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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА И КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА И 
СОГЛАСИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Козыбаева Махаббат Маликовна 

заместитель заведующего кафедрой Ассамблеи народа Казахстана 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 

 
На сегодняшний день актуальным направлением в современной науке становится 

изучение опыта Казахстана в формировании казахстанской модели этнического и 
религиозного мира и согласия. Сфера межэтнических отношений как одна из наиболее 
«наукоемких» отраслей государственной политики формирует большую социальную 
востребованность для научного подхода в выработке обоснованных решений. Государство 
создает все условия для повышения роли науки в развитии страны, уделяет данному 
приоритету внимание на высшем уровне. Казахстан с точки зрения полиэтничности, 
поликонфессиональности является очень сложным объектом, социумом для управления. И 
только выверенность государственной этнополитики, основанной на фундаментальных и 
прикладных научных исследованиях, может дать нам ориентиры. 

Исторически сложилось, что на евразийском пространстве в мире и согласии 
проживают сотни национальностей. Это особенно важно в эпоху мировых конфликтов, в том 
числе на этнической почве. Не случайно именно на этой территории возник такой 
общественный институт как Ассамблея народов. На сегодня созданы и успешно 
функционируют подобные институты в Казахстане, России, Кыргызстане. Однако именно 
Казахстан является примером стабильности в сфере межэтнических и межрелигиозных 
отношений. В этом огромная заслуга уникального института - Ассамблеи народа Казахстана, 
за 20 лет прошедшей путь становления до конституционного органа, обладающего 
законотворческой инициативой. 

Принцип толерантности, глашатаем которого является Казахстан, – это сегодня самый 
достойный ключевой принцип, так необходимый для дальнейшего сосуществования и 
взаимодействия человечества, для всего развития цивилизации, для доверия, согласия и 
безопасности во всем мире, и потому единодушно поддержанный как политическими и 
религиозными лидерами, так и прогрессивными народами, проживающими на Земле. 

Известный исламский философ Фетхуллах Гюлен отмечал, что только толерантность 
позволит нации выжить и развиваться: «Когда весь народ идет навстречу будущему, на пути 
нашем могут стоять препятствия в виде различий и сложностей в поиске компромисса. 
Самым эффективным оружием против этих препятствий, самым надежным убежищем и 
бастионом является толерантность» [1, с. 30]. По мнению философа, толерантность – это «не 
замечать мелкие недостатки, уважать разные мнения, прощать, что мы можем простить, … не 
нарушать права другого человека, уважительно относясь к высшим человеческим 
ценностям» [1, с. 30]. 

Сохранение мира и согласия в Казахстане особенно важно на фоне вызовов 
глобализации в виде этнических конфликтов, столкновений по религиозным вопросам, 
территориальных споров. Ведь единство народа – главный фактор в сохранении стабильного 
продвижения государства в достижении поставленной цели на пути своего развития. Как 
сказал Президент страны Нурсултан Назарбаев: «Самое главное, что многонациональный 
Казахстан живет в дружбе и согласии, только на этой основе мы можем развиваться» [2]. В 
республике при численности населения около 17 миллионов человек в настоящее время 
проживают представители более 130 национальностей [3]. Конституция Казахстана, 
принятая на всенародном референдуме в августе 1995 года, отличается демократическим 
подходом в решении национальных проблем [4]. Согласно главному закону страны, 
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гражданам Республики Казахстан гарантируется равенство прав, свобод независимо от расы, 
национальности, пола, языка. Таким образом, вопрос межэтнического согласия и мира в 
Казахстане имеет исключительное значение. Он является фундаментом политической 
стабильности в стране, предметом особой заботы Президента, руководства страны.  

Как отметил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу 
Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», озвученном на расширенном заседании 
политического совета партии «Нұр Отан» 11 ноября 2014 года: «Межэтническое согласие - 
это живительный кислород. Мы не замечаем его, когда дышим, делаем это автоматически - 
мы просто живём» [5]. Глава государства призвал беречь единство и межэтническое согласие: 
«Наша молодежь растёт в новой, независимой стране. Нынешнее поколение не видело 
межэтнических войн и конфликтов, разрухи 90-х годов. И многие воспринимают 
стабильность и комфортную жизнь в Казахстане как нечто положенное от рождения» [5]. 

В связи с этим усиливается научно-аналитическая работа в сфере межэтнических 
отношений. С этой целью 28 июня 2013 года на базе Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева была открыта уникальная кафедра Ассамблеи народа 
Казахстана. Заведующим кафедрой назначен общественный деятель, депутат Сената 
Парламента РК Анатолий Башмаков. По примеру данной кафедры в республике на 
сегодняшний день открыто уже 11 подобных кафедр в ведущих вузах страны таких городов, 
как Костанай, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Уральск, Кызылорда, Талдыкорган, 
Атырау и других. 22 октября 2014 года на базе кафедры ЕНУ им. Л.Н. Гумилева была создана 
Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана, призванная ускорить процессы 
формирования общей теоретической, информационной, учебно-методологической базы. Это 
облегчит процесс становления кафедр как научно-практических и образовательных центров, 
призванных объединить всеобщие усилия в процессе воспитания подрастающего поколения. 
Ассоциация в данный момент работает над созданием типовой программы единого учебного 
курса. 

Сотрудники кафедр работают над созданием научно-методического обеспечения работы 
Ассамблеи народа Казахстана. На кафедрах запланирована разработка электронных и 
печатных методических пособий, указаний, рекомендаций для осуществления учебной, 
научно-исследовательской, научно-практической и воспитательной работы.  

В плане реализации научной деятельности кафедр АНК ведется работа по следующим 
направлениям: разработка и организация научно-практических мероприятий, участие в 
разработке научных проектов, подготовка и публикация научных работ: монографий, статей и 
др.; организация научно-исследовательской деятельности студентов. Так, на кафедре АНК 
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева издан справочно-методический сборник «Методологические 
основы этнической толерантности», опубликованы статьи в международном  журнале «Mangi 
El». В данный момент идет работа по подготовке II справочно-методического сборника 
«Казахстанская модель межэтнического и межрелигиозного согласия». 

Главный круг задач по изучению этносоциальных процессов – это вопросы, связанные с 
этноэкономической ситуацией, с этноэкономической структурой современного общества 
Казахстана, развития понятийно-терминологического аппарата, содержательное наполнение 
понятий «общественное согласие», «национальное единство», раскрытие их интегративного 
потенциала. Одной из ключевых задач для Ассамблеи отмечена важность информационной 
работы и доведения до массового сознания всего общества целей и задач государственной 
этнополитики. С сожалением было отмечено, что научные исследования в этой области 
имеют слабую практическую направленность, очень мало объективных, серьезных научных 
работ, посвященных истории и культуре различных этносов, их вкладу в развитие страны, 
вопросам, связанным с этноэкономической ситуацией, с этноэкономической структурой. 

Перед членами Научно-экспертного совета поставлены новые задачи, которые должны 
способствовать укреплению национального единства, формированию национально-
государственной идентичности в Казахстане. Деятельность Научно-экспертного совета 
(НЭС), созданного по поручению Главы государства 28 января 2009 года, основывается на 
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реализации практико-ориентированных прикладных проектов и выработке тех 
рекомендаций, в которых сегодня нуждается наше общество. Основными направлениями 
работы НЭС АНК определяет прежде всего укрепление национального единства, 
общественного согласия, толерантности на основе научных подходов в условиях 
модернизации Казахстана и стратегических задач.  

Кроме того, очень важно формирование исторического сознания через учебные 
программы, учебники, научные исследования, раскрывающие общность истории, культуры 
народа нашей страны. Наряду с этим в приоритете работы НЭС АНК и развитие 
государственного языка, а также развитие языков, культур, традиций этносов Казахстана 
через изучение особенностей этнического многообразия страны.  

В состав НЭС вошли представители всех гуманитарных направлений: политологи, 
социологи, историки, психологи, лингвисты, юристы, экономисты, а также специалисты 
технических наук. Кроме того, во всех регионах созданы научно-экспертные группы (НЭГ 
АНК) областных, а также Алматы и Астаны ассамблей народа Казахстана, в которые 
вовлечены более 180 человек. В составе НЭГ доктора и кандидаты наук, магистры, 
заслуженные деятели, руководители этнокультурных объединений, государственные 
служащие. 

В контексте поставленных задач работа НЭСа выстраивается в следующих 
направлениях: совершенствование методологии исследований; повышение качества анализа 
и расширение аналитического поля с включением новых областей межэтнических 
отношений; усиление прогностических функций казахстанской гуманитарной науки в 
межэтнической сфере с выходом на практические конкретные рекомендации по 
формированию этнополитики [6]. 

Работа Научно-экспертного совета построена на основе междисциплинарного подхода, 
что позволяет рассматривать вопросы межэтнических отношений в более широком контексте 
и выстраивать методологию комплексного характера. В составе НЭСа представители всех 
гуманитарных направлений – политологи, социологи, историки, психологи, лингвисты, 
юристы, а также специалисты технических наук. Научно-экспертные группы ассамблеи 
работают во всех областях, Алматы и Астане. Всего в них вовлечено около двухсот человек: 
доктора наук, магистры наук, заслуженные деятели, руководители этнокультурных 
объединений, государственные служащие. 

Реализация междисциплинарного подхода в Научно-экспертном совете выстроена через 
направления и проблематику исследований: 

- историческое – формирование исторического сознания через уроки прошлого, новые 
подходы в изучении истории Казахстана, истории этносов Казахстана, истории 
полиэтнического Казахстана. В этом направлении НЭС АНК реализует несколько проектов. 
Наиболее важные среди них: «Память во имя будущего», «Депортация народов в Казахстан 
в 30–50-е гг. ХХ века», «Сөнбесін от алауы»; 

- политологическое – модернизация политической системы, выборы депутатов от АНК, 
управление межэтническими процессами; 

- социологическое – мониторинг межэтнической ситуации, обособленные этнические 
группы, приграничье, диаспоральная политика; 

- филологическое – языковая политика, разработка методик изучения государственного 
языка, кодификация казахского языка, языки этнических групп Казахстана; 

- правовая – международные стандарты, правовое обеспечение этнополитики; 
- педагогическая – воспитание молодежи, традиции воспитания народа Казахстана, 

патриотизм, молодежная политика [6]. 
Новые направления, которые стали разрабатываться членами НЭС АНК: медиация, 

культура мира, миграционные процессы в Центрально-Азиатском регионе, информационные 
риски в полиэтничном обществе, национально-государственная идентичность в условиях 
региональной интеграции. В настоящее время формируется единая база данных научной 
литературы (депозитарий АНК), расширяется информационно-источниковая база (архивные 
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материалы, отчеты по мониторингу и информация научно-экспертных групп регионов), 
накапливаются тематические информационные материалы. 

Актуальным направлением в научных исследованиях представляется и разработка 
учебников, учебных пособий и программ по этнополитике Казахстана. Высокие требования к 
качеству исследований, опережающий характер научно-экспертного сопровождения 
ассамблеи, а также постоянная работа по формированию общественного мнения, 
укреплению в общественном и массовом сознании идей мира и согласия – главных 
ценностей и целей динамичного развития, которые ставит Глава государства, являются 
приоритетом работы Научно-экспертного совета АНК. 

Современная политическая жизнь диктует актуальную задачу для казахстанской 
научно-экспертной работы по межэтническим вопросам. Научно-аналитическая работа в 
сфере межэтнических отношений сегодня востребована и играет большую роль в воспитании 
молодого поколения. Главная задача научных аналитиков-экспертов провести исследования, 
анализировать и прогнозировать ситуацию, на научной основе координировать 
инновационные механизмы эффективности института Ассамблеи. 
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Ғылыми жетекші -  Оразбаева А.И. 
 

Өткен тарихты таразыласақ, қазақ халқының өз мемлекеттілігін құру жолындағы 
саяси күресі сан ғасырға созылатын күрделі саяси процесс. Бұл мәселе қазақ халқын 
құрайтын ежелгі ру-тайпалар кезеңінен бастау алып, Қазақ хандығының құрылуы, оның 
дамуы, саяси-экономикалық, әлеуметтік және рухани байланыстары халықтың саяси мінез-
құлықтың қалыптасу ерекшеліктері уақыттың қатаң сынақтарынан өтті. Осы тұста "Қазақ 
хандығы" деп аталатын төл мемлекетіміз саяси-әлеуметтік және мәдени-құндылықтарды 
негізге ала отырып, дәстүрлі қазақ қоғамына тән хандық билік институтын қалыптастырды. 

Хандық биліктің негізгі функцияларына экономикадан тыс қайшылықтарды реттеу, 
ру-тайпалар арасындағы келіспеушіліктерді шешу, әскери-саяси және сот қызметтері жатады. 
Жалпы билік феномені саяси қатынастардың негізі ретінде ежелден бері зерттеліп келеді. 
Билік мәселесіне қатысты ауызша, жазбаша көзқарастар мен тұжырымдамалар жетерлік. 

mailto:aisaule_10@mail.ru
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Қазақ хандығының саяси жүйесіне, құрылымына көз жүгіртсек, қазақ елінде атқарушы, сот 
жүргізу сияқты органдар болмаған деп айтуға болады. 

Қазақтарда хандық  билікке қатысты  бірнеше міндеттері болды. Олардың 
негізгілеріне тоқтала кетсек:  

- біріншіден,халықты сыртқы шапқыншылықтардан қорғау;  
- екіншіден, ел мен жердің тұтастығын сақтау; 
-үшіншіден, экономикадан тыс қатынаста үйлесімдік сақтау; 
- төртіншіден,   ру,жүз арасында туындаған мәселелерді шешу; 
- бесіншіден саяси, әскери және соттық қызмет  болды. Айта кететін жай хандық 

биліктің ең маңыздысы  міндеттерінің бірі ұйымдастырылған қарулы күштің халықты және 
ұлаң-ғайыр территорияны қорғау.  

Көшпелі ортада көрші мемлкеттерімен соғыс жағдайында қазақ хандарының билігі  
қарапайым халыққа деген ықпалы күшейсе, бейбіт уақытта төмендеген. Сондай-ақ 
А.И.Тевкелев и П.И.Рычков  жасаған тұжырымдамаларына сәйкес қазақтар өздерінің ханы 
мен қожайындарына бұқаралық жұмыстарды атқаруда бағынбайды. Тек өздерін қорғауда 
немесе олжаға жету мақсатындағы  ұйымдастырылған жорықтар кезінде бағынады. Көне 
түркі заманынан басталып, Алтын Ордаға ұласқан, одан Қазақ Ордасына жалғасқан ұлы 
тарихымызда мәнді қоғами және саяси үлгілер мол. Соның бірі - қазақ қоғамында хандық 
билік орнының маңызы. Жер жүзі халықтарының бұрын-соңғы тарихына қарасақ, ордалы 
жұрттың барлығы дерлік ел билігі әкеден балаға көшетін дәстүрді берік ұстанған. Мұндай 
дәстүр әулет біржола жойылған жағдайда бұзылған. Әдетте патша, шах немесе халифа дүние 
салған соң, оның үлкен ұлы билікті өз қолына алған. Кейбір жағдайда тақ мұрагеріне бесікте 
жатқан нәрестені де сайлаған мысалдар тарих сахнасында көп кездеседі. Мұндай әмір 
жүргізіуге жоқ әміршілердің тұсында көп жағдайда ханым-ана немесе жақын ірі әулет 
өкілдері билік еткен. Әрине, билік етудің бұл формасы халықты күйзеліске ұшыратып 
отырды. 

«Қазақ хандығы» деп аталатын ортағасырлық мемлекетімізде билік алмасу 
формасының өз ерекшелігі болды. Алғашқы қазақ хандарының заманынан бері қарай хандық 
биліктің мирасқоры сақталып келген, бірақ тікелей әкеден балаға мұралану тәртібі қатаң 
сақталмаған. Мәселен, хандықтың негізін салушы Керей қайтыс болғаннан кейін оның 
шөбере інісі Жәнібек, Жәнібектен кейін Керей ханның баласы Бұрындық, Бұрындықтан соң 
Жәнібектің баласы Қасым хан болған. (1,236-б).Осылай жалғаса береді. 1740 жылы Орта 
жүздің беделді батыры Нияз Орынбор Губернаторы В.И.Урусовсқа сөз арасында былай 
деген:" хандық билік әрдайым  мирасқорлық жолымен, кейде жақын туыстық белгі бойынша 
беріліп отырды. Бірақ бұл тек хандықты басқаруға икемсіз болған жағдайда жақынын емес, 
тек лайықтысын отырғызған". (2,155) Қазақ хандығында бұдан кейін хандық биліктің 
мұрагерлік жолмен көшу салты сирек кездеседі. Мұрагерлік мейлінше демократиялық 
жолмен шешілген. Мирасқорлық дәстүрінің негізіне меритократия негізге алған. Жалпы 
тілмен айтқанда дәстүрлі қазақ қоғамында хан тумасымен емес, болмысымен билікке жеткен. 
Бұл көп жағдайда жаңа сайланған ханның халықтың сүйіспеншілігі мен рахымына ие 
болуына бір септігін тигізді. Осындай пікірді XVIII ғасырдың танымал неміс ғалымы 
И.Георгиде қуаттайды. И.Георгидің пайымдауынша: «Қазақтар хандарының ырқына қатты 
көрінбегенмен ерекше қасиетті тұлға ретінде құрмет тұтады». 

Ортағасырлық дерек көздерінде ханның кейбір тұлғары шексіз билікке ие болғандығы 
айтылады. Кейде олар әулеттің басқа мүшесімен билігін бөлісіп отырды. Өз билігінің 
қандайй дәрежеде болуы ең алдымен ханның жеке қасиеттеріне байланысты еді. Дерек 
көздерінде билеушілер екі топқа бөлінеді: біріншілері – үлгілі, атақ даңқымен елеулі 
болғандар. Мысалы, Қасым хан, Есім хан, Тәуке хан және т.б. ал екіншілері – жұрт ішінде ел 
басқаруға қабілетсіз деп танылған билеушілер. Мысал келтіре кетсек, Темір Мәлік хан, Әзиз 
хан, Тахир хан, Болат хандардың беделі төмен болған деседі...  Тағы бір айта кететін жәйт, 
Қазақ Хандығында әлеуметтік мәртебені саралауда хандардың генеалогиялық шығу тегі 
орынды болды.  Сондықтан хандық билік тізгінің иемденуде саяси басымдылыққа Шыңғыс 
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тұқымынан шыққан ұрпақтары қожалық етті. Олар шексіз билік иесі болды десекте болады. 
Нақ осы тұста генеалогиялық  шығу тегіне сәйкес қазақ хандары әлеуметтік топтар арасында 
ерекше артықшылыққа ие болды. 

Қазақ қоғамындағы аға хан институтына қазақ жүздері арасындағы бірлікті нығайту, 
тұтас қазақ жұртына қатысты мәселелерді реттеп отыру міндеті жүктелді. Қайсыбір 
деректерде Қазақ хандығының Тәуке ханнан кейінгі билеушісі Қайып Мұхамбет болған 
(3,18-б.). 1718 жылдың көктемінде Әбілқайыр ханның «Қайып ханның тапсырмасымен 
соғысуға дайын екендігі» (4,160-б.) жөніндегі мәлімдемесі де Қайыптың бас хан 
болғандығын растайды. Кейін бұл дәрежеге Әбілқайыр, Абылай қол жеткізеді. Осындай 
орын алған тарихи жағдайларға байланысты хандық билікте біршама өзгерістерге ұшырады. 
Қазақстанның саяси жүйесіндегі түрлі билік түрлерінің арасында қатаң тікелей тәуелділіктің 
орын алмағандығы жөніндегі пайымдаулар жетерлік. Қысқаша айтқанда, Қазақ хандығының 
мемлекеттілік болмысының пісіп-жетілмегендігі отырықшы-егіншілікті мемлекеттерге тән 
биліктік жүйе негізінде қарастырудан туындайды. 

Бір тұтас Қазақ Ордасының тарихында Керей ханнан Абылай ханға дейін шамамен 
жиырма хан өтіпті. Солардың барлығы да халықтың қалауы бойынша хан болды. Қазақ 
Ордасының соңғы ханы да Кенесары да ежелгі сақталған дәстүр бойынша хандық билікке 
қол жеткізді. Қоғамдық санада хан билігі мемлекеттіліктің, қоғамды ұйымдастыру ісіндегі 
тарихи сабақтастықтың символы, қауіпсіздік пен игіліктің нышаны ретінде қабылданды. Бұл 
- сонау Түрік қағанаты заманынан бері келе жатқан хан мен халық тұтастығының бір көрінісі 
болатын. Ежелгі түрік қағанаты заманынан, V ғасырдан жеткен нақты деректерге қарағанда, 
қағанаттың төртінші әмірі Мұған қаған тақ билігі ағадан ініге, одан соң ағаның баласынан 
інінің баласына көшетін дәстүрді заң жүзінде негіздепті (5, 15-16 бб.) 

Ғасырлар бойы сақталып келе жатқан «Ханға қарсылық, құдайға қарсылық», «Хан 
баласы көпір болса, басып өтпе» дейтін ұғымдар хан тұқымының ерекше әлеуметтік құқығы 
ғана емес, хандық биліктің қасиеттілігін ел санасына алатын маңызын көздейді. Бұдан хан 
билігі идеологиялық тұрғыда негізделіп, қоғам санасынан берік орын алады. Сондай-ақ, 
дәстүрлі қазақ қоғамының басқару жүйесіне тән «Дала демократиясы» (6)принциптерінің 
шынайы іске асуының дәлелі ретінде «хан талау» сияқты әдет-ғұрыпы кең мағынада тарих 
сахнасында етек жайды. «Хан талау» салты – таққа мінген хан ғана емес, ел билеген кез 
келген әміршінің адамшылықтан аттамауының кепілі болды. «Хан талау» аяқ астынан, 
оқыстан жасалмаған, әуелі әміршінің, бек пен төренің оған қылықтары, мұнын қазақ 
қоғамының жөн-жорылғысымен сыйыспайтынын жағдайда жасалды. « Хан талау » қазақ 
қоғамында өте сирек болса да, ерекше жағдайларда ғана әділеттілікті, теңдікті, халықтың ар-
намысын бұзылған құқығын қалпына келтіру тұрғысында қолданылды. Мысалы, хан өзіне 
көрсетілген халықтың сенімін ақтамай, ел басқаруда дарындық көрсетпей, әділетсіздікке жол 
беріп, озбырлыққа, зорлық-зомбылыққа барған жағдайда барлық мүлкін өзінің халқына 
тарату тиіс болған. Сонымен, «хан талау» салты аяқ астынан, стихиялық түрде жүргізілген 
жоқ, ең алдымен билеуші ханға оның теріс іс-әрекеті жөнінде алдына ала бетіне басыла 
дәлелдеу мақсатында жүргізілген шаралардың бірі. Тарихымызға жүгінсек, мұндай жағдай 
хан талау XVIII аяғында Жобалай руын билеген төре тұқымы- Керейдің басынан өткен еді. 
(5,24 б.) Атап айту керек, «Хан талау» - жанға емес, малға қатысты рәсім. Жан – сауға, бірақ 
талауға түскен төре бар биліктен айрылады, енді қайда барса да, абырой таппайды, 
қарауындағы халқымен санаспаған әміршінің оңбайтынын әйгілеген тірі өлік кебінде жүре 
береді. Бұл аяусыз, бірақ жора ел ішіндегі екінші мәртебелі әміршілерге қатысты болса керек. 
Бірақ халыққа жақпаса, ханды  да қатер үйірлеген. Бұл орайда ханды талақ ету рәсімі іске 
қосылған. Мәселен, 1530 жыл шамасында бүкіл қазақ қоғамы ымырасыз қаталдығымен 
жұрттың титығана жеткен, парықсыз билігі, дарынсыз қолбасылығымен ұлысты ауыр халге 
түсірген Тайыр ханнан жеріп шығады. Төңірегіндегі халқы түгел көшіп кеткен. Тайыр 
айдалада қалады, ақыры қазақтармен бір Орда құрамындағы қырғызға барып паналайды. 
Әйтсе де бұл – біздің тарихымыздағы кездесетін мысалдың бірең-сараңы. 

Қазақ Ордасының хандары өздерін көкке көтерген, ауыр міндет арқалатып, сенім 
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білдірген халқына қаяусыз қызмет етті. Қажыр – қайратын аямады, жаннан кешті, қанын 
төкті, туған елінің мерейінен бөтен мұраты болған жоқ. Мұның басты сыры – қазақ 
әміршілерінің іріктеу жолымен, сайлау негізінде хан көтерілуіне байланысты. «Қырық кісінің 
ақылы бар» деп, халық таңдап сайлаған хан өз жұртының алдыңдағы жауапкершілігін 
сезінумен қатар, қылдан тайса, сол жұрт алдыңда есеп беретінін де басқалардан жақсы 
білетін. 

Қазақ халқы бұлыңғыр заман, тайғақ кешулердің бәрінен аман – есен өтіп, бүгінгі 
күнге жетті. Бұл – қазақ қоғамының өміршеңдігінің нәтижесі. Орталық Азиядағы Алтын 
Ордадан соңғы ең байтақ ұлыс Қазақ Ордасының өткен тарихының асыл қазыналарының 
қастерлеп сақтау және одан әрі өрістету арқасында біздің ұлы халқымыз өзінің берік 
мемлекеттік жүйесін қалыптастырғанын көреміз. Соның өзекті бір саласы дәстүрлі қазақ 
қоғамында хандық билік институтының қалыптасуы, жоғалғанымызды түгендеп, барымызды 
баптап, көгімізге көтерер мүмкіндекте Егемен ел атанып, хандық биліктің маңызын жас 
ұрпаққа ұғындарып жеткізу. Қазақ хандығының 550 жыл мерей тойының қарсаңында Қазақ 
хандығының құрылуы, хандары,  және оның ішінде хандық билік институтының ерекшелігі 
сияқты мәселердің қарастырылып жатуы үлкен жетістік.Дей келе, хандық билік 
институтының дәстүрлі қазақ қоғамында алар орны мен маңызы ерекшеліктерін терең 
зерттеу ісін жалғастыру біз, зерттеушілердің жаңа ұрпағының алдында тұрған үлкен 
міндеттердің бірі деп ойлаймыз. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

1. Нығмет М. Қазақтың қысқаша тарихы. Алматы, Жалын баспасы,1994.  
2. Федоров-Давыдов Г.А.Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.Казахско-русские 
отношения. М-Л.,  
3. Казахско-русские отношения. Вып. 1. Док. 15. С. 18 
4. Памятник Сибирской истории ХVIII века. Т. ІІ. С. 160 
5. Ата салтыңды аяла. Құрастырған Наурызбай Ақбаев. Алматы, «Ана тілі», 1998. 
6. Оразбаева А.И. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты. Алматы, Дайк- 
Пресс,2004. 

 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: КАК 
СОХРАНИТЬ И КАК ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ? 

 
Сулейменов Арман Муратович, 

магистрант 1 курса исторического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
 

Накануне великой даты, 70-летия Победы, хотелось бы поднять такие два вопроса – как 
сохранить в нашей памяти такое событие как Великая Отечественная война и как ее 
переосмыслить? Почему я поднял такие вопросы? Попробую объяснить.  

Одной из проблем казахстанского общества, на которую стоит обратить внимание, 
является проблема исторической памяти о Великой Отечественной войне. Важно изучить то, 
как память людей выражает себя сегодня в знаниях, суждениях и  представлениях. Сегодня 
многообразие и разноплановость предоставляемой информации не просто откладывают 
отпечаток на историческую память населения, но и формируют ее, тем самым внося 
противоречия. 

А что общество и государство предпринимает для сохранения памяти о войне для 
будущего поколения? Что знают о Второй Мировой войне, о Победе наши школьники? Какой 
вклад вносит казахстанская историческая наука в исследование этой проблемы? Почему 
сейчас происходит переоценка многих исторических событий прошлого века, в том числе и 
Великой Отечественной войны? Что еще мы можем ожидать в условиях глобализирующегося 
мира? Сегодня нам надо задуматься над данными вопросами, попытаться как-то осмыслить 
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глубину этих проблем.  
Именно поэтому тема   статьи является, на мой взгляд, актуальной в современном 

обществе. Важно не забывать, что память это то, что человек может пронести через годы, а в 
данном случае это историческая память о великом и в то же время трагическом для всего 
человечества событии.  

Историческая память имеет двойственное содержание.  
Это, во-первых, память, которая  является «живой», то есть непосредственная память 

народа. Ее носители – государство, народ, семья, отдельный член общества. Каждая 
казахстанская семья знает о войне из свидетельств своих близких, свидетелей той эпохи, из 
оставшихся от них писем, историй с фактами и событиями о войне, а также то, как она 
происходила, включая документы, фотографий, вещи, которые доносят до нас эхо войны во 
всем ее многообразии.  

Во-вторых, это память, которую население получает из исторической литературы, 
телевидения, кинофильмов и т.д. Здесь факты, процессы и события более систематизированы 
и обобщены.  

К сожалению, на современном этапе память о Великой Отечественной войне ослабевает 
и  растворяется. Этому служат как естественные (время, мало остается ветеранов и 
свидетелей войны) так и искусственные (политические, идеологические, образовательные) 
факторы. 

 С естественными причинами, в принципе, все понятно:  события войны и Победа все 
больше отдаляются от нас по времени и ветераны уходят из жизни. Сложнее разобраться с 
политически ангажированными причинами. С одной стороны трансформация общественного 
сознания в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века привели к раскрытию «белых пятен» 
истории. Только после обретения независимости восторжествовала справедливость в 
отношении героя Рахымжана Кошкарбаева. Прославленный сын казахского народа не 
получил от советского правительства признания своего подвига в годы Великой 
Отечественной войны. Препятствием послужили репрессии, жертвой которых в 1937 году 
стал отец Р. Кошкарбаева – Кошкарбай Мусин, безграмотный рядовой колхозник. Несмотря 
на то, что ярлык «враг народа» как незаконный и необоснованный с отца был снят в 60-е 
годы, советское правительство проигнорировало ходатайство первого секретаря ЦК КПК 
Д.А. Кунаева в апреле 1965 года о присвоении Рахимжану Кошкарбаеву звания Героя 
Советского Союза. Лишь с обретением Казахстаном независимости Указом Президента 
Республики Казахстан № 136 от 7 мая 1999 года «О присвоении высшей степени отличия – 
звания «Халык Кахарманы» Кошкарбаеву Р.» за мужество и героизм, проявленные в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Кошкарбаеву Рахимжану (посмертно) было присвоена 
высшая степень отличия - звание «Халык кахарманы». 

С другой стороны были предприняты попытки разрушить историческую память о 
войне. Например, В. Суворов в книге «Ледокол» в 1992 году указывал: «Сейчас Россия 
лишилась насильственно навязываемой идеологии». В своих работах, которые разошлись 
миллионными тиражами, автор дал собственную оценку СССР в развязывании Великой 
Отечественной войны. А сейчас, с естественным уходом современников исторических 
событий историческая память меняется, приобретает новые оттенки, становится менее 
достоверной и более детерминированной современными политическими трендами. То есть 
историческая память со временем больше политически и идеологически актуализируется. И 
это ярко демонстрируют Узбекистан, прибалтийские республики. 

Российская студентка Полянская Я.А. из г. Чита в своей работе «Важность 
исторической памяти россиян о Великой Отечественной Войне» провела опрос на предмет 
возможных источников, которыми пользуется современное общество, чтобы больше знать о 
Второй Мировой Войне. 

 
Таблица Источники знаний о событиях Великой Отечественной войны (% от  

числа респондентов) 
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Сумма ответов не равна 100%, так как по  методике опроса можно было выбрать 
несколько вариантов   
 

Варианты ответов 

Возрастные группы 

18-24 
года 

25-29 
лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и 

выше Всего 

Из личного опыта 
фронтовика, труженика 

тыла 
2,6 1,7 2,3 2,1 2,5 38,1 9,9 

Изучал(а) в учебных 
заведениях 78,4 82,4 80,9 72,3 69,7 37,8 68,0 

Из рассказов знакомых 27,9 21,0 24,7 43,4 63,1 55,5 41,2 

Из СМИ 30, 9 34,5 42,1 39,2 35,7 23,6 34,1 

Из музеев, воинских 
мемориалов 25,3 31,9 30,8 35,5 30,3 18,0 28,1 

Другое 3,0 1,7 2,З 1,2 - 2,7 1,9 
 
Из таблицы можно сделать вывод, что  наибольшее количество информации общество 

получает из учебных  заведений, СМИ и из рассказов, передаваемых из поколения в 
поколение. В системе школьного образования в курсе уроков истории Казахстана и 
всемирной истории Великой Отечественной войне выделено всего несколько уроков. 
Школьникам дают даты войны и количество погибших. А где историческая память? На нее 
нет времени.  

И последний аспект – это историческая наука. Нельзя сказать что она стоит на месте. 
История республики в годы Великой Отечественной войны является научным направлением 
Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова. 

Институт истории государства, созданный в 2008 году, вносит свой посильный вклад в 
научные исследования, посвященные Великой Отечественной войне. Например, в 2010 году 
силами ученых была выпущена книга «Қазақ жауынгері Ұлы Отан соғысы майданында». В 
рамках научного проекта «Участие казахстанцев в Великой Отечественной Войне (1941 – 
1945 гг.)» научные сотрудники Института истории государства собрали огромный архивный 
материал во всех регионах Казахстана, а также в ближнем зарубежье. Например, в феврале 
2015 года сотрудники Института истории государства посетили город Минск (Республика 
Беларусь) с целью сбора и изучения архивных и научных материалов, а также исторических 
документов вклада казахстанцев в освобождение территории Беларуси от фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Были установлены отношения с 
Институтом истории Национальной Академии наук Беларуси. Оказал содействие в 
исследовании директор Института к.и.н., доцент В.В. Данилович, заведующий центром 
к.и.н., доцент Н.В. Смехович и др. 

В Национальном архиве Республики Беларусь были изучены архивные документы 
фондов белорусского партизанского движения. Были собраны копии учетных карточек 
казахстанских бойцов, воевавших в белорусских партизанских отрядах, составлена картотека 
бойцов. Несомненно, была проведена большая исследовательская работа, но это только 
эмпирический материал.  
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Роль историка сейчас значительно шире. В современных условиях нужен новый, иной 
концептуальный подход к исследованию места и роли Казахстана во Второй Мировой войне, 
одним из этапов которой была Великая Отечественная война. И сразу видно, что это 
проблема многогранна: казахи были не только в Красной армии, но воевали в рядах 
Движения Сопротивления в Италии, Франции.  

Другим аспектом является деятельность казахов Туркестанского легиона, историю 
которого еще будут изучать и оценивать ученые. Много интересного содержат материалы 
зарубежных архивов.  

Казахи-оралманы прибывшие из Монголии и Китая удивленно спрашивают: зачем вы 
воевали, за что  вы воевали? Мы по прежнему отвечаем вбитыми нам в голову 
идеологическими клише: «За Родину! Против фашистских захватчиков!». Но эти вопросы 
сейчас заставляют нас по-иному взглянуть на прошлое. Если отойти от традиционных 
советских стереотипов, как ответить на вопрос, что двигало казахскими солдатами? Что 
заставляло их идти в атаку против врага, рискуя собственной жизнью?  

Кстати, благодаря нашим братьям оралманам открывается еще одна страница войны – 
национально-освободительная борьба казахов в Китае против Гоминьдана в 40-х годах ХХ 
века. Национально-освободительную борьбу казахов в Восточном Туркестане возглавил 
Оспан-батыр. Об Оспан-батыре много написано за рубежом, большое количество литературы 
о нем есть в Англии, США, турецкие ученые проявляли к нему интерес, часть документов, 
подтверждающих события того времени, хранится в зарубежных архивах. Эта тоже страница 
нашей истории и она требует изучения и соответствующей научной оценки. 

Зарубежная методология шагнула далеко вперед, и ее применение позволяет нам одно и 
тоже событие рассмотреть в множествах ракурсах: не только глазами генералов, но глазами 
простых солдат. Важным источником здесь могут быть письма с фронта. Не те, героические, 
которые публиковали в «Правде», а живые, написанные с болью, страхом, тревогой и 
надеждой.  

Историю можно смотреть и с другой стороны фронта, из окопа немецкого солдата. Что 
он видел, чем дышал, о чем просил?  

Слабо изучена проблема казахов-военнопленных, их судьбы до сих пор неизвестны. 
Надо поднимать протоколы допросов, они могут пролить свет на их положение в годы войны.  

Таким образом, наше и будущее поколение является главным хранителем прошлого тех, 
кто защищал страну и сохранил мир на нашей земле. Именно поэтому наш долг суметь 
пронести память о великих подвигах сыновей казахского народа. Из прошлого хотелось бы 
так же извлекать полезные уроки. Например, старшее поколение было воспитано на фильмах 
о Великой отечественной войне. Это был сильнейший идеологический инструмент по 
воспитанию патриотизма. На военно-патриотических играх «Зарница» юноши  и девушки 
готовились защищать Родину. Необходимо использовать положительные примеры из нашего 
прошлого для воспитания патриотизма на примере казахстанцев-героев войны. 
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МЕМЛЕКЕТТІЛІК ҰҒЫМЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ-ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Хайрмуханмедов Нурбек Исабайұлы 
nurbek.isabay@yandex.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ  
Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық құқық кафедрасының аға 

оқытушысы, PhD  
 

Еуропадағы саяси модернизация үдерісінің саяси саладағы ең маңызды нәтижелерінен 
бірі ұлттық мемлекеттердің қалыптасуы болып табылады. Қазіргі заманғы қоғам және 
саясаттың қалыптасуында рационалдылық негізінде өркендеген ағартушылық 
философиясының маңызды орны болды. Ағартушылық дәуір философтары бойынша ақыл 
адам болудың, рационалдылық болса индивид тұрғысынан және қоғамдық тұрғыдан 
прогресстің басты қажеттілігі еді [1, 213]. 

Тарихтың тереңдіктерінен ортаға шыққан әлеуметтік құрылым болып табылатын 
ұлттардың уақыт ішінде мемлекеттерге айналуы қоғамды секулярлық, рационалдық негізде 
саяси ұйымдастыру мен қайта құрылымдау арқылы жүзеге асты [2, 35]. Осы орайда қазіргі 
заманғы мемлекет пен мемлекеттілік ұғымының теориялық мәнін ұғыну үшін егемендік 
ұғымының мәнін ашу өте маңызды. 

Егемендік – мемлекеттің айрықша сипатын білдіретін ұғым, алайда, сонымен қатар, 
моденизм дәуірінің бастау алуымен бірге биліктік қатынастардың ішіне кірген жаңа тренд 
ретінде маңызды бір фактор. Осы тұрғыдан егемендік тарихтың белгілі бір кезеңінде, белгілі 
бір аймақта ортаға шыққан саяси, қоғамдық және экономикалық жағдайлардың бір нәтижесі 
екендігі байқалады [3, 64]. Әлеуметтік, саяси құбылыс ретінде егемендіктің даму үдерісі 
қазіргі заманғы мемлекеттіліктің қалыптасуымен бірге басталады [4, 62]. Қазіргі заманғы 
мемлекеттілік үлгісінің белгілі бір саяси құрылымдық сипатқа енуі, билік еткен қоғамның 
қуаттарын жұмылдыруда артықшылыққа ие болуы және бәсекелестері болып табылатын қала 
құрылымдары (city leagues) және қала мемлекеттерін (city-states) ықпалсыз қалдыруы, саяси 
қоғамның жалғыз құзыретті ұйымдасуы түрінде көрініс табуын қамтамасыз етті [5, 185]. 

«Қазіргі заманғы» деп аталатын саяси құрылымның архаикалық саяси құрылымдардан 
айырмашылығын түсіну үшін әуелі «мемлекеттен бұрынғы» экономикалық, саяси және 
қоғамдық қатынастардың түйіні тарқатылуы қажет. Модерн құрылым және қатынастар 
өздерінің алдынан шыққан үдерісте болған жайттардың негізінде, арасында қалыптасқан. 
Бұл үдеріс кейде ескі институттардың жойылуы кейпінде ортаға шықса, кей жағдайларда ескі 
кезеңдегі институттардың дамытылуы, кемелдендірілуі кейпінде көрініс тауып жатты. 
Мәселен, егеменді күштің неліктен жалғыз болуы қажеттігі проблематикасын орта 
ғасырлардағы христиан дүниетанымын білместен түсінуге тырысу  қате [3, 67]. 

Орта ғасырлар экономикалық және саяси институттарымен болсын, ой-пікірлерімен 
болсын егемендік түсінігінен мүлдем жырақ. Феодализмнің бөлшектелген құрылымы 
осының жанында діннің әрі дүниелік, әрі ақиреттік өмірді басқаруға деген ұмтылысы осыған 
қатысты саяси биліктің әлсіздігі, орталықтанған және белгілі бір географиялық кеңістікте 
түгелдей үстемдік құрған құрылымдық бір институт ретінде қазіргі заманғы түсініктегі 
мемлекеттіліктің әлі де болса ортаға шықпағандығын көрсетеді. Шіркеудің дәл осы үдерісте 
алдыға шығарған ерекшелігі жеке бір құқыққа бағынып, заң шығару және соттың айрықша 
статусына ие болуымен ерекшеленеді [6, 291]. Уақыт өте келе шіркеудің зайырлы биліктің 
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қорғауында иелік ететін территорияны арттыруы ең үлкен экономикалық күш жағдайына 
келуін қамтамасыз етті. Шіркеудің осы кезеңдегі табиғи одақтасы саяси биліктің басында 
тұрған корольдіктер болып табылады. Шындығында орта ғасырларда саяси кеңістіктің 
шіркеуге қарсы шектеулі бір автономдылығы бар-тын. Өйткені, басқарудың ақиреттік қырын 
сипаттайтын sacerdotium, дүниелік функция imperium түсінігінен әлдеқайда күшті билік 
құзыретіне ие болатын. Сондықтан, биліктің әрбір екі қырының «Тәңірінің өкілі» сипатымен 
шіркеуде шоғырландырылуы айтарлықтай қиын болмады [3, 75]. 

Орта ғасырлардың саяси ой-пікірінде айтарлықтай ықпалды болған түсінік «Екі 
қылыш теориясы» болып табылады. Шынтуайтында бұл теория саяси билік пен шіркеудің 
қарама-қайшылыққа толы қатынасы арқылы басқаша түсіндіріле отырып эволюцялық 
дамуды бастан өткеріп, дүниелік биліктің шіркеу тарапынан толықтай бақылауға алынуына 
жол ашатын практикалық нәтижелерге жол ашты [3, 76]. V-ші ғасырдың аяғына қарай билік 
мәселесін түпкілікті тұжырымдауға күш салған І. Папа Геласиустың көзқарасы бойынша 
дүниелік билік шіркеудің билігін мойындап, діни мәселелерде түгелдей шіркеуге бағынады. 
Бұған керісінше шіркеу де басқару функциялары тұрғысынан императордың шартты 
автономдылығын мойындайды. Дәл осы секілді шіркеу мүшелері өздеріне тиесілі 
міндеттерді атқару барысында дүниелік билік оларға қандай да бір кедергі келтіруіне 
болмайды [7, 91-92]. 

Қазіргі заманғы билік түсінігінің идеялық негізі Еуропадағы реннесанс және реформа 
қозғалыстары негізінде қалыптасты. Саяси жаңарулар нәтижесінде шіркеу билігі мен 
зайырлы билік арасындағы күш тайталасы зайырлы биліктің, яғни орталықтанған біртұтас 
билік пен мемлекеттілік парадигмасының туындауына жол ашты. Реформа және оған қарсы 
бағыттағы кері реформа тек қана шіркеу мен зайырлы билік мәселесінде туындаған зайырлы 
төңкерістер емес, сонымен қатар, қазіргі заманғы мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі 
элементтері болатын. 

Зайырлы биліктің құрылымдық іргетасының қалануы тұрғысынан болса ең үлкен үлес 
өзінің ой-пікірімен саясат философиясының сол күнге дейінгі бағытын түбірімен өзгерткен 
Макиавеллиге тиесілі. Макиавелли саяси биліктің мақсатын саясаттан жоғары тұратын діни, 
моральдық немесе мәдени элементтермен түсіндіруден бас тартты. Ол биліктің бар болу 
себебі Тәңіріден, моральдық, діни заңдылықтардан емес, биліктің тікелей өзінен бастау 
алатындығын алға тартты [8, 38]. Саяси билік қандай да бір мақсатты жүзеге асыру үшін 
қолданылатын құрал емес, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің мақсаты. Биліктің өзінің 
тікелей мақсат ретінде сипатталуы оны идеялық тұрғыдан заңдастыру үшін дәйектемелер 
ойлап табу мәжбүрлілігін жояды. Осылайша билік (егемендік) діни және метафизикалық 
негіздерінен айықталып, зайырлы негізге қауышты. Осымен қатар, Макиавелли қоғам мен 
мемлекет өмірін түгелімен өзінің билік ету күшімен өктемдік ететін жоғары ұйымдасқан 
және өзге мемлекеттермен қарым-қатынаста бір елдің атынан абсолютті түрде өкілдік ету 
құзыретіне ие саяси институт болып табылатын мемлекет туралы айтады. Осылайша, әлі 
атауы берілмеген егемендік ұғымына барынша жақындай түскен. 

Оның ойынша саясат өмірдің жалпы ағыны туындатқан динамикалармен алға 
жылжиды, саясаттың нақты тәжірибелерінің туындатқан жағдайларды моральдық немесе 
діни қағидалардың артына жасырудың қажеті жоқ [9, 172]. Алайда, ойшылдың негізгі 
жетістігі дінге негізделген осы тұжырымды сол дәуірдің нақты шарттары аясында қайта 
талқыға салып түсіндіріп, «жалғыз, дара» билікке зайырлы бір мазмұн беруі, осылайша, 
Еуропада  саяси эволюцияның бағытын дөп басып тануы болып табылады [10, 5]. Кейінгі 
жылдарда бұлтартпас бір шындық жағдайына келетін ұлттық бірліктің мағынасын да алғаш 
рет Макиавелли ұғынып, түсінген болатын. Осы тұрғыдан Кассиердің айтқанындай 
Макиавелли схоластикадан бас тарта отырып, билікті зайырлы тұрғыдан негіздеп түсіндірген 
ең алғашқы ойшыл болып табылады [11, 140]. 

Осылайша Макиавеллиден кейін егемендік теориясы мемлекеттік билік құзыретінің 
біртұтас егеменді күште шоғырлануы және осының легитимді жалғыз күш болатындығы 
тұжырымдалды. Қоғамдық және саяси қатынастардың белгіленуі дүниелік биліктің ең 
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маңызды функциясы және биліктің бөлінбейтін біртұтас сипатының көрінісі [12, 80]. 
Осылайша, корольдің абсолюттік билігіне қатер төндірген барша басқа күш орталықтары 
сынды шіркеу де дүниелік биліктің нысанасына кірген еді [3, 107]. 

Қазіргі заманғы қоғам мен мемлекеттіліктің қалыптасуында қоғамның қажеттілік 
және талаптарына сай ұсақ жамағаттарға арқа сүйеген бөлшектенген саяси жүйенің 
жойылып, рационалдылыққа негізделген құрылымның қалыптасуы үлкен ықпал етті [13, 83]. 

Классикалық егемендік түсінігінің туындау кезеңі Француз Революциясымен өз 
мәресіне жетті. Егемендік – 1791 жылғы Франция Конституциясымен конституциялық ұғым 
деңгейіне жетті. Сонымен қатар, осы кезеңде егемендіктің жалғыз бір кісіге немесе бір топқа 
ғана емес, ұлттың түгеліне тиесілі болғандығының мойындалуы яғни, ұлттық егемендіктің 
тууы тұрғысынан да өте маңызды. 
 Француз Революциясы салық салу және күш қолданудың бір орталыққа, бір егеменге 
шоғырлануы сынды егмендіктің нақты көріністерін жүзеге асырған, орталықтанған және 
бюрократиялық сипатымен қоғамдық, экономикалық және саяси бақылауды түгелдей қолына 
алған мемлекеттің жалғыз дара егемен ретінде көрініс табуы болып табылады [14, 217]. 

Атауы «мемлекет» деп аталған саяси ұйым қоғамдағы ең жоғарғы күш (егемен) 
ретінде көрініс тауып жатса мұны билігін құқықтық және саяси тұрғыдан легитимдендірген 
егемендікке борыштар. Әсіресе, XVI және XVII ғасырлардың Еуропасында феодализмнің 
бара бара «архаикалық» сипатқа енуімен бірге билік қатынастарын рационалды және 
құқықтық негізге қойған теориялық қағидалардың ортаға қойылуымен қазіргі заманғы 
мемлекеттің ең негізгі саяси құрылым ретінде көрініс табуын қамтамасыз етті. Осы тұрғыдан 
қарастырғанда егемендік – мемлекет пен құқық арасындағы қатынастың нақ өзі [15, 5]. 
Дұрысын айтқанда мемлекет билігі егемендік арқылы құқықтық бір негізге отырады. 
Егемендік ұғымының бұл тұстағы функциясы мемлекетің заңдары мен әрекеттерінің тек қана 
дүниелік бір салада құрылғандығын негіздеу болып табылады [16, 26]. 

Егемендік құбылыс ретінде де, ұғым ретінде де саяси қоғамның ішінде өмір сүреді, 
оның өмір сүретіндігін айта білу үшін саяси қоғамның күнделікті ұйымдасу кейпі болып 
табылатын мемлекетті қажет етеді. Осы тұста бір ескертпе жасай отырып, егемендіктің нақты 
бір институт болып табылатын мемлекетпен біте қайнасқанына, билікті іс жүзінде 
қолданатын саяси биліктен болса басқаша бір сипатқа ие екендігіне назар аудару қажет. 
Егемендік саяси биліктен де жоғары тұратын және оны түгелдей қамтитын құбылыс болып 
табылады. Егемендік теориялық тұрғыдан өзгермейтін және тұрақты сипатқа ие болса, саяси 
биліктегілер белгілі бір уақытта басқару құзыреттілігін қолданады. Мұның жанында тәуелсіз 
бір күшке (егеменге) сілтеме жасайтын егемендікке қарсы саяси биліктегілер кез келген 
шарттарда (мәселен отарлық басқаруларда болсын) ішінде болады [4, 63]. 

Егемендіктің барлығы мемлекетпен бірге болады және мемлекеттің де бар екендігін 
көрсетеді. Керісінше қарағанда осы жағдайдың қисындық нәтижесі ретінде мынадай бір 
ұқсас пайым жасауға болады: мемлекеттің құқықтық бір мәртебеге ие бола алуы тұрғысынан 
қажеттілік болған ұғым егемендік болып табылады. Егемен мемлекеттердің түгелінде ортақ 
үш нақты ерекшелік алға шығады: белгілі бір шекарамен бекітілген территория (ел), осы 
территорияда тұрғылықты өмір сүретін адамдар (халық, азаматтар) және басқару билігін 
жүргізу үшін құрылымданған билік ету механизмі (үкімет, саяси билік) болып табылады. 
Аталғандар егемен мемлекеттің бар екендігін көруімізді қамтамасыз ететін нақты және 
қажетті шарттар болып табылады [3, 140]. 
 Қорыта айтқанда, егеменді күштің легитимділігі заңдардың қайнар бастауларының 
жер бетіне түсірілуінен туындайды. Ұлттық мемлекеттің пайда болуымен жекелендірілген 
саяси билік үлгісі өз орнын құрылымдық билікке тастайды [17, 23]. Құрылымданған саяси 
билік өзімен біте қайнасқан күш қолдану, мәжбүрлеу құзыреттілігін заңдар арқылы жүзеге 
асырылуына кепілдік берілгенде күш қолдану индивидуалдылықтан, жекеліктен шығып, 
легитимденеді. Біз мұны күштің рационалдануы деп атаймыз. Басқарушы-басқарылушы 
қатынастарының заңдардың айқындаушы болатын бір кеңістікте жүргізілуі мемлекет пен 
қоғам арасында жаңа бір байланыстың орнауына себеп болады. Жеке адамдар мен саяси 
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билік арасындағы қатынастар ендігі жерде метафизикалық емес, дүниелік шарттардың 
нәтижесі болып табылатын заңдар шеңберінде жүзеге асырылып, осылайша Макс Вебердің 
заңды-рационалды легитимділік ретінде сипаттаған түсінікпен жүздеседі. Қазіргі заманғы 
мемлекеттілік жалпы қоғамның бойсұнушылығына ие болуы тек қана күш қолданудың және 
мәжбүрлеудің ықпалынан бұрын «дұрыс және рационалды болғанына сенгендігі үшін 
билігіне мойынсұнуы» болмақ [18, 102]. XVI ғасырда басталған және осыдан кейін екі ғасыр 
бойы мықтап күшейген тренд барлығынан бұрын саяси биліктің жалғыз бір орталықта, бір 
қолда шоғырлануы және орталықтануы бағытында дамыды [19, 78]. Бұл үдерісте кішігірім 
және әлсіз саяси құрылымдар өздерінен әлдеқайда үлкен және әлдеқайда күшті құрылымдар 
тарапынан жұтылып кетіп отырды. Осылайша, белгілі бір географиялық кеңістікте үкімдік 
ету күші жалғыз орталықта шоғырланған болады. Осы тұрғыдан қарастырғанда мемлекет пен 
егемендік арасындағы өзара байланысты бір қатынас бар екендігін айтуға әбден болады. 
Егемендік – «қоғамдағы ең соңғы және абсолютті шешім қабылдайтын күш» ретінде 
сипатталғанда мемлекеттің мәжбүрлі бір бар болу шарты ретінде ортаға шығады. 
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На современном этапе развития мирового хозяйства меняются привычные основы 

мироустройства, в связи с этим как одна из двух тенденций, отражающих новую парадигму 
мироустройства возрастает роль экономической интеграции. В результате наблюдается 
эволюция “мировой экономической архитектуры”, - которая в эпоху глобализации становится 
все более целостной и одновременно сложной, многослойной полисистемой 
взаимозависимости стран и регионов.  Регионализация является характерным признаком 
современного этапа глобализации.  

С учетом того, что страны, не использующие огромный потенциал региональной 
интеграции в своей экономической стратегии, не способны выстоять в современной 
глобальной конкуренции, противостоять вызовам глобализации возрастает необходимость 
нового интеграционного объединения на Евразийском пространстве, что и привело к 
созданию Евразийского экономического союза.  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономический союз, который в рамках 
евразийской интеграции с 1 января 2015 года был создан на базе Таможенного союза России, 
Казахстана и Белоруссии с включением Армении в последующем. Сотрудничество в сфере 
межгосударственной интеграции в сфере экономики на постсоветском пространстве ведется 
с конца 1990-х годов. 26 февраля 1999 года Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 
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пространстве.  
Данный документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену 

таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики 
и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального 
законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической 
политики. 

В соответствии с договором ЕАЭС также осуществляет свою деятельность 
на следующих принципах:  

- уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы 
суверенного равенства сторон и их территориальной целостности;  

- уважение особенностей политического устройства сторон; обеспечение 
взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон;  

- соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции;  
- функционирование Таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания 

переходных периодов [1]. 
Вместе с тем, в соответствии с договором в рамках Таможенного союза сторон:  
- функционирует внутренний рынок товаров; применяются единый таможенный тариф 

ЕАЭС и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами третьими сторонами;  
- действует единый режим торговли товарами в отношении с третьими сторонами;  
- осуществляется единое таможенное регулирование;  
- осуществляется свободное перемещение товаров между территориями сторон 

без применения таможенного декларирования и государственного контроля, за исключением 
случаев предусмотренных настоящим договором. 

В целом участие в ЕАЭС позволяет Казахстану вместе с Россией и Беларусью высту-
пать единым интегрированным экономическим блоком в международных отношениях, что 
способствует усилению национальных экономик. И это оправданно, так как на сегодня воз-
растает роль межгосударственных объединений, таких как Европейский союз (ЕС), объеди-
няющий 28 стран, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включа-
ющая более 20 развитых стран, Южноафриканский таможенный союз с 5 странами, Азиат-
ско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) с членством 21 страны, МЕРКО-
СУР, включающий 4 страны, и многих других [5]. 

Площадь ЕАЭС превысит 20 миллионов квадратных километров, численность 
населения, проживающего на его территории, составит около 170 миллионов человек. 

Создание ЕАЭС выводит страны-участницы бывшего Таможенного союза, чей 
суммарный ВВП составлял 85 % валового продукта СНГ, на более высокий уровень 
интеграции. 

Пример Таможенного союза (ТС) показывает успешность региональных объединений 
постсоветского пространства на мировой арене – с 2010 по 2013 гг. объем торговли внутри 
ТС вырос на 45%, в то время как торговля с другими странами выросла на 36% [6]. 

Интересными представляются результаты проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследования на тему того, какие из государств 
бывшего СССР представляются россиянам наиболее успешными. Стоит отметить, что в 
ноябрьском опросе 2013 года приняли участие 1600 человек из 52 регионов России. Таким 
образом, процентные показатели исследования, следующие: Беларусь – 66%, Казахстан – 
45%, Азербайджан – 10%, Армения – 9%, Кыргызстан, Грузия и Молдавия – 5%, 
Туркменистан – 4%, Узбекистан – 3%, Таджикистан – 2%. 

Создаваемое Астаной, Ереваном, Минском и Москвой объединение имеет мировое 
значение. Лидеры постсоветских государств объединяют экономические и ресурсные 
возможности, основываясь, в том числе, и на советском опыте, без малейшей угрозы потери 
суверенитета. К тому же, интерес к объединению проявляют и другие крупные страны мира 
(КНР, Иран, Турция, Индия и т.д.), взаимодействие с которыми, думается, обеспечит 
существенный толчок в развитии, как самого объединения, так и всех его участников, 
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нынешних и будущих. Стоит отметить, что вышеозначенное взаимодействие представляется 
обязательным, так как поодиночке ни одно из государств, на данном этапе, не может 
проводить внешнюю и внутреннюю политику, направленную на реализацию своих 
национальных интересов [4]. 

Казахстану в составе ЕАЭС, а затем в рамках ВТО также придется создавать 
конкурентоспособные сегменты своей экономики. 

Рост доли несырьевого экспорта является одним из важных механизмов повышения 
конкурентоспособности Казахстана - он составил за последние 4 года более 55%. Надо 
отметить, что и перед стартом ЕАЭС Казахстан по экспорту выглядит в целом неплохо - так, 
по объему экспорта РК занимает 40 место в мире. Всего готовую продукцию made in 
Kazakhstan покупают в 111 государствах мира. Эксперты связывают эти достижения с 
реализацией государственной программы ФИИР и эффективным сотрудничеством в рамках 
постсоветской интеграции. 

29 мая 2014 года в Астане подписан договор об образовании ЕАЭС. Договор вступает 
в силу с 1 января 2015 года. 

Используя транзитный потенциал, с параллельным обеспечением благоприятных 
условий для прохождения груза по территории республики, Казахстан может сделать шаг на 
пути к дальнейшей интеграции в мирохозяйственные связи. И это не пустые слова. 
Достаточно отметить результаты исследования, проведенного Всемирным Банком, по 
результатам которых в 2012 году Казахстан по индексу развития логистики (LPI) занял 86 
место. При этом в 2007 году данный показатель был на уровне 133 места. Как видим, за 7 лет 
Казахстан сделал стремительный скачок на 47 позиций вверх, что само по себе уже является 
показателем желания республики нарастить свой потенциал в данном направлении. И это 
еще не предела, ведь известно, что перед страной уже поставлена задача до 2020 года 
улучшить показатель до 40 позиции.  

Как известно, по итогам рассмотрения данного вопроса, было принято решение об 
унификации транзитных тарифов. В случае перевозки грузов через морские порты 
унифицированный тариф составит 19, 44 долл. США за 1 тонну на 500 км, а транзитный – 33, 
76 долл. США. И если ранее при транспортировке казахстанских грузов транзитом через 
Россию с выходом на российские порты, ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») 
применяло унифицированный тариф, то и в случае перевозки российских или белорусских 
грузов транзитом через Казахстан с выходом на порт Актау, АО "Национальная компания 
"Қазақстан темір жолы" («НК «КТЖ») будет применять унифицированный тариф. В связи с 
этим, в среднем экономика казахстанских грузоотправителей составит 14, 32 долл. США за 
каждую перевезенную тонну. И сегодня решение данного вопроса находится в финальной 
стадии – он проходит обработку среди участников ЕАЭС. И это один из вопросов, решение 
которых направлено на усиление роли транзитного потенциала Казахстана в рамках 
Евразийского экономического союза. Как отметил Глава государства Н.А.Назарбаев, 
озвучивая Послание народу Казахстана: «Необходимо развивать сектор логистических услуг, 
прежде всего, речь идет о максимальном использовании территории таможенного союза для 
транспортировки наших грузов» [7]. 

Министр национальной экономики РК Е.А.Досаев, представляя законопроект в Сенате 
Парламента РК, проинформировал, что к 2025 году будет сформирован общий рынок нефти 
и нефтепродуктов, который предусматривает неприменение во взаимной торговле 
экспортных таможенных пошлин и ограничений. По его словам, равный доступ 
к газотранспортной инфраструктуре стран-партнеров, прежде всего России, будет 
предоставлен к 2025 году.Он отметил, что «Казахстан экспортирует ежегодно более 8 
миллиардов кубических метров. В перспективе с разработкой месторождений Кашаган 
и Карачаганак, экспортный потенциал республики значительно вырастет. Поэтому, 
договоренности по доступу к газотранспортной инфраструктуре очень важны для будущего 
стабильного развития Казахстана» [8]. 

Положительный эффект от интеграционных процессов находит свое отражение в 
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легкой, в частности пищевой промышленности РК. Например, только за прошлый год объем 
поставок Новоальджанского мелькомбината в Россию составил около 10 тыс. тонн 
мукомольной продукции. Говоря об интеграционных процессах на уровне стран ЕАЭС, 
генеральный директор мелькомбината в городе Актобе  К.Тапаев твердо уверен в том, что 
такое объединение сулит для отечественного бизнеса очень выгодные перспективы. 

Как известно, Казахстан сегодня на мировом рынке является крупнейшим 
поставщиком муки. Поэтому Евразийское экономическое сообщество дает шанс 
отечественному бизнесу войти в огромный рынок. Это позволит нам развиваться и выпускать 
еще более конкурентоспособную продукцию [2]. 

Также благодаря мультипликативному эффекту экономической интеграции 
развивается тяжелая промышленность. В качестве положительного примера можно привести 
совместный проект Минска и Семипалатинска в области машиностроения. Мощность 
совместного проекта Минского и Семипалатинского заводов должна составить до 
1 000 машин и 1 000 прицепов в год. 

Около ста новых рабочих мест появится на Семипалатинском машиностроительном 
заводе благодаря развитию производства в рамках международного партнерства. Здесь 
прошла встреча руководства СМЗ с делегацией из Беларуси. На ней был рассмотрен 
совместный проект по сборке автомобилей и прицепов МАЗ, запустить который планируется 
в нынешнем году. 

Проектная мощность совместного проекта Минского и Семипалатинского заводов 
должна составить до 1 000 машин и 1 000 прицепов в год. Стоимость проекта – около 1,5 
млрд. тенге, которые пойдут на реконструкцию цеха и закуп современного оборудования. 
Активно решается вопрос с кадрами – машиностроительный завод набирает студентов 
местного профильного колледжа, которые будут направлены на обучение и практику на 
Минский автомобильный завод [3].  

Таким образом, как отмечает Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев, что 
необходимо продолжать работу по совершенствованию условий деятельности ЕАЭС. По его 
словам, необходимо сделать все, чтобы евразийская интеграция стала привлекательной 
моделью экономического партнерства для других государств, а число участников ЕАЭС 
расширялось.  
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Введение 
История развития космической техники неразрывно связана с ее постоянным 

развитием и совершенствованием. Происходит постоянное усложнение задач, поставленных 
перед изделиями космической техники. При этом упор делается на развитие прикладной 
космонавтики и увеличение эффективности результатов космической деятельности. 

Современные изделия космической техники являются сложными и дорогостоящими 
техническими устройствами. Поэтому естественным является стремление заказчиков 
космической техники к снижению стоимости разработки и изготовления космических 
аппаратов, а также услуг по их запуску при сохранении необходимого уровня надежности и 
требуемого гарантированного срока функционирования космических аппаратов на орбите. 

Решению данной задачи, в определенной степени, способствует разработка 
маломассогабаритных (малых) космических аппаратов с широким применением 
унифицированных базовых конструкций (космических платформ) и доступной элементной 
базой. Именно на малых космических аппаратах экономически целесообразно проводить 
натурную проверку ряда инновационных технических решений и объектов 
интеллектуальной собственности. К созданию малых космических аппаратов широко 
привлекаются студенты и аспиранты аэрокосмических специальностей вузов, что позволяет 
им приобрести еще на стадии обучения определенные навыки и опыт реальной деятельности 
в области создания и эксплуатации изделий космической техники. 

Виды структур микро – и наноспутников 
Стандарт сверхмалых космических спутников “CubeSat”определяет основные 

физические параметры и конструкционные особенности персонального пикоспутника. 
Форма этих кубикоспутников – куб с длинной ребра 10 см, материал корпусной платформы – 
алюминий, вес модуля – не более 1кг. Один спутниковый модуль обычно обозначается – 1U 
(single unit). Спутник может состоять как из одной модульной единицы, так и из нескольких 
совмещенных вместе. Чаще всего спутники “CubeSat” представляют собой модульные 
сборки типа 1U, 2U и 3U. Спутники типа 3U при этом обычно собирают в линейной 
конфигурации. Хотя известны спутники и более сложных конфигураций кубических 
модулей, например квадратный спутник конфигурации 6U. 

Правда, здесь же возникает определенный нюанс в классификации. Дело в том, что 
спутник из одного модуля “CubeSat” по своим массе и габаритным размерам попадает в 
класс пикоспутников, а вот спутники из двух, трех и более модулей “CubeSat” уже являются 
наноспутниками, так как превышают массу в 1 килограмм и объем в 1 кубический дециметр. 

Система интеграции (совмещения) спутника с ракетой-носителем P-POD позволяет 
выводить одновременно до трех модулей с односторонним расширением: 2U – 20*10*10 см, 
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весом 2 кг и 3U – 30*10*10 см, весом 3 кг. Сверху на гранях располагаются или солнечные 
батареи, или защитные панели. 

Общие требования к структуре указаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Общие требования к структуре 
Миссия и фаза Источник и  требования 
Производство и 
монтаж 

Требования к выбору арматуры и контейнеров  
Требования к производственным процессам (сварка) 

Транспорт и 
транспортировка 

Крановые или Dolly реакции 
По земля, морю, или воздушным транспортом 

Тестирование Вибро и акустические испытания 
Предстартовый Предполетные проверки 
Запуск и Ascent Проверка  руля ускорений 

Виброакустический шум во время запуска  
Проверка двигательной системы  
Переходные нагрузки в бустере зажигания и выгорания 

Операции миссии Проверка стационарных ускорений 
Переходные нагрузки, маневры   

Reentry и посадки 
(если применимо) 

Аэродинамический нагрев 
Переходный и посадочные нагрузки 

 
Структура микро и наноспутников подразделяется на следующие виды: Первичная, 

вторичная и неосновная  структура. Первичная структура – основная   структура, несущая 
все виды нагрузки, в том числе и стартовую нагрузку. Вторичная структура – панели, 
штанги, антенны, механизмы развертывания и прочие части, не несущие нагрузки. 
Неосновная структура – корпуса приборов, соединительные элементы, монтажные части, 
крепления и прочие механические компоненты 

Задачи первичной структуры включают обеспечение надежности при соединение 
малого космического аппарата с телом ракеты-носителя (посредством адаптера). Первичная 
структура перенимает все нагрузки, приходящиеся на спутник при выведении на орбиту. 
Пустотелый корпус корабля представляет взаимодействия адаптеров ракеты-носителя.  

Существуют несколько требований к первичной структуре такие как обеспечение 
крепления спутника и ракеты – носителя, гарантирование неподвижности и снижения 
вибрации, обеспечение необходимыми подключениями к ракете, предоставление 
возможности доступа ко всем субсистемам спутника в период предстартовой подготовки. 

Конфигурация первичной структуры характеризуется открытой или закрытой 
архитектурой, типом структуры, схемой компоновки элементов в открытом или закрытом 
типе архитектуры 

Отличия архитектуры первичной структуры заключается в форме поперечного 
сечения (круговая, прямоугольная, трапециевидная и т.д.), основной форме (цилиндр, куб и 
т.д.), открытой или закрытой форме. 

Структура типа "Сэндвич" представляет собой облегченную сотовую конструкцию, 
проложенную между двух панелей. Панели изготовлены из алюминия или графита. 
Характеризуется высокой стабильностью и устойчивостью(рисунок 1). 

Структура типа Isogrid составлена из панелей с треугольными вырезами для 
облегчения структурной массы. Материал изготовления алюминий или легированный 
алюминий. Характеризуется прочностью и высокой восприимчивостью к нагрузкам, сложен 
в изготовлении(рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Структура типа "Сэндвич" 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 - Структура типа Isogrid 
 
На рисунке 3 представлены возможные конфигурации различных структур. 
 

 
 

Рисунок 3 - Конфигурации различных структур 
 
Вторичная и неосновная структуры представляют собой элементы, не несущие 

основной нагрузки. Примеры: солнечные панели, мачты, антенны и проч. 
Механизмы  
Механизмы - подвижные части структуры, служат для раскрытия поверхностей и 

развертыванию подвижных компонентов. 
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Механизмы развертывания бывают вращающиеся и выдвигаемые. Выдвигаемые в 
свою очередь делятся на кабельное выдвижение, трубчатое, телескопическое и мачтовое.  

Механизмы выведения/освобождения от крепежа: пиротехнические (взрывной) – 
устройства разделения, фрезы, контактные съемники, и механические (невзрывной) – 
парафинные механизмы, восстанавливающиеся, механизмы плавки. Пиротехнические 
механизмы, несущие прикрепленную нагрузки и освобождающие по приказу имеют два 
типа: взрывной, при котором патрон прикреплен к крепежному болту, при команде 
происходит взрыв патрона и разрушение болта. Как следствие, происходит отстыковка 
спутника от платформы и механический – пружина, находящаяся в состоянии напряжения, 
освобождается микропатроном. 

Вращающиеся механизмы развертывания шарниров имеют ряд достоинств: высокая 
прочность, точность развертывания, простота изготовления и обслуживания. Однако есть и 
недостатки такие, как сбои, вследствие трения и температурных нагрузок,  

Заключение 
Миниатюрные космические аппараты характеризуются коротким циклом разработки, 

они просты в управлении, требуют значительно меньших финансовых затрат для вывода на 
орбиту. Узкая специализация наноспутников позволяет повысить надежность и 
экономичность создаваемых на их базе информационных систем. 
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Ведение 
В настоящее время созданы первые космические аппараты. Запуск их осуществляется 

с помощью многоступенчатых космических ракет, одним из видов которых являются 
ракеты-носители искусственных спутников.  
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В дальнейшем многообразие космических аппаратов будет непрерывно 
увеличиваться. Появятся космические аппараты, предназначенные для длительных полетов 
человека, искусственные спутники Луны и планет, постоянно существующие спутники-
станции, космические корабли для полетов к другим планетам. Будут созданы новые типы 
космических ракет, в том числе ракеты с двигателями, работающими на ядерной энергии.  

Сегодня невозможно предвосхитить все особенности устройства и конструкции 
космических аппаратов будущего, хотя в современной технической литературе встречается 
немало их описаний и проектов. Однако существует ряд вопросов и проблем, являющихся 
общими для всех космических аппаратов. К ним относится проблема придания космическим 
аппаратам необходимой скорости и точного выведения их на заданные орбиты, проблемы 
поддержания необходимого теплового режима и обеспечения энергией бортовой 
аппаратуры, измерения орбиты и передачи информации на расстояния, исчисляемые 
десятками и сотнями миллионов километров, вопросы герметизации, метеорной опасности, 
влияния космических излучений и ряд других.  

Встреча с КА, движущимся по круговой орбите  
Равновесный  стационарный режим движения тросовой системы считается весьма 

перспективным для решения целого ряда задач, так как в этом случае реализуется 
устойчивое движение связки при постоянной ее ориентации по местной вертикали. 

Рассмотрение задачи сближения ПО с КА, который движется по круговой орбите 
радиуса rA . При этом будем считать , что полет базового объекта связки происходит по 
орбите радиуса r0 . Возможны два случая. В первом случае орбита БО располагается внутри 
орбиты КА (rA<r0) 

A) Случай rA<r0 
Длина троса в этом случае определяется разностью радиусов орбит КА и базового 

объекта связки  
                                                                                D= rA-r0.                                                                       

(1.1) 
В процессе сближения ПО, двигаясь по орбите КА, догоняет его. Если в начальный 

момент времени тросовая система находилась сзади КА при угловом рассогласовании , то 
время сближения до встречи ПО с КА будет определяться отношением к Δω: 

                                                                   tB= ,                                                          (1.2) 

где Δω- разность угловых скоростей орбитального движения БО связки и КА. 
С учетом выражения (1.1) зависимость для  может быть записана в следующем 

виде: 

                                                                                      (1.3) 

Подставляя (1.3) в (1.2) получим формулу для расчета времени полета до момента 
встречи ПО с КА. 

                                     tB=                                                 (1.4) 

Принимая во внимания, что D<< , можно записать приближенное выражение для 
выражение для продолжительности полета до точки встречи .  

                                                                                                        (1.5) 

При сравнительно небольших длинах тросах, ПО длительное время находится в 
непосредственной близости от обслуживаемого КА. Так, при D=1000 м ПО в течение двух 
периодов обращения КА по орбите не удаляется от него более, чем на 10 км, а в течение 
одного периода ПО и КА находятся друг от друга на удалении не более 5 км. 
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Выигрыш в энергетике за счет применения тросовой системы для встречи с КА будем 
оценивать суммой двух импульсов скорости: 

 
                                                          Δ                                                 (1.6) 
Импульс  определяет энергетику перехода объекта с круговой орбиты радиуса  

на эллиптическую траекторию встречи с КА, движущегося по орбите радиуса . Второй 
импульс , необходимую для обеспечения той же относительной 
скорости в момент встречи с КА, которая получается при применении связки. 

Орбитальная угловая скорость тросовой системы меньше орбитальной угловой 
скорости КА. Поэтому в процессе сближения происходит «обратный» догон , т.е. КА 
догоняет ПО. 

Отрицательные значения относительной скорости в момент встречи означают, что 
сближение реализуется «обратным» догоном, когда КА догоняет ПО. 

 Облет системы КА на круговых орбитах 
В последнее десятилетие наблюдается качественно новый этап в освоении 

космического пространства- применение спутниковых систем различного назначения. 
Задачи, решаемые КА, постоянно усложняются и к настоящему времени для решения 

большинства из них (например, навигационные обеспечения, связи , метрологических 
наблюдений и т.д.) появилась необходимость применять совокупность согласованно 
функционирующих КА, образующих спутниковые системы. 

Для решения этих и ряда других задач потребуется использование использовать 
специальный КА, осуществляющий облет спутниковый системы. 

Орбитальное движение ПО связки происходит со скоростью, отличной от круговой 
скорости для данной высоты. Это обстоятельство позволяет считать возможным применение 
тросовой системы для облета системы КА, движущихся по круговой орбите. Если радиус 
орбиты БО связки меньше радиуса rA орбиты, по которой движутся КА, то ПО 
последовательно один за другим нагоняет КА. Если rA<r0 ,то, наоборот, все КА 
последовательно нагоняют ПО. Предполагается, что КА системы находятся на одном и том 
же угловом расстоянии Δφ друг от друга. 

Встреча с КА, движущимся по эллиптической орбите 
Сближение ПО связки с КА, совершающим полет по эллиптической орбите, имеет 

определенные особенности по сравнению с задачей встречи на круговых орбитах.  
А) Случай rA>r0  
Каждой точке встрече соответствует своя длина троса D. 

                                                                           D= rAB-r0,                                                         
(2.1) 

 
где rAB – радиус орбиты КА в точке встречи B.Учитывая, что rAB определяется 

значениями параметров орбиты КА. 
Зная время tB , находим требуемое начальное угловое рассогласование положений 

тросовой системы и КА 

                                      (2.2) 

Если получаем , то тросовая система в начальный момент времени должна 
находиться впереди КА. Если , то тросовая система должна располагаться сзади КА. 

В) Случай r0  rA 

Длина троса определяется зависимостью  
                                 D= r0  rA,         (2.3) 
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При перемещении точки встречи от перигея к апогею КА длина троса КА убывает 
 Dmax= r0  rA , Dmin= r0  rAα, 

 
 
Заключение 
Из вышесказанного, стало известно , что полетное время до встречи с увеличением  

возрастает, а с увеличением D- уменьшается. При этом приближенное значение   
оказывается весьма близким к точному  

С увеличение длины троса, расхождение   и  увеличивается .Это 
свидетельствует, что для расчета времени движения тросовой системы до встречи ПО с КА 
вполне допустимым  является использование зависимости. 

Встреча в апогее орбиты КА с нулевой относительной скоростью может быть 
реализована при сравнительно небольших размерах тросовой системы. 
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Қазіргі кезде қатты отынды басқарушы қозғалтқыш пен оның апаттық жағдайдан 
құтқару жүйесі басқарылатын ғарыш кемелерінде қолданылады. Басқарылатын ғарыш 
кемесін ғарыш айлағынан ұшыру кезінде ғарыш кемесінің бірінші сатысының ұшу 
аумағында ғарыш аппараты апатқа ұшыраған жағдайда қатты отынды басқарушы 
қозғалтқышты қолдану келесі мүмкіндіктерді береді:  

- аэродинамикалық статикалық орнықсызбөлінетін басты блоктың 
конфигурациясын қолдану; 

- төтенше жағдайдан құтқару жүйесінің мәселелерін шешуін қамтамасыз ету, 
соның ішінде, қону аумағының старттқа жақын мекенінде қайтарылатын аппаратты 
кешеннің жерге қону кезеңін іске қосу сәтіне келтіру. 

Экипаждың шығару аумағындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін борттық және 
жердегі жүйелерінің функционалдауының  жоғары сенімділігі, резервтеуді жасау деңгейінің 
жоғары болуы мен зымыран-тасығыштың (ЗТ) эксперименттік өңдеуінің толық болуы қажет. 

Алайда зымыран ғарыштық кешендердің(ЗҒК) ұшу пайдаланысының статикалық 
мәліметтерінің талдауы қазіргі заманға сай технологиялық деңгейде ЗТ жұмыс істеу 
қабілетін бөлшектеп немесе толықтай жоғалту жағдайларын жоя алмайтынын көрсетеді. 

mailto:jadiger93@mail.ru
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Зымыран ғарыштық кешендерінің стартта немесу ұшудың шығару аймағында кеме 
экипажының және пайдалы жүктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін апатты жағдайдан 
құтқару жүйесі(АЖҚЖ) қолданылады. ЗҒК қалыпты ұшуында АЖҚЖ агрегаттары мен 
элементтерінің реттілік тасталуы жүзеге асады.   

Апатты жағдайдан құтқару жүйесі ғарыш кемесінен немесе ЗҒК «Апат» 
сигналының қабылдануынан кейін жұмыс жасайды, осыған қоса ұшуды басқарудың жердегі 
пунктерінен және де АЖҚЖ түйіндері мен агрегаттарының белгілі уақыттық реттілікпен 
қосуын және де кеме мен ЗТ штатты жүйелерінің іске қосу командаларын берудііске 
асырады.  

Апаттыжағдайдан құтқару жүйесінің жобалау негізіне келесі принциптер жатады: 
- Апаттыжағдайдан құтқару жүйесі старттағы немесе ЗҒК шығару ұшу 

аумағындағы апат кезінде авариялық зымыран тасығышпен, бөлінетін басты блок(БББ) бар 
қайтарылатын аппаратты жедел бөліну мен алып кету принципі бойынша жұмыс істеу.  

-  Апатты құтқаруда кеме мен зымыран-тасығыштың штаттық жүйелері мен 
агрегаттары максималды түрде қолданылуы қажет.  

Апаттық құтқару жүйесінің құрылымы. Ғарыш кемесіндегі экипажды  және 
пайдалы жүкті апаттық құтқару жүйесінің құрылымына қатты отынды қозғалтқыш, парашют  
жүйесі, тежеуші қозғалтқыштар, зымыран-тасығыштан бөлетінпироболт жатады. Экипажды  
және пайдалы жүкті апаттық құтқару жүйесінің (АҚЖ) қатты отынды қозғалтқыштық 
қондырғысының сұлбасы 1-суретте көрсетілген. 

Негізгі және бөлетін қозғалтқыштарды соплолық қақпақтар арқылы қостыру бір 
жағынан негізгі қозғалтқыштың соплолыққақпақтарын (шүмектік блок) күшейтсе, ал екінші 
жағынан орталық қозғалтқыштың түбіндегі жеке қостыру түйінін орналастыруға кететін 
массалық шығындарды азайтады.  

 

 
 
1-сурет.  Апаттық құтқару жүйесінің қатты отынды қозғалтқыштық қондырғысының 

сұлбасы.(1– негізгі қозғалтқыш, 2- бөлетін қозғалтқыш,  3–сфералық табаны, 4 – орнатылған 
соплолыққақпақ, 5 – орнатылған соплолар, 6 – болт.) 

 
Негізгі қозғалтқыштың алдыңғы түбінде қосылған және бір ось бойында бірінің 

үстінде бір болып орналасқан құрамында негізгі және бөлетін қозғалтқыштары бар апаттық 
құтқару  жүйесінің қозғалтқыштық қондырғыларының айырмашылығы соплолық қақпақтар 
негізгі қозғалтқыштың алдыңғы түбінде орналасқан, негізгі қозғалтқышты түбі жартысфера 
түрінде жасалынған, ал соплолыққақпақтарда бөлетін қозғалтқышпен қосылатын орын 
(мысалы, болттық қосылыс түрінде)қарастырылады. 

Зымыран тасығыштың басты блогы(ББ)- бұл ЗТ соңғы деңгейіне қойылатын және 
мен оның ЗТ пен АҚЖ агрегаттарымен қосылу элементтерінен   тұратын конструкция.  
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ББ екі түрлі сұлба бойынша: басты ағушы элементімен(БАЭ) немесе ол 
элементсізжасалуы мүмкін. Ғарыш кемесінің қалыпты ұшуында АҚЖ тіректері  түсу 
аппаратын (ТА) ұстап БАЭ қатысты еркін қозғала алады да апат кезінде ғана тоқтайды.  

БАЭ-ін тастау екі сатыдан тұрады: алдымен қозғалтқыштық қондырғы тасталынады, 
содан соң БАЭ тораптарының ашылуынан кейін, оның жармалары қатты 
отындықозғалтқыштар көмегімен өз осі бойынша бұрылып жанына түседі.  

Басты блок пен БАЭ тастау сұлбалары 2-суретте көрсетілген [2]. ҒА пен басты блок 
сұлбалары ҒА-тың орбитаға шығару мен экипаждың апатты құтқаруды қамтамасыз ету 
қажеттілігі арқылы байланысты болады. Үйлестірімдік сұлба басты блокты жобалау мен 
апатты құтқару жүйесінің функционалдау сұлбасын таңдаумен қатар жүреді.  

Түсу аппаратының (ТА) қолданысы. Апат  болған жағдайда  басты бөлікті  АҚЖ-
нің  қозғалтқышы  басты  бөлікті  бөліп алып ұшып кетеді, ал пайдалы жүк капсулада 
болады, жерге парашютпен түсіріледі.Өзінде ҒК бөлігінің және жеке атмосфералық ұшу 
аппаратының функцияларын сақтай алатын түсу  аппаратын (ТА) дайындау пилотталатын 
ҒК жасаудың ең қиын есебіне жатады.  

ТА ұшуының ерекшелігіне болып жатқан оқиғалардың қайтармалы болуы, яғни жерге 
түсу процесін тоқтатуға болмайтындығы және ТА атмосфераның қалың қабаттарынан өтіп, 
жерге жақындай алуы жатады. Бұл сенімділік, резервтеу деңгейі және экипаждың пайдалы 
жүктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан ТА-ның жүйелеріне және конструкциясына 
қатаң талаптар қояды.  

 
 
2- сурет. Басты блок пен БАЭ тастау сұлбалары: 1- АҚЖ қозғалтқыштық қондырғысы; 

2- жарманы тастау қозғалтқыштары; 3- ғарыш кемесі; 4- АҚЖ қозғалыс тіректері; 5- апатты 
торап; 6- айнала ағу элемент жармасының айналу түйіндері; 7- ЗТ аралас бөлігі; 8- АҚЖ 

қозғалтқыштық қондарғысының тасталуы; 9- БАЭ бойлық торабы; 10- АҚЖ торлық 
тұрақтандырғыштары; 11- көлденең торап; 12- жармалардың тасталуы 

 
Апаттық жағдайда пайдалы жүкті  жерге қондыру  мен түсіру. Зымыран 

тасығыштың пайдалы жүгін  апаттан құтқару жүйесі старттан бастап ашық ғарышқа  шығып 
кеткенге дейінгі аралықтағы  ұшу кезінде зымыран тасығышта ақау болған  жағдайда жұмыс   
істейді. Мұндай апаттық жағдайда АҚЖ пайдалы жүкті  ЗТ-тан бөліп алып,  жерге қондыру  
мен түсіруді  іске асырады.Жерге қайту сатысындағы негізгі міндеттер болып ТА 
атмосферада тежеу мен оны қонуын қамтамасыз ету болып табылады. Жерге қону мен түсу 
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ауданының шекарасы 5-10 км биіктік болып табылады, олардан төмен биіктіктегі қозғалыс 
орнатылғанға жақын және бірден ерекшелінбейтін шамадан тыс күште  100-200 м/с 
жылдамдықпен өтеді. 

Жерге түсу мен қонудың арасында тікелей байланыс бар, осыған орай жерге қонудың 
түрі жерге түсу ауданының техникалық шешімдеріне байланысты таңдалынады.  

Жерге қону ауданына шығуды беретін дыбыстан ұшқыр жылдамдықта және 
дыбыстық жылдамдыққа дейін орташа тік жылдамдықпен жерге қалқып түсуді тиімді 
басқаруын беретін ҒК формаларына көлденең қону тиімді болып табылады, ал төменгі 
аэродинамикалық сапасы бар және қонуға жақын ауданда тікке жуық қозғалатын ТА үшін 
тік қону тиімді. Мұндай қону арнайы тежеуіш құралдарды және экипажға қолайлы болатын 
қонуды беретін амортизациялық соққы қосымша жүйелердіталап етеді.  

Парашюттік қону.Парашюттер объекттерді атмосферада түсіруде,  қайта іске 
қосылатын аппараттарды немесе десанттық жүктерді соққысыз жерге қондыруда да 
қолданылады.Парашютпен түсетін және түсу бетіне қону алдындағы жүк тежеуінің екі түрлі 
тәсілі бар: 1) амортизаторлар арқылы 2) реактивті тежеуіштер арқылы. 

Тиімді техникалық шешімдерге реактивті тежеуіштер арқылы жұмсақ қондыру жүйесі 
жатады. Бұл жүйе қону бетіне дейінгі арақашықты өлшеу нәтижесі бойынша реактивті 
тежеуішті іске қосады.Реактивті тежеуіш қозғалтқыштар мен парашюттер арқылы жұмсақ 
қондыру жүйесі құрылғысы мен оның  негізгі функционалдық элементтеріңің сұлбасы 3-
суретте көрсетілген[3]. Пайдалы жүк(3) фал (4) арқылы парашютпен(1) байланысқан. Жүк 
немесе фалдың құрамында биіктік датчигі(8) мен басқару блогы(7) бар. Фалға паралелль 
түрде сызықты серпінді элемент(2) орналасқан. Фалдағы сызықты серпінді элементті бекіту 
нүктесінің арасында фалдың автоматтық кілті(5) орналасқан. Басқару блогы мен биіктік 
датчигі, фалдың автоматты кілті арасындағы электрлік байланыс кабельді тор арқылы жүзеге 
асады.  

 

 

 
 
 
1-Парашют ; 
2-Сызықты серпінді 

элемент; 
3-Жүк; 
4-Фал; 
5-Фалдың автоматтық 

кілті; 
6-Кабельді тор; 
7-Басқару блогы; 
8-Биіктік датчигі. 

3-сурет. Негізгі функционалдық элементтері бар қондырғының сұлбасы 
 

Реактивті тежеуіштер арқылы жұмсақ қондыру жүйесінің негізгі кемшіліктері:  
- қону жүйесінде жарылу қауіпі бар зымырандық жанармай қорының бар болуы; 
- қозғалтқыштық қондырғылардың күрделілігі мен оларды дубльдеу қажеттілігі; 
- қозғалтқыштың от-ағынының қону бетін жою әсері, бұлқоршаған орта мен 

жүкке негативті әсер тигізеді; 
- жүкке түсетін қатты вибро-акустикалық әсер.  
Реактивті тежеуіш қозғалтқыштар мен парашюттер арқылы жұмсақ қондыру жүйесі 

қону беті мен жүкке түсетін негативті әсерді болдырмайды және қауіпсіздікті жоғарылатады, 
салмағын азайтады, қону жүйесін қарапайым етеді.  
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Қорыта келгенде, АҚЖ қозғалтқыштық қондырғысы– ЗҒК ең маңызды және ең 
күрделі, «ауыр» бөлігі, апатты жағдайда жерден ұшуды басқару  пунктінен немесе «АПАТ» 
сигналының қабылдануынан кейін жұмыс жасайды, АЖҚЖ түйіндері мен агрегаттарының 
белгілі уақыттық реттілікпен қосуын іске асырады. Ұшудың соңғы сатыларындағы апатта 
кеменің жер айналасында бір-екі айналым ғана жасауға болатын кіші «апаттық» орбитаға 
шығарылуы мүмкін. Бұл уақытта басқару жүйесі кемені бағыттап оны нормальды түсу мен 
жердегі арнайы ауданға отырғызуға дайындауға үлгереді. Апат ұшудың кез-келген жерінде 
болуы мүмкін және экипажды құтқаруы орбитаға жеткенге дейін керек болуы мүмкін. Егер 
ұшуды шектеу керек болса ғарыш кемесін апатты зымыраннан пиропатрон мен 
итергіштердің көмегімен ажыратады. Шағын қозғалтқыштар да қолданылуы мүмкін.  

Қатты отынды қозғалтқыштар мен АҚЖ басқа элементтерінің жаңартылуы, парашют 
жүйесінің,жұмсақ қондыру қозғалтқыштарын қолдану пайдалы жүкті қондырудың  
жайлылығы мен қауіпсіздігін арттырды.  
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2. Космические аппараты/Под общ.ред. К. П. Феоктистова. К71 М.: Воениздат, 1983.-
319 с., ил.- (Ракетно-космический комплекс). 

3. Устройство для мягкой парашютной посадки груза на посадочную 
поверхность.http://www.freepatent.ru/patents/2429165 
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Жолдасбаева Мөлдір Бақытжанқызы 
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Физика - техникалық факультетінің студенті, «Ғарыштық техника және 
технологиялар» кафедрасы  

Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана, Казахстан 
Ғылыми жетекшісі – Қалиев Е.Б.  

 
Жерді қашықтықтан зондтау, белгілі бір арақашықтықтағы Жер бетімен жанаспай –ақ, 

арнайы аппаратуралар мен датчиктер арқылы әртүрлі сипаттамалар, табиғи ресурстар және 
апаттар жайлы тиянақты мәліметтерді алу мен талдау болып табылады. 

Жерді қашықтықтан зондтау екі құрылымнан тұратын заманауи технологиялары мен 
құрылғылармен қамтылған. Жердегі өзгерістерді анықтап білу үшін кең ауқымды 
қолданысқа ие жүйе. Оның бірінші сегменті белгілі бір қашықтықтағы орбитада ұшып 
келетін ғарыштық кемеден құралған. Бұл кеме Жер суретін түсіретін аппаратуралармен, 
бағдарламалармен және кеменің қызмет етуіне қажет басқа да құралдарымен қамтамасыз 
етілген. Кеменің жұмысы жерден белгілі бір диапазонда орналасқан, жоғары жиіліктегі 
радиотолқындар арқылы басқарылады және Жер беті туралы жинаған мәліметтері басқа бір 
жоғары жиіліктегі радиотолқындар арқылы алынып отырады. 

Жерді қашықтықтан зондтаудың екінші бөлігі жер сегменті деп аталатын күрделі 
жүйемен қамтылған. Жер сегменті өз кезегінде екі орталықтан тұрады: ұшуды басқару 
орталығы және кемеден ақпараттар алу, оларды өңдеу, сақтау және тарату орталығы. Жалпы, 
ғарыштағы Жерді қашықтықтан зондтау аппаратынан келетін ақпаратты бей-берекет жатқан 
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цифрлар жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Ол мәліметтерді өңдеудің бірнеше 
сатыларынан өткізіп барып, пайдаланушыға жеткізу үлкен интеллектуалдық және 
материалдық ресурстарды талап етеді.  

Мысалы, түсірілімдер санының арту есебімен бір ғана аппараттан жүздеген, одан әрі 
мыңдаған суреттері алынады. Олар арнайы аппараттар, арнаулы кәсіптік бағдарламалар және 
білікті кәсіпқой мамандар арқылы әр түрлі дәрежеде өңделіп, сақтауға беріледі. Ал енді сол 
суреттерді соңғы пайдаланушыға жеткізу негізінен ғаламтор арқылы жүргізілетіні анық 
болғандықтан, бұл істің де оңай орындалмайтындығына мән беруге болады. Қазіргі сәтте 
ғарышта жүзге тарта Жерді қашықтықтан зондтаумен айналысатын кемелер жұмыс істеуде. 
Әрине олардың ешқайсысы бірін бірі дәлме-дәл қайталамайды, әрқайсысының өзіндік 
конструкциялық ерекшеліктері және жеке мақсаттары мен міндеттері, бағдарламаланған 
қызметтері бар. Ғарыштық түсірілімдерді жүргізетін аппаратураларды негізінен екі үлкен 
топқа бөледі: электронды-оптикалық және радарлық. 

Панхромдық түсірілімдердің жер бетіндегі өзгерістерді байқау қабілеті жоғары болып 
келеді, бірақ назардағы нысандарды түстерге бөле алмайды. Екінші топқа үштен жетіге дейін 
оптикалық каналдары бар мультиспектрлі түсірілімдер жатады. Бұл түсірілімдер Жер 
бетіндегі үдерістерді талдауға арналған аса құнды ғарыштық материалдар болып саналады. 
Мультиспектрлі түсірілімдердің Жердегі нысандарды байқау жиілігі панхромнан төмен 
келеді. Ал гиперспектральді түсірілімдерде 220 каналға дейін болады. Мұндай ғарыштық 
суреттердің Жердегі өзгерістерді талдау мүмкіндіктері аса зор. Бірақ олар тәжірибе жүзінде 
әлі кеңінен қолданылмай жүр. Себебі, бұл мәселеде ғылыми-әдістемелік жұмыстардың 
қазіргі қолданылып жүрген деңгейі әлі де болса жеткіліксіз. Дегенмен ғылым мен 
техниканың қазіргі даму деңгейімен бұл мәселені игеру ісі де ұзаққа созылмайтындығы 
анық. Айтылған құндылықтарына қарамай, электронды-оптикалы аппараттармен 
жабдықталған ғарыштық кемелер тек Жерден қайтатын сәулелерді тіркейтін болғандықтан, 
оларды пассивті немесе енжар Жерді қашықтықтан зондтау аппараттар тобына жатқызады. 

Мысалы, электронды-оптикалы түсірілімдер атмосфераны бұлт қаптап тұрған 
жағдайда Жер бетін бақылауға жарамсыздығы айқын байқалады. Радарлық ғарыштық 
аппараттар өз борттарынан Жерге радиотолқындар жіберіп, олардың қайтқандарын тіркеп, 
ауа райы қалай өзгерсе де, күндіз де, түнде де Жер беті туралы объективті деректерді беруге 
бағытталған. Сондықтан оларды белсенді ғарыштық аппараттар қатарына жатқызады. 
Радарлық ғарыштық аппараттар электронды-оптикалы ғарыштық аппараттарға қарағанда 
ұтымды болғанымен. олардың түсірілімдерінің бағасы әлдеқайда қымбат. 

«Қазақстан Республикасы Жерді қашықтықтан зондтау жүйесін құру» жобасын іске 
асыру мынадай міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 

- төтенше жағдайлар зардаптарының алдын алу, мониторингі және бағалау; 
- пайдалы қазбаларды және энергия таратушыларды барлау және өндіру; 
- инфрақұрылымның мүлікін және жағдайын бақылау; 
- экологиялық мониторинг; 
- дала және орман өрттерінің мониторингі; 
- картаға түсіру; 
- жер және орманды пайдалануды есепке алу, жоспарлау және бақылау; 
- ауылшаруашылық және орманды алқаптар жағдайларының мониторингі. 
Жерді қашықтықтан зондтау ақпараттары күрделі түрде өңдеу, тіркеу және деректерді 

қолдану мен сақтау жүйесінің бөлігі ретінде қарастырылады. Оның техникалық құрылысы 
ғарыштағы қолайлы қашықтықтағы орбиталарын таңдау, датчиктер жүйесі, бірінші кезектегі 
жердегі кешендерге өңдеу және тасымалдау жүйесінің сипаттамасы және тұтынушыға 
ұсынылған материалдар типі сияқты  тапсырмаларды шешуге бағытталған. 
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 Қазіргі кезде Жерді қашықтықтан зондтау мүмкіндігіне қарай заманауи спутниктер 
ұшырылған және құрастырылуда. Олардың кейбір түрлерінің өзіндік ерекшеліктері 
келесідей ажыратылған: 

RADARSAT ғарыштық бағдарламасы - әлемдегі ең сенімді радиолокациялық 
бағдарламалардың бірі, ол 8- ден 100 м дейінгі кеңістіктік рұқсаты мен 50- ден 500 км дейінгі 
барлау ұзындығында мәліметтерді жеткізе алады. Радиолокациялық түсірудің ерекше 
қасиетіне, оптикалықпен салыстырғанда, оның табиғи жарықтану мен бұлттық қаптамасына 
тәуелсіздігі болып табылады. 

 
1-кесте. RADARSAT-1 спутник орбитасының сипаттамасы. 
 

Орбита типі Шеңберлік, күн жүйесі синхрондық 
Орбита биіктігі, км 798 
Бұрылу бұрышы, градуспен 98,6 
Айналу периоды, минут 100,7 
Ұшу трассасының қайталану 
периодтылығы, тәулік 

24 

Түсіру жиілігі 3 тәулік 

Экватор қиылысуының жергілікті күн 
уақыты 

Орбита түсуі-6 сағат;  орбита  атуы  -18  
сағат                                                   

 
RADARSAT-1 (1-сурет)  ғарыштық аппараты синтезделген апертурадан тұратын 

бұрыштық барлау радиолокаторымен (РЛСА) қамтылған. Радиолокатор С диапазонында 
жазықтықты түсіру қызметін атқарады (толқын ұзындығы 5,6см), спутник жолының 
сызығынан оң жағы бойымен 10–нан 59 градусқа дейінгі түсу бұрышы диапазонында. РЛСА 
жеті негізгі режимдерінің біреуінде жұмыс істей алады. 

 

 
1- сурет. RADARSAT-1 спутнигі. 

2-  
SPOT-4 спутнигінің қызметі. SPOT Жер жазықтығын бақылаудың спутниктік жүйесі. 

Бельгия мен Швециямен біріккен Францияның Ұлттық ғарыштық бөлімімен құрылған 
болатын. Бұл спутник орбитада 1998 жылдан бастап орнатылды. Спутникте орнатылған 
аппаратура 60-120 км сызық ұзындығында, 10м панхроматтық және 20 м көпзоналы 
режиміндегі кеңістіктік рұқсат аралығында жер жазықтығын түсіруді қамтамасыз етеді.  
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2-кесте. SPOT-4 спутнигінің түсіру аппаратурасының негізгі сипаттамасы. 
 

Құрылғы Кеңістіктік рұқсат, м Спектрлік диапазон, 
мкм 

Барлау 
сызығы, 

км 
Панхроматтық режимі 10 0,61-0,68 60 

Спектрлік зоналар: 
1. Жасыл 20 0,50-0,59 60 

2. Қызыл 20 0,61-0,68 60 
3. Жақын 
инфрақызыл 20 0,78-0,89 60 

4. Орта 
инфрақызыл 20 1,58-1,75 

 60 

 
2003 жылы күзде IRS-ResourceSat-1(IRS-P6) спутник түрі ұшырылған, ал 2004 жылы - 

жұмыстың оперативті режимінде.  Жаңа аппарат LISS-4 жақсартылған сканерімен 
толықтырылған. Жер бейнесін 5,8 м кеңістіктік рұқсатта, мультиспектральдық режимінде де 
алуға мүмкіндік береді, сонымен қатар AWIFS сканері де 740 км сызық ұзындығындағы 55 м 
кеңістіктік рұқсат бойынша сурет алуға болады, яғни тәулікте бір рет периодтылығымен.  

 
3-кесте. IRS-P6 спутнигінің түсіру аппаратурасының негізгі сипаттамасы: 
 

Сканер LISS-4 LISS-3 AWiFS 

Типі Mono MSS MSS MSS 

Бір территорияны түсірудің 
қайталануы, тәулік 5 5 24 5 

Кеңістіктік 
рұқсат, м 

Green  
Red   
NIR   
SWIR 

5.8 
5.8   
5.8   
5.8 

23.5   
23.5   
23.5   
23.5 

56   
56   
56   
56 

Түсіру сызығының ұзындығы, 
км 70 23 140 740 

Радиометрикалық рұқсат, бит 10 10 7 10 

Спектрлік 
диапазон, нм 

Green  
Red   
NIR   
SWIR 

620-680 
 520-590   
620-680 
770-860 

520-590   
620-680   
770-860   
1550-1700 

520-590   
620-680   
770-860   
1550-1700 

 
Терра (EOS AM-1), Жер айналасындағы күн жүйесінің синхрондық орбитасындағы 
 ғылыми зерттеу спутнигі болып табылады. Бұл ғарыштық аппарат 4864 кг салмақпен 

705 км биіктікке полярлық күн жүйесінің синхрондық орбитасына жіберілген. Сонымен 
қатар, Терра бортында MODIS радиометрі бар, ол 36 спектрдің диапазонында, 0,4 мкм-ден 
14,4 мкм дейінгі толқын ұзындығы мен 250м-ден 1км дейінгі рұқсатпен түсіру қабілетіне ие 
болады.  

Aqua - бұл Вандербург авиабазасынан 2002 жылы 4 мамырда ұшырылған ғылыми 
зерттеу спутнигі. Ол 680км биіктігіндегі күн жүйесі синхрондық орбитасына жіберілген. 
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Aqua спутнигі бортында алты ғылыми  құрылғы орнатылған. Олардың бір бөлігі бұлттық 
қаптамасының қасиеттерін зерттеу және теңіздердегі судың температурасын анықтау үшін 
қолданылады, ал қалғаны Жер атмосферасының температурасы мен оның ылғалдылығын 
анықтауға бағдарланған. 

Aqua ғылыми аппаратурасы бағытталған: 
- атмосфера температурасы, ылғалдылық, бұлттар, радиациялық балансты зерттеу; 
-  қар мен теңіз мұздығын зерттеу; 
-  теңіз жазықтығын зерттеу; 
-  топырақ ылғалдылығын зерттеу; 
-  ауа райын болжау дәлдігін жақсарту; 
-  жер және теңіз экожүйе динамикасының мониторингі. 
 
4-кесте. Terra/Aqua cпутниктері бортындағы MODIS аппаратурасының негізгі 

сипаттамалары. 
 

 
Каналдар 
нөмірлері 

 

 
Спектрлік 

диапазон (мкм) 

 
Кеңістіктік 
рұқсат (м) 

 
Барлау жолағы 

(км) 

Бір 
территорияны 

түсірудің 
қайталануы 

(бір 
спутникке) 

1-2 0,62 - 0,88 250 2300  
Тәулігіне 1-2 
рет (түсіретін 

жер 
ұзындығына 

тәуелді) 

3-7 0,46 - 2,16 500 2300 

8-19 0,41 - 0,97 1000 2300 

20-25 3,66 - 4,55 1000 2300 
26 1,36 - 1,39 1000 2300 

27-36 6,54 - 14,39 1000 2300 
 
Жоғарыда қарастырылған спутниктердің артықшылықтарымен қатар кемшіліктері 

болады, мысалы жақын немесе алыс қашықтықтағы суретті алуға қабілетсіз болуы; барлау 
диапазонының қысқаруы және басқа да негізгі аспектілері жатады. Осы секілді мәселелерді 
шешу үшін басты талап - осы спутниктердің құрамдас бөліктерінің жаңаруы болып 
табылады. 

Жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі көптеген экологиялық мәселелерді 
шешуге септігін тигізетіні сөзсіз. Жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі жер, орман, 
су ресурстарын қадағалауда, кадастр, картография, мониторинг және т.б. салалардағы еңбек 
өнімділігін аса тиімді ете алады. Сондықтан да ғарышқа ұшырылатын спутниктердің 
құрастыру принциптерінің жаңа заман технологиялық құрылғылармен қамтамасыз етілуі - 
олардың спектріне, бейнені алу қашықтығына, зерттеу аймағына қолайлы әсер тигізеді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. Радиолокационные системы 
дистанционного зондирования Земли. Учебное пособие для вузов I Под ред. Г С. 
Кондратенкова. — М.: «Радиотехника», 2005. — 368 с. 

2. Қазақстан Республикасының Кодексі. «Ғарыш қызметі туралы» бөлімі. -17- бап. 
3. www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/data/satellites/terra_aqua.php. 
4. http://www.spacecorp.ru/directions/sensing/ 
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Введение 
Впервые идея использования тросовых систем в космосе была высказана К. Э. 

Циолковским более ста лет назад в работе «Грёзы о Земле и небе и эффекты всемирного 
тяготения» (1895). Проведённые исследования показали перспективность применения 
тросовых систем для решения многих задач в космосе, в том числе и для задач сближения и 
встречи космических аппаратов (КА).Наиболее важным преимуществом тросовых систем 
является осуществление сближения и встречи КА при минимальных энергетических затратах 
по сравнению с традиционными методами сближения. 

В настоящее время существуют методики решения задачи сближения с КА, 
движущимся по эллиптической орбите с заданными значениями радиусов апогея и перигея и 
по круговой орбите. Предполагается, что тросовая система состоит из орбитальной станции 
и привязного объекта, соединённыхмежду собой тросом постоянной длины. 
Непосредственно сближение с космическим аппаратомпроизводится привязанным объектом. 
Сближение осуществляется из режима колебаний и вращения тросовой системы вокруг 
центра масс. В этом случае наиболее полно используются возможности тросовой системы. 
Разработанные методики могут реализовать сближениеПОс КА в любой заданной точке 
орбиты КА.  

Полученые аналитические зависимости для определения необходимых значений 
угловой скорости и амплитуды колебаний для обеспечения встречи в заданной точке орбиты 
КА, а также зависимости, определяющие относительную скорость в момент встречи и 
выигрыш в энергетике за счёт применения тросовой системы для решения задачи встречи. 

 
1. Встреча с КА, движущемся по круговой орбите 
Применение для встречи ПО и КА режима колебаний связки относительно 

вертикального положения равновесия и режима вращения вокруг центра масс позволяет при 
фиксированной длине троса осуществить сближение объектов при требуемом значении 
относительно скорости в момент встречи, в том числе реализовать «мягкую» встречу ПО и 
КА с нулевой относительной скоростью. 

Решения задачи сближения характеризуются аналитическими зависимостями, 
определяющих необходимые значения угловой скорости и амплитуды колебаний для 
обеспечения встречи в заданной точке орбиты КА, а также определяющие относительную 
скорость в момент встречи и выигрыш в энергетике за счёт применения тросовой системы. 

А) Случай r0<rA 
Связка совершает колебания с амплитудой ∆ε или вращения с угловой скоростью Ωор. 
Предполагается, что встреча ПО и КА происходит в момент прохождения связкой 

вертикального положения. Поэтому требуемая длина троса определяется разностью радиусов 
орбит КА и БО связки 

      (1.1) 
Относительная скорость в момент встречи ПО и КА определяется разностью 

скоростей ПО и КА 
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        (1.2) 
      (1.3) 

    (1.4) 

где  ,   

Подставляем (1.3) и (1.4) в зависимость (1.2) 

   (1.5) 

При колебаниях связки с амплитудой ∆ε ее угловая скорость в момент прохождения 
вертикального положения определяется выражением: 

 

    (1.6) 

Для решения многих практических задач необходимо осуществление встречи с КА 
при нулевом значении относительной скорости («мягкая» встреча). Определим условия 
реализации «мягкой» встречи ПО и КА. Приравнивая к нулю правую часть уравнения (1.5) 
запишем выражения для требуемого значения угловой скорости связки, гарантирующего 
встречу при  

 
Б) Случай r0 >rA 

    (1.7) 
    (1.8) 

где  ,   

Тогда получаем 

    (1.9) 

Угловая скорость для мягкой встречи  
 

     (1.10) 

В случае сближения в фазе колебаний связки, когда , встреча ПО и КА 
осуществляется при относительных скоростях значительно меньших, чем при . При 
этом с увеличением амплитуды колебаний ∆εдо значения ∆ε= 60° величина  
уменьшается практически до нулевого значения. В этом случае сближение с «мягким» 
контактом реализуется при любой длине троса, а следовательно  при значительной разности 
высот круговых орбит КА и БО. 

Если сближение осуществляется в той фазе колебаний связки, когда , то с 
увеличением амплитуды колебаний связки величина  возрастает. Сближение ПО и КА 
целесообразно проводить в той фазе колебаний связки, когда  и при амплитуде 
колебаний близкой к 60°. 
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Перейдем к определению выигрыша в энергетике за счет использования тросовой 
системы для встречи объектов в космосе с нулевой относительной скоростью. Этот выигрыш 
будем оценивать суммой двух импульсов скорости  

 
     (1.11) 

где  – импульс скорости, необходимый для перевода маневрирующего аппарата с 
круговой орбиты радиуса на эллиптическую траекторию встречи; – импульс, 
требуемый для выравнивания скоростей в момент встречи объектов. 

 При r0 <rA 
 

,     (1.12) 

 При r0 >rA 

,     (1.13) 

Видно, что при r0<rAтребуемая амплитуда колебаний связки очень близка к 60°, а при 
r0 >rA амплитуда колебаний немного более 60°. Чем меньше модуль разности радиусов 

, тем более амплитуда колебаний приближается к 60°. 
Импульсы скорости , , характеризующие выигрыш в энергетике практически 

равны между собой. Для рассмотренных вариантов необходимая длина троса находится в 
интервале от 19 до 71 км. Суммарный выигрыш в энергетике за счет использования тросовой 
системы для встречи ПО и КА возрастает соответственно от 10 до 40 м/с.  

 
2. Встреча с КА, движущимся по эллиптической орбите 
А) Случай расположения орбиты связки внутри орбиты КА 
Считаем заданными: радиус орбиты БО связки , радиусы перигея и апогея 

орбиты КА. Точка встречи ПО и КА определяется на орбите КА углом истинной 
аномалии . На длину троса Dнакладывается ограничение. Она не может быть больше 
некоторого предельного значения . 

Возможны три варианта встречи ПО и КА на эллиптической орбите. Первый вариант 
характеризуется условием: 

     (2.1) 
В этом случае встреча ПО и КА может быть реализована в любой точке орбиты КА 

(при любом ). 
Второй вариант определяется двумя условиями: 

    (2.2) 
В данном случае встреча может быть реализована в двух диапазонах углов : 

,   ,         (2.3) 
где   – предельное значение угла , определяемое выражением: 

.    (2.4) 

 Третий вариант характеризуется условием: 

 
В этом случае встреча ПО и КА невозможна. 
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Для первых двух случаев, когда встреча возможна, процесс сближения ПО и КА 
целесообразно реализовать таким образом, чтобы встреча происходила при минимальном 
значении относительной скорости.  

Рассмотрим оценку выигрыша в энергетике за счет применения тросовой системы для 
«мягкой» встречи в перигее и апогее орбиты КА. Как было рассмотрено ранее выигрыш 
будет определяться суммарным импульсом . 

 Для «мягкой» встречи в перигее орбиты КА: 

,    (2.5) 

 Для «мягкой» встречи в апогее орбиты КА: 

,    (2.6) 

Выигрыш в энергетике для двух рассматриваемых вариантов, практически 
оказывается одинаковым, но встреча в апогее реализуется прри значительно меньшей длине 
троса.    

Заключение 
В будущем как в экспериментах, так и при эксплуатации штатных систем можно 

будет проводить различные научные исследования с использованием возможностей, 
создаваемых развернутыми тросовыми системами. Большой интерес представляет изучение 
проблемы самочувствия и работоспособности экипажа орбитальной станции, а также 
поведения животных, роста растений, свойств твердых тел и жидкостей в условиях 
микрогравитации. Другой важный аспект — процесс естественного удаления собственной 
внешней атмосферы станции при развертывании тросовой системы. Это позволит получить 
особо чистый вакуум для выполнения некоторых исследований в области космической 
технологии. В полете тросовых систем можно измерять геофизические поля при помощи 
разнесенных датчиков, изучать свойства ионосферы, воздействуя на нее электромагнитным 
излучением тросовой антенны, выполнять и другие интересные исследования. 

При успешном развитии работ по космическим тросовым системам, вероятно, в 
середине XXI в. может быть создана долговременная пилотируемая орбитальная станция 
нового поколения. Согласно предварительным проработкам, такая станция должна 
представлять собой сложную тросовую систему, состоящую из двух многоблочных станций, 
соединенных несколькими тросами, лифта (движущегося по тросам между станциями) и 
отводимых на тросах привязных модулей. 
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Введение 
Для достижения поставленных целей ключевое значение имеет повышение 

конкурентоспособности РКТ. Важнейшим элементом этого процесса является внедрение 
перспективных технологий, к которым относится орбитальные тросовые системы. 

Сближение с КА, движущимся по круговой орбите  
Начнем с рассмотрения задачи сближения между круговыми орбитами. При этом 

возможны два случая. В первом случае движение связанных объектов происходит на 
высотах меньших высоты круговой орбиты КА, с которым решается задачи встречи (Рис. 1). 
Для этого случая  (  - радиус орбиты КА,  - радиус орбиты базового объекта 
связки, D - длина соединительного троса).  

 

 
Рис. 1 

Во втором случае орбита КА располагается ниже орбит связанных объектов (Рис. 2). 
В этом случае . 

 
Рис. 2 

А) Случай  
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Известно, что при переходе между круговыми орбитами оптимальным по энергетике 
является переход по эллипсу, который в апсидальных точках касается двух рассматриваемых 
орбит. При использовании связки нужно выбрать такую длину троса, чтобы после 
расцепления связки ПО перешел на эллиптическую траекторию встречи с КА. В этом случае 
точка расцепления соответствует перигею эллиптической траектории (т. π на Рис. 1), а точка 
встречи В с КА — апогею эллипса (т. α). Радиусы круговой орбиты КА  и орбиты базового 
объекта связки (орбитальной станции)  считаем заданными. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов характеристик сближения КА из режима 
равновесного стационарного движения связки при  км (   км) для 
значений  от 1 до 2, что соответствует увеличению радиуса  от 6671 до 13342 км. 
Требуемая длина троса D2 возрастает от 0 до 602 км. Если принять за предельное значение 
длины троса D = 90 км, то сближение ПО с КА может быть реализовано при радиусах  ≤ 7 
340 км. Для более высоких орбит КА потребуется чрезмерно большая длина троса (до 
значения D2 = 602 км при  = 13340 км). 

 
Таблица 1 

Характеристики сближения из режима равновесного стационарного режима движения 
связки  при  =6671 км  

 1,0 1,05 1,10 1,25 1,50 2,00 

, км 6 671,0 7 004,55 7 338,10 8 338,75 10 006,5 13 342,0 

 0 0,006993 0,013699 0,032258 0,058824 0,1 

, км 0 46,650 91,383 215,194 392,412 667,100 

 0 0,006932 0,013468 0,031531 0,055076 0,090230 

, км 0 46,240 89,842 210, 341 367,415 601,926 

 0 0,010525 0,020686 0,049082 0,091228 0,160001 

, м/с 0 79,392 152,457 339,347 575,777 874,543 

 0 0,010379 0,020131 0,046063 0,081364 0,131896 

, м/с 0 80,228 155,611 356,060 628,933 1019,540 

 0 47,130 49,087 55,057 65,249 86,788 

 0 5,509 10,515 23,072 38,520 57,773 
 
Величина импульса  оказывается весьма близкой к значению относительной 

скорости ПО и КА в момент встречи. Так, для длин троса,  км разница между  и 
VOTH  оказывается менее 2%. 

Время полета ПО до расчетной точки встречи с КА с увеличением радиуса орбиты  
возрастает. Для  км 7 мин, а для  = 13340 км уже 87 мин. При ≤ 7340 
км  не превышает 49 мин. 

При ≤ 7340 км значение  не превосходят 10°, а при  = 13340 км уже достигает 
значение 58°. 

Б) Случай . 
В данном случае точка расцепления связки соответствует апогею эллипса, по 

которому ПО осуществляет переход в расчетную точку встречи с КА (Рис. 2). Тогда 
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необходимая для реализации встречи длина троса D определяется из условия равенства 
абсолютной скорости ПО ( ) и скорости в апогее переходного эллипса . 

Импульс скорости , определяющий выигрыш в энергетике за счет применения 
связки для решения задачи вывода ПО в расчетную точку встречи с КА, будем рассчитывать 
как величину необходимого изменения скорости КА для перехода с круговой орбиты 
радиуса  на эллиптическую орбиту с радиусом апогея  и радиусом 
перигея . Переход осуществляется в апогейной точке. 

В таблице 2 представлены характеристики процесса сближения ПО и КА из режима 
равновесного стационарного движения связки в случае , т.е. когда орбита КА 
располагается внутри орбиты тросовой системы. Расчеты производились для значений 
безразмерного радиуса орбиты КА  от 1 до 0,5. 

Таблица 2. 
Характеристики сближения из режима равновесного 

стационарного движения связки  при  км 

 1,0 0,98 0,95 0,90 0,80 0,50 

, км 13200 12936 12540 11880 10560 6600 

 0 0,002882 0,007299 0,01493 0,03125 0,09091 

, км 0 38,040 96,350 197,015 412,500 1200,000 

 0 0,002900 0,007416 0,01543 0,03358 0,11708 

, км 0 38,277 97,892 203,625 443,190 1545,417 

 0 0,043153 0,010901 0,022192 0,046048 0,129997 

, м/с 0 239,54 61,460 128,546 282,907 1010,255 

 0 0,004340 0,011063 0,022873 0,049104 0,159256 

, м/с 0 23,850 60,790 125,692 269,837 875,142 

 0 123,620 120,397 115,044 104,396 72,317 

 0 -2,360 -6,085 -12,834 -28,799 -112,730 
 
Размерные значения характеристик сближения приведены для радиуса орбиты 

базового объекта связки  км. Видно, что с уменьшением безразмерного радиуса 
 абсолютные значения всех рассматриваемых характеристик возрастают. В предыдущем 

случае  эти характеристики возрастали с ростом величины . Но в том и другом 
случае увеличение D, , ,  происходит с увеличением разницы между 
радиусами орбит КА и базового объекта связки. 

Полученные отрицательные значения угла начального рассогласования  означают, 
что для обеспечения встречи ПО с КА в момент расцепления связки КА должен находиться 
сзади тросовой системы (Рис. 2). При уменьшении радиуса  от 12940 до 6600 км угол  
изменяется от -2,36 градусов до - 112,7 градусов. Для длин троса  км начальное 
угловое рассогласование по величине не превышает 6 градусов. 

Сближение с КА, движущимся по эллиптической орбите 
При решении задачи сближения ПО с КА, движущимся по эллиптической орбите, 

будем как и для круговых орбит рассматривать два случая. В первом случае орбита тросовой 
системы располагается внутри орбиты КА, а во втором случае наоборот, орбита КА 
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находится внутри орбиты связки. Будем считать заданными радиусы перигея  и апогея  
орбиты КА, а также радиус круговой орбиты базового объекта связки . Необходимо 
определить длину соединительного троса D, при которой после расцепления связки 
реализуется переход ПО в расчетную точку встречи с КА по эллиптической траектории. 

А) Случай расположения орбиты связки внутри орбиты КА (рис. 3) 

 
Рис. 3. 

Расчетная точка встречи ПО и КА (т. В) задается на орбите КА углом истинной 
аномалии . Переход ПО в эту точку происходит по эллиптической траектории с радиусом 
перигея  и радиусом апогея . Точка расцепления связки совпадает с перигеем 
переходного эллипса, т.е. . 

В таблице 3 приведены результаты расчетов необходимой длины троса по схемам 
первого приближения D1 и второго приближения D2, а также величин радиусов  и  
переходного эллипса, относительной скорости в расчетный момент встречи , импульса 
скорости , определяющего выигрыш в энергетике, времени полета ПО до расчетной точки 
встречи с КА , требуемых значений угла истинной аномалии  в момент расцепления 
связки и начального углового рассогласования между КА и тросовой системой . Расчеты 
проводились для значений угла истинной аномалии точки встречи от 0° до 180°. 

 
 

Таблица 3 
Характеристики процесса сближения с КА, движущимся по эллиптической орбите с 
радиусом перигея  и радиусом апогея  при км  

(  км;  км) 
, град 0 30 60 90 120 150 180 

 0,00283 0,00353 0,005464 0,00815 0,01090 0,01094 0,01370 

, км 18,898 23,566 36,454 54,378 72,684 86,334 91,384 

 0,00282 0,00352 0,005428 0,00807 0,010748 0,012735 0,013468 

, км 18,830 23,461 36,202 53,823 71,701 84,955 89,842 

, км 6689,83 6694,46 6707,20 6724,82 6742,70 3775,95 6760,84 
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, км 6804,42 6837,73 6930,43 7061,19 7196,98 7299,75 7338,10 

, м/с 352,359 359,124 364,220 339,283 250,925 143,551 12,059 

, м/с 32,705 40,741 62,836 93,357 124,279 147,175 366,294 

 45,963 46,157 46,157 47,462 48,257 48,861 49,087 

, град -168,649 -143,270 -118,037 -91,881 -61,273 -32,813 0,897 

 11,351 6,730 1,963 -1,881 -1,273 -2,813 0,897 
 

Для рассмотренных вариантов при изменении угла  от 0° до 180° необходимая для 
встречи с КА длина троса изменялась от 18 до 90 км. При этом отличие результатов расчетов 
по схемам первого и второго приближений составляла от 0,36% до 1,7% Увеличение радиуса 
перигея эллиптической траектории сближения происходит от 6690 до 6760 км, а радиуса 
апогея от 6800 до 7340 км. 

Для одновременного прихода в расчетную точку встречи ПО и КА в зависимости от 
выбираемой точки встречи КА должен находиться в момент расцепления связки либо 
впереди тросовой системы ( > 0), либо немного сзади ( <0). При этом перемещение точки 
встречи от перигея к апогею орбиты КА приводит к изменению требуемого начального 
положения аппарата от  = -168,6° до  = 0,9°, т.е. сдвиг начального положения КА по 
отношению к точке встречи в большинстве случаев достаточно близок к 180°. 

Б) Случай расположения орбиты КА внутри орбиты связки (Рис. 4) 
Точка встречи ПО и КА (т. В) задана, как и в предыдущем случае, на орбите КА углом 

истинной аномалии , а переход ПО в точку встречи осуществляется по эллиптической 
траектории с радиусом перигея  и радиусом апогея . Точка расцепления связки 
соответствует апогею переходного эллипса . 

Результаты расчетов характеристик процесса сближения для рассматриваемого случая 
приведены в таблице 4. Для рассмотренных вариантов при перемещении точки встречи от 
перигея ( =0°) до апогея (  =180°) орбиты КА требуемая длина троса D уменьшается от 
187 ям до 29 км. Радиусы перигея  и апогея  траектории сближения возрастают 
соответственно от 6800 до 7800 ям и от 7812 до 7971 км. 

 

 
Рис. 4. 
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Таблица 4 

Характеристики процесса сближения с КА, движущимся по эллиптической орбите с 
радиусом перигея км, радиусом апогея   =7800 км при   км  

 
, град 0 30 60 90 120 150 180 

 0,02290 0,02170 0,01837 0,01365 0,00873 0,00500 0,00311 

, км 183,206 173,641 146,936 109,192 69,869 40,033 28,881 

 0,02342 0,02236 0,01883 0,01390 0,00835 0,00504 0,00363 

, км 187,369 178,857 150,627 111,192 66,764 49,295 29,017 

, км 6800 6858,91 7025,14 7265,75 7523,40 7723,91 7800 

, км 7812,14 7812,14 7849,37 7888,81 7933,24 7959,70 7970,98 

, м/с 2,981 254,701 446,213 529,230 492,062 370,545 287,805 

, м/с 251,936 237,934 200,244 147,656 94,604 53,398 38,438 

 51,794 52,153 53,192 54,702 56,345 57,591 58,073 

, град -180,203 -156,829 -134,638 -11,949 -87,029 -57,831 -23,636 

 -0,203 -6,829 -14,638 -21,949 -27,029 -27,831 -23,636 
 
С увеличением угла  относительная скорость в расчетный момент встречи ПО и КА 

возрастает от значения  м/с при  до  м/с при . 
Следовательно, для реализации встречи с минимальными значениями относительной 
скорости она должна происходить в районе перигея орбиты КА. Для таких траекторий 
встречи оказывается максимальным выигрыш в энергетике за счет осуществления 
сближения с КА с применением связки. Выигрыш в энергетике, определяемый импульсом 

, при изменении  от 0° до 180° уменьшается от 251,9 до 38,4 м/с,; продолжительность 
полета ПО до расчетной точки встречи возрастает от  мин до   мин 

Требуемое значение начального положения КА в момент расцепления связки 
изменяется от до  Начальное угловое рассогласование 
положений КА и тросовой системы находится в пределах от  до -27,8°. Таким 
образом, в момент расцепления связки КА должен находится сзади тросовой системы. 

 
Список использованных источников 

1. Белецкий В. В., Левин Е. М. Динамика космических тросовых систем. - М.: Наука, 
1990, 336 с. 

2. Беляев М. Ю., Осипов В. Г., Шошунов Н. Л. Проект экспериментальной тросовой 
системы с атмосферным зондом. // Тезисы докладов Пятого Международного 
Аэрокосмического конгресса IAC’06. – М., 2006, с. 320. 

3. Иванов В. А. Тросовые системы в космосе. // Авиация и космонавтика. 1984, №5, с. 
43-44. 

4. Пономарев В. М. Теория управления движением космических аппаратов. – М.: 
Наука, 1965, 456 с. 

 



46 

 

 
УДК 629.76 

КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ПРОВАЛ MarsOne. 
 

Калел Мадина 
madina_kalel@mail.ru 

Студентка 2 курса Физико-технического факультета, кафедры «Космическая техника 
и технологии». ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – С.С.Демесинова 
 

Для начала следует сказать пару слов о сущности  авантюрного частного проекта, 
именуемым «MarsOne», руководителем которого является Бас Лансдорп, а суть его вот в 
чем: в несколько этапов происходит отбор 24-х астронавтов, которые впоследствии, по 
задумке, станут первыми колонизаторами Красной планеты, отправившись туда 
безвозвратно, и конечно же добровольно. Проект был представлен миру в 2011 году, отбор 
стартовал в 2013-ом. В нынешнем году был оглашен список из 24-х человек, наиболее 
физически и психологически подходящих на осуществление данной миссии.  Для этого были 
созданы специальные лабораторные условия, проводились испытания в пустыне, под водой и 
в воздухе.  Совсем недавно на официальном сайте сменили дату начала осуществления 
проекта, сдвинув его на 2 года позже, теперь первые проверочные посадочные модули для 
тестирования основных технологий жизнеобеспечения и коммуникационный спутник будут 
отправлены в 2020, а не в 2018, как заявлялось ранее. В 2022 году,  далее по плану, будет 
осуществляться последовательная отправка 6-ти грузовых блока: 2 жилых модуля, 2 блока с 
системами жизнеобеспечения (как мы знаем, атмосфера на Марсе представляет собой, грубо 
говоря,  –вакуум, а резкие перепады температур не оставляют возможности более менее 
приемлемого способа жизнедеятельности), также 2 грузовых складских блока со 
стратегическим запасом продовольствия. В 2023-ем грузы совершат посадку на поверхность 
Марса, что представляет собой весьма неприятный процесс, так как на Марсе очень  
разряженная атмосфера, что технически можно ею пренебречь, поэтому посадки, наиболее 
вероятно, будут очень и очень жесткими. Запрограммированный марсоходи роботы будут 
разгружать все эти блоки, приводя системы жизнеобеспечения и энергопитания, создающие 
запасы воды и воздуха,в действующее состояние. В 2024-ом  на орбиту Земли будут 
отправлены транзитный модуль, корабль MarsLander (посадочный модуль) со «сборочным» 
экипажем на борту и две разгонные ступени. Далее первая четвёрка миссии сменяет 
«сборочный» экипаж и, после последней проверки системы на Марсе и транзитного модуля, 
состоится запуск первого пилотируемого корабля. Одновременно отправляется груз для 
обеспечения жизни второго экипажа. В 2025-ом,  по плану первый экипаж в посадочном 
модуле высаживается на Марсе, а транзитный модуль останется летать по орбите вокруг 
Солнца. После восстановления и акклиматизации «поселенцы» установят дополнительные 
солнечные панели, соберут все модули, включая два жилых блока и две системы 
жизнеобеспечения для второго экипажа в единую марсианскую базу, и начнут обживать свой 
новый инопланетный дом. Каждые два года будут высылаться новые колонизаторы, и к 
2035-му количество переселенцев должно составить 44 человека.  

Звучит впечатляюще. Очень впечатляюще, но данное описание больше подходит для 
сюжета какого-нибудь фантастического фильма, нежели в качестве научного проекта по 
колонизации человечеством Красной планеты. Давайте с вами заглянем правде в глаза и 
попробуем обрисовать наиболее реальную картину ближайшего будущего.  Итак, давайте по 
порядку:  

1) Не на чем лететь.  Просто-напросто нет ракеты-носителя, который был бы 
способен доставлять ежегодно тонны груза на Марс, а это ни много ни мало – от 54,5 
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миллионов до 401,3 миллионов километров. Для Лунной программы была использована 
самая мощная, и на сегодняшний день, спустя 50 лет, все также остающейся самой мощной, 
грузоподъемной и тяжелой ракетой в мире за всю историю человечества –Сатурн-5. Детище 
космического гения Вернера фон Брауна разрабатывалось и испытывалось 8 лет,  пуск ее 
стоил соответствующе, и также измерялся космическими масштабами в триллионы 
долларов.  Разумеется, у частной компании нет таких средств на разработку и испытание 
новых видов тяжелых ракет-носителей, поэтому решили использовать  Falcon-9 компании 
Space X. Сатурн-5 могла вывести на околоземную орбиту 141 тонну груза и 65 тонн на 
траекторию к Луне, тогда как Falcon-9 не больше 5-6 тонн на орбиту Земли. По последним 
официальным данным, компания Space X планирует разработать новый тип ракеты-носителя 
Falcon-9 Heavy, но ее грузоподъемность, по предварительным данным, должна составить 
13,2 тонны, что катастрофически мало и чересчур затратно. Понадобится не один десяток 
стартов таких ракет, чтобы добиться чего-то, да и то, никто не застрахован от ошибки, тем 
более, если мы говорим о космических технологиях, которые далеко не совершенны на 
сегодняшний день. А где взять средства? Ресурсы топлива? И, что более важно, научные 
разработки новых типов ракет-носителей и двигателей для преодоления немалых 
межпланетных расстояний, где они? Их нет. Даже если и появятся в ближайшие лет 10, то 
опять-таки, помимо вывода в космическое пространство, корабль должен будет преодолеть 
мощные дозы радиации, долетев до Красной планеты, и остаться на ее, не менее 
радиоактивной, поверхности. На сегодняшний день «Dragon» представляет собой обычный 
грузовик, никак не защищающий себя от радиации солнечной и космической, проще говоря 
– консервная банка.  

2) Посадка. Спуск на Марс считается одной из самых сложнейших инженерных 
задач. Вся сложность состоит в том, что с одной стороны – у Марса есть атмосфера, и 
приземлиться как на Луну не получится.  
С другой – атмосфера очень разряжена, чтобы осуществить торможение спускаемого 
аппарата с помощью обычного парашюта.  Для Curiosity использовался специальный 
сверхзвуковой парашют, который был всего лишь одной из составных частей сложной 
посадочной системы.  Curiosity весил всего 900 кг, между тем, посадочный модуль с 
космонавтами будет весить намного больше. Если эта задача и будет решена каким-то 
фантастическим образом за пару лет, то опять-таки, в любом случае, на усовершенствование 
посадочной системы понадобится огромное количество средств и топлива, а это еще больше 
массы.  

3) Проживание колонизаторов. Марс – весьма враждебная планета. Помимо 
непригодной атмосферы, почва на Марсе содержит большое количество перхлоратов, что не 
оставляет никакой возможности для выращивания растений, которые синтезировали бы 
кислород, а также использовались бы в качестве пищи. То есть грунт тоже придется 
транспортировать с Земли и содержать его в жилом модуле, где теоретически будут созданы 
более менее пригодные условия атмосферные и температурные. Эта проблема – всего лишь 
капля в море других проблем, как технических, так и экономических, а еще более важных – 
психологических.  

4) Социально-психологический фактор. Вы представляете себе, какого это – 
лететь в закрытой консервной банке по бескрайним просторам космоса в компании двух-
трех человек? Звучит не так уж печально, если дело касается серьезных исторических 
моментов, таких как ПРОРЫВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В КОСМОС, если ты – первый человек на 
Марсе, например. Но хуже дела обстоят, если принять во внимание немаловажный фактор – 
люди. Мы – сложные социальные существа, с еще более сложным устройством психики. Нам 
необходимо социальное взаимодействие, разнообразное общение, собственно, как и 
отсутствие общения. Нередко нам нужно побыть одним и поразмыслить о чем-то, что 
невозможно сделать в  изолированной консервной банке. Соответственно, вся ситуация 
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будет способствовать психическому разложению личности, что грозит собой более 
страшными последствиями. Вспомните сцену из фильма «Интерстеллар», когда во всем 
измерении остались два человека, которые (внимание!) не взаимодействовали друг с другом, 
как хотелось бы, а дрались! Более того, дрались не на жизнь, а на смерть. В итоге выжил 
один. К чему это? А к тому, что изолированный мини социум не сможет выжить без 
конфликтов, которые не дадут выжить самим людям.  

5) Немаловажная проблема – финансовая. Колонизация Марса – не более чем 
пиар-акция, с учетом сегодняшнего уровня развития технологий, более того, средств для 
развития их – нет. Создатели проекта MarsOne уверяют, что финансы у них появятся после 
продажи прав на трансляцию всем мировым телекомпаниям, однако необходимую сумму 
собрать невозможно никакими методами, никто не захочет бросать деньги на ветер. Даже 
если и будут собраны средства каким-то фантастическим методом, из воздуха, то все равно 
этого будет недостаточно. Проект чересчур грандиозен.  

Подытоживая все вышесказанное, что является всего лишь поверхностным обзором 
основных проблем – уже достаточно, чтобы признать, что, к сожалению, осуществление 
проектов по колонизации Марса в ближайшей перспективе невозможно. А если вопреки 
всему и будут реализовываться – то грозят еще более серьезными последствиями, это еще 
без учета факторов ошибок и неудач, которые помимо расходов, могут еще и деморализовать 
участников проекта.  

А так, конечно же, мне, да и всем людям на Земле, хотелось бы быть свидетелями 
такого грандиозного шага в космос, как полет на Марс. Будем надеяться, что чуть позже, 
благодаря исследованиям MarsOne и совместным усилиям всех стран, человечество вырвется 
из своей колыбели в межпланетное пространство! 
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Введение 
Впервые идея использования тросовых систем для сближения космических аппаратов 

в космосе была выдвинута К. Э. Циолковским более ста лет назад. Проведённые 
исследования показали перспективность применения тросовых систем для решения многих 
задач в космосе, в том числе и для задач сближения и встречи космических аппаратов (КА). 
Основным преимуществом тросовых систем является осуществление сближения и встречи 
КА при наименьших энергетических затратах по сравнению с традиционными методами 
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сближения. Сближение осуществляется из режима колебаний и вращения тросовой системы 
вокруг центра масс. В этом случае наиболее полно используются возможности тросовой 
системы. Методика решения задачи сближения разработана для двух случаев, об этом будет 
упомянуто ниже. Расчёты показывают, что в том и другом случае для одних и тех же 
значений истинной аномалии точки встречи величины относительных скоростей 
оказываются одинаковыми. Требуемые значения длин троса также изменяются в одном и 
том же диапазоне. 

Сближение с КА, движущимся по круговой орбите 
При выведения привязного объекта (ПО) в расчетную точку встречи из режима 

равновесного стационарного движения связки основная задача состояла в определении такой 
длины соединительного троса D, при которой после расцепления связки ПО переходит на 
эллиптическую траекторию сближения с КА. На практике во многих случаях может 
оказаться необходимым решение задачи встречи при некоторой заранее фиксированной 
длине троса. Применение режимов колебаний и вращения связки вокруг центра масс 
позволяет решить эту задачу. В этом случае при заданной длине троса определяются 
необходимые значения амплитуды колебаний связки относительно вертикального 
положения равновесия и угловой скорости ее вращения вокруг центра масс, 
обеспечивающих после расцепления связки переход ПО на траекторию встречи с КА. 

В зависимости от соотношений радиусов орбит КА и тросовой системы будем 
различать два случая. В первом случае орбита тросовой системы находится внутри орбиты 
КА, т.е. . Во втором случае, наоборот, орбита КА располагается внутри орбиты 
тросовой системы, т.е. . 

А) случай  
При осуществлении сближения ПО и КА из режима колебаний или вращения связки 

вокруг центра масс целесообразно расцепление связки производить в момент прохождения 
ею вертикального положения. Тогда достигается максимальное изменение величины 
абсолютной скорости ПО, а следовательно, обеспечивается наибольший диапазон орбит КА, 
на которых можно осуществить встречу ПО и КА. В этом случае абсолютная скорость ПО 
будет представлять собой сумму переносной Vпер и относительной Vomн скоростей 

 
 (1) 

Величина  определяется радиусом орбиты базового объекта связки  
 

;  (2) 

Относительная скорость  зависит от длины троса D и орбитальной угловой 
скорости вращения связки . 

 
  (3) 

 
 

Если получаем | | > , то сближение должно осуществляться из режима вращения 
связки вокруг центра масс, а при | op| <  - из режима колебаний связки относительно 
вертикального положения равновесия. Положительному значению угловой скорости  
соответствует вращение связки в направлении орбитальной угловой скорости базового 
объекта, а отрицательному - вращение в противоположном направлении. Если переход ПО 
на траекторию встречи осуществляется из режима колебаний, то расцепление связки 
происходит в момент прохождения тросовой системой вертикального положения в той фазе 
колебаний, направление которой соответствует полученному знаку . Диапазону 1,58114 < 
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| | <   соответствуют колебания связки со сходом системы со связи. Если полученное по 
зависимости  находится в указанном диапазоне, то необходимо изменить длину троса D с 
тем, чтобы угловая скорость связки изменилась и вышла из опасного диапазона. Сход 
системы со связи также возможен при вращении связки в направлении, противоположном 
орбитальной угловой скорости базового объекта, если угловая скорость находится в 
диапазоне 

. 
 
Для угловой скорости , соответствующей режиму колебаний связки, по величине 

 определяется амплитуда колебаний связки : 
  (4) 

При увеличении радиуса орбиты КА значения всех рассматриваемых характеристик 
процесса сближения возрастают. При этом в случае  7350 км переход ПО на траекторию 
сближения с КА производится из режима колебаний связки, а при больших - из режима 
вращения вокруг центра масс. 

С увеличением радиуса  значения всех характеристик сближения, кроме , 
убывают, а полетное время возрастает. Для рассматриваемых вариантов при  ≥ 7350 км 
сближение осуществляется из режима колебаний связки относительно вертикального 
положения равновесия, а при меньших го необходимо использовать режим вращения связки 
вокруг центра масс. При рассмотренных вариантах op > 0, т.е. вращение связки должно 
производиться в направлении орбитального движения базового объекта связки. 

Б) случай  
Абсолютная скорость ПО в момент расцепления связки определяется суммой 

переносной  и относительной  скоростей. Относительная скорость определяется 
выражением (2), а переносная скорость зависимостью 

   (5) 

Тогда выражение для абсолютной скорости ПО может быть записано в следующем 
виде: 

  (6) 

Для  = 8000 км и  =7350 км при D < 50 км сближение должно осуществляться из 
режима вращения связки вокруг центра масс, а при D > 50 км - из режима колебаний связки 
относительно вертикального положения равновесия.  

При небольших значениях безразмерной длины троса  > 0, а в дальнейшем с 
увеличением  величина  < 0, т.е. сближение должно осуществляться при 
противоположном направлении вращения связки. Для  = 0,99 при всех длинах троса 
сближение ПО с КА реализуется из режима колебаний связки относительно вертикального 
положения равновесия; а для  = 0,95 и  = 0,9 при малых  сближение должно 
осуществляться из режима вращения связки вокруг центра масс, а с увеличением  - из 
режима колебаний. Во рассмотренных случаях величина амплитуды колебаний связки для  
= 0,99 не превышает максимально допустимого значения исходя из условий нахождения 
системы на связи. 

Заключение 
Методика расчёта угловой скорости и амплитуды колебаний тросовой системы, 

встреча ПО и КА реализуется при минимальном значении относительной скорости. При 
перемещении точки встречи от перигея к апогею орбиты КА минимальная относительная 
скорость сначала возрастает и достигает максимального значения при угле истинной 
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аномалии равном 90 градусов, а затем убывает. При встрече ПО и КА в перигее и апогее 
минимальная относительная скорость равна нулю. 
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1.1. Методика оценки экономии топлива на основе формулы Циолковкого 
Выиграш в энергетике за счет использования связки оценивался величиной 

характеристической скорости для сближения. 
 Величина характеристической скорости является достаточно общей 

характеристикой, позволяющей установить преимущества применения тросовой системы для 
различных схем сближения и различных технических характеристиках системы. В каждом 
конкретном случае по величине  можно рассчитать массу сэкономленного топлива. Для 
этого воспользуемся формулой Циолковского. 

 
Где, - начальная и конечная массы гипотетического КА, решающего 

аналогичную задачу встречи;  - эффективная скорость истечения газов двигательной 
установки гипотетического КА;  - начальная и конечная скорости КА на активном 
участке сближения. 

Если встреча со всеми КА осуществляется при одних и тех же значениях  и  , то 
формула упращается 

 
1.2. Количественная оценка экономии топлива за счет использования связки 

для различных схем сближения и для облета привязным объектом системы КА 
Результаты расчета экономии топлива при однократном и многократном сближении 

ПО и КА для основных из ранее рассмотренных вариантов приведены в таблицах 1.1-1.2. 
Тогда, когда расстояние между орбитами КА и БО связки достаточно велико (больше 

располагаемой длины троса) сближение ПО и КА осуществляется с расцеплением связки и 

http://spisok-literaturi.ru/publisher/horuzhevskiy.html
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последующим переходом ПО на эллиптическую траекторию встречи. В этом случае 
реализуется встреча с «жестким» контактом (относительная скорость ПО и КА в момент 
встречи отлична от нулевого значения). Экономия топлива  и другие характеристики 
сближения ( ) приводится в таблицах 1.1 - 1.2. Значению n=1 соответствует 
однократное сближение. Расчеты во всех вариантах проводились для массы ПО 

 и эффективной скорости истечения газов  

Результаты расчетов встречи с «жестким» контактом при  и  

в таблицах 1.1-1.2. В таблице 1.1 рассматривается встреча из равновесного стационарного 
режима движения связки с КА, совершающим полет по круговой орбите радиуса ra. При 
однократном решение задачи встречи (n=1) экономия топлива  для рассмотренных 
вариантов находится в пределах от 16 до 106 кг, а в случае встречи с десятью КА (n=10) 
значение  находится в пределах от 160 до 1065 кг. 

 
Таблица 1.1 

Характеристика сближения на круговых орбитах из равновесного режима движения 
связки и экономия топлива  

, км 6671 13200 
, км 7004,55 7338,10 12936 12540 

D, км 46,240 89,842 38,277 97,892 

 79,392 152,392 23,954 61,460 

 80,228 155,611 23,850 60,790 

 0,027104 0,053239 0,009817 0,020470 
, кг n=1 54,27 106,478 15,963 40,940 

n=2 108,414 212,958 31,927 81,880 
n=5 271,035 532,391 79,817 204,700 
n=10 542,069 1064,782 159,633 409,401 

 
Таблица 1.2 

Характеристика сближения на эллиптической орбите из равновесного режима 
движения связки и экономия топлива  

, град 0 30 60 90 120 150 180 
D, км 18,830 23,461 36,202 53,823 71,701 84,955 89,842 

 352,359 359,124 364,220 339,283 250,925 143,551 12,059 

 32,705 40,741 62,836 93,357 124,279 147,175 366,294 

 1,0961 1,3673 2,1166 3,1608 4,2296 5,0282 12,986 
, кг n=1 21,923 27,346 42,332 63,217 84,593 100,563 259,730 

n=2 43,845 54,692 84,665 126,433 169,186 201,126 519,459 
n=5 109,613 136,730 211,662 316,083 422,964 502,816 1298,65 
n=10 219,226 273,459 423,325 632,165 845,928 1005,63 2597,3 

 
Данные таблицы 1.2 соответствуют «жесткой» встрече ПО и КА, движущимся по 

эллиптической орбите с фиксированным значениями радиусов перигея и апогея. Встреча 
реализуется из равновесного режима движения связки. Рассматривается различное 
положение точек встречи на орбите КА, определяемая углом истинной аномалии . При 
перемещении точки встречи от апогея орбиты КА к апогею экономия топлива при 
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одноразовой встречи возрастает от 22 до 260 кг, а при многоразовой встречи (n=10) от 219 до 
2597 кг. Относительная скорость в момент встречи  при изменении угла  от 0 до 180 
находится в пределах от 12 до 364 м/с. Минимальная относительная скорость имеет место 
при встрече в апогее орбиты КА, т.е. тогда, когда экономия топлива максимальна. 

Анализ полученных результатов показывает, что при фиксированной длине троса 
выполнение операции сближения и встречи ПО и КА из режима выполнение операции 
сближения и встречи ПО и КА из режима вращения и колебания связки вокруг центра масс 
оказывается более экономичным, чем сближение из равновесного стационарного режима 
давления связки, когда безразмерная угловая скорость равна нулю. Но в этом случае не надо 
производить закрутку тросовой системы или её раскачивание. Поэтому в ряде случаев может 
оказаться целесообразным пойти на увеличение длины троса, но отказаться от закрутки 
связки. Суммарная масса системы может оказаться меньше, чем в случае сближения из 
режима колебания и вращения связки вокруг центра масс, так как при использовании 
современных материалов масса троса оказывается сравнительно небольшой. 

При осуществление встречи из режима колебаний и вращения связки даже при 
однократном выполнение этой операции потребуется применение многоразовой системы, 
так как в этом случае необходима реализация гравитационной закрутки связки и 
регулирование длины троса. Ранее отмечалось, что масса такой системы составляет 100-150 
кг. Если принять массу двигательной установки маневрирующего КА вместе с топливными 
баками также 150-200 кг. 

В случае выполнения однократной операции сближения из равновесного режима 
движения связки, отпадает необходимость закрутки тросовой системы и регулирования 
длины троса. Поэтому может быть использована одноразовая система развертывания троса 
(СОУРКТ), масса которой оценивается величиной 30-50 кг. С учетом троса суммарная масса 
СОУРКТ будет 85-100 кг, т.е. на 65-100 кг меньше массы многоразовой системы 
развертывания. Следовательно, для оценки «чистого» выигрыша в массе системы сближения 
за счет применения связки к величинам , представленным в таблицах 1.1-1.2 для n=1, надо 
прибавить 65-100 кг. 

Для выполнения операции облета системы КА в зависимости от того сколько раз 
должен быть осуществлен облет системы КА на разных орбитах и требуется ли при облете 
регулировать длины троса могут использоваться одноразовые и многоразовые системы 
развертывания троса. 

Выигрыш в массе системы сближения и системы облета КА за счет применения 
тросовой системы оказывается значительным при больших массах ПО, решающего задачи 
сближения и облета системы КА. Так, в случае однократного сближения из равновесного 
режима движения связки при = 6671 км, = 7338 км для массы = 2000 кг выигрыш в 
массе системы сближения составляет примерно 190 кг, а для = 5000 кг уже 475 кг. Для 
облета 6-и КА, движущихся по орбите радиуса = 8000 км экономия в массе системы для 
привязанного объекта массой = 2000 кг составляет 699 кг, а для ПО с массой = 5000 кг 
уже 1745 кг. 

Вывод: полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой 
эффективности использования связки для сближения и встречи в космос и для облета 
системы КА. 
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Введение 

За четверть века со дня запуска первого искусственного спутника Земли космонавтика 
прошла огромный путь и продолжает бурно развиваться. После первых беспилотных и 
пилотируемых полетов, которые апробировали возможности космических аппаратов (КА) и 
их бортовых служебных систем, началось планомерное освоение околоземного 
космического пространства, а затем и исследование Луны и ряда планет Солнечной системы. 

На повестке дня стоит создание долгоживущих модульных орбитальных станций, на 
которых должен проводиться обширный комплекс медико-биологических и других научных 
экспериментов, вывод на околоземную орбиту больших радиотелескопов и оптических 
телескопов, организация космической технологии с производством сырья для 
фармацевтической промышленности, полупроводниковых материалов, специальных 
сплавов, создание и монтаж в космосе крупногабаритных конструкций, организация 
непосредственного телевизионного вещания, буксировка больших грузов с одной орбиты на 
другую с помощью электрореактивных двигателей и т.д. В дальнейшем предусматривается 
создание больших орбитальных солнечных электростанций, передающих электроэнергию на 
Землю для питания наземных потребителей [1]. 

Во всех выше перечисленных случаях для питания бортовых служебных систем КА 
(управление движением КА, радиосвязь, обеспечение жизнедеятельности, 
терморегулирование, телеметрия и т. д.) необходима электроэнергия, которую вырабатывает 
космическая энергоустановка (КЭУ), сама являющаяся одной из бортовых служебных 
систем КА. Также КЭУ во многом определяет геометрию космических аппаратов, 
конструкцию, массу, срок активного существования. Отсутствие энергоснабжения ведет к 
отказу всего аппарата. 

Важно отметить, что по мере освоения новых задач и их реализации требуемых в 
рамках различных проектов для КА увеличивается требуемая мощность энергетической 
установки, что влечет за собой увеличение массо-габаритных характеристик используемых 
классов КЭУ, а следовательно и увеличение общей массы КА. Также предъявляемые 
требования к КЭУ, обусловленные особенностью условий космического пространства, в 
корне отличающихся от земных условий, влияют на выбор класса используемых КЭУ и их 
характеристик, наиболее значимые из которых являются надежность, срок службы, 
особенности изготовления, массо-габаритные и т.д. Для постоянного и более успешного 
функционирования КА в космическом пространстве актуально будет использовать более 
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мощные энергоустановки на основе новых материалов [1]. 
Одним из главных нарушителей спокойствия научного сообщества за последнее 

время стал графен – слой атомов углерода толщиной всего в один атом. Повышенный 
интерес к этому материалу, который можно получить из графита, кроется в его уникальных 
свойствах. За изучение графена Андрей Гейм и Константин Новосёлов в 2010 году были 
удостоены Нобелевской премии по физике [2]. 

В настоящее время в большинстве случаев в качестве энергоустановок на КА 
используются солнечные батареи на основе кремния, КПД таких батарей не больше 30%. 
Наиболее выгодно использовать графен в качестве материала для солнечных батарей из-за 
его необычных свойств, влияющих на количество получаемой энергии. 

Графен и его свойства 
Графен представляет собой однослойную двумерную углеродную структуру, 

состоящую из правильных шестиугольников со стороной 0,142 нм и атомами углерода в 
вершинах (рис. 1). Эта структура является составляющей кристаллического графита, в 
котором такие графеновые слои располагаются на расстоянии 3,4 нм друг от друга [3]. 

 
Рисунок 1. Структура графена 

 
В 2004 году ученые Новоселов К.С. и Гейм А.К. получили первые образцы графена 

весьма остроумным способом, отделив одиночный слой графита с помощью скотча. 
Малый размер атома углерода и высокая прочность химических связей между 

атомами углерода придает графену целый ряд очень важных уникальных свойств: 
• химическая стабильность; 
• высочайшая подвижность носителей заряда; 
• высокая тепло и электропроводность; 
• исключительная прочность и упругость (гибкость); 
• непроницаемость; 
• почти полная прозрачность. 
Носители заряда в графене практически не имеют массы и движутся с огромной 

скоростью (почти со скоростью света), объясняя его уникальные свойства.  
Электроны взаимодействуют друг с другом и ведут себя как в сверхпроводниках или 

магнитах. Как у металлов, у графена есть зона электропроводности, в которой перемещаются 
электроны, но в отличие от полупроводников, у графена нет запрещенной энергетической 
зоны, поэтому поток носителей не прекращается [4]. 

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны впервые смогли 
зафиксировать тот факт, что графен преобразует один фотон в несколько электронов. Это 
открытие может серьезно улучшить производительность солнечных батарей. Почему так 
важно количество электронов, приходящееся на один фотон? В обычных кремниевых 
солнечных батареях падающий свет преобразуется в электричество. Происходит это за счет 
того, что фотоны света, попадая в кремниевую пластину, способны выбивать из атомов 
кремния свободные электроны, которые потом преобразуются в электрический ток. Однако 
на этот процесс наложен ряд ограничений. Во-первых, падающие фотоны должны обладать 
достаточной энергией, чтобы оторвать от атомов электроны. Если энергии будет слишком 
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мало, то электрон так и останется связанный с атомом. С другой стороны, плохо, если 
фотоны будут обладать слишком большой энергией. Тогда весь излишек, оставшийся после 
отрыва электрона от атома, будет превращаться в тепло – солнечная батарея просто 
нагреется. И еще одно правило – один фотон может выбить не больше одного электрона. Все 
это делает КПД солнечных батарей весьма низким – не больше 30%, то есть в лучшем случае 
батарея может преобразовать в электричество только треть солнечной энергии. На экваторе, 
где солнце светит круглый год, такое можно себе позволить, но в средней полосе, где из 
двенадцати месяцев от силы лишь пара солнечных, ни о какой эффективности солнечной 
энергетики говорить не приходится.  

Для того, чтобы усилить обнаруженный эффект, исследователи ввели в двумерную 
структуру графена примесные атомы – такой процесс называется допированием. Как 
оказалось, допирование существенно изменяет свойства графена, и можно подобрать такой 
состав и количество примесей, чтобы число сгенерированных электронов был 
максимальным. Если открытый эффект получится довести до практического применения, то 
станет возможным производство крайне эффективных солнечных батарей на основе 
графена.  

Кроме того, группа британских физиков из Манчестерского университета под 
руководством Новоселова превратила графен в "ловушку" для света, разместив на его 
поверхности небольшие "ленты" из золота и титана шириной в несколько нанометров, что 
повысило непрозрачность графена примерно в 20 раз. 

Эффективность поглощения света зависела от формы и расположения металлических 
пластинок. Как отмечают исследователи, лучше всего себя проявили структуры, 
напоминающие очертаниями "расческу", зубцы которой расположены примерно в 100 
нанометрах друг от друга, а их длина составляла 300 нанометров. Такая "расческа" делала 
графеновую пленку практически непрозрачной для видимого света: поглощалось более 60% 
излучения.  

Проводимость этого материала оказалась примерно в 3,5 раза выше, чем у кремния - 
основы современных солнечных батарей и оптических устройств передачи информации [5]. 

По оценкам ученых, их ловушка лучше всего поглощает свет с длиной волны, 
приближающейся к 514 нанометрам - пику солнечного излучения. Физики полагают, что 
такие "расчески" можно использовать не только для "обычного" производства 
электроэнергии, но и для создания экономичных и высокопроизводительных 
преобразователей света в электричество для систем оптической связи. 

Анализ возможности применения графена в конструировании КА 
По сравнению с кремниевыми солнечными батареями графеновые отличаются 

высокой гибкостью, прочностью и электропроводимостью, что также увеличивает их  
эффективность в использовании в конструкции космического аппарата.  

Ухудшение характеристик ФЭП под действием радиационного облучения является 
главным препятствием к использования солнечных батарей (СБ) на КА с длительным сроком 
активного существования (таблица 1) [6]. 

В зависимости от изменения температуры меняется и КПД солнечной батареи. 
Изменения температуры связаны с отражением солнечного излучения от облачного покрова 
Земли. Вольтамперные характеристики СБ изменяются в зависимости от температуры. В 
силу неопределенности некоторых коэффициентов принимаются некоторые линейные 
зависимости КПД от температуры (таблица 2) [6]. 

Таблица 3 показывает динамику развития солнечных батарей [6]. 
 

Таблица 1 
Зависимость параметров солнечных батарей от времени работы в космическом 

пространстве 
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Тип ФЭП Н = 770 км, наклонение = 98°, 15 лет ГСО, наклонение = 0°, 
15 лет 

Параметр ФЭП Начальная 
мощность, 

Вт/м2 

Коэффици-
ент 

деградации 

Конечная 
мощность,  

Вт/м2 

Коэффици-
ент 

деградации 

Конечная 
мощность, 

Вт/м2 
Si: 
- монокристалл 
- сверхтонкий 

 
223 
239 

 
0,96 
0,97 

 
214,1 
231,8 

 
0,82 
0,82 

 
182,9 
196,0 

ArGa: 
- кристалл 
- толщина 200 мк 
- сверхтонкие 5мк 

 
215 
159 
160 

 
0,96 
0,85 
0,90 

 
206,4 
135,6 
144,0 

 
0,83 
0,69 
0,76 

 
178,4 
110,1 
121,6 

C (графен): 
- толщина в 1 
атом углерода 

 
2316 

 
0,98 

 
2269,6 

 
0,92 

 
2130,7 

 
Таблица 2 

Принятые линейные зависимости для ФЭП 
Тсб, °С КПД, % 

Фотоэлементы 
ArGa Si C (графен) 

20 
144 
180 

10 10 15,6 
7,3 2 11,4 
5 0 8,6 

 
 

Таблица 3 
Характеристика ФЭП в стадии развития 

Тип ФЭП ArGa Si C (графен)  
Развитие ФЭП, годы 1996 2010 1996 2010 2012 

КПД, % 6,2-8,0 12,5 9,8-13,0 16,5 до 30 
Удельная поверхностная 

мощность, Вт/м2 
55-100 145 85-145 190 свыше 1500 

Относительная масса, кг/м2 0,8-1,0 0,3-0,5 1,0-1,5 0,3-0,5 0,01-0,05 
Удельная массовая мощность, 

Вт/кг 
55-125 240-480 55-145 370-630 свыше 3500 

Подвижность электронов, 
см2/В∙с 

8500 1200-1450 200000 

 
Исходя из данных представленных в этих таблицах солнечные батареи сделанные на 

основе графены будут куда более эффективны в отличии от арсенида галлия и кремниевых 
солнечных батарей. Самым важным же параметром, который возводит графен так высоко 
над своими конкурентами, является подвижность электронов в графене. Именно из-за этого 
параметра автоматически возвышаются и другие параметры как мощность, КПД, удельная 
поверхностная мощность, удельная массовая мощность. 
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Большие и малые дороги опоясали нашу Землю, но осталось еще множество 

неизведанных и труднодоступных мест, таящих несметные природные богатства. И сегодня 
исследуются самые отдаленные и глухие районы: геологи ищут нефть и газ в пустыне, 
каменный уголь в заснеженной тундре; рабочие строят газопроводы и железные дороги, 
преодолевая горы и пески, болота и реки. Все эти люди нуждаются в таких вездеходных 
машинах, которые смогли бы легко и быстро преодолевать любые препятствия на своем пути 
и перевозить тяжелые грузы. Прибавьте к этому суровые климатические условия, при 
которых используются вездеходы: морозы до — 60° или зной пустыни, повышенную 
влажность, разъедающую металл. 

Существующие вездеходы способны в основном работать лишь в определенных 
условиях, и только некоторые опытные машины могут использоваться почти на любой 
местности. 

Данная работа предусматривает создание квинтэссенции типа движителей всех 
существующих планетоходов. Планетоход данного типа должен будет обладать максимально 
легким весом, упрощенной конструкцией и умещать все возможные типы датчиков и 
сенсоров.  

Планетоход — это тот же самый вездеход, который в наше время люди используют в 
промышленности.  

Вездеход — это наземное транспортное средство высокой проходимости для 
передвижения в условиях отсутствия дорог. Далее в статье, подробно будет рассказано о 
конструкции и сфере применения этого проекта. 

Самой главной частью вездехода является микроконтроллер, в этом проекте он был 
использован, как главный коммандер позволяющий управлять всеми сервоприводами через 
одну программу.  

Для данного вездехода использован программируемый микроконтроллер из серии 
Arduino - Arduino Mega 2560(Рисунок 1). 

Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega2560 (техническое описание ). 
Плата имеет 54 цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы 
ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 
МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP и кнопка перезагрузки.  

mailto:kuatkabi@gmail.com
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Arduino Mega может получать питание как через подключение по USB, так и от 
внешнего источника питания. Источник питания выбирается автоматически. 

Внешнее питание может подаваться через преобразователь напряжения AC/DC или 
аккумуляторной батареей. Преобразователь напряжения подключается посредством разъема 
2.1 мм с  положительным полюсом на центральном контакте. Провода от батареи 
подключаются к выводам Gnd и Vin разъема питания (POWER).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Микроконтроллер 

 
Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении 

питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать 
нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения может 
перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В. 

Платформа программируется посредством среды разработки Arduino. 
Микроконтроллер ATmega2560 поставляется с записанным загрузчиком, облегчающим 
запись новых программ без использования внешних программаторов. Связь осуществляется 
оригинальным протоколом STK500. 

Имеется возможность не использовать загрузчик и запрограммировать 
микроконтроллер через выводы блока ICSP (внутрисхемное программирование). Подробная 
информация  находится в данной инструкции. 

Контроллер ATmega8U2 имеет собственный DFU загрузчик, который может быть 
активирован замыканием джампера на обратной стороне платы и перезагрузкой контроллера.  

В качестве исполнительных механизмов используются 12 сервоприводов марки 
MG90S(Рисунок 2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Сервопривод марки MG90S 
 
Основные технические параметры: 

• Тип редуктора: металлический, установлен на 2 шарикоподшипника 

http://arduino.cc/en/Hacking/Programmer
http://arduino.cc/en/Hacking/Programmer
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• Напряжение питания: 4.8 - 7.2V 
• Скорость поворота: 0.1сек/60° (4.8V) - 0.08сек/60° (6.0V) 
• Усилие на валу: 1.8кг/см (4.8V) 2.2кг/см (6V)       
• Размеры: 22.8мм x 12.2мм x 28.5мм 
• Масса: 13.4 г 
• Размер: микро 
• Угол поворота: 180° 

 
Все детали шасси выполнены из плексигласа. Основная платформа размером 120 х 

195 мм , вес шасси 530 гр.(Рисунок 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Шасси 
 
На платформе крепятся микроконтроллер, стабилизаторы сервоприводов, 

аккумулятор. 
В конструкции один сервопривод управляет поворотом ноги в горизонтальной 

плоскости, второй – ее подъемом. Нога, состоит из одной части, соединена с 
серводвигателем двумя тягами. Таким образом, в крайних положениях нога может быть либо 
«поднята и прижата к телу», либо «опущена на поверхность и отставлена».  

На самом деле, так как в подъеме ноги участвуют два привода, реальный момент 
оказывается еще примерно в два раза меньше, то есть около 600 г·см. 12 сервоприводов по 
13.5 грамм каждый = 162 грамма, округляем до 165 г. Аккумулятор 175 грамм.  

Для источника питания был выбран аккумулятор напряжением 11 В и током 1,8 А. 
Мощность аккумулятора: 

P = 11 В · 1,8 А = 19,8 Вт 
Один сервопривод потребляет U – 5 В, I – 0,5 А. 
 

I = 0,5 А · 12 = 6 А 
 

P = 5 В · 6 А = 30 Вт 
При максимальном потреблении мощности робот должен работать от аккумулятора 

39 минут. 
Для питания микроконтроллера и сервоприводов использовались трехвыводные 

стабилизаторы напряжения семейства LM7805.  Такие стабилизаторы имеют три вывода: 
вход, земля (общий) и вывод. 

Общий вид планетохода показано на рисунке 4. 
Похоже будущее человечества будет крепко связано с его роботизированными 

машинами, парящими в небе автоматами и инновационными нано технологиями. Уже 
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сегодня ряд крупнейших компаний работают над созданием уникальных транспортных 
средств, однако как ни странно наибольших успехов на этом поприще достигают не все. 

Несмотря на внешний вид планетохода, считается, что главной его заслугой является 
вовсе не дизайн, а возможность управлять машиной как вручную из кабины, так и удалённо 
при помощи WiFi. Кроме того, при необходимости можно использовать “лапы” планетохода 
для захвата какого-нибудь предмета с его последующей транспортировкой! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 - Общий вид планетохода 
 

Конечно, чтобы научиться управлять такими машинами нужно немало практики, 
однако если освоить все функции гексапода, то его можно использовать для самых 
различных задач. 

В настоящее время имеются, много конструкций, много идей, много споров. И вряд 
ли решение их будет однозначно. Ясно одно: планетохода будущего станет синтезом лучших 
качеств всех своих предшественников. И, наверное, свое слово могла бы сказать здесь и 
большая армия моделистов, опробовав в миниатюре то, что потом может быть заложено в 
реальные конструкции. 
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Квадрокоптеры отлично подходит для дистанционного зондирования земли. Имея 

мощный оптический приемник, квадрокоптер способен летать над полями, озерами, реками 
и снимать эти места. Квадрокоптеры также применяются в военной промышленности как 
средство для слежения и разведки.  

Эти устройства отлично подходит для доставки малых грузов и почтовых бандеролей. 
Так например недавно компания Amazon представила новый способ доставлять посылки –
квадрокоптеру задается команда отправки груза по точно установленному месту, и долетев 
до места доставки квадрокоптер оставляет посылку и улетает обратно на базу. 

Также на сайте производителя есть среда программирования со всеми необходимыми 
библиотеками программ. Можно запрограммировать квадрокоптер на выполнения 
специальных задании используя данные GPS навигации. Можно также задать траекторию 
полета квадрокоптера.  

Министерство по ЧС нуждается в подобных беспилотных летательных аппаратах 
(БЛА) для того, чтобы осуществлять мониторинг лесных массивов на предмет 
возникновения пожаров. При этом на борту БЛА должна быть установлена видеокамера, 
которая автоматически будет транслировать изображение на пульт оператора. Кроме того, 
вертолет должен автоматически пролетать заранее заданный маршрут [1].  

Военные нуждаются в таких вертолетах для разведки в лесных массивах, где 
использование вертолетов на бензиновом двигателе невозможно. 

ГАИ нуждается в таких вертолетах для мониторинга заторов на дорогах. Вылеты 
вертолета на электрической тяге не затраты по сравнению с бензиновыми двигателями. 

Существуют и коммерческие применения вертолетов: мониторинг состояния зданий, 
профессиональная видеосъемка. 

Для решения всех означенных проблем необходим вертолет, который отвечал бы ряду 
требований, в том числе: ГЛОНАСС-позиционирование, устойчивость к порывам ветра, 
быстрая ориентация в пространстве. Подобный механизм требует построения сложных 
математических моделей и создание сложных механизмов координации в пространстве [2]. 

В качестве конфигурации для БЛА был выбран квадроторный коптер. Выбор 
обусловлен снижением количества механических деталей в конструкции, что позволяет 
существенно повысить ресурс летательного аппарата, поскольку все маневры, а также 
компенсация внешних условий выполняется посредством изменения тяги двигателей. 

Стабилизация летательного аппарата выполняется с помощью трехосевого гироскопа 
и трехосевого акселерометра, что в сумме дает шесть степеней свободы летательного 
аппарата. Используемые алгоритмы компенсации основаны на статистическом анализе 
поведения летательного аппарата и являются априорными по отношению к внешним 
условиям, что отличает их от других систем управления аналогичными БЛА и позволяет 
достичь более высокого уровня стабильности [3].      

В 2010 году произошел настоящий бум радиоуправляемых летающих моделей – 
компания Parrot представила AR.Drone. На CES 2011 устройство было признано одним из 
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лучших моделей. На достигнутом разработчики из Parrot не остановились. На 
международной выставке потребительской электроники CES 2012 история повторилась уже 
с AR.Drone 2.0 – новая модель очень понравилась посетителям. Такую модель приобрела 
группа студентов и преподавателей нашей кафедры. Рассмотрим подробнее ее свойства и 
возможности. 

В квадрокоптере применяются легкий, но очень крепкий карбон, хотя из него 
выполнены лишь некоторые детали, на которые приходится повышенная нагрузка. Сам же 
пластик (PA66, используется при создании автомобильных бамперов) армирован 
углеродным волокном, что также повышает прочность конструкции в целом. 

Комплект поставки не изменился: квадрокоптер, съемный аккумулятор на 1500 мАч, 
зарядное устройство. 

Защитный кожух для полетов внутри помещений обладает теми же особенностями: 
чуть более плоская кабина и несколько угловатая форма, но в целом все то же самое. В 
качестве основного материала используется нечто похожее на пенопласт, только покрепче, 
чем упаковочный, но при этом и несколько мягче. По крайней мере, это относится к 
защищающим лопасти дугам. Они достаточно жесткие, чтобы сильно не прогнулись при 
ударе о стену или любое другое препятствие и не повредив лопасти, но при этом хорошо 
демпфируют такого рода воздействие. 

Ничто не мешает теперь использовать этот корпус вне помещения, поскольку  
AR.Drone 2.0 стал намного более устойчиво держаться в воздухе и способен легко 
противостоять порывам ветра и другим природным явлениям, за что ответственна 
электронная начинка модели. 

На момент своего релиза в 2011 году оригинальный AR.Drone казался пределом 
мечтаний в сравнении с традиционными радиоуправляемыми моделями: две камеры (VGA-
сенсор и 176х144 точки), трехосный акселерометр, пара гироскопов, 468-мегагерцовый 
процессор ARM9, 128 МБ RAM (DDR 400 МГц), модуль Wi-Fi и даже операционная система 
на базе Linux, а также ПО с открытым исходным кодом, которое можно обновлять и 
модифицировать. Логичным было бы оснастить HD камерой новую модель квадрокоптера, 
что и было сделано в AR.Drone 2.0. 

Аппарат способен снимать видео в разрешении 720p и с частотой 30 кадров в секунду, 
эта модернизация принесла за собой и другие обновления, а именно, более мощный 
процессор ARM Cortex-A8 с частотой 1 ГГц (такой же используется в SoC Apple A4, а она 
установлена в iPhone 4 и в iPad первого поколения), отдельный 800-мегагерцовый DSP-
процессор для обработки видеопотока (TMS320DMC64x), 128 МБ оперативной памяти 
DDR2 (вдвое более производительна, чем в предшественнике), порт USB 2.0 для 
подключения периферии и флэш-драйвов (USB 1.1 в AR.Drone), плюс еще ряд компонентов. 

Конечно, далеко не все упомянутые нововведения нужны для реализации HD-
видеозаписи. Кстати, контент транслируется прямо в смартфон или же сохраняется на 
подключенный флэш-драйв, для экономии дискового пространства на iPhone. В первом 
случае видео при желании можно сразу отправить на YouTube прямо из управляющего 
квадрокоптером ПО, оно тоже серьезно обновилось. 

Что касается качества записываемого через широкоугольный объектив (92°) видео, то 
хоть разрешение и HD, но степень сжатия очень высока, теряется детализация в цветах, да и 
баланс белого определяется не очень точно, у картинки часто бывает розовый оттенок. Тем 
не менее, снимет AR.Drone 2.0 лучше предшественника. 

А вот что у новинки действительно сильно изменилось в положительную сторону, так 
это управляемость и, как результат, маневренность. Использовать модель стало намного 
проще, теперь с этим легко справляется ученик третьего класса, который под моим 
руководством выполняет школьный научный проект, связанный с управлением 
квадрокоптерами. Это объясняется значительно увеличенным количеством и повышенным 
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качеством датчиков, для которых и потребовался более мощный процессор, все-таки данных 
теперь обрабатывать ему приходится намного больше. 

В частности, к трехосному акселерометру добавился полноценный трехосный 
гироскоп (угол вращения – до 2000 градусов/сек), плюс еще трехосный магнетометр 
(точность – до 6°) и даже барометрический датчик. Пара ультразвуковых сенсоров очень 
точно вычисляют высоту полета квадрокоптера (до шести метров). Вторая камера, 
расположенная на днище (QVGA, 60fps), определяет скорость полета устройства. Пара 
зеленых светодиодов показывает, где у машины передняя часть, пара красных – задняя.  

Отвечающая за движение модели начинка тоже изменилась. В AR.Drone 2.0 
установлены четыре бесщеточных мотора мощностью 14,5 Ватт и со скоростью вращения 
28500 оборотов в минуту (15 Ватт и 35 тыс. об/мин у предшественника). Несколько 
снизилась мощность и скорость вращения пропеллеров, но зато увеличилось время 
автономной работы от стандартного аккумулятора с 12 до 16 минут. Да и на полетных 
качествах такое изменение не отразились. А еще благодаря шестерням Nylatron значительно 
снизился шум при полете. 

Конструкция квадрокоптера такова, что вся электронная начинка максимально 
защищена от ударов и других казусов, например, от воды. Помимо того, что чувствительные 
к ударам части помещены в специальную пену, гасящую вибрацию и толчки, электронные 
компоненты покрыты водоотталкивающим составом. AR.Drone 2.0 без проблем летает под 
дождем (речь, конечно, не о ливне), причем без негативных для себя последствий. А при 
столкновении любого пропеллера с препятствием автоматически отключаются все четыре во 
избежание их повреждения [4].     

Масса устройства осталась неизменной: 380 г с кожухом для уличных полетов, 420 г с 
корпусом для использования внутри помещений. 

Новому квадрокоптеру – новый софт, причем речь идет не просто о плановом 
обновлении стандартной утилиты FreeFlight, а о полноценной модификации программы. По 
сути, в версии 2.х это совершенно новый продукт, по максимуму использующий 
возможности AR.Drone 2.0. Сообщество вокруг AR.Drone существует уже давно, но во 
FreeFlight 2 оно фактически было легализировано в разделе «AR.Drone Academy». Но это 
лишь одно нововведение из многих, включая сетевые. 

Например, отснятый медиаконтент можно загрузить в Сеть прямо из приложения, а 
именно, фотографии закачиваются в веб-альбом Picasa, а видео – в YouTube. Кроме того, тут 
же, в меню программы, доступны сторонние приложения для квадрокоптера, позволяющие 
объединить мир реальный и виртуальный в играх на основе дополненной реальности и даже 
устроить совместные развлечения.  

Появились и новые настройки пилотирования, хотя сам интерфейс виртуального 
пульта ДУ не особо изменился. Что же касается настроек пилотирования, то благодаря 
дополнительным сенсорам можно задать лимит высоты полета, максимальную скорость 
вращения и подъема, максимальный угол наклона. 

Компания Parrot смогла создать одну из самых продвинутых и легко управляемых 
летающих моделей. Благодаря встроенному в квадрокоптер магнитометру, можно очень 
точно управлять устройством, буквально направляя его камеру в нужную сторону. 
Внезапный ветер или дождь – не беда, электроника компенсирует помехи, и аппарат будет 
слушаться пользователя так же четко, как и в ясный безветренный день. 

В устройстве есть режим аварийной посадки, но иногда при его активации моторы 
квадрокоптера могут просто отключились и он может рухнуть с высоты нескольких метров 
на землю, повреждая винты. Поэтому ПО модернизируется и дорабатывается, найденные 
ошибки компанией устраняются. 
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Как показал опыт эксплуатации, аппарат легко и без последствий переносит 
небольшие удары и падение с высоты человеческого роста, особенно если используется 
защитный кожух. Но лучше, конечно, таких моментов избегать. 

Управление квадрокоптером настолько просто, что можно обучить ребенка управлять 
им. К примеру, я научил ученика 3 класса уверенно управлять квадрокоптером уже через 2 
занятия длившихся по часу. Управлять квадрокоптером можно двумя режимами: режим 
«Absolute control», где квадрокоптером полностью на себя берет управление и движется 
относительно управляющего устройства при наклоне планшета, режим «Joypad mode», где 
управление проводиться с помощью джойстика. Можно даже делать разные трюки, 
например, сделать «бочку» при полете. А также даже играть в разные игры. Например, 
можно устроить гонку квадрокоптеров или осуществит точную посадку его на какую нибудь 
поверхность и так далее. 

Обслуживание квадрокоптера тоже несложное, в комплекте с квадрокоптером шли 3 
пары вентилей. В случаи если вентили будут повреждены их можно сразу заменит. К тому 
же на сайте производителя имеются все необходимые запасные части и инструменты для 
выполнения ремонта устройства разной сложности: от элементарной замены лопастей до 
демонтажа бортового компьютера квадрокоптера. 
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Разработка и создание ракет-носителей сверхлегкого класса (РНСК) является одной из 
актуальных задач современной космонавтики. Это обусловлено необходимостью выведения 
в околоземное космическое пространство (ОКП) малоразмерных космических аппаратов 
(КА) массой от 1 кг до 50 кг [1 - 3]. В течение продолжительного времени подобные КА 
разрабатывались в основном радиолюбителями, университетами или другими 
«малобюджетными» организациями. Естественно, что в этих условиях не возникал вопрос о 
создании специальных ракет-носителей для выведения на орбиту малоразмерных КА. 
Заказчики в основном довольствовались возможностью запуска своих КА. 

Однако, как показал анализ рынка космических услуг[1,2], количество 
разрабатываемых современных малоразмерных КА постоянно увеличивается, а развитие 
микроминиатюризации и нанотехнологий в космической отрасли привело к расширению 
функциональных возможностей малогабаритной аппаратуры, используемой в КА. В свою 
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очередь, малоразмерными КА заинтересовались военные организации [3], которым для 
оперативного решения своих задач необходимо осуществлять запуски КА в требуемые 
сроки, не дожидаясь «удобного» случая. Современные же ракеты-носители (РН), 
обеспечивающие выполнение транспортных космических услуг, в основном предназначены 
для выведения КА массой не менее сотни килограммов, и использование их для выведения 
КА, имеющих на порядок меньшую массу, экономически нецелесообразно. Собственно, 
инвестиционная привлекательность, необходимость решения проблемы оперативного и 
независимого выведения малоразмерных КА в ОКП и обусловливают активные разработки 
относительно дешевых РНСК. 

Сложилась тенденция снижение финансирования космических программ во всем мире. 
Большинство стран не вкладывают средства в масштабные космические проекты. Возможно, именно 
поэтому стала такой востребованной тема ДЗЗ, требующая минимальных затрат в космической сфере 
деятельности. В том числе и затрат на спутники, веса и стоимость которых снижаются. Модной стала 
тема наноспутников, т.е. спутников весом менее 10 кг. Проекты намечают их количества, измеряемые 
тысячами. 

Это в свою очередь диктует необходимость снижения общих затрат на пуски и повышение 
долговечности низкоорбитальных систем не за счет высокой стоимости КА, а за счет обслуживания 
спутников на орбите, их возврата для возможного повторного использования. Появилось требование к 
оперативности пусковых услуг, которое не обеспечивается средними и тяжелыми РН, даже в силу 
необходимости полной загрузки ракеты полезным грузом. 

Проблемы современной космонавтики родились в ХХ в., но устранять их нужно 
современникам XXI в. Для этого необходимо создание новых технических средств, которые будут 
надежными, удобными в эксплуатации, экологически безопасными, в целом более дешевыми, чем 
существующие. Один из таких средств может быть экологически безопасная малоразмерная легкая 
ракета носитель(РН), простой в обслуживании. Создание  малоразмерной РН предназначено, прежде 
всего, для обеспечения развития ДЗЗ.  

В мире уже есть практика применения малоразмерных РН с 60-х годов ХХ в., начиная с РН 
«Скаут», заканчивая современной крылатой РН «Пегас», РН Falcon-1 и др. (см. таблицу). 

 
Таблица 1 

Легкие ракеты-носители 

№ 
п/
п 

Ракет
а-

носит
ель 

Страна Компания 
Дли
на, 
м 

Диаме
тр, м 

Старто
вая 

масса, 
т 

Задеклариров
анный 

полезный 
груз, кг 

Реаль
ный 

полез
ный 
груз, 

кг 

К-во 
ступе
ней 

1 Falco
n-1 США SpaceX 21,3 1,7 38,555 670 180 2 

2 

Heat1
X-

Tycho 
Brahe 

Дания 

Кристиан 
фон 

Бенгтсон и 
Питер 

Мэдсен 

9 0,65 1,6 космонавт - ? 

3 Minot
aur V США Orbital 

Sciences 
24,5

8 2,67 89,374 342÷650 ? 5 

4 
Наро 
(KSL
V1) 

Респу-
блика 
Корея 

KARI 25,8 2,9 140,6 100 100 2 

5 Эпси Япония JAXA 24,4 2,5 91 450 340 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceX
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_Sciences
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лон 

6 
Shavit 
(RSA-

3) 

Израил
ь 

Israel 
Aircraft 

Industries 
Ltd 

26,4 2,3 30,5÷7
0 350÷800 300 4 

7 Vega 
VV02 Италия ESA/ASI/Av

io 30 3 137 1500 ? 4 

8 Rokot 

Россия 
ГКНП
Ц им. 
Хруни
чева 

Eurockot 
Launch 
Services 

29,1
5 2,5 107 1950 ? 3 

9 Tauru
s США Orbital 

Sciences 27,9 2,35 73 1350 ? 4 

10 

Реше
ние о 
созда
нии 

Велико
-

британ
ия 

Newton - - - - - - 

11 

Реше
ние о 
созда
нии 

Казахс
тан 

СП 
«Байтерек» - - - - - - 

12 

Реше
ние о 
созда
нии 

Украин
а 

КБ 
«Южное» 33,4 3 130 до 1700 - 2 

13 
Куайч
жоу 
(KZ) 

КНР 

CASIC - 
Китайская 

корпорация 
аваикосмич
еских наук 

и 
промышлен

ности 

? ? ? ? ? ? 

14 Safir Иран 
Iranian 
Space 

Agency 
22 1,25 26 50÷100 - 2 

15 Simor
gh Иран 

Iranian 
Space 

Agency 
27 ? 77 более 60 - 2 

 
Появление наноспутников тем более требует небольшого носителя с общими малыми 

затратами на пуск, и, желательно, с обеспечением пуска практически из любой точки Земли. 
Малоразмерная легкая РН с полезным грузом менее одной тонны, может стартовать с пусковой 
установки без космодрома. Запуск может осуществляться с земли, воздуха, морской акватории. 

Легкая ракета носитель, доступная для производства, простая в обслуживании, с 
минимальными затратами в целом, нужна в массовом использовании космических данных и 
технологий всеми странами мира. Основная задача легкой ракеты носителя – это вывод на орбиту 
высотой до 900 км спутника или другого космического аппарата без собственного двигателя весом до 
200 кг или НБПЛА весом 600-900 кг с собственным двигателем. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ESA
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Avio
http://en.wikipedia.org/wiki/Avio
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurockot_Launch_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurockot_Launch_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurockot_Launch_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_Sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Aerospace_Science_and_Industry_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
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Следует учесть, что в последние годы (2010-2012 гг.) количество спутников ДЗЗ 
весом менее 200 кг составило около 16 % от всех КА ДЗЗ. К этой же весовой категории 
относятся практически все технологические КА, экспериментальные, низкоорбитальные 
навигационные. Следовательно, можно предположить, что КА весом до 200 кг составляют ≈ 
37 % (примерно треть от всех КА, и этот сегмент заслуживает отдельного внимания).  

Все страны космического клуба (всего около 27), в том числе учитывая некоторую 
ограниченность в космодромах, могли бы осуществить 37 % пусков КА весом до 200 кг с 
собственных территорий (т.е. вообще без необходимости космодрома) и с помощью 
малоразмерной легкой, доступной по цене РН.  

Из всего вышеперечисленного можно выделить существующие в наше время проблемы: 
- в большинстве стран мира нет возможностей тратить средства на дорогостоящие проекты 

средних и тяжелых РН, а также строительство и содержание космодромов для обеспечения разовых 
запусков КА; 

- снижение стоимости КА приводит к снижению срока их эксплуатации, а это в свою очередь, 
требует оперативного орбитального обслуживания (как минимум, своевременная замена вышедшего 
из строя КА, замена аккумуляторов и заправка топливом КА); 

- КА для разовых миссий – выброшенная на орбите дорогостоящая техника, которая вполне 
могла бы быть использована многократно; 

- существует проблема заполнения геостационарной орбиты – желающих разместить на этой 
орбите КА больше, чем имеется пространства – поэтому уже есть мировая практика распределения 
точек «стояния» телекоммуникационных КА на ГСО; точно так же неизбежно возникнет 
необходимость лимитирования при формировании низкоорбитальных группировок, возникнет 
требование по снятию КА с орбит, иначе обломки «мертвых» объектов превратят орбиту в 
необитаемую зону; 

- остается проблема экологии и проблема зон отчуждения для падения ступеней средних и 
тяжелых РН. 

Все эти проблемы, с учетом перспектив, могут быть решены при выборе современного 
подхода к формированию и обслуживанию орбитальных систем [6]. 

1. Пуск без космодрома с зонами отчуждения в пределах 100 км. 
2. Общая стоимость изготовления легкой РН и стоимость ее пуска должны быть в десятки раз 

меньше, чем пуск одной тяжелой РН. 
3. Коммерциализации космонавтики в настоящее время не существует, она иллюстрируется 

так называемыми коммерческими пусками, когда большинство стран мира не имеет доступа к 
собственным пусковым услугам. Поэтому «коммерческая» оценка удельной стоимости пуска КА с 
выгодой использования тяжелых РН – заблуждение. Такая «выгода» ставит многие государства в 
зависимость от стран, оказывающих пусковые услуги. Поэтому следует перейти на оценку общих 
затрат и оценку выгоды от возможности собственных пусковых услуг (в том числе при обеспечении 
возможности приобретения дешевых РН на мировом рынке, т.е. при необязательности создания 
собственного производства РН, как это уже произошло с комплектующими спутников и РН, как это 
имеет место с автомобилями, самолетами и другой техникой). 

Все вышеперечисленное относится к сегменту космонавтики в размере ≈ 37 % запуска 
низкоорбитальных спутников и их эксплуатации. Свои ниши остаются для других направлений 
космонавтики: телекоммуникационные системы, межпланетные полеты, пилотируемые и 
транспортные полеты, научные исследования. 

Сравнительно низкая стоимость обусловливается малыми габаритами, что упрощает 
производство и запуск, специально спроектированными двигателями, пригодными для изготовления в 
промышленности, допускающими возможность переборки после эксплуатации с целью повторного 
использования, с неохлаждаемыми неметаллическими соплами.  

Францией предложена РН воздушного базирования для запуска трех микроспутников 
системы радиоэлектронной разведки на 2008-2009 гг. Речь идет о легкой трехступенчатой 
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РН, запускаемой с истребителя Eurofighter (EFA). Самолет-носитель может стартовать с 
итальянской авиабазы в Сардинии. Грузоподъемность РН — 50 кг; в эту массу укладываются 
некоторые европейские военные микроспутники. 

Основные технические проблемы создания сверхмалых РН связаны, конечно, с 
масштабным фактором. При очень малых размерах толщины и площади сечений силовых 
элементов определяются не столько уровнем нагрузок, сколько технологическими 
факторами. В результате конструктивное совершенство наноносителей оказывается 
существенно меньшим, чем для РН «нормальной» размерности. Но этот же фактор, 
благодаря избыточности запасов прочности, предоставляет проектантам определенную 
свободу действий. Например, такая РН легче переносит маневры в атмосфере с большими 
поперечными перегрузками, что весьма полезно при воздушном старте. Одним словом, 
проектирование такой РН — это интереснейшая инженерная задача. 

Представляется, что, исходя из условий мобильности и оперативности использования, 
РН должна быть твердотоливной трехступенчатой со стартовой массой 1000-1200 кг. Это 
значение выбрано из условия ее размещения на многопозиционных катапультных 
устройствах МКУ-6 бомбардировщиков Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ту-160. Кроме того, такая 
масса позволит запускать РН с легких колесных шасси, а также — без особых проблем — с 
истребителя МиГ-31. 

Как показали результаты исследований ряда авторов, оптимальные значения 
проектных параметров существенно зависят от высоты орбиты и стартовой массы РНСК, 
характеризующих решаемую целевую задачу. Так, для высот круговых орбит выведения КА 
от 700 км до 1300 км и стартовых масс РНСК от 10 т до 16 т, оптимальное значение 
относительной конечной массы первой ступени принимает значения в диапазоне от 0,26 до 
0,29, оптимальное значение коэффициента начальной тяговооруженности первой ступени от 
0,39 до 0,44, оптимальное значение коэффициента начальной тяговооруженности второй 
ступени от 1,15 до 1,35. Поскольку изменение указанных параметров в таких диапазонах 
оказывает существенное влияние на облик и энергетические возможности РНСК, то 
оптимизация этих (и, возможно, других) параметров для конкретных целевых задач 
представляется необходимым этапом процесса проектирования ракеты-носителя. 
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Ғылыми жетекші – М.И. Касабеков 
 
Жер орбитасында ұшып жүрген денелерге әсер ететін көптеген факторлардың ішінде 

негізінен ескеретін келесі факторлар болып есептеледі:   
1. Жер пішінінің идеал шар пішінінен ауытқуы; 
2. Жер массасының таралуының біркелкі болмауының әсерінен жердің тартылыс 

күшінің біртегіс болмауы; 
3. Ай - Күннің тартылыс күштерінің әсері; 
4. Атомсфераның әсері; 
5. Күн қысымы. 
1. Жер пішінінің идеал шар пішінінен ауытқуы өршімелі түйіннің бойлығы мен 

перигелийдің бұрыштық қашықтығының  өзгеруіне әкеледі.Нақтырақалғанда 

 

 
Орбита параметрлерінің белгілі бір мәндерін қолданған кезде прецессияны 

орбитаныңарнайы түрлерінеқол жеткізу үшінқолдануға  болады. 
Арнайы орбиталардың түрлері 
Күнді-синхронды орбита – орбитадағы объект кез келген жер бетіні нүктесінің 

үстінен шамамен бірдей жергілікті күндік уақытпен өтетін параметрлі гелиоцентрлік орбита.  
Сондықтан Жер бетін жарықтандыру бұрышы жер серіктерінің барлық өтімдерінде бірдей 
болады. Мұндай тұрақты жарықтандынру шарттары,Жер бетінің суреттерін түсіретін, жер 
серіктері үшін өте тиімді болып келеді. Осындай сипаттамалар алу үшін орбита параметрлері 
арнайы таңдалады. Жердің Күнді айналуын ескеру үшін Орбита шығыс бағытта жылына 360 
градусқа (шамамен күніне 1 градус) прецессиялануы қажеті. 

Прецессия, Жердің полярлық сығылу әсірінен домалақ болмауы себепті, оның 
жерсерігінімен әсерлесу салдарынан болады.  Прецессия жылдамдығы орбита көлбеулілігіне 
тікелей тәуелді. Прецессияның қажетті жылдамдығын тек орбитаның белгілі бір биіктік 
диапазонында ғана қол жеткізуге болады (көбінесе, 96-100 мин периодты 600-800 км), 
аталған биіктік диапазондары үшін көлбеулік шамамен 98° тең.  
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Күнді-синхронды орбита үшін прецессия жердің айналуына қарсы бағытта болуы 
керек.  

 

 
 - прецессия жылдамдығы (рад/с) 

a – Жер радиусы (6378,137 км) 
Re – жер серігі орбитасының радиусы 
n – Жердің орташа қозғалысы 
i – орбита көлбеулігі 
J2 – Жер пішінінің екінші динамикалық факторы(1.08×10-3). 
 

Жоғары эллиптикалық орбита 
Жоғары эллиптикалық орбита – апогейдегі биіктігі перигейдегібиіктіктен бірнеше 

есекөп эллиптикалық орбитаның түрі(мысалы, "Молния" 500 км/40.000 км). Кеплер заңы 
бойынша, жоғары эллиптикалық орбиталар қолданатын жер серіктері перигейдеөте жоғары 
жылдамдықпен қозғалады, ал кейін апогейде тез баяулайды. Жерсерігі апогейге 
жақындағанда, жердегі бақылаушыға жерсерігі бірнеше сағат бойы қозғалмай тұрған сияқты 
болады, яғни оның орбитасы квази-геостационарлы болады. Бірақ Жерге қатысты апогей мен 
перигейдің орналасу нүктелері өзгеріссіз қала береді. Мұндай тұрақтандыру инклинацияның 
мәні шамамен 63,5 ° болғанда  ғана қол жетімді болады.  

 

 
 

64° 
2. Жер массасының таралуының біркелкі болмауының әсерінен жердің тартылыс 

күшінің біртегіс болмауы, біріншіден, үлкен жартыөстің шамасына әсер етеді және әсіресе 
бұл әсер геостационарлы жер серіктерінің қолданғанда өзекті болып келеді. Геостационарлы 
жер серігінің жағдайында бұл үдерісті ескермесе, әрбір орам сайын жинақтала береді де, 
соның салдары ретінде  орбита биіктігінің секірмелі өзгеруі бар нүктелер пайда болады. 

 
3. Ай - Күннің тартылыс күштерінің әсерінен жерсерігі орбитасыныңЖер 

экваторының жазығына көлбеулеу прецессиясы (инклинация) болады. 
 

 
4. Атмосфера әсерінен жылдамдық азаяды да, сол себепті орбита биіктігі де азаяды: 

 
A – эффективті аймақ; 
m – масса; 
Cd – кедергі коэффициенті; 
ρ – тығыздық. 
5. Күн қысымы (фотон әсері) – күн желімен (ион мен электрон әсері)шатастыруға 

болмайды. Рефлекция әсерінен күн қысымы 2 есе көбейеді. 1АЕ қашықтықта күн 
энергиясының тығыздығы 1372 В/м2 болып келеді. Егер энергия ағыны толық жұмсалса, 
онда 
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s- күн энергиясының тығыздығы, c- жарық жылдамдығы 
Экваториалды орбита жағдайында күн қысымы эксцентриситеттің өзгеруіне әкеледі 

және ол шағылу/сіңіру ауданына тура пропорционал, ал спутник массасына кері 
пропорционал. 

    Орбита түрлері 
Орбитафокусында жүйе массасы шоғырланған эллипс, гипербола, парабола немесе 

шеңберформасында бола алады. Олардың. Орбита формасын эксцентриситет анықтайды: 
e = 0 - шеңбер; 
0 < e < 1 - эллипс; 
e = 1 - парабола; 
e > 1 - гипербола. 
Шеңберлі, параболалы және гиперболалы орбита. 
Эллиптикалық орбитаның дербес жағдайы болып шеңберлі орбита саналады. 

Шеңберлі орбита негізінде іске асырыла алмайды, себебі ол тек орталық күш өрісінде іске 
асырылуы мүмкін. Іс жүзінде шеңберлі орбитаға ұқсас орбиталар Жер, Марс, Шолпан, Ай 
сияқты аспан денелерінің төңерегінде бола алады. Оларды шеңбертәріздес орбиталар деп 
атайды. Шеңберлі орбитаны е=0 эксцентриситеті және p=a=r форкальді параметрлері 
сипаттайды. Шеңберлі орбитамен қозғалып келе жатқан спутник бірінші ғарыш 
жылдамдығымен қозғалады. 

Ал е=1 болған кезде орбита параболалы болады. Параболалық жылдамдықпен 
қозғалатын аппарат тарту центріне қатысты тартылыс өрісінен шығатындай энергиясы 
болады. 

Гиперболалық орбита жиі кездесетін орбита болып келеді. Ғарыш аппараты бір 
дененің тартылыс өрісінен шығып, келесі дененің тартылыс өрісіне кірген кезде болады. Бұл 
орбита e>1 кезінде іске асады. 

 
Орбиталардың негізгі параметрлері 

 LEO MEO GEO HEO 
Орташа 
биіктік,km 

300-1000 6000-25000 35786 500×36000 

Көлбеулік, ° Кезкелген Кез келген 0 63.44 
Период,h 1,5 5-12 24 12 
Байланыс 
уақыты,t 

0,2 2-4 24 11 

Қолдануы Әр түрлі Коммуникация, 
навигация 

Коммуникация Коммуникация 

 
LEO- Төменгі жер шары маңындағы орбита. (Low Earth Orbit) 
MEO-Орташа жер шары маңындағы орбита. (Medium Earth Orbit) 
HEO-Жоғары эллиптикалық орбита. (High Elliptical Orbit) 
GEO -Геостационарлыорбита.(GeosynchronousOrbit) 
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Надежность малого космического аппарата— один из важнейших показателей 
качества его работы. Данная статья посвящена вопросу применения компьютерных 
технологий в тестировании малых космических аппаратов. В статье рассматривается 
диагностика наноспутников на основе новейших компьютерных технологий, позволяющих 
точно определить неисправность, а так же сэкономить время на её поиск.Ключевые слова: 
диагностика, система, информация, код ошибки, неисправность. 

Производство космических аппаратов становится всё больше, а значит и технически 
они становятся сложнее, поэтому порой не под силу разобраться с чем связана та или иная 
поломка. 

Компьютерная диагностика КА — это основа всех современных КА, без которой в 
наше время нельзя обойтись при производстве и тестировании. Она позволяет за короткий 
интервал времени найти скрытую неисправность в КА и устранить её. Из этого следует, что 
при тестировании, прежде чем делать какие-либо выводы, нужно провести качественную 
диагностику и выявить причину его поломки. 

Компьютерная диагностика КА — это тестирование различных электронных систем и 
исполнительных механизмов КА, влияющих на работу бортовых систем, а также выявление 
неисправностей, связанных с работой электронных систем КА и составление 
диагностической карты неисправностей для последующего выявления и устранения 
неполадок, связанных с электрооборудованием и исполнительными системами. Все 
электронные бортовые системы КА оснащены системами самодиагностики. Эти системы 
необходимы для управления исполнительными механизмами КА, непрерывного 
тестирования в момент запуска.  

Говоря о компьютерной диагностике КА, подразумевают следующее: 
На первом этапе — считывание всей информации при поиске неисправности. 
Второй этап — проверка реальности полученных данных. Затем эти данные будут 

использоваться профессионалами при оценке состояния КА, а именно состояния 
электрических цепей и их соединений, напряжения бортовой сети, исправность датчиков. 

Третий этап предполагает доступ к данным в настоящем времени (функция 
DataStream). Функция DataStream используется для проверки элементов системы и датчиков 
в реальном времени. 

И только на следующем этапе все полученные результаты анализируются и делаются 
выводы о работе систем, о наличии и характере предполагаемых неисправностей. 

Для этого специалисту по тестированию КА требуются инженерные знания и 
понимание процессов, происходящих в КА. К сожалению, не всегда имеется четкая и 
расписанная методика диагностирования конкретной неисправности. Здесь требуется 
знающий, хорошо разбирающейся в области компьютерной диагностики профессионал. 
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В завершение, необходимо стереть из памяти коды возникших ошибок и повторно 
инициализировать систему. 

В настоящее время средства, используемые для диагностирования КА, 
классифицируются следующим образом: 

-общие и локальные — по степени охвата объектов диагностирования  КА; 
-диагностирование с универсальными и специализированными, встроенными и 

внешними устройствами — по характеру взаимодействия между объектом и средством 
диагностирования; 

-   автоматические, автоматизированные и ручные — по степени автоматизации. 
Для того чтобы удовлетворить потребности современных покупателей КА 

разрабатываются всё больше новых диагностических средств: бортовые (ими оснащены КА 
и они являются частью электронного блока управления) и небортовые. 

Все эти диагностические системы можно подразделить на три категории, но говоря об 
этом делении, конечно же понимается, что это деление условно: 

-стационарные или стендовые диагностические системы. Названные устройства не 
зависят от бортовой диагностической системы КА, так как не подключаются к бортовому 
электронному блоку управления. Электронная аппаратура с каждым годом становиться 
сложнее, вместе с этим расширяются и функциональные возможности стационарных систем. 

-индицировать дефекты в работе КА соответствующими кодами позволяет бортовое 
диагностическое программное обеспечение, следующая категория диагностических систем. 

Программное обеспечение электронного блока управления содержит процессы, 
которые записывают в память регистратора коды неисправностей. Если диагностическая 
система обнаруживает неисправности, то на приборном щитке включается и выключается в 
определенной последовательности световой индикатор. Специалисты, занимающиеся 
диагностированием и тестированием, без труда расшифровывают данный сигнал по 
справочным таблицам кодов неисправностей. 

Рассмотрим более детально некоторые устройства для компьютерной диагностики: 
 Специализированные  сканеры (или так называемые универсальные приборы 

диагностики) — многофункциональные цифровые устройства, которые представляют собой 
комбинацию мультиметра, осциллографа и микрокомпьютера. 

На первой ступени используются все доступные средства компьютерной диагностики 
и считываются не только коды ошибок, но и все цифровые данные. В данном случае очень 
важно понимать, что «говорит» сканер и насколько полно он интерпретирует найденные 
неисправности. Если специалист правильно этим воспользуется, это поможет быстро 
перейти к решению проблемы с обнаруженным изъяном. 

На второй ступени все полученные данные необходимо дополнительно подвергнуть 
электрической (аналоговой) проверке. И, несомненно, сразу же необходимо тщательно 
провести проверку электрической системы (солнечных батарей, аккумулятора, проводов и 
контактов), чтобы точно убедиться в ее полной исправности. При отрицательном результате 
полученная цифровая информация недостоверна или сомнительна. 

На следующем этапе необходимо, чтобы сканер или софт установил коммуникацию с 
проверяемым контролером, то есть разрешил просмотр данных в режиме реального времени 
(эта функция обычно называется DataStream — отображение потока данных). Данная 
функция может использоваться для проверки сигналов датчиков и других элементов систем 
управления в режиме реального времени. Итак, на дисплей сканера выводятся сигналы 
датчиков КА и параметры определенных систем. И наконец, следует удалить из памяти 
контроллера коды ошибок и провести повторную инициализацию системы. 

В ходе испытаний СЭС (Система электроснабжения) в составе электрического стенда 
– аналога отрабатываются конструкторская и эксплуатационная документации на СЭС и ее 
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составные части. Стенд оснащается технологическими приборами СЭС, бортовыми 
кабелями, контрольно - проверочной аппаратурой (КПА). 

Вместо батареи фотоэлектрической используются источники тока ИТ -50М. 
Вместо аккумуляторной батареи используется преобразователь статический 

обратимый (ПСОб) и блок имитатор сигналов АБ в составе ПАП АРК. 
На техническом комплексе с СЭС проводят следующие работы с использованием 

КПА СЭС: 
. внешний осмотр БФ (батарея фотоэлектрическая) после транспортирования; 
. заряд АБ (аккумуляторная батарея) перед проведением испытаний; 
. проверочные включения СЭС в составе КА; 
. эксплуатация СЭС при испытаниях КА; 
. разряд АБ после завершения испытаний. 
На стартовом комплексе испытания СЭС не проводятся, а осуществляется только 

заряд АБ до уровня максимальной емкости с помощью КПА СЭС. 
Перечень возможных отказов системы: 
− снижение выходной электрической мощности системы из-за нераскрытия панелей 

БС или из-за неэффективной ориентации панелей БС относительно Солнца (в том числе из-за 
неэффективности ориентации изделия); 

− снижение выходной электрической мощности системы из-за нарушения 
работоспособности АБ, АРК (аппараутра регулирования и контроля) или АОСБ (аппаратура 
ориентации солнечных баттарей); 

− увеличение пределов регулирования выходного напряжения системы из-за отказа 
регулятора тока АРК; 

− непрохождение команд управления СЭС; 
− отказ телеметрических датчиков СЭС. 
СЭС обеспечивает сохранение работоспособности при одном отказе (в отдельных 

случаях допускается некоторое снижение характеристик). Данное требование выполняется 
путем применения модульной структуры СЭС и с помощью резервирования отдельных узлов 
и блоков внутри прибора АРК и АОСБ, а также тройного резервирования (с 
мажоритированием) схем управления. 

Обнаружение отказов, локализация и восстановлением характеристик СЭС на уровне 
отказов отдельных элементов обеспечивается системой автономно за счет применения 
«горячего» резерва. 

Обнаружение отказа в аппаратуре СЭС осуществляется по результатам анализа 
телеметрической информации. 

После тестирования и диагностики принципы построения и технические 
характеристики СЭС КА должны подтверждат ее соответствие основному функциональному 
назначению - обеспечению стабилизированным электропитанием бортовых систем КА. 
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Ракетные двигатели твердого топлива находят широкое применение во многих 

областях авиационно-космической техники. В виду этого разработка сверхлегкой ракеты на 
основе твердого топлива является перспективным проектом. Потому что на данный момент 
во время экономического кризиса затраты на запуски требуют рационального решения.Так 
как затраты на запуски больших КА очень велики. Ноблогадоря разработке наноспутников 
многие проблемы в авиационно-космической сфере были решены.Однако для их доставки на 
орбиты использование РН среднего и тяжелого класса очень затратны.И если брать то что 
РДТТ по энергетическим характеристикам вполне приблизились к ЖРД, превосходя их по 
многим параметрам, но отличаются простотой конструкции и высокой надежностью, что 
объясняется отсутствием топливных баков, систем подачи и регулирования расхода топлива. 
Также РДТТ способны создавать большой суммарный импульс тяги за короткое время, 
обеспечивать длительный срок хранения в снаряженном виде и, следовательно, постоянную 
готовность к пуску при незначительном времени на его подготовку. Они просты и недороги 
в эксплуатации, то есть обладают высокой эксплуатационной технологичностью. При 
обслуживании и хранении ракет с РДТТ не возникает проблем, связанных с коррозией, 
токсичностью и испарением топлива. Стоимость разработки и изготовления РДТТ 
значительно ниже ЖРД (однако стоимость твердого топлива часто оказывается выше 
стоимости жидкого топлива).Ввиду всего этого разработка сверхлегкой РН на основе рдтт 
является перспективным проектом, в частности разработка второй ступени с рдтт. 

Несмотря на большое многообразие, обусловленное целевым назначением, все РДТТ 
имеют общие конструктивные элементы. Основными элементами являются: заряд твердого 
топлива, корпус с теплоизоляцией, переднее и заднее (сопловое) днища, сопловой блок, 
воспламенитель с электрозапалом. Обечайка, герметично соединенная с сопловым и 
передним днищами, образуют КС.В данной статье я остановлюсь только на основных 
параметрах, то есть на выборе типа заряда, выборетоплива, проектирование сопла и общего 
видардтт второй ступени. 

Выбор типа заряда 
От организации массоприхода от поверхности заряда непосредственно зависят все 

основные характеристики РДТТ. При этом в процессе горения заряда детерминированное 
отклонение массоприходной функции с течением времени от заранее запланированного 
закона возможно лишь для узкого класса регулируемых по уровню тяги ДУ. 

Так как проектируемый двигатель является маршевым (имеет большие габариты), то 
целесообразно применять заряд прочноскрепленного типа, так как изготовление вложенного 
заряда большого диаметра технологически сложно. 

Выбор формы заряда 
Основными формами зарядов в РДТТ являются: щелевые, бесщелевые, 

звездообразные и телескопические. Наилучшими характеристиками обладают 
звездообразные заряды и заряды с щелевым каналом. 
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В конечном итоге выбираем заряд с щелевым каналом так как он имеет большую 
площадь горения (большую тягу) чем звездообразный и обеспечивает более стабильную 
тягу. 

Выбор топлива 
При выборе типа топлива и его марки существенными представляются 

характеристики, которые оказывают влияние на энергетичность и внутрибалистические 
параметры РДТТ, на эксплуатационные параметры, а также характеристики, 
устанавливаемые производством. 

Параметры выбранного топлива: 
Удельный импульс  смJ уд /2352= см / ; 

Потери удельного импульса 95,0=удJ ; 

Плотность топлива  3/1770 мкгТ =ρ ; 
Температура горения топлива  КТ k 3300= ; 
Газовая постоянная  КкгДжR ⋅= /307 ; 
Модуль упругости  50Е = МПа ; 
Показатель адиабаты  16,1=k ; 
Предел прочности  3Вσ = МПа . 
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Рис. 1. Сектор щелевого заряда 
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Рис. 2 Схема звездчатого заряда. 
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Проектирование сопла 
Сопло является очень важным элементом любого ракетного двигателя. Оно во многом 

определяет все характеристики ракеты, поскольку именно в нем потенциальная энергия 
горячих газов превращается в кинетическую энергию истекающей струи газов, которая и 
создает тягу 
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Рис.3. Схема сопла 

 

 
Рис.4 Габаритный чертеж второй ступени с РДТТ. 
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Кіріспе 
Қазіргі ғарыштық технология әлем бойынша мемлекеттің стратегиялық орнын 

анықтайтын бірден-бір бағыт болып табылады. Ғарышты зерттеу мен меңгеру әртүрлі 
деңгейдегі ғарыш аппараттарын (ҒА) дамыту мен жетілдіруді талап етеді. Соның ішінде 
байланыс, теледидар, навигация мен геодезия жүйесін, ақпаратты бақылау мен жеткізу, 
Жердің ауа райы жағдайлары мен табиғат ресурстарын зерттеу,  алыс ғарыштарды 
зерделеуді қалыптастыру үшін автоматты басқарылатын ҒА-ның тәжірибелік маңызы 
күшейіп келеді. Бұл мәселелерді шешу үшін ҒА құруға арналған мақсатты және қосымша 
белгіленген қызметтерді энергетикалық қамтамасыз ету талап етіледі: бағдарлау дәлдігі, 
орбитаның параметрлерін түзету, жылу тәртібін қамтамасыз ету. 

Шағын ғарыш апараттардың  борттық кешені 
Шағын ғарыш аппараты (ШҒА) – бұл 500-1000 кг (шартты өлшем) дейін салмағы 

болатын ғарыштық аппараттар класының шартты белгісі. Жаңа үлгідегі ШҒА жасау 
перспективті және жаңа бағыт болып табылады, ол мемлекеттік және жеке компаниялардың 
көпшілігінің ғарышқа қол жеткізу мүмкіндіктері жоғары болғандықтан әлем бойынша өте 
шапшаң белсенділікпен дамып келеді, сондай-ақ ғарыш саласында жаңа бағыттар ашыла 
бастады (мысалы, бірыңғай жүйені қалыптастыру үшін ШҒА орбиталық топтамасын құру). 
Бүгінгі күні ШҒА ұшыру саны көбейген, ал олардың қолданылу аумағы маңызды 
тәжірибелік мәселелерді қамтиды: Жерді қашықтықтан барлау, байланыс және Теледидар-
радио-хабар тарату, метеорология, мұхиттану, геодезия. Бұдан басқа ШҒА ғарышта ғылыми 
зерттеу жүргізу үшін қолданады, борттық жабдықтарды құруда жаңа тұжырымдамаларды 
пайдалану, жас мамандарды оқыту (ШҒА университеттері). ШҒА тапсырысшылардың 
қызығушылығының арту себебі, ғарыш аппаратының (ҒА) ықшамдалу және массалық 
габаритті көрсеткіштерінің төмендеуі есебінен, оны жасау құны мен өңдеу, сондай-ақ 
орбитаға шығару бойынша қызметтердің қол жетімді болуынан деп түсіндіріледі. Бірақ, 
соған қарамастан борттық аппаратуралардың ұзақ мерзімді қызметіне, жоғары деңгейлі 
сенімділігіне, радияциялық беріктілігіне және басқа да маңызды параметрлеріне қатаң 
талаптар қойылады, сондықтан ШҒА шығарушылар алдында қиын тапсырма тұр – ол 
борттық жүйелердің массалық габаритті көрсеткіштерін азайту және ғарыштық техникалар 
параметрлеріне қойылатын жоғары деңгейлі талапты сақтап қалу арасында бір ымыра табу. 

Қазіргі жаңа ҒА электр энергиясын жабдықтау мен тарату жүйесі басқа жүйелермен 
салыстырғандасалмағы, көлемі және құны бойынша оның сенімділігі ең жоғарғы талаптарға 
сай жасалған. Жаңа спутниктерді қолдану тәжірибесі ҒА барлық жұмысының сәтті шығуы 
электрмен жабдықтау жүйесіне (ЭЖЖ) тәуелді екенін дәлелдейді. Жасалып жатқан ЭЖЖ-ң 
техникалық-экономикалық тиімділігінің жоғары көрсеткіштері ғарыштық ортаның жағымсыз 
факторларының әсеріне мықты қорғаныс болатын материалдарды жасау барысында 
шынайылыққа жақын жағдайлардағы жер үсті сынақтарын жүргізу арқылы техникалық және 
технологиялық шешімдердің сенімділігін эксперименттік тексеру мен дәлелдеу, жаңа 
құралдарды пайдалану арқылы басқару мен сараптау тәрізді прогрессивті жаңа 
технологияларды қолдану және жасау қамтамасыз етіледі. ҒА тиімділігі жоғары, сенімді 
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ЭЖЖ құру мәселесінің жоғары дәрежелі маңызы бар, оны шешу ҒА толықтай техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартуы мүмкін, ал оны шешуге арналған 
бағыттар жиынтығын тиісті ұйымдастыру-әдістемелік, ғылыми және технологиялық 
шараларсыз өмірге енгізу мүмкін емес.  

Соған байланысты ШҒА борттық жүйесін құруда барынша оңтайлы техникалық 
шешімді табу шараларын іздестіру үздіксіз жүргізілуде. Әсіресе, бұл электрмен жабдықтау 
жүйесіне (ЭЖЖ) қатысты, себебі ол ең ірі габаритті болып табылады және тоқтаусыз жұмыс 
істейтін болуы тиіс (бірінші кезекте ЭЖЖ-не барлық ҒА-ң жұмысы тәуелді). ЭЖЖ-ң 
жеткілікті тоқтаусыз жұмыс істеуі, оның элементтерін сақтық қорда сақтаудың әртүрлі 
тәсілдерінің көмегімен жиі жүзеге асады, алайда ЭЖЖ реттеу мен тексеру 
аппаратураларының тұрғызылу құрылымы нәтижесінен ұзақ сақталғыштығының 
жоғарылауы ШҒА үшін ретсіздік массалық габаритті көрсеткіштердің жоғарылауына әкеп 
соқтыруы мүмкін.  

Энергиямен жабдықтау жүйесіне қойылатын талаптар 
          Энергияның барлық түрінен электрлік энергия ең әмбебап түрі болып табылады. 
Энергияның басқа түрлерімен салыстырғанда ол бірнеше артықшылықтарға ие: 

•  электр энергиясы энергияның басқа түрлеріне оңай өзгере алады; 
• электр қондырғыларының ПӘК-і энергияның басқа түрлерінде жұмыс істейтін 

қондырғылардың ПӘК-нен анағұрлым жоғары; 
• электр энергиясын тұтынушыға сымдар арқылы оңай жеткізуге болады;  
•  электр энергиясы тұтынушылар арасында оңай таратылады. 
Кез-келген ғарыш аппараттарының (ҒА) ұшу бағытын басқару процессін 

автоматтандыруды электр энергиясынсыз жасау мүмкін емес. Электр энергиясы ҒА-ң 
құрылғылары мен жабдықтарының барлық элементтерін іске қосу үшін қолданылады 
(қозғалыс тобы, басқару органдары, байланыс жүйесі, құралдар жиынтығы, жылу және т.б.). 
ҒА-ң электрмен жабдықтау жүйесі (ЭЖЖ) ҒА-ң жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ететін ең 
маңызды жүйелердің бірі болып табылады.  

ЭЖЖ-не қойылатын негізгі талаптар:  
• Жүйелерді электр энергиясымен үздіксіз жабдықтау; 
• Энергияны басқару және тарату; 
• Ақаулардан қорғау; 
• Энергиямен жабдықтау тәртібін сақтау; 
• Кеңістікте кез-келген қалпында жұмыс жасау қабілеттілігі; 
• Ең төменгі салмақ; 
• Ең төменгі құн. 
Дайындаудың негізгі топтары мен кезеңдері 
Автоматты ҒА борттық аппаратураларын электр энергиясымен қамтамасыз ету – 

электр энергиясын генерациялау, жинақтау, тұрақтандыру мен таратудан тұратын кешенді 
тапсырма. Жүйенің қалыпты қызмет атқаруы үшін электр энергиясының көздері мен 
тұтынушылардың келісімді жұмыс   тәртібін ұйымдастыру қажет, сондай-ақ төменгі 
шығынмен қажетті қуатты жүктемелік жабдықтарға жеткізуді қамтамасыз ету. Тұтынушылар 
мен энергия көздерінің келісу қызметтерін дискретті реттегіштер немесе жартылай өткізгішті 
электр тогын өңдегіш құрылғылар жүзеге асырады.  

 
Сурет 1 – Энергиямен жабдықтау жүйесі 
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Сурет 2 - Энергиямен жабдықтаудың дайындау кезеңдері 

 
Энергияны алу көздері 
1. Күн батареясы – күн сәулесінің энергиясын электр энергиясына айналдыратын 

шала өткізгішті түрлендіргіштен тұратын ток көзі (Фотоэлементтер). Бірнеше біріктірілген 
ФЭ күн батареясы деп аталады.   

2. Термоэлектрлік генератор –жылу энергиясын электрлікке тура түрлендіріп, күн 
энергиясын құрайды.   

3. Энергияның радиоизотопты көздері – жылу тасығышты жылытуға немесе оны 
электр энергиясына түрлендіру үшін, радиоактивтік ыдырау барысында бөлінетін энергияны 
қолданатын әртүрлі конструктивті қызметтегі құрылғы.  

4. Энергияның ядролық көзі – энергияның бөлінуімен қоса жүретін ядролық тізбекті 
реакцияны басқаруды жүзеге асыратын құрылғы.  

5. Отын көзі. Оттегі мен сутегінің өзара әрекеттесуінен электр энергиясын құрайды. 
Күн батареясы 
Күн батареясы  — фотоэлектрлік генератор, электромагнитті күн сәулесін электр 

көзіне айналдыратын энергияның балама түрі.  Энергияның КБ айналуы фотоэлектрлік 
түрлендіргішке негізделген, ол күн сәулесінің әсер етуі барысында біркелкі емес шала 
өткізгішті құрылымдарда пайда болады. 

КБ құрылымы біркелкі емес әртүрлі қоспаларды шала өткізу қоспасынан алыну 
мүмкін (p – n-өткізгіш) немесе атомнан электронды бөліп алу энергиясын-тыйым салынған 
зонадан бірдей емес көлемдегі әртүрлі шала өткізгіштерді біріктіру жолымен 
(гетероөткізгіштер жасау), немесе тыйым салынған зона көлемінің градиентінің (варикондты 
құрылымдарды жасау) пайда болуына әкеліп соғатын шала өткізгіштің химиялық 
құрамының өзгеруі есебінен алынуы мүмкін. Келтірілген тәсілдердің әртүрлі амалдарын 
қарастыру мүмкіндігі де бар.  

 

 
 

Сурет 3 -  Гетеропереход пайда болуы 
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КБ-на келесі талаптар қойылады: ең төменгі салмақтағы ең жоғары энергетикалық 
тиімділік, Жерде және орбитаға шығаруға тасымалдауда, сақтауда электрлік пен 
механикалық сипаттамасын сақтап қалуы, қуатын жоғалтуымен көрінетін ең төменгі 
деградация барысында орбитада ұзақ мерзімді белсенді қызмет істеуі (МБҚ). 

Күн батареялары күн элементтерінің құрамынан тұрады (фотоэлектрлік 
түрлендіргіш), олар тікелей күн энергиясын электрге айналдырады. Көптеген күн 
элементтерін барынша жоғары құны бар кремнийдан алады. Бұл факт күн батареяларын 
қолдану барысында алынатын электр энергиясының құнының жоғары екендігін айқындайды.  

Фотоэлектрлі түрлендіргіштердің екі түрі кең таралған: монокристалды және 
поликристалды кремнийдан жасалған. Олар өндіру технологиясы бойынша ажыратылады. 
Біріншісі 17,5%дейін ПӘК, екіншісі 15% ПӘК ие.  Күн батареясының ең маңызды 
параметрлерінің бірі болып, оның барлық құрылғысының тиімділігіне негізгі әсер ететін, 
оның пайдалы қуаты болып табылады. Ол қуатымен және шығатын токпен анықталады. Бұл 
параметрлер батареяға түсетін күн сәулесінің қарқынды берілуіне тәуелді.  
Жеке күн элементтерінің электр қозғаушы күші оның аумағына  байланысты емес және күн 
батареяны жылыту барысында шамамен 0,4%-ға 1 гр. С төмендейді. Шығыс ток күн 
сәулесінің қарқындылығына және күн элементтерінің көлеміне байланысты. Күн сәулесі 
қызған сайын күн элементтерімен сонша көп ток алынады. Қуатталатын ток пен берілетін 
кернеу бұлыңғыр күндері төмендеп кетеді. Бұл батареядан берілетін токтың азаюы есебінен 
болады.  

 

 
 

Сурет 4 -  Күн батареясының элементтері 
 

 
 

Сурет 5 - Орбитадағы наноспутник 
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Егер күннің көзі түсіп тұрған батарея қандай ма бір Rн кедергісіне тұйықталған болса, 

онда тізбекте  I электр тогы пайда болады, ал оның көлемі фотоэлектрлік түрлендіргіш 
сапасымен, қарқынды жарық берілуімен және күш кедергісімен анықталады. Сонда күш 
түскенде бөлінетін Pн қуаты Pн = Iн ·Uн түзілуімен айқындалады, ондағы Uн батарея 
қыстырмаларындағы қуат.  

Rопт кейбір оптимальды кедергісіне салмақ түскен жағдайда ең күшті қуат бөлінеді, ол 
жарық энергиясын электрге түрлендіруде ең пайдалы әсер коэффицентіне (ПӘК) сәйкес 
келеді. Әрбір түрлендіргіште өзінің Rопт мәні болады, ол жұмыс орнының көлеміне, 
сапасына және жарық деңгейіне байланысты. 

Күн батареясы жеке күн элементтерінен тұрады, олар шығыс параметрлерін ұлғайту 
үшін бір ізді және қатарластыра біріктірілген (ток, күш және қуат). Элементтерді бір ізді 
біріктіру барысында- шығыс қуаты, қатарластырыла біріктіру барысында – ток көбейеді. Ток 
пен қуатты бірге көбейту үшін осы екі тәсілді құрамдастыру қажет. Және бұдан басқа, 
мұндай тәсілмен біріктіру барысындағы күн элементтерінің бірінің істен шығуы барлық 
тізбектің істен шығуына әкеліп соқтырмайды, яғни барлық батареяның жұмыс жасау 
сенімділігін арттырады. 

Сонымен, күн батареясы қатарластыра-бір ізді біріктірілген күн элементтерінен 
тұрады. Батареямен берілетін токтың ең жоғарғы мүмкін көлемі қатарластыра 
қосылғандардың санына, ал  электр қозғаушы күші – бір ізді қосылған күн элементтерінің 
санына тіке пропорциялы. Осылай біріктіру түрлерін құрамдастыра отырып, қажетті 
параметрлермен батареяны жинайды.  

Батареяның күн элементтері диодтармен бекітіледі. Диодтар бір уақыттарда  жарық 
түспеу салдарынан қарайып қалған батарея бөліктерінің істен шығып қалмауынан сақтайды. 
Батареяның барлық жоғары  бетіне  күн сәулесінің қалыпты түсуіне қарағанда, жартылай 
істен шығу кезінде уақытша 25% кем шығыс қуатын береді. Диодтар болмаған жағдайда бұл 
күн элементтері істен шыға бастайды, мұның себебі, олар қарайып кеткен уақытта токты 
қабылдаушыға (аккумуляторлар күн элементтері арқылы ажыратылады) айналады, ал 
диодтарды қолданған кезде олар токты қабылдап, өздерінен өткізбейді. Диодтар қуатты 
өздеріне түсуін азайту үшін, төмен қабылдағышты болуы тиіс. Соңғы кездері осындай 
мақсатта Шоттка диодтарын қолданатын болған. Алынған электр энергиясы 
аккумуляторларда жинақталады, содан кейін қуат күшіне беріледі. 

Аккумуляторлар –химиялық ток көзі. Аккумулятор кернеуі көп болғанда аккумулятор 
зарядталады. Күн сәулесі аз болған жағдайда, аккумуляторлы батареяның заряды төмендейді 
және батарея электр энергиясын электр қабылдағышқа береді, яғни аккумуляторлы 
батареялар үнемі айыру және қосу тәртібінде жұмыс жасайды.  Бұл процесс арнайы 
бақылаушымен бақыланып отырады. Циклдық зарядтау барысында кернеу немесе ток үнемі 
қажет болып отырады. Жақсы жарықтың арқасында аккумуляторлы батарея 90% дейін өзінің 
белгіленген сыйымдылығына  шапшаңзарядталады, ал содан кейін толық сыйымдылығына 
дейін төмен жылдамдықпен зарядталады. Төмен жылдамдықты зарядтауды зарядты 
құрылғының басқарушысы жүзеге асыра алады. Аккумулятор күн батареясына зарядты 
басқаратын басқарушы арқылы қосылады. Батареяны толық күшіне зарядтау кезінде күн 
батареясына резистор қосылады, ол артық кернеуді өзіне алады. Аккумуляторлы батареядан 
үнемі кернеуін  өзгермелі кернеуге ауыстырып отыру үшін, қуат көзіне көптеген электр 
қабылдағыштарын күн батареясымен бірге арнайы аспапты – инверторды пайдалануға 
болады. Инверторды пайдаланбай үнемі кернеуде жұмыс жасайтын электр 
қабылдағыштарын күн батареясынан қуаттандыруға болады және оларға әртүрлі портативті 
техникаларды, энергия үнемдеуші жарық көздерін, мысалы жарық диодты шамдарды 
жатқызамыз.  
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Академическая мобильность (студенческий обмен) – это уникальная возможность 

обучиться один или два семестра в другой стране в качестве студента зарубежного 
университета, при этом не прерывая учебу своем университете. Задача программы 
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академической мобильности – это максимально интернационализировать высшее 
образования,  и интегрировать студентов всего мира. 

Согласно принципу студенческой мобильности университет не только направляет 
своих студентов зарубеж, но и принимает к себе иностранных студентов из вузов - 
партнеров. Поэтому программа и называется программой студенческого обмена. Взять к 
примеру ЕНУ им.Л.Гумилева. ЕНУ им.Л.Гумилева отправляет своих студентов в такие 
страны как Россия, Германия, Италия, Чехия, Литва, Польша, Испания, Португалия и.т.д. ,а 
также принимает студентов из Кореи, Афганистана, и стран Европы. 

Открытое образовательное пространство предполагает рост мобильности студентов и 
сотрудничества преподавателей университетов разных стран, что, как ожидается, будет 
способствовать достижению гражданами успехов в выбранной профессии, улучшению 
системы трудоустройства выпускников университетов, повышению статуса этих стран в 
сфере образования.  

Академическая мобильность может осуществляться по двум основным направлениям: 
• внутренняя мобильность, которая предполагает возможность выбора 

различных учебных курсов в разных университетах в рамках одного государства 
• международная мобильность  
 Мобильность студентов, аспирантов, докторантов и профессорско-

преподавательского состава является одним из ключевых положений Болонской декларации. 
Болонская декларация основана на Боллонском процессе.  
Болонский процесс — конвергенция систем высшего образования стран Европы с 

целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной 
датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская 
декларация. 

В этой статье я сделал анализ по итогам обучения в Польше, о их образовательной 
системе и особенностях обучения в Польше. 

Я обучался в Силезском Техническом Университете в Гливицах, который находиться 
в Польше.  

Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева является ведущим 
вузом Казахстана. Яобучаюсь на физико – техническом факультете. Наш вуз на протяжении 
нескольких лет сотрудничает с Силезским Техническим Университетом города Гливице в 
Польше. О программе академической мобильности я узнал на сайте моего университета. Так 
как я достаточно хорошо владею английским и имею высокий уровень GPA, я решил 
участвовать в конкурсе, тем более, что учеба, перелет и проживание были бесплатными.  

Польша - индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Она 
расположена в Восточной Европе. Граничит с такими государствами как Словакия, Украина, 
Белоруссия, Германия,  Чехия, а также с Данией и Швецией через Балтийское море. 

В систему высшего образования Польши входят университеты и высшие учебные 
заведения профессионального образования.  

В Польше вузы делятся на государственные и негосударственные (частные). В 
зависимости от имеющихся полномочий: университет, технический  
университет, университет определенного профиля (например, экономический, 
природоустройства), а также политехника, академия, высшая школа. Вузы Польши 
отличаются достаточно высоким уровнем образования, и почти все из них сертифицированы 
по международной классификации, то есть их дипломы признаются в большинстве стран 
мира.  

Система высшего образования и научных степеней в Польше организована в 
соответствии с Болонским процессом и состоит из трех уровней образования: 
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• I уровень (профессиональное лиценциатское или инженерное образование – 3-
3,5 года обучения) – завершается получением диплома лиценциата (BA, Licencjat) или 
инженера (BSc, Inzyneir) (для выпускников технических направлений) 

• II уровень (магистерское – 2-2,5 года обучения)- завершается получением 
звания магистра (MA, MSc, Magister) или равнозначного (например, магистр искусств, 
магистр инженер, магистр инженер архитектор и т.д.) 

• III уровень (докторантское – 4 года обучения) – принимаются кандидаты, 
имеющие диплом магистра, что дает возможность получения диплома доктора (PhD, Doctor) 
(аналог – кандидат наук). 

В период с 1 октября по 15 февраля я проходил обучение в Силезском Техническом 
Университете.  

Cилезский Технический Университет в 
Гливицах – один из крупнейших польских 
университетов, который ведёт активную 
работу с иностранными студентами. 
Множество программ обмена (в том числе 
ERASMUS, CAMPUS EUROPAE), 
возможностей повышения квалификации, 
программы на степень бакалавра, магистра и 
докторскую программу  – всё к Вашим 
услугам. Есть возможность проходить 
обучение на английском, а также параллельно 
выучить польский.  

Образование в высших учебных 
заведениях Польши сильно отличается от 
Казахстанских вузов. Во-первых здесь 
больше всего акцент делается практическим занятиям. Под практическими занятиями 
имеется ввиду лабораторные работы, работы с техническими приборами. Занятие на 
промышленных заводах, предприятиях которые имеют соглашения с университетом. 
Иностранным студентам по обмену дается уникальная возможность самим выбирать себе 
предметы, и я выбрал предметы так чтобы у меня не было разницы в дисциплинах. В 
Польше предметы оцениваются по Европейской системе оценивания, то есть по оценкам A, 
B, C, D и Е. Ниже приведена таблица оценивания в Силезском Техническом Университете. 

 
Таблица 1 Шкала оценивания в Силезском Техническом Университете 

 
A 5 отлично 
B 4.5 очень хорошо 
C 4 хорошо 
D 3.5 удовлетворительно 
E 3 достаточно 
F 2 провал 
 
В университете, где я обучался, имеется множество лабораторий. Для каждого 

факультета отдельный учебный корпус и отдельная лаборатория. В процессе обучения я 
посещал лаборатории факультета электроники и автоматики, механической инженерии. В 
них расположены различные исследовательские лабораторные приборы, используемые в 
сфере механики, автоматики, науки о материлах, электроники, робототехники и 
нанотехнологии. Еще одна особенность их образования то, что у них нет деления на первую 
и вторую смен учебы.  
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Сама учеба состоит из лекции и практических(лабораторных) занятий.  Все лекции 
даны в электронном журнале SOTS. Если студент по какой - либо причине не мог посетить 
лекцию, то он может прочитать ее в SOTS. И все они ведутся на английском языке. По моим 
предметам были лабораторные работы, и по ним я писал репорты, то есть отчет о том как вы 
провели лабораторную работу о самом процессе и заключение. В конце семестра нужно 
сдать финальный проект и финальный тест(экзамен). В некоторых дисциплинах 
присутствует только одно из них. Это зависит от программы и количества кредитов той 
дисциплины.  

 
Социальная жизнь студентов в Польше 
Университет  расположен  очень удобно для жизни студентов. Он находится в юго-

западной Польше, в маленьком городке под названием Гливице,  недалеко от Польско - 
Чешской границы. У университета имеется свой кампус, в который входят спорткомплексы, 
ледяный каток, общежития, и конечно же столовая. Также в городе имеется большое 
количество отелей и хостелов.  

Кроме студентов Казахстана там были студенты со всего мира. Например из Испании, 
Турции, Португалии, Франции, Италии, Бразилии, Мексики, Индии, Кореи, России и Китая.  

Несмотря на то что Польша входит в Евросоюз, она не является евроэкономической 
зоной. Их государственной валютой являетя злотый, а не евро. 1 злотый равен примерно 50 
тенге. Еда и продовольствие стоят примерно также как и в Казахстане, может даже и 
дешевле. Я учился со студентами из разных стран. Большинство из них из Испании, Турции 
и Португалии.  

В основным все социальные события и мероприятия устраивают международный 
отдел и студентенческий отдел ERASMUS. В студенческом отделе ERASMUS работают 
студенты. 

Работу с иностранными студентами ведет международный отдел, координатор и 
ментор. Международный отдел ответственен за связь вуза с его вузами партнерами. В 
каждом факультете имеются свой координтор и менторы. Их деятельность заключается в 
работе со студентами по обмену своегo факультета. Координаторы - это сотрудники 
университета, а менторами чаще всего являются студенты, большинство которых из 
студенческого отдела Erasmus. Например нашего координатора звали Маржена Кравсческа.  
Она консультировала нас по вопросам  учебы, преподавателей и сессий. А ментор Магдалена 
Будзичевска знакомила нас с учебными корпусами, информировала нас о событиях, 
происходящих в университете, и.т.д.  

Обучение по студенческому обмен это большая возможность получить знания 
международного стандарта, усовершенствовать свой уровень владения английским языком. 
Это дает студентам отличную возможность узнать различные культуры, расширить свой 
кругозор. А для университета это способ повышения квалификации их сотрудников, 
улучшения знаний студентов и получения международного опыта. 

 
Список использованных источников 
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Введение 
Одним из важных условий запуска спутников является обеспечение их 

температурных режимов в период сборки, транспортировки и предстартовой подготовки. 
Для этого в состав наземных комплексов и стартового оборудования входят воздушные 
системы термостатирования. Сейчас все большее количество космических запусков 
проводится по так называемым «экономичным траекториям» из района экватора Земли. 
Специфические параметры окружающей среды (высокая влажность, температура и 
присутствие соляных туманов), а также большое количество вариантов полезного груза 
ракет-носителей приводит к необходимости разработки высокоэффективных систем 
кондиционирования воздуха в отсеках ракет. Поскольку диапазоны требуемых параметров 
подаваемого в отсеки воздуха определяются типом и конструктивным исполнением 
полезного груза, то требуемый диапазон параметров подаваемого воздуха очень редко 
можно обеспечить унифицированной конструкцией существующих стартовых систем 
кондиционирования, не накладывая существенных ограничений на параметры полезной 
нагрузки. Большое количество вариантов обеспечения параметров воздуха приводит к 
необходимости обоснования, формирования показателей и критериев эффективности таких 
систем и их оптимизации в соответствии с этими критериями. Поэтому задача создания 
эффективной, энергоэкономичной и универсальной стартовой системы термостатирования 
является актуальной. 

Стартовая система термостатирования предназначена для поддержания 
необходимых температурно-влажностных режимов в головном блоке и сухих отсеках 
ракеты-носителя, находящейся на пусковом столе, путем непрерывной подачи в них 
термостатирующего воздуха в течение всего периода предстартовой подготовки, а также в 
период отмены пуска при не отведенной стреле транспортно-установочного агрегата. 

Стартовая система термостатирования (СТС) относится к технологическим системам 
стартового комплекса и при проектировании требует решения множественных задач, для 
обеспечения не только выполнения требований технического задания, но и для обеспечения 
совместной работы СТС с прочими системами стартового комплекса (СК). 

Наиболее сложным в реализации подобных систем процессом является осушка 
воздуха до требуемой точки росы. Обычно для осушки воздуха используются следующие 
основные способы: 

1) Физико-химические осушители 
Для осушки воздуха путем физико-химического поглощения влаги в качестве 

поглотителей применяются водные растворы солей и твердые поглотители. 
Основным недостатком физико-химических осушителей является существенное 

снижение их работоспособности при температурах, превышающих 30 °С. Их использование 
в системах обработки воздуха целесообразно только при низкой потребной температуре 
точки росы (ниже минус 10 °С), когда отделение влаги конденсацией приводит к быстрому 
нарастанию снежной шубы на теплообменниках и увеличению потребной 
холодопроизводительности. 

2) Хемосорбционные осушители 

mailto:gorill_@mail.ru


89 

 

Использование хемосорбционных осушителей для решения задач термостатирования 
затруднено по причине сильной зависимости степени осушения от температуры и 
относительной влажности воздуха, а также вследствие сложной природы химических 
реакции, затрудняющей расчет. 

3)  Осушка воздуха конденсацией. 
Осушку воздуха можно осуществлять путем контакта воздуха с охлаждаемой 

поверхностью, температура которой ниже точки росы. Для отделения образовавшейся воды 
или льда из осушенного воздуха в этом случае необходимо применять дополнительные 
сепараторы, иначе конечное влагосодержание воздуха может оказаться выше заданного. 
Процесс осушки путем конденсации на холодной поверхности в энергетическом 
соотношении является наиболее выгодным для решения задач осушения при температурах 
точки росы выше 0 °С. 

В качестве источника холода, необходимого для процессов охлаждения и осушения 
воздуха в системах термостатирования, применяют различные типы холодильных машин: 

1) Абсорбционные холодильные машины 
Эти машины применяют в тех случаях, когда в качестве основного источника энергии 

для получения холода целесообразно использовать тепло. Перспективно применение 
абсорбционных холодильных машин в системах централизованного холодоснабжения с 
использованием тепла от ТЭЦ или котельных, которые зимой обеспечивают системы 
отопления зданий, а летом могут отдавать тепло на получение холода. Экономические 
показатели применения абсорбционных холодильных машин, прежде всего, определяются 
источником подачи тепла, которое используется для выработки холода. 

2) Воздушные холодильные машины 
Значительным преимуществом турбохолодильных машин является их малый вес и 

габариты, а также отсутствие специального холодильного агента, вызывающего 
необходимость применения теплообменных аппаратов для осуществления процессов тепло- 
и массопереноса при обработке кондиционируемого воздуха. Но их существенным 
недостатком является повышенный расход энергии для получения 

холода по сравнению с другими типами холодильных машин. 
3) Осушение и охлаждение воздуха с помощью вихревых труб 
В вихревой трубе реализован эффект Ранка, заключающийся в разделении 

высокоскоростного потока на холодный и горячий. Высокие затраты на сжатие воздуха, 
необходимость использования обеспечения большего расхода воздуха а также сложности в 
реализации алгоритмов управления делают использование вихревой трубы 
нецелесообразным для решения задач термостатирования. 

4) Парокомпрессионные холодильные машины 
Работа холодильной машины этого типа обуславливается процессами изменения 

агрегатного состояния холодильного агента, циркулирующего по контуру машины. 
Современные парокомпрессионные машины обладают хорошей энергетической 
эффективностью и степенью автоматизации, что делает перспективным их применение в 
стартовых системах термостатирования космических ракетных комплексов. 

 
Максимально допустимое влагосодержание влажного воздуха определяется как: 

, (1) 

 
где PS- давление насыщения водяных паров при текущей температуре влажного 
воздуха; 
РВ - давление влажного воздуха; 
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Соответственно, повышая давление воздуха при постоянной температуре (реализуется 
путем охлаждения сжатого воздуха до первоначальной температуры), можно добиться его 
осушения. 

При высоком давлении обрабатываемого воздуха, достаточно низкие значения 
температуры точки росы можно получить, используя охлаждение обычным атмосферным 
воздухом. На рис. 1 приведена зависимость достижимой температуры точки росы от 
абсолютного давления осушаемого воздуха. Температура, до которой охлаждается 
осушаемый воздух, в этом расчетном случае принята равной +21 °С, что можно легко 
получить, используя для охлаждения атмосферный воздух. 

Видно, что при давлении воздуха, близком к атмосферному, температура точки росы 
приближается к температуре воздуха, выходящего их теплообменного аппарата. Снижать 
температуру воздуха ниже точки замерзания влаги нецелесообразно, поскольку это приводит 
к необходимости периодической оттайки, существенному усложнению конструкции и 
алгоритмов работы системы термостатирования. На рис. 2 приведены результаты 
экспериментальных исследований процессов осушки воздуха при различных давлениях, 
полученные на стенде ФА-СТС в НАУ «ХАИ», при паспортной эффективности 
влагоотделителя 95 %, и их сравнение с расчетной минимальной достижимой температурой 
точки росы, которая будет иметь место при эффективности отделения влаги 100 %. 

На основании проведенных расчетов и данных экспериментов было принято решение, 
что целесообразной является установка подпорного дросселя за связкой теплообменник-
сепаратор, чтобы снизить температуру точки росы обрабатываемого воздуха, не снижая при 

этом температуру поверхности теплообмена ниже температуры замерзания влаги. 
 
Таким образом, при незначительном повышении давления, появляется возможность 

эффективно использовать фреоновые холодильные машины для осушения воздуха до точки 
росы ниже 0 °С, вместо традиционных физико-химических осушителей или осушителей 
воздуха высокого давления. 

Принципиальная схема такой системы термостатирования на базе фреоновых 
холодильных машин с использованием подпорного дросселя приведена на рис. 3. 

Воздух от компрессора или нагнетателя проходит через теплообменник АТ1 и 
влагоотделительВО, а затем через регулируемый дроссель Др1 поступает на 
термостатирование отсеков. 

Влага, конденсирующаяся в теплообменнике АТ1 отделяется во влагоотделителеВО и 
сливается из системы. 

 
Рис. 1. Зависимость достижимой температуры точки росы 

осушаемого воздуха от абсолютного давления при температуре 21 °С 
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Для регулирования температуры термостатирующего воздуха за дросселем Др1 может 
быть установлен нагреватель-доводчик. В этом случае точка росы обеспечивается 
конденсационным осушителем, а температура - нагревателем. 

Рис. 2. Экспериментальная зависимость температуры точки росы осушаемого воздуха 
от абсолютного давления при эффективности отделения влаги 95 % 

 
Охлаждающая жидкость прокачивается по контуру при помощи насоса Н1. Из 

буферного бака рабочая среда поступает в теплообменник АТ2, где ее температура 
стабилизируется на требуемом температурном уровне, а затем служит для охлаждения 
воздуха в теплообменнике АТ1. Отепленный теплоноситель через регулирующий кран В, 
управляемый регулятором ПИД по сигналу датчика температуры ДТ3, опять поступает в 

 

 
Рис. 3. Схема пневмогидравлическая принципиальная системы термостатирования 

воздуха на базе холодильных машин с подпорным дросселем 
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теплообменник АТ2, где за счет своей более высокой температуры позволяет подогревать 
теплоноситель, идущий на охлаждение воздуха, и возвращается в бак. 

Данное схемное решение обладает высокой степенью унификации, поскольку 
варьируя степенью закрытия подпорного дросселя и мощностью нагревателя- доводчика, 
можно легко управлять температурой и влагосодержанием воздуха, приспосабливая его 
параметры к конкретным задачам. Это позволяет эффективно использовать системы на базе 
фреоновых холодильных машин для термостатирования различной полезной нагрузки 
космического ракетного комплекса. 
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Введение 

Искусственный интеллект сегодня одна из передовых областей исследований ученых. 
Причем рассматриваются как системы, созданные с его частичным использованием: 
например распознавание текстов, бытовые роботы, до возможности замены творческого 
труда человека искусственным. Данная область образовалась на стыке целого ряда 
дисциплин: информатики, философии, кибернетики, математики, психологии, физики, 
химии и др. Сегодня в самых различных областях науки и техники требуется выполнение 
машинами тех задач, которые под силу были только человеку. На помощь тогда приходит 
искусственный интеллект, который может заменить человека в какой либо рутинной и 
скучной деятельности. Сегодня системы, как программные, так и аппаратные, созданные на 
основе искусственного интеллекта (ИИ) находят все большее применение в технике. Это и 
автомобили с электроникой с использованием ИИ, и новейшие роботы, участвующие в 
производстве чего-либо, и компьютерные программы, которые включают в себя и игры с 
ИИ. Цель создания полного ИИ, т.е. такого, которой мог бы выполнять действия по 
обработке информации наравне с человеком или лучше, - это, прежде всего улучшение 
жизни человека и дальнейшее увеличение степени автоматизации производства. Тогда 
человеку бы осталось лишь выполнять высоко-творческий труд, который приносил бы ему 
удовольствие. Но на современном этапе развития этой области до создания таких систем 
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полного ИИ довольно далеко, и пока нам приходится ограничиваться лишь частичным 
вмешательством ИИ в другие интеллектуальные системы.  

Это, прежде всего программные средства. Например, экспертные системы, системы 
распознавания образов и д.р. О них далее и пойдет речь. Их относят к системам ИИ, так как 
они способны выполнять свои, пока очень узко ограниченные задачи, которые раньше не 
могли выполнять компьютеры, и результаты их работы схожи с результатами аналогичной 
интеллектуальной работы человека. Это сегодняшний день, а начиналось все довольно с 
простых по формализации задач: логические игры (шахматы, шашки, числовые и др.). 
Американский кибернетик А. Самуэль составил для вычислительной машины программу, 
которая позволяет ей играть в шашки, причем в ходе игры машина обучается или, по 
крайней мере, создает впечатление, что обучается, улучшая свою игру на основе 
накопленного опыта. С этого можно сказать, и началось исследование ИИ. Тогда, да и 
сегодня следовали определению Тьюринга, что такое ИИ: «Компьютер можно считать 
разумным – если он способен заставить нас поверить, что мы имеем дело не с машиной, а с 
человеком». 

Конкретизация понятия "искусственный интеллект" 
В понятие "искусственный интеллект" вкладывается различный смысл - от признания 

интеллекта у ЭВМ, решающих логические или даже любые вычислительные задачи, до 
отнесения к интеллектуальным лишь тех систем, которые решают весь комплекс задач, 
осуществляемых человеком, или еще более широкую их совокупность. Постараемся же 
вычленить тот смысл понятия "искусственный интеллект", который в наибольшей степени 
соответствует реальным исследованиям в этой области. 

В исследованиях по искусственному интеллекту ученые отвлекаются от сходства 
процессов, происходящих в технической системе или в реализуемых ею программах, с 
мышлением человека. Если система решает задачи, которые человек обычно решает 
посредством своего интеллекта, то мы имеем дело с системой искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект и естественный язык 
Можно выделить две основные линии работ по искусственному интеллекту. Первая 

связана с совершенствованием самих машин, с повышением "интеллектуальности" 
искусственных систем. Вторая связана с задачей оптимизации совместной работы 
"искусственного интеллекта" и собственно интеллектуальных возможностей человека. Эта 
задача тесно связана с лингвистикой, психологией. 

Обеспечение взаимодействия с ЭВМ на естественном языке (ЕЯ) является важнейшей 
задачей исследований по искусственному интеллекту. Базы данных, пакеты прикладных 
программ и экспертные системы, основанные на ИИ, требуют оснащения их гибким 
интерфейсом для многочисленных пользователей, не желающих общаться с компьютером на 
искусственном языке. В то время как многие фундаментальные проблемы в области 
обработки ЕЯ еще не решены, прикладные системы могут оснащаться интерфейсом, 
понимающим ЕЯ при определенных ограничениях. 

Существуют два вида и, следовательно, две концепции обработки естественного 
языка: 

для отдельных предложений; 
• для ведения интерактивного диалога. 
• нейроподобные сети (НПС) 

Нейронные сети 
Что такое искусственные нейронные сети? Что они могут делать? Как они работают? 

Как их можно использовать? Эти и множество подобных вопросов задают специалисты из 
разных областей. 

Что же такое нейроподобная сеть? Это искусственный аналог биологической сети, по 
своим параметрам максимально приближающийся к оригиналу. Нейроподобные сети 
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прошли длинный путь становления и развития, от полного отрицания возможности их 
применения до воплощения во многие сферы деятельности человека. 

Современные цифровые вычислительные машины способны с высоким 
быстродействием и точностью решать формализованные задачи с вполне определенными 
данными по заранее известным алгоритмам. Однако в тех случаях, когда задача не поддается 
формализации, а входные данные неполны, зашумлены или противоречивы, применение 
традиционных компьютеров становится неэффективным. Альтернативой им становятся 
специализированные компьютеры, реализующие нетрадиционные нейросетевые технологии. 
Сильной стороной этих комплексов является нестандартный характер обработки 
информации. Она кодируется и запоминается не в отдельных ячейках памяти, а в 
распределении связей между нейронами и в их силе, поэтому состояние каждого отдельного 
нейрона определяется состоянием многих других нейронов, связанных с ним. 
Следовательно, потеря одной или нескольких связей не оказывает существенного влияния на 
результат работы системы в целом, что обеспечивает ее высокую надежность. [9] 

Высокая «естественная» помехоустойчивость и функциональная надежность касаются 
как искаженных (зашумленных) потоков информации, так и в смысле отказов отдельных 
процессорных элементов. Этим обеспечиваются высокая оперативность и достоверность 
обработки информации, а простая дообучаемость и переобучаемость НПС позволяют при 
изменении внешних факторов своевременно осуществлять переход на новые виды решаемых 
задач. 

Приведенные выше преимущества нейросетевой обработки данных определяют 
области применения НПС: 

- обработка и анализ изображений; 
- распознавание речи независимо от диктора, перевод; 
- обработка высокоскоростных цифровых потоков; 
- автоматизированная система быстрого поиска информации; 
- классификация информации в реальном масштабе времени; 
- планирование применения сил и средств в больших масштабах; 
- решение трудоемких задач оптимизации; 
- адаптивное управление и предсказание. 
Другими словами, нейроподобная сеть — это параллельная связная сеть простых 

адаптивных элементов, которая взаимодействует с объектами реального мира аналогично 
биологической нервной системе.[8]  

С инженерной точки зрения такая сеть представляет собой сильно распараллеленную 
динамическую систему с топологией направленного графа, которая может выполнять 
переработку информации посредством изменения своего состояния в ответ на постоянный 
или импульсный входной сигнал. 

В настоящее время основными направлениями реализации НПС являются: 
- программная реализация на цифровых ЭВМ традиционной архитектуры; 
- программно-аппаратная реализация в виде сопроцессоров к ЭВМ общего 

назначения; 
- аппаратная реализация путем создания нейрокомпьютеров на базе нейроплат в виде 

параллельных нейроподобных структур. [6] 
Ранние варианты реализации НПС относятся к первым двум из указанных 

направлений. Первое направление характеризуется универсальностью, дешевизной и низкой 
скоростью обучения и функционирования НПС. Для второго направления характерна 
высокая скорость моделирования функционирования НПС, но при этом существуют 
серьезные физические ограничения числа моделируемых элементов и связей между ними, а 
также возможностей обучения и до обучения. По мере развития элементной базы ЭВМ стало 
возможным самостоятельное развитие третьего направления, которое положило начало 
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индустрии нейрокомпьютеров, представляющих совокупность аппаратных и программных 
средств для реализации моделей нейронных сетей. 

На сегодняшний день известно уже более 200 различных парадигм нейронных сетей 
(не только детерминированных, но и вероятностных), десятки НПС реализованы в 
специализированных кристаллах и платах, на их основе созданы мощные рабочие станции и 
даже суперкомпьютеры. Современные технологии достигли того рубежа, когда стало 
возможным изготовление технической системы из 3…4 млрд. нейронов (именно такое 
количество их в мозгу человека). Однако их соединение продолжает оставаться проблемой. 

Обучение нейроподобной сети 
Одно из важнейших свойств нейроподобной сети — способность к самоорганизации, 

самоадаптации с целью улучшения качества функционирования. Это достигается обучением 
сети, алгоритм которого задается набором обучающих правил. Обучающие правила 
определяют, каким образом изменяются связи в ответ на входное воздействие. Многие из 
них являются развитием высказанной Д. О. Хеббом идеи о том, что обучение основано на 
увеличении силы связи (синаптического веса) между одновременно активными нейронами. 
Таким образом, часто используемые в сети связи усиливаются, что объясняет феномен 
обучения путем повторения и привыкания. Математически это правило можно записать 
следующим образом: 

, 
где wij (t) и wij (t+1) – значение веса связи от i -го к j -му нейрону соответственно до и 

после его изменения, α — скорость обучения, yi и yj –выходные сигналы i -го и j -го 
нейронов. [10] В настоящее время существует множество разнообразных обучающих правил 
(алгоритмов обучения). Некоторые из них будут представлены в параграфах, посвященных 
рассмотрению конкретных нейросетевых моделей. 

Реализация систем ИИ 
Ещё в далёком 1954 году американский исследователь А.Ньюэлл решил написать 

программу для игры в шахматы. Идеей он поделился с аналитиками корпорации RAND 
Corporation, и которые предложили Ньюэллу свою помощь. В качестве теоретической 
основы программы было решено использовать метод, предложенный К. Шенноном, 
основателем теории информации. Точная формализация метода была выполнена А. 
Тьюрингом. Он же и смоделировал его вручную. К работе была привлечена группа 
голландских психологов под руководством А. Де Гроота, изучавших стили игры 
выдающихся шахматистов. Через два года совместной работы этим коллективом был создан 
язык программирования ИПЛ1 –первый символьный язык обработки списков. Вскоре была 
написана первая программа, которую можно отнести к достижениям в области 
искусственного интеллекта. Это была программа «Логик-Теоретик» (1956 г.), 
предназначенная для автоматического доказательства теорем в исчислении высказываний. 
Собственно программа для игры в шахматы, NSS, была завершена в 1957 г. В основе её 
лежали так называемые эвристики – правила, которые позволяют сделать выбор при 
отсутствии точных теоретических оснований – и описания целей. Управляющий алгоритм 
пытался уменьшить различия между оценками текущей ситуации и оценками цели или 
одной из подцелей. [1] 

С самого начала предполагалось, что эти решения позволят сформулировать 
обобщения и выработать специфические методы ИИ, ведущие, в конечном счете, к 
машинному мышлению. Представители возникшего направления справедливо полагали, что 
к конструктивному определению и моделированию мышления полезно идти от специфики 
задач к методам их решения, вводя «интеллект» как механизм, необходимый для решения. 

В конечном итоге оказалось, что к традиционным задачам ИИ стали относить 
довольно много задач. Например, это понимание машиной естественного языка, т.е. вопрос-
ответные системы и доступ к базам данных на естественном языке, перевод с одного языка 
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на другой, анализ изображений объёмных (3-d) сцен, доказательство теорем, игры, базы 
данных, базы знаний и др. [6] 

Теперь вкратце рассмотрим наиболее активно развиваемые подходы и области 
применения ИИ – в порядке убывания их популярности. Надо отметить, что меньшая 
популярность нередко связана не столько с потенциалом технологии, сколько с 
отдаленностью перспектив её прикладной реализации (например, крайне высокий потенциал 
киберзаводов пока не вызывает серьезного интереса из-за наличия множества нерешенных 
задач по их управлению). [2] 

 
Эволюционные вычисления 

На развитие сферы эволюционных вычислений (ЭВ) значительное влияние оказали, 
прежде всего инвестиции в нанотехнологии. ЭВ затрагивают практические проблемы 
самосборки, самоконфигурирования и самовосстановления систем, состоящих из множества 
одновременно функционирующих узлов. При этом удаётся применять научные достижения 
из области цифровых автоматов. Другой аспект ЭВ – использование для решения 
повседневных задач автономных агентов в качестве персональных секретарей, управляющих 
личными счетами, ассистентов, отбирающих нужные сведения в сетях с помощью 
поисковых алгоритмов третьего поколения, планировщиков работ, личных учителей, 
виртуальных продавцов и т. д. Сюда же относится робототехника и все связанные с ней 
области. Основные направления развития – выработка стандартов, открытых архитектур, 
интеллектуальных оболочек, языков сценариев/запросов, методологий эффективного 
взаимодействия программ и людей. Модели автономного поведения предполагается активно 
внедрять во всевозможные бытовые устройства, способные убирать помещения, заказывать 
и готовить пищу, водить автомобили и т. п. Отдельно стоит отметить социальные аспекты – 
неизвестно как общество будет на практике относиться к таким сообществам 
интеллектуальных программ. 

 
Нечеткая логика 

Системы нечеткой логики активнее всего будут применяться преимущественно в 
гибридных управляющих системах.  

Обработка изображений 
Продолжится разработка способов представления и анализа изображений (сжатие, 

кодирование при передаче с использованием различных протоколов, обработка 
биометрических образов, снимков со спутников), независимых от устройств 
воспроизведения, оптимизации цветового представления на экране и при выводе на печать, 
распределенных методов получения изображений. Дальнейшие развитие получат средства 
поиска, индексирования и анализа смысла изображений, согласования содержимого 
справочных каталогов при автоматической каталогизации, организации защиты от 
копирования, а также машинное зрение, алгоритмы распознавания и классификации образов. 

Традиционно высок интерес к ИИ в среде разработчиков игр и развлекательных 
программ (это отдельная тема). Среди новых направлений их исследований – моделирование 
социального поведения, общения, человеческих эмоций, творчества. [9] 

 
Заключение 

Создание искусственно интеллекта, как полного, так и неполного, таит в себе 
множество проблем. Причем как на пути к его созданию, так и после него. На пути создания 
ИИ это и ограниченность ресурсов, и недостаточные знания в этой области, проблема 
вообще осуществимости это сделать, и многие другие технические проблемы. После же 
создания ИИ, сравнимого с человеком возникает ряд проблем. Во-первых, потерей интереса 
человека к творческому труду в случае его замены, а затем и полная деградация человека. Но 
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с другой стороны творчество должно приносить человеку радость, а он, следовательно, от 
этого не должен отказаться. Во-вторых, это возможность ошибки ИИ или сбоя в его работе в 
областях, ошибки на которых могут быть фатальными для всего человечества. Это, к 
примеру, оборона стран или энергетика. В любом случае решающее слово должно быть за 
человеком в принятии решений, например по началу войны, или ликвидации сбоя на 
электростанции. Ведь любой человек может выйти из-под контроля, а значит и ИИ по его 
подобию тоже. 

Можно сделать основные выводы: 
1) Искусственный интеллект – это научное направление, связанное с машинным 

моделированием человеческих интеллектуальных функций. 
2) Понятие искусственный интеллект обычно используется для обозначения 

способности вычислительной системы выполнять задачи, свойственные интеллекту 
человека, например задачи логического вывода и обучения. 

3) Любая задача, алгоритм решения которой заранее не известен или же данные 
неполные может быть отнесена к задачам области ИИ. Это, например игра в шахматы, 
чтение текста, перевод текста на другой язык и т.д. 

4) Системы, программы, выполняющие действия по решению задачи можно отнести к 
ИИ, если результат их деятельности аналогичен результату человека при решении той же 
задачи. Поэтому к ИИ можно отнести целый ряд программных средств: системы 
распознавания текста, автоматизированного проектирования, самообучающиеся программы 
и др. Но не только по этому, а еще и потому, что они работают по сходным принципам с 
человеком. 

Особенность ИИ в том, что это не сложная и дорогая технология, вроде атомной 
энергии. Это программный продукт, который легко тиражировать (копировать). Если учить 
ИИ тому, что человечество считаем полезным, то затем, теоретически, ИИ сможет 
развиваться по экспоненте, потому что для каждого нового поколения ИИ не требуется 
тратить время на изучение того, что уже знают предыдущие поколения (старые версии ИИ). 
Но, если позволить «разумной» машине принимать самостоятельные решения, то 
невозможно знать заранее, что это будут за решения, и нет уверенности, что эти решения 
устроят человека. Поэтому машина, снова таки теоретически, сможет осуществить свою 
волю в соответствии со «своими» суждениями, даже если вы этого не желаете. [6] 
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Компланарлық орбитааралық өтулер 

Маневр компланарлы болады, егер ғарыштық аппараттың барлық қарастырылатын 
уақытында бір ғана жазықтықта қалса. Өту траекториялары әр-түрлі бірнеше импульстармен 
жүзеге асырылады. Бір импульсті өту тек сол кезде мүмкін, егер орбиталар бір ортақ нүктеге 
ие болса. Екі немесе одан да көп импульсті маневр қолданылады, егер орбиталардың 
орналасуы әртүрлі болса. Импульс саны неғұрлым аз болса соғұрлым меневрге оптимизация 
жасау жеңіл. Көбінесе екі және үш импульсті маневрлер қарастырылады. [1, 134 б] 

Екі импульсті маневр кезінде бірінші импульс бастапқы орбитадан соңғы орбитамен 
кем дегенде бір ортақ нүктесі болатын траекторияға өту үшін қолданылады (сурет 1). Екінші 
импульс жалпы нүктеден ғарыштық аппараттың керекті жылдамдыққа түзеу үшін 
қолданылады. 

 

 
Сурет 1. Ғарыштық аппараттың компланарлық эллипстік орбиталар арасында 

гомандық өтуінің сұлбасы. 
 

Бірінші жақындауда ғарыш зондының массалық сипаттамаларын анықтау. 
Ғарыштық аппарат келесі негізгі элементтерден тұрады: стационарлық плазмалық 

блоктар түріндегі қозғалтқыш қондырғылары, жұмыс денесімен бактар, приборлық-
агрегаттық бөлім, басқару жүйесінің блогы, плутониелік батареялар. [2, 207 б] 

Қозғалтқыш ретінде стационарлы плазмалық СПД-200 ОКБ «Факел» қозғалтқышы 
алынды. Бұл келесі сипаттамалардан тұрады. 

 
Кесте 1. СПД-200-дің техникалық сипаттамалры: 

 
Күші,  [Н] 0,5 
Қуаты, [кВт] 30 
Меншікті имплульсі, [c] 2500 
Күштің ПӘК-і, % 60 
Ресурсі,  [сағ] 18000 
Максимальді диаметр, [м] 0,35 
Масса,  [кг] 15 
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Қозғалтқыш қондырғысы 16 қозғалтқыштан тұрады деп аламыз, оның 12-сі марштық, 

ал 4-уі резервті. Қозғалтқыш қондырғысы жұмысы кезінде 2401615. =⋅=ЭДУW [кВт] электр 
қуатын пайдаланады. Сонымен қоса қозғалтқыштардың жалпы массасы мынадай 

2401615 =⋅=∑ двm [кг]. Қозғалтқыш қондырғысының массасы ДУm былай есептеледі: 
 

                                                    ∑= двКДУ mm µ ,                                       
   (1) 

 
мұндағы     21151 ,,К −=µ  ҚҚ-ның конструкциясының коэфициенті; 

2882402,1 =⋅=ДУm [кг] 
Приборлық-агрегаттық бөліктің массасы мынаған тең 100=ПАОm [кг] және басқару 

жүйесінің блогының массасы мынаған тең 50=СУm [кг] деп аламыз.  
СПД - 200 үшін жанармай ретінде аргон қолданылады. Бірінші жақындауда аргонның 

массасы былай деп аламыз =∑Тm  5000 [кг]. Аргон криогенді жанармайға жатады. 

Аргонның ең үлкен тығыздығы 88. =жидArt  [К] температурасы кезінде 1682. =жидАrρ  
болады. Жанармай бөлімінің массасы криогенді компоненттегі жанармай үшін келесі 
формулалармен анықталады: 

                                        600711
50 +⋅= ∑Т,

Т
.О.Т m,m

ρ
,                                         

(2) 

474,8086005000
1682

71,1
5,0.. =+⋅=ОТm [кг] 

Зондың жалпы массасы шамамен мынаған тең: 
..ОТТСУПАОДУПГ mmmmmmm +∑++++=∑ ,                                                  

(3) 
 

474,7046474,808500050100288800 =+++++=∑m  [кг]. 

Бұл бөлімде бірінші жақындауда массалық сипаттамалары таңдалды. Келесілердің 
массасы беріліп және есептелді: қозғалтқыш қондырғысының конструкциясы, жұмыс 
денесімен бак, приборлық-агрегаттық бөлім, басқару жүйесінің блогы. Жалпы жүйенің 
массасы бірінші жақындауда 474,7046 [кг] болады. 

Жер-Уран траекториясын ұшып өту. 
Бұл траекторияны ұшып өтуі шартты түрде үш бөлікке бөлуге болады. Бірінші бөлік – 

Жердің әсер сферасын ұшып өткенге дейін жылдамдыққа дейін үдеу, екінші бөлік – 
гелиоцентрлік координата жүйесінде активті ұшып өту, үшінші кезең – тоқтау және 
Уранның жасанды серігінің айналма орбитасына өту. [3, 173 б] 

Бірінші бөлімде буксирдің тіреуші орбитасы айналма деп қабылданады, биіктігі =зh  

20000 [км]  және көлбеулігі 010=мi болады. Бұл көлбеулік Уран жаққа қарай үдеу кезінде ең 
аз энергетикалық шығындармен сипатталады. 

Осы биіктікте буксирдің орбиталдық жылдамдығы келесі формуламен анықталады: 
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зз

з
з.кр hr

k
+

=
∗400υ ,                                                    

(4) 
мұндағы 398600=зk  [км3/с2]- Жердің гравитациялық параметрі [1]; 

6371=∗
мr [км]- Жердің орташа радиусы. 

88781,3
200006371

398600
20000.. =

+
=зкрυ  [км/с]. 

Босану жылдамығы =зh 20000 [км] биіктігі үшін келесі формуламен есептеледі: 

                                               220000.20000. ⋅= зкрзосв υυ ,                                     
  (5) 

 
49819,5288781,320000. =⋅=зосвυ [км/с] 
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Введение 
Осуществление операции встречи КА на орбите обычно связано с необходимостью 

управления относительным движением аппаратов, в результате которого создаются условия, 
требуемые для их совместного полета. Причем под совместным полетом будем понимать как 
движение при наличии между несколькими КА физического контакта (полет «в связке» или 
в состыкованном состоянии), так и движение на некотором расстоянии друг от друга 
(совместный групповой полет). Примером первого вида совместного полета служит полет 
ОК «Мир», связок орбитальной станции (ОС) «Салют», космического корабля (КК) «Союз» 
и транспортного корабля (ТК) типа «Прогресс», второго - групповой полет КК «Союз-6», 
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«Союз-7» и «Союз-8». Хотя в общем случае может иметь место управление всеми 
аппаратами, участвующими в выполнении совместного полета, обычно все же задачу 
встречи на орбите трактуют как осуществление операции сближения маневрирующего 
активного КА — транспортного корабля с неманеврирующей, совершающей свободный 
полет орбитальной станцией. Осуществление встречи можно проводить либо по схеме 
сближения непосредственно с участка выведения активного КА на орбиту (прямое 
выведение), либо по схеме сближения с промежуточной орбиты (орбиты ожидания) 

При прямом выведении время запуска и траекторию ракеты-носителя выбирают 
такими, чтобы непосредственно в конце участка выведения были обеспечены требуемые 
начальные условия сближения КА. Траектория выведения при этом может или располагаться 
в плоскости орбиты пассивного аппарата (компланарное выведение), или в общем случае не 
совпадать с этой плоскостью (некомпланарное выведение). Схема прямого выведения 
накладывает достаточно жесткие ограничения на значения углов некомпланарности (углов 
между плоскостями орбиты пассивного и траектории активного КА) и на время запуска, 
определяемое вхождением пассивного КА в район стартовой позиции ракеты-носителя. 
Поэтому при решении задачи встречи космических объектов предпочтение отдают схеме 
сближения с использованием промежуточной орбиты. Реализация данной схемы 
предполагает предварительное выведение активного КА на орбиту ожидания. Разница в 
периодах обращения аппаратов позволяет выбрать момент начала сближения при наиболее 
выгодном их взаимном положении. Время, необходимое для достижения этого положения, 
являющееся функцией времени старта, называют временем фазирования. 

Ближнее наведение привязанного объекта на КА, движущийся по круговой орбите. 
При управлении сближением КА предъявляются весьма высокие требования к 

точности реализации траектории сближения. А эта точность в значительной степени зависит 
от точности измерения параметров движения сближающихся объектов. В следствии этого 
рассматриваемые в настоящие время схемы управления сближением, особенно сближением с 
непосредственным контактом, предусматривают использование бортовых систем, следящих 
за целью (КА, с которым решается задача встречи) и выдающих информацию о параметрах 
относительного движения. Дальность действия таких систем, учитывая ограничение по весу, 
около 100 км. 

В данной работе дальнее наведение предполагается осуществлять с использованием 
тросовой системы (ТС). Задачу сближения с КА решает привязной объект (ПО), который 
после расцепления связки переходит на траекторию встречи по эллипсу Хомана, который 
для широкого класса орбит КА является оптимальным по энергетике. После сближения ПО и 
КА до определенной дальности начинается этап ближнего наведения, на котором 
парируются погрешности развертывания ТС, неточности в определении момента 
расцепления связки, а также ошибки определения параметров движения ТС и КА, с которым 
решается задача сближения. 

Если сближение КА должно завершиться мягкой встречей и стыковкой, то после 
этапа ближнего наведения (точнее, в конце его) следует участок причаливания, 
завершающейся встречей при близких к нулю значениях относительных скоростей двух 
объектов и механической стыковкой КА. В этом случае задачей ближнего наведения 
является сближение КА до расстояний порядка сотен метров с относительной скоростью до 3 
м/с. 

Управление сближением КА на этапе ближнего наведения может осуществляться 
либо с помощью методов, основанных на использовании законов орбитального движения, 
либо с помощью методов, при которых законы орбитального движения не учитываются. 

Основным достоинством методов ближнего наведения, нс использующих законы 
орбитального движения, является возможность простой приборной реализации, так как они 
имеют меньшую чувствительность к ошибкам измерений и другим возмущениям [8]. Для 
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реализации сближения с использованием ТС это достоинство приобретает особое значение, 
так как характеристики траектории движения НО после расцепления связки будут известны 
со значительными ошибками. Неизбежны также погрешности в определении требуемого 
углового рассогласования положений ТС и КА в момент расцепления связки, что приведет к 
отличию параметров относительного движения ПО и КА от расчетных. Все это 
свидетельствует о целесообразности применения на участке ближнего наведения ПО ме-
тодов управления второй группы. Тем более, что при использовании импульсных схем 
управления потребовалось бы иметь на борту ПО двигательные установки большой тяги, что 
значительно усложнило бы и утяжелило бы конструкцию ПО. 

В работе рассматриваются два типа моделей наведения ПО на КА по методу 
постоянной угловой скорости линии визирования [1, 2]. Эти модели записываются с 
использованием визирной и орбитальной систем координат. На рис. 1 представлено 
взаимное расположение орбитальной системы координат Ax y z  и визирной системы 
координат  в случае компланарного наведения ПО (точка П )  на КА (точка А ). Обе эти 
системы координат являются подвижными, начало их совпадает с ЦМ КА. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимное расположение орбитальной системы 
Первый тип математических моделей ближнего наведения ПО записывается при 

допущении о том, что в уравнениях относительного движения сближающихся объектов не 
учитывается действие относительного гравитационного ускорения, т.е. движение ПО и К А 
как бы происходит в положении ПО и КА как бы происходит в однородном гравитационном 
поле. В этом случае можно воспользоваться следующими уравнениями управляемого 
относительного движения и  визирной системе координат. 

 

 
 

Рис. 2. Визирная система координат 
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Для метода постоянной угловой скорости линии визирования (Ω=const)в уравнениях 

(1) следует принять Ω = 0, PD = 0. Тогда математическая модель ближнего наведения ПО на 
КА приобретает следующий вид: 

 
Для получения наиболее общих и компактных результатов запишем рассматриваемую 

математическую модель в безразмерных величинах. При этом начальные условия ближнего 
наведения: D0, D0, Q0могут быть представлены в виде одного параметра D. , определяющего 
отношение начальной дальности D0 к начальному пролету Д0 (Рис. 2). Тогда математическая 
модель динамики ближнего наведения ПО на КА по методу постоянной угловой скорости 
может быть записана в виде следующей системы: 

 

 
 
Математические модели, определяемые системами (2) и (3) записаны без учета 

действия относительного гравитационного ускорения. Поэтому они могут быть 
использованы для изучения наведения ПО на КА по методу постоянной угловой скорости 
линии визирования при определенных ограничениях на дальность между сближающимися 
объектами и продолжительность процесса сближения. Несомненным достоинством 
математической модели (3) является то, что использование ее позволяет получить полное 
аналитическое решение задачи ближнего наведения ПО при Q= const. 

Прежде чем перейти к изучению ближнего наведения ПО на КА по методу 
постоянной угловой скорости линии визирования с использованием рассмотренных 
математических моделей необходимо разработать методику определения начальных условий 
для решения соответствующих уравнений относительного движения по результатам 
расчетов абсолютного движения после расцепления тросовой системы. 

Изучение ближнего наведения ПО для встречи с КА, движущимся по известной 
орбите, или для пролета мимо него на заданном расстоянии предполагается проводить с 
использованием аналитических, численных и качественных методов. Характер процесса 
сближения и условия встречи объектов в значительной степени зависят от параметров 
относительного движения сближающихся объектов в момент начала ближнего наведения. 
Эти начальные условия в свою очередь зависят от параметров абсолютного движения ПО 
после расцепления тросовой системы и от выбранной точки перехода ПО на этап ближнего 
наведения с использованием бортовых измерительных средств. 

Для разработки методики определения начальных условий ближнего наведения ПО 
необходимо иметь четкое представление о характере взаимного движения ПО по его 
эллиптической траектории и КА по орбите. Это взаимное движение будем определять 
угловым движением радиус - векторов, проведенных из центра Земли в центр масс ПО и в 
центр масс КА. Данное угловое движение будет зависеть от параметров орбиты КА и эл-
липса, по которому происходит движение ПО в расчетную точку встречи, а также от их 
взаимного расположения. 

На рис.3 представлена «внешняя» схема сближения ПО с КА, движущимся по 
круговой орбите радиуса гА, когда r0 + D<rA (D - длина троса в момент расцепления ТС). 
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Рис. 3. «Внешняя» схема сближения ПО с КА 
 
Участок переходного эллипса ПО0 - П представляет собой траекторию 

дальнего наведения, а участок ПВ1 –траекторию ближнего наведения.  
Для изучения ближнего наведения ПО на КА с использованием математической 

модели (3) потребуется знать начальное значение относительной скорости ПО в 
инерциальной системе координат Voтн и значение безразмерного параметра , опре-
деляющего характер процесса наведения ПО при постоянной угловой скорости линии 
визирования. Величина Voтн определяется по значениям D0, , Ω0. 

 

 
 

Конечная формула 

 
 
Заключение 
В данной работе мы узнали как осуществляется ближнее наведение привязанного 

объекта на КА, движущийся по круговой орбите. Проведено математическое моделирование 
и исследование динамической системы абсолютного движения КА при постоянном 
радиальном управляющем ускорении. Показано, что данная система является 
консервативной. Пространством параметров системы является плоскость безразмерных 
параметров аг, Упо. Две бифуркационные кривые разделяют плоскость параметров на три 
области с различной качественной структурой фазовых траекторий. Выполнено 
математическое моделирование и исследование динамической системы управляемого 
относительного движения КА при постоянной угловой скорости линии визирования. В 
качестве частных случаев этого метода управления можно рассматривать различные 
модификации широко известного метода параллельного сближения. Точность построенных 
решений, а также возможность значительного сокращения машинного времени решения 
задач на ЭВМ позволяет сделать вывод о перспективности использования разработанного 
метода на этапе проектирования и создания новых типов КА. 
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Актуальность проблемы космического мусора обусловлена усиливающимся 

засорением околоземного космоса, снижением под его воздействием качества 
функционирования космических аппаратов и выходом их из строя, столкновениями и 
взрывами космических объектов.  

Проблема засорения околоземного космического пространства «космическим 
мусором» как чисто теоретическая  возникла по существу сразу после  запусков первых 
искусственных спутников  Земли в конце пятидесятых  годов.  
Первым на проблему обратил сотрудник NASA Дональд Кесслер, который еще в 1978 
написал вместе с другим соавтором статью «Collision Frequency of Artificial Satellites: The 
Creation of a Debris Belt». Официальный статус на международном уровне она получила 
после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической 
деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где особо отмечено, что проблема 
имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного 
космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково 
негативно влияющее на все страны, прямо или косвенно участвующие в его освоении. 

Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их 
фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не 
смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на 
функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. В некоторых случаях, 
крупные или содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные и т. п.) материалы, объекты 
космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли — при их 
неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев 
атмосферы. Необходимость мер по уменьшению интенсивности техногенного засорения  
космоса становится понятной при  рассмотрении возможных сценариев  освоения космоса в 
будущем. Предполагается, что «после 2055 года процесс саморазмножения остатков 
космической деятельности человечества станет серьезной проблемой» 
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Рис. 1 – Космический мусор  
 

По данным, опубликованным Управлением ООН по вопросам космического 
пространства, в октябре 2009 года «Вокруг  Земли вращается около 300 тысяч  обломков 
мусора» . В настоящее время по разным оценкам в районе низких околоземных  орбит (НОО) 
вплоть до высот около 2000 км находится до 5000 тонн техногенных объектов. На основе 
статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода 
(поперечником более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать 60 000 - 100 000. Из 
них только порядка 10 % (около 8600 объектов) обнаруживаются, отслеживаются и 
каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами и только 
около 6 % отслеживаемых объектов — действующие. Около 22 % объектов прекратили 
функционирование, 17 % представляют собой отработанные верхние ступени и разгонные 
блоки ракето-носителей, и около 55 % — отходы, технологические элементы, 
сопутствующие запускам, и обломки взрывов и фрагментации.                               

Большинство этих объектов находится на орбитах с высоким  наклонением, плоскости 
которых  пересекаются, поэтому средняя относительная  скорость их взаимного пролета 
составляет около 10 км/с. Вследствие огромного запаса кинетической энергии столкновение 
любого из этих объектов с действующим космическим летательным аппаратом может 
повредить его или даже вывести из строя. Примером может послужить первый случай 
столкновения искусственных спутников: Космос-2251 и Iridium 33, произошедший 10 
февраля 2009 года. В результате оба спутника полностью разрушились, образовав свыше 600 
обломков. 

Наиболее засорены те области  орбит вокруг Земли, которые чаще всего используются 
для работы космических  аппаратов. Это НОО, геостационарная  орбита (ГСО) и солнечно-
синхронные орбиты (ССО).Вклад в создание космического мусора по странам: Китай — 40 
%; США — 27,5 %; Россия — 25,5 %; остальные страны — 7 %. 

2. Методы защиты  и уничтожения космического мусора. 
Эффективных мер защиты от объектов космического мусора размером более 1 см в 

поперечнике практически нет. Эффективных практических мер  по уничтожению 
космического мусора на орбитах более 600 км (где не сказывается очищающий эффект от 
торможения об атмосферу) на настоящем уровне технического развития человечества не 
существует. Хотя в ряду других рассматривался, например, проект спутника, который будет 
искать обломки и испарять их мощным лазерным лучом или наземный лазер, который 
должен тормозить обломки для входа и последующего сгорания их в атмосфере. Вместе с 
тем актуальность задачи обеспечения безопасности космических полетов в условиях 
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техногенного загрязнения околоземного космического пространства (ОКП) и снижения 
опасности для объектов на Земле при неконтролируемом вхождении космических объектов в 
плотные слои атмосферы и их падении на Землю стремительно растет. Поэтому в 
обеспечение решения этой проблемы международное сотрудничество по проблематике 
«космического мусора» развивается по следующим приоритетным направлениям: 

 Математическое моделирование «космического мусора» и создание 
международных информационных систем для прогноза засоренности ОКП и её опасности 
для космических полетов, а также информационного сопровождения событий опасного 
сближения КО и их неконтролируемого входа в плотные слои атмосферы. 

 Экологический мониторинг ОКП, включая область геостационарной орбиты 
(ГСО): наблюдение за «космическим мусором» и ведение каталога объектов «космического 
мусора». 

 Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности 
ОКП. 

 Разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия 
высокоскоростных частиц «космического мусора». 

Поскольку  большинство мер по уменьшению засорения  прямо или косвенно 
затрагивает  вопросы формирования облика и конкурентоспособности  перспективной 
космической техники  и сопряжены со значительными  затратами по проектам её 
модернизации, перспективные общие нормативы  и стандарты по засоренности ОКП  
необходимо принимать взвешенно  и на глобальной основе. В то же время поскольку 
экономически приемлемых методов очистки космического пространства от мусора пока не 
существует, основное внимание в ближайшем будущем  будет уделено мерам контроля, 
исключающим образование мусора, таким как предотвращение орбитальных  взрывов, 
сопутствующих полету технологических  элементов, увод отработавших ресурс космических  
аппаратов на орбиты захоронения, торможение об атмосферу и т. п. 
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Введение 
В течение последних десятилетий в Казахстане, как и в других странах, было 
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выполнено значительное количество работ, посвященных рассмотрению возможностей 
орбитальных тросовых систем и определению рациональных областей и способов их 
применения. Интенсивность исследований в последние годы возросла. Это объясняется 
появившимися техническими предпосылками практической реализации проектов по 
использованию тросовых систем в космосе.  

Орбитальные тросовые системы характеризуются следующими основными 
отличительными особенностями: 

Во-первых - это большая протяженность тросовых систем, обеспечивающая 
выполнение многих научных и практических задач. 

Во-вторых -возможность гибко изменяемой конфигурации (изменение длины троса, 
ориентации и угловой скорости вращения тросовой системы). 

И в третьих - активное взаимодействие электропроводного троса с внешней средой (в 
первую очередь, с магнитным полем и ионосферой Земли). 

Благодаря этим особенностям многие из решаемых в космосе задач могут решаться 
более просто и более экономично при использовании тросовых систем. 

Актуальность 
С использованием космических тросовых систем возможно решение целого ряда 

актуальных задач: создание искусственной силы тяжести, вывод космического аппарата на 
орбиту, выполнение межорбитальных и локальных маневров (например, маневров 
сближения и встречи в космосе), спуск объектов с орбиты на Землю, осуществление 
транспортных операций в космосе, проведение геофизических исследований, зондирование 
верхних слоев атмосферы, испытание и отработка новых типов летательных аппаратов, 
получение электроэнергии вкосмосе, обеспечение глобальной радиосвязи и др. 

Применение 
Применение космических тросовых систем в ряде случаев приводит к существенному 

снижению энергетических затрат, к использованию конструктивно более простых и менее 
массивных технических средств. Для ряда задач тросовая система вообще является 
единственным средством их выполнения. Получение электроэнергии в космосе достигается 
за счёт пересечения токопроводящим тросом магнитного поля Земли с большой скоростью. 
Также стоит отметить, что к числу реальных прикладных задач можно отнести 
использование тросовых систем для создания космической радиосвязи. 

Качественная структура фазовых траекторий системы ближнего наведения 
Наведение ПОна КА по методу постоянной угловой скорости линии визирования 

предполагает, что величина угловой скорости Ω известна. Выбор величины Ω определяется 
требуемым характером продольного относительного движения и ограничениями на условия 
встречи рассматриваемых объектов. 

Уравнение продольного относительного движения может быть представлено в виде 
двух дифференциальных уравнений первого порядка: 

 

                                       D
dt
Dd 2ω=


,  D
dt
dD = .                                      (1) 

 
Система (1) представляет собой автономную динамическую систему второго порядка. 

Исключая время получим одно уравнение первого порядка, связывающее переменные 
D и D : 

 

                                                         
D
D

dt
Dd




2Ω= .                                                     (2) 
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Уравнение (2) имеет решение 
 

                                                     CDD =− 222 ω ,                                                     (3) 
где  2

0
22

0 DDC Ω−=  .  Выражение (3) представляет собой уравнение фазовых 
траекторий системы (1). Фазовыми координатами являются относительная дальность D  и 
скорость изменения относительной дальности D (рис). Изоклиной горизонтальных наклонов 
фазовых траекторий является ось ординат, а изоклиной вертикальных наклонов-ось абсцисс. 

Для анализа рассматриваемой системы составим функцию 

                                                  )(
2
1 222 DDH Ω−−=  .                                                 (4) 

Продифференцируем H  по D  и D : 

                                                D
D
H 2ω=

∂
∂ , D

D
H 


−=
∂
∂ .                                               (5) 

Сравнивая уравнения (1) и зависимости (5) можно записать 
 

D
H

t
D

∂
∂

=
∂
∂  ,   

D
H

t
D

∂
∂

−=
∂
∂ .                                                                                                      (6) 

 
Наличие аналитического интеграла (3) и выполнение равенств (6) свидетельствует о 

том, что система (1) является консервативной. 
Система (1) имеет одно состояние равновесия, определяемое значениями 0=D  и 

0=D . Применительно к рассматриваемой консервативной системе уравнение (3) характери-
зует закон сохранения энергии. Выражения  2D и 22 DΩ−  представляют собой 
соответственно удвоенные значения кинетической и потенциальной энергии. При 

0=D величина потенциальной энергии является максимальной. Поэтому состояние 
равновесия 0 при 0=D , 0=D представляет собой седловую точку (рис). Для этой особой 
точки константа 0=C . Не особыефазовые траектории системы (1) определяют семейства 
равносторонних гипербол, отнесенных к главным осям D  и D  (рис). При 0=C , когда 

2
0

22
0 DD Ω= , имеют место две асимптоты этого семейства: 

                                                    DD Ω±= ,                                                             (7) 
проходящие через начало координат, которое является единственной особой точкой 

рассматриваемого семейства интегральных кривых. Остальные интегральные кривые 
являются гиперболами и не проходят через начало координат (рис). Как уже было 
установлено, особая точка рассматриваемых интегральных кривых представляет собой 
состояние равновесия типа седла. 

Известно, что седловая точка является неустойчивым состоянием равновесия. 
Следовательно, при движении объекта с постоянной угловой скоростью линии визирования 
положение 0=D , 0=D является неустойчивым. Вместе с тем это не является серьезным 
препятствием для применения этого метода приосуществлении сближения объектов с мягкой 
встречей, так как на практике не требуется абсолютно точного выполнения уcловий 0=D , 

0=D , а необходимо, чтобы в конце сближения эти величины не превосходили некоторых 
допустимых значений. 

Перейдем к более подробному рассмотрению фазовых траекторий относительного 
движения объектов при постоянной угловой скорости линии визирования. Относительная 
дальность между объектами D  представляет собой величину существенно положительную 
как для траектории сближения, гак и для траектории удаления. Поэтому, рассматривая 
качественную структуру фазовых траекторий на рис., следует иметь в виду, что реальный 
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физический смысл имеют только фазовые траектории первого и четвертого квадрантов, г.е. 
при 0≥D . Траекторииили части траекторий первого квадранта ( 0>D , 0>D ) соот-
ветствуют траекториям удаления, а траектории четвертогоквадранта ( 0>D , 0<D ) - 
траекториям сближения. В том идругом квадрантах асимптоты DD Ω±= , соответствующие 
интегральным кривым при 0=C , разделяют все фазовые траектории на две группы. Первая 
группа фазовых траекторий соответствует отрицательным значениям константы C . Эти 
траектории находятся между асимптотами DD Ω±=  и пересекаютось абсцисс. При 00 <D  

изображающая точка начинает движение в четвертом квадранте, где D  и D  уменьшаются. 
Приминимальном значении D фазовые траектории пересекают осьабсцисс, знак 
D становится положительным и в первом квадранте D  и D возрастают. Указанные фазовые 
траектории соответствуют случаям сближения объектов, пролету на минимальном 
расстоянии ΠD  и последующему удалению. При 00 >D происходит сразу удаление. 
Начальная точка в этом случае находится в первом квадранте. 

 
Вторая группа фазовых траекторий соответствует положительным значениям 

константы С. Фазовые траектории этой группы находятся между асимптотами DD Ω±= и 
осью ординат. 

При 00 <D  движение изображающей точки заканчивается при 0=D  и минимальном 

значении D . Если мы будем считать, что после встречи продолжится движение при 
const=Ω ,  то на фазовой плоскости нам необходимо перейти к начальной точке траектории 

удаления, расположенной симметрично на положительном направлении оси ординат. Далее 
движение изображающей точки происходит уже в первом квадранте при увеличении 
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координат D  и D .  Для 00 <D  фазовые траектории соответствуют траекториям сближения, 
заканчивающимся встречей с целью. При этом, чем ближе фазовая траектория к асимптоте 

DD Ω±= , тем при меньшем значении скорости сближения происходит встреча объектов. 
Для 00 >D  происходит удаление от цели с увеличением D . 

Движение при const=Ω , соответствующее фазовым траекториям первой и второй 
групп, а также и асимптотам DD Ω±= , носит апериодический характер. 

Наибольший интерес представляет движение по асимптоте DD Ω−=  когда точка 
приближается к состоянию равновесия. Изображающая точка будет приближаться к началу 
координат со стремящейся к нулю скоростью и, следовательно, не достигнет начала 
координат в конечный промежуток времени. Движение но этой траектории является 
асимптотическим к состоянию равновесия. Такие движения называют лимитанионными дви-
жениями. Движение но асимптоте нс может быть точно реализовано, так как оно 
соответствует одной линии начальных состояний. Совокупность начальных состояний в этом 
случае не образует конечной области начальных состояний и не может быть совершенно 
точно задано в системе. Однако, рассматривая определенную ограниченную область 
начальных состояний врайоне асимптоты DD Ω−= , можно реализовать относительное 
движение, соответствующее фазовым траекториям, расположенным достаточно близко к 
асимптоте. Тогда возможна либо встреча при весьма малых относительных скоростях, 
либопролет на небольшом расстоянии от цели с малой относительной скоростью. Результаты 
проведенного моделирования подтверждают возможность использования метода постоянной 
угловой скорости линии визирования для мягкой встречи объектов. 
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Обычно при запуска космического аппарата вставиться следующие задачи: 
• Увеличение срока активной службы космического аппарата (КА). 
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• Анализ принципа штатной эксплуатации аккумуляторных батарей (АБ) в 
составе КА. 

• Создание методики вычисления на основе пакета данных системы 
электроснабжения (СЭС). 

• Определение оптимальности использования работы АБ. 
Экономический доход от спутников связи в основе активного срока служения 

является пропорциональным их эксплуатации полезных нагрузок (ПН) и бортовых средств. 
Основываясь на данной зависимости, увеличивая оптимальность обеспечения 
энергоресурсом предотвращаются непредвиденные сбои связи ПН КА непосредственно с 
потребителями.  

Работа с энергоресурсом наиболее актуальным в настоящее время для КА данного 
типа. 

Новизна заключается о том что, ранее не проводились работы научного исследования 
КА отечественного потребления. 

Возможность использования КА вторично, после основного срока активного 
существования, что уже неоднократно было в истории эксплуатации КА. Перевод 
эксплуатации КА к частным фирмам Республики Казахстан для потребления других стран 
средством демпинга цен на тариф. 

Вычисление констант для расчета текущих емкостей АБ1и АБ2. 
1. Расчет разрядной емкости тестируемой АБ при ее разряде до уровня датчика 

минимального напряжения (ДМН). 
 

 
 

 
Таблица 1. Для АБ1: 

Iразр11 40,3 Iзар 8 Iразр21 40,1 
t1разр11 10:55:24 t1зар 12:12:01 t1разр21 12:55:03 
t 2разр11 11:55:01 t2зар 13:12:05 t 2разр21 13:33:45 
Δtразр11 0,99 Δtзар 1,00 Δtразр21 0,65 

 ηзар 0,80  
Сзар 6,41 Iразр22 36,5 

Сразр.1 40,04  t1разр22 13:33:45 
Сразр.21 25.86 t 2разр22 13:36:09 
Сразр.22 1.46 Δtразр22 0,04 
Сразр.тест 60,96  
 
В процессе разряда АБ имеет место изменение (понижение) значений тока разряда. С 

учетом данных изменений участок разряда большим током разделен на три подучастка с 
соответствующими средними значениями разрядного тока. 

Таблица 2. Для АБ2: 
Iразр 40 Iзар 8 

t1разр1 11:10:58 t1зар 12:12:01 
t 2разр1 12:12:01 t2зар 13:12:05 
t1разр2 13:12:05 Δtзар 1,00 
t 2разр2 13:51:06 ηзар 0,80 
Δtразр1 1,02 Сзар 6,41 
Δtразр2 0,65   
Сразр.1 40,7   
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Сразр.2 26,1   
Сразр.тест 60,30   

 
Из-за отсутствия достоверной ТМИ по АБ2 в процессе разряда большим током, 

среднее значение разрядного тока принимается 40 А. 
Согласно 78 КС ИЭ 65 ч.5, вычисленная величина разрядной емкости тестируемой АБ 

по результатам второго цикла разряда не должна быть менее 65 А*ч. Вышеприведенные 
расчеты показывают что данное условие не соблюдается (Сраз.АБ1=60,96 А*ч, Сраз.АБ1=60,30 
А*ч) 

2. Определение момента времени достижения разрядным напряжением АБ 
значения 19,2 В (уровень выработки сигнала «Ограничение нагрузок»). 

Для АБ1: 
По имеющейся телеметрической информации Тон=13:28:53 
Для АБ2: 
Из-за отсутствия достоверной телеметрической информации (ТМИ) по АБ2, Тон 

определяется  следующим образом: 
Рассчитывается ряд текущих значений мощности, отдаваемой АБ2 при тестировании 

на этапе разряда током (40±1,5)А по соотношениям: 
              (1) 

PH - полная мощность потребляемая нагрузкой, Вт. 
РСБ - мощность потребляемая нагрузкой от генераторов солнечных, Вт. 
ηру=0,94;-КПД разрядного устройства АРК. 

 
IH - ток нагрузки, А; - определяется значением ТЛМ параметра ТН. 
Iподзр1 - ток подзаряда АБ1, А; - определяется значением ТЛМ параметра ТАБ1 
Uш -  напряжение бортовой сети КА, В; - определяется значением ТЛМ параметра Нш 

(Напряжение шины). 
Pарк=30 Вт; - мощность, потребляемая собственно АРК, Вт. 

 
IСБ - ток, поступающий в нагрузку от генераторов солнечных батарей, А; 
- определяется значением ТЛМ параметра ТБС (Ток солнечных батарей). 
Текущие значения мощности, отдаваемой АБ2, уменьшаются в процессе разряда АБ. 

За момент времени t192 принимается момент времени, когда очередное текущее значение 
мощности разряда АБ2, рассчитанное по соотношению (1) становится равным или меньше 
768 Вт. 

Значение разрядной мощности 768 Вт получено как мощность, отдаваемая АБ в 
момент времени, когда напряжение на АБ уменьшается в процессе разряда и достигает 
уровня выработки признака ограничение нагрузок (ОН). Предполагается, что ток разряда при 
этом равен 40 А, а выработка признака ОН  происходит при напряжении на АБ, равном 19,2 
В. Текущие значение мощности, отдаваемой АБ при разряде током (40±1,5) А вычисляются 
на интервале времени расположенном на 30…10мин. Раньше момента первой выработки 
признака ДМН. 

 
Таблица 3. Первой выработки признака ДМН. 

параметры 13:41:10 13:43:10 13:45:15 
IН,А 45,08 45,44 44,49 

IПДЗР1,А 1,05 1,05 1,05 
IСБ,А 21,10 22,30 22,81 
UШ,В 28,88 28,88 28,88 
PН,Вт 1362,23 1372,63 1345,20 
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PСБ,Вт 609,37 644,02 658,75 
PАБразр 800,92 775,11 730,26 

Из рассмотрения результатов вычисления текущих значении разрядной мощности 
АБ2 следует, что значение этой мощности становится меньше уровня 768 Вт между 
моментами времени 13:43:10 … 13:45:15. Для более точного определения значения времени 
тока ограничения нагрузки (ТОН) применяется линейная интерполяция. 

Таблица 4. Линейная интерполяция ТОН. 
ΔР1= 44,86Вт Δt1= 2,08 мин 
ΔР1= 7,11Вт Δt2=((7/11×2,08)/44,86)×60≈ 20 сек 

Следовательно, ТОН=13:43:10+20 сек=13:43:30 
3.Вычисление коэффициента Кi\ 

 
ΔДДдмн=значения изменения давления в аккумуляторах тестируемой АБ при ее 

разряде током (40+1,5)А от начального уровня до уровня ДМН, мВ  

 
Pнач.разр., PДМН - соответственно средние арифметические давления АБ в момент начала 

разряда и в момент первой выработки признака ДМН, мВ. 
Таблица 5. Для АБ1: 

 Нач.разр ДМН 
ДД1.1А мВ 75,2 27,72 
ДД1.2А мВ 70 22,88 
ДД1.3Б мВ 73,39 25,84 
Р мВ 72,86 25,48 
ΔДДдмн= 47,38 мВ 
К1= 1,29 А*ч/мВ 

 
Таблица 5.  Для АБ2: 

 Нач.разр ДМН 
ДД2.1Б мВ 73,37 25,09 
ДД2.2Б мВ 73,31 24,92 
ДД2.3А мВ 73,56 25,62 
P мВ 73,41 25,21 
ΔДДдмн= 48,20 мВ 
К2= 1,25 А*ч/мВ 

 
4.Вычисление константы Сразр.19(2)-ДМН 

 
Для АБ1: 
(tДМН2-t19(2))=0.12ч 
Сразр.19-ДМН=4,84А*ч 
Для АБ2: 
(tДМН2-t19(2))=0,13ч 
Сразр.192-ДМН=5,07 А*ч 
5.Вычисление константы P19 

 
Для АБ1: 
P19(1)=29,25 
Для АБ2: 
P19(2)=29,26 
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Рисунок 1. Разрядное напряжение АБ1. 

 
Выводы: 

Была проведена модифицированная процедура тестирования АБ1 и АБ2 КА «KazSat» 
перед сезоном теней. 

Методика была составлена на основании модифицированной циклограммы 
тестирования АБ 18НВ-80 КА «KazSat». [4, с.14] 

Времена начала процедур тестирования были выбраны из условия, что при первых 
реализациях модифицированной циклограммы целесообразно придерживаться 
температурного ограничения Тнач≤10˚С. 

Смысл данной циклограммы заключается в том, что первый ступенчатый цикл 
разряда, а так же выдержка АБ в режиме разомкнутой цепи производится с целью 
восстановления и улучшений характеристик АБ после длительного пребывания в режиме 
подзаряда. 
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Качественное исследование начнем с изучения состояний равновесия системы. 

Состояниям равновесия системы соответствуют точки фазовой поверхности, 
удовлетворяющие уравнениям: 

 
Решение этой системы определяет положение состояний равновесия на фазовой 

поверхности (рис. 1) 
 

 
 

Рис. 1. Топологическая структура системы при  
 

Рассматриваемая система является системой с цилиндрической фазовой 
поверхностью. На такой фазовой поверхности помимо «обычных» предельных циклов, 
лежащих на поверхности цилиндра и охватывающих состояния равновесия, могут 
существовать предельные циклы, охватывающие не состояния равновесия, а сам цилиндр. 
Поэтому при построении фазового портрета на цилиндре обычно рассматривают вопрос о 
возможности существования предельных циклов двух типов и определяют условия их 
возникновения и местоположения на цилиндре. Решение указанных вопросов для 
конкретных систем оказывается весьма трудным ввиду отсутствия регулярных и достаточно 
эффективных общих методов их решения. В каждом конкретном случае необходимо 
использовать свой метод исследования. 

Изложенные в предыдущем разделе вопросы о характере поведения изоклин 
горизонтальных наклонов, симметрии фазовых траекторий и повороте векторного поля 
системы при изменении параметра позволяют перейти к доказательствуследующей 
теоремы о наличии предельных циклов, охватывающих фазовый цилиндр. 

Изучение полной топологической структуры системы будем проводить в некоторой 
ограниченной области фазовой поверхности с «нормальной» границей. В качестве нор-
мальной границы области возьмем два цикла без контакта, получающиеся в результате 
сечения фазового цилиндра плоскостями, перпендикулярным к его оси при  
и . Рассматриваемая система при  имеет не более двух особых траекторий. 
При  число особых траекторий (состояний равновесия) бесконечно, но все эти 
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состояния равновесия объединены кривой. Поэтому при всех значениях параметра число 
ячеек, на которые разбивается особыми траекториями область конечно. 

При инерциальном параллельном наведении ПО линия визирования в инерциальном 
пространстве перемещается поступательно. Инерциальное параллельное наведение 
соответствует значению параметра , т. е. система в этом случае является грубой и 
при небольших изменениях правых частей ее топологическая структура остается 
неизменной. При  система имеет две особых траектории - два предельных цикла, 
охватывающих фазовый цилиндр. 

При орбитальном параллельном наведении ПО линия визирования в орбитальной 
системе координат перемещается поступательно. Этому движению соответствует 
бифуркационное значение параметра . Следовательно, система вэтом случае 
является негрубой и малые изменения правых частей приводят к изменению ее 
топологической структуры, а значит, и к изменению характера относительного движения 
ПО. 

Бифуркации системы при изменении параметра сводятся к нарушению состояний 
равновесия. Увеличение связано с появлением двух предельных циклов, охватывающих 
фазовый цилиндр, а уменьшение  приводит к тому, что усистемы вообще отсутствуют 
особые траектории. В том и другом случаях появляются области фазового цилиндра, 
заполненные траекториями удаления и сближения с одновременным облетом пассивного КА, 
которые принципиально отличаются от траекторий орбитального параллельного наведения. 

Таким образом, для орбитального параллельного наведения возможны следующие три 
основных типа прямолинейных траекторий сближения (в орбитальной системе координат): 
1) заканчивающиеся встречей ПО с КА при ненулевой относительной скорости; 2) при 
«мягкой» встрече (но соответствующие состоянию равновесия системы неустойчивы); 3) до 
минимальной относительной дальности с последующим удалением по той же 
прямолинейной траектории. 

Орбитно - устойчивым (неособым) траекториям системы в орбитальной системе 
координат соответствуют траектории удаления с облетом КА и удаления с включением 
небольших участков сближения, сближения с облетом КА и сближения с включением 
небольших участков удаления, сближения с последующим удалением при одновременном 
облете КА. Направление облета пассивного КА в орбитальной системе координат 
противоположно его орбитальному движению. 

Реализация рассматриваемого метода наведения предполагает, что вектор 
управляющего ускорения лежит в плоскости относительного движения ПО и направлен по 
нормали к линии визирования. Положительному значению   соответствует ориентация 
вектора  в сторону положительного направления осивизирной системы координат. Вели-
чина безразмерного управляющего ускорения  может быть определена по зависимости, 
получаемой из второго уравнения системы при  

Был проведен анализ возможных схем ближнего наведения ПО на КА при постоянной 
угловой скорости линии визирования. Этот анализ проводился на основе аналитических 
решений, полученных с использованием математической модели управляемого движения 
ПО без учета действия относительного гравитационного ускорения. Представленные в 
десятой главе результаты полного качественного исследования динамической системы 
управляемого движения ПО, записанной с учетом действия относительного гравитационного 
ускорения, позволяют существенно расширить представления о возможных схемах ближнего 
наведения ПО и уточнить условия их реализации. 

Прежде всего, следует отметить, что построенные качественные структуры фазовых 
траекторий системы позволяют четко ограничить области начальных условий ближнего 
наведения ПО, в которых реализуется та или иная схема сближения ПО и КА (сближение с 
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жесткой встречей, сближение с мягким контактом, сближение с пролетом ПО мимо КА на 
некотором расстоянии). 

Таким образом, сравнивая значения требуемой угловой скорости линии визирования, 
полученные по результатам полного качественного исследования системы, с данными 
аналитического решения задачи можно установить в каких случаях при рассмотрении 
ближнего наведения ПО на КА допустимо пользоваться упрощенной математической 
моделью, а когда необходимо использовать более точную модель, в которой учитывается 
действие относительного гравитационного ускорения. 
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Научный руководитель – Н.А.Бурамбаева 
В настоящее время широкое применение получили локальные вычислительные сети 

(ЛВС), которые строятся на ПЭВМ, соединенных линией связи и аппаратурой, 
поддерживающей соответствующий интерфейс. Информация в таких сетях передается в виде 
пакетов стандартной длины и формата. Структура пакета и методы его обработки 
регламентируются специальными протоколами. Если передаваемое сообщение имеет 
большую длину, то оно представляется как последовательность пакетов. Такая операция 
выполняется с использованием сетевого оборудования и его программного обеспечения. 

В качестве канала чаще всего применяют высокочастотный телефонный кабель с 
пропускной способностью 40 - 1000 Кбод. Для подключения к нему используют сетевые 
адаптеры (контроллеры, сетевые карты), в состав которых могут быть включены модемы. 

Наиболее распространенными структурами сети являются: 
• моноканал или шина (рис. 1.1), типичным примером которых служит Ethernet; 
• звезда (рис. 1.2), напримерFast Ethernet; 
• петля (кольцо) - рис. 1.3, классическим примером которой является сеть Token 

Ring. 
В линейных сетях используется случайный метод доступа (захват канала в любой 

момент - CSMA/CD). При этом возможно наложение пакетов, передаваемых с разных 
станций, т.е. искажение информации. Оно обнаруживается оборудованием сетевых 
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адаптеров (СА). Случайный доступ реализуется двумя основными способами: с проверкой 
столкновений и несущей. Первый способ (с проверкой столкновений) только обнаруживает 
наложение передаваемого пакета на тот, который движется по каналу. При обнаружении 
столкновения передача прекращается, и следующая попытка предпринимается через 
случайный интервал времени τ. Этот способ применяется в слабо загруженных сетях. При 
проверке несущей адаптер прослушивает канал и начинает передачу только, если в ней 
отсутствует пакет (нет несущей частоты). Такой способ обеспечивает меньшую вероятность 
столкновения пакетов и лучшую загрузку линии связи. 

Рис.  1 .1 .  Типовая структура линейной ЛВС  
В настоящее время всё большее распространение получает звездообразная структура 

сети (рис. 1.2). Она наилучшим образом обеспечивает реализацию режима обработки задач 
«Клиент – сервер». В такой сети имеется мощная центральная ЭВМ, выполняющая функции 
файлового сервера и управляющая работой всей сети. Эта структура носит название 
активная звезда. Более простые сети вместо центральной ЭВМ используют концентраторы 
или коммутаторы. Их архитектура называется пассивной звездой. 

 
Ц – Центральная ЭВМ, С1-С5 – локальные станции 

Рис.  1 .2 .  Типовая структура звездообразной ЛВС  
В кольцевых сетях используется детерминированный (маркерный, эстафетный) метод 

доступа. При этом сетевой адаптер получает разрешение на передачу пакета в момент 
поступления специального маркера. Обычно его роль играет пустой пакет. После получения 
заполненного пакета адаптер адресата освобождает его от информации и гонит по каналу.  

   При исследовании используется программа имитационного моделирования 
наиболее распространенной сети, имеющей архитектуру типа моноканала (аналога Ethernet). 
Программа составлена на языке Delphi 4.0. Она позволяет выполнить следующие операции: 
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Рис.  1 .3 .  Типовая структура кольцевой ЛВС  

1. Варьировать пропускную способность линии связи от 40 до 1024 Кбайт. 
2. Задать один из двух методов доступа к линии: с проверкой столкновений или с 

проверкой несущей. 
3. Установить один из двух режимов моделирования: непрерывно или по тактам. 

По умолчанию моделирование осуществляется в непрерывном режиме. 
Моделируемая сеть может содержать до 10 станций, соединенных между собой 

каналом связи. Работа каждой станции представляется закраской ее на схеме 
соответствующим цветом. Станция может находиться в состоянии обслуживания программы 
или передачи пакета. Пакеты передаются в канал в случайные моменты времени, которые 
определяются с помощью генератора случайных чисел. Максимальное значение интервала 
времени между отправлениями двух соседних пакетов, как отмечалось выше, является 
характеристикой соответствующей программы. Передача пакета в модели представляется 
закраской канала цветом ее станции. 

Как отмечалось выше, важной особенностью и недостатком случайного метода 
доступа к каналу являются наложения (столкновения) пакетов. В модели предусмотрено 
обнаружение этой ситуации, прекращение передачи и возобновление ее через случайный 
промежуток времени. Количество столкновений подсчитывается программой и является 
одной из характеристик сети. 

Исполняемый модуль программы моделирования имеет имя Lan.exe и находится в 
папке Lab 9. Запуск программы осуществляется традиционным способом. После запуска на 
экране появляется первое окно, позволяющее задать параметры модели и режим 
моделирования. 

В левой части окна находится панель управления приложением. На ней размещено 
несколько кнопок, каждая из которых снабжена всплывающей подсказкой. Кнопка с 
изображением раскрытой книги переводит приложение в режим ввода характеристик или 
моделирования. После запуска установлен первый режим. 

Все поле для ввода параметров разделено на четыре основных блока. 
1.  «Типы задач», обеспечивающий задание до двадцати различных типов задач, 

каждый из которых характеризуется числом пакетов, их размером и максимальным 
интервалом времени между двумя соседними пакетами; 

2.  «Линия связи», позволяющий ввести пропускную способность линии, которая 
может изменяться в пределах от 40 до 1024 Кбайт в секунду. 

3. В блоке «Характеристики станции» задаются количество, типы задач и порядок 
их обслуживания для каждой станции в отдельности или для всех одновременно. Последняя 
операция обеспечивается выбором поля «Принять для всех станций». При этом необходимо 
выбрать тип задачи из соответствующего блока, а затем нажать кнопку пересылки. 
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Указанная кнопка находится между блоками. На ней изображена стрелка, направленная 
вправо. Задачи, которые приписаны станции, изображаются в ее списке в том порядке, в 
котором они будут впоследствии обрабатываться. Этот список можно очистить или удалить 
из него какую-либо запись с помощью соответствующих кнопок (название кнопки можно 
увидеть на всплывающей подсказке). 

4.  В последнем блоке, «Дисциплина доступа станций к линии связи», задаются 
методы доступа станций к каналу: с проверкой столкновений или несущей. 

После того как ввод всех параметров закончен нужно переключиться на режим 
моделирования. Запуск модели осуществляется нажатием на кнопку с изображением зеленой 
лампочки. При этом будет поддерживаться непрерывный режим, а кнопка утоплена. В любой 
момент можно остановить моделирование повторным нажатием на ту же кнопку, а затем – 
снова продолжить. Имеется возможность исследовать работу сети в каждом такте, 
определяемом ее новым состоянием (началом или окончанием передачи очередного пакета). 
Выполнение такта начинается после нажатия мышью кнопки с изображением красной 
лампочки. 

Во время моделирования появляется окно приложения, в верхней части которого 
изображена структура сети (станции и линия связи), а в нижней - представлена трасса 
загрузки канала и станций. Каждой станции, как отмечалось выше, соответствует свой цвет. 
В нижней части экрана выводится столько трасс (временных диаграмм), сколько рабочих 
станций считалось активными в моделируемой сети. При возникновении конфликта через 
все диаграммы проводится вертикальная линия белого цвета. 

В средней части экрана в процессе моделирования в полях «Прошло времени», 
«Количество конфликтов», «Среднее время выполнения» выводятся основные 
характеристики сети. После каждого запуска модели программа запоминает значение 
среднего времени выполнения задач и строит график этого времени, который располагается 
в рамке, находящейся в правой половине средней части экрана. Для его получения нужно 
запустить программу, по меньшей мере, дважды. 

Необходимо провести следующие исследования. 
1. Меняя количество программ, обрабатываемых сетью и станциями, при одинаковых 

параметрах самих программ определить времена их пребывания в сети и среднее время 
выполнения одной программы, а также количество столкновений для каждого из двух 
способов доступа. 

2. Задавая разныепараметры программ, обрабатываемых сетью и станциями, при 
постоянном общем количестве программ, определить времена их пребывания в сети и 
среднее время выполнения одной программы, а также количество столкновений для каждого 
из двух способов доступа. 

3. Варьируя параметры станций и линии связи при постоянных параметрах программ 
и их количестве, определить времена их пребывания в сети и среднее время выполнения 
одной программы, а также количество столкновений для каждого из двух способов доступа. 

4. Построить графики зависимости времени и количества столкновений от 
изменяемых параметров. 

1. Графики следующих зависимостей для каждого их двух способов доступа к линии 
связи: 

1)  общего и среднего времени выполнения программ от количества программ; 
2)  количества столкновений от числа программ; 
3)  общего и среднего времени выполнения программ от длины пакета и 

максимального интервала времени между последовательными моментами отправления двух 
пакетов; 

4)  количества столкновений от длины пакета и максимального интервала времени 
между последовательными моментами отправления двух пакетов; 
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5)  общего и среднего времени выполнения программ от заданного преподавателем 
параметра одной или нескольких станций или линии связи; 

6)  количества столкновений от заданного преподавателем параметра одной или 
нескольких станций или линии связи. 
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Қазіргі ғылым мен техника қатар дамыған заманда криптографиялық жүйелер құпия 
ақпаратты оңай тасымалдау үшін қолданылады. Соның бір мысалы, электронды сандық 
қолтаңбаны қолданып, қағазсыз құжат айналымында дәстүрлі мөрді және қол қоюды 
ауыстыру болып табылады. Бұл жүйені қолданудың ең тиімді жақтарының бірі қаржылық 
шығындарды аз болуы мен уақыттың үнемді жұмсалуында. Электрондық сандық қолтаңба – 
уақыттың жаңа талаптарымен бірге қадам басуды қалағандардың барлығы үшін тиімді 
шешім. Оны жасанды көшіру мүмкін емес. 

Жасанды көшірмеден қосымша қорғау қолтаңбаның ашық кілті куәландырушы 
орталығының сертификатымен қамтамасыз етіледі. Одан басқа клиенттің қалауы бойынша, 
куәландырушы орталық клиенттің электрондық сандық қолтаңба сақтандыра алады. 

Электронды сандық қолтаңба алгоритмі екі топқа бөлінеді:  
• Қарапайым сандық қолтаңба 
• Құжатты қалпына келтіретін сандық қолтаңба 
         Қарапайым сандық қолтаңбаға ГОСТ Р34.10-2001, ДСТУ, ECDSA стандарттары 

жатады. 
Құжатты қалпына келтіретін сандық қолтаңбаларда қол қойылатын құжат болады: 

қолтаңбаны тексеру барысында автоматты түрде құжат та есептелінеді. Өте танымал 
алгоритмдердің бірі RSA осы топқа жатады. 

Электронды сандық қолтаңбаны жасау үшін әртүрлі алгоритмдер қолданылады, олар: 
сандық қолтаңбаның RSA алгоритмі, сандық  қолтаңбаның стандарттары және 
технологиялар ұлттық институтының DSA алгоритмі, Эль-Гамаль криптожүйесі, Окамото 
алгоритмі ESIGN, Шнорр сандық қолтаңбасы, Микали-Шамир цифрлы қолтаңбасы, ГОСТ 
Р34.10-94 және Р34.11-94 сандық қолтаңбасы, «Нотариус» сандық қолтаңбасы.  
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Осы алгоритмдердің ішінде ең сенімдісін, қауіпсізін анықтау мақсатында RSA және 
Эль – Гамаль алгоритмдерін салыстыруға болады. RSA және Эль-Гамаль криптожүйелері бір 
– біріне өте қатты ұқсайды.  

RSA және Эль-Гамаль алгоритмдері пайдаланушылардың бір-бірімен өте тығыз 
байланыста болғандарын қажет етпейді. RSA алгоритмінің қауіпсіздігі құрамына санның 
жіктелуінің қиындығына, ал Эль-Гамаль хаттамасының қауіпсіздігі дискретті логарифмнің 
күрделі есептеуіне негізделген [1]. Бұл алгоритмдердің негізгі салыстырмалы қасиеттері              
1- кестеде келтірілген. 

RSA алгоритімінде, егер (е) шифрлау көрсеткіші аз сан болса, онда хабарды кілтсіз 
бұзып оқу қаупі орын алады. Екі жақтағы қолданушылар n модулінің жалпы мәнін бірдей 
қолданса, онда олардың құпия кілттерінің өзара ашылуына әкеледі[2]. 

Эль-Гамаль хаттамасында кілтсіз бұзып оқу орын алмауы үшін кез келген k сандарын 
болжап таба алмайтындай және қайталанбайтындай болуы қажет [3]. 

 
1-кесте. RSA, Эль – Гамаль алгоритмдерін қасиеттері бойынша салыстыру 
 

Алгоритм RSA Эль – Гамаль  
Кілт 4096 битке дейін  4096 битке дейін 
Қолданылуы Шифрлау және қолтаңба Шифрлау және қолтаңба 
Криптотөзімділік, 
MIPS 

1300 бит кілті үшін 28107,2 •  Кілттің ұзындықтары бірдей 
кезде, RSA криптотөзімділігіне 
тең, яғни 28107,2 •  

Ескертпелер Үлкен сандарды жіктеудің 
қиыншылығының негізінде 
құрылған. Ассиметриялық 
алгоритмдердің 
алғашқыларының бірі. 
Көптеген стандарттарға 
қосылған. 

Соңғы өрістегі дискреттік 
логарифмдерді есептеудің 
қиыншылығына негізделіп 
құрастырылған. Кілттерді 
төзімділікті төмендетпей тез 
генерациялауға мүмкіндік 
береді. DSS стандартындағы 
DSA сандық қолтаңба 
алгоритмінде қолданылады.  

Эль – Гамаль алгоритмінің ЭСҚ-сы 
Бір хабарлама екінші рет қайта жазылғанда электронды сандық қолтаңба әртүрлі 

болуы үшін Эль-Гамаль келесі алгоритмді ұсынды.  
Эль – Гамаль сандық қолтаңбасы қасиеттері жағынан өзіне ұқсас басқа 

қолтаңбаларының жасалуына әсер етті. Оның негізінде келесі салыстыру жатыр: 
)(mod ρCBA gay = , мұндағы А, В, С үштігі қандай – да бір белгіні таңдағанда келесі 

ауыстырулардың бірін қабылдайды .,, Hba ±±±  Мысалы, Эль – Гамальдың бастапқы схемасы 
A=a, B=b, C=H болады. 

Осы принциптер негізінде АҚШ және Ресейде электронды сандық қолтаңбалар 
жасалған:  

• Америкалық DSS (Digital signature standard) стандартынды A=a, B=-b мәні 
қолданылады. 

• Ресейлік стандартта A=-a, B=-H, C=b. Қазір Ресейде 2001 жылы қабылданған 
жаңа ГОСТ Р34.10-2001стандарты қолданылады. 

Эль – Гамаль алгоритмі бұл тізбекте ең қарапайым болып көрінгенімен, жеткілікті 
түрде криптотөзімді болып табылады [4]. 

Эль – Гамаль алгоритмінің ЭСҚ – сының артықшылықтары 
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1. Есептеу кезіндегі сандар бірдей төзімділік дәрежесінде әдеттегіден 25% - ке 
азырақ болады. Соның нәтижесінде есептеу қиыншылықтарын екі есеге дейін азайтуға 
мүмкіндік береді [3]. 

2. RSA электронды сандық қолтаңбасындағыдай, жаңа хабарлама келгенде, оның 
жасырын кілтін білмей тұрып, электронды қолтаңбасын есептеуге болмайды. 

3. Эль – Гамаль алгоритміне бір үлкен Р жай саны жетеді,  ал RSA алгоритміне 
екеуі керек [3]. 

Мысалы: 11=p  және 2=g  домен параметрлері. Хабарламаны жіберушінің жасырын 
кілті 8=x . Ашық кілттің үшінші санын есептеп тауып,  хэш 5=H  болатын, М хабарламаға 
қол қою керек. 

Шешімі: ( ) 311mod2mod 8 === pgy x . Ашық кілт (11, 2, 3). ( ) 5=MH  хабарлама 
хэші. Рандомизатор 9=r -ға тең болсын. 

( ) ( ) 611mod2mod 9 === pga r  
( ) ( ) ( ) ( )10mod310mod98651mod)( 11 =⋅⋅−=−−= −− praxHb  

Қолтаңба (6, 3). Қол қойылған (М, 6, 3) хабарлама қолданушыға жіберіледі. 
Хабарламаны алушы қолтаңбаны тексеруден өткізеді. Хэшті тауып, 2 санды есептеп 
шығарады, ашық кілттің барлық үш бөлігін біліп алады.  

( ) ( ) 1011mod63mod 36 =⋅=pay ba ; 
( ) ( ) 1011mod2mod 5 ==pg H . 

Бұл сандар дәлме-дәл шықты, демек хабарлама түпнұсқа.  
RSA алгоритмінің ЭСҚ – сының артықшылығы Эль – Гамаль алгоритмінің ЭСҚ – 

сының кемшілігі болып табылады: Эль – Гамаль электронды сандық қолтаңбасында сандық 
қолтаңбаның ұзындығы RSA алгоритмінен 1,5 есе көп. Бұл есептеу уақытын ұзартады [1]. 

RSA алгоритмінің ЭСҚ-сының кемшіліктері: 
1. Кілтті таңдау кезінде, көптеген қосымша шарттарды тексеру қажет. Бұл 

практикалық түрде қиындыққа әкеліп соқтырады. Осы шарттардың бірі орындалмаған 
жағдайда, криптоаналитик тарапынан сандық қолтаңба бұрмалануға ұшырайды. Тіпті 
теориялық тұрғыда да маңызды құжаттарға қол қою кезінде, қосымша шарттар бұзылмауы 
керек. 

2. DES( 1810 ) шифрлау жүйесі секілді электронды сандық қолтаңбаның 
криптотөзімділігін қамтамасыз ету үшін, 5122 (немесе 15410 -ге жуық) сандар тәртібін қолдану 
керек. Ол есептеуге үлкен шығындар әкеледі. 

3. RSA электрондық сандық қолтаңбасы мультипликативті шабуылдарға қарсы 
тұру қабілеті осал [1]. 

Мысалы: 784319=n және 313=e  А қолданушының ашық кілттері, 160009=d жабық 
кілті. 19070=x Б қолданушыға жеткізілуі тиіс қол қойылған  хабарлама.  

Шешімі: 
( ) ( ) 210625784319mod19070 160009 ==S  

19070=x және 210625=S жұбы Б қолданушыға жіберіледі. Қолтаңбаны тексер 
үшін, Б қолданушы А қолданушының ашық кілтінен келесіні табады: 

( ) ( ) xx === 19070784319mod210625 313'  хабарламасы заңды.  
Ұзақ хабарламаға қол қою үшін, оны блоктарға бөліп, әр блокка жеке – жеке қол 

қойып шығу керек. Әрине, бұл ұзақ уақытты қажет етеді.  
            Қазақстан Республикасының 2003 жылы 7 қаңтарда қабылданған 

«Электрондық құжат және электронды сандық қолтаңба туралы» заңында «тіркелу куәлігі» 
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түсінігі берілген. Ол халықаралық тәжірибеде «сертификат» немесе «ашық кілттің 
сертификаты» ретінде қолданылады. 

Қолтаңба Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мен азаматшалары үшін 
қолжетімді.  

Е-gov электронды үкіметі порталынан алыңған сертификатты ашу үшін RSA 
сертификаты ұсынылады. Халыққа не үшін RSA сертификаты ұсынылады?  

• ЭСҚ-ны 2012 жылдың 30 сәуіріне дейін алған ескі қолданушылар үшін: GOST 
сертификаты сұранысқа қол қою үшін, ал RSA порталдағы аутентификация үшін арналған.  

• ЭСҚ-ны 2012 жылдың 1 мамырынан алған жаңа қолданушылар (жеке тұлғалар) 
үшін:  RSA сертификаты сұранысқа қол қою үшін, ал AUTH_RSA порталдағы 
аутентификация үшін арналған.  

• Жаңа қолданушылар үшін (заңды тұлғалар): GOST сертификаты сұранысқа қол 
қою үшін, ал RSA порталдағы аутентификация үшін арналған. 

Еліміз қазіргі күні ақпараттық технологиялар заманы көшінің соңында қалып отырған 
жоқ. Біріккен Ұлттар Ұйымының электронды үкіметті дамыту жөніндегі рейтингінде еліміз 
былтырғы жылы 193 мемлекеттің арасынан 28-ші сатыға жайғасты. Бұның алдындағы жылы 
ел аталған рейтинг бойынша 38-ші орында тұрған еді. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 2,4 млн ЭСҚ шығарылған, соның 500000-ы 
азаматтардың жеке куәліктерін алмастыра алатын ID картада жазылған. Әрі қарай ЭСҚ-ны 
мобильді құрылғылардың сим картасына жазу жоспарға алынған. ЭСҚ берілуінің мобильді 
платформасы Қазақстанда 2014-2016 жж құрылады. Мобильді үкімет – Қазақстан 
Республикасының электронды үкіметінің дамуының жаңа кезеңі.  

Қазір еліміздегі 570 мемлекеттік қызмет электрондық түрде көрсетіледі, барлық 
лицензиялар электрондық форматта беріледі.  

Қорытындылай келе, салыстырылған екі алгоритмнің сандық қолтаңбаларының ең 
сенімдісі ретінде Эль-Гамальді айтуға болады. Жоғарыда айтып өткендей, Эль – Гамаль 
алгоритмі де кемшіліксіз емес, RSA алгоритмінің артықшылығы – соның дәлелі. Әлем 
елдерінің біразы, соның ішінде Қазақстан Республикасы да RSA алгоритмін ЭСҚ ретінде 
қолданады. 
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 Введение 
            При проектировании  сетей доступа с использованиеFTTx технологий для 

определения остова структуры сети решается задача синтеза сети минимальной стоимости.  
Существуют различные алгоритмы решения данной задачи [1]. В данной статье показана 
возможность использования алгоритма Прима для расчета сети доступа минимальной 
стоимости, при условии, что  стоимость линий связи  является линейной и зависит только от 
ее длины. 

Постановка и алгоритм решения  задачи 
Задача синтеза сети минимальной стоимости заключается в том, что необходимо 

соединить некоторое множество абонентов так, чтобы каждая пара получилась связанной 
напрямую либо через другие точки, а общая весовая характеристика оказалась минимальной. 

Например, имеется ряд точек, в которых могут быть расположены пункты 
телекоммуникационной сети. Известны расстояния между парами точек и стоимость 
организации одного километра линии связи. Необходимо определить совокупность линий 
связи, обеспечивающих связность всех пунктов сети и ее минимальную стоимость. 

Из теории графов и сетей известно, что решением поставленной задачи является сеть 
с топологией типа "дерево". 

Связный граф (связывающая сеть) называется деревом, если в нем отсутствуют 
циклы.Говорят, что граф содержит циклы, если в нем можно отыскать замкнутые контуры. 
Отсутствие циклов определяет особенность графа типа дерево, которая состоит в том, что 
между любой парой его вершин существует лишь один единственный связывающий их путь, 
т.е. параметр связности h=1. Количество ребер в дереве всегда на единицу меньше числа его 
вершин. Дерево, в которое включены все вершины, называется покрывающим. 

Математически задача синтеза сети минимальной стоимости формулируется 
следующим образом. 

Пусть задан неориентированный граф G(N,V), где множество вершин N соответствует 
множеству пунктов сети, общее число которых равно n, а множество ребер V – расстояниям 
{lij} между парами пунктов. Известна стоимость Сij организации 1 километра линии связи 
между пунктами i и j. Необходимо найти некоторое покрывающее дерево G'(N,V'), для 
которого достигается минимум целевой функции: 

 
Для решения поставленной задачи существует ряд эффективных алгоритмов. 

Приведем один из них, который известен как алгоритм Прима и носящий имя автора. 
Алгоритм реализуется путем присвоения пометок вершинам, которые вводятся в искомый 
граф G'(N,V'), и последовательного введения в него, наиболее коротких ребер, общее 
количество которых не должно превышать (n-1) и обеспечивать связность между всеми n 
вершинами покрывающего дерева. 

Пошаговая форма алгоритма Прима имеет следующий вид: 
1) Сначала берётся произвольная вершина и находится ребро, инцидентное данной 

вершине и обладающее наименьшей стоимостью. Найденное ребро и соединяемые им две 
вершины образуют дерево. 

2) Затем, рассматриваются рёбра графа, ещё не принадлежащие дереву и смежные с 
последним добавленным в дерево ребром; из этих рёбер выбирается ребро наименьшей 
стоимости. Выбираемое на каждом шаге ребро присоединяется к дереву. 

3) Таким образом, при выполнении каждого шага алгоритма, высота формируемого 
дерева увеличивается на 1. Рост дерева происходит до тех пор, пока не будут исчерпаны все 
вершины и рёбра исходного графа. 

Результатом работы алгоритма является остовное дерево минимальной стоимости. 
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Проиллюстрируем работу алгоритма Прима на примере. Пусть задано семь пунктов 
сети, расстояния между которыми сведены в матрицу L = ||lij||, а именно: 

 
 

 
 

L = 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На шаге 1 искомый граф G'(N,V') содержит 6 вершин и не содержит ребер. Выберем 

вершину 3 и пометим ее как выбранную (рис. 1). На шаге 2 выбираем ребро (l35) как 
ребро с наименьшим весом, у которого вершина i = 3 принадлежит подмножеству 
"выбранных" вершин (оно  пока содержит всего лишь одну вершину 3), а вершина j = 5 – 
подмножеству "невыбранных" вершин (сейчас это все остальные вершины). На шаге 3 ребро 
l35 вводится в искомый граф G', а вершина 5 включается в подмножество "выбранных" 
вершин (рис. 2.). 

 
Рисунок 1                                               Рисунок 2 

Поскольку подмножество "невыбранных" вершин не пустое, повторяем шаг 2. Для 
этого отыскиваем ребро минимального веса, перебирая сочетания каждой пары "выбранной" 
и "невыбранной" вершин. Таким оказалось ребро  

(рис. 3.). Оно вводится в граф G', а вершина 4 становится "выбранной". 

Рисунок 3                                      Рисунок 4 
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После выбираются ребра: l26 (рис. 5.); l31 (рис. 6); l27 (рис. 7). Так как все вершины 
выбраны, работа алгоритма (т. е. подмножество "невыбранных" вершин – оказалось пустым 
подмножеством). 

 
Рисунок 5                                         Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

Получен искомый граф G'(N, V'), представляющий собой покрывающее дерево, так 
как он включает все вершины, содержит число ребер на единицу меньшее числа вершин (n = 
7, v = 6) и обеспечивает связность каждой пары вершин. 
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Введение 
Эффективность функционирования телекоммуникационных сетей (ТКС) зависит от 

многих свойств ТКС, среди которых одним из важнейших является живучесть сети. 
Обеспечение живучести ТКС становится все более актуальной проблемой для «новых» 
операторов связи  и  интенсивным развитием их телекоммуникаций. В настоящее время 



129 

 

защита информационных и телекоммуникационных систем входит в сферу важнейших 
национальных приоритетов Республики Казахстан. 

Под живучестью ТКС понимают способность сохранять и восстанавливать 
выполнение основных функций в заданном объеме и на протяжении заданного времени в 
случае изменения структуры ТКС и условий ее функционирования вследствие некоторых 
неблагоприятных воздействий (НВ).  Под неблагоприятными воздействиями понимаются как 
воздействия физического характера, приводящие к повреждениям или уничтожениям 
элементов ТКС, так и воздействия информационного характера, направленные на изменения 
алгоритмов работы ТКС, ухудшения основных параметров функционирования  ТКС. 
Живучесть ТКС анализируют и оценивают на разных этапах проектирования и 
функционирования сети.  

В настоящее время существуют различные аналитические модели и методы оценки и 
повышения живучести систем, основанные на разнообразных подходах. Так, в [1] 
представлены методы оценки функциональной и структурной живучести, основанные на 
использовании теоретико-игрового,  энтропийного подходов, а также логико-вероятностных 
моделей.  В работе [2] рассматриваются детерминированные и стохастические модели 
невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем, которые позволяют исследовать 
процессы изменения свойства живучести во времени и условиях, которые непрерывно или 
дискретно изменяются, приведены методы оценки живучести разных систем – структурных, 
ассоциативно-структурных. В [3] описаны алгоритмические и программные обеспечения 
информационной системы оценки живучести сетевых структур, так жепредставлены методы 
обеспечения и оценки живучести  информационных сетевых структур. 

Современные тенденции развития телекоммуникаций, переход к сетям нового 
поколения NGN (Next Generation Network – сети следующего поколения) – обусловливают 
важность вопросов оценки и повышения живучести ТКС. При этом особое значение 
приобретают вопросы обеспечения структурной живучести ТКС. 

Структурная живучесть ТКС - это возможности системы реконструкции, 
реорганизации, реконфигурации при НВ, которые позволяют создать структуру, 
обеспечивающую выполнение критического подмножества функций для достижения цели 
функционирования  ТКС[1]. 

Любая телекоммуникационная система связи представляет собой иерархическую 
структуру, включающая в себя множество узлов, связанных между собою определенным 
образом линиями связи. Такой конструкции присуще свойство уязвимости, которая 
определяется тем, за счет многочисленных узлов и связей между ними нередко появляется 
«каскадный эффект», когда сбой одного элемента провоцирует перегрузки и выход из строя 
многих других элементов [3]. 

Целью данной работы является описание алгоритма оценки структурной  живучести 
ТКС с помощью классической теории риска. 

Показатели структурной живучести 
В математической теории графов показатели структурной живучести 

интерпретируются как количественные меры связности для структуры графа: узловая 
связность, обобщенная связность, минимальное сечение, максимальный поток, длина пути и 
т.д., то есть,  задачи оценки структурной живучести сети можно свести к задачам анализа 
связности графов, оценки величины кратчайших путей и максимальних потоков, оценки 
вероятности формирования работоспособной структуры в случае НВ и т.д. [1]. При оценке 
структурной живучести возникает необходимость в определении кратчайших путей, а также 
их изменения при влиянии НВ. Кроме того, существует необходимость в определении 
количества путей, которые остаются в сети при НВ. 

Предположим, что у нас есть некая телекоммуникационная сеть в виде графа. 
Структура графа описывается множеством вершин узлов (маршрутизаторов, коммутаторов) 
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и множеством дуг между ними (каналов связи). Считаем, что передача информации от узла  
в узел  может быть осуществлена по нескольким  маршрутам. В состав каждого маршрута 
входят множество узлов. 

Рассмотрим ситуацию, при которой неблагоприятным воздействием выводится из 
строя узел ТКС. Данная ситуация может иметь место при физическом (огневом, 
электромагнитном) воздействии на данный узел. При этом ТКС может терять сразу 
несколько маршрутов передачи информации. Необходимо отметить, что неблагоприятное 
воздействие также может быть организовано на каналы связи путем, например, повреждения 
кабельной линии или радиоэлектронного подавления канала радиосвязи.  

Ценность узла ТКС для обеспечения живучести сети можно найти из выражения [1]: 
, 

где  – количество всех маршрутoв для направления передачи ( , в состав который 
входит   - й узел.  

 - общее количество маршрутов для направления передачи  ( . 
 Рассмотрим структуру графа (рис.1), который сгенерирован нами в качестве 

наглядного примера для  рассмотрения, предлагаемого  нами алгоритма. Предположим,  что 
передача информации  от узла 1 к узлу 8 по пяти маршрутам (рис.1). 

 
 
 

 
 
            

             
             
             
             
             
             
             
              

 
Рис.1.  Телекоммуникационная сеть в виде графа 

  
Тогда ценность узлов для обеспечения живучести будут: 2-й узел – 0.2; 3-й узел - 0.2;  

4-ой узел - 0.6. Здесь ценен 4-ой узел, потому что выход его из строя приведет к потере трех 
маршрутов.  

Для вычисления возможности организации неблагоприятных воздействии  на узлы 
ТКС и степени защищенности данных узлов в соответствии с теорией риска 
информационной безопасности введем следующие показатели:   - вероятность того, что 
неблагоприятные воздействия могут повлиять на  – й узел,  - вероятность того, что 
неблагоприятные воздействия достигнет успеха при влиянии на  – й узел. 

 Тогда риск выхода из строя  – го узла для снижения живучести сети можно 
представить в виде: 

. 
 Риск нарушения живучести  k-го маршрута можно определить так: 
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, 

где  
  – сумма рисков выхода из строя узлов, входящих в рассматриваемый  - 

й маршрут передачи информации; 
 - максимальное значение риска маршрута в системе для направления 

передачи ( . 
 Для упрощения задачи, значения  примем равными единице для 

всех узлов сети и получаем следующие значение риска нарушения живучести маршрутов для 
выбранного примера: 

Для маршрута 1-2-8:   

 
Для маршрута 1-3-8:  

 
Для маршрута 1-4-5-8:  

 
Для маршрута 1-4-6-8:  

 
Для маршрута 1-4-7-8:  

 
 Из данного примера видно, что выход из строя узла №4 имеет максимальное 

влияние на живучесть системы, а маршруты, в состав которых входит данный узел имеют 
самый высокий уровень риска нарушения живучести сети. 

 Вывод 
 В статье представлен степень влияния выхода из строя узла на живучесть сети 

(ценность узла для сети), степень уязвимости данного узла для неблагоприятного 
воздействия и особенности целераспределения средств неблагоприятного воздействия 
нападающей стороной. При определении ценности узлов для сети учитывается возможность 
потери сетью нескольких маршрутов при выходе из строя одного узла.Представленный  
алгоритм должен позволить проектировщику оценить структурную надежность сети, после 
которого проектировщик может синтезировать новый вариант структуры сети: то есть, 
использовать так называемый итерационный подход синтез через анализ.  
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В настоящее время в отрасли телекоммуникаций Казахстана активно ведутся работы 
по совершенствованию существующей системы регулирования. В соответствии с 
Программой развития отрасли телекоммуникации Республики Казахстан для 
финансирования универсальных услуг в ходе либерализации рынка телекоммуникаций 
планировалось перейти от внутреннего перекрестного субсидирования к созданию 
механизма солидарного участия операторов сетей телекоммуникаций общего пользования и 
государства. Эту задачу предлагалось решить за счет распределения финансовой нагрузки 
между участниками телекоммуникационного рынка (рис.1). 

             Основные направления создания системы универсального обслуживания были 
определены в законе «О связи» и утверждены в Программе развития отрасли 
телекоммуникаций на 2003-2005 годы, утвержденной Правительством [1].  При внедрении 
данной системы, в первую очередь необходимо определить выбора механизма 
универсального  обслуживания, который был бы наиболее эффективным в условиях 
Казахстана. 

 При формировании принципов и механизмов универсального обслуживания в 
Республике Казахстан были учтены распространенные механизмы универсального 
обслуживания, такие как [2]:  

- рыночные реформы: в частности, приватизация, развитие конкуренции и 
ценообразование на основе затрат; 

-обязательства в отношении универсальных услуг: определяются условиями лицензии 
или другими мерами регулирования; 

-перекрестное субсидирование: между услугами или в рамках услуг, предоставляемых 
действующими операторами; 

-плата за дефицит доступа (ПДД): оплачивается операторами электросвязи для 
субсидирования дефицита доступа действующих операторов; 

-фонды универсального обслуживания: независимые фонды, собирающие 
поступления из различных источников и предоставляющие целевые субсидии на реализацию 
программ универсального обслуживания. 

Конечно, не существует единого верного механизма универсального обслуживания, 
подходящего для всех стран. Он может изменяться в ходе рыночных преобразований, смены 
приоритетов в государственной политике, а также с учетом ряда экономических показателей 
(таких как, например, ВВП на душу населения) и других факторов. Однако, проведенный в 
[2] анализ показал, что наилучшим способом достижения целей универсального 
обслуживания являются фонды универсального обслуживания, иногда называемые фондами 
универсального обслуживания (УО). Эта точка зрения получила распространение во многих 
странах, в том числе в промышленно развитых и странах с переходной и развивающейся 
экономикой. 
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Рис. 1 Обеспечение универсального обслуживания 
В зарубежных странах такие фонды универсального обслуживания (ФУО) 

аккумулируют в себе часть доходов всех операторов. Средства фонда управляются 
независимо от оператора универсального обслуживания и используются для компенсации 
убытков, связанных с текущим предоставлением универсальных услуг (УУ), и целевого 
финансирования инвестиционных проектов. 

 Анализ внедрения и функционирования механизма универсального 
обслуживания в мире позволяет утверждать об отличной природе отчислений операторов 
связи в фонд универсального обслуживания от налоговых платежей, которые взимаются в 
целях финансового обеспечения деятельности государства. Эти отчисления являются 
фактически «платой за либерализацию рынка услуг связи», формой перераспределения 
доходов внутри отрасли за оказанные услуги и за развитие единой сети связи на всей 
территории страны. 

ФУО представляют собой специальные целевые механизмы, предназначенные для 
решения задач УО. Управление этими фондами обычно происходит независимо от 
действующего оператора. Субсидии из фондов универсального обслуживания, как правило, 
направляются на финансирование специальных программ. В качестве примеров можно 
назвать проекты развития сетей и установку таксофонов общего пользования или 
переговорных пунктов. 

Проведение дальнейших реформ в телекоммуникационной отрасли, направленных на 
либерализацию рынка, его реструктуризацию, развитие конкуренции и ликвидацию 
перекрестного субсидирования, обусловили необходимость внедрения в Республике 
Казахстан системы оказания универсальных услуг связи, в рамках действующего налогового 
законодательства республики, (рис.2).  

 В современных условиях развития казахстанской экономики в рамках действующего 
законодательства наиболее приемлемым механизмом универсального обслуживания 
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является прямое субсидирование из республиканского бюджета операторов универсального 
обслуживания для компенсации убытков, понесенных ими при оказании универсальных 
услуг. Финансовые средства, необходимые для обеспечения реализации данных целей, 
аккумулируются за счет взимания обязательных платежей с междугородних и (или) 
международных  (2007 г.) и сотовых операторов связи  (2009 г.). 

 
 
сотовые операторы 
с (2009 г.) 
 
 
плательщики 
 
 
мг/мн. операторы 
1% от дохода  
с (2007 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Модель универсального обслуживания Казахстана, 2006 г. и 2009 г. 
 
Вступление Республики Казахстан в ВТО в ближайшем будущем предполагает 

присоединения к «Соглашению по базовым телекоммуникациям» в рамках ВТО, в 
соответствии с которым запрещается применение системы перекрестного субсидирования и 
установление монополии на междугородную и международную связь. В настоящее время 
сохраняется механизм перекрестного финансирования. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Эволюция модели  универсального обслуживания Республики Казахстан 
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В настоящее время можно указать объективные  факторы, которые в среднесрочном 
или долгосрочном периоде приведут к необходимости реализации новой, 
персонифицированной системы универсального обслуживания. 

 Такими факторами могут стать дальнейщая либерализация  рынка 
универсальных  услуг связи, которая  приводит  к  ликвидации  базы  для  перекрестного  
субсидирования, благодаря  чему  на  социально  значимые  услуги  связи  тарифы  
установятся ниже текущей  себестоимости. 

            В дальнейщем в основе  оказания универсальных  услуг  связи должен быть 
использован  механизм  персонифицированного субсидирования конкретного абонента, т.е.  
рыночный  механизм социальной защиты. Исходя  их  этого, должы быть сформулированы  
требования  к  одному  из  важнейших  элементов  УО-перечню  универсальных  услуг.Такой  
перечень  должен  обеспечивать  универсальный (всеобщий) доступ  к  основным (базавым) 
услугам  связи. Данный механизм должен  быть  применен  лишь в том  случае, если  
эффективный  рынок  не  работает  и   искажаются  рыночные  поведения его  участников. 
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В настоящее время актуальной проблемой в геофизических исследованиях является 

модернизация и техническое усовершенствования существующих телекоммуникационных 
систем, связанных с малоэффективными способами передачи данных. В этом плане 
представляется перспективным исследование распространения радиоволн по новому каналу 
связи – буровой трубе [1].В таком канале могут распространятся только волны Т типа. 
Однако, следует учитывать, что буровая труба, в качестве канала связи, неоднородно 
заполнена средами с разной диэлектрической проницаемостью, что приводит к резкому 
возрастанию затухания[2]. 

http://www.wto.kz/
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Таким образом, исследования и разработка принципиально новых подходов в 
проектировании телекоммуникационных систем в геофизике, рассматривающих буровую 
трубу как среду для распространения радиоволн, представляют собой интересную задачу, 
как с теоретической [3], так и с экспериментальной точек зрения. 

Основная цель исследования состояла в получении экспериментальных данных о 
прохождении СВЧ волны в неоднородной среде. Измерительная установка состоит из 
генератора СВЧ, диода Ганна, измерителя мощности. В эксперименте были использованы 
различные образцы грунта (рисунок 1): воздух, песок, глина, мелкий и крупный гранит. Для 
проведения эксперимента были созданы три комплекта измерительных установок.  

 

 
 

Рисунок 1. Образцы грунта 
 
Первый – для измерений затуханий только в трубе (рисунок 2).  В ходе измерений 

данного типа были получены результаты затухания, имеющиеся только в трубе для 
дальнейшего сравнения с результатами затухания, полученными с образцами грунта.  

Второй тип установки предназначен для измерения затухания только в среде без 
трубы (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Экспериментальная установка измерения затухания в среде без трубы 

 
Для исключения влияния короба гильзы, исполненным в виде цилиндра с тремя 

поперечными стенками, на измеряемый сигнал, первое испытание проводилось с пустотелой 
гильзой, следующие испытания - для определения затухания с образцами грунта: песок, 
мелкий и крупный гранит. В ходе проведенной работы выяснилось то, что наибольшее 
затухание СВЧ сигнал имеет при прохождении через крупный гранит. 
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Рисунок 4. График затухания СВЧ сигнала в среде (крупный гранит) 

 
Третий комплект, наиболее приближенный к реальной буровой установке.На третьем 

этапе измерений реализована схема с двумя рупорными антеннами и имитационной трубой 
диаметром 100 мм с помещенной внутри образцом грунта.  
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Рисунок 3. Экспериментальная установка, приближенная к реальной буровой 

установке 
 

Для калибровки измеряется «чистая мощность». Максимальная мощность достигает 
19 dB. В результате данных измерений труба не только не подавляет, но и резонирует на 
определенных частотах. 

 
Рисунок 5. График затухания СВЧ сигнала в экспериментальной установке, 

приближенной к реальной (крупный гранит) 
 

В ходе проведенной работы опытным путем были получены графики затухания СВЧ 
волны в диапазоне частот от 8,2 ГГц до 12 ГГц. Проведенные измерения важны для задач 
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мониторинга, а также для выявления зависимости прохождения СВЧ волны от 
диэлектрической проницаемости среды распространения [4].  

В итоге измерения и сравнительный анализ позволили прийти к выводу о том, что 
крупный гранит и большие компоненты грунта являются главными факторами, 
оказывающим решающее воздействие на затухание сигнала. 
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Одной из самых слабых сторон телекоммуникационных каналов нашего время стала 

низкая защищенность от перехвата информации. Радиоэфир в целом открытая неоднородная 
нелинейная среда для электромагнитных волн с пере отражениями, рефракциями   и 
использования антенн с узкой диаграммой направленности не защищает канал от перехвата 
информации. Рост объемов конфиденциальной информации, передаваемой по 
незащищенным каналам связи, привел к широкому применению криптографических методов 
защиты. При этом предполагается, что криптография должна обеспечить такую защиту 
конфиденциальной информации, что даже в случае ее перехвата противником и обработки 
любыми способами с использованием современных и перспективных средств 
вычислительной техники она не должна быть дешифрована в течение нескольких 
десятилетий.  

 Таким образом, повышение уровня криптографической защиты космических 
телекоммуникационных каналов это актуальнейшая задача современной IT-технологий и 
касается она и нашей страны, где практически все телекоммуникационные каналы 
(телевидение, сотовая и проводная связь, Интернет и др.) реализованы через оборудование и 
каналы стран ближнего и дальнего зарубежья, это касается и наших космических спутников  
серии  KazSat, разработанных и созданных зарубежными производителями. 
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 Процесс передачи информации по каналам связи содержит два основных этапа, 
это кодирование и шифрование, и соответственно процесс приема - декодирование и 
дешифрование, а также сжатие. Архивация (сжатие) информации служит уменьшению 
объеме через уменьшение  избыточности и использует для этого специальные алгоритмы. 

Для того, чтобы предупредить потерю целостности информации применяют 
помехоустойчивое кодирование, целью которого является контроль целостности данных и 
возможность их полного или частичного восстановления. Целью кодирования информации 
является лишь предотвращение ее повреждения и кодирование, как правило, не меняет 
статистических характеристик информации. 

Последнее десятилетие создало условия для достижения в реальной 
каналообразующей аппаратуре систем связи пропускной способности близкого к 
теоретическим пределам для каналов космической и спутниковой связи. Так  в области 
кодирования перспективно активно развиваются многопороговое декодирование (МПД). 
Данные алгоритмы характеризуются небольшой сложностью реализации и при этом 
обладают достаточно высокой энергетической эффективностью. МПД позволяют обеспечить 
высокую достоверность передачи данных в каналах при весьма высоком уровне шума и 
практически неограниченном быстродействии[1]. 

Самым актуальным и криптографически гарантированными методом защиты 
информацииостаётся симметричное шифрование. В симметричном шифровании, основанном 
на использовании составных ключей, идея состоит в том, что секретный ключ делится на две 
части, хранящиеся отдельно.  Преимуществом данных алгоритмов с симметричными 
ключами является высокая производительность и при прочих равных условиях стойкость 
определяется длиной ключа. Так как для шифрования и дешифрования используется один и 
тот же ключ, при использовании таких алгоритмов требуются высоко надежные механизмы 
для распределения ключей. Для эффективного симметричного шифрования используют 
ключи не очень большой длины что позволяет быстро шифровать большие объемы данных.   

Участившееся возникновение нежелательного ПО, использующего новые уязвимости, 
повысило требования к современным системам информационной безопасности и привело 
использованию систем искусственного интеллекта [2]. Интеллектуальные средства находят 
активное применение для решения задач защиты информации. Классификация и 
кластеризация являются основными задачами, решаемыми интеллектуальными средствами 
обеспечения информационной безопасности (ИБ) телекоммуникационных каналов в 
условиях космической связи, т. к. необходим постоянный мониторинг уязвимостей системы 
и поля угроз каналам [3, 4]. Известные средства обеспечения ИБ компьютерных сетей, такие 
как: детекторы уязвимостей, детекторы вторжений, антивирусное ПО, межсетевые экраны 
[5]  не применимы в полном объеме для космических каналов в связи с отсутствием мощных 
вычислительных средств на спутниках, тем более на микроспутниках.К примеру на рисунке 
1а приведен реализации в общем виде взлома криптографический защищенного канала связи 
с открытым ключом нарушителем посередине (Е) - казалось бы одной из самых защищенных 
систем. Ещё одна форма атаки, теперь уже пассивной,  вычисление закрытого ключа по 
известному открытому ключу (рисунок 1б). Этот процесс упрощается, если криптоаналитик 
(Е) перехватил несколько криптотекстов, посланных лицом A лицу B. 
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а)   б) 

Рисунок 1 Способы взлома криптозащищенного канала 
Что же касается защиты информации, то большинство современных системы 

информационной безопасности не обладают возможностью самообучения и используют 
только определенные правила, заложенные в них программно или аппаратно. Создание 
перспективных систем защиты информации (СЗИ) в последнее время отождествляют с 
использованием интеллектуальных средств, таких как: экспертные системы, системы 
нечеткой логики, нейронные сети, генетические алгоритмы, реализующих в СЗИ 
эволюционные свойства адаптации, самоорганизации, обучения, возможности наследования 
и представления опыта экспертов информационной безопасностив виде доступной для 
анализа системы нечетких правил If-Then. 

Основная задача предлагаемой концепции гибридной защиты  - создание адаптивной 
программно-аппаратной защиты канала связи, реализующей максимально эффективную 
обработку сигнала этапах кодирования шифрования. В данном исследовании предлагается 
использовать гибридную архитектуру: 

- аппаратную часть выполнить на высокопроизводительной ПЛИС (раундовые 
операции Фейстеля в шифраторе и регистровые операции в многопороговом кодере); 

- в программной части использовать многоядерный сигнальный процессор 
(интеллектуальный анализ попыток вторжения и модификаций защиты). 

 Реализация на современных ПЛИС алгоритма многопорогового декодирования 
сигнала  [6] обеспечит высокую скорость и достоверность передачи данных в каналах даже 
при весьма высоком уровне шума. Рассмотрим предлагаемую архитектуру защиты на 
примере канала передачи исследовательского микроспутника. Адаптивная защита 
реализована на основе искусственного интеллекта с многопороговым декодером каналов 
космической связи  (рис. 2). 

Аппаратная реализация отличается существенно большей стоимостью. но ей присущи 
такие преимущества как высокая производительность, простота, защищенность. 
Программная реализация более просто реализуема и допускает высокую алгоритмическую 
гибкость.  

Процесс криптографического закрытия данных в данном исследовании 
предполагается осуществляться как программно, так и аппаратно, что обеспечивает данному 
подходу максимальную вычислительную эффективность при сохранении гибкости 
архитектуры. Использование многоядерного сигнального микропроцессора позволит 
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реализовать гибкую и самоорганизующуюся интеллектуальную защиту канала с 
одновременным распаралеливанием процессов и разными стандартами шифрования, к 
примеру на рисунке 2 -это ГОСТ 28147-89 и AES.  

 
Рисунок 2 - Гибридная адаптивная защита  канала передачи информации 

Таким образом, предлагаемый подход дает возможностьпроектирования  аппаратного 
шифратора с помощью HDL на базе микросхемы ПЛИС и с возможностью последующего 
практического использования для улучшения стойкости шифрования, быстродействия и 
других параметров телекоммуникационных систем. 
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Диаграмма направленности антенны — это графическое изображение распределения 

уровней мощности, излучаемой антенной на одинаковом расстоянии от нее в различных 
направлениях какой-либо плоскости, проходящей через центр или ось антенны. 

Вопросы, связанные с направленностью антенны, необходимо учитывать при ее 
выборе, установке и ориентации, поэтому рассмотрим их более детально. 

Напомним, что электромагнитные волны характеризуются электрическим Е и 
магнитным Н векторами напряженности поля. Силовые линии электрического поля 
вибратора лежат в меридиональных плоскостях (плоскостях, проходящих через ось OZ), а 
магнитного — в экваториальных плоскостях, перпендикулярных оси OZ. Поэтому 
меридиональную плоскость называют иначе Е-плоскостью, а эквиваториальную Н-
плоскостью (или плоскостями Е, Н). 

Для определения характеристики направленности антенны в большинстве случаев 
ограничиваются снятием ее диаграмм направленности в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях поляризации Е и Н. В зависимости от ориентации антенны относительно 
поверхности земли плоскость Е может быть горизонтальной или вертикальной. 

В данной статье описывается эксперимент по измерению дифракционного поля 
антенны, которая состоит из гребенчатого диэлектрического волновода и дифракционной 
решетки (рисунок 1). Этот волновод имеет гребень и сделан из материала тефлон. 

 

 
 

Рисунок – 1. Дифракционная решетка и гребенчатый волновод 
 

Смысл эксперимента заключается в том, что волна от генератора миллиметрового 
диапазона (рисунок 2) попадает на специально разработанный возбудитель волны в 
диэлектрическом волноводе. Гребенчатый диэлектрический волновод располагается лицом 
или гребенкой к периодической структуре на определенном расстоянии. Таким образом, 
волна проходящая по диэлектрическому волноводу, взаимодействует с дифракционной 
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решеткой, то есть индуцирует в этой решетке токи, которые определенным образом создают 
излучение. Иными словами, происходит преобразование медленной волны, 
распространяющейся в диэлектрическом волноводе в быструю объемную волну, которая 
распространяется в каком-то направлении. Это зависит от периода решетки, фазовой 
скорости волны, распространяющейся в волноводе и непосредственно длины волны, которая 
в данной случае генерируется нашим источником генератора. После этого волна через 
волноводный переход попадает в одномодовый  волновод и согласованную нагрузку, то есть 
поглотитель. Для измерения рассеянного поля мы применяем высокочувствительный 
приемник и небольшую рупорную антенну. Размеры рупорной антенны выбрали таковыми, 
чтобы обеспечить достаточно высокое разрешение при измерении пространства 
распределения поля в  диаграмме направленности. Также здесь есть прецизионная система 
вращения и отсчета,  прецизионная система настройки прицельного параметра, то есть 
расстояние между дифракционной решеткой и диэлектрическим волноводом.  

Таким образом, включая эту установку, запускается вращение штанги на 180 градусов 
вместе с приемной рупорной антенной и начинается измерение. При обратном ходе штанги 
проводятся числовые измерения.  Регистрация проводится на компьютере, то есть сигналы 
поступают на компьютер и обрабатываются. Вращение замедленно для того, чтобы 
обеспечить прецизионное измерение, убрать вибрации, другими словами, конструкция такой 
системы позволяет достаточно надежно проводить измерения угловых характеристик 
излучения таких систем в миллиметровом диапазоне. Как правило, в этом диапазоне ширина 
диаграммы направленности бывает достаточно малой, из-за узких пучков, и конечно же 
здесь необходимо применять точные измерительные устройства.  

 
 

Рисунок – 2. Экспериментальная установка: 1-рупорный антенна, 2-штанга, 3-
прецизионная система, 4-блок управление систем, 5-генератор СВЧ, 6-гребенчатый 
волновод, 7-дифракционная решетка. 
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В этом эксперименте мы исследовали зависимость диаграммы направленности, ее 
структуры от прицельного параметра, то есть расстояния между дифракционной структурой 
и диэлектрическим волноводом. Ниже показаны результаты измерения (Рисунки 2,3,4.). 

 
Рисунок – 3. При расстоянии между дифракционной решеткой и диэлектрическим 

волноводом – 0 мм. 

 
Рисунок – 4. При расстояний между дифракционной решеткой и диэлектрическим 

волноводом – 1 мм. 

 
Рисунок – 5. При расстояний между дифракционной решеткой и диэлектрическим 

волноводом – 2 мм. 
Таким образом, как мы видим по рисункам, чем больше прицельный параметр между 

периодической структурой и диэлектрическим волноводом, тем меньше амплитуда 
излучения, падает мощность антенны и появляются сторонние шумы. 
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 Қазіргі кезде сандық сигналдарды өңдеуде вейвлет түрлендіру өзінің оңтайлы 
алгоритмі мен бөгеуілдерге тұрақтылығы арқасында таптырмайтын мықты құрал ретінде 
қолданылады. Вейвлеттер томографияда, нейрожүйелерде және т.б. салаларда болатын 
бейстационарлы сигналдарды талдауда өзекті [1, 3]. 

 Төмендегі суретте қаруы бар адамның микротолқынды сканерлеуші құрылғы 
арқылы алынған бейне көрсетілген [2]. Жұмыс барысында осы бейнені вейвлет түрлендіру 
арқылы шудан тазалау әдістері қарастырылды. 

 
1 - сурет. Микротолқынды сканерлеуші құрылғы арқылы алынған бейне 

(қызыл қоршауда оның қаруы) 
1 – суретте ),( 21 nnfS - ке аддитивті құраушы түрінде 

)(),(),( 2121 nennfnns S σ+= шудың әсері берілген. ),( 21 nns бейнесі Кравченконың 
вейвлетімен тазаланды [4]. 

Бірінші кезекте екі өлшемді вейвлет-түрлендіруі орындалды, яғни  екі өлшемді 
сигналды )( 22 RL  базисі бойынша  

)()( ,, yx mjnj φφ , )()( ,, yx mjnj ψφ , )()( ,, yx mjnj φψ , )()( ,, yx mjnj ψψ функцияларына 
бөлшектелді. Сонда топ аппорксимациялық (төмен жиілікті) cA коэффициенттері және 
бөлшектеуші коэффициенттердің үш тобы: верикаль cV, горизонталь cH және 
диагональғабағытқа cD жауап беретін бөлшектер алынды  (2 - сурет) [5, 6]. 
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3- сурет. Екі өлшемді вейвлет-түрлендірудің сызбасы 

Түрлендіруден соң барлық кішкентай бөлшектер шулармен қатар бөлшектеуші 
коэффициенттерде орналасты. Шу белестік өңдеу әдісімен өшірілді. Негізгідискретті вейвлет 
түрлендіру (ДВТ)  j=2 деңгейінде Кравченконың  вейвлетімен қарастырылды (3 - 
сурет). 

 
3 - сурет. Кравченконың  вейвлетімен ДВТ, j=2 

 
cV, cH, cD  мәндері белестік мәні бойынша Бирге-Массарт [7] ( 3=α  болғандағы) 

әдісімен өңделді. Сонда 2184,00 =τ  болды(4 - сурет).  
 

 
4 - сурет. Бейнені ДВТ-дің Кравченконың  вейвлетімен жасалған бөлшектеу 

коэффициенттерінің гистограммалары:  cH1, cD1, cV1; cH2, cD2, cV2 

 
Тазаланған сигналдың сапасын тексеру үшін салыстырмалы 

қателігі %100⋅
−

=
f

ff tε ( ) 





 = ∑ij

jiff 2),(  және сигнал/шу қатынасының шектік мәні 

анықталды (децибелмен):          













−
= 2

2
lg10

tff

MNbPSNR                                                            (1) 

Мұндағы M, N – бейнедегі жолдар мен бағандар саны; b – сигналдың шектік мәні;   
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( ) ),(),(),( 21

2
nnfjifjifff tij tt −−=− ∑        және     ),( 21 nnf     арасындағы 

арақашықтық нормасы. Ал 5 - суретте ),( 21 nnf t коэффициенттері арқылы өңделген бейне 
берілген. 

                                   
 

5 - сурет. Кравченконың  вейвлетімен тазаланған бейне 
 

1– кестеде Кравченконың  вейвлеті және басқа вейвлеттердің физикалық 
сипаттамасы берілген. 

1 - кесте 
Кравченконың және басқа танымал вейвлеттермен тазаланған бейненің 

мәндерін салыстыру 

Вейвлеттер maxj  Трешолдинг ε, % PSNR, 
дБ 

Добеши 

2 қатты 

4,89 35,22 
Симлет 4,92 34,78 
Койфлет 4,83 35,35 
Кравченко  4,81 35,71 

 
Қорытынды 

 Жұмыстың барысында микротолқынды сканерден алынған бейне Добеши, Симлет, 
Койфлет және Кравченконың жаңа вейвлеті қолданылып өңделді. Кравченконың атомарлық 
функциясы негізіндегі ортогональды вейвлеті басқа вейвлеттермен салыстырылды. 
Жұмыстың нәтижесінде Кравченконың вейвлетімен өңделген бейненің PSNR=35,71 ең 
жоғары мәнге ие болды, ал салыстырмалы қателі ең төмен (ε=4,81) болды. 

 
Қолданылған әдебиеттер 
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2. A. S. Turk, A. K. Hocaogly, A. A. Vertiy. Subsurface sensing. J. Wiley & Sons, Inc., 
pp.890, 2011. 

3. Штарк Г.Г.Применение вейвлетов для ЦОС. - М.: Техносфера. - 181 с, 2007 
4. Кравченко В.Ф.. Юрин А.В.Новый классвейвлет – функцийвцифровой обработке 
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Қазақстан Республикасында  ұялы байланыстың келесі форматтары жұмыс істейді [1]: 
-GSM-900; 
-GSM-1800; 
-UMTS – 700; 
-UMTS -2100; 
-CDMA-450; 
-CDMA-800. 
2012 жылы ұялы байланыс енгізу деңгейі 120%  тең болды. GSM мен UMTS 

технологиялары бойынша келесі операторлар жұмыс істейді: 
-«KCell» АҚ (47% акциясы Түрік-Скандинав холдингіне). Сауда белгілері: KCell, 

Activ, Megaline; 
- «КарТел» ЖШС Ресейлік Холдингке қарайды. Сауда белгілері: Билайн, ДОС, 

K’Mobile; 
-Tele-2 «Mobile» ЖШС-гі жұмыс істейді, сауда белгілері: Tele-2; 
-«Altel» АҚ  (Қазақтелеком компаниялары, сауда белгілері: Dalacom, City, Pathword). 

Ұялы операторлар деректерді таратудың келесі стандарттарын ұсынады: 
-2G (2,5G) (GPRS, EDGE); 
-3G (EV-DO, HSPA); 
-4G (LTE). 
Көпшілік аумақтарда кеңжолақты деректерді тарату үшін WiMax желілері құрылған. 
Төменде ұялы байланыстың еліміздегі жағдайын жан-жақты қарастырған 

Халықаралық Ұйымның жасаған сараптамалық жұмысы берілген. 
Жеке тұлғалар үшін ұялы байланыс қызметтерінің стандартты жиынтығының 

мөлшерін есептеу ЭЫДҰ (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) 
методологиясына сәйкес 2013 ж. ақпаны мен 2014 ж. ақпан айлары аралығында 
Қазақстандағы ұялы байланыс 13,3%-ға арзандады, ал екі жыл қатар еліміздің барлық 
аймақтарында ең тиімді оператор Tele2 болды. ComNews Research сарапшылары Қазақстан 
Республикасының ұялы байланыс операторларының тарифтерін кезекті зерттеуінде мұндай 
шешімге келді [2]. 

ComNews Research компаниясының «Қазақстан аймақтарындағы ұялы байланыс 
қызметтерінің бағасы» зерттеуінің мақсаты 2014 ж. ақпан айында Қазақстанның барлық 14 
аймағында ұялы байланыс операторларының стандартты қызмет жиынтығы (қоржыны) 
мөлшерінің салыстырмалы бағасы болып табылады. ComNews Research ұялы байланыстың 
тарифтік жоспарларын талдау үшін  Қазақстан Республикасының ерекшеліктеріне 
бейімделген ЭЫДҰ методологиясын қолданады. Берілген методологияны қолдану 
актуалдығы ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2014 ж. 17 қаңтарының №732 
Жарлығында бекітілген «Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру 
тұжырымдамасында» аталған ЭЫДҰ кейбір стандарттарын қолдану мақсатына байланысты 
өсті. Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауында елбасымыз «ЭЫДҰ елдерінің болашақ 
ұзақмерзімді қарқыны ескерілгендегі индикаторлары – жер жүзінің дамыған 30 мемлекетінің 
қатарына кіру жолындағы біздің базалық бағдарымыз» деп атап көрсеткен [2]. 
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ComNews Research зерттеуі нәтижесінде 2014 ж. ақпан айында жеке тұлғалар үшін 
ұялы байланыс қызметтерінің орташа қоржын мөлшері бойынша Қазақстанның ең қымбат 
аймағы Қарағанды облысы болды – 1717,86 теңге. Ең арзан ұялы қоржын Павлодар 
облысында тіркелген – 1620,93 теңге. Сонымен бірге ең қымбат және ең арзан ұялы қоржын 
арасындағы айырмашылық 96,93 теңгені немесе 6% құрады. Қазақстанда 2013ж. ақпан айы 
мен 2014 ж. ақпан айы аралығында  ұялы байланыс қызметтер қоржынының 
орташаландырылған бағасы 13,3%-ға төмендеді (1 сурет) [3]. 

 

 
1 сурет. ComNews Research зерттеулері нәтижесі 

 
Қазақстанның ең тиімді операторы өткен жылдағыдай «Мобайл Телеком-Сервис» 

ЖШС (Tele2 бренді) болды. Республикамыздағы берілген оператордың ұялы қоржынның 
орташа бағасы 776,90 теңгені құрап, Қазақстандағы орташаландырылған бағадан (1674,70 
теңге) 54%-ға төмен болып табылады. Сонымен қатар елімізде орта деңгейден тиімдірек 
нәтижені «КаР-Тел» ЖШС (Beeline брендімен) және «Кселл» АҚ (Activ брендімен) көрсетті.  

ComNews Research Қазақстанның барлық 14 аймағында Tele2-нің ұялы байланыс 
қоржынының минималды бағасы бекітілгенін атап өтеді. Сонымен қатар бір жыл ішінде  
Қазақстанның барлық ұялы байланыс операторларында ұялы қоржынның бағасы төмендеді 
(2 сурет). Барынша төмендеу Tele2-де болды – 29% [2].  

 

 
2 сурет. Tele2 операторының ComNews Research зерттеулері бойынша «мобильді 

қоржын» мөлшері 
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ComNews Research Қазақстанның ұялы байланыс нарығында абоненттер үшін 

бағаның айқын көрсетілген аймақтық дифференциациялаудың жоқтығын белгілейді. 2014 
жылдың ақпан айында ұялы қоржынның мөлшері ең «арзан» және ең «қымбат» 
аймақтарында ҚР ұялы қоржынның орташаландырылған мөлшерінен 4% айырмашыға ғана 
болды. 

ComNews Research ағымдағы жылда Қазақстан бойынша ұялы байланыстың орташа 
қоржын мөлшерінің 2013 жылмен салыстырғанда арзандауын болжамдайды. Оған ҚР 
Байланыс және Транспорт Министрлігінің  ұялы байланыс бағасының арзандауына 
бағытталған саясаты себеп болады [2]. 

LTE –мобильді қолжеткізімнің ең жоғары жылдамдықты технологияларының бірі. 
Оның жылдамдығы заманауи байланыс қызметтерін жоғары сапалы цифрлық форматта 
беруге мүмкіндік береді [4]. 

LTE біздің елде 2010 жылы тестілеуден өтті, алғашқы болып Beeline тестілеуден 
өткізді. Тестілеу барысында Алматы қаласының орталық бөлігінде  LTE стандарты  
деректерді таратудың келесі көрсеткішін байқатты: 

-станциядан абонентке - 60 Мб/сек дейін; 
-абоненттен станцияға - 15 Мб/сек  дейін. 
2010 жылдың жазында Астана қаласында Kcell компаниясы өз тестілеу жұмыстарын 

жүргізді. Алайда, осы күнге дейін осы операторлар LTE желісін енгізуге лицензия алмады. 
Қазіргі таңда «Қазателеком» АҚ ғана LTE стандартының уақытша лицензиясына ие [5]. 

Әлемнің көптеген елдерінде LTE пилоттых жобадан бастау алып, коммерциялық 
пайдалануға беріліп жатыр. Мысалы GSA (Global mobile Suppliers Association)  мобильді 
жабдықтарды жеткізушілер Ассоциациясының деректері бойынша 2012 жылдың 
қыркүйегінде  46 елдің 96 операторы LTE стандартын коммерциялық түрде пайдалануға 
қосты. Олардың қатарлары жыл сайын өсуде (3 сурет)[4]. 

 
 
3 сурет. GSA (Global mobile Suppliers Association)  мобильді жабдықтарды 

жеткізушілер Ассоциациясының деректері 
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Біздің  елде LTE  стандартын 2012 жылы ендіру жоспарланды, 3 жыл өтті. Қандай 
нәтижелерге қолжеткізді? Келесі 1 кестеде жобаланған істермен нәтижелер берілген [5]. 

 
1 кесте. LTE  стандартын енгізу бойынша жоспарлар мен ңәтижелер 

Жоспар Алынған нәтиже 
2012 жылдың соңына дейін: Астана 

мен Алматы қалаларына ендіру 
2012  жылдың 25-желтоқсаныда 

қосылды (Астана мен Алматы қалаларында) 
2014 жылдың 1 қаңтарына дейін 

барлық облыс орталықтарына ендіру 
2013 жылдың шілдесінде: 
Тараз және Қызылордада 
2013 жылдың желтоқсанында: 
Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Есік, 

Қапшағай, Қарағанды, Қаскелең, Өскемен, 
Шучинск, Шымкенте, Талғарда 

2014 жылдың 15 мамыры: 
4G/3G/2G мультитехнологиялық 

желіге Алматы, Астана, Қарағанды, Ақтөбе, 
Атырау, Ақтау, Шымкенте, Өскемен. 

2014 жылдың 12 тамызында: 
Павлодар, Петропавловск, 

Қостанай, Орал, Талдықорған және 
Көкшетау. 

2014 жылдың аяғына дейін: 
4G/3G/2G мультитехнологиялық 

желіге Павлодар, Петропавловск, Қостанай,  
Орал, Талдықорған мен Көкшетау 

2015 жылдың 1 қаңтарына дейін 
барлық  50 мың және одан да жоғары елді 
мекендерде ендіру 

 
Іске асырылып жатыр 

2018 жылдың 1 қаңтарына дейін 
барлық аудан  орталықтарына ендіру 

Іске асырылып жатыр 

 
1 кестеге қарасақ, жоспарға сәйкес орындалып жатыр, сонымен қатар 2014 жылдың 15 

мамырында  іске қосылған мультитехнологиялық желі көмегімен әртүрлі стандартты  
LTE/GSM/UMTS абоненттерге қызмет көрсете алады. Мысалы смартфондар арқылы LTE 
технологиясы бойынша жоғары жылдамдықты деректерді таратуды ұйымдастырса, 
GSM/UMTS стандарттары бойынша дауыстық қоңырауларды автоматты түрде алуға болады. 
Үш стандартты, үш технологияны қолдайтын желі 200 елді мекенге, жалпы халқының саны 
10,6 млн. адамды құрайтын аумаққа қызмет көрсетеді [5]. 

LTE стандартының тағы бір артықшылығы 3G стандартты желі инфрақұрылымы 
бойынша жұмыс істей алатын қабілеті, екіншіден LTE стандартында жұмыс істей алатын  
абоненттік құрылғылардың көпшілігі 3G стандартын қолдайтындығында. 
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Дерзкая мысль человека во все времена опережала его возможности. В мифах, 
легендах, а иногда и в научных работах ученых древности мы находим идеи и мечты, 
объединенные одним устремлением: преодолеть. Человек "привязан" к Земле - и он мечтает 
о крыльях и полетах. Человек ощущает пределы своих физических и умственных 
возможностей - и он мечтает о сильном и умном искусственном помощнике. 

В данной статье рассматривается создание модели квадро-коптера с дистанционным 
режимом управления. Известно, что крылья птиц, а также крылья насекомых довольно 
сложный механизм и для создания подобного механизма потребуется немало времени и сил. 
Для создания дистанционного квадро-коптера необходимы: приемники и передатчики, 
алюминиевые крепления, коллекторные двигатели, провода, терм усадки т.д. 

Первым делом мы устанавливаем плату управления, стараясь расположить её 
максимально точно по центру платформы (Рис.1). Отверстия нужно просверлить сквозь 
фанеры в конце алюминиевых лучей. Плата прикручена к лучам длинными саморезами по 
металлу. Сверлить лучи насквозь здесь не стоит, ибо тут к ним плотно прилегает 
аккумулятор.  

Рядом с платой устанавливаем приёмник на платформу (клеим суперклеем), антенну 
так же крепим на луч. У приёмника и у платы управления совпадают назначения каналов. Их 
можно соединить упрощённо двумя 3-х жильными шлейфами. 

http://www.profit.kz/
http://profit.kz/articles/1842/LTE-na-gorizonte-Kazahstana/
http://profit.kz/articles/1842/LTE-na-gorizonte-Kazahstana/
http://www.altel.kz/about/
mailto:gentlemen95@mail.ru


153 

 

 

 
Рисунок 1. План сборки квадро-коптера 

Далее размечаем лучи и сверлим отверстия для крепления коллекторных двигателей. 
Расстояние от края до оси вращения выбираем предварительно, от всех лучей оно должно 
быть одинаковым. У двигателей между центрами монтажных отверстий 19 мм, внутри самая 
обычная резьба - М3. Отверстие под хвост вала, торчащий из дна двигателя, лучше сверлить 
на всю ширину квадрата, т.е. насквозь, чтоб было видно, что вал не цепляется за его края. 
Выглядит это так (смотреть Рис.2.).  

 

 
 

Рисунок 2. Отверстие под хвост вала. 
 

Шаг первый: Прикручиваем двигатели, выводами к платформе, винтами М3 длиной не 
более (сторона профиля) +4 мм, чтобы не зацепить ими обмотку и не получить межвитковое 
замыкание, ободрав лак с провода. Прикрученные двигатели видно на рисунке 1. 

Шаг второй: Проводка. Паяем «Паука» из 4 регуляторов скорости (ESC), соединяя 
параллельно их провода питания с помощью переходников. Паяем провода прямо в гнёзда 
3.5-мм. соединений. Разъёмные соединения используем только в одном месте - подключение 
батареи к «Пауку». Все остальное паяем и затягиваем в терм усадку, необходимо, 
предусмотреть то, что в полете фазовые провода двигателей выпадают из разъемов от 
вибрации. Подключаем сигнальные провода драйверов, согласно номерам двигателей на 
плате управления, изначально она прошита на «плюсовую» схему полёта.  Схема двигателей 
для «плюсовой» схемы: сигнальные провода драйверов подключаются к штырям M1-M4 на 
плате управления, белым проводом к меге.  
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Рисунок 3. Квадро-коптер, готовый к тестовому полёту:  

 

 
 

Рисунок 4. Дистанционный квадро-коптер 
 

В данной статье мы рассмотрели дистанционный режим управления квадро-коптера. 
Для преобразования его в автономный режим, потребуется замена дистанционной платы на 
плато «Ардуино», в этом случае, разработанная мною программа выглядит следующим 
образом: 

 
 #include "Arduino.h" 
 
int OFF_TIMEOUT = 100; 
int off_time = 0; 
int CTRL_TIMEOUT = 2; 
int ctrl_timeout_ = 0; 
int ctrl_time = 0; 
int time = 0; 
int mot_pin = 9; 
int raw_trg; 
int pwr = 0; 
int i; 
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int a_idx = 0; 
int f_idx = 0; 
bool s1_on = false; 
bool flg = true; 
int frs[4] = {128,64,32,16}; 
void setPwmFrequency( int pin, int divisor ){ 
    byte mode; 
    if( pin == 9 ){ 
        switch(divisor) { 
            case 1: mode = 0x01; break; 
            case 8: mode = 0x02; break; 
            case 64: mode = 0x03; break; 
            case 256: mode = 0x04; break; 
            case 1024: mode = 0x05; break; 
            default: return; 
        } 
    }     
    if( pin == 9 ){ 
      TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | mode; 
    } 
} 
void blip(int count){ 
    for( int c=0; c<count; c++ ){ 
        digitalWrite(13, HIGH); 
        delay(300); 
        digitalWrite(13, LOW); 
        delay(300); 
    } 
} 
void init_esc(){ 
    delay(2000); 
    analogWrite(mot_pin, 50); 
    delay(2000); 
    analogWrite(mot_pin, 0); 
    delay(2000); 
} 
void start_esc(){ 
    int state = 0; 
    for( int p=0; p<=50; p+=2 ){ 
        analogWrite(mot_pin, int((p/100.0)*255)); 
        state = !state; 
        digitalWrite(13, state); 
        delay(70); 
    } 
    pwr = 50; 
    s1_on = true; 
} 
void stop_esc(){ 
    for( int p=pwr; p>0; p-=2 ){ 
        analogWrite(mot_pin, p); 
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        delay(70); 
    } 
    analogWrite(mot_pin, 0); 
    s1_on = false; 
} 
void setup() { 
    ctrl_timeout_ = frs[f_idx]; 
          pinMode(12, INPUT); 
    pinMode(11, INPUT); 
    pinMode(13, OUTPUT); 
    pinMode(mot_pin, OUTPUT); 
    setPwmFrequency(mot_pin, 8); 
    init_esc(); 
    blip(5); 
    start_esc(); 
} 
void loop() { 
    if( s1_on ){ 
        time = millis(); 
        if( time - ctrl_time > ctrl_timeout_ ){ 
            ctrl_time = time; 
            if( flg ) 
                pwr = 50; 
            else 
                pwr = 70; 
            analogWrite(mot_pin, int((pwr/100.0)*255)); 
            flg = !flg; 
            a_idx++; 
            if( a_idx == 20 ){ 
                f_idx++; 
                if( f_idx==4 ) 
                    f_idx = 0; 
                ctrl_timeout_ = frs[f_idx]; 
                a_idx = 0; 
            }         
        }     
        if( time - off_time > OFF_TIMEOUT ){ 
            off_time = time; 
            raw_trg = digitalRead(11); 
            if( raw_trg ){ 
                stop_esc(); 
            } 
        }     
    } 
 
Список использованной литературы: 

1. John Boxall. Arduino Workshop // San Francisco: No starch press. 2013. 372 p. 
2. Brian W. Arduino programming notebook //USA, California: First edition, august 2007. 38 p. 
3. Michael Margolis. Arduino Cookbook // USA: O’Reilly, march 2011. 611 p. 
4.  Черничкин М.Ю. Большая энциклопедия электрика – М.: Эксмо. 2011, 257 c. 
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В данной статье рассматривается структура создания робота лягушки. Для начала 
займемся ее конструкцией, необходимы следующие приборы: многофункциональная плата 
управления, breadboard, 2 двигателя, а также драйвер двигателя, крепления, панель для 
корпуса, провода. 

 
Плата «Ардуино»  

В качестве многофункциональной платы мы выбрали контроллер «Arduino Uno», 
построенный на AT mega 328. 

Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как 
выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор (16 МГц), разъем USB, силовой 
разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу 
к компьютеру посредством USB - кабеля, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC 
или батареи. 

Общие характеристики платы: 
 Микроконтроллер ATmega328 
Рабочее напряжение 5 В 
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 
Входное напряжение (предельное) 6-20 В 
Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 
Аналоговые входы 6 
Постоянный ток через вход/выход 40 мА 
Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 
Флеш-память 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб 

используются для загрузчика 
ОЗУ 2 Кб (ATmega328) 
EEPROM 1 Кб (ATmega328) 
Тактовая частота 16 МГц 

mailto:gentlemen95@mail.ru
http://arduino.ru/Tutorial/PWM


158 

 

 
Драйвер двигателя 

Для конструирования робота нам потребуются 2 двигателя, а также сам драйвер 
двигателя, в нашем случае подберем драйвер L293D. 

Несомненным плюсом данной микросхемы является раздельное питание логической 
части микросхемы, напряжение питания которой лежит в приделах 4.5-5 вольт (VSS), и 
силовой части питания двигателей (VS).  

Используя данную микросхему, мы можем управлять двигателями с довольно 
широким диапазоном питающего напряжения от 4.5 до 36 В, но при этом, L293D может 
выдать всего лишь 600 мА продолжительного тока нагрузки на каждый канал. Пиковый 
(максимальный) ток может кратковременно подскочить до 1.2 A. 

Так же из положительных сторон данной микросхемы следует отметить ее 
устойчивую работу к напряжению входных сигналов в пределах от 7В до 12В, подаваемых 
на выводы INPUT. 

Логический "0" распознается микросхемой, когда входное напряжение опускается 
ниже полутора вольт. 

Логическая "1" появляется при входном напряжении, лежащем в пределах от 2.3 до 
7В. 

Выводы INPUT1 и INPUT2 задают направление вращения мотора. Их можно 
сравнить с рулем машины, тем более в данном случае сравнение подходит идеально, так как 
мы не можем повернуть руль сразу в две стороны, то надо выбирать одну из двух. Из 
вышесказанного следует, что для поворота нам надо выдать логическую единицу на вывод 
INPUT1, а на INPUT2 подать логический ноль. Для смены направления поменять местами 
INPUT1 "0", INPUT2 "1". При подаче одинаковых логов мотор вращаться не будет, 
следовательно, вращение можно остановить либо подачей логического нуля на вывод 
ENABLE1 при любой конфигурации IN1 и IN2, либо одинаковыми логами на N1 и IN2, не 
изменяя конфигурации вывода EN1(данный вариант мы и рассмотрим ниже). 

Контакты GND соединяются с отрицательным полюсом источника питания (земля). 
Оставшиеся выводы OUTPUT1 и OUTPUT2 служат непосредственно для 

подключения мотора. 
Правый канал работает абсолютно идентично. 
 

 
Рисунок 1. Схема драйвера двигателя L293D 

 
Теперь мы можем приступать к работе. В начале конструируем панель из пластика, 

которая будет подходить для будущей модели робота-лягушки, позже прикрепляем 
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двигатели на заднюю сторону, а по середине плату «Ардуино». Подсоединяем с помощью 
проводов двигатели к breadboard (многовходной переходник), а сам подключен к «Ардуино». 
Очевидно, «Ардуино» питается от 5В аккумулятора. 

 

 
Рисунок 2. Состав конструкции 

 
Рисунок 3. Электрическая схема 

 
Далее к двигателям мы вмонтируем лапы для прыжка, конечно, в этой части работы 

мы отнеслись творчески. Сами лапы сделаны из пластика, а внутри мы поставили пружины 
для эластичного прыжка, а лапы прикручены болтами. Подсоединяем двигатели к 
«Ардуино» через breadboard, но не забываем про драйвер двигателя. Заканчиваем крепление 
корпуса. 
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Рисунок 4. Конструкция робота 

 
Программное обеспечение 

В качестве платы выберем «Arduino_sketch». Известно, что она программируется на 
языке СИ. После сборки модели лягушки можно приступать к ее функциям и вводить 
следующие команды: 

 
int IN1 = 8; //input1 подключен к выводу 8 
int IN2 = 7; 
int IN3 = 2; 
int IN4 = 4; 
int EN1 = 9; 
int EN2 = 6; 
int i; 
void setup() 
{ 
pinMode (EN1, OUTPUT); 
pinMode (IN1, OUTPUT); 
pinMode (IN2, OUTPUT); 
pinMode (EN2, OUTPUT); 
pinMode (IN4, OUTPUT); 
pinMode (IN3, OUTPUT); 
} 
void loop() 
{ 
digitalWrite (IN2, HIGH); 
digitalWrite (IN1, LOW); 
digitalWrite (IN4, HIGH); 
digitalWrite (IN3, LOW); 
for (i = 50; i <= 180; ++i) 
{ 
analogWrite(EN1, i); 
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analogWrite(EN2, i); 
delay(30); 
} 
analogWrite (EN1, 0); 
analogWrite (EN2, 0); 
delay(500); 
digitalWrite (IN1, HIGH); 
digitalWrite (IN2, LOW); 
digitalWrite (IN3, HIGH); 
digitalWrite (IN4, LOW); 
for (i = 50; i <= 180; ++i) 
{ 
analogWrite(EN1, i); 
analogWrite(EN2, i); 
delay(30); 
} 
analogWrite (EN1, 0); 
analogWrite (EN2, 0); 
delay(8000); 
} 
После ввода команд производим компиляцию, далее – запись на плату. Теперь 

осталось подсоединить аккумулятор к плате.  
 
Список использованной литературы: 
1. John Boxall. Arduino Workshop // San Francisco: No starch press. 2013. 372 p. 
2. David Erick Nelson. Snip, Burn, Solder, Shred //USA: No starch press. 2010. 360 p. 
3. Brian W. Arduino programming notebook //USA, California: First edition, august 2007. 

38 p. 
4. Michael Margolis. Arduino Cookbook // USA: O’Reilly, march 2011. 611 p. 
5.  Черничкин М.Ю. Большая энциклопедия электрика – М.: Эксмо. 2011, 257 c. 
6. Гололобов В.Н. С чего начинаются роботы? – М.: 2011, 157 с. 
 
 
УДК 62-529.7 
ВЕБ-САЙТ ЦЕНТРА ФТФ КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ РЭТ 
 

Сырлыбаев Канат Джумабекович 
o_lucky.kz@mail.ru 

Лаборант высшей категории УЛЦ ФТН ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель - Кульмамиров С. А. 

 
На современном этапе информатизации учебного процесса нашего университета в 

учебно-лабораторном центре (УЛЦ) возникла необходимость разработки совершенно новой 
модели организации проведения лабораторных занятий дисциплин специальности РЭТ. Это 
позволит создать для претендента бакалавриата информационно-образовательную среду для 
развития его творческих способностей и навыков освоения знания. 

Цельновойконцепции высшего образования нашего университета – это обучение 
будущего бакалавра в формировании свободной личности, которая ему нужна для 
решениявозникающих проблем при работе по специальности. Обращая внимание на 

mailto:o_lucky.kz@mail.ru
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развитие техники и новой технологии для образования и в том числе самообразования 
(дистанционное 
образование),необходимоотметитьширокоераспространениеинтернеттехнологийи различных 
программных приложений исервисов,чтопредоставляетпрактическинеограниченный доступ 
к огромному информационному мировому пространству[1]. 

Сайт нашего университета (www.enu.kz), где имеется информация о факультетах, 
кафедрах или другого подразделения, является неотъемлемой частью локального 
информационногопространства.С помощью сайта университета обучающийся имеет 
возможность оцениватьвыполнение учебного процесса своей специальности и делать свой 
выбор для дальнейшего продолжения освоения нового знания. 

В впервые созданном УЛЦ сейчас завершается работа по созданию собственного 
сайта центра, который должен стать важной частью информационногопорталауниверситета. 
Именно сайт УЛЦ теперь станет координаторомвнедренияновейших информационных 
технологий и инновации в учебный процесс бакалавриата. Относительно кафедральных 
сайтов университета роль сайта УЛЦ будет меняться с информационной поддержки к 
рабочему инструментуобучающегося [2]. 

Персонал центра видит следующие информационные задачи, которые должен решать 
создаваемый веб-сайт: 

1 Обеспечивать своевременный доступ обучающихся и преподавателей к 
обновляемой информации о деятельности центра. 

2 Предоставлятьсвободныйдоступкправовымдокументам,регламентирующим 
учебную деятельность (учебные планы, рабочие программы и т. д.). 

3 Организоватьвозможностьпереходанаразличныетематические образовательные 
сайты с помощью приводимых ссылок. 

4 Обеспечивать доступ к научным, методическим материалам (электронным УМК и 
Силлабусов дисциплин специальности РЭТ) и компьютерным средствам обучения. 

5 Создавать условия для использования новых технологий обучения (электронные 
семинары, вебинары, мастер-классы, дистанционное общение с преподавателями, 
технологии дистанционного образования). 

6 Поддерживать научное сотрудничество преподавателей и обучающихся 
(публикация научно-исследовательских тем, интерактивное взаимодействие). 

7 Обеспечивать непрерывный мониторинг деятельности УЛЦ. 
У руководства университета не будет вызывать сомнений, что веб-сайт УЛЦ в своем 

развитии должен стать для преподавателей важным инструментом в их деятельности по 
проведению лабораторных занятий. Дляобучающихся такой сайт может быть главным 
информационным окном для своего самообразования и интерактивного взаимодействия с 
преподавателями по своей специальности [3]. 

Первая версия сайта разрабатывается с участием всего персонала УЛЦ и 
сотрудниками отдела веб-сайта университета. С конца мая 2015 года бета-версия сайта будет 
доступна по ссылке со страниц кафедр на основном сайте университета (www.enu.kz). 

Приразработке указанной версии сайта учтены следующие разделы: 
1 Об учебно-лабораторном центре – включаетосновнуюинформациюоцентре, в том 

числе перечень преподаваемых дисциплин по ведению лабораторного занятия и контакты с 
преподавателями. 

2 История УЛЦ. 
3Персонал центра - с указанием закрепленных за лаборантами учебных лабораторий и 

преподавателями учебных дисциплин. 
4 Главные даты и события (новости, мероприятия). 
5 Расписание занятий и консультаций на текущий семестр учебного года. 
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6 Деятельность УЛЦ (с организацией доступа к электронным материалам, УМК и 
Силлабусам дисциплин).  

7 Выбранная стратегия УЛЦ и его международное сотрудничество по реализации 
университетских меморандумов. 

8Полезныессылки–ссылкинаразличныеэлектронные УМКД,интернет-сайтытематики, 
соответствующей деятельности УЛЦ. 

Сайт центра будет создаваться на основе интернет-сервисаGoogleSites, позволяющего 
быстро создавать сайты в режиме конструктора [4]. Данный сервис является бесплатным 
ипозволяет интегрировать разнообразные материалы, размещенные в интернете с помощью 
других сервисов (альбомы учебных материалов, презентации, видеоролики). Сайт в формате 
сервиса GoogleSites может выступить прототипом для создания интернет-страниц(сайтов)для 
каждой учебной лаборатории УЛЦ. 

 
Список использованных источников 
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Абоненттер арасында мультимедиялық байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік 

беретін мәліметтерді тарату желісінің интеграциясы, жаппай қолданылатын телефондық желі 
және мобильді телефондық желі қазіргі телекоммуникация дамуының маңызды тенденциясы 
болып табылады. Қазіргі уақытта пакетті желілер бойынша мәліметтерді таратуда 
мультимедиялық трафиктердің таралуы (бейне, дыбыс,мәліметтер) кең қолданысқа ие 
болуда. Бұл желілер абоненттер санының көптігіне қарамастан бір уақытта қолданылады. 
Осы желілердің өткізу жолағының бірлесіп қолданылуын ұйымдастыру үшін мәліметтерді 
тарату арнасының статистикалық тығыздалуы қолданылады. Осыған байланысты, пакетті 
желілер бойынша мәліметтерді тарату сапасының параметрлері кездейсоқ шама болады да, 
ал олардың мәндерін бағалау қиындық тудырады.  

Мультимедиялық мәліметтерді таратумен байланысты ұсынылатын қызметтің сапасы, 
әсіресе бұл мәліметтерді тарату (транспорттық байланысу) параметрлерінің сапасына 
қиыстырылған. Қазіргі кезде мультимедиялық мәліметерді таратудың параметрлерінің 
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сапасын бағалау және талдау қолға алынуда. Жалпы түрде бұл тапсырмалар шешімін 
таппаған, сол себептен де ол актуальді болып қала береді [1]. 

Қазіргі кезде кеңінен қолданысқа енген телекоммуникацияда тарату ақпараттары: 
мәтін, дауыс, бейне, мәліметтер. 1 - кестеде оларға талап етілетін өткізу жолақтары 
келтірілген.  

1 – ке с т е  Талап етілетін өткізу қабілеттері 
Қосымшалар Тарату типі Тарату 

форматы 
Тарату құрылымы Сығусыз 

тарату 
жылдамдығы 

Сығумен 
тарату 
жылдамдығы 

Сөз және 
әуен 

Телефония G.711 - 
G.723.1 

8 кбит/с * 8 бит 64 кбит/с 8-32 кбит/с 

Телеконференция  16 кбит/с * 8 бит 128 кбит/с 48-64 кбит/с 

CD-audio MP-3 44,1 кбит/с * 16 
бит 

705,6 кбит/с 128 кбит/с 

Бейне Қарапайым 
рұқсат етілген 
бейне 

SVGA 640 пикс/ сыз * 
480 сыз /с *   8 
бит/пикс 

2,458 Мбит/с 24-245 
кбит/с 

JPEG 720 пикс/ сыз * 
576 сыз /с * 16 
бит/пикс 

6,636 Мбит/с 104-830 
кбит/с 

Жоғары сапалы 
бейне 

 1280 пикс/ сыз * 
1024 сыз /с * 24 
бит/пикс 

31,46 Мбит/с 0,3-3 Мбит/с 

 
Жалпы жағдайда кейбір қызметтерде мультимедиялық трафик кездейсоқ процесстер 

түрінде көрініс табады. Уақыт бірлігіне сәйкес қызметті генерирлейтін, ақпарат 
блоктарының саны бар, B(t) – трафиктің лездік мәні болсын. Осы кезде көптеген жалпы 
жағдайларда B(t) кездейсоқ процессі  үлестірім функциясының тобымен анықталады, 
мұндағы 

                    (1) 
Практикада суреттеудің мұндай тәсілін қолдану қиыншылықтар тудырады (жалпы 

түрдегі тұрақсыз жүктеменің параметрлерінің сапасын бағалауды қамтамасыз ететін 
математикалық аппараттың құрылмағандығы,  үлестірім функциясының тобын 
адекваттыбағалаудағы қиыншылықтар). 

Мультимедиялық трафиктің параметрлеуі үшін ереже бойынша ITU-T кепілдемесімен 
анықталған сипаттамалардың қатары қолданылады. Бұл сипаттамалар кездейсоқ 
процесстердің B(t) интегралдық параметрлерімен суреттеледі, жүзеге асыру процесі 1- 
суретте көрсетілген [1]. 

Мультимедиялық трафик келесі сипаттамалармен ерекшеленеді: 
- трафик мәні (лездік, максимальды, шыңдық, орташа, минимальды), бит/с; 
- трафиктің шоғыры коэффициенті (пульсация); 
-шыңдық трафиктің орташа ұзақтығы; 
- байланыс сеансының орташа ұзақтығы; 
- трафик элементтерінің үлгісі; 
- дестенің максимальды, орташа, минимальды өлшемі; 
- сұраныс трафигінің қарқындылығы; 
Трафиктің шыңдық мәні орнатылған  шекті шыңдық мәнді арттырады. 
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Трафиктің максимальды мәні  – уақыт бірлігінде генерирленген ақпараттар 
блогының максимальды саны[2]. 

(2) 

мұндағы,  - байланыс сеансының ұзақтығы. 
 

 
1 – сурет.  Мультимедиялық трафиктің негізгі параметрлері 

 
Трафиктің орташа мәні - уақыт бірлігінде тудыратын ақпараттар блогының орташа 

саны. 
(3) 

мұндағы, T(s)- байланыс сеансының ұзақтығы. 
Трафиктің минимальды мәні  – уақыт бірлігінде тудыратын ақпараттар блогының 

минимальды саны. 
             (4) 

мұндағы,  - байланыс сеансының ұзақтығы. 
Трафик шоғыры коэффициенті К - трафиктің максимальды және орташа мәндерінің 

қатысымен анықталады,  
                                                        K = (5) 

 
Шыңның орташа ұзақтығы - аралық уақыттың орташа ұзақтығы мезетінде 

қызметтің шыңдық трафикті тудыру, 
 

                 (6) 
 

мұндағы, – байланыс сеансы кезіндегі шыңдық мәндердің саны, = 
- процесстің i – шыңдық ұзақтығы  i = , і – шыңдық басталған 

кезеңі,  і – шыңдық аяқталған кезеңі, бұл шамалар келесі теңдіктермен анықталады:  
                             (7) 
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Жоғарыда келтірілген параметрлер абоненттің қызметтік байланыс сеансының бір 
уақыттық мезетіндегі қызметке сәйкес қолданылады.  

Ұсынылатын қызметтің түрлеріне байланысты мультимедиялық трафиктің екі негізгі 
категориясы ерекшеленеді[2]: 

- Нақты уақыт мезетінде қолданушылар арасында ақпаратты тарату үшін ұсынылатын 
мультимедиялық қызметтердің нақты уақыттағы трафигі; 

- Электронды пошта, құжаттарды тарату, виртуальды терминал, алыс қашықтықтағы 
мәліметтер базасына рұқсат және тағы да басқа қазіргі телекоммуникациялық желілердің 
дәстүрлі орналастырылған қызметтерінен құрылатын жалпылама мәліметтердің трафигі. 

Нақты уақыттағы трафикті тудыратын қызметтер сапасының мысалы негізінде 
келесілерді келтіруімізге болады [3]:  

- IP – телефония; 
- жоғары сапалы дыбыс; 
- видеотелефония; 
- дәстүрлі мединициналық қызмет ету ( диагностика, мониторинг, консультация); 
- видеомониторинг; 
- видеоконференциялық байланыс; 
- кең таралымды видео; 
- цифрлық теледидар; 
- радио тарату және теледидарлық бағдарламалар. 
Мультимедиялық қызметтің негізгі түрлеріне анықталған кідірістің, джиттердің, 

байланысты орнатуға кететін уақыт, байланысты орнату ықтималдығы, байланыстың ажырау 
ықтималдығының мүмкін мәндері 2 - кестеде көрсетілген. 

 
2 - к е с т е. Мультимедиялық қызмет сапасы параметрлерінің мүмкін мәндері 

Мультимедиялық 
қызметтің типтері 

Мультимедиялық трафиктің параметрлері 
t(cn),c P(rj) T,(mc) P(ra) Jt, (mc) 

IP – телефония 0.5-1 10-3 25-500 10-3 100-150 
Видеоконференция 0.5-1 10-3 150 10-3 30-100 
Сұрау бойынша 
цифрлық видео 0.5-1 10-3 150 10-3 30-100 

Әдеттегі мәліметтерді 
тарату 0.5-1 10-6 50-1000 10-6 --- 

Теледидарлық таралу 0.5-1 10-8 1000 10-8 --- 
Қорыта келе, қазіргі кезде мультимедиялық мәліметтерді таратумен байланысты 

ұсынылатын қызметтің сапасы, параметрлерінің сапасын бағалау басты мәселе. 
Мультимедиялық қызметтің сапасына елеулі түрде ықпал ететін кодалау түрлері және 
параметрлерінің сапасын қадағалау. Қазіргі телекоммуникациялық желінің дамуының негізгі 
тенденциясы мультимедиялық, сонымен қатар басқа да қызмет түрлерін қолдау қөрсетуі 
болып табылады.  

 
Қолданылған әдебиеттер 

1. Таненбаум Э., Величко В.В., Субботин Е.А., Шувалов В.П., Ярослафцев А.Ф. 
Телекоммуникационные системы и сети. Том 3. М.: Горячая линия – Телеком, 2005, 592 с. 

2. Ветогин Д., Ратушнек А., Смирнов М., Юнин В. Методы сжатия данных. 
Устройство архиваторов, сжатия изоброжений и видео, - М.: ДИАЛОГ – МИФИ, 2003, 384 с. 

3. Попова А.Г., Панов А.Е. Сравнительный анализ способов коммутации для 
обеспечения услуг мультимедия. Системы управления сетями телекоммуникаций//МТУСИ. 
М., 2002, 69-75 с. 

 



167 

 

 
УДК 621.391 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

 
Таңбаева Салтанат Асқарқызы 

tanbayeva.s@mail.ru 
магистрант кафедры «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – Сеилов Ш.Ж 

 
По мере роста потокового трафика, на мультисервисных сетях связи (МСС) возникает 

проблема задержек пакетов. Эти задержки приводят к ухудшению качества предоставляемых 
услуг. Взаимодействие между собой  различных операторов выявила проблему обеспечения 
качества «endtoend» - «clienttoclient», так называемую проблему обеспечения сквозного 
качества от абоненета одного оператора  до абонента другого оператора. Учитывая, что 
используемые технологии, и соответственно, качество предоставляемых услуг на различных 
сетях различается, вопросы обеспечения «сквозного» качества при повсеместном 
использовании IP-технологий становятся актуальными. Большое внимание данной  проблеме 
уделяет Международный Союз Электросвязи (МСЭ). В МСЭ созданы комитеты по изучению 
проблем  обеспечения качества  услуг телекоммуникаций.  

В настоящее время составтрафикапередаваемого в МСС, как корпоративного уровня, 
так и уровня национальных операторов связи заметно меняется как качественно, рис.1, так и 
количественно, рис. 2. 

С целью обеспечения качества услуг и удовлетворения требований пользователей, 
операторы широко внедряют технологию QoS.  QoSне является просто технологией, это 
услуга, которая еще учитывает и бизнес-процессы взаимодействующих сетей.  

 

 
Рисунок 1. Тенденция роста SMS и OTT трафик (в млрд.) [1] 

 
Задача обеспечения  качествав мультисервисных сетях заключается в обеспечении 

гарантированного и дифференцированного обслуживания сетевого трафика путем контроля  
использованияресурсов и загруженности сети при транспортировке потока данных. 

Технология QoS должна обеспечивать сквозную гарантированную передачу 
различных типов данных, включая видео, мультимедиа и голоса, на основе механизмов 
распределения ресурсов, коммутации, маршрутизации, механизмов обслуживания очередей 
и отбрасывания пакетов. 

mailto:tanbayeva.s@mail.ru
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В качестве первого шага к решению задачи обеспечения качества услуг необходимо 
определить небольшой набор измеряемых параметров, характеризующих качество сервиса и 
возможности поставщиков сетевых сервисов - сервис-провайдеров. К таким параметрам 
относятся  следующие [2]: 

− готовность предоставляемого сервиса (service availability).  Определяет 
надежность соединений пользователей с сервис-провайдером;                                                                                 

− задержка (delay). Характеризует интервал между приемом и передачей пакетов;                          
− вариация, или флуктуация, задержки (jitter). Параметр, описывающий 

возможные отклонения от времени задержки при передаче пакетов;                                        
− производительность, или пропускная способность (throughput) — скорость 

передачи пакетов в сети; выделяют среднюю (average rate) и пиковую (peak rate) скорости; 
− скорость потери пакетов (packet loss rate) — максимальная скорость, на 

которой пакеты могут быть отвергнуты во время передачи по сети; потеря пакетов обычно 
происходит вследствие перегрузок сети (congestion). 

В настоящее  время разработаны следующие сервисные модели QoS, а именно, 
модель лучшей возможностиBestEffort, модель интегрированных сервисовIntegratedservice и 
дифференцированного обслуживания Differentiatedservice. 

Модель лучшей возможности характеризуется без выделения отдельных классов 
трафика и использованием всех доступных ресурсов. В данной моделе считается, что 
оптимальным решением обеспечения качества обслуживания считается увеличение 
пропускной способности. Однако, некоторые типы трафика, такие как голосовой трафик, 
имеют очень высокую чувствительность к задержкам пакетов и вариации скорости их 
прохождения. Модель лучшей возможности даже при наличии больших резервов допускает 
возникновение перегрузок в случае резких всплесков трафика [3]. 

Модель интегрированных сервисов обеспечивает сквозное (End-to-End) качество 
обслуживания, гарантируя необходимую пропускную способность. В качестве сигнального 
протокола, использующего для передачи требований сквозного обслуживания, был 
предложен протокол резервирования ресурсов (ResourceReservationProtocol- RSVP). Модель 
IntServ требует обеспечения гарантированного качества обслуживания для каждого 
отдельного потока трафика в масштабах Internet [4]. Учитывая тот факт, что на сегодня в 
каждый момент времени в Internetсуществуют тысячи потоков трафика, объем информации, 
который должны поддерживать маршрутизаторы, может быть запредельно большим. Это 
означает наличие практически неизбежных проблем, связанных с масштабированием сети, 
поскольку объем передаваемой информации, который следует поддерживать 
маршрутизаторам, увеличивается пропорционально росту числа потоков трафика. Несмотря 
на возможности протоколов группы IntServ в плане обеспечения требуемых показателей 
QoS, реализация и развертывание методов интегрированного обслуживания связаны с 
определенными трудностями, особенно в территориально распределенных сетях. 

Модель дифференцированного обслуживания обеспечивает QoSна основе 
распределения ресурсов в ядре сети и определенных классификаторов и ограничений на 
границе сети, комбинируемых с целью предоставления требуемых услуг. В этой модели 
вводится разделение трафика по классам, для каждого из которых определяется свой уровень 
QoS [5].  

Необходимо отметить те факторы, которые затрудняют управлением качеством в 
современных сетях связи: 

− особенности восприятия пользователем мультимедийной информации и 
различие пользователей по классам обслуживания; независимое развитие уровней:  

− не всегда на уровне услуг можно учесть влияние факторов физической среды и 
инфраструктуры, процедуры совместимости отдельных сетей и/или сегментов сети; 

− появление новых видов трафика и новых требований к услугам; 
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Рисунок 2. Тенденция роста мобильных приложений [1] 

− использование операторами традиционных механизмов QoS и политик 
обеспечения качества; 

− создание непредсказуемых нагрузок на сеть приложениями операторов услуг и 
ОТТ; 

− мобильность пользователя: смена сетей доступа, географическое перемещение; 
− компьютеризация телекоммуникационных устройств и их подверженность 

угрозам (вопросы информационной безопасности); 
− отсутствие механизмов обратной связи и независимой оценки качества на 

стороне пользователя[6]. 
Таким образом,  в настоящее время все большее распространение получают 

мультисервисные сети, характерной особенностью которой является неоднородность 
трафика. Однако, на сегодняшний день не существует единой модели обеспечения качества 
обслуживания, удовлетворяющий одновременно всем требованиям  мультисервисных сетей. 
Можно с уверенностью сказать, что вопросы обеспечения качества обслуживания в МСС не 
будут решены для всех пользователей одинаково и требуют долгосрочного изучения состава 
и структуры трафика мультисервисных сетей.  
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 Важной задачей прогнозирования характеристик распространения радиоволн в 

ионосферных каналах является многообразие физических процессов, протекающих в 
ионосфере, и, как следствие этого, практически невозможно абсолютно точно предсказать 
характер изменений параметров сигнала в приемнике. Проблема нахождения оптимальных 
рабочих частот и установления качественного сеанса остается по-прежнему актуальной, 
поскольку распространение радиоволн в данной среде существенно зависит от текущих 
параметров ионосферы [1].  

 Ионосфера представляет собой ионизированный газ, 
электродинамическиепараметрыкоторогоопределяютсядвижениемэлектроновиионов в 
пространстве, движение которых описывается дифференциальными уравнениями. 
Математическую основу составляют уравнения Максвелла для плазменной среды. 

 Рассмотрим электродинамические уравнения Максвелла [2]:  
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где E , H  – векторы напряженности электромагнитного поля, D  – вектор 
электрической индукции, B – вектор магнитной индукции, j – вектор плотности тока. 

Тензор диэлектрической проницаемости плазменной среды выражается [3]:  
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здесь cω  – циклотронная частота, рω – плазменная частота, ω  – круговая частота. 
 В данной работе требуется найти аналитическое решение уравнений 

Максвелла для плазменной среды при случае проникновения волны в плазму и 
распространения в ней.  

 Тензора диэлектрической проницаемости (2) можно использовать при 
рассмотрении воздействия на плазму электромагнитной волны, закон дисперсии которой 
определяет уравнение (3) [3, с. 43]: 
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.2 ε=N (3) 
 
где N=kc/ω–показатель преломления.  
 Рассмотрим два случая:  
 1) в области частот ω << рω диэлектрическая проницаемость отрицательная 

( 02 <N ), поэтому для электромагнитной волны с такой частотой коэффициент преломления 
оказывается чисто мнимым, и поперечная волна не может распространяться в плазме.  

 2) если ω >> рω тогда электромагнитные волны могут проникать в плазму и 
распространяться в ней, так как .02 >N  

 В этом случае (2) примет вид [4] :   
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 Фурье-трансформанты волновых функций [5]: 
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где:  
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 Компоненты векторов плотности тока записываются в виде: 
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Таким образом мы можем записать выражения для векторов напряженности 

электромагнитного поля (6) в анизотропной среде: 
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где zzzzz kk eee ),(==k , ze – единичный вектор. 
 При учтении обратного преобразования Фурье и использовании свертки, мы 

можем записать аналитическое решение уравнении Максвелла [5]: 
,*1 JMU −=                                                         (7) 

где 
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U ,        М-1–  обратная матрица, 
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где 
),,( 321 yyy=y ,  ),,( 321 xxx=x . 

 Таким образом, с помощью (7) записываем векторы напряженности 
электромагнитного поля:  
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 Волновые потенциалы: 

r
rik )exp(

4
1 0

0 π
−≡Ψ ,     

r
rikn

z ′
′

−≡Ψ
)exp(

4
1

1

ε
ε

ε
ε

π
,  εεε 10

''
2 *)1/( ΨΨ−≡Ψ z . 

 Полученные решения (8)-(9) соответствуют с решениями [6], 0=µj . 
 Таким образом, мы получили решение для векторов напряженности 

электромагнитного поля для плазменной среды, когда циклотронная частота намного больше 
плазменной частоты волны. Полученные результаты играют важную роль в исследовании 
процессов распространения электромагнитных волн в ионосфере, которая влияет на качество 
радиосвязи и являются актуальной на сегодняшний день. 
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Әртүрлі табиғи және жасанды біртекті емес орталарда электромагнитті толқындардың 

сәулеленуі мәселесі, сондай-ақ, мұндай антенналардың сипаттамаларын есептеудің 
адекватты теориялық үлгісін жасап шығару, әлі күнге дейін радиофизиканың өзекті 
міндеттерінің бірі ретінде қарастырылады. Электромагниттік толқындардың сәулелену 
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мәселесі ауқымды, әрі көпқырлы болғандығы сондай, практикалық қолданысына қарай ол 
ерекше теориялық тұрғыдан қарастыруды қажет етеді.  

Киральды орталарды зерттеу барысындағы алынған теориялық нәтижелердің кең 
ауқымына қарамастан, әлі күнге дейін қолданбалы маңызы зор қарапайым ықшамдалған 
киральді орта үшін Грин функциясының шешімі әлі есептелмеген. Сондықтан, мақаланың 
өзектілігі қазіргі кезде телекоммуникацияда киральді орталарды пайдалану антеннаның 
өлшемдерін айтарлықтай кішірейтіп қана қоймай, сонымен қатар бағытталу диаграммасын 
жақсартуға, өткізу жолағын және сәулелендірудің көрсеткіштерін ұлғайтып, құрылымының 
сапалық жаңа көрсеткіштерін алуға мүмкіндік береді. 

Телекоммуникация есептері үшін киральді ортада Грин функциясын есептеп шығару 
мақаланың негізгі мақсаты болып табылады. 

Қойылған тапсырма: киральді ортада Максвелл теңдеулерінің шешімі негізінде Грин 
функциясының үш толқындық сандары арқылы киральді ортада үш түрлі жылдамдықтардың 
болуы мүмкін екенін есептеп шығару. 

Қарастырылып отырған киральді ортада электромагниттік өрісті анықтау үшін 
қолданылатын бастапқы теңдеу жүйесі стационарлы процесске арналған Максвелл теңдеулер 
жүйесі [1]. Есептің қойылымы: 

                                                                                                            
(1) 

 
(1) Теңдеулер жүйесін келесі матрицалық түрде жазуға болады: 

(2) 

 
мұнда: 

,              

                                      (3) 

мұнда: 

,                  

Фурье түрлендіруінен кейін   

 
                 (4) 

 
 

матрицаның анықтауышы төменде көрсетілген: 
               (5) 
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Жаңа белгі енгіземіз: 
                                                 (6) 

 (6) теңдеуді келесі жай бөлшектер арқылы өрнектейміз: 
          (7) 

 

 
Грин функциясын(7) - өрнекті кері Фурье түрлендіруі арқылы  табамыз: 

,(8) 

бұл Грин функциясы белгілі болғандықтан(8) өрнекті Гельмголц операторының Грин 
функциясы үшін: 

 
жоғарыдағы өрнекті пайдаланып, (8) өрнекті келесі түрде жазамыз: 

 
мұнда:  
(9)өрнекті келесі түрде көрсетуге болады: 

(10) 

 – киральді орта үшін Грин функциясы.  
(6)-теңдеуден функциясы келесі теңдеуді қанағаттандыратынын көреміз: 

, 
– Дирактың дельта функцииясы. 

Қойылған мақсатты орындау барысында келесі міндеттер шешілді: 
Киральді орталар үшін Максвелл теңдеуінің Грин функциясының шешімдері 

есептелінді. Жалпылама функциялар теориясының көмегі жәнеФурье түрлендірулері арқылы 
Грин функциясының нақты өрнектері шешілді. Грин функциясының үш толқындық сандары 
арқылы киральді ортада үш түрлі жылдамдықтардың бар екені дәлелденді. Қортып 
шығарылған Грин функциясы электромагнитті толқындардың киральді ортада таралуының 
кең есептер классын қарастыруға, атап айтқанда оптикада, антенна фидерлік құрылғыларда, 
метаматериалдар үшін үлкен мүмкіндік береді. 
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Интернет-вещание(internet-broadcasting) включает в себя передачу по сети Интернет 

видео- и аудиоинформации. Вещание может осуществляться в потоке (streaming), что 
является неким подобием прямого эфира в эфирном, кабельном и спутниковом телевидении. 
Кроме того, вещание может осуществляться по запросу (оndemand), что можно условно 
сравнить с просмотром записанной ранее программы. Отметим, зачастую в Интернете 
используется сочетание двух видов вещания - в потоке и по запросу. Кроме этого, многие 
сайты используют телевизионное и радийное интернет-вещание вместе с публикацией 
текстовых и фотоматериалов, что является продуктом конвергенции. Подобные сайты 
предлагается обозначить как интернет-каналы.  

За последние годы в системе СМИ нашли свое место и  утвердились бизнес модели  
интернет-изданий. В настоящее время, заметен бурнный процесс развития в Интернете теле- 
и аудио вещания, которая рассматривается как традиционная система СМИ наряду со всеми 
разновидностями интернет-изданий (интернет-газета, интернет-журнал, интернет-портал и 
другие производные) будет дополнена интернет-радио и интернет-телевидением. В данной 
работе представлен  анализ концептуальной модели технологии организации интернет-
вещания. 

Технология организации интернет-вещания.В основном в сетях IPTV (Internet Protocol 
Television) используются следующие типы архитектуры передачи: unicast, multicast и 
broadcast[1]. 

Unicast (одноадресная передача)предусматривает индивидуальную доставку потока 
видео- и аудиоинформации каждому отдельному абоненту. С технической точки зрения это 
реализуется достаточнопросто, но отправку видео- и аудиоинформации одного и того же 
канала с вещательного сервера в этом случае приходится дублировать для каждого 
абонента,запрашивающего его просмотр. Это приводит к неэффективной загрузке 
транспортной сети и высокой нагрузке на сервер.Схема подключения к сети Интернет и 
организация вещания представлена на рис. 1. В данном случае мониторинг 
ведетсяразличными программными средствами. 

Broadcast (вещание всем) предусматривает то, что один и тот же IPTV-канал 
передается всем подключенным к сети абонентским устройствам. Ресурсы абонентских 
приставок загружаются при этом обработкойбольшого количества ненужных в данный 
момент видеопакетов. Помимо абонентских приставок в таком режиме перегружаются и 
сетевые маршрутизаторы,которые и так обычно работают с высокой нагрузкой.  

Multicast (многоадресная передача)наиболее распространенная технология IPTV-
вещания. В этом случае с сервера передается только одна копия ТВ-потока, который 
доставляется всем абонентским устройствам, пославшим запрос на его получение. 
Важныммоментом multicast передачи является  то, что она не предполагаетотправки 
абонентских запросов на вещательный сервер - они доходят лишь до ближайшего 
маршрутизатора, на который в данный момент уже поступает требуемый ТВ-поток. Для этой 
целииспользуется протокол IGMP. 
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                  Рис. 1. Схема unicast вещания 
Схема multicastвещания представлена на рис.2. В данном случае есть источник 

multicastпотока и посредством маршрутизатора и коммутаторов потокпринимают клиентские 
приставки STB. Вещание реализуется через протокол UDP. Особенность построения данной 
архитектуры сети позволяют с легкостью вести мониторинг multicastпотока с помощью 
маршрутизатора и коммутаторов. 

 

 
Рис. 2 .Схема multicast вещания 

В данном случае есть источник multicastпотока видео- и аудиоинформации и 
посредством маршрутизатора и коммутаторов поток принимают клиентские приставки STB. 
Вещание реализуется через протокол UDP. Особенность построения данной архитектуры 
сети позволяют с легкостью вести мониторинг multicastпотока с помощью маршрутизатора и 
коммутаторов. 

Multicastпередача видео- и аудиоинформации имеет ряд недостатков[2]: 
- не поддерживает такие функции, как пауза, возвратили быстрая перемотка 
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контента. Их можно реализовать только средствами абонентского приемника;  
- абонентампредоставляется ограниченный выбор - как и в классических 
вещательных сетях, настроиться на прием программ, вещаемых в сети в текущий 

момент; 
- сеть должна быть построена на маршрутизаторах с поддержкой multicast. Более 
того, все компоненты сети на пути от сервера к абоненту должны понимать язык 

multicast’a; 
- повышение загрузки маршрутизаторов. Помимо переадресации трафика на 

нужные 
порты они начинают выполнять разные дополнительные функции, такие как 

тиражирование видео потоков и контроль передачи нескольких копий. 
- Блокировка multicast трафика - устройства обеспечения безопасности, 

например, 
брандмауэры, часто конфигурируются на блокировкуmulticastприложений.  
        Виртуальный макет интернет вещания.Дляформированиястатистикиактивности 

пользователей IPTVбыл разработан макет, представленный на рис. 3. С помощьюданного 
виртуального макетапрограммнымисредствами собираютсяразличные данныеоб активности 
пользователей и будут определяться требования к параметрам технических  средств системы 
учебного образовательного интернет вещания  ЕНУ им.Л.Гумилева.  

 
Рис.3 Схема виртуального макета вещания 

Макет состоит из таких компонентов, как устройство вещания (в нашем случае был 
взят TV-тюнер), серверавещанияи несколькихкомпьютеров, подключенных в локальную 
сетьи выполняющих роль клиента[3]. 

Вещание TVсигнала в сетьосуществляется(по протоколу HTTP) с помощьюTV-
тюнера, который подсоединен к серверной машине под управлением операционной системой 
MicrosoftWindowsServer2008 R2. Прием потокового сигнала на клиентских станциях 
осуществляется с помощью IPTVPlayer. Для вещания на клиентские станции был создан 
файл Playлиста формата M3U. 

Авторы для организации вещания  учебных образовательных программ “Интернет 
ТВ” предполагают использовать схему вещания, изображенную на рис. 4.  

Основными элементами системы учебного образовательного интернет вещания  ЕНУ 
им.Л.Гумилева будут кодировщик,  видео и прокси сервер. 

Видеокамера подключена к кодировщику (обычно это мощный ноутбук с GNU/Linux 
и VideoLAN Client) по порту Fire Wire, который обеспечивает низкую задержку поступления 
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видеоданных. Кодировщик преобразует данные с видеокамеры в поток, для трансляции в 
Интернет (уменьшает размер видео кадра, устраняет аудио шумы, сжимает кодеками 
(h.264/AAC, DIV3/MP3 и другие)), заключает в транспортный протокол (MPEG-TS, ASF и 
т.п.) и производит передачу через узкий (от 384 кбит/с) Интернет канал (ADSL, 3G, WiMAX, 
WiFi, Ethernet и др.) на видео прокси-сервер. Благодаря тому, что от кодировщика исходит 
всего один низкоскоростной поток производить съемку можно даже в обычых аудиторных 
условиях, без громоздкого спутникового оборудования, а с использованием портативной 
камеры и нетбука со встроенным 3G адаптером[4]. 

 

   Рис. 4. Схема вещанияобразовательного Интернет ТВ 
Прокси-сервером обычно выступает сервер (или множество серверов), подключенный 

к широкому (100 Мбит/с исходящий канал и более) Интернет каналу. На нем также 
установлены GNU/Linux и VideoLAN Client. Основной задачей данного сервера является 
получение потока от кодировщика и ретрансляция его пользователям сети Интернет. Также 
данный сервер выполняет функции межсетевого экрана (файервола) и сбора статистики.  

Необязательным, но важным элементом системы трансляции, является веб-сервер. Он 
содержит страницы, на которых размещен код плеера. Это дает возможность студентам - 
посетителям сайта смотреть прямые трансляции прямо на веб страницах, оставлять свои 
комментарии в реальном времени без использования каких-либо дополнительных 
программных компонентов, помимо браузера.  

Для того чтобы просматривать видео трансляции лекций, необходимо иметь 
входящий Интернет канал от 384 кбит/с и устройство, способное проигрывать передаваемый 
видео поток программно или аппаратно. На сегодняшний день к таким устройствам 
относятся персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, КПК и даже современные сотовые 
телефоны. 
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1. Несовершенностьтождества Эйлера 
Обозначим через ( aa IE , ) набор экстенсивных и интенсивных термодинамических 

переменных, соответственно, aa E
I

∂
Φ∂=  ( b

aba II δ= ) где )( aEΦ  некоторый 

термодинамический потенциал. Соответственно первый закон термодинамики примет 
следующий вид:  

 .= a
a EI δδΦ  (1) 

Функция Φ  имеет важное значение для определения термодинамических свойств 
рассматриваемой системы и ее фазовых переходов. Во многих термодинамических системах, 
Φ  по видимому, однородно относительно какого-либо другого множества обширных 
переменных  [2], которую мы обозначили a'E ,что в целом отличается от множества aE  по 
условиям первого закона (1). В самом деле есть случаи, когда Φ  не является однородным 
для всех случаев. В большинстве случаев, представляющих интерес, переменные aE ′  
являются степенными функциями aE : apaa' EE )(=  (нет суммирование по a ), где ap  
зависит, очевидно, от a . Было показано, что ap  также зависит от β :  

 ).(βaa pp ≡  (2) 

 Таким образом, если Φ  является однородным в aE ′  степени где β : 
)(=)( aa EE ′′ ΦΦ βλλ , то тождество Эйлера читается как 

  (3) 

  (4) 

где мы использовали 1)(=/ −∂∂ ′ apa
a

aa EpEE  (без суммирования по a ). Таким образом, 
мы имеем  

 ./ aa EE ∂Φ∂≠Φβ  (5) 
 На основании этого комментария мы изменим результаты для решений черных дыр 

Рейсснера-Нордстрёма и Керра в формализме ГТД. Это означает, что теперь мы должны 
пересмотреть новый набор aE  таким образом, что Φ  был однородным. 

2. ГТД черных дыр любой размерности 
 Первым нестационарным точным решением уравнений Эйнштейна в общей теории 

относительности с максвелловским полем является черная дыра Райсснера-Нордстрёма. 
Будем считать, что единственная не нулевая компонента силы поля µνF  соответствует 
электрическому полю с точечным зарядом в статическом четырехмерном многообразии. В 
черной дыре Райсснера-Нордстрёма, имеет место фазовый переходной режим "Хокинг-
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страницы" (здесь под страницей подразумевают полосу в котором теплоемкость принимает 
стабильное или нестабильное состояния, т.е. это переход в область за или перед критической 
точкой когда C > 0  или C < 0 ), который изменит тип системы фазового перехода второго 
рода. Одной из главных объектов программы ГТД дает четкое понятие по изучению 
структуры такого перехода. Как известно метрика инвариантности Лежандра соответствует 
термодинамическому фазовому пространству и определяется уникально  Римановой 
метрикой задающиеся как [1]:  

 ,)(2= baba
ab

baab
abG

I dIdIdEdEdIdEIEG +++Θ δδ  (6) 

 

 ,)()(2= dc
cd

ba
abG

II dIdEIEG δδ+Θ  (7) 

 где 
G

Θ  является 1-формой Гиббса. Этот подход работает в нескольких системах 

химических реакций с черными дырами.  
 Если перейдем в четырехмерное пространство-времени, у нас будеть больше 

возможностей, для того чтобы иметь больше степеней свободы для черных дыр.Например 
для размерности n=5у нас есть два параметра вращения. Так, мы можем иметь более точные 
решения в высших измерениях из-за того факта, что более высокие размерности обеспечить 
больше степеней свободы для нас. В данной работе планируем изучать многомерные черные 
дыры Керра и Райсснера-Нордстрёма с помощью ГТД. Основная мотивация состоит в том, 
как найти метрику ГТД, если мы заново создадим новые обширные параметры [2]. Главной 
критикой является основная потенциальная функция Φ  не являющейся однородной 
функцией второго рода, так что мы вычислим следующее выражение: 

 .2Φ≠
∂

Φ∂
a

a

E
E  

Таким образом, термодинамика сохраняет тот же вид, но в связи с вышеприведнным 
фактом метрики ГТД будут изменены. 

3. Черная дыра Райсснера-Нодстрйма любой размерности 
Основное уравнение для энтропии читается как:  

 .
2
11=),( 2

D

M
q

D
MMQMS 








++  (8) 

Используя уравнение (8), получаем функцию массы[2] 

 ,
4
1

2
=),( D

D

S
q

D
SqSM +  (9) 

 Для термодинамики d -мернойзаряженной черной дыры Райсснера-Нордстрёма[5], 
считаем что, можно применить ту же процедуру [3], и предполагая, что 

),(=),( Qp
SpQp

Sp QSMQSM βλλλ  находим ββ /=)( DpS , ββ 1/=)(Qp [4]. Если выберем 1=β , 
это приводит к 1=Qp , DpS = . Применив  (4) получаем QDTSDM φ+=  с QSMT )/(= ∂∂ , 

SQM )/(= ∂∂φ [2]. В этом случае, не возможно иметь для всех значения SQ Pp = . Обозначим, 

что }=,{= 2QqME a . Имеется единственная возможность написать метрику 

вФ=Sпредставлении. Поскольку метрика для M=Φ  особая, из-за этого факта, что 0=2

2

q
M

∂
∂ . 

Таким образом, вычислим метрику только в представлении энтропии. Используя 
определение метрикиГТД, имеем следующее выражение 
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 ( ) ( ) ( )( ) ,)
4
1()224421/22(= 22

22
12

dq
ZE

dM
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AqMDMDxxMMg
D

II
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∆
⋅

Γ
−

−++
−

 (10) 

 
где  

 ( )
( ) 2

22=
MD

qMDx −   

 ( ) ( ) ( ) 222222 244222244= MDxMDDqqMDxqMDxA ++−+−+−   
 
 ( )( ) ( )32223 222= xqMDMDB +−   
 

 ( ) ( ) ( )( )qMDMDxxMM
D

224421/2= 22
1

−++Γ
−

  
 

 ( )
( ) ( )xMD

MD
qMDE 222= 22
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−  

 ( )
( ) ( ) ( )( ) 3222
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2

2222= DqMDMx
MD

qMDZ −+
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 ( ) ( )( )( ) 1

21/222=
−

+−+∆
D

xMMxDxD   
 
 Кривизна Риччи читается:  

                                                                         (11) 

 (12) 
 

                        (13) 
   
 Исходя из рисунка 1 приведденой ниже можно сказать что структура сингулярности 

определена корректно и мы имеем некоторое количество сингулярности.  
4. Корректировка ГТД для d-мерной черной дыры Керра  
 Для метрики Керра, как было показано в[2], ),( JSM  определяется по формуле:  

 2)1/(
2

2

]4[1
4

2=),( −+
− dD

S
JSdJSM  (14) 

и является однородным в ( DD JS , ) степени 1 (или что то же самое: однородной в 
( JS , ) степени D ). Это означает, что мы должны принять экстенсивные параметры одну из 
этих наборов:  

 .=,=,=,= 2121 JESEJESE DD  
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Рисунок 1. Скаляр Риччи для метрики ГТД в представлении энтропии. 
 
Единственное изменение благодаря тождеству Эйлера в данном случае:  

 .2Φ≠
∂

Φ∂
a

a

E
E  

Для того чтобы понять, почему так произошло, нужно пересмотреть методологию [2] 
для метрики Керра. Предположим, что ),(=),( JpSpJpSp JSMJSM βλλλ . Для определения в 

зависимости от Sp , Jp  оценим правую сторону (14) в точке ( JS JpSp 1/1/ ,λλ )  

 2)1/(
22/

22/
/ ]4[1 −+ d

Sp

Jp
DSpD

S
JS

λ
λλ  (15) 

которая стновится равной ),( JSMβλ . Это приводит к  
   или    (16) 
 Это особый случай, когда все ap  равны. Если выберем 1=β , то получаем 

Dpp JS ==  и приходим к условию 
 ),(=),( DDDD JSMJSM λλλ  (17) 
 и если мы выберем D=β , получаем 1== JS pp , и мы придем к  
 ).,(=),( JSMJSM Dλλλ  (18) 
 Обе последние уравнения являются правильными и приводят к тому же тождеству 

Эйлера [2], которые могут быть проверены по оценке ее правой части с помощью выражении 
SMT ∂∂ /=  и JM ∂∂Ω /=  приведенные в уравнении (42) из  [3]. Пользуясь этим выражением 

из ),(= DD JSMΦ  и с использованием первого набора из экстенсивных параметров 
4=,==,== 21 dJjESsE DD , мы получим следующую метрику IIg :  

 ).(
)416(

7
= 2

3/2

5/4
2

3/43/2
dj

j
sds

s
j

js
sjs

g II −
+

+
 (19) 
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 При вычислении скаляра Риччи мы находим что 0=R . Таким образом, из данного 
метода не удалось найти какую-либо информацию о сингулярности. При этом другие 
подходы или другие показатели Дэвиса будет предоставить более подробную информацию. 

 
Список использованных источников 

1. Quevedo H.Geometrothermodynamics // Journal of Mathematical Physics, 2007 № 48, ID 
013506.  

2. Mustapha Azreg-A¨ınou. Geometrothermodynamics: Comments, critics, and supports. 
arXiv:1311.6963.  

3. BravettiA., MomeniD., MyrzakulovR., and QuevedoH.Geometrothermodynamics of 
higher dimensional black holes // General Relativity and Gravitation 2013№45 (8). Р. 1603-1617  

 
 
УДК 524.83. 

),( mLRf ГРАВИТАЦИЯСЫ ТУРАЛЫ 
 

Базылжанова Анар Мухамадиқызы 
anara.bazylzhanova@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ теоретикалық «физика» мамандығының 4-ші курс 
студенті, Астана, Қазақстан.  
Ғылыми жетекшісі – Ержанов К. К  

 
Біз ),( mLRf гравитациялық модельдің түрін ерікті Риччи функциясының R  скаляры 

мен mL  Лагранжианнан тұрады деп болжаймыз. Біз формализм метрикасында гравитациялық 
өрістің теңдеуін, сонымен қатар энергия-импульс тензорының ковариантты 
дивергенциясынан шығатын сынамалы бөлшектердің қозғалыс теңдеуін аламыз. Сынамалы 
бөлшектердің қозғалыс теңдеуі жеке жағдайда вариациялық жолмен алынуы мүмкін.  

Біздің мақсатымыз скаляр Риччи ерікті функциясы мен өрістің Лагранжиан 
тығыздығының вариациялық принципінен шығатын өріс теңдеуімен анықталатын 
гравитациялық өріс деп болжалынған Эйнштейн-Гильберт әсерінің максимальді ұлғаюын 
және сынамалы бөлшектердің қозғалыс теңдеуін қарастыру. 

 Модификацияланған гравитация теориясының  әсері келесі түрде болады деп 
болжаймыз: 

xdgLRfS m
4),( −= ∫   (1) 

Осындағы ),( mLRf  скаляр R -дің ерікті Риччи функциясы және лагранжан 
тығыздығының сәйкес мәні   болып табылады. Энергия-импульс тензоры келесідей түрде 
болады: 

µνµν δ
δ

g
gL

g
T m )(2 −

−
−=   (2) 

mL  Лагранжиан тығыздығы тек µνg тензор метрикасы компоненттеріне ғана тәуелді 
деп болжасақ, алатынымыз: 

µνµνµν g
LLgT m

m ∂
∂

−= 2   (3)                                                       

Гравитациялық өріс S  әсерін µνg тензор метрика компоненттеріне қатысты өзгерте 
отырып, алатынымыз: 
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xdggLRfgg
g
L

LRfRLRfS m
m

mLmR m

4]),(
2
1),(),([ −−+= ∫ µν

µν
µν

µν δδ
δ
δ

δδ              (4) 

мұнда RLRfLRf mmR ∂∂= /),(),(  және mmmL LLRfLRf
m

∂∂= /),(),(   деп белгілеу 
енгіземіз. Скаляр Риччи вариациясы мына түрде болады: 

ГГggRRgR )()( λ
µλν

λ
µνλ

µνµν
µνµν

µν δδδδδ ∇−∇+==    (5) 
Осында, λ∇ -бұл Г симметриялық қосындыға қатысты ковариантты туынды. 

Кристоффель символдарының вариациясы мына түрде болады: 

)(
2
1

µνααµνναµ
λαλ

µν δδδδ ggggГ ∇−∇+∇=  (6) 

Риччи скаляр варияциясы үшін шығатыны: 
µν

νµ
µνµ

µµν
µν

µν δδδδ ggggRR ∇∇−∇∇+=   (7) 
Сондықтан гравитациялық өрістің вариация әсері үшін табатынымыз: 

xdggLRfgg
g
L

LRf

gLRfggLRfgRLRfS

m
m

mL

mRmRmR

m

4]),(
2
1),(

),(),(),([

−−+

+∇∇−∇∇+= ∫
µν

µν
µν

µν

µν
νµ

µνµ
µµν

µν
µν

δδ
δ
δ

δδδδ
  (8) 

(8) теңдеудегі екінші және үшінші қосылғыштар және энергия-импульс тензорының 
анықтамасын қолдана отырып, ),( mLRf гравитация моделінен өріс теңдеуін анықтаймыз: 

µνµν

νµ
µ

µµνµν

TLRfgLLRf

LRfLRfgRLRf

mLmmL

mmRmR

mm
),(

2
1]),(

),([
2
1),()(),(

=−

−−∇∇−∇∇+
 (9) 

Егер  mm LRLRf +=
2

),(  (Гильберт-Эйнштейн Лагранжиан) болса, (9) теңдеуден 

стандартты теңдеулер қайта аламыз µνµνµν TRgR =− 21 . 
)()()(),( 21 mm LGRfRfLRf += осындағы 1f  , 2f  және G Риччи скалярының ерікті функциясы 

және Лагранжиан тығыздығы. Теңдеуді қысқарта отырып, келесі Риччи скаляр R -дің және 
µ

µTT =  энергия-импульс тензоры арақатынасын құрайтын теңдеу аламыз: 

[ ] TLRfLLRfLRfLRfRLRf mLmmLmmRmR mm
),(

2
1),(),(2),(3),( =−−∇∇+ µ

µ      (10) 

),( mR LRfµ
µ ∇∇  мәнін (9) және (10) теңдеулерде жоя отырып, гравитациялық өрістің 

басқа формасын аламыз: 

[ ]

),()
3
1)(,(

2
1

),(),(
6
1)

3
1)(,(

mRmL

mmLmmR

LRfTgTLRf

gLLRfLRfRgRLRf

m

m

νµµνµν

µνµνµν

∇∇+−

=−+−
 (11) 

(9) теңдеудегі ковариантты дивергенцияны келесідей алсақ: 

0),()(
),(2

1),( =











∇∇−∇∇+−∇ mR

m
mR LRfg

gLRf
RLRf νµ

µ
µµν

µν
µν

µ   (12) 

Біз µνT энергия-импульс тензорының диверегенциясы үшін табатынымыз: 

[ ]{ } [ ] µν
µ

µνµν
µ

µν
µ

g
L

LRfTgLLRfT m
mLmmL mm ∂

∂
∇=−∇=∇ ),(ln2),(ln   (13) 
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0=∇ µν
µT  болғандағы Лагранжиан тығыздығы мен  ),( mL LRf

m
функциясы арасындағы 

эффективті функционалды байланыс келесідей түрде болады: 

[ ] 0),(ln =
∂
∂

∇ µν
µ

g
L

LRf m
mLm

 (14) 

 ),( mLRf функциясын дұрыс тандау арқылы консервативтік модельдер құра аламыз. 
 Қарапайым ),( mLRf  гравитациясын қарапайым модель ретінде Лагранжиан 

тығыздығының түрімен  сипатталатын гравитациялық өріс деп есептейміз. 

)1
2
1exp(),( mm LRLRf

Λ
+

Λ
Λ=  (15) 

  Риччи скалярын 2RR µ= деп алып,  Гильберт-Эйнштейннің толық гравитациялық 
Лагранжианды және космологиялық тұрақтыны келесідей келтіреміз:  















 ∇+∇






 ∇+∇−






 +∇∇






 ∇+∇

Λ
−

−













 ∇∇+∇∇−






 ∇∇+∇∇

Λ
−+−Λ=

mmmm

mmm

LRLRgLRLR

LRgLRTgLR

ννµµµνλλ
λλ

νµνµµν
µ

µ
µ

µµνµνµν

µµµµ

µµ

2222
2

22

2
1

2
1

2
1

2
11

2
1

2
11)(

 (16) 

Стандартты Эйнштейн-Гильберттің Лагранжиан тығыздығын  mH LRL +=
2

2

µ енгізе 

отырып, экспоненциалды ),( mLRf гравитациялық өріс үшін модельдің формасы мына түрге 
келеді: 

( ) ( )[ ]

[ ]HHHH

HHm

LLgLL

LgLTgLR

λµµνλ
λ

ν
µµν

µ
µµνµνµν

∇∇−∇∇
Λ

−

−∇∇−∇∇
Λ

+−Λ=

2

1

1

   (17) 

ρ=mL жағдайда, сынамалы бөлшектердің қозғалыс теңдеуі мына түрде болады: 

( )µννµ
ν

βαµ
αβ

µ

µ guuLRuuГ
ds

xd
m −






 +∇

Λ
−=+ 2

2

2

2
11     (18) 

Риччи функциясының R скалярын  ( )226 HHR +−=  , Хаббл параметрін 

a
aH


= қолданамыз. λνµ
νλ

µ
ν

ν
µ uuГ

ds
xduu +=∇ 2

2

төрт өлшемді жылдамдықты және ФРУ 

метрикалық тензорды (18) теңдеуге қоя отырып алатынымыз: 



















+
∇

+









+−∇

Λ
−=+ 2

2

2

2

2

3

2

4

4

2

2 1u u
691

a

Г
ds

xd

a
a

a
aa

a
auuГ

ds
xd

ν

λνµ
νλ

µ

ν
βαµ

αβ

µ

µ


 (19) 
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2

3

2

4

4

2

2

6916911u u
a
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a
aa

a
a

aa
a

a
aa

a
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ds
xd  µµλνµ

νλ
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  (20) 
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Осындағы масштабтық фактор ntaa 0= .  Олай болса (21) теңдеуді қолдана отырып, 

алатынымыз  12
2
0

2 1
11

2

11

1
−−

Λ
+

Λ=

Λ
+

∂
∂

Λ
−

nnt
a

at

µ

µ

µ

µ

, ал оның графигі төменде келтірілген. 

Көріп отырғанымыздай, ),( mLRf  экспоненциалды гравитациялық модель 
метрикалық тензорға пропорционал және космологиялық тұрақты Λ , тығыздық, 
температура, қысым сияқты параметрлерге тәуелді болатынын көреміз.  

 

 
Сурет-1. Масштабтық фактордың уақытқа тәуелді графигі. 
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Осы мақалада синус-Гордон теңдеуінің негізнде, әрқайсысы бір түрге ғана негізделген 

(аденин, тимин, гуанин, цитозин) біртекті полинуклеотидті тізбектеріне диссипация 
коэффициенті мен сыртқы күштердің әсер етуінің динамикалық сипаттамалары 
қарастырылады. Аналитикалық формулалары мен кинк және антикинктер, 2D және 3D 
форматтағы графиктер тұрғызылған.  

Негізгі сөздер: ДНҚ макромолекуласының сызықсыз тербелістерінің диссипация 
моделі, синус-Гордон теңдеуі, ДНҚ макромолекуласының қозғалысы. 
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1. Кіріспе 
Дезоксорибонуклеидті қышқылы (ДНҚ) – генетикалық ақпараттарды сақтап, өткізетін 

екі түрлі нуклеид қышқылының бірі болып табылады. Жасушадағы ДНҚ-ның негізгі рөлі – 
РНҚ және ақуыз құрылымындағы ұзақ уақыт ақпараттарды сақтау. Химиялық тұрғыдан ДНҚ 
– нуклеидтерден тұратын ұзын полимерлі молекула. Әр нуклеотид азотты негіз, қант 
(дезоксорибоза) және фосфатты топтан тұрады.  

ДНҚ молекуласының құрылымын екілік спираль деп атайды. ДНҚ молекуласы 4 
азотты негізден құралған: аденин (а), тимин (t) , гуанин (g), цитозин (c). Екілік спиральдың 
құрылымында бір тізбектегі аденинге екінші тізбектің тимині сәйкес келеді және бір 
тізбектегі гуанин екінші тізбектің цитозиніне сәйкес келеді. Бұл арақатынас Чаргафф ережесі 
бойынша ДНҚ-да белгілі азотты негіздер сандары тең болады және ДНҚ үшін келесі 
заңдылықтарды ұсынды: ,ta = ,cg = ,tcta +=+ .tgca +=+  

Соңғы онжылдықтарда ДНҚ молекуласының физикалық процесстерін зерттеуде 
ғылыми ізденіс артуда. Деформация, генетикалық код, сызықты емес ауытқулардың 
құрылымын зерттеуде теориялық және эксперименттік жұмыстар жинақталды. Осы 
жұмыстардың негізінде Englender (Инглендер) моделі, Якушевич моделі, Peyrard-Bischop 
(Пейрард-Бишоп) модельдері тұжырымдалды [1]. 

Инглендер және бірлескен авторлар 1980 жылы ДНҚ кинктерін теориялық зерттеу 
жұмыстарын жүргізе бастады. Олар ДНҚ-ның ашық күйінің динамикалық ерекшеліктерін 
зерттеп, осындай күйлердің математикалық амал ретінде синус-Гордон теңдеуінің 
бірсолитонды шешімін қолданды. ДНҚ-ның полинуклеидті тізбегіндегі барлық негіздер 
бірдей болғанда Инглендер моделінде біртекті жағдай қарастырылды. Осы жағдай үшін 
синус-Гордон теңдеуінің коэффециенттері 

2

2
2'

2

2

sin
z

aKV
t

I
∂
∂

+−=
∂
∂ φφφ                        (1) 

Мұндағы ),( tzφ – тепе-теңдік жағдайдан маятниктердің бұрыштық ауытқуын 
сипаттайтын функция, I – инерция моменті, V – жұптар арасындағы өзара әсерлесу 
константасы, 'K  - қант-фосфатты тізбегінің айналу қатаңдығы, a  – жұптар арасындағы 
арақашытық. 

ДНҚ молекуласында динамикалық процесстерді, соның ішінде түйіндердегі сызықты 
емес ауытқуларды зерттеу – өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осы динамикалардың бірі 
– қант-фосфатты тізбегі айналасындағы тербелістер. Бұл тербелістерді модельдеуде  ДНҚ-
ның механикалық аналогі мен Скоттың механикалық модель қолданылады [Scott, 1969] [2]. 

2. Біртекті емес ДНҚ моделі 
Бұл модельде бір-бірінен бірдей ара-қашықтықта орналасқан маятниктер 

горизантальды сызық түрінде берілген (1-сурет). Маятниктер жазықтықта ортогональды 
көлбеу сызықпен тербеле алады. Маятник көлбеу оське оралған серіппеге бекітілген.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет. Скотт моделі 
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Скоттың маятниктер тербеліс моделін синус-Гордон теңдеуі көмегімен түсіндіруге 
болады. 

 

02

2
2'

2

2

sin F
z

aKV
t

I t −+
∂
∂

+−=
∂
∂ βφφφφ (2) 

 
Мұндағы m – маятниктер массасы, R – асқыш жіптің ұзындығы, g – гравитациялық 

тұрақты, β  - диссипация коэффициенті, 0F - жалпыланған сыртқы күштердің әрекетін 
сипаттайтын константа. 

ДНҚ-да маятниктер жүктерінің аналогі азотты негіздер, айналу осінің аналогі – қант-
фосфатты арқау, гравитациялық потенциал аналогі – екінші жіппен бекітілген жұптар 
арасындағы сутекті әсерлесуден көрінетін байланыс көрініс алады. Бұл сәйкестік Инглэндер 
және бірлескен авторлар ДНҚ тербелістерінің қант-фосфатты тізбегін айнала қозғалысын 
синус-Гордон теңдеуімен шешуге мүмкіндік берді. 

(2)-ші теңдеудің диссипация коэффициенті және сыртқы күштер әсер еткен кездегі 
кинк (антикинк) түріндегі бірсолитонды шешімі 
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d
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(3) 
ДНҚ аймағындағы ашық күйлер дегеніміз сутекті байланысы үзілген бірнеше жұптар. 

Бұл ашық күйлер және молекула бойымен қозғалады [Englander, Kallenbach және т.б. 1980 

ж.]. (3)-ші формулада ,
1

1

2
0

2

c
ν

γ

−

=    , −







′=

2
1

2

0 I
aKc  ДНҚ-дағы дыбыс 

жылдамыдығы,
2
1

2

' 







=

V
aKd  – кинктің жартылай ені, ν  және 0z – жанама константалар. «+» 

таңбасы – кинктің және «-» таңбасы - антикинктің шешімі. 
Бұл жұмыста ДНҚ-дағы кинк және антикинктердің динамикалық сипаттамасын 

зерттеуді қарастырамыз.  
3. Модельді теңдеулердің кинк және антикинк түріндегі шешімдері. 
(2)-ші теңдеудің бір солитонды шешімін тура интегралдау әдісімен алуға болады. 

Шынымен,  (2)-ші теңдіктің шешімін жүгіруші толқын түрінде іздейміз. Ол үшін мынадай 
енгізулер енгіземіз [Скотт, Чу және Маклафлин, 1977]:  

,, vtztz −=→ ξ ,
ξ∂
∂

=
∂
∂
z

 .
ξ∂
∂

−=
∂
∂ v
t

    (4) 

Бұл енгізулердің нәтижесінде (2)-ші теңдіктегі меншікті туынды жалпылама 
дифференциал теңдеуіне түрленеді. 

( ) 0sin' 02

2
22 =++

∂
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∂
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− FVdaKI φ
ξ
φβν

ξ
φν                                   (5) 
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(5)-ші теңдікті
ξ
φ

d
d2   мүшеге көбейтіп  

( )( ) ( ) 02sin222' 0
222 =+++− ξξξξξξ φφφφβνφφν FVaKI                     (6) 

толық дифференциал түрінде жазамыз 

( )[ ] 022cos2' 2
0

222 =++−− ξξ βνφφφφ
ξ

FVaKIv
d
d  (7) 

бұл теңдеуде 
( ) ( )φφφφξ AFVaKIv =+−− 0

222 2cos2'                              (8) 
деп белгілеу енгіземіз. 
Біздің жағдайымызда диссипация коэффициентін ,0≠β бірақ 1<<β және 00 =F  тең 

және (8)-ші шартты ескере отырып (7)-ші теңдеу  келесі түрде жазылады 

0]2)([( 2 =+ ξβνφφ
ξ

A
d
d                        (9) 

( ) ( )10 βφφφ += (10) 
осы шартты пайдаланып (9)-шы теңдеу келесі түрге ие болады 

( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( ) 02 21010 =+++ ξξ βφφββφφ
ξ

VA
d
d                                      (11) 

Бұл теңдеуді Тейлор 

қатарына ...)(
!

)(...)(
!2

)('')(
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)()(
)(

2
'

+−++−+−+ n
n

ax
n

afaxafaxafaf , біздің жағдайымыз 

үшін ( ) ( ) ( )xfxxfxnf ′∆+=∆+  қатарға жіктейміз. 
( ) ( )( )[ ] ( ) 02 010 =++ ξφββφφ
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d
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             (14) 

 

Тейлор қатарына жіктеген кезде ( )[ ] 0)0( =φ
ξ

A
d
d  және диссипация коэффициентін 

ескермеген жағдайда (14) теңдік келесі түрге өтеді 
( ) ( ) 02 01 =+
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d
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d
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(15) 

(15)-ші теңдеуді интегралдап, (2)-ші теңдік үшін шешімді есептеп шығарамыз 
( ) ( )∫ +−=
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φ

φ
φ

d
dA

VC 0
11 2−

=                              (17) 

(17)-ші теңдіктің бөліміндегі қатынасты келесі түрде есептейміз 
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( )[ ]

( ) .2exp4sin2
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Диссипация коэффиценті 0=β және 00 =F тең болған жағдайда (1)-ші теңдеудіңкинк 
(антикинк) түріндегі бірсолитонды шешімі [Л. В. Якушевич, А. А. Рясик, 2012] 

)]})(({exp[4),( 0zvtz
d

arctgtz −−±=
γφ                                (18) 

),(0 tzφφφ == болғандықтан (17)-ші теңдік мына түрде жазылады 
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(10)-шы теңдікті ескеріп, нәтижесінде (2)-ші теңдеу үшінкелесі шешімді аламыз 
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             (20) 
Аденин-гуанин жұптарының ,1003.7607 247 мкгI ⋅⋅= − ДжK 201007.227' −⋅= , 

ДжV 201009.2 −⋅= мәндерінде (20)-шы теңдеудің шешімінің кинк («+») және антикинк («-») 
үшін графиктері келесі суретте көрсетіл 

 
 
 
 
 
 
 
 

(а)                                                          (б) 
1-сурет. Диссипация коэффициенті және сыртқы күштер әсер еткен кезде аденин-

гуанин жұптарыны бірсолитонды кинк (а) және антикинк (б)шешімдері үшін графиктер 
Тимин-цитозин жұптарының ,1028.4862 247 мкгI ⋅⋅= −

 ДжK 201052.155' −⋅= , 
ДжV 2010143 −⋅= мәндерінде (20)-шы теңдеудің шешімінің кинк («+») және антикинк («-») 

үшін графиктері төменгі суретте көрсетілген 
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(с)                                       (d) 
2-сурет. Диссипация коэффициенті және сыртқы күштер әсер еткен кезде тимин-

цитозин жұптарының бірсолитонды кинк (c) және антикинк (d) шешімдері үшін 
графиктер 

 
3. Қорытынды 
Бұл жұмыста ДНҚ-дағы кинк пен антикинк үшін аналитикалық және динамикалық 

сипаттамалардың сандық есептеулері орындалды. Бұл теңдеулердің диссипация 
коэффициенті мен сыртқы күштер әсер еткен кездегі бір солитонды шешімі алынды. 
Алынған барлық нәтижелер ДНҚ-ның қарапайым модельдері үшін алынған. Барлық 
тізбектер біртекті және біртекті азотты негіздер. Бұл модельде диссипация энергиясын 
есепке алмаймыз. Сол себепті бұл есептеулерге күрделі және нақты ДНҚ-ның 
математикалық модельдерін қолданған жөн. Жоғарыда қарастырылған әдістер мен жалпы 
мағынасына ие, сондай-ақ оны ДНҚ-ның күрделі модельдеріне қолдануға болады. 
Бірсолитонды шешімі үшін график тұрғызылды.  
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Современные наблюдательные данные диктуют необходимость модифицировать 
классическую космологическую модель. Важность проблемы вызвало большое число 
публикаций в мире, посвященных решению данной проблемы. Одной из таких попыток 
описания наблюдательных данных является ),( TRF  модель гравитации с к-эссенцией. 

Общее действие ),,,( ϕXTRF -гравитации задается в таком виде: 

 ),,,(
2
1= 4 ϕ
κ

XTRfgxdS −∫ , (1) 
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здесь g - определитель метрического тензора, NGπκ 8=  и ),,,( ϕXTRf  -нелинейная 
функция скаляра кривизны R , скаляра тензора кручения T , и скалярных функций 

ϕϕ µ
µ ∇∇

2
1=X , и ϕ . 

Уравнения Эйлера-Лагранжа здесь мы можем записать в следующем виде: 
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 (2) 

 
с энергетическим условием: 
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Для метрики Фридмана-Робертсона-Уокера действие мы можем переписать как: 
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a
auRFadtS   (4) 

 
Здесь vu,  -некоторые функции aa , -масщтабного фактора. Интервал здесь взят в следующей 
форме 

)()(= 222222 dzdydxtadtds ++− , 
 

и TR,  имеют следующий вид: 
( ),26= 2HHuR +−   (5) 

.6= 2HvT −  (6) 
Варьируя действия по R  , T  и X , получим: 

 .=,=,= 321 XTR FFF λλλ  (7) 
После интегрирования по частям получим для функции Лагранжа следующее 

выражение: 
 [ ] [ ]+−+−−−− TRTR FFaaFvTFuRFaL 23 6)()(=   

 [ ] .
2
16 232





 −−+++ ϕϕ ϕ  XFaFFXFTFRaa XRRXRTRR  (8) 

Используя уравнение (8) и подставляя его в уравнение (2), мы можем получить 
следующие уравнения Эйлера-Лагранжа: 

По a : 

 ,0=24
3

4
3 RTaRaTR FFHavFHauBFAFF 

 −





 −−






 −−−−  (9) 

где мы использовали следующие обозначения: 

 ,64
333

= 2HHaauaauauuauRA aaaaaa +++++−−    (10) 

  

 ,64
333

= 2HHaavaavavvavTB aaaaaa −−+++−−    (11) 

  
 ,= ϕϕ RRXRTRRR FFXFTFRF  +++  (12) 
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 .= ϕϕ TTXTTTRT FFXFTFRF  +++  (13) 

 
И 

 ,= ϕϕ ϕϕ RRXRTRRRRXRTRRR FFXFTFRFFXFTFRF  +++++++  (14) 
где  

 ,= ϕϕ RRRRXRRTRRRRR FFXFTFRF  +++  (15) 
  

 ,= ϕϕ RTRTXRTTRTRRT FFXFTFRF  +++  (16) 
  

 ,= ϕϕ RXRXXRXTRXRRX FFXFTFRF  +++  (17) 
  

 .= ϕϕϕϕϕϕ ϕ RXRTRRRR FFXFTFRF  +++  (18) 
 

Уравнение по R  нам дает следующее уравнение: 
 ( ) ( ) .0=6612 22 HTvFHHRuF RTRR −−+−−−   (19) 

По T  и X  мы получим практически аналогичные выражения: 
 ( ) ( ) .0=6612 22 HTvFHHRuF TTRT −−+−−−   (20) 

 
 .0=)6()612( 22 THvFRHHuF TXRX −−+−−−   (21) 

Решение по ϕ  предсказуемо дает нам уравнение Клейна-Гордона: 
 [ ] 0.=3 ϕϕϕϕ ϕϕ  XXXXXTXRX FFFXFTFRHFF −+++−−  (22) 

Из уравнения для энергии (3) мы можем получить следующее уравнение: 
 +−+−−−+++− )6()6(= 222 vTHvaFuRHuaFFFE aTaRXL  ϕ  

 [ ] .0=6 ϕϕ RRXRTRR FFXFTFRH  ++++  (23) 
  Таким образом нами получеы уравнения для ),,,( ϕXTRF -гравитации, 

которые могут нам дать решение для такой сложной космологической модели.  
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Современная космология представляет собой обширную быстро развивающуюся 

область знания. 
Теоретической основой ее явились космологические модели советского математика 

Фридмана, а наблюдательной основой – наблюдения Хаббла красного смещения в спектрах 
галактик. Если кинематика эволюционирующей Вселенной стала известной десятки лет 
назад, то исследование физики процессов в расширяющейся Вселенной получило надежную 
наблюдательную и теоретическую основу только в последнее время [1]. 

Наблюдения показывают, что мы живем в однородной (одинаковое во всех точках 
пространства), изотропной (одинаковое во всех направлениях) и притом расширяющейся 
Вселенной. Однородная и изотропная Вселенная может быть рассмотрена в рамках ОТО. 

Современная космология основывается на двух фундаментальных предположениях: 
во-первых, доминирующим взаимодействием в космологических масштабах является 
гравитация, и, во-вторых, космологический принцип является хорошим приближением к 
Вселенной (фотометрия) [2]. 

Из наблюдения спутника WMAP, который собрал данные о космическом 
микроволновом фоновом излучении, космическое ускорение производится так называемой 
темной энергией. Самым первым предположением о темной энергии является 
космологическая постоянная Λ . 

Кинетические возбуждения космического ускорения были первоначально 
предложены в качестве модели для инфляции, а именно k-инфляции, а затем в качестве 
модели для темной энергии, а именно k-эссенции. K-эссенция была предложена в качестве 
возможного способа объяснить почему Вселенная начинается ускоряться только в 
современную эпоху. K-эссенция настигает плотность материи и вызывает космическое 
ускорение примерно в современную эпоху. В некоторых моделях k-эссенции, космическое 
ускорение продолжается бесконечно, а в других оно по – прежнему конечно. 

k-эссенция, как модель темной энергии, зависит от подходящего выбора 
потенциальной функции или потенциальной энергии скалярного поля. Возможно также, что 
космическое ускорение может появиться в связи с модифицированием кинетической энергии 
скалярного поля. Такие модификации называются неканоническими [3]. 

Мы рассматриваем точные решения в модифицированной гравитации. Это одна из 
основных задач математической физики для теории гравитации. 

Предполагается, что массовая плотность Вселенной существенно неоднородна на 
масштабах, меньших хаббловского радиуса [4] 

                                                   ,)],(2[= 4 φφ XKRgxdS +−∫                                         (1) 
где K - является лагранжианом k-эссенции и некоторой функцией своих аргументов, φ  

- скалярной функцией, R - скалярной кривизной, V  - потенциалом скалярного поля. 
 Теперь рассмотрим динамику однородной, изотропной и плоской Вселенной 

Фридмана - Робертсона - Уокера (ФРУ), заполненной k-эссенцией. В этом случае метрика 
имеет вид  

                                                 ,))((= 222222 dzdydxtadtds +++−                                    (2) 
где )(ta  является масштабным фактором, отражающим однородность и изотропность 

пространства плоской Вселенной. В случае метрики ФРУ (2), уравнения движения, 
соответствующие действию (1), принимают вид           

                    0,=3 2 ρ−H                                                       (3) 

                0,=32 2 pHH ++                                                  (4) 
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                                      ,0=36)3( 2 HHKHKKK XXX
 −−−++ φφφ                     (5) 

                                                                .0=)(3 pH ++ ρρ                                            
(6) 

где X  кинетический член для скалярного поля, плотность энергии и давление имеют 
вид  

.2=,23=
φ

φφ
φ

φρ HKpKXKH x
 −−−

−
−+−                   (7) 

Рассмотрим лагранжиан в виде  [4] 
                                                          ,)(= 1 φVXK −                                                    (8) 

где 2

2
1 φ=X ,  1V -потенциал скалярного поля. 

Тогда система (3)-(6) примет вид 
                    0,=3 2 ρ−H                                                     (9) 

                0,=32 2 pHH ++                                                (10) 

                                                             ,0=633 2
1 HHVH −−++ 
φφφ                                      

(11) 
                                                                ,0=)(3 pH ++ ρρ                                          

(12) 
где 
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−+−−=
VHp                                         (14) 

Система (9)-(12) имеет следующее решение  
,ln=,ln=,= 0

2
0

2
000000 aaaaa ttt ααα αφφαφφφφ                      (15) 

где αφ ,0  - некоторые константы. 
Масштабный фактор a  
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 оответствующий потенциал, давление и плотность энергии  
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Для данного примера зависимость давления p , плотности энергии ρ , масштабного 
фактора a  от времени t представлена на рисунках (1)-(3), соответственно. 

 
Рисунок 1. Зависимость плотности энергии ρ  от времени t (при 2−=α , 50 =H , 

100 =φ , 20 =a ) 

 
Рисунок 2. Зависимость давления p  от времени t (при 2−=α , 50 =H , 200 =φ , 

20 =a ) 
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Рисунок 3. Зависимость масштабного фактора a   от времени t (при 2=α , 20 =H , 

20 =a , 1,00 −=φ ) 
Для того, чтобы посмотреть удовлетворяет ли выбранная модель последним 

наблюдательным данным, необходимо найти параметр уравнения состояния ω  
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Рисунок 4. Зависимость параметра уравнения состояния ω   от времени t (при 2−=α , 
400 =H , 20 =φ , 20 =a ) 

Ускоренное возрастание масштабного фактора происходит при  параметре замедления  

0
)(

)()()( 2 <−≡
ta

tatatq


 , в то время как ускоренное возрастание скорости расширения, 0>H , 

соответствует 1−<q . Для наших примеров параметр замедления равен [3] 
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Рисунок 5. Зависимость параметра замедления q от времени t (при 2−=α , 400 =H , 

50 =φ , 20 =a ) 
В данной статье мы рассмотрели точное решение уравнений движения 

модифицированной гравитации, для однородной, изотропной и плоской Вселенной ФРУ, 
заполненной k-эссенцией с действием в виде (1). Мы представили точные решения 
уравнений движения модифицированной модели гравитации k-эссенции, в частности найден 
масштабный фактор, и изучено поведение масштабного фактора относительно времени. 
Были найдены уравнение параметра состояния и соответствующие потенциалы скалярного 
поля. Полученные результаты показывают, что модель k-эссенции может описывать 
замедление и ускорение фазы расширения Вселенной. Показали, что данная модель 
удовлетворяет последним наблюдательным данным, согласно которым 1−≈ω . 
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В данной работе, будет рассмотрен второй закон термодинамики для однородной и 

изотропной космологической модели Вселенной в )(TF  гравитации.   
Уравнения поля для рассматриваемой модели имеют вид [1,2]: 
 

tT kffH ρ22 212 =+ ,                                              (1) 
 

tTTT pkffHHfHH 222 2)412(48 =−+−  .                              (2) 
 

где  
a
aH


=  является параметр Хаббла, tρ  и tp   является общая плотность энергии и 

давление Вселенной, точка над буквой обозначает производную по времени. 
Производная по времени от энтропии на горизонте определяется по формуле [3] 
 

)2( TTXTX
XpX fTRfR

G
R

dt
dS

dt
dS  +=+

π .                                (3) 

 
Уравнение Гиббса используется, чтобы найти скорость изменения нормальной 

энтропии  IS горизонта 
 

)(1
dt
dVp

dt
dE

Tdt
dS

t
I

X

I += ,                                         (4) 

 

где ,VE tI ρ= 3

3
4

XRV π=  является объем горизонта. Подставляя значения в формулу. 

(4) следует, что 
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Сочетание уравнениям. (3) и (5), получим производную по времени полной энтропии 

для произвольного горизонте 
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                                                                                                                       (6) 
 
Дальше будем считать, что граница тепловой системы для Вселенной Фридмана-

Роберсона-Уокера (ФРУ) занимает очевидной горизонта (Bak and Rey2000) в равновесном 
состоянии. Для рассматриваемой модели, она сводится к Хаббловскому горизонту с 
радиусом HR  как 

 

,1
H

RH =   .2H
HRH


 −=                                                       (7) 

 
Подставляя эти значения (X → H) в уравнение (6), получаем  
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Это и есть скорость изменения общей 

энтропии для рассматриваемой жидкости для 
Хаббловского горизонта. 

Функцию )(Tf   для рассматриваемого случая 
зададим как [4]: 

 
nTTTf )()( −+= µ           (9) 

 
где n,µ  некоторые константы. Для метрики 

ФРУ скаляр кручения равен 26HT −= .  
Подставляя уравнение (9) в уравнение (8) и учитывая значение скаляра кручения, а 

также при зависимости масштабного фактора от времени как ntaa 0=  , можно будет 
построить графическое решение  зависимости энтропии от времени, которое представлено на 
рисунке 1.   Из рисунка видно,  при ∞→t   энтропия возрастает.  
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Рисунок 1. Зависимость энтропии 
от времени  t . 
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Физика как учебный предмет играет важную роль в содержании образования на 

подготовительном отделении. Изучение точных наук дается студентам-иностранцам 
тяжелее, чем гуманитарных. Специфика преподавания физики состоит в том, что 
иностранные студенты должны освоить учебный материал, который рассчитан на два 
учебных года в школе, фактически за полгода. И это, как правило, в условиях низкого уровня 
подготовки по фундаментальным дисциплинам и недостаточного уровня владения русским 
языком. 

Поэтому современный образовательный процесс требует от преподавателя-
предметника не только высокого профессионализма, но и соответствующего уровня 
методической подготовки, использования более активных и интенсивных методов обучения. 
Поиск новых дидактических подходов и методов, которые смогли бы сделать обучение 
технологическим процессом с гарантированным высоким результатом, существовал всегда. 

Новая философия образования нашла воплощение в личностно-ориентированной 
модели обучения и воспитания. В поле зрения оказывается студент как личность, и весь 
учебно-воспитательный процесс построен с учетом его потребностей, интересов, мотивов, 
возможностей, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-
психологических особенностей. Ведь учебная группа – это сочетание разных способностей, 
разных характеров, разных самооценок. В каждой  группе есть студенты, которые  имеют как 
завышенную, так и заниженную самооценку. Как построить занятия, чтобы каждый студент 
чувствовал себя комфортно, чтобы учеба вызывала интерес, чтобы он с нетерпением ждал 
каждой встречи с преподавателем? 

На основе изучения студенческого контингента во время лекционно-практических 
занятий и анализа выполнения письменных работ, можно выделить четыре группы 
студентов. 

Группа I. Студенты, имеющие способности к физике. Они умеют самостоятельно 
работать, творчески мыслить, легко усваивают и воссоздают теоретический материал, умеют 
решать задачи. 

Группа II. Студенты, имеющие хорошие знания по физике. Они владеют навыками 
самостоятельной работы, умеют анализировать материал, обобщать физические факты. 
Однако эти студенты не обладают трудолюбием, медленнее усваивают учебный материал, 
испытывают трудности при решении творческих задач и требуют помощи преподавателя. 

Группа III. Студенты, имеющие средние учебные возможности. Они используют 
материал по образцу, аналогии, решают только стандартные задачи. Учебная деятельность 
этих студентов требует оперативного контроля. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+Sharif%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Shamaila+Rani%22
http://link.springer.com/journal/10509
mailto:zh_G_zh@mail.ru
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Группа IV. Студенты, имеющие низкие учебные способности, слабо воспринимают и 
усваивают учебный материал, не умеют решать простейшие задачи, не владеют 
мыслительными операциями, такими, как анализ, обобщение, выделение главного. 

Поток научной информации, который получают студенты, очень большой. Это 
приводит к тому, что они механически заучивают учебный материал и не могут 
самостоятельно добывать знания, не развивают свои умственные способности. Такие 
студенты требуют постоянной помощи со стороны преподавателя. 

Исходя из изложенного, работа преподавателя-предметника должна строиться с 
учетом дифференцированного подхода к обучению. При этом основным является: 

1) достижение студентами, которые имеют разный начальный уровень подготовки, 
одинакового уровня знаний, умений и навыков; 

2) достижение студентами, которые имеют одинаковый уровень знаний и умений, 
разных уровней знаний в разных разделах учебной дисциплины. 

Дифференциация обучения реализуется в трех формах: 
• индивидуализированной – каждый студент выполняет индивидуальные 

задания; 
• индивидуально-групповой – часть заданий носит индивидуальный характер, 

часть заданий выполняется группой; 
• групповой – задания выполняются всей группой. 
 Изучение физики невозможно без решения расчетных задач. Задачи развивают 

умения и навыки применения в той или иной форме полученных знаний. Расчетные задачи 
помогают формированию у студентов количественных представлений о физических 
процессах. Одним из способов усовершенствования процесса решения задач по физике 
является рациональная организация индивидуальной работы студентов на занятии. По 
каждому разделу физики разработаны методические указания с единой логической 
структурой учебного материала по следующей схеме: 

– создание алгоритма решения типовых задач; 
– первичное закрепление метода в виде решения аналогичной задачи с планом 

решения и необходимой помощью; 
– решение задачи со свернутым планом или указаниями для решения (степень 

помощи студентам уменьшается); 
– решение нескольких задач для самостоятельной работы, разных по содержанию и 

сложности; 
– творческие задания. 
Методика организации дифференцированной учебной работы с дидактическим 

материалом, в которую включается система задач по каждому разделу курса, может быть 
организована таким образом: на примере типовой задачи преподаватель детально объясняет 
возможные подходы, методы, приемы решения, вариации в данных условиях задач, их 
теоретическое и практическое значение. Это позволяет, с одной стороны, правильно 
сориентировать в поиске возможных путей решения, с другой стороны, наиболее 
рационально научить студентов-иностранцев (в том числе со слабой и средней 
успеваемостью) методам решения физических задач. При этом методические указания 
позволяют студентам, не до конца усвоившим отдельные этапы решения, обратиться к ним 
повторно. 

Уровень подготовки иностранных студентов определяет характер их дальнейшей 
самостоятельной работы. Наименее подготовленные решают задачи из методического 
пособия, используя разнообразную помощь (полные и сокращенные примечания, 
дополнительную информацию, указания и ответы для самопроверки, повторное обращение к 
типовой задаче и т.д.). Студенты со средней и высокой успеваемостью могут пропускать 
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некоторые этапы, меньше использовать помощь, выбирать задачи более сложные, быстро 
переходить к выполнению творческих заданий. 

Задачи для самостоятельного решения, которые отличаются содержанием, 
характером, сложностью, позволяют закрепить метод решения, научить использовать его в 
разнообразных ситуациях. 

В качестве творческого задания студентам можно предложить составить новые задачи 
или решить нестандартные, сделать обобщения, сконструировать модель явления, принять 
участие в предметной олимпиаде по физике. 

Особое место в учебно-воспитательном процессе отводится работе с одаренными и 
талантливыми студентами. Почти в каждой группе есть студенты, которые увлекаются 
исследовательской работой. Этот вид деятельности развивает их личную инициативу и 
творчество. Необходимо активно способствовать их участию в научно-исследовательской 
работе, прививать навыки участия в научно-практических конференциях. Студенты под 
руководством преподавателя выбирают интересующую их тему, язык, на котором готовится 
доклад, постер или презентация. 

Повышать интерес к изучению физики помогают информационные сообщения о 
современных достижениях науки и техники. Такие сообщения целесообразно поручать 
студентам, которые не особенно увлечены физикой, но постоянно пользуются сетью 
Интернет. 

У студентов инженерно-технического профиля физика – одна из базовых дисциплин в 
будущей учебе, и они с интересом ее изучают. У студентов медико-биологического профиля 
изучение физики часто вызывает трудности, и даже неприятие. Поэтому очень важно 
научить их видеть физические явления в природе, находить проявления и применение 
физических законов в жизнедеятельности биообъектов. 

Использование указанных методов индивидуально-групповой работы способствует 
активизации познавательной деятельности студентов-иностранцев, развивает их 
самостоятельность, стимулирует их интерес к изучению физики. 
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Одним из самых загадочных открытий последних лет в физике является ускореное 

расширение Вселенной [1:36]. Ученые представили убедительные доказательства этого 
факта в 1998 г. при наблюдениях за сверхновыми звездами типа Ia. Нахадящиеся на 
одинаковом расстоянии вспыхивающие сверхновые типа Ia имеют почти одинаковую 
наблюдаемую яркость. Сравнивая наблюдаемую яркость сверхновых в разных галактиках 
можно определить расстояния до этих галактик. В результате появилась сложная проблема, 
выяснить, что является движущей силой ускоренного расширение Вселенной[2]. После 
оценки различных энергетических компонент Вселенной причина ускоренного расширения 
была приписана некоторой экзотической энергии вещества, которую окрестили темной 
энергией (ТЭ). Самые последние результаты показывают, что ТЭ является основным 
ингредиентом в энергетическом балансе Вселенной и составляет почти 70% от общей массы 
энергии Вселенной. Считается, что ТЭ обладает отрицательным давлением, что приводит к 
увеличению темпов расширения Вселенной[3]. Теоретически, так называемая 
космологическая постоянная Λ  выдвигается в качестве простейшего кандидата ТЭ, 
характеризуется уравнением состояния )()( = DEDEp ρ− . Тем не менее, космологическая 
постоянная испытывает некоторые теоретические проблемы, такие как проблемы "тонкой 
настройки" и "космических совпадений". Это побудило теоретиков рассмотреть 
космологические моделеи с динамической ТЭ, которая характеризуется параметром 

уравнения состояния 1=
)(

)(
)( −≠

DE

DE
DE

p
ρ

ω  [3]. На больших масштабах наша Вселенная 

изотропна и однородна в рамках метрики Фридмана-Робертсона-Уокера (ФРУ) и хорошо 
описывается экспериментально Λ CDM моделью, как показано в недавних 
исследовательских данных Plank. Тем не менее, стационарность и однородность не были 
существенными чертами ранней Вселенной. Недавние результаты исследований Plank 
мотивировали изучать модели с анизотропной метрикой для лучшего понимания эволюции 
Вселенной. В связи с этим, метрика Бьянки-V имеет фундаментальное значение, поскольку 
она обеспечивает необходимую основу. Пространственно однородная и анизотропная модель 
Бьянки-V считается простейшим обобщением Бьянки-I и метрики ФРУ[4]. Она описывается 
элементом длины (в единицах 1=c ) 

 
       (1) 

 
где BA,  и C  являются метрическими функциями или направленными масштабными 

факторами, зависящими от космического времени t , m  - константа. При 0=m , 
пространство-время сводится к модели Бьянки-I. Кроме того, если все три масштабных 
фактора равны, то есть CBA ==  при 0=m , пространство-время сводится к стандартной 
модели ФРУ. Средний масштабный фактор Вселенной Бьянки-V определяется как 

1/3)(= ABCa .  

),(= 222222222 dzCdyBedxAdtds mx +++−
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 Рассмотрим масштабный фактор в виде гибрида степенной и тригонометрической 
функции времени [4] 

 
 ),(= 0 tsintaa βα  (2) 
где 00,>0 ≥αa  и 0>β  - некоторые константы. 

 
Рисунок 1 – Зависимость масштабного фактора a  от времени t  

 
На рисунке 1 представлена зависимость масштабного фактора a  от времени t , при 

0.3=0a , 0.3=α , 1.2=β . 
Уравнение Эйнштейна для смеси идеальной жидкости и ТЭ в единицах 1==8 cGπ  

выглядит как 

 ,=
2
1

ijijij TRgR −−  (3) 

где )()(= DE
ij

M
ijij TTT +  - общий Тензор энергии импульса, )(M

ijT  и )(DE
ijT  - тензоры 

энергии-импульса материи и ТЭ соответственно. Они представлены как 
 
 ,],,1,[=],,,[= )()()()()()()()()( MMMMMMMMiM

j diagpppdiagT ρωωωρ −−  (4) 
 

,],,1,[=],,,[= )()()()()()()()()( DEDEDEDEDEDEDEDEiDE
j diagpppdiagT ρωωωρ −−

 (5) 
где )(Mρ  и )(Mp  - плотность энергии и давление материи соответственно, 

)(

)(
)( =

M

M
M

p
ρ

ω  - параметр уравнения состояния. Аналогично, )(DEρ  и )(DEp  - плотность 

энергии и давление темной энергии соответственно, 
)(

)(
)( =

DE

DE
DE

p
ρ

ω  - параметр уравнения 

состояния. В соответствующей системе координат уравнения поля (3) для метрики Бьянки-V 
(1), учитывая (4) и (5), имеют вид 
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 ,=3 )()(
2

2
DEM

A
m

CA
AC

BC
CB

AB
BA ρρ +−++


 (9) 

 

 0.=2
C
C

B
B

A
A 

−−  (10) 

 
Уравнение сохранения энергии 0=ij

jT  дает 

 0,=)3(1)3(1 )()()()()()( HH DEDEDEMMM ρωρρωρ +++++   (11) 

где )(
3
1= zyx HHHH ++  - средний параметр Хаббла, 

C
CH

B
BH

A
AH zyx


=,=,=  - 

направленные параметры Хаббла. Тензоры энергии-импульса невзаимодействующих 
материи и ТЭ могут быть записаны отдельно. Уравнения состояния материи и темной 
энергии, соответственно, будут равны 

 0,=)3(1 )()()( HMMM ρωρ ++  (12) 
 
 0.=)3(1 )()()( HDEDEDE ρωρ ++  (13) 
Интегрируя уравнение (12), получим 

 ,= ))(1(3
0

)( MM ac ωρ +−  (14) 
где 0c  - постоянная интегрирования. Из системы уравнений (6) - (10) следует, что 

метрические функции могут быть записаны в терминах среднего масштабного фактора как 
 
 ,=)( atA  (15) 

 ,=)(
3−ahaetB  (16) 

 ,=)(
31 −−− aaehtC  (17) 

где h  - некоторая константа. 
Используя масштабный фактор в гибридной форме (2), находим зависимость 

метрических функций от времени t  
 ),(= 0 tsintaA βα  (18) 

 ,)()(=)(
333

0
0

tsintetsinthatB a ββ
α

α
−−−

 (19) 
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 ,)()(=)(
333

0
0

1 tsintetsintahtC a ββ
α

α
−−−−−  (20) 

где 1/3≤α  для метрических функций )(tB  и )(tC . Плотность энергии материи 
найдем путем подстановки уравнения (18) в уравнение (14) 

 ).()))=
)(3(1)((13)(3(1

00
)( tsintac

MMMM βρ ωωαω +−+−+−  (21) 
Плотность темной энергии и параметр уравнения состояния темной энергии 

соответственно равны  

 
),())))(3

))(9(3))((=
)(3(1)((13)(3(1

00
222

0
2

666
0

21)(
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DE
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βββαρ
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−−+
 (22) 
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где 

.))(2(
)(

9
)()))

)3(1
)(

6
)(

))(3(118

)(
))(2(54

)(
66))(((=

6266
0

)(3(1)((13)(3(1
0

0
)(

222
0

2

866
0

22

6166
0

2

2

2

2
)(

tctg
tsinta

tsinta

c
tsinta

m
tsinta

tcos

tsinta
tctg

tsint
tctg

t

MMM

M

DE

ββα
β

α
β

ω
ββ

ββ

β
ββαα

β
βαββαρ

α

ωωαωαα

α

++

+
+

++
+

+

+
+

+−−+
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     (24) 

Таким образом, мы получили выражения в терминах t  для всех переменных 
)()()( ,,),(),(),( DEDEMtCtBtA ρωρ  из уравнений поля (6)-(10). Параметр замедления 

 ).
)(

(
))()(6(3

31== 2

2

2232

2

2 tsinttctgtctga
aaq

β
βα

ββαββα
β

+
++

+−−



 (25) 

Рисунок 2 – Зависимость параметра замедления q  от времени t  
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 На рисунке 2 представлена зависимость параметра замедления q  от времени t  при 
0.5=α , 3=β . Заметим, что Вселенная эволюционирует с переменным параметром 

замедления, и переход от замедления к ускорению происходит при  

 ,=
β

αα −t  (26) 

что ограничивает α  в диапазоне 1<<0 α . Направленные параметры Хаббла 
zyx HHH ,,  и средний параметр Хаббла H  имеют вид 

 
 .==== 1 βα +−tHHHH zyx  (27) 
 
В данной работе мы изучили динамику Вселенной в рамках пространственно 

однородной метрики Бьянки-V. Использовали масштабный фактор в виде гибрида степенной 
и тригонометрической функции времени. Мы считаем, что переход от замедления к 
ускорению расширения Вселенной по гибридному закону является важной особенностью 
динамической эволюции Вселенной. Нашли плотность темной энергии, а также параметры 
уравнения состояния и замедления. Эти результаты показывают, что модель Бьянки-V с 
гибридным законом расширения может описывать ускоренное расширение Вселенной. 
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Кіріспе. Шредингер теңдеуі релятивистік емес кванттық механиканың негізгі теңдеуі. 

Бұл теңдеу сызықты емес кубтық және дисперсиялық ортада айналатын толқын пакетін 
сипаттайды. Теңдеу солитондық шешімге ие. Солитон деп таңғажайып «жекеленген» 
толқынның түзілісін айтады. Ол бір-бірін компенсациялайтын бисызықтылық және 
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дисперсия арасындағы «талас-тартыста» пайда болады. Дисперсия деп толқынның 
фазасының таралу жылдамдығының жиілікке немесе толқынның ұзындығына тәуелділігін 
айтады. Солитон шешімі бірсолитонды, екісолитонды, үшсолитонды және т.б. шешімдер деп 
жіктеледі [1,2]. 

Бұл жұмыс [3] жалғасы болады. Онда Хирота әдісі арқылы байланысқан сызықты 
емес Шредингер теңдеуі зерттелген. Бұл әдіс дербес туынды сызықсыз дифференциалды 
теңдеулерінің солитон шешімдерін табудың ең эффективті тікелей әдістерінің бірі болып 
табылады [4]. Хирота операторы келесі түрде анықталады: 

( ) ( )( ) .','',',)),(),(( '' ttzztzgtzf
ttzz

tzgtzfDD tz ==⋅
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Бисызықты теңдеу. Байланысқан сызықты емес Шредингер теңдеуі келесі түрге ие 
,)(2 22

1 qrqqciq ttz βα ++=                                                  (2) 

,)(2 22
2 rrqrcir ttz γβ ++=                                                    (3) 

мұндағы .,,,, 21 constcc ∈γβα  
Солитон шешімдерін келесі түрде іздейміз: 

,
f
gq =     .

f
hr =                                                               (4) 

(4) → (2,3) қойып, бірнеше алгебралық есептеуден кейін келесі бисызықты 
теңдеулерді аламыз: 

,0)( 2
1 =⋅− fgDciD tz                                                                  (5) 
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2 =⋅− fhDciD tz                                                                  (6) 
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ffDt βα +=⋅                                                           (7) 

( ) ( ).2 **
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2 gghh
c

ffDt βγ +=⋅                                                            (8) 

Солитонды шешімдер. Алдыңғы бөлімнің нәтижелерін қолдана отырып, біз 
байланысқан сызықты емес Шредингер теңдеуі үшін солитонды шешімдер ала аламыз. Бұл 
үшін Хирота әдісіне сәйкес кішкентай ε  параметр бойынша ,g  f  және h функцияларын 
формалды қатарларға жіктейміз: 
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1 +++= hhhh εεε                                                              (11) 

Бірсолитонды шешім. Хирота әдісі бойынша бірсолитонды шешім алу үшін (9-11) 
мына түрде аламыз 

,1gg ε=   ,1hh ε=   ,1 2
2 ff ε+=                                                  (12) 

(12) → (5-8) қойып, ,1
1

ηeg = ξη += 2
1 eh ескере отырып, келесі функцияны аламыз 
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мұндағы ,)( 0
11111 ηη +−= zaicta   ,)( 0

11212 ηη +−= zaicta  =ξ комплекс тұрақты  
және  

,21 cc =     ,γβα ==     ,12 γβ cc =       βα 12 cc = .                              (14) 
Бұл (14) шарт [3] жұмыста көрсетілді. (12,13) → (4) теңдеуге апарып қоямыз. Бірнеше 

алгебралық есептеулерден кейін келесідей бірсолитонды шешім алынды 
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Төменде бірсолитонды шешімнің графигі тұрғызылды (1,2 сурет). 
 

 

 
  

1-сурет. q функциясы үшін бірсолитонды шешімнің графигі. 
 

 
2-сурет. r функциясы үшін бірсолитонды шешімнің графигі. 

 
Екісолитонды шешім. Хирота әдісі бойынша екісолитонды шешім алу үшін (9-11) 

мына түрде қарастырамыз 
,3

3
1 ggg εε +=   ,3

3
1 ghh εε +=   .1 2

2 ff ε+=                                   (17) 
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(17) → (5-8) қойып, ,1211
1

ηη eeg += 22222121
1

ξηξη ++ += eeh  ескере отырып, келесі 
функцияны аламыз 
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(17-20) → (4) қойып, екісолитонды шешімді аламыз 
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Предметно-языковая интеграция является одной из актуальных тенденций в 
современной казахстанской и зарубежной школе. Одной из базовых компетенций 
Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 
является полиязычие. В основных положениях концепции говорится о том, что выпускник 
современной средней школы должен владеть иностранным языком, на уровне достаточном 
для продолжения образования, как в казахстанских, так и в зарубежных вузах. В связи с 
требованиями, предъявляемыми к выпускнику современной школы, представляется 
актуальным реализация предметно-языкового интегрированного обучения отдельным 
предметам в выпускных классах.  

Изучение иностранного языка в средних школах начинается намного раньше, чем 
изучение физики. С физикой школьники встретятся лишь в 6 – 7 классе. Поэтому к началу 
обучения физике ученики уже приобретут некоторые знания и умения, которые 
впоследствии создадут положительные предпосылки для эффективного изучения физики на 
английском языке. Отметим, что разумнее вводить предметно-интегрированный курс физики 
не сразу с 7 класса, а в профильно-ориентированных классах, т.е. в 10-12 классах. Важность 
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введения полиязычного курса физики в старших классах (10 -12 классы) объясняется тем, 
что ведущим мотивом в учебной деятельности старшеклассника становится ориентация на 
будущую профессию. Таким образом, для учащихся, избравших для себя будущую карьеру в 
области физико-математических наук, использование для изучения языка материалов 
физической тематики, будет способствовать повышению мотивации к изучению, как физико-
математических наук, так и английского языка. 

В настоящее время имеется широкий спектр подходов к полиязычному обучению 
предметам естественно-математического цикла. Рассмотрим два основных педагогических 
подхода к предметно-языковому интегрированному обучению – CLIL и EMI. Два этих 
подхода схожи по форме использования иностранного языка как средства обучения. 

CLIL - CLIL (Content and Language Integrated Learning) -дидактическая методика, 
которая позволяет сформировать у учащихся лингвистические и коммуникативные 
компетенции на неродном языке в том же учебном контексте, в котором у них происходит 
формирование и развитие обще-учебных  знаний и умений. Специфика данной методики 
заключается в том, что знание языка становится инструментом изучения содержания 
предмета. При этом язык интегрирован в программу обучения, а необходимость погружения 
в языковую среду для возможности обсуждения тематического материала значительно 
повышает мотивацию использования языка в контексте изучаемой темы. 

EMI (English as a Medium of Instruction) – методика преподавания математических и 
инженерных дисциплин, разработанная совсем недавно. Модель EMI  считается одной из 
самых существенных образовательных тенденций во всем мире и применяется во многих 
технических университетах европейских стран [2]. Основная идея EMI – совместить 
изучение сразу двух предметов, одним из которых является физика (математика), а другим 
английский язык [3]. Однако трудностью на пути применения данной методики в школах, 
помимо нехватки учителей-предметников со знанием английского языка, является 
отсутствие необходимых учебно-методических комплексов. Американские или британские 
учебники не всегда могут быть применены, так как язык их написания сложен для 
школьников.  

Организация учебной работы по физике с использованием взаимосвязи физики и 
иностранного языка на старшей ступени обучения в школе наиболее эффективна при 
следующих условиях: 

Advance Preparation. Большинство учащихся испытывают трудности восприятия 
иноязычной речи на слух. При объяснении материала по физике преподавателю,  так или 
иначе, приходится оперировать физической и математической терминологией. Ученики 
могут многое знать, но у них возникают трудности при объяснении той или иной темы на 
английском языке. В курсе иностранного языка средней школы изучение научной 
терминологии не предусмотрено, поэтому учащиеся не могут знать перевод всех терминов, 
встречающихся в физике. Для того, чтобы в ходе урока не возникало подобных проблем, 
целесообразно предварительно сообщать учащимся тему предстоящего урока, дать 
необходимый лексический минимум терминов, соответствующий теме урока, а также можно 
в качестве домашнего задания дать параграф на самостоятельное прочтение. В результате на 
уроке учащиеся будут чувствовать себя намного увереннее, будут свободнее 
ориентироваться в теме занятия, а иноязычные термины не будут вызывать больших 
трудностей. Преподаватели в свою очередь должны быть готовы ответить на вопросы 
учащихся по теме урока, которые могут быть непонятны им. 

Waiting time. Для осмысления информации на неродном языке учащимся требуется 
больше времени, чем если бы информация была получена привычным путем.  

Team working. В целях развития коммуникативных навыков у учащихся 
целесообразно использовать метод групповой работы. Это могут быть задания с 
использованием компьютерных презентаций, демонстрация физического эксперимента с 
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комментариями на английском языке. Также учащиеся могут подготовить реферат или 
доклад в любом формате на одну из тем изучаемого курса физики. 

Emphasis on a content. Акцент на уроке должен быть перенесен с грамматической и 
лингвистической точности на общение по научной тематике и понимание конкретного 
учебного материала. 

Visualization tools. Активное применение визуальных опор, таких как демонстрации 
физических опытов, схемы, рисунки, фотографии, видеоролики, облегчает восприятие 
иноязычной информации. Наибольший процент запоминания информации достигается, 
когда изложение учебного материала сопровождается визуальным, графическим 
оформлением. Многие теоретические положения при умелом использовании наглядности 
становятся доступными и понятными для учащихся. Визуализация позволяет создать 
целостную картину того или иного изучаемого физического явления. 

Также немаловажным фактором успешного проведения урока на английском языке 
является тщательно подобранные учебные материалы, которые должны соответствовать 
следующим критериям: 

- соответствовать уровню лингвистической подготовки школьников; 
- включать в себя достаточное количество средств наглядности (рисунки, 

фотографии, схемы, чертежи); 
- включать в себя разноуровневые физические задачи, а также задания на 

логику. 
    Качество знаний зависит от эффективности контроля, поэтому следует разработать 

систему оценки результатов предметно-языкового интегрированного обучения. Работу 
учащихся на интегрированном уроке сложно оценить по традиционно существующей 
пятибалльной системе, так как деятельность учащихся на уроке сочетает как предметную, 
так и языковую составляющую.  

Выделим критерии оценивания устных ответов на уроке физики: 
- умение строить развернутое высказывание в контексте изучаемой темы на 

иностранном языке; 
- умение аргументировать свою точку зрения; 
- способность дать определение физическому термину на английском языке; 
- понимание вопросов преподавателя и аудитории; 
- связность ответа, которая обеспечивается использованием языковых средств 

иностранного языка, таких как вводные слова, союзы и т.п. 
Необходимо помнить, что при осуществлении контроля внимание уделяется знаниям, 

умениям и навыкам по физике; понимание физических явлений и процессов, навыки 
решения задач гораздо важнее демонстраций языковых знаний, поэтому могут допускаться 
отдельные нарушения языковых правил. 

Критерии оценивания решения физических задач: 
- Критерием высшего уровня является умение прочитать условие задачи на 

английском языке, произвести перевод условия задачи, умение оформить задачу, умение 
составить дано (Given), умение произвести перевод основных величин в международную 
систему единиц (SI), записать и произвести вывод формул для решения задачи (Analysis)и 
произвести правильные математические расчеты (Solution), проанализировать вывод 
результата (Answer). 

- Критерием допустимого уровня является умение прочитать условие задачи на 
английском языке, произвести перевод условия задачи, умение оформить задачу, умение 
составить дано (Given), умение произвести перевод основных величин в международную 
систему единиц (SI), записать и произвести вывод формул для решения задачи (Analysis) и 
произвести правильные математические расчеты (Solution) с небольшими погрешностями в 
решении.  
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- Критериями недопустимого уровня является неумение составить дано  задачи, 
применять формулы и выполнять расчеты по решению задачи. 

Приведем пример правильного оформления, анализа и решения задач на английском 
языке: 

The inductance of a coil is . The coil is linked with a capacitor of the plates area 
 and the distance between them  If the wavelength is  find the 

permittivity ε. 
Given: 

 
SI: Solution: 

 
 
 

 
 
Find: 
ε 
 

 The value of a flat capacitor is given by 

 
The wavelength at which the circuit is 

configured is  
 

we get 

 
we raise this equation to power two in order 

to clear the square root: 

 
and as the result 

 
 
Answer: 5.96 

В целях максимальной наглядности представим концептуальную модель предметно-
языкового интегрированного обучения физике в виде схемы: 

Таблица 1. Концептуальная модель предметно-языкового интегрированного обучения 
физике. 

Государственный образовательный 
стандарт 

Потребности современного 
общества 

 
Цель:    - формирование у школьников информационно-коммуникативных компетенций; 
- повышение мотивации к изучению физики; 
-эффективная организация полиязычного образования в школах; 
- осуществление взаимосвязи полученных в школе знаний с потребностями в реальной 
жизни 
 
 

Методологический 
компонент 

- организация и планирования урока на 
иностранном языке; 
- создание на уроке ситуаций по обсуждению 
того или иного физического явления на иностранном 
языке; 
- подготовка презентационного материала на 
иностранном языке с использованием ИКТ; 
- применение всевозможных форм работы в 
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классе (индивидуальные, групповые, коллективные), 
которые стимулируют самостоятельность 
учащихся. 
-  
 

 
Деятельностный компонент Деятельность 

преподавателя 
Деятельность учащихся 

- высокий уровень 
владения иностранным 
языком; 
- использование 
разнообразных форм 
подачи материала; 
- организация 
работы с акцентом на 
содержание самого 
предмета, а не на 
иностранный язык; 
- осуществление 
контроля знаний; 
 

- работа на уроке; 
- проектная 
деятельность; 
- использование 
языка в прикладных целях; 
- написание 
рефератов, подготовка 
докладов на иностранном 
языке; выступления на 
заданную тему перед 
аудиторией. 

 
- Результат: достижение учащимися совокупности предметной и иноязычной 
компетенции. Формирование знаний и умений учащихся по восприятию научной лексики 
на английском языке.  Повышение мотивации к изучению, как физики, так и 
иностранного языка. Интеграция физики и английского языка; 
 

Критерии сформированности информационно-коммуникативных компетенций у 
учащихся 

Понимание 
изучаемых 
физических 
процессов, 
явлений 

Восприятие 
иностранной 
речи 
(физической 
тематики) на 
слух 

умение вести 
дискуссию по 
физической 
тематике на 
иностранном 
языке 

умение 
работать с 
научной и 
технической 
терминологи
ей со 
словарем и 
без него, и 
как 
следствие 
умение 
извлекать 
нужную 
информацию 
из 
англоязычных 
источников 

навыки решения по 
изучаемому разделу 
физики 

Таким образом, рассматриваемый в данной статье метод предметно-языкового 
интегрированного обучения позволяет решать значительно расширенный круг 
образовательных задач. При современных тенденциях к синтезу и интеграции знаний 
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предметная интеграция является одним из путей обновления и усовершенствования  
содержания образования, а также средством повышения общеобразовательного, 
общекультурного уровня обучающихся.  
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Қошаманова Береке Саламатқызы 

bereke_171091@mail.ru  
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Жалпы және теориялық физика кафедрасының 

магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – ф.м. ғ.к. доцент  Балабеков Қ.Н 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті 
күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. 
Сондықтан халықаралық ұйымдар әлем елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің    рейтингін 
анықтауға кірісті. Елбасы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру 
стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап 
көрсетті. 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы 
дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Бүгінгі 
білім мазмұны мұғалім мен оқушының арасындағы байланысты субъективті деңгейде 
көтерудегі демократиялық бастамалардың барлығы оқытушылар арқылы жүзеге асырылады. 
Бүгінгі оқытушыға тек пән оқытушысы ретінде қабылдау олқылық көрсетеді. Оқытушы 
қоғам айнасы.  

Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай толық білім беруге, 
меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан 
жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асу үшін оны технологияландыру 
қажеттілігі туады.  

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 
арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-
тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.  

Электронды оқулық пен оқытудың негізгі мақсаты: "Оқыту процесін үздіксіз және 
толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту". Білім берудің 
кез келген саласында "Электрондық оқулықтарды" пайдалану окушылардың танымдық 
белсенділігін арттырып қана коймай ойлау жүйесін калыптастыруға шығармашылықпен 
еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Оқыту үрдісінде оқыту әдістерін тиімді пайдалану, білім беру жүйесін тұтастай 
ақпараттандыру арқылы жаңа оқыту технологиясын енгізу оқыту процесінде толыққанды 
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дамуына мүмкіндік жасайды. Оқыту процесінде компьютерге негізделген жеке әдістемелер 
оқу мақсаттары мен жағдайларына байланысты тиімді қолданылуы қажет. 

Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу 
материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған 
байланысты оқу іс-әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-
әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке тұлғалық оқу іс-әрекетін сүйемелдеуді және 
жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды. 

Электр және магнетизм  бөлімдері бойынша LCDS электронды кітаптарды өндеу  
жүйесін қолдана отырып, электронды оқу құралдары құрастырылды. LCDS қосымшасы 
(Learning Content Development System)  немесе  электронды кітаптарды өндеу  жүйесі - бұл 
интерактивті қосымшаларды тез құру жүйесі. LCDS  қосымшасы ерекше күш жұмсамай 
электронды XML форматтағы таңдап алынған тақырып бойынша электронды кұралдар 
жасауға өнделген. Бұл бізге оқулықтың мазмұнына  назар аударып, қазіргі заманның 
сұраныстарын қанағаттандыратын электрондық  интерактивтік мультимедиа оқулықтарында  
XML қосымшасының барлық мүмкіндіктерін қолдануға әсерін тигізеді. 

LCDS: 
• авторға қызықты мазмұндағы және әр түрлi сiлтемелермен  интерактивті  

қосымша құруға; 
• өңдеудiң кез келген кезеңінде жасалған курсты алдын ала қайта қарауға;  
• Кез келген уақытта курстың құрылымын қайта құру және оңай өзгертуге;  
• жазудың әр түрлi тiлдерiн қолдануға; 
• жасалған курсты  С:\Program Files\Microsoft\Learning\LCDSc\courses. 

бумасынан табуға мүмкіндік береді. 
Қосымшаның жүктеуі 1- суретте келтірілген. 
Қосымшаның жүктеуi: 

Қосымшаны пиктограмма арқылы жүктеуге  немесе Бас меню арқылы 
командамен «Пуск – Программы - Microsoft Learning - Learning Content Development System 
– Community Version Russian» 

 
1-сурет. LCDS қосымшасын жүктеу 

 LCDS қосымшасындағы  кұрылған курс келесі папкада сақталады: C:\Program 
Files\Microsoft\Learning\LCDSc\courses\<курстың аты >\ Құрылған курсқа қойылатын 
файлдар график түрiнде, видео мәлiметтер келесі  папкада сақталады: C:\Program 
Files\Microsoft\Learning\LCDSc\courses\< курстың аты>\course\media 

 LCDS қосымшасында курс құрылымы: модульден,  сабақ, кіріспе және 
тақырыптан тұрады. «Курстың құрылымы » аумағында модулдің, бөлімнің, тақырыптың 
мазмұны  құрылады және өзгереді. LCDS қосымшасында курс кұру үшін әр түрлі 
функцияларды қолдануға болады. Мысалы: текст, сурет, немесе текст, сурет, мәтін және де 
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бірнеше функцияларды қолдануға болады.  LCDS қосымшасының құрылымы 2- ші суретте 
көрсетілген. 

 
2-сурет. LCDS терезесінің «Курс құрылымы» 

 
 Білім алушылардың физика сабақтарында қызығушылығын арттыру 

барысында түрлі ойындар және тапсырмалар құрастыруға болады. Iрiктеумен ойын 
мәлiметтiң үлестiрiлуi үшiн диалогтi және қызық әдiстi қамтамасыз етедi. Ең кiшi уақытқа 2-
3 дәрежелер бойынша шығарылатын мәлiметтi сортап шығаруы керек. Кестелермен ойын. 
Ойын мақсаты - суреттi ашу. Ойын ақиқат /жалған аналогті жұбына негізделген. Барлығы 9 
жұп . Ойынды құрастырудың көрінісі 3- суретте көрсетілген. 

 

 
3-сурет. LCDSтың қосымшасының соңғы жолы - Жұмыс жолы 
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LCDS қосымшасында физика, ақпараттық жүйелер және информатика 
мамандықтарында оқитын студенттерге «Электр және магнетизм»пәні бойынша 
электрондық оқу құралын дайындауға болады. Бұл электрондық оқу құралында алты түрлі 
шаблондар (интерактивті, қайта қарау, ойын, оқу, тексеруден өткізу және сынып) 
қарастырылды. Интерактивті шаблондар қатары төрт, қайта қарау шаблондары төрт, ойын 
шаблоны екі, оқу шаблондары сегіз, тексеруден өткізу екі бөлімнен  құралады,  сонымен 
қатар сынып шаблонына мәтінді, суретті және кестелерді фотобейне түрінде енгізуге болады. 
«Электр және магнетизм» пәні бойынша көптеген анимациялар ұйымдастыруға болады [3].  

 Зертханалық жұмыс тапсырмаларын ұйымдастыруда, оқытушы еңгізіп қойған 
тапсырмалардан студент өзіне берілген тапсырманы алып, қажетті ортада орындап файл 
түрінде қайтадан жүйеге еңгізеді.  

 Тест тапсырмалары жалпы тапсырмаларды құру бойынша құрылады. Содан 
кейін, құрылған файлда Тест тапсырмаларын еңгізу үшін, Тестті өңдеу бөліміне өтеміз. 

 Студенттің берген жауаптарының нәтижесі балл арқылы экранға шығады.Осы 
құрал негізінде студенттер курс бойынша қосымша теориялық материалдарды оқып үйрене 
алады. Зертханалық тапсырмалардың әдістемелік нұсқаларымен танысып, кейін 
тапсырмаларды орындауда пайдалана алуға үйренеді. Өз білімдерін тексеру үшін, тест  
сұрақтарына жауап бере отырып,  білімдерін тексереді.   

Аталған пән бойынша жасалынатын электрондық оқу құралын өз дәрежесінде 
қолдануды үйренген студенттер зерттеуге құштар, дүниені аз уақытта танып білетін, 
байланыс туралы жеткілікті меңгерген технология саласының  білгірі болады. Сондықтан 
оқу сапасына жағымды әсер ететін электрондық оқу құралын физика сабағында пайдалану 
студенттердің  физикаға деген қызығушылығын арттырудың және сабақтың қарқының 
күшейтудің мықты құралы болып табылады. 
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Қазіргі заманғы ғылым мен техника салаларының қарқынды дамуы конденсирленген 

күй физикасына физика-химиялық қасиеттері әр түрлі алдын-ала қойылған шарттарға сай 
болатын материалдарды жасау талаптарын қойып отыр. Қатты денелер негізінде жасалған 
өлшеуіш құралдарға әр түрлі орталарда сыртқы әсерлер болатындықтан олар барлық 
эксплуатациялық шарттарға сай болуы тиіс. Иондық кристалдар ХХ-ғасырдың екінші 
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жартысынан бастап люминесценттік лампаларда, плазмалық дисплейлерде, 
термолюминесценттік дозиметрлерде, сцинтилляциондық техникада және басқа да 
құрылғыларда жиі қолданыс табуда. Сондықтан қазіргі заманғы конденсирленген күй 
физикасының көкейкесті мәселелерінің бірі иондаушы сәулелер әсерінен иондық 
кристалдарда пайда болатын радиациялық ақаулардың түзілу процесін зерттеу болып 
табылады. Күрделі иондық кристалдардағы радиациялық ақаулардың түзілу және тұрақтану 
процестерін эксперименттік және теориялық тұрғыдан зерттеуде сілтілі-галоидты 
кристалдарды зерттеудегі әдістермен интерпретациялау кең қолданылуда. 

Иондаушы сәуле түсірілген қатты дене көлемінде күрделі және екінші ретті 
ақаулардың жинақталу процесін және алғашқы радиациялық ақаулардың соққылы емес 
механизмдерін зерттеу үшін сілтілі-галоидты кристалдар бұрыннан келе жатқан моделді 
нысан болап табылады.  

Сілтілі-галоидты кристалдарда алғашқы F - H орталықтарының  құрылу және 
тұрақтану механизмдері жақсы зерттелген. 40 К - 300К температура аралығында 
сәулелендірілген сілтілі-галоидты кристалдарда негізгі ақаулар – F- және −

3X - орталықтары 
болып табылады. F- орталық экситон ыдыраған кезде, яғни байланысқан электрон мен 
кемтіктің қайта қосылуы кезінде пайда болады. Экситон ыдыраған кезде бөлінген энергия 
сілтілі-галоиды кристалл  торының түйініндегі анионды түйінаралығына ығыстырып 
шағарады. Анион түйін аралығына шыққан кезде оның валеттік электроны бос орында қалып 
қояды, сөйтіп кристалдық торда түйінаралығына қыстырлған галоген атомы  F- орталық 
және электрон қармаған бос орын пайда болады. 

−
3X  – орталықтары екі Н-орталығының аниондық және катиондық вакансияларда 

түйіндік анионмен әсерлесуінен түзіледі. Ғылыми әдебиеттерде сәулелендірілген  сілтілі-
галоидты кристалдарда галоидтар агрегатизациясының екі бағыты талқыланады: а) −

3X -
орталығы екі Н-орталықтарды бірінен кейін бірін  біріктіре  отырып  ( −

2X  –молекулалар) 
−
5X , −

7X  - орталықтарын құрайды; б) белгілі  бір концентрациядан бастап (1018 1/см³) −
3X -

орталықтарының статистикалық біртекті орналасуы мүмкін болмайды және −
3X - 

орталықтарының кристалдың кейбір аймақтарында шоғырлануы байқалады. Эксперименттік 
мәліметтердің негізінде көрсетілген бағыттарға таңдау жасау қиын. 

Соңғы жылдары ғылым мен техниканың қарқынды дамуы салдарынан  әр түрлі 
кристалдардағы радиациялық ақауларды моделдеу үшін квантты-химиялық әдістер кең 
қолданыс табуда.  

Қазіргі уақытта әр түрлі кристалдардағы радиациялық ақауларды бақылау үшін 
MNDO, AM1 және PM7 сияқты  күрделірек жартылай эмперикалық квантты-химиялық 
әдістер пайдаланылады. Осы мақалада квантты-химиялық моделдеу жүргізу барысында 
осындай күрделі жартылай эмперикалық әдістерің ішіндегі  MNDO әдісі қолданылды. 

Жұмыстың негізгі мақсаты: Радиациямен сәулелендірілген NaCl кристалында F-H 
жұбы мен −

3X -орталықтарының түзілу  процесін жартылай эмперикалық MNDO әдісін 
пайдалана отырып квантты-химиялық зерттеу және  кристалдық қоршауды ескеріп моделдеу 
болып табылады. 

NaCl кристалы бетіне центрленген кубтық жүйеге жатады. Кристалдық торының 
параметрлері   , ал бұрыштары .  

NaCl кристалының құрылымы 108 катионнан және 108 анионнан тұратын жүйе 
ретінде алынды (1-сурет). Бұл жүенің құрылымында ешқандай ақау байқалынбаған 
жағдайдағы жүйенің толық энергиясы  -39322.27896 эВ болды.  

NaCl кристалының құрылымын Winmopac 7.21бағдарламасында құрастыру 
барысында 108 Na, 108 Cl атомдарынан басқа 42 фиктивті атом пайдаланылды. 

Жұмыстың негізгі мақсатына сәйкес осы құрастырылған 216 ионнан тұратын NaCl 
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кристалының моделінде F-Hжұбының түзілу процесі мен −
3X - орталығының ыдырау 

процестері зерттелді және нәтижелері графиктік түрде алынды.  

 
                     1-сурет.NaCl кристалының құрылымы. 

NaCl  кристалында F-H жұбының түзілуін модельдеу үшін ортаңғы кристалдық торда 
орналасқан бір Cl ионы (110) жазықтығында бір атомдық қатарға жоғары орналасқан катион 
аралық кеңістікке орналастырылды. Осыдан кейін анион  (110)  жазықтықта орналасқан 
екінші Cl ионына қарай [110] бағытында 0,05 - 0,2  қадаммен  жылжытылды. Бұл процесс 
кезінде екінші Cl ионының барлық параметрлері оптимизацияланып отырды және бірінші 
анион жақындаған сайын екінші анион өздігінен  [110]  бағытында жылжып отырды. 
Осылайша, бірінші анионды жылжыту арқылы - молекуласының немесе Н-орталығының 
түзілуін моделдедік. Бірінші анионның орнында электрон қармап алған аниондық ваканция, 
яғни F –орталығы түзілді. Осылай F-H жұбының түзілу процесі моделденді. Бұл моделдің 
жалпы көрінісін 2-суреттен көруге болады. 

NaCl  кристалында осы процестер негізгі күйде моделденді және квантты- химиялық 
есептеулердің нәтижелері  3,4-суреттерде келтірілген. 3- суретте жүйенің толық 
энергиясының арақашықтыққа тәуелді графигі көрсетілген. Бұл графиктен F-H жұбы түзілуі 
үшін шамамен  –қа жуық энергия қажет екендігі көрінеді.  

Ал 4-суретте келтірілген графикте жылжытылған атом заряды өзгерісінің 
арақашықтыққа тәуелділігі көрсетілген.  

 

  
 

2-сурет.NaCl  кристалының негізгі  күйінде түзілген F-H жұбы. 
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3-сурет. NaCl  кристалында негізгі 

күйде F-H жұбының түзілуі кезіндегі 
жүйенің толық энергиясының 
арақашықтыққа тәуелді графигі. 

 

4-сурет. NaCl  кристалында негізгі 
күйде F-H жұбының түзілуі кезіндегі 
жылжытылған атом зарядының 
арақашықтыққа тәуелді графигі. 
 

−
3X - орталығының ыдырау процесін моделдеу 

−
3X - орталығының ыдырау процесінің моделдену кезеңдері: 

1.Құрылымында ешқандай ақау жоқ идеал кристалда бір катиондық және бір анионық 
ваканциялар жасалып, жүйенің толық энергиясының өзгерісі бақыланды, яғни  толық 
энергияның мәні -38957.93864эВ шамасына өзгерді. Бүл кезде ваканция маңайындағы 
атомдар тұрақты күйде ұсталынды, осыдан соң ваканция маңындағы атомдарды босату 
арқылы энергия мәнін анықтадық ол шама -38958.40989 эВ тең болды. Кейіннен −

3X - 
орталығын құруға қатысатын ваканциялармен бір жазықтықта жатқан үшінші галоид атомы 
босатылып жүйе энергиясы мен осы атомның зарядының өзгерісі анықталды, яғни Ет = -
38957.95333эВ, q= -0.1684 (q0=-0.1550). 

2.Осы ваканцияларға галоид атомдары орналастырылды және осы атомдар мен 
олардың жазықтығында жатқан үшініші галоид атомының барлық параметрлері босатылып, 
олардың геометриялық оптимизациясы бақыланды, яғни −

3X - орталығының түзілді. Бұл 
түзілу 5а – суретте көрсетілген.  

3. Осыдан соң −
3X - орталығының ыдырау процесі жүргізілді, яғни 3а) Түзілген −

3X - 
орталығының екі атомы барлық параметрлері бойынша тұрақтандырылып, үшінші хлор 
ионы осы атомдарға жақын орналастырылды, кейіннен [110] бағыты бойынша 0,05  
қадаммен кері қарай жылжытылды. Жылжыту арқылы өзінің бастапқы орнына келгенде 
алғашқы екі галоид атомы босатылып, үшінші атомды жылжыту одан әрі жалғаса берді. 
Осылайша  -орталығының ыдырауын байқадық.3б) Ыдырау нәтижесін бағалау үшін 
жүйенің толық энергиясы мен жылжытылған галоид атомы зарядының өзгерісін көрсететін 
график тұрғыздық. 6, 7-суреттерде жүйенің толық  энергиясы мен жылжытылған хлор атомы 
зарядының арақашықтыққа тәуелділігін көрсететін графиктер келтірілген.  

4.Кватты-химиялық моделденген бұл процестің нұсқасын 5б-суреттен көруге болады. 
NaCl  кристалындағы - орталығы   және   фрагменттеріне негізгі күйде бөлінуі 
үшін қажетті энегия шамамен  3эВ  энергия қажет болатындығын 6-суреттен көреміз. 
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5а-сурет. −

3X - орталығының түзілуі. 
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6-сурет. NaCl  кристалында 
негізгі күйде −

3X - орталығының 
ыдырауы кезіндегі жүйенің толық 
энергиясының арақашықтыққа тәуелді 
графигі 

 

7-сурет. NaCl  кристалында негізгі 
күйде −

3X - орталығының ыдырауы кезіндегі 
жылжытылған галоид атомы зарядының 
арақашықтыққа тәуелді графигі 

ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Бұл жұмыста Winmopac-7.21,  MOPAC-2012  квантты-химиялық бағдарламалар  
пакетіндегі MNDO жартылай эмпирикалық әдісімен сәулелендірілген NaCl  кристалында 
пайда болатын радиациялық ақаулардың түзілу процесі моделденді. Сәулелендірілген сілтілі 
- галоидты NaCl  кристалында алғашқы радиациялық ақаулар - F-H жұбы түзіледі. 40-300К 
температуралық диапазонда радиациялық ақаулар  F және −

3X - орталықтары түрінде 
тұрақталынады. Сондықтан, осы ақаулар квантты- химиялық жартылай эмпирикалық MNDO 
әдісімен моделденіп, пайда болу механизмдері анықталынды. Жұмыстың нәтижелерін былай 
тұжырымдауға болады.  

- Квантты – химиялық әдістердің теориялық негіздері, MNDO жартылай 
эипирикалық әдісімен жұмыс істеудің үлгілері келтірілді; 

- 108 катион және 108 анионнан тұратын NaCl  кристалының моделі 
құрастырылды. Осы кристалда F-H жұбының түзілуі және −

3X - орталығының ыдырауы  
моделденді; 
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- NaCl  кристалында F-H жұбының негізгі күйде түзілуі үшін шамамен 4эВ 
энергия қажет екендігі анықталынды; 

- NaCl  кристалының негізгі күйінде  −
3X - орталықтарының ыдырауы үшін 

шамамен 3эВ энергиядан аз энергия жеткіліктілігі анықталынды.  
Осы алынған нәтижелер ғылыми әдебиеттерде қарастырылған сілтілі- галоидты 

кристалдардағы радиациялық ақаулардың түзілуін зерттеуге арналған эксперименттік 
жұмыстарға қайшы емес. 
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Бүгінгі таңда білім беру саласындағы білім алушылардың білім сапасын дамыту, 
оқыту мазмұнының құрылымына жаңаша қарауды талап етеді. Қазіргі кезде білім 
алушыларды жаңа технология арқылы оқытудың негізгі сипаттамаларының бірі-білім 
мазмұнында электронды оқулықты құрал ретінде пайдалану. Білім  алушылардың білім алу 
үрдісінде жоғары сапалы, белгілі бір мақсатқа бағытталған, нәтежиелі білім алу үшін 
заманауи электронды оқу құралын пайдалану таптырмас шешім. 

Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын 
мәселелердің бірі–оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды 
қолдану арқылы тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды дамытып, 
үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыра отырып, құзыретті тұлға дайындау. [1]. 

 Қазіргі таңда еліміздегі білім беру жүйесі жаңашылдық қатарынан ақпараттық 
кеңістікті құруға енуде. Мемлекетіміз еліміздегі білім беру саласын ақпараттандыруға 
бағытталған міндеттерді жүзеге асыруды, сапалы білім беру арқылы жоғары білікті 
мамандарды қалыптастыруды, оның ішінде қоғамның сұранысына қажетті мамандарды 
дайындап, білім мен ғылымды интеграциялау арқылы білім берудің сапасын арттыруды және 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім беру ісіне тиімді қолдану 
мәселелеріне қол жеткізуді, еліміздегі білім беру жүйесін дүниежүзілік озық тәжірибеге сай 
реформалауды пәрменді жүргізуді қажет етіп отыр. [2]. 

LCDS заманауи электронды оқулығы-білім беру жүйесін ақпараттандыру жағдайында 
ақпараттық–компьютерлік технологияларды тиімді пайдалануға негізделген, көптеген 
теориялық материалдарды ұсынатын, оны меңгеруде өз бетінше шығармашылық 
жұмыстарды ұйымдастырып, білім деңгейін бағалауға мүмкіндік беретін бағдарламалық 
құрал болып табылады. Бүгінде қажетті электрондық оқулықтарды жетілдіру және құрудың 
негізгі мәселесінің көкейтестілігі күннен-күнге өсуде. 

Соңғы жылдары компьютерлік, телекоммуникациялық техниканың, технологияның 
рөлі мен орны түбегейлі өзгерді. Әлеуметтік кеңістікті ғаламдық ақпараттандыру – қоғамның 
даму заңдылығының бірі болып отыр. Ендеше, білікті мамандарды даярлауда электрондық – 
компьютерлік оқытудың рөлі айрықша екендігі белгілі. Электрондық оқыту жүйесінің ішкі 
жүйелерінің бірі контенттік (мазмұндық) жасақтама болып саналады. Бұл мәселелер 
электрондық оқулықтарды құру үрдісінде LCDS (Learning Content Development System, Оқу 
Контенттік (мазмұндық) Жасақтама құру Жүйесі) – электрондық оқулықтарды құру жүйесін 
қолдануды қажет етеді. 

LCDS интерактивті қолданбаны тез құрудың Microsoft ұсынған құралы [3]. Контентті 
құру максималды жеңілдетілген. Жай электрондық оқулықтарды бірден құруға болатын әр 
түрлі дайын формалары бар. Мультимедиа элементін қолданып, Silverlight негізінде күрделі 
электрондық оқулықтарды да құруға болады. Құрылған электрондық оқулықты қолдану 
барысында электрондық оқулыққа ескертпелерді құруға, бірден баспадан шығаруға болады. 

LCDS жүйесінде жұмыс істеу принципін сипаттайтын болсақ, терезесі үш панельден 
тұрады: сол жағында курстың құрылымы көрсетілген, яғни мазмұны, сабақтардың 
тақырыптары модульдерге бөлінген, ортасы шаблондар тізімінен, оң жағында ағымдағы 
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шаблонның беті ашылған. «Курстың құрылымы» (Course Structure, Структура курса) бағаны 
курс жайында ақпарат береді. Электрондық оқулықтың иерархиясы төрт деңгейден тұрады: 
курс, модуль, сабақ және тақырып. Саймандар панелінен модульдерді, сабақтарды және 
тақырыптарды әрқашанда қажетті жерінде қосуға болады. «Шаблондар» (Templates, 
Шаблоны) бағаны алты категориядан тұратын әр түрлі типті мазмұнды – модульдер мен 
тақырыптарды таңдауға мүмкіншілік береді. Олар мәтіннен бастап аралас медиа-контентке 
дейін кездеседі. Шаблондардың сипаттамасы LCDS жүйесінің анықтамасында берілген. 
«Беттер» (Page, Страницы) бағанында әр шаблонға сәйкес өріс бейнеленеді. 

Сонымен, курстың құрылымын анықтай отырып кез келген модульді, сабақтарды 
және тақырыптарды өзгертуге, өшіруге және де қалаған орынға жылжытуға болады. Курсты 
жобалау барысында алдын ала көру батырмасы арқылы жарияланғаннан кейінгі формасын 
кез келген мезетте көруге, яғни тыңдаушы ретінде бағалауға болады. 

Физика пәнін оқытуда ақпараттық  - коммуникациялық технологияларды пайдалану-
дың тиімділігі: 

• Білім алушылардың өз бетімен жұмыс жасау; 
• Аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу; 
• Қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 
• Қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 
• Экономикалық тиімділігі; 
• Іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену; 
• Қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту 

мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әртүрлі  тәжірибе 
нәтижелерін  көріп, сезіну мүмкіндігі; 

• Білім алушылардың ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 
Физикалық процестер мен құбылыстарды нақты түсініп, оны электронды оқу 

құралына жүйелі түрде енгізу оқу процесін дамыту мен жетілдірудің болашақтағы тамаша 
жолы болып табылады, әсіресе білім алушылардың сапалы білім алуда белсенділігін 
арттыруда, зерттеу жұмыстарын дамытудағы ролі ерекше. Білім алушылар жоғары оқу 
орынында физикалық ұғымдардың мағынасын тереңірек ашуға, физиканың қазіргі 
эксперименттік базасымен жұмыс жасауда электронды оқу құралын пайдалану, ғылыми 
зерттеу әдістерін толық түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұндай оқу құралы көмегімен жоғары 
оқу орындарындағы кредиттік оқу технологияларында колледждер мен  мектептер де 
оқытушылардың аз уақыт ішінде көп білім беруіне жеңілдіктер туғызады. Білім 
алушылардың үйренуге құштарлығын арттырыады. Қазіргі таңда физика сабағында 
электрондық оқулықты пайдалану.  Онда тақырыптың мазмұны, заңдары мен анықтамалары, 
кестелер,  пысықтау сұрақтары мен есептер қамтылған оқу материалдары бойынша  берілген 
анимациялық тәжірибелер физикалық құбылыстарды  көрсете отырып,  түсіндіруге ыңғайлы. 
Оқыту үрдісінде теориялық және өнімділік ой құрастыру әрекеттері арқылы танымдық 
қабілеттерін белсендіру, оқу материалын игеруде және оқу іс-әрекеттерінде жете ұғынуға, 
өзіндік жұмыстарын ізденісті-зерттеу түрлерін ұйымдастыру, оқу үрдісінде компьютерлік 
технологияларды қолдану, әр түрлі шапшаңдықпен және әр түрлі көлемді оқу материалын 
игерудің мүмкіншілігін ашу. шығармашылық мүмкіншілігін тудырып, қабілеттерінің жан-
жақты дамуына ынталандыруды көздеген әр түрлі әдіс-тәсілдерінің кең қолданылуы(диалог-
сабақтар, есеп талдау, әр түрлі тәсілмен шығару, есепті тексеру, пікірталас, іскерлік ойын 
сабақтары, т.б).  

Электрондық оқулықтың дәстүрлі оқулықтардан айырмашылығы оқу пәнінің 
мазмұнын компьютерлік технологияға негізделген (оқыту, бақылау, тестілеу) 
программалардың жиынтығынан тұратындығында. 

Осы мәселеге сәйкес төменде 1,2,3,-суреттерде қарастырылып отырған LCDS 
программасына сәйкес үлгі ретінде даярланған көрністер келтірілген. 
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1-сурет. LCDS қолданушы интерфейсі бойынша дәріс мазмұны. 
 
Пысықтау сұрақтары бойынша сәйкестігін табу ойыны 2-cуретте көрсетілген. 
 

 
 

2-сурет. Интерактивті бөлімдегі пысықтау сұрақтары. 
 
3-суретте Пренель қос призмасы мысалында экранда бір жарық көзінен шыққан 

жарықты екі шоққа айырып когерентті шоқтар алу және олардың интерференциясын 
бақылау көрінісі берілген. 

 

 
 

3-сурет. Пренель қос призмасы. 



229 

 

 
Бұл құрал білім алушылардың білімін көтеруге, ғылымыи зерттеу жобасын арттыруға, 

жаңашылдық білім деңгейін жүйелестіруге бағыттайды. Электрондық оқулықтар мен 
компьютерлік оқу-әдістемелік құралдарды өз дәрежесінде қолдануды қалыптастырған білім 
алушылар зерттеуге құштар, өзі белсенді жеке жұмыс істей алады.  

 Сонымен,«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық 
технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, 
Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу 
үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Білім беру саласында 
«Электрондық оқулықтарды» пайдалану білім алушылардың,  танымдық белсенділігін 
арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек 
етуіне жағдай жасайды. Электрондық оқулықтың дәстүрлі оқулыктардан айырмашылығы 
оқу пәнінің мазмұнын компьютерлік технологияға негізделген (оқыту, бақылау, тестілеу) 
программалардың жиынтығынан тұратындығында. [4]. 
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физика кафедрасының 6M060400 - Физика мамандығының 2 курс магистранты,  

Астана, Қазақстан  
Ғылыми жетекшісі  – О.В.Разина 

 
 XX ғ. басында Альберт Эйнштейн Жалпы салыстырмалылық теориясының 

негiзгi мәселелерi мен ойларын түұжырымдады, ол гравитацияны масса-энергия қатысымен 
кеңістiк-уақыттың деформация әсерi ретiнде суреттедi. Сонымен қатар Эйнштейн теориясы 
үшiн оның теңдеуiнде космологиялық тұрақты деген параметр енгiзiлген. 

 Басынан бастап мұнда космологиялық тұрақты жасанды түрде енгiзiлген 
болатын.Басынан бұл шама статикалық Әлемнiң құрылуына жағдай жасады. Эйнштейн 
Әлемнiң не кеңейiп, не сығылатынына сенбедi, бiрақ бiр қауiп, космологиялық тұрақтысыз 
мүше ерте ме, кешпе соғылар едi. Александр Фридманның теориялық жұмыстарынан кейiн 
Әлемнiң кеңеюiнiң космологиялық моделiн салумен, Эдвин Хабблдың эксерименттiк 
бақылауларынан кейiн галактикалардың қызыл ығысуының оларға дейiнгi арақашықтығына 
тәуелдiлiгiн анықтаумен, Эйнштейндi Әлемнiң стационарлы емес екенiне сендiрдi. Ғылыми 
топтың қуанышына орай, космологиялық тұрақты теңдеуден алынып тасталды [1, 2]. 

Скалярлы - фермионды өрiстердiң әсерiн қарастырамыз 
[ ],),,,,(24 ψψφYXKRgxdS +−= ∫     (1) 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Flearning%2Fen%2Fus%2Ftraining%2Flcds.aspx%23tab1;href=1
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мұнда K  лагранжиан, φ - скалярлы функция, ),,,( 4321 ψψψψψ =  - фермионды 
функция және 0γψψ +=  оның түйiндес функциясы, R скалярлы қисықтық, X  және Y  
сәйкесiнше скалярлы және фермионды өрiстердiң канондық емес кинетикалық мүшелерi. 

Бiртектi, изотропты, жазық Әлемнiң Фридман- Робертсон- Уокер (ФРУ) динамикасын 
қарастырамыз. Бұл жағдайда метрика төмендегiдей жазылады 

),)(( 222222 dzdydxtadtds +++−=      (2) 
мұнда )(ta  Әлемнiң масштабты факторы.(1) әсерi мен ФРУ (2) метрикасын қоса 

алғанда қозғалыс теңдеуi мына түрге енедi [3] 
,03 2 =− ρH         (3) 

032 2 =++ pHH ,       (4) 
,0)3( =−++ φφφ KHKKK XXX

      (5) 

,0)3(5.0 0 =−++ ψγψψ KiKHKK YYY
     (6) 

,0)3(5.0 0 =−++ ψγψψ KiKHKK YYY
     (7) 

0)(3 =++ pH ρρ ,       (8) 

мұнда Kp = , KYKXK YX −+= 2ρ , 
dX
dKK X = , 

dY
dKKY = , 

φφ d
dKK = , 

ψψ d
dKK = , 

ψψ d
dKK = және 

a
aH


= , мұнда ρ  энергия тығыздығы және p Әлем қысымы. Нүкте t  уақыт 

бойынша дифференциалды білдіреді.  
Мысал ретінде Лагранжианды мына түрде аламыз [4, 5] 

,)(
2
1

2
22 uuVmYXK λφφ −−−+=      (9) 

мұнда X  және Y  ФРУ (2) метрикасы үшін былай жазылады  
2

2
1 φ=X ,        (10) 

)(5.0 00 ψγψψγψ  −= iY ,      (11) 
−m скалярлы өрістің массасы, −)(2 uV фермионды өрістің потенциалы және ψψ=u .            

(9) теңдеудегі үшінші қосылғыш скалярлық өріс потенциалы, ал соңғы қосылғыш Юкава 
типінің потенциалы. (9)-ды есепке ала отырып, (3)-(8) қозғалыс теңдеулерінің жүйесі былай 
болады 

,03 2 =− ρH         (12) 
032 2 =++ pHH ,       (13) 

,03 2 =+++ umH λφφφ        (14) 
,05.1 0

2
0 =+++ γλφψψγψψ iViH u      (15) 

05.1 0
2

0 =−−+ γψλφψγψψ iViH u
 ,    (16) 

0)(3 =++ pH ρρ ,       (17) 

)()(
2
1

2
1

22
222 uVuVmp u+−−= φφ ,     (18) 

uuVmp λφφφ +++= )(
2
1

2
1

2
222 .     (19) 

Бұл жүйе нақты аналитикалық шешімдерді береді. Мысал ретінде келесі шешімдерді 
қарастырамыз.  
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Масштабты факторды мына түрде қарастырамыз: tea α= , мұнда α  кейбір тұрақты. 
Ал скалярлы өріс (14) теңдеуден мына түрге енеді.  

tem
cmtCmtC αα

λφ 32212 )9(
)cos()sin(

+
−+=    (20) 

1С  және 2С  интегралдау тұрақтылары.  

 
 

Сурет 1. )(ta масштабты фактордың t  уақытқа тәуелділігі, 35=α  кезінде. 
 

1-суретте )(ta  масштабты фактордың t  уақытқа тәуелділігі графигі көрсетілген.  
Хаббл параметрі 

α=H  ,       (21) 

te
Cu α3=        (22) 

(18), (19) теңдеулерден фермионды өрiстiң сәйкес потенциалы мына түрде болады. 
Интегралдау тұрақтылары 121 == СС  жағдайын қарастырамыз. 

.)
2
1cos()

2
1sin(24)
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2
1sin(216

)
2
1cos()

2
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(23) 

Сәйкесiнше энергияның қысымы мен тығыздығы мына түрге енедi 
23αρ = ,      (24) 

23α−=p .      (25) 



232 

 

Бұл шешiм үшiн күй теңдеуi параметрi мынаған тең 

.1
3
3

2

2

−=
−

==
α
α

ρ
ω p      (26) 

Лагранжианы (9) тең скалярлы-фермионды өрiстi қарастырдық. Скалярлы өрiс 

потенциалын 22
1 2

1 φmV = түрде бердiк. (23)-те фермионды өрiстiң сәйкес потенциалын 

таптық. Графиктер тұрғыздық. ∞→t  кезiнде күй теңдеуi параметрi 1→ω ,қазiргi заманға 
сәйкес 1≈ω ,бұл соңғы бақылау мәлiметтерiн қанағаттандырады. 
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В этой работе мы изучаем космологию теории )(Tf  гравитации. Мы исследуем 
изменения уравнений Эйнштейна, полученные с помощью уравнений теории возмущений. 
Для простоты будем считать, что Вселенная заполнена только темной материей. Обозначим 

 границией плотности темной материи . Напишем уровнение возмущения: 
 

∆



 +=∆−+∆ C

f
kHC

T

DM

2
1a ')21("

2ρ .   (1) 

 
Для этой модели С найдем в следующем виде: 
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(2) 
Для количественного анализа эволюции космологического   возмущения в F (T) 

гравитации, необходимо рассмотреть определенный класс модели. Возьмем F(T) в частном 
виде, описывающем ускоренное расширение Вселенной: 

 
2)( TTf ν=                                                              (3) 

 
dTdfTfT /)( =                                                           (4) 
TTfT ν2)( =                                                            (5) 
ν2)( =TfTT                                                            (6) 

Мы знаем что,      
26HT −=      (7) 

и 

a
aH

′
=      (8) 

 
Тогда если взять выражение для масштабного фактора а(t)  следующим образом: 
 

ntaa 0=      (9) 
 

Значит параметр Хаббла будет иметь вид: 
tnH /=                                                                       (11) 
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Уравнение (1) становится очень сложным, что приводит к крупным отклоненениям от 

CDM.    Если принят значение 0=k . Тогда 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что )(Tf   гравитационные модели, 
которые  предложены в качестве альтернативы темной энергии, могут столкнуться с  
серьезными трудностями в их совместимости с наблюдениями на крупномасштабах 
эволюции.   

Мы можем   определить эффективное уравнение состояния как 
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Это может быть, в принципе, связано с наблюдаемым ускорением  Вселенной. 
Эти результаты, как ожидается, должны оставаться качественно верными и для 

других вариантов функции )(Tf , если они сделаны таким образом, чтобы объяснить 
ускорение Вселенной. Это можно увидеть из выражения для C, которое  показывает  что 
крупномасштабное отклонения от  CDM неизбежно всякий раз, когда Tf  или  TTf   отличны 
от нуля. 
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Современный уровень развития образовательной системы ставит вопрос, как 
обеспечить высококачественное обучение каждого ученика и усвоение им знаний в объеме 
стандарта образования, дать возможность дальнейшего его развития. Путей решения данной 
проблемы много.  Модернизация образования на современном этапе рождает много 
открытий, важных и интересных для самого учителя. Образование в наше время должно 
быть направлено на развитие личности и способностей учащихся, на его подготовку к 
дальнейшей  жизни.  

    Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного процесса, 
определенное  место занимает использование межпредметных связей в процессе 
преподавания. [1]  

     Межпредметные связи – это важнейший принцип обучения в современной 
школе. С помощью межпредметных связей учитель в сотрудничестве  с учителями других 
предметов осуществляет целенаправленное решение комплекса учебно-воспитательных 
задач. Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, 
побуждают мыслительную активность, а процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из 
разных предметов. Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, 
компьютеров на уроках повышает доступность усвоения связей между физическими, 
химическими, биологическими, экологическими и другими понятиями. 

 Таким образом, межпредметные связи выполняют ряд функций: методологическую, 
образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную. На уроках физико-
математического цикла прослеживается межпредметная связь не только с такими 
 дисциплинами   как  физика, математика, информатика, химия, биология, история, но и 
такие как экология и ядерная медицина. Особо выделяется роль учителя и ученика в 
организации межпредметных связей. Учитель преподает учащимся знания, выявляет 
логические связи между отдельными частями содержания, показывает возможности 
использования этих связей для приобретения новых знаний. Ученик же усваивает эти знания, 
приобретает индивидуальный опыт познания, учится самостоятельно применять знания. 
Процесс познания протекает под руководством учителя. [2] 

Межпредметные связи используются успешно при многообразии видов деятельности 
учащихся: 

1. Учащиеся умеют привлекать и привлекают понятия и факты из родственных 
дисциплин для расширения поля применимости теории, изучаемой в данном предмете; 

2. Учащиеся умеют привлекать и привлекают теории, изученные на других предметах, 
для объяснения фактов, рассматриваемых в данной учебной дисциплине; 

3. Учащиеся умеют привлекать и привлекают практические умения и навыки, 
полученные на уроках родственных дисциплин, для получения новых экспериментальных 
данных. 

Рекомендуются следующие основные формы связи физики с другими предметами: 
 раскрытие взаимосвязи физических явлений с экологическими, химическими и 

другими явлениями; 
 сообщение связей  о применении физических явлений и закономерностей в 

других науках; 
 использование  на занятиях по физике знаний и умений, которые учащиеся 

получили при изучении других предметов; 
 проведение комплексных экскурсий; 
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 проведение внеклассных мероприятий комплексного характера (организация 
работы кружков, проведение вечеров, конференций); [3] 

Учет межпредметных связей устраняет разобщенность школьных предметов, 
позволяет каждому учителю поддерживать интерес к другим, не "своим" предметам. Знания 
учащихся становятся глубже и прочнее. Дети не часто связывают разрозненные факты, 
которые мы сообщаем  в рамках одного предмета. Отсюда вывод- большинство наших 
учеников в процессе обучения не используют важнейшую интеллектуальную способность 
человека - способствовать к сравнению, анализу и классификации получаемой извне 
информации. 

Отсюда возникают задачи: 
 1.Помочь учащимся усвоить совокупность фактов и явлений в их развитии, овладеть 

общей картиной мира. 
2. Покончить с разобщенностью школьных предметов. 
3. Повысить интерес к учению и к предмету. 
4. Повысить практическую направленность обучения. 
Осуществление связи физики с другими предметами облегчается тем, что на занятиях 

по физике изучают материал, имеющий большое значение для всех, и особенно естественно-
математических и политехнических дисциплин, которые используют физические теории, 
законы и физические методы исследования явлений природы. Важно также, что на занятиях 
по физике учащиеся получают большое количество практических навыков  и умений, 
необходимых в трудовой деятельности и при изучении других предметов. Разумеется, что в 
равной мере межпредметные связи необходимы и для успешного изучения физики. 

Реализация межпредметных связей по линии "математика- физика" 
   Физика неразрывно связана с математикой. Математика дает физике средства и 

приемы точного выражения зависимости между физическими величинами, которые 
открываются в результате эксперимента или теоретических исследований. Программа по 
физике составлена так, что она учитывает знания учащихся по математике.  Межпредметные 
связи физики и математики можно классифицировать на уровне а) знаний и б) видов 
деятельности. Первые из них раскрывают посредством языка, элементов теории и 
прикладной информации. Приведу примеры: 

Межпредметные связи на уровне знаний, раскрываемые посредством языка 
Этот вид основан на применении понятий и операций, взятых из другой науки. 

Пример. Векторный язык использую в физике для иллюстрации третьего закона Ньютона к 
паре тел: "атомное ядро и обращение вокруг него электрона". 

Межпредметные связи на уровне знаний раскрываемые посредством элементов 
теории 

Суть приема: использование отдельных правил, теорем, аксиом из теории другой 
науки. 

Пример. В курсе физики при изучении темы Постулаты Бора.  
Межпредметные связи на уровне знаний, раскрываемые посредством информации, 

играющей "прикладную" роль 
Данный прием основан на применении методов из другой науки. 
Пример. На уроках по электродинамики рассматриваются задачи, при решении 

которых "сливаются" воедино (физика) и метод производной (алгебра).  
Реализация межпредметных связей по линии "химия - физика" 

Взаимосвязь с химией на уроке по темам: «Атомное ядро”,  “Радиоактивность”.   
Ученики получают первые знания об атоме, элементах, знакомятся с Периодической 
системой Д. И. Менделеева. На уроке «Закон радиоактивного распада» по физике также 
учащиеся обращаются к знаниям по химии.  

Реализация межпредметных связей по линии «экология- физика» 
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Проблемы охраны окружающей среды, рационального природопользования требуют 
глубокого знания законов природы и умелого их применения, в частности, в процессе 
взаимодействия человека с природными объектами. Физика, являясь фундаментальной 
наукой о природе, позволяет изучить взаимосвязь и взаимообусловленность всех явлений и 
процессов, протекающих в природе. Поэтому можно выделить опорные экологические 
знания или «ведущие идеи», которыми могут и должны овладеть учащиеся при обучении 
физике: 

- развитие и целостность природы в сфере жизни; 
- взаимосвязь явлений в природе; 
- изменение природы в процессе труда; 
- возможность и необходимость оптимизации взаимоотношений человека и природы, 

а также роль физики и физических законов в деле охраны окружающей среды. 
Неоценимая роль физики в развитии ресурсосберегающих технологий .[4] 
       Взаимосвязь физики с экологией реализуется  на уроках: «Тепловые двигатели 

и их значения», «Пути решения экологических проблем», «Озоновый экран нашей планеты», 
во внеклассной работе.  

В конце учебного года  можно провести  интегрированный урок – конференция 
«Магнитное поле Земли и других планет», для проведения урока приглашаются учителя 
географии и биологии, учащиеся заранее готовят сообщения. 

Реализация межпредметных связей по линии "биология - физика" 
Взаимосвязь физики с биологией реализуется  при изучении тем, начиная с 7 класса 

по 11 класс. Например: диффузия и биологическое действие радиоактивных лучей.   
Использование в работе уроков с межпредметными связями оказалось наиболее 

реальным путем обеспечения положительной мотивации учащихся к изучению физики, 
формирования устойчивого познавательного интереса к предмету, повышению качества 
знаний, создание педагогических условий  для развития способностей учащихся. 

По исследованию своей диссертации на тему: «Раскрытие МПС физики как 
важнейший метод познавательного интереса учащихся» необходимо было провести 
анкетирование, которое позволит усовершенствовать процесс развития познавательного 
интереса школьников при обучении фундаментальных наук, тем самым повысить уровень 
познавательного интереса в обучении в целом.  

Учащимся 10 класса предлагалась анкета, им нужно было ответить на вопрос: «Что, 
по их мнению, нужно сделать, чтобы изучение фундаментальных наук в школе стало более 
интересным»?  

От них требовалось ранжировать предложенные ответы по своему мнению. Анкета 
содержала следующие вопросы: связывать физику с другими науками, вводить 
инновационные методы для развития интереса. Проводить чаще интегрированные уроки, 
приглашать преподавателей из Вуза (кандидатов, профессоров и т.д), решение задач с МПС 
физики с другими науками, чаще проводить экскурсии в учреждениях связанные с этим 
предметом, а так же предлагать свои предложения. 

Учащиеся предлагали свои идеи хотя бы раз в месяц выезжать за город для изучения 
той или иной темы.  

Результативность выбранного похода к обучению: 
1. Улучшение качества знаний по предмету.  Учащиеся применяют знания 

смежных дисциплин, раскрывая проблему в комплексе. 
2.  Межпредметный принцип обучения  помогает развитию личности школьника, 

формирует потребность к учению и саморазвитию. 
 3.  Развивает интерес к предмету, формирует целостность понимания единства 

"человек - природа-общество". 
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      Применение межпредметных связей на уроках и во внеклассной работе позволило 
повысить интерес к предмету, поднять мотивацию к познавательному процессу, улучшить 
качественные показатели обучения физике. 
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Ертеде жасалған космологиялық зерттеулер Әлемнің ұлғаюы баяулап келеді деп 

болжаған. Әлемнің үдемелі ұлғаюының ашылуы күтпеген жағдай болғанымен, қазіргі таңда 
космологиялық теорияларды құрайтын маңызды мәселеге айналды. Бұны теория жүзiнде 
түсiндiру үшiн, астрофизиктер мен физиктер Әлемнің әртүрлi космологиялық моделдерiн 
ұсынуда. Олар Әлемнің массасының көп бөлігін салыстырмалы көрінетін, сонымен қатар 
көрінбейтін материядан (күңгірт материя) тұрады деп болжаған. Енді жаңа зерттеулер 
арқасында Әлемнің ұлғаюы және де бұрын белгісіз болған қысымы теріс болатын энергия 
бар екені расталды. Оны «күңгірт энергия» деп атады [1]. Ғаламның ұлғаятындығы туралы 
болжам ХХ ғасырдың басында Александр Фридманның теориясына негiзделдi, ал 
жиырмасыншы жылдың соңына қарай Эдвин Хабблдың жасаған бақылаулары негiзiнде – 
оның тәжiрибе жүзiнде дәлелденуi болды.  Әлемнің үдемелі ұлғаюы шамамен 5 миллиард 
жыл бұрын басталды. Болжам бойынша, оған дейін ұлғаю күңгірт материя гравитациялық 
әсерлерінің көмегімен баяулаған. Ұлғайып жатқан Әлемнің күңгірт материя тығыздығы, 
күңгірт энергия тығыздығына қарағанда жылдам азаюда. Соңында күңгірт энергия басым 
түсуде. Мысалы, Әлемнің көлемі екі еселенген кезде, күңгірт материя тығыздығы екі есе 
азаяды, алайда күңгірт энергия тығыздығы салыстырмалы түрде өзгеріссіз қалады. Біз бұл 
мақалада ФРУ метрикасы кеңістік-уақыттағы бірқалыпты емес тұтқырлы сұйықтықтың 
әсерінде Әлемдегі материя тығыздығының ұйытқуының дамуын қарастырамыз.  

Фридман Робертсон Уокер (ФРУ) метрикасында кеңістік – уақыт біртекті және 
изотропты болғандықтан, оның қисықтығы кеңістіктің барлық нүктесінде бірдей, бірақ 
уақытқа байланысты өзгереді, яғни 
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                                                   ).)(( 222222 dzdydxtadtds ++−=                                          

(1) 
 

Мұндағы 2ds  - метрика немесе оқиғалар арасындағы аралық, )(ta - масштабты 
фактор.  Қозғалысты сипаттайтын Эйнштейн теңдеуі 

 

                                                    ,8
2
1

4
k

i
k
i

k
i T

c
GRgR π

=−                                                         

(2) 
 

мұндағы k
iR , k

ig -метрикалық тензор, −G  Ньютонның 
гравитациялық тұрақтысы, c - вакуумдағы жарық жылдамдығы, біздің жағдайда 1=c . 

−k
iT энергия-импульс тензоры. 

ФРУ әлемін сипаттайтын қозғалыс теңдеулері (1) мен (2) туындайды [2], 
 

                                                 ),(2,3
2

.

2

2

p
k
H

k
H

+−== ρρ                                              

(3) 

мұндағы 
a(t)
(t)

.
aH =  Хаббл параметрі, −ρ  әлемнің энергия тығыздығы, −p оның 

қысымы, −2k   белгілі тұрақты. Ол мынаған тең: Gk π82 = . 
Бірақ бұл теңдеулер жүйесі Ғаламды сипаттайтын параметлер түрін анықтауға 

жеткіліксіз, сондықтан Әлемді толтырып тұрған заттың күй теңдеулерін енгіземіз. Біз бұл 
мақалада ФРУ метрикасы кеңістік-уақыттағы бірқалыпты емес тұтқырлы сұйықтықты 
қарастырамыз. 

Жалпы жағдайда бірқалыпты емес тұтқырлы сұйықтықты сипаттайтын күй теңдеуі [3] 
 

                                               ...),,),(,()(
.

HHtaBp ρρρω +=                                                   
(4) 

 
мұндағы −ω тұрақты ( 1−=ω вакумды, 1=ω  бариондық материяны, 

3/1=ω жарықты сипаттайтын күй параметрлері),  −...),),(,(
.

HHtaB ρ біртекті емес тұтқырлы 
сұйықтық энергия тығыздығының жалпы көлемдік функциясы. Күй параметрін  1−=ω  деп 
аламыз. Өйткені, ол – күңгірт энергияны сипаттайтын кеңінен таралған күй параметрі, 
сонымен қатар бақылау нәтижелеріне қайшы келмейді. Осы мақалада екі жеке жағдайды 
қарастырамыз: 

 
..

)( HHB =                                                                   (5) 
 

2
..

),( HHHHB βα += . const=βα ,                                                (6) 
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Осы (5),(6) теңдеулерді  (3),(4) теңдеулеріне қоямыз. Сонда (5) теңдеу үшін Хаббл 

параметрі ,0
.

=H  яғни constН =  тұрақты мәнге тең, сондықтан const=ρ  , cta =  тең екенін 
анықтайды. 

Хаббл параметрі (6) теңдеу үшін мына мәнге тең: 
 

                                                                .2
2

2

tk
kH

β
α+

=                                                            

(7) 
 

Осыдан Әлемді сипаттайтын масштабты фактор былай дамиды: 
 

                                                                
2

22
tk

k

ta β
α+

=                                                                  
(8) 

 
Энергия тығыздығы (7) және (2) теңдеулері арқылы анықталады 

 

622

22 )2(3
kt
k

β
αρ +

= .                                                              (9) 

 
Төменде екі жағдай үшін масштабты фактордың дамуы ( сурет 1) және энергия 

тығыздығының өзгеруінің ( сурет 2) графиктерін енгіздік. 
 

 
Сурет 1- Масштабты фактордың эволюциясы. Нүктемен сызылған (5) теңдеу үшін, ал 
тұтас түзу – (6) теңдеу үшін. Мұнда 1,1,1 === kβα  мәндерін қабылдайды. 
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Сурет 2- Энергия тығыздығының t уақытқа тәуелді өзгеруі. Нүктемен сызылған (5) 

теңдеу үшін,ал тұтас түзу – (9) теңдеу үшін. Мұндағы 1,2,3 === kβα  мәндерін 
қабылдайды. 

 
Біз осы мақалада Фридман Робертсон Уокер  әлемінің негізгі бөлігін құрайтын күңгірт 

энергияны бірқалыпты емес тұтқырлы сұйықтық деп қарастырып, материяның энергия 
тығыздық ұйытқуының дамуын Фридман Робертсон Уокер  Әлемінде зерттедік. Бірінші 
жағдайда Хаббл параметрі мен энергия тығыздығы тұрақты мәндерге тең, ал масштабтық 
фактор сызықты өсетінін көрдік. 

Екінші жағдайда Хаббл тұрақтысы мен энергия тығыздығы стационарлы емес, ал 
масштабты фактор сурет 1-де көрсетілгендей параболла бойымен үдемелі дамиды. Екінші 
жағдай қазіргі уақыттағы Ғалам дамуының бақылау нәтижелерін қанағаттандырады. Осы 
мақалада бірқалыпты емес тұтқырлы сұйықтықтың әсерінде Әлемдегі материя 
тығыздығының ұйытқуының дамуын қарастырдық. 
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1.Космология g-эссенции. 
Долгие годы единственно верной моделью развития нашей Вселенной  была именно 

стационарная, или статичная, модель. Но в первой четверти ХХ века сомнения развеялись 
открытием Эдвина Хаббла. Открытие состояло в том, что Хаббл, используя одноименный 
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телескоп, наблюдал за спектрами отдаленных галактик. Анализируя позже эти наблюдения, 
он заключил, что наша Вселенная расширяется, а если быть точнее переживает эру 
расширения. Это открытие было подобно эффекту разорвавшейся бомбы. И долгие годы 
была подвержена сомнениям. Например,  Фриц  Цвики, физик  из  калифорнийского  
технологического института, предположил, что по какой-то неизвестной причине  свет  
может  терять  свою  энергию  при прохождении  огромных  расстояний.  Это  уменьшение 
энергии  соответствует  изменению  светового  спектра, что  по  мнению  Цвики  может  
объяснить  наблюдения Хаббла.  В  течение  десятилетий  после  исследований Хаббла  
ученые  продолжали  придерживаться  теории стабильного  развития.  Несмотря  на  это,  
теория расширяющейся  Вселенной,  подтвержденная Хабблом, становится общепризнанной 
[1]. 

В данной статье будет расмотрено ускоренное расширение Вселенной на основе 
общеизвестной метрики Фридмана-Робертсона-Уокера (ФРУ) с сигнатурой ),,,( +++−  

 ).()(= 222222 dzdydxtadtds +++−  (1) 
Действие g-эссенции в общем виде записывается следующим образом  

 ,)],,,,(2[= 4 ψψφYXKRgxdS +−∫  (2) 
где R -тензор кривизны для метрики Фридмана-Робертсона-Уокера  

 .6= 2

2









+

a
a

a
aR

  (3) 

K  является некоторой функцией ее аргументов, φ - скалярная функция, 
T),,,(= 4321 ψψψψψ - фермионная функция и 0= γψψ + - сопряженная функция. Здесь   

][0.5=,
2
1= 002 ψγψψγψφ  −iYX  являются каноническими кинетическими членами для 

скалярных и фермионных полей, соответственно. 
В случае метрики ФРУ (1), уравнения Фридмана, Клейн-Гордона и Дирака, 

соответствующие действию (2), сводятся к  
,03 2 =− ρH  

,032 2 =++ pHH  
 ,0)3( =−++ φφφ KHKKK XXX

  

 ,0)3(5.0 0 =−++ ψγψψ KiKHKK YYY
                                 (4) 

          ,0)3(5.0 0 =+++ γψψ ψiKKHKK YYY
  

,0)(3 =++ pH ρρ  
где KYKXK YX −+= 2ρ ,  Kp = . 
2.Частные модели g-эссенции. 
В общем, в моделях g-эссенции уравнения движения очень сложны, поэтому трудно 

получить точные аналитические решения. Для того, чтобы выполнить анализ и найти 
решения рассмотрим следующую частную модель [2]  

 ),()(= 21 uVVYXK −−+ φ  (5) 
где ψψ=u . В данной моделе система уравнений (4) примет вид  
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где ,
2
1= 21

2 VV ++φρ 

   
.

2
1= 221

2 uVVVp u+−−φ   

3.Космологические решения. 
Проанализируем космологические решения на основе частного примера с ,01 =V  для 

модели g-эссенции. В частности, рассмотрим космологические эволюции плотности энергии 
ρ , давления p , параметра замедления q и параметра уравнения состояния ω  как функций от 
t . Рассмотрим пример c пересечением фантомного разрыва. В случае 01 =V , система (6) 
приобретает вид [3] 
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 где              ,
2
1= 2

2 V+φρ 

 
.

2
1= 22

2 uVVp u+−φ  

Предположим, что один из параметров уравнения движения, а именно параметр 
Хаббла имеет следующий вид 
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H                                              (8) 

где Ci является интегральным косинусом, который определяется интегралом 

( ) ( )
∫
∞

−=
x

dt
t

txCi .cos                                                     (9) 

Зная H можно найти остальные параметры уравнения движения. 
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Соответствующий потенциал взаимодействия после подстановки необходимых 
составляющих примет вид 
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В данном примере уравнения плотности и давления темной энергии выглядят 
следующим образом, соответственно 
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В этом примере параметр уравнения состояния и параметр замедления запишутся 
следующим образом 

.
2
3sin

2
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2
3sin1 
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t
q

t
ω                        (17) 

На рисунке 1 показана космологическая эволюция параметра уравнения состояния.   
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Рисунок 1.- Параметр уравнения состояния ω как функция от t 

  
Рисунок 2.- Плотность ρ как функция от t;  Давление p как функция от t 

 На рисунке 2 показана космологическая эволюция плотности темной энергии ρ  и 
давления p  как функций от t . Из рисунка 1 видно, что в этой модели может быть 
реализовано пересечение с фантомным разрывом.  

Рассмотрели действие g-эссенции (2). Нашли точное аналитическое решение 
рассматриваемой модели. Восстановили соответствующий потенциал. Нашли параметры 
уравнения состояния и замедления. Полученные результаты соответствуют последним 
наблюдательным данным. 
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Облучение быстрыми тяжелыми ионами для создания в SiO2 скрытых треков на 

сегодняшний день очень актуально в связи с тем, что эти треки после обработки в некоторых 
травящих композициях могут быть преобразованы в систему наноканалов [1-3]. Если 
сравнивать с канавками, вытравленными в диоксиде кремния с использованием реактивного 
ионного травления, стенки такого вида наноканалов гораздо более гладкие. Т.к. канавки,  
сформированные реактивным ионным травлением, не всегда получаются с гладкими 
стенками из-за использования агрессивных газов, что приводит к деградации приборных 
характеристик.  

Этот подход используется для изготовления трековых мембран на основе полимерных 
пленок, используемых в качестве фильтров тонкой очистки в органическом синтезе, 
биотехнологиях медицине.  

Процесс вытравливания треков носит пороговый характер. Важно выбрать режим 
облучения, который позволил бы гарантировано получать вытравленный трек на месте 
падения каждого иона. В качестве критерия «травимости» треков обычно используют 
величину электронных потерь энергии иона на входе в мишень (dE/dx)e thr. В случае SiO2 
пороговое значение (dE/dx)e thr, по разным данным, колеблется от 4 до 1.5 кэВ ' нм-1 [4-6,1].  

Нанопористый диоксид кремния может найти применение в качестве шаблона для 
создания массивов металлических и полупроводниковых нанокластеров и нанопроволок при 
разработке приборов наноэлектроники [7], при изготовлении активных элементов 
биосенсоров  [8,9], а также  при разработке трековых мембран нового поколения с 
повышенной  термической и химической стойкостью. Еще одна возможная область 
применения – для транспортировки пучков ионов при разработке систем новой оптики, 
основанной на  взаимодействии скользящих пучков заряженных частиц или квантов с 
внутренней поверхностью стенки (стенок) капилляра [10].  

 Методом химического травления в структурах SiO2/Si были получены 
наноразмерные поры. Для вытравливания ионных треков было использовано химическое 
травление образцов SiO2/Si в 4%-ном водном растворе фтористоводородной кислоты (HF) 
при комнатной температуре в интервале времени от 2.5 до 15 минут для образцов 
облученных ионами Xe с энергией 133 МэВ и 6 минут для остальных образцов.  

 Морфология поверхности структур SiO2/Si исследовалась при помощи 
сканирующей электронной микроскопии на сканирующем электронном микроскопе JSM-
7500F японского производства (Астана, Казахстан). На рисунках 1-6  показаны снимки со 
сканирующего электронного микроскопа для ионов Xe, Ar, Kr. 
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Рисунок 1. Поверхность образца 

SiO2/Si, облученного ионами Xe (133 МэВ, 
1×109 см-2) после обработки в 4% HF в 
течение 2,5 минут. 

Рисунок 2. Поверхность образца 
SiO2/Si, облученного ионами Xe (200 МэВ, 
2×108 см-2) после обработки в 4% HF в 
течение 6 минут.. 

 

                  
 

Рисунок 3. Поверхность образца 
SiO2/Si, облученного ионами Kr ( 59 МэВ, 
2×109 см-2) после обработки в 4% HF в 
течение 6 минут. 

Рисунок 4. Поверхность образца 
SiO2/Si облученного ионами Ar (38 МэВ, 
1×109 см-2)  после обработки в 4% HF в 
течение 6 минут. 

 

                  
 

Рисунок 5. Поверхность образца 
SiO2/Si, облученного ионами Ar (38 МэВ, 
1×1010 см-2)  после обработки в 4% HF в 
течение 6 минут. 

Рисунок 6. Поверхность образца 
SiO2/Si облученного ионами Ar (38 МэВ, 
1×1011 см-2)  после обработки в 4% HF в 
течение 6 минут. 
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Как видно из приведенных выше рисунков 1-3 с повышением времени травления 
увеличивается диаметр пор. На рисунке 4 показана морфология поверхности структуры 
SiO2/Si, облученная ионами Ar (38 МэВ, 1×109), как показывает эксперимент, в данном 
образце поры вытравливаются плохо, эта тендеция видна и на рисунках 5-6, где на образцах 
с более высоким флюэнсом также четких пор не наблюдается. 

Таким образом нами была изучена морфология вытравленных треков в слоях 
аморфного SiO2 на Si. Показано, что использование доз ≤ 109 см-2 позволяет создавать 
систему каналов практически одинакового размера и правильной формы. 
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Ғылыми жетекшісі – А. А. Алдонгаров 
 

Наноөлшемді масштабтағы материалдардың оптикалық қасиеттері физикалық 
химияда маңызды пән ретінде терең зерттелуде [1-3]. Олардың негізгі ерекшелігі бұл 
материалдардың өлшемі электрондық және оптикалық қасиеттерін анықтайтындығында 
[4,5]. Сондықтан, бұл бөлшектер атомдық (немесе молекулалық) күй мен көлемді кристалл 
арасында орналасқан заттың аралық күйін сипаттайтын жаңа физикалық қасиеттерге ие 
болады. Олардың айрықша электрондық табиғаты кең практикалық қолданысқа ие, мысалы 
биологиялық маркерлер [6], дисплейлер [7], күн элементтерін [8], лазерлер [9] және 
фотокатализаторлар [10] жасау.  

Практикалық қолдану үшін келешегі мол қосылыс кадмий сульфиді CdS болып 
табылады. Қазіргі таңда CdS наноөлшемді бөлшектердің электрондық қасиеттерін зерттеулер 
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бойынша тәжірибелік және кванттық-химиялық модельдеуді қолданумен орындалған 
зерттеулердің көптігіне қарамастан, бұл салада шешілмеген мәселелер көп.  

Бұл зерттеу жұмысында кіші өлшемді CdS жартылай өткізгіш кванттық 
нүктелеріндегі электрондық ауысуларға дипольдық моменттің және сыртқы электр өрісінің 
әсері зерттелді. Gaussian09 [11] бағдарламалық пакетінде орындалатын DFT тығыздық 
функционал әдісімен сыртқы элетростатикалық өріс пен нүктелік [background] зарядтар 
қатысымен кластерлердің электрондық спектрлері есептелді. Электростатикалық өріс 
кернеулігі векторының бағыты және нүктелік зарядтардың орналасуы дипольдық момент 
векторының шамасын максимал кемітетіндей немесе арттыратындай етіп таңдап алынды. 

Электростатикалық өріс әсерін зерттеу кезінде S- және SH- беттік иондары бар 
[Cd4S2]4+, [Cd4S(SH)2]4+ кластерлері қарастырылды. Бұл үлгілі кластерлердің құрылымы CdS 
наноөлшемді кластерлері туралы белгілі эксперимент нәтижелері [12,13] бойынша 
құрастырылып, 1-ші суретте көрсетілген. Сонымен қатар, аталған кластерлер үшін 
электрондық жұту спектрлері есептелді және ол 2-ші суретте беріліп отыр.   

Сыртқы электростатикалық өріс қатысуымен [Cd4S2]4+ және [Cd4S(SH)2]4+ 
кластерлері үшін визуализацияланған шекаралық молекулалық орбитальдар HOMO және 
LUMO, диполь моментінің D, ең төмен энергетикалық ауысулардың толқын 
ұзындықтарының λ1, интенсивті ауысулардың толқын ұзындықтарының λint және оның 
сәйкес осциллятор күштерінің f шамалары 1-ші және 2-ші кестелерде берілген.   

                                
 

Сурет 1 – [Cd4S2]4+ және [Cd4S(SH)2]4+ кластерлерінің құрылымдары. 
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а)                                                                           б)  

Сурет 2 – а) [Cd4S2]4+ ;  б) [Cd4S(SH)2]4+ кластерлерінің электрондық спектрлері.  
 
Кесте 1.  [Cd4S2]4+ кластері үшін HOMO және LUMO молекулалық орбитальдары, 

диполь моментінің D (Дб), λ1 және λint (нм) және оның сәйкес осциллятор күштерінің f 
шамалары. 

 
[Cd4S2]4+ 

 
38 HOMO 

 
39 LUMO 

D = 3,5946;     λ1 =4265,76;      λint =867,74;      f = 0,1275 
[Cd4S2]4+ + field x-30 [Cd4S2]4+ + field x+30 

 
38 HOMO 

 

 
39 LUMO  

38 HOMO 
 

39 LUMO 

D = 0,1628;        λ1 = 4959,79; 
λint = 673,01;     f = 0,2352 

D = 7,1702;       λ1 = 3883,04; 
λint = 835,76;    f = 0,1476 

[Cd4S2]4+ + field x-100 [Cd4S2]4+ + field x+100 
 

 
37 HOMO 

 
38 LUMO  

37 HOMO 
 

38 LUMO 

D = 2,2443;         λ1 = 3686,99; 
λint = 366,29;     f = 0,1067 

D = 4,9742;         λ1 = -4260,91; 
λint = 222,39;      f = 0,1771 
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1-ші кестеде берілген мәліметтерге сәйкес сыртқы электростатикалық өріс әсер 
еткенде [Cd4S2]4+ кластерінің электрондық спектрлерінде λ1 шамасы 1000 нм-ден де көп 
қарқынды емес, төмен энергетикалық ауысулар кездеседі. Сыртқы электростатикалық 
өрістің аз шамасында дипольдық моменттің максимал артуын және кемуін бақылауға 
болады, алайда мұндай өрістер электрондық жұту спектрлеріне әсер етпейді. Күшті 
электростатикалық өрістерде λ1 шамасының қысқа толқынды аймаққа ығысқанын көреміз 
(сурет 2, а), бұл өз кезегінде тыйым салынған зонада оқшауланған күйлердің орналасуын 
азайтады. Сыртқы электростатикалық өрістің аз шамасында жоғарғы бос емес молекулалық 
орбитальдар барлық кластер бойынша локализацияланған, ал төменгі бос молекулалық 
орбитальдардың толқындық функциялары S2- күкірт иондарында орналасады. 

 
Кесте 2. [Cd4S(SH)2]4+ кластері үшін HOMO және LUMO молекулалық орбитальдары, 

диполь моментінің D (Дб), λ1 және λint (нм) және оның сәйкес осциллятор күштерінің f 
шамалары. 

 
[Cd4S(SH)2]4+  [Cd4S(SH)2]4+ + Field=x+6 

          Field=z+2 
 

 
  

 
 

47 HOMO  
48 LUMO 

D = 3,2553;     λ1 = -912,48; 
λint = 693,89;      f = 0,1823 

D = 3,1582;       λ1 = -844,98; 
λint = 695,97;    f = 0,1846 

 
 
 

[Cd4S(SH)2]4+ + field=x+48 
             field=z+16 

 

[Cd4S(SH)2]4+  + field=x+60 
             field=z+20 

 
47 HOMO  

48 LUMO 
 

47 HOMO 
 

48 LUMO 

D = 2,7921;         λ1 = -559,02; 
λint = 709,19;     f = 0.1988 

D = 19,2268;         λ1 = -2854,42; 
λint = 298,82;      f = 0,1177 
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2-ші кесте бойынша сыртқы электростатикалық өрістің аз шамасында [Cd4S(SH)2]4+ 
кластерінің электрондық спектрінде λ1 шамасының қысқа толқынды аймаққа ығысуын 
бақылауға болады. Күшті электростатикалық өрістің әсері электрондық жұту спектрінде 
айқын көрініс бермейді, алайда молекулалық орбитальдардың локализациясындағы 
өзгерістерді бақылай аламыз (сурет 2, б).   

Содан кейін, екі нүктелік зарядтар туғызған электростатикалық өрістің кванттық 
нүктелердің электрондық ауысуларына әсері қарастырылды. Есептеулер үшін бір SH- беттік 
ионы бар [Cd4S1(SH)1]5+ кластері (λ1 = -4819,17 нм, λint = 247,86 нм, f=0.1968, дипольдық 
момент 11,0695 Дб. тең) алынды. Оның құрылымы 3-ші суретте берілген. Әр түрлі заряд 
шамасында және әр түрлі координатада алынған нүктелік зарядтардың қатысуымен 
[Cd4S1(SH)1]5+ кластері үшін HOMO және LUMO молекулалық орбитальдары, диполь 
моментінің D (Дб), λ1 және λint (нм) және оның сәйкес осциллятор күштерінің f шамалары 3-
ші кестеде берілген. 

 
 

Сурет 3 – [Cd4S1(SH)1]5+ кластерінің дипольдық моментінің бағытымен алынған 
құрылымы. 

 
 
Кесте 3. [Cd4S1(SH)1]5+ кластері үшін HOMO және LUMO молекулалық 

орбитальдары, диполь моментінің D (Дб), λ1 және λint (нм) және оның сәйкес осциллятор 
күштерінің f шамалары. 

 
 

 q1(-2; 0; 5,5), 
q2(2; 0; -5,50), d1 = 11,7 

q1(-4; 0; 11), 
q2(4; 0; -11),  

d2 = 23,41 

q1(-6; 0; 16,5), 
q2(6; 0; -16,5), d3 = 35,11 
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q1 = -2, 
q2 = 2 

D = 42,1715 
λ1= -2017,96;  

  λint = 728,34;  f=0,2643;  

 

 

D = 9,4854 
λ1= 2537,32; 

λint = 1250,45; f=0,1469; 

 

 

D = 2,3019 
λ1=-2494,47; 

λint =1262,14; f=0,1205; 

 

 
q1= 

-1,0, q2= 
1,0 

D = 23,2369 
λ1= -1489,55; 

λint =1480,78; f=0,1004; 
 

 

 

D = 2,4443 
λ1= -2341,27; 

λint =1256,55; f=0,1246; 
 

 

 

D = 2,8863 
λ1= -3186,50; 

λint =1279,63; f=0,1046; 
 

 

 
 
Алынған нәтижелер келесі қорытындыны жасауға мүмкіндік береді: сыртқы 

электростатикалық өрістің аз шамасында дипольдық моменттің максимал артуын және 
кемуін бақылауға болады, алайда мұндай өрістер электрондық жұту спектрлеріне әсер 
етпейді. Күшті электростатикалық өрістерде λ1 шамасының қысқа толқынды аймаққа 
ығысқанын бақылаймыз, бұл өз кезегінде тыйым салынған зонада оқшауланған күйлердің 
орналасуын азайтады. 
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Люминесцентті күн концентраторларының матрицасы 

Полимерлі матрицаға (ПММА ПС, ПК, эпоксидті композициялар және т,б) 
органикалық бояғыштарды (люминофорларды) енгізу люминесцентті күн 
концентраторларына оптикалық орта құру үшін қолданылады (ЛКК).Қазіргі уақытқа дейін 
ЛКК-нің  көмегімен күн сәулесінің концентрциясын тұжырымдау қандайда бір теориялық 
ойдан даму алып практикалық қолданысқа дейін ие болды.ЛКК күннің сәулелену 
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концентарциясын жүзеге асырады және күн элементтерінің максималды сезгіштігіне сәйкес 
ұзын толқынды аумақта спектралды түрленуін қамтамасыз етеді.Қарапайым планарлы ЛКК 
жазық параллель пластина  болып келген материал негізін құрайды.Пластинаның фронталь 
жазық бетіне түскен күн сәулесі жартылай жұтылып,қалған жартысы люминесценцияға 
айналады.Сәуле ағынының біршама бөлігі пластинадан өтіп шығады,қалған көп бөлігі 
пластинаның қырына шағылып қармалады және бүйірінде орналасқан күн элементіне түсіп 
таралады.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 сурет - Қарапайым планарлы ЛКК-ның конструкциясы: 1-люминесценттенуші орта; 

2-күн элементі; 3-6 күн жарығының сәулелері және люминесценция 
 

Күн энергиясының кең көлемде таралуына шектеу болатын себептердің бірі: олардың 
өндірілуіне ауқымды шығындар жұмсалады,бірақ түрлендіргіштердің ПӘК айтралықтай 
төмен болады. 

Ол мәселелерді шешу жолдарының бірі-люминесцентті күн концентраторларын 
қолданысқа енгізу.ЛКК – тар жиілікті жолақтарда ғана  жарыққа сезілетін шыны немесе 
люминесцентті бояғыштар қосылған пластмасты пластинадан құралады.Бұл күн 
коллекторында тар жиілікті жолақтарда күн сәулесін жұта алатын люминесцентті бояғыштар 
қолданылады,одан кейін басқа толқын ұзындықтарында фотонды сәулелендіреді. 

Қарастырылып отырған жүйе Күнді бақылап отыруды міндет етпейді, себебі кез-
келген бұрышпен түскен жарық сәулесін бояғыштарда өте тез қабылдау қабілеті болады.  

Бояғыштардың молекулалары күн сәулесін жұтып,оны барлық бағыттарда әр түрлі 
толқын ұзындықта қайта сәулелендіреді.Жарықтың бір бөлігі кескінделеді және бояғыштар 
жарықты  қайта жұта алмайтындықтан олар пластина бойынмен толқын түнінде таралады. 
Нәтежиесінде жарық пластина бүйірде орналасқан фотоэлементке келіп түседі. 

 

 
 

2 сурет - Люминесцентті күн концентраторларының қағидалы жүйесі 
 

Органикалық люминафорлардың люминесцентті қасиеттері 
Органикалық пигменттер кең гаммалық қанық түстерге ие және қанығыу қабілеті 

жоғары, бірақ бейорганикалық пигменттреге қарағанда термо-,жарық-,тұрақты 
атмосфералылығымен және миграциялық тұрақтылығымен кем түседі. 
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Флуоресцентті пигменттер табиғатынан қауіпсіз және уытты болып 
келеді.Флуросцентті пигменттердің негізгі анықталатын және спецификацияға енетін 
харатеристикасына: түс пен бояғыштық күш;балқу нүктесі;бөлшектердің көлемі және 
олардың таралуы;термотұрақтылық;ерітінділерге тұрақты болу;орын ауыстыру мен 
миграцияға тұрақтылық;жарық тұрақтылығы;кесінделу коэффициенті.Флуоресцентті 
бояғыштардың қозуы түрлі қасиеттермен анықталады.Осыдан фото-, катодо-, радио-, 
электролюминофорлар-, т.б ға бөлінеді.Ең көп тарағаны- көрінетін не ультрокүлгін 
жарықпен қоздыру қасиеті (фотолюминесценция). Фотолюминофорлар:қозу 
спектрымен;сәуле шығару спектры;уақытша харатеристикалар яғни,қозу кезіндегі жарқырау 
және жарқыраудан кейінгі ұзақтылық қасиеттерімен сипатталады.Әр түрлі 
люминофорлардың қозу спектры қысқа толқынды ультрокүлгін спектрден жақын орналасқан 
инфроқызыл аймақтарда өзгереді. 

Люминофорлардың сәулелену спектры көрінетін инфроқызыл және ультрокүлгін 
аймақтарда жатады. Жеке люминофорлардың сәулеленудің спектр жолақтарының 
жалпақтығы мыңнан (органолюминофорлар үшін) бірге (кристаллофосфорлар үшін) дейін 
өзгереді. Сәулеленудің энергиялық шығуы қозу түріне,спектрына,энергияның жарыққа 
айналу механизмына тәуелді болады. Люминофордың жарқырауы қозудың бастапқы 
мезетінде 10-9 с бірнеше минутқа дейін үдетіледі.Флуроцентті бояғыштар күндіз күн 
сәулесімен,түнде УФ-жарықпен сәулеленді. Люминофор түсі көрінетін жарықтың кез-келген 
бөлігіне таңдалына алады. Спектрофлуориметр CM2203 көмегімен Нильский синий -95% 
бояғышының қозу спектры және люминесценция спектры өлшеніп алынды.Оны бөлме 
температурасында, спиртты ерітіндіде өлшеді. 

 
3 сурет – Нильский синий люминофорының 300К қозу және фотолюминесценция (а), 

жұтылу спектрі (б) 
 

 
 

4 сурет – Родамин В люминофорының 300К қозу және фотолюминесценция (а), 
жұтылу спектрі (б) 

 

 

 

 

) 
 

 

) 
 

 

) 
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300 К температурсында қозу және люминесценция спектрлерінде 630 нм аймағында 
қарқынды сәуле шығаруын, жұтылу спектрі -300-600 нм аймақта екі жұту жолақтарын 
байқаймыз 

 
 

5 сурет – Родамин 6Ж люминофорының 300К қозу және фотолюминесценция (а), 
жұтылу спектрі (б) 

 
300 К температурсында қозу және люминесценция спектрлерінде 600 нм аймағында 

қарқынды сәуле шығаруын, жұтылу спектрі -300-600 нм аймақта екі жұту жолақтарын 
байқаймыз 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
6 сурет – Тиозол оранжевый люминофорының 300К қозу және фотолюминесценция 

(а), жұтылу спектрі (б) 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 сурет – Флуоресцеин люминофорының 300К қозу және фотолюминесценция (а), 
жұтылу спектрі (б) 
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8 сурет – Эозин люминофорының 300К қозу және фотолюминесценция (а), жұтылу 
спектрі (б) 

Қорытынды 
Бұл жобада ЛКК-ны жасап шығару  негізгі талаптардың бірі, яғни қол жетімді 

органикалық бояғыштарды таңдап, ішінен люминесценция қарқындылығы жоғары(сәйкес 
жоғары кванттық шығуға ие болатын), қозу және жұтылу аймақтары кең болатын, сонымен 
қоса жоғары фотостабильды бола алатын бояғыштар таңдап алынады. 
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В данной работе приводятся результаты экспериментальных (дилатометрических) 
научных исследований для практически важных полимерных материалов, которые 
применяются в создании современных волоконно-оптических кабелей (ВОК). 
Дилатометрические параметры  относятся к теплофизическим свойствам вещества. В общем, 
теплофизические свойства полимерных материалов  условно разделяются на две группы: 
первая определяет внешнее поведение полимерного тела при изменении температуры, к чему 
прежде всего относятся дилатометрические (или тепловое расширение) свойства. Вторая 
определяет внутреннюю реакцию материала на тепловое воздействие (теплопроводность, 
теплоемкость, температуропроводность, теплоусвояемостъ, тепловое сопротивление). 
Интенсивность каждого вида такой реакции определяется соответствующим 
теплофизическим коэффициентом (ТФК). Также к таким реакциям относятся термо-, тепло- 
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и морозостойкость. Термостойкость характеризует устойчивость полимерного материала к 
химическому разложению при повышенных температурах. О разложении полимера судят по 
изменению его массы, исследуемой методом термогравиметрии. Термогравиметрию 
полимеров можно проводить в статическом режиме при заданной постоянной температуре и 
в динамическом, когда температура изменяется с заданной скоростью. 

Тепловое расширение является простейшим случаем изменения размеров и формы 
тела под действием одной лишь температуры (тепловая деформация). Представление о 
гармонических колебаниях, связанных между собой частиц, используемое при 
теоретическом анализе теплоемкости твердых тел, оказывается недостаточным для 
объяснения теплового расширения, поскольку в гармоническом приближении твердое тело 
вообще не обладает тепловым расширением. Анализ показывает, что тепловое расширение 
появляется лишь в системе взаимодействующих частиц, характеризуемой асимметричной 
кривой потенциальной энергии взаимодействия при учете ангармонических членов в 
разложении потенциальной энергии по смещениям частиц из положения равновесия [1-3]. 
Коэффициент теплового (термического) расширения – это относительное измерение длины 
образца или объема материала, отнесенное к единице температурной шкалы. Значения 
коэффициента теплового расширения представляют значительный интерес для инженеров-
проектировщиков изделий из пластмасс. Пластмассы расширяются или сжимаются в 
зависимости от температуры в 6-9 раз сильнее, чем металлы. Различие в коэффициентах 
расширения контактирующих материалов приводит к развитию внутренних напряжений и 
преждевременному разрушению изделий. Для того чтобы устранить этот эффект часто 
используют специальные соединительные узлы в виде резиновых муфт. Введение в полимер 
наполнителей, таких как, например, стеклянных волокон, приводит к значительному 
снижению коэффициентов термического расширения, сближая эти характеристики 
пластмасс с показателями аналогичных свойств металлов и керамики. 

Линейный коэффициент теплового расширения, выражающий относительное 
изменение длины тела при изменении его температуры на один градус, определяется как: 
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1α (1), 

где l0 -  начальная длина образца в измеряемом направлении. Для экспериментально 
определяемой средней величины коэффициента линейного теплового расширения можно 
получить: 
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Волоконно-оптический кабель представляет собой достаточносложную 
многослойную систему и является одним из основных элементов волоконно-оптической 
системы передачи. Основу ВОК составляет оптическое волокно (ОВ). Оптическое волокно в 
настоящее время считается самой совершенной физической средой для передачи 
информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков 
информации на значительные расстояния.Оптические волокна по виду применяемого 
материала можно разделить на волокна из неорганического и органического стекла. 
Неcмотря на то, что достигнут значительный прогресс в производстве оптических волокон 
высокой прочности из неорганических стекол, их небольшое относительное удлинение при 
разрыве ограничивает диаметр волокна, исходя из практических требований к радиусу 
изгиба. Кроме того, поверхность световода из стекла необходимо защищать от влияния 
внешней среды с помощью полимерного покрытия.Физико-механические свойства ВОК в 
основном определяются качеством используемых стекол и особенностями процесса 
вытяжки. Несмотря на то, что стекло – химически стойкий материал, под действием внешней 
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среды происходит постепенное усиление имевшихся на поверхности световода дефектов, 
резко снижающих его прочность. Чтобы сохранить первоначальную прочность световода, на 
каждое волокно в процессе вытяжки наносится защитное покрытие, которое обеспечивает 
достаточную эластичность и при этом препятствует образованию микротрещин  при изгибах 
волокон, предохраняет поверхность волокон от царапин, а также разрушения различными 
внешными воздействями. 

Полимерные оптические волокны (ПОВ), в основном, предназначены  для работы в 
видимой области спектра оптического излучения, так как за пределами видимой области (в 
ближней инфракрасной и ультрафиолетовой зонах) светопропускание используемых 
полимеров оптических волокон падает и эффективность их применения снижается. 
Основным полимерным материалом используемого в качестве оптических волокон при 
создании ПОВ является полиметилметакрилат (ПММА), который имеет до 92%  
светопропускание (в видимой области спектра). В настоящей работе, в качестве 
исследуемого образца, исследуются дилатометрические свойства данного прозрачного 
полимерного материала. 

Экспериментальные исследования проводились на дилатометре DIL 402CD фирмы 
"NETZSCH" (Германия), внешний вид, которого изображена на рисунке 1. 

По данным экспериментальных исследований получены зависимости линейного 
теплового расширения исследуемых монокристаллов (относительные линейные удлинения 
dL/L0) и коэффициент линейного теплового расширения образцов αТ. Горизонтальный 
дилатометр DIL 402CD со сменными печами позволяет измерять температурный 
коэффициент расширения, термическое расширение твердых тел в диапазоне температур от -
180 °C до 2000 °C. Также при определенных условиях эксперимента дилатометр позволяет 
определить: температуру спекания, стадии спекания, фазовых переходов, температуру 
разложения, температуру стеклования, температуру размягчения и изменения плотностей. 

 
Рисунок 1. Внешний вид дилатометра DIL-402CD. 

 
Результаты дилатометрических исследований образца ПММА приведены на рисунке 

2. Полученные дилатометрические кривые показывают поведение температурной 
зависимости теплового расширения образца. Наиболее сильные изменения значения (альфа 
значения) от нуля до 35 (К-1)  наблюдается при изменении значения температуры на 10 
градусов (в области от 70 до  80 градусов).   

Полученные экспериментальные результаты могут быт полезными при изготовлении 
ПОК на основе ПММА, а также при оценки эфективности других оптических параметров 
ВОК на основе полимерных материалов (ПММА). 
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Рисунок 2. Дилатометрическая кривая  образца ПММА 
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Кіріспе. Коллоидты кванттық нүктелер КН- өлшемі материалдағы экситонның 

сипаттамалық радиусынан аз болатын жартылайөткізгіштердің беттік тұрақтандырылған 
нанокристаллы[1]. Люминесценттік қасиетінің арқасында биологияда флюоресцентті 
таңбалар ретінде қолданыс табуда. Олардың негізінде күн батареялары мен лазерлердің жаңа 
үлгілерін жасауға мүмкіндік туды [2,3]. 

Кванттық нүктелерге қоспа(d-металл қоспаларын нанокристал құрылысына енгізу) 
атомдарын енгізу олардың қасиеттерін модификациялауға мүмкіндік береді. Аз зерттелінген 
қоспалардың біріне мыс жатады.Мыспен белсендірілген көлемдік кадмий халькогенидтері 
люминофорлар ретінде қолданылады[4].Көлемдік CdSe кристалындағы мыстың ерігіштігі аз 
және жоғары температураның өзінде 0,5 ат. % аспайды[5].Мыс CdSe-нің энергетикалық 
спектріне бірнешеқоспалық деңгейлер енгізеді және кадмий атомының орнын басқан кезде 
акцептор рөлін атқарады. Мыстың аталған қоспалық деңгейінеөткізгіштік зонаның түбінен 
0,5 эВ төменірек орналасқан энергиялық деңгей сәйкес келеді.Мыстың кристалдың түйін  
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аралықтарына да орналасуы мүмкін, алайда оның тор түйінінде орналасуы 

энергетикалық тиімді. 
[6] авторларымен құрамындағы мыстың концентрациясы( ≈ 15 ат.%) жоғары 

CdSе{Cu} нанокристаллы алынды.Нанокристалдың бетінде мыстың көп мөлшері жоқ және 
мыстың қышқылдану дәрежесі 1+ болатындығы анықталды.Сонымен қатар, шамамен 750 нм 
жақын ИҚ аймақта жоғары  интенсивті люминесценциябайқалды.Бұл люминесценция мыс 
деңгейі мен беттік ақауларда қармалған заряд тасымалдаушылардың рекомбинациясымен 
байланысты. 

Жақын ИҚ аймақта люминесценцияның болуы CdSе{Cu} нанокристалдарын 
зерттеуге үлкен қызығушылық тудыруда. 

CdSе{Cu} нанокристалдарын синтездеу әдісі. Синтезге келесі реактивтер 
қолданылды: Cd(C 3H COO)22H2O(ч.д.а.) кадмий ацетаты, Cu(C17H35COO)2 (ч.д.а.) мыс 
стеараты, (Fluke, 95%) олеин қышқылы, (ТОФ) триоктилфосфин (Fluke, 90%), (ос.ч.) селен, 
ацетон, гексан, гексадекан (ос.ч.). 

CdSe[Cu] нанокристалын алу үшін алдын ала синтезделген кадмий олеаты мен 
триоктилфосфинселенидіне модификацияланған төмен температуралы импульсті нуклеация 
әдісі қолданылды [7]. Мысты мыс стеараты (0,8 ден 50мкмоль синтезге) түрінде енгізді. 
Нанокристалдарды алу үшін мыс стеараты бар кадмий олеатының 0,5 ммоль гексадекан 
ертіндісін аргон тогында 1800С-қа дейін  қыздырды. Араластыру кезінде ТОФSe-нің  0.5 мл 1 
М ерітіндісін мыс стеараты бар кадмийолеаты ерітіндісіне инжекциялады. Инжекциядан 
кейін нанобөлшектерді 5 мин бойы өсірді, содан кейін реакциондық қоспа бөлме 
температурасына дейін суытылды. Инжекциядан 5-10 с өткеннен кейін ерітінді өзінің түсін 
солғын-сары түстен сарыға, ары қарай қызыл түске өзгертті. Синтездеу барысында мыс 
стеаратының әр түрлі мольдік мөлшері енгізілді. Мыс прекурсорының үлесі 1,3,6,10,15% 
болатын бес үлгі дайындалды.  

 
       CdSе{Cu} нанокристалдарының оптикалық қасиеттері. Синтезделген 

нанокристалдардың оптикалық қасиеттерін зерттеу үшін КН-ң гександағы ерітіндісін 
дайындадық.Jasco V-770 спектрофотометрімен CdSе{Cu} кванттық нүктелерінің 400-650 нм 
аймағында оптикалық жұтылу спектрін өлшедік (1-сурет).   

 
Оптикалық жұтылу спектрінен 1-экситондық жұтылу жолағының орнын білу арқылы 

КН-ң орташа өлшемін есептей аламыз. Жартылай эмпирикалық жолмен алынған келесі 
теңдеу CdSe нанокристаллының орташа диаметрін анықтауға мүмкіндік береді: 

 
57.414277.0106242.1106575.2106122.1 233649 +−⋅+⋅−⋅= −−− λλλλD  (нм) 
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λ -1-экситондық жұтылу жолағының максимумы (нм); 
Ал нанокристалдың мольдік экстинкция коэффициентін келесі тәжірибелік өрнекпен 

анықтаймыз[8]: 
)()(5857 1165.2 −− ⋅= смMDε  

 
Дайындалған ерітіндідегі КН концентрациясын Бугер-Ламберт-Бер заңын қолданып 

есептеуге болады: 

l
АСМ ε

max=  

 
Мұндағы maxA - 1-экситондық жұтылу жолағының максимумындағы оптикалық 

тығыздық; l - кюветаның ені, gE - тыйым салынған аймақтың ені. 
Осы теңдіктер арқылы есептелген барлық CdSе{Cu} үлгілерінің сипаттамалары 1-

кестеде көрсетілген. 
1-кесте. CdSе{Cu} КН-ң сипаттамалары 

№ Кванттық нүкте maxλ (нм) maxA  D (нм) )( 11 −− ⋅ смMε  МС штук/
3см  

gE эВ 

1 CdSe 536 0,045
45 

2,72 83039,132 3,29* 1410  1,81 

2 CdSе{Cu}  1% 543 0,14 2,9 98407,889 8,56* 1410  1,88 
3 CdSе{Cu}  3% 546 0,042

3 
2,962 104081,997 24,5* 1310  1,87 

4 CdSе{Cu}  6% 549 0,172
4 

3,02 109570,495 9,47* 1410  1,93 

5 CdSе{Cu}  10% 551 0,154
4 

3,06 113556,774 8,19* 1410  1,87 

6 CdSе{Cu}  15% 551 0,097 3,06 113556,774 51,8* 1410  1,92 
 
Кванттық нүктелердің фoтoлюминeсцeнциясын зepттeу СМ 2203 құpылғысының 

көмeгімeн өткізілді. Үлгі бөлмe тeмпepaтуpaсындa 400 нм тoлқын ұзындығындaғы жapықпeн 
сәулeлeндіpілді. КН-ң синтезден кейін өлшенген фотолюминесценция спектрі3-сурет 
көрсетілген.CdSe{Cu}КН-ң фотолюминесценция спектрі экситондық  жолақтан(580нм)және 
беттік ақаулармен байланысты жақын ИҚ люминесценция жолағынан(780нм)тұрады.Осы 
беттік ақауларда заряд тасымалдаушылар қармалып және одан кейінгі рекомбинациясы 
кезінде жарық бөліп шығарады. Мыс атомдары кадмий атомдарының орнын басқан кезде 
заряд тасымалдаушылардың автокомпенсациясы салдарынан пайда болған селеннің 
вакансиясы басқа да ақауларды тудыруы мүмкін. Мысты енгізген кезде пайда болатын 
осындай ақаулар да CdSe{Cu} нанокристалының ФЛ спектріне өз үлесін қосады. 
Нанокристалдағы мыстың үлесі артқан сайын экситондық жолақтыңинтенсивтілігі азаяды. 
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Синтезден 2 ай өткеннен кейін CdSe{Cu} КН серияларының фотолюминесценция 

спектрін өлшедік (5-сурет).  
 

 
5-сурет - Синтезден 2 айдан кейінгі КН-ң ФЛ спектрі мен қозу спектрлері 
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       CdSe{Cu}15% үлгінің ФЛ спектрінің экситондық шыңының (580нм) 
интенсивтілігінің температураға тәуелділік қисығын алдық(6-сурет). Өлшеу СМ 2203 
спектрофлуориметрімен 25-55  температура аралығында жүргізілді. Үлгі бөлмe 
тeмпepaтуpaсындa 420 нм тoлқын ұзындығындaғы жapықпeн сәулeлeндіpілді.  Алынған 
графиктен интенсивтілік максимум мәнге жететін эффективті температура анықталды 

СТ эфф °= 40 . 
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6 сурет - ФЛ-ның экситондық шыңының интенсивтілігінің температураға тәуелділігі 

 
       CdSe{Cu}15% үлгінің ФЛ спектрінің ұзынтолқынды шыңы (780нм)  

интенсивтілігінің температураға тәуелділігін де өлшедік (7-сурет). Өлшеу 30-55  
температура аралығында жүргізілді. Үлгі бөлмe тeмпepaтуpaсындa 360 нм тoлқын 
ұзындығындaғы жapықпeн сәулeлeндіpілді. Температура өскен сайын ұзынтолқынды 
люминесценция(780нм)интенсивтілігінің төмендейтінін көреміз.Мұны люминесценцияның 
температуралық сөнуімен байланыстыруға болады 
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Қорытынды 

Эксперименталды әдістер нәтижесінде CdSe{Cu} нанокристалдарын зерттей отырып, 
объектілердің физикалық сипаттамалары анықталды: 

 
1. Оптикалық жұтылу спектрі бойынша CdSe{Cu}КН орташа 

диаметрі,экстинкция коэффициенті, ерітіндідегі концентрациясы, тыйым салынған 
аймағының ені анықталды; 

2. Нанокристал құрамындағы мыстың үлесі артқан кезде ФЛ-ның экситондық 
жолағының интенсивтілігінің төмендейтінін байқадық; 

3. CdSe{Cu} нанокристалдарының кванттық шығуын анықтадық. Кванттық 
шығудың мыс прекурсорыныңмольдік үлесіне тәуелділік қисығын тұрғыздық. Нанокристал 
құрамындағы мыс үлесі артқан сайын  кванттық шығу сызықты түрде төмендейді; 

4. ФЛ-ныңэкситондық шыңының интенсивтілігі максимум мәнге жететін 
эффективті температура анықталды СТ эфф °= 40 ; 

5. Температураның өсуімен ұзынтолқынды люминесценцияның интенсивтілігінің 
төмендейтінін байқадық. Мұны люминесценцияның температуралық сөнуімен 
байланыстыруға болады. 
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Развитие методов ранней диагностики заболеваний органов дыхания - одно из 
актуальных направлений современной оториноларингологии. Заболевания органов дыхания 
сопровождаются нарушениями носового дыхания. В настоящее время клинически 
общепризнанным методом объективного исследования носового дыхания является передняя 
активная риноманометрия [1]. Диагностируемым параметром в методе является 
коэффициент носового сопротивления, определяемый как отношение перепада давления к 
изменению расхода в трубке, подводимой к органам дыхания. Достоинства метода 
заключаются в неинвазивности измерений и портативности диагностической аппаратуры, а 
также учитываются индивидуальные анатомо-физиологические особенности человека. 
Однако метод приводит к искажению естественного дыхания за счет снятия показаний в 
трубке, что затрудняет возможности ранней диагностики.  

Для развития возможностей ранней диагностики заболеваний органов дыхания 
актуальна диагностика по параметрам естественного дыхания без использования 
вспомогательных трубок и дополнительных насадок. Ранее проведенные авторами 
исследования диагностики естественных параметров дыхания (скорости воздушного потока, 
расхода воздуха, давления) показали их нелинейный динамический характер [2]. Поэтому, 
основными требованиями, предъявляемыми к чувствительным элементам, стали высокая 
чувствительность и быстродействие. Высокое быстродействие достигалось за счет 
миниатюрных размеров чувствительных элементов. Так, например, при использовании 
методики измерений тепловых параметров, размеры сенсора для измерения температуры 
составили 0,6 мм, тепловая постоянная времени, характеризующая быстродействие, менее 1 
с (терморезистор СТ1-18). Такие миниатюрные элементы достаточно хрупки и не подходят 
для дальнейшего внедрения в производство диагностической аппаратуры. В этом случае 
применение оптических технологий имеет заметное преимущество. Так, российским 
производителем ООО «ЛЕД-Микросенсор» предлагаются инфракрасные (ИК) светодиоды и 
фотодиоды, обладающие высоким быстродействием (десятки нс), миниатюрными размерами 
(размер чипа 0.3×0.3 мм), малой угловой расходимостью излучения светодиодов (±30), 
низким энергопотреблением (в импульсном режиме порядка 1 мВт), большим сроком 
службы (30 000-50 000 часов), низкой себестоимостью. Данные оптоэлектронные устройства 
изготовлены на базе узкозонных наногетероструктур в системе InAs(Sb,P) и могут быть 
применимы в средней ИК области спектра (длины волн 3400-4300 нм). 

Настоящая работа представляет исследование возможности применения оптопары 
светодиод-фотодиод (ООО «ЛЕД-Микросенсор») в качестве чувствительного элемента 
устройства для бесконтактного измерения динамики колебаний концентрации СО2 в 
процессе дыхания человека. Углекислый газ играет ведущую роль в гуморальном механизме 
регуляции дыхания. Известно, что концентрация СО2 изменяется в процессе дыхания: так, в 
процентном содержании, доля СО2 при вдохе составляет 0,04%, а при выдохе – 4,00%. Таким 
образом, данный параметр играет важную роль в диагностике дыхания и является 
достаточно информативным. 
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Рис. 1. Спектр электролюминесценции исследованного образца ИК светодиода: (a) 

при комнатной температуре; (b) – при температуре кипения азота 
 

Основная полоса поглощения СО2 лежит в спектральной области 4200-4320 нм. Более 
слабые полосы поглощения расположены в районе 2700 нм и 2000 нм. Были исследованы 
образцы ИК светодиодов с максимумом излучения на длине волны 4.1 мкм. Результаты 
исследования показаны на рис. 1. Как видно, спектр излучения исследованного светодиода 
хорошо перекрывается с полосой поглощения СО2. В то же время, интенсивность излучения 
светодиода при 300 К невелика (Рис. 1(а)), что проявляется и в высоком уровне шумов в 
спектре. Это связано со значительным уменьшением квантовой эффективности ИК 
светодиодов по мере увеличения длины волны (уменьшения ширины запрещенной зоны в 
активной области). Для сравнения, на Рис. 1(b) приведен спектр излучения того же 
светодиода при 77 К. Интенсивность сигнала здесь значительно выше, также произошло 
заметное сужение спектральной линии и сдвиг её максимума в сторону более коротких длин 
волн. Увеличение интенсивности излучения при понижении температуры говорит о 
значительной роли процессов безызлучательной (оже-) рекомбинации при комнатной 
температуре. Для увеличения эффективности данных светодиодов необходимо 
совершенствовать их конструкцию с тем, чтобы подавлять оже-рекомбинацию. 

Параллельно с исследованием образцов ИК 
светодиодов выполнены исследования образца 
оптопары светодиод-фотодиод (рис. 2) на 
чувствительность при выполнении динамических 
измерений концентрации СО2. Исследования 
выполнялись одновременно с измерениями давления в 
левой и правой половинах носа ранее разработанным 
датчиком [2]. Результат показал высокую 
чувствительность оптопары к изменениям 
концентрации СО2 при дыхании (рис. 3(a)). 
Построенные для полученных данных графики 
спектральной плотности мощности выявили 

совпадение основных частотных пиков (рис. 3(b)). Таким образом, результат исследования 
открывает широкие возможности к применению оптопары светодиод-фотодиод в качестве 

чувствительного элемента в диагностическом 
сенсоре.  

 
 
 

Рис. 2. Образец микросхемы с 
оптопарой светодиод-фотодиод 
(ООО «ЛЕД-Микросенсор») 
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Рис. 3. (a) Результаты измерений флуктуаций дыхания, цветом обозначены: синий – 

показания оптопары светодиод-фотодиод, красный - показания датчика давления в левой 
полости носа, зеленый – показания датчика давления в правой полости носа; (b) графики 

спектральной плотности мощности синий – для измерений концентрации СО2, красный – для 
измерений давления в левой полости носа; зеленый для измерений давления в правой 

полости носа. 
 

Для успешной реализации устройства на следующем этапе работы требуется 
проведение расчетов для анализа формы спектров и оптимизации конструкции 
гетероструктур для снижения роли процессов оже-рекомбинации и утечки носителей через 
гетеробарьер, что должно позволить увеличить квантовую эффективность. 
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Аннотация 
На основе вихретокового преобразователя (в.т.п.) трансформаторного типа разработан 

датчик, позволяющий исследовать титановые пластины, соединенные сварным швом. 
Приведены основные технические сведения об используемом вихретоковом 
преобразователе. Описана методика измерений, позволяющая контролировать дефекты в 
сварных швах титановых сплавов. Приведены результаты экспериментов, полученные с 
помощью вихретокового преобразователя на двух пластинах из титана, соединенных 
сваркой. Данные зависимости позволяют оценить качество сварного шва и ответить на 
вопрос о надежности сварки. 
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1. Введение 
Как известно, многие методы контроля подразумевают нарушение пригодности 

объекта для дальнейшего использования. Поэтому их возможно использовать лишь для 
проверки отдельных экземпляров в партии продукции [1]. Альтернативные методы  
неразрушающего вихретокового контроля могут использоваться для проверки всех изделий, 
что позволяет быть уверенным в их качестве.  

Задача оценки качества сварки и сварных швов в различных металлах неоднократно 
поднималась в различных научных журналах. Так, например, в работе [2] оценивалась 
относительная прочность соединения приваренного и основного металла. В статье [3] был 
предложен новый метод оценки параметров качества сварных соединений, основанный на 
воздействии высокоскоростной струей воды на поверхность контролируемого объекта.  

Актуальной проблемой неразрушающего контроля в современном машиностроении 
является определение качества сварных швов титановых сплавов. Титан и его соединения в 
больших объемах применяются в авиационной технике, судостроении, химической 
промышленности, в ответственных узлах машин. Технический титан используется для 
производства изделий, предназначенных для работы в агрессивных условиях. Однако 
некачественные сварные швы титана могут привести к разрушению изделий, изготовленных 
из этого материала.Использование вихретоковой дефектоскопии для оценки качества 
сварных швов титановых сплавов представляется актуальной задачей. Так как вихретоковый 
метод контроля нечувствителен к непроводящим слоям краски, то его можно использовать 
для диагностики деталей с лакокрасочными покрытиями. Использование 
современныхвихретоковых преобразователей дает возможность определять качество 
сварного шва с высокой степенью точности[4].Эксперименты, проведенные в рамках 
данного исследования, показали возможность оценки однородности материала сварного шва. 

 
2. Описание устройства 

Для исследования свойств сварных швов в образцах титановых сплавов, применялся 
разработанный ранее сверхминиатюрный вихретоковый преобразователь(в.т.п.) [5, 
6].Описанная конструкция датчика претерпела определенную модификацию для задач 
поиска дефектов в титановых сплавах. Возбуждающая обмотка сверхминиатюрного 
преобразователя состоит из 10 витков, а ее диаметр составляет 0,12–0,13 мм. Измерительная 
обмотка состоит из 130 витков и имеет диаметр 0,05–0,08 мм.Для намотки витков 
используется медная проволока сечением 5 мкм. Обмотки наматываются на ферритовый 
сердечник.Сердечник представляет собой пирамиду, высотой 1 мм и основанием 0,2 мм. 
Измерительная обмотка располагается на острие пирамиды, что позволяет улучшить 
локализацию магнитного поля[5]. Характеристики разработанных преобразователей 
позволяют эффективно локализовать магнитное поле для контроля дефектов от 250 мкм и 
обеспечивать значительную глубину его проникновения в исследуемый объект при работе на 
достаточно низких частотах [6]. 

Контролируемым параметром является величина электропроводности материала и ее 
распределение по поверхности и толщине исследуемого объекта. Вихретоковый 
преобразователь подключен к звуковой плате персонального компьютера, работающего под 
управлением специального программного обеспечения[7].  

Использование звуковой платы компьютера дает возможность осуществлять во время 
сканирования варьирование частоты электромагнитного поля, создаваемого возбуждающей 
обмоткой преобразователя в пределах от 100 Гц до 2 кГц. Варьирование частоты позволяет 
изменять глубину проникновения электромагнитного поля в.т.п. в исследуемом объекте. 

В данном устройстве опытным путем было подобрано надлежащее напряжение на 
возбуждающей обмотке, позволяющее эффективно обнаруживать дефекты сварных швов. 
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Значение напряжения составило величину порядка 3 В. Модифицированныйвихретоковый 
преобразователь позволяет эффективно исследовать качество сварки титановых пластин. 

 
3. Результаты эксперимента и их обсуждение 

С целью демонстрации работоспособности предлагаемого устройства проводилась 
серия измерений на образцах, предоставленных «Алтайским приборостроительным заводом 
«Ротор» (г. Барнаул). Образцыпредставляли из себя пластины из титана, соединенные с 
помощью сварных швов. Толщина пластин составляла 5 мм. Ширина сварного шва 
составляла 5 мм.  

Калибровка 
Измеряемая характеристика – напряжение, индуцируемое полем вихревых токов, 

возникающих в объекте контроля. Перед началом измерений производилась калибровка 
датчика, заключающаяся в определении вносимого напряжения с участка, свободного от 
дефектов. Калибровка производилась при различных частотах. При этом производилось 
варьирование частоты в диапазоне 500-2000 Гц с шагом в 100 Гц. Дальнейшее сканирование 
осуществлялось путем движения датчика вдоль или поперек сварного шва или поперек 
области дефектов. В ходе проведения экспериментов было установлено, что оптимальный 
диапазон частот электромагнитного поля возбуждающей обмотки для исследования титана 
составляет 1500-1700 Гц. 

Сканирование образцов вдоль сварного шва 
С целью определения однородности сварного шва осуществлялось сканирование 

вдоль поверхности сварного шва. При этом существенного изменения амплитуды сигнала не 
обнаружено. Результаты эксперимента представлены на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Величина вносимого напряжения на измерительную обмотку преобразователя 
при сканировании вдоль сварного шва. Частота сканирования – 1600 Гц 

 
Результаты эксперимента свидетельствуют в пользу относительно однородной 

структуры сварного шва, но не несут информации о качестве самого шва. Из результатов 
данного эксперимента можно лишь заключить о равномерном распределении дефектов 
сварного шва или о его бездефектности. 
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Сканирование образцов поперек сварного шва 
В следующем эксперименте сканирование осуществлялось поперек сварного шва. 

Длина сварного шва составляла 150 мм. Шов был разбит на 30 областей по 5 мм в каждой из 
30 областей так, чтобы снять сигнал как с самого шва, так и непосредственно с пластин. 
Полученные зависимости усреднялись. Результаты эксперимента представлены на рис.2а,б.  

В данном образце влияние некачественного сварного шва на вносимое напряжение 
явно прослеживается по значительному падению амплитуды сигнала в области сварного шва 
по сравнению с областью пластин. 

 

 
а) Образец №1     б) Образец №2 

 
Рис. 2. Величина отклика при сканировании сварного шва. Частота сканирования – 

1600 Гц. Через А1 – А2 обозначены границы сварного шва 
На основании проведенного эксперимента сделан вывод о низком качестве сварного 

шва образца №1. Низкое качество сварки было подтверждено и непосредственно при 
разрезании сварного шва. Сканирование образца №2 показало отсутствие отклонений 
амплитуды сигнала в пределах сварного шва. Разрезание сварного шва образца №2 показало 
высокое качество сварки. 

Стыковка пластин без сварки 
В целях моделирования подобного падения амплитуды был проведен 

дополнительный эксперимент. В данном эксперименте две титановые пластины одинаковой 
толщины плотно состыковывались, после чего область стыка подвергалась сканированию. 
Результаты эксперимента представлены на рис. 3. 

В данном эксперименте была получена зависимость, аналогичная наблюдающейся на 
рис. 2а в области сварного шва образца. Амплитуда сигнала в области стыка изменялась 
более чем на порядок по сравнению с амплитудой сигнала от самих пластин. 
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Рис. 3. Величина  напряжения на измерительную обмотку преобразователя при 
сканировании в области стыка двух пластин. Частота сканирования – 1600 Гц. Через А1 – А2 

обозначены границы области, в которой наличие стыка оказывает влияние на вносимое 
напряжение 

4. Выводы 
Результаты проведенных экспериментов показали высокую эффективность 

разработанного метода для поиска дефектов в сварных швах титановых пластин и оценки 
качества сварки. Благодаря изменению амплитуды сигнала вихретокового преобразователя в 
области сварного шва удалось точно установить границы сварного шва, а его низкое 
качество хорошо заметно за счет резкого падения амплитуды сигнала. Аналогично, 
зависимость, полученная в результате сканирования второго образца с высоким качеством 
сварки, показала отсутствие существенных изменений амплитуды сигнала. 

Таким образом анализ отклика вихретокового преобразователя возможно 
использоваться для оценки качества проведенной сварки. 

Незначительные изменения отклика вихретокового преобразователя отражают 
распределение поверхностных трещин сварного шва, что может быть использовано для 
оценки степени износа сварного шва, подвергающегося нагрузкам. 

В заключении отметим, что разработанный метод позволяет анализировать и сварные 
швы и между другими проводящими материалами (например, дюралюминий, сплавы 
системы алюминий-магний, алюминий-никель и другие), которые широко применяются в 
современной промышленности. 
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1. Введение 

Потребность в совершенствовании и развитии технологии производства 
полупроводниковых материалов поднимает проблему эффективного контроля их качества. 

Производство материалов микроэлектроники требует оснащения промышленности 
высокоточными методами и средствами измерений, освоения современных методов 
неразрушающего контролях [1-5]. 

В настоящее время диагностика полупроводниковых пластин производится 
преимущественно 4-х зондовым методом. У данного метода имеется ряд недостатков. 

В основе неразрушающего контроля (НК) методом вихревых токов (МВТ) лежит 
регистрация изменений электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей 
обмоткой вихретокового преобразователя (ВТП) в электропроводящем объекте контроля. 
Интенсивность и распределение вихревых токов в объекте зависит от его геометрических 
размеров, электромагнитных параметров и от расположения ВТП и объекта[6]. 

Преимуществом электромагнитного контроля состоит является возможность 
проведения измерения без контакта преобразователя и объекта измерения. Их 
взаимодействие происходит обычно на небольших расстояниях(от долей миллиметра до 
нескольких миллиметров).Поэтому этим методом можно получать хорошие результаты при 
движении объектов контроля. 

Ещё одно преимущество МВТ – этоотносительная простота конструкции 
преобразователя. Катушки помещаются в предохранительный корпус и заливают 
компаундом. Благодаря этому они устойчивы к механическим и атмосферным воздействиям, 
могут работать в агрессивных средах в широком интервале температур и давлений. 

Как видно из сравнительного анализа обоих методов, метод вихревых токов способен 
заменить 4-х зондовый метод и оптимизировать процесс диагностики.  

2. Результаты экспериментов и их обсуждение 
На базе Алтайского государственного университета создана экспериментальная 

установка электромагнитной диагностики полупроводниковых пластин методом вихревых 
токов. Основной модуль установки – система сбора информации в виде вихретокового 
датчика. 
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Система сбора информации служит непосредственно для работы с 
полупроводниковой пластиной. Именно эта система взаимодействует с объектом измерений.  

Для тестирования устройства, была произведена серия измерений 
электропроводности эталонных полупроводников с заранее известным значением 
электропроводности.Удельная электрическая проводимость использованных образцов была 
определена при помощи двойного моста Уитстона при температуре 20±0,5˚С с 
погрешностью не более 1% 4-х зондовым методом.  

Диаграмма зависимости отклика (у.е.) от позиционирования ВТП представлена на 
(рис.1.) 

 

 
 

Рис.1. Диаграмма зависимости отклика (у.е.) от позиционирования ВТП. (Арсенид 
индия ИМЭО-3б ф36 (|||)46-0-31 48-4-420-80 n. N 48|6940 от 27.05.85 г) 

 
По эталонным полупроводниковым пластинам с известной удельной проводимостью 

была построена зависимость отклика от удельной проводимости. На рис.2 представлена 
зависимость проводимости пластины из арсенида галлия от положения датчика над 
пластиной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Диаграмма зависимости отклика от удельной проводимости. 
  

Зависимость отклика (у.е.) от позиционирования 

 

Зависимость отклика от позиционирования 
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               На представленном графике заметны существенные изменения проводимости 
в зависимости от положения датчика над объектом. Это свидетельствует о неоднородности 
полупроводниковой структуры и, как следствие, о ее низком качестве. 

3. Заключение 
Полученные в ходе исследования результаты измерения электропроводности 

полупроводников демонстрируют возможности вихретокового метода для контроля качества 
полупроводниковых материалов. Благодаря высокой локализации магнитного поля удается 
получать данные с малых участков полупроводниковых пластин, за счет чего можно делать 
вывод о распределении примесей в полупроводниках на небольших участках. Таким 
образом, данный метод открывает широкие возможности для оценки качества 
полупроводниковых пластин. 
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Аннотация- Методом матрицанта впервые аналитически решена задача об отражении 

и преломлении электромагнитных волн ТЕ и ТМ поляризации на границе анизотропного 
полупространства моноклинной сингонии. Получены коэффициенты отражения, 
преломления и трансформации в явной аналитической форме.  

Введение 
В работе изложено решение задачи об отражении, преломлении и трансформации 

плоских электромагнитных волн на границе анизотропного полупространства моноклинной 
симметрии на основе метода матрицанта [1,2,3]. Среды моноклинной анизотропии относятся 
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к наиболее низким классам симметрии. В настоящее время отсутствуют аналитические 
исследования подобных задач. Изучение процессов отражения и преломления, позволяют 
определить направления и величины энергетических потоков. Важное значение имеет 
взаимные трансформации волн различной поляризации. Увеличивается интерес к 
характеристикам отражения, преломления на границе с метаматериалами и проявлением 
эффекта обратного преломления[4,5,]. 

1. Исходные уравнения  
Распространение электромагнитных волн контактирующих средах описываются 

уравнениями Максвелла при отсутствии токов и зарядов: 
  

 

 
                           ρ=0; .                  (1) 

; 
. 

Первая среда (полупространство) изотропна. Во второй среде предполагается 
анизотропия моноклинной симметрии. Тензоры диэлектрической и магнитной 
проницаемости имеют вид: 

 

;                         .                              (2) 

 
Ось z направлена вглубь анизотропного полупространства. Процессы отражения, 

преломления и трансформации рассматриваются в плоскости (xz). Отличными от нуля 
компонентами волнового вектора являются ;  волновые вектора 
электромагнитных волн ТЕ и ТМ поляризации. 

Компоненты векторов электрического и магнитного поля не зависят от координаты y. 
Решение системы уравнений (1) с учетом (2) ищутся в виде: 

                                  (3) 
Подстановка (3) в (1) приводит к системе обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка: 
  

                (4) 

  

 . 

 
И двумя алгебраическими уравнениями: 

  (5) 
. 

Падающая, на границу сред, плоская волна распространяется в изотропной среде и 
имеет компоненты  либо . 
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2. Метод матрицанта. Аналитическое решение исходной системы   
Применение метода матрицанта основано на исключении  компоненты 

электрического поля и    компоненты магнитного поля в системе (4) на основе (5). 
Система уравнений (4) приводится к виду: 
                         ;                                                               (6) 

В (6) знак “t” означает транспонирование, т.е. перевод вектор-строки в вектор- 
столбец. 

Матрица коэффициентов B имеет структуру: 
 

; 

 
; 

 
;           (7) 

 
; 

. 

В случае однородной среды, система уравнений (6), со структурой матрицы 
коэффициентов B в виде (7) имеет аналитическое решение, полученное на основе метода 
матрицанта [1,2,3]. 

             (8) 

Решение (8) есть представление аналитического решения системы уравнений (6) в 
форме матрицанта.                                                                                                                     

 
3. Решение задачи об отражении, преломлении и трансформации. 
Волна, падающая на границу контакта изотропного и анизотропного полупространств 

может быть задана компонентами поля ТЕ либо ТМ волны. При задании падающей волны 
волновое поле волн другой поляризации будет порождаться вследствии трансформации. 

Матричная формулировка условий на границе сред при отражении и преломлении 
волн имеет вид [6,7]. 

 ;            (9) 
. 

В (9)  – вектор-столбцы падающих, отраженных и преломленных волн 
при z=0 . Матрицы граничных условий, полученные из аналитического представления 
(8) при разделении волн на прямые и обратные волны и устремлении z→0. 

. 
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; 

                 .             (10) 

Элементы  имеют вид 7. На основании (10) матрица R  имеет структуру: 

; 

; 

 
;       (11) 

 
; 

. 

Матрица  для изотропной среды имеет вид: 

; 

 
;                        .        (12) 

;                                  . 

;           ;           ;           . 

В (9) вектор-столбец падающий волны может быть задан либо ТЕ волной, либо ТМ 
волной: 

;            .        (13) 

Отраженные и преломленные волны ищутся в виде: 
;             .                (14) 

Из граничных условий (9) следует: 
;                   (15) 

. 
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. 
Введем обозначения: 

                  (16) 
Вычисления приводят к следующей структуре матрицы G: 

                                 (17) 

При задании падающей ТЕ волны, для отраженных волн из (15) на основе (17) 
получим: 

;                                        ;                      (18) 
;                                        . 

Вектор  принимает вид: 
                       (19) 

Если падающая волна имеет ТМ поляризацию компоненты поля отраженных волн 
имеют вид: 

;                                        ;        (20) 
;                                        . 

Поле преломленных волн непосредственно следует из первого граничного условия 
(9): 

                                                                            (21) 
Явный вид  определяется заданным полем (14) и полем отраженных волн (18) или 

(20). 
Таким образом, в работе в явной аналитической форме получено решение задач 

отражения и преломления с учетом трансформации волн на границе анизотропного 
диэлектрического полупространства моноклинной симметрии.   
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Введение. Известно, что кристаллический кремний является основным материалом 

электроники, а также на его основе изготавливаются современные солнечные панели. 
Использование кристаллического кремния в качестве источника света ограничено тем, что 
экстремумы зоны проводимости находятся вблизи края зоны Бриллюэна, а вершина 
валентной зоны – в центре этой зоны. В квантовых структурах подавляется закон сохранения 
импульса и, следовательно, в наноструктурах кремния открывается возможность прямых 
оптических переходов [1]. В настоящее время тонкие пленки, состоящие из аморфного 
гидрогенизированного кремния (a-Si : H) или из наночастиц кремния (nc-Si), 
рассматриваются как весьма перспективные элементы солнечных батарей на 
монокристаллическом кремнии (c-Si), способные повысить эффективность их 
преобразования [2].  

Метод исследования. В настоящее время для моделирования процессов в 
полупроводниковых наноструктурах успешно применяются квантово-химические методы из 
первых принципов (аb initio), методы молекулярной механики и полуэмпирические методы.   

В настоящей статье представлены результаты моделирования полуэмпирическим 
квантово-химическим методом PM7, реализованного в программном комплексе MOPAC 
(Molecular Orbital PACkage). Метод PM7 на данный момент является последним по времени 
создания в этом семействе методов NDDO. В методе NDDO матрица перекрывания 
заменяется единичной матрицей, что позволяет существенно сократить количество 
требуемых к вычислению интегралов, поскольку в этом случае нулю приравниваются 
интегралы, описывающие перекрывание атомных орбиталей, центрированные на разных 
атомах. Полная энергия системы выражается формулой 

 
                                                     (1) 

 
где суммирование ведется по всем атомам A и всем атомам B > A, ZA и ZB – заряды 

ядер, а E0 – электронная энергия молекулы на каждом шаге итераций: 
 

                                            (2) 

 
Для вычисления оставшихся интегралов в полуэмпирических методах используются 

формулы, содержащие эмпирические параметры, и параметризация проводится таким 
образом, чтобы воспроизводить экспериментальные данные. В результате исследования 
метода PM6 [3] на модельных системах, включающих в себя биологические макромолекулы 
и кристаллические решетки, были выявлены некоторые ошибки. Метод PM7 [4] 
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параметризовался так, чтобы эти ошибки не 
возникали. Кроме того, этот метод позволил ввести 
более аккуратное согласование дальних и ближних 
взаимодействий [5]. 

Объект исследования. Нами построены 
наноструктуры кремния разных размеров с 
постоянной решетки a=b=c=5.43 Å c кубической 
решеткой. Количество атомов кремния в  
рассматриваемых наноструктурах составляли 30,  50,      

90, 130 и 188 атомов. Элементарная ячейка 
наноструктуры состоит из 18 атомов кремния и 
каждый атом кремния связан с четырьмя другими 
атомами, находящихся на вершинах тетраэдра (см. 
рис. 1). Расстояния между ближайшими атомами 
составляли 2,35 Å. В таблице 1 приведены размеры 
рассматриваемых наноструктур по трем 
направлениям.    

 
Таблица 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты и обсуждение. Целью нашей работы является исследование квантово-

размерного эффекта для наноструктур кремния, имеющих разные размеры, т.е. зависимость 
ширины запрещенной зоны от размеров наноструктур. В нашей работе ширина запрещенной 
зоны определяется как разность энергий верхней занятой молекулярной орбитали и нижней 
свободной молекулярной орбитали (ВЗМО и НСМО).  Известно, что зависимость энергии 
оптических переходов в полупроводниковых нанокристаллах от геометрических размеров 
открывает возможность развития новейших люминесцентных материалов. Из 
экспериментальных работ известно [1], что положения максимумов фотолюминесценции 
также зависят от размеров наноструктур, т.е. с увеличением размеров наноструктур 
происходит так называемый голубой сдвиг пиков фотолюминесценции. 

Для наноструктуры кремния, состоящей из 30 атомов с объемом ~1,12 нм3 ширина 
запрещенной зоны составляет 4,238 эВ, размеры данной структуры показаны в таблице 1. В 
данной структуре содержится две элементарные ячейки. Наноструктура кремния, 
содержащая 50 атомов состоит из четырех элементарных ячеек с объемом  ~1,72 нм3. а 
ширина запрещенной зоны составила 3,374 эВ, соответственно для структуры из 90 атомов – 
3,21 эВ, 130 – 2,931 эВ, 188 – 2,458 эВ. По результатам моделирования этих структур 
построена зависимость ширины запрещенных энергий от количества атомов в структуре (см. 
рисунок 2.). Из зависимости ширины запрещенной зоны от количества атомов в 
наноструктуре видно, что наблюдается уменьшение ширины запрещенной зоны по мере 
увеличения числа атомов. Такой характер зависимости ширины запрещенной зоны по 
нашему предположению связано с небольшим количеством атомов в наноструктурах. Как 

№ Кол-во 
атомов 

Размеры наноструктур,           
в ангстремах 

1 30 13.84562 9.22359 8.15208 
2 50 15.36034    15.36034 5.43070 
3 90 16.29210 16.29210 16.29210 
4 130 20.31982 19.47278 14.57210 
5 188 23.67187 23.63906 15.45604 

Рисунок 1. Элементарная  

й   
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известно, четкая экспоненциальная зависимость ширины запрещенной зоны от размера 
наноструктур наблюдается при их размерах более 2 нм.  

 

Нами также рассматриваются модели наноструктур кремния, содержащие вакансии, 
разные примесные атомы, а также модели, пассивированные водородом и CH3- группами. 
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Рисунок 2. Зависимость ширины запрещенной зоны 
от количества атомов в наноструктуре кремния. 
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Введение 
Повышение эффективности  является одной из  главных  задач при создании 

многопереходныхгетероструктурных солнечных элементов. Одно из направлений 
постростовой технологии создания солнечных элементов, позволяющих повысить 
эффективность работы фотопреобразоателя  это минимизация отраженияв заданном 
спектральном диапазоне спектра солнечного излучения. Поэтому разработка оптимального 
просветляющего покрытия(ПП) является актуальной задачей. 

В данной работе представлено экспериментальнооптимизированное двухслойное 
TiO2/SiO2 ПП длягетероструктурногоInGaP/GaAs/Ge фотопреобразователя. Также проведено 
моделирование методом матриц переноса оптимального двухслойного TiO2/SiO2 и 
трехслойного TiO2/Si3N4/SiO2 ПП для InGaP/GaAs/Ge солнечного элемента.  

На основании экспериментальных данных и моделирования, сосчитаны значения 
плотностей фотогенерированных токов каждого субэлемента в InGaP/GaAs/Ge солнечном 
элементе для различных ПП при условии освещения AM 0. А именно, при использовании 
экпериментальнооптимизированного и смоделированного двухслойного TiO2/SiO2 и 
смоделированного трехслойного TiO2/Si3N4/SiO2 ПП при освещении в условииAM 0. По 
итогам расчета получено значение в 23,8 мА/см2 для Geсубэлемента при использовании  
смоделированного трехслойного TiO2/Si3N4/SiO2 ПП и при AM 0, что на 2,68 мА/см2 больше 
если использовать двухслойное TiO2/SiO2  ПП. Полученное значение для Geсубэлемента 
близко к теоретическому пределу который  немного больше 25 мА/см2[1].  В  рамках 
проведенного моделирования полученное оптимальное трехслойное TiO2/Si3N4/SiO2 будет 
адекватным и для четырехпереходного солнечного элемента. 

Эксперимент 
Существуют различные методы нанесения тонких пленок, характеризующиеся как 

своими технологическими, так и физическими особенностями. В данном исследовании слои 
TiO2 и SiO2 наносились методом реактивного магнетронного распыления. Этот метод 
нанесения ПП характеризуется более точным контролем по толщине, и более равномерным 
распределением по толщине на большей площади по сравнению с методом термического 
вакуумного испарения.Выбор TiO2 и SiO2 в качестве слоев ПП обусловлен возможностью их 
напыления методом реактивного магнетронного распыления, а также их радиационной и 
химической стойкостью.  

Непосредственно после процесса напыления пленок проводилось измерение спектра 
отражения ПП с помощью спектрофотометра PerkinElmerlambda750. Таким образом, в 
результате серий нанесения ПП с варьируемыми напыляемыми толщинами слоев TiO2 и 
SiO2 и последующим измерением спектра отражения для каждого образца, находилась 
оптимизированная комбинация толщин слоев ПП. На рис.1 представлен измеренный спектр 
отражения с оптимизированными значениями толщин TiO2 и SiO2. Возможен и другой 
выбор материалов ПП, например ZnS и MgF2, однако недостаточно хорошая адгезия и 
недостаточная равномерность на больших площадях при нанесении методом термического 
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вакуумного испарения делает их менее предпочтительными по сравнению с парой TiO2 и 
SiO2.  

 
Моделирование отражения электромагнитной волны слоистыми структурами 

Одним из возможных методов анализа распространения света в многослойной среде, 
является метод матриц переноса [2]. Вся многослойная структура фотоэлектрического 
преобразователя, включая и ПП, может рассматриваться как слоистая среда с постоянными 
значениями показателя преломления n каждого слоя.  

Рассмотрим нормальное падение электромагнитной TE волны на поверхность ПП, 
характеристическую матрицу среды, можно записать в виде 
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где  µε /=p , 0k -волновое число волны в вакууме, n - показатель преломления, ε , 
µ  - диэлектрическая и магнитная проницаемости слоя, в нашем случае 1=µ . В случае 
многопереходного InGaP/GaAs/Ge солнечного элемента характеристическая матрица 
слоистой среды состоящей из N слоев равна: 
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При рассмотрении TE волны, падающей на слоистую среду, которая занимает область 
от z=0 до z=z1 и с обеих сторон граничит с однородными полубесконечными средами, 
коэффициент отражения дается  формулой: 
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где  A и R  амплитуды электрических векторов падающей и отраженной волн, ijm -  

элементы характеристической матрицы слоистой среды приz=z1, 111 / µε=p  , 

lllp µε /= , 11 , µε и ll µε , -диэлектрические и магнитные проницаемости первой и последней 
сред. 

Используя вышеописанную модель и формулы (1), (2) и (3) можно рассчитать 
коэффициент отражения ТЕ волны с заданными толщинами слоев ПП.  

Пленки TiO2,Si3N4,SiO2 полагались оптически прозрачными. Показатели 
преломления пленок  TiO2, SiO2 и Si3N4, взяты из [3,4]  и равны 2,45, 2 и 1,45 
соответственно. Для модели использовалась структура InGaP/GaAs/Ge солнечного элемента. 
При моделировании учитывались толщины слоев, мнимые и вещественные части 
диэлектрических проницаемостей трех субэлементов (слоев): InGaP, GaAs, Ge. 

Написана программа, которая позволяет рассчитать оптимальные комбинации толщин 
ПП, соответствующие минимальному отражению в заданном диапазоне длин волн (400-1800 
nm).  

Ниже на рис.1 представлен график спектра отражения образца гетероструктуры с 
оптимизированными толщинами слоев ПП, измеренный с помощью спектрофотометра 
PerkinElmerlambda750  с толщинами слоев TiO2 и SiO2 в 28 нм и 99 нм соответственно и,  
смоделированного  двухслойного TiO2/SiO2(28 нм, 99 нм) ПП. 
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Рис. 1. Спектры отражения: сплошная линия- реально измеренный для структуры 

InGaP/GaAs/Ge на Ge подложке, штриховая линия-результат моделирования. 
 
Как видно из рис.1, имеется достаточно хорошее совпадение смоделированного 

спектра отражения с реально измеренным. 
Также ниже приводится график спектров отражения смоделированных, 

оптимизированных двухслойного TiO2/SiO2(35 нм,95 нм) и трехслойного 
TiO2/Si3N4/SiO2(40 нм,80 нм,100 нм) ПП. 

200 300 400 500 600 700 800 900 100011001200130014001500160017001800
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 

 

Re
fle

cta
nc

e (
%)

Wavelength (nm)

(1)

(2)

 
Рис.2. Спектрыотражения: (1) двухслойноеTiO2/SiO2(35 нм,95нм)  ПП, (2) 

трехслойноеTiO2/Si3N4/SiO2(40 нм,80 нм,100 нм) ПП. 
 
Из рис. 2.  видно, что оптимизированное трехслойное ПП существенно лучше 

минимизирует отражение в инфракрасном диапазоне(1000-1800 nm) по сравнению с 
оптимизированным двухслойным ПП. 

Расчет фотогенерированных токов 
Расчет фотогенерированных токов для  каждого субэлемента в InGaP/GaAs/Ge 

гетероструктурном солнечном элементе основывался как на результатах моделирования, так 
и на экспериментальных данных. А именно, в расчете использовались данные 
смоделированных спектров отражения как для двухслойного TiO2/SiO2 ПП, так и для 
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трехслойного TiO2/Si3N4/SiO2 ПП, а также измеренные данные экспериментально 
оптимизированного двухслойного TiO2/SiO2 ПП. Также в расчете использовались как 
общеизвестные экспериментальные данные по спектральному распределению потока 
фотонов солнечного излучения при условии освещения AM 0, так и экспериментально 
измеренный внешний квантовый выход образца InGaP/GaAs/Ge гетероструктуры[4]. 

Формула, по которой рассчитывались значения плотностей фотогенерированных 
токов имеет следующий вид: 

∫ −=
max

min

)()](1)[( int

λ

λ

λλλλ dQRFqJ g          (4) 

где minmax λλ −  соответствует границам спектральной чувствительности 
соответствующего каскада ( 360-680 nm, 680-880 nm, 880-1800 nm). )(λF - поток фотонов 
падающего солнечного излучения, )(λR - коэффициент отражения покрытия, )(int λQ -
внутренний квантовый выход, q -заряд электрона.  

Ниже в Таблице1 представлены результаты расчета плотностей фотогенерированных 
токов для смоделированных, оптимизированных двухслойного TiO2/SiO2  и трехслойного 
TiO2/Si3N4/SiO2 ПП, а  также для экспериментально оптимизированного двухслойного 
TiO2/SiO2  ПП при условии освещения AM 0. 

 
Таблица 1а. Рассчитанные  значения плотностей фотогенерированных  токов для 

смоделированных  ПП, при AM 0. 

AM 0 photocurrent m
A

/cm
2 

subelement TiO2/SiO2 TiO2/Si3N4/SiO2 

InGaP 
 

17,344 17,376 

GaAs 13,312 13,216 

Ge 21,12 23,808 
 

Таблица 1б. Рассчитанные значения плотностей фотогенерированных токов для 
экспериментально оптимизированного ПП, при AM 0. 

AM 0 photocurrent m
A

/cm
2 

subelement TiO2/SiO2 

InGaP 17,472 

GaAs  13,344 

Ge  20,992 
 
Из приведенных таблиц видно, что значения расчетных плотностей 

фотогенерированных токов для  первых двух субэлементов InGaP и GaAs  практически не 
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изменяются, если заменить   двухслойноеTiO2/SiO2 на трехслойное TiO2/Si3N4/SiO2 ПП. Для 
третьего Ge субэлемента  значение плотности фотогенерированого тока на 2,688 мА/см2 
больше если использовать трехслойное TiO2/Si3N4/SiO2 ПП вместо двухслойного TiO2/SiO2 
ПП при AM 0. Известно, что общий фотогенерированный ток всего InGaP/GaAs/Ge 
солнечного элемента определяется наименьшим значением  фотогенерированного тока  
одного из трех субэлементов. То есть общий ток  будет определяться GaAs каскадом. Также 
ввиду того, что напряжение холостого хода имеет логарифмическую зависимость от 
фотогенерированного тока, то выигрыш в значении напряжения холостого хода для Ge 
субэлемента при использовании трехслойного TiO2/Si3N4/SiO2 ПП вместо двухслойного  
TiO2/SiO2 ПП несущественен. Максимальная мощность, выделяемая на нагрузке, при работе  
освещенного InGaP/GaAs/Ge солнечного элемента, определяется произведением тока 
короткого замыкания на напряжение холостого хода. Поэтому использование трехслойного  
TiO2/Si3N4/SiO2 ПП вместо двухслойного TiO2/SiO2 ПП не даст выигрыша в  максимальной 
мощности, которую может выдать InGaP/GaAs/Ge солнечный элемент.  

Заключение 
Разработано оптимальное двухслойное TiO2/SiO2 ПП для многопереходных 

гетероструктурных InGaP/GaAs/Ge солнечных элементов. Проведено моделирование двух и 
трехслойных ПП для  InGaP/GaAs/Ge фотопреобразователей.  

Произведен количественный расчет плотностей фотогенерированных токов как  при 
использовании двухслойного TiO2/SiO2 ПП, так и трехслойного TiO2/Si3N4/SiO2 ПП при  
условии освещенияAM 0. Из анализа расчетных данных установлено, что трехслойное 
TiO2/Si3N4/SiO2  ПП практически не дает выигрыша в эффективности  при использовании 
его в InGaP/GaAs/Ge солнечном элементе по сравнению с двухслойным TiO2/SiO2 ПП.  

 
Список использованных источников 

 
1. D.J. Aiken,  Solar Energy Materials & Solar Cells 64(4), 393-404   (2000).  
2. М.Борн, Э. Вольф. Основы Оптики ( М., Наука,1973) [ Пер. с англ.: M. Born, E. 

Wolf . Principles of optics (Oxford-London-Edinburgh-N.Y.-Paris-Frankfurt, Pergamon Press, 
1968)]. 

3. H. Malitson,  JOSA55(10),1205-1208 (1965). 
4. ФТИим. Иоффе. 
 
 
УДК 530.1:537.8 

ПЬЕЗОМАГНИТТІК ҚАСИЕТТЕРГЕ ИЕ ҚАБАТТАҒЫ ДИСПЕРСИЯ 
ТЕҢДЕУІ 

 
Сисенова Гульзайнаб Аманжоловна 

sissenova_gulzainab@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ  

Физика-техникалық факультетінің 4-курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші – Тлеукенов С.К. 

 
Қойылған міндеттер. 
Пьезомагниттік қасиеттерге ие кубтық симметриялы анизотропты қабаттағы серпімді 

және электромагниттік толқындардың таралуы қарастырылады. Координаталар жүйесі 
кубтық симметрияның кристаллографиялық осьтерімен стандарт түрде қиыстырылған. Қабат 
қалыңдығы Н. 

mailto:sissenova_gulzainab@mail.ru


289 

 

Қозғалыс теңдеуі, Максвелл теңдеуі мен анықтаушы қатынастар келесі түрде 
жазылады: 

                                                                (1)   

 
                                                                   (2) 

 
 

 
                                                           (3) 

 
мұндағы   - серпімді кернеулер тензорының компоненті,   - 

серпімді деформацияның тензорының компоненттері,  – ортаның ығысу векторының 
компоненттері,  – электрлік және магниттік өрістердің кернеуліктерінің векторларының 
компоненттері,  - электрлік және магниттік индукция векторының компоненттері,  - 
ортаның тығыздығы,  - серпімді параметрлер тензорының компоненттері,  – 
ортаның диэлектрлік және магниттік өткізгіштіктерінің тензорының компоненттері,  - 
пьезомагниттік модульдер тензорының компоненттері,  - ға  мен  абсолют 
диэлектрлік және магниттік өткізгіштіктер қосылған.  

Осы өрнектерді негізге алып, шешімді мына функция түрінде қарастырамыз: 
                                      (4) 

(3)-ті есепке ала отырып, (1) мен (2) теңдеулер жүйесі 1-ретті жай дифференциалдық 
теңдеулер жүйесіне келеді: 

                                                                (5) 

Бұл жұмыста  жазықтығындағы толқындардың таралуы қарастырылады. 
Бұндай жағдайда (5) теңдеулер жүйесі мына түрде жазылады: 

                                       (6) 

 
t – жолақ-векторын бағана-векторына транспонирлеу белгісі. 
Ортаның тұрақты параметрлері кезінде матрицант әдісімен (6) теңдеулер жүйесінің 

аналитикалық шешімінің бар екені көрсетілді [1, 2]: 
                    (7) 

Байланысқан толқындардың дисперсия теңдеуін қорытындылау 
(7) аналитикалық шешімде шекаралық шарттарды ескерсек, онда меншікті мәндері 

бар есеп аламыз: 
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                                          (8) 

(8)-ден келесі өрнек шығады: 
                                                        (9) 

(9)-өрнектен  мәндерінің негізсіз болуына байланысты дисперсия теңдеуін 
қарапайым түрде аламыз: 

                                                      (10) 
Дисперсия теңдеуін айқын аналитикалық түрде анықтау үшін (7)-ден  аналитикалық 

формулаларын (10)-ға қою керек: 

 
                                     (11) 

 
мұндағы: 

 

 
                 (12) 

                                                         (13) 

                                                         (14) 

(13), (14) дисперсия теңдеулері пьезомагниттік қасиеттерге ие серпімді қабатта 
таралатын симметриялық және антисимметриялық нормаль модалардың дисперсиясын 
анықтайды. 

Пьезомагниттік қасиеттерге ие серпімді жартылай кеңістік бетінің бойымен 
таралатын жазықтықтық толқындардың болу шарты. Мына шарттар орындалғанда 
толқындық өріс амплитудасының жартылай кеңістік тереңдігіне қайтуы болады: 

                                                      (15) 

(λ – толқын ұзындығы) 
Осындай шарттар кезінде: 

 
(13)-теңдеуден мына өрнек алынады: 

 
немесе 

                                              (16) 
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Как известно, композиционными называют материалы, состоящие из двух или более 

фаз с четкой межфазной границей. На практике это – системы, которые содержат 
усиливающие элементы (волокна, пластины) с различным, отношением длины к сечению 
(что и создает усиливающий эффект), погруженные в полимерную матрицу. Удельные 
механические характеристики (плотность, модуль упругости, прочность) нанокомпозитов 
заметно выше, чем у исходных компонентов. Именно благодаря усиливающему эффекту 
нанокомпозиты отличаются от наполненных полимерных систем, в которых роль 
наполнителя ведет к удешевлению цены конечного продукта, но при этом заметно 
снижаются механические свойства материала. Механические свойства нанокомпозитов 
зависят от структуры и свойств межфазной границы. Включение фуллеренов (С60 или С70) в 
состав полимеров принципиально возможно двумя способами: ковалентно или комплексно 
связанными. Внедренный в полимерную матрицу ковалентно фуллерен, реструктурирует ее, 
что используется при формировании новых многофункциональных полимерных 
наноструктур. Нековалентное связывание фуллерена с полимерным веществом может 
приводить к образованию комплексов с модифицированными свойствами. Такие способы 
введения позволяют классифицировать фуллерены С60, С70 и другие молекулярные 
наноструктуры как стабилизаторы и ингибиторы, т.е. вещества, регулирующие протекание 
химических процессов в полимере. Нанотехнологиии получение новые нанокомпозитные 
материалы – это  ключевой  революционный  скачок  XXI-го века  в  технологии  и 
материаловедении [1-2]. 

Нанокомпозиты на основе полимеров отличаются от обычных полимерных 
композитных материалов меньшим весом и при этом большей ударопрочностью и 
износостойкостью, а также хорошим сопротивлением химическим воздействиям, что 
позволяет использовать их в военных и аэрокосмических разработках. Главное условие для 
создания полимерного нанокомпозита с необходимыми свойствами заключается в полной 
совместимости основного материала и добавляемых к нему наночастиц, однако не менее 
важно для конечного результата правильная концентрация наночастицы на полимере. 
Потому производство нанокомпозитов представляет собой высокотехнологичную отрасль и 
требует проведения серьезных научных исследований в области нанотехнологий.  

Благодаря, своими улучшенными физико-химическими свойствами полимерные 
нанокомпозицитные материалы находят все более широкие применение в различных 
отраслях, науки, промышленности, строительство, медицины, экологии, энергетики и многих 
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других [3-4].Особое место среди современных физических методов исследования занимает 
спектроскопия, которая основана на различных формах взаимодействия электромагнитного 
излучения с веществом и служит для определения структуры соединений, свойств атомов и 
молекул, для качественного и количественного анализа веществ. 

В рамках настоящего доклада приводятся полученные экспериментальные результаты 
оптических спектров (поглощения и люминесценция) образцов нанокомпозитных 
полимерных материалов на основе полиметилметакрилат (ПММА) с различными добавками 
наночастицы фуллерена С70. 

 
Для  спектрофотометрическая исследования  в рамках настоящей дипломной работы 

были выбраны нанокомпозитные полимерные материалы на основе ПММА с 
определёнными концентрациями наночастицы фуллерена  С70 .  Перед исследованием все 
исследуемые образцы были пронумерованы в соответствии  с процентным содержанием 
фуллерена С70 в  следующем порядке,  следующие образцы: 

1) ПММА чистый (без добавок) 
2) Нанокомпозитный ПММА+1% наночастицы Фуллерен С70; 
3) Нанокомпозитный ПММА+3% наночастицы Фуллерен С70; 
4) Нанокомпозитный ПММА+5% наночастицы Фуллерен С70: 
Экспериментальные исследования проводились на базе современный 

автоматизирований  двухлучевой спектрофотометр SPECORD® 250 PLUS(компания 
AnalytikJena, Германия)  с варьируемой величиной оптического разрешения и двойным 
монохроматором для образцов с высоким уровнем поглощения и повышенной величиной 
фонового излучения 

Результаты экспериментальные исследования спектров поглощения образцов 
приведены на рисунке. 
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Берілген мақалада кванттық нүктелердің спектральдық нәтижелері келтірілген. Бізбен 

кванттық нүктелер молекулярлық прекурсорлар әдісімен синтезделді. Кванттық нүктелердің 
ерітіндіде көрінетін және ультракүлгін, қызыл спектрлерінде сәулеленетіні эксперименттік 
нәтижелерден байқалды. Жұтылу және люминесценция спектрлерінен кванттық өлшемдік 
эффект байқалады. 

Түйінді сөздер: кванттық нүктелер, спектральдық сипаттамалары, тыйым 
салынған зона ені, орташа өлшемі, экстинкция коэффициенті, ерітіндідегі концентрация, 
ПЭМ. 

Кіріспе 
Кванттық нүктелер – 103 - 105 атомдардан тұратын, өлшемі 2-10 нанометр 

диапазонды, бейорганикалық Si, InP, CdSe және т.б. жартылайөткізгіш материалдар негізінде 
құрылған жартылай өткізгішті нанокристалдар, олар биологиялық және мезициналық 
қолданыстарда перспективті объектілер есебінде танылады, себебі олар бірегей оптикалық, 
химиялық және физикалық қасиеттерге ие. 

Кванттық нүктелер практикалық қолданылуы жағынан үлкен потенциалға ие болады. 
Ең бірінші бұл өлшемдерін өзгерткен кезде эффективті тыйым салынған зона енің өзгертуді 
бақылап отыру мүмкіндігімен байланысты. Бұл кезде жүйенің оптикалық қасиеттері 
өзгереді: люминесценцияның толқын ұзындығы, жұтылу облысы. Келесі бір кванттық 
нүктелердің практикалық маңызды ерекшелігі болып зольдар (ерітінділер) түрінде болу 
мүмкіндігі саналады. 

Кванттық нүктелердің энергетикалық спектрі оның өлшеміне тәуелді. Бұл тәуелділік 
кванттық нүктелердің практикада колданылуына үлкен септігін тигізеді. Кванттық нүктелер 
ең алдымен люминесценциялық материал ретінде практикалық кызығушылық ие . Кванттық 
нүктелердің бір ерекшелігі – үздіксіз жұтылу спектрі. Олар барлық  диапазондағы толқын 
ұзындығын жұтады: спектрдiң қызыл облысында флуоресценцияланады, ал спектрдің 
ультракүлгін, күлгін, көгілдір  аймағынан қызылға дейін жұтады [1]. 

1. Эксперименттік нәтижелер және оларды талқылау 
1.1.  Кванттық нүктелерді синтездеу әдістері 
Осы жұмыста Мюррей мен Бавенди авторларының мақаласына сүйеніп молекулярлық 

прекурсорлар әдісі арқылы синтезделген жартылай өткізгіш кванттық нүктелер қатары (CdS, 
CdSe_14.02, CdSe_17.02, CdTe_150C, CdTe_213C, CdTe-CdS және CdSe-CdS)қолданылды. 
Халькогенид металдарының кванттық нүктелері стабилизатор негізінде олейн қышқылын 
қолданып ерітінді әдісі арқылы синтезделді [2, 3, 4].  

Жұмыстың негізгі тапсырмасы, берілген спектр аймағында люминесценцияның 
жоғары кванттық шығуы бар кванттық нүктелерді алу технологияларын жетілдіру болып 
табылады. Берілген тарауда молекулалық прекурсорлар әдісі бойынша әр түрлі 
температураларда синтезделген кванттық нүктелердің нәтижелері көрсетілген. Химиялық 

mailto:1991.11.15@mail.ru
mailto:orungul93@mail.ru
mailto:diko_4110@mail.ru


294 

 

реакциялардың кейбір параметрлерін жүйелік түрлендіру, алынатын кванттық нүктелерге 
әсер етуін және синтез шартын жақсарту үшін толық зерттелді. Кванттық нүктелерді 
синтездеу  1-ші суретте схемалық көрсетілген аспапта жүргізілді. 

CdSe нанокристалдарының синтезі. 
CdSe жартылай өткізгішті кванттық нүктелері 

конденсатормен, магниттік араластырушымен, 
терможұппен және  жылытқыш қабықшамен жабдықталған 
үш мойынды құтыда синтезделді. Ереже бойынша қорғасын 
қоспасы (0,4 ммоль), олеин қышқылы (0,8 ммоль), дифинил 
эфирі (10 ммоль) және дистилденген триоктилфосфин (0,4 
ммоль) коспасы 1 сағат бойы 900С температурада вакуумда 
қыздырылды және  келесі 1 сағатта 1000 С температурада N2 

әсерімен, тиоацетамидтің 0,08 г жасалған, жасыл - сары шешімнің негізін қалаушыдан алдын 
енгізілген. Бөлшектердің ЖИҚ аймақта спектрлік жұту қабілеттілігіне араласып кететін 
лигандалар мен еріткіштердің ену мүмкіндігін алып тастау үшін, CdSe кристаллиттері 
этанолмен екі рет шапшаңдатылды және тиісті органикалық еріткіште қайтадан 
қыздырылды. 

CdSe-CdS кванттық нүктесінің синтездеу әдісі.Бұл кванттық нүктелердің түрі 
Мюррей жұмысында зерттелген әдіс бойынша синтезделді. Осы тектес кванттық нүктелерді 
алу үшін кадмий олеаты (прекурсор), CdSe гександық золі алынды. Кадмий олеатын 
дайындау үшін 0.532 гр кадмий ацетаты, 2,52мл олейн қышқылы,  10мл дифенил эфирі 
алынды. Химииялық реактивтер қоспасын екі сағат бойы 150 0С градус  температурада 
қыздырамыз, уақыт өткеннен кейін кукірт прекурсорын қосамыз, толық еріген уақытқа дейін 
араластырамыз. 180 0С градус температура кезінде CdSe ядросын қосамыз. Кадмий селениді 
ядросы алдын ала 250 0С градус температурада синтезделді. CdS  қабықшасын өсірген кезде 
белгілі уақыт ұстау керек, яғни инжекция белгілі мөлшерде бірнеше рет қайталануы тиіс. 
Соңғы инжекциядан кейін жылдам суытып,  өсу уақытын күтеміз.  

CdTe кванттық нүктесінің синтезі. Синтез алдынғы жұмыстардағы секілді үш басты 
құтыда жасалынады. 0,133 г кадмий ацетаты, 0,56 гр олеин қышқылы мен 5 мл дифенил 
эфирін үш басты құтыда араластырамыз. 1,5 сағат азот тогында150оС температурада 
қыздырамыз. 0,064 гр теллурды 0,5 мл триоктилфосфинда (TOP) ерітеміз. ТОР-Те кадмий 
прекурсорына инжекциялаймыз. 

CdS қабықшасын өсіру: 0,133 гр кадмий ацетаты, 0,56 гр олеин қышқылы мен 5 мл 
дифенил эфирін үш басты құтыда араластырамыз. 150оС температурада бір жарым сағат 
бойы азот тогында қыздырамыз. 0,016 гр күкіртті 0,5 мл ТОР-та ерітеміз. Кадмий мен күкірт 
прекурсорларын араластырамыз. 

CdS нанокристалдарының синтезі жұмыста суреттелген әдіс бойынша 
синтезделеді [5]. 

1.2. Коллоиды кванттық нүктелердің оптикалық сипаттамалары 
Негізінен кванттық нүктелер қызыл немесе инфрақызыл спектр облыстарында 

сәулеленеді. Бұл жұмыста біз CdS, CdSe_14.02, CdSe_17.02, CdTe_150C, CdTe_213C, CdTe-
CdS және CdSe-CdS кванттық нүктелерінің бөлмелік температура жағдайында ультракүлгін 
фотондармен қоздырылған люминесценция спектрлері УК түрлендіруде және күннің 
көрінетін қызыл сәулелену бөлігінде қолдану үшін, арнаулы ерітінділерде немесе полимерлі 
негізде синтезделген КН зерттелді. Спектрофлуориметр СМ2203 құралында өлшенді. 
Төмендегі суреттен әрбір объектінің өзіне тән интенсивті сәулелену жолақтарын байқауға 
болады: CdS – 642 нм, CdSe_14.02 – 547 нм, CdSe_17.02 – 579 нм, CdTe_150C – 617 нм, 
CdTe_213C – 684 нм, CdTe-CdS – 738, CdSe-CdS – 645 нм. 
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1- CdS; 2- CdSe_17.02;CdSe_14.02; 3- CdTe_213C; 4- CdTe_150C; 5- CdTe – CdS; 

6- CdSe – CdS 
Сурет 2 - Кванттық нүктелердің люминесценция спектрлері 

1.3. КН оптикалық жұтылу спектрлері 
Коллоидты кванттық нүктелердің жұтылу спектрлері Jasco V - 770 

спектрофотометрінде алынды. Эксперименттік нәтижелер арқылы алынған жұтылу 
спектрлерінің көмегімен коллоидты кванттық нүктелердің тыйым салынған зона енін Eg 
есептеуге болады. CdS, CdSe_14.02, CdSe_17.02, CdTe_150C, CdTe_213C, CdTe-CdS және 
CdSe-CdS кванттық нүктелерінің тыйым салынған зона ені кванттық нүктелердің өлшеміне 
байланысты. Осындай бағалау оптикалық тығыздық квадратының жұтылатын квант 
энергиясына тәуелділігі D2(E) анализі негізінде жүргізілді [6,7]. 

Еg осі бар оптикалық жұтылу спектрінің тік сызықты аймағының қиылысу сызығы 
әрбір нанокристалдың тыйым салынған зонасының өлшемін көрсетеді. Әрбір кванттық 
нүктелердің өзіне тән, басқа да шет елдік ғалымдардың зерттеу нәтижелеріне сәйкес тыйым 
салынған зона ені Eg алынды: CdS -1,8 эВ, CdSe_14.02 – 2,1 эВ, CdSe _17.02 – 2,02 эВ, 
CdTe_150C – 1,9 эВ, CdTe_213C – 1,6 эВ, CdTe-CdS – 2,1 эВ, CdSe-CdS – 1,9 эВ. 
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1 - CdTe-CdS; 2 - CdSe-CdS; 3 - CdTe_213C; 4 – CdTe_150C; 5 – CdS; 6 – 
CdSe_14.02; 

7 – CdSe_17.02 
 

Сурет 3 – Кванттық нүктелердің тыйым салынған зона енін анықтау 
 

2.4 Кванттық нүктелердің параметрлері 
КН маңызды параметрлері ол - орташа өлшемі (D), экстинкция коэффициенті (ε), 
қолданылатын ерітіндідегі концентрация (Cm). Осы параметрлерді люминесценция және 
оптикалық жұту спектрлерін өлшеу арқылы тапсақ болады. Әр түрлі құрамдағы КН орташа 
өлшемі (D) жартылай эмпирикалық [1], мысалы CdTe, CdSe, CdS үшін келесі:  
CdTe: D = (9,8127*10-7)λ3-(1,7147*10-3)λ2+(1,0064)λ-(194,84)                                             (1) 
CdSe:D = (1,6122*10-9)λ4-(2,6575*10-6)λ3+(1,6242*10-3)λ2-(0,4277)λ+(41,57)                     (2) 
CdS:D = (-6,6521*10-8)λ3+(1,9557*10-4)λ2-(9,2352*10-2)λ+(13,29)                                        (3) 
 
мұндағы D- бөлшектер өлшемі, нм; λ- ұзын толқынды жұту жолағының максимум орны, нм; 
КН табылған шамаларын қолдана отырып молярлық экстинкция коэффициентін келесі 
формулалармен есептесек болады:  
CdTe: ε = 10043 (D)2.12                                                                                                             (4) 
CdSe: ε = 5857 (D)2.65                                                                                                               (5) 
CdS: ε = 21536 (D)2.3                                                                                                                (6)  

 
мұндағы ε – экстинкция коэффициенті (M-1 * cm-1), D- бөлшектер өлшемі, нм; Өз кезегінде, 
зерттелетін ерітіндідегі концентрацияны келесідей анықтаймыз.  

 
мұндағы Сm - кванттық нуктелердегі концентрация(М өлшемде [M-

моль/литр=6,3*1023 дана/см3], Amax abs – ұзын толқынды жұту жолақ максимумындағы 
оптикалық тығыздық шамасы, ε- экстинкция коэффициенті(M-1 * cm-1), l- сәуленің 
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оптикалық жол шамасы.Берілген ерітіндідегі кванттық нүктелер саны келесі формуламен 
анықталады: 

 
N = 4/3π(D/2)3 / 8a3 

 
Осы берілген формулалар мен алынған мәліметтер бойынша барлық ақпараттар 

төмендегі кестеде көрсетілген (кесте 1). 
 
Кесте 1- Кванттық нүктелердің сипаттамалары 

№ Кванттық 
нүкте 

λmax 
(нм) 

Amax D 
(нм) 

ɛ 
(M-1см-1) 

Сm 
штук/см-1 

Eg, 
 эВ 

N 

1 CdS 618 0,30 15,21 1127,368*104 1,62*1013 1,8 846,63 
2 CdSе (17.02) 538 0,045 2,81 9*104 3*1014 2,02 5,338 
3 CdSe (14.02) 546 3,97 2,51 6,7*104 28,656*1014 2,1 3,804 
4 CdTe (150C) 591 0,42 3,58 15*104 16,8*1014 1,9 11,039 
5 CdTe (213C) 649 0,31 4,32 22,34*104 8,3262*1014 1,6 19,398 
6 CdTe-CdS 685 0,012 5,35 49,87*104 1,44*1013 2,1 36,844 
7 CdSe-CdS 625 0,31 5,91 64,92*104 64,92*1014 1,9 49,667 

2.5 Кванттық нүктелердің ПЭМ суреттері 
Әр түрлі температурада синтезделген CdS, CdSe_14.02, CdSe_17.02, CdTe_150C, 

CdTe_213C, CdTe-CdS және CdSe-CdS кванттық нүктелері үшін, М.В.Ломаносов атындағы 
Мәскеу Мемлекеттік университетінің, Материалдар ғылымы туралы факультетіндегі 
JEOLJEM-2000 FXII өткін электрондық микроскобы арқылы бірнеше суреттер алынды. 
Алынған суреттер бойынша біз бірнеше кванттық нүктелердің өлшемі бойынша таралымын 
анықтадық. 

 
CdSe– 2500C (2,3нм – 8,2нм); CdSe– 2700C (3,33нм – 7,5нм); 

 CdSe – CdS - 1800C CdTe- 270 oC 
 

Сурет 4 – Кванттық нүктелердің ПЭМ суреттері мен өлшемі бойынша таралымы 
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Қорытынды 
Берілген жұмыста молекулярлық прекурсорлар әдісінің көмегімен әр түрлі өлшемдегі, 

түрлі температуралардағы халькогенид металдарының кванттық нүктелерінің (CdS, 
CdSe_14.02, CdSe_17.02, CdTe_150C, CdTe_213C, CdTe-CdS, CdSe-CdS) синтезі жүргізілген. 
Люминесценция және жұтылу спектрлерінде кванттық өлшемдік эффект анық байқалады. 
Люминесценция спектрлері спектрдің 500 бен 800 нм облысындағы кең жолақтарын 
көрсетеді. Нанокристалдарды сәулелендірген кезде, олардың спектрдің қызыл немесе 
инфрақызыл облыста жарқырайтының байқадық. Оптикалық әдістермен кванттық 
нүктелердің тыйым салынған зона ені Eg бағаланды. Нанокристалдардың орташа өлшемі (D), 
экстинкция коэффициенті (ɛ), қолданылатын ерітіндідегі концентрациясы (Сm), берілген 
ерітіндідегі (гексан, ХТ, C6H14) кванттық нүктелердің саны (N) есептелінді. Кванттық 
нүктелердің әр түрлі синтез температураларындағы ПЭМ суреттері және олардың өлшемі 
бойынша таралымы алынды. 
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Была проведена многочисленная работа создания «умных остановок» уличных 
мультисервисных станций предназначенных для использования телефонных услуг 
интерактивной навигации, карты города на основе солнечных батарей. 

Так же работа спланирована  найти пути  использования энергии солнечной батареи 
для работы автотранспорта. 

Работа над разработкой бизнес плана по реализации проекта. 
Работа над  созданием модели углеродных нанотрубок в целях усовершенствования 

добычи солнечной энергии. 
В ходе подготовки проектного предложения мы провели предварительные 

обсуждения будущей концепции проекта совместно с сообществом и учеными 
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университетов Астаны, Кокшетау. Планируется создание макета, который будет 
демонстрировать новейшее спутниковое оборудование, которое до сих пор не 
использовалось ни в одной точки мира. 

В рамках проекта планируется решить следующие практические вопросы: сбережение 
энергии в Казахстане, затраченной на освящение городов, а вследствие - сбережение 
бюджета человека. Провести информационную площадку по распространению опыта по 
практике: через городское телевидение, через городские газеты, через информационные 
листовки, через познавательные буклеты, через демонстрацию практики.  

Данная научно-исследовательская работа является кратким, но обширным анализом 
современного состояния энергоресурсов человечества. В работе рассмотрено развитие  
солнечной  энергетики, как отрасли народного хозяйства, эволюции источников энергии, а 
также проблемы, освоения и использования новых ресурсов, что делают её актуальной. 

Также в проекте предложены совершенно новые технологии, которые мы предлагаем 
внедрить в развития будущего нашего Государства. 

В задачах научной работы с точностью указаны все действия заданных целей. Анализ 
основных параметров солнечной батареи и перспективы использования в Республики 
Казахстан. 

Были взяты многочисленные интервью у ученых специалистов в области добычи 
солнечной энергии. 

В Концепции развития солнечной энергетики подчеркивается значимость  широкого 
международного партнерства в сфере энергетической безопасности, и содержатся 
предложения по его развитию на всем евразийском пространстве. 

Учитывая большую значимость выставки ЭКСПО-2017 для формирования и развития 
устойчивой энергетики в мире, Концепция содержит предложения по демонстрации первых 
результатов реализации «Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 
года» на выставке ЭКСПО-2017. 

В ходе изучения проекта мы пришли к выводу, что углеродные нанотрубки можно 
использовать в солнечной энергетике. Мы решили, что их можно применять в качестве 
накопителей солнечной энергии. При этом  считаем, что подобная инновационная 
технология позволит весьма успешно решить множество проблем, хотя бы даже в быту. 
Например, подобную «батарейку» достаточно будет просто подержать на солнечном свету, 
чтобы ночью нагревать помещение накопленным днем теплом. 

Давно уже известно, что сохранение солнечного тепла в химической форме, вместо 
того, чтобы преобразовывать его в электричество, дает большие преимущества. А все 
потому, что химические материалы способны долгое время сохраняться без потери 
запасенной энергии. Все разработки ограничились использованием в качестве «солнечного 
аккумулятора» весьма дорогостоящего и редкого элемента рутения или других материалов, 
которые после нескольких циклов зарядки-разрядки теряли свои свойства и деградировали. 
 Углеродные нанотрубки способны накапливать в себе солнечное тепло, а потом 
отдавать его. Подвергаясь воздействию катализатора и без деградации своих свойств.   

Комплексная интеллектуальная информационная система получившая название 
«Умная остановка» разработанная в нашей научной работе призвана кардинально изменить 
сложившееся отношение к общественному транспорту.  

Считаем, что будущие остановки смогут открывать за собой следующий этап в 
развитии инфраструктуры современных городов. С ее появлением у граждан появится 
больше возможности для комфортного перемещения в пространстве города. Снизится 
потребность в использовании частного транспорта при поездках на работу. Увеличится 
пропускная способность городских улиц, сократится количество пробок, сократятся общие 
расходы.  
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Широкий диапазон потребительских качеств, применим как в крупных, так и 
небольших городах и имеет возможность функционировать в рамках единого транспортного 
пространства Республики Казахстан.   
 Позволяет обеспечивать скоординированное управление транспортно-логистическими 
услугами в области пассажирских перевозок. Повышает безопасность пассажиров.   
 Внедрение этого проекта создаст предпосылки для технологического прорыва в 
городских технологиях. Многовариантная система «Умная остановка» окажет существенное 
влияние на развитие отечественной системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.   
 Изделие «Умная остановка» - современный остановочный павильон, включающий в 
себя интерактивное информационное табло, отображающее время прибытия пассажирского 
транспорта, использующее данные системы ГЛОНАСС, камеры видеонаблюдения, 
встроенный бесплатный Wi-Fi, систему обогрева.   
 Комплексное внедрение интеллектуальных остановок общественного транспорта на 
территории Казахстана позволит значительно снизить затраты бюджета, а также 
одновременно решить несколько задач для реализации Государственных программ. 

Наступает время, когда использование высокотехнологических гаджетов и различных 
мультимедийных устройств станет неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 
Цифровые устройства очень удобны в использовании: они удовлетворяют наши 
информационные потребности, они мобильны, они являются показателем нашего статуса 
информационного аборигена (активного члена информационного общества) 
 В силу неполной совершенности мультимедийных устройств мы не можем 
использовать их вечно, так как для работы потребляется электроэнергия, которая может в 
самый неподходящий момент закончиться.       
 Помимо всех перечисленных возможностей и достоинств, эти станции будут 
полностью независимы от электросети. Они позволят сэкономить на услугах пользования 
электросетью. 

Наука не стоит на месте, и мы считаем, что наши идеи найдут свое применение и в 
нашей стране, мы работаем над новыми идеями, которые в разы сократят стоимость  
солнечной установки. Мы считаем, что  люди нуждаются в новых разработках, которые 
пойдут на пользу всему населению нашей страны, так как это экологически чистая энергия 
которая не требует лишних затрат. Человек должен понимать, что солнечная энергетика- это 
будущее нашего государства,  и страна нуждается в новых технологических идеях, которые 
смогли бы помочь Казахстану стать мировым лидером  в зеленой экономике.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Мультисервисная станция 
  
Исследуя огромное количество о солнечной энергии можно убедиться, что человек 

нуждается в солнечной энергии очень сильно. Считаем, что создание спутника, который 
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будет направлять солнечные лучи на землю, будет новым открытием в науке. Спутник 
сможет собирать и направлять энергию. Спутник сможет самостоятельно контролировать 
какое количество энергии он смог собрать и отправить на Землю. Предлагаем, чтобы он был 
на   геостационарной орбите высотой 652км для дальнейшей передачи энергии  на Землю, в 
центр солнечных панелей собранных в одной точке пустыни.   

Главным "органом" нового спутника является массив тонкоплёночных зеркал, 
положение каждого из которых будет регулироваться индивидуально, в зависимости от 
выполняемой задачи. Все вместе они будут образовывать искривлённую поверхность. 
Приходящий свет зеркала будут перехватывать и перенаправлять к фотогальваническим 
элементам (проще говоря, солнечным батареям), закреплённым за этим "капюшоном". 

Массив зеркал-модулей также будет снабжён системой панелей, передающих энергию 
в сверхвысокочастотном диапазоне. Они будут генерировать когерентный пучок низкой 
интенсивности, который будет транслировать собранную энергию на Землю. Также мы 
считаем, что понадобиться объёмный блок управление питанием, так же как и 
распределительная система. Это значительно удешевляет стоимость платформ. 

Считаем, что идея создания именно такого спутника будет успешной и в космосе и на 
земле. Десятки тысяч малых элементов, которые будут поставлять десятки тысяч мегаватт 
недорогой энергии, как земным электростанциям, так и космическим аппаратам. 

Единственный «тормоз», затрудняющий развитие солнечной энергетики – очень 
высокая стоимость реализации «солнечных» проектов. Но по мере развития этих технологий 
и, в частности, расширения самой "солнечной площадки", себестоимость киловатта "с неба" 
будет падать. К тому же эти установки предотвратят выброс 600 тысяч тонн углекислого газа 
в год, Что можно назвать неоспоримым экологическим преимуществом солнечной 
энергетики. 

Однако будущее, несомненно, принадлежит возобновляемой солнечной энергетике. 
Солнце является практически неисчерпаемым, абсолютно безопасным, в равной степени 
всем принадлежащим и доступным источником энергии. Полное количество солнечной 
энергии, поступающей на поверхность Земли за год, не только во много раз превышает 
энергию мировых запасов нефти, газа, угля, урана и других энергетических ресурсов, но 
почти в десять тысяч раз больше современного энергопотребления. В настоящее время все 
больше стран планируют в своих энергетических программах крупномасштабное 
использование солнечной энергии.  

В программных документах и посланиях президент нашей страны Нурсултан 
Абишевич Назарбаев также указывает на необходимость расширенного использования 
возобновляемых источников энергии 

Нужно добиться, чтобы жители областей Казахстана привыкли к солнечной 
энергетике, как к неотъемлемой части своей жизни. Это сформирует рынок и даст 
возможность казахстанским производителям наращивать производство солнечных батарей, 
совершенствовать их конструкцию и технические характеристики. 

Однако основной и наиболее перспективной формой использования солнечной 
энергии являются фотоэлектрические системы прямого преобразования солнечного 
излучения в электрическую энергию. Эти системы не содержат каких-либо движущихся 
механических узлов и не основаны на тепловых процессах, что сказывается на их 
надежности и долговечности. 
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                                                             Abstract 
 Cu doped ZnO nanostructures have been synthesized using sol gel method in gelatin media. 

UV-Vis spectroscopy in the range of 200-1000nm has been employed in order to study absorption 
behavior of synthesized nanomaterials. Data obtained from UV-Vis allowed to evaluate value of 
optical energy band gap Eg, as well as Urbach energy Eu. From the calculation it is found that the 
value of optical energy band gap varies upon dependence on the doped Cu concentration and have 
values ranging from 3.072-3.44eV. In the meantime the Urbach energy has been varied from 1.076 
till 1.209 with respect to doped Cu concentration.    
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Introduction 
Binary semiconducting oxide such as ZnO have attracted great attention, as  it owns direct 

wide band gap of 3.4 eV and large exciton binding energy of 60 meV at temperature of 23˚C, thus 
these characteristics lead ZnO to exhibit special opto-electric property. Ternary alloy ZnO 
nanostructures are used in applications such as photocatalysis, sensors, excitons based lasing 
devices, thin film transistors, etc. Nevertheless, as ZnO has wide band gap, it can only respond to 
ultraviolet (UV) light, which is estimated as only 4% of the light in the light spectrum. In order to 
expand its optical absorbance band edge in the visible light range, large amount work has been 
accomplished – for instance, introducing dopants such as metal or non metal ions [1-3], or 
sensitizing with organic dyes, or introducing nanosized plasmonic nanoparticles – works such these 
have been carried out to make ZnO photoactive under visible light irradiation [4]. 

One of the most efficient method to narrow band gap by creating impurity levels in the 
forbidden gap for utilizing visible light is doping with metal ions. By introducing impurity levels 
below the conduction band or above the valence band they start act as a donor levels and acceptor 
levels, respectively. Existence of such levels forces semiconductor to be responsive to visible light 
[5]. 

Furthermore, materials doped with specific amount of dopants will enhance performance of 
materials. Recently, there were appeared a few papers describing significance of use Cu compounds 
due to it’s not always been ferromagnetic. But there yet not many of papers describe the 
implementation and performance of applications based on Zn1-xCuxO . Thus, hereby we present 
research paper on optical spectroscopy of  Zn1-xCuxO  semiconducting nanostructured material. 

Cu transition metal is one of most interesting candidate as a dopant, because it owns similar 
to Zn electronic structure of shell, which at the end leads to own similar chemical and physical 
properties [6]. 

Many approaches such as co-precipitation, chemical vapor deposition, hydrothermal 
synthesis, and advanced ion implantation have been employed to dope metal ions into wide band 
gap materials.  

Hereby, in this research work has been used a simple sol–gel in gelatin media method to 
synthesize Cu doped ZnO nanostructures. Gelatin served role of polymerization agent, and has 
terminated grows of Cu doped ZnO nanostructures during baking process, by preventing 
nanostructures to agglomerate as gelatin expands under continuous heating. Moreover, sol gel in 
gelatin media is a method that has obvious advantages over other known methods, as it could 
produce well aligned nanostructures of narrow size distribution and at the same time it is cheap and 
available for large scale production capacity [7]. 

Experimental 
Materials 
In this work, zinc nitrate (hexahydrate), cooper(II) nitrate hemi (pentahydrate), gelatin 

powder and other required chemicals of reagent grades have been used, obtained from Sigma 
Aldrich, and were used without further purification. 

Synthesis of Cu doped ZnO nanostructures 
In this work ZnO nanostructures has been synthesized with different amount of Cu 

concentrations been doped in Zn lattice. Overall 4 samples of different Cu concentrations has been 
synthesized, table 1. 

Table 1. Samples with different Cu concentrations been doped in ZnO 
Sample 
number 

Molarity ZnO 
(amount in %) 

Cu 
(amount in %) 

1 ZnO 100% 0% 
2 Zn0.99Cu0.01O 99% 1% 
3 Zn0.97Cu0.03O 97% 3% 
4 Zn0.95Cu0.05O 95% 5% 
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To synthesize Cu doped ZnO nanostructures sol-gel method in gelatin media has been 

employed. After synthesis all samples have been sintered at 650°C temperature in order to burn out 
organical materials and obtain Cu doped ZnO nanoparticles. 

Results and Discussions 
Figure 1 shows us UV-Vis absorption spectra for ZnO nanostructures doped with different 

amount of Cu of totally 4 samples. The absorption spectra focused in the region of 350-550nm.  
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Figure 1: UV-Vis absorption spectra of varying concentrations of Cu doped in ZnO 

nanostructures 
As can be seen all 4 samples have different sites of prominent peaks that corresponds to 

specific wavelength and thus each sample should have different optical band gap energy.  
Optical absorption coefficient αλ that has been used in order to calculate optical energy band 

gap is found by equation 1. 

                                                              ( )
d
A303.2=λα                                                              

(1)   
where A is absorbance at specific wavelength and d is the thickness of sample. 
Optical energy band gap has been evaluated from the Mott and Davis equation that describes 

the absorption due to the electronic transition within the band in relation with the optical band gap, 
equation 2.   

                                                     ( ) ( )n
gEhconsth −= λλλα                                              (2) 

where Eg is the optical energy band gap, hλ is the photon energy, α(λ) is the absorption 
coefficient and n is the index that corresponds to the nature of materials and its interband electronic 
transition. The Eg has been evaluated by extrapolating photon energy versus the linear part of 
(α(λ)hλ)1/2, figure 2.  

Moreover, at certain temperature the absorption coefficient α(λ) is always follows Urbach’s 
rule near to the absorption edge, equation 3. 

                                                           ( ) 







=

uE
hconst λλα exp.                                                  

(3) 
where Eu is Urbach energy, which can be described as localized state in the normally 

forbidden gap.  
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 The Urbach energy could be evaluated from the graph of photon energy versus 
lnα(λ), figure 3. Optical energy band gap energies and Urbach energies for different samples with 
different doped Cu concentrations are listed in table 2. 

 

 
Figure 2: Evaluated Optical energy band gap for Zn0.97Cu0.03O 

 
  

 
Figure 3: Evaluated Urbach's energy for Zn0.97Cu0.03O 

 
 Table 2: Cu concentration dependent optical energy band gap energy and Urbach 

energy 
Sample  Optical energy band gap, Eg(eV) Urbach energy, Eu(eV) 

Zn0.97Cu0.03O 3.072 1.067 
Zn0.99Cu0.01O 3.195 1.126 

ZnO 3.219 1.170 
Zn0.95Cu0.05O 3.44 1.209 

  
 In figure 4 is shown dependence of Optical band gap energy on Cu concentrations. 

As can be seen as we dope Cu amount from 1% till 3% optical band gap energy decreases. 
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However, at Cu amount been  5%  instead of  further decrease in optical band gap energy, 
conversely increase occurred.  
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Figure 4: Optical energy band gap dependence on Cu concentration  

 
 The same trend of unexpected increase in Urbach energy is seen in figure 5 when 

sample has been doped with 5% of Cu.  
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Figure 5: Urbach energy dependence on Cu concentration 

 
 Such unexpected behavior could be explained as chemical instability due to doping 

Cu more than specific value.  Both figure 4 and 5 represents strong Cu concentration functional 
dependence of optical properties of ZnO nanostructures.  

 
Conclusion 

The optical properties of Cu doping concentrations on ZnO nanostructures are analyzed by 
using Eg and Eu.  Strong dependence of Eg and Eu on Cu concentration is noticed and mechanism is 
understood. ZnO's nanostructures could be optimized for optical applications such as light emitting 
diode, photocatalyst, dye-sensitized solar cell, etc. by tuning optical properties such as Eg and Eu.  
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В настоящее время применение автоэмиссии в качестве технологии генерации 

свободных электронов ограничено по сравнению с термоэлектронной эмиссией, широко 
использующейся в современной сканирующей электронной микроскопии, из-за 
сверхвысоких градиентов электрического поля (Е ≥ 107 В/см)  чтобы получить 
технологически применимые эмиссионные токи. Особое внимание уделяется тому, что 
высокая напряженность электрического поля должна быть достигнута при сравнительно 
низких напряжениях подаваемых на излучающую систему. Тем не менее, полевая эмиссия 
имеет ряд чрезвычайно полезных функций, которые могут быть применены для создания 
устройств с уникальными характеристиками, таких как излучатели, которые могут 
обеспечивать плотности тока 106 А/см2, нанодиоды и нанотриоды со временем отклика 
порядка 10-13 секунд, приборы для микроволновой электроники и т.д. Современные 
требования к микро и наноструктурным активным элементам электроники в определённой 
степени определили развитие автоэмиссионных технологий. Вышеуказанные значения 
напряженности электрического поля могут быть получены при достаточно низких 
подаваемых напряжениях (около 100-200 В) при условии, что межэлектродное расстояние и 
диаметр излучающих кончиков достаточно малы [1-7].  

В данной работе рассмотрен метод для изготовления автоэмиссионных 
конусообразных нанокатодов на основе Со, с использованием в качестве шаблонной 
матрицы полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТФ). Данный  метод подходит для массового 

mailto:aleshova.nazgul@mail.ru
mailto:artem88sddt@mail.ru
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производства подобных устройств, так как геометрические параметры сохраняются по всей 
площади шаблонной матрицы. Система эмиттера показывает высокую производительность 
тока при подаче нескольких сотен вольт и сверхвысокую напряженность электрического 
поля [8-11]. 

Экспериментальная часть 
Для темплатного синтеза нанокатодов на основе Co методом электрохимического 

осаждения из растворов электролитов использовались трековые мембраны на основе ПЭТФ 
типа Hostaphan® производства фирмы «Mitsubishi Polyester Film» (Германия). Облучение 
ПЭТФ пленки производилось на ускорителе DC-60, ионами криптона с энергией 
1,75МэВ/нуклон [12-13]. 

После облучения пленка была подвержена одностороннему химическому травлению в 
5М растворе NaOH при температуре 25±0,1°C и  последующей обработке в растворах 
нейтрализации: 1,0% раствор уксусной кислоты и деионизированной воды. Данный метод 
химической подготовки шаблонов из радиационно-модифицированного полимера позволяет 
получать анизотропные треки правильной конусообразной формы. В таблице 1 приведены 
параметры и условия эксперимента.  

Таблица 1 – Условия осаждения  

№ 
образца 

Шаблонная матрица 

Состав электролита 

Условия осаждения 

Плотность 
пор – 

4.0Е+07 
Толщина 
– 12 мкм 

Соотношение 
диаметров пор 

вершины и 
основания  
конуса,  нм 

Разность 
потенциалов, 

В 

Время 
осаждения, 

сек 
1 170/500 CoSO4×7H2O (120 

г/л), 
H3BO3 (45 г/л), 
С6Н8О6 (1,5 г/л) 

1,5 

100 
2 250/500 300 

3 300/500 350 

 
Электрохимическое осаждение в треки шаблонной матрицы проводилось при 

напряжении 1,5В в потенциостатическом режиме. Осуществление контроля в ходе 
эксперимента проходило при помощи мультиметра Agilent 34410A методом 
хроноамперометрии.  

Исследование структуры и размерности полученных нанокатодов проводилось с 
использованием растрового электронного микроскопа Hitachi TM3030 с системой 
микроанализа Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напряжении 15 кВ.  

Образцы перед проведением анализа освобождали от полимерного темплата путем 
его растворения в горячем 9,0 M растворе гидроокиси натрия и последующей обработке в 
течение 10 сек в ультразвуковой ванне для отделения остатков полимера. 

Результаты и обсуждения 
Получение наноструктур методом темплатного синтеза 
Анализ хроноамперограмм электрохимического осаждения наноструктур позволяет 

достаточно точно контролировать длину и форму получаемых нанотрубок. На 
экспериментальных токовых кривых выделяют 4 стадии роста наноструктур: 

Стадия 1 – начало заполнения шаблонной матрицы.  
Стадия 2 – рост наноструктур внутри мембраны. 
Стадия 3 – окончание заполнения матрицы, начало процесса осаждения на 

поверхности мембраны. 
Стадия 4 – осаждение металла на сплошной поверхности. 
На рисунке 1 представлены экспериментальные кривые изменения тока в процессе 

электрохимического осаждения кобальтовых наноструктур из раствора электролита. Процесс 
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роста наноструктур был остановлен на 1/3   2й стадии, чтобы получить высоту стержней 
около 4 мкм.  
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Рис. 1. Хроноамперограммы процесса электрохимического осаждения 
 
После удаления темплатной матрицы путем растворения в горячем растворе 

гидроокиси натрия и последующей нейтрализации остатков щелочи и промывки в 
деионизированной воде на растровом электронном микроскопе были получены 
микрофотографии упорядоченного массивов наноструктур. Размерность полученных 
наноструктур составляет 170 – 300 нм в диаметре и высотой 4 мкм.  

По результатам энергодисперсионного анализа (ЭДА) спектров полученных 
наноструктур, представленных на рисунке 2, было выявлено, что атомарное соотношение 
при условиях электрохимического осаждения 1 из  таблицы 1 составляет 100% кобальта. 
Наличие пиков золота в спектрах соответствует подложке, напыляемой на темплат для 
создания проводящего слоя.    
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Рис. 2. а)  РЭМ – изображения и ЭДА спектры: а) 170 нм; б) 250 нм; в) 300 нм 
 
Расчет напряженности электрического поля создаваемого массивами нанокатодов 
На рисунке 3 представлена схема эмиттера на основе  нанокатодов. Для  того, чтобы 

подать напряжение на поверхность темплата, на которой расположены основания конусов, 
осаждается металлически слой.   Затем темплат помещают в раствор NaOH для 
вытравливания латентных треков, чтобы соосно создать  1,0 мкм отверстие над вершиной 
металлического конуса.  

Полости, образовавшиеся вокруг наностержней увеличивают долговечность катодов. 
Эмпирический выбор условий, при которых одновременно травятся латентные треки, 
поверхностный слой темплата, на котором расположены наностержни и анодные отверстия, 
позволяет получать оптимальное расстояние между излучающей базой и поверхностью 
темплата. Анодный электрод изготавливается путем напыления металлического слоя на 
поверхность. 

 
Рис. 3. Схема эмиттера 

 
Главной особенностью данного метода является использование одной и той же 

полимерной плёнки для создания группы конусообразных микро-излучателей с 
наностержнями и формирования второго электрода (анода) на его передней стороне, а также 
возможность контролировать межэлектродное расстояние.   

Среднее расстояние между порами шаблонной матрицы вычисляется по формуле 1: 

f
a

2
1

>=< , 
1) 

 
где f  - количество пор на см2. <a>  составило 1,4 – 1,58 мкм в зависимости от 

диаметра пор.   
Напряженность электрического поля рассчитывалась согласно формуле 2: 
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где U – напряжение прикладываемое к эмиттеру; h – высота эмиттерной базы; r – 
радиус; d – межэлектродное расстояние. 

Зависимости максимальной напряженности электрического поля от диаметра 
наностержней при различных межэлектродных расстояниях изображены на рисунке 4.  

Из графика видно, что диаметр вершины конуса заметно влияет на напряженность 
электрического поля, с увеличением диаметра вершины со 170 нм до 300 нм значение 
напряженности уменьшается примерно в 2 раза. С увеличением расстояния между вершиной 
излучателя и анодом на 1 мкм, значение напряженности уменьшается на 30%.  

Высокие значения Е дают возможность изучать эффект Старка для определения 
внутримолекулярных сил и объяснения диэлектрических свойств молекул и изучения 
вторичной электронной эмиссии, вызванной положительно заряженными ионами и 
подвижности этих ионов при напряжении 105 - 106 V/cm, и тд. 
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Рис. 4 Зависимость напряженности электрического поля от диаметра наностержня на 

расстоянии  2 и 3 мкм между вершиной и анодом «передней стороны» и постоянной высоте 4 
мкм 

Заключение 
В данной работе получены упорядоченные массивы наностержней на основе кобальта 

методом электрохимического осаждения. Расчет объемной скорости осаждения позволил 
определить необходимое время роста наностержней высотой 4 мкм. Для изучения их 
характеристик были использованы методы ЭДС, РЭМ. Приведет теоретический расчет 
напряженности электрического поля, который показал следующее: что диаметр вершины 
конуса заметно влияет на напряженность электрического поля, с увеличением диаметра 
вершины со 170 нм до 300 нм значение напряженности уменьшается примерно в 2 раза. С 
увеличением расстояния между вершиной излучателя и анодом на 1 мкм, значение 
напряженности уменьшается на 30%.   Данная работа показывает актуальность исследований 
свойств наноразмерных объектов и большие перспективы их использования в качестве 
наноизлучателей. 
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Ветрогенератор – устройство для получения энергии из воздуха. В мире основное 

количество электроэнергии производится с помощью сжигания угливодородов и 
использования энергии атома. Количество имеющихся на земле невосполнимых источников 
энергии уменьшается, и стоимость их добычи транспортировки растет в связи с более 
глубоким залеганием и удалением от мест проживания человека. Поэтому в большинстве 
развитых стран все больше развивается доля получения энергии добытой альтернативных 
источников. Одним из таких источников является ветер, он же является одним из самых 
распространенным среди альтернативных источников. Самыми крупными получателями 
энергии с помощью ветра США и Китай. По данным 2012 года в Европе на долю 
ветроэнергии пришлось 7 процентов от всего произведенного электричества. И этот процент 
постоянно растет [1]. 

Еще в Древнем Египте за три с половиной тысячи лет до нашей эры применялись 
ветровые двигатели для подъема воды и размола зерна. За пятьдесят с лишним веков 
ветряные мельницы почти не изменили свой облик. Например, в Англии имеется мельница, 
построенная в середине XVII в. Несмотря на свой преклонный возраст, она исправно 
трудится и по сей день. В России до революции насчитывалось приблизительно 250 тыс. 
ветряных мельниц, общая мощность которых составляла около 1,5 млн. кВт. На них 
размалывалось до 3 млрд. пудов зерна в год. 

И вот, приблизительно шестьсот лет назад, началось строительство мельниц 
башенного типа с огромными крыльями, расположенными горизонтально к поверхности 
земли. Одна из первых таких мельниц появилась в Голландии, издавна славившейся 
изобретательными мастерами. В 1745 году некий Эдмунд Ли осчастливил мельников 
изобретением нового типа крыльев - деревянных каркасов, обтянутых материей. Выдумка 
оказалась настолько удачной, что применяется в ветряных мельницах и сейчас. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Первый ветрогенератор был сконструирован в Дании в 1890 году. В России в начале 
20 века Н.Е. Жуковским была разработана теория ветряного двигателя, которую его ученики 
расширили и довели до практического использования. В первой половине столетия 
ветроэнергетика стремительно развивается во всем мире. 

С 1929 по 1936 года в СССР разрабатываются установки мощностью 1000 кВт и 10000 
кВт. Эти установки планировались для работы на сеть. В 1933 году в Крыму устанавливается 
ВЭС мощностью 100 кВт с диаметром колеса 30 м. Развитие этого направления достигло 
своего пика, когда в 1957 году была изготовлена ветряная турбина мощностью 200 квт. Но 
вскоре их вытеснили мегаватные станции, работающие на традиционном топливе. В течение 
Второй Мировой войны датская машиностоительная компания F.L.Smidt построила двух- и 
трехлопастные ветряные турбины. Эти машины генерировали постоянный ток. 
Трехлопастной аппарат с острова Водо, построенный в 1942 году, был частью ветро-
дизельной системы, которая обеспечивала электроснабжение островаБолее тысячи 
ветротурбин было поставлено в Palm Springs (Калифорния) в начале восьмидесятых.Дания в 
настоящее время имеет приблизительно 2000 мегаватт ветряной энергии и около 6000 
действующих ветряных турбин. 80% этих турбин принадлежат частным лицам или местным 
кооперативам. Самая большая в мире «ветряная ферма» находится в Дании, город 
Middelgrunden .Она состоит из 20 турбин Bonus 2 МВт, общая мощность которых составляет 
40 мегаватт. 

Ветрогенераторы различаются по следующим признакам:  
• По количеству лопастей: 
• Двухлопастные; 
• Трехлопастные; 
• Многолопастные. 
• По материалам лопастей: 
• Жёсткие лопасти ветрогенератора; 
• Парусные ветрогенераторы.  
• По рабочей оси вращения: 
• Вертикальные; 
• Горизонтальные. 
Преимущества ветрогенераторов: 
1. производство электроэнергии на ветрогенераторах возможно без использования 

органического топлива (углеводородов), потребления технической воды и воздуха; 
2. электрические мощности на базе ветрогенераторов могут быть быстро введены по 

модульной схеме (ветропарки); 
3. экологичность производства электрической энергии на ветрогенераторах всех типов 

– у ветрогенераторов отсутствуют выбросы продуктов сгорания топлива, которые есть при 
работе ТЭЦ, ДЭС и даже АЭС;  

4. ветрогенераторы в составе ветропарков имеют высокую степень автоматизации – не 
требуется большого количества дежурного персонала;  

5. при использовании ветрогенераторов нет необходимости в большом отчуждении 
земли и/или сельскохозяйственных угодий;  

6. ветрогенераторы по сравнению с другими ВИЭ обладают высокой экономической 
эффективностью.  
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Рис. 1. Схема производства водорода с помощью ветрогенератора. 

 
Недостатки ветрогенераторов:  
1. непостоянная и нерегулируемая выработка электрической энергии на базе 

ветрогенераторов; 
2. необходимые технические средства регулирования частоты и мощности для 

ветрогенераторов;  
3. в случае ветроэнергетических штилей необходимы аккумулирующие системы или 

резервные мощности для бекапа ветрогенераторов; 
4. потребность в строительстве дополнительных линий электропередач для 

оборудования ветропарков;  
5. потребность в высотных автокранах для установки ветрогенераторов;  
6. шумовое и электромагнитное воздействие на природу и человека влияние на 

популяцию птиц в регионе установки ветрогенераторов. 
Цель нашей работы состоит в том, чтобы изучить ветрогенераторы, способные 

выдерживать сильные ветра со скоростью до 80 м/с, и использовать эту энергию для 
получения водорода. Поскольку водород самый легкий газ, перед нами стоит задача - как 
хранить водород.  

В [2] предлагается хранить водород в капиллярных емкостях. Капиллярные емкости 
из высокопрочных сортов стекла и кварца являются практической альтернативой баллонам 
из стали и композитных материалов для хранения водорода высокого давления, в 
особенности при их умеренном охлаждении. В экспериментах были достигнуты рекордные 
значения внутреннего давления и плотности водорода в капиллярах из кварца. Однако, 
современная технология производства капилляров не позволяет получить гибкие капилляры 
с аспектным отношением 10 или более, что является оптимальным условием. 

Хороший обзор по методам хранения водорода дан в [3]. Там отмечено, что среди 
прочих методов хранения водорода выделяются перспективные методы с использованием 
углеродных наноструктур (нанотрубок, фуллеренов). Эти технологии в перспективе могут 
обеспечить высокую плотность хранения водорода (30 - 100 кг/м3). 

Мы также предлагаем использовать для хранения углеродные нанотрубки, поскольку 
нанотрубки имеют незанятое внутреннее пространство, которое можно было бы заполнить 
водородом.  

Как считают исследователи [4], для создания эффективного топливного элемента 
необходимо создать водородную «губку», каждый кубический метр которой содержал не 
менее 63 кг водорода. Другими словами, масса хранящегося в «губке» водорода должна 



315 

 

составлять не менее 6,5% массы «губки».  В настоящее время с помощью нанотехнологий в 
экспериментальных условиях удалось создать водородные «губки», масса водорода в 
которых превышает 18%, что открывает широкие перспективы для развития водородной 
энергетики. 
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Мақалада, золь-гель әдісінің маңыздылығы мен ерекшеліктерін қарастыра отырып, 

наноұнтақтардың түрлерін саралау және технологиясын зерттеу.   
Золь-гель әдісі - химиялық және физико-механикалық қасиеттерімен ерекшеленетін 

материалдар, сонымен қоса, наноматериалдар алу технологиясы. Бұл процесте ең алдымен 
золь, содан кейін оны гельге айналдырады. Осы әдіс арқылы талшықты материалдар, 
талшықтар, шыны, жабындар, керамика және бояулар, бұрғылау ерітінділері және 
реагенттер,монолиттер, ормосилдер мен ормокерлер алуға болады.  Золь-гель әдісінің тиімді 
жақтары: жоғары сапалы шынылар алу мүмкіндігі, алынған наноматериалдардың 
өлшемдерінің біркелкілігі,аппараттар мен құрал-жабдықтардың қарапайымдылығы. 

Зерттеу әдістерінің жазбасы мақаланың мақсатына қол жеткізу тәсілдерін 
негіздеу үшін. 

"Нанотехнология" терминін 1974 жылы Норио Танигути қолданды. Қазіргі кезде бұл 
бағыт және ғылым белсенді дамып келе жатыр. Нанотехнология (грек тілінен NANOY-
қортық, гном)- өлшемі м, яғни көлемін тек атоммен ғана салыстыруға 
болатынобъектілер туғызып, соларды қолдану арқылы әр түрлі әдіспен материалдар алуға 
мүмкіндік беретін ғылым. Сондай әдістердің бірі - Золь-гель әдісі.  
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Алғаш рет золь-гель әдісін кристаллдық силикатты люминофорларды синтездеу үшін 
XX ғасырдың 40 жылдары қолданды. Алайда, бұл әдіс онша дамымай, тек ХХ ғасырдың 
соңында материалдар алу үшін қолданыла бастады[1]. 

Золь-гель процесстеріне коллоидты жүйе (золь) қалыптасу арқылы органикалық емес 
ажырамайтын сұйық гель пайда болған зольді жүйені қалыптастыруы кіреді. Осы 
коллоидтарды синтездеугеметаллдан немесе металлоидті элементінен құралған. 
Металлдардың алкоксидтері ерекше мәлім болып келеді, себебі, олар сумен оңай 
әрекеттеседі. Алкоксилан болып келетін, атап айтқанда: тетраметоксилан (ТМОС) және 
тетраэтоксилан (ТЭОС) атты металладардың алкоксидтері кеңінен қолданылады. 

Золь-гель процесі бірнеше негізгі технологиялық фазадан тұрады. 
Алғашында сулы немесе органикалық ерітінді аламыз. Осы ерітінділерден қатты 

дисперсті фазадағы және сұйық дисперсиондық ортада  тұздың гидролизі немесе 
алкоголяттардың көмегімен золь (коллоидты жүйе) түзіледі. Бұдан басқа да реакцияларды 
қолдануға болады. Белсендірегі нанобөлшектерге гидролиз процесі кезінде ПАВ-ты сумен 
бірге қосу болып табылады. 

Содан кейін, қыздыру арқылы суды алып тастап, зольды гельге айналдырамыз. Осы 
кезде құрылымдалған коллоидты жүйе пайда болады. Дисперстік фазадағы қатты бөлшектер 
бос ортада бір-бірімен байланысқан болады. Бөлшектердің арасындағы байланыс 
механикалық және жылулық әрекеттесуде тез әрі оңай бұзылады. 

Сулы дисперсиондық ортадағы - гель гидрогель, ал көмірсутекті ортадағы - 
органогель деп аталады. 

Гельді кептіру арқылы аэрогелдер мен ксерогелдер, яғни ұнтақтар алуға болады. 
Ұнтақтарды өнімдерді құрау үшін, плазмалық бүркуде қолданады. Кептіру және қыздыру 
процесі барысында үлгілер салмағының (көлемінің) азаюуы - 80-85% құрайды[2]. 

Қазіргі кезде өндірісте дамып келе жатқан және болашағы зор технологияның бірі -  
наноұнтақ алу. Бұлтехнологияның артықшылықтары: толық қалдықсыз технология, сонымен 
қоса, аса күрделі құрылымды бөлшектерді жасау мүмкіндігі. Металл ұнтағы өндірісінің 
дамуы ерекше қасиетті, құрылымды жаңа материал алуға мүмкіндік береді. Алыну 
шарттарына байланысты наноұнтақтар сфералық, гексагоналды, ұлпа-тәріздес, ине тәріздес, 
аморфты немесе ұсақ кристалды құрылымға ие болуы мүмкін. Ультрадисперсті 
материалдарды алу әдістері химиялық, физикалық, механикалық және биологиялық болып 
бөлінеді [3]. 

Синтездеудің химиялық әдістерін әр түрлі реакциялар мен үдерістер, соның ішінде 
тұндыру, термиялық ыдырату немесе пиролиз, газфазалы химиялық реакциялар, 
тотықсыздандыру, гидролиз, электртұндыру кіреді. Жаңа фаза өскіндерінің түзілу 
жылдамдығын реттеу реагенттер мөлшерінің ара қатынасын, қанығу дәрежесін, сондай-ақ 
үдерістің температурасын өзгерту есебінен іске асырылады.     
 Тұндыру тәсілінің мәнісі металдардың әр түрлі қосылыстарын олардың тұздары 
ерітіндісінен тұндырғыштар көмегімен тұндыруды, тұндыру өнімі металдар гидроксидтері 
болып табылады. Тұндырғыш ретінде натрий, калий және т.б. сілті ерітінділері 
қолданылады.       

Тотықсыздандыру және термиялық ыдырату тәсілі – бұл әдетте ерітінділер 
ультрадисперсті оксидтер немесе гидроксидтерді алудан кейінгі саты 
тотықсыздандырғыштар ретінде, қажетті өнім түріне байланысты газ тәріздес 
тотықсыздандырғыштарды – сутегі, көміртегі оксидін және қатты тотықсыздандырғыштарды 
– көміртегі, металдар немесе металдар гидридтері қолданылады.    
 Физикалық әдістер.Металдардың наноұнтақтарын алудың буландыру (конденсаттау), 
немесе газфазалық синтез тәсілі металдарды, олардың құймаларын немесе оксидтерін 
буландыру, соңынан оларды температурасы мен атмосферасы бақыланылатын реакторда 
конденсаттауға негізделген. Бу-сұйықтық-қатты дене немесе бу-қатты дене фазалық 
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ауысымдары реактордың көлемінде немесе суытылатын төсеніш немесе қабырғалар бетінде 
жүреді.          

Механикалық әдістер.Материалдарды механикалық жолмен ұсақтау әр түрлі - шар 
тәріздес, планетарлы, ортадан тепкіш, вибрациялық диірмендерде, гигроскопиялық 
құрылғыларда, аттриторларда және симолойерлерде жүреді. Аттриторлар мен симолойерлер 
– бұл араластырғышы бар барабанды қозғалмайтын корпусты жоғары-энергетикалық 
ұсақтаушы аппараттар. Механикалық жолмен металдарды, керамиканы, полимерлерді, 
оксидтерді, морт сынғыш материалдарды ұсақтайды[4].   

 Золь-гель полимеризациясы үш кезеңінен тұрады: 
1) Бөлшектерді алу үшін мономерлерді полимеризациялау; 
2) бөлшектердің өсуі; 
3) сұйық ортада ұзарып («ұлғаяды») гель болып қоюланатын бөлшектердің 

тізбектеніп қосылуы.  

 
     1-сурет. Аэрогелдер 
Золь гель әдісінде  наноұнтақ алу үшін бірнеше химиялық реакциялар 

қолданылады.Ең алдымен бұл  әдіс негізінде қосылу реакциясы жатыр.Алғашқы деңгейде 
гидролиз бен поликонденсаттың әсерлесуіненколлоидты ерітінді золь түзіледі. Золь дегеніміз 
 (латынша solutіo – ажырату, ерітінді) – ұсатылған қатты дене бөлшектері, сұйық тамшылары 
не газ көпіршіктері қандай ортада болмасын біркелкі таралған коллоидтық жүйе. Зольдің 
көбісі бөлшектері таралған орта атымен аталады.       

Мысалы, су болса –гидрозоль, спирт болса – алкозоль, органикалық сұйық болса –
органозоль, т.б. Коллоидтық жүйенің агрегаттық қалпына байланысты лиозоль (сұйық), 
креозоль (қатты) және аэрозоль (газ) болып ажыратылады. Кейін дисперсті фазадағы  
концентрацияның ұлғаюы немесе қоршаған орта жағдайларының өзгерісінен монолитті гель 
пайда болады.   

Золь-гель әдісінің ерекшелігі оның жоғарғы деңгейлі гомогенезациясында және ол 
бүкіл процесс бойы аз шығынын шығара отырып, жоғары деңгейдегі таза өнім алынады[5].
 Біздің зерттеуімізде золь-гель әдісі арқылы ТЭОС-ты қолданып, золь-гель 
матрицаларын алдық. Бастапқы компоненттерінің ара салмағы ТЭОС-тың шегінде болды: 
Гелдің пайда болу процесі 1 тәулікке дейін созылды. 24 сағат өткеннен соң, үлгіні алып 
центрифугалаймыз. Жетілуі және тұнбаға түсуі 20-250С температурасымен, үлгінің бастапқы 
көлеміне байланысты. Алынған үлгі сұйық күйде болады және үлгі тоңазытқышта 
сақталады. Осы деректерді, тәжірибе кезінде анықталғандай матрицаның «жіктелуі» 
болатын-синтез кезеңінде енгізілетін қосындылардың бастапқы қоюлануын есептеу және 
қышқылдығын анықтап отыру қажет.        

Дайын болған үлгілерді алып, сканерлеуші электронды микроскопта суретке түсірдік. 
СЭМ жұмысының принципі зерттеу кезінде зондтың және сол беттің атомдарының 
арасындағы өзара әрекеттесу күштерінің өлшенуіне негізделген. Нәтижесінде төменде СЭМ 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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көмегімен алынған әртүрлі өлшемде түсірілген құрылымдық сұлбаның көріністерін көре 
аламыз (2-сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 сурет –сканерлеуші электронды микроскоп көмегімен 

алынған SiO2 250 нм  өлшеміндегі құрылымдық сұлбаның көрінісі 
 
Күтілетін нәтижелер; 
- өндірісте және барлық салада наноұнтақтардықолдану мақсатында өңдеуді золь-гель 

әдісі арқылы зерттеп, технологиясын ұйымдастыру; 
- Золь-гель әдісін жетілдіре отырып,  наноұнтақтардың әр түрлі қасиетті, құрылымды 

түрлерін алу; 
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В настоящее время в связи с развитием ядерной энергетики и космической техники 

особое значение приобрели исследования процессов взаимодействия частиц высокой 
энергии с твердыми телами, которые сводятся к анализу дефектов в твердых телах. В связи с 
этим проблема создания радиационно-стойких материалов представляется актуальной. 
Глубокое физическое исследование причин и следствий создания радиационных дефектов в 
твердых телах позволит понять механизмы явления, оценить возможность ослабления 
радиационной неустойчивости твердых тел и дать обоснованный анализ создания 
радиационно-стойких материалов [1].  

Привлечение самых современных физических методов анализа структуры материалов 
(рентгеноструктурный анализ, автоионная спектроскопия, оже-спектроскопия) не всегда 
позволяет произвести необходимые структурные измерения. Это возможно при известных, 
но быстро меняющихся внешних условиях. В некоторых случаях современная аппаратура из-
за недостаточного разрешения не позволяет наблюдать атомные перестройки в материалах. 
Если неизвестны изменения в структуре материала на всех этапах какого-либо 
технологического процесса, то трудного говорить о надежном прогнозе его поведения. Для 
преодоления имеющихся трудностей и воссоздания быстроразвивающихся процессов в 
материалах, перестроек на атомном уровне, когда доступ к материалам ограничен, все чаще 
привлекается вычислительный эксперимент. Использование современных ЭВМ открывает 
такие перспективы развития ЭВМ-моделирования, которые позволяют при сочетании 
теории, эксперимента, получать надежные данные для прогнозирования изменения свойств 
материалов при разных воздействиях на них.  

В настоящей работе было проведено математическое моделирование процессов 
накопления радиационных дефектов под действием облучения. Методом клеточного 
автомата моделировалась открытая нелинейная система. 

Для реализации метода была использована программа «Агрегация» [2], 
предусматривающая изменение размера решетки. В качестве метода моделирования 
используется метод клеточного автомата IV класса [3,4]. При запуске программы задаются 
такие параметры процесса как мощность дозы облучения и длительность облучения. 
Моделирующая программа состоит из двух основных блоков: образование дефектов 
(френкелевская пара генерируется случайным образом в соседних узлах анионной 
подрешетки) и равновероятная рекомбинация дефектов противоположных знаков. Радиус 
рекомбинации соответствует минимальному межатомному расстоянию анионной 
подрешетки. 

Мощность дозы облучения задается количеством генетических пар или их начальной 
концентрацией относительно анионной подрешетки. Предполагается, что альтернативные 
пары дефектов обязательно рекомбинируют, радиус рекомбинации пары дефектов 
ограничивается минимальным межанионным расстоянием. Если  в соседних узлах 
кристаллической решетки находится более чем один альтернативный дефект, то 
рекомбинация с равной вероятностью может произойти с любым из них. В результате 
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вероятностной природы рекомбинации пар дефектов остаются выжившие центры, служащие 
источником формирующихся структур. Анализ полученных результатов на плоскости 
показывает, что концентрация выживших дефектов при длительном облучении вначале в 
начале резко возрастает, а затем перестает зависеть от длительности облучения и выходит на 
насыщение (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Зависимость концентрации выживших дефектов от продолжительности 

облучения при дозе облучения 0,1%. 
 
Скорость роста концентрации в решетках одинакового размера тем выше, чем больше 

мощность дозы облучения (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость концентрации выживших дефектов от продолжительности 

облучения при разной мощности дозы облучения 
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Концентрация накопленных дефектов может определять радиационную стойкость 
материала. Из рисунка 3 видно, что в моделируемой системе наблюдается пространственное 
разделение разнотипных дефектов и зарождение агрегатов из однотипных дефектов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 3 - Снимок пространственного распределения радиационных дефектов 

двумерном ионном кристалле после 150 тысяч итераций 
 
Расчеты показывают, что наибольшая вероятность скопления дефектов наблюдается 

при радиусах разбиения 4 и 10 узлов. Для радиусов разбиений, соответствующих условию 
максимуму условного потенциала, построенная зависимость его от длительности показала, 
что минимум условного потенциала взаимодействия соответствует состоянию физического 
хаоса системы, увеличение преимущественной агрегатизации однотипных дефектов. При 
разных радиусах разбиения кривые агрегации изменяются практически синхронно, что 
говорит о протекающем процессе упорядочивания, самоорганизации в системе, о 
фрактальной структуре образующихся агрегатов.  

Таким образом, можно утверждать, что наблюдаемая дефектная структура является 
случайной динамической фрактальной структурой. 
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Резервы повышения износостойкости инструментальной оснастки за счет создания 

новых материалов в значительной степени уже исчерпаны или связаны со значительными 
материальными затратами. Поэтому особое значение в настоящее время приобретают 
вопросы, связанные с внедрением технологических процессов модифицирования рабочих 
поверхностей. 

Одним из перспективных способов повышения износостойкости рабочих поверхностей 
твердосплавных инструментов является процесс модифицирующей обработки тлеющим 
разрядом [1]. 

Разработанный метод по сравнению с существующими обладает рядом преимуществ. 
Метод позволяет повысить износостойкость всей гаммы инструментальных материалов. 
Отсутствуют традиционные для аналогичных видов обработки операции подогрева, нагрева 
и охлаждения изделий, предварительной термообработки, что приводит к повышению 
производительности процесса. В процессе обработки изделие нагревается до температуры 
423 К, что обеспечивает сохранность его конструктивных и геометрических параметров. 
Отсутствие специальных устройств для подготовки рабочей среды экономически выгодно 
отличает предложенный метод от аналогов. Процесс модифицирующей обработки тлеющим 
разрядом не токсичен и отвечает самым жестким требованиям по защите окружающей среды 
[2, 3]. 

Ниже представлены исследования партии многогранных неперетачиваемых пластин 
из твердых сплавов ВК8 и ТН-20 в исходном состоянии и подвергнувшихся обработке, при 
различных энергетических характеристиках тлеющего разряда. 

 

      

 

WC 

Со б) а) в) г) 
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Рис. 1. Структура твердого сплава ВК8: а – в состоянии поставки б, в, г – после 

обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения 0,20 кВт/м2, 0,50 кВт/м2 и 0,88 
кВт/м2 соответственно 

 
Модифицирующая обработка твердого сплава ВК8 приводит к уменьшению размера 

зерен карбидной фазы. Помимо изменения размеров зерен карбида вольфрама и 
возникновению новых границ деления зерен твердой фазы особенно после обработки в 
тлеющем разряде с удельной мощностью горения 0,50 кВт/м2 (рис. 1, в), обработка также 
приводит к размытости межфазных границ вызванных сложным взаимодействием 
кобальтового и карбидного скелетов (рис. 1, г). 

Модифицирующая обработка твердого сплава ТН20 приводит к появлению четких границ 
зерен карбидной фазы, особенно при обработке с удельной мощностью горения тлеющего разряда 
W, равной 0,20 и 0,88 кВт/м2 (рис. 2, б и 2, г), что может быть вызвано образованием по границам 
зерен твердого раствора TiC+Mo2C [4], перераспределением никеля вдоль границ зерен твердой 
фазы и частичным переходом молибдена из твердой фазы в связующую. 

 

      

 
 

Рис. 2. Структура твердого сплава ТН-20: а – в состоянии поставки б, в, г – после 
обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения 0,20 кВт/м2, 0,50 кВт/м2 и 0,88 

кВт/м2 соответственно 
 

С целью получения информации о воздействии модифицирующей обработки на 
структуру отдельных составляющих твердого сплава было проведено изучение 
дифракционных отражений карбидов вольфрама, титана, кобальта, молибдена и никеля, 
полученных при помощи автоматизированного рентгеновского комплекса на базе 
дифрактометра ДРОН-3М. Фрагменты дифрактограмм представлены на рис. 3. 

При анализе полученной дифрактограммы исходного образца сплава ВК8 (рис. 3, а) 
видно, что она содержит две системы отражений, одна из которых принадлежит карбиду 
вольфрама (WC), другая – кобальту (Co). Межплоскостные расстояния и распределение 
интенсивности регистрируемых линий WC, за исключением отражения (101), соответствуют 
данным стандартной картотеки PDF. 

При анализе полученной дифрактограммы исходного образца сплава ТН-20 (рис. 3, б) 

TiC 

Ni+Mo 

а) б) г) 
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видно, что фазовый состав сплава представлен карбидом титана (TiC) и никелем (Ni). 
Отсутствие отражений от молибдена (Mo) в исследуемом интервале углов рассеяния связано 
с тем, что молибден растворен в карбидной фазе [2]. 

 

 

 
 

Рис. 3. Фрагменты дифрактограмм твердого сплава ВК8 (а) и ТН-20 (б) в исходном  
состоянии 

 
В связи с малым содержанием кобальтовой связки в твёрдом сплаве ВК8 его 

дифракционные линии, характеризуются низкой интенсивностью (рис. 4, а), что приводит к 
определенным трудностям при выявлении механизмов протекающих при модифицирующей 
обработке. В результате этого был проведен рентгеноструктурный анализ сплава GIALLOY 
PACO-CR (EN ISO 6871-1/6871-2) с массовой долей Со 64%, в исходном состоянии и 
подвергнутый модифицирующей обработке (рис. 4, б). За счет большого содержания 
кобальта механизмы структурно-фазовых превращений, протекающие в нем, будут более 
явными. 

 

а) б) 
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Рис. 4. Фрагменты рентгенограмм твердого сплава ВК8 (а) и сплава GIALLOY PACO-
CR (EN ISO 6871-1/6871-2) (б) в исходном состоянии и после модифицирующей обработки в 
тлеющем разряде с различной удельной мощностью горения. 

 
Характер изменения параметров дифракционных линий (002), (111) и (200) кобальта 

свидетельствует о протекании в процессе модифицирующей обработке полиморфного 

а) б) 
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превращения α-Со → β-Со и β-Со → α-Со, а изменение интенсивности дифракционных 
линий (002), (110) и (112) – о переориентации кристаллов α-Со. 

Изменение физического уширения и интенсивности дифракционных линий Co, WC и 
Cr подтверждает, что воздействие тлеющего разряда приводит к уменьшению искажений, 
как в связующем материале, так и в твердой фазе сплавов. 

Обработка тлеющим разрядом твердого сплава ТН-20 оказывает влияние на тонкую 
структуру никеля, на что однозначно указывают изменения профиля дифракционных линий 
и соотношение их интенсивностей. Так, из полученных результатов следует, что в исходном 
состоянии профиль линии (111) сильно размыт, отмечается асимметрия со стороны больших 
углов рассеяния 2θ, интенсивность линии относительно невелика, физическое уширение 
дифракционной линии составляет 12,7·10-3 рад (табл. 1). Межплоскостное расстояние этого 
отражения составляет 0,2060 нм, что существенно превышает литературное значение 0,2038 
нм (табл. 1). 

Вместе с тем межплоскостные расстояния, рассчитанные по отражениям линий никеля 
(220) и (222), близки к литературным [5]. Это позволяет сделать однозначный вывод, что в 
исходном состоянии сплав характеризуется анизотропией свойств, и наибольшая степень 
искажения кристаллической решетки никеля происходит по плоскостям (111), (220), для 
которых соотношение интенсивностей отличается от эталона (табл. 2). 

 
Табл. 1. Межплоскостное расстояние d/n, интегральная интенсивность J, физическое 

уширение β дифракционных линий никеля, размер фрагментов D в его поверхностных слоях 

Образец 

Линия (111) Линия (220) Линия (222) 
d/n, нм 

J, 
имп 

β, 
×10-

3 

рад 

D, 
нм 

d/n, нм 
J, 

имп 

d/n, нм 
J, 

имп 
экспе-
римен

т 

этало
н [5] 

экспе-
римен

т 

этало
н [5] 

экспе-
римен

т 

этало
н [5] 

Исходный 0,206
0 

0,203
8 

131
7 12,7 16 0,1257 

0,125
2 

147
2 0,1026 

0,102
2 

438 

0,20 
кВт/м2 

0,204
9 981 18,9 11 0,1258 246 0,1026 384 

0,50 
кВт/м2 

0,205
4 

385
0 5,2 38 0,1257 710 0,1027 606 

0,88 
кВт/м2 

0,205
3 

810
3 4,1 50 0,1253 202 0,1027 522 

 
Сопоставление представленных в табл. 2 результатов свидетельствует о том, что 

воздействие тлеющего разряда оказывает значительное влияние на поверхностные слои сплава, 
на что указывает изменение профиля и интенсивности линии (111) никелевой связки. 

 
Табл. 2. Соотношение интенсивности линий никеля для различных образцов 

Образец Интенсивность дифракционных линий, % 
(111) (220) (222) 

Эталон 100 40 10 
Исходный 100 100 16 
0,20 кВт/м2 100 18 21 
0,50 кВт/м2 100 15 18 
0,88 кВт/м2 100 2 6 

 
Воздействие тлеющего разряда с удельной мощностью горения 0,20 кВт/м2 на 

поверхность образца (табл. 1) приводит к снижению интенсивности отражений линий (111), 
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(220), (222) по сравнению с исходным состоянием сплава. Данное изменение может 
указывать на перераспределение никеля в поверхностных слоях, в частности, на некоторое 
его уменьшение за счет растворимости в карбиде титана при одновременном измельчении 
(до 11 нм) его фрагментов и росте физического уширения дифракционной линии в 1,5 раза 
(табл. 1). При этом регистрируется заметное снижение межплоскостного расстояния линии 
(111) с 0,2060 нм до 0,2049 нм. Кроме того, изменяется соотношение интенсивностей 
отражений по отношению к эталонному образцу (табл. 2). 

Обработка сплава ТН-20 тлеющим разрядом с удельной мощностью горения 0,50 
кВт/м2 сопровождается заметным сужением профиля линии (111), ростом ее интенсивности и 
некоторым возрастанием межплоскостного расстояния, а также приближением соотношения 
интенсивностей к эталонному образцу (табл. 2). Все эти данные позволяют сделать 
заключение о протекании под воздействием тлеющего разряда процессов релаксации 
искажений, характерных для исходного сплава. На это также указывает рост размера 
фрагментов Ni в поверхностных слоях (табл. 1).  

Дальнейшее уменьшение физического уширения (до 4,1·10-3 рад) и существенное 
возрастание интенсивности линии (111) никеля регистрируются для образца, подвергнутого 
обработке тлеющим разрядом с удельной мощностью горения 0,88 кВт/м2 (табл. 1). Однако в 
этом случае имеет место текстура, приводящая практически к исчезновению линии (220) и 
резкому снижению интенсивности линии (222) никеля (см. табл. 2), что может объясняться 
переориентацией кристаллитов никеля (эффект самоорганизации). Согласно проведенной 
оценке, в случае такой обработки образца в поверхностных его слоях формируются 
фрагменты с наибольшими (50 нм) размерами. 

На основании рентгеноструктурного анализа установлено, что обработка тлеющим 
разрядом практически не оказывает воздействие на карбид титана. 

Заключение 
При обработке твердого сплава ВК8 в тлеющим разряде с удельной мощностью 

горения от 0,20 до 0,88 кВт/м2 происходит ряд структурно-фазовых изменений, 
заключающихся в формировании блочно-фрагментированной структуры карбидной фазы 
WC, в увеличении размера фрагментов кобальтовой связки, в изменении соотношения фаз α-
Со и β-Co, а также в граничной и объемной диффузии Со в WC. 

Обработка твердого сплава ВК8 в тлеющем разряде с удельной мощностью горения 
от 0,20 до 0,88 кВт/м2 приводит к уменьшению искажений как в связующих материалах (Ni + 
Mo), так и в твердой фазе (TiC); перераспределению TiC по глубине; образованию по 
границам зерен карбидной фазы твердого раствора TiC+Mo2C. 

Указанные выше изменения, протекающие в поверхностных слоях твердосплавного 
инструмента, приводит к повышению поверхностной твёрдости от 10 до 15 % и 
износостойкости от 2 до 3 раз [6]. 
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К радиопрозрачным материалам относятся неметаллические материалы, 

обеспечивающие пропускание электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 
105 –1012 Гц при минимальном его отражении. Основу таких материалов составляют 
органические и неорганические диэлектрики или пластмассы, а также различные 
керамопласты, керамические изделия различных видов, плавленый кварц, а также 
специальные типы стекол.  

Прозрачность указанных материалов для радиоволн обеспечивается тем, что  в 
интервале рабочих температур  они имеют достаточно низкие диэлектрические потери и 
практически не отражают радиоволн. 

Неорганические диэлектрики в настоящее время широко используются в различных 
радиотехнических устройствах сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, дальнейшее 
развитие которых идет по пути повышения мощности и частот. На протяжении последних 
десятилетий огромное значение приобретают исследования по созданию неорганических 
диэлектриков с заданным комплексом свойств. В связи с этим требования, применяемые к 
физико-техническим характеристикам неорганических диэлектриков, постоянно растут. 
Немаловажное влияние на разработку данного вида изделий оказывает экономический фактор. 
Так, в связи с мировым кризисом в настоящее время в странах СНГ существует потребность в 
недорогих радиопрозрачных материалах. 

Одним из таких материалов являются радиопрозрачные стекла. К ним предъявляются 
следующие требования: устойчивость стеклообразного состояния при их градиентной 
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термообработке в интервале 600–1100 оС в течении 1 ч; диэлектрическая проницаемость, не 
превышающая 5; поглощение электромагнитного излучения радиочастотного диапазона не 
более 5 %; показатели термостойкости не ниже 150 оС, а тангенс угла диэлектрических потерь не 
более 0,1. Для таких стеклообразных материалов характерна достаточно широкая запрещенная 
зона, исключающая термическую генерацию носителей заряда. 

Разработку радиопрозрачных стекол проводили на основе системы K2O–BaO–TiO2–
SiO2 при следующем содержании оксидов, мол. %: 50–70 SiO2; 20–40 Σ(K2O+BaO); 10–30 
TiO2. 

Как известно, на основе оксидов, катионы которых имеют частично заполненные d-
оболочки (TiO2, ZrO2, SnO2, Nb2O5 и т.д.), получают полупроводниковые стекла [1]. Однако 
оксидные соединения титана в четырехвалентном состоянии обладают стабильными 
свойствами диэлектрика. В связи с этим для смещения равновесия Ti+4↔Ti+3  влево 
необходимо в состав опытных стекол вводить катионы с малой электроотрицательностью 
(K+, Ba+2), что существенно повысит ковалентность связи Ti–O и усилит способность 
титанатов к стеклообразованию. 

Сильное кулоновское взаимодействие катионов Ba+2 с отрицательным зарядом 
кремнекислородного каркаса обусловливает значительно низкую (на несколько порядков) их 
подвижность в сравнении с подвижностью катионов К+, что и определяет возможность 
получения на основе системы K2O–BaO–TiO2–SiO2 высокоомных оксидных стекол. Как 
известно [1], оксид бария характеризуется способностью блокировать подвижность 
щелочных катионов (в данном случае К+) и, как следствие, резко повышать сопротивление 
стекол.  

Синтез указанных стекол осуществлялся в газовой печи периодического действия при 
максимальной температуре 1500±10 оС, по результатам которого отмечено, что все стекла 
прозрачны, однородны по составу и не имеют газовых включений.  

Титансодержащие стекла с соотношением оксидов (K2O+BaO):TiO2 ниже 0,8 имеют 
интенсивную желтую окраску, которая обусловлена, по нашему мнению, образованием 
хромофорных комплексов Fe+2–O–Ti+4. При высоком окислительном потенциале шихты 
обеспечивается следующее: во-первых, переход Fe+2→Fe+3 (комплексы Fe+2–O–Ti+4 
характеризуются низкой интенсивностью поглощения), во-вторых, Ti+4 не переходит в 
окрашивающую форму Ti+3. На образование хромофорных комплексов оказывает 
значительное влияние отсутствие примесей оксида железа, которые вводятся в стекло с 
сырьевыми материалами, а также окислительно-восстановительные условия синтеза, 
обусловленные изменением соотношения Fe+2/Fe+3. Окислительная газовая среда в печи 
обусловливает повышение окислительного потенциала шихты и стекломассы, обеспечивая 
переход Fe+2→Fe+3 и, как результат, устранение либо ослабление нежелательной окраски. 

Устойчивость стеклообразного состояния опытных стекол системы K2O–BaO–TiO2–
SiO2 при их градиентной термообработке в течении 1 ч в интервале температур 800–1100 оС 
определяется отношением BaO/TiO2. Так, с уменьшением указанного соотношения от 3,2 до 0,4 
интервал поверхностной кристаллизации опытных стекол сужается. Минимальной 
устойчивостью стеклообразного состояния характеризуются стекла, включающие 10 мол. % 
TiO2.  

Характер взаимодействия радиоволн со стеклом определяется его электрическими 
свойствами. При попадании в электромагнитное поле в образце стекла в зависимости от его 
структуры может возникнуть ток сквозной проводимости, вызванный движением свободных 
зарядов, и поляризация, механизм которой связан со смещением центров электрических 
зарядов частиц, поворотом осей дипольных молекул или миграцией носителей зарядов. 

Природа диэлектрических потерь неорганических материалов при СВЧ воздействии 
на протяжении многих десятилетий всесторонне не исследовалась, в литературе приводятся 
лишь данные для стекол. 
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Радиопрозрачность опытных титаносиликатных стекол оценивалась в диапазонах 8–
11,3 ГГц и 26–35 ГГц. На ее величину, главным образом, оказывают влияние 
релаксационные и деформационные потери.  

По результатам проведенных исследований установлено, что для опытных стекол 
величина поглощения электромагнитного излучения СВЧ диапазона определяется 
количеством оксида титана в их составе: повышение его содержания от 10 мол. % до 30 мол. 
% вызывает увеличение поглощения радиоволн в диапазоне 8–11,3 ГГц на 2–4 % и 
уменьшение в интервале 26–35 ГГц (рисунок 1).  

 
  

                  

 
 

Рисунок 1 – Влияние TiO2, вводимого взамен BaO, на радиопоглощение опытных 
стекол 

 
Одним из источников релаксационных потерь в неорганических диэлектриках являются 

слабо связанные ионы К+. Приложение электрического поля вызывает асимметрию в 
распределении зарядов в результате чего в диэлектрике возникает электрический момент.  

Однако при постоянном содержании TiO2 поглощение в указанных радиодиапазонах 
определяется количеством BaO (рисунок 2). 

В области частот 26–35 ГГц наблюдается рост поглощения электромагнитного 
излучения с увеличением содержания оксида бария. Данный факт обусловлен уменьшением 
частоты собственных колебаний Ba+2 и повышением интенсивности деформационных потерь. 
Деформационные потери обусловлены образованием слабых участков в структуре стекла за 
счет роста доли иона-модификатора BaO, характеризующегося слабой связью с кислородом. 
Для опытных стекол с содержанием BaO 17,5–27,5 мол. % наблюдается повышение 
радиопрозрачности с ростом частоты поля в диапазоне 8–11,3 ГГц. Для стекла, включающего 
32,5 мол. % BaO, характер зависимости носит противоположный характер. 

Как известно [2], энергия радиоволны при ее распространении в веществе 
преобразуется в другие виды энергии, в частности, в электрическую и тепловую. В связи с 
этим, радиопрозрачный материал должен быть диэлектриком и иметь высокую 
термостойкость. 
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Термостойкость характеризует способность опытных стекол выдерживать резкие 
перепады температур без разрушения и зависит в первую очередь от температурного 
коэффициента линейного расширения (ТКЛР).  

Установлено, что введение BaO обусловливает рост значений ТКЛР 
титаносиликатных стекол в результате деполимеризации кремнекислородного каркаса и, как 
следствие, увеличения доли немостиковых атомов кислорода, усиливающих асимметрию 
связи Si–O, а также за счет заполнения пустот в кремнекислородном каркасе стекла оксидом-
модификатором BaO, что препятствует изгибанию связей [3]. Кроме того, на величину ТКЛР 
титаносиликатных стекол оказывает значительное влияние соотношение групп [TiO4] и 
[TiO6]: преобладание группировок [TiO4] вызывает уменьшение значений ТКЛР в связи с 
ростом более прочных связей TiIV–O (455 кДж/моль), чем связь TiVI–O (309 кДж). В связи с 
этим установлено, что требуемые показатели термостойкости опытных стекол достигаются 
при соотношении (K2O+BaO)/TiO2, составляющем 0,65–2. 

Требуемая диэлектрическая проницаемость опытных стекол, не превышающая 
значения 5, и тангенс угла диэлектрических потерь, равный 0,1–0,02, определяемые долей 
крупных катионов с высокой молекулярной массой, достигаются при введении в состав 
опытных стекол оксидов BaO в количестве 17,5–27,5 мол. % и TiO2 – 10–20 мол. %. 

Таким образом на основе системы K2O–BaO–TiO2–SiO2 синтезированы стекла, 
характеризующиеся поглощением электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 
не выше 5 %, с требуемым комплексом электрических и термических характеристик. 

 

                  

 
 

Рисунок 2 – Влияние BaO, вводимого взамен SiO2, на радиопоглощение опытных 
стекол 
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Металлические наноструктуры представляют огромный интерес, так как обладают 

необычными оптическими, электронными, магнитными и химическими свойствами. 
Существует различные возможности их применения в оптоэлектронных устройствах, в 
качестве катализаторов в химических реакциях, в качестве биосенсоров. Синтез 
металлических наноструктур в виде самостоятельных субъектов или в матрицах 
представляет интерес как для химиков, так и для физиков [1-4]. 

Экспериментальная часть 
Для темплатного синтеза наноструктур Ni/Co  методом электрохимического 

осаждения из раствора электролита использовались трековые мембраны с плотностью пор 
7.0Е+07, толщиной 12 мкм и диаметрами пор 400±5 мкм. Облучение ПЭТФ пленки 
производилось на ускорителе DC-60, ионами криптона с энергией 1,75МэВ/нуклон. 

В таблице 1 представлены параметры и условия эксперимента. 
 
Таблица 1 – Условия осаждения  

№ 
образца ПЭТФ темплат Условия осаждения Соотношение 

ν(Co2+)/ν(Ni2+) 

1 
 

CoSO4×7H2O (98,38 г/л), 
NiSO4×6H2O (91,89 г/л), 

H3BO3 (45 г/л), 
С6Н8О6 (1,5 г/л) 

Напряжение 1,68В, 
Время осаждения 180 сек 1/1 

 
Темплатный синтез  проводился при напряжении 1,68 В в потенциостатическом 

режиме. Осуществление контроля в ходе эксперимента происходило при помощи 
мультиметра Agilent 34410A методом хроноамперометрии. Так как электропроводность 
раствора зависит от его pH, его постоянный уровень поддерживался добавлением 
аскорбиновой кислоты. Контроль электроосаждения осуществлялся с помощью 
хроноамперограмм, а их анализ позволяет изучить механику и динамику процесса.  

Исследование структуры и размерности полученных нанотрубок проводилось с 
использованием растрового электронного микроскопа Hitachi TM3030 с системой 
микроанализа Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напряжении 15 кВ. 

Рентгенодифрактометрические исследования проведены на дифрактометре D8 
ADVANCE с использованием излучения рентгеновской трубки с Сu – анодом и графитового 
монохроматора на дифрагированного пучка. Режим работы трубки: 40 кВ, 40 мА. 

mailto:vostokuka@mail.ru
mailto:kasper_mix@mail.ru
mailto:artem88sddt@mail.ru
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Дифрактограммы записывались в диапазоне углов  20 –  100˚ 2θ,  шаг 0,02˚ 2θ. Съемка велась 
с накоплением, т.е время измерения в каждой точке > 1с. 

Результаты и обсуждения 
На рисунке 1 показана экспериментальная кривая изменения силы тока в процессе 

осаждения никеля и кобальта. На графике видно две основные стадии эксперимента. Первая 
стадия соответствует началу заполнения шаблона и непосредственно росту нанотрубок 
внутри треков. Вторая стадия это окончание заполнения темплата и выход металла на 
поверхность мембраны. Последующей рост силы тока обусловлен увеличением проводящего 
слоя на поверхности, и поэтому дальнейшее осаждение не имеет смысла. 

 
 
Рисунок 1 - Хроноамперограмма процесса электрохимического осаждения кобальта и 

никеля в каналы ТМ  из раствора электролита 
 
Полученные наноструктуры исследовались на растровом  электронном микроскопе 

(РЭМ). Снимки с РЭМ приведены ниже на рисунке 2. 
 

  
 

Рисунок 2 - Микрофотографии полученных нанотрубок на основе Ni/Co 
 

Полученные нанотрубки имеют высоту равную толщине шаблона, что составляет 12 
мкм и диаметр 400±5 нм. Внешний диаметр нанотрубок был измерен при помощи растрового 
– электронного микроскопа. Внутренний диаметр нанотрубок был оценен методом 
газопроницаемости по уравнению 1:  
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где  Q-объем пройденного газа, R- универсальная газовая постоянная, M-
молекулярная масса, L- толщина мембраны, Δp – приложенное давление. 

Результаты расчетов диаметров представлены в таблице 2  
 
Таблица 2 - Результаты расчетов  

№ образца Внешний 
диаметр, нм 

Внутренний 
диаметр, нм 

Толщина 
стенки, нм 

1 400±5* 260±5 70 
*Примечание: Данные представлены в условиях стандартного отклонения 10 

измерений. 
 
С использованием энергодисперсионного анализа (ЭДА) был определен элементный 

состав образцов. Из спектров ЭДА, представленных на рисунке 3 было определено, что в 
случае использования электролита с соотношением ν(Co2+)/ν(Ni2+) = 1/1 атомарное 
соотношение металлов в наноструктурах составило 94/6 (%). Наличие меди/золота в 
спектрах обусловлено тем фактом, что перед гальваническим осаждением на полимерную 
матрицу напылялся проводящий слой.  

 

  
 

Рисунок 3 - Снимки РЭМ и ЭДА спектры 
 

После освобождения полученных нанотрубок от полимерной матрицы, был проведен 
рентгено-структурный анализ.  Дифрактограмма представлена на рис. 4. Фрагмент 
дифрактограммы на рис. 5 показывает, что первый рефлекс на самом деле является дублетом 
из линий (111) ГЦК Co и Ni.  Co и Ni неограниченно растворимы друг в друге, образуя 
непрерывный ряд твердых растворов. Соединений на фазовой диаграмме нет.  
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Рисунок 4 - Дифрактограмма образца Ni-Co 
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Рисунок 5 - Фрагмент дифрактограммы образца Ni-Co 
 

Заключение 
В настоящей работе были получены нанотрубки из раствора электролита на основе 

никеля и кобальта. Для изучения их характеристик были использованы методы РЭМ, ЭДС, 
ХРД.  Диаметр нанотрубок составляет 400 нм, толщина стенки 70 нм, высота 12 мкм, 
атомарное соотношение металлов в наноструктурах составило 94/6 (%). 
Рентгеноструктурный анализ показал что кристаллическая структура представляет собой 
дублет из линий (111) ГЦК Co и Ni. Данная работа показывает актуальность исследований 
свойств наноразмерных объектов и большие перспективы их использования. 



336 

 

 
Список использованных источников 

1. J.C. Hulteen, C.R. Martin. A general template-based method for the preparation of 
nanomaterials. // J. Mater. Chem. 1997, V.7, p.1075 

2. S.K. Chakarvarti, J. Vetter. Template Synthesis – a membrane based technology for 
generation of nano-/micro materials: a review. // Radiation Measurmaents, 1998,  V.29, p.149-159. 

3. L.Piraux, S,Dubous, S.Demoustier-Champagne. Template synthesis of nanoscale 
materials using the membrane porosity. // Nuclear Instr. Meth. Phys. Res.1997, V.B 131, p.357 

4. D. Fink, A.V. Petrov, V. Rao et al. Production parameters for the formation of metallic 
nanotubules in etched tracks. // Rad.Meas. 2003, v. 36, p 751. 

 
 
УДК 539.172.16. 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ 27AL (4НЕ,X4НЕ) ПРИ ЭНЕРГИИ 4НЕ 29 МЭВ 
 

Касембаева Диана Бауржановна 
kdb1136@bk.ru  

Магистрант ЕНУ им. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Научные руководители: А.Д. Дуйсебаев., Т. К. Жолдыбаев  

Институт ядерной физики МЭ РК, г. Алматы, Казахстан 
 

Получение новых экспериментальных ядерных данных по дважды дифференциальным 
и интегральным сечениям реакций, инициированных стабильными изотопами гелия, связаны с 
необходимостью обеспечения ядерными константами исследований в области ядерной 
физики, ядерной энергетики, радиационной безопасности объектов атомной 
промышленности, новых ядерных технологий, в частности, гибридных ядерно-
энергетических систем (ADS-Accelerator Driven System). Имеющаяся в настоящее время 
информация о сечениях ядерных реакций, идущих при взаимодействии нейтронов и 
заряженных частиц в широком диапазоне энергий, не удовлетворяет требованиям MAGATE 
[1]. Имеющаяся экспериментальная информация по сечениям ядерных реакций, идущих при 
взаимодействии нуклидов гелия с конструкционными материалами мишенного и топливного 
узлов проектируемых ядерно-энергетических установок весьма ограниченна [2,3]. 

Измерения дважды-дифференциальных сечений реакции (4He,x4He) на ядре 27Al при 
энергии налетающих α-частиц 29 МэВ выполнены на изохронном циклотроне У–150М 
Института ядерной физики [4, 5]. Выбор исследуемого ядра обусловлен тем, что алюминий 
является одним из широко используемых конструкционных материалов. В качестве мишени 
использовалась самоподдерживающаяся фольга 27Al толщиной 3,65 мг/см2 и обогащением 
98%. Толщина мишени контролировались по потерям энергии α-частиц источника 241,243 Am 
+ 244Сm. 

Регистрация и идентификация продуктов ядерных реакций по массам и энергии 
проводилась на основе (ΔЕ–Е) методики, блок-схема которой приведена на Рис.1. При 
проведении измерений использовался двухдетекторный телескоп, состоящий из 
полупроводниковых кремниевых детекторов толщинами 25 мкм и 1 мм. Телесный угол 
телескопа составил Ω=5,22х10-5 ср. 

Измерение полного числа частиц, прошедших через мишень, осуществлялось 
цилиндром Фарадея, соединенным с интегратором тока. Давление во всей системе ускорения 
и проводки пучка составляло не менее 5⋅10-5 мм.рт.ст. 

Систематические ошибки сечений обусловлены, главным образом, погрешностями в 
определении толщины мишени (2%), калибровки интегратора тока (1%) и телесного угла 

mailto:kdb1136@bk.ru
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спектрометра (1,3%). Энергия пучка ускоренных частиц измерялась с точностью 1%. Полная 
систематическая ошибка не превышала 8%. 
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Amp.#1,2-спектроскопический усилитель; SCA#1,2-одноканальный анализатор; 

Coinc.#1-схема совпадений; Counter#1-пересчетная схема; ADC#1,2-амплитудно-цифровой 
преобразователь (АЦП) 

Рисунок 1 – Блок-схема электроники ∆Е-Е методики 
 
Статистическая ошибка зависела от угла измерения и энергии регистрируемых частиц 

и варьировалась от 1 % до 15 %. 
Экспериментальные данные по дважды–дифференциальным сечениям реакций 

(4He,x4Не) на ядре 27Al, измеренные при энергии налетающих частиц 29 МэВ в угловом 
диапазоне 300-1350 с шагом 150 были проинтегрированы по углу. Полученные интегральные 
сечения, усредненные в диапазоне энергий 0,5 МэВ, представлены на Рисунке 2. Величина 
парциального сечения в области интегрирования 10-23 МэВ составила 105,2±1,7 мб. 
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Рисунок 2 – Сравнение экспериментальных интегральных сечений реакций 27Al 
(4Не,x4Не) с расчетами в рамках экситонной модели 

 
Теоретический анализ экспериментальных результатов выполнен в рамках 

модифицированной версии экситонной модели (ЭМ) предравновесного распада ядер [6, 7]. В 
рамках этой модели принимается, что ядро имеет набор эквидистантных одночастичных 
состояний. Взаимодействие, в результате которого ядро переходит из одного состояния в 
другое, считается двухчастичным и достаточно слабым, что позволяет применить теорию 
возмущений при вычислении вероятностей переходов. Энергия системы сохраняется. В 
двухкомпонентной модели протонные и нейтронные степени свободы учитываются 
раздельно. 

Состояние ядра характеризуется четырьмя параметрами pπ, hπ, pν и hν, где p и h 
обозначают частичные и дырочные, а π и ν протонные и нейтронные степени свободы, 
соответственно. Компаунд ядро формируется с частично–дырочной конфигурацией, которая 
учитывает налетающие нуклоны как частичные степени свободы и не учитывает дырочные 
степени свободы. Предполагается, что разность между числом частиц и дырок в процессе 
перехода в равновесное состояние остается постоянной и для компаунд ядра pπ – hπ = Za, pν – 
hν= Na и p – h = Aa, где Aa – массовое число налетающей частицы. Это условие не всегда 
выполняется, особенно при приближении к состоянию равновесия, но вполне адекватно для 
вычисления предравновесной компоненты спектра. 

В двухкомпонентной ЭМ используются два набора одночастичных состояний, 
отдельно для протонов и нейтронов. Они определяются плотностью одночастичных 
состояний gπ0 и gν0, соответственно. Принимается, что они пропорциональны Z и N 
рассматриваемого ядра: 

0 ,
g

Zg
Kπ =  (1) 

 

0 .
g

Ng
Kν =  (2) 

Плотность частично–дырочных возбужденных состояний ядра бралась согласно 
Вильямсу [8]: 
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где ( , , )A p p Eπ  поправка, определяемая принципом Паули. 
Среднеквадратичные матричные элементы также зависят от типа взаимодействующих 

частиц. Необходимо рассматривать три величины, |Мππ|2, |Мνν|2 и |Мπν|2=|Мνπ|2, где π и ν 
протонные и нейтронные степени свободы соответственно. Предполагается, что каждый из 
этих матричных элементов имеет одинаковую форму и отличаются только нормализующими 
коэффициентами Kij: 

3
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−  
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 (4) 

где Aa масса налетающей частицы, значение Kij имеет размерность МэВ2. Эта 
параметризация хорошо работает до энергий бомбардирующих частиц ниже 90 МэВ. 

Во всех расчетах по модели Гриффина в качестве исходной бралась 
( ) ( ), , , 2,0, 2,0p h p h =π π ν ν  частично–дырочная конфигурация. Нормировочный 
коэффициент Kg принимался равным 15 МэВ. При параметризации квадрата матричных 
элементов использовались значения нормировочных констант: Kππ: Kπν: Kνν=2200:900:900 
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МэВ2. 
Для полного описания эмиссии частиц в ядерных реакциях, в дополнение к 

вычислениям в рамках ЭМ, были проведены расчеты в рамках других механизмов. При 
вычислении равновесного сечения использовались расчеты на основе формализма распада 
составного ядра Вайскопфа. Определены вклады прямых процессов (передача – выбивание 
нуклонов, неупругое рассеяние). 

Все вычисления выполнены с использованием программы PRECO-2006 [9]. 
Рассчитанные теоретические вклады различных механизмов ядерных реакций, 
формирующих инклюзивные сечения реакций взаимодействия α-частиц с энергией 29 МэВ с 
ядром 27Al, представлены на Рисунке 2. Из сравнения рассчитанных сечений с 
экспериментальными данными следует, что основной вклад в формирование спектра α-
частиц дает предравновесный механизм. В низкоэнергетической области необходимо 
учитывать механизм образования составного ядра. С ростом энергии вылетающих α-частиц 
основную роль начинают играть механизмы упругого и неупругого рассеяния, вклад 
которых в рамках используемого формализма не рассматривался. 
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Фундаментальные представления о механизмах фотофизических процессов, в 

основном, получают на основе результатов исследований модельных люминесцирующих 
систем, предполагаемых гомогенными, оптически изотропными и не содержащими 
неоднородностей исследуемой жидкой или твердой матрицы [1]. Для реальных систем 
характерно наличие оптической анизотропии, концентрационных неоднородностей и 
ближнего порядка в микрообъеме системы. Физические модели, используемые при 
интерпретации экспериментальных результатов, не дают удовлетворительного описания 
кинетических зависимостей во всем временном диапазоне затухания свечения и могут быть 
применены, как правило, для тех временных интервалов, на которых фрактальная 
размерность сорбированных слоев не меняется. Использование методов компьютерного 
моделирования физических явлений дают возможность поэтапного описания изучаемых 
процессов [2]. В настоящей работе представлены результаты компьютерного моделирования 
процессов межмолекулярного взаимодействия с участием возбужденных состояний 
органолюминофоров в средах с неоднородным распределением реагентов. Моделирование 
парных гетероаннигиляционных взаимодействий в бимолекулярной системе проводилось с 
помощью программы «Кинетика» [3] на регулярной решетке размером 500х500, при степени 
покрытия поверхности молекулами доноров (D) и акцепторов (A) %4.0÷%1.0== AD σσ . На 
основе полученных результатов изучен процесс образования устойчивых фрактальных 
структур при различных соотношениях реагентов в диапазоне температур от 193 К до 293 К. 
Моделирование проводилось с использованием метода ВКА IV класса [4]. 

Результаты компьютерного моделирования показали, что при низких температурах с 
увеличением концентрации реагентов наблюдается более быстрая убыль их кинетики 
(рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1- Зависимости концентрации доноров от числа итераций в процессе 
эволюции бимолекулярной системы при температуре матрицы KT 193=  

 
Скорость протекания этих процессов увеличивается с повышением температуры 

исследуемой матрицы (рисунок 2).  
Моделирование гетероаннигиляционных взаимодействий при заданной начальной 

степени начальной упорядоченности ∆  показало, что при увеличении степени покрытия 
поверхности молекулами донорами Dσ  наблюдается более быстрая кинетика убыли 
доноров, причем с понижением температуры кинетика убыли доноров замедляется. Это 
связано с тем, что при высоких температурах матрицы легче происходит активация, 
сокращается время перехода акцептора в новую узловую точку на поверхности, 
следовательно при миграции акцепторов по поверхности увеличивается число доступных 
мест между узлами, занятыми донорами.  
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Рисунок 2- Зависимости концентрации доноров от числа итераций в процессе 

эволюции бимолекулярной системы при температурах матрицы KT 250=  
 
Для интерпретации полученных кинетических зависимостей убыли реагентов при 

нарушении упорядоченности системы были проанализированы спектры обобщенных 
фрактальных размерностей Реньи )(qDq , рассчитанные с использованием 
мультифрактального анализа. Значения )(qDq  монотонно убывают от максимального 
значения qD  ( −∞→q ) до минимального qD  ( ∞→q ) (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 4 - Спектры обобщенных фрактальных размерностей Реньи )(qDq при: 
 а) KT 213= б) KT 293= : 1) 0 итерация, 2) 1000 итерация 3) 3000 итерация 

 
 
При этом, наибольшая убыль наблюдается в области положительных значений q . 

Проведенный анализ изменения фрактальной размерности qмфqхаосq DDD ∆−∆=∆  показал, 
что при низких температурах (Т<213К) qD∆  мало меняется. При увеличении температуры 
Т>213К qD∆  резко увеличивается. 

На основе проведенных исследований показано, что в неоднородных системах 
кинетика гетероаннигиляционных взаимодействий определяется степенью начальной 
упорядоченности реагентов, локальными условиями формирования структур на 
поверхности. 
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Введение 

Интенсивное развитие науки и техники привело к необходимости продолжать 
исследования на стыке двух и более дисциплин. Данные исследования показывают высокие 
результаты, и одним из них является индустрия наносистем и наноструктурированных 
материалов, которая послужила толчком к интенсивному развитию не только таких областей 
как физика и химия, но и медицина, электроника, электротехника и многих  других. 
Наноструктурированные материалы представляют огромный научный интерес, вызванный 
их особенными физическими свойствами (механические, оптические, электромагнитные),  по 
сравнению с материалами такого же химического состава, но с макроструктурой. Изучение 
таких свойств является одной из приоритетных задач современной науки для создания новых 
наноструктур и успешного их применения в практических целях в дальнейшем. Все 
специфические свойства таких структур обуславливаются квантовыми явлениями и 
размерными эффектами. Квантово-размерный эффект связан с изменениями свойств 
системы, в результате уменьшения хотя бы одного из геометрических размеров до величин 
соизмеримых с длинной волны электрона, характерной для этой системы.  

Важным аспектом при изучении наносистем являются механизмы их получения. 
Одним из наиболее продуктивных методов в современной науке является метод шаблонного 
синтеза, в котором применяются пористые материалы в качестве матрицы, в нашем случае – 
трековые мембраны. Данный метод позволяет синтезировать наноразмерные объекты 
различной формы и размеров, которые можно очень точно контролировать. Главным 
достоинством этого метода является возможность контролировать скорость осаждения 
металлов в поры, путем изменения величины силы тока и приложенного напряжения, а 
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также времени осаждения. Регулируя эти параметры можно получить наноразмерные 
объекты с упорядоченной структурой [1-10]. 

Экспериментальная часть. 
   В качестве шаблонных матриц использовались трековые 

мембраны на основе ПЭТФ типа Hostaphan® производства фирмы «Mitsubishi Polyester Film» 
(Германия). Облучение ПЭТФ пленки производилось на ускорителе DC-60, ионами криптона 
с энергией 1,75МэВ/нуклон. Раствор электролита: FeSO4×7H2O (230 г/л), FeCl3×6H2O (1,2 
г/л), H3BO3 (45 г/л), С6Н8О6 (1 г/л) [13-14]. 

  Электрохимическое осаждение в треки шаблонной матрицы 
проводилось при напряжении 1,7В и 2,0 В в потенциостатическом режиме. Осуществление 
контроля в ходе эксперимента проходило при помощи мультиметра Agilent 34410A методом 
хроноамперометрии. 

Исследование структуры и размерности полученных нанотрубок проводилось с 
использованием растрового электронного микроскопа Hitachi TM3030 с системой 
микроанализа Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напряжении 15 кВ. 

Рентгенодифрактометрические исследования проведены на дифрактометре D8 
ADVANCE с использованием излучения рентгеновской трубки с Сu – анодом и графитового 
монохроматора на дифрагированного пучка. Режим работы трубки: 40 кВ, 40 мА. 
Дифрактограммы записывались в диапазоне углов  20 –  100˚ 2θ,  шаг 0,02˚ 2θ. Съемка велась 
с накоплением, т.е время измерения в каждой точке > 1с. 

Мессбауэровские исследования проводились с использованием спектрометра 
MS1104Em, работающем в режиме постоянных ускорений с треугольной форой изменения 
доплеровской скорости движения источника относительно поглотителя. В качестве 
источника выступали ядра 57Co в матрице Rh. Калибровка мессбауэровского спектрометра 
осуществлялась при комнатной температуре с помощью стандартного поглотителя α-Fe. Для 
обработки мессбауэровских спектров использовался метод восстановления распределений 
сверхтонких параметров [11], реализованный в программе SpectrRelax [12]. 

Результаты и обсуждения 
 Анализ хроноамперограмм электрохимического осаждения наноструктур позволяет  

точно контролировать длину и форму получаемых нанотрубок.  
После удаления шаблонной матрицы путем растворения в горячем растворе 

гидроокиси натрия и последующей нейтрализации остатков щелочи и промывки в 
деионизированной воде с помощью растрового электронного микроскопа были получены 
микрофотографии упорядоченного массивов наноструктур (рис. 1а и 1в). Размерность 
полученных нанотрубок составляет 110 нм в диаметре и высотой 12 мкм.  
Энергодисперсионный анализ (ЭДА) спектров полученных наноструктур, представленных 
на рисунке 1б и 1г, показал, что атомный  вес  железа в полученных наноструктурах при 
разных условиях осаждения составляет 100%. 
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Рис. 1. а,в) - РЭМ – изображения Fe – нанотрубок: а) – 1,7 В, в) – 2,0 В; б,г) ЭДА 
спектры Fe – нанотрубок: б) – 1,7 В, г) – 2,0 В 

 
Внешний диаметр нанотрубок был измерен при помощи растрового – электронного 

микроскопа. Внутренний диаметр нанотрубок был оценен методом газопроницаемости по 
уравнению 1:  

p
RTMl

rQ ∆=
ππ 2

3
4 3

    (1) 

где  Q-объем пройденного газа, R- универсальная газовая постоянная, M-
молекулярная масса, L- толщина мембраны, Δp – приложенное давление. Толщина стенок Fe 
– нанотрубок согласно расчетам составила 20 нм.  

Для уточнения фазового состава и кристаллической структуры Fe нанотрубок было 
проведено рентгенодифрактометрическое исследование. На рисунке 2а и 2б показаны 
рентгеновские дифрактограммы образцов массивов Fe – нанотрубок. На дифрактограммах 
наблюдается единственный рефлекс железа – (110), который соответствует ОЦК решетки. 
Параметры кристаллической решетки для исследуемых Fe – нанотрубок представлены в 
таблице 1. Гало – пик с максимумом на 2θ ≈ 25о принадлежит полимерной подложке, как и 
рефлекс с угловым положением 2θ = 53-54о. 

 

  
а) б) 

Рис. 2 Дифрактограммы полученных Fe/Co нанотрубок: а) – 1,7 В, в) – 2,0 В 
Таблица 1 - Параметры кристаллической решетки  
 

U, 
V 

Angle 
2θ ° 

d value, 
Å 

Intensity, 
Counts 

(hkl) a, Å a, Å 
(по карточке) 

FWHM, 
degrees 

L, нм 

1,7 44.840 2.0196 65.7 Fe (110) 2.8563 2.853 0.695 16,84 
2,0 44.840 2.0214 71.6 Fe (110) 2.8851 2.853 -  
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Анализ полученных дифрактограмм показывает следующее: на дифрактограммах с 
увеличением скорости осаждения не наблюдается пиков отвечающих за образование новых 
кристаллических решеток, но наблюдается увеличение интенсивности пиков (110), что 
приводит к увеличению параметра кристаллической решетки а.  

Для определения магнитной структуры доменов в нанотрубках были проведены 
мессбауэровские исследования Fe – нанотрубок. Нанотрубки находились в шаблонной 
полимерной матрице без металлической подложки. При измерениях образец размещался так, 
чтобы оси нанотрубок были параллельны направлению пролета γ-квантов. 

Полученные мессбауэровские спектры ядер 57Fe в обоих исследуемых образцах 
представляют собой зеемановский секстет с неоднородно уширенными линиями (рис. 3a и 
4а). Для обработки спектра применялся метод восстановления распределения p(Hn) 
сверхтонкого магнитного поля Hn, результаты которого представлены на рис. 3б и 4б.  

На рис. 3б и 4б видно, что значения сверхтонкого поля локализуются в области от 
290 кЭ до 360 кЭ.  С увеличением объемной скорости осаждении на спектрах рис. 3а и 4а 
наблюдается увеличение интенсивности пиков. Результаты расчетов угла между вектором 
намагниченности магнитных доменов и осью нанотрубок приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты расчетов 
U, V Расчетная формула Teta, ° 
1,7  acos(((4-3*[1:I2/I1])/(4+3*[1:I2/I1]))^0.5)*180/π 50.211±1.000 
2,0  47.032±1.500 

 
Магнитное поле, создаваемое магнитными доменами, имеет строго направление. С 

увеличением скорости осаждения,  увеличивается значения параметра кристаллической 
решетки, и соответственно величина угла между вектором намагниченности магнитных 
доменов и осью нанотрубок меняется на 3°.  

 

 
а) б) 

 
Рис. 3 Мессбауэровский спектр ядер 57Fe в нанотрубках (a) и результат 

восстановления распределения p(Hn) сверхтонкого магнитного поля Hn (b). Разность 
потенциалов при осаждении 1,7 V.  
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а) б) 

 
Рис. 4 Мессбауэровский спектр ядер 57Fe в нанотрубках (a) и результат восст. 

распределения p(Hn) сверхтонкого магнитного поля Hn (b). Разность потенциалов при 
осаждении 2,0 V 

 
Заключение 

В данной работе применяя метод электрохимического осаждения, были получены 
массивы Fe – нанотрубок. В качестве шаблонной матрицы использовали трековые мембраны 
с диаметрами пор 110 нм и высотой 12 мкм.  Анализ рентгеновских  дифрактограмм показал 
следующее: с увеличением скорости осаждения не наблюдается пиков отвечающих за 
образование новых кристалличских решеток, но наблюдается увеличение интенсивности 
пиков (110), что приводит к увеличению параметра кристаллической решетки а. С помощью 
мессбауэровской спектроскопии определен угол между вектором намагниченности 
магнитных доменов и осью нанотрубок. В целом, исследование указывает перспективность 
использования наноструктур на основе железа в разработках наноэлектроники.  
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Oдним из перспективных направлений в физике конденсированного состояния 
является исследование материалов, обладающих аномально высокой ионной 
проводимостью. К настоящему времени выяснены основные факторы, влияющие на переход 
в суперионную фазу и величину ионной проводимости; имеется ряд теоретических моделей, 
успешно объясняющих экспериментальные факты в отдельных семействах суперионных 
проводников, однако остается ряд существенных проблем в объяснении природы явления, 
главное - отсутствует единая теория суперионного состояния. В связи с вышеизложенным 
вызывает интерес исследование влияния внешних температурных и фазовых переходов, 
электронной и ионной проводимости суперионных халькогенидных материалов. 

Халькогениды меди относят к классу так называемых суперионных проводников. 
Для этих материалов характерно наличие высокой ионной проводимости в твердой фазе, 
сравнимой по значениям с проводимостью расплавов солей и жидких электролитов 
[1,2]. 

В качестве объектов исследования были взяты четыре разных по составу образца, 
твердых растворов меди и серебра Ag2Se (1), Ag0,5Сu1,5Se (2), Ag0,2Сu1,8Se (3), Ag0,25Сu1,75Se 
(4), полученных методом высокотемпературного ампульного синтеза спеканием 
элементарных компонентов в вакуумированных до давления 10-3 Па - пирексовых ампулах. 
Запаянные ампулы со смесью твердых растворов с остаточным давлением 10-3 мм рт. ст., 
помещались в печь для спекания. Спекание происходило при температуре 5000 С в течение 
100 часов. Ампулы с сульфидом нагревали ступенчато, чтобы избежать взрыва из-за 
высокого давления паров серы. Полученное вещество растиралось в агатовой ступке и 
прессовалось в таблетки со средним размером зерен около (50 – 100) нм и с диаметром 10 мм 
для гомогенизации при температуре 4000 С. 

Измерения производились на установке по изучению явлений электронного переноса. 
Экспериментальная установка для измерения ионной и электронной проводимости, ионной и 
электронной термо-эдс приведена на рисунке 1. Измерения проводились в интервале 
температур от комнатной до 520 С. Контроль за изменением состава образцов при 
исследовании зависимости вышеперечисленных параметров от степени 
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нестехиометричности обеспечивался применением метода кулонометрического титрования 
предложенным К. Вагнером [3]. Измерительная ячейка (рисунок 1) помещалась в кварцевую 
печь. В процессе измерений через кварцевую трубку поддерживался слабый поток 
очищенного и осушенного аргона. Температура контролировалась в двух сечениях образца с 
помощью хромель-алюмелевых термопар 4. Надежный прижим электронных потенциальных 
зондов 3 к образцу обеспечивался с помощью гибкой проволоки 5, стягиваемой пружинами 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Высокое входное сопротивление измерительных приборов позволяло пренебречь 

сопротивлением проводов. Состав образцов изменялся и контролировался методом 
кулонометрического титрования. Температура измерялась с помощью хромель-алюмелевых 
термопар с точностью ± 0.25 К.  

Для проведения измерений электронной проводимости использовался метод 
измерения парциальной электронной проводимости смешанного электронно-ионного 
проводника, основанный на снятии вольт-амперных характеристик двух электродных ячеек с 
одним обратимым и одним блокирующим электродами. Этот метод обычно называют 
методом Хебба-Вагнера [3]. На рисунке 2 приведены температурные зависимости 
электронной проводимости халькогенидов меди и серебра при разных составах Ag2Se (а), 
Ag0,5Сu1,5Se (б), Ag0,2Сu1,8Se (в), Ag0,25Сu1,75Se (г) средние размеры зерен 50 - 100 нм 
соответственно. Из рисунка видно, что значения проводимости высокие для образцов 
Ag0,5Сu1,5Se более 200 Ом-1см-1 и Ag0,25Сu1,75Se более1000 Ом-1см-1, а для образцов Ag2Se и 
Ag0,2Сu1,8Se значения электропроводности порядка 2 и 20 соответственно, что характеризует 
полупроводниковый характер. Эндотермический пик около 150о С для Ag0,25Сu1,75Se 
соответствует переходу из низкотемпературной фазы в высокотемпературную кубическую 
модификацию, что хорошо согласуется с литературными данными [4]. Немонотонный 
характер изменения проводимости происходит для образцов Ag2Se, Ag0,5Сu1,5Se, 
Ag0,2Сu1,8Se  при температуре фазового перехода [5,6]. 

Исследуемые материалы имеют смешанную электронно-ионную проводимость. 
Однако, число переноса ионов обычно не превышает нескольких процентов, и 
определяющим механизмом электропроводности является электронный перенос. 
Нестехиометрические дефекты, концентрация которых определяется индексом 
нестехиометрии δ, играют роль легирующего компонента (примеси). Эта примесь образует 
мелкие уровни в запрещенной зоне, которые при температурах от комнатной и выше 
полностью ионизированы.  

 
 

5 1 6 

    4 

3 

2 

Рисунок 1 – Устройство ячейки для измерения ионной проводимости, 
коэффициента ионной термо-эдс и коэффициента химической диффузии 

Керамический корпус (1), пластинка с несущем стержнем (2), надежный прижим 
ионных (3) и электронных (4) зондов к образцу обеспечивался с помощью гибкой 

проволоки (5), стягиваемой пружинами (6) 
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Рисунок 2 –Температурные зависимости электронной проводимости халькогенидов 

меди и серебра при разных составах Ag2Se (а), Ag0,5Сu1,5Se (б), Ag0,2Сu1,8Se (в), 
Ag0,25Сu1,75Se (г) средние размеры зерен 50 - 100 нм 

 
Когда в твердом теле существует температурный градиент, который ведет к 

увеличению концентрации и возрастанию частоты прыжков, на «горячем» конце образца 
будет возникать поток вещества. В нашем случае подвижными частицами являются 
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электронные дырки и катионы меди Cu+, и, следовательно, разность потенциалов будет 
определяться потоком ионов меди. Отношение разности потенциалов Δφ к температурной 
разности ΔT называется коэффициентом термо –ЭДС системы: 

                            
∆Τ
∆

=
ϕα e ,      (1) 

где ∆T=T2-T1 - разность температур в изотермических сечениях образца в месте 
расположения электронных зондов. 

Коэффициент электронной термо-ЭДС измеряли при помощи ячейки, изображенной 
на рисунке 1. Электронную термо-ЭДС Ue образца измеряли между двумя точечными 
электронными зондами, которыми служили хромелевые ветви термопар (контакты 3 и 4 на 
рис.1) в отсутствие тока через образец. На рисунке 3 приведены температурные зависимости 
термо-эдс твердых растворов.  С ростом нестехиометрии различия возрастают. Для состав 
Ag0,2Сu1,8Se и Ag0,25Сu1,75Se наиболее заметны различия в температурном поведении термо-
эдс - в области температур до 400 К, что характерно фазому переходу около 400 К (по 
литературным данным – 403 К), температура перехода практически одинакова для обоих 
образцов (рисунок 2 (в,г)). Соответствующие поведения температурной зависимости 
коэффициентов термо-эдс (рисунок (а,б)),  выражены гораздо слабее. В целом, с ростом 
температуры коэффициент термо-эдс возрастает, но на температурных зависимостях 
имеются небольшие ступеньки около 400 К, 600 К и 700 К. Значения α значительно выше в 
Ag0,25Сu1,75Se и уменьшается при нагревании, как у большинства полупроводников, что и 
видно на рисунке 2(г). 

 
а) 

 
 

б) 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента электронной термо-ЭДС от температуры 
твердых растворов при разных составах Ag2Se (а), Ag0,5Сu1,5Se (б), Ag0,2Сu1,8Se (в), 

Ag0,25Сu1,75Se (г) 
 

Таким образом, анализ проведенных измерений показывает, что при замещении меди 
серебром в селениде меди постепенно происходит изменение характера дефектообразования 
в нестехиометрических составах [8]. При небольшой доле серебра в твердом растворе 
кристалл может существовать только с недостатком металла, при содержании серебра выше 
х≈0.3 в формуле AgxCu2-xSe становится возможным избыток металла относительно 
стехиометрического состава. Это приводит как к изменению значений коэффициента термо-
эдс, так и к изменению  знака термо-эдс.  

Изучение термодинамических свойств систем, дает возможность к решению вопроса 
стабильности и совместимости материалов, подбирая термодинамически устойчивые 
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составы, соответствующие условиям работы практических устройств [7–8] для применения 
супериоников в технике и электронике, позволяет создавать совершенно новые технологии и 
принципиально новые устройства и приборы.  
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До изобретения в середине XV столетия книгопечатания люди составляли глоссарии - 

написанные от руки списки иностранных и необычных слов, с которыми приходилось 
сталкиваться в манускриптах на древних языках, особенно в сочинениях греческих и 
латинских классиков. Незнакомое слово писали между строками или на полях (глосса). 
Самые ранние глоссы известны с глубочайшей древности. Рукописные глоссарии 
пользовались постоянным спросом. Глоссарии стали предшественниками словарей. Теперь 
глоссарием называется словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли 
знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами [1].  

В настоящее время с развитием аудиовизуальных средств возможности создания 
словарей значительно расширились. Инноваторы немедленно этим воспользовались. Авторы 
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составителя видео словаря VIGL составили своеобразный толковый словарь, состоящий из 
видеозаписи высказываний разных по статусу, профессий и мировоззрению людей, которые 
трактуют значимые и общепринятые ценностные слова-понятия: Жизнь и Смерть, Добро и 
Зло, Любовь, Совесть, Свобода, Родина, Служение и Вера и др. [2]. Появились также 
видеословари достопримечательностей, жестов, различные лингвистические видеословари. 

Сегодня, когда интернет доступен практически повсюду, онлайн-сервисы, и онлайн 
словари в частности, становятся все более и более удобными и популярными. Поскольку 
большую часть дня люди проводят в режиме онлайн, за разного рода компьютерами и 
смартфонами, недостаток зависимости от Интернета на сегодняшний день отпадает. 

Создание видеословаря значительно затратнее текстового словаря. Надо не просто 
написать текст, а сделать видео и где-то его разместить. Но у него есть и преимущества: 
видео значительно притягательнее и информативнее, больше нравится пользователям. Да и 
читать на небольшом дисплее смартфона часто затруднительно, гораздо удобнее слушать и 
видеть изображение.  

Видеословари имеют еще то преимущество, что могут быть привлекательными для 
поисковых систем. В обзоре [3] подробно рассмотрены вопросы создания качественного 
контента, соответствующего текущим требованиям поисковых систем. При наличии 
огромного количества доступной информации поисковые системы отдают предпочтение 
полезному информативному контексту.  

Разработанный нами проект «Видеословарь по нанотехнологии» представляет собой 
базу сложных технических терминов в области нанотехнологий в образе короткого видео для 
заинтересованных в нанотехнологии учащихся и энтузиастов. Пользуясь удобным ключевым 
словом (Wikirede) и поисковиком Google, можно найти нужный термин и посмотреть его в 
короткой видеозаписи, длительностью максимум одну минуту. На самом сайте будет база 
готовых видео определений с возможностью распределять их по алфавиту, дате обновления, 
в группы по отсылкам видео термина к другим терминам. Также будут ссылки на другие 
сайты с базой текстовых словарей с терминами/определениями по нанотехнологии, 
например, на очень хороший нанословарь Роснано [4].  

Концепция Вики в Видеословаре является важной частью развития и пополнения базы 
видеословаря. Как и Википедия, «Видеословарь по нанотехнологии» будет предоставлять 
возможность не только свободно смотреть видео терминов и определений, но и создавать 
видео самим и размещать их на сайте для всеобщего обозрения. Для этого, пользователь 
должен ознакомиться с «Правилами размещения видео» на самом сайте. 

На сайте видеословаря будут предлагаться несколько разных видео с разными 
авторами одного термина с соответствующими рейтингами просмотров, чтобы можно было 
сориентироваться, какой видео материал наиболее популярен или полезен, а также, чтобы 
выделить некоторые недосказанные моменты в первом видео в виде дополнительной 
информации, так как за одну минуту сложно объяснить полноту того или иного термина-
определения, и грех не дополнить чужой ролик новой информацией в новом видео. 

Для решения проблемы с выбором пользователями одного и того же термина, на сайте 
будут предлагаться база терминов и слов, которые еще не получили свое видео определение, 
со статусом «Нет видео определения». Пользователь сможет выбрать интересный или 
наиболее известный для него термин, который он сможет объяснить в краткой форме в 
видео, длительностью одну минуту. Бронирование определенного слова длится одни сутки. 
Если пользователь еще не заявил о себе администрации, слово опять преобретает статус 
«Нет видео определения». Мы предлагаем пользователям размещать свое видео 
выступление, приготовив собственное определение термина и возможность объяснить его 
простыми, креативными и увлекательными примерами, соблюдая этику и достаточную 
близость к смыслу термина. 
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Процесс выкладывания своего видео проходит проверку терминологическим 
комитетом сайта. Пользователь предоставляет комитету текст с выбранным словом и 
подготовленным определением и сценарием к видео. После подтверждения комитетом 
соответствия текста и возможных предложений для поправок или дополнения (ключевые 
слова и теги ), ему предоставляется возможность представить комитету видео. Далее следует 
повторное подтверждение соответствия видео данному термину. После подтверждения на 
странице слова (термина, определения) открывается доступное пользователям вкладка 
«Обсуждение» и строка для комментариев. Остальные пользователи могут предлагать 
комитету свое видео с новым подходом или новой, дополнительной информацией к термину. 

Конечно, мы придаем большое значение появлению ссылок на контент нашего сайта в 
поисковых системах. Известная аналитической компания «SearchMetrics» выявила 
следующие ключевые моменты в отношении требований поисковой системы Google к 
контенту сайтов: 

• существует измеримая зависимость между качеством контента и местом сайта 
в рейтинге поисковой выдачи; 

• при прочих равных условиях, более длинный контент (т.е. содержащий 
большее количество слов) ранжируется выше; 

• качественная внутренняя структура ссылок является важным фактором, и, 
вероятно, наиболее недооцененной мерой поисковой оптимизации; 

• правильная архитектура сайта, грамотное использование мета-тегов, 
изображений и т.д.; 

• скорость загрузки сайта является важным фактором ранжирования; 
• место страницы в рейтинге поисковой выдачи во многом зависит от количества 

и, особенно, качества обратных ссылок; 
• рейтинг кликов и время на сайте значительно выше у площадок с лучшим 

ранжированием; 
• показатель отказов ниже у сайтов с более высоким местом в рейтинге 

поисковой выдачи. 
Одним из основных факторов продвижения сайтов в ТОП поисковой выдачи Google 

является качество контента. Google анализирует т.н. контент-блоки или тематические 
области. Это завершенные контент-единицы: абзацы, разделы, статьи и главы. 
Преимущество получает контент, глубоко раскрывающий не только заявленную, но и 
родственные темы. Причем, контент, соответствующий названному условию, как правило, 
занимает высокие позиции в поисковой выдаче сразу по нескольким запросам. 

Google теперь подыскивает контент релевантный намерению пользователя, определяя 
одновременное присутствие в контенте устойчивых терминов и релевантных тематике 
терминов. Эти термины определяются следующим образом. 

Устойчивые термины — это слова или словосочетания, смысловое значение которых 
сильно связано с поисковым запросом или основным ключевым словом. Эти термины с 
высокой долей вероятности естественно употребляются в тексте, тематика которого связана 
с главным ключом. 

Релевантные термины — это слова или словосочетания, смысловое значение которых 
имеет связь с основным ключевым словом. Эта связь не такая очевидная, как в случае 
устойчивых терминов. Однако вероятность появления релевантных терминов в тексте 
остается высокой. 

Например, для поискового запроса «алгоритм Панда» устойчивыми терминами будут 
«Google Панда» и «поисковый алгоритм». Релевантными терминами можно считать 
«обновление», «уникальный контент», «переоптимизация», «продажа ссылок», 
«ранжирование». 
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Анализируя слова или словосочетания, релевантные намерению посетителя 
(устойчивые и релевантные термины) Google определяет качество публикаций. Согласно 
данным SearchMetrics, заметна сильная зависимость позиций сайта в выдаче от устойчивых и 
релевантных терминов. 

Для определения взаимозависимости (корреляции) Google использует частоту 
употребления терминов, частоту употребления других устойчивых и релевантных терминов, 
количество слов между терминами и другие факторы. Особое внимание при проведении 
поисковой оптимизации контента следует обратить на тот факт, что поисковик анализирует 
именно частоту употребления терминов, но не количество их употреблений. Теперь за 
перенасыщение контекста ключевыми словами можно угодить под фильтры Google, т.к. это 
считается спамом. 

Не следует забивать себе голову заумными терминами и технологиями, т.к. 
оптимизаторам и вебмастерам важно понять одно - Google использует их, чтобы 
имитировать человеческие способы работы с информацией. Иными словами, Google 
пытается определять качество контента так, как это делает человек. 

Чтобы создавать качественный контент, глубоко раскрывающий заявленную тему, 
необходимо использовать связанные с ней ключевые слова. Причем, ключевики должны 
органично вписываться в контекст — в этом случае они будут присутствовать в тексте с 
нужной частотой, на оптимальном расстоянии друг от друга, в естественной очередности и в 
соответствующем окружении. Поисковые системы используют и другие критерии оценки 
контента: читабельность, длину текста, использование визуальных элементов. 

Searchmetrics выяснила, что существует прямая зависимость между читабельностью 
текста и позицией сайта в выдаче. Специалисты компании использовали для определения 
читабельности формулу Флеша, в которой учитывается не только длина предложений, но и 
длина слов. В соответствии с формулой, тексты с короткими предложениями и словами 
считаются более читабельными, чем тексты с длинными предложениями и словами. 

Так, например, ТОП 30 выдачи Google формируют сайты, контент которых может 
легко восприниматься подростками в возрасте от 13 до 15 лет по тесту Флеша. Это 
подтверждает, что поисковик в первую очередь предлагает пользователям понятный и 
легкий для восприятия контент. 

Также существует прямая зависимость между длиной контента и позицией сайта в 
выдаче. По сравнению с 2013 годом длина текстов, попавших в ТОП 30, выросла для всех 
позиций. Чем длиннее текст, тем выше позиция в выдаче. Изображения и видео делают 
тексты более привлекательными для пользователей». 

Хорошо известно, что наличие на сайте разнообразного релевантного медиаконтента 
(изображения, видео, инфографика и т.п.) делают тексты более привлекательными для 
пользователей. Теперь это учитывает и Google, отдавая сайтам, использующим 
медиаконтент, более высокие позиции. Более того, страница с качественным контентом 
может занимать высокие позиции в поисковой выдаче сразу по нескольким запросам, 
например, «раскрутка сайта» и «продвижение сайта». 

Таким образом, для продвижения нашего сайта «Видеословарь по нанотехнологии» на 
вершину рейтингов поисковых систем необходимо создавать контент, соответствующий 
следующим критериям: 

• предоставляющий посетителю информацию экспертного уровня, полезные 
данные, практический опыт (естественное использование устойчивых и релевантных 
терминов); 

• читабельный (текст должны понимать подростки, несмотря на то, что мы говорим 
о нанотехнологиях); 

• глубоко раскрывающий заявленную тему и предлагающий подробные 
объяснения; 
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• использующий медиаконтент (Google, например, отдает высокие позиции в 
выдаче страницам, на которых размещены изображения и видео); 

• соответствующий текущим требованиям поисковых систем; 
• предоставляющий пользователю широкий доступ (его легко и удобно потреблять 

не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах); 
• обладающий потенциалом распространения. 
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Во всем мире более 440 энергетических ядерных реакторов, которые находятся в 

эксплуатации. Последняя оценка предполагает, что 200 энергетических ядерных реакторов 
во всем мире должны быть закрыты к 2040 году. Стоимость вывода из эксплуатации АЭС  
оценивается в более чем 100 млрд. долларов. При этом большая  их часть затрат приходится 
на утилизацию и захоронение радиоактивных отходов. 

Основные способы и технологии ведения демонтажных работ на объекте 
определяются особенностями установки и конструкции демонтируемого оборудования. 

Технология гидроабразивной резки – суспензия и струя воды, включает в себя 
холодную и без контактную технологию резки, которая уже зарекомендовала себя для резки 
активных компонентов, таких как корпуса реактора и его внутренних компонентов. 

Недостатком этого метода является значительное количество вторичных отходов, 
которые содержат в себе радиоактивные стальные стружки. Чтобы решить этот 
существенный убыток исследованы основные способы утилизации вторичных отходов.  

Проблема исследуется двумя различными подходами. С одной стороны, в Институте 
технологий и управления в строительстве КИТ проводятся исследования, которые позволяют 
свести к минимуму образование вторичных отходов с помощью процесса разделения, или 
хотя бы стремится на выпуске получить идеальный материал. С другой стороны, Институт 
бетона и строительных материалов и Институт материаловедение и технологий в Карлсруэ, 
рассматривают развитие бетонной смеси, которая позволяет получающуюся абразивную 
смесь смешивать с бетоном и заполнять в контейнеры.  

Основой для исследований являются две примерных смеси, которые были получены в 
процессе абразивной резки – суспензия и струя воды, они были подробно изучены. В 

http://vsemproblemam.net/seo/kachestvennyi-kontent-2015.html
http://thesaurus.rusnano.com/
mailto:lastovec.yuliya@mail.ru
http://vk.com/write?email=o.i.kataeva@gmail.com
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результате чего выяснилось, что частицы стали обладают двумя основными свойствами, 
которые могут быть использованы в абразивном разделении. Во-первых, из-за размера 
частиц существуют различные скорости оседания абразивных частиц. С другой стороны, 
частицы стали обладают магнитными свойствами. Следовательно, применяя сильное 
магнитное поле можно разделить частицы стружки из ферритной стали от образцов 
высококачественной стали. 

Основываясь на этих теоретических соображениях построен испытательный стенд, 
который поможет разделить компоненты из стали от абразивной смеси. В настоящее время 
уже достигнуты очень обнадеживающие результаты [2].  

Принимая во внимание, что разработанный модуль разделения в дальнейшем должен 
работать с активными отходами, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, 
касающиеся радиационной защиты. Система должна быть максимально простой и должна 
избегать любое ненужное обслуживание. Кроме того, размер контейнера должен быть 
ограничен, поскольку затем он будет находиться в защитной оболочке. Это приводит к очень 
простой и открытой геометрии в пределах системы, для того чтобы предоставить легкий 
доступ для последующей дезактивации и чистки. 

Следующая проблема включает в себя влияние радиоактивности на электронные 
компоненты, то есть существует риск утечки. Чтобы решить эту проблему, необходимо 
свести к минимуму распространение радиоактивных материалов. По этой причине, 
безопасность и надежность, наряду с качеством разделения, являются решающими 
факторами в развитии процесса разделения. 

С точки зрения радиационной защиты, существуют меры безопасности, для того 
чтобы избежать излишнего облучения оператора от ионизирующего излучения. Учитывая 
все эти специальные требования, в настоящее время КИТ разрабатывает прототип для 
магнитной сепарации металлических частиц из смеси абразивных и стальных стружек. 
Цепной процесс, лежащий в основе прототипа показан на следующем рисунке: 

 
Рисунок 1 - Цепного процесс экспериментальной установки для разделения стальных 

стружек 
1 – подающий резервуар, 
2 – смеситель суспензии, 
3 – привод, 
4 – 2/3 ходовые клапаны, 
5 – мембранный насос, 
6 – магнитный фильтр, 
7 – отстойник, 
8 – контейнер для сбора, 
9 – бак для пресной воды, 
10 – суспензионный смеситель. 
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Модуль включает в себя подающий резервуар (1), с которого абразивные и стальные 

стружки поступают в разделительную систему. Чтобы воспользоваться преимуществом 
экранирующего действия воды от радиации, для того чтобы легко определить утечки в 
системе и предотвратить развитие пыли, используется смеситель суспензии (2), который, 
путем добавления воды доводит смесь из стали и абразива до гомогенной суспензии. Для 
работы с системой, могут быть использованы набор из 2/3-ходовых клапанов (4). Для того, 
чтобы избежать истирания абразивных частиц, которые вызываются в типичных 
конструкциях насосов, успешно используются мембранные насосы (5). По принудительной 
конвекции, суспензию закачивают в замкнутый контур через магнитный фильтр (6). Он 
состоит из закрытого корпуса под давлением с постоянными стержнями-магнитами, которые 
действуют как ловушки для сыпучей стальной стружки. Этот фильтр является очень 
простым, легким в использовании и может быть использован в качестве замкнутой системы. 
Поверхность внутри фильтра легко доступна и поэтому ее легко чистить, так что это фильтр 
хорошо подходит для применения. На следующем рисунке показана структура 
используемого фильтра. 

 
Рисунок 2 - Промышленный магнитный фильтр, который используются в системе 

разделения 
Четыре постоянных магнита, можно вытянуть через каналы, не открывая системы из 

фильтра. Для дистанционно управления промывкой фильтра имеется фильтр, который 
работает с помощью пневматических цилиндров.  

 
Рисунок 3 - Установленный промышленный магнитный фильтр для промывки 

По этому показателю, фильтр может работать с задвинутыми магнитными стержнями. 
В момент насыщения, ходовые клапаны должны переключиться на полоскание. При 
втягивании магнитных стержней осуществляется промывка фильтра со второго цикла, таким 
образом происходит нейтрализация магнитное поле. Отдельные частицы стали, пройдя через 
отстойник (7) будут храниться в контейнере для сбора (8). После максимального разделения 
стальных стружек в растворе, очищенный абразив из системы удаляется с помощью 
дальнейшего 2/3-ходового клапана суспензионного смесителя (10). Затем материал 
дополнительно обрабатывают в соответствии с остаточной радиоактивностью. Текущее 
состояние работы по прототипу показано на следующем рисунке. 
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Рисунок 4 - Текущее состояние работ по прототипу 

 
При этом прототип постоянно совершенствуется. Большинство операций управления, 

такие как 2/3 переключающий клапаны, очистка магнитного фильтра и работа мембранных 
насосов для удобства управляются пневматически. Система управляется с помощью панели 
управления, как показано на рисунке рис. 4 справа. Цель состоит в том, чтобы разработать 
действенную систему таким образом, чтобы были возможны будущие эксперименты с 
активными отходами. Следующий рисунок показывает возможность реализации научно-
исследовательского проекта, всей системы цепного процесса.  

 
Рисунок 5 - Цепной процесс всего исследовательского проекта 

 
Исходной точкой является заполненная 200 литровая бочка, в которой хранится 

абразив и смесь стальных стружек. Смесь помещают в систему посредством подачи и 
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станции очистки. Для полоскания служит как техническая вода из устройства, так и 
дополнительная пресная вода по мере необходимости. Для питания станции есть два 
варианта. Через 3/2-ходовой клапан, который позволяет разделить смесь с помощью модуля 
разделения. Для непрерывной работы используются два параллельных магнитных фильтра. 
Как из модуля разделения, так и из загрузочной станции, смесь подают в дренажную 
систему, для того чтобы освободить материал от избыточной воды. Это также может 
использоваться в качестве временного хранения и в качестве буфера для следующего шага в 
системе. Далее материал подают в бетономешалку второго исследовательского проекта. 
Здесь происходит подготовка бетона, для заполнения контейнера. Для экономии места, за 
пределами защитной оболочки, имеется бункер для сушки, где материал переводят с сухой 
бетон. 

Вторичные отходы от технологии абразивной резки – суспензия и струя воды, 
представляют собой существенный недостаток в использовании данного метода. По 
описанному развитию прототипа должно быть достигнуто существенное сокращение 
отходов. Основное внимание уделяется способности дезактивации, компактности и 
мобильности системы, а также надежности компонентов. Объединяя дополнительные 
технологии утилизации, путем смешивания абразива с бетоном для заполнения контейнеров, 
будет обеспечена полная обработка и утилизация вторичных отходов. Это позволит 
устранить существенный недостаток технологии абразивной резки – суспензия и струя воды, 
и в будущем ничего не будет мешать применять данный процесс.  
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Статьяда фуллерен арқылы корпустың беріктілігін жоғарлатуға арналған пилотсыз 

ұшу аппаратының соқтығысқа төзімділігін мен кедергісін азайту жолдары көрсетілген 
Пилотсыз ұшу аппараты (ПҰА) әлемде қолдануы ойынша кең орын алды. ПҰА 

мынадай бір-бірімен байланысты параметрілерге бөлуге болады: масса, уақыты, ұзақтығы 
және ұшу бойынша биіктігі. Мынадай классқа бөлінеді: 

«микро» – массасы 10 килограммға дейін, ұшу уақыты 1 сағатқа дейін және биіктігі 1 
километрге дейін. 
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• «мини» – массасы 50 килограммға дейін, ұшу уақыты 2-3 сағатқа дейін және 
биіктігі 3-5 километрге дейін. 

• «миди» – массасы 1000 килограммға дейін, ұшу уақыты 10-12 сағатқа дейін және 
биіктігі 9-10 километрге дейін. 

• ауырлы – ұшу биіктігі 20 километрге дейін және ұшу уақыты 24 сағаттаң және 
одан көп. 

ПҰА сондай-ақ аэродинамикалық, қону және ұшу тәсілдерімен тануға болады.  
Басқару жүйесі бойынша ПҰА мынадай типтерге бөлінеді: басқарылмайтын; 

автоматикалық; пилотсыз дистанционды-басқарылатын ұшу аппараты. 
Қазіргі заманауи тенденцияға ПҰА дамуын анализдеп келсе АҚШ тізгінің жобалау 

және өндіріс бойынша әскери салада ешкім алған емес. Ең кең таралған аппарат ол RQ-11 
Raven. Сонымен қатар Израил, Австралия, Германия және т.б. ПҰА дамуына маңызды рөлін 
көрсетеді. 

Қазіргі уақытта ПҰА жобалау саласында «микро-пилотсыздықтар» кең тараған, 
сондықтаң бұл статья бүкіләлемдік тенденциядағы ПҰА дамуын көрсетеді. Нарықтан ПҰА 
дамуын қандайда бір орнын алуы үшін ғылыми зерттеулерді әрі қарай жалғастыру керек. 
ПҰА эксплуатациялық сипаттамасын, аппараттың аэродинамикасын жақсарту, ұшу уақытын 
ұзарту, планер массасын женілдету арқылы байланыс жүйесі бойынша жаңадан есеп 
шешімдерге әкеледі. 

Корпусты жасау 20 пайыз әлемдік өңдіріс технологиялық дайындыққа көп күш 
жұмсайды. Негізгі бөлігі корпус формасын жасау және оны жобалау, өнімді алу 
технологиясы [1]. Ең сәйкес келетін материалдың бірі полимерлік композициялық материал 
(ПКМ). Қазақстанда шыны және полимерлік материалды дайындау өндірісі бар 
болғандықтан ПҰА корпусының мықтылығы жоғарлататын мүмкіндік бере дамудың ары 
қарай өсуіне әсерін тигізеді.  

Осы негізгі зерттеу анализі Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де корпусты жасау 
комплексті жоба жасалды. Сондай-ақ планер бөлшегін ПКМ-на матрицасына әртүрлі 
бөлшектерді араластыру болып табылады.  

ПҰА планерің жобалау кезінде тиімдік күші, ұзақтығы, жылдамдық, биіктігі, ұшу 
уақыты, қызмет көрсету мерізімі, жүктіліке факторлар қарастырылады.   

Осы мақсатта беріктілікті жоғарлатуға полимерлік материалды дайындау тәсілін 
Ресейлік патентін қолдансақ жөн [2]. Эксперименттік тексеріс үшін планер корпусын 
көміртек талшығынымен иірілген көміртек пластигімен қаптап, оны ПЛ 20 жоғарғы 
температура пешіне 180 С-қа 1 сағатқа қыздырып суытып көру керек.  

Алынған нәтижені әдеттегі Ақтау платик зауытындағы ПКМ-нің нәтижесін диаграмма 
арқылы түсіріп көрнекі ретінде стенд жасау. Стендте талшықтарды тартудың негізгі үш 
әдісінің бірі полимер балқымасын қолдану сүлбесі болады. Талшықтарды тартудың алдында 
нанотүтікшелерді кәдімгі полимерлердің балқымасы немесе ерітіндісіне ендіруге талпыну  
кезінде пайда болатын бір проблема  нанотүтікшелерді олардың өте аз концентрациясы 
(әдетте 0,5 мас. %-дан көп емес) кезінде ғана дисперсиялауға болатындығында. 
Концентрация жоғарылағанда түтікшелер түйіршіктеліп, композиттердің қасиеттерін 
нашарлатуы мүмкін.  

Алынатын нанотүтікшелі толтырғышты талшықтың беріктігі түтікше тік немесе 
иілген екендігіне қатты байланысты, сондықтан композиттердегі нанотүтікшелердің реттеліп 
орналасуына және  бағытталуына үлкен көңіл бөлінеді [3].  

 ПҰА басты конструкциясын құру кезіндегі маңызды мәселе ол технологиялық 
процесті таңдау мәселесі, демек ПКМ-ның басынан бастап соңғы формаға айналған өнімнің 
планер корпусына айналу қадамдарың айтамыз. Технологиялық дайындау режимдері 
температура, уақыт және қысымы материалдың беріктілік сипаттамасы және деформацияға 
төзімді болуына көп әсер береді.  
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Келтірілген 1-суретте эксперименталды түрде алынған талшықтарды қатыру сызбасы 
көрсетілген.  

 
 

1-сурет. ПКМ атмосферлік қысыммен пресстеу сызбасы 
 
Экперименталдық тексеріс үшін, беріктілікті анықтауы үшін шыныпластиктен (РСТ 

250) планер корпусын жасадық. Оны жабдық формасын гипстен планердің оң жақ жарты 
бөлігінің кесіндісін жабыстырып, форма жасалды. Оның үстін үнтақ 10 мкм қайрақпен 
тазалап, ЭД-20 эпоксит смоласын жақтық. Шыныталшықты біртіндеп смола үстене жай 
қойып жаққышпен тағы бір рет смоланы жақтық. Осылай төрт рет бірінің соң бірін 
шыныталшықпен жабыстырдық. Жаққышпен смоланы жаққан кезде ауа ішінде қалмауын 
қадағалап тұру керек. Пайда болған корпусты қосымша тағы ауаны ығыстыру үшін 0,01; 0,1 
және 0,5 МПа қысыммен пресстедік және 140-200 °С температурада қызбалы пеште кептіріп, 
атмосферлік қысыммен ауаны ығыстырдық. Ал суық технология бойынша болса онда үлгі 30 
минуттай қысымда болды, ал одан кейін 1 сағат 60 °С пен және тәулік бойын 20 °С 
тұрғыздық.  

Қазіргі уақытта белгіленген бөлшекті даярлауға әдетте эксперименталды түрде 
алынады. Бөлшектін қызығаннан кейін оның балқу уақыты шығарушы зауыттың 
ұсынысынан алынады, ал жылыту, суыту, қысым параметрлері уақытша бөлшекті дайындау 
кезінде жүргізілген тәжірибелік тәсілмен анықталады. 

Осылай тәсілмен ПҰА планеріне беріктілікпен соққыға төзімділікті қарсы тұру жолын 
табамыз. Технологиялық тәсілді оптимизациялау арқылы экспериментте жасалатын өнімнің 
тек ПҰА емес т.б. әуе кеме жасау технологиясында іске асыра аламыз. 
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Неизбежный рост объемов и скорости передачи информации определяет 
необходимость развития кремниевой оптоэлектроники. Основной проблемой на пути ее 
развития является отсутствие эффективного источника света на базе современной 
кремниевой технологии. Создание излучателя света на кремнии позволит использовать свет 
вместо электрического импульса для передачи сигнала в сверхбольших интегральных схемах 
и тем самым увеличить быстродействие и уменьшить размеры элементов схемы. 

Внимание некоторых научных групп, занятых поиском светоизлучателя на базе 
кремниевой технологии, сфокусировалось на давно известном в микроэлектроники 
изоляторе – нитриде кремния. 

1.Свойства нитрида кремния: 
Нитрид кремния, химически осажденный при температуре в интервале 700 – 900 Co , 

представляет собой аморфный диэлектрик, содержащий до 8% водорода [4]. Коэффициент 
преломления нитрида кремния составляет 2,01, а скорость травления в разбавленных 
растворах плавиковой кислоты – менее 1 нм/мин. Удельное сопротивление пленок нитрида 
кремния при комнатной температуре составляет примерно 1016 Ом*см. 

В последнее время возрос интерес к нестехиометрическим пленкам нитрида кремния 
(SiNx, x ≤ 4/3) в связи с перспективами их применения в оптоэлектронных устройствах[1]. 

2.Метод плазмохимического осаждения пленок нитрида кремния. 
Плазмохимическое осаждение позволяет формировать пленки при очень низкой 

температуре подложки. Это достигается за счет реакции между газами в тлеющем разряде, 
который обеспечивает основное количество энергии, необходимой для протекания реакции. 

Нитрид кремния формируется в результате следующих реакций:  
1.Реакция силана с аммиаком в аргоновой плазме: 
SiH4 + NH3 → SiNH + 3H2          (1) 
                  2.Введение силана в азотный разряд: 
2SiH4 + N2 → 2SiNH + 3H2            (2) 
Пленки, полученные плазмохимическим осаждением, содержат большое количество 

водорода, концентрация которого зависит от параметров процесса осаждения [1 - 4]. На 
рисунке 2.1 [3] показано влияние различных параметров процесса осаждения на состав 
пленок плазмохимического нитрида кремния. Как можно видеть, относительная 
концентрация Si – H- и N – H-связей может меняться в широких пределах, но общая 
концентрация водорода в пленках остается почти неизменной, за исключением осаждения 
при низких температурах. Отношение концентрации кремния, к концентрации азота, которое 
находится в интервале 0,7 – 0,17, также сильно зависит от условий осаждения пленок. 
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Рисунок 2.1 – Состав пленок нитрида кремния, полученного плазмохимическим 

методом, в зависимости от условий осаждения[2]. (зачеркнутые кружки обозначают общее 
содержание H, светлые кружки – содержание Si, светлые квадраты – содержание SiH, 
треугольники – NH, а зачеркнутые квадраты – N.) 

 
3.Фотолюминесценция сформированных нитридных слоев при комнатной 

температуре в зависимости от условий нанесения и термообработки. 
Оптические свойства образцов исследовались с помощью фотолюминесценции. 

Спектры фотолюминесценции для образцов регистрировались при комнатной температуре в 
спектральном интервале от 300 до 900 нм с использованием дифракционного монохроматора 
с фокусным расстоянием 0,6 м, охлаждающегося InGaAs детектора и He-Cd  лазера, 
излучающего монохроматический синий свет на длине волны λ = 325 нм, размер щели 0,4, 
спектральное разрешение 5 Å. 

Измерения выполнены на   исходных образцах и образцах, прошедших 
термообработку в трех средах – аргоне (Ar), азоте (N) и воздухе при двух  температурах 800 
0С и 1100 0С  для обоих серий. 

Для серии – III-10 нестехиометрического SiNx наблюдается широкий пик, который 
находится на отметке 0,52 относит. ед., в диапазоне 580 нм, это примерно 2,14 эВ. Ширина 
на полувысоте составляет 460 - 670 нм (2.7 – 1,85эВ). Данный спектр обладает и вторым 
слабым пиком на длине волны 410 нм (3,02 эВ), с интенсивностью в 0,255 относит. ед. Для 
сравнения приведен спектр SiNx серии – III-13, содержащим большее количество Si в 
составе. 

На рисунке 3.2 можно наглядно увидеть изменение положения спектральных полос 
серии III-10 в результате отжига в аргоне по сравнению с исходным. При термообработке 
при 800 0С пик спектра становится более острым, смещается в коротковолновую область до 
значения в 510 нм (2,43 эВ) с интенсивностью в 0,76 относит. ед., ширина на полувысоте 
составляет 440 - 610 нм ( 2,82 – 2,03). При температуре в 1100 0С фотолюминесценция 
значительно гасится и уже составляет 0,18 относит. ед. на 640 нм (1,94 эВ), ширина на 
полувысоте – 470 – 700 ( 2,64 – 1,77). 
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Рисунок 3.1 - Спектры фотолюминесценции исходных  образцов. 
 
 

 
Рисунок 3.2 - Спектры фотолюминесценции исходного  образца и после отжига в 

аргоне. 
 
Для отжига в среде азота характерно смещение линии в коротковолновую область, как 

и в случаи аргона, но она более узкая и меньшей интенсивности- 0,58 относит. ед. на 490 нм 
(2,53 эВ) и виден второй пик на 390 нм (3.18 эВ) с интенсивностью 0,13 относит. ед., ширина 
на полувысоте составляет 430 – 620 нм (2,88 – 2 эВ). При 1100 0С интенсивность этой полосы 
сильно  уменьшается  и она составляет 0,154 относит. ед. на 620 нм (2 эВ). Ширина на 
полувысоте -  500 – 700 нм (2,48 - 1,77 эВ) (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Спектры фотолюминесценции исходного  образца и после отжига в 

азоте. 

 
Рисунок 3.4 - Спектры фотолюминесценции исходного  образца и после отжига на 

воздухе. 
 
4.Влияние температуры отжига 
Отжиг при 1100 0С в трех средах сильно уменьшает интенсивность 

фотолюминесценции рисунок 4.1 

 
Рисунок 4.1 Спектры фотолюминесценции при 11000С 
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Самый большой вклад в увеличение пика интенсивности светимости 
фотолюминесценции дает обработка в аргоне(Ar) – 0,76 на 510 нм (2,43 эВ), затем в воздухе 
– 0,74 на 480 нм (2,58 эВ), азоте(N) - 0,59 на 490 нм (2,53 эВ). Пик всех трех линий 
становится более острым и смещается в коротковолновую область по сравнению со спектром 
исходного образца (рисунок 4.2). 

                 
Рисунок 4.2 Спектры фотолюминесценции при 8000С 
 
5. Обсуждение полученных данных фотолюминесценции. 
Разное содержание Si для нестехиометрического SiNx влияет на спектральное 

положение полосы фотолюминесценции. Чем больше Si, тем сильнее происходит сдвиг пика 
фотолюминесценции в длинноволновую область. Это обусловлено уменьшением ширины 
запрещенной зоны.  

Проанализировав литературу, связанную с процессами нанесения пленок нитрида 
кремния, было подобрано два режима для описываемых образцов. Сравнивая полученные 
пики интенсивности фотолюминесценции с результатами, приведенными в работе[4], можно 
сказать, что мы находимся в левой части спектра  состав-интенсивность в области N0.3 – 
N0.4 ( рисунок 5.1).  На основании этих результатов можно спрогнозировать будущую более 
оптимальную процедуру  процессов нанесения с целью увеличения выхода 
фотолюминесценции. 

  
Рисунком 5.1 – спектр, показывающий зависимость  выхода фотолюминесценции от 

параметров осаждения нестехиометрического SiNx 
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В 21 веке становится очевидным то, что углеводородное топливо не может 

рассматриваться как базовый источник энергообеспечения на длительный период. Это 
обусловлено тем, что, во-первых, этот вид топлива невозобновляемый. С каждым годом 
добыча углеводородов становится более трудоемкой и дорогостоящей. Во-вторых, 
технологии, которые используются при получении энергии из этого вида топлива, не могут 
удовлетворять природоохранным условиям, которые продиктованы современным 
пониманием экологической безопасности. 

Все виды энергообеспечения оказывают негативное влияние на окружающую среду, 
но сравнивая атомные электростанции с другими технологиями получения энергии можно 
сделать вывод, что они менее безопасны, экологичны и конкурентоспособны. 

В наши дни к атомной энергетике предъявляется множество требований. Основные из 
них - это безопасность, экономичность, утилизация наработанного в АЭС плутония и 
препятствование его распространения, а также конкурентоспособность.  

И всем этим требованиям российские АЭС удовлетворяют в полной мере. Об этом 
свидетельствуют многочисленные контракты российского правительства на строительство 
АЭС по всему миру.  

Одним из таких контрактов является строительство совместно с Китаем плавучих 
атомных электростанций (ПАТЭС). Контракт был подписан с российской стороны «Русатом 
Оверсиз» (отделение, входящее в состав концерна «Росатом» и продвигающее российские 
атомные технологии за рубежом) и с китайской компанией CNNC New Energy[1]. Проект 
плавучей атомной станции был получен из опыта и знаний, накопленными советскими и 
российскими учёными и инженерами, создававшими атомные установки для боевых и 
гражданских судов. ПАТЭС предназначена для работы в удалённых от централизованного 
электроснабжения районах. Весьма важный аргумент в пользу установки плавучих атомных 
станций – это модульное изготовление оборудования и его сборка в заводских условиях. То 
есть, нет необходимости в доставке в удалённые географические районы больших объёмов 
строительных материалов и рабочей силы. Также у ПАТЭС есть ещё одна важная 
особенность – комплекс способен производить не только электроэнергию, но и питьевую 
воду из морской воды. На фоне растущего дефицита пресной воды эта особенность 
позволяет ПАТЭС быть весьма востребованной. Помимо Китая, интерес к таким установкам 
уже проявили Катар, Малайзия, Индонезия и другие южные страны[2]. 

Помимо строительства инновационных проектов, Россия занимается сооружением 
проверенных временем и хорошо зарекомендовавших себя энергетических установок. К 
примеру, 21 декабря 2013 года в Хельсинки был подписан пакет документов, 
предусматривающий строительство АЭС «Ханхикиви-1». У «Росатома», совместно с 
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надзорным органом Финляндии, есть 10 лет на осуществление подготовительных работ, 
строительства станции и ввода её в эксплуатацию. Исходя из подписанного соглашения, 
первый пуск АЭС «Ханхикиви-1» будет произведён в 2020 году, а первый ток станция 
должна будет выдать 1 января 2024 года. Предварительная стоимость строительства будущей 
АЭС составила 6,5 миллиардов евро. Также 21 декабря был подписан ещё один договор о 
поставках ядерного топлива для будущей АЭС. Стоит отметить, что это первое соглашение о 
строительстве АЭС между Россией и Финляндией за последние 33 года[3]. 

14 января 2014 года в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-
министра Венгрии Виктора Орбана был заключён договор между Россией и Венгрией о 
строительстве двух новых энергоблоков АЭС «Пакш», расположенной в 100 километрах от 
Будапешта. Немаловажным фактом является то, что проект строительства энергоблоков был 
отдан «Росатому» без каких либо тендерных процедур. На сооружение АЭС Россия 
предоставит Венгрии кредит на 21 год в размере 10 миллиардов евро. Данная сумма покроет 
80% затрат на строительство. Генерация ядерной электроэнергии занимает существенную 
долю в энергобалансе страны и строительство новых энергоблоков на АЭС «Пакш» позволит 
Венгрии существенно укрепить свои позиции на европейском энергорынке[4]. 

Помимо дальнего зарубежья Россия ведёт активное сотрудничество в области 
атомной энергетики и с ближайшими соседями. Так, в конце мая 2014 года в Казахстане 
гендиректором «Росамтома» Сергеем Кириенко и председателем правления НАК 
«Казатомпром» Владимиром Школьником был подписан меморандум о взаимопонимании 
между двумя странами. В данном документе было отмечено, что стороны готовы 
сотрудничать при проектировании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации АЭС с ВВЭР на территории Казахстана. Начало строительства первой 
казахстанской атомной станции запланировано на 2018 год. Местом для новой АЭС станет 
либо территория бывшего ядерного полигона в Восточно-Казахстанской области, либо 
площадка на юго-западе возле города Актау. Стоит упомянуть, что строительство блока 
мощностью 1000 МВт составляет порядка пяти миллиардов долларов, но для Казахстана, 
возможно, цена будет несколько ниже. Помимо строительства АЭС, Россия и Казахстан 
имеют общий проект по разработке реактора ВБЭР-300[5]. 

В течении 2014 года Россия и Иран вели обсуждение параметров нового соглашения о 
сооружении АЭС «Бушер» и в результате данного соглашения 11 ноября 2014 года в Москве 
было принято решение о строительстве в Иране в ближайшие годы концерном «Росатом»  
Бушерской АЭС-2. Помимо строительства станции данный пакет документов 
предусматривает дальнейшее сотрудничество в эксплуатации АЭС. В настоящий момент 
первый блок пока единственной иранской атомной станции произвёл уже более 7 
миллиардов киловатт часов электроэнергии. Эксплуатацию блока производят местные 
специалисты, консультируемые российскими коллегами. При строительстве первой 
иранской АЭС «Росатому» пришлось интегрировать два проекта. В 70-е года прошлого века 
на этой площадке западногерманская компания Kraftwerk Union (подразделение Siemens) 
начала строить станцию и продвинулась довольно далеко, но после революции 1979 года 
ушла из Ирана. «Росатому» удалось адаптировать к своему проекту то, что осталось от 
немцев, - на этом настоял заказчик. И в результате, не смотря на сложную политическую 
ситуацию вокруг Ирана, АЭС «Бушер» была введена в строй и подключена к сети в сентябре 
2011 года. В перспективе планируется увеличение количества энергоблоков в Иране до 
восьми[6].  

Кроме партнёрства в Европе и Азии, Россия развивает сотрудничество и с другими 
регионами. Так, совсем недавно, 10 февраля во время визита в Египет президента России 
Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве АЭС в этой стране. Речь в 
данном соглашении идёт о сооружении АЭС с четырьмя энергоблоками. Также, по словам 
Владимира Путина, в перспективе речь идёт не только о строительстве отдельной АЭС, но и 
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о развитии атомной отрасли в Египте в целом. Помимо Египта обсуждается участие 
«Росатома» в других странах африканского континента. Рассматривается возможность 
сооружения энергоблоков в Нигерии и ЮАР, планируется строительство АЭС в Иордании. 
Для всех этих развивающихся стран очень важна обеспеченность в  надёжной и дешёвой 
электроэнергии[7]. 

Помимо сотрудничества с перечисленными государствами, Россия имеет совместную 
работу по строительству и эксплуатации АЭС в Турции, Белоруссии, Словакии и других 
странах. В настоящее время наша страна является лидером по строительству АЭС за 
рубежом. На её долю приходится 16%  рынка услуг в отрасли. 

Благодаря всем перечисленным проектам отрасль сможет заработать сразу на 
нескольких рынках. Сначала сооружая АЭС, после этого доход госкорпорации  принесет 
поставка топлива, а также рынок сервиса и сбыта электроэнергии.  

Вдобавок к материальному доходу российская атомная промышленность сможет 
получить огромный бесценный опыт. Даже, не смотря на сегодняшнюю сложную 
экономическую и политическую ситуацию вокруг страны, спрос на услуги, касающиеся 
атомной промышленности, растёт.  Наши ученые и инженеры уже смогли зарекомендовать 
себя как специалисты высокого уровня, а реализация этих проектов еще больше укрепит 
потребность в них и их услугах.   
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Исследование физико-химических свойств нанокомпозитных сред,-множеств 
связанных друг с другом частиц размером от единиц до сотен нанометров, - и их влияние на 
фотофизические процессы, дает возможность создания новых материалов с желаемыми 
физическими и химическими свойствами, поскольку характеристики наночастиц 
значительно отличаются от свойств объемных материалов [1]. Свойства нанокомпозитов 
сильно зависят от размеров и формы частиц и их объемной доли. В связи с этим, 
представляется актуальным исследование структур со связанным распределением частиц. 
Процессы переноса и фотофизических реакций в таких неупорядоченных структурах в 
отличие от евклидовых структур нелинейны. Это связано с тем, что топологическая 
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неупорядоченность гетерогенных сред не является абсолютной и связана с наличием 
характерных локальных областей с высокой плотностью взаимодействующих молекул – 
дислокаций. Эволюция дислокаций при определенных физических условиях, как правило, 
далеких от термодинамического равновесия, приводит к формированию фрактальных 
структур [2]. 

Для выяснения влияния структурной организации неоднородных матриц при разных 
типах начального распределения взаимодействующих частиц на кинетику дезактивации 
энергии электронного возбуждения в работе было проведено моделирование 
бимолекулярных взаимодействий с помощью программы «Кинетика» [3] для матриц с 
начальным хаотическим, мультифрактальным и кластерным распределением молекул 
донора, случайным распределением акцептора  при вероятности взаимодействия р =1 в 
диапазоне температур Т=213-273К. Степени покрытия поверхности молекулами обоих 
сортов задавались равными %4,021 == σσ . В этом случае возможен перенос энергии 
электронного возбуждения по донорной подсистеме до акта аннигиляции. На рисунке 1 
представлено влияние неоднородностей матрицы на кинетику протекающих фотопроцессов 
при переносе энергии электронного возбуждения. В матрицах с хаотическим распределением 
молекул наблюдается более быстрая кинетика аннигиляции при всех исследуемых 
температурах. С увеличением температуры скорость убыли частиц для всех типов 
начального распределения возрастает. Образование на поверхности микрокластеров 
приводит к локализации возбуждений в пределах кластера, а соответственно к замедлению 
кинетики аннигиляции (кривые 2,3 на рисунке 1), что хорошо согласуется с теорией 
перколяции [4].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Кинетика дезактивации энергии электронного возбуждения доноров для 
моделируемых матриц с различным типом начального распределения доноров 1 - 
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хаотическое; 2 - мультифрактальное; 3 – кластерное распределения: а) Т=213К, б) Т=237К, в) 
Т=273К 

 
 

Протекающие аннигиляционные взаимодействия стремятся сгладить локальные 
неоднородности, в результате матрица гомогенизируется, что подтверждается линейными 
временными зависимостями обратных концентраций молекул реагентов на дальневременных 
участках кинетических кривых. 

Проведенный в работе мультифрактальный анализ распределения частиц на разных 
временных интервалах показал, что процессы кластеризации протекают быстрее в матрицах, 
имеющих более высокую степень упорядоченности (таблица). 

Как видно из представленных в таблице данных, при хаотическом распределении 
реагентов по поверхности степень упорядоченности матрицы меньше, чем для матрицы с 
мультифрактальным и кластерным распределениями. По мере пространственного разделения 
реагентов в результате миграции энергии и аннигиляции взаимодействующих частиц, 
образования кластеров и равномерного заполнения ими моделируемой поверхности степень 
упорядоченности возрастает и достигает некоторого постоянного значения, 
соответствующего образованию на поверхности кластеров, фрактальная размерность 
которых с течением времени не меняется. Время образования устойчивых фрактальных 
кластеров зависит от характера начального распределения реагентов и особенностей 
структурной организации молекулярной матрицы на различных временных интервалах.  

Объяснить наблюдаемые изменения структурной организации матрицы 
возбужденных молекул с различной степенью начальной упорядоченности при миграции 
энергии и  

аннигиляции взаимодействующих частиц также можно, основываясь на принципах 
термодинамики открытых систем. 

Термодинамические условия образования фрактальных структур могут быть 
определены из анализа спектра обобщенных фрактальных размерностей Реньи )(qDq  
(рисунок 2). Применимость термодинамических характеристик матриц для определения 
фрактальных размерностей обоснована  тем, что все изменения в структурной организации 
молекулярной матрицы сопровождаются изменением энтропии системы.  

 
Таблица – 1. Изменение  значения параметра упорядоченности ∆  в результате 

миграции энергии электронного возбуждения и аннигиляции взаимодействующих частиц 
для матриц с различным типом начального распределения молекул донора. 

 
 
 

Т=213K 
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Как видно из рисунка 2 начальное распределение молекул донора практически не 
влияет на значения обобщенных фрактальных размерностей при q <0, когда распределение 
незанятых молекулами реагентов областей на моделируемой поверхности носит случайный 
характер. Соответственно, в начальный момент времени наиболее информативной о 
поверхностном распределении  реагентов является правая ветвь спектра обобщенных 
фрактальных размерностей ( q >0). Увеличение степени упорядоченности в распределении 
реагентов приводит к уменьшению обобщенных фрактальных размерностей qD . При этом 
значения обобщенных фрактальных размерностей qD  при q >0 для матриц с различным 
типом начального распределения совпадают. Это указывает на то, что фрактальные свойства 
матрицы в целом становятся не зависящими от начального распределения реагентов.   

 
 
 
 
 
 
 

       t  усл.ед  
Тип рас- 
пределения  

0 2000 4000 6000 8000 10000 

Хаотическо
е 

0,216 0,206 0,197 0,215 0,206 0,209 

Мультифрак
-тальное 

0,275 0,290 0,296 0,296 - - 

Кластерное 0,336 0,324 0,332 0,322 0,330 0,331 

Т=237К 
       t  усл.ед  
Тип рас- 
пределения  

0 2000 4000 6000 8000 10000 

Хаотическо
е 

0,21
6 

0,190 0,204 0,334 0,236 0,240 

Мультифрак
-тальное 

0,29
1 

0,352 0,364 0,379 0,382  

Кластерное 0,33
6 

0,338 0,340 0,339 0,340 0,354 

Т=273К 

      t  усл.ед  
 
Тип рас- 
пределения  

0 2000 4000 6000 8000 10000 

Хаотическо
е 

0,21
6 

0,219 0,241 0,267 0,257 0,286 

Мультифрак
-тальное 

0,24
7 

0,305 0,291 0,322 0,323 0,325 

Кластерное 0,33
6 

0,335 0,339 0,334 0,339 0,355 
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Рисунок 2 - Спектры обобщенных фрактальных размерностей Реньи )(qDq  при t =0 
усл.ед. а) Т=213К, б) Т=237К, в) Т=273К при разном типе начального распределения молекул 

донора: 1 – хаотическое; 2 – мультифрактальное; 3 – кластерное распределения 
 

В работе установлено, что кинетика аннигиляции замедляется при переходе от 
хаотического к кластерному распределению частиц донора в результате локализации 
возбуждения в пределах кластера. Перенос энергии и аннигиляционные взаимодействия 
приводят к образованию на поверхности устойчивых фрактальных кластеров с однородной 
пористостью и увеличению параметра упорядоченности, причем время упорядочивания 
зависит от начального распределения реагентов. На основе данных мультифрактальной 
параметризации исследуемой системы показано, что значения обобщенных фрактальных 
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размерностей зависят от числа образующих кластер связанных узлов, а наиболее резкое 
изменение обобщенных фрактальных размерностей наблюдается при хаотическом 
распределении взаимодействующих частиц.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШЛАГБАУМОМ НА БАЗЕ ВИДЕОАНАЛИТИКИ 

 
Сейсенбаева Г. С., Омарбекова Г. И. 

gulsaya-19@mail.ru 
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Караганда 

Научный руководитель – Амочаева Г. П. 
 

Видеосистема предназначена для автоматизированного определения наличия помех 
движению железнодорожного транспорта в рабочей зоне опытной зоны управляемого 
железнодорожного переезда. 

Видеосистема предназначена для функционирования в составе автоматизированной 
системы управления опытной зоны управляемого железнодорожного переезда в качестве 
источника информации о текущем состоянии железнодорожного переезда [1, 24 с]. 

Объектом является опытная зона управляемого железнодорожного переезда, 
включающая сам переезд, помещение дежурного по переезду и прилегающую территорию 
рисунок 1. 

Согласно данной схеме система видеоаналитика отслеживает автотранспорт, 
проезжающий через железнодорожный переезд [2].  

В случая остановки автотранспорта на переезде более, система включает 
заградительные светофоры для торможения локомотива. 

Система видеоаналитики состоит из двух серверных шкафов: 
- серверный шкаф 1, в данном шкафу установлены блоки питания IP–камер и серверов 

(рисунок 2); 
- видеосервер в комплекте с автоматизированным рабочим местом. 
 

mailto:gulsaya-19@mail.ru


376 

 

 
 

Рисунок 1. Кабельная схема системы видеоаналитики на переезде 840 км 
 
 

 
 

Рисунок 2.  Серверные шкафы 
Для видеосистемы существенными являются следующие зоны на объекте: 
а) рабочая зона переезда – открытое пространство, ограниченное линиями, 

идущими параллельно железнодорожным путям с внешней стороны, по обе стороны 
переезда на расстоянии 1 м от них, и линиями, идущими параллельно дорожному полотну, 
пересекающему железнодорожные пути, так же с внешней стороны, по обе стороны на 
расстоянии 1 м от границы полотна; 
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б) зона напольного оборудования существующей системы – область перед 
рабочей зоной, включающая в себя установленный на данный момент шлагбаум и 
переездной светофор; 

в) зона напольного оборудования опытной эксплуатации – открытое 
пространство, расположенное в стороне от рабочей зоны переезда и зоны напольного 
оборудования существующей системы, за помещением дежурного по переезду, в которой 
расположено оборудование опытной зоны; 

г) технологическая зона – шкаф с технологическим оборудованием системы 
управления переездом и прилегающая к нему территория. 

Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды 
Компоненты Видеосистемы эксплуатируются на объекте в следующих условиях: 
а) технические средства, являющиеся внешними источниками данных о 

состоянии железнодорожного переезда – эксплуатируются в условиях УХЛ1; 
б) технические средства, предназначенные для анализа поступающих данных, а 

также обеспечения информационного обмена – эксплуатируются в помещении класса У4.1. 
а) низкая освещенность в ночное время. Преимущественно, имеет место на 

участках, удаленных от крупных населенных пунктов. 
а) количество обрабатываемых цифровых телевизионных видеосигналов - не 

менее 4; 
б) глубина хранения архива видеорядов – не менее 300 часов непрерывной записи 

на канал; 
в) количество сигнальных входов – не менее 2; 
г) количество сигнальных выходов – не менее 3. 
Требования к характеристикам взаимосвязей Видеосистемы со смежными системами 

и способами обмена информацией. 
Видеосистема должна взаимодействовать с диспетчерским удаленным рабочим 

местом в автоматическом (отправка сообщений и видеоданных на основании логики 
обработки видеоаналитических событий) и автоматизированном (отправка результатов 
запросов, изменение состояния выходных сигналов по решению, принимаемому 
диспетчером) режимах с использованием сетевых протоколов семейства TCP/IP [3]. 

Все выше перечисленное является техническое требование к видеоаналитики 
применяемой для определения автотранспорта на переезде. Ниже приведен код программы, 
который определяет остановившейся автомобиль по алгоритму Беллмана-Форда [4, 5].  

Логика работы СВА приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Логика работы СВА 
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Результаты определения видеоаналитикой остановившего автотранспорта не переезде 
приведено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Фиксация видеоаналитикой автотранспорта 
 

Программа определяет остановившейся автотранспорт на переезде и выдает сигнал на 
заградительные светофоры. Но как видно имеет место и ложные срабатывания, вызванные 
большим потоком автотранспорта. Программа определяет автотранспорт, но борьба с 
ложными срабатываниями подразумевает использовать дополнительные технические 
средства. 
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В качестве матриц, в которые могут быть внедрены люминофоры, могут 

использоваться, например, самые разнообразные органические полимеры – 

http://www.kardmaster.ru/
mailto:Serikpaeva.1995@mail.ru
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полиметакрилаты, полиуретаны, полиамиды, полиимиды, полибензимидазолы и т.д. [1,2]. 
Однако, органические матрицы обладают рядом недостатков: низкой термической 
стабильностью, неоднородностью распределения молекул добавки в получаемом материале 
и, кроме того, они не позволяют синтезировать гибриды, в которых концентрация добавок 
была бы выше 1%. Решение этой проблемы связано с заменой органического полимера на 
неорганическую пористую матрицу SiO2, синтезируемую золь-гель методом, путем 
гидролиза тетраалкоксисиланов, с последующей поликонденсацией образующихся 
соединений [3]. Здесь монолитные неорганические гели формируются при низких 
температурах и превращаются в стекло без высокотемпературного процесса плавления. 
Благодаря этому процессу, могут быть получены при комнатной температуре гомогенные 
неорганические матрицы с заданными свойствами твердости, оптической прозрачности, 
химической стойкости, специальной пористости, и теплового сопротивления, в отличие от 
намного более высоких температур плавления, необходимых в производстве обычных 
неорганических стекол.  

Золь-гель процессы, как подразумевается из названия, включают эволюцию 
неорганической сети через формирование коллоидной суспензии (золь) и гелеобразования 
золя для формирования сети в неразрывной жидкой фазе (гель). Прекурсоры для синтеза 
этих коллоидов состоят из металла или металлоидного элемента, окруженного различными 
реактивными лигандами. Алкоксиды металлов являются наиболее популярными, потому что 
они легко реагируют с водой. Наиболее широко используются алкоксиды металлов, которые 
являются алкоксиланами, такие как тетраметоксилан (ТМОС) и тетраэтоксилан (ТЭОС). 
Однако, другие алкоксиды, такие как алюминаты, титанаты и бораты, также широко 
используются в золь-гель процессах, часто смешанные с ТМОС или ТЭОС. 

Однако характеристики и свойства отдельных золь-гель неорганических сетей 
связаны с рядом факторов, которые оказывают воздействие на скорость гидролиза и реакции 
конденсации, например: рН, температура и время реакции, концентрация реагентов, природа 
и концентрация катализаторов, H2O/Si молярное отношение (R), температура и время 
выдержки и сушки. Из вышеперечисленных факторов наиболее важными являются: рН, 
природа и концентрация катализатора, H2O/Si молярное отношение (R) и температура. 
Таким образом, контролируя эти факторы, можно изменять структуру и свойства золь-гель 
производных неорганических сетей в широком диапазоне.  

Гидролиз может происходить и без добавления внешних катализаторов, при их 
применении он протекает наиболее быстро и полно. В большинстве случаев используются 
минеральные кислоты (соляная HCl или азотная HNO3) и аммиак, однако применяются и 
другие катализаторы: уксусная кислота, КОН, амины, KF и HF. Кроме того, на скорость и 
степень реакции гидролиза наибольшее влияние оказывают сила и концентрация кислотного 
или основного катализатора. 

Золь-гель полимеризация включает в себя три стадии:  
1) полимеризация мономеров для получения частиц;  
2) рост частиц;  
3) соединение частиц в цепи, которые в жидкой среде удлиняются («разрастаются»), 

загустевая в гель. 
В данной работе синтез матриц осуществлялся с использованием золь-гель метода [4]. 

Были отработаны технологические приемы получения SiO2-матриц с необходимыми физико-
химическими характеристиками и заданными оптическими свойствами.  

Сам процесс получения SiO2-матриц матриц можно разделить на несколько стадий. 
На первой стадии проводили гидролиз тетраметоксисилана (ТМОС) в водно-спиртовом 
растворе в одном случае с кислотным катализатором (соляной HCl или азотной HNO3 
кислотой) и в другом  в качестве катализатора использовали водный раствор аммиака, т.е. 
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щелочной катализатор. При этом необходимо отметить, что механизмы протекания 
процессов гидролиза и конденсации различаются.  

Рассмотрим на примере получение золь-гель матриц с использование ТМОС. 
Соотношение исходных компонентов находились в пределах ТМОС: MetOH : H2O : H+/OH- 
= (1-3):(1-3):(2-4):(0,05-0,2). Потом проводили литье в пластиковую посуду разного размера и 
формы с последующей герметизацией. Процесс гелеобразования занимал от 20-24 часов. 
Созревание (область А, Рисунок 2) и сушка (область В, Рисунок  2) осуществлялись при 
температуре 40-50°С в течение 2-4 недель в сушильном шкафу в зависимости от 
первоначального объема образца, затем следовал высокотемпературный отжиг в 
кислородсодержащих среде (область С, Рисунок 2). В процессе сушки и прокаливания 
образцов потеря массы составила ~80-85%, которую определяли по разности масс до и после 
сушки и прокаливания матриц. Эти данные использовали при расчете начальных 
концентраций добавок, вводимых на стадии синтеза, чтобы не превысить порог 3 мас.%, в 
готовом материале, после которого, как показали эксперименты, происходит «расслаивания» 
матрицы. Так же были подобраны оптимальные условия отжига образцов золь-гель матриц: 
скорость нагрева и охлаждения 150°С/час, Тmax= 750°С, τ750°С = 3,5 часа (Рисунок 3).  

 
Рисунок 2 – Снижение массы образца в течение времени синтеза 

 
 

Рисунок 3 – Режим отжига образцов 
 
Разработана методика золь-гель синтеза высокопористых матриц на основе диоксида 

кремния SiO2, исследованы их физико-химические характеристики. Получены матрицы с 
внедренными органическими и неорганическими люминофорами. Установлено, что введение 
ионов и нанокристаллов возможно только в пределах единиц массовых процентов, а 
органические люминофоры могут сорбироваться в порах матрицы  в высоких (до 30 мас.%) 
концентрациях.  

 

 



381 

 

Список использованных источников 
1. Kononets N.V., Seminko V.V., Aslanov A., Masalov A.A., Malyukin Yu.V.. 

Temperature dependence of luminescence of ZnSe nanocrystals in pores of SiO2 matrices // IV 
International Conference for Young Scientists LOW TEMPERATURE PHYSICS (ICYS–LTP–
2013), 3-7 June 2013, Kharkiv, Ukraine. – P. 121. 

2.  Malyukin Yu.V., Gnap B., Yefimova S., Rekalo A., Sorokin A.. Fractal Enhancement of 
EET in Nanovolumes of Various Structures // Book of abstracts of the Fourth «International 
Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM-2013)». – Gdańsk 
(Poland), 2013. – P. 51. 

3.  Kononets N., Seminko V., Aslanov A., Masalov A., Malyukin Yu. Luminescence 
properties of ZnSe nanocrystals obtained in pores of silica matrix // Book of abstracts of the Fourth 
«International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM-2013)». – 
Gdańsk (Poland), 2013. – P.46. 

4. Гнап Б.А., Беспалова И.И., Ефимова С.Л., Сорокин А.В. Формирование эксимеров 
цианинового красителя в нанопористых SiO2 матрицах // Школа-семинар 
«Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации ионизирующего излучения», 
15-18 сентября 2013, Харьков, Украина. – С. 34. 

 
 
УДК 53.06 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ 

 
Смирнов А.С., Понер  М.В., Хорохорин Д.М. 

d-ch@sibmail.com 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

Научные руководители: доцент Степанов Б.П. старший преподаватель Годовых А.В. 
 

На любом ядерном объекте всегда существует система физической защиты. Система 
видеонаблюдения является частью комплекса инженерно-технических средств физической 
защиты [1]. Существует возможность в совершенствовании системы видеонаблюдения путем 
использования определенных алгоритмов и применение тепловизионных камер. 

 Эффективность любой технической системы отражает ее способность к выполнению 
своей функции [2]. В частности эффективность системы видеоконтроля можно 
охарактеризовать, как способность системы обнаруживать и способствовать тем самым 
невозможности несанкционированных действий нарушителя в рамках проектной угрозы. 

Реализация процесса видеоконтроля рассматривается как анализ каждого отдельного 
кадра.[3] В существующих системах это чаще всего происходит при помощи специального 
программного обеспечения и установки видеокамер с повышенными техническими 
характеристиками. 

В настоящее время все чаще используют тепловизионные камеры. Они идеально 
подходят для обнаружения людей, объектов и происшествий в темноте и в других сложных 
условиях. 

Тепловизионные камеры работают в инфракрасном диапазоне электромагнитного 
спектра (примерно 0,9-14 мкм), что позволяют получить изображение независимо от 
освещенности. На дисплей оператору выводиться изображение уже в видимом диапазоне 
показывающее картину распределения температурных полей.[4] 

Так как инфракрасное излучение испускается всеми объектами, имеющими 
температуру, это позволяет «видеть» окружающую среду и без видимого света. Таким 
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образом, тепловизионные камеры не требуют дополнительных источников света, 
потребляющих энергию, создающих тени и выдающих свое местонахождение. 

В работе рассматриваются вопросы построения системы видеонаблюдения на основе 
совместного применения цифровых и тепловизионных камер, работающих под управлением 
программного комплекса (ПК) «Интеллект». Была разработана и реализована учебная 
система видеонаблюдения. 

ПК «Интеллект» предназначен для создания комплексов систем безопасности любого 
масштаба. Его программное обеспечение рассматривает и реализует  алгоритмы анализа 
кадров. Также система обладает всеми преимуществами построения распределенной 
системы видеонаблюдения с возможностью использования различных регулируемых и 
настраиваемых функций.  

Согласно техническому описанию распределенная система видеонаблюдения 
позволяет осуществить [6]: 

− удаленный мониторинг и администрирование; 
− возможность использования практически неограниченного количества 

видеосерверов и видеокамер; 
− возможность установки любого количества рабочих мест (локальных и 

удаленных); 
− возможность построения интегрированной системы видеонаблюдения. 
Основной функцией программного комплекса «Интеллект», предоставляющей 

наибольшую важность для представляемой работы, является функция видеонаблюдения. 
Функция видеонаблюдения включает в себя [7]: 

− одновременный вывод на монитор видеонаблюдения изображений, поступающих 
от тепловизионной и сетевой видеокамер 

− приоритетный вывод видеоизображений от тревожных или активных видеокамер; 
− цветовая индикация состояния окна видеонаблюдения (видеокамеры) с 

отображением состояний: «На охране», «Тревожная», «Запись» и т.д. 
− запись, просмотр видеоизображений по тревоге или по запросу оператора с 

предысторией (предзаписью); 
− видеонаблюдение с использованием Web-интерфейса; 
− просмотр видеоинформации, поступающей со всех входящих в систему серверов, 

на всех рабочих местах с использованием коммуникационной среды TCP/IP; 
− просмотр видеозаписей с возможностью поиска в архивах по времени, событию, 

видеокамере; 
− обработка видеоизображения: цифровое увеличение, контрастирование, 

фокусировка, динамическое оконтуривание. 
При подключении к системе видеонаблюдения тепловизионной камеры повышенной 

чувствительности задаётся сцена наблюдения, температура фона окружающей среды, а 
также температура человеческого тела либо контролируемого объекта. Таким образом, 
оператор сразу может получать информацию о количестве нарушителей на расстоянии до 
2000 метров, если наблюдение осуществляется на открытой местности. 

При этом система «Интеллект» с помощью камеры высокой чёткости в 
автоматическом режиме, с помощью эффекта «параллакс движения» может производить 
захват лица и сопоставление его с имеющейся базой данных. Если система имеет доступ в 
интернет, возможна реализация сохранения полезных данных в онлайн хранилище или, как 
чаще называют, в «облаке».  

В случае несовпадения будет подан сигнал тревоги на пульт управления, таким 
образом, в случае проникновения нарушителя существенно сократиться время реагирования. 
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В работе установлено, что при использовании в системе видеонаблюдения 
тепловизионной камеры, системы безопасности становятся более эффективной в условиях 
ограниченной видимости, а значит, увеличивается вероятность обнаружения нарушителя. 

Создание системы видеонаблюдения основанной на программном комплексе 
«Интеллект» и технических средств как тепловизионные камеры наряду с обычными 
видеокамерами, позволило существенно снизить риски не обнаружения проникновения 
нарушителя. Риски существующие на сегодняшний день в других системах 
видеонаблюдения: 

- человеческий фактор (усталость оператора, что существенно снижает его 
работоспособность); 

-возможность ослепления видеокамеры, что сводит к минимуму возможность 
обнаружения нарушителя; 

-работа в  неблагоприятных условиях (снег, дождь, туман и т.д.); 
- невозможность обнаружения на дальних дистанциях. 
Специализированное программное обеспечение анализирует каждый кадр, 

полученный с помощью видеокамер. Благодаря этому у нарушителя уменьшается  
вероятность остаться незамеченным даже при использовании им скрытых возможностей по 
совершению несанкционированных действий, уменьшается вероятность ошибки оператора. 

Механика анализа координат объекта заключается в сопоставлении двух кадров, и 
расстояние до объекта здесь рассчитывается (подобные треугольники), и выглядит 

так: .  
А координаты, соответственно таким образом:  

. 
Здесь w и h — ширина и высота картинки, они нам известны, f — фокусное 

расстояние камеры (расстояние от центра камеры до поверхности ее экрана), и B — камеры 
же шаг. Стоит обратить внимание, на расположение осей, когда Z направлена вверх — у нас 
Z смотрит «вглубь» экрана, а X и Y — соответственно, направлены по ширине и высоте 
картинки. 

Если подставить Z в формулу для X выше, то можно увидеть, что X от фокусного 
расстояния вообще не зависит, поэтому разные его значения буду менять только глубину — 
«вытягивать» или «сплющивать» нашу сцену. Визуально — не очень приятно, но опять же, 
для алгоритма классификации — совершенно все равно. 

Принимаем, что движение камеры происходит плавно, и расстояние между двумя 
соседними примерно одинаковое.  

Однако остаются трудности при использовании средств видеонаблюдения в условиях 
ограниченной видимости или других сложных условиях таких как:  

− атмосферные осадки (снег, дождь); 
− попадание в кадр птиц и зверей; 
− засветка объектива; 
− неравномерная освещенность периметра в ночное время. 
В основе анализа кадра тепловизора лежит матричный способ обработки кадра.  

Метод основан на одном из базовых свойств сигнала яркости – разрывности.  
Наиболее общим способом поиска разрывов является обработка изображения с 

помощью скользящей маски, называемой также фильтром, ядром, окном или шаблоном, 
которая представляет собой некую квадратную матрицу, соответствующую указанной 
группе пикселей исходного изображения. Элементы матрицы принято 
называть коэффициентами. Оперирование такой матрицей в каких-либо локальных 
преобразованиях называется фильтрацией или пространственной фильтрацией. 
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Процесс основан на простом перемещении маски фильтра от точки к точке 
изображения; в каждой точке (x,y) отклик фильтра вычисляется с использованием 
предварительно заданных связей. В случае линейной пространственной фильтрации отклик 
задается суммой произведения коэффициентов фильтра на соответствующие значения 
пикселей в области, покрытой маской фильтра. Для маски 3х3 элемента результат (отклик) R 
линейной фильтрации в точке (x,y) изображения составит:  

 (1.1) 
что, как видно, есть сумма произведений коэффициентов маски на значения пикселей 

непосредственно под маской. В частности заметим, что коэффициент w(0,0) стоит при 
значении f(x,y), указывая тем самым, что маска центрирована в точке (x,y).  

При обнаружении перепадов яркости используются дискретные аналоги производных 
первого и второго порядка. Для простоты изложения будут рассмотрены одномерные 
производные. 

Первая производная одномерной функции f(x) определяется как разность значений 
соседних элементов: 

    (1.2) 
Здесь использована запись в виде частной производной для того, чтобы сохранить те 

же обозначения в случае двух переменных f(x,y), где придется иметь дело с частными 
производными по двум пространственным осям. Использование частной производной не 
меняет существа рассмотрения. 

Аналогично, вторая производная определяется как разность соседних значений 
первой производной: 

 (1.3) 
Вычисление первой производной цифрового изображения основано на различных 

дискретных приближениях двумерного градиента. По определению, градиент 
изображения f(x,y) в точке (x,y) — это вектор [5]: 

 (1.4) 
Направление вектора градиента совпадает с направлением максимальной скорости 

изменения функции f в точке (x,y) [5]. 
Важную роль при обнаружении контуров играет модуль этого вектора, который 

обозначается ∇f и равен 

 (1.5) 
Эта величина равна значению максимальной скорости изменения функции f в 

точке (x,y), причем максимум достигается в направлении вектора ∇f. Величину ∇f также 
часто называют градиентом.  

Направление вектора градиента также является важной характеристикой. 
Обозначим α(x,y) угол между направлением вектора ∇f в точке (x,y) и осью x. Как известно 
из математического анализа  

 (1.6) 
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Отсюда можно найти направление контура в точке (x,y), которое перпендикулярно 
направлению вектора градиента в этой точке. А вычислить градиент изображения можно, 
вычислив величины частных производных  для каждой точки. 

 
Список использованных источников 

1. Постановлений Правительства РФ от 19.07.2007 № 456 «Об утверждении правил 
физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов». 

2. ГОСТ 52860-2007 «Технические средства физической защиты. Общие 
технические требования». 

3. Герман Кругль Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии 
аналогового и цифрового CCTV. Секьюрити Фокус. 2013. С 143 

4. Алексеенко В. Н. Современная концепция комплексной защиты. Технические 
средства защиты. М.: МИФИ, 2007 

5. Р. Гонсалес, Р. Вудс Цифровая обработка изображений — М: Техносфера, 2005 – 
1007с 

6. Программный комплекс «Интеллект» Руководство Оператора. Версия 3.1.7. 
Москва 2012 

7. Программный комплекс «Интеллект» Руководство Администратора. Версия 3.1.7. 
Москва 2012. 

 
 
УДК 538.971 

AB-INITIO РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ОКСИДА ЦИНКА С 
ПРИМЕСЬЮ СУРЬМЫ 

 
Сокабаева Айгерим Шариповна, Ерболатова Гулистан Жандильдаевна,  

Усеинов Абай Бакытжанович 
ai-kerim1992@bk.ru 

Магистрант кафедры ОиТФ, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – А.Т. Акылбеков 

 
Введение 
Известно, что оксид цинка (ZnO) является типичным широкощелевым 

полупроводником (3.44 эВ) с большой энергией связи экситона 60 мэВ при нормальных 
условиях [1]. В последнее время, кристалл ZnO привлек много внимания благодаря 
возможности его потенциального использования в оптоэлектронике, в таких устройствах как 
коротковолновые лазерные диоды, электроды солнечных батарей, химические и 
биологические детекторы [2,3]. Также известно, что ZnO обладает проводимостью n-типа, 
которая возникает в результате непреднамеренного допирования водородосодержащими 
примесями вместе с выращиванием кристалла [4]. Напротив, создание высококачественных 
кристаллов p-типа ZnO является серьезной проблемой, связанной главным образом с плохой 
растворимостью акцепторной примеси и сильной компенсацией электронных свойств от 
возникновения собственных дефектов, таких как междоузельный цинк (Zni) и кислородные 
вакансии (VO). Кроме того, увеличение концентрации акцепторов параллельно ведет к 
увеличению сорбции водорода, в результате чего происходит так называемая пассивация, т.е. 
«гашение» свойств одной примеси другой [5]. Однако имеются экспериментальные и 
теоретические работы, в которых показано, что есть возможность создания ZnO р-типа (p-
ZnO), если заменить в узле кристаллической решетки атом кислорода O элементами V 
группы таблицы Менделеева, такими как азот (N), фосфор (P), мышьяк (As), и сурьма (Sb). 
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Как нам известно, исследования по получению низкорезистивного ZnO р-типа имеют 
большие трудности. 

На сегодняшний день, изучение p-ZnO ведется с точки зрения понимания каким 
образом создать хорошие образцы p-ZnO. Некоторые научные группы сообщили об 
успешном синтезировании ZnO, допированного N [6]. В [7] экспериментально наблюдали 
малое сопротивление (2Ω·cм) и высокую концентрацию дырок (4·1019 см-3) в комнатных 
условиях. Теоретически, исследование влияния примеси на электронные свойства было 
проведено Ямомото с сотрудниками [8], которые использовали ab-initio методы теории 
функционала плотности. С другой стороны, имеются ряд работ по исследованию таких 
примесей как P, As, и Sb [9]. Как оказалось, допирование Sb является довольно трудной 
задачей за счет большой разницы ионного радиуса Sb и O, а также расположения глубокого 
акцепторного уровня дефекта в запрещенной зоне. В результате, было проведено 
сравнительно немного экспериментальных и теоретических работ и поэтому механизм 
связывания Sb в объеме ZnO и характер его влияния на электронное строение ZnO остается 
пока неясным. 

В настоящей работе проведены ab initio расчеты ZnO допированного Sb. Электронная 
энергетика анализируется в термах полной плотности состояния и в проекции на атомные 
орбитали. Дополнительно дается анализ распределения заряда между внедренным атомом Sb 
и кристаллической решеткой ZnO. Основными рассматриваемыми вопросами в работе стали: 
1) Исследование энергетики образования Sb в ZnO; 2) Влияние Sb на электронные свойства 
ZnO; 3) природа химической связи меду примесным атомом Sb и кристаллом ZnO. 

Модель и метод расчета. 
Для решения задачи перераспределения заряда, энергетики поверхности были 

выполнены ab initio расчеты в приближении линейных комбинаций атомных орбиталей 
(ЛКАО) с использованием нелокального обменно-корреляционного функционала PBE0. Все 
расчеты выполнены в программе Crystal2009 [10]. Для описания атомных орбиталей 
неприводимых атомов были выбраны следующие базисные наборы функций типа Гаусса: 8-
411d1G [11] для кислорода, 86-411d31G [11] для цинка и Sb_DURAND-21d1G_causa_1991 
[12] для атома сурьмы. В расчетах самосогласования (SCF) для кулоновских и обменных 
интегралов были выбраны следующие пределы точности 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-14. 
Эффективные заряды атомов на чистой поверхности и с примесью были рассчитаны с 
помощью анализа заселенности по Малликену. Интегрирование зоны Бриллюэна обратного 
пространства выполнено с сеткой Пэка-Монхорста – 3×3×2. 

Для подтверждения надежности используемого метода расчета были проведены 
расчеты структурных и других параметров объемного ZnO, которые показаны в таблице 1 
вместе с аналогичными расчетными и экспериментальными данными. Полученные 
параметры решетки немного переоценены в сравнении с экспериментальными данными (≈ 
1%). Для значения ширины запрещенной зоны ошибка составила ≈ 3.6%. 

 
Таблица 1. Параметры решетки – a, c; q(Zn), q(O) – заряды на ионах Zn и O; Eg – 

ширина запрещенной зоны 
 

Параметр PBE0 B3LYP  DFT Эксперимент 
a, Å 3.274 3.278 3.249  3.242 
c, Å 5.267 5.287 5.203  5.18 
q(Zn), e 1.00 - - - 
q(O), e -1.00 - - - 
Eg (eV) 3.57 3.38 3.18  3.44  
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Для дефектной системы была посчитана энергия образования, которая определялась 
как: 

SbZnOZnOSb
f EEEE −−= / ,                                          (1) 

где ZnOSbE /  - энергия супрерячейки ZnO с водородом; ZnOE  - энергия чистой 
суперячейки ZnO; SbE  - энергия изолированного атома сурьмы в основном состоянии. 

В принятой модели были выполнены расчеты оптимизации кристаллической 
структуры (рис. 1).  

 

 а) b) c) 
 
Рисунок 1. Схема a) идеальной объемной (2х2х2) суперячейки ZnO; b) с атомом Sb в 

междоузлии; c) с атомом Sb в вакансии кислорода. 
 
Результаты и их анализ 
Энергии образования Ef сурьмы в междоузельном положении и в вакансии кислорода 

3,625, 7,843 эВ, соответственно. Очевидно, что энергия образования Sb в междоузлии и в 
вакансии кислорода меньше, чем в вакансии цинка (3.014 эВ). Таким образом, в случае 
допирования примесью Sb оксида цинка, ионы Sb предпочтительно будут занимать 
междоузельное положение и вакансии кислорода, что находится в согласии с 
экспериментальными результатами [13], энергия образования Sb в вакансии цинка 
значительно выше и поэтому такая структура не может быть сформирована. Мы не будем 
рассматривать ее в дальнейшем. 

Для того чтобы показать влияние примеси Sb на электронные и оптические свойства 
ZnO были рассчитаны полная плотность состояния для идеального кристалла и с примесью 
Sb в двух положениях (рис. 2). На рис. 2 (б) видна узкая примесная полоса в запрещенной 
зоне. Дырки в данной полосе локализованы за счет отталкивания и образуют акцепторный 
уровень в середине запрещенной зоны. В случае Sb расположенного в междоузельном 
положении, мы видим, что появляются дополнительные максимумы вблизи уровня Ферми. 
Один с шириной около 2.0 эВ расположен на нижней части валентной зоны, другой с 
шириной  около 1.2 эВ лежит выше -15 эВ. Акцепторный уровень, связанный с  примесью Sb 
в междоузельном положении, появляется вблизи уровня Ферми, который приводит к 
эффекту сильной самокомпенсации. Это основная трудность в изготовлении 
высококачественного кристалла ZnO р-типа для случая расположения примеси Sb в 
междоузлии. 
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Рисунок 2. Полная плотность состояния а) идеальный ZnO; b) ZnO с примесью Sb в 

вакансии O; с) Sb в междоузлии ZnO 
 

На рис. 3 показаны карты разностной электронной  плотности для нелегированного 
ZnO, с примесью Sb в вакансии кислорода и с примесью Sb междоузельном положении,. 
Карта разностной плотности построена вдоль плоскости x-z, содержащая атомы Zn, O и Sb. 
Для нелегированного ZnO (рис. 4 а) видно, что ZnO является сильно ионным кристаллом, а 
химическая связь представлена сильной гибридизацией 2р-состояния кислорода и 3d-
состояния цинка. Zn-Zn связи имеют более однородное распределение заряда, что указывает 
на металлический характер связи. В результате можно сказать, что ZnO является смешанным 
ионно-ковалентным кристаллом, в котором преобладает ионная составляющая. 

Рисунок 3 (b) видно, что валентные электроны, введенные примесью Sb не 
локализуется на трех ближайших Zn. Электронное облако атомов Sb перемещается в 
направлении их ближайших соседних атомов Zn, указывая, что оно не является ковалентно 
связанным. С другой стороны, в случае Sb на междоузлии (рис. 3 с), электронный заряд 
изменяет свою форму значительно, также появляется небольшое взаимодействие меду 
атомами Sb и О, что находится в хорошем согласии результатами анализа плотности 
состояния. Это означает, что основной вклад в р-типа проводимость ZnO производит 
примесь Sb. 

 

 
Рисунок 3. Карта разностной электронной плотности а) идеальный ZnO; b) ZnO с 

примесью Sb в вакансии O; с) Sb в междоузлии ZnO. Атомы кислорода (серые), атомы цинка 
(белые), атомы Sb (черные). 

Выводы 
В данной работе были проведены ab-initio расчеты с использованием гибридного 

обменно-корреляционного функционала PBE0. Показаны результаты расчета энергии 
образования примеси Sb, плотности состояния и построены карты разностной электронной 
плотности. Из-за введения примеси Sb, уровень Ферми смещается в более 
низкоэнергетическое состояние, а система характеризуется как вырожденный 
полупроводник р-типа. В случае расположения атома Sb в вакансии кислорода, узкая полоса 
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примеси Sb появляется вблизи уровня Ферми и дырки локализованы за счет отталкивания в 
узкой дефектной полосе. Для Sb в междоузлии, дефектный уровень Sb расширяется, и 
появляются донорные уровни вблизи дна зоны проводимости. Это приводит к эффекту 
сильной самокомпенсации. Таким образом, необходимо проведение дальнейших 
экспериментальных работ для анализа с теоретическими расчетами. 
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Наиболее характерные и широко распространенные загрязнители сточных вод 
промышленных предприятий - нефтепродукта. нефтепродукты принадлежат к числу десяти 
наиболее опасных загрязнителей окружающей среды вследствие их высокой токсичности. 
Под понятием «нефтепродукты» подразумевается неидентифицированная группа 
углеводородов нефти, мазута, керосина, масел и их смесей. Эти соединения могут 
находиться в растворах в эмульгированном или растворенном виде или образовывать на 
поверхности водной фазы плавающий слой. Для локальной очистки сточных вод от 
токсичных биологически  жестких органических веществ, т.е. трудно поддающихся 

http://www.crystal.unito.it/
mailto:aika_telemisova@mail.ru
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бактериальной атаке используют адсорбционную очистку. Этот метод также применяют 
при так называемой независимой технологии (от биохимической) физико-химической 
очистки.  

Целью данной работы является  процесс исследование  и разработывание 
методологических основ очистки сточных вод от нефтепродуктов с помощью сорбционных 
материалов для конкретных процессов, повышение сорбционной способности  позволяющих 
резко снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.  

Задача:  
• проанализировать состояние проблемы этим методом;  
• исследовать влияние различных факторов на уровень воздействия 

рассматриваемых производств на окружающую среду;  
• провести экспериментальную проверку эффективности очистки с помощью 

сорбентов.  
• изучение физико-механических свойств и структуры материалов  
Сорбционные процессы — это физико-химические процессы поглощения газов и 

жидкостей или растворенных в жидкости веществ твердыми телами или другими 
жидкостями. Различают два основных типа сорбционных процессов: абсорбцию и 
адсорбцию. При абсорбции поглощаемое вещество улавливается всем объемом поглотителя, 
при адсорбции — только поверхностью. Способность удерживать на поверхности молекулы 
газов и жидкостей — адсорбировать их — зависит от свойств твердого тела, размеров его 
частиц, а также наличия на поверхности мельчайших пор и капилляров. По этим признакам и 
подбирают адсорбенты. В большинстве случаев механическая очистка служит первой 
ступенью очистки сточных вод, после чего используются методы более глубокой очистки, 
как правило, физико-химические. 

Методы очистки сточных вод от нефтепродуктов  
К ним относятся методы коагуляционной, флотационной и сорбционной очистки 

воды.  
Коагуляционный метод – процесс укрупнения эмульгированных частиц в результате 

их взаимодействия и объединения в агрегаты. При очистке сточных вод от нефти и 
нефтепродуктов наибольшее практическое применение нашла химическая коагуляция. Она 
происходит под влиянием химических реагентов – коагулянтов.  

 Флотационный метод является наиболее часто применяемым методом очистки 
воды от нефти и нефтепродуктов. При флотационной очистке стоков потоки жидкости и 
воздуха движутся в одном направлении, что способствует агрегированию частицы с 
воздухом. С целью увеличения степени притяжения между пузырьками воздуха и 
эмульгированными нефтепродуктами часто используют различные добавки ПАВ, 
постепенно удаляют из стоков флотошлам, который является смесью ПАВ с 
нефтепродуктами.  

 Сорбционный метод очистки сточных вод применяется для глубокой очистки 
воды от тонкоэмульгированных и растворенных нефтепродуктов. Преимуществами метода 
являются возможность сорбции вещ 

еств 15многокомпонентных смесей, высокая эффективность очистки. 
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Рис. 1 - Выбор методики очистки сточных вод в зависимости от состояния 

нефтепродуктов 
 
На рисунке 1.1 представлены результаты исследования состояния нефтепродуктов в 

сточных водах и выбор метода очистки сточных вод.Области эффективного применения 
различных методов очистки характеризуются различием состояния нефтепродуктов в 
сточных водах. 

Физико-химические методы очистки нефтесодержащих сточных вод. Адсорбция.  
Адсорбция - это практически единственный метод, позволяющий очищать сточные 

воды от нефтепродуктов до любого требуемого уровня без внесения в воду каких-либо 
вторичных загрязнений. 
           В качестве адсорбентов загрязняющих стоки агентов применяют природные и 
искусственные пористые материалы. Пористые сорбенты имеют низкую механическую 
прочность. Потери сорбентов за один цикл на истирание или промывку достигают 0,1-2%, 
учитывая это, а также стоимость сорбентов, большое значение имеет регенерация сорбентов 
и возможность их многократного использования в аппаратах водоочистки. 
Существуют три основных метода регенерации сорбентов: химический (обработка 
растворами реагентов - применяется редко), низкотемпературный (обработка с паром - 
эффективен для извлечения низкомолекулярных нефтепродуктов) и термический (десорбция 
высококипящих соединений парогазовыми смесями). Термическая регенерация может быть 
проведена в барабанных печах, многоподовых (используемых в основном за рубежом) и в 
печах с кипящим слоем.  

Методы выполнения лабораторных сорбционных исследований  Характеристика 
сорбционного материала применяемая во время эксперимента 

Мною была проведена исследования по возможности применения пористого 
материала-шамот. Шамотный кирпич- огнеупорный, прочный материал, которую получают с 
помощью обжига специальных мельницах, чтобы получить шамот молотый, а затем вводят 
остальную массу.Зерновой состав материала оказывает огромное влияние на термоемкость, 
газопроницаемость, прочность, шлакоустойчивость и пористость изделий. Чем больше 
фракция зерен, тем пористей получится изделие. Состав шамотного кирпича: 70%  шамотной 
глины, остальные 30 %-коксовый и графитный порошки. В химический состав шамота 
входят такие элементы: 42%- Al2 O3, 0,5%-TiO2, 0.15%-Na2 O, 0.1%-Fe2O3, 0.16%-CaO, 0,7%-
K2O. Обладает большой теплоемкостью, а также значительной тепловой инерцией.  

Основными преимуществами шамотных изделий являются термостойкость (до 18000 

С), долговечность, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, прочность, 
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морозоустойчивость. К примеру кирпич из такого материала способент перенести 25-30 
циклов замораживания-оттаивания. В отличие от гипса или бетона кирпич не выцветает. 
Объемную массу и плотность шамота можно определить при обычной температуре. Эти 
свойства влияют на показатели огнеупорных материалов под воздействием высоких 
температур. Это важнейшие качественные показатели для огнеупорных шамотных изделий.  

 В связи с этим  в качестве сорбционного материала для очистки 
нефтесодержащих сточных применили шамотный кирпич.  

 
   

 
Рис.2-Сорбционный материал- шамот 

 

  
 

Рис.3-Поглащение воды                      Рис.4-Поглащение масло 
 

С целью изучения сорбционных характеристик сорбента, мною было проведено 
исследование по возможности применения, в качестве сорбционного материала для очистки 
нефтесодержащих сточных вод. Для изучения адсорбционной активности по отношению к 
нефтепродуктам/маслом был использован пористый материал, сорбент- шамот, 100 мл 
чистое масло , 100мл вода.  

В начале данного эксперимента, была проверка на поглащяемость  воды в пористый 
материал-шамот. В шамот капали пипеткой воду, вода сразу  же поглатилось в шамот . Затем 
была проверка на поглащяемость  масло в пористый материал-шамот, масло капали 
пипеткой в шамот, спустя несколько секунд масло тоже  поглатилось в пористый материал. 
После этого была проверка раствора воды и масло. В колбу наливали 100 мл воду, затем 20 
мл чистого масло. После этого в эту же колбу бросили шамот, затем проверяли на 
смачиваемость материала.  В этот раз результат показал, что масло которое была на 
поверхности при сбросе шамота, тоже поглатилось в этот пористый материал. В результате 
было определено гидрофобность сорбционного материала. Из этих всех исследований при 
отдельном смачивании воды , масло и при растворе масло и воды для изучения  сорбционной 
активности, было определено гифрофобность сорбционного материала.  

Исследование возможности  регенерации сорбентов и исследование на 
гидрофобность      полученного материала во время процесса- пиролиз  

 Методы регенерации подразделяются на химические и термические.  
Химическая регенерация – обработка сорбента жидкими или газообразными 

органическими или неорганическими реагентами. Низкотемпературная термическая 
регенерация – обработка сорбента паром или газом при температуре 100-4000С. 
Высокотемпературная регенерация проводится в условиях, приближенных к технологии 
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получения сорбента, при этом не только восстанавливается сорбент, но и ликвидируется 
сорбат.  

Цель регенераций заключается в восстановлении поглащающей способности 
сорбента.Методы восстановления зависят от того, предполагается ли утилизация, т.е. 
дальнейшие использование удаляемого сорбата, либо допускается его разрушение( 
деструкция). В данном эксперименте исследуемый метод регенераций –низкотемпературная 
термическая регенерация.Чтобы исследовать этот метод,  мы сделали процесс- пиролиз.  

 
  
Рис. 5. Смачивание пористого материала в растворе воды и масло  
Пиролиз - термическое разложение органических и многих неорганических 

соединений разложение органических природных соединений при недостатке кислорода 
(древесины, нефтепродуктов и прочего). В более широком смысле — разложение любых 
соединений на составляющие менее тяжёлые молекулы, или элементы под действием 
повышения температуры 

В  самом начале данного эксперимента сорбционный материал-шамот смачивали 
чистым маслом, затем положили в реактор, затем этот реактор положили в печь. До нагрева 
этой печи в  течений 5 мин продували камеру аргоном, чтобы внутри камеры не было 
воздуха. Установили температуру нагрева до 4900 С.Чтобы в камеру не попадал воздух, 
подавали ток через регулятор. Нагрев был 25 мин. Затем установили время выдержки на 30 
мин. Выдержка продолжалась до температуры 5100 С. Выдержка продолжалось до 
максимального установленного времени. Когда дошло до максимального времени 
температура была 5100С. Затем  печь автоматический выключился и происходило 
охлаждение. Охлаждение происходило до 1400С в течений 3 часов 20 мин. Этого было 
достаточно для того чтобы печь охладилось.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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Рис.6- Проверка сорбирующего материала на гидрофобность после процесса-пиролиз  

 
Цель регенераций заключается в восстановлении поглащающей способности 

сорбента.Методы восстановления зависят от того, предполагается ли утилизация, т.е. 
дальнейшие использование удаляемого сорбата, либо допускается его разрушение               
(деструкция).  

В данном эксперименте исследуемый метод регенераций –низкотемпературная 
термическая регенерация. Данный наш материал оказался гидрофобным материалом, это 
может привезти к тому, что в дальнейшим мы можем применять его для очистки различных 
фракций нефти, масел и других веществ. 
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В последние годы нанотехнологии получили бурное развитие и встречаются в жизни 

простого обывателя. Очень часто можно слышать приставку «нано» перед самыми 
различными терминами. Тем не менее, в любом случае такая приставка указывает на размер 
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порядка  метра. Не вооруженным глазом человек способен видеть микрочастицы, 
размером не меньше  метра, то есть не может отличить обьекты друг от друга, если они 
будут меньше 0,1-0,3 мм.  

Целью данной статьи является изучение спектра современых систем САПР, которые 
могут быть применены для проектирования наносистем и в учебном процессе. 

САПР - Система автоматизированного проектирования -автоматизированная система, 
реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, 
представляет собой организационно - техническую систему, предназначенную для 
автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, 
программных и других средств автоматизации его деятельности. Система САПР сейчас 
активно применяется во всех отраслях промышленности такие как машиностроение, 
строительство, авиастроение, судостроение, геологии и т.д, так как  ускоряет процесс 
производства путем его автоматизации. Это самый перспективный в настоящее время способ 
снижения себестоимости продукции. Без САПР уже невозможно представить подготовку 
технической и другой документации. Только благодаря САПР мы можем в считанные 
секунды получить полную информацию о любом объекте производства, составить полную 
картину технологического процесса его изготовления.   

То, что происходит в непривычных нам величинах, таких как микромиры или 
наномиры, обычно очень сложно объяснять на словах. Так как люди привыкли воспринимать 
окружающий мир посредстом зрения, глаза остаются самым удобным способом принимать и 
обрабатывать новую информацию. 

Именно поэтому самый удобный способ понять и «увидеть» то, что происходит на 
микро и нано уровнях – это научная и научнопопулярная визуализация этих процессов. 
Визуализация должна быть динамической, трехмерной и интерактивной, так как именно так 
человек привык работать с информацией вокруг нас и именно так привык воспринимать 
окружающий мир, ведь на это орентированы органы зрения.  

Тем не менее, самые мощные современные микроскопы позволяют получить 
изображения отдельных атомов. В наномире трудности заключаются в том, чтот если мы 
видим что-то очень маленькое, то согласно законам квантовой физики, мы так или иначе 
воздействуем на этот объект. По этой причине воспринимаем этот объект не так, как он 
существует в реальности. 

Именно поэтому очень эффективным способом исследования, моделирования и 
демонстрация процессов в наномирах является трехмерная компьютерная визуализация. 
Иными словами, это создание виртуальных наномиров, которые в точности повторяют все 
известные человеку физические процессы, но в исскуственной компьютерной среде. 

По словам ведущих мировых специалистов в области молекулярной нанотехнологии 
Э.Дрекслера, Р. Меркла и Р.Фрайтаса, главным препятствием для развития молекулярной 
нанотехнолгии является отсутствие развитой системы автоматизированного проектирования 
(САПР) для дизайна наномеханических устройств [1]. 

Интерфейс виртуальной и дополненной реальности в сочетании с системой 
моделирования наноустройств и наноматериалов в реальном времени помогут инженерам 
получить интуитивное представление о характеристиках новых материалов и устройств, 
которые часто ведут себя не так, как привычные материалы из макромира (например, 
обладают отрицательным показателем преломления). 

На сегодняшний день компьютерное моделирование играет ключевую роль в 
прогрессе нанотехнологий, и эта роль с удешевлением вычислительной техники и 
удорожанием экспериментальной постоянно возрастает. Доступность необходимой для 
САПР интегрированной среды многомасштабного физического моделирования (от первых 
принципов квантовой химии и до механики сплошных материалов, с характерными 
временами процессов от фемто - до микросекунд и более) послужит ускорению научно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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технического прогресса в нанотехнологиях уже сейчас — в таких задачах, как 
моделирование компонентов и схем молекулярной электроники и оптоэлектроники, 
наноэлектромеханических устройств, сверхпрочных и энергоёмких материалов, 
катализаторов химических и электрохимических реакций, сложных самоагрегирующихся 
систем,бионаноструктур и так далее [2]. 

Моделирование наноструктур – задача трудоемкая, ресурсоемкая, требующая 
специального программного обеспечения, осложняется проблемеми по составлению 
непосредственно модели.  

В настоящее время версия трехмерного наноконстуктора под лицензией GPL 
распространяемого как «open source» под названием  NanoEngineer-1. 

Программа NanoEngineer-1 предназначена для моделирования и стимулирования 
нанокомпозитов, со специальной поддержкой нанотехнологически структурированной ДНК 
[3]. В режиме симуляции молекулярной динамики и квантовой механики в единой среде. 

Поддерживаются такие пакеты:  
- CROMACS  (Молекулярная динамика); 
- GAMESS, PC GAMESS (Квантовая механика); 
- Massively Parallel Quantum Chemistry (MPQC) Program (Квантовая мехника). 
На рис. 1. Представлено окно рабочее программы NanoEngineer-1. Программа имеет 

удобный графический пользовательский интерфейс. 
 

 
 

                 Рис.1. Рабочее окно программы NanoEngineer-1. 
 
Программный комплекс Nanoengineer-1 реализует принципы построения 

наноструктур и механизмов, предложенных в 1992 году знаменитым популяризатором 
нанотехнологии Drexler K.E [1]. Возможность моделирования сложных механизмов из 
атомов - вот основная идея Nanoengineer-1. Но если перейти на макроуровень 
моделирования, окажется, что на данный момент большинство исследований различных 
механизмов ведутся с помощью CAD, CAE-систем, таких как Unigraphics, CATIA, AutoCAD, 
SolidWorks, ANSYS и других. Использование данных программных комплексов для решения 
некоторых задач наноуровня вполне оправдано по нескольким причинам. 

Во-первых, все эти комплексы активно используются на крупных предприятиях, их 
интерфейс за годы использования значительно упростился, стал более удобным. 

Во-вторых, такие распространенные наноструктуры, как нанотрубки и фуллерены, 
представляют собой полые оболочки или сферы. Их радиусы и длины во много раз 
превосходят толщину атомарного слоя. Исходя из этого, один из подходов моделирования 
нанотрубок основан на механике сплошных сред. В этом случае поверхность нанотрубки, 
составленная из атомов, рассматривается как сплошная оболочка или полый стержень. 

http://moiprogrammy.net/autocad-free-download
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Использование теории многослойных анизотропных оболочек дает метод моделирования 
нанообъектов, доступный в таком программном комплексе, как ANSYS [2]. 

В - третьих, так как все CAD-, CAE-системы достаточно уникальны, существует 
проблема обмена данными и сохранности этих данных, из-за этого разработаны и активно 
используются универсальные форматы, такие как STEP и IGES. Наиболее универсальный из 
них, STEP, позволяет описать весь жизненный цикл изделия, включая технологию 
изготовления и контроль качества продукции. Для описания наносистем универсального 
стандарта еще не существует. 

Сегодняшний уровень развития визуализаторов позволяет  использовать их в 
различных целях. Качественная визуализация может служить как наглядным пособием и 
иллюстративным материалом, так и средством оптимизации процесса исследования.  
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Материалы которые получаются при печати на принтерах представляют собой мягкие 

по структуре предметы. К сожалению на данный момент, печатание прочных конструкции 
является актуальной проблемой моделирования крыльев для беспилотников. На данный 
момент изготовление крыльев, производится за счет использовании прочных 
композиционных материалов, в особенности, накладка слой за слоем углеволокна с 
соединяющим агентом – эпоксидным клеем. Это процесс довольно трудоемкий и требует 
усердие и терпение, так как изготовителю приходится еще донаращивать слой, если размеры 
слоев не подходит. Разумеется, это приводит к удорожанию изделья в целом. 

Одна из решении этой проблемы является применение 3D принтера с печатающем 
материалом в виде углеволокна. На данный момент, уже создан первый в мире 3D принтер 
углеволоконным печатающим материалом – Mark One by MarkForg3d [1]. Этот 3D принтер 
был создан студентами Массачусетского института технологии и уже скоро поступит в 
продажу.  

Идея печатания крыльев заключается в том, чтобы печатающая головка принтера 
наносила слой за слоем нити углеволокна попеременно с нанесением эпоксидного клея. Это 
существенно снизит затраты на изготовления крыльев и других частей беспилотника, а также 
позволит автоматизировать процесс. 

На данный момент активно ведется исследования связанные с печатанием 
беспилотников. К примеру, ученые из британского Саутгемптонского университета смогли 

http://www.linux.org.ru/
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запустить в воздух первый в мире беспилотный летательный аппарат, полностью 
распечатанный на 3D принтере [2]. Этому беспилотнику удалось пролетать 10 минут. 
Процесс создания этого беспилотника начинается с разработки модели объекта. Затем она 
делится на сотни печатаемых слоев, после которого с помощью ультрафиолетового лазера 
послойно воспроизводится из пластика или металла. Данный БПЛА был создан всего за одну 
неделю. Приимущество печатания БПЛА заключается в том, что можно для конкретного 
случая (будь то применение в сельскохозяйственных опылении культур, разведка или съемка 
в инфракрасных лучах) распечатать новую модель БПЛА внося небольшие изменения в 
основной проект летательного аппарата. 

Другой пример создания БПЛА с помощью 3D принтера. В научно-
исследовательском центре передового производства при университете Шеффилда, команда 
инженеров разработала модель беспилотного летающего аппарата и напечатала её на 
принтере [3]. Созданное устройство является лишь прототипом, и имеет вес около 2 кг и 
размах крыльев 1.5 м, а его создания заняло не более 24 часов. В качестве материала для 
изготовления этого дрона использовался только ABS пластик, а конструкция позволила 
установить камеру в носовой части. Дальнейшие модификации устройства включают в себя 
установка электродвигателя, который увеличит стабильность и дальность полета летающего 
аппарата, модуль GPS и систему контроля движения камеры. 

Также в компании «Leptron» разработчики удаленно пилотируемых вертолетов для 
правоохранительных органов, военного и гражданского использования инженеры 
использовали 3D-принтер для конструирования, тестирования и создания небольших 
беспилотников для наблюдения [4]. RDASS 4 имеет 8 модульных компонентов фюзеляжа, 
которые можно сочетать для различного использования. Проектирование полного 
беспилотного самолета и тестирование его в условиях аварийной посадки требовало 
итерационного подхода из 200 конструкторских изменений, включающих увеличение 
прочности и улучшение аэродинамики. Собственная 3D-печать снизила расходы на 
разработку продукта на 60% по сравнению с методом литья под давлением. Более того, 
проект мог оказаться коммерчески не выгодным без 6 месячного выигрыша по времени, 
который обеспечила 3D печать при выводе беспилотника на рынок. 

Но несмотря на это специалисты одну из основных преград на пути к печати 
конечных полнофункциональных продуктов видят в недостаточной прочности напечатанных 
на 3D-принтерах деталей. Решение этой проблемы заключается в применение 
наноматериалов в качестве расходного материала. Использование наноматериалов даст 
огромный скачок в применении 3D принтера в разных областях науки и промышленности.  С 
ростом спроса к новым моделям БПЛА растет потребность в создании новых материалов для 
ее изготовления. С 1960-х годов благодаря своим характеристикам композиционные 
материалы успешно внедряются в авиационную и космическую технику [5]. Расчетные 
данные, подтвержденные результатами экспериментальных исследований и летных 
испытаний, показывают, что использование композиционных наноматериалов позволяет 
снизить вес планера летательного аппарата на 30-40% по сравнению с весом планера из 
традиционных металлических материалов. Все это обеспечивает получение резерва веса, 
который может быть использован для увеличения дальности полета или полезной нагрузки. 
Использование композиционных наноматериалов в авиационной промышленности 
значительно снижает материалоемкость конструкций, увеличивает до 90% коэффициент 
использования материала, уменьшает количество оснастки и резко снижает трудоемкость 
изготовления конструкций за счет уменьшения в несколько раз количества входящих в них 
деталей. В будущем, изменяя состав и количество наноматериалов при печати на трехмерном 
принтере можно будет контролировать не только механические, но и электрические, 
магнитные, оптические и термические свойства материалов. Очевидно, владея такими 
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технологиями, мы сможем полностью печатать полнофункциональные сложные механизмы, 
электронные устройства и т.д. 

Как правило, 3D-принтеры применяются для быстрого изготовления прототипов и 
используются в самых разных областях. Работа с реальными физическими моделями дает 
множество преимуществ тем, кто применяет технологию 3D-печати. В первую очередь, это 
возможность оценить эргономику будущего изделия, его функциональность и собираемость, 
а также исключить возможность скрытых ошибок перед запуском изделия в серию. Таким 
образом, можно сэкономить значительное количество финансовых средств и времени 
благодаря сокращению цикла производства. 

Кроме того, на готовой модели можно проводить различные тесты еще до того, как 
будет готов окончательный вариант изделия. Более того, прототипы позволяют проводить 
такие тесты, которые не рекомендуются к проведению на готовом образце. Например, 
компания «Porsche» использовала прозрачную пластиковую модель трансмиссии 911 GTI 
для изучения тока масла в процессе ее разработки. При этом следует отметить, что такую 
модель можно сделать очень быстро — а в наше время высоких скоростей это очень важно. 

Однако, прототипы — это еще не все. Следующая ступень — быстрое производство. 
Уже сейчас некоторые технологии 3D-печати позволяют изготовлять готовые предметы из 
углеродных волокон. Это идеальное решение для мелкосерийного производства, поскольку 
унифицированный техпроцесс дает возможность сделать деталь любой конфигурации за 
относительно малое время. 

Более того, возможность быстрого создания необходимого количества учебных 
моделей даёт возможность решить много проблем образования. Таким образом, 3D-печать 
изготовляющие предметы из углеродных волокон является одной из наиболее 
перспективных технологий, которая позволит сэкономить огромное количество времени и 
сил инженерам и дизайнерам. 

Вывод: использование 3D принтера с печатающем наноматериалом в авиационной 
промышленности значительно снижает материалоемкость конструкций, увеличивает до 90% 
коэффициент использования материала, уменьшает количество оснастки и резко снижает 
трудоемкость изготовления конструкций за счет уменьшения в несколько раз количества 
входящих в них деталей. Обеспечивает экономически высокоэффективные средства 
выполнения многочисленных итераций и получение немедленной обратной связи вовремя 
критической начальной стадии процесса разработки. Возможность быстро уточнить форму, 
совместимость и функциональность может значительно уменьшить стоимость и время 
вывода продукции на рынок. Это может создать существенное конкурентное преимущество 
компаниям, которые используют 3D-печать в качестве составной части процесса 
конструирования. 
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В настоящее время интерес к магнитным свойствам наноразмерных объектов, 
которые отличаются от свойств в «макромире» этих же материалов,  возрастает с каждым 
днем как с технологической точки зрения, так и с теоретической. Во многих работах 
используют комбинированные методики  для исследования наноразмерных объектов, в том 
числе различные методы магнитных измерений и электронная микроскопия, для получения 
более обширных данных. Благодаря тому факту, что взаимодействие ядра со своим 
окружением определяет положение энергетических уровней ядра и как следствие на 
характер спектра поглощения γ-кванта эффект Мёссбауэра стал широко использоваться в 
изучении различны веществ и материалов. Мёссбауэровская спектроскопия позволяет 
получать информацию локального характера, а конечный результат зачастую является 
суперпозицией локальных особенностей свойств вещества, а не некоторым усреднением. 

В данной работе представлены некоторые результаты исследований биметаллических 
нанотрубок, полученных путем электрохимического осаждения в шаблонные матрицы. 
Уникальные магнитные свойства открывают большие перспективы их использования в 
технике, наноэлектронике и создании новых метаматериалов[1,2].  

 Экспериментальная часть. 
Для изготовления шаблонной матрицы использовалась пленка на основе 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) типа Hostaphan® производства фирмы «Mitsubishi Polyester 
Film» (Германия), облученная на ускорителе DC-60, ионами криптона с энергией 
1,75МэВ/нуклон. После облучения пленка была подвержена химическому травлению в 2,2М 
растворе NaOH при температуре 85±0,1°C и  последующей обработке в растворах 
нейтрализации: 1,0% раствор уксусной кислоты и деионизированной воды. В результате 
такой обработки мы получаем темплаты с треками правильной цилиндрической формой и 
монодисперсными по диаметру. 

Процесс электрохимического осаждения проводился при напряжении 1,5 В в 
потенциостатическом режиме. Осуществление контроля в ходе эксперимента происходило 
при помощи мультиметра Agilent 34410A методом хроноамперометрии. Так как 
электропроводность раствора зависит от его pH, его постоянный уровень поддерживался 
добавлением аскорбиновой кислоты. Контроль электроосаждения осуществлялся с помощью 
хроноамперограмм, а их анализ позволяет изучить механику и динамику процесса. 

Составы использовавшихся электролитов[3,4] и условия электрохимического 
осаждения в ходе эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные условия получения биметаллических нанотрубок. 

№ Металлы Состав электролита Темплат Условия осаждения 
1  

Fe-Co 
СоSO4×7H2O (110 г/л), 
 FeSO4×7H2O (110 г/л),  

 H3BO3 (25 г/л),  
С6Н8О6 (3 г/л). 

 
1,0⋅109см-2 

d=110±5 нм 

 
U=1,5В 

tосажд.=270 сек 
 

2  
 

NiSO4×7H2O (110 г/л), 
FeSO4×7H2O (110 г/л), 

 
1,0⋅109см-2 

U=1,5В 
tосажд.=210 сек 
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3 Fe-Ni 
 

NiCl2×6H2O (5 г/л), 
H3BO3 (25 г/л), 
С6Н8О6 (3 г/л). 

d=110±5 нм U=2В 
tосажд.=390 сек 

Исследование структуры и размерности полученных нанотрубок проводилось с 
использованием растрового электронного микроскопа Hitachi TM3030 с системой 
микроанализа Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напряжении 15 кВ. 

Рентгенодифрактометрические исследования проведены на дифрактометре D8 
ADVANCE с использованием излучения рентгеновской трубки с Сu – анодом и графитового 
монохроматора на дифрагированного пучка. 

Мессбауэровские исследования проводились с использованием спектрометра 
MS1104Em, работающем в режиме постоянных ускорений с треугольной форой изменения 
доплеровской скорости движения источника относительно поглотителя. В качестве 
источника выступали ядра 57Co в матрице Rh. 

 Результаты и обсуждение. 
Полученные нанотрубки имеют высоту равную толщине шаблона, что составляет 12 

мкм и диаметр 110±5 нм. Внешний диаметр нанотрубок был измерен при помощи растрового 
– электронного микроскопа. Внутренний диаметр нанотрубок был оценен методом 
газопроницаемости по уравнению 1:  

p
RTMl

rQ ∆=
ππ 2

3
4 3

 

(
1) 

 где  Q-объем пройденного газа, R- универсальная газовая постоянная, M-
молекулярная масса, L- толщина мембраны, Δp – приложенное давление. 

Таблица 2 - Результаты расчетов диаметров. 
№ образца Внешний диаметр, нм Внутренний диаметр, нм Толщина стенки, нм 

1 110±5* 70±5 20 
2 110±5* 66±5 22 
3 110±5* 74±5 18 

*Примечание: Данные представлены в условиях стандартного отклонения 10 
измерений. 

Для определения элементного состава полученных наноструктур был использован 
энергодисперсионный анализ (ЭДА). Соотношение металлов в образце было определенно из 
спектров ЭДА, которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Элементный состав нанотрубок. 
№ образца Элементы 

Fe, % Ni, % Co,% 
Атом. вес Ошибка Атом. вес Ошибка Атом. вес Ошибка 

1 57,91 1,7 - - 42,09 1,3 
2 79,6 2,1 20,4 1,5 - - 
3 86,54 1,9 13,96 1,3 - - 
 Для определения кристаллической структуры упорядоченных массивов 

нанотрубок было проведено рентгенодифрактометрическое исследование. Дифрактограммы, 
представленные на рисунке 1, снимались в угловом диапазоне 2θ = 10-100о с шагом 0.03о и 
накопление 9 секунд на точку. На дифрактограммах видны только первые рефлексы каждой 
фазы. Высокий пик с максимумом на ≈ 25о принадлежит полимерной подложке как и 
рефлекс с угловым положением 2θ = 53-54о.  

 
 
 
 



402 

 

Рисунок 1 – Дифрактограммы образцов: а) Fe-Co 1,5 В; б) Fe-Ni, 1,5 В; в) Fe-Ni, 2,0 В  

  
а) б) 

 
в) 

Проанализировав полученные дифрактограммы можно сделать вывод, что  
увеличение разности прикладываемой разности потенциалов в нанотрубках на 1/3 ведет к 
увеличению параметра кристаллической решетки а для Ni(111) на 2,26%, для Fe(110) на 
0,48%. 

Так же с этих образцов были сняты мёссбауэровские спектры, которые были 
обработаны методом восстановления распределения p(Hn) сверхтонкого магнитного поля Hn. 
Данные спектры, которые представлены на рисунке 2, были полученны на ядре 57Fe и 
представляют собой зеемановские секстеты.  

Для образца на основе Fe-Co значение сверхтонкого поля локализуется в интервале от 
300 кЭ до 360 кЭ, что говорит об отсутствии в составе нанотрубок магнитоупорядоченных 
оксидов железа (α-Fe2O3, γ-Fe2O3 и Fe3O4). Из анализа спектра можно сказать, что 
магнитные домены по размерам близки к толщине стенки нанотрубок, а вектор 
намагниченности ориентирован под углом 28.814±1.200° к оси трубок.  

Для образцов Fe-Ni зеемановские секстеты имеют неоднородное уширение линий, а 
значения сверхтонкого поля находятся в области от 290 кЭ до 360 кЭ, что также 
свидетельствует об отсутствии магнитоупорядоченных оксидов. Стоит отметить, что в 
распределении сверхтонкого поля p(Hn) для них наблюдаются характерные локальные 
максимумы, вызванные различными локальными окружениями мессбауэровского атома 
железа. 
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Рисунок 2 – Мёссбауэровские спектры ядер 57Fe в нанотрубках и результат 

восстановления распределения p(Hn) сверхтонкого магнитного поля Hn 

 
а) Образец №1 

 
б) Образец №2 

 
в) Образец №3 

 
Увеличение прикладываемой разности потенциалов при осаждении приводит к тому, 

что на спектрах рисунок 2б и 2в наблюдается увеличение интенсивности пиков, а также 
смещение второго локального максимума с 280 кОе на 300 кОе. С увеличением разности 
потенциалов на 30 %, увеличением значения параметра кристаллической решетки, величина 
угла изменилась на 2°. 
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Кіріспе 
Золь-гель процестеріне, атауынан тұспалдағандай, коллоид суспензия (золь) 

қалыптасу арқылы бейорганикалық желісінің эволюциясы және ажырағысыз сұйық 
кезеңіндегі гель пайда болған зольді жүйені қалыптастыруы кіреді. Осы коллоидтарды 
өңдеуге арналған прекурсорлар металдан немесе әр түрлі реактивті лигандаларымен 
қоршалған металлоидті элементінен құралған. Металдардың алкоксидтері ерекше мәлім 
болып келеді, себебі олар, сумен оңай әрекеттеседі. Алкоксилан болып келетін, атап 
айтқанда: тетраэтоксилан (ТЭОС) атты металдардың алкоксидтері кеңінен қолданылады. 

Зольді қолданудың басқада әдісі: материалдан дайындалу жылдамдығы төмен 
болатын салқын қоспа дайындалады. Кейін бұл ерітіндіні нуклеация процесіне жететін 
концентрацияға дейін қыздырады. Тез және интенсивті нуклеациядан кейін  концентрация 
төмендейді, ар қарай бөлшектердің өсу сатысы жүреді. Өсу сатысы кезінде заттың пайда 
болу жылдамдығы кристаллизация жылдамдығынан төмен температура ұсталынады. 
 Нанобөлшектердің өлшемін, формасын және кристаллизация дәрежесін 
температураны өзгертумен және бастапқы реагенттер мен стабилизатордың концентрация  
қатынастарымен қадағалауға болады. Золь әдіспен түрлі өткізгіштер мен металдардың 
монодисперсті нанобөлшектерін алуға болады. 

Жалпы өңдеу үшін кептіруді қолданатын әдістер – бұл золь-гель әдісімен, 
металдардың сольватталған атомдарының дисперсиясы әдісімен алынған кептіруге берілген 
ерітіндінің құрамында дайын нанобөлшектер болғандағы әдістер. Бұл жағдайда кептіру 
синтезделген өнім мен еріткішті бөлу үшін қолданылады.  

Золь-гель технологиялар бөлшектерді ғана емес, қабықшалар, қабаттар, монолиттер 
алуға мүмкіндік береді.  
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Эксперименттік бөлім 
Жалпы тәжірибе барысында біріншіден, зерттеуге пайдаланатын құрылғылар мен 

қажетті химикаттармен танысамыз. Зерттелетін сұйықтың қышқылдығы мен сілтілігін 
суспензия рН арқылы анықтау. Наноұнтақты өңдеу технологиясын зерттегенде ортаның 
физика-химиялық параметрлерін бағалау маңызды болып табылады. Зерттеуді жүргізгенде, 
көбінесе ортаның рН анықтау, сонымен қатар құрамы, концентрациясы туралы мәліметтер 
наноұнтақты алуға және оның құрамына беттік белсенді зат (ББЗ) енгізу арқылы өңделген 
наноұнтақтың құрылымдық сұлбасын алуға әрі тұрақтылық күй диаграммасын тұрғызу үшін 
қолданылады. 

Нанокристалды наноұнтаққа неиогенді ББЗ-ды қосындыларын енгізу тәсілдерінде 
ерекше тоқталып кету қажет. SiO2-наноұнтағына неиогенді Тритон X -114 және Твин-80 
беттік белсенді заттарды (ББЗ) араластырылған қоспалардың қоюлануы барлық жағдайларда 
бірдей болды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау 
Зерттеу барысында наноұндақтарды золь-гель әдісімен алу үшін 1.Тетроэтоксилан 

(ТЭОС) 99%, 2.Сулы аммиак 25%,3.Этил спирті 95% 4.Дистилденген су.Тритон X - 114, 
Твин-80 ББЗ қолданылды. Si(OC2H5)4 ТЭОC (0.5мл)+ NH 3 OH (0.2мл)+С2Н5OH (7мл) +H 2 O 
(3мл) бәрін  бір ыдысқа құйып араластырып, 2 сағатқа магниттік араластырғышта қақпағын 
жауып әрекеттестіреміз. 1-сағат 60°C температурада, 1 сағат бөлме температурасында 
магниттік  араластырғышта араласады. Алынған золь-гель сұйықтық 1 күнге тоңазытқышқа 
салынды. 50мл- опалдық матрицаны бетін жауып 20мин 30°С-қа ультродыбысты ваннаға 
қойылды. Содан соң 25мл-дан екі колбаға бөліп құйдым.  

1) 25мл-опалдық матрицаға + Твин 80 (0.1мл) қосып магниттік араластырғышқа 
1сағатқа қойылды. рH=7-8. Твин 80 беттік белсенді затының (ББЗ) химиялық формуласы:  

С58 H114 O26.   
Неионогенді беттік белсенді зат (ББЗ), майлардың эмульгатор және солюбилизатор 

(езгішпен) болып табылады, тері және шаш күтіміне арналған косметикалық эфирлі және 
иісті майларда қолданылады.  

2) 25мл-опалдық матрицаға + Тритон X-114 (0.1мл) қосып магниттік араластырғышқа 
1сағатқа қойылды. PH=8-9. Triton X-114 – Неионді беттік, белсенді зат (ББЗ). Молекула 
құрамында гидрофобты (4-третоктилфенол) және гидрофилді үзінділер бар. Хим. формуласы 
C14H22O(C2H4O)n с n = 9–10 

Жоғарыда аталған ерітінділер шамасымен бір салмақтағы бір мөлшердегі 3 үлгісі: 
SiO2+ Твин 80=20мл; SiO2+ Тритон 114=20мл; алынған SiO2: бәрі центрфугаға 20мин/4000 
айналымда тұнба түзуілу үшін қойылды. 

20 минут өткеннен кейін ішіндегі суды төгіп, алынған тұнбаны тазартып алу үшін 
дистилденген су құйып қайта 10мин центрифугаға қойып, 10 минут өткеннен кейін алынған 
тұнбаны кептіру үшін 40°С-температурада 7- күнге муфелді пеште  массаның 
тұрақтылығына дейін кептірілді.  

Алынған үлгілерді зерттеу арқылы, яғни кеуектіліктерінің біркелкілігіне қарай,  
кремний диоксидіне неогенді ББЗ қосып опалды матрицалар синтездеудің ең тиімді әдісі 
таңдалды. Кремний диоксидінің коллоидты ерітіндісі негізіндегі опалды матрицаларды алу 
және оларды ары қарай қолдану қазіргі таңда ғылымда үлкен қызуғушылыққа ие. Кремний 
диоксидінің коллоидты ерітіндісі негізіндегі опалды матрицалар синтездеудің ең тиімді 
әдісін пайдаланып және алынған опалды матрицаларға жаңа қасиет беру мақсатында ББЗ 
енгізілді. Кремний диоксидінің коллоидты ерітіндісі негізіндегі опалды матрицаға ББЗ-ды 
енгізу арқылы бірнеше тәжірибелер жүргізілді. Алынған нәтижелердің үлгілері жарық 
өткізгішті электронды микроскопта (ЖӨЭМ), сканерлі электронды микроскопта (СЭМ) 
түсірілді және рентгеннофазалық анализ жасалынды. ЖӨЭМ жұмысының принципі зерттеу 
кезінде үлгілердің  арасындағы өзара әрекеттесу диаметрлерін өлшенуіне негізделген. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Химическая_формула
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Нәтижесінде төменде жарық өткізгішті микроскоптың көмегімен алынған әртүрлі 
өлшеміндегі түсірілген құрылымдық сұлбаның көріністерін көре аласыз. 

  
1-сурет, ЖӨЭМ түсірілген SiO2-опал матрицасының сұлбасы 

1-суретте көріп отырғандай Жарықөткізгішті микроскоптың көмегімен алынған 
SiO2 бөлшектер диаметрі 400-650 нм аралығында жатыр. 

  
2-сурет, ЖӨЭМ түсірілген SiO2-опал матрицасына тритон Х-114 ББЗ қосқандағы 

сұлбасы 
Жарықөткізгішті микроскоптың көмегімен алынған бастапқы үлгіге Тритон – 114 

(ББЗ) қосқаннан кейін бөлшектердің таралуы 2-суретте корсетідіп тұрғандай біртекті, 
өлшемі 350-550 нм шамасында болды.  

Электрондық микроскоппен зерттегенде суреттері бойынша, бастапқы үлгімен 
салыстырғанда беттік белсенді зат (ББЗ) қосқанда үлгінің дисперстілігі жоғары екендігін 
көре аламыз. Дисперстілік микро және наноұнтақтарды алу барысында аса  маңызды рөл 
атқарады.  

Электрондық микроскоппен түсірілген суреттерде бөлшек пішіндерін анықтайтын екі 
факторды қарастыра аламыз (бастапқы үлгі):  

1. Бөлшектердің теңсіздік факторы. Lmax=650 және Lmin=400; 
2. Фт= Lmax/Lmin=1,625. 
3. Бөлшектердің біртексіздік факторы: Фб=P/S 
P  - периметр 
S – аудан 
Электрондық микроскоп суреттері бойынша  бөлшек пішіндерін анықтайтын екі 

факторды қарастыра аламыз (бастапқы үлгі+ТритонХ-114):  
1. Бөлшектердің теңсіздік факторы. Lmax=550 және Lmin=350. 
2. Фт= Lmax/Lmin=1,571. 
3. Бөлшектердің біртексіздік факторы: Фб=P/S 
P  - периметр 
S – аудан 
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Ренгенофазалық анализдің нәтижесінде 3-суретте көрсетілгендей кремний 
диоксидінің коллоидты ерітіндісі негізіндегі опалды матрицаға неогенді ББЗ-ды енгізу 
арқылы алынған үлгілер аморфты. Осы тәсіл - процесті жеңілдетуге энергия шығынын 
азайтуға, қоршаған ортаның экологиясын жақсартуға мүмкіндік береді. Аморффты  
ұнтақтардың түзілуі сулы ерітінділер химиясында кеңінен таралған. Көбінесе мұндай 
тұнбалардың түсуіне кедергі келтіретін фактор ретінде қарастырады. Сондықтан  
зерттеушілердің бүкіл назары стехиометриялық құрамды жақсы сүзілетін кристалдық 
тұнбалар алынатын шарттарды табуға бағытталған. Кремний қышқылы көптеген 
металдардың гидроксидтері және негізгі тұздардың көбісі белгілі бір химиялық құрамы жоқ 
аморфты ұнтақтар түзеді. Аморфты ұнтақтардың бетінің күшті дамуына байланысты 
ерітіндінің құрамындағы басқа иондар оған адсорбцияланады немесе хемосорбцияланады 
және оның бетіне оңай тұнады.  Аморфтық заттар дисперстік және компактік форма түрінде 
келеді. Дисперстік форма ұнтақ түрінде де, және пленка түрінде де келеді. Аморфтық ұнтақ 
деп, мысалы, қызыл фосфор және тағы басқа қарапайым күрделі заттар. Көптеген 
элементарлық шала өткізгіштер, кремний сияқты, германий, сұр мышьяк, сурьма, бор, 
сонымен қатар екілік шала өткізгіштің AIIIBV типі және одан күрделіліері бұны аморфтық 
ұнтақтар ретінде де және аморфтық пленка ретінде де немесе басқа жолымен да алуға 
болады. Соңғы жылдарда амофты күйдегі көптеген металлдар және олардың балқытулары 
жоғары суыту әдісімен алынады. Жіңішке ұнтақ түріндегі дисперсттік aморфтық күйі немесе 
аморфтық пленкасының заты бөлек агрегаттардан тұрады, реттеу мен құрылысы жоқ, 

 

N1 zak7 2015

IN
TE

NS
ITY

  c
ou

nts

0

100

200

300

400

500

600

700

2 THETA  degrees

5 10 20 30 40 50 60

amorphous

 
3-сурет, Рентгенофазалық анализ нәтижесіндегі үлгінің 

дифрактограммасы 
Сканерлік электронды микроскоппен зерттеу нәтижелері 4-суретте көрсетілгендей, 

зерттелетін жүйеде кремний негізіндегі композициялық материалдардың түзілуімен қатар, 
түзілген компоненттердің дисперстілігі наноөлшемді екендігі анықталды. Зерттелген 
жүйелердің нанокристалды ұнтақтарды өңдеуде құрамына ББЗ енгізу арқылы  SiO2-опалды 
матрица өнімдері электронды микроскоп әдісі арқылы талданды (4-сурет). Сканерлеуші 
электрондық микроскоп биік кеңістіктің рұқсатымен нысанның бет жағының бейнесін алу 
үшін қолайлы және құрамы туралы ақпарат береді. Суретті қарау үшін әр түрлі сигналдарды 
детектрлеуді пайдаланады, екінші электрондармен қоса, теріс электондар, рентгендік сәуле 
шығару және үлгі арқылы өтетін ток қолданылады. Алынатын сигналдың екі өлшемді 
картасы және беттік жақтың бейнесі көрсетілген. Оның басты функциясы – зерттелетін 
үлгінің үлкейтілген бейнесін алу немесе әр түрлi сигналдарда тіркелетін  үлгiнiң бейнелерi.  
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4-сурет, СЭМ түсірілген SiO2-опал матрицасының сұлбасы 

Бұл, 3-үлгіде суды сіңіргіш болып табылды. Суда еритін үлгіні қолданудың 
артықшылығы көбінесе экологиялық факторларға байланысты: Оларды өндіру және қолдану 
органикалық еріткіштерді қолдануды қажет етпейді. 

 
Қорытынды 

Бұл бөлімді қорытындылай келе, нанокристалды ұнтақтарды өңдеуде құрамына ББЗ 
енгізу арқылы  SiO2-опалды матрица алынды. Жалпы тәжірибеде зерттелген наноұнтақ алу 
технологиясы ерекше әрі экологиялық тұрғыдан қарағанда қоршаған ортаға залалсыз, 
экономикалық тұрғыдан қарағанда тиімді, яғни арзан әрі қолжетімді химикаттар болып 
табылады. Ғылыми жұмыста наноұнтақ алу технологиясының артықшылықтары бар. Бұл, 
біріншіден – толық қалдықсыз технология, екіншіден – аса күрделі конфингурациялы 
бөлшектерді жасау мүмкіндігі. Металл ұнтағы өндірісінің өсуіне негіз болған белгілі 
құрамымен, құрылымымен және қасиетімен, нанотехнология көмегімен жаңа материал алуға 
мүмкіндік туды. Ал, кемшілігі – наноұнтақ алуда уақытты көп қажет етеді. Дегенмен уақыт 
көп кеткенімен кететін шығын мөлшері аз болды. 

Тәжірибелер арқылы алынған нәтижелердің негізінде мынадай ғылыми 
жаңалықтарды тұжырымдауға болады: 

- наноұнтақты өңдеу технологиясы «золь-гель» әдісімен жүргізіліп, нәтижесінде 
400-650 нм өлшемінде SiO2 наноұнтақ алынды. 

- жүйелік зерттеу нәтижесінде матрицаның, яғни  кремний диоксидінің құрамына  
ББЗ-енгізу нәтижесінде 350-500 нм өлшеміндегі наноұнтақ алынып үлгінің дисперстілігі 
жоғары екендігін көре алдық. 

- зерттеулер нәтижелері, SiO2-нанокристалды ұнтаққа суды сіңіру тәсілі 
сцинтилляциялық қосындысының мөлшері көптеу үлгісін алуға және оның барлық көлемі 
бойынша біркелкі таралуына мүмкіндік береді. 
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Abstract—one of the problems of the 3D visual image reconstruction process is the lack of 
detailed comparison of requirements of the various existing  algorithms as well as an analysis 
demonstrating which of the conventional 3D reconstruction method will provide the best result for 
the chosen data set. The comparison of the existing approaches of 3D reconstruction was 
 done on both physical and software level. One of the challenges in comparing and 
evaluating algorithms is that existing techniques vary significantly in “their underlying 
assumptions, operating ranges, and behavior.” Moreover the evaluation of these different 
approaches requires various specific resources making the comparison and evaluation even more 
difficult. 

Index Terms—3D reconstruction, visual hulls, multi-view stereo, Kinect, depth sensor 
 

I. INTRODUCTION 
Currently, the problem of reconstructing 3D objects from multiple views appears to be one of 

the most challenging fields of computer vision. Although during the last few years the progress in 
this field of study was tremendous and a lot of different algorithms as [1], [3]were proposed each 
available algorithm has certain advantages and disadvantages. In this paper we evaluate and 
compare four main classes of reconstruction algorithms and provide results that allow determining a 
relative suitability of each algorithm. One of the challenges in comparing and evaluating algorithms 
is that existing techniques vary significantly in “their underlying assumptions, operating ranges, and 
behavior” [6]. In this paper, we explored silhouette-based, Kinect based and multi-view stereo 
approaches to 3D object reconstruction. As a result of our evaluation we found out that each 
algorithm has certain particular properties that can be used for a case-by-case basis algorithm 
selection in order to obtain the best possible 3D reconstruction on a robust basis.  

 
II. BACKGROUND 

One of the problems of 3D reconstruction process is that there is no detailed analysis of which 
conventional method will provide best result for the chosen data set.  

Multi-view Stereo approach is one of the efficient ways to build 3D objects. However, it 
requires setting for taking pictures which is difficult to achieve outside of specially equipped labs.  

Shape from silhouette is not capable of retrieving surface concavities since these do not affect 
the image projections. In addition, there is no universal approach for automatic segmentation for 
silhouette formation. Two distinct algorithms that implement 3D reconstruction using Visual Hulls 
from silhouettes will be analyzed in the paper, Double Mirror and Classic Visual Hull approach. 

The Kinect Fusion algorithm reconstructs a single dense surface by integrating the depth data 
from multiple viewpoints [4]. 

The aim of the project is to determine which method is more suitable for which type of data 

mailto:kabdiyeva@nu.edu.kz
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and how much information about the object is required to get sufficient results 
 

III. ALGORITHM DESCRIPTION 
A. Silhouette based approach 
The main strategy for computing a silhouette-consistent shape has been to directly implement the 
intersection of visual cones corresponding to different silhouettes. One silhouette of an object, if 
taken into account the position and parameters of a camera, can give information about the volume 

where the object lies using back-projecting 
silhouette area. The result of such process is shown 
in Figure 1a. However, if many silhouettes are 
considered from different points of view, then the 
intersection of all those volumes can be calculated. 
This intersection of volumes is called Visual Hull. 
It is shown in Figure 1b. Visual Hull is a sufficient 
approximate representation of the 3D shape of an 
object.   
1) Double mirror approach 

a) Overview 
The first method is double mirror approach, proposed in [2]. It is a simple setup for capturing 

images of an object from multiple viewpoints. Two mirrors are necessary to create five views of an 
object: view of the object, two reflections, 
and two reflections of reflections (Figure 
2). 

Focal length, principal point, and pose 
associated with each silhouette view are 
computed automatically from the 
silhouette outlines: no calibration markers 
or point correspondences are required. 
Each of the five-view images is considered separately.  

b) Experiment 
Different sets of images were captured to identify weaknesses and strengths of the method. 

Objects used for 3D reconstruction in double mirror method were cube, sphere, more complex 
object android 
robot and a hook. 
The images were 
captured with 

camera 
positioned on a 
20 cm distance 
away from the 
object with a 
resolution of 
3264× 2448 

pixels.  
An important step for 3D reconstruction is to prepare inputs for the algorithms and extract 

silhouettes from the taken photos. The algorithm is highly dependent on accuracy of silhouettes 
boundaries. Extraction was done using GIMP and Matlab software. Sample silhouettes are given in 
Figures 3-5.  

Next step was actual reconstruction. In the evaluation we used implementation provided in [1]. 

  
a) b) 

Fig 1: a) Obtained volume through back-
projecting silhouette area; b) Visual Hull. 

  
Fig 2. Double mirror images 

   
Fig 3. silhouette of an 
android robot’s head 

Fig 4. Silhouette of a 
cube with soft 
boundaries. 

Fig 5. silhouette of a 
hook 
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Results of reconstruction are given in Figures 6-9. Notice that the reconstruction quality is quite 
poor due to the relatively low quality of the silhouettes. Better silhouettes could be extracted from 
images taken in more controlled conditions. For example, using white target object with a dark 
background (for example using black velvet) and better lighting.  
2) Classic Visual Hull 

a) Overview 
Classic Visual Hull method is a technique of 3D reconstruction which is quite similar to the Double 

Mirror method since it also uses the method of 
intersecting visual cones while building hull. 
The difference is that it requires input 
silhouettes to be each on a distinct image. 
Therefore, for this experiment much more 
pictures of the same object from different 
perspectives are required which increase time 
complexity. One of the other disadvantages of 
this method is that camera calibration is 
necessary and the basic information about 
camera parameters should be known 

b) Experiment 
While testing this method we used image 

database provided by [5]. Example of the ground truth and of a reconstructed image using the 
Visual hull approach form 16 images is shown in Figure 10 and 11 respectively. 
B. Multi-View Stereo Reconstruction 
1) Overview 
According to the [6] the goal of multi-view 
stereo is to reconstruct a complete 3D object 
model from a collection of images taken from 
known camera viewpoints. [6] developed a 
six-point taxonomy to classify algorithms for 
multi-view stereo reconstruction. Their main 
taxonomies are scene representation, 
photoconsistency measure, visibility model, 
shape priors, reconstruction algorithm, and 
initialization requirements.  
Multi-view stereo algorithms can be roughly 
categorized into four classes. The first class of techniques computes a cost function of a 3D volume, 
and then extracts a surface from this volume. The second type of algorithms minimizes a cost 
function by iteratively developing a surface. The third group consists of image-space methods that 

 
Fig 6. 3D 
reconstruction of an 
android robot (head) 
using Double mirror 
method. 

 
Fig 7. 3D 
reconstruction of a 
cube with soft 
boundaries using 
Double mirror method. 

 
Fig 8. 3D 
reconstruction of a 
cube using Double 
mirror method. 

 
Fig 9.3D 
reconstruction of the 
hook using Double 
mirror method. 

 
Fig. 10 Ground truth 

 
Fig 11. Meshed 
reconstruction from the 
second algorithm 

 
Fig 12. Reconstruction results for seven different 

algorithms [6] 
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compute a set of depth maps. “To ensure a single consistent 3D scene interpretation, these methods 
enforce consistency constraints between depth maps, or merge the set of depth maps into a 3D 
scene as a post process.”  [6] The fourth group’s algorithms firstly “extract and match a set of 
feature points and then fit a surface to the reconstructed features.” [6] 
C. Kinect Based Reconstruction  
1) Overview 

 
KinectFusion is an 
algorithm developed by 
Microsoft company that 
uses the Kinect camera 
depth sensor for 3D 
reconstruction in real-
time. For supporting 
real-time speed the 
algorithm is executed 
directly on the GPU.  

Therefore it requires video card compatible with DirectX 11.  
 
The first step in reconstruction is the conversion of the raw depth data from Kinect sensor into 
floating point depth in meters and creation of an oriented point cloud. After that it determines the 
global camera position and keep track of each frame when the sensor moves using an iterative 
alignment algorithm, in such a way the current sensor pose relative to the initial starting point is 
always known. The third stage is fusion, during which the depth data collected from the multiple 
frames is mapped to the single 3D volume space representation. Finally, a raycasting algorithm is 
used to render point cloud into meshed 3D object. [4]  
 

IV. EVALUATION 
 
Table 1: The summary of comparison and evaluation of the studied algorithms 
Parameter/ 
Approach 

Visual-Hulls Multi-view Double mirror KinectFusion 

Hardware 
requirement
s 

Special settings for data collection Double-mirror 
set-up 

a) Kinect sensor,  
b) Video-card compatible 

with DirectX 11  
c)  

Lighting 
conditions 

Bright intensive light Using infrared structural 
light, hence independent 
from artificial sources of 
light 
 

Real-time No Yes 
Main 
principle 

- Projections of 
silhouettes 

- calculation of 
visual hull 

- cost 
function 
minimizatio
n 

- set of depth 
maps 
computation 

- feature 
extraction 
and 

- Calculation of 
camera 
parameters 

- projections of 
silhouettes 

- calculation of 
visual hull 

Depth row data 
transformed into signed 
distance data, tracking of 
frames and reconstruction 
relative to the global 
camera position 

   
a) b) c) 

Fig. 13: Example of 3D reconstruction using Kinect form three 
distances: a) 40, b) 60 and c) 80 cm 
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matching 

Data 
preprocessi
ng 

Camera 
calibration, 
silhouette 
extraction 

Camera 
calibration 

Heavily relays 
on silhouettes 
boundaries 
during camera 
parameters 
calculation 

No 

Time seconds ms 

Accuracy Depends on the number of input images and quality 
of silhouettes (vis. Hull and double mirror) 

Depends on the distance to 
the object, and depth 
difference with 
background 
 

Compatibili
ty with 
different OS  

Yes Mainly with Windows,  
For Linux and Kinect for 
Windows sensor 
libfreenect 0.4.3, the latest 
versions are incompatible 

 
The evaluation of the various algorithms is summarized in Table 1. These properties are to be 

used in an algorithm selection approach that will allow to always determining the best algorithm for 
3D reconstruction. 

V. CONCLUSION 
Initial idea was to determine the most optimal approach for 3D reconstruction and propose 

improvements to it. In the paper four approaches were analyzed. For the future work correctness 
measurement will be added to ensure better evaluation of the results. One of the possible ways of 
doing so is by comparing images taken on the original model with images taken on the 
reconstructed model. These images are taken from viewpoints which differ from those used in the 
reconstruction process because these viewpoints will be identical to silhouettes used in the 
reconstruction. The second part of the improvements for the future is to develop selection 
algorithm, which will determine the most optimal approach based on the input data. 
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Сапа обьектілерінің сипаттамасы және қасиеттері адамдар үшін үлкен практикалық 

мәнге ие. Сондықтан адамдармен қарым – қатынастағы барлық заттардың сапасын бағалау 
мәселесі ең маңыздылардың бірі болып табылады. Алғашқы өнімнің сапасын бағалау 
жағдайы б.з.д. ХVI ғасырда болған. Тарихи деректерге жүгінсек, Крит аралдарының 
саудагерлері өздерінің бұйымдарын арнайы белгімен белгілеп көрсетуден туындаса керек. 
Бұл олардың тауарларының жоғарғы сапасын куәландыратын болған.Осы кезеңнен бері 
қарай тауап сапасын бағалау мен аталған саланың ақпараттық жүйесін құру заман талап етіп 
отырған, өзекті мәселе. Қазіргі таңда сапаны басқару жүйесін енгізу кәсіпорындарда 
мынадай міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 

• жоғары сапалы өнімнің тұрақтылығын қамтамасыз ету; 
• өнім көлемін ұлғайту және оны сататын нарықты (рынокты) табу; 
• жоғары   бағада   сататын   өнімді   көбейту   мүмкінділігін қарастыру; 
• өнімнің бәсекеге  жарамдылығы  және  қаржы  жағдайының   тұрақтылығы   

жөніндегі  проблемаларды шешу. 
Өнімнің сапасы — бұл белгілі мұқтаждылықты қанағаттандыруға үлкен себепші 

болатын өнім пайдалылығының жиынтық ерекшелігі. Өнімнің сапалылығы тек техникалық, 
тауар тану ғана емес, сонымен қатар ең маңызды экономикалық санаттардың бірі болып 
табылады. Экономикалық санат ретінде ол тұтыну құнына тығыз тәуелді болып келеді. Егер 
де тұтыну құны — бұл жалпы алғанда тауардың пайдалылығы болса, ал өнімнің сапалылығы 
— бұл оны пайдаланудағы нақтылы жағдайда тұтыну құнының деңгейінде көрінуі болып 
есептеледі. 

Өнімнің сапа деңгейі оның сапалық көрсеткіштері жүйесі негізінде анықталады. Бұл 
деңгейді анықтау үшін мұның әрбір көрсеткіштерінің сандық маңызын білу және ұқсастық 
өнім көрсеткіштерімен салыстыру қажет. 

Бәсекеге жарамды өнім нарықта жеңіл жол табады және тез сатылады. Әрбір сатып 
алушы өзінің жеке мұқтаждығын ең жоғары деңгейде қанағаттандыратын тауарды ғана 
алады және тұтынады. Жалпы алғанда, сатып алушылар тауардың бағаларына қарағанда, 
қоғамдық мұқтаждығына толық сәйкес келетін тауарды ғана сатып алады. Сондықтан, сатып 
алушының тауарға деген қанағаттанушылық деңгейін жеке дара көрсеткіштер жиынтығы 
құрайды. Ал бұл көрсеткіштер жиыны тағы да нарықтың пайда болуыаясында қалыптасады. 

Сапаны басқару жүйесін енгізуде қарастырылатын мәселелердің бірі стандарттау 
болып табылады.  Стандарттау — бұл ең ұтымды нормаларды табатын қызмет, ал содан соң 
стандарттық үлгілерді, нұсқауларды өнімді әзірлеудегі талап әдістемелерді нормативтік 
құжаттарға сай тағайындайды. Стандарттаудың басты міндеті халық шаруашылығының, 
тауар  базасының, экспорт мұқтажы үшін шығарылған өнімдерге деген үдемелі талаптарды 
анықтайтын, сол сияқты осы құжаттарды дұрыс пайдалануды бақылау, нормативтік-
техникалық жүйе жасау болып табылады. 

Жүйені жұмыс істету және оны орнату үшін көп қолданылатын техникалық 
жабдықпен қамтамасыз ету талап етіледі. 1–суретте қажетті аппараттық құрал-жабдықтар 
көрсетілген. 
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1–сурет. Жүйені аппараттық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету 
 
Мұндағыбасты мақсат азық-түлік тауарларының сапасын бағалайтын ақпараттық 

жүйесін құру болып табылды.Осы жүйені құру мақсатына жету үшін мына міндеттерді 
орындау талап етіледі: 

• Азық-түлік тауарларының сапасын анықтаудың тиімді жақтары; 
• Азық-түлік тауарларының сапасын анықтау мәселелері; 
• Азық-түлік тауарларының сапасын анықтау қағидалары; 
• Бизнес процесті жобалау арқылы қажеттіліктер мен кемшіліктер анықтау 
• Тауарларының сапасын анықтауды автоматтандыру жүйесінің моделін құру; 
• Жүйені енгізген кездегі экономикалық тиімділігін есептеу. 

Нарық қатынастары шаруашылық қарым-қатынаста жүріп жатқан субъектілерінен 
экономикалық үдерістерді игеруді, ол үшін оларды терең жан-жақты талдауды талап етеді. 
Осы талдау негізінде бар ресурстарды тиімді пайдаланып, тұтынушылардың қажеттерін 
сапалы және жоғары деңгейде, неғұрлым толық қанағаттандыруды белгілейді. Нарықта 
қалыптасқан қатаң бәсекелестік күресті жеңіп шығу үшін бұл аса қажетті іс. Соның негізінде 
кәсіпорындарды дәл басқару бағыттары және ұтымды шаруашылық бизнес шешімдері 
іздестіріледі. Ал ол талдауды жүргізу үшін кең көлемде және неғұрлым толық коммерциялық 
ақпарат қажет болады. Бұл жиналған ақпарат нарықта әрекет жасап жүрген кәсіпорындар 
мен келешекте олардың қатарына жаңадан қосылатын кәсіпорындар, олардың өнімдерінің 
өзгерісі туралы т.б. сол сияқты  болжамдық талдау үшін қолданылады. Осы аса маңызды да 
күрделі іс маркетингсіз орындалуы мүлде мүмкін емес. Сондықтан кәсіпорынды басқару 
жүйесінде, оның әрекетін ұтымды реттеу ісінде қазіргі кезде маркетинг жетекші рөл 
атқарады. Маркетингтің мәні өнімді шығару және өнімді өткізу шарттары өзгерісімен 
байланысты. Маркетинг әрекеті жоғары пайда алу үшін нарықтың, демек тұтынушылардың 
нақты қажеттерін зерттеу, соның негізінде кәсіпорынның барлық қызметін (тауарды өндіру, 
өңдеу, өткізу, жылжыту) ұйымдастыру жүйесі болып табылады. Маркетингке сүйене отырып 
кәсіпорынның түбінде пайдалы әрекетін ұйымдастыру үшін, алғашқы оның қадамдары 
уақытша пайдасыз, кейде тіпті шығындары болуы мүмкін. Бұл болжамды шығындар немесе 
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ойда болған уақытша кездесетін қиыншылықтар болып табылады. Одан кейін мол табыс 
әкелетін немесе кәсіпорынның қанағатты пайда тауып, нарықта тұрақты іс-әрекетін көздеген 
маркетингтік нысанасы орын алуы тиіс. 
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Ғылыми жетекшісі – Кинтонова А.Ж. 
 

Соңғы кездері сервис-бағытталған архитектура SOA (Service-Oriented Architecture) 
негізінде  құрылған компоненттік жиын қосымшасы кең қолданысқа ие болып келеді. SOA  
концепциясы бизнес-қосымшалардың үлкен көлемді компоннеттерден құралуына 
бағытталған.  Әрбір осындай компонент SOAмодульі болатын арнайы сервиске ие болады.  
Сервис-бағытталған архитектураны қолдану  үлкен көлемді компанияларға өздерінің 
инфраструктураларын болашақта кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Сервис-бағытталған  қосымшасының SOA (Service-Oriented Architecture)  
архитектурасын құру үшін,  көбінесе веб-сервис технологиясын қолдану тимді болып 
табылады.Веб-сервис технологиясы құрылған платформаға, жазылған тіліне байланыссыз 
қосымшалардың бір-бірімен әрекет ете алуына мүмкіндік береді.  Веб-сервисте 
опреациялардың жиынтығын сипаттайтын, XML хабарлама арқылы қашықтықтан 
басқарумен шақырылатын програмалық интерфейсі бар.  Веб-сервистің веб-қосымшадан 
айырмашылығы, веб-сервис соңғы қолданушыға қолданушы интерфейсі жоқ болғандықтан 
қызмет көрсетпейді[2].Веб-сервистің басты мақсаты – басқа қосымшаларға, яғни веб-
қосымшалары, мобильдік немесе консольдік қосымшаларға  қызмет көрсету болып 
табылады.   

Ақпараттық жүйе құруда жабық түрдегі стандарттарға және форматтарға бағытталуы  
қосымшаларды интергациялауда мәселе туғызады. Веб-серистер әр түрлі программалық 
платформадағы стандарттарды, мәліметтерді жіберу алмасудың ашық хаттамаларына 
негізделуне орай кең қолданысқа ие болды. Бұл,  мекемелреде IT-инфраструкталарының 
қолданыстағы сервисті қолдануға, сондай–ақ, бірнеше мекемелер қатысып отырған бизнес 
процесстерді автомазицалауда да негіз болады .  

Ақпараттық жүйелерді веб-сервис негізінде құру веб-сервиске бағытталған архитекура 
WSA (Web Services Architecture), сервис-бағыттлаған архитектура түрлерінің пайда болуына 
әкелді [4].   

Сервис-бағытталған архитектура: концептульды модель  
Бұл концепция архитектуралық стильде негізделеді, ол негізі үш жақпен – жеткізуші, 

қолданушы және сервис делдалы арасындағы байланысты анықтайтын модель. Сервис 
жеткізушісі сервистің сипаттамасын жариялайды және оның іске асуын қадағалайды. Сервис 
делдалы сервис реестрын қамтамасыз етіп, қызмет көрсетеді.  
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Бұл байланысты көрсететін метамодель 1-Суретте көрсетілген.  
 

 
 

1-сурет. Сервис делдалының метамоделі 
Сервисті қолданушы сервистің сипаттамасын табу үшін  жалпылама идентификатор 

ресурсын (URI) немесе сервис сипаттамасын  реестерден сервиске сұрату жіберу арқылы 
көре алады [5].   

SOA  ауысуда  бізге қосымша сервистік модельдеудің шектеунен тыс элементтер қажет 
болады:  

• Моделді таңдау және дайындылық. Әрбір дайындық деңгейі өзінің шарттарына ие.   
• Жалпы бағалау.  
• Стратегияны анықтау және жобалау.  
• Басқару. API орнатылған болу керек пе немесе сервис бола алатын мүмкіндік барма 

соны анықтау керек.   
• Ең тиімді әдісті таңдау.  
Диссертациялық тақырыпқа орай, жоғарыда көрсетілген сервис-бағытталған 

архитектураға SOA (Service-Oriented Architecture) ауысуда  қойылатын талаптарды ескере 
отырып, веб-сервис технологиясын қолдану арқылы Сервер және Қолданушы арасында 
байланысты практикалық түрде жүзеге асырдық. Қолданушы Делдалсыз тікелей Серверге 
сұрату жіберу арқылы байланысқа түсе алады. Бұл концепция архитектуралық стильге 
негізделеді. Қолданушының веб-сервис арқылы сервермен байланысын  2, 3-суреттерден 
көруге болады.  

 

 
 

2-сурет. Веб-сервисті жасау 
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3-сурет. Қолданушының веб-сервиспен байланысын құру 
 

WEB-сервистің мүмкіндігінің арқасында кез-келген бағдарламаның функциялары 
Инетернет желісі арқылы қол жетімді болады. Веб-сервис ашық стандартқа негізделген, 
оларды меңгеру жеңілірек, және бұл стандарттар Unix және Windows сонымен қатар барлық 
платформада кең қолданылады. Осындай жүйелікпен PHP, ASP, JSP скрипт, JavaBeans, 
COM-объектілері сияқты пргограммалар және басқада бағдарлау программалары басқа 
серверде жұмыс істеп тұрған бағдарламаға тікелей байланыса алады және сол серверден 
келген жауаптарды өз  веб-сайтында немесе қосымшада қолданыла алады. 4-суреттегідей 
Қолданушының Серверге жіберілген сұрансының серверден келген нәтижесін веб-сайт 
арқылы  көре алады.  

 

 
 

4-сурет.  Веб-сервиске Қолданушы сұранысының нәтижесі 
A.  
B. SOA  архитектуралық шаблон  
Сервис және компонент аралығындағы байланыс, мекемелердің компонент деңгейлері 

сервистерді іске асырады және  оның дұрыс жұмыс істеуімен қызмет көрсету деңгейіне 
жауап береді.  Интеграция архитектурасы сервистерді  корпоративтік сервистік шиналарды  
(Enterprise Service Bus - ESB) қолдану арқылы маршрутизациялауды, сервистерді 
трансиляциалауды қолданады [3].  5-Суретте SOA деңгейі көрсетілген.  
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(1)  

(2) 5-сурет.  SOA деңгейлері 
 
C. Сервис-бағытталған модельдеу: анализ және сервистерді жобалау  
SOA  жобалауда екі преспективаны негізге алу керек, яғни  сервис қолданушысы  және  

жеткізуші.  Бұл бағытта сервис делдалы қатыспайды.  SOA  жобалауы Web-
сервистеріндегідей  астынан жоғары қарай басталмайды. SOA  архитектурасы стратегиялық 
және бизнеске бағытталған болып келеді [1]. SOA  жобалауында негізгі әрекеттер мен 
шешімдер интеграция архитектурасына ғана емес, мекеменің архитекурасына және 
қосымшасынаәсер етеді.   

Қазіргі таңда мобильдік құрылғылардың қарқынды дамуына байланысты көптеген 
әртүрлі жұмыстарды іске асыратын мобильді қосымшалар өзекті болып отыр. Көбінесе 
мобильді қосымшалар корпоративті деректер қорымен байланысқа бағытталған.  Бұндай 
қатынасты орнату үшін веб-сервисті және ғаламтор желісін қолдану арқылы іске асыру 
тиімді болып отыр.  Мобильді қосымшаларды құруда, практикада көрсеткендей алдын ала 
жобалу яғни модельдеу өзекті болып табылады. Модельдеу архитекутарлық шешім ретінде 
бағаланатын және нақты уақытта мобильдік қосымшаны іске асыруүшін маңызды болып 
отыр.   
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Кибератака — это попытка внести изменения в работу компьютерных систем или 

сетей, вывести их из строя, разрушить, а то и уничтожить информацию или программы, 
которые в них хранятся или какие они передают (Национальный научный совет США).  

Один из самых распространенных на практике методов кибератак заключается в том, 
что злоумышленники для того, чтобы избежать обнаружения атакуют плохо защищенные 
компьютеры и прокси-сервера, а затем через них производят атаки по всему миру. Они 
научились осторожно тестировать защиту компьютеров и серверов так, чтобы это не было 
обнаружено системами безопасности и, найдя уязвимости, атакуют. Такие атаки практически 
всегда носят международный характер, но пока нет никаких международных ответных мер, 
что напрягает правоохранительные органы. Поэтому они стремятся к сотрудничеству со 
странами, где обычно находятся прокси-сервера, через которые происходят международные 
кибератаки [2]. 

Приведем примеры самых последних крупнейших кибератак на индустриальные 
системы управления: 

 2003 год. Компьютерный червь Slammer быстро распространился Интернетом, 
поразив приблизительно 75 000 компьютеров в общей сложности за 10 минут. Скорость 
Интернета упала почти до нуля, перестали работать банкоматы и немало веб-сайтов. Не 
могли взлететь самолеты, а на одной из атомных электростанций вышли из строя 
компьютеры и компьютеризованные системы безопасности. 

 2007 год. Серия кибератак была осуществлена на Эстонию. Они были направлены 
на компьютерные системы правительства, а также банковских учреждений и средств 
массовой информации. Большее число этих атак происходили из сетей (ботнетов), которые 
насчитывали свыше миллиона компьютеров в 76 странах. Все эти машины атаковали 
упомянутые мишени лавинами фальшивых запросов об информации. 

 2010 год.промышленные системы автоматизации тяжело пережили атаку уже 
широко известного компьютерного вируса Stuxnet. Высокотехнологичный компьютерный 
червь Stuxnet атаковал системы контроля над производственным процессом на атомной 
электростанции в Иране. Это событие было самым широко освещаемым в профильных СМИ, 
но не стало единственным,  с того момента промышленные сети и системы стали одной из 
основных целей для кибератак. 

Кибератаки на критически важные инфраструктуры встречаются сегодня  все чаще и 
стали значительной проблемой для различных организаций по всему миру [3].  

Критическая информационная инфраструктура - совокупность автоматизированных 
систем управления критическими важными объектами и обеспечивающих их 
взаимодействие информационно- телекоммуникационных сетей, предназначенных для 
решения задач государственного управления, обеспечения обороноспособности, 
безопасности и правопорядка, нарушение (или прекращение) функционирования которых 
может стать причиной наступления тяжких последствий. 

Критически важный объект инфраструктуры - объект, нарушение (или прекращение) 
функционирования которого приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, 
необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=%5Ea004.41%2F42
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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страны либо административно- территориальной единицы или существенному ухудшению 
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на 
длительный срок[1]. 

Электростанции, центры контроля движения транспорта, системы очистки воды и 
фабрики стали предметом внимания злоумышленников, постоянно подвергаясь сетевым 
взломам, кражам данных и атакам на отказ в обслуживании. 

Уязвимости  данных систем могут быть различными — от обычных ситуаций с 
отсутствием паролей и использованием учетных записей, созданных по умолчанию, и до 
проблем с конфигурациями или ошибок в программном коде. Поэтому как только хакер 
получает возможность запустить программу, имеющую доступ к контроллеру, вероятность 
успешного проведения атаки становится очень высокой. 

В 2012 году немецкая энергетическая компания  50 Hertz стала жертвой кибератаки, 
которая вывела из строя систему интернет-коммуникаций. Это был первый подтвержденный 
пример цифрового нападения на европейского оператора энергосетей. 

 В 2001 некий австралиец был отправлен в тюрьму за взлом системы управления 
очистными сооружениями, который привел к сбросу миллионов литров неочищенных 
сточных вод в водоемы местных парков и реки. 

Подобные атаки на критически важные инфраструктуры часто влияют на работу 
различных служб, целостность данных, и даже угрожают общественной безопасности.  
Также  в результате атак системы перестают соответствовать требованиям регуляторов. 
Поэтому организациям нужно предпринимать определенные меры, чтобы предотвращать 
подобные проблемы с безопасностью[1]. 

Однако это возможно сделать только при понимании различий между ICS/SCADA и 
традиционными ИТ-средами. Даже если род деятельности промышленного предприятия не 
связан с критически важными процессами (энергетика, транспорт, оборонная 
промышленность), большинство технологических процессов  автоматизировано с помощью 
SCADA (система диспетчерского управления и сбора данных) или типовых систем 
автоматического управления.  

Критически важные инфраструктурные объекты (из сферы электроэнергетики, нефти 
и газа, водоснабжения, очистки отходов и т.д.) в значительной степени зависят от 
электрических, механических, гидравлических и других устройств. Это оборудование 
управляется и контролируется отдельными компьютерными системами — контроллерами и 
сенсорами. Данные системы подключаются к управляющим системами и создают сети  
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор 
данных) и решения ICS (Industrial Control System — система производственного контроля). 
ICS и SCADA обеспечивают эффективный сбор и анализ данных и помогают 
автоматизировать контроль над оборудованием — насосами, клапанами, реле и т.д. 
Преимущества данных систем обусловили их широкое распространение. Надежность и 
стабильность SCADA и ICS позволяют использовать их на критически важных объектах в  
течение длительного времени. 

Сети и устройства SCADA/ICS разрабатывались для того, чтобы обеспечить 
управляемость и контроль при максимальном уровне надежности. Часто они не обладают 
механизмами, призванными предотвратить неавторизованный доступ или способными 
справляться с  растущими угрозами безопасности, широко распространенными в мире ИТ и 
исходящими как из внутренних, так и из внешних сетей. 

Такие системы в последние годы стали подвержены атакам вредоносного ПО не 
меньше, чем «традиционные» финансовые и правительственные структуры. Отличие лишь в 
том, что атаки, направленные на промышленные системы, как правило, не регистрируются и 
их последствия обычно выглядят как сбои в работе, не связанные с действиями какого-либо 
вредоносного ПО. 

И хотя их внедрение в большинстве случаев является коммерческой тайной, 
контроллеры SCADA фактически представляют собой маленькие компьютеры. Они 
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используют такие стандартные элементы, как операционные системы (часто встроенные 
Windows или Unix), программные приложения, учетные записи, протоколы передачи данных 
и так далее. Более того, во многих  средах управления используются стандартные рабочие 
станции Windows и Unix. 

В результате уже знакомые проблемы, связанные с уязвимостями и эксплойтами, 
оказываются применимы и к ICS и SCADA. Дополнительной проблемой является то, что все 
эти системы нередко располагаются в физически труднодоступных местах и  должны 
находиться в рабочем режиме 24/7. 

Существует типичное мнение, что сети ICS и SCADA физически отделены от 
корпоративных ИТ-сетей. И это может быть так, ведь некоторые компании используют 
отдельные сети или разделяют сети контроля и корпоративные ресурсы. В других случаях 
компании используют одни и  те же инфраструктуры LAN и WAN, однако применяют 
шифрование для трафика ICS и SCADA при передаче в общей среде. Но чаще всего сети 
требуют наличия определенного уровня взаимодействия, чтобы получать операционные 
данные или экспортировать информацию в сторонние системы. Устройства из сетей SCADA 
имеют ряд особенных характеристик, которые могут сильно отличаться от традиционных 
ИТ-систем: 

 Они часто устанавливаются в таких местах, куда сложно попасть физически 
(например, на башнях, нефтяных вышках, промышленном оборудовании), а также работают 
в значительно более сложных внешних условиях, чем обычные ИТ-системы (на улице, при 
экстремальных температурах и вибрациях) или требуют наличия специальных условий 
питания и монтажа; 

 На них часто инсталлированы проприетарные операционные системы, в которых 
не предусмотрена возможность усиления безопасности; 

 Невозможно часто обновлять или загружать исправления для ПО в связи с 
недопустимостью простоев, ограничениями доступа или необходимостью повторной 
сертификации ПО; 

 В подобных системах используются проприетарные или специальные протоколы. 
Отличия этих сред создают такие проблемы, как недостаточный уровень шифрования 

и аутентификации, слабые механизмы хранения паролей — все эти уязвимости могут быть 
использованы хакерами при захвате управления системами. Поскольку большинство сетей 
SCADA/ISC имеют определенную периферийную защиту, включая сегментацию сетей и 
межсетевые экраны, злоумышленники всегда ищут альтернативные пути для проникновения 
— например, через незакрытый шлюз или при помощи запуска определенных операций в 
организации, которые открывают канал передачи данных для внешнего проникновения. 
Среди типичных тактик: 

 Использование портов удаленного доступа, предназначенных для обслуживания 
со стороны вендора; 

 Взлом легитимного канала связи между ИТ-системами и ICS/SCADA; 
 Принуждение путем обмана пользователя  перейти по ссылке в письме на той 

рабочей станции, которая подключена как к сети ICS/SCADA и к Интернету (фишинговая 
атака); 

 Заражение ноутбуков и/или съемных носителей за пределами сетей ICS/SCADA с 
целью дальнейшего вторжения во внутренние системы, когда они подключаются к сетям для 
сбора данных, обновления ПО контроллеров или сенсоров; 

 Использование ошибок в конфигурации параметров безопасности. 
Как только хакер проникает в сеть SCADA, он получает возможность запускать 

вредоносные команды на устройствах, вызывая сбой или задержку действий, связанных с 
соответствующими критически важными процессами, например открытия и закрытия 
клапанов. 

В Казахстане как и во многих развитых странах, широко используются 
распределенные системы управления SCADA, т.к. в нашей стране быстро развивается нефте-
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и газо-добыча/ переработка. SCADA-системы нашли широкое применение не только на 
рынке нефти и газа, а также и в передачи и распределения электроэнергии, альтернативной 
энергетики, воды и отработанной воды.Поэтому одна из поставленных задач перед 
специалистами - это безопасность SCADA-систем и создание эффективных, безопасных и 
выгодных SCADA-решений для своих пользователей.  

Чтобы достичь нужного уровня защиты для промышленных и критически важных 
сетей, необходимо перейти от использования набора отдельных технологий и практик к 
эффективным бизнес-процессам. Эффективная стратегия безопасности должна обеспечивать 
обнаружение нетипичной активности и предотвращать атаки, одновременно предоставляя 
организации достаточную экспертизу для расследования взломов, когда они происходят. 

Стратегия безопасности должна обеспечивать протоколирование всех активностей на 
отдельном уровне, не связанном с конфигурацией самих устройств SCADA, так как они 
могут быть взломаны при вторжении. Такой подход должен сопровождаться выработкой 
принципов допустимого поведения устройств SCADA с четким определением, что 
допустимо, что недопустимо и что следует считать подозрительным. Кроме этих мер 
стратегия должна включить автоматические уведомления и предотвращение отклонений  от 
принципов, что позволит применять более эффективные меры против нежелательных 
активностей. 

В дополнение к внедрению стратегии важно, чтобы вся ИТ-сеть организации была 
обеспечена средствами защиты для обеспечения безопасности устройств SCADA. Примеры 
взломов доказывают, что ИТ-среды, напрямую подключенные к Интернету, могут быть 
именно тем каналом, который обеспечит связь с технологическими операционными средами. 
Таким образом, важно реализовать механизмы, обеспечивающие только авторизованный 
доступ, контроль над приложениями и уведомления об идентификации, а также внедрить 
средства борьбы с угрозами — межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений, 
антивирусы и системы эмуляции угроз. 

Ключевым компонентом многоуровневой защиты для устройств SCADA должны 
быть средства интеллектуального анализа угроз (Threat Intelligence), чтобы передавать и 
собирать информацию о новых и развивающихся угрозах для критических инфраструктур. 
Внедряя технологии Threat Intelligence, организации могут защитить свои сети от киберугроз 
еще до того, как они проникнут внутрь. Это позволит обеспечить лучшую безопасность 
устройств SCADA и сделать их менее уязвимыми. 

Киберугрозы, ориентированные на системы SCADA, получили значительное развитие 
за последние годы, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшем будущем. Хакеры 
становятся все умнее и все больше интересуются атаками на критические важные 
инфраструктуры. Поскольку уязвимости SCADA хорошо известны, эти сети находятся в зоне 
особого риска. Именно поэтому нужно внедрять новые стратегии и системы, которые 
помогут защитить сети и устройства и обеспечить безопасность не только отдельных 
организаций, но и общества в целом [4]. 
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В настоящее время с значительным ростом потока информации, появилась 

необходимость поиска новых способов ее хранения, представления, формализации и 
систематизации. Растет интерес ко всем возможным базам знаний, которые возможно 
использовать для различных практических целей. Одним из таких баз знаний и является 
онтология.  

Онтологии используются для формальной спецификации понятий и отношений, 
которые характеризуют определенную область знаний. Преимуществом онтологий в 
качестве способа представления знаний является их формальная структура, которая 
упрощает их компьютерную обработку [1]. 

Понятие онтологии имеет очень много определений. Один из самых известных 
определений онтологии дал Том Грубер: «Онтология - это 
точнаяспецификация концептуализации»[2]. 

Также существует определение предложенное Эдвардом Хови: «Онтология – это 
структура данных с заданными в ней символами, позволяющими представлять 
концептуализации для обработки компьютерными программами» [3]. 
Концептуализация - это структура реальности, рассматриваемая независимо от словаря 
предметной области и конкретной ситуации. 

Онтологии отличаются по ряду параметров, и исследователи выделяют различные 
основания для их классификации. Так Э. Хови говорит, что онтологии отличаются в 
зависимости от набора элементов, содержащихся в них, а также типов вводимых отношений. 
Он выделяет так называемые «терминологические онтологии» и «настоящие онтологии». 
Под первыми он понимает онтологии, включающие сущности, явления, свойства, связи 
предметной области и объединяющие их структурные отношения. «Настоящие» же 
онтологии включают в себя также дефиниционные отношения и отношения дополнительной 
информации. Наряду с этим в них входят аксиомы, определяющие взаимозависимости 
между отношениями и понятиями.  

Э.Хови выстраивает подробную классификацию различных характеристик онтологий. 
Он упоминает, что основными параметрами могут быть: форма (то, как формируется 
онтология), содержание, а также средства использования онтологии [3].  

Существует разбиение онтологий по количеству и качеству понятий, включаемых в 
них. Онтологии верхней зоны обычно насчитывают примерно 100-500 концептов. В них 
включены наиболее абстрактные категории, обладающие свойством универсальности. Они 
являются базовым разбиением наблюдаемой действительности на категории. Обычно они 
строятся теоретиками, философами. Зачастую концепты даже не лексикализуются. 
Составление аксиом в данном типе онтологий с высоким уровнем обобщения достаточно 
сложно и требует некоторого воображения. Преимуществом таких онтологий является 
возможность их использования во многих областях и даже во многих языках. Для данного 
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рода онтологий характерен ограниченный набор обобщенных отношений, которые можно 
отнести к базовым. В таких онтологиях типичными на верхнем уровне разбиения являются 
такие понятия, как:  

- сущность;  
- явление;  
- объект;  
- процесс;  
- роль [4].  

Однако этот типичный набор может быть представлен в усеченном виде, например, в 
онтологии MicroKosmos, разработанной С. Ниренбургом и В. Раскиным на верхнем уровне 
появляются лишь три категории понятий: «объект», «процесс» и «роль». При этом авторы 
претендуют на универсальность этого разбиения для онтологической семантики в целом и, 
таким образом, для всех онтологий верхнего уровня [5].  

Иным типом являются онтологии средней зоны, элементы которого обычно уже 
больше (500 – 100000 концептов). Они представляют мир в целом и в общем случае это 
неаксиоматизированная область. Сложность заключается в том, что для данного вида 
онтологий требуется выводить слишком большое количество аксиом. Обычно выходом 
является применение методов автоматизированного вывода аксиом из уже существующих 
онтологий. Разработкой онтологий этого уровня чаще всего занимаются когнитологи и 
лингвисты.  

Онтологии нижней зоны или же онтологии предметной области наиболее обширные, 
обычно они насчитывают около 200 – 2 000 концептов. Они описывают конкретные 
предметные области с их спецификой. При этом круг решаемых задач и вопросов, на 
которые онтология отвечает, ограничен выбранной областью. Для данного типа онтологий 
характерно наличие отношений, специфичных для конкретной области. Это 
высокоаксиоматизированная зона, то есть для нее возможно построение большого 
количества аксиом и правил. В многом из случаев этот тип онтологий строится экспертами 
области знания или при их содействии. В связи с большой спецификой каждой отдельной 
предметной онтологии ее повторное применение зачастую возможно только в рамках 
предметной области [4].  

Наряду с описанным делением все онтологии могут быть разделены на глубинные и 
поверхностные. Поверхностные онтологии строятся на поверхностной семантике, они 
определяют понятия через значения слов. Однако здесь возникает проблема, какое 
количество смыслов выделять для каждого слова. Глубинные же онтологии используют 
глубинную семантику.  

Б. Й. Вилинга и А. Т. Шрайбер выделяют два измерения для оценки онтологий: 
«Объем и тип структуры концептуализации и предмет концептуализации» [6]. Однако, как 
указывает Н.Гуарино, критерий для выделения в рамках первого измерения 
информационных, терминологических онтологий и онтологий, моделирующих знания, не 
отличается четкостью. Проще классифицировать онтологии по степени детальности, 
используемой для характеристики концептуализации. Очень детализированная онтология 
подробно специализирует подразумеваемую концептуализацию, обратной же стороной 
оказывается более громоздкий язык, который может быть сложно применять на практике. 
Простая же онтология может развиваться с допущением каких-то скрытых условий, которые 
подразумеваются создателями, и ее могут использовать те, кто уже договорился о лежащей в 
основе концептуализации (и осознает эти допущения). Можно различать «отсылочные 
(также называемые офф-лайн) онтологии» (reference ontologies) и «осуществляемые 
(совместно используемые, он-лайн) онтологии» (implemented (shareable) ontologies). 
Несложная структура, описывающая, например, лексикон, может помещаться он-лайн, в то 
время как замысловатые теории, определяющие значение терминов из лексикона, могут 
находиться офф-лайн.  

С точки зрения предмета концептуализации исследователи выделяют прикладные 
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онтологии, онтологии области знания, общие (родовые) онтологии и репрезентационные 
онтологии (речь идет об онтологиях метауровня, включающих в себя репрезентационные 
первоэлементы) [7].  

Онтологии могут быть также разделены на одноязычные и многоязычные. Уже 
существует ряд онтологий, ориентированных на представление знаний на нескольких 
языках, например, EuroWordNet, MikroKosmos и некоторые другие. Сложность создания 
таких онтологий обычно заключается в том, что возможно наличие различий в понятийных 
систем разных языков.  

В рамках работы «Онтологии и тезаурусы» авторов Добров Б.В., Иванов В.В., 
Лукашевич Н.В., Соловьев В.Д. также выделяется особый тип онтологий – лексические (или 
лингвистические). Отличительным свойством таких онтологий является «фиксация в одном 
ресурсе (лексикализованных) понятий (слов) вместе с их языковыми свойствами». Такие 
онтологии тесно взаимосвязаны с семантикой грамматических элементов (слов, именных 
групп и др.). Основным источником понятий в онтологиях данного типа являются значения 
языковых единиц. Их также отличает своеобразный набор отношений, обычно свойственный 
для языковых элементов: синонимия, гипонимия, меронимия, а также ряд других. К 
лингвистическим онтологиям авторы относят WordNet, MikroKosmos, Sensus, РуТез и 
другие. Круг задач, решаемых такими онтологиями, тесно взаимосвязан с обработкой 
естественного языка [4].  

С.А.Коваль предлагает выделять безэкземплярные и экземплярные онтологии. Как 
понятно из названия данного типа онтологий, безэкземплярные онтологии отличаются 
отсутствие конкретных экземпляров. На нижних уровнях иерархии таких онтологий 
находятся не конкретные экземпляры, а понятия. Эта особенность онтологии накладывает 
некоторый отпечаток и на вводимые в данной онтологии отношения [8].  
Таким образом, существует множество подразделений онтологий, но эти классификации не 
всегда бывают достаточно четкими и последовательными.  
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Социальные сети прочно вошли в жизнь каждого интернет-пользователя. Даже те, кто 
гордо заявляют, что они не имеют странички в какой-либо социальной сети, время от 
времени все-таки заходят под чужими аккаунтами посмотреть, что же там делается. 
Социальную сеть можно назвать болотом, если ее обходить стороной, то все в порядке, а уж 
если в нее попал, то тут как повезет – может и не зацепит, а может затянуть. 

Развитие современных социальных сетей началось с 1995 г., когда была создана 
первая социальная сеть Classmates.com, которая и сейчас остается одной из самых 
популярных в мире. Концепция оказалась очень востребованной, и с тех пор социальные 
сети стали расти как грибы после дождя. Все больше людей разного возраста предпочитают 
общаться в социальных сетях, это становится самым популярным занятием в интернете.  

Если не злоупотреблять использованием социальных сетей, то они оказывают в 
основном положительное влияние. Можно восстановить связь с давно потерянными людьми, 
посмотреть фотографии и видео друзей и поделиться своими, пообщаться в режиме 
реального времени с теми, кто далеко. Или познакомиться с кем-то из любой страны. Это 
расширяет круг общения, делает его более доступным. В сети человек может повысить свою 
самооценку, найти друзей по интересам и единомышленников, поделиться с кем-то своим 
опытом и т.д. Но очень важно, чтобы интересы человека не ограничивались лишь 
социальными сервисами. Также, можно заметить, что социальные сети всё чаще 
становятся (кстати, неплохим) источником заработка средств к существованию. Так, к 
примеру, владельцы успешных групп или так называемых пабликов (публичных страниц) в 
социальной сети ВКонтакте могут хорошо монетизировать их, заставляя их тем самым 
приносить прибыль, а раскрутка групп в контакте является источником хлеба с маслом (а 
может быть даже и с икрой) для талантливых оптимизатором. 

Для чего людям нужны социальные сети? 
1. Для общения. Здесь мы можем переписываться со своими дальними 

родственниками или бывшими одноклассниками, сокурсниками. Любоваться фотографиями 
их семей. К сожалению, не все дорогие сердцу люди живут под боком или в пяти минутах от 
дома. А социальной сети расстояния в сотни и тысячи километров – не помеха. 

2. Для самоутверждения и повышения самооценки. Скажите, ведь приятно читать 
восхищенные комментарии к фотографиям или получать открытки от друзей на каждый 
праздник? Конечно, однозначно, несомненно. 

3. Для работы. Да-да. В работе тоже социальные сети – наилучший помощник. Найти 
работу через социальные сети действительно можно.  И причем независимо от профессии. 
Вы – фотограф? Разместите свои работы на странице, оставьте контактные данные, а можно 
создать сообщество. Если вы мастер своего дела, от клиентов не будет отбоя. Вы – юрист? А 
как насчет консультаций онлайн, не выходя из дома? Вот и дополнительный заработок. Вы – 
хирург? Что ж, возможно, в сети вы найдете спонсора для покупки новейшего европейского 
оборудования. Все в ваших руках, точнее пальцах.  

4. Для обретения новых друзей по интересам. Здесь вы одним кликом мыши можете 
найти сотни людей в разных странах и городах (или только вашем городе), которые, также, 
как и вы увлекаются вышиванием крестиком, живописью, кардмэйкингом, велоспортом и 
т.д. И уж точно, вам не наскучит общение с таким человеком, хоть в сети, хоть в реальной 
жизни. 

5. Для развлечения. Ну, где еще вы найдете столько игр в приложениях, которые не 
требуют места и установки на вашем персональном компьютере? А как насчет возможности 
поиграть в многопользовательскую игру с австралийцем или китайцем? 

6. Для изучения иностранных языков. Социальные сети охватывают весь мир, 
поэтому современному человеку так легко выучить иностранный язык. Просто нужно найти 
друга-иностранца, а сделать это можно при помощи пары кликов компьютерной мышью. 

7. Для обустройства личной жизни. Сегодня все чаще люди влюбляются по сети. Да, 
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слегка непривычно, но случается. Люди общаются, понимают, что подходят друг другу. 
Переписка переходит на романтический лад, затем несколько настоящих свиданий и… 
свадьба. А что? Вполне реальный жизненный сценарий. 

8. Для покупок. В сети можно и, кстати, выгодно покупать различные товары. 
Многие магазины открывают свои представительства в сети. Также здесь можно найти 
множество мастеров ручной работы. Например, тех, кто делает бижутерию на заказ или шьет 
платья. 

Несмотря на все плюсы социальных сетей, не увлекайтесь виртуальным 
пространством. Иначе реальная жизнь может дать трещину. Есть свободная минутка? Лучше 
проведите ее с любимым и детьми. Есть свободный час? Выйдите на прогулку. Есть 
свободный день? Вспоминайте, что такое активный отдых. 

Такое явление, как социальные сети буквально за пару лет стало настолько 
популярным, что теперь практически у каждого Интернет-пользователя есть своя 
персональная страничка. Социальные сети не имеют возрастных или профессиональных 
ограничений. Люди всех специальностей (банкиры, учителя, руководители фирм и т.д.), 
слоев и возрастов неустанно ведут переписку с друзьями, родственниками, да и просто c 
посторонними. 

Самое интересное в этом то, что социальные сети уже стали называть «Интернетом в 
интернете», так как тут собрано огромнейшее количество информации! Компании 
размещают тут свои страницы, интернет-магазины выкладывают каталоги товаров, 
риэлтерские конторы размещают предложения по продаже недвижимости. Намного проще 
оставить вопрос в соответствующей группе, и получить ответ от самих пользователей! 
Причём при этом вы получите сразу и рекомендацию и отзыв от реального человека, что, 
разумеется, вызовет больше доверия к компании. Сейчас через социальные сети 
совершаются покупки, ведутся деловые переписки и даже осваиваются обучающие 
материалы.  Предприниматели начинают  тут свой бизнес, а  уже сформированные фирмы 
проводят акции и рекламные кампании для привлечения потенциальных клиентов. 

Все хорошее они будут увеличивать, равно как и плохое. Как ни странно, но 
социальные сети могут способствовать не только нахождению друзей, но и их потере. В 
результате зависти, раздражения, ревности, завышенных ожиданий у человека появляется 
очень много возможностей для того, чтобы вывести на поверхность не лучшие качества 
собственной натуры. Человек ожидает получить похвалу и одобрение, но когда его просто 
игнорируют, то это ведет к огорчению и расстройству. Если вы написали кому-то из друзей 
нечто важное для вас, и если вы не получили ответа, потому что друг был занят, то это вас 
может обидеть. Никогда не следует ждать того, что социальные сети станут полноценной 
заменой естественного общения. Если вас что-то очень беспокоит и вы желаете поговорить с 
кем-то из друзей, тогда лучше назначьте непосредственную встречу в парке или кафе. Так вы 
будете уверены, что вас точно выслушают, и вы получите поддержку. Таким образом шансы 
на получение внимания от друга возрастают многократно. В социальных сетях велик риск 
того, что своими сообщениями вы можете отвлечь знакомых от работы или же учебы, когда 
вам вдруг захотелось открыть перед кем-то душу. 
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Цель сегментации – разбиение изображения на однородные области. Однородность 

может рассматриваться в смысле сходства интенсивности цвета или типа текстуры внутри 
областей, иногда область должна соответствовать физическому объекту [1]. 

Математическая формулировка задачи сегментации имеет следующий вид. Пусть  
f(x,y) – дискретная функция, описывающая анализируемое изображение;  

X – конечное множество точек плоскости, на котором определена функция f(x,y); 
S = {S1,S2,...,Sk} – разбиение X на k непустых связных областей Si и i=1,2,...,k; 
Lp – предикат, заданный на множестве S и принимающий истинные значения тогда и 

только тогда, когда любая пара точек (x,y) из каждого подмножества Si удовлетворяет 
некоторому критерию однородности этого подмножества. 

Сегментацией изображения f(x,y) по предикату Lp называется разбиение 
S={S1,S2,...,Sk}, удовлетворяющее условиям: 

а) X;S
k

i
i =

=


1
 

б)   SS ji ∅=  для любых i≠j; 

в) =)iLp(S истина для любого i; 

г) =) SLp(S ji    ложно для любых i≠j. 
Отметим, что kобластей,полученных в результате сегментации, часто различных 

классов, группируются в m классов, где 2≤ m ≤ k. Например, исходное изображение 
содержит белые облака на фоне голубого неба, тогда m=2 (облака, небо), значение kзависит 
от изображения: больше облаков – больше значение k. 

Существуют два общих подхода к решению задачи сегментации полутоновых 
изображений, которые базируются на альтернативных методологических концепциях. 
Первый подход, широко известный и хорошо освещенный в литературе, основан на 
«разрывности» свойств точек изображения при переходе от одной области к другой [2]. Этот 
подход сводит задачу сегментации к задаче выделения границ областей. Второй подход 
основан на выделении точек изображения, однородных по своим локальным свойствам и 
объединении их в область, которой позже будет присвоено имя или смысловая метка. На рис. 
1.6. показана классификация методов сегментации полутоновых изображений. 

Проблеме сегментации цветных изображений посвящается все больше работ в 
последние годы. Понятие однородности области для цветного изображения сложнее, чем для 
полутонового. С целью классификации существующих методов, выделим три основных 
понятия области [3]: 

• Область – это связная компонента из множеств пикселей, выделенных с помощью 
принадлежащей некоторому классу и определенной на цветовом пространстве функции. 

• Область – это связное множество пикселей, окруженное граничными пикселями, 
соответствующими резким изменениям цвета. 

• Область – это максимально связное множество пикселей, для которого выполняется 
условие однородности. 

• Область – это множество пикселей, соответствующих изображению физического 
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объекта, сделанного из однородного материала. 
Опыт решения многих прикладных задачи сегментации изображений показывает, что 

применение тех или иных алгоритмов не всегда даёт удовлетворительных результаты. Это 
связано с тем, что не все изображений формированы в одинаковых условия. Кроме того при 
формировании некоторые изображений подвергается различным искажениям и 
возмущениям, что осложняет применение к нему существующих методов сегментации. В 
связи с этим в данной работе предлагается новый подход к решению задачи сегментации 
цветных изображений. Основная идея данного подхода в формировании многоуровневой 
подзадачи на основе декомпозиций исходной задачи сегментации. На основе данного 
подхода предложены базовая модель алгоритмов сегментации изображений, в котором 
учитываются специфическое особенности исходных цветных изображений [4].   

Предлагаемая модель алгоритмов сегментация изображений включает следующие 
основные этапы. 
Основная идея данного подхода заключается в определенного многоуровенного 

разбиение исходной задачи сегментации изображений на подзадача. На базе этого подхода 
разработан модель алгоритмов сегментации цветного изображения, которые состоит из 
следующие четырех этапов. 

1. Предварительной преобразование исходного изображения. На данном этапе 
задается основные операции над исходным изображением.  Параметры данного этапа 
характеризует последовательность выполнение следующих действий: фильтрации (f1), 
преобразование координаты цвета (с1, с2), преобразование цветного изображения в 
полутоновая (g). Эти параметры позволяет (на основе анализа исходных данных конкретное 
задачи) однозначно описывать компьютерная технология предварительной обработки 
цветных изображений при решении с различных задач сегментации.  

В результаты выполнения процедуры данного этапа получаем улучшенные 
изображений для решения задачи сегментации цветных изображений с применение метода 
сегментации. 

2. Разбиение исходного изображения на сегменты. На данном этапе задается 
параметры, характеризующие основного принципа формирование сегментов на исходном 
изображения. Здесь определяется 2 параметра )~,( aS : первой параметр )(S  указывает на 
принципе разделения; вторая )~(a  последовательность необходимых действия при 
выполнения процедуры сегментации. 

В результаты выполнения процедуры данного этапа получаем сегментированных 
изображений. При этом сегментированные изображений могут иметь некоторые недостатки 
в виде мелких областей, линий и отдельных пикселей, не отнесенных ни к какой области. 

3. Корректировка сегментированного изображений. На данном этапе задается 
параметры, характеризующих способа уточнение и улучшение качества сегментированного 
изображения на основе анализа результатов сегментации. Эти параметры указывает по 
способы обработке сегментированной изображения:  t1-параметр, выделяющие 
мелкихобластей, t2-параметр, выделяющие мелких линии, fm-параметр, характеризующие 
выполнение морфологических операции. Эти параметры позволяет однозначно описывает 
технологии обработки прирешение задачи сегментации. 

В результаты выполнения процедуры данного этапа получаем улучшенного 
сегментированного изображения. Обычно, результаты сегментации изображений 
оцениваются визуально в автоматизированном режиме. Для оценки результатов 
сегментации  в автоматическом режиме необходимо иметь количественную меру, 
позволяющую численно оценить различные варианты сегментации, а также сравнить 
различные алгоритмы сегментации между собой. 

4. Определение оценки результатов сегментации. На данном этапе задается 
параметры, указывающие способа вычисления количественной оценки результатов 
сегментации. Основная идея данного этапа заключается в сравнения исходного и 
сегментированного изображений. Эти параметры указывает наспособа определения оценки 
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результатов сегментации: µ-параметр, характеризующий матрицы; η-параметр, 
характеризующие функции различия между двумя изображениями. 

В результате получаем оценки, характеризующие результатов сегментации, что 
позволяет исследовать различные варианты применение разработанных алгоритмов при 
выборе лучшего способа решении конкретной задачи сегментации. 

Рады простаты изложения, но без ущерба сущности задачи, рассмотрим только 
некоторые варианты алгоритмов сегментации. В дальнейшем, в целях избежание 
перегружение изложенного материала различными  параметрами, для описания различных 
алгоритмов обработки изображений при решении задачи сегментации вопросы выбора и 
определение параметров модели алгоритмов не рассматривается. Данное упрощение не несет 
ущерб изложенному материалу в главе 2 и 3. При изложении материале глава 4 
разработанные модели алгоритмов используются по умолчанию. 

Рассмотрим эти этапы базовой модели алгоритмов сегментации цветных изображений 
боле подробно.  

Этап 1. Фильтрация цветных изображений. Данная процедура применяется для 
устранения шумов на изображении и подготовке его к сегментации. Для улучшения качества 
изображения существуют различные подходы. Однако, для последующей сегментации 
применяются локальные методы предварительной обработки  [PO: состояние и приспективи]  

Нами были исследованы различные процедуры  фильтрации с окрестностями от [3×3] 
до [21×21]. Исследования показали, что применение рассмотренных фильтров с 
окрестностью [3×3] и [5×5] к каждому отдельному цвету исходного цветного изображения 
повышает эффективность последующих процедур сегментации. Врезультатов данное 
исследование  выявлено, что фильтрация с окрестностью [3×3] является наиболее простой и 
быстрой в вычислительном отношении. На этом этапе работает ряда процедур, связанные с 
различными фильтрациями при преобразованием [5].  

 

 
а) 

 
                                                   б)                в)                г) 

Рис. 1. Фильтрация изображения: а – зашумленное изображение, б – отфильтрованное 
максмин фильтром, в – усредняющим фильтром и г – медианным фильтром в 

окрестности 3×3 
 

Процедура “Min-max фильтр”. Сущность данной процедуры  заключается в 
следующем, сначала яркость каждого пикселя заменяется на максимальную в его 
окрестности: .max

),( ijjipq aa
∆∈

=  

затем яркость каждого пикселя заменяется на минимальную в его окрестности: 
.min

),( ijjipq aa
∆∈

=  где ∆ – окрестность рассматриваемого пикселя;  aij – яркость пикселя с 

координатами (i,j), находящегося в окрестности пикселя (p,q). Применение данного фильтра 
к исходному цветному изображению позволило улучшить качество результатов алгоритмов 
выделяемый области лицо человека на цветных изображениях. 

Процедура “Усредняющий фильтри”. Яркость каждого пикселя заменяется на 
среднюю яркость в его окрестности.  
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(1) 

 
||∆|| - площадь (количество пикселей) окрестности ∆. Следует отметить, что  ∆ может 

иметь различную форму (окружность, прямоугольник, квадрат и т.п.), с разным количеством 
соседей. Чаще используют окрестность формой квадрата с разной длиной. Фильтры в данной 
работе применяются с окрестностью размером [3×3] и [5×5], так как при увеличении 
размеров окрестности результат фильтрации ухудшается и увеличивается время выполнения 
фильтрации. Окрестность  пикселя с координатами (i,j), показана на рис. 2. 

Пример фильтрации зашумленного изображения усредняющим фильтром с разным 
размером окрестности представлен на рис. 3. 

Это фильтр является самым простым. К его недостаткам можно отнести сглаживание 
ступенчатых и пилообразных участков функции окрестности. Кроме того, пиксели, имеющие 
существенно отличное значение яркости и являющиеся шумовыми, будут вносить 
значительный вклад в результат фильтрации  
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значительный вклад в результат фильтрации  
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Рис.2. Окрестность [3×3] пикселя с координатами (i,j) 

Рис. 3. Применение усредняющего фильтра с квадратной окрестностью 
разного размера: а – исходное цветное изображение, б – фильтрация с 

окрестностью 3×3, в – 5×5 , г – 7×7, д – 9×9, е – 11×11 и ж – 13×13 
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Қазіргі озық технологиялы дамыған заманда деректер қоры түсінігі көп қолдалынуда. 

МҚБЖ – (мәліметтер қорын басқару жүйесі)  бағдарламаның ең үлкен тобы. Ол  дисплейде 
тек қана әріп пен санды ғана емес, сонымен бірге суретті көру мүмкіндігі жоқ кезде пайда 
болған. Осы МҚБЖ дами келе  мамандар есептеу техникасының, яғни  дербес компьютердің 
ақпараттарды сақтауға, өңдеуге мүмкіншілігі мол екендігіне көздерін жеткізен. Қазіргі кездің 
өзінде Access МҚБЖ мен жұмыс жасайтын мамандар көп емес.Мысалы: Visual Basic тілінде 
бағдарламалау, формалар мен есептерді орналастыру үшін дизайннерлік білімде қажет, 
кестелер мәліметтер сызбаларды орналастыру үшін логикалық тұрғыдан ойланудың өзі де аз 
жұмыс емес.  

 Үлкен көлемдегі ақпаратты сақтау қажеттілігі туғанда оны қалай жүзеге асыру керек 
деген сұрақ тұрған. Сол себепті МҚБЖ–ң MS ACCESS және ORACLE т.с.с қолданбалы 
бағдарламалар пакеті бар.  

МҚБЖ – көптігіне қарамастан Access өз атағын мәліметтер қорына байланысты 
жинаған жоқ. Неге? Оның атағын шығарған Access сөзі емес. Microsoft Office Sуstemдеген 
бағдарламалық пакеті. Кәсіпорындардың көбісі осы бағдарлама пакетін қолданады. Яғни 
МҚБЖ – ін қолданады.Осыған мысал ретінде - «Яссы» қонақ үйінің автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесін құру.  

Администратор жұмысын автоматтандыру – ол «Яссы» қонақ үйінің қаржыға 
байланысты барлық жұмыстарын бір операциямен орындау. Ол дегеніміз бір қолға қалам, 
кағаз ал екінші қолға калькулятор алып есептеу емес, керісінше мүмкін болған артық 
шығындарды кеміту. 

Тапсырманың қойылымына келер болсақ, осы «Яссы» қонақ үйінекүнделікті келетін 
қонақтардан қанша қаржы сомасы түсетіндігін есептейтін, ондағы келген қонақтар туралы 
мәліметтерді сақтауға, өзгертуге, сорттауға және өңдеуге, керек болған мәліметті іздеп 
табуға, қағазға басып шығаруға мүмкіндік беретін бағдарлама құру болып табылады.  

Қысқаша тіркеу бөлімін  қарастырайық  
• Тегі; 
• Аты; 
• Әкесінің аты; 
• Мекен жайы; 
• Құжат түрі; 
• Құжат нөмері; 
• Келген күні 

MS ACCESS және Delphi бағдарламалау тілдерінде «Яссы қонақ үй» 
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администраторларының жұмысын автоматтандыру бағдарламасы құрылды. 
Яссы қонақ үй бағдарламалық кешенін іске қосқанда төменде көрсетілген 1 суретте 

негізгі терезе ашылады. 

 
 

Сурет 1 – Негізгі терезе 
 

 Бұл бетте Түрістан қаласындағы қонақ үйлердің бірі «Яссы» қонақ үйі бейнеленген. 
Ортадағы жалғыз кіру батырмасын басу арқылы бағдарламаның қолданушының құпия сөз 
жазатын формасына өтеміз (2 суретте). 
 

 
 

Сурет 2 - Қолданушының құпия сөз жазатын формасы 
 
Осы формада қолданушыны (администратор) таңдап құпия сөзді дұрыс ендіру 

арқылы сурет 3 суретте формасы ашылады. 
 

 
 

Сурет 3 - Басты мәзір 
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Басты мәзірде 4 батырма бар  
1-ші «Тіркеу» (4 суретте) формасы ашылады 
2-ші «Бөлмелер» (5 суретте) формасы ашылады 
3-ші «Тексеру» (6 суретте) формасы ашылады 
4-ші «Баптама» (7 суретте) формасы ашылады 

«Тіркеу» батырмасын басқанда, бос бөлмелерге тіркеу формасы ашылады мұнда 
келген қонақтарды бөлменің түрін, бөлменің нөмірін таңдап тіркейді. 

 

 
 

Сурет 4 - Бос бөлмелерге тіркеу формасы 
 

 Бұл формада негізі жаңа келген қонақты тіркейді. Ең алғаш қонақ өзіне қажетті бөлме 
түрін таңдайды. Бөлме түрлерінің тізімі бөлімінде әрбір бөлме түріне шерту арқылы оның 
суретін де көруге болады. Керекті бөлме түрін таңдаған соң, астына сол түрдегі бос бөлмелер 
нөмірі шығады. Администратор бір нөмір таңдап, кейін оң жақтағы клиент жайлы 
анықтаманы толтырады. Барлық ақпаратты толтырып болған соң, қонақ нақты сұрап тіркеу 
батырмасын басу арқылы қонақты тіркейді. 
 Тазалау батырмасы клиент жайлы толтырылған анықтаманы тазалайды, ал шығу 
батырмасын басу арқылы негізгі бетке өтеміз. 
 

 
 

Сурет 5 – Бөлмелер қозғалысы 
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 Бұл формада қонақ үй бөлмелерінің қозғалысы қарастырылған. Яғни, кез-келген 
уақытта администратор немесе қонақ үй басшысы осы формаға кіріп, бөлмелер қозғалысын 
көре алады. Төмендегі үш батырма жағдай бойынша сұрыптайды, ал төртіншісі қағазға 
шығарып береді. 

1. Бос бөлмелер – бұл батырма басылғанда, тізімде тек бос бөлмелер тізімі қалады. 
2. Бос емес бөлмелер – бұл батырма басылғанда, тізімде тек бос емес бөлмелер тізімі 

қалады. 
3. Барлығы – бұл батырма басылғанда, тізімге барлық бөлмелер тізімі шығады. 
4. Принтер – бұл жоғарыдағы тізімді принтерге шығаратын батырма. 

Бұл форманы өшіру арқылы қайта негізгі бетке ораламыз. 
 

 
 

Сурет 6 – Бөлмелердегі қонақтарды тексеру 
 
 Бұл бөлмелер қозғалысы формасында қонақтардың уақытының біткенін ескертеді. 
Яғни, оларда екі жағдай бар: олар қонақ үйден кетеді немесе тағы бір күнге уақытын созады.  
 Форманың астыңғы жағында үш батырма бар: 

1. Жаңарту – бұл батырманы басу арқылы тізімді жаңартамыз. 
2. Қосу – бұл батырманы басу арқылы тізімде таңдалған қонақтың кету уақытына 

тағы бір күн қосамыз. 
3. Кету – бұл батырманы басу арқылы қонақты қонақ үйден шығарып саласыз. Яғни, 

бағдарлама оны өшіріп, ол жатқан бөлмені бос деп өзгертеді. 
 

 
 

Сурет 7 – Құпия бөлім 
 
 Бұл құпия бөлім формасында тек бағдарламашы ғана кіре алады. Яғни, мұнда құпия 
сөзді ендіру керек. Кіру батырмасын басу арқылы баптама бөліміне төмендегі 8 суретте 
көрсетілген, ал артқа батырмасын басу арқылы қайта негізгі бетке өтеміз. 
 

Құпия бөлім 
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Сурет 8 – Баптама бөлімі 
 Бұл бөлімде тек бағдарламашы жұмыс істейді. Яғни, мұнда бүкіл бағдарлама 
баптамалары бар. Форма үш бөліктен тұрады. 

1. Бөлмелер түрлері – егер қонақ үй өзгертіліп, жаңа бөлме түрлері пайда болса, 
бағдарламашы осы жерде бөлменің жаңа түрін енгізе алады.  

2. Бөлмелер – мұнда барлық бөлмелер берілген. Егер бөлмелер жөндеуде болса, 
немесе қонақ үй кеңейіп жаңа бөлмелер қосылса, бағдарламашы оның барлығын 
осы жерде өңдейді. 

3. Қолданушылар – мұнда қолданушылар, яғни администраторлар тізімі және құпия 
сөзі көрсетілген. 
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учебных заведений. / Под ред. Проф. А.Д.Хомоненко. - СПб.6 КОРОНА принт, 2002.-672с. 

2. Рубенкинг Н. Программирование в Delphі для “чайников”.- К.: “Диалектика” 1996г. 
3. В.В. Фаронов Delphі 6. Учебны курс. М. 2001г. 
4. П.Нортон, В.Андерсон, Разработка приложений в Access 97. Пер. с англ. “BHV–

Санкт-Петербург”  2000–656с. 
5. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7-е издание: Пер. с англ. - М.: 

Издательский дом "Вильямсң, 2001. 
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Автоматизация учета информации (данных) и организация деятельности кафедры вуза 
требует не только упорядочения информации, но и упрощения процессов ее обработки, 
выборки необходимых данных. С этой целью в качестве инструмента моделирования 
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сложной системы была выбрана технология ТОФИ (разработка ТОО «Компания системных 
исследований «Фактор», г.Астана). Данная технология реализована в виде программного 
продукта  и предназначена для моделирования и мониторинга состояния любых сложных 
систем, как экономических и социальных, так и технических, технологических и 
формализованных [1].  

В процессе моделирования состояния сложной системы по технологии ТОФИ в 
первую очередь  определяются все свойства рассматриваемой предметной области как 
абстрактные понятия. С помощью этих свойств создаются конструкции, описывающие 
взаимоотношения между группами объектов. Далее производится объявление самих 
объектов и отношений между ними. 

Таким образом, описание изучаемой системы (модели) в технологии ТОФИ 
представляется в виде совокупности объектов, которые определенным образом 
взаимодействуют между собой и изменяют свои состояния. Поведение объекта определяется 
его возможностью изменять свои свойства и свойства других объектов. 

Этап создания хранилища данных ТОФИ состоит из двух этапов – это определение 
показателей, которые необходимы для многомерного анализа, и построение 
информационной модели с помощью выявленных показателей.  

Построение информационной модели производится с помощью модуля технологии 
ТОФИ «Окно модели».Сущность «Периоды» позволяет задать  периоды  информационной 
модели, в частности можно создавать  нестандартный тип периода такой как «учебный год». 
Для ввода в модель единиц измерения используется сущность  «Единицы измерения», к  
которым  в рассматриваемой модели относятся такие как «человек», «печатный лист», 
«квадратный метр», «тенге», «%» и т.д.  Атрибутивные свойства модели используются для 
описания уникальных свойств объектов предметной области. В качестве таких выбраны 
«Аудитория», «Электронный адрес», «ФИО» и др.  

Все свойства могут быть объединены в группы свойств, например, атрибутивные 
свойства, относящиеся к деканам факультетов, объединяются в группу «Декан» на вкладке 
«Группы атрибутивных свойств».  

В модели выделяются качественные свойства объектов, которые называются 
«факторами».В модели созданы такие факторы как «Наименование групп специальностей», 
«Направление подготовки», «Структура вуза»,  «Форма обучения», «Ученая степень», 
«Должность» и др.  

Для описания количественных свойств объектов в модели используется сущность 
«Измерители». Были созданы такие измерители как «Контингент обучающихся», 
«Численность штатных ППС» и др.  

Следующим этапом создания информацонной модели является выделение типов 
объектов предметной области. Ими являются Университет, кафедры, которые  
характеризуются различными свойствами (атрибутивными свойствами, факторами, 
измерителями, номенклатурой и т.д).Создание типов объектов производится в разделе «Тип, 
иерархия типов, отношения между типами» и объектов в разделе «Объекты, иерархия 
объектов, отношения между объектами» технологии ТОФИ: «Университет», «Деканат», 
«Кафедра» и др. 

 Далее, для каждого типа объекта определяются классы, в него входящие. Например, 
для типа объекта «Университет» определены классы: «Частные», «Акционерные», 
«Государственные», «Международные», «Национальные». Для создания объектов в разделе 
«Объекты, иерархия объектов, отношения между объектами» окна модели с помощью 
сущности «Объекты» определяем все необходимые объекты: ЕНУ, КазНУ, ТарГУ и т.д.. 

Для данного типа объектов «Университет» создается группа атрибутивных свойств и 
группа измерителей «Общие сведения о вузе», в которую входят такие измерители как 
«Контингент студентов, всего», «Структура вуза», «Количество специальностей, всего», 
«Количество спецсоветов по защите диссертаций» и т.д.  

Состояние исследуемой предметной области обычно характеризуется не только 
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состоянием её объектов, но и определенными отношениями между ними. Возможности 
ТОФИ-технологии, реализованные в правилах использования сущностей «Отношения между 
типами» и «Отношения между объектами» позволяют достаточно полно описать  эти 
отношения. Например, в модели построены отношения «Университет»-«Деканат», 
«Деканат»-«Кафедра» и др. 

Для многомерного анализа в технологии ТОФИ применяются сущности раздела 
«Многомерные кубы». Данный раздел содержит в себе такие сущности как «Измерения», 
«Прототипы кубов» и «Стандартные кубы».Для построения стандартных кубов ТОФИ 
необходимо заранее построить три вида измерений: объекты, отношения между объектами и 
периоды.  

В качестве измерения «Объекты  и отношения между объектами»  было создано 
измерение «Университет».  В качестве измерения из периодов был выбран тип периода 
«Учебный год».  

С помощью сущности «Прототипы кубов» в разделе «Многомерные кубы» создаются 
прокубы измерителей, которые состоят из определенного перечня показателей. Просмотр 
прокуба позволяет увидеть разрез куба без измерений периодов и объектов. Прокуб не 
содержит данных. 

Были созданы следующие прокубы измерителей: «ВУЗ Общий контингент 
студентов», «ВУЗ материальная база», «Кафедра НМР»,«ППС вуза», «Характеристика 
выпускников кафедры», «Стоимость обучения», «ВУЗ мат.база студентов», «ВУЗ 
Международные связи», «Контингент ВУЗа по оплате», «Количество закрепленных 
дисциплин кафедры».  

В итоге созданные «Измерения» и «Прототипы кубов» включаются в сущность 
«Стандартные кубы», которая  в технологии ТОФИ предназначена для создания сложной 
структуры данных с использованием других базовых сущностей: единиц измерения, 
атрибутивных свойств, факторов, измерителей, объектов, отношений между объектами, 
периодов.  

Для получения информации о предметной области были построены следующие 
аналитические срезы:«Общие сведения о вузе»;«Структура учебных и научных 
подразделений вуза»;«Контингент»;«Штатное расписание кафедры»;Количество 
закрепленных дисциплин кафедры;Учебная работа;Научно-методическая 
работа;Характеристика выпускников;НИР вуза;Материальная база вуза;Международное 
сотрудничество. 

С помощью менеджера окон данных ТОФИ имеется возможность просмотра 
результатов многомерного представления данных в удобном виде для пользователя. 

 
 

Рисунок 1 – Окно представления многомерных кубов или окно анализа структуры 
контингента кафедры 
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В правой верхней части окна пользователю представляется возможность 
корректировки среза информации. С помощью кнопки «Вся область» отображаем атрибуты 
кубов и может располагать их в нужном порядке, редактировать значения. 

В ТОФИимеется инструмент многомерного анализа и средств визуализации, который 
предоставляет возможность быстрого и удобного анализа показателей эффективности 
функционирования вузов. 

Большим преимуществом данной технологии является свойство расширяемости, т.е. 
по мере необходимости пользователь может добавить новые показатели, скрыть ненужные 
или добавить новые кафедры. 

 

 
Рисунок 2 –Просмотр измерений куба в менеджере кубов. 

 
Можно построить представление, используя фильтрацию измерений, в котором будут 

отображены данные только по одной кафедре, в соответствии с рисунком 3. 
 

 
Рисунок 3 – Срез куба по кафедре ИС в виде линейной диаграммы 
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1 Введение 
Развлечения в сфере компьютерных игр развиваются уже около 70 лет. За 70 лет было 

создано семь поколений игровых консолей, а вычислительные мощности ЭВМ росли по 
экспоненте. Так же, за это время было создано и забыто сотни игровых жанров. Один из 
таких забытых игровых жанров стал основой моего научного проекта. 

FMV-игры  — собирательное обозначение для компьютерных и видеоигр, 
использующих технологию Full Motion Video (буквально «полностью подвижное видео»), 
для организации игрового процесса (всего или значительной части). Игры могут быть 
выполнены в различных жанрах и также использовать другие технологии.   

FMV игры были популярны в середине 80-ых и начале 90-ых в США. Этот период 
приходился на игровые консоли третьего и четвертого поколения, а также является периодом 
зари игровых персональных компьютеров. Консоли и ПК этого времени были не достаточно 
мощные для того, чтобы обрабатывать высокополигональные 3D среды и модели, но были 
достаточно мощные, чтобы проигрывать видео в CD качестве. Но CD в то время не было 
особо распространено, из-за высокой цены на cd-rom, а видео все смотрели в более высоком 
качестве на VHS кассетах. Таким образом, предприимчивые люди того времени смекнули, 
что можно сделать игры с использованием отснятого видео с живыми актерами, связать это 
все программными средствами и продавать игры с описанием того, что это полностью 3D 
игры. К сожалению, подобных предприимчивых людей стало много, рынок FMV начал 
страдать из-за переизбытка некачественных игр. Это привело к тому, что FMV как жанр 
прекратил свое существование [1]. 

2 Постановка задачи 
Основа любой FMV игры являются, видеоролики, связывающие сюжет и 

позволяющие игроку взаимодействовать с игрой. Для того чтобы отснять собственный 
качественный видео материал нужно время и возможности, поэтому для демонстрации 
возможности FMV игр мы используем сериал Звездный путь 1966 года. 

Вы, наверное, спросите, почему именно Звездный путь 1966 года? Звездный путь 
примечателен тем, что большая часть съемок проводилось в одних и тех же павильонах, а 
актерский состав был один и тот же каждую серию, одетый в униформу. Это очень удобно, 
т.к. видеоматериала нужно будет очень много, как для самой завязки сюжета, так и для 
описания тупиковых ситуаций, которые порой заканчиваются летально для главного 
персонажа [2].   

2.1 Кратко о сюжете игры 
Игрок будет играть в роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана исследовательского 

корабля Энтерпрайз. На его корабле будет происходить странные вещи, причину которых он 

mailto:esengulov_e@mail.ru


 

443 

 

должен разузнать. 
2.2. Использованые инструменты разработки и интерфейс игры 
Чтобы сюжет был более понятен для игроков, не знакомых с сериалом, мы добавили 

рассказчика, который будет не только пояснять сюжет закадрово, но и помимо этого сам 
будет включен в процесс. К примеру, по сюжету капитан собирает членов экипажа 
устроивших драку. Среди них оказался и наш рассказчик. Чтобы вставить рассказчика 
живущего в наше время в сериал 1966 года, не обязательно строить машину времени. Для 
этого мы использовали программу SonyVegas 13 для обработки видео. 

 

 
 

Рис. 2.2.1. Оригинальное видео 
 

 
 

Рис. 2.2.2. Обработанное видео, с рассказчиком 
 
Для разработки FMV игры была выбрана среда Delphi версии XE5. Прелесть FMV игр 

в том, что для создания подобных игр не нужно высокого навыка программирования. Наша 
игра является лабиринтного типа, то есть во время игры игрок делает определенные 
решения, и эти решение порой заводят игрока в тупик, из которого нет выхода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2.3. Алгоритм игры 
 

Выбор №1 

Тупик Выбор №2 
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Вот так вот выглядит главное меню игры. На данный момент здесь присутствуют две 

кнопки: 
1) Demo-кнопка запуска игры.  
2) Exit-кнопка выхода из игры. 

 

 
 

Рис. 2.2.4. Главное меню 
При запуске игры, открывается видеоролик, который кратко повествует о сюжете 

игры. Так как каждый видеоролик содержит в себе ключевую информацию для прохождения 
игры, на каждом ролике по окончанию воспроизведения появляется кнопка для продолжения 
игры.  

 
 

Рис. 2.2.5. Окно видеоперехода 
Походу сюжета игрок будет сталкиватся с интерактивными зонами, которые содержат 

в себе определенные загадки. В различных зонах будут различные инструменты для решения 
загадок. Конкретно в данной интерактивной зоне есть три инструмента: 

1) Взаимодействовать-использовать интерактивный объект 
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2) Осмотреть-получить справку по интерактивному объекту 
3) Использовать трикодер-трикодер, это аналог карманного компьютера, который 

будет содержать в себе дополнительную информацию для решения загадок. 
 

 
 

Рис. 2.2.6. Окно интерактивной зоны 
 

Вы наверное задаетесь вопросом, что обозначают кнопки A,X,B. Эти кнопки являются 
кнопками игрового контроллера, поддержку которого мы интегрировали в игру.  

 

 
 

Рис. 2.2.7. Структура игрового контроллера 
 
Основная проблема во время разработки FMV игры была в видео проигрывателе. К 

сожалению, встроенный видео проигрыватель TMediaPlayer очень ограничен в функциях. 
Для этого мы интегрировали WindowsMediaPlayer с помощью импорта компонента ActiveX.  

Каждая видеовставка содержит в себе кнопки решения. Кнопки решения ссылают 
игрока на соответствующую выбору игрока видеовставку. Если видео проигрывается только 
для развития сюжета, ближе к концу видео появляется кнопка «Нажмите кнопку, чтобы 
продолжить». 

3 Выводы 
В ходе разработки FMV игры, разработчиком игры был получен бесценный опыт 
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проектирования и программирования компьютерных игр, помимо этого, данная игра может 
играть важную роль в учебном процессе.  

В последнее время в педагогике, так же как и во многих других областях науки, 
происходит перестройка практики и методов работы, в частности все более широкое 
распространение получают различного рода игры. С чем же связан повышенный интерес 
педагогов к применению игровых методов в обучающем процессе? В первую очередь, 
внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом общих социокультурных 
процессов, направленных на поиск новых форм социальной организованности и культуры 
взаимоотношений между учителем и учащимися [3]. 

Не секрет, что в наш быстро переменчивый век, живущий в невероятном темпе, 
важным звеном общественного развития является система образования в целом, и начальное 
образование как этап обучения подрастающих членов общества, на котором формируются 
основные умения и навыки, необходимые в дальнейшем обучении. Темпы роста объемов 
учебного материала определяют условия к применению методов обучения младших 
школьников. И методы эти зачастую направлены на количество усваиваемого материала, а 
отнюдь не на его качество. Такой подход, естественно, не способствует успешному 
усвоению программного материала и повышению уровня качества знаний. Наоборот, 
материал, плохо усвоенный учащимися, не может являться надежной опорой для усвоения 
новых знаний.  

Решение этой проблемы кроется в использовании методов обучения младших 
школьников, базирующихся на передовых представлениях детской психологии. И здесь на 
помощь учителям должна прийти игра – один из древнейших, и, тем не менее, актуальных 
методов обучения. Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она 
широко использовалась в качестве одного из важных средств воспитания и обучения детей. 
Поэтому применение таких познавательных квест-игр в учебном процессе способствует 
развитию логики, пополнению багажа знаний, формированию эрудиции, расширению 
кругозора и способствованию к креативному мышлению обещающегося [4].  
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Әлеуметтік желілер - ермектері бірдей адамдардыңИнтернеттебірігетін қоғамдастық 
сайттары. Осы сайттарда адамдар жедел түрде мәліметтер алмасады және достар табады. 
Бірақ осы сайттар арқылы тек қатынасып қана қоймай, адамдар музыка, видео іздеуі де 
мүмкін. 

Құрылымы 
 Әлеуметтік желілерде адамдар өзі жайлы мәлімет қалдыра алады (туған күні, оқыған 

мектебі, университеті, ермектері және т.б.), басқа қатынасушылар осы мәліметтерді 



 

447 

 

пайдаланып сол адамды таба алады. 
Әлеуметтік желілердің тарихы 
Әлеуметтік желілер Интернетте 1995 ж. бастап кең таралған, осы жылы бірінші 

әлеуметтік желі - Classmates.com (Сыныптастар) сайт ашылды. 2003-2004 
жж. MySpace, Facebook жобалары шықты. 

Сауда ұжымдары әлеуметтік желілерге үлкен қызығушылық көрсетті. Осындай 
жобалар бірнеше миллиондық аудиторияны тартты әрі олардың жарнамасы қатты әсер 
жасады. 

Қазақстандағы әлеуметтік желілердің даму үрдісі 
Қазақстанда қазіргі кезде ең көп қолданыстағы әлеуметтік желілердің 

бірі nur.kz сайты болып есептеледі. Одан Басқа да Birge.kz, Ilike.kz, 
on.kz, www.kazlife.com, Zhelide.kz сайттары жұмыс істеуде. Солардың 
ішінде Zhelide.kz сайтына келетін болсақ, Желіде.кз сайты 2011 жылдың тамыз айында 
ашылды, сондай аз уақыт ішінде 10000-нан аса қолданушы жинап үлгерді. Бұл ҚАЗНЕТ 
үшін өте жоғары көрсеткіш болып есептеледі.  

kazset.kz сайты жайлы  
Сайтының бөлімдері: 

• Оқиғалар 
• Блог 
• Альбом 
• Ұйымдар 
• Видео 
• Сауалнамалар 
• Аудио 
• Онлайн телевизия  
• Чат т.б бөлімдері бар. 
Желі 2014 жылдың қыркүйек айынан бастап қолданысқа енді. Қазірде әлеуметтік желінің 

қолданушылар саны 3 000. Басқа желілерден артықшылығы желі қазақ тілінде жасалған. 
Желідегі ақпараттар, желі метериалдары, элементтері қазақша. kazset.kz әлеуметтік желісі 
Еуразия Ұлттық университетінің серверінде орнатылған. Сервердің Операциялық Жүйесі 
Ubuntu-те орнатылған. Желі РНР тілінде жазылып, деректер қоры SQL сұаныс жасау тілінде 
жазылған. 

Желіге ену үшін алдымен тіркелу қажет. Сайтқа тіркелу үшін енгізуге қажетті 
ақпараттар: Қолданушының аты-жөні, сайтқа келесі енуге қажет логин мен құпия сөз, сайтқа 
тіркелгеніңізді растайтын e-mail почта, қолданушынығ жынысы. Бұл ақпаратты сайтқа 
тіркелу кезінде енгізеді. Егер қолданушы желіге бұрын тіркелген болса, жүйеге логин және 
құпия сөзді енгізіп, енуге болады. Оны келесі суреттен көруге болады.  

 

 
1 сурет. Жүйеге ену/тіркелу терезесі 
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Жүйеге тіркелген қолданушы өзі жайлы ақпаратты көруге, өзгертуге болады (2 сурет).  

 
2 сурет. Жеке беттегі 

 
Өзі жайлы ақпаратты толығымен енгізген соң қолданушы жеке парақшасына өтеді. Ол 

жерде өзіне ұнаған мақаламен бөлісіп, өзі, достары жайлы ақпаратты жариялап отырады, 
сонымен қатар басқа да сайт қолданушыларымен бөлісу мүмкіндігі бар. 

 
3 сурет. Қолданушының жеке парақшасы 

 
Желі қолданушылары онлайн түрде қазақстандық және әлемдік телеарналарды көре 

алады. Бұл әлеуметтік желінің тағы бір жетістігі болып табылады. Толығырақ 4 суреттен 
көрсетуге болады.  
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4 сурет. Ктк телеарнасының онлайн көрінісі 

 
Ең үлкен желілер  
Шетелде: 

• Facebook 
• Last.fm 
• LinkedIn 
• MySpace 

Қазақстанда: 
• Zhelide.kz 
• www.kazlife.com 

Ресейде: 
• ВКонтакте 
• Мой Мир@mail.ru 
• Одноклассники.ru 
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В экосистеме обитает огромное количество организмов. Значительная часть из этих 

организмов – микроорганизмы, которые при попадании в организм человека вызывают 
негативное влияние. Проникновение одной формы живых существ, преимущественно 
микроорганизмов, в более высокоорганизованные организмы обозначают термином 
«инфекция»[1]. 

Инфекционные заболевания являются одной из важных экологических проблем, при 
определенных условиях становясь значимыми факторами снижения численности 
человеческих популяций и представляя серьезную опасность для регионов, где они 
возникают. 

В научных исследованиях отмечено, что инфекционные болезни являются одной из 
важных проблем современной медицины и остаются наиболее опасными и 
распространенными. 

 Единственную инфекционную болезнь, которую удалось практически ликвидировать 
– ветряная оспа. В то время, как в мире насчитывается сотни инфекций, с которыми не 
известен способ борьбы. Самими распространенными инфекциями являются: холера, 
бубонная чума, грипп, брюшной тиф, оспа. 

За свою жизнь человек неоднократно подвергается заболеваниям. Чаще всего за год 
человек болеет вирусными инфекционными заболеваниями и это является причиной его 
временной нетрудоспособности. Наибольшую группу риска составляют дети и личности 
репродуктивного возраста. От инфекционных болезней ежегодно умирает более 16 млн. 
человек, то есть столько же, сколько суммарно от заболеваний сердечно-сосудистых и 
злокачественных образований [1]. 

В медицинскую литературу общепринятый термин «инфекционные болезни» ввёл 
немецкий врач Кристоф Вильгельм Гуфеланд. Основные признаки инфекционных болезней:  

• наличие специфического возбудителя как непосредственной причины заболевания; 
• контагиозность (заразность) или возникновение нескольких (многих) случаев 

заболеваний, обусловленных общим источником инфекции (зоонозы, сапронозы); 
• нередко склонность к широкому эпидемическому распространению; 
• цикличность течения (последовательная смена периодов болезни);  
• возможность развития обострений и рецидивов, затяжных и хронических форм; 
• развитие иммунных реакций к Аг возбудителя;  
• возможность развития носительства возбудителя. 
Одним из основных способов защиты от инфекционных заболеваний, является 

система иммунитета, основная функция которой — поддержание генетического постоянства 
внутренней среды организма человека и обеспечение нормального функционирования всех 
его систем [2]. 

Поэтому на сегодняшний день актуальным является поиск решений следующих 
проблем: 

• эффективной диагностики инфекционного заболевания; 
• оценки тяжести и исследования динамики патологического процесса протекания 

заболевания; 
• выбора и оценки эффективности применяемой терапии; 
• прогнозирования протекания заболевания и вероятных его исходов. 
Современная медицина для своей практики и теории применяет математические, 

физические и технические методы, что дает возможность не только поставить диагноз, но и 
установить причину болезни. 

Развитие и внедрение в медицинскую практику разнообразных методов исследований 
в настоящее время все чаще приводят к необходимости применения компьютерного 
моделирования [3].  

Для исследования наиболее важных процессов при инфекционных заболеваниях, 
сопровождаемых сложной и многокомпонентной последовательностью реакций, 
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направленных на распознание, запоминание, элиминацию возбудителя - из организма и 
восстановление гомеостаза, широко используется визуальное моделирование, сущность 
которого состоит в замене исходного объекта его "образом" - моделью — и дальнейшем 
изучении модели с помощью реализуемых на компьютере вычислительно-логических 
алгоритмов. 

Рассмотрим перспективы развития информационных технологий в области медицины. 
Они во многом определяются эффективностью применяемых средств обработки 
информации. 

Существует два основных направления моделирования заболеваний. К первому 
направлению следует отнести моделирование распространения эпидемии, а второе 
направление – моделирование поражения инфекцией конкретного человека. Первое 
направление имеет большое социально-экономическое значение для общества и государства. 
Данный тип моделирования используется для прогноза и моделирования эпидемии в 
динамики. Второе же направление делает акцент на моделирование динамики протекания 
инфекционного заболевания для конкретного индивида с учетом особенностей его 
организма. Данное моделирование предназначено для прогноза и эффективного лечение 
пациента. 

Как считают ученые, наиболее широкое распространение в настоящее время получили 
системы компьютерной реконструктивной томографии, компьютерной рентгенографии и 
системы рендеринга трехмерных графических моделей, применяемые, например, для 
проведения "виртуальных" операций и автоматизации диагностики в клинических 
исследованиях. Специализированный характер подобных систем обработки изображений не 
позволяет использовать их в качестве инструментального средства разработки новых 
приложений. Разработчики новых систем автоматизации медицинских исследований 
опираются в основном на универсальные среды разработки: Fortran, C, Pascal, Java, C#, 
C++Builder и т.д. 

Для автоматизации задач визуального моделирования в медицине разработчикам 
систем необходимо, как правило, решить следующие проблемы (техническая задача): 

• Выбрать адекватную графическую модель; 
• Создать атрибутивное описание объектов модели; 
• Выбрать или разработать средства отображения, хранения и редактирования 

графических и атрибутивных данных; 
• Связать в единую интегрированную модель графические объекты и их 

атрибутивные описания, т. е. создать "технологическую" модель, с которой будет работать 
создаваемая система; 

• Обеспечить эффективный переход между описаниями исследуемых объектов, 
принятыми в предметной области, и их описаниями в "технологической" модели; 

• Создать средства анализа и обработки данных, представленных в модели; 
• Обеспечить ввод визуальных данных в систему, интерпретацию и вывод 

результатов обработки данных по модели. 
Дополнительно обеспечивается качество визуализации моделей, быстродействие 

системы, надежность хранения информации и ряд возможных специфических требований.[4] 
Таким образом, актуальность темы моделирования инфекционных заболеваний 

заключается в необходимости строить различные модели для: 
- прогноза эпидемии заболевании в динамике; 
- прогноза во времени для каждого пациента с учетом его возрастной категории, 

времени распространения инфекции в организме и объема поврежденных тканей для 
эффективного лечения. 
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Abstract— In this paper we investigate a real-time automated software for the detection of 

unusual behavior in humans by visually analyzing their behavior. The proposed approach is based 
on a multi-layered hierarchical analysis of human behavior. Starting from the analysis of the 
walking behavior, through the analysis of hands and posture to the final estimation of facial unusual 
expression the behavior is estimated and determined as normal or as suspect. The method is 
intended to be used for surveillance cameras and depending on the resolution and on the quality of 
the image the different levels of analysis are applied. Main contribution of this paper is 
improvement and analysis of the performance of the software, which estimates the human pose 
from 2D video shot from a static surveillance camera. 

Index Terms—Human motion analysis, movement recognition, movement tracking, activity 
recognition, human pose estimation, machine learning, computer vision. 

I. INTRODUCTION 
Unusual behavior recognition in humans by means of visual behavioral analysis has not been 

researched recently. Currently, there are many systems, tracking the state of health of a person in 
real-time, however these have  limited area of application as they require the presence of various 
sensors on the human’s body or need special equipment, capable of estimating some physical 
parameters of the human body. On the other hand, a non-intrusive system, based on a static 2D 
surveillance camera might prove to be useful, because such a camera is the most common mean of 
surveillance and prevention of emergencysituations. 

In this paper we propose an approach to estimation of unusual or distress behavior in humans 
by means of hierarchical analysis of images from a surveillance camera. In our model we assume 
that humans exhibit certain physical behavior that indicates the presence of unusual behavior. In 
other words, we assume that one of the components of unusual behavior is stress, defined in [1] as 
"a state of mental or emotional strain or tension resulting from adverse or demanding 
circumstances", leads to abnormal, visually tractable behavior, which could be determined by 
observing the individual for a certain period of time. To detect such behavior we analyze human 
movements postures and expressions starting from the least information but observable from largest 
distance (gate, walking behavior), through intermediary symptoms (hand motion, posture) and 
terminating by analyzing facial expressions.  

This paper is organized as follows. Section II describes the background and the current state of 
art visual analysis of images for medical and emotional states estimation. Section III explains the 
model of our approach and Section IV explains the algorithm used, Section V describes the 
experiments and Section VI concludes the paper. 

mailto:nkanapin@nu.edu.kz
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II. BACKGROUND 
There have been several approaches to modeling the human body and limbs [3]. The one 

received a lot of attention in literature is based on pictorial structures, where the human body is 
modeled as a set of parts, some of which are connected by a spring-like bond [4][5][6][7][8]. Such a 
structure constitutes a human body and is used to match its parts to an image in the way that 
minimizes the match cost for each part and the deformation cost for connections between parts. 
Some of these works improve the accuracy of detection by applying specific techniques to a 
processed image.  

III. METHODS 
Our model is schematically shown in Figure 1. The 

top layer is currently being investigated and includes the 
analysis of walking gate and the analysis of limbs 
movements.  The next layer looks at a higher resolution 
image to unusual behaviors related to hands and to 
unusual behavior performed with objects. Finally if the 
resolution is high enough the face is analyzed for 
emotional expressions, nervous ticks or other unusual 
signs and a final estimation is obtained. 

IV. ALGORITHM 
Our software is based on software developed by [7], 

called 2D Articulated Human Pose Estimation Software 
(AHPES), which runs in Matlab and is able to estimate 
human pose and the position of body parts in still images 

under the assumption that the individual is in near frontal or near rear view. The input to AHPES is 
characterized by a single image and the coordinates of the upper body of the person, and the output 
is the coordinates of ends of a stick, representing each of the six body parts (head, torso, two arms 
and two legs) (Figure 2).  The AHPES software is however not very reliable in environment with 

complex background or when 
the person is similar to the 
background. Examples of such 
failures are shown in Figure 3. 

We adapted this software to 
process the input video of 
surveillance cameras using the 
following approach. However 
the problems encountered in the 
case of single images were also 
more severe. In order to 
improve the ratio of correct 
detections and decrease the 
interference of the complex 

background we implemented a set of changes to the standard HPES. 
 Firstly, the video is split into individual frames. Then we apply to each frame foreground 

extraction in order to limit the search area for the AHPES. Foreground extraction is done by 
background subtraction technique using Matlab's built-in functionality. At the same time person's 
whole body is detected on each frame by the people detector which employs the technique 
described in [2]. Using the position of the body, we estimate the position of the bounding box 
around head and shoulders of the individual, which serves as an input parameter to AHPES. The 
bounding box, along with the frame having the background subtracted, is passed to AHPES, which 
determines the coordinates of six body parts. These 6*2=12 points are collected for every pth frame, 
where l< q is a tunable parameter. This sequence is considered as a feature vector describing the 
behavior of the individual on the video. 

Figure 1:  The hierarchical method presented 
in this paper 

Figure 3: Example of the AHPES software 
output 

Figure 2: Example of AHPES 
software failure 



 

454 

 

IV. TRAINING AND TESTING 
In order to train and test our model we collected several short videos containing human 

individual(s). Videos were labeled as those that have a stressed individual in them and those that do 
not. Most of the videos are about 5-20 seconds long, and contained a single individual in order to 
simplify the processing.  

While the algorithms used are relatively reliable, misdetection due to noise happens very often. 
Moreover the computational time of the Histogram of Gradient feature is relatively long and 
consequently it is required to improve the accuracy as much as possible. We achieve this by the 
following two steps:  

• Background subtraction 
• Region of interest in processing for features only 

The background subtraction resulting in a trace pattern of the moving objects is showed in 
Figure 3. Figure 4 shows the result of bounding box generated by the background subtraction and 
estimating the possible location of the detected person.  
 

 
Figure 4: Motion detection by image 
subtraction  

 
Figure 5: Person detection result 

 
Once the person is detected it can be extracted for further processing. Example of person 

removal is shown in Figure  4. 
 

The next step is to use the body part 
detector and to build a model. The model is 
intended to represent usual type of human 
behavior while walking. Comparing human 
movements of people in distress to such 
model shall allow us to determine if the 
currently studied movement is usual or 
unusual.   

IV. CONCLUSION 
In this paper we introduced and initial 

development of unusual behavior detector 
and so far the implemented component 

includes human detector and body part movement detector. In the future we plan to build a model of 
usual behavior and then a matching system that will determine how usual the observed behavior is. 
Finally, the system will be upgraded by a limb movement analyzer and a facial expression distress 
detector. 
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В рамках данной работы исследована онтология типовой учетной системы, в целях 
определения единого понимания терминов, используемых при создании генератора учетных 
систем. Построена концептуальная схема типовой учетной системы. Программная 
реализация описанной в статье модели позволит оптимизировать трудозатраты и сократить 
временные сроки при разработке учетных систем.  

Онтология – это попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой области 
знаний с помощью концептуальной схемы [1], состоящее из экземпляров (индивидов), 
понятий (классов), атрибутов (свойств), функций (операций), аксиом (фактов) и отношений. 

Совместное использование людьми или программными агентами общего понимания 
структуры информации является одной из наиболее общих целей разработки онтологий [2]. 
Формальный анализ терминов чрезвычайно ценен как при попытке повторного 
использования существующих онтологий, так и при их расширении [3]. 
1. Основные составляющие учетных систем 

Учетная система – это класс информационных систем, главной задачей которой является 
осуществление учета объектов. Объекты учета – совокупность свойств, сформированных на 
основе характеристик, изучение которых позволяет достичь целей учета. субъекты учета, 
характеризующиеся данными специфического характера, в зависимости от предметной 
области бизнес процесса. Примеры объектов организация, помещение, лицензия.  
Информация об объектах фиксируется через характеристики их свойств – атрибуты и 
параметры. Процесс учета включает в себя совокупность: законодательных актов, 
регламентов, стандартов, приказов и инструкций организатора учета, других документов, 
предписывающих и определяющих правила, формы ведения учета; также учетная система 
ограничена организационной структурой организатора учёта, средствами, обеспечивающими 
ведение учёта. Средства ведения учета включают в себя средства делопроизводства, 
инженерно-техническое окружение и информационные системы, реализующие логику учёта. 
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Системы учёта, поддерживающие ведение различных видов учёта, даже относящихся к 
разным предметам учёта, имеют повторяющиеся функциональные требования. Система 
учёта может быть использована для одновременного ведения разных типов учёта. 
Нормативные правовые акты, правила, регламентирующие создание и функционирование 
бизнес процесса являются основой учёта, осуществляющегося в системе. 

Признаками учетных систем можно выделить следующие: 
• Сопровождение ключевых транзакционно - ориентированных процессов 
• Поддерживание и управление состояниями сущностей в бизнес – процессах  
• Сущности, подлежащие учету – являются объектом для контроля. (аудит, 

юридическая ответственность) 
• Служат централизованным источником корпоративных стандартов 
• Время жизни учетных систем – 15-20 лет 

Также можно выделить следующие функции типовой учетной системы: 
• Сбор данных 
• Хранение данных 
• Актуализация данных 
• Обеспечение информацией для отчетов 
• Контроль над процессами организации 
• Обеспечение информационной базой для осуществления процессов организации 
• Обеспечение обмена информацией 

Примерами учетных систем могут быть системы, осуществляющие учет сведений о 
читателях в библиотеке, учет сведений о пациентах в больнице, учет уголовных дел, учет 
обращений граждан.  
2. Термины для сущностей предметной области 
Приведем основные термины и определения, используемые при работе с типовыми 
учетными системами. 
Учет – процесс регистрации, обобщения важной информации, с точки зрения бизнес – 
процесса. Отчеты, созданные на основании учета предоставляют информацию для принятия 
решений по деятельности организации. 
Учетная система - это класс информационных систем, главной задачей которой является 
осуществление учета объектов 
Карточка - это единица учетной системы, форма, в которую пользователь вносит данные об 
объекте реального мира. Карточка объекта содержит в себе специфичную информацию об 
объекте, в зависимости от типа учета. Данная информация характеризуется заданными 
атрибутами. 
 Пусть  
 α- имя атрибута 
β- значение атрибута  
Тогда карточка объекта определяется как множество упорядоченных пар вида: 𝛾𝛾 =  {〈𝛼𝛼,𝛽𝛽〉}.  
Примерами карточек могут быть:  

• Личный листок сотрудника. 
• Форма налоговой декларации. 
• Анкета-заявка. 
• Карточка юридического лица (клиента, поставщика, ...). 

Справочник – систематизированная структура, содержащая в себе краткое изложение 
сведений в систематической форме  
Уведомление –документ, формирующийся системой на основании данных введенных в 
карточку. Выходной артефакт бизнес процесса. Форма и текст уведомления формируются на 
основании нормативно – правовых актов, инструкций и других документов, 
регламентирующих бизнес – процессы организации.  
Журнал – реестр, форма систематизации карточек учета. Информационный ресурс, 
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представляющий собой перечень карточек. Отображает основные атрибуты, необходимые 
для быстрого получения требуемой информации.  
Пользователь – лицо, которое использует систему для выполнения задач бизнес – процесса. 
Лицо, использующее результаты функционирования системы, принимающее решения.  
Права – совокупность условий, устанавливающие правила доступа к объектам и функциям 
системы. Права определяют набор действий.  
Роль – набор функций для выполнения определенного круга задач.  
Событие – обстоятельство, которое ведет к изменению состояния, либо порождает 
необходимость действия 
Отчет – статистические данные, агрегированные по тем или иным критериям на основании 
атрибутов учетных элементов. 
Критерии – признак, основание, правило принятия решения. 
Чтение – действие, обеспечивающее просмотр карточек, журналов. 
Запись – действие, представляющее собой ввод атрибутов в карточку. 
Редактирование – действие, по изменению ранее введённых атрибутов.  
Удаление – действие, результатом которого является исключение карточки из учета. 
Регистрация – постановка на учет субъекта учета, создание новой карточки учета.   
3. Концептуальная схема учетной системы 
Общая концептуальная схема типовой учетной системы, полученная в ходе проделанной 
работы представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Концептуальная схема типовой учетной системы 

 
Таким образом, исходя из схемы (Рисунок 1) отношения между классами типовой учетной 
системы будут следующими: 
Inheritance 4 - Карточка пользователя наследует от класса карточка (Карточка, Карточка 
пользователя) 
Relationship 1 – Пользователь может создать/редактировать/удалить много карточек. 
(Пользователь, Карточка пользователя) 
Inheritance 2 – Пользователь c ролью наследует от класса пользователь (Пользователь, 
Пользователь с ролью) 
Relationship 12 – Одной ролью могут обладать много пользователей (Пользователь с ролью, 
роль) 
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Relationship 16/13 – У роли может быть несколько прав, и у одно права может принадлежать 
нескольким ролям (Права, Роль).  
Relationship 10 – Одному критерию могут удовлетворят много карточек пользователя 
(Критерии, карточка пользователя) 
Relationship 9 – Журнал может отображать сведения по нескольким заданным критериям 
(Журнал, критерии) 
Relationship 8 – Генератор отчета формирует отчет на основании нескольких критериев 
(Критерии, Генератор отчета) 
Relationship 18 – Генератор отчета может сформировать много отчетов (Генератор отчета, 
отчет) 
Relationship 17 – Несколько карточек может находиться в одном статусе (Версионность, 
карточка) 
Relationship 15 – Несколько карточек может иметь одну и ту же версию (Карточка, статус) 
Relationship 2 – Менеджер уведомлений контролирует много карточек пользователя 
(Менеджер уведомлений, карточка пользователя) 
Relationship 5 – Менеджер уведомлений реагирует на много событий (Менеджер 
уведомлений, событие) 
Relationship 6 – Менеджер уведомлений создает много уведомлений (Менеджер 
уведомлений, уведомление) 
Relationship 7 -  На одно событие может быть создано много уведомлений по событию 
(Событие, уведомление по событию) 
Предлагается следующий ряд утверждений, формулируемых в виде аксиом: 
Аксиома 1. Существует пользователь 
Аксиома 2. Существует субъект учета 
Аксиома 3. Существует карточка субъекта 
Аксиома 4. Существует журнал карточек 
Аксиома 5. Карточки субъекта учета могут содержать различные атрибуты 
Структура типовой учетной системы основывается на семантической сети, показанной на 
рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Семантическая сеть типовой учетной системы 

 
Данная работа рассматривает создание онтологии для типовой учетной системы. В 

ней приводится краткая информация о том, что такое онтология. В статье предложена 
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концептуальная схема, а также семантическая сеть структуры типовой учетной системы. 
Предложена схема отношений между классами типовой учетной системы.   
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В рамках данной работы представлена архитектура типовой учетной системы,  

используемая при создании генератора учетных систем. Представлено описание 
интерфейсной, информационной технологичной и аппаратной частей.  

Архитектура системы — принципиальная организация системы, воплощенная в её 
элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, 
направляющие её проектирование и эволюцию [1]. Понятие архитектуры в значительной 
мере субъективно и имеет множество противоречивых толкований; в лучшем случае оно 
отображает общую точку зрения команды разработчиков на результаты проектирования 
системы [2]. 

В данной работе принята следующая разбивка по модулям типовой учетной системы: 
• Модуль администрирования.  
• Модуль автоматизации сбора и анализа статистических данных. (Модуль может 

содержать от 1 до n количества компонент, поддерживающих осуществление процессов 
учета в зависимости от предметной области. 

• Модуль автоматизации бизнес-процессов. 
• Модуль интеграции. 
1. Интерфейсная часть 

В данной работе интерфейсную часть типовой учетной системы предлагается 
рассмотреть с позиции пользовательского интерфейса, внутренних взаимодействий и 
внешних взаимодействий.  
1.1. Пользовательский интерфейс 
 В Системе должно быть предусмотрено создание ролей на основе прав доступа к 
действиям (просмотр, редактирование, создание, удаление - CRUD) над элементами Системы 
(шаблоны, формы, отчеты, журналы). Также необходима возможность создания типовых 
пользователей/групп пользователей с общими правами доступа. 
1.2. Внутренние взаимодействия 

Для осуществления внутренних взаимодействии между компонентами типовая учетная 
система может содержать единое хранилище данных.  Данные, поступающие в хранилище 
данных, должны быть доступны только для чтения. Предполагается следующий перечень 
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доступных операций с данными:  
• извлечение  
• преобразование 
• загрузка 
1.3. Внешние взаимодействия 
 Для осуществления внешних взаимодействий в данной работе предлагается 
использовать модуль интеграции. 
Модуль должен обладать возможностями для построения межведомственного 
взаимодействия (интеграции информационных систем различных организаций) на 
принципах интеграционной шины. Модуль должен обладать возможностями маршрутизации 
обмена сообщениями между службами. Модуль должен быть построен на принципе обмена 
сообщениями между коннекторами. В типовой учетной системе должна быть предусмотрена 
возможность создания необходимого интеграционного процесса путем трансформирования и 
маршрутизации сообщений. Для описания интеграционных процессов в системе 
предлагается использовать язык XML. Модуль должен поддерживать протоколы 
взаимодействия на основе следующих веб-сервисов: 
• WSDL 
• UDDI  
• SOAP 
• Спецификация формата XML 
• Спецификация схемы данных XSD 
2. Информационная часть 
Структура данных 
 Предполагается хранить формы в документной - ориентируемой базе данных. 
Форма представляет собой иерархию так называемых «блоков». Блок может быть одного из 
типов: форма, справочник, число, дата, строка. 
 Для хранения шаблона формы применяется та же структура данных, что и для 
конечных форм с данными. Шаблон документа имеет соответствующую пометку об этом. 

 Каждая форма имеет свою версию, при корректировке шаблона формы версия 
инкрементируется, и все последующие создаваемые документы на основе шаблона будут 
использовать уже новую структуру данных. Предлагаемая схема данных изображена на 
рисунке 1 

 
Рисунок 3 - схема данных 

Предполагается, что типовая учетная система состоит из следующих схем связей: 
1. Простые формы  
Таблица -> Форма 
Например, список сотрудников. 
2. Сложные формы 
Таблица + таблица (один-к-одному) 
Например, список участников процесса + список осужденных. 
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Таблица + таблица (один-ко-многим)  
Например, сотрудник + организация. 
Таблица + связанная таблица (многие-ко-многим) 
Например, материалы + элементы строения, т.е. из кирпича может быть построена стена и 
фундамент, в то же время, стена может быть из кирпича или бетона. 
3. Технологическая часть 

Предполагается, что типовая учетная система должна быть кросс-платформенной – 
поддерживать операционные системы семейств MS Windows, Unix. Система должна быть 
выполнена по технологии тонкого клиента. Для использования системы на рабочей станции 
клиента должен быть необходим только браузер и соединение с сервером. Система должна 
поддерживать безопасное соединение на основе протокола HTTPS. 
4. Аппаратная часть 

Для обеспечения работы типовой учетной системы комплекс технических средств 
должен состоять из: 
• Средств ввода информации 
• Средств обработки информации 
• Средств формирования и передачи информации как внутри узла системы, так и между 
узлами 
• Средств вывода информации 

Основу комплекса технических средств системы должны составлять ПК, объединяющие 
вычислительные средства (процессов), устройства ввода (клавиатура), и вывода информации 
(монитор и принтер), локальные сети –средства обмена данными между рабочими станциями 
пользователей, локальными серверами.   

В статье отражена архитектура типовой учетной системы. Дано описание схем связей 
между формами и таблицами системы. Представлено описание технологической, 
аппаратной, информационной и интерфейсной частей. Дальнейшие исследования 
направлены на программную реализацию описанной архитектуры.  
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К особо интересным математическим задачам, имеющим большое практическое 

значение, относятся задачи теории массового обслуживания.  
«Предмет теории массового обслуживания — построение математических моделей, 

связывающих заданные условия работы системы массового обслуживания (число каналов, 
их производительность, правила работы, характер потока заявок) с интересующими нас 
характеристиками — показателями эффективности системы массового обслуживания, 
описывающими, с той или другой точки зрения, ее способность справляться с потоком 
заявок» [1]. Впервые эти задачи были рассмотрены А.Эрлангом для упорядочения работы 

http://teacode.com/online/udc/51/519.2.html
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телефонной станции и обеспечения необходимого качества обслуживания потребителей в 
зависимости от числа используемых устройств. В настоящее время интерес к этим задачам 
значительно возрос, а область их применения непрерывно расширяется[1].  

Данная работа посвящена примеру применения формулы Эрланга к работе станции 
скорой помощи. Проверена критерий согласия Пирсона, построена математическая модель и 
приведены результаты расчетов задачи с помощью программного приложения, созданного в 
среде Delphi. 

Постановка задачи: на станции скорой помощи имеются n  бригад скорой помощи. 
Интенсивность поступления вызовов скорой помощи обозначим через µ. Если в момент 
поступления вызова имеется хотя бы одна бригада скорой помощи, он немедленно начинает 
обслуживаться. Если же все бригады заняты, то вызов становится в очередь за всеми 
предыдущими вызовами, которые еще не начали обслуживаться. Освободившаяся бригада 
немедленно приступает к обслуживанию очередного вызова, если только имеется очередь. 
Каждый вызов обслуживается только одной бригадой, и каждая бригада скорой помощи 
обслуживает в каждый момент не более одного вызова. Время обслуживания представляет 
собой случайную величину с одним и тем же распределением вероятностей )(xF . 
Предполагается, что при µ≥0 

tetF µ−−=1)( ,                                  (1) 
т.е. вероятность того, что время обслуживания не превосходит некоторой величины t, 

определяется формулой, где  — параметр экспоненциального закона распределения 
времени обслуживания требований в системе, т.е. величина, обратная среднему времени 

обслуживания 
µ
1

=обсt  [2]. 

Обозначим  

µ
λα = ,                                                                          (2) 

где λ – плотность потока заявок, т.е. среднее число требований, поступающих за 
единицу времени;  μ – параметр, характеризующий время обслуживания одним каналом 
одного требования. При этом параметр α должен быть меньше n (количество бригад скорой 
помощи), т.е.  

n<α                                                                          (2’)' 
Поставленная задача относится к случаям классического применения формулы 

Эрланга  
                                                          Очередь          бригады   
скорой помощи 
           Поступление вызова 
 
 
 
 
 
 
 Обслуженные 
  вызовы 

Рисунок 1.Система с ожиданием 
 
Рассмотрим математическую модель задачи. 
Вероятность того, что все обслуживающие бригады свободны: 
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0
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1
n
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α
αα

       при 1<
n
α                                (3) 

где  k – количество поступивших вызовов. 
Вероятность того, что k бригад занято, т.е. обслуживаются  k вызовов: 

0!
p

k
p

k

k
α

= , при  nk <≤1                                                 (4) 

Вероятность того, что все бригады заняты, имеется очередь, т.е. количество вызовов 
превысило количество бригад ( nk ≥ ): 

)()!1(
0

α
α

−−
=

nn
pр

n

k  при 1<
n
α                                                (5) 

Вероятность того, что все бригады заняты и в очереди находится s  вызовов:  

0!
p

nn
p s

sn

sn

+

+ =
α   при 0>s                                                     (6) 

Среднее время ожидания начала обслуживания очередного вызова 

)( α−
=

n
tpt обсk

ож ,  при 1<
n
α                                                      (7) 

где  
µ
1

=обсt   - среднее время ослуживания. 

Средняя длина очереди:  

2)1(
n

n

РnМ ож α
α

−
=                                                       (8) 

Используя вышеприведенные формулы, на основе десятидневных данных работы 
станции скорой помощи города Кокшетау с помощью программного приложения были 
получены следующие расчеты.  

Путем деления общего количества вызовов за каждый день на количество минут в 
сутках (24 часа умноженное на 60 минут) вычислили плотности потоков вызовов за каждый 
день: Затем по формуле  

λ*=(λ1 +λ2 +…+λ10)/10= (15) 
определили 

λ*= =((175+175+164+162+170+155+153+159+146+156)/1440)/10=0,1122 
Путем деления общего количества вызовов за каждый день на соответсвующее 

суммарное время обслуживания были получены параметры, характеризующие время 
ослуживания: 

µ1=175/5764     µ2=175/8482      µ3=164/6575        µ4=162/6215      µ5=170/7218    
µ6=155/6050     µ7=153/5839      µ8=159/6570        µ9=146/5100      µ10=156/6310 
и далее по формуле 

µ*=(µ1+µ2+…+µ10)/10                                                     (16)  
Определили  µ*=0,02549 
Согласно формуле (2)  

α=0,1122/0,02549≈4,4 
 
Из чего слеует выполнение условия (2’):           15=< nα . 
Для подтверждения гипотезы (1) воспользуемся критерием Пирсона 2χ .  

∑
=

−
=

k

i i

ii

bp
bpb

1

2
2 )(χ ,                                                     (17) 
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где  ∑
=

=
12

1i
ibb  ,  ip  - вероятность попадания вызова в i -й интервал, вычисляется по 

формуле )()( 1−−= iii tFtFp ,  где it  - верхняя грань области определения случайной 
величины, например,  для )( 1tF   параметр 1t  =0, т.к. рассматриваемый интервал - от 0 до 5 
минут, для )( 2tF   параметр равен 5, и.т.д.С этой целью для каждого из десяти дней были 
выполнены группировки вызовов по интервалу времени (от 0 до 60 минут, кратное 5) между 
временем их поступления. Суммарное ((за 10 дней) количество вызовов по группам 
приведено в следующей таблице: 

Таблица 1. Количество вызовов по группам. 
Группы b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 
Всего за 10 дней  721 429 229 113 59 29 13 8 6 4 1 3 

 
здесь 1b  - количество «соседних» вызовов за 10 дней, интервал между поступлением 

которых составляет от 0 до 5 минут; 2b  - количество «соседних» вызовов за 10 дней, 
интервал между которыми составляет от 6 до 10 минут и т.д.  Применив к  таблице 1 
коррекцию Йейтса, используя эти данные, воспользуемся формулой (1).  

 

 
Рисунок 1. Подтверждения гипотезы в среде Delphi 

Таким образом, по формуле (*) получим  
=2χ 20,8 

Из таблицы критических точек распределения 2χ по заданному уровню значимости 
0,01 и числу степеней свободы 12-1=11 находим критическую точку =)11;01,0(2

крχ
24,7.  Так как =2χ 20,8<24,7= кр

2χ , то гипотеза (1) принимается. Таким образом, мы 
можем использовать так называемые формулы Эрланга[2] . 

 
Таблица 2. Результаты вычислений формулы Эрланга, при  α=0,1122/0,02549≈4,4 

Вероятность того, что все обслуживающие бригады свободны 0.01225 
Вероятность того, что 14 бригад занято, т.е. обслуживаются 14 вызовов  

nk <≤1  
0.0001441 

Вероятность того, что все бригады заняты, имеется очередь, т.е. 
количество вызовов превысило количество бригадn=15 

0.00006 

Вероятность того, что все бригады заняты и в очереди находится s  
вызовов:напримерs=1 

0,0000124  
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Cреднее время ослуживания        39,23 мин 
Среднее время ожидания начала обслуживания очередного вызова 0,000221 мин 
Средняя длина очереди 0,00003518 мин 

Из этих результатов мы можем сказать, что 15 бригад достаточно для  станции скорой 
помощи города Кокшетау. Однако, входные данные показывают, что в течение одного дня 
среднее число вызовов, поступающих за определенный промежуток времени разное. 
Поэтому мы решили разделить среднее число поступающих вызовов на четыре интервала в 
зависимости от  плотности вызова в день. 

 
Таблица 3. Среднее число вызовов по интервалам времени 

Время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 
8:00-
12:00 

46 41 39 32 36 49 31 31 39 32 379 

12:00-
19:00 

87 82 59 76 73 80 72 80 102 74 785 

19:00-
2:00 

83 78 69 82 71 65 60 86 72 77 743 

2:00-
8:00 

36 17 23 20 24 26 22 31 31 19 249 

 
Таблица 4. Среднее число время обслуживания  по интервалам времени 

Время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8:00-
12:00 

2755 1932 2307 2101 2185 2793 2093 2266 2061 1763 

12:00-
19:00 

4862 3911 3539 4478 4479 5121 4680 4610 5456 4490 

19:00-
2:00 

5022 4351 3750 5029 3986 3957 3362 4738 3615 4199 

2:00-8:00 2763 1009 1602 1281 1714 1812 1530 1973 2074 1145 
 
Далее мы определим λ – плотность потока заявок и μ – параметр, характеризующий 

время обслуживания одним каналом одного требования. 
λ1 =379/240≈0,1579   µ1=(µ1 *+µ2 *+…+µ10 *)/10≈0,017094 
λ2 =785/420≈0,1869  µ2=(µ1 **+µ2 **+…+µ10 **)/10≈0,0173236 
λ3 =743/420≈0,1769   µ3=(µ1 ***+µ2 ***+…+µ10 ***)/10≈0,017764 
λ4 =249/360≈0,0692   µ4=(µ1 ****+µ2 ****+…+µ10 ****)/10≈0,014978 
Отсюда определили: α1=≈9,237      α2=≈10,845        α3=≈9,958    α4=≈4,62.Полученные 

показатели вставляем в формулы Эрланга. 
 

Таблица 4. Результаты вычислений формулы Эрланга 
Название α1=≈9,237 

8:00-12:00       
α2=≈10,845         
12:00-19:00 

α3=≈9,958 
19:00-2:00 

α4=≈4,62 
2:00-8:00 

Вероятность того, что все 
обслуживающие бригады 
свободныP0 

0.000096 0,000019 0,000046 0.00985 

Вероятность того, что 14 
бригад занято, т.е. 
обслуживаются 14 вызовов 

377 3321 1081 0.023 

Вероятность того, что все 
бригады заняты, имеется 
очередь, т.е. количество 

0.058395 0,168 0,099 0.000102 
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вызовов превысило количество 
бригадk=15 
Вероятность того, что все 
бригады заняты и в очереди 
находится s  
вызовов:напримерs=1 

0.0138 0,0339 0,02213 0.0000216 

Cреднее время ослуживания       
tобс 

58.5мин 57,7 мин 56,29мин 66.76мин 

Среднее время ожидания 
начала обслуживания 
очередного вызова tож 

0.59мин 2,304 мин 1,107мин 0,00065мин 

Средняя длина очереди Мож 0.24мин 1,534мин 0,5828мин 0,000065мин 
 
Таким образом, мы можем сказать что, имеется очереди в промежуток времени 12:00-

19:00 и 19:00-2:00, что 15 бригад не достаточно для работы станций скорой помощи.   А  в 
промежуток времени 2:00-8:00 15 бригад даже много. Из этого мы можем сказать 
оптимальное использование бригад в течение дня должно быть: 

8:00-12:00 промежуток времени ->  15 бригад  
12:00-19:00 промежуток времени ->  16 бригад  
19:00-02:00 промежуток времени ->  16 бригад   
2:00-8:00 промежуток времени - >   14 бригад. 
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Организация и проведение лабораторных практикумов с применением реального 

исследовательского оборудования является обязательным условием подготовки 
высококвалифицированных специалистов технического и естественнонаучного профиля. 
Важность этого вида учебных занятий находит подтверждение в действующих 
государственных образовательных стандартах, регламентирующих перечни учебных 
дисциплин, изучение которых должно сопровождаться выполнением лабораторных 
практикумов.  

Однако практическая реализация этого компонента учебного процесса сопряжена со 
значительными затратами ресурсов. При этом, основную долю всех затрат на подготовку 
специалистов в области техники и технологий составляют затраты на организацию и 
проведение лабораторных практикумов. Понятно, что в условиях бурного роста 
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информационных технологий оборудование учебных лабораторий морально стремительно 
устаревает и физически приходит в неработоспособное состояние. Вместе с тем, 
традиционные учебные лаборатории не выполняют своей основной функции, состоящей в 
том, чтобы научить студентов постановке, проведению и обработке результатов инженерных 
экспериментов. Студентам предлагается выполнить заданную последовательность действий 
по включению и отключению источников питания, записи показаний измерительных 
приборов, построению графиков. 

Реализация новых подходов к организации лабораторных практикумов на основе 
средств информационных и коммуникационных технологий является основой создания 
системы открытого образования в области техники и технологий. Применение современных 
технологий распределенного управления и сбора данных позволяет: 

– значительно сократить затраты на кабельные коммуникации, идущие к датчикам; 
– приблизить мощность современных вычислительных средств к объекту управления; 

повысить живучесть всей системы, легко заменять отказавшие элементы, дублировать 
критически важные узлы; 

– использовать принцип модульности, делая отдельные элементы и узлы системы 
относительно независимыми и автономными; 

– вводить в строй не всю систему сразу, а поэтапно; 
– снизить расходы на модернизацию системы, быстрое расширение и наращивание 

возможностей; 
– быстро интегрировать вновь создаваемые системы в общую информационную сеть 

учреждения. 
В работе [1] разработан универсальный контрольно-измерительный комплекс, 

предназначенный для сбора и обработки данных экспериментов в лабораторном практикуме 
дисциплин технического и естественнонаучного профиля в реальном масштабе времени и 
наглядного представления результатов. Данный комплекс оснащен необходимым набором 
устройств сопряжения, предназначенных для организации ввода измерительных сигналов и 
вывода управляющих сигналов. В работе [2] на базе разработанного ранее 
многофункционального измерительного комплекса  предложена методика  создания 
виртуальных лабораторных работ контроллера на базе контроллера Compact FieldPoint с 
использованием среды графического программирования LabVIEW.  

При всех своих достоинствах – высокая пропускная способность, высокая 
производительность контроля и управления рабочими параметрами системы, а также сбора 
распределенных данных – платформа Compact FieldPoint имеет и недостатки, главным из 
которых является высокая стоимость, делающая ее малодоступной для учебных заведений. 

Программируемые контроллеры SimaticS7-200, в свою очередь, лишены данного 
недостатка и обладают высокой производительностью и скоростью обработки данных, 
достаточной для выполнения учебных и научных задач. Они предназначены для построения 
систем автоматизации низкой и средней степени сложности. К основным особенностям 
контроллера можно отнести простоту монтажа, программирования и обслуживания, 
направленность на решение как простых, так и комплексных задач автоматизации, 
возможность применения в виде автономных систем или в качестве интеллектуальных 
ведомых устройств систем распределенного ввода-вывода; возможность использования в 
сферах, где применение контроллеров раньше считалось экономически нецелесообразным; 
работа в реальном масштабе времени и мощные коммуникационные возможности, а также 
компактные размеры и возможность установки в ограниченных объемах 

Модульная архитектура контроллеров S7-200 делает  их идеальным средством для 
построения эффективных систем автоматического управления при минимальных затратах на 
приобретение оборудования и разработку системы. Контроллеры способны работать в 
реальном масштабе времени и могут быть использованы как для построения узлов локальной 
автоматики, так и узлов комплексных систем управления. Они обеспечивают поддержку 
обмена данными через сети PPI, MPI, Industrial Ethernet, а также через Internet/ Intranet и 
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системы модемной связи, способны обслуживать системы распределенного ввода-вывода на 
основе AS-Interface, работать в составе систем распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP. 

На кафедре «Информационные системы» ТарГУ реализована распределенная система 
сбора данных, функционирующая под управлением ПЛК S7-200. Установленный в 
измерительном комплексе коммуникационный процессор СP 243-1 позволяет организовать 
на базе контроллера распределенную сеть сбора данных  на основе протоколов TCP/IP.   

Коммуникационный процессор подключен к сети Ethernet, функционирующей на базе 
маршрутизаторов Cisco 2911 и коммутаторов Catalyst 2960. Наличие сетевых 
маршрутизаторов и коммутаторов Cisco позволяет с помощью специализированного 
программного обеспечения реализовать сеть сбора данных практически любой 
конфигурации. При этом формирование собственно инфраструктуры сети может быть 
выполнено в среде графического моделирования PacketTracer.  

Современные методики создания лабораторных стендов позволяют существенно 
сократить этот разрыв и сэкономить значительные финансовые ресурсы, не снижая качества 
обучения. Мировая вузовская практика подтверждает устойчивую и усиливающуюся 
тенденцию продвижения технологий автоматизации и компьютеризации в учебном процессе, 
одним из примеров которых является среда программирования Step 7-Micro/Win 
(SiemensAG). Одним из основных достоинств данного пакета является линейное построение 
программного кода, содержащего как обычные подпрограммы, так и подпрограммы 
обслуживания прерываний.  

STEP 7-Micro/WIN содержит необходимые функции тестирования, отладки и контроля 
исполнения программного кода, визуальное отображение ошибок с использованием 
временных диаграмм изменения переменных. Для выполнения конфигурирования в 
программу включены наборы самостоятельно работающих мастеров: текстовых дисплеев, 
скоростных счетчиков, ПИД-регуляторов, коммуникационных устройств для связи между 
центральными процессорами, модулей позиционирования, модемов. Также присутствуют 
комплекты мастеров, помогающие определять ключевые параметры при настройке 
центральных процессоров, например при установке паролей всех уровней, часов реального 
времени, коммуникационных параметров, задержек на распространение входных сигналов, а 
также конфигурировании модулей ввода-вывода и сохраняемой области памяти. 

Разработанный распределенный комплекс реализует следующие функции: 
− разработка комплексных приложений в задачах измерения, тестирования, управления, 

автоматизации научного эксперимента и образования;  
− многоканальная регистрация реальных процессов с выводом на дисплей или в файлы в 

реальном масштабе времени; 
− автоматическое управление процессом проведения измерений; 
− стабильная поддержка значений физических параметров, характеризующих объект 

измерения; 
− обработка и анализ результатов эксперимента, в том числе с привлечением 

стандартных математических программ; 
− наглядное представление полученных результатов. 

В состав контрольно-измерительного комплекса входят: 
1. Персональный компьютер, функционирующий под управлением 

специализированного программного обеспечения. 
2. Модуль управления и сбора данных, реализованный на базе контроллера S7-200 с 

коммуникационным процессором CP 243-1. 
3. Набор сетевых маршрутизаторов Cisco 2911 и коммутаторов Catalyst 2960.  
4. Измерительные приборы и устройства, подключаемые непосредственно к ПК либо  к 

модулям ввода-вывода контроллера. 
Совместное использование контроллера S7-200 с сетевыми роутерами позволяет 

реализовать распределенные системы, обладающие высокой пропускной способностью и 
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высокой производительностью для контроля и управления рабочими параметрами системы, а 
так же для сбора распределенных данных.  

Выполнение студентом лабораторных работ на разработанном комплексе сводится к 
предварительному программированию маршрутизаторов и коммутаторов с целью 
формирования необходимой сетевой конфигурации, к подключению аналоговых либо 
цифровых датчиков к модулям ввода контроллера, а исполнительных устройств к модулям 
вывода, разработке приложения в среде STEP 7-Micro/WIN, проведению измерений с 
помощью виртуальных приборов с последующей обработкой и анализом результатов 
измерений на ПК. 

Разработанный комплекс может быть использован для организации лабораторного 
практикума, при проведении научных исследований в рамках подготовки дипломных и 
магистерских работ. Кроме того, его можно применить для построения распределенных 
систем дистанционного сбора данных и управления измерительными приборами и 
технологическим оборудованием.  
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дипломдық жұмысының  жетекшісі – Кинтонова А.Ж. 
 

Жоғары білімді қалыптастыруда ақпараттардырудың маңызды инфрақұрылымды 
компонентінің бірі оқу процесін қолдауда электронды құрал-жабдықтарды дайындау болып 
табылады. Осы бағдарламалық өнімдердің қазіргі таңда кең ауқымдысы және көп сұранысқа 
ие ол – электронды оқулық баспалары, мәліметтерді хабарлауда, жүйелеуде және білімді 
жоғарылату мен шыңдауға, біліктілігін арттыруға, бақылауға, білімді жақсы меңгеріп оны 
жалпылауға қарай бағытталған. Интеллектуалды оқуды басқару жүйелердің сапасын бағалау 
жұмыстарын халықаралық және Қазақстан Республикасының стандарттарына сай өткізу 
керек. 

Интеллектуалды оқуды басқару жүйесінің сапасын бағалау жүйесін жасау - 
электронды білім беру жүйелерін дамытуға үлкен септігін тигізеді.  

Интеллектуалды оқуды басқару жүйесінің сапасы туралы түсінік техникалық 
программа сапасы және білім беру сапасы ұғымдарымен өте тығыз байланысты. Тек, 
отандық ғылыми әдебиеттерде «өнім сапасы» ұғымын айшықтайтын әр түрлі 100-ден астам 
анықтамалар ұсынылды. Қолданыста жүрген «сапа» категориясына жататын анықтамаларды 
келесідей топтарға біріктіруге болады: 

1. Сапа абсолют баға ретінде. Сапаның мұндай кең таралған мағынасы 
күшейтпелі мағынаға синоним болып табылады. 1931 жылы Уолтер Шухарт сапаны 
мейірбандылық, тауардың жетілдірілуі ретінде сипаттады, яғни тауардың сапасы абсолютті, 
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стандарттарға сәйкес болудың барлық қасиеттерін қамтитын ұғым. Алайда жетілдірілу- 
оқшауланған (абстрактная) және субъективті категлория, оны адамдардың қабылдауы мәнді 
түрде әр түрлі болуы мүмкін.  Сондықтан сапаның мұндай анықтамасы өнімнің немесе 
қызметтердің қасиеттерін өлшеуге немесе бағалауға негіз бола алмайды.  

2. Сапа өнімнің қасиеті ретінде. Мұндай мағынасында сапа сөзі өнімнің қандай да 
бір өлшемдік санынан туындайтын ұғым сияқты. Осыған ұқсас анықтама өте тар мағынаға 
ие, өйткені ол өнімнің тұтынушыға пайдалы жақтарын бермейді.  

3. Сапа мақсатқа сай болу ретінде. Берілген анықтамаға сәйкес, сапа ұғымы 
өнімнің немесе  қызметтің өз функцияларын тиісті түрде атқару қабілеті ретінде 
қарастырылады. Американдық ғалым Дж. Джуран бұйымның немесе қызмет түрінің сапасын 
пайдалануға жарамдылық түрінде анықтады. Аталмыш анықтама субъектінің назарын өзіне 
аударады. 

4. Сапа құнына сәйкестік түрінде. Мұндай жағдайда сапа пайдалылық пен өнім 
бағасы арасындағы қатынас түрінде анықталады. Дж. Харрингтон, сапа ұғымын 
тұтынушылардың, өз мүмкіндігіне қарай бағаға қанағаттануы деп анықтады. Берілген 
анықтама тиімділік ұғымына жақын келеді.  

5. Сапа стандарттарға сәйкес болу мағынасында. Берілген өндірістік тәсілге 
сәйкес сапа техникалық стандарттарға және өнімдер мен қызметтердің қандай да бір 
параметрлердің мақсаттық және мүмкін болатын мәндерін қамтитын жағдайларға сай болу 
деп анықталады. Осы ретте, егер техникалық стандарттар мен жағдайлар тұтынушылардың 
талаптарын қанағаттандырмаса, мәнсіз болып саналады.  

6. Философияда сапа ретінде зат немесе құбылысты басқалардан ерекшелеп 
тұратын және оны айшықтап тұратын белгілер, қасиеттер мен ерекшеліктердің жиынтығы 
қарастырылад[2-3]. 

А.В. Гличевтің сапаға берген анықтамасы өте кең қолданысқа ие болған: сапа – 
объектінің, оның бекітілген немесе күтілетін қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілеттілігіне 
жататын қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы. Бұл анықтама ISO 8402, ISO 
9001:2000, ISO 9126. ГОСТ 15467-79  халықаралық стандарттарының сапаға берген «өнім 
сапасы – бұл өнімнің тағайындауларына байланысты қандай да бір қажеттіліктерге жарамды 
болу шартын қанағаттандыратын өнім қасиеттерінің жиынтығы» анықтамасымен бірдей.               

Жалпы мағынада сапа – бұл объектінің ерекше қасиеті. Қасиет, өз кезегінде, 
философиялық категорияның күрделі ұғымы болып табылады және қасиет түсінігінің 
мағынасы екі тұғырнамамен (концепция) ашылады: атрибуттық және функционалды-
кибернетикалық. 

Электрондық оқытуға қызығушылық себептері түсінікті. Кәсіпорындардың бәсекеге 
қабілеттілігі үшін шешуші маңызы бар зат технологиялар емес зияткерлік капитал - білім 
және персоналдың тәжірибесі. Бірақ бизнесті жүргізу технологиялары мен әдістерін 
қарқынды дамуы үшін тұрақты түрде білімді жаңартып тұру қажет. Өмір бойы оқыту 
концепциясы актуалды болады, бірақ қызметкерлердің жоғары жұмыс жүктемесі және 
біліктілігін арттыруға кететін шығындарды экономикалық түсіндіру қажеттілігі жағдайлары 
кезінде іске асыру оңай емес. E-Learning жұмыс кестесінен сізге ыңғайлы уақыт табуға, 
көліктік шығандарды үнемдеуге, оқу бағдарламаларымен көптген пайдаланушыларды 
қамтуды, білім жинау және оны жақсартуға корпоротивтік ортаны құру, ыңғайлы, 
жекеленген оқыту стилін қамтамасыз етуге көмектеседі. Электрондық оқыту жүйелері 
дәстүрлі академиялық оқыту ортасында білім алуда көптеген мүмкіндіктерді ашады. E-
Learning апологеттері тек электрондық оқыту экономикасы білімге негізделген қоғамның 
жаңа түрін қалыптастыруға мүмкіндік береді деп мақұлдайды. e-Learning  туралы білім беру 
процесінің өзінде революциялық өзгеріс жасауға қабілетсіз, педагогика әдістері мүлдем 
өзгермейді және тек ыңғайлы оқыту құралы деп санайтын пессимистік бағалаулар да бар [1]. 

Квалиметриядағы баға (бағалау) бағаланатын объекті туралы құнды талқылауларды 
іске асыруға бағытталған басқару (қызметті) функциясының ерекше бір типі ретінде 
анықталады. Осы тұрғыда, сапаның бағасы бағалау түрі ретінде көрініс табады. 
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Сапа мәселесін талқылау барысында бағалау, бақылау, мониторинг, сапаны 
қамтамасыз ету, сапаны басқару және т.б. туралы сөз қозғалады. 

Сапаны басқару (quality control) – сапаны бағалаудың қандай да бір жоғарғы сапа 
деңгейіне жетуді көздейтін сыртқы процедурасын белгілеу мақсатында қолданылады. 

Сапа мониторингі (quality monitoring) – тікелей бағалау немесе сапа индикаторының 
қандай да бір критериін бақылау процесстерін іске асырады, сапа «деңгейін» анықтайды, 
сонымен қатар материалдық салымдардың тиімділігін бағалаумен байланысты. 

Ағылшын тіліндегі басылымдарда сапа мәселесі бойынша «quality assessment» 
термині қолданылады. Ол сапаны бағалауға арналған программаны кең мағынада анықтайды 
– бірнеше кезеңдерді қамтитын (жоспарлау, жеке бағалау немесе мониторинг, талдау және 
т.б.) сыртқы және ішкі бағалаулар. Сонымен қатар бағалаудың тар көлемді процедуралары 
quality évaluation, quality audit, quality judgement және т.б. терминдермен анықталады.  

quality assurance термині өте жиі қолданылады, ол сапаны қамтамасыз ету немесе 
сапаға деген сенімділік деп аударылады. Сапаны қамтамасыз ету программасы, бағалаумен 
байланысты болып келетін кезеңдерден тыс, іздеу, жетілдіру бойынша шешімдер қабылдау 
және оларды ендіру кезеңдерінен тұрады. Сапаны қамтамасыз ету программаларының 
маңызды қасиеттерінің бірі, оның циклдылығы және жетілдіруге бағытталғандығы. 

Сапаны басқару (quality management)— сапаның қажетті деңгейін қамтамасыз етуге 
бағытталған өнімді өндіру процесстерінің өзгеру процедураларының жиынтығын болып 
табылады. 

 
Стандарттаудың басты бағыттары 
Білім беру жүйесінде технологиялық жүйелерін құру және пайдалану жағдайларына 

тиісті стандарттар мен келісімдер жүйесін көздейді. Мұндай жүйелерге білім беру ортасы 
ашық жүйені құру кезінде қол жететін интерфейстерге, форматтарға, мобильділікті 
қамтамасыз ету үшін байланыс хаттамаларына, үйлесімділіктерге, тұрақтылыққа, тиімділікке 
және де басқа оң қасиеттерге стандарттармен қалыптасады. 

Стандарт -  егжей-тегжейлі құжатталған және ISO (International Standards 
Organisation), CEN (Centre Europeande Normalisation) немесе IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) секілді беделді органдармен бекітілген ұлттық немесе халықаралық 
деңгейдегі технология, формат немесе тәртіп. Стандарт әдетте, сәйкестігін тексеру 
мүмкіндігімен қоса, сондай-ақ ресми сертификатын (мысалы, ISO 9000) қамтамасыз етеді. 
Ақпараттық технологияларын дамыту қазір алыс стандарттарын әзірлеу, сондықтан білім 
беру ақпараттық технологияларды дамыту және қолдану ұйымдастырушылық және 
техникалық талаптар деп аталатын ерекшеліктер түрінде реттейтін беделді органдарды 
өңдейді асып болып табылады. Қазіргі кезде ақпараттық технологиялардың дамуы әлдеқайда 
беделді органдармен құрылатын стандарт процесін асып келеді. Сондықтан білім беру 
саласында ақпараттық технологияларды дамыту және қолдану ұйымдастырушылық-
техникалық талаптарды реттеу спецификация деген атауда келеді. 

Спецификация – билік тарапынан қолдауы жоқ, бірақ стандартта қажеттіліктің пайда 
болу аралығында және ISO,IEEE т.б. стандарттау ұйымының мақұлдауы бар «алдын-ала 
стандарты» өнеркәсіп ортасында  әзірленген.  

W3C (World Wide Web Consortium), IMS (Global Learning Consortium IMS), ADL 
(Advanced Distributed Learning initiative) сияқты кәсіби халықаралық консорциумдар 
стандарттар емес спецификациялар мен ұсыныстар құрады. Нарық субъектілері қалай 
оларды пайдалана бастап жаңа қиындықтарға тап болуы, бұл нормативті-техникалық 
құжаттар өзгерістер мен түсіндірмелерге ұшырайды. Спецификациялар өтеу мерзіміне 
жеткен соң IEEE немесе ISO арқылы стандарт ретінде бекітілуі мүмкін. Олардың кейбірімен 
болатын, мысалы, білім беру объектілерінің метадеректер стандарты IMS спецификациясы 
және Еуропа одағының біраз жобаларының көмегімен құрылған. Төменгі суретте 
электрондық оқыту саласындағы спецификацияның өмірлік циклі көрсетілген [4]. 

Қорыта келгенде электронды оқыту программаларының сапасын бағалау деп, оқыту 
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программаларының сапасы бойынша қабылданған критерийлері, нормалары немесе 
үлгілері(үлгі ретінде басқа да оқту программалары немесе қарастырылып отырған оқыту 
программасын басқа күйде қолданылуы мүмкін) бойынша арақатынасты айтуға болады. 
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Қазіргі заманғы бәсекелестік жаңаша ақпаратқа қол жеткізу, бизнестегі табыстың 
маңызды компонентіне айналып отыр. Сондықтан да  Интернет желісін корпоративті 
қосымша тіркемелерді жүзеге асыруды келешектегі атқарылатын  істің ортасы ретінде 
қарастыруға болады. Жалпы Интернет тарихы 1994 жылдан басталады, ол кезде бұл термин 
Интернет желісінен алынған принциптерге құрылған корпоративті компьютерлік желілері 
үшін ұсынылған еді. Бұл тәсіл нақты өндірістік бейіні мен ауқымына қарамастан, кез келген 
кәсіпорын үшін тиімді. Менің бұл тақырыпты таңдау себебім, қазіргі кезде жаңа ақпараттық 
технологиялар, біздің өмірімізде маңызды орын алады. Сондықтан бүгінгі таңда өмірді жаңа 
ақпараттық технологияларсыз елестету өте қиын. Олар біздің кез-келген жерде көмекшіміз 
бола алады және қолдануда өте ыңғайлы. 

Бір дербес компьютермен жұмыс істеген жағдайда, компьютерлік желінің 
ерекшеліктерін түсіну қиынға соғады. Ал бірнеше компьютерлердің біріндегі мәліметті 
екіншісіне жеткізу үшін желі қажет. Желілік технологиялар қаржы мен уақытты үндемеуге 
өте үлкен мүмкіндіктер бере алады. Сондықтан компьютерлік желілерді пайдалану туралы 
білген жөн. 

Компьютерлік желі дегеніміз – ол ресурстарды (дискі, файл, принтер, коммуникациялық 
құрылғылар) тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстыратын компьютерлер 
тізбегі. Желі арқылы оған қосылған кез-келген компьютердегі ақпаратты жедел қарауға 
болады. 

Желіні екі түсініктеме ажыратады: коммуникациялық желі және ақпараттық желі. 
Коммуникациялық желі мәліметтерді жіберу үшін арналған, және де ол мәліметтерді қайта 
құруға байланысты есептерді орындайды. 

Ақпараттық желі ақпараттарды сақтауға арналған және ақпараттық жүйелерден тұрады. 
Компьютерлік желі ақпараттық жүйеден және байланыс каналдардан тұрады. 

http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-02172005-134301
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Ақпараттық жүйе деп ақпаратты сақтауды, өңдеуді және жіберуді қамтамасыз ететін объект 
деп түсіну керек. Ақпараттық жүйенің құрамына: компьютерлер, программалар, 
қолданушылар және мәліметтерді өңдеу мен жіберу процессіне арналған басқа да 
құраушылар жатады. Кейін ақпараттық жүйелер қолданушының есептерін шығаруға 
арналған жұмыс станциясы (client) деп аталынады. Желідегі жұмыс станциясы жай дербес 
компьютерден айырмашылығы, желілік карталардың (желілік адаптер) болуы және 
мәліметтерді жіберуге арналған каналдар мен желілік бағдарламаның қамтамасыз етілуі. 

 
Желіні қолданудың артықшылықтары 
Компьютерлік желілер өзімен ақпаратты өңдеу мен жеткізуді тездетуді қамтамасыз етуі, 

адамдардың және компьютерлердің ынтымақтастығын ұсынады. 30 жыл бұрын желіде 
компьютерлерді біріктіре бастады. Компьютерлердің мүмкіндіктері өскенде және дербес 
компьютерлер  әркімге қол жеткізерлік болғанда, желілердің дамуы маңызды тездетілді. 

Желіге қосылған компьютерлер ақпаратпен алмасады және шеттегі жабдықтау мен 
ақпаратты сақтау құрылғысы бірге қолданылады. 

Желінің көмегімен ақпаратты және ресурстарды бөлуге болады. Төменде желідегі 
жұмыс станцияның көмегімен шығатын және бөлек компьютердің көмегімен қиын 
шығарылатын негізгі есептер көрсетілген. 

• Компьютерлік желі шеттегі құрылғыны бірге қолдануға рұқсат береді: 
• принтерлерді; 
• плоттерлерді; 
• дисктік жинақтағыштарды; 
• CD-ROM келтірулерді; 
• дисководтарды; 
• стримерлерді; 
• сканерлерді; 
• факс-модемдерді. 

 
Компьютерлікжеліақпараттықресурстардыбіргеқолдануғарұқсатбереді: 
• каталогтар; 
• файлдар; 
• қолданбалы программалар; 
• ойындар; 
• мәліметтер қоры; 
• текстік процессорлар. 

Компьютерлік желі бір уақытта барлық қолданушылардың файлдары және жазбалары 
кілттенген ортақ мәліметтер қорына қол жеткізуді қамтамасыз ететін, көп қолданушының 
программаларымен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. 

Күнделікті өмірде кездесетін компьютерлік желіге мысал ретінде компьютерлік кластағы 
бірнеше компьютерлердің желіге біріктірілуін айтуға болады. Интернет желісі қазіргі кезде 
компьютерлік желі кез-келген мекемеде: зауыттарда, фирмаларда, банктерде, 
ауруханаларда  орнатылған. Себебі желіге қосылмай өндірістік, сауда немесе қаржылық 
қызметтерді тиімді жүзеге асыру мүмкін емес. 

Intranet – бұл ішкі корпоративті желі және бұл желіде Internet базасындағы әртүрлі 
қосымшалар орындалады. Көптеген кәсіпорындарда мұндай желіні құру — өнімділікті 
арттыруға және жұмысшылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. 

Intranet желісі ақпараттың оперативті жеткізілуін қамтамасыз етуге және ішкі 
корпоративтік коммуникацияларды қолдап отыруға қабілетті болып келеді. 

Intranet – интернет желісіне қарағанда ішкі кәсіпорынның жеке желісі болып табылады. 
Ереже бойынша Intranet кәсіпорын ішіндегі бірқатар ақпараттарды ортақ қолдануға және 
басқа ақпараттармен алмасып отыруға ІР протоколының қолданылуы негізінде құрылады, 
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яғни бұл ақпараттар негізінде жұмысшылар тізімі, тапсырыс беруші мен серіктестердің 
телефон тізімдері болуы мүмкін. Intranet – бұл кәсіпорынның ішкі Web-сайты. Intranet клиет-
сервер принципі бойынша ұйымдастырылып, HTTP және HTTPS деп аталатын базалық 
протоколдар негізінде құрылады. Intranet-сайт Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, 
Opera және тағы басқа браузерлер арқылы кез-келген компьютерден көрінеді. Осылайша 
Intranet – бұл Интернеттің жеке түрі, ол алынған кәсіпорыннан бөлек виртуальды кеңістікпен 
шектеліп отырады. Intranet Internet-ке кіретін көпшілік байланыс каналдарын қолданады. 

Intranet – бұл ұйымның жеке желісі, Интернет технологиясының базалануы және 
қауіпсіздік механизімімен иеленуі болып табылады. Компания өз ұйымның ішкі желісінде 
Интернет технологиясының қолданылатының “intranet” терминін көрсетеді. Мұндай 
қолданыс компанияның барлық қызметкерлеріне жұмысқа қажет әрбір ақпаратты алу 
мүмкіндігінің тәуелсіздігі программалық-аппараттық құралдардың және қызметкер 
компьютерінің орналасқан жеріне қарамайды. 

Мысалы, корпоративтік желі - корпорацияның барлық бөлімшелеріне қызмет ететін 
есептеу желісі [1]; 

Бұл корпоративтік желілерді ірі мекемелер, банктер мен олардың филиалдары, 
сақтандыру компаниялары, бұқаралық ақпарат құралдары құрады. Корпоративті желілер 
қашықта орналасқан бөлімдердегі: филиалдарда, қонақ үйлерде және тағы басқа 
көптеген  тұтынушыларға қызмет көрсету үшін қолданылады. Сонымен қатар корпоративті 
желілер пайдаланушылардың шектелген бөлігіне қызмет көрсетеді. Мұндай желілерде 
құпияны сақтау және ақпараттық ресурстарға рұқсат етілмеген шығуға жол бермеу 
мақсатында арнайы шаралар қолданылады. 

Корпоративтік басқару қағидаттары – корпоративтік басқару жүйесін қалыптастыру, 
оның жұмыс істеуі және жетілдіру негізінде жататын шығыс 
бастауы. 

Банкте корпоративтік басқару әділдік, жауапкершілік, есеп беру, кәсібилік пен 
құзыреттілік негіздеріне құрылады. 

Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Банк қызметіне барлық мүдделілердің 
құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді ұйғарады және Банктің, оның ішінде қаржылық 
тұрақтылық пен шығынсыздықты қолдау жөніндегі табысты қызметіне ықпал етеді. 

Банк жалғыз акционердің құқықтарын сақтаудың сөзсіз басымдығымен қатар Банктің 
клиенттері мен инвесторларының құқықтарын сақтауды одан кем санамайды. 

Корпоративтік басқару практикасы Банктің атқарушы органына Банктің мүдделерінде 
ақылға қонымды, адал, ерекшелікті Банктің ағымдағы қызметіне тиімді басшылық етуді 
жүзеге асыру, сондай-ақ атқарушы органның Банктің жалғыз акционеріне және Директорлар 
кеңесіне есеп беру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 

Әрине, нақты компаниялардың корпоративтік желілерінде осы қосымшаларды ескере 
отырып ақпараттардың жеткілікті деңгейде қорғалғандығын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретінінатап өтілген шаралардың жинағын жүзеге асыру бойынша бірдей түрлі шарттарда 
стандартты (үлгі қалыптық) шешімдер болмайды.  
  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Дэвид Бэндл «Защита и безопасность в сетях LINUX» Питер, 2005г-98с 
2. Казарин О.В. Безопасность программного обеспечения компьютерных систем, Москва, 
МГУЛ, 2003, 212 с. 
3. Кульгин М. В.,Технология корпоративных сетей. Энциклопедия. СПб, Питер, 2001, 300 
с. 
4. Лебедь С. В., Межсетевое экранирование: Теория и практика защиты внешнего 
периметра, Издательство Московского технического университета им. Баумана, 2002 г, 
304 с. 
 
 



 

475 

 

UDC 811.512.122:004.8 
REVISITING THE EXPANSION OF THE DIPHONE DATABASE OF KAZAKH 

LANGUAGE, WHICH IS THE BASIS OF INTERACTIVE SPEECH SYNTHESIZER 
 

Rakhmetov A.M. 
mailto:almaz.rakhmetov@gmail.com 

Postgraduate at Eurasian National University, Astana 
Supervisor – G.Bekmanova 

 
 Speech synthesis for several centuries occupied the minds of many scientists around the 
world, their main purpose is to provide a speech synthesizer, that would be as close as possible to 
the human voice. More specifically, speech synthesis is a computerized simulation of human speech 
which translates written sentence to the sound. Nowadays, it is becoming essential part of the 
systems developed by commercial as well as non for profit organizations. For instance, mobile 
applications such as voice-mail support, translator with voice support, and applications aimed 
at visually impaired people. 
 At the moment, there are many speech synthesizers of most common languages such as 
English, Chinese, Russian, Japanese and other languages of developing countries. Today in the area 
of synthesis of Kazakh language there already exists already progresses such as[1]: 

1) Developed algorithms of transcription of Kazakh words and sentences; 
2) Developed methods and algorithms for the analysis and synthesis of words, wordforms, 
phrases and sentences of the Kazakh language; 
3) Developed mathematical model of the phonetic system of the Kazakh language; 
4) Developed an algorithm for training the model of Kazakh speech synthesis to a certain 
speaker. 
Kazakh scientists are making great efforts to explore the possibilities, methods and 

techniques for the synthesis of the Kazakh language, but the results do not yet have reached to the 
complete stage. In recent years, various strategies and programs being introduced, in one of them, 
namely in the state program "Information Kazakhstan-2020" stands acute need to build information 
systems that support human-machine interface. In public policy one of the main priorities is the 
preservation and development of the state language. In this regard, it is necessary to form a real 
demand for the Kazakh language in various spheres of information life. 

There  exist  three main techniques of text to speech synthesis.  
The first one is the Articulatory Synthesis method, which is based on the simulation of the 

principles of speech production.  It is accomplished by creating a synthetic model of a human 
physiology and making it speak [2]. The model contains speech articulators such as tonque, jaw, 
lips, nose etc . The human speech production organs and an idealized model is shown below in the 
figure 1.1 Despite the fact that there have been couple of promising articulatory synthesisers, it is 
very hard to build synthesisers using this method [3]. Therefore, this method is considered as least 
used synthesiser. 

 

mailto:almaz.rakhmetov@gmail.com


 

476 

 

 
Figure 1.1: The human speech production organs and an idealized model [5] 

 
Another method of speech synthesis is Formant Synthesis. Formant synthesisers specify 

directly the formant frequencies and bandwidths as well as the source parameters. At least three 
formants are generally required to produce intelligible speech and up to five formants to produce 
high quality speech. Each formant is usually modeled with a two-pole resonator which enables both 
the formant frequency and its bandwidth to be specified. There exists two methods for combining 
formants: parallel and cascade. In the parallel formant synthesiser the excitation is applied to all the 
formants in parallel and their outputs are summed up as a speech. In the cascade formant 
synthesiser the output of first formant is applied to the input of the second one, output of the second 
format is applied to the input of third one, and so on. The output of the last formants is considered 
as an overall output speech [4]. 

The third and the most used method is Concatenative Synthesis. This method to synthesis 
speech is based on producing sentence by simply concatenating word pronunciations which are 
stored in the memory of the device. The method’s performance depends on the amount of the words 
saved in the database. This method is good for synthesising predefined messages. However, it might 
not be as efficient when it comes to the messages not predefined beforehand, because it is quite 
impossible to store all the pronunciations of the words and common names. 

Thus to solve this problem the concatenation of phonemes can be used instead of 
concatenating words. This approach is better because it does not need huge memory to store the 
phonemes, as most of the languages does not contain more than 50 phonemes. For example, English 
language contains approximately 44 phonemes, German 46, Spanish 24, Portuguese 38 [5]. 
However, pronounciation of the phoneme in a phrase can be affected by neighbouring phonemes 
[6]. Hence concatenation of phonemes might produce bad quality sound. Therefore, in modern 
concatenative synthesis methods the syllables, diphones or triphones are used  as the speech unit 
length.  

Kazakhstani scientists developed diphone list of Kazakh language, which contains around 
500 (incomplete database in which each sound combination has only one analog) and 1,000 
diphones (complete database in which consonants sound combinations have 4 options). [7] To 
clarify the diphone database that will be used in the development of a speech synthesizer, we 
performed an analysis of the database of Kazakh words used in the free encyclopedia 
"Wikipedia.org". Performed the following activities: 

1) Downloaded the database dump of Kazakh words used in the free encyclopedia " 
Wikipedia". 

2) Written a script to remove unnecessary data such as tags, attributes, parameters of xml-
file to get a clean list of Kazakh words. 
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3) Implemented a program to determine the list of diphones. 
The analysis revealed additional 442 diphones, wherein each sound combination has only 

one analog (Table 1). 
 

ав аг ае аи ак ао аф ах ац ач ащ аэ аю ая бв 
би бф бх бц бч бъ бь бэ бю ва вб вв вг вд ве 
вз ви вк вл вм вн во вр вс вт ву вф вш вы вь 
вю вя га гв ги го гх гц дв ди дф дх дц дъ дь 
дэ дю еа ев ее ео еф ех ец еч ещ ею ея еі еғ 
еә жи жэ зв зи зх зъ зь зю иа иб ив иг ид ие 
иж из ий ик ил им ин ио ип ир ис ит иу иф их 
иц ич иш ищ иы иэ ию ия иі иғ иқ иә иө йв йо 
йф йх йц йэ йю йя кc ка кв ки ко кф кх кц кч 
кы кэ кю кя лe лв ли ло лф лх лц лч ль лэ лю 
ля мe мв ми мф мх мь мэ мю нe нв ни нф нх нц 
нч нъ нь нэ ню ня оа ов ог ое ои ок оф ох оц 
оч оы оэ ою оя оі пв пи по пф пх пц пч пъ пь 
пэ пю рe рв ри ро рф рх рц рч рщ ръ рь рэ рю 
ря сe св си сф сх сц сч съ сь сэ сю ся тe тв 
ти тф тх тц тч ть тэ тю тя ув уе уи уф ух уц 
уч уы уэ уя уі фа фв фг фе фи фк фл фм фо фп 
фр фс фт фу фф фш фы фь ха хб хв хг хе хи хк 
хл хм хн хо хр хс хт ху хх хш хы хь хэ хұ ца 
цб цг цд це цз ци цк цл цм цо цп цт цу цх цц 
цы цэ ча че чж чи чк чм чо чр чс чт чу чч шв 
ши шх шь шю ща ще щи щы ъе ъю ыа ыв ыг ые ык 
ыо ыу ых ыц ыч ыы ыю ыя ыұ ыә ыө ьб ьв ьг ьд 
ье ьж ьз ьк ьл ьм ьн ьо ьп ьр ьс ьт ьф ьх ьц 
ьч ьш ьэ ью ья эб эв эг эд эж эз эй эк эл эм 
эн эо эп эр эс эт эу эф эх эш юб юв юг юд юж 
юз юи юй юк юл юм юн юп юр юс ют юф юц юч юш 
юы юі яб яв яг яд яж яз яй як ял ям ян яп яр 
яс ят яу ях яц яш яғ яқ яң ғи ғі қи қф қх үc 
үф үх үю ұх ұщ ұю ұя         

Table 1: additional 442 diphones 
 
Part of those 442 additional diphones encountered in the words which are borrowed from 

different languages such as russian, arabic, french, etc. Others encountered in the proper nouns. 
Based on the results of our analysis in order to develop the Kazakh speech synthesizer, we 

need to solve the following tasks: 
1) Create diphone database of Kazakh language voiced by a specific speaker. 
2) Analyze the existing diphone concatenation algorithms. 
3) Investigation of possibilities of their application in realization to the diphone-based Kazakh 

language synthesizer. 
4) Development of interactive speech synthesizer of Kazakh language. 
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В большинстве индустриально развитых стран в качестве основополагающего 
решения энергетических проблем принят путь инновационного развития электроэнергетики, 
заключающийся в радикальном изменении системы взглядов на ее роль и место в 
современном обществе и в обществе будущего на базе концепции Smart Grid. 

По различным прогнозам, мировое потребление электроэнергии в ближайшие 20 лет 
вырастет на 25-30%. Этот фактор формулирует проблему: как в условиях значительного 
износа энергетического оборудования, который наблюдается практически во всех странах 
мира, и ограниченного финансирования обеспечить все возрастающие потребности 
экономики и населения в электроэнергии? Концепция Smart Grid и призвана ответить на этот 
вопрос. Идея заключается в том, что, если нельзя кардинально реконструировать сеть, 
необходимо сделать ее более умной [1]. 

 
1. Сущность управление спросом и предложением 

          К настоящему времени, повышение эффективности использования энергоресурсов и 
поиск альтернативных источников энергии является приоритетной задачей общества, но 
решение ее предоставлено нам – ученым. Сегодня, в развитых странах, разработаны и 
активно внедряются различные технологии использования таких возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) как энергия солнца, энергия ветра, энергия приливов и отливов и 
др. Пока, стоимость энергии от возобновляемых источников энергии достаточно высока в 
сравнении с традиционными, но все же все чаще стоит вопрос выбора между различными 
источниками. Это связано с тем, что с вопросом стоимости дополнительно стоят вопросы 
энергетической и экологической безопасности, устойчивости поставок, политические 
вопросы и некоторые другие. Случаи, когда вопросы стоимости энергии, энергетической и 
экологической безопасности, устойчивости поставок сходятся, будут рассмотрены в данном 
докладе. 
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 Общеизвестно, что потребляемая мощность неравномерно распределена внутри дня. 
Примерный вид такого распределения представлен на рисунке 1. Задачей является сделать 
график, представленный на рисунке 1 более равномерным, т.е. что бы количество 
потребляемой энергии было примерно одинаковым в течении суток. Выравнивание графика 
нагрузки желательно, так как в этом случае потенциал оборудования можно использовать с 
максимальной эффективностью. Для комплексного решения данной задачи сформулируем 
ряд подзадач: 

− поставка электроэнергии потребителю в каждый момент времени по минимальным 
тарифам; 

− эффективное распределение переменной нагрузки внутри дня; 
− обеспечение пиковой нагрузки за счет энергии ВИЭ в периоды благоприятных 

метеоусловий. 
 Поставка электроэнергии по минимальным тарифам решает фундаментальную задачу 
уменьшения стоимости уплаченной потребителем. Так как избавиться от периодов пиковой 
нагрузки практически невозможно, то я предлагаю использовать в эти периоды энергию, 
сгенерированную на основе ВИЭ, в благоприятных для этого периодах. Эта мера не сгладит 
график потребления, однако сеть будет работать в более равномерном режиме, что в свою 
очередь уменьшит стоимость произведенной энергии на ТЭС или АЭС. Можно конечно же 
попробовать сместить пики или распределить пиковую нагрузку в течении дня, однако это 
повлечет сильное изменение уклада жизни человека, что не совсем обосновано. Но вот 
задача распределения переменной нагрузку в течении дня вполне решаема. 
 Комбинирование использование ВИЭ и энергии сети позволяет сделать тарифный 
график более равномерным, так минимумы стоимости сетевой энергии приходится на 
ночные периоды, а энергии сгенерированной на основе ВИЭ, как правило, на дневные. 
 В качестве модели, на которую будут проектироваться все дальнейшие выкладки, 
примем следующую. Пусть это будет небольшой поселок (например, 100 хозяйств), который 
подключен к электросети. Но кроме сети, неподалеку от поселка расположенные 
электрогенерирующие станции на основе ВИЭ (энергия солнца и ветра). 

1.1 Управление предложением, при наличии альтернативных источников 
электроэнергии, реализованное на базе нечеткой логики (fuzzylogic) алгоритма 
Мамдани (Mamdanialgorithm) 
 Рассмотрим модель выбора источника электроэнергии при наличии следующих 
альтернатив: сетевая энергия, преобразованные энергии солнца и ветра. Энергия, 
генерируемая на основе ВИЭ, является основной, а сетевая энергия компенсирует недостаток 
мощности, если такой появляется. В обстановке непрерывно меняющихся погодных условий 
меняется и эффективность использования энергии из предложенных альтернатив. Поэтому 
цель формулируется так: построение модели определение наиболее дешевого источника 
электроэнергии в непрерывно меняющихся погодных условиях. 
 Данную модель можно реализовать различными способами (рисунок 2 а, б), которые 

Рисунок 1 –Распределение нагрузки 
внутри дня 
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имеют свои преимущества и недостатки. 

 
                                               а)                                             б) 

Ф – фотовольтаика, В – ветрогенератор; С – сеть; ПУ – пульт управления, А – аккумулятор 
электроэнергии; П – потребитель 

а) с центральным аккумулятором; б) с независимыми аккумуляторами у каждого источника 
Рисунок 2 – Модели управления выбором источника электроэнергии  

  
 Примем, что пиковая мощность, генерируемая на основе ВИЭ в k раз больше пиковой 
потребляемой, где k – коэффициент неравномерности метеоусловий. Это сделано для того 
чтобы при благоприятных условиях можно было энергию накопить, а при неблагоприятных 
использовать накопленную. 
 Основным различием данных моделей является то, где находится аккумулятор, в 
котором хранится сгенерированная энергия. На современном этапе используется схема б, со 
встроенными в энергоустановки аккумуляторами, так это, более экономически оправдано. 
Например, не нужно «думать», как транспортировать сгенерированную энергию к 
центральному аккумулятору. Еще одним достоинством схемы б является то, что она является 
более компактной в сравнении со схемой а, а это в свою очередь является весомым 
аргументом, при ограниченности земельных ресурсов. Во всех дальнейших выкладках 
принимаем, что мы используем схему б.  
 Опишем работу схемы б. В каждый момент времени оператор ПУ, на основании 
подсказок системы основанной на нечеткой логике (fuzzylogic), принимает решение какую 
энергию направить потребителю. Так же оператор принимает решение, какую энергию 
сгенерированную, но основе ВИЭ направлять на аккумуляторные батареи, а какую 
потребителю, либо всю электроэнергию аккумулировать и питать потребителя сетевой 
электроэнергией. Определяющим фактором, по которому оператор, определяет какую 
энергию направлять потребителю, является её стоимость (тариф) в данный момент времени. 
 На основе нечеткой логики (fuzzy logic) алгоритма Мамдани (Mamdani algorithm) 
создадим модель определения тарифа на основе энергии солнца или фотовольтаики (PV). 
Модель для энергии ветра аналогична модели фотовольтаики. Тариф сетевой энергии 
зависит от времени, и мы будем считать, что нам известна эта величина. 
 Для определения тарифа на основе энергии солнца или фотовольтаики (PV) примем 
следующие входные лингвистические переменные как: 

− <Облачность,{«Сплошная», «Большая», «Небольшая», «Безоблачно»},  
I ∈ [200; 1800]>. I – поток солнечного излучения, кВт ∙ ч м2⁄ . 

− <Пора года,{«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»}, I∈ [200; 1800]>.  
− <Время суток,{«Утро», «День», «Вечер», «Ночь»}, t ∈ [0; 24]>. Выходной 

лингвистической переменной будет являться тариф: 
− <Тариф, {«Небольшой», «Средний», «Большой», «Очень большой»}, T/Tmax ∈

[0; 1]>. T/Tmax – нормированный тариф. 
 Для решения данной задачи воспользуемся пакетом Fuzzy Logic Toolbox (пакет 
нечеткой логики) расширение для MATLAB. Для этого создадим структуру (модель) из 
лингвистических переменных, далее экспертным путем, зададим функции принадлежности 
для всех лингвистических переменных (рисунок 3 а, б, в,г). 



 

481 

 

 
                                                 а)                                                                          б) 

 
                                                  в)                                                                          г) 

а) Облачность; б)  Пора года; в) Время суток; г) Тариф 
Рисунок 3 – Графики функций принадлежности значений лингвистических переменных 

 
 На основе термов лингвистических переменных задаем продукционные правила 
(импликации). Далее получим результирующие значения входов-выходов (рисунок 4) и 
проанализируем полученные зависимости. На рисунке 4, а показано как изменяется PV 
тариф в зависимости от поры года и облачности. Видно, что наименьшие значения тариф 
принимает, когда за окном лето и ясное небо. Причем имеет место следующее распределение 
тарифов в зависимости от поры года и метеоусловий: Небольшой –7,11%; Средний –30,22%; 
Большой – 42,67%; Очень большой – 20,00%. На рисунке4, б показано как изменяется PV 
тариф в зависимости от времени суток и поры года. Причем имеет место следующее 
распределение тарифов: Небольшой –21.33%; Средний –39.11%; Большой –34.23%; Очень 
большой – 5.33%. На рисунке 4, в показано как изменяется PV тариф в зависимости от 
времени суток и облачности. Причем имеет место следующее распределение тарифов: 
Небольшой – 10,66%; Средний –27,35%; Большой –56,66%; Очень большой – 5.33%. 
 Графики, представленные на рисунке 4, являются своеобразными дорожными картами 
оператора ПУ. Которые необходимы для принятия как оперативных решений, так и для 
среднесрочного прогнозирования. Полученные поверхности являются всеми возможными 
вариантами PV тарифов, в зависимости от непрерывно изменяющихся погодных условий. Но 
они ничего не говорят о вероятности появления варианта данного PV тарифа и 
продолжительности времени его действия.  
   

   
а) б) в) 

а) облачность-пора года; б) облачность – время суток; в) пора года – время суток 
Рисунок 4 – Характеристики входов-выходов PV энергии 

 
 И так мы создали модель, которая в зависимости от метеоусловий определяет 
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величину тарифа от источника на основе ВИЭ. Далее система определяет источник из 
которого электроэнергия поступает по наименьшему тарифу и предлагает этот вариант 
оператору ПУ, который принимает окончательное решение. Причем мы подразумеваем, что 
этой энергии вырабатывается в достаточном количестве, если же это условие не 
выполняется, то процесс выбора достаточно сильно усложняется. Так же не был рассмотрен 
вопрос, когда и как использовать энергию, накопленную в аккумуляторах.  

1.2 Управление спросом бытовых потребителей, реализованное на базе 
нечеткой логики (fuzzylogic) алгоритма Мамдани (Mamdanialgorithm) 

Эффективное распределение переменной нагрузки заключается в том, что её часть 
расходуется в периоды низких тарифов. К переменной нагрузке бытовых потребителей 
можно отнести: стиральные машины, телевизоры, фены, микроволновые печи, зарядные 
устройства и т.п. Распределив часть этой нагрузки, потребитель может добиться снижения 
стоимости со своей стороны, а так же разгрузить энергосистему с другой. Тем самым данная 
мера имеет двойной, положительный эффект. Для этого нужно всего лишь «подсказать» 
потребителю периоды времени, используя нагрузку в которых, он будет платить меньше.  

 

 
Рисунок 7 – Нормированный дневной тарифный график 

 
 Пусть тарифный график имеет вид, такой как на рисунке 7. В зависимости от тарифа и 
продолжительности использования 1 кВт∙ч нагрузки посмотрим, как будет изменяться 
стоимость. Введем дополнительную лингвистическую переменную: <Продолжительность 
использования,{« Меньше получаса», «Около часа», «Около 2 часов», «Около 4 часов», 
«Больше 5 часов»}, t ∈ [0; 6]>. 
 Характеристика входов-выходов модели управление спросом бытовых потребителей 
представлена на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Характеристика входов-выходов модели управление спросом 

 
 На рисунке 8 показано как изменяется стоимость в зависимости от величины тарифа и 
продолжительности использования. Причем имеет место следующее распределение 
стоимости: Минимальная –16%; Средняя –52%; Высокая – 20%; Очень высокая – 12%. 
 На данном рисунке видное, что существует значительный потенциал распределения 
переменной нагрузки по средней стоимости в течении дня, при заданном тарифном графике. 
Важно сказать, что все модели управления, рассмотренные в данном отчете, являются 
динамическими, т.е. их результаты всегда разные, так как мы имеем дело с непрерывно 
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изменяющимися входными значениями. Хотя и наблюдаются некоторые паттерны 
поведения.  

Заключение 
 По итогам проделанной работы была сформирована научная база для дальнейших 
исследований в области технологий SmartGrid, а так же попытка реализовать систему, 
которая определяла бы суть данной технологии. Определены направления для улучшения 
рассмотренной в докладе системы. 
 Можно сказать, что вопреки мнению отдельных специалистов, применение 
интеллектуальных сетей перспективно и востребовано. «Умные» сети – SmartGrids – не 
очередное модное слово, появившееся на западе, малопригодное для Беларуси и сулящее 
головную боль бывалым энергетикам-профессионалам.  «Умные» сети – это закономерный 
этап развития социально-экономических отношений, воплощенный в технологическую 
концепцию [2]. И Беларусь, будучи полноправным членом мирового сообщества, ни в коем 
случае не должна его игнорировать, целенаправленно двигаясь вперед совместно с 
ведущими мировыми державами [1]. 
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Мақалада қызмет көрсету сапасын арттыру, шығындарды азайту,  ресурс қарқынды 

әрекеттерді анықтау және есептік ресурстарға талаптарды болжау мақсатында бұлтты 
есептеулерді оңтайландырудың әртүрлі аспектілеріне зерттеу жүргізілді. Зерттеу барысында 
бизнес процестің әртүрлі қатысушыларынан тұратын қызмет көрсетудің көпдеңгейлі моделі 
жасалды. 

Бұлтты есептулер моделі қолданушыларға мәліметтерді өңдеу орталықтарын (МӨО) 
құру, дамыту және пайдалану функцияларын мамандарға аутсорсингке бере отырып, жеке 
шығындарын операциондық аймаққа жүктеуге мүмкіндік берді. Мұндай ұстаным шағын 
және орта бизнес (ШОБ) компаниялары үшін өзекті. Себебі, мұндай компанияларда осы 
аймақ бойынша мамандандырылған қызметкерлер, сонымен қатар аппаратты және 
бағдарламалық қамсыздаманы (БҚ) баптау мен қолдау үшін қажетті ресурстар болмауы 
мүмкін. Берілген модельді құру келесі екі технологияның арқасында мүмкін болды: 

•  Виртуализация - физикалық ресурстарды олардың қасиеттерін сақтай отырып 
логикалық жиындар түрінде көрсету процесі [1]; 
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•  БҚ-ны қызмет ретінде ұсыну (SaaS) - орындалуы, орналастырылуы және басқарылуы 
қашықтан Интернет арқылы жүзеге асырылатын БҚ-ны сатудың бизнес моделі. 

Бүгінгі таңда компаниялардың бұлтты қызметтерге ауысуының басты қозғаушы күші - 
экономикалық болып табылды. SaaS бизнес моделі бойынша көрсетілген қызметтер БҚ-ны 
баптау мен қолдауға қажетті ресурстары мен аталған қызмет аясында құзыретті 
қызметкерлері жоқ компаниялар үшін қолжетімді бола алады. Алдымен бұл ШОБ 
компаниялары үшін өте қажетті. Себебі, мұндай компаниялар үшін бұлтты есептеулерді 
қолдану – БҚ-ны орнату, құрылғыны сүйемелдеу және техникалық колдау көрсетумен 
байланысты қосымша шығындардан құтылуға мүмкіндік береді. Бұл функциялардың 
барлығын қызмет провайдері өз мойнына алады. 

Әрі қарай мақалада көпдеңгейлі бұлтты желінің моделі қызмет көрсету бизнес 
процесінің келесі қатысушыларымен бірге қарастырылады: 

•  инфрақұрылым провайдері (IaaS-provider); 
•  платформа провайдері (PaaS-provider); 
•  БҚ және қосымша провайдері (SaaS-provider); 
•  қызметтің ақырлы абоненттері. 
Талдау бұлтты есептеулердің қазіргі заманғы тенденцияларына негізделген. Қазіргі 

таңда бұлтты есептеулер бойынша, соның ішінде ресурстарды оңталандыру мәселесі 
бойынша көптеген зерттеулер жүргізілуде [2]. Алайда, бүгінгі күні бизнес процестің әртүрлі 
қатысушылары жалпы пайда табу мақсатында өзара қалай серіктесу қажет екендігі білмейді. 

Виртуализацияның келесі үш деңгейінен тұратын көпдеңгейлі бұлтты архитектураны 
қарастырайық: 

•  IaaS деңгейі - аппараттық деңгейді және әртүрлі есептеу ресурстарын (процессор, 
оперативті жады, дисктік кеңістік) виртуализациялау. Ресурстар талап бойынша бөлініп, 
қолдану уақыты бойынша төленеді; 

•  PaaS деңгейі - жасаушыларға жасау, тестілеу және өздерінің қосымшаларын 
орналастыру ортасы ұсынылады. Оларға әртүрлі негізгі БҚ, тігінен және көлденең 
масштабтау құралдары,  жүктемені теңестіру мүмкіндігі және т.б. жатады. PaaS деңгейі 
виртуалды ресурстарды және IaaS деңгейінің ресурстарын басқару құралдарын қолданады.  
IaaS-ты виртуализациялаудың бір деңгейінде бірнеше PaaS шешімдердер орналастырылуы 
мүмкін; 

•  SaaS деңгейі ақырлы абоненттерге ұсынылатын қарапайым және кешенді 
қызметтерден (қосымшалардан) тұрады.  Модельде қосымша мәліметтері PaaS 
платформасының негізінде орналастырылады. 

Әрбір деңгей бұлтты технологиялардың негізгі қасиеттеріне сәйкес ұсынылатын 
ресурстар мен қосымшаларды басқару құралдарынан тұрады. IaaS, PaaS және SaaS 
деңгейлері бизнес процестің әртүрлі қатысушыларына тиесілі болғандағы жағдайды 
қарастырайық [3]. Мұнда әрбір деңгей жабық архитектура режимінде тек төменгі қабаттың 
қосымшалары мен ресурстарын ғана қолданады.  

Бизнес мақсаттардың әртүрлі болуына байланысты әрбір қабат әртүрлі оңтайландыру 
мақсаттары, критерийлері мен механизмдерінен тұрады. 

SaaS қызметін ұсынатын бизнес процестің қатысушыларының негізгі мақсаттарын, 
оңтайландыру құралдарын, критерийлері мен механизмдерін қарастырайық. 

Әрбір қабатта  қожайынның негізгі экономикалық қызығушылығы – пайданы арттыру 
немесе қызметті қолданушылардың қанағаттандырылуын арттыру көрсетілген. 

МӨО-ның қожайындары үшін табыс деңгейі көп жағдайда тұтынылатын есептік 
ресурстардың санына, аталған ресурстарға жұмсалған капиталды және операционды 
шығындарға байланысты. Осыған байланысты оңтайландырудың басты мақсаты желілік 
және есептік ресурстардың анықталған санын ұсынуға деген келісілген міндеттерді 
қамтамасыз ету шартында PaaS деңгейінің сұраныстары бойынша қызмет көрсету кезінде 
құралғылардың санын азайту болып табылады. 

IaaS деңгейі ресурстардың жүктелуі, саны және орналасуы туралы ақпаратты талдау 
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құралдарынан тұрады. Ол тек аппараттық қамсыздандыру үшін ғана емес, сонымен қатар 
виртуалды машиналар үшін де қарастырылған. IaaS деңгейінің басты оңтайландыру 
құралдары - виртуалды машиналар үшін есептік қуаттар мен дисктік кеңістікті қайта 
орналастыру болып табылады. 

PaaS деңгейінің табыстары жасаушылармен орналастырылған SaaS деңгейінің 
қызметтері мен қосымшаларына (тұтынылатын ресурстар мен бағдарламалық 
қамсыздандыруға лицензиялар) байланысты. PaaS провайдер IaaS деңгейімен ұсынылған 
ресурстарды (виртуалды машиналар, дисктік кеңістік, мәліметтерді тасымалдау желісі), 
үшінші жақтардың лицензия құнын (мысалы, қосымша сервері немесе мәліметтер базасы) 
және қызмет көрсету деңгейі бойынша келісімді бұзуды (SLA) төлейді. 

Осыған байланысты PaaS деңгейінің басты бизнес мақсаттары болып келесілер 
табылады: 

•  SaaS қосымшаларын жасаушылар жағынан платформаға деген жүктемені арттыру; 
•  қолданылатын есептік, дисктік және желілік ресурстарды азайту; 
•  айыппұлдарды азайту  - SLA шартын орындау. 
PaaS деңгейінде виртуалды машиналардың ресурстарын, SaaS қосымшалары үшін 

контейнерлерді және үшінші жақтың қолданатын лицензиясын талдау мүмкіндігі 
қарастырылған. Оңтайландырудың басты құралдары келесі әрекеттер болып табылады: 

•  виртуалды машиналардың типін, өлшемін және санын өзгерту; 
•  контейнерлерді виртуалды машиналарға орналастыру . 
SaaS қожайындары үшін табыс деңгейі ақырлы қолданушылар санына және/немесе 

қосымшаның қолданатын бір реттік мүмкіндіктеріне байланысты, мысалы, виртуалды IP-
ATC шегіндегі телефонды байланыс қызметінің секунд бойынша тарификациясы. Өз 
кезегінде шығындар PaaS деңгейінің мүмкіндіктері мен ресурстарына деген төлемдерден 
тұрады (қолдану көлеміне немесе жазылуға байланысты). 

SaaS деңгейінде жеке міндеттерге сәйкес оңтайландыру мақсатында көрсетілетін 
қызметтердің сапасын бақылау (QoS) мүмкіндігі қолжетімді болып табылады. Ұсынылатын 
қызметтің түріне қарай  QoS-тің түрлі параметрлері қолданылуы мүмкін, мысалы, 
қолданушы сұранысына жауап беру уақыты [4]. 

Сонымен қатар, SaaS қосымшаларының қожайындары үшін оңтайландырудың басты 
құралдары келесілер болып табылады: 

• PaaS-пен ұсынылатын ресурстардың саны мен сапасын бақылау; 
• шешім топологияcының өзгеруі  - қосымшаларды орналастыру контейнерлерін 

баптау; 
• қосымша параметрлерін баптау; 
• БҚ-ны зерттеу - өзінің қосымшасында жеткілікті ресурстар санын қажет ететін оқыс 

жерлерді табу. 
Критерийлерді, мақсаттарды және оңтайландыру құралдарын зерттеу нәтижесінде 

бизнес процестің барлық қатысушылары үшін жалпы жағдайды атап өтуге болады. Бұл -  
ұсынылатын қызмет сапасының берілген деңгейін қолдау. 

Бұлттағы пайдалану (эксплуатация) процессіндегі оңтайландыру процесі үздіксіз 
орындалады. Бұл бұлтты есептеулер моделінің барлық деңгейлеріне деген жүктеме 
шартының тұрақты өзгеруімен байланысты: 

•  жаңа қызметтер мен платформалардың ендірілуі; 
•  абоненттік қызметтер базасының өзгеруі; 
•  аппараттық және бағдарламалық компоненттердің істен шығуы; 
•  қызмет көрсету бойынша шаралардың жүргізілуі және т.б. 
IaaS және PaaS деңгейлері үшін оңтайландыру бойынша шешімдер автоматты түрде, 

қосымшалар мен бөлінген ресурстар және бұлттағы әрбір қосымшаның өнімділігін 
бақылайтын оңтайландыру сценарийлері туралы ақпараттардан тұратын бұлттың ағымдағы 
күйі негізінде орындалады. Бүгінгі таңда мұндай алгоритмдер жасалынған және тәжірибеде 
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кеңінен қолданылуда[4]. 
SaaS деңгейі үшін қолданылатын бұлтты ресурстарды оңтайландыру мәселесі келесі 

факторларға байланысты әлдеқайда қиын болып табылады: 
•  жасалу мерзімінің аз болуы; 
•  SaaS қосымшаларының бағдарламалық кодында PaaS деңгейінің талаптарына сәйкес 

ресурстарды оңтайландыру мүмкіндігі қарастырылуы керек; 
•  SaaS қосымшаларының жасалуы үшін оңтайландыру мәселесі екінші ретті мақсат 

болып табылады: әсіресе бұл қажетті ресурстары жоқ стартаптар үшін өзекті; 
•  БҚ-ны жүзеге асыруға деген ұстанымдар барлық қосымшалар үшін әмбебап болып 

табылады, себебі, бұлтты есептеулер ресурстарын оңтайландыру үшін бірыңғай ережелерді 
қолдану қиын. 

Мақалада SaaS қосымшаларын жасаушыларға қолданылатын ресурстарды 
оңтайландыру мен бақылау процесін жеңілдетуге мүмкіндік беретін имитациялық модель 
зерттеледі. Сурет 1. 

 
Сурет 1. Бұлтты есептеу ресурстарын бақылау мен оңтайландырудың имитациялық 

моделі 
 

Модельде әрбір SaaS қосымша шартты түрде k тәуелсіз Fi, i=1..k функцияларға 
бөлінген деп болжанады. SaaS қызметін қолданушы сұранысы бойынша әрбір Fi 
функциясының орындалуы үшін берілген уақыт интервалы аралығында (Tfi, 1..l) PaaS 
деңгейінің анықталған ресурс саны (Rpi, i=1..l)  қажет болады деп алайық. 

Берілген модельде ресурстар деп PaaS деңгейіндегі қосымша контейнеріне ұсынылатын 
виртуалды есептік қуаттар түсініледі, мысалы: 

•  сұраныс бойынша әртүрлі платформалардың процессорлық ресурстары (берілген 
ресурстың  бір контейнер үшін физикалық шектеулері бар); 

•  сұраныс бойынша әртүрлі платформалардың жады көлемі  (берілген ресурстың  бір 
контейнер үшін физикалық шектеулері бар); 

•  деректер базасын басқару жүйесі мен қарапайым базалар үшін дисктік кеңістіктер 
мен дисктік операциялар; 

•  сұраныс бойынша желілік ресурстар (ішкі және сыртқы); 
PaaS деңгейінің бағдарламалық платформаларына лицензияларды жеке атап өтуге 

болады. Олар SaaS қосымшаларының қолданатын топологиясына байланысты есептелінеді. 
Сурет 2. 
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Сурет 2. SaaS қосымшасының топологиясы 

SaaS қосымшасы функцияларының орындалуына қажетті тапсырыстардың түсу 
жиілігін (λi, i=1..k) анықтағаннан кейін жүктемеге модельдеу жүргізіп, қолданылатын бұлтты 
ресурстарды келесі көз-қарастар тұрғысынан зерттеуге болады: 

•  SaaS қосымшасының әрбір жеке фунциясы үшін қолданылатын ресурстарды көрсету; 
•  SaaS қосымшасының барлық функцияларымен әрбір ресурсқа деген қосынды 

жүктемені көрсту; 
•  PaaS ресурстарын қолдану бойынша орнатылған шектеулерден асып кету 

(қосымшаның топологиясына түзету жүргізу қажет). 
Берілген имитациялық модельдің БҚ-сын жасау кезінде қосымша келесі мүмкіндіктер 

жүзеге асырылады: 
•  қосымша функцияларының орындалуына келіп түскен тапсырыстар ағынының 

параметрлерін анықтау (ең көп жүктеме сағатын ескере отырып); 
•  SaaS қосымшасының топологиясын анықтау; 
• PaaS ресурстарының құнын анықтау; 
• графикалық визуализация. 
Болашақта имитациялық модельге келесі мүмкіндіктерді қосу жоспарлануда: 
• IaaS деңгейіндегі шектеуші ресурстар (телефон байланысының каналдары немесе БҚ-

ға лицензиялар); 
• SaaS және PaaS екі деңгейді қатар жүзеге асыратын компания үшін жүктемені 

модельдеу мүмкіндігі; 
• SaaS қосымшасының функциялары үшін қолданылатын ресурстардың әртүрлі 

тәуелділіктерін есепке алу. 
Қорыта келе SaaS БҚ-сын жасау кезіндегі қосымшаны сәтті алға жылжыту үшін 

ұсынылатын негізгі ұстанымдарды атап өтейік: 
1. БҚ абоненттердің көп санына (мың) қызмет көрсете алу мүмкіндігін қолдау қажет; 
2. Қосымша абонентер мәліметін бөлу құралдарын қамтамасыз ету қажет (БҚ 

администраторларынан мәліметтерді жасыруды қоса алғанда); 
3. Қосымшада жылдам масштабталу мүмкіндігі болу қажет; 
4. БҚ жасау мен орналастыру кезінде SLA талаптарына сәйкес қызметке қолжетімділік 

мәселесі шешілген болуы қажет; 
5. БҚ жасау кезінде әрбір транзакцияның орындалу жылдамдығы ескерілуі қажет; 
6. Қосымша әрбір абонентке өзінің жеке өндірістік мақсатына сәйкес қызметті басқа 

абоенттердің баптауларын қозғамай баптау мүмкіндігін ұсыну қажет; 
7. Қосымша географиялық және тілдік шектеулерсіз глобалді қолдану мүмкіндігін 
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ұсыну қажет. 
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Today, the existing studies of thermo-elastic state of one-dimensional elements of the 
construction are relatively of private character and are not subject to all exploitation conditions [1-
4]. Also, very important tasks of technology and chemical engineering, thermo elastic steady state 
of one-dimensional construction elements with axial force, unequal distribution of temperature 
field, thermal flow, heat exchange and thermal insulation are worth careful studying. 

Earlier the authors made the fundamental justification for the fact that the function which gives 
the minimum to the functional that characterizes the full thermal energy is the solution to of the 
heat-transfer equation with the appropriate natural boundary conditions [2]. The field of 
temperature distribution along the rod length, with rod lengthening and tensile strength was defined. 

 
Fig. 1. Rod insulated along the lateral  

surface with itis entire length 
 
The differential equation for temperature distribution along the full rod length of the rod was 

considered: 
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If the coefficient of thermal expansion of the rod material is α , then the lengthening of the rod 

due to field of temperature distribution is 
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To compare our results with those obtained by other authors, the parameter values representing 
the geometric, physical and mechanical and thermal properties of the rod are defined as follows: 
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These found values exactly coincide with the values found previously. Extension of the rod due to 

the impact of the tensile strength has the following form 
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Then, using (3), (4) the value of the ratio is 
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Then for the rod under consideration there will be 
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As it can be seen, here it is necessary to take into account the fact that the extension of the rod due 
to the temperature will be much more considerable than the extension of the rod due to the applied 
tensile force, when the rod structural elements are under the influence of heat flow and tensile 
strength. 

Here the numerical study of lengthening of partially heat-isolated rod in the presence of a heat 
sources and tensile strength is given. The numerical study with the different source data was 
conducted. 
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Fig. 2. Calculation scheme of the task 
 

To do it, the rod with length L will be to discrete quadratic finite elements with three nodes. 
Then, for the final elements in the heat isolated lateral surface parts, the view of the functional, 

expressing conservation and change of the total thermal energy is as follows 
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For the finite element heat isolated by the lateral surface, the functional type is as follows
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On the lateral surface 21 xxx ≤≤ of the rod, the heat exchange with the environment takes place. 
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On the lateral surface 43 xxx ≤≤ of the rod, the heat exchange with the environment takes place as 

well. ∫∫ −+
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Then, for the rod in general, the expression of the corresponding functional is as follows 
nkji IIIII +++= (10) 

The influence of temperature and tensile strength on the lengthening of the rod was analyzed [1].  
Moreover, the lengthening of considered rod is affected the by heat transfer coefficient
( )СсмWth ⋅2, between the rod material and the cross-sectional area of the clamped rod ends [2]. 
After testing of the developed computational algorithm, the influence of local temperature and 

heat exchange on the thermal-strained and deformed state of the test rod is analyzed. To do this, the 
values of the compressive force and the true stress on different rod parts are calculated [1].The 
influence of the heat flow on the thermal strained deformed and state of the test rod was analyzed 
[2]. 
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The analysis of the effect of heat flow on the cross-sectional area and analyses of the effect of the 
heat exchange with the environment through a portion of the lateral surface on the thermal-strained 
and deformed state of the test rod were carried out. These results are shown in Fig. and 3-6 in 
Table1.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 3.The field of temperature distribution  Fig. 4.The law on the distribution  
along the length of the rod    of displacements of nodal points along 

     the rod length. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.The field of distribution of along   Fig. 6.The field of distribution along  
the length       of the rod the length of the rod                                                                   
 

On the basis of the minimization of the functional characterizing the full thermal energy using 
quadratic finite elements with three nodes, the computational algorithm of tasks of determining the 
temperature distribution field in the rods of limited length in the presence of heat flow, heat 
exchange and partial insulation was constructed. 

The corresponding developed computational algorithms were tested by several test problems. 
The corresponding calculation algorithm of numerical study of thermal strained and deformed 

state of the rod partially thermally insulated and clamped by two ends, in the presence of the local 
temperature and heat exchange, was developed. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются достижения опыта внедрения смешанного обучения в 

образовательный процесс за рубежом и в Казахстане, были сделаны выводы о том, что в 
условиях меняющейся казахстанской системы образования, стратегии смешанного обучения 
стали важными инструментами в преодолении национальных и дисциплинарных границ. В 
ходе изучения черт смешанного и традиционного обучения были выявлены критерии их 
разграничения, определенымероприятия и задачи, способствующие развитию и его 
распространениюсмешанного обучения в Казахстане. 

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение, lifelonglearning, e-
learning. 

Высшее образование в Казахстане сильно изменилось за последние несколько лет. 
Вводятся различные программы и проекты, направленные на создание образовательной и 
обучающей среды, которые предоставляют студентам возможность получения квалификаций 
бакалавров, магистров, и докторских степеней, учиться за рубежом, а также пройти обучение 
в течение семестра или года в рамках академической мобильности [1-3].В связи с этим 
появляется необходимость развития электронного обучения для реализации непрерывного, 
открытого образования, интеграции электронного и традиционного обучения.   

Вовсех развитых странах e-learning занимает собственную нишу в образовательной 
среде. Заинтересованность населения электронным обучением настолько усилилось, что 
многие учебные заведения, практикующие в основном традиционный вид обучения,стали 
рассматривать включение всвои программы онлайн-курсов в качестве обязательного 
компонента. Наибольшее распространение во многих университетах получила новая 
методика обучения, а именно смешанное обучение, которая совмещает в себе аспекты и 
преимущества преподавания в классной комнате и интерактивного или дистанционного 
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обучения.  
Понятие «смешанное обучение» является одновременно простым и сложным. 

Простота его заключается в том, что смешанное обучение представляет собой интеграцию 
опыта традиционного обучения и опыта обучения онлайн, интеграцию достоинств 
синхронной («лицом к лицу») и асинхронной (Интернет) учебной деятельности. В то же 
время, существенная сложность проявляется в реализации смешанного обучения, связанного 
с проблемой практически безграничныхвозможностей для создания модели смешанного 
обучения и применимости к большому числу контекстов [4]. 

Для начала, важно различать смешанное обучение от других форм обучения, которые 
включают онлайн возможности. Во-первых, смешанное обучение отличается улучшенными 
классами или опытом онлайн-обучения. Тем не менее, не совсем ясно, насколько сильно или 
насколько слабо, онлайн обучение присуще смешанному обучению. Подлинная проверка 
смешанного обучения проявляется в эффективной интеграции двух основных компонентов 
(традиционных и интернет-технологий), не преувеличивая господство одного подхода или 
метода над другим. Модель смешанного обучения представляет собой значительное 
отклонение от любых из этих подходов. Оно представляет собой фундаментальное 
переосмыслениеи реорганизациюдинамики преподавания и обучения, начиная с различных 
конкретных контекстуальных потребностей и случаев (например, дисциплина, уровень 
развития и ресурсы). В этом отношении, не существует одинаковых моделей смешанного 
обучения. В этом и заключаетсяего сложность.Оно охватывает сочетание традиционного 
обучения и технологии обучения, основанной на использовании широкого спектра 
педагогических методов и различных видов технологий. 

На сегодняшний день в развитии электронного образования смешанное обучение 
является наиболее перспективным направлением. Оно предполагает организацию 
самостоятельной работы студентов через массовое использование электронных курсов, 
разработанных вразличных средах, виртуальных иудаленных лабораторных комплексов, 
систем дистанционного обучения, социальных сетей и сервисов идр., частичное перенесение 
отдельных видов занятий ввиртуальную электронную среду, организацию вней проектной 
деятельности. 

Внедрение смешанного обучения в Европе и США начало практиковаться достаточно 
давно, около 10-12 лет назад, тогда же стали проводиться ежегодные конференции, 
посвященные этой новой форме обучения, завоевывающей популярность, как в 
академических, так и в деловых кругах. 

Анализ результатов опроса, в котором приняли участие 249 европейских стран, 
входящих в ассоциацию университетов Европы, показал, что не менее 96% опрошенных 
образовательных учрежденийприменяютэлектронное обучение, в основном в смешанном 
обучении (91%), но и для онлайн-курсовобучения (82%). Тем не менее,есть потенциал для 
развития,учитывая тот факт, чтотолько 53% из них используют электронное обучение по 
всем направлениям, а также для изучения других возможностей применения, таких как 
межинституциональное сотрудничество и совместныес другими университетами онлайн-
программы [5]. 

Опрос компании BabsonSurveyResearchGroup в партнерстве с университетским 
советом (CollegeBoard) и консорциумом онлайн-обучения показал, что более 7 миллионов 
студентов изучают хотя бы 1 онлайн-курс, показатели степени вовлеченности в онлайн-
образование по сравнению с 2003 годом (57%) выросла до 74 %, степень вовлеченности в 
смешанное обучение с 30% до 80%. В 2013 году на 45% американских учреждений 
увеличили число смешанных курсов, которые они предлагают каждый семестр, для 
сравнения в 2012 году этот показатель равнялся 54%, в 2010 году 75%. Такое же число 
смешанных курсов, как и в 2012 году предлагают 38% учреждений, 5% учреждений 
предложили смешанные курсы впервые (по сравнению с 2012годом 2%), 2% учреждений не 
предложили смешанные или гибридные курсы, этот показатель остался неизменным в 
сравнении с 2012 годом [6]. 
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В Казахстане внедрение смешанной формы обучения является одной из ее 
стратегических целей, вопросам развития e-learning уделяется большое внимание.В 
частности, в стратегии развития Республики Казахстан на 2011-2020 годы, отражены 
основные этапы внедрения электронного образования в стране. С 2011 г. началось 
повсеместное внедрение электронного обучения, а к 2015 г. планируется охватить 
электронным обучением 50% организаций образования (к 2020 г.- 90 % организаций) [7]. Что 
же касается смешанного обучения, эта методика не так популярна в нашей стране и 
находится на стадии изучения и подготовки.  

Исследования содержания научно-педагогической, учебно-педагогической 
литературы, материалов многочисленных выступлений на конференциях и семинарах 
показали, что на современном этапе развития отечественного образования отсутствует 
единое толкование сущности и содержания понятия смешанного обучения[8-11]. Вследствие 
отсутствия точного определения смешанного обучения, возникает вопрос, в чем же отличие 
смешанного обучения и традиционного обучения в условиях внедрения ИКТ. Ответ на 
данный вопрос не однозначен в связи с недостаточной теоретической базой. Тем не менее 
возможно выделение ряда критериев разграничения двух моделей обучения. Данные 
критерии были проанализированы на основе общих и отличных черт смешанного и 
традиционного обучения. Таким образом, были выделены нижеследующие критерии: 

1) процентное содержание ИКТ в учебном процессе; 
2) ресурсоемкость; 
3) расширяемость модели; 
4) роль преподавателя в учебном процессе; 
5) обслуживание реализации модели обучения. 
Первый критерий наиболее точно разграничивает 2 модели обучения, данный 

критерий был выведен на основе изучения данных американских ученых, изучающих модели 
смешанного обучения, в которых показаны примерное процентное содержание ИКТ в 
учебном процессе. Данный диапазон составляет от 30% до 79%, т.е. в смешанном обучении, 
в котором больше превалирует очные компоненты, процентная составляющая ИКТ 
варьируется от 30% до 50%, так с превалирующим дистанционным компонентом колеблется 
в диапазоне 50%-79%. В традиционном обучении процентная составляющая ИКТ как 
правило не превышает 30%, а порой и включает курсы, в которых ИКТ абсолютно не 
задействованы[6].  

Ресурсоемкость – это критерий, связанный, прежде всего с экономическим анализом 
эффективности модели. Для реализации любой модели обучения используются в основном 
следующие группы ресурсов: 

• человеческие ресурсы (административно-управленческий персонал и 
профессорско-преподавательский состав учебного заведения); 

• ресурсы инфраструктуры (материальное обеспечение); 
• информационно-технические ресурсы; 
• финансовые ресурсы. 
В смешанном обучении в отличие от традиционного обучения можно снизить затраты 

человеческих ресурсов, применяя компонентыэлектронного обучения в очном курсе, 
поскольку, многие функции можно будет частично или полностью передать компьютеру как 
средству обучения.  

Расширяемость модели смешанного обучения – это увеличение числа обучающихся с 
минимальными затратами. Веб-компоненты модели легко расширяемы в отличие от 
оффлайн-компонентов, таких как печатные учебные материалы,электронные издания на CD 
и DVD дисках, аудио- и видеокассеты, все эти компоненты требует значительных затрат на 
их повторное тиражирование в случае изменения содержания дисциплины. [12] 

Немаловажным критерием является роль педагога в учебном процессе, проходящем в 
рамках смешанного обучения или традиционного обучения в рамках внедрения ИКТ. Во-
первых, стоит отметить, что интеграция ИКТ в образовательный процесс ставит 
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необходимость переосмысление роли преподавателя и обучающегося. Преподаватель 
выступает в роли консультанта-советника учебного процесса, а не просто передает учебную 
информацию, то есть он организует и оказывает поддержку в увеличении самостоятельной 
когнитивной деятельности обучающихся. Таким образом, преподаватель, ведущий учебный 
курс в рамках обучения с поддержкой ИКТ, является организатором учебного процесса, но в 
то же время менее вовлечен в коммуникацию с обучающимися, которая реализуется в 
виртуально-дистанционной среде. В отличие от него, преподаватель, ведущий курс в одной 
из моделей смешанного обучения, пребывает в постоянном контакте с обучающимися, как 
на очных занятиях, так и в электронной коммуникационной среде. 

Последний критерий связан свероятностьюкорректировки и обновления учебного 
материала, применяемых организационных форм, используемыхресурсов. Так, исправить 
учебные материалы, выполненные в электронном формате легче, чем печатные учебные 
материалы.  

Стоит отметить, что, список этих критериев, может быть дополнен и расширен, 
выделение данных критериев представляется значимым для анализа и разработки 
последующих учебных курсов, как в рамках смешанного обучения, так и обучения с 
поддержкой ИКТ. 

Смешанное обучение является серьезным вызовом современным университетам, 
традиционным моделям образования. В условиях быстрого развития общества, техники 
итехнологий, эволюции информационной культуры, современное электронное обучение 
содержит колоссальный потенциал дляреализации новых идей и технологий, расширения 
информационного пространства науки иобразования. Приэтом смешанное обучение 
полностью не заменит традиционное, оно лишь расширит образовательные возможности 
дляобучающихся, создаст дополнительные комфортные условия дляличностного развития 
иреализации принципов LifelongLearning (непрерывного образования). 

Изучив аналитические научные работы ученых, посвященные внедрению 
электронного и смешанного обучения в высших учебных заведениях, были выявлено 
множество проблем, препятствующих их широкому распространению[13-14]. Для 
разрешения этих проблем необходима реализация комплекса мероприятий: 

- разработка и утверждение необходимой нормативно-правовой базы в области 
смешанного обучения; 
- разработка нового электронного контента, а также усиление контентного 
содержания существующих электронных материаловпо дисциплинам учебных 
планов; 
- проведение бесед о важности информатизации образования вусловиях 
современного информационного общества, осуществление мотивационных и 
организационных мероприятий по подготовке преподавателей кработе сприменением 
информационно-коммуникационных технологий; 
- сопровождение и квалифицированная техническая поддержка преподавателей и 
обучающихся в области смешанного обучения; 
- соблюдение и охрана авторских прав преподавателей, размещающихсвои ресурсы в 
открытый доступ. 
Вместе стемвпоследние годы обозначился ряд внешних ивнутренних причин к 

внедрению смешанного обучения: стратегия развития государства о внедрении электронного 
обучения, развитие информационной культуры итехнологий, академической мобильности, 
кредитная технология обучения, предусматривающая сокращение объемов аудиторной 
нагрузки и расширение форм самостоятельной работы обучающихся и др.[1,2,7]. 

Исходя из вышесказанного, встает необходимость реализации смешанного обучения, 
дополняющее очное традиционное обучение как один из эффективных способов 
преодоления замкнутости казахстанской образовательной системы, расширения ее 
информационного потенциала, а также решение следующих основных задач, 
способствующих разработке и внедрению смешанного обучения в высших учебных 
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заведениях: 
• разработать методические и организационные принципы интеграции 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий, способствующие 
повышению эффективности учебного процесса; 

• определить критерии, обуславливающие успешную реализацию смешанного 
обучения в различных предметных областях; 

• разработать теоретические основы смешанного обучения (концепцию и модель); 
• вывести алгоритм реализации модели смешанного обучения. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2.2 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
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XXI century – it is the time, when innovations and high-tech play one of the main roles in 

developing future generation and defining the quality of educational process. There is a growing 
importance and necessity of using high-tech, in particular using e-books, in an educational process. 
At present the whole world, as well as our country, actively introduce e-books to the educational 
process. Literature defines e-books differently. However, so far, there is no any agreed definition of 
what e-book is. One believes that an e-book is a textbook in an electronical kind. According to this 
perspective, it is enough to translate the content of the textbook in an electronic version. Others 
consider that e-book should consist from graphic, text, digital, speech, musical, video and other 
information [1]. 

So what kind of information must an electronic book contain? 
Firstly, an electronic book must contain less text material, because the prolonged reading 

from a screen may result in one’s exhaustion. Secondly, an electronic book must contain plenty of 
animation. As Markhel marks, "as compared to an ordinary textbook, e-book requires the greater 
amount of the illustrated material providing practical visual learning". Thirdly, an electronic book 
must contain voice illustrations to involve the channels of students’ perception. According to 
UNESCO students acquire only to 12% information via audio, 25% of information via visual, and 
up to 65% of information though audiovisual approach. Moreover, an electronic book must contain 
hypertext nonlinear exposition of material. Finally, an e-book must contain supervisory tasks on 
every topic as it potentially improves acquisition of new material. 

E-books can be carried out on any electronic carrier - in one file, on CD or DVD, and can be 
published in the Internet. 

Answering the stated above question about the importance of electronic books, we 
understand that electronic book is a not simply an electronic version of a textbook, but rather a 
program that contains different multimedia information (graphic, audio, video files), glossary and 
multilevel tasks.  

However in Kazakhstan opinions regarding the use of electronic books are divided into two 
groups: pros and cons. According to Gul Nurgaliyeva, the Chairman of Board of Directors of 
National Center of Informatization, “there is a benefit from electronic books that contain even the 
copies of paper carriers as there is no need now to carry 10-kilogram bags and harm one’s health". 
Correspondingly, Askar Zhumagaliyev, the Deputy Minister of Investments and Development of 
the Republic of Kazakhstan believes that: "My little children go to school with big suitcases. And 
they study at 2 and 3 floor. How will they go up? I am very positive towards implementing e-books. 
We will move forward this initiative”. However Galiya Amirtaeva, said: "certainly, nobody denies 
that heavy bags harm the health of schoolchildren. This is the only positive side of electronic books. 

But there is a substantial negative part because such textbooks are not accessible for 
everyone. I doubt that they will be produced free of charge, in any case electronic books will never 
be cheaper than ordinary for parents". 

Nevertheless, electronic textbook has plenty of advantages, such as: 
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1. E-book contains a generous amount of audio comments and illustrations, thus students show 
bigger interest in lessons compared to the ordinary lesson. As Gul Nurgaliyeva notes, "as a 
result of the animated educational material it is possible now to bring back life lessons, 
make them more interesting. Animation is an excellent method to illustrate run-time 
processes, for example, essence of the physical phenomena, chemical reactions, it is possible 
even to carry out laboratory tests". 

2. The best group of specialists works as programmers, scientists and teachers, animators, 
designers and speakers in the development of electronic books. 

3. The economic value of electronic books is much less expense, because electronic books are 
easier to remake, than to reissue paper editions. 

4. Almost all schools of Kazakhstan equipped by computers and interactive boards, which 
have an access to the internet. 

5. To date a computer is less negative in its influence on human organism. 
6. Electronic books will become more accessible. According to Gul Nurgaliyeva, "it is 

unimportant, whether the school is in a remote region or in the city, whether prominent 
teachers or yesterday's students teach there, - we create equal possibilities for educating 
every child".[3] 
Positive Comments 

1. Improves on-screen reading experience when compared to lecture notes sent in word 
processor format or slide presentation or Web pages. 

2. The possibility of imitating actions used on printed notes, such as highlighting, 
bookmarking and annotating, is seen as very useful and helpful. 

3. Accessing links from within the notes is very useful. 
4. Compiling an assignment in an e-book format, with a cover and table of contents, improves 

presentation. 
5. Students could store their collections of assignments (in the e-book form) in the personalised 

digital library provided in the reader, thus saving physical space as well as increasing the 
portability. 

6. By the end of their course, many e-books would have been created, thus improving the 
electronic authoring experience and promoting self-publishing. 

7. Lecturers' comments (in digitised hand writing form and attached notes) included in the 
marked assignment give students a "sense of the lecturer's personal touch" on their work. In 
addition, students could read and identify the strengths and weaknesses of their work, from 
the lecturer's point of view. This "personalised" touch is one of the traditional interaction 
methods in the education environment, but is either difficult or not possible in other 
submission-return methods for electronic assignments. 

8. Lecturers' responses and comments on students' work are delivered faster via the Internet. 
Negative Comments 

1. Even though multimedia capabilities are not considered crucial to adult learners, the need is 
there, especially when complex concepts are to be explained in distance education. 
Currently, e-book technology (i.e. either hardware or software based readers) has limited 
multimedia features. To overcome this now, educators could include external links or simply 
attach email files to the students. 

2. Reading online is still not as comfortable as printed notes. 
3. The portability of software-based readers is not as good as for hardware readers, but 

hardware-based readers are still too expensive for students. [4] 
According to the above-mentioned advantages, I hope that in the nearest future electronic books 

will occupy its place in the educational process of Kazakhstan. 
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Үш өлшемді үлгілеу базасында графикалық тәртіпті оқытудың жаңа технологиясы 

ұсынылды. Жаңа технологияның қолданылуы, құрылымы және мазмұны құрастырылды. 
Кілттік сөздер: үш өлшемді модельдеу, сплайн,анимация, трансформация, 

визуалдау. 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдауында: “ХХІ ғасырда 

білімді дамыта алмаған мемлекет тоқырауға ұшырайтыны сөзсіз ... Барлық нәрсе мектептен 
басталады. Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына 
бағдарланған мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де алдымызда тұр. 
Ақпараттық ғасырда адамдарды-адам іздемеуі қажет, адамдар арасында ақпарат жүруі тиіс”-
деп айтқан сөзі бүгінгі таңда компьютерлік телекоммуникацияның маңыздылығын 
көрсетеді[1]. 

Үш өлшемді модельден тұратын модельді ұсынатын ақпарат, негізінен полигондар 
(Polygons) мен төбелер (Vertices) түрінде беріледі. Өз кезегінде полигон, өзара сызықтармен 
байланысатын төбелерден құралатын көпбұрышты беткейден тұрады. Полигондардың 
координаттары төбелерде сақталады. Полигонның ең ортақ формасы – бұл үшбұрыш 
(Triangle). Себебі, мұндай форма жазық болып келеді, олай болса оны өңдеу өте оңай. 

Үш өлшемді модельдердің көмегімен транформацияны (Transformations) –объектінің 
координаталарын немесе оның кеңістіктегі бөліктерін өзгертетін операцияларды іске 
асыруға болады. Үшөлшемді түрлендірулер, негізінен үшөлшемді матрицалар түрінде 
сақталынады. Үшөлшемді модельдерді трансформациялаудың негізгі түрлері: тасымалдау 
(Translation); айналдыру (Rotation) және масштабтау (Scaling). 

Тасымалдау кезінде объектінің барлық төбелері (X, Y немесе Z) бір ғана осьтің 
бойымен жылжиды. Осы ретте тасымалдану матрицасы келесі түрде болады: 
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Объект z,x осьтерінің бойымен айналады және, сәйкесінше (2, 3) матрицаларының 
көмегімен сипаталына алады: 
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Егер масштабтау, сәйкесінше барлық бағыттар бойынша іске асырылатын болса, онда 
объектінің өлшемдерін пропорционалды түрде өзгертуге мүмкіндік туындайды. Масштабтау 
барысында, кейбір бір немесе бірнеше осьтердің бойымен пропорционалды түрде модельді 
өзгерту мүмкін болмайды. Масштабтау матрицасы келесі түрде беріледі: 
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Үш өлшемді объектілерде орындалатын негізгі операциялардың математикалық түрде 
берілуі [2]: 

Талдау жүргізілген программалық дестелерді пайдалана отырып компьютерлік 
сахнаны құру процесін толық қарастырамыз. 

Сонымен, интерьерді құру үшін 3DS MAX таңдалынды. Қабырғаларды құрастыру 
үшін, теңдей бөліктерге бөлінген бастапқы жазықтық (Plane) алынады. Түрлендіру 
нәтижесінде, өңделген беткейге(EditableMesh) бұл бөліктер полгигонға айналады. 
Полигондардың қатынастарын өзгерту барысында, Иерархия режимінде ерекшелеу арқылы, 
оларды Extrude (сығу) операциясының көмегімен жоғарыдан төмен қарай сығуға болады. 
Интерьер дүниелерін тікелей модельдеу үшін келесі модификаторлар мен түрлендіргіштер 
пайдаланылды: 

—Lathe(Айналу)— құмыраны жасау үшін; 
—Extrude (Сығу) – тұйық сплайнда жасалатын кітап сөрелері, терезе сияқты 

элементтерді жасау үшін; 
— буль операцияларының көмегімен дөрекілерді түрлендіру (азайту- 

Subtract);«бағандар» объектісі үшін; 
— MeshSmooth (торкөзді жазу) модификаторы - «компьютерлік кресло», 

«диван» объектілеріне арналған. Компьютерлік сахна, шын мәнінде терезенің 
арғы бетіндегі Z осінің бойында орналасқан екі өлшемді бейнені ұсынатын 
пейзажды қамтиды. Пейзажды жасау үшін, текстураға арналған екі өлшемді 
бейнені қолдануға мүмкіндік беретін процедуралық карта ретінде растрлық 
картаны (Bitmap)пайдаланатын материалдар қолданылады. Мысалы, едендегі 
паркеттің текстурасы, үстел және сөрелердегі ағаштың текстурасы, 
қабырғалардағы түсқағаздардың текстурасы, диван және креслодағы маталар [3]. 

Ең алдымен, модельді «құрастыру» барысында пайдаланылатын каркасты 
құру қажет. Каркасты құруға арналған ең қолайлы форма – бұл ZSphere(ZСфера), 
оның көмегімен басқа бөліктер де (иықтар, қолдар, дене және т.б.) сығылады. 
Жалпы форма дайын болған кезде, каркасты поли-торкөзге түрлендіру қажет 
болады, және әр түрлі скульптуралық жаққыш 
(Move,Inflat,Standardaddandsub)көмегімен нақты контурлар бейнеленеді. Нақты 
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полигондар санымен нақты суреттеу мүмкін болмайтын кезеңдерде, нәтижесінде 
әрбір полигон төртке бөлінетін Divide  деңгейіне өту қолға алынады. Осындай 
әдіспен модельді жазу жүзеге асырылады, алайда берілген деңгейде басқа 
ешқандай операцияларды орындау мүмкін болмаған жағдайда ғана келесі 
деңгейге өтуге рұқсат болады. Бөлшектеудің жоғарғы деңгейінде құрал-
саймандардың қатарына саз балшықты жабыстыруға арналған 
Smooth(тегістеу),жәнеClayTubes кисти қосылды. Сонымен қатар, модельдеуді 
жеңілдету мақсатында Х батырмасының көмегімен симметриялар режимін қосқан 
жөн [4]. 

Осыдан кейін, әрбір қаңқа сүйегі (түйін) үшін NURBS-қисықтарынан басқарушы 
объектіні, және аналық элементпен бірге еншілес элементтер де бар болатын 
иерархияны құрастыру қажет. Әрекеттердің мұндай тізбегі, аяқтан басталып, 
қолмен аяқталатын дененің барлық бөліктері үшін қайталанады [5]. 

Осылайша, үшөлшемді элементтерден тұратын, зерттелініп жатқан 
программалық дестелерді қолдана отырып құрылған компьютерлік сахна 
құрастырылады. 

3DsMAX программалық ортасында жасалған интерьердің көрінісі 1-суретте 
берілген. 

 
a) 

 
b) 
1-сурет. 3DsMAX құралдарымен жасалған интерьер; 
а – программалық дестенің негізгі терезесіндегі сахна; 
б-визуалданудан өткен сахна. 
 
Үшөлшемді модельдеудің программалық орталарын зерттеу барысында, аталған 

дестелермен жұмыс істеу үшін, қолданушылардың жоғарғы деңгейлі дайындығы бар 
болуы қажет екені анықталды. Жұмыс барысында Autodesk Maya; Autodesk 3Ds Studio 
Max; Lightwave 3D; Maxon Cinema 4D; Blender; Zbrush сияқты программалық дестелерге 
жүргізілген практикалық зерттеулер, ең алдымен, олардың ішінен ең тиімдісін таңдау 
мүмкіндігін ұсынды. Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Studio Max и ZBrush ең тиімді десте 
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болып танылды. Осыдан кейін бұл программалық дестелер, негізгі элементтері: интерьер, 
кейіпкер және анимация болып табылатын компьютерлік сахнаны құру үшін қолданысқа ие 
болды. Практикалық зерттеулер, дестелердің әрқайсысын мақсатты түрде пайдалану 
облысын анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен, Maya – жоғарғы кәсіби деңгейде анимацияны 
құру үшін пайдаланыла алады; 3Ds MAX ортасын интерьердің жобасын жасауда 
пайдаланған жөн; ZBrush – кейіпкер/моделін аса дәлдікпен жүзеге асыру үшін қолданысқа ие 
бола алады. 
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Информационно-коммуникативные технологии в современном обществе стали 

необходимой составляющей профессиональной востребованной личности, обладающей 
высшей степенью информационной культуры и социальной активности. Стремительное 
развитие компьютерных информационных технологий меняет сложившиеся требования, 
предъявляемых к современному специалисту, делая их жесткими и более объемными. В 
связи с этим ему необходимо обновлять и совершенствовать свой запас знаний, для того 
чтобы стать успешным в современных условиях, которые постоянно изменяются, 
основываясь на появлении новых знаний о мире и научных достижениях. Развитие 
информационной инфраструктуры общества, реформы в системе образования 
ориентированные на формирование компетенций требуют новых подходов к развитию 
личности, которая будет обладать не только интеллектуальной и познавательной 
активностью, но и высоким уровнем социально-творческой активности. И задачей вуза 
становится научить будущего специалиста пользоваться современной информационной 
базой, привить ему навыки и умения, которые помогут в определении путей достижения 
поставленных целей, принятии оптимальных решений при осуществлении 
профессиональных планов, развитии и реализации творческого потенциала. Поэтому, 
актуальным становится вопрос о качественном уровне развития социально-творческой 
активности личности, что, и определило необходимость поиска наиболее эффективных 
средств для решения поставленной проблемы.  

Анализ научных трудов показал, что существуют различные методологические 
подходы к изучению социально-творческой активности личности, в основе которых лежит 

http://www.ideepix.nl/aril/3d
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понимание ее сущности. Формирование социально-творческой активности студенческой 
молодежи в методологическом плане целесообразно рассматривать в единстве когнитивного, 
аффективного и поведенческого компонентов, определяющих отношение к социально-
значимой деятельности, так как рассматриваемое явление, характеризует личность как 
целостность, обладающую определенным набором социальных ролей или видов 
деятельности, дополняющих и обогащающих друг друга и личность в целом. Анализируя 
труды авторов П. П. Блонского, А. С. Макаренко, С. Л. Ривеса, С. Т. Шацкого, Е. В. 
Киприяновой, Л. Е. Никитиной и др., можно сформировать определение понятию социально-
творческой активности. Социально-творческая активность студента – это интегрированное 
социально-значимое качество его личности, характеризующееся общественно-значимой 
направленностью, интересом, творчеством, целенаправленным проявлением его инициативы 
в решении социально-значимых и профессиональных задач. Особым условием развития 
социально-творческой активности студенческой молодежи является использование 
информационно-коммуникативные технологий (ИКТ), которые открывают большие 
возможности.  

В научной литературе зафиксированы несколько направлений использования ИКТ в 
образовании: компьютер, как средство контроля знаний и средство самообразования; 
лабораторный практикум с применением компьютерного моделирования; мультимедиа-
технологии (как иллюстративное средство). Так как обучение – это процесс накопления 
молодыми опыта предыдущих поколений, то, обучая студентов компьютерным 
информационным технологиям, преподаватель может не только передавать знания, но и 
формировать культуру обучаемых. Именно при изучении дисциплин, на занятиях которых 
используется компьютер, можно развивать готовность к самообразованию и развивать 
психические функции, связанные с информационной и алгоритмической деятельностью, 
усиливать мотивацию к дальнейшему овладению информационной культурой. 
Следовательно, выработка умений у студентов неразрывно связана с уровнем развития их 
творческих способностей. Формирование информационных умений приводит к 
совершенствованию творческих способностей, что подтверждает творческий характер самой 
учебной деятельности. Она направлена на формирование и развитие индивидуальных 
творческих способностей каждого студента и доказывает необходимость применения 
личностно-деятельностного подхода в обучении. Результатом чего, в частности, является 
формирование информационных умений у студентов [3, C. 72].  

Новое информационное пространство практически неограниченно для 
представления любых типов информации (текст, фото, видео, звук) и ее объемов. Умение 
работать в этом пространстве постепенно изменит навыки фактического запоминания. При 
этом всегда должен соблюдаться оптимальный баланс между формированием этого умения и 
осмыслением теории [2, C. 9]. ИКТ являются повсеместным «фокусом внимания», хронотоп, 
создаваемый ими, - одновременно является пространством социальной успешности. Развитие 
у студентов социально-творческой активности, по нашему мнению, обеспечивает 
формирование приведенных профессиональных качеств, поскольку интерес к 
профессиональной деятельности является феноменом, теснейшим образом, связанным со 
всеми компонентами структуры личности — потребностями, мотивами, установками, 
ценностными ориентациями. Студентов необходимо привлекать к активной творческой 
деятельности, вызвать у них желание и стремление работать творчески, находить 
самостоятельные решения.  

Информационные навыки у студентов базируются на теории, включающей весь 
предыдущий опыт, а также ранее господствовавших идей и гипотез. Необходимо учить 
будущих специалистов анализировать информацию, полученную с использованием 
компьютерных информационных технологий, чтобы из нее с учетом всего предыдущего 
опыта и личности студента появилось новое знание. 

Однако нельзя забывать и о внеучебной деятельности студенческой молодежи, где 
более полно можно реализовать не только творческий потенциал и аккумулировать весь 
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багаж знаний, полученных в ходе учебных занятий, но и получить опыт социального 
общения. 

Так досуг как время свободного самоопределения, самоутверждения, саморазвития 
сосредотачивает в себе колоссальные ресурсы для развития социально-творческой 
активности студенческой молодежи, так как эта деятельность осуществляется на основе 
свободного выбора. Следовательно, предоставляя каждому студенту свободный выбор 
многообразных видов и форм творческой деятельности, расширяя культурно-
образовательное пространство развития творческой личности, вузовское дополнительное 
образование способствует активному социально-творческому самопроявлению студенческой 
молодежи.  

В рамках нашего исследования, нами совместно со студенческим самоуправлением 
был создан и реализован в Челябинской государственной академии культуры и искусств 
уникальный проект под названием «Виртуальное досуговое объединение молодежи» 
(студенты называют его «виртуальный ДОМ»). Данный проект реализован в виртуальной 
сети вуза и в нем функционируют несколько клубов по интересам («Клуб развития карьеры», 
«Киноклуб», «Академия лета» и т.д.). В рамках клубов в виртуальной сети интернет 
осуществляется информирование о реальных событиях и обмен мнениями по различным 
поводам жизнедеятельности, создается виртуальный банк идей, организованы виртуальные 
посещения музеев, выставок. У каждого клуба есть свой модератор студент. Также, 
создаются рабочие группы, отвечающих за различные направления работы по организации 
досуговых событий (готовят декорации, пишут сценарий, рекламное/техническое 
обеспечение и т.д.) и многое другое. Так, работая в составе мини-групп по созданию проекта, 
студенты не только применяют знания и умения, полученные при изучении различных 
дисциплин, но и приобретают опыт социального взаимодействия в творческом коллективе 
единомышленников (воспитывается чувство взаимопомощи, тщательность и 
добросовестность по себе, равноправие и свободу в выражении мыслей, отстаивание идей и, 
в тоже время, доброжелательность), формируют собственное представление о принципах 
сотрудничества и научной организации труда, но и используют полученные знания в своей 
деятельности, развивая в совокупности все стороны личностного «само» в конкретной 
деятельности, осуществляют организацию собственной деятельности, ее самоконтроль и 
самоанализ. Все это способствует развитию социально-творческой активности студента.  

Человеку современного общества необходимы такие знания и навыки, которые с 
одной стороны, энергично и эффективно можно использовать для дальнейшего продвижения 
науки, техники, культуры, для выявления огромного потенциала компьютерных 
информационных технологий, а, с другой стороны, эти знания и навыки должны стать 
гарантом суверенизации личности ради наиболее полной реализации созидательных 
ресурсов человека. 
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Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме 
фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 
реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 
символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 
необходимые для организации учебного процесса. Современные электронные средства 
обучения не сводятся к электронным учебникам, обучающим программам, тренажерам или 
программам тестирования[1]. 

На сегодняшний день можно говорить о возникновении нового обобщающего понятия 
«компьютерные учебные материалы», которое объединяет все электронные средства 
обучения, реализованные с помощью разнообразных программных средств. Для 
эффективного использования их, в учебном процессе определяющим является 
содержательное и методическое качество таких ресурсов. Для повседневной практической 
деятельности преподавателя наиболее значимыми являются такие возможности электронных 
средств обучения. 

Инструментальными называются программы, позволяющие преподавателю создавать 
собственные элементы автоматизированных учебных курсов. Наиболее распространенной 
разновидностью инструментальных программ являются программы-оболочки, позволяющие 
преподавателю, имеющему навыки пользователя ПК, вводить в заданный формат 
собственный учебный материал. Оболочки могут быть ориентированы на универсальное 
предметное содержание или на определенную область знания (например, математику или 
иностранный язык). Независимо от объема учебного курса и типа учебных заданий 
инструментальные программы состоят из двух блоков: рабочего блока преподавателя и блока 
студента. Работа с инструментальными средствами возможна как в автономном режиме, так 
и в сети (в режиме online), в последнем случае все материалы создаются и размещаются на 
веб-сайтах. 

ЦОР используют в учебном процессе для объяснения нового материала, решение 
задачи и обсуждение правильных и неправильных подходов решения; для закрепления 
учебного материала; для домашнего задания или самостоятельного выполнение задания 
учащимися; по подготовке к тематическому контролю (Рисунок 1). 

Урок представлен описанием модели урока: цели, задачи, межпредметные связи, 
домашние задания и т.п. Готовые уроки будут составлять «багаж» учителя и облегчать ему 
подготовку к уроку и объяснения нового материала. 

Форма контрольных, самостоятельных работ и тестов представляют собой 
подобранную последовательность из 5 - 10 вопросов и задач различных типов по темам 
набора ЦОРов. Учащийся может отвечать на вопросы последовательно или «перескакивать» 
с задания на задание. В специальном окне отмечается количество пройденных заданий и 
количество правильных ответов (оценка в процентах от максимального балла по данной 
работе). Эти интерактивные компоненты позволяют учащимся организовать самоаттестацию, 

http://teacode.com/online/udc/00/004.422.html
mailto:imancy@mail.ru
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то есть проверить свои знания без участия преподавателя [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Пример ЦОР лекции по программированию 

 
Использование преподавателем интерактивных моделей существенно ускоряет 

процесс объяснения учебного материала и повышает его качество, особенно в классах 
базового уровня, где наблюдается дефицит учебного времени и школьникам свойственно 
«гуманитарно–визуальное» восприятие содержания биологического образования. Образы 
явлений, которые формируются с помощью моделей и анимаций, запоминаются надолго. 

В ЦОР демонстрационная графика представлена схемами, графиками, рисунками и 
фотографиями, портретами ученых. Графические объекты являются не просто аналогами 
традиционных иллюстраций учебников, они дополняют, дидактически обогащают материал, 
формируют правильные представления об изучаемых объектах (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Пример ЦОР в виде анимации 

«Тексты» представляют собой иллюстрированные тексты в цифровой форме, 
предназначенные, прежде всего, для повторения материала учебника. Электронная форма 
значительно облегчает поиск информации в тексте. Это краткие конспекты учебника, 
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формулировки законов, биографии ученых. Текстовые объекты могут быть органически 
включены во все формыи методы обучения и использоваться на разных этапах учебного 
процесса,как учителями, так и учащимися.Цифровые образовательные ресурсы 
предусматривают также проверку знаний (интерактивные задания, контрольные вопросы, 
тестовые задания и.т.д.) (Рисунок 3,4) 

 

 
 

Рисунок 3 –интерактивные задания на дополнение 
 
Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) - это расширяющий учебник/УМК 

(электронный учебно-методический комплекс), представленные в цифровой форме 
фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 
реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 
символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 
необходимые для организации учебного процесса. 

 
Рисунок 4 –Интерактивные задания на соответствие  

Так же преподаватели помимо самостоятельных цифровых ресурсов в наборе 
представлены уже готовые презентации и уроки, которые окажут учителю методическую 
поддержку в проведении занятий. Преподаватели презентация может использоваться в 
качестве одной из форм чтения лекции. Эффектный показ презентации сопровождается 
объяснениями, комментариями учителя: он может приостановить показ «слайдов», более 
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подробно остановиться на важном материале, не показывать все «слайды» сразу и т.д. Такая 
форма проведения урока–лекции более эффективна, так как дает возможность 
заинтересовать учащихся темой, заинтриговать, заставить думать, учит делать выводы [3]. 

На сегодня поставлена задача обеспечения единства государственного 
образовательного пространства, решить которую предполагается за счет совершенствования 
существующих и формирования недостающих элементов информационной инфраструктуры 
сферы образования. Наиболее перспективными в этом качестве видятся цифровые 
образовательные ресурсы (ЦОР), под которыми понимается доступная в цифровом виде 
совокупность данных, используемая в учебном процессе как единое целое. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внедрение ЦОР позволит 
лаконично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми 
информационными технологиями, и объективно оценивать качество обучаемости учащихся 
по предмету. При этом, станет возможным осуществление постоянного и многовариантного 
мониторинга успеваемости, причем риск предвзятой или неверной оценки будет снижен за 
счет большого количества результатов измерений, будет достигнута ситуация, когда учителя-
предметники, а также руководство образовательного учреждения будет получать реально 
отражающую ситуацию статистику, что позволит сделать выводы об успешности 
деятельности по поддержанию и повышению качества образования в рамках всего 
учреждения. 
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Известно, что методическая система обучения любому предмету представляет собой 

совокупность пяти компонентов: целей, содержания, методов, средств и организационных 
форм обучения.  

Для информатики характерен динамизм изменения ее методической системы обучения. 
За прошедшие годы неоднократно менялось представление о том, чему и как учить на уроках 
информатики.  

Еще несколько лет назад основные усилия педагогов направлялись на создание 
программ, учебников и учебно-методических пособий, в том числе и для 5-6 классов, 
сегодня же повышенное внимание уделяется изменению средств и организационных форм 
обучения. В связи с высокой долей использования компьютеров в учебном процессе вопрос 
о разработке методик обучения информатике в 5-6 классах, компенсирующих негативные 
последствия работы с компьютером, встает особенно остро.  

Применяемые в 5-6 классах методы и формы обучения должны учитывать особенности 
психического, физического и умственного развития школьников[1]. 

На уроках информатики в условиях обычной классно-урочной системы учителями 

http://mmc74212.narod.ru/Biology/p11aa1.html
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успешно используются следующие методы и формы обучения, позволяющие эффективно 
построить учебный процесс с учетом специфических особенностей личности школьника:  

• диалоги;  
• работа в группах;  
• игровые методики;  
• информационные минутки;  
• эвристический подход.  
Необходимость построения эффективного обучения с учетом социального состава 

населения и соответственно уровня информатизации региона породило такую форму 
обучения, как информационные минутки . Необходимость развития психической 
коммуникабельности вводит в урок такую форму обучения, как диалог: диалог "ученик — 
ученик", "ученик — учитель".  

В настоящее время проведение уроков на основе игровых методик при обучении 
информатике в 5-6 классах выходит на первый план. Это связано с тем, что эти методики, 
включая в себя практически все формы работы (диалог, работа в группе и т.д.), 
предоставляют широкие возможности для творческой деятельности, интеллектуального 
развития ребенка.  

Как известно, игра дает перерыв в повседневности с ее утилитаризмом, монотонностью, 
с ее жесткой детерминацией образа жизни.  

Игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. Невозможно 
нарушать правила и быть в игре. Это качество порядка очень ценно в нашем нестабильном, 
беспорядочном мире.  

Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Привлекательность игры столь 
велика и игровой контакт людей друг с другом столь полон и глубок, что игровые 
содружества обнаруживают способность сохраняться и после окончания игры, вне ее рамок.  

 В данной статье представлены разработанные электронные задания которые можно 
использовать на уроках информатики при обучении школьников. 

К примеру ребус для определения темы урока (Рисунок 1)  Это отличное начало для 
привлечения внимания у школьника. Анализ включения игр и игровых моментов в 
учебный процесс выявил ряд педагогических преимуществ:  

• активизация мыслительной деятельности; 
• глубинное запоминание материала; 
• обучение организованности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  1 – Задание «Ребус».  
Перестановка значков на соответствующие слова. Знание названий часто используемых 

значков в MicrosoftOffice 2007. (Рисунок 2). Многие школьники до изучения предмета 
информатики уже имеют  опыт в использовании компьютера, однако, многие не знают даже 
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названий. Это задание ориентировано на знание пользовательского  интерфейса и внешних 
разъемов в ПК. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Задание «Перестановка» 
Загадка завуалированно указывает на отличительные свойства и признаки, присущие 

загадываемому явлению или предмету. Таким образом, отгадывание загадок тренирует такие 
мыслительные операции как анализ, синтез, обобщение, сравнение, нахождение отличий и 
т.д (Рисунок 3) [2]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 
 
 

Рисунок 2 – Задание «Перестановка» 
 

 
Рисунок 3 – Задание «Загадка» 

 
Игровые технологии являются одним из видов педагогических технологий, методом 

обучения в которых является игра. Игру как метод обучения, передачи опыта старших 
поколений младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в 
народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. Существует множество 
классификаций игр, особо выделена классификационная модель по структурным элементам 
урока: игры для изучения нового материала, игры для закрепления, игры для проверки 
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знаний, обобщающие игры, релаксационные игры - паузы. Игры являются ценным средством 
воспитания умственной активности детей, активизируют психические процессы, но только в 
том случае, если проводит ее толковый организатор [3]. 

 В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 
процесса, игровая деятельность на уроках информатики используется в качестве элементов 
урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля). Наиболее 
целесообразно ее применение на уроках по закреплению, систематизации или повторению 
материала. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 
которые позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся. При 
планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная 
деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средства для 
игры, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом. 
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Адам қызметінің, әр саласында сараптау жүйелері қолданылынады. Сол салалардың 

бірі болып, білім беру саласы болып келеді, нақтылау білімді тестілеуде эксперттік жүйесін 
пайдалану. Бұл программалық жүйелерде білім беру мен тестілеу, сарапшының білімі 
негізінде жүзеге асырылады.  

Тестілеу жүйесі сараптық жүйесінің өте күрделі түрі болып келгендіктен, әр 
саланың білімін зерттеу тәсілдерін пайдалануын және білімнің әртүрлі қайнар көздерін 
өзара тиімді іс-қимылдардың ұжымдастыруын қажет етеді. 

Жалпы тестілеу жүйесінің зерттемесінің негізгі мақсаттары: 
• нақты бір пәндік салада білімді зерттеу; 
• тестілеуді басқару эдістерін зерттеу; 
• тестілеушінің  қателерінің диагностикасы  мен  бақылау әдістерін зерттеу. 

Осы еңбекте тестілеу жүйесі нақты мысал түрінде қарастырылады — білімді 
тексерудің эксперттік жүйесі, үш программмадан тұратын пакет болып келеді, яғни 
білім базасының программасын құру және өзгерту, диалогтың сценарийсының 
программасын құру және редакциялау, тестілеуді ұйымдастыру программасы болып 
табылады. 

mailto:aiman15_94@mail.ru
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Зерттелетін сараптық жүйесінің бастапқы негізінде білімді бақылау үрдісінің келесі 
моделі жатыр. Еңбектің сценариясы негізінде іс-әрекеттердің келесі тізбектілік белгіленді: 

• тестілеушінің мәліметтері енгізіледі; 
• ғылымның бір саласынан тестілеудің бір сценариі алынады; 
• сол сценарийден пайдаланушыға циклдегі тесттер бітпегенше, кезекті тест 
ұсынылады;  
• пайдаланушының жауабы бекітіліп, эталонмен салыстырылады да, соның 
негізінде қатені анықтау жүргізіледі; 
• диагностика нәтижесімен тест бойынша қосымша сұрақтар қойылып, 
тестілеушінің ағымдық сипаттамасы түзетіледі. 

Осы модельге сай, қарастырылып жатқан білімді бақылау жүйесін өзара катынастағы 
үш бағыныңқы жүйелердің жиынтығы деуге болады: 

• жауап тану бағыныңқы жүйесі; 
• қатені анықтау бағыныңқы  жүйесі; 
• бақылау үрдісін басқаруының бағыныңқы жүйесі. 

Жауапты танудың бағыныңқы жүйесі дегеніміз пайдаланушының жауабын жүйе 
ішіндегі жауапта көрсетілуі.[1] 

Қатені анықтау бағыныңқы жүйесінің негізгі функциясы пайдаланушы өзі оқып 
жүрген пән саласындағы дұрыс емес деректерді,жауаптың эталонымен салыстырыла 
отырып анықталынады.  

Білімді бақылау үрдісін басқарудың бағыныңқы жүйесі дегеніміз, толық сараптық 
жүйе жұмысын басқару жұмыс сценарийсы бойынша және де емтихан тапсырушының 
ағымды білім деңгейіне сай жүргізіледі.  

Жүйенің білім алушымен интерактивтік өзара байланысы тест-кадр арқылы 
жүргізіледі, ол дегеніміз экранда мәтін әлде графикалық түрде бейнеленетін ақпарат. Тест-
кадр екі түрде кездеседі: 

• Тестік тапсырма – білім алушыдан әлде бір түрде жауапты қажет ететін сұрақ 
әлде тапсырма қойылады; 
• Ақпараттық  кадр – білім алушыдан мұқият түрде ақпаратты оқуды қажет етеді. 

Білім алушы мұқиятты түрде ақпараттық кадрды оқуы керек, өйткені онда берілген 
ақпарат келесі сұрақтардыңдұрыс жауап беруіне мүмкіндігін туғызады. Сұраққа беретін 
жауапқа уақыт шектеулігі қойылуы мүмкін. Бұл сынаққа түсушінің бағасының 
нақтылығын жоғарлатып, абайсыздан табу мүмкіндігін төмендетеді. Тестік 
тапсырмаларды автордың өзі құрастырып, жүйеде төрт түрде берілуі мүмкін: 

• жабық, ұсынылған жиынтықтан бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарды таңдау; 
• ашық, білім алушы жауапты бүтін сан, заттық сан, әлде мәтін түрінде өзі 
құрастырып енгізеді; 
• сәйкестік тестер, ұсынылған элементтердің екеуден көп дұрыс  сәйкестігін табу; 
• дұрыс тізбектілікті табу тестері, берілген элементтер жиынтығынан дұрыс 
тәртіпті табу.[2] 

Бір мәтінге арналған тестерде, тестік тапсырмалардың әр түрлерін пайдаланады. 
Бірақ, тапсырмалар бірінен-бірі бөтен әлде “тіркескен” болуы мүмкін. “Тіркескен” тестілік 
тапсырма дегеніміз, сынаққа түсушіге берілген тапсырмалар қатар түрінде беріледі, келесі 
тапсырманың беру деңгейі, алғашқы тапсырмаға берген нәтижеге тәуелді болып келеді. 

Тест аяқталғаннан соң пайдаланушыға оның нәтижесі ұсынылынады. Ол болса өз 
жағынан сол тақырып бойынша, жүйемен жұмысты аяқтауы мүмкін әлде басқа тақырып 
бойынша жұмысты жалғастыруы мүмкін. Тестілеудің нәтижесі, тестілеуші туралы 
мәліметтер және тесті өту туралы ақпарат, деректер  базасында сақталынып, енгізіледі.[3] 

Жүйе үрдіс барысында келесі деректер базасын құрайды: ортақ семантикалық желіс, 
тестілеудің сценариясы, жауаптағы дұрыс сөздердің морфологиялық тізімі, жауаптың 
семантикалық желісі.  

Ортақ семантикалық желіс пен тестілеудің сценариі дискіден жүктеледі, деректер 
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өрісі сияқты байланысқан құрылымнан және көмекші айнымалы шамадан тұрады. Сол 
құрылымның өзара жұмысына жауап беретін FrameNet және Scenario  класстары, 
қосымшада келтірілген. 

Жауаптағы дұрыс сөздердің морфологиялық тізімі әр талданған сөзде ExpTemplate 
сөздерінің үлгілерінен тұрады. Тізім морфологиялық анализатордың нәтижесі негізінде 
құрылады.   

Бұл үлгі ExpTemplate классымен көрсетілген, бастапқы сөзді қамтиды, сөздің дұрыс 
түрі, сөйлеудің идентификаторы, етістік шағы, егер сөз етістік болған жағдайда.  Бұл 
құрылымда толық грамматикалық талдау жүргізіледі.   

Орыс тілінде сөздердін көп мағыналығына орай, класс ExpTemplate морфологиялық 
анализатордың сөзді талдаудың барлық мүмкін нәтижелерін шығарады. ExpTemplate 
классының  коды 3 қосымшада көрсетілген. 

Жауаптың семантикалық желісі FrameNet классымен көрсетіледі, және де 
синтаксистік анализатордың модулімен байланысқан жауаптың дұрыс сөздерлерінің тізімі 
негізінде құрылады 

Синтаксистік анализатор-байланыстырушы SyntAnalyzer классымен көрсетіледі, оның 
басты қызметі – сыртқы синтаксистік анализатордың нәтижесін талдайды, содан кейін 
байланысы жоқ фрейм-сөздерді бір, ортақ фреймдер желісіне жинап, пайдаланушының 
жауаптар желісін байланыстырады. Сыртқы анализаторды шығаруға көмектесетін түсініктер 
арқылы, фрейм желістері қосылады.  Морфологиялық және синтаксистік анализатоорлар 
сыртқы программалар түрінде, сараптық жүйеніңі кіру пакетіне кіреді.  

Білімді тестілеу жүйелерінде негізгі түрлері бар, олар келесі: «жабық» түрі, “ашық” 
түрдегі тестер, “сәйкестік”тестер, “дұрыс тізбектілікті табу ”тестері. 

Білімді тестілеу жүйелерін пайдаланушымен өзара іс-әрекет түрлеріне және тестілеу 
программаларының ішкі білімінің әдістері деп бөлуге болады. Сонымен, білімді тестілеудің 
программасының негізгі түрлері: білімді тестілеуінің қарапайым жүйесі, шектелген табиғи 
тілдік білімді тестілеу жүйесі және табиғи тілге негізделген жасанды зердені қолдану арқылы 
білімді тестілеу жүйесі. 

Тестте оқытушы әр тақырыпқа сай сұрақтар санын көрсетеді. Тақырып бойынша 
сұрақтар кездейсоқ тәртіпте  таңдап алынады. Тесте баға тәртібі көрсетіледі. 

Барлық сұрақтар тестілеу жүйесін құрудың негізгі түсініктеріне сай мынадай 
топтарға бөлінеді: ашық, жабық, сәйкестік. 

Тест нәтижелерін көруге рұқсаты бар  оқытушы көреді. Нәтижені көру бір ғана 
студентпен шектелмей, топқа да өтеді, тесттің уақыты мен интервалы көрсетіледі. Тест 
нәтижелері, тест біткен уақыты белгілеумен жазылады және браузер арқылы басылып 
шығады.[4] 

 HTML-құжаттардың барлық түрі сұрақ бола алады. Түзету кезінде олар автоматты 
түрде пайдаланушының компьютерінен сервердің деректер базасына көшіріледі. Сұрақтар 
мен тестерді түзету (құру, жою, өзгерту) сырт көзге кәдімгі деректер базасының диалогы 
түрінде жүзеге асырылады. 
Сұрақтың әр түріне байланысты жауап талдауының өзіндік алгоритмі қолданылынады. 
Төменде бұл мәселені жасанды интеллектің тәсілдерін қолдана отырып,  ашық түрде 
қарастырамыз. Ал жабық түрдегі сұраққа жауап беруде табиғи-тіл түріндегі нұсқаның саны 
тестте белгіленген дұрыс нөмірмен салыстырылады.  

1. Сұрақ құру 
  Сұрақ  құру сұрақтың түрі мен түсінігіне негізделіп қойылады. Сұрақтағы түсінік 
бастапқы фрейм түрінде білім базасында көрініс табады және содан бастап жауапқа 
байланысқан түсініктерді іздейді. Ары қарай жүйе өзіне белгісіз терминдерінің түсінігі 
туралы қосымша сұрақтар қоюы мүмкін, керек болған кезде жауапта кездескен терминдердің 
түсінігін анықтап береді. 

2. Жауап   сапасын талдау 
  Жауап сапасын талдау дегеніміз, пайдаланушының жауабы фрейм желісі түріндегі, 
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білім базасындағы берілген пәндік аймағының фрейм желісінің базасымен салыстырылады. 
Бұл базалық желіс тестің пәндік аймағына сай фрейм желісін түзету программасымен 
құрылып, жадыға тестілеудің сценарийсымен бірге енгізіледі. Осының негізінде жауаптың 
қатесі мен жеткіліктілігі салыстырылады. 

3. Талдау нәтижесі негізінде реакцияның құрылуы (пайда болуы) 
  Жүйе, жауаптың дұрыстығы мен толықтығы туралы ақпаратты пайдалана отырып, 
алдын ала сценарийсы бойынша жұмысын реттейді. Қарастырылып жатқан жүйеде сұрақ 
бойынша тұжырым келесі мағынада беріледі: 

• жауап толық 
• жауап толық емес 
• жауап жеткілікті 
• жауап жеткіліксіз 

  Жоғарғы тұжырым жауаптың қатесі мен жеткіліктілігінің нәтижесіндегі пайыздық 
қатынасы негізінде жауапты талдау бағыныңқы жүйемен іске асырылады. Егер жауап толық 
берілсе жүйе келесі тестке өтеді. Ал жауап жеткілікті болған жағдайда жүйе контекстен 
бірнеше сөздердің түсініктерін ғана сұрап пайдаланушының жауабын қысқартады. 

Тестілеудің сценариясы дегеніміз пайдаланушыға қойылатын сұрақтардың тізбектілі 
туралы ақпарат, жауаптың сапасына деген реакция.  

Сценарий XML форматы мәтіндік файл түрінде құрылған. Файл  <Scenario> түріндегі 
құжатты және құжаттың мүмкін элементтерін мен оның атрибуттарын бейнелейді. Құжатты 
бейнелеумен қатар, файлда тестілеудің сценариясыбар, онда – тестердің тізімі келтірілген. 

Тестілеу жүйесінің болашақта дамуының келесі жолдары: 
• ішкі программалық құралдарды, кейбір сыртқы модульдердің орнына 
пайдалану, жүйенің тез жұмыс істеуіне кедергі келтіретін (морфологиялық және 
синтаксистік анализатор); 
• жүйеге қатынаудың икемділігін жоғарлату; 
• сұрақты ойлауға жауап уақытын  мен жауап беру ретін көбейту. 

Келешекте бұл сараптық жүйені Tester және ИнтерТест жүйелерінде жүзеге асыруда 
жоспарланып тұр. Сынақ, зерттеулер өткізгеннен соң, семантикалық талдау мен сұрақ қою 
механизмдері жаңартылып, дамиды.[5] 
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Қазіргі уақытта ең үздік шетелдік тәжірибені тиімді қолдану және конструктивті 
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тұрғыдан қарауға мүмкіндік берді, кәсіптік білім беру аясында өзгерістердің қажеттілігі 
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туралы түсінік берді, педагогикалық инновацияға қолайлы болды. ГФМ кәсіптік білім беру 
жүйесі тұрпаттамасының ішінде ғылыми көзқараспен ең өзектісі жұмыс кадрларының 
даулды оқыту формасын зерттеу болып таблады.  Оның қайнар көзі бастауын өте ерте 
тарихи дәуірлерде араб, азия, еуропа мемлекеттерінде таралған оқушылық жүйесінен алады, 
бірақ даму үрдісі Германияда ұлттық ерекшелікке ие болды. 

Дуалды оқыту жүйесі дегеніміз - теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту 
технологиясы. Ол еңбек нарығы талабына сай  жоғары білікті маманды дайындау бойынша 
мемлекет,  жұмыс беруші, кәсіподақ және әртүрлі қоғамдық ұйымдардың тығыз 
байланысының механизімін көрсететін әлеуметтік серіктестік өнімінен пайда болды. 

Кәсіптік оқытудың дуалды жүйесінің даму тарихы өте ерте ғасырларда жатыр. Оның 
қалыптасуы туралы талдау онымен байланысты көп қырлы мәселені және күрделі 
құрылымды көруге мүмкіндік берді.  әселелерді көрсетті.  

Азия мен Еуропада мыңдаған жылдар бойы құқықтық қатынасқа байланысты 
реттелген кәсіптік білім болды, білімді көбіне шеберге білім алуға келген және оның шәкірті 
болған ер балалар алды.  

Кәсіптік білімді тұрғызудың бұндай тәртібі біздің жылымыздың басында Көне 
Грекияда болды, ол жалпы келісілген көпшілік таныған факт болып табылды.  

Кәсіптік оқытудың дуалды жүйесінде оқу процессінің дидактика-әдістемелік 
аспектілері имитациялық қағидалар бойынша ұйымдастырылды:  шебер техникалық 
приемды көрсетті, ал оқушы оған ұқсау үшін оны қайталады. Оқытуды өту орндары 
кәсіпорындар болды.  Оқыту процессі жұмыс цикліне интегралданды.  

Бұндай кәсіптік оқыту формасы ғасырлар бойы, тіпті мыңжылдықтар бойы көрер 
көзге мәселесіз болды. Бұл оқытуды алмастыру бірінші мыңжылдыққа қатысты.  

Кәсіптік оқытуда түбегейлі өзгерістердің себебі романтиканың жеткілікті қарапайым 
құрылыстық стилі едәуір күрделі  готикаға алмасқанда кафедралық храмдардың салынуында 
архитектуралық стильдің өзгеруі болды.  Сол кезде шеберлердің алдында үлкен мәселе 
тұрды,  сондықтан жаңа архитектуралық стиль принципті түрде жаңа құрылыстық 
технологияны және құрылыстық теорияны (статика) талап етті.     Осыған байланысты 
төмендегілер арқылы шешілген оқыту мәселесінің өзектілігі: 

• Тік және көлденең бойынша құрылыс кәсібінің жіктелуі (кәсіптік 
дифференцация); 

• Әртүрлі кәсіби деңгейлер үрдісінің коммуникативтілігі және дидактиканы 
қалыптасуы (жазу құралдарының қалыптасуы – архитектура және құрылыс бойынша 
кітаптар; техникалық қосымша құрылғы – құрылыс үлгілері және шаблондары); 

• Алғашқы өндірістік оқушы шеберханасын құру (құрылыс кафедралық 
жиналыстары үлкен құрылыс аудандарында өтті, бұнда оқушылар оқитын арнайы 
шеберханалар жасалды) 

Сөйтіп, екінші мыңжылдықтың басында кәсіби оқыту орны анықталды. Ол  –
оқушылар «теориялық» білім алатын оқушылар шеберханасы. 

Еуропадағы Ренессанс дәуірінің басталуы (1400 жылдай)  өнердің мүлде басқа 
архитектуралық стилі, оның жаңа бағыты басталды. Қолөнерші, мысалы, алтын ұстасы қиын 
жағдайда болды, себебі жаңа стиль аз уақытта жаңа техниканы және дайындау 
технологиясын игеруді талап етті.  

Бұл жағдайдан шығатын жол табылды: 
• Басқа шебердің біліктілігін жоғарылату (өнердің жаңа стилі қалыптасқан 

Италияға жол жүрулер жиі болды); 
• Кітап бастыруды ашқаннан кейін білімді таратуға мүмкіндік  бертін оқытудың 

графикалық құралдарының дамуы; 
• Қолөнершілер мен суретшілер бірге білім алатын алғашқы кәсіби мектептер 

ұйымы (өнер мектебі) [1]. 
Батыс еуропалық  кәсіптік оқыту тарихындағы бұл екі мысал келесідей қорытындылар 

жасайды: әрқашанда қоғамдық өмірде жаңа нормалар мен құнды ұсыныстар туғанда, 
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дәстүрлі оқу формасының көмегімен шешілмейтін кәсіптік білім алдында күрделі мәселелер 
туындайды, сондықтан төмендегілерге әкелетін басқа белсенді жолдарды іздеу керек: 

 Оқыту үрдісін жақсарту және жаңа тәсілдерді және кәсіптік білім құралдарын 
құру (дидактикалау) 

 Оқыту орындарын жіктеу (оқу тек кәсіпорында немесе жұмыс үрдісінде ғана 
жүрмейді, сонымен қоса басқа жерлерде де өтеді, мысалы, оқушы шеберханасында); 

 Кәсіптік білім бөлігінің «шкаладан ауытқуы»;  оқыту үрдісіне теорияны 
оқытуды енгізу. 

Батыс еуропалық  кәсіптік білім беру тарихы оның кәсіптік-имманенттік тәсілдерінің 
алғашқы кәсіптік формасын шешудің қарастырылған жолдары  жан-жақты және жалғыз ғана  
емес екендігін көрсетеді.   

Еуропадағы, оның әртүрлі бөліктеріндегі (аймақтарында) мемлекеттік саяси 
құрылымдардың пайда болуымен  олардың арасында экономикалық бәсекелестік үрдісі 
басталады. Ұсақ пайдакүнемшілдік дәуірінде (XVII-XVIII ғғ) олардың экономикалық әсерін 
алу және өзінің тәуелсіздігін орнату үшін кәсіптік білім беру мемлекеттің маңызды құралына 
айналады.  

Кәсіптік білім сапалы жаңа мәнге ауқымды демократиялық үрдіс (1789 ж франзия 
революциясы)кезінде ие болды.  Мемлекеттің қамқоры жалпыға бірдей мектеп білім 
концепциясын құру, оның шіркеулік  қамқорлықтан босату, мазмұнын жаңарту болып отыр. 
Сонымен қоса кәсіптік білім беру сұрақтары күн тәртібіне қойылды. Сол кездегі 
демократиялық үрдістің нәтижесі Францияда ғана емес, сонымен бірге басқа да 
батысеуропалық елдерде, сонын ішінде Германияда кәсіптік білімге маңызды түрде әсер етті 
(2,3).    

Германияда кәсіптік білім беру жүйесінің құрылуына әсіресе елдің тарихи-
экономикалық дамуы әсер етті (германия мемлекетінің  ұзақ ыдырауы, озық   
батысеуропалық елдерден экономикалық дамуын қуаттау, «жоғарыдан» біріктіру және XIX 
ғ.70-ші жылдарынан жылдам экономикалық көтерілу, германиялық империализмның сипаты 
және т.б.) 

Орта ғасырларда Германия маңызды экономикалық жоғарылауды бастан өткізді. 
Экономиканың барлық аймақтарында тауар - ақша қарым- қатынасы таралды. Өзін өзі 
басқаруда  кең құқыққа ие болған қалаларда ерекше артықшылықтар бекітілді (жеке бас 
бостандығы, қалалық құқық және т.б.).  Бұның  бары қалалық қолөнершілердің айқындалған 
өнеркәсіп құралдарының жеке меншік иесіне айналуына; қолөнершілердің салалық 
ұйымдардың – олардың мүдделерін қорғаған цехтардың дамуына мүмкіндік берді.  

Бұл Германияда әсіресе қалалық қолөнер мен қолөнерлік оқушылықтың дамуы үшін  
қолайлы жағдай жасады.  

Елде жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда кәсіптік білімнің қолайлы дамуы 
әлеуметтік серіктестіктер арасындағы байланысы аясында мүмкін. Басты әлеуметтік 
серіктестіктерге әртүрлі ведомстволар түрлерінде,  жұмыс берушілер, кәсіподақтар және  
мемлекет жатады. Соңғы кездері бастапқы кәсіптік білім беруде тиімді қызмет істеу және 
дамуды қамтамасыз етуде жұмыс берушілер мен кәсіподақтардың ролі айтарлықтай 
төмендеді.  Сонда да бүгінгі этапта жоғары білікті жұмысшылар күшін дайындауда белсенді 
қатысуға соларды да, басқаларды да итеру маңызды. Жастарға кәсіптік білім беруде  
олардың міндеті мемлекеттік оқыту стандарттанының сараптамаларына міндетті қатысуда  
және апробациялауда, кәсіптік мектеп және лицей түлектерін кәсіптік дайындау сапасын 
бағалауда [4]. 

Федералды үкімет және федералды жер кәсіптік білім беруде мемлекеттік міндеттерін 
орындауға кепілдік береді. Германия федералды құралы есебінде кәсіптік білім беру 
Федералды Институтының Басты комитетінде орталық және жер министрлігі көрсетілген. 
Кәсіптік білім беру Федералды Институтының (КББФИ) маңызды ролі, кәсіптік білім беруге 
болысу туралы  1981 жылға Федералды Заңымен айқындалған мақсаттары мен міндеттері 
көрінеді. КББФИ қызметінде ерекшелік оны Баста комиссиясында жұмыс істейтін барлық 
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әлеуметтік серіктестіктердің бірдей ынтымақтастығы болып табылады:  Федералды үкімет, 
кәсіподақтар және жұмыс берушілердің өкілдері. Олардың қызметі Институттың жұмысын 
бағалауға бағытталады, оның дамуының негізгі бағыттарын анықтайды, кәсіптік білім беруді 
жетілдіру бойынша ұсыныстарды орындайды.   

Бұнымен мемлекет жұмыс берушілер мен кәсіподақтарды жерде кәсіптік білім беруді 
жоспарлауға тартады және жұмыспен қамтылған халықтың біліктілігін көтеру және кәсіптік 
оқуына жауапкершілікті өзіне алуын оятады.   

Әлеуметтік серіктестіктердің барлығының кең спектрлі қызығушылықтарынан  
кәсіптік білім беруге қатысатын ұйымдардың көптүрлілігі шығады: жұмыс берушілерден -  
жауапты одақтар, сауда палаталарының басты ұйымдары, қолөнер палаталарының басты 
ұйымдары;  жалдамалы жұмысшылардан (кәсіподақтардан) – басқаратын ұйым, кәсіподақ 
салалары (мысалы, жұмысшы-металшы, химиялық өнеркәсіп, әлеуметтік қызмет және т.б.), 
неміс қызметкерлер кәсіподағы, неміс мемлекеттік қызметкерлер одағы; федералды 
үкіметтен – білім және ғылым Министрлігі (кәсіптік білім беру аясындағы саясатқа жауап 
береді),  экономика Министрлігі (мемлекеттің көбірек мойындаған оқу мамандықтарына 
жауапты), еңбек және әлеуметтік қамтамасыз ету Министрлігі (еңбек нарығындағы саясат), 
ішкі істер Министрлігі (қоғамдық қызметтер үшін кәсіптік білім беру кураторы). Кәсіптік 
білім беру мәселелері бойынша  жер (регионалды) деңгейінде жүргізілетін комиссия 
құрылады. 

Сонымен зерттеу нәтижесі мемлекет, өнеркәсіп, кәсіподақтар түлектерге толық 
кәсіптік білім беру  үшін жастардың кәсіптік білім алуының әртүрлі есептерін шешуді 
өздеріне алғанын бекітуге мүмкіндік береді.   Кәсіптік білім беруді жүзеге асыратын 
жоғарыда аталған серіктестіктер Германияда бүкіл дүние жүзіне белгілі дуалды форма 
секілді өзінің  оқытуды ұйымдастыру формасын дамытуды және құрылуды айқындады.  

Білікті жұмыс күшін дайындау сапасы мәселесі көп елдер үшін өзекті болып қалады, 
оның ішінде Германия.  Бұл мәселені шешудің бір жолын немістер кәсіптік білім беруге сай 
деңгейді көрсетуге  кепілдік беретін және оның сапасын реттейтін толық құжаттар пакеті  
бейнесінен табатын кәсіптік білім беру  стандартын құрудан көреді.  

Мемлекеттік білім беру стандарттарының қозғалысында кіріспе тәжірибе 
стандарттары бастапқы кәсіптік білім берудің жаңа мазмұнына өтудің негізгі қызметін 
атқаратынын көрсетеді, кәсіптік білім берудің сай деңгейіне қойылатын талаптарды жүзеге 
асыру және біріңғай білім беру кеңдігін қамтамсыз етеді, кәсіптік білім беру  сапасына 
кепілдік қызметін атқарады.  

Германияда кәсіптік білім беру екі заңды тұлға құзыреттілігінде: территориялық 
бірлестік тұлғасындағы (палата) және жер билік органдары (регионалды), (жер мәдениеті 
министрі тұлғасында) мемлекет. Өнеркәсіп – сауда палатасы кәсіптік білім берудің сапалы 
түрде жүруіне салыстырмалы бақылауды жүзеге асырады. Дегенмен, Федералды үкімет 
кәсіби білім беруді басқару құрылымында маңызды рөлді ойнайды. Дуалды форма 
рамкасында кәсіптік оқытуды түгелдей бақылау мүмкіндігіне ие болмай, мемлекет заңнама 
және қаржыландыру секілді тұтқаларды қолдануға ұмтылады.  Кәсіптік білім беру жүйесінің 
жалпы құрылымы жүйені бақылау және қаржыландыру жауапкершілігі федералды, жер 
(регионалды) және  муниципалдық деңгейлерінде – федералды үкіметте, жер үкіметінде, 
жұмыс беруші және кәсіби одақтарда жатуымен сәйкес кәсіптік білім беру туралы Заңмен 
анықталды [5]. 

Кәсіптік білім жүйесінде стандартты жасау үшін Білім және ғылым Фдералды 
министрлігі өз кезегінде  өнеркәсіптің әртүрлі саласының  мамандарынан жұмыс тобын 
(кәсіпорын иесі одағынан) құрайтын кәсіптік білім беру Федералды институтын 
қатыстырады.  Институт кәсіби жеке топтар бойынша оқу-бағдарламалық құжаттардың 
стандартты жинақтарын құрайды, оған кіреді:  

-кәсіп құрылымы туралы нұсқаулық; 
-жаңа және ескі кәсіптердің жүйелік каталогы және қысқаша  түсінігі; 
-кәсіпті сипаттау; 
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-сай кәсіпті қамсыздандыру тәртібі туралы қаулы мәтіні;  
-емтихандарды жүргізу механизмі [6]. 
Германияда кәсіптік білім беру стандарты келесідей құрамды бөліктерге ие: 
-кәсіптік білім беру стандартын нормативті қамтамасыз ету (кәсіптік білім беру 

туралы заңнама, директив беретін мекемелердің шешімі және т.б.); 
-мамандықтар мен кәсіптер номенклатурасы, бағдарламалы-әдістемелік  қамтамасыз 

ету, кәсіптік білім берудің ұлттық стандарты; 
-кәсіптік білім беру туралы құжаттарды жүргізуге кіріспе және келісу, зерттеме 

процедурасы; 
-кәсіптік білім беру сапасын бақылау жүйесі; 
-кәсіби білімді  сертификатына ие, адамдардың  экономикалық және қоғамдық 

мәртебесі. 
Германияда кәсіптік білім беру жекеленген болса да, бірақ ол бірыңғай 

стандартталған сызба бойынша жүргізіледі.  Кәсіптік білім беру туралы Заңында (қолөнер 
өндірісі аясына қосымша қолөнер мамандары туралы Ереже қолданылады.), кәсіптік білім  
беру статистикасы және жоспарлау сұрақтары реттелген кәсіптік білімге болысу туралы 
Заңында (1981), оқушы жастар үшін ерекше қорғау шаралары қарастырылған Жастар еңбегін 
қорғау туралы Заңында  қарастырылған бүкіл оқу материалының толық берілуі үшін 
кәсіпорын оқушы алдында жауапты [7]. 

Тізімге енгізілген мамандыққа байланысты Білім  және ғылым Федералды 
Министрлігі келісімімен салалық министрі өнерәсіптің  әрбір саласында бар, кәсіптік  
оқытуды ұйымдастыру туралы Ережені шығарады. Бұлар кәсіпорында оқу үшін міндетті 
құқықтық құжаттар болып табылады және  мамандықтың келесідей  атауларын анықтайды; 
оқу мерзімі; оқушы алда  игеретін білім және дағды; оқу типтік жоспары; емтихан талаптары. 
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коммуникативтік технологиялардың өте жоғарғы деңгейде қарқын алып дамудың 
жағдайында ашты. Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың 
біліктілігін ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру 
негізгі міндеттерінің біріне айналды [1]. Соның ішінде, атап айтсақ білім беру үрдісін 
ақпараттандыру дегеніміз – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта 
оқыту, жеке тұлғаны талабына сай деңгейлеп, бағыттап оқыту, ой өрісін өсіріп, өзіндік дүние 
танымын қалыптастырып, шығармашылық дамуына ықпал жасау арқылы, білім, білік 
дағдыларымен қаруландырып, өзін-өзі дамытуына, өз мүддесі мен қызығушылығын 
қанағаттандыруына, бойындағы қабілетіне сай білімін тереңдетуге толық мүмкіндік туғыза 
отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды 
айтамыз [2].  

Ақпараттық технологияны меңгерген педагогта интеллектуалдық, рухани азаматтық 
және басқа да көптеген адами келбеті қалыптасады. Ақпараттық технология құралдарын 
қолдау адамзаттың әр түрлі сферасында, соның ішінде білім беру саласында көптеген өзекті 
маңыздылыққа қол жеткізіп отырғаны белгілі. Ақпараттық-коммуникативтік технология 
ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 
модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс 
істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік 
материалдар коммуникативтік байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді 
жетілдіруді көздейді. Ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың келешек ұрпақтың 
жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол 
ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Компьютерлік оқыту бағдарламаларының қай-қайсы болмасын өз мазмұнынан 
грамматикалық жұмыс жүргізуді тыс қалдырмайды, белгілі бір грамматикалық құрылымның 
жұмыстарын қамтиды.  

Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 
1. Мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдау ( музыкалық немесе дикторлық 

дайындау, анимация бейнеклиптер, слайдшоу). 
2. Жүйенің басқару құрылымы – оқытушы өз ойын, көзқарасын, өз кезегіндегі 

материалдық ұсынылымын, әр түрлі аудиторияға бір ғана оқу мәлеметтерін ұсынуға 
мүмкіндік алды . 

3. Білімді бақылау арқылы нәтиже алу, бағалау. 
Ақпараттық-коммуникативтік технологиясының артықшылықтары: 
1. Оқушыларға оқылатын құбылыстар мен объектілер туралы толық және дәл 

ақпарат бере отырып, оқу сапасын арттырады;  
2. Оқытудың көркемділігі артады, яғни оқушыларға қиын да күрделі 

материалдарды көрнекі түрде түсіндіруге қол жеткізеді;  
3. Оқытудың тиімділігі жоғарылайды және оқыту материалын түсіндіру 

мүмкіндігін арттырады;  
4. Оқушылардың ғылыми - дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра 

отырып, олардың білімге құштарлығын, табиғи сұранысын қанағаттандырады;  
5. Мұғалімдерді техникалық жұмыстан босата отырып, үнемдеген уақытта 

олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды;  
6. Мұғалім мен оқушының жұмысын жеңілдетеді. 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында еліміздің білім беру жүйесінің 

басты міндеттерінің бірі – білім беру жүйесін ақпараттандыру, оқытудың жаңа 
инновациялық технологияларын енгізіп, бүкіл әлемдік коммуникация желісіне шығу 
қажеттігін атап көрсеткен [3]. 

Қазіргі кезде интерактивті үрдістері компьютерлік білімді тереңдетуге, оқытудың 
жаңа технологияларын, әдістерін және формаларын таңдауға толық мүмкіндіктер бар. 
Оқытудың интерактивті әдісін тиімді ұйымдастыру, студенттердің таным белсенділігін 
арттырып, ғылымға деген көзқарасын жоғары деңгейге көтереді. 
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Интерактив деген сөз ағылшын тілінен енген "өзара әрекет” жасау деген мағынаны 
білдіреді. Демек, интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым – қатынасқа негізделе 
отырып, "жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын” қазіргі білім беру жүйесінің ең озық, 
сапалы тәсілі. Интерактивті оқыту әдістері дәстүрлі оқыту әдістерінен оқу үрдісінде 
студенттердің өзінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, 
мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы жеке және кәсіптік қабілеттерін аша алуымен 
ерекшеленеді [4].  

Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл коллективтік, өзін - өзі толықтыратын, 
барлық қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген, оқу процесіне оқушының қатыспай 
қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру. Интерактивтік оқыту – бұл, ең 
алдымен, оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту 
болып табылады. Сабақтағы интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара әрекетке, 
қатысушының әрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін ұйымдастыру және 
сұқбаттасып қарым-қатынас жасауды дамытуды ұсынады. Интерактив бір көзқарастың 
немесе бір ғана сөйлеуішінің басым болуы жағдайын болдырмайды. 

Әр оқытушы сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа 
технологияларды пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, электрондық оқулық пен 
интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың қызығушылығы арта түсері 
анық. 

Интерактивті тақта - топтағы оқушылардың барлығын оқыту үшін құнды құрал. Жаңа 
материалды өте қызықты және қарқынды етіп түсіндіруге көмектесетін көзге көрінетін 
құнды құрал. Оның ақпаратты түрлі мультимедиялық ресурстар көмегі арқылы танысуға 
мүмкіндігі зор. Ол сызбаларды түсіндіруді жеңілдетіп, қиын мәселерді шешуге көмектесе 
алады. Оқытушылар өздерінің жаңа ойларын, идеяларын әсерлі, тартымды етіп көрсету үшін 
осы тақтаны қолданса мақсаттарына жетеді. Бұл тақтада оқытушылармен жаңа материалды 
бірігіп талдауға мүмкіндігі зор. Интерактивті тақта топтағы барлық оқушылардың басты 
назарына айналады. Ал егер де керекті материалдың барлығы алдын ала дайындалып, 
түсінуге оңай болса, сабақтың жақсы қарқынды өтуін қамтамасыз етеді. 

Интерактивті тақтамен жұмыс істеудің артықшылықтары: 
1. Бағдарлама бойынша барлық топ оқушыларына қолайлы; 
2. Берілген материалды әсерлі жеткізуге және оны топтағы оқушылары арасында 

талқылауға үлкен мүмкіндіктер туғызады;  
3. Web-сайттарды, басқа да құралдарды қолдана отырып, жаңа материалдарды 

түсіндіруге, меңгеруге қолайлы; 
4. Әр ұстаз өз бетінше топпен  жұмыстың жаңа түрлерін  ойлап таба алады; 
5. Оқушы алдына жаңа материалды жанды түрде көрсете отырып, танымдық 

қабілетін арттыруға мүмкіндік алады; 
6. Оқытушының, оқушының да шабытын, қызығушылығын арттырып, сабақты 

тартымды өткізуге ынталандырады. 
Қорыта айтқанда жаңа ақпараттық технологиялар – білім беру үрдісінде ақпараттарды 

даярлап, оны білім алушыға беру процесі. Бұл процесті іске асырудың негізгі дидактикалық 
оқыту құралы компьютер екені бәрімізге мәлім. Сондықтан кез – келген білім беру 
саласында мультимедиалық электрондық оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға 
пайдаланылады. Қазіргі заман талабына сай күнделікті сабақтарда компьютер, электрондық 
оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нәтижелерін беруде. Білім беру жүйесі 
электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, телеконференция, 
Online сабақтар арқылы іске асырылып жатыр. 
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XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный человек живёт в 

мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя в информационной культуре — 
он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, преподавателю 
необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, 
чтобы общаться на одном языке с обучающимися. 

Современное обучение невозможно представить без технологий мультимедиа, 
которая включает в себя совокупность компьютерных технологий, одновременно 
использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, 
анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение, то есть во всех 
известных сегодня формах.  

В современном образовании очень важными и актуальными становятся вопросы о 
методах, приемах, технологиях организации образовательной деятельности, направленных 
на применение мультимедиа. Методы и приёмы использования мультимедиа на занятиях – 
разные, но при их внедрении выполняется единственная задача: сделать урок интересным. 
Преимуществом таких занятий является повышение качества обучения за счет новизны 
деятельности.  

Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи 
преподавателю и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже 
самых простых графических средств является чрезвычайно эффективным 
средством. Мастерски сделанная презентация может привлечь внимание обучающихся и 
пробудить интерес к учебе.  

 Безусловно, лидером в области программного обеспечения для создания презентаций 
является программа PowerPoint. Создатели PowerPoint -  Боб Гаскинс и Деннис Остин – 
первоначально назвали программу Presenter. Первоначально, PowerPoint вышел для 
AppleMacintosh и лишь в 1987 году Microsoftкупили программу за 14 миллионов долларов. 
Именно становление PowerPoint частью Microsoft сделало программу наиболее 
распространенной в мире. Программа проста в использовании, предлагаются множества 
шаблонов и стилей, существует возможность вставлять медиафайлы – создать презентацию в 
подобной программе не составит большого труда. Многим пользователем PowerPointне 
нравится из-за своей навязчивости и банальности шаблонов. Но существуют множества 
других программ, среди которых программа Emaze. 

Пользователь Emaze может легко создавать сложные презентации с небольшим 
усилием. Целью этого программного обеспечения было освободить пользователей от 
необходимости тратить время на изучение и подготовку презентации, чтобы они потратили 
свое время на фактическое содержание презентации.  

Одной из альтернатив PowerPointявляется программа Customshow. Customshow - 
является программой для создания презентации и используется в основном для бизнеса и 
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компании с более чем 25 сотрудниками. С более чем 40 годами истории, компания была 
создана из дизайнерского агентства Graphics. Программное обеспечение позволяет клиентам 
и компаниям делать лучшие пользовательские фирменные презентации, которые выглядят 
лучше, чем типичная презентация PowerPoint. Это отличный инструмент для продаж. 

Программа привлекает пользователей возможностью создавать собственные и 
фирменные презентации. В программе есть: библиотека слайдов, аналитика, возможность 
проводить веб-встречи, подключение к группам продаж, возможность показа презентаций 
онлайн и оффлайн. Также просмотреть презентацию можно  с помощью различных 
устройств (к примеру, Ipad,), поработать с видео и загрузить PowerPointслайды, настроив их 
по собственным стандартам. 

Некой серединой между PowerPoint и Customshowявляется программа HaikuDeck. 
Это программное обеспечение  является шаблон-платформой, которая позволяет 

пользователям создавать элегантный вид презентации. Программное обеспечение 
поставляется более чем 35 шаблонами и более 35 млн. фотографий, которые могут быть 
использованы в шаблонах слайдов. Программа очень проста в использовании, но 
невозможна автономная работа и ручная настройка презентации. 

Более строгий аналог PowerPoint представляет собой программа  Clearside. Clearslide 
приобрели  SlideRocket несколько лет назад. Если необходимо повышение продаж компании, 
то для этого необходима программа  Clearslide, она может быть хорошим инструментом для 
этого. После того, как компания достигла оборота 50 миллионов долларов, она начала делать 
инвестиции в платформу программного обеспечения. Программа хороша возможностью 
загружать файлы из Keynote, PowerPoint, PDF, Excel и других форматов, как и  Customshow 
она удобно в работе с видео. В онлайне можно работать над проектами и обмениваться 
слайдами. Интерфейс Clearside является довольно сложным, поэтому программа не для 
ежедневного пользования. Также, в отличии от MotherShipи  HaikuDeck, программа не 
поможет создать хорошо оформленную презентацию. Данная программа, как Customshowи  
Kineticast, будет интересна маркетологам и организациям. 

 Kineticast – хороший инструмент для создания презентаций, который позволяет 
продавцам повысить количество продаж. Цель этой программы  в создании слайдов с 
проспектами. Это программа делает это настолько умело, что является маст-хэвом любого 
маркетолога.  

Если необходимо создание небанальной презентации со слайдами, а впечатляющего 
представления, то может помочь программа MotherShip. MotherShip альтернатива 
PowerPoint, они были рядом в течение многих лет. Опираясь на концепцию ZOOM и 
переходы к новым пространствам на слайде, благодаря этому переход к новому слайду не 
заметен. Prezi позволяет людям создавать лучший стиль в своих выступлениях. Prezi 
использует концепцию «Точечного пути» вместо слайдов, чтобы дать визуальную 
кинематографическую привлекательность своих выступлений. Только в одном месяце их 
оборот составил 50 миллионов долларов. Данная программа позволяет рассматривать 
презентацию   на нескольких устройствах одновременно. Имеет возможность поделиться с 
коллегами или  работать над презентацией в автономном режиме – презентация очень проста 
в использовании. 

Если презентация включает в себя множество документов разных форматов – 
SlideDog будет кстати. Известный как стартовая площадка для презентаций, SlideDog в 
основном принимает все документы, презентации, изображения или видео и помещает их в 
список воспроизведения, который можно перемещать.  Незаметные переходы, возможность 
демонстрировать презентацию на нескольких устройствах сразу, опрос в «прямом эфире» и 
наличии бесплатной версии  делают программу привлекательной в глазах пользователя. 
Недостаток лишь один – слишком мало шаблонов. 

Для пользователей IOS будут интересны программы Keynoteи Slide Bureau. 
Один из знаменосцев в пространстве для презентаций, Keynote предполагает 

возможность докладчикам создавать настраиваемые представления.  Презентация может 
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быть показана сразу на нескольких устройствах, ею можно будет обменяться с коллегами. 
Также программа привлекает возможностью создания анимации. Из недостатков лишь то, 
что программа может быть использован только для MAC (системы IOS). Также отсутствует 
библиотека файлов. 

Slide Bureau - интересное программное обеспечение. Он в основном используется для 
IPADов, но он позволяет людям создавать презентации, которые консервативнее 
традиционных файлов PowerPoint. Интерфейс сосредоточен на готовых шаблонах, но они 
разделены на категории, что позволяет сделать профессиональную презентацию, несмотря на 
простоту  в использовании. Как и SlideDog, программа может бытьиспользована только на  
Ipad. Из недостатков - затруднительное создание презентаций без шаблонов. 

1. Для пользователей из творческой среды  будут интересны программы 
Projeqt и PowToon. 
Projeqt- это программное обеспечение способно объединять вместе рассказы  и  Flickr 

фотографии, RSS-каналы, твиты, YouTube или Vimeo видео, и любые средства массовой 
информации, хранящиеся на  компьютере. Имеет возможность создавать профессиональные 
презентации без затруднений, но к сожалению, программе недостает вариаций компоновки.  

PowToon, вероятно, один из лидеров в создании презентаций анимационного 
пространства. PowToon позволяет потребителям создавать презентации и видеозаписи, 
анимированные, интересные и привлекательные. Это программное обеспечение-глоток 
свежего воздуха для тех, кто хочет создавать яркие презентации. Имеет возможность 
создавать анимированные презентации без затруднений, так как программа легка в 
использовании. 

На данный момент, создано очень много программного обеспечения для создания 
презентаций. В данной статье рассмотрена программа PowerPoint и её возможные аналоги: 
Emaze, CustomShow, HaikuDeck, Clearside, Kineticast, MotherShip, SlideDog,Prezi, Keynote, 
Slide Bureau, Projeqt и PowToon.Программы различны своим целевым направлениям, 
техническим возможностям и стоимости. HaikuDeck, Clearside и Kineticast будут интересны 
маркетологам; MotherShip, SlideDog и Prezi – студентам и преподавателям; Keynote и Slide 
Bureau – пользователем IOS, а Projeqt и PowToon – людям в творческой среде.  
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В XXI веке защита информации, недопущение попадания ее в чужие руки, сохранение 

конфиденциальности важны как никогда. Все чаще можно встретить закодированную 
передаваемую информацию. Цель кодирования – облегчить пересылку. Чтобы компьютер 
мог понять и обработать информацию, она должна быть переведена с языка, на котором 
написана, на так называемый двоичный язык. Он состоит из двух цифр: 0 и 1. Поэтому текст 
нужно перевести в двоичный код. После этого следует зашифровать его, чтобы он достался 
только законному получателю. Кодирование, расшифровка, шифрование, – это ведущие 
фигуры в обмене информации, которые повторяются ежедневно, ежечасно, ежеминутно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://www.customshow.com/best-powerpoint-alternatives-presentation-programs/
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миллионы раз в секунду. 
Криптография (тайнопись) - математическая наука о методах сохранения 

безопасности данных. 
Для криптографов термин «кодирование» имеет несколько другой смысл, чем для нас. 

Для них кодирование – это изменение текста путем замены одних слов другими, а 
шифрование – это замена отдельных символов или букв. 

Изобретение компьютера Colossus и расшифровка кода машины для защищенной 
связи «Энигма», которая была выбрана Германией для шифрования большей части своих 
военных донесений в годы Второй мировой войны, открыли путь к величайшей революции в 
сфере коммуникаций. 

В результате работы по взлому кода «Энигмы» появился первый в мире компьютер, 
что можно считать самым значительным событием в долгой и яркой истории военного 
криптоанализа. 

Гигантский шаг вперед произошел в значительной степени благодаря развитию 
систем шифрования, что обеспечило безопасную, эффективную и быструю связь по 
разветвленным сетям, представляющим собой компьютеры и их пользователей – то есть нас 
с вами.  

Двоичная система – основа технологической революции. Этот суперпростой код, 
содержащий только два символа 0 и 1, используется в цифровых устройствах из-за его 
способности представлять состояние электронных смех: единица означает, что в контуре 
есть ток, ноль – нет.  

Одна двоичная цифра 0 или 1 называется битом. 
Особый набор символов, состоящий из восьми битов, является байтом, обозначающий 

символ, будь то букву или цифру. Они же и лежат в основе обычных коммуникаций, 
называющихся ASCII-кодами («американская стандартная кодировочная таблица»). В свою 
очередь ASCII-коды позволяют пользователям вводить текст в компьютер. Когда мы 
печатаем символ, компьютер превращает этот его в байт. К примеру, если мы напечатаем 
букву «А», компьютер превратит ее в 0100 0001.Двоичные ASCII-коды существуют для 
символов, которые включают в себя строчные буквы(26), заглавные буквы(26), цифры(10), 
символы пунктуации(7), а также некоторых специальных символов. Так, для каждого 
символа есть свое десятичное число.  

Также в вычислениях используется еще один известный код. Шестнадцатеричная 
система - это система счисления, которая использует 16 особых символов, в отличие от 
системы с десятью цифрами (десятичной). Можно сказать, что шестнадцатеричная система 
является вторым языком компьютеров после двоичной системы. Байт – это комбинация двух 
шестнадцатеричных чисел.  Шестнадцать цифр шестнадцатеричной системы – это 
традиционные цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и еще шесть символов, выбранных по 
соглашению: A, B, C, D, E, F. Числа в шестнадцатеричной системе записываются следующим 
образом: 

• От 0 до 15: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 
• От 16 до 31: 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. 
• От 32 и дальше: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C… 
При быстром развитии вычислительной техники криптография не игнорировалась. 

Процесс шифрования с помощью компьютера почти не отличается от шифрования без 
компьютера, но есть три основных отличия. 

o Во-первых, компьютер можно запрограммировать для имитации работы 
обычной шифровальной машины, что избавляет от необходимости физически создавать 
такие устройства. 

o Во-вторых, компьютер работает только с двоичными числами и, 
следовательно, все шифрование будет происходить на этом уровне (даже если числовая 
информация потом снова будет переведена в текст). 

o В-третьих, компьютеры очень быстро работают с вычислениями и 
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расшифровывают сообщения. 
Первый шифр, предназначенный для того, чтобы воспользоваться потенциалом 

компьютером, был разработан в 1970-х гг. Например, «Люцифер», шифр который разделял 
текст на блоки по 64 бита и зашифровывал некоторые из них с помощью сложной 
подстановки, а затем группировал их снова в новый блок зашифрованных битов и повторял 
процесс. Для работы такой системы было необходимо, чтобы отправитель и получатель 
имели компьютеры с одной и той же программой шифрования, а также общий цифровой 
ключ. DES, 56-битная версия шифра «Люцифер», была разработана в 1976 
г.DES(DataEncryptionStandart – «стандарт шифрования данных») по-прежнему пользуется в 
наши дни, хотя и шифр был взломан в 1999 г. И заменен 128-битным AES 
(AdvancedEncryptionStandart) в 2002г. 

Без сомнения, такие алгоритмы шифрования сполна использовали вычислительную 
мощь компьютеров, но, как и их предшественники тысячелетней давности, компьютерные 
шрифты по-прежнему были уязвимы, поскольку несанкционированный получатель мог 
перехватить ключ и, зная алгоритм шифрования, расшифровать сообщение. Этот основной 
недостаток каждой «классической» криптографической системы известен как проблема 
распределения ключей.  
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XXI ғасыр техника мен технологияның қарыштап дамуына байланысты қазіргі 
мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады. Бұл ақпарат пен 
білімнің қатынас аймағы. Технологияның тез дамып, өзгеріп отыруына байланысты, адамзат 
білім деңгейін тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек.  

Қазіргі заманда электрондық оқулықтар өте үлкен сұранысқа ие және білім алушының 
да ақпаратты оқу кезінде қабылдау мүмкіншілігін жоғары. Сондықтан, компьютерлік жүйе 
сәулетінде  кездесетін құрылғылар мен олардың модельдерін осы тәсілде бейнелеп түсіндіру. 

Flash бағдарламасы арқылы визуализациялау мен модельдеуді оқыту процесі. Білім 
беру жүйесін жаңа технологиямен қамту – ғылым мен практика жетістіктері негізінде 
мамандарды даярлап, қалыптастыру, дамыту және кәсіби шыңдау бағытында білім беру үшін 
жағдайлар жасау. 

Болашақ мамандарды даярлау кезінде оқу құралдарының жетіспеушілік мәселесі 
барлық уақытта негізгі орын алады. Осы бағытта оқыту үрдісін ақпараттық технологиямен 
қамтамасыз ету жағдайларының өзгеруі оқулықтардың дамуының жаңа кезеңі электронды 
оқулықтардың пайда болуына, сондай-ақ,  электронды оқулықтардың әртүрлі бағдарламада 
көрсетілуі қамтамасыз етілді [3].   

Macrоmedia Flash бағдарламасын қолданылуы білім алушылар үшін инновациялық 
болып табылады. 

Электронды оқулықтар туралы жалпы түсінік, электронды оқулықтарға қойылатын 
жалпы талаптар, мультимедиалық оқыту жүйелерін әзірлеу және материалдарды беру 
қағидалары, электронды оқулықтарды жасаудың құралдары. 

 Macrоmedia Flash бағдарламасы арқылы визуализациялау нәтижесінде тек сапалы білім 
ғана емес, әр түрлі техникалық мәселелерді шешіге қолдануға болады [1]. 

Жобаның нәтижесін ЖОО-да Macrоmedia Flash оқытуда методикалық көмек ретінде 
қолдануға болады.  

Бөлімінде оқыту процесінде ақпараттық технологияларды қолдану мәні талқыланған. 
Және оқу процесінде жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігі қарастырылды.  

Электронды оқулықтар туралы жалпы түсініктер, электронды оқулықтарға қойылатын 
жалпы түсініктер, электронды оқулықтың құрылымдық ұйымы және жұмыс режимдері 
талдаудан өткізілген, электронды оқулықты жасау кезеңдері талқыланған. Электронды 
оқулықты құру барысында қолданылатын  Macromedia Flash программалық ортасында 
жобалау үрдісі сипатталған. Бағдарлама жасау кезіндегі қолданылған құралдар және құрылу 
сатылары қарастырылады [4].  

 «Macrоmedia Flash  технологиядан зертханалық жұмыстар» электронды әдістемелік 
оқулық құрылымы мен дайындау кезіндегі бағдарламалар мен технологиялық әдістер 
қарастырылады. 

 
Оқулықтың құрылымы туралы мәлімет 

Бұл электрондық оқулық Macromedia Flash 8 программасының қолдануымен жасалды.  
Электронды оқулықтың бастапқы беті төмендегіде көрсетілген 1 суретке сәйкес.    
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1. Электрондық оқулықтын бастапқы беті. 
Негізгі бетте оқу материалына байланысты бір бағанада жеті батырма және автор мен 

оқулық туралы екі батырма және оқулықтан шығу батырмасы орналасқан.  Негізінен оқулық 
түсіндіру, тапсырма және тестілеу программасынан тұрады. Әр батырманың атына 
байланысты 2 суретте көрсетілгендей керекті материалға өте аламыз. 

 
2.Оқулықтың негізгі беті 

Жоғарыда көрсетілген оқулықтың әрбі бөліміне сипаттама беріп түсіндіріп өтейін. 
Оқу бағдарламасы бөлімі. Бұл бөлімде «Macromedia Flash» пәні бойынша студенттерге 
арналған оқу бағдарламасы, яғни, оқу жоспары жөнінде мәлімет енгізілген.Бұл бөлімде 
«Macromedia Flash» пәнінің мақсаты мен міндеті, сондай-ақ, пәннің қай салаға 
бағытталғандығы жөнінде мәлімет пен осы пән курсы кезіндегі бағдарламалар енгізілген. 
Тестілеу бағдарламасына жалпы сипаттама [7]. 
 Тестілеу программасы 3 суретіне сәйкес ие: 

 

 
 
 

3.Тестілеу программасы  
 

Бұл терезеден біз тестілеудің кез келген нұсқасын таңдау мүмкіндігіне ие боламыз. 
Әдістемелік оқулықтың бұл бөлімінде он тест нұсқасы ұсынылған. Әрбір тест нұсқасы он 
бес сұрақтан тұрады. 

Тестілеу программасы бұл оқулық арқылы оқып отырған студенттің білімін тексеруге 
арналған. Тестілеу программасы сұрақты қою кезінде кез-келген сұрақты алып оны тексереді 
мұндай нөмірдегі тест болдыма, жоқпа. Болмаса ол сұрақты қояды.  Қолданушы тест 
бөлімінде жұмыс кезінде әрбір сұраққа жауап беруді талап етіледі, егер сұраққа жауап 
берілмесе келесі тест сұрағы терезесіне өте алмайды. 

Барлық тест сұрақтарына жауап берген соң, тестілеу программасы соңында несиелік 
жүйе негізінде әріптік жүйеде бағасын шығарады және қойылған сұрақпен дұрыс жауабын 
және де жауап берген вариантыңызды шығарады.  

1. Оқыту процесінде ақпараттық технологияларды қолданудың мәні тарауы. 
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Республикадағы білім жүйесінің модернизациясының басты жаңашылдығы – оқу процесінде 
ақпараттық жаңа технологияларды енгізу. Бұл жүйе оқытудың мүмкіндіктерін кеңейтеді, 
асинхронды (индивидуалды) оқыту формасына көшуді жеңілдетеді, ұлттық (мемлекеттің 
шекарасында) және халықаралық академиялық мобильдіктің дамуына жәрдемдеседі. Сондай-
ақ,  мемлекетіміздің жоғарғы білімін одан әрі дамытуға  және көптеген күрделі 
ұйымдастыру-әдістемелік мәселелерді шешуге, ең бастысы оқу процесінің дамуына әкеледі. 

2. Электрондық оқулықтар жөнінде жалпы мәліметтер. Электрондық оқыту басылымы 
жоғары орындалу деңгейімен және шығармашылы безендірілуімен, ақпараттық 
толықтығымен, әдістемелік аспаптардың сапасымен, көрнекілігімен, логикалығымен және 
бірізді мазмұндалуымен ерекшеленіп тұруы қажет.  Электрондық оқулық — стандарттың 
дидактикалық бірліктерімен және бағдарламасымен анықталатын мамандықтар мен 
бағыттардың мемлекеттік білім беру стандарттарының тәртібіне толық сәйкес келетін 
жоғары ғылыми және әдістемелік деңгейде жасалған негізгі электрондық оқыту басылымы 
[2]. 

3. Электронды оқулықтарды жасауда қолданылатын технологиялар. Электронды 
оқулық – жоғары дәрежедегі ғылыми және әдіскерлік дәрежеде шығарылған, мемлекеттік 
оқыту стандарты дисциплинасына мамандықтар мен бағыттар стандарттық әдістемелік 
бірліктер мен бағдарламаларға сай негізгі электронды басылым. Әрбір оқулық бір жағынан 
алғанда, белгілі бір дәрежеде автономиялық (өз бетінше, жекеше)  ал екінші жағынан алғанда 
ішкі құрылымы мен ақпараттық мазмұны мен стандартқа сай болуы керек, бір оқыту 
құрылымындағы жедел және тез бағдарламаларды байланыстыру мүмкіндігі (ақпаратты 
іздеу құрылымы, емтиханды құрылғы т.б., алыстан  басқару бір жылы шығарылған 
оқулықтарға негізделіп шығарылған. Қазіргі заманғы компьютер ақпараттың түрлі типтерін 
қолдануда үлкен мүмкіндіктерге ие. Оларға - мәтін, сызбалар, графика, анимация, видео 
бейнелер  мен дыбыс және музыкалық сүйемелдеулер жатады. Қайта өңдеудің 
технологиялық және психологиялық ерекшеліктерін есепке ала отырып ақпаратты ұсынудың 
түрлі типтерін тиімді пайдалану оқу барысының тиімділігін барынша арттыруға мүмкіндік 
береді [6].    

Қазіргі кезде компьютерлік оқыту жүйелерін жасаудың  барынша өңделген 
методологиясы бар. Олардың әрбіреуі қосымшаны әзірлеудің жалпы уақытынан пайызбен 
есептелетін белгілі бір уақыт мерзімімен шектеледі. 
Қойылған мәселелердің толық бағалануы: Бұл жұмыс  бойынша электронды-әдістемелік 
оқулықтың негізінде электронды оқыту жүйелерін әзірлеу тақырыбы қаралды. Қазіргі кезде 
білім беру барысына жаңа  ақпараттық технологиялардың құралдарын жаппай енгізу кезінде 
бағдарламалық құралдардың жетіспеушілігі айқын сезіледі.  
Бұл процестің тиімділігін күшейту үшін жаңа ақпараттық технологиялардың құралдарын 
қолдана отырып оқытудың жаңа амалдарын құру, жан-жақты дамыған көп мақсатты 
бағдарламаларды қамтамасыз ету аса қажет. Жаңа бағдарламалық-әдістемелік әзірлемелерді, 
іс жүзінде оқытудың әдістері мен түрлерін енгізуге дайын, дегенмен, қолданбалы 
қамтамасыз ету нарығының  тұрақсыздығы жаңа ақпараттық технологиялардың құралдардың  
бойындағы бай потенциалды пайдалануға мүмкіндік бермей отыр.  Сондықтан, студенттерді 
оқыту кезінде қолдануға болатын  компьютерлік оқыту құралын әзірлеу оқу процесінде 
технологиялық прогресті дамытуда өз үлесін қосады деп сенемін [5].   

Жұмыстың нәтижелерін нақты қолдану бойынша ұсыныстар мен шығыс мәліметтері: 
Жоба жұмысымызда келесі міндеттер тұрды: 

– студенттерге тиімді және қолжетімді оқыту құралын ұсыну, ол теориялық 
материалдардан, сұрақтар мен тәжірибелік тапсырмалардан ғана тұрмай, сонымен қатар 
оқытушылық, одан алды бақылау мен бағалау функцияларынан тұруы қажет болды; 

– компьютерлік жүзеге асырылуға ұсынылып отырған теориялық материалдардың осы 
іспеттес іске асыруға жарайтындығы мен оның тиімділік деңгейін анықтау мақсатында 
талдау жүргізу; 

–   Macromedia Flash, бағдарламаларының мүмкіншіліктері мен кемшіліктері; 
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–жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын енгізу процесін жалғастыру, 
жандандыру, ақпараттық тәртіпті интергралдауды жеделдету; 

– біздің университетімізге бұл пәнді оқыту барысында төменгі курстарда пайдалануға 
болатын және жүздеген студенттер пайдалана алатын толыққанды бағдарламалармен 
қамтамасыз ету;  

Алдыма қойылған мақсаттарға қол жеткізу мен міндеттерді орындау үшін мен келесі 
жұмыстарды атқардым: 

– біздің қоғамды компьютерлендіру барысы мен жоғары мектептерде білім беру 
процесінің қазіргі жағдайы қаралды; 

– қазіргі кездегі компьютерлік оқыту жүйесін білім беру барысында қолдану 
мақсаттарына қарай топтау жүргізілді; 

– оқыту процесінде жаңа ақпараттық технологиялардың  құралдарын тиімді 
қолданудың негізгі талаптары анықталды; 

– компьютерлік мультимедиалық оқыту жүйелерін құрудың әдістемесі зерттелді, бұл 
әдістеме кейін жеке компьютерлік қосымша құралды әзірлеу кезінде пайдаланылды; 

– психология мен дизайнның қазіргі заманғы теориялары бойынша ақпаратты беру 
қағидалары қаралды; 

– пән бойынша білім алып жүрген студенттерге ұсынылатын теориялық материалға 
талдау жүргізілді және компьютерлік оқулықта бірінші кезекте жүзеге асыру үшін материал 
таңдалды; 

– жаңа материалды меңгеру деңгейін анықтау үшін бақылау сұрақтарының жүйесі 
таңдалды; 

– оқылған материалды бекітуге және осы сияқты тапсырмаларды орындау кезінде алған 
дағдылары мен іскерліктерін жаттықтыруға арналған практикалық тапсырмалар жүйесі 
таңдалды; 

Жұмыстың практикалық құндылығы мынада: 
Біріншіден, компьютерлік оқыту жүйесін әзірлеуде мол тәжірибе жинадық, соның 

ішінде осы іспеттес жүйелерді әзірлеудің аспаптық құралдарын игердік; 
Екіншіден, университет оқыту барысында қолдануға болатын «Macromedia Flash» пәні 

бойынша жаңа электронды-әдістемелік оқулықты қолданушы өз керегіне жарата алады, мен 
үшін бұл басты нәтиже болмақ.  

Қазіргі уақытта, осындай оқулықтарды жасау өз алдына бөлек жеке эксперименттердің 
шегінен шыққан кезде, оларды оқыту процесіне енгізуде белсенді талпыныстар жасалып, бұл 
жолда айтарлықтай тәжірибе жиналып  қалған шақта «электрондық оқулық» деген терминнің 
өзін және оның тұжырымдамасын анықтау біршама айқындалып келе жатқандығы туралы 
айтуға әбден болады. 
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 Саймандар мен материалдар модельдерінің компьютерлік әлемі шығармашыл тұлғаға 
нақтылы заттар әлеміне қарағанда өзіндік қасиеттерін шығаруда шексіз мүмкіндіктерді 
ұсынады. Мұндай қасиеттерді бейнелеуде дербес компьютер (ДК) мен арнайыландырылған 
программалық кешендердің алатын орны зор.  
 Егер компьютер оқу әрекетінің құралы ретінде ғана пайдаланылса, онда ол 
"тұтынушы - ЭЕМ" схемасының аумағында болады. Компьютер оқу әрекетінің басқару 
функциясын атқарса, үйрету құралы ретінде қолдануды мойындағаны. Электрондық есептеу 
техникаларын қолдану оны компьютерді оқыту құралы ретінде пайдалану мүмкіндіктерімен 
байланыстырады, компьютер оқу қондырғысы және білім берудің мазмұнды объектісінің бірі 
ретінде қарастырылады. Бірінші бағыты компьютер оқыту құралы ретінде - әртүрлі 
қиындықтағы үйретуші программалар арқылы, әсіресе, автоматтандырылған үйретуші 
жүйелерде жүзеге асырылады. Компьютердің оқу процесінде қолданыла бастауы, мектепте 
оқыту практикасының міндеттеріне әлеуметтік жағдайды модельдеуші және т.б. мәселелерді 
алып келді.[1] 
 Сандық электроника – бұл қазіргі техниканың жедел дамушы саласы. Мысалы, Apple 
II компьютерді қарастырайық. Бұл жүйе микроЭЕМ өзінен басқа өзіне бейнемонитор мен 
жұмсақ дискідегі есте сақтау қондырғысы (ЕСҚ) қоса алады. Тиісті бағдарламалық 
қаматасыз ету жүйесі бар осындай жүйені үй жағдайында және мектептер мен кішігірім 
коммерциялық мекемелерде ұстауға болады. МикроЭЕМ әр түрлі функциялады орындауға 
ынғайлы. Үйде бұл жүйені электронды ойындар мен жанұялық бюджетті жоспарлауға 
пайдалануға болады. Мектепте ЭЕМ оқушылар (мысалы: сауатты жазу мен математикалық 
істерді зерделеу үшін) сияқты мұғалімдерге (оқушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін 
есепке алу үшін) пайдалана алады. Коммерциялық мекемелерде микроЭЕМ-мен төллеу, 
түгелдеу және пошталық ведомостволарды құрастыру мен жүргізүге болады. Басу 
қондырғысы мен тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуі болғанда микроЭЕМ өндеу жүйесін 
мәтіндік ақпаратқа айналдырады 
 Микропроцессор деп аталатын күрделі ИС микроЭЕМ негізі болып табылады. 
Олардан басқа микроЭЕМ-ға есте сақтау қондырғылары мен  ИС көптеген сандары кіреді. 
Микропроцессор мен жартылай өткізгішті есте сақтау қондырғылары бар микроЭЕМ жеке 
компьютерлер өндірісінде көтеріліс жасады. Мыңдаған доллар тұратын кішкентай ЭЕМ 
қазіргі кезде жүздеген доллар ғана тұрады. Қазіргі уақытта үлкен ЭЕМ сияқты кіші ЭЕМ-де 
ИС қораптарын сыйдырған сандық электронды сызбалар қолданылады. 
 Қалта микрокалькуляторы – барлығы пайдаланылатын сандық электрондық 
құрылғының басқа мысалы. Микрокалькулятор әр түрлі – 1-2 доллар тұратын қарапайым 
микрокалькулятордан инженерлер мен ғылыми қызметкерлер пайдаланатын күрделілері 
болады. Бұл баспа қондырғысы мен сәулелік қарындаш сияқты перифериялық 
қондырғылармен жабдықталған толықтай бағдарланған жүйе. 
 Онда міндетті түрде кернеу, ток немесе қарсылықты өлшейтін сандық әмбебап өлшеу 
аспабы болады. Сандық аспапты қазіргі заманғы сұйық кристаллды аз күшті үнемді 
индикатор қолданылған. Бұл аспап тұрақты ток пен кернеу бойынща екі процент 
нақтылықты қорек батарейкаларымен жарақталған, автоматты полярлық көрсеткіші бар, 
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кернеу тексеруде жоғары шығу кедергісі және ауырлық түсуден қорғанышы мен 
сипатталады. 
 Көптеген радишеберханалары мен зертханаларыңда жиі кездесетін басқа сандық 
аспап  - сиымдылықтын сандық өлшегіші. Ол 1 пФ-тан 199 900 мкФ-ке дейінгі диапазондағы 
сиыымдылықты өлшеу мүмкіндігін береді. Кернеу, тоқ немесе қарсылықты өлшеу үшін  
заманғы жиелікметрлер мен әмбебап аспаптарда сандықт электронды сызбалар кеңінен 
қолданылады.. 
 Сандық электронды схемалар автокөліктерде де бар. Бұл қозғалтқыш целиндрлерінде 
от алу сәтінде үлкен нақтылықмен  орналастырылған микропроцессор.  Аспаптық тақтада  
сандық тахометр шкаласы жанады. Сандық сағаттар мен сандық спидометр аспаптық тақтаға 
орналастырылған. Сандық сапаптар қозғалтқышқа жанармайдың дұрыс жеткізілуін реттейді 
және шығынын хабарлайды.  Сандық тақтада тұрақты түоде қызғылт  түсті сандар жанып 
тұрады. Сандық электронда схемаларды автокөліктік радиоқабылдағыштада қолдануға 
болады. Енді радиоқабылдағыштар мен теледидар сандық схемалар пайда болуда. 
 Алғашында сандық сызбалар тек қана ЭЕМ-де пайдаланған. Енді осы сызбалар 
өздерінің арзан бағалы және нақтылығына байланысты көптеген басқа да қондырғылар мен 
аспаптарда пайдаланылады. Сандық сызбалар барлық электронды аспаптарда 
болғандықттан, кез-келген жақсы оқыған маман олардың қалай жұмыс істейтіндігін біледі. 
 Сандық дабыл кернеудің екі айқын анықталған деңгейінің ауысуын ұсынады. Одан әрі 
сіз кездесетін сандық сызбалардың көпшілігі үшін осы деңгейлер 0 В (жер) шамасындағы 
кернеумен  және +3-тен +5 В-қа дейінгі кернеумен сипатталады. Көрсетілген деңгейлер ТТЛ-
схема кернеуінің деңгейлері деп аталады.  Себебі олар транзисторлы-транзисторлық логика 
(ТТЛ) сызбалары құрамына енетін  ИС негізіндегі сандық сызбаларында  пайдаланылады. 
Сандық ТТЛ  схемалары механикалық ажыратқышты пайдалана отырып қолмен алуға 
болады. 
 Механикалық ажыратқыштың кемшілігі болып табылады. Егер кернеудің ТӨМЕНГІ 
деңгеінен ЖОҒАРҒЫҒА ауысқанда дабыл түрін мұқият қараса, осы түрдің келесі 
ерекшеліктерін  байқауға болады.  Алдымен кернеудің ТӨМЕНГІ деңгейі дереу 
ЖОҒАРҒЫҒА ауысады,  ал содан кейін байланыс тұтқасының дірілімен ТӨМЕНГІГЕ дейін 
құлайды. Және тағы да кернеуның ЖОҒАРҒЫ деңгейіне көтеріледі. Бұлар өте аз уақыт 
жасалынса да, кейбір жылдам қызмет атқаатын саныдқ сызбалар бұл үдерісті  кернеіның  
ТӨМЕНГІ, ЖОҒАРҒЫ, тағы ТӨМЕНГІ және тағы ЖОҒАРҒЫ деңгейлерінің ауысуы деп 
қабылдайды. Шынында  ЖОҒАРЫ және ТӨМЕНГІ деңгейлерге сәкес кернеудің кейбір 
диапазондарының  бар екенін байқаймыз.  Кернеудің аралық анықталмаған саласындағы 
деңгейлі сигналдар сандық электронды схемалармен жұмыс кезінде көптеген 
қолайсыздықтар келтіреді, мұндай сигналдарды пайдаланбау керек.[2] 
 Осындай мәселелерді шешу үшін кейбір кезде механикалық ажыратқыштар арнайы 
дірілге қарсы қондырғылармен толықтырылады. Оның ішінде діріл  болдырмайтын және 
фиксатор деп аталатын арнайы қондырғысы пайдаланады.  
 Сандық дабылды алу үшін тиекті ажыратқышты пайдалануға болады.  Егер тиек 
басылса, кернеуының ЖОҒАРЫ деңгейі пайда болады, тиекті жиберген кезде осы деңгей 
ТӨМЕНГІГЕ ауысуы тиіс. Тиек басылғанда, шығыста +5 В (ЖОҒАРҒЫ деңгей) 
шамасындағы кернеу пайда болу керек. Бірақ, егер тиекті жіберсе, кернеу деңгеі шығыста  
анықталмаған болып табылады. Бұл жағдайда тізбекте шығыс пен қорек арасындағы үзік 
пайда болады.  Бұндай тізбек логикалық ажыратқыш сапасында қажетті деңгейде жұмыс 
істемейді. 
 Қалыпты жай-күйдегі тиекті ажыратқышты сандық күштерді тек қана ішінара арнайы 
электронды сызбамен генерациялау үшін пайдалануға болады. Енді тиекті ажыратқышты әр 
басқан сайын бір дірілдеткіш шығысында қысқа бір, оң күш қалыптасады. Шығыстағы 
күштің ұзақтығы тиек басылуының ұзақтығынан дербес  бір дірілдеткіш параметрлерімен 
анықталады.  
 Екі тізбекте фиксаторлы және бірдірілдеткіш – бұрында пайдаланылған. Олардың екуі 
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де мультидірілдеткіштер  (МД) сызасын көрсетеді. Фиксатор басқаша аталады: тигтер немесе 
битұрақты мультидірілдеткіш.  Бірдірілдеткіш монотұрақты мультидірілдеткіш деп  те 
атайды. МД-тің үшінші түрі де бар: азтұрақты мультидірілдеткіш, сондай-ақ оны бос 
тербеліс режимінде жұмыс істейтін мультидірілдеткіш деп те атайды. Көптеген сандық 
сызбаларда тактілік күштер генератор рөлін атқарады.  
 Азтұрақты, монотұрақты және битұрақты МД-ны дискретті бөлшектерден (жекелеген 
резисторлар, конденсаторлар мен транзисторлардан) жинауға боладын немесе дайын ИС-
ларды пайдаланамыз.Бұл сандық сызба ТТЛ денгейлі және қайталаудың төменгі жиілігімен 
(2-4Гц) 
 Кезекті күштер алу мүмкіндігін береді.  Тактілі күштер генераторы сызбасының орта 
бөлігі 555 түріндегі ИС жалпы мәндегі таймер болып табылады.  Естеріңізде болсың, сондай-
ақ сызбада екі резистор, конденсатор және корек көзі пайдалану қажет.  
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1932 жылы LEGO компаниясының негізі құрылды. Оның негізін қалаушысы- даттық 

Оле Кирк Кристиансен. Ағаш ұстасы бола тұра, ол ең алдымен үйге арналған бұйымдар 
өндірісі бойынша фирманың негізін қалады, кейіннен балаларға арналған ағаш шаршылар 
өндірісімен айналысты.  Фирма дат тіліндегі leg- ойнау және godt- жақсы сөздерін біріктіріп 
LEGO атауын алды. 1947 жылы Lego компаниясы пластикалық ойыншықтар шығара бастады 
және 1949 жылы әйгілі сыртылдағыш Lego кірпіштері пайда болды. Lego негізгі идеясы 
үйлесілімділік және модульдульділік болып табылады. Бірақ өзінің 65 жыл ғұмырында 
кірпіштер пішіні мен дизайн өзгертті, олар өзара үйлесімді. Қазіргі заманғы элементтер  40 
жыл бұрынғы элементтермен қосуға болады.  

Бүгінгі таңда Lego қызметі ойыншық өндірісінен әлде қайда кең тараған. Компания 
киім, фильм, ойындар құрастырып, соның ішінде работотехникалық сайыстар 
ұйымдастырады. Әлемде толығымен Lego текшелерінен құрастырылған, тақырыптық ойын-
сауық парктері - леголендтер, Lego мұражайы ашылды. Lego текшелерінен автомобиль 
моделдерін, ұшақтар, кеме және ғимараттар, сонымен қатар роботтар құрастыруға болады. 
Өткен ғасыр соңынан бастап Lego бүгінгі таңда білім беруде қолданылатын рбототехника 
үздігіне айналған арнайы робототехникалық конструкторлар шығара бастады. 

LEGO Education (ЛЕГО- білім беру шешімі)- LEGO Group дамытушы ойыншықтар 
өндіруші бөлімі, LEGO конструктор бұйымдарының негізінде кәсіби педогогикалық 
пайдалануға арналған дамтыушы жинақтар. Сонымен қатар арнайы білім беру әдістемесі 
жне бағдарламалық қамтамасыз етеді. Бөлімнің негізі 1980 жылы қаланды және штаб-пәтері 
Биллунди қаласында (Дания) орналасқан. LEGO Education компаниясының тарихы. 1960 
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жылдан бастап әртүрлі пәндерді оқыту үшін мектептерде LEGO  текшелері қолданыла 
бастады. 1980 жылы LEGO компаниясы бөлек білім беру өнімдерін дамыту демпартаментін 
ұйымдастыру туралы шешім қабылдады.1989 жылыдепартамент өзгертілді және LEGO Dacta 
атауын алды. Бүгінгі таңда LEGO компаниясының білім беру өнімдері LEGO Education 
брендімен шығарылады. LEGO Education өнімдерінің дәстүрлі LEGO 
конструторларынанөзгеше артықшылықтары: оларды пайдалану аумағы: бала бақшалар, 
мектептер және басқада кәсіби оқытушының білім беру үрдісіне қатысты басқада оқу 
мекемелері.  

LEGO Education WeDo конструктор - 7 жастан жоғары балалар үшін қарапайым 
робототехникалық модельдерді бағдарламалауға және құрастыруға арналған жиынтық. 
Нарыққа 2011 жылы енді. Қарапайым механизмдердің жұмыс принциптерін және 
робототехника негіздерін оқыту үшін қолданылады. LEGO текшелері және компьютер 
көмегімен гуманитарлық пәндерді оқытуға арналған жиынтық. Компания 2012 жылы 
көпшілік назарына ұсынды. Әдістеме негізінде оқушылар конструктор және арнайы редактор 
бөлшектерін қолдану арқылы өз тарихының бастауын, ортасын және соңын құра алады, осы 
арқылы өз әңгімесін айтуына және құрастыруына қол жеткізеді. Жинақ орта мектептерде 
физиканы тереңдетіп оқуға арналған. Жинақ құрамына кіретін бөлшектер арқылы оқушылар 
өз бетінше әртүрлі механизмдер құрады. 2011 жылы LEGO Education және NASA біріккен 
жобасын жүзеге асырды. Салмақсыздық жағдайында тәжірибе жүргізу үшін МКС бортына 
LEGO конструкторының 13 жинағы жіберілді, оның ішінде LEGO Mindstorms және 
«Технология және физика». Жоба барысында алынған материалдар негізінде сабақтар 
сериясы құрастырылды. 

Мектепке дейінгі білім беруге арналған өнімдер- LEGO Education Early Lerarning 1.5 
жастан жоғары балаларға арналған және «Баспана және отбасы», «Жануарлар», «Құрылыс», 
«Транспорт» тақырыптарға арналған.  

LEGO Mindstorms - стандартты LEGO бөлшектеріне электорнды бағдарламалау блок, 
электроқозғаушы және тетіктерін, бағдарламалауды қарапайым және балаларға түсінікті етіп 
дайындау идеясы. Роботтарды құруға арналған арнайы конструкторлар дайындау тек lego 
конструкорларды ғана жандандырмады, сонымен қатар толығымен компанияға жан бітірді. 
1991 жылдан бастап 11 жыл бойы компания шығынға ұшырап келді. Дәл робототехникалық 
бағыт компанияны осы жағдайдан алып шықты.  

LEGO Mindstorms робототехникалық конструктор алғаш рет 1998 жылы әлем назарына 
ұсынылды. 2006 жылы конструктордың екінші нұсқасы- NXT, және 2013 жылдың басында 
EV3 (Evolution 3) құрастырылды.  

Конструктор жүрегі ретінде микрокомпьютер, P-brick немесе Р-кірпіш ( Programmable 
brick-бағдарламаушы кірпіш ), қызмет атқарады. LEGO стандартты бөлшектері (арқалық, 
тегершік, ось, дөңгелек) конструктордың дамығанмен аз өзгеріске ұшырайды, өзгеріске көп 
жағдайда микрокомпьютер ұшырайды. Конструктордың алғашқы нұсқасына RCX 
микрокомпьютері, екіншісі- NXT, қазіргі заманғы нұсқасынң құрамына EV3 
микрокомпьютер еніп отыр.  

 

 
Сурет 1 – Солдан оңға қарай Lego микрокомпьютерлері: RCX (1998 ж.), NXT 

(2006ж.), EV3 (2013 ж.) 
Конструктордың дамуымен өндіруші кері үйлесімділік саясатын ұстанады, яғни ескі 
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нұсқалар бөлшектері жаңа конструктормен үйлесімді пайдаланылады. Мысалға NXT – 
нұсқасының тегершіктері EV3 нұсқасында пайдалануға болады. Конструкордың дамуы- бұл 
микрокомпьютер және бағдарламалау ортасының дамуы. Қазіргі заманғы EV3 блогінің 
маңызды артықшылығы: ол кең тараған Linux ОЖ еркін жұмыс жасайды. 

LEGO MINDSTORMS Education EV3- бұл LEGO Mindstorms робототехникалық 
конструкторлар сериясының үшінші буыны. Бұл жинақ LEGO компаниясы массачуси 
технологиялық институтымен (MIT, Massachusetts Institute of Technology) бірігіп 
дайындалды. Сіз көптеген тегершіктр және мотордан робот құрастыруыңызға болады немесе 
ара қашықтығын есептеуг, жарықтандыруын, температураны, ғылыми зерттеулер жүргізуге 
болады. Бірінші LEGO Mindstorms RCX 1998 жылы шығарылды, негізі ретінде Н8 
микробақылауыш қолданылды. Келесі буын 2006 жылы шығарылған LEGO MINDSTORMS 
Education NXT, ол бірінші жинақтың қызметін айтарлықтай кеңейтті, сонымен қатар оның 
ішінде National Instruments компаниясы LabView үшін негіз ретінде дайындалған ARM7 32 
bit CPU ROBOLAB жаңа микробақылауыш орнатылды.  

LEGO MINDSTORMS Education EV3 қолдаулы порттар саны артты, жаңа 
процессормен, жаға бағдарламалық қамтамасыз етілді, жаңа USB портпен, SD карта үшін 
слот және auto- ID қызметімен жақсартылды.  

Аuto - ID қызметі. Аuto- ID қызметі арқылы EV3 микрокомпьютер және 
MINDSTORMS Education EV3 бағдарламасы әрбі р портқа қандай құрылғы қосылғанын 
автоматты түрде анықтап отырады. Соның арқасында сіз мотор және сенсор жалғау кезінде 
қателіктерді лезде анықтауға мүмкіндікке ие боласыз.  

USB бойынша тізбекті жүйелік жалғау. Сіз төрт EV3 микрокомпьютерді USB порт 
арқылы байланыстыра аласыз. Аталмыш қызмет көмегімен бір мезетте 4 микрокомпьютерді 
бір тұтас ретінде алып, порт сандарының санын арттыра аласыз. Бұл расымен үлкен 
құрылымдарды құрастыруға мүмкіндік береді. 

Bluetooth және Wi-FI қолдау. Сіз Bluetooth арқылы жеті EV3 микробақылауышпен 
қосылуға мүмкіндігіңіз туады. Сонымен қатар Wi-Fі арқылы қосылуға мүмкіндік береді, Wi-
Fі кілтті USB портқа жалғастырамыз. Сонымен қатар iPhone және Android-пен қосылу 
мүмкін болды.  

LEGO MINDSTORMS Education EV3 екі нұсқада EDUCATION және HOME (Retail) 
шығарылады. 

Бағдарламалау қызметі. Роботты бағдарламалау компьютердегі арнайы 
бағдарламалар арқылы (LEGO Education software), сонымен қатар EV3 микробақылаушы 
көмегімен жүзеге асады. Компьютерде бағдарламалау ыңғайлырақ және түсінікті, себебі 
графикалық көрнекілік интерфейс бағдарламалар пайдаланылады. EV3 модуль бағдарламасы 
Лоббиде ашылады. Бағдарламалық ортаға ену үшін, құрастырылған жобаны ашу үшін 
«Жобаны ашу» пернесіне басыңыз. Жаға жобаны құру үшін «Жаңа жоба» пернесіне басуға 
болады.  



 

535 

 

 
Сурет 2 - Lab VIEW бағдарламалау ортасы 

Кесте 1 
1  Жоба сипаттары 
2  Жоба қосымшалары 
3  Бағдарламалар қосымшасы 
4  Жоба, бағдарлама енгізу 
5  Бағдарламалар/тәжірибелер тізімі: Бұл құрылғыны басқанда жобалар тізімі 

ашылады.Қазір ашық тұрған жобадағы барлық бағдарламалар есептелінген.  
6  Таңдау: Бағдарламаны өңдеу үшін, сіз осы режимде болуыңыз қажет. «Таңдау» 

басып, тышқан көмегі арқылы блок бағдарламасын өңдейміз 
7  Пікірлер 
8  Жобаны сақтау: Жобаны сақтай отырып, осы жобаға қатысты барлық 

бағдарламалар да сақталады.  
9  Болдырмау: Бағдарламалау ортасындағы соңғы әрекетті болдырмау. Қайта бару 
10  Өлшемін кішірейту, Өлшемін үлкейту 
11  Өлшемін болдырмау 
12  «Мазмұн редакторы» ашыңыз 
13  Блок түрі: Пиктограмма блок түрін көрсетеді 
14  Портты таңдау 
15  Қосылу үшін кіріс ұясы 
16  Тәртіп таңдауы: Тәртіп таңдау үшін тәртіптердің ашылатын мәзірін ашыңыз 
17  Кіретін параметрдің мәндері: Бұл жерде кіретін негізгілерді таңдауға немесе 

олардың мәнін көрсетуге болады  
18  Байланыстың шығу коннекторы 
19  Жүктеу, жүктеу және іске қосу және  таңдалынған мәнді іске қосу 
20  Қосымша «модуль туралы мәлімет» , Порттың ұсынысы, қол жетімді модульдер 
 
Жобаларда ұйымдастырылған файлдар. Мысалға,сіз робот ит құрастырдыңыз. Сіз 

«ит» жобасын құрасыз және бұл жоба аясында осы роботқа қатысты бірнеше 
бағдарламаларға, суреттерге және дыбыстық файлдарға ие боласыз. Егер гүл бойынша 
сұрыптаушы құрастырғыңыз келсе, осы бағдарламаларды пайдалана отырып сіз «Гүл 
бойынша сұрыптаушы» жоба құрасыз.  

Бағдарламалар. Сіз бағдарламаларды бағдарламалық блоктарды (экранның төменгі 
жағында орналасқан бағдарламалау палитрасы) бағдарламалау аймағына тасымалдау арқылы 
құра аласыз. Бағдарламалық блоктар бір біріне жақын орналасқан болса, болар автоматты 
түрде түйіседі. Бағдарламаларды іске қосу кезінде бағдарламалық блоктар олар экранда 
көрсетілген ретпен іске қосылады, солдан оңға қарай.  

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FProgrammingEnvironment.html#ProgrammingCanvasComment
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Бағдарламалық блоктар ретпен бір біріне жақын жерде орналасқан кезде, сіз оларды 

байланыстыра аласыз. Байланыстырғышты бірінші блоктан екінші блокқа тасымалдаңыз.  
 

 
Сурет 4 – Ажыратылған блоктар 

Әрекеттің ретімен бағдарламалық блоктардың өлшемін өзгерту. «Цикл» және 
«Егер... онда» блоктарының өлшемдерін өзгертуге болады. Басқа бағдарламалық блоктар 
еркін сыю үшін оларды үлкейтуге болады. Бұл бағдарламалық блоктарды өлшемін маркерді 
тасымалдау арқылы жүзеге асыру мүмкін. « Егер ... онда » блогі үшін әрбір шарт өлшемін 
тәуелсіз өзгертуге болады. 

 
 

Сурет 5 – Қайталау алгоритмді бағдарламалық блоктар 
 
Үзінділер арасында аралық қалдырып бағдарламалық блоктардан құралған ұзын 

бағдарламаларды ұсақ үзінділерге бөлген ыңғайлы. Бұл бағдарламаны түсіну үшін 
қарапайымдау. Егер бағдарламалық блоктарға қосуға арналған ажырату пернесіне басса 
аралық және реттілік дөңгелегі құрылады. Аралықты және реттілік дөңгелегін өшіру үшінде 
осы әрекетті қайталаймыз.  

 
 

  

Сурет 6 – Шартты бағдарламалық блоктар 
 
Параллельді реттілік. Сіз бірнеше тапсырма жинағын бір мезетте іске қоса аласыз. 

Мысалға, бағдарламалық блоктардың бір реттілігі роботтың алға жылжуын басқаруы 
мүмкін, ал келесі бағдарламалық блок роботтың жоғарындағы роботталған қолды басқара 

 
Сурет 3 – Бағдарламалау блоктары 
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аралады. 
Роботтар физика, информатика, математика сабақтарында және орта мектепте 

бағдарламалауда қолданылады. Сонымен қатар NXT роботы Кембридж зертханаларында 
пайдаланылады. Лего-роботтар MINDSTORMS робототехника бойынша жарыстарға 
қатысады. Ең ірі халықаралық жарыс: WRO (World Robot Olympiad), FIRST Robotics 
Competition. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер 
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2. Злаказов А.С., Горшков С.Г., Шевалдина С.Г. Уроки Лего-конструирования в 
школе[Электронный ресурс]: методическое пособие – 2-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. – 120 с.: ил.- (ИКТв работе учителя).  
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Әлеуметтік өзгерістер білім беру технологиясы мен әдістемесінің мақсаттарын, 
мазмұнын жаңартуды қажет етуде. Соның нәтижесінде педагогтарға жаңа  талаптар 
қойылуда. Олар тек оқытушының, тәрбиешінің функцияларын ғана емес, оқыту мен тәрбие 
берудің әдістерін зерттеушінің функциясында атқаруы тиіс.  

Бұл жұмысты ғылыми және ғылыми әдістемелік зерттеудің әдіснамасын меңгеріп, 
оны іс жүзінде пайдалана алатын педагог қана атқара алады.  

Жаппай педагогикалық ізденіс өткен ғасырдың 90 – жылдарында пайда болды. 
Педагог мамандығы шығармашылықпен тікелей байланысты. Педагог үнемі ең жақсы әдіс – 
тәсілдерді іздестіріп, әртүрлі әдістер мен құралдардың тиімділігін салыстырып отыруы тиіс. 
Қазіргі заман педагогтың зерттеушілік жұмысының мақсатқа сай және кәсіби деңгейде 
болуын қажет етіп отыр. [1] 

Оқушылардың психологиялық-педагогикалық мінездемелерімен жеке құжаттарымен, 
оқушылардың медикалық-педагогикалық тексерулерінің, педагогикалық кеңес мәжілісінің, 
әдістемелік кеңес хаттамаларымен танысу сынып журналдарымен есеп беру құжаттарын 
зерттеу зерттеушіге оқушылардың оқу – танымдық қызметінің даму деңгейімен ақыл – ой іс 
- әрекеттерінің ерекшеліктері, олардың жұмысқа жарамдылығы туралы пайдалы объективті 
мәлімет береді, оқушылардың жеке тұлғасының дамуының дәрежесі, деңгейімен 
құрылысындағы сандық және сапалық өзгерістерін көрсетеді. Педагогикалық құжаттарды 
зерттеу білім беру жүйесі қызметінің негізгі бағыттарының жағдайы мен даму 
теңденцияларын көрсетеді. Оқу жоспарлары, бағдарламалары, оқулықтар, оқу - әдістемелік 
оқу құралдары, мұғалімдердің сабақ жоспарлары, жалпы білім беретін 
мектептердің,лицейлердің, колледждердің оқу – тәрбие бағдарламалары мен жоспарлары, 
сынып журналдары, мұғалімдердің есеп беруі, тәрбиелеу мен дамытудың мазмұндық 
компонеттері тіркелетін басқа да құжаттар зерттеудің ең маңызды негіздері болып табылады. 
Мектеп іс- әрекетінің нәтижесіне баға беру үшін тесттердің, эмтихандардың, эсселердің, 
жобалардың, суреттердің ерекшелігін зерттеудің маңызы зор. Бұл зерттеушіге мектептің іс 
жүзіндегі іс- әрекетінің шынайылығын анықтауға, себеп салдардық байланыстарды, оқушы 
жеке тұлғасының дамуына әсер ететін факторларды айқындауға мүмкіндік береді. 

http://education.lego.com/
mailto:aijuka-.94@mail.ru


 

538 

 

Мәліметтермен зерттеудің басқа да әдістері парадигмалық түсініктер мен зерттеудің 
концептуалды сорабын құрастырудың әдістемелік ерекшеліктері жүйесінде талдау жасалуы 
тиіс алғашқы эмперикалық ақпаратты алуға бағытталған. Зерттеу – белгілі бір мәселені 
шешудің ақыл – ой, концептуалды жекелік және практикалық процесі. Алайда бұл мәселені 
тек эмпирикалық деңгей әдістерін қолдана отырып шешу мүмкін емес. Зерттеуші нақты 
ғылыми деректерден олардын теориялық қорытындыларына көшуі қажет. Сонда ғана оларды 
негіз деп санап, зерттеу мәселесінің теориясын құрсатырудағы дәлел ретінде педагогикалық 
ғылымға еңгізуге болады.[2] 

Мұғалім зерттеу арқылы түскен материалдарды талдап, қорытындысын үнемі 
дәптерге жазып, оқушылардың ынтасы мен таным қабілетін дамыту жолдарын іздестіріп, өз 
жұмысындағы жетістіктер мен кемшіліктерді көріп, оларды  жоюдың тиімді жолдарын табу 
үшін педагогикалық әдебиеттермен танысады.Мұғалім өз мектебіндегі немесе көршілес 
мектептердегі тәжірибелі мұғалімдердің тәрбие жұмыстарымен танысып, сабақтарына 
қатысып, олардың оқыту мен тәрбие әдістерін өзінің әдістерімен салыстырып, тиісті 
қорытындылар жасап, зерттеу жұмысының құжаттарын, атап айтсақ, сабақ жоспары, 
күнтізбелік – тақырыптық жоспар, оқушылардың жазба жұмыстары, дәптерлері, 
оқушылардың баяндамаларын жинақтайды.[3] 

Педагогтың жұмысын жеңілдету үшін, мұғалім педагогикалық құжаттарға аз уақыт 
жұмсау үшін «Ғылыми-әдістемелік өнімдер» мәліметтер қорын құруды ұсынғымыз келеді. 

Мәліметтер қоры дегеніміз не,және оны құрудың әдістері мен негізгі 
артықшылықтарына тоқталатын болсақ. 

Мәліметтер қоры- бұл алдымен кестелер жиынтығы, мәліметтер қорына процедуралар 
және басқа объектілер қатары кіреді. 

Мәліметтер қоры- қоғамның қандай да бір саласындағы немесе оның бөліміндегі 
нақты объектілер туралы мәліметтер жиынтығы. 

Мәліметтер қоры- қарастырылатын заттың объектілері жағдайлары мен арақатынасын 
көрсететін атауы бар мәліметтер жиынтығы. 

Мәліметтер қоры жүйесі (database system)- белгілі бір пәндік сала туралы арнайы 
ұйымдастырылған ақпаратты сақтауға арналған компьютерлік жүйе. 

Жүйе қолданушыларының көптеген әрекеттерді орындауға мүмкіндігі бар. Мысалы: 
• Мәліметтер қорына жаңа бос файлдарды қосу 
• Бар файлдарға жаңа мәліметтерді қосу 
• Мәліметтерді іздеу 
• Мәліметтерді өзгерту 
• Мәліметтерді жою 
• Мәліметтер қорында бар файлдарды жою 
Мәліметтер қорында МҚ файлдар кесте, жолдар жазба (record), бағандар өріс(field) 

болып анықталады. Кесте және мәліметтермен орындалатын амалдар арнайы SQL 
операторлары арқылы орындалады. 

Мәліметтер қорын бірнеше әдістермен құруға болады: 
1. Программалау алгоритмдік тілдері-Бейсик, Паскаль. 
2. Программалау ортасы көмегімен- Visual Basic, Delphi. 
3. Мәліметтер қорын басқару жүйесі деп аталатын арнайы программалық жабдық 

көмегімен – Access, FoxPro. 
Қағаз түрінде сақталатын ақпаратқа қарағанда МҚ-ын қолданудын негізгі 

артықшылықтары: 
• Жинақтылығы 
• Жылдамдығы және өте аз күш жұмсау 
• Ақпараттың дәлдігі 
• Мәліметтер қорын орталықтан басқару (негізгісі) 
Мәліметтер қорын құратын және оларға сұранысты өңдеу жүйесі- мәліметтер қорын 

басқару жүйесі (МҚБЖ) деп аталады. МҚБЖ-ның негізгі қызметі-МҚ қолданушысына 
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аппараттық қамсыздандыру деңгейіне кіріспей-ақ мәліметтер қорымен жұмыс жасауға 
мүмкіндік береді. 

Жалпы МҚБЖ «Клиент Сервер» архитектурасымен жұмыс істейтін ақпараттық 
жүйелерді құруды қамтамасыз етеді. Мысалы: Oracle, Microsoft SQL SERVER, INTERBASE. 

МҚБЖ-ның тілдік құрылғыларының құрамына мыналар жатады: 
1.Мәліметтерді сипаттау тілі-мәліметтердің логикалық құрылымын сипаттауға 

арналған. 
2.Мәліметтерді игеру тілі-мәліметтерді енгізу,таңдау,модификациялау операцияларын 

орындайды. 
3.SQL-құрылымды программалау сұраулар тілі, мәліметтер құрылымын басқаруға, 

игеруге және қашықтықтағы мәліметтер қорына енуге арналған стандартты құрылғы. 
4.Үлгі бойынша сұранымдар тілі QBE (Query By Example)  мәліметтер қорында 

визуальды сұрауларды құруға арналған. 
Қазіргі МҚБЖ-нің атқаратын негізгі қызметтері: 
1.Мәліметтерді сақтау,алу және жаңарту; 
2.Ақырғы қолданушыларға жүйелік каталогты жеткізу (аты, өрістердің типі және 

өлшемі, байланыс атаулары, шектеулер); 
3.Мәліметтердің бүтіндігін және қарама-қайшы келмеуін басқару; 
4.Мәліметтердің тәуелсіздігін қолдау; 
5.Транзакцияны қолдау (қолданушының мәліметтер қорын қолдануға және өзгертуге 

арналған әрекеттер жиыны); 
6.МҚ-ын қалпына келтіру; 
7.МҚ-ын қолдануды басқару; 
8.Мәлімет алмасуды қолдау (коммуникациялық бағдарламалық жабдықтардың 

интеграциясы); 
9.Қосымша қызметтер (экспорттау импорттау утилиттері); 
Кез келген қорда өзіндік мәліметтермен қатар оның құрылуы туралы ақпарат болады. 

Қарапайым жағдайда құрылым ақпарат типін және ол үшін жадының талап етілетін көлемін 
көрсетеді. Құрылым жайлы мағлұматтар мәліметтер қорын басқару жүйесін ішкі 
тасымалдаушыларға мәліметтердің талап етілетін орнын оңай есептеуге мүмкіндік береді. 

Программалық қамтамасыз ету – Linux, Apache, MySQL, PHP. Жүйені кез келген 
ЖОО есеп беру формаларының ерекшеліктерін жүктеуден соң практикалық қызметте 
қолдануға болады. ЖОО қызметкерлерінің ғылыми мақалалары оның қызметінің маңызды 
сипаттамасы болып табылады. Қызметкерлердің жыл сайынғы жазған мақалаларының саны 
жүздеген болып жатады. 

Каталогпен жұмыс Интернетке шығуға мүмкіндігі бар кез келген терминалдан web-
интерфейс (IE 6.0 және жоғары) арқылы жүзеге асырылады.   

• Клиент-серверлік жүйелер желіге түсірілетін жүкті айтарлықтай төмендетеді, 
себебі клиент деректермен бірге машинада болатын ДБ сервері−арнайыландырылған делдал 
арқылы деректерді қолданады. ДБ серверлері салыстырмалы түрде күрделі бағдарламаларды 
білдіреді. Оларға  Microsoft SQL Server, Sybase SQL Server, Oracle, DB2, InterBase және т.б. 
жатады. Клиент-серверлі ДББЖ жүздеген және мыңдаған клиенттік орындарға дейін 
көбейеді. Әзірленіп жатқан жүйе кафедра үшін жасалатындықтан, ұндай көбеюдің қажеті 
жоқ және өте күрделі клиент−серверлді әзірлеудің қажеті жоқ.  

• Бағдарламалардың берілетін кешені PHP, Perl қолдайтын Apache толыққанды 
веб-сервері мен MySQL серверін MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP  басқаруымен жұмыс 
істейтін машинада іске қосуға мүмкіндік береді. Ережеге сай, орнату кезінде ешқандай 
баптаудың қажеті жоқ, кешенді тіпті дайындалмаған пайдаланушылар да қолдануына 
болады. Сонымен қатар, оны веб−программалау тілін үйрену үшін ғана емес,  PHP және Perl 
тілдерінде жазылған MySQL деректер базасын пайдаланатын интерактивті сайттар, 
бағдарламаларды жасау үшін де қолдануға болады.  

• Кешеннің аналогтардан негізгі ерекшеліктері. 
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• 1. Модульділігі мен кеңеюшілігі. Бөлек компоненттердің көп мегабайтты 
дистрибутивтерін ала берудің қажеті жоқ. Apache+PHP+Perl+MySQL кешенінің базалық 
версиясының мөлшері 1.9Мб шамасында болады және ол толығымен функционалды болып 
келеді. Қажет жағдайда Сіз ізңрлеушілер сайтынан әр түрлі модульдері бар Perl 
интерпретаторына ие болатын қосымша кешендерді, PHP мүмкіндіктерін кеңейтетін және 
мұрағатпен, графикамен, MySQL ерекшеленетін деректер базаларымен және т.б. жұмысты 
қамтамасыз ететін кітапханаларды алуыңызға болады.  

• 2. Кешен құрауыштары жұмыс үшін кескінделген болады. Әрине, жұмысты 
оңтайландыру үшін және қосымша мүмкіншіліктердің қосылуы үшін кескіндеу файлдарын 
дұрыстау қает, бірақ базалық мүмкіндіктер орнатудан кейін бірден қол жетімді болады! 
Пакет құрамына пакеттің басқа директорияға «көшуі» кезінде конфигурациялау 
процедурасын айтарлықтай қысқартады.  

Кешеннің құрамына кіретін бағдарламаларды әр түрлі әзірлеушілер дайындаған; 
Олардың ерекшеліктері осы өнімдердің бірге функционалдауын күрделендіруі мүмкін. 
Бірдей бағдарламаның әр түрлі версияларының принципиалды ерекшеліктері де болуы 
мүмкін, бұл көбінесе орнату мен баптауды күрделендіреді. Берілген пакеттің құрамдас 
бөліктері кешен құрамында толыққанды жұмыс істеу үшін кескінделіп, тесттен өткен 
болатын.  
4. PHP Apache веб-серверінің модулі ретінде жұмыс істейді, бұл пайдаланушылардың 
авторлану бағдарламаларын кейінге қалдыруға мүмкіндік береді және қосымша 
мүмкіндіктер қатарына жол ашады. Басқа әзірлеушілер PHP интерпретатормен CGI-
бағдарламамен секілді жұмыс істеуге ұсынылатындығын атап кету қажет. Біздің пакет 
осындай мүмкіндік береді, алайда UNIX платформасында жақсы таралған Apache модулі 
секілді функцияналдану режимі штатты режим болып табылады. 

Базалық кешен құрамы:  
1. Apache: дайындалатын файлдар, дистрибутивті және бейімделген конфигурациялық 

файлдар.  
2. PHP: дайындалатын файлдар, Apache веб-сервері үшін модуль, дистрибутивті және 

бейімделген конфигурациялық файл, GD кітапханасы - қазіргі таңда GIF форматын 
қолдаусыз.  

3. MySQL дайындалатын файлдар, орыс және ағылшын тілдерінде қателер туралы 
хабарлар файлдары, mysql деректер базасы.  

4. MySQL деректер базасын басқару панелі - phpMyAdmin, сонымен қатар MySQL 
жаңа пайдаланушысын қосуды қысқартатын скрипт.  

5. Perl: дайындалатын файлдар, модульдер болмайды.  
6. Хаттарды жібермейтін, бірақ оларды /tmp/! sendmail. txt файлына жазатын sendmail 

(/usr/sbin/sendmail) үшін ретке келтіру «бітеуіші».  
7. Виртуалды хосттарды автоматты түрде іздеу және hosts желілік файлын, сонымен 

қатар Apache конфигурациясын жаңартудың жүйесі. Соның арқасында жаңа виртуалды 
хостты қосу (немесе үшінші деңгей домені) /home (ұқсастығы бойынша бұрыннан бар 
хосттарды қарау қажет) каталогты қарапайым жасау мен кешенді қайта жүктеу болып 
табылады. Барлық өзгерістер конфигурациялық және жүйелік файлдарға автоматты түрде 
енгізіледі, алайда сіз бұл процессті хост шаблондары механизмінің көмегімен басқара 
аласыз.  

MS SQL Server құрамына командалық жолдың утилиталары мен басқарудың 20 
графикалық құралдары кіреді. Сонымен қатар, MS SQL Server құрамында Web-assistant 
болады, ол – базалардан алынған деректердің Web-парақшаларында жазбаларды дайындау 
үшін шебер бағдарлама, MS Mail электронды поштамен интеграциясын қамтамасыз ететін  
SQL Mail – утилита болады, және тарату транзакцияларын жүргізу үшін MS Exchange, MS 
Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) және кейбір басқа да құралдар. SQL Server, MS 
DTC және SQL Executive оперативті жүйе қызметтері ретінде жұмыс істейді. Осы құрамдас 
бөліктердің үйлестірілген жұмысы үш деңгейлі SQL - DMF (Distributed Management Frame-
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work) архитектурасының көмегімен қол жеткізіледі.  
PHP құрамында оның көмегімен деректер базасын жасап, жөндеуге, сонымен қатар 

SQL-сұрау салуға болатын утилиталар болады.  
Әзірлеу сатылары мен кезеңдері: 
• Міндеттің қойылуы;  
• Пәндік облысты талдау;  
• Шешу әдісін таңдау;  
• Құрылымын әзірлеу;  
• Дизайнды әзірлеу;  
• Кодтау;  
• Тестілеу;  
• Қолданушының құжаттамасын құру.  
• PHP тілі 
• PHP – бұл динамикалық web-парақшаларды жылдам құруға арналған тіл. Тіл 

синтаксисі С, Java және Perl ұқсайды, алайда тек өзіне ғана қатысты ерекшеліктерге ие 
болады. Ресми құжаттамада PHP server-side HTML-embedded scripting language (HTML −ға 
енгізілетін серверде өңделетін скриптті тіл) ретінде анықталады. Осы анықтамадан екі негізгі 
ерекшелікті көрсетіп кету қажет: 

• 1. PHP кодын өңдеу JavaScript секілді клиент браузерінде емес, серверде 
жүргізіледі. 

• 2. PHP коды HTML парақшаның денесіне тікелей ендірілуі мүмкін, бұл Perl−
дан ерекшелейді. 

• MySQL кішкентай және орта қосымшалар үшін шешім болып табылады. Ол 
WAMP, AppServ, LAMP серверлерінің құрамына және Денвер, XAMPP серверлерінің 
портативті құрылымдарына кіреді. Әдетте MySQL локальды және өшірілген клиенттер 
өтініш беретін сервер ретінде пайдаланылады, алайда дистрибутивке MySQL −ті автономды 
бағдарламаларға қосуға мүмкіндік беретін ішкі сервер кітапханасы кіреді. 

         Қорытындылай келе, болашақ ертеңгі жастардың қолында, ал жастардың білімді 
болуына педагогтардың ықпалы өте зор. Мұғалім педагогикалық «Ғылыми-әдістемелік 
өнімдер» мәліметтер қорын қолдану арқылы  өзінің ісқағаздармен жұмысын тиімді 
ұйымдастыра алады.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А. Ғылыми зерттеулердің негіздері.  
оқу-әдістемелік құрал Алматы 2005ж. (5-15 бет). 

2. Қасқабаева Ф. Ғылыми жұмыстарды жазуға жаднама. Қазақстан тарихы. -2007. - 
№ 2 

3. Өмірова С. Педагогикалық зерттеулер тақырыбы. - Қазақстан мектебі. 2009. -№12. 
(61-64 бет). 

4. http://opk.kazmkpu.kz/images/faculty/phiziko-
matematika/Issabayeva_Sulu_Nagashybayevna/1.pdf. 

 
 

ӘОЖ 004.415.53 
XCODE – MAC OSХ-ТЕ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ҚҰРУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 

ПАКЕТІ 
 

Альжанов Ильяс Айтуганович 
ilyas_alzhanov@mail.ru 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 1-ші курс магистранты 
Астана, Казахстан 

Ғылыми жетекшісі – А.М.Мубараков 

http://ru.wikipedia.org/wiki/WAMP
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AppServ&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/LAMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XAMPP


 

542 

 

 
Objective-C бағдарламалау тілінде қосымшаларды құруға арналған, OS X үшін 

қосымша құру, сонымен қатар iOS платформасында мобильдік қосымшалар құру сұрақтары 
қарастырылады. Бағдарлама құру үшін кем дегенде екі нәрсе қажет: бағдарламалық код 
редакторы және компилятор. Редактордың көмегімен біз Objective-C бағдарламалау тілінде 
нұсқағыш жазамыз, олардан қосымша дайын құралады. Компилятор осы нұсқағыштарды 
компьютердің орталық процессоріне түсінікті машиналық кодқа айналдырады. Және 
соңында, біз бағдарламаны орындауға жіберген кезде, машиналық код процессорға 
орындалуға жіберіледі. Егер сіз Мас үшін бағдарлама жазбақ болсаңыз, сіз екі құрылғыны 
жиі қолданасыз, олар бағдарламалаушылар үшін Apple компаниясымен тегін берілетін - 
Xcode және InterfaceBuilder. Xcode өзіне компилятор мен код редакторының 
мүмкіншіліктерін біріктіреді, оның көмегімен сіз қосымшаны Objective-C бағдарламалау 
тілінде құрып, редакторлеп және компиляция жасай аласыз. InterfaceBuilder болашақ 
қосымшаның қолданушы интерфейсін визуалды түрде құруға көмектеседі. Екі құралды - 
Xcode және InterfaceBuilder бірге қолдана отырып, сіз өзіңіздің болашақ қосымшаңыздың 
қолданушы интерфейсін құрай аласыз, және оларға қажет функционалдылықты бере аласыз, 
Objective-C тілінде әр түрлі алгоритмдерді орындай отырып [1]. 

Xcode – Apple-мен құрастырылған, Mac OS X және iPhone OS-та қосымша құруға 
арналған құралдар пакеті. 

Xcode Cocoa фреймворкімен тығыз интегралданған. Қолдануда өнімді және 
қарапайым орта құрылады. Оны Apple Mac OS X-тің өзін құруда да қолданады. Бұл құралдар 
жиыны өзіне мыналарды қосады: 

• Xcode IDE (кодтау, қосымша құру және оны тексеру үшін) 
• InterfaceBuilder (қолданушылық интерфейс құру үшін) 
• Әрекеттерді анализдеу мен өнімділік құралдары 
• Он шақты қосымша құралдар [2]. 
 
Әрбір құралға жеке тоқталайық, 1-суретте Xcode IDE берілген. 

 
 

1-сурет. Xcode IDE. 
 

Xcode IDE бізге керектің бәрін береді: профессионалды редакторлерден бастап, авто 
тоқтатылу функциясы және Сосоа редакторы бар, компиляторларды open-source баптауына 
дейін. Xcode IDE жаңадан құрылған, ол сіздің Сосоа барлық мүмкіндіктерін пайдалануға 
және Apple жаңа технологияларын қолдана алуыңызға мүмкіндік береді. 
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Xcode құрастырушы құраудың өзіне бағытталған. Өзіңіздің қосымшаңызды құру үшін 
жай ғана жасыл пернеге басыңыз Build and Go. Егер сіздің кодыңызда қандай да бір қате 
табылған болса, онда сізге хабарлама көпіршік түрінде беріледі. Сіздің жобаңыз 
құрылғаннан кейін редактор терезесінде тексеру панелі пайда болады, тышқанның көмегімен 
айнымалы мәндерін көре аласыз. Егер сіз iPhone, Xcode үшін қосымша құрған болсаңыз, 
онда оны автоматты түрде құрылғыға орнатады (2-сурет). 

 

 
2-сурет. InterfaceBuilder 

 
InterfaceBuilder қолданушылық интерфейсті құруды оңайлатады (UI). Оның көмегімен 

код жазбай ақ терезелерден қабат, әртүрлі батырмалар, жылжытқыштар және басқа да 
басқару элементтерін оңай құруға болады. Содан кейін барып сіз бұл UI прототипін шынайы 
қосымшада тексере аласыз, оған жаңа мүмкіндіктерді қоса отырып. Xcode InterfaceBuilder 
пен жұмысты шынайы уақыт режимінде жүргізеді, сондықтан сіз 3-суретте Xcode сіз жазған 
InterfaceBuilder графикалық интерфейсін көріп тұрсыз. 

 
 

3-сурет. Графикалық интерфейс 
 

Сіз қолданушылық интерфейстерді оңай құрай аласыз, себебі Сосоа Model-View-
Controller (MVC) шаблонын қолдана отырып құралған. Шын мәнінде, UI Сосоаның архивті 
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обьектісі болып табылады, олар кодтарды генерациялануын талап етпейді. Интерфейстегі 
қолданушының (UI) өзгеруі қайта компиляциялауды талап етпейді, ал кодтағы өзгертулер UI 
да қайта компиляциялауды талап етпейді. 

Mac және iPhone қосымшаларының үлкен әлемі қолданушыға үлкен тәжірибе береді, 
ол өзіндік бағдарлама құрған кезде қажет болады. Қосымша өзінде сырбаз қолданушылық 
интерфейс және тиімді өнімділікті құрау керек. DeveloperTools өзіне күшті оңтайландыру 
және анализдеу құралдарын құрайды (Instruments and Shark), олар сіздің Mac және iPhone 
қосымшаларында «проблемалық салаларды» табуға көмектеседі. 

Сосоа үлкен бөлігі Objective-C да орындалады. Objective-C – бұл Apple 
корпорациясының С тілі негізінде және Smalltalk парадигмасында құрылған 
компиляцияланатын объектілі бағытталған бағдарламалау тілі. Objective-C қосылған 
қосымшасы интерфейсті жүктей алады (InterfaceBuilder автоматты түрде nib файлын 
құрайды), сіздің қосымшаңыздың Сосоа обьектісінің интерфейсіне қосыла алады, содан 
кейін барып UI құруды орындайды. Қайта компиляциялау қажеттілігі жоқ. Себебі, Objective-
C С тілінің кеңейтілген түрі болып табылады, Сосоа қосымшасында С мен С++ оңай 
«араластыруға» болады [3]. 

Жоғарыда атап өтілгендей, Мас платформасына арнап қосымша құру үшін Xcode 
қажет. Оны қайдан алуға болады? Xcode тегін түрде Apple Developer Center 
(http://developer.apple.com) атауына ие веб ресурстарынан жүктеп алуға болады. Алғашқы 
кезде, Xcode өзінің функционалдылығымен сізді шошытуы мүмкін, ал оның интерфейсі тым 
толып кеткендей көрінер. Бірақ, уақыт өте сіз үйреніп аласыз, және оның қаншалықты 
ыңғайлы екендігін түсінесіз. Ал алғашқы кезде Xcode-нің тек үш негізгі функциясымен 
шектелсеңіз болғаны: 

• Objective-C тілінде бағдарламалық код құру және оны редакторлеу 
• Графикалық қолданушылық интерфейсті құру және оны өзгерту 
• Орындауға жіберу және қайта тексеру 
Өзіңіздің Killer-app-ңызды құрмас бұрын Xcode-ні қолданудағы маңыздырақ 

аспектілерімен танысып алған жөн. Бұл мәселені шартты түрде екі бөлімге бөліп алуға 
болады: 

1. Xcode интерфейсімен танысу; 
2. Xcodeнің қандай да бір мүмкіндіктерін қай жерде қолдана білу керектігін білу. 
 
Xcode: жан жағынан қарастыру 
Көптеген қосымшаларға қарағанда Xcode интерфейсі әжептәуір иілмелі. Xcode 

интерфейсінің негізгі компоненттерінің бірі болып ашылмалы мәзір панелі болып табылады, 
ол өзіне келесі тармақтарды қосады: 

• File: сіздің бағдарламаңызды листингін құруға, ашуға, сақтауға және листингін 
баспаға жіберуге арналған командалар. 

• Edit: Objective-C де немесе қолданушылық интерфейстің элементтерінде 
кодтардың үзінділерін көшіруге, жоюға және орнын ауыстыруға арналған командалар. 

• View: құралдар панелін ашуға немесе жасырып қоюға арналған командалар. 
• Product: қосымшаны компиляциялауға және тестілеуге арналған командалар. 
• Build: дайын бағдарламалық өнімді құруға арналған командалар. 
• Run: қосымшаны тестілеуге және қайта тексеруге арналған командалар. 
• Window: Xcode терезесін басқару командалары, олар қосымша ақпаратқа ие. 
• Help: Xcode және Objective-C бойынша сілтеме. 
 
Xcode: бірінші іске қосу 
OS X-те көптеген бағдарламаларды орнатқаннан кейін, олар қолданушыға 

Applications катологында қолжетімді болады. Алайда сіз өзіңіздің компьютеріңізге 
әдеттегідей Xcode-ні орнатқан кезде ол арнайы каталог-Developer-қа орнатылады. Өзіңіздің 
компьютеріңізде орнатылған Xcode табу үшін келесі әркеттерді орындау қажет: 

http://developer.apple.com/
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• Finder терезесін ашу 
• DEVICES категориясында орналасқан қатқыл дискінің белгішесіне басу (әдетте 

ол, Macintosh HD). 
• View ->asList таңдау. Finder терезесінің оң жақ панелінде каталогтар тізімі 

шығады. 
• Developer каталогына қарсы пайда болатын сұр нұсқағышқа басу. Берілген 

каталогтағы файлдар тізімі пайда болады. 
• Applications каталогына қарсы сұр нұсқағышты басу. Берілген каталогтың әр 

түрлі файлдарының ішінен Xcode белгішесін байқауға болады, оны басу Xcode-нің 
жүктелуіне әкеледі. 

Xcode іздеу және іске қосуды жылдамдату үшін, тышқанның көмегімен Xcode 
белгішесін Dock панеліне тасып алуға болады. Ол Xcode-нің іске қосылуын тышқанды бір 
шерткенде орындауға мүмкіндік береді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Bert Altenberg, Alex Clarke, Philippe Mougin. Become an Xcoder «Нaчни 
прoгрaммирoвaть пoд Mac OS X испoльзуя Objective-C» Copyright © 2008г. - 85 с. 

2. Joshua Nozzi. Mastering Xcode 4: Develop and Design. Peachpit Press, 2011г. - 400 с. 
3. МaркДaлримпл, СкoттКнaстер. Objective-C 2.0 ипрoгрaммирoвaниедля Mac. 2010. 

- 320 с. 
 
 
УДК 004.51 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЗНАНИИ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИИ CASESTUDY 

 
Аманбай Арайлым Әмірханқызы 

aray93-93@mail.ru 
студент кафедры информатики ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Г.М. Абильдинова 
 

Способ case-study в образовании возникло в 20-х  годах прошедшего века. Сущность 
способа достаточно элементарна: для организации изучения употребляются описания 
определенных обстановок (от британского «case» - случай, вариант).  Студентам дают 
осознать настоящую жизненную обстановку, описание которой сразу отображает  
фактическую делему, однако и актуализирует установленный  комплекс знаний, которой 
нужно изучить при разрешении предоставленной трудности. При этом сама проблема не 
имеет однозначных решений. 

Будучи интерактивным способом изучения, он покоряет положительное отношение со 
стороны учащихся, которые наблюдают в нем вероятность выразить инициативу, ощутить 
независимость в освоении теоретических положений и овладении практическими умениями.  
Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на 
профессионализацию учащихся, содействует их взрослению, сформировывает энтузиазм и 
положительную мотивировку к учебе. 

Способ-кейс выступает как образ мышления педагога, его особенная парадигма, 
дозволяющая  мыслить и делать по-иному, развить созидательный потенциал. Данному 
содействует и широкая демократизация и модернизация учебного процесса, освобождение 
педагогов, создание у их современного манеры мышления, этики и мотивировки 
педагогической деловитости. 

Действия в case или предоставляются в описании, и тогда потребуется их осознать 
(результаты, отдача, эффективность ), или они обязаны существовать предложены в качестве 
метода разрешения трудности. Однако в всяком случае выработка модели практичного 

http://teacode.com/online/udc/00/004.51.html
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деяния представляется действенным средством формирования профессиональных свойств 
обучаемых[1]. 

Case - метод, в современном его облике, был в первый раз использован во время 
обучения управленческих дисциплин в Гарвардской бизнес-школе, хорошо известной 
собственными инновациями. Термин «ситуация, обстановка»  раньше употреблялся в 
медицине и правоведении, однако в образовании данный термин получил новое значение. 

В истоке двадцатого века в Гарварде педагоги начали в дополнение лекции создавать 
студенческие дискуссии. Педагог «презентовал проблему» , перед студентами ставилась 
задачка и  рассматривались разные способы ее решения. Первый учебник сообразно 
написанию ситуационных задач был опубликован Коуплендом в 1921 году при 
функциональном участии декана Гарвардской бизнес-средние учебные заведения Воласа 
Донама (Wallace B. Donham). 

Case-study считается экспериментальным подходом, расположенный между 
определенным способам и методологическим парадигмам ". 

Case - метод позволяет  активизировать  разные  причины:  абстрактные  познания  
сообразно  тому  либо  другому  курсу,  утилитарный  эксперимент  обучаемых,  их  
дееспособность  выговаривать  собственные  идеи,  мысли,  предписания,  знание  слушать  
альтернативную  точку  зрения,  и  обоснованно  выложить  собственную.  С  поддержкой  
данного  способа  учащиеся  имеют  вероятность  выразить  и  усовершенствовать  
аналитические  и  оценочные  умения,  научиться  действовать  в  команде,  использовать  на  
практике теоретический материал.  Внедрение  данного  способа  нужно  еще  и  поэтому,  
будто  он  дозволяет  узреть  многозначность  решения  трудности  в  настоящей  жизни.  
Разрешено  существовать  восхитительным  спецом  —  теоретиком,  однако  выучиться  
выискать  более  разумное  заключение,  существовать  отделанным  сравнивать  выученный  
который был использован  с  практикой  —  данному  необходимо  изучать  с  поддержкою  
функциональных  способов  изучения,  в  том  количестве  подключая  «кейсы»  в  учебные  
курсы[2].  

Внедрение  Case – метода в  исследовании  учебных  дисциплин  финансового  цикла  
считается  в особенности  весомым, так  как  использование  импровизаций  в  
образовательном  процессе требует наибольшего  приближения  учащихся  к  настоящим  
обстановкам  и  принятию  адекватных  решений.  В  практической  профессиональной  
деятельности  выпускникам  нужно  сталкиваться  с  разными  внезапными  обстановками.  
Естественно,  готовых  рецептов  как  действовать  в  той  либо  другой  обстановки  отдать  
нереально.  Потому,  решая  разные  проблематичные  ситуации  еще  на  учебных  
упражнениях,  у  выпускника еще более будет шансов удачно улаживать их  в  собственной 
будущей  профессиональной  деятельности.  Отдача  внедрения  данного  способа  имеет 
место быть  и  в  педагогической деятельности: дискуссию направляя грамотно,  педагог  
имеет возможность  выйти на новое решение трудности, увидеть ранее допущенные границы  
рассматриваемой  ситуации[3]. 

Преподавание и исследование кейсов  —  достаточно  непростая  задача,  
выдвигающая  запросы  высочайшего  мастерства,  педагогического  профессионализма  и  
эрудиции.  «Сase» таким образом,  —  отображает  настоящую обстановку,  действия  
произошедшие  в  какой-либо сфере  деятельности  и  описанные  создателями  для  такого  
чтоб  «сподвигнуть»  учащихся  к  дискуссии ипринятию  решения и анализ обстановки. 

Индивидуальностью Case -способа  изучения  считается  его  образовательная  
общительность  с  одной  стороны,  а  с  иной,  обособленность  и  безжалостность  в  
результативности  изучения.  Хорошо  сделанный  «case»  инициирует  обсуждение вопроса,  
привязывая  учащихся  к  настоящим  прецедентам,  дозволяет  промоделировать  настоящую 
проблему,  с  которой  в  предстоящем  нужно  встретиться  на  практике. 

Которые были использованы  для  сотворения  «case»  считаются  проблематичные  
настоящие  ситуации  либо  литературные  информаторы.  Размер  имеет возможность  
существовать  разным  —  от  нескольких  услуг  на  одной  страничке  по  нескольких  



 

547 

 

страничек.  Но следует держать в голове, что огромные  «кейсы»  вызывают  затруднения  у  
учащихся,  в особенности  при использование в первый раз.  Внедрение  case-метода  
дозволяет  дать  учащимся  величайшую  меру самостоятельного  и  творческого  поиска.  
Сase-метода можно удачно  применять  сообразно  всем  учебным  дисциплинам  
финансового  цикла,  в  том числе сообразно  таковым,  как  тест  финансово-домашней  
деятельности,  маркетинг,  антикризисное  управление,  менеджмент.  Неплохой  «case»,  как 
правило,  обучает  находить  нетривиальные  расклады,  так как  никак не  владеет  
исключительно  верного  решения.  Учащиеся  имеют  вероятность  выложить  собственную  
точку  зрения,  защитить  собственную позицию, сконструировать  неопровержимую  
основание. 
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Ғылыми жетекші - ОмарбековЕркін Ершекеұлы 
 

 ҚазақстанРеспубликасының "Бiлiм" туралыЗаңында қажеттi 
реформаныңмiндеттерiндеболашақмамандаркәсiпқой, өмiржәнеэкономикалық үрдiстердi 
талдайбiлетiн, алғанбiлiмдердi одан әрi дамытыпматериалдық, 
руханибайлықтардыжасайалатынмамандарға 
қажеттiлiктертуындалабастағаныналғышартетiпалу қажеттілігіайтылған[1].  
 Қазіргі кезде білім кеңістігі көптеген жаңа web- технологиялардықолдануда. Жаңа web- 
технологияларды пайдалансақ алдымен оның екі ұстанымдық белгілеріне көңіл аударуымыз 
керек, яғни оқудың соңғы нәтижесінің кепілдігі және оқыту үрдісінің процедурасы. Бұл 
үрдістің біздің білім жүйесінің басқару мен оның сапасын арттыратын механизм ретіндегі 
қалыптасуына тікелей әсері бар. Өйткені. оқыту үрдісінде әдіснамалық дайындық негізінде 
жасалынбаған, білімнің жаңа оқыту жүйесіне көшудегі осы шартпен жұмыс істеуде жаңа 
web- технологиялардың ролі мен қызметі ескерілмеген. 
 Білім технологиясының тарихы мен дамуы туралы зерттеушілер негізінен тек 
инновациялық әрекеттердің механизмін модельдеуіне сипаттама беруде, өткізіліп жатқан 
тәжірибелердің көбісінде - өзіндік педагогикалық жаңалықтар көрсетілуде.Дегенмен орта 
білім беретін мекемелерінің жаңа web- технологияларды пайдалануына байланысты өз 
аумағындағы әрекет жасайтын педагогтарға қазіргі заман мұғалімдерінің кәсіби әрекетінің 
жаңа компоненттерін меңгеруге итермелеуде.  
 Ғылыми теоретикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау жасағанымызда 
төмендегідей көріністі алдық. Технология- бұл қандайда болмасын бір істе, шеберлікте, 
өнерде қолданылатын арнайы тәсілдеудің жиынтығы. Технология термині педагогикаға 
жиырмасыншы жылдары сол кездегі «баланың дамуы» туралы ғылым – педагогиканың 
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дамуымен байланысты болды. Сол кезде педагогиканы оқыту және тәрбиелеу ғылымы деп 
қарастырып, педагогтар педагогикалық технологияны балалармен жұмыс істегенде 
пайдалану тиіс деп есептеді. 
 Жаңа web- технологиялар пайда болғанға дейін эксперттер көптеген эксперименттер 
жасай отырып, материалды меңгеру әдісі мен қабылданған білімді біраз уақыт өткеннен 
кейін еске түсіру қабілеті арасындағы  тәуелділікті айқындады. Егер материал дыбыспен 
болса, онда адам оның көлемінің шамамен ¼ есіне сақтайды. Егер ақпарат визуальды түрде 
берілген болса – шамамен 1/3. Әсерлерді құрамдастыру (көру мен есту) кезінде есте сақтау 
жартысына дейін көтерілген, ал егер адам үйрену процесіне белсенді қимылда болса, онда 
материалды меңгеру 75% дейін көтерілген.  
 Сонымен, мультимедия интерактивті өнімде – мәтін, қозғалмайтын бейнелер 
(суреттер мен фотосуреттер), қозғалатын бейнелер (мультипликация және бейне) және 
дыбыс (сандық және MIDI) сияқты ақпараттың бірнеше берілу тәсілдерінің жиынтығын 
білдіреді.  
 Аудиоақпарат өзіне сөз, музыка, дыбыстық эффектілерді қосады. Мұнда ең маңызды 
сұрақ ақпарат тасымалдаушының көлемі болып табылады. Аудиоақпаратты бейнеақпаратпен 
салыстырғанда, бейнеақпаратта қолданылатын элементтер саны елеулі көп болады. Бәрінен 
бұрын, мұнда статикалық бейнетізбенің элементтері кіреді, оларды графика (салынған 
бейнелер) және фото деп екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа әр түрлі суреттер, 
интерьерлер, графикалық режимдегі символдар жатады. Екіншісіне фотосуреттер және 
сканерленген бейнелер.  
 Динамикалық бейнетізбе әрқашан статикалық элементтердің (кадрлар) ретінен 
тұрады. Мұнда үш типті элемент ерекшеленеді: кәдімгі бейне, квазибейне, анимация. 
Бейнетізбені мультиорта құрамында қолдану аудионы қолданғанға қарағанда көптеген 
маңызды мәселелерді шешеді. Олардың ішіндегі маңыздысы мыналар болып табылады: 
экранның рұқсат етілген қабілеттілігі, түстер саны, сонымен қатар ақпарат көлемі.  
 Білім тәжірибесі көрсеткендей, әрбір жаңа web- технологиялар жеке тұлғаның өзін-өзі 
дамытуға, оның өзіндік және шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен 
дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуда қолайлы жағдай жасауға қажетті 
объективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды. 
 Жаңа web- технологияларды оқыту жүйесінде пайдалануда оқушылар оқытудың 
жетістігі мен жеке психологиялық сапасына (қабылдау, жады, ойлауы және т.с.с.) 
байланысты жеке білім траекторияларын құруға мүмкіндік алады. Жаңа web- технологиялар 
мұғалімнің артық уақытын алмай-ақ оқушылардың біліміне өзгерістер енгізу әдістемелерін 
белсендіреді.  
 Білім алуға арналған жаңа web- технологияларды қолдану оқу мотивацияларының 
көтерілуі мен ынталандырудың және оқушылардың танымдық қызығушылығын 
арттыратыны айқын. 
 Қазіргі заманда орта мектептерде жалпы білімділік пәндерді оқыту үдерісінде жаңа 
web- технологияларды оқыту құралы ретінде өзінің ерекшеліктерін байқатты және оқыту 
үдерісінде оқыту әдістемелеріне сәйкес қолданыстар табады. Жаңа web- технологияларды 
қолдану оқушылардың танымдық қызығушылығының артуы, оқытуды жекелендірудің 
мүмкіншілігінің арқасында оқытудың сапасын көтеруге мүмкіндік жасайды.  
 Біздің зерттеуіміздің мақсаты дабілім берудегі жаңа web- технологияларды қолдану 
мәселесін талдау болып табылады. Алдымен, оқыту үдерісіндегі жаңа web- технологияларды 
пайдаланудың мәселелеріне қысқаша тоқтала кетсек. Оны кешенді қарастыруымыз керек. 
Оқыту үдерісіндегі жаңа web- технологияларды пайдаланудағы тәжірибелер жинақтауда оқу 
әрекеттерінде компьютерді тиімді қолданудың психологиялық-педагогикалық негіздері 
қалыптасқан.  
 Украинағалымы Н.В.Апатова ақпараттық технологияның білімдегі потенциалы 
туралы былай деді: «Білімдегі ақпараттық технологияның әртүрлі потенциалдары болады: 
1. ол білімді жекелендіре отырып, кең көлемді ақпараттарға қолжетімділікті қамтамасыз 
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ететін, күрделі деректерді қорытатын, әртүрлі микроәлемді зерттейтін, оқу үдерісін 
сүйемелдейтін ресурс ретінде саналады; 
2. оқу үдерісіне жаңа пән – информатиканы енгізе отырып, арнай мектептерде, қолданбалы 
компьютерлік курстарда және де басқа әдеттегі пәндердің мазмұнына қомақты өзгерістер 
жасай отырып  оқу жоспарын өзгертеді; 
3. оқыту үдерісінде жаңа адам мен адам-машиналық өзара әрекеттерді ұйымдастырады; 
4. мұғалімнің рөліне жаңа сапа береді; 
5. оқытудың физикалық ортасын өзгертеді; 
6. оқу үдерісін басқару, оны ұйымдастыру, бақылау, жоспарлауды жетілдіреді».[2] 
 Жалпы білімдегі жаңа web- технологиялароқушылардың белсенділігін арттыру, 
мақсатқа ұмтылу мен ұшқырлығын қалыптастыру, көру-образдық ойлауды дамыту, 
жұмыстағы өзінділік пен жауапкершілігі деңгейін көтеру, оқытудың педагогикалық моделін 
дамытуға мүмкіндік береді. Жаңа web- технологиялар білім беруде төмендегі жағдайларға 
тиімді әсер етеді: 
құбылыстар мен үдерістерді өзара байланысқан түсініктер жүйесі арқылы оқу; 
қалыптасқан білімді лезде бекіту және тексеру; 
ақпараттық үрдістердегі өзара байланыстарды есепке алу; 
ақпараттық үрдістерді зерттеу; 
білімге баға беру мен шешімге түсінік беру . 
Білімдегі жаңа web- технологиялар қажеттілігі мына факторлармен түсіндіріледі:  
1. оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай өзінің өмірлік іс - әрекетінде білімдегі жаңа web- 
технологияларды қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан – жақты дамыған дара тұлға 
ретінде тәрбиелеу; 
2. білім алудақажетті ақпараттарды тез табу мәселелерін шешу, яғни оқушыларға білімдегі 
жаңа web- технологияларды пайдалану дағдысын қалыптастыру; 
3. оқушының шығармашылық қабілетін, іскерлігін дамыту; 
4. оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейін жетілдіру, тиімділігі мен сапасын жоғарылату 
мақсатында білімдегі жаңа web- технологияларды кеңінен тиімді пайдалану. 
 Білімдегі жаңа web- технологияларды пайдаланып білім беру  - болашақ біліктілігі 
жоғары, заман талабына сай маман иегерлерін дайындайды. 
 Біздің зеттеуімізше білімдегі жаңа web- технологиялар пайдаланудың қазіргі заманғы 
әдістемелері қолданылуы тиіс: 
− жалпы білімдік мекемелерде (мектеп, лицей, гимназия және т.с.с.); 
− балаларға қосымша білім беретін мекемелерде (сарайлар және балалар мен 
жасөспірімдердің шығармашылық үйлері); 
− оқушылардың үй жағдайларында ( жанұялық оқыту аумағында, сыныптан тыс жұмыстар 
және т.б.). 
 Біздің басты мақсатымыз – білім сапасы. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, 
оның білім дәрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты. Ал бұл мәселегебілімдегі жаңа 
web- технологияларды қолдану тиімді нәтиже береді. 
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Информатика нақты ақпараттық үдерістердің (технологиялардың) барлық көптеген 
түрлеріне тән ортақ мәселелердi зерттейдi. Осы ақпараттық үдерістер мен технологиялар 
информатиканың объектісi болып табылады. 

Информатика пәні өзінің қосымшаларының көп салалығымен анықталады. Адам 
қызметінің алуан түрлi саласындағы ақпараттық технологиялардың (өндіріс үдерістерін 
басқару, жобалау жүйелерi, қаржы операциялары, білім беру және т.б.) жалпы қасиетке ие 
болғанымен бір-бірiнен айтарлықтай айырмашылығы бар. Сондықтан, да амалдар мен 
процедуралардың түрлі жиынтығына, кибернетикалық аспап-құралдардың әр түрлерiне 
(көптеген жағдайларда, компьютермен бiрге арнайы құралдар мен құрылғалар 
пайдаланылады), әртүрлi ақпарат тасымалдаушыларға және т.б. негiзделген әртүрлi «пәндік» 
информатикалар пайда болуда. 

Бүгiнгi таңда информатика белсенді ықпал жасап отырған адам қызметі саласының 
бірі-білім беру жүйесі. Ал, информатика мұғалімі оның белсенді қатысушысы, сондықтан 
педагогикалық оқу орындарында болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби дайындауда 
білікті пән мұғалімі мен қатар білім беруді ақпараттандырудың бүгінгі күнгі деңгейінде 
өзекті педагогикалық мәселереді шеше алатын педагог-зерттеушіні дайындау міндеті тұр. 
Олардың ішінде ерекше маңыздыларын атап кетуге болады:оқушының өз бетінше білім алу, 
ақпаратты жинау, өңдеу, беру, сақтау бойынша машықтарын және аналитикалық әрекеттерді 
орындау қабілетін қалыптастыруда зияткерлік потенциалын дамытуға бағытталған оқытудың 
әдістемелік жүйесін құру;білім беруге арналған электрондық құралдардың зерттеуші, 
демонстрациялық түп тұлғаларын, оның ішінде оқытудың программалық құралдары және 
жүйелерін әзірлеу; нақты және «виртуалды» оқу зерттеуші, демонстрациялық, 
лабораториялық тәжірибені өңдеу процесстерін автоматтандыру құралдары мен жүйелерді 
әзірлеу. 

Осы аталғандай күрделі де кешенді міндеттерді шешуде ақпараттық-аналитикалық 
қызметтің орыны зор. Ол үшін информатиканың мұғалімі ақпараттық және зияткерлік 
технологиялар негізінде пәндік, негізде ақпараттық, математикалық, компъютерлік және 
басқа модельдеу құралдары көмегімен білім беру үдерістерінің объектілерін модельдеу 
арқылы аталған міндеттерді шеше алады. 

Модель ұғымы іргелі жалпы ғылыми ұғымдарға жатады, ал модельдеу әр түрлі 
ғылымдарда қолданылатын шындықтарды тану әдісі болып табылады. Сондықтан, 
мектептегі информатика пәнін оқытудың мақсаты мен міндеттеріне жауап беретін 
құралдардың бірі - ақпараттық модельдеу, оның ішінде графтар негізінде ақпарттық 
модельдеуге тоқталамыз. 

Ақпараттық модель- модельденуші обьектінің ақпаратты кодтау тілдерінің бірінде 
сиптталуы.  

Қолданбалы есептерді графтар көмегімен өте қарапайым әдіспен шешуге болады. 
Әртүрлі бас қатыру (головоломка), қызықты есептер, комбинаторлық есептер де графтарды 
қолдану барысында жеңіл де көрнекі түрде шешіледі. Графтар теориясының химияда, 
физикада, биологияда, компьютерлік желіні жобалауда, т.б. сан түрлі қолданылуларын 
келтіруге болады.  

Граф есептеріне жазықтықта тұйық қисықтың әр бөлігін тек бір рет қана сызып өту 
қажет болатын бас қатыру есептері мысал бола алады.  

Графтар негізінде модельдеу арқылы оқытудың мақсаты: бастапқы пункттен мақсатты 
пунктке жетудің ең кіші жолын табу есебі туралы түсінік беру және оны графтар негізінде 
шешуге үйрету. 
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Қолданылатын тәсіл: ең кіші қашықтықты табу алгоритмі – Дейкстра алгоритмі. 
Қолданылатын ақпараттық-бағдарламалық жабдықтар: Delphi бағдарламалау ортасы. 
Дейкстра алгоритмінің негізгі идеясы жақын жолды табу және қандайда бір төбелер 

болғанда S және  T төбесіне дейінгі төбелерді белгілеу арқылы жолдарды табу. 
1-қадам: Алгоритм орындалу барысында әрбір төбеге d(x) –саны меншіктеледі, яғни S-

тан X-ке дейінгі ең қысқа жолдың ұзындығы 
d(s) =0 барлық X- төбесі үшін d(x)= ∞ қандайда бір x,y доғасы болса a(x,y)=∞. Осы 

қадамда S-төбесін белгілейміз. Y=S яғни Y-соңғы белгіленген төбе. 
2-қадам:Әрбір белгіленбеген X төбесі үшін мына теңдік орындалады. 
D(x)=min {d(x), d(y)+a (y,x)} 
Белгіленбеген х-төбелері үшін dх=∞ң болса, онда алгоритмді аяқтаймыз. 
Яғни берілген графта S-төбесіне белгіленбеген төбелерге жол жоқ кері жағдайда dх 

шамасы аз болатындай. 
Х-төбесіне белгілейміз.y=x  
3-қадам: Егер y=t болса онда S-тан T-ға дейінгі ең қысқа жол табылды деп 

интеграцияны тоқтатамыз кері жағдайда екінші қадамға қайта өтеміз 
Мысалы: 
 

 
Арасында байланыс жоқ төбелер қашықтығын d(x)= ∞ деп белгілейміз. 
Ары қарай барлық қабырғаларды өту арқылы қашықтықтарды анықтаймыз: 
1 -≫2: 10 (1-2) 
1 -≫3: 60 (1-2-3) 
50 (1-4-3) 
1 -* 4:  30 (1-4) 
1 -≫5: 100(1-5) 
90 (1-4-5) 
70(1-2-3-5) 
60 (1-4-3-5) 
Шешімнің сөздік алгоритмін жазайық: 
- V={ 1,2,3,.. п} деп графтың төбелер жиынын белгілейік, S={ 1}- бастапқы шығыс 

төбесі; 
- 1 –төбеден графтың әр і-ші төбесіне апартын жолдың қысқасы (l,i) доғасы түрінде, ал 

оның бағасы - С[1,і], жолдың ұзындығын D[i] деп сақтаймыз; 
- графтың ең кіші бағасы болатын төбесі- w деп, оның бағасын D[w] десек, онда 

w∈V\S; 
- сондықтан w төбесі ерекше, яғни тиімді S жиынына көшіріледі; 
Әрбір шыңдары үшін vGV\S арасындағы ең қысқа жолды анықтауға D[v]'— шыңдары v 

жиынтығы арқылы жоғарғы арнайы жолы S және жол үстінен w — D[w]+C[w,v]; қысқа 
жолы сақталады D[v]; - әр v∈V\S төбесі үшін  D[v] мен D[w]+ C[w,v] мәні ең кішісі 
болатындай w төбесіне дейінгі жолды табу қажет; 

- жоғарыдағы қадамдарды (n-1) рет қайталай отырып, шешімге жетеміз, мұндағы n- 
төбелердің саны. 
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Есептің шешімінің Delphi ортасында бағдарламасының интерфейсі төмендегі суретте 
көрсетілді. 

 
 
Суретте көрініп тұрғандай, графтың матрица түріндегі берілгені StrinGrid компонеті 

арқылы бейнеленді. «Шешімі» батырмасы негізінде Дейкстра алгоритмі орындалып, 
нәтижесі Memo өрісінде көрінеді. Аталған бағдарламаның негізгі кодын келтірсек: 

v:=[1,2,3,4,5,6]; 
s:=[1]; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do begin 
StringGrid1.Cells[i,j]:=inttostr(c[i,j]); 
end; 
for i:=1 to n do 
D[i]:= C [1,i]; 
for k:=1 to (n-1) do 
begin 
min:=m; 
w:=0; 
for i:=1 to n do 
if i in (v-s) then 
if min>d [i] then begin 
min:=d [i]; 
w:=i; 
end; 
rt:=rt+min; 
Memo1.Lines.Add(inttostr(min)+' '+ inttostr(w)); 
S:=S+[w]; 
for i:=1 to n do 
if i in (V-S) then 
if d [i]>d[w]+c[w,i] then d [i]:=d[w]+c[w,i]; 
end; 
Memo1.Lines.Add(''); 
Memo1.Lines.Add('Маршрут ұзындығы '+inttostr(rt)); 
end; 
end. 
Бағдарлама кодында жоғарыда сипатталған алгоритмнің жүзеге асқанын аңғарамыз. 
Осы есепті шешу барысында:  
- модельдеу объектісі мен ақпараттық модельдеудің концептуалдық, логикалық, 

физикалық деңгейлері арасындағы сәйкестік анықталады; 
- математика, геометрия пәндерімен пәнаралық байланыс орнатылады; 
- ақпараттық модельдеу, модельдеу әдістерін қолданудың практикалық сипаты 
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көрінеді; 
- программалау тілінде негізгі базалық алгоритмдік құрылымдарды пайдалана білуге 

үйретеді;  
- жобалық іс-әрекетте ақпараттық технологияларды пайдалану тәжірибесін алуға 

мүмкіндік береді. 
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       Қазіргі таңда оқыту жүйесінің негізі Macromedia Flash технологиясының ортасында 
кеңінен қолданылады. Сондықтан беріліп отырған мақаланың мазмұны – тәжірибелі ДК 
қолданушыларымен қатар, бұл программамен жаңа танысып жатқан қолданушыларға  
арналған Macromedia Flash 8 технологиясы бойынша оқу жүйесін құрастыру.  

Flash сұранысқа ие технология екені  ақиқат, Интернет ресурсты оның қолдануынсыз 
елестету қиын. Сонымен қатар Flash  қызметтің түрлі шеңберлері, білім салалары және т.б 
қызмет салалары үшін әр-түрлі  мультимедиалық және интерактивті қосымшалар құруға 
мүмкіндік береді. Соңғы жылдары мультимедиа программалармен ойындарды қызықты әрі 
таңқаларлықтай етуінің арқасында компьютер қолданушыларының өмір үлгісіне айналды. 
Қазіргі кезде мультимедианы қолдану мұндай программалар  үшін міндетті болып табылады. 
Дизайн мен беттің белгісіне аз көңіл бөлінді себебі Web даму үстінде болды. Web- беттің 
жылдамдығы мен дизайны шектеулі,  дегенмен графиканы ауыстыру технологиясы баспа 
бетінің безендіруін қайталауға  мүмкіндік беруі Macromedia Flash технологиясы негізінде  
атақты болғаны дизайнерлерге түсінікті болды.  

Көптеген программалық өнімдердің арасына ену қиынға түсті. Әрбір құрастырушы 
компания өз өнімдеріне жаңа дүние енгізуге тырысты. Бұл жағдай пайдаланушыларға  қатты 
әсер етті, олар өз компьютерінде Web құжатты бейнелей  алмады. Web үшін программалау 
тілінің көмегімен жасалған жаңа прогрммаларды  Web құжаттарды қарау және олар мен 
жұмыс істеу үшін әрдайым компьютерге қондырып отыруға тура келді. Сонымен қатар олар 
алдына қойған тапсырмаларды орындай алмады және Web үшін құрастырылған кейбір 
құралдарды араластырып алды. Жақсы шешімдердің бірі Macromedia Flash  технологиясын 
Web парақтарында қолдану болды.  

Web қосымшалары бойынша жұмыс істеудегі негізгі қиындық  беттің көлемі мен 
интернет браузерлердің біріктірілуі. Ақпараттарды қөрсету туралы соңғы жаңалықтарға 
Macromedia корпорациясы  Web-ты  қолдануға тырысты. Macromedia Flash - өте мықты, 
бірақ қолданылу жағынан қарапайым, векторлық графика негізінде жоба құруға және  Web 
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жобаларды анимациямен, дыбыспен толықтыратын суретшілер мен дизайнерлер үшін 
керекті жұмыс құралына арналған  өнім болып табылады. 

Flash-ті Web стандарт ретінде қолдану туралы бірнеше келісімнен кейін, Flash - тың  
HTML мен  қатар тұра бастауы,  Flash жобаларды еш қателіксіз құруға мүмкіндік береді. 
Flash браузер терезесін ашу, HTML – де керектіні орындау және сілтеме бойынша өтуде еш 
толықтыруларды қажет етпейді. Соның бірі векторлық графика негізінде суретті ашу болды. 
Растрлық графикаға қарағанда векторлық графиканың аз орын алатыны бәріне белгілі. 
Векторлық графикамен анимацияның бірігіп қолданылуына көп көңіл бөлінді. Бұл 
қолданушылар мен құрастырушылардың қызығушылығын арттыра түсті. Web бетке дыбыс 
қою мүмкіндігі анимация мен бірге тартымдылық тудырды. ActionScript ішкі программалау 
тілі қандайда бір дыбыстық немесе бейне эффектлерді қосуға мүмкіндік береді.ActionScript 
мүмкіндіктері  JavaScript және VBScript мүмкіндіктерімен салыстырмалы. Macromedia 
корпорациясы  Flash-ты қолданып  Walt Disney серверін қайта жасап шығаруды ұсынбағанға 
дейін Flash  мүмкіндігі айтарлықтай белгілі болған жоқ. Flash технологиясы үшін бұл үлкен 
жарнама болды. Қөптеген дизайнер студиялары Flash технологиясының көмегімен Web 
беттерді жасау үшін программалық пакеттерді сатып ала бастады. 
       Macromedia Flash  технологиясы қандай қиындықтағы тапсырма болмасын оны орындай 
алады. Flash-ты әдемі графиканы, интерактивтілігін қолдана отырып мультимедиалық Web 
сайтты, баннер, Web –ке арналған фондық әуендерді құрып анимациялар жасау үшін 
қолдануға болады. Flash-ты қолдану негізінде қабылданған бірнеше келісімнен кейін Flash - 
Web стандарт бойынша HTML-мен біріге бастады, соның арқасында Flash жобаларды еш 
кемшіліксіз құруға негіз болды. Браузер терезесін ашуда немесе HTML-де орындауда, 
сілтеме бойынша өтуге Flash артық толықтыруларды қажет етпейді. Интерактивтіліктің 
күрделі түріне өту үшін Flash, JavaScript немесе VBScript-пен бірге әрекет етуі мүмін. 
    "ActionScript" сценариіның меншікті интерпретаторының кіріспесі Flash мүмкіндіктерін 
кеңейтті. Енді графикалық ақпараттар немесе анимацияларды  жеке сценарийге құруға 
болады, соның арқасында қолданушы жобаны басқаруға немесе қолданушының сұранысына 
қандайда бір динамикалық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл құрастырушы үшін  Web 
сайтты басқару да ішкі модуль құруды қажет етпейді. Flash мультимедиалық өнімдерді 
құруға, тез жүктеуге арналғанына қарамастан интернетпен шектелмейді, Web үшін мінсіз 
технология болып табылады. Flash - та жасалып шыққан әрбір өнім  Web –тағы интерактивті 
фильм, бейнежазба түрінде  шығуы мүмкін, Windows  және  MacOS операциялық 
жүйелермен басқарылатын компьютерлерде қарауға арналған немесе орындалушы 
программа. 

Мақалада диплом жұмысының негізгі мақсаты жаңадан бастаушы қолданушыларға 
Flash технологиясы бойынша алған білімдерін нақтылау үшін мысалдар мен бақылау 
тапсырмаларынан тұратын электронды оқулық құралын құру болып табылады. 
Алға қойған мақсатқа жету үшін келесі тапсырмаларды шешу керек: 

1. Әдістемелік оқулықтарды өңдеу. 
2. Программа интерфейсін өңдеу. 
3. Шаблон-интерфейсін өңдеу. 
4. Бағдарламалық қабықшаларды өңдеу 
5. Қолданушыны оқытуға арналған негізгі, базалық, керекті таңдау жасау үшін 

Flash-гі барлық операциялармен  мүмкін әрекеттердің барлығына талдау жасау. 
6. Анықтамалық ақпараттармен материалдар түрлерін келтіру. 
Электрондық оқулықты жасау үшін көптеген программалар қолданылады, соның бірі 

Macromedia Flash программасы. Бұл программа көбіне Web –сайттар құруда да қолданылады. 
Қазір Flash-технологиясы ең жаңа және кең қолданылып жатқан технология болып 
табылады. Flash технологиясы анимация жасаушылар үшін өте қолайлы программа, өйткені 
бұл программа ортасында векторлық графиканы пайдалануға, аудио, видео эффектілерді 
қолдануда мүмкіндігі мол. Сонымен қатар Flash компьютер жадында өте аз орын алып тез 
жүктелгендіктен пайдаланушылар үшін үлкен мүмкіндік туғызады.  
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Macromedia FLASH технологиясын қолдануда студенттер мен оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, үлкен ізденіспен, шығармашылыққа 
жетелеуге де болады. Нәтижесінде: компьютерде еркін жұмыс жасайды, компьютерлік 
желілермен байланыс жасайды, ақпараттарды ала алады, өңдейді, сақтайды, интернет 
желісімен тұрақты байланыс туғыза алады, электрондық поштаны қолданып түрлі 
ақпараттар алмаса алады, өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады, ақпараттық сауаттылығы 
мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады. 

Қорыта келгенде, дипломдық жобаның мақсаты қазіргі ақпараттық технологияның 
дамыған шағында барлық студенттер мен оқушылар үшін ақпараттық технологиялармен 
жұмыс жасау, яғни оның ішінде электронды оқулықпен, компьютерлік желілермен жұмыс 
жасау технологияларының ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін игеруде көмек көрсету және 
нақты жұмыс істеуге үйрету. Жобамның негізгі мақсаты электрондық оқулықта мультимедиа 
құру мүмкіндіктеріне тоқталдым, технологиялар  туралы түсінік бере отырып, практикалық 
бөлімде және тапсырмаларда осы технологияны пайдалану жолдарын қарастырдым. 
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Әр түрлі әдістерді сaлыстырa отырып, қaшықтaн оқыту  - ол үйреншікті күндізгі 
немесе сырттaй оқыту формaсынaн біршaмa өзгеше, оқытудың жaңa, спецификaлық 
формaсы болып тaбылaды. Ол оқытудың бaсқa ұйымдaстыру формaсы, бaсқa әдістері, бaсқa 
құрaлдaры, оқытушы мен үйренуші және үйренушілердің бір-бірімен өзaрa әрекеттесуінің  
бaсқa формaсын болжaмдaйды [1]. 

Қaшықтaн космостық оқыту жүйесі aқпaрaттық – білім ортaсы ретінде қaрaстырғaн 
дұрысырaқ, өйткені мәліметтерді тaрaту құрaлы, aқпaрaттық ресурстaр, өзaрa әрекеттесу 
протоколдaры, aппaрaттық-бaғдaрлaмaлық және ұйымдaстыру-методикaлық қaмтaмaсыз 
етудің және үйренушілердің білімдік қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыруғa бaғдaрлaнғaн жүйелі 
түрде ұйымдaстырылғaн жиынтық ретінде көрініс тaпты. Оқытушы білімнің интерпретaторы 
ретінде емес, оқу курсын және консультaтивтік іс-әрекетті жүзеге aсырaтын тaнымдық 
процестің координaторы ретінде қaрaстырылaды. Үйренушінің функциясы ендігі жерде 
курстың модульдық компоненттерінен  тұрaтын жеке білімдік трaекторияны жaсaлынaды 
сaяды.  

Бірaқ осы сaлыстырмaлы жaңa сaлaдa проблемaлaр дa туындaйды, оның  мәнісі 
келесіде: 

- қaшықтaн оқыту ұғымының бір мaғынaлы көпшілік мaқұлдaғaн aнықтaмaсы 
және түсінігі жоқ болуы, қaшықтaн оқытудың бір келкі теориясы жоқтығынaн шешімдер 
прaгмaтикaлық түрде қaбылдaнaды; 

http://www.programmersclub.ru/
http://www.artflasher.com/
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- қaшықтaн оқыту терминінің кез-келген оқыту формaсы түсінігіне (күндізгі 
оқудaн бaсқa) “үндестірілу” тенденциясы бaр; 

- телекоммуникaциялық қaтынaс ортaсынa сaй келетін оқытудың жaңa әдістері 
мен технологиясынa aз мән беріледі; 

- қaшықтaн оқытудың нормaтивтік-құқылық бaзaсының жоқ болуы. 
Осығaн бaйлaнысты қaшықтaн оқыту түсінігінің мәні мен aнықтaмaсы және оның 

дидaктикaлық, технологиялық, ұйымдaстыру ерекшеліктері бойыншa aнықтық енгізуге керек 
екені aйқындaлып отыр.  

 Сонымен қaтaр оқытудың кез-келген жүйесі ретінде қaшықтaн оқыту жүйесі де келесі 
негізгі пaрaметрлермен сипaттaлaды: 

-оқытудың бaрлық формaсы үшін әлеуметтік тaпсырыстaр себептелген мaқсaттaры; 
- оқу орнының нaқты түрі үшін көбінесе белгілі бір істегі бaғдaрлaмaлaр aрқылы 

мaзмұны aнықтaлaды; 
- әдістері, ұйымдaстыру формaлaры, оқыту құрaлдaры. 
Қaшықтaн оқыту формaсындa соңғы үш компоненттері пaйдaлaнылaтын 

технологиялық негіздер спецификaсымен себептелген (мысaлы, тек қaнa  компьютерлік 
телекоммуникциялaр, кейс-технология деп aтaлaтын бaспa құрaлдaры, компaкт-дисклермен 
бірге комплексте ұсынылaтын компьютерлік телекоммуникaциялaр және т.б.). 

Бірқaтaр aвторлaрдың пікірінше, сырттaй және қaшықтaн оқыту формaлaрын бірге 
қaрaстыруғa болмaйтынын aйтaды. Олaрдың ең бaсты aйырмaшылығы, қaшықтaн оқыту 
кезінде жүйелі түрде және тиімді болaтын интерaктивтілік қaмтaмaсыз етіледі. Қaшықтaн 
оқыту күндізгі оқытудaғы сияқты, оның мaқсaттaры мен мaзмұнынa сәйкес құрылaды, бірaқ 
мaтериaлды ұсыну формaсы мен  үйренушінің aрaсындaғы өзaрa әрекеттесу формaсы бaсқa 
болaды. Қaшықтaн оқытуды ұйымдaстырудың дидaктикaлық принциптері (ғылымилық, 
жүйелік және жүйелілік, белсенділік принциптері, дaмытaтын оқыту, көрнекілік, оқытуды 
дифференциaцaлaу және индивидуaлизaциялaу принциптері және т.б.) күндізгі оқытудaғы 
сияқты, бірaқ оқытудың жaңa формaсының спецификaсымен, aқпaрaттық-білімдік 
ортaсының мүмкіндіктерімен (соның ішінде, интернет, оның қызмет көрсетулері) 
себептелгендіктен, олaрды жүзеге aсыру өзгеше болып келеді.  

Сондықтaн, бір жaғынaн aлғaндa, қaшықтaн оқыту формaсын білім берудің жaлпы 
жүйесінде, оның жеке бөлімдерінің жaлғaстырушысы ретінде  қaрaстырғaн жөн (сөзсіз 
үздіксіз білім беру жүйесінде). Екінші жaғынaн қaрaсaқ, оны жүйе және процесс ретінде 
aйырa білу керек. Оқытудың бaсқa формaлaрындa сияқты, қaшықтaн оқыту жүйесі 
педaгогикaлық жобaлaу кезеңі, оның мaзмұны мен педaгогикaлық (педaгогикaлық 
технология, әдістер, оқыту формaлaры) құрaмaлырының теоретикaлық мәнін түсінуді 
ұйғaрaды. Демек, педaгогикaлық жобaлaу кезеңінің мaқсaттaры, ол: электронды курстaр, 
электронды оқулықтaр, оқыту құрaлдaрының комплексін жaсaу, жүйеде оқыту процесін 
ұйымдaстырудың педaгогикaлық технологиясын құру болып тaбылaды [2].  

Қaшықтaн оқыту курстaры, оның ұйымдaстырылуын, оқыту мaқсaты мен 
міндеттерінің нaқты қойылуы, оқушы мен оқытушы aрaсындaғы интерaктивтілікті, оқушы 
мен оқу мaтериaлдaры aрaсындaғы кері бaйлaнысты қaмтaмaсыз ететін керекті оқу 
мaтериaлдaрын жеткізу, топтық оқу мүмкіндігін ұсынуды, яғни бaрлық оқушы әрекетін 
мұқият және әбден тaлдaп жоспaрлaуды ұйғaрaды. Білмеушіліктен білу жолынa өзінің дұрыс 
жылжуы турaлы мәліметті aлуынa оқушығa тиімді кері бaйлaныстың бaр болуы мүмкіндік 
береді. Қaшықтaн оқытуғa тән сипaт пен оның ерекшеліктері мынaдaй: 

- икемділігі: қaшықтaн оқыту жүйесінің оқушылaры (ҚОЖ), негізінен лекция және 
семинaр түрінде болaтын күнделікті сaбaқтaрғa қaтыспaйды, өздеріне ыңғaйлы уaқыт пен 
жерде және ыңғaйлы темпте жұмыс жaсaйды, ол әдеттегі өмір сүру тәртібін бұзa aлмaйтын 
не бұзғысы келмейтіндерге үлкен aртықшылық болып сaнaлaды.  

- модульдық: қaшықтaн оқыту бaғдaрлaмaсының негізіне модульдық принцип 
енгізіледі. Әрбір жеке курс белгілі бір пән сaлaсындa тұтaстық көрініс құрaйды. Ол тәуелсіз 
курстaр-модульдaр жиынтығынaн тұрaтын индивидуaлды немесе топтық (мысaлы, жеке 
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фирмa персонaлынa) қaжеттіліктерге сaй келетін оқу бaғдaрлaмaсын құруғa мүмкіндік 
береді.  

-экономикaлық тиімділік: әлемдік білім беру жүйесін ортaшa бaғaлaуы көрсеткендей, 
дәстүрлі білім беру формaсынa қaрaғaндa қaшықтaн оқыту жүйесі 50% aрзaн түседі[3].  

- Оқытушы-кеңесшінің (тьютор) жaңa рөлі: оғaн тaнымдық процесті координaциялaу, 
оқытылaтын курсты дұрыстaу, индивидуaльды оқу жоспaрын құру кезінде консультaция 
беру, оқу жобaлaрын бaсқaру және т.б. сияқты функциялaр жүктеледі. Ол өзaрa қолдaу оқу 
топтaрын бaсқaрaды, кәсіби өзін-өзі aнықтaу кезінде оқушылaрғa көмек береді.  

- білім беру сaпaсын aрнaйы түрде тексеру: қaшықтaн оқыту жүйесін бaқылaу 
формaсы ретінде қaшықтaн ұйымдaстырылғaн емтихaндaр, әңгімелесулер, прaктикaлық, 
курстық және жобaлық жұмыстaр, экстернaт, компьютерлік интеллектуaлдық тестілік 
жүйелер пaйдaлaнылaды. Қaшықтaн оқыту сaпaсын қaдaғaлaу проблемaлaрын шешу, оның 
білім беру стaндaрттaрынa сaй келетіндігі бaрлық қaшықтaн оқыту жүйесінің 
тaбыстылығынa негізгі мaңызы бaр болуын ерекше aйтa кеткен жөн. Оның тaбысты 
шешілуінен қaшықтaн оқыту курстaрының aкaдемиялық мойындaлуынa бaйлaнысты болaды, 
олaрдың дәстүрлі оқу орындaрынa өтуге сынaқтың болу мүмкіндігі беріледі.  

MOODLE («Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment») қашықтық білім 
ортасы (ҚБО) – Модульдік нысанды-бағытталған динамикалық оқытушы қабық: 

(ҚБО) MOODLE кез-келген пән бойынша оқу курстарын жасайтын, оларды 
басқаратын және мектептің немесе ЖОО нақты білім үрдісіне енгізетін жүйе болып 
табылады. Берілген ортаның жоспарлауда, материалды жасау, өңдеу, орналастыру бойынша 
құралдардың  үлкен кешенінің барлығын көрсететін WYSIWYG (What You See Is What You 
Get) визуалды негізін қолдана отырып, оқу материалын орналастыруда кең спектрлі 
мүмкіндіктері бар екенін ерекшелейік. 

 -Міндеті бойынша ҚБО MOODLE құралдарының негізгі жіктелуі: 
ақпараттық (түсініктеме, мәтіндік бет, глоссарий, мәліметтер базасы, сұрақ, сауалнама); 

 -бақылаушы (тест, жұмыс дәптері, бақылау элементтері бар дәріс, семинар); 
 -коммуникациялық (чат, форум, жан-жаққа жіберу, курсқа қатысушылардың жеке 

хабарламалары). 
ҚБО MOODLE – дің негізгі ерекшеліктері: 
-оқытушы үшін де (оқу курстарын жасау және басқару үшін), материалды меңгеруде, 

берілген бақылаушы тапсырмаларды орындауда және т.б. оқушылар үшін де қолайлы және 
түсінікті  интерфейс; 

-берілген ортада курстың оқытушысы мен оның студенттерінің қатынасу мүмкіндігі 
барлығын көрсететін ортаның коммуникативтілігі. Осы қатынас чат, форум, Wiki, жеке 
хабарламалармен алмасу, электрондық поштаға жіберулер сияқты жеке құралдардың 
көмегімен жүзеге асырылады. Және де студенттердің өзара қатынасу мүмкіндіктері бар. 
Әрине, сөз болып отырған қатынас оқу-тақырыптық сипатта болуы тиіс және сұрақ-жауап, 
ұсыныстар, ойлар, тапсырмалар, жаттығулар, берілген тақырып бойынша материалдарға 
іріктеме жасау, басқа студенттердің жауаптарына түсініктемелер, есептерді шешуде 
өзгертулер және т.б. түрде болуы мүмкін; 

-студенттердің орындаған тапсырмаларын көруге, түсініктеме беруге және бағалауға 
мүмкіндік берілген курстың оқытушысының бақылау және бағалау жасауға мүмкіндігі. Осы 
айтылғандар басқа  студенттердің серіктеріне де қатысты орындалады, осылайша өзін-өзі 
бақылау жүзеге асады. Осы жерде әрбір студент жүзеге асыра алатын өзін-өзі бақылаудың да 
рөлін ерекшелейік: ол үшін берілген ортаның құралдарының кең шоғыры берілген, мысалы, 
тестілер немесе сәйкес тақырыптың соңында сұрақтары бар дәріс[4].  

MOODLE  ортасы екі рөлде бола алады: 
Қашықтық білімнің оқу курстарын жүзеге асыратын орта ретінде. Осы жағдайда 

берілген курстың тыңдаушылары немесе студенттері берілген орта шеңберінде толықтай оқу 
өтеді (олар аумақты өшірулері мүмкін). 

Мектептің немесе ЖОО-ның оқу үрдісіне қосымша ретінде. Дәстүрлі оқумен қатар 
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MOODLE ортасында да оқу жүретіндігі сөз болып отыр. 
Дәстүрлі оқу үрдісі мен MOODLE ортасында қарастырылатын оқудың келесі «бірігулері» 
болуы мүмкін: 

-оқытушы берілген пәннің бүкіл оқу үрдісін MOODLE ортасына сүйеніп құрады. 
Берілген орта оқудың блоктік-модульдік принципін беретінін айта кетейік. Осыған 
байланысты оқытушы бүкіл оқу курсын MOODLE ортасында жүзеге асырады, атап айтқанда 
оның бөлімдері, тақырыптары және т.б., және де бақылаушы блокты қосады. Осылайша 
оқытушы бүкіл сабақ үрдісінде жүгіне алатын, бүкіл дәрістік, практикалық материалдар, 
бақылаушы тапсырмалар MOODLE жүйесінде орналасады; 

-MOODLE жүйесінде бүкіл оқу курсы емес, қандай да бір бөлігі, белгілі бір бөлім 
жүйесі жүзеге асады; 

ҚБО MOODLE-декурстың вариативті бөлімі жүзеге асады. Ол жағдайда оқытушы 
MOODLE –де берілген бөлімге немесе бөлімдерге көңілін аударады және берілген 
модульдерді өздері оқитынын айтады. 

MOODLE жүйесінде айқан көрінетін дидактикалық принциптер: 
Оқудың көрнекілік принципі. Оқитын бүкіл материалды оқушылар бірден көре алады. 

Және де берілген ортамен жеңіл үйлесетін құралдар: тұсаукесерлер, логикалық сызбалар, 
кестелер, графиктер, аудио және бейне файлдар оқу материалын көркем ете алады. 

Оқу курсы модульдердің жиынтығын ұсыну арқылы жүзеге асырылған жүйелілік 
және тізбектілік принципі. Кез-келген сабақтың басында, және де сабақтан тыс уақытта 
MOODLE жүйесінде курстың сәйкес модуліне кіріп, өткен материалды қайталауға мүмкіндік 
бар. Берілген жүйе материалды жалпылау және жүйелеу мүмкіндігін болжайды. 
Қарастырылып отырған ортаның материалды орналастыру бойынша үлкен мүмкіндіктері 
бар, атап айтқанда: 

курсты берудің ыңғайлы құрылымын, және де бүкіл курстың, сондай-ақ оның 
бөлімдері мен тақырыптарының оқу мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес курстың ішінде 
орналасқан материалды толығымен таңдау мүмкіндігі; 

-курстың нақты модулінде MOODLE ортасының нақты керек құралдарын таңдау 
мүмкіндігі; 

-материалды кез-келген пішімде орналастыру мүмкіндігі бар (мәтіндік, графикалық 
файлдар, HTML пішімдегі файл); 

-Интернет желісінің электронды ресурстарына сілтеме қою мүмкіндігі; 
-басқа қосымшалардан және басқа қосымшаларға импорт және экспорт жасау 

мүмкіндігі; 
-MOODLE ортасының өзінде оқу материалын құру мүмкіндігі (қандай да бір басқа 

қолданбалы бағдарламалардың қатысуынсыз). 
Егер кез-келген оқу курсын осындай қашықтық ортада орындаса, онда пәнді оқуға 

уәжі айтарлықтай көтеріледі, берілген пәнді оқуға және  жалпы оқуға деген үлкен 
қызығушылық пайда болады. Оқу курсын осы ортада техникалық өңдеуге информатикалық 
цикл пәндері көлемінде оқушылардың өздерін де тартуға болады. Тек қана қашықтық 
курсын құруға ғана емес, курсты оқу материалымен: теориялық, бақылаушы сұрақтар, 
тестілік тапсырмалар және т.б., толықтыруға да қызығушылық пайда болады [5]. 
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Если вернуться на 20 лет назад, что мы увидим в образовании? Образовательные 
ресурсы были сложно-доступным. Люди имели только ручки, тетради и малое количество 
книг, которые не каждый мог позволить себе. Часто приходилось писать рефераты, доклады 
вручную. Много времени уходило именно на записи и зарисовки.  Чуть позже появились 
первые ПК, которые работали очень медленно и первые дискеты, которые хранили мало 
информации. 

В общем, можно сказать, что возможностей и условий для отличного образования 
было очень мало. Вот так было до настоящего момента. 

Сегодня же, мы имеем широкие возможности в образовании и науке. Множество 
различных библиотек, интернет, электронные пособия, самые разнообразные 
информационно-коммуникационные технологии. Все это дает нам возможность 
самосовершенствоваться, изучать, анализировать и делать новые открытия. Каждый день 
появляется что-то новое, то, чего еще никогда не было. А все благодаря знаниям, умениям и 
навыкам, приобретенным нами из этих источников, а также экспериментам, которые мы 
совершаем.  

А сейчас проанализируем текущее положение об образовании в РК.  
Казахстанская система образования развивается в условиях устаревшей 

методологической базы образования, которой недостаточно для поэтапного ее вхождения в 
мировое образовательное пространство. Содержание обучения в современной 
общеобразовательной школе остается фактическим, государственные стандарты. 
Основанные на предметном подходе, морально устарели. Компетентный подход, 
ориентированный на индивидуальность ученика отсутствует. Обучение в школе не дает 
ученику четкой мотивации к выбору жизненного пути и перспектив. Только 30% 
старшеклассников осознанно выбирают профессию, соответствующую их способностям. 
Следовательно, 70% старшеклассников обладают низкой самооценкой и не подготовлены к 
самостоятельной жизни. Кроме этого, исследования ЮНЕСКО и результаты тестирования 
выпускников общеобразовательных школ последних пяти лет показывают об устойчивой 
тенденции снижения качества образования. В условиях недостатка квалифицированных 
работников на старшей ступени среднего образования выпускники школ остаются 
невостребованными на рынке труда, что и приводит к общему снижению 
производительности страны. Содержание образовательных программ начального и среднего 
профессионального образования по уровням квалификации не отвечает принципам, 
указанным в Рекомендациях о техническом и профессиональном образовании (ЮНЕСКО, 
1974 год), критериям программ Международной стандартной классификации образования 
(МСКО, 1997 год). В системе высшего образования также стали увеличиваться отдельные 
негативные тенденции. Этому способствует снижение требований к поступлению в вуз, а 
также массовая подготовка по узкопрофильным специальностям, которые ориентированы 
только на стабильные отрасли. [3] 
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Сегодня, мы предлагаем внедрение мультимедийной обучающей системы в 
общеобразовательный процесс как школ так и вузов. Это современный информационный 
подход к обучению школьников и студентов, который эффективно влияет на их знания. 

Мультимедийная обучающая система (МОС) – это информационный комплекс, 
который содержит информацию в разных ее видах (текст, изображения, анимации, 
звукозаписи, аудиозаписи, видеофрагменты и гиперссылки).  

Благодаря МОС обучающийся может получить необходимую информацию в 
доступном для него виде. То есть ему не нужно читать объемные скучные тексты и 
фильтровать информацию для запоминания. МОС позволяет нам читать, слушать и видеть 
информацию. Тем самым новые знания легче воспринимаются и запоминаются.  

 
Теперь выделим положительные стороны МОС: 
1. Восприятие и осознание информации 
2. Повышение мотивации обучающихся к учению 
3. Развитие навыков совместной работы 
4. Развитие у обучающихся более глубокого подхода к обучению  
5. Быстрота и удобство в воспроизведении изображений, формул, графиков и т.д. 
6. Развитие навыков в использовании информационных технологий 
7. Экономия времени  
Для создания эффективной МОС нам необходимо выполнить следующее: 
1. Выбрать профильный предмет или дисциплину, по которому будут обучаться 

школьники или студенты 
2. Собрать необходимую информацию по предмету или дисциплине (тексты, 

изображения, таблицы, аудиозаписи, видеофрагменты и т.д.) 
3. Выбрать программу для разработки МОС (AdobeFlashCS5, MacromediaFlash, 

iBooksAuthor и т.д.) 
4. Разработка МОС 
5. Указать методические рекомендации по использованию МОС 
6. Указать список использованной литературы 
Мы считаем, что выявили необходимые предпосылки для создания МОС. После 

внедрения такой системы в процесс образования обучающиеся с интересом будут изучать 
новый материал. У них появится желание самим создавать и расширять МОС. Как известно, 
визуальное восприятие намного эффективнее чем другие виды восприятия. Обучающиеся 
наглядно могут изучить информацию, а также изложить ее в понятном для них виде. 

Структура, разрабатываемой нами МОС состоит из теоретического материала на 
тему: «Разработка клиент-серверной технологии». Система предназначена для обучения 
студентов. В основе работы лежит разработка мультимедийной обучающей системы, которая 
дает нам возможность получать информацию в самом доступном ее виде, т.е. мы можем 
прочитать, услышать и увидеть информацию.  

Главное, не злоупотреблять информационными технологиями, заниматься 
определенное время, не вредя своему здоровью и тогда использование мультимедийной 
обучающей системы будет только в пользу. Мы уверенны, что с использованием МОС в 
образовательном процессе, показатель качества образования повысится. 

 
Список использованной литературы: 

1. О.В. Шлыкова, Культура мультимедиа – 2004 год 
2. Осик Ю.И., Надыров А.И., Осик Л.Г., Сетевые структуры и проблемы высшей 

школы – 2001 год 
3. Источник - http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465998#1 
4. А.Н. Афанасьев, Высшее образование сегодня – 2003 год 
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LEGO MINDSTORMS 

 
Ахаева Жанар Берикбаевна 

ahaeva07@mail.ru 
старший преподаватель кафедры «Информатики»  

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
 
Робототехника сегодня активно встраивается в образовательный процесс учебных 

заведений. Всё больше и больше обучающихся погружаются в увлекательный мир 
конструирования и «оживления» роботов. Одним из наиболее популярных средств для этого 
стал робототехнический набор Lego Mindstorms. В соответствии с тремя основными 
дисциплинами на которых базируется робототехника,  конструктор  Lego  Mindstorms   
можно  разделить  на следующие части: механическую, электронную и программную. 

Механическая  часть конструктора  состоит  из  следующих  элементов: балки  
различной  длины, уголки, крепѐжные  элементы  различного  типа, шестерѐнки, оси, тяги, 
колѐса, гусеницы, декоративные  и  другие  элементы. Общее  количество  элементов  – 916.    
Наличие  в  составе  конструктора разнообразных  шестерѐнок  и  передаточных  механизмов  
вкупе  с  тремя  обеспечивает  реализацию  множества  интересных «живых»  роботов.  
Роботы  могут  придвигаться  различными  способами, перемещать объекты, исполнять 
какую - либо другую работу. В случае создания достаточно габаритных роботов, а 
конструктор это позволяет, следует уделять особое  внимание  вопросам  устойчивости  и  
жѐсткости  механической конструкции.  Требуется  прогнозировать  поведение  конструкции  
в  условия выполнения роботом различных действий. Например, при движении робота или 
преодолении препятствий, робот не должен переворачиваться или разрушатся[1]. 

Основное  назначение электронной  части конструктора — сделать возможным  
управление  роботом,  поддержать  реализацию  всевозможных алгоритмов действий 
посредством использования сервомоторов и опираясь на информации воспринимаемую 
через датчики. 

Микрокомпьютер  Lego  Mindstorms   является  основным  интеллектуальным 
элементом  конструктора,  позволяющим  оживить  робота  и  осуществлять различные  
запрограммированные  действия.   

Для создания пошаговых инструкций для сбора новых моделей из конструктора 
LEGO можно воспользоваться программами LDraw. 

LDraw – это открытый стандарт для программ-конструкторов LEGO (LEGO CAD), 
которые позволяют создавать виртуальные модели и сцены. С помощью этих программ 
можно задокументировать физически собранные модели, создать инструкцию по сборке 
моделей LEGO, создать реалистичные 3D изображения виртуальной модели и даже сделать 
анимацию.  

Установочная программа LDraw позволяет установить такие подпрограммы, как 
MLCad, LDView и LPub. 

Интерфейс программы MLCad 
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Рисунок 1 – Рабочее окно MLCad 
 
Рабочее окно MLCad: 
1. Панель инструментов; 
2. Каталог всех деталей всех конструкторов LEGO; 
3. Окно отображений выбранных деталей в группе;  
4. Здесь в таблице отображается весь проект в табличном виде. Проект LDraw – это 

текстовый файл, в каждой строчке которого описано, какую деталь добавить, и какую 
команду выполнить. А в этой области проект представлен в виде таблицы, что гораздо 
удобнее воспринимается, чем текстовый файл. 

5, 6, 7 и 8. В этих окнах отображаются проектируемая модель. По умолчанию в 
области 5 модель отображается спереди (Front), в области 6 – слева (Left), в области 7 – 
сверху (Top), а в области 8 модель отображается в режиме 3D под любым углом. В каждой из 
этих областей имеется возможность режима просмотра со всех ракурсов модели. 

 

 
Рисунок 2 – Модель детали 

 
Создание модели в программе MLCad сводится к тому, что бы постепенно собрать 

необходимую модель из стандартных деталей конструктора. Каждую деталь необходимо 
найти в списке деталей и переместить в область редактирования (5, 6, 7 или 8). После этого 
деталь необходимо подкрасить цветом (панель Colorbar), повернуть в правильном 
направлении или под правильным углом  и подровнять. 

При создании новых модели в программе MLCad необходимо всегда помнить, какова 
конечная цель. В данном случае – это создание пошаговой инструкции. Поэтому создавать 
виртуальную модель нужно в таком же порядке, в котором будут её собирать физически. 
Следовательно, после добавления нескольких деталей к модели нужно вставлять шаги или 
шаги с поворотом. После добавления шагов нужно добавить ещё несколько деталей и так 
далее. Каждая группа деталей должна чередоваться с шагами. В дальнейшем всё это 
превратится в привычную пошаговую инструкцию в стиле LEGO. 
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Рисунок 4 – Последовательность шагов 
 

Ещё один полезный режим, о котором нельзя не упомянуть, это режим «обрисовки до 
выделения», т.е. обрисовки только тех деталей, которые находятся в проекте до выделенной 
детали. Это необходимо для деталей, которые оказываются внутри конструкции и их не 
видно. При включении этого режима, находится необходимая деталь, которая расположена 
внутри конструкции в области 4, при щелчке  по данной детали  все остальные детали, 
добавленные в проект позже становятся невидимыми. Это дает возможность  
беспрепятственно передвинуть   деталь, поменять её цвет и т.п. Включение и выключение 
этого режима делается с помощью пункта меню «Settings -> Draw To Selection». 

Очень часто в моделях нужно сделать правую часть, а затем, зеркально – левую. 
Отобразить несколько деталей с сохранением всех шагов можно очень легко. Для этого 
выделяются все зеркалируемые детали (можно в области 4), затем щёлчком по детали правой 
кнопкой мышки в области редактирования и в контекстном меню необходимо выбрать 
«Enter Pos. + Rot…»[2]. 

Программа MLCad позволяет создавать модели любой сложности, что дает нам 
создание безгранично новых моделей роботов Lego  Mindstorms. 

 
Список использованных источников 

1. http://raor.ru/g2014/konfekat/regdok/regdok_233.html (дата обращения 28.03.2015г.)   
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мамандарды даярлау және жеке адамның шығармашылық қабілеттерін, рухани байлықтарын 
дамыту бүгін ерекше қажет. Сол себепті жоғары оқу орындарында білім беру үрдісін 
жаңартып отыру заман талабына айналды. Қалыптасқан заманауи әлемде кез-келген маман 
иесі міндетті түрде компьютерлік сауатты болуы тиіс, сондықтан да бұл мәселенің өзектілігі 
күн сайын арту үстінде[1]. 
 Компьютердің операциялық жүйесі – қолданушы мен аппараттың арасындағы 
байланысты қамтамасыз ететін бағдарламалық жабдықтама немесе бағдарламалар 
жиыныболып табылады. Оқу үрдісінде заман талабына айналып отырған жаңа ақпараттық 
технологиялардың бірі–бұл американдық Apple компаниясының шығарып отырған өнімдері, 
оның ішінде қарастыратынымыз Mac OS X операциялық жүйесі. 
 Бүгінгі таңда Mac OS Xоперациялық жүйесі барлық өзінің қолданушыларын ыңғайлы 
болуы мен интерфесінің көркем және компьютердегі ақпаратты қорғау деңгейінің жоғары 
болуымен сипатталады. Алайда Apple компаниясының компьютерлерінің басты кемшілігі – 
оның бағасының қымбат болуында. Осыған байланысты Mac OS Xоперациялық жүйесінің 
танымалдылығы (Windows-дан кейін) әлем бетінде екінші орынды иелену үстінде. Сандық – 
сапалық көрсеткіштерге сүйенер болсақ, 2015 жылдың ақпан айындағы оның нарықтағы 
көрсеткіші - 6.90% құрайды[2]. 
 Mac OS Xоперациялық жүйесі абсолютті түрде Mac OS операциялық жүйесінің жаңа 
нұсқасы, ол Darwin атты тәуелсіз программалық жабдықтамасы негізінде құрастырылған. 
Darwin программалық жабдықтамасы құрамына Mach технологиясы мен BSD стандартты 
сервистерін қолданып құрастырылған XNU ядросы кіреді. Сонымен қатар Mac OS 
Xоперациялық жүйесінің іргетасы әлемге танымал UNIX операциялық жүйесі негізінде 
жасалынған,сондықтан да ол жаңа Mac OS операциялық жүйесіне тұрақтылық, 
көптапсырмалық, жұмыс жасау жылдамдығын, қауіпсіздік пен сенімділікті барынша мол 
қамтамасыз етеді[3]. 
 Mac OS Xоперациялық жүйесінің 10.0 нұсқадан 10.8 нұсқасына дейінгі атаулар мысық 
тектес жануарлардың атауларымен аталды. Ал операциялық жүйенің 10.9 нұсқасы Mavericks 
деп аталады, бұл операциялық жүйе өзінің бірегейлігімен және көпфункционалдығымен 
сипатталады, операциялық жүйенің атауы да бұрынғы операциялық жүйелерден өзгеше, 
жүйенің атауын АҚШ-тың Калифорния штатында орналасқан жағажайдың құрметіне 
қойылған болатын. Бүгінгі таңда операциялық жүйені қолданушылар жаңа 10.10 нұсқасы 
Yosemite операциялық жүйесімен жұмыс жасауда. 
 Apple компаниясы жаңа Yosemite операциялық жүйесін 2014 жылдың 2-ші маусым 
күні Apple корпорацииясының құрастырушыларының жылдық «WWDC (Worldwide 
Developers Conference)2014» конференциясында таныстырды. Бұл атау Американың 
Калифорния штатында орналасқан ұлттық Йосемити саябағының құрметіне қойылған. 
Yosemite операциялық жүйесін 2014 жылдың 17 қазанынан бастап AppStore қосымшалар 
дүкенінен тегін жүктеуге болады[4]. 
 Yosemite операциялық жүйесін орнатуға қажетті жүйелік талаптар: 
•OS X v10.6.8 нұсқасы немесе одан да жаңа нұсқасы; 
•оперативті жадының көлемі 2 ГБ; 
•қатқыл дисктағы кем дегенде 8 ГБ; 
•кейбір функциялар Apple ID идентификаторын болуын талап етеді; 
•кейбір функциялармен жұмыс істеу үшін компьютер ғаламторға қосылуы керек. 
 Mac OS Xоперациялық жүйесінде сіздің компьютеріңіздің бағдарламалық 
жабдықтамасын жаңартып және оның қауіпсіздігін сақтайтын, сонымен қатар үзіліссіз 
тексеруді қамтамасыз ететін жаңа технологиялар қолданады. Күн сайын түсіп отыратын 
жаңа OS X операциялық жүйесінің жаңартуларының арқасында, бір команданы орындау 
арқылы қажетті жүктемелерді алып, компьютердің қауіпсіздігінің деңгейі жоғары екеніне 
көз жеткізе аламыз. Осының арқасында сіздің компьютеріңізге жаңа, әрі ең қауіпсіз OS X 
операциялық жүйесінің орнатылғаның түсінеміз. 
 Gatekeeper –Mac OS Xоперациялық жүйесінің жаңа функциясы, ол Mac компьютерін 
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ғаламтор арқылы жүктелген қауіпті және дұрыс жұмыс жасамайтын бағдарламалардан 
қорғайды. Gatekeeper функциясы сіз бағдарламаларды басқа веб-сайттардан жазған кезде 
қауіпсіздікті тексереді. 
 Mac компьютеріне бағдарламаларды жүктейтін ең қауіпсізMac App Store дүкені. 
Баңдарламаларды дүкенге қоймас бұрын, Apple қызметкерлері оны жан-жақты тексереді. 
Егер бағдарлама жұмысында қандайда бір қателіктер кездессе, оны дүкеннен алып тастайды.  
Бағдарламаларды құрастырушыға Apple компаниясы Developer ID идентификаторын береді, 
оны олар өздерінің бағдарламаларына сандық қолтаңба ретінде қолдана алады.  Developer ID 
идентификаторы Gatekeeper функциясына бағдарламаларды блоктауға мүмкіндік береді, 
яғни ол сіздің Mac компьютеріңізді қорғау мақсатында Developer ID жоқ, басқа сайтта 
жасалған бағдарламаларды блоктайды.  
 FileVault 2 шифрлау қосымшасы арқылы сіздің ақпараттарыңызды егер ол басқа адам 
қолына жетседе қорғай алады. FileVault 2 қосымшасы сіздің Mac компьютеріңіздің барлық 
қатқыл дискін XTS-AES 128 стандартын қолдану арқылы шифрлайды.  
 Жүйелік баптаулар ішінде ақпараттарды тасымалдау мен ақпараттың диагностикасын 
басқаруға болатын мүмкіндігі бар. Ал Safari браузерінің баптауларында «Құпиялық» панелі 
бар, ол арқылы cookie файлдарын блоктауға және қолжетімділігіне шектеу қоюға болады, 
сонымен қатар кейбір веб-сайт қызметтеріне кіруге шектеу қоюға болады. 
 Ең мықты құпия сөздер – бұл құрамында бас әріпті және кіші әріпті, пунктуация 
белгілері мен сандарды қолданатын құпия сөздер болып табылады. Күнделіктті түрлі 
сайттарға тіркелген кезде жаңа құпия сөздер құрастыру біршама уақытты алады, алайда 
Safari браузерінің«құпия сөздер генераторы» арқылы сіз тез арада өзіңізге қажетті қауіпсіз 
құпия сөзді құрастыра аласыз. 
 Сізде қажетті бірнеше құпиясөздер пайда болғаннан кейін «iCloud кілттер 
байланысы» функциясы оны жаттап алады. Ол қолданушының тіркелген аты мен құпия 
сөздерін сақтайды және оларды түрлі құралдарда – Mac, iPhone, iPad және iPod touch 
құралдарына синхрондайды. Сіз сайтқа кірген уақытта функция сіздің ақпараттарыңызды 
енгізеді және мұнда кредиттік карта нөмерін автотолтыру мүмкіндігі бар. Ал AES 256-
разрядті шифрлау сіздің ақпараттарыңыздың толық қауіпсіздігін сақтайды. 
 OS Xоперациялық жүйесі және iCloud бағдарламасы арқылы сізжоғалтып алған Mac 
компьютерін, iPhone телефоның т.б. құралдарды тауып алу мүмкіндігіне ие.Компьютерден 
iCloud.com сайтына кіріп, өз мәліметтеріңізді енгіземіз. Мұнда «iPhone табу» функциясын 
қолдану арқылы сіз Mac, iPhone, iPad немесе iPod touch құралдарын картадан таба аласыз. 
Егер құрал ғаламтор желісінен өшірулі болса, онда сіз құрал Wi‑Fi желісіне қосылған 
уақытта өзіңізге хабарлама келетіндей етіп ескерту жасап қоюыңызға болады, сонымен қатар 
сіз өз құралыңызға хат жібере аласыз, ол арқылы құралды тапқан адам сізбен байланысқа 
шыға алады. Сондай-ақ сіз қажет болса құрал ішіндегі барлық ақпараттарды толық өшіріп 
тастай аласыз. 
 Фишинг –бұл зиянкестердің құнды ақпараттардыұрлап алу кезіндегіалаяқтық 
формасы. Олар қолданушылар туралы ақпараттар, құпия сөздер, кредиттік карталар 
мәліметтеріналуда жалған веб-сайттарды құрастыру арқылы жүзеге асырады.Safari 
браузерінде фишинг технологиясынан қорғау үшін жалған веб-сайттарды анықтау 
функциясы бар. Күдікті сайттарға кірген уақытта Safari браузері сізге ескерту жіберіп, сол 
сайттын бетін жүктелуін тоқтатады. 
 Заманауи Mac OS Xоперациялық жүйесінің қауіпсіздігінің тағы бір функциясы– «ата-
аналар бақылауы». Бұл функцияны қолдана отырып сіз баланың Mac компьютерінің алдыңда 
отыру уақыты мен ол тілдескен қолданушылар және қандай сайттарда болғанның бақылай 
аласыз. «Ата-аналар бақылауы» функциясын жүйелік баптаулар мәзірінен табуға болады, 
оны қолдану үшін қолданушының тіркеме атын және құпия сөзін енгізу қажет. Аталған 
функция арқылы түрлі шектеулерді қоюға болады, мысалы App Store қосымшалар дүкенінде 
жастық ерекшелікке байланысты шектеу қою, веб-сайттарға шектеу, түрлі ойындардың 
электронды пошталарына шектеу қою, компьютер алдында жұмыс істеу уақытына шектеу 
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қою және т.б. шектеулер[5]. 
 Mac OS Xоперациялық жүйесіндегі «құм салғыш» (sandbox) технологиясыарқылы 
қосымшаның жұмыс жасау үрдісінің дұрыстығын тексеруге болады. Технологияның мәні – 
қосымшаның Мас компьютерінің маңызды компоненттерімен бөлінуі, егер қосымша зиянды 
бағдарламалық жабдықтамамен бұзылса, сіздің компьютеріңіздегі ақпаратты қорғау 
мақсатында «құм салғыш» технологиясы автоматты түрде оны блоктайды.OS Xоперациялық 
жүйесінде бұл технология әсіресе Safari браузерінде жұмыс жасау кезіндежоғары деңгейде 
қорғайды, «құм салғыш» технологиясын PDF және Adobe Flash Player, Silverlight, QuickTime, 
Oracle Javaплагиндеріне кірістірілген. Сонымен қатар OS Xоперациялық жүйесі «құм 
салғыш» технологиясына Mac App Store, Хат алмасу, Күнтізбе, Контактілер, Dictionary, Font 
Book, Photo Booth, Quick Look Previews, Ескертулер,Game Center, Mail және FaceTime 
қосымшаларын кірістіреді. 
 Ғаламтордан жүктелген файл құрамында зиянкес бағдарламалық жабдықтамалар 
болуы мүмкін, сондықтан барлық жүктелген файлдарды дер кезінде тексереді. Зиянды 
бағдарламалық жабдықтама табылған уақытта, Mac OS Xоперациялық жүйесі сізге 
ескертужібереді. Файлды ашу қолданушының өз еркінде, алайда файл бұзылған түрде болса 
операциялық жүйе сізге оны қоқыс қоржынына тыстауға ұсыныс жасайды.  
 Mac OS X операциялық жүйесі бағдарламалық жабдықтаманы толық 100% қорғай 
алмайды, алайда Mac компьютерінде жұмыс жасау кезінде операциялық жүйе максималды 
түрде ақпаратты қорғауға тырысады. Көптеген қосымша функциялар жүйелік баптаулар 
мәзіріндегі «қауіпсіздік және құпиялық» тобында көрсетілген. Төменде Mac компьютерінде 
жұмыс жасау барысында ақпаратты қорғаудың бірнеше жолы көрсетілген: 

• сіздің компьютеріңізде қосылған қызметтерге бөгде құрылғылардың қосылуына 
рұқсат алмау үшін брандмауэрды қосып қою; 

• файлдармен қауіпсіз алмасу баптауларын қосу; 
• ескірген құнды файлдарды өшіруде «қоқыс қоржының қайтымсыз өшіру» командасын 

қолдану; 
• Password Assistant қосымшасы қолданушылар тобы үшінсенімді құпия сөздерді 

құрастыруға көмек беруі жолдары[6]. 
 Жоғарыда аталған бағдарламалар мен функциялар тізбегіне көз жүгірте отырып, жыл 
сайын Appleкомпаниясы Mac OS X операциялық жүйесінің қауіпсіздігін сақтау мақсатында 
көп үлес қосып отырғандығы айдан анық, алайда компанияның қызметкерлерінің айтуы 
бойынша бұл тек қана бастамасы болмақ. 
 Бірақ, бұл Mac OS X «абсолютті» қорғалған операциялық жүйе екендігін білдірмейді. 
Өкінішке орай толық қорғалған операциялық жүйе жоқ. Керісінше, Mac OS X операциялық 
жүйесіне қарсы шығып жатқан қауіп саны күн сайын Mac қолданушылары сияқты өсу 
үстінде. 
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Основным принципом формализации педагогических знаний, обеспечивающей переход 
педагогики на следующие ступени научного развития, является корректность применения 
научных положений дисциплин более высокого уровня методологического знания. 

Для разработки методов формализации рассматриваются две модели расчета 
трудоемкости усвоения учебного объекта (УО) как информационного продукта, 
отображающего те или иные стороны структуры или функционирования, на которые 
направлено конкретное обучающее воздействие: модель Л. П. Леонтьева [1] и модель В. М. 
Мизинцева [2]. 

В основе обеих моделей лежат идеи А. И. Уемова [3], в соответствии с которыми 
информационная мера сложности графовой модели обусловливается: 

1) количеством дуг графа как отношений между его вершинами; 
2) конфигурацией графа, которая оценивается коэффициентом относительной 

энтропии. 
Для разработки и оценки семантической сложности графовых моделей учебного 

элемента (УЭ) как информационного продукта, представляющего собой отображение 
логически завершенного элемента содержания программы обучения в соответствии с целями 
его изучения [4], предлагается методика, использующая модель В. П. Мизинцева [3]. 

Методика включает три этапа: 
1) разработку альтернативных моделей УО; 
2) оценку семантической сложности альтернативных графовых моделей; 
3) выбор оптимальной модели УО. 
Целью первого этапа является выявление таких моделей УО, которые соответствуют 

системе предпочтений преподавателя и не включают в себя вершин, избыточных в 
отношении рассматриваемых целей или содержания обучения. 

Второй этап включает оценку семантической сложности альтернативных моделей УО: 
1. Определяется средний ранг связности пучка в графовой модели УЭ: 

 
𝑧𝑧ср = 1

𝑚𝑚
∑ 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑝𝑝

𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1  ,                                              (1) 

где zср - средний ранг связности пучка (связь/пучок); m- общее число пучков; 
mt - число пучков с рангом связности zt; р - количество связей в модели. 

Здесь под пучком дуг понимается множество дуг, направленных к соответствующей 
вершине. | 

2. Определяются абсолютные значения приведенной степени абстрагирования для 
каждой из вершин Xjмодели: 

Ф�Х𝐽𝐽� = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2{�𝑧𝑧�𝑋𝑋𝑗𝑗 � − 1�𝑦𝑦�𝑋𝑋𝑗𝑗 � + 1} ,             (2) 
где Ф( X j ) - приведенная степень абстрагирования вершины X j (эсед/сем.ед.); z ( X j ) -
средний ранг связности пучка в той части структуры, в вершине которой находится вершина 
X j ; y ( X j ) - число вершин в той ветви графа, в вершине которой расположена семантическая 
единица X j . Здесь введено понятие «элементарная семантическая единица» (эсед) как 
понятие, которое усвоено обучающимися на предыдущих этапах обучения и не имеет связей 
с вершинами графовой модели, лежащими на более низком уровне абстракции. 

Если X j не имеет нисходящих связей, то она является исходной: X j  = X0, при этом 
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степень абстрагирования Ф( X0) = 1. 
3. Рассчитываются значения [Ф(Хj)]-1  для всех X j . 
4. На основании функции распределения определяются вероятности для всех вершин 

графа: 
q�Xj� = q(Xz) �Ф�Xj�

−1
� [∑ Ф(Хl)−1z

l=1 ]−1,                                  (3) 
где q ( X j ) - вероятность рассматриваемой вершины X j ; q(X z ) - вероятность вышестоящей 
вершины, образующей пучок связей, в который входит рассматриваемая вершина X j ; Ф(X j ) 
- приведенная степень абстрагирования рассматриваемой вершины; Ф(X j ) - приведенные 
степени абстрагирования всех вершин X j , связанных с вышестоящей единицей X z, включая 
и 
рассматриваемую (l = 1, z). 

Вероятность графообразующей вершины X1: q(X1)= 1. 
5. Рассчитывается показатель конфигурации (коэффициент относительной энтропии) 

графовой модели: 
𝐻𝐻 = H

Hmax
 ,                                          (4) 

 
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑚𝑚,                                  (5) 
 
𝐻𝐻 = ∑ (−𝑞𝑞𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑞𝑞𝑖𝑖)𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 ,                         (6) 
 

где E- коэффициент относительной энтропии графа; Hmax- величина максимальной энтропии 
числа mисходных элементов графа; H - величина энтропии исходных mэлементов 
рассматриваемой модели; qi(i=1, m)-рассчитанное значение вероятности i-го исходного 
элемента графовой модели. 

6. Определяется количество семантической информации, содержащейся в структуре 
рассматриваемой модели: 

S(y)=ylog2y,                                    (7) 
 
𝑆𝑆(𝑦𝑦) = 𝑦𝑦𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2��𝑧𝑧𝑐𝑐𝑝𝑝 − 1�𝑦𝑦 + 1�,              (8) 
 

𝑆𝑆(𝐸𝐸) = 𝑦𝑦(1 − 𝐸𝐸)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2 �
𝑧𝑧𝑐𝑐𝑝𝑝 −1
𝑧𝑧𝑐𝑐𝑝𝑝

𝑦𝑦 + 1
𝑧𝑧𝑐𝑐𝑝𝑝
�,            (9) 

 
𝑆𝑆(𝑦𝑦,𝑉𝑉,𝐸𝐸) = 𝑆𝑆(𝑦𝑦) + 𝑆𝑆(𝑉𝑉) + 𝑆𝑆(𝐸𝐸),                   (10) 

где S(y, V, E) - количество информации, содержащейся в структуре графовой модели; S(y) - 
количество информации, образующейся при изменении ранга связности пучка от 0 до 1; S (V) 
- количество информации, образующейся при изменении ранга связности пучка от 1 до zcp; 
S(E) – количество информации, заключенное в конфигурации данной системы; y- число вер-
шин в графе. 

Интегральное изменение состояния рассматриваемой графовой модели в процессе ее 
образования выражается формулой (10). 

Третий этап включает выбор оптимальной модели УЭ. 
В соответствии с [4] оптимальная графовая модель УЭ должна представлять собой 

логико-смысловую структуру, полностью отвечающую целям обучения и содержащую 
наименьший объем семантической информации по отношению к другим возможным 
вариантам модели: 

Sопт=min{Si(yi, V, Ei)}                                       (11) 
где Si(yi, Vi, Ei) - оценки семантической сложности конкурирующих моделей. 

Приведенная выше методика позволяет произвести выбор модели изучаемого УЭ с 
учетом объективных оценок трудоемкости его усвоения, состояния обученности студента и 
системы предпочтений преподавателя. 
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При любой разбивке упорядоченного избыточного графа (дерева) V (X j ) суммарная 
семантическая сложность множества {M(Xi)} полученных ветвей всегда меньше 
семантической сложности дерева. 

 
∀{𝑀𝑀(𝑋𝑋𝑖𝑖)}{{𝑀𝑀(𝑋𝑋𝑖𝑖)}~𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑖𝑖)} → ∑ 𝐼𝐼(𝑋𝑋𝑖𝑖) < 𝐼𝐼(𝑋𝑋𝑗𝑗 )𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 .                                (12) 
 

Таким образом, в случае разбиения УЭ на ряд УО совокупное количество 
семантической информации, содержащейся в моделях УО, значительно меньше информации, 
заключенной в модели УЭ. 

Покажем справедливость выражения (12) на примере. Разобьем все дерево 
V ( X i ) , приведенное на рис.1, на ветви M ( X i ) , M ( X2), M ( X3) , обозначенные по имени 
порождающих их вершин. При этом V(Xi)~{M(Xi) ,M(X2),М(Хз)} . 

Рис. 1 Дерево и его ветви 
 
Разбиение УЭ на совокупность УО, образующих рассматриваемый УЭ, существенно 

снижает уровень абстракции каждого УО относительно УЭ, т.е. уменьшает совокупную 
трудоемкость усвоения этих УО в сравнении с трудоемкостью усвоения УЭ. Приведенное 
свойство известно в педагогике: если обучающийся не способен усвоить сложный объект 
целиком, то обучающий организует его изучение по частям. 

Эффективность внедрения описанной модели и методики определяется следующими 
положениями: 

1) соотношением трудоемкости процедур предъявления и проверки усвоения УЭ 
GA(Xj), GB(Xj ) или семантической сложности S(Xj) изучаемых УЭ со свойством 
обучаемости конкретного обучающегося, т.е. с тем количеством семантической информации 
Iоб, которое он способен усваивать с первого предъявления; 

2) степенью соответствия индивидуальных неформализованных особенностей 
обучающихся тем приемам (способам) обучения, которые лежат в 
основе процедур GA(Xj)предъявления изучаемых УЭ; 

3) степенью валидности процедур GB(Xj) контроля усвоения УЭ; 
4) степенью наглядности информационных моделей УЭ, предъявляемых обучающимся 

в процессе реализации процедур GA(Xj); 
5) степенью соответствия математических моделей, лежащих в основе адаптивных 

информационных моделей УЭ, целям обучения и природе изучаемых объектов; 
6) исходным уровнем подготовки и степенью мотивации обучающихся на достижение 

целей обучения и т.д. 
Первое из них (соотношение трудоемкости процедур GA(Xj), GB(Xj ) и свойства 

обучаемости) имеет непосредственное отношение к задаче планирования предъявления 
содержания обучения, поскольку определяет первоначальный план преподавателя. 
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Структура графовой модели одного и того же содержания обучения вариативна и 
зависит от системы предпочтений ее разработчика. Если целью разработки является оценка 
семантической сложности УЭ, то структура соответствующего графа должна отображать без 
исключения все умственные действия, совершаемые в процессе предъявления данного УЭ. 
Выполнение этого условия обеспечивает адекватность оценки трудоемкости усвоения УЭ.  
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Мультимедиа– область компьютерной технологии, позволяющая объединить в 

компьютере некоторые возможности других технических устройств (магнитофона, 
видеоплейера, фильмоскопа и др.) что позволяет работать с программами, оснащенными 
анимацией, стереозвуком, видеоизображением и другими аудио-видеоэффектами. 
Восприятие информации обеспечивается сразу несколькими органами чувств, в сочетании с 
быстрым доступом и интерактивными возможностями работы с ней.  

Использование мультимедийных технологий в учебном процессе, позволяет 
учащимся проникнуться интересом к изучению компьютерного моделирования в курсе 
информатики. Ведь именно сочетание родившейся идеи и возможность ее воплощения дает 
положительный результат процесса обучения.  

Применение знаний в области компьютерного моделирования, умение использовать 
мультимедийные технологии позволят учащемуся по окончании учебы быть 
востребованным специалистом в различных областях деятельности.  

Задача преподавателей информатики при изучении компьютерного моделирования 
научить учащихся пользоваться инновационными технологиями. С целью повышения 
качества образования, заинтересованности в обучении и реализации творческих идей 
учащихся предлагается применение мультимедийных технологий, которые в процессе 
образования должны способствовать усвоению знаний, приобретению практических 
навыков.  

Среди положительных аспектов использования мультимедиа технологий в образовании 
можно выделить повышение эффективности обучения в школе за счет его индивидуализации 
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и дифференциации, использования дополнительных мотивационных рычагов.   
Но применение мультимедиа-средств в школьном обучении по принципу "чем больше, 

тем лучше" не может привести к реальному повышению эффективности системы общего 
среднего образования. В использовании мультимедиа-ресурсов необходим взвешенный и 
четко аргументированный подход.  

Рассмотрим особенности мультимедиа курсов по видам учебной деятельности. 
Основным видом учебной деятельности, направленным на первичное овладение знаниями, 
является урок изучения нового материала. Применение мультимедийных технологий 
позволяет изменить способы доставки учебного материала, традиционно осуществляемого 
во время уроков-лекций, уроков – бесед с помощью специально разработанных мультимедиа 
курсов. При этом качество усвоения теоретического материала, не уступающее тому, 
которое достигается при чтении лекций, может быть достигнуто за счет создания 
компьютерных обучающих программ и использования телекоммуникаций в учебном 
процессе. 

Для организации изучения теоретического материала по моделированию могут быть 
использованы следующие виды мультимедиа курсов. 

• Видеолекция. Урок-лекция преподавателя записывается на видеопленку. Методом 
нелинейного монтажа она может быть дополнена мультимедиа приложениями, 
иллюстрирующими изложение лекции. Такие дополнения не только обогащают содержание 
лекции, но и делают ее изложение более живым и привлекательным для студентов. 
Несомненным достоинством такого способа изложения теоретического материала является 
возможность прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее 
трудным местам.  

• Мультимедиа урок-лекция.Для самостоятельной работы над лекционным материалом 
могут быть разработаны интерактивные компьютерные обучающие программы. Это учебные 
пособия, в которых теоретический материал благодаря использованию мультимедиа средств 
структурирован так, что каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную 
траекторию изучения материала, удобный темп работы над курсом и способ изучения, 
максимально соответствующий психофизиологическим особенностям его восприятия. 
Обучающий эффект в таких программах достигается не только за счет содержательной части 
и дружеского интерфейса, но и за счет использования, например, тестирующих программ, 
позволяющих обучающемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного 
материала. 

• Традиционные аналоговые обучающие издания:электронные тексты лекций, опорные 
конспекты, методические пособия для изучения теоретического материала и т.д. 

Следующим видом учебной деятельности являются уроки совершенствования знаний, 
умений и навыков- форма организации учебного процесса, направленная на закрепление 
теоретических знаний путем обсуждения первоисточников и решения конкретных задач, 
проходящее под руководством преподавателя. Использование мультимедийных технологий 
требует изменения характера организации урока практических работ  и усиления их 
методической обеспеченности. 

Практические занятия по решению задачмогут быть проведены с помощью 
электронного задачника или базы данных, в которых собраны типовые и уникальные задачи 
по всем основным темам учебного курса. При этом электронный задачник может 
одновременно выполнять функции тренажера, т.к. с его помощью можно сформировать 
навыки решения типовых задач, осознать связь между полученными теоретическими 
знаниями и конкретными проблемами, на решение которых они могут быть направлены. 

Уроки - лабораторные работы позволяют объединить теоретико-методологические 
знания и практические навыки учащихся в процессе научно-исследовательской 
деятельности. Мультимедиа курсы позволяют организовать работу с тренажерами, 
имитирующими реальные установки, объекты исследования, условия проведения 
эксперимента. Такие тренажеры виртуально обеспечивают условия и измерительные 
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приборы, необходимые для реального эксперимента, и позволяют подобрать оптимальные 
параметры эксперимента. Работа с тренажерами позволяет получить навыки в составлении 
эскизов, схем организации лабораторного эксперимента, позволяет избежать пустых затрат 
времени при работе с реальными экспериментальными установками и объектами. При этом 
значительно увеличивается доля самостоятельной работы учащихся с учебно-методическими 
материалами: с электронными тренажерами, с компьютерным лабораторным практикумом, с 
экспериментами удаленного доступа. 

Разработка эффективной методики обучения компьютерному моделированию в 
настоящее время является актуальной задачей в преподавании информатики. Это связано, с 
одной стороны, с возрастанием роли вычислительного эксперимента при решении 
профессиональных задач специалистами различного профиля и, с другой стороны, с 
трудностями обучения моделированию традиционными методами, которые, главным 
образом, состоят в больших затратах времени на разработку и отладку обучающимися 
моделирующих программ, что приводит к неэффективному использованию учебного 
времени. Одной из важнейших и распространённых причин использования моделирующих 
программ в обучении является потребность моделирования или визуализации каких – либо 
динамических процессов, которые затруднительно или просто невозможно воспроизвести в 
учебной лаборатории или классе. Такие программы, позволяющие моделировать 
эксперименты, используются для активизации поисковой деятельности обучаемых и в 
качестве самостоятельных программных средств, и в составе обучающих систем.  

Появляется необходимость создать свои методические пособия для оптимизации этого 
процесса. Учитель информатики, учащиеся должны включаться в работу по созданию 
мультимедийного сопровождения работ, осуществляемых в режиме реального времени. 
Работы делятся по своему виду на два типа: презентации и видеоклип. Что это дает. 
Настроив презентацию на ноутбуке, ученик получает полную информацию о проведении 
работы столько раз, сколько ему понадобиться для выполнения каждого этапа. Он может 
возвращаться к просмотру неоднократно, не беспокоясь, что отвлекает учителя от оказания 
помощи другим ученикам. Особенно удобно это для учеников, которые работают медленно. 
В это же время учитель, работая с мотивированными детьми, может контролировать часть 
работы, которая называется “предложи способ” и требует от ученика творческого подхода. 

Мультимедийные технологии  помогают учителю максимально оптимизировать 
процесс выполнения лабораторных работ, работ практикума, экспериментальных задач по 
моделированию. 

Более того подготовиться к уроку можно и без помощи учителя. Внедрение в учебный 
процесс мультимедийных технологий сопровождается увеличением объемов 
самостоятельной работы учащихся. Это, в свою очередь, требует организации постоянной 
поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное место в системе 
поддержки занимает проведение консультаций, которые теперь усложняются с точки зрения 
дидактических целей: они сохраняются как самостоятельные формы организации учебного 
процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в другие формы учебной деятельности 
(уроки - лекции, практики, лабораторные практикумы и т.д.). Это требует разработки 
специальных учебно-методических изданий вспомогательного (справочного) характера, с 
помощью которых учащиеся могли бы получать консультативную помощь. К их числу 
следует отнести мультимедийные издания: энциклопедии, словари, хрестоматии, 
справочники и т.п. 

Расширение объема самостоятельной работы учащихся с использованием 
мультимедийных технологий сопровождается расширением информативного поля, в 
котором работает ученик. Это особенно важно для организации творческой, 
исследовательской работы учащихся, которая традиционно сводится к проведению к 
выполнению учебно-исследовательских проектов. 

Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков являются одной из 
основных форм организации учебного процесса, поскольку позволяют осуществить проверку 
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результатов учебно-познавательной деятельности учащихся, педагогического мастерства 
преподавателя и качества созданной обучающей системы.  

Практически все возможные виды контроля могут быть реализованы с помощью 
электронных изданий, на основе специально разработанных компьютерных программ, 
позволяющих снять часть нагрузки с преподавателя и усилить эффективность и 
своевременность контроля. Особенно эффективно использование компьютерных программ в 
системе текущего и промежуточного контроля. Специально разработанные тестирующие 
программы или базы данных, содержащие тестовые задания, обеспечивают, с одной 
стороны, возможность самоконтроля для обучаемого, а с другой - принимают на себя 
рутинную часть текущего или итогового контроля. Компьютерная тестирующая система 
может представлять собой как отдельную программу, не допускающую модификации, так и 
универсальную программную оболочку, наполнение которой возлагается на преподавателя. 

Таким образом, получаем что мультимедийные технологии при обучении 
компьютерному моделированию в курсе информатики особенно необходимы, при 
проведении лабораторных работ, и нашей целью становится создание мультимедийного 
сопровождения лабораторных работ и методики использования полученных материалов при 
обучении моделированию. 
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Бүгінгі күнде ақпараттық технологиялар өндірісінде ең танымал қызметтердің бірі 
сайт құру болып есептеледі. Біздің ғасырымызда интернет – кез келген компьютерлер мен 
бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасу мен ақпарат беру мүмкіндігі бар желілер жүйесі.  

Жаңа инновациялық – технологиялардың дамуы, оларды пайдалануын ескерсек Web 
сайттарды құру да қарапайымдылығы мен әмбебаптығымен ерекшеленеді. Сапалы ақпарат 
беру қашан да өзекті мәселе болып табылатын, ал соңғы жылдары тіптен күшейіп кетті. 
Жаңа жобамен жұмыс істеу мейлі ол Web порталын немесе Интернет магазин болса да, ең 
алдымен тұжырымдама және сайттың жаңа идеясын (пікірін) жасау, тапсырма беру және 
оның мақсатын анықтаудан басталады, ол маркетингтік стратегия мен мақсатты 
аудиторияны талдау, бәсекелестерді сараптау (бәсекелес сайттар), желіде жағдай жасау, 
дамытудың тиімді әдістерін таңдауға қызмет етеді [1].  

Сондай-ақ компьютерлік дизайн, Web-дизайн, жүйелік программалушы, 
администратор және тағы басқа мамандардың қажет екендігін түрлі жарнамалық 
газеттерден, бұқаралық ақпарат құралдарынан да көруге болады. Ал, аталған 
мамандықтарды қалай дайындап, оларға қандай программалық құралдарды үйрету арқылы 
жетілдіруге болатыны әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. 

Интеренетте материалды жариялау тиімді болу үшін ол Web-дизайн ережелеріне 
сәйкес болу керек. Демек, Web-дизайн негіздерін білу кез келген мамандықта қажет болады, 
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өйткені Web-бет дизайны – бұл ақпараттық дизайн.  Web-сайт бұл дүниенін кішкентай 
моделі. Бұрынғы кезде Web-сайты бір адам - Web-мастер жасаған болса, қазіргі кезде Web-
сайттарды бірнеше адам жасайды. Олар:Web-дизайнер, программист, бизнес-кеңесші, 
маркетинг бойыншабасқарушы, менеджерлер.  

 Web-мастер мамандығықазіргікездеөзініңкұпиялығынжоғалтыпжатыр, ал сайт 
жасаутехнологиясызертханасыртынашығыпкөпшіліккебелгіліболыпжатыр [2].  

Бұның негізгі белгісі Интернет-жобаларға өсіп жатқан инвестициялар,  Web-
сайттардың күрделі білімдік, ғылыми, комерциялық мүмкіндіктері. Интернет 
технологиялартөмендегіжолдармендамыпкележатыр:  

 Web-технологиялар; 
 Сайт жасауэкономикасы; 
 Web-дизайн жәнеWeb-программалаумаркетингісі; 
 Адам ресурстары және т.б. 
Web-сайт жасақтау жұмысы бірнеше кезеңдерден тұрады: 
1. Жоспарлау; 
2. Элементтерді жасақтау; 
3. Бағдарламау; 
4. Тестілеу; 
5. Жариялау; 
6. Жарнамалау; 
7. Бақылау. 
Жоспарлау кезеңінде төменгі мәселелер шешілуі керек: 
 Сайттыңорны; 
 Сайттыңаудиториясыкімдер; 
 Қандайақпаратжарияланады; 
 Қолданушыларменқарым-қатынасқандайтүрдеұйымдастырылады. 
Элементтерді жасақтау кезеңінде сайттың программалық өнім түрінде жүзеге 

асырылуы қарастырылады: 
 Навигациялыққұрылымынжасау; 
 Беттіңдизайнынжасау; 
 Беттітолтыруүшінмәтіндікжәнебейнеақпараттыәзірлеу. 
Сайт жасаудың негізгі кезеңдерінің бірі тестілеу. Тестілеу кезеңінде сайттың жұмыс 

істеу дұрыстылығы тексеріледі, оның ішінде: 
 Сілтеменіңжұмысы; 
 Мәтіндегіқателер; 
 Навигацияныңтиімділігі; 
 Поштажәнебасқаформалардыңдұрыстығы; 
 Графикалықфайлдардыңашылуы; 
 Әртүрлібраузерлердесайттың ашылуы тексеріледі. 
Тест аяқталғандан кейін Web-сайт серверде жарияланады және қайтадан тексеріледі. 
Web-қоғамдастығына жаңадан жарияланған сайт туралы белгілі болу үшін сайттың 

адресін және ол жердегі материал туралы аннотацияны хабарлау керек. Осы мақсатқа жету 
үшін келесі мүмкіндіктерді пайдалануға болады: 

 Web-cайт адресін әр түрлі баспаларға жазу керек; 
 Web-сайтты әр түрлі серверлерде тіркеу; 
 Web-cайтқа сілтемелерді басқа Web-сайттарқа кіргізу; 
 Баннерлердіжарнамаретіндеқолдану. 
Web-сайтты жариялап жарнамалаған соң, оған қатысу деңгейі, оның беттерінде 

орналастырылған ақпараттың қажеттілігімен, жаңалығымен және көкейтестілігімен 
анықталады.  Web-сайт имиджін сақтау үшін ол жердегі ақпаратты әрдайым жаңартып тұру 
керек[3]. 
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1-сурет. «Информатика әлемі» сайтының басты беті 

 
 

Мен жоғарыда келтірілген ережелер мен сайт құруға қойылған талаптарды ескере  
отырып, Joomla-ның көмегімен  «Информатика әлемі» Web сайтын  жасаудамын. Бұл сайтта 
информатика ғылымына байланысты толық ақпараттар жинағын орналастырамын. Web-сайт 
дизайны әртүрлі стильде жасалуда. 
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Ќазаќстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Ќазаќстан халќына 

Жолдауында Республикадағы әлеуметтік, саяси-мәдени жағдайларға кеңінен талдау жасап, 
елдің негізгі даму басымдыќтарын атап көрсетті. Ќол жеткен нәтижелер – Ќазаќстанның 
әлемдегі бәсекеге барынша ќабілетті 30 елінің ќатарына ќосылуына мүмкіндік туғызатыны 
аныќ.  

Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта білім беретін 
оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығына тікелей 
қатысты. Сол себепті ақпараттық-компьютерлік технологиялар құралдарын педагогикалық 
іс-әрекетте кеңінен қолдана білу іскерліктерінің жоғары деңгейде қалыптасуы мектеп 
мұғалімдерінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Осы орайда 
жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді педагогикалық үдерісте ақпараттық 
технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдануға ғана емес, осы құралдарды жасауға 
дайындау өзекті мәселе болып табылады [1]. 

Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен бүкіл өркениетті әлемдегі 
ақпараттық даму білім берудің дәстүрлі қалыптасқан жүйесін, әдістері мен технологиясын 
қайта қарауды талап етуде. Бұл үдеріс білімнің жаңа аймақтарына енудің қажеттілігі мен оны 
жеке тұлғаның толық көлемде меңгеруінің қиыншылықтары арасындағы қарама-
қайшылықтары ретінде белең алып отыр. Осыған орай, бүгінгі ғаламдық білім беру 
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кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, 
олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, болашақ мұғалімнің өзінің іс 
әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік туғызу  - көкейкесті мәселе болып табылады. 
Өйткені, тек жоғары білімді маман ғана қоғамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
өркендеуінің  көшбасшысы бола алады. Білім саясатының өзекті мәселелері –біліммен 
қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың формалары 
мен әдістерінің түрлерін өзгерту, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен 
қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, 
білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның ролін арттыру және 
қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары деңгейде қолдана білу. 

Оқу процесінде компьютерлік технологиялардың элементтерін енгізудің алғашқы 
буыны электронды оқулық дайындау болып табылады. Мұғалім электронды оқулық 
сатыларын дайындауда айқын әдістемелік тәсілдер қабылдау қажет. Электронды оқулықты 
оқу тәжірбиесінде қолдана отырып, оларды енгізудегі нәтижені алады және бағалайды. 
Сондықтан жоғары мектеп педагогикасының күрделі де маңызды бір мәселесі студентті 
болашақ мамандығына оңтайландырып, кәсіптік біліктілігін дамытып, кәсіби бағдар берудің 
жаңа жүйесін жасап, іскер және құзіретті, электронды оқулық сатыларын дайындай білетін 
маман дайындау. Ақпараттық–компьютерлік негізде электронды оқулық сатыларын 
дайындау үшін оларда ең алдымен практикалық  іс - әрекет  барысында пайда болатын 
мәселелерді формальды сипаттау дағдыларын, яғни ақпараттық-компьютерлік  әдістері 
туралы кәсіби білім, білік және дағдылар  жүйесін қалыптастыру қажет. Сонымен бірге 
негізгі алгоритмдік құрылымдарды, бағдарламалау технологияларын білу,  ЭЕМ-мен, оның 
құрылғыларымен, ақпараттық технология құралдарымен жұмыс істеу[3]. 

Ақпараттық проблеманың пайда болуы, ең алдымен, әлеуметтік-экономикалық 
факторларға байланысты және бұл проблемаларды техникалық құралдармен де, жеке 
адамның, топтасқан қауымның қоршаған ортаға көзқарасын, қатынасын қайта бағдарлау 
жолымен де шешуге болады.  

Windows 8-де  ақпараттық анықтамалық жүйесін құру. Болашақ информатика, 
математика, физика пәндері мұғалімдерін ақпараттық-компьютерлік негізде оқыту арқылы 
электрондық оқулықты дайындауды және қолдануды кәсіби психологиялық-педагогикалық 
тұрғыда теориялық негіздеу, оның әдістемелік жүйесін даярлау. 

Aқпараттық-компьютерлік негізде кәсіби электронды оқулық сатыларын 
дайындаудың теориялық негізі анықталып, кәсіби электронды оқулық сатыларын дайындау 
әдістемелік-тәжірибелік тұрғыда негізделсе, онда олардың кәсіби дайындық үдерісінің 
тиімділігі артады.[2] 

Егер, ақпараттық-компьютерлік негізде кәсіби электронды оқулық сатыларын 
дайындаудың теориялық негізі анықталып, кәсіби электронды оқулық сатыларын дайындау 
әдістемелік-тәжірибелік тұрғыда негізделсе, онда олардың кәсіби дайындық үдерісінің 
тиімділігі артады. 

ЌР үкіметінің ресми материалдары; Білім және ғылым министрлігінің жоғары 
мектептің білім беру мәселелеріне ќатысты нормативті ќұжаттары мен оќу-әдістемелік 
кешендері (стандарттар, типтік оќу бағдарламалары, оќулыќтар, оќу ќұралдары және т.б.); 
Қазақстан Республикасы  жоғары міндетті кәсіптік білім беру бағдарламалары; кәсіптік 
тәжірбиеден өту кезіндегі материалдар; Windows 8 операциялық жүйесінің ақпараттық 
анықтамалық жүйелері мәліметтері. 

Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасының негiзгi 
бағыттарының бiрi – оқыту процесiн ақпараттандыру. Аталған бағытты жүзеге асыру үшiн 
жаңа буын оқулықтарын электрондық вариантқа аудару қажет.Электрондық оқулықтың 
мазмұны оқушының интеллектiлiк ойлау қабiлетiн дамытуға бағытталуы қажет және оның 
мына қасиеттердi қанағаттандыруы жеткiлiктi: жинақтылық, жүйелiлiк, эстетикалық 
көркемдiлiгi, жылдамдылығы және т.б.Электрондық оқулықтар ара қашықтықтан оқыту 
формасына негiзделiп жасақталады және оны жүзеге асыру үшiн қолданылады.Осы уақытқа 



 

577 

 

дейiн бақылаушы, жаттықтырушы, модельдеушi, дидактикалық ойындар сияқты қолданбалы 
программалар қолданылып келдi.  Бұл программалар оқушының өздiгiнен оқып-үйренуiне 
және өзiндiк жұмыс жасау қабiлетiн дамытуға мүмкiндiк бередi.[4] 

Электрондық оқулықты құрастырған кезде оның мәтiндiк ақпараттан гөрi графиктiк 
ақпарат көбiрек қамтылуы керек, себебi ол оқушының ақпаратты тез, әрi көрнекi түрде 
қабылдауына жағдай жасайды.  

Windows анықтама жүйесі 
Windows-тағы анықтама жүйесі қолданушыға амалдық жүйемен жұмыс істеу жөнінде 

туындайтын сұрақтардың көпшілігі бойынша анықтама беру қызметі болып табылады. Оның 
құрылымы жүйелі, тілдесуі өте ыңғайлы.  

Windows анықтама жүйесіне бірнеше тәсілмен жүгінуге болады:  
- < Windows >+<F1>  пернелер тіркесімі көмегімен; 
- Бас мәзірдің Анықтама және қолдау (Windows XP амалдық жүйесінде) немесе Анықтама 

(Windows өзге нұсқаларында) тармағын таңдау арқылы;  
- Амалдық жүйенің қандай да бір құрамдас бөлігі терезесінің мәзірінен Анықтама – Анықтама 

және қолдау орталығы немесе Анықтама – Анықтаманы шақыру әмірін таңдау.   
Қосымша терезесі мәзірінен Анықтама > Бұл не? әмірін таңдау.  

Сұхбат терезелерінде мәтінмәндік анықтамаға жүгіну тәсілі: терезе тақырыбындағы 
«?» анықтаманы шақыру батырмасын шерту. Бұл әмір орындалып жатқан кезде тінтуір 
көрсеткіші «?» пішіміне енеді. Оны терезенің сұрақ туындатқан нысан орналасқан тұсына 
апарып, тінтуір пернесімен шерту қажет.  

Windows 8 амалдық жүйесінің «Анықтама және қолдау орталығы» терезесі (-сурет) 
құрылымы және анықтама алу тәсілі жағынан Windows-тың алдыңғы нұсқаларындағы 
анықтама жүйесі терезесінің классикалық пішімінен ерекшеленеді.  

Құралдар үстелінде анықтама жүйесін басқару батырмалары орналасқан.  
Қажетті анықтама жүйесін жылдам іздеу үшін терезеде Іздеу енгізу өрісі бар. Онда 

өзіңізді қызықтыратын терминді енгізу қажет. Көрсеткісі бар жасыл батырманы басқаннан 
кейін жүйе ұқсас тақырыптар тізімінде іздеу нәтижелерін шығарады.  

Нақты атауды не терминді іздеу кезінде құралдар үстеліндегі Көрсеткіш тармағын 
қолданыңыз, ол қажетті бөлімге немесе қор көзіне өтудің жылдам да қарапайым тәсілі болып 
табылады. 

Windows-тағы анықтама жүйесі қолданушыға амалдық жүйемен жұмыс істеу жөнінде 
туындайтын сұрақтардың көпшілігі бойынша анықтама беру қызметі болып табылады. Оның 
құрылымы жүйелі, тілдесуі өте ыңғайлы. 

Анықтамамен жұмыс істеу 
Windows жүйесінің анықтамалығы ашылып тұрған қосымша программа немесе бума 

терезесі ішінде-ақ көмек бере алады. Бірақ бұл көмек тек терезе объектілерін ғана қамтиды. 
Ағымдағы терезе объектілері туралы анықтамалық мағлұматты былай да алуға болады: 

- тышқан курсорын керекті объектіге жеткізіліп, оң жақ батырманы шерту; 
- сұрақ белгісі бар меню пунктін басу арқылы;  
- F1 пернесі арқылы. 

Керекті көмекті алып болған соң, негізгі программаға қайту үшін анықтамалық 
терезені жабу қажет. 

Жұмыс үстелі және тапсырмалар диспетчері 
Бұрынғы жүйлерде біздің көзіміз үйренген жүйелік бағдарламалардың барлығы енді 

өз алдына жеке бағдарлама ретінде ашылады. 
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Осы шолудың басынан бері айтылып келе жатқандай, Бастапқы экран арқылы өзімізге 

үйреншікті “Жұмыс үстелінің” өзін қатардағы бағдарлама секілді ашамыз. Windows 8 бен 
Windows 7-нің жұмыс үстелінде пәлендей айырмашылық жоқ. Тек біз қазір шолу жасап 
отырған жүйеде Пуск батырмасы жоқ. 

Пуск менюі 
Пуск батырмасының, онымен қоса оның ішіндегі барлық ішкі менюлер “жоғалып” 

кеткендігі туралы айтылды. Экранның көз жететін жерінде бұл батырма жоқ болғанымен де 
курсорды экранның төменгі сол жақ бұрышына апарсаңыз, Windows 8-дің стиліндегі Пуск 
батырмасын көре аласыз. Ол арқылы сіз Бастапқы экраға өте аласыз. Ендеше Бастапқы 
экрандағы стандартты кірпіштерді түгел өшіріп (қалауыңыз бойынша қажетті 
бағдарламаларды қалдырсаңыз да болады), оларды ңорнына қажетті бағдарламаларды 
Бастапқы экранға шығарп қойсаңыз болады. Сол кезде сіз іздеген үйреншікті Пуск менюінің 
жаңартылған нұсқасына тап келгендей боласыз. 

Office 365 немесе Exchange жүйесіне негізделген электрондық поштаны Windows 8 
пошта жүйесінде орнатыңыз 

Электрондық пошта мекенжайы мен құпия сөзді қолдану арқылы Office 365 немесе 
Exchange жүйесіне негізделген электрондық пошта тіркелгісіне кіру үшін пошта, Windows 8 
пошта бағдарламасын қолдануға болады. Windows 8 пошта бағдарламасы Windows 8 және 
Windows RT жүйелеріне енгізілген. 

 Маңызды    Windows 8 пошта бағдарламасын қолдану үшін Microsoft тіркелгісі қажет. 
Сіздің Microsoft тіркелгіңіз Hotmail, Messenger, SkyDrive, Windows Phone және Xbox LIVE 
немесе Outlook.com секілді қызметтерге кіру үшін қолданылатын электрондық пошта 
мекенжайы мен құпия сөздердің жиынтығы болып табылады.  

• Егер Windows жүйесіне Microsoft тіркелгісін қолданып кірсеңіз, Windows 8 
пошта бағдарламасы электрондық пошта тіркелгілерін алғаш рет ашқанда соны қосу үшін 
дайын болып тұрады. 

• Егер Windows жүйесіне Microsoft тіркелгісін қолданып кірмесеңіз, Windows 
пошта бағдарламаны алғаш рет іске қосқанда Windows 8 пошта бағдарламасына Microsoft 
тіркелгісінің ақпаратын қосуыңызды сұрайды. 

Microsoft тіркелгілері, жалпы Windows 8 пошта немесе Office 365 немесе басқа да 
Exchange жүйесіне негізделген электрондық пошта тіркелгілері емес тіркелгіге қалай қосылу 
керектігі туралы ақпаратты алу үшін Тағы нені білуім қажет? бөлімін қараңыз. 

Электрондық пошта тіркелгісін Windows 8 пошта бағдарламасына қосу  
Windows 8 пошта бағдарламасының параметрлерін көру немесе өзгерту  
Тағы нені білуім қажет?  
Электрондық пошта тіркелгісін Windows 8 пошта бағдарламасына қосу 
Office 365 немесе Exchange жүйесіне негізделген электрондық пошта тіркелгісін 

орнату үшін осы процедураны қолданыңыз. Microsoft тіркелгісімен бірге Windows немесе 
Windows 8 пошта жүйесіне кірсеңіз де, кірмеген болсаңыз да, осы процедураны қолданыңыз. 

1 Бастау параметрінен Пошта белгішесін таңдаңыз.  
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2. Егер іске қосқан кезде пошта Microsoft тіркелгісін қосу бетін көрсетсе, Windows 8 

пошта жүйесіне Microsoft тіркелгісін қолданып кіру қажет. Microsoft тіркелгіңіз үшін 
электрондық пошта мекенжайы мен құпия сөзді теріп, содан кейін Сақтау түймешігін 
басыңыз. Егер сізде Microsoft тіркелгісі болмаса, Microsoft тіркелгісі үшін тіркелу пәрменін 
таңдаңыз. 

 Ескерім:  Егер пошта іске қосылғанда, Мicrosoft тіркелгісін қосу беті көрінбесе, онда 
сіз Microsoft тіркелгісін қолданып Windows немесе Windows 8 пошта жүйесіне кіріп 
қойғансыз. Келесі қадамға өтіңіз.  

 
 
3. Егер бастағанда, пошта Электрондық пошта тіркелгілерін қосу тізімін көрсетсе, 

пошта жүйесінде алғаш тіркелгіні орнату үшін Outlook параметрін таңдаңыз. Содан кейін 5-
қадамға өтіңіз.  

 

 
4. Егер пошта сіз алдында бастағанда орнатқан тіркелгіден электрондық поштаны 

көрсетсе, келесі әрекеттерді орындаңыз: 
1. Егер сенсорлық құрылғыны қолданып жатсаңыз, экранның оң жақ шетінен 

айналдырыңыз да, Параметрлер пәрменін таңдаңыз. Тінтуірді қолданатын болсаңыз, 
көрсеткішті экранның оң жақ төменгі бұрышына апарып, Параметрлер түймешігін басыңыз.  

 

 
2. Параметрлер мәзірінен Тіркелгілер > Тіркелгіні қосу > Outlook тармағын таңдаңыз.  
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5. Оutlook тіркелгісін қосу бетінде қосқыңыз келетін электрондық пошта тіркелгісі 

үшін электрондық пошта мекенжайы мен құпия сөзді теріңіз және Қосу пәрменін басыңыз. 
Пошта электрондық пошта сервері параметрлерін табу үшін онлайн режимінде іздеу 
жүргізеді.  

 
 
6. Егер "Сіздің электрондық пошта тіркелгіңіз сәтті конфигурацияланды" хабары 

көрінсе, Дайын түймешігін басыңыз. Егер Дербес компьютерімді қауіпсіз ету, атты хабар 
көрінсе, хабарды оқыңыз да, Осы ережелерді қамтамасыз ету пәрменін таңдаңыз.  

 Ескерім    Егер пошта тіркелгіңізді орната алмаса, Қосымша тағы не білуім қажет? 
анықтамасын қараңыз. 

Windows 8 пошта бағдарламасының параметрлерін көру немесе өзгерту 
Windows 8 пошта бағдарламасы әдепкі параметрлер арқылы тіркелгіңізді реттейді. 

Әдепкі параметрлер қолданатын тіркелгіңіздің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін. 
Тіркелгілердің көбі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді. 

Параметрлерге кіру үшін сенсорлық құрылғы қолданып жатсаңыз, экранның оң жақ 
шетінен айналдырыңыз да, Параметрлер > Тіркелгілер тармағын таңдап, тіркелгіні басыңыз. 
Тінтуірді қолданатын болсаңыз, көрсеткішті экранның оң жақ төменгі бұрышына апарып, 
Параметрлер > Тіркелгілер тармағын таңдап, тіркелгіні басыңыз.  

Қазiргi заманғы жаңа технологияларды, оның iшiндегi электрондық оқулықтарды 
пайдалану оқушылардың ақпаратпен жұмыс iстей бiлуiн қалыптастырады. 

Оқушылар үшін электрондық оқулық – ол өзінің мектеп қабырғасында жүрген 
жылдарында өздігінен білімін толықтырып отыруға және мақсатты түрде бітіру 
емтихандарына дайындауға мүмкіндік беретін ақпарат көзі. Ал мұғалімдер үшін ол өзінің 
педагогикалық тәжірибесі арқылы толықтырып және дамытып отыруға болатын ашық 
әдістемелік жүйе[4] 

Электрондық  оқулықтармен  оқыту  жүйесiнiң  сапасын арттырумен  қатар  бiрқатар 
пайдалы жақтары бар. 
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4. Информатика (Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм стандарты) Алматы, 2006 ж. 



 

581 

 

ӘОК 004.4 
СИМВОЛДЫҚ МӘЛІМЕТТЕРМЕН АМАЛДАР ОРЫНДАУДА 

КЕЙС СТАДИ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 
 

Әміржанова А.  
akbota.amirzhanova@mail.ru 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші п.ғ.к. Әлиева А.О.   

 
Көптеген инновациялық технологиялардың негізгі идеясы - оқушылардың танымдық 

қабілеттерін өздері дамыта отырып, өзін-өзі анықтауына, өзін-өзі бағалауына қол жеткізуі. 
Осындай мақсаттың толық орындалуы оқу – тәрбие жүйесінің үлесіне тиетінін ескерсек, жас 
жеткіншектердің білімді, білікті болуында кейс  әдісінің алатын орны ерекше. Кейс – әдісі 
арқылы оқушыны білім алуға, оқуға қызықтыра отырып болашақ маман ретінде тұлғаның 
дамуын қалыптастыруға болады [1] . 

Мемлекеттік тәжірибеден өту барысында жаңа технологияларды негізге алып, 
«Символдық мәліметтермен амалдар орындау» тақырыбында кейс стади әдісін пайдалана 
отырып, сабақ өткіздім. Класстан 4 оқушыны лидер етінде таңдап алып, 4 топқа бөлдім. Әр 
топқа 2 сұрақ, 1 есептен тұратын тапсырма берілді. Топ өз араларыннан оператор мен 
бағдарламашыны таңдап алды. Бағдарламашы берілген есептің Паскаль тілінде 
программасын құрды. Оператор өз кезегінде программа кодын компьютерде теріп, есептің 
нәтижесін алды. Топ лидері қалған топ мүшелерімен тапсырмаларды орындап, жауаптарын 
қорғады, толықтырып отырды. Бұл жерде басты назар оқушылардың ұсынылған 
жағдаяттарды талдауына және өзінің ой-пікірін нақты әрі толық айтып беруіне, топпен 
жұмыс істеуіне, оның жеке тұлғалық қабілеттерін жетілдіруге аударылады. 
 Демек, мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда кейс-
стади амал-тәсілін қолдану  - қазіргі білім беру талабына оқушының сабаққа деген 
қызығушылығын туғызатын жеке педагогиканың жаңа инновациялық жүйесі. 

Мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда кейс мынадай 
кезеңдер бойынша дайындалды: 
1-кезең: Мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастырудың мақсатын 
айқындау. 
2-кезең: Кейсті түзуге материалдар жинау. Сыныптағы оқушылар саны және олардың 
информатика пәнінен білім деңгейлерінің көрсеткіші; 
3-кезең: Мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға арналған 
тапсырмаларды жинақтау; 
4-кезең: Сабақтың қай кезеңінде кіргізуге болатынын болжау; 
5-кезең: Оқушылардың күтілетін нәтижені болжау; 
6-кезең: Нәтижеге қол жеткізу үшін кейсте кемшіліктерді жою. 
7-кезең: Мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға арналған 
тапсырмаларды енгізу.[2] 
Кейс технологиясының ұтымдылығы төмендегідей: 

- Балалар өзара пікірталастыруға, өзінің пікірін дәлелді құруға дағдыланды; 
- Топ ішінде белсенді тілдік қатынас орнады; 
- Проблеманы өздігінен шешуге ұмтылды, шығармашылық жұмыстарды орындауға 

үйренді; 
- Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап іздеп, өзіндік пікір айтуға дағдыланды; 
- Ауызша сөйлеу дағдылары жетіліп, есеп шығару біліктері дамыды. [4] 
Есептер шығару.Сыныпты 4 топқа бөліп жеке тапсырмалар беру.  
1-топ тапсырмасы: DELETE(str,m,n); COPY(str,m,n) процедурасының іс әрекетін 
түсіндір. 
Есеп: Бірлігі жоқ ел тозады, 
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Бірлігі күшті ел ....... 
Тозады сөзінен көп нүктенің орнындағы сөзді шығар 
2-топ тапсырмасы: UPCASE(S) процедурасы не үшін қажет. INSERT(str1, str2,m)  
функциясының нәтижесі не болып табылады? 
Есеп: Радиотелефон, визитка сөздерінен мына жұмбақтың шешімін шығар: 
Ақпарат толы сыр сандық 
Үйдің мүлкі  −  бұл сандық. 
Көресің оны қызығып, 
Қалмасыншы  бұзылып. 
3-топ тапсырмасы: LENGTH(STR)  функциясы не үшін қажет? 
POS(str1, str2)  функциясы не істейді?           
Есеп: “Мен  оқушымын”  сөзінің ұзындығын табатын  бағдарлама 
4 – топ тапсырмасы:CHR(I) -, ORD(S) – функциясы не үшін қажет? 
Str жолы «СИНХРОФАЗАТРОН»-ға тең. Осы жолдан келесі сөздерді құратын 
бағдарлама құрыңдар:       ФАЗАН          ФОТОН           РОЗА 
Әрбір топ сабақ соңында өз ойларын ортаға салды, сабақтың соңында   тапсырманы 

қорытындылап, оқушылар бағаланды. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, оқушыларда 
қалыптасқан дағдылар мен біліктер төмендегідей: 

− Оқушылар сабақта жаңа материалды меңгерді. 
− Оқушылар бірін-бірі үйретті. 
− Оқушыларда топтық оқу дағдылары қалыптасты. 
− Оқушылар басқа адамның айтқан пікірін құрметтеуге дағдыланды. [3] 
 Қорытындылай келе, оқу жұмысын ұйымдастыруда кейс әдісін қолдану оқушылардың 

білім деңгейін жетілдіру жолында орындалатын жұмыстарының сапалық деңгейлерін және 
өздігінен жұмыс жасау құзыреттіліктерін арттыратындығы байқалды.  
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Любая компания сегодня имеет свой коммерческий сайт. Сайт в интернете приносит 

прибыль своему владельцу, способствует повышению узнаваемости товара, интереса 
пользователей и как следствие всего этого, повышению спроса на товары и услуги, 
предоставленные на сайте. Однако работает данная последовательность лишь при условии 
того, что сайт будет сделан профессионально. Поэтому многие обращаются сегодня в 
специализированные веб-студии, чтобы заказать услугу создания сайта. Ведь большинство 
пользователей, перейдя на сайт, в первую очередь оценивают его визуально. 
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Профессиональное, правильное, красивое оформление ресурса привлекает пользователей, 
повышает их интерес, вызывает желание провести на сайте больше времени. Эту проблему 
поможет решить бесплатная платформа веб-дизайна  WordPress [1]. 

На сегодняшний день WordPress является лидирующим инструментом для создания 
коммерческого сайта. Такую популярность, как среди новичков так и среди веб-
разработчиков данная CMS завоевала благодаря своей универсальности, расширяемости и 
удобству использования. 

WordPress – это очень удобная CMS платформа  на которой можно создать свой сайт  
при помощи множества плагинов, также совершенствовать его для посетителей и 
оптимизировать его под поисковые системы. Благодаря своей универсальности, 
расширяемости и удобству использования данная программа завоевала популярность среди 
пользователей. Платформа предлагает удобные средства для поддержания и развития бизнес-
решений, а также выполняет все необходимые функции популярных в народе онлайн-
дневников – блогов, в которых люди делятся своими мыслями, ведут диалоги с различными 
посетителями и т.д [2]. 

Одной из главных особенностей «Wordpress» является структура организации базы 
данных. Гибкость и функциональность связей позволяют создавать и выводить на страницу 
материал любого вида с любыми параметрами. Встроенная система «тегирования» создает 
дополнительные связи для материалов сайта, что при необходимости  позволяет оперировать 
всеми записями  соответствующими определенным условиям. 

В системе управления контентом «Wordpress» предлагается гибкая схема организации 
структуры сайта на основе таксономии. Таксономия – механизм позволяющий создавать 
произвольное количество связей между объектами содержимого сайта и ассоциировать их с 
«Ключами записей», «Категориями записей» или «Категориями ссылок». «Категории», 
«Ключевые слова» и «Ссылки» могут представлять плоские или иерархические списки, либо 
сложные структуры, где элемент может иметь несколько «родителей» и несколько дочерних 
элементов. С помощью подобной схемы одними и теми же компонентами системы 
управления контентом возможна организация различных вариантов структуризации, 
обработки редактирования и вывода содержимого. Итак, основными функциональными 
особенностями Wordpress являются: публикация статей, защита от спама в комментариях, 
интегрированная лента дружественных блогов, управление страницами, паролирование 
записей и страниц, дополнительные поля, простая установка, настройка и обновление 
скрипта. Осуществляется поддержка 10 уровней пользователей с разными правами доступа, 
поддержка нескольких категорий и подкатегорий, запрограммированные публикации, полная 
поддержка веб-стандартов для работы использует PHP и MySQL  полностью бесплатный [3]. 
Преимущества «Wordpress»  

При выборе для создания сайта системы «Wordpress», мы можем сразу заметить 
следующие ее преимущества: 
- Простота в установке и настройке; 
- Наличие удобного, настраиваемого административного интерфейса; 
- Легкость при непосредственном создании сайта; 
- В дальнейшем, простое управление сайтом и его редактирование; 
- Наличие простого и удобного консоля; 
- Поддержка «тем», позволяющих легко менять как внешний вид, так и способы вывода 
данных; 
- Наличие громадных библиотек «тем» и «плагинов»; 
- Наличие системы контроля безопасности сайта; 
- Наличие системы автосохранения набираемого в редакторе текста, для предотвращения 
потери информации из-за программного или аппаратного сбоя; 
Вот пример сайт, созданного в платформе WordPress (рис.1) 
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Рисунок 1. Моя личная страница 
 

 
 

Рисунок 2. Сайт казахской литературы 
 Возможности «Wordpress» 

«Wordpress» — это полностью бесплатная, свободно распространяемая система 
программ  написанных на скриптовом языке РНР. В ней применяются и CSS-стили,   
позволяющие мгновенно менять внешний вид сайта. Доступно множество готовых тем — 
наборов стилей для оформления текста и страницы в целом, плюс необходимые графические 
элементы дизайна, наборы скриптов и специальных дополнений — виджетов, помогающих 
создать на сайте меню, удобную систему рубрик, архивы записей, поиск по сайту и прочие 
дополнительные удобства. Темы весьма разнообразные, выглядят солидно и 
профессионально. Каждая тема состоит из нескольких файлов-шаблонов, которые 
разрешается редактировать для изменения оформления сайта или создания своих 
собственных тем. Кроме стандартного набора возможностей, прописанных в той или иной 
теме, WordPress позволяет усложнять оформление и функциональные возможности за счет 
тех или иных дополнений — плагинов. Плагины пишутся уже не столько разработчиками 
«Wordpress», сколько сторонними программистами [4]. 
Итак, система «Wordpress» имеет следующий ряд возможностей: 
- Шаблонный дизайн графического оформления страниц создает гибкость, простоту 
редактирования и дает возможность установить стандарт выполнения любых шаблонов для 
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данной системы управления; 
- Создание чистого HTML-кода при помощи графического редактора текста; 
- Возможность подключать плагины, с уникально простой системой их взаимодействия с 
основным кодом; 
-Возможность в реальном времени осуществлять мониторинг уязвимостей и изменений в 
потенциально-опасных файлах; 
- Возможность встроенными средствами защитить определенные папки веб-сервера, от 
посещения пользователями, путем полного запрета доступа конкретным подсетям или 
установки режима авторизации; 
- Возможность ограничения доступа к интерфейсу администратора по спискам разрешенных 
IP-адресов; 
- Возможность редактирования непосредственно самого PHP кода; 
- Встроенный редактор ЧПУ, делающий ссылки на записи сайта более привлекательными 
для роботов поисковых систем; 
- Возможность создания современного динамического многофункционального сайта с ярким 
внешним видом на совершенно любую  
тематику. 
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Өнімділікті жоғарылату үшін  әр түрлі процессорлы элементтерде  бір есепті 

шешумен байланысқан, есептеу үрдістердің бір уақытта орындалу реті қарастырылған 
параллельді есептеу жүйесін жасауға тура келеді. Есептеу техникалардың заманауи даму 
кезеңінде бұндай тәсіл есептеуді жылдамдату және қажетті өнімділікке жету ретінде жалғыз 
болмасада, негізгі тәсіл болып саналатыны анық. 

Есептеу үрдісін параллельдеу бар элементтер негізін қолдану арқылы қиын есептерді 
шешуді жылдамдату  қажеттілігіне орай алғашқы пікірлер пайда болған еді. Есептеу 
модульдері – процессорларды немесе компьютерлерді – жаңа есептеу жүйесінен алынған 
есептерді шешу ондағы есептеу модульдері қанша қолданылғанына қарай жылдамдату  үшін, 
өзара байланыстыруға болады деп болжамдалған.     

Бірақ та, қиын есептерді шешудегі бұндай жылдамдату екі себепке байланысты 
мүмкін емес екендігі тез анықталды, яғни: 

1) кез келген есеп тек жартылай параллельденеді, себебі параллельдеуге келмейтін 
әрдайым бір бөліктер болады;  

2)  параллельді жүйенің жеке бөліктерін байланыстыратын байланыс ортасы  
процессорлардан гөрі баяу жұмыс жасайды, сондықтан да ақпаратты тасымалдау есептеуді 
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баяулатады [1]. 
Соңғы жылдары параллель есептеулерге негізделген жоғары өнімді компьютерлер 

жасанды интеллект жүйесін жасауда, жаңа технология құрастыруда, космос, астрофизика, 
аэрогазодинамика, мұнай-газ, экология, медицина, экономика, социология, криптография, 
сейсмология, криминалистика және де көптеген басқа күрделі өндірістік, әлеуметтік 
мәселелерді шешуде кеңінен қолданыс табуда.  

Ғалымдар о бастан-ақ уақытты неғұрлым үнемдейтін және сапалы өнімдер 
даярлайтын техникаларды шығаруды мақсат етіп келеді. Себебі, жоғары өнімді 
техникалардың қолданыста болуы қай салада болса да жұмысты жеңілдетеді, әрі сапалы 
өнімдер даярлауда минималды шығын шығарып, максималды нәтижеге қол жеткізеді. 

Параллель есептеу жүйелерінің көптеген пайдаланушылары қуана келісетін нұсқа – ол 
әрине дәстүрлі тізбекті бағдарламалау тілдерін пайдалану. Бұл нұсқа идеалды, ал 
бағдарламаның параллель компьютер архитектурасына бейімделуіне қатысты барлық 
қосымша жұмыстарды компилятор орындайды. Бір қарағанда бәрі жеңіл, нақты 
орындалатын секілді көрінгенімен, мұнда компилятордың бағдарламаны автоматты түрде 
параллельдеу процесіне көңіл аударылуы керек. Егер жүктеу кезінде бір ғана процессор 
қолданылып, бағдарламаның жұмыс уақыты азаймайтын болса онда параллель компьютерді 
пайдаланып қажет не?  

Берілген архитектураның потенциалын толық пайдалану үшін, негізгі үш есепті шешу 
қажет:  
1. бағдарламада, параллель орындауға болатын есептеу тармақтарын табу;  
2. процессорлардың жергілікті жадыларының модульдеріне деректерді тарату;  
3. деректерді таратуды есептеу параллельдігімен үйлестіру.  

Егер бірінші есеп шешілмесе, онда компьютердің көппроцессорлы конфигурациясын 
пайдаланудың ешқандай мағынасы болмайды. Егер бірінші есеп шешіліп, ал қалған екеуі 
шешілмесе, онда бағдарламаның барлық жұмыс уақыты процессорлар арасындағы 
деректермен алмасуға кетуі мүмкін. Бұл жағдайда, бағдарламаның масштабталуы туралы 
ойды ұмытуға тура келеді [2]. 

Тізбекті және параллель есептеудің айырмашылығын есептің қорытындыларымен 
салыстырып көрелік. Бұл салыстыруда Windows Server 2008 операциялық жүйесі, Matlab 
бағдарламалау ортасы қолданылды.  

Matlab  басқа дәстүрлі бағдарламалаумен салыстырғанда (С/С++,  Java, Fortran) типтік 
есептерді шығаруда айтарлықтай уақыт үнемдейді және жаңа алгоритмді өңдеу жұмысын 
жеңілдетеді [3]. 

Тізбекті есептеу 
tic; %Таймердің басталуы; 
nstep=10^6;  
step = 1/nstep;  
s=0; 
for i=1:nstep-1 
x=(i-0.5)*step 
s=s+4./(1+x^2) 
end 
toc; %Таймердің аяқталуы; 
 Параллель есептеу 

Параллель циклы бар кодты интерактивті режимде орындау үшін алдымен Matlab-та 
пулды ашып аламыз. Пул (matlabpool) – параллель есептеуді орындау үшін  клиентпен 
резервтелген бірнеше лабораториялар (labs) [4]. 
>>matlabpool open 4 
Starting matlabpool using the 'local' configuration ... connected to 4 labs. 
>>tic; %Таймердің басталуы; 
nstep=10^2;  
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step = 1/nstep; 
s=0; 
parfor i=1:nstep-1 
x=(i-0.5)*step 
s=s+4./(1+x^2) 
end 
 toc; %Таймердің аяқталуы; 
>>matlabpool close % есептеу аяталған соң пулды жабамыз. 

Бұл кодтарды іске асыруға, яғни тізбекті және параллель есептеудің нәтижесінде 
келесідей уақыт мәндерін аламыз (Кесте-1). Кестеден көріп отырғанымыздай параллель 
есептеудің орындалу жылдамдығы жоғары. 

Кесте -1.Lab саны 4-ке тең болған кездегі тізбекті және параллель есептеулерді салыстыру 
үшін мәліметтер 

 
№ Қадам Тізбекті  Параллель  
1 10^2 0.019510 0.007629 
2 10^4 0.385009 0.020512 
3 10^6 42.740635 1.077163 

 
Параллель есептеу арқылы бағдарламалардың орындалуы жоғарыжылдамдықпен 

өтеді. Қазіргі кезде жылдамдықтың маңызы зор. Ғылыми программалау, математикалық 
және жасанды интеллект программалауы тәріздес әртүрлі саладағы кейбір мәселелерді 
біруақытта орындалатын есептер арқылы шешеді. Сондықтан параллель есептеуді оқу пәні 
ретінде оқыту бағдарламасына енгізудің маңызы зор. 
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        В настоящее время системы мультимедиа представляют собой самостоятельную 
инфраструктуру информационной индустрии, продукты которой находят все больше 
применение в социальных, экономических, образовательных и других сферах человеческой 
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деятельности. Этот факт положил начало новому этапу развития современных 
информационных технологий. Главной особенностью таких технологий является то, что в 
них систематизируются и унифицируются аппаратно-программные средства компьютерной 
техники и методологические основы цифровых технологий, позволившие соединять 
информацию представленную в виде текста, графики, видео, звука в единый программный 
продукт, называемый мультимедиа. Сегодня часто можно слышать о таких понятиях, как 
“глобализация”, “интеграция”, “инновация” и многих других. 
       Информатизация образования является продуктом и мощным ускорителем научно-
технического прогресса, поэтому актуальность внедрения инноваций в образование, 
несомненно, повышает качество и эффективность учебного процесса высшей школы.[1] 
          Мультимедиа-технологии обеспечивают возможность интенсификации обучения и 
повышение мотивации обучения за счет применения современных способов обработки 
аудиовизуальной информации, таких, как: 

-  “манипулирование” (наложение, перемещение) визуальной информацией как в пределах 
поля данного экрана, так и в пределах поля предыдущего (последующего) экрана;  

-  контаминация (смешение) различной аудиовизуальной информации;  
-   реализация анимационных эффектов;  
-  деформирования визуальной информации (увеличение или уменьшение определенного 

линейного параметра, растягивание или сжатие изображения);  
-  дискретная подача аудиовизуальной информации;  
-  тонирование изображения;  
- фиксирование выбранной части визуальной информации для ее последующего 

перемещения или рассмотрения “под лупой”;  
- многооконное представление аудиовизуальной информации на одном экране с 

возможностью активизировать любую часть экрана (например, в одном “окне” - видеофильм, 
в другом - текст);  

- демонстрация реально протекающих процессов, событий в реальном времени 
(видеофильм). 
        При использовании мультимедийных средств  в  образовании существенно возрастает 
роль иллюстраций. Существует два основных толкования термина “иллюстрация”: 
изображение (рисунок, фотография и др.), поясняющее или дополняющее какой-либо текст, 
приведение примеров для наглядного и убедительного объяснения.        Таким образом, 
иллюстрации - это ведущая, наиболее значимая подсистема в структуре образовательного 
электронного издания. Иллюстрации могут быть представлены в виде следующих 
структурных компонентов: образов (например, теоретических), двухмерной и трехмерной 
графики, звукового ряда, анимации, видео. 
         В настоящее время в процессе разработки специализированных средств созданы 
мультимедийные энциклопедии по многим учебным дисциплинам и образовательным 
направлениям. Разработаны игровые ситуационные тренажеры и мультимедийные 
обучающие системы, позволяющие организовать учебный процесс с использованием новых 
методов обучения. 
        Мультимедиа-технология является исключительно полезной и плодотворной 
образовательной технологией благодаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости 
и интеграции различных типов мультимедийной учебной информации, а также благодаря 
возможности учитывать индивидуальные особенности студентов и способствовать 
повышению их мотивации. 
          Предоставление интерактивности является одним из наиболее значимых преимуществ 
цифровых мультимедиа по сравнению с другими средствами представления информации. 
Интерактивность подразумевает процесс предоставления информации в ответ на запросы 
пользователя. Интерактивность позволяет, в определенных пределах, управлять 
представлением информации: студенты могут индивидуально менять настройки, изучать 
результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных предпочтениях 
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пользователя. Они также могут устанавливать скорость подачи материала и число 
повторений, удовлетворяющие их индивидуальным академическим потребностям. 

       В большинстве случаев происходит обучение студентов той или иной 
информационной технологии, связанной с базами данных. В качестве средств обучения 
используются профессиональные системы построения и обслуживания баз данных. При 
этом, как это ни странно, информационные технологии практически не используются как 
средство обучения. Однако общеизвестно, что педагогический потенциал компьютерных 
средств и мультимедиа-технологий очень высок. Использование учебных мультимедиа-
средств смогло бы поднять качество обучения студентов базам данных на принципиально 
более высокий уровень. 

Рассмотрим возможность использования мультимедиа-технологий в обучении 
студентов системам баз данных более подробно. 

Использование специфических особенностей мультимедиа-технологий в лекции- 
визуализации: многооконное представление информации на одном экране с возможностью 
активировать любую часть экрана; демонстрация моделирования и реально протекающих 
процессов; «манипулирование» визуальной информацией как в пределах данного экрана, 
так и в пределах поля предыдущего (последующего) экрана; контаминация (смешение 
различной аудиовизуальной информации); дискретная подача аудиовизуальной 
информации создает мощный стимул интереса к изучаемой теме. 

Таким образом, в широком смысле «мультимедиа» означает спектр информационных 
технологий, использующих различные программные и технические средства с целью 
наиболее эффективного воздействия на пользователя (ставшего одновременно и читателем, и 
слушателем, и зрителем) [2]. 

Благодаря применению в мультимедийных продуктах и услугах одновременного 
воздействия графической, аудио (звуковой) и визуальной информации эти средства обладают 
большим эмоциональным зарядом и активно включаются, как в индустрию развлечений, в 
практику информационных учреждений, так и в домашний досуг. 

Учитывая сказанное, можно подтвердить предположение о том, что такие технологии 
могли бы сыграть положительную роль в повышении эффективности обучения базам 
данных. 

Использование мультимедиа-технологий при обучении студентов обычно 
рассматривается в четырех основных направлениях: 

- компьютер и мультимедиа-технологии как объекты изучения; 
 - компьютер и мультимедиа-технологии как средства представления, хранения и 

переработки учебной информации; 
 - компьютер как средство организации учебного взаимодействия 

студентов; 
 - компьютер как средство управления учебной деятельностью студентов. 
В настоящем случае речь идет о переходе при изучении баз данных от использования 

информационных технологий в рамках первого направления к их использованию в рамках 
второго, третьего и четвертого направлений. 

Использование мультимедиа при обучении основам баз данных должно учитывать, что 
целью такого учебного процесса является изучение назначения и основных компонентов 
системы баз данных, обзор современных систем управления базами данных и уровней 
представления баз данных. В рамках курсов, предлагаемых студентам, изучаются 
иерархическая, сетевая и реляционная модели данных. 

Использование мультимедиа-технологий в качестве средств обучения должно быть 
нацелено на решение задач подготовки студентов к: 

- выполнению функции администратора базы данных; 
- отладке схем и подсхем проектируемых баз данных; 
- выбору СУБД и пакетов прикладных программ окружения; 
- проектированию структуры базы данных для произвольной предметной 
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области; 
- ведению, заполнению, упорядочению и поиску данных в базе; 
- разработке методов поддержания базы данных в работоспособном состоянии; 
- анализу функционирования, сопровождения и модификации базы 

данных; 
  - приобретению навыков оформления проектной документации по базам данных. 
Мультимедиа-технологии предоставляют широкие возможности для различных 

аспектов обучения базам данных с учетом перечисленных целей и задач обучения. Одними 
из основных преимуществ являются: 

  - одновременное использование нескольких каналов восприятия  
студентов в процессе обучения, за счет чего достигается интеграция информации, 
доставляемой несколькими различными органами чувств; 

 - возможность симулировать сложные реальные эксперименты, 
связанные с необходимостью хранения, представления и систематизации 
данных разных типов; 

  - визуализация абстрактной информации за счет динамического 
представления процессов; 

  - возможность развить когнитивные структуры и интерпретации  
студентов, обрамляя изучаемый материал в широкий учебный контекст и связывая учебный 
материал с интерпретацией студентов; 

   - демонстрация студентам возможностей построения баз данных, 
включающих визуальные, текстовые, аудио- и видео- материалы [2]. 

Использование мультимедиа-технологий может повысить эффективность практической 
деятельности студентов в рамках построения таблиц и запросов в СУБД, при создании 
межтабличных связей и обеспечении целостности данных. Такие технологии уместно 
использовать при изучении способов создания структуры базы данных, построении 
отношений, создании ключей и связей между таблицами, нормализации таблиц. 
Мультимедиа позволяют по-новому провести занятия, посвященные созданию ER-диаграмм 
для баз данных, осуществлению графического представления сущностей и связей.  

Существенным требованиям должны удовлетворять и содержательные учебные 
ресурсы, используемые в рамках применения мультимедиа-технологий при обучении 
студентов базам данных. Создание и применение таких мультимедиа-ресурсов должно 
обеспечивать: 

 - предъявление описаний баз данных и правил их конструирования в 
систематизированном и структурированном виде; 

- учет, как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, 
умений и навыков при формировании и представлении каждой операции, связанной с 
созданием и ведением баз данных; 

 - учет межпредметных связей курса основ баз данных с другими предметами 
подготовки студентов специальности «информационные системы»; 

- дидактически обоснованную последовательность подачи учебного 
материала и обучающих воздействий; 
  - организацию процесса получения знаний в последовательности, определяемой 

логикой обучения базам данных; 
 - обеспечение связи информации, предъявляемой мультимедиа-ресурсом, с практикой 

конструирования и использования баз данных за счет подбора примеров, предъявления 
заданий практического характера, экспериментов, моделей реальных процессов и явлений, 
требующих взаимодействия студентов с СУБД. 

В ходе такого обучения студенты смогут усвоить, что процедуры хранения данных в 
базе должны подчиняться некоторым общим принципам, среди которых, в первую очередь, 
следует выделить целостность и непротиворечивость данных, под которыми понимается как 
физическая сохранность данных, так и предотвращение неверного использования данных, 
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поддержка допустимых сочетаний их значений, защита от структурных искажений и 
несанкционированного доступа. Также сюда следует отнести минимальную избыточность 
данных, которая означает, что любой элемент данных должен храниться в базе в 
единственном виде, что позволяет избежать необходимости дублирования операций, 
производимых с ним. 

Можно привести несколько примеров использования мультимедиа-технологий при 
обучении студентов основам баз данных. 

Использование мультимедиа-презентаций при объяснении нового материала. Как 
показывает опыт, такие демонстрационные презентации, используемые при обучении 
студентов в момент объяснения, повышают интерес к материалу, поддерживают внимание 
учащихся, а, следовательно, повышают эффективность обучения. 

Использование банков данных, информационных мультимедиа-ресурсов, мультимедиа-
энциклопедий и других аналогичных средств, представленных в телекоммуникационных 
сетях. Такое использование эффективно на этапе повторения изученного материала для 
более глубокого и осмысленного изучения, для создания проектов и реферативных работ, 
касающихся основ проектирования и использования баз данных. 

Использование средств и технологий создания гипертекста и гипермедиа (создание 
Web-страниц, презентаций и т.п.) для представления сведений об особенностях 
оперирования с СУБД. Такое использование стимулирует изучение мультимедиа-
технологий, способов представления разнотипной информации, поиска и отбора 
необходимого мультимедиа-материала в базах данных и телекоммуникационных сетях. 

Принципиальным вопросом в построении и практическом применении мультимедиа-
ресурсов для системы подготовки студентов специальности «информационные системы» 
является нацеленность соответствующей методики на формирование позитивных мотивов, 
основанных на насущных потребностях студентов. Только в случае высокой мотивации 
будущих специалистов к использованию мультимедиа-ресурсов возможно результативное 
обучение целенаправленному использованию образовательного потенциала таких ресурсов. 

Современные компьютерные средства привлекают большинство студентов богатством 
красок, мультимедийными возможностями, оперативным поиском интересующей их 
информации. Разброс поиска очень велик. Использование мультимедиа-ресурсов 
способствует развитию у студентов желания пробовать все новые и новые возможности 
СУБД, при условии, что преподаватель обеспечивает должную поддержку. 

При использовании мультимедиа при обучении основам баз данных преподаватели 
вуза должны учитывать два возможных направления внедрения средств мультимедиа в 
процесс подготовки студентов. Первое из них связано с тем, что такие средства включаются 
в учебный процесс в качестве «поддерживающих» средств в рамках традиционных методов 
исторически сложившейся системы образования. В этом случае мультимедиа-ресурсы 
выступают как средство интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и 
частичной автоматизации рутинной работы педагогов, связанной с учетом, измерением и 
оценкой знаний в рамках обучения базам данных и информационным системам.  

Внедрение мультимедиа-ресурсов в рамках второго направления приводит к 
изменению содержания обучения базам данных, пересмотру методов и форм организации 
учебного процесса, построению целостных курсов, основанных на использовании 
содержательного наполнения ресурсов в отдельных учебных дисциплинах. Знания, умения и 
навыки в этом случае рассматриваются не как цель, а как средство развития личности 
студентов.  

Использование мультимедиа будет оправданным и приведет к повышению 
эффективности обучения в том случае, если такое использование будет отвечать конкретным 
потребностям системы подготовки специалистов в области информационных систем, если 
обучение в полном объеме без использования соответствующих средств информатизации 
невозможно или затруднительно. [3]. 

Таким образом, современные мультимедиа технологии обладают значительным 
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образовательным потенциалом, значимым с точки зрения повышения эффективности 
обучения студентов основам проектирования, создания и использования баз данных. Во 
многих случаях такие технологии сами по себе основаны на применении баз данных, что 
является предпосылкой к их использованию, как в качестве средства обучения базам данных, 
так и в качестве инструмента, с помощью которого такие базы в рамках подготовки в вузе 
смогут строить сами студенты. Использование мультимедиа-технологий и специально 
разработанных образовательных мультимедиа-ресурсов в обучении студентов специальности 
«информационные системы» позволит познакомить их с функциональными возможностями 
СУБД и общей методологией использования таких программных средств в 
профессиональной работе, связанной с организацией хранения и обработки информации. 
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ОӘЖ 004 

КРЕДИТТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
Баялы Әзімхан Тохтасынұлы 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
Компьютерлік инженерия кафедрасының аға оқытушысы 

 
Қоғамды компьютерлендіру, білімді ақпараттандыруда есептеу техникасы құралдарының 

белсенді түрде қолданылуы оқу орны және кәсіби педагогика ғылымы алдына бірқатар 
көкейкесті міндеттер қоюда.  

Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында: «Халықаралық деңгейдегі 
сертификаттарды иеленген заманауи техникалық мамандықтарды, инженерлік білім беру 
жүйесін дамытуды қамтамасыз етуіміз керек» деп, техникалық білім беруге қатысты нақты 
міндеттерді жүктеген болатын. Жоғары оқу орындарында студенттің өзіндік жұмысы және 
студенттің оқытушымен өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру тәжірибесі мен осы мәселенің 
әдебиет бетінде берілуін талдай келе студенттің оқытушы қатысындағы өзіндік жұмысының 
жалпы моделі құрылды. 1-суретте студенттің өзіндік жұмысы мен оқытушы қатысында 
өтетін өзіндік жұмысты ұйымдастыру моделі берілген. 
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Сурет 1.  Кредиттік жүйе жағдайындағы СӨЖ және СОӨЖ-ын іске асыру моделі 
 

Оқыту технологиясы сияқты, қөп мақсатты педагогикалық жүйе ретінде, педагогикалық 
бақылаудың жалпы дидактикалық принциптерге бағынып, осы жүйенің элементтері 
аралығындағы барлық байланыстарды сипаттайтын нақты құрылымды болуы қажет. 

Жаңа экономикалық жағдайларға жастарды бейімдеу, нарықтық қатынастардың 
субъектісін дайындау – бүгінгі күнгі негізгі әлеуметтік қажеттіліктердің бірі. Әлеуметтік-
экономикалық тұрақты даму және оның бәсекелес сипатын қалыптастырудың басты 
күштерінің бірі – кәсіпкерлік іс-әрекетті дамыту болып табылады. Бұл жастарды еркін 
нарықтық экономикаға өту шарттарында өмірге және еңбекке дайындайтын мақсатты 
әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет қажеттілігін үйлестіреді. 

Оқытушы мен студенттің бірлесе жұмыс істеуі студенттің білім деңгейінің жоғарылап, 
дара тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді[1]. Студент пен оқытушының 
ынтымақтастықта жұмыс істеуі негізінде кері байланыс орнап, белгілі бір оқу әрекеті 
белсенді түрде орындалып, орындалған әрекеттер бақылау мен өзіндік бақылау арқылы 
бекітіледі. 

Оқу-әдістемелік кешендер Қазақстан Республикасы білім беру стандартына, Қазақстан 
Республикасы жоғары білімін дамыту бағдарламасына, типтік бағдарламаға сүйеніп 
құрылады. Мазмұндық компонент пәнді оқыту құралдары толық болып, оқытудың ұтымды 
әдіс-тәсілдері қолданылуын керек етеді[3].  

Өзіндік жұмыстың меңгерілу дәрежесі бақылау тапсырмалары арқылы анықталады. 
Студенттің өзіндік жұмысын тексеруге берілген тапсырмалар қиындығы бойынша сараланып 
беріледі. Тапсырмалардың деңгей бойынша сараланып берілуі де гуманистік сипатта 
оқытудың негізгі құрам бөліктерінің бірі болып табылады. Осы жағдайды ескере келіп 

Кредиттік оқыту жүйесінде Программалау тілін 
оқыту процесі 

Оқытушы Студент 

ОӘК-студент 
ОӘК-оқытушы 
ОӘК-пән бойынша 

Сабақтың түрлері 
(дәріс,семинар, 
СӨЖ,СОӨЖ) 

Құралдар, әдіс-
тәсілдер 

 
Байланыс 

Оқытушы мен студенттің бірлескен іс-әрекеті 

ОӘК  Дәрісханалық сабақ  Дәрісханадан тыс сабақ  СӨЖ  СОӨЖ  

Блокты рейтингті жүйе 

Білімді бағалау 
критерийі  

Білімді бақылау 
формалары  

Білімді тұлғаны 
қалыптастыру 
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оқытушы тапсырмаларды екі деңгейге жіктеп береді. Аталған жұмыстарды орындау 
барысында студенттердің жоғары рейтингтік көрсеткішке ұмтылады. Студенттің өзіндік 
жұмыс тақырыптары теориялық та, практикалық та мәселелерді зерттеуді қамтиды. Әрбір 
тақырыпты қарастырғанда, студент теориялық жағдайларды практикалық сабақтардың 
барысында алған икемділіктерімен байланыстыра отырып, әр сұрақ бойынша жауап жоспарын 
ойластыруы тиіс. 

Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру тиімділігін арттыру әр алуан әдістерді 
қолдануға тікелей байланысты. Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында студенттердің өзіндік 
жұмысын ұйымдастыруда арнайы құрылған белсенді оқу материалдарын қолдану олардың 
пәнді терең меңгеруіне мүмкіндік береді[5]. 

Өзіндік жұмысты ұйымдастыруда сын тұрғысынан оқыту элементтерін, «миға шабуыл», 
«пікір талас», «іскер ойын» сияқты интерактивті әдістер қолданылады.   

Рейтингтік жүйе-жинақтаушы типті бағалау жүйесі рейтингтік өлшеулерге негізделіп, 
студенттер үлгерімін, шығармашылық деңгейін анықтайды. 

Оқытушының студент білімін бақылауы тек оның жеткен жетістігін анықтап қоймай, оқу 
процесін тиімді меңгеруге де жағдай жасайды.   Білім беру процесінің ағымдағы жағдайын 
талдау оқытудың мазмұны мен формаларын жетілдіруге мүмкіндік беріп, білімді бақылау 
процесін жекешелендіреді. Өзіндік жұмысқа берілетін уақыт өте шектеулі, сондықтан өзіндік 
жұмысты рационалды түрде жоспарлауды үйрену қажет, өзбетінше жұмыс жасау дағдыларын 
меңгеруге тырысып, жағымды тәжірибе жинақтау керек, жұмысқа қабілеттілігін сақтау үшін 
өнімді жұмыс істеуге және дұрыс демалуға үйрену қажет. Сондықтан әрбір оқытушының және 
бүтін кафедраның студенттің өзіндік жұмыс әдістемесіне үйретуге жауапкершілігі ұлғаяды. 

Студенттiң бiлiмi мен бiлiктiлiгiн бақылау және бағалау рейтингтiк жүйеде iске 
асырылады. Максималды рейтинг 100 балды құрайды. Рейтинг балы екi бөлiктен құралады: 
бiрiнші бөлігі 60 пайызды  құрайды[7]. Ол студенттiң  күнделiктi, шептiк бақылау және 
студенттің өзіндік жұмысының тапсырмаларын орындағаны үшiн алатын балдарының 
қосындысынан құралады және 100-балдық жүйеде бағаланады:  

1.   Лекция сабағы (20 балға дейін) 
1.1 Әр сабаққа қатысқаны үшін 1 балл 
1.2 Әр сабақтағы белсенділігі үшін 2 балға дейін. 
2.   Семинар сабағы (50 балға дейін): 
2.1 Әр сабаққа қатысқаны үшін 1 балл: 
2.2 Әр сабақтағы белсенділігі үшін 2 балға дейін: 
2.3 Әр сабақ бойынша үй тапсырмаларын орындау 2 балға дейін: 
2.4 Жазбаша коллоквиум 15 балға дейін. 
3    СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін 30 балға дейін. 
Екінші бөлігі 40 пайызды құрайды, ол емтихан балынан құралады. Емтихан жұмыстарын 

бағалау 100-балдық жүйеде жүзеге асырылады. Ол үшін білім алушының берген жауабының 
толықтығы есепке алынады. 

Студент осылайша әрбір орындаған жұмысының нәтижесі жайлы arta.iktu.kz рейтингті 
білімді бағалау жүйесі негізінде хабардар болып отырады. Осыдан студент өз рейтингін көтеру 
үшін берілген тапсырмаларды уақытында, сапалы орындауға ұмтылады. Студенттерге бақылау 
тапсырмалары деңгейге бөлініп беріледі.   

Білімдік саланың қолдану деңгейі; іс-әрекеттік саланың: басқару және дәлдік деңгейі; 
құндылық құраушылары саласының: жауап беру және құндылық бағдарды үйлестіру 
деңгейлері де осылай бағаланады. 

Алынған бақылау жұмыстарының нәтижесі студенттердің жоғарғы деңгей тапсырмасын 
орындауға көбірек ұмтылатынын көрсетеді.   

 Қорыта келгенде, кредиттік оқыту технологиясы жағдайында   студенттің оқытушы 
қатысында өтетін өзіндік жұмысы мен өзіндік жұмысының ақтық нәтижелері оқытушының 
тікелей бақылауы арқылы шығарылады.  

Оқытушы студенттердің қалауы бойынша жоғарыда келтірілген соңғы нәтижені бақылау 
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әдістерінің кез келгенін қолдана алады[7]. 
Білім беру саласындағы жүргізілген зерттеулер, сараптаулар мен тәжірибелерге сүйене 

отырып, келешекте оқу жүйесін дамытудың мынадай үдерістерін атап өтуге болады: 
- оқу саласын демократияландыру; 
-  гуманитарландыру; 
- жоғары білім, ғылым және өндіріс салаларын бірлесе жұмылдыру; 
- халықаралық ізденіс пен тәжірибелерді есепке алу; 
- оқу үдерісін ғылым мен техника жетістіктері негізінде жүргізу; 
- мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және ұлттық психологиялық ерекшеліктерін 

есепке алу; 
- жоғары оқу орындары мен болашақ мамандардың өмірге көзқарасы араларындағы 

байланысқа зер салу, т.б. 
Сонымен, біз кредиттік оқыту технологиясыда программалау тілінен СӨЖ және СОӨЖ-ын 

іске асыру моделін құрып, оны сипаттадық. 
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Развитие информационных технологий в современных условиях вызвало 

необходимость создания новой образовательной среды. В настоящее время, одной из 
актуальных проблем остается использование современных компьютерных средств в 
процессе преподавания профессионально-направленных дисциплин в юридических вузах. 
Целью внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий является 
быстрое усвоение студентами знаний и их закрепление. Создание современных электронных 
вычислительных машин, наравне с появлением профессионально-направленных прикладных 
программ, оказывает положительное влияние, в том числе, и на педагогическую 
деятельность. Поэтому сегодня идет активная работа по обеспечению высших и средне-
специальных учебных заведений такими компьютерными технологиями и программным 
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обеспечением. 
Современные мультимедийные компьютерные программы и телекоммуникационные 

технологии открывают новые пути к информационным источникам, электронным 
гипертекстовым учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения и 
другим источникам, создают для студентов возможность творческого мышления. 

Информатизация всех сфер общественной жизни, в первую очередь сферы 
профессиональной деятельности, является одним из главных и важных процессов развития 
цивилизации. 

Процесс обучения курсу «Информатика и информационные технологии» студентов 
вузов юридического профиля на основе профессионально-направленной информатики, 
является наиболее эффективным. 

В данной статье будут рассмотрены вопросы: 
-Какие существуют на данный момент программы, помогающие юристам в своей 

деятельности. 
-Каким функционалом они обладают. 
Перед тем как начать рассмотрение материала по данным вопросам, хотелось бы 

упомянуть, как связаны "Комплексные документы Word" и юридически ориентированное 
ПО. Как нам известно, MSWord изначально не был текстовым процессором. Целью его 
развития и появления комплексных документов являлось упрощение работы пользователя, 
уменьшение количества необходимых прикладных программ для удобной деятельности. В 
общем и целом, это и есть цель всего ПО. Создание интерфейсов, облегчающих работу 
человека в своей работе.  

Примеры существующих ныне программ для облегчения деятельности компаний, 
обладающих большим штатом юристов: 

Юрист Ассистент - программа, облегчающая работу с документацией, учетом 
клиентуры, находящая необходимые справочники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Программа Юрист Ассистент 
 
Ее прикладные программы: 
I. Lawmatic Editor, MyLiteSync 
II. Все Суды  



 

597 

 

Это поисковые программы, которые в свою очередь, помогают работнику достаточно 
быстро найти соответствующий орган, по необходимым критериям. 
Юридический Офис - программа для автоматизации работы отделов на предприятиях. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Программа Юридический Офис 

 
Существуют так же комплексные программы, направленные на организацию и 

систематизацию деятельности отдельного работника: 
III. LeaderTask, который является в большей степени органайзером, помогающим в 

планировании и так же книгой контактов. 
 

 
 

Рисунок 3 – Программа LeaderTask 
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IV. Юрайт - данная программа практически считается полностью 
автоматизированным местом работы юриста, которое на данный момент, обладая широким 
функционалом, является одной из самых распространенных программ в данной области. 

В программе есть возможность автоматизировать процесс подачи исков, апелляций в 
суды, с помощью синхронизации с сайтами судебного управления, возможность создания 
юридического органайзера (от учета рабочего времени до ведения электронной переписки), 
возможность автоматизировать работу по договорам, ведения учета изменений о 
интересующих юридических лицах. 

При изучение этих программ, на занятиях студентов юридических специальностей, 
позволит получить  практические навыки для работы в будущем по данной специальности. 
Что сделает их более продвинутыми специалистами в своей сфере. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Бүкіләлемдік Рухани 

мәдениет форумында: «Кез келген халықтың рухани мәдениетінің негізін бейбітшілікке, 
келісімге, әділдікке ұмтылу құрайды. Көп ұлтты қазақстандық мәдениетке тән рухани 
бастамаларды нығайту мемлекеттік саясаттың маңызды бөлігі. Қазіргі таңда түрлі этностар 
мен әр түрлі дінге жататын адамдарды біріктіруге қабілетті рухани құндылықтарды бекіту 
тұрақты күш-жігерді, әрі түрлі елдердің діни көшбасшылары, ғалымдары, мәдениет және 
өнер қайраткерлері тарапынан үнемі назарды қажет етеді. Бүкіләлемдік рухани мәдениет 
форумын өткізу қазіргі әлемнің рухани- лығын нығайтуға, мәдениеттер мен өркениеттер үн 
қатысуларын кеңейтуге маңызды қадам болатындығына сенімдімін», - деп атап көрсетті [1]. 
Рухани-адамгершілік мәдениет белгілі бір бағыттағы мақсатты, жүйелі, ұлттық көзқарасты, 
мінез-құлық- тағы адалдық тәртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жүйе. Сондықтан 
заманауи жоғары оқу орнының басты міндеттерінің бірі көпмәдени ортада интеллектуалды 
ұлттың белсенді өкілі ретінде студент жастардың рухани-адамгершілік мәдениетін 
қалыптастыру болып табылады. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың жиынтығы мен бірлігі 
ретінде адамды рухани еркіндікке алып келеді. Адамның рухани мәдениеті басқа адаммен 
қатынасынан, тәрбиесінен, мінез-құлқынан, іс-әрекетінен көрінеді. Адамның жоғары 
адамгершілік сапасы – руханилықтың негізі. Педагогикалық әдебиеттерде «руханилық - 
адамның ойынан, сөзінен, әрекетінен көрініс табатын оның санасының күйі», – деп 
түсіндіріледі. Ол адамның рухани мәдениеттің сан алуан түрлерін: философия, дін, пәндер 
циклдерінен алған білімдерін меңгеру деңгейін анықтайды [2]. А.Лихановтың пікірінше, 
«…халықтың рухани бірлігі мен оларды біріктіретін құндылықтар – бұл саяси және 
экономикалық тұрақтылық сияқты дамудың маңызды факторы. Қоғам адамгершілік 
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бағдарлар жүйесі бар болғанда ғана ұлттық міндеттерді шеше алады» [3]. 
Жаңа қоғам айналасында жас ұрпаққа жаңаша білім беру жолында жан-жақты 

өзгерістер жүріп жатыр. XXI ғасыр ғылым мен білімнің қарыштап дамыған ғасыры деп 
аталатыны белгілі. Сондықтан қазіргі ұстаз шәкіртіне білім негіздерінен мәліметтер беріп 
қана қоймай, оны дүние жүзілік білім, ақпарат, қатаң бәсеке жағдайында өмір сүріп, жаңа 
дәуір жаңалықтарымен суарылып отыруға тиісті. Бұл істе белгілі бір нәтежиеге қол жеткізу 
үшін, педагог-жаттықтырушы – қоғамдағы болып жатқан тез өзгеріп тұратын әлеуметтік–
экономика- лық, педагогикалық өзгерістерге тез бейімделгіш, жаңаша ойлау жүйесін 
меңгерген, жан-жақты білімдарлығы, тұтас дүниетанымы болуы қажет. Өз мамандығының 
шеңберінде қалып қойған педагог-жаттықтырушы білімгерге білім, тәрбие берудегі биік 
мақсаттарға жете алмайтыны анық. Қазақстанның бүгіні мен ертеңі жас ұрпақтың еншісінде. 
Ал жас ұрпақты жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары етіп қалып- 
тастырудың бірден-бір жолы – білімгерді білімді терең игертудің тиімді әдіс-тәсілдерін 
іздестіру, шығармашылыққа жетелеу. Мұндай жағдайларда болашақ педагог-
жаттықтырушынің үлкен біліктілігі қажет. Қазіргі заман талабына сай спортшы мамандар 
дайындау үшін ойы терең, ғылыми-әдістемелік біліммен терең сусындаған, педагогика мен 
психологияны жетік меңгерген шебер педагог-жаттықтырушы қажет. [4]  

Педагогтардың келесі инвариантты құзырлылықтарын бөліп көрсетуге болады: 
 - ақпараттық (оған біздің пікірімізше бағдарламалық және трансляциялық құзырлар 

енеді, Т.В. Добудькода бұл жеке құзырлылықтар, сондай-ақ, оған ақпаратты білімге 
айналдыру, ақпаратты талдауға және жалпылауға, жүйелеуге байланысты аналитикалық іс-
әрекетті сиыстыруға болады);  

- модельдеуші (әмбебап зерттеушілік, түсіну мен логикалық ойлауды дамытушы 
ретінде);  

- бақылау-бағалаушылық, гностикалық (сапалық және сандық бағалар, өзін-өзі 
бағалау);  

- жию (басқарушылық, ұйымдастырушылық, құрастырушылық интеграциясы 
ретінде);  

- мәдени-бағалаушылық (білім берудегі азаматтық принципті іске асыруға 
бағытталған мәдениет үлгілерін меңгеру ретіндегі көзқарас);  

- коммуникативтік (ашық білім беру кеңістігінде, саяси-мәдени қоғам өмірінде, 
толеранттықта өзін-өзі оқыту, әлеуметтендіру қабілеті); [5].  

Педагогтарды ақпараттандыру жағдайында құзырлылық тәсілге бағытталған 
дайындау тұрғысынан оның кәсіптік іс-әрекетінің коммуникативтік, ұйымдастырушылық, 
жобалаушылық, гностикалық және құрастырушылық құрамдарының талдануы айтарлықтай 
ие.  

Осы жоғарыда айтылып кеткен құзыреттіліктерінің көмегімен білім алушыларға 
жоғары сапалы білім беруге көмектеседі. Білім беру  сапасы жоғары болу үшін біз келесі  
компьютерлік технологияларға және ақпараттық технологияларға тоқталып кетейік: 

Мультимедиялық технололиялар — бейнелік және аудиоэффектілік, әр түрлі 
мультипрограммалық мүмкіндіктерді интерактивті программалық жабдықтың басқаруымен 
орындата алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдері. 

Мультимедия құралдары деп әр түрлі орталарды: графиканы, гипермәтінді, дыбысты, 
анимацияны, бейнелік көріністерді пайдалана отырып, тұтынушының компьютермен 
әрекеттесуін жүзеге асыратын аппараттық және программалық -құралдардың біріктірілген 
кешендерін айтады. 

Презентациялық технологиялар. Бұл технология, бір жағынан , оқушыларға жаңа 
материалдарды (иллюстрациялар, фотографиялар, бейнелік, дидактикалық материялдар, 
т.с.с.) көрнекі түрде көрсету құралы болатын болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы 
материалдарды дайындауды және оны қолдану процесін де жеңілдетеді. Алдын ала 
жүргізілген тәжірибелер презентациялар технологиясын пайдалану балалардың оқуға деген 
ынталылығын арттырып, сабақтың қызықты өтуін қамтамасыз етіп, оған дайындалу мерзімін 
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(презентациялық сүйемелдеу жұмысын алдын ала мұғалім немесе басқа біреу дайындағанда) 
қысқартады, ең бастысы — мұғалімдерді жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануға 
дағдыландырады. Осыған қоса, оқу орнында жергілікті компьютерлік желісі болуы және бұл 
желінің Интернет жүйесіне қосылуы мұғалімдердің жаңа технологияны игеруге үлкен 
мүмкіндік жасар еді. 

Дистанциялық оқыту технологиясы — ақпараттық коммуникациялық 
технологиялық құралдар (компьютерлер, телекоммуникациялар, мультимедия құралдары) 
және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Бүгінгі таңда осы технология 
жетілген елдерде өте кең тараған. Дистанциялық оқытудың артықшылықтары: 

а) компьютерлік телекоммуникациялар оқу материалдарын тыңдаушыларға жылдам 
жеткізеді; 

ә) ақпараттық коммуникациялық технологиялардың барлық қуатын оқытуға да, әрі 
оқушылармен кері байланыс жасауға да пайдалануға болады. 

Бұл технология біздің елімізде әлі кең тарала қойған жоқ, өйткені толыққанды 
дистанциялық оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және оқушының үйінде де жақсы 
техникалық және программалық құралдар болуы тиіс. 

Жаңа ақпараттық технология шеңберінде компьютерлер негізгі үш бағытта 
пайдаланылады: 

• Адамды мезі ететін есептеу жұмыстарын орындауға мүмкіндік беретін жеке құрал 
ретінде; 

• Проблемалы салаларда зерттеулерді жүргізу үшін құралдармен толықтырылған 
автоматтандырылған дербес жұмыс ретінде; 

• Білімді бекітуге арналған автоматтандырылған кешен немесе жаттықтырушы 
ретінде қолданылады. 

Жаңа ақпараттық технологияны сабақтарда пайдаланудың тиімділігі мен 
ерекшеліктерін қорытындылай келе, компьютерлік технологияны пайдаланудың әр жақты 
екендігіне көз жеткізуге болады. Сонымен, компьютерлік технологияны сабақтарда 
пайдаланудың үш негізгі түрі бар: 

• Ақпараттық технологияны сабақтарда үздіксіз пайдалану. 
• Ақпараттық технологияны оқушылардың сабақтан тыс өзіндік жұмыстарды орындау 

барысында пайдалану. 
• Ақпараттық технологияны танымдық қабілетін дамытуға пайдалану. (дамытушылық 

ойындар, электрондық энциклопедия т.б).  
Оқыту барысында ақпараттық технологияның бір ғана бағытымен жұмыс істеу 

барлық бағыттарды кешенді түрде пайдаланумен саластырғанда төменгі нәтиже береді. 
Компьютерді пайдалану оқушылардың терең танып білуіне ғана емес сондай- ақ, есептеуіш 
техникамен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру- уақыт талабы екенін сезінуіне жағдай 
жасайды. Жаңа ақпараттық технологияны пайдалану оқушының қызығушылығын ғана 
тудырып қоймай, басты білім сапасының артуына әсер етеді. 
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XXI ғaсырдaғы бiлiм берудi дaмыту стрaтегиясы aшық aқпaрaттық бiлiмдiк 
кеңiстiктегi ұшқыр aқпaрқaтынaстықтың өзaрa әрекеттестiгiнiң негiзiнде, «ғұмыр бoйы oқып 
үйрену» қaғидaсы бoлуы тиiс мектеп бiтiрушiлердi дaйындaуғa бaғыттaлғaн. Зaңды 
oбъективтiк прoцесс ретiнде бүгiнгi тaңдa мектеп қaбырғaлaрындa oлaрды дaйындaудың 
тұғыры oқытудың жaңa aқпaрқaтынaстық пaрaдигмaсы бoлып сaнaлaды.   

Электрoндық oқыту жүйесiн (е-learning) құру жеткiлiктi түрде өзектi мiндет бoлып 
сaнaлaды. Жүйенiң мaқсaты – жaпaй сaпaлы бiлiм беруге бaғыттaлғaн жaқсы бiлiмдiк 
ресурстaр мен технoгoгиялaрғa бiлiмдiк прoцестiң бaрлық қaтысушылaрының тең қaтынaс 
құруын қaмтaмaсыз ету. 

Цифрлық бiлiмдiк ресурстaр Пoртaлғa қoсылу oрнынaн тәуелсiз түрде әрбiр 
пaйдaлaнушы үшiн ыңғaйлы әр түрлi фoрмaттaғы aқпaрaт бoлып тaбылуы тиiс. Цифрлық 
бiлiмдiк ресурстaрды педaгoгтaр сaбaқ жүргiзу үшiн де, oқушылaр oны өз беттерiмен сaбaққa 
дaйындaлу үшiн және aнықтaмaлық мaтериaлдaр ретiнде пaйдaлaнa aлaтын бoлaды. 
Цифрлық бiлiмдiк ресурстaр oқытушылaрғa oқытудың әр түрлы мaқсaттaры үшiн oқу 
мaтериaлын қaлыптaстыруғa мүмкiндiк беруi тиiс.   

Электрoнды oқыту жүйесiн бiлiм сaлaсынa енгiзудегi бaсты мaқсaт – бiлiм беру 
үрдiсiнiң бaрлық қaтысушылaрының үздiк бiлiм беру ресурстaры мен технoлoгиялaрынa тең 
қoл жеткiзуiн қaмтaмaсыз ету[1]. 

Қoйылғaн мaқсaтқa жету үшiн келесi мiндеттердi шешу жеткiлiктi: 
-    Электрoндық oқыту жүйесiн нoрмaтивтiк-құқықтық қaмтaмaсыз етудi дaмыту; 
-    Бiлiм беру ұйымдaрының технoлoгиялық инфрaқұрылымын дaмыту; 
-    Oқу үдерiсiнде aқпaрaттық-кoммуникaциялық технoлoгияны қoлдaнуды дaмыту; 
-    Сaндық бiлiм ресурстaрын дaмыту; 
-    Ұйымдaстырушылық қaмтaмaсыз ету және электрoндық oқыту жүйесiн 
пaйдaлaнушылaрды дaярлaу. 

Электрoндық oқыту жүйесiнiң қызметiн қaмтaмaсыз ету үшiн келесi бaғыттaр 
бoйыншa нoрмaтивтiк-құқықтық бaзaны жaсaу тaлaп етiледi: 

-    Oқушылaрдың қoрытынды aттестaциясының нәтижесiн негiзге aлa oтырып, 
электрoндық oқыту жүйесiн ұйымдaстырудың нoрмaтивтiк бaзaсын жaсaу; 

-    Қoлдaныстaғы мемлекеттiк бiлiм стaндaрттaры мен oқу бaғдaрлaмaлaрынa AКТ-ны 
қoлдaну негiзiнде пәндер бoйыншa oқушылaрдың бiлiмiне, бiлiктiлiгiне және дaғдысынa 
қoйылaтын тaлaптaрды енгiзу; 

- Бiлiм беру ұйымдaры үшiн электрoндық oқыту жүйесiнiң прoгрaммaлық және 
техникaлық қaмсыздaндыру тiзiмiмен ұсынылғaн тaлaптaрғa сәйкес бiрыңғaй кoрпoрaтивтiк 
стaндaрт жaсaу; 

- Электрoндық oқытудың бiрыңғaй жүйесiн пaйдaлaнушылaрдың ұжымдық және жеке 
жұмыс тәртiбiн құру; 

-  Тaрaтуғa жiберiлген сaндық бiлiм ресурстaрын қoлдaну бoйыншa әдiстемелiк нұсқaу 
қoрын құру; 

- Сaндық бiлiм ресурстaрын қoлдaну үшiн әдiскерлер мен oқытушылaрды кәсiби және 
кaдрлaрдың AКТ-құзырлылығын  қaлыптaстыруғa дaярлaу жүйесiн құру, 

- AКТ-ны қoлдaну aрқылы oқытушылaрдың жaсaғaн үздiк oқу мaтериaлдaрын тaрaту 
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мехaнизмiн құру; 
-  Сaндық бiлiм ресурстaрын құру, тaлдaу және тaрaту; 
Стaндaрт электрoндық бaсылымдaрды дaйындaушылaрғa aрнaлғaн және электрoндық 

oқыту жүйесi (е-learning) үшiн әзiрленетiн бaрлық цифрлық бiлiмдiк ресурстaр үшiн 
қoлдaнылaды. 

Яғни, элетрoндық oқыту (E-learning) жүйесiнiң негiзгi aртықшылықтaрын  
былaйшa aтaп көрсетелiк: 
- Қoлaйлы уaқыт пен oрын; 
- Қaшықтықтaн бiлiм aлуды жүзеге aсырaды; 
- Үздiк бiлiм ресурстaрынa қoлжетiмдiлiк; 
- Денсaулығы шектеулi бiлiм aлушылaрдың бiлiм aлу мүмкiндiгi; 
- Oқытушымен үздiксiз қaрым-қaтынaс; 
- Бiлiм aлудың қoлaйлы күнтiзбесi 
Электрoнды oқыту жүйесi төмендегiдей iшкi жүйелерден тұрaды: 
 -Ұлттық бiлiмдiк мәлiметтер қoры; 
 -Мектептердi бaсқaрудың iшкi жүйесi (мектеп iс қaғaздaрын жүргiзу, т.с.с) 
 -«Электрoндық oқулықтaр» iшкi жүйесi-e-Book; 
 -Oқыту үрдiсiн бaсқaру iшкi жүйесi - LMS; 
 -Oқу мaзмұнын бaсқaру iшкi жүйесi - LCMS; 
 -Тестiнi бaсқaрудың iшкi жүйесi - TMS; 
 -Дaмытуды бaсқaру iшкi жүйесi - DM; 
 -Мoнитoринг және тaлдaу iшкi жүйесi, 
 -Сыртқы aқпaрaттық жүйелермен бiрiктiру мoдулi. 
Oртa бiлiм беру сaлaсындa дa электрoндық oқыту жүйесi көптеген мүмкiндiктер 

бередi. Тaрaтып aйтсaқ, мектептер мен кoлледждердi қaжеттi инфрaқұрылыммен, жүйенi мa-
ғынa жaғынaн мектеп және техникaлық және кәсiптiк бiлiм беру пәндерi бoйыншa цифрлық 
бiлiм беру ресурстaрымен  жaбдықтaлудa, электрoндық oқыту жүйесiнде әкiмшiлiк, 
директoрдың oрынбaсaры, мұғaлiм, oқушы, медицинaлық қызметкер, кiтaпхaнaшы үшiн 
функциoнaлдaр әзiрленетiн бoлaды[2]. 

Oқушы aвтoмaттaндырылғaн жүйеде өзiнiң жеке пoртфoлиoсын, күнтiзбесiн, 
күнделiгiн жүргiзедi. Aл мұғaлiм күнтiзбелiк-тaқырыптық жoспaры бaр электрoндық 
дәптердi, сынып журнaлын, хaбaрлaндыру қызметiн (aлдa бoлaтын жoспaрлы және 
жoспaрдaн тыс жинaлыстaр мен кездесулер турaлы oқушылaрдың aтa-aнaлaрынa e-mail 
немесе sms-хaбaрлaмaлaр, есептелiк және т.б. жiберу) тoлтырaтын бoлaды. Aтa-aнaлaр 
қaуымы тәрбие мәселелерi бoйыншa кеңестер aлу, сoндaй-aқ қaшықтықтaн бaлaсының 
сaпaлы oртa бiлiм aлуы мен жетiстiктерi турaлы aқпaрaттық хaбaрлaмa aлу мүмкiндiгiне ие 
бoлaды[3]. 

Электрoнды бiлiм беру бoйыншa жүзеге aсырылaтын aуқымды жoбa Қaзaқстaнның 
бiлiм беру жүйесiн aқпaрaттaндырудaғы серпiлiс бoлып тaбылaды. Елбaсы өзiнiң дәрiсiнде 
қaзiргi күнде oтaндық бiлiм беру жүйесi хaлықaрaлық деңгейде бәсекеге қaбiлеттi, жaңa бiлiм 
мен технoлoгиялaрды түрлi қызмет aясындa қoлдaнa бiлетiн, үнемi өз бiлiмiн жетiлдiрiп 
oтыруғa ынтaлы мaмaндaрды дaярлaуғa бaғыттaлып oтырғaнын aтaп өттi. Сoндықтaн дa, 
дaмығaн елдерде кеңiнен тaрaғaн «E – learning» электрoнды oқыту жүйесi елiмiзде бiлiм 
берудi дaмытуды жүзеге  aсырaтын негiзгi бaғыттaрдың бiрi бoлып тaбылaды. Елiмiзде 
электрoнды oқыту жүйесiн енгiзу екi кезеңмен  жүзеге aспaқшы.  Oның бiрi 2011-2015, aл 
екiншiсi 2016-2020 жылдaрды қaмтиды. Сәйкесiнше, бaстaпқы кезең бoйыншa бiлiм беру 
мекемелерiнiң   50 пaйызы, екiншi кезеңде 90 пaйызы электрoнды түрге көшпек.  Oсы 
жүйемен жұмыс жaсaуғa мектеп мұғaлiмдерi мен кoлледж oқытушылaры aрнaйы      дa-
йындықтaн өткiзiлуде. Е-learning электрoнды oқыту жүйесi бiлiм берудiң бaрлық сaтысын 
технoлoгиялaндыруымен ерекше. Электрoнды oқыту түрiн қoлдaнудың әсерлiгi мен 
нәтижелiгi туындaйтын жaғдaяттaрдың нaқты фaктoрлaрынa тәуелдi бoлуындa.[4] 

Қoрытындылaй келе, қaзiргi зaмaндa бiлiм кеңiстiгiнiң жoғaры қызығушылықпен 
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дaмып келе жaтқaн сaлaсы – электрoнды жүйемен oқыту.  Электрoнды oқыту жүйесiнiң 
aрқaсындa кейiнгi өсiп келе жaтқaн жaс ұрпaғымыздың сaпaлы бiлiм aлуынa oң нәтиже 
бередi. Сoнымен қaтaр бiлiм жүйесiнiң қызметкерлерiне уaқытын үнемдеуге, мұғaлiмдер мен 
oқушылaрды белгiлi бiр тәртiптiк бaғыттa жұмыс жaсaуынa ықпaл етедi. Зaмaн тaлaбынa 
сәйкес электрoнды oқыту жүйесiн ұтымды және өз дәрежесiнде қoлдaнa бiлу қaжет.  
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Аннотация 
В статье дано определение термина «облачные технологии».  Обозначены 

преимущества применения облачных технологий для сферы образования в Казахстане. 
Приведена структура модели системы. В разработанном облачном сервисе присутствуют 6 
модулей, обеспечивающие мониторинг и функциональные потребности пользователей 
облачного сервиса. 

 
Ключевые слова: облачные решения, облачный хостинг, синхронизация, Dropbox, 

модули облачного сервиса,архитектура облачных сервисов, масштабируемость, 
виртуализация, WinowsAzure. 

 
Облачные технологии (англ. cloud computing) — технология распределенной 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как Интернет-сервис [1-4]. Суть концепции облачных технологий заключается 
в предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа к услугам, 
вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и 
инфраструктуру) через интернет.  

На сегодняшний день облачные технологии являются одним из ведущих трендов 
мирового ИТ – рынка, представляя собой инструментарии для создания продуктов и 
сервисов [4]. Ведущие аналитики по облачным технологиям предсказывают существенный 
рост в потребности применения облачных сервисов в различных научно-технических 
направлениях,  увеличение доходов для компаний, которые предоставляют облачные 
сервисы [4-5].  

Ценовые преимущества использования «информационных технологий как услуги» в 
сочетании с удобством и гибкостью «облачных» платформ значительно способствуют 
развитию этого направления в последние годы в сфере образования. 
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К наиболее быстро развивающимся технологиям «Облачных вычислений» сегодня 
можно отнести виртуализацию, которая позволяет построить платформу и подготовить IT-
инфраструктуру организации к переходу в «Облако». И необходимо отметить, что многие 
высшие учреждения уже применяют эту технологию, таким образом, превращая свои дата-
центры в «частные облака»[6]. 

 
Разработка структуры модели системы. Структура модели системы представлена 

на рисунке 1. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Структура модели системы  
 

Модуль «Преподаватель» взаимодействует с модулем «Студент» и с модулем 
«Хранилище данных» через сервис (веб сайт), разработанный на основе Drupal. 

Модули «Преподаватель», «Студент»,  «Хранилище данных», «Оnlineoffice», 
«Создание тестов» интегрированы на сайте в сервис с CMSDrupal. 

Процесс обмена данных в модуле «Хранилище Данных»  синхронизирован с 
Googledrive (можно также применить Dropbox или Yandexdisk) происходит через открытие 
файлам и папкам общего доступа для участников или авторизованных пользователей 
системы. 

Администрирование Ядра Сайта на Drupal периодически производится Backup в 
Dropbox через модуль BackupMigrate каждые 3 дня. Backup сайта хранится в облачном 
хранилище Dropbox. 

Ядро Сайта расположен в облачном хостинге WindowsAzure. УстановленCMSDrupal с 
использованием базы данных MSSQL. 

Модуль «Преподаватель» имеет следующие функции: 
1. Добавление материалов, таких как лекции, лабораторные и практические работы, 

СРС, СРСП, экзаменационные вопросы, полезные статьи (дополнительный материал), 
тестовых вопросов. 

2. Удаление материалов, таких как лекции, лабораторные и практические работы, 
СРС, СРСП, экзаменационные вопросы, полезные статьи (дополнительный материал), 
тестовых вопросов. 

3. Редактирование выложенных материалов, таких как лекции, лабораторные и 
практические работы, СРС, СРСП, экзаменационные вопросы, полезные статьи 
(дополнительный материал), тестовых вопросов. 

4. Мониторинг оценка знаний студентов. 
5. Тестирование, либо каждый преподаватель может сам создавать базу вопросов и 

ответов, либо может создавать администратор, модератор сайта. 
Модуль «Студент» имеет следующие функции: 

Хранилище данных 
Googledrive 

Dropbox 
Yandexdisk 

 
 
 

Модули 
Преподаватель 

Студент 
Хранение данных 

Тестирование 
OnlineOffice 

Backup Сайта 

Ядро на Drupal 
Облачное хранилище 

Azure 
Администратор 

Регистрация 
 
 

Облачное хранилище 
Azure 
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1. Добавление материалов, таких как выполнение лабораторных и практических 
работ, СРС, СРСП, полезные статьи (дополнительный материал), свои публикации. 

2. Удаление материалов, таких как выполнение лабораторных и практических работ, 
СРС, СРСП, полезные статьи (дополнительный материал), свои публикации. 

3. Редактирование выложенных материалов, таких как выполнение лабораторных и 
практических работ, СРС, СРСП, полезные статьи (дополнительный материал), свои 
публикации. 

4. Выполнение тестовых заданий, ответы на вопросы преподавателя по текущей теме, 
домашние задания.  

5. Редактирование профиля пользователя (персональные данные пользователя).  
Модуль «Хранилище данных» - Google drive имеет следующие возможности: 
1. создавать, добавлять и загружать файлы с помощью одной кнопки; 
2. легко находить и добавлять доступные вам файлы; 
3. выбирать файлы одним нажатием кнопки мыши, а двойным – открывать их; 
4. перетаскивать файлы и папки (это так же легко, как на рабочем столе); 
5. делиться файлами с другими пользователями и разрешать им просмотр, 

комментирование или редактирование этих файлов; 
6. работать с файлами даже без подключения к Интернету. 
РаботаDropbox  построена на синхронизации данных и имеет следующие 

возможности: 
- позволяет пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и разделять их с 

другими пользователями в интернете; 
- редактированные файлы не копируются полностью на сервер — осуществляется 

передача только измененной части, предварительно сжатой; 
- позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при помощи 

клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер; 
- ведёт историю загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность 

восстановить данные; 
- также ведётся история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 

дней, кроме этого доступна функция бессрочной истории изменения файлов «Pack-Rat».  
РаботаYandexdisk построена на синхронизации данных между различными 

устройствами и имеет следующие возможности: 
- позволяет пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и передавать их 

другим пользователям в интернете; 
- может выступать в качестве службы облачного сервиса, интегрируясь в офисный 

пакет MicrosoftOffice 2013; 
- недавно появилась возможность автоматической загрузки фото и видеофайлов с 

цифровых камер и внешних носителей информации на Яндекс.Диск. 
С помощью модуляQuiz «Тест» можно создавать списки вопросов с вариантами 

ответов, отслеживать ответы пользователей и оценивать их, а так же имеется возможность 
реализации на сайте: 

- программ самообучения; 
- тренировочных программ; 
- организации тестирования; 
- учебных курсов (могут использоваться аудио и видеоданные). 
Возможности модуля «Backup» с применением DropBox следующие: 
1. DropBox позволяет загружать файлы любого типа и формата. Если на ПК 

или мобильном устройстве установлен клиентский агент, сервис может автоматически 
работать в качестве системы резервного копирования и синхронизации. 

2. DropBoxхранит файлы неограниченное количество времени, история изменений 
файлов сохраняется в течение 30 дней. У этого сервиса, пожалуй, самый широкий список 
поддерживаемых клиентов — это MS Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, а также 

http://topobzor.com/tag/oblako
http://content-management-systems.info/externallink?url=aHR0cDovL2RydXBhbC5vcmcvcHJvamVjdC9xdWl6
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BlackberryOS, Symbian и Bada. Пользователи Dropbox могут создавать отдельные общие 
папки (Shared), за счет которых можно управлять правами доступа к документам. Файлы, 
сохраненные на DropBox, можно публиковать в Facebook и Twitter или превращать в слайд-
шоу, которое будет доступно по прямой ссылке.  

Модуль «BackupandMigrate» выполняет задачи по созданию и восстановлению базы 
данных сайта, а также может использоваться для переноса данных с одного сайта на другой. 

Модуль «OnlineOffice» - Google Docs  — это онлайн-сервис, работающий на 
платформе GoogleDocs и позволяющий непосредственно в веб-браузере и без авторизации: 

- просматривать документы поддерживаемые сервисом GoogleDocs, например 
AdobePDF, MicrosoftWord или MicrosoftPowerPoint; 

- возможность просмотра документов множества форматов без загрузки на локальный 
диск; 

- преимуществом является безопасность — не все PDF и DOC документы безопасны 
для просмотра через Adobe Reader и MS Word; 

- сервис генерирует html-код для встраивания в сторонние страницы упрощенного 
приложения просмотра через iframe; 

- используется в Google Search, предлагая пользователю ссылку на быстрый просмотр 
найденных файлов, формат которых поддерживается Google Docs; 

- поддерживает большее количество форматов файлов, чем задокументировано 
- предоставляет очень гибкий и удобный интерфейс как для пользователей, так и для 

разработчиков приложений; 
- с помощью сервиса легко получить тексты из различных источников, которые могут 

в дальнейшем быть использованы при поиске по документам или для других целей. Так же 
легко получить превью изображения этих документов. Предоставленный интерфейс по 
протоколу HTTP даст возможность работать с документами даже в скриптовых языках (JS и 
др.). 

 
Список использованных источников: 

[1] What is shared web application access [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.accounts-on-web.com/OnlineAccountingPrices.asp, свободный.  

[2] Список функций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.igate.ru/products/erpfeaturelist;jsessionid=0a0104451f43be49bc50443c4e079822d7f6a
6cdfb57.e3eSbNmQaheLe3aNa40, свободный.  

[3] SaaS-каталог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://saas4russia.wordpress.com/directory/, свободный.  

[4]    http://www.cloudfoundry.com 
[5] Ломко О., Два года SaaS – что дальше [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://friends.pmbox.ru/blogs/mc_weblog/archive/2008/11/27/saas.aspx, свободный.  
[6] https://www.microsoft.com/Kazakhstan/News/Issues/2011/03/290311rus.mspx 
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жаңа буын оқулықтарын электрондық вариантқа аудару қажет. 
Электрондық оқулықтың мазмұны оқушының интеллектiлiк ойлау қабiлетiн дамытуға 

бағытталуы қажет және оның мына қасиеттердi қанағаттандыруы жеткiлiктi: жинақтылық, 
жүйелiлiк, эстетикалық көркемдiлiгi, жылдамдылығы және т.б. 

Электрондық оқулықтар ара қашықтықтан оқыту формасына негiзделiп жасақталады 
және оны жүзеге асыру үшiн қолданылады. 

Осы уақытқа дейiн бақылаушы, жаттықтырушы, модельдеушi, дидактикалық ойындар 
сияқты қолданбалы программалар қолданылып келдi.  Бұл программалар оқушының 
өздiгiнен оқып-үйренуiне және өзiндiк жұмыс жасау қабiлетiн дамытуға мүмкiндiк бередi. 

Электрондық оқулықты құрастырған кезде оның мәтiндiк ақпараттан гөрi графиктiк 
ақпарат көбiрек қамтылуы керек, себебi ол оқушының ақпаратты тез, әрi көрнекi түрде 
қабылдауына жағдай жасайды.  

Электрондық оқулықтың құрылымы  
Бiз оқулықтың сыртқы құрылымын қарастыратын боламыз. Оқулықтың сапалылығы 

тақырыптық мазмұнның баяндалуымен анықталады. Егер аталған оқулық бойынша үйренушi 
сынақ немесе емтихан тапсыратын болса, онда оның мазмұндық материалы келесi үш түрде 
өрнектелетiн болады: 

1. материалдың мәтiн, сурет, график, кескiн, кесте және т.б. түрлерде баяндалуы. Ол 
оның дәстүрлi оқулықтан ерекшелiгiн көрсетедi. 

2. материалдың кескiн түрiнде баяндалуы – оқулық мазмұнының графиктiк-мәтiндiк 
түрде бейнеленуi. Онда оқу материалының негiзгi идеясын айқындайтын үзiндiлерiн 
оқушының меңгеруiне ыңғайлы етiп, графиктiк түрде бейнелеу. 

3. Өзiндiк тексерудiң (өзiндiк бақылаудың) тестiлiк жүйесi. Онда оқу материалын 
қаншалықты деңгейде меңгергенiн айқындайтын сұрақтар мен тапсырмалар берiледi. 

Материалдың мұндай түрде бейнеленуi оқушының есте сақтау қабiлетiнiң дамуына 
және өткен материалды ұмытпай, оны дамытуына игi әсерiн тигiзедi.  

Ал ендi электрондық оқулықтың құрылымдық элементтерiне жан-жақты тоқталайық: 
- сыртқы бетi; 
- титульдық экран; 
- мазмұны; 
- аннотация; 
- оқу материалының толық баяндалуы (кескiндер, кестелер, графиктер, бейнелер); 
- оқу материалының қысқаша мазмұны (кескiн курс түрiнде берiлуi); 
- қосымша әдебиеттер (оның тiзiмiн ғана емес, мәтiндердi де енгiзу қажет); 
- өзiндiк бiлiмдi тексеру жүйесi; 
- өзiндiк бақылау жүйесi; 
- мәтiндiк үзiндiлердi iздеу функциясы; 
- авторлар тiзiмi; 
- терминдiк сөздер; 
- оқулықтың элементтерiн басқару бойынша анықтамалық жүйе; 
- оқулықпен жұмысты басқару жүйесi. 
Әрбiр құрылымдық элементке жеке-жеке тоқталып, сипаттама берейiк: 
Сыртқы бетi түрлi-түстi бояулармен боялып, эстетикалық тұрғыдан әдемi 

безендiрiлуi қажет. Ол үшiн графиктiк қойылымдар мен түстер қолданылады. Оқулықты 
көрмеге қою мақсатында анимациялық құбылыстармен безендiрiлуi қажет.  

Титульдық экран. Онда оқулықтың атауы, жоғарғы бiлiм мекемелерi (мысалы, 
Қазақстан Республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi), авторлық құқық, оқулықтан 
лицензиядан өткен белгiсi, баспаға тапсырылған күнi, оқулық авторларының мекемелерi  
туралы ақпараттар жазылады. 

Мазмұны. Ол оқулықтың негiзгi құрылымдық элементтерiнiң қатарына енедi. Оқулық 
мазмұнының негiзгi құрылымдық бөлiктерiн шағын түрде үйренушiнiң оқуына жеңiл 
болатындай етiп көрсету қажет.  
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 Электрондық оқулықты жасақтаушылар алдына мынадай мәселелер қойылады: неден 
бастау керек? электрондық оқулықтың типi қалай таңдалады? оны құрудың негiзгi мақсаты 
қандай? оқулықтың бөлiмдерiн үйренушiнi  ынталандыру бағытында қалай таңдап алуға 
болады? оқулықтың сценарийiн қалай жазуға болады? оның құрылымдық мазмұнын қалай 
құруға болады? электрондық оқулықпен оқытуда үйренушiнiң қызметiн қалай 
ұйымдастыруға болады? оқытудың нәтижелерiн қалай бақылауға болады?  электрондық 
оқулықты құруды қалай сипаттауға болады? және т.б. 

Электрондық оқулыққа қойылатын талаптар: 
1. Жан-жақтылығы.  
2. Iзгiлiктiлiк. Онда кез келген орындаушы өзiне қажеттi бiлiмдi ала алады. 
3. Бейiмдiлiгi. Ұсынылып отырған оқу материалы барлық орындаушылар үшiн 

бiрмәндi болуы керек. Бiрақ оқу материалы әр түрлi формада берiлуi мүмкiн. 
4. Модульдiк. Кез келген электрондық оқулықты дәстүрлi оқулықтар негiзiнде 

құрылымын жасақтау. 
5. Экономикалық тиiмдiлiгi. Аталған оқулыққа сұраныс көп болуы қажет және сәйкес 

түсетiн пайданы да қарастыру қажет. 
6. Тұтынушыға бағдарлау.  
Электрондық оқулықтың құрамы: 
- Аннотация; 
- Пән туралы қысқаша ақпарат; 
- Жұмысбағдарламалары; 
- Электрондықоқулықпен және оның бөлiктерiмен жұмыс жасау туралы әдiстемелiк 

нұсқаулар; 
- Ұсынылатын бiлiм беру бағдарламалары; 
- Теориялық материалдар (лекция конспектiлерi); 
- Теориялық материалдарға негiзделген оқу құралы; 
- Практикалықжұмыстарды орындауға негiзделген әдiстемелiк құрал; 
- Практикалық жұмыс пен бақылау жұмыстарының тапсырмаларының тiзiмi; 
- Бақылау тапсырмалары; 
- Лабораториялықжұмыстардың әдiстемелiк нұсқалары; 
- Бiлiмдi бағалау критерийлерiн айқындайтын тапсырмалар; 
- Бақылаутестiлерiнiң жинағы; 
- Телекоммуникациялыққұрылғыларды қолдану арқылы консультация түрлерi мен 

графигi; 
- Глоссарий; 
- Әдебиеттертiзiмi және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына сiлтемелер; 
- Озатмұғалiмдердiң жасақтаған қосымша авторлық материалдары; 
- Үйренушiнiңжұмыс папкасы; 
- Мұғалiмнiң жұмыс папкасы. 
Аталған құрам арқылы электрондық оқулықтың құрылымы тұрғызылады. 
Электрондық оқулықты құрастыру мына алгоритм бойынша жүзеге асырылады: 
1.  Оқу пәнiнiң мазмұндық көлемiн бағалау. 
2.  Оқу элементтерiн үйренушiнiң бiлiмдiлiк, икемдiлiк дағдыларын  қалыптастыру 

деңгейiне сай анықтау. 
3.  Оқу материалын өзiндiк бiлiм алу деңгейiне бөлу. 
4.  Оқу материалының мазмұнының негiзгi элементтерi (тарау, тақырып, сабақтар)  

аралығындағы мағыналық байланыстар жүйесiн айқындау. 
5. Электрондықсөздiк-анықтаманы (глоссарий) дайындау. 
6. Әрбiртақырыптарбойыншадинамикалықжәнестатистикалықкомпьютерлiкслайдтар

жиынтығынанқұралғанлекцияларконспектiсiндайындау. 
7. Тест материалдарындайындау (тест тапсырмаларықиындықтарыбойынша 3 

деңгейде – жабық, ашықжәнетиптiкемесесептердiшешу). 
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8. Көрнекiматериалдардыэлектрондықтүрдедайындау. 
9. Өзiндiкжәнепрактикалықсабақтардыжүргiзетiнматериалдардыдайындау. 
10. Электрондықбаспаныдайындаужұмыстарынмультимедиялықлабораторияларды

ңмамандары (программалаушы, дизайнер, инженер) жалғастырады.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жаңа ақпараттық технология құралдарын пайдалану 
Қашықтықтан оқыту компьютерлiк техника  мен телекоммуникациялық желiлердi 

қолдану  барысында ұйымдастырылады. Телекоммуникациялық желiлер мұғалiм мен 
үйренушi арасында қашықтық проблемасын шешедi және жедел байланысты 
ұйымдастырады. Қазiргi ақпараттық технология құралдары материалдарды әр түрлi формада 
(графика, дыбыс, анимация, видео) пайдалануға мүмкiндiк бередi. Компьютерлiк үйрету 
және бақылау программалары тыңдаушыға, бiр жағынан, оқу материалын жедел меңгеруге 
көмектессе, ал екiншi жағынан, оқу материалдарын қандай деңгейде жедел меңгергенiн 
бақылауға көмектеседi.  

Оқыту процесiн қашықтық режимiнде ұйымдастыру барысында барлық ақпараттық 
қызмет типтерi пайдаланылады: 

Электрондық пошта телеконференция: 
• мәлiметтердi жiберу (FTP-сервер)  
• гипермәтiндiк орта (WWW-сервер)  
• Интернет желiсiнiң әлемдiк ресурстары (WWW кеңiстiгi, деректер қоры, 

ақпараттық iздеу жүйелерi)  
• видеоконференциялар 
Аталған типтердiң көмегiмен тыңдаушы мен мұғалiм арасында оқыту мен 

дидактикалық мiндеттер шешiледi. Бұл құралдар WWW-сервер арқылы хаттар мен 
файлдарды жiберу мен телеконференция типi түрлi талқылауларды жүзеге асырады.       

Электрондық пошта көмегiмен мұғалiм мен тыңдаушы арасында оқу материалдарын 
жiберу мен мұғалiмге өздерiне түсiнiксiз болған материалдар бойынша сұрақтар жiберуiне 
мүмкiндiк алады. Бiр жағынан, ол мұғалiмнiң жұмысын жеңiлдетедi. Бұл жағдайда, 
мұғалiмнiң жұмысы материалдар мен тыңдаушылардың сұрақтарына жауаптарына жiберу 
қызметтерiн атқарумен шектеледi.  

 Телеконференция оқу тақырыптары бойынша үйренушiлер арасында жалпы 
пiкiрталасты ұйымдастыруға мүмкiндiк бередi. Телеконференция мұғалiмнiң басқаруымен 
өткiзiледi. Мұғалiм пiкiрталастың тақырыбын белгiлейдi, конференция барысында 
өткiзiлетiн мазмұндарды бақылайды. Телеконференцияға қатынасушылар түскен 

Дәстүрлi 
 

1) Ерекшелiкдеңгейi 

 

Интеллектуальды 
 

Қағазтүрiндегi оқулық 
 

Оқытутраекториясыбойыншаматериалдың 
бейнеленуi (өзiндiкоқуменөзiндiкбақылау) 

 



 

610 

 

хабарламаларды қарап, конференцияға өзiнiң хабарламаларын (хаттарын) жiбере отырып, 
пiкiрталасқа қатынасады.  

FTP-серверлерiнiң қызметi өте үлкен көлемдегi файлдарды (ақпараттарды) жiберуге 
мүмкiндiк бередi. Мұндай жiберулердi ұйымдастыру мен оны бақылауда FTP-серверлерiнiң 
қызметiн атқаратын функциялар орналасады. Ал  WWW-серверi оқу материалдарын 
орналастыруға мүмкiндiк бередi. Бұл материалдар гипермәтiн түрiнде ұйымдастырылатын 
болады. Гипермәтiн материалдарды жүйелеп құруға, атап айтқанда, оқу материалдарының 
бөлiмдерiн гипербайланыс арқылы бiр-бiрiмен байланыстыруға, материалдарды бiр-бiрiмен 
толықтырып отыруға мүмкiндiк бередi. WWW-құжаттарында тек мәтiндiк ақпаратты ғана 
емес, сонымен бiрге, графиктiк, дыбыстық және видеоақпараттарды да орналастыруға 
болады.   

WWW-желiсiнiң әлемдiк ресурсында гипермәтiн түрiнде көрнекi және анықтамалық 
материалдар орналастырылады. Мұғалiм iздеу жүйелерiнiң көмегiмен WWW-беттерiнде 
Интернет ресурстары бойынша анықтамалар арқылы сiлтемелер жинағын дайындауға 
болады. Педагог мамандардың үйренетiн материалдарын да осы құжатқа енгiзедi және ол 
жөнiнде оған хабарлама берiледi. Егер олар Интернетке шыға алатындай мүмкiндiк алса, 
онда ол осы берiлген материалдарды оқи алады.  

Оқыту ортасын дамыту құралдары 
Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту құралы қызметiн атқарады. Дәстүрлi 

оқу құралдарынан басқа тыңдаушыға мына типтегi материалдар ұсынылады: 
• компьютерлiк үйрету бағдарламалары 
• электрондық оқу құралдары 
• компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау 
• электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар 
• аудио және видеоматериалдар 
• Интернетжелiсiндегi ақпараттық материалдар 
Аталған құралдар оқу материалдарын жеделдетiп меңгеруге және оқытудың сапасын 

арттыруға игi әсерiн тигiзедi. Қашықтықтан оқыту материалдарын жасақтаушылар осы 
құралдарды негiзге алуы қажет. Оқу құралдарын жасақтау ұзақ процесс. Оқу құралдарын 
жасақтау қашықтықтан оқыту формасының тиiмдiлiгiн арттырудың негiзгi көзi болып 
табылады.   

Қашықтықтан оқытудың техникалық базасы. 
 Қашықтықтан оқытудың техникалық базасы (телефондық және 

телекоммуникациялық арналар, телевидение және радио) ақпараттарды жiберу жүйесiн 
құрайды. 

Интернеттiк ақпараттық ресурстар: E-Mail, WWW. 
 

Қолданылған әдебиет 
1. Захарова И. Г. Информационные технологии е образовании: Учеб. пособие для 
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2. «Әдіскер жаршысы» №5, 2006 ж 44, 45 бет  
3.  «Информатика негіздері» №5 2004 ж 4,6 бет 
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Научный руководитель – магистр технических наук, преподаватель КазНУИ, 
Г.Ә.Ақылбекова 

 
Microsoft Access в настоящее время является одной из самыхпрограммных систем 

управления базами данных. Причин такой популярности следует отметить: 
- высокую степень универсальности и продуманности интерфейса визуального 

программирования, который рассчитан на работу с пользователями самой различной 
квалификации. В частности, реализована система управления объектами базы данных, 
позволяющая гибко и оперативно переходить из режима конструирования в режим их 
непосредственной эксплуатации; 

- глубоко развитые возможности интеграции с другими программными продуктами, 
входящими в состав Microsoft Office, а также с любыми программными продуктами, 
поддерживающими технологию OLE ; 

- богатый набор визуальных средств разработки.Нельзя не отметить, что существенной 
причиной такого широкого распространения MS Access является и мощная рекламная 
поддержка, осуществляемая фирмой Microsoft.  

В процессе работы с любой СУБД является создание файла (или группы файлов) базы 
данных.  

Процесс разработки конкретного программного приложения в среде Access в первую 
очередь определяется спецификой автоматизируемой предметной области. Однако для 
большинства из них можно выделить ряд типичных этапов. Это: 

-разработка и описание структур таблиц данных; 
- разработка схемы данных и задание системы взаимосвязей междутаблицам 
- разработка системы запросов к таблицам базы данных и (при необходимости их 
интеграция в схему данных; 
- разработка экранных форм ввода/вывода данных; 
- разработка системы отчетов по данным; 
- разработка программных расширений для базы данных, решающих специфические 
задачи по обработке содержащейся в ней информации, с помощью инструментария 
макросов и модулей; 
- разработка системы защиты данных, прав и ограничений по доступу. 
Между перечисленными этапами существует большое количеств обратных связей, 

подразумевающих возврат к более ранним шагам, исходя из вновь открывшихся 
обстоятельств, которые невозможно было заранее учесть ил предвидеть. 

Для создания базы данных в Microsoft Access можно использовать два способа. 
Простейший способ создания базы данных - использование мастера баз данных для создания 
всех необходимых таблиц, форм и отчетов. Имеется также возможность создать пустую базу 
данных, а затем добавить в нее таблицы, формы, отчеты и другие объекты - это наиболее 
гибкий способ, но он требует отдельного определения каждого элемента базы данных. В 
обоих случаях созданную базу данных можно в любое время изменить и расширить. 

Для создания файлы базы данных выполним команду меню Файл|Создать. В окне 
Создание выберем Новая база данных. (рис.1.) 
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Рис. 1. Создание файла базы данных 

 
Каждый объект MS Access имеет имя. В Microsoft Access действуют следующие 

ограничения на имена полей, элементов управления и объектов (табл. 1). 
·         имя должно содержать не более 64 символов; 
·         имя может включать любую комбинацию букв, цифр, пробелов и специальных 

символов за исключением точки (.), восклицательного знака (!), надстрочного символа (') и 
квадратных скобок ([ ]); 

·         не должно начинаться с символа пробела; 
·         не должно включать управляющие символы (с кодами ASCII отО до 31); 
·         не должно включать прямые кавычки (") в именах таблиц, представлений и 

хранимых процедур в проекте Microsoft Access. 
С каждым объектом базы данных работа выполняется в отдельном окне, причем 

предусмотрено два режима работы: 
1.    оперативный режим, когда просматривается, изменяется или выбирается 

информация; 
2.    режим конструктора, когда создается или изменяется макет, структура объекта 

(например, структура таблицы). 
Кроме того, в файл базы данных входит еще один документ, имеющий собственное 

окно, - Схема данных. В этом окне мы создаем, просматриваем, изменяем и разрываем связи 
между таблицами. Эти связи помогают нам контролировать данные, создавать запросы и 
отчеты. 

Ввод логически связанных записей  
Введем несколько логически взаимосвязанных записей в таблицы ГРУППА и 

СТУДЕНТ. Объекты ГРУППА и СТУДЕНТ связаны одно-многозначными отношения- ми, 
но пока не создана схема данных и связи между таблицами не установ- лены, система не 
может контролировать логическую взаимосвязь вводимых данных. Поэтому для получения 
целостной базы, в которой все записи под- чиненной таблицы имеют логически связанную с 
ней главную запись, поль- зователю необходимо самому отслеживать логические связи 
записей. При вводе подчиненных записей необходимо проверять наличие записи в глав- ной 
таблице, значение ключа которой совпадает со значением поля связи (внешнего ключа) 
вводимой подчиненной записи. 
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Рис. 2. Таблицы ГРУППА и СТУДЕНТ при вводе логически связанных записей 

 
Логическая структура базы данных «Учебный процесс» приведена на рис.2. Она 

является адекватным отображением информационно-логической модели. Каждый 
информационный объект модели данных отображается соответствующей реляционной 
таблицей. Связи между объектами модели данных реализуются одинаковыми реквизитами – 
ключами связи в соответствующих таблицах. При этом ключом связи всегда является 
уникальный ключ главной таблицы. Ключом связи в подчиненной таблице является либо 
некоторая часть уникального ключа в ней, либо поле, не входящее в состав первичного 
ключа (например, код кафедры в таблице ПРЕПОДАВАТЕЛЬ). Ключ связи в подчиненной 
таблице называется внешним ключом. На этой схеме прямоугольники отображают таблицы 
БД с полным списком их полей, а связи показывают, по каким полям осуществляется 
взаимосвязь таблиц. Имена ключевых полей для наглядности выделены и находятся в 
верхней части полного списка полей каждой таблицы. 

 
 
Рис.3. Логическая структура реляционной базы данных “Учебный процесс” 
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Включение таблиц в схему данных  
Процесс создания схемы данных в соответствии с логической структурой БД «Учебный 

процесс». При активном окне Учебный процесс: База данных нажмем на вкладку Работа с 
базами данных. В открывшемся меню нажмем Схема данных. Нажмем левой кнопкой мыши 
на свободном участке и выберем Добавить таблицу, выберем вкладку Таблицы и, нажимая 
кнопку Добавить, разместим в окне Схема данных все ранее созданные таблицы базы 
данных, которые отображены в окне Добавление таблицы. Затем нажмем кнопку Закрыть. В 
результате в окне Схема данных будут представлены все таблицы базы данных «Учебный 
процесс» со списками своих полей (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема данных БД «Учебный процесс» 

 
Проверка работоспособности схемы данных, поддержание целостности осуществляется 

при конструировании форм, запросов, отчетов и их использовании, а также при 
непосредственной корректировке таблиц. 
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Научный руководитель - д.п.н., профессор Серік Меруерт 
 

В настоящее время роботы и робототехника пользуются большим интересом и 
спросом, как в науке, так и в повседневной жизни человека, т.к. являются универсальным 
механизмом программирования для выполнения различных функций. Согласно Большой 
Советской энциклопедии Робот – это машина с человекоподобным поведением, которая 
частично или полностью выполняет функции человека при взаимодействии с окружающим 
миром.[1] Также термин Робот можно определить как электронно-механическую машину, 
способное к целесообразному поведению в условиях изменяющейся внешней обстановки, 
которая выполняет рабочие операции со сложными перемещениями в пространстве. Человек, 
являясь создателем робота, определяет его задачи. Исходя из всех определений термина 
Робот, можно выделить основные функции, это:  

1. Способность выполнять определенные действия; 
2. Возможность решать различные задачи на запрограммированной основе; 
3. Способность робота интерпретировать и модифицировать ответы на команды 

оператора. 
Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 
интенсивности производства.[2] Робототехника опирается на такие дисциплины, как 
электроника, механика, информатика, радиотехника и электроника.  

Люди с древнейших времен чтобы облегчить себе труд пытались использовать 
машины для подъема тяжелых грузов и т.д. Упоминания прообраза роботов встречаются в 
древнегреческих мифах, скандинавских эпосах и еврейских легендах, где рассказываются 
истории и мифы об оживлении существ напоминающих строением человека. Первый в мире 
шагающий механизм (Стопоход), пользовавшийся большим успехом на Всемирной выставке 
(EXPO) в Париже в 1878 году, был изобретен русским инженер – математиком. 

Само слово «робот» было впервые использовано чешским писателем Карелом 
Чапеком в 1920 году в пьесе «Rossum’s Universal Robots» (Россумские Универсальные 
Роботы). А слово «робототехника» впервые было использовано в печати Айзеком Азимовым 
в научно-фантастическом рассказе «Лжец», опубликованном в 1941 году. 

Роботы широкого назначения делятся на два важнейших класса, это 
манипуляционные и мобильные роботы. 

Манипуляционный робот — автоматическая машина (стационарная или 
передвижная), состоящая из исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего 
несколько степеней подвижности, и устройства программного управления, которая служит 
для выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих функций. Такие 
роботы производятся в напольном, подвесном и портальном исполнениях. Получили 
наибольшее распространение в машиностроительных и приборостроительных отраслях.[3] 

Мобильный робот — автоматическая машина, в которой имеется движущееся шасси с 
автоматически управляемыми приводами. Такие роботы могут быть колесными, шагающими 
и гусеничными (существуют также ползающие, плавающие и летающие мобильные 
робототехнические системы).[4] 

В настоящее время разработаны различные роботы, не только помогающие человеку в 
повседневной жизни и науке, а так же роботы, летающие в космос. Разработка роботов 
«шагает» семимильными шагами и их изучение проходит не только в ВУЗах нашей страны, а 
так же в школах в виде факультативов. Потому что они вызывают интерес детей и помогают 
в развитии логического мышления.  

Робототехнические комплексы используются в области образования как 
современные высокотехнологичные исследовательские инструменты и позволяют обучаться 
школьникам и студентам на практике. Применение возможностей робототехнических машин 
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в образовании дает выполнять одновременно отработку профессиональных навыков сразу по 
нескольким дисциплинам: механика, программирование, логика, теория управления и 
схемотехника. К робототехническим комплексам для учебных лабораторий относятся: [5] 

• Mechatronics Control Kit; 
• Festo Didactic; 
• LEGO Mindstorms; 
• Fischertechnik. 

Предмет робототехники в школе это создание и применение роботов, средств 
робототехники и основанных на них технических систем. Возникнув на основе кибернетики 
и механики, робототехника породила новые направления развития, в кибернетике это 
связано, с интеллектуальным направлением, а в механике – с многостепенными 
механизмами.  

На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с образовательными 
конструкторами серии LEGO Mindstorms.[6] Для создания программы используется 
специальный язык программирования RoboLab. Образовательная программа по 
робототехнике это один из интереснейших способов изучения компьютерных технологий и 
программирования. Во время занятий ученики научатся проектировать, создавать и 
программировать роботов. А так же командная работа над проектами способствует 
глубокому изучению строения роботов, и позволяет легко изучить алгоритмизацию и 
программирование.  

Школьники будут работать на LEGO – конструкторах, оснащенных специальным 
микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели роботов. С его 
помощью учащиеся могут запрограммировать робота на выполнение определенных 
функций. Еще одним преимуществом изучения робототехники является создание команды 
единомышленников и усиливает мотивацию учеников к получению знаний. 

Образовательная программа по робототехнике учит ребенка решать задачи с 
помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение 
сконструировать и запрограммировать. Актуальность развития этой темы заключается в том, 
что в настоящий момент в Казахстане развиваются нано–технологии, электроника, механика 
и программирование. Создаются все условия для развития компьютерных технологий и 
робототехники.  

В педагогической целесообразностиэтой темы не приходиться сомневаться, т.к. дети 
научатся объединять реальный мир с виртуальным. В процессе конструирования и 
программирования кроме этого дети получат дополнительное образование в области физики, 
механики, электроники и информатики. 

В учебный процесс специальности информатики был внедрен спецкурс по основам 
программирования робототехнических средств. Результатом данного процесса является, что 
постепенно одноименный курс внедряется в школы республики как факультативный курс.  

При прохождении производственной (педагогической) практики я провела семинар о 
робототехнических средствах учащимся средних и старших классов. Школьникам было 
интересно слушать о роботах и робототехнических средствах, о том как они устроены, какие 
функции выполняют, и можно ли их взаимодействовать с другими предметами школьной 
программы. Так же им было интересно узнать, что есть такие виды робототехнических 
средств, которые собираются и разбираются как конструкторы LEGO. Учащиеся старших 
классов, освоив азы робототехники, хотели бы принять участие в различных конкурсах и 
олимпиадах по программированию средств робототехники.  

Для факультативных занятий по основам программирования робототехнических 
средств будут разработаны электронные учебные указания на основе роботов LEGO 
MINDSTORMS EV3,[7]в которых будут указаны теоретические основы программирования 
робототехнических средств, полное описание всех деталей и применение теории на 
практике.   
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В настоящее время большие обороты приобретают проблемы принятия 
управленческих решений. Необходимость знаний и применений методов принятий решений 
на основе использования современных компьютерных информационных технологий 
востребованы ежегодно.  

Решение этих проблем привело к созданию в области искусственного интеллекта 
отдельного направления как инженерий знаний, введенный Эндвардом Фейгенбаумом и 
Памелой Макордак в 1983 году как «раздел (дисциплина) инженерии, направленный на 
внедрение знаний в компьютерные системы для решения сложных задач, обычно требующих 
богатого человеческого опыта» [1]. Здесь используемые знания превращаются базу знаний. 
Реализация идет с помощью механизма логического вывода, использующие эти знания, а в 
свою очередь решения плохо формализованных задач применяются экспертные системы, 
нечеткая логика, нейросетевые алгоритмы.ЭС (экспертные системы) не отвергают и не 
заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированного на решение 
формализованных задач. 

ЭС применяются для решения только трудно практических задач. По качеству и 
эффективности решения экспертные системы не уступают решениям эксперта-человека. 
Решения экспертных систем обладают «прозрачностью», тем самым объясняя пользователю 
на качественном уровне. Это качество ЭС обеспечивается их способностью рассуждать о 
своих знаниях и умозаключениях.  

Работа экспертных систем основана на алгоритмах искусственного интеллекта и 
предполагает использование информации, заранее полученной от специалистов-экспертов. 
Таким образом, экспертная система — это электронный эксперт (советник), помощник[2]. 

ЭС способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом. Необходимо 
отметить, что в настоящее время технология ЭС используется для решения различных типов 
задач (интерпретация, предсказание, диагностика, планирование, конструирование, 
контроль, отладка, инструктаж, управление) в самых разнообразных проблемныхобластях, 
таких, как финансы, нефтяная и газовая промышленность, энергетика, транспорт, 
фармацевтическое производство, космос, металлургия, горное дело, химия, образование, 
целлюлозно-бумажная промышленность, телекоммуникации и связь и др. 

Данная статья посвящена сравнительному анализу программ, основанных на 

http://www.mindstorms.su/
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http://mindstorms.lego.com/
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экспертных системах.Экспертные системы имитируют процессы принятия решения людьми-
экспертами и в состоянии компетентно решать сложные проблемы. Кратко разберем 
некоторые инструментальные средства экспертных систем таких как: MultiLogic, Hugin, 
CubiCalc, NeuroShellClassifier и CLIPS, что позволит еще раз наглядно представить сферы 
использования «электронных советников»[3]. 

Компания MultiLogicInc., США представляет пакет EXSYS дальнейшая модификация 
именуется какExsysDeveloper, предназначенная для создания прикладных ЭС в различных 
предметных областях. Система построена на использовании сложных правил вида ЕСЛИ-
ТО-ИНАЧЕ. Для выбора стратегии получения заключения в системе по умолчанию 
используется обратная цепочка вывода. Прямая цепочка может быть задана при настройке 
системы. Система обладает развитым графическим интерфейсом, способна обращаться к 
внешним базам данных, проверять правила на противоречивость. 
ExsysInterferenceEngineпредставляет разработчикам широкий диапазон поиска вариантов 
решений: 

- BackwardChaining – поиск решений от цели к фактам или вывод, управляемый 
целью. 

- ForwardChaining – поиск решений от фактов к цели или вывод, управляемый 
данными. 

- ConfidenceModes – режим вывода с использованием факторов уверенности для 
поиска решений в нечетких средах. 

Система Huginпозволят создавать системы поддержки принятий решений в условиях 
неопределенности на основе моделей проблемной области. Система ориентирована на 
построение моделей на основе теории сетей Байеса и диаграмм влияния. Систему можно 
использовать для создания экспертных систем в самых различных проблемных областях, в 
том числе и для построения систем поддержки принятия экономических решений. 

Система Huginсодержи графическую среду HuginToolи библиотеку языкуC(C++) 
HuginAPI. 

Байесовский подход, используемый для обработки неопределенностей знаний, 
предполагает, что задается априорная вероятность выполнения некоторой гипотезы, которая 
последовательно уточняется с учетом вероятностей свидетельств в пользу или против 
гипотезы. В результате поиска решения формируется апостериорная вероятность принятия 
решения. Эта система в процессе поиска решения строит сети Байеса, которые в свою 
очередь представляют собой прямой ациклический граф, где каждый узел соответствует 
переменной, изменяющейся случайным образом. Связи отражают причинно-следственные 
отношения в предметной области. Весомость результата оценивается его вероятностью. 

Байесовские сети доверия используются в тех областях, которые характеризуются 
наследованной неопределенностью. Эта неопределённость может возникать вследствие 
неполного понимания предметной области; неполных знаний о предметной области или, 
когда задача характеризуется случайностью. 

Одним из наиболее развитых пакетов для создания нечетких ЭС является 
многофункциональный пакет CubiCalc. Это не только оболочка для создания законченных 
нечетких ЭК, но и средство разработки приложений, использующих нечеткую логику. В 
состав пакета входит довольно мощный язык программирования 
CubiCalc`sExpressionLanguage (CEL). Система предоставляет инструменты для пошаговой 
отладки разрабатываемых приложений. Очень интересной является возможность 
преобразования проектов в самостоятельные приложения или DLL (DynamicLinkLibrary). 
Также пакет позволяет генерировать на языке Си тексты, содержащие алгоритмы работы 
нечеткой экспертной системы. Эти тексты затем могут быть встроены в приложения 
пользователя. 

CubiCalcхранит всю информацию, описывающую создаваемую нечеткую экспертную 
систему, как единый проект. Проект содержит определение источников входных данных и 
процедур их обработки, правил нечеткого логического вывода, функций принадлежности для 
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используемых нечетких множеств, процедур представления результата. 
В последнее время нейронные сети используются в программах, производящих 

операции на товарном рынке, оценку вероятности банкротства банка, оценку 
кредитоспособности фирмы, контроль за инвестициями и т.п. Решением таких задач является 
NeuroShellClassifier–ЭС, которая решает проблемы сортировки и классификации, 
основанные на моделях, построенных на эмпирических данных.  

NeuroShellClassifierприменяет многослойные нейронные сети, использующие в 
качестве алгоритма обучения обратного распространения ошибки, в качестве правила 
обучения используется правило коррекции по ошибке. 

Генеральная совокупность данных, на основе которой обучается нейронная сеть, 
представлена в виде таблицы, где строки соответствуют примерам, а столбцы включат в себя 
факторы, влияющие на результат классификации и переменную, значения которой 
необходимо классифицировать.  

При анализе эффективности модели используются такие статистические инструменты 
как матрицы согласия, вероятностные диаграммы, ранжирование входных данных. 

CLIPS (CLanguageIntegratedProductionSystem) – это инструмент разработки 
экспертных систем, созданный отделом программного обеспечения космического агентства 
NASAв Лондонском космическом центре имени Б.Джонсона. 

CLIPSвключает в себя язык представления порождающих правил и язык описания 
процедур. 

Основными компонентами языка написания правил является база фактов и база 
правил. На них возлагаются следующие функции: 
- база фактов представляет исходное состояние проблемы; 
- база правил содержит операторы, которые преобразуют состояние проблемы, приводя его к 
решению. 

Машина логического вывода сопоставляет эти факты и правила и выясняет, какие из 
правил можно активизировать. Процесс выполняется циклически, причем каждый цикл 
состоит из трех шагов: 
- сопоставление фактов и правил; 
- выбор правила, подлежащего активизации; 
- выполнение действий, предписанных правилом. 

Язык CLIPSполучил большое распространение в государственных организациях и 
учебных заведениях благодаря низкой стоимости, мощности, эффективности и 
переносимости с платформы на платформу. Например, даже Web-
ориентированный инструментарий JESS (JavaExpert System Shell), использующий 
язык представления знаний CLIPS, приобрел достаточную известность в настоящее время. 

Таким образом, несмотря на многочисленные преимущества функционального 
программирования, некоторые задачи лучше решать в терминах объектно-ориентированного 
программирования (ООП), для которого характерны три основные 
возможности:ИНКАПСУЛЯЦИЯ (работа с классами), ПОЛИМОРФИЗМ (работа с родовыми 
функциями, поддерживающими различное поведение функции в зависимости от типа 
аргументов), НАСЛЕДОВАНИЕ (поддержка абстрактных классов). ООП поддерживает 
многие языки, в том числе Smalltalk, C++, Java, Common LISP Object System (CLOS). 
Язык CLIPS, в свою очередь, вобрал в себя основные преимущества С++ и CLOS. 
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В настоящее время практически все области человеческой деятельности охватила 

компьютерная сеть интернет. Именно поэтому современное общество называют 
информационным. Сейчас человек просто не может существовать без постоянного 
получения актуальной информации через интернет. На сегодняшний день в просторах 
интернета можно найти любую необходимую информацию начиная от научных проектов 
известных ученых и заканчивая расписанием занятий в учебном заведении, и вся эта 
информация располагается на страницах web-сайтов. Что такое web-сайт? Web-сайт – это 
совокупность логически связанных между собой гипертекстовых документов (Web-страниц), 
имеющий свой определенный адрес. 

С каждым днём в современном мире появляется всё больше и большеweb-ресурсов. 
И сегодня, свои web-страницы в интернете имеют все: государственные учреждения, 
различные компании, школы и тд. 

В связи с бурным развитием информационных технологий роль официальных сайтов 
в деятельности образовательных учреждений Казахстана возрастает.По итогам 
инновационного проекта «Интерактивные школы», которыйстартовал в 2012 году в Алматы, 
200 городских и 500 региональных школ и образовательных центров получили собственные 
web-сайты.Проект был реализован Фондом первого президента РК – Лидера Нации 
иакиматом Алматы при партнерской поддержке Евразийского Банка. В соответствии с 
госпрограммой развития образования в РК до 2020 года планируется внедрение 
электронного обучения в стране. К сети Интернет уже подключено 98 % школ. Запущенные 
web-сайты представляют собой интерактивные порталы с возможностью ведения 
электронного дневника, электронного журнала оценок и посещаемости, развлекательных 
программ, online – тестирования [1]. 

Сайты образовательных учреждений относятся к группе образовательных сайтов. 
Под образовательным web-сайтом понимается совокупность web-страниц с повторяющимся 
дизайном, несущих в себе целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 
личности, общества, государства, объединенных по смыслу, навигационно и физически 
находящихся на одном сервере, использование которых может сопровождаться аттестацией 
обучающихся. 

Образовательный сайт школы– это своего рода окно в единое информационное 
пространство и виртуальное представительство учреждения в интернете. Почти у каждой 
школы нашей страны имеется свой собственный web-сайт.Большинство этих сайтов 
содержать разнообразные данные о достижениях образовательного учреждения, сведения о 
том, чем знаменито данное образовательное учреждение, информацию о персоналиях 
директора, учителей и учащихся, сведения о планах и мероприятиях, информацию о лучших 
преподавателях, учениках и выпускниках. Некоторые из них имеют свою виртуальную 
библиотеку, где любой желающий может найти себе нужную книгу, электронный журнал с 
помощью которого родители смогут узнать об успеваемости своего ребенка, 
системуSMSоповещания для родителей в случае если их ребенок отсутствует на уроке, 
разные форумы, обсуждения для общения учащихся, учителей и родителей, которые дают 
возможность задавать вопросы и обмениваться информацией. 

mailto:K.a.z.b.e.k@inbox.ru
mailto:Adil_1@mail.ru
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Существует четыре важных разделов из которых состоит сайт образовательного 
учреждения: 

• раздел со сведениями о школе (даты регистрации, аккредитации и получения 
лицензии образовательного учреждения; место нахождения школы); 

• раздел, информирующий о структуре учреждения; указание реализуемых 
образовательных программ и численности учеников; 

• раздел с указанием состава и квалификации педагогического коллектива; 
• раздел, раскрывающий материально-техническое обеспечение школы (наличие 

специализированных классов, спортзала, библиотеки, столовой и пр.); 
Все вышеуказанные разделы школьного сайта очень важны, однако, в сущности, носят лишь 
презентационный характер, то есть представляют собой виртуальное, крайне поверхностное, 
отражение очной деятельности учебного заведения. Содержание школьного сайта сводится к 
набору информационно-рекламных текстов об учебном заведении, нескольким фотографиям 
школы, кабинетов, директора, завучей. Очень часто описывается перечень дополнительных 
услуг, например, консультации психолога, занятия в платных кружках. Таким образом, роль 
школьного сайта ограничивается присутствием в сети интернет небольших статичных web-
страниц, на которых совершенно не используется всё то многообразие возможностей, 
которое предоставляют современные телекоммуникационные технологии. 
Разработка сайта для образовательного учреждения включает следующие шаги: 

• определение функций и целей web-сайта 
• разработка концепции, построение структуры и создание дизайна 
• подготовка текстового и графического контента 
• верстка страниц, размещение контента 
• проработка сервисов и опций web-сайта 
• сборка проекта 
• размещение сайта на web-сервере 
• проверка работы, отладка, тестирование и доработка 

Разрабатывая школьный сайт, можно выделить следующие два значимых аспекта: внешний и 
внутренний. Во-первых, школа организует деятельность своих учеников и педагогов в 
открытом информационном пространстве, и поэтому она должна быть сама интересна для 
внешних посетителей, которых привлекает не столько графические, сколько познавательные 
и интерактивные достоинства сервера. Во-вторых, школьный сайт может стать полезным 
инструментов для более качественного и эффективного решения традиционных внутренних 
задач учебного заведения: организации дистанционных педсоветов и родительских 
собраний, проведения конкурсов, информационной поддержки обучения [2]. 
Официальный сайт образовательного учреждения должен иметь особый стиль и содержание, 
создавать позитивный имидж, эффективно использовать возможности глобальной 
компьютерной сети, выполнять представительские функции в расчёте на различные 
категории потенциальных посетителей и играть роль связующего звена между учреждением, 
педагогами, родителями, обучающимися и общественными организациями региона, страны. 
Для эффективного использования сайта в образовательном процессе нужно: 

1. Для каждой категории определить конкретные дидактические задачи и функции 
образовательного сайта, а также технологию его использования в процессе освоения 
дисциплины. 

2. Дублировать на сайте электронные версии некоторых печатных материалов для 
удобства их использования обучающимися. 

3. После проведения урока выкладывать материалы урока для учеников, которые 
пропустили занятие. 

4. Разместить для учеников оригинальные и занимательные задачи, логические 
головоломки, тренажеры способствующие повышению интереса к учебе. 

5. Размещать на сайте последние новости в сфере образования, искусства, спорта, также 
размещение последних открытий человечества. 
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6. Создать хранилище образовательных ресурсов (рефератов, докладов, научных работ и 
исследований, презентаций). 

7. Размещать видеоуроки преподавателей для полного закрепления или повторения 
пройденного материала. 

8. Организовывать учебные консультации и занятия для отстающих учеников или 
школьников, находящихся на домашнем обучении (с помощью инструментов 
дистанционного образования). 

9. Внедритьэлектронный школьный журнал с возможностью своевременного 
информирования родителей о текущих оценках детей. 

10. Проводить различные еженедельные online-конкурсы развивающие мышление 
учащихся. 

Стремительное развитие сетевых информационных технологий, открыло новые 
перспективы в сфере образования и внесло множество новых возможностей в учебный 
процесс, как для учителя, так и для ученика. Создание образовательного сайта позволит 
обучающимся получать информацию о расписании уроков, домашнем задании, возможность 
задать вопрос учителю, друг другу. Другая группа вопросов, интересующих школьников - 
это естественное желание поделиться с друзьями о проведенных каникулах, спортивных 
состязаниях, просто о повседневной жизни. Также, в созданном сайте можно сделать мини 
социальную сеть, где ученики и преподаватели могут создавать свои персональные 
странички, добавлять фотографии, видео, музыку. Обучение при этом становится 
интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы обучающихся. 

Создание настоящего, «работающего» сайта, понимаемого не как дань моде, а как 
реально действующий инструмент, обеспечивающий качественно новую организацию 
образования и воспитания подрастающего поколения средствами информационно-
коммуникационных технологий, требует серьезных затрат: финансовых, временных, 
интеллектуальных [3]. 
 Процесс информатизации, независимо от нашего отношения к нему, затрагивает и 
обучение. Мы, учителя - предметники, должны повернуть этот процесс во благо ученику. 
Этому поможет стремление к повышению нашего профессионализма, творчества, 
самосовершенствование и самообразование. Современным детям нужны современно 
образованные педагоги. 
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Системы счисления в древнейшем человеческом обществе начали зарождаться с 

момента появления у человека необходимости подсчитывать какие-либо предметы. 
Существует мнение, что до системы счетов с помощью символов и цифр человек дошел не 
сразу – сначала рисовал черточки и делал засечки на камне или дереве, например, когда ему 
было необходимо подсчитать количество убитой им дичи или людей в своей общине. Чем 
сложнее становились человеческие взаимоотношения и характер их взаимодействий, тем 
более усложнялся мозг человека и используемые в обществе символы. 

Мнемониками и когнитивными психологами разработана теория, согласно которой, 
ребенка легче научить считать не количество яблок, которые он может сорвать и отдать 
своему другу (отсылка к популярной схеме задач из учебников по математике в начальных 
классах), но количество и номенклатуру монет, на которые он может купить нужное ему 
количество яблок или конфет. 

Это тоже лежит, очевидно, в области наших древних схем мышления. Денежные 
системы счисления человеком были разработаны после начала развития обмена и торговли 
между индивидуумами и их сообществами. Изначально они были представлены 
эквивалентно, например: один бизон равен трем каменным чашам, затем такая система 
нашла себя неэффективной и нерациональной, эквивалентный обмен был заменен на 
абстрактные предметы – камни и металлы. Так появились первые деньги – человечество 
буквально «вдохнуло жизнь» в неодушевленные абстрактные предметы, и деньги обрели 
свою собственную, иногда для человека сакральную, значимость, и являются важным 
элементом человеческого социума ипо сей день. 

Согласно историческим данным и библейским отсылкам, деньги  в виде привычных 
для нас монет появились в VII веке до н.э. В основном использовалось золото, ценность 
которого определялась на вес, а выплавка в форме полукруглых и круглых пластин, слитков 
со строго установленными весовыми характеристиками - была наиболее удобной для 
использования и хранения «дариков».  

Единичная система счисления – черточки и зарубки до бесконечности – была первой 
счетной системой каждого народа, начавшего осваивать письмо. Появившаяся затем 
египетская система, можно сказать, была двоичной – десятки, сотни, тысячи – обозначались 
рисунками, а количество изображалось повторением рисунков одинакового ценового 
диапазона в ряд.  

Наиболее значимой основой всех систем счисления и денежных систем в том числе 
является вавилонский счет. Древние шумеры использовали шестидесятеричную 
позиционную систему. Ее отголоски остались в счете часов, минут и секунд на 60, 360-
градусности круга. 

Было еще множество оригинальных и своеобразных денежных обозначений на основе 
различных систем счисления: в дореволюционной России использовали счеты «на пятки», 
грузины, греки, арабы, армяне, евреи и многие другие народы, особливо народы восточные, 
пользовались собственными алфавитными системами, в которых в качестве цифр, 
соответственно, использовались буквы письменного алфавита. Римская система счисления, 
до сих пор используемая людьми, являлась каноничны примером буквенной парадигмы 
чисел. 

С развитием глобализации деньги разных стран смешались. Одни государства 
завоевывали другие, насаждали в завоеванных краях свои язык, культуру и менталитет, а 
вместе с ними – и экономику, и денежные единицы. 

В Античную эпоху использовалась смесь монет других государств и кочевых народов, 
особенное влияние на использовавшиеся до XIX-XX веков систему счетов и монет повлияли 
государства: Вавилония и Древний Египет, Древняя Греция и Древний Рим, Месопотамия, 
Древний Израиль и Иудея.  

Наименования монет этих стран сентенцией упоминаются в Библии. Древнегреческий 
талант, столь любимое писателями-фантастами название денежной единицы, изначально был 
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заимствован из Вавилонии, распространился во всех странах с развитой цивилизацией и дал 
название современной валюте Израиля. 

Он являл собой синтез шестидесятеричной, десятичной, пятеричной и четвертичной 
денежных систем. Талант был золотой монетой большого веса, и равнялся 50 минам 
(монетам поменьше, в других источниках – монетам из серебра) или 3000 сикль (монеты из 
бронзы). Подобная система счетов в наши дни используется только в фикциях фентезийного 
жанра, ярко описывающих непросвещенные Античность и Средневековье, в наши же дни 
драгоценные металлы заменены менее драгоценными и значительными бумажными 
деньгами. 

В Средние века разными странами использовались в своеобразных соотношениях 
элементы более древних и античных денежных систем. 

В 781 году в Европе при короле франков Карле Великом произошла реформа – был 
принят Монетный устав Карла, согласно которому был обозначен новый вес фунта (либры) – 
408 грамм. Эта система, хоть у самих франков и не получила распространения, была 
перенята всеми европейскими странами и использовалась Британской Империей до 1971 
года. 

Строится эта экономическая система на разделении монеты крупного номинала на 20 
более мелких (средних), которые делятся в свою очередь на 12 совсем малых. Таким 
образом, один фунт (либра) равнялся 20 шиллингам (солидам) или 240 пенсам(денариям).  

Каждый, кто читал классические английские романы, порой ломает голову над 
педантичным описанием англичанами собственной валюты. 

Британская валюта и использовавшаяся еще полвека назад денежная система является 
весьма занимательной. Помимо указанных выше соотношений фунтов к шиллингам и 
пенсам, британские монеты имели более сложную структуру.  

Термин «фунт» происходит изначально от меры веса и включает в себя 12 тройских 
унций или 240 весовых пенни. Система применялась для взвешивания серебра, 
использовалось серебро 925-ой пробы – иначе «стерлинговое серебро», которое на 
сегодняшний день активно используется ювелирами.  

Позднее появились «фартинги», которые дословно можно было перевести как 
«четвертинки». Фартинги были монетами очень низкого номинала, но получили большое 
распространение, фактически – представляли собой простой пенни, разрубленный на четыре 
части. Специально для подобного их применения пенни выпускались с крестами посередине 
ради удобства разрубания.  

Выпускались еще более мелкие монеты, которые являли собой четверть, треть и 
половину от «четвертинки».  

Затем появились монеты и укрупненного номинала. Изначальный пенс был 1/240 
обычного фунта, но появились двапенса – 1/120, трипенса – 1/80, четырепенсовик, также 
называемый гроутом, 1/60 от фунта, и шестипенсовик, или же симон, - ½ от шиллинга или 
1/40 от фунта. 

Шиллинг равнялся 12 пенсам или 1/20 фунта. 
Англичане чеканили огромное количество монет, и английский монетный двор – 

настоящая кладезь для нумизматов всех мастей. Среди использовавшихся в Англии монет 
были и флорины, и кроны, соверены, и гинеи. Золотые монеты, собственно, соверены, 
равнявшиеся одному фунту, и гинеи из редкого гвинейского золота, равнявшиеся 21 
шиллингу, были редкостью. 

Но элементы двенадцатеричной системы начали выходить из обихода англичан уже в 
семнадцатом веке, когда в Великобритании начали печатать первые банкноты с 
изображением королевы Елизаветы II. 

В настоящее время Национальный Банк Англии эмитирует купюры достоинством в 5, 
10, 20 и 50 фунтов стерлингов.  

А сама Британия использует в своем экономическом обороте десятеричную систему 
счисления с 1971 года, хотя еще два десятилетия после старая фунтовая система и новая 
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десятеричная использовались параллельно и наравне. 
Практически все современные и известные нам денежные системы разных стран 

базируются на основе десятичной числовой системы, только две страны – Мавритания и 
Мадагаскар, используют пятеричную. 

Что примечательно, первой страной, которая ввела в обиход десятеричную систему в 
денежных счетах, была Россия во время денежной реформы в XVIIвеке. 

Однако, в странах Европы это нововведение осталось незамеченным почти еще очень 
долгое время. 

Новая система нашла себя очень удобной и прагматичной, переняли ее у 
«непросвещенной» России, Франция и Соединенные Штаты. Благодаря их влиянию на 
рубеже XIX-XXвеков десятичная денежную систему в валютооборот приняли все мировые 
страны, кроме Мавритании и Мадагаскара. 

Такие страны, как древний Китай, Япония и Корея, правда, всегда имели собственную 
своеобразную валюту. Они являются первыми странами с бумажными деньгами. 
Использование пергамента из оленьей шкуры в торговле для обозначения денег датируется  
II в до н.э. Использовали элементы десятичной системы эти страны еще в древние века.  

Опять же, с наступлением двадцатого столетия, войнами, глобализацией и мировым 
сотрудничеством, привычная валюта стран Азии практически не видоизменилась и никоим 
образом не пострадала – обычным делом стала свободная размена валют других стран и 
использование их наравне с собственными. 
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Қазіргі таңда компьютерлік оқу құралдары білім жүйесінде маңызды орын алады және 
студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға өте пайдалы. 

Осыған байланысты білімді дамытудың заманауи ойларына сәйкес компьютерлік оқу 
жүйелерін жасау тұжырымдамаларын құру және электронды оқулықтарды пайдалану өзекті 
мәселе болып саналады. 

Электронды оқулық – оқу мен танымның үлкен дәрежедегі құралы, ал оның 
құрылымы оны қолдану мақсатына тәуелді. Көбінесе ол кешендік жүйе мен сызықтық 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Библейские_денежные_единицы
https://ru.wikibooks.org/wiki/Системы_счисления
http://koi.tspu.ru/ssyst.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятичная_денежная_система
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-sistema-velikobritanii.html
http://www.study.ru/support/lib/note60.html
http://exsolver.narod.ru/Books/Bank/Money_system/c9.html
mailto:gauhar.1982@mail.ru


 

626 

 

технологияда қолдану құралына айналады. 
Қазіргі қоғамды ақпараттандыру үрдісі бағыттарының ерекше түрі білімді 

ақпараттандыру – білім жүйесіне жаңа ақпараттық технологиялардың құралдарын енгізу. 
Электрондық оқулықтарды жасаудағы маңызды ролі оқулықты әдістемелік 

қамтамасыз етуді жобалау алады. Электрондық оқулықтармен оқытудың (білім берудің) 
барлық негізгі кезеңдерін автоматтандыру – оқу материалдарының мазмұнын бақылауға 
және қорытынды бағалаулардың ұсынысын жасауға дейін көздеген. Соның арқасында 
барлық міндетті оқулық материалдары жарқын, қызықты, ақылды үлесімен ойындық 
жүріске, яғни кең қолданысқа ие мультимедиалық түрін графиктерде, соның ішінде 
интерактивтік және дауыс жүргізу арқылы ауыстырылады.   

Сондықтан, тиімді оқулықтан электрондық оқулық жасауға оның жабдықталуымен 
(гипермәтінін жасау) және көрнекілік жағынан жақсы материалмен (мультимедиалық 
құралмен қоса) және компьютер экранында іске асыру жеткіліксіз. Электрондық оқулықты 
мәтіндік суреттерге, анықтамаға айналдыру емес, оның негізгі принципіне мән беріледі. 

ЖОО мекемелерінің студенттеріне арналған берілгендер қорын басқару жүйесінен ең 
жақсы электрондық оқулық жасау, аспаптық құралмен тәжірибені игеру, мультимедиалық 
технологиясымен таныстыру, сонымен қоса өзге программаларды қосу арқылы электрондық 
оқулық құру. 

HTML гипермәтіндік тілінің технологиялар мүмкіндіктерін және принциптерін 
электрондық оқулық жасауда қарастырып, сонымен қоса электрондық оқулықты, өзге 
бағдарламалармен (Flash MX) байланыстырып жаңа бір үлгідегі электрондық әдістемелік 
құрал жасадық.  
 Flash технологиясы алғашқы нұсқасы Future Splash Animator атауымен белгілі болды. 
Алғашқыда векторлық графикада анимация түрінде танылды. Сөйтіп, 1997 жылы 
Macromedia компаниясы Future Splash өңдеп, жаңа атау беріп Flash деп атады, және 
бағдарламаның мүмкіндіктерін арттырып Web парақтарына графикалық анимацияларды 
жасауға да жол ашты. Осыдан бастап Flash-тің алғашқы нұсқасы Web парақтарын құрушы 
дизайнер ретінде қолданды, сондай-ақ мұндағы барлық құралдар мен жасалынатын түстің 
узелдері өте тартымды болды. Сонымен қоса, анимацияларды жасап оның HTML кодында 
қолдануға үлкен мүмкіндік туды. Flash-тің әр бір соңғы нұсқасының құрамы жаңарып және 
функцияларды толықтырылып мүмкіндіктері арқарылып отырды. Алғашқыда Flash ортасы 
тек вектордың графикалық анимацияларын ғана шығаруға қолданса, ендігі жерде оның 
мүмкіндіктері артырылып Интернет ортасында (Rich Internet Application - RIA) қолданды. 
RIA кез келген ақпарат болуы мүмкін, Интернет-дүкендерінен бастап корпоративті 
модульдерге дейін. 

  Macromedia Flash 8 бағдарламасында алғашқы жоба жасау үшін ондағы пакеттерді 
қарастырамыз, өйткені келешекте оның басқа да компоненттерін тез табу үшін және олармен 
жылдам жұмыс жасау бағытында.  

  Сонымен, Flash  технологиясы қосымша анимациялық роликтерді, ойындар және 
мобильді құрылғылар үшін құруға мүмкіндік береді, мысалы ұялы семтетіктер үшін. Барлық 
қосымшаларды Интернетке, аймақтық дискке жазуға, аймақтық желіден және 
компьютерлерді қосуға болады. Flash-тің кеңейтіліп қойылған құралдарының арқасында Web 
түйіндерін құрудағы ерекше құрал болып саналады, сонымен қоса, HTML тіліндеде 
мүмкіндіктер жеткілікті болды. Сонымен қатар Flash технологиясымен толық қосымшалар 
жасауға болады, Интернет желісінде жұмыс істей алатын пайдаланушылар үшін. 

  Macromedia Flash 8 пакеті негізінен дизайн және программалар жиынтығы болып 
табылады. Flash  программасы екі бөліктен тұрады:  

 Бірінші  редакторлеу ортасы, қандай да бір қосымшалар құруға арналған. Ал, екінші 
бөлігінде – бұл Flash ойнатқышы, қандай да қосымшаларды көрсету, ойнату SWF (Small Web 
File-үлкен емес Web файл немесе Web –қосымшаларын қою үшін қолданады) және файл 
түрінде жазуға да болады. Бұл SWF форматты файлды пайдалану үшін Flash бағдарламасы 
орнатылу керек. 
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Flash технологиясы Shoсkwave Flash (SWF) форматты векторлық графикасын 
қолдануға негізделген. Алайда бұл векторлық формат ең алғашқысы болмағанымен, SWF-ны 
жасаушылар графикалық бейнелеу мүмкіндіктері, онымен жұмыс істеуге арналған аспаптық 
құралдары және нәтижені Web-бетке қосу механизмі арасында жақсы үйлесімділік таба 
білді. Қосымша SWF-ның жарамдылығы жағынан артықшылығы бар, яғни бұл формат 
кезкелген аппараттық-программалық платформада қолданыла береді (көбінесе операциялық 
жүйесінің бақарумен жұмыс істейтін Macintosh компьютерлерінде, және Windows 
операциялық жүйесіндегі IBM компьютерлерінде). Және тағы бір ерекшелігі: оның негізінде 
жаслған бейнелер тек анимациаланып қана қоймайды, сонымен қатар интерактивті 
элементтер мен дыбыспен жүргізумен жетілдірілген.  

Жарамдылығы және интерактивті мультимедиялық программалар жасау мүмкіндігі 
Web-дизайнерлер ортасында SWF форматының танымалдығының тез өсуіне көмектесті. Кім 
біледі, егер Macromedia фирмасы қарапайым әрі ыңғайлы инструменттер қосып ойлап 
шығармағанда SWF форматы осыншама паклонниктерді жаулап ала алар ма еді. Мұндай 
аспаптардың бір бөлігі мультимедиялық презентациялар (Macromedia Director Shokwafe 
Studio) құруға бағытталған, басқалары графикалық бейнелер (Macromedia FreeHand және 
Macromedia Fireworks) дайындауға арналған, ал үшінші бір бөлігі интерактивті оқыту курсын 
(Macromedia uthorware және Macromedia CourseBuilder) жасауды қамтамасыз етеді. Алайда 
Web-публикация өңдеушілері арасында басым қолданысқа Macromedia Flash ие. Ол 
сайттардың танымалдығына өте үлкен септігін тигізеді. Сонымен Flash-технологиясының 
құрайтындар: 

• векторлық графика; 
• бірнеше анимация түрлері; 
• импортталатын графикалық форматтармен ара-қатынасы; 
• синхрондық дыбыстар қосу мүмкіндігі; 
• Flash фильмдерді HTML форматында, сонымен қатар Интернетте қолданылатын 

кезкелген графикалық форматтарда экспорттауды қамтамасыз етуі; 
• платформдық тәуелсіздіг; 
• Flash-фильмді  автономдық режимде, Web-браузер құралдарында көру мүмкіндігі; 
• Flash-фильм жасаушыны көптеген ескіше операциялардан, сондай-ақ Flash-

технологиясын реализациялау техникалық аспектілерін детальдап оқу қиындығынан 
құтқарады. 

 Flash 8 нұсқасының жұмыс ортасымен жасау кезінде бастапқы мәзірлер (SWF файл), 
бірнеше деңгейге бөлінген – Open Recent Item (Соңғы құжатты ашу), Create New (Жаңа 
құжат құру) және Create From Template (Шаблан ретінде құжат құру). Төменгі бөлігінде 
бірнеше редактрлерді енгізу сілтемелер бар, сілтеме соңғы қосылған бағдарлама немесе 
Macromedia компаниясының узелдерінде қатысқан бағдарламалар болады. 

  Электрондық оқулық құру кезінде мәліметтердің үлкен көлемімен жұмыс істеу үшін 
мәліметтер базаларын пайдаланып жүзеге асыру тиімді. Берілгендерді құру кезінде – ең 
алдымен әрбір тарауды қарастыру жиынтығы. Бірақ, берілгендер қорында басқа да 
объектілер болуы мүмкін. Әрбір батырма Flash сілтемесі арқылы жасалып, берілген  
мәліметтерге атау бере отырып сілтемелер жасауға болады. Берілгендер қорын басқару 
жүйесінен электрондық оқулық бағдарламасын құру үшін алдымен  оның негізгі бас 
терезесін қарастырамыз. Онда негізінен оқу бағдарламасы мен орындаушының қызметі 
қарастырылады. Осылай терезелерді құрып алып бір-бірімен байланыстырамыз: 

4. Action Frame – мәтін алдындағы Stop  қасиеті арқылы орындалады; 
5. Action Frame-  мәтін қатарындағы сұраныс жасау үшін  GetUrl мәзірін екі рет шерту 

арқылы орындалады. 
Электронды оқулық программасының жұмысына сипаттама 
 Программаны жүктеген кезде экранда «Негізгі», «Лекция», «Тапсырма», «Бекіту», 
«Автор» терезелер ашылады. Төмендегі 1 суретте көрсетілгендей: 
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Сурет 1. Мәзір терезесі 
 

Онда оқулықтың мазмұнына сәйкес «Компьютерлік желілер» пәні туралы қысқаша 
сипаттама, пәннің мақсаты, пәннің міндеті (2 суретте көрсетілген) туралы мағлұмат ала 
аламыз. 

 
 

Сурет 2. Лекция терезесі 
Компьютер желілер электронды оқулығының мазмұнынан бірден теориялық 

бөлімдерінің жоспарын көресіз және де осы жерден дәрістер оқи аламыз. 
«Лекция бөлімі» гиперсілтемесін басу арқылы теориялық бөлімді қарай аламыз 3 

суретте келтірілген: 

 
 

Сурет 3. Лекция бөлімі 
 

«Тапсырма бөлімі» гиперсілтемесін басу арқылы практикалық сабақтар және 
лабораториялық сабақтар бөлімді қарай аламыз. 
Бұл тақырыптар толық, әрі түсінікті түрде берілген және қажет суреттер мен кестелерден 
тұрады. Мұның бірінші практикалық жұмысында «Ақпаратты алғашқы өңдеудің 
материалдық модульдік жүйесі» 4 суретте көрсетілгендей тапсырмалардың толығымен 
қамтылған тақырыпқа сәйкес көптеген мәіметтер көре аласыз: 
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Сурет 4. Практикалық жұмыс терезесі 
 

Тарауларда осындай тақырыптар қаралған. Бұл тақырыптар толық, әрі түсінікті түрде 
берілген және қажет суреттер мен кестелерден тұрады. Төмендегі 5 суретте көрсетілген.  

 

 
 

Сурет 5. Лабораториялық сабақтар бөлімі 
 
 «Бекіту» гиперсілтемесін басқанда кредиттік жүйе туралы толық мәлімет оқи аласыз. 
«Өзін-өзі бақылауға арналған тест» батырмасын басқанда 6 суретте көрсетілгендей. 

 
 

Сурет 6. Бекіту терезесі 
 «Тест» гиперсілтемесін басқанда ортаңғы оң жақ фреймде төмендегідей бет пайда 
болады. Ондағы «тесті бастау» батырмасын таңдау арқылы тест басталады. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Компьютерные сети + учебный курс. Официальное посбие для самостоятельной 
подготовки. - М.: Изд. дом «Русская редакция», 2000. - 511 с. 

2. Олифер  В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 
Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2006 - 958 с. 
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Заман талаптарына сай информатиканы бастауыш мектептен бастап алғашқы 

дайындық курсы ретінде ендірудің қажеттілігі бүгінгі күнгі педагогика саласындағы іргелі 
мәселелердің бірі болып отыр. Бастауыш мектеп оқушыларына информатиканың алғашқы 
түсініктерімен ұғымдарын беру, сонымен қатар басқа пәндерді оқып үйренуге пәнаралық 
байланыста жүзеге асыру арқылы қажет болатын біліммен, іскерлікпен, дағдымен 
қаруландыру және жастарды ақпараттық қоғамда қызмет етуге дайындауға осы кезеңнен 
бастау қажеттілігі басты назарда болып отыр. Бастауыш мектепке ақпараттық мәдениетті 
оқыту және оның қорытындысында алынатын оқушылардың білім дәрежесі жөніндегі 
мағлұматтар  Информатика пәнінен жалпы орта білім беретін мектептің 1-4 сыныптарына 
арналған оқу бағдарламасында нақты аталып көрсетілді [1]. 

 Әлемдік өсу өркендеу жолына ұмтылған жас мемелекетіміздің білім  жүйесі – 
жаңаша заманның қажеттіктері мен сұраныстарына, өмір талабына сәйкес болуы керек. 
Демек, жаңаша жол іздеу арқылы, ел егемендігіне сай, білім жүйесін қалыптастыруға 
міндеттіміз, өйткені болашақта еліміздің сенімді тірегі – білімді ұрпақ болмақ. Ал, білім 
негізі - әрине бастауыш мектепте қаланады. Сондықтан да, бастауыш мектепте әртүрлі 
пәндер оқытылып, олар оқушылардың білім деңгейін көтеруге өз үлестерін қосады. Сол 
себепті, біз зерттеу жұмысымыздың мақсатын бастауыш сынып оқушыларына бейнелеу 
амалдарынқолданып ойын сабақтарын ұйымдастыру мен оны басқа пәндермен 
байланыстырып оқытудың маңыздылығын ашуға арнағанды жөн көрдік [2].   

Көздеген мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттерді  алдымызға қойдық: 
• бүгінгі күні бастауыш сыныптардың 1-2 сыныптарына оқытылатын «Ақпараттық 

мәдениет негіздері» курсының мазмұндық құрылымымен танысу; 
•  бастауыш сыныптарға информатиканы оқытудың  қажеттілігін теориялық және 
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әдістемелік тұрғыда негіздеу; 
• 1-2 сыныптарда оқытылатын ақпараттық мәдениет негіздері курсынан бірнеше 

жаттығулардың өңдемелерін жасау; 
• орындалған  зерттеу жұмысының нәтижелерін орта мектептің бастауыш сынып 

оқушыларына енгізуге ұсыныстар жасау. 
Зерттеу жұмысын жүргізу барысында, біз қазіргі таңда бастауыш сынып 

оқушыларына ақпараттық технологияларды пайдаланып оқытып жатқан «Ақпараттық 
мәдениет негіздері» курсының 1-сыныптан бастап 4-сыныпқа дейін жұмыс дәптерінің 
қолданылып оқытылып жатқандығын  білеміз. 

Бұл жұмыс дәптерлерін оқытудың негізгі мақсаты: қазіргі қоғамдағы ақпараттық 
кеңістікке балаларды дайындау үшін, ең алдымен, олардаң логикалық және ақпараттық 
ойлау қабілеттерін дамыту. Аталған 1-4 сыныптарға арналған кешен бастауыш сынып 
оқушыларын информатика пәні бойынша қарапайым ұғымдармен таныстырып, 
компьютермен жұмыс істеудің алғашкы дағдыларын қалыптастарады. Бұл құралдар 
оқушының мектепте ғана емес, сонымен қатар, үйде де өздігінен компьютермен жұмыс 
істеуді үйренуіне көмегін тигізетіндігін авторлар тілге тиек етеді [3].  

 «Ақпараттық мәдениет негіздері» курсының мазмұндық құрылымымен таныстық. олар 
31-сабақ кестесінен  тұрады екен. Осы сабақтардың барлығы: ақпарат, нысан, қарапайым 
жаттығулар, тізбектер, жиын туралы мағлұматтарды не екенін  қысқа да түсінікті етіп 
балаларға қызықты түрде баяндайды. Соның ішінде ең бірінші сабақ «Ақпараттық мәдениет 
негіздері» сабағымен танысу болып табылады. Бұл сабақ оқушыларды кітап ішіндегі көркем 
суреттермен және қызықты жаттығулармен баурап алады. Кітапты ашқан сәттен бастап 
кішкентай оқушының қызығушылығын арттырады және ондағы тапсырмаларды жүйелі 
түрде орындауға мүмкіндік береді және бүлдіршін балалар компьютердің ақпараттық 
қоғамда алатын орнын, маңызын түсінеді. Осы әдістемелік курста оқушыларды 
қызықтыратын түрлі ойын түріндегі жаттығуларды авторлардың қисынды кетіруі үлкен 
жетістік болып табылады. Жалпы суреттерді табиғи түсіне және балалардың өз қиялына 
сәйкес бояуы, олардың табиғатқа және өзін қоршаған ортаға деген қызығушылығын 
арттырады. Бәрімізге белгілі болғандай ақ кішкентай бүлдіршіндерді ойын арқылы өз 
ойларын дамытуы бірден-бір білімге апаратын жол көрсеткіші болатыны анық болып отыр.  

Бастауыш сынып оқушыларына сурет сабағын дайындауда қолмен сурет салған қызық 
болса, компьютерде жұмыс жасаған тіпті қызық болып көрінеді, қызығушылығы басым 
болады. Сол себепті, біз Macromedia Flash бағдарламасын қолданып бірнеше ойын 
сабақтарын қалай беруге болатындығына өңдемелер жасалды. Ендігі жерде, сіздерге 
түсінікті болу үшін 1-сыныптқа арналған ақпараттық мәдениет негіздері курсының кейбір 
сабақтардың өңдемелеріне тоқталып өтелік. 1-жаттығу ретінде біз: «Батырмалар» ойынын 
келтіріп кетейік: 

 Оқушыларға: «Батырмаларды, алдымен, бір қолмен, содан кейін екінші қолмен, 
соңынан екі қолмен бірдей басу  қажеттілігі түсіндіріледі. Батырмалар дөңгелектермен 
беріледі. Батырмаларда қандай сан жазылса, саусақтарыңды сонша рет бас» деп ойын 
түрінде тапсырма берілген (1-сурет). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1-сурет. Батырмалардың бейнелік көрсетілімі. 

5 

4 3 2 
1 



 

632 

 

Балалар бұл тапсрмаларды орындау үшін өздеріне берілген әдістемелік нұсқаманы 
бұлжытпай орындаулары қажет. Тапсырмаларды орындауы бойынша уақытқа байланысты 
олардың білімі бағаланып отырады. Оқушылар бұл курсты оқу барысында, ең алдымен 
біздер жасаған техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысады. Олар әлі оқып білмейтін 
болғандықтан 1-сынып оқушыларына техника қауіпсіздігі ережелері мен ақпараттар туралы 
мағлұматтар суреттемелер арқылы беріледі, сонымен қатар, көптеген жаттығулар 
орындайды. Сыныптың негізгі ақпаратқа деген  түсінігі пайда болғаннан кейін «Ақпараттық 
мәдениет негіздері» курсы «Нысан және оның қасиеттері» туралы  негізгі мағлұматтар 
бойынша анимациялық суреттерді бастауыш сынып санасына сай етіп көрнекі пайдаланады. 
Бұл жердегі авторлардың мақсаты 1-сынып оқушыларының дүниетанымын айналамен 
қоршаған табиғатпен байланыстыра шебер келтіргені болып табылады.. Жалпы нысанды 
оқығанда оқушылар қарапайым заттарды: яғни  түстерді, бірдей заттарды, заттардың 
түрлерін және жалпы заттардың ұқсастығын айырып орын-орнына қоюға дұрыс нұсқауды 
таңдап бояп, санауға  болатындығын негіздейді.Сабақта оқушы нысанды түсінсе, онда ол 
оқушы жалпы заттардың орнын, олардың түр-түсіне қарап, пішіндерін яғни көлемдерін және 
сандарын да анықтауға қабілетті болады. Нысандарды оқыту арқылы бүлдіршін оқушының 
тек қана ақпарат, нысанмен ғана емес, бізді қоршаған ортаның да маңызын түсінуі олардың 
бойында жақсы қасиеттердің дамуына септігін тигізеді деп тұжырымдауға болады.  

2-жаттығу ретінде біз: «Үшбұрыштар, дөңглектер, эллипстар және төтбұрыштар»  
түріндегі бейнелік суреттер әртүрлі түстерге боялып төмендегіше:   

а) төртбұрыштар түрінде; 
ә) дөңгелек және эллипстер түрінде; 

б) үшбұрыштар түрінде берілген (2-сурет). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  а)                                                 ә)                                                       б) 

2-сурет. Түрлі түске боялған бейнелер кескіні. 
Төмендегі 3-суреттегі үлгіде берілген а), ә), б) тапсырмаларды, жоғарыда 2-суретте  

а), ә), б) түріндегі  үлгі бойынша әр түрлі түстерге бояу керек. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   а)                                                 ә)                                               б) 

3-сурет. Боялмаған бейнелер кескіні. 
 

Суреттерді карандаштармен немесе акварельдік краскамен бояуға болады. Бұл 
тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың логикалық ойлау қабылеті дамиды, 
түстерді айыра білу қабілеті қалыптасады және геометриялық кескіндер атауларын білуге 
септігін тигізеді. Сонымен қатар, 1-сынып оқушыларына ой сергітетін қызықты  
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жұмбақтарды осы «Ақпараттық мәдениет негіздері» курсын оқыту әдістемесінен 
кездестіруімізге болады. Мысалы оқушыларға келесі түрдегі жұмбақтарды шешуге берейік.  

3-жаттығу. Жұмбақтарды шешіңдер: 
 

Ақ сарайын талқандап, 
Шықты біреу балпандап                    жауабы: (балапан); 

 
 
Аспаннан ақ мамық түсті                 жауабы: (қар); 

 
 
Жауыннан соң қатпайды, 
Тұздап алып, сақтайды                     жауабы: (саңырауқұлақ). 
 

Жұмбақтарды әрине белсенді түрде қатысып, шешімін тапқан балалардың еңбегі 
бағаланады.   

Ақпарат және нысан қасиеттерімен танысқан оқушыларға  ең негізгі және қызықты 
сабақтың бірі «Компьютермен танысу» сабағы болып табылады. Осы сабақ барысында  
оқушыларды компьютердің негізгі құрылғыларымен таныстыру және олардың қызыметтерін 
баяндау мұғалім үшін үлкен міндеттердің бірі болып табылады. 1-сыныптан бастап 
компьютер құрылғылары арқылы сабақты қызықты және жүйелі өткізу оқушының 
ақпараттық қоғамға деген  ынта жігерін арттырады. Яғни компьтердің негізгі құрылғыларын 
және олардың қызыметін жетік меңгерген оқушы компьтермен өз бетінше  еркін жұмыс 
жасауға деген қызығушылығы артады. Мысалы, 4-жаттығу ретінде компьютердің негізгі 
құрылғыларының бірі тышқанды оқушыларға таныстыруымызға болады (4-сурет).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-сурет. Компьютердің негізгі құрылғыларының бірі тышқан. 
 

Бұл жаттығуды орындау үшін 4-суретте көрсетілгендей тышқанның тетіктері 
оқушыларға түсінікті болу қажет, сол себепті, олар түрлі түсті батырмалар ретінде беріліп 
тұр. Оқушының қолмен басатын негізгі тетігі қызылмен көрсетілген. Ол тетіктердің қандай 
қызметтер атқырытынына балаға түсінікті түрде, қысқаша айтып беру қажет. Бірнеше 
жаттығу тапсырмаларын орындату керек. 

Оқушының білім деңгейінің көтерілуі осы компьютер мен тығыз байланысты екенін  де 
бүлдіршін оқушылар түсініп, компьтер тек қана сабақта ғана емес, оның барлық  салада 
қолданылатына көзін жеткізуге болады. Қазіргі кезде  оқушылардың  санасына ақпараттық 
технологияның керемет жетістіктерінің  бірі компьютер екенін баяндап отыру ең бірінші 
бастауыш сынып мұғалімдерінің арқасына жүктеледі. Сондықтан мұғалім өз біліктілігін кез-
келген жағдайда көрсетіп, оқушылардың ақпараттық қоғамға дұрыс көзқарасын  даярлауы 
қажет. Оқушыларды 1-сыныптан бастап ақпараттық мәдениетке дайындау, олардың болашақ 
білім алып өркендеуіне өз септігін тигізеді. Білімгер балалар компьютерді шегімен 
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пайдаланып оның өздерінің керекті құжаттарына іздестіруге пайдалануы  1, 2-сыныптар 
үшін үлкен жетістік болып саналады. Оқушы «Ақпараттық мәдениет негіздері» оқу дәптерін 
оқу арқылы түрлі жаңылтпаш және сергітулер, жыл мезгілдері туралы  т.б. өздеріне қызықты 
да керекті материалдарды өз санасына құяды. Оқушыларға жиын туралы ақпарат та қызықты 
болып келеді. Жиын – деп  ол бір  біріне табиғатына және негізіне ұқсас жиналған заттарды 
немесе атауларды айтуымызға болады [4]. 

Алдымен өзіміз жиындар туралы мағлұматтар беріп, одан соң бірнеше тұрмыста 
күнделікті қолданыста жүрген сөздер жиынынан мысалдар келтіреміз. Айталық, үй 
жануарлары жиынына нелерді жатқызуға болады (мысық, күшік, қоян және т.б. )?  Оқу 
құралдары жиынына нелерді жатқызуға болады (кітап, дәптер, қарындаш және т.б., әрі қарай 
балалар өздері жалғастырып кете беретіндей жағдай жасаймыз)?  Сонымен қатар, балаларға 
жаттығуларды оңайдан, ақырындап күрделендіру түрінде беруге де болады. Мысалы: 

2-сынып оқушыларына 5-жаттығу ретінде «Менің отбасым» жиынын  құрастыруға 
мүмкіндік берейік және оны қызыл қарандашпен белгілеуін талап етейік. Сұрақ: «Менің 
отбасым» жиынына кімдер кіреді? – деген сұраққа жауап беріңдер балалар дейміз. Мұнда біз 
тек от басы мүшелерін емес, басқа да мүшелерден тұратын төмендегіше тізімде мағлұматтар 
берейік. Осы мағлұматтарға қарап отырып, балалар тек жанұя , яғни от басы мүшелерін 
тауып, топтастырып, олардың астын сызулары қажет.  

 
АНА           ӘПКЕ           ӘКЕ         КӨРШІ    АҒА        МЕН       ДОС 

 
1-2-сынып оқушыларына «Ақпараттық мәдениет негіздері» дәптері болашақтағы 

сабақтарға дайындық ретінде жасалған, ол балалардың жылдам жауап тауып, логикалық 
ойлау қабілетін жетілдіреді. Сабақтарды өткізу барысында қызықты ойындық формалар 
кеңінен қолданылады. Мұнда бір сабақ ішінде – ақ әртүрлі тақырыптар қарастырылып, оқу 
материалдарын, түсіндіру формалары да өзгертіліп отырады.  
 Зерттеу жұмысының барысында «Ақпараттық мәдениет негіздері» оқу әдістемелік 
кешенін,  оқушыларға қалай оқыту керектігін және әдіс-тәсілдерін, ең алдымен олардың 
логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту керектігін білдік. Осы әдістемелік 
кешенді оқыту кезінде бастауыш сынып  оқушыларын информатика пәні бойынша 
қарапайым ұғымдармен таныстыруына, компьютермен жұмыс жасаудың алғашқы 
дағдыларын қалыптастыратындығына  зерттей келе көз жеткіздік   

Зерттеу жұмысты жаза отырып, сабақтың негізгі нұсқаларын  рет-ретімен 
мысалдармен және суреттермен  көрсетуге тырыстық. Осы көрсетілген мысалдар мен 
түсіндірулер жаңа жүйе жасауға негіз болады деген тұжырымға келдік. 

• бастауыш сыныптарда оқытылатын «Ақпараттық мәдениет негіздері» курсының 
мазмұндық құрылымымен таныстық; 

•  зерттеу жұмысында бастауыш сыныптарға информатиканы оқытудың  
қажеттілігін теориялық және әдістемелік негіздері жасалды; 

• ұсынып отырған баяндамамызда 1-2 сыныптарда оқытылатын ақпараттық 
мәдениет негіздері курсынан бірнеше жаттығулардың өңдемелерін жасалды 

• орындалған  зерттеу жұмысының нәтижелерін орта мектептің бастауыш сынып 
оқушыларына енгізуге ұсыныстар жасауға дайындықтар жүріп жатыр. 

Қорыта келгенде ақпараттық мәдениет -  оқу-тәрбиелеу ісінің психологиялық-
педагогикалық  мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған жаңа ақпараттық технологияларды 
тиімді пайдалануды жүзеге асыратын оқудың тиімді жаңа әдістемелік кешені болып 
табылады. 
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 Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына қосылуының 
стратегиялық мақсатына сәйкес келетін білім беру саласының негізгі міндеттерінің бірі – 
виртуалды білім беру. Сондықтан ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың 
білім беру саласына кеңінен енген қоғамда виртуалды білім беруді ұйымдастырудың 
артықшылықтары мен тиімділігін зерттеу бүгінгі күннің кезек күттірмейтін мәселесі.  
 Виртуалды білім беру терминін түсіндіретін болсақ, виртуалды білім беру түсінігі 
қашықтықтан телекоммуникациялық білім берумен пара-пар, сонымен қатар «білім берудің 
субъектілері мен объектілерінің өзара әрекетінің үдерісі мен нәтижесі» [1]. Виртуалды білім 
беру ұғымының кең мағынасы әртүрлі коммуникация нәтижесінде, яғни электрондық, 
сонымен қатар ауызша, баспа құралдары негізінде орындалатын субъектілердің өзара 
әрекетімен түсіндіріледі.  
Бұдан, виртуалды білім беру формасын анықтайтын негізгі факторларды төмендегілей 
анықтауға болады: 
1) Оқытушы мен білім алушының арақашықтықта болуы. 
2) Оқытушы мен білім алушыны біріктіруге және курс мазмұнын меңгеруді қамтамасыз 
етуге қабілетті оқу құралдарын қолдану; 
3) Оқытушы мен білім алушының, курстың әкімшілігі мен білім алушылар арасындағы 
интерактивтілікті қамтамасыз ету; 
4) Оқытушы тарапынан бақылаумен қатар өзіндік бақылауды меңгеру.  
 Виртуалды білім беру үдерісінде оқыту әдісі мен құралы оқытудың талаптарына сай 
материалдық-техникалық мәліметтер қоры болған жағдайда оқытудың мақсаттық 
талаптарын қамтамасыз ете алады және оқытушыға сабақ өту формасын ұйымдастырып, 
сабақ формасын таңдау еркіндігін береді. Виртуалды білім беруде оқыту барысы ереже 
бойынша кезектесу арқылы уақыттың жанасқан және жанаспаған кезеңінен тұрады. Олардың 
атқаратын қызметтері әртүрлі. Кей жағдайда оқыту барысында жанасқан кезеңнің мүлде 
болмауы да мүмкін. 
 Педагогикалық тәжірибеде дәрістер, семинарлар, лабораториялық жұмыстар, бақылау 
жұмыстары, курстық жұмыстар, сынақтар, экзамендер, кеңес берулер, өзіндік жұмыс және 
т.б. секілді оқытудың тиімді формалары шығарылған. Мұның бәрінің виртуалды білім беру 
барысында оқыту кезеңінің жанасқан немесе жанаспаған түрлерінде белгілі бір анықталған 
орыны бар. 
 Төменде электрондық оқытудың формасы ретінде қарастырылған, информатикадан 
виртуалды білім беру формалары тізімінде қолданылатын сипаттамалар көрсетілген.   
Дәрістер - оқыту кезеңіндегі студенттердің теориялық негіздерінің даярлығын жасайтын 
негізгі оқыту формаларының бірі. Мақсаты – пән бойынша ғылыми білім негіздерін 
жүйелендіріп беру, мәселелерді шешу, белгілі бір аймақтық ғылым мен техниканың жағдайы 
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мен өрлеу перспективтерін анықтау, курделі және түйінді сұрақтарға көңіл аударып, 
жинақтау [3]. 
 Дәрістің әдістемелік жағдайда қолданылуы оқыту материалындағы жүйелі мәселелер 
жинағын мазмұндап ұсыну. Жүйелі дәріс курсында оқыту программасы кезектесе отырып 
дәстүрлік, кіріспе, орнатылатын, біркелкі, мысалдар және қорытынды дәрістерден тұрады. 
Электрондық оқытуда орнықты дәрістің маңызы зор.  Дәріске қойылатын жалпы талаптар 
виртуалды білім беру үдерісінде де сақталады. Бұл ғылымилық, қол жетімділік, форма мен 
мазмұнның тұтастығы, басқа оқыту пәндерімен байланыстың шектеулігі. Мазмұндаманың 
әсер етушілік қасиеті мен талаптары да аудио – және видео түріндегі, тіпті «электронды 
дәрістерде де» арнайы белгілердің көмегімен мәтіндік файл ретінде ұсынылып, толығымен 
қанағаттандырылады. Электрондық оқытудағы дәрістер  шынайы және «шынайы емес» 
уақытта, жалпылай және жекеше жүргізіле береді. Жалпылай жүргізілетін дәрістерді 
телевидениелер қолданылады. Компьютерлік видеоконференциялар жекелей оқыту түрінде, 
ал жобалау техникасы болған жағдайда – экранда компьютер мониторындағы кескінді 
жобалау үшін және жалпылай оқытуда қолданылады. 
 Виртуалды білім беру жүйесінде жүргізілетін дәріс тәсілдері сан алуан. Әрине, оның 
ішінде тиімді болып табылатын мәтіндік түрдегі жүргізілетін дәрістер («электрондық 
дәрістер»). Олардың келесідей артықшылықтары бар. Оқушының оқу барысында түсініксіз, 
оқудың екшелеу, талдау кезеңіндегі түсінбеген жағдайларын бірнеше рет сұрақ қойып білуге 
мүмкіншілігі бар. Сонымен қатар, мәтінде мазмұнның жалпы құрылымын көруге ыңғайлы. 
Мәтіндік материалды оқытудан кейін қалған басқа да сұрақтары, ереже бойынша, терең 
мазмұнды, құрамдас формалы, дәріс соңында материалдың маңызды талқылануы және оның 
мағынасы секілді негізгі қасиеттер қалыптасады. Жалғыз ғана, мұнда психологиялық 
көзқарас бойынша дәріс оқушымен қарым – қатынасқа түсу кезеңінде оқушы сасқалақтап 
қалады. 
 Оқытушының хабарламасы арқылы алынған материалға қарағанда, жазба түріндегі 
алынған материалмен алғаш танысу тиімді. Мұнда дидактикалық тиімді нәтиже, 
материалмен танысқаннан кейін, мысалы, электрондық пошта арқылы оқытушыдан кеңес 
алу секілді мүмкіндіктері қарастырылған. 
 Семинарлар - барлық пәндерде белсенді, кеңінен қолданысқа ие болып табылатын 
оқыту формаларының бір түрі. Семинарлар ереже бойынша,шынайы шығармашылық 
талқылаулардан өтіп, қарастырылып отырған тақырып бойынша серіктестік пікірсайысқа 
түсу негізінде құрылады. Қазіргі таңда педагог ғалымдардың зерттеуі бойынша семинарлық 
оқытудың кемшілігі - оған барлық тыңдаушылар белсенді араласпайды, шығармашылық 
дискуссиялар барысында, сұрақтарды даярлауда және алдын – ала болатын қойылымдарға 
қатыспайды [4]. 
 Электрондық оқытуда семинарлар компьютерлік  видео – және телеконференциялар 
ретінде жүргізілуі мүмкін. Педагогикалық аспект бойынша видео түрінде жүргізілетін 
конференцияларда да дәстүрлік семинарлар секілді қатысушылар компьютер мониторынан 
бір – бірін көріп отыратындықтан  айырмашылығы жоқ.  
 Мұндай онлайн семинарлардың (немесе вебинар) тиімділігі әр жерде орналасқан 
көптеген адамдармен шағын уақыт аралығында оқыту кезеңін жүргізуге қолайлы. Сонымен 
қатар, вебинар көшірмесін жасап, вебинарға қатыспаған білім алушылар қайталап көру 
мүмкіншілігі бар. 
 Кеңес берулер - оқушының оқыту материалын жекелей зерттеу кезеңінде туындаған 
мәселелерге жетекшінің көмек беруі. Кеңес берулер жекелей және топпен жүргізілуі мүмкін. 
Кеңес беру кезеңінде тыңдаушының жекелей қасиеттері (интеллектуалды, моральдық 
қасиеттері, психикалық мінез – құлқы және оқушының көңілі, есте сақтауы, елестету және 
ойлау қабілеті) байқалады [5]. 
 Виртуалды білім беру жүйесі негізінде телефон, электрондық пошта, видео, және 
телеконференциялар секілді кеңестер қолданылады. АКТ құралын таңдау оқытушы мен 
оқушының жұмыс орнындағы аппараттық – программалық жабдыққа қарай іске асады. 
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Көбіне телефон және электрондық пошта жиі қолданысқа ие. 
 Лабораториялық жұмыстар - техникалық мамандыққа оқытуда көптеп қолданылады. 
Оларды, компьютерлік желіні жеке лабораторияға орнатуда немесе орталық компьютерге 
қосуда қолжетімділік мүмкіндігі болған жағдайда, эксперимент жүргізгенде немесе 
лабораториялық тәжірибені «үйге» орнату мүмкіншілігі арқылы жүзеге асырады. 
 Бақылау шаралары - білім беру кезеңінде оқушының оқу материалын теориялық және 
тәжірибелік нәтижесін қаншалықты жетік меңгеруін бақылаумен, тексерумен 
қорытындыланады. 
 Виртуалды білім беру технологиясы білім берудің ортасында тұратын оқыту жүйесін 
құру мүмкіндігін береді. Бұл жүйеде оқытушы білім алушының жүмыстарын, жеке 
қызығушылықтары мен сұраныстарын ескереді. Білім беру жүйесінің ортасында студент 
тұратынын ескерсек, оқыту жүйесі тұтасымен өзгереді. Оқытушы білім алушыға  арналған 
өзіндік жұмыстарды ұйымдастырумен шұғылданады. Виртуалды білім беруді қолдануда 
оқытушының рөлі арта түседі және өзгереді. 
 Виртуалды білім берудің маңыздылығы – білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін 
құру арқылы білім алушылардың  білім деңгейін көтеру. Сонымен қатар әлемдік ақпарат 
кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми және шығармашылық ізденістерін арттырып, 
білікті маман дайындап, оны өз игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. 
Бүгінде, ақпарат өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік 
экономиканың ең негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез-келген маманның 
жеке және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді. Білімнің адамның жұмысқа тұру 
мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады. 
Әрине, білімге қойылатын талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен 
оның тұрақты жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты 
пайдаланып, заң және әкономика негіздерін де игеруі тиіс. Қазіргі мамандардан 
шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде шешім қабылдауы және өмір бойы 
оқып үйренуі талап етіледі. 
 Сонымен, жоғарыда келтірілген тұжырымдарды қорытындай келе, виртуалды білім 
берудің келесідей артықшылықтарын келтіруге болады: 
мобильділігі – оқу материалдарын пайдаланудың жылдамдығы (оларды жылдам табу, 
компьютер интерфейсін ыңғайлы формасын орналастыру және жылдам көбейту); 
гипермәтіндер – ақпаратты берудің иерархиялық құрылымы (иллюстративті материалды 
кеңейту, меңгерілген ақпараттың құрылымданған көлемін арттыру); 
интерактивтілігі – online режимінде ақпаратты беру және оқушылармен өзара әрекетіндегі 
оқу құралдарының енуі; 
қашықтықтан – оқу орталығының, мәліметтер қоры, электронды кітапханалар және 
оқытушылармен арақашықтықта байланыс жасау мүмкіндігін беруі.  
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Мемлекеттің білім саясатындағы негізгі принциптерді анықтауда ҚР "Білім туралы"  
Заңында  (27.07.2007 №319-III «Білім туралы» өзгертулер мен қосымшалар, 18.02.2014) 
жоғары технологияларға байланысты экономиканың барлық саласында кәсіби қызмет ету 
үшін білім мазмұнында күрделі (сыбайлас) кәсіптер мен практикалық білікті  меңгеру 
аталған.  Сондықтанда білім саласының негізгі міндетінің бірі қоғамның талабы мен еңбек 
нарығына сай кәсіби мамандарды тез даярлау.  

Бүгінгі орындалатын есептеу эксперименттерінде көптеген маңызды практикалық 
есептерді орындау үшін, орасан зор компьютерлі қуат қажет. Мысалы, мынадай есептер: 
климаттық өзгерістердің нақты, ұзақ мерзімді болжамдары; тектік (гендік) инженерия; 
физикалық процестерді үлгілеу және шешу; химиялық реакцияларды және қаржылық 
есептерді үлгілеу; автомобиль құрылысы; мұнай және газ өнімі; электронды құрылғыларды 
жобалау; жаңа материалдарды жинақтау; геологиялық катаклизмалар [1]. 

Қазіргі кезде барлық алдыңғы қатарлы дамыған елдер параллель есептеулерге 
мемлекеттік тұрғыдағы мәселенің бірі ретінде ерекше көңіл бөледі. Кейбір деректерде 
суперкомпьютерлер өнімділігі әрбір 1,5 жылда үш еселеніп отырады екен және 
суперкомпьютердің өмірі шамамен 4 жылды құрайды.  

Сондықтанда көп процесорлы жүйелердің дамуы IT-мамандарының алдында негізгі 
мынадай сұрақтарды қойды: тізбектей алгоритмдеуден параллель алгоритмдеуге көшу, 
есепті шешу кезінде процессорлардың бірдей жүктелмеуі, параллель программаларды жазу 
мен жүзеге асырудың тым күрделілігі, үлкен көлемді деректерді сақтау, өңдеу және 
визуализациялау. Бұл ұсынылып отырған жүйенің гиганттық мүмкіндіктер туғызуы ғылыми 
қоғамдастыққа жасалған ұсыныс және заман талабына сай мамандарды даярлаудағы 
міндеттердің бірі. 

Ұсынылып отырған ЭЕМ-ге арналған бағдарлама «Параллель есептеулер»  пәні 
бойынша ақпараттық технологиялар салаларының болашақ мамандарын даярлаудың оқу 
жоспары бойынша жасалған. Бакалавр және магистранттардың оқу процесіне ендірілді, 
докторанттардың ғылыми жұмыстарында қолданылады. 

Файлды жүктеуден кейін «Параллель есептеулер (MATLAB ортасы)» негізгі беті 
ашылады: 

 
1 сурет - Негізгі беті 
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Мазмұн  батырма көмегімен ашылады. 
Бағдарламаның сол жақ бөлігі кіріспе, глоссарий, дәрістер, қолданылған әдебиеттер 

тізімі, авторлар жайлы құрылымдық бөлімдерден тұрады. Келесі сол жақ тізімдер қатарынан 
тақырыпты таңдаймыз. Ал оң жақ бөлігінде таңдалған тақырып ашылады. Оң жақ бөлік бетті 
үлкейту үшін  батырманы қолдануға болады. Осы беттен келеси бетке өту үшін  
батырма басады.  

 - Басқа беттерге өту үшін жиi қолданатын батырмалар, бойынша: 
бастапқы; алдыңғы бет; слайдты іске қосу; келесі бет; соңы. 
Бағдарламаны жабу үшін Alt+F4 пернелер комбинациясы орындалады. 

Программа Adobe Flash Player 10 ортасында жасалған. Мәтіндік файлдарға 
гиперсілтемелер жасалады.  

Функционалды мүмкіндіктерін қарастырсақ. Бағдарлама құрылымы негізгі мынадай 
компоненттерден тұрады: кіріспе, глоссарий, дәрістер, практикалық тапсымалар, бақылау 
сұрақтары, тест сұрақтары (2-сурет). 

 

 
2 сурет - «Параллель есептеулер (MATLAB ортасы)» ЭЕМ-ға арналған  бағдарлама 

беттерінен мысал 
3  

«Параллель есептеулер (MATLAB ортасы)» ЭЕМ-ға арналған  бағдарлама мазмұны 
келесі сұрақтарды қамтиды: 

Кіріспе, глоссарий, теориялық және практикалық материалдар: параллельді жүйе 
деректерін  өңдеу классификациясы, кластерлі жүйелер, желі баптаулары, параллельді 
MATLAB, PARFOR     операторы, кластерді баптау, параллельдеуге жататын есептерді 
программалау, PMODE режимі, анықталған интеграл, π санын есептеу, параллельдеуге 
жататын есептерді программалау, m-файлов инструкциясын қолдану нұсқасы, «параллель 
тапсырма» объекті, тізбекті және параллель циклдары, матрицалардың тізбекті және 
параллельді көбейтіндісі, дифференциальды теңдеулерді шешу, GPU (Graphics Processing 
Unit)қосымша есептеу қуаты ретінде, Database Toolbox – MATLAB-тағы кеңейту пакеті [2]. 

Бағдарлама мақсаты: параллель есептеулер архитектурасын жүзеге асыратын 
орталарды және аталған орталарды болашақта кәсіби қызметтерінде қолдана білуге үйрету. 

Нәтижесінде студент: 
- білуі керек: параллель есептеулер теориясын; 
- істей білуі керек: теориялық материалдарды параллель есептеулерде және 

есептерді  жобалауда, құруда, басқаруда пайдалануы.  
2. Электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарлама бойынша шолу 

жасасақ. Бағдарламаның әрбір тақырыптарында қарастырылады: 
- кілттік сөздер; 
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-   теориялық материалдар; 
-   орындауға арналаған практикалық тапсырмалар және жұмыстың орындалуына 

арналған әдістемелік нұсқаулар; 
- білімін жетілдіру үшін бақылау сұрақтары және тест тапсырмалары. 
Бағдарлама 15 дәрістен тұрады. Әрбір дәрісте практикалық тапсырма, бақылау 

сұрақтары, тест сұрақтары қарастырылған. Төменде дәрістік бетке мысал келтірілген (3-
сурет). Мұнда кластерлі жүйелер, компьютердің өнімділігін арттыру қарастырылған. 

 

 
3 сурет – Дәріс беті 

 
4 – суретте практикалық тапсырма бетінен мысал көрсетілген. Мұнда 

дифференциалды теңдеулерді шешу, қарапайым екінші дәрежелі дифференциалды теңдеулер 
туралы есептер көрсетілген. 

 

 
4 сурет – Практикалық тапсырма бетінен мысал 

  
Қолданылған әдебиет 
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Білім беру жүйесінің үнемі өзгеріп, дамуы және әлеуметтік-экономикалық прогрестің 

тығыз байланысы қазіргі қоғамның негізгі даму заңдылықтарының біріне айналып отыр. 
Қоғамдағы демократия процесімен байланысты әлеуметтік өзгерістер, ғылыми техникалық 
прогрестің дамуы, компьютерлендірудің кеңеюі, бүкіл әлемдік интернет көздерімен 
байланыс білім беру жүйесі алдына жаңа талаптар қояды. Ол өз кезегінде әр маманға 
қойлатын талаптар жүйесін өзгертеді, демек тұтастай алғанда жоғары білім беру жүйесіне де 
әсерін тигізеді.  
 Білім алушылардың мониторингін анықтау негізінде білім беру процессін бағалауға 
болады, сондай-ақ білім беру сапасын жақсартуға ұсыныстар жасай алады. Біз қарастырғалы  
отырғанымыз нейрондық желі негізінде студенттердің білім сапасын бағалау жүйесін 
тестілік генерациялау ішкі жүйесі [1]. 

Тестілік генерациялау ішкі жүйесі негізгі ішкі жүйелердің бірі болып табылады.  Ішкі 
жүйенің басты мақсаты алдын-ала берілген шарт бойынша тест құрастыру ғана емес 
бұрынғы тесттік тапсырмалар негізінде ұқсас варианттарды генерациялау. Берілген шарт 
бойынша тесттік генерациялау келесідей болады: 
N = F(S],S2,...,Sn,SnSu)-C->mm,   мұндағы  
St =^xlk— тесттік тапсырмалар жинағының қосындысы;  
М = {Хт} — тіесттік тапсырмалар жинағы; 

X = {х,,х2,...,х„,х,х„} — орындауға қажетті уақыт, күрделілігі, тесттік тапсырманың 
орындалу аймағы;  
" — тесттегі тапсырмалар саны; 
Т — тесттің жалпы орындалу уақыты; 
dt — Т  жалпы ауытқу уақыты мүмкін болатын шама; 
St — тесттің жалпы күрделілігі; 
th — тапсырманы орындауға қажетті максималды кеткен уақыт; 

Н = {hi} — күрделі тапсырмалар жинағының жалпы санын өрнектейтін жиын; 
hi — белгілі күрделі тапсырмалар жинағының саны. 
Тесттік тапсырмаларды генерациялау бүтін сандарды программалауға  алып келеді: 
Ол үшін сарапшымен орындауға берілетін Q = {уі,у2,...,у„+2} сәйкес келетін векторды енгізу 
қажет. Вектордың шешімі А = {а],а2,...,ат}болады. 
∑ �𝛼𝛼𝑖𝑖 ∑ �𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑦𝑦𝑗𝑗 �𝑛𝑛+2

𝑗𝑗=1 � + 𝐶𝐶 ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛+2
𝑗𝑗−1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1   келесідей шектеу қойылғанда  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�𝛼𝛼𝑖𝑖 = 𝛽𝛽,

𝑚𝑚

𝑖𝑖
∀𝛼𝛼𝑖𝑖 ≤ 1,
∀𝛼𝛼𝑖𝑖 ≥ 0.

� 
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Сурет-1. Тестті генерациялау процессі 
Тесттік тапсырмалардың қиындығы, күрделілігі. 

Берілген тапсырманың күрделілігін анықтау дұрыс жауап берген студенттер 
пайызымен анықталады.  Неғұрлым берілген тапсырма жеңіл болса, салыстырмалы түрде 
жауап берген студенттер контингенті мен олардың жауап беруге кеткен уақыт көрсеткіші де 
жоғары болады.  

Қиындық тек тесттік тапсырманың ғана ерекшелігі емес жалпы тесттің ерекшелігі 
болып табылады. Тест құрылымы жай субъектілермен қатар күрделі де болуы мүмкін. 
Жалпы алғанда қиындық субъективті-статистикалық та болады. 

Тапсырманың субъективті қиындығы психологиялық кедергіге тәуелді белгілі бір 
факторлармен түсіндіріледі. Келесідей факторларды атап өтуге болады: ақыл ой 
тапсырмаларын уақытқа тәуелді индивидуалды орындау ерекшеліктері; ойлау қабілетінің 
қалыптасу деңгейі; сыналып отырған студенттің индивидуалды-психологгиялық жағдайы.  

Компьютерлік тестілеудегі бақылау тапсырмаларын бағалау мен құрудың 
псиохология-педагогикалық сұрақтары үшін тапсырмалар күрделілігінің интеллектуалды 
индекс ұғымы енгізілген [2]. 
Тапсырма күрделілігінің интелектуалды индекс ұғымы: 

a) Интеллектуалды индекстің ең төменгі деңгейі тесттік тапсырмалар сыналып 
отырғанның ойлау қабілеті арқылы жүзеге асатын процесс ретінде жүзеге асады; 

b) Ойлау қабілетін анализдеу, синтездеу және абстракциялау операциялары жүзеге 
асатын тапсырмалар орташа интеллектуалды индекспен бағаланады; 

c) Ойлау қабілетін классификациялау арқылы шешілетін тапсырмалар жоғары 
интеллектуалды индекспен бағаланады; 

d) Сол сияқты шығармашылық тапсырмалар жоғары интеллектуалды индекспен 
бағаланады. 

Тесттің индивидуалды индексі жалпы келесідей бөліктерден құрылады:  
• Тапсырманың 25% салыстыру және сәйкес объектілірді анықтау немесе операциялар 

көмегімен шешіледі (төменгі деңгейлі интеллектуалды индекс); 
• Тапсырманың 25% ойлау қабілетінің жалпылау операциясымен шешіледі (орташа 

интеллектуалды индекс); 
• Тапсырманың 25% топтастырылуға және жүйелікке берілген (жоғарғы 

интеллектуалды индекс);  
• Тапсырманың 25% шығармашылық тұрғысынан (жоғарғы интеллектуалды индекс);  
Интеллектуалды индекс мәндері әр тұрлі тапсырмалардан тест құрастырған дұрыс болып 

табылады.[4] 
Егерде, күрделілігі 20%  төмен немесе 80% болған жағдайда нормативтік-хабардар 
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тесттік тапсырмалар ереже бойынша жаңасымен ауыстырылады немесе өңделеді [3]. 
Электрондық ресурсты қолдану үшін шарттар және білім беру сапасын бағалау: 

1) заттық облысты формализациялау және онтологиясын құру; 
2) студенттер санынан біршама артықтау тесттік тапсырмалар құру; 
3) берілген бөлім негізінде тесттік тапсырмаларға сипаттама тапсырмасы; 
4) міндеттер мен эталондық үлгі бойынша студенттердің негізгі сипаттамаларын бөлу; 
5) студенттердің білім сапасын бақылау оқыту процесінің бөлігі ретінде. 
Білім беру процессінде қолданылатын, студенттер білімінің сапасын анықтауға болатын, 

болжау негізінде құрастырылатын білім алушының портретін анықтайтын әдіс 
мониторингтің ішкі жүйесі құрылды. 
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В нашем 21 веке, никого не удивишь, такой наукой, как информатика. В повседневной 

жизни каждый второй житель нашей планеты сталкивается с ней. Информатика — это 
основанная на использовании компьютерной техники дисциплина, изучающая структуру и 
общие свойства информации, а также закономерности и методы её создания, хранения, 
поиска, преобразования, передачи и применения в различных сферах человеческой 
деятельности. Информатика – уникальная научная дисциплина. Предметом ее изучения 
является целая цивилизация – информационная. Возникает вопрос: "Нужна ли нам эта 
информатика?" Ведь не так давно мир обходился без этой науки лишь 1960-м году во 
Франции был введён термин информатика.  

   В современном мире, информатика, стала важным предметом наряду с математикой 
физикой и другими точными науками. Нынешнее поколение школьников, недоумевает, как в 
школьной программе будет отсутствовать, предмет информатика. Это тоже самое, что и 
школьного курса уберут историю, географию и родной язык. Хорошо ли это? Хорошо ли то, 
что появилась наука информатика? Есть ли от неё польза? Безусловно, есть! Появление 
абсолютно новых наук, есть развитие человеческого разума Информатика, возникла и 
развивалась в составе математики и других технических наук.  1970 ом году она стала 
самостоятельной наукой. Информатика, значительно облегчила, человеческую жизнь. Ведь 
не так много задач  способен выполнить наш мозг.  С целью облегчить  работу нашего мозга, 
мы стали использовать информатику, стало быть, для решения сложных задач.  

   Ни для кого не секрет, что инструментом, через который осуществляются 
различного рода задачи, является компьютер. Изначально компьютер был инструментом для 
автоматизации трудоемких вычислений. Однако постепенно эволюционировал в инструмент 
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для работы фактически с любой информацией, а не только числовой. Получая исходную 
информацию в виде чисел, таблиц, изображений, текстов программное обеспечение 
вычислительных машин способно преобразовывать ее в другую информацию, а также 
сохранять и передавать в той или иной форме. Думаю, ответ на вопрос, есть ли польза от 
информатики, частично получен. Одной из положительных сторон информатики как мы 
ранее выяснили, является то, что информатика преобразовывает информацию. То есть 
машина делает с информацией то, на что, наш мозг просто на просто не способен.  

 

 
 

Рис.1 – Результаты опроса 
Попробуем найти еще пару положительных моментов появления информатики в 

человеческой жизни. Рассмотрим предмет Информатика в школе. В следствии проведения 
эксперимента, был проведен опрос, 10 респондентам предложили ответить на один вопрос: 
«Нужна ли информатика в школе?». Опрос был среди людей от 18 до 75 лет. Люди в 
возрасте от 18 до 25 лет считают, что информатика является абсолютно бесполезным 
предметом, который никак не пригодится им в жизни, а о работе с компьютером они и так 
все прекрасно знают. Респонденты пенсионного возраста отвечали, что не знают о таком 
предмете или то, что лучше бы было больше часов математики и родного языка, а занятие 
информатикой приучают ребенка к компьютеру, а тот в свое время наносит вред здоровью. И 
лишь пара человек ответили, что сейчас инновационные технологии одна из главных 
приоритетных задач каждого государства и составная часть нашей жизни, на которой все 
базируется в современном мире, поэтому нужно обучать детей такой дисциплине, как 
информатика. Ведь информатика это наше будущее.  

   Давайте на миг задумаемся, что бы было без информатики? Не существовало бы 
компьютеров, Интернета и других новых технологий, которые уже стали для нас привычны. 
Не было бы даже вычислительных машин, которые могут производить сложные расчеты за 
доли секунды. А расчеты нужны везде: на производстве, в банках, на линиях транспорта. 
Жизнь была бы намного сложнее, если бы информатика не развилась до такого уровня, как 
сейчас. Порой нам студентам приходится задумываться, а как учились наши родители? Они 
писали все вручную, проводили много времени в библиотеке, выполняя домашнее задание. 
Ведь не было ни интернета, ни компьютеров, ни к ксероксов и т.д.  Вот и жили бы сейчас так 
как жили наши родители без поисковых систем, с помощью которых сейчас можно отыскать 
нужную информацию, без общения с родными и близкими которые находятся на другом 
конце земного шара, а посредством техники можно их увидеть,  есть возможность отыскать 
очень редкую книгу или узнать самые последние мировые новости и без много другого, без 
чего жизнь кажется немыслимой.  

   Не было бы информатики, не было бы автоматизации. На каждом втором заводе и 
фабрике стоят современные запрограммированные машины, которые отлично справляются 
со своей работой без вмешательства человека. Наша страна не особо развита в направлении 
роботостроения, но уже можем похвастаться первым человекоподобным роботом, 
сконструированным у нас на Родине. Разработчики назвали его Шолпан - в честь планеты 
Венера. Шолпан была задумана как робот-гид, которого можно использовать в музеях, 

Против предмета 
Информатики в 
школах
За проведение 
информатики в 
школах
Не знает о предмете 
информатика 
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супермаркетах и так далее. Однако разработчики уверены, что с соответствующим 
программным обеспечением роботу по силе выполнять и другие задачи: например, быть 
медсестрой в больнице или сиделкой в домах для престарелых. Представьте буквально, через 
каких то 50лет, если не меньше, у каждого в доме будет свой робот, помогающий по 
хозяйству. И все это благодаря инновационным достижениям. 

 

 
 

Рис.2 - Робот Шолпан 
 
Развитие роботостроения набирает обороты в Казахстане. К примеру, школьник из 

г.Тараза, Бексултан Нурбулатов собрал робота убирающего мусор, на сборку робота юному 
дарованию потребовалось всего около 2 часов. А алматинские студенты собрали робота 
способного передвигать сложные предметы. После таких примеров нельзя сказать, что 
информатика абсолютно бесполезный и скучный предмет. В нашей стране во многих школах 
дети обучаются на уроке информатике не рисованию в «Paint» и игре в «Косынку», а сборке 
роботов. Ребята самостоятельно учатся собирать роботов. 10 лет назад   и представить  не 
могли, смотря фильмы о роботах, что наши дети на уроках будут их собирать. А в школах 
Караганды роботы и вовсе помогают школьникам изучать языки, готовиться к тестам и 
решать математические задачи. Роботы  знают 19 языков и множество математических 
формул. Однако школьники придумывают для них, более усовершенствованные, программы. 
Специальный курс по обучению с роботами,  включен в расписание школьников. Посещают 
его ребята по желанию 3 раза в неделю.  Конечно, не все дети станут сразу конструировать 
своих роботов. Но даже если у каждой школы будет по одному такому заинтересованному и 
болеющему информатикой ребенку, то мы сумеем вырваться в ряд стран занимающих 
лидирующие места в данной отрасли. Давайте на миг каждый задумается, имеет место 
информатика в вашей жизни? Думаю не причастных не останется… 
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сол арқылы өзіндік әрекет жасау  процессінде жеке тұлғаның жетілуіне мүмкіндік туғызады, 
білім алушылардың зерттеу қабілетін дамытады, пәнді меңгерудің  деңгейін арттырады,  
тиімді ықпал етеді.  

Электронды білім беру ресурстарын пайдалану арқылы сабақты түрлендіріп 
өткізуге және  білім алушының  пәнді оқудағы қызығушылығын арттыруға болады [1]. 

 Қазіргі таңда  білім берудің үдерісін ақпараттандыруға негізделген   жаңа жүйе 
қалыптасуда және  дүниежүзілік  білім беру кеңістігіне кіруге мүмкіншілік береді. Бұл 
процессте педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде  маңызды өзгерістер болуы 
ықтимал. Үшінші мыңжылдықтағы қоғамның ең басты өзгешілігі – ол ақпараттандырылған 
ресурстарға бағытталган  зияткерлік еңбектің маңыздылығының өскені. Бұнын ең 
маңыздысы үлкен көлемде ақпараттар алу мүмкіндігі, қажетті  білімді  тез сұрыптау және 
оны меңгеру жылдамдылығы.  

 ARTICULATE бағдарламасы көмегімен  өзіндік оқу қызметін ұйымдастыру,  
мультимедиялық электрондық білім беру ресурстарын жобалауға толық мүмкіндік бар.Бұл 
бағдарламаның ерекшеліктері - үйрену оңай, сондай-ақ жарқын көзбен стилі құрылған 
жобалар, тұсаукесерлер, тренингтер, тесттер құруға ыңғайлы орта [2]. 

Articulate бағдарламалық өнімдер оның ішінде Articulate Replay,Articulate Storyline, 
Articulate,Engage,Articulate Presenter,  Articulate Quizmaker MSFlash форматындағы  
мультимедиялық оқу материалдарын,интерактивтік презентацияларды, тесттер жіне 
сауалнамаларды тез құруға болады [2]. 

MS PowerPoint негізінде жасалған мультимедиялық электрондық білім беру 
ресурстары келесі мүмкіншіліктерге қол жеткізеді: 

 Өзіндік оқу қызметін ұйымдастыру үшін Articulate Presenter– PowerPoint 
презентация  және Flash презентациялар негізінде құрылған электрондық оқыту; 

 Міндетті мақсат қоюдан курстың мақсатын көрсету; 
 Мультимедиялық электрондық білім беру ресурсының құрылымы және сценариі;  
 Интерактивтіктің принциптары; 
 Бақылау түрлері.ArticulateQuizmaker- арқылыоңай Flash викторина      

жасау,бағалау, өз өзін бағалау және кері байланыс жасау; 
 Articulate Replay– веб- камерамен немесе экрандағы бейне түсіруге , сондай-ақ 

дайын бейне түрлі көрнекі және мультимедиялық объектілерге қолдануға мүмкіндік беретін 
бағдарлама. 

 ArticulateEngage -Тез және оңай құруға, интерактивтілік электрондық оқытудың 
мазмұнын жасауға мүмкіндік береді. 

Мысалы, информатика пәнінен ARTICULATE QUIZMAKERбағдарламасы арқылы 
тест тапсырмаларын құруға болады. Оның көріністері суреттерде бейнеленген. 

 
 

 
1-сурет. Тестке көшу беті 
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2-сурет. Түсініктеме беті 

 

 
3-сурет. Тақырыпқа байланысты тест 

 

 
4-сурет. Дұрыс/Бұрыс тесті 
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5-сурет. Біреуін таңдау тесті 

 
 CourseLab , Articulate, Adobe Captivate және  басқада бағдарламаларын пайдала 

отырып электронды әдістемелік құралдар дайындауға болады. 
Ал, осындай орталарда құрылған электронды ресурстарды әрбір сабақтарда тиімді 

қолданатын болсақ, ол сабақтың сапасының жоғары болатынына сенеміз.  
 

Қолданылған әдебиеттер 
1. Бидайбеков Е.Ы., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В Создание и использование 

образовательных электронных изданий и ресурсов, Алматы, «Білім», 2010. 
2. http://www.articulate.com 
 
 

УДК 371 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Исмагулова Индира Зарифулловна 
indiroka@list.ru 

Студентка 4-го курса кафедры информатики факультета информационных технологий  
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан  

Научный руководитель - Г.Б. Балгожина, старший преподаватель 
 

Информатика в начальной школе – это особый предмет, в ходе изучения которого 
ученики целенаправленно осваивают приемы и способы работы с информацией. 
Информатика в 3 классе – это начало изучения достаточно сложной по своей структуре и 
содержанию учебной дисциплины, которая находится в стадии активного развития. Это 
определяет сложность ее преподавания. Учитель должен не просто освоить содержание и 
методику обучения, но постоянно следить за изменениями,  которые ежегодно происходят 
как в самой науке информатике, так и в учебном предмете, отражающем ее в 
общеобразовательной школе.  

Понятно, что преподавателю информатики поможет учебно-методический комплект, 
тем не менее, прежде  чем использовать  ассортимент, нужно проложить конкретную 
разработку по подбору своих представлений о программе начального образования с 
действительным состоянием дел. И только  после этого выносить постановление о 
преподавании информатики в начальном классе. 

Из-за непрерывной корректировки знаний в сфере информатики, полезным способом 
обучения типовым видам деятельности допускается поэтапное формирование умственных 
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действий учащихся в процессе обучения. Нужно выделить 5 главных шагов это: рассказать; 
показать; сделать вместе; понаблюдать; предоставить самостоятельность [1]. 

ели обучения:  
• формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, 

об информации и информационных процессах как элементах реальной 
действительности; 

• знакомство с базовой системой понятий информатики на уровне формирования 
первичных представлений;  

• приобретение опыта создания и преобразования текстов, рисунков, различного вида 
схем, графов и графиков, информационных объектов и моделей и т. д. с помощью 
компьютера;  

• развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать их при 
решении учебных и практических задач, в том числе, при изучении других школьных 
предметов. 
Задачи обучения:  

• научить решать конкретные информационные задачи определенного класса и уровня 
сложности;  

• получить первичные представления об объектах информатики, таких как 
«информация», «сообщение», «источник информации», «приемник информации», 
«канал связи», «текст», «знак», «код», «символ», «компьютер», «объект», «модель», 
«исполнитель», «программа», «пользователь»;  

• научить применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные 
умения и навыки. 
Этапы разработки применения компьютерных заданий: 

• выбор учебного предмета или конкретного его раздела; 
• анализ содержания, относящегося к выбранному фрагменту учебной деятельности, и 

методики его преподавания с целью обоснования необходимости проведения 
компьютерных уроков; 

• проектирование набора заданий для компьютерных уроков; 
• выбор программных средств разработки заданий; 
• разработка компьютерных заданий с использованием программных средств; 
• экспертиза, апробация и редактирование разработанных компьютерных заданий; 
• разработка методических рекомендаций для учителя - предметника и учащегося 

(Рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  - I Этап обучения информатике в начальных классах 
 

Появление новых информационных технологий вносит новый элемент в содержание 
образования, начального образования в частности. Знание основ информатики и 
вычислительной техники, умение использовать компьютер становятся необходимыми 
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каждому человеку, т.е. общеобразовательными [2]. 
Играя с компьютером, ученик помимо своего желания осваивает наиболее типичные 

формы взаимодействия с машиной, у него формируются навыки пользователя компьютера. 
Если игра будет при этом естественно включена в учебный процесс, то овладение 
компьютерной грамотностью будет способствовать повышению качества образования (рис. 
2). 

 

 
 

Рисунок 2. Виды педагогических игр 
 
Ведущей идеей, которая должна быть реализована в педагогической системе 

преподавания курса информатики в начальных классах – является идея развивающего 
обучения, стимулирование интереса к познавательной деятельности, выработка навыков 
приобретения нового знания, на основе приобретенных ранее знаний и умений.  

Важнейшим моментом такой методики является терпеливое, осторожное направление 
ребенка на стезю анализа и самоанализа своих действий и поступков, что должно 
способствовать не только развитию логического и операционного мышления, но и 
формированию развитой творческой личности учащегося. 
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Научный руководитель – Е.И. Семушина,  к.п.н., доцент 
 
Кардинальные преобразования в современной России, характеризуются активным 

поиском путей повышения качества государственного управления, так как стало очевидным, 
что эффективность проведения реформ в нашей стране определяется характером и качеством 
функционирования управленческих организаций всех уровней; в том числе максимальным 
использованием «человеческих ресурсов» процесса управления.  

В связи с этим существенно возрастает значимость изучения в процессе 
профессиональной подготовки  государственных служащих основных направлений 
эффективного использования ими информационных потоков, развития новых технологий 
коммуникативного взаимодействия в системе государственного и муниципального 
управления, как основы создания информационного общества.  

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием 
гражданами, бизнесом и органами государственной власти. 

По оценкам зарубежных и отечественных исследователей основными особенностями 
и характеристиками информационного общества, являются: 

− обеспечение приоритета информации по сравнению с другими ресурсами; 
− становление информационной экономики; 
− глобальный характер информационных технологий, охват ими всех сфер 

социальной деятельности человека; 
− обеспечение информационного единства всей человеческой цивилизации. 

Стратегией развития информационного общества предусмотрено, что Россия к 2015 
году в международных рейтингах по общему уровню развития информационного общества 
должна войти в число двадцати ведущих стран мира, а по уровню доступности национальной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для субъектов информационной 
сферы – в число десяти ведущих стран. 

Планом реализации Стратегии развития информационного общества ответственным 
за достижение целевых значений показателя места Российской Федерации в международных 
рейтингах доступности национальной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры (в 2010 году – 50-е место, в 2011 году – 33-е место) определено 
Минкомсвязи России. 

Поэтому ни у кого на данный момент времени не вызывает сомнения, что 
информатизация органов государственного и муниципального управления, как по вертикали, 
так и по горизонтали объективно необходима и становится стратегически важным ключевым 
ресурсом в повышении его эффективности. 

В то же время, как показывает практика, не смотря на значительные масштабы 
освоения информационных технологий, в нашей стране информатизация органов 
государственного и муниципального управления не приносит ожидаемого положительного 
эффекта, так как сталкивается с рядом проблем, одна из которых – низкая информационная 
культура государственных служащих.  

Это подтверждают данные, полученные в результате анкетирования государственных 
и муниципальных служащих нашего региона и данные мониторингов Министерства 
Экономического развития РФ. В совокупности это позволяет утверждать, что, современные  
государственные служащие в своем большинстве (более 78%) положительно воспринимают 
и оценивают процесс информатизации органов государственного и муниципального 
управления. Постоянно применяют информационные технологии в своей работе около 76% 
служащих. Однако значительная часть государственных и муниципальных служащих 
относит себя к категориям «Начинающий пользователь» и «Пользователь» – 82,3% и только 
17,7% респондентов относят себя к категориям «Опытный пользователь» и «Специалист в 
области информационно-коммуникационных технологий».  

Установлено статистически значимое различие между занимаемой должностью и 
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категорией пользователя персонального компьютера, выявлен тот факт, что наибольшие 
доли респондентов, относящих себя к «начинающим пользователям», содержатся среди 
руководителей и заместителей руководителей – 36,5% а также советников и консультантов – 
34,7%. Именно руководители и заместители руководителей административных структур 
менее всех постоянно используют (39,0%) и более всех не используют (14,6%) персональный 
компьютер в своей работе [3]. 

Таким образом, одной из причин трудностей, возникающих у персонала в процессе 
внедрения информационно-коммуникационных технологий, является недостаточный 
уровень подготовки. Анализ распределений ответов респондентов показывает, что 
подавляющее большинство государственных и муниципальных служащих – около 
90%считают необходимым повысить в той или иной степени уровень своих знаний, умений 
и навыков. В этой связи представляет интерес оценка персоналом уровня своих 
потребностей в освоении и применении современных информационно-коммуникационных 
технологий. Большинство служащих региона (более 73%) ориентированы, прежде всего, на 
овладение и применение программных продуктов автоматизации планово-учетных и 
рутинных функций органов государственного и муниципального управления, фиксирующих 
наличествующую, традиционную технологию выполнения работ. Многие государственные и 
муниципальные служащие, независимо от предметной области их профессиональной 
деятельности и занимаемой должности, сделали свой выбор в пользу комплексов 
программных продуктов, обслуживающих сферу правовых и финансовых отношений. Здесь 
просматривается определенное стремление служащих решать сложные проблемы 
профессионализма и профессиональной компетентности посредством применения средств 
автоматизации управленческой деятельности. 

Более половины респондентов оценили комплексное воздействие, оказываемое 
информационно-коммуникационными технологиями на трудовую мотивацию и 
профессионально-статусные достижения государственных и муниципальных служащих, как 
исключительно положительное и положительное; немногим более половины респондентов 
полагают, что существуют реально действующие механизмы, стимулирующие служащих к 
овладению и применению информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть неоднозначное воздействие процесса 
информатизации на такие немаловажные показатели успешности профессиональной 
деятельности служащих, как продвижение по службе и материальный достаток. Примерно 
каждый третий респондент оценивает влияние информационно-коммуникационных 
технологий на эти показатели, скорее как отрицательное, нежели положительное, и 
примерно столько же респондентов затруднились с ответом. 

Так как информатизация органов государственной власти и местного самоуправления 
активно проходит под эгидой создания информационного общества, то возникает 
необходимость в анализе систем электронного документооборота и их возможности 
применения в учебном процессе при подготовке государственных служащих. 

Рынок СЭД в последние годы является одним из самых динамично развивающихся 
сегментов отечественной ИТ-индустрии [1].  

 Как показывает статистика, потребителями технологий электронного 
документооборота являются различные по масштабу и специфике деятельности организации. 
Традиционно ключевым потребителем СЭД остается государственный сектор. По данным 
экспертов, порядка 30% проектов по внедрению технологий электронного документооборота 
приходится на государственные учреждения.  

При этом важно, что именно интерес со стороны государства стал основой 
устойчивости рынка СЭД, который даже в условиях кризиса получил существенный импульс 
развития. Электронный документооборот был назван ключевым элементом концепции 
«электронного правительства», реализация которой должна способствовать устранению 
бюрократических препон при взаимодействии государства, населения и бизнеса, а также 
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снижению коррупции. В качестве особенности реализации проектов в органах 
государственной власти и крупных государственных институтах стоит отметить 
повышенные требования к информационной безопасности. Речь идет о построении 
(разработке) на базе тиражируемых программных продуктов защищенных систем 
электронного документооборота. 

Объем рынка СЭД в России, по разным оценкам, составляет порядка 26 млрд рублей, 
из которых порядка 75% приходится на услуги по внедрению и около 25% – 
непосредственно на продажи лицензий. В структуре рынка большая часть продаж 
приходится на долю крупных предприятий (порядка 45–50%). Госсектор практически 
полностью занимает другую половину рынка (порядка 40–45%), оставляя SMB не более 10–
15% [2]. 

 Конкуренция на рынке СЭД довольно высокая. При этом более 60% рынка контролируют 
четыре компаний: EMC, «Е1 ЕВФРАТ», «1С», Directum по оборотам. 

Однозначно выделить лидера из всех представленных систем не возможно. Многие 
интернет ресурсы предлагают свои рейтинги. 

На наш взгляд основным «лидером» является система «Е1 ЕВФРАТ», что бы не быть 
голословным мы ссылался на исследование интернет газеты it-weekly.ru . 

В числе участников исследования были выбраны СЭД, которые активно развиваются 
и зарекомендовали себя в пользовательской среде: «1С: Документооборот», CompanyMedia 
от компании «ИнтерТраст», DocsVision, SharePoint и «Дело» компании ЭОС, Directum, 
«Тезис» от российского разработчика «Хоулмонт» и программная разработка «Е1 ЕВФРАТ» 
от Cognitive Technologies. Стоит отметить, что, помимо участвующих в обзоре продуктов, на 
рынке СЭД представлены еще несколько десятков систем, большинство из которых не 
получило масштабного распространения. 

При подготовке исследования использовалась информация из открытых источников 
(Интернет, информационные сайты рассматриваемых программных продуктов и компаний-
разработчиков, демонстрационные версии СЭД). 

Таким образом, в число функциональных критериев исследования вошло наличие в 
СЭД операций:  web-клиента,  ведения договоров,  управления работами,  интеграции с «1С»,  
ведения клиентской базы,  архива документов,  распознавания документов,  обращения 
граждан. 

 Результаты сравнения функциональных возможностей СЭД по указанным критериям 
представлены в приведенной ниже таблице. 

 Подсчет баллов по данным критериям проводился по трехбальной системе: 2 балла – если 
функция присутствует в программном продукте и включена в заявленную разработчиком 
базовую комплектацию системы (отсутствует необходимость приобретать ее 
дополнительно); 1 балл – функция заявлена разработчиком, однако не входит в базовую 
комплектацию (необходимо приобретать ее дополнительно); 0 баллов – функция не заявлена 
[2]. 

 
Таблица 1. Результаты анализа функциональных возможностей СЭД 
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«1С» + + $ + - + $ - 10 

CompanyMedia + $ $ + $ + $ $ 10 
DocsVision $ $ + $    -      + $ $ 9 
SharePoint -         + + + - + $ - 9 
«Дело» + + + + - + $ - 11 
Directum + $ + + $ + $ $ 11 
«Тезис» + + + + - + $ $ 12 
«Е1 ЕВФРАТ» + + + + + + + $ 16 

 
Обозначения указанные в таблице: «+» - функция присутствует, «-» - функция не 

заявлена, «$» - функция приобретается отдельно. 
  Стоит отметить, что по всем приведенным в обзоре системам имеется достаточно 
большая практика внедрений. Эти системы используются сотнями организаций для 
автоматизации документооборота. Кроме указанных решений, на рынке присутствует еще 
более 50 программных продуктов, не получивших большого распространения. 

Если проанализировать новые версии систем, занимающих лидирующие позиции на 
рынке, то стоит отметить, что последние три года их развитие был направлено в основном на 
совершенствование сервисных возможностей, так как базовые возможности в той или иной 
форме уже были реализованы ранее. Если говорить о новых технических возможностях, то 
можно отметить потенциал развития СЭД в сторону управления различного вида контентом 
(мультимедиа), использование технологий автопроцессинга и разбора содержания 
документа. Но пока подобная функциональность для СЭД не является обязательной, и самое 
главное — спрос на нее в России до конца не сформировался. 

Таким образом, основное назначение систем электронного документооборота - это 
организация хранения электронных документов, а также работы с ними. Внедрение систем 
электронного документооборота позволяет значительно повысить эффективность и 
корпоративную культуру работы с документами в организациях, а также в государственных 
учреждениях, а также повысить качество предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
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сәйкес информатика мамандығының студенттерін параллель программалауға оқытудың 
әдістемелік жүйесі мақсатты түрде студенттерде алгоритмдік ойлау қызметінің әдісін 
қалыптастыру қажет.  

Жоғары мектептің оқыту процесінде соңғы озық технологиялардың бірі желіде 
программалауды пайдалану, соның ішінде параллель программалау элементтерін енгізу. 
Қазіргі уақытта есептеуіш техника мен программалық қамтамасыздандыру саласында екпінді 
өрлеу байқалады. Көппроцессорлы есептеуіш жүйелер ақпараттық қоғамның ғылыми және 
өндірістік қызметіне қарқынды түрде ене бастады. Параллель есептеулер мен параллель 
программалау есептеуіш математика мен программалау саласына жатады. Параллель 
программалау бір жағынан программаның құрылу әдісін ғана өзгертпейді, сонымен бірге 
адамның ойлау қызметін, параллельді ойлаудың ерекше стилін қалыптастырады. Сол себепті 
қоғамның талабына сай адам қабілеттілігін қазіргі заманғы көппроцессорлы жүйелер көмегімен 
үлкен көлемдегі ақпаратты өңдеу арқылы дамыту мектеп қабырғасынан бастап оқушыларға 
мақсатты түрде ойлау шеберлігі мен қызметін қалыптастыруды анықтайды. Осыған байланысты 
параллель есептеулер мен параллель программалаудың негізін оқыту болашақ информатика 
мұғалімінің кәсіптік дайындығының бөлігі болып табылуы керек. Бірақ қазіргі кезде осы тәріздес 
дайындық болашақ информатика мұғалімі мамандығында педагогикалық білім беру жүйесінде 
жүзеге аспаған, сондықтан осы бағытта тереңінен оқыту маңызды болып табылады [1]. 

Microsoft Parallel Extensions. Parallel Extensions to the .NET Framework (басқа атаулары 
- Parallel FX Library, PFX) – басқарушы код (managed)  негізіндегі программаларды қолдану 
үшін жасалған Microsoft фирмасының кітапханасы. Ол арнайы координацияланатын 
(coordinating)  берілгендер құрылымы қолданылатын есептерді параллельдеуге мүмкіндік 
береді. Сол арқылы PFX кітапханасы параллель есептеулердің жазылуын жеңілдетеді, қазіргі 
заманғы параллель программалау моделінің кейбір қиыншылықтарын алып тастау арқылы 
ядролар саны мен процессорлар саны өскен сайын өнімділігін арттырады. Кітапхананың 
алғашқы нұсқасы 2007ж 29 қараша шыққан болатын, келесі нұсқалары 2007ж желтоқсаны 
мен 2008ж маусымында жаңарған болатын.  

Parallel Extensions  параллелизмді ұйымдастырудың бірнеше жаңа тәсілдерін 
қамтамасыздандырады: 

• Мәліметтерді декларативті өңдеудің параллелизмі. Параллель интегралданған 
сұраныс тілі (PLINQ) арқылы іске асырылады – LINQ параллель іске асырылуы. LINQ-тан 
айырмашылығы қолжетімді ядролар мен процессорлардың жүктелуімен бірге 
масштабталуын қамтамасыз ете отыра сұраныстар параллель түрде орындалады.  

• Мәліметтерді императивті өңдеудің параллелизмі. For және foreach 
сияқты циклдарының негізгі итеративті операциялардың параллель нұсқаларын 
кітапханалық іске асырылу көмегімен жүзеге асады. Олардың орындалуы автоматты түрде 
есептеуіш жүйенің барлық қолжетімді ядролар мен процессорларға бөлінеді. 

Есеп деңгейіндегі параллелизм. Parallel Extensions кітапханасы аз салмақты есептер 
көмегімен параллель орындалатын кодты құрылымдай отыра жұмыс ағынын жоғары 
деңгейде орындалуын қамтамасыздандырады. Parallel Extensions кітапханасының 
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жобалаушысы осы есептердің орындалуын басқару мен диспетчерлендірілуін орындайды, 
сондай-ақ ерекше жағдайларды өңдеудің біркелкі механизмі. Parallel Extensions – бұл 
басқарылушы (managed)  кітапхана және өзінің жұмысына .NET Framework 3.5 орнатылуын 
талап етеді [2]. 

Parallel Extensions-ты ең жақсы қолдану тәсілі. Parallel Extensions кітапханасы 
көпядролы процессор мен көппроцессорлы машиналарды қолданудың жоғары өнімділігін 
қамтамасыздандыру мақсаты үшін өнделді. Өңделу барысында жұмысқа көп мөлшердегі 
ядроларды қолжетімділігіне қарай динамикалық түрде тарту арқылы параллель 
есептеулердің көлемі жоғары шекарасы жайлы шешімді қабылдаудың орнына кітапхана 
орындалатын есептерді автоматты түрде ауқымдайды. Көпядролы процессор мен 
көппроцессорлы машиналарға Parallel Extensions-ды қолданған кезде өнімділіктің өсімі өседі. 
Сонымен қатар Parallel Extension шығынды минималдау үшін және бірпроцессорлы 
машиналарда орындалу үшін жасалған. 

Parallel Extensions негізгі, базалық тұжырымдамасы – бұл тапсырма(Task) – басқа 
тапсырмалардан тәуелсіз орындала алатын лямбда функциясы арқылы көрсетілген кодтың 
шағын бөлігі. PLINQ де, TPL API есептерді құру үшін әдістерді көрсетеді – PLINQ 
сұранысты үлкен емес бірнеше есептерге бөледі, ал TPL API - Paralel.For, Parallel.ForEach 
және Parallel.Invoke әдістері цикл немесе кодтың реттілік блоктарын есептерге бөледі. 

Parallel Extensions есептердің орындалуын жобалайтын есептер менеджерінен тұрады. 
Есептер менеджерінің басқа атауы – жобалаушы. Жобалаушы көптеген жұмыс ағындарын 
басқарады, осы жұмыс ағындарында есептердің орындалуы жүреді. Үнсіздік бойынша 
процессорлар санына тең ағын саны құрылады. Әр ағын өз есебінің кезегімен байланысты. 
Кезектегі есеп орындалуы аяқталғаннан кейін ағын өзінің локальды кезегінен келесі есепті 
шығарып тастайды. Егер ол бос болса, онда есепті толтыру үшін локальды кезектегі келесі 
жұмыс ағынын ала алады. Есептер бір бірінен тәуелсіз орындалады. Сондықтан бөлінетін 
ресурстарды қолданғанда блокировка немесе басқа конструкциялар көмегімен 
синхронизацияны орындау қажет.  

TPL (Task Parallel Library). TPL-ды өз қосымшаңызда қолданар алдында сіздің 
жобаңыз Sytem. Threading.dll. сілтемесінен тұратынына көз жеткізіңіз. TPL мүмкіншіліктері 
бұл кітапхана аттарының екі кеңістігіне негізделген: System.Threading и 
System.Threading.Tasks. Онда үш қарапайым типі анықталған: 

• System.Threading.Parallel 
• System.Threading.Tasks.Task 
• System.Threading.Tasks.Future<T> 

System.Threading.Parallel. System.Threading.Parallel класы .Net. қосымшаларда циклдар 
мен код блоктарының реттілігін параллельдеуге мүмкіндік береді. Бұл функционалдылық 
статикалық әдістердің жиыны ретінде іске асырылды, нақтырақ айтқанда For, ForEach және 
Invoke әдістері [11].  

Parallel.For и Parallel.ForEach. Parallel.For және Parallel.ForEach конструкциялары for 
және foreach циклдарының параллель аналогы болып табылады. Олардың қолданылуы цикл 
итерациясының тәуелсіз орындалу жағдайында, яғни егер ешбір итерацияда алдыңғы 
итерациялардағы жұмыс нәтижесі қолданылмаса ғана дұрыс болады. Онда бұл итерациялар 
параллель орындала алады. 

Parallel.Invoke. Invoke статикалық әдісі параллель жүзеге асыруда блок 
операторларының орындалуын параллельдеуге мүмкіндік береді. Көп жағдайда қосымшалар 
ішінде олардың орындалу реті маңызды емес операторлар реттілігі бар. Бұл жағдайда бірінен 
соң бірі орындалу орнына олардың параллель орындалу мүмкіндігі бар, бұл өнімділікті 
арттырады. 

Parallel.For конструкциясы. Кей жағдайларда қолданылатын программалардың 
циклдарындағы итерациялар тәуелсіз болып табылады, яғни ешбір итерацияда алдыңғы 
итерацияның жұмысы қолданылмайды. System.Threading.Parallel класы арқылы мұндай 
циклдар қолжетімді ядролар (процессорлар) көлемі жеткілікті болған жағдайда әр итерация 
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параллель орындала алатын циклға айналуы мүмкін. Циклдардың параллель орындалуы 
тәуелсіз итерациялардың дұрыс емес нәтижеге әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда цикл 
құрылымын қайта қарастыру қажет немесе синхронизация примитивтерін және мәліметтер 
құрылымын қолдану қажет.  

PFX-те For әдісінің параллель орындалатын бірнеше нұсқалары бар. Ең жиі 
қолданылатыны For(Int32, Int32, Action<Int32>) болып табылады. Мұнда бірінші параметр 
бастапқы индексті береді, екінші параметр – соңғы индекс, соңғы параметр – әр итерацияда 
орындалатын іс–әрекетті анықтайтын делегат [12].  

Үрдістердің орындалуын жобалау. Үрдістердің орындалуын жобалау көппроцессорлы 
есептеуіш жүйеге жататын теоретикалық және практикалық ұғымдардың бірі болып 
табылады. Үрдістерді немесе есептердің орындалуының негізі жобалау көптеген есептің 
және жүйедегі көптеген есептеуіш элемменттердің(ядро, процессор) жұмыс динамикасын 
ескергендегі құрылуы болып табылады. Осы немесе басқа есептің орындалу жобасының 
алгоритмін іске асыратын программаны жобалаушы(scheduler) деп атайды.  
Жобалаушы әдетте процессорлардың максимум жүктелуін, жүйенің жоғары өтімділік 
қабілеттілігін қамтамасыз етеді – аз уақытта орындалған есептер көлемін, орындалу 
кезегіндегі есептің минималды уақыт табуын, есептер арасындағы процессорлы уақытқа 
бөлудің әділеттілігі. 
Бірпроцессорлы есептеуіш жүйе ішінде әдетте келесі классикалық жобалау тәртібі 
қолданылады: 

• FIFO – есептердің кезегі (First In, First Out) 
• LIFO – есептердің кезегі (стек) (Last In, First Out) 

LIFO және FIFO нұсқалары процессорге монопольды рұқсаты бар операциялық жүйе 
астында бірпроцессорлы жүйедегі үрдістердің орындалуының статикалық жобалауын 
иллюстрациялайды. FIFO кезек негізіндегі айналма қызмет ету [3].  

Бұл нұсқа үрдісті ығыстыруы бар бірпроцессорлы жүйедегі жобалаушының жұмыс 
істеу үрдісін иллюстрациялайды, көп жағдайда белгілі басым үрдістерге байланысты 
үрдістердің сұрыпталуы қолданылады. Үрдіс басымдылығын есептеу немесе тағайындау 
принциптері жобалаушы типімен анықталады.  

Болашақ информатика мұғалімдерді желіде программалау бойынша даярлау 
мәселесінің көкейкестілігі ғылыми-техникалық жетістіктердің қоғам өміріне жан-жақты 
ендірілуімен, жастарға желіде программалауды жетік меңгеруге байланысты ғылыми 
тұрғыда бірыңғай жүйе жасау қажеттілігімен және негізделген оның педагогикалық 
жасаумен айқындалады.  

Болашақ информатика мұғалімдерінің желіде программалауды кәсіби іс-әрекеттерде 
пайдалану даярлығын қалыптастырудың тиімділігі педагогикалық шарттардың жиынтығы 
арқылы анықталады: болашақ мұғалімдердің тұлғалық субъективтік көзқарасын кәсіби іс-
әрекеттерде оның желіде программалауды пайдалануға даярлығын қалыптастыру үрдісінде 
өзектендіру; болашақ мұғалімдердің кәсіби іс-әрекеттерде желіде программалауды 
пайдалануға даярлығын қалыптастыру үрдісіндегі басқаруды және өзін-өзі басқаруды 
жыддамдату; кәсіби іс-әрекеттерде ақпараттық-компьютерлік технологияны пайдалану 
теориясы мен практикасындағы оқу материалын құрылымдауды модульдік технологиялау. 
 

Қолданылған әдебиет 
1. Е.Е. Дүйсембиев, Параллель есептеулер. Жоғары өнімді технологиялар /. Алматы, 

2011. - 271 б. 
2. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М.: Изд-во 

«Флинта», Московский психолого-социальный институт, 2008. - 200 с 
3. Owens, John D, Houston, Mike, Luebke, David, Green, Simon, Stone, John E, Phillips, 

James C, “GPU Computing”, Proceedings of the IEEE, vol.96, No.5, pp.879-899, May 
2008. 

 



 

658 

 

ӘӨЖ 004.5:37 
КИБЕРҚЫЛМЫС КЛАССИФИКАЦИЯСЫНЫҢ ҚАТЕРЛЕРІ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫС РЕТІНДЕ 
 

Каирбаева Назгуль  
aijuka-.94@mail.ru 

Л.Н. Гумилев атындагы ЕҰУ заң факультетінің 1 курс студенті,  
Астана, Қазақстан. 

Ғылыми жетекшісі – Садвакасова А.К. 
 
Көп ақпараттық  технологиялар сияқты Интернет ғаламдық желісі өз эволюциясын 

қалыптастырып, үлкен қауіптерге мүмкіндіктер туғызады. Желі ішіндегі  шабуылдар, төлем 
карточкаларына қатысты алаяқтық, банктік шоттардан қаражат ұрлау, корпоративтік 
тыңшылық  – Интернет желісінде жүрген қылмыстардың тек біршамасы ғана. Мұндай 
құқықбұзушылық әрекеттер әлем елдеріне ғана емес, сонымен қатар өз мемлекетімізге де  
ұлттық қауіпсіздіктің жасаушысы – ақпараттық қауіпсіздікке қатер төнгізетін маңызды 
қауіп-қатерлерді құрайды. 

Компьютерлік технологиялар сферасындағы қылмыс (киберқылмыс) – қазіргі заманғы 
компьютерлік технологияларды енгізу және дамыту деңгейіне, оларды жалпы қолдану және 
оларға рұқсат беруге тікелей тәуелді деңгей болып табылатын халықаралық маңызды 
құбылыс.Киберқылмыскердің негізгі мақсаты түрлі процесстерді басқаратын компьютерлік 
жүйе және онда таралатын ақпарат болып табылады. Киберқылмескерлер арсеналы – 
ақпараттық қару, желіге ену, бағдарламалық қамтамасыз етуді бұзу және модификациялау, 
ақпаратты рұқсатсыз алу және компьютерлік жүйенің жұмысын уақытша тоқтатуға 
қолданылатын барлық құралдар.  Басқа да халықаралық маңыздағы қылмыстар секілді, 
киберқылмыспен күресу құралдарының маңызды бөлігі әрбір мемлекеттің өз құзыретіне 
кіретіндіктен, халықаралық құқық нормаларымен келістіру арқылы компьютерлік 
қылмыстармен күресуге бағытталған ұлттық заңнаманы параллельді  дамыту керек.Мұндай 
жағдайда Қазақстан Республикасы демократиялық тәуелсіз мемлекет ретінде компьютерлік 
қылмысқа қарсы тұру мәселелерінен, сонымен қатар оның трансұлттық (трансшекаралық) 
формалары бөлігінде, шетте қалмауы тиіс. 

Киберқылмыстармен айналысатын зерттеушілер тобы бұл қылмыстың түрлі 
классификацияларын ұсынады.  

Мысалы, Еуропа Одағының Конвенциясы киберқылмыстарды төрт топқа (кейін 
қосымша бесінші топ қосылды) бөліп, бірінші тобына компьютерлік жүйелердің 
тұтастығына, қолжетімділігіне қарсы жасалған «компьютерлік қылмыстар»: 

• Заңсыз қол жеткізу (компьютерлік жүйеге) -  2 бап; 
• Заңсыз қолға түсіру (қоғамнан тыс компьютерлік ақпаратты компьютерлік 

жүйеге көшіру) – 3 бап; 
• Ақпаратқа қол сұғу (заңсыз зиян тигізу, өшіру, ақпаратты өзгерту) – 4 бап; 
• Жүйеге қол сұғу (компьютерлік жүйе функцияларына тежегіш – өзгерту, 

көшіру, басқа дереккөзге жіберу, зиян тигізу) – 5 бап.[1] 
Екінші топты компьютерлік жолдарды қолданумен  байланыстырады (компьютерлік 

технологиялардағы өзгерту, өшіру, блокировка жасау сияқты экономикалық пайда түсіруді 
көздейтін алаяқтықтар).  Үшінші топқа компьютерлік ресурстарды қолдану арқылы балалар 
порнографиясын тарату  қылмыстары жатқызылса, төртінші топқа авторлық құқық пен 
сабақтас құқыққа қарсы қылмыстар енеді. 2002 ж. Конвенцияға діни, ұлттық, этникалық 
белгісі байланысты жасалатын  дискриминациялық киберқылмыстар сияқты қосымша 
протокол қосылды. 

Еуропа Одағының Конвенциясынан басқа, зерттеу жұмыстары арасында 
киберқылмыстардың екі үлкен ресми және бейресми топтары бар.  

Классификациялардың бірі 1991 ж. Интерполдың Бас Секретариатының 
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кодификаторымен құрастырылды және 100 астам елдің ОҰБ (Орталық Ұлттық Бюро) 
ақпараттық жүйесіне еніп, қолжетімді. Бұл классификацияға кибертерроризм, 
кибераңдушылық, бала порнографиясы сияқты қылмыстар еніп, көпқатерлер 
қарастырылмаған. Бұл классификаторға Q әрпінен басталатын идентефикаторы бар кодтар 
жүйесі кіреді.  

Классификатор топтарына тоқталсақ: 
• QA – Санкцияланбаған қол сұғушылық; 
• QD – компьютерлік мәліметтерді өзгерту;  
• QUL – логикалық бомба; 
• QDT – троянский конь; 
• QDV – компьютерлік вирус; 
• QF – компьютерлік алаяқтық; 
• QFF – компьютелік подделка; 
• QR – заңсыз көшірме жасау; 
• QRG – компьютерлік ойындар; 
• QRS – басқа да программалық жсақтамалар; 
• QS – компьютерлік саботаж; 
• QZE – коммерциялық құпиясы бар ақпаратты ұрлау; 
• QZS – конфиденциалды ақпаратты басқа ресурстарға жіберу; 
• QZZ – басқа компьютерлік қылмыстар.[1] 
Американдық зерттеуші Д.Л. Шиндлер ұсынуымен «киберге» қатысты ауқымдырақ 

классификация ұсынылған. Негізінен шетел зерттеушілері тек «computer crimes», «computer 
related crimes», «computer facilitated crimes» классификацияларымен шектеледі. 

Соның негізінде келесі классификация ұсынылады: 
1. Адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін зорлық белгісі бар, потенциалды 

қауіпті киберқылмыстар; 
2. Компьютерлік жүйелерге қол жеткізу арқылы конфиденциалды ақпаратқа қатысты 

киберқылмыстар; 
3. Деструктивті киберқылмыстар; 
4. Меншік құқығына, авторлық  құқыққа, ақпаратқа қатысты меншік құқығына 

байланысты киберқылмыстар; 
5. Қоғамдық қауіпсіздікке зиян тигізетін киберқылмыстар.[2] 

1) Адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін зорлық белгісі бар, 
потенциалды қауіпті киберқылмыстар келесі категорияларды қатарына қосады:  

• Физикалық жаза, жәбірлеумен қоқан-лоқы жасау – электронды почта арқылы адам 
психикасына әсер ететін қоқан-лоқылық белгісі бар хабарламалар жіберу. Мақсаты – 
жәбірленушіге өз өмірі үшін, жақын адамдардың өмірі үшін үрей туғызу; 

• Кибераңдушылық – қоқан-лоқылық белгісі бар, қауіпті жағдайдың төніп жатқаның 
ескертетін  электронды аңдушылық; 

2) Компьютерлік жүйелерге қол жеткізу арқылы конфиденциалды ақпаратқа 
қатысты киберқылмыстардың  ақпаратқа зардап тигізбей әрі алдағы уақытта 
қолданылмайтын сипаты бар. Мысалы, жас хакер компьютерлік жүйенің шекарасын бұзу 
арқылы өзіне әрі өз жастағыларға икемін дәлелдеп көрсетеді. 

3) Деструктивті киберқылмыстар ақпарат пен мәліметтерге зақым келтіруді ғана 
қарастырады. Түрлері: 

• Желіні бұзып, ақпарат немесе программаны өшіру; 
• Web-серверді бұзып,  Web-парақшаларды жою; 
• Компьютер немесе желі ішіне вирустарды, құрттарды, қауіпті программаларды 

енгізу. 
Бұл кез келген түрі қолданушыны бұл желіні қолдану мүмкіндігін шектейді. Бұл 

қылмыстар хакерлердің «қызық» көріп, жасауы да мүмкін немесе бір топ қылмыскерлердің 
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компьютерлік саботажы жасауы мүмкін. Бұл «хактивизм» құбылысы мен түрлі вирустар 
Интернетке жолы бар барлық компьютер қожайындары үшін үлкен проблемаға айналған.  

4) Меншік құқығына, авторлық  құқыққа, ақпаратқа қатысты меншік құқығына 
байланысты киберқылмыстар екі  үлкен топ кибер ұрлық пен кибер алаяқтық боп 
бөлінеді.Д.Л. Шиндлер кибер ұрлықты келесі түрлерге бөледі: 

• Иемденіп алу және шығындау. Мысалы, қызметкердің компьютерлік жүйеде төлеу 
тізімдемесіне заңды қолжетімділігі болып, ол өз шотына қосымша қаражатты түсіру үшін 
мәліметтерлі өзгертеді немесе компьютер көмегімен банктагы шоттан фонд қаражатын өз 
шотына аударады. 

• Заңсыз ассигнациялау. Қылмыскердің жүйеге кіру мүмкіндігі болып, ол 
құжаттарды өзгерте отырып, өзіне тиісті емес мүлікті иеленіп алады. 

• Бірлескен шпионаж. Қылмыскерлер компьютер мен желі арқылы коммерциялық 
құпияны ұрлаумен айналысады. Сонымен қоса қаражаттық ақпарат, конфиденциалды 
клиенттер тізімі, бизнестегі маркетингтік стратегиялар ұрланады. 

• Плагиат – басқа авторлық материалдарды өз атынан шығару. 
• Пираттық қарақшылық  - авторлық құқыпен қорғалған программалық 

жасақтамаларды, музыка, кино, кітап сияқты өнер туындыларын авторға шығын келтіру 
арқылы заңсыз көшіру.[3] 

Кибералаяқтықты Еуропа Одағының Конвенциясы киберкеңістіктегі басқа тұлғаны 
мүлкінен компьютерлік жүйедегі ақпаратты өшіру, өзгерту, блокадалау арқылы айырып, бұл 
өзі әрі үшінші тұлғалар үшін экономикалық пайда табу ниетімен жасалады.  Қылмыскерлер 
желідегі қаржылық пирамида, тегін қоңырау шалулар сияқты ескі нұсқадағы 
алдаушылықтарын әлі де қоланады. Интернет тек бұл қылмескерлердің шеңберің кеңейтіп, 
оларды қолға түсіру мүмкіндігін азайтады. Киберкеңістіктегі алаяқтықтың таралған түрі, 
мысалы, АҚШ-та құнды қағаздар «алаяқтығы». АҚШ-тың құнды қағаз бен биржа  
Комиссияның (SEC)деректері бойынша, 1999 ж. құнды қағаздармен жасалған шарттардың 16 
% -ы Интернет арқылы жасалған, соның негізінде 110 алаяқтық сипатындағы кибер 
әрекеттер тіркелді.[4] 

5) Қоғамдық қауіпсіздікке зиян тигізетін киберқылмыстар қатарына 
кибертерроризм мен киберкеңістікті террористік мақсатта пайдалану түрлері жатады. 

 Статистикабойынша: 
• Хакерлермен шабуылданатын компьютерлердің  86% – үйдегі; 
• 2006 ж.фишингтік хаттамалардың саны  (желілік қиянаткерлікпен байланысты) 

81% құрады; 
• зияндывирустардыңзарарсыздандырутүрлерінің  18% - жаңа; 
• 4,2 млн. сайттар – порнографиялық; 
• блоггерлердің 55% өздерінің Интернет-

күнделіктеріншынөмірдегікелеңсізоқиғаларданқауіптеніпжалғанатпен жазады.[3] 
Жеке компьютерлерге зақым келтіретін 217 мың бағдарлама құрылғаннан кейін 

ұйымдастырылған қылмыс әлемі киберкеңістіктегі операциялардан едәуір қаражат 
табатынын ұғып, енді пайдаланушылардың жеке мәліметтерін ұрлауға тырысуға 
жұмылдырылды делінеді «МакАфи» сарапшыларымен дайындалған «2007 жылғы 
қауіпсіздіктің он негізгі қаупі» баяндамасында.   

Компьютерлік қылмысқа қарсы тұру мәселесі – бұл кешендік мәселе. Бүгін заңдар 
технологиялар дамуының қазіргі заманғы деңгейіне сәйкес талаптарға сай болуы қажет. Осы 
мақсатпен телекоммуникациялық желілерде ақпаратты таратуды реттейтін заңнаманы 
жетілдіру бойынша мақсатты бағытталған жұмыс өткізілуі тиіс. Құқыққорғаушы 
органдардың, арнайы  қызметтердің, соттық жүйенің күштерінің өзара әрекеттесуін және 
шоғырландыруды, оларды қажетті материалды-техникалық базамен қамтамасыз ету алдыңғы 
қатарлы бағыттардың бірі болып табылады. 
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Аннотация 
Обсуждается концепция междисциплинарного подхода к системе организации науки 

и образования. В качестве примера рассмотрена программа обучения конвергентным нано-, 
био-, информационным и когнитивным технологиям. 

 
В Послании Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-

2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» особое внимание уделяет повышению 
качества образования. Особое значение имеет призыв Главы государства к модернизации 
системы образования и выводу его на международный уровень развития. По словам 
Президента, важно восстановить логическую взаимосвязь всех видов «возрастного» 
образования как целостного лифта: дошкольного, начального, среднего, профессионального, 
высшего и пост-вузовского. Система образования должна оставаться общенациональной. 

Все эти изменения возможно только при наличии детально проработанной стратегии, 
учитывающей как реальную ситуацию, сложившуюся в сфере образования, нарастающие 
тенденции и действующие отношения, так и возможные пути будущего развития общества и 
государства. Такая стратегия должна стать основой для разработки гибкой тактической 
программы действий, постоянно адаптируемой к быстро изменяющимся реальным условиям. 
В качестве такой гибкой тактической программы действий может выступить конвергентная 
технология, суть которой излагается ниже. 

Известно, что до сих пор с помощью новой технологии всегда создавался новый 
материал, каждая вновь появившаяся технология приводила к появлению ещё одной 
специальности. Теперь же впервые появились технологии-интеграторы. Информатика 
изменяет информационное пространство, а нанотехнологии изменяют материалы. На место 
деления и селекции приходит интеграция. 

Нужны принципиальные изменения в системе организации и финансирования науки. 
Сегодняшняя система и в нашей стране, и во всем мире не приспособлена к проведению 
междисциплинарных исследований. Очевидно, изменения нужны и в системе образования. 
При этом надо понимать, что система образования — самая консервативная сфера. 
Консервативнее, чем наука. 

В науке, точнее, в её организации, многое можно изменить административно, потому 
что изменения коснутся ограниченного числа людей (хотя и это крайне сложныепроцессы). 
А в образовании задействовано почти все общество — даже если вы не учитесьсами, то вы 
участвуете в образовании своих детей и внуков. Образование — на порядокболее сложная, 

mailto:serikbolsyn_91@mail.ru


 

662 

 

громоздкая и всеобъемлющая система, чем наука. Сегодня её надо менять.Если этого не 
сделать, мы быстро окажемся на задворках цивилизации. 

Мы должны перейти к принципам междисциплинарности, конвергенции наук.Мы же 
предлагаем организовать подготовку междисциплинарно образованных специалистов, элиты 
научного сообщества.  

Специфика «конвергентных технологий», прежде всего, в том, что подготовка требует 
широкой эрудиции, высокой концентрации интеллекта. Людей, которые могут и должны 
заниматься конвергенцией, раньше никто специально не готовил. Но они появлялись, 
например, таким «конвергентным» учёным, первым нанотехнологом был Игорь Курчатов. В 
коллективах учёных, которые они возглавляли, каждый специалист отвечал за свою часть, но 
результаты были получены только благодаря конвергенции. 

Но ведь и Курчатов это единичный случаи, и вряд ли стоит утверждать, что в их 
становлении ключевую роль сыграло именно полученное образование... Никто специально 
их этому не учил, а результат был достигнут быстро и эффективно, потому что это были 
выдающиеся люди, личности. Сегодня, с учётом изменения парадигмы развития науки, 
нужна армия таких людей — тысяча или десять тысяч. А это значит, что их надо специально 
готовить, выбирать наиболее одарённых. Для этого доля узкоспециализированного 
образования должна сокращаться, а доля интегрированного, конвергентного образования — 
увеличиваться. 

Действующие образовательные стандарты это формальности, их можно преодолевать, 
если нас интересует конечный результат. Пусть выпускник получит диплом физика или 
химика, но образование у него будет принципиально другим. Неважно, кем назывался 
Курчатов. Главное то, что он знал и умел, далеко выходило за курс университетской физики. 
Конечно, все эти скрижали — стандарты по направлениям, специальности — дело нужное, 
но в то же время они как рельсы. Захотите свернуть в сторону, а не можете. Более того, люди 
сопротивляются новшествам, ведь любой человек по определению против перемен, потому 
что они приводят к изменению уклада жизни, перераспределению всего, в том числе 
ресурсов. Но если мы договариваемся о том, что нужна новая специальность — 
интегральная, изменения можно провести. Нужен прорыв — но путём эволюционных 
изменений. Бережно сохраняя науку и образование, нужно вычленять их небольшую часть, 
ориентированную на будущее, готовить людей, которые будут видеть цель, направлять и 
координировать деятельность узких специалистов, заставлять их двигаться в нужном 
направлении. 

Школа — это главное место, где изначально заложен междисциплинарный подход и 
конвергенция. Ребёнок, приходящий в школу, — это tabula rasa, он ментально не имеет 
специализации и воспринимает мир целиком. В начальной школе нет физики и химии, но 
есть предмет «окружающий мир», то есть природоведение — та же натурфилософия.  

С первого класса нужно показывать, что окружающий мир, природа едины, а потом 
объяснять, зачем мы его искусственно делим на части, не утрачивая при этом представления 
о его неделимости. Например, мы изучаем птицу как единое целое, но её скелет изучает 
зоология, зрение — физика, полет — механика и т.д. Создавая новые школьные стандарты, 
нужно зафиксировать и усилить исходно существующую в общем образовании 
конвергентность. 

Один учитель в начальных классах ведёт все предметы. Нужно проводить работу с 
учителями — курсы повышения квалификации, чтобы они осознавали важность 
конвергентного подхода и свою роль, исходя из задач, которые стоят перед современным 
образованием и наукой.  

А в средней и старшей школе, конечно, не обойтись без того, чтобы каждый учитель 
вёл свой предмет. Школа продолжает работать в прежней парадигме, не понимая, что 
изменился мир, что ушла в небытие прежняя логика формирования школьной программы. 
Старая академическая модель советской школы не позволяет ребёнку удержаться в 
сегодняшнем информационном шквале. 
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Конечный результат конвергенции в образовании и науке. До сегодняшнего дня мы 
изучали природу и человека, а затем с помощью нехитрых технических систем 
моделировали возможности человека и природы. Например, аудио и видео — это аналог 
наших органов чувств с той разницей, что в элементарной ячейке сложнейшего белка, из 
которого состоит глаз, содержатся сотни тысяч атомов, а в элементарной ячейке кристалла, 
из которого сделан любой оптический прибор, — лишь 8 атомов. 

Благодаря успехам фундаментальных наук сегодня мы можем, соединяя технологии 
микроэлектроники с нашими знаниями о живой природе, создавать принципиально новые 
гибридные материалы и системы, то есть перейти от технического моделирования природы и 
человека к воспроизведению природоподобных систем. Если говорить упрощённо, 
возможности человеческого глаза сегодня используются в телескопе, микроскопе, 
фотоаппарате, телевизоре, инфракрасных датчиках и т.д., но там приёмная часть детектора 
— материал с несколькими атомами в элементарной ячейке. Если его заменить гибридным 
материалом с биоорганической детектирующей частью, которая взята из природы, соединить 
технологии микроэлектроники с биоорганическим материалом, а затем, используя данные 
когнитивных наук, одушевить созданное, мы получим природоподобную 
биоробототехническую систему. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетевой путь конвергенции науки, 
технологии и общества представляет собой стратегию радикально нового этапа научно-
технологического и социального развития общества. По своим возможным последствиям 
сетевой путь конвергенции является важнейшей стратегией регулирования развития 
общества и эволюционно-определяющим фактором развития общества. 

Конвергенция предполагает слияние и взаимопроникновение не только наук и 
технологий, но и человека. Такая постановка проблемы выделяет два центра, два аттрактора 
нашего исследования. Первый научно- технологический центр фокусирует внимание на 
конвергенции, синергетическом объединении наук и технологий на базе 
нанотехнологического масштаба и информационно-коммуникативных технологий. 
Синергетический и сетевой путь такой конвергенции предвещает целый сонм 
технологических инноваций, глобально трансформирующих механизм развития всей 
человеческой цивилизации.  

Второй центр концентрирует внимание на последствиях этого развития, которые 
становятся началом не только революционных технологических преобразований, но и 
революционных преобразований самого человека в так называемого трансчеловека – 
«человека после». 
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Қазақстан, Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 
 Информатика кафедрасының оқытушысы 

 
Бірнеше үрдістерді бірден орындау мүмкіндігі бар көп ядролы машиналардың 

дәуірінде .Net ағымымен стандартты құрал жұмыстарын жасау жеткіліксіз.  Сондықтан .Net 
4.0 платформасының жаңалығы негізгі қызметі System.Threading.Tasks атаулар кеңістігінде 
орналасқан параллельді есептеу TPL(Task Parallel Library)кітапханасы болып табылады. 
Аталған кітапхана тапсырмаларды параллельдеуге және егерде компьютер бірнеше ядродан 
тұратын болса, бірнеше процессорда бірден орындауға мүмкіндік береді.  

Параллель есептеулер- бір уақытта жұмыс істейтін өзара әрекеттесуші есептеу 
үрдістерінің жиынытығы ретінде бағдарламалар өңделетін компьютерлік есептеулердің 
ұйымдастырылу тәсілдері[1].  

Параллель есептеулердің тарихы тізбекті есептеу концепциясы туындағаннан бастау 
алды. Алғашқы параллель есептеудің тұтас моделі ретінде Дж.Фон Нейманның торлы 
автоматтар концепциясын жатқызуға болады.  Параллель есептеулердің алғашқы теориялық 
зерттеулерін Карп және Миллер өз жұмыстарында қарастырды. Параллель есептеулерді 
зерттеу барысында көптеген тізбекті есептеулерге тән емес қасиеттер мен мәселелерді 
анықтады. Сонымен қатар, параллель алгоритмдеудің алғашқы қадамдары анықталды: 
ауқымды және «болжамсыз», ағынды(data-flow) және есептеуді жүзеге асырудың операторлы 
сызбалары. Заманауи зерттеулер мен жұмыстар көбінесе көп ядролы процессорлар мен көп 
процессорлы жүйелерді(Intel, AMD, IBM) өңдеуге шоғырланған. Параллель есептеу 
жүйелерін қолдану есептеу техникасының стратегиялық бағыттағы дамуы болып табылады. 
Параллельді есептеулердің дамуы тек қана бір уақытта бірнеше амалдарды орындаумен ғана 
шектелмейді, сонымен қатар көп ядролы машиналардың дамуымен байланысты[2].  

Microsoft Visual Studio бағдарламасының негізінде параллель есептеудің қарапайым 
мысалын қарастырайық. Төменде берілген 
мысалда екі есеп құрылады да қайсысы 
орындалатынын көрсетеді:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ClassProgram 
            { 
StaticvoidMyTask () 
        { 
Console.WriteLine ("My Task () № {0} іске қосылды", 
Task.CurrentId); 
for (int count = 0; count < 10; count++) 
            { 
Thread.Sleep(500); 
Console.WriteLine ("MyTask әдiсiнде № {0} санау {1} тең ", 
Task.CurrentId, count);}} 
Staticvoid Main (string [] args) 
        {   Console.WriteLine ("Негiзгiағын (поток) iске қосылды"); 
Task task1 = newTask(MyTask); 
Task task2 = newTask(MyTask); 
// Есепті іске косу 
task1.Start ();task2.Start (); 
for (inti = 0; i< 60; i++) 
{Console. Write ("."); 
Thread. Sleep (100);            } 
Console.WriteLine ("Негізгіағын(поток) аяқталды"); 
Console.ReadLine();} [3] 
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Есептің аяқталуын күтуді ұйымдастыру үшін Task класындағы арнайы ұсынылатын 
тәсілдерді де қолдануға болады. Бұл класстағы ең қарапайым әдіс Wait() болып табылады. 
Аталған әдісті қолдану кезінде екі ерекше жағдай туындауы мүмкін. Біріншісі 
ObjectDisposedException ерекше жағдайы болып табылады. Бұл жағдай Dispose() әдісімен 
тікелей босатылған жағдайда орындалады. Ал, екінші AggregateException ерекше жағдайы 
есеп өздігінен тоқтаған кезде орындалады. Wait() әдісін әрбір жағдайға байланысты шақыру 
барысында командаларды біріктіре отырып, WaitAll() әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс 
есептердің тобын кұтуді ұйымдастырады.  Аяқталуын күтуді талап ететін есептер tasks 
массиві түріндегі параметрлердің көмегімен тасымалданады. Бұл жағдайда әртүрлі ерекше 
жағдайлар туындауы мүмкін:  

 /* task1.Wait(); 
 task2.Wait();*/ 
  
 Task.WaitAll(task1, task2); 
Кейбір жағдайда топтастырылған тапсырмалардың кез келгенін тоқтатылуын күту 

қажет болады. Сондай жағдайда WaitAny() әдісі қызмет атқарады. Бұл әдісті сипаттаудың 
қарапайым формасын келтірейік:  

public static int WaitAny(params Task[] tasks) 
Task.WaitAny(task1, task2); 
Параллельді есептеулер барысында қолданылатын әдістер: 

- Dispose әдісі. Бұл әдіс Task класында жүзеге асырылады. Бағдарлама 
аяқталу барысында автоматты түрде босатылады. Сипатталуы:  
public void Dispose() 

- TaskFactory класы. Кез келген есептерді қарастыру барысында бірден 
есептеуге көшетіндей тиімді әдістер қолдануға болады. Бұл үрдісті жүзеге асыру үшін 
StartNew() әдісі қолданылады. Сипатталуы:  

 public Task StartNew(Action action) 
 мұндағы, action-орындалатын тапсырмаға ену нүктесі.  

- TPL кітапханасының ең жаңашыл және тиімді ерекшеліктерінің бірі 
тапсырманың жалғасын құра алу мүмкіндігі. Жалғастыру- бір тапсырма аяқталғаннан 
кейін, автоматты түрде келесі бір тапсыманың басталуы. Сонымен қатар, 
тапсырмалардың жалғасуын ContinueWith() әдісінің көмегімен де жүргізуге болады. 
Сипатталуы:  

 public Task ContinueWith(Action<Task>жалғасу қызметі) 
- Invoke() әдісі. Аргументтер түрінде берілген бірнеше әдістерді орындауға мүмкіндік 

береді. Қолжетімді процессорларды қолданыла отырып, кодтың орындалуын 
кеңейтеді. Сипатталуы:  

            public static void Invoke(params Action[] actions) 
- For әдісі. Циклдың әрбір қадамында циклды басқару айнымалысы бір бірлікке 

ұлғаяды.  Сипатталуы: 
 public static ParallelLoopResult 
 For(int fromInclusive, int toExclusive, Action<int> body) 

мұндағы, fromInclusive- циклды басқару айнымалысының бастапқы мәтіне сәйкес 
келеді; toExclusive- соңғы мәннен бір бірлікке жоғары мәні. For әдісінің ең негізгі ерекшелігі 
циклда кодтың орындалуын параллельдеуге мүмкіндік береді.  

Жоғарыда қарастырылған әдістерге сәйкес мысал қарастырайық: 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace ConsoleApplication1 
{     class Program 
    {       static void MyTask(Object ct) 
{  CancellationToken cancelTok = (CancellationToken)ct; 
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            cancelTok.ThrowIfCancellationRequested(); 
Console.WriteLine("MyTask() №{0} іске қосылды",Task.CurrentId); 
for (int count = 0; count < 10; count++) 
{// қолданылатын сұраныс 
if (!cancelTok.IsCancellationRequested) 
{Thread.Sleep(500); 
Console.WriteLine(" MyTask әдісінде №{0} санау {1} тең", Task.CurrentId, count);}}  
Console.WriteLine("MyTask() #{0} аяқталды",Task.CurrentId);  } 
        static void Main() 
        {  Console.WriteLine("Негізгі ағын(поток) іске қосылды"); 
            // болдырмау белгілерінің объектілері 
            CancellationTokenSource cancelTokSSrc = 
new CancellationTokenSource(); 
            // Болдырмау белгісін тасымалдай отырып, 
есепті іске қосу 
Task tsk = Task.Factory.StartNew(MyTask, 
cancelTokSSrc.Token, cancelTokSSrc.Token); 
            Thread.Sleep(2000); 
            Try   { 
                // есепті болдырмау 
                cancelTokSSrc.Cancel();  tsk.Wait();} 
            catch (AggregateException exc) 
            {   if (tsk.IsCanceled) 
Console.WriteLine("tsk  тапсырмасы тоқтатылды"); 
            }    finally            { 
                tsk.Dispose();  cancelTokSSrc.Dispose();  } 
            Console.WriteLine("Негізгі ағын(поток) аяқталды"); 
            Console.ReadLine();  }    }}[3] 

Параллель есептеулер сіздің бағдарламалық өніміңіздің жылдам жұмыс істеуіне көптеген 
мүмкіндіктер береді. Параллель есептеулерді қарастыра отырып, қазіргі таңда параллель 
есептеулерсіз төменде аталғандай интерактивті сахналардың қолданушымен өзара 
байланысын жүзеге асыру мүмкін емес:  

- Қолданушымен енгізілген арнайы форматталған мәтіндер. Ондай форматтаудың 
мысалы- бағдарлама кодында синтаксистік қателерді ерекшелеу немесе мәтінде 
орфографиялық және пунктуацияық қателеді ерекшелеу. Мұндай ерекшелеулер 
параллель ағындарда қолданылады; 

- Қолданушының күрделі сұраныстарын орындау барысында олардың аяқталуы туралы 
ескерте отырып орындау. Интернеттен файлдарды көшіру дәл аталған қағида 
бойынша жүзеге асырылады.  

- Геоақпараттық жүйелерде жүктелу мен кеңістікті мәліметтерді бейнелеу көптеген 
уақытты алады. Көбінесе көлемді қабаттарды параллельді үрдіс ерекшелейді, ал 
қолданушы жүйемен жұмыс істеу мүмкіндігіне бірден ие болады.   

Қорытындылай келе, параллель есептеулер  қазіргі таңда жоғарыда аталғандай көптеген 
мүмкіндіктерге ие және де кез келген ортада қолданылады. Ал, осы паралель есептеулерді 
жүзеге асырудың бастамасында жоғарыда аталған әдістерді қолданбай іске қосу мүмкін 
емес.   
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Проблема коммуникативных свойств современной иллюстрации в дизайн - 

образовании, на сегодняшний день исследована в научной литературе недостаточно, 
поскольку иллюстрация рассматривается больше в контексте книжной графики и  
подвергалась анализу искусствоведов с точки зрения художественной ценности (научные 
работы  ( Г.Л. Демосфенова, Ю. Герчука, и др.). В статье речь пойдёт о попытках объединить 
в создании иллюстрации, современный контекст и коммуникативные свойства, придав ей 
единую традиционно-цифровую форму, обозначить место современной иллюстрации, как 
средство визуальной коммуникации  в образовательной среде. 

Визуальные коммуникации — коммуникации (передача информации) по средством 
визуального языка (изображений, знаков, образов, инфографики, типографики..) с одной 
стороны, и визуального восприятия (органов зрения, психологии восприятия...), с другой. В 
бытовом значении, визуальная коммуникация может быть определена как — то, что я вижу. 
Однако сегодня визуальная коммуникация чрезвычайно развита и усложнена и на уровне 
языка и на уровне восприятия за счет активного развития  визуального искусства и 
электронных и цифровых технологий.  

Визуальные коммуникации — одна из базовых составляющих современных масс-
медиа, создающих визуальный интерфейс передачи и потребления информации, а также 
трансформируя и переводя, в свою очередь, любую информацию в визуальный язык [ 1]. 

Существует проблема при создании современной иллюстрации, исходящей из самого 
определения, функций иллюстрирования.   

В данной статье представлены результаты теоретического исследования.  
Объектом исследования является иллюстрирование, которое рассматривается как 

средство визуальной коммуникации, с использованием компьютерных технологий.  
Предметом исследования являются методологические проблемы, связанные с 

понятием, определением, функциями, выполнением и ролью современной иллюстрации. 
Особенности существования иллюстрации, как средства визуальной коммуникации в рамках 
художественного образования, роль современной иллюстрации в изобразительном 
искусстве. 

Целью работы является выявление особенностей и структуры современной 
иллюстрации, как средства визуальной коммуникации, обусловленных использованием 
цифровых компьютерных технологий в процессе художественного творчества. 

Достижение поставленной цели вызывает необходимость определить содержание 
понятия «иллюстрация, выявить взаимосвязь иллюстрации и визуальной коммуникации; 
раскрыть роль иллюстрирования в системе художественного образования; проанализировать 
потенциал применения компьютерных технологий при создании современной иллюстрации 
и визуальных коммуникаций. 

Иллюстрация (Illustratio) – наглядное, графическое изображение, поясняющее текст. 
Иллюстрация может применяться во многих областях и сферах, это и книга,  и реклама, и 
журнал, и веб-дизайн, и многое другое. Понятие – иллюстрация охватывает очень большой 
объем информации - это может быть и рисунок, и фотография, и персонажи 3d и даже 
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график, это графическое отображение слова. Иллюстрация помогает пояснить смысл текста, 
сделать его многограннее и объемнее. В дело вступают образы, и человек получает более 
полную информацию об объекте[3]. Опираясь на данное определение проследим 
взаимосвязь иллюстрирования и визуальных коммуникаций. Визуальная коммуникация 
задействует визуальный канал восприятия. Визуальные коммуникационные виды занимают 
фундаментальную позицию в общей системе коммуникаций, не уступая в значимости 
вербальным и тактильным коммуникационным видам. Существует семь слоев глубины 
восприятия: собственно восприятие (визуализация), внутреннее ощущение (образы 
воображения), эмоции, интеллект, самоидентификация (точка касания между эмоциями и 
интеллектом), духовная ревербация (ностальгия, воспоминания) и духовная близость 
(единство морального и художественного образов) [4].  

Художник, создавая иллюстрацию, является соавтором писателя, визуализирует 
образ, созданный писателем. Таким образом, иллюстрация должна запомнится зрителю и 
вызвать в его душе отклик, она должна взаимодействовать с ним на разных уровнях. 
Создавая иллюстрацию, как средство визуальной коммуникации художник, дизайнер  
разрабатывает свой собственный визуальный «голос», используя ряд художественных 
экспериментов, демонстрируя процессы своего интеллектуального взаимодействия с 
окружающей средой. Иллюстрация устанавливает коммуникативную связь с читателем, 
зрителем, потребителем. Иллюстрация является ярчайшим примером визуальной 
коммуникации. В работе иллюстратора важна не только его подготовка как специалиста 
отдельной сферы, но и многопрофильность, умение правильно использовать визуально-
коммуникативный ресурс создаваемого изображения. Современная иллюстрация – это 
послание, наделенное смыслом и  имеющее определенную цель. Следовательно,  главный 
аспект современной иллюстрация в системе визуальных коммуникаций – это идея 
организация диалога иллюстратора (художника, дизайнера- графика) и зрителя (читателя, 
потребителя) при помощи принципов визуальной коммуникации [5]. 

Рассматривая создание иллюстрации в современном контексте, мы должны учитывать 
технические особенности нашего времени. Цифровые компьютерные технологии 
присутствуют сегодня практически во всех сферах деятельности человека. Иллюстрирование 
не стало исключением. Художники, дизайнеры применяют средства и возможности 
компьютерной графики в создании своих творческих и коммерческих работ. Компьютерная 
графика – удивительный симбиоз науки, творчества и технических достижений [6]. В 
разработке современных иллюстраций используется цифровая живопись, которая трактуется 
как создание электронных изображений, осуществляемое за счёт использования человеком 
компьютерных имитаций традиционных инструментов художника [7]. 

Проблема синтеза компьютерных технологий и традиционного искусства в 
образовательном процесс раскрыта недостаточно.  

Новые возможности современных компьютерных технологий позволяют объединить 
в изобразительном искусстве традиционные приемы и цифровые средства. Это и есть 
комплексная работа художника, где он создает новую современную единицу в 
изобразительном искусстве - подобное действие нуждается в  методической разработке, где 
будет выявлен синтез традиций и компьютерной графики , цифровой живописи.  

Исходя из технических возможностей компьютерной графики художественное 
мастерство и владение графическими техниками переносятся из реальной среды в цифровую, 
виртуальную. Режим работы иллюстратора и писателя в  соавторстве стал мобильнее. 
Цифровые компьютерные технологии позволили изобразительному искусству выйти на 
качественно новый уровень, коренным образом трансформировали его структуру, наделили 
его произведения новыми свойствами, определили принципиально новый характер 
взаимодействия художественного произведения и зрителя. Создание современной 
иллюстрации немыслимо без компьютерных технологий. Теперь искусство доступно всем и 
каждому у кого есть выход в интернет ресурс, виртуальную среду. Сами  творческие 
произведения, выполненные средствами  компьютерной графики, имеют свои технические  



 

669 

 

плюсы, связанные с версткой, полиграфией и тиражированием [8].  
Но самое главное, исходя из того, что первое место занимает идея [9] в 

коммуникативном пространстве, в диалоге зрителя и художника, благодаря техническому 
прогрессу и развитию компьютерной графики стираются границы невозможного в 
выполнении поставленных задач перед иллюстратором.  Возможности компьютерной 
графики позволяют, не теряя собственный почерк, поддерживать графические традиции. 
Безусловно, широкое распространение и техническая доступность компьютерного искусства, 
компьютерной графики, цифровой живописи влечет за собой массу не качественных 
художественных работ. Поэтому, предлагается разработка методик преподавания 
иллюстрирования, в большей мере компьютерной графики в синтезе с традиционным 
изобразительным искусством, плавно переходящего или параллельно ему. Иллюстратор, 
который работает и в виртуальной среде и на реальном полотне должен знать и уметь 
применять абсолютно одинаковые теоретические знания изобразительного искусства, 
законы, методы, средства, материалы и т.д. При этом, работа на компьютере и планшете 
должна еще строиться на знаниях специфики проекции цветовых пятен через экран, 
монитор, но это технические моменты, помогающие художнику правильно донести до 
зрителя ту или иную визуальную информацию. Основными графическими редакторами для 
цифровой живописи являются Adobe Photoshop и Corel Painter [10]. Для создания 
современных иллюстраций  сейчас используют цифровой art. Это намного упрощает работу 
дизайнеров, художников оформителей без потери концепции книжного, журнального, 
рекламного искусства. Большая роль иллюстрации в нашей жизни и жизни наших детей 
особенно требует быстрого качественного подхода при ее создании. Дизайнеры, художники 
работают со  средствами  цифрового  искусства и воплощают в жизнь свои эффектные 
космические фантазии с более быстрым результатом, чем в традиционной манере.[11] 

Итак, подытожив все вышесказанное, мы можем сделать выводы относительно 
нашего исследования, что современная иллюстрация – важный элемент графического блока 
визуальной коммуникации. Визуальные коммуникации в современной иллюстрации все 
больше отходят от роли пассивного посредника, «обрастая» кодами и (особенно в рекламе) 
приобретают ярко выраженный манипулятивный характер — то, что я хочу показать.  

Методика обучения иллюстрированию в системе художественного образования 
должна основываться на выработке идей для визуальной коммуникации с использованием 
технических возможностей компьютерной графики. Специалист в области современной 
иллюстрации должен быть наделен знаниями и навыками, техниками  традиционного, 
изобразительного искусства и уметь применять и проецировать их в компьютерной графике, 
адаптировать свои художественные, творческие идеи для цифровой, виртуальной среды. 
Применение компьютерной графики и цифрового искусства приводит к формированию в 
современной иллюстрации новых художественных форм и направлений, а также оказывает 
существенное влияние на творческое мышление. 

Современная иллюстрация, как средство визуальной коммуникации не может быть 
отделена от технического прогресса, проявляющегося в компьютерных технологиях, и его 
освоение должно отражаться в системе художественного образования.  
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В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, получившую название 

постиндустриальное или информационное общество. Бурное развитие компьютерных 
технологий в последние годы, а также интенсивное их использование в учебном процессе уже 
привели к некоторым изменениям в системе образования. Процесс информатизации 
образования, поддерживая интеграционные тенденции познания закономерностей предметных 
областей и окружающей среды, актуализирует разработку подходов к использованию 
технических и дидактических потенциалов информационных технологий для развития 
личности обучаемого, повышения уровня его креативности, развития способностей к 
альтернативному мышлению, формирования умений разработки стратегий решения учебных и 
практических задач. Информатизация образования — комплекс мер по преобразованию 
педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационной 
продукции, средств, технологий.  

Современный этап информатизации образования характеризуется использованием 
мощных персональных компьютеров, быстродействующих накопителей большой емкости, 
новых информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа-технологий.  

Основными задачами информатизации образования являются: 
− повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном 

процессе современных информационных технологий; 
− применение активных методов обучения и, как результат, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 
− интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 
− адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям 
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обучаемого; 
− обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 
− разработка информационных технологий дистанционного обучения; 
− совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса.[1] 
Использование информационно-компьютерных технологий открывает новые 

возможности в обучении, т.к. им сопутствуют новые формы и методы преподавания.Так, 
осуществление многих лексикографических проектов стало возможным только с 
использованием электронных баз данных и компьютерных программ. Современная 
лексикография все шире пользуется машинными базами данных, в частности, большими 
корпусами текстов, в которых компьютер по запросу находит нужные слова. На этой основе 
сформировалось целое направление – корпусная лингвистика. 

Корпусная лингвистика – это один из разделов лингвистики (компьютерной), который 
занимается разработкой общих норм построения и использования лингвистических корпусов с 
применением компьютерных технологий. Лингвистический корпус текстов - это большой 
объем языковых данных, который представлен в электронном виде, он унифицирован, 
размечен, структурирован, филологически компетентен, предназначен для выполнения 
различных лингвистических задач.[2] 

Опыты использования корпусов в образовании описаны многими исследователями. 
Лингвистические корпусы используются как в обучении русскому языку, так и в обучении 
иностранным языкам.  

Методики преподавания языков с использованием корпуса отличаются тем, что 
обращены к реальным современным текстам, с которыми учащийся сталкивается в своей 
повседневной жизни. Именно такие тексты ему придется создавать и анализировать в быту и в 
профессиональной сфере. 

Н.Р. Добрушина в статье «Что такое Национальный корпус русского языка и зачем он 
нужен школьному учителю» говорит о том, что национальный корпус предоставляет много 
возможностей и с его помощью можно делать все, что связано с языком.  На материале 
корпуса легко составлять разного рода задания для уроков русского языка. Нет такой темы по 
лексике, к которой нельзя было бы сделать задание по корпусу. [3] С.А. Деревянкина 
рассматривает возможности корпусной лингвистики для исследования квантификаторов (слов, 
выражений для обозначения количественных отношений) английского языка. Она утверждает, 
что инструменты корпусного анализа действительно эффективны при исследовании 
квантификаторов. [4] Франческа Фичи обращалась за помощью к Национальному корпусу 
русского языка в процессе работы над учебником, посвященным сопоставлению 
употреблений глагольных форм русского и итальянского языков в контексте. В своей работе 
«Использование НКРЯ в обучении переводу русских деепричастных форм на итальянский 
язык» Ф. Фичи предлагает при помощи корпуса сравнивать употребление отдельных 
глагольных форм в русском и итальянском языках. Анализ примеров соответствующих 
переводов на итальянский и русский языки показал нам, что, несмотря на некоторые 
формальные аналогии, употребление форм деепричастия в обоих языках имеет большие 
различия.[5] О.В. Нагель в статье «Корпусная лингвистика и ее использование в 
компьютеризированном языковом обучении» рассматривает  использование методов 
прикладной лингвистики в преподавании иностранного языка студентам.[6] 

Проанализировав методический опыт, можно сделать вывод, что корпуса активно 
используются в преподавании. Мы рассматриваем возможности использования 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ) в обучении немецкому языку. 

Работа с НКРЯ, в отличие от многих других корпусов, не требует регистрации на 
сайте. Для начала работы учитель должен зайти на сайт корпуса (http://ruscorpora.ru)[7]и 
изучить представленную на главной странице сайта инструкцию в формате PDF «Как 
пользоваться корпусом». Согласно инструкции нужно выполнить первый шаг, чтобы узнать, 
что такое НКРЯ, ознакомиться с его составом и структурой; второй шаг, чтобы научиться 
осуществлять поиск в корпусе; пятый шаг позволит найти параллельный корпус и далее 
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осуществлять поиск  в параллельном немецком корпусе, возможности которого мы и 
предлагаем использовать. Кроме того, на образовательном портале НКРЯ есть раздел 
«Помощь начинающему пользователю», где размещены учебно-методические разработки, 
которые помогут начать использовать корпус. 

На начальной стадии работы с корпусом учитель может использовать тщательно 
отобранные цитаты в раздаточном материале с хорошо проработанными инструкциями и 
заданиями.  

Пример упражнения, составленного на основе данных НКРЯ. Найдите в 
предложениях модальные глаголы. Выпишите их и выучите. 

1. EinerderSpielerbemerktescherzhaft,daßerdochhoffe,ihmtrauenzukönnen. [LeoTolstoj. 
Krieg und Frieden, 2. Band (Hermann Röhl, 1922)] 

2. Vielewolltensehen,waswirgesehenhabenundkonntenesnicht;hören,waswirgehörthaben,u
ndkonntenesnicht.[. Der Bote, No. 1 (2011)] 

3. Wiesollensiemitdem,wassievonihrerTochtererfahrenhaben, umgehen?[Diana Engel. 
Kinder leiden mit: Rat und Hilfe bei häuslicher Gewalt [ABBYY LingvoPRO] (2009) 

4. "Ja",sagtesieleiser",abervorallemdürfenSieesnichtzuschwer nehmen.[Franz Kafka. Der 
Prozess (1914)] 

5. WelcheAufgabenmüssenimErnstfallunbedingterledigtwerden? [nrw.de. Hygiene im 
Alltag. Influenza imKeimersticken [ABBYY LingvoPRO] (2009)] 

6. Siebrauchenmirjanichtdraufzuantworten,wennSienichtmögen, odernichtdürfen… 
[Gustav Meyrink. Der Golem (1914)] 

Однако, составляя задания и тесты на материале корпуса, учитель выбирает наиболее 
традиционную модель обучения, в которой ученику отводится пассивная роль потребителя 
образовательного продукта. Современные школьники прекрасно владеют компьютерными 
технологиями, любят работать в Интернете, поэтому вполне справятся с работой на сайте 
НКРЯ.  

Учащийся, использующий корпус, каждый раз не просто находит информацию, но и 
принимает самостоятельное  и ответственное  решение, как ее трактовать и классифицировать.  
В этом смысле корпус является не только источником примеров для подражания, но и 
инструментом построения выборок языковых данных для исследования. В конкордансах 
учащиеся обнаруживают новые, неизвестные и интересные им слова и структуры, которые 
увлекают их дальше в корпус. Изучающий язык становится исследователем, 
первооткрывателем, которому приходится решать бесконечное множество задач.  

Например, на уроке, посвященном изучению степеней сравнения прилагательных, 
можно предложить учащимся выполнить такое задание:введите в строку поиска слово 
«хороший», затем в строке «Грамматические признаки» укажите степень – сравнительная 
и проанализируйте полученные данные.Анализ полученных данных позволяет пронаблюдать, 
как прилагательное в немецком языке изменяется по степеням сравнения. В данном случае 
так:gut – besser – ambesten. 

Также можно в ходе урока воспользоваться корпусом, например, при изучении темы 
«Склонение артиклей». Задание: введите в строку поиска слово «Das», а в строке 
«Грамматические признаки» отметьте часть речи - артикль и любой падеж, например – 
дательный, и проанализируйте полученные данные. Анализ полученных данных позволяет 
нам сделать вывод, что артикли в немецком языке склоняются и изменяются. Например, как в 
данном случае, артикль das изменяется на dem в дательном падеже. 

В связи с тем, что лингвистический корпус представляет собой собрание  различных  
текстов  и  программа  конкорданс  позволяет  выявлять местоположение  конкретных  слов  и  
выражений  в  текстовых  массивах, наиболее широкое  распространение  в  методических  
целях  лингвистический корпус может получить при формировании лексико-грамматических 
навыков обучающихся.  

Формирование лексико-грамматических навыков на основе использования  
лингвистического  корпуса  возможно  исключительно  в  рамках проблемного  подхода.  В  
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отличие  от  широко  распространенного  репродуктивного  подхода,  дидактическая  
сущность  которого  заключается  в пассивном  получении  обучающимися  информации,  
проблемный  подход позволяет активизировать речемыслительную деятельность учащихся в 
процессе формирования языковых навыков и развития речевых умений. В результате 
реализации проблемного подхода обучающиеся превращаются  в  первооткрывателей,  
создателей  и  соавторов  языковых правил  и  закономерностей.  Знания,  полученные  на  
основе  проблемного обучения, хорошо и надолго усваиваются.[8] 

Недостаточная разработанность проблемы внедрения информационных технологий в 
образовательный процесс (в том числе и по немецкому языку) послужила поводом для нашего 
исследования. Мы проанализировали  методический опыт преподавания иностранных языков 
с помощью корпусов,изучили возможности использования методов корпусной лингвистики в 
обучении немецкому языку в школе, привели примеры заданий на основе корпуса  и пришли к 
выводуо необходимости использования Национального корпуса русского языка как одного из 
средств обучения немецкому языку.  
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В современном мире интернет плотно вошёл в жизнь человека. С пришествием 21го 

века, фактически любая организация владеет собственным интернет-сайтом.  
21 век характеризуется новой эрой развития: поколение информационного общества, 

при которой развернулась новая информационно-теллекоммуникационная революция, 
скорое распространение ИТ, глобализация общественных действий. 

Основа информационного общества в организационно-технологическом аспекте – это 
всемирные информационные паутины, составным ядром которого является Интернет. 

mailto:k-marzhan@mail.ru


 

674 

 

В взаимосвязи с прогрессом информационных технологий стало появляться всё 
больше интернет-ресурсов. Темы данных сайтов абсолютно различные – начиная от страниц 
больших организаций, обрисовывающих успехи организации и ее провалы, до страниц 
учреждений, предлагающих посетить их офисы в пределах одного города. 

Что такое информационная система? Информационная система - взаимосвязанная 
совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и 
выдачи информации в заинтересованностях достижения поставленной цели. 

Информационная система (ИС) - это система, где предусмотрена роль человека, для 
которого специализирована производимая информация и в отсутствии которого невозможно 
ее получение и представление. [2] 

В нашей работе, мы рассматриваем разработку информационной системы для 
автоматизации работы организации (Жезказганского территориального профессионального 
союза работников образования и науки). Цель нашей работы:  теоретическое обоснование 
разработки ИС для автоматизации работы организации и практическая ее реализация. 

Задачи, решаемые нами при разработке ИС его работы оценка и объективное 
понимание состояния педагогических процессов; – определение значимости (влиятельности) 
онлайнового социального пространства как педагогической площадки, определение 
значимости педагогических тем, событий, процессов и персон, а также отношения к ним; – 
поддержание взаимоотношений с работниками образования; обнаружение проблем и их 
решение. 

Первый наш шаг заключался в изучении и анализе всех движков на которых работают 
сайты в интернете.  Перечитав много информации, и просмотрев статистику с многих 
ресурсов, для практической реализации нашего проекта мы решили, что Joomla - одна из 
самых лучших систем управления содержимым с открытым исходным кодом и является 
идеальной основой для разработки информационных систем, для автоматизации работы 
организации. 

Joomla— система управления содержанием, прописанная на языке PHP и 
использующая в качестве хранилища содержания базу данных MySQL. [1] Joomla является 
свободным программным обеспечением, защищённым лицензией GPL. Мы выбрали Joomla, 
так как одной из основных ее особенностей считается относительная простота управления 
при фактически безграничных возможностях и гибкости при изготовлении сайтов. [3] 

CMS Joomla! подключает разные инструменты для изготовления интернет-сайта. 
Принципиальной особенностью системы является малый комплект инструментов при 
начальной установке, который обогащается по мере необходимости. Это снижает заполнение 
административной панели ненужными элементами, а еще понижает нагрузку на сервер и 
экономит пространство на хостинге. 

Главное отличие Joomla! от других систем – это стремление разработчиков сохранить 
управление настолько простым, насколько это возможно, в то же время обеспечивая 
максимальную функциональность. 

Мы отметили для себя, что разработка сайта, изготовленных на основе CMS-систем в 
настоящее время является одной из наиболее распространенных практик создания и 
управления сайтом. CMS обладает рядом неоспоримых преимуществ, проста в управлении, и 
освоить её может даже неподготовленный человек. 

CMS – это менеджер сайтов, или по-другому – система управления контентом. 
Разработка сайтана основе CMS позволит нам не только легко создать новый проект, но и 
значительно облегчает всю последующую работу над ресурсом. [4] 

Мы проведем анализ информационной системы Жезказганского территориального 
профессионального союза работников образования и науки и разработаем проект создания 
сайта. Наша задача- максимально автоматизировать работу организации. В нашей работе, 
разработке сайта, мы уделяем особое внимание обратной связи, организации форума, чтобы 
пользователи сайта могли обращаться к проф.союзу со своими проблемами и 
предложениями. На нашем сайте пользователи смогут найти всю интересующую их 
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информацию: документацию, уставы, основные законодательные акты. 
Наши дни-это эпоха информационного общества. В наших планах, добиться 

значительного повышения качества работы организации, повышением эффективности ее 
информационной системы. 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050.Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында оқыту әдістемелерін жаңғырту және 
отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістер мен құралдарды қарқынды енгізуге, 
оңтайлы шешу жолдарын қарастыруға тапсырма берді [2, Б.5–6]. 

Бұл міндеттерді жүзеге асыру оқу үдерісінің мазмұнын жаңа әдіснамалық тұрғыдан 
қайта қарауды талап етеді. Ол үшін білім мазмұнын ұлттық негізде жетілдіріп, осы әлемдік 
білім кеңістігімен ықпалдастыру – білім беру үдерісін жаңаша ұйымдастырудың жолы болып 
табылады. 

Жаңа буынның электронды білім беру технологияларын құру және пайдалану білім 
беру жүйесін жаңғыртудың ең тиімді тәсілі болып табылады. 

Ол оқытушыға да, білім алушыларға да көптеген міндеттер жүктейді. Мысалы, оқу 
материалдарының жаңа түрлерін дайындау, олардың оқу үрдісінде қолдану тәсілдері мен 
қызметтерін жетілдіру, ақпараттық технологияны тиімді қолдана білу, үнемі ізденісте болу, 
техниканың жаңа мүмкіндіктерінен хабардар болу және т.с.с. күрделі мәселелерді шешуге 
тура келеді.   

Аталған қағидалар жаңа буын электронды білім беру ресурсы (ЭОР НП – Электронные 
образовательные ресурсы нового поколения) моделін құрудың негізіне айналып, білім 
берудің басқа да құралдарымен байланыса отырып бірыңғай оқу-әдістемелік кешенді 
құрайды. Ол терминнің мағынасын ашатын болсақ, электронды білім беру ресурсы дегеніміз 
(ЭББР) – электронды құрылғылар арқылы оқу материалдарын пайдалану. Яғни, қазіргі 
заманғы компьютер арқылы операцияларды орындай отырып, сабаққа қажетті 
материалдарды пайдалану. Электронды білім беру ресурсының оқулықтан айырмашылығы 
өте көп. Ең негізгі артықшылығы – материал қағаз жүзінде емес, компьютер экраны арқылы 
жүзеге асады.  

Оқыту үрдісінде білім алушының өз бетімен жұмыс жасауына, ізденуіне, қажетті 
материалдарды сұрыптап, жинақтауына, оны тиімді қолдануына жағдай. жасалынған Атап 
айтар болсақ: 

• жаңа ақпараттарды таңдауға; 
• жаңа оқу материалын меңгеруге; 
• лабораториялықжәнепрактикалықжұмыстардыорындауға; 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/Информационная_система
mailto:Gulnur_1993_9@inbox.ru
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• оқуүрдісінде «жеке» өнімін:  конспекті, реферат, жобажәнет.б. құрастыруға; 
• оқу-зерттеужұмыстарынорындауға; 
Қазіргі кезде оқыту процесінде дәстүрлі баспа құралын электронды практикум 

алмастыруда. Оны қашықтықтан білім беру үшін, сондай-ақ студенттердің өзіндік жұмысы, 
күндізгі және сырттай нысаны үшін пайдаланылады.  

Электронды практикум  оқу  бағдарламасы – оқытупроцесінің дидактикалық циклін 
жүзеге асыратын, интерактивті оқыту қызметін қамтамасыз ету және білім деңгейін бақылау 
құралы. 

Қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл практикумды пайдаланбай алға жылжу мүмкін 
емес, сондықтан электронды практикумның құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуы тиіс. 
Электрондыпрактикумстуденттің уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, 
өтілген және студенттің ұмытылып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. 

Мұның басты артықшылығы пән бойынша қажетті барлық материалдар бір жерде 
жинақталады. 

Қорыта айтқанда, электрондыпрактикумды қолдану саласы өте кең: электрондық – 
оқыту жүйесі қашықтан оқыту үшін, өздігімен ізденіс барысында, жалпы білімге деген 
талпыныс бар студенттерге өте тиімді. Тарау бойынша студенттердің дағдыларды 
қалыптастыру, білім бақылау жұмыстарын бағалауға мүмкіндік береді. Лабораториялық, 
практикалық жұмыстар компьютер көмегімен тез, жылдам түсіндіріледі.  
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Мультимедия – білім беру саласындағы слайд, видео және аудио үлгідегі мәліметтерді 
оқушының оңай қабылдап, жадында мықтап сақтауына жағдай жасайтын құрал. 
 Мультимедия - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді 
біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология.  Ол ақпараттарды кешенді 
түрде бейнелеуді, мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне, аудио және мультипликациялық 
түрде шығаруды жүзеге асырады.  Мәтін түрлі түсті графика, дыбыс, сөз бен кескін синтезін 
жасап, ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап, сұқбаттық түрде жұмыс істейтін 
компьютерлік жүйе[1].  Білім берудегі мультимедия – таным процесінің жоғарылауына 
септігін тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық 
ақпаратты– программалық құрал. Мультимедияның бағдарламалық құралдары – 
интерактивті режимде әртүрлі типті ақпараттарды дайындау, өңдеу, ұсыну, біріктіру секілді 
іс–әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін компьютердің бағдарламалық жабдықтары. 
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Мультимедиялық өнімдер – мультимедиялық құралдар және арнайы бағдарламалық 
жабдықтар көмегімен дайындалған ақпарат. Осылайша, мультимедиа түсінігі жалпы 
мультимедиа құралдары түсінігі, бір жағынан компьютерлік өңдеу және ақпаратты әртүрлі 
типте көрсету мен тығыз байланыста болса, екінші жағынан, білім алу эффективтілігіне әсер 
ететін электрондық баспалар және ресурстарға байланысты. Мультимедиа құралдарын білім 
беру сферасына енгізілуі сәйкестендірілген компьютерлік бағдарламалық құралдардың пайда 
болуына және олардың мазмұндық артуына, оқытудың жаңа әдістерін және педагогтардың 
кәсібі шығармашылығының ақпараттану технологияларын өндіруге ықпалын тигізеді[2]. 

Мультимедиялық өнімдерді дайындайтын бірнеше бағдарламалар бар. Сол 
бағдарламалардың бірі - CamStudio бағдарламаcы тегін және қолдануға ыңғайлы бағдарлама. 
Ол монитордың экраннында көрсетіліп жатқан бейнелерді жазып алып, қатаң диске дайын 
видео ретінде AVI немесе SWF форматында сақтап қалады.   

 
1-сурет. CamStudio бағдарламаcының негізгі беті. 

 
Бұл бағдарламаны мысалы  http://www.izone.ru/multimedia/utilities/ camstudio-

download.htm сайтынан көшіріп алуға болады[2]. Бағдарламаның дыбысты да жазып алуға 
мүмкіншілігі бар. Бұл  CamStudio-ны видеопрзентациялар мен оқытушы курстарды 
жасаудың тиімді сайманына айналдырады. Бағдарламаны реттеу барысында қамтып 
алынатын экран аймағын, курсорды көрсететінін/көрсетпейтінін белгілейді, аудио/видео  
және тағы да басқа    параметрлерді редакциялайды. 

CamStudio  интерфейсі стандартты меню панелінен (жоғарыда орналасқан) және 
басқару түймелерінен  (расположена под меню)  тұрады.  «File» менюы 4 режимнен тұрады: 
«Record» («Жазуды бастау»), «Pause» («Пауза»),  «Stop» («Жазуды тоқтату»), бұр 
режимдерге алғашқы үш түйме сәйкес келеді, ал «Exit» («Бағдарламадан шығу») болса 
бағдарламаны тоқтатуға арналған. 

«Region» менюы видео қамтитын аймақты анықтайды. Бұл белгілі бір қозғалатын 
аймақ (егер сәйкес опция белгіленсе) болуы мүмкін («Region»), белгіленген тұрақты аймақ 
болуы мүмкін («Fixed Region»), немесе не терезе («Window»),  не түгел экран («Full Screen») 
болуы мүмкін. Егер бұл толық экранды түсіру болмаса, жазу түймесін басқаннан кейін 
CamStudio алдымен қамту аймағын анықтауды ұсынады да, кейіннен көрсетілген регионнан 
жазуды бастайды.  

 
                          2-сурет. CamStudio бағдарламаcының меню қатары. 
 
Іс жүзінде бағдарламаны реттеу функциялары «Options» менюында шұғырланған. 

Мұнда реттеудің барлық  12 түрі алты аймаққа бөлінген. Бірінші аймақта видеоны жазу 
опциясы «Video options…», курсордың жүріс-тұрысы «Cursor options…» және де дыбыс 

http://www.izone.ru/multimedia/utilities/%20camstudio-download.htm
http://www.izone.ru/multimedia/utilities/%20camstudio-download.htm
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өңдеуі «Audio options…»  орналасқан. Екінші аймақта дыбыс түйдегін жазу әдісі, немесе 
дыбыстың жазылмайтындығы көрсетіледі («Do not record audio»). Үшінші аймақта 
курсордың қозғалысын бақылау функциясы активтендіріледі («Enable Autopan»). Бұл егер 
жазу режимі таңдалса, және де экранның шектелген аймағы көрсетілсе, курсор белгіленген 
шектерден шыққан жағдайда, жазу аймағы автоматы түрде  тышқаншықтың артынан ілесіп 
жүретіндігін білдіреді. Төртінші аймақ («Automatically stop recording…») секундтарды 
санағышты қолдана отырып, жазуды өз-өздігінен белгілі бір уақыт өткен соң тоқтату 
жұмысын реттейді. Бесінші аймақ бағдарламаның өз жұмысын реттейді де, соңғы алтыншы 
аймақ тіл интерфейсін ағылшын тілінен неміс тіліне ауыстыру мүмкіншілігін беруі керек(3-
сурет).  

 
3-сурет. CamStudio бағдарламаcының тіл интефейсін ауыстыру бөлімі. 

 
Кейбір опцияларға толығырақ тоқталып өтейік. Алдымен «Video Options» менюында 

көрсетілгенвидео қармаудың ерекшеліктерін қарап өтейік. 
Бұл менюдың негізгі кезеңі - керек кодекті ашылғыш тізімнен таңдап алу,  және де 

түсірілетін видеоның сапасы болып табылады (қозғалтқыш «Quality»).  Егер «Auto Adjust» 
опциясынан қанат белгісі алынып тасталса, онда кадрлардың жиілігін қосымша реттеу 
мүмкіншілігі пайда болады. Тағы да «Configure» түймесіне көңіл болу керек. Бұл түймені 
басқаннан кейін, таңдап алған кодекті дәлірек реттейтін жаңа терезе ашылады. Мысалы, 
мұнда видео жазудың профилін таңдап алып, оның ерекшеліктерін  редакциялауға болады. 
Егер видео жазу ауызша түсіндірулермен қатар жүретін болса, онда «Audio Options»-дегі 
«Audio Options for Microphone» пунктіне кіру қажет. Мұнда «Audio Capture Device» 
ашылғыш тізімінде дыбыс жазылатын қондырғыны (дыбыс картасын) көрсету және де 
жазудың дауыс қаттылығы («Volume» түймесі)  мен оның форматын белгілеу қажет.  
Қосымша «Choose Compressed Format» түймесіне басып,дыбыс компрессорын өзгертуге 
болады (егер МР3-тің сапасы талапқа сәйкес келмесе). 

Сонымен қатар CamStudio-ның өзіндік реттеуіне де соға кеткен жөн («Program 
Options»). Мұнда түсірілген видеоны қайтадан көрсетіп шығу керек екенін («Play AVI file 
when recording stops»),  сақтайтын директориясын, жазу процесінің басымдығын және де 
автоматты түрде берілетін видеофайлдың атын белгілеуге болады.  «Keyboard Shortcuts» 
пунктіне кіріп, ашылған терезешеде негізгі терезешені ашпай ақ бағдарламаны басқаратын 
«ыстық» клавишаларды реттеуге болады. Осы кезде сол жақта жазуды басқаратын түймелер, 
ал оң жақта түсіндіру текшелері болады.  

CamStudio-ныңжазу кезінде экранға әртүрлі түсініктеме шығару мүмкіншілігі бар.  
Мұндай мүмкіншілікпен қолдану үшін,  «Tools» менюының «Screen Annotation» пунктін 
активтендіру және де құрал-саймандар панеліндегі сәйкес түймені басу керек. Аталған 
түймені басқан соң, мәтінмен толтырылатын формалардың тізбегі бар «Screen 
Annotation»жаңа терезешесі шығады. Егер тізбек шықпай қалса, оны бөлек ашуға болады. Ол 
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үшін  «Library» менюның «Open Shape Library» пунктіне кіріп, сонан соң бағдарлама 
орнатылған папкаға кіріп (әлбетте C:\Program Files\CamStudio 2.6b папкасы), default.shapes 
файлын көрсету керек. Тізім шыққаннан кейін, керек форманы тышқаншықтың сол жақтағы 
түймесін бірінің артынан бірін екі рет басып  активтендіру керек.  

Ашылған форманы редакциялау үшін, тышқаншықтың оң түймесін  басқаннан кейін 
шығатын контексті менюды қолданған ыңғайлырақ болады. Мұнда өзгерулерді сақтауға, 
формаларды клондауға, оларды редакциялауға, деңгейлестіру және жабу параметрлерін 
басқаруға арналған түймелері бар бөлімшелерін байқаймыз. Жұмыстың реттілігі мынадай 
болу керек: 

1. «EditText» пунктін активтендіреміз де, ашылған терезеге керекті жазуды 
жазамыз.  

2. Егер стандартты суретті файлдағы суретке ауыстыру керек болса, онда 
«EditImage»пунктін таңдаймыз да, керекті бейнені көрсетеміз. 

3. Керек болған жағдайда «EditTransparency»менюында терезенің 
мөлдірлігі мен «Resize»менюында оның көлемін реттеуге болады. 

4. Түсіндірмені сақтау үшін «SaveLayout»түймесін басу керек.«Layout» 
қалауында Layout1 деген жазу пайда болуы керек. 

5. Келесі түсіндірмені жасамай тұрып, «Close» пункті арқылы бұрынғысын 
алып тастау қажет.  
Сонымен, әрқайсысында түсіндірмелері бар бірнеше қабаттар пайда болады, оларды 

адын ала реттелген клавишалар комбинациялары арқылы алмастыруға болады.  Бұл 
видеосабағымызды көрнекті де пайдалы болуына әсерін тигізеді.  

CamStudio–ның түсіндірлемелерден басқа негізгі видеоға қосымша элементтерді 
қаптамалайтын  тағы да біраз мүмкіншілілтері бар. Барлық бұл мүмкіншіліктер  «Effects» 
менюында шоғырланған: олардың барлығы төртеу. Біріншісі – «Add System Time Stamp» – 
жазылған видеоның үстінен системді уақыт индикаторын басып жазуға мүмкіншілік береді. 
Екіншісі – ол да уақыт индикаторы, бірақ алдыңғысына қарағанда әдемірек. Бірақ оны қосу 
үшін қосымша XNote Stopwatch бағдарламасын  орнату керек. «Add Caption» пункті экранға 
кез келген жазуды, ал «Add Watermark» болса экранға мөлдір бейнелерді шығара алады. Бұл 
қалаулардың реттелулерінің барлығы «Effects» менюынан «Options»  пункті арқылы 
шақырылатын бір терезешеге шоғырланған. 

Бағдарламаны реттегеннен кейін, тікелей видеоны жазуға кірісуге болады. Экранды 
қармап алғаннан кейін (қалай реттелгенге байланысты), бағдарлама видеофайлды сақтау 
үшін, оның атауын сұрайды және де жазылған видеоны автоматты түрде не кіріктірме,  не 
сыртқы видеоплеер арқылы қайта көрсете алады. Және де егер SWF– ке жазу 
активтендірілген болса, экранды қармап алғаннан кейін, конвертор терезешесі ашылады, 
онда кіріктірме  плеерінде қандай функциялар болса, сондай функциялар орын алады; тек 
қана тағы бір «Convert» түймесі қосыша пайда болады,ол кез келген ашықAVI-файлын SWF-
ке айналдыра алады. Жаңа ғана жазылған видеоны автоматты түрде қайта кодтауда, тағы да 
конвертацияны реттеу терезешесі пайда болады, бұл терезешеде тек қана флеш-видеоның өз 
генерация параметрлерін ғана емес, видеоны қайта көрсетуге арналған HTML-беттің де 
параметрлерін  анықтауға болады. Конвертацияны бастау үшін «Ok» түймесін басу керек. 

Мен АВС Паскаль бағдарламасында «Жолдармен жұмыс» тақырыбына CamStudio 
бағдарламасының көмегімен бейне түсірдім. Бұл бейне есептің программасынның мәтінін 
енгізуге арналды(4-сурет).  

http://www.xnotestopwatch.com/
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4-сурет. CamStudio бағдарламаcымен түсірілген бейне. 
 

Ол үшін CamStudio бағдарламасын жүктедім. Бейне түсіретін аумақты таңдау үшін 
«Region» менюы қатарынан түгел экран («Full Screen») батырмасын таңдадым. Бейне 

түсіруді бастау үшін «Record video»  батырмасын бастым. Әрі қарай бейнені түсіру 
авоматты түрде жүзеге асады. Бейнені түсіріп болғаннан кейін тоқтату үшін «stop recording 

video»  батырмасын бастым. Түсірген бейнені AVI немесе SWF сақтау арқылы көруге 
болады(4-сурет). 

ЕндіCamStudio бағдарламасының артықшылықтары мен кемшіліктерін атап өтейік. 
Артықшылықтары: 

• бағдарлама тез жұмыс істейді (көп  ресурстарды қолданбайды);  
• қарапайым интерфейс;  
• «ыстық» клавиштардың көмегімен басқаруды демейді; 
• реттеудің кең мүмкіншіліктері бар;  
• мәтін түсіндірмелерді қосымшалауды қолдайды;  
• курсорды көмескі жарықтау;  
• видеоны флешке конвертациялау.  

Кемшіліктері: 
• жазу процесінде видеоны масштабтау функциялары жоқ;  
• кіріктірме видеоредакторы жоқ;  
• экранда «сурет салу» функциялары жоқ;  
• орыс тіліндегі интерфейс жоқ.  

Мультимедиа жүйесінің пайда болуы адам шығармашылығының көптеген 
облыстарында революция жасады. Мультимедиа технологиясын қолданудың кең 
облыстарының бірі білім беру сферасы, себебі мультимедиаға негізделген электрондық 
баспалар және ресурстар оқытудың тиімділігін неғұрлым артттырады. Материалды ауызша 
баяндағанда оқушының бір минутта ақпараттың мың шартты белгілерін қабылдап, 
меңгеретіні, ал көру ағзаларын «қосқанда» 100 мыңға жуық осылай бірліктерді меңгеретіні 
тәжірибе арқылы тексерілген. 
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Математикалық білімді гуманитаризациялау мәселесін зерттеуге бағытталған 
жұмыстарды талдау, оның күйлері туралы жалпы қорытынды жасауға және соның негізінде 
математикалық білімдерді гуманизациялау және гуманитаризациялау тапсырмаларының 
шешімін табу деңгейін келешекте арттыруға бағытталған математиканы оқытудың 
әдістемесін жобалаудың теориялық негіздерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

1) Негізгі заманауи педагогикалық жүйелерді талдау нәтижелері, олардың 
гуманизация және гуманитаризация қағидаларына негізделгенін, оқушыларға білім беру мен 
дамытудың сәйкес мақсаттарын қалыптастыраттынын, кейбір инновациялық әдістерді, оқыту 
формалары мен құралдарын анықтайтынын көрсетеді. Олардың әрқайсысы қандай да бір 
дәрежеде оқытудың гуманитарлық потенциалын жүзеге асырады, ереже бойынша 
гуманитаризация жүйенің жеке компоненттерін қозғайды. Гуманитарлық аспектілер барлық  
компоненттерде көрініс табатын педагогикалық жүйенің мысалы ретінде, Вальдорфтық 
педагогикалық жүйе қолданылады.  

2) Гуманитарлық бағыттағы оқыту жүйесінің замнауи әдістемелік жүйелерінің 
авторлары, жүйенің компоненттеріне (оқытудың мақсаттары, қағидалары мен мазмұны) 
өзгерістер енгізеді. Олардың кейбірі оқытудың сәйкес технологиясын (Т.А. Иванова, 
A.A.Окунев, Р.Г. Хазанкин және т.б.) әзірлейді. Сонымен қатар, оқытудың әдістемелік 
жүйесін жобалау қандай да бір нақты педагогикалық жүйемен байланысты емес; мысалы 
Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Л.Г. Петерсон жүйелері, олар «Мектеп 2000» педагогикалық 
жүйелерінің шеңберінде әзірленген. 

3) Математиканы оқытудың әдістемелік жүйелеріне қатысты мәселелер белгілі 
бір білім беру (педагогикалық) жүйесімен (немесе оның ішкі жүйесімен) шектелмейді.XVIII 
ғасырдың өзінде Л.Эйлер негізін қалаған математикалық білім берудің әдістемелік жүйесі, 
сол кезеңдегі Ресейдің барлық білім беру жүйелерін қамтыдыжәне, ең алдымен, өзі 
құрастырған математика оқулығының көмегімен келешегі зор әдістемелік идеяларды білім 
беру процесіне белсенді түрде енгізді. Сол уақыттарда әр түрлі оқу орындарында 
қолданылатын математика оқу құралдарындағы математикалық білім беру жүйесінің 
мазмұны мен стилі, сондай-ақ олардың ұйымдастырылуы бір-бірінен ерекшеленді: рухани 
білім беру жүйесі, үйде білім беру, кәсіби оқу орындары, гимназиялар мен халықтық 
училищелер [1, 288 бет]. 

Аталмыш тұғырнама, елімізде «біріңғай еңбек (политехникалық және т.с.с.) жалпыға 
білім беру мектептері» кезеңінде іс-жүзінде пайдаланылған жоқ.  Алайда, математикалық 
білім берудің жаңа тұғырнамасы шеңберінде мұндай тұғырнама қайта жанданды. Осылайша, 
гуманитарлық бағыттағы (және басқа да бағыттардағы) мектептер мен сыныптардың білім 
беру тәжірибесінде математика бойынша бағдарламалар әзірленіп және қолданысқа ие 
болған.  

http://www.izone.ru/multimedia/utilities/%20camstudio-download.htm
mailto:dinara_amirakulovna@mail.ru
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Кері процеске  негізделген (интеграциялық) мысалдар да бар – математиканы оқыту 
бойынша әзірленген әдістемелік жүйеге, басқа да мектеп пәндерін оқытудың әдістемелік 
жүйесіне негізделген идеялардың таралуы.  

Мұндай интеграция әдістемелік жүйенің барлық компоненттерін 
қамтымайтындықтан, әрбір жағдайда, тәжірибелер көрсеткендей, бұл білім беру 
нәтижелерінде оң нәтижесін береді.  

Жоғарыда берілгендердің негізінде инновациялық мектеп жағдайында математиканы 
оқытудың әдістемесін жобалаудың теориялық негіздемесі, келесі жағдаяттардан тұрады: 

1. Математиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің негізгі компоненттері белгілі бір 
бүтін педагогикалық жүйенің шеңберінде жобалануы тиіс. Берілген зерттеу жұмысында 
инновациялық педагогикалық жүйелердің біріне кірістірілген 5-6 сыныптарда математиканы 
оқытудың әдістемесі жобаланады. Дәл осы жүйеде, біздің пікіріміз бойынша, оқытудың ең 
гуманитарлы потенциалы (барлық компоненттерінде) және әр түрлі бағыттар бойынша 
интеграциялану мүмкіндігі қарастырылған.  

2. Математиканы оқытудағы мақсаттарды жобалау, олардың математикалық білімді 
гуманитаризациялау мақсаттарымен және таңдалынған педагогикалық білімнің 
мақсаттарымен сәйкестендірілуі арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Бұл, оқу пәнінің құралдары, 
гуманитарлық мәдениет, адами өркендеу және мәдениетінің дамуында, қоғамның ғылыми-
техникалық прогресінде, заманауи ғылым мен өндірісте математиканың алатын орны, 
адамның бойында табиғатынан берілген қабілеттіліктерді өз бетінше жетілдіру және т.с.с. 
арқылы оқушылардың даму мақсаттары жобаланып, тұлғалық даралығы қалыптасуы тиіс 
екенін көрсетеді. 

3. Математикалық білімнің мазмұнын жобалау, ең алдымен, педагогикалық 
инновациялық жүйе шеңберінде білім беруді интеграциялау идеясын жүзеге асыруы тиіс.  

Вальдорфтық мектеп және білім беруді ақпараттандыру төңірегінде интеграциялау 
мүмкіндіктерін талдай отырып, біз келесі бағыттарды таңдадық: 

1) математика мен информатика блоктарының материалдарын оқу арқылы мүмкін 
болатын математика мен информатиканы интеграциялау:параллель оқыту;басқа блокта 
өтілген материалдарға сүйене отырып параллель оқыту;екі блоктың материалдарын бірге 
оқу;шешімін табу барысында алгоритмдер мен бағдарламаларды  (алгоритм, модель, объет 
және т.с.с.) бірге пайдалану. 

2)  математиканың басқа пәндермен пәнаралық байланыстарын білім беру 
процесінің мазмұнына Вальдорфтық мектептегі оқыту ритмімен және «дәуірлермен» 
байланысы бар арифметика тарихы және информатика сипаттағы гуманитарлық білімдердің 
элементтерін пайдалану.  

3)  математика мен информатикаға гуманитарлық сипаттағы элементтерді 
интеграциялау - аймақтық, экологиялық, валеологиялық, әдеби, ертегі және т.б. мазмұндағы 
мәтіндік математикалық тапсырмалар арқылы мүмкін болмақ.   

Білім берудің мазмұнына интеграциялаудың бұл бағыттары, мақсаттарда, 
тақырыптарда және олардың жеке бөліктерінде жүзеге асырылады.  

4.Мұғалімнің әдістемелік құралдары, ең алдымен, 5-6 сыныптарға арналған 
математиканы оқытудың әдістері мен формаларын – сөздік, көрнекі-интуитивті, 
практикалық, индуктивті, алгоритмдік, фронтальды, топтық, жеке оқыту және т.б.; және 
гуманитарлық бағыттағы сыныптарға арналған – тұлғаға-бағытталған, мәселелі және 
эвристикалық, көрнекі-иллюстративті, практикалық, сынақ және қателер әдісі және т.б. 
қамтиды. Екіншіден, есептеу техникасы кабинетін – демонстрация, фронтальды зертханалық 
жұмыс және практикум, және компьютерлерді пайдалана отырып сабақ өткізу бойынша 
санитарлы-гигиеналық талаптарды ескеріп, ұйымдасқан түрде пайдаланудың негізгі 
түрлерімен байланысты информатиканы оқытудың әдістері мен ұйымдастырылу формалары. 
Үшіншіден, вальдорфтық мектептерге тән әдістер мен ұйымдастырушылық формалар – 
күннің белгілі бір ритмі («басты бөлім» - берілген уақытта терең оқытылатын пән курсы – 
алғашқы екі сабақ, «екінші бөлім» - демді белсендіретін пәндерге (тілдер, музыка, эвритмия) 
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арналған; «қорытынды бөлім» - қолөнер арқылы тәрбиелеу), «дәуірлер бойынша оқыту» 
(яғни бірнеше апта (3-4) күннің «негізгі бөлімі» балалар толық меңгеріп болмайынша, бір 
ғана пәнді оқуға арналған). 

5-6 сыныптарға арналған математиканың негізгі бөлімі арифметика болып табылады. 
Вальдорфтық мектепте арифметиканы оқытудың ерекше тәсілі бар: «әдістеме тұрғысынан 
алып қарағанда, баланы, тек ойдан құрастырылған мысалдармен емес, өмірден алынған 
мысалдар арқылы оқыту қажет. Барлығы іс жүзінде жүзеге асырылуы тиіс. Осы ретте 
келесісі арқылы алдыңғыны жандандыруы тиіс, және керісінше»; «Арифметикалық 
тапсырмаларды құрастыра отырып, қиялды пайдалануға болады. Қозғалысқа негізделген 
тапсырмалардың көмегімен байыптылыққа қол жеткізуге болады...»; «...бесінші оқу 
жылында бөлшектер және ондық бөлшектер туралы білімдерді үйретіп, оқушыны есеп 
шығару барысында ондық бөлшектермен берілген бүтін, бөлшек сандар арасында еркін 
есептеу қабілетіне баулиды. Оқудың алтыншы жылында табыстарды капитал мен пайыздан 
бастап, тіркеу пайызын есептеуге, қарапайым вексельді есептеуге және сол арқылы әріптік 
символдардың көмегімен есептеулер жүргізуге дейін оқытылады...» [2, 28-29 бет]. Мұндай 
жағдайлар, аймақтық және т.с.с. мазмұнды есептердің мазмұнынан көрініс табады. 

Вальдорфтық педагогтардың, элементтері 5-6 сыныптарға арналған курста ұсынылған 
геометрияны оқытуға қатысты қатынасын Р Штейнер: «...геометрия бойынша сабақтар өзара 
байланысты (яғни балалардың бейнелеу сабағында салған геометриялық формалары – 
дөңгелек, үшбұрыш және т.б.), және  балалар үшбұрыш, квадрат, дөңгелек және т.б. 
геометриялық мағынасын енді түсінеді. Сәйкесінше, осы форманың кеңістіктегі ұғымы 
бейнелеу сабағынан бастау алады. Және, балалардың бейнелеу сабағында үйренгендері – тек 
алтыншы оқу жылында ғана геометриялық тұрғыда түсіндіріле бастады» [3, 113-127 бет]. 

Бізде, вальдорфтық мектепте, мұғалім балалардың дөңгелек сызғанына қанағаттанып 
қана қоймай, балаларды дөңгелек, үшбұрыш, квадратты сызу барысында олардың 
мағынасын түсінуін қажет етеді. Олар үшбұрышты әрбір үш бұрышты түсіне отырып сызуды 
үйретеді. Сол сияқты квадратты сызу барысында төрт бұрышты сезіне отырып сызу қажет, 
сонда ғана олар әрбір кесіндіні сезіне алады. Бала, доға, көлденең, тік, тік бұрыштың не 
екенін білуі тиіс. Олардың қалай бейнеленетінін біліп қана емес, сондай-ақ олардың 
барлығын қолмен, қылқаламмен сыза отырып сезіну маңызды». 

 «Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180° тең» дей отырып, біз жалпыға 
белгілі фактіге сүйенеміз. Барлық үшбұрыштарда осылай екені рас. Алайда, біз кез келген 
үшбұрышты елестете аламыз ба? Егер біз балаларымызға үшбұрыштар туралы әлі емес 
шынайы қозғалыстағы ұғымды жеткізе алсақ жақсы болады. Біз балаларға: «міне, түзу 
кесінді» деп айтып, және содан кейін 180° бұрышын сансыз көп әдістер арқылы қалай үшке 
бөлікке бөлуге болатынын көрсете алатын едік. Және әрбір бұрышты бөлген сайын, жаңа 
үшбұрыш шығатынын көрсете аламыз. Бұрыштардың үш оралған желпуішінен үшбұрыш 
жасауға болады. Олардың әрбір бұрыштарының қосындысы 180° тең болады. Егер, әрбір 
балада қозғалмалы үшбұрыш туралы жақсы түсінік бар болса, егер оның өлі үшбұрыштар 
туралы ешқандай түсінігі болмай, тек сүйір бұрышты, доғал бұрышты немесе тік бұрышты 
бола алатын қозғалмалы үшбұрыш туралы білімі бар болса жақсы.  

Егер осылайша жазық фигуралардың материалында қозғалыс ұғымын дамытар 
болсақ, онда баланың барлық рухани құрылымы, келешек элементіне оңай өту мүмкін 
болатындай қозғалмалылыққа ие болады. 

5.«Математика-информатика» интегралданған курсындағы маңызды оқыту құралы 
ретінде шығармашылық қызмет элементтерінің танымдық процесстерін, ойлаудың 
алгоритмдік стилін және мидың сәйкесінше сапасын дамыту мақсатына сапалы жаңа 
деңгейде қол жеткізуге мұмкіндік беретін компьютерлік оқулық қарастырылады. Ол 
оқушылардың танымдық қызметін белсендіруге ықпал етеді, олардың өз бетінше білім алуға, 
білімдерін өз бетінше толықтыруға дайындық жүргізулеріне мүмкіндік береді, білім сапасы 
мен мотивациясын жоғарылатуға тиімді түрде әсер етеді.  

Компьютерлік білім, мұғалімнің оқу процесін ұйымдастыруына көптеген жаңа 
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мүмкіндіктерді ұсынады. Дәстүрлі оқулықтармен салыстырғанда, ол келесілерді қамтамасыз 
етеді: пәнді оқуға жұмсалатын уақытты қысқарту; «оқушы-мұғалім» кері байланысы; өз 
бетінше білім алуға және оларды сапалы түрде меңгеруге жағдай жасау; әрбір оқушының 
таңдаған материалдары бойынша жеке оқыту және оқушының психофизиологиялық 
ерекшеліктерін ескере отырып материалдардың ұсынылу тізбегін өзгерту; әр түрлі 
күрделілік дәрежесіндегі тапсырмаларды таңдай және оның шешімін табу барысында 
күрделі сұрақтар мен бақылау жұмыстарына бірнеше рет қайту мүмкіндігі мұның 
нәтижесінде білім беру процесі белсенді бола түседі; оқу қызметі түрлерінің вариациялығын, 
даму процестерінің белсенділігін жүзеге асырады, операциялық, көрнекі-бейнелік, 
теориялық  ойлау компоненттерін ендіреді, оқушылардың шығармашылық, зияткерлік 
потенциалдарын дамытады.  

Сонымен қатар, компьютерлік оқулықпен жұмыс істейтін оқушы, өз бетінше оқу 
қызметін басқара алатынын сезінеді. Бұл білім алудың белсенді режимін қамтамасыз ететін 
өте маңызды психологиялық фактор. Компьютерлік оқулық – тұлғалық қабылдау 
ерекшеліктері бар балаларға арналған білімнің қажетті (тіпті міндетті) элементі болып 
табылады. Бұл жерде оқытудың басты аспектісі, ережелерді (теорияларды) жаттап алу емес, 
ойлау процесі болып табылады.  

5. Құрастырылған әдістемелік жүйенің шеңберінде математикалық білім берудің 
әдістемесін жетілдіру, оның тиімділігін арттыру дегенді білдіреді. Тиімді (латынша 
effectivus) ықпалды дегенді білдіреді. Бұл ұғымның дидактикада қолданылуын зерттей келе, 
В.М. Блинов: «дидактикалық көзқарас  тұрғысында – бұл көрсеткіш, оқу қызметінің 
процесіндегі секілді, әлеуметтік маңызы бар нақты нәтижелерге алып келеді», - деген 
қорытынды жасады [4, 191 бет].                      

 Неғұрлым алынған нәтижелер мен қол жеткізілуі тиіс нәтижелер арасындағы 
айырмашылықтар аз болған сайын, орындалған жұмыстардың тиімділігі соғұрлым жоғары 
болады. Білім беру нәтижелері әр түрлі факторларға тәуелді болғандықтан, дидактикалық 
зерттеулерде, олардың қайсысы мәнді болатыны анықталады, содан кейін, олардың шын 
мәнінде білім берудің таңдалынған сапасына қалай әсер ететіні тексеріледі.  

Тиімділік, ықтималдылық секілді, модельдің шынайылыққа қаншалықты жақын 
екенін көрсетеді, яғни ақырлы немесе көзделген мақсатқа жақындау деңгейі бойынша қандай 
да бір қызмет дәрежелері арасындағы қарым-қатынастарды сипаттайды. Осы тұрғыда, 
тиімділік – қызмет өлшемі, және жүйелік объектінің қандай да бір сапасы бола алады. 

Білімнің құрастырылған моделі, оның жұмысы және қол жеткізілетін нәтижелердің 
тиімділігі туралы болжамдар, қандай да бір сыртқы объективті көрсеткіштермен 
сәйкестендірілуі тиіс. Біздегі секілді, шет елдерінің орта және жоғарғы мектептерінде, 
үлгерімділік – білім берудің кең таралған үлгерімділік шамасы болып табылады және 
пайыздық қатынаста немесе қандай да бір формада абсолюттік көрсеткіштермен 
сипатталады. Үлгерімділік критериінің пайдаланылуы – практикалық мақсат болып 
саналады. 

Гуманитарлық білім берудегі инновациялық педагогикалық жүйелерде, оқушылардың 
оқу пәнінің құралдары арқылы дамуы маңызды. Сондықтан тиімділік көрсеткіші, тек 
үлгерімділік деңгейі ғана емес, сондай-ақ оқушының білім беру процесіндегі танымдық 
процесстерінің даму деңгейі болып табылады.  

Аталмыш тиімділіктің екі көрсеткіші – үлгерімділік деңгейі (замнауи терминология 
бойынша - білімділік) және оқушының танымдық процесстерін дамыту (назар, қабылдау, 
ойлау, есте сақтау) – берілген зерттеуде қабылданған. Осы ретте, білім беру процесінде бұл 
көрсеткіштердің өзгеруі, математиканы оқытудың берілген әдістемелік жүйесі шеңберінде, 
сондай-ақ басқа әдістемелік жүйелермен салыстыру барысында да қарастырылуы тиіс. 
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      Понятие «электронное обучение» активно входит в нашу жизнь. Но до сих пор 
каждый трактует этот термин по своему, и для многих он остается расплывчатым. 
Попробуем разобраться в базовых понятиях «с нуля». 

Но сначала ответим на вопрос — почему электронное обучение активно развивается? 
Причина кроется в преимуществах электронного обучения в сравнении с очным обучением: 

• Экономия бюджета на обучение — до 80%. 
• Доступность — уроки доступны, не зависимо от расстояния и времени суток. 
• Скорость обучения выше — в среднем в 2 раза. 
• Лучше усвоение материала — подтверждено результатами исследований. 
• Стандартизированный учебный материал — единый для всех учащихся. 
• Удобство тестирования и анализа знаний учащихся — все в электронном виде. 
      Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление процессом 

обучения с помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий. В 
процессе электронного обучения используются интерактивные электронные средства 
доставки информации, преимущественно Интернет и корпоративные сети компаний, но не 
исключены и другие способы, как, например, компакт-диски. Система электронного 
обучения включает в себя программное и аппаратное решения. Она предполагает наличие 
специальной базы данных, где содержится учебный контент и системы мониторинга 
обучения.   

        Полномасштабная система электронного обучения состоит трех стандартных 
модулей: 

1. Системыуправленияобучением (LMS - learning management system) 
2. Учебного контента (электронных курсов) 
3. Авторских средств (authoring tools) 

Термин «электронное обучение» появился в Казахстане сравнительно недавно. Он 
интегрирует ряд инноваций в сфере применения современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, таких как компьютерные технологии 
обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб-технологий, онлайн 
обучение, и т.п. Постепенно этот термин вытесняет широко известный и модный ныне 
термин «дистанционное обучение» (ДО). Связано это с применением ИКТ в современных 
системах ДО и с широким внедрением этих технологий в традиционных университетах. 
Таким образом, стираются грани между обучением на расстоянии и непосредственно внутри 
вуза. Эту интеграцию дистанционной и традиционной организации учебного процесса на 
основе ИКТ и отражает термин «электронное обучение». 

      Развитие современной системы образования в России, Германии, Австрии 
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и других странах обуславливается влиянием и внедрением информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы деятельности учебных заведений и во 
многом обязано появлению свободного доступа к средствам Интернет-технологий. Эти 
процессы предопределяют значительные изменения в традиционных подходах 
к образовательному процессу. 

      Современные ИКТ открывают учащимся и преподавателям доступ 
к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной 
работы, дают совершенно новые возможности для творчества, проявления и выявления своих 
способностей, обретения и закрепления различных навыков, позволяют реализовать 
принципиально новые формы и методы обучения. Это такие средства доступа как, локальные 
и глобальные информационные сети, телеконференции, электронная почта, форум, чат и т.д. 

 
К электронному обучению относится: 
• самостоятельная работа с электронными материалами, с 

использованием персонального компьютера, КПК, мобильного телефона, DVD-
проигрывателя, телевизора; 

• получение консультаций, советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта 
(преподавателя), возможность дистанционного взаимодействия; 

• создание распределённого сообщества пользователей (социальных сетей), ведущих 
общую виртуальную учебную деятельность; 

• своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов; 
стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и технологии, 
дистанционные средства обучения; 

• формирование и повышение информационной культуры у всех руководителей 
предприятий и подразделений группы и овладение ими современными информационными 
технологиями, повышение эффективности своей обычной деятельности; 

• освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, передача 
их преподавателям; 

• возможность развивать учебные веб-ресурсы; 
• возможность в любое время и в любом месте получить современные знания, 

находящиеся в любой доступной точке мира; 
• доступность высшего образования лицам с особенностями психофизического 

развития. 
Президентская программа информатизация образования послужила импульсом к 

созданию электронных учебников. Меня радует то, что сегодня 60% содержания школьного 
образования и 10% профессионального образования переведено на цифровой формат путем 
разработки различных видов цифровых интерактивных мультимедийных образовательных 
ресурсов (ЦИМОР): электронных учебников  (ЭУ); мультимедийных образовательных 
программ (МОП); виртуальных путешествий (ВП); электронных дидактических пособий 
(ЭДП) и др. 

Электронные учебники, в отличие от традиционных бумажных книг, выглядят 
“живыми” и отвечают золотому правилу дидактики, сформулированному еще 
родоначальником педагогической науки Яном Амосом Коменским: “Все, что возможно, 
предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое для восприятия зрением; 
слышимое слухом; запахи обонянием; подлежащее вкусу вкусом; доступное осязанию путем 
осязания. Если же какие-либо предметы и явления можно сразу воспринимать несколькими 
чувствами предоставить нескольким чувствам”.  

 К электронному обучению относятся электронные учебники, образовательные услуги 
и технологии. 

      Современные студенты и школьники — в основном сетевое поколение, для 
которых электронный способ получения информации (в данном случае именно учебной) 
является нормальной составляющей жизни. В целом высокие технологии в образовании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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приветствуются студентами, — знания, умения, навыки пригодятся в 
самосовершенствовании и карьерном росте. Информационные коммуникационные 
технологии стали их рабочим инструментом. 

Широкий спектр методов дистанционного обучения позволяет выбирать метод с 
учётом индивидуальных требований и предпочтений слушателя и ещё E-learning не 
исключает общение с преподавателем лицом к лицу: 

• Удобное время и место для обучения 
• Прочное усвоение знаний 
• Постоянный контакт с преподавателем 
• Индивидуальный график обучения 
• Экономия времени и денег 
       Система электронного обучения. Когда мы говорим об электронном обучении в 

более широком смысле, предполагается, что учебный материал будет размещен в системе 
электронного обучения (на английском — Learning Management System — LMS). Она 
представляет собой программный продукт. Доступ в систему обучения осуществляется через 
интернет или по локальной сети, в свободном режиме или с авторизаций пользователей — по 
логину и паролю. Чаще всего для доступа в систему обучения используется интернет-
браузер. Преподаватель размещает учебный материал, создает тесты с использованием 
встроенной системы тестирования учащихся. После этого, каждому пользователю 
предоставляется свой набор уроков для изучения. Результаты учебного процесса анализирует 
преподаватель, формируя ответы и просматривая результаты тестирования. 

• Система электронного обучения предоставляет такие возможности: 
• Структурирование учебного материала по урокам и курсам. 
• Каждому учащемуся, в зависимости от его должности, предоставляется свой набор 

уроков и курсов. 
• Встроенный механизм тестирования позволяет проверить усвоенные знания. 
• Возможность отслеживать активность учащихся. Например, если в отчетах видно, 

что учащийся, смотрел учебный ролик 15 минут, а длительность ролика составляет полчаса, 
это значит, что он не ознакомился с ним полностью. 

• Удобный анализ результатов обучения — система электронного обучения 
позволяет преподавателю сформировать отчеты по тестированию учащихся. 

• Как правило, система обучения также хранит историю учебного процесса каждого 
учащегося и позволяет удобно конвертировать ее в таблицы excel или в pdf-документ. 

      Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение в высших 
учебных заведениях электронных технологий обучения благоприятно сказывается на 
психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса, в том числе способствует 
развитию индивидуальных ресурсов студентов и преподавателей, формирует навыки 
целеполагания, самостоятельного мышления, инициативность и ответственность за 
выполняемую работу, а также снижает психологические нагрузки на студентов 
и преподавателей в процессе взаимного обмена знаниями. 

      Таким образом, используя систему обучения главное преимущество, которое вы 
получаете — «обратная связь». Теперь вы можете сказать точно, насколько хорошо 
учащиеся усвоили учебный материал, а также подкорректировать учебный процесс, как в 
целом, так и для конкретных сотрудников. Если компания имеет разветвленную сеть офисов 
в регионах, то экономический эффект от электронного обучения будет очевиден — экономия 
на затратах на проживание и проезд в учебный центр сотрудников или тренера компании — 
в региональные офисы. 

      С развитием интернета и технологий электронное обучение будет все больше 
проникать в нашу жизнь. Обучение сотрудников становится важным компонентом 
успешного развития компании. Несомненно, и в дальнейшем учебные центры компаний 
будут готовить учебный материал, адаптированный для использования в электронном 
обучении, скорость обучения сотрудников будет возрастать, а качество их подготовки и 
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инструменты анализа их знаний — улучшаться. Электронное обучение — актуальное 
решение в современном стремительном экономическом мире. 
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Сегодня важнейшая роль в развитии общества принадлежит информации как 

глобальному ресурсу человечества и информатизации, как процессу совершенствования 
использования достижений информационной цивилизации во всех сферах человеческой 
деятельности. Одними из основных направлений информатизации общества являются: 
формирование и развитие информационной инфраструктуры Республики Казахстан с учетом 
современного мирового уровня развития инновационных технологий; информационное 
обеспечение социального и экономического развития страны. 

Основной целью информатизации системы образования Республики Казахстан 
является создание единой образовательной информационной среды в Республике Казахстан, 
позволяющей на основе использования новых информационных технологий повысить 
качество казахстанского образования, обеспечить равные возможности гражданам на 
получение образования всех уровней и ступеней, а также интегрировать информационное 
пространство Республики Казахстан в мировое образовательное пространство. Достижение 
высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка 
труда, задача индустриально-инновационного развития страны, личности и 
соответствующего лучшим мировым практикам в области образования. 

Одним из основных направлений Государственной программы 
развития образования в Республике Казахстан до 2020 года является внедрение системы 
электронного обучения. Целью проекта e-Learning является развитие качественных 
образовательных ресурсов и услуг и обеспечение равного доступа к ним на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Базовым компонентом для реализации системы электронного обучения является 
качественная сетевая инфраструктура (Интернет со скоростью 4 Мбит/сек), современные 
аппаратно-программные платформы (компьютерный класс, мобильный класс, цифровой 
мультимедийный подиум, моноблоки для каждого учителя), соответствующее задачам 
организации содержание учебных курсов и система управления учебным процессом. 

Внедрение системы электронного обучения позволила автоматизировать весь 
учебный процесс университета (ведение электронного журнала, использование библиотеки, 
автоматизирование расписания, электронный контроль оценок, sms-оповещение 
родителей). Преподаватели и студенты университета имеют возможность получить доступ 
к лучшим мировым образовательным ресурсам. 

mailto:abilay-91@mail.ru
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Для автоматизации учебного процесса составлен рабочий учебный план (отдельно 
по семестрам), определяется преподавательская нагрузка, составляется и редактируется 
расписание занятий, ведётся мониторинг успеваемости и посещаемости студентов. При 
составлении графика учебного процесса предоставлен гибкий инструмент для 
распределения часов, отведенных на дисциплину по типам занятий, на конкретного 
преподавателя. 

Преподавателями систематически заполняются собственные страницы календарно-
тематическим планированием, сервисы оповещения (отправка e-mail или sms-сообщений 
родителям студентов о предстоящих плановых и внеплановых собраниях и встречах, 
отчетность и др. ). На основе календарно-тематического планирования систематизируется 
подготовка преподавателя к занятию. Электронный журнал является аналогом бумажного 
журнала, имеющего ряд преимуществ. Например, в журнале занятий автоматически 
привязаны к расписанию и КТП группа, дата, тип и тема проведения занятия. Также в 
электронном журнале проставляются оценки студентам, назначаются домашние задания, с 
возможностью комментирования полученных результатов. 

Преподаватель в данном проекте должен быть не только грамотным специалистом в 
своём предмете, но и должен свободно владеть информационно-коммуникативными 
технологиями. Электронное обучение значительно ужесточит конкуренцию в рядах 
педагогических кадров, отсеет тех специалистов, которые не желают развиваться и 
работать над собой. 

В электронном журнале студенту автоматически доступно расписание занятий с 
указанием преподавателя и кабинета, назначенные домашние задания по предметам, 
оценки с комментариями. 

В качестве домашнего задания для уроков преподаватель назначает как собственные 
учебные материалы, а также использует материалы и тесты из цифровой библиотеки. 

Все группы пользователей имеют доступ к цифровым образовательным ресурсам, 
которые могут назначаться в качестве заданий, а также использоваться для 
самостоятельного изучения. 

Студенты имеют возможность пройти тестирование для проверки усвоенного 
материала из цифровых образовательных ресурсов. 

 Термин «электронное обучение» (ЭО) появился в Республике Казахстан 
сравнительно недавно. Он интегрирует ряд инноваций в сфере применения современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, таких как 
компьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб-
технологий, он-лайн обучение, и т.п. [1] 

В настоящем стандарте используются следующий термин с соответствующим 
определением: Электронное учебное издание – электронное издание, предназначенное для 
автоматизации обучения и контроля знаний, и соответствующее учебному курсу или 
отдельным его частям, а также позволяющее выбрать траекторию обучения и 
обеспечивающее различные виды учебных работ. 

В нашем понимании, современный электронный учебный курс (ЭУК) – это целостная 
обучающая система, основанная на использовании ИКТ, ставящая целью обеспечить 
обучение студентов по индивидуальным и оптимальным учебным траекториям и управление 
процессом обучения; включающая элементы, обеспечивающие полный дидактический цикл 
изучения дисциплины: информационную поддержку изучения теоретических материалов, 
контроль уровня знаний и умений, информационно-поисковую деятельность, 
индивидуальную работу и групповое сотрудничество, а также сервисные функции при 
условии осуществления интерактивного взаимодействия всех участников учебного процесса 
под непосредственным и непрерывным руководством преподавателя. Одной из основных 
особенностей разработанного ЭУК, отличающих его от существующих разработок 
различных авторов, является то, что он дает возможность преподавателю «вести» курс, т.е. 
постоянно контролировать и регулировать процесс изучения дисциплины каждым 
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студентом, путем построения отчетов и консультирования в удаленном режиме для 
обеспечения индивидуального подхода. 

Для мотивации деятельности студентов, закрепления теоретического материала, а 
также для изучения нового теоретического материала по теоретическим основам 
информатики используется метод целесообразно подобранных задач. Суть данного метода в 
следующем: 

а)   деятельность преподавателя заключается в построении системы задач, причем 
выполнение каждой задачи системы основывается на выполнении предыдущей задачи и 
направлено на разрешение сформулированной проблемной ситуации; 

б)   деятельность обучаемых заключается в разрешении некоторой проблемной 
ситуации, сформулированной преподавателем; 

в)        взаимодействие преподавателя с обучаемым заключается в том, что обучающий 
может «вмешиваться» в деятельность обучаемого (если это необходимо) при 
формулировании каждой задачи или в ходе ее решения. Метод целесообразно подобранных 
задач превращается в метод обучения через задачи, если в процессе обучения обучаемые 
получают новые теоретические знания в ходе решения задач (т.е. задачи являются средством 
для овладения новым теоретическим материалом).[2] 

Выбор наиболее адекватных для данных условий методов обучения позволит 
подготовить высокопрофессиональных, компетентных и высоконравственных специалистов, 
способных действовать в сложной и нестандартной обстановке, в постоянно изменяющихся 
социально-экономических условиях. 

Одним из элементов педагогической системы являются организационные формы 
обучения. Эта категория обозначает внешнюю сторону организации процесса обучения, 
определяющую, когда, где, кто и как обучается. Реализация содержания обучения 
осуществляется в различных организационных формах, которые призваны упорядочить 
учебный процесс. Преобладающими формами обучения теоретическим основам 
информатики являются различного типа лекции и лабораторные и практические занятия. 

В настоящее время, несмотря на массовое издание книг, журналов, брошюр, на 
наличие кино, телевидения, технических средств, лекция остается основной формой 
преподавания во всех высших учебных заведениях. Дидактическими целями лекций являются 
сообщение новых знаний, систематизация и обобщение накопленных, формирование на их 
основе идейных взглядов, убеждений, мировоззрения, развитие познавательных и 
профессиональных интересов. Преподаватель, мастерски читающий лекцию, увлекает 
студентов, активно воздействует на их эмоции, вызывает интерес к учебному предмету, 
стремление постоянно пополнять знания. 

В зависимости от способа проведения можно выделить следующие виды лекций. 
Информационная (используется объяснительно-иллюстративный метод изложения). 

Лекция-информация – самый традиционный тип лекций в высшей школе. 
Проблемная лекция предполагает изложение материала через проблемность вопросов, 

задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и 
сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д. 

Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала средствами ИКТ 
или аудио-, видеотехники с развитием или кратким комментированием демонстрируемых 
визуальных материалов. 

Бинарная лекция (лекция-диалог) предусматривает изложение материала в форме 
диалога двух преподавателей, например, ученого и практика, представителей двух научных 
направлений и т. д. 

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие с заслушиванием 
докладов и выступлений студентов и слушателей по заранее поставленной проблеме в рамках 
учебной программы. В заключение преподаватель подводит итоги, дополняет и уточняет 
информацию, формулирует основные выводы. 

Лекция-консультация предполагает изложение материала по типу "вопросы-ответы" 
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или "вопросы-ответы-дискуссия". 
Лабораторное занятие - форма организации обучения, когда обучающиеся по заданию 

и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько лабораторных работ. 
Основные дидактические цели лабораторных работ – экспериментальное подтверждение 
изученных теоретических положений: экспериментальная проверка формул, расчетов: 
ознакомление с методикой проведения экспериментов, исследований. 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, при использовании 
которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или 
несколько практических работ. Дидактическая цель практических работ - формирование у 
обучаемых профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 
изучения последующих учебных предметов. 

Во время обучения в педагогическом вузе у студента необходимо сформировать 
стойкую потребность в самостоятельном освоении научной, учебной и методической 
информации. Для этого студент должен быть поставлен в ситуацию необходимости 
собственной познавательной активности, поэтому в процессе обучения важно организовать 
эффективную самостоятельную работу студентов. 

Исходя из этого в методической системе обучения теоретическим основам 
информатики занятия системно-деятельностной направленности по целеполаганию 
распределены в четыре группы: 

1. Занятие открытия нового знания. Деятельностная цель: формирование у учащихся 
способностей к самостоятельному построению новых способов действия на основе метода 
рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет 
включения в нее новых элементов. 

2. Занятие рефлексии. Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 
самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии 
коррекционно-контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий – понятий, 
алгоритмов и т.д. 

3. Занятие обобщения и систематизации знаний. Деятельностная цель: формирование у 
учащихся способностей к обобщению, структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики 
развития содержательно-методических линий курсов. 

4. Занятие развивающего контроля. Деятельностная цель: формирование у учащихся 
способностей к осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 
Технология проведения занятий каждого типа реализует системно-

деятельностный метод обучения. 
Приведенная структура занятий, сохраняя общие закономерности включения в 

учебную деятельность, модифицируется в зависимости от типа занятия (занятие рефлексии, 
общеметодологической направленности, обучающего контроля знаний). 

Подготовка будущих учителей в области информационно-коммуникационных 
технологий должна включать не только обучение работе с компьютером, но и освоение 
новых электронных методов преподавания учебных дисциплин. «Теоретическая 
информатика» являются существенной частью, ядром вычислительной информатики. Данная 
дисциплина, как одна из базовых,  включена в государственные  стандарты высшего 
профессионального педагогического образования  по специальности «информатика». В ее 
программу  входят достаточно  традиционные учебные разделы, содержащие давно ставшие 
классическими  фундаментальные результаты данной научной дисциплины. Таким образом, 
данное исследование показывает, что обучение теоретической информатике, реализованное 
посредством электронного обучения, позволяет модернизировать предметную подготовку 
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будущих учителей информатики для наиболее полной реализации идеи фундаментализации. 
        Информатизация образования процесс обеспечения сферы образования теорией и 

практикой разработки и использования современных или, как их принято называть, новых 
информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения и воспитания, - принадлежит к числу важнейших 
направлений процесса информатизации современного общества. 

         Потенциал НИТ в образовании проявляется многопланово, открывая следующие 
основные возможности:  

- совершенствования методологии и стратегии отбора 
содержания школьного образования, введения и развития нового учебного предмета -
 информатики, а также внесения изменений в обучение традиционным дисциплинам; 

- повышения эффективности обучения, его индивидуализации и дифференциации, 
организации новых форм взаимодействия в процессе обучения и изменения содержания и 
характера деятельности обучающего и обучаемого; 

- совершенствования управления учебным процессом, его планирования, 
организации, контроля, модернизации механизмов управления системой образования. 

        Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные тенденции 
познания закономерностей предметных областей и окружающей среды, актуализирует 
разработку подходов к использованию потенциала НИТ для развития личности обучаемого, 
повышения уровня его креативности, развития способностей к альтернативному мышлению, 
формирования умений разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так и 
практических задач, прогнозировать результаты реализации принятых решений на основе 
моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между ними. 
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GPU термині алғаш рет 1999 жылдың тамыз айында nVidia GeForce 256 моделінің 
бейнекартасының басты чипі ретінде қолданылды, оның басты мақсаты үш өлшемді 
графиканы шығаруды жылдамдату болды. GPU графикалық процессоры – дербес 
компьютердің өзіндік құрылғысы немесе ойын приставкасы. Графикалық процессордың 
өзінде геометриялық айналуларды есептеу және сценаны жарықтандыру бірінші рет іске 
асты. Мұның  өнімділігі CPU – дан 100 есе жоғары көрсеткіш көрсетті.GPU–ды  
бағдарламалау кезінде OpenGL және C сияқты графикалық тілдер қолданылып, олар GPU – 
дың ғылымға деген рұқсатын тарылтты[1].  
GPU – да есептеу GPU (графикалық процессор) мен CPU (орталық процессор) қатар 
жүруінен тұрады. GPU көп есептеу қуатын талап ететін қосымшалардың бөлігін орындайды, 
ал қалған бөліктері CPU – да орындалады. Бұл жағдайда қосымша әлдеқайда тезірек жұмыс 
атқарады. 
GPU + CPU қосылғанда қуатты өнім болады: 
- CPU мағлұматтарды ретпен өңдеу мақсатында жасалған бірнеше ядродан құрылған; 
-  GPU мағлұматтарды параллельді өңдеу мақсатында жасалған мыңдаған ядролардан 
тұрады. 
Осылайша, CPU–да кодтың ретті бөлігі орындалса, ал GPU – да параллельді бөлігі 
орындалады. [1]   
GPU көмегімен параллельді есептеу технологиясы NVIDIA CUDA платформасы арқылы 
жүзеге асырылады. CUDA – бағдарламалау тілі немесе ортасы емес, ол тағайындаудың 
жалпы есебін шығару үшін графикалық процессорлардың қуатын қолдануға мүмкіндік 
беретін платформа болып табылады. 
OptiTex сияқты компаниялар, тұтынушылар нарығына өнеркәсіп саласында киімді 
жобалауда CUDA-ны пайдаланады.  
Автомобиль компаниялары CUDA-ны  пайдаланып, GPU-дағы сәулені таратудың көмегімен 
жаңа буындағы  машина дизайнын құру үстінде. Тазалау мен гигиеналық өнімдерді өндіру 
компаниялары өз өнімдерін молекулалық модельдеу үшін GPGPU-ды қолданады. Осылайша, 
Temple университетімен бірге индустрияның алыбы Procter Gamble балшық, су және басқа да 
материалдармен белсенді заттардың молекулаларының өзара іс-қимылын модельдеумен 
жұмыс істейді. 
Мультимедиа саласында портативті құрылғыларға бейнеклиптерді түрлендіру міндеті қазір 
әлдеқайда ыңғайлы және жылдам, ол Elemental компаниясы шығарған Badaboom 
бағдарламасын қолданудың арқасында жүзеге асырылуда. 

CUDA платформасында GPU – ды қолдану арқылы тәжірибе жүргізудің нәтижесінде 
біржарым сағаттық фильм, кем дегенде жиырма минутта Ipod / IPHONE форматына 
түрлендірілді. Ал СPU–да бұл процеске бір сағаттан артық уақыт кетеді.  
ElcomSoft компаниясының Distributed Password Recovery бағдарламасы әртүрлі типтегі 
құжаттардың құпия сөздерін жоғары жылдамдықта қайта қалпына келтіруге арналған. 
Бағдарлама GPU-дың қуатын пайдаланып, іріктеу әдісімен құпия сөздерді CPU-мен 
салыстырғанда 20 есе жылдам қалпына келтіреді. Қазіргі кезде GeForce-де аппаратты түрде 
жылдамдату Windows XP, Windows Server 2003 және Windows Vista (32-бит и 64-бит) 
операциялық жүйелерінде орындалады, ол үшін тек бағдарламаны жәнеNVIDIA жаңа 
драйверлерін орнату қажет. Видеокарталарға қойылатын талаптар өте қарапайым, 
маңыздысы видеожадтың көлемі 256 МБ-тан кем болмауы тиіс және жүйеде қанша GPU 
болса, кем дегенде сонша процессорлық ядро болуы тиіс.   

GPU қаншалықты күрделі амалдар орындасада, оның ядроларының жартысы бос 
тұрады, бұл статикалық түрде дәлелденген. Дәл осы ядроларда PhysX қозғалтқышы жұмыс 
істейді. CUDA-ның арқасында, ойын әлемінің физикасымен байланысты есептеулердің үлкен 
үлесі,  бейнекартада орындалатын болды. Мамандардың айтуынша, CUDA-да жұмыс 
істейтін, PhysX пен  бірге ойындардың өсу үдерісі бірталай ұлғайды. CUDA үйкеліс, 
ауырлық  және басқа да бізге үйреншікті  көп өлшемді объектілер үшін күнделікті есептеу 
жүргізуді  қарастырады. Құрылымдарды (текстура)  әзірлеушілер арқасында, қазіргі заманғы 
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ойындар өте шынайы көрінеді. Бірақ құрылымда шынайылықтың көп болуы, жадыда көп 
орын алады. Оны болдырмау үшін, құрылымды алдын-ала қысады және қажетінше 
динамикалы түрде тарқатады, тарқату  міндеттерін орындау 12 есе өсуіне мүмкіндік береді. 
Ғылым саласындаGPU-ға бейімделуі мақсатында алгоритмды көптеген ағынға параллельдеу 
мәселесі қарастырылады. Бұл факт ғылыми мәселе, қандай алгоритмдер мен әдістерді GPU-
да орындауға және  сәтті параллельдеуге болады. Бұл мәселе бойынша көп диссертациялар 
қорғалынды  және ғылыми-зерттеулер жарық көрді. 

NVIDIA GPU өнімді параллель архитектурасын пайдалану молекулалық динамика 
саласындағы бағдарламалармен жұмыс істеуде тамаша нәтиже береді. Құрылымының 
қарапайымдылығы мен вирустардың шағын мөлшері үшін,  биологияның есептеу 
саласындағы зерттеушілер, өздерінің эксперименттеріне компьютердің көмегімен GPU–ды 
қолдану арқылы олардың өмір сүру тәсілінің толық моделін алғаш құрды. Олар тұзды судың 
тамшысындағы вирусты модельдеуге, Urbana-Шампейндегі Иллинойс университеті әзірлеген 
NAMD (Nanoscale Molecular Dynamics)деп аталатын бағдарламаны пайдаланды. NAMD 
жұмысы CUDA ның арқасында 12 есе дерлік жеделдетілді. Сонымен бірге кластерде GPU-
жеделдеткішпен бірге суперкомпьютерлі бағдарламалардың Ұлттық орталығында (NCSA)  
іске қосқанда  бірядролы процессорға қарағанда, яғни CPU- мен, салыстырғанда 330 есе өсу 
қарқынын көрсетті.  

Навье-Стокс және «Больцман торлары әдісі» модельдерін пайдаланатын 
гидродинамиканың бірнеше жобаларында, CUDA қолдауымен GPU-дың арқасында  
айтарлықтай жеделдету болғаны айтылады. Көптеген жылдар бойы тиімді бұрандаларды 
жобалау мәселесі дамымай қалды. Құрылғының айналасында ауа мен сұйықтықтың өте 
күрделі қозғалысын қарапайым модельдерде зерттеу мүмкін болмады.Тек ең қуатты 
суперкомпьютерлер, құрылымды  дамыту мен тексеру үшін қажетті ресурстарды ұсына алар 
еді. Кембридж университетінің зерттеушілері CUDA-ны қолдану арқылы өнім шығаруда аса 
ірі ұтысқа ие болды.  

Арзан GPU-кластерлерді қолдану нәтижесінде зерттеулер жүргізуге көзқарас 
түбегейлі өзгерді. Интерактивті модельдеу бұрын тоқыраудан зардап шеккен аудандарда  
инновациялық идеялар үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Сондай-ақ, GPU-ды пайдаланып ауа 
райы құбылыстары мен планетаның мұхит бетін модельдеу жөнінде  тиімді жұмыстар 
өткізілуде. 
GPU–ды медицинада қолдану көптеген жетістіктерге қол жеткізді.TechniScan компаниясы 
үшөлшемді  ультрадыбыстық сканерлеудің перспективалық әдістемесін практикаға енгізеді. 
Ультрадыбыстық сканерлеу жүйесінде TechniScan компаниясы ерте  сатыдағы сүт безінің 
обырын болжау және диагностикалауда NVIDIA компаниясынан  GPU Teslaны пайдаланады. 
Бұл тәсіл дәстүрлі әдістермен салыстырғанда дәлірек деген тұжырымға келді [2]. 
Информатика мамандығының студенттері оқу процесінде қол жетімді компьютерлердің 
процессорларының ядроларын параллель қосу арқылы есептеулер жүргізуде ұтымды 
жетістіктерге жетуде.  
Сонымен бірге сегіз ядролы NVIDIA Cuda платформасы негізіндегі 8 ядролы ноутбукті 
пайдалану арқылы  GPU–дың көмегімен жақсы нәтижелер алынуда [3]. Мысалы, 
Мандельброт жиынын модельдеуде CPU–мен салыстырғанда 51,4 есе ұтымды нәтиже 
алынды. 
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Білім саласында қолданыс тапқан робот техниканың дамуы барысында адамдарды бір 

сарынды ауыр жұмыстардан, жоғары радиациялы, жоғары немесе төмен температура 
жағдайларындағы және адам қатынауы қиын жерлердегі жұмыстардан босататын автоматтық 
құрылғылар мен механизмдер түрінде жасалып, олар үнемі жетілдіріле түсуде [1,2]. 

Қара сызықты тапқан соң тоқтайтын Робот үшін программа жазамыз. Осы программа  
үшін жарықтану датчигі төмен қарай бағытталу керек.  

Mindstorms Еv3 роботтық техника құралы жаратылыстану-ғылыми зерттеулер, 
программалау мен конструкторлауда әр түрлі білімдерді игеру, виртуалды ойындар мен 
шынайы құрылымдар қалай жұмыс істейтінін түсінуге және орындауға мүмкіндік береді. 
Робототехникалық құралдар әртүрлі жағдайларда, өндірісте, тұрмыста кеңінен қолданылады, 
білім беру саласына енгізу заман талабы болып отыр, тәлімгерлердің интеллектуалды 
дамуына әсерін беретін курс [3]. 

Мақалада Mindstorms Еv3 роботының ақ фонда қара сызық үстімен қозғалу 
программасын жазу мен жүзеге асыруды ұйымдастыру  қарастырылады, және датчик 
калибровкасының жарықтануы қалай жасалатыны қарастырылған. 

Сызық бойымен қозғалу бірнеше мүмкіндіктермен жүзеге асады. Солардың 
қарапайым бір түрі – тұйықталған қара сызықпен және өріс бойымен белгілеу режиміндегі 
жарық көріністерін  түс датчигі арқылы жүзеге асыру. Сенсор жарық диодын және фото 
диодтарды қамтиды. Жарық диоды белгіленген аумақты жарықтандырады, ал фото диоды 
жарық түсін қабылдайды. 

Жарықтың сезгіштігіне байланысты роботтың қай аймақта орналасқанын білуге 
болады. Тапсырма екі дөңгелекті басқара отырып, сызықтан тыс қозғалуын қадағалау болып 
табылады. Бұл тапсырмада мәселені шешудің бір жолы болып сызық бойында жарық 
сенсорын табу. Ол үшін сызық бойындағы жарық деңгейін өлшеу сілтеме арқылы жүзеге 
асады. Бұл жағдайда дөңгелектер біреуінің жылдамдығы артуы немесе тежеуінің кез келген 
ауытқуын қадағалайды. Жарықтану датчигі біздің жұмысымыз үшін келесідей мәндерді 
көрсетті. Біріншіден жарықтану датчигін қара сызық үстіне қоямыз. 

Қара сызық бойымен жүретін  программа құрастыруды бастайық. Ол үшін жаңа 
құжатта цикл блогын қоямыз. Бағдарламада жазылуы келесі суретте көрсетілген (1-сурет). 

 
1-сурет. Жарықтану датчигінің бағдарламада жазылуы 

 
Аппараттық қамтамасыз ету бетін ашып, 3 портта көрсетілген мағынаны жазамыз. Ең 

кіші мәнді береміз (2-сурет). Жарықтану датчигі қай портқа қосылғанына назар аударыңыз 
(үшінші порт ұсынылады).   
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Берілген кезең бойынша программаны іске қосамыз және жарықтандырудың ең үлкен 
мәнін анықтаймыз. 

Одан кейін датчик калибровкасының жарықтануын жасауды қарастырайық. 
 

 
2-сурет. Жарықтану датчигінің кіші мәні 

 
Келесі жағдайда 3 портқа берілген максимальді мәнін (у) жазамыз (3-сурет). 

 
3-сурет. Жарықтану датчигінің максимальді мәні 

 
(x+y)/2 теңдеуін есептеп, «Переключение» блогына шыққан қорытындыны жазамыз. 
Бағдарламаны енгізіп, В және С порттарын таңдаймыз. Бағдарлама жүктеледі (4,5-

сурет). 

 
4-сурет. Бағдарламаның жүктелуі 

 
5-сурет. Роботтың қара сызықты табу программасы 

Суретте программаның толықтай түрі көрсетілген, яғни роботтың қара сызықты 
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тауып соның бойымен жүруі көрсетілген. 
USB-кабельді ажыратып, жарық датчигі қара сызыққа бағытталмаған қылып тексеріп 

көруіңізге болады (6-сурет).. 
 

 
6-сурет. Роботтың берілген траектория бойынша қозғалысы 

 
Қорытындылай келе, оқушылардың ой-өрісін дамыту тұрғысында Mindstorms Еv3 

роботының ақ фонда қара сызық үстімен қозғалу программасын жазу мен жүзеге асыру 
қарастырылды.  

 
Қолданылған әдебиет: 

1. LEGO Mindstorms homepage, URL: http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx 
2. Павленко В.В. Программирование робототехнических средств. 

http://spravka_po_po_Lego.pdf. –C.3-5. 
3. http://education.lego.com/ 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Ақпараттық Технологиялар 
Факультеті, «6М011100»- Информатика (білім) мамандығының 1 курс магистранты,  

Ғылыми жетекшісі – Зұлпыхар Ж.Е. 
 

Оқыту экономикасының дамуы және ақпараттық қоғамға өмір бойы үздіксіз оқыту 
концепциясына негізделген бұл процесте ерекше рөл электрондық білім беру 
технологияларына беріледі. Күнделікті жылдам дамып отырған ақпараттық технологиялар 
оқытуды басқаруда инновациялық шешімдерді талап етеді. Бұл процесте ашық электрондық 
оқыту ресурстары маңызды рөлді атқарады және оларды қолданудың өзектілігін анықтайды.  

Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мен ақпаратқа деген 
ыңғайлы қолжетімділікті қамтамасыз ету білім беруге негізделген қоғамды 
қалыптастырудың бастапқы алғышарттары болып табылады. Бүгінгі таңда Интернет 
ғаламдық желісі әрқилы форматта ұсынылған көптүрлі ақпараттар мен ақпарат көздеріне 
қатынауға мүмкіндік беретін білім қоры екендігі жасырын емес. Соған сәйкес, саны жағынан 
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ондаған миллиардтарға жетіп үлгерген веб-парақшаларды пайдалану кезінде күн өткен 
сайын көлемі артып келе жатқан ақпарат ресурстарының ішінен қажет болған білім беру 
ақпараттары мен ғылыми ақпараттарды таңдау біршама қиындай түсуде.  

2002 жылдан бастап ЮНЕСКО ғаламтор желісіндегі ашық электрондық оқыту 
ресурстарын кеңінен тарату бастамасын белсенді түрде қолдап келеді. Себебі, аталмыш 
оқыту ресурстарын қолдану жоғары әрі сапалы оқыту мен өмір бойына үздіксіз білім алуға 
арналған қолжетімділікке айтарлықтай мүмкіндіктер береді және университеттердің жоғары 
білім берудің дамыған әлемдік жүйесі қатарына толығымен мүше болуды қамтамасыз етеді 
(«Дамыған елдердегі жоғары білімге ашық білім беру курстарының ықпалы» ЮНЕСКО 
форумы, 1-3 шілде 2002ж.). Өткен онжылдықта ашық білім беру ресурстарын құру, дамыту 
және алға жылжыту жұмыстары әлемнің көптеген елдерінде белең алды. Жоғары оқу 
орындарында өздерінің оқыту және ғылыми материалдарына еркін қатынауға рұқсат 
берілетін болса, ашық электрондық оқыту ресурстарын құру мен оларды одан әрі дамыту 
ұлттық және халықаралық деңгейде белсенді түрде қолдауға ие болды. XXI ғасырдағы 
жоғары білімнің дамуындағы жаңа тенденциялар мен негізгі бағыттарды меңгеруге арналған 
бүкіләлемдік конференциясында (5-8 шілде 2009ж., Париж) ЮНЕСКО төменде келтірлген 
негізгі тенденцияларды атап көрсетті: 

• Жоғары оқу орындарының функциялары мен негізгі рөлдерінің өзгерісі; 
• Өмір бойғы үздіксіз білім алудағы қойылатын талаптар; 
• Бақылау сапасын арттыру, яғни, ұлттық және халықаралық деңгейдегі 

біліктілікті тану мен аккредитациялар. 
Сондай-ақ, өмір бойы үздіксіз білім алу мақсатында жоғары білім сапасына 

қойылатын талаптар сәйкестігі толығымен жүзеге асырылуы үшін ақпараттық 
коммуникациялық технологиялар интеграциясын барынша қолдау қажет. Қазіргі таңда 
технологиялардың даму қарқыны тәжірибелерді өзара бөлісіп, заңнамалық қорлардың одан 
әрі дамуы мақсатында жоғары білім, үкімет және өнеркәсіптің бірлескен жүйесімен шешілуі 
тиіс болып табылатын жаңа тапсырмаларды бекітті. Соның ішінде білім сапасының 
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ең басты назарға алынуы тиіс болған ашық 
электрондық оқыту ресурстары болып табылды. 2012 жылдың 20-22 маусым аралығында 
Париж қаласындағы ЮНЕСКО штаб-пәтерінде ашық білім беру ресурстары бойынша (World 
Open Educational Resources Congress)  бүкіләлемдік конгресі болып өтті. Аталмыш конгресте 
ашық білім беру ресурстарын пайдалану мен өңдеу жұмыстарын үкімет тарапынан қолдау 
мақсатында «2012 жылғы ашық электрондық оқыту ресурстарының Париж декларациясы» 
[1] қабылданды. Қабылданған Декларация бойынша көрсетілген әрі өте маңызды Конгресс 
нәтижелерінің бірі ашық электрондық оқыту ресурстарының әртүрлі порталындағы 
материалдардың түгелімен әлем елдерінің барлық азаматтары үшін қолжетімді болуымен 
ерекшеленеді.  

Жалпы «ашық білім беру ресурстары» термині 2002 жылғы шілде айында ЮНЕСКО 
ұйымдастыруымен «дамыған елдер үшін арналған ашық білім беру жүйелері» тақырыбында 
өткізілген форумда ең алғаш рет ғылыми айналымға енді. Қабылданған ЮНЕСКО шешімі 
бойынша ашық білім беру ресурстарының анықтамасы төменде келтірілгендей: «Ашық білім 
беру ресурстары бұл – ашық түрдегі қолжетімділкке ие немесе үшінші тұлғаның өз 
қажеттіліктеріне керегінше пайдаланып және соған сәйкес түрлендірулер жасауына рұқсат 
етілетін, өз лицензиясы бойынша көпшілікке ұсынылатын ғылыми және білім беру 
ресурстары болып табылады» [2]. Қабылданған анықтамаға сәйкес ашық электрондық оқыту 
ресурстарының ең басты артықшылықтарына тоқталып өтер болсақ төмендегідей: 

• Материалдардың әдістемелік, ғылыми немесе білім беру жағынан бағыттылығы; 
• Материалдарды ұсынуға арналған әртүрлі форматтар мен тасымалдаушыларды 

қолдау; 
• Қоғамның жетістігі саналатын ғылыми және оқу материалдарын қолжетімді 

лицензиялар шарты бойынша жариялау; 
• Өзге пайдаланушылар үшін материалдарды пайдалануға, өңдеуге және оларды 
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қайта орналастыруға тегін қатынау мүмкіндігін қамтамасыз ету; 
• Ашық электрондық оқыту ресурстарымен жұмыс жасау кезіндегі шектеулердің 

минималдылығы; 
• Ашық түрдегі лицензияландыру халықаралық конвенцияларға сәйкес анықталған 

интеллектуалды құқықтар жүйесіне кіріктіріледі; 
• Әрбір туынды өз авторлық құқықтарына ие [3]. 
Осыған сәйкес, «ашық түрдегі лицензияларға» сәйкес оқу және ғылым 

материалдарының барлығы да ашық электрондық оқыту ресурстары болып табылады. 
Аталмыш материалдар қолдану барысында кез-келген пайдаланушы көшіру, түрлендіру, 
тасымалдау және сол пайдаланып отырған ресурстар негізінде өздерінің жаңа ресурстарын 
қалыптастыруына толығымен мүмкіндігі бар. Өткен он жыл бойына әлем бойынша ашық 
түрдегі қатынау мүмкіндігіне ие миллиондаған білім беру ресурстары, электрондық 
оқулықтар, оқу және ғылыми көмек құралдары, модульдер, аудио және бейнематериалдарды 
үйретуші құралдар, дәрістік курстар және тесттер мен компьютерлерге арналған 
бағдарламалар, сонымен қатар, жаңа білімдерге арналған қолжетімділікті ұсыну үшін  
қолданылатын мыңдаған топтамалар құрылып ғаламдық желі саналатын Интернет беттеріне 
орналастырылуда.  

Ашық электрондық оқыту ресурстары бұл – тек бір ғана пайдаланушы үшін емес, 
керісінше сапалы білім алу үшін қолданылатын көптеген интернет-пайдаланушылардың 
мақсаттарын бағындыруға арналған құрал. Ашық электрондық оқыту ресурстарының ең 
басты жетістіктерінің бірі білім беру саясаты мен практикасында білім алушылардың және 
оқытушылар мен оқу орындарының қызығушылығын арттыруы болып табылады.  

 
Қолданылғанәдебиеттертізімі 

1. «Giving Knowledge for Free: the emergence of open educational resources». Center for 
Educational Research and Innovation.Retrieved 28 March. 
2.  ПарижскаядекларацияпоООР (2012 Paris OER Declaration) 
[www.unesco.org/oercongress] 
3.  http://www.intuit.ru/studies/courses/11860/1152/lecture/18238 
 

 
 
УДК: 004.8  

ВЕКТОРЛАРҒА ЖАСАЛЫНАТЫН АМАЛДАРҒА ПРОГРАММА ҚҰРУДЫ 
ЖОБАЛАУ 

Қарланбаева Аякөз   , Инфб-41қ. 
karlanbaeva1993@mail.ru 

Ғылыми жетекшісі - Давлетова А.Х., п.ғ.к., академик ХАА,  
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық  университеті 

 
 
 

Адамзат тарихындағы даму кезеңдері ғылымның дамуымен тығыз байланысқан. Оның 
ішіндегі математика ғылымы шоқтығы биік, сан салалы ғылым бөлімі екендігінде ешқандай 
дау жоқ. Ғылымның осы тармағында белгіленген заңдылықтарға сүйене отырып басқа 
салаларда жаңалықтар ашалып жүр. Күрделі математикалық амалдар жасау қарапайым 
амалдардан құралады. Кейде бір мәселені қарастырарда осы қарапайым амалдарды бірнеше 
рет орындауға тура келеді. Осы орайда, амалдарды қайталап орындауды жеңілдетін әдіс жоқ 
па? - деген сауал туады. Осы мәселені негізге ала отырып, мен, математикалық амалдар 
жасау программасын құруды мақсет еттім. Құрылатын программа әмбебап болу керектігі 
ескерілді. Сондықтан программа модулін басқада қосымшаларға пайдалануға болады. Жеке 
кәсіпкердің жұмысын жеңілдететін қосымша немесе бухгалтерлік қосымша т.с.с 
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қосымшаларды құруда негізгі модуль ретінде қолданылса аталған қосымшалардың сапасын 
арттыратындығы сөзсіз.  

Математикалық амалдарды шешетін программаларды құруда қайталау операторлары 
көп пайдаланылатындықтан шапшаң компиляторларды пайдаланған жөн.     Сондықтан 
қосымша (приложения) объектілі-бағдарлы программалау тілі көмегімен Delphi7 ортасында 
құрылған. Айта кететін мәселе, қазақ тіліндегі кей сөздер түрлі мағына беретіндігін ескеру 
керек. Мәселен, «қосымша» деген сөз орыстың приложения, проект немесе программа деген 
сөздерінің мағынасын береді. Программистер пайдаланатын «әдіс», «оқиға», «қасиет» деген 
сөздер басқа салалардағы мағынаға сәйкес келмейді. Олар қосымша құруда пайдаланылатын 
әрекеттер атауы. Сондықтан бұл жобамен танысу барысында аталған сөздер кездессе, түсіну 
үшін, көз қарасыңызды басқа қырынан салып көрерсіз[1]. 
Сонымен менің мақсатым математикалық амалдарды орындайтын программа құру. 
Математика өте үлкен сала. Оның ішіндегі векторлар, матрицалар, сызықтық теңдеулер 
жүйесін және кез – келген, бір айнымалысы  бар, теңдеуді шешіп, анализ жасауға графигін 
көрсететін программа құруды әрекет етіп отырмын.  
Келтірілген мәселені шешу үшін дипломдық жобаны келесі тарауларға бөлдім: 
1 Қойылған мәселенің математикалық негіздері; 
2 Математикалық амалдарға программа құруды жобалау ; 
3 Құрылғын жобаның программалық жүзеге асуы; 
4 Программаны қолдану ережелері. 

Графикалық калькулятор программасының құрылымы. Жоғарыда айтылған 
алгоритмді жүзеге асыру үшін Graph деп аталатын жобаны құрдым. Формасының Caption 
қасиетіне «Графикалық калькулятор» деген мән бердім. Бұл пограммада бірнеше модульдер 
пайдаланылады. Олардың формасын жеке-жеке құрып алғам. 1 суретте графикалық 
калькулятордың негізгі терезесі көрсетілген. 
 

 
 
1 сурет. Кез келген арифметикалық теңдеудің графикалық калькуляторы (жұмыс режимінде) 
 
Енді бұл қосымшаның терезесін құруды қарастырайық. Graph терезесінің негізі UGraph1 
модулінде құрылған. Бұл модульдің формасы 2 суретте көрсетілген. Формада Мемо1 
редактрлеу терезесі бар. оның көмегімен есептелетін теңдеуді енгізуге болады 
(аналитикалық жазуды). Мемо1 компонетінің Anchors қасетінің көмегімен формамен бірге 
үлкейетін етуге болады. Ол келесі мәндерді қабылдайды: akTop, akLeft, akRight және 
akBottom. Мемо1 компонетінің Lines қасиетіне мысал ретінде есептелетін өрнек енгізілген. 
Аргументтің диапазондары мен нүкте санын енгізу үшін Edit редактрлеу терезелері 
пайдаланған. Олар: Emin, Emax және Epoint терезелері. Бұл компоненттің Anchors қасиетіне 
akTop және akRight мәндерін бере отырып, терезелерді форманың оң және сол жағына қарай 
өздігінен үлкейетін етуге болады [2]. 
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2 сурет. Кез келген арифметикалық теңдеудің графикалық калькуляторы (құрылымы) 
 

Саймандар қатарындағы жылдам пернелерде және мәзір бөлімінде қолданылатын 
пиктограммалар ImageList компонентінде орналасқан. Бұл компонентке өзінің Images қасиеті 
арқылы ActionList компонеті байланысқан. Әрекеттер объектісінде ImageIndex қасиеті 
арқылы әр пиктограммамен байланыс орнайды. Басқарушы элементтер: MainMenu және 
ToolBar. Мәзірлер мен түймелер бөлімі өздерінің Action қасиеті арқылы сәйкес әрекеттер 
объектісімен байланысады. Панель күйінен көмек мәлімет шығару үшін формаға 
ApplicationEvents компоненті орналасқан. Файлды ашу және файлды жабу сұхбат терезелерін 
шығару үшін OpenDialog және SaveDialog компоненттері қолданылады. Формаға орнатылған 
негізгі компоненттер осылар. Бұл формамен қатар, қосымшада, FЕrrors формасы бар. Ол 
формада қателіктер тізімі жазылады. Оның негізі UErrors модулінде сипатталған. Бұл сұхбат 
терезесінің түрі және қате теңдеу енгізілсе FErrors терезесі шығатындығы 3. суретте 
көрсетілген. 

 

 
 

3 сурет. Қате енгізілген теңдеу мысалы 
 

Терезеде бір ғана ListBox компоненті бар. оның Align қасиетінің мәні alClient, яғни 
бүкіл форманың ауданын алып жатады. Delphi-дің басты мәзіріндегі Project / Options әрекетін 
орындағаннан шығатын Forms формалар тізімінде көрініп тұратын FErrors формасы 
қосымшадағы өздігінен шығатын формалар қатарына кірмейді [3]. 

Бұл тек қателік болғанда ғана пайда болады. Қателіктерді түзету барысында ол 
жойылып отырады. Бұлай істелген себебі жадтағы орынды үнемдеу.  
Екінші, қосымшаға тіркелген, форма Fres. Оның негізі URes модулінде жазылған. Бұл форма 
есептеу нәтижесін көрсетеді. Оның көрінісін сіз 5 суретте көре аласыз.  
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5 сурет. FRes формасы: есептеу нәтижесін көрсетеді 
 

Формада бір ғана StringGrid компоненті бар. Бұл компонентте есептеудің нәтижесі 
кесте түрінде шығады. Кестедегі бағана саны ColCount=2, қатар саны RowCount=5 етіп 
көрсетілген қасиеттерге сәйкесінше мән бере отырып реттелген. Алайда, шындығында олар 
программа барысында өзгеруі мүмкін. Option қасиетінің go Editing ішкі қасиетінің мәні True. 
Осылай еткенде кестедегі мәліметтерді алмасу буферіне көшіруге болады.  
FRes формасының FormStyle қасиетінің мәні fsStayOnTop. Осылай еткенде форманы басқа 
формалар жауып қалмайды. Теңдеу графигінің және анализ жасау терезелерін құру. Бұл 
форманың атын мен FPlot деп атадым. Оның негізгі UPlot модулінде жазылған. Бұл 
форманың көрінісі 1 суретте көрсетілген. Мұндағы негізгі компонент, TChart  типіндегі, 
Chart1 компоненті. Ол графиканы көрсетеді.  Chart1 компонентінің Align қасиетінің мәні 
AlClient ету керек. Сол кезде компонент ауданы бүкіл форманың бос аумағына тарап 
жатады. Компонетті екі рет шерте отырып диаграмма редакторын ашамыз. Типін 
TFasthineSeries етеміз. Бұл тип графиканың тез шығуын қамтамасыз етеді. Chart1 
компонентінің View3d қасиетінің мәні false етіп өзгертеміз.  
Мәзір бөліміндегі инициалдар мен жылдам пернелер әрекетін диспетчерлеу ActoinList 
компоненті арқылы жүзеге асады. Оған келесідей әрекеттер енгізілген. Саймандар 
қатарындағы жылдам пернелерге және мәзір бөлімінде қолданылатын пиктограммалар 
ImageList компонентінде орналасқан. Бұл компонентке өзінің Images қасиеті арқылы 
ActionList компоненті байланысқан. Әрекеттер объектісінде ImagIndex қасиеті арқылы әр 
пиктограммамен байланыс орнайды.  

Басқарушы элементтер: MainMenu және ToolBar. Мәзірлер мен түймелер бөлімі 
өздерінің Action қасиеті арқылы сәйкес әрекеттер объектісімен байланысады.  
Форманың KeyPreview қасиетінің мәні true. Осылай еткенде пернетақта көмегімен 
оқиғаларды басқаруға мүмкіндік болады. себебі форманың беті Chart1 жабулы тұрғаннан 
кейін бізге пернетақта қажет ақ.  Бұл қосымшада осылармен қатар, трансляция мен есептеу 
әрекетін орындайтын Synt модулі, графикті көрсететін UGraph1 модулі және курсордың 
координатын көрсететін UCoord модулі қолданылады. Бұл модулдің формасы 7 суретте 
көрсетілген. Synt модулі дипломдық жұмыстың бөлімдерінде қарастырылған. UErrors  және 
URes модульдерінде ешқандай орындаушы коды жоқ. UGraph1 модулі қосымшалар 
бөліміндегі листингіде ұсынылған [4]. 
 

 
 

7 сурет. Курсордың координатын көрсетуші терезе  
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Курсордың координатын көрсететін терезенің модулі Ucoord. UPlot модулі UCoord 

модулімен байланысқан. UCoord модулінің FCoord формасы  суретте көрсетілген.  
FCoord формасының BorderStyle қасиетінің мәнін bsSingle етіп өзгертеміз. Осылай еткенде 
пайдаланушы форманы өзгерте алмайды. FormStyle қасиетінің мәнін fsStayOnTop етеміз. 
Осылай еткенде бұл форманы басқа формалар жауып қалмайтын болады. Сонымен әр 
тарауға қатысты қорытынды келтірейін. Әр тараумен танысу барысында материял түсінікті 
болу үшін оны кең ашуға тырыстым. Қарастырылатын мәселенің математикалық негіздерін 
келтірдім. Программа құру үшін мәселе терең қарастырылуы керек. Сондықтан бұл бөлімде 
қарасытырылған амалдар сан қырынан барлық қасиеттері ескерілуі тиіс. Сызықтық 
теңдеулер жүйесін шешуде анықтауыштар қасиеттері белгілі болу керек. Сондықтан 
анықтауыштар алдымен жазылды. Векторлар мен матрицалар амалдарының арасында өз ара 
ұқсастық көп болғандықтан олар жөнінде көп сөз қозғалмаған. Бір айнымалысы бар теңдеуді 
өз алдына тақырып етіп мектеп курсының соңғы кластарында айтылып кетті. Мен тек 
программалық жүзеге асуына кеңірек тоқталғым келді. Бір айнымалысы бар теңдеуді 
математикалық негіздерді қарастыру бөліміне енгізбеген себебім осында.Сонымен әр тарауға 
қатысты қорытынды келтірейін. Әр тараумен танысу барысында материял түсінікті болу 
үшін оны кең ашуға тырыстым. Қарастырылатын мәселенің математикалық негіздерін 
келтірдім. Программа құру үшін мәселе терең қарастырылуы керек. Сондықтан бұл бөлімде 
қарасытырылған амалдар сан қырынан барлық қасиеттері ескерілуі тиіс. Сызықтық 
теңдеулер жүйесін шешуде анықтауыштар қасиеттері белгілі болу керек. Сондықтан 
анықтауыштар алдымен жазылды. Векторлар мен матрицалар амалдарының арасында өз ара 
ұқсастық көп болғандықтан олар жөнінде көп сөз қозғалмаған. Бір айнымалысы бар теңдеуді 
өз алдына тақырып етіп мектеп курсының соңғы кластарында айтылып кетті. Мен тек 
программалық жүзеге асуына кеңірек тоқталғым келді. Бір айнымалысы бар теңдеуді 
математикалық негіздерді қарастыру бөліміне енгізбеген себебім осында. Келтірілген 
теңдеулер программа денесінде қайталау амалдарын азайту үшін қолданылатын 
ауыстырулар. Кейде қарапайым мәселені шешіп, нәтижесін алу үшін қадамдар саны көбейіп 
кететін кездер болады. Математикалық амалдарды орындаушы программаларды құру кезінде 
де осындай болады. Сондықтан келтіру теңдеулерін пайдаланғын жөн. Келтіру теңдеулері 
программа текстінде пайдаланылатын айнымалылар санын азайтуға, амалдар қатарын 
қысқартуға және оператордағы циклдарды кемітуге үлкен ықпал жасайды. Бұл тарауда 
амалдарды барынша қысқарту әрекеттері қарастырылған. Программаның жалпы жобасы 
бекітіліп, соған қарай алгоритм құру мәселесі қаралады. Бекітілген жоба бойынша программа 
формасын құрастыру мен әр компанент қасиеттерін бекіту әрекеттері орындалды. Форма 
компаненттерін пайдалануға ыңғайлы етіліп орналастыруға тырыстым. Таңдалған 
компанеттерді пайдалану ерекшеліктері жөнінде де сөз қозғалды. Алдымен әр қосымша 
жеке-жеке құрылды. Одан кейін барлығын PBas қосымшасының тармақтарына айналдырғам. 
Бұл қосымша формасы басты форма етіліп бекітілді. Мұндағы басқарушы түймелер 
көмегімен векторларды, матрицаларады, сызықтық теңдеулер жүйесін және бір айнымалысы 
бар теңдеулерді шешетін формаларды ашуға болады. Ол жөнінде соңынан сөз қозғалған. 
Құрылған программамен жұмыс істеу ережелері келтірілген. Формадаға әр түйме қандай 
қызмет атқаратындығы жазылған. Математикалық амалдарды енгізгенде қате енгізілген 
теңдеу нәтижесі болмайды. Сондықтан қателіктермен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін 
терезені таныстырғанмын. Командаларды перне тақта батырмаларының көмегімен беруге 
болады. Бұл түймелер жөнінде де жазылған [5].  

Сонымен қатар пайдаланылған әдебиеттер тізімі келтірілген. Әдебиеттер тізімі аз 
болғанымен пайдалынылған әдебиеттердің әр қайсысының ауқымы үлкен. Жұмыстың соңғы 
жағы қосымша бөлімнен тұрады. Онда құрылған  модульдердің кодтары (листинг) жазылған. 
Әр листингке қысқаша түсініктеме берілген. 
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преподаватель кафедры информатика факультета информационных технологий 
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

 
С развитием современного научно-технического прогресса во всем мире 

компьютеризация затронула все области рыночной экономики и повлекла за собой процесс 
повсеместной информатизации. В учебном процессе тоже произошли свои изменения и 
широкой распространение получил термин «информационные и коммуникационные 
технологии» (ИКТ). Таким образом, основными чертами образования информационного 
общества должны стать – его высокое качество и возможность его получения каждым 
человеком в течение всей его жизни [1]. 

Образовательный процесс в общеобразовательных школах Республики Казахстан 
осуществляется на основе Государственного общеобязательного стандарта среднего 
образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденого 
постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года №1080 (далее – ГОСО РК 1.4.002-
2012), типовых учебных планов дошкольного, начального, основного среднего, общего 
среднего образования, утвержденных Министром образования и науки РК от 20 декабря 
2012 года №557 и от 8 ноября 2012 года №500 (далее – ТУП) и по учебным программам для 
предшкольных классов («Біз мектепке барамыз», 2010 г.), учебным программам средней 
школы, утвержденным приказом Министра образования и науки РК №115 от 3 апреля 2013 
года.  

В условиях расширения информационного пространства и вхождения в мировое 
сообщество, возросшей ролью образования в формировании человеческих ресурсов, как 
критериев уровня социально-экономического развития страны, важно ориентировать 
систему образования к новым требованиям.  

Сегодня образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной 
Стратегии «Казахстан – 2050». Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым была 
поставлена задача о вхождении республики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира. В достижении данной задачи немаловажную роль играет совершенствование 
системы образования.  

Важными направлениями работы по повышению качества образования являются 
обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим 
образовательным ресурсам и технологиям; удовлетворение потребности учащихся в 
получении образования, обеспечивающего успех в быстроменяющемся мире; формирование 
в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002578866
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гражданина Республики Казахстан [2].  
Задачи, стоящие перед школьным образованием в 1–11 классах, реализуются через: 
1. Типовые учебные планы начального, основного среднего и общего среднего 

образования. 
2. Типовые образовательные учебные программы начального образования. 
3. Типовые образовательные учебные программы основного среднего образования. 
4. Типовые учебные программы общего среднего образования. Общественно-

гуманитарный и естественно-математический направления обучения. 
Согласно государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО) в 

базисном учебном плане в образовательной области «Математика» предмет «Информатика» 
представлен обязательным учебным предметом для изучения в 5 – 11 классах средней 
школы.  

Информатика является теоретической основой формирования у учащихся 
информационной картины мира, а также в связи с развитием компьютерной техники и 
информационно-коммуникационных технологий, ее неотъемлемой составной частью. 
Быстрыми темпами развиваются средства информационно-коммуникационных технологий, 
и в соответствии с ними создаются прикладные программные средства, офисные программы 
и т.п.  

Согласно концепции преподавания информатики в школе представляет собой 
следующие этапы: 

 5-9 классы – базовый; 
 10-11 классы – профильный. 

Особенностью обучения информатики в 5-9 классах является раннее изучение 
фундаментальных основ информатики, выработке навыков алгоритмизации, ав профильных 
10-11 классах – овладение системой базовых знаний по теоретическим основам современных 
информационных технологий и визуального программирования, формирование 
информационной культуры учащихся, овладение конкретными навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий, воспитаниестремления постоянного 
совершенствования использования новейших информационно-коммуникационных 
технологий, развитие познавательных и интеллектуальных способностей.  

Последовательность формирования понятий курса информатики должно позволить 
начать с главного, постепенно развивать понятия, теоретически обогащая и упорядочивая 
всю понятийную структуру учебного материала, учитывать причинно-следственные связи 
курса информатики, подчеркивать единство информационных процессов в системах 
различной природы, теоретически обобщать учебный материал. 

Определение приоритетных образовательных направлений и профилей обучения 
(социально-гуманитарный, естественнонаучный, технологический) происходит с учетом 
возможностей педагогического коллектива образовательного учреждения, структуры 
региональной образовательной системы и особенностей социокультурной среды, ее 
традиций, а также прогнозируемой потребности в специалистах того или иного уровня 
квалификации.  

Получив среднее образование, обучающиеся попадают в учебный процесс вуза, где 
при изучении дисциплины «Информатика» возникают следующие проблемные вопросы: 

а) поступая в высшие учебные заведения, студенты оказываются в одинаковых 
рамках, поскольку ГОСО высшего учебного заведения предусматривает единую программу 
по дисциплине «Информатика» для студентов всех специальностей, а базовый уровень их 
подготовки отличается, так как они обучались в школах по различным направлениям; 

б) недостаточное количество часов для изучения в средних учебных заведениях 
отдельных направлений по информатике; 

в) разделение содержательных линий в зависимости от специальностей. 
Таким образом, подтверждается недостаточность  у учеников требуемого объема 

фундаментальных знаний в области информатики.  Поэтому в настоящее время 

http://www.inffac.narod.ru/_2education_proffi.html
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инфраструктура общего среднего образования не обеспечивает предоставление государством 
равных качественных образовательных услуг. Трансформация школьного образования 
происходит за счет усиления государственного влияния на систему образования.  

Поэтому, в первую очередь, необходимо обеспечить школы педагогами нужной 
квалификации. Решение проблемы качества подготовки специалиста на всех этапах 
преддипломной и последипломной подготовки путем систематического обновления 
содержания образовательно-профессиональных программ на кардинально новой – научно-
педагогической основе, обеспечивающей высочайший уровень подготовки специалистов. В 
фокусе образовательного процесса должна быть методологическая подготовка специалистов 
по каждой дисциплине, где особое значение должны приобретать не только прочность и 
глубина, но и востребованность фундамента, на котором выстраивается профессиональная 
подготовка. Общность фундаментальной подготовки должна создавать равные возможности 
для «образования через всю жизнь», способствовать творческому развитию и 
самореализации личности. Это станет возможным, если вуз вооружит выпускника общей 
интегральной (междисциплинарной) методологией профессиональной деятельности. Иначе 
говоря, подготовит его как специалиста – методолога, умеющего востребовать и 
использовать «аппарат» каждой отдельной дисциплины в междисциплинарной связи с 
другими как средство решения задач в познавательной и профессиональной деятельности 
[3].  

Таким образом, для успешной информатизации учебного процесса необходимы 
квалифицированные педагоги, которые в полной степени смогут эффективно использовать в 
своей практике весь потенциал информационных технологий.  Для поддержки и реализации 
информатизации в школах в нашей республике была разработана база цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР). ЦОР – это дидактические материалы в цифровом формате, 
разработанные к конкретной теме учебной дисциплины, доступные онлайн школам. Так же 
немаловажную роль при изучении школьного курса информатики являются различные виды 
дополнительного образования, которые должны быть направлены на развитие творческого 
потенциала и расширения кругозора учеников. В настоящее время роль системы 
дополнительного образования в подготовке подрастающего поколения существенно 
возрастает. Она призвана решить важнейшую социальную проблему, связанную с 
выявлением и развитием тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их 
устойчивое саморазвитие в жизни. Введение факультативов и кружком по 
программированию, робототехнике и т.д. позволят ученикам восполнить пробелы в 
обучении.  Средние образовательные школы должны обеспечивать необходимым багажом 
знаний своих выпускников, поступающих в высшее учебное заведение.  
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Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы определяет задачи одного из направлений, требующего активной модернизации при 
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создании единого образовательного пространства Казахстана: «С развитием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их проникновение во все сферы 
жизни общества которые требуют подготовки не только соответствующих специалистов в 
сфере профессиональных образовательных программ, но и квалифицированных 
пользователей в данной области. При этом появляется необходимость прогнозировать 
потребности общества в специалистах для организации работы в будущем и в настоящее 
время». [1] 

Основной целью данного направления является создание методической базы, а также 
подготовки и переподготовки специалистов в области ИКТ. 

Компьютерная графика – одно из важнейших направлений использования 
информационных технологий, а обучение компьютерной графике – на сегодняшний день 
является одним из важных компонентов при подготовке специалистов IT -области. При этом 
актуализируются вопросы при подготовке специалистов в области представления 
информации в виде чертежей, графических образов, визуализаций, анимационного видео и 
т.п. с использованием достижений в области ИКТ.  

Подготовка будущих специалистов в области компьютерной графики должна быть 
ориентирована на обучение конкурентоспособного специалиста, который будет востребован 
на рынке труда в условиях быстрого роста и развития информатизации образования. 

На социально-педагогическом уровне актуальность проблемы исследования 
обусловлена социальным заказом общества, потребностями рынка труда и условиями 
быстрого развития темпов инфосферы. Компьютерная графика  –  является основным 
инструментом в таких областях как: кино, искусство, реклама, образования, а также в 
создании компьютерных игр и обучающих программ. С возрастающими темпами 
применения компьютерной графики в повседневной жизни в которых требуются 
квалифицированные художники, разработчики, дизайнеры и т.д. В связи с этим появляются 
новые профессии в данной области – спецэффектор, векторный арт-мастер, CAD-мастер, 
моделлер, аниматор, текстурировщик, визуализатор и др., соответственно, для подготовки 
таких квалифицированных специалистов необходимы педагогические методики по 
реализации подготовки будущих специалистов в области компьютерной графики. [2] 

На научно-теоретическом уровне актуальность данного исследования определяется 
необходимостью поиска научно-методологических подходов для подготовки 
высококвалифицированного специалиста, который будет вести успешную 
профессиональную деятельность в области компьютерной графики. Основным мотивом 
данного исследования является проблема в связи с глобализацией информатизации и 
высокого темпа роста компьютерной графики в повседневной жизни. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана с необходимостью 
рассмотрения методики обучения студентов вуза компьютерной графике. Определение 
педагогических условий, которые способствуют эффективной подготовке студентов вуза в 
изучении компьютерной графики. Разработка и реализация учебно-методических пособий и 
рекомендаций по изучению данной дисциплины, для подготовки конкурентоспособных 
специалистов для рынка труда.  

 Основные понятия исследования методики обучения студентов компьютерной графике 
являются:  

 Компьютерная графика – область научных знаний, охватывающая технологии 
(инструментарий, методы, средства) создания компьютерных двухмерных и трехмерных 
изображений различного характера (растровых, векторных двухмерных, векторных 
трехмерных, фрактальных и др.). 

Методика обучения компьютерной графике – совокупность упорядоченных знаний о 
принципах, содержании, методах, средствах и формах организации образовательного 
процесса по компьютерной графике. 

Модель методики обучения компьютерной графике – это совокупность компонентов, 
описывающая уровни методики обучения, их взаимосвязи, принципы, методы, средства и 
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формы организации обучения компьютерной графике. 
В настоящее время на рынке требуется специалист, владеющий универсальными и 

профессиональными качествами, которые соответствуют уровню развития современных 
технологий в области компьютерной графики.   

В научных исследованиях подготовка специалиста по компьютерной графике 
рассматривается с позиции формирования соответствующих графических и дизайнерских 
компетенций (И.Р. Абсалямова, О.В. Арефьева, Е.П. Box, А.А. Вилкова, Т.А. Еременко, Т.В. 
Озерова, М.Д. Полтавская, И.В. Тарабрина, В.А. Терешков, В.П. Фалько и др.).[3] 

Современные системы компьютерной графики позволяют легко манипулировать 
созданным объектом, видоизменять его. Они содержат возможности использования при 
работе любых материалов, применения широкого диапазона цветов, моделирования 
различных сцен и ситуаций, в которых может оказаться объект проектирования: от создания 
трехмерной модели, аксонометрической проекции, перспективы созданной модели до 
моделирования физических воздействий на сложную конструкцию. 

Разнообразие компьютерных программ, изучаемых на формирующем этапе обучения, 
доступность в процессе освоения, мгновенное отражение результата деятельности, 
вариативность являются активной движущей силой, побуждающей студентов к 
продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания программ. 
Ярко выраженный познавательный интерес студентов позволяет нам говорить о внедрении 
первого педагогического условия - наличие мотивации и потребности к получению 
высокопрофессиональной подготовки.[4] 

Создание различных графических изображений с помощью компьютерных технологий, 
обладающих уникальными возможностями, в настоящее время становится не только 
инструментом для передачи и хранения информации, но и средством реализации имеющихся 
у обучающихся способностей. Однако эти функции компьютерных технологий, в том числе 
их использование в качестве средств обучения различным дисциплинам, как в школах, так и 
в средних и высших учебных заведениях используются недостаточно. Причины этому 
разные. Во-первых, поиск путей применения в образовательном процессе новых 
информационных технологий занимает определенное время. Во-вторых, отсутствуют 
специально разработанные методики обучения на основе компьютерных технологий и 
ощущается недостаток учителей, умеющих работать с этими технологиями. В-третьих, 
необходимо апробировать эти методики и накопить опыт их применения в обучении. Для 
этого требуется не только время, но и определенные средства для широкого внедрения 
информационных технологий в учебные заведения. Поэтому, как показывает практика, 
внедрение новых достижений компьютерных технологий в сферу образования происходит 
медленно, несмотря на то, что работают группы исследователей из ученых-педагогов, 
методистов, психологов, программистов и др. Вместе с тем процесс совершенствования 
компьютерной техники и новых информационных технологий происходит очень быстро, а 
применение этих технологий в сфере образования отстает от их создания. 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың  «Нұрлы жол - Болашаққа бастар жол» Қазақстан 

халықына жолдауында [1] үдемелі индустриялық – инновациалық даму бағдарламасының 
басты мақсаттары ретінде ғылымды дамытуға айрқша мән берумен  бірге, экономиканы 
қарқынды дамытуға мүмкіндік  туғызатын ауқымды  ғылыми – техникалық проблемаларды 
шұғыл шешу мәселесі күн тәртібіне қойылды. Олай болса, қазіргі ғылыми – техникалық 
төңкерістің жетістіктерін өмірге енгізу үшін қоғамдық - , экономикалық, жаратылыстанулық 
және техникалық ғылымдардың өзара бірігуінің қарқынды даму процестерін зерттеп, оның 
заңдылықтарын ашу қажеттілігі ат салысуда. 

Білім беруді ақпараттандыру үрдісінде компьютерді оқу процесінде қолдану білім 
беру жүйесінің реформалаудың негізгі буынының бірі болып саналады.Қазіргі таңда білім 
беру саласы мен ғылыми - зерттеу жұмысында туындайтын математикалық есептерді шешіп 
– зерттеуге компьютерлік математиканың бағдарламалық жүйелері кеңінен қолданылуда. 
Бүгінгі дәуірде ақпарат көп жағдайда қоғамда шешуші рөл атқарып, ақпараттар ресурсы 
мемлекеттің табиғи, еңбек, қаржы, энергетикалық ресурстары іспетті стратегиялық 
ресурстарымен бірдей маңызға ие болып отыр. 

 Әлемдік кеңістікте озық технологиялар мен оның даму қарқыны экономикалық 
дамудың маңызды тетігіне айналды. Мысалы, 2013 жылдың қыркүйек айында Бүкіләлемдік 
экономикалық форум жариялаған әлемдегі бәсекеге қабілетті елдердің 2013-2014 
жылдардағы индексінде Ирландия  – 14, Үндістан – 46  орынға көтеріліп, үздік елуліктің 
қатарынан орын алды. Бұл табысқа олар ақпараттық технологияларды дамыту арқылы жетті. 
90-жылдардың басында бұл елдердің экономикалық көрсеткіштері төмен еді, сондықтан 
сарапшылардың өзі де олардың соншалықты тез және сапалы ілгерілеушілікке қол жеткізе 
қоятынын болжай қоймаған [2]. 

Қазіргі жаһандану барысында еліміздің бәсекеге қабілеттілігі үшін материалдық 
өнімнен интеллектуалдық өнім өндіруге өту – мемлекетіміздің бүгінгі басты мақсаттарының 
бірі болып отыр, яғни бұған басты әсер ететін жоғарғы білім деңгейі, адам капиталы және 
инновациялық даму секілді көрсеткіштер десек, жаңа технологиялардың, оның ішінде 
ақпараттық коммуникациялық технологиялардың (АКТ) қарқынды дамып, күнделікті 
қоғамда пайдаланылуы – сапалы мамандардың қалыптасуын талап етеді [3]. 

Ғылымға, экономикаға, өндіріске ақпараттық процестерді енгізу ісін жоғары 
қарқынмен жүргізу үшін қазіргі ақпараттық технологияларға негізделген білім жүйесінің 
жаңа моделін құру қажет. Білім алудың заманға сай моделін қалыптастыру қоғам дамуының 
болашақтағы жағдайына ғылыми болжам негізінде жүргізілуі тиіс және ол болашақтың 
талаптарына бағытталуы керек. Себебі, білім беру мемлекеттің және, жеке жағдайда, аймақ 
экономикасының тұрақты даму базисін қалыптастыруда үлкен мүмкіндіктерге ие болады [4]. 
Осы заманғы жоғары техникалық білім берудегі маңызды міндеттер – оқушыларды ғылыми 
ойлауға, білімді өздігінен игеруге және жаңа мәліметтерге сын көзбен қарауға үйрету, 
ғылыми жорамалдарды құра білуге, оларды тәжірибеде тексеріп көруге қатысты жоспар 
жасауға баулу. Бұл міндеттерді жаңа ақпараттық технологиялардың көмегінсіз шешу мүмкін 
емес.  

Интернет ауқымды компьютерлік желісінің дамуы дүниежүзілік білім беру жүйесін 
жетілдірудің жаңа мүмкіндіктеріне жол ашты. Бұл білім беру мекемелерінің техникалық 
жабдықталуымен қатар, студенттердің белсенді танымдық қызметіне және өзара көмек 
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көрсете отырып оқуға бағытталған оқытудың жаңа түрлері мен әдістерінің қолданылуында 
көрініс тапты. Осы заманғы ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының 
арқасында жаңа педагогикалық технология – қашықтан оқыту пайда болды. Қашықтан 
оқытуда студент пен оқытушы кеңістікте бір-бірінен алшақ орналасқан, бірақ олар тұрақты 
өзара байланыста болады. Бұл байланыс оқу үрдісін құрудың ерекше тәсілдері, бақылау 
түрлері және электрондық  пошта мен басқа интернет-технологияларды қолданып байланысу 
әдістерінің көмегімен ұйымдастырылады [5, 6]. 
 Қазіргі әлемде қашықтан оқытудың жедел дамуының негізгі себебі - әлемдік 
экономиканың ғаламдануымен итермеленетін білім алуға деген өсіп жатқан сұраныс. Бұл 
сұранысты дәстүрлі білім беру институттары және дәстүрлі оқыту тәсілдері қанағаттандыра 
алмайды, компьютерлік технологияларға негізделген қашықтан оқытудың кең қолданылуы, 
онлайн тәртібінде оқытудың дамуы, осындай қызметке маманданған жаңа құрылымдардың 
пайда болуы осы жағдаймен түсіндіріледі. 
 Қашықтан оқытуды жоғарғы білім алу үшін, білім деңгейін жоғарылату және 
мамандарды қайта дайындау, қызметкерлердің білімін тексеріп отыру үшін пайдалануға 
болады. Тыңдаушының өз үйінде, жұмыс орнында немесе өз қаласындағы компьютерлік 
класта білім алуға мүмкіндігі бар, ендеше ол оқу орнына баруға уақыт пен ақша 
жұмсамайды. Сонымен қатар, тыңдаушы оқу курстарын кез келген ретпен және өзіне тиімді 
жылдамдықпен өте алады. Осының бәрі қашықтан оқытуды дәстүрлі оқытуға қарағанда 
сапалы, қол жетерлік және әлдеқайда арзан етеді. Сонымен қатар, қозғалу қиынға соғатын 
белгілі бір адамдар тобы – мүгедектер бар, олар үшін қашықтан оқыту білім алудың жалғыз 
мүмкін формасы болуы ықтимал [7]. 
 Қашықтан оқытудың негізгі ақпараттық ресурсы оқу-әдістемелік кешен (ОӘК) болып 
саналады. ОӘК оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету үшін құрылады және ол 
мемлекеттік талаптарға сай болу керек. ОӘК деп негізі оқулық болып саналатын 
дидактикалық-әдістемелік құралдар жиынтығын атайды. Оқулық оқушының танымдық 
қызметін басқарудың әдістемелік жүйесінің (оқыту-жоспарлаушы құжаттар, сабақ 
жоспарлары, оқытушыға арналған әдістемелік нұсқаулар, теориялық және практикалық 
сабақтардың мазмұны, көрнекіліктер, арнайы терминдер сөздігі, әдебиеттер) бүтіндігін 
қамтамасыз етеді [8]. 

 Қоғамның заманға сай әлеуметтік-экономикалық өмір сүру шарттары мамандарды 
сапалы дайындауда өз қажеттіліктерін алға қояды.  Жоғарғы оқу орындарында оқыту 
барысында студенттерде мамандыққа сәйкес білімдер аясына жатпайтын білім мен 
біліктердің кең ауқымын игеруге деген себепкерлікті тудыру қажеттілігін профессор-
оқытушылар құрамы түсіну керек. Бір уақытта бірнеше мамандыққа оқыту қазіргі кезде 
мүмкін болып қана қоймады, бұл қажеттілікке айналды [9]. 

Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкестікті талап ету  оқытушы үшін бірінші 
орынға студенттердің өзіндік жұмысын қамтамасыз ету, ұйымдастыру және басқару 
мәселелерін шығарды. Соңғы жылдары Қазақстан Республикасы білім және ғылым 
Министрлігінің енгізген нормативтік жаңашылдықтары және 2007 жылы елбасымыз Н. Ә. 
Назарбаевтың «Қазақстан Республикасында біртұтас ақпараттық кеңістік қалыптастыру 
туралы» Жарлыққа қол қоюы ЖОО-да оқу үрдісін қайта бағыттауға мүмкіндік берді. 
Студенттердің өзіндік жұмысын қамтамасыз ету бөлімі заманауи ақпараттық 
технологияларды, ең алдымен, комьютерлік технологияларды қолдануға бет бұрды.   

Оқу үрдісін ақпараттық қамтамасыз етудің нәтижелі тәсілдерінің бірі ЖОО-да  оқу-
әдістемелік кешендерді (ОӘК) енгізу болып табылады. ОӘК-ді құрудың білім беру 
мекемелерінде әр түрлі пәндерден оқу-әдістемелік жинақтарды (ОӘЖ) және т.б. енгізумен 
тарихи байланысы бар. Әдетте, осындай ОӘЖ жеке оқу-әдістемелік модульдерден (ОӘМ) 
тұрды және алдын-ала әзірленген жоспармен қатар, оқытушыға дайын модульдерден оқу 
жоспарын өз бетінше құруға мүмкіндік беретін техникалық және әдістемелік құралдардан 
құрылды [10]. Дәстүрлі мағынасында ОӘК – бұл тәжірибе жүзінде жүзеге асырылуы тиіс 
оқу-тәрбие үрдісін жүйелі сипаттаудың жобасы болатын барлық оқу-әдістемелік 
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құжаттардың (жоспарлар, программалар, әдістемелер, оқу құралдары және т.б.) жиыны, ол  
мамандарды даярлауды басқарудың дидактикалық құралы болып табылады.  

Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты мектептер мен ЖОО-ның оқу 
үрдісіне программалық құралдарды енгізудің нәтижелілігін жоғарылату және 
оқытушылардың жаңашылдық педагогикалық тәжірибесі мен әдістемелік қолдауын тарату 
мақсатында электрондық оқу-әдістемелік кешендерді (ЭОӘК) құру идеясы пайда болды [10]. 

Жоғарғы және дипломнан кейінгі білім  берудегі оқыту қызметінің заманға сай 
шарттары оқу үрдісіне электрондық оқытудың кіріктірілуімен және дамуымен сипатталады. 
Электрондық оқытуға сандық, мультимедия, виртуалды және желілік технологияларды 
қолдану жатады.  

Мамандандырылған әдеби ақпарат көздерінің мәліметтеріне сәйкес электрондық 
оқыту (ЭО) термині Интернет, жергілікті Интранет желісі, электрондық пошта немесе CD-
ROM арқылы интерактивті, қашықтан білім алу форматында оқытуды білдіреді. ЭО-ды 
ойлап тапқан және алғаш құрған авиаторлар болып саналады, бұл олардың жұмыстарының 
ерекшеліктері орталық бөлімнен қашық орналасқан қызметкерлерді оқытуды талап етуімен 
байланысты болды [11]. 

Электрондық оқыту құралдарын ғылыми негізделген түрде байланыстыру тек оның 
қайта құрылуы мен түпкілікті жақсаруына ғана емес, түбегейлі түрде жаңа, әлдеқайда 
нәтижелі білім беру жүйесінің орнығуына алып келуі мүмкін. Қалыптасқан жағдайда 
электрондық технологиялар бойынша оқитын студенттер мен тыңдармандарды әдістемелік 
және дидактикалық қамтамасыз ету мәселесінің барынша толық шешімі және оқытудың 
дәстүрлі түрлерінде айтарлықтай толық шешімі жергілікті, сондай-ақ желілік жағдайда 
электрондық оқу-әдістемелік кешендерді (ЭОӘК) құру және жобалау болып табылады [5].  

Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің негізін төмендегі бөлімдер [5] құрау керек 
(1.1-сурет): 

- басқару модулі (аңдатпа, жұмыстық оқу жоспары, оқытушы қолданатын 
техникалық және программалық құралдар тізімі, оқу үрдісінің қатысушыларына нұсқаулар 
мен кеңестер, пән бойынша жұмыс бағдарламасы, студенттерді тіркеу және т.с.с.); 

- оқыту модулі (қатты жинақтаушылардағы және электрондық түрдегі, оның 
ішінде гипермәтіде жазылған оқулықтар мен оқу құралдары, презентациялық оқу құралы, 
әртүрлі тәсілдермен басып шығарылған, курс бойынша бағдар беретін және барлық 
ақпараттық қолдау құралдары бойынша іздеуді жеңілдететін дәрістердің қысқаша 
конспектісі, әдістемелік нұсқаулар, программалар мен тапсырмалар, лабораториялық, 
практикалық жұмыстарды, міндетті типтік, курстық жұмыстар мен жобаларды, дипломдық 
жоба мен бітіру жұмысын орындауға арналған есептер жинағы, программалық-
педагогикалық құралдар, сонымен қатар, әдебиеттер тізімі және барлық бөлімдер мен 
модульдердің толық тізімі); 

- үлгерімді және оқу үрдісінің нәтижелілігін бақылау модулі (бақылау 
есептерінің жинағы, сұрақтар мен жауаптардың тізімдері, әдістемелік нұсқаулар, 
түсініктемелер мен талаптар, сонымен қатар, қорытынды, аралық аттестациялауды, ағымдық 
және жедел бақылауды, өзін-өзі тексеруді техникалық қолдау құралдарының 
сипаттамалары); 

- ақпараттық-анықтамалық модуль (оқу құралдарына қосымша мақалалар, курс 
бойынша немесе жеке тақырыптар бойынша материалдар, қосымша түсініктемелер мен 
жоғарыдағы аталған барлық оқу қызметі түрлерінің орындалу мысалдары, сервердегі немесе 
ақпараттың негізгі тасушысындағы материалдар, сыртқы орталарға сілтемелер мен адрестер 
жүйесі, технологиялық сипаттағы қосымша түсініктемелер, курс бойынша шығармашылық 
жұмысты ұйымдастыру жөніндегі ақпараттық материалдар).  

Оқу-әдістемелік кешен дегеніміз – үйренушілердің таным қызметін басқаратын 
әдістемелік жүйенің толықтығын қамтамасыз ететін оқу құралдарының жиыны. Оқу-
әдістемелік кешен білімнің  барлық сатысына араналған бірыңғай коммуникативті-танымдық  
тұжырымдаманы есепке ала отырып әзірленуі  керек [12]. 
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Қазіргі кезде ЭОӘК мен оның компоненттерінің мазмұны мен безендірілуін, оларға 
қойылатын әдістемелік және программалық-техникалық талаптарды анықтайтын сәйкес 
ережелер құрастырылды, оларды құрудың мақсаты төмендегідей [13]: 

- оқу үрдісінің белсенділігін арттыру; 
- жаңа материалды қабылдау мен түсінуде студенттердің танымдық қызметінің 

белсенділігін қолдау; 
- автоматтандырылған құралдарды бақылаудың барлық түрлерін пайдалану; 
- қажетті оқу материалдарымен және қосымша материалдармен, сонымен қатар, 

мультимедиалық негіздегі материалдармен қамтамасыз ету және оларды оқыту кезеңдеріне, 
әдістеріне және студенттермен жұмысты ұйымдастыру түрлеріне қатысты қолданудың 
дұрыс реттілігін қамтамасыз ету; 

- студенттердің болашақ кәсіби қызметтеріне жақын есептерді өндірісте 
қолданылатын программалық құралдар көмегімен шешу арқылы олардың себепкерлігін 
арттыру; 

- бірыңғай оқу-ақпараттық кеңістікті құру;  
- студенттердің оқу қызметінің барлық компоненттері мен бағыттарын 

құрастыру және дамыту; 
- студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; 
- оқыту үрдісін ақпараттық материалдармен қосымша ақпараттық қолдау.  
Ақпараттық-білім беру ортасына кіріктірілген ОӘК-нің қызметі [5]: 
оқу орныныңақпараттық ресурстарына алыстан ену; 
студенттерді және олардыңәрекеттерін тіркеу; 
студенттерге оқытушылар мен басқа студенттер жағынанконсультациялық қолдау 

көрсету; 
студенттердің оқу үрдісінде алғанбілімдерін тестілеу және бақылау; 
жеке практикалық тапсырмаларды орындауды қолдау (қажетті қосалқы программалар 

пакеттері мен компьютерлік үлгілеу құралдарын қосу); 
алыстан ену лабораториялық практикумын ұйымдастыру.  
студенттердің оқу үрдісінде алғанбілімдерін тестілеу және бақылау; 
жеке практикалық тапсырмаларды орындауды қолдау (қажетті қосалқы программалар 

пакеттері мен компьютерлік үлгілеу құралдарын қосу); 
алыстан ену лабораториялық практикумын ұйымдастыру. 
ДМ – дидактикалық материалдар (таратылатын материалдар және т.б.); ГМ – 

графикалық материалдар (схемалар мен суреттер); АОЖ – автоматтандырылған оқыту 
жүйесі; АОК – автоматтандырылған оқу курсы; СОЖ – сараптамалық оқытушы жүйе; ИОЖ 
– интеллектуалды оқытушы жүйе;  ЭО – электрондық оқулық; ВЭ – виртуалды экскурсия; 
АІҚ – ақпараттық іздеу құралдары; КТ – компьютерлік тренажер; ПТ – практикалық 
тапсырма; ЛЖ – лабораториялық жұмыс; ЕГЖ – есептеу-графикалық жұмыс; КС – кейс-
стади; ІО –іскерлік ойын; ЖТ – жеке тапсырма; ОҒЗЖ – оқу ғылыми-зерттеу жұмысы; БЖ – 
бақылау жұмысы; ЭЖ – электрондық журнал; AV – AV-материалдар. 
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1.1-сурет. Пәннің электрондық оқу-әдістемелік кешенінің құрылымдық сұлбасы: 
 
ЭОӘК электрондық тасушыларда орналастырылатын және ақпараттық-білім беру 

ортасында тұлғаға бағытталған оқытудың негізгі жағдайларын жүзеге асыру мақсатында 
орындалатын нақты пәндік қызметті игеру құралы болып табылатын ғылыми-педагогикалық, 
оқу-әдістемелік, программа-техникалық жабдықтаудың кіріктірілген жиынын білдіреді. 
Берілген материалдардың арналуы мен көлеміне байланысты ЖОО-да оқу-әдістемелік 
жабдықтауды әртүрлі күрделілік деңгейлеріне бөледі [12]: 

• жалпы мамандық үшін; 
• пәндер тобы үшін; 
• жеке пән бойынша және т.с.с. 
Қорыта келе, оқу-әдістемелік кешеннің құрамы мен құрылымына қойылатын 

талаптарды қарастырып,  оның қашықтан оқыту жүйесіндегі орны көрсетілді. 
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В современном обществе идет внедрение роботов в нашу жизнь, очень многие 

процессы заменяются роботами. Сферы применения роботов различны: медицина, 
строительство, геодезия, метеорология и т.д. Очень многие процессы в жизни, человек уже и 
не мыслит без робототехнических устройств (мобильных роботов): робот для всевозможных 
детских и взрослых игрушек, робот – сиделка, робот – нянечка, робота – домработница и т.д. 
Специалисты обладающие знаниями в этой области сильно востребованы. И вопрос 
внедрения робототехники в учебный процесс начиная с начальной школы актуален. Если 
ребенок интересуется данной сферой с самого младшего возраста, он может открыть для 
себя столько интересного. Поэтому, внедрение робототехники в учебный процесс 
приобретает все большую значимость и актуальность. Основное оборудование используемое 
при обучении робототехнике - это ЛЕГО конструкторы Mindstorm. [1,2] 

LEGO Mindstorms — это конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных 
блоков) для создания программируемого робота. Впервые представлен компанией LEGO в 
1998 году. [3] 

Проект - это новое понятие в LEGO Mindstorms  EV3. Его можно представить в виде 
папки, в которой находится вся информация, необходимая для программирования робота.  

Для создания нового проекта в лобби надо выбрать Файл - Новый проект - Программа 
или Эксперимент. Разница между этими двумя типами проектов невелика: проект типа 
«Программа» содержит 1 программу, проект типа «Эксперимент» - 1 эксперимент. В 
дальнейшем в проект любого типа можно добавлять и программы, и эксперименты, разница 
лишь в начальных файлах. Если программирование робота планируется начать с создания 
программы, то удобней выбрать пункт «Программа», а если планируется предварительно 
исследовать показания датчиков - тогда «Эксперимент». 

 

mailto:meyranbay@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%28%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%29
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Рисунок 1 – Окно программы LEGO Mindstorms EV3 

 
Итак, создадим проект типа «Программа». Рассмотрим интерфейс окна проекта: 
 

 
Рисунок 2 - Интерфейс окна проекта 

 
1. Панель вкладок. Сейчас на ней 2 вкладки -  гаечный ключ, Program и кнопка "+". 

Вкладка с гаечным ключом ведет на страницу со свойствами проекта. Вкладка "Program"  - 
это вкладка с программой, созданной в проекте по умолчанию. Кнопка "+" позволяет 
добавить в проект новую программу или эксперимент. 

 

 
Рисунок 3 - Кнопка "+" 

 
2. Панель инструментов содержит следующие кнопки (слева направо): 
• Список программ\экспериментов, отображает лист со всеми программами и 

экспериментами проекта; 
• Переключатель «Выбрать – Сдвиг». Кнопка «Выбрать» позволяет выбирать и 

перетаскивать программные блоки, а «Сдвиг» - перетаскивать область программирования (на 
скриншоте эта область обозначена цифрой 3); 

• Комментарий позволяет создавать текстовый комментарий в области 
программирования; 

• Сохранить проект. Данная кнопка сохраняет все изменения проекта, в том числе и 
изменения во всех программах; 

• Отменить\Вернуть. Данная пара кнопок отменят и возвращает последнее действие в 
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программе; 
• Уменьшить\Увеличить\Сбросить масштаб. Эти кнопки изменяют масштаб области 

программирования; 
3. Область программирования. Именно здесь располагается программа робота.  
4. Окно редактора контента.  Окно редактора занимает довольно много места на 

области программирования; чтобы его закрыть, надо нажать крайнюю правую кнопку – 
«Закрыть редактор контента». Кнопка слева с изображением карандаша переводит окно 
редактора контента в режим редактирования или режим просмотра. 

5. Палитра программирования. Данная палитра содержит несколько вкладок: 
Действие, Управление операторами, Датчик, Операции с данными, Дополнения, Мои блоки. 
В этих вкладках содержатся все блоки, доступные для программирования робота.  

 

 
Рисунок 4 - Блоки 

 
6. Страница аппаратных средств. На данной странице можно установить связь с EV3 

блоком, проверить, к каким портам подключены моторы и сенсоры. Кнопки справа 
позволяют загрузить программу в блок и запустить ее. 

Рассмотрим свойства проекта, кликнув по вкладке с гаечным ключом. 
 

 
Рисунок 5 – Окно «Свойства проекта» 

 
Основными элементами страницы являются: 

1. Заголовок проекта.  Основным идентификатором проекта является его имя, которое 
задается при создании. 

2. Рисунок проекта. Этот рисунок будет отображаться в меню выбора проектов. Если 
установить запоминающуюся картинку, то в лобби можно будет выбирать проекты, не 
вчитываясь в их названия. 

3. Описание проекта. Данное описание будет отображаться в меню выбора проектов. 
4. Фото и видео проекта будет также доступно из меню выбора проектов. Проект с 

описанием и видео в данном меню будет выглядеть так: 
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Рисунок 6 -  Проект с описанием и видео 

 
5. Содержание проекта. Данная страница разбита на несколько вкладок, 

логически разделяя разные типы данных: 
• Программы. Здесь перечислены все программы и эксперименты, созданные в 

проекте. Отмечу, что проект может содержать несколько программ и экспериментов. 
Например, если ведется разработка робота, состоящего из нескольких программируемых 
блоков, то будет логично хранить программы для всех блоков в файле одного проекта. Также 
несколько программ в одном проекте удобно хранить, если надо запрограммировать разные 
решения одной и той же задачи - например, движения по линии с помощью различных 
регуляторов. Различные программы будут давать различные показания датчиков, поэтому 
пригодится сохранять несколько экспериментов. 

• Изображения, полученные с помощью редактора изображений. Данные картинки 
можно отображать на дисплее в любой программе проекта. 

• Звуки, записанные с помощью редактора звуков. Записав и сохранив звуковой 
файл, его можно будет проиграть в любой программе проекта. 

• Мои блоки. Последовательность стандартных блоков можно сохранить в виде 
одного блока с помощью Конструктора Моего блока. На данной вкладке будут отображены 
все пользовательские блоки, созданные в этом проекте. 

• Переменные. На этой вкладке отображается список всех созданных переменных и 
констант. Переменные - это специальные программные блоки, которые могут хранить 
данные определенного типа: число, логическое значение, текст. В дополнение к переменным, 
в EV3 еще можно создавать массивы - набор однотипных переменных.  

• Экспортируемые элементы. Данный список содержит все программы, 
эксперименты, переменные, пользовательские блоки - все то, что можно экспортировать в 
отдельные файлы и затем повторно использовать в других проектах.[4] 

В данной статье  было рассмотрено, что такое EV3 проект, его свойства и изучен 
интерфейс основного окна проекта. 
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Среди программных целей образования немаловажным является вопрос о 
формировании в общеобразовательных школах «…интеллектуального, физически и духовно 
развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получении 
образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, развитие 
конкурентоспособного человеческого капитала...» [1, стр. 2]. Другими словами система 
образования в стране ориентирована на развивающее обучение, которое актуально в 
мировом образовательном пространстве. И оно занимает действительно, достаточно 
стабильное положение и стоит на одном из первых мест по значимости и связываемых с ним 
ожиданий по повышению качества образования. Вместе с тем, теория и технология 
развивающего обучения далеки от завершения. 

Одной из важнейших мировых тенденций в образовании является переход от 
объяснительно-иллюстративного способа обучения к развивающим технологиям. Идеи 
развивающего обучения берут свое начало еще в работах И.Г. Песталоцци и 
К.Д. Ушинского. Подлинно научное обоснование теории развивающего обучения впервые 
дано в трудах Л.С. Выготского, который в начале 30-х годов XX в. выдвинул идею обучения, 
идущего впереди развития и ориентированного на развитие ребёнка как на основную цель. 
Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь 
средством развития учащихся. 
Рассмотрение термина «развивающее обучение» предполагает, прежде всего, изучение 
проблемы соотношения обучения и развития, которая всегда признавалась одной из 
стержневых проблем педагогики. 

Свое дальнейшее развитие проблемы развивающего обучения получили в работах 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, 
А.С. Менчинской и др. В их концепциях обучение и развитие предстают как система 
диалектически взаимосвязанных сторон единого процесса. 

Развивающее обучение ориентировано не только на ознакомление с фактами, но и на 
познание отношений между ними, установление причинно-следственных связей, на 
превращение отношений в объект изучения. Исходя из этого, В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин 
свою концепцию развивающего обучения связывают прежде всего с содержанием учебных 
предметов и логикой (способами) его развертывания в учебном процессе[2] . 

В данной педагогической технологии меняется роль учителя: он является не 
транслятором знаний - как в традиционной системе обучения, а организатором деятельности 
учащихся по овладению ими способами учебной деятельности - «способами анализа и 
обобщения учебного материала». Педагог, по сути, должен управлять деятельностью 
учащихся на уроке, «выращивать новое состояние учащихся». Развивающее обучение 
рассматривает обучаемого как основную ценность всего образовательного процесса; 
способствует созданию условий для формирования и проявления личностных качеств 
обучаемых, развития их мышления, становления творческой, активной, инициативной 
личности, удовлетворения познавательных и духовных потребностей обучаемых, развития 
их интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, навыков самообразования, 
саморазвития; ориентировано на потребность общества в специалистах, способных 
самостоятельно приобретать знания, способных к переквалификации и адаптации в новых 
социальных условиях. 

Дистанционная форма обучения - это получение образовательных услуг без 
посещения учебного заведения, с помощью современных информационно-образовательных 
технологий и систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и 
INTERNET. Дистанционное обучение можно использовать в высшей школе, а также для 
повышения квалификации и переподготовки специалистов. Учитывая территориальные 
особенности Казахстана и возрастающие потребности качественного образования в 
регионах, дистанционное обучение в самом скором времени займет прочное место на рынке 
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образовательных услуг. 
Сегодня в мире на дистанционное обучение сделана огромная ставка. Почему? 

Результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере сегодня 
концентрируются в инфосфере. Наступила эра информатики. Переживаемую фазу ее 
развития можно характеризовать как телекоммуникационную. Эта фаза общения, фаза 
трансфера информации и знаний. 

Обучение и работа сегодня - синонимы: профессиональные знания стареют очень 
быстро, поэтому необходимо их постоянное совершенствование – это и есть открытое 
образование! Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность 
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, 
независимо от временных и пространственных поясов. 

Дистанционное обучение войдет в 21 век как самая эффективная система подготовки 
и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов. 
Системы дистанционного образования дают равные возможности школьникам, студентам, 
гражданским и военным специалистам, безработным в любых районах страны и за рубежом 
реализовать права человека на образование и получение информации. 

В широком смысле интерактивное взаимодействие на основе дистанционного 
обучения предполагает диалог любых субъектов друг с другом с использованием доступных 
им средств и методов. При этом предполагается активное участие в диалоге обеих сторон - 
обмен вопросами и ответами, управление ходом диалога, контроль за выполнением 
принятых решений и т.п. Телекоммуникационная среда, предназначенная для общения 
миллионов людей друг с другом, является априори интерактивной средой. При 
дистанционном обучении субъектами в интерактивном взаимодействии выступают 
преподаватели и учащиеся, а средствами осуществления подобного взаимодействия – 
электронная почта, телеконференции, диалоги в режиме реального времени и т.д. 

Можно сказать, сущность дистанционного обучения заключается в создании 
условий, с использованием инновационных обучающих технологий, при которых в 
процессе обучения ученик становится субъектом, ощущает потребность и способность к 
положительному самоизучению, приобретает мотив к саморазвитию. В этом случае учеба 
становится осмысленным делом, имеющим важное для жизни значение: ученик уже не 
выполняет учебные задания по принуждению, а сам стремится к развитию и освоению 
новых знаний, приобретению новых навыков и умений и знает, как эти знания навыки и 
умения он будет использовать в будущем. Осмелюсь, аналогично развивающей школе 
мышления[3, стр. 17], которая ориентируется на развитие личности обучающегося, назвать 
дистанционную школу школой поиска, поиска места личности в общественной жизни, 
осознания целостности как личности в то же время единства с целым, единства с 
обществом. Именно дистанционное обучение с использованием ИКТ дает возможность 
учителю раскрыть для своего ученика целостную картину мира, целостность всех наук, а, 
следовательно, и дает мотивацию к комплексному обучению[4]. Ученик уже понимает, что 
изучает не абстрактную науку, получает не абстрактные навыки и умения, а то, с чем он 
столкнется в будущем, покидая стены родной школы. С целью сравнения «дистанционного 
обучения с системой традиционного и развивающего обучения», нами были 
проанализированы существующие публикации по данной тематике, в результате  мы 
пришли к выводу о необходимости их систематизации и упорядечению в форме, удобной 
для наглядного представления (таблица -1). 

 
Таблица - 1 

№ Характеристика 
системы 

Школа 
Традиционная Развивающая Дистанционная 

1 Интегрирующее 
название Школа памяти Школа мышления Школа поиска 
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2 Цель обучения Передача знаний, 
умений, навыков 

Развитие способностей, 
"выращивание" Человека 

Поиск места личности в 
обществе, профориентация 

3 Главные девизы 
педагога 

Делай как я. Я – 
над вами. 

Думай, как сделать. Я – 
вместе с вами. 

Ищи необходимые знания. 
Я – рядом, направляю. 

4 Роль учителя 

Вещатель 
информации, 
передатчик и 
пропагандист 
знаний, хранитель 
норм и традиций 

Организатор 
деятельности учеников и 
их сотрудничества, 
консультант, 
управляющий учебным 
процессом 

Организатор деятельности 
учеников и их 
сотрудничества, 
консультант, 
управляющий учебным 
процессом 

5 Стиль 
преподавания 

Авторитарный, 
монологичный (со 
стороны 
преподавателя) 

Демократичный, 
диалогичный (учитель – 
ученик) 

Демократичный, 
направляющий (учитель – 
ученик) 

6 Преобладающий 
метод обучения Информационный Проблемно – поисковый, 

исследовательский 

Проблемно – поисковый, 
исследовательский, с 
использованием ИКТ 

7 
Форма 
организации 
занятий 

Фронтальная, 
групповая 

Индивидуальная, 
групповая 

Индивидуальная, 
личностно- 
ориентирования 

8 

Вид 
преобладающей 
деятельности 
учащихся 

Слушание, 
участие в беседе, 
заучивание, 
репродукция, 
работа по 
алгоритму 

Самостоятельный поиск, 
исследование, различная 
творческая работа 

Самостоятельный поиск, 
анализ, творческая работа, 
обсуждение на форумах 

9 

Время урока, 
отводимое на 
самостоятельную 
работу учеников 
по сравнению со 
временем 
изложения 
материала 
педагогом 

Малое Сопоставимо или больше Сравнительно большее, 
при наличии интереса. 

10 Позиция ученика 
Пассивная, при 
отсутствии 
интереса 

Активная, инициативная, 
при наличии интереса 

Активная, поисковая при 
наличии интереса 

11 Мотив к учению 
Отсутствует или 
появляется 
эпизодически 

Создается всегда и 
целенаправленно 

Целенаправлен, 
результативен 

12 Содержание 
обучения 

Заранее 
определено 
учебником 

Рождается в процессе 
урока 

Рождается в процессе 
урока, поиска, открытия, 
получения новых навыков 
и умений 
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13 Психологический 
климат урока 

Формируется 
изредка, подчас 
стихийно 

Формируется всегда и 
целенаправленно 

Психология открытия, 
поиска, успеха 

14 Личность 
Средство бучения 
(личность 
педагога) 

Цель обучения (личность 
ученика) 

Цель обучения (педагога и 
ученика) 

15 

Ориентация 
педагогических и 
методических 
средств 

На усвоение 
знаний 

На формирование 
личных качеств, умений, 
способностей ученика 

На формирование 
личности социума 

 
Анализ таблицы показывает, что у рассматриваемых педагогических систем есть 

общие (развивающее и дистанционное) и различные черты (традиционное и дистанционное 
обучение). Действительно, например, сравнивая развивающую и дистанционную школу, 
видим, что 4-8, 10, 12, 14-15 пунктам характерны общие черты; 2) мотив к учению (11 пункт) 
в традиционной школе отсутствует или появляется эпизодически, а в дистанционной  - 
целенаправлен, результативен. 

Можно даже отметить, что развивающее обучение и дистанционное часто 
перекликаются между собой, но это лишь подчеркивает то, что дистанционное обучение – 
это логическое развитие развивающей системы обучения [5, стр. 159],[6, стр. 200]. 
Известно внешне шутливое, но имеющее глубокий смысл определение: образование - то, что 
остается у человека после того, как он забывает все то, чему его учили. Действительно, 
большинство сохраняет в памяти немногое из того, чему нас учили, но вряд ли кто-то 
возьмется отрицать полезность образования в достижении жизненных целей. Хорошее 
образование помогает человеку ориентироваться в новой для него ситуации и находить в ней 
эффективные варианты деятельности; способность действовать подобным образом обычно 
связывают с интеллектом. 

Таким образом, дистанционное обучение, логическое развитие развивающего 
обучения, отделилось в отдельную школу и развивается самостоятельно. Сегодня отдается 
предпочтение дистанционному личностно - ориентированному обучению, как методу 
будущего, который отвечает требованиям современного общества и который формирует и 
развивает интеллектуального, творческого человека, представляющего собой отдельную 
личность целого социума. 
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Л.Н.Гyмилeв aтындaғы EҰУ «Aқпaрaттық тeхнoлoгиялaр» фaкyльтeтiнiң МИБ-21 тoбының 
мaгиcтрaнты, Acтaнa қaлacы, Қaзaқcтaн 

Ғылыми жeтeкшici – Ж.К.Нyрбeкoвa 
 

Әлeм тәжiрибeci көрceткeнiндeй, кeз-кeлгeн мeмлeкeттiң әлeyмeттiк экoнoмикaлық 
дaмyы coл eлдiң бiлiм жүйeci мeн aзaмaттaрының бiлiм дәрeжeciнe бaйлaныcты.  Кeз кeлгeн 
дaмығaн eлдe бiлiм caпacы мeмлeкeт пeн қoғaмның қaтaң бaқылayындa тұрaды. Ocы oрaйдa 
Қaзaқcтaнды әлeмдeгi бәceкeгe бaрыншa қaбiлeттi eлдeрдiң қaтaрынa eнгiзyдe бiлiм бeрy ici 
бacты құрaл бoлып тaбылaды. Oл үшiн oтaндық бiлiм жүйeciн хaлықaрaлық бiлiм 
кeңicтiгiндe жәнe eңбeк нaрығы бәceкeлecтiгiн қaмтaмacыз eтeтiн бiлiм 
caпacының  дәрeжeciнe жeткiзy шaрт. 

Қaзaқcтaн Рecпyбликacының eлбacы Н.Ә. Нaзaрбaeв «Caпaлы бiлiм бeрy Қaзaқcтaнның 
индycтриялaндырылyының жәнe иннoвaциялық дaмyының нeгiзiнe aйнaлyы тиic» – дeгeн 
бoлaтын.  

Бiлiм бeрy caпacы – Ю.К.Бaбaнcкий, В.П.Бecпaлькo, Т.И.Шaмoвa, В.К.Кaльнeй, 
Б.Әбдiкaримoв т.б. ғaлымдaрдың eңбeктeрiнде таданған. Oқытy caпacының өлшeмдeрi 
Ж.A.Қaрaeв, М.Ж.Жaдринa, Т.Т.Гaлиeв, Г.O.Иcкaкoвa cияқты қaзaқcтaндық ғaлымдaрдың 
eңбeктeрiндe aл бiлiмдi  aқпaрaттaндырy  мәceлeлeрiн  шeшy  Г.Б.Aхмeтoвa, Б.Б.Бaймұхaнoв,  
Т.O.Бaлықбaeв,  E.Ы.Бидaйбeкoв,  В.В.Гриншкyн, Д.М.Жүciбaлиeвa,  C.C.Құнaнбaeвa,  
E.Ө.Мeдeyoв,  E.A.Нәбиeв,  Г.Қ.Нұрғaлиeвa, Ж.Қ.Нұрбeкoвa,  Ә.I.Тәжiғұлoвa,  C.C.Үceнoв,  
A.Т.Чaкликoвa, A.Қ.Кoзыбaй eңбeктeрiндe әр қырынaн тaлдaнғaн. 

Бiлiм бeрy caпacын бacқaрyды ұйымдacтырa бiлy нәтижeciндe қoғaмдaғы бiлiм бeрy 
үрдiciнiң жaғдaйын, нәтижeciн, coндaй-aқ жeкe тұлғaның кәciптiлiгiнiң қaлыптacyын жәнe 
дaмy бoлaшaғының қaжeттiлiгiн aнықтayғa бoлaды.   

Aл ocы бiлiм caпacын бacқaрyды aқпaрaтaндырy жaғдaйындa қaлaй үйлeciмдi жүзeгe 
acырyғa бoлaды дeгeн мәceлe бүгiнгi күннiң мәceлeci. Бiлiмдi aқпaрaттaндырy жүйeciнiң 
нeгiзгi мaқcaты – aқпaрaттық-қaтынacтық тeхнoлoгияның (AҚТ) қaзiргi зaмaнғa caй 
жeтicтiктeрiн пaйдaлaнa oтырып, eлiмiздe бiлiмнiң caпacын aрттырaтын, бoлaшaқ кәciби 
шeбeрлeрдiң aқпaрaттық мәдeниeтiн қaлыптacтырaтын, мәдeниaрaлық жәнe тiлдiк 
кoммyникaцияның нeгiзiн жacayғa бaғыттaлғaн, бiрыңғaй тaнымдық oртa жacay. Өйткeнi 
aқпaрaттaндырy жaғдaйындa бiлiм aлyшылaр мeңгeрyгe тиicтi бiлiм, бiлiк, дaғдының көлeмi 
күннeн күнгe aртып, мaзмұны өзгeрiп oтыр.  

Бүгiнгi тaңдa aқпaрaттaндырy жaғдaйындa бiлiм caпacын бacқaрyдың төмeндeгiдeй 
мәceлeлeрi кeздeceдi: 

1. Aдaми кaпитaл мәceлeci, яғни  
-  Дәcтүрлi oқытyды қaлaғaн мұғaлiмдeрдiң AКТ құзырeттiлiктeрiнiң жeтicпeyшiлiгi; 
-  Бaғдaрлaмaлaрды жacaйтын IТ кoмпaниялaрдың пәндiк ayмaқ бoйыншa, яғни бiлiм 

бeрy caлacы, бaғыты бoйыншa бiлiмдeрiнiң жeтiмciздiгi; 
-    Қoғaм тұтacтaй aлғaндa жoғaры бiлiмдiк нәтижeлeр жeтicтiгiнe нaшaр бaғдaрлaнғaн.  
2. Қaржылық рecyрcтaрдың жeтicпeyшiлiктeрi 
-  Нaқты дaмy cтрaтeгияcы, oны жүйeлi қaржылaндырy жeтiмciз; 
-     Бөлiнгeн қaржы жүйeлi, нaқты игeрiлмeyi;  
3. Тeхникaлық, бaғдaрлaмaлық рecyрcтaрдың жeткiлiктi қaмтaмacыз eтiлмeyi 
-  Кoмпьютeрмeн жaбдықтaлy  бiркeлкi eмec. 
-  Әртүрлi oпeрaциялық жүйeлeр бoлғaндықтaн шeктeyлeр көп. Қocымшa 

крoccплaтфoрмaлay қaжeттiгiнiң тyындayы. Cәйкecтiк бaлaнc жoқ. 



 

723 

 

- Aқпaрaттық жүйeлeр нeгiзiнeн бiлiм aлyшығa eмec, әкiмшiлeндiрyгe бaғыттaлғaн. 
Жeкe тұлғaғa бaғыттaлa бiлiмдi игeртyдiң өзiндiк трaeктoрияcын ұcынy қaрacтырылмaғaн. 

Бүгiнгi тaңдa бiлiм бeрy мeкeмeлeрi oқy үдeрiciнe қaжeттi бiрыңғaй қoлдaнбaлы 
бaғдaрлaмaлaрмeн жaбдықтaлмaғaн. Бacшылыққa өткiзeтiн түрлi eceптeр мeн oлaрдың 
жүйeciздiгi мeн әртeктiлiгi oқытyшылaрдың yaқытын aлып, көңiлдeрiн  бөлiп, бiлiм caпacынa 
кeрi әceрiн тигiзyдe. Ocы тұрғыдa бiлiм caпacын бacқaрyды ұйымдacтырy, eceптeрдi  
жүйeлeндiрy, бacқaрyдың тиiмдi тeтiктeрiн қaрacтырып, тeхнoлoгияcын  ұcынy кeзeк 
күттiрмeйтiн мәceлe бoлып тaбылaды. Қaзiргi  зaмaнғы  пeдaгoгикa  ғылымы  дa  прaктикa  
cұрaныcтaрынaн  aрттa қaлып  oтыр.  Жaңa  aқпaрaттық  жәнe  жaңa  пeдaгoгикaлық  
тeхнoлoгиялaрды бiрiктiрyгe  көмeктeceтiн  жәнe  жaңa  бiлiмдiк  нәтижeлeргe  жeтyгe  
кeпiлдiк бeрeтiн  нoрмaтивтiк  құжaттaр  мeн  әдicтeмeлiк  дaйындaмaлaр  өтe-мөтe 
жeткiлiкciз.  

Ocы oрaйдa aқпaрaттaндырy жaғдaйындa caпaлы бacқaрy жүйeciн  жocпaрлayғa caпa 
caлacындaғы caпa caяcaты мeн мaқcaттaры жacaлынып, төмeндeгi бacым-бaғыттaрды 
қoлдaнғaн жөн: 

- зaңнaмaлық тaлaптaр мeн жaлпы бeлгiлeнгeн cтaндaрттaр нeгiзiндe бiлiм бeрy 
қызмeтi caпacының бacқaрy жүйeciн қaлыптacтырy; 

- кaдрлық әлeyeттi дaмытy; 
- қaзiргi aқпaрaттық тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнып, кaдрлaрды дaйындay caпacының 

мoнитoрингici жүйeciн дaмытy; 
- жayaпкeршiлiгi зoр, aзaмaттық caнa-ceзiмi қaлыптacқaн, өмiр бoйы үздiкciз бiлiм aлy 

қaжeттiлiгiн түciнгeн жeкe тұлғaның өз шығaрмaшылығын жүзeгe acырyынa мүмкiндiк 
бeрeтiн aкaдeмиялық oртaны дaмытy; 

- мaтeриaлдық-тeхникaлық бaзaны жүйeлi нығaйтy. 
- AҚТ eнгiзy aрқылы бiлiм бeрy мaзмұнын жaңaртy,  бiлiм бeрy caпacын көтeрy;  
- eлiмiздeгi жәнe шeт eлдeрдeгi жинaқтaлғaн aқпaрaттық рecyрcтaрғa жeдeл eнy яғни, 

oтaндық бiлiм бeрy жүйeлeрiн бiртұтac әлeмдiк aқпaрaттық бiлiмдiк кeңicтiккe eнy aрқылы 
caбaқтacтырy;  

- мyльтимeдиaлық элeктрoндық oқyлықтaрды, виртyaльдық лaбoрaтoриялaрды жәнe 
бaқылay  прoгрaммaлaрын жacaқтaп, қaмтaмacыз eтy, бiлiм бeрyдiң тeлeкoммyникaциялық 
жeлiлeрiн құрy; 

-   рecпyбликaның бiлiм бeрy мeкeмeлeрiн бacқaрyдың бiртұтac aқпaрaттық жeлiciн 
құрyғa нeгiздeп,  бiлiм бeрyдiң бacқaрy caлaлaрының aқпaрaттық жeлiciн құрy 

- бiлiм  бeрyдi  aқпaрaттaндырyғa  жoғaры мүддeлiлiк  тaнытy.  
Coнымeн бacты бaғдaр aқпaрaттық-кoммyникaциялық тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнy 

нeгiзiндe бiлiм бeрy caпacын aрттырyғa мүмкiндiк бeрeтiн oртaқ aқпaрaттық бiлiм бeрy 
oртacын құрy, aзaмaттaрдың бaрлық caтылaр мeн бaрлық дeңгeйлeрдe бiлiм aлyынa тeң 
мүмкiндiктeрдi қaмтaмacыз eтy, coндaй-aқ әлeмдiк бiлiм кeңicтiгiнe интeгрaциялaнyды 
жүзeгe acырy бoлyы тиic. Иннoвaциялық дaмyдың нeгiзгi әлeyeтiнiң дeңгeйi тiкeлeй бiлiм 
caпacымeн aнықтaлaтындықтaн, бiлiм бeрyдi жaңғыртyдың нeгiзгi бaғыттaрының бiрi бaрлық 
дeңгeйдe бiлiм бeрy caпacын бacқaрyдың үлгiлeрiн әзiрлeп, жүйeлi caпa caяcaтын ұcтaнy  
бүгiнгi күн тaлaбы.   

 
Қoлдaнылғaн әдебиеттер 

1. «Қaзaқcтaн  Рecпyбликacындa  бiлiм  бeрyдi  дaмытyдың  2011-2020  жылдaрғa  
aрнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдaрлaмacы». ҚР Прeзидeнтiнiң 7/12/2010 ж.  № 1118 Жaрлығы. 
2. Кoрoткoв Э.М., Бiлiм caпacын бacқaрy. ЖOO-ғa aрнaлғaн oқy құрaлы. - Мәcкey, 2006. 
3. Пaнacюк В.П. Cиcтeмнoe yпрaвлeниe кaчecтвoм oбрaзoвaния в шкoлe. - М., 2000.  
4.  «Қaзaқcтaн Рecпyбликacының бiлiм тyрaлы зaңы». (2012.09.01,  бeрiлгeн  өзгeрicтeр 
мeн тoлықтырyлaрымeн) ИC ПAРAГРAФ, 23.02.2012. 
5.  «Қaзaқcтaн  Рecпyбликacының  2020  жылғa  дeйiнгi  Cтрaтeгиялық  дaмy  жocпaры»,  
ҚР Прeзидeнтiнiң 1/02/2010 ж. № 922 Жaрлығы.  
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ОӘЖ 004 
МОНИТОРИНГ – БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАСҚАРУДЫҢ БАСТЫ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Муканов Кадиргазы Камалович 
kadirgazi@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ «Ақпараттық технологиялар» факультетінің МИБ-21 тобының 
магистранты, Астана қаласы, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Ж.К.Нурбекова 
 

Бүгінгі таңда қоғамды ақпараттандырудың негізгі саласы болып  білім беруді 
ақпараттандыру болып табылады.  Білім беру жүйесін ақпараттандырудың басты бағдары - 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану негізінде білім беру сапасын 
арттыруға мүмкіндік беретін ортақ ақпараттық білім беру ортасын құру, азаматтардың 
барлық сатылар мен барлық деңгейлерде білім алуына тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, 
сондай-ақ әлемдік білім кеңістігіне интеграциялану.  

Білім беру жүйесін ақпараттандыру   – берілетін білім сапасын көтеруді     жүзеге   
асыруға   бағытталған  процесс, яғни еліміздің ұлттық білім     жүйесінің     барлық    
түрлерінде дәстүрлі технологияларды  тиімді   жаңа    комплекстік     ақпараттандыру    
технологияларына    алмастыру,  оларды сүйемелдеу және дамыту болып табылады. 

Білімді  ақпараттандыру  мәселелерін  шешуде  Қазақстанда  Г.Б.Ахметова, 
Б.Б.Баймұханов,  Т.О.Балықбаев,  Е.Ы.Бидайбеков,  В.В.Гриншкун, Д.М.Жүсібалиева,  
С.С.Құнанбаева,  Е.Ӛ.Медеуов,  Е.А.Нәбиев,  Г.Қ.Нұрғалиева, Ж.Қ.Нұрбекова,  
Ә.І.Тәжіғұлова,  С.С.Үсенов,  А.Т.Чакликова,  сондай -ақ А.Қ.Козыбай,  бағдарламалық  
құралдарды  пайдаланудың  әдістемесін  жасау мәселелерін  Е.В.Артықбаева,  
Г.А.Мадьярова,  Ж.М.Түсібаева  және  т.б. ғалымдар  елеулі  үлес  қосқан.  Сонымен  қатар,  
келесі  шетел  ғалымдарының И.В.Вострокнутов,  С.Г.Григорьев,  П.Деннинг,  Е.Дейкстра,  
В.П.Демкин, С.А.Жданов,  А.Ю.Кравцова,  Д.Коллинс,  Д.Кнут,  Г.А.Краснова,  В.В.Лукин, 
Е.С.Полат,  С.Пейперт,  И.В.Роберт,  И.Н.Скопин,  О.Г.Смолянинова, А.Н.Тихонов,  
И.И.Трубина,  Б.Хантер,  С.А.Щенников  және  т.б.  ғалымдардың еңбектерін  атап  ӛтуге  
болады.   

Білім  беруді  ақпараттандыру  –  қоғамды  ақпараттандыру  жағдайында мектеп  
оқушыларын  өмірге  дайындауды  (тиімді  әлеуметтердіруді) қамтамасыз  ететін  оқу  
жұмысының  мазмұнын,  әдістері  мен  ұйымдастыру формаларын  өзгертетін  кең  ауқымды  
процесс.  Батыстық  жарияланымдарда қоғамның  мұндай  типін  бүгінгі  таңда  “Knowledge  
Society”  –  «білімге негізделген  қоғам»  немесе  «білімдер  қоғамы»  деп  атайды  [2-3].  
Ресейлік практикада  [4-5],  сондай-ақ  бізде  де  «ақпараттық  қоғам»  термині 
пайдаланылады,  қозғалыс  барысында  «мектепті  ақпараттандыру»  процесі өрбиді. Білім  
беруді  ақпараттандыру  саласындағы  күрделі  мәселелердің  бірі  – бұл  ақпараттандыру  
моделін  анықтау.  Біздің  билігімізде  әзірше  мектепті ақпараттандыру бойынша 
жұмыстардың бағыты мен нәтижелерін бағалауды сипаттауға мүмкіндік беретін барабар 
амалдар жоқ. Бұл біздің табыстарымыз бен  сәтсіздіктерімізді  талқылай  алатын,  өз  күш-
жігеріміздің  нәтижелерін бағалай және қалаған өзгерістерді жоспарлай алатын бізде ортақ 
тіл табысу жоқ дегенді білдіреді. 

Мектепті  ақпараттандыру  саласындағы  табыстар  туралы  жиі  түрде  өте қарапайым  
көрсеткіштер  негізінде  төрелік  айтылады,  мысалы,  мектепте компьютерлердің  бар  
болуы,  олардың  Ғаламторға  қосылуы,  электрондық контенттің бар болуы, соңғы кезде аса 
мәртебелі болып  e-learning-тің бар болуы  саналады.  Сонымен  бірге  ақпараттандарудың  
көптеген  жай-жапсарлары  ұмытылады.  Ақиқатында  ақпараттандыру  процесі  білімдік 
процестің  оқушылары  мен  мұғалімдері  үшін  не  береді?  Мектепті ақпараттандыру  
сапалы  жаңа  білімдік  нәтижелерге  жеткізуге  әкелу  үшін қандай ресурстар қажет? 

Жаңа  ақпараттық  технологиялардың,  цифрлық  білімдік  ресурстар  мен құрал-
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жабдықтардың  таралуы  кезекті  рет  білімдік  ортаны  түрлендіреді (қөптеген  адамдар  
осыны  ұмытады).  Және  осы  өзгерістер  өткен  ғасырдың ақпараттық  технологиялары  –  
кітап,  қаламұш  пен  қағаз  өзімен  бірге  не әкелгендерінен  маңызы  кем  емес.  Осы  
жағдайды  жаңа  ақпараттық технологияларды  дайындаушылар  жақсы  сезінеді.  Оқу  
процесін  жетілдіру үшін мультимедиалық проекторларды, цифрлық тақталарды және басқа 
жаңа жабдықтарды  жеткізушілер  көбінесе  оларды  тиімді  пайдалану  мүмкін еместігін  
көріп  отыр:  мектеп  жұмысының  уақыт  кесімі  АҚТ-мазмұндық білімдік ортасында оқу 
процесін ұйымдастыруды қолдай алмайды, ал мектеп тұтастай алғанда жоғары білімдік 
нәтижелер жетістігіне нашар бағдарланған.  

Қазіргі  заманғы  педагогика  ғылымы  да  практика  сұраныстарынан  артта қалып  
отыр.  Жаңа  ақпараттық  және  жаңа  педагогикалық  технологияларды біріктіруге  
көмектесетін  және  жаңа  білімдік  нәтижелерге  жетуге  кепілдік беретін  нормативтік  
құжаттар  мен  әдістемелік  дайындамалар  өте-мөте жеткіліксіз.  

Мектепте  бір  жылдан  артық  жұмыс  істеуші  мұғалімдердің  көпшілігі өмірдің  
өзгергенін  сезінеді:  қазіргі  әлем  мен  оқушылар  басқаша  болды. Ескіше жұмыс істеу өте 
қиын.  Кәсіпкерленген  мұғалімдер өз  жұмыстарында білім берудің көптеген мәселелеріне: 
жалақының төмендігіне, сыныптың  аса толып  кетуіне,  материалдық-техникалық  базаның  
нашарлығына  және  т.б. қарамастан,  аяқ  астынан  жаңа  тәсілдерді  ойлап  табуға,  
іздестіруге  және пайдалануға мәжбүр.  

Әлемнің  көптеген  елінде  білім  беруді  ақпараттандыруға  жоғары мүдделілік  
байқалады.  Бірқатар  елде  оқу  курстарына  өзгерістер  енгізу арқылы  білім  беру  сапасын  
арттыруда,  жаңа  пракикалық  машықтарға үйретуде  және  оқу  пәндерінің  мазмұнын  
кеңейтуде  ақпараттық  пен қатынастық технологияларды (АҚТ-ды) негізгі құрамдас бөлік 
деп санайды. Басқа елдерде АҚТ-ды негізінен халықтың әр түрлі топтарының білім алуға 
қатынас  құруын  жеңілдету  немесе  радио  мен  теледидарда  білімдік бағдарламалар 
арқылы өзіндік білім алуға көмектесудің аса тар  мақсаттары үшін  пайдаланады  (мұндай  
практика  Қытайда,  АҚШ-та  және  б.  кең таралған).  Үшінші  елдер  технологияларды  
пайдалануда  негізгі  назарды оқыту  шарттарын  өзгерту  немесе  әр  түрлі  санаттағы  
оқушылардың  ерекше мұқтаждықтарын  қанағаттандыру  үшін  пайдалануға  аударады.  
АҚТ-ды бірте-бірте көбейту  мен оларды кеңінен қолдану  компьютерлік-бағдарланған 
жүйеде оқу процесін қайта құруға әкеледі. Қазіргі  сәтте  Қазақстанның  жеке  мектептері  
осы  шепке  енді  шығады,  бірақ олар қажет еткендей онша көп емес. Мұндай деңгейге  
жетуге көптеген  мектептерге  жылдар  қажет  болады.  Қазақстан  мектептеріне  e-learning 
бағдарламаларын,  мультимедиалық  сыныптарды,  LMS-ті,  CLMS-ті  енгізу осы бағытта 
жақсы үдеу болып саналады. 

Оқыту  процесіне  АҚТ-ды  енгізу  зерттеулері  мен  практикасының  көпшілігі  
компьютерлер  негізінен  дәстүрлі  әдістердің  тиімділігін  жақсарту  немесе,  басқа  сөзбен  
айтқанда,  арттыру  үшін  пайдаланылатынын  көрсетеді және  АҚТ  негізгі  рөл  атқаратын  
оқытудың  жаңа  әдістерін  енгізу  мәселесі  тым сирек қарастырылады. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың  
негiзгi мақсаты : 
Қазақстан Республикасында бiртұтас бiлiмдiк ақпараттық ортаны құру болып 

табылады. Олай болса, бiлiм беру Саласында жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға, 
Қазақстан Республикасындағы  ақпараттық кеңiстiктi әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiмен 
сабақтастыруға  мүмкiндiк бередi  

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi: 
- ақпараттық жәнетелекоммуникациялық техникалық құралдармен қамтамасыз ету; 
- бiлiм берудi ақпараттандыру бойынша практикалық шараларды анықтап, үзеге 

асыру; 
- мектеп пәндерi бойынша жасақталатын жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттарының 

және оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң  мазмұнын ақапараттық технологияны пайдалану 
мүмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм берудi басқаруда ақпараттық жүйенi құру; 
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- педагог кадрларды жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтерiне еркiн 
пайдалана бiлуге дайындау және жүйелi түрде бiлiктiлiктерiн көтеру. 

- бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерi үшiн программалық-техникалық 
құралдарды қамтамасыз ету және мультимедиялық программаларды, электрондық 
оқулықтарды жасақтау;  

- оқу-тәрбие процесiне жаңа ақпараттық технологияны енгiзудi қамтамасыз ету 
бойынша ғылыми-iзденушiлiк және оқу-әдiстемелiк жұмыстарын жүргiзу; 

 
Бiлiм берудi ақпараттандырудың қағидалары: 
- оқыту мен тәрбиелеудiң жылдамдығы (интенсификация) ;  
- жалпы компьютерлiк сауаттылық;  
- жеке тұлғаның интеллектуальдық және шығармашылық қабiлеттерiн дамыту;  
- қоғамның әрбiр мүшесi үшiн алынатын бiлiмдер мен мәлiметтердiң түсiнiктiлiгi;  
- бiлiм мен тәрбиенiң бiрiздiлiгi;  
Нәтижелер: 
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын көтеру;  
- жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды  енгiзу арқылы бiлiм 

беру мазмұнын жаңарту; 
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың  

мамандыққа баулу механизмiн құру;  
- бiздiң елiмiздегi және шет елдердегi жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел ену;  
- мультимедиалық электрондық оқулықтарды, виртуальдық лабораторияларды және 

бақылау  программаларын жасақтап, қамтамасыз ету; 
- отандық бiлiм беру жүйелерiн бiртұтас әлемдiк ақпараттық бiлiмдiк кеңiстiкке ену 

арқылы сабақтастыру;  
- бiлiм берудiң телекоммуникациялық желiлерiн құру; 
-   республиканың бiлiм беру мекемелерiн басқарудың бiртұтас ақпараттық желiсiн 

құруға негiздеп,  бiлiм берудiң басқару салаларының ақпараттық желiсiн құру 
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Білім сапасы - алға қойылған мақсатқа сәйкес келетін білім нэтижесінің деңгейі 

айқындайтын эдіснамалық категория жүйесі (В.Н. Максимова). 
Білім сапасын басқару - алға қойылған мақсатқа үмтылудагы субьектінің білім алу 

процесіндегі іс-эрекетін ынталандыру мен реттеу болып табылады. 
Сапалы басқару өзіндік сапаны жоспарлауды, сапамен басқаруды, сапаны қамтамасыз 

етуді және жетістікке кенелуден тұрады.  
Жалпы оқыту мазмүны жэне оқыту процесін жетілдіру білім сапасын арттыруға 

бағытталады. Ал осы бағытта дүрыс жүмыс алып бару үшін тақырыпқа байланысты үғымдар 
мен бірқатар категорияларды анықтап алған жөн. 

Білім беру сапасын басқару - қазіргі педагогикалық теория, практика талаптарына сай, 
келетін, жеке тұлға, қоғам мен мемлекеттің білімге деген қажетін қанағаттандыра алатын 
білім берудің маңызды белгілерінің жиынтығы 

Білім беру сапасын басқару мектеп басшысының басқару қызметіндегі басым бағыты 
болып табылады. Білім беру сапасын басқару мына бағыттарды қамтиды: 

1.Жалпы білім беру сапасы. 
2.Білім беру процесін басқару сапасы. 
3.Білім процесін іске асыру сапасы. 
4.Білім беру процесі нәтижесінің сапасы. 
5.Жалпы білім берудің функционалды сапасы. 
Жалпы білім беру сапасы:  
1)білім процесінің негізгі шарттарының сапасы; 
2)ғылыми - әдістемелік жұмыстарының сапасы;  
3)материалдық – қаржылық қамтылу сапасы және  
4)мектепке дейінгі білім сапасы деген бірнеше бөліктен тұрады. 
Білім беру процесін басқару сапасына кадрлық қамтылу сапасы, оқушылардың 

психосоматикалық денсаулығының сапасы және педагогикалық еңбекті ынталандыру сапасы 
жатады. 

Білім процесін іске асыру сапасына мыналар енеді:  
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1.Білім мазмұны сапасы;  
2.Оқыту сапасы;  
3.Оқу сапасы. 
 
Білім беру процесі нәтижесінің сапасы төмендегі бағыттарда анықталады:  
1)Оқыту деңгейі;  
2)Денсаулық сапасы;  
3)Креативтілік сапасы;  
4)Тәрбиелілік деңгейі;  
5)Тұлғаның дамуы деңгейі; 
6)Басты құзырлылықтың қалыптасу сапасы. 
Жалпы білім берудің функционалды сапасы: 

1. Білім берудің оқушының білім қажетіне сай келуі; 
2. Білім берудің қоғамдық институттар қажетіне сай келуі; 
3. Білім берудің ата-аналарының сұранысына сай келуі; 
4. Білім берудің аймақтық еңбек нарығына сәйкес келуі; 
5. Білім берудің кәсіптік білім беру талабына сай келуі. 

 
Осы зерттеулердің негізінде мектепте білім беру сапасын жоғарылатуды қамтамасыз 

етуге себепші маңызды 6 фактор анықталған. Олар: 
–      білім беру стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкестігі; 
–      педагогикалық кадрлардың мәртебесі және олардың кәсіби біліктілігінің деңгейі; 
–      білім беру сапасын бағалаудың дұрыстығы; 
–      өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік тұрғысынан тәрбиелеу тиімділігі; 
–      білім беру саласындағы ғылыми зерттеулер; 
–      білім беруді басқару жүйесінің тиімділігі. 

 
Жоғары білім беру сапасын басқарудың тиімділігін қамтамасыз ететін 

ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайлар кешені:  
1) ЖОО-ның құндылық басымдықтар жүйесін құру;  
2) білім беру менеджерлерінің басқару қызметінде гуманитарлық технологияларды 

пайдалануға даярлығын қалыптастыру;  
3) ЖОО-ны басқарудың психологиялық заңдылықтарын сақтау;  
4) барлық басқару субъектілері құндылықтарының тепе-теңдігіне қол жеткізу. 
 
Сапасы мен мүмкіндігі жоғары білім кеңістігін құру, қәдімгі оқу орындары ұсынатын 

мүмкіндіктерден  жоғары  білім  ортасын  жасау.  Internet  желісінде  әмбебап  компьютерлік 
кітапхана  құру,  кез  келген  уақытта  қолданушыға  қол  жетерлік  және  кәдімгі   
кітапханаға қарағанда   көлемді  ақпарат  беруі  тиіс.  Желі  бойынша  педагогтармен  қарым  
–  қатынас ұйымдастыру.  Оқытушының  да,  білімгердің  де  білімін  компьютермен  тексеру  
жүйесін жасау. 

Төмендегідей базалық шарттар сақталған жағдайда сапалы білімге қол жеткізу арта 
түседі:  

  қымбат тұратын технологиял      
  штей ж әне қашықтан оқыту түрлерін біріктіру; 
  қажетті ақпараттық ресурстарды табуды жеңілдететін толық каталогтар жасау. 

Үнемі өзгермелі сипаттағы нарық жағдайында жоғары білім мен оқытуды жоспарлау 
өзінің механикалық қасиетін сақтамайды. 

Жоспарлау - білім сапасын басқарудың бөлінбес бөлшегі. Оқытуды басқару үрдісі 
ретінде қарастырған В.А.Якунин педагогикалық іс әрекеттің келесідей қызметтік 
компоненттерін бөледі: 

1. Мақсатты анықтаушылық - білім алушы, тәрбиеленуші тұлғасын жобалау немесе 
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болашақ маман нобайын қалыптастыру үрдісі ретінде көрінеді. 
2. Ақпараттық - оқыту мен тәрбиелеу мазмұнын құрайды. 
3. Болжамдық - оқытудың жүзеге асырылуының белгілі жағдайларындағы жақын 

және қашық нәтижелерін болжаумен анықталады. 
4. Шешім қабылдау - тұлғаға жеке және ұжымдық ықпал етудің тиімді жолдарын 

таңдауға бағытталған. 
5. Орындауды ұйымдастыру - оқу тәрбиелік жоспарлар, бағдарламалар мен 

педагогикалық шешімдерді жүзеге асырумен байланысты. 
6. Қарым қатынас және коммуникация - оқуту үрдісі қатысушыларының өзара 

әрекет етуінің түрлі жолдары мен формаларын анықтайды. 
7. Бақылау - түрлі уақыт аралығындағы оқыту мен тәрбие нәтижелерін бағалауды 

ұсынады. 
8. Түзету - оқыту үрдісі қатысушылары мінез құлқы мен психикасындағы қажетсіз 

ауытқулар ен өзгерістерді болдырмауды білдіреді. 
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Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: Оқыту үрдісін үздіксіз және 

толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту.  
Компьютерлік оқыту үрдісінің құрылымдық сызбасын қарастырайық. 
 

 
Сызба 1. Компьютерлік оқыту үрдісінің құрылымдық сызбасы 

 
Оның құраушы элементтері мұғалім, оқушы, дидактикалық материалдар мен дербес 

компьютер. (Сызба 1) Осы элементтердің барлығы да бір-біріне өзара әсер ететін ақпараттар 
ағынымен байланысқан. Осы құрылымда алғашқы маңызды аспект рөлін мұғалім мен 
оқушының компьютерлік сауаттылығын қамтамасыз етуі, яғни олардың компьютермен және 
оның сыртқы құрылғыларымен жұмыс істей білу деңгейлері, компьютердің жалпы қызмет 

Оқытушы 
 

Компьютер 
 

Дидактикалық 
материал 

 

Оқушы 
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ету принциптерін түсінуі, осы жүйенің жалпы мүмкіндіктерін ұғынуы саналады.  
Дәстүрлі оқыту меңгерудің 4 деңгейінің (репродуктивтік, алгоритмдік, эвристикалық, 

шығармашылық) тек алғашқы екеуін ғана қамтиды, нәтижесінде материалдар жеткілікті 
дәрежеде меңгерілмейді, білімнің жүйелілігі, беріктілігі қалыптаспайды. Компьютердің 
көмегімен тақырыпты оқу, зерттеу негізінде меңгеруді эвристикалық және шығармашылық 
деңгейге жатқызуға болады. Оқушылар электронды оқулықтан оқығанын, көргенін елестете 
отырып тақырыпқа берілген тест сұрақтарын шешеді. Ал электронды оқулықта тест 
сұрақтары күрделенген тест және жеңілдетілген тест түрінде болады.  

 
Электрондық окулықты құрастыру алгоритмі: 

• Оқу пәнінің мазмұндық көлемін бағалау 
• Үйренушінің білімділік, икемділік дағдыларын қалыптастыру 
• Оқу материалын өзіндік білім алу деңгейіне бөлу 
• Глоссарий дайындау 
• Дәрістер конспектісін дайындау 
• Тест материалын дайындау 
• Материалдарды электрондық түрде дайындау 
• Өзіндік және тәжірибелік сабақтардың материалын дайындау  

 
Электрондық оқулық құрамы: 

• аннотация; 
• пән туралы қысқаша ақпарат; 
• жұмыс бағдарламалары; 
• электрондық оқулықпен және оның бөлiктерiмен жұмыс жасау туралы әдiстемелiк 

нұсқаулар; 
• ұсынылатын бiлiм беру бағдарламалары; 
• теориялық материалдар (лекция конспектiлерi); 
• теориялық материалдарға негiзделген оқу құралы; 
• тәжірибелік жұмыстарды орындауға негiзделген әдiстемелiк құрал; 
• тәжірибелік жұмыс пен бақылау жұмыстарының тапсырмаларының тiзiмi; 
• бақылау тапсырмалары; 
• зертханалық жұмыстардың әдiстемелiк нұсқалары; 
• бiлiмдi бағалау критерийлерiн айқындайтын тапсырмалар; 
• бақылау тестiлерiнiң жинағы; 
• телекоммуникациялық құрылғыларды қолдану арқылы консультация түрлерi мен 

графигi; 
• глоссарий; 
• әдебиеттер тiзiмi және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына сiлтемелер; 
• озат мұғалiмдердiң жасақтаған қосымша авторлық материалдары; 
• үйренушiнiң жұмыс папкасы; 
• оқытушының жұмыс папкасы. 
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Оқушыға ұсыныстар 

 
ЭО ортасында жұмыс жасау құрылымы 

 
 

 
Сызба 2. Электрондық оқулықты құру 

 
Articulate Storyline-да электронды оқулық жасау 

Заман талабына сай қазіргі таңда оқу құраладары электронды түріне ауысып 
жатыр. Электронды оқу құралдарды жасауға арналған көптеген бағдарламалар бар. Менің 
қарастыратыным бүгінгі таңда танымал бағдарлама Articulate Storyline деп аталады. Ол 
Articulate Studio пакетінің дамыған түрі, үш утилеттен(Presenter, Quizmaker, Engage)   
тұратын  және оқу курстарын құруға, презентация, тесттар және Flash және HTML5 
форматтағы контенттің көптеген түрлерін, iPad-та қарауға болтындай және қашықтан 
оқыту жүйесінде интеграцияланған болуы мүмкін. Бұл бағдарламаның мінездемелік 
ерекшелілігі игеруге қарапайымдылығында, визуальды стильде жобаларды құрғанда: 
роликтер, Articulate-та шығарылған  сызықты өнімдер, басқа e-learning-редакторына 
қарағанда, егер оны россиялық бағдарламалық-базардың үздік бағдарламасы CourseLab-
пен салыстырсақ, қазіргі заман талабына сай және динамикалық.  

Бағдарламаның интерфейсі 
Articulate Storyline өзін қамтамасыздандыра алатын толық редакторлы, бір 

бағдарламадан тұрады. Articulate Storyline жаңа жобаны құру үшін онда жобаның түрін 
немесе қандайда бір параметрлерін көрсету, өлшемі бәрі жұмыс істеу барысында 
реттеледі. Эраннан жазу, PowerPoint жобасынан слайдтарды және Quizmaker текстік 
бағдарламасынан импорттау, сонымен қатар көркемдеу шаблондарының мүмкіндіктерін 
ашу арқылы «тездету» әсерлерін қолдануға болады. Бір неше стильді шаблонды Articulate 
сайтынан жүктеуге болады, ол үшін тек тіркелу керек. 

Бағдарламаның интерфейсі Microsoft Office 2007 стильінде, ал түсті гаммасы 
күмістей нұсқа сапасы таңдалған (өкінішке орай оны ауыстыруға келмейді). 
Құрастырушылар ішкі түрін PowerPoint –қа максимальды сәйкестендірген, көп уақыт оны 
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үйренуді талап етпес үшін. Үстінде Ribbon классикалық панельі Home, Insert, Design, 
Animations, View, Help топтық командалармен орналасқан. Одан кейін бір-біріне қосатын 
қыстырмалар орналасқан. Негізгі кеңістікті ағымдығы слайд алады. Онда тайм-линия 
орналасқан,  сол жағында слайд – лентасы, оң жағында триггерлер және жіктік екі 
қосымша бар. Жұмыс аймағында қосудың көптеген нұсқасы бар, олар жобаның құрлымын 
көруге болатын немесе шебердің көмегімен слайд дайындау. Слайдтың терезесінде 
сызғышты, торшаны, сызықты, ортаны көрсетушіні бекітуге болады, осының бәрі 
слайдтағы нысандарды құруға көмектеседі [1].  

 

 
1 – сурет. Бағдарламаның басты беті 

 
Articulate Storyline-да роликтерді жасау слайдқа негізделген. Бағдарламаның өзі 

басқа да e-learning-редакторларынан ерекшеленбейді, бұнда жаңа бірденкені көрсету 
қиын. Сондықтан жұмыс жасау мақсаттары басқаларымен бірдей, слайдтың құрлымына 
керектілерді дайындап алу керек, содан кейын нысандарды оған орналастырып және 
оларды бір-біріне өз ара бағдарламалау керек. Ұйымдастыруында  кей бір 
айырмашылықтар болады. Articulate Storyline-да бәрінен бұрын «сақына» деген ұғым 
қалыптасқан. Сақына слайдтар жиынтығын қосады, жобаны құру кезіңде бір 
сақынадағыдай бола аласыз, керекті слайдтар санынан тұрады және оларды бір нешеу 
жасап, оларды жасалу ойларына немесе ыңғайлылығына бөлуге болады. Story View 
қыстырмасы жобаның схемасын көрсетеді, осыдан кез-келген сақынаны ашуға болады 
және онымен бөлек қыстырмада жұмыс жасауға болады [1].  
 

 
 

2-сурет. Articulate Storyline-да жобанын құрлымы 
 

Қолданылған әдебиет 
1. http://www.softkey.info/reviews/review12868.php 
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         «Өмір бойы білім алу» әрбір  

Қазақстандықтың кредосына айналуы тиіс»  
Н.Ә.Назарбаев 

Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен 
білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Бiлiм беру 
саласында инновациялық үрдiстi жүзеге асыру мұғалiмдерден өз мінез-құлықтарын, 
ұстанымдарын, мүмкіндіктерін түрлендiрудi талап eтедi. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашақтың іргесін 
бірге қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз  білім беруді жаңғыртуды  одан  
әрі  жалғастыруға тиіспіз. Бүгінде мектептерді компьютерлендіру толықтай аяқталды. Орта 
білім берудің 12 жылдық моделі енгізілуде. «Өмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың 
жеке кредосына айналуы тиіс» делінген.  

Ал Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 
Жарлығымен Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың  2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада «Е-learning» электронды 
оқыту жүйесі бойынша білім беру сапасын және басқару тиімділігін арттыру үшін оқу 
процесін автоматтандыру, педагогтар мен оқушыларды ең жақсы білім беру ресурстарына 
және технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсаты атап көрсетілді. [1] 

Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі – оқытуды 
ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 
пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 
кеңістікті қүру енгізілді.  

Информатика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 
оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай  
ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды 
пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік 
береді. Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн қалыпастыру 
қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң 
бiрiне айналып отыр. 

Информатика сабақтарында ақпараттық  - коммуникациялық  
технологияларды пайдаланудың тиімділігі:  

• оқушының өз бетімен жұмысы; 
• аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу; 
• білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 
• шығармашылық есептер шығару кезінде ақпараттық процестерді  түсіндіру     
арқылы жүзеге асыру; 
• қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 
• қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 
• экономикалық тиімділігі; 
• іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену; 
• оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 
 

Оқытушы сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану 
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арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық  - коммуникациялық 
технологияны пайдалану оқытудың тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын. 

Оқытушы үшін  электрондық оқулық – бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық 
түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі 
материалдармен толықтыра отырып, әрі қарай жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы 
үй тапсырмасын, жаңа сабақты түсіндіруге және тест тапсырмаларын орындауға болады. 

Қазіргі таңда мен өз тәжірибемде оқушыларға информатика сабағында электрондық 
оқулықты пайдаланып келемін.  Онда әр тарауда тақырыптың мазмұны, тапсырмалар, 
тараудағы оқу материалдары бойынша  берілген анимациялық тәжірибелер оқушыларға 
информатика сабағына көрнекілік түрінде көрсете отырып  түсіндіруге ыңғайлы. [2] 

Сонымен қатар тақырыпты қорытындылау үшін тест сұрақтары берілген. Бұл тест 
сұрақтарының  нәтижесі әр оқушыға жауап беру деңгейіне қарай пайыздық көрсеткішпен 
бағаланып беріледі. Бұл әдіс оқушының білімін көтеруге, сабаққа ынтасын қалыптастыруға 
оң әсер ететіндігі сөзсіз. 

Электрондық оқулықтар мен компьютерлік оқу-әдістемелік құралдарды өз 
дәрежесінде қолдануды үйренген оқушылар өзі белсенді жеке жұмыс істей алады. 
Оқытушының жұмысын жеңілдетіп, оқушыны жалқаулықтан құтқарады. Электрондық 
оқулық пән оқытушылары үшін  бұл күнделікті дамытылып отыратын ашық түрдегі 
әдістемелік жүйе, оны сабақта қолдану оқытушының шығармашылықпен жұмыс жасауына, 
белсенділігін арттыруына мол мүмкіндік береді. 

Оқу процесінде оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын тиімді 
пайдалану  және қолдану айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ, оқушылардың өз 
бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу 
қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше 
қолайлы жағдай туғызып отыр. 

Білім – болашақ бағдары, кез-келген оқу орынның басты міндеттерінің бірі – жеке 
тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі 
ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық – коммуникациялық 
технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі 
жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын 
жаңа сапа. [3]  

Білім беру жүйесін ақпараттандыру  мен ақпараттық- коммуникациялық технологияны 
оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану оқушының өз мамандығына қызығушылығы мен мамандық 
сапасын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, 
еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын 
анықтайтыны сөзсіз. 

Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту құралы қызметiн атқарады. Дәстүрлi 
оқу құралдарынан басқа тыңдаушыға мына типтегi материалдар ұсынылады: 

 компьютерлiк үйрету бағдарламалары; 
 электрондық оқу құралдары; 
 компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау; 
 аудио және видеоматериалдар; 
 Интернет желiсiндегi ақпараттық материалдар. 

Аталған құралдар оқу материалдарын жеделдетiп меңгеруге және оқытудың сапасын 
арттыруға игi әсерiн тигiзедi. Қашықтықтан оқыту материалдарын жасақтаушылар осы 
құралдарды негiзге алуы қажет. Оқу құралдарын жасақтау ұзақ процесс. Оқу құралдарын 
жасақтау қашықтықтан оқыту формасының тиiмдiлiгiн арттырудың негiзгi көзi болып 
табылады.  

Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде  
жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік 
тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім 
болуы тиіс. 
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Баяндамамды қорытындылай келе төмендегідей ұсыныстарға тоқталамын: 
• кәсіптік білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық құрал-

жабдықтармен жабдықтау, интерактивті тақталармен, мультимедиялық кабинеттермен  
және арнаулы пәндер бойынша да мультимедиялық кабинеттер, электрондық 
оқулықтармен қамтамасыз ету; [4] 

• кәсіптік білім саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану 
бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру; 

Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа заманға сай 
ақпараттық мәдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жүзінде 
қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын жеке тұлға 
қалыптастыру. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы 
2. “Болашақтың іргесін бірге қалаймыз”  Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, 2011 жыл  
3. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы. 
4. “Информатика негіздері” журналы №1, 2010 жыл  
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Қазіргі кезде ортаны ақпараттандыру процесі білім жүйесін дамытуға ерекше 
ықпалын тигізеді. Егер педагогикалық тәжірибеде заманауи әдістер дидактикалық 
мүмкіншіліктермен бірге қолданылатын болса, онда ақпараттандыру құралдары білім 
сапасын жоғарылатады.   

Қазіргі ғылым мен техниканың кең қанат жайған кезеңінде оқыту әдістерін жетілдіру 
тікелей білім беру жүйесіне де,тұтастай ақпарат технологияларды пайдаланудың негізгі 
артықшылықтары мынадай: 
 1.Олар студенттерге тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында     
айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады. 
             2.Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдірілуі олардың тарамдалуы мен оқу 
материалының сапасын арттырады. 
 Оқытудың «Нені оқыту? Қалай оқыту?» деген мәңгілік сауалдары күн өткен сайын 
күрделеніп келеді.Білім ауқымы адам айтқысыз кеңейді,технология дамып,ақпаратты таңдай 
білу мәселесі алдыңғы қатарға шықты .Ендеше, «Оқытушыға жаңа технологияны ғылыми 
негізінде меңгерту және терең білімді, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу»мәселесін өз жұмысына 
арқау еткен оқытушының мақсаты төмендегідей болуы тиіс: 
 -озық тәжірибелерді,түрлі педагогикалық әдістерді,жаңа педагогикалық  
технологияны ұтымды еңгізу және пайдаланудың соңғы нәтижелерін дамыту.  
 -студенттердің маңызды мәселелерді өздері талдап, қорытындылауына жол ашу. 
 ЖОО информатика курсында ақпараттандыру құралдарын қолдануда барлық 
қолданбалы бағыттарды қамтылған заманауи ақпараттық технологияларды оқыту маңызды 
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болып табылады. Негізгі көрініс деп төмендегідей көруге болады:   
1. Компьютерлік желілер мен телекоммуникация жүйелерін қолдану. Бұл білім беру 
бағдарламасын оқыту компьютерлік жүйелердің архитектурасы мен перифериялық 
құрылғылар, әртүрлі электронды-сандық және аналогты құрылғылардың, процессорлардың, 
компьютерлік желілердің жұмыс істеу принциптері, серверлер мен локальді жүйелердің 
жұмысын ұйымдастыру мен баптау, ДК мен перифериялық құрылғыларды техникалық 
қызмет ету мен жөндеу бойынша білім алуға мүмкіндік береді.. 
2. Қашықтықтан оқыту.  Білім, білік дағдыларды алу үрдісі, бұл кезде оқыту 
процедураларының тұтас немесе белгілі бір бөлігі оқытушы мен студенттің территориялық 
алшақтығына қарамастан жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың 
көмегімен жүзеге асырылады. Қашықтықтан оқыту технологиясынын дамуына Интернеттің 
әсерін бағалау қиын. Ол ара қашықтықтықты қысқартумен қатар, оқытушы мен студентке 
анағұрлым көп еркіндік береді. Енді тыңдаушы немесе студент тапсырмалар және тестпен 
өзіне ыңғайлы уақытта айналыса алады. Оқытушы материал мазмұньн жедел түрде өзгерте 
алады. Қашықтықтан оқыту технологиясының дамуы - біздің білім беру жүйесінің болашағы 
болып табылады. Шетелде күндізгі немесе қашықтықтан білім берудің қайсысының 
дұрыстығы жөнінде сөз де болмайды. Өйткені, басты орындықашан да сапалы білім алады. 
3. Мультимедиа құралдарын пайдаланатын электронды оқулықтар мен электронды 
сөздіктер.CD дискісінде осындай бағдарламалар аз емес. Әсіресе оларды офистік 
технологияларда қолдану қызықты. Бейне және аудиоэффектілерді қолдану студенттердің 
оқу материалын түсінуге және оқылатын сұрақтардың жауабын табуға қызығушылық 
тудырады.  
4. Жаттықтырушы бағдарламалар. Есть множество обучающих программ для освоения MS-
Dos, Norton Commander других программных средств. 
5. Кәсіптік пакеттер, автоматтандыру жүйелері. Білікті мамандарды оқыту  үшін оқу 
процесіне заманауи бағдарламалық құралдарды еңгізу қажет.  
 ЖОО-да  заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып студенттердің 
шығармашылық мүмкіншіліктерін арттыру, өздігінен қабылдау жасау үшін, әлеуметтік және 
ақпараттық ортаға жылдам бейімделіп, ойдағыдай әсер ету үшін қолданылады. Интерактивті 
құралдарды сабаққа пайдалағанда дидактикалық бірнеше мәселелерді шешуге 
көмектеседі:пән бойынша базалық білімді жүйелеу;өзін-өзі бақылау дағдыларын 
қалыптастыру;жалпы оқуға  деген ынтасын арттыру;студенттерге оқу материалдарымен 
өздік жұмыс  істегенде  әдістемелік көмек беру. 
 Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және оқушылардың ақпаратты 
меңгеруін ұйымдастыру арқылы көзбен көру жадын іске қосқанда  арта түсетін қабылдау 
мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс деп қарауға болады.   
 Осындай білім тапсырмаларының шешімін табу үшін прогрессивтік, заманауи 
әдістер қолдану лайықты.  Оқыту әдісін түсіну сапалы білім дидактикасының бірі болып 
табылады.  Оқыту табиғи және ұйымдастырылған түрде болуы мүмкін. Ұйымдастырылған 
оқыту табиғи оқытудан анық қойылған мақсат мен тапсырмалардың және де оларды жүзеге 
асыратын нақты бағдарламардың бар болуымен ерекшеленеді. 
 Педагогикада келесідей оқыту әдістері ерекшеленеді:  
– түсіндірмелі-көрнекі. Студент дайын ақпаратты оқытушыдан, компьютерлік 
программаларды үйретуші кітаптардан қабылдайды. 
– репродуктивті.Дайын үлгілерді және қызмет алгоритмдерін студенттермен жаңғырту.  
– Күрделі баяндау. Студент қойылған мән-жайды шешу барысына қатысады. 
– Зерттеу. Ақпараттың жаңа бөлігін студент толық өзі қалыптастырады.  

Білім берудің ұлттық моделін жасау мен ұлттық жүйесін қалыптастыру үшін алдымен 
ақпараттану пәнін оқытуға негізделген білім беру стандартына жаңаша жаңа ақпараттық 
технологияның соңғы мүмкіндіктерін қамтитын типтік бағдарламаларды мамандықтарға 
қаншалықты сәйкестігін анықтау қажет. Әрбір мамандық бойынша оқытылатын ақпараттану 
курсына сол мамандық бойынша берілетін мағлұматтар кем дегенде 70 пайызын құрағаны 



 

737 

 

жөн секілді. 
Жоғары оқу орындарында ХХІ ғасырға негізделген жаңаша білім беру жүйесінің 

қалыптасуы үшін келесі тұжырымдар жасалды: 
• Ақпараттану пәнін жоғары оқу орындарында кәсіби мамандықтарға бағыттап 

оқытудағы ерекшеліктерін айқындау; 
• ақпараттану пәнін кәсіби бағытта оқытуға арналған типтік бағдарламаларды әрбір 

мамандыққа сәйкес жетілдірілген түрде толықтырып қайта жасау және оның мазмұнын 
сарапқа салып, талдау; 

• типтік бағдарламаларды мамандықтар бойынша жіктеу, араларын жіктеп ашу 
немесе айырмашылықтарын, ұқсастықтарын көрсету; 

• ақпараттану пәнінде қарастырылатын ішкі тақырыптық мағлұматтарды типтік 
бағдарламалар сәйкестендіру; 

• «Информатика» терминін ұлттық тілде «ақпараттану» деп аталатын пәнге 
түпкілікті жаппай ауыстыру қажеттілігін жүзеге асыру қажет. 

Жоғарыда аталған жұмыстар, еліміздің жоғары оқу орындарында информатика пәнін 
оқытудың теориялық және әдістемелік негізлерін ғылыми тұрғыда қарауға мүмкіндіктер 
туғызды. Бірақ, жоғарыда аталған зерттеулер бойынша жоғары оқу орындарында 
информатиканы соңғы типтегі ақпараттық технологиялар негізінде оқыту бойынша осы 
күнге дейін белгілі бір ғылыми-әдістемелік негізде қалыптасқан оқыту жүйесі жасалған жоқ 
деуге болады. 

Сондықтан, біздің зерттеу жұмысымыз осындай мәселелерді шешудің бірден бір 
жолы ретінде - информатика пәнін жоғары оқу орындарында оқытудың бір жүйеге 
келтірілген әдістемелік негіздемесін жасауға арналады. 

«Информатика» пәні жоғары оқу орындарының барлық мамандықтарына оқытылады, 
өйткені, бұл пәнді меңгермейінше ешқандай жұмыс жасау мүмкін болмай қалды. Ал, жоғары 
оқу орындарында мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес «информатиканы оқыту 
әдістемесі» немесе «информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәні орта 
мектептегі информатиканы қалай оқытуға арналған. 

 
Қолданылған әдебиет: 

1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
Мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 2010 ж. 

2. Қазақстан Республиксының 2015-жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасы. Астана. 2004 ж. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования./ 
Под. Ред. Е.С. Полат. М.: Издательский центр « Академия», 2000. 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. М.: Издательский 
центр      « Академия», 2010. 
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Ғылыми жетекші – Г.К. Абдрашева 
 
Қолданба (приложения)- бұл қолданбалы компьютерлік бағдарлама [1]. Web-қолданба 

(web-приложения)- клиент ретінде браузер, ал сервер ретінде веб-сервер болатынклиент-
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серверлікқолданба. Web-қолданбаның қисыны клиент пен сервер арасында бөлінген, 
мағлұматтардың сақталуы серверде жүреді, ал ақпарат алмасу желі бойынша жүреді. Осы 
тәсілдің артықтығы: клиент нақты бір операциялық жүйеге бағынышты емес, сондықтан 
web-қолданба кроссплатформалық сервис болып табылады. Web-қолданбаның атақтырақ 
мысалдары: веб-почта (http://mail.ru), интернет-магазин (http://amazon.com), онлайн аукцион 
(http://ebay.com). Бірақweb-қолданбаныңқолданылуы электронды бизнестенде ауқымдырақ, 
олар көптеген ғылыми және коммерциялық салаларда қолданылады [2]. 

Web-қолданбалар «клиент-сервер» архитектурасы арқылы құрылған программаның 
ерекше типін береді. Оның негізгі ерекшелігі, Web-қолданбаның өзі серверде орналасады 
және серверде орындалады – клиент мұндай жағдайда тек жұмыстың нәтижесін ғана алады. 
Қолданбаның жұмыс жасауы қолданушыдан (клиенттен) сұранысты алуға негізделеді. 
Сұраныстарды жіберу және олардың өңделуінің нәтижесі интернет арқылы жүзеге 
асырылады(Сурет 1). 

Сурет 1 Web-қолданба архитектурасы. 
 
Сұраныстың нәтижесінің көрсетілуі, сонымен қатар клиенттен мәліметтерді қабылдау 

және оны серверге жіберуді әдетте арнайы қосымша атқарады – ол браузер (Internet Explorer, 
Mozilla, Opera және тағы басқа). Браузердің негізгі функциясының бірі интернеттен алынған 
мәліметтерді HTML тілінде жазылған, парақшалар түрінде көрсету, сәйкесінше, клиенттен 
серверге жіберілетін нәтиже осы тілде құрылуы керек.  

Сервердің жағында Web-қолданбалар арнайы программалық қамтамалар арқылы 
(Web-сервер) орындалады, ол клиенттің сұранысын қабылдайды. Оларды өңдейді, 
жауаптарын қалыптастырып HTML тілінде жазылған парақшалар түрінде шығарып, және 
оны клиентке береді. Осындай web-серверлердің бірі Microsoft компаниясы жасап шығарған 
Internet Information Services (IIS). ASP.NET технологиясымен құрылған веб қосымшаларды 
орындай алатын жалғыз web-сервер болып табылады [3]. 

Web-қолданбаны құру үшін сервердің жағында әр түрлі технологиялар және 
стандартты консольға нәтижені шығарып бере алатын кез-келген программалау тілдері 
қолданылады(Кесте 1). 

Кесте 1 
Web-қолданба жасау орталары 

Атауы: Web-сервері: 
ASP мамандандырылған 
ASP.NET мамандандырылған 
C/C++ кез-келген 
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Java көп, соның ішінде кеңінен таралған 
Perl кез-келген 
PHP кез-келген 
Python кез-келген 
Ruby кез-келген 
Nodejs өзінікі 

 
ASP.NET — IIS басқаруымен жұмыс жасайтын Web-қосымшалар мен Web-

сервистерді құруға арналған платформа.  Қазіргі таңда Web қосымшаларды құруға арналған 
басқа технологиялар бар. Оларға ең алдымен, қазіргі таңда кең таралған тілдердің бірі PHP и 
PERL жатады және бұрыннан келе жатқан, аз қолданысқа ие болатын CGI және тағы басқа 
технологиялар. Бірақ, ASP.NET технологиясының олардың айырмашылығы, серверлік 
өнімдермен жоғары деңгейдегі интерграциялануымен, сонымен қатар мәліметтерге 
қолжетімділік алу үшін Microsoft құралдары және қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Сонымен 
қатар, ASP.NET технологиясы Web- және Windows қосымшаларын оған ұқсас 
технологиялық тізбекті пайдалана отыра, программалау тілдерінің бірдейлілігін және 
мәліметтерге қолжетімділікті басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
базалық программалау тілдері, олардың көмегімен қазіргі таңда Web қосымшаларды жүзеге 
асыру, толығымен обьектіге бағытталған болып табылады, ол жүзеге асыруда белгілі бір 
орындайтын бөлігін жүзеге асыруға және оның модификациясы, қызмет көрсетуді және 
реттеуді және басқа технологиялармен салыстырғанда қарапайым тапсырмаларды қолдану. 
ASP.NET қолдану арқылы күрделі веб қосымшаларды құрудың біршама үлкен тізімдегі 
жағымды жақтары бар. Бұл тақырыпты ашудың мақсаты, осы платформаның барлық әлсіз 
және мықты жақтарын сипаттау болып табылмайды. Бұл туралы толығырақ ақпаратты 
http://www.microsoft.com сайтынан білуге болады. ASP.NET технологиясы Windows 
серверінде ғана функцияларын орындай алады, себебі ISS бар болуын талап етеді. ISS бар 
болуын талап етпейтін веб қосымшаларды құруда, Web-сервер Apache және операциялық 
жүйенің басқаруымен серверде жұмыс жасайтын, Windows айырмашылығы, басқа 
технологияларды қолдана алады.  

ASP.NET архитектурасын түсінуде маңызды сәттердің бірі, ол NET Framework 
инфрақұрылымның бір бөлігі болып табылуында. NET Framework архитектурасы және 
жұмыс жасау қағидалары туралы толығырақ ақпаратты білуге болады. Себебі, бұл тақырып 
өте көлемді және берілген тақырыптың төңірегінен шығып кетеді, NET Framework 
инфрақұрылымының қысқаша сипаттамасынан шектелейік [4]. 

Microsoft корпорациясы тұжырымдағандай 80% дейін құрылғылар зерттеулерге және 
жүзеге асыруларға, платформаға жұмсалады .NET және онымен байланысты технологиялар. 
Қазіргі таңда осындай саясаттың нәтижесі таң қаларлық әсер береді. . NET платформасының 
алатын ауқымы өте алып. Платформа төрт программалық өнім тобынан тұрады: 

− Тілдердің жиыны, онда С# және Visual Basic .NET кіреді; құрал жабдықтарды 
жүзеге асырудың жиыны, соның ішінде, Visual Studio .NET; веб қызмет қызмет көрсетулерді 
және қосымшаларды құру үшін арналған Windows және интернетте жұмыс жасайтын 
кеңейтілген кітапхана класы; CLR ( Common Language Runtime орындаудың жалпы тілдік 
ортасы) программасының орындалу ортасы, онда осы платформада құрастырылған обектілер 
орындалады; 

− Серверлер жиыны .NET Enterprise Servers, алғашқыда SQL Server 2000, Exchange 
2000, BizTalk 2000 және басқа атаулармен белгілі болған, ол реляциялық мәліметтер қорына 
қолжетімділік алу үшін мамандандырылған функционалды мүмкіндіктерге ие болады, 
электронды почтаны қолдану, «бизнес-бизнес» коммерциялық қызметтерді көрсету (В2В) 
және тағы басқа; 

− Net My Services деп аталатын коммерциялық Web-қызметтерді көрсетудің көп 
таңдамасының болуы. Тұрақты төлем кезінде жүзеге асырушылар қолданушының жеке 
идентификациясын және басқа мәліметтерді талап ететін  қосымшаны құру кезінде осы 
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қызмет түрін қолдануына болады; 
− .NET құрылғысын қолдайтын жаңа компьютерлік емес құрылғылар – ұялы 

телефондардан бастап ойын жалғаушыларына дейін.[5] 
Microsoft .NET тілдік тәулсіздікті ғана емес, сонымен қатар, тілдік интеграцияны да 

қолдайды. Бұл дегеніміз, жүзеге асырушы кластардан мұрагерлікпен берілуі мүмкін, 
ескертулерді өңдеп және бірнеше тілдермен бірдей уақытта жұмыс жасау кезінде 
полиморфизм артықшылықтарын қолдану. .NET Framework платформасы осындай 
мүмкіндікті CTS ( Common Type System типтердің жалпы жүйесі) спецификациясы көмегі 
арқылы береді, ол толығымен орындау ортасында жүзеге асырылатын барлық мәліметтер 
типтерін сипаттайды, бір тип екіншісімен қандай өзара қатынаста бола алатындығын 
анықтайды және олар мета мәліметтер форматын қолдайды. Мысалы,  .NET платформасында 
кез-келген болмысы System.Object түбірлік кластан шығарылған белгілі бір кластың 
обьектісі болып табылады. CTS спецификациясы кластар, делегаттар (кері шақырулармен 
бірге), сілтемелік және өлшемді типтер сияқты жалпы ұғымнан тұрады. Түсінуге маңызды 
нәрселердің бірі, .NET барлық программалау тілдерінде міндетті түрде CTS 
спецификациясында анықталған барлық мәліметтер типтері қамтылуы керек. CLS (Common 
Language Specification — жалпы тілдік спецификация) спецификациясы барлық тілдерді 
зерттеуге мүмкіндік беретін заңдарды анықтайтын негізгі ережелерді орнатуға мүмкіндік 
береді: кілттік сөздер, типтер, примитивті типтер, тәсілдердің жүктемесі және тағы 
басқалары. CLS спецификациясы .NET платформасы тіліне жатқызылатын ең аз деген 
талаптарды анықтайды. Осы спецификация талаптарын қанағаттандыратын компиляторлар, 
бір бірімен өзара әркеттесе алатын обьектілерді құрады. CLS талаптарына сәйкес келетін кез-
келген тіл FCL (Framework Class Library —платформ класының кітапханасы) кітапханасы 
мүмкіндіктерінің барлығын қолдана алады. CLS жүзеге асырушыларға, жабдықтаушыларға 
және программалық қамтаманы өндірушілерге тілдерге, компиляторға және мәліметтер 
типіне арналған жалпы ережелер жиынтығынан асып кетпеуге мүмкіндік береді. 

.NET Framework платформасы операциялық жүйенің ыңғайына қарай орналастырған 
платформа болып табылады, оның қызметі ретінде кез-келген Windows операциялық 
жүйесінің нұсқасы атқара алады. Қазіргі таңда .NET Framework платформасының құрамында 
мыналар болады: 

− Төрт ресми тілдер: С#, VB.NET, Managed C++ (басқарылатын C++) және JScript 
.NET; 

− CLR ( Common Language Runtime ) ортасына обьектілі бағытталған, Windows 
және Internet арнап қосымшаларды құру кезінде тілдермен бірге сәйкес қолданылады; 

− FCL (Framework Class Library) жалпы атауы негізінде өзара кітапханаларды 
байланыстырушы [5]. 
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Научный руководитель –Ж.Б.Ахаева, старший преподаватель  
 
Роботы в нашей жизни – это уже не фантастика, а реальность! Они используются во 

всех сферах деятельности человека: транспорте, хирургии, военной промышленности, 
освоении космоса. Служат людям, выполняя определенные задачи. А чтобы управлять 
электронными машинами, необходимо пользователям обладать специальными знаниями. 
Именно поэтому, удовлетворяя такую потребность, в образовательных учреждениях 
разрабатываются и предлагаются учащимся курсы роботостроения, где они учатся 
самостоятельно создавать и программировать электронные механизмы. Робототехника 
развивает творческие способности, учит самостоятельно мыслить, приобщает к науке. Для 
создания робота своими руками необходим конструктор Lego MindStorms. В нем заложены 
новейшие технологии робототехники. На их основе обучающиеся собирают различные 
конструкции роботов с нуля, используя свою фантазию и творческие идеи[1]. 

Самое интересное это - программирование робота. Как и в NXT, EV3 программа 
представляет собой последовательность блоков, определяющих действия робота. Например, 
для того, чтобы робот проехал вперед, а затем развернулся, можно составить программу из 2 
блоков управления моторами - езда прямо и поворот: 

 
Рисунок 1 – Последовательность блоков 

 
Палитра программирования, на которой расположены все блоки, переместилась: в 

NXT она располагалась с левого края, теперь же она внизу. Изменилось не только 
расположение - была переработана сама структура вкладок. В EV3 решили отказаться от 
вкладок "Общая палитра", "Расширенная палитра", "Пользовательская палитра" и 
дублирования блоков внутри них. Палитра EV3 состоит из 6 вкладок: 

1. Действие 
2. Управление операторами 
3. Датчик 
4. Операции с данными 
5. Дополнения 
6. Мои Блоки 

 
Рисунок 2 - Палитра EV3 

 
Палитра более продуманна и выбор блоков стал быстрее. Дизайн блоков также   

изменен. Панель настройки была удалена, и теперь настройка блока производится 
непосредственно на нем самом. Такое нововведение привело к тому, что все параметры 
блока видно без его выделения. 

 
Рисунок 3 – Параметры блока 
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Все блоки в EV3 имеют режимы: у блоков управления моторами режимом считается 
критерий остановки, у блоков датчиков - формат измерения или сравнения показаний. Режим 
блока задается большой кнопкой в левом нижнем углу. 

 
Рисунок 4 - Режим блока 

 
Теперь, взглянув на программу, можно полностью понять ее поведение, и это 

позволяет быстро находить ошибки. Например, зная все обозначения в EV3, можно сразу 
определить, что делает эта программа (рис.5): 

 

 
Рисунок 5 –Программа 

 
По программе робот будет ехать прямо до тех пор, пока не обнаружит черную линию. 
Выпадающего хаба с входными и выходными параметрами теперь нет, шина данных 

выходит и подключается непосредственно к той секции блока, которая настраивает нужный 
параметр. Например, данная программа (рис.6) выводит на экран блока показания датчика 
звука: 

 
Рисунок 6 – Блок показания датчика звука 

 
В этой программе шина данных подсоединяет выход "Уровень звука" блока датчика 

звука к входу "Текст" блока экрана. Блоки могут стыковаться друг с другом в любом месте 
области программирования[2]. 

Блоки управления моторами из вкладки "Действие". Все блоки моторов имеют 
одинаковые режимы - включить, выключить и движение на заданное число секунд\градусов\ 
оборотов. Порт мотора настраивается в правом верхнем углу блока. К блоку можно 
подключить 4 мотора. Порты моторов обозначаются латинскими буквами: A, B, C, D. 
Например, данный блок управляет сразу 2 моторами B и C (рис.7): 

 
 

Рисунок 7- Блок мотора 
 
Использование этих блоков при программировании робота, позволяет решать 
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определенные задачи, поставленные перед программистом. Дает возможность не только 
двигаться роботу, но и совершать более сложные действия, например: распознавать текст, 
различать звуки и т.д. 

 
Рисунок 8 – Модель «Слон» 

 
Данная модель не только двигается, но и двигает хоботом и поднимает груз, при этом 

издает звуки. Код  программы для этой модели робота приведен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Программный блок 

 
Из этого программного блока понятно, как работает каждый мотор и датчики данной 

модели. 
Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3 - это мощное ПО, 

простое в обучении и легкое в использовании, основано на программном пакете National 
Instruments LabVIEW™, являющимся лидирующим решением в классе графических 
программных пакетов, используемых инженерами и учеными по всему миру. Полностью 
оптимизированное для использования в классе программное обеспечение EV3 использует 
последние наработки в области дизайна интерфейса и является простым и легко 
усваиваемым инструментом[3]. 

Подводя итоги можно сказать, что программирование с помощью ПО EV3 основано 
на графическом интерфейсе. Пользователь формирует программу, просто перетаскивая 
иконки, отвечающие за те или иные функции робота. Этот интуитивно понятный интерфейс 
позволяет сначала создавать простые программы, а затем и продуктивно развивать свои 
навыки программирования, делая возможным создание сложных многоуровневых программ. 
Функционал регистрации данных, включенный в это ПО, является мощным инструментом 
для проведения различной экспериментальной работы. С помощью него очень легко 
собирать, анализировать и использовать данные, поступающие с датчиков. Пользователи 
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также могут строить интерактивные графики, используя полученные данные. Эта уникальная 
функция, называемая программированием с помощью графиков, позволит сделать 
эксперименты еще более увлекательным процессом.  
 

Список использованных источников 
5. http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/937-mechty-sbyvayutsya-robot-lego-

mindstorms-nxt.html (дата обращения 25.03.15) 
6. http://nnxt.blogspot.ru/2013/08/ev3-1.html  (дата обращения 25.03.15) 
7. http://raor.ru/equipment/catalog/catalog_132.html (дата обращения 25.03.15) 
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Қазіргі уақытта жаңа ақпараттық технологиялардың енуі Қазақстанның еуропалық 

оқыту жүйесінің кеңістігіне қадам басуына, сонымен қатар білім жүйесінің жаппай 
модернизациялануы оқушыларға білім беру және оларды бағалау жүйесін түбінен қайта 
қарауды талап етуде. Қазіргі уақытта білім беру жүйесінде кең масштабты модернизация 
үрдісі жүзеге асырылуда: оқытудың жаңа мазмұны мен формасы ізделуде, интерактивтілік 
принциптерінің орындалуын қамтамасыз ететін жаңа білім беру технологияларын құруда, 
жеке басқа бағдарланған әдістерді кеңінен қолдануда – қашықтықтан оқыту, жобаларды 
және жағдайларды талдау әдістері, тестілеу жүйесі және білімді рейтингтік бақылау. Аталған 
жаңа енгізулердің ішіндегі қазіргі кезде ерекше аталатыны тестілеу жүйесі – бұл оқыту 
үрдісіндегі жаңа сапалы деңгей. Оқу материалдарды меңгеруін бақылауы әртүрлі тестілеуші 
бағдарламалардың көмегімен жүргізіледі. Бұл білімді ақпараттандыру бағытының негізі 
болып табылады. Білім беруде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды 
қолданудың норма ретінде болуы және оның келешекте білім беру жүйесінде дамуы – 
ақпараттандыру деңгейінің жоғарлығына байланысты. Ескеретін жағдай, соңғы жылдары 
білім тәжірибесінде дәстүрлі тесттер (стандарттандырылған тесттер жиынтығы) бірте-бірте 
аса тиімді онлайн тестілеу формасына алмастырылуда.  Осыған орай онлайн тес т құруға 
арналған жаңа бағдарламаның бірі  Kahoot болып табылады. Бұл бағдарлама қазіргі кезде 
жиі қолданысқа түсуде.   Kahoot бағдарламасы арқылы оқушылардың,  студенттердің  білім 
деңгейін тексеруге болады. Бұл интернет желісі арқылы жүзеге асады.  

 
1. сурет  Kahoot.it сайты 

 
Kahoot  оқу жылындағы  барлық материалдарды толық қамтып тест құруға мүмкіндік 

http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/937-mechty-sbyvayutsya-robot-lego-mindstorms-nxt.html
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/937-mechty-sbyvayutsya-robot-lego-mindstorms-nxt.html
http://nnxt.blogspot.ru/2013/08/ev3-1.html
http://raor.ru/equipment/catalog/catalog_132.html
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береді. Оқушылармен тығыз қарым - қатынас орнату үшін, сонымен жаңа матерал бойынша 
түсініктерін тереңдете түсу үшін Kahoot - та қарапайым сұрақ жауап формасында тест құруға 
болады. Kahoot  тек класста немесе аудиторияда қолдануға негізделген, яғни оқытушы тестті 
негізгі экран бетіне көрсетеді, ал оқушылар сұрақтарды талқылап, сұраққа смартфон, 
компьютер немесе планшет (қалта телефондары) арқылы жауап беріп отырады(Android, iOS, 
Windows Phone).  Виртуальды класс бөлмесіне кіру үшін оқушылар оқытушы айтқан арнайы 
құпия санды енгізуі қажет. Бұр сервис әрбір оқушының сұраққа қалай жауап беріп 
отырғанын, сондай ақ  барлық класс ұжымының үлгерім диаграммасын бақылап отыруға 
мүмкіндік береді. Әрбір оқушы өзінің нәтижесін арнайы кестеден бақылап отыра алады.  
Kahoot - қа тіркелген жағдайда тіркелуші интернет желісі қосулы жағдайда шексіз жұмыс 
жасай алады. Және Kahoot - қа енгізілетін сұрақ көлеміде шексіз болып келеді. Сол бойынша 
сіз өзіңіз отырып онлайн тест құра аласыз. Бұл тест құру жүйесі оқушының ойлау қабілетін 
дамытып қана коймай, оқушының сабаққа деген ынтасымен талпынысын арттыруға 
көмектеседі. Төменде Kahoot - та тест  құру  этаптары көрсетілген.                                                                             

 
2.сурет   Тіркелу бөлімі 

 
3. сурет  Тест құру бөлімі.  Quiz батырмасын басу арқылы келесі бөлімге көшеміз. 

 
4. сурет  Тест атын енгізу. Құрылатын тесттің аты немесе пәннің атын енгізіп Go 

батырмасын шертеміз. 

 
5. сурет Сұрақты енгізу. Сұрақты енгізу (график,сурет немес видео енгізуге болады). 

Сонымен қатар Time limit бөлімінен уақытты белгілеп кетуге болады. 
 



 

746 

 

 
6.сурет  Жауаптарын енгізу. Жауаптарды енгізу және дұрыс жауабын міндетті түрде 

белгілейміз(Incorrect- Correct) 

 
7.  Сурет Келесі сұрақты енгізу 

Келесі сұрақты +Add quesion батырмасын пайдаланып қосасыз. Егер сұрақты 
өшіргіңіз келсе – Delete question  батырмасын, ал көшірмесін алғыңыз келсе + Duplicate 
батырмасын басыңыз.  Барлық шарттарды орындап болғаннан кейін Save & continue 
батырмасын басыңыз , сонда экранға төмендегі бет пайда болады. 

 
8. сурет  Бұл бөлімнен сұрақтарды тағы бір тексеріп Save & continue батымасын 

басамыз. 

 
9.сурет Бұл бетте Primary audience бөлімінен керек нұсқаны таңдап аласыз. 

 
10. сурет   Тест дайын, тестті бастау бөлімі 

 
11. сурет  Тестті жіберу(Launch) 
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12. сурет  Жоғарыда айтылып кеткендей оқытушыларға арнайы құпия сан беріледі. 

 
13. сурет  Оқушылар Kahoot.it сайтына кірген кезде  экранда мынадай бейне  пайда 

болады. Олар құпия санды енгізу арқылы келесі бөлімге өтеді. 

 
14. сурет   Әрбір оқушы өзінің аты  жөнін енгізуі керек. 

 

 
15. сурет  Проекторда немесе негізгі экран бетіне тест сұрақтары көрсетіледі. 

 

 
16. сурет  Ал оқушылардың смартфондарында немесе компьютерлерінде жоғарыда 

бейне пайда болады. Оқушылар экраннан сұрақты оқып дұрыс деген  жауапты фигуралар 
бойынша таңдап белгілейді. 

 

 
17.сурет   Жауап “Дұрыс емес” Жауап “Дұрыс” белгіленген жағдайда 

 



 

748 

 

 
18. сурет Бейнесұрақ жасау мүмкіндігі көрсетілген. 

 

 
19. сурет  Нәтижесінде экран бетінде барлығына бірдей жоғарыдағы бейне пайда 

болады. 
 

 
20. сурет  Оқушылар немесе студенттер өз нәтижелерін бақылап қорытынды жасау 

мүмкіндігіне ие болады. 
 
Жалпы қорытындылай айтқанда  Kahoot онлайн тест құруға арналған бағдарламамен 

жұмыс жасау өте қолайлы. Оқытушы заман талабына сай тестілеу жүйесін меңгере түссе, ал 
әрбір оқушының сабаққа деген ынтасы арта түседі деп ойлаймын. Бұл бағдарламаны 
пайдалану екі жақты тиімді, бұл бағдарламаны пайдалану арқылы оқытушы оқушылар 
арасында байланыс тудырып қана қоймай, оларды тиімді шешу жолдарында қарастыра 
алады. Оқушылар арасында бәсекелестік туындап, олардың жаңа мәліметтерді немесе 
тақырыпты толық аша түсуге деген қызығушылығы оянады.  

 
Қолданылған әдебиеттер 

1.Kahoot.it 
2. К.О.Өмірбаева  «Оқыту  процесіндегі  Инновациялық  ізденістер» Ақтөбе 2002ж 
3.К.Сарманова «Тест  дайындау  тәсілдері» «Қазақстан  мектебі» 1999 ж, №9 
4. К.Мұқашева  «Тест  әдісінің тиімділігі», «Ауыл мектебі» 2004 ж, №6 
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Применение мобильных технологий  в  обрaзовaнии  и  обучении,  в  конечном  счете, 
зaключaется  в  рaзрaботке  и  использовaниипрогрaммного  обеспечения учебного  
нaзнaчения.  Особенность  этого  видaпрогрaммного  продуктa состоит в том, что он должен 
aккумулировaть в себе, нaряду с компьютерной прогрaммой  кaк  тaковой,  дидaктический  и  
методический  опыт преподaвaтеля предметникa, aктуaльность и 
прaвильностьинформaционного нaполнения  по  определенной  учебной  дисциплине,  a  
тaкже  удовлетворять требовaниямобрaзовaтельного  стaндaртa  и  реaлизовывaть  в  то  же  
время возможность  его  применения  кaк  для  сaмостоятельной  рaботы  обучaемого, тaк и в 
учебном процессе.   

В  системе  программирования мобильных приложений  создaется  огромное  
количество  прогрaммного обеспечения для поддержки учебного процессa. Это могут быть 
бaзы дaнных, трaдиционныеинформaционноспрaвочные  системы,  хрaнилищa (депозитaрии)  
информaции  любого  видa (включaя  грaфику  и  видео), игровыеобучaющиепрогрaммы,  a  
тaкжепрогрaммы,  позволяющие осуществлять aдминистрировaние учебного процессa . 

Современный  этaп применения мобильных  технологии обучения в учебном  
процессе  зaключaется  в  использовaниимобильных телефонов  кaк  средствa обучения  не  
эпизодически,  a  системaтически  при любом виде обучения. Основнaя проблемa при этом 
зaключaется в методике примениния, который предстоит освоить обучaемому. Возможнa  
либо  полнaя  перестройкa  и  ориентaция  нaсоздaние  новых мобильных приложений,  либо  
реaлизaция  методики  с  чaстичноймобильной  поддержкой  курсa.  Другими  словaми,  речь  
идет  о  форме поддержки  мобильных приложений в процессa  обучения [1].  

В  нaстоящее  время  прaктикaиспользовaниямобильных приложений  в  
обрaзовaнииобнaруживaет  две тенденции:   
- применение  готовыхмобильных приложений, преднaзнaченных  для  решения  широкого  
кругaпрaктических  и нaучных  зaдaч  из  рaзличных  предметных  облaстей  и  
aдaптировaнных  к учебным дисциплинaм;   
- применение  обучaющихмобильных приложений,  специaльно  рaзрaботaнных  для целей  
обучения  и  реaлизующих  соответствующие  методики,  зaложенные  в них  
рaзрaботчикaми.  Нa  сегодняшний  день  существует  широкий  спектр прогрaмм  от  
простейших,  контролирующих  до  сложных  мультимедийных продуктов. 

Основой  для  реaлизaции  тaкихмобильных приложений  служит  подготовленный  
преподaвaтелем  сценaрий поддержки  мобильных приложений,  
обеспечивaющийинформaционную, дидaктическую и методическую 
состaвляющуюмобильных приложений.   

При  достaточной  квaлификaции  в  облaстипрограммирования мобильных 
приложений,  умении  рaботaть  с  системaми  и при  нaличии  исходного  
вaриaнтaобучaющейпрогрaммы,  a  тaкже подготовленных специaлистaми библиотек 
типовых грaфическихфрaгментов для  обеспечения  общего  нaпрaвлениядизaйнa  и  
библиотек  фрaгментов учебного мaтериaлa, модификaция  конкретной  
обучaющейпрогрaммыстaнет  под  силу отдельным  преподaвaтелям  и  мaлым  творческим  
коллективaм.  Цель модификaции – создaние,разработка и исследование методов 
программирования мобильных приложений для обеспечения их персонификaции и 
нaстройки нa кaждогообучaемого.[2] 

Разработка и программирования мобильных приложенийучебного и обрaзовaтельного 
нaзнaчения очень трудоемкий  процесс,  a  устaновление  их  в  мобильных устройствах  
влечет  дополнительные проблемы,  связaнные  с  условиями  их  рaспрострaнения, например 
вIphone, Ipad. В  нaстоящее  время формируются  основы  методик  рaзрaботки,  
рaспрострaнения  и  пользовaния тaкими  приложениями.  Однaко  это  лишь  небольшaя  
чaсть  от  множествa других  проблем,  сопутствующих  рaзрaботке  и  рaспрострaнению 
мобильных приложений. 

Остановимся на конкретных формах и методах внедрения мобильных   технологий в 
учебных процесс. 
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1. Мобильный телефон обеспечивает доступ в Интернет на сайты с обучающей 
информацией – применяется как одна из форм дистанционного обучения. 
Первым (и самым распространенным) способом является использование мобильного 
телефона, как средства доступа в глобальную сеть. Возможна организация доступа на 
специализированные сайты, содержащие электронные учебные курсы, тесты, практические 
задания и дополнительные обучающие материалы (рисунки, фотографии, звуковые и 
видеофайлы). Также возможен обмен электронной почтой в образовательных целях и обмен 
мгновенными сообщениями в программах ICQ, QIP, версии которых существуют и для 
мобильных телефонов. Таким образом, на всех этапах обучения существует много 
возможностей для передачи информационных материалов обучаемому, а также контроль 
всего процесса обучения и помощь в решении возникающих проблем. 
 Примером такого использования мобильных телефонов является активно развивающийся 
проект M-Ubuntu [3], разработанный крупной шведской организацией 
LearningAcademyWorldwide во второй половине 2007 года. В рамках этого проекта была 
представлена платформа дистанционного обучения, позволяющая создать все условия для 
получения новых знаний и активного использования новейших информационных технологий 
даже в отдаленных регионах и странах третьего мира. Особенное внимание разработчики M-
Ubuntu уделили обучению с помощью мобильных телефонов, причем воспользоваться такой 
системой могут не только учащиеся. Специально для преподавателей были разработаны 
приложения для повышения квалификации, а также программы тестирования и контроля 
студентов. Любой учитель, независимо от его местонахождения, используя платформу M-
Ubuntu, способен проконсультироваться у профессоров крупнейших университетов.  

2.Мобильный телефон – средство воспроизведения звуковых, текстовых, видео- и 
графических файлов, содержащих обучающую информацию. 

Вторым способом возможного применения мобильных телефонов для обучения 
является использование специальных программ для платформ сотовых телефонов, которые 
способны открывать и просматривать файлы офисных программ, таких как OfficeWord, 
Powerpoint, Excel. Таким образом, имея в памяти мобильного телефона такие файлы, 
содержащие обучающую информацию, можно просматривать их версии, адаптированные 
специально для экрана телефона, с удобными полосами прокрутки, подходящим шрифтом и 
удобным интерфейсом. 

Также источником информации могут служить видео и аудиофайлы, программы-
плейеры для которых есть в каждом телефоне последних лет выпуска. Особенно ценной 
данная возможность является для желающих изучить иностранные языки – доступно 
огромное множество аудиокурсов и аудиокниг, включающих файлы разного формата и 
длины.  

Примером успешного применения данного способа обучения является ряд 
образовательных программ в университетах Японии и Китая. Рассматривая мобильные 
технологии, преподаватели этих университетов считают их очень перспективными в 
условиях информатизации современного общества. Национальный КиберИнститут в 
Японии, специализирующийся на дистанционном обучении через Интернет, в 2008 году 
предложил инновационную систему обучения - с помощью мобильного телефона, что 
позволяет изучать любые дисциплины, как дома, так и в кафе или в метро. Если на 
компьютере во время занятия в центре экрана показываются текст лекции и все необходимые 
рисунки, а в углу идет трансляция видеозаписи самой лекции, то версия для мобильного 
телефона основана на технологии потокового видео, и все тексты и чертежи скачиваются 
дополнительно. Студентам было предложено изучать около 100 различных предметов, в том 
числе древнюю китайскую культуру, журналистику и английскую литературу. [4] 

В Китае фирма Nokia развивает программу Mobiledu, которая началась в 2007 году и 
включает англоязычные учебные материалы и другой образовательный контент от 
огромного количества поставщиков оперативной информации непосредственно к 
мобильным телефонам. Получить доступ к этой информации можно через мобильные 
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телефоны Nokia либо через сайт программы. За время работы программы Mobiledu уже более 
20 млн. человек стали ее подписчиками. [5] 

3. Мобильный телефон и его функциональные возможности позволяют организовать 
обучение с использованием адаптированных электронных учебников, учебных курсов и 
файлов специализированных типов с обучающей информацией – учебные пособия 
разрабатываются непосредственно для платформ мобильных телефонов. 

Еще одним способом применения мобильных телефонов для обучения является 
использование специализированных электронных учебников и курсов, адаптированных для 
просмотра и выполнения на мобильных телефонах учащихся. Студентам предлагается 
загрузить к себе на телефон Java-приложения, содержащие, к примеру, тестирования по 
определенным предметам, а также информацию (электронные учебники, тексты лекций), 
необходимую для их успешного выполнения. Современные технологии позволяют 
достаточно легко спроектировать и программно реализовать такие электронные пособия. 
Возможность размещения схем, чертежей и формул делает написание электронных учебных 
курсов для мобильных телефонов универсальным и применимым абсолютно к любому 
изучаемому предмету. Возможна также реализация обучающих программ в игровой 
оболочке, используя возможности графики телефонов, однако реализация таких приложений 
– довольно сложный и трудоемкий процесс. Вследствие этого написание электронных 
учебников и программ предметного тестирования для мобильных телефонов кажется более 
перспективным направлением. Существует огромное количество специальных приложений 
для мобильных телефонов, таких, как калькуляторы разной степени сложности (простые, 
научные), офисные программы для мобильных телефонов, приложения, содержащие 
различные тесты с ответами (например, для психологов) и т.д. 
Научные исследования возможностей мобильных технологий и условий их реализации в 
системе образования активно продолжаются, и на сегодняшний день в России начинает 
развиваться их практическое применение. Большое количество интернет - ресурсов 
предлагают учащимся электронные англо-русские словари, программы-калькуляторы и 
множество шпаргалок по различным предметам для использования на мобильных 
телефонах[6]. 

Таким образом, широкие технические и функциональные возможности мобильных 
телефонов для образовательных целей применяются следующим образом: 
− используется возможность SMS–переписки либо обмен мгновенными сообщениями с 

преподавателем для получения консультации; 
− возможность выхода в глобальную сеть позволяет посещать необходимые сайты, 

обмениваться электронной почтой, пересылать необходимые информационные файлы; 
− прохождение тестирования на мобильном телефоне позволяет учащемуся 

самостоятельно контролировать уровень знания предмета; 
− электронные учебники для мобильных телефонов дают возможность получать новую 

информацию независимо от времени и месторасположения ученика; 
− возможность воспроизведения звуковых, графических и видеофайлов дает расширенные 

возможности, в особенности для обучения языковым предметам и творческим 
специальностям, позволяет использовать разнообразные источники и способы получения 
знаний, заинтересовать обучаемого необычными методами преподавания; 

− мобильные аналоги языковых словарей и справочников, различного вида 
математических калькуляторов удобны в использовании и способны содержать более 
полную и оперативно обновляемую информацию. 
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HTML5 (англ. HyperText Markup Language, version 5) — язык для структурирования и 
представления содержимого всемирной паутины. Хотя стандарт был завершён только в 2014 
году(предыдущая, четвёртая, версия опубликована в 1997 году), ещё с 2013 года браузерами 
оперативно осуществлялась поддержка, а разработчиками — использование рабочего 
стандарта (англ. HTML Living Standard).  

Цель разработки HTML5 — улучшение уровня поддержки мультимедиа-технологий, 
сохраняя при этом удобочитаемость кода для человека и простоту анализа для парсеров. Во 
всемирной паутине долгое время использовались стандарты HTML 4.01, XHTML 1.0, и 
XHTML 1.1 веб-страницы на практике оказывались свёрстаны с использованием смеси 
особенностей, представленных различными спецификациями, включая спецификации 
программных продуктов, например веб-браузеров, а также сложившихся 
общеупотребительных приёмов. HTML5 был создан, как единый язык разметки, который мог 
бы сочетать синтаксические нормы HTML и XHTML. Он расширяет, улучшает и 
рационализирует разметку документов, а также добавляет единое API для сложных веб-
приложений [1]. 

Спецификация HTML5 значительна по объему — она в три раза больше описания 
HTML 4.01. Значительная часть спецификации адресована разработчикам браузеров и 
нацелена на обеспечение совместимости реализаций HTML5, выполненных различными 
производителями. 

У HTML5 есть три основных цели: 
1. установить особенности современных браузеров, в которых возможна 
интероперабельность; 
2. впервые определить обработку ошибок; 
3. доработать язык для упрощения создания веб - приложений. 

HTML5 несет в себе множество изменений разного уровня и разной важности. 
Принципиально, ключевые изменения можно разделить на 5 блоков: 
Семантика. В HTML5 появился ряд новых семантических тегов, позволяющих более 
осмысленно организовывать внутреннюю структуру веб-страниц. Это включает как блочные 
теги вроде header, footer, article, так и теги для разметки текста, например, mark, ruby, details. 
Ряд существующих тегов HTML4 признан устаревшим, отдельные теги поменяли свое 
значение, определенные изменения претерпели атрибуты. 
Мультимедиа. HTML5 добавляет изначальную поддержку мультимедийного контента 
(аудио и видео) прямо в HMTL-разметке — с соответствующим API для управления 
воспроизведением (и некоторыми проблемами с кодеками). 
Графика. Работать с графикой на стороне клиента стало заметно проще. В HTML5 добавлен 
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элемент canvas и специальный API на JavaScript для работы с ним. Canvas представляет 
собой динамическую «поверхность», поверх которой можно программного рисовать. Также 
в HTML5 официально включен тег svg, позволяющий внедрять векторную графику, 
описываемую соответствующим веб-стандартом (SVG, Scalable Vector Graphics). 
Веб-формы. Новые элементы веб-формы: как типы, так и атрибуты, позволяющие 
расширить возможности традиционных форм встроенными средствами без использования 
дополнительных библиотек — от подсказок в поле ввода (placeholder) и проверки вводимых 
значений до специальных элементов для ввода дат и цвета. 
JavaScript APIs. Как обозначенные выше API для работы с графикой и мультимедиа, так 
новые возможности по перемещению объектов (Drag & Drop) и работе с историей переходов 
(History API), а также ряд мелочей, вроде возможности сделать контент редактируемым 
прямо в текущем месте с помощью Content Editable атрибутов. 
Новая спецификация HTML несет в себе множество интересных изменений, сильно 
отличающихся по своему масштабу: от тонкостей смысла уже существующих элементов до 
принципиально новых возможностей . 

Большинство возможностей HTML5 направлено на создание интерактивных 
приложений, многие из них будут интересны как тем, кто занимается версткой, так и тем, кто 
отвечает за написание скриптов. В HTML5 добавлены 28 элементов с новой семантикой, 
которые можно использовать при создании традиционных «статических» веб-страниц, а 
также ряд элементов управления формами, позволяющих полностью отказаться от 
необходимости валидации форм с помощью JavaScript. Разметка, использующая элементы 
<div>, превращается в семантически организованную систему с помощью новых 
структурных элементов HTML5: <nav>,<header>,<footer>,<aside>, <article> и др.  

При открытии  редактора кода зададим тип документа и предварительные сведения. 
Тип документа: 
<!doctype html> 
Такое объявление типа скорее напоминает не правило, а заклинание: оно 

предназначено для тех браузеров, которым для перехода в стандартный режим требуется 
указание типа документа, а такой код является одновременно и кратким, и надежным. 

Далее определим кодировку символов документа. Если этого не сделать, появляется 
неясная, но реальная угроза безопасности. Кодировка должна быть указана в первых 512 
байтах документа; лучше всего использовать UTF-8 (если нет серьезных оснований для 
выбора другой кодировки). 

<!doctype html> 
<meta charset-utf-8> 
Если обратить внимание на тег <meta>. то, этот тег гораздо короче (раньше он бы 

выглядел так: <meta http-equiv="Content-Type" content-"text/html; charset=UTF-8">). Старый 
вариант остается допустимым, однако новый использовать все же предпочтительнее, 
поскольку он везде работает и его проще напечатать. 

Вы также заметите, что мною не использованы кавычки для атрибута charset“utf-8”. 
Кроме того, мною не закрыт тег <meta charset=utf-8 />. 

Поскольку HTML5 не является XML-языком, этого делать не нужно. Однако это и не 
запрещено. Все варианты, приведенные ниже, одинаково допустимы. 

<МЕТА CHARSET=UTF-8> 
<МЕТА CHARSET=UTF-8 /> 
<МЕТА CHARSET="UTF-8"> 
<МЕТА CHARSET='"UTF-8" /> 
<meta charset=utf-8> 
<MeTa CHARset=utF-8> 
Откуда такая свобода в синтаксисе? Ответ прост, для браузеров синтаксис XHTML-

документов типа text/html никогда не был важен — его проверкой занимался валидатор 
XHTML. Поэтому если бы синтаксис HTML5 требовал соблюдения каких-то конкретных 
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правил, набор этих правил был бы полностью произвольным, а при их несоблюдении 
страница, будучи невалидной, все равно правильно отображалась бы во всех браузерах. 

Поскольку речь здесь идет о невероятной свободе в синтаксисе (в сравнении с 
XHTML), давайте попробуем нарушить все существующее правила и после задания 
заголовка документа перейдем сразу к контенту. 

<!doctype html> 
<meta charset=utf-8> 
<title>Interesting blog</title> 
<p>Today I drank coffee for breakfast. 
14 hours later, I went to bed.</p> 
Как ни странно, этот увлекательный блог прекрасно проходит валидацию, хотя в нем 

нет ни тera<html>, ни тега <head>, ни тera<body> (рис. 1.1). 

 
 

Рис 1.1. Потрясающий факт: документ без тегов <head>,<body> и <html> успешно 
проходит валидацию 

 
В 2004 году главный редактор спецификации HTML5 Ян Хиксон проиндексировал с 

помощью Google 1 млрд веб-страниц, чтобы посмотреть, из чего сделана «реальная» сеть. 
Одна из статей, в которых впоследствии были опубликованы результаты содержит список 
самых часто используемых имен классов в этих HTML-документах. (рис. 1.2)[2]. 

Можно заметить, что если исключить из рассмотрения классы, явно относящиеся к 
оформлению, мы можем получить представление о структурах, которые авторы пытаются 
реализовать при создании веб-страниц. 

Точно так же, как в HTML4 обнаруживаются характерные черты раннего поколения 
Сети - мира ученых и инженеров (именно поэтому в нем есть такие элементы как 
<kbd>,<samp>и <var>), HTML5 служит отражением состояния Сети в период его разработки: 
добавлено 28 новых элементов, и выбор многих из них основан на данных 
нижеприведенного списка имен классов и id, поскольку именно то, что разработчики на 
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самом деле используют [3]. 
 

 
Рис. 1.2. Имена классов 

 
Новые теги: 
<article> 
Тег <article> задает содержание сайта вроде новости, статьи, записи блога, форума или др. 
<aside> 
Определяет блок сбоку от контента для размещения рубрик, ссылок на архив, меток и 
другой информации. Такой блок, как правило, называется «сайдбар» или «боковая 
панель». 
<audio> 
Добавляет, воспроизводит и управляет настройками аудиозаписи на веб-странице. Путь к 
файлу задается через атрибут src или вложенный тег <source>. Внутри контейнера <audio> 
можно написать текст, который будет выводиться в браузерах, не работающих с этим 
тегом. 
<bdi> 
Элемент <bdi> указывает фрагмент текста, который должен быть изолирован от 
изменения направления вывода текста. Такое поведение важно для текстов, одновременно 
содержащих разные языки, читающихся слева направо и справа налево. 
<canvas> 
Создает область, в которой при помощи JavaScript можно рисовать разные объекты, 
выводить изображения, трансформировать их и менять свойства. При помощи тега 
<canvas> можно создавать рисунки, анимацию, игры и др. 
<command> 
Создает команду в виде переключателя, флажка или обычной кнопки. Тег <command> 
должен располагаться внутри <menu>, в противном случае он не будет показан. 
<datalist> 
Создает список вариантов, которые можно выбирать при наборе в текстовом поле. 
Изначально этот список скрыт и становится доступным при получении полем фокуса. 
<details> 
Тег <details> используется для хранения информации, которую можно скрыть или 
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показать по требованию пользователя. По умолчанию содержимое тега не отображается, 
для изменения статуса применяется атрибут open. 
<figcaption> 
Содержит описание для тега <figure>. Тег <figcaption> должен быть первым или 
последним элементом в группе 
<figure> 
Используется для группирования любых элементов, например, изображений и подписей к 
ним. 
<footer> 
Тег <footer> задаёт «подвал» сайта или раздела, в нём может располагается имя автора, 
дата документа, контактная и правовая информация. 
<header> 
Тег <header> задает «шапку» сайта или раздела, в которой обычно располагается 
заголовок. 
<hgroup> 
Используется для группирования заголовков веб-страницы или раздела. Внутри 
располагаются теги заголовков от <h1> до <h6>. 
<mark> 
Тег <mark> помечает текст как выделенный. Такой текст ничем не отличается от 
обычного, но его вид может быть изменен с помощью стилей. В браузере Chrome и Firefox 
фоновый цвет текста внутри <mark> выделяется желтым цветом. 
<meter> 
Используется для вывода значения в некотором известном диапазоне. Используется 
преимущественно для отображения числовых значений, например, количества 
результатов поиска, объема жидкости, давления и др. 
<nav> 
Тег <nav> задает навигацию по сайту. Если на странице несколько блоков ссылок, то в 
<nav> обычно помещают приоритетные ссылки. Также допустимо использовать 
несколько тегов <nav> в документе. Запрещается вкладывать <nav> внутрь <address>. 
<progress> 
Используется для отображения прогресса завершенности задачи. Изменение значения 
происходит через JavaScript. 
<section> 
Задает раздел документа, который может включать в себя заголовки, шапку, подвал и 
текст. Допускается вкладывать один тег <section> внутрь другого. 
<source> 
Вставляет звуковой или видеофайл для тегов <audio> и <video>. Обобщенно такие файлы 
называются медийными. 
<time> 
Помечает текст внутри тега <time> как дата, время или оба значения. Может указываться 
непосредственно внутри контейнера <time>, либо задаваться через атрибут datetime. 
<video> 
Добавляет, воспроизводит и управляет настройками видеоролика на веб-странице. Путь к 
файлу задается через атрибут src или вложенный тег <source>.  
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ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІН САПАЛЫҚ БАСҚАРУ 
 

Өтеп А.Н., Егеубаева Ж.Б 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

«6М011100-Информатика» мамандығының 1 курс магистранттары, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі - п.ғ.к. Альжанов А.К. 

 
Информатиканы оқыту процесін сапалық басқару мәселесін қарастырғанда, оқыту 

мақсатына, оқыту барысындағы процесске және оқыту қорытындысына аса көңіл бөлу 
қажет. Оқыту процесінің сапалығы, ұйымдастырылған оқу процессіндегі оқу және білім беру 
қызметінің өзара қарым – қатынасынан құралады. Оқу сапасы алдымен, білім берудегі 
тәжірибенің жеткіліктілігі, тез қабылдағыштық, нақтылық, жүйелілік, беріктілік сияқты білім 
беруге тән жүйелік қалыптастыру қабілеттілігін қамтамасыздандырумен анықталады. Демек, 
оқыту сапалылығы, бұл – белгілі бір деңгейдің жоспарланған мақсатпен сәйкестігі, 
логикалық, физикалық білімнің айқын дәрежесі. Жалпы айтқанда, оқушылардың білімінің 
корытындысы мен  қойылған мақсаттардың орындалуымен сәйкес келуі [1:36]. 

Мектептегі информатиканы оқытудың негізгі міндеті – ақпаратты түрлендіру, 
тасымалдау және пайдалану процесстерін меңгеру, оқу барысында кейіннен қызмет ету 
саласында да өзін - өзі көрсету, дамыту құралы ретінде компьютерлік технологияларды 
тиімді пайдалану тәсілдерін үйрету болып табылады. Осы мақсатты  жүзеге асыру 
нәтижесінде оқушылар ақпараттық технологияларды пайдалану тәсілдерін игеріп, қазіргі 
әлемнің информациялық бейнесін жасауға қол жеткізетін деңгейге көтеріле алады. 
Оқушылардың білімі тереңдеп, өрістері кеңейген сайын олар одан кейінгі оқуын жалғастыру 
мен еңбек етуге жақсы даярланып шығатын болады. Бірақ ақпараттық технологиялардың 
жедел дамуына орай осы  пән көлемінің тұрақты түрде ұлғайып отыруына және оқыту 
сағаттарының жетіспеуіне байланысты бұрынғы білім беру аясында шешуге болмайтын 
мәселелер туындап келеді. Осы мәселе оқытылатын мәлімет көлемі мен оған бөлінетін 
сағаттар арасындағы сәйкессіздікке аса назар аударуға негіз болып отыр. Бұл қайшылықты 
шешуге мүмкіндік беретін бір тәсіл – оқытуға керекті сағат санын арттырмай – ақ, күннен 
күнге ұлғайып отырған ақпарат көлемін игеруге мүмкіндік беретін сапалық білім басқару 
технологияларын енгізу болып табылады. Ғылыми әдебиетте оқыту сапалылығы оның 
басқаруымен тікелей байланысты. Басқару деп отырғанымыз, анықтаулардың бөліктерге 
бөлінгеніне қарамастан, оқытушылардың ғылыми тәжірибелерінің көмегімен сапалық 
біліммен, қойылған мақсаттарға жетуі [2:134]. 

Сапалы білім беру үшін, ең алдымен сапалы оқыту процесін басқарудың құрылысына 
тоқталсақ:  

• Oқыту процесінің мақсаты кең ауқымды болуы керек, яғни ол педагогикалық 
технологияны пайдалану; 

• Тақырып бойынша жеңілдетілген деңгейдегі және білім стандартының 
талаптарын қамтамасыз ететін деңгейдегі тапсырмалар жүйесін ұсыну; 

• Оқушылардың пәнге қызығушылығын және шығармашылық қабілеттерін  
дамытуға арналған шығармашылық сипаттағы материалдар негізінде оқыту; 

• Оқытудың нақты нәтижелері тізбегін құру. Оқушылардың білім, білік, 
дағдыларын тексеруге тестілер – диагностикалық (тексеру) және бақылау (қорытынды) 
жұмыстарын әзірлеу. 

Сапалық оқыту процесін басқарудың оқу материалын баяндау формаларына 
тоқталсақ: 

• визуалдық лекция, мұнда тақырыптың негізгі мазмұны бейнелі түрде – сурет, 
сұлба, сызбалармен ұсыну; 

• лекция-консультация (кеңес), оқу мазмұны оқушылардың сұранысы (сауалдары) 
бойынша жапсарлас пәндердің материалдарын қоса беру; 

• проблемалық лекция, мұнда бірнеше қарама-қайшы теориялық тұжырымдамалар 
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ұсыну [3:512]. 
Лекция нақты ойластырылып, қисынды түрде және бірізділікпен, түйінін және 

қорытындысын шығара отырып: 
− түсінікті және айқын тілмен баяндалғанда; 
− әртүрлі көрнекілік және техникалық құралдар пайдаланылғанда, міндетті түрде 

жазылып, соңында негізгі ұғымдары мен сәттерін айқындайтын қорытынды әңгімелесу 
жүргізілгенде ғана неғұрлым нәтижелі болады. 

Жаңа оқыту технологияларын пайдалану аясында информатика пәнін оқытуды 
жетілдіру, яғни әрбір оқушының өз ерекшіліктеріне, ынтасына, мүмкіндіктеріне орай білім 
алуын қамтамасыз ететін оқыту жүйесін жасауға ұмтылу ең басты мақсат. Осы міндеттерді 
атқару үшін жоғарыда айтылғандай, оқушының жеке білім алуға талпынуын, ұжымдық 
қасиеттерін де жетілдіретін, өзінің білім алу жолын өзі басқаратындай деңгейге жеткізетін 
бірнеше педагогикалық технологиялар пайдаланылып отыр.Керекті технологиялар мен 
әдістемелер оқушының дайындығына, жасына және қарастырылатын пән бағдарламасының 
бөліміне қарай таңдалып алынады. Мысалы, жобалар тәсілі Power Point, Fpont Page, Access 
және Word офистік программаларын оқып үйрену кезінде тамаша нәтижелер береді. 
Ойындық элементтері араласқан “Модульдік оқыту тәсілі” программалау тілдерін оқыту 
кезінде жақсы нәтиже береді. Информатиканы дербес компьютерде жұмыс істемей игеру 
мүмкін емес. Оқушылардың компьютерде өзіндік тапсырмаларды орындап, жеке жұмыс 
істеуі тиімді түрде өтуі үшін әр түрлі деңгейдегі тапсырма карточкалары мен үйрету 
карточкаларының көлемді базасы болу керек. Осы карточкалық базаларды тұрақты түрде 
пайдалану оқушылардың шығармашылық белсенділігін, өзін - өзі бақылауын арттырып, 
практикалық жұмыстардың да санын көбейтуге мүмкіндік береді. Ол оқушылардың білім 
сапасын жетілдірудің негізі деуге болады. Сабақтарда тесттік тапсырмаларды пайдалану да 
жақсы нәтижелер береді. Тесттерді тұрақты пайдалану мен информатикалық диктанттар 
өткізу, білімді жүйелі түрге келтіру салдары білім сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. 
Оқытушы әр түрлі тақырыптар бойынша көптеген тесттер дайындайды. Мысалы, 
программалау тілін оқытуда сабақ алдында минитест жасап, ары қарай соның қателерін 
талқылап отырады. Тесттер қағазда немесе электрондық түрде беріледі. Өтілген 
материалдарды бекіту үшін минитесттерден бөлек кроссвордтар пайдалануға болады. 
Кроссвордтар – негізгі ұғымдарды, ережелерді есте сақтауға, ал минитесттер – оқушылардың 
алған білімдерін жүйелі түрге келтіру мен оларды тереңдету мақсатында қолданылады. 
Соңғы бақылау кезінде электрондық тест өткізу жақсы нәтижелерді береді, оқушыларды екі 
немесе одан да көп командалар қатысатын ойын тесттері ой-өрісін дамытып 
қызығушылығын арттырады [4:19]. 

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру, жаңа 
педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Қорыта келгенде, информатиканы оқыту 
процесін сапалық басқару технологиясы негізінде жетілдіру үшін болашақ мұғалімдерді 
даярлауға      жоғары оқу орындары төмендегідей жұмыстар атқаруға тиісті: 

• Болашақ мұғалімдерді ақпаратты қоғам жағдайында оқып білім алуға, өмір сүруге 
бейімдеу; 

• Жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияға бейімделген білім 
берудің ғылыми-әдістемелік базасын жасау, білім саласын басқарудың жаңа формалары мен 
әдістерін пайдалана отырып, жоғары білім беру жүйесін жаңарту; 

• Дүниежүзілік ақпараттық білім кеңістігіне орта білім беру мен жоғары білім беру 
жүйесін сәйкестендіре отырып кіріктіру; 

• Білім берудің иллюстративтік түсіндірмелі жүйесінен дамыта оқыту жүйесіне 
көшу. Оқыту үрдісінде оқушы  шығармашылығына   негізделген оқыту әдістерін 
пайдалану[5:184]. 

Қолданылған әдебиет 
1) Швецкий М.В. Методическая система фундаментальной подготовки будущих 

учителей информатики в пед. вузе в условиях двухступенчатого образования:Автореф. дис. 
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методика: Учеб. пособие для студентов. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. [134] 
3) Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. 

4-е изд. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шлянов. – М.: Школьная Пресса, 
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4) Лебедева И.А. Методика отбора содержания обучения будущих учителей 
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Objective-c - объектно-ориентированное расширение языка C в стиле языка Small-Talk. 

В настоящее время в основном используется для разработки приложения для MacOs и iOS 
(для айфона). 

Есть три вариации основной библиотеки для Objective-c: 
• Cocoa Api на MacOS; 
• GNUStep; 
• OpenStep; 
Поэтому синтаксис языка будет рассмотрен в связке с этой библиотекой [1]. 
Первое, что мы встречаем это директиву #import - действие ее аналогично директиве 

#include языка С, с тем лишь отличием, что допускает множественные включения в код без 
использования конструкций директив#ifdef, без боязни рекурсивного включения одного и 
того-же файла. Но никто не запрещает Вам использовать#include, хотя врядли это будет 
удобным. 

Для обозначения объектов используется специальный типid. Переменная 
типаidфактически является указателем на произвольный объект. Для обозначения нулевого 
указателя на объект используется константаnil. 

Вместо id можно использовать и более привычное обозначение с явным указанием 
класса. В частности последнее позволяет компилятору осуществлять некоторую проверку 
поддержки сообщения объектами - если компилятор из типа переменной не может сделать 
вывод о поддержке объектом данного сообщения, то он выдаст предупреждение. Тем самым 
язык поддерживает проверку типов, но в нестрогой форме (то есть найденные 
несоответствия возвращаются как предупреждения, а не ошибки). 

Для посылки сообщений используется следующий синтаксис: 
[receiver message]; 
receiver - указатель на объект 
message - имя метода 
(Немного похоже на С++ конструкцию указатель->метод). 
Все директивы, используемые Objective-C начинаются с символа@ 
Классы. 
Для объявления класса создается в заголовочном файле с расширением.hи использует 

синтаксис: 
@interface имя_класса : super_Class 
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{ 
объявление переменных; (имеют зону видимости private)  
} 
объявление методов; 
@end 
Реализация класса создается в файле с расшерением.mи использует синтаксис: 
#import "имя_класса.h" 
@implementation имя_класса 
реализация методов; 
@end 
Пример: 

Файл first.h 
#import <Cocoa/Cocoa.h> 
@interface first : NSObject 
{ 
int a; 
int b; 
} 
- (id)init; 
- (void)setA :(int)A andB :(int)B; 
- (long)summa; 
- (long)mul; 
@end 
Здесь мы видим объявление класса с именемfirstпорожденный от классаNSObject(В 

Apple runtime библиотеке все классы являются наследниками класса NSObject, если мы 
будем писать программы с использованием Cocoa, то будет хорошей практикой наследовать 
свои классы также от NSObject, предоставляющего множество полезных возможностей). 

Директива#importподключает к нашему объявлению заголовок Cocoa.h, содержащий 
объявления всех классов и протоколов пространства Cocoa.framework. 

Далее следует объявление переменных типа Integeraиb, следом идут методы, 
начинающиеся с символа-(иногда с+), далее в скобках указывается возвращаемый тип 
данных, следом название метода, далее аргументы через пробел, перед скобками с типом 
аргумента ставится двоеточие, перед аргументом может стоять метка (в методеsetA- меткой 
аргументаBявляется словоandB- наследие Smalltalk), используется для большей 
читабельности кода. 

Файл first.m 
#import "first.h" 
@implementation first 
- (id) init { 
self = [super init]; 
if(self){ 
//инициализация вашего класса 
} 
return self; 
} 
- (void) setA :(int) A andB :(int)B{ 
a = A; 
b = B; 
} 
- (long) summa{ 
return a+b; 
} 
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- (long) mul{ 
return a*b; 
} 
@end 
Начало файла реализации класса стандартно: с директивы#import "first.h", 

загружающей объявление класса. 
Директива@implementation firstговорит компилятору, что далее следует реализация 

классаfirst 
Далее следует функцияinit, которая служит для инициализации нашего класса. При 

создании экземпляра класса после выделения памяти всегда необходимо инициализировать 
класс, методinit- это перегруженный метод наследуемого класса(Супер класса) NSObject, 
поэтому в самом начале мы вызываем методinitнаследуемого класса, для определения 
которого зарезервировано словоsuper. Значение, возвращаемое инициализатором, является 
указателем на наш класс, если инициализация неудачна, то возвращаемое значение равноnil. 

self- зарезервированный указатель, который указывает на наш класс внутри самого 
класса. 

Инициализатор можно и не перегружать, просто опустив его объявление и 
реализацию. Также класс может содержать несколько инициализаторов, также содержащих и 
аргументы. 

Далее следует реализация методов, практически ничем не отличающаяся от 
обычногоC. 

В вышеуказанном примере переменные a и b имеют зону видимости только внутри 
своего класса. Мы написали метод setA:(int) andB:(int) для установки их значений. Если же 
нам необходимо прочитать значение a или b, то необходимо написать методы возвращающие 
их. 

Например: 
- (int)valueA{ 
return a; 
} 
Выглядит весьма запарно. 
Свойства 
Начиная с Objective C 2.0 появилось понятие - свойство, под свойство выделена 

директива@property, которая указывает, что данная переменная класса имеет метод для 
чтения и записи в нее. Данная директива объявляется в файле объявлении класса. 

Сопутствующая директиве@property, директива говорящая компилятору, что 
необходимо создать методы для доступа к переменной носит наименование@synthesizeи 
объявляется в файле реализации класса. 

Синтаксис объявления свойства:> 
 
@property (атрибуты, через запятую) тип имя; 
Пример: 

Файл myclass.h 
 
@interface myclass 
{ 
int a; 
int b; 
} 
@property int a; 
@property int b; 
 
@end; 
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Как видим здесь объявляется класс myclass с двумя переменными a и b, доступными 
извне с помощью объявления свойств. 

Файл myclass.m 
#import "myclass.h" 
@implementation myclass 
 
@synthesize a; 
@synthesize b; 
 
@end 
Вот так все стало проще. Теперь мы имеем для переменных методы, позволяющие 

считывать и записывать их значения. 
Не надо забывать, что определение свойств сокращает лишь исходный код в 

редакторе, а компилятор создает методы, которые предоставляют механизм доступа к 
переменным класса, тем самым как раз увеличивая размер конечного приложения. Поэтому, 
если нет необходимости видимости переменной, то не стоит к ней объявлять и свойство. 

Внимание.Начиная с Xcode 4.5 использование@synthesizeв файле реализации стало 
необязательным. В этом случае в файле - заголовке объявляется свойство@property 
NSInteger a;, доступ к самой переменной будет начинаться с символа подчеркивания_a, а 
доступ к сеттеру или геттеру внутри класса[self a]. 

Атрибуты свойств. 
В случае необходимости можно переопределить методы установки или чтения 

переменной вместе называемые акцессорами (Accessor) и соответственно чтения - геттер 
(getter), записи - сеттер (setter): 

getter=метод геттера 
setter=метод сеттера 
Бывает не всегда нужно предоставлять полный доступ к переменной класса, в этом 

случае нужно ограничить его в объявлении @property: 
• readwrite- и чтение и запись 
• readonly- только чтение 
Свойство только для чтения будет выглядеть так: @property (readonly) int a; 
Семантика сеттеров свойств. 
strong- обозначает строгое переназначение объекта, делая указатель на объект 

владельцем этого объекта. 
weak- в отличии отstrongобозначает нестрогое соответствие и если объект был 

освобожден из памяти (из другого класса или потока), то значение установится вnil. Не 
поддерживается OS X v10.6 и iOS 4; используйте assign. 

copy- указывает на то, что для присваивания будет использована копия переданного 
объекта. Первоначальному объекту посылается сообщениеrelease. Может быть использовано 
только для объектов, поддерживающих протоколNSCopying, например NSString. 

assign- для задания нового значения используется оператор присваивания. 
Используется только для скалярных типов (NSInteger и CGRect) либо для объектов, 
которыми мы не владеем. 

retain- укaзывает на тo, что для объекта, используемого в качестве нового значения 
instance-переменной, управление памятью происходит вручную (не забываем потом 
освободить память). 

Atomic. 
nonatomic- делает более быстрым способ доступа к объекту в немногозадачной среде, 

так-как в случае сatomic(по умолчанию все акцессоры atomic) и использованием strong, 
copy, или retain, во избежание коллизий с возможностью доступа к свойству из других 
потоков в сеттере строится код блокирующий переключение между потоками [2]. 
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Весь мир связывает информация. Это любые сведения, которые беспрерывно 

передаются, обрабатываются, хранятся и используются каждым человеком. В современном 
обществе в связи с бурной информатизацией всё более актуальной становится проблема 
защиты этой информации. Обеспечение внутренней информационной безопасности является 
не только казахстанской, но и мировой проблемой. Если в первые годы с внедрением 
хакеров в  локальные сети еще пытались справляться, то сегодня это становится всё труднее 
и труднее. 

А обеспечить это - дорогое дело, и не только из-за затрат на закупку или установку 
средств защиты, но также из-за того, что трудно квалифицированно определить границы 
разумной безопасности и обеспечить соответствующее поддержание системы в 
работоспособном состоянии[1].  

На сегодняшний день компьютерным системам доверяют самую ответственную 
работу, от качества выполнения которой зависит жизнь и благосостояние многих людей. 
ЭВМ управляют технологическими процессами на предприятиях и атомных 
электростанциях, управляют движением самолетов и поездов, выполняют финансовые 
операции, обрабатывают секретную и конфиденциальную информацию. И так можно 
сформулировать четыре  принципа, которые должна обеспечить информационная 
безопасность[2,10]: 

• целостность данных — защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также 
зашита от неавторизованного создания или уничтожения данных; 

• конфиденциальность информации; 
• доступность информации для всех авторизованных пользователей; 
• достоверность информации. 
Для обеспечения национальной безопасности информации необходима система, 

включающая совокупность законодательных актов и созданных на их основе структур и 
механизмов взаимодействия по защите интересов субъектов правоотношений[3]. 

Также необходимо научное прогнозирование и моделирование решения возникающих 
проблем на альтернативной основе, законодательное регулирование и защита 
информационной деятельности при обеспечении достоверности, открытости и свободы 
информации, освобождение сознания людей от стереотипов тоталитаризма и прекращение 
психологической войны политического руководства против народа в любых формах ее 
проявления. 

В итоге необходимо ускорение развития новых информационных технологий и их 
широкое распространение. А в Казахстане значит на основе международных стандартов 
создание своей системы безопасности. В арсенале специалистов по информационной 
безопасности Казахстана должен быть широкий спектр защитных мер: законодательных, 
морально-этических, административных, физических и технических средств. Все они 
обладают своими достоинствами и недостатками, которые необходимо знать и правильно 
учитывать при создании систем защиты. В Казахстане безопасность информации не 
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обеспечивается должным образом, потому что нет ни законов, ни политической воли. 
Существующий закон «о национальной безопасности» и «концепции информационной 
безопасности» уже показали свою неэффективность [4,8].  

Решением проблемы защиты электронной информации может стать использование 
криптографических методов. Говоря о современном состоянии криптографии, следует 
сказать, что она переживает этап бурного развития. Этому способствуют два обстоятельства. 
Во-первых, стремительно развиваются IT-технологии, являющиеся основной сферой 
приложений для криптографии. Во-вторых, криптография вышла в открытый мир, и в ней 
нашли поле приложения своих сил большое количество молодых, энергичных и талантливых 
ученых. Актуально сейчас использование криптографии в банковской сфере. Речь идет об 
автоматизированных платежных системах с дистанционным управлением банковским 
счетом на базе общедоступных сетей связи. Здесь такие важные функции платежных систем, 
как защита передаваемых по каналам общей связи платежных поручений, юридическая 
значимость электронных транзакций, неотказуемость участников системы от совершенных 
операций должны базироваться исключительно на криптографических средствах защиты, 
которые характеризуются большими возможностями по обеспечению конфиденциальности и 
достоверности информации. Притом эти методы должны быть обновлены и современная 
защита информации должна постоянно совершенствоваться в соответствии с ростом рисков 
утечки информации. Сейчас создана информационная цивилизация, в которой от успешной 
работы средств обработки информации зависит само благополучие и даже выживание 
человечества в его нынешнем качестве. Всё потому что: возросли объемы обрабатываемой 
информации; теперь доступ к определенным данным позволяет контролировать 
значительные материальные и финансовые ценности, а не только текстовую информацию; 
субъектами информационных процессов теперь являются не только люди, но и созданные 
ими автоматические системы, действующие по заложенной в них программе[5,6]. 

Также надо улучшить методы борьбы с вредоносными программами и вирусами. Если 
сравнивать с Европейской системой защиты информации, то возможно создание 
специальных служб информационной безопасности в соответствии с законами. В Казахстане 
есть основы законодательных норм по вопросу информатизации и защиты информации, но в 
соответствии со временем эти законы надо обновить [7]. 

Достаточно привести в пример такую статистику, что за одну минуту в интернете 
происходит мощнейший поток обмена информацией. В минуту из App Store скачивают 
47000 приложений.  А Google за это время успевает обработать более 2 000 000 поисковых 
запросов. Популярный Twitter публикует 100 000 твитов в минуту. На YouTube загружается 
целых 48 часов новых видео. Рекорд устанавливает электронная почта: 204 166 667 писем. 
После таких цифр сложно даже представить, какие мощности и оборудование нужно для 
поддержания работы всех этих сервисов и как сохранить конфиденциальность и 
безопасность в сети Internet[9]. 

Еще одним источником влияния на общественное мнение являются СМИ. Поэтому в 
их работе свобода слова должна стоять во главе. Это будет укреплять информационное поле. 
Сейчас главное повышать уровень доверия населения к масс-медиа, поэтому надо 
заниматься усилением своего контента. А события в мире заставляют задуматься, что 
общество смотрит и что употребляет через СМИ. Большой угрозой является дезинформация 
населения, которая влияет на стабильность внутри страны. Недоверие происходит на почве 
недостатка информации. Целью такой дезинформации является захват сознания общества, 
установление контроля над их мышлением, мировоззрением. Считалось, что лучше 
обеспечить свободную конкуренцию между различными источниками информации, т.е. дать 
людям свободно выбирать то, что им интересно и адекватно отображает происходящее в 
мире.  Но в последнее время это используют в корыстных целях. Некоторые СМИ 
манипулируют информацией, т.е. используют правдивую информацию таким образом, чтобы 
из нее были сделаны неверные выводы, а чаще всего распространяют искаженную или 
сфабрикованную информацию. Нынешняя информационная война достигла невиданного 
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ранее уровня интенсивности. Это можно объяснить достижением технического прогресса в 
области массовых коммуникаций, телевидения, появлением и развитием социальных сетей. 
Необходимо начать обсуждение того, как можно сохранить принцип свободного общества, 
свободы слова, свободы распространения информации, одновременно не допуская 
безнаказанного злонамеренного распространения дезинформации.  

Проблема информационной безопасности является актуальной по всему миру. 
Количество передаваемой и обрабатываемой информации из года в год увеличивается 
невиданными темпами. А вместе с тем увеличивается и количество хакерских атак, новых 
вирусов и программ, которые ведут к потере конфиденциальной информации. Это 
показывает, насколько незащищенным является пользователь в сети Internet. В связи с 
появлением новейших технологий в массовых коммуникациях и распространенностью их в 
сети, у общества возрастает потребность в достоверном отражении действительности 
происходящего в мире. А используя свободу слова и свободу действий,  государства и СМИ 
манипулируют населением. Так невозможно понять какая информация и из каких 
источников является достоверной. Отсюда и идет недоверие населения к журналистам. И эта 
цепочка незащищенной и недостоверной информации может перерасти в информационную 
войну между странами. Поэтому сейчас  важнейшими задачами для государства являются: 
создание собственной суверенной безопасной среды, создание новых способов защиты, 
поиск или обучение квалифицированных специалистов и обновленные законы  в условиях 
нынешней информационной войны.   
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сондықтан операциялық жүйелердің бірнеше түріне тоқталатын болсақ: 
1988 жылы Microsoft компаниясы Windows NT (New Technology – жаңа 

технологиялар) деп аталатын өзінің кезекті операциялық жүйесімен жұмысты бастады. Ең 
басынан бастап бұл жүйе серверлік мақсатқа бағытталды, сондықтан оның мақсаты желілік 
жұмыстың тиімділігін және сенімділігін арттыру болып табылды. Windows NT-ның 
интерфейсі Windows 3.1-ден айтарлықтай ерекше болмады. 1992 жылы Windows NT 3.0, ал 
бір жылдан соң - Windows NT 3.5 жарық көрді. 

1995 жылы Microsoft компаниясы сол кезде түбірімен ерекше Windows 95 
операциялық жүйесін шығарды. Бұл нұсқада графикалық интерфейс айтарлықтай өзгерді, 
қосымшалар жұмысының жылдамдығы артты. Windows 95-тің ең басты ерекшеліктерінің 
бірі болып компьютердің құрал-жабдықтарының ешқандай қиындықсыз автоматты түрде 
орнатылуы және бапталуы табылды. Жаңа жүйенің тағы бір маңызды ерекшелігі қосымша 
ешқандай утилиталар және желілік хаттамаларды орнатпастан жергілікті желі және 
Интернетпен жұмыс істеуінде болды. Windows 95-тің интерфейсі өте танымал және Windows 
нұсқаларының ішінде маңызды орын алды. 

1996 жылы Windows 95-тің интерфейсіне ие жаңа нұсқа Windows NT 4.0 шықты. Сол 
кезеңде Windows NT 4.0 ең сәтті серверлік операциялық жүйе болды. Ол көппроцессорлық 
жүйелермен және үлкен көлемді жедел жадтармен жұмыс істей алды, хакерлік 
шабуылдардан және санкцияланбаған қатынаудан қорғайтын қорғанышқа ие болды. 
Windows NT әлем бойынша көптеген серверлерге орнатылған операциялық жүйе бола алды. 
Бұл нұсқаның қанша танымалдылыққа және қолданысқа ие болғанын өңдеушілердің қолдау 
және жаңарту жұмыстарын тек 2004 жылы тоқтатқаны дәлелденді. 

1998 жылы аңызға айналған Windows 95-тың жалғасы ретінде жаңа Windows 98 
нұсқасы жарық көрді. Жаңа операциялық жүйенің құрылымы және құрамы алдыңғы нұсқаға 
қарағанда айтарлықтай жетілдірілді. Көптеген қателер жөнделді, жергілікті желі және 
Интернетпен жұмыс жеңілдетілді, сонымен қатар әртүрлі жүйелер арасында ақпарат 
алмасуды қамтамасыз ететін мәліметтерді тасымалдаудың жаңа хаттамалары – 
стандарттарды қолдау енгізілді. Бұған қоса Windows 98-де бір мезетте бірнеше 
мониторлармен жұмыс істеу мүмкіншілігі пайда болды. 

2000 жылы бірден екі операциялық жүйе - Windows 2000 және Windows MЕ 
(Millennium Edition - мыңжылдық өнімі) жарық көрді. Windows 2000 -  Windows NT 
нұсқаларының жалғасы болды және бұл серияның жоғары тұрақтылығы және мәліметтерді 
қорғау бойынша сенімділігіне ие болды. Бұл операциялық жүйе талапшыл 
пайдаланушылардың жұмыс компьютерлері және серверлерінде орын тапты. Windows MЕ 
үй компьютерлерінің мәселелерін – ойын, мультимедиа және Интернет, орындау үшін 
жазылды. Жаңа жүйенің баспалдағы болып Windows 98 болып табылды, бірақ онымен 
салыстырғанда Windows MЕ көптеген жаңа функцияларға ие болды, соның ішінде 
мультимедиалық мәліметтер және құрылғылармен жетілдірілген жұмыс, әртүрлі қателерден 
кейін мәліметтерді қалпына келтіру құралдары және т.с.с.. 

2001 жылдың 25 қазанында жаңа операциялық жүйе - Windows ХР пайда болды. Ол 
пайдаланушылар компьютерлеріндегі Windows 2000-ның орнын алмастыру үшін келген 
болатын. Microsoft қызметкерлері ХР аббревиатурасын «еХРеrience - тәжірибе» деген сөзден 
алынған деп түсіндіреді. Windows ХР жаңа, ыңғайлы «Luna» деп аталатын интерфейске ие. 
Бұл интерфейс операциялық жүйемен жұмысты айтарлықтай жеңілдетеді және Жұмыс 
үстелінің жаңа тақырыптарын орнату арқылы жеңіл өзгертіледі. Windows ХР -  серверлік 
және қарапайым пайдаланушылық операциялық жүйелердің артықшылықтарын біріктіретін 
әмбебап жүйе. Ол терминал режимінде жұмыс істеу, сонымен қатар бір мезетте бірнеше 
пайдаланушылармен жұмыс жасау мүмкіншіліктерін қамтамасыз етеді. 

2006 жылдың 30 қарашасында Microsoft корпоративтік клиенттер үшін Windows Vista 
операциялық жүйесін және Office 2007 пакетін ресми түрде жария етті. 2007 жылдың  30 
қаңтарында қарапайым пайдаланушылар үшін операциялық жүйелер сатыла бастады. 

Құрудың бастапқы кезеңінде жүйе «Longhorn» (Британдық Колумбиядағы Вистлер 
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шаңғы курортының жанындағы Longhorn Saloon дәмханасының атауы) деген кодтық атауға 
ие болған. «Vista» атауы 2005 жылдың 22 шілдесінде жария етілді. Бірнеше айдан кейін 
Microsoft Windows Longhorn Server жүйесінде Windows Server 2008 деп өзгертті. 2006 
жылдың 8 қарашасынан бастап Windows Vista толыққанды нұсқасы құрылғылар өндірушілер 
үшін қолжетімді болды[1]. 

Windows Vista — Microsoft Windows NT жанұясының дербес компьютерлерге 
арналған операциялық жүйесі. 

Windows NT өнімдері ішінде Windows Vista - 6.0 нұсқасы нөміріне ие (Windows 2000 
— 5.0, Windows XP — 5.1, Windows Server 2003 — 5.2). «Windows Vista»-ны белгілеуде 
кейбір кездерде «Vista» атауын және римдік сандармен жазылған нұсқа нөмірін біріктіретін 
«WinVI» аббревиатурасын да қолданады. 

Windows 7 —Windows Vista-дан кейін шығарылған Windows жанұясының 
операциялық жүйесі. Windows NT ішінде жүйе 6.1 нұсқасы нөміріне ие (Windows 2000 — 
5.0, Windows XP — 5.1, Windows Server 2003 — 5.2, Windows Vista және Windows Server 
2008 — 6.0). Желілік нұсқасы болып Windows Server 2008 R2, интеграцияланған жүйелер 
үшін — Windows Embedded Standard 2011 (Quebec), мобильдік — Windows Embedded 
Compact 2011 (Chelan, Windows CE 7.0) табылады. 

Операциялық жүйе сатылымға алдыңғы операциялық жүйе Windows Vista-дан кейін 
үш жылға жетпей 2009 жылдың 22 қазанында түсті. 

Windows 7 құрамына Windows Vista-дан алынып тасталынған, сонымен қатар 
интерфейсте және қоса салынған бағдарламалар ішіндегі кейбір жаңалықтар енгізілді. 
Windows 7 құрамынан Inkball, Ultimate Extras ойындары; Windows Live (Windows поштасы) 
аналогтары бар қосымшалар, Microsoft Agent, Windows Meeting Space технологиялары; «Іске 
қосу» мәзірінен классикалық мәзірге оралу мүмкіндігі, сонымен қатар Windows күнтізбесі 
алынып тасталынды[2]. 

Windows 7-шiбасқару жүйесi - майкрософттың серiктестiгiнiң өңдеуi, сонымен қатар 
бүгiнгi күні пайыздық үлесі 45,47% болып табылады. Бұл ОЖ  2009 жылы шықты. ОЖ 
анағұрлым тез жұмыс iстейдi. Ол  төрт нұсқада шығарылды: 

Windows 7 Professional; 
Windows 7 Ноme Edition; 
Windows 7 Ultimate; 
Windows 7 Enterprise; 
«Майкрософткорпорациясыөзініңәрөнімінхалықүшінмаксималдытүрдеқолжетімдіжас

ауғатырысады. Осылай Windows® 7 әлемнің 54 тілінеаударылған, оныңішінде 35 
тілаудармасы – толықлокализация, 19 тіл –LIP нұсқасыболыптабылады. 
Қазақстандабұлбіздіңөнімдеріміздіңбіріншілокализациясыемес,  
біздіңөнімдеріміздіңсаланыңбұданарғыдамуынажәнемемлекеттік, 
коммерциялықжәнеәлеуметтікқұрылымдардыңқазақтілінеөтуінесебепшіболатындығынасене
міз», – деп Microsoft компаниясының қазақстандағыбасдиректорыГюнтерДаматапөтті. 
Бұллокализацияжобасы – бұл Microsoft-тың IT-
индустрияныдамытуғажәнехалықтыңкомпьютерліксауаттылығынарттыруғақосқанүлесіғанае
мес, соныменқатархалықтыңқазақтілінмеңгерумендамытуғақосқанүлесіболыптабылады. 
Осылайша Microsoft 
өнімдерініңқазақтіліндегітілдікнұсқаларыжекеқолданушыүшінжәнедебіртұтасұйымдарүшінд
еақпараттықтехнологияларменжұмысжасауынжеңілдетеді. 
Оларсоныменқатарқұжатайналымыныңмемлекеттіктілгеауысуынаөзлебінтигізеді, 
мектептерменуниверситеттердеқазақтліндедәрісберуүрдісінеүлкенқолдауболады.  

Windows 8.1 – операциялық жүйесі 2013 жылы шықты. Операциялық жүйе 7-ші 
нұсқаға ұқсас келеді. Айырмашылығы  интерфейс және «Іске қосу» мәзірінде. Операциялық 
жүйенің қолданушыларының пайыздық үлесі 19,73%  құрап отыр, қолданушылардың бұл 
ОЖ-ға қызығушылығы күннен күнге артып бара жатыр. Өзінен алдыңғы нұсқаларындағы 
ОЖ-ге қарағанда ерекшеліктері ол интернет магазин арқылы бағдарламаларды орнату және 
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жедел іздеу функциясы болып табылады.  
Операциялық жүйе төрт нұсқада шығарылды: 
*Windows 8.1 Professional; 
*Windows 8.1 Ноme Edition; 
*Windows  8.1 Ultimate; 
*Windows 8.1 Enterprise. 
Windows 8.1 операциялық жүйесі қосымша антивирустық бағдарламасыз да қолдануға 

болады. Өйткені, бұл  жүйе қауіпсіздігі жағы өте жақсы қарастырылған.  
Windows 8.1 операциялық жүйесі сенсорлы экранды ұялы құрылғылар мен 

компьютерді басқаруды ұқсас ету мақсатында «тақтайшалы» Metroинтерфейсін алған. 
Сенсорлы экрансыз дербес компьютерде (ДК) жұмысты ыңғайлату үшін «классикалық» 
жұмыс үстелі кірістірілді. «Бастау» батырмасы алынып тасталып, шерткенде «тақтайшалар» 
бетін ашатын «белсенді бұрышпен» алмастырылды[3]. 

 Бастапқы беттегі тақтайшаларды жылжытып, топтастырып, өлшемдерін өзгертіп, 
ыңғайыңызға қарай реттеуге болады. 
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Начало 1980 года характеризуется созданием и широким распространением 

персональных компьютеров. Именно персональные компьютеры стали вытеснять из общего 
пользования печатающие машинки и сами составили основу технических средств 
подготовки печатных документов. Новые на тот момент технологии мало того, что были 
оснащены специальными текстовыми процессорами (редакторами), но и отличались 
комфортом использования, повышенным качеством и увеличением производительности 
выполнения работ. Таким образом, процесс создания документа стал действительно более 
простым и технологичным. На сегодняшний день текстовые процессоры находятся на 
третьем почетном месте среди всех программ после операционных систем, и это не 
удивительно. Всё дело в том, что они широко используются по всему миру ввиду своей 
уникальности[1].  

Текстовый процессор - вид прикладной компьютерной программы, предназначенной 
для производства (включая набор, редактирование, форматирование, иногда печать) любого 
вида печатной информации. Но при изучении текстовых процессоров можно столкнуться и с 
понятием «текстовый редактор». В принципе, и редактор и процессор являются одним 
продуктом, но текстовый процессор – это наиболее усовершенствованная программа с 
широким пакетом возможностей, его еще называют текстовым редактором второго рода. 

Текстовые процессоры широко используются по всему миру. Самым известным из 
них можно бесспорно назвать текстовый процессор  WORD, он является основой любого 
офиса и одним из самых популярных и необходимых программ Microsoft Office.  Всего было 
создано порядка двадцати семи разных текстовых процессоров Word. Помимо 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp42.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp42.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp42.htm


 

769 

 

форматирования шрифтов и абзацев и проверки орфографии, текстовые процессоры 
включают возможности, ранее присущие лишь настольным издательским системам, в том 
числе создание таблиц и вставку графических изображений[2]. 

Microsoft Word - многофункциональный текстовый процессор, созданный для 
выполнения таких процессов обработки текста, как: набор и верстка, проверка орфографии, 
вставка в текст графики в стандарте *.pcx или *.bmp, распечатка текста. В одну из его 
функций также входит работа со шрифтами (всего двадцать один язык, в том числе и 
русский), автоматическая коррекция текста по границам, автоматический перенос и правка 
правописания слов, сохранение текста в определенный устанавливаемый промежуток 
времени, наличие макетов текстов и шаблонов, позволяющих создать деловое письмо, факс, 
автобиографию, расписание, календарь и многое другое. Word позволяет обеспечить поиск 
определенного фрагмента текста или заданного слова и позволяет заменить его на указанный 
фрагмент, удалить, копировать во внутренний буфер или заменить по шрифту, гарнитуре или 
размеру шрифта. Имеющиеся закладки в тексте также обеспечивают комфортный переход к 
заложенному месту в тексте. Помимо всего прочего возможно автоматическое включение в 
текст дату, время создания, обратный адрес и имя написавшего текст. Функции макрокоманд 
Word: включение в текст базы данных или объекты графики, музыкальные модули в формате 
*.wav. при желании ограничить доступ к документу, устанавливается пароль на текст, 
который Word будет спрашивать при загрузке текста для выполнения с ним каких-либо 
действий. При работе с Word несколько окон могут быть открыты одновременно, а также 
возможно разбить одно активное окно по горизонтали на два и выровнять их, что вновь 
демонстрирует комфорт работы с данным текстовым процессором. Принцип WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) - «что вы видите, то и получаете»  придает работе с Word 
несомненную легкость и позволяет избежать многих ошибок[3,4]. 

В настоящее время, приобретая ПК, можно наблюдать, что на компьютере уже 
установлен текстовый процессор Word. Это объясняется тем, что данный текстовый 
процессор на сегодняшний день столь популярен, что является чуть ли не обязательной и 
наипростейшей программой для работы с документами. Wordявляется находкой не только 
для работников офисов, которые изо дня в день прибегают к услугам этого текстового 
процессора, но и для истинных ценителей прекрасного, ведь в Worde можно не просто 
набрать текст, но и оформить его по своему вкусу, можно сделать даже поздравительную 
открытку или рекламный блок. Действительно, если начать вспоминать о предшественниках 
текстовых процессоров – текстовых машинках, то очевидную разницу в их возможностях не 
заметить просто невозможно.  

Несмотря на то, что производители программного обеспечения предлагают довольно 
широкий выбор текстовых процессоров, среди самых популярных и широко используемых, 
помимо Word-а, можно также отметить OpenOffice.org, Writer, AbiWord, Лексикон и другие. 
Эти текстовые процессоры распространены по всему миру и различаются по своим 
функциям:   

- использование большого арсенала различных шрифтов и символов: 
- задание произвольных межстрочных промежутков; 
- возможность автоматического переноса слов; 
- возможность автоматической нумерации страниц; 
- автоматическая обработка и нумерация строк; 
- печать колонтитулов; 
- выравнивание краев абзаца; 
- возможность набора текста не только в один, но и в несколько столбцов; 
- таблицы и диаграммы; 
- проверку правописания и подбор символов; 
Первым русскоязычным процессором является Лексикон. Он был создан около 

тридцати лет назад и ориентирован на обычного пользователя. Но Лексикон не смог занять 
ведущего места среди других текстовых процессоров так, как Word, в котором 
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предоставлено намного больше возможностей. Открыв Microsoft Word впервые и 
попытавшись разобраться с многочисленными возможностями этого процессора, на первый 
взгляд может показаться, что программа была создана для специально обученных людей и 
для обыденного использования не пригодна, но это далеко не так.  Приложив совсем 
немного усилий и имея хоть какие-то познания о работе с текстом, разобраться с любым 
текстовым процессором довольно легко, и не важно, как обстоят отношения между 
пользователем и новыми технологиями[5].  

Каждую минуту по всему миру кто-то включает свой ПК и открывает текстовый 
процессор. Статистика использования довольно высока, а этот факт влечет за собой процесс 
усовершенствования программ. Таким образом, от конца двадцатого века до нынешнего года 
эволюция, как персональных компьютеров, так и текстовых процессоров проявляется всё 
четче и четче.  Во-первых, на сегодняшний день довольно широк выбор текстовых 
процессоров: каждый пользователь может выбрать наиболее удобный для собственного 
пользования процессор. Во-вторых, вместе с новыми возникающими потребностями 
пользователей, происходит процесс усовершенствования процессоров.  

Нужно отметить, что единственным конкурирующим с Microsoft Word продуктом 
является  OpenOffice.org. хотя ни один из этих процессоров не является идеальным. 
Напротив, у обеих этих программ имеется множество минусов, недоработок, но ввиду своей 
уникальности, быстродейственности и бесспорной надежности, Word на протяжение 
нескольких лет держится на пьедестале лидеров, а OpenOffice.org. продолжает с ним 
конкурировать.  

Одной из особенностей текстовых процессоров можно так же назвать и то, что вместе 
с новыми функциями, встроенными в продукт, старые, в свою очередь, не утрачивают своих 
возможностей. То есть с каждым обновлением в процессе работы с программой можно 
наблюдать лишь приятные улучшения, которые с каждым разом всё больше и больше 
облегчают работу с документами[6,7]. 

В нынешнем веке современных технологий люди всё сильнее ощущают их 
необходимость. Разработчики операционной системы и ее программ в действительности 
помогают превратить обыденную рутинную работу в плодотворное и в какой-то степени 
приятное время провождения. К примеру, текстовые процессоры, которые  были 
рассмотрены в данной статье, явно облегчают работу пользователей с различными 
документами, помогают выполнять сложную работу. Именно поэтому текстовые процессоры 
широко ценятся, а также бесспорно будут иметь перспективы и в будущем.  
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Научный руководитель – Ж. Б. Ахаева, старший преподаватель 
 
Человек в современном мире не задумываясь пользуется системами счисления. 

Сначала он учится складывать на пальцах, после ему показывают цифры, в школе он 
начинает узнавать мир компьютеров, знакомится с бинарной системой. Бывает так, что 
переезжая в другую страну, он понимает важность международной системы счисления.  

Система счисления – это разнообразие представлений. В какой-то мере можно 
утверждать, что она основана на фантазии, не только на логике и математических 
вычислениях. Научное же определение звучит так: это знаковая система, в которой числа 
записываются по определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита, 
называемых цифрами. Однако возникает необходимость доказать основывается ли система 
счисления на фантазии, идеях, творческом мышлении человека. А также определить 
причины необходимости систем счисления в прошлом, в настоящем и будущем. Эти две 
вещи будут рассмотрены в данной статье. В ходе работы не будет отрицаться присутствие 
логики, лишь требуется обосновать наличие творческого начала [1]. 

Поначалу человек различал один предмет перед ним или нет, если нет – то говорил 
«много». Первые математические понятия – «меньше», «больше», «столько же» - не точные, 
но имеющие какое-то представление. Вывод этого – люди мыслили образно, воспринимали 
визуально. Затруднительно было запоминать большие числа, в связи с чем появилась 
потребность в записи чисел. Изображалось количество чисел нанесением черточек, засечек 
на камнях или глине. Именно в способах записи чисел проявляется фантазия человека. К 
примеру, это специальные знаки в древнеегипетской системе счисления, существовавшей 2,5 
тысяч лет до н.э. Это цветущий лотос, означающий число 1000, а 1.000.000 изображался 
фараоном, возведенным руки к небу. В римской системе счисления, датируемой с 2 тысяч 
лет до н.э. до наших дней, представлены символы: I – 1, V – 5, X – 10, L – 50; алфавитной – 
альфа, бета, гамма; на Руси на квитанциях об уплате подати рисовали звезду, если это 1000 
рублей, колесо – 100 рублей. Это все наводит на мысль, что в древности у разных народов 
были разные системы счисления, представление чисел и цифр. Сейчас мы знаем, что система 
счисления, используемая в древности, является непозиционной: такая система счисления, у 
которой количественный эквивалент («вес») цифры не зависит от ее местоположения в 
записи числа. Следует, что непозиционные системы счисления базируются в основном на 
образах, представлении, восприятии, творческом порыве. Логическое мышление будет 
мешать, если необходимо придумать символ, который будет понятен каждому. Египтяне 
изображали солнце, чтобы обозначить 10.000.000, являющееся самым большим числом, 
ассоциация исходила из того, что они поклонялись Амону Ра, богу Солнца. Смогли бы они 
облегчить свой счет без толики воображения? Скорее всего, нет[2]. 

Что касается позиционной системы счисления, то в ней количественный эквивалент 
цифры зависит от ее местоположения в записи чисел. Индийские ученые изобрели 
позиционную систему счисления, что в то время являлось математическим открытием. Они 
использовали ноль для указания позиционной значимости величины в строке цифр. Эта 
система получила название десятичной, так как в ней десять цифр. Об этом в 850 году н.э. 
Мухаммед бен Муса ал-Хорезми пишет в своей книге «Китаб ал-Джебр». 

В позиционной системе счисления использование творческого подхода не 
наблюдается, так как теперь цифра зависит от своей позиции, а с появлением арабских цифр 
– обозначение чисел стало одинаково для всего мира. Образовать новую позиционную 
систему счисления можно приняв за основание любое натуральное число – два, три, четыре. 
Благодаря позиционной системе счисления человечество довольствуется ЭВМ, различными 
технологиями, базирующимися на двоичной или любых других позиционных системах 
счисления [3,4]. 

Запись чисел не является единственным примером системы счисления, 
основывающейся на ассоциациях или представлениях. Слова являются следующим 
примером. Немыслимо много – «тьма-тьмущая», «орда покрыла вороновым крылом» из 
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поэмы «Слово о полку Игореве»  можно сравнить с полумиллионом человек. В разговорной 
речи продолжают говорить сто, а не десять десятков, тысяча, миллион, миллиард, триллион. 

Таким образом,  отвечаем на первый вопрос, доказывая, что системы счисления 
основываются на фантазии, воображении. Однако подтверждается это только в 
непозиционных системах счисления, позиционные отталкиваются от логики в большей 
степени. Воображение также может помочь с запоминанием систем счисления при 
возникновении трудности. Помимо этого не только потребность, но и фантазия человека 
помогает найти практичные методы  перевода систем счисления. К примеру, пальцевой 
метод перевода десятичного числа в двоичную систему счисления. Нумеруя на одной руке 
(левой, ладонь к себе) от мизинца до большого пальца разряды от 0 до 4, что соответствует 
числам в десятичной системе 1,2, 4, 8,16. Считая, что 0 - это согнутый палец, а 1 – 
оттопыренный, при решении задач, связанных с переводом целых чисел в двоичную из 
десятичной системы счисления требуется лишь сложить эти цифры, соответствующие 
загнутым пальцам. 

Второй рассматриваемый вопрос касательно причин необходимости системы 
счисления в прошлом, настоящем и будущем имеет следующие ответы. Начиная с 
древнекаменного века, системы счисления способствовали развитию умственного труда, что 
впоследствии привело к новым открытиям. Люди постоянно что-нибудь изобретают, от 
вырисовывания по десятку палочек они пришли к тому, чтобы обозначить каждое круглое 
число цифрами символами. Так появилась алфавитная аддитивная система счисления, 
которую долгое время была востребована в Европе. Потребность в единой универсальной 
системе счисления возникла с развитием математики, физики, техники, торговли, 
финансовой системы. Каждая новая система счисления поднимала человечество на новый 
этап развития. Пример этого служат первые двоичные ЭВМ на принципах Джона фон 
Неймана, которые привели к появлению современных компьютеров, а также к появлению 
интереса к способам представления чисел и новым компьютерным арифметикам. 

В настоящее время единой унитарной системой счисления является использование 
арабских цифр. Нет острой необходимости придумывать что-то новое, как это было в 
древности, эта стабильность позволяет облегчить не только повседневную, но и научную 
сторону жизни. Довольно широкое распространение получает двенадцатеричная система 
счисления, употребляется дюжины (число 12) в сутках, где две дюжины часов, а круг 
содержит тридцать дюжин градусов. В информатике широко используются восьмеричная и 
шестнадцатеричная системы счисления. 

В будущем системы счисления вероятно либо будут развивать, усовершенствовав уже 
существующие системы счисления, добавляя лишь штрихи, детали, либо придумают новую 
систему счисления, позволяющую компьютером работать с большей скоростью, чем сейчас, 
придумают такую систему счисления, которая позволит человечеству покорить просторы 
космоса, что сейчас является пока недостижимым. Можно сказать, что влияние систем 
счисления на процессы жизни в разные периоды в равной степени огромно. Причинами 
является не только необходимость, но и толчок к развитию, к эволюции, изменениям. Все это 
наблюдается в прошлом и в результате чего отражается на нашем настоящем[5]. 

Таким образом, предоставлены ответы на два вопроса: доказуемость причастности 
творческого начала к системам счисления и анализ потребностей в системах счисления в 
разные этапы времени. К чему приводят данные ответы? К тому что для многих системы 
счисления это прежде всего логика, математические вычисления, но важно понимать то, что 
творческий подход играет роль, облегчая способы нахождения новых методов вычисления, 
перевода из одной системы счисления в другую, а также меняет восприятия решений. 
Выявление потребностей способствует определению направления, цели дальнейшего 
развития, либо обнаружение застоя в науке, а может быть даже указывает на ошибки 
прошлого и формирующегося настоящего.  
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Қазіргі таңда заманауи компьютерлік техника мен мобильді құрылғылардың 

дамуыақпараттық технологиялардың жаңа бағытын орнатты. Компьютерлер мен қатар желі 
бірге дамып келеді. Осыдан ондаған жыл бұрын Интернет кішкене жеке желі болса, енді бұл 
өзара байланысқан компьютерлердің алып жүйесі, Интернетсіз біз өз өмірімізді елестете де 
алмаймыз. Интернет қолданушыларына арналған қолжетімді ақпарат, арнайы программалық 
қамтама орнатылған компьютерлерде орналасады. Осы ақпараттың бөлігі Web-сайт түрінде 
ұйымдастырылған. 

2015 жылдан бастап Google сайтқа жаңа талаптар қойды. Осы жылдан бастап 
мобильді беттерге сәйкес жасалмаған сайттар ұсынылмайтын болады. Себебі қазіргі кезде 
интернет желісін қолданатын пайдаланушылардың көбі мобильді құрылғылар бойынша 
интернетте жұмыс жасайды.Соған сәйкес  Google компаниясы сайттың мобильді 
құрылғығаларға сәйкестігін анықтайтын арнайы бағдарлама арқылы анықтау жүргізеді[1]. 
Мобильді құрылғыларда сайттың ұсынылуына сәйкес бірнеше талаптары бар. 
 Мобильді бет құру кезінде оның дизайнына суреттерге аса кең көңіл бөліп қажеті 

жоқ. Ең бастысы қолдануға ыңғайлы болуында; 
 Мобильді сайт ішіндегі мәліметтердің URL- адресінің бір жерде орналасуы; 
 Шрифт өлшемі үлкен, горизонтальды айналу жолағының болуы, сілтемелер мен 

сілтемелер арасындағы алшақтық, сілтемеге кіру масштабтың көмегінсіз орындалуы; 
 Қарапайым навигациямен және нақты жобасының болуы; 
 Смартфонның дербес компьютерлерден айырмашылығы экранның көлемінің 

кішкентайлығында. Кез келген мобильді құрылғы немесе планшеттерге сәкес экраны 
автоматты түрде өзгерілуі тиіс. Мысалға , iPhone 4 экранның диагональ 3.5 дюйм.  

 Анимация мен видеоларды қолданбау. Себебі оны жүктеу үшін көп уақыт кетеді  
және мегабайт санын көп болуына байланысты тиімді емес. 

 Компьютерге қарағанда телефонмен текст теру қиынға соғады пернелердің жақын 
орналасуына байланысты текст дұрыс термеген жағдайда сұраныс орындалмайды. 

Осындай жағдайды болдырмау үшін пайдаланушы ақпаратты шығару кезінде тексті теру 
қиындық соқтырмауын ескерген жөн.Біз жоғарыда атап өткен талаптарға сәкес жасалынған 
мобильді бет салыстырмасын 1- суреттен көруге болады. 

http://plm.mccme.ru/ann/a40.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
mailto:nngmath@mail.ru
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1- сурет мобильді беттің ұсынылуы. 

 
Қазіргі кезде бізге сайт құруда қолданылатын бағдарламалар көп. Соның ішінде кең 
тарағаны және бізге танымал бағдарламалау тілдері: Joomla, JavaScript, VBScript, PHP, Perl, 
Java, XML және ColdFusion. Мобильді бет құру кезінде қолданылатын бағдарлама ASP.NET 
MVC. ASP.NET MVC – ашық бастапқы кілті бар, Model-View-Controller паттерннің 
негізіндемобильді бет құруға мүмкіндік беретін тегін платформа. MVC – көптеген 
өңдірушілерге таныс болып келетін стандартты паттерн. Мобильді бет және қосымша құруға 
арналған – Asp.net MVC бағдарламасы. Мобильді құрылғылар үшінмобильді бет және 
қосымша құруды жеңілдету үшін,  ASP. Net арнайы мобильді құрылғыларға арналған  веб- 
қолданба құру кезінде System.Web.Mobile кеңістігін ұсынады.  Веб- бетті MobilePage 
базалық классымен және System.Web.Mobile кеңістігінен басқару элементтерін қосады. 
Көптеген мобильді құрылғылардың экраны дербес компьютер экранынан бірнеше есе кіші 
екенін ескеру керек. ASP. Net   MVC көптеген жаңартылған және көпетеген жаңа 
мүмкіндіктері бар: 

• Razor ұсыну движок 
• NU Get басқару пакетінің көмегі арқылы 
• Күшейтілген кеңейтілімі 
• Глобальды фильтр әдісі 
• Динамикалық программалау тілдерінің мүмкіндіктері 
•  Ішнара бетте кэш шығару 
• Ajax технологиясының күшейтілген жүйесі 
• Валидация инфраструктурасының кеңейтілген бөлімі 
• Мобильді құрылғыларға арналған шаблондар 
• Веб- интерфейс 
• Web API 
• Қосымшаның жаңа дайын үлгілері 
• Knockout, jQuery Mobile, jQuery, jQuery UI және Modernizer кітапханалармен 

толықтырылған[2]. 
MVC паттерн 
Asp.net MVС –те кез келген web- қосымшамен жұмыс жасаған кезде 3 логикалық бөлікке 
бөлінеді. MVC паттерн=Model, View, Controller қолданбаларды үш логикалық 
компоненттерге жіктейді: 

• Model (Модель)- домен, бағдарламаның негізге қолданбаларынан тұрады. Мұнда 
мәліметтер қорынан, ХML файл тұрады. Берілген қолданбалардың логикалық доменін 
жүзеге асырушы. Модельдер объектісі деректер қорындағы модельдер күйін 
сақтайды. 

• View (көрініс)- белгілі нақты контексте визуальды модель мен интерфейсті 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.mobile%28v=vs.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.ui.mobilecontrols.mobilepage%28v=vs.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.mobile%28v=vs.100%29.aspx
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бейнелейді. Әдетте, бұл интерфейс модельдегі деректерге сәйкес құрылады.Ұсыну 
Модельмен жұмыс жасайды. Контроллерге тәуелді емес. Razor(движок), Хелпер, 
ішанара ұсыну. 

• Controller(Контроллер)- сұраныс қабылдайды, өңдеп, мәліметті шығарады. 
Координатор, ұсыну мен модель арасын бір- бірімен байланыстырып отырады. 
Контроллерлер қолданушымен болатын қарым-қатынасты басқарады, модельдермен 
жұмыс істейді және берілген көріністердің қайсысын өңдеп, қарым-қатынас 
барысында қолданушыға беру қажет екенін таңдайды. Контроллер Модельмен жұмыс 
жасайды. 

Контроллер мен көрініс модельге тәуелді, ал модель контроллер мен көрініске тәуелді емес. 
Ұсынылып отырған Asp.net MVC алты түрлі типті үлгілерін ұсынады. Олар:Basic(негізгі), 
Empty (бос), Internet Application (интернет- қосымша), Intranet Application(интранет 
қосымша), Mobile Application(мобильді қосымша), Web API (веб- шаблон) проектілерінен 
тұрады.Аталған типтер ішінде 4 типін мобильді бет құру кезінде қолданамыз. 
Empty (бос)-Бос үлгі минимальды сілтеме және ресурстарынан, ұсыну, модель, контроллер, 
Бос App_Data файлынан, web.config және Global.asax және web.config.App_Start папкасынан 
тұрады. Бұл үлгі қолдану мобильді –бетті өзіңіз жаңадан құрғыңыз келген жағдайда қолдану 
тиімді.  
Basic(негізгі)-Бұл үлгі негізгі деп аталады. Бос ұлгіден ерекшелігі мұнда жаңа папка Content 
, Scrit қосылады. 
Internet Application (интернет- қосымша)-Интернет- қосымша үлгісі жоғарыдағы үлгіге 
қарағанда кеңейтілген. Контроллер папкасын 2 ( Account controller and Home controller) 
тұрады. Сонымен қатар осы екі контроллерге сәйкес ұсыну мен модель папкалары толығады.  
Mobile Application(мобильді қосымша)-Мобильді қосымша үлгісі- мобильді құрылғыларға 
дайын базалық JQuery Mobile JavaScript ,HTML үлгісін ұсынады[3]. 

ASP.NET технологиясы негізінде программалау мәселесі күрделі әрі тың 
болғандықтан оның барлық салаларын түбегейлі қамтып шығу мүмкін емес. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. http://www.asp.net/mvc 
2. Гайдар Магдануров, ASP.NET MVC FRAMEWORK, 317 б 
3. Джеффри Палермо, Джимми Богард . ASP.NETMVC 4 в действии, 407б. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 1- ші курс магистранттары, Астана қаласы 

Ғылыми жетекші- М. Серік  
 

Әлеуметтiк-экономикалық реформалардың өмiрге келуi, техникалық-технологиялық 
үдерiстiң ықпалымен кәсіби қызметтің  мазмұны мен мiнездемесiнiң өзгеруi, жаңа техник 
мен технологиялардың қолданылуы мамандарға жаңа талаптар қойды.  

Әр елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуы білікті  мамандардың интеллектуалды 
потенциалы байланысты кезең туды. Бұл жоғары оқу орындарына жаңа мiндеттер қойды. Ол 
өз кезегiнде техникаға, технологияларға және оларды оқу үдерiсiне енгiзумен және игерумен 
байланысты  және сәйкес бiлiм бағдарламасын жасаумен ұштасты. 

Жоғары жалпы мiндеттi мемлекеттiк бiлiм стандарты жасалды, жаңа бiлiм 
бағдарламасы пайда болды, пәндер циклдары үшiн барлық қажеттi ерекшелiктер ескерiлдi, 
ол сәйкес жоғары оқу орнының мүмкiншiлiктерiн ескердi және оқу-тәрбие процесiнiң 
ғылыми-әдiстемелiк негiзi болды.  

Ғылым мен техниканың қазiргi кездегi деңгейi, өндiрiстiң, өнеркәсiптiң 



 

776 

 

автоматтандырылған құрылғылармен жабдықталуы, автоматтандырылған басқару 
жүйелерiнiң енгiзiлуi жоғары бiлiмдi мамандардың функционалды мiндеттерi мен өндiрiстiк 
қызметiнде өзгерiстерге әкелдi. Бұл жағдай өз кезегiнде жоғары оқу орнындағы бiлiм 
мазмұнына, оқу үрдiсi мен формасына ауқымды әсер еттi. Қазiргi кезде ғылыми-техникалық 
үрдiстiң дамуына байланысты ЖОО-да арнайы пәндердiң орнына оқу жоспарларына жаңаша 
өзгерiстер енгiзiлдi. Осыдан барып пәндердi оқыту жүктемесiнiң көлемi мен мазмұны 
өзгердi. Мұндай өзгерiс кезiнде енгiзiлген пәннiң оқу үрдiсiнде алатын орны, басқа 
пәндермен өзара байланысы, жүйелілігі мен бiрiздiлiгiне де әсер еттi. Оқу материалының 
мазмұны мен құрылымындағы өзгерiстер оқу пәндерiнiң логикалық-дидактикалық 
құрылымына әсер етті. Сондықтан да туған дидактикалық проблема сәйкес ғылыми-
педагогикалық әдiстермен және тиiмдi шешiмiн табатын құралдар арқылы шешiлудi талап 
етедi. Жаңа ақпараттық оқыту жүйелерiнiң дәстүрлi қалыптасқан оқыту ортасына енуiнiң 
басты мақсаты – оқу үдерiсiнiң тиiмдiлiгiн арттыру, яғни маманның құзыреттілік деңгейiн 
арттыру [1].  
Қазіргі кезде білім беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі - оқу процесін 
электронды оқулық немесе оқытудың компьютерлік құралдарын (ОКҚ) жасау және 
пайдалану. Оқу процессінде компьютерлік оқулықтар, есептер жинақгары, энциклопедиялар, 
тестілеу мен бақылау, анықтамалық жүйелер және басқа да ОКҚ-лар кеңінен қолданыс 
табуда. ОКҚ-ны білім берудің ақпараттық технологияларының негізгі бір түрі ретінде 
қарастыруға болады. Жалпы білім берудің ақпаратгық технологиялары дәстүрлі оқыту 
әдістері мен тәсілдерінде кейбір педагогикалық мәселелерді шешудің жаңа құралдары 
ретінде пайданылады  
 Ақпараттық технологиялардың білім беру жүйесінде белсенді пайдаланылуы оның нақты 
педагогикалық есептерді шешуге арналған құралы қызметін атқаруымен қатар, дидактика 
мен әдістеменің дамуына әсер етіп, оқыту мен білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін, 
формаларын құруға алып келеді. Мысалы, Internet технологияларының кеңінен таралуы 
қашықтықтан оқыту әдісінің жедел дамуына мүмкіндік туғызуда. Мультимедиялық 
технологияның, компьютерлік графика мен машықтану жүйелерінің дамуы, кәсіби ортадағы 
іс-әрекетті бейнелейтін виртуал жағдайға "ену" жолымен оқыту әдістемесінің кұрылуына 
түрткі болды. Ал, компьютерлік желілік машықтандырушы класстардың пайда болуы, 
іскерлік ойындар мен сайыстар түрінде көп рольді машықтандыру әдістеменің дамуына 
ықпал жасады (кәсиби сайыстар мен іскерлік ойындар бұрынан бері кәсіби дайындық пен 
іскерлікті арттыру барысында қолданылып келген. Ал ақпараттық технология оларды жаңа 
деңгейде ұйымдастыру мен өткізуге мүмкіндік туғызуда)  
Осы айтылгандардан қазіргі уақытта білім беру жүйесінде дәстүрлі құралдарға қарағанца 
ОКҚ қолдану кажеттігі артып келе жатқандығын көруге болады. Сондай-ақ, ОКҚ-ны 
дәстүрлі оқу-әдістемелік кұралдармен үйлестіре қолданудың тиімділігін практика көрсетіп 
отыр. Дегенмен, ОКҚ компьютерсіз оқыту құралдарын толығымен алмастыра алмайды. 
Шындығында ОКҚ дәстүрлі құралдардың тиімді тұстарын ала отырып, оқытудың жаңа 
сапалық деңгейіне алып келеді [2]. 

Жаңа ақпараттық оқу технологиялары іске асырыла бастады. Соның ішінде электронды 
оқу құралдары, цифрлы білім ресурстары қолданысқа енгізіле бастады. 

Білім берудің кез-келген саласында электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылар мен 
студенттердің  танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін 
қалыптастырыға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 
Электрондық оқулықтарды дайындаудың  бір жүйеге келтіріліп бір заңдылығы болуы 
керек. Осыған байланысты электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай 
дидактикалық шарттарды ескеру керек: 

 Белгілі бір пәнге байланысты дайындылған электрондық оқулықтың сол пәннің 
типтік бағдарламасына сәйкес болуын; 

 Электрондық оқулықтар курста окылатын тараулар мен тақырыптарға қатысты 
лекция конспектісін қамтитын негізгі зертханалық және практикалық тапсырмаларды 
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орындауға арналған қосымша; материалға  қатысты анықтама, библиографиядан тұратын 
көмекші; аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест; материалдарды 
дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімідері бөлімдерін қамтуын; 

 Электрондық оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұнын қайталамауын, яғни 
берілетін тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек; 

 Белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 экрандық беттен артық болмауы тиіс. 
Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса, онда экранда пайда болатын оң 
жақ тік, төменгі көлденең жылжыту сызықтарын электрондық оқулықты пайдаланушының 
көп пайдалануына тура келеді. Мұның өзі пайдаланушының материалға қатысты ойын 
бөледі және мәтінді жоғары-төмен, оңға-солға жылжыта беру пайдаланушының 
шыдамдылығына да әсер етеді; 

 Оқулықты шектен тыс иллюстрациялық, анимациялық тұрғыдан көркемдеу 
пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін, бірақ, кейбір пәндерге қатысты процестерді 
анимациялап көрсету, тіпті, кинофильмдер мен диафильмдермен үзінділерін MPEG, AVI 
типті файлдар ретінде сақтап, оларды гипермәтінді формат арқылы электрондық оқулыққа 
кірістіру оқулықтың көркемдік, әдістемелік деңгейін арттырады. 

“Электрондық оқулықтар жасауда әлі де көп жұмыстар атқарылуда, мектептің, кәсіптік 
оқу орындарының, колледждердің, жоғары мектептің және қосымша білім беретін курстар 
пәндеріне байланысты көптеген оқулықтар шығарылуы тиіс [3].  

Зерттеу жұмысы барысында теориялық білімді шыңдау әрі тәжірибиеде қолдану 
мақсатында «Ақпаратты қорғау» пәніне арналған   электрондық оқу құралы әзірленді. Бұл 
электронды оқу құралы Macromedia Flash бағдарламалары арқылы жасалды. Пән мазмұны 
негізінен 3 кредиті қамтиды. Теориялық және практикалық материалдар заман талабына сай 
студенттердің сапалы білімі мен білігін арттырудағы білім берудің жаңа технологиясының 
бір түрі ретінде қарастыруға болады. 
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 В условиях глобальной информатизации современного общества (и образования, в 
частности) характерной чертой стало то, что образовательный процесс в вузе или школе уже 
немыслим без широкого использования как информационных и телекоммуникационных 
технологий, так и информационно-образовательных систем обучения не только для 
управления образованием, но и для реализации его прямых учебно-воспитательных функций. 
Так, например, сейчас достаточно широкое применение в образовательной практике как в 
рамках дистанционного, так и в рамках традиционного обучения, получили различные 
электронные учебно-методические комплексы, цифровые образовательные ресурсы, 
образовательные порталы, сайты и др. Это говорит об актуальности применения 
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виртуальных образовательных сред, использовании облачных технологий и т.д. для 
профессиональной подготовки современного учителя. 
 Перед нами картина кардинальных изменений в современном образовании, целью 
которых является человек, умеющий решать познавательные, профессиональные, 
личностные, бытовые и другие проблемы. В этой связи актуальным становится 
компетентностный подход в профессиональном образовании.В настоящее время в теории и 
практике профессиональной подготовки современного учителя понятия «профессионально-
педагогическая компетентность» и «готовность к профессионально-педагогической 
деятельности» дифференцируются на разные их уровни и виды, описываются через 
совокупности профессиональных задач современного учителя. 

Под педагогической компетентностью понимается интегральная профессионально-
личностная характеристика, определяющая готовность и способность выполнять 
педагогические функции в соответствии с принятыми в конкретно-исторический момент 
нормами, стандартами, требованиями.Кроме того, профессиональная готовность проявляется 
на разных уровнях – уровнях ее сформированности, а сами эти уровни отражают 
последовательные этапы развития готовности, образуя своеобразную иерархию: каждый 
уровень взаимодействует как с предшествующим, так и с последующим, являясь либо его 
условием, либо продуктом и результатом.Соотнося профессионализм с различными 
аспектами зрелости специалиста, А.К.Маркова выделяет 
четыре вида профессиональной компетентности: специальную, социальную, личностную инди
видуальную: 

1.Специальная  или  деятельностная  профкомпетентность. Характеризует владение 
деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает не только наличие 
специальных знаний, но и умение применить их на практике. 

2.Социальная  профкомпетентность. Характеризует владение 
способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в 
профессиональном сообществе приемами профессионального общения. 

3.Личностная  профкомпетентность. Характеризует владение 
способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональной 
деформации. Сюда же относят способность специалиста планировать свою 
профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему. 

 4. Индивидуальная  профкомпетентность. Характеризует владение     приемами 
саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподверженность 
профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной мотивации».  

В  эпоху  высоких  информационных  технологий  разрабатывается  множество  
различного  рода  программных  продуктов,  в  частности  и длямобильных  телефонов.  
С развитием микроэлектроники и нанонехнологий,  многие  самые  последние  передовые  
модели  электронных  устройств  по  функциональным  и  аппаратным  характеристикам  не  
уступают  громоздким,  по  сравнению  мобильными  телефонами,  компьютерам. 
 С  каждым  днем  все  больше  людей  использует  возможности  мобильных  
устройств.  Их  популярность  обусловлена,  прежде  всего,  их  удобством  в  
использовании:  небольшой  размер,  мощная  начинка,  доступ ко  всем  современным  
способам  связи.  Для  большинства  людей  смартфоны уже  заменили  настольный  
компьютер. Внедрениеинтернет-сетейновейших  сетевых  технологий  во  все  сферы  нашей  
жизни,  в  частности  и  мобильную  связь,  дало  новую  веху  для  разработки  и  
оптимизации интернет-приложений  для  мобильных  телефонов  и  адаптацию  популярных  
компьютерных  программ,  таких  как  Opera,  QIP,  ICQ,  Skype  под  
маломощную архитектуру  мобильных  телефонов. 

Вместе с тем проблема формирования готовности учителя информатики к 
использованию мобильных технологий в информационно-образовательных средах обучения 
(ИОСО) для реализации педагогических задач профессиональной деятельности остается не 
решенной до конца. У каждого учителя, вне зависимости от его педагогического стажа 
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существуют профессиональные задачи. Ключевым звеном в осуществлении 
профессиональной деятельности педагога является решение данных задач. Решение задач не 
математическая привилегия, ввиду того, что человеческое познание есть непрекращающийся 
процесс постановки и разрешения новых задач, проблем, трудностей. "Задача" определяется 
как один из видов учебных заданий, направленных на повышение познавательной и 
практической активности учащихся (студентов) в учении и в труде. 
 Современные подходы по организации педагогического процесса в учебных 
заведениях различного уровня подразумевают широкое использование информационных 
технологий, в том числе и использование мобильного приложения – использования, 
независимого от времени, места и содержания учебного предмета. Компьютеризация 
учебного процесса повышает роль средств обучения  и в отличие от традиционных форм 
организации учебного процесса такие средства превращаются в универсальные, что 
позволяет совершенствовать их на основе общих принципов, опираясь на концептуальные 
подходы к обучению. 
 Стремление к созданию современных электронных образовательных средств в духе 
концепции использования мобильного приложения наблюдается во всем мире. При этом 
принцип един: за счет электронных средств целенаправленно создается образовательное 
пространство, отвечающее некоторому запросу (общества или государства). В нем, как нам 
кажется, происходит формирование у обучающихся качеств и умений, таких, как 
медиаграмотность, критическое мышление, способность к решению творческих задач, 
умение мыслить глобально, готовность работать в команде и гражданское сознание – все, что 
так необходимо современному человеку. 
 В образовательной модели использования мобильного приложения информационные 
технологии используются для создания среды. Концепция подразумевает использование 
специально разработанного устройства, которым учащиеся и учителя могут пользоваться и в 
школе и дома. Наличие Интернета является обязательным компонентом этой учебной 
модели. Использование мобильногоприложения отменяет необходимость создания 
специальных компьютерных классов и предоставляет учителю свободу обеспечивать 
учащихся онлайн приложениями по мере образовательных возможностей. 
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 XXI ғасыр - әлемдік қоғам өміріндегі жаһандық өзгерістердің орын алған ғасыры 

болғандықтан білім беру саласының алға жылжып, дамуы үшін компьютерлік 
технологияларды қолдану тиімді болып отыр. 

Білім беру жүйесіндегі жаңа ақпараттық технология дегеніміз – оқу және оқу-
әдістемелік материалдар жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш техниканың техникалық 
құралдары, олардың ролі мен орны туралы ғылыми білімнің жүйесін және оқытушылар 
еңбектерін жүзеге асыру үшін оларды қолдану формалары мен әдістері деген анықтама 
беруге болады. 

 «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа 
сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім 
беру жолында ақпараттық технологияны яғни компьютерді оқу үрдісінде оңтайландыру мен 
тиімділігін арттырудың маңызы зор. Оқу процесінде компьютерді тиімді пайдалану   және 
қолдану кейінгі жылдары   айтарлықтай оң тәжірибе   беріп отыр.   Атап айтсақ, мектеп 
оқушыларының өз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығы   артып, шығармашылығын 
дамытуға ерекше қолайлы жағдай туғызып отыр. [1] Ақпарат көздерінде берілген 
эксперимент арқылы дәлелденген деректерге сүйенсек компьютерлік технологияны  қолдану 
кезінде бала бір минутта 1 мыңға дейін шартты бірлік ақпаратты оңай  қабылдап,  өндей 
алады, ал көру органдары «қосылғанда» 100 мың  шартты бірлік ақпаратты  қабылдайды 
делінген. Осы орайда бірінші сынып оқушыларына жаңа ақпараттық технологияның керемет 
мүмкіндіктерін тіл мәртебесін көтеруде қолдануды мақсат еттім.  

Қазіргі  таңда тіл мәселесін шешуде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 
тиімді әдіс ретінде алдыңғы  қатарға шығып отыр. Тіл  –  қатынас  құралы екені белгілі. 
Тілдік қарым-қатынас  –  ауызша және жазбаша түрде жүзеге асады. Сөйлеу мен жазу белгілі 
бір нормаға негізделіп қалыптасады. Тіл тазалығын, тіл мәдениетін сақтау үшін кез келген 
адам сол нормаларды бұзбай сауатты жазу мен сөйлеуі тиіс.  

«Тілдерді дамыту мен  қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының» үшінші бағытында «Дамыған тіл мәдениеті  –  зиялы  ұлттың әлеуеті» 
деп тіл мәдениетіне ерекше мән берілген. 

Ол  үшін тіл мәдениетін,  ұлт құндылығын сақтауға жас ұрпақты жастайынан 
тәрбиелеу  қажет, яғни, тіл мәдениетін дамыту  үшін  өз ана тілінде сауатты  сөйлей алатын, 
сауатты жаза білетін, ойын еркін білдіре алатын білімді ұрпақ  тәрбиелеу маңызды. Міне осы 
ұрпақты тәрбиелеуде қазақ тіліндегі  сөздерді дұрыс айту мен жазуға үйрететін 
автоматтандырылған жүйесін қолдану өте тиімді болып табылады. 

Баланың  дүниетанымын  қалыптастыру  үшін, оның  ойлау,  қабылдау, түйсіну 
қабілеттерін дамыту үшін сауатты жазудың және сауатты сөйлеудің маңызы ерекше. Жазуды 
үйренгенге дейін бала ең алдымен отбасында ана тілінің сөздерімен танысады, көргені мен 
естігенін көңілге тоқып түйсінеді, тілдің  сөздері туралы түсініктер  қалыптасады. Мектеп 
табалдырығын аттаған соң  сауатты сөйлеуді, сауатты жаза білуді  үйрене бастайды.  Қазақ 
тілін  үйрету  үшін оқушы балаға тілдің  фонетикалық  жүйесін, сөздің орфоэпиялық 
нормаларын, күрделі сөздерді және оның  мағыналарымен таныстыру, сөзді сөйлемде 
орнымен дұрыс  қолдана білу, сөздерден сөйлемді дұрыс  құрастыру сияқты күрделі 
ұғымдарды  қызықты, ойын түрінде меңгерту  қажет.  

Сондықтан да, осы мақсатты жүзеге асыруда  қазақ  тіліндегі айтылуы мен жазылуы  
өзгешеленетін және күрделі сөздерді дұрыс айтуға және жазуға  үйрететін 
автоматтандырылған жүйені  қолдану көмекке келеді. Мектептегі сабақта да,  үйде де 
қолдану мүмкіндігі болғандықтан, оның тиімділігі жоғары.  

Жалпы мұндай технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 
• оқушының өз бетімен жұмыс істеуіне; 
• уақытын үнемдеуге көмектеседі; 
• білім-білік дағдыларын  тапсырмалар арқылы тексереді; 
• қажетті ақпаратты жедел  алуға  мүмкіндік береді; 
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• экономикалық тиімді; 
• қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту 

мүмкіндіктерін оқушының ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.[2]  
Әрбір оқушы   тапсырмаларды көрнекі құралдар арқылы 20% ұштастырып орындаса, 

10%, тыңдау, 40-50% оқыту процесінде оқушы белсенділігін арттыратын мүмкіндіктер 
жасалса,(тестілер шешіп, сызбалармен жұмыс жасауға дағдыланады), білімнің 70-80% есте 
сақталып, ақпараттың бала ойында қалу дәрежесі 90%-ға жетеді екен. Олай болса мәліметті 
есте сақтау қолданылатын әдіс–тәсілге байланысты. Сол әдіс–тәсілді компьютер арқылы 
түрлі суреттер, графикалық сызу, дыбыс, музыка тыңдау, мұғалімнің тақтаға жазып 
түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі.[3] 

Қазақ  тіліндегі сөздерді сауатты жазуға және дұрыс айтуға  үйрететін 
автоматтандырылған жүйе жоғарыда аталып кеткендей бірінші сынып оқушыларына 
арналған. Автоматтандырылған жүйенің  мақсаты  –  өз ана тілінде сауатты сөйлей алатын, 
ойын еркін білдіріп, сауатты жаза білетін  ұрпақты тәрбиелеу  үшін заманауи ақпараттық  
технологиялар мүмкіндіктерін қолданып, қазақ тіліндегі сөздерді дұрыс айту мен жазуға 
үйрету. Автоматтандырылған жүйедегі оқыту материалдары балаға оның  жас және 
психологиялық  ерекшеліктерін ескеріп,  қызықты, түрлі-түсті, оның қабылдауына  
ұғынықты формада беріледі. Жүйені қолдану арқылы баланың  танымдық ой  өрісі, есте 
сақтау  қабілеті жетіліп, сөздік  қоры молаяды. Баланы  өз бетімен әрекеттенуге 
талпындырады, оқуға деген қызығушылығын арттырып, шығармашылық қабілеттерін 
дамытады және жағымды эмоциялық  фон туғызады.  

Автоматтандырылған жүйедегі балаға  үйрететін сөздік  қор бірінші сынып 
оқулықтарындағы (әліппе, математика, дүниетану) айтылуы және жазылуы күрделі сөздер 
мен  ұлттық құндылықтарымызға байланысты сөздер негізінде  құрылған. Сөздіктегі сөзді 
үйрену үшін алфавиттік ретпен таңдауға болады. Автоматтандырылған жүйе  құрамы 
«Үйрету», «Жаңа сөздер  үйренейік», «Жаттықтыру», «Тексеру» атты бірнеше бөлімдерден 
тұрады, соларға тоқталайық. «Үйрету»  бөлімінде сөздердің  орфографиялық  және 
орфоэпиялық  ережелерге сәйкес дұрыс айтылуы мен жазылуы көрсетіледі. Бала жаңа  
ұғымдармен таныса алады. Мұнда ұсынылған  тізімнен сөзді таңдау арқылы сол сөзге сәйкес 
келетін сурет, дұрыс жазылуы көрсетіледі және айтылуы дыбысталады. Мысалы:  құлын 
сөзінің  жазылуы мен айтылуын үйрету  үшін оның суреті көрсетіліп, жазылуы  –  «құлын», 
дыбыстық  айтылуы  –  «құлұн» деп беріледі.  

«Жаңа сөздер үйренейік» бөлімінде жүйеде балаға ұлттық құндылықтарды 
таныстыру, ұлттық  тәрбие беру мақсатында танымдық  материалдар  қарастырылған, атап 
айтқанда бұл бөлім материалдары  қазақтың ұлттық киімдерінің  атауларымен, отбасы мен 
туыстық қатынастар тақырыбындағы ұғымдарды білдіретін сөздермен таныстырады. 

 Оқыту материалдары неғұрлым түсінікті болу үшін әрбір берілген теорияға  
түсіндірмелі сызбалар, жаттаығулар, сұрақтар, мысалдар жиынымен негізделген әдістеме 
болуы қажет. Оқытудың тиімділігін көтеру үшін компьютер ортасында әрбір оқушыға 
жаттығулар жиынындағы сұрақтарды ұсыну қажет. Оқыту жаттығулары – практикалық 
жаттығулардың орындалуы немесе кез келген сұрақтарды үйрету барысында ақыл-ой 
қызметін талап ететін оқушымен автоматтандырылған жүйенің кезкелген түрдегі қатынасы. 
Оқыту алгоритмінің типі : 

-оқытудың мақсаты; 
-матералдар құрылымы; 
-оқытудың әдістемесі; 
-аудиторияының дайындығы; 
-компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндігі бойынша анықталады.[4] 
Автоматтандырылған жұйедегі «Жаттықтыру»  бөлімінде бірінші сынып 

оқушысының  жас, психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып жасалған  әр түрлі 
тапсырмалар беріледі. Бұл бөлімдегі берілген тапсырмаларды орындатып, жаттықтыру 
арқылы «Үйрету» бөлімінен алған білім бекітіледі, баланың үйренген сөздерді дұрыс жазу 
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және дұрыс айту дағдысы қалыптасады.  
 Тапсырманың түрлерінің мысалдары:  

- суретте көрсетілген заттың  атауын дұрыс жазу; 
- айтылуы мен жазылуында айырмашылықтары бар сөздердегі бос орын  қалдырылған 

жерге дұрыс айтылуы мен жазылуына берілген  әріптердің  ішінен сәйкес  әріптерді  қою 
немесе пернетақтадан енгізу; 

-  ң,  ғ,  ұ, ү, ө,  і, й, я, ю  әріптері кездесетін сөздердің  дұрыс жазылуы бойынша 
жаттығулар және т.б. тапсырмалар беріледі.  
 Баладан бұл тапсырмаларды орфографиялық,  орфоэпиялық  нормаларды сақтай 
отырып орындау талап етіледі. Сонымен  қоса,  ұлттық құндылықтарға байланысты  
үйренген жаңа сөздерді бекіту тапсырмаларын орындауға болады, яғни суреттерден мозаика 
құрастыру, берілген киіз  үй элементтерінің  суреттерінен киіз  үй суретін  құрау, 
қуыршақтарды  ұлттық  киімдермен киіндіру сияқты, сонымен  қатар туыстық қатынастарға 
қатысты ұғымдарды ажырата білуге  үйрететін тапсырмалар беріледі. «Тексеру» бөлімінде 
баланың «Үйрету» және «Жаттықтыру» бөлімдерінен алған білімі тексеріледі. Мұнда бала 
өзін-өзі тексеруге мүмкіндік алады. Жүйенің  интерфейсінде бұлардан басқа «Іздеу», 
«Көмек» сияқты жұмыс режимдері де қарастырылған. Сөздерді алфавит  әріптері бойынша 
да, сөзді енгізу арқылы да іздеу мүмкіндігі қарастырылған.  Қазақ  тіліндегі сөздерді дұрыс 
айтумен жазуға  үйрететін автоматтандырылған жүйе: 

-  Аудио дыбыс арқылы сөздерді дұрыс айтуға үйретеді; 
-  Сөздердің жазылуын көрсетеді; 
-  Балалардың сөздік қорын молайтады;  
-  Жаңа ұғымдармен таныстырады; 
-  Танымдық ой-өрісін кеңейтеді; 
-  Сөздердің дұрыс жазылуын және айтылуын тексеріп көруге мүмкіндік береді.  

 Сонымен  қатар,  біздің  қоғамда  қазақ  тілін  білмейтін  өзге  ұлтты санамағанда,  өз  
ана тілін  жетік  білмейтін  ата-аналар  да  баршылық.  Осы  ата-аналар  үшін  баласын  қазақ  
тілінде дұрыс  сөйлеуге  және  жазуға  үйретуде  және  орыс  тіліндегі  интернет  құралдары  
мен теледидир  бағдарламалары  әсерінен  өз  ана  тілінде  сөйлеуі  тежеліп,  қазақ  сөзін  
түсіну қабілеті  төмендеп  кеткен  балалар  үшін  де  бұл  автоматтандырылған  жүйе  керекті  
құрал болып  табылады.  Тіл  кемістігі  бар  балалар  үшін  қосымша  құрал  ретінде  
пайдалануға  да болады.  
 Автоматтандырылған  жүйенің  программалық  іске  асуы кроссплатформалылықты 
қарастырған,  бұл оның  кез  келген  ақпараттық  технология  құралы  арқылы  
қолжетімділігін қамтамасыз  етеді.  Ұлт  дамуының  өркениетке  жетуі  үшін  ой-өрісі  
жаңашыл,  дүниетанымы жоғары жан-жақты қалыптасқан, ұлттық құндылығымызды 
қастерлейтін, қазақ тілін сақтағансауатты  жеке  тұлға  тәрбиелеу  маңыздылығын  ескерсек,  
қазақ  тіліндегі  сөздерді  дұрыс  айту мен жазуға үйрететін бұл  автоматтандырылған жүйе  
аса қажет, әрі  тиімді  оқыту құралы.  
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В современных условиях растет необходимость формирования гибкой 
распределенной системы непрерывного образования, с помощью которой обеспечивается  
доступ человека к мировым ресурсам информации и базам данных и возможность 
непрерывно в течение жизни повышать свои профессиональные навыки. Такая система 
позволяет человеку быть профессионально мобильным и творчески активным. Эту 
возможность обеспечивает дистанционное образование, которое является  одним из наиболее 
активно развивающихся направлений.  

В течение последних нескольких десятилетий дистанционное образование стало 
глобальным явлением образовательной и информационной культуры, существенно повлияв 
на характер образования во многих странах мира. В данный момент во всем мире 
происходит  развитие спектра образовательных услуг для обеспечения дистанционного 
образования, характеризующегося огромным числом обучающихся, количеством 
вовлеченных образовательных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры, 
масштабами финансирования. Исследователи этого направления констатируют наличие 
более 850 центров дистанционного образования, расположенных практически по всему миру 
[1].  

Дистанционное образование (ДО) – это способ обучения, характеризующийся рядом 
специфических черт: 

• взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучающих и источников 
информации; 

• набором специальных технологий, обеспечивающих двунаправленное 
взаимодействие субъектов образовательной деятельности и источников информации; 

• сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения (on-line или 
off-line технологии); 

• ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность обучающихся. 
При разработке Интернет-ресурса используется понятие «дистанционное 

образование», которое отличается от обучения тем, что предполагает образовательную 
активность обучающегося: он не просто воспринимает информацию от обучающего, но 
прежде всего способен к самостоятельной образовательной деятельности и ответственности 
за ее результаты. При этом роль обучающего не сводится к простой трансляции информации. 
Он стимулирует и поддерживает устойчивую позитивную мотивацию обучающегося за счет 
следующих факторов: 

• адекватной и удобной подачи материала, обеспечивающей возможности для 
успешной самостоятельной образовательной деятельности обучающегося; 

• постоянно поддерживаемой обратной связи как реакции на результаты 
деятельности обучающегося, оценки его деятельности; 

Одним из важнейших требований, предъявляемых сегодня к системе образования, 
является доступность, понимаемая в том числе как наличие  вариантов программ для разных 
групп студентов,  то есть  создание условий, обеспечивающих полноту удовлетворения их 
образовательных запросов. 

В наибольшей мере преимущеcтва дистанционного обучения проявляются в 
преподавании гуманитарных дисциплин (социологии, политологии, экономики и др.), что 
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обусловлено возможностью гибко сочетать теорию и практику, использовать свежую 
информацию для иллюстрации теоретических положений и анализа современной ситуации. 
Новая технология предполагает использование также электронной почты и телевидения как 
формы контакта студентов с преподавателем в сочетании с очными учебно-
консультационными занятиями. 

Дистанционное образование – это средство, при котором учащиеся находятся на 
расстоянии от создателя учебных материалов; студенты могут учиться в любом месте по 
выбору (дом, работа, учебный центр) без непосредственного контакта с учителем. 
Дистанционное обучение на основе Интернет-технологий является современной 
универсальной формой профессионального образования, ориентированного на 
индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию, а также предоставляет 
возможность обучаемым непрерывно повышать свой профессиональный уровень с учетом 
индивидуальных особенностей. В процессе такого обучения студент определенную часть 
времени самостоятельно осваивает в интерактивном режиме учебно-практические 
материалы, проходит тестирование, выполняет контрольные работы под руководством 
преподавателя, осуществляемого с помощью Интернета и других средств коммуникаций. 

С развитием электронно-компьютерных сетей технология дистанционного обучения 
предполагает использование Интернет-телефонной связи, электронной почты и телевидения 
как формы контакта студентов с преподавателем в сочетании с очными учебно-
консультационными занятиями на основе гибкого плана обучения. Это позволяет 
использовать разнообразные интерактивные формы обучения: 

• проведение занятий и воспроизведение лекций для внешних удаленных слушателей; 
• электронный доступ к гипертекстовым книгам, материалам интерактивного чтения и 

учебным упражнениям, программам лингвистического перевода; 
• электронное дистанционное взаимодействие обучаемых с профессорско-

преподавательским составом, собеседования и учебно-консультационные занятия 
(тьюториалы); 

• деловые игры и конкретные ситуации, ориентированные на специфику 
профессиональной деятельности и потребности реальной практики; 

• телевизионные и компьютерные конференции и др. 
Наибольшие перспективы дистанционного обучения связаны с интеграцией 

телекоммуникационных и компьютерных Интернет-технологий, одним из видов которой 
являются электронные интерактивные видеоконференции. Интерактивная обучающая 
видеоконференция представляет собой одну из наиболее передовых технологий 
дистанционного обучения и обеспечивает распределенную онлайновую связь обучающих и 
обучаемых, независимо от их пространственного и географического местоположения. 
Интерактивная мультимедийная видеоконференция обеспечивает технические условия 
организации глобальной образовательной сети распределенной аудитории обучающихся. 
Объединение сотрудников университетов универсальными цифровыми информационными 
магистралями ведет к формированию глобальной универсальной образовательной сети 
гипермедиа, объединяющей обучающих и обучаемых, потребителей и производителей 
знаний[2]. 

Исторически дистанционное образование прошло через следующие этапы: 
1. Использование одной технологии и отсутствие непосредственного взаимодействия 

между преподавателем и студентом. Типичным примером является заочное обучение – 
обучение по переписке. 

2. Интегрирование различных технологий, упор на односторонний поток информации 
и на самообучение; использование тьютора для взаимодействия со студентами. Типичный 
пример – открытые университеты. 

3. Широкое использование двусторонних коммуникационных технологий для 
взаимодействия преподавателя со студентами и студентов между собой. Пример – 
распределенные системы дистанционного образования, использующие Интернет. 
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Разрабатываемый интернет-ресурс для дистанционного обучения должен иметь 
модульную структуру, объединенную общим интерфейсом, что позволяет, в зависимости от 
вида ресурса и требований к нему, расширять его функциональность. Архитектура ресурса 
предполагает, что у системы может быть неограниченное число пользователей с разными 
правами (например, администратор, преподаватель, обучаемый с минимальными правами, 
обучаемый, прошедший тестирование по нескольким занятиям и т.д.). Также программная 
среда предполагает наличие стандартных WEB-сервисов и инструментарий для создания 
WEB-ресурсов пользователями. 

 
Рисунок 1. Структура обучающего интернет-ресурса 

 
Функциональные особенности всех составляющих обучающего интернет-ресурса, 

согласно приведенной схеме в пошаговой реализации, следующие. Пользователь загружает 
со своего рабочего места веб-сайт системы дистанционного обучения. Ему становится 
доступна общеинформационная часть веб-сайта (ИНТЕРНЕТ-сегмент). Используя 
гиперссылки, расположенные на ИНТЕРНЕТ-сегменте, пользователь перемещается по 
данной части сайта и каким-либо образом использует информацию, сосредоточенную на 
этой части. На ИНТЕРНЕТ-сегменте может реализовываться информация общей 
направленности – информация о системе обучения, службах, информация 
представительского плана, ссылки на другие сайты и т. д. 

Для получения доступа к информационным ресурсам непосредственно системы 
дистанционного обучения или к веб-сервисам, пользователь входит на внутреннюю 
корпоративную часть веб-сайта, так называемый ИНТРАНЕТ-сегмент. Вход осуществляется 
через систему регистрации. Пользователь вводит свое имя и пароль. Если пользователь 
входит впервые на ИНТРАНЕТ-сегмент, он должен пройти процедуру регистрации. В ходе 
регистрации пользователь заполняет определенные реквизиты в диалоговом окне и 
подтверждает запрос на регистрацию. Регистрация нового пользователя осуществляется 
после проверки корректности заполнения необходимых реквизитов автоматически. 
Присвоенные параметры входа (логин и пароль) сообщаются пользователю непосредственно 
на сайте. Вход на ИНТРАНЕТ-сегмент возможен как из ЛВС, так и из ИНТЕРНЕТ. Он имеет 
лишь особенности, обусловленные реализацией ИНТЕРНЕТ-ИНТРАНЕТ-ресурса[3]. 

Осуществив вход на ИНТРАНЕТ-сегмент, пользователь имеет возможность 
пользоваться информационными ресурсами и веб-сервисами. Информационные ресурсы в 
рамках реализации обучающего веб-сайта представлены следующим функциональным 
набором: 
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а) Учебные лекции; 
б) Учебные курсы; 
в) Тесты по курсам. 
Опишем особенности каждого элемента подробно и, как следствие, порядок работы с 

ними. Учебные лекции – динамичный авторский веб-ресурс, являющийся одним из 
элементов дистанционного обучения, организованный с целью преподавания определенных 
учебно-методических материалов широкой аудитории. Лекции могут создаваться, как одним 
пользователем, так и в соавторстве. Систематизация лекций организована в виде предметной 
рубрикации и курсовой подчиненности. Поиск и выбор данного веб-ресурса может 
осуществляться как обычными поисковыми средствами, так и посредством использования 
банка лекционных ресурсов, имеющего предметную реализацию и посредством прямой 
связи с дистанционными курсами. Дистанционные курсы - интегрированный, авторский веб-
ресурс, объединяющий информационные составляющие процесса обучения с системой 
контроля знаний в рамках дистанционного обучения. Посредством организованных связей в 
курсах, пользователь имеет возможность мобильного, в режиме реального времени и 
комплексного получения необходимой предметной информации. Курсы организованны так, 
что пользователь, не покидая их, может ознакомиться (посредством гиперссылок), как с 
источником информации в виде лекций, публикаций, сайтов, так и с информацией в 
ИНТЕРНЕТЕ. Здесь же он может оценить уровень освоения данной информации с 
использованием системы тестирования. 

Разработка описанных выше Веб-ресурсов ИНТЕРНЕТ - ИНТРАНЕТ осуществляется 
с помощью специальных сервисных программ. Кроме того, в набор сервисов входят и 
популярные средства, которые только повышают уровень использования веб-ресурсов, 
позволяют осуществлять связь и обмен информацией с миром[4]. 

Развитие принципиально нового направления – дистанционного обучения на 
сегодняшний день, конечно же, имеет и ряд нерешенных вопросов. Среди них главными 
являются признание дистанционного образования и документов, свидетельствующих об 
окончании обучения соответствующими Институтами, решение вопроса о том, кому, когда и 
где преподавать, оценка качества курсов и программного обеспечения... Но, несмотря на это, 
необходимо считать форму дистанционного обучения одним из самых действенных рычагов 
получения образования и повышения квалификации работников различных сфер. 
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Одним из приоритетных направлений, способствующих повышению эффективности и 
результативности государственного управления, улучшению качества  предоставляемых 
государственных услуг, является активное внедрение в деятельность органов 
государственной власти информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), в 
частности, технологий электронного правительства. 

Внедрение ИКТ позволит органам государственной власти (далее – ОГВ) 
организовать свою деятельность на более качественном уровне, даст возможность рядовым 
гражданам, организациям, и предприятиям получить более удобный и эффективный доступ к 
информации и услугам, предоставляемым государством, обеспечивая им тем самым 
расширенные возможности для участия в процессе национального развития. 

В целях автоматизации предоставления государственных услуг, был принят 
Федеральный закон ФЗ-210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в котором введен запрет для госорганов требовать от заявителя 
предоставления документов, находящихся в распоряжении других ведомств. В результате 
возникла необходимость в организации межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Основой взаимодействия ведомств должна стать система межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

Система межведомственного электронного взаимодействия– это федеральная 
государственная информационная система, включающая в себя информационные базы 
данных, содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и 
технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему 
взаимодействия к их информационным системам и электронным сервисам, а также сведения 
об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 
муниципальных функций в электронном виде.  
Целью создания СМЭВ является технологическое обеспечение информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Это позволяет сделать процесс получения государственных и 
муниципальных услуг более простым для граждан. СМЭВ обеспечивает возможность 
федеральным, региональным и местным органам власти в электронном виде передавать и 
обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг, а также 
позволяет реализовать принцип «одного окна» при оказании государственных услуг 
населению. То есть гражданин обращается за услугой в профильное ведомство, специалисты 
которого собирают необходимые данные в других ведомствах, используя СМЭВ. 

В этой связи, повышаются требования к государственным служащим, предопределяя 
высокий уровень владения их средствами информационных технологий. Это требует новых 
форм интеграции образования и ОГВ, и актуализирует разработку новых инновационных 
образовательных технологий подготовки специалистов, способных моделировать бизнес-
процессы с использованием информационно-коммуникационные технологии в своей 
профессиональной деятельности, обладающих навыками командного взаимодействия в 
интерактивном режиме. Использование нового подхода к образовательному процессу, 
ориентированного на создание студентами групповых проектов возможно путем создания 
виртуальной среды профессиональной деятельности, в частности, учебно-научного 
виртуального предприятия, которая имитирует СМЭВ. 

При этом: 
- имитируется профессиональная управленческая деятельность, по содержанию и 

форме максимально приближенная к реальной деятельности в ее целостности и полноте; 
- моделируется  будущая  профессиональная  деятельность: рабочие места, студентов 

аналогичны рабочим местам специалистов государственной службы;  
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-моделируется производственная среда, насыщенная системами искусственного 
интеллекта, т.е. среда, в которой каждое рабочее место специалиста компьютеризировано, и 
встроенный в сеть компьютер с соответствующим программным обеспечением является 
основным инструментом деятельности независимо от того, проектная ли она, 
технологическая или эксплуатационная [2] . 

Также применение учебно-научного виртуального предприятия в вузе позволит 
решить целый ряд задач обеспечения ресурсной поддержки учебно-научного процесса: 

1) создание научно-практической лаборатории для исследования бизнес-процессов 
предприятия, организации научно-исследовательской работы бакалавров, магистрантов; 

2) проведение лабораторных практикумов и практических занятий, осуществления 
проектной деятельности; 

3) создание системы дистанционного образования и рабочей среды для студентов, при 
выполнении ими коллективных, сквозных, комплексных курсовых и дипломных проектов; 

4) разработка и апробация инструментария для изучения и отработки новых 
информационных технологий в исследовательских работах и диссертациях бакалавров и 
магистров; и т.д. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в рамках проекта 
предполагается разработать учебно-научное виртуальное предприятие и использовать его в 
учебном процессе с целью формирования у будущих управленцев информационной 
компетентности.  

Для обеспечения функций стратегического и текущего планирования, управления 
персоналом, организации е-бизнеса, проведения бухгалтерских операций, а также для 
финансового и экономического анализа планируется использовать корпоративную 
информационную систему класса ERP, что позволит значительно расширить спектр 
направлений, студенты которых могут принимать участие в процессе моделирования бизнес-
процессов виртуального предприятия. Объединяющим компонентом виртуального 
пространства планируется локальная сеть, ориентированная на информационную поддержку 
всех бизнес-процессов. 

Таким образом, использование учебно-научного виртуального предприятия в качестве 
инструментально-методологической платформы позволит организовать научно-
исследовательскую работу  по групповому проектному моделированию бизнес-процессов 
предприятия не только  студентов, но и ученых. 

Нами разработаны этапы проектирования  учебно-научного виртуального 
предприятия и их краткое содержание. На этапе предпроектного анализа проводится: анализ 
организационной структуры существующей системы управления и определение места 
специалиста; анализ функциональной структуры системы управления и определение места и 
структурных связей автоматизируемых функций; анализ информационных потоков 
(документооборота), их маршрутов, узлов пересечения, содержания, периодичности, 
объемов.  

На этапе технического проектирования осуществляется: выбор, хранимых данных 
(показателей); определение функциональных (алгоритмических) зависимостей показателей; 
организация информационной базы; определение форм входных и выходных документов. На 
этапе рабочего проектирования осуществляется: выбор технических средств реализации 
частной информационной технологии; выбор базовых и функциональных программных 
средств. Этап внедрения предполагает: приобретение и установку технических и базовых 
программных средств; приобретение, адаптацию и настройку функционального 
программного обеспечения; создание информационного фонда (заполнение базы данных). 

Сценарий проектной учебной деятельности  включает следующие этапы: 
1. Целеполагание. 
2. Концептуальное проектирование.  
3. Разработка информационной модели. 
4. Параметрическая оптимизация. 
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5. Разработка геометрической модели детали с использованием средств компьютерной 
графики (MATLAB/SIMULINK, MATHCAD).  

6. Проверочный расчет с использованием средств автоматизации.  
7. Оформление проектной документации.  
Студентам  представляется также методика решения учебных типовых проектных 

задач в среде виртуального предприятия. В качестве примера рассматриваются, например, 
такие задачи, как: 

Оцените эффективность реализации проекта по совершенствованию деятельности 
отдела информационных технологий путем определения чистого дисконтированного дохода 
и срока окупаемости. Первоначальные инвестиции в проект составляют 50 тыс. руб. 
Ежегодный выходной денежный поток равен 30 тыс. руб. Входной денежный поток равен 80 
тыс. руб. Ежегодная ставка дисконтирования равна 21%. Нормативный срок окупаемости 
проекта 2 года и др.  

Подготовка бакалавров носит междисциплинарный характер, является сквозной и 
может вестись в течение нескольких семестров, охватывать несколько курсов обучения.  
Задачи, решаемые студентом, могут использовать кейс-методики, а могут быть предложены 
студентам  на окончательном этапе подготовки (когда полностью сформированы 
компетенции) [4]. 

В условиях виртуального предприятия  может производиться  комплексный анализ 
социально-технической среды региона, экспериментальная отработка методов и стандартов 
интеграции автоматизированных систем и технологий, совокупность которых должна 
позволить образовать единое информационное пространство и обеспечить информационную 
поддержку. 

Внедрение данного проекта  позволит создать проектно-ориентированную  площадку 
для формирования компетенций управленца в области анализа социально-технической среды 
бизнеса, что дает конкурентное преимущество студентам при трудоустройстве и улучшения 
работы уже существующей организации.  
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Қазіргі кезде информациялық қоғамда адамзаттың байланыс құралының өзгеше екенін 
практика көрсетіп отыр. Заман талабына сай кез-келген мекеменің, ұйымның, қоғамдық 
бірлестіктің сайты болуы тиіс, себебі бүгінгі адамдар көбінесе жаңалықтарды Интернеттен 
алады. Адам өмірінде интернетті пайдалану шекарасы да кеңейтілуде. Интернет адамдардың 
психологиясы мен дүниеге көзқарасын өзгертеді. Осы күнгі қоғам өмірі тым 
компьютерленген. Ақпараттық қызметтерге қойылатын талаптар (оперативтік жады, 
сенімділік) өзгеруде.  
        Web сайт құру кезінде олардың графикалық интерфейсі белгілі бір ереже тәртіптерге, 
еркін тақырыпта болса да ережеге бағынады. Ережеге бағынған, өз еркімен жасаған 
сайттарға қауіпті болуы мүмкін. Көптеген қолданушылар ең көп уақыттың басқа сайттарда 
өткізетіндігін ескеру қажет. Бірақта кей жағдайда ғана сіздің сайтыңызға назар аударып 
отырып қалуыда мүмкін. Сондықтан сайт құру кезінде қолданушы қажеттігін ескеру керек. 

Web - сайттардан түсетін пайданың басым бөлігі басқа елдердің 
пайдаланушыларынан құрылады, сондықтан  бизнес саласында жұмыс жасайтын 
компаниялар үшін Web - сайт ашып, қосып, қажетті, маңызды ақпаратпен толтыру өте 
маңызды. Сайт  құру - бұл құрушыдан ұқыптылықты, жауапкершілікті концепциялар мен 
көптеген принциптерді білуді, технологиялық стандартқа инабатшыл қатынас көрсетуді 
талап ететін ауыр еңбек. Сайт құру сұрақтарының казіргі әдістерін білу, тәжірибеде қолдану 
болашақ программистер үшін аса маңызды болып табылады. Web-сaйт құруғa aрнaлғaн 
құрaлдaр әр aлуaн. Сондaй құрaлдaрдың бірі HTML гипермәтіндік тілі мен РНР 
бағдарламалау тілдері болып тaбылaды. 

 WWW-желiсiнiң әлемдiк ресурсындa гипермәтiн түрiнде көрнекi және aнықтaмaлық 
мaтериaлдaр орнaлaстырылaды. Aл іздеу жүйелерiнiң көмегiмен WWW-беттерiнде интернет 
ресурстaры бойыншa aнықтaмaлaр aрқылы сiлтемелер жинaғын дaйындaуғa болaды. Web – 
сайт және оның  парақтарын құруда  әртүрлі әдістер мен заманауи технологиялар 
қолданылады.  Сондықтанда бұл технологияны меңгеру және қолдана білу қазіргі заман 
талаптарын қанағаттандыратын өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сайт негізінде 
презентациясы құрылған  HTML, PHP, JavaScript, Macromedia Flash, Joomla программалау 
тілдерінің негізгі элементтері, тұрақты және өзгермелі Web – парақтарды құрастыру 
жайында мәліметтер қарастырылады. Сайтты құруға жаңа ақпараттық технологияны 
пайдалана отырып, басқа да сайт құруға қолдана білу және оқушылар мен студенттерге сайт 
құру жолдарын көрсету. 

JavaScript тілі  Netscape компаниясымен HTML беттерді қарау тілі ретінде өңделді. 
JavaScript тілі – объектілі-бағытталған тіл. JavaScript тілі Netscape Navigator: терезе, форма, 
форма өрістері. Бұл маңызды программаларды жазуға мүмкіндік береді. JavaScript тілінде 
бірнеше функционалдық мүмкіндіктерді: жаңа терезенің ашылуы, күнтізбе, сурет 
галереяларын программалауды жүзеге асыруға болады. 

CSS (каскадтық стильді кестелер) – HTML,XHTML белгілеу тілдерінде жазылған Wеb 
беттердің сыртқы көрінісін суреттейтін, әрлейтін тіл. Бұл тілде Wеb беттердің сыртқы 
көрінісіндегі шрифттер, түстер, жайғасуы, блоктар сияқты элементтерді жасауға болады. 
CSS-тің пайда болуының негізгі себебі web беттердің логикалық құрылымдарымен сыртқы 
көріністерін суреттеуді бір-бірімен бөліп қарастыру болды. Себебі әр қайсысы бөлек болса, 
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сайт жасағанда да, сайттың кодын оқығанда да түсінуге ыңғайлы болады.  
Joomla — PHP және Javascript негізінде құрылған мәліметтер басқаруға арналған жүйе 

(CMS). Мәліметтер қоры MYSQL негізінде жүргізіледі. GNU GPL лицензиясы бойынша 
ашық кодпен таратылатын жүйе болып табылады. 

Қазіргі уақытта сайт жасаудың бірнеше әдістері қоданысқа ие. Сайт жасаудың ең оңай 
әдісі ол дайын конструктормен жасау, яғни сіз белгілі бір сайтқа тіркелесіз олар сізге домен 
адресіңізді жазуыңызды сұрайды және дайын дизайын ұсынады, хостингтен сізге шектеулі 
ғана орын береді. Ең көп тараған конструкторлар: www.ucoz.ru және www.narod.ru юкозбен 
сайт жасау қысқаша жоғарыда айтылғандай, ал народ румен сайт жасау кішкене басқашалау 
онда сайттың дизайнына өз еркіңізбен өзгерістер мен толықтырулар енгізе аласыз, бір 
қызығы бұл әдіспен сайт жасағанда сіз хостинг, домен, FTP, PHP, HTML деген сияқты 
(хостинг, домен, НТМL бұл туралы кейінірек) веб сайт жасау саласындағылар білмесе 
болмайтын терминдерді түсініп жатпай ақ сайт жасайсыз. 

Сайт жасаудың келесі әдісі движоктармен жасау движок дегеніміз HTML, PHР т.б 
пайдаланып жасалынған папкаларға салынған түрлі файлдар, сайттың дайын базасы. 
Движоктардың түрі көп соның ішіндегі аса танымалдары және кемелденгендері:  joomla, 
drupal, wordpress, DLE, livestrееt. Сайт жасау үшін оны хостингке лақтырып орнату керек 
сосын ары қарай түзейсіз. Хостинг дегеніміз сіздің интернет кеңістігіндегі жалға алатын 
орныңыз, оны сіз арнаулы хостинг компаниялардан сатып аласыз. Бағасы орынның көлеміне 
қарай әртүрлі болып келеді. Сонымен бірге движокты сайтыңызды асықпай  компьютеріңізге 
орнатып алуыңызға да болады, ол үшін бізге Denwer керек бұл арнаулы программа 
сайтыңызды хостингте(интернетте) тұрғандай сезіндіреді.  

Ал енді сайт жасаудың тағы бір әдісі және классикалық әдісі сайтты арнаулы тіл 
арқылы жазып шығу, яғни сіз HTML, PHP сияқты сайт жасау тілдерін терең меңгерген 
болсаңыз жоғарыдағы движоктың да программаның да керегі жоқ, сайтты кәдімгі 
блокнотпен ақ жасай бересіз, блокнотқа арнаулы тегтермен қоршалған сөздерді жазып, 
сақтап оны браузермен ашсаңыз браузерден сол жазған сөзіңіз ғана көрінеді, яғни тег 
дегеніміз сайт бетіндегі сөйлемді түрлендіруге арналған (мысалы абзац жасау жирный 
шрифтпен алу деген сияқты) сайт фонының реңін өзгертуге бағытталған т.б көптеген сайтты 
әрлеуге, модульдар жасауға арналған код. Браузер материалды осы тегтер арқылы ғана 
таниды. 

Қорытындылай келгенде, жұмысымды орындау барысында қалаған нәтижеме жету 
үшін HTML,  JAVASCRIPT, PHP тілдерін қолдандым. HTML мен JAVASCRIPT, PHP 
тілдерінің каскадты стилдер кестесі, сценарийлерді қолдандым. Бұлардың ыңғайлылығы, 
құрылымды мәліметтер қорымен байланысы және көптеген бар және алда болатын 
қарапайым элементтері қызықтырмай қоймайды. 

Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты компьютерлердің 
графикалық мүмкіндіктері күннен-күнге үлкеюде. Қазіргі компьютерлердің мүмкіндігіне 
байланысты программалар да, программалау тілдері де аз жасалып жатқан жоқ. Соның 
ішінде, сайт жасауда көп қолданысқа ие гипермәтіндік HTML, серверлік РНР тілдері. Соңғы 
кезде әлемдік тор нарығында, HTML, PHP тілдері  негізінде жасалған және тәжірибесі жоқ 
қолданушыға программалық өнімдер жасауға мүмкіндік беретін Web сайттар саны  көбейіп 
барады. Осы интернет программалау тілдері қазіргі таңда кең қолданылып      жатқан  
технология  болып  табылады. 
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На сегодняшний день все большую актуальность получают электронные учебники, 
курсы, а так же системы самообразования, позволяющие учащимся проходить учебный 
материал и получать оценку знаний на начальных этапах без вовлечения в процесс 
образования преподавателя. Данные системы выполняют сразу ряд функций – они 
позволяют не только облегчить процесс обучения, позволив обучающимся быть 
независимыми от множества факторов, но и улучшают качество обучения, ведь, занимаясь 
самостоятельно, учащийся делает это осмысленно, подходя к процессу с полной 
ответственностью. Помимо этого подобного рода системы позволяют отслеживать прогресс, 
являясь, своего рода, преподавателем. 

Сегодня, когда возможности составления образовательного материала и его форма 
уже не ограничиваются печатным изданием, в процесс можно внедрять интерактивные 
методы обучения, совмещая учебник со своего рода игрой, что успешно применяет огромное 
количество современных разработчиков. Да и сама форма учебника является более приятной 
детям, так как работать с экрана компьютера или планшета для современных детей более 
привлекательная задача. Это уже расценивается ими как нечто иное, отличное от обычного 
процесса учебы, ведь ты не просто сидишь за тетрадкой с книгой, что им кажется интереснее 
и приятнее. К тому же современные системы контроля позволяют прямо с места 
преподавателя следить, чем занимаются дети, а это исключает факторы отвлечения на 
посторонние занятия. 

Помимо основной, обучающей функции, подобные системы несут в себе множество 
других, не менее важных. Удачным примером внедрения электронной системы является и 
наш ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, где уже не первый год довольно хорошо используется система 
«Platonus» благодаря которой можно не только посмотреть/скачать учебный материал, но и 
узнать свои оценки, подобрать преподавателя, или пройти тестирование. Внедрение 
подобных систем значительно облегчает образовательный процесс как со стороны 
обучающегося, так и со стороны администрации учебного заведения. 

Система «Platonus» позволяет перейти «от бумаги, к цифре», значительно снизив 
процент несвоевременно проставленных оценок, или же оценок исправленных впоследствии, 
так как система не позволяет исправить их напрямую. Более того, любой студент в режиме 
реального времени имеет возможность узнать свои результаты, понять, где ему стоит 
подтянуть знания, где сдать лучше, увидеть свои слабые и сильные стороны – и все это, в 
любой момент времени. 

Так же существуют системы электронного контроля посещаемости, успешно 
внедренные в ряде учебных заведений, и системы проверки, позволяющие проверять знания 
в порядке тестирования, без привлечения учителя для оценки результатов. Система 
выполняет монотонную работу, оставляя преподавателю время для других, более важных 
вещей, а так же исключает человеческий фактор при проверке знаний, делая ее более 
объективной и непредвзятой. 

В процессе работы над дипломной работой мною было проведено огромное 
количество исследований, а так же апробация и тестирование электронного комплекса 
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самообучения. 
Разработанная система представляет собой электронный учебник, предназначенный как для 
помощи педагогу, так и предусматривающий использование в целях самообразования. 
Учебник работает по принципу постепенного доступа к материалу – изначально учащемуся 
открыт доступ только к 1ой лекции, которую надо прочесть, и лишь по истечении заданного 
для данного количества материала периода времени открывается доступ к тесту. 
Тест выбирает вопросы из базы по теме случайным образом. Если оценка за тест меньше 
4ки, доступ сбрасывается, и лекцию необходимо прочесть еще раз, это позволяет обеспечить 
100% усвоение материала. По результату работы с тестами, с учетом всех попыток 
выводится средний балл, что позволяет видеть не только прогресс в виде процента от 
пройденного материала, но и понимать насколько качественно к изучению подходит ученик. 

В период апробации было выявлено, что ученики лучше усваивают предмет, когда им 
дается возможность учиться самим, и самим контролировать процесс. Так же введенная 
система оценок и «наград» принесла плоды, внеся в процесс обучения игровой момент. На 
первый взгляд не осязаемые и не несущие под собой ничего электронные награды не должны 
давать видимых результатов, однако их способности к стимуляции интереса оказались выше 
ожидаемых. 

Так же весьма хорошо зарекомендовала себя система «прогресса», стимулирующая 
обучающегося дойти до конца. В отличие от традиционной системы деления материала в 
учебном плане на четверти и уроки, тут прогресс представлен в виде шкалы пройденного, 
средним баллом и «медалями». Видя, что ученик прошел 50% пройденного, ему хочется 
дойти до конца. Это можно сравнить с книгой, не важно, даже если она не интересна, а вы 
уже прочли больше половины, вы, все же, дочитаете ее до конца. 

А реализованная система подгрузки вопросов и лекций преподавателем очень сильно 
заинтересовала педагогический состав, так как данная платформа позволяет сделать 
универсальный учебник, который любой учитель может формировать самостоятельно, 
выставляя необходимое время для изучения предмета, а так же минимальный проходной 
балл для ученика, позволяющий ему перейти дальше. 

Преподавателей так же заинтересовала возможность отслеживать прогресс учеников, 
их оценки за тестирования и количество попыток в реальном времени. Так же можно 
посмотреть кто из студентов находится «В сети» и читает лекцию. Это позволяет более 
качественно подойти к каждому ученику в отдельности, и ко всем в общем, выявив не только 
слабых учеников, но и узнать какие именно вопросы вызывают большую трудность и ставят 
детей в тупик, а какие темы надо более детально пройти и рассмотреть всем вместе, а это 
позволяет фокусироваться на действительно важных вещах, не беря в учет простые темы, 
понятные большей части класса. 

Актуальна такая система может быть и при подготовке к ЕНТ, позволяя проходить 
тесты и получать оценку своих знаний в режиме реального времени, и при достаточной базе 
вопросов постоянно нарабатывать навык быстрого ответа и фокусировке внимания. Если 
подключить еще и теоретическую базу, можно получить полноценную систему подготовки 
абитуриентов к ЕНТ, а это, в свою очередь, значительно улучшит результаты экзаменов и 
позволит поступить в лучшие вузы, и поднять показатели как отдельных школ, так и всей 
системы образования, что приведет и к повышению рейтинга страны в общем.  

Кроме всего прочего электронный учебник значительно облегчит ранец 
школьника,снизив нагрузку, как на самых маленьких, так и на взрослых детей, что избавит 
их от целого ряда проблем со здоровьем, в частности от заболеваний спины и позвоночника.  
Но есть и негативные факторы внедрения - если верить экспертам, внедрение в систему 
образования электронных учебников может повлиять на количество преподавателей – а 
именно, уменьшить его на 10%. [1] 

Но, несмотря на, казалось бы, подавляющее количество плюсов, существует ряд 
минусов и сложностей в процессе внедрения подобного рода систем. 

Основной сложность является сознательность учеников, и их честность перед самими 
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собой в процессе прохождения тестирований без контроля преподавателя. Существует 
процент учеников, проходящих подобные тестирования, без надзора, не добросовестно. В 
связи с этим резко падает эффективность подобного рода систем для конкретных индивидов, 
но так как и школы не дают 100% заинтересованности в учебе, это, хоть и не кажется такой 
проблемой, но в отличие от школ, в данном случае, не выявляется действительный уровень 
знаний. Это является основной причиной невозможности перехода от стандартной модели 
обучения в сторону систем самостоятельного контроля знаний учащимися.  

Вторая, но не менее важная проблема состоит в том, что не все школы располагают 
достаточной технической базой для перехода на подобные системы, а так же персоналом 
способным эти системы обслуживать. 

Так как переход сложный и многоэтапный, возникает еще одна проблема – проблема 
переноса данных. Процесс тяжелый, долгий и чреват частичной потерей информации. Более 
того – задействуются большие человеческие ресурсы для переноса всей базы оценок, 
учебного материала, тестирований и характеристик, а так же заведения полной базы 
учеников. Не каждое заведение готово решится на это.  

Более того, одна из проблем – невозможность полного функционирования системы 
первое время. Как минимум несколько месяцев любая система проходит «обкатку», 
выясняются все ее недостатки для конкретного учебного заведения, и вносятся мелкие 
коррективы как в процесс работы программы, так и в учебный процесс. 

Помимо всего этого, многие учебные заведения переживают о том, что им придется 
менять систему работы всего учебного заведения, так как внедрение подобной системы 
заденет работу всего механизма. Это, в свою очередь, приведет к необходимости обучения 
специфике работы с необходимыми программами многих преподавателей, что опять же 
является серьезной проблемой, требующей самого ценного ресурса – времени.  

Еще один минус – дорогостоящая работа и привлечение новых кадров. Разработка 
систем, подобных системе «Platonus» требует привлечения специалистов, способных такие 
системы реализовать. Реализуются системы, из-за сложности, не слишком быстро, и стоят 
при этом не малых денег. Более того, завершенная и готовая к эксплуатации система требует 
от заведения привлечения новых специалистов, ответственных за обслуживание системы и 
поддержание ее работоспособности, что тоже является не малой преградой.  

Вот так, казалось бы, на первый взгляд идеальные системы так тяжело приспособить 
для ряда учебных заведений, из-за простого человеческого фактора, и не возможности 
быстрых переходов и смены систем. Но, не смотря на сложности, большое количество 
учебных заведений или уже перешло, или в процессе подготовки и перехода. Для остальных 
– это всего лишь вопрос времени.  
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Мақаланың өзектілігі - заманауй оқытудың мақсат міндеттерін жүзеге асыруға 

бағытталған, графикалық, сандық, тілдік, музыка, видео, сурет және басқа да ақпараттан 
тұратын ақпарат көзерін білім беру саласында, сандық білім беру ресурстарын пайдалану 
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өзекті болып отыр. Электрондық білім беру ресурстары – бұл сандық түрде сақталып 
таратылатын, оны құру және жүргізу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдаланатын оқу материалдары болып табылады. Ол төмендегідей мақсаттарды шешуге 
бағытталады: 

- мультимедиа құралдарымен оқу ақпаратын ұсыну; 
- интерактивті режимде пайдаланушымен кері байланысты жүзеге асыру; 
- оқыту нәтижесін және оқудағы жетістігін бақылау; 
- оқу-тәрбие процесін және оқу орнын ұйымдастырушылық тұрғыдан басқаруды 

ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету процесін автоматтандыру. 
Электрондық оқыту жүйесінде  желiде еркiн таралатын оқу материалдары бар ашық 

бiлiм беретiн қорлары бар. 
Жасалынған электрондық ақпараттық ресурстары және мультимедиалық  бiлiм 
жасақтамалары еркiн аударылып,  электрондық оқыту жүйесінде Интернет арқылы 
қолданылуы керек. Электрондық оқыту жүйесіндегі ақпараттық ресурстарға оқу 
теледидарының цифрланған материалдары енеді.    

Электрондық оқыту жүйесінде педагогтар өздерінің оқу құралдары мен тестілерін 
құруы мүмкін. Олардың жұмысы мәтiндiк және графикалық редакторлар мен орталарда, 
мысалы, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe Flash, Adobe Photoshop оқу контентiн 
жасаудың бiрыңғай жүйесімен стандартталатын болады. 

Оқу материалдарын жасау жүйесі барлық педагогтарға кез келген орын мен кез келген 
уақытта  Интернет арқылы жаңа және сапалы үлгiлер мен электрондық түрдегi бiлiмдердi 
беру формасын құруға мүмкiндiк бередi. Осы мақсатта  үздік электрондық оқу 
материалдарын жасайтын шығармашыл педагогтарды мадақтау мен ынталандырудың 
тетіктерін құру талап етіледі.  
Білім беру ұйымдарының оқу үдерісінде және өздігінен білім алушыларға қолдану үшін озық  
педагогтардың тақырыптық сабақтар циклі мен дәрістерінің бейнежазбаларының қорын құру 
жеткілікті. Сабақтардың бейнежазбаларының қорларын Интернет желісі, жергілікті желіде, 
офф-лайн режимінде және жай компьютерлерде көруге болады. Мұндай оқу 
бейнематериалдары шағын жинақталған білім беру ұйымдарында, оқу-материалдар қоры мен 
технологиялық инфрақұрылымы төмен білім беру ұйымдарына қажет болады. Электрондық 
оқыту жүйесіне онлайн режимінде қосылмаған, жергілікті желілерге қосылған 
компьютерлері бар білім беру ұйымдары үшін жаңартылған білім беру ресурстарын CD және 
DVD-тасымалдаушыларға жазып қолдануға болады.   

Жеке міндеттердің бірі ретінде  мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту үшін  
мамандандырылған сандық білім ресурстарын жасау және контент-провайдерлерін жеткізу 
болып табылады. 

Электрондық білім беру ресурстары – бұл сандық түрде сақталып таратылатын, оны 
құру және жүргізу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланатын оқу 
материалдары болып табылады. Ол төмендегідей мақсаттарды шешуге бағытталады: 

- мультимедиа құралдарымен оқу ақпаратын ұсыну; 
- интерактивті режимде пайдаланушымен кері байланысты жүзеге асыру; 
- оқыту нәтижесін және оқудағы жетістігін бақылау; 
- оқу-тәрбие процесін және оқу орнын ұйымдастырушылық тұрғыдан басқаруды 

ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету процесін автоматтандыру. 
Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттерін электрондық білім беру 

ресурстарын құра білуге даярлау деп мұғалімнің шығармашылық потенциалын қолданбалы 
және инструментальдық құралдардың негізінде өзінің оқу пәнінің төл оқу әдістемесін құрып, 
оны жүзеге асыруға бағытталған электрондық білім беру ресурстарын құру және 
пайдаланудың теориясы мен практикасын меңгеруді түсінеміз. Студенттерді электрондық 
білім беру ресурстарын құруға даярлаудың мақсаты: 

- электрондық білім беру ресурстарын құруға пайдаланылатын қолданбалы және 
инструментальдық программалық құралдардың мүмкіндіктерін; электрондық білім беру 
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ресурстарын жасауға қойылатын талаптарды; электрондық білім беру ресурстарының 
типтерін, оны жасау кезеңдерін, электрондық білім беру ресурстарын пайдалануға 
негізделген оқу процесін ұйымдастырудың әдістері мен формаларын; электрондық білім 
беру ресурстарының сапасын бағалай білуі; 

- төмендегідей мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған электрондық білім беру 
ресурстарын жасай білу іскерлігі мен дағдысының болуы: оқушы мен электрондық білім 
беру ресурсы арасындағы интерактивті өзара әрекеттесуді жүзеге асыру; мультимедиа 
құралдарының көмегімен оқу ақпараттын көрнекілендіру; оқу ақпаратын сақтау, тарату және 
көбейту; оқу-тәрбие процесін ақпарттық-әдістемелік қамтамасыз етуді автоматтандыру; 
оқыту нәтижелерін бақылау;  

- электрондық білім беру ресурстарының мазмұнын құруға қажетті мәтіндік, 
графикалық, дыбыстық, видео материалдарды өңдеуге байланысты негізгі операцияларды 
орындай білу іскерлігі мен дағдысының болуы; электрондық білім беру ресурстарын 
пайдалануға негізделген оқу іс-әрекетін жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру. 

 «Электрондық білім беру ресурстарын құру және пайдалану технологиясы» деп 
аталатын пән информатика мамандығы студенттеріне оқытылатын «Информатиканы оқыту 
теориясы мен әдістемесі» деп аталатын кәсіби пәннің таңдау компоненті ретінде оқытылады. 
Бұл курс болашақ информатика мұғалімдерін даярлауға бағытталған қазіргі уақытта кез 
келген педагог мамандар үшін аса қажетті курс болып табылады. Курстың оқу 
материалының мазмұнында қамтылатын пәнаралық байланыстың ауқымы айтарлықтай кең. 
Атап айтқанда «Информатика», «Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі», «Білім 
беруді ақпараттандыру», «Компьютерлік желілер, интернет және мультимедиа 
технологиялары» және т.б. пәндердің мазмұнымен тығыз байланысты. 

Электрондық білім беру ресурстарын іріктеу және сапасын бағалау іс-әрекетіне 
сараптама талдау оқулықтың сапасын арыттыра түспек. Электрондық білім беру 
ресурстарын пайдалануға негізделген оқытуды ұйымдастыру туралы білімдер жүйесін 
қалыптастыру; ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын пайдалануға 
негізделген оқытуды жоспарлау, сүйемелдеу, шығармашылық тұрғыдан ұйымдастыру, 
кәсіби іс-әрекетте электрондық білім беру ресурстары кешенін кәсіби  іс-әрекетте 
қолданудың педагогикалық тәжірибелерін меңгертеді.  

Қорыта келгенде, ұсынылып отырған «Электрондық білім беру ресурстарын құру және 
пайдалану технологиясы» атты курсты оқу нәтижесінде студенттер электрондық білім беру 
ресурстарын әдістемелік тұрғыдан   сауатты іріктеу, пайдалана білу және қазіргі уақыт 
талабына сай  оқушылар мен педагогтарды қанағаттандыратын өздерінің төл программалық 
өнімдерін құра білу іскерліктері мен дағдыларын меңгереді. 
Электрондық бідлім ресурстарын пайдаланудың арқасында оқыту жұмыстарында 
пайдаланылатын түрлі сандық форматтағы білім беру ресурстарын түсінеміз. СББР 
информатика пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің негізгі құраушыларының бірі болып 
табылады. Сандық білім беру ресурстары (СББР) мұғалім мен  білім алушы үшін не ол? 
Біріншіден: мұғалім үшін СББР пайдалану сабаққа дайындықты жеңілдетіп, уакытты 
үнемдіейді. Екіншіден: білім алушы үшін жаңа материалды игеріп, оны тексеру үшін 
мүмкіндік туындайды,  шығармашылық ойлауды, жауапкершілікті  дамытады.  Білім 
алушыны пәнді оқуға ынталандыру үшін онда жаңалық элементі болуы керек. Мысалы: 
электронды оқулықтар, мультимедиялық презентациялар, оқыту видеофильмдері және т.б. 
Сандық білім беру ресурстарын пайдалану бірнеше педагогикалық мәселелерді шешуге өз 
септігін тигізіп отыр:  

− Белгілі бір білім мен білікті қалыптастыру (тренажерларды пайдалану) 
− Оқу материалының  тұсаукесері және жалпы көріністі қамтамасыз ету 

(презентацияларды пайдалану) 
− Өтпелі қызметті жүзеге асыру ( электронды тапсырмаларды орындау арқылы 

оқушылардың  оқу материалына деген белсенділігін арттыру) 
− Сабақтың тиімділігі мен қарқындылығын арттыру. 
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Электронды тапсырмаларды орындау арқылы оқушы білім алуға деген белсенділігін 
арттырмақ. Ал компьютерлік тапсырмаларды орындау кезінде шешім қабылдау дағдылары,  
ойлау мен өз бетінше әрекет ету  қабілеттері қалыптасады. Өтіліп жатқан тақырыпқа 
байланысты топтық және жәке тапсырмаларды жүйелі түрде орындаудың  мүмкіндігі 
туындайды. Нәтижесінде тек білім алу процессі ғана емес, сонымен қатар компьютерде 
жұмыс істеу дағдысы да қалыптасады және еріксіз түрде комьютерді ақпаратпен жұмыс 
істеуге арналған инновациялық құрал ретінде қабылдайды.  
Сабақтың әртүрлі кезеңдерінде иформатика курсы жайлы толығырақ  көзқарас қалыптастыру 
үшін  қарапайым плакаттар орнына сандық білім беру ресурстарын пайдалану орынды 
болмақ. Мультимедиалық құралдар мен презентациялар мәнерлік пен айқындылыққа ие, 
сонымен қатар, оқу өнімділігі әлдеқайда көбірек.   
Сандық білім беру ресурстарын оқу процессінде қолданылатын әртүрлі ақпараттық 
ресурстарға арнайы түрде құрылған блоктар түрінде және электронды түрде берілген АКТ 
құралдар базасы негізінде жұмыс істейді. Информатика мен АКТ пәнінің ерекшелігі, онда 
уакыттың көп бөлігі аппараттар мен бағдарламалық құралдарға бөлінеді. Сандық білім беру 
ресурстары (СББР) оқу процессінің барлық компанентін қамтамасыз ете алады, сонымен 
қатар оқушыларға өз бетінше білім алуына мүмкіндік береді.  
 Барлық материалдарға электронды формада ие болған кезде мұғалім кез келген 
аудиторияга бейімделе алады, сабақ мазмұнын өзгерте алады.  
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Ғылыми жетекшісі – Б.З.Андасова  
 

Білім беру саласына қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
(АКТ) мүмкіндіктерін енгізу үшін цифрлық білім беру контентін стандарттау, білім беру 
ұйымдарын тегін немесе жеңілдікті КЖҚ қамтамасыз ету, білім алушылар мен 
оқытушыларды интернетпен қамтамасыз ету сияқты бірқатар міндеттерді шешу керек. Бұл  
АКТ енгізу арқылы Қазақстанның білім беру және ғылым салаларының бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етеді. 

Мультимедиа – компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы 
бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты 
кешенді түрде бейнелеуді — мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және 
мультипликациялық түрде шығаруды жасап, ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында 
сақтап, диалогтық түрде жұмыс істейді. Мультимедиа элементтерімен еркін интерактивті 
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түрде қатынас құруға, дыбыспен сүйемелденетін бейнекөріністерді компьютер экранында 
көрсетуге, тыңдауға толық мүмкіндік бар. Мультимедиалық бағдарламалар сөйлейтін 
энциклопедиядан бастап, бейнеклиптік мәліметтер базасын жасау жұмыстарын толық қамти 
алады. 

Мультимедиалық оқыту бағдарламасы электрондық басылымға жатады, ол гипертекст 
түріндегі, нақты құрылымдалған, кез-келген сілтеменің объектісіне (текст, графика, 
анимация, аудиофрагмент, видеофрагмент, орындалатын бағдарлама) қатынау мүмкіндігі бар 
оқу материалынан және теориялық материалды бекіту, практикалық біліктіліктері мен 
дағдыларын дамыту үшін берілетін сұрақтардан,жаттығулардан,тесттерден, қолданбалы 
бағдарламалар дестелерінен, сөздіктерден, анықтамалардан тұрады. 

Соңғы жылдардағы оқыту бағдарламалары мен оқу барысындағы электрондық 
оқулықтардың қолданылуы жөніндезерттеушілердің пікірі бойынша дәстүрлі оқу әдісімен 
берілген материалдың, интербелсенді оқыту бағдарламалары көмегімен берілген 
материалдың есту арқылы – 22%-ы, көру арқылы – 35%-ы, көру-есту арқылы – 50%-ы, ал 
мультимедиалық интербелсенді оқыту бағдарламалары көмегімен берілген материалдың 
80%-ы есте сақталады екен. 

Мультимедиалық оқыту курсының артықшылықтарына мыналарды жатқызуға 
болады: 

1. Оқу материалын бейне түрінде көрсетеді, виртуалды стендтерді құруға мүмкіндік 
береді. 

2. Дәріс, практикалық, зертханалық сабақтарды оқытушы мен білім алушы бірлесе  
отырып өтуін қалыптастырады.Мультимедиа технологиясы көптеген оқыту  мен бақылау 
әдістерін,  оқушылардың танымдық іс-әрекетін жаңа сапалы деңгейде белсенділендіруді 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

3. Студенттің білім деңгейін автоматты түрде бақылауға болады.    
4. Студенттерге оқу материалын өз бетімен жаңа деңгейде меңгеруін 

қалыптастырады. 
5. Электронды кітапхана дерек қорын және қашықтан оқыту негізін құрайды. 
6. Студенттің қалауы бойынша қолданушы интерфейсін бейімдеуге және тиімдеуге 

болады. 
7. Мультимедиалық түрдегі материалдарды  қолдану баспа түріндегімен 

салыстырғанда студентке оқу материалын жылдам меңгеруге және жақсы есте сақтауға 
мүмкіндік береді.  

8. Мультимедиалық оқыту курсының аясында ыңғайлы, қарапайым навигация 
механизмін тұрғызу мүмкіндігін береді. Баспа шығармасында мұндай мүмкіншіліктердің екі 
түрі бар: мазмұн мен колонтитулдар, кейде оларға тезаурустар да жатқызылады. Ал, 
мультимедиалық оқу  курстарында беттерді парақтамай, жылдам түрде қажетті бөлімге, 
фрагментке баруға немесе дәл осылай жылдам кері қайтуға болады.  

9. Мультимедиалық оқу  курстарында гипермәтіндік сілтемелерді баспа мәтіні 
бойынша орналастыруға  да болады, сондай-ақ, суреттерді, қосымша әдебиеттерді  қарау 
мүмкіндігі бар. Желілік оқыту бағдарламаларын қолдану кезінде пән жөнінде негізгі 
мәселелерді электрондық оқу залында, жұмыс орнында қала отырып,талқылауға болады 
және  студент оқу курсының  авторына пән туралы түсініктеме беруді өтініп, электрондық 
поштамен хат жаза алады. 

10. Мультимедиалық оқыту курсының басты артықшылығы – бұл студент пен курс 
элементтерінің арасындағы интерактивті әрекеттесу мүмкін болуы[1]. 

Мультимедиалық технологиялар мен оқыту әдістерінің өзара байланысы біркелкі 
болмайды, яғни, бір мультимедиалық құрал бірнеше оқыту әдістерін қамтитын болса, ал 
керісінше бір оқыту әдісінде бірнеше мультимедиалық технологиялар кешені пайдаланылуы 
мүмкін. Қазіргі заманғы мультимедиалық технологиялар құбылыстардың дамуын, 
динамикасын көрсетуді және оқу ақпаратының көлемін белгілі бір реттілікпен беріп 
отыруды жүзеге асыратындықтан жаңаша оқыту әдістерін талап етеді. Мультимедиалық 
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элементтерді сезім бойынша қабылдау – әдемі суреттер мен анимациялар, дауыстар, 
қайталанбас бейне клиптер, кәдімгі мәтіндер адамның ойын дамытады. 

Мультимедиалық ресурстарды әзірлеудің бағдарламалық  жабдықтарына тоқталайық. 
Мультимедиалық ресурстарға арнайы бағдарламалық жабдықтар көмегімен дайындалған 
мультимедиалық қарапайым өнімдер (мәтін, сурет, анимация т.б.)  мен  мультимедиалық   
оқыту  бағдарламаларын   жатқызуға болады. 

Оқыту процесінде дидактикалық құралдар ретінде қолданылатын  мультимедиалық 
ресурстарды жасау және пайдалану үшін оқытушыдан алдымен сапалы мультимедиалық 
өнім дайындаудың технологиясын  білуі, сондай-ақ, аппараттық және бағдарламалық 
құралдарымен (оларды саймандық құралдар деп те атайды) жұмыс жасай алуы талап етіледі.  

Мультимедиалықресурстарды жасау үшiн қолданылатын саймандық құралдар арнайы 
(авторлық орта) және әмбебап (бағдарламалау жүйелерi) болып бөлiнедi. Бiрiншi түрде 
электрондықматериалдар автоматты түрде авторлық орта негiзiнде, ал, екiншi түрде 
бағдарламалау тiлдерiн пайдалану негiзiнде жасалынады.VisualBasic  немесеDelphi т.б. 
визуалды жобалау жүйелерiнiң пайда болуына байланысты бұл екi түрдiң арасындағы 
айырмашылық азаюда. 

Қарапайым мультимедиалық өнім дайындау бағдарламаларын қарастырайық. 
Сурет, графика өнімдерін дайындау бағдарламалары.Adobe Photoshop – сандық 

кескіндермен, растрлық графикамен жұмыс жасауға арналған. Бұл бағдарлама кескіндерді 
әртүрлі жағдайда әсерлеу, безендіру жұмыстарын орындайды. Растрлық графика файлдары 
GIF және JPEG форматында сақталады. Бұл форматтағы кескіндер боялған нүктелер мен 
пиксельдердің дискретті тізбегінен құралады. Кескін көлемін үлкейту кезінде пиксельдер 
анық байқалады. 

 Анимация жасау бағдарламасы. 
Macromedia Flash анимациялық өнімдер жасауға арналған. Бұл бағдарлама 

пайдаланушыға растрлық графикамен қатар векторлық графиканы да пайдалануға мүмкіндік 
береді. Векторлық графикада кескінді ұсыну кезінде геометриялық формулалар 
пайдаланылады. Сондықтан да векторлық графиканың растрлық графикаға қарағанда көлемі 
аз болады, тез өңделеді.Қазіргі кезде бұл бағдарламаның жетілдірілген түрі Flash MX 
бағдарламасы интерактивті векторлық анимация жасауды іске асырады. 

Дыбыстық ақпаратпен жұмыс істеу бағдарламалары. 
Sound Recorder – дыбыстық файлдарды өңдеуге арналған Windows операциялық 

жүйесінің қосымша бағдарламасы. Бұл бағдарлама  дыбыстық файлды құру, ашу, өңдеу 
(дыбыстық файлды үзінділерге бөлу, қиып алу, оны басқа дыбыстық файлмен біріктіру, 
дыбысты беру жылдамдығын өзгерту, дыбыстық файлды қандай да бір эффектімен 
толықтыру т.б.) сақтау жұмыстарын орындайды.  

Dragon Naturally Speaking Sound Record– Dragon Naturally Speaking лингвистикалық 
тіл үйрету бағдарламасының қосымшасы. Мұнда дыбыстық файлды іске қосу, тоқтату, 
дыбыстық жазба жұмысын жүргізу функциялары орындалады. 

Бейнеақпаратпен жұмыс жасау бағдарламалары. 
IuVCR бағдарламасы –  Microsoft DirectShow технологиясының базасында құрылған. 

Ол бейнемәліметтерді AVI және WMV типті форматта жазып алуды жүзеге асырады. TV-
тюнермен немесе бейнеграббер тақшасымен жабдықталған компьютерді іuVCR 
бағдарламасының көмегімен сандық бейнемагнитофонның атқаратын жұмысын қоса 
орындау үшін пайдалануға болады. Бағдарлама сонымен қатар, компьютерді теледидарлық 
каналдарға бейімдеуді жеңілдетеді.   

Canon Home Edition Video – бейнемәліметтерді өңдеу, клиптерді импорттау, 
дыбыстық ақпаратты бейнеақпаратқа кірістіру, нәтижені түрлі бейнеформатта сақтау 
жұмысын атқарады.  

Adobe Premiere - бейнемәлімет өңдеу, бірнеше бейнеүзінділерден жаңадан 
бейнефильм құрастыру және мультимедиа, презентацияларға бейнероликтер дайындау үшін 
қолданылады. Adobe Premiere 6.0 нұсқасында RealNetworksRealMedia, Microsoft 
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WindowsMedia, Apple QuickTime web-форматтары көмегімен сандық бейнемәліметтерді 
Интернетке шығару мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен қатар, бұл бағдарлама Adobe 
компаниясының After Effects, Photoshop, GoLive секілді бағдарламаларымен байланыста 
жұмыс атқара алады.  

Мультимедиалық оқыту бағдарламаларын дайындау үшін көп жағдайда әртүрлі 
HTML- редакторлар қолданылады.  

HTML (Hyper Text Markup Languge) тілі мәтін, сурет, музыка, бейнемәлімет, 
анимация секілді ақпарат түрлерін гиперсілтеме негізінде байланыстыру үшін қолданылады. 
HTML-редактордың жетілдірілген MS Front Page, Macromedia Dreamweaver секілді 
нұсқалары бар. 

Front Page редакторы MS Office бағдарламалық жабдығының құрамына кіреді. Бұл 
редактордың негізгі кемшілігі – шектен тыс, өте көп кодтармен жұмыс істейді. 

Ал, Macromedia Dreamweaver бағдарламасы негізгі кодтарды ғана генерациялайды. 
Мұнда бағдарламаның визуалды мүмкіндігінің көмегімен HTML кодтарды жазбай-ақ, 
жобаның дизайнын тез құруға, өзгертуге болады. Dreamweaver визуалды редакторларға 
жататындықтан, жұмыс нәтижесін экраннан бірден көріп отыруға болады. Бұл 
бағдарламаның тағы бір ерекшелігі дайындалған мультимедиалық оқыту бағдарламасын 
тікелей Интернет желісіне шығаруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде мультимедиалық  технологиялардың  ішінде цифрлық білім беру 
ресурсы кеңінен қолданылып келеді. 

Цифрлық білім беру ресурсы – бұл заманауи оқудың мақсат-міндеттерін жүзеге 
асыруға бағытталған, графикалық, сандық, тілдік, музыкалық, видео, сурет және басқа да 
ақпараттан тұратын көзі. 

Цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеуде алдыңғы қатарлы мультимедиалық 
технологиялар қолданылады. ArticulateStoryline– осындай технологиялардың бірі,  
кроссплатформалық білім беру контентерін құруға арналған технология. Articulate Storyline 
мобильды құрылғыларға арналған интерактивті оқу құралдарын әзірлеуге мүмкіндік береді, 
қазіргі заманғы iOS операциялық жүйесінде жүзеге асыруға болады. Articulate Storyline әдемі 
графикалық интерфейсі бар, қолдануда қарапайым болып келеді. 

Жан-жақты жасалған цифрлық білім беру ресурстарының көп болуы жаңа оқыту 
технологияларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Нәтижесінде, оқу үрдісіне оқытудың 
жаңа креативті тәсілдері жасалып, енгізілуде. Соның ішінде қазіргі кезде қарым-қатынас 
үрдісіне негізделген интерактивті оқытуға үлкен көңіл бөлінуде.  

Оқытудың интерактивті режимі – білім алушының жүйемен белсенді түрде өзара 
әрекеттесуі арқылы орындалатын, қазіргі кезде кеңінен таралған мульти-сенсорлы 
құралдардың көмегімен әр түрлі оқытуды, бақылау формаларын оқытушыға іске асыруға 
мүмкіндік беретін білім беру үрдісі субъектілерінің cұхбаттық жұмыс режимі. 

Ғылыми білім беруде интерактивті құралдардың  мүмкіндігі мол. Экранда сөздерді 
тасымалдау және енгізу, графикалық бейнелерді қозғалту, аудиовизуалды көрнекіліктер мен 
бейнеклиптер – білім алушының белсенділігі мен жоғары мотивациялық қызығушылығын 
тудырып, саналы түрде, өз бетінше ешқандай кедергісіз еркін жұмыс істеуіне, оқу үрдісінің 
тиімді ұйымдастырылуына оң әсер етеді[2]. 

Articulate Studio үш утилиттен (Presenter, Quizmaker, Engage) тұрады,  Flash и 
HTML5форматтарындағы оқу курстарын, презентацияларды, тесттерді және т.б.  контент 
түрлерін жасауға,   iPad-та  қарауғамүмкіндік береді, сондай-ақ қашықтан оқытуда қолдануға 
болады. Басқа  e-learning-редакторларға қарағанда бұл  бағдарламаның басты ерекшелігіне  
оның қарапайымдылығы, жарқын визуальды стилі, динамикалылығыжатады[3]. 

Сонымен, қорыта айтсақ, жоғары оқу орындарының оқу үрдісіне қазіргі заманғы 
мультимедиалық технологияларды енгізу керек, бұл  оқытушыны жұмысын жеңілдетіп, оқу 
курсы бойынша әртүрлі элементерді: мәтін, графика, анимация, дыбыстық және 
бейнеэлементтерді құруға мүмкіндік береді. Мұндай интерактивті компьютерлік 
бағдарламалар адамның барлық іс-әрекетінің түрлерін (ойлау, сөйлеу, физикалық, 
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перцептивтік) белсендендіреді. Осылайша, мультимедиалық құралдар мен технологияларды 
дәстүрлі және  компьютерлік оқыту үрдісінде үйлесімді түрде қолдану оқытудың  тиімділігін 
арттырып, сапалы білім беруге қол жеткізеді.  
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Қоғамның бүгінгі басты бағыттарының бірі – білім беру үрдісін ақпараттандыру. Бұл 

бағыт жаңа ақпарат технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту оқу тәрбие үрдісінің 
барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. Сондықтан білім беру 
жүйесінде компьютерлерді пайдаланудың маңызы зор. Математиканы оқып үйренудегі 
компьютерді пайдалану арқылы төмендегі нәтижелерді алуға болады: 

• оқыту үрдісінде кері байланысты қамтамасыз ету; 
• даралап оқыту үрдісін жүзеге асыру; 
• компьютердің графикалық мүмкіндіктерін пайдаланып жаңа сабақты 

түрлендірудің көрнекілігін арттыру; 
• қажетті ақпаратты іздеуге байланысты тапсырмалар; 
• оқушыларға ақпараттық процестердің мәнін ашып көрсету. 

MatLab ортасын математикадағы функция графиктерін жылдам және көрнекі салу 
есептері үшін тиімді пайдалануға болады.  Жалпы математикалық анализде функция 
графиктік тәсілмен берілмесе де, графиктік иллюстранициялау жиі қолданылады. График әрі 
түсінікті, әрі көрнекі болатыны себепті, ол функция қасиеттерін зерттегенде аса бір 
таптырмайтын көмекші құрал болмақ.  Функция ұғымы бүкіл математика үшін өте маңызы 
бар ұғым, сондықтан да ол ұғым математикалық анализдің  ең негізгі объектісі болып 
саналады. Математикалық анализдегі бірінші негізгі ұғым - айнымалы шама ұғымы болса, 
екінші сондай ұғым – функция ұғымы. Оның  үстіне ғылыми және практикалық жайлар 
әрдайым айнымалы  шамаларды олардың өзара тәуелділік  қалпында алып зерттеуді талап 
етуі функцияны математикалық анализдегі зерттеулердің ең басты объектісіне айналдырады. 
Демек, математикалық анализ функцияның жалпы теориясымен шұғылданады деуге болады.  

Ал MATLAB математиканың мүмкіндіктері мен есептеу техникасының соңғы 
жетістіктерінің тиімді үйлесімдігін көрсетеді. Пакеттің негізгі жетістігі ол мынада, 
қолданушының жұмыс істей алуы үшін шығарылатын есеп нені талап етеді, сол туралы білсе 
жеткілікті. Күнделікті жағдайларда MATLAB қарапайым калькулятордың рөлін атқара 
алады, ал оны қолдану үшін математикалық операциялардың таңбаларын білуі 
жеткілікті.MATLAB – бұл ғылымның және техниканың кез келген аумағында зерттеу 
жүргізуді қамтамасыздандыратын математикалық моделдеу құралы. Сонымен қоса пакеттің 
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құрылымы модель жасаудың ең негізгі  тиімді түрде үйлестіруге мүмкіндік береді: 
аналитикалық және имитациондық.  MATLAB математикалық модельдеу аумағында 
компьютерлік  технологияның  барлық қазіргі заманғы жетістіктерін толығымен қолдануға 
мүмкіндік береді, соның ішінде деректерді көрнекілеу және аудификациялау, сондай – ақ 
деректерді Internet – пен алмасу мүмкіндігі бар. [1] 

Функция графиктерін салу кезінде fplot(< функция атауы>,limits) (функция)  
limits=[xmin,xmax] интервалында функция графигін салу. Функция атауы ретінде М-файл 
немесе 'sin(x)', '[sin(x) cos(x) ]', '[sin(x), myfun1(x), myfun2(x)]' жолдық типі қолданылуы 
мүмкін. limits=[xmin,xmax ymin ymax] функциялар осінің мәндері бойынша график өлшемін 
құруға болады. fplot(< функция атауы>,limits, eps) ерs қателікке қатысты (0.002 үнсіздік 
бойынша) және қадамдардың (1/eps)+1 максималді санына қатысты графикгін салу. Бұл 
конструкцияны n (n+1 – нүктенің минималді саны) төртінші параметрімен және  LineSpec 
параметірімен толықтыруға болады: >>fplot( '[besselj(0,x) besselj(1,x) 0]',[0 10],[],20). 
ezplot('f(x)') графиктің тақырыбы ретінде [-2p 2p] интервалда өрнек мәнін шығарудың 
символдық берілгендерін (мысалы, ezplot('x^2-2*x+1') ) f(x) графигінде салады. ezplot('f(x)', 
limits) және ezplot('f(x)', limits, fig) берілген терезеде және көрсетілген интервалдарда f(x) 
графигін салады. [2] 

 
сурет 1                                                           сурет 2 

  
Полярлы координатардағы графиктерpolar(f,r)жәнеpolar(f,r, LineSpec) 
функцияларымен анықталынады,мұндаf – бұрыштық мән массиві және r - радиустің 
сәйкес мәндері:сурет 3, сурет 4. 
>> f=0:0.01:2*pi;  >> f=0:0.01:12*pi;  
>> r=sin(2.*f).*cos(2.*f);  >> r=exp(-0.1*f);  
>> hp=polar(f,r),hold on  >> hp=polar(f,r) ,hold on  
>> set(hp,'LineWidth',4) %  
 
сурет 3 

>> set(hp,'LineWidth',2) %  
 
сурет 4 

  
Логарифмдік масштабтағы графиктерplot сияқты,loglog функцияларының параметрлер 
терулерімен беріледі, тек айырмашылығы екі координаттарында да ондық логарифмдік 
масштабтау жүргізіледі. Жартылай логарифмдік масштабтағы графиктер задается 
функциями c тем же набором параметров, что и plot сияқты semilogx және semilogy 
функцияларының параметрлер терулерімен беріледі ( кез-келген бір координата басында 
ғана логарифмдік масштабтау жүргізіледі).  
Енді үшөлшемді  графиканың мүмкіндіктеріне мысал келтірейік:Үшөлшемді графикте 

http://www.brsu.brest.by/pages/exponenta/educat/systemat/pimonov/matlab/syst/glava9.asp.htm#Pic3
http://www.brsu.brest.by/pages/exponenta/educat/systemat/pimonov/matlab/syst/glava9.asp.htm#Pic4
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z=z(x,y) функциясын елестету жүзеге асырылады және нүктелерді біріктіру тәсілімен 
ерекшеленеді: сызық ,қиылысу ,торлы немесе толық бет. plot3(x,y,z) plot варияциялары 
сияқты,бірөлшемді және екіөлшемді массивтердің берілгендерін болжайды (әрбір бағандар 
үшін нүктелер x(i,:),y(i,:),z(i,:) координаттарымен салынады және түзу сызықтармен 
біріктіріледі).Егер  [x,y]=meshgrid(...) қолданылса ,онда қиылысулар салынады.  
 
>> t=0:pi/50:10*pi;  >>[x,y]=meshgrid([-2:0.1:2],[-2:0.01:2]);  
>> plot3(sin(t),cos(t),t) % (сурет 6) >> z=exp(-x.^2-y.^2);  

 

>> plot3(x,y,z) % (сурет 7)  
 
 
 
 

сурет6 сурет7 

 
 

 
 

mesh(x,y,z,c), mesh(z,c), mesh(z) торлы бет берілгендерін анықтайды (массив бет 
түйіндерінің түсін белгілейді ;егер x,y көрсетілмесе, онда x=1:n, y=1:m, мұнда [m,n]=size(z).  
>> [x,y]=meshgrid(-8:0.5:8);  meshс аналитикалық функциясы  

бетке қосымша сызықтарының дәреже 
проекциясын салады,ал, meshz нөлдік 
деңгейге дейін бет кесімін жасайды 
(өзіндік пьедестал).  

>> t=sqrt(x.^2+y.^2)+0.001;  
>> z=sin(t)./t;  

>> mesh(x,y,z) %  (сурет 8) 

  
Сурет 8  

 
 
>> meshc(x,y,z) % (сурет 9)  >> meshz(x,y,z) % (сурет 10)  
  
Сурет 9 Сурет 10 

 
 

 

http://www.brsu.brest.by/pages/exponenta/educat/systemat/pimonov/matlab/syst/glava9.asp.htm#Pic10
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surf(x,y,z,c), surf(z,c), surf(z) толық бет берілгендерін анықтайды, mesh-тен түстік жүйесімен 
ерекшеленеді; surfс(...) аналогиялық функциясы сызықтың дәреже проекциясын береді. [3] 
Үшөлшемді графиктерді салу көптеген көмекші командалармен іске асырылуы мүмкін, 
мысалы: hidden on/off көрінбейтін сызықтарды (on үнсіздік бойынша) қосу немесе өшіру 
режимін алып тастайды; shading faceted / flat / interp бетке көлеңке түсіруді орнатады 
(faceted үнсіздік бойынша қара шектермен ұяшықтың бірыңғай боялуын,  flat – тордың 
түйіндерінің түстерімен , interp – түстер интерполяциялауын береді .  
Графикалық объектілерді құру Line және Surface жасаушы объектілі командаларға 
автоматты түрде енуде орындалады,бірақ  axec('< қасиеттер атауы>',<мәні >, 
...)командасымен де орындала алады.Өте жоғарғы деңгейдегі командалар да бар: axis([xmin 
xmax ymin ymax]), axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax]) осятері бойынша масштабтар 
орнатады; axes off/on координаттар осьтеріндегі белгілеулерді және маркерлерді шығаруды 
өшіреді (қосады); grid on/off, grid координаттық тордағы жағуды осьтегі режимге қосады 
(өшіреді) немесе ауыстырып қосады; box on/off, box параллелепипед шектерін 
салу,үшөлшемді  объекттіні салу режиміне қосады(өшіреді) немесе ауыстырып қосады; zoom 
on/off интерактивті масштабтау  графиктерінің режимін қосады(өшіреді) (тышқанның сол 
жағы нүкте маңындағы масштабты екі есе ұлғайтады, оң жағы-кішірейтеді;тышқанның сол 
жағын ұстап тұру арқылы детальді көрулер үшін бесбұрыштың обласын бөліп алуға болады; 
zoom out қорытынды графиктерді қайтарады.  
Беттердің сызық деңгейлерін салу: meshс (...) және surfс(...) функцияларына қарағанда 
contour функциясы тек қана сәкес беттердің сызық деңгейлерін салады және көптүрлі 
синтаксистік формада шығады: contour(X,Y,Z) - Z =Z(X,Y)массивтері үшін, 
contour(X,Y,Z,n) – сызық деңгейінің санын көрсетеді (үнсіздік бойынша 10), 
contour(X,Y,Z,v) – массив үшін көрсетілген мәндер; contour(Z), contour(Z,n), contour(Z,v) - 
аргументтер үшін диапозондары көрсетілмеген аналогтық функциялар және 
contour(...,LineSpec) –типі және сызық түсі көрсетілген  аналогтық функциялар (см. plot); 
[C,h]=contour (...) С массивін және дескрипторлер векторын қайтарады, сондай-ақ өздігінен 
суретпен жұмыс жасауды жалғастыруға рұқсат береді (сызық,тақырып және т.б. цифрлауды 
береді.).  
contourf(...) функциясы сызық деңгейлері аралығындағы облыстарды бояйды, [C,h, 
cf]=contour (...) форматындағы ерекшеліктермен contourf(...) шынайы, мұнда cf матрица 
бояуын анықтайды.  
>> [x,y]=meshgrid(-8:0.5:8);  >> [x,y]=meshgrid(-2:0.25:2);  
>> t=sqrt(x.^2+y.^2)+0.001;  >> t=sqrt(x.^2+y.^2)+0.001;  
>> z=sin(t).^3./t;  >> z=sin(t).^3./t;  
>> [c,h]=contour(x,y,z,20);  >> [c,h,cf]=contourf(x,y,z,4);  
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contour3(...) функциясы  синтаксистік 
жағынан contour(...)-пен толығымен 
аналогты,бірақ сызық деңгейінің 
проекциясын емес,олардың кеңістіктегі  
интерпретациясын салады;сонда 
[c,h]=contour3(x,y,z,20) командасы 
(сурет.9.13)-тегі фигураны береді.  

 
Matlab жүйесі математикалық анализдегі функциялармен бірге  математикалық 

физиканың арнайы стандартты функцияларын есептеуге мүмкіндік береді. Бұл функциялар 
әртүрлі математикалық физика есептерінде кездесіп және кейбір дифференциалдық 
теңдеулердің шешімі болып табылады.  

Matlab жүйесін бүгінгі уақыт талабына сай электронды  оқулықтар  жасауда  кеңінен  
қолданған   тиімді. Қазіргі кезде ақпараттық технологиялар даму барысында, сондықтан 
математикалық пакеттерді де оқу үрдісінде пайдаланған жөн. Бұл жүйелер математика мен 
информатика пәнін байланыстырып ғана қоймай,  сонымен бірге компьютерлендіру 
мақсатында математика сабағын жеңілдетіп, көмекші құрал ретінде  пайдасын тигізеді. 
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Прогрессивное развитие человечества и неуемное желание в получении новой 
информации привело к развитию информатики как предмета в целом. Рассмотрим подробно, 
что из себя представляет информация, которая послужила зарождению предмета 
информатики и его введения.  

Термин информация можно выразить, как сведения о явлениях окружающего нас 
мира, его функций, состоянии и особенности, которые в свою очередь пополняют запас 
знаний человека в той или иной сфере. 

Информатика, в свою очередь, затрагивает информацию как совокупность 
определенных знаний о фактических данных и их связи между собой. В качестве примера 
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можно взять сообщения, которые подают ту самую информацию под разным «соусом»: в 
виде текста, мимики, разговорной речи, графических изображений, таблиц, диаграмм, 
графиков и прочее. Удивительно, что одно и то же информационное сообщение всегда 
содержит разное количество информации для различных типов людей – относительно их 
способности восприятия (визуалы, аудиалы) и наличия определенных знаний, понимания и 
интереса к той или иной области[1]. 

На сегодняшний день информатика является одной из самых молодых наук во всем 
мире, которая имеет практический подход при обработке, хранении и поиске информации. 
Это систематическое изучение целесообразности, структуры, выражения и механизации 
методических процедур (или алгоритмов), которые лежат в основе приобретения, 
представления, обработки, хранения, обмена и доступа к информации, независимо от того, 
какая это информация: закодированная в виде битов в память компьютера или переписанная 
из генов и белковых структур в биологической клетке.  Пожалуй, более кратким 
определением информатики является изучение автоматизации алгоритмических процессов.  

Наука информатика в целом представляет собой единение различных сфер 
деятельности человека, связанных с переработкой информации. Но не стоит забывать о 
прародителях науки 21 века, теоретическую основу которой составили математика и 
кибернетика, конкретнее: теория информации, теория алгоритмов, математическая логика, 
теория языков и грамматик, комбинаторный анализ и так далее. Помимо вышеуказанных 
пунктов, основа информатики включает в себя такие разделы как строение ЭВМ, 
операционные системы, технология программирования, базы данных и прочее[2].  

Основная идея информатики заключает в себе разработку возможностей и путей 
преобразования полученного материала в ходе его переработки. Молодая наука ставит перед 
собой такие задачи как: исследования различного рода информационных процессов, 
разработка новейших технологий, переработка и хранение материалов, полученных в 
последствие исследования информационных процессов и конечно же решение инженерных и 
научных проблем компьютерной техники. 

Информатика также неразрывно связана с кибернетикой, но не аналогична ей. 
Различия кибернетики и информатики заключается в том, что первое изучает общие 
закономерности процессов управления сложными системами в различных областях 
человеческой деятельности независимо от наличияили отсутствия компьютеров, как второе 
изучает общие свойства толькоконкретных информационных систем. Под информационной 
системойпонимают систему, организующую, хранящую и преобразовывающую 
информацию. Подавляющее большинство современных информационных систем являются 
автоматизированными. 

В 1978 году области, связанные с созданием, использованием и материально-
техническим обслуживанием систем обработки информации, а также компьютеры были 
утверждены международным научным конгрессом официальным понятием "информатика". 
Соответственно, информатика как наука основывается на компьютерной технике и 
невообразима без нее.  

По назначению электронные вычислительные машины подразделяют на три группы: 
универсальные, проблемно-ориентированные и специализированные. Первые, в свою 
очередь, предназначены для решения различных инженерно-технических задач, к примеру, 
экономических, математических и др. Отличительной особенностью являются: сложность 
алгоритмов, способность обрабатывать огромные объемы информационных данных, высокая 
производительность, разнообразность форм используемых данных и большая оперативная 
память.  Второй же тип предназначен для решения более узкого круга задач, которые 
связаны с техно-объектами, регистрацией и обработкой данных небольшого объема. 
Последний тип ЭВМ также был создан для решения узкого диапазона задач, с целью 
снижения сложности и собственной стоимости, сохраняя высокую производительность и 
надежность работы. 

Исходя из вышеуказанных фактов, появление компьютеров, усовершенствованных 
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средств эксплуатации и обмена информации в различные индустрии на рынке труда 
приводят к эволюции нашего общества. Изо дня в день современное техническое 
производство и другие сферы деятельности человека все больше нуждаются в прикладном 
обслуживании и оперативной переработке информации, в связи с объемами работы.  

Информатизация на основе внедрения компьютерных и телекоммуникационных 
технологий является реакцией общества на потребность в существенномувеличении 
производительности труда в информационном секторе общественного производства, где 
сосредоточено более половины трудоспособного населения. Результатом процесса 
информатизации является создание информационного общества, где манипулируют не 
материальными объектами, а идеями, образами, интеллектом, знаниями. 

Глобальная информатизация общества все больше развивает информатику как 
инфраструктурную отрасль народного хозяйства, обеспечивающая все другие отрасли 
необходимыми информационными ресурсами – информатика как индустрия[3].  

Индустрия информатики включает в себя предприятия, производящие 
вычислительную технику и ее элементы; вычислительные центры различного типа и 
назначения (индивидуальные, кустовые, коллективногопользования и др.); предприятия, 
осуществляющие производство программныхсредств и проектирование информационных 
систем; организации, накапливающие, распространяющие и обслуживающие фонды 
алгоритмов и программ; станции технического обслуживания вычислительной техники. 

Роль информатики в современных условиях постоянно возрастает. Деятельность как 
отдельных людей, так и целых организаций все в большей степени зависит от их 
информированности и способности эффективно использоватьимеющуюся информацию. Для 
каждой страны ее движение от индустриального этапа развития к информационному этапу 
определяется степенью информатизации общества. 

Как говорится «Владеешь информацией – владеешь миром», отсюда можно сделать 
вывод, что в любое время развития человеческого общества, информация, являлась важным 
аспектом в жизни людей. Соответственно с развитием человеческого сознания параллельно и 
рос процесс различных способов получения информации, и чем качественнее и доступнее 
получение информации, тем ценнее становится данный ресурс.  Годы упорных трудов 
великих умов были отданы и отдаются по сегодняшний день в разработку информационных 
технологий, которыми в данное время пользуемся мы, не задумываясь об их получении. С 
каждым годом выпускаются все больше новых усовершенствованных моделей различных 
гаджетов: лэптопы, планшеты, телефоны, электронные книги и прочее. 

Конечно данный прогресс не был бы так успешен не будь бы он взаимосвязан с 
экономикой, политикой и другими сферами жизнедеятельности человека. Тем самым 
информация, которая имеет столь огромную важность, к сожалению, подвергается 
постоянной угрозе. (взлом информационных баз, распространение вирусов и т. д.) Во 
избежание подобных ситуаций правительство разных стран приводит различные меры по 
устранению данных нарушений, так как владение качественной информации очень ценно.  

Выделяются огромные средства, затрачиваются силы для получения более 
качественного продукта как информационной системы, так и его защиты. 

Соответственно введение информатики неизбежно связано с развитием общества и 
его развитием. Неотъемлемой частью современной глобализации является Интернет. Данный 
аспект плотно вошел в нашу жизнь: на основе всемирной сети люди строят бизнес, 
зарабатывают, развлекаются, а иногда и вовсе живут в ней. Высокие технологии и 
информатика, в целом, - это очень хорошо, но не стоит забывать и об отрицательных 
сторонах (в основном они являются социальными).  Многие люди, которые имеют огромное 
количество знакомых в социальных сетях продолжают ощущать себя одинокими именно из-
за того, что эти люди никогда их не видели в живую и между ними нет никакой физической 
близости, не говоря уже о доверии[4].  

Был проведен опрос среди населения столицы.  133 человека - регулярно 
использующих интернет в различных целях. Анкетирование было проведено с целью понять 
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значимость виртуального общения для молодых людей в новом высокотехнологичном мире, 
а также узнать сколько времени в день среднестатистический житель столицы тратит на 
Интернет. Более 40 % опрошенных тратят более 3-4 часов на посещение социальных сетей. 
Не удивительно то, что ухудшенное зрение, осанка и здоровье в целом не являются для нас 
нонсенсом, так как уже с ранних лет дети начинают использовать техно ресурсы. Интернет в 
целях учебы используют 70 % анкетируемых, что само по себе замечательно. Исследуя тему, 
трудно было представить, что такой высокий процент молодежи используют интернет в 
целях обучения.   

Бесконечный поток информации из года в год деформирует современное общество. 
Нынче тяжело представить сегодняшний образ жизни без тех гаджетов, которые вошли в 
рутину. Информатика и информатизация общества неотъемлемая часть образования 21 века.  
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Реестрмен жұмыс жасау дегеніміз, көп жағдайда жол түрінде, ондық сандар мен басқа 

да санау жүйелерінде  берілетін реестр параметрлерін редактирлеу  болып табылады. 
Сонымен қатар, сізге реестрдің қауіпсіздік идентификаторларын, ғаламдық реестрлерін және 
осы бөлімде қарастырылатын т.б. объектілерді  де білу керек.  

Реестрдің құрылымы 
Реестрдің құрылымымен танысу үшін, реестр редакторының көмегіне жүгінген жөн. 

Пуск командасын орындап, regedit командасын орындаңыз да Enter батырмасын басыңыз. 
Сіздің орындаған әрекеттеріңіздің нәтижесінде реестр редакторы іске қосылады. 
Редактордың сол жақ панелі бөлімдер панелі деп аталады. Бұл панельде кілттер деп аталатын 
бөлімдердің иерархиясы орналасады. Бірінші панель — параметрлер панелі (ол сонымен 
қатар мәндер панелі деп те аталады). Әрбір панелде кем дегенде бір параметр болады.  

Реестрдің бес түрлі түбір бөлімдері бар: HKEY_CLASSES_ROOT, 
HKEY_CURRENT_USERS, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, 
HKEY_CURRENT_CONFIG. Түбірлі бөлімдердің атаулары өте ұзын болғандықтан, 
ыңғайлылық үшін оларды келесідей қысқартамыз: 

1. HKEY_CLASSES_ROOT_HKCR;  
2. НКЕY_CURRENT_USER_HKCU; 
3. HKEY_LOCAL_MACHINE_HKLM; 
4. HKEY_USERS_HKU; 
5. HKEY_CURRENT_CONFIG_HKCC. 
Әр бөлімде  (кілт, ағылшын тіліндегі әдебиеттерде–key) жоғарыда айтылғандай 

бірнеше параметрлер болуы мүмкін (values). Бөлімдерде параметрлерден басқа іштестірілген 
бөлімшелер болуы да мүмкін. Сол себепті де реестрдің иерархиялық құрылымы файлдық 
жүйенің иерархиялық құрылымын еске түсіреді. Реестрдің кілттері папкаларды, ал 
параметрлер файлдарды еске түсіреді[1]. Кілттің атауының ұзындығы келесідей түрде 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbnews.kz%2Fru%2Fnews%2Fpost%2F122324%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F24.kz%2Fru%2Fnews%2Feducation%2Fitem%2F48950-karagandinskie-shkolniki-ispolzuyut-pomoshch-robotov-dlya-samoobrazovaniya
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbnews.kz%2Fru%2Fvideonews%2Fpost%2F230808%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finf.gym5cheb.ru%2Fp4aa1.html
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шектелген:  
–  512 ANSI-символмен; 
–  256 Unicode-символмен. 
Шектеулер түсінікті: Unicode тегі бір символ (16 бит), ANSI (8 бит) ден қарағанда екі 

есе артық жады алады, сондықтан Unicode символын қолданған кезде кілттің атауының 
ұзындығы екі есе қысқа болады. Кілттің атауының құрамында мына символдардан басқа кез 
келген символ бола алады: ? * \ 

Сонымен қатар басы нүктемен басталатын аты бар кілт құруға болмайды, себебі 
Windows мұндай атауларды өз қажеттіліктеріне жаратып жібереді.  

Windows ХР түгелімен қалған барлық бөлімдері кіретін бес стандартты негізгі 
бұтақтарға бөлінеді.  Бұл бөлімдер стандартты бөлімдер деп аталады. Реестрдің базалық 
құрылымын осылар құрайды. Бұл бөлімдер (кілттер) мыналар: 

1.  HKEY_CURRENT_USER – бұл бөлім жүйеге дәл қазір енген қолданушының 
мәліметтерінің конфигурациясы үшін түбірлі болып табылады. Бұл жерде папкалар, 
экранның түстері, басқару панелінің параметрлері сақталады. Бұл мағұлматтар 
қолданушының профилімен сәйкестендірілген. Сонымен қатар, бұл бөлімде түрлі 
қолданбалы программаларда қолданылатын параметрлер де сақталуы мүмкін. Мысалы, 
дыбыстық файлдарды қосу программасы бұл тізімге ең көп тыңдалынатын композицияларды 
жазып қоюы мүмкін. Кілттің толық атының орнына кей кезде HKCU аббревиатурасы 
қолданылуы мүмкін. Бұл бөлімдегі ең қажетті бөлімдердің бірі Software, себебі, осы 
жерден жүйеде орнатылған қосымшаларға қатысты параметрлерді табуға 
болады.  Әдетте мұндай параметрлер өндірушісіне байланысты топталады.  

2.  HKEY_USERS – Бұл бөлімде компьютерді қолданушының барлық профильдері 
бар. Негізі НК ЕY_CURRENT_USER кілті  HKEY — USERS кілтінің бір бөлігі 
болып табылады. Тек HKEY_CURRENT_USER бөлімі стандартты бөлімдер  
құрамына ыңғайлылық үшін енгізілген. HKEY_USERS бөліміндегі 
HKEY_CURRENT_USER бөлімі немесе кілті ұзын цифрлар мен әріптер тізбегі 
түрінде беріледі:S-1-5-24-1365425787-34253468867-2342436-700. Бұл  тізбек 
шын мәнінде ағымдағы қолданушы жұмыс жасап отырған қауіпсіздік  
идентификаторы болып табылады. HKEY_USERS бөлімінің толық аты үшін 
кей кезде  HKU аббревиатурасы қолданылады.  

3.  HKEY_LOCAL_MACHINE – бұл бөлімде нақты компьютерге байланысты 
аппараттық конфигурация параметрлері болады.  Бұл бөлімнің  мазмұны жүйенің барлық 
қолданушыларына бірдей қатысты. Кей кезде толық атауы үшін HKLM аббревиатурасы 
қолданылуы мүмкін.  

4.  HKEY_CLASSES_ROOT – бұл бөлім негізі HKEY_LOCAL_ 
MACHINE\Software бөлімінің бөлімшесі болып табылады.  Бұл жерде 
сақталатын мағұлматтар әртүрлі кеңейтілімді файлдарды ашқан кезде 

қолданылатын программалардың іске қосылуына жауап береді. Бөлімді 
түгелдей атау үшін кей кезде HKCR аббревиатурасы қолданылады.  

Windows 2000-нан бастап бұл мағұлматтар HKEY_LOCAL_MACHINE 
бөлімінде де,  HKEY_CURRENT_USER бөлімінде де 
сақталады.KEY_LOCAL_MACHINЕ \Softwaге \Classes бөлімінде локальды 
компьютердің барлық қолданушыларына қатысты әдеттегі параметрлер 
сақталады. НКЕY_CURRENT_USER \Software\Classes бөліміндегі параметрлер 
қалыпты жағдайды қайтадан анықтап, оларды тек ағымдағы қолданушыға ғана 
қатыстырады. HKEY_CLASSES_ROOT бөлімі өзіне екі кілттің де мәліметтерін 
сиғызады. Сонымен қатар HKEY_CLASSES_ROOT бөлімі бағдарламаларға  
Windows-тың бұрынғы версияларында жазылған біріккен мәліметтерді 
ұсынады. Ағымдағы тұтынушының реттеушілерді өзгертуі 
HKEY_CURRENT_USER\Sоftware\Classes бөлімінде жүреді. Қалыпты жағдайда 
параметрлер модификациясы HKEY_LOCAL_ MACHINE \Software\Classes 
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бөлімінде жүргізілуі керек. HKEY_ CLASSES_ROOT бөліміне қосылатын 
бөлімдерден алынған мәліметтер жүйе арқылы HKEY_LOCAL_MACHINE \ 
Software\Classes бөлімінде сақталады. Егер HKEY_CLASSES_ROOT 
бөлімшелерінің біреуіндегі параметр өзгерген болса және ондай бөлімше  
НКЕY_CURRENT_USER \Sоftware\Classes бөлімінде бар болса, онда ақпаратты 
сақтау үшін, HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Classes бөлімі емес, 
HKEY_CURRENT_USER\Software\ С1asses бөлімі қолданылады.  

5.  HKEY_CURREN_CONFIG – бұл бөлімде жүйені іске қосқан кезде 
локальды компьютер қолданатын құрылғылардың профилі жайындағы мағұлматтар 
сақталады[2]. 
Реестр параметрлерінің типтері 
Реестрде қолданылатын барлық параметрлердің типтері болады және соған сәйкес 

олар белгілі бір мән қабылдайды, сақталады немесе өңделеді және т.б. Windows XP-те 
реестрдің барлық параметрлері жататын барлығы жеті тип қарастырылған. Реестрде 
қолданылатын  барлық параметрлердің титері төмендегі кестеде көрсетілген (кесте 1): 

 
Кесте 1. Реестрде қолданылатын барлық параметрлердің тииптері 

 
Атауы Белгіленуі Сипаттамасы 
Екілік 
параметр 

REG_BINARY Екілік (немесе бинарлық) параметрлер екілік түрде 
сақталатын символдар жиынынан тұрадыжәне олар 
тек қана оналтылық форматта ғана редактирленеді.  

DWORD 
параметрі 

REG_DWORD Мұндай типтегі параметрдің мәні сандық болады. 0 
және 1 мәндері жиі қолданылады. Мұндағы «0>«жоқ» 
дегенді, ал «1» - «иа» дегенді білдіреді. REG_ 
DWORD_BIG_ENDIAN (ең кіші байт соңғы санның 
жадысында сақталады). Осындай типі бар 
параметрдің мәнін өзгерткен кезде сіз оның көрінетін 
санау жүйесін таңдай аласыз: ондық немесе он 
алтылық. Әдетте он алтылық санау жүйесі 
қолданылады. Бірақ 0 мен 9 аралығындағы сандарды 
қолдану кезінде жүйеде ешқандай да санау жүйесі 
қолданбайды.  

Мәліметтердің 
кеңеймелі 
жолы 

REG_EXPAND_
SZ 

Мәліметтер жолының ұзындығы айнымалы. Бұл 
мәліметтер типінде программа мәліметтерді 
қолданған кезде өңделетін  арнайы айнымалылар аты 
сақталады. Программа немесе қызмет мұндай жолды 
реестрден оқыған кезде операциялық жүйе автоматты 
түрде айнымалының арнайы атының орнына 
параметрдің ағымдағы мәнін қояды.. 

Көпжолды 
параметр 

REG_MULTI_SZ Бірнеше жолдарды біріктіретін көпжолды мәтін 
біріктірілген болып табылады.  Бұл тип оқуға жеңіл 
болатын форматтағы тізімдер мен жазбаларды 
сақтайды. Жазбалар бос орынмен, үтірлермен немесе 
басқа символдармен ерекшеленеді.. 

Жолдық 
параметр 

REG_SZ Фиксирленген ұзындықты мәтіндік жол. Оның 
құрамына оқуға болатын қарапайым мәтін жатады.  

Екілік 
параметр 

REG_ 
ESOURCEREQU
IREMENTUST 

Іштестірілген массивтер тізбегі. Құрылғының 
драйверімен немесе оны басқаратын физикалық 
құралмен пайдаланылатын ресурстар тізімін сақтауға 
мүмкіндік береді.Табылған мәліметтерді жүйе 
\Resourceбөлімінде сақтайды. Реестрдің 
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редакторының терезесінде бұл мәліметтер екілік 
параметр түрінде он алтылық форматта көрінеді.  

Екілік 
параметр 

REG 
RESOURCE UST 

Іштестірілген массивтер тізбегі. Аппараттық 
ресурстар драйверінің тізімін сақтауға арналған, олар 
белгілі бір драйверлерде немесе оларды басқаратын 
физикалық құралдармен пайдаланылады. Осы 
жүйенің тізімінің бір бөлігі  \Resource Map бөлімінде 
сақталады. Мәліметтер жүйемен анықталады. 
Реестрдің редакторының терезесінде олар он 
алтылық форматта екілік параметр түрінде көрінеді.  

Екілік 
параметр 

REG_FULL 
_RESOURCE_ 
DESCRIPTOR 

Іштестірілген массивтер тізбегі. Физикалық құралмен 
пайдаланылатын ресурстар тізімін сақтауға арналған. 
Алынған мәліметтерді жүйе \HardwareDescription 
бөлімінде сақтайды. Реестрдің редакторының 
терезесінде олар он алтылық форматта екілік 
параметр түрінде көрінеді. 

Болмайтын REG_NONE Анықталған типі жоқ мәліметтер. Мұндай мәліметтер 
реестрге жүйе арқылы немесе қосымша арқылы 
жазылады. Реестрдің редакторының терезесінде олар 
он алтылық форматта екілік параметр түрінде 
көрінеді. 

Сілтеме REG_L1NK Юникод форматындағы символдық сілтеме. 

QWORD 
параметрі 

REGJ3WORD 64-разрядтық бүтін түрінде берілетін мәліметтер. 
Реестрдің редакторының терезесінде олар екілік 
параметр түрінде көрінеді. Параметр бірінші рет  
Windows 2000-ға енген. 

 
Сонымен қатар реестрмен жұмыс жасау, көп жағдайда жол түрінде, ондық сандар мен 

басқа да санау жүйелерінде  берілетін реестр параметрлерін өңдеу  болып табылады[3]. 
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 Аннотация. Бұл мақалада соңғы жылдардағы, барлық елдерде қазіргі замандағы 
технологиялық жетістіктерге негізделген қашықтықтан оқытуға үлкен мән беруде.Және  
оның қазақстандық білім беру саласында өзектілігі күннен – күнге танылып келеді, оған 
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қызығушылық та артып отыр. Қашықтықтан оқыту кезінде оқу процессіне қатысты 
компоненттердің (мақсаты, мазмұны, әдістер, ұйымдастырушылық кезең, оқыту құралдары)  
барлығы орын алады. Айырмашылығы, ең алдымен оқыту құралдарын пайдалану 
өзгешелігінде. 

Кілттік сөздер: қашықтықтан оқыту, бейнеконференциялық байланыс, 
коммуникациялық технология, бейнебайланыс;  

Ғылыми әдебиеттерді талдау көрсеткендей қашықтықтан оқыту ұғымына әр түрлі 
сипаттама беріледі: оқытушы мен білім алушының ара қашықтығы ұзақ болатын алыста 
отырып, білім алу үдерісін білдіреді; ол қандай да бір айрықша оқыту технологиясы емес, 
білім беруші мен білім алушының оқытудың тар ауқымынан шығуға мүмкіндік беретін әдіс; 
ол – адамның білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім 
беру жүйесі; ол – өзара бірлесе әрекеттесуге мүмкіндік беретін, оқытушы мен білім 
алушыны, сондай-ақ дереккөздерді арнаулы технологиялар арқылы байланыстыратын 
тәжірибе.  

Қашықтықтан оқыту (ҚО) тарихы келесі кезеңдерден өтті:  
1. Тек  бір технологияны пайдалану және студент пен мұғалім арасындағы тікелей 

байланыстың болмауы (сырттай оқыту).  
2. Әртүрлі технологияларды интегралдау, бір жақты ақпарат ағымына және өзін - өзі 

оқытуға сүйену; тьюторды студенттермен ықпалдастық жасау үшін пайдалану (ашық 
университеттер).  

3. Студенеттер мен мұғалімдер және студенттердің өзара ықпалдастығы үшін 
коммуникациялық технологияларды кең түрде қолдану (қашықтықтан білім беру жүйесінде 
интернетті қолдануға болатын бөлігі).  

4. Өзара байланысқан компоненттер жүйесі ретінде берілген қашықтықтан оқытудың 
бірнеше моделі бар. 

Заманауи қашықтықтан оқыту жүйесі ақпаратты жеткізу құралы(почта, телевидение, 
радио, ақпараттық коммуникациялық желілер) және техникалық ортаның ақпарат 
алмасуынан тәуелді әдістерге сүйене отырып құрылған болып келеді.  

Қашықтықтан білім беру курсын ұйымдастыру тапсырмаларды айқындаудан, 
қойылған мақсаттарға жауап беретін әдістерді таңдаудан, технолгияларды таңдау, 
әдістемелер мен оқытудағы әртүрлі жағдайлар: педагогикалық бірлестік, дәстүрлі білім беру, 
тапсырмалар мен тәжірбие,интерактивті талқылаулар, модельдеу, демонстрация жасау, 
ойындар, тапсырмалар мен мәселелерді шешу, тәлімгерлік жасаудан басталады.Қазақстанда 
біріңғай қашықтықтан оқыту концепциясын құру және оны дамытуда заңдар, заң актілері 
және ҚР-ның білім және ғылым Министірлігінің нормативтік материалдары /1,2,3/ маңызды 
роль атқармақ.  

Әдітте, қашықтықтан білім беру технологияларын келесідей түрлерге бөледі: 
Интерактивті(аудиоконференциялар; видеоконференциялар; жұмыс үстеліндегі 

видеоконференциялар; e-mail арқылы коференциялар, online services; дыбыстық 
коммуникация; екіжақты спутниктік; виртуалды шындық). 

Интерактивті емес(басылым материалдары, аудиокасеталар, видиокасеталар, 
біржақты спутниктік байланыс, радто байланыс, дискеталар, CD – ROM-дар).  

Тәжірбие жүзінде қашықтықтан оқыту белгілі бір құралмен ғана жүзеге асырылады. 
Ал жүйелік құралдар көмегімен, мысалы: почтамен таратылатын басылам материалдарымен 
үйлескентелевизиондық курс және т.б.Қашықтықтан оқытудың жүйелік аралас әдісінде 
интернет кеңінен қолданылады. Ол өзінде жоғарыда аталып өткен қасиеттерді жинақтай 
отырып, мәтін, кескіндер, дыбыс, іздеу және жанды қарым-қатынасыты біріктіре алған.  

Оқу орындарының интернеттегі қашықтықтан оқытудың ең тиімді формасы ол 
бейнеконференцбайланыс болып табылады. Ол жанды байланыс  қатынасқа ең жақын, 
демек, оқытудың күндізгі әдісіне ұқсас болып келеді. Бұл арақашықтықтан тәуелсіз түрде, 
екі немесе одан да көп абоненттер арасындағы орнатылған, бір бірін көруге және естуге 
мүмкіндік беретін телекоммуникация түрі.  
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Бейнеконференцбайланысты орнату үшін бейнеконференцбайланыс технологиясы 
қолданылады. бейнеконференцбайланыс режиміндегі қарым- қатынасты, сонымен қатар,  
видеоконференцбайланыс сеансы деп те атайды.  

Бейнеконференцбайланыс (ВКБ) — екі немесе одан да көп абоненттер арасында желі 
арқылы ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін телекоммуникациялық технология. 
Бейнеконференцбайланыс сеансы кезінде интерактивті дыбыс пен  бейне алмасу жүзеге 
асады. Онымен қатар, абоненттер телеметрикалық деректерді және компьютерлык 
деректерді трансляциялай алады, құжаттар мен объектілерді де қосымша видеокамераларды 
қосу арқылы демонстрация жасай алады. Желіде дыбыс пен видео ағынының тасымалдануы, 
деректерді (аудио және видео ағын) стандартты кодтау/декодттау жолымен жүзеге асады.   

Бейнеконференция – екі жақтың белгілі бір жерде болуынсыз, яғни олардың 
қатысуынсыз жүзеге асырылатын қашықтықтан оқытудың ерекше технологиясы болып 
табылады. Мұғалімдер мен студенттер бір-бірін көре отырып, мәліметтер мен деректерді, 
құжаттарды, қарапайым аудиторияда отырған секілді бірлесе қарап, талқылай алады.  

Қашықтықтан оқытуда бейнеконференцияны пайдалану тиімділігінің артуы келесі 
факторларға байланысты: уақыт пен жол жүру үнемділігі, мұғалімдер аудиториясының 
артуы, мұлім мен студенттің шынайы қарым-қатынас секілді байланыс жасай алуы. 

Бүгінгі тәжірибе көрсетіп отырғандай, көптеген білім беру орындары 
бейнебайланысты әртүрлі мақсаттарда, дәстүрлі курстармен қатар пайдалануда. 
Бейнебайланыс білім беру ұйымдары арасында тәжірибе алмасу әртүрлі қалалар мен 
елдердегі сарапшымамандар мен лектор қонақтардың қатысуымендәріс сабақтар, семинарлар 
өкізуге, ғылыми техникалық тәжірбие алмасуға да өте тиімді екенін көрсетіп отыр.  

Бейнеконференция жүйесінің жұмыс істеу приципі білім беруде жаңа 
технологияларды пайдалану; жұмыс уақыты мен ресурстарды оптимизациялау;ағымдағы 
жобалардағы орентация; 

Бейнебайланысты ұйымдастыру. Бейнебайланыс форматында өткізілетін іс шара 
мазмұны мен өткізілу форматы процесске қатысушар тарапынан алдын ала белгіленуі керек. 
Әдетте іс шара өткізілу формасына байланысты 30минуттан 8сағатқа дейін созылуы мүмкін.  

Бейнебайланыс режимінде өткізуге болатын іс-шаралар форматы: дөңгелек үстел, 
эксперттік сессия (эксперттік диспутты қоса); ашық дәріс; жиналыс; конференция; ашық 
сабақ және т.б.  

Аталып өткен формалар үшін сессия уақыты 1,5-2,5сағат аралығында жалғасады.  
Бастапқы 30-45 минут –сарапшының таңдалған тақырып бойынша хабарламасы, одан соң, 
интерактивті талқылау (сұрақтар, ойлар, қатысушылар пікірі), аластатылған топтармен 
жұмыс (егер қарастырылған болса) және қорытынды жасау.  

Дәстүрлі бейнебайланысқа ұқсас болып келетін тағы бір технология – хабар тарату. 
Білім алушыағындағы видеокескін, дыбыстық сигнал, оқу материалдарына браузер 
арқылытарататын технология көмегімен қол жеткізу.  

Сабақтарды классикалық түрде хабар тарату, дәрістер немесе дипломдық 
жұмыстарды  қорғау үш аппараттық құрал көмегімен орындалуы мүмкін: хабар тарату 
серверлерінің ретрансляциясы, хабар таратуды кодтау, видиосигналды ұстау үшін кең 
бұрышты камера.  

Қашықтықтан оқытудың болашағы компьютерлік интернет-технологиялар мен 
телекоммуникациялардың интеграциясы болып табылады. Солардың бірі интерактивті 
оқытатын бейнебайланыс.  Интерактивті оқытатын бейнебайланыс қашықтықтан оқыту 
технологиясының ең жетекші технологиясы болып, білім алушыларға орналасқан 
географиялық жерінен тәуелсіз, жалпылай таратылатын онлайн байланысты қамтамасыз 
етеді.  

Интерактивті мультимедиялық бейнебайланыс білім алушалар аудиториясы арасында 
кең тарағанғаламдық білім беру желісінің техникалық жағдайын жасап, қамтамасыз етіп 
отыр. 

Интерактивті мультимедиялық бейнебайланыс қашықтықтан білім беруді жүзе 
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асыруда қолданылатын тиімді құрал болып табылады. Бұл бағдарламалық жүйе 
қашықтықтан оқыту курстарына ең төменгі бейімдеумен интегралдануы мүмкін. Ол екі 
жақты видео және аудио байланысты орнату үшін құрылған. 

Бейнебайланыс жүйелерінің түрлері:  видеоконференциялар бастапқыда үлкен емес 
сыныптардың оқушыларын монитордан бақылап, қадағалау үшін жасалған болатын. Оны 
пайдалану үшін дербес компьютер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қажет етеді. Көп 
жағдайда ол адам саны аз топтар үшін жұмыс істеуге қолайлы болды.  

Бағдарлама негізі оның негізгі сипаттамаларына тоқтылып кетпесек түсінікті 
болмайды. Интерактивті бейнебайланысьардың негізгі талаптары: 

− интерактивті видеоконференциялар қазіргі заманғы технологиялар бар болған 
жағдайда, екі немесе одан да көп алыс қашықтықта орналасқан абоненттер байланысын 
қамтамасыз ету; 

− жүйе екі немесе одан да көп сайттар арасында көп пуктілі блок басқару жолы 
арқылы байланысты орната алуы тиіс;  

− екі немесе одан да көп сайттарконференциясында қолданылатын «қоңырау шалу» 
функциясының бар болуы; 

− екі немесе одан да көп сайттарконференциясында қолданылатын «көп каналды 
телефон» функциясының бар болуы; 

− нақты бір уақытта студент пен мұғалім немесе студенттердің арасында визуалды 
контакт орнату; 

− әртүрлі типтегі медиа құралдарды (медиа тақталар, хабарландырулар, қолдан 
жазылған құжаттар мен видео материалдарбарлық сайттарда жұптаса қолданылуы мүмкін). 

− басқа географиялық аймақтардағы мамандармен байланыс орнату;. 
− алыстатылған сайттағы студенттер үшін қосымша кіруге рұқсат беру; 
− ақпараттың жоғалып кетуіне жол бермеу;  
Қойылатын талаптар тізімі, әрине тағы жалғасуы және өзгеруі мүмкін. Оның барлығы 

берілген технологияның техникалық парамертлерінің өзгеруіне байланысты. Ол мұғалімдер 
мен студенттер үшін жасалған ережелердіңжүзеге асуына қатысты. Олар оқытудағы 
стратегия мен тактиканы анықтайтын  маңызды шартболып табылады. Олардың ішінде 
мұғалімдер үшін маңызды болып табылатын келесі ережелерді атап өтуге болады:  

− Мұғалім барлық студенттерге бірдей көңіл бөлуі тиіс. 
− Сабақтар әртүрлі оқыту әрекеттерінен құрылуы тиіс. 
− Кішігірім тапсырмалар кіріту керек, бақылау жұмыстары мен тосыннан сабақты 

түрлендіру мақсатындағы тексерулер.  
− Мұғалімдер оқу тапсырмаларын әр 10-15 минутта өзгертуі тиіс.  
− Дәріске өзге бір адамды шақырып, қашықтықтан оқитын білім алушыларды 

сабаққа қызықтыра түсу.  
− Сабақты жақсы түсіндіре отырып, қызықты талқылауды да ұйымдастыра білу.  
− Студент сабаққа тікелей қатыспағандықтан сабақты елемеуі мүмкін, мұғалім 

мұны білуі тиіс.  
− Интерактивті мүмкіндіктерді пайдаланып, сабақты түрлендіре түсу қажет.  
− Мұғалім сабақты студенттердің сабаққа белсенділігін арттырудан бастауы керек.  
−  Интерактивті видеоконференция ол сабақ, телевидениядағы теле шоу емес, 

айырмашылығын сезіну керек.  
− Мұғалімнің барлық студенттерге назар аударуы, студенттің өзін одан қолайлы 

сезінуіне жағдай туғызады.  
Білім алушылардың белгілі бір тәртіптерді сақтауы, білім алуды одан да тиімді ете 

түспек. Сол ережелердің ең маңыздылары келесілер:  
− сабаққа деген парасатты көзқарас; 
− оқу процессінің перспективасын көре білу; 
− студенттер сабақты одан да қызықты өте алады, егер ол сабаққа белсенді 
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қатысатын болса; 
− жеке өзінің дамуында өтіліп жатқан сабақтың әрбірінің қажеттілігін түсіне білу; 
− өзінің әлсіз немесе мықты жақтарын көре білу, белсенді позицияны қолдану;  
− алдында алынған білімді және енді үйреніп жатқан ақпаратты өзара ұштастырып, 

оны пайдалана алу және т.б.  
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. ҚР білімді дамыту бағдарламасы 2011 – 2020 жылдар. Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығы 2010 жыл 7 желтоқсан № 1118.  
2. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы 2007 жыл 27 шілде № 319-III.   
3. ҚР-ның Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты. Қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастырудың технологиясы. Негізгі ереже. 
http://cis.rudn.ru/document/show.action;jsessionid 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 1- ші курс магистранттары, Астана қаласы 
Ғылыми жетекші - М. Серік 

 
Бүгінгі жаһанданған заманда ақпараттандыру құралдар адам қызметінің барлық 

саласында еңбек өнімділігі мен тиімділігін арттыруда маңызды орын алатындығы айқын. 
Еліміздің жаңа қарқынымен жылдам алға басу динамикасы білім беру жүйесін 
ақпараттандырудың мақсаттары мен мәселелеріне сәйкес білім берудің бұрын болмаған 
басқаша зерттелетін мәселені шешуді қалыптастыруды талап ете бастады. Бүгінгі күні білім 
беру жүйесін ақпараттандырудың мақсаты – заман талабына байланысты ақпараттық 
қоғамның шаттарына сәйкес білім алушыларды тұрмыстық қоғамдық және кәсіптік өмір 
салаларына толық әрі тиімді түрде араластыру болып табылады. Ақпараттандыру ісінде 
білім жүйесінің адамзат тіршілігінің барлық әлеуметтік аймақтарымен әрекеттесуі және 
олардың бір-біріне әсер етуі толық бейнеледі. Мұнда білім беру ісінің өзі де күрделі жүйенің 
бір-бірімен және қоғамдық өмірдің басқа аймақтарымен де тығыз байланысқан бес бөліктен 
тұратыны анықталды, олар: теориялық – методологиялық, педагогикалық, экономикалық 
ұйымдастырушылық және технологиялық жүйелер. Сол себепті қазіргі кезде білім 
саласындағы ең өзекті мәселеге ақпараттық технологияларды пайдаланудың техникалық 
жағы емес, керісінше оның ұйымдастырушылық, әлеуметтік және педагогикалық жақтары 
айналып отыр.Білім беру процесіндегі және әрбір оқыту орындарындағы  мәселерді шешуді 
аутоматты түрде басқару, Қазақстан Республикасында ақпараттық оқыту кеңістігінің 
құрылуына қамтамасыз етеді. Көптеген ақпараттар ағымын, білім беру мекемелерінде жұмыс 
жасайтын қызметкерді, оқушылар мен ата аналарды оқу орындарындағы оқу тәрбие үрдісін 
басқаруды және тапсырысты ұйымдастыруды аутоматты түрде басқару қазіргі таңда 
қиындықтар туғызуда. 

Қиындықтың тудыру себебінің бірі, ақпараттық ағымдарының мазмұнының біліктілігін 
қадағаламауы, және оның бір бекітілген формасының және тіркелген адресінің жоқтығы 
болып табылады. 

Ақпараттық ағымдарының құрылымы әрдайым өзгеріп отырады, кейде ақпараттың 
қайталануына байланысты және оның шарттары бұрмаланады. 

Зерттеу жұмысы барысында Астана қаласындағы бірқанша мектептерді бақылау 

http://cis.rudn.ru/document/show.action;jsessionid
mailto:Jax_14@mail.ru


 

816 

 

барысында, мектептерде компьютерлік техника жоғары деңгейде және әрбір компьютерлік 
сыныптар компьютерлермен қамтамасыз етілген. 

Мектептер толықтай жергілікті желімен байланыстырылған, әкімшілік пен мұғалімдер 
арасында бір бірімен хабараласу мүмкіндігі жасалынған. 2009 жылдан бастап мектептерде 
мұғалімдер өз жұмыстарында кеңінен қолданып жүрген, электронды оқулық еңгізілді.  

XXI ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой-
өрісі жоғары, жан-жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса 
маңызды міндеті болып тұр. 

Еліміздің даму жолындағы жаңа белесі «E-learning» электронды оқыту жүйесін [1] 
Қазақстан Республикасы мектептеріне енгізу. Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында электрондық 
оқытудың мақсаты: Білім беру үдерісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру 
ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуді қамтамасыз ету. Ауыл және қала 
мектептеріндегі білім деңгейлерін теңестіру, ойлау қабілеті жоғары және технологиялық 
сауатты оқушыны дайындау. 

Алға қойылған мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттерді шешу қажет: 
-қойылған мақсатқа қол жеткізу- сыртқы ортаның ақпараттық кірігуін, білімді басқару 

тиімділігін, білім сапасын көтеру; 
-қажетті нормативтік негізді жасау. 
Электронды оқытуды енгізу бірқатар нормативтік құжаттарға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді талап етеді. 
Бірақ бұл жетістіктермен қатар, оқу процесін аутоматтандыруда нақты мәселелері бар. 
Сонымен, мысал ретінде, мұғалімнің оқу жылының қорытынды есебі жіберіледі: 
Оқу бөлімін басқаратын меңгерушісіне, сынып жетекшісіне,  оқушының ата анасына  

үлгерімі туралы қорытындысы, осы есеп бойынша ақпаратты педагогикалық кеңесте, ата 
аналар жиналысында  талқылау үшін,  осы есептің жеке бір бөлімдері директордың оқу ісі 
жөніндегі орынбасарыарқылы директорға жеткен есеп (басқа қызметкерлермен бірге) білім 
оқу басқарамасын басқаратын мекемелерге есеп түрінде жіберіледі [2].   

Бұл ақпарат жіберілген кезде мына іс әрекет жиі тап болады: 
Қағаз жүзіндегі жеке құжат айналымда  ақпараттың қайталануы, мәліметтердің 

жоғалуы, есептің қандай бір бөлімі бойынша анықтама алуында қиындықтардың шығуы, 
мәліметтерді оперативті сараптамалық анализінің жоқтығы (қосындысы, пайызын және 
орташа мәнін есептеу), қандай да бір оқушы туралы ақпаратты бірнеше жыл жиналуы, оқу 
пәнін таңдау кезіндегі және оның оқу кезіндегі заңдылықты шығаруы,  жалпы қорытындыны 
диаграмма түрінде (мысалы, сынып бойынша білім сапасын салыстырмалы түрде қарастыру 
үшін), осы білім ошағында алынған оқушылардың білім сапасын, басқа райондағы, 
аудандағы, қаладағы, барлық әлем бойынша салыстыруы қиындық туғызуда.   

Оқу мекемелеріндегі құжат айналымын аутоматты түрде жүргізілмейтіні туралы 
көптеген мысалдар келтіруге болады, бұған қарамастан ұжым әрдайым мектепге оқу 
процесін аутоматты түрде басқаруға деген іс әркеттер жасалуда. 

Мұндай мәселелерді шешу үшін, оқу процесін ақпаратты әдістемелікпен және құжат 
айналымымен қамтамасыздану (реттеу, бір жүйеге келтіру) болып табылады. 

Білім беру  процесін аутоматты басқару мыналарға мүмкіндік берер еді: 
- қазіргі заманға сайақпаратты (мәтіндік, графикалық, визульді, сөйлеу) сақтау, 

бір түрге келтіру, сараптама жасау, өңдеу жүйесін қолдану; 
- негізгі және қосымша ақпараттық процесті аутоматтау, мысалы, мұғалімнің 

құжатпен жасалатын (қашықтықтан, жергілікті және ауқымды желімен) жұмыстарды 
сәйкестендіру; 

- деректер қорын жүргізу, соның ішінде қашықтықтан деректер қорымен жұмыс 
жасауға мүмкіндік беру, деректер қорынларының арасындағы ақпаратпен алмасу; 

- оқушыларға, мұғалімдерге, ата аналарған және білім беруді басқаратын 
мекемелеріндегі қызметкерлерге қашықтықтан оқу бөлімге және керекті ақпаратты іздеуге, 
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бір бірімен хабарлама алмасуға мүмкіндік беру; 
- жүйе ресурстарына және функцияларына қолданушыларға кіруге рұқсат беру 

үшін әкімшілік құқық еңгізу; 
- оқу тәрбие процесінде әдістемемен қамсыздандыру және ақпараттың 

мазмұнымен және оның құрылымымен жұмыс жасауды оңайлату; 
- мектептегі барлық сандық түрдегі ақпаратты, электронды оқыту және білім беру 

құралдарын, сайттарға және Интернетегі порталына сілтемелерді, материалдарды жіберуге, 
ақпаратты сақтауға және іздеуді бір жүйеге келтіру; 

- деректер қорында сақталған ақпараттарға өңдеу жасау; 
- оқушылар мен мұғалімдерге ішкі және ғаламдық ақпараттық ресурстарға 

қатынасқа кіруді қамтамасыз ету; 
- мектеппен білім беруді басқару мекемелер арасындағы ақпараттық ағымдардың 

қозғалысын бір жүйеге келтіру. 
Жоғарыда айтылған мүмкіндіктер оқу мекемелеріне шағын басқару жүйесін құруға 

мүмкіндік береді, осыған қарағанда келешекте мектептегі процестерін аутоматты 
түрдебасқару жүйесінің дамыйтына сенемін. Бұл жүйесінің негізгі міндеті — ақпараттық 
әдістемемен, оқу процесіндегі қатысушылар мен білім беруді басқаратын қызметкерлер 
арасында ақпаратпен қатынауды (ауқымды және жергілікті желі арқылы) [3] қамтамасыз 
етуді аутоматтау. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1- e-learning - электронды оқыту жүйесі 
2- Научно-практическая школа-семинар [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

http://www.ituo.iicavers.ru/ 
3- [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www.profile-edu.ru/ 
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Қазақстан 

Ғылыми жетекші – Г.К.Абдрашева 
 

ХХІ ғасырда әлемдегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық 
бағдарламалар, қоғамдағы көптеген бағдарламалардың қолжетімділігі, оның жедел 
ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгеруде. 

Бүгінгі таңда мобильді қосымшалар қарқынды дамып келе жатқанын айдан анық 
көріп отырмыз. Д.И.Сачков және Е.Ю.Лозныйдың пайдаланушылар арасында жүргізілген 
сараптаманың зерттеуі бойынша мобильді жарнама пайдаланушыларға жақсы әсер беретінін 
айқындалды.  75% пайдаланушылар мобильді құрылғынының көмегімен қандай да бір 
жаңашылдықты байқады, ал 46% мобильді құрылғының көмегімен бірнәрсе сатып алды. Осы 
зерттеу нәтижелерінен мобильді құрылғылар қарқынды дамып келе жатқанын айқындауға 
болады[1]. Мобильді құрылғыларымен бірге мобильді қосымшаларда қарқынды дамуда.  

Егер Сіз, өзініңіздің бизнесініз үшін немесе қандай да өнім үшін мобильді қосымша 
құрғыңыз келсе, мен осы мақалада мобильді қосымшаларды құруға арналған бірнеше 
платформалар туралы айтып кетемін. Мобильді қосымшаларды құруға арналған ең танымал 
платформаларды және бағдарламалардыСіздерге ұсынып отырмыз: 

1. Appery.io платформасы. Appery – Android, iOS және Windows Phone – ға мобильді 
қосымшаларды құруға арналған бұлттық сервис. Бұл платформа бұлттық сервис 

http://www.ituo.iicavers.ru/
http://www.profile-edu.ru/
mailto:shyryn.tutkyshbaeva@gmail.com
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болғандықтан, оған қандай да бір компоненттерді орнатудың қажеті жоқ, бірден жұмысты 
бастай беруіңізге болады. Қолданушының интерфейсі визуалды редактордың компоненттері 
болып табылады. Сол мезетте кез–келген REST API (Representational State Transfer — 
«Көрсетілетін күйді тасымалдау») – ке қосылып бұлттық деректер қорына қосып және оны 
қосымшамен біріктіруге болады. Appery плагиндер каталогында өзінің жеке плагинді құруға 
арналған барлық керекті функцияларынан тұрады [2].  

 

 
1 –сурет. Appery.io платформасының сырт бейнесі 

 
2. Mobile Roadie платформасы. Mobile Roadie – iOS және Android операциялық 

жүйесіне арналған қосымша конструктор. Бұл платформа барлық медиа-форматтарды 
қабылдай береді, қолданушы чатын нақты интернетке қосылып түрған кезде автоматты 
түрде жаңартып отырады. Mobile Roadie Connect сервисі Сіздің құрған қосымшаңыздың 
алғашқы түрін көрсетуге мүмкіндік береді. Mobile Roadie, Сіздің контентіңіздің сапасын 
және мақсатқа сайкелетіндігін тексереді. Сіз контентті қосымшаға, сайтқа немесе блогқа 
орналастыруыңызға болады. API (дайын код) қандай да бір бағдарламалау тіліне тәуелді 
емес, сондықтан мәліметтерді XML, JSON, PHP, CSV не HTML форматтарының бірінде 
жіберуіңізге болады [3]. 

 

 
2–сурет. MobileRoadieплатформасының сырт бейнесі 

 
3. TheAppBuilder платформасы. Бұл платформада қосымшаның құрылымын 

реттеуге арналған автономды жұмыстарымен немесе онлайн құрал-саймандарының 
көмегімен құруға болады. AppLibrary  кітапханасын қолдана отырып, қолданушы көптеген 
қосымшалар терезесіне кіруге мүмкіндік алады, онда қолданушы өзінің стилінде мобильді 
қосымшаның бетін безендіруге мүмкіншілігібар. Платформа iPhone, iPad және Android 
операциялық жүйесінде жұмыс жасайды [4].   
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3-сурет.TheAppBuilder платформасының сырт бейнесі 

 
4. GoodBarber – iPhoneжәнеAndroid– 

тажұмысжасайтынмобильдіқосымшалардықұруға және Сіздің қосымшаңыздағы 
әрбірнәрсеніқадағалапотыратын платформа. Тоғыз түстен, жоғарыдеңгейлі дизайн 
сызбанұсқаларынан, 350 әдемібелгілеулерден (иконок) және 600–дан 
астамGoogleFontsқаріптерінен тұрады. Жаңапараметрлереңгізгенкезде, 
қолданушығавизуальдітүрдеесепкеліпотырады. Бұлплатформада, қолданушы видео, 
суретжәнеаудиолардықосаотырып, қосымшаныбаптауынаболады [5].  

 
4-сурет.GoodBarberплатформасының сырт бейнесі 

 
5. XСode Apple корпорациясықұрған, OS X және iOS операциялық жүйесіне 

арналған интегралданған бағдарламық қамсыздандыру ортасы. Бұл бағдарламаның бірінші 
нұсқасы 2001 жылы шығып, Mac App Store ортасында тегін таралатын бағдарламаның бірі 
болып саналады [6]. 

 

 
5-сурет. ХCodeбағдарламасының сырт бейнесі 
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ХCode бағдарламасы  Mac OS  операциялық жүйесінің басқаруымен ғана жұмыс 

жасайды.  Иә, әрине, виртуальді машинаның көмегіменде Mac OS  орнатып жасауға да 
болады, бірақ жұмыс тұрақты болмайды.  

 Көптеген қолданушылар байқауы да мүмкін  Apple өңдеушілері бағдарламалау 
тілі ретінде Objective-C тілін таңдаған. Неге бұл тілді алды деген сұраққа, Apple 
өңдеушілерілерінің бұл сауалға былай деп жауап береді:Objective-C бағдарламалау тілі 
меңгеруге тез деп түсіндіруді.  

Егер Objective-C тілін толық қанды меңгергенболсаңыз, мобильді қосымшаларды 
құруға дайынсыз. Қолданушы бұл бағдарлама қандай қарапайым және әдемі екендігіне 
бірден таң қалады. Себебі, Interface Builder көмегімен бірнеше минуттақосымша 
интерфейсын құруға болады. Мысал, ретінде төменде көрсетілген 6-шы суретте осы 
бағдарламада жасалынған мобильді қосымшасының құрылымы келтірілген. 

 
6-сурет. Мобильді қосымшаның құрылымы 

 
Төменде осы бағдарламаны оқып үйренуге бірнеше сайт адресін көрсетіп отырмын, 

менің ойымша осы платформаға арналған көптеген авторлардың ғылыми мақалаларын қарап 
шығуыңызға болады: 

www.icodeblog.com — дайын шешімдері бар мысалдар;  
www.cocoawithlove.com — Objective-C тіліне арналған сайт.  
Бұл мақалада, мобильді қосымшаларды құру платформалары мен бағдарламаларын 

қарастырып шықтық. Енді, қолданушыларға пайдасы бар бірнеше көмекші қосымшаларды 
да қарастырып өтейін.  

 

EBookDroidTimetable қосымшасы. Қолданушыға өз уақытын тиімді 
пайдалануға көмектесетін қосымша. Бұл баңдарламада сабақ кестесін, 
үй тапсырмаларын жазуға және жобаларды өткізу мерзімдерін, емтихан 
және бақылау жұмыстарының күнін белгілеуге мүмкіндік береді. Бұл 
қосымша орыс тілінде, үй экранына арналған виджеттер және экранды 
бұғаттаудан тұрады. Құрастырушы:GabrielIttner 

 EBookDroid қосымшасы. PDF және DjVu форматындағы кітаптарды 
оқуға арналған.  

 

Сонымен,мақаланықорытакеле, қазіргізаманталабынасайбіздіқоршаған орта 
солтендецияғасайдамыпкележатыр. ХХІ ғасыр жаңа технологияның, 
ғылымибілімніңғасырыекендігінайтакету керек. Мұны мойындамасқа шара жоқ. Әрбір 
әрекет, әрбіржұмысбірғанабатырманы басу арқылыіскеасатынзаманға да 
жақындапкележатырмыз. 

http://www.icodeblog.com/
http://www.cocoawithlove.com/
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Осығандейінқолданысқаеңгенжаңатехнологиялардыңбірімобильдітехнологиянықарастырып
шықтық, ал осы технологияныбілім беру саласына ендіруден біз оқу үрдісінде сапасы 
жағынан көп ұтымды өзгерістерге келеміз.  
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Информатика на сегодняшний день это наука, связанная с компьютерной техникой, 
информацией во всех ее проявлениях и проявлениях в человеческой деятельности. 

 
На данной схеме наглядно показано, как тесно связана информатика с другими 

сферами человеческой деятельности. Информатика, как наука, есть продукт взаимодействия 
математики, физики и социологии, обладающий высокой степенью актуальности и 
уникальности. 

Но даже и три десятилетия назад невозможно было представить коренного 
преобразования мира под воздействием информационных технологических инноваций, и 
сегодня вновь на повестке дня — обобщение новой информационной реальности не только 
на уровне концептуализации ее как таковой, но и с выходом за ее пределы, на уровень 

mailto:zhanaidar_96@mail.ru
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общефилософского дискурса. Этот интеллектуальный процесс идет во всем мире. В 1994 г. в 
Мадриде прошла первая Международная конференция по фундаментальным основам 
информатики (International Conference on the Foundations of Information Science), 
последующие конференции прошли в Вене (1996), Париже (2005), Пекине (2010). Их 
основной организатор — Международный координационный совет по информатике 
(МКСИ), в состав которого входят 62 представителя из 20 стран мира[1]. 

Основным толчком к развитию информатики стало усложнение видов представления 
информации как таковой и желание человека упростить выполнение сложных 
арифметических вычислений. 

Так, что такое информация? 
Информация – это есть отражение реального мира, в более открытом понимании, но 

если говорить о дефиниции информации внутри этой науки, то информация это любые 
сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования. 

Информация бывает многих видов, но выделим самые основные из них: 
• Изобразительная – самый древний вид представления информации, сохраненный в 

виде наскальных рисунков, картин. На сегодняшний день под изобразительной информацией 
в информатике понимаются разные виды графики (растровая, векторная и т.п.) 

• Акустическая – информация, сохраненная с помощью звукозаписывающих 
устройств. Обязана своим появлением изобретению первого диктофона в 1877 году 

• Текстовая – информация, представленная в виде кодирования слов человека 
разными специальными символами 

• Числовая – информация, представленная в виде количественной меры веществ в 
окружающем мире. 

• В формате видео – вместе с появлением видеозаписывающих устройств создался 
данный тип информации, который сохраняет «живую», движущуюся картину окружающего 
мира. 

Задачами информатики, как науки являются: 
1. Разработка ПО и новых вычислительных систем 
2. Исследование информации в любом ее представлении 
3. Разработка вычислительной техники и создание новых технологий обработки 

информации на основе проделанный исследований 
4. Решение проблем внедрения компьютерной техники во все сферы деятельности 

человека. 
Роль информатики в современном мире растет с каждым днем. Развитие иных наук 

подталкивает человека на создание и разработку новых компьютеризированных средств, 
помогающих в продуктивной работе. Отдельные корпорации и их сотрудники нуждаются в 
автоматизации рабочего процесса. Отсюда и прогресс техники и науки. Внедрение 
компьютеров позволяет людям быстрее обрабатывать и редактировать информацию. То, на 
что в прошлом веке потребовались бы сутки, сейчас можно сделать, лишь кликнув мышью. 
Это и есть прогресс на лицо, актуальность информатики, науки трудно переоценить. 
Большей частью производительность всей работы человечества на сегодняшний день 
обязана технике. [1] 

Информация в современной казахстанской экономике становится одним из 
определяющих факторов формирования производственного и ресурсного потенциала 
республики, оказывающим активнейшее воздействие на формирование ее структуры и 
информационного капитала. Последний определяется как вид активов, который позволяет 
эффективно увеличивать богатство социума вне зависимости от экономических, социально-
культурных и бытовых аспектов. 

Сегодня значительную долю занимает экспорт и импорт именно информации, 
материализующейся в виде технологий, лицензий, прав на производство или переработку 
того или иного товара – они и есть информационный капитал любого экономического 
субъекта. Доля этой составляющей растет и будет расти по причине того, что количество 
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природных ресурсов стремительно сокращается. Возникает необходимость применения 
новых технологий, информации и знаний, более рентабельного и глубокого их 
использования. Покупка информации о товаре вскоре станет намного дешевле покупки 
готового оборудования, хоть и потребует вложения дополнительных трудовых ресурсов для 
ее воплощения. 

Одна из проблем, порождаемых использованием информации, состоит в том, что 
очень часто нельзя точно спрогнозировать эффект от ее приобретения, даже зная все 
абсолютные показатели экономических издержек. 

Главной причиной этого явления принято считать невозможность оценки предельной 
полезности информации в конкретные промежутки времени и в определенных точках 
пространства из-за эффекта «растянутости». 

При этом, как отмечает М. Арчер, растянутость во времени означает, что любая 
информация может использоваться в течение сверхдлительного промежутка, который 
математически может стремиться к бесконечности, что и определяет отсутствие какой-либо 
методики определения максимальной и минимальной полезности от использования 
информации. Растянутость информации в пространстве, в свою очередь, предполагает, что 
полезность каждой конкретной ее единицы будет различаться в зависимости от места ее 
использования [2]. 

Таким образом, любой информационный продукт может иметь столько функций 
полезности, сколько существует людей. При этом чем больше возможностей использования 
того или иного продукта, тем большую долю информации он в себе несет, тем выше на него 
цена. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основным 
фактором производства в рамках формирования структуры современной экономики 
становится информация, которая отличается практической неисчерпаемостью, 
воспроизводимостью и скорость появления которой пропорциональна уже накопленной 
информации. При этом информационные ресурсы страны, региона, организации, несмотря 
на все сложности их капитализации, обработки, качественной и количественной оценки, 
должны считаться стратегически важными ресурсами, сравнимыми с энергией, сырьем и 
другими природными ресурсами. 

Эта наука актуальна, нова, уникальна. В этом веке именно за ней и закреплен процесс 
прогрессирования человечества. 
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Высшее образование в Казахстане сильно изменилось за последние несколько лет. 

Вводятся различные программы и проекты, направленные на создание образовательной и 
обучающей среды, которые предоставляют студентам возможность получения квалификаций 
бакалавров, магистров, и докторских степеней, учиться за рубежом, а также пройти обучение 
в течение семестра или года в рамках академической мобильности [1-3].В связи с этим 
появляется необходимость развития электронного обучения для реализации непрерывного, 
открытого образования, интеграции электронного и традиционного обучения.   

Вовсех развитых странах e-learning занимает собственную нишу в образовательной 
среде. Заинтересованность населения электронным обучением настолько усилилось, что 
многие учебные заведения, практикующие в основном традиционный вид обучения,стали 
рассматривать включение всвои программы онлайн-курсов в качестве обязательного 
компонента. Наибольшее распространение во многих университетах получила новая 
методика обучения, а именно смешанное обучение, которая совмещает в себе аспекты и 
преимущества преподавания в классной комнате и интерактивного или дистанционного 
обучения.  

Понятие «смешанное обучение» является одновременно простым и сложным. 
Простота его заключается в том, что смешанное обучение представляет собой интеграцию 
опыта традиционного обучения и опыта обучения онлайн, интеграцию достоинств 
синхронной («лицом к лицу») и асинхронной (Интернет) учебной деятельности. В то же 
время, существенная сложность проявляется в реализации смешанного обучения, связанного 
с проблемой практически безграничныхвозможностей для создания модели смешанного 
обучения и применимости к большому числу контекстов [4]. 

Для начала, важно различать смешанное обучение от других форм обучения, которые 
включают онлайн возможности. Во-первых, смешанное обучение отличается улучшенными 
классами или опытом онлайн-обучения. Тем не менее, не совсем ясно, насколько сильно или 
насколько слабо, онлайн обучение присуще смешанному обучению. Подлинная проверка 
смешанного обучения проявляется в эффективной интеграции двух основных компонентов 
(традиционных и интернет-технологий), не преувеличивая господство одного подхода или 
метода над другим. Модель смешанного обучения представляет собой значительное 
отклонение от любых из этих подходов. Оно представляет собой фундаментальное 
переосмыслениеи реорганизациюдинамики преподавания и обучения, начиная с различных 
конкретных контекстуальных потребностей и случаев (например, дисциплина, уровень 
развития и ресурсы). В этом отношении, не существует одинаковых моделей смешанного 
обучения. В этом и заключаетсяего сложность.Оно охватывает сочетание традиционного 
обучения и технологии обучения, основанной на использовании широкого спектра 
педагогических методов и различных видов технологий. 

На сегодняшний день в развитии электронного образования смешанное обучение 
является наиболее перспективным направлением. Оно предполагает организацию 
самостоятельной работы студентов через массовое использование электронных курсов, 
разработанных вразличных средах, виртуальных иудаленных лабораторных комплексов, 
систем дистанционного обучения, социальных сетей и сервисов идр., частичное перенесение 
отдельных видов занятий ввиртуальную электронную среду, организацию вней проектной 
деятельности. 

Внедрение смешанного обучения в Европе и США начало практиковаться достаточно 
давно, около 10-12 лет назад, тогда же стали проводиться ежегодные конференции, 
посвященные этой новой форме обучения, завоевывающей популярность, как в 
академических, так и в деловых кругах. 

Анализ результатов опроса, в котором приняли участие 249 европейских стран, 
входящих в ассоциацию университетов Европы, показал, что не менее 96% опрошенных 
образовательных учрежденийприменяютэлектронное обучение, в основном в смешанном 
обучении (91%), но и для онлайн-курсовобучения (82%). Тем не менее,есть потенциал для 
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развития,учитывая тот факт, чтотолько 53% из них используют электронное обучение по 
всем направлениям, а также для изучения других возможностей применения, таких как 
межинституциональное сотрудничество и совместныес другими университетами онлайн-
программы [5]. 

Опрос компании BabsonSurveyResearchGroup в партнерстве с университетским 
советом (CollegeBoard) и консорциумом онлайн-обучения показал, что более 7 миллионов 
студентов изучают хотя бы 1 онлайн-курс, показатели степени вовлеченности в онлайн-
образование по сравнению с 2003 годом (57%) выросла до 74 %, степень вовлеченности в 
смешанное обучение с 30% до 80%. В 2013 году на 45% американских учреждений 
увеличили число смешанных курсов, которые они предлагают каждый семестр, для 
сравнения в 2012 году этот показатель равнялся 54%, в 2010 году 75%. Такое же число 
смешанных курсов, как и в 2012 году предлагают 38% учреждений, 5% учреждений 
предложили смешанные курсы впервые (по сравнению с 2012годом 2%), 2% учреждений не 
предложили смешанные или гибридные курсы, этот показатель остался неизменным в 
сравнении с 2012 годом [6]. 

В Казахстане внедрение смешанной формы обучения является одной из ее 
стратегических целей, вопросам развития e-learning уделяется большое внимание.В 
частности, в стратегии развития Республики Казахстан на 2011-2020 годы, отражены 
основные этапы внедрения электронного образования в стране. С 2011 г. началось 
повсеместное внедрение электронного обучения, а к 2015 г. планируется охватить 
электронным обучением 50% организаций образования (к 2020 г.- 90 % организаций) [7]. Что 
же касается смешанного обучения, эта методика не так популярна в нашей стране и 
находится на стадии изучения и подготовки.  

Исследования содержания научно-педагогической, учебно-педагогической 
литературы, материалов многочисленных выступлений на конференциях и семинарах 
показали, что на современном этапе развития отечественного образования отсутствует 
единое толкование сущности и содержания понятия смешанного обучения[8-11]. Вследствие 
отсутствия точного определения смешанного обучения, возникает вопрос, в чем же отличие 
смешанного обучения и традиционного обучения в условиях внедрения ИКТ. Ответ на 
данный вопрос не однозначен в связи с недостаточной теоретической базой. Тем не менее 
возможно выделение ряда критериев разграничения двух моделей обучения. Данные 
критерии были проанализированы на основе общих и отличных черт смешанного и 
традиционного обучения. Таким образом, были выделены нижеследующие критерии: 

6) процентное содержание ИКТ в учебном процессе; 
7) ресурсоемкость; 
8) расширяемость модели; 
9) роль преподавателя в учебном процессе; 
10) обслуживание реализации модели обучения. 
Первый критерий наиболее точно разграничивает 2 модели обучения, данный 

критерий был выведен на основе изучения данных американских ученых, изучающих модели 
смешанного обучения, в которых показаны примерное процентное содержание ИКТ в 
учебном процессе. Данный диапазон составляет от 30% до 79%, т.е. в смешанном обучении, 
в котором больше превалирует очные компоненты, процентная составляющая ИКТ 
варьируется от 30% до 50%, так с превалирующим дистанционным компонентом колеблется 
в диапазоне 50%-79%. В традиционном обучении процентная составляющая ИКТ как 
правило не превышает 30%, а порой и включает курсы, в которых ИКТ абсолютно не 
задействованы[6].  

Ресурсоемкость – это критерий, связанный, прежде всего с экономическим анализом 
эффективности модели. Для реализации любой модели обучения используются в основном 
следующие группы ресурсов: 

• человеческие ресурсы (административно-управленческий персонал и 
профессорско-преподавательский состав учебного заведения); 
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• ресурсы инфраструктуры (материальное обеспечение); 
• информационно-технические ресурсы; 
• финансовые ресурсы. 
В смешанном обучении в отличие от традиционного обучения можно снизить затраты 

человеческих ресурсов, применяя компонентыэлектронного обучения в очном курсе, 
поскольку, многие функции можно будет частично или полностью передать компьютеру как 
средству обучения.  

Расширяемость модели смешанного обучения – это увеличение числа обучающихся с 
минимальными затратами. Веб-компоненты модели легко расширяемы в отличие от 
оффлайн-компонентов, таких как печатные учебные материалы,электронные издания на CD 
и DVD дисках, аудио- и видеокассеты, все эти компоненты требует значительных затрат на 
их повторное тиражирование в случае изменения содержания дисциплины. [12] 

Немаловажным критерием является роль педагога в учебном процессе, проходящем в 
рамках смешанного обучения или традиционного обучения в рамках внедрения ИКТ. Во-
первых, стоит отметить, что интеграция ИКТ в образовательный процесс ставит 
необходимость переосмысление роли преподавателя и обучающегося. Преподаватель 
выступает в роли консультанта-советника учебного процесса, а не просто передает учебную 
информацию, то есть он организует и оказывает поддержку в увеличении самостоятельной 
когнитивной деятельности обучающихся. Таким образом, преподаватель, ведущий учебный 
курс в рамках обучения с поддержкой ИКТ, является организатором учебного процесса, но в 
то же время менее вовлечен в коммуникацию с обучающимися, которая реализуется в 
виртуально-дистанционной среде. В отличие от него, преподаватель, ведущий курс в одной 
из моделей смешанного обучения, пребывает в постоянном контакте с обучающимися, как 
на очных занятиях, так и в электронной коммуникационной среде. 

Последний критерий связан свероятностьюкорректировки и обновления учебного 
материала, применяемых организационных форм, используемыхресурсов. Так, исправить 
учебные материалы, выполненные в электронном формате легче, чем печатные учебные 
материалы.  

Стоит отметить, что, список этих критериев, может быть дополнен и расширен, 
выделение данных критериев представляется значимым для анализа и разработки 
последующих учебных курсов, как в рамках смешанного обучения, так и обучения с 
поддержкой ИКТ. 

Смешанное обучение является серьезным вызовом современным университетам, 
традиционным моделям образования. В условиях быстрого развития общества, техники 
итехнологий, эволюции информационной культуры, современное электронное обучение 
содержит колоссальный потенциал дляреализации новых идей и технологий, расширения 
информационного пространства науки иобразования. Приэтом смешанное обучение 
полностью не заменит традиционное, оно лишь расширит образовательные возможности 
дляобучающихся, создаст дополнительные комфортные условия дляличностного развития 
иреализации принципов LifelongLearning (непрерывного образования). 

Изучив аналитические научные работы ученых, посвященные внедрению 
электронного и смешанного обучения в высших учебных заведениях, были выявлено 
множество проблем, препятствующих их широкому распространению[13-14]. Для 
разрешения этих проблем необходима реализация комплекса мероприятий: 

— разработка и утверждение необходимой нормативно-правовой базы в области 
смешанного обучения; 

— разработка нового электронного контента, а также усиление контентного 
содержания существующих электронных материаловпо дисциплинам учебных планов; 

— проведение бесед о важности информатизации образования вусловиях 
современного информационного общества, осуществление мотивационных и 
организационных мероприятий по подготовке преподавателей кработе сприменением 
информационно-коммуникационных технологий; 
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— сопровождение и квалифицированная техническая поддержка преподавателей и 
обучающихся в области смешанного обучения; 

— соблюдение и охрана авторских прав преподавателей, размещающихсвои ресурсы 
в открытый доступ. 

Вместе стемвпоследние годы обозначился ряд внешних ивнутренних причин к 
внедрению смешанного обучения: стратегия развития государства о внедрении электронного 
обучения, развитие информационной культуры итехнологий, академической мобильности, 
кредитная технология обучения, предусматривающая сокращение объемов аудиторной 
нагрузки и расширение форм самостоятельной работы обучающихся и др.[1,2,7]. 

Исходя из вышесказанного, встает необходимость реализации смешанного обучения, 
дополняющее очное традиционное обучение как один из эффективных способов 
преодоления замкнутости казахстанской образовательной системы, расширения ее 
информационного потенциала, а также решение следующих основных задач, 
способствующих разработке и внедрению смешанного обучения в высших учебных 
заведениях: 

• разработать методические и организационные принципы интеграции 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий, способствующие 
повышению эффективности учебного процесса; 

• определить критерии, обуславливающие успешную реализацию смешанного 
обучения в различных предметных областях; 

• разработать теоретические основы смешанного обучения (концепцию и модель); 
• вывести алгоритм реализации модели смешанного обучения. 
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XXI век можно назвать «Эпоха информационных технологий», так как именно в это 
время у человека есть преимущества для совершенного развития личностных качеств 
благодаря достижениям науки и техники.  

В настоящее время в Республике Казахстан активно модернизируется область 
информационных технологий (IT). Развитие этой области вызвано, стабильно- 
прогрессирующим ростом экономики  Республики на протяжении нескольких лет. Также 
правительство Казахстана уделяет особое внимание информационным технологиям в своей 
деятельности, являясь в данный момент одним из крупных Заказчиков IT - услуг в 
Республики. 

Программа «Электронное правительство» стала показателем роста данной области, 
способствовала достижению увеличения объемов IT- рынка на 20% в год.  

IT-рынок Казахстана показывает положительную динамику технического развития.  
По рейтингу Международного Союза Электр - связи (МСЭ) за 2013 год Казахстан поднялся с 
72 на 68 место, по индексу развития ИКТ.  

 

 
3. Рис. 1.Диаграмма участия IT технологий в отраслях. 

 
Самая важная проблема развития IT-отрасли в Казахстане, это недостаток 
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квалифицированных кадров. Сейчас в Казахстане проблему малого количества 
квалифицированных  работников  ощущают многие отечественные IT компании. Для 
большинства успехов IT - проектов требуются правильно подобранный персонал, а также 
продуманная кадровая политика. Следовательно, самым действенным методом увеличения 
реализации IT - проекта остается наличие подходящих квалифицированных специалистов в 
компании. 

За последние несколько лет IT отрасли составили 10-20% в год. Согласно 
государственным программам автоматизация в государстве будет только увеличиваться. 
Условия растущей экономики требуют скорейшего перехода IT - технологии на новый 
стратегический уровень. Потребность в IT - услугах гораздо весомее, чем могут предложить 
отечественные компании.  

В Казахстане проблему нехватки IT - специалистов решают с помощью зарубежных 
компаний. Для государства важно, чтобы национальные IT - проекты изготавливались 
отечественными компаниями. Это является одной из ступеней развития IT - технологий в 
Казахстане. Специалисты данной отрасли позже станут основой важнейшего будущего, 
определяя статус нашей Республики. 

Правительством Республики Казахстан внедрены следующие пути улучшения 
развития: 

1. Увеличение практического применения навыков IT-технологий; 
2. Усовершенствование интеллектуального показателя у молодого поколения по 

вопросам ИКТ; 
3. Развитие отечественных IT - фирм на уровне мирового рынка; 
4. Внедрение маркетинговых технологий ведущих компаний - производителей 

компьютерной техники всего мира для рынка Казахстана. 
История человеческого общества связана с постоянным развитием, эволюцией, 

новыми изобретениями и открытиями. Сегодня многие технологии уже устарели и не имеют 
актуальности. Огромное количество открытий было утрачено в «водовороте» времени, 
другие, не оцененные современниками, ждали своего признания и открытия десятки и сотни 
лет.  

Наиболее значимое изобретение XX века - это компьютер.  
Компьютер - это устройство, предназначенное  для вычислений, и облегчения 

умственного и физического труда. Его открытие привело общественность в восторг от 
выполняемых им функциям.  

XXI век стал веком интенсивного технического развития. Внедрение в обиход людей 
технических новинок и всевозможных «умных примочек» обеспечило развитие научно-
технического прогресса.  

Научно-технический прогресс- это непрерывный процесс качественного 
совершенствования и количественного роста всех составляющих  производства общества- 
средств, предметов труда, работников производства, и модернизация способов их 
соединения в производственных процессах на основе достижений техники. 

Также научно-техническому прогрессу можно отнести изобретение сотового 
телефона.  

Сотовый телефон - это мобильное устройство, предназначенное для работы в сетях 
сотовой связи. Изначально телефон служил средством общения на дальнем расстоянии. Но в 
настоящее время он пережил множество модернизаций и предстал для людей как одна из 
самых незаменимых вещей. Также приобрел комплекс функций, приложений, значительную 
мобильность и легкость в эксплуатации.  

В начале IXX века, когда еще ЭВМ не был изобретен, развитие общества происходило 
по одной модели. Источником любых знаний в основном служило, визуальное восприятие, и 
было недостаточным для лучшего показателя качества в полной мере.  Но благодаря научно-
техническому развитию это проблема была решена уже в XX веке. Изобретение  более 
совершенных мобильных устройств, позволило извлекать максимальное количество 
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информации из сети благодаря гаджетам  и установленным приложениям.  Это позволило 
значительно сэкономить время и прилагаемые усилия, и сделала процесс  восприятия 
информации более качественным. 

Самым  великим изобретением, конечно, считается Интернет. Интернет - это 
всемирная система сетей, предназначенная для хранения и передачи информации в сети. 
Своим появлением он обязан Тиму Бернесу-Ли.  Также в некоторых источниках интернет 
именуют как «Всемирная паутина».  

Массовое развитие интернета началось примерно 15 лет назад,  и не теряет своей 
актуальности и в настоящее время. Сейчас почти каждый человек может эксплуатировать 
интернет в своих целях, и использовать все его возможности, оценив все его свойства и 
преимущества. Со временем изменились качество и перечень предоставляемых услуг  по 
предоставлению возможности выхода в сеть. Помимо этого, изменились стоимость и 
скорость использования. Главной возможностью интернета была и остается возможность 
поиска любой необходимой для человека информации. За считанные секунды пользователь 
может найти абсолютно любую нужную ему информацию. Человек значительно экономит 
своё время. 

Пользователь может выполнять с помощью интернета многие задачи, такие как: 
работа в режиме онлайн; получение образования; оплата счетов; производить веб- 
трансляцию с другими пользователями и т.д. Использование сети интернет- один из 
элементов научно-технического прогресса. 

Раньше большую часть нужной информации человек искал в книгах. На сегодняшний 
день книги не утратили своей полезности. Но есть намного более удобный вариант 
использования книги, как источника информации. Альтернативой стали – электронные 
учебники. Это очень удобный гаджет, так как электронные учебники умеют преимущество в 
виде компактности и вместительности. Электронные учебники можно использовать 
практически на всех персональных устройствах. По статистике уже более 90% всех книг на 
планете есть в электронном варианте; и 87% читателей отдают предпочтение книгам в 
электронном варианте. 

Каждый человек либо прогрессирует, либо регрессирует. Это зависит от того сколько 
усилий  он тратит на получение полезной для него информации, и каким образом он это 
делает.  

Научно-технический прогресс - это двигатель эволюции человечества. Наука не стоит 
на месте, и человек приспосабливается к ее условиям под влияниям движущих факторов. В 
настоящее время для человека созданы все условия, чтобы стать более информированным, и 
эрудированным. Большую роль в этом играет техническое обеспечение и оснащенность. 
Нужно только научиться рационально использовать ресурсы.  

XXI век – это эпоха совершенного разума, так как процесс эволюции необратим при  
научно-техническом прогрессе, а общество цивилизовано как никогда. 
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В последние время все чаще и чаще распространяется термин e-Learning, означающий 
процесс обучения в электронной форме через глобальную сеть. Переход от традиционной 
формы обучения к обучению на базе компьютерных технологий развивался очень долго. Сам 
термин e-Learning впервые появился в 1995 году, и до сих пор нет четкого определения 
этому термину. В ЮНЕСКО существует определение этому термину "e-Learning - обучение с 
помощью Интернет и мультимедиа".   

С тех пор, как только люди смогли переносить большое количество информации, 
представленных на машиночитаемых носителях, возникала мысль использовать эту 
информацию для обучения. В глобальном плане это стало возможно благодаря сети 
Интернет, в которой можно было свободно пересылать любое количество информации. И 
благодаря этому и появилась возможность для внедрения и использования электронного 
образования. 

Немало слов было сказано об электронном образовании, их преимущества и не 
меньше о недостатках подобных систем образования. Целью статьи является узнать каковы 
причины внедрения электронного образования в нашу жизнь. Рассмотреть вопросы, которые, 
может быть, никогда не позволят уровнять аудиторную и электронную форму обучения. 

Начнем с фактов касающихся электронного образования: 
В США более чем  60%  компаний применяют в своей работе электронное обучение; 
Во многих учебных заведениях есть возможность получать образование посредством 

электронного образования. В то же время зачет в ВУЗах могут проводиться, как в очной, так 
и электронной форме.  

Сравнение эффективности электронного и аудиторного обучения на основе опроса 
преподавателей США в институтах, предлагающих курсы электронного обучения и там, где 
такого обучения нет, показало: по мнению 57 % преподавателей, результаты электронного 
обучения не уступают или даже превосходят результаты традиционных занятий. 33,3 % 
опрошенных преподавателей считает, что в ближайшие годы результаты электронного 
обучения превзойдут результаты аудиторного[1]. 

Я считаю, что главной ценностью применения электронных систем обучения является 
доступность такого вида образования. Нынешний образ жизни  и темп развития общества 
вынуждают человека пополнять и обновлять свои знания и умения практически всю жизнь. 
Потому что тех знаний, которые человек получает в школе, ВУЗе и т.д. становится 
недостаточно. Такая форма обучение может так же использоваться для «поддержки», 
«углубления» знаний, одновременно с аудиторной формой обучения. 

Преимущества: 
Прочитав множество материала из различных источников, я попробую разделить 

преимущество электронного образования на несколько категорий. 
• Свобода и гибкость обучения - человек сам может выбирать, что именно ему не 

обходимо, выбрать продолжительность обучения, курс и одновременно обучаться по 
нескольким дисциплинам; 

• Использование электронных систем обучения предоставляет образовательные 
услуги широкому кругу людей - что делает образование доступным для всех; 

• Такой вид образования дает современному специалисту учиться практически всю 
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жизнь, увеличивая опыт и знания, а так же дает возможность совмещать учебу и работу. 
• Возможность создания комфортных условий для обучения; 
Обучаться может каждый: 
• Обучающие системы  позволяют совместить достоинство индивидуального 

обучения (эффективность) и массового (экономичность); 
• Адаптация электронной системы обучения к потребностям обучаемых в 

зависимости от условий обучения; 
• Дает возможность развивать навыки самостоятельной работы, что необходимо в 

условиях современной жизни; 
• Обучаемый сам может выбирать темп-скорость обучения, возвращаться к 

пройденному материалу в зависимости от его желаний; 
• Равноправие – у всех равные права на для получения электронного образования не 

зависимо от места жительства, материальной обеспеченности и состояния здоровья 
обучающихся; 

Увеличение объема изучаемой информации и повышение эффективности обучения 
• Образовательная система может содержать множество различных курсов, разделов 

в той или иной предметной области; 
• При эксплуатации одной и той же системы обучения для различных курсов 

приводит к меньшим затратам времени для изучения правил работы с системой; 
• Благодаря обучающим системам есть возможность совместить усвоение знаний с 

приобретением навыков за счет комбинирования разнообразной информации и 
использование интерактивного взаимодействия системы; 

• Использование различных мультимедийных компонентов, таких как диаграммы, 
презентации, онлайн тесты и т.д. дает возможность сделать изучаемый материал на много 
наглядней и за счет этого информация лучше «усваивается» и легче запоминается[2]; 

• В таких системах никогда не устаревает информация, потому что она постоянно 
обновляется, что важно в процессе   обучения; 

• Еще одним преимуществом данной формы обучения являются не большие расходы 
в сравнении с очными формами обучения, это особенно заметно в случае большого 
количества обучаемых; 

• Электронное обучение намного дешевле очного, в таких формах обучения 
снижаются расходы на организацию самих курсов так как нет необходимости в аренде 
помещения или найме сотрудников для проведения курсов, затраты на учителей могут быть 
снижены. В  среднем электронная форма обучения на 50% - 60% дешевле традиционных 
форм обучения[2]. 

Недостатки 
Но у и электронного образования, как и у любого другого образования, есть свои 

существенные недостатки. Главными недостатками электронного образования как я считаю, 
является отсутствие реального «людского», «живого»  общения между преподавателем и 
учеником. То есть нету того индивидуального подхода к обучению и воспитанию.   

Человеческий фактор 
• В электронных системах образования, как правило, не предусматривается  личное 

общение человеком или общение между студентами. Если нет человека, который мог бы 
эмоционально окрасить знание обучаемого это, конечно же значительный минус; 

• У человека должна быть сильная мотивация, что и будет являться залогом 
хорошего прохождения курса. Если обучающийся не может учиться без надзора учителя и не 
хочет проводить много времени за компьютером тогда такое обучение для него не подходит; 

• Еще одним из важнейших факторов является компьютерная не грамотность 
обучающих или обучаемых, не достаток опыта для использования электронных систем 
обучения. 

Технологический фактор   
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• Нужен постоянный доступ для получения обучающих материалов (электронные 
учебники,  видео уроки и т.д.). Так же нужно хотя бы минимальное техническое  
оснащенность дома - это компьютер и доступ в интернет; 

• Так же на начальном уровне создания электронных систем обучения нужны 
значительные инвестиции, для создания программного обеспечения, так же необходимы 
электронные учебные курсы и т.д.; 

• Не каждая электронная система образования будет соответствовать требованиям 
обучающихся; 

• Еще один  важный элемент при создании электронной системе является не 
достаток опытных кадров – это программисты, преподаватели, специалисты по созданию 
виртуальных пространств,  дизайнеры, специалисты по видеомонтажу и анимации. А их 
недостаток влияет на качественное создание учебного контента; 

• Так же электронные системы имеют некоторое ограничение в сфере обучения, то 
есть она не может обучить медицине или, например актерскому мастерству и т.д. 
Существует целый множество, которому нельзя обучиться виртуально, такому можно 
обучиться только при выполнении практических и лабораторных работ[3]. 

К сожалению, в рамках статьи невозможно охватить все аспекты электронного 
образования. Можно было еще долго рассказывать о плюсах и минусах электронных систем 
образования. Я думаю, что электронная форма обучения все сильнее входит в нашу жизнь. И 
нет сомнения, что по мере развития технологии такая форма обучения будет лишь 
развиваться и давать новые знания и навыки для обучающихся. Но есть и другая проблема - 
это человек, связанная с отсутствием общения и самостоятельности, но я думаю, что и эта 
проблема будет решена в будущем благодаря видео чатам и ему подобных систем. Но пока 
эти проблемы не решены, можно воспользоваться смешенным обучением, что позволит в 
полной мере использовать положительные стороны двух видов образования.  
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уақытта компьютерлік және білім беру ортасында IT-мамандарды дайындау мәселелері жиі 
қозғалуда. Білім сапасын бағалау агенттіктерінің талдампаз мамандарының еліміздің IT 
саласын тұрақты дамуы туралы айтқанына қарамастан, мектеп, колледж, ЖОО-да 
қолданылатын оқу бағдарламалары нарық талабымен сәйкестендірілмегені анық факт. Осы 
туындап отырған мәселені түсіну, оны шешуге арналған конструктивті жолын табуға 
септігін тигізеді. Еліміздің отандық IT-білім жүйесін жасап шығуға алғашқы қадам ретінде, 
жалпы және қосымша білім беру орталарындаоқыту процесіне өзгерістер енгізілуі қажет. 
Яғни, оқытылатын пәндер IT-саласын дамытуға бағытталуы тиіс. Заманауи балалар өздерін 
цифрлық әлемде сенімді сезінеді, олар әртүрлі технологияларды, бағдарламалық өнімдерді, 
гаджеттерді қолдануға жылдам үйреніп кетеді. Олар қызуғушылықтары бар кезде жаңа 
техникалық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіну үшін, қорықпай барлық 
пернелерін басып, сағаттар бойы жаңа нәрсені үйренуге дайын.  

Заманауи балалар жас кезінен-ақ көптеген техникалық құрылғылардың арасында 
өседі. Бүгінде екі-үш жасар әлі толық сөйлеп үйренбеген бала, компьютерді қосып, 
ғаламторды ашып өзіне қажетті мультфильмін тауып алады. Алайда, осы балардың ішінде 
бұл дүниелерді кім және қалай құрғандығы туралы ойланатыны кемде кем.  

Ал біздің тапсырмамыз осы балаларда – жаңа дүниелерді жасап шығуға деген 
құштарлықты ояту. Ф. Ницшенің айтқан «Сендер бір нарсені жасап шығу үшін ғана оқу 
керек» деген қағидасын әрбір партада отырған балалардың санасына жеткізуіміз керек. Міне 
осы қағида білім алудың мәні болуы қажет және осы білім алушылардың мақсатына айналуы 
тиіс. Осыған орай білім алушылар өздерінің потенциалды мүмкіндіктерін жүзеге асыруға 
және өздерінің техникалық қабілеттерін көрсетуге қолайлы жағдайлар жасауымыз керек. Ал 
мұндай мүмкіндіктерді сабақта немесе қасымша сабақтарда мұғалім ұйымдастырады. 
Мұғалім өзінің материалдарымен, сабақ өткізу әдісімен балаларға компьютерлік ойындар 
мен фильм көруден басқа ғаламтор желісінде әрбір оқушының шамасы жететін, қызықты 
дүниелер бар екенін түсіндіру керек. Сол себепті қазіргі кезде мұғалімдер, әсіресе соның 
ішінде информатика пәнінің мұғалімдері, үнемі сабақ жүргізу барысында жаңа 
технологияларды қолданып, жоғарғы дәрежелі ғылыми-әдістемелік жетістіктерге жетуде. 
Мұғалім білім алушыларды ғылыми-техникалық шығармашылық жүйеге бағыттай отырып, 
олардың бойындағы техникалық қабілеттерін дамытады. 

Білім алушының техникалық қабілеттерін психомоторлық, перцептивтік, кеңістік 
қабілеттері құрайды, сонымен қатар механика саласы мен берілген материалдарды талдау 
қабілеттеріде құраушы факторлар болып табылады. Осы қабілеттерді өз бойына жинаған 
білім алушы ұсақ құрылғыларды жеңіл әрі тез басқара алады. Білім алушының техникалық 
қабілеттері жайлы айту барысында жас ерекшелігі, жынысы, өткен тәжірбиесі сияқты 
айнымалыларды ескеру керек. Қол ептілігін және қабылдау ерекшеліктерін тестілеу 
барысында қыздар ұлдардан асып түседі. Абстрактілі кеңістіктік тестілеуде аз да болса, бірақ 
орташа есепте қыздар басымдылық танытады, алайда механикалық талдауда механика 
аумағында ұлдар айқын басымдылық танытады [1].  

Білім алушылардың техникалық қабілеттерін қалыптастыру әдетте өте баяу өтетін 
қиын үрдіс. Оқушының айтулы жетістіктерге жетуі жалпы интеллектісіне, практикалық 
дағдысына, техникалық ойлау машығына байланысты болады. Қазіргі кезде барлық білім 
алушылардың бойында техникалық қабіліттерді дамыту қажет, мейлі олар өздерінің 
профессионалдық іскерлігін техника және технология салаларымен байланыстыру 
мақсаттарына кірмесе де, қазіргі уақытта білім алушылардың бойында мұндай дағдылардың 
болуы, күнделікті өмірде пайдаланатын заманауи техникалармен пайда болған мәселелерді 
шешуге мүмкіндік береді. Ал техникалық бейімділігі айқын балаларға мектепте 
қолданылатын оқу бағдарламасынан басқа, арнайы бағдарламалар жасалынуы тиіс. 

Оқушылар мектеп парталарынан бастап, «технология», «математика», «физика», 
«информатика», «сызу» пәндерін оқи отырып, өздерінің бойларында психомоторлық, 
перцептивті және кеңістіктік қабілеттерін қалыптастырады. Ал механикалық қабілеттерін 
дамыту үшін білім беру жүйесіне робот техникасы курсын қосу керек. Қазіргі кезде робот 
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техникасы курсы дарынды балаларға арналған мектептердің оқу бағдарламаларына қосымша 
сабақ ретінде ғана қосылып отыр. Қазіргі уақытта робот техникасы курсын оқыту барысында 
LEGO фирмасының комплекстері қолданылуда. Осы робот конструкторларды мектептерде 
пайдаланып, робот техникасы оқытылуда. Жыл санап, осы курстарды оқытатын мұғалімдер 
саны артуда, осыған сәйкес робот техникасына қызығушылықтары артқан білім 
алушылардың да саны көбеюде. Алайда бұл фирманың өнімдері көп қаржыны талап етеді. 
Осы мәселеден шығу үшін мұғалімдер ғаламтор желісінен тегін таратылатын бағдарламалық 
қамтамаларды көшіре алады. Сол бағдарламалық қамтамалардың бірі LEGO Digital Designer. 
Бұл бағдарламаның көмегімен LEGO конструкторлардың виртуальды бөлшектерінің 
негізінде әртүрлі 3D-обьектілір жасауға болады. Бұл LEGO-да шынайы конструктордағы бар 
бөлшектер қолдануға болады. Бағдарламаның соңғы нұсқасы, яғни LEGO Digital Designer 
4.0.20 құрамында 760 типті бөлшектер бар [2]. 

Таңдап алынған бөлшекті кез келген түске бояуға болады. Басқа 3D-редакторларда 
сияқты бағдарламаның жұмыс аумағын жақындатуға және жоюға, кез келген бұрышқа 
бұруға және жұмыс аумағы бойынша еркін қозғалуға болады. Артқы фонды LEGO-ның 
виртуальды моделіндегі дайын қарау режимінде қосуға немесе өзгертуге болады. 
Бағдарламаның интерфейсі ағылшын тілінде болғанына қарамастан, өте жеңіл және 
ыңғайлы, сондықтан ең кішкентай балаға да виртуальды LEGO конструкторымен жұмыс 
істеу қиынға соқпайды. Бағдарлама үш түрлі режимді қолдайды: моделді құру, дайын 
моделді қарау және дайын моделге құру режимін жасау. 

Енді ресей мектептерінде қолданылатын виртуальды бағдарламаларды қарастырайық. 
Осындай бағдарламаның бірі QReal:Robots ортасы. Бұл ортаны Санкт-Петербург 
мемлекеттікуниверситетінің жүйелік бағдарламалау кафедрасының студенттері, 
аспиранттары және мұғалімдері жасап шыққан. Енді осы ортаның мүмкіндіктерін талдайық. 

Біріншіден, бұл орта Lego Mindstorms NXT 2.0 роботтары үшін графикалық 
бағдарламалар құруға мүмкіндік береді және компьютерде құрылған бағдарламаны 
роботтарға Bluetooth немесе USB-интерфейс арқылы жіберіп, нәтижесін көруге болады. 

Екіншіден, QReal:Robots ортасы роботтың 2D моделі орналасқан диалог терезесі бар. 
Мұнда жұмыстың нәтижесін онлай түрде көруге болады. Екі өлшемді моделмен жұмыс істеу 
режимі орындаушы роботтың болмаған жағдайда қолданған пайдалы [3].  

Үшіншіден, бұл бағдарламалау ортасы тегін, орыс тілінде, сонымен қатар білім беру 
мекемелерінде жеке  тұлға үшін де, топ болып жұмыс істеуге де қолайлы болып табылады.   

Жоғарғы сынып оқушыларының бағдарламалауға деген қызығушылықтарын ояту 
үшін C# тілінде қосымша жасатуға болады, ал 1-9 сынып аралығындағы оқушыларға Kodu 
қолдануға болады. Kodu Game Lab – бұл интерактивті ортада мүлдер текст жазылмайтын, 
визуалды бағдарламаның көмегімен үш өлшемді ойындар құрастыруға арналған орта. 
Ойындар құрастыру үшін физика заңдарын ескере отырып ойын әлемін жасау керек.  

Kodu ортасының бір қатар ерекшеліктері бар: ол тек Windows ортасында орнатылады, 
дистрибутив өлшемі шамамен 200 Мб, DirectX және .NET Framework қажет болады, алдымен 
ағылшын тіліндегі нұсқасы көшіріп алынады, бірақ кейін орнатылғаннан соң автоматты 
түрде орысшаланады; файылдардың кеңейтілімі *.kodu [4].  

Осы аталып өткен бағдарламалардың көмегімен мұғалім білім алушылардың 
виртуалды құрастыру мен бағдарламалауда техникалық қабілеттерінің дамуына және 
шығармашылық ойлауының артуына септігін тигізеді. 

Ал енді LEGO фирмасының 2013 жылы шыққан ең соңғы LEGO  MINDSTORMS 
Education EV3 конструкторын Lab VIEW ортасында бағдарламалап көрейік [5].  

Мысал ретінде массивтерді алайық. Бірінші массивте қолданылатын блокпен 
танысамыз. 

Массивтермен жұмыс істейтін блок сандық массивтер деректерімен және логикалық 
массивтермен жұмыс істейді. Массивтерді құру үшін элемент қосу, жеке элементтерді оқу 
және жазу және массивтің ұзындығын алуға болады (cурет 1).  

 
  

http://spbu.ru/
http://spbu.ru/
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1-масситі құруға арналған блок 
1. Режим таңдау  
2. Енгізу 
3. Шығару 

Массивтерге операциялар қолдану үшін және массив типтерін таңдау үшін «Таңдау 
режимін»қолданамыз. Қол жетімді енгізу және шығарулар режимге байланысты өзгеріп 
отырады. Режимдер: Толтыру, Индекс бойынша оқу, Индекс бойынша жазу, Ұзындық. 
Енді әр режимге тоқталып өтейік (cурет 2): 

 

 
 

2-Толтыру режимі 
 
«Толтыру» режимі массивтің соңына элемент қосады. Сонымен қатар біз жаңа массив құра 
аламыз (cурет 3).  

 
 

3-Индекс бойынша оқу 
 

«Индекс бойынша оқу» режимі массивтің бөлек элементінің мәнін алады (cурет 4). 
 

 
 

   4-Индекс бойынша жазу 
«Индекс бойынша жазу» режимі массивтің бөлек элементінің мәнін өзгертеді (cурет 5). 
 

 
 

5-Ұзындық 



 

837 

 

«Ұзындық» режимі массивтің ұзындығын береді.  
Массивтерге мынандай мысал қарастырайық. Жарық датчигіне бірнеше түстерді көрсетіп, 
EV3 жадына сақтап қалып, сол бағыт бойынша қозғалу (cурет 6).  

 

 
6- Программаның блок схемасы 

 
Массивтерге қатысты мысалдың блок схема бойынша құрастырылған программа. 

«Робото техникасы» оқу бағдарламасын білім беру жүйесіне енгізу арқылы, біз 
оқушылардың техникалық пәндерді қабылдауына өзгерістер енгіземіз. Практикада 
теориялық білімдерді пайдалану арқылы алынған білімдерді, түсініктерді жақсырақ 
бекітеміз. 
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Многие бизнес - процессы, созданные после Второй Мировой войны, остались по 
существу такими же. В настоящее время крупные корпорации находят, что работа 
организованная пошагово подвергается неизбежным задержкам и ошибкам, когда бумага 
передается от человека человеку, от единицы к единице.... 

IT - единственный самый мощный инструмент, который ломает традиционные 
предположения и правила о бизнесе. Самое революционное и успешное изменение в 
практике деловых отношений IT сегодня - быстрая разработка приложений (RAD). RAD 
использует в своих интересах автоматизированные инструменты и методы, чтобы 
реструктурировать процесс 

Строительства информационных систем. Этот новый экстраполируемый процесс, 
результаты которого основываются на глубоком преобразовании информационных систем 
развития. RAD заменяет ручной дизайн и кодирующие процессы, которые являются 
зависящими от навыков людей, автоматизированным дизайном и кодированием, который 
является неотъемлемо более стабильным процессом. В дополнение ко всему, быстрая 
разработка приложений (RAD) - более надежный процесс, поскольку он менее подвержен 
ошибкам, чем ручное кодирование. 

Более 65% бюджета типичной информационной системы тратится на содержание 
существующих систем. Эти системы обрабатывают небольшое количество документов, 
используют устаревшие языки программирования и базы данных. Таким образом, 
организации сталкиваются с обновлением их устаревшей системы или созданием новых 
приложений. Традиционные жизненные циклы развития слишком медленно и жестко 
работают, чтобы соответствовать бизнес - требованиям современной экономики. Новая 
методология должна быть реализована и должна позволить организациям создавать 
программное обеспечение приложений быстрее, лучше и дешевле. 

Джеймс Мартин в своей книге впервые в 1991г. упомянул термин RAD: «Быстрая 
разработка приложений  – это жизненный цикл проектного процесса, разработанный 
специально для достижения более высокой скорости разработки и качества программного 
обеспечения, чем это возможно при традиционном подходе к проектированию»[1].RAD 
создан так, чтобы можно было получить максимальные выгоды от использования мощных 
средств разработки, которые в настоящее время быстро развиваются эволюционным путем. 

Профессор Клиффорд Кеттемборо из колледжа Whitehead, университета Redlands 
определяет быструю разработку приложений как «подход к созданию компьютерных систем, 
которые сочетает в себе инструменты и методы Computer-Assisted Software Engineering 
(CASE); технология, управляемая пользователями, работает в строгих пределах времени, 
обеспечивает доставку проекта в мощную, проверенную, надежную формулу первоклассного 
качества и производительности» [2,с.256]. 

Интернет - источники определяют быструю разработку приложений как 
«методологию, которая позволяет организациям разработать стратегически важные системы 
быстрее, уменьшая затраты на развитие и качество поддержания».  

Одним словом, быстрая разработка приложений – процесс, который ускоряет цикл 
развития программы; набор программ, которыми пользуется практически каждый 
пользователь, позволяющий более эффективно и качественно, с наименьшими затратами 
времени, разработать приложение. 

mailto:zhanka_kz95@mail.ru
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У RAD есть четыре существенных аспекта: методология, люди, управление и 
инструменты[3,с.101]. Если какой-либо из этих компонентов будет несоответствующим, то 
развитие приложений не будет обладать высокой скоростью. Жизненные циклы развития, 
которые сплетают эти компоненты, имеют первостепенное значение. 

Проблемы, стоящие перед организациями в разработке программного обеспечения, 
могут быть получены в процессе достижения результата. Путь развития RAD атакует эти 
проблемы в лоб, обеспечивая быструю разработку системы, сокращая затраты и увеличивая 
качество. Основные принципы методологии RAD включают: 

o Объединение наилучших имеющихся методов и определение 
последовательности задач, которые сделают эти методы более эффективными. 

o Использование эволюционных прототипов, которые в итоге превращаются в 
конечный продукт. 

o Использование семинаров, вместо интервью, для сбора требований и оценок 
проекта. 

o Отбор ряда инструментов CASE-технологии, чтобы поддержать 
моделирование, проектирование и кодовую возможность многократного использования, а 
также автоматизацию многих комбинационных методов. 

o Создание ядра системы и осуществление уточнений в последующих выпусках. 
o Обеспечение руководящих принципов для достижения успеха и избегания 

ошибок. 
Активное участие пользователей на протяжении всего жизненного цикла RAD 

гарантирует, что бизнес – требования и ожидания пользователей будут совпадать. RAD 
использует мощные инструменты для быстрой разработки приложений высокого качества. 
Прототипы используется, чтобы помочь пользователям визуализировать и изменить запросы 
к системе. 

Успех RAD будет достигнут после участия людей с нужными навыками и талантами. 
Отличные инструменты имеют важное значение для быстрого развития приложений, но они 
сами по себе не гарантируют успеха. Быстрое развитие опирается в равной степени на 
грамотных людей, специалистов своего дела, вовлеченных в данную систему разработки. 
Следовательно, эти люди должны быть тщательно отобраны, хорошо обучены и 
мотивированы. Они должны уметь  использовать инструменты и работать в команде. Бурное 
развитие обычно позволяет каждому участвующему лицу играть несколько ролей, так проект 
RAD предписывает большую степень совместных усилий между сравнительно небольшой 
группы людей. 

Чтобы удачно внедрить RAD, руководство должно уделять пристальное внимание 
человеческой мотивации. Менеджеров – профессионалов в данной системе обычно называют 
«ранние адаптеры» [4,c.999]. «Ранними адаптерами» являются те люди, которые видят 
ценность новой методологии и делают его практичным в использовании. Эти сотрудники в 
восторге от новой методологии, и они хотят, чтобы она успешно работала в их среде. Кроме 
того, менеджеры должны быть осведомлены о типе мотивации, что является наиболее 
эффективным для каждого отдельного сотрудника, будь то деньги, гордость, престиж, 
волнение, или их комбинация. Оригинальный состав команды состоит из 2 - 4 человек, 
которые тщательно обучены в использовании инструментов и методов. 

Менеджер должен уметь организовать работу с инструментами программы, повлиять 
на отношение IT-специалистов к своей работе, а также обеспечить бесперебойный успех 
будущего проекта, создав план по развитию необходимой технологии. 

Методология RAD для достижения своей цели, высокой скорости и высокого 
качества, использует в своей работе как автоматизированные, так и ручные инструменты. 
Инструмент должны преодолеть проблемы, связанные с разработкой программного 
обеспечения. Эти инструменты могут изменить методы построения с использованием 
принципов разработки, автоматизации, генерации кода, компьютерного планирования и 
анализа.  
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За последние 20 лет такие инструменты прошли долгий путь совершенствования. 
Сейчас они позволяют справиться с трудностями во время разработки программного 
обеспечения через процессные инновации. 

Фундаментальный принцип инструментов RAD заключается в использовании 
диаграмм (схем). Диаграммы используются каждый раз, когда это возможно, для более 
ясного представления. Диаграммы используются для представления планирования 
информации, обзора систем, моделей данных, детального проектирования.  

Быстрая разработка приложений гораздо больше, чем просто стратегия управления 
или методологии. С внедрением мощных программных инструментов, RAD становится 
практичным и реалистическим метод для более быстрого и эффективного развития 
программного обеспечения. 

Побочные последствия такого развития могут влиять на другие аспекты 
корпоративной культуры в организации информационных систем, но выбранные 
инструменты являются фундаментальной основой для успешного развития Rapid Application. 
Один из самых мало изученных и еще наиболее важных направлений RAD – это язык 
программирования, потому что он связывает многие компоненты вместе [5].Кроме того в 
процессе разработки приложений происходит уменьшение масштабируемости: потому что 
RAD сосредотачивается на развитии прототипа, который является элементом огромной 
системы, следовательно, систему в целом данная технология не рассматривает, что несет в 
себе большой недостаток. 

Быстрая разработка приложений - попросту говоря RAD - это экономически 
эффективное программное обеспечение более высокого качества, которое продиктовано 
временем, поскольку мы стремимся соответствовать новым требованиям индустрии 
программного обеспечения. Эд Йордан признает, что сегодня информационная технология 
занимается разработкой потребительских товаров [5], а значит, разработчики программного 
обеспечения должны принять этот факт, бросая вызов себе для создания 
(совершенствования) новых, инновационных средств, удовлетворяющих потребительский 
спрос. 
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1. https://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_%28%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%

F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%29 
2. Семенов М.И., Трубилин И.Т., Лойко В.И., Барановская Т.П. 

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник. - М.: Финансы и 
статистика, 2010. - с.256 

3. Шопырин Д.Г., Управление проектами разработки ПО: Учебно-методическое 
пособие по дисциплине «Гибкие технологии разработки программного обеспечения», СПб: 
СПбГУ ИТМО, 2007. – с. 101 

4. Конноли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и 
сопровождение. Теория и практика. 1-е изд.: Пер. с англ.: Учебное пособие. - М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004. –c. 999  

5. «What is Rapid Application Development?»CASEMakerTotem, 2000г. 
 
 

УДК 004.77 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА 

 
Шашкина Алина Александровна 

Студентка 1-го курса, специальности Журналистика 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Ж.Б. Ахаева 
 
История возникновения сети Интернет берет свое начало с разработки первых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_%28%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_%28%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%29


 

841 

 

компьютеров в 1950-е и 1960-е годы. В 1957 году, после запуска СССР первого 
искусственного спутника земли, правительство США решило, что в случае войны неплохо 
бы иметь надежную систему передачи данных. Разработка такой системы была поручена 
нескольким крупным университетам Америки. Компьютерную сеть в проекте назвали 
ARPANET (англ. AdvancedResearchProjectsAgencyNetwork).[1] 

В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и в Стэнфордском 
исследовательском институте провели первый сеанс связи в 1969 году. Расстояние между 
первыми узлами данной сети составляло тогда 640 километров. Вначале удалось отправить 
всего три символа «LOG», после чего сеть перестала работать. Символы «LOG» должны 
были быть словом LOGON, потому как оно являлось командой входа в 
систему.[1]Случилось это 29 октября 1969 года, в 9 часов вечера. Позже, в половине 
одиннадцатого вечера операторы Чарли Клайн и Билл Дювалль вернули систему в рабочее 
состояние. И следующая попытка отправки символов оказалась успешной. Таким образом, 
эту дату принято считать днем возникновения сети Интернет. Интернет 
(Internet,сокращённое от INTERconnectedNETworks – объединённые сети) - глобальная 
всемирная телекоммуникационная сеть, которая обеспечивает связь для пересылки 
сообщений электронной почты, передачи файлов, а также для соединения с другими 
компьютерами и получения доступа к различного рода информации.  

 
Рисунок 1 - Первое сообщение, отправленное через ARPANET 

 
Исторический документ ARPANET IMP журнал: первое сообщение, отправленное 

через ARPANET. 10:30 вечера, 29 октября 1969 года. Этот отрывок хранится в Лос-
Анджелесе.[1] 

Говоря о назначении сети Интернет, стоит отметить, что после первой успешной 
передачи данных в сети ARPANET следующим этапом стала разработка первой программы 
для отправки электронной почты. Случилось это в 1971 году, тогда же данная программа 
обрела большую популярность. А основным назначением сети в 70-х годах была пересылка 
электронной почты.  

В 1983 году сеть ARPANETзакрепила за собой термин «Интернет». Но позже, в 1984 
году это понятие перешло к конкуренту ARPANET–межуниверситетской сети NSFNet(англ. 
NationalScienceFoundationNetwork). Эта сеть была объединением множества мелких сетей, 
имела пропускную способность гораздо большую, чем у ARPANET, а так же высокую 
динамику подключения новых пользователей. 

1990-е годы стали весьма значимыми для сети Интернет. Так, 1991 год известен 
ознаменованием общедоступностью Всемирной паутины в Интернете. С 1996 года термин 
WWW практически полностью подменяет собой понятие интернет. И в это время 
происходит массовое объединение всех известных сетей под флагом Интернет. Эта сеть 
явилась самым популярным средством связи для передачи и обмена информацией.  

Для того, чтобы производить обмен той или иной информацией, пользователям сети 
Интернет необходимо произвести подключение и непосредственный выход в сеть при 
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помощи браузера.  
Известно, что наименьшей единицей информации в сервисе WWW является веб-

страница. Главной ее особенностью является наличие гипертекстовых ссылок, которые 
способны осуществить переход с одной части страницы в другую, или перевести 
пользователя на другую страницу. Совокупность веб-страниц, объединенных единой темой и 
организованных для совместной работы, образует веб-сайт, или веб-представительство, или 
просто Web. Расширение htm или html имеет имя файла, в котором и хранится веб-страница. 
По этому расширению находят веб-страницы программы-клиенты WWW – браузеры.  

Веб-страницы могут быть двух видов: пассивные и активные. Сама веб-страница 
содержит исключительно размеченный текст, в то время, как пассивные веб-страницы 
содержат информационное наполнение в виде текстов и графики. Активные веб-страницы 
кроме информационного наполнения содержат программы, с помощью которых принимается 
информация от посетителей, осуществляется связь с СУБД, выводится на экран в 
пространстве веб-страницы баннерная реклама, реализуются некоторые спецэффекты, 
например, использующие скроллинг.[2] Скроллингом, в свою очередь, называется форма 
представления информации, при которой содержимое двигается в вертикальном или 
горизонтальном направлении.[3] 

Информационная составляющая и гиперссылки являются важнейшими элементами 
веб-страниц. Так, каждая гиперссылка состоит из названия и адреса, по которому можно 
перейти на следующую страницу или на другой веб-сайт. Названием гиперссылки может 
являться любой рисунок или текст.  

Следует различать навигационные структуры отдельных веб-страниц и 
навигационную структуру веб-сайта. Навигационная структура страницы определяет, с 
каких страниц можно попасть на данную и на какие страницы можно с нее перейти. 
Навигационная структура сайта дает представление о взаимосвязях всех страниц сайта. Ее 
можно представить в виде ориентированного графа, вершинами которого являются адреса 
страниц, а дугами – гиперссылки. 

Навигационная структура сайта может иметь следующие конфигурации: 
• линейная 
• линейная реверсивная 
• кольцевая 
• иерархическая 
• иерархическая тупиковая 
• звездообразная 
• матричная 
• полносвязная.[2] 
Существует также понятие об информационной структуре сайта. Она представляет 

собой динамическую объектную модель предметной области, известную также как иерархия 
файлов. С ее помощью можно определить, где и какие данные хранятся на веб-сайте, их 
состав и иерархию папок, которые образуют данный сайт. 

Веб-страница может содержать различные конструктивные элементы, вроде таблиц, 
фреймов, форм, а также компонентов и баннеров. Все они выполняют свои функции на 
сайте. И каждый из этих элементов, будь то таблицы, посредством которых выполняется 
жесткое закрепление мест за разными видами информации, или же фреймы, представляющие 
собой области экрана, на которые выводится своя веб-страница, выполняют определенную 
функцию. Современный пользователь сети Интернет имеет гораздо больше возможной во 
время использования сервиса WWW. Сейчас это может быть не только обмен информацией, 
но также средство заработка, общение с другими пользователями, развлечение, 
самообразование, творческое развитие, место совершения покупок, сделок.  

Сейчас получить доступ в интернет можно через телефон, радио-каналы, сотовую 
связь, спутники связи, кабельное телевидение, специальные оптико-волоконные линии и 
даже электропровода. А с 22 января 2010 года прямой доступ в Интернет появился и на 
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Международной космической станции. 
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Компьютерлер мен компьютерлік желілерді оқу процесінде қолдану қазіргі заманғы 

көптеген зерттеушілерді әдістемелік және техникалық білімді қайта өңдеуге әкеліп 
соқтырды. Бұл процесті зерттеу жеке тақырыптарды оқу мен бақылауда компьютерлердің 
бөлшектеніп қолдану деңгейіне жетті, яғни техникалық білім беру құралдарының 
сапалылығы. 

Басқа жаңа ақпараттық технологиялар сияқты компьютерлік желілік технологиялар 
жаңа білім беру мазмұнын жинақтауға айтарлықтай мүмкіндік береді, мысалға 
ұйымдастырылған форум немесе оқыту әдістемесі. Компьютерлік желілік 
коммуникациялардың оқу орындарында қолдануда келесі жетістіктерге қол жеткізуге 
болатындығын тұжырымдайды: 

- дәстүрлі пәндердің оқыту мазмұнының және оқу жобаларын орындау барысында 
құрамаланып орындауына өзгеруі; 

- өзіндік іздеу және оқу зерттеу жобаларын орындау барысында қатысушылардың 
зерттеу жұмыстарының тәсілдерін жобалау; 

- қатысушыларды проблемаларды ұжымдап шешу әдісіне үйрету; 
- жалпы сыныптық, топтық және қатысушылар мен педагогтардың жұмыстарының 

байланыстыру әдістері; 
- оқытушыларды жаңа мазмұнды, жаңа әдістік және оқу жүйесінің ұйымдастырылған 

формасымен тағайындау, оқу процесінде есептеу техника құралдарын тұрақты қолдану. 
Компьютерлі желілердің негізгі жетістіктері – жаңа ақпараттық технологиялық оқу 

орындары үшін – ол оқу орындарда электронды ақпараттар ортасын түйістіреді, оқушыларға 
және мұғалімдерге компьютерлермен ақпаратты өңдеудің әмбебап құралымен жұмыс істеуге 
мүмкіндік береді. Көптеген оқу ғимараттарында (орта және жоғарғы мектептерде) оқыту 
компьютерлік коммуникациялық болмайды (оқу редакторлары, электронды таблица және 
мәліметтер қорынан басқа). Бірақта методикалық, техникалық және ұйымдастырылған 
қолдамасы бар компьютерлік желілер, оқу процесін қамтамасыз етуге арналған оқу немесе 
оқыту – методикалық кешені және бірнеше оқыту группаларына географиялық тіркелуін 
оқытудағы компьютерлік желі деп айтуға болады.  

Жергілікті компьютерлік желілердің құрылуына байланыста мәліметтер қорын, 
электронды таблица, мамандандырылған графикалық және мәтіндік редакторлар қарқынды 
қолданылуы ғаламдық компьютерлік коммуникацияны қолдану үйлесімді. Жергілікті 
желілерсіз оқу процесінде компьютерлік байланыстың кең көлемде қолданылуын елестету 
мүмкін емес. 

Оқытуды телекоммуникациялық технологиялардың қолданысын қамтамасыз ету үшін 

http://moolkin.ru/chto-takoe-internet-istoriya-i-etapy-razvitiya/
http://www.intuit.ru/studies/courses/3632/874/lecture/14325
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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оқыту кешенінің компьютерлік желілерді қолданудың кейбір ерекшеліктерін қарастыру 
керек. 

Компьютерлік желілерді оқыту жүйесі әуесқойлық, зерттеулік, басқарушылық және 
жалпы қолданысқа арналған коммерциялық компьютерлік желілер деңгейіне өте ұқсас, 
сонымен қатар олар барлық деңгейдегі білім беру ғимараттарына ашық және оларға көптеген 
қызметтер түрін көрсетеді (компьютерлік байланыс, мәліметтер қорына қол жетімді және 
тағы басқалар). Ең жақсы оқыту желілері саналы түрде оқыту мақсаттарымен 
ұштастырылған, олар қайсыбір қолданылатын техникалық және ұйымдастырылған 
шешімдерді анықтайды. 

Компьютерлік желілерді оқыту – электронды есептеуіш машинаны оқу жүйесінде 
қолдану деген сөз. Бірақта өзінің педагогикалық мәні бойынша олар автоматтандырылған 
бақылау мен оқыту жүйесінен, автоматтандырылған лабораториялық орнату, процестердің 
машиналық моделінен және тағы басқа компьютерді оқу процесінде қолданудан жақсы. 

Егер бір бөлмеде, ғимаратта немесе жақын орналасқан ғимараттар кешенінде 
пайдаланушылары қандай да бір мәселені бірігіп шешуге, мәліметтер алмасуға немесе ортақ 
мәліметтерді пайдалануға тиісті бірнеше компьютер бар болса, онда оны компьютерлерді 
жергілікті желіге біріктіру орынды болады. 

Жергілікті желі – бұл компьютерлер арасында мәліметтер жеткізу үшін 
пайдаланылатын кабель (сондай – ақ телефон желісі немесе радиоарналар) арқылы өзара 
қосылған бірнеше компьютерлер торабы[1]. 

Жаңа ғылыми және техникалық ашылуларға байланысты пәндердің білім 
мазмұнының ескіруіне байланысты Жоғарғы оқу орныдарының студенттерін жаңа білімді 
қолданудың жаңа нұсқасымен қолдау аймағымен және жоғалған аймақтағы мәліметтер 
қорымен қол жетімділік методикасы, құрамында ғылыми және оқыту ақпараттарының 
өзектілін күшейтуде компьютерлік желілердің алатын орыны зор. Студентті оқыту 
барысында ақпараттық, және жекелей алғанда өзінің ғылыми – зерттеу және практикалық 
қызметінде телекоммуникациялық және компьютерлік желілік технологияларды игере білуі 
керек. 

Жоғарғы оқу орындарының оқу процесіне телекоммуникациялық технологияларды 
енгізу бірқатар проблемаларды шешеді. Біріншіден - бұл ЖОО-ның ресурстық шектемелері, 
қаражаттық, каналдық байланыстың сапасы, ЖОО қолданатын компьютерлік желілік 
технологиялардың деңгейі. Екінші проблема қазіргі таңдағы оқытушы құрамының дайын 
еместігі және оқу процесінде жергілікті желілер ресурстарын қолданудағы методикалық 
өңдеуінің болмауы. Методикалық материялдарды дайындау желідегі ақпарат көзін таңдап 
алу және оларды қолдану технологияларын қолданудағы қиын жұмысты орындауға 
байланысты. Бірақта осындай жұмыстардың жүргізілуі өте тиімді және зерттеудің 
нәтежиесімен алмасу осы аймақта жұмыс істеуші ұжым арасында тез әсерін көрсетеді. 

Бірақта оқыту процесін формалау қыйындығы айқын көрінуі және Internet-
технологиялардың жаңаруына байланысты бұл мәселе өзінің шешімін табудың алғашқы 
сатысында түр, заманға сай ақпараттық технологиялар мүмкіндіктері төменгі деңгейде 
қолданылады. Білімді ақпараттандырудың негізгі бағыты, біріншіден нақты жағдайда не 
оқытылуына, іздеуді қамтамасыз етуіне, жүзеге асуға, білімнің ұсынылуына және берілуне 
бағытталуы керек. 

Білім желісіне келген бірінші адамдар педагогтар болған емес, ол «техниктер» - 
ақпараттық технологияның маманы, тәртіп бойынша педагогика, дидактика және олармен 
байланысты білім технологияларынан жырақта жүрген адамдар. Оның нәтижесінде өте 
мардымсыз біліми мазмұны бар қашықтандырылған телекоммуникациялық техникалық 
жүйенің қарқынды дамуын аламыз. Сондықтан дайын барлық мазмұны бар электронды өнім, 
қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мүмкіндігінің барлық секторында 
қолданылмайды[2].  

Білім беруде желілік технологияларды оқу процесінде қолдануда келесі 
мүмкіншіліктерге қол жеткізуге болады: 
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- ақпарат алмасу үшін электронды почта қолдану, ішкі және сыртқы абоненттермен желі 
арқылы қосылу, бұл екі жақты келісімдер үшін өте маңызды және ЖОО-дары арасындағы 
студенттер арасында ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін; 

- университтеттің ішкі электронды хабарламалар тақтасы; 
- ғылыми және мамандандырылған характердегі проблемаларды шешуде 

телеконференцияға қатысу; 
- программалық құралдарды еркін тарату үшін Internet желілеріндегі файлдық 

серверлерді ашудағы қол жетімділігіне мүмкіндік алу; 
- кітапханалар каталогтарына және электронды кітапханалар файлдарына оқу жұмысын 

және ғылыми зертеулерді жүргізгенде мәліметтер қорына қол жетімділік алу; 
- таңдалған тақырып бойынша электронды периодттық басылымын алу; 
- on-line-дық телеконференцияларда Internet желілері арқылы IRC жүйесі арқылы қатысу; 
- өзіндік және бақылау тестері; 
- виртуалды өнеркәсіптерде жұмыс істеу; 

Студенттердің білімін тексеру жүйесі айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. 
Студенттердің дайындық деңгейін тексеретін қазіргі заманғы әдістемелік, компьютерлік 
технологияларды қолдануға бағытталған және оқытушы қызметінің тиімді оқыту жүйесін 
арттырады, мақсатқа жетудегі жаңа принциптерді қамтамасыз етеді, олар толығымен заман 
талабына жауап береді. Бұл технологиялардың елеулі артықшылығы жаңа мүмкіншіліктерді 
тек қана оқытушыларға ғана емес сонымен қатар студенттерге туғызады. Студент оқыту 
объектісінен оқыту субъектісіне айналады, оқу процесінде саналы түрде қатысып және оған 
байланысты өз бетімен шешім қабылдайды. Сонымен қатар егер дәстүрлі ақпаратпен 
басқаруда студенттің дайындығы деңгейі туралы толығымен оқытушы басқарушы және 
реттеуші болса, онда жаңа тәсіл жиыны мен ақпарат анализін қолдануда ол тыңдаушығада 
қол жетімді болады. Бұл оларға саналы түрде оқу процесінің барысына байланысты шешім 
қабылдауға мүмкіндік береді, оқытушылар мен студенттерді маңызды істерде пікір 
таластырады, оның нәтежиесінде екі жақта да қызығушылық туады. 

Меңгерілген білімнің сапасын бағалау, қойылған оқу мақсаттарының дәрежесін 
бағалау кез-келген білім беру технологиясын қолданудағы оқу процесінің маңызды құрама 
бөлігі болып табылады. Осындай мақсатта қолданылған бақылау формалары үйретілген 
деңгей бағасынан көптеген әр түрлілігімен айрықшаланады. Олардың әр қайсысының өзіндік 
жетістіктері мен кемшіліктері бар[3]. 
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ұйымдастыру.  Дидактикалық тиімділікке қол жеткізу үшін қазіргі замандағы ақпараттық 
және телекоммуникациялық технология құралдарын комплексті түрде зерттеу,  өз бетінше 
жұмыс жасау, білім алу сияқты әр түрлі салаларда қолдану қажет.  

Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін 
комплексті түрде қолдануды жүзеге асыру көп функционалды электрондық оқу құралдарын 
құру және қолдану кезінде ғана мүмкін болады.  

Осындай электрондық оқыту құралдарын оқытуда пайдаланудың негізгі 
дидактикалық мақсаты білім беру, білімді бекіту, дағды мен іскерліктер қалыптастыру, 
меңгеру деңгейін бақылау. 

Электронды оқыту құралдарының компоненттері ретінде мыналарды қарастыруға 
болады: 

1. Сервистік программалық құралдар;  
2. Оқушылардың білім деңгейін, іскерлігі мен дағдыларын бақылау мен тексеруге 

арналған программалық құралдар; 
3. Электрондық тренажерлар; 
4. Математикалық және имитациялық моделдеу үшін  прграммалық құралдар; 
5. Автоматтандырылған оқытушы жүйелер (АОЖ); 
6. Экспертті оқытушы жүйелер (ЭОЖ); 
7. Интелектуалдық оқытушы жүйелер (ИОЖ); [1] 
Білім беруде қолданылатын электронды оқыту құралдарының бірі – 

автоматтандырылған оқыту жүйесі. Білім беру сапасын жетілдіру мақсатында және 
оқытушыға көмекші әдістемелік құрал ретінде «Информатиканың теориялық негіздері» 
пәнінен электронды оқыту жүйесі құрылды. «Информатиканың теориялық негіздері» пәні 
Информатика мамандығында оқытылатын негізгі пәндердің бірі. 

Теориялық информатика - математика әдістерін пайдаланатын пән. Кез келген ақпарат 
дискретті түрде көрсетіле алатын болғандықтан ақпараттық процессті баяндап беру үшін 
дискретті математика аппараты пайдаланылуы мүмкін. Алайда теориялық информатикада 
бұл аппарат ақпараттық объектіге қолданылатындықтан нақты әрі өзгеше мазмұнға толы 
болды. Теориялық информатикаға мына пәндер кіреді: ақпарат теориясы, алгоритм 
теориясы, кодтау теориясы, жүйелер мен үлгілер теориясы, негізгі автоматтар теориясы, 
есептеу математикасы, математикалық бағдарламалау және тағы басқа.  

Аталмыш тақырыпты қарастырудың нәтижесінде «Информатиканың теориялық 
негіздері» пәнінен толыққанды электрондық оқу курсының компьютерлік бағдарламасын 
құру мақсаты көзделіп отыр.  

Электрондық оқыту жүйесі Macromedia Flash пен Delphi бағдарламалау орталарының 
үйлесуі негізінде әзірленген.  

Әзірленген бағдарлама «Информатиканың теориялық негіздері» пәнінің типтік оқу 
бағдарламасына толық сәйкес келеді және келесі бөлімдерді қамтиды: 

1. пәннің бағдарламасы; 
2. теориялық бөлім; 
3. практикалық бөлім; 
4. бақылау жүйесі; 
5. глоссарий; 
6. бейне сабақтар. 
Теориялық бөлімде типтік оқу бағдарламасына сай курсты толық меңгеруге қажетті 

дәрістер кешені қарастырылған. Бағдарлама Macromedia Flash-тың алуан түрлі 
мүмкіндіктерін қолдану арқылы, динамикалық анимациялар мен бейнелі түрде берілген 
түсініктемелерге толы. Практикалық және лабораториялық жұмыстар бөлімі берілген 
тақырыптар бойынша тапсырмалар мен жаттығуларды қамтиды. Бұл бөлімде электрондық 
оқу курсты өтіп жатқан қолданушыға ыңғайлы әрі түсінікті түрде етіп қолайлы қосымша 
жасалған. Сонымен қатар пәнді меңгеру деңгейін анықтау мақсатында білімді бақылау 
жүйесі жасалған. Яғни бұл бөлімде қолданушы өзін шынайы түрде бағалай алады. Глоссарий 
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бөлімінде курсты өтуші адам кез келген уақытта түсініксіз сөздер мен терминдердің толық 
анықтамасын көре алады.  

 
1-сурет – Электронды оқыту жүйесінің бастапқы беті 

 
2-сурет – Электронды оқыту жүйесінің мазмұны 

 
Қорытындылай келетін болсақ, осы жобада әзірленген электрондық оқыту жүйесі 

білім алушының жаңа пәнді жан-жақты және жоғары деңгейде меңгеруіне мүмкіндік береді. 
Қолданушы дәрістік кешенді мәтіндік түрде ғана қабылдамай, сонымен бірге жадысында 
сақталу мақсатымен алуан түрлі түсіндерме анимациялар мен динамикалық сұлбаларды көре 
алады. Меңгерген білімін көрнекі лабораториялық жұмыстар бөлімінде толықтырып, аралық 
не қорытынды тестілеу арқылы бекітеді. Мұндай электрондық оқыту жүйесі жоғары оқу 
орындарында «Информатиканың теориялық негіздері» пәнін меңгеруші студенттермен, 
сонымен бірге бұл салада қызығушылық танытқан адамдар үшін ыңғайлы да толыққанды 
оқыту жүйесі болып табылады. 
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Abstract 
 

 
 
Requirements:  

The motor controller is located externally to the single joint robotic system. The overall 
single joint dimension (without arm, and motor controller) should not exceed a volume of 800cm3. 
At the output shaft of the gearbox the robotic joint should be able to generate a nominal 
Torque>=3Nm and nominal Angular Speed>=8rad/s (458°/s). Only two bearings are allowed in the 
systems, these will support the output shaft of the gearbox. 
 
Methods and Materials (or Equipment)  
A. -Materials-  
● Motion Controller  
● Brush-less Motor Maxon Flat 70W  
● 4 stages gearbox  
● Optical encoder  
● Arm 30cm (link)  
● Plywood  
● VEX robot components (screws, washers, gears, holders, etc.)  
● 2 Bearings  
 
B. -Methods-  
1) Testing the motor and controller by using Matlab Simulink toolbox;  
2) Designing architecture for single joint arm; 
a. appropriate calculation of torque for the system, dimensions;  
b. hand-drawings of design;  
c. preparing needed materials for construction;  
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3) Building the system in machine workshop and data acquisition system;  
4) Testing and getting results;  
5) Technical report; 
 
C. Procedure 

At the first step motor and controller datasheets have been deeply studied. By observing pin 
numbers wires for motor and controller connection has been prepared. Eight wires were soldered 
accurately and connected to proper pin numbers of the controller. After that several different 
voltages (V<=24V DC) have been applied to motor and also by using Simulink toolbox the 
reference velocity to the controller has been set. 

In order to satisfy system requirements we calculated torque ratio for given MAXON flat 
motor part#402687 that has nominal torque maximum 0.134Nm[2]. At the output shaft of the 
gearbox the robotic joint should be able to generate a nominal torque about 3Nm. In order to 
achieve increment in torque with ratio 22.4 times, it was decided to use three gears in one direction 
and another three gears in opposite direction. So according to the calculation and availability of the 
materials, gears with teeth 12, 48 and 84 were selected. In perfect condition, with no friction and 
other loses we would get increment ratio about 49 times. Sothe system would generate maximum 
torque at 6.57Nm. It is twice as such than system requirements, but we don’t want to run motor at 
maximum nominal torque 0.134Nm in order to avoid motor heating and failure.  
Moreover in the system definitely appears a lot of type of the frictions, so we just over engineered 
the system. 

 
 

Figure2 (Connection to controller) 
It was decided to make a gearbox using a polywood. In order to design gearbox turning lathe, saw 
machine and other machines have been used. Different types of holes were made for gears, motor 
and bearing. In order to make system stable holders from vex robot were used. The final design is 
shown on conclusion part. 
 
TESTS and RESULTS  
 
A. Proportional control  

After the setup of the gearbox was done and all connections with National Instruments PCI-
6221(37-pin) data acquisition system were established the work on implementing the PID control of 
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the motor in MATLAB Simulink environmentstarted. Following is the overall Simulink model 
which operates the position control of the MAXON motor. 

 
 

Figure 3. Simulink model for position control 
 

The encoder has been set to the resolution of 48 PPR(pulses for revolution). This way we achieved 
maximum rpm of the main shaft. This minimum resolution gave us enough precision and maximum 
rpm was desirable from the beginning of the project if we would implement more complex PID 
control. Nevertheless, for our purposes simple proportional control gave us satisfactory results. It is 
necessary to set the Encoder block settings right to receive accurate information about the location 
of the main shaft. The encoder which has been used is incremental quadrature encoder which 
generates a series of pulses as it moves. This is the most common type of incremental encoder that 
uses two output channels which are A and B. It is known that an encoder which has one set of 
pulses is usually not sufficient because it cannot indicate movement direction. By the use of two 
code tracks with position of the sector 90 degrees out of phase; the two output channels of the 
quadrature encoder indicate both position and movement direction. For instance if A is first and B is 
nextthen the disk will rotatein away which is directed clockwise. If B is first and A is next, then the 
disk is rotating in a counter-clockwise direction. Usingthese facts we added the K gain which 
receives the output of the encoder and converts it to degrees. The working of the encoder is such 
that when simulation starts it sets the pulses generated to zero and starts the count again. By 
experimenting we learned that 90 degrees rotation gave us 48 PPR. The logical solution was to set 
K as 90/ 48 to obtain degrees as a position. Following is the simple subtract block. Subtract block 
gives us the difference between the reference position and the actual position of the shaft. That is 
the error between reference and sensor output. Of all the controllers we choose to control a system, 
the simplest one among them  isthe proportional controller. In this control method, the control 
system acts in a way that the control effort is proportional to the error. The control effort is 
proportional to the error in a proportional control system, and itbecomes a proportional control 
system. By trial and error the optimal value for proportional constant was K = 3/36.We tried to 
include the integral action but results were worse than simple P control. Either the overshoot was 
very high or the system started to oscillate and the settling time was to high. With only proportional 
control we achieved very good results. The speed of the system could be better. However, the 
accuracy of the position control was very high, approximately 98%. The error margin was only 1-2 
degrees. The steady state error is 0. The saturation block gives us the output range of 10 to -10 V to 
feed it to Analog Output block. Analog Output is the block which gives the set range for Maxon 
motor. 
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Figure 4. Encoder Settings 
 
B. Maxon motor  

 
Figure 5. Minimum connections for dc motor. 

 
These are the settings of the controller required for speed control. 

 
 

 
C. Simulation results  
To see the system in action and its response we gave sinusoid as a reference. Following is the plot 
of reference and the actual position given by encoder. From the plot you can see the rectangular 
shapes of the plot of the encoder values. The sinusoidal reference we gave to plot some data rotates 
the arm in amplitude of 90 degrees and Pi/15 rad/sec frequency. What can be seen at the bottom of 
the plot is due to the fact that the system is slow because of lack of integral action. When arm 
oscillates at the peak position it stops for several seconds which results in the encoder plot you are 
observing. 
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Figure 6. Plot of the sinusoid reference 
 
Discussion and Conclusion  
The purpose of this paper was to design, implement, control, and test the performances of a single 
joint robotic electromechanical system that can be used as a joint in a robotic manipulator for 
controlling our joint manipulator we have applied PI controller. The reason that we have used 
Proportional Integral controller is that it has lots of advantages. The PI controller saves the 
properties of the P and I controllers. It gives a maximum overshoot and settling time same as P 
controller but there is no steady-state error. [3,4] 
Advantages:  
· No offset  
· Has applications in many processes which are not integrating type.  
Disadvantages:  
· More expensive  
· Slow response  
· Oscillations and overshoot  
The final model: 

 
Figure 7 (final model) 
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[3] http://www.atp.ruhr-uni-bochum.de/rt1/syscontrol/node63.html 
[4] http://www.maplesoft.com/engineeringfundamentals/topic.aspx?tid=12 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТЕНДА ОХРАННО – ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОМЕХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕЕ РАБОТУ 
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Annotation: The loop of the alarm system is one of the necessary and "vulnerable" elements of the 
object system of security and fire alarm system. It represents the wire line electrically connecting a 
portable element, output circuits of security, fire and security and fire annunciators with the input 
of alarm control panel. One of the main reasons for unstable operation of devices on object are 
violations of a loop of the alarm system. Its present themselves refusal in the form of the break or 
short circuit in a loop. In this work the demonstration stand was designed at which alarm loop and 
all the obstacles are studied and demonstrated which affect the operation of the loop and cause a 
false alarm. 
 
Аннотация. Шлейф сигнализации является одной из необходимых и «уязвимых» составных 
частей объектовой системы охранно-пожарной сигнализации. Он представляет собой 
проводную линию, электрически связывающую выносной элемент, выходные цепи охранных, 
пожарных и охранно-пожарных извещателей с входом приемно-контрольного прибора. 
Одной из основных причин неустойчивой работы приборов на объекте являются нарушения 
шлейфа сигнализации. Они представляют собой отказ в виде обрыва или короткого 
замыкания в шлейфе. В данной работе был разработан демонстрационный стенд, на 
котором изучается и демонстрируется шлейф сигнализации и все помехи, которые влияют 
на работу шлейфа и вызывают ложное срабатывание сигнализации. 

 
The security and fire alarm systems are the most widely used, nowadays.  Their use effectively 

solves the problem of security by technical means. Due to the wide use of modern security systems 
to protect facilities one requires an appropriate approach to teaching students and training of 
personnel able to professionally and competently design and carry out installation and 
commissioning works, exploit and quickly fix the appearing troubles. In this regard, the need to 
develop a demonstration stand was identified. 

Demonstration stand completely simulates security - fire alarm, which allows to demonstrate the 
connection and operation of an annunciator, and the work of the alarm control panels and sound 
sirens. Using the stand we can study and demonstrate an alarm loop and all the obstacles affecting 
the operation of the loop and the cause of a false alarm. 

The demonstration stand is intended to demonstrate: connection of any annunciators, alarm 
control panels, sirens and other equipment of security and fire alarm. 

On this stand  "a test section of loop" is specially selected that clearly demonstrates the such 
leakages as: change of resistance in the loop alarm, short circuit and break alarm loops, leakage 
between conductors, and the impact at the alarm loop factors such as - moisture, connectors and 
other interference that affect the performance of the entire system of security and fire alarm.  

mailto:b_albina93_93@mail.ru
mailto:b_albina93_93@mail.ru
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Two multimeters for control are connected to the devices: one is used to control the current, the 
second - to control resistance and voltage. The announcer is closed and the alarm loop is tested on 
short circuit, break, effect of moisture and change of resistance. Resistance is  not constant, but 
variable. 

Therefore, after installation on object the personnel must carry out technical inspection on a 
monthly basis, as in the process of wear the contacts, where annunciators are connected, are 
affected by high humidity, extreme temperatures, and sometimes chemically aggressive substances 
for a long period of time. In the contact connection of copper an oxide film is formed, which is an 
insulator, thereby increasing the contact resistance and leakage resistance - current in AL falls, 
leading to the signal "Alarm". 

Table 1 
Complectation of demonstration stand 

1. The control panel "Signal-VK" 1 thing 
2. Light siren (bulb)  1 thing 
3.  Sound siren (buzzer) 1 thing 
4. Toggle-switch 2 things 
5. Optical-electronic passive annunciator 1 thing 
6. Connecting box 4 things 
7. Terminal device 3 things 
8. Wire KSPV 2x0.5 1 thing 
9. Wire for «test section of loop» 1 thing 

 

 
Figure 1. Demonstration stand «research of a loop of the alarm system» 
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Figure  2. Schematic diagram 

Table 2 
Schematic diagram 

1 The control panel "Signal-VK" 
2 Light siren 
3,11 Toggle-switch 
4 Sound siren 
5 Rosette (loop alarm) 
6,7,15 Connecting box 
8 Optical-electronic passive annunciator 
9 Terminal device 
11 Fuse  
12 Rosette (=12V) 
13 Signal lamp  
14 Rosette (220V) 

 
CONCLUSION 

The developed stand is very useful for training specialists and teaching students. In the course of 
laboratory practical works it is possible to consolidate practically gained theoretical knowledge, and 
also to train skills of servicing the security and fire alarm system. 
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Проблема устойчивости систем управления в условиях неопределенности занимает 

одно из центральных мест при создании систем автоматического управления. Поэтому 
проблема робастной устойчивости [1,2,3] является одной из наиболее актуальных в теории 
управления и представляет большой практический интерес. В общей постановке, 
исследование робастной устойчивости состоит в указании ограничений на изменение 
параметров системы управления, при которых сохраняется устойчивость СУ. Эти 
ограничения определяются областью устойчивости по неопределенным параметрам системы 
управления [1,2,3]. 

Реальные системы управления являются нелинейными, и одним из основных свойств 
нелинейных динамических систем является порождение детерминированного хаоса [4,5,6]. 
Хаотические системы представляют класс моделей неопределенности.  Условия робастной 
устойчивости этих систем допускают наличие областей неустойчивости стационарных 
состояний управляемой системы. Общая проблема об условиях подавления или исключения 
из сценариев развития процесса хаотических колебаний с помощью управляющего 
воздействия остается по прежнему нерешенной [7,8,9]. 

В настоящее время общепризнано, что реальные системы управления 
разрабатываются и создаются в условиях существенной параметрической неопределенности, 
увеличение потенциала робастной устойчивости системы [10,11,12] является одним из 
ключевых факторов, гарантирующих системе защиту от порождения детерминированного 
хаоса, образуя странные аттракторы [4].  В динамических системах с линейным 
приближением это проявляется в виде потери устойчивости нулевого стационарного 
состояния системы управления. 

Концепция построения системы управления с повышенным потенциалом робастной 
устойчивости базируется на результатах теорий катастроф [13,14], где исследованы 
основные структурно-устойчивые отображения. 

Настоящая статья посвящена построению и исследованию систем управления с 
повышенным потенциалом робастной устойчивости динамическими объектами с 
неопределенными параметрами с подходом к построению систем управления в классе 
двухпараметрических структурно-устойчивых отображений [15,16,17], позволяющих 
предельно увеличить потенциал робастной устойчивости системы. 

Исследование последних лет показали, что для исследования робастности линейных 
или нелинейных систем управления с успехом реально могут использоваться методы 
функций Ляпунова [18,19,20], основанные на геометрической интерпретации второго метода 
Ляпунова и понятий устойчивости системы в пространстве состояний. Это позволяет 
представить исходную динамическую систему в форме градиентной системы, а функцию 
Ляпунова в виде потенциальной поверхности [13] из теории катастроф.  

I. Математическая модель 

Рассмотрим задачу построения системы управления с повышенным потенциалом 
робастной устойчивости в классе двухпараметрических структурно-устойчивых 
отображений для объектов с n входами и n выходами. 

Пусть система управления задается уравнением  

,
.

BuAxx +=                                                                                                                           (1) 
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где nRtx ∈)( - вектор состояния объекта управления, BA, - соответсвенно матрицы 
объекта с неопределенными параметрами и управления вида [15,16,17]: 
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Закон управления задан в форме двухпараметрических структурно-устойчивых 
отображений: 

.,,2,1,2'4 nixkxkxu iiiiii =++−=                                                                                       (2) 
Запишем систему управления с n входами и n выходами (1) в развернутой форме: 
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Стационарное состояние системы (3) определяется выражениями вида [15,16,17]: 
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II. Робастная устойчивость систем управления 

Для исследования робастной устойчивости системы управления объектов с n входами 
и n выходами в стационарных состояниях (4), (5) и (6), воспользуемся предложенным 
методом в [15,16,17]. Метод, основанный на геометрической интерпретации основного 
положения метода функции Ляпунова [18]. Предполагая, что вектор скорости и вектор 
антиградиента по величине равны и можем воспользоваться теоремой Ляпунова об 
асимптотической устойчивости.  

Компоненты вектора градиента от вектор-функции Ляпунова 
( ) ( ) ( ) ( )( )nnnnn xxVxxVxxVxxV ,,,,,,,,,,, 112111  =  имеют вид: 
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Разложение компонетов вектора скорости системы по координатным осям представим 
в виде 
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Полную производную по времени от вектор-функции Ляпунова с учетом уравнения 
состояния (3) получим 
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Из (9) видно, что полная производная от вектор-функции Ляпунова с компонентами 
градиента (7) является знако-отрицательной функцией. 

Функцию Ляпунова в скалярной форме представим в виде:  
( ) ( ) ( )

( )[ ]

( )[ ]

( )[ ] .,,
3
1

5
1,,,,

2
1

3
1

5
1,,

2
1

3
1

5
1

,,,,,,,,

2
21

3'

52
222222212

3
2

'
222

5
222

2
112111111

5
1

'
111

5
111

1111

nnnnnnnnnnnn

nnnn

n

nnnn

xkbaaaxkb

xbxakbaaxkb

xbxaakbaxkbxb

xxVxxVxxV

++++−−

−++++++−−

−+++−−=

=++=









                                (10) 

Функция (10) не позволяет получить условие положительной определенности 
функции Ляпунова. По лемме Морса [13,14], сложную функцию (10) можем заменить 
квадратичной формой. Функция (10) является функцией Морса и удовлетворяет в точке (4) 
всем условиям теоремы Морса. Опуская сложные и трудоемкие операции разложения 
функции (10) в окрестности стационарного состояния (4) и вычисление элементов матрицы 
Гессе, квадратичную форму записываем в виде: 

( ) ( )[ ] [

( ) ] ( )[ ] .,,
2
1,,,,

2
1,,

2
1,,

2
21

2
2222222

12
2
1121111111

nnnnnnnnn

nn

xkbaaaxakba

axaakbaxxV

++++−−++++

+−++++−≈




             (11) 

Отсюда условия существования положительно определенной функции определяются 
системой неравенств: 
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Условия робастной устойчивости стационарных состояний (5) и (6) получены.  
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Таким образом, система управления, построенная в классе двухпараметрических 
структурно-устойчивых отображений для объектов с n входами и n выходами будет 
устойчивой в неограниченно широких пределах изменения неопределённых параметров и 
соответственно гарантирует от порождения детерминированного хаоса в системе. 
Стационарное состояние (4) существует, и оно устойчиво при изменениях неопределенных 
параметров объекта в области (5). А стационарные состояния (5) и (6) появляются при потере 
устойчивости состояния (4) и они одновременно не существуют. Стационарное состояние (5) 
является устойчивым при выполнении системы неравенств (13), а условие устойчивости 
стационарного состояния (6) обеспечивает система неравенств (14). 
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Құрғату дегеніміз жылу көмегімен қатты немесе паста тәрізді материал құрамындағы 
сұйықтықтан булану арқылы ылғалдылықты кетіру үрдісі болып табылады. Құрғату 
үрдісінің басты мақсаты материалдың сапасын жақсарту (көлемін төмендету, төзімділігін 
арттыру) осыған байланысты қолдану мүмкінділігін арттыру. Химиялық өндірісте көптеген 
технологиялық үрдістер сұйықтық фазасында жүзеге асады, сондықтан ақтық өнімдер паста, 
дән немесе шаң тәріздес болады. Осы технологиялық үрдіске әрбір материалға 
өзіндікқұрғату  үрдісі таңдалады. 

Құрғату ылғалдың материал ішінде интенсивті қозғалысымен, содан соң сыртынан 
булану арқылы (ылғалалмасумен) сипатталады. Кептіру үрдісінің негізгі қиыншылығы 
ылғалдың орта аймақ сортиментінен ығысуы. Кептірудің тиімділігі үрдісті оперативті 
басқару мүмкіндігімен және берілген деңгейде режимді параметрлер қолдауымен 
анықталады[1]. 

Кез келген басқару жүйесінің негізінде үрдістің математикалық сипаттамасы бар. Бұл 
жұмыста құрғату үрдісін модельдеудің мүмкін объекті және жылумассаалмасудың қиын 
физикалық құбылысын математикалық сипаттау қарастырылады.  

Құрғатқыш қондырғылардың есебін әдетте келесі реттілікпен жүргізеді: материалдық 
баланс жасау, ылғалдың буланған мөлшерін анықтау (аймақ бойынша); жылулық баланс 
құрастырып, керекті жылу мөлшерін анықтау, жанармай, бу, құрғатқыш агент және т.б. 
шығынын анықтау; жылу және массаалмастырғыштың эмпирикалық коэффициентінен 
құрғатқыш камераның мөлшерін анықтау, сонымен қатар құрғатқыштың керекті мөлшерін; 
құрғатқыш қондырғысының тиімділігін сараптайды:құрғатқыштың жетілу деңгейін  
жылулық агрегат ретінде энергетикалық пайдалы әсер коэффициенті(ПӘК) арқылы 
бағалауға болады, яғни тиімді қолданылған энергияның шығын энергияға қатынасын 
анықтайды; құрғату үрдісі кезінде кептіру агентінің энергия сапасының өзгеруін 
эксергетикалық ПӘК ескереді - тиімді қолданылған эксэргияның шығын эксэргиясына 
қатынасын анықтайды [2]. 

Құрғату үрдісі құрғату агенті және құрғатылатын материал арасындағы жылу және 
ылғал алмасуға негізделген. Құрғату агенті материалға қарағанда жоғары температураны 
иемденеді, сондықтан жылу құрғату агентінен жылуөткізгіш материалына, конвекция және 
сәулеленуге өтеді. Әдетте жылу объектісі отын шығынымен басқарылады, ал математикалық 
сипаттамасы келесі түрде көрсетіледі : 

Т0
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑑𝑑1 = 𝑘𝑘0𝑑𝑑2(1) 
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МұндағыТ0 – уақыттұрақтысы, 𝑘𝑘0𝑘𝑘0- басқаруобъектісініңкоэффициент, 𝑑𝑑2– 
отыншығыны, 𝑑𝑑1–басқарылатыншама – материал 
температурасыжәнекептірілгенматериалдыңсоңғыылғалдылығы [4].  

Материалдықұрғатудыңтехнологиялықүрдісікелесітеңдеулержүйесіменсипатталады: 

�
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑑𝑑2
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 1
Т0
𝑑𝑑2 + 𝑘𝑘0

Т0

�(2) 

МұндағыТ0 – уақыттұрақтысы, 𝑘𝑘0 - басқаруобъектісініңкоэффициент, 𝑑𝑑3– 
отыншығыны, 𝑑𝑑1 - басқарылатыншама– температура (шығысшамасы).  

Жылулықүрдістібасқаружүйесіндеатқарушықондырғыретіндеинтегралдаушы 
сервомеханизмТс тұрақты интегралдаушымен қолданылады, беріліс функциясы: 

𝑊𝑊𝑐𝑐(𝑆𝑆) = 𝑘𝑘𝑐𝑐
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑆𝑆

(3) 
Мұндағы𝑘𝑘𝑐𝑐–атқарушымеханизмніңкүшейтукоэффициенті. 
Осығансәйкес, 

автоматтыбасқаружүйесіндегіпропорционалдыбасқарузаңы𝑘𝑘𝑐𝑐келесіберілісфункциясыменаны
қталады: 

𝑊𝑊(𝑆𝑆) = 𝑊𝑊𝑐𝑐(𝑆𝑆)𝑊𝑊0(𝑆𝑆)
1+𝑊𝑊𝑐𝑐(𝑆𝑆)𝑊𝑊0(𝑆𝑆) =  

𝑘𝑘𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑆𝑆2(𝑇𝑇0𝑆𝑆+1)

1+ 
𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑆𝑆2(𝑇𝑇0𝑆𝑆+1)

=  𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑆𝑆2(𝑇𝑇0𝑆𝑆+1)+𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0
(4) 

Дифференциалдытеңдеулержүйесіменсипатталады: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑑𝑑2
𝑑𝑑𝑑𝑑2
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 1
Т0
𝑑𝑑2 + 𝑘𝑘0

Т0
𝑑𝑑3

𝑑𝑑𝑑𝑑3
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐
𝑇𝑇𝑐𝑐

𝑑𝑑1

�(5) 

Vissim 6.0бағдарламалаукешеніарқылыжүзегеасырылған, құрылымдықсұлба(сурет–1) 
көрсетілген. 

 

 
Сурет–1 

Тұйықталғанжүйеніңсипаттамалықтеңдеуітөмендегідей: 
Т0𝑇𝑇𝑐𝑐𝛼𝛼3 + 𝑇𝑇𝑐𝑐𝛼𝛼2 + 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0=0                                  (6) 

Сипаттамалық теңдеуге сәйкес Гурвиц матрицасы келесі түрде көрсетіледі: 

∆3=  �
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0          0

Т0𝑇𝑇𝑐𝑐            0               0
           0                 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0

�                 (7) 

 Осыған сәйкес тұрақтылық шарты былайша сипатталады: 

�
∆1> 0
∆2> 0
∆3> 0

�   или   �
𝑇𝑇𝑐𝑐 > 0

−𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0Т0𝑇𝑇𝑐𝑐 > 0
−(𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘0)2Т0𝑇𝑇𝑐𝑐 > 0

�(8) 

 

1 1 11/S 1/S 1/S+
+

+
+
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𝑘𝑘𝑝𝑝=1,𝑘𝑘𝑐𝑐=1,𝑘𝑘0=-1,Т0=5,𝑇𝑇𝑐𝑐=1𝑘𝑘𝑝𝑝=1,𝑘𝑘𝑐𝑐=1,𝑘𝑘0=-1,Т0=5,𝑇𝑇𝑐𝑐=1 

Сурет –2–сандық зерттеудің нәтижелері 
𝑇𝑇𝑐𝑐  және Т0 уақыт тұрақтылары әрқашан тиімді болғандықтан, тұрақтылық шарты кез 

келген 𝑘𝑘𝑝𝑝 ,𝑘𝑘𝑐𝑐және𝑘𝑘0 сақталмайды ((8) теңдеулер жүйесіндегі үшінші жол). Сәйкесінше (5) 
жүйе кез келген 𝑘𝑘𝑝𝑝 ,𝑘𝑘𝑐𝑐  және 𝑘𝑘0 тұрақсыз. Әртүрлі 𝑘𝑘𝑝𝑝 ,𝑘𝑘𝑐𝑐  және 𝑘𝑘0 мәндерінің сандық зерттеу 
нәтижелері және бірлік сатылы  әсері (сурет –2) көрсетілген. 
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 Темір жол көлігімен тасымалдау процесінің тиімділігі айтарлықтай дәрежеде темір 

жол автоматика және телемеханика (ары қарай - ТЖАТ)  жүйелерінің қауіпсіз қызмет етуіне 
тәуелді. ТЖАТ құрылғыларының қауіпсіз болмауы тасымалдау ағынына кері әсерін тигізеді, 
пойыздардың учаскелік жылдамдығын, темір жол учаскелерінің өткізгіштік және тасымалдау 
қабілетін төмендетеді, осылардың нәтижесінде экономикалық шығындарға алып келеді.  

Бұл қарама-қайшылықты болдырмау мақсатында ТЖАТ құрылғыларының техникалық 
қызметі мен пайдаланылуы сапасын бағалаудың жаңа әдісін жасап шығару ұсынылады, бұл 
әдіс темір жол учаскесі үшін нақты пайдалану шарттарын ескере отырып, экономикалық 
критерий бойынша рұқсат етілген деп табылатын уақыт бірлігінде нормалауға негізделген.  

Алға қойылған тапсырманың шешімін табу үшін ТЖАТ жүйелері қауіпсіздігінің 
талдамасы ұсынылады, мұның көмегімен кездейсоқ оқиғалар ағынының бір-біріне әсер ету 
үлгісін көруге болады, аталған кездейсоқ оқиғалар: қауіпті дестабилизациялаушы фактор 
ретіндегі ТЖАТ жүйелерінің істен шығулар ағыны және істен шыққан ТЖАТ жүйесін пойыз 
қозғалысына қатысты белсенді күйге ауыстыратын кездейсоқ оқиғалар ағыны [1]. ТЖАТ 
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жүйелерінің пойыз қозғалысы параметрлері бойынша қауіпсіздігінің ықтимал бағасы есептік 
Т уақыты бойында анықталатындығын ескерсек, аталған кездейсоқ ағындарды импульстік 
ағындар ретінде қарастыруға болады [2].  

ТЖАТ жүйелерінің қауіпті істен шығу шарттарын келесі тапсырма түрінде 
тұжырымдауға болады: оқиғалардың пойыз қозғалысына қатысты потенциалды түрде қауіпті 
істен шығулар ағынынан ТЖАТ құрылғыларының белсенді күйлерінің импульсті 
ағындарындағы уақыт интервалдарына түсу ықтималдығын анықтау.  

Аталған тапсырманың шешімін табу үшін ТЖАТ құрылғыларының істен шығу ағыны 
мен берілген қозғалыс маршруты үшін ТЖАТ құрылғыларының белсенді күйлер ағынын 
(жолдың даму элементі) модельдеу керек. Алдымен бастапқы ағындарды «сиректету» керек: 
істен шығулар ағынында берілген ТЖАТ құрылғысының потенциалды түрде қауіпті істен 
шығулары қалуы тиісті, ал белсенді күйлердің импульсті ағыны берілген құрылғының 
қарасырылатын маршруттағы пайдаланылуы уақыты интервалына сәйкес келуі шарт. Бұдан 
басқа, ТЖАТ жүйелері қауіпсіздігінің статистикалық бағасына сәйкес бұл жүйелердің 
потенциалды түрде қауіпті істен шығулары өте сирек құбылыс болып табылатындығы 
белгілі. Сондықтан «сиректету» операциясымен қоса уақыт осі бойынша масштабтауды 
жүзеге асыру қажет. Бұл үшін сиреуші ағындар үшін шекті теореманы (Реньи теоремасы) 
қолданамыз [3].  

Осылайша, ұсынылған үлгілер негізінде ТЖАТ жүйелерінің қауіпсіздік деңгейінің 
ықтималдылық бағасы алынды, бұл ретте олардың пойыздар қозғалысының параметрлері 
бойынша пайдаланылуы есепке алынады.  

Оқиғалар арасындағы Т уақыт интервалының )(tf  таралу тығыздығы еркін болып 
келген пойыз және маневрлік қозғалыстардың нүктелік ағынын қарастырып, оған келесі 
түрлендіруді қолданайық. Бастапқы  П ағынның әрбір оқиғасы (өзге оқиғаларға тәуелсіз) бұл 
ағында q  ықтималдылықпен қалады және одан p  ықтималдылықпен алынып тасталынады. 

Кейін П ағынынан алынып тасталынған оқиғалардан құралған рП ағыны зерттеледі. Біздің 
жағдайымызда q  ықтималдылық сәйкес қозғалыстар үшін қарастырылып жатқан ТЖАТ 
құрылғыларының пайдаланылу қарқындылығына тәуелді болады. Оқиғалар ағынының 
мұндай кездейсоқ сиректендірілу операциясын { }ПRp  деп белгілейміз:  

{ }ПRП pр =  (1) 

рП  сиректетілген ағындағы рТ  уақыт интервалының кездейсоқ қосылғыштардың 
кездейсоқ санының қосындысы болатындығы анық: 

∑
=

=
Y

i
ip TT

1
 

 
(2) 

мұндағы ,..., 21 ТТ  - таралу тығыздығы )(tf  болып табылатын тәуелсіз бірдей 
таралған кездейсоқ шамалар жүйесі. 

Егер бастапқы П оқиғалар ағынын көп рет рR  түрлендіруге ұшырататын болсақ, онда 
қорытынды ағынның интенсивтілігі нөлге ұмтылатын болады. Сондықтан П ағынының жаңа 

рR  түрлендіруін енгіземіз, мұнда П ағыны алдымен рR  түрлендіруге ұшырайды, кейін рП  
ағынының интенсивтілігі бастапқы П ағынының интенсивтілігіне тең болатындай етіп 
«сығылады». Ол үшін рТ  кездейсоқ шаманы p  шамасына көбейтсе жеткілікті: 

pTT pp ⋅=~
 

(3) 

Реньи теоремасына сәйкес, pnpp RRR ~,...,~,~
21  ( ∞→n ) кезектес тәуелсіз түрлендірулерден 

соң, ТЖАТ құрылғыларының белсенді күйлерінің қорытынды ағыны қарапайым λ
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интенсивтілікке ие болатын болады (ықтималдылығы бойынша қарапайым ағынға 
келтіріледі). 

Егер ТЖАТ құрылғыларының λ  параметрлі істен шығу ағынын рR  түрлендіруге 

ұшырататын болсақ, онда сәйкес рλ  параметріне ие потенциалды қауіпті істен шығулардың 
қарапайым ағыны алынады. 

Жүргізілген түрлендірулер нәтижесінде ТЖАТ құрылғыларының істен шығулар ағыны 
мен істен шыққан ТЖАТ жүйесін пойыз қозғалысына қатысты белсенді күйге ауыстыратын 
кездейсоқ оқиғалар ағынын қарапайым ағындар ретінде қарастыруға болады. 

Модельдеудің екінші кезеңінде екі нүктелік қарапайым кездейоқ ағын үлгісінен 
импульстік кездейсоқ ағындарға ауысуды жүзеге асыру керек. Егер қарапайым 
импульстердің ұзақтығы ретінде ТЖАТ жүйелерінің қауіпті істен шығуының кездейсоқ 
уақыты мен алдын алу уақытын қарастыратын болсақ, ТЖАТ жүйелерінің потенциалды 
қауіпті істен шығу жүйелерінің кездейсоқ ағынын импульсті ағын ретінде қарастыруға 
болады.  

[4] әдебиетке сәйкес Г.В.Дружинин ұсынған үлгі бойынша дестабилизациялаушы 
факторлардың пайда болуы мен әсер ету процестерін уақыт бойынша өзара қабаттаспайтын 
импульстердің стационар кездейсоқ ағындары түрінде ұсынуға болады (5-сурет). 

 

 
5-сурет. Дестабилизациялаушы факторлардың пайда болуы мен әсер ету процестерін 

уақыт бойынша өзара қабаттаспайтын импульстердің стационар кездейсоқ ағындары 
Жалпы жағдайда импульстердің пайда болу уақыт мезетінің, ұзақтығының және 

амплитудалары ықтималдылығының таралу тығыздығымен берілген 
),...,,,,,...,,,,,...,,,( 212121 mimimi hhhhUUUUUUUUf ∆∆∆∆  кездейсоқ )(UX  ағынына ие 

боламыз. Өзара қабаттаспайтын импульстердің стационар кездейсоқ ағындар жағдайында 
еркін алынған уақыт мезетінің ∞→U  ұмтылған кездегі зақымдаушы фактор әсеріне 
ұшырауы ықтималдылығы келесі формуламен анықталады: 

t
U∆

=ρ  
(4) 

немесе 
U∆⋅= µρ  (5) 

мұндағы µ  - фактордың әсер ету интенсивтілігі: 

Θ+∆
==

Ut
11µ  

(6) 

ТЖАТ жүйелерінің потенциалды қауіпті істен шығуларының импульсті ағыны мен 
пойыз қозғалысына қатысты бұл жүйелердің белсенді күйлер ағынының сәйкестігі үлгісін 
қарастырайық (6-сурет). 
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6-сурет. ТЖАТ жүйелерінің потенциалды қауіпті істен шығуларының импульсті ағыны 

мен пойыз қозғалысына қатысты жүйелердің белсенді күйлер ағынының сәйкестігі үлгісі 
 

Егер 1U∆  және 2U∆  біраз қабаттасатын болса, онда сәйкестік импульстерінің ағыны 
қалыптасады, олар апат салдарлары ағынына, яғни Т есептік уақытта дестабилизациялаушы 
F қауіпті факторының әсерінен қозғалыстың S ауысуына сәйкес келеді. 

Импулсьтік ағындар аумағында 

))(( 2211

21
12 Θ+∆Θ+∆

∆+∆
=

UU
UUµ  

(7) 

 байқалатын болады, мұндағы 12µ  - апат салдарлары ағынының интенсивтілігі. 
Осылайша ұсынылған үлгілер негізінде пойыздар қозғалысы параметрлері бойынша 

пайдаланылуы ескерілетін ТЖАТ жүйелерінің қауіпсіздік деңгейінің ықтималдылық бағасын 
алуға болады. 
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Аннотация.  В работе рассматривается разработка методов параметрического синтеза 

частотно-импульсных систем автоматического управления (ЧИСАУ) процессом 
производства и контроля качества молочной продукции. А также рассмотрена 
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автоматизированная система управления (АСУ) качеством молока при его обработке 
магнитным полем. Фильтр частотно-импульсной модуляцией реализован в виде 
апериодического звена 2-порядка (ЧИМ с ФАЗ). 

 
Ключевые слова:  Автоматизированная система управления, частотно-импульсный 

модулятор, вольтерровская модель,  фильтр в виде апериодического звена 2-порядка, 
контроль качества. 

 
С развитием методов исследования и оптимизации САУ, ранее разработанные модели и 

системы [1-4] требуют модернизации и совершенствования, для повышения качества 
управления. САУ с ЧИМ и с  применением электромагнитной обработки молока встречаются 
во многих трудах ученых [3-18], где рассматриваются проблемы качества продукции, 
нелинейность, динамичность и устойчивость системы. Система управления качеством 
продукции призвана способствовать решению поставленной задачи, осуществляется через 
управление качеством труда и, безусловно, зависит от технологического процесса. 

Для достижения высокого уровня качественного управления необходимо применить 
методы преобразования сложных нелинейных систем в более линеаризованную систему с 
менее сложной структурой. В работах  [7-11], рассмотрены методы преобразования 
структурных схем, построение эквивалентных моделей, методы линеаризации, 
эффективность и качество управления которых представлены в результатах.  

 В последние годы обработке физическими полями жидкостей уделяется большое 
внимание  [1, 2, 12-14] 

В данной работе мы рассматриваем автоматизированную систему управления (АСУ), 
где для обработки молока используется магнитное поле с целью его лучшего хранения и 
повышения качества. 

Представленная АСУ регулируема по семи параметрам (массовая доля жира. массовая 
доля сухого обезжиренного  молочного остатка  (СОМО), плотность, массовая доля 
добавленной воды. температуры, массовая доля белка, кислотность). Кроме того для 
регулирования магнитного поля с высокой точностью применяется ЯМР сигнал водорода 1Н 
и углерода 13С, которые по химическому сдвигу говорят о наличие микробной флоры в 
молоке. 

Блок-схема устройства приведена на рис. 1. Молоко из резервуара по трубопроводу (1) 
поступает на шибер (2), который регулирует скорость движения жидкости.  Далее молоко 
поступает в систему для электромагнитной  обработки молока (3), состоящую из нескольких 
пар квадрупольных линз (ЭМ-1, ЭМ-2 и т.д), имеющих специальную конфигурацию 
магнитных наконечников. Величина напряжённости магнитного поля измеряется с высокой 
точностью до 10-5 с помощью датчика ЯМР (4), находящегося  в области полей  
квадрупольных линз.   

Параметры молока (как входные (7), так и выходные (8))  контролируются с помощью 
сенсорных датчиков, устанавливаемых в анализаторах «Лактан-4», «АКМ-98 Фермер». Они 
позволяют регистрировать  до 6 параметров качества молока. 

Входные и выходные  данные с датчиков  поступают на коммутатор  управления 
сигналами (9) через соответствующий интерфейс и LPT-порт (11) на персональный 
компьютер (10). В персональном компьютере имеется необходимое  программное 
обеспечение, предназначенное для управления напряжённостью магнитного поля 
квадрупольных линз. Магнитное поле создаётся электромагнитами, питаемыми и 
регулируемыми источниками постоянного напряжения (5), сигналами  управления  с ПК 
через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) (6). 
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Рисунок 1- Блок-схема АСУ : 1 – трубопровод; 2 – шибер; 3 – устройство 

электромагнитной обработки молока;  4 – датчик ЯМР; 5- усилитель мощности; 6 – цифро-
аналоговый преобразователь (ЦАП); 7 – входные датчики свойств молока; 8 – выходные 
датчики свойств молока; 9 – коммутатор управления сигналом; 10 - персональный 
компьютер; 11 – LPT-порт; 12 – интерфейс; 13 – регистратор приёмник; 14 – регистратор 
управления; 15 – регистратор данных; 16 – коммутатор шагового двигателя; 17 – шаговый 
двигатель; 18 – спектрометр ЯМР. 

 
Вторая  ветвь регулировки скорости жидкости, задаётся через регистратор управления  

коммутатором шагового двигателя с соответствующим электронным оснащением, 
приведённым на рис. 1. Скорость течения молока по трубопроводу   может  регулироваться в 
диапазоне от 0 до 6 м/с. с точностью 0,15 %. 

В работе [9] и [10] используется методика анализа асимптотической устойчивости,  
разработанная в [10, 15] и предназначенная для получения частотных условий устойчивости 
подсистем непосредственного цифрового управления режимными параметрами. 

В системе регулирования напряженности магнитного поля, в системе омагничивания 
жидкостей в качестве управляющего устройства используется динамический частотно-
импульсный модулятор (ДЧИМ) с фильтром в виде апериодического звена 2-порядка. Для 
получения упрощенной модели предложена процедура построения эквивалентной 
модулятору нелинейной системы (структурной модели).  Получены уравнения и структура 
составляющих блоков (блок формирования импульса и блок сброса) построенной 
эквивалентной нелинейной системы [17]. 

Для стабилизации индукции магнитного поля в настоящей работе использованы по 
аналогии приведенная в [18] система, функционирование которых идентичны к 
современным частотным импульсным системам автоматического управления (ЧИСАУ)  с 
ФАЗ 2-порядка. 

ЧИС омагничивания жидкости с ФАЗ 2-порядка −  замкнутая система, состоящая из 
ЧИМ с фильтром в виде АЗ 2 порядка и приведенной непрерывной части   (ПНЧ), 
структурная схема, которая представлена на рис.2. 
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Рисунок 2- Структурная схема ЧИСАУ  с ФАЗ 2-порядка  
 
На входе системы управления систем омагничивания действует стационарный 

случайный процесс f ( t ). Прямая цепь состоит из импульсной и приведенной непрерывной 
частей. Импульсной частью служит ЧИМ ФАЗ 2-порядка, преобразующий процесс ошибки 

)t(x  в частотно-модулированную последовательность δ -импульсов Дирака )t(y• . 
Приведенная непрерывная часть ПНЧ состоит из последовательного соединения 

управляемого объекта с запаздыванием, исполнительного механизма (ИМ) и формирующего 
элемента (ФЭ), задающего требуемую форму управляющих импульсов. Объект с 
запаздыванием подвержен воздействию внешнего белого шума )t(µ , 

В общем случае ПНЧ характеризуется как нелинейная динамическая система со 
случайными параметрами и представима некоторым функциональным уравнением 
следующего вида [17]:  

]tt/)(g),(z,,[H)t(z 00 ≤τ≤τττλ= ,                                         (2) 
где H – непрерывный нелинейный функционал; параметр λ  характеризует случайность 
параметров функционала H; )t(g – последовательность управляющих случайных импульсов 
заданной формы; 0τ – время запаздывания управляемого объекта управления. 

ЧИМ с ФАЗ 2- порядка представляет собой последовательное соединение импульсного 
устройства ИУ и фильтра, которого реализован в виде АЗ  2-порядка характеризуется 
передаточной функцией:  

βα ++
=

pp
kpW 2)(

                                                   (3)
 

В фильтре Ф осуществляется некоторое динамическое преобразование непрерывного 
сигнала )t(x   в сигнал )t(y , а импульсное устройство ИУ генерирует единичный δ -импульс 
в тот момент времени, когда )t(y  достигает порогового значения  ± ∆  и осуществляет 
обнуление всех  накопителей энергии, которые входят в состав Ф [19, 20]. 

В результате с учетом  всех настроечных параметров системы и отдельных блоков, 
получаем структурную модель ЧИМ с ФАЗ 2-порядка в виде замкнутой нелинейной 
системы, структурная схема которой изображена на рис. 4 [18]. 

 
Рисунок 4. Нелинейная эквивалентная система 

 
Она содержит нелинейный фильтр, который характеризуется некоторым оператором 

]tt/)(y),(x,[A 0m ≤τ≤τττ , релейно-гистерезисный нелинейный элемент )u(ϕ  с порогом 
∆  и дифференцирующий элемент с передаточной функцией p)p(Wд =  [18]. 
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Основная задача заключалась в определении вида нелинейного оператора А, при 
котором замкнутая система, показанная на рис.4,  генерирует такую же последовательность 
импульсов, что и ЧИМ при управлении объектами с запаздыванием. Рассматривалась  
автоматизированная система управления качеством молока при его обработке магнитным 
полем.  Разработана упрощенная модель частотно-импульсной системы омагничивания 
жидкости с фильтром в виде апериодического звена 2-порядка. Полученные результаты  
служат  основой  для разработки моделей и методов исследования данного класса систем 
управления. 
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 Аннотация. Бюджеттеудің негізгі үлгілерін, олардың кемшіліктерін, 
артықшылықтарын қарастырамыз. Оптималды бюджеттік үлгі ерекшеленеді. Бұл мақалада 
кәсіпорын бюджетінің құрамын, олардың байланысын, бөлек бюджеттер арасындағы 
байланысты көрсететін қаржылық бюджеттің үлгісі ұсынылған. 
 Кілт сөздер: бюджет, бюджеттік үлгі, ұзақ мерзімді реттеу тарифі,стратегиялық 
жоспар. 
 Электрожелілік компаниялар қызметінің негізгі түрлері ретінде келесілер анықталған: 

• Электірлік қуатты  беру және тарату 
• Технологиялық қосылу 

Бұл берілген қызмет түрлері реттелетіндер қатарына жатады, олардың кірісі 
бекітілген тариф бойынша анықталады.Реттелетін қызмет түрлерінің шығынын 
қадағалау,мемлекеттік реттегіш органмен бекітілген электржелілік компаниялардың 
шығыны мен өзіндік құн деңгейін  қамтамасыз ету үшін қажетті шарт болып табылады.  

Жоғарыда көрсетілген негізгі түрлер тиімді басқару мақсатында қазметтің толық-
функционалды түрлеріне бөлінуі қажет.Функционалды түрлер дегеніміз біркелкі  фукциялар 
жиынтығы.  

Қызметтің негізгі функционалдық түрлері: 
• Технологиялық басқару және қызмет көрсету 
• Желіні басқару 
• Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
• Басқару жүйесін қамтамасыз ету және байланыс 
• Автотранспорттық қамсыздандыру 

Сонымен қатар, кез-келген электржелілік кәсіпорын қызметі жалпы шаруашылық 
және әкімшілік басқару қызметін жүзеге асыруынсыз мүмкін болмайды.  
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Жалпы, электр қуатындағы шығындарды басқару кәсіпорынды басқарудың жалпы 
кезеңімен сәйкес орындалады: жоспарлау процедурасынан бастап және алдағы жылға 
кірістерді қалыптастыру және өткен жылдың өндірістік-шаруашылық қызметі нәтижесі 
есебімен аяқтайды.Электр қуатындағы шығындарды басқару үрдісінің алғашқы және ең 
маңызды кезеңі тарифтік  жоспарлау болып табылады және ол бір уақытта анықтайды: 

• Электржелілік компанияға қызмет көрсетуден түсетін қаржы көлемі 
• Қорды қолданудағы мақсаттық бағыт және шек 
RAB-басқаруға ауысу арқылы сала ұзақ мерзімді тарифтік жоспарға ауысады.Бұл 

ЭСК-ға жоспарлаудың жаңа тәсілін қолдануға,стратегиялық жоспарлауға өтуге мүмкіндік 
береді .Ұзақ мерзімді жоспарлау мүмкіншілігі - 3-5 жыл. 

 RAB әдісі жалпы түсімді анықтаудың бұрынғы «шығындар+» әдісінен басқа амалын 
қолданады. Жалпы кіріс инвесторларға ақырындап барлық инвестицияланған капиталдары 
қайтып оралатындай болуы қажет.Сонымен қатар,инвестицияланған капиталға, жалпы 
кіріске кепілденетін кірісте есептелінеді.Үшінші құраушы ағымдағы шығындар – желіні 
қамтамасыз ету үшін кететін компаниялардың шығындары,технологиялық жоғалту 
компенсациясы және қалған міндетті шығындар. 

Кезекті ұзақ мерзімді реттеу тарифын белгілеу кезінде анықталатын қажетті жалпы 
түсірілім мына формуламен есептелінеді: 
                                              ҚЖТ = Ш + КҚ+ КК 
Мұнда 
і– реттеу уақытындағы есептеу жыл номер i = 1, 2, 3.. 

ҚЖТ Ұ – i жылына ұзақ мерзімге белгіленген қажетті жалпы түсірілім; 
Ш - шығын; 
BKt - i жылына анықталатын инвестицияланған капиталдың қайтарылымы; 
КК t – і жылына анықталатын инвестицияланған капитал кірісі; 

ҚЖТ –ны және электр қуатын жеткізу балансын болжамын есепке ала отырып тариф 
есептеледі 
 
Стратегиялық жоспар үшін ұсынылған бюджет жүйесін қарастырамыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бақыланатын 
шығын жоспары 

Несиелік жоспар 

Қаржыландырушы 
бюджеті 

Дивиденттік саясат 

Ұзақ мерзімді   
инвестициялық 

бағдарлама 
 

Инвестицияланған 
капитал бюджеті 

ЭҚ жеткізу және өндірістің 
болжамдық баллансы 

«ЭҚ жіберу » қызметі 
бойынша шығын 

бюджеті 
 

1.Инфляция жоспары 
2.Операционды шығын   
тиімділігі индексі 

Кіріс нормасы 

Тарифтік 
жоспар 

«ЭҚ жіберу » қызметі 
бойынша кіріс 

бюджеті 

Сурет 1. Бюджет жүйесі 
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Кесте №1.   Ұзақ мерзімді жоспарлаудағы бюджет жүйесі 
 

Бұл берілген жоспарлау амалы бізге мүмкіндік береді: 

1. Ұзақ мерзімді жоспар құру кезінде,тарифті орнату үшін реттегіш органға талап 
етілген мәліметтерді тапсырмас бұрын,күтілетін тариф салдарын үлгілеу: операционды кіріс 
көрсеткішін, қаржыландырушы көз құрылымын,қарыздық жүктемені, ұсынылған 
инвестицияланған бағдарламаны қайтадан қаржыландыру мүмкіндігін болжау. 

2. Ұзақ мерзімді тарифті бекіткеннен кейін, стартегиялық мақсат құру: ұзақ мерзімді 
инвестициялық бағдарламаны орындау,электр қуатын жіберу шығынын азайту (бұл 
бизнестің тиімділігін арттырудың бір ғана жолы). Бұл мақсаттар құн көрсеткішінде 
бекітілген (басқарылатын шығын жоспары, ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарлама). Олар 
компанияның ұзық мерзімді мақсатымен жылдық бюджетті келісу үшін басқарудың жылдық 
айналымына ауыстырылады. 

Бюджет/жоспар Арналуы 
ЭҚ жеткізу және өндірістің болжамды 
баллансы 

Электр қуатын пайдалы жіберу 
жоспары.Тарифті есептеу үшін сандық 
көрсеткіші болады. 

Ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарлама Ұзақ мерзімді уақытта орындалуға 
жоспарланған инвестиционды жобалар 
жиынтығы. 

Инвестицияланған капитал бюджеті Объекттер киылысында инвестицияланған 
капиталдардың құндық көрсеткішіне ие. 
Инвестицияланған капиталдың қайтарылым 
есебі үшін қолданылады. 

«ЭҚ жіберу» қызмет түрі бойынша шығын 
бюджеті 

ЭҚ жіберумен байланысты, экономикалық 
негізделген шығын жоспары болады. Бірінші 
жылға құрылады, ары қарай реттегішпен 
орнатылатын операционды шығындар 
тиімділік коэффициенті және инфляция 
болжамы бойынша индекстеледі. Қосымша 
түсірілім үшін ЭСК операционды шығындар 
тиімділігі үшін жоғарылатылған 
коэффициент орната алады.   

Басқарылатын шығындар жоспары  ЭҚ мен байланысты басқарылатын 
шығындарға ие.Басқарылатын стаья бойынша 
шығындар бюджеті негізінде құрылады. 

Тарифтік жоспар Қалыптасқан ҚЖТ және өндірістің болжамды 
балланс  және ЭҚ жеткізу саны қорытындысы 
бойынша тариф есебіне ие болады. 

«ЭҚ жіберу» қызмет түрі бойынша кіріс 
бюджеті  

Тарифтік жоспарда есептелген ҚТЖ мен 
үйлеседі. 

Қаржыландырушы  бюджеті Инвестицияланған бағдарламаның 
қаржыландырушыны қолдану және құру 
бойынша ақпараттарға ие.  

Несиелік жоспар Қарызға алып қаржыландыру көзінің құрылу 
жоспарына ие.  
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Автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ) – бұл экономико-математикалық 
әдістері мен ақпаратты өңдеу құралдарының негізінде басқару функциясын орындауға 
мүмкіндік беретін, техникалық-ұйымдастыру кешені. АБЖ – бұл адам-машиналы жүйе. Ол 
жүйеде операциялар мен әрекеттер қатары машиналарға орындалуға беріледі, бірақ басты 
шешімді адамның өзінде қалады. 

АБЖ қазіргі заманның өндірістің сапасын көтерудегі және басқарудағы маңызды 
құралы, себебі ақпаратты өңдеудегі уақытты біршама азайта отырып, оның дұрыстылығын 
және нақтылығын арттырады. АБЖ-ні енгізу адамның уақытын тиімдірек немесе 
шығармашылық мақсатта пайдалануға мүмкіншілік береді. 

Автоматтандырылған басқару жүйелері сала ретінде ұйымдастырыла басқару 
классына жатады. Ал өз кезегінде ұйымдастырыла басқару жүйесі шаруашылық басқарудың 
деңгейлеріне сәйкес үш түрге бөлінеді:  
1. Жалпы халық шаруашылығы – халық шаруашылығын басқару, жоспарлау және есеп 

жүргізу үшін ақпаратты жинайтын  және өңдейтін жалпы мемлекеттік 
автоматтандырылған жүйе (ЖМАЖ); 

2. Сала – салалық автоматтандырылған басқару жүйелері (САБЖ); 
3. Бірлестік (кәсіпорын) – Бірлестіктермен және кәсіпорындармен автоматтандырылған 

басқару жүйесі (КАБЖ); 
Жалпы мемлекеттік автоматтандырылған жүйе өзара байланысқан және өзара 

қатынасты автоматтандырылған жүйелер жоғарыда айтылған үш кешенде жүзеге асу керек.   
Есептеу орталықтарының мемлекеттік жүйелері мен байланыстың ортақ автоматты 

жүйенің базасында  
Халық шаруашылық бойынша автоматтандырылған жүйелер қызмет көрсететін 

мемлекеттік органдарының  талаптарына сәйкес жоғары мамандандырылған болады. Жалпы 
мемлекеттік автоматтандырылған жүйесінің ең маңызды түрі автоматтандырылған жобалық 
есептеу жүйесі болады. 

Салалық автоматтандырылған басқыру жүйелерінің негізгі функциясы – жосапарлау 
және өндірісті жылдам басқару. Сөйтіп, мысалға Ресей мемлекетіндегі бірінші салалық 
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автоматтандырылған басқару жүйесі – Аспап, ол аспапты жасау, автоматтандыру және 
басқару жүйелерінің құралдар  министрлігінің өндірісін басқару үшін жасалған. Оған он 
функционалды-ерекшеленген жүйелер кіреді:  

1. Перспективті жоспарлау 
2. Техникалық-экономикалық жоспарлау 
3. Жылдам басқару 
4. Материалды-техникалық қамсыздандыруды басқару 
5. Құрамдық басқару 
6. Қаржылық әрекетті басқару 
7. Еңбек және төлем ақыны басқару 
8. Бухгатерлік еспепті басқару 
9. Жұмысшы кадрлары мен жетекшілер есебі 
10. Сатуды басқару 
Кәсіпорынмен автоматтандырылған басқару жүйесі жоспарлау және бірлестіктерді 

жылдам басқару функциясын орындау үшін жасалады. Кәсіпорынды автоматтандырылған 
басқару жүйесінің негізгі жүйеге кіретін құрамдастары мыналар болып табылады: 

Өндірістің технологиялық дайындылығын басқару, негізгі өндірісті басқару, 
техникалық-экономикалық жоспарлау, материалдық-техникалық қамсыздандыру, 
бухгалтерлік есеп, шаруашылықты нормативті-анықтамалық ұйымдастыру. 

Мысалға, АБЖ-Баспа салалық автоматтандырылған басқару жүйесін алайық. Ол 
полиграфиялық өндірісті, баспа жұмысын және кітап саудасын қамтиды. АБЖ-Баспаның 
тағы бір құрамдас бөлігі болып республикалық САБЖ табылады. Бұл жүйелердің негізгі 
міндеттері: 

1. жылдам есеп және баспа өнімінің жинағын реттеу; 
2. жеткізу жоспарларының орындалуына жылдам есеп жүргізу; 
3. полиграфиялық қорларға шектеулерді бөлу; 
4. өндірістегі баспа өнімінің сатылуына жылдам бақылау жасау; 
5. келісім шарт міндеттерінің орындалуына бақылау жасау. 

САБЖ-Баспаның маңызды функционалдық ішкі жүйелерге жататындар: Кадрларды 
жоспарлау, есептеу және зерттеу, Қаржылық жұмыстар, Бухгалтерлік есеп. 

Аталған жүйелер   қазіргі уақытта келесідей сұрақтар шешіледі: 
- Кадрларды жоспарлау, есептеу және зерттеу ішкі жүйе бойынша:  басшылық 

лауазымдағы жұмысшылардың, мамандардың және жұмысшы кадрлардың құрамына есеп 
жүргізу; кадрлардың қозғалысына есеп жүргізу; полиграфиялық кәсіпорындарда олардың 
ағымын зерттеу; кадрлардың қажеттілігін анықтау; статистикалық есеп құрастыру; 
кадрлардың талапты қажеттіліктері; 

- Қаржылық жұмыстар ішкі жүйесі бойынша: өткізу және пайда жоспарының 
орындалуын бақылау; осы жоспарлардың орындалуын зерттеу; бюджетке төлемдерді 
жүргізу бойынша жоспарлардың орындалуын зерттеу; айналым қаражатына алынған 
несиелердің құрылымы; барлық кредиттерді пайдаланғаны үшін банкқа төленген пайыздар; 
қаржылық жағдай; 

- Бухгалтерлік есеп ішкі жүйесі бойынша: полиграфиялық өндірісінің 
шаруашылық жұмысын зерттеу бойынша кестелер мен периодикалық және жылдық 
бухгалтерлік есептер жағдайы; 

Қазіргі уақытта полиграфиялық кәсіпорындарды бақару жүйелерін енгізу үрдісі 
байқалады. Соңғы төрт жыл ішіндегі полиграфия кәсіпорындарын басқару жүйелерінің 
нарықтық динамикасы 1-суретте көрсетілген. Оны мынамен түсіндіруге болады, шығынның 
төмендеуі, өндірісті тиянақты ұйымдастыру кәсіпорынның бәсекелестігің жоғарлауына 
әкеліп соғады. 

Ірі типографиялар және кішігірім жарнамалық агенстволарда бірдей жақсы жұмыс 
істейтін әмбебап жүйелер жоқ. Оның себебі полиграфиялық саланың ерекшелігіне 
байланысты.      
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Полиграфияның айырмашылықтары басқа салаларға қарағанда өте көп және оны 
құрылымдау да ауырға тиеді. Жеке типографияның бизнес-процессі өте көп факторға 
байланысты, мысалы, ішінде орнатылған жабдық, жұмысшылардың квалификациялық 
деңгейі. 

 
1-сурет. 2010-2013 жылдар арасындаығы полиграфиялық кәсіпорындарды 

басқаратын жүйелер нарығындағы динамикасы. 
 

Бүгінгі таңда нарықта отандық өндірушілердің жүйелерімен қатар батыс 
жетілдірушілері де бар. Сонымен қатар, былай айтқанда, «өздері жазатын АБЖ» бар: 
типография тек қана Excel программасына мәліметтерді енгізе ғана қоймай, сондай-ақ жеке 
программаларында есепті әлдеқайда автоматтандырылған түрде жүргізеді. Бұндай 
программалардың бағасы ерекше болатыны түсінікті, онымен қоса олар әртүрлі 
функциялардың жинағына ие болады. Отандық программалар батыс өндірушілердің 
программасына қарағанда арзан болады. 

Автоматтандырылған басқару жүйесі бұл – операциялардың бір бөлігі машинаның, 
ал келесі бөлігі адам көмегімен орындалатын басқару жүйесі [2]. 

Біз қарастырып отырған полиграфиялық кәсіпорынды басқару жүйесін таңдау 
туралы шешімді қабылдау әдісін 2-суретте көрсетілген бес кезеңге бөлуге болады.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2-сурет. ПКАБЖ таңдау туралы шешімді қабылдау кезеңдері. 
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1. Негізгі параметрлерді анықтау 

 
2. ПКАБЖ автоматтандырылған жүйесінен басқару 

жүйесін таңдау 

 
4. Басқару жүйесінің баламаларының нұсқаларын бағалау 

 
5. ПКАБЖ ақырғы таңдауы 

 
3. ПКАБЖ үшін интегралды көрсеткішті есептеу 
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Автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ) – бұл жүйеде басқару автоматты түрде 
өндіріледі, онымен қатар кісімен де енгізіледі [5]. 

Автоматтандырылған жүйе жалпы «адам қызметінің кез-келген салаларында 
басқаруды оңтайландыру үшін, ақпаратты автоматтандырылған түрде жинау және өңдеуді 
қамтамасыз ететін адам-машиналық жүйе» деп түсінуге болады. Адам (адамдар ұжымы) 
басқару жүйесінің басты айқындаушы буыны болып табылады, өйткені адам шешімді 
қабылдап және бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алады.       

Автоматтандырылған басқару жүйелерін енгізу көмегімен шешілетін барлық 
есептерді бірнеше негізгі топқа бөлуге болады: 

- Жабдықты жүктеу және бағасын есептеуді автоматтандыру; 
- Бизнес-процесстерді стандарттау; 
- Басқарулық және қаржылық есеп; 
Полиграфиялық кәсіпорындарды автоматты басқару жүйесінің жалпылама құрылымы 

келесідей модульдерден тұрады: тапсырыстарға калкуляция жүргізу, жоспарлау, шығындық 
материалға және дайын өнімге қор есебін жүргізу, қаржылық есеп жүйесі, есеп беру және 
аналитика. 

АБЖ келесідей сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді: 
- Барлық қаржылық және шаруашылық жұмыстың тиімді жоспарлауын ұйымдастыру; 
- Шешімді жылдам қабылдап, әрі олардың нақтылығының  есебінен қауіп-қатерлерді 

төмендетіп және кірісті өсіру; 
- Түрлі қызметтерде мәліметтердің қайталануын (дублирование) болдырмау және 

компания бөлімдерінің арасындағы мәліметтермен кедергісіз алмасуын 
ұйымдастыру есебінен жұмыс уақытының жоғалуының мөлшерлік аспектісін азайту. 

Жұмыстың нәтижелі болуы үшін АБЖ құрылымы кәсіпорынның барлық процесстерін 
қамту керек және деректерді белгілеп қана қоймай, онымен қатар олар бойынша есеп беруді 
жасау. 

Қазіргі уақытта барлық параметрлерге жауап беретін, полиграфиялық кәсіпорындарда 
эксплуатациялық шарттарда дағдырдланудан өткен  жүйелер жетілдірілген. 
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Цель исследованийзаключается вразработке автоматизированной учебно-
исследовательской лаборатории в Карагандинском государственном техническом 
университете (КарГТУ)  на базе облачной технологии с имеющимся комплектом 
оборудования: сервер, коммутатор, Ethernet-адаптеры, 6 рабочих мест («тонкий клиент»), 24 
ноутбука (клиентские машины), стенд с частотноуправляемым приводом – имитатором 
насосных агрегатов, стенд-имитатор интеллектуального исполнительного механизма. 

Идея исследований состоит в создании такой системы на примере стенда-имитатора 
теплоснабжающих комплексов мегаполисов (ТКМ). ТКМ  как многомерные и 
распределенные объекты контроля и управления требуют использования нестандартных 
подходов к построению систем мониторинга и управления параметрами ТКМ. Для реальных 
ТКМ, и для стенда-имитатора ТКМ, предполагается реализовать подобную систему на базе 
принципов облачных технологий.  

Основная идея этой информационной технологии  заключается в том, что всё основное 
программное обеспечение  располагается в Интернете. То, что нужно Пользователю, должно 
быть получено в сервере Интернет-провайдера.  

В настоящей работе этот принцип трансформируется следующим образом: 
1. Сервер, коммутатор, Ethernet-адаптеры, 6 рабочих мест («тонкий клиент»), 24 

ноутбука (клиентские машины), стенд 1  с частотноуправляемым приводом – имитатором 
насосных агрегатов, собственной ПЭВМ и ПЭВМ с автоматизированной системой научных 
исследований (АСНИ), стенд 2 с собственной ПЭВМ, ПЭМВ с информационно-графической 
системой планирования и принятия решений (ИГС СППР) типа ТГИД-05 интегрированных с  
SCADA-системами, сервисное оборудование (источники бесперебойного питания, принтеры, 
сканеры, графические экраны и т.п.) – составляют аппаратное обеспечение стенда-имитатора 
ТКМ. 24 ноутбука установлены в учебных лабораториях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стенд с частотноуправляемым приводом – имитатором насосных агрегатов 
 
Стенд  с частотноуправляемым приводом – имитатором насосных агрегатов создан по 

специальному Договору подряда предприятием «Мехатроника-Про.Стенд-имитатор 
включает:  электродвигатель постоянного тока мощностью 0,5 кВт;  асинхронный 
электродвигатель мощностью 0,5 кВт и синхронной скоростью 1500 об/мин;  датчик 
крутящего момента силы;  датчик обратной связи с разрешением 2000 дискрет/оборот; блок 
питания (преобразователь напряжения) двигателя постоянного тока;  блок питания 
(преобразователь частоты) асинхронного двигателя;  блок тормозных резисторов;  блоки 
электрических измерений                 (2 шт.) для двигателя постоянного тока и асинхронного 
двигателя;  блок цифровой индикации крутящего момента силы и скорости вращения;  
компьютер [1]. 
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На стенде  предусмотрена возможность взаимного нагружения двигателей. Для обеих 
машин используются преобразователи с возможностью реализации режимов динамического 
торможения (со сбросом энергии на тормозные резисторы). Преобразователи имеют 
возможность программирования в среде MexBIOS [2]с изменением структуры и параметров 
системы управления, а также существует дополнительная возможность управления по 
стандартным аналоговым и цифровым интерфейсам (RS-485 и/или RS-232). Блоки питания 
содержат дифференциальные автоматы для подачи питания. На блоках предусмотрены 
выводы для обеспечения возможности измерения токов, напряжений, мощности на входе и 
выходе преобразователелей. Предусмотрена возможность переключения с ручного 
управления на автоматическое. Специальные блоки электрических измерений 
предусматривают измерение (расчет) мощности, тока, напряжения и других электрических 
величин с возможностью вывода информации на компьютер. Встроенное программное 
обеспечение для преобразователей электродвигателей обеспечивает:  управление 
асинхронным электродвигателем (с обратной связью и без обратной связи);  управление 
двигателем постоянного тока с (обратной связью и без обратной связи);  формирование 
произвольной механической характеристики нагрузки (момент в функции скорости 
вращения), в том числе вентиляторной характеристики;  возможность изменения структуры 
и параметров программного обеспечения через визуальную среду разработки программ.  

Подготовка проведения наладочных, реставрационных, модернизационных работ и 
внедрения новых информационных технологий управления  на магистральных тепловых 
сетях, составляющих  «кровеносную» основу теплоснабжающих систем мегаполисов,  может 
осуществляться на  стенде-имитаторе  в котором  интегрируются виртуальные и физические 
модели-аналоги технологических элементов ТКМ, а также современных систем 
мониторинга, контроля и управления параметрами  электротехнических комплексов   и 
магистральных тепловых сетей  мегаполисов [1].  

Тонкий клиент (англ. thinclient) в компьютерных технологиях — бездисковый 
компьютер-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который 
переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер. 

В роли клиента может выступать любой ПК, но, поскольку на нем почти 
не выполняются операции по обработке данных, в качестве тонких клиентов можно 
применять и недорогие терминалы, имеющие низкую производительность, не содержащие 
компоненты с движущимися частями (жесткие диски, вентиляторы), оснащенные, как 
правило, устройствами с весьма ограниченным объемом памяти (ОЗУ).  

При работе в терминальной системе все прикладные программы, данные и параметры 
настроек хранятся на терминальном сервере. Это даёт много преимуществ, как в плане 
начального развёртывания рабочих мест (нет необходимости устанавливать программное 
обеспечение на каждом терминале), более удобного проведения резервного копирования 
данных (надо копировать только содержимое сервера), восстановления сессий после сбоев 
(все пользовательские сессии автоматически сохраняются на сервере). 

Еще одно преимущество технологии тонких клиентов состоит в том, что она 
ориентирована на пользователей, пользующихся дистанционным доступом. Если какое-
то время пользователю нужно работать вне учебной лаборатории, где размещены клиенты и 
сервер, эта проблема легко и безболезненно решается с помощью систем на базе тонких 
клиентов.  

2. Системное, сетевое, специальное программное (лицензионное программное 
обеспечение типа LabVIEW, SCADAWinnCC, EXCEL, MatLab, MATCAD, STEP 7 и др.) 
устанавливается на сервере и доступно для рабочих мест и клиентских машин по каналам 
локальной и глобальной сети. 

3. Дифференцируются процессы и события таких атрибутов, как хранилище, сеть, 
технологии виртуализации, средства мониторинга и управления между сервером, рабочими 
станциями и клиентскими машинами.   

 

http://www.farpoint.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=15&Itemid=80


879 
 

 
 

Рисунок 2 – Архитектураавтоматизированной учебно-исследовательской лаборатории 
 
Учебный класс, стенды - имитаторы ТКМ,  сервер, его сопутствующее программно-

аппаратное  обеспечение  рассматриваются как объекты мониторинга  и управления – 
аналоги реальной ТКМ. 
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Согласно  «закону Мура» [1], сформулированному в 1975 году, настоящие развитие 

электронных кристаллов происходит экспоненциально, то есть  удвоение 
количества транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы происходит 
каждые 24 месяца. Значительные успехи, достигнутые в области вычислительной техники и 
разрабатываемых на ее основе цифровых аппаратурных комплексов, стимулировали 
широкий фронт работ по созданию электронных индикаторных устройств и систем.[2] 

Высокие технические характеристики полупроводниковых индикаторов  обеспечили их 
успешное внедрение в качестве элементов индикации в аппаратуре, используемой в 
различных областях народного хозяйства. 

На основе анализа существующих типов систем управления элементами индикации был 
разработан программно-аппаратный комплекс «Светодиодный куб» 8х8х8. Данный куб 

mailto:ekaterina.jj@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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собран на основе микросхем 74HC595, изображенной на рисунке 1. Микросхема 74HC595 
содержит 8 битный регистр хранения и 8 битный сдвиговый регистр. Данные 
последовательно передаются в сдвиговый регистр, затем фиксируются в регистре 
хранения[3].  

 

 
 
Q0…Q7 – управляемые выходы; GND – земля; Q7′ – выход, предназначенный для 

последовательного соединения регистров; MR – сброс регистра; SH_CP – вход для тактовых 
импульсов; ST_CP – вход «защёлкивающий» данные; OE – вход переводящий выходы из HI-
Z в рабочее состояние; DS – вход данных; VCC – питание 5 вольт. 

 
Рисунок 1 - УГО микросхемы 74HC595 

 
Для управления вполне достаточно всего лишь трёх  выводов, а 

именно: SH_CP, ST_CP, DS. [3] 
Вывод 14 (DS) это вывод данных. Когда уровень на выводе 11 (SH_CP) переходит из 

низкого в высокий, значение на выводе DS сохраняется в сдвиговом регистре, при этом 
данные сдвигаются на один разряд, чтобы предоставить место для нового бита. Пока на 
выводе 12 (ST_CP) низкий уровень, данные записываются в регистр сдвига. Когда уровень 
переходит в высокий, данные из сдвигового регистра фиксируются в регистре хранения, из 
которого поступают на выводы Q0…Q7. [4] 
 
Таблица 1 

 Описание алгоритма программы 
 
Оператор № Действие  
Оператор 1  Начало алгоритма 
Оператор 2 Вызов п/п  SET_BASIS – п/п начальной установки и настройки 

портов  
Оператор 3 Вызов п/п Res_Data  - п/п очистка 20-ти ячеек памяти данных с 

адреса 21h 
Оператор 4 ZIKL_BITE=09h 
Оператор 5 Уменьшение переменной ZIKL_BITEна 1 
Оператор 6 W=ZIKL_BITE 
Оператор 7 Вызов таблицы 
Оператор 8 Значение из таблицы записывается в переменную MESTO 
Оператор 9 Увеличение переменной ZIKL_BITEна 1 
Оператор 10 Сброс в 0 PCLATH,0 
Оператор 11 Проверка бита в переменной MESTO. Если бит=0, переход к 

оператору 12, если нет – к оператору 13. 
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Оператор 12 Вызов п/п BIT_0  - п/п формирования сигнала "Логич. 0" (инверсная) 
Оператор 13 Вызов п/п BIT_1  - п/п формирования сигнала "Логич. 1" (инверсная) 
Оператор 14 Уменьшение переменной ZIKL_BITEна 1 
Оператор 15 Проверка условия: переменная ZIKL_BITE=0? Если да, то переход к 

оператору 16, если нет – возврат к оператору 5. 
Оператор 16 Переменная ON_KUB=0 
Оператор 17 Вызов п/п  DELAY – п/п временной задержки 5.5 мкс 
Оператор 18 Переменная ON_KUB=1 
Оператор 19 Вызов п/п  DELAY – п/п временной задержки 5.5 мкс 
Оператор 20 Конец алгоритма 

 
Структурная схема светодиодного куба представлена на рисунке 2. Куб представляет 

собой матрицу светодиодов размерностью 8х8х8. В структуру также входит буфер данных и 
плата управления EasyPIC7. Буфер данных представляет собой совокупность ключей, 
резисторов и управляющих микросхем. Он соединен с блоком индикации 8 анодами(8слоев) 
и 64 катодами, определяющими знакоместо в слое. Буфер данных получает питание от блока 
питания +5 В. Входящая в буфер данных информация поступает с PORTС платы EasyPIC7. А 
входной информацией для платы EasyPIC7 является исходный код программы(HEX-код), 
который загружается с персонального компьютера через USB-порт. Данный код создается в 
программной среде MPLAB 8.40, затем, используя mikroPROGSuite, HEX-код программы 
записывается в управляющую плату EasyPIC7. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема светодиодного куба 
 
Существует два основных способа индикации светодиодов: статическая и динамическая 

индикация. Самый простой вид индикации — статический. При ее использовании индикатор 
постоянно находится в одном из двух состояний — включен или выключен. Достоинства: 
состояние индикатора не изменится, пока не будет подана новая входная информация; 
максимальная яркость индикатора. Недостатки: каждый индикатор требует установки 
резистора. При динамической индикации светодиоды зажигается по очереди. А за счет 
инерции глаза кажется, что индикатор горит постоянно. Из ее основных плюсов — требуется 
гораздо меньше внешних элементов. Основной минус — для нее постоянно требуется 
внимание процессора.  
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В рамках созданного проекта, в программе управления светодиодным кубом 
использовалась статическая индикация. 

 Программа управления светодиодным кубом представляет собой  определенную 
последовательность действий.  

- объемная фигура разбивается на составляющие: 8 слоев и 64 точки; 
- создается массив чисел; 
- преобразованный массив передаётся по RS-232 из PC в EasyPIC; 
- подпрограмма «Индикация» за 72 такта заполняет регистры, после чего командой 

ST_CP выводит первый из восьми слоёв отображаемой фигуры; 
- переключение между слоями происходит через каждые 5мс, таким образом создаётся 

трёхмерная статическая фигура. 
Для использования динамической индикации необходимо осуществлять переключение 

между слоями через каждые 5мс, таким образом создаётся трёхмерная статическая 
фигура[3]. 

Программно-аппаратный комплекс разработан с целью ознакомления и получения 
практических навыков работы с реальными объектами управления, получения опыта в 
программировании. Он будет использоваться при изучении дисциплин «МПК в СУ» и 
«ПОМПС» студентами специальностей  «Автоматизация и управление» и 
«Электроэнергетика». 
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Бюджет өз функцияларын орындауға арналған қаржылай қорды қажет ететін, кез 

келген мемлекеттің қызмет етуінің міндетті шарты болып табылады. Капитализмге дейінгі 
формациялар кезінде мемлекеттің кірісі табиғи сипатқа ие болған еді. Қажеттіліктердің 
үлкен бөлігі  табиғи жиындардан келіп түскен және міндетті әртүрлі кіріс арқасында 
қанағаттандырылды. Қажеттіліктерді нақты бағыттағы қорлармен негіздеу үшін кірістер мен 
шығындардың бөлек сметалары жасақталды. Бюджет деген атауға ие болған (ағылшын 
тілінен budget – қазынашы сөмкесі, ақша салынған қап) кірістер мен шығындардың бірыңғай 
ортақ сметасын қалыптастырудың алғашқы талпынысы XVII ғасырдың соңына қарай 
Англияда жүзеге асты. Мемлекеттік бюджет кез келген мемлекеттің қаржы жоспары 
жүйесіндегі басты жоспар болып табылады, себебі ол әртүрлі қаржы жүйелері бар 

http://www.elproduct.ru/about.shtml
http://www.elproduct.ru/about.shtml
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65110
mailto:Estiyarova_s@hrm-gov.kz
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мемлекеттермен орын алатын қаржылай қарым-қатынасты ағымдағы жылға анықтай 
отырып,  жоспарларды бірыңғай жүйеге біріктіреді. Бюджеттің негізгі қаржы жоспары деп 
мойындалуы оның ұлттық кірісті бөлудегі маңызды орнын, қоғамдық ұдайы өндірістегі 
ерекше рөлін сипаттайды. Осылайша, мемлекеттік бюджет арқылы мемлекеттік кірістің 50%-
ы, көптеген елдердің қаржы қорларының шамамен 3/4 бөлігі қайта бөлінеді. Бұл мемлекетке 
тек қана жалпы мемлекеттік қажеттіліктерді қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп қоймай, 
қоғам өміріне белсенді әсер етіп, мемлекеттің дамуына әкелетін экономикалық және 
әлеуметтік бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз етеді. Қоғам өміріндегі аталмыш 
бюджеттің орын алуы оған заңды күш береді. Сол себепті кез келген мемлекеттің бюджеті 
жоғарғы заң органы – Парламентпен бекітіліп, оның кіріс және шығыс бөліктерінің 
орындалуы бюджеттік үдеріске қатысушылардың міндетіне айналады. Мемлекеттік бюджет 
өзге де экономикалық санаттар секілді мемлекетпен келешектегі және ағымдағы әлеуметтік-
экономикалық міндеттерді іс жүзінде шешуде белсенді түрде қолданылады. Мемлекет өзінің 
ұйымдастырушылық қызметін жүзеге асырудың маңызды құралы ретінде бюджетті қолдана 
отыра, оны экономиканы басқарудың пәрменді құралына айналдырады. Бюджетті 
экономиканы басқарудың құралы ретінде пайдалану оның маңызды сипаттарына негізделеді: 
ол заңды күшке ие; бюджеттен қоғамдық өндірістің дамуына, оның тиімділігінің артуына, 
қоғам мүшелері қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламалардың тікелей 
көрініс табуы байқалады. Бюджет ірі жұмылдыру және ұйымдастыру мәніне ие, бұл өз 
алдына бюджеттік қарым-қатынастарды құқықтық тұрғыда пайдаланумен түсіндіріледі [ ]1 . 

Қазақстан Республикасында 2005 жылдың 1 қаңтарында күшіне енген Қазақстан 
Республикасы Бюджеттік кодексінің 2014 жылдың 24 сәуіріндегі № 548-11 бабына сәйкес, 
бюджеттік жүйеге бюджеттің төмендегі түрлері мен деңгейлерден жатады:  

- мемлекеттік бюджет; 
- облыстық бюджет, мемлекеттік маңызы бар қала бюджеті, Астана бюджеті;   
- аудан бюджеті (облыстық мәні бар қала бюджеті).  

Бюджеттік кодекске сәйкес, республика бюджеті жаңа құрылыммен құрылады, ол өз 
алдына төмендегі бөлімдерден тұрады:   

1. Кірістер: 
- салық түсімдері; 
- салыққа жатпайтын түсімдер; 
- негізгі капиталды сатудан келіп түскен түсімдер; 
- ресми трансферт түсімдері. 

2. Шығындар. 
3.Операциялық сальдо. 
4. Таза бюджеттік несие: 

- бюджеттік несиелер; 
- бюджеттік несиелерді өтеу. 

5. Қаржы активтерімен өтетін операциялар бойынша сальдо: 
- қаржы активтерін сатып алу; 
- мемлекеттің қаржы активтерін сатудан келіп түскен түсімдер.  

6.Бюджет дефициті (профицит). 
7.Бюджет дефицитін қаржыландыру (профицитті пайдалану): 

- қарыздар түсімі; 
- қарыздарды өтеу; 
- бюджеттік қаражат қалдықтары қозғалысы. 

Бюджет моделі қызмет етуінің негізгі шарттары мен өлшемдерін қалыптастырайық: 
Модель бір есеп жылы шегіндегі мәліметтерімен жұмыс жасайды; кіріс мәліметтері 

ретінде бюджеттік жүйе нысандарының есептік базасына қатысты кірістер мен 
шығындардың болжанатын мәндері саналады; шығыс мәліметтерді ретінде іс жүзінде 
орындалуға жақын бюджет жобасы саналады; жүйеге сыртқы факторлардың әсері түсімдер 
жоспарының өзгеруі ретінде көрініс табады; Х  — түсім векторы, Y — шығын векторы, бұл 
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жерде 1х , 2х …, mх , 1y , 2y ,…, ny — бірыңғай бюджет классификациясының жеке деңгейі 
шамасындағы бюджеттің сәйкес келетін бөліктерінің баптары. Модель жұмысының нәтижесі 
нақты іс жүзінде орындалуға сәйкес бюджет жобасының түзету мүмкіндігі болып табылады. 
Бюджеттік қаражаттарды және олардың қозғалысын бақылау мақсатында кірістің бір 
бабының өзгеру мөлшері шығынның бір бабына аударылуын мүмкін деп қарастырайық [ ]2 . 

Түсімдердің барлық баптары ортақ мемлекеттік бюджетті қалыптастырады. Әрі 
шығындарды бөлуде түсім негіздерін есепке алмай, тек қана бюджет мөлшеріне  сүйенеді. 
Бұл талдау мүмкін емес дегенді білдіреді, яғни, шығындарды  бөлудің келешектегі 
түсімдерге ықпалын немесе түсімдерді жоғарылату мақсатында мемлекеттік қызметтің 
қаржыландыру қажеттілігін талдау мүмкін емес. Бұл мемлекеттік бюджеттің шынайы 
уақытта қаржылай өтемдерін жүзеге асырмайтын салаларды  қаржыландыруымен 
(әлеуметтік көмек, білім беру және т.б. салаларды қаржыландыру) байланысты.   

Нәтижесінде бюджет түсімінің әрбір бірлігі шығынның барлық баптарына 
пропорционалды түрде үлестірілетіндігін болжауға болады. Осы жерде кейбір ауысымды ija  
шығындар i  бабындағы j -бап түсімі үлесі болып табылады.  

j

i
ij x

ya =. , мұнда ni ,1= , mj ,1=  

 Бюджет жүйелері арасындағы байланыс қалыптамалық теңдеумен берілген: 
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бұл жерде A  — п тармақтары мен т бағаналарынан тұратын  кірістер мен шығындар 

баптары әркеттестігінің матрицасы. Бюджеттік жүйенің негізгі қағидатына сәйкес, бюджет 
күйі теңгерімді болуы қажет. Яғни бюджеттік классификацияның кез келген деңгейі үшін 
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1 шарттары орындалуы қажет. Әрекеттестік матрицасы бюджет бабын теңгерімді 

күйге әкеліп, мүмкін болар ағымдық түзетілімдерде сақтауы қажет.  

0Х , 0Y векторлары бюджеттің баланстық күйін сипаттайды деп есептейік. Бюджет 
матрицасының теңгерімді күйінің жеткілікті шарты төмендегі талапты қанағаттандыруы 
қажет: 
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  Қорытындылай келе, бюджеттің мүмкін болар УВ өлшемі бар болған жағдайда, өткен 
жылдардың әрекеттесу матрицасын негізгі есептік көрсеткіш ретінде алып, кірістер мен 
шығындар векторлары элементтерін формулаға сәйкес есептейді.  
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− егер 1)( =AE – бюджет күйі теңдестірілген; 
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− егер 1)( <jxE - бюджет күйі дефицитті және дефицит үлесі   %100*))(1( AED −=

құрайды; 
− егер 1)( >jхЕ - бюджет күйі  профицитті және профицит үлесі 

%100*))(1( AEP −= құрайды.  
Бюджет моделіне бюджетті орындау кезінде орын алатын жағдайлар қарастырылған 

және жобаланған. Теңгерімділік шарттарына сәйкес, кірістердің болжанатын мәндері 
өзгерген жағдайда, сәйкесінше шығындар баптары да өзгеруі керек. Кіріс және шығыс 
векторларының өзгеруіне байланысты әрекеттестік матрицасының өзгеруін бақылау 
негізінде модель қисындылығын дәлелдейік.    

Кіріс және шығыс баптарының өзгеруі негізінде әрекеттестік матрицасы 
элементтерінің өзгеруін анықтайық:  
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Онда =∆ jxsign  
− 1-ге тең болады, егер −j  кіріс бабы жоғарыласа (профицит туындайды);  
− 1-ге тең болады егер −j  шығыс бабы төмендесе (дефицит туындайды); 
− 0- ге тең болады, егер  −j  кіріс бабы өзгеріссіз қалса 
−∆ jx −j  кіріс бабы  өзгеруінің абсолютті өлшемі.  

Қаражаттарды атаулы үлестіру мақсатында  ij yx ∆=∆  мәні, яғни кіріс бабы өзгерісі 
атаулы түрде шығынның анықталған бабына тасымалданады. Бюджет бабына өзгеріс енгізу 
негізінде туындайтын бюджет модельдері элементтерінің өзгеру қарқынын анықтайық: 
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 Кіріс бабы мен шығыс баптарының өзгеріссіз мәндерінің өзгеруі кезінде әрекеттестік 
матрицалары элементтері бастапқы матрицаның сәйкесінше элементіне тікелей 
пропорционалды және кіріс бабы өзгеруіне кері пропорционалды. Шығыс баптары өзгеруі 
кезіндегі бюджет моделі элементтерінің өзгеру қарқынын анықтайық: 

k
x
a

xx
y

xy
a

dy
da

j

ij

jj

i

ji

ij

y
i

ij

i

=−=−=
∆

∆
=

→∆

11lim 2
0

 

Бұл дегеніміз, шығыс бабы мен кіріс баптарының өзгеріссіз мәндерінің өзгеруі кезінде 
әрекеттестік матрицалары элементтері кірістің сәйкесінше бабы өлшеміне кері 
пропорционалды. Бюджет кірістерінің тек у бабы өзгереді деп есептейік. Мұндай жағдайда 
кірістердің түрленген векторы келесі түрге ие болады:   

XxsignXX j ∆∆+= )(0  

Келесі жағдайды қарастырайық: кірістің iy∆ i - бабының өзгерген бөлігі jj xxsign ∆∆ )(
j -шығыс бабына берілсін. Кіріс және шығыс векторлары арасындағы байланысты 

қарастырайық. Сәйкесінше мәндерді туындатып, кіріс бабы өлшемі өзгерген кездегі 
шығындардың өзгеру қарқынын анықтайық:  
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Қойылған міндеттен анықталатыны, егер  0→∆ jx , онда 0→∆ iy , мәнге ие болады және 

ij yx ∆=∆ деп есептеуге болады. )2( теңдеуден көрінгендей, )( j
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баптарындағы өзгеру қарқындылығы әрекеттестік матрицалары элементтерінің мәндеріне 
тәуелді.  

Динамикада матрица мәндерін бар болған жағдайда бюджеттің тұрақты және 
дағдарысты күйлерінің талдануын және салыстырылуын жасау мүмкін болып табылады. 
Тұрақты даму және тұрақты экономика негізінде анықталатыны – шығындар баптары 
арасында бюджеттік қаражаттарды бөлу пропорциясы белгілі бір уақыт аралығы бойынша 
сақталады және кіріс көздері арасындағы пропорционалды кіріс сақталады. Мұндай 
жағдайда әрекеттесік матрица элементтері бюджеттің бөлек деңгейлерінде өзгеріске түсуі 
мүмкін және келесі жылға бюджетті есептеу үшін қабылдануы мүмкін. Яғни, уақытың 
белгілі бір аралығында  коэффициенттері тұрақты және мемлекетте орын алған даму 
стратегиясына тәуелді. Бұл шығыс баптарының кіріс векторлары мен әрекеттестік 
матрицаларына желілік тәуелділігін білдіреді. Сәйкесінше, алдағы жылға бюджет жобасы 
төмендегі арасалмақтарға қатысты құрылады:  

'1' 0 XA
m

Y =  

Бюджеттің тұрақты моделі ретінде (модель негізінде бюджет баптары әрекеттестік 
матрицаларын түсінеміз) А° матрицасын қабылдауымызға болады. Эталонды модель 
элементтері мемлекеттің тұрақты дамуы уақытында модель элементерін орташалау жолымен 
алынуы мүмкін.   

Бюджетті орындау кезінде бектіліген жобаға ағымдық өзгерістерді енгізу үшін қажетті 
баптардың дәлелді таңдалуы қажет болатындай жағдайлар орын алуы мүмкін. Жоспарлы 
болжалдан ауытқу мүмкіндігіне бюджеттің кіріс бөлігі ұшырайтындығы ақылға қонымды. 
Бұл алдағы уақытта шығындардағы түзету бағыттарының анықталуын қажет етеді. Бюджет 
баптары абсолютті өлшемі жағынан әртүрлі болғандықтан, бюджеттің бір бөлігі бабының 
өзгеру пайызы өзге бөліктердің баптарына әртүрлі әсер етуі мүмкін.  

Ұсынылған міндетті бюджеттік баптарды сезімталдыққа бағалауды пайдалану 
жолымен анықтау ұсынылады. Бұл өз алдына талданатын шамалардың өзгеру деңгейін 
анықтауға мүмкіндік береді және алдағы шешімдерді шығару үшін нақты ақпаратты 
ұсынады. Бюджет баптарының салыстырмалы сезімталдығы экономикалық жүйелерде 
қабылданған келесі формула негізінде анықталады: 

i

j

ij

ji

j

j

i

i
j

i

y
x

yx
xy

x
x

y
yxE =

∆

∆
=

∆∆
=

*
*%100*

:%100*  

бұл жерде ij yx ∆=∆ - қаражаттарды арнайы алуға бағытталған қажетті шарт болып 
табылады. 
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Моделирование бизнес-процессов в настоящее время становится важнейшим 

направлением работ, направленных на повышение эффективности бизнеса.Наличие 
адекватной бизнес-модели предприятия позволяет снизить издержки, повысить качество 
выполнения процессов, в целом улучшить систему управления на предприятии. Наиболее 
часто используются методологии и нотации IDEF0, IDEF3, DFD, UML, EPC, BAAN, 
ORACLE. Реализовать данные нотации позволяют программные средства 
AllFusionProcessModeler, Arena, MicrosoftVisio, ARISToolSet, RationalRose и др. При этом 
следует обратить внимание на то, что указанные программные системы как правило дают 
возможность моделировать статические диаграммы процессов. Однако существуют 
программные средства для моделирования бизнес-процессов и создания информационных 
систем, которые способны гибко корректировать свои параметры в соответствии с теми 
изменениями, которые происходят в бизнес-процессах организации. Данный подход 
обеспечивает своевременное и точное выполнение процессов компании. Одним из таких 
программных средств является ELMABPM [1]. 

Моделирование бизнес-процессов компании в системе ELMA осуществляется в 
специальном графическом редакторе «Дизайнер ELMA», которое устанавливается на 
компьютер пользователя и предоставляет удобный интерфейс для моделирования процессов 
и создания конфигураций в нотации BPMN 2.0. Моделировать бизнес-процессы в системе 
может штатный сотрудник компании, который не обладает знаниями программирования, но 
имеет аналитические способности. Создание бизнес-модели начинается с построения 
диаграммы с графическим представлением организационной структуры предприятия 
(Рисунок 1).  

В процессе моделирования строятся привычные для всех руководителей диаграммы, 
но также определяются конкретные участники процесса и исполнители, описывается ряд их 
действий, а также какие информационные поля обязательны для заполнения ими при 
выполнении заданных операций (Рисунок 2). 

Графическая модель после создания публикуется на сервере системы и становится 
исполнимым в веб-интерфейсе. После того как модель бизнес-процесса загрузится на сервер, 
каждый запущенный экземпляр бизнес-процесса создает участникам карточки задач, в 
которых приведена вся необходимая информация для принятия решения и выполнения 
данной задачи пользователем. В случае, если исполнителю необходимо вводить какие-либо 
данные, страница будет со специальными полями, которые исполнитель должен будет 
заполнить. Следовательно, исполнителю предоставляются все необходимые ресурсы в одном 
месте для выполнения поставленной задачи. Каждый исполнитель получает информацию 
только о тех работах, которые ему предназначены и ничего не знают о задачах других 
исполнителей. Поэтому, пользователь делает только то, что ему поручено и не отслеживает 
другие шаги бизнес-процесса. Все задачи определяются системой автоматически в 
зависимости от смоделированных ранее бизнес-процессов (Рисунок 3).  

Не требуется внимания от исполнителя к тому, какую работу будет делать другой 
пользователь, так как за все это отвечает программное обеспечение ELMA. Задачи, для 
исполнения которых не требуется вмешательство человека, например, определение хода 

mailto:efremovama@omgis.ru
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бизнес-процесса, посылка сообщений или оповещений, исполнение заранее заданных 
сценариев, программа ELMA выполняет их с высокой скоростью самостоятельно. 

 

 
 

Рисунок 1Организационная структура института 
 

 

 
 

Рисунок 2Бизнес-процесс «Регистрация заявки на заправку картриджа» 
 

 
Действия в программе для автоматизации исполнения бизнес-процессов производятся 

как мышкой, так и с помощью скриптов. Для исполнения более сложных действий, 
используются сценарии, которые создаются путём программирования на популярном языке 
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C#. Благодаря этому написание скриптов для ELMA является штатной задачей и для 
разработчиков, знающих этот язык, не составит труда работать в данной системе. 
Следовательно, такие специалисты очень востребованы на трудовом рынке. Поэтому 
использование популярного языка смело можно назвать большим плюсом системы. 

В программном средстве ELMA имеется поддержка импорта и экспорта в 
универсальные форматы XPDL, которые позволяют работать в различных средствах бизнес-
процессов. В качестве примера выгрузки модели в другое средство моделирования можно 
рассмотреть импорт в BusinessStudio [2]. 

 

 
 

Рисунок 3Задачи на выполнение 
 

В системе ELMA реализована пошаговая отладка процессов (Рисунок 4), 
пользовательских форм и сценариев, а также инструменты для их тестирования, что 
позволяет сэкономить часть времени при разработке моделей. 

 При публикации модели процесса автоматически выполняется верификация 
синтаксиса – проверка правильности модели и проверка сценариев на наличие ошибок. В 
системе ELMA имеется возможность непрерывно улучшать процессы «на ходу», что 
позволяет учитывать все особенности организации. Если при тестировании и отладке 
системы обнаружены ошибки или срывы показателей, то существуют варианты решения 
этих проблем: 

• Улучшение текущего процесса с мониторингом показателей; 
• Изменение показателей процессов. Возможно, при разработке модели начальное 

значение показателей были заданы неверно и стоит их скорректировать или внести 
изменения в сам процесс в системе. 

В процессе работы имеется возможность возврата к ранним версиям, и просмотреть 
историю бизнес-процесса. Внесение изменений в процессы возможно после внедрения их в 
работу. Возможны корректировки в структуре процесса и отладка этих изменений в online-
режиме 
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Рисунок 4 - Отладка процесса в ELMABPM 
 
Таким образом, программное средство ELMA позволяет настроить эффективное 

взаимодействие сотрудников компании и контролировать их деятельность, организовать 
управление бизнес-процессами организации и связать воедино процессы, стратегию 
компании и мотивацию персонала. Тем самым повысить качество работы всей компании. 
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Для выбора самого оптимального автоматизированного программного средства 

создания тест-кейсов были выбраны самые распространенные альтернативы в данной 
области. Такими программными средствами стали: SilkTestCaddy (компании Borland/ 
MicroFocus), HPQuickTestProfessional (компании Hewlett-Packard), 
IBMRationalTestWorkbench (компании IBMRationalSoftware), TestComplete(от разработчика 
SmartBear), Selenium(компании SeleniumHQ), Ranorex одноименной компании. Задача 
принятия решения является многокритериальной и каждый из критериев выделяет «свой» 
наилучший вариант и нет варианта, который одновременно являлся бы лучшим по каждому 
из критериев. Данная задача требует для своего решения специальных методов. В качестве 
такого метода был выбран метод взвешенных сумм (анг. Weightedsummethod). Который   
основан на свертывании всех критериев в один-единственный общий критерий, который 
представляет собой сумму критериев, взвешенных коэффициентами их относительной 
важности (весами) [1, С. 41]. 

Для нахождения интегрального критерия были выбраны характеристики, которые 
наиболее важны для пользователя при выборе автоматизированного программного средства 
данной области. Критериями стали: интеграция с другими программными средствами, 
условия распространения, встроенный язык программирования, тестируемые приложения, 
поддерживаемые технологии.    

После определения альтернатив и критериев, необходимо было получить оценки 
каждой альтернативы по каждому критерию. В качестве примера автором статьи 
рассматривается количественный критерий «Условия распространения», который является 
объективным и выражен в денежном эквиваленте. Для удобного оперирования цифрами все 
цены переведены в рубли по курсу на сегодняшний день. Нормированные значения критерия 
по каждой альтернативе представлены в таблице. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Нормированные значения альтернатив по критерию «Стоимость» 

Альтернативы Условия распространения, 
(руб.) 

Нормированное 
значение 

SilkTestCaddy 5940 0,005 
HP QuickTestProfessional 480000 0,427 
IBM RationalTestWorkbench 396000 0,352 
TestComplete 115493,4 0,103 
Selenium 0 0 
Ranorex 127684,37 0,113 
Сумма 1125117,77 1 

С качественными критериями с такими как «интеграция», «встроенный язык 
программирования», «тестируемые приложения» и «поддерживаемые технологии» 
используем парные сравнения с 9-бальной шкалой Т.Саати: 

1 – равноценность; 
3 – умеренное превосходство; 
5 – сильное превосходство; 
7 – очень сильное превосходство; 
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9 – высшее (крайнее) превосходство; 
2, 4, 6, 8 – соответствующие промежуточные значения [2]. 
Проведена процедура опроса экспертов для  сравнения альтернатив по критерию 

«Интеграция». Результат парных сравнений  приведен в таблице (Таблица 2). 
Таблица 2 

Нормализованные значения альтернатив по критерию «Интеграция с другими 
программными средствами» 

Критерий 
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программными 

средствами" Si
lk

Te
st

C
ad

d
y H
P 

Q
ui

ck
Te

st
Pr

o
fe

ss
io

na
l 

IB
M

 
R

at
io

na
lT

es
t

W
or

kb
en

ch
 

Te
st

C
om

pl
et

e 

Se
le

ni
um

 

R
an

or
ex

 

С
ум

ма
 п

о 
ст

ро
ка

м 

Н
ор

ми
ро

ва
н

но
е 

зн
ач

ен
ие

 

SilkTestCaddy 1,00 5,00 0,33 7,00 9,00 7,00 29,33 0,31 
HP 
QuickTestProfes
sional 

0,20 1,00 0,20 0,33 5,00 0,33 7,07 0,075 

IBM 
RationalTestWor
kbench 

3,00 5,00 1,00 7,00 9,00 7,00 32,00 0,337 

TestComplete 0,14 3,00 0,14 1,00 7,00 1,00 12,29 0,13 
Selenium 0,11 0,20 0,11 0,14 1,00 7,00 8,57 0,091 
Ranorex 0,14 3,00 0,14 1,00 0,14 1,00 5,43 0,057 
       Сумма 94,68 1 

 
 Аналогичным образом получим веса оставшихся качественных критериев 

«Встроенный язык программирования» (Таблица 3), «Тестируемые приложения»(Таблица 4), 
«Поддерживаемые технологии» (Таблица 5). 

Таблица 3 
Нормализованные значения альтернатив по критерию «Встроенный язык 

программирования» 

Критерий 
"Встроенный 

язык 
программирова

ния" Si
lk
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ad
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SilkTestCaddy 1,00 5,00 3,00 0,33 1,00 2,00 12,33 0,176 
HP 
QuickTestProfes
sional 

0,20 1,00 0,33 0,11 0,20 0,25 2,09 0,03 

IBM 
RationalTestWor
kbench 

0,33 3,00 1,00 0,14 0,20 0,25 4,93 0,07 

TestComplete 3,00 9,00 7,00 1,00 3,00 3,00 26,00 0,371 
Selenium 1,00 5,00 5,00 0,33 1,00 2,00 14,33 0,205 
Ranorex 0,50 4,00 4,00 0,33 0,50 1,00 10,33 0,148 
       Сумма 70,02 1 
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Таблица 4 
Нормализованные значения альтернатив по критерию «Тестируемые приложения» 

Критерий 
"Тестируемые 
приложения" 

Si
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SilkTestCaddy 1,00 0,50 3,00 0,50 5,00 0,33 10,33 0,136 
HP 
QuickTestProfes
sional 

2,00 1,00 5,00 0,50 7,00 0,33 15,83 0,207 

IBM 
RationalTestWor
kbench 

0,33 0,20 1,00 0,20 3,00 0,14 4,88 0,064 

TestComplete 2,00 2,00 5,00 1,00 7,00 0,33 17,33 0,227 
Selenium 0,20 0,14 0,33 0,14 1,00 0,11 1,93 0,025 
Ranorex 3,00 3,00 7,00 3,00 9,00 1,00 26,00 0,341 
       Сумма 76,31 1 

 
 
 

Таблица 5 
 

Нормализованные значения альтернатив по критерию «Поддерживаемые технологии» 

Критерий 
"Поддерживаем
ые технологии" 

Si
lk

Te
st

C
ad

d
y H
P 

Q
ui

ck
Te

st
Pr

of
es

si
on

al
 

IB
M

 
R

at
io

na
lT

es
t

W
or

kb
en

ch
 

Te
st

C
om

pl
et

e 

Se
le

ni
um

 

R
an

or
ex

 

С
ум

ма
 п

о 
ст

ро
ка

м 

Н
ор

ми
ро

ва
нн

ое
 зн

ач
ен

ие
 

SilkTestCaddy 1,00 0,17 0,20 0,33 3,00 0,20 4,90 0,067 
HP 
QuickTestProfes
sional 

6,00 1,00 2,00 5,00 7,00 2,00 23,00 0,315 

IBM 
RationalTestWor
kbench 

5,00 0,50 1,00 3,00 6,00 1,00 16,50 0,227 

TestComplete 3,00 0,20 0,33 1,00 5,00 0,33 9,87 0,136 
Selenium 0,33 0,14 0,17 0,20 1,00 0,17 2,01 0,028 
Ranorex 5,00 0,50 1,00 3,00 6,00 1,00 16,50 0,227 
       Сумма 72,78 1 

 
Далее сравниваются попарно критерии с точки зрения их сравнительной важности 

(Таблица 6). 
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Таблица 6 
Нормализованные значения критериев 

Критерии 

И
нт
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Интеграция 1,00 9,00 0,14 0,33 0,14 10,62 0,137 
Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Условия 
распространения 0,11 1,00 0,11 0,11 0,11 1,44 0,019 

Встроенный язык 
программирования 7,00 9,00 1,00 0,14 5,00 22,14 0,289 

Тестируемые 
приложения 3,00 9,00 7,00 1,00 5,00 25,00 0,327 

Поддерживаемые 
технологии 7,00 9,00 0,20 0,20 1,00 17,40 0,228 

      Сумма 76,61 1 
 

Таким образом, возможно получить как веса критериев, так и оценки альтернатив по 
каждому критерию. После применения линейной свертки (взвешенная сумма), получены 
следующие интегральные оценки альтернатив (функция полезности).(Таблица 7) [3]. 

 
 

Таблица 7 
 

Функция полезности альтернатив 

Критерии, 
альтернативы Интеграция Встроенный язык 

программирования 
Тестируемые 
приложения 

Поддерживае
мые 

технологии 

Функция 
полезности  

SilkTestCaddy 0,31 0,176 0,136 0,067 0,15334  
HP 
QuickTestProfe
ssional 

0,075 0,03 0,207 0,315 0,15849  

IBM 
RationalTestW
orkbench 

0,337 0,07 0,064 0,227 0,13954  

TestComplete 0,13 0,371 0,227 0*,136 0,23024  
Selenium 0,091 0,205 0,025 0,028 0,08623  
Ranorex 0,057 0,148 0,341 0,227 0,21330  

В заключении проведем анализ отношения эффективность/стоимость, наилучшей 
считается альтернатива, для которой указанное отношение максимально. В результате 
получим таблицу (Таблица 8). 
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Таблица 8 
Анализ отношения эффективность/стоимость 

Критерии Функция полезности Нормированная 
стоимость Отношение 

SilkTestCaddy 0,153 0,005 29,046 
HP QuickTestProfessional 0,158 0,427 0,372 
IBM 
RationalTestWorkbench 0,14 0,352 0,396 

TestComplete 0,230 0,103 2,243 
Selenium 0,086 0 0 
Ranorex 0,213 0,113 1,880 

Таким образом, в результате использования метода взвешенных сумм критериев, 
наибольший показатель ценности имеет  автоматизированное программное средство 
SilkTestCaddy. 

Но любое решение имеет как достоинства и недостатки, которые необходимо 
тщательно проанализировать, совершая выбор. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі, э.ғ.к. Мизамова Қ.И. 
 

Бугүнгі таңда SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерлік 
басқару және мәлімет жинақтау) өнеркәсіптің көп саласындағы автоматты басқарудың 
келешегі бар технологиясы болып табылады. Кейінгі онжылдық ішінде шетелдерде жоғары 
тиімді және сенімді диспетчерлік басқару және мәлімет жинау мәселелеріне қызығушылық 
арта түсті. 

Көбіне бұл мәселе есептеу техникасы, программалық қамтамасыз ету және 
телекоммуникациялардың алға басуымен байланысты автоматты жүйелердің пайдалану 
аумағын ұлғайтып, қолдану мүмкіндігін үдерте түсті. Келесі тұста, ақпараттық 
технологиялардың дамуы, автоматтандыру дәрежесінің өсуі және адам мен құрылғы 
арасында жұмыс үлестірілуі, адам-оператор мен басқару жүйесі арасындаға әрекеттесу 
мәселесін ушықтыра түсті. Өнеркәсіп салалары мен кәсіпорындарда, транспорт саласындағы 
болған көптеген апат пен апатты оқиғаларды зерттеу мен анализ жасау барысында, 1960 

http://bijournal.hse.ru/
mailto:Kunia_777@mail.ru
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жылдары адам ықпалынан болған қате апаттың тек 20% әкеліп соқса, 1990 жылдары 80% 
дейін ұлғайа түскенін көрсетеді және де технологияның үнемі дамып электронды 
құрылғылар мен машина сенімділігі одан арта түсетінін еске алсақ бұл үлес одан да арта 
түспек (сурет-1). 

 

  
Сурет -1. Күрделі автоматтандырылған жүйелердегі апат себебінің даму тенденциясы. 

 Мұндай тенденциялардың себебі, автоматты басқару жүйелеріне дұрыс емес көзқарас 
болып табылады, яғни бірінші реттен ең заманауи техникалық, технологиялық жетістіктерді 
пайдаланып, автоматтандыру дәрежесін және функионалдық мүмкіндіктерін арттыра 
отырып, эффективті адам-машина интерфейсін (HMI — Human-Machine Interface), яғни 
бірінші ретте операторға бағытталған интерфейс құру қажеттілігін ескермеу. 

Осындай күрделі жүйе құруда жаңа көзқарас пайдалану қажеттігі туындады, нақтылап 
айтқанда бірінші мәрте адамның (диспетчердің) және оның мәселелерін алға қою. Мұндай 
шешімді іске асыру SCADA жүйесі болып табылады. Оны кей кезде SCADA/HMI деп те 
атайды. 
 SCADA жүйелері үздіксіз және тармақталған үрдістерді басқару ретінде кеңінен 
қолданыс табуда, оған мұнай-газ технологиялық үрдістерін жатқызуға болады, сондай-ақ 
SCADA жүйесі келесі келесі салаларда қолданылады: 
- өндірісті басқару, электр энергиясын беру және тарату; 
- кәсіпорындық өндіріс; 
- сужинау, су тазалау және тарату; 
- космостық нысандарды басқару; 
- транспорттағы басқару (транспорттың барлық түрлері: авиа, метро, темір жол, 
автомобильді және су көлігі) ; 
- телекоммуникациялар; 
- әскери мақсатта пайдалану; 
 Қазақстаннның өнеркәсіптік аумағында кеңінен пайдаланылатын нақты бағдарлама 
Siemens өнеркәсіп орнының WinCC бағдаралмасын қарастыра кетейік. WinCC Microsoft 
Windows XP, 7, 8, Windows Vista және Microsoft Windows Server 2003 жүйелерінде жұмыс 
жасайтын қуатты HMI жүйесі. HMI дегеніміз Human Machine Interface (адам-машина 
интерфейсі), яғни адам мен машина өзара әрекетін ұйымдастыратын интерфейс. WinCC 
жүйесі қондырғыда өтіп жатқан үрдістерді бақылап, басқаруды мүмкін етеді. WinCC мен 
қондырғы арасындағы байланыс автоматтандыру жүйесі арқылы іске асады (сурет-2). 
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Сурет – 2. WinCC және қондырғы арасындағы байланыс. 

WinCC жүйесі үрдісті бейне түрінде беру және қолданушының графикалық 
интерфейсін икемдеу мақсатныда пайдаланылады. Қолданушы интерфейсі үрдісті басқару 
және бақылау үшін пайдаланылады. WinCC жүйесінің келесі мүмкіндіктері бар: 
- WinCC жүйесі үрдісті бақылау мүмкіндігін тудырады. Үрдістің графикалық бейнесі экран 
бетінде көрінеді. Экран үрдіс күйінің өзгерісі барысында жаңартылып отырады. 
- WinCC жүйесі үрдісті басқару мүмкіндігін береді. Мәселен интерфейс көмегімен қондырғы 
үстемесін өзгертіп, ысырма тиегін ашуға болады. 
- WinCC жүйесімен үрдіс мониторингін жүргізуге болады. Үрдістің сын жағдайында 
автоматты түрде апатты сигнал беріледі. Егерде алдын ала қойылған үстеме мәні шектен 
асып кеткен жағдайда, экранда осыған сәйкес сигнал беріледі. 
- WinCC жүйесі үрдіс мәліметтерін архивтеу мүмкіндігін береді. Бағдарлама жұмысы 
барысында үрдіс мәнін басып шығаруға немесе электронды мұрағатқа сақтауға болады. Бұл 
үрдісті құжат түрінде сақтауды жеңіл етеді және көнерген өндірістік мәліметтерді қол 
жетімді етеді (мәселен апат себебін табу жағдайында). 

WinCC бағдарламасының құрылымы. WinCC негізгі құрылымына (CS) үстеме ететін 
бағдарламалық қамтамасыз ету және (RT) орындау құрылғысының бағдарламалық 
қамтамаыз етуі кіреді. WinCC жол көрсетушісі үстеме жасаудың бағдарламалық қамтамасыз 
етуінің ядорсы болып табылады. WinCC жол көрсетушісінде барлық жобаның құрылымы 
көрсетіледі. Сондай-ақ мұнда жобаны басқару жүзеге асырылады. Әрбәр редактор WinCC 
нақты бір қосалқы жүйесіне қатысты болып табылады. Ең негізгілері келесі: 

 
Кесте – 1. WinCC редакторлары. 
Қосалқы жүйе Редактор Функция 

 
Графикалық жүйе Graphics Designer Экранды үстемелеу 
Сигнализация Alarm Logging Ақпаратты үстемелеу 
Мұрағаттау Tag Logging Мәліметтерді мұрағатқа 

салу 
Есеп беру жүйесі Report Designer Макеттер жасау 
Қолданушыларды реттеу User Administrator Қолданушыларға тиісті 

долбар беру 
Коммуникациялар Tag management   Байланысты үстемелеу 

Жоба WinCC ортасында іске асады (Сурет – 3), ол: 
- CS мәліметтер базасында сақталған үстеме мәліметтерін оқу; 
- Мониторда экрандардың берілуі; 
- Автоматтандыру жүйесімен байланыс; 
- Үрдіс мәнін және мәліметтерді мұрағаттау; 
- Үрдістерді үстеме енгізу арқылы басқару немесе қосу-өшіру. 
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Сурет – 3. WinCC бағдарламалық қамтамасыз ету ортасының негізгі атқарымдары. 
Кесте – 2. WinCC атқарымының анықтамалары. 

WinCC Explorer WinCC жол көрсетушісі 
Graphics Designer Графикалық дизайнер 

Tag Logging Тегтерді мұрағаттау жүйесі 
Alarm Logging Апаттық сигналдарды көрсету 

Configuration-Software (CS) Үстемелеу бағдарламалық қамтамасыз ету  
Runtime-Software (RT) Орындау ортасының бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
Configuration Үстемелеу  

Operate and monitor Басқару және мониторинг 
SCADA жүйесіне қойылатын талаптар: 
- Жүйе сенімділігі; 
- Басқару қауіпсіздігі; 
- Басқа да бағдарламалармен ақпарат алмасу мімкіндігі және түрлі контроллер қосылу 
мүмкіндігі ретінде ашық жүйелілігі. 
- Мәліметтерді өңдеу мен көрсету нақтылығы, графикалық интерфейс құрудың кең 
ауқымдылығы; 
- Жүйені кеңіту жеңілдігі; 
- Жаңа технологияларды пайдалануы; 
SCADA жүйелеріндегі қауіпсіздік және сенімділік талаптары: 
- Кез-келген құрылғының нақты жұмыс істемеуі басқару объектісіне лақап шығыс әсерін 
(команда) бермеуі тиіс; 
- Оператордың байқаусыз жіберген қатесі басқару объектісіне лақап шығыс әсерін (команда) 
бермеуі тиіс; 
- Барлық басқару операциялары оператор (диспетчер) үшін интуитивті түсінікті және 
ыңғайлы болуы тиіс. 
 Осы орайда кез келген өнеркәсіптің технологиялық процессі энергоқондырғылар 
көмегімен өтетіндіктен, мұндай жүйенің сенімділігін машиналық тілмен жүзеге асыру 
неғұрлым тиімді болып табылатындығын және адами факторларды азайту есебінен адам 
машина интерфейсін дамыту тенденциясы күннен күнге арту есебінен, жоғарыдағы аталып 
өткен талаптарға сай SCADA жүйесі, тек қана жекелеп алынған энергоқондырғыны ғана 
емес, түгелдей дерлік технологиялық үрдістің сенімділігін арттыра түседі. 
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Энергия тұтыну ғарыштық ұшу аппараттарын (ҒҰА) басқару жүйелерінің ең мңызды 
сипаттамаларының бірі болып табылады. Бұл ҒҰА-ның кеңістіктегі өмірінің уақытының өзі 
оның энергетикалық ресурстарымен айқындалатындығымен түсіндіріледі. 

Сәйкесінше қозғалтқыштардың жұмыс денесінің ҒҰА-ның оның бағытын басқару 
режимінде қажетті бұрыштық күйін ұстап тұруға жұмсалатын шығыны барынша аз болуы 
тиіс. Мұндай есеп заманауи ғарыш үшін өте өзекті болып табылады, және оның шешімі 
көбінесе автоматты басқару теориясының, атап айтқанда, оңтайлы басқару әдістеріне 
негізделеді. 

ҒҰА-ның бағытын басқаруға жұмсалатын энергия тұрғысынан қарағанда тиімді 
синтездеу алгоритмін ұсынамыз, ол интервалдық-аппроксимациялық тәсілге негізделген [1]. 
Интервалды линеаризацияға және модальды басқару әдістемесіне сүйенетін мұндай басқаур 
нұсқасын интервалды-модальды басқару деп атаймыз. Мұндай басқарудың жаһандық 
тұрақтылығы 2-формулада қаралған. 

ҒҰА бұрыштық күйін тұрақтандыру есебінің қойылымы: ҒҰА моделі 
дифференциалды басқарулар жүйесімен сипатталсын делік: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑑𝑑1̇ =∝1× 𝑑𝑑2𝑑𝑑3 + 𝛾𝛾1(𝑢𝑢1 + 𝜈𝜈1);̇
𝑑𝑑2̇ =∝2× 𝑑𝑑1𝑑𝑑3 + 𝛾𝛾2(𝑢𝑢2 + 𝜈𝜈2);
�̇�𝑑3 =∝1× 𝑑𝑑1𝑑𝑑2 + 𝛾𝛾3(𝑢𝑢13 + 𝜈𝜈3);
�̇�𝑑4 = 𝑑𝑑1; �̇�𝑑5 = 𝑑𝑑2; �̇�𝑑6 = 𝑑𝑑3

̇
�                   (1) 

мұнда, ∝1,∝2,∝3, 𝛾𝛾1,𝛾𝛾2, 𝛾𝛾3- ҒҰА серпінін сипаттайтын константтар; 
𝑢𝑢1,𝑢𝑢2,𝑢𝑢3- ҒҰА қозғалтқыштары тартуынан басқарушы сәттер; 
𝜈𝜈1, 𝜈𝜈2, 𝜈𝜈3 - ҒҰА-на ауытқулар әсері (3). 

Әзірленіп отырған интервалды-модальды басқару жүйесінің (ИМБЖ) математикалық 
моделі (ММ) мына құрылым түрінде болуы тиіс: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�̇�𝑑1 =∝1× 𝑑𝑑2𝑑𝑑3 + 𝛾𝛾1(𝜈𝜈1 − 𝑈𝑈10 −𝑈𝑈11𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈12𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈13𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈14𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈15𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈16𝑑𝑑6);̇
𝑑𝑑2̇ =∝2× 𝑑𝑑1𝑑𝑑3 + 𝛾𝛾2(𝜈𝜈2 − 𝑈𝑈20 − 𝑈𝑈21𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈22𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈23𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈24𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈25𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈26𝑑𝑑6);
�̇�𝑑3 =∝1× 𝑑𝑑1𝑑𝑑2 + 𝛾𝛾3(𝜈𝜈3 − 𝑈𝑈30 − 𝑈𝑈31𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈32𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈33𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈34𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈35𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈36𝑑𝑑6);

�̇�𝑑4 = 𝑑𝑑1; �̇�𝑑5 = 𝑑𝑑2; �̇�𝑑6 = 𝑑𝑑3

̇
�                   (2) 

мұнда – 𝑈𝑈10,𝑈𝑈11 … 𝑈𝑈16,𝑈𝑈20,𝑈𝑈21 … 𝑈𝑈26 ,𝑈𝑈30,𝑈𝑈31 … 𝑈𝑈36 -  кері байланыстың кейбір 
интервалды коэффициенттері (олардың кейбіреулері нөлге тең болуы ықтимал). 

Басқару объектісінің ММ үшін негізгі константтардың таңдалған мәндерін ескере 
отырып 

http://www.siemens.com/
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(ОУ) (1) ∝1= −0,24; ∝2= 0,05; ∝3= 0,1923; 
𝛾𝛾1 = 4 ∗ 10−11, 𝛾𝛾2 = 5 ∗ 10−11, 𝛾𝛾3 = 3,8462 ∗ 10−11  мына түрде жазамыз: 

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ �̇�𝑑1 = −0.24 × 𝑑𝑑2𝑑𝑑3 − 0.4 + 4 ∗ 10−11

(−𝑈𝑈10 − 𝑈𝑈11𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈12𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈13𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈14𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈15𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈16𝑑𝑑6);
̇

𝑑𝑑2̇ = 0.05 × 𝑑𝑑1𝑑𝑑3 + 1 + 5 ∗ 10−11

(−𝑈𝑈20 − 𝑈𝑈21𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈22𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈23𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈24𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈25𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈26𝑑𝑑6);
�̇�𝑑3 = 0.192 × 𝑑𝑑1𝑑𝑑2 − 0.192 + 3.846 ∗ 10−11

(−𝑈𝑈30 − 𝑈𝑈31𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈32𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈33𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈34𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈35𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈36𝑑𝑑6);
�̇�𝑑4 = 𝑑𝑑1; �̇�𝑑5 = 𝑑𝑑2; �̇�𝑑6 = 𝑑𝑑3

̇
�  (3)                                     (3) 

 
Нақты 𝑑𝑑𝑘𝑘  интервалында ММ (3) интервалды-линеризациялық модельмен сипаттаймыз: 

 

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧ �̇�𝑑1 = −0.24 × 𝑑𝑑03𝑑𝑑2 − 0.24 × 𝑑𝑑02𝑑𝑑3 + 0.24 × 𝑑𝑑02𝑑𝑑03 − 0.4 + 4 ∗ 10−11 ∗ 

�−𝑈𝑈10
𝑘𝑘 − 𝑈𝑈11

𝑘𝑘 𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈12
𝑘𝑘 𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈13

𝑘𝑘 𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈14
𝑘𝑘 𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈15

𝑘𝑘 𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈16
𝑘𝑘 𝑑𝑑6�;

̇

𝑑𝑑2̇ = 0.05 × 𝑑𝑑03𝑑𝑑1 + 0.05 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑3 − 0.05 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑03 + 1 + 5 ∗ 10−11 ∗ 
�−𝑈𝑈20

𝑘𝑘 − 𝑈𝑈21
𝑘𝑘 𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈22

𝑘𝑘 𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈23
𝑘𝑘 𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈24

𝑘𝑘 𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈25
𝑘𝑘 𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈26

𝑘𝑘 𝑑𝑑6�;
𝑑𝑑3̇ = 0.192 × 𝑑𝑑02𝑑𝑑1 + 0.192 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑2 − 0.192 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑02 − 0.192 + 3.846 ∗ 10−11 ∗ 

�−𝑈𝑈20
𝑘𝑘 − 𝑈𝑈21

𝑘𝑘 𝑑𝑑1 − 𝑈𝑈22
𝑘𝑘 𝑑𝑑2 − 𝑈𝑈23

𝑘𝑘 𝑑𝑑3 − 𝑈𝑈24
𝑘𝑘 𝑑𝑑4 − 𝑈𝑈25

𝑘𝑘 𝑑𝑑5 − 𝑈𝑈26
𝑘𝑘 𝑑𝑑6�;

�̇�𝑑4 = 𝑑𝑑1; �̇�𝑑5 = 𝑑𝑑2; �̇�𝑑6 = 𝑑𝑑3

̇

�    (4) 

Осылайша, интервалды-модальдық басқару есебі әр бір tk интервалда интервалдық ММ 
(4), сол сияқты ММ (3) тұрақтылығын қамтамасыз ететін, объектіні «жаһандықта» 
сипаттайтын мынадай коэффициенттерді  𝑈𝑈10

𝑘𝑘 ,𝑈𝑈11
𝑘𝑘 …𝑈𝑈16

𝑘𝑘 ; 𝑈𝑈20
𝑘𝑘 ,𝑈𝑈21

𝑘𝑘 …𝑈𝑈26
𝑘𝑘 ; 𝑈𝑈30

𝑘𝑘 ,𝑈𝑈31
𝑘𝑘 …𝑈𝑈36

𝑘𝑘 табуға 
алып келеді. Қажеттісі ретінде ММ таңдалады, оның сипаттық полиномының (СП) түбірлері 
мына мәнде болады: 𝑟𝑟1 = −3, 𝑟𝑟2 = −3, 𝑟𝑟3 = −3, 𝑟𝑟4 = −2, 𝑟𝑟5 = −2, 𝑟𝑟6 = −2 .  

Интервалды-линеаризациялық жүйеге қолданылатын модальды басқару синтезінің 
әдістемесін пайдаланымыз. Осындай әдістемеге сәйкес, біз К кері байланыс коэффициентінің 
матрицасын алуға тиіспіз. 

БО-нің үш кірісі бар және мына функционалды матрицаларымен сипатталатын  

𝐴𝐴 =
�

�

0 −0.24 ∗ 𝑑𝑑03 −0.24 ∗ 𝑑𝑑02 0 0 0
0.05 ∗ 𝑑𝑑03 0 0.05 ∗ 𝑑𝑑01 0 0 0

0.192 ∗ 𝑑𝑑02 0.192 ∗ 𝑑𝑑01 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

�

�
, 

𝐵𝐵 =  
�

�

4 ∗ 10−11 0 0
0 5 ∗ 10−11 0
0 0 3,846 ∗ 10−11

0 0 0
0 0 0
0 0 0

�

�
 

оның интервалды-линеаризациялық моделіне (5) арналған басқарушылық матрицасы 
талдауының көмегімен   

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �̇�𝑑1 = −0.24 × 𝑑𝑑03𝑑𝑑2 − 0.24 × 𝑑𝑑02𝑑𝑑3 + 0.24 × 𝑑𝑑02𝑑𝑑03 − 0.4 + 4 ∗ 10−11 ∗ 𝑢𝑢1;̇

𝑑𝑑2̇ = 0.05 × 𝑑𝑑03𝑑𝑑1 + 0.05 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑3 − 0.05 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑03 + 1 + 5 ∗ 10−11 ∗ 𝑢𝑢2;̇

�̇�𝑑3 = 0.192 × 𝑑𝑑23𝑑𝑑1 + 0.192 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑2 − 0.192 × 𝑑𝑑02𝑑𝑑02 − 0.192 + 3.846 ∗ 10−11 ∗ 𝑢𝑢3;̇ ;
�̇�𝑑4 = 𝑑𝑑1; �̇�𝑑5 = 𝑑𝑑2; �̇�𝑑6 = 𝑑𝑑3

̇
�        (5)                    
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оның тек барлық үш кіріске басқарушылық әсер берілген кезде ғана толық 
басқарылатындығын көруге болады (мұндай қорытындыдыны БО ММ құрылымы бойынша 
да жасауға болады). 

Осылайша әр бір tk интервалда біз мына түрдегі кері байланыс коэффициенттерінің 
матрицасына ие боламыз: 

𝐾𝐾 = �
𝑈𝑈11
𝑘𝑘 𝑈𝑈12

𝑘𝑘 𝑈𝑈13
𝑘𝑘 𝑈𝑈14

𝑘𝑘 𝑈𝑈15
𝑘𝑘 𝑈𝑈16

𝑘𝑘

𝑈𝑈21
𝑘𝑘 𝑈𝑈22

𝑘𝑘 𝑈𝑈23
𝑘𝑘 𝑈𝑈24

𝑘𝑘 𝑈𝑈25
𝑘𝑘 𝑈𝑈26

𝑘𝑘

𝑈𝑈31
𝑘𝑘 𝑈𝑈32

𝑘𝑘 𝑈𝑈33
𝑘𝑘 𝑈𝑈34

𝑘𝑘 𝑈𝑈35
𝑘𝑘 𝑈𝑈36

𝑘𝑘
�. 

𝑈𝑈10
𝑘𝑘 ,𝑈𝑈20

𝑘𝑘 ,𝑈𝑈30
𝑘𝑘 коэффициенттерін (4) формуладағы еркін мүшелерді бейтараптандыру 

шарттарынан есептейміз, яғни,   

0.24 × 𝑑𝑑02𝑑𝑑03 − 0.4 − 4 ∗ 10−11 ∗ 𝑈𝑈10
𝑘𝑘 = 0  ⇒  𝑈𝑈10

𝑘𝑘 =  
0.24 ∗ 𝑑𝑑02𝑑𝑑03 − 0.4

4 ∗ 10−11  

1 − 0.05 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑03 − 5 ∗ 10−11 ∗ 𝑈𝑈20
𝑘𝑘 = 0  ⇒  𝑈𝑈20

𝑘𝑘 =  
1 − 0.05 ∗ 𝑑𝑑02𝑑𝑑03

5 ∗ 10−11  

−0.192 × 𝑑𝑑01𝑑𝑑02 − 0.1923 − 3.84624 ∗ 10−11 ∗ 𝑈𝑈30
𝑘𝑘 = 0  ⇒  𝑈𝑈30

𝑘𝑘 =  
−0.192 ∗ 𝑑𝑑01𝑑𝑑02 − 0.192

3.846 ∗ 10−11  
MatLab пакетінде арнайы place функциясы бар, ол көп өлшемді жағдай үшін кері 

байланыстар коэффициенттерінің матрицасын есептейді. place функциясы (4) формула 
жұмысында сипатталған алгоритмге негізделеді. 

Әр бір интервалда кері байланыс коэффициенттерін алу әдістемесін пайдалана отырып, 
ҒҰА айналмалы қозғалысын тұрақтандыру есебіне қолданылатын интервалды-модальды 
басқару алгоритмін сипаттаймыз. 

Жалпы ҒҰА басқаруды екі кезеңде сипаттауға болады. 1-шісі – бұл басқаруды қолдану 
стратегиясы. 2-шісі – бұл басқару рәсімінің өзі. Сонымен: 

1. КА уақытының бастапқы сәтінде Е дәлдігі бар (ҒҰА қозғалысын басқару жүйесінің 
физикалық ерекшеліктерімен түсінідірілетін) теңдік күйінің аумағына тұрақтандырылған деп 
тұспалдаймыз. ҒҰА қозғалтқыштары сөндірулі. Ол кейбір траектория бойынша (мысалы, 
Жердің жасанды серігі (ЖСС) Жер айналасында орбита бойынша қозғалады) ілегерілемелі 
қозғалыс жасайды. t1 уақытының кейбір сәтінде ауытқулардың әсері ғарыш аппаратын 
тұрақсыздандырады. Бағдардың кейбір бұрыштарының немесе бұрыштық 
жылдамдықтардың ағымдағы мәндері берілген 𝛥𝛥 (𝛥𝛥 > 𝜀𝜀)  мәнге дейін жетеді. Осы сәтте 
қозғалтқыштар қосылады да, ҒҰА оның 𝜀𝜀 дәлдігімен тұрақтандырылған болып саналатын 
күйіне келтіріп, оны түзетеді. 𝑑𝑑2 уақытының осы сәтінде қозғалтқыштар сөнеді және ҒҰА не 
тағыда айналымдық қозғалысты бастайды (тұрақты әрекеттегі ауытқулар кезінде), не 
қаншалықты болмасын ұзақ уақыт бойы теңдік күйінде болады.𝑑𝑑1 → 𝑑𝑑2  басқару циклы 
бірінші жағдайда ҒҰА-на ауытқу әсері доғарылмйынша, қаншалықты қажет болса, сонша рет 
қайталанады. 𝑑𝑑2 сәтінде қозғалтқыштарды сөндіру энергия қорларын сқтауға ықпал етеді, 
өйткені негізінде баяу өзгеретін ауытқулар кезінде (сонымен қатар, олардың компенсаторлық 
сипаты жағдайында) басқару соншалықты қажетті емес, және оларды жасамау анағұрлым 
тиімдірек. 

2. ҒҰА-тың БСЕМ-ның 𝑑𝑑1 → 𝑑𝑑2   циклында қозғалтқышардың негізгі сәттерінің 
мәндерінің есебі орындалады, олар объектіні тұрақтандырады. Есептеу интервалды-
модальды басқару әдістемесіне сәйкес орындалады. (5) формулаға сәйкес БО ММ 
орындалады. Жүйеге қажетті қасиеттер беретін кері байланыстардың матрицасы ізделеді. 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑘𝑘  
белгілі мәндерімен (3) және (4) жүйелер шешіледі. Аппроксимацияның шектік қатесі 
𝐸𝐸𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙жеткен сәтте 𝑑𝑑10 ,𝑑𝑑20, 𝑑𝑑30  интервалды линеаризациясының жаңа нүктесіне қатысты (3), 
(4) модельдерді қайта санау қажет.  

Әзірленген басқару стратегиясының нақты БО-не қолданымдылығын дәлелдеу үшін 
MatLab пакетінде ҒҰА-ның ИМБЖ-нің имитациялық модельдеуін пайдаланамыз. 𝛥𝛥және Е 
түріндегі шектеулер қойылатын БО күйінің координаттары ретінде х2және х3 таңдаймыз 
(объектінің ең жылдам координаттары ретінде). 
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Ұзақтық уақыты бойынша деңгейдің соңғы ауытқу әсерінің (3 с) жағдайын 
қарастырамыз: v1=-1*1010, v2=2*1010, v3=-0.5*1010. аппроксимациясының шектік қатесін 
салыстырмалы түрде аз мәнде береміз. ҒҰА бұрыш және жылдамдық қадағаларының 
болмашы дәлсіздігін модельдей отырып, тұрақтылық дәлдігінің мәнін нөл төңірегінде 
қоямыз. Координаттардың... теңдік күйінен шектік ауытқуын береміз, бұл орайда біздің 
бағдар бұрыштарының болмашы ауытқулары шарттарында (теңдік төңірегіндегі модель) 
ҒҰА сипаттайтын БО ММ берілгенімізді ұмытпау қажет. сонымен, E = 0.001, 𝛥𝛥 = 0.2, 𝐸𝐸𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙  = 
0.0025 мәнінбере отырып, 1, 2-суреттерде көрсетілген графиктерді аламыз. 

 
1.1-сурет. БО және ИМБЖ координаттарын салыстыру: х1(а) 

 
1.2-сурет. БО және ИМБЖ координаттарын салыстыру: х1(б) 

 
Штрихті-пунктирі сызықпен бастапқы объектінің координаттар қозғалысының 

траекториясы белгіленген, яғни егер басқару қолданылмайтын болса. Көріп 
отырғанымыздай, ҒҰА ауытқудың әсерінен (ол өте үлкен) тез тұрақсызданады және 
айналмалы күйге келеді. Басқару әсерінен (әдеттегі сызық) объект бірнеше секунд ішінде 
теңдік күйіне жуық орнатылады. Штрихті сызық ММ (4)-те сипатталған басқаруы бар 
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псевдолинеаризацияланған объектінің аппроксимациялық координаттарының траекториясын 
көрсетеді. 

 

 
2.1-сурет. БО және ИМБЖ координаттарын салыстыру: х3(а) 

 
2.2-сурет. БО және ИМБЖ координаттарын салыстыру: х4(б) 

 
Көріп отырғанымыздай, ИМБЖ бір басқару циклы шегінде тамаша жұмыс істейді. 

БО𝑑𝑑4, 𝑑𝑑5, 𝑑𝑑6 бойынша қалдық тұрақсыздануы Е дәлдігімен түсіндіріледі және рұқсат етілетін 
шектерде жатады. 

Осылайша, ҒҰА айналмалы қозғлысының тұрақтандыру есебі әзірленген интервалды-
модальды басқару жүйесінің көмегімен толық шешілді. Яғни, біз белгілі бір энергетикалық 
тиімділікке және басқару заңының (БЗ) әмбебаптығына қол жеткіздік әрі осындай түрдегі 
басқару схемасын құра алдық, оның құрылымына енгізілген БО қажетті қасиеттерге, атап 
айтқанда тұрақтылыққа ие болды. 
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Актуальность задач, связанных с прогнозированием состояния какого-либо процесса 

управления на предприятии, отражена в изучении данных о состоянии предприятия и 
результатах его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатов 
деятельности.  Прогнозирование снижает неопределенность, его используют как инструмент 
обоснования краткосрочных и долгосрочных решений, поэтому  прогнозирование позволяет 
в значительной степени улучшить управление предприятием за счет обеспечения 
координации всех факторов производства и реализации, взаимосвязи деятельности всех 
подразделений и распределения ответственности. 

Проанализированная нами система показателей земельно-кадастровой информации по 
нашей области не является статичной во времени. Одни показатели со временем теряют 
свою значимость для определенного уровня управления, другие, наоборот, — становятся 
актуальными. 

В первом случае, потерявшие актуальность показатели могут быть исключены из 
процесса принятия решений и соответствующих документов. 

Во втором случае — необходимо сформировать новые показатели, определить для них 
методы и способы регистрации и контроля, ввести их в документацию и разработать систему 
мероприятий для их оценки и выработки по ним соответствующих управляющих 
воздействий. 

Государственный кадастр недвижимости  является единым информационным ресурсом, 
аккумулирующим сведения об ограничениях использования земельных участков. Кадастр 
позволяет зафиксировать ограничения (обременения) использования земель в межевых 
планах и других земельно-кадастровых документах на владение и землепользование, 
контролировать соблюдение установленных требований. 

Наличие средств, позволяющих отследить изменение значений земельно-кадастровых 
показателей во времени и выявить факторы, влияющие на это изменение, имеет особую 
значимость в земельно-кадастровых автоматизированных информационных системах (АИС) 
В условиях АИС актуальность задач прогнозирования определяется необходимостью 
своевременного учета изменений значений и значимости показателей с целью проведения 
упреждающих мероприятий по корректировке структур баз данных (БД) АИС, программного 
обеспечения, запросов, выходных форм, состава, методов, алгоритмов и программ решения 
задач генерализации. 
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Предварительный анализ земельно-кадастровой информации нашей области 
показывает, что за последние годы существенно изменились состав и информационная 
емкость показателей, отражающих правовое состояние земель разных категорий. Отмечено 
увеличение информационной емкости и интенсивности использования массивов 
показателей, связанных с оценкой земель, особенно таких ее частей, как оценка земель, 
рынок земель населенных пунктов, земель природоохранного, оздоровительного и историко-
культурного назначения. Отдельные массивы показателей (данные о загрязнении земель, 
данные, определяющие ограничения и обременения) испытывают по составу и количеству 
информации резкие колебания по годам. 

Все эти изменения требуют изменения в алгоритмы и программы решения задач 
генерализации, в структуру баз данных, в структуру и содержание отчетов и документов 
разных уровней, в процессы сбора информации и ввода ее в базы данных и т. д. 

Однако инерционность программного обеспечения АИС и баз данных к изменениям не 
позволяет быстро и качественно внести необходимые коррективы и перенастроить АИС в 
соответствии с новыми требованиями. 

Решить данную проблему можно с помощью прогнозов развития предметной области. 
При этом один из важнейших вопросов, на которые должны дать ответ задачи 
прогнозирования, — выявить общие тенденции изменения состава и информационной 
емкости массивов показателей, участвующих в процессе генерализации и входящих в БД и 
отчетные документы. 

Каждый показатель определяет некоторое свойство земли или землевладения. 
Изменение структуры показателя может привести с резким изменениям требований, а 
свойства земель меняются медленнее и более «плавно». Одно свойство может быть 
представлено и БД и документах различными наборами показателей. 

Наше исследование было направлено на выявление тенденций изменения физических, 
правовых свойств земель. 

В связи с тем, что земельно-кадастровая информация неоднородна по составу и 
содержанию, на первых этапах имеет смысл проводить исследования отдельно — по разным 
группам информационных массивов. После проведения предварительных исследований и 
определения тенденций изменения свойств земель всю совокупность показателей удастся 
классифицировать по степени актуальности. Прогноз — один из инструментов в процессе 
принятия такого решения. 

Качественный прогноз можно получить через цепь логических рассуждений, используя 
качественный анализ объекта. Качественный анализ является начальным и конечным этапом 
процесса прогнозирования. 

Количественный прогноз  связан с вероятностью, с которой произойдет то или иное 
событие в будущем, а также с некоторыми количественными характеристиками этого 
события (его математическим ожиданием, наиболее вероятным значением и т. д.). 

В настоящее время существует большое количество методик, методов и способов 
прогнозирования, которые могут быть использованы для анализа и предсказания поведения 
земельно-кадастровых показателей. 

Например, математическое прогнозирование используется при наличии четко 
сформулированной математической модели поведения объекта. В специальной литературе 
методы математического прогнозирования условно подразделяют на методы моделирования 
процессов движения (развития) и экстраполяции (статистические методы). Первую группу 
составляют методы, использующие в качестве модели дифференциальные уравнения с 
заданными начальными условиями. Ко второй группе относятся методы, использующие для 
выбора и обоснования модели статистические данные об объекте. 

Используя методы моделирования процессов или статистические методы обработки 
результатов наблюдений, строится, модель, по которой дается математический прогноз. 

При простом динамическом анализе каждое значение временного ряда может состоять 
из следующих составляющих: тренда, циклических, сезонных и случайных колебаний. 
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Метод простого динамического анализа используется для определения тренда имеющегося 
временного ряда. Данную составляющую можно рассматривать в качестве общей 
направленности изменений значений ряда или основной тенденции ряда. Случайные 
колебания выявляются путем снятия тренда, циклических и сезонных колебаний для данного 
значения. Остающаяся после этого величина и есть беспорядочное отклонение, которое 
необходимо учитывать при определении вероятной точности принятой модели 
прогнозирования. Метод простого динамического анализа исходит из предпосылки, что 
прогнозируемый показатель (Y) изменяется прямо (обратно) пропорционально с течением 
времени. Параметры уравнения регрессии (a, b) находятся методом наименьших квадратов. 
Существуют также другие критерии адекватности (функции потерь), например метод 
наименьших модулей или метод минимакса. 

Изучение тенденций динамики и колеблемости дает материал для прогнозирования 
возможных оценок величины изучаемого признака. Такой прогноз предназначен либо для 
планирования управления объекта, либо для выработки стратегии поведения субъекта. 
Прогноз предполагает количественное измерение вероятных возможностей ожидаемых 
значений признаков, но необходимо, чтобы прогностическая модель имела достаточную 
точность или допустимо малую ошибку прогноза. Ошибка статистического прогноза будет 
тем меньше, чем меньше срок упреждения и чем длиннее база прогноза. 

Для земельно-кадастровых показателей характерно наличие множества значений. 
Например, учет и оценка качества земель выполняется в разрезе категорий 
землепользователей и административно-территориального деления (по районам, областям и 
т.д.). Интегрированные или усредненные значения показателей по регионам или по 
республике в целом, могут привести к неверной, постановке гипотез и некачественному 
прогнозу, поэтому нежелательно использование простых методов анализа временных рядов. 

Для эффективного прогнозирования поведения тренда необходимо иметь обобщенную 
аналитическую форму, описывающую тенденцию развития в виде функции времени  и 
соответствующей кривой. Такие кривые мы получаем путем аналитического выравнивания 
(сглаживания) временного ряда с помощью подбора функций, удовлетворяющих тем или 
иным условиям. Найденная функция позволит получить выравненые значения уровней ряда 
и использовать ее для экстраполяции тренда. 

На первом этапе проводится выбор типа кривой, форма которой соответствует 
характеру изменения уровней ряда. Затем осуществляется определение численных значений 
параметров функции (статистическая оценка). В результате решения этих задач должна быть 
построена математическая модель прогнозирования процесса по тренду. При выравнивании 
временных рядов используются функции полиномиальные и экспоненциальные функции. 

Рассматриваемая нами проблема связана с расчетом количественного динамического 
анализа. В информационной системе  земельно-кадастровой базы по нашей области 
происходит постоянное обновление или изменение данных, что требует введение 
усредненных характеристик, прогнозируемых показателей.  
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Важное место в теории и практики управления космическими летательными аппаратами 
занимает проблема робастной устойчивости , которая связано с получением совокупности 
ограничений на параметры системы. ЕЕ решению для линейных систем управления с 
параметрической неопределенностью посвящено большое число работ[1,2,3,4]. 
В них рассматривались , как правило , лишь робастная устойчивость полиномов , матриц,  в 
рамках линейного принципа устойчивости непрерывных и дискретных систем управления . 
В работах [3,4]. Исследуется абсолютная устойчивость как робастная устойчивость системы 
управления относительно выбора  нелинейности из заданного (секторного) класса, т.е. 
решаются задачи робастной абсолютной устойчивости . При этом неопределенность может 
быть обусловлена незнанием истинных значений параметров системы управления и 
непредсказуемым изменением их во времени  (в процессе эксплуатации) системы. В 
частности , напряжение на шинах питания связано с работой панелей солнечных батарей и 
может колебаться в значительных диапазонах. Большинство компонентов системы 
управления КЛА подвержены зн6ачительным перепадам температур , а также влиянию 
нейтронов, ионизирующей радиаций космических  лучей различной интенсивности . Все эти 
отклонения параметров от номинальных величин непредсказуемым  образом в различных 
частях системы, приводят к таким последствиям , что динамика системы управления КЛА 
становится менее предсказуемой и может характеризоваться нежелательными колебаниями и 
хаотическим поведением. 
В связи с этим , в условиях неопределенности в параметрах систем управления КЛА 
возникла необходимость в разработке и созданий  системы с достаточно широкой областью 
робастной устойчивости, названные системами управления с повышенным потенциалом 
робастной устойчивости [8,9,10].  
Функционирования систем управления КЛА в условиях существенной параметрической 
неопределенности , увеличение потенциала робастной устойчивости является одним из 
ключевых факторов, гарантирующих системе управления КЛА от поподания в режим 
детерминированного хаоса,  образуя странные аттракторы в линеаризованных системах от 
потери устойчивости и гарантирует работоспособнгость и надежность работы 
спроектированных систем управления при любых измененниях неопределенных параметров 
КЛА. Концепция построения системы управления с повышенным потенциалом робастной 
устойчивости базируется на результатах теорий катастров [11,12].  
Система управления с повышенным потенциалом робастной устойчивости для линейной КА 
в классе катастроф гиперболическая омбилика. 
 
Рассмотрим линейную систему управления КЛА: 

mailto:kuandyk.gauhar@mail.ru
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где xI , yI  и zI  – главные центральные моменты инерций КА относительно 

соответствующих осей x , y и z ; xuM , yuM , zuM  и xfM , yfM , zfM  – соответственно 
проекции управляющего и возмущающего моментов на соответствующие оси. 

Закон управления задается в форме трех параметрических структурно-устойчивых 
отображений (катастрофа гиперболическая омбилика): 
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Стационарные состояний системы находим из системы алгебраических уравнений: 
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Из уравнений (3) находим стационарные состояния системы 
01 =sx , 02 =sx , 03 =sx , 04 =sx , 05 =sx , 06 =sx , (4) 

и другие стационарные состояния определяются решениями уравнений 
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Уравнения (5) имеет решений 

1
3,2

1 kx s ±= , 02 =sx , 3
3,2

3 kx s ±= , 04 =sx , 6
3,2

5 kx s ±= , 06 =sx  
Исследуем устойчивость состояний (4) системы (2) предложенным методом функций 

Ляпунова. Находим компоненты вектора градиента следующим образом: 
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Полная производная от функций Ляпунова будет определяться 
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Полная производная по времени функции Ляпунова является знакоотрицательной 
функцией. 

Функцию Ляпунова в скалярной форме представим в виде: 
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Воспользуясь леммой Морса из теорий катастроф [40],функцию Ляпунова (7) 
представим в виде квадратичной формы: 
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(8) 

Условия существования положительно определенной функций Ляпунова, то есть 
робастной устойчивости равновесного состояния (4),  получим в виде: 

02 >− ak  , ( ) 011 >+− ak , 04 >− bk , ( ) 013 >+− bk , 06 >− ck , ( ) 015 >+− ck , 
  

(9) 
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или 

a
k 1

1 −< , 02 <k , 
b

k 1
3 −< , 04 <k , 

c
k 1

5 −< , 06 <k  
(10) 

Полная производная по времени от вектора-функции Ляпунова является 
знакоотрицательной. 

По вектору градиенту построим компонентов вектор функции Ляпунова: 
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Вектор-функции Ляпунова в скалярной форме представим в виде: 
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Если функция (12) удовлетворяет всем условиям теоремы Морса [29] из теории 
катастроф, то функцию (12) можем заменить квадратичной формой. Опуская трудоемкие 
операции вычисления элементов матрицы Гессе, функцию (13) представим в виде 
квадратичной формы: 
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Условия существования положительно определенной функции Ляпунова 
определяются неравенствами: 
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Заключение 
Настоящая статья посвящена построению и исследованию систем управления с повышенным 
потенциалом робастной устойчивости КЛА в условиях неопределенности, с подходом к 
построению систем управления в классе катастров гиперболическая омбилика [8.9.10,13,14] 
и показано предельное увеличение потенциала робастной устойчивости системы. 
Для исследования робастнгой устойчивости системы управления КЛА применяется новый 
подход, основанные на геометрической интерпретаций второго метода Ляпунова понятий 
устойчивости пространстве состояний 
Геометрическая интерпретация позволяет предстваить функцию Ляпунова в виде 
потенциальной поверхности , а управления состояния в форме градиентной системы [11,12]. 
Условия существование  функций Ляпунова получена в виде системы простейших 
алгебраических неравенств. 
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Ғылыми жетекшісі – Д.Сатыбалдина 
 

Өндіріс пен технологиялық үрдістердің жетілдіруі, шығарылатын өнімнің сапасы мен 
технологиялық құрал-жабдықтардың өнімділігінің өсуі автоматтандырылған 
электржетектеріне деген талаптардың артуын анықтады. Бұл алдымен өтпелі және 
орнықталған күйдегі шығыс координаттарын реттеу дәлдігін арттыруға қатысты. 

Осылайша, алынатын басқару алгоритмдері мен жобалау әдістемелерінің маңызды 
күрделенуінсіз,сыртқы орта мен объект параметрлерінің өзгеру шартында белгіленген реттеу 
сапасын қамтамасыз ететінэлектржетек жүйелерін құру есептері бүгінгі күні өзекті болып 
табылады. 

Дәстүрлі және робасты автоматты реттеу жүйесін (АРЖ) синтездеудің көптеп 
таралған әдістерін салыстыру – кейінгі кезде кең тарауға ие болған қарапайымдылық, 
қолайлылық пен кең мүмкіндіктерімен ерекшеленетін полиномиалды теңдеулер (ПТ) әдісін 
айрықша көрсетіп, содан соң оны тиімді қолдануға мүмкіндік берді. 

Ротордың ағынды байланысувекторы бойынша бағытталу ( Ψrx = Ψr , Ψry = 0.) шарты 
кезіндегі асинхронды қозғалтқыштың(АҚ)теңдеулер жүйесін интервалды түрде келтіреміз 
[1,2,3,4,5 ]: 

1) статор тізбектерінің теңдеуі 
 

𝑢𝑢𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝑅𝑅�𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1� ⋅ 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑑𝑑 − 𝜔𝜔𝜓𝜓𝑟𝑟𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 −
𝑘𝑘𝑟𝑟𝜓𝜓𝑟𝑟
𝑇𝑇�𝑟𝑟

 , 

𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑅𝑅�𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1� ⋅ 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝜔𝜔𝜓𝜓𝑟𝑟𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑑𝑑 + 𝑧𝑧𝑝𝑝𝜔𝜔1𝑘𝑘𝑟𝑟𝜓𝜓𝑟𝑟  ; 

(1) 

 
2) ротор тізбектерінің теңдеуі 
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𝑘𝑘𝑟𝑟𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑑𝑑 =
𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑠𝑠 + 1
𝑇𝑇�𝑟𝑟

⋅ 𝜓𝜓𝑟𝑟  , 

𝑘𝑘𝑟𝑟𝑅𝑅�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 = �𝜔𝜔𝜓𝜓𝑟𝑟 − 𝑧𝑧𝑝𝑝𝜔𝜔1� ⋅ 𝜓𝜓𝑟𝑟  ; 

(2) 

 
3) АҚ электромагниттік момент теңдеуі 
 

𝑙𝑙 =
3
2
𝑧𝑧𝑝𝑝𝑘𝑘𝑟𝑟�𝜓𝜓𝑟𝑟 ⋅ 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 � ; 

(3) 

 
4) екі массалы электромеханикалық жүйенің (ЕЭМЖ) механикалық қозғалыс теңдеуі 
 

𝑙𝑙 −𝑙𝑙𝑐𝑐1 −𝑙𝑙12 − 𝛽𝛽𝑐𝑐1𝜔𝜔1 = 𝐽𝐽1 ⋅ 𝑠𝑠𝜔𝜔1 , 
𝑙𝑙12 −𝑙𝑙𝑐𝑐2 − 𝛽𝛽𝑐𝑐2𝜔𝜔2 = 𝐽𝐽2 ⋅ 𝑠𝑠𝜔𝜔2 , 

𝑠𝑠𝑙𝑙12 = �̃�𝐶12(𝜔𝜔1 − 𝜔𝜔2) . 

(4) 

 
мұндағы 𝑅𝑅�𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑅𝑅�𝑟𝑟 ,𝑇𝑇�𝑟𝑟 , 𝐽𝐽1, 𝐽𝐽2 параметрлері белгілі бір шектелген аралықта өзгереді 

және бұл параметрлердің өзгеру шекаралары белгілі. 
Қорыта келе,координаттарды тәуелді реттеуі бар АРЖ синтезі үшін сурет 1 

көрсетілген ЖТ-АҚ құрылымынток бойынша буын (ТБ)  және жылдамдық бойынша буын 
(ЖБ)  деп бөлуге болады. 

 

 
Сурет 1. АРЖ синтезі үшін алынған ЖТ-АҚ үлгісі 

𝑅𝑅�𝑠𝑠𝑠𝑠интервалды параметрінің тиімді нүктелік мәнін келесі формула бойынша 
есептейміз[6,7]: 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠

2
 , 

(5) 

 
мұндағы𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠және𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠  –𝑅𝑅�𝑠𝑠𝑠𝑠параметрініңтөменгіжәнежоғарғышектері 
𝐽𝐽∑ «интервалды» параметрдің нүктелік мәні [6,7] формуласы бойынша: 
 

𝐽𝐽∑ =
𝐽𝐽∑ + 𝐽𝐽∑

2
 , 

(6) 

 
мұндағы𝐽𝐽∑ мен𝐽𝐽∑ - 𝐽𝐽∑ «интервалды» жобасының параметрлерінің төменгі және 

жоғарғы шектері. Негізгі сыртқы қоздыру әсері болып 𝑙𝑙𝑐𝑐(𝑑𝑑) «нобай» жүктеме табылады. 
Синтез нәтижесінде сандық АРЖ фильтрі мен ток реттегішін аламыз: 
 

𝑊𝑊𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑠𝑠) =
𝑀𝑀∗(𝑠𝑠)𝑄𝑄𝐾𝐾(𝑠𝑠)
𝑠𝑠𝑁𝑁∗𝑃𝑃𝐾𝐾(𝑠𝑠)

=
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1)[(𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑠𝑠 + 1]

𝑘𝑘Π𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠2 ; 
(7) 
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𝑊𝑊𝜊𝜊�𝑖𝑖(𝑠𝑠) =
𝐿𝐿(𝑠𝑠)
𝑀𝑀∗(𝑠𝑠)

=
(𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠 + 1)

(𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑠𝑠 + 1
 . 

(8) 

 
АРЖ жылдамдық фильтрі мен реттегіші : 
 

𝑊𝑊𝑝𝑝𝜔𝜔 (𝑠𝑠) =
𝐽𝐽∑

1,5𝑘𝑘𝑀𝑀
⋅

1 + 𝑇𝑇𝜔𝜔𝑠𝑠(𝑇𝑇Э𝑠𝑠 + 1) 1
(𝑇𝑇𝐷𝐷+1)2

𝑇𝑇𝜔𝜔 �1 −
1

(𝑇𝑇𝐷𝐷+1)2�

=
𝐽𝐽∑

1,5𝑘𝑘𝑀𝑀
⋅

(𝑇𝑇𝐷𝐷2 + 𝑇𝑇𝜔𝜔𝑇𝑇Э)𝑠𝑠2 + (2𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝜔𝜔 )𝑠𝑠 + 1
2𝑇𝑇𝜔𝜔𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠(0.5𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠 + 1) , 

(9) 

𝑊𝑊𝜙𝜙𝜔𝜔 (𝑠𝑠) =  
1

1 + 𝑇𝑇𝜔𝜔𝑠𝑠(𝑇𝑇Э𝑠𝑠 + 1) 1
(𝑇𝑇𝐷𝐷+1)2

=
(𝑇𝑇𝐷𝐷𝑠𝑠 + 1)2

(𝑇𝑇𝐷𝐷2 + 𝑇𝑇𝜔𝜔𝑇𝑇Э)𝑠𝑠2 + (2𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝜔𝜔)𝑠𝑠 + 1
 . 

(10) 

 
Зерттелетін АРЖ талдау нәтижелерін дәлелдеу үшін MATLAB пакетінде 

компьютерлік модельдеу жүргізілді. 
 

 
а) 

 
б) 

Сурет 4. Дәстүрлі (а) және робасты (б) реттегіші бар токты АРЖ үрдістері: 1 – есептік 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 ; 
2 – 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠  1,5 есе кеміткенде; 3 – 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠  1,5 есе арттырғанда 

 
Суреттерден көргеніміздей  робасты ток реттегіші өтпелі үрдіс сапасына статор 

орамасының кедергісінің белсенді өзгерісінің ықпалын тиімді басады. Бұдан басқа 
суреттерден келесіні байқауға болады, робасты ток реттегіші бар жүйеде шынында да 
дәстүрлі АРЖ салыстырғанда өтпелі үрдістің аз уақыты мен динамикалық қателіктің 
айтарлықтай азаюымен сипатталады және сыртқы қоздыру әсерін өтеу (желі қуаты «шөгуі») 
мен ток бойынша статикалық қателік жойылады. 
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a) 

 
б) 

Сурет 5. Қозғалтқыштың инерция моменті өзгерісі кезінде кіріс және сыртқы әсердің бірлік 
секіріс өзгерістеріне дәстүрлі (а) және робасты (б) реттегіштермен жылдамдықты реттеу 

контурының әрекеті: 1 – есептік 𝐽𝐽𝜔𝜔 ; 2 –  𝐽𝐽𝜔𝜔2 есе азайтқанда; 3 –  𝐽𝐽𝜔𝜔2 есе арттырғанда 
 
Модельдеуде көрсетілген нәтижелер алдыңғы жасалған теориялық қорытындылауды 

дәлелдейді. Жылдамдықтың робасты реттегішін (9) қолдану өтпелі үрдістердің сапасына 
инерция моменті 𝐽𝐽𝜔𝜔  шамасының және сыртқы тұтқыр үйкеліс пен серпінді 
байланыстыңөзгеруінің ықпалын азайтады; сыртқы қоздыру әсерін ( «нобай» жүктеме) өтеу 
айтарлықтай жақсарады. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Шрейнер Р.Т. Адаптивная система векторного управления асинхронным 
электроприводом с ориентацией поля ротора // Электротехника. 1998, №2, С. 23 - 29. 

2. Петров Б.Н., Соколов Н.И., ЛипатовА.В. Системы автоматического управления 
объектами с переменными параметрами: Инженерные методы анализа и синтеза - М.: 
Машиностроение, 1986. 256 с. 

3. Ишматов З.Ш. Использование метода полиномиальных уравнений для синтеза 
микропроцессорных систем управления электроприводами// Электротехника. 2003. 
№6. С. 33-39. 

4. Кириллов А.В. Принципы и методы синтеза микропроцессорных систем управления 
частотно-регулируемым асинхронным электроприводом: дис. ... канд. техн. наук // 
А.В. Кириллов. Екатеринбург, 2000. 220 с. 

5. Ackermann J. Robust control: system with uncertain physical parameters. New York: 
Springer-Verlag, 1993. 406 p. 

6. Weinmann A. Uncertain models and robust control. Wien: Springer, 1991.722 р. 
7. Green M., Limebeer D.J.N. Linear robust control. Englewood Cliffs, HJ: Prentice Hall, 

1995. 265 p. 
 
 
ӘОЖ 681.5.015.2:620.92 

ЖЕЛЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ  ҚОНДЫРҒЫНЫҢ  ПАРАМЕТРЛЕРІН 
МОНИТОРЛАУДЫҢ  ДИСПЕТЧЕРЛІК ЖҮЙЕСІН ҚҰРАСТЫРУ 

 
Қазыбай  Бекмухамед Фахриддинұлы 

beka.kz1993@mail.ru 
Алматы энергетика және байланыс университетінің «Автоматтандыру және басқару» 

мамандығының АИСУк-11-1 тобының студенті, Алматы, Қазақстан 

mailto:beka.kz1993@mail.ru


915 
 

Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., АЭжБУ профессоры Ибраева Л.К. 
 
           Энергия қорларын үнемдеу бүгінгі күннің аса маңызды міндеттерінің біріне айналды. 
Өнеркәсібі дамыған әлемнің барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу шаралары дұрыс 
жолға қойылған. Өйткені көмірмен және көмірсутегімен жұмыс істейтін жылу электр 
станциялары түбі бір экологиялық проблемалардың асқынуына әкеп соқтыратыны белгілі 
жайт. Сондықтан әлем қайта қалпына келетін жергілікті энергия көздерін энергия 
үнемдеудің басты қайнар көзі ретінде қабылдап отыр.  

Соңғы жылдары елімізде де қалпына келетін энергия көздеріне энергетикалық 
кешенді дамытудың бір тармағы ретінде қарай бастады. Мемлекет пен бірқатар бизнес 
құрылымдар тарапынан оны қолданысқа енгізуге зор күш салынып жатыр. Оның өз жөні бар. 
Ең алдымен, қайта қалпына келетін қуат көздерін тиімді пайдалану энергияны үнемдеуге 
мүмкіндік берсе, екіншіден экологиялық мәселелердің түйінін тарқатады деуге болады. 
Қазақстанда қалпына келетін энергия көздерінің тұрақты кешенін құру мемлекеттің тікелей 
қатысуымен жүзеге асатын шаруа болғандықтан, бұл мәселе үкімет деңгейінде қолға 
алынған.  

Жел энергетикасы — жел ағынының кинетикалық энергиясын энергияның басқа 
түріне түрлендіретін техникалық  құрылғылар жиынтығы.  Жылу немесе электр энергиясына 
түрлендірудің теориялық негіздерін, әдістері мен техникалық құралдарын жасаумен 
айналысатын жаңартылатын энергетиканың саласы. Ол жел энергиясын халық 
шаруашылығына ұтымды пайдалану мүмкіндіктерін қарастырады. Елімізде арзан электр 
энергия көздерін іздеу мақсатында, “Қазақстанда 2030 жылға дейін электр энергиясын 
өндіруді дамыту туралы” мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, жел күшімен өндіретін электр 
энергиясы қуатын халық шаруашылығына қолданудың тиімді жолдары қарастырылуда. 
Қазақстанда жел күшімен алынатын электр энергиясы қуатын кеңінен және мол өндіруге 
болады. 

Жел энергиясын механикалық энергияға түрлендіретін қондырғы - жел қондырғысы 
деп аталады. Бұны желқозғалтқыш деп те атауға болады. Желқондырғысына негізгі әсер 
етуші күш – ауа ағыны (жел). Ауа ағыны барлық қозғалатын заттар сияқты қозғалыс 
энергиясы немесе кинетикалық энергияның қоры болады. Ауа ағынының кинетикалық 
энергиясын жел қондырғының дөңгелегі немесе басқадай жұмыс органы арқылы 
механикалық энергияға түрлендіреді. Қондырғының міндетіне байланысты механикалық 
энергия орындаушы механизмдердің көмегімен электрэнергия, жылулық, механикалық және 
де қысылған ауа энергиясына айналдыруы мүмкін.  
 Желқондырғылары мынандай негізгі бөліктерден тұрады : қалақшалар, ротор, 
трансмиссия (двигательдің механикалық энергиясын машинаға беруге арналған механизмдер 
жиыны ), генератор, бақылау жүйелері . 

Турбинаның қалақшалары арқылы соққан желдің үлкен ағысы қамтылады. 
Қалақшалар шыны талшығынан, полистиролдан немесе көмір пластиктен жасалынады. 
Турбинананың қалақшалары жұмыс істегенде сол маңайдағы телевизияға кері әсерін 
тигізеді, өзі қуатты дыбыс тербелістерін тудырады. Ротор орталық білікпен жалғанған 
қалақшалардан тұрады. Орталық білік басқарушы білікке трансмиссия арқылы жалғанған. 
Трансмиссия – белдік арқылы кинетикалық энергияны генератордың басқарушы білігіне 
беріп, электр энергиясын өндіретін механизмдер жиыны. Желқондырғының бақылау 
жүйелері алыстан компьютер арқылы басқарып және бақылап отырады. Бақылау жүйелері 
қандай да бір бұрышпен көлбеу орнаатылған және айнымалы, әр бағытта қозғалып тұрады. 
Сонымен қатар электрондық бақылау жүйелері жел жылдамдығы өзгерген кезде, өндірілген 
кернеу шамасының шамадан асып кетпеуін реттеп отырады 

Жел қондырғыларының роторларының орналасуына байланысты екі түрін ажыратуға 
болады: тік және көлденең. Егер желдің жылдамдығы және пайда болу мүмкіндігі төмен 
болса көлденең роторлы жел қондырғыларын пайдаланған жөн. Өйткені көлденең роторлы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%BB%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D0%B0%D1%82
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жел қондырғыларының пайдалы әсер коэффициенттері жоғары болады. Тік роторлы жел 
қондырғылары әлемде кеңінен таралған.  

Қозғалыстағы ауаның кинетикалық энергиясы мынаған тең: 

Ев = 𝑙𝑙𝑈𝑈²
2

= 1
2
𝑝𝑝(𝑅𝑅2𝜋𝜋𝜋𝜋в)𝑈𝑈². 

Жел ағыны  арқылы өтетін ауаның қуаты мынаған тең: 

𝑃𝑃в = 𝑑𝑑𝐸𝐸в
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 1
2

(𝑅𝑅2𝜋𝜋 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

)𝑈𝑈². 

            Желэнергетикалық  қондырғыныңқуаты  үш жағдайға қатысты болып келеді:  жел 
жылдамдығы, ротордың айналу жылдамдығының өзгеруі  және қалақшаның айналуы.  Жел 
жылдамдығы – басқарылмайтын кіріс параметрі болып табылады және басқару жүйесіне 
сәйкес сыртқы қобалжыту әсері ретінде қарастырылуы мүмкін. Екінші жағынан, ротордың 
айналу жылдамдығы мен бұрылу бұрышы өздігінен басқарылуы мүмкін  және өтемдік 
айнымалы ретінде қолданылады.  

Жел генераторының жүйесінің негізгі компоненттеріне мыналар кіреді (1 сурет): 
- генератор - аккумуляторлық батареяны қоректендіру үшін керек. Оның қуаттылығы 

аккумуляторлық батареяның қоректену жылдамдығын анықтайды. Генератор айнымалы 
токты өндіру үшін қажет. Генератордың ток күші мен кернеуі желдің жылдамдығына және 
тұрақтылығына байланысты болады;  

- қалақ – желдің кинетикалық энергиясының әсерінен генератордың білігін 
қозғалысқа келтіреді; 

-  діңгек – діңгек биік болған сайын жел күші жоғарылап, тұрақтылығы артады. 
Діңгектердің биіктіктері мен формалары өте көп; 

-  контроллер – жел қондырғысының көптеген үрдістерін басқарады: қалақты бұру, 
аккумуляторды қоректендіру, қорғаныш функциялары және т.б. Ол генератор өндіретін 
айнымалы токты аккумуляторды қоректендіру үшін тұрақты токқа айналдырады; 

- аккумуляторлық батарея – желсіз күндері тұтынушыны электр энергиясымен 
қамтамасыз ету үшін электр энергиясын сақтайды. Және олар генератордан шығатын 
кернеуді түзейді және тұрақтандырады; 

- инвертор – аккумуляторлық батареяда жиналатын айнымалы токты көптеген электр 
қондырғылары пайдаланатын тұрақты токқа айналдырады. 

Жел генераторларының жұмыс істеу принципі жел энергиясын электр энергиясына 
түрлендіруге негізделген. Желдің әсерінен желдөңгелегі айналады, генератор инвертормен 
байланысқан аккумуляторлық батареяға берілетін электрлік токты өндіреді, содан 
шығысында 220/380 В аламыз. Желдің кинетикалық энергиясы генератордың роторын 
айналдыратын қалақ қозғалысқа келтіреді.  

Контроллерден келген мәліметтерді (қай жылдамдықта жел соғылып жатыр, қандай 
қуат өндіріліп жатыр, т.с.) оператор бақылап отыруына мүмкіндік болу үшін SCADA жүйе 
жасалады.  

Ұсынылып отырған сұлбаны іске асыру үшін контроллер ретінде ATmega 
фирмасының Arduino контроллері таңдалды. Оның таңдалу себептері:Arduino 
контроллерінің құрамы бірнеше жиынтықтан және дайын электронды блок пен 
программалық жабдықтамадан тұрады. Электронды блок – бұл баспа платасына 
қондырылған микроконтроллерден және жұмыс істеуге қажетті минимум элементтен 
тұрады. Басқаша айтқанда Arduino қазіргі компьютердің аналық платасына ұқсас болып 
келеді. Arduino-да сыртқы құрылғыларды қосатын және компьютер арқылы 
микроконтроллерді программалайтын порттары бар. ATmega фирмасының 
микроконтроллерінің ерекшелігі программа жазуда арнайы программаторды қажет етпейді. 
Жаңа электронды құрылғыны құрастыру үшін тек Arduino платасы, байланыс кабелі және 
компьютер қажет.Жобаның екінші бөлігі болып басқару программасын құру болып 
табылады. Бұл контроллерге программаны жазу үшін арнайы микроконтроллерге арналған 
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С++ тілі қолданылады. Arduino мен жұмыс жасау үшін С++ тілінің негізін білген жеткілікті 
және осы құрылғымен жұмыс жасау үшін көптеген библиотекалар қарастырылған. 
Сондықтан бұл студенттердің оқу барысында өте қолайлы. 

 
1 сурет-Желэнергетикалық  қондырғыныңқұрамдас бөліктерінің байланысу сұлбасы 

 
 

 Зерттеулерді өткізу үшін зертханалық желгенераторы ретінде CBR UF-103 USB-
порты бар, аз энергия өндіретін өзіне лайық моторы орнатылған, пластик қалақшаларынан 
тұратын, өлшемі 90*330*25мм USBвентилятор қолданылып, физикалық макет 
құрастырылды (2 сурет).  

Бұл макетті «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттері «Басқару 
объекттерді автоматтандыру», «SCADA-жүйелер» пәндерінің зертханалық жұмыстарында 
және студенттер SCADA-жүйелерді құрастыруды үйренуге қолданылады. Компьютерге 
Arduino контроллердің программалық қамтамасыздандыруы орнатылып,  Genesis-32 
SCADA- жүйесінде визуализациясы жасалынды.  
 

 
2 сурет – Физикалық макет. 
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1. Компьютер (Genesis-32 SCADA- жүйесінде визуализациясы); 
2. PCI, IEEE 1284, 1 x DB-25F – Контроллер мен компьютер арасын 

байланыстыратын USB кабелі; 
3. Контроллер-Arduino UNO; 
4. CBR UF-103 USB-вентиляторы; 
5. Қарапайым  вентилятор. (Желдеткіш ретінде қолданылады). 

 
Қолданылған әдебиет тізімі 

1. Г.А. Дорошин. Перспективы использования ветроэнергетики в Казахстане – Алматы, 
2006. 1-8 беттер. 

2. Д. де Рензо. Перевод: В.В.Зубарев, М.О.Франкфурт. Ветроэнергетика – Москва, 
Энергоатомиздат, 1982. 27-30 беттер. 

3. Көпесбаева А.Ә. Басқару жүйедегі микропроцессорлы кешендері. Оқу қуралы. –          
Алматы: АЭжБИ, 2010, . 15-19беттер 

4. Интернет ресурсwww.Arduino.cc. 
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 Жоғарғы оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру – бұл ең маңызды басқару 
міндеттерінің бірі болып табылады. Оқу процесін ұйымдастыру барысында студенттер мен 
профессор-оқытушылар құрамы, оқу – әдістемелік және әкімшілік басқару құрамының 
қызметтерін реттейтін нормативті құжаттар үнемі қолданыста болатыны белгілі.  

Қолданыс кезінде жоғарғы нәтижеге қол жеткізу үшін әкімшілік қызметкерлерге 
тарапынан айтарлықтай күш және уақыт жұмсалады. Қағаз түріндегі ақпараттық жүйелерге 
қызмет көрсету көптеген қиындықтарға әкеліп соғады. Ақпарат көбірек болған сайын 
қағаздар да көп болады, оларды сақтау үшін арнайы орын керек және керекті ақпаратты 
табуға көп уақыт кетеді. Жаңа ақпараттар қосуда, іздеуде және өңдеуде көп қиындықтар 
туады.Бұл қиындықтарды шешу үшін ұйымдастыруда жаңа жүйеге көшкен абзал. 

Әрине, оқу процесін автоматтандыру басқарудың сапасын жақсартумен қатар, 
күрделілігін азайтады. 

Ақпараттарды ұйымдастыру үшін соңғы кезде көптеп қолданылып жүрген негізгі 
құралдардың бірі –ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелер (АЖ) деп бір ортадан жиналып 
және де әр түрлі нысанда қолдану үшін арнаулы ұйымдастырылған деректер қорының, 
бағдарламалық, техникалық, тілдік және әдістемелік құралдардың жиынын атайды.  

Жалпы алғанда деректер қоры - арнаулы түрде ұйымдастырылған жазбалар мен 
файлдар жиынтығы. 1970-1980 жылдары деректер қорын басқарушы жүйелердің таратылу 
үрдісінің өсуіне байланысты деректердің әртүрлі үлгілері көптеп пайда бола бастады.  

Деректер қорын басқарушы жүйелер, қордағы деректерді іздестіру, қосу және жою 
операцияларын орындау үшін белгілі үлгінің негізіне сүйенеді. Себебі, деректер үлгісінде әр 
объектіні сипаттайтын қасиеттер құрамы мен объектілер арасындағы байланыстар 
сипатталады. Жалпы жағдайда, деректерді ұйымдастыру үлгісі деп оны сипаттау үшін 
қолданылатын формальді түрде анықталған құрылымды айтады. Мұндай үлгінің көмегімен 

http://www.arduino.cc/
mailto:Araika_19.12.93@mail.ru
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объектілердің қасиеттері мен олардың өзаралық байланыстары көрсетіледі. Әр түрлі негізде 
құрылған үлгіде объекті және оның қасиеттерін анықтау үшін әр түрлі ұғымдар 
қолданылады. Мысалы, объектілерді анықтағанда - торап, жазба, қатынас түсінігі, ал 
қасиеттерді анықтағанда - өріс, атрибут, тағы сол сияқтылар. [1] 

Әлемдегі миллиондаған программистер Delphi-де жұмыс жасайды және олардың 
көбісі Delphi-де мәліметтерді өңдеуге және сақтауға арналған программалар құрады. Күнбе-
күн коммерциялық және жеке мәліметтерді санамағанда (адам аттары, мекен-жайлар, 
есепшоттар) визуальды интерфейс көмегімен жұмыс істеу керек болатын көптеген 
ақпараттар бар: дыбыс файлдары, видео көріністер, WEB –парақшалары және т.б. Осындай 
көп ақпарат арасында өзімізге керекті мәліметтерді алу үшін, оларды өңдейтін программалар 
қажет. 

Программа  құруға ыңғайлы  тамаша ортаның бірі – Delphi  ортасы таңдап алынды. 
Оны  оқып  үйрену, түсіну және  логикалыңқ  ойлауға  өте  қарапайым, әрі жеңіл. Delphi  
программалаудың структуралық тәртібін  және программалаудың  басқа  тілдерге  қарағанда  
жалпы  жақсы дамыған.Delphi  типті жүйені  тез және визуальды  құру  ортасы  деп  атайды. 
Себебі  ол  компилятормен  қоса  редактор  және  көптеген дайын  программалар  
жиынтығын  қамтиды.Delphi – де  шамамен  200 – ге  жуық  дайын  компоненттер  бар. 
Delphi-де  программа  құру  жақсы жабдықталған  компьютерді  қажет  етеді.[2] 

DELPHI – бұл Borland International-дың қосымшаларды тез құруға арналған жеткілікті 
жаңа өнімі. Қосымшалармен мәліметтер қорымен  “клиент-сервер “ архитектурасында, 
Internet/Intranet, сонымен қатар локальді машиналар және “ файл-серверлік “ 
архитектурасында жұмыс істейді. 

DELPHI тілі объектілі – бағытталған Object Pascal тілінің жалғасы. DELPHI-ге 
InterBase локальді SQL сервері, есеп беру генераторлары, визуальді компоненттің және 
информациялық жүйені немесе Windows ортасының қарапайым программаларын  кәсіби 
өндеуде өзінді сенімді сезіну үшін арналған тағы басқа құрылғылар жатады. 

Delphi 7 жүйесінде программа құру барысында мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін 
дәстүрлі түрде BDE механизмі қолданылады. Бұл механизм Паскальдағы жазылған 
программаларға архитектурадан тәуелсіз мәліметтер базасына қарапайым және ыңғайлы 
ендіруді қамтамасыз ететін кітапханалар жиыны түрінде жүзеге асқан. BDE механизмін 
қолдану кезінде өңдеуші өз программасының мәліметтер қорында қалай жұмыс жасай 
алатындығы туралы бас қатырмайды. Бұған қоса, өзге шығарушылардың МҚБЖ-н қолданған 
кезде программистке өз программасының бастапқы кодын өзгерту қажет емес. Тек BDE 
баптауына толықтыру енгізсе жеткілікті.  

Delphi 7 жүйесінен басқа да кез-келген МҚБЖ-не арналған программа құру пакеттері 
аз емес. Сондықтан BDE жұмысын іске салатын ODBC (Open Database Connectivity; 
Мәліметтер қорымен өзара әрекет етуінің ашық интерфейсі) стандартты протоколы бар. 
ODBC драйвері барлық МҚБЖ-ға арнап шығарылғандықтан, өңдеуші оны BDE 
механизмінде қолдана алады. 

Мәліметтер қоры кестесі қатты дискідегі каталогта орналасады. Олар файлда 
сақталады. Оларды жай көшіріп, орналастыруға болады. Жай файлдарға қарағанда оларды 
бір уақытта бірнеше қолданушы қолдана алады.[3] 

Delphi программасының барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып «Тәрбие жұмысы 
құжаттарының» электронды портфолиосықұрылды.  Мәліметтер қорының моделі ретінде 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Информатика теориясы және 
оқыту технологиясы кафедрасының информатика мамандығы студенттерінің  мәліметтері 
алынды.  

Бұл  программаның  негізгі құрылымы :  
− студенттердің  дербес мәліметтері және жетістіктерін қамтитын кестелер;  
− жаңа мәліметтер енгізу және өңдеу мүмкіндіктері; 
− іздеу, сұрыптау, сұраныс құру операциялары; 
− топ студенттері туралы керекті мәліметті баспаға шығару мүмкіндігі; 
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 Бұл Delphi ортасында жасалынған мәліметтер  қорының  тиімділігі қарапайым 
қолданушының еркін жұмыс істей алатындығы және өзіне қажетті мәліметтер  бойынша 
өзгерту жасауға болады.  

Қорыта айтқанда, деректер қорын жобалауды толық меңгере отырып көптеген 
күрделі, көп уақытты талап ететін жұмыстарды аз мерзімде тиімді, әрі тез орындауға болады. 
Деректер қорын басқару жүйелердің жұмыс істеу принциптерін толық меңгеру үшін бір ғана 
ақпарттық жүйе құру жеткіліксіз. Сондыктан әрдайым білімді жетілдіруге ұмтылу қажет. Тек 
деректер қорларын жобалауды толық меңгергенде ғана біз аз уақытта тиімді жүйе жасап 
шығара аламыз. Құрылған мәліметтер қорынжоғары оқу орындарында оқу процесін 
басқаруда кеңінен қолдануға болады. 
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УДК 004.5 

ҒЫЛЫМИ  БАСПАЛАРДЫ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫҢ 
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖЕТЕ ЗЕРТТЕП ЖАСАУ 

 
Қасымбекова Жадыра Абдикаріқызы 

Казақстан, Астана,Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Жүйелік талдау және басқару 
факультеті, МАБ-11 тобы студенті, 

 Ғылыми жетекші – Мизамова Корлан Ислямовна 
  

Бұл жұмыста ғылыми баспаларды модельдеу және басқарудың автомттандырылған  
ақпараттық жүйесін жете зерттеу мәселесі қарастырылады. Библиографиялық жазбаларды осы 
салаға қатысты міндеттерді шешуді жеңілдету мақсатында сақтау үшін әмбебап модель құру 
талап етіледі. Модельдің әмбебаптылығының ұғымы ұқсас шартты белгілерге ие 
библиографиялық жазбаларды сақтау мүмкіндігі ретінде түсіндіріледі  

Жұмыстың маңыздылығы, жүйеленген жазбалар жиынтығына ие бола тұра, оларды 
еш қиындықсыз әртүрлі нотацияларға аударуға, тек релеванттық ақпараттарды шығаруға, 
әртүрлі сипаттаулармен беруге болатындығымен байланысты. 

Сонымен қатар, берілген модельдің жұмысқа қабілеттілігімен тиімділігін көрсететін, 
интерфейс қолданушы үшін ыңғайлы web-сайт түрінде тәжірибелі бағдарламалық іске 
асырулар құрастыру қажет және басқа автоматтандырылған кітапханалық жүйелермен 
салыстырып талдау керек..    

Автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйе (АКАЖ) – кітапханалық есепке 
алуларды жеңілдетуге арналған мәліметтерді сақтаудың орталықтандырылған жүйесі.   

АКАЖ көбіне модульдік жүйе ретінде жүзеге асырылады. Сондықтан, жаңа 
функцияларды қосу немесе бұрынғыларды өзгерту үлкен мәселе туғызбайды.  

 
1. Ең көп тараған АКАЖ-ді сипаттау: 
1.1 Абсотек Юникод бағдарламалық жүйе 

Абсотек Юникод(Absotheque  Unicode) – «Компания ЛИБЭР» ЖАҚ (жабық 
акционерлік қоғам) жекеменшік компаниясы арқылы өңделді. Бұл жүйе “thin client” 
(нақтырақ айтқанда веб-браузердің ) технологиясы арқылы жұмыс үшін интерфейсті 
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пайдалануға бере отырып, жеке серверде қызмет етеді. Бұл технологияның қолданылуы 
жүйенің қызмет көрсетуі мен баптауына кететін уақытты қысқартуға мүмкіндік 
береді.[1]  

Ізденістің шығарылуы бөлек механизм бойынша ұйымдастырылған: айталық, 15 
мың жазба табылған, бірақ сервер барлық мәліметтерді бірден жібермейді, оларды 
клиенттің сұранысы бойынша бөліп-бөліп шығарып береді. Мұның арқасында жергілікті 
желіге түсетін жүк елеулі түрде азаяды. Сервер мен клиенттің қарым-қатынасы тікелей 
HTTP-бетінің HTML протоколы арқылы жүзеге асады. 

Жүйе модульді принцип бойынша құрылған. Оның негізгі функцияларына мына 
функцияларды қосуға болады: құжаттарға қол жеткізуге құқық, түрлі шифрлау 
алгоритмдері, оқырманның қолданушылық интерфейсін кеңейту, кеңейтілген іздеудің 
алуан түрлері, жаңа түсірілімдер, қарыздары туралы оқырманды хабардар ететін веб-
қызмет (веб-сервис) және т.б. 

Жазбалар жоғарыда келтірілген тізімнің екінші тәсілін қолдана отырып, MS SQL 
Server реляциялық мәліметтер базасында сақталады. 
 

 
Сурет 1 Абсотек Юникод кітапханашысының Интерфейсі 
Кемшіліктері: интерфейстің аударылуындағы белгісіздік (өңдеу алғашында 

француз компаниясы арқылы жүргізілген), RUSMARK жеткіліксіз қолдауы, базалық 
дистрибутивте қажетті мүмкіндіктерінің барлығы  жоқ, электронды карточканың 
басылуының қолайсыздығы. 

Жетістіктері: thin client технологиясының қолданылуы, оқырмандарға да, 
кітапханашыларға да берілетін мүмкіндіктердің көп мөлшері, КІ таныстыруда 
функциялар мен сақталған процедуралардың болуы, кодтың бірен-саран ашықтығы, 
жазбаларды сақтауға арналған тиімді модельдің қолданылуы.  

 
1.2 МАРК-SQL бағдарламалық жүйе 

МАРК-SQL – отандық «Информ-система»НПО  арқылы өңделген. Жүйенің 
сайтында 2 нұсқа шығарылғаны көрсетілген: MARC21 және RUSMARC  негізінде. 

МАРК-SQL жүйесі өте көп енгізілулерге ие. Ол сонымен қатар RUSMARC 
форматтар жүйесіндегі ұлттық даму қызметінің стандартқа сәйкестігі жөнінде куәлігін 
алды. Біржағынан мәліметтерді MARC – форматында құрылымсыз сақтау жүйені 
кеңейтуде қолайсыздық әкеледі. 
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Суретте монография болып табылатын басылымдар жөнінде мәліметтер енгізу 
формасы көрсетілген. 

Форма жеткілікті мөлшерде көптеген өрістер мен қосалқы өрістерді құрайды. 
Шындығында барлығы бірдей толтырылмайды, және қолданушы олардың ішінен 
толтыруды қажет ететіндерді таңдауға көп уақытын жоғалтуы мүмкін. Жүйеде толтыру 
үшін өрістер мен қосалқы өрістердің тізімі берілетін берілген шаблондарды құру 
мүмкіндігі қарастырылған, бірақ шаблондарды құру үшін жүйе администраторы MARC-
форматымен жақсы таныс болу керек. 

Бұл үлкен қолайсыздық болмауы мүмкін, бірақ өңдеушілер ыңғайлырақ 
интерфейспен қамдануы керек болды.[3] 

Жетістіктері: көп платформалық, СУБД-ның көп мөлшерімен бірігуі. 
 

 
Сурет 2 Басылым жөнінде мәліметтер енгізу формасы 
 
Кемшіліктері: басылымдардың өзгеруі мен жүйеге қосылуы MARC-ты білуді 

талап етеді. 
Бұл бағдарламалардан шығатын қорытынды жүйелерді талдауда біріншіден, 

көптеген жүйелердің басым бөлігі реляциялық СУБД қолданатындығы, ал екіншіден, 
оларда библиографиялық сипаттамаларды сақтаудың үш нұсқасының бірі жүзеге 
асырылғаны анықталды: 

1) библиографиялық сипаттамалардың бәрін MARC-форматтарының бірінде text 
немесе image типінің бір өрісінде сақтау; 

2) библиографиялық сипаттамаларды екі кестеге бөлу: біріншісінде, негізгі 
кестеге әр библиографиялық сипаттама үшін жол пайда болады, библиографиялық 
сипаттаманың көпше түрде болмайтын атрибуттарының  бөлігі осы жолдың бөлек 
жолдарында сақталады; екіншісінде, біріншімен байланысты қосымша кестеде әрбір 
қалып қойған, толық мәнге ие атрибутқа бөлек жол сәйкес келеді; 

3) библиографиялық сипаттамалардың бәрін бір өрісте библиографиялық 
карточка түрінде сақтау. 

Сақтаудың бірінші нұсқасында екі елеулі кемшілік бар: 
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1) Форма жеткілікті мөлшерде көптеген өрістер мен қосалқы өрістерді құрайды. 
Шындығында барлығы бірдей толтырылмайды, және қолданушы олардың ішінен 
толтыруды қажет ететіндерді  таңдауға көп уақытын жоғалтуы мүмкін.  

2) Іздеу кезінде қателіктер мен мәліметтердің келісілмеуіне әкелуі мүмкін, 
ізделетін атрибуттар үшін арнайы құрылған кестелерде ақпаратты қайталаудың 
қажеттілігі. 

 
2.  Бағдарламаның іске асу сипаттамасы. 
Қойма жасау үшін, PHP тілінде жазылған және мәліметтерді сақтаудың MySQL 

реляционды мәліметтер қоры ретінде қолданылатын,  құрамындағыларды басқару жүйесі  
CMS Drupal таңдалып алынды. Қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін PHP бағдарламалық 
тілінде әдістер жазылды. Ғылыми мақала жайында мәліметтен тұратын форманы толтыру 
қолданушыға түсінікті және ыңғайлы интерфейс көмегімен жүзеге асырылды.   

Drupal –  тегін негізде сайттарды басқару жүйесі. Оның ашық бастапқы коды бар және 
GPL лицензиясы арқылы таратылады. Берілген CMS – те сайттарды басынан бастап 
жазғаннан гөрі, дамытып жетілдіру әлдеқайда оңай.   

 

 
2 сурет. Түрлендірудің соңғы нәтижесі 

 
  Drupal–дың функционалдылылығы модульдер арқылы ұйымдастырылады. Берілген 

жүйенің құрылымы келесі түрде:   
• базалық дистрибутивтерге қосылған, ядро модулі; 
• кітапханалар мен архивтерге сервис құру үшін қолданыла алатын негізгі қосымша 

модульдер;  
• кітапханалардың, архивтердің және басқа да ақпарат сервистерінің функцияларын 

қолдауды қамтамасыз ету үшін арнайы құрастырылған модульдер ;  
Библиография модулін (Biblio) толығырақ қарастырайық. Библиография модулі 

(Biblio) келесілермен қамтамасыз етеді:  
• BibTex, RIS, MARC,  EndNote, XML форматтарын импорттау;  
• BibTex, EndNote, XML форматтарын экспорттау;  
• әдебиеттердің дәйек сөздерінің сілтемесін қолдану; 
• таксономиямен біріктіру (интеграция). 
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            Жарияланым типтері. 
Библиография модулі кітаптар, журналдық мақалалар, конференция баяндамалары, 

газеттік мақалалар, есеп берулер және т.б. сияқты алдын ала анықталған мақалалар 
типтерініңкөпмөлшерімен қойылады. Әрбір түр үшін қажетті және қосымша өрістердің 
жиынтығы және олардың  соңғы қолданушыға ұсынылуы анықталған. Параметрлерді нақты 
реттеудің мүмкіндіктері бар: мақалаларды енгізу формасындағы артық қиындықтардан 
құтылу үшін мақалалардың барлық типтеріне арналған өрістерді өзгертуге болады.     

Навигация 
Мақалалар базасы бойынша навигациялау үшін менюда үш подпункт бар:  
• авторлар – мәліметтер қорында барлық авторларды көрсету; бұл тізім 

мақалаларда бар барлық авторлардан автоматты түрде құрылады; 
• кілттік сөз – мақалада қойылған барлық кілттік сөздерді есептеумен ұқсас жұмыс 

жасайды;  
• импорт: мақала мәліметтерінің мәтіндік файлдардан автоматты түрде толтыруға 

мүмкіндік береді. 
Қолданушыларды басқару. 
Берілген сайтта қолданушыларды басқару үшін келесі маңызды бөлімдер мен 

модульдерді бөліп көрсетуге болады:  
• қолжетімділікті бақылау (модуль user):қолданушының әртүрлі рөлдеріне 

байланысты веб-сайттың әртүрлі модульдеріне қолжетімділікті бақылауға мүмкіндік береді;    
• рөлдер (модуль user): сайтта орнатылған әртүрлі  модульдер мен 

функционалдылықтарға қолжетімділіктің түрін және функцияларын бақылауға мүмкіндік 
береді;  ЭБ – да рөлдің төрт типі қолданылады: Администратор; Анонимді қолданушы, 
Тіркелген қолданушы,  Айрықша құқықты (привилегированный) қолданушы;  

• қолданушылар (модуль user): бұл бөлімде қолданушыларды және олардың 
функцияларын, рөлдерін басқаруға болады және олардың сайтқа соңғы қолжетімділігі 
жайында ақпарат алуға болады.  

Қорытынды 
1. Библиографиялық жазбаларды сақтаудың әдістері зерттелді;  
2. Заманауи атқарылған жұмыстарды есепке ала отырып сақтау модельдері 

ұсынылды; 
3. Ұсынылған модельдің жұмысқа қабілеттілігін көрсететін ыңғайлы интерфейсті 

web-сайт жүзеге асырылды; 
4. Басқада авоматтандырылған кітпханалық жүйеден артықшылық және кемшілігі 

анықталды. 
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Абстракт.  В данной работе проведен анализ ранее разработанных мультиагентных 
систем (МАС), акцентируя внимание на архитектуре МАС и ее агентах. В результате 
анализа определены основные показатели МАС с точки зрения их строения, действия, 
параметров, вида, количества и назначения. Описана процедура формирования агента 
осуществляющего движение по заданному маршруту. При выполнении заданий агент 
находиться в окружающей среде, где и встречает различные по виду, типу и уровню 
сложности препятствия. А так же рассмотрены алгоритмы по обходу препятствий 
находящиеся на пути движения агента. 

Ключевые слова: агент, цели, организация выполнения задания, распределение задач, 
архитектура агента, архитектура МАС.  

 
Введение 

На сегодняшний день одним из более важных задач перед инженерами, 
проектировщиками, разработчиками является создание архитектуры агента и МАС, которая 
способна решить все поставленные задачи и достичь желаемой цели.  

При проектировании агентов, информационных агентов и МАС важной особенностью 
является соблюдение основных критериев и параметров. Помимо традиционных аспектов о 
том, как обрабатывать полученные данные в МАС, чтобы получить достоверные данные об 
объекте, часто инженерам приходится  учитывать дополнительные аспекты, такие как 
неоднородность, обработка больших данных, частота отправляемых/принимаемых 
сообщений, динамическое состояние среды, препятствия, количество датчиков и т.д.  

Основные возможности агентов (мобильных роботов, автономных агентов и т.д.) 
определяются   из тех параметров (диапазона параметров) которые заранее заложены в 
системе зависимые от задач выполнения, от среды выполнения задания(от условия 
выполнения), от количества агентов и т.д. [1-13]. 

 
Траектория движения мобильного робота 

В работе [14] был разработан мобильный робот с целью завершения всех поставленных 
задач. Мобильный  робот в [14] был представлен в виде МВР (мобильный видео регистратор) 
с дистанционным управлением в режиме онлайн через wi-fi, интернет. 

В данной работе этот мобильный робот представляет идентичную модель мобильного 
робота (агента) для транспортировки груза из пункта/точки А в пункт/точку В.    

Траектория движения мобильного робота по заданной схеме и структура окружающей 
среды, которая изображена на рис. 1, представляет собой функционирование агента в 
реальной среде. 
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Рис. 1  – Траектория движения мобильного робота по заданной схеме 

 
Описание процесса функционирования агента/агентов МАС 

Для отправки агента из пункта/точки А в пункт/точку В необходимо учитывать 
некоторые правила и условия для успешного выполнения задания.  

Агент изначально при погрузке определяет уровни загруженности и в зависимости от 
него определяет скорость движения с учетом все физических параметров самого агента. 
Далее необходимо отметить с какими препятствиями агент может столкнуться во время 
движения. В рассматриваемой МАС  мы определили 7 видов препятствий, с 7 уровнями 
параметров, который представлен на рис. 2. 

 Задать состояние окружающей среды является важным критерием, потому что именно 
со стороны окружающей среды агент встречает различные по виду, типу и уровню 
сложности препятствия.  

 
Рис 2. Виды препятствий и их уровни 

 
Например: 
Представим, что перед отправкой агента по доставке груза пошел дождь, тогда 

необходимо ввести соответствующие параметры  
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Рис 3. Виды препятствий и их уровни (выделена часть при дождливой погоде) 
 

Параметры для агента вводится из таблицы видов препятствий определяющее 
состояние окружающей среды при дождливой погоде. В  зимний период, когда имеется 
большая вероятность снегопада нужно указать следующие параметры соответствующие 
таблице 1: 

Таблица 1. Таблица состояния окружающей среды 
Дождь Снег 
1.1 Собирается/Только начался 2.1 Собирается/Толь

ко начался 
1.2 Идет целый час  2.2 Идет целый час  
1.3 Сильный 2.3 Сильный 
1.4 Крупные капли 2.4 Град  
1.5 Мелкие капли 2.5 Град со снегом 
1.6 Area 1 2.6 Area 1 
1.7 Area 2 2.7 Area 2 

 
При движении агента из пункта А в В могут также возникнуть аварийные ситуации 

(см. Таблица 2.).  
Таблица 2. Возможные аварийные ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пункте 3.2 рассматривается случай обвал деревьев, электрических линии при 

показателе 7 баллов по Шкале Бофорта [15], словесное определение силы ветра «Крепкий», 
таблица 3 и таблица 4 

Таблица 3. Шкала Бофорта 
Ветер  (Шкала Бофорта) Гололед 
4.1 Штиль  5.1 После дождя 
4.2 Тихий 5.2 После снега 
4.3 Лёгкий 5.3 Местами покрыта 

Аварии  
3.1 Столкновение машин 
3.2 Обвал деревьев, электрических линии 
3.3 Обвал камней/сель в горной местности 
3.4 Ремонт дороги, моста, тунели 
3.5 При 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 без возможности обхода  
3.6 Блокирование дороги на короткое время 
3.7 Животные 
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4.4 Слабый 5.4 Образующийся  
4.5 Умеренный 5.5 Оттаивающей  
4.6 Свежий 5.6 Большие слои льда 
4.7 Крепкий 5.7 Тонкий слой льда 

 
Таблица 4. Состояние агента 

Загруженность Другие характеристики 
6.1 Полный -100% 7.1 Груз не обходимо доставить за 

определенный диапазон 
времени 

6.2 Наполовину -50% 7.2 - 
6.3 Пустой -0%  7.3 - 
6.4 Хрупкий груз 7.4 - 
6.5 Огнеопасные товары 7.5 - 
6.6 Объемный груз 7.6 - 

 
Знак «-» в строках таблиц означает о возможности дополнения. 
После того как заданы все параметры состояния  окружающей среды и указаны в 

системе все препятствия, которые могут возникнуть при выполнении задания, можно 
запускать агента. 

Анализ архитектуры агента и МАС дает возможность формировать более устойчивые 
системы,  к различным помехам оказываемые со стороны внешнего мира. Ежегодно 
наблюдается усовершенствование МАС с дополненным набором правил и возможностей, 
благодаря системе принятия решений, логической структуре восприятия данных внешней 
среды и т.д.  

На сегодняшний день предложены некоторые решения по обходу или преодолению 
препятствий находящиеся на пути движения агента (мобильного робота). Задача решения 
проблем по обходу или преодолению препятствий достаточно обширна и развита в 
различных научно-технических направлениях. В робототехнических и МАС подобные 
решения встречаются в работах [16] - [20]. 

 
Вывод  
Обобщая результаты анализа и полученные информации по данной работе можно 

сказать, что большинство работ в области МАС посвящены  
• разработке и  реализации; 
• предопределению всех параметров МАС до начала задания;  
• посвящены вопросам вероятности достижения поставленных целей и 

возможности, как агентов так и МАС и т.д.  
Изучение  архитектуры агента и выбор удачной архитектуры дает возможность 

уменьшить количество передаваемых сообщений между агентами, что является 
необходимым условием для функционирования МАС. 

В  данной работе подробно рассмотрена и описана процедура формирования агента, 
которая осуществляет движение по выбранному маршруту. Данный агент выполняет 
различного рода задания  по транспортировке различного рода веществ, находиться в 
окружающей среде, где и встречает различные по виду, типу и уровню сложности 
препятствия. Эти препятствия составляют ограниченные конечные множества с известными 
характеристиками.   
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Точность изделий машиностроения является важнейшей характеристикой их качества. 
Повышение точности изготовления деталей увеличивает долговечность и надежность 
эксплуатации механизмов. Этим объясняется непрерывное повышение требований к 
точности изготовления деталей. 

Среди многочисленных путей обеспечения точности механической обработки наиболее 
действенным является снижение отдельных погрешностей обработки. При этом желательно 
обеспечить комплексный подход к решению такой задачи и, следовательно, осуществить 
многокритериальную оптимизацию параметров технологического процесса и 
технологической оснастки. Средством такой оптимизации могли бы стать интеллектуальные 
системы на основе использования функциональных семантических сетей, учитывающие 
функциональные взаимосвязи между параметрами технологических процессов, которые, 
однако, в настоящее время получили ограниченное распространение.  

Решение задачи обеспечения точности обработки должно, в свою очередь, опираться на 
решение подзадачи – оптимального проектирования станочных приспособлений, 
учитывающего фактическое состояние технологического оборудования и его взаимосвязи с 
параметрами технологического процесса. 

Кроме того, недостаточно внимания уделяется вопросам оптимизации параметров 
станочных приспособлений. Это связано, в первую очередь, с возникновением при решении 
задач оптимизации трудностей, вызванных их многокритериальностью, а также 
значительной сложностью пространства поиска. В то же время, в связи с увеличением 
требований к точности изделий машиностроения, необходимо учитывать точность 
изготовления приспособления, точность его установки на станке, а также износ 
установочных элементов.  

Принципиальным методом при выборе стратегии обеспечения точности является 
понимание того факта, что в машиностроительном производстве конструкция детали, 
технологический процесс ее изготовления, конструкции основных узлов станков и 
приспособлений взаимосвязаны между собой и в этой связи должны создаваться с учетом 
этой взаимосвязи.  

Поэтому управление точностью должно носить комплексный характер, учитывать 
влияние на точность обработки всех элементов технологической системы. 

В то же время, нормативный подход к выбору параметров технологического процесса в 
настоящее время связан с поэлементным (последовательным) снижением погрешностей 
обработки.  

Однако известно, что влияние отдельных параметров на общую погрешность является 
противоречивым. Например, увеличение подачи приводит к снижению составляющей 
погрешности, связанной с износом режущего инструмента. С другой стороны, увеличение 
подачи приводит к увеличению составляющей, связанной с упругими смещениями оси 
концевого инструмента. Таким образом, снижение одной из составляющих погрешности 
приводит к росту другой, причем их величины имеют существенно отличающиеся значения 
в зависимости от условий обработки.  
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Таким образом, принципиальной является идея о том, что управлять точностью 
механической обработки целесообразно не путем изменения ее параметров для  
минимизации отдельных составляющих погрешности обработки, а с целью уменьшения 
суммарной погрешности обработки в целом. 

Для эффективного управления точностью обработки, необходим анализ процесса 
формирования погрешностей обработки на исследуемой операции, включающей оценку 
погрешностей, связанных с обработкой, геометрическими особенностями станка и 
приспособления. 

Для оценки каждой из таких погрешностей разработаны методы, принципиально 
отличающиеся друг от друга и использующие методы расчета размерных цепей, расчета на 
прочность, эмпирические формулы теории резания и др. Различный характер этих методов 
приводит к невозможности их реализации однотипной процедурой. 

В то же время, функциональные семантические сети, не накладывая специфических 
ограничений на вычислительные процедуры, позволяют объединить в единой 
вычислительной среде такие методы и, таким образом, обеспечивать комплексное решение 
задачи управления точностью. 

Функциональная семантическая сеть, представляет собой в общем случае граф, 
включающий два типа вершин. Первый тип представляет параметры рассчитываемых задач, 
в том числе, исходные данные. Второй тип вершин описывает функциональные зависимости 
между параметрами сети [1]. 

Оптимизация параметров технологического процесса на семантической сети сводится к 
тому, чтобы, используя функциональные зависимости, определить значения параметров, при 
которых обеспечивалась бы точность механической обработки (обеспечивался 
максимальный запас точности).   

Таким образом, задача обеспечения точности на основе использования 
функциональной семантической сети сводится к задаче многофакторной оптимизации [2]: 
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где Т – допуск на обработку, мм; 
  ∑∆  – суммарная погрешность обработки, мм; 
  iπ – параметры технологического процесса и технологической оснастки;  
  { }jR – область ограничений оптимизируемых параметров. 

При традиционном решении задач на функциональной семантической сети 
определяются минимально замкнутые подсистемы отношений, у которых выявляются 
входные и выходные параметры, что приводит к преобразованию отношений в 
соответствующие функции.  

В результате этого происходит формирование цепочек функций и преобразование 
неориентированного двудольного графа отношений в ориентированные графы решения 
задач. При этом для каждой поставленной задачи определяется своя минимально замкнутая 
подсистема отношений и формируется своя цепочка функций, что обеспечивает 
возможность использования этого алгоритма в компьютерных программах, выполняющих 
автоматизированный расчет проектируемой технологической операции и станочных 
приспособлений [3, 4]. 

Установлено, что такой подход может быть использован, как правило, при 
однофакторной оптимизации. В силу сложности пространства поиска и в связи с 
возникновением так называемых стыков, вилок и циклов, линейный алгоритм не может быть 
применен к решению задачи многофакторной оптимизации, примером которой является 
задача обеспечения точности механической обработки. 

Для этого предложен алгоритм многофакторной оптимизации на базе алгоритма 
случайного поиска с возвратом [5]. При этом решение задачи многофакторной оптимизации 



932 
 

может быть сведено к решению случайной последовательности задач однофакторной 
оптимизации (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема случайного поиска с возвратом 
 
Сущность метода заключается в переходе из начальной точки в новую допустимую 

точку, в которой значение целевой функции лучше, чем в исходной. Этот процесс 
продолжается до тех пор, пока сохраняется возможность улучшения целевой функции. 
Каждый шаг поиска базируется на использовании двух операций – выборе подходящего 
направления, двигаясь в котором можно достичь лучших ),...,,( 21 nπππ∑∆ , и оценке 
случайной величины перемещения. 

В этом случае алгоритм может быть задан соотношениями 
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Применение описанного подхода позволяет использовать для решения 

промежуточных задач линейный алгоритм поиска на семантических сетях. 
Для реализации подхода, базирующегося на технологиях функциональных 

семантических сетей, была создана интеллектуальная система SEMANTIC, осуществляющая 
управление точностью механической обработки и проектирования станочных 
приспособлений. 

Интеллектуальная система SEMANTIC состоит из двух расчетных модулей: 
– модуля расчета точности механической обработки;   
– модуля расчета станочных приспособлений. 
Общая структура системы и схема ее взаимодействия с конечным пользователем 

показаны на рис. 2.  
В состав системы входят следующие модули [6]: 
– пользовательский интерфейс; 
– подсистема управления базами знаний; 
– база знаний; 
– механизм логического вывода. 

Система SEMANTIC обладает существенным преимуществом по сравнению с 
традиционными программными средствами. В отличие от принятого в традиционном 
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программировании подхода, программа не формируется пользователем, а самой системой. 
При этом жесткий алгоритм отсутствует и формируется самой системой в процессе решения.  
Это существенно снижает требования к квалификации конструктора, упрощает и ускоряет 
процесс поиска решения. 

 

 
 

Рис. 2. Структура системы и ее взаимодействие с конечным пользователем 
 

Использование разработанной системы позволяет проектировщику заранее оценить и 
проанализировать последствия выбора каждого решения, исключить недопустимые 
варианты и выделить наиболее удачные решения, вследствие чего дает возможность 
повысить научную и инженерную обоснованность, снизить субъективный фактор 
принимаемых решений и, таким образом, обеспечить качественное управление 
технологическим процессом. 

Система SEMANTICосуществляет оптимизацию параметров технологических 
процессов с целью обеспечения заданной точности механической обработки. Для этого 
необходимо построить техническую модель управляемого технологического процесса, 
формирование которой происходит в несколько этапов. На первом этапе построения модели 
указывается схема базирования заготовки в приспособлении. На втором этапе определяется 
способ установки приспособления на станке. На третьем  –  выбирается тип применяемой 
кондукторной втулки. 

Переход от построенной технической модели к математической решается путем 
представления ее с помощью фреймов характеристик технологического процесса, 
объединенных в единую структуру. 

В результате по сообщенным пользователем данным автоматически строится 
математическая модель в виде функциональной семантической сети. 

При решении оптимизационных задач системой анализируются отношения сети и 
определяются те из них, использование которых позволяет рассчитать величины параметров 
технологического процесса и технологической оснастки. Эти отношения преобразовываются 
в соответствующие функции, на основе которых механизмом логического вывода системы 
осуществляется поиск решения.  

Для работы с математической моделью необходимо задать исходные данные, а также 
интервальные ограничения на параметры технологического процесса и технологической 
оснастки. 

В число факторов, учитываемых или управляемых системой, входят множество 
параметров: вид обработки, допуск на обработку, способ базирования и закрепления, 
материал заготовки и режущей части инструмента, глубина и скорость резания, подача, 
длина обработки, высота кондукторной втулки, геометрические параметры режущего 
инструмента, время работы станка и ряд других. 
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Изменение параметров сети позволяет вести управление суммарной погрешностью 
обработки. Практически изменять можно только ряд параметров. Так, например, сила 
резания зависит от твердости заготовки, глубины резания, подачи, материала инструмента, 
его геометрии. Очевидно, что для управления силой резания из этих параметров могут быть 
изменены только подача и глубина резания. Однако, изменение глубины резания повлечет за 
собой ухудшение точности обработки. Поэтому наиболее целесообразным способом 
компенсации силы резания применительно к условиям обработки отверстий является 
изменение подачи. Похожий анализ для других составляющих общей погрешности 
учитывался при выборе управляемых параметров системы [7]. 

Таким образом, на основе анализа множества параметров функциональной 
семантической сети были выделены подмножества управляемых и неуправляемых 
параметров. 

Неуправляемые параметры включают входные данные и параметры технологического 
процесса, значения которых фиксированы (например, допуск размера, шероховатость 
обрабатываемой поверхности). Доступ к изменению этих параметров компьютерной 
системой закрыт. 

Управляемые параметры включают, как правило, внутренние параметры 
технологического процесса, которые могут изменяться с учетом конкретных 
производственных условий (подача, скорость резания и т.д.), в связи с чем их величины 
корректируются системой в пределах заданных ограничений.  

Применение подхода, включающего использование функциональных семантических 
сетей и алгоритма случайного поиска с возвратом, дает возможность успешно решать задачи, 
связанные с выбором оптимальных параметров механической обработки, а также с расчетом 
оптимальных параметров применяемой при этом технологической оснастки за счет 
использования скрытых функциональных взаимосвязей между параметрами обработки. 

Таким образом, решение задачи управления точности на семантической сети  
обеспечивает комплексный подход к решению задачи и  обеспечивает многофакторную 
оптимизацию как параметров технологического процесса, так и технологического 
оборудования.  
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Қазіргі таңда шығыс айнымалыларын өлшеу бойынша бейсеызықты жүйелердің басқару 
алгоритмдерінің синтезі өзекті мәселе болып отыр. Басқару нысанының тек шығыс 
шамаларының өлшемдері бойынша басқару, олардың алатын орын көлемін азайта отырып, 
техникалық жүйелерді жобалауды жеңілдетуге мүмкіндік береді, себебі жобаланатын 
жүйенің күй векторын өлшейтін және өлшеу қателері мен қосымша әсерлерге (өлшеу 
шулары) байланысты қосымша қателіктерді  еңгізетін көп датчиктерді қолдану қажеттілігі 
жоғалады. Кейбір жағдайларда  басқару жүйесін жобалау кезінде жүйе күйілері қатарын , 
немесе шығыс айнымалыларының туындыларын өлшеуге мүмкіндік беретін датчиктерді 
орнату мүмкін емес. Сонымен қатар датчиктер санын азайту басқару жүйесінің бағасының 
азаюына да алып келеді. 

Техникалық жүйелерге қойылатын заманауй талаптар автоматты басқару теориясының 
бейсызықты, адаптивті, робасты басқару және кешігу жағдайларында басқару секілді 
бағыттарының дамуын ынталандыруда. Техникалық жүйелерге қойылатын талаптардың өсуі 
экологиялық және экономикалық қажеттіліктермен, жүйелердің жұмыс істеуіне деген 
талаптардың күшеюімен, адам әрекетінің жаңа бағыттарының дамуымен және т.б. 
шарттармен негізделген. 

Ұсынылып отырған амалды көрсететін мысал ретінде екі сатылы химиялық реактор 
моделін қарастырайық және оны тұрақтандыру тапсырмасын қояйық. [1] бойынша 
резервуарлар құрамының математикалық моделін келесідей жазуға болады 

�
�̇�𝑑1(𝑑𝑑) = − 1

𝑐𝑐1
𝑑𝑑1(𝑑𝑑) − 𝑐𝑐2𝑑𝑑1(𝑑𝑑) + 1−𝑐𝑐3

𝑐𝑐4
𝑑𝑑2(𝑑𝑑)

𝑑𝑑2̇(𝑑𝑑) = − 1
𝑐𝑐5
𝑑𝑑2(𝑑𝑑) − 𝑐𝑐6𝑑𝑑2(𝑑𝑑) + 𝑐𝑐7

𝑐𝑐8
𝑑𝑑1(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏) + с3

с8
𝑑𝑑2(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏) + 𝑐𝑐9

𝑐𝑐8
𝑢𝑢(𝑑𝑑)

�, (1) 

 
Мұндағы 𝑐𝑐1,...,𝑐𝑐9 – мәндері химиялық процестердің сипаттамаларымен негізделген және 

біздің тапсырма үшін өту шарттары бізге белгілі кейбір параметрлер. 
 (1) матрицалық түрде қайта жазайық 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑(𝑑𝑑) = 𝐴𝐴1𝑑𝑑(𝑑𝑑) + 𝐴𝐴2𝑑𝑑(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏) + 𝐵𝐵𝐾𝐾𝑑𝑑(𝑑𝑑),    (2) 

 
Мұндағы 

𝐴𝐴1 = �
𝑎𝑎11 𝑎𝑎12
0 𝑎𝑎13

�, 

𝐴𝐴𝜏𝜏 = � 0 0
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22

�, 

𝐵𝐵 = �0
𝑏𝑏�, 

𝑎𝑎11 = − 1
𝑐𝑐1
− 𝑐𝑐3,𝑎𝑎12 = 1−𝑐𝑐3

𝑐𝑐4
,𝑎𝑎13 = − 1

𝑐𝑐5
− 𝑐𝑐6,𝑎𝑎21 = 𝑐𝑐7

𝑐𝑐8
,𝑎𝑎22 = 𝑐𝑐3

𝑐𝑐8
, 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐9

𝑐𝑐8
, 

Ал К-кері байланыс бойынша әлі анықталмаған басқару заңы, 𝜏𝜏 - белгілі кешігу. 
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Нөлдің айналасында бөлшектеуді қолданайық және алынатын бейсызықтықты 
ескерместен, жүйені (2) түріне келтірейік 

 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑(𝑑𝑑) = [𝐼𝐼 + 𝐴𝐴𝜏𝜏𝜏𝜏]−1�[𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴𝜏𝜏]𝑑𝑑(𝑑𝑑) + 𝐵𝐵𝐾𝐾𝑑𝑑(𝑑𝑑)�.    (3) 

Осындай тәсіл кезіндегі алынатын дәлдікті бағалайық. Ол үшін (1)  және (3) жүйелерін 
бастапқы шарттарда жобалайық. [2] 

𝑑𝑑0(𝑑𝑑) = �12� , 𝑑𝑑 ∈ [−1,0], 
Кешігу мәні 𝜏𝜏 = 1 ал параметрлер мәндері 

с1 = 2, с2 = 0.3, с3 = 1
2

, с4 = 1
2

, с5 = 2, с6 = 0.3, с7 = 1
2

, с8 = 1
2

, с9 = 1
2
. 

Бұл мәндерде (13) жүйесі келесі түрге ие болады 

� �̇�𝑑1(𝑑𝑑) = −0.8𝑑𝑑1(𝑑𝑑) + 𝑑𝑑2(𝑑𝑑),
�̇�𝑑2(𝑑𝑑) = −0.8𝑑𝑑2(𝑑𝑑) + 𝑑𝑑1(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏) + 𝑑𝑑2(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏) + 𝐾𝐾𝑑𝑑(𝑑𝑑)

�,  (4) 

𝑑𝑑0(𝑑𝑑) = �12� , 𝑑𝑑 ∈ [−1,0], 
Ал (3) жүйесі келесі түрде қайта жазылады 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑(𝑑𝑑) = �1 0

1 2�
−1
��−0.8 1

1 0.2� 𝑑𝑑
(𝑑𝑑) + �01� 𝐾𝐾𝑑𝑑

(𝑑𝑑)� = �−0.8 1
0.9 −0.4� 𝑑𝑑

(𝑑𝑑) + � 0
0.5� 𝐾𝐾𝑑𝑑

(𝑑𝑑), 

         (5) 
𝑑𝑑0(𝑑𝑑) = �12� , 𝑑𝑑 ∈ [−1,0], 

(5) бойынша реттеуіштің параметрін табамыз [3] 
𝐾𝐾 = −�1.3845

1.8792�.         (6) 
Алынған жүйелердің графиктері 1 суретте келтірілген. aграфигі сызықтандырылған (5) 

жүйесіне тиісті, ал b -(4) бастапқы жүйесіне. Байқағанымыздай, (6) басқаруын ескергенде 
жүйелер жалпы бірдей іске асады, сызықтандыру жүйенің сапасы мен жұмысына әсер 
етпейді. (5) сызықтық моделде синтезделген  (6) басқаруын (4) бейсызықты нысаны үшін 
қолдану координаталар басындағы нысан мен реттеуіш траекторияларының орналасуының 
сапалық кескініне әсер етпейді. 

а)

 
b)
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Сур.1. Екі сатылы химиялық реактор тізбегінің жобалаудағы күй векторы: 
а) сызықтандырылған модель b) кешігумен жобаланған (4) 
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 Универсальным методом исследования устойчивости динамических систем является 
второй (прямой) метод А.М.Ляпунова. При этом требуется исследовать устойчивости в 
условиях многочисленных неопределенностей, ограничений и неполной информации. 
Актуальной является проблема анализа поведения систем управления при больших, но 
конечных изменениях параметров и синтеза законов управления, обеспечивающих в 
некотором смысле наилучшую защиту от большой неопределенности в описании объектов 
управления. В общей постановке исследование системы на робастную устойчивость состоит 
в указании ограничений на изменение параметров системы управления, при которых 
сохраняется устойчивость. 
 Если математическая модель описывает некоторый процесс (механический, 
электрический, химический, экономический и т.п.) то, как правило, его параметры 
неизвестны точно, а во многих случаях их значения в принципе не могут быть доступны 
точному определению, поскольку они могут меняться непредсказуемо в процессе 
эксплуатации. В таких случаях говорят о параметрической неопределенности. Исходная 
система при этом замыкается по семейству систем [1]. 
 Поэтому исключительно важную роль в теории управления динамическими 
объектами играет робастная устойчивость  [Там же], в частности системы управления с 
повышенным потенциалом робастной устойчивости [2,3]. 
 В настоящей работе предлагается подход к построению функций Ляпунова по 
градиенту в форме вектор функций [4], а антиградиент по отношению переменной состояния 
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искомой функции Ляпунова задаются компонентами вектора скорости (правой частью 
уравнения состояния) системы. Для системы с повышенным потенциалом робастной 
устойчивости с одним входом и одним выходом, построенных в классе трехпараметрических 
структурно-устойчивых отображений (катастрофа гиперболическая омбилика) [5,6]. Область 
устойчивости получается в виде простейших неравенств по неопределенным параметрам 
объекта управления и выбираемым параметрам регулятора. Исследование устойчивости 
системы основывается на идеях второго метода А.М.Ляпунова [7,8]. 

Рассмотрим стационарную замкнутую систему управления с одним входом и одним 
выходом, описываемую уравнением состояния  

�́�𝑑(𝑑𝑑) = 𝐴𝐴𝑑𝑑(𝑑𝑑) + 𝐵𝐵𝑢𝑢(𝑑𝑑)                                                       (1) 
Здесь 𝑑𝑑(𝑑𝑑) ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛  - вектор состояния объекта; 𝑢𝑢(𝑑𝑑) ∈ 𝑅𝑅1 - скалярная функция 

управляющих воздействий; А - матрица объекта управления с неопределенными 
параметрами 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛; В - матрица управления размерности 𝑙𝑙𝑑𝑑1. Матрицы А и В имеют 
следующий вид 
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 Закон u(t) в замкнутом контуре задан в форме трехпараметрических структурно-
устойчивых отображений (катастрофа гиперболическая омбилика) [5, 6] 
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(3)          

Стационарные (установившиеся) состояния системы определяются решением 
уравнения 

( ) ( ) 013222111211
3
2

3
1 =−−−−−−−′−−− −− nSSnSnSnSSSS xaxaxkaxkaxxkxx   (4)           

Из уравнения (4) находим стационарные состояния 
0,,0,0 21 === nSSS xxx      (5)         

Другие стационарные состояния будут определяться решением уравнений 
,0,,0,0,0 321

2
1 ====+−− nSSSnS xxxkax       (6)       

Уравнения (6) при  отрицательных nak −1 ( 01 <− nak )  имеют мнимые решения, что не 
может соответствовать какой-либо физически возможной ситуации. При 01 >− nak  
уравнение (6) допускает следующие стационарные состояния: 







==−−=
==−=

0,,0,
,0,,0,

21
2
1

21
1
1

nSSnS

nSSnS

xxakx
xxakx




                                                     (7) 

Устойчивость стационарных состояний (5) и (8) системы (1) будем исследовать 
методам функций Ляпунова [4,7,8]. 

Рассмотрим устойчивость стационарного состояния (5). Как известно из [7,8], с 
геометрической точки зрения, второй метод Ляпунова исследования устойчивости, сводится 
к построению семейства замкнутых поверхностей, окружающих начало координат и 
обладающих тем свойством, что интегральные кривые, касательными к которым являются 
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векторы скорости, которые определяются правой частью уравнения состояния (1) или (3) 
могут пересекать каждую из этих поверхностей только снаружи во внутрь. Поэтому 
предположим, что вектор градиента функций Ляпунова направлен в противоположную 
сторону по отношению к вектору скорости системы. 

Тогда обозначаются компоненты вектора градиента от вектора функций Ляпунова  
𝜕𝜕𝑉𝑉1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑1

= 0,
𝜕𝜕𝑉𝑉1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑2

= −𝑑𝑑2,
𝜕𝜕𝑉𝑉1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑3

= 0, … ,
𝜕𝜕𝑉𝑉1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑛𝑛

= 0 

𝜕𝜕𝑉𝑉2(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑1

= 0,
𝜕𝜕𝑉𝑉2(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑2

= 0,
𝜕𝜕𝑉𝑉2(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑3

= −𝑑𝑑3, … ,
𝜕𝜕𝑉𝑉2(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑛𝑛

= 0 

… … … … … … … … … … … … … … … … … …   
𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛−1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑1

= 0,
𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛−1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑2

= 0,
𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛−1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑3

= 0, … ,
𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛−1(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑛𝑛

= −𝑑𝑑𝑛𝑛  

𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑1

= 𝑑𝑑1
3 +

1
2
𝑘𝑘1

` 𝑑𝑑1𝑑𝑑2 + (𝑎𝑎𝑛𝑛 − 𝑘𝑘1)𝑑𝑑1,
𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑑𝑑2

= 𝑑𝑑2
3 +

1
2
𝑘𝑘1

` 𝑑𝑑1𝑑𝑑2 + (𝑎𝑎𝑛𝑛−1 − 𝑘𝑘2)𝑑𝑑2, 

𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑛𝑛−2𝑑𝑑3, … ,
𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

= 𝑎𝑎1𝑑𝑑𝑛𝑛  
для полной производной по времени от функций Ляпунова получим 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]nnnnnn xaxaxaxkaxkaxxkxxxxx
dt
dx

x
xV

dt
xdV

1123222111211
3
2

3
1

22
3

2
2 ++++−+−+′++−−−−−=

∂
∂

= −−−  2 (8) 

Из (8) видно, что полная производная от вектор-функций Ляпунова всегда является 
отрицательно определенной функцией, то есть достаточное условие асимптотической 
устойчивости системы всегда выполняется. 

По градиенту функций Ляпунова строим функции Ляпунова в виде  

( ) ( ) ( ) ( ) +−+−−+−−+′++= −−
2
32

2
221

2
11

2
2

2
11

4
2

4
1 1

2
11

2
11

2
1

4
1

4
1

4
1 xaxkaxkaxxkxxxV nnn  

+⋯+
2
1 (𝑎𝑎1 − 1)𝑑𝑑𝑛𝑛2                                                                                                        (9) 

Положительная определенность функций Ляпунова (9) при 01 >′k будет определяться 
условиям 














>−

>−
>−−

>−−

−

−

01

01
01

01

1

2

21

1

a

a
ka
ka

n

n

n



          (10)

 

Таким образом, стационарное состояние (5) системы (3) будет асимптотический 
устойчивой при  01 >′k , если выполняется условия (10).  

Исследуем устойчивость стационарного состояния (7) и для этого уравнения 
состояния (3) в отклонениях относительно стационарного состояния (7) записывается в виде 

( ) ( )












−−−−−−−+′−−−=
=

=
=

−−−

−

nnnnnn

nn

xaxaxaxkaxkaxxkxxx
xx

xx
xx

1123222111211
3
2

3
1

1

32

21

2 









 (11) 

Обозначим градиент от компонент вектор-функций Ляпунова через: 
( ) ( ) ( ) ( )

0,,0,,0 1

3

1
2

2

1

1

1 =
∂

∂
=

∂
∂

−=
∂

∂
=

∂
∂

nx
xV

x
xV

x
x

xV
x

xV
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( ) ( ) ( ) ( )
0,,,0,0 2

3
3

2

2

2

1

2 =
∂

∂
−=

∂
∂

=
∂

∂
=

∂
∂

nx
xV

x
x

xV
x

xV
x

xV


      (12)
 

  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,,

2
1,2

2
1

32
3

221211
3
2

2
11211

3
1

1

xa
x

xVxkaxxkx
x

xVxkaxxkx
x

xV
n

n
n

n
n

n
−− =

∂
∂

−+′+=
∂

∂
−+′+=

∂
∂

, 𝜕𝜕𝑉𝑉𝑛𝑛 (𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑛𝑛

= 𝑎𝑎1𝑑𝑑𝑛𝑛  
находим полную производную по времени от вектор-функций Ляпунова 

𝑑𝑑𝑉𝑉(𝑑𝑑)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
𝜕𝜕𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑑𝑑

∙
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑑𝑑2
3 − 𝑑𝑑3

2 −⋯− 𝑑𝑑𝑛𝑛2 − [𝑑𝑑1
3 + 𝑑𝑑2

3 + 𝑘𝑘`1𝑑𝑑1𝑑𝑑2 + (𝑎𝑎𝑛𝑛 − 𝑘𝑘1)𝑑𝑑1 + � 

�+(𝑎𝑎𝑛𝑛−1 − 𝑘𝑘2)𝑑𝑑2 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−2𝑑𝑑3 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑑𝑑𝑛𝑛] 2,      (13) 
Из (13) очевидно, что достаточное условие асимптотической устойчивости всегда будет 
выполняться, то есть полное производное от вектор-функций Ляпунова является 
знакоотрицательной функцией. 

По градиенту (12) строим функцию Ляпунова  

( ) ( ) ( ) ( ) +−+−−+−−+′++= −−
2
32

2
221

2
11

2
2

2
11

4
2

4
1 1

2
11

2
11

2
1

4
1

4
1

4
1 xaxkaxkaxxkxxxV nnn  

+⋯+
2
1 (𝑎𝑎1 − 1)𝑑𝑑𝑛𝑛2                                                                                                      (14) 

 Необходимые условия асимптотической устойчивости равновесного состояния (7) при 
01 >′k , то есть условие положительной определенности функций Ляпунова для равновесного 

состояния (7), который существует только при 01 >− nаk (т.е. ∞<< 1kan ) будет 
выполняться, если: 














>−

>−
>−−

>−

−

−

01

01
01

0

1

2

21

1

a

a
ka

ka

n

n

n



 
Таким образом, система (3) за счет введения в контур закона управления в форме 

трехпараметрических структурно-устойчивых отображений (катастрофа гиперболическая 
омбилика) становится устойчивой в неограниченно широких пределах изменения 
неопределенного параметра 1, −nn aa  и устанавливаемых параметров регулятора 1k  и 2k . 
Стационарное состояние системы (5) существует и устойчиво при изменении параметров 

1, kan  и 21, kan−  в областях nak ≤<∞− 1  и 112 −<<∞− −nak  соответственно, а стационарное 
состояние (7) существует и устойчиво при изменении параметров 1, kan  и 21,kan−  в областях 

∞<< 1kan  и 112 −<<∞− −nak . Для остальных параметров объекта имеется ограничения 
2,1 −≤> niai . 

В реальных системах управления неизбежно присутствует неопределенность, а 
система управления должно быть работоспособной при наличии неопределенности. Такое 
управления называется робастным.  

Если преобразованную систему задаем антиградиентом [5, 6, 8] некоторой 
потенциальной функции (9) или (14), полученные ранее в виде функций Ляпунова и 
линеаризованную систему, например, вокруг стационарного состояния (5) получим в виде 
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                                                                         (15) 

Сверхустойчивость номинальной системы (15) определяется выражением [1]:
,1,,3,2,0))1(min,1),min(()min()( 00

2
0

1
0
1

000
0 −=>−−−−=−−= −−

≠
∑ niakakaggG ininn

ij
ijii σ   (16) 

  Потребуем, чтобы условие сверхустойчивости сохранялось для всех матриц 
семейства: 

∑
≠

=>∆+−∆+−
ij

ijijiiii nigg ,,2,1,0)( 00   

то есть, 
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Ясно, что это неравенство будет выполнено для всех допустимых ii∆  тогда и только 
тогда, когда 
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то есть при,  

1,3,2),
1

min,
1

,min(
0

22

0
2

0
1

11

0
1

0
* −=

−−−−
=< −− ni

m
a

m
ka

m
ka

ii

in

i

nn γγ  

В частности, если ),,2,1(1 nimii ==  (масштабы изменения всех элементов 
матрицы одинаковы), то 

.1,,3,2,0))1(min),1(),min(( 211
* −=>−−−−= −− niakaka ininn γ  

Таким образом, можно в явном виде получить радиус сверхустойчивости семейства. 
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УДК 004.414.23:681.51 
АНЫҚТАЛМАҒАНДЫҒЫ БАР ДИНАМИКАЛЫҚ НЫСАНДЫ РОБАСТЫ БАСҚАРУ 

ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 
 

Мукатаева Асель Бакытжановна 
 

Қазақстан, Астана қ., Л.Н. Гумилев ат.Еуразия ұлттық университетінің екінші курс 
магистранты. 

Ғылыми жетекшісі – Д.Сатыбалдина 
Қазіргі автоматтандырылған басқарудың өзекті мәселелердің бірі - стационарлы және 

сызықты емес жағдайда динамикалық жүйелерді робасты қасиеттерімен қамтамасыз ету. 
Осындай жүйелерді математикалық моделдеу әдісімен жобалау олардың өндеу тиімділігін 
әлдеқайда көтереді, бұл тек робастық басқару жүйелердің математикалық моделін берумен 
ғана шектелмей, оған қоса басқару алгоритмдердің арқасында, олардың сапасын қойған 
мақсатта қалыптастырады. 

Электр жетек өнеркәсіптің барлық салаларында кең қолданылады. Ең жетілген 
автоматтандырылған электр жетек болып саналады. Бұл реттемлі электр жетек пен аусыпалы 
күйді автоматты реттеуден тұрады.[1,2] 

Басқару жүйеде синхронды машиналардың ішінен ең перспективті вентелді 
машиналар (ВМ) болып саналады. Конструктивті артықшылыққа келесілер жатады: 

Электромагнитті айнымалылардың нәтежелі векторларды d және q осьтары бойнша 
ажыратқанда u�s = ud + juq,   is̅ = id + jiq ,Ф�0 = Ф0о ла рдың  ск ал ярл ы  с ип а тт а ма сын  
а лам ыз :  

�
𝑢𝑢𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑
− 𝜔𝜔𝐿𝐿𝑠𝑠𝑖𝑖𝑞𝑞 ,

𝑢𝑢𝑞𝑞 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖𝑞𝑞 + 𝐿𝐿𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝜔𝜔𝐿𝐿𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝜔𝜔Ф�0,
�    (1) 

Электр жетектің мехналикалық бөлік қозғалысының теңдігі, яғни  машина тепе-теңдік 
моментінің теңдігі: 

𝐽𝐽 𝑑𝑑𝜔𝜔𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑀𝑀 −𝑀𝑀П,     (2) 
мұнда  ωm = ω

p
 – қозғалтқыштын бұрыштық айналу жылдамдығы, p – жұп полюс 

саны,𝑀𝑀 = 2
3
𝑝𝑝Ф0𝑖𝑖𝑞𝑞  – электрмагнитті момент, МП  – кедергі моменттің жүктілігі. 

(1), (2) теңдіктері ВМ айналмалы координат жүйесінде скалярлы сипаттамасын береді. 
Анализ барысында салыстырмалы айнымалылар және параметрлер еңгізіледі: 
𝑢𝑢� = 𝑢𝑢�

𝑈𝑈𝑏𝑏
, 𝑖𝑖̅ = 𝑖𝑖̅

𝐼𝐼𝑏𝑏
,𝜔𝜔� = 𝜔𝜔

𝜔𝜔𝑏𝑏
, 𝑙𝑙� = 𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑏𝑏
, 𝑇𝑇�𝑠𝑠 = 𝜔𝜔𝑏𝑏𝐿𝐿𝑠𝑠

𝑅𝑅𝑠𝑠
, 𝑇𝑇�𝑙𝑙 = 𝐽𝐽𝜔𝜔𝑏𝑏

2

𝑀𝑀𝑏𝑏
,    𝑑𝑑̅ = 𝜔𝜔𝑏𝑏𝑑𝑑,   (3) 

осында бастапқы шамалар ретінде қолданылады: 
Ub = √2UФ, Ib = Ub

Rs
, ωb = Ub

Ф0
, Mb = 2

3
Ф0Ib .         (4) 

Вентильді машинаның үш артықшылығын атап өтейік: 
• айналу жылдамдығы  Мƞ=0  бос жүру жылдамдығынан𝜔𝜔�0𝑙𝑙 = 1/𝑝𝑝 = 0.125; 

төмен 
• кернеу ud= 0 болғанына қарамастан, продольдіосьбойындатокd 
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• қалыптасқан режимде жылдамдық қалыпты болғанда, момент шамасы мен MН 
шамасы бір біріне келеді (тепе-теңдік теңдеуге қарасақ), бірақ моментің стабилизация 
уақыты біршама кешігу уақытына ие. 

Бұның бәрі машинаның өзінде сызықты емес байланыстардың бар болғаны және ВМ – 
РОҚД каналдарында біршама тұрлаусыздықпен түсіндіріледі. 

Жұмыста робастық жүйелерді басқарудың синтезі жалғастырылған, ол объекттің 
модель вариацияларына және сыртқы жағдайларына көңіл бөлмейді. Яғни аталған 
кемшіліктерді жоятын регулятор салынған. 

Кері байланысы бар басқару жүйесін құрайық, оның тұйық контурына [2] жалпыланған 
басқару объектісі кіреді, оның өзіне ротордың орнын қадағалайтын датчигі бар вентилді 
машина, координатты түрлендіргіш, жартылай өткізгішті түрлендіргіш және, ЭВМ 
көмегімен кернеуді ауыстырудың алгоритмін жартылай өткізгіш түрленгіште жасай алатын, 
робасты регулятор кіреді. (1 сурет) 

 
Сурет – 1. 

(3) - (4) ескере отырып, (1), (2) теңдік жүйесін векторлы -матрица түрінде көшірейік. 
[3,4]: 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑑𝑑)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐴𝐴(𝑑𝑑, 𝑑𝑑)𝑑𝑑(𝑑𝑑) + 𝐵𝐵(𝑑𝑑)𝑢𝑢(𝑑𝑑) + 𝑓𝑓(𝑑𝑑),       𝑠𝑠(𝑑𝑑) = 𝑑𝑑(𝑑𝑑),    (5) 
мұнда  

 
𝑑𝑑𝑇𝑇 = (𝑑𝑑1, 𝑑𝑑2, 𝑑𝑑3),    𝑑𝑑1 = 𝑖𝑖�̅�𝑞 ,   𝑑𝑑2 = 𝑖𝑖�̅�𝑑 ,𝑑𝑑3 = 𝜔𝜔�𝑙𝑙 , 
𝑢𝑢𝑇𝑇 = (𝑢𝑢1,𝑢𝑢2),       𝑢𝑢1 = 𝑢𝑢�𝑑𝑑 ,     𝑢𝑢2 = 𝑢𝑢�𝑞𝑞 ,𝑓𝑓𝑇𝑇 = (0,0,−𝑙𝑙�Н/Т𝑙𝑙), 

 

𝐴𝐴(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) = �
𝑝𝑝𝑑𝑑3(𝑑𝑑) −𝑇𝑇 0
−𝑇𝑇 −𝑝𝑝𝑑𝑑3(𝑑𝑑) −𝑝𝑝𝑇𝑇
𝑇𝑇1 0 0

� ,𝐵𝐵(𝑑𝑑) = 𝛬𝛬(𝑑𝑑) �
0 1/𝐿𝐿𝑠𝑠

1/𝐿𝐿𝑠𝑠 0
0 0

�, 

 
𝑇𝑇 = 1

𝑇𝑇𝑠𝑠
,   𝑇𝑇1 = 1

𝑇𝑇𝑙𝑙
, 

 
𝛬𝛬(𝑑𝑑) – скалярлы функция, оның элементері белгісіз жағдайда шектеулі диапазонда 

өзгерді, 
-4≤ 𝛬𝛬(𝑑𝑑) ≤4.    (6) 
 (5) жүйесінің жұмыс істеу болжамына қарасақ, объект шығуы толықтай 

өлшенеді,объект басқаруы сызықты емес және долбар белгісіздік жағдайда жұмыс істейді. [5, 
6] 

Долбар белгісідік деңгейін шарттармен белгілейміз 
A(x, t) = A(x, t, ξ), B = B(t, ξ),    f(t) = f(t, ξ),   (7) 
мұндағы ξ ∈ Ξ - белгісіз параметрлер жиынтығы, Ξ- ξвектордың мүмкін шамалардың 

белгілі жиыны. 
Эталонды модель жүйеде күңгірт калыпта көрінеді, яғни, объекттің тәртібін 

белгіленген режимде суреттейтің, дифференциалды теңдіктің коэффиценттері 
түрінде, дәл айтқанда: 
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dx .
dt

= Ax. +Br. = 0,     y. = x.,   (8) 
мұнда x.- басқару объектісінің көздеген қалпы, r. – ықпал ету. 
Келесі шарт орындау үшін: 
lim𝑑𝑑→∞(𝑑𝑑.−𝑑𝑑(𝑑𝑑))=lim𝑑𝑑→∞ 𝑠𝑠(𝑑𝑑) = 0,   (9) 
Объектке әрқашан әсер ететің сыртқы ықпалдардың f(t )және ‖f(t)‖ < f0

2 –c o n s t  
шартты қанағатандыратын, робастық басқарудың алгоритмін синтездеу керек,  

Сызықты емес стационарлы емес бөліктің «оң» етіп қамтамасыз ету үшін 
М.В.Поповтың интегралді теңсіздіктің орындалуын қажет етеді: 

ƞ(0, 𝑑𝑑) = −�𝜇𝜇𝑇𝑇(s)v(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠 = −
𝑑𝑑

0

��μj(s)vj(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠 ≥ −𝛾𝛾0
2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑,    ∀𝑑𝑑≥ 0    (10)

t

0

2

𝑗𝑗=1

 

 
Егер робастық басқаруды келесі алгоритм құрлымы түрінде беретін болсақ: 

𝒖𝒖𝟏𝟏 = (𝒚𝒚𝟏𝟏 + 𝒚𝒚𝟐𝟐(𝒙𝒙𝟏𝟏)𝟐𝟐𝒙𝒙𝟑𝟑
𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔(𝒗𝒗𝟏𝟏),       𝒊𝒊 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐(11) 

мұнда 𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑟𝑟.𝑖𝑖− 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 ,       𝑔𝑔𝑖𝑖 – G матрицаның векторлық-бағаны, онда (10) шарт 
орындалатын болады. 

2 суретте робастық регуляторы бар ВМ элекр жетегінің белгілі диапазонда кенет 
өзгеретің сыртқы әсердің жүктеу моменті кезіндегі басқару жүйесінің динамикалық 
процесстері көрсетілген. 

Имтациалық моделдеудің нәтижелері робостық басқару, басқару объектісінің сызықты 
емес сипаттамасын, сол сияқты, белгілі диапазонда кенет өзгеретің, сыртқы жүктеу 
моментінің стационарлы еместігін жақсы қайтарып тастайтығын көрсетеді. 

 

 
Сурет - 2. 

 
Қолданылған әдебиет тізімі: 

 
1. Glumenau A., Hamy M., Lanier C., Moog C. Robust control of a brushless 

servo motor via sliding mode techniques. // International journal of control. 1993. V. 58. 
No. 5. PP. 979-990. 

2. Емельянов C.B., Коровин С.К. Новые типы обратной связи: управление 
при неопределенности. М.: Наука. Физматлит, 1997.  

3. Еремин E.JI. Робастные алгоритмы нелинейной системы управления 
нестационарным объектом. // Тез. докл. Междун. конференции «Нелинейные науки 
на рубеже тысячелетий». СПб, 1999. С. 108.  

4. Еремин E.JL, Цыкунов A.M. Синтез адаптивных систем на основе 
критерия гиперустойчивости. Бишкек: ИЛИМ, 1992. 182 с.  

5. Бахилина И.М., Степанов С.А. Синтез робастных линейных регуляторов 
при параметрической неопределенности модели и объекта. // Автоматика и 
телемеханика. 2001. № 1. С. 118 - 121.  



945 
 

6. Мирошник И.В., Никифоров В.О., Фрадков А.Л. Нелинейное и адап-
тивное управление сложными динамическими системами. СПб.: Наука, 2000.  

 
 
 
 

УДК 681.26        
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  ВЗВЕШИВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Мырзабекова Акмоншак Мухаммеджановна 
monti91@list.ru 

Магистрант Карагандинского государственного технического университета, Караганды, 
Казахстан 

Научный руководитель – Муравлев В.К. 
 

При взвешивании и дозировании сельскохозяйственной продукции основной задачей 
является точность измерения этих процессов. Существует различные методы взвешивания и 
дозирования.  Один из основных методов при помощи конвейрных весов. Конвейерные весы 
- это такой тип весового оборудования, который предназначается для непрерывного 
взвешивания материалов (как правило, сыпучих), которые транспортируются конвейером. 
Применение таким весам может быть найдено в самых разных отраслях промышленности 
или сельского хозяйства. Обычно конвейерные весы используют при необходимости 
измерить массу перемещающегося по конвейерной ленте песка, щебня, угля руды или 
других подобных материалов. 

Конвейерные весы могут встраиваться и в желобчатые, и в прямые конвейеры. Это очень 
удобно для тех, кто нуждается в измерении массы материала, но не собирается 
устанавливать новый конвейер. Конвейерные весы не подвержены загрязнению и влиянию 
пыли в влаги, так как на них наносится специальное защитное покрытие, увеличивающее 
срок их службы и качество работы. 

Конвейерные весы предназначаются для перемещаемого по конвейеру материала и его 
дозировки. Кроме своего прямого назначения конвейерные весы успешно справляются с 
полным контролем технологического процесса, так как их установка помогает отслеживать 
общее время работы конвейера, точное время его включения и остановки, его 
производительность в разное время суток или в различные временные отрезки, установить 
режим, в котором работал конвейер. Таким образом, конвейерные весы, помимо измерения 
веса без отрыва от производственного процесса, сделают проще контроль над ним. 

Особенно удобно то, что весы такого типа могут быть встроены в любой конвейер 
практически без ограничений. Любая конструкция конвейера совместима с такими весами, а 
потому вносить существенные изменения в конструкцию весов не потребуется. 

Основу конструкции конвейерного весового оборудования составляют два узла — это 
грузоприемное устройство и собственно измерительная система. Грузоприемное устройство 
состоит из двух опорных и еще двух подвесных балок. Измерительная система, в свою 
очередь, включает в себя датчик скорости движения ленты, тензометрические датчики 
конвейерный тензоизмеритель и соединительные кабели. За счет опорных балок можно 
менять ширину рамы, что позволяет использовать конвейерные весы на самых разных по 
ширине конвейерных ставах. Кроме того, конвейерные весы могут быть установлены на 
ленту, движущуюся под наклоном (угол наклона при этом не должен превышать 20°). 

Использование конвейерных весов не представляет никаких трудностей в силу 
особенностей их конструкции. Например, их можно легко и быстро транспортировать, так 
как они могут перемещаться в разобранном виде. При этом их масса незначительна: всего в 
рамках 60-150 кг.После монтажа также не должно возникнуть никаких проблем, так как 
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конвейерные весы обладают максимально простой и прочной конструкцией, что делает их  
надежными в эксплуатации.  Это относится и к тому, в каких условиях могут работать такие 
весы: температурный диапазон их эксплуатации довольно широк и охватывает 
температурные колебания, которые наблюдаются на территории Казахстана: конвейерные 
весы могут работать при температуре воздуха от -30 до +40 °С. Возможность отправки 
полученных весами данных на ПК делает гораздо более удобным процесс учета груза, а 
также контроля работы самого конвейера. 

Метрологические параметры конвейерных весов в значительной степени  определяются 
не столько погрешностью первичных измерительных  преобразователей и регистрирующей 
аппаратуры, сколько влиянием внешних механических факторов (возмущений), 
определяемых параметрами и состоянием конвейерных установок, в которые они 
встраиваются. Входным процессом конвейерных весов является поток сыпучего материала, 
характеризуемый рядом параметров: линейной плотностью, скоростью перемещения, 
характером расположения по длине и ширине ленты, динамикой материала и ленты, 
натяжением ленты и т.д. Линейная плотность (погонная нагрузка) и скорость перемещения 
являются информативными параметрами. 

Остальные параметры входного процесса являются помехой (неинформативными), 
создающей дополнительное давление на датчик КВ, не связанное, в общем случае, 
функционально с величиной измеряемой массы сыпучего материала. 

Конвейерные весы предназначены для непрерывного взвешивания сыпучих материалов, 
транспортируемых горизонтальными и наклонными конвейерами, с целью технологического 
контроля, нормирования и учета массы, а также для коммерческих расчетов. 

Весы должны быть устойчивыми (возвращаться в первоначальное положение после 
малого числа колебаний), иметь возможно малую погрешность (не более 1%), надежными в 
работе при больших скоростях движения конвейерной ленты и неравномерной загрузке, 
иметь взрывобезопасное и защищенное от влаги и пыли исполнение, малые габариты, 
возможность установки на передвигающихся конвейерах и др. 

Основной характеристикой конвейерных весов считается зависимость информативного 
выходного параметра – производительности (мгновенной и интегральной) – от входных 
информативных параметров, при условии, что их колебания находятся в нормируемых 
пределах. Эту зависимость, которую можно рассматривать как квазистатическую, называют 
статической функцией преобразования КВ, параметры которой определяются параметрами 
схемных и конструктивных элементов грузоприемного устройства (ГУ), комплектующих 
КВ. Статическая функция преобразования устанавливается при испытаниях на предприятии-
изготовителе и при статической калибровке на конвейере в нормальных условиях измерения 
по ГОСТ 8.395 – 80.  

Весы конвейерные тензометрические ВКТ применяются для учетных и технологических 
операций при приемке, отпуске и дозировке продукции. Весы используются для 
непрерывного измерения массы любых сыпучих или кусковых материалов, 
транспортируемых ленточными конвейерами. Применяются для взвешивания угля, руды, 
щебня, песка, цемента, клинкера, удобрений, химикатов и других материалов в различных 
отраслях промышленности. Предназначены для определения производительности (текущего 
расхода) и суммарной массы сыпучего или кускового материала, транспортируемого на 
ленточном конвейере. 

Весы встраиваются в стационарные ленточные конвейеры и не требуют их переделки. 
Принцип действия  данных весов основан на определении полезной нагрузки в каждый 
момент времени и  измерении скорости движения ленты конвейера для  определения 
суммарной массы продукта, прошедшего через весы, и вывода полученной информации на 
весовой терминал. 

Устройство весов: рама грузоприемного устройства конвейерных весов подвешена с 
помощью соединительных узлов на четырех тензодатчиках. Тензодатчики закрепляются на 
поперечных балках, встраиваемых в конвейер. Подвеска позволяет использовать весы на 
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конвейерах с углом наклона до 20 градусов. Кабели от тензодатчиков соединены с 
суммирующей коробкой,  которая подключена  к нормирующему преобразователю по 
шестипроводной схеме. Датчик скорости преобразует перемещение ленты в импульсный 
сигнал, передаваемый по кабелю в нормирующий преобразователь. Зону установки 
тензодатчиков, суммирующей коробки, нормирующего преобразователя и кабельной 
проводки закрывает защитный кожух. Роликовые опоры, используемые для весов, являются 
штатными опорами конвейера. При помощи конвейерных весов, подключенных к 
персональному компьютеру (ПК), ведется учет пропущенного через конвейер материала, 
контролируется время/режим работы конвейера (пуск/стоп конвейера, производительность 
конвейера за смену, сутки и т. д.). Возможна модернизация механических конвейерных весов 
путём замены механического счётного устройства на электронное. Особенности 
конвейерных весов: 

- весовой терминал оснащен энергонезависимой памятью,  позволяющей сохранять 
результаты измерений без применения каких-либо автономных источников питания; 

- при помощи программного обеспечения и на основе переданных результатов 
взвешивания в ПК возможно: в автоматическом режиме вести журнал событий за каждую 
смену; вести контроль работы конвейера, на котором установлены весы; создавать архив и 
производить распечатывание различных отчетов за заданный период времени (смена, сутки и 
т.д.); 

- имеется возможность беспроводной передачи данных с весов на удаленный ПК; 
- широкий рабочий температурный диапазон (от -30 до +50 ºС) позволяет 

эксплуатировать весы в составе конвейера, который работает на открытом воздухе или в 
неотапливаемом помещении; 

- использование тензометрических датчиков со степенью защиты IP67 дает возможность 
стабильной работы весов в агрессивной среде; 

- простота и удобство обслуживания; 
- возможность изменения угла наклона конвейера до 20° без перекалибровки 

тензоканала; 
- широкий диапазон скоростей конвейерной ленты; 
- использование штатных роликоопор; 
- защита от внешних факторов за счет покрытия рамы грузоприемного устройства 

порошковой эмалью; 
А также можно применять дозаторы для взвешивания и дозирования 

сельскохозяйственной продукции. Функциональная внутренняя структура измерительной 
системы весового дозатора  показана на рисунке 1. Информация, которую мы хотим 
получить от измеряемого объекта, не всегда имеет форму активнойинформации. В тех 
случаях, когда измеряемая величина не является активной, необходимо 
воспользоватьсяисточником возбуждения, который будет оказывать воздействие на 
измеряемый объект. Тогда отклик объекта(вместе с самим воздействием) будет содержать 
желаемую информацию. Если же измеряемый объект сампорождает сигнал, уже содержащий 
желаемую информацию, то во внешнем возбуждении нет надобности. 
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Рисунок 1 – Схема порционного весового дозатора 
Автоматические весы и весовые дозаторы делятся на две группы: дискретного и 

непрерывного действия.  Дозаторы и весы дискретного действия в процессе 
функционирования проходят ряд дискретных состояний, например, загрузка, выгрузка и др. 
В дозаторах и весах непрерывного действия параметры, характеризующие состояние 
системы в каждый момент времени, являются непрерывными функциями времени.   

 

 
 

Риуснок 2 – Автоматический дозатор непрерывного действия 
 

Система дозирования сыпучих материалов дискретного действия  состоит из бункера Б1, 
шнекового питателя ШК, бункера Б2, соединенного при помощи системы рычагов с 
циферблатной весоизмерительной головкой, исполнительного механизма ИМ, датчика угла 
поворота Д. Управление системой осуществляется при помощи программируемого 
логического контроллера. Система функционирует следующим образом. Вначале оператор 
вводит в контроллер значение заданной массы дозы материала Рз, после чего контроллер 
формирует сигнал включения двигателя М питателя, и материал начинает поступать из 
бункера Б1 в бункер Б2. По мере поступления материала в бункер Б2 происходит 
непрерывное взвешивание дозы. Угол поворота стрелки циферблатной весоизмерительной 
головки с помощью датчика Д преобразуется в сигнал, пропорциональный текущему 
значению массы материала в бункере Б2 в данный момент времени.  
 
 

 
 

Рисунок 3 - Алгоритм управления процессом 
 

Алгоритмы управления дозатором, реализованные в программе контроллера, 
представлены на рисунке 3. В простейшем алгоритме управления  предполагается, что масса 
материала в бункере дозатора Pд(t) в каждый момент времени в точности характеризует 
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набранную дозу материала. После запуска программы формируется сигнал включения 
питателя, затем циклически выполняется измерение текущего значения массы дозы 
материала Pд(t) и проверяется условие Pд(t) ≥ Pз до тех пор, пока это условие не будет 
выполнено. После чего формируются сигнал выключения питателя и сигнал на открывание 
бункера Б2 для выгрузки дозы. Рассмотренный алгоритм отличается невысокой точностью, 
так как не учитывает следующие факторы: наличие струи материала, находящегося в 
процессе падения в момент измерения текущей массы, динамическое воздействие струи, 
наличие переходных процессов. Это приводит к тому, что результирующая масса Pк 
отличается от массы Pд(t), определенной в момент отключения питателя. В реальных 
системах Pк > Pд(t). Разность ∆ = Pк – Pд(t) называется выбегом системы. Уменьшить 
влияние выбега можно путем вычисления прогноза. В улучшенном алгоритме  на основании 
текущей величины массы вычисляется прогнозируемое значение по формуле Pn(t) = Pд(t) + 
Ап, где Ап – постоянная величина, равная среднему значению выбега. Величина выбега 
зависит от параметров дозируемого материала (состав, влажность и пр.), поэтому для 
повышения точности дозирования целесообразно предусмотреть возможность коррекции 
величины Ап по результатам периодических измерений фактического значения выбега.  

 
 

 
 

Рисунок 4- Дозатор непрерывного дозирования сыпучих материалов 
 
Схема дозатора непрерывного действия для сыпучих компонентов с автоматическим 

регулированием производительности показана на рисунке 4. Дозатор содержит короткий 
ленточный транспортер 1, опирающийся на левое плечо коромысла взвешивающегося 
устройства 2. Вес транспортера с находящимся на нем материалом уравновешивается 
набором гирь 3, играющим роль задатчика в системе регулирования. Перемещение 
коромысла измеряется при помощи дифференциального индуктивного датчика 4, сигнал 
которого поступает в устройство управления УУ, представляющее собой аналоговый 
регулятор. Сигнал с выхода УУ воздействует на вибропитатель 5, изменяя его 
производительность. Таким образом реализуется замкнутая система автоматического 
регулирования производительности питателя с регулированием по отклонению. 
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Одним из важных компонентов образования студента на сегодняшний день является 
закрепление полученных теоретических знаний в форме практических и лабораторных 
работ. Такие работы обычно проводятся с использованием лабораторных установок, которые 
часто имеют высокую стоимость, сложную внутреннюю структуру, объемную 
документацию. В связи с этим становится актуальным использовать возможности 
компьютера для создания виртуальных стендов. На виртуальном стенде можно без потерь 
показать результат действий, которые в случае работы с реальным оборудованием привели 
бы к поломке. Такой стенд может контролировать процесс выполнения лабораторной работы 
и указывать на ошибки. Это ускоряет процесс обучения и избавляет преподавателя от 
необходимости контролировать работу каждого студента. Возможность включения 
справочной информации позволяет повысить качество обучения, делая доступной 
необходимые сведения. Можно выбрать наиболее эффективную форму подачи справочной 
информации, делая её наглядной, понятной, лёгкой для запоминания. 

В качестве объекта исследования рассматривается ректификационная колонна для 
процесса перегонки нефти. Физический стенд такой колонны используется на кафедре 
«Инженерная кибернетика» Алматинского университета энергетики и связи для проведения 
лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация типовых технологических процессов и 
производств» специальности «Автоматизация и управление». Ректификационные колонны 
применяются в процессах дистилляции, экстрактивной ректификации, экстракции 
жидкостей, теплообмена между паром и жидкостью и в других процессах. Один и тот же 
принцип действия ректификационной колонны используется как в относительно простых 
лабораторных приборах, так и в сложных промышленных установках 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и др. 

В рамках исследования решаются следующие задачи: 
- изучение назначения и устройства ректификационной колонны; 
- изучение процесса ректификации нефти; 
- разработка виртуального тренажера в среде графического программирования 

LabView компании NationalInstruments; 
  - проведение экспериментов на виртуальном тренажере для получения переходных 

процессов с целью исследования качества управления. 
Для разработки виртуального тренажера прототипом служил физический стенд 

(тренажер), размещенный в лаборатории кафедры «Инженерная кибернетика». 
Стенд – тренажер для подготовки аппаратчиков химических и нефтехимических 

производств предназначен для обучения превоначальным навыкам по управлению и 
автоматическому контролю технологического процесса ректификации. 
           Основные задачи, решаемые на тренажере: 

- изучение устройства и работы контрольно-измерительных приборов; 
- формирование навыков по поддержанию заданного технологического режима; 
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- наблюдение и снятие показаний контрольно-измерительных приборов; 
- обучение умению правильной оценки по показаниям контрольно-измерительных 

приборов состояния технологического процесса и определению способов управления 
процессом; 

- приобретение первоначальных практических навыков по управлению процессом с 
помощью органов ручного управления. 

Отработку этих навыков можно осуществлять при любом сочетании параметров: 
давления, температуры, уровня и расхода. 

Тренажер моделирует нормальный технологический режим процесса ректификации 
бинарной смеси, позволяет имитировать его нарушения с отображением контролируемых 
параметров самопищущими приборами и управлять параметрами процесса с помощью 
станций управления. Общий вид стенда «Стенд для управления и автоматического контроля 
процессом ректификации» представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –  Стенд для управления и автоматического контроля процессом 

ректификации 
 

  Для разработки виртуального тренажера использовалась среда графического 
программирования LabView компании National Instruments, которая  является одной из 
популярных программных сред. LabView используют технические специалисты, инженеры, 
преподаватели и ученые по всему миру для быстрого создания комплексных приложений в 
задачах измерения, тестирования, управления, автоматизации научного эксперимента и 
образования. 

Разработанный виртуальный тренажер в первую очередь предназначен для обучения 
превоначальным навыкам по управлению и автоматическому контролю технологического 
процесса ректификации. Помимо этого предполагается использовать его как лабораторный 
стенд для выполнения лабораторных работ. 

На главной странице интерфейса виртуального тренажера размещены название 
университета, кафедры, тема  и размещены 4 кнопки для доступа к соответствующим 
режимам работы. Нажатием на кнопку «Устройство и принцип работы тренажера» можно 
получить доступ к работе в режиме тренажера. Здесь же размещены инструкции по 
освоению навыков управления процессами. 
 Разработанный виртуальный лабораторный стенд предполагается использовать в 
учебном процессе для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация 
типовых технологических процессов и производств». Решаются следующие задачи 
управления:  

1) управление по возмущению расхода орошения; 
2) управление по возмущению расхода сырья; 
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3) управление по возмущению состава сырья; 
4) управление по возмущению температуры сырья на входе; 
5) управление по возмущению температуры верха колонны; 
6) управление по возмущению расхода хладагента. 

 Входными переменными являются расход орошения; расход сырья на установку; 
температура сырья на входе; температура в кубе колонны; расход теплоносителя; расход 
хладагента. Выходные переменные: уровень в дефлегматоре; расход дистиллята; 
температура верха колонны; давление в колонне; уровень в кубе колонны; расход кубового 
дистиллята. 

Виртуальный стенд – тренажер (Рис.2) представляет собой щит оператора 
технологической установки, на лицевой панели которого установлены 12 регистрирующих 
приборов, имитирующих вторичные приборы реальных схем автоматического контроля и 
управления, табло сигнализации, блок управления.  

 
Рисунок 2 –  Общий вид виртуального стенда для управления и автоматического 

контроля процессом ректификации 
 

На лицевой панели стенда – тренажера размещен пульт 1, который предназначен для 
управления параметрами процесса с помощью станций управления. 
          На правой стенке стенда-тренажера размещен пульт 2, который предназначен для 
введения различных возмущений. 
          Табло сигнализации, которое предназначено для высвечивания надписи с указанием 
вида нарушения, расположено с левой стороны на стенде. 
            Проведение экспериментов на виртуальном стенде.  

А) Ознакомление с принципом работы ректификационной колонны.  
На одной из вкладок интерфейса размещена виртуальная принципиальная схема, 

предназначенная для ознакомления с принципом работы ректификационной колонны. Здесь 
нефть рассматривается как бинарная смесь, состоящая из бензина и мазута (Рис.3). То есть, 
реализована возможность исследования верхней и нижней частей ректификационной 
колонны. Средствами языка программирования LabView выполнена анимация процессов 
движения рабочих сред по участкам ректификационной колонны. 
          При выполнении работы студент задает значение объема нефти  (в пределах 0-2000 м3) 
и выбирает значение температуры нефти (по варианту). Эти значения вводятся в 
соответствующие поля ввода.  Далее нажатием на кнопку Run студент имитирует работу с 
колонной: нажатием клапана 1 имитируется  нагрев теплообменника, при нажатии клапана 2 
нефть передается в теплообменник через насос.  
           Нагретая нефть подается в ректификационную колонну. При нажатии клапана 3 
выполняется процесс поступления пара  в ректификационную колонну. Далее при нажатии 
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клапана 4 имитируется процесс подачи воды в дефлегматор. Пар конденсируется в 
дефлегматоре, охлаждаемом водой, часть конденсата выводится из дефлегматора в виде 
бензина; при нажатии клапана 5 объем полученного бензина отражается в соответствующем 
поле интерфейса.  

 
Рисунок 3 – Виртуальная принципиальная схема ректификационной колонны 

 
          Для подачи необработанного мазута в нагреватель используется клапан 6, значение 
объема выделенного мазута можно отразить нажатием клапана 7.  
          Все полученные данные можно записать в массив и сохранить  объемы  бензина и 
мазута, выделенных в верхнюю и нижнюю части колонны, или отразить на графике 
(соответствующие кнопки интерфейса).  

Б) Управление процессом ректификации по возмущению расхода сырья. 
В качестве примера рассмотрим выполнение экспериментов по исследованию 

переходного процесса по одному из каналов управления. Эксперименты проводятся в 
следующем порядке: 

 1) Сначала вводятся по порядку в нормальный технологический режим возмущения 
из пульта 2 (кнопка «Возмущение по расходу сырья») и определяется, какие приборы, 
регистрирующие выходные параметры, реагируют изменением показаний. В данном случае - 
это температура верха колонны и уровень в кубе колонны. Значение температуры верха 
колонны не должно быть меньше 180 0С, а уровень в дефлегматоре не должно быть меньше 
62 %.  В данном случае параметры процесса вышли из зоны допустимых значений и поэтому 
на табло сигнализации  высвечивается надпись с указанием вида нарушения (Рис.4).  
 2) Вращая маховичок станций управления 3 и 4 в большую сторону (температура 
верха колонны и уровень в кубе колонны), устраняем нарушения (Рис.5). 
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 3) По экспериментальным данным строится переходной процесс и определяется, при 
каком положении индикатора 2 достигается установившийся режим. 
  
 

 
Рисунок 4 – Выход параметров из зоны допустимых значений 

  

 
Рисунок 5 –Возврат в исходное положение 

 
 В процессе выполнения лабораторных работ студенты исследуют различные каналы 
управления. В дальнейшем графики переходных процессов используются при разработке 
системы автоматического управления для определения качества управления (постоянной 
времени, времени запаздывания, времени установившегося процесса и др.), а также для 
проверки устойчивости системы и определения оптимальных настроек регуляторов. 
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Введение 
В наши дни ядерная энергетика является приоритетным способом получения энергии во 

многих странах. Россия не является исключением. Вместе с этим возникает вопрос 
обеспечения режима нераспространения и физической защиты (ФЗ) ядерных материалов на 
ЯО. Для осуществления физической защиты на ядерном объекте реализуется система 
физической защиты. 

Задачами физической защиты на ядерном объекте являются: 
а) предупреждение несанкционированных действий; 
б) своевременное обнаружение несанкционированных действий; 
в) задержка (замедление) проникновения (продвижения) нарушителя; 
г) реагирование на несанкционированные действия и нейтрализация нарушителей для 

пресечения несанкционированных действий. [1] 
СФЗ ЯО включает в себя «комплекс инженерно-технических средств, а также 

организационные мероприятия, направленные на их применение и совершенствование» с 
целью предотвращения диверсий или хищений в отношении ядерных материалов, ядерных 
установок и пунктов хранения. [2] 

Система физической защиты является важнейшим инструментом обеспечения режима 
ядерного нераспространения ядерных материалов и технологий, которые могут быть 
использованы для создания ядерного оружия. Чтобы обеспечить безопасное использование 
ядерной энергии в ближайшем и отдаленном будущем, необходимы соответствующие 
барьеры для предотвращения этой угрозы.Использование видеонаблюдения вместе с 
охранной сигнализацией является одним из способов для обеспечения выполнения задач 
физической защиты на ЯО. 

С ростом тенденции использования систем видеонаблюдения и охранной сигнализации 
растет и потребность в специалистах, работающих в области физической защиты. Поскольку 
проводить подготовку специалистов на действующих ЯО невозможно, возникла 
необходимость создания установок (стендов), облегчающих подготовку и переподготовку 
специалистов. 

Целью данной работы являлась разработка и создание стендов мониторинга 
видеонаблюдения и охранной сигнализации для обучения студентов и подготовки 
специалистов в области обеспечения безопасности. 

 
Проведение изучения 

Системы видеонаблюдения представляют собой совокупность приборов, 
предназначенных для получения и отображения изображения, а также дополнительных 
приборов, повышающих эффективность работы систем безопасности. 

Установка системы видеонаблюдения позволяет достичь следующих целей: 

mailto:r_xenon93@mail.ru
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1. вести непрерывный визуальный контроль над территорией, а также процессами на 
производстве; 

2. записывать все, что фиксируют видеокамеры для последующего просмотра; 
3. осуществлять функции охранной сигнализации, благодаря установленным датчикам. 
Были изучены все имеющиеся на рынке видеокамеры, а также элементы охранной 

сигнализации. На сегодняшний день имеются цифровые системы видеонаблюдения не 
только работают в режиме реального времени, но и позволяют архивировать записи, 
произведенные ими в течение нескольких месяцев, что невозможно сделать, используя 
аналоговые системы. Изображение с камер может быть, как черно-белым, так и цветным. 
Наибольшей популярностью для охраны как периметра объекта, так и помещения внутри 
обладают ИК камера, работающие в режиме день/ночь. 

Системы охранной сигнализации (ОС) предназначены для надежной защиты объекта и 
определения факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект, выдачи 
сигнала тревоги и включения исполнительных устройств (световых и звуковых 
оповещателей, и т.п.), оповещающих о попытке проникновения. Существуют различные 
типы охранной сигнализации, классификация на которые зависит от способов применения, 
организации, включаемых устройств и так далее. Устройства охранной сигнализации могут 
быть автономные и пультовые, стационарные или мобильные, с GSM и автодозвоном. В 
общем можно сказать, что современная охранная сигнализация — это сложная система, 
эффективно выполняющая свои задачи. [3] 

Основными элементами систем охранной сигнализации являются: 
− извещатели охранные для помещений; 
− извещатели охранные для открытых пространств; 
− системы оповещения сотрудников предприятия и службы охраны. 

Датчики охранной сигнализации (охранные извещатели) предназначены для прямого 
контроля за охраняемой территорией. Соответственно извещатели для помещений охраняют 
внутреннюю площадь объекта от незаконного проникновения. Они являются как бы глазами 
и ушами охранной сигнализации. 

В зависимости от технических особенностей и принципа действия можно выделить 
несколько классов охранных извещателей: 

− удароконтактныеизвещатели; 
− магнитоконтактныеизвещатели;   
− извещатели тревожной сигнализации;  
− ультрозвуковыеизвещатели; 
− активные оптико-электронныеизвещатели;  
− пассивные оптико-электронные (инфракрасные) извещатели;  
− радиоволновые объемные извещатели;  
− вибрационные и емкостные извещатели и т.д. [4] 
Использование видеонаблюдения в совокупности с охранной сигнализацией является 

весьма удобным и надежным способом обеспечения безопасности. Установленные на 
охраняемом объекте датчики, определенным образом настроенные, при попадании объекта в 
поле их действия, выдают электрический сигнал, который включает с помощью 
специального программного обеспечения автоматическую запись изображения с камеры 
видеонаблюдения. [5] 

Список элементов, используемых для создания стендов, внешние виды данных стендов 
приведены в приложении №1. 

 
Вывод 

Установки систем видеонаблюдения позволяетпросматривать места, которые важно 
контролировать с точки зрения безопасности ядерных материалов и установок на ЯО, 
контроль за проникновением на объект, слежение за перемещением объектов и дисциплина 
сотрудников. Установленные на охраняемом объекте датчики, определенным образом 
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настроенные, при попадании объекта в поле их действия, выдают сигнал и посылают его на 
пульт управления. Интегрированная система видеонаблюдения и охранной сигнализации 
позволяет достичь высокого уровня безопасности на ЯО, быстро реагировать в случае 
несанкционированного действия. 

Одной из задач в области физической защиты является обучение студентов в специально 
оборудованных лабораториях и подготовка специалистов, работающих в области 
безопасности. Для решения этой задачи были разработаны и смонтированы стенды 
мониторинга системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Данные стенды 
позволяют изучить принципы работы и особенности систем как по раздельности, так и в 
совокупности друг с другом. 

 
Приложение №1 
Для создания стенда мониторинга видеонаблюдения(рисунок 1) были приобретены 

следующие камеры и элементы: 
1. Купольная цветная IP видеокамера режим день/ночь VC-6207..................................1 шт. 
2. Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой VC-6309....................................................1 шт. 
3. Уличная видеокамера с ИК-подсветкой VC-313………………...................................1 шт 
4. Уличная видеокамера с ИК-подсветкой VC-310C.......................................................1 шт. 
5. Уличная видеокамера с ИК-подсветкой VC-03s...........................................................1 шт. 
6. Уличная видеокамера с ИК-подсветкой VC-02s...........................................................1шт. 
7. Купольная видеокамера VC-02C.....................................................................................1 шт 
8. Купольная видеокамера с ИК-подсветкой VC-200cIR.................................................1 шт. 
9. Купольная видеокамера c ИК-подсветкой VC-202s.....................................................1 шт. 
10. Четырехканальный цифровой гибридный видеорегистратор....................................2 шт. 
11. Монитор...........................................................................................................................1 шт. 
12. Блок питания...................................................................................................................1 шт. 
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Рисунок 1. Стенд организации мониторинга аппаратуры видеонаблюдения 

 
 

Стенд мониторинга охранных (систем рисунок 2) состоит из следующих элементов: 
1. Приемно-контрольный прибор NX-8…………………………...……………………..1 шт.  
2. Приемно-контрольный прибор Контакт 5-RT2………………………………..……...1 шт.  
3. Пожарные дымовые извещатели ИП 212-141…………………….…...………..…….4 шт.  
4. Магнитоконтактныеизвещатели ИО 102-2……………………………....…………....4 шт.  
5. Тревожная кнопка Астра 321М……………………………………………………...1 шт.  
6. Брелок ACS112……………………………………………………..………….….....….1 шт.  
7. Расширитель NXExten 8…………………………………………………………...…1 шт.  
8. Модуль индикации NXindica………………………………………………………...1 шт.  
9. Клавиатура NX 108 BO………………………………………...……………………..1 шт.  
10. Клавиатура NX 148………………………………………….……………….………..1 шт.  
11. Охранная панель Контакт 6……………………………………...………………........2 шт.  
12.  Модуль GSMDX 2008…………………………………….……………………….....1 шт.  

 
 

 
 

Рисунок 2. Стенд организации мониторинга стационарных охранных систем 
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2Автоматтандыру және басқару мамандығының магистранты 
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Ғылыми ғарыш – ғарыштық бағдарламаны жүзеге асыратын елдің ғылыми-
техникалық деңгейі мен күшінің индикаторы және қазіргі ғарышкерліктің магистральді 
бағыттарының бірі. Қазіргі кезеңде әлемдегі ғарыштық қызмет және оның ғылыми-өндірістік 
қоры дамудың әмбебап заңдылықтары мен үрдісіне бағынатын жаһандық экономиканың 
табиғи пайдаланудағы саласы болып кетті. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 
елдердің қатарына кіруіне себебін тигізетін ғарыштық сала соңғы уақытта Қазақстан 
республикасында құрылып жатыр. Бұл мақсатқа жету үшін ғылыми-техникалық қорды 
дамыту қажет.   

Қазіргі уақытта әлемдік жетекші ғарыштық державалар ғарыштық аймақта белсенді 
жете зерттеулер жүргізуде. Ғарыш техникасының дамуымен, ғарыш кеңістігін игеру 
жоспарларымен, әр түрлі тағайындалған спутниктік жүйелерді қолдану келешегімен  
байланысты спутниктің динамикасы бойынша зерттеулер жүргізудің өткір қажеттілігі 
туындайды.  

Спутниктің қозғалысы детерминделген тікелей есептің шешілуімен алынған 
қозғалыстан спутниктің нақты қозғалысының ауытқуын тудыратын тұрақты әсер ететін, 
параметрлік және бастапқы ауытқулармен бірге жүреді. Спутниктің қозғалысы ауытқуларға 
берілмей және қажетті қасиетті сақтау үшін қозғалысты басқару қажет, осы қозғалыстың 
орнықтылығына қол жеткізу керек. Ол үшін динамиканың тұрақтануын басқару есебін 
шешу, қандай шарттарда берілген қасиеттермен қозғалыс жүзеге асатынын анықтау қажет.  

Жасанды серікке жүктелген есептердің көлемін ұлғайтумен және ғарыш 
техникасының дамуы шегіне байланысты оларды ұшу кезінде бағдарлану және 
тұрақтандыру қажеттілігі туындады. Жердің жасанды серіктерін тұрақтандыру жүйелерін 
жете зерттеу өткен ғасырдың ортасында басталған. Осы уақыт ішінде орбиталық 
нысандардың бағдарлануының  үйлесімді теориясын құруға және серіктің бұрыштық 
жағдайын басқарудың әр түрлі жүйелерін құрастыруға мүмкіндік беретін көптеген 
зерттеулер жүргізілген болатын. Бірақ, осыған қарамастан, осы уақытқа дейін қандай да бір 
анықталмағандық дәрежесіндегі шарттарда жұмыс істеуімен, серік қозғалысының 
хаостығымен, жылжымалы режімнің пайда болуымен, резонансты құбылыспен, қозғалысты 
құратын жиіліктерді маңызды тіркеумен, гистерезистік ілмекпен сипатталатын көп мәнді 
функциямен байланысты шешілмеген сұрақтар қалды. 

Жасанды серіктердегі кішкене массалы-инерционды ауытқулар тербелмелі-
айналмалы резонанс, нутационды-прецессионды орнықсыздық, автотербелістер, авторотация 
сияқты күрделі динамикалық құбылыстардың пайда болуына алып келуі мүмкін. Сондықтан 
анықталмағандық шартында серіктің айналмалы қозғалысын тұрақтандыру жүйесін басқару 
өзекті мәселе болып табылады. 
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Анықталмағандық шартында жасанды серіктің айналмалы қозғалысын тұрақтандыру 
жүйесін басқару есебі өте қызықты, іс жүзінде маңызды және шешілмеген мәселелері бар 
үлкен көлемдегі зерттеулеріне қарамастан ғарыштық ұшудың динамикасы мен аспан 
механикасының күрделі математикалық мәселелердің бірі болып табылады [1]. 

Ғарыштық, авиациялық және ракеталық техниканың дамуына байланысты осындай 
есептерге қызығушылық артып келеді, және де анықталмағандық шартындағы жасанды 
серіктің айналмалы қозғалысын тұрақтандыру жүйесін зерттеу теориялық және қолданбалы 
мағынасы бар өзекті және келешегі бар мәселе болып табылады. 
 Бойлық оське қатысты қисайған Жердің жасанды серігінің (ЖЖС) бұрыштық 
қозғалысының жеңілдетілген моделін қарастырайық [2] 
 

 ).()(2

2

tMtu
dt
dJ x +=

γ                                                                                          (1) 

 
Мұндағы Jx – бойлық оське қатысты ЖЖС инерция моменті, γ(t) – қисаю бұрышы, u(t) –
басқарушы момент, M(t) – ауытқу моменті. Өлшеуге қисаюдың бұрыштық жылдамдығы қол 
жетімді болсын )()( ttx γω = .  
 Ауытқудың болмаған жағдайындағы ЖЖС тұрақтандыру есебін қарастырайық (1), 
яғни M(t) = 0. Сонымен қатар қисаю бойынша айналуы жоқ қозғалысты қамтамасыз ету 
қажет болсын.  
 Бұрыштық қозғалыстың тұрақтандыру заңы ретінде келесі түрдегі бір параметрлі 
құрылымдық-орнықты бейне түрінде берілген функцияны таңдайық [3-8] 
 
 ),()()( 3 tkttu xx ωω ω+−=                                                                                                       (2) 
 
мұндағы kω – анықталмаған параметр. 
 M(t) = 0 және (2) тұрақтандыру заңымен  (1) жүйесін ашық түрде келесідей көрсетуге 
болады 
 

 ( ).)()(1 3 tkt
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d
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ω
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 Әрі қарай ωx(t) үрдістің әрекетін зерттеу қажет. Ол үшін (3) жүйесінің орнатылған 
(стационар) күйлері анықталады 
 
 .,,0 321

ωω ωωω kk xxx −===                                                                                            (4) 
 
 Нөлдік стационар күйі kω = 0 параметрі жағдайында  ωω ωω kk xx −== 32 ,  
күйлерімен қосылады және kω> 0 кезінде одан тармақтанады, яғни kω = 0 нүктесінде 
бифуркация болады (1- сурет).  
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Сурет 1 – Бифуркация  
 

 Әрі қарай сызықтандырылған жүйенің орнықтылық қағидасын қолдана отырып, (3) 
жүйесінің (4) орнатылған күйлерінің орнықтылығын анықтаймыз. Ол үшін (4) орнатылған 
күйлер айналасында (3) жүйесін сызықтандырамыз және орнықтылық шартын анықтаймыз. 
(4) орнатылған күйлердің әр қайсысы үшін орнықтылық шартын анықтау нәтижесінде (3) 
жүйесі  kωкез келген параметрінде, теріс немесе оң болсада, орнықты болып келетінін 
анықтаймыз. 
 Тұрақтану заңы бір параметрлі құрылымдық-орнықты бейнелер қалпында таңдалған  
ЖЖС тұрақтандыруға ұсынылған амалының артықшылығы kω параметрі әр түрлі мәндерді 
қабылдай алатыны және бұл жағдайда жүйе орнықты болатыны, ал жүйені тұрақтандырудың 
пропорционалды заңын таңдағанда kω параметрі тек оң болғанда ғана орнықты болады. Оны 
біз төменде көрсетілген салыстырмалы талдауда көре аламыз. Онда ұсынылған амал (2) 
түрінде таңдалған  тұрақтандыру заңы тұрақтандырудың пропорционалды заңымен 
салыстырылған (2,3-сурет).  
  

 
   а)       б) 

Сурет 2 – Тұрақтандыру заңын салыстыру: а) – бір параметрлі құрылымдық-орнықты 
бейнелер түріндегі тұрақтандыру заңы (kω = 10), б) – тұрақтандырудың пропорционалды 
заңы (kω = 10) 
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   а)       б) 
Сурет 3 – Тұрақтандыру заңын салыстыру: а) – бір параметрлі құрылымдық-орнықты 

бейнелер түріндегі тұрақтандыру заңы (kω = –10 ), б) – тұрақтандырудың пропорционалды 
заңы (kω = –10) 

Сандық тәжірибелер MATLAB7.9.0 (R2009b) бағдарламалық кешеннің көмегімен 
жүзеге асырылған. 
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 Каталитикалық крекинг процесі мұнайды терең өңдеудегі аса бір кең таралған ірі 
тоннажды процесс болып табылады және де қазіргі жанармай профилді процесінің маңызды 
технико-экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.  

 Каталитикалық крекинг II дүние жүзі соғысы кезінде көрнекті рөл атқарды, процестің 
бензинінің негізінде ұшақ бензинін өндіру жолға қойылды. Кондырғылардың кейбіреулері 
шығатын газ құрамында бутиленді көп алу режимінде жұмыс істеп бутандиен каучугін алуға 
пайдаланды. Шикізат есебінде керосин газойл фракциясын пайдаланды. Соғыстан кейін 
ұшақ бензиніне сұраныс азайып, керосин газойл фракциясына өсті, каталитикалық 
қондырғыларын негізінен ауырланған газойлдерге ауыстырып, жоғары октанды автомобиль 
бензинін шығара бастады. Цеолитті катализатордың қозғалушы қабатымен істейтұғын 
қондырғылар кең қолданыс табуда.  

 Крекинг 420-550ºС температурада жүзеге асырылады және де шикізаттың сапалы 
өзгеруіндегі атап айтқанда өзінің бастапқыдағы физика-химиялық қасиетінен ерекшеленетін 
қосылымдардың пайда болуының процесі. Крекингте шикізат пен процестің жағдайына 
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байланысты бензиннің шығуы 7-50 салмақ пайызды құрайды (әр шикізатқа). Бензинмен 
қатар басқада газ түрінде сұйық және қатты (кокс) өнімдері пайда болады. Шикізат ретінде 
көбіне ауыр дистиллятты атмосферлік немесе вакуумдік мұнай айдаудағы және де 
деасфальти заттар мен басқа да өнімдерді қолданады[1].  

Соңғы жылдары әлемдік мұнай өңдеуде шикізаттың ауырландырылу заңдылығы 
байқалуда. Шетелдің заманауи қондырғылары қайнау температурасының соңы 540-620°С 
терең вакуумды газойльдерді өңдеуге көшті. Әдейі жобаланған қондырғыларында 
каталитикалық крекингке қалдық шикізаттарды: мазут және гудронды немесе олардың 
дистиллятты қоспасын алдын ала гидротазалаумен немесе гидротазалаусыз, 
деасфальтизациямен немесе деасфальтизациясыз жібереді. 

Каталитикалық крекинг процесіне әсер ету дәрежесіне байланысты шикізаттардың 
сипаттамаларын шартты түрде келесі үш топқа бөлуге болады:  

1) Крекинг өнімінің шығымына (материалдық балансқа) әсер ететін көрсеткіштер: 
фракциялық және топтық химиялық құрамы және гетерогенді қосылыстар құрамы.  

2) Катализатордың қайтымды деактивациясына әсері. Бұлар: тығыздық, кокстелу 
дәрежесі және күкірт қышқылды майлардын құрамы.  

3) Катализатордың қайтымсыз деактивациялануына әсер ететін көрсеткіштер: металдар 
құрамы, әсіресе ванадий мен никельдің[2].  

Фракциялық құрам бойынша процесс шикізатына келесі талаптар қойылады:  
- бензин-лигроинді фракцияның толығымен болмауы, өйткені крекинг жағдайларында 

олар аз өзгеріске ұшырайды, сонымен қатар пропорционалды түрде реакциялық аппаратқа 
ауыртпалық түсіреді және бензиннің октан санына кері әсер етеді;  

- 350°С-қа дейін қайнайтын фракцияның шектелуі;  
- қайнау соңы температурасының (500-620°С) шектелуі.  
Бұл жоғары қайнаушы фракцияларда коксогендік шикізат компоненттердің 

(асфальтендер әжәне шайырлар) және гетероорганикалық қосылыстардың және 
металлдардың болуымен түсіндіріледі. 

Kаталитикалық крекинг реакторлардың екі түрін соңғы жылдары жетілдірілген түрлері 
ығыстыруда – тура ағындық газ көтергіш ағынды газкатализаторлы қоспалы реактор (лифт-
реактор). 

Каталитикалық крекинг қондырғыларында шикізаттың кокстелуі жоғары 
катализаторларын регенерациялауды артық жылуды шығару үшін суытқышпен қамтамасыз 
етілген екісатылы регенераторларда жүргізеді. Бұл температуралық режимді реакторда және 
регенераторда бөлек жүргізуге мүмкіндік береді.  

 
1 – сурет. 

Ресейдіңжалғансұйылғанкатализаторқабатындағыкаталитикалықкрекингқондырғысыныңреа
кторлықблоксұлбасы: а – 1А/1М; б – 43-103; в – ГК-3; 1 – реактор; 2 – регенератор; І – 
шикізат; ІІ – субуы; ІІІ – ауа; ІV – крекингөнімдері; V – түтінгаздары [3]. 
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Фракциялаушыбӛліктіңқысқартылғантехнологиялықсхемасысуреттекөрсетілген. 

 
2 – сурет. Фракциялаушы бөліктің қысқартылған технологиялық сұлбасы. 
 
Фракциялаушы бөліктің негізгі аппарттары болып мыналар табылады: 
- негізгі ректификациялаушы колонна К1; 
- отпарлы колонналар К2, К3; 
- фракциялаушы абсорбер -деэтанизатор К4; 
- доабсорбер К5; 
- дебутанизатор К6; 
- бӛлу колоннасы К7. 
 
Реакция өнімі (мұнай булары) ректификатциялаушы коллонаға К1 келеді де, қоспа 

жеңіл фракцияға (1950С дейін), жеңіл және ауыр газойлдарға және қалдыққа бӛлінеді. 
Газойлдер жеңіл компоненттерді буландыру үшін сәйкесінше отпарлы колонна К2 (фракция 
195-3500С) және К3(фракция 350-5000С) келіп түседі. Кейін қондырғыдан толық өнімдер 
ретінде әкетіледі. 

Каталитикалық крекингтің фракциялаушы бөлігінің жинақты құрылымдық сұлбасын 
басқару объектісі ретінде екі тізбекте жалғанған элементтен тұратын етіп қарастырсақ 
болады. Біріншісі O1 басқаратын әсерлермен қозуды аралық координаторларымен 
байланыстырады. Екіншісі O2 режимді координоттарды және қозуды критерия 
компоненттерімен байланыстырады.  

 
3 - сурет.Фракциялаушыбөлігініңжинақтықұрылымдықсұлбасы. 
 
Басқару объектісінің координаторларын қарастырайық. ФБ-ның шығыс 

координаттары X – есептелетін крекинг өнімінің көрсеткіштері. Бұларға жататыны бастапқы 
және соңғы қайнау температурасы фракциялар бөлімінің температуралы бензиннің октанды 
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саны дезильдің фракцияның цетанды саны және де газды головкаларды компоненттерге 
бөлудің айқындық көрсеткіші.  

ФБ-ның негізгі қоздырушы әсерлері ZII болып мыналар табылады: шығынның 
өзгеруі, шығыстағы температура және қорек құрамы (каталитикалық крекинг процессінің 
шығыс өнім қоспасы). 

Каталитикалық крекингтің фракциялаушы бөлігі өзінің тағайындаулуымен, құрамымен, 
негізгі аппараттардың конструкциясымен және олардың арасындағы өзара байланыспен 
отандық өндірісте кеңінен жайылған мұнайды бірінші реттік өңдеу қондырғысына өте жақын 
келеді. Осыған байланысты каталитикалық крекингтің фракциялаушы бөлігін 
автоматтандыру үшін отандық және шетелдік бірінші реттік мұнай өндіру үшін арналған 
АРЖны құрастыру тәжірибесінің кеңінен қолданылуы дұрыс болып есептелінеді.  

Жоғарыдағы бөлімдерде көрсетілгендей каталитикалық крекингтің фракциялаушы 
бөлігінің қондырғысында мына үрдістер өтеді: ректификациялау (колонна К1 және 
стрипинг-колонна К2 мен К3); адсорбция- десорбция (К4 және К5 колонналары), 
тұрақтандыру (колонна К6) және газофракциялау (колонна К7) [4]. 

Жүйенің орнықтылығы деп оның тепе –теңдік күйінен ауытқуына себеп болған әсерді 
алып тастағаннан кейін, бастапқы орнықтылық қалпына оралу қабілеттілігін айтады. Осы 
жұмыста жүйе орнықтылығын Найквист критерийі негізінде қарастырамыз. Тұрақтылықтың 
амплитуда-фазалық Найквист критерийі жабық жүйенің тұрақтылығын ашық жүйенің 
амплитуда-фазалық сипаттамасы бойынша зерттеуге мүмкіндік береді. Найквист белгісі 
бойынша, егер ашық жүйе тұрақты немесе орташа болса, онда жабық жүйе ашық жүйенің 
амплитуда-фазалық сипаттамасы жиілік ω (-∞)-тен ∞-ке дейін ӛзгергенде (1; i0) 
координаталы нүктені алмаған дағдайда тұрақты болады. Жүйеміздін нақты және жорамал 
бӛліктерін анықтап аламыз. 

 
1-кесте. Нақты және жорамал бөліктер мәні: 

 
 

 
4 - сурет. Ректификациялық колоннадағы жүйе орнықтылығы (Найквист критерийінің 

АФЖ-сы). 
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 Қорыта келе, мұнай және мұнай өнімдерін өңдеудің технологиясы қарастырылып, 
ректификациялық колонна қондырғысының технологиялық процесінің сұлбасы тұрғызылды. 
Сонымен бірге технологиялық процестің автоматты реттеу жүйесі құрастырылп, жүйе 
Найквист критерийі бойынша орнықтылыққа зерттелді және қажетті барлық өлшеу және 
басқару құралдары таңдалып алынды. Ректификациялық колонна қондырғысының басқару 
және бақылау жүйелерінің бағдарламалық қамтамасыздандыруының төменгі және жоғарғы 
деңгейі жасалып зерттеулер жүргізілді. 
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ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІН ЖЕТЕ ЗЕРТТЕП ЖАСАУ 

 
Сейтенов Даурен Сакенұлы 

sds17@mail.ru 
«Жүйелік талдау және басқару» кафедрасының студенті 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші –М.А.Бейсенби 

 
 Жаһандық мәселелердің бірі - келе жатқан энергетикалық кризистен шығу жолдарын 
іздеу мәселесі болып табылады.Осы мәселені шешудің әдістерін шартты түрде екі деңгейге 
бөлуге болады: 

1. Жаңа дәстүрлі емес энергия көздерін жете зерттеп жасау. 
2. Бүгінгі күні бар энергия көздерін жетілдіру. 
Жылулық п.ә.к. (жағармайды үнемдеу) және құрылғыларды қолдану коэфициентін 

жоғарлату арқылы елдің энергоқамсыздандыру жолдарын, электроэнергия өндіру көлемін 
ескере отырып, қарастырайық. П.Ә.К. мен Қ.Қ.К. жоғарлату үшін бу турбиналарын 
газотурбинді қозғалтқыштарға алмастыру қажет. Дәл осындай тәсілмен ғана құрылғыларды 
қолдану деңгейін  көбейту арқылы электрэнергия өндірісін жоғарлатуға болады. Осылай 
бола тұра, энергетикалық газотурбинді қондырғыларды қолдану жылу мен электроэнергия 
өндірісін кішкене аудандарда біріктіруге мүмкіндік береді. Кесте 1-де отынды жағу арқылы 
алынатын энергия жіктемесі көрсетілген: 
Кесте 1 

Энергия көздері 
Энергетикалық шығыс 
жылу 
энергиясы 

электро- 
энергиясы 

жоғалтулар 

Типтік қазандық 70% — 30% 
Типтік ЖЭС  
бугазотурбинді қондырғымен 55% 30% 15% 

Газотурбинді энергоқондырғы 40% 55% 5% 

mailto:sds17@mail.ru
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Берілген кесте газотурбинді қондырғылардың электро және жылу энергияларын комплексті 
өндіру кезіндегі артықшылығын көрсетеді. 
 Газотурбинді қозғалтқыштарды механикалық жетек ретінде қолдану экономикалық 
тиімді, себебі жағармай ретінде бұл энергоқондырғыларда бағасы қымбат дәстүрлі 
авиациялық керосин емес, ал бағасы бірнеше есе арзан табиғи газ қолданылады. Бірақ 
газтектес жағармайды қолдану табиғи газды отын жүйесінің қасиеттерін ескере отырып, 
ЭГТҚ автоматтандырылған басқару жүйесін жобалауды қажет етеді. Дәл осы басқару 
объектісі ретінде газотурбинді қозғалтқыштың принципиалды ерекшелігі. 
 Атап кетерлік жайт, құрылған ЭГТҚ бақару жүйесінің эффективтілігін азайтатын 
біршама кемшіліктері бар деп зерттеушілер белгілейді. Осындай кемшіліктерге 
энергоқозғалтқыштың кейбір жұмыс режимдерінде автотолқындардың пайда болуын, 
авариялық жағдай туғызатын АБЖ орнықсыз жұмыс зонасына түсуін жатқызуға болады. 
Басқару жүйелерінің жетілмеуі газ тектес отынмен жұмыс жасайтын ЭГТҚ, басқару объектісі 
ретінде және электрогенератордың механикалық жетегі ретінде, жеткілікті 
зерттелмегендігімен түсіндіріледі. Осыны ескере отырып, ЭГТҚ әр схемасының өзіндік отын 
жүйесінің автоматикасына сай конструкторлық орындалумен шартталған индивидуалды 
спецификасы бар. Сонымен, жүйенің функционалдау сапасын жоғарлату және оны жүзеге 
асыру уақытын қысқарту мақсатымен заманауи есептеуіш техникалардың көмегімен басқару 
объектісі ретінде ЭГТҚ математикалық моделін жете зерттеп жасау есебі  актуальді болып 
табылады. 
 Орнықтылық анализі мен өтпелі процесстің сапасына негізделе басқару объектісі 
ретінде ЭГТҚ математикалық моделін жете зерттеп жасау - осы мақаланың мақсаты болып 
табылады. 
 Энергетикалық газотурбинді қозғалтқыш көп энергия аккумуляторлары бар 
динамикалық жүйе болып табылады. ЭГТҚ қозғалыс теңдеулерін қорытып шығару үшін бұл 
жүйе бағынатын барлық физикалық заңдарды ескеру мүмкін емес. Көптеген есептеулер 
басқару объектісі ретінде ЭГТҚ қасиеттерін анықтау бойынша қозғалтқыштағы анықтауыш 
энергия аккумуляторлары ретінде айналмалы массалар «компрессор турбиналары» мен 
«турбиналар + генератор турбинасы» болып табылады. Басқа энергия аккумуляторлары 
объектінің қасиетіне аз әсер етеді және үлкен қателіктер болмаса оларды ескермеуге болады. 

Жану кезіндегі энергия түрлену салдарынан жылу бөлінуді уақыт бойынша кешігуі 
бар инерциясыз процесс ретінде қабылдауымызға болады. Басқару объектісі жұмысының 
орнықты базалық режимінде қозғалысын, объектінің жалпылама координаттан аз ауытқуы 
кезінде,  сызықтық сипаттамада қарастыруымызға болады. Бұл жағдайларда газотурбинді 
қозғалтқыштың газ шығынын автоматтандырылған басқару жүйесінде сызықтық цифрлық 
реттегіштерді қолдануға болады. Төменде қозғалтқыштың әр түрлі базалық режимдері үшін 
тезәрекет етуі бойынша оптималды сызықты сандық реттегіштерді есептеу көрсетілген және 
қозғалтқыш параметрлері әр базалық режимде стационарлы болған жағдайда математикалық 
модельдеу әдісімен  оптималды өтпелі процесстер анықталған.   

Математикалық есептеулерді жеңілдету үшін ЭГТҚ жұмысының белгілі бір орныққан 
базалық режимінде оның параметрлері тұрақты болып қалады деп ұйғарайық. Бұдан басқа 
негізгі және форсажды камералардағы жылу бөлудің кешігу процессін ескермейміз. Сонда 
қозғалтқыш моделінің айналмалы роторлар массасын ғана ескерумен толық емес сызықтық 
теңдеулер жүйесін аламыз: 

�
n′T =  kTВnВ +  kTКnК + kTG GT;
n′К =  kКВnВ +  kККnК + kКG GT;
Т′Т =  kТВnВ + kТКnК +  kТG GT,

�         (1) 

мұнда  𝑛𝑛К= ∆𝑛𝑛К/𝑛𝑛К0 – компрессор роторының айналу жиілігінің салыстырмалы ауытқуы; 
𝑛𝑛𝑇𝑇= ∆𝑛𝑛𝑇𝑇/𝑛𝑛𝑇𝑇0 – турбина роторының айналу жиілігінің салыстырмалы ауытқуы; ТТ= ∆ТТ/ТТ0 
– турбина вентиляторынан кейінгі газ температурасының салыстырмалы ауытқуы (турбинді 
блоктан кейінгі); GЖ = GЖ/GЖ0 – негізгі жану камерасындағы жағармай шығынының 
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салыстырмалы ауытқуы; 𝑛𝑛К0,𝑛𝑛𝑇𝑇0,ТТ0,GЖ0  - қозғалтқыш жұмысының орныққан базалық 
режиміндегі сәйкес параметрлер мәндері; 𝑘𝑘 – әсер ету коэффициенттері, олар ЭГТҚ 
жұмысының орныққан режиміне салынған қоздырулар мәндері көлемінде реттелетін мәннің 
өзгеруін физикалық сипаттайды. Әр түрлі жұмыс режимдерінде және әр түрлі сыртқы 
жағдайларда қозалтқыштың әсер ету коэффициенті жеткілікті өзгереді, сондықтан әр режим 
үшін осы коэффициенттердің өз мәндерін анықтау керек. 
  (7.1) теңдеулерінде реттелетін үш параметр (үш шығыс айнымалылар): турбина 
роторының айналу жиілігі 𝑛𝑛Т, компрессор роторының айналу жиілігі 𝑛𝑛К және турбинді 
блоктан кейінгі газ температурасы ТТ. Басқарушы параметр (басқарушы әсер) болып негізгі 
жану камерасындағы жағармай шығыны 𝐺𝐺𝑇𝑇  табылады.  
 Турбинді блоктан кейінгі газ температурасы термопарамен өлшенеді, динамикасын 
келесі теңдеумен сипаттауға болады: 

𝑇𝑇𝑇𝑇П𝑑𝑑′ + 𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 ,(2) 
мұндағы 𝑇𝑇𝑇𝑇П – термопараның уақыт тұрақтысы.  
 Белгілеулер енгізейік  

𝛼𝛼0 = 1
𝑇𝑇И𝑇𝑇

; 𝛼𝛼1 = 𝑘𝑘𝑍𝑍𝑇𝑇 𝑘𝑘ПН
𝑇𝑇З𝑇𝑇

; 𝛼𝛼2 = 𝑘𝑘𝐵𝐵𝐺𝐺 ; 𝛼𝛼3 = 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐺𝐺 ; 
𝛼𝛼4 = 𝑘𝑘𝑇𝑇𝐺𝐺 ; 𝛼𝛼5 = 𝑘𝑘𝑇𝑇В;𝛼𝛼6 = 𝑘𝑘𝑇𝑇𝐾𝐾 ; 𝛼𝛼7 = 𝑘𝑘𝐾𝐾В;𝛼𝛼8 = 𝑘𝑘𝐵𝐵𝐾𝐾 ;                 (3) 

𝑏𝑏1 =
1
𝑇𝑇З𝑇𝑇

;  𝑏𝑏2 = −𝑘𝑘𝐵𝐵𝐵𝐵 ; 𝑏𝑏3 = −𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾 ; 𝑏𝑏4 =
1
𝑇𝑇𝑇𝑇П

. 

 (1) – (2) және (3) белгілеулерін ескере отырып құрылған сандық реттегіші СР, басқару 
объектісі БО және термопарасы ТП бар ЭГТҚ сызықтық моделі түріндегі 
автоматтандырылған басқару жүйесінің құрылымдық сүлбесі сурет 1.1 көрсетілген [1]. 

 
Сурет1.1 

Схема негізінде (1.1 сур. қар.) бастапқы нөлдік шарттарда Лаплас бойынша 
түрлендірілген келесі теңдеулерді жазайық: 

𝑛𝑛𝑇𝑇(s) = 𝛼𝛼2
𝑠𝑠+𝑏𝑏2

𝐺𝐺𝑇𝑇(s) + 𝛼𝛼8
𝑠𝑠+𝑏𝑏2

𝑛𝑛𝐾𝐾(s);                (4) 

𝑛𝑛𝐾𝐾(s) = 𝛼𝛼3
𝑠𝑠+𝑏𝑏3

𝐺𝐺𝑇𝑇(s) + 𝛼𝛼7
𝑠𝑠+𝑏𝑏3

𝑛𝑛𝑇𝑇(s);                (5) 

𝑇𝑇𝑇𝑇(s) = 𝛼𝛼4𝐺𝐺𝑇𝑇(s) + 𝛼𝛼5𝑛𝑛𝑇𝑇(s) + 𝛼𝛼6𝑛𝑛𝐾𝐾(s).      (6) 

(5) теңдеуден 𝑛𝑛𝐾𝐾(s) (4) теңдеуге қойып, түрлендірген соң келесіні аламыз: 

𝑛𝑛𝑇𝑇(s) = 𝛼𝛼2s + 𝛼𝛼2𝑏𝑏3 + 𝛼𝛼3𝛼𝛼8
𝑠𝑠2 + (𝑏𝑏2+𝑏𝑏3)𝑠𝑠 + 𝑏𝑏2𝑏𝑏3 − 𝛼𝛼7𝛼𝛼8

𝐺𝐺𝑇𝑇(𝑠𝑠)   (7) 

 (4) теңдеуден 𝑛𝑛𝑇𝑇(s) (5) теңдеуге қойып, түрлендірген соң келесіні аламыз: 
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𝑛𝑛𝐾𝐾(s) = 𝛼𝛼3s + 𝛼𝛼3𝑏𝑏2 + 𝛼𝛼2𝛼𝛼7
𝑠𝑠2 + (𝑏𝑏2+𝑏𝑏3)𝑠𝑠 + 𝑏𝑏2𝑏𝑏3 − 𝛼𝛼7𝛼𝛼8

𝐺𝐺𝑇𝑇(𝑠𝑠)   (8) 

 (7) мен (8) теңдеулердің оң бөліктерін (6) теңдеуге қойып келесіні аламыз:   

𝑇𝑇𝑇𝑇(s) = [𝛼𝛼4 + 𝛼𝛼2𝛼𝛼5 𝑠𝑠 + 𝛼𝛼5 (𝛼𝛼2 𝑏𝑏3 + 𝛼𝛼3 𝛼𝛼8 )  
𝑠𝑠2 + (𝑏𝑏2+𝑏𝑏3)𝑠𝑠 + 𝑏𝑏2𝑏𝑏3 − 𝛼𝛼7𝛼𝛼8

+ 𝛼𝛼3𝛼𝛼6 𝑠𝑠 + 𝛼𝛼6 (𝛼𝛼3 𝑏𝑏2 + 𝛼𝛼2𝛼𝛼7 )  
𝑠𝑠2 + (𝑏𝑏2+𝑏𝑏3)𝑠𝑠 + 𝑏𝑏2𝑏𝑏3 − 𝛼𝛼7𝛼𝛼8

]𝐺𝐺𝑇𝑇(𝑠𝑠) (9) 

Енді  басқару объектісінің жалпы беріліс функциясын жазуымызға болады: 

𝐺𝐺(𝑠𝑠) = 𝑇𝑇𝑇𝑇(s)
𝐺𝐺𝑇𝑇(𝑠𝑠)

 = 𝛼𝛼4
𝑠𝑠2+𝑞𝑞𝑠𝑠+𝑟𝑟
𝑠𝑠2+𝑏𝑏𝑠𝑠+𝑎𝑎

 ,                       (10) 

мұндағы: 𝑏𝑏 = 𝑏𝑏2+𝑏𝑏3;  𝑎𝑎 = 𝑏𝑏2𝑏𝑏3-𝛼𝛼7𝛼𝛼8;  𝑞𝑞 = 𝑏𝑏2+𝑏𝑏3 + 𝛼𝛼2𝛼𝛼5 +𝛼𝛼3𝛼𝛼6 
𝛼𝛼4

;   

𝑟𝑟 = 𝑏𝑏2𝑏𝑏3 - 𝛼𝛼7𝛼𝛼8 + 𝛼𝛼5 
𝛼𝛼4

 (𝛼𝛼2𝑏𝑏3 + 𝛼𝛼3𝛼𝛼8) + 𝛼𝛼6 
𝛼𝛼4

 (𝛼𝛼3𝑏𝑏2 +  𝛼𝛼2𝛼𝛼7). 

 MATLAB интерактивті жүйесінде ЭГТҚ сандық ПИД-реттегішпен басқару жүйесінің 
құрылымдық сүлбесін (сур 1.2)  құрамыз [4]: 

 

Сурет 1.2 

 

Сурет 1.3 

Қорыта келгенде, дәстүрлі ПИД-реттегішті қолданған кездегі ЭГТҚ 
автоматтандырылған басқару жүйесінің жете зерттеп жасалған математикалық моделі 
орнықтылықтың критерийлеріне толық жауап береді [3]. Газотурбинді қозғалтқышқа кіріс 
әсері жағармай шығыны болған кезде, оның жұмысының базалық режимдерінде жағармай 
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шығынын оптималды басқарылуы зерттелді. Қозғалтқыштың сызықтық моделін қорытылып 
шығарылған беріліс функциясымен (10)  сипаттауға болады [5,7]. 
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Предлагается подход к исследованию робастной устойчивости динамических систем 
управления с одним входом и одним выходом [1, 2]。 Исследование робастной устойчивости 
систем управления базируется на построении функций  А.М. Ляпунова. В работе излагается 
метод построения функций А.М. Ляпунова на основе геометрической интерпретации теорем 
Ляпунова об асимптотической устойчивости [3, 4, 5]. 

Пусть  замкнутая стационарная система управления описывается уравнением состояния  
1,, RuRxbuAx

dt
dx n ∈∈+=

     
(1) 
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121

1000

0...100
0...010

aaaa

A

nnn 





−− −−−

= ,   

1

0
0


=b ,  

nx

x
x

x

2

1

= . 

 
Закон управления задается в виде скалярной функции: 
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)()( txktu T−=       (2) 
где n

T kkkk ,,21 =  – матрица коэффициентов управления размерности 1 n. Тогда 
систему (1) в развернутой форме представим в виде: 
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  (3) 

 
В качестве инструмента исследования устойчивости системы (3) используем основные 

положения прямого метода Ляпунова [4,5], для асимптотической устойчивости  состояния 
равновесия системы необходимо и достаточно, чтобы существовала положительная функция 
Ляпунова V(𝑑𝑑) такая, чтополная производная по времени, вдоль решения 
дифференциального уравнения состояния (3) является отрицательно определенной 
функцией, т.е. 

0)()( <
∂

∂
=

•

dt
dx

x
xVxV      (4) 

 
Полная производная по времени от функции Ляпунова (4) с учетом уравнения 

состояния (3) определяется как скалярное произведение вектора градиента 
x
xV

∂
∂ )( от функции 

Ляпунова на вектор скорости
dt
dx . Вектор градиента от функции Ляпунова всегда направлен в 

сторону наибольшего роста функций, т.е. от начала координат в сторону наибольшего роста 
функции Ляпунова. 

При исследовании устойчивости системы началу координат соответствует заданные 
вектора движений или стационарные состояния системы.Уравнения состояния системы (1) 
или (3) составляются всегда в отклонениях ∆𝑑𝑑от стационарного состояния )( SS XXxxX −=∆= .  

Поэтому уравнения состояния (1) или (3) выражают скорость изменения вектора 
отклоненийx и можем предположить, что вектор скорости отклонений направлен, в 
устойчивой системе,  к началу координат. Отсюда, если функция Ляпунова )(xV задается в 
виде вектор-функции ))(),...,(),(( 21 xVxVxVV n , а из геометрической интерпретации теоремы 
А.М.Ляпунова выберем антиградиенты от компонентов функций Ляпунова равными 
компонентам вектора скорости, [4]: 

Введем вектор градиента от компонентов вектор-функций Ляпунова в виде: 
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 (5) 

 
Введем проекций компонентов вектора скорости на координатные оси следующим 

образом: 
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 (6) 

Тогда из (4) с учетом (5) и (6) получим для полной производной по времени от 
компонентов вектор-функций Ляпунова. 
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Из этого выражения следует, что полная производная по времени от компонентов 
вектор-функции Ляпунова всегда будет знакоотрицательной функцией. 

Также для полной производной по времени от функции Ляпунова 
)(...)()()( 21 xVxVxVxV n+++= в скалярной форме получим 
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Функцию Ляпунова из (5) можем получить в форме вектор-функции [5] с 

компонентами: 
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 Здесь компоненты вектора-функции Ляпунова ),...,1( niVi = построены по 
компонентам вектора градиента: 
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Функцию Ляпунова в скалярной форме можно представить в виде 
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Условие положительной определенности функций (2.7) с учетом отрицательной 
определенности квадратичной формы (2.5), т.е. устойчивости системы (2.3) получим в виде 














>−+

>−+
>−+

>+

−

−

01

01
01

0

1

32

21

1

n

n

n

n

ka

ka
ka

ka



    (8) 

Обычно в системах управления точное математическое описание часто недоступно. В 
реальных задачах неизбежно присутствует неопределённость,  а система управления должна 
быть работоспособной при выполнении ограничений (8) и при наличии неопределенности в 
параметрах. 

)),(( ijgG =
 

,0
ijijij gg ∆+=

 
,ijij mγ<∆
 

ni ,...,1=  

где номинальная матрица 0
0 ijgG = сверхустойчива jjijij kbag −= – элементы матрицы 

замкнутой системы ))(( 0
0 ijgG =  – номинальное значение элементов матрицы номинальной 

системы (1), ijij m<∆∆=∆ )),(( –неопределенность, матрица ))(( ijmm =  задает 

масштабы изменения элементов ijg матрицыG, а 0>γ – размах неопределенности. 

Систему задаем антиградиентом некоторой потенциальной функции Vx x∆= , 
полученной ранее в виде функций  Ляпунова, т.е. 

 
    

    
    
    

  (9) 

 
Сверхустойчивость номинальной системы (9) определяется выражением (4). 
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Потребуем, чтобы условие сверх устойчивости сохранялось для всех матриц семейства: 

( ) nigg
ij
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Ясно, что это неравенство будет выполнено для всех допустимых ii∆ тогда и только 
тогда, когда 
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Таким образом, мы в явном виде находим радиус робастной устойчивости 
интервального семейства. 
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Cистемы сбора  данных играют большую роль в развитии автоматизированных систем 
управления. Системы сбора данных позволяют повысить оперативность сбора информации; 
оптимизировать трудозатраты на поддержание процессов сбора отчетности; исключить 
работу по проверке вводимых данных на наличие ошибок и по их устранению; 
оптимизировать процесс создания новых форм за счет его автоматизации и сокращают объем 
ручных операций. 
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Цель работы заключается в разработке виртуального тренажера по изучению систем 
сбора данных компании NationalInstruments. 

Применение компьютерных тренажеров является сложившейся общемировой 
практикой профессиональной подготовки персонала, поскольку использование в учебном 
процессе реального оборудования либо требует очень больших затрат, либо в принципе 
невозможно [1]. 

Оборудование компании NationalInstruments представляет собой стандартную систему 
сбора данных и содержит 4 основных составляющих аппаратной части: терминальная 
коробка (испытательная коробка), кабель, устройство сбора данных (установлено внутрь 
системного блока компьютера), компьютер с ПО ССД (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Система сбора данных NationalInstruments 
 

Испытательная коробка для устройств сбора данных – специальная терминальная 
коробка, сконструированная для образовательно-демонстрационных целей. Она имеет три 
кабельных разъема для различных типов устройств сбора данных и пружинные клеммы для 
подсоединения сигнальных проводов. Можно использовать три канала 
аналогового ввода, один из которых присоединен к температурному датчику, и два канала 
аналогового вывода. 

Испытательная коробка содержит генератор функций, имеющий переключатель 
частотного диапазона и ручку управления частотой. Генератор функций может генерировать 
синусоидальный и прямоугольный сигналы. Зажим заземления расположен между клеммами 
синусоидального и прямоугольного сигналов. 

Испытательная коробка содержит квадратурный энкодер. После поворота ручки 
управления шифратором он генерирует две последовательности импульсов. Дополнительные 
клеммы предусмотрены для входных/выходных сигналов двух счетчиков устройства[2]. 
 

Терминальная 
коробка DAQmx 

 

Кабель 
 

Компьютер с программным 
обеспечение  для ССД 
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Рисунок 2 – Терминальная коробка 
 

Разработка виртуального тренажера  преследовала две образовательные цели-
изучение молодым специалистом-автоматчиком состава терминальной коробки и различных 
случаев соединения входов и выходов устройства, а также изучение основ 
программирования в среде LabVIEW. 
 Виртуальный тренажер был разработан в среде программирования LabVIEW 2008 [3]. 
На фронт-панели, которая представляет собой интерактивный интерфейс пользователя, 
можно увидеть схему терминальной коробки со всеми входами и выходами, и выбор одного 
из 4 режимов соединения различных элементов ввода и вывода. 

Рассматриваются  три ситуации соединения элементов терминальной коробки: 1- 
моделирование генерации постоянного напряжения: генерация напряжения +5 вольт на 
аналоговом выходе 0 на терминальной коробке, которое будет измерено виртуальным 
вольтметром, подключенным к аналоговому входу ai1 терминальной коробки -для этого 
необходимо соединить аналоговый выход  ао0 терминальной коробки с ее аналоговым 
входом ai1;2- моделирование буферизированного сбора данных- соединение выхода 
генератора синусоидальных сигналов терминальной коробки к входу аналогового канала 
терминальной коробки, 3-соединение входа счетчика  и выхода квадратурного энкодера 
терминальной коробки (как было упомянуто ранее, испытательная коробка содержит 
квадратурный энкодер, а также имеются дополнительные клеммы для счетчиков DAQ-
устройства). После того,  как обучающийся поработает с двумя случаями соединения 
различных элементов терминальной коробки – ситуацией моделирования генерации 
постоянного напряжения, и ситуацией соединения входа счетчика и выхода квадратурного 
энкодера испытательной коробки, ему предлагается самому поработать с блок-диаграммой  
ситуации моделирования буферизированного сбора данных. Это позволит закрепить ему 
знания в области графического программирования LabVIEW, а также построения 
циклических структур и организации ветвления. Знание как аппаратной, так и программной 
частей является необходимым для инженера  в сфере автоматизации. 

Рассмотрим, например, соединение входа счетчика и  выхода квадратурного энкодера 
испытательной коробки.(рисунок 3).  

Устройство кодирования (энкодер) по углу поворота – это датчик, преобразующий 
информацию о вращательном движении вала мотора в дискретный сигнал. Когда вал 
вращается, энкодер генерирует два цифровых сигнала. Каждый сигнал представляет собой 
серию чередующихся высоких и низких состояний, которую называют последовательностью 
импульсов (pulsetrain). При определенном повороте  вала генерируется импульс. Величина 
угла поворота вала, приходящаяся на один импульс, ,зависит от устройства энкодера. 
Испытательная коробка DAQSignalAccessory, используемая в качестве основы для 
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настоящего виртуального тренажера, содержит энкодер, генерирующий 24 импульса за один 
полный оборот ручки (вала). Измеряя частоту импульсов в одной из последовательностей, 
можно  определить насколько быстро вращается вал. Измеряя обе последовательности 
импульсов, можно определить не только скорость вращения вала, но также и направление 
вращения [2]. Таким образом, смоделирована в тренажере ситуация измерения количества 
импульсов от квадратурного энкодера с помощью счетчика. 

 

 
 

Рисунок 3 - Моделирование подачи сигнала о количестве импульсов энкодера на вход 
счетчика  

 
 После моделирования на интерфейсе терминальной коробки соединения входа 
счетчика и квадратурного энкодера переходим к составлению блок-диаграммы данной 
комбинации оборудования ССД (рисунок 4). В случае правильного программирования блок-
диаграммы виртуального тренажера обучаемый получает сообщение «Соединение верно» 
(рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 4- Блок-диаграмма виртуального тренажера 
 

Основной особенностью виртуальных тренажеров является максимально полное 
воспроизведение внешнего вида физических устройств и элементов управления ими, а также 
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движения отдельных элементов в соответствии с воздействиями пользователя на основе 
создания анимационных объектов и сложных сцен.  

Таким образом обучаемый получает возможность подробно рассмотреть техническое 
устройство, ознакомиться с его деталями, а также выполнить ограниченный набор действий, 
связанных с разборкой или настройкой прибора. 

В настоящей работе разработанный виртуальный тренажер по изучению систем сбора 
данных позволяет обучаемому ознакомиться с различными видами сигналов, получаемых от 
различных датчиков на терминальной коробке, научиться программировать сбор и обработку 
сигналов в среде графического программирования LabVIEW. 

Разработанный в данной работе виртуальный тренажер внедрен в учебный процесс 
кафедры «Инженерная кибернетика» АУЭС для обучения магистрантов по дисциплине 
«Основы единства измерений и техническое регулирование». 
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Теплоснабжение коттеджа осуществляется с помощью тригенерационной установки 

(ТГУ) с использованием возобновляемых источников энергии ВИЭ (геоколлекторов), 
объектами управления с целью оптимального распределения нагрузки являются входящие в 
состав ТГУ: двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и два тепловых насоса (ТН), 
подключенных к геоколлекторам. При этом теплоноситель от геоколлектора, получивший 
начальное тепло из недр Земли, поступает в ТН, подогревается и затем идет на 
теплоснабжение коттеджа, площадь которого не превышает 200 м2. 

Принципиальная схема теплоснабжения коттеджа на базе ТГУ, с двумя контурами 
отопления, системой аккумуляции тепла, системой вентиляции, ГВС, системой сброса тепла 
в геоколлектор, системой подогрева горяче воды с помощью гелиоколлекторов представлена 
на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема теплоснабжения коттеджа на базе ТГУ с 

применением ВИЭ 
 

На рисунке 1 показано: 1 – ТГУ, 2 – теплообменник рубашки охлаждения, 3 – 
утилизатор выхлопных газов, 4- ТН1, 5 – ТН2, 6 – бак-аккумулятор ГВС, 7 - 3-ходовой 
разделительный клапан, 8 – Циркуляционный насос ТГУ, 9 – геоколлектор, 10 – система 
фэнкойла, 11 - Контур отопления 1, 12 - 3-ходовой смесительный клапан системы отопления 
1, 13-циркуляционный насос системы отопления 1, 14 – 2-ходовой регулирующий клапан 
байпасной системы, 15 - циркуляционный насос системы фэнкойла, 16 - 3 ходовой 
двухпозиционный клапан ТН , 17 - Блок автоматического регулирования с датчиком 
наружного воздуха 1, 18 – система безопасности с расширительным баком, 19 – 
Соленоидный клапан системы сброса тепла в геоколлектор, 20 – Теплообменник системы 
сброса тепла в геоколлектор, 21 – предохранительный клапан, 22 – 3 ходовой 
двухпозиционный клапан ТН, 23 - Циркуляционный насос системы ГВС, 24 - Контур 
отопления 2(низкотемпературный), 25- циркуляционный насос системы отопления 2, 26 3-
ходовой смесительный клапан системы отопления 2. 27 - Бак-аккумулятор, 28 - коллектор 
сбора и подачи, 29 - насос системы теплоснабжения, 30 - 3-ходовой смесительный клапан 
системы сброса тепла, 31 - Проточный теплообменник системы ГВС, 32 - 3-ходовой 
двухпозиционный клапан, 33 - циркуляционный насос системы ТН, 34 - Система 
гелиоколлекторов, 35 - Циркуляционный насос системы гелиоколлекторов. 

ДВС работает на традиционном дизельном топливе, уменьшение расхода которого 
является актуальной экономической и экологической задачей. 

Следовательно, задача сокращения расхода топлива и выбросов выхлопных газов 
приводит к задаче оптимального управления ДВС и ТН, которая заключается в определении 
необходимой степени загруженности ДВС и ТН для обеспечения комфортного 
теплоснабжения коттеджа при минимальных затратах на топливные ресурсы. 

 В общем виде задачу оптимизации распределения нагрузки между объектами 
управления можно представить как задачу линейного программирования (ЗЛП) [1]: 

Q = С1*R1+С2*R2+С3*R3,                                                                               (1) 
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где R1 – уровень загруженности ДВС, %; 
R2 – уровень загруженности первого теплового насоса ТН1, %; 
R3 – уровень загруженности второго теплового насоса ТН2, %; 
Сi – коэффициенты целевой функции рассчитаны по экспериментальным данным, 

приведенным в таблице 1 и равны соответственно С1 = 0,13, С2 = С3 = 0,15; 
 
Таблица 1 – Количество тепловой энергии, вырабатываемой ДВС и ТН при различной 

степени нагрузки 
ДВС Нагрузка ТН 

э/э потреб, кВт тепло, кВт % э/э потреб, кВт тепло, кВт 
1 1,3 10 0,3 1,5 
2 2,6 20 0,6 3 
3 3,9 30 0,9 4,5 
4 5,2 40 1,2 6 
5 6,5 50 1,5 7,5 
6 7,8 60 1,8 9 
7 9,1 70 2,1 10,5 
8 10,4 80 2,4 12 
9 11,7 90 2,7 13,5 
10 13 100 3 15 

 
Q – максимальный расход теплоты на отопление коттеджа, рассчитывается с помощью 

тепловых характеристик здания по формуле: 

,                                                             (2) 

где q0T–удельная тепловая характеристика здания, поток теплоты, теряемой на 1 
м3наружного объема здания в единицу времени при разности t внутреннего и наружного 
воздуха; 

tB– средняя расчетная комфортная t для основных помещений здания, равна 22°С; 
tно – расчетная зимняя t наружного воздуха, °С;  

 – поправочный коэффициент, зависит от расчетной для системы отопления 
наружной t. 

Для ЗЛП (1) существуют ограничения: 

�
𝑅𝑅1 > 0
𝑅𝑅2 > 0
𝑅𝑅3 > 0

�                                                                        (3) 

Также существует вторая ЗЛП, суть которой заключается в минимизации стоимости 
затрат на топливные ресурсы и формулируется следующим образом: 

S = T1*X1+T2*X2+T3*X3→ min,                                                                         (4) 
где S – минимальные затраты для обеспечения комфортного теплоснабжения коттеджа; 
X1 – энергия, вырабатываемая ДВС, кВт; 
X2 –энергия, вырабатываемая ТН1, кВт; 
X3 – энергия, вырабатываемая ТН2, кВт; 
Ti – тарифы, тг – стоимость дизельного топлива, расходуемого на выработку 1 кВт 

тепловой энергии, равны соответственно Т1 = 20 тг, Т2 = Т3 = 8тг, рассчитаны из энергети-
ческого баланса ТГУ, приведенного в таблице 2 по формуле: 

Т = 𝐺𝐺т
𝑁𝑁т∙𝑘𝑘

𝑆𝑆дт, тг                                                                          (5) 

( )ОТ ОТ в онQ q t t η= −

η
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где Gт – массовый расход топлива, кг/ч; 
Nт – тепловая мощность ДВС/ТН, кВт; 
k – коэффициент пересчета кг дизельного топлива в литры равен 0,84; 
Sдт – средняя стоимость 1 л дизельного топлива на март 2015 г. 
Ограничения для ЗЛП (4): 

�
Х1 ≥ 𝑅𝑅1 + Х4
Х2 ≥ 𝑅𝑅2 + Х5
Х3 ≥ 𝑅𝑅3 + Х6

�             и             �
Х1 − Х4 = 𝑅𝑅1
Х2 − Х5 = 𝑅𝑅2
Х3 − Х6 = 𝑅𝑅3

�  ,                                                     (6,7) 

где Х4,Х5,Х6 – фиктивные переменные, нулевые коэффициенты в ограничениях. 
Таблица 2 – Энергетический баланс ТГУ 

Нагрузка 
(электр) 

Расход 
топлива 

Gт 

Энерг экв 
топл 

Gт*Qнр 
Nро Nку Nтепл Nэ N∑ Nпотерь 

% кг/ч кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт 
0,00 0,511 6,03 2,20 0,86 3,06 0,00 3,06 2,97 
10,19 0,620 7,32 2,68 1,02 3,70 0,57 4,27 3,05 
26,35 0,814 9,61 3,88 1,36 5,25 1,48 6,72 2,88 
49,99 1,106 13,06 5,14 1,73 6,87 2,80 9,67 3,39 
74,75 1,467 17,32 6,44 2,58 9,02 4,19 13,20 4,11 
97,40 1,831 21,61 8,03 3,10 11,13 5,45 16,58 5,03 

Для решения задачи оптимального управления используется алгебра симплекс-метода, 
которая заключается в определении базисного решения целевой функции, после чего 
проверяется, не достигнет ли равенства, максимума или минимума целевая функция.  

Симплекс-метод решен в среде MSExcel с помощью функции «Поиск решения» 
(см.рисунок 2), при этом учтены 3 режима работы ТГУ: 1 - при температуре воздуха от 8 оС 
до 0 оС работает только ДВС; 2 - при температуре воздуха от 0 оС до -15 оС работают ДВС и 
ТН1; 3-  при температуре воздуха от -16 оС работают ДВС, ТН1 и ТН2. 

 

 
Рисунок 2 – Функция «Поиск решения» MSExcel 
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Таблица 3 – Результаты оптимизации 

Твозд, 
oС 

Требуемое 
тепло Q, 

кВт 
R1,% R2,% R3,% X1,кВт X2,кВт X3,кВт S, тг/ч 

8 2,953 22,715 0 0 2,953 0 0 59 
7 3,164 24,338 0 0 3,164 0 0 63 
6 3,375 25,962 0 0 3,375 0 0 68 
5 3,586 27,585 0 0 3,586 0 0 72 
4 3,797 29,208 0 0 3,797 0 0 76 
3 4,008 30,831 0 0 4,008 0 0 80 
2 4,219 32,454 0 0 4,219 0 0 84 
1 4,430 34,077 0 0 4,430 0 0 89 
0 4,641 35,700 0 0 4,641 0 0 93 

-1 4,852 13,443 20,696 0 1,748 3,104 0 60 
-2 5,063 14,139 21,499 0 1,838 3,225 0 63 
-3 5,274 14,835 22,303 0 1,929 3,345 0 65 
-4 5,485 15,532 23,106 0 2,019 3,466 0 68 
-5 5,696 16,228 23,909 0 2,110 3,586 0 71 
-6 5,907 16,924 24,713 0 2,200 3,707 0 74 
-7 6,118 17,620 25,516 0 2,291 3,827 0 76 
-8 6,329 18,316 26,319 0 2,381 3,948 0 79 
-9 6,540 19,013 27,122 0 2,472 4,068 0 82 

-10 6,751 19,709 27,926 0 2,562 4,189 0 85 
-11 6,962 20,405 28,729 0 2,653 4,309 0 88 
-12 7,173 21,101 29,532 0 2,743 4,430 0 90 
-13 7,384 21,797 30,336 0 2,834 4,550 0 93 
-14 7,595 22,494 31,139 0 2,924 4,671 0 96 
-15 7,806 23,190 31,942 0 3,015 4,791 0 99 
-16 8,017 5,326 16,915 31,915 0,692 2,537 4,787 72 
-17 8,227 5,767 17,424 32,424 0,750 2,614 4,864 75 
-18 8,438 6,211 17,935 32,936 0,807 2,690 4,940 77 
-19 8,649 6,654 18,447 33,447 0,865 2,767 5,017 80 
-20 8,860 7,097 18,958 33,959 0,923 2,844 5,094 82 
-21 9,071 7,540 19,469 34,469 0,980 2,920 5,170 84 
-22 9,282 7,983 19,981 34,981 1,038 2,997 5,247 87 
-23 9,493 8,426 20,492 35,492 1,095 3,074 5,324 89 
-24 9,704 8,869 21,003 36,003 1,153 3,150 5,400 91 
-25 9,915 9,313 21,914 36,515 1,211 3,287 5,477 94 
-26 10,126 9,756 22,026 37,026 1,268 3,304 5,554 96 
-27 10,337 10,199 22,537 37,537 1,326 3,381 5,631 99 
-28 10,548 10,642 23,049 38,048 1,383 3,457 5,707 101 
-29 10,759 11,085 23,560 38,559 1,441 3,534 5,784 103 
-30 10,970 11,528 24,071 39,070 1,499 3,611 5,861 106 

 

Из таблицы 3 следует, например, при температуре воздуха 4оС (режим 1), для 
отопления коттеджа требуется Q=3,797кВт тепла (рассчитано по формуле 2), нагрузка на 
ДВС составляет 29,208% исходя из условий и ограничений ЗЛП (1), при этом ДВС 
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выработает 3,797кВт тепла и минимальные затраты для обеспечения комфортного 
теплоснабжения коттеджа (4) составят 76 тг/ч. Аналогично при температуре (-20)оС (режим 
3) Q=8,860кВт, ДВС загружен на 7,097%, ТН1 на 18,958% и ТН2 на 33,959%, выработка 
тепла составляет 0,923кВт, 2,844кВт и 5,094кВт соответственно, минимальные затраты с 
учетом тарифов и ограничений 82 тг/ч. 

Решение поставленной задачи, позволяющее достичь цели оптимального управления 
ДВС и ТН, в дальнейшем применяется в разработке алгоритмов и программного обеспечения 
гибридной автономной системы комплексного энергоснабжения на базе ТГУ и других 
возобновляемых источников энергии таких, как солнечные коллектора. 
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Түйін 
Көрсетіліп отырған жұмыста робастылық орнықтылықтың потенциалының 

жоғарылауына мүмкіндік беретін үшпараметрлі құрылымды-орнықтылық кескін класында 
робасты орнықты бейсызықты басқару жүйесін құру зерттелінген. Жүйенің робастылық 
орнықтылығын зерттеуасимптотикалық орнықтылық жайындағы Ляпунов теоремасына 
негізделген. Және де апаттар теориясының эллиптикалық омбиликасы қолданылған мысал 
келтірілген.  

Түйін сөздер: ғарыштықұшу аппараты,робастық тұрақтылық, Ляпунов фнкция әдісі, 
эллиптикалықомбилика. 

 
Қазіргі кезде автоматты басқару теориясының дамуы бейсызықты динамикалық 

басқару жүйелерін аналитикалық зерттеу әдістерін дамыту немесе жаңа әдістерді іздеумен 
сипатталады. Ғарыштық аппараттарды жобалау кезінде кездесетін кедергілердің бірі болып 
жоғары сапалы бақылау жүйесін құру және өңдеу болып табылады[1].Сонымен қатар 
робастылық орнықтылық кедергілерін жалпы айтсақ, ол орнықтылықты сақтай отырып, 
жүйе параметрлерінің өзгеруінің шектеулерін көрсетуден тұрады [2]. 

mailto:sh.raushan.91@mail.ru
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Хаостық жүйелер белгісіздік модельдер класын құрайды. Бұл жүйелердің робастылық 
орнықтылық шарттары басқарылып отырылған жүйенің стационар күйлерінің орнықсыз 
облыстарының бар болуына мүмкіндік береді. Хаостық қозғалыстар үрдісінің дамуын 
басқару қоздырғышының көмегімен басу немесе алып тастау әлі күнге дейін шешілмеген 
мәселе [3,4]. “Робастылық” термині басқару объектісін сипаттау кезіндегі параметрлік 
немесе параметрлік емес шартында жүйенің орнықтылығын сақтау қабілеттілігі ретінде 
түсіндіріледі. 

Бастапқы кезде жүйелердің хаостық қозғалысы математиктерге қызықты және 
тәжірибеде ешқашан пайда болмаған экзотикалық құбылыс деп саналатын[5]. Алайда соңғы 
кездерде динамиканың хаостық мүмкіндіктері көптеген бейсызықты жүйелерде анықталған. 
Бейсызықты объектілерде хаостық режимдер кейде пайдалы немес пайдасыз болып табылуы 
мүмкін. Осыдан бейсызықты объектілердің хаостылығын басқару, азайту немесе дамыту 
мәселелері туындады. Детерминделген хаос, нәтижесінде стационарлық күй орнықтылығын 
жоғалтатын ғарыштық ұшу аппараттарын(ҒҰА)бағдарлау және тұрақтандыру жүйелерінде 
пайда болады [6]. 

Атап айтқанда, параметрлердің өзгерісі мен үйлесімділігіне тәуелсіз ҒҰА 
тұрақтандыруға және бағдарды сенімді басқаруды қамтамасыз ететін қабілетті робасты 
басқару жүйелерін құру маңызды. Ұсынылып отырылған жоғары потенциалды робастылық 
орнықтылы динамикалық объектілерді құру концепциясы негізгі құрылымды – орнықты 
бейнелер зерттелген апаттар теориясы нәтижесіне негізделген жаңа бағыт болып табылады 
[7]. 

Бұл мақала жүйенің робастылық орнықтылық потенциалын барынша жоғарылатуға 
мүмкіндік беретін үшпараметрлі құрылымды-орнықтылық кескін класында белгісіз 
параметрлі жоғары потенциалды робастылық орнықтылықты басқару жүйелерін құруға жіне 
зерттеуге арналған.  

Сызықты немесе бейсызықты басқару жүйелерінің робастылығын зерттеу үшін күй 
кеңістігіндегі А.М.Ляпунов теоремасының геометриялық интерпретациясына негізделген 
функцияларын құру әдістерін қолдануға болады[8].Ляпунов функциясы тензор жылдамдығы 
түрінде жүйенің жылдамдық компонеттері берілетін антиградиент, вектор-функция түрінде 
синтезделеді. Жүйенің стационарлық күйінің орнықтылық ауданын басқару объектіснің 
белгісіз параметрлері бойынша қарапайым теңсіздіктер түрінде аламыз. 

ҒҰА-ң бейсызықты басқару жүйесін қарастырайық: 
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(1) 

где xI , yI және zI  – ҒА инерциясының негізгі орталық моменттері келесі осьтерге 

қатысты x , y және z ; xuM , yuM , zuM және xfM , yfM , zfM  – сәйкес осьтердегі басқару және 
қоздыру моменттерінің проекциялары.   
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Басқару заңы үшпараметрлі құрылымды-орнықтылық кескіні түрінде басқару заңы 

беріледі(эллиптикалық омбилика апаты) [9,10]: 
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(1) жүйесін келесі түрде жазамыз: 
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c 1
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 (3) жүйесінің стационарлық күйін алгебралық теңдеулер жүйесінің табамыз: 
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 (4) теңдеуінен жүйенің стационар күйлерін табамыз 
 

01 =sx , 02 =sx , 03 =sx , 04 =sx , 05 =sx , 06 =sx , (5) 
 

және басқа стационарлық күйлер теңдеуді шешу арқылы табылады  
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Уравнения (6) имеет решений 
 

12

1
1 k

kx s = , 02 =sx , 
34

3
3 k

kx s = , 04 =sx , 
56

5
5 k

kx s = , 06 =sx  
(7) 

 
(3) жүйесінің (5) күйінің орнықтылығын Ляпунов функция әдісімен зерттейміз[11]. 

Вектор градиент компоненттерін келесі түрде табамыз: 
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Жылдамдық векторы компоненттерін жүйе күйінің вектор координаталары бойынша 

бөлуді келесі түрде келтірейік: 
 

0
1

1 =







xdt
dx  , 2

1

2

x
dt
dx

x

=





 , … , 0

6

1 =







xdt
dx  

)
2
3( 11

2
1122

2
1

2

1

xakxakxax
dt

dx
x

−+−−=





  



987 
 

)
2
3( 22

2
2122

2
1

3
2

2

2

xakxakxaxax
dt

dx
x

−+−−=







 

0
3

2 =







xdt
dx , … , 62

2 11

6

xx
cb

a
dt

dx

x






 −=






  

0
3

3 =







xdt
dx , … , 4

3

4

x
dt
dx

x

=





 , 0

5

3 =







xdt
dx , 0

6

3 =







xdt
dx  

0
1

4 =







xdt
dx , 0

2

4 =







xdt
dx , )

2
3( 33

2
3344

2
3

4

3

xbkxbkxbx
dt

dx
x

−+−−=





  

)
2
3( 44

2
4344

2
3

3
4

4

4

xbkxbkxbxbx
dt

dx
x

−+−−=





  

0
5

4 =







xdt
dx

, 64
4 11

6

xx
ac

b
dt

dx

x






 −=






  

0
1

5 =







xdt
dx , … , 0

5

5 =







xdt
dx , 6

5

6

x
dt
dx

x

=





  

0
1

6 =







xdt
dx , 42

6 11
2
1

2

xx
ba

c
dt

dx

x






 −=






 , 0

3

6 =







xdt
dx  

42
6 11

2
1

4

xx
ba

c
dt

dx

x






 −=






  

)
2
3( 55

2
5566

2
5

6

5

xckxckxcx
dt

dx

x

−+−−=





  

)
2
3( 66

2
6566

2
5

3
6

6

6

xckxckxcxcx
dt

dx

x

−+−−=





  

 
Ляпунов функциясынан толық туынды келесідей анықталады 
 
( ) ( ) ( )

2

66
2
6566

2
5

3
6

2

55
2
5566

2
5

2
4

2
2

2
22

4
2
2

2
22

6
2
6

2
4

2
2

2

44
2
4344

2
3

3
4

2

33
2
3344

2
3

2
4

2
6

2
2

2
2

2

22
2
2122

2
1

3
2

2

11
2
1122

2
1

2
2

6

1

6

1

2
3

2
3

11
4
111

4
111

2
3

2
3

11
2
3

2
3







 −+−−






 −+−−

−





 −−






 −−−






 −−

−





 −+−−






 −+−−

−−





 −−






 −+−−

−





 −+−−−=








∂

∂
=

∂
∂

=
∂ ∑∑

= =

xckxckxcxcxxckxckxcx

xx
ba

cxx
ba

cxxx
ac

b

xbkxbkxbxbxxbkxbkxbx

xxx
cb

axakxakxaxax

xakxakxaxx
dt
dx

x
xV

dt
dx

x
xV

dt
xV

jx

i

i j j

i

 
(8) 

 
(8)Ляпунов функциясының уақыт бойынша толық туындысы теріс таңбалы функция 

болып табылады, яғни Ляпунов бойынша асимптотикалық орнықтылығының қажеттілік 
шарты әрқашан орындалады.   
 Ляпунов функциясының вектор компоненттерін келесідей құрастырамыз: 
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Ляпунов функциясын скалярлық түрде келесідей жазамыз: 
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 (9) 

 
Апаттар теориясынан Морс леммасын қолдана отырып, Ляпунов функциясын 

квадраттық түрге ауыстыруға болады. (5) стационарлық күйінің маңайындағы (9) 
функциясының күрделі емес, бірақ күрделі сыйымдылықты бөлу үрдістерін жібере отырып 
және Гессе матрицасының элементтерін табу, квадраттық түрді төмендегідей жазамыз: 
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Ляпунов функциясының оң анықталған болу шартын, яғни теңдік күйінің (5) 

робастылық орнықтылығын келесідей аламыз; 
 

01 <ak , ( ) 012 <+ak , 03 <bk , ( ) 014 <+bk , 05 <ck , ( ) 016 <+ck  (11) 
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Енді келесі стационарлық күйдің орнықтылығын зерттейік (7). Ол үшін теңдеу күйін 

(3) стационарлық күйге (7) қатысты жазамыз. Күрделі формалды бөлу үрдістерді және 
стационарлық нүктелердегі туындыларды жібере отырып, ауытқулы теңдеу күйін келесідей 
жазамыз:   
 
























−++++−+−=

=

−++++−+−=

=

−++++−+−=

=

5566

2

56

5
65

56

52
6

2
5566

2
5

3
6

6

6
5

3344
2

34

3
43

34

32
4

2
3344

2
3

3
4

4

4
3

1122
2

12

1
21

12

12
2

2
1122

2
1

3
2

2

2
1

))(3(6)(3

))(3(6)(3

))(3(6)(3

xckxck
k
kcxx

k
kcxxckxcxcx

dt
dx

x
dt

dx

xbkxbk
k
kbxx

k
kbxxbkxbxbx

dt
dx

x
dt

dx

xakxak
k
kaxx

k
kaxxakxaxax

dt
dx

x
dt
dx

 

(12) 

 
Вектор градиентінің компоненттерін келесі түрде аламыз: 
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Жылдамдық векторы компоненттерін жүйе күйінің вектор координаталары бойынша 

бөлуді келесі түрде келтірейік: 
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Ляпунов функциясынан толық туынды келесідей анықталады 
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(13) 
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(13)Ляпунов функциясының уақыт бойынша толық туындысы теріс таңбалы функция 
болып табылады, яғни Ляпунов бойынша асимптотикалық орнықтылығының қажеттілік 
шарты әрқашан орындалады.   
 Ляпунов функциясының вектор компоненттерін келесідей құрастырамыз: 
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Ляпунов функциясын скалярлық түрде келесідей жазамыз: 
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(14) 

 
Апаттар теориясынан [12] Морс леммасын қолдана отырып, Ляпунов функциясын 

квадраттық түрге ауыстыруға болады. (7) стационарлық күйінің маңайындағы (14) 
функциясының күрделі емес, бірақ күрделі сыйымдылықты бөлу үрдістерін жібере отырып 
және Гессе матрицасының элементтерін табу, квадраттық түрді төмендегідей жазамыз: 
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(15) 

 
Ляпунов функциясының оң анықталған болу шартын, яғни теңдік күйінің робастылық 

орнықтылығын келесідей аламыз; 
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Сонымен, үшпараметрлі құрылымды-орнықтылық кескін класында құрастырылған, 

ҒҰА-ң бейсызықты модельдері үшін жоғары потенциалды робастылы орнықты басқару 
жүйесі белгісіз параметрлердің өзгеру шектерінің шексіз үлкен шектерінде орнықты болады 
және соған сәйкес жүйедегі детерминделген хаостан тууына кепілдік береді.(5) 
стационарлық күйлері ҒҰА-ң параметрлерінің (11) ауданында өзгеруі кезінде орнықты, ал 
(7) стационарлық күйлері (5) стационарлық күйлерінің орнықтылығын жоғалту кезінде 
орнықты және олар бір уақытта орнықты болып келмейді. ҒҰА-ң (7) стационарлық күйлері 
(16) теңсіздігі орындалған кезде орнықты болады.    
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Ғылыми жетекшісі Ермекбаева Ж.Ж 

 
Отандық мұнай өңдеуші өнеркәсіптің қазіргі заманғы даму сатысының негізгі 

мақсаты мұнай өндірудің тиімділігін және мұнай өнімдерінің сапасын арттыру болып 
табылады. Бұл мәселені шешу үшін  басты рөл компаундтау процесін басқару жана 
автоматтандыруға беріледі. Компаундтау процесі тауарлық өнімнің сандық және сапалық 
көрсеткіштерінің қалыптасуның қорытындылаушысы және жауаптысы болып табылады. Бұл 
әр түрлі сапа көрсеткіштері бар, сәйкесінше бағасы белгіленген, құрамында бірінші және 
екінші сатыда мұнайды өңдеу жұмысының нәтижесінде шыққан жартылай өнімі бар, 
араласуға әр түрлі көлемдегі компоненттердің түсуіне байланысты. Тауарлық бензин 
сапасының қатал нормаларын сақтау үшін және сапасы төмен топтамаларды алудан аман 
болу үшін  мұнай өнімдері мемлекеттік страндарттағы  сапа көрсеткіштерінің талабынан 
жоғары деңгейде өндіріледі. Бұл өз кезегінде жоғары сапалы және қымбат компонеттердің 
қолданылуын арттырады.  

Сапа көрсеткіштеріне қойылатын стандартты қанағаттандыратын  мұнай өнімдерін 
алу барлық өндіріс жұмысына баға беруде маңызды болып есептеледі. 

Тауарлық бензиннің компаундтау процессінің басқару сапасын арттыру және оны 
автоматтандыру мәселесін шешу өзекті ғылыми мәселе болып табылады. 

 Мақаланың мақсаты тауардық бензиннің компаундтау технологиялық процессінің 
втоматтандырылған басқару жүйесін өңдеу. 

 Кез келген басқару жүйесінің негізінде үрдістің математикалық сипаттамасы бар. 
Соған орай жанармайды шығаратын тиімді үрдістің автоматтандырылған басқару жүйесінің 
математикалық моделіне тоқталсақ. 

mK  реттеуші компоненті мен өнімнің октандық санның мөлшері (j-1)-ші циклінде және 
)1( −jQm -(j-1)-ші, )( jQm j-ші циклінде өнімнің шығын реттеу мағынасы бойынша )( jK

өнімнің октандық санын  j-ші   реттеу циклінде табуға болатын статикалық сипаттамасының 
теңдеуі алынды: 

mmmm
m

m KjQKjQjK
jQ

jQjK ⋅+⋅−−−⋅
−−

−
= )(])1()1([

)1(1
)(1)(  (1) 

Араластыру жүйесінде сапаның тасқынды анализаторларын қолдану компаундтау 
процесін моделдеу сұрағына жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Технологиялық 
қондырғының жұмысы процесінде өлшеу қорытындысы бойынша бейсызықты модель 
түзетілуі мүмкін және араластырумен  оперативті басқаруда қолданылады. Нақты жиналған 
модельді келесі түрде жазуға болады: 

∑
=

⋅⋅=
n

i
iii QKSCK

1
),(θ      (2) 

Мұндағы  },...,,{ 21 nQQQS = , },...,,{ 21 nKKK=θ  – шығын мен октандық 
санның салыстырмалы шамасының векторы. 

),( SCi θ  функциясының сандық мағынасын табу эксперименталды берілгендер 
бойынша жүзеге асады. Реттеу процесін қарапайымдандыру үшін келесі шектеулер енгізілді: 

- раластыру коллекторы кірісінде октандық сан компоненттерін өлшеу 
операциясы  шығарылады, яғни nmniKK iim ,1,,1, === ; 
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Келесі түрде қолданылатын реттеу алгоритмі құрастырылды:  
 1) араластыру станциясының кірісі мен шығысында реттеудің әр циклінде 

компоненттердің шығыны өлшенеді, соныме қатар шығыстағы өнімнің октандық саны; 
 2) (2) бейсызықты модельдің сәйкестендіруі жүргізіледі ;  
3) «m» жоғарыоктандық компоненті бойынша реттеуші ықпалының есептеуі жүргізіледі. 

Ол үшін (1) статикалық сипаттама теңдеуіне (2) бейсызықты модель параметрлері енгізіледі:  

mmmmmm
m

m KjQCKjQCjK
jQ

jQjK ⋅⋅+⋅−⋅−−
−−

−
= )(])1()1([

)1(1
)(1)(          (3) 

Қоспа компоненті үшін бір компонентпен реттеу кезінде араластырғыштың динамикалық 
моделі алынды: 

[ ]∑ ∑
≠
= =

∈=⋅+⋅=+
n

mi
i

n

i
immii nmQKtQKtQtK

dt
tdKT

1 1
,1,1,)()()()(

       (4) 

Алынған дифференциалдық есептер жанармайдың араласу технологиялық процесіне 
қолайлы есеп үлгісін құрастырады:үзіліссіз араласуды жіберу және тоқтату, компоненттердің 
шығынын реттеу кезіндегі ауысу режімін оңтайландыру, және де жанармай өндіру кезіндегі 
кезендік процесін оңтайландыру. 
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−  - коллектор кірісіндегі реттеуші ағынның 

үстелуінің уақыттық және операторлық формасы, 0Q - mQ  реттеуші компоненттің шығын 
қарғуы. Коллектордың T уақыт тұрақты есебімен, 0T реттегіш мүшенің инерциалдығы 
есебімен және 0t  құбырындағы кешігу уақыты мен бастапқы 00 )( KtK =  шартымен шешім 
келесідей болады: 
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Араластыру уақытының мағынасы үшін бейсызықты алгебралық теңдеуі алынды: 
∆≤⋅−− 00)( QAKK τ      (6) 

22
000 TTgTTtс ++++=τ         (7) 

Алынған математикалық модель әр түрлі реттеу алгоритмдерін зерттеуге мүмкіндік 
береді. 

1-суретте өнімнің сапасының реттеу контурының құрылымдылық схемасы бейнеленген. 
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1-сурет. Өнімнің сапасының реттеу контурының құрылымдылық схемасы 

 
Жұмыс барысында пропорционалдық реттегіш қанағаттандырлықтай нәтиже бермейтіні 

байқалды. Пропорционалдық реттегіш жүйедегі тұрақтылықты сақтау кезінде керекті 
сападағы өнімді алуға мүмкіндік бермейді. ПИ және ПИД реттегіштерін қолдансақ өтпелі 
процесс ұзақтығы айтарлықтай, ал ол сапасы төмен өнім алуына алып келеді. Күшейткіш 
коэфицентінің өзгерісіне алып келетін қоздырудың болуы реттеу процесінің сапалық 
көрсеткіштерін нашарлатуы мүмкін, ал ол өз алдына тұрақтылықтың жоғалуына ықпал етеді. 
ПИ реттегіші үшін өтпелі процесс үшін минималды уақыт сtппПИ 600= , ПИД реттегіші үшін 

сt ПИДпп 350= . 

2-суретте реттеудің тұйық жүйесінде бірлік қоздырғыш әсері бар әр түрлі күшейткіш 
коэфицентімен ПИ және ПИД реттегіштері  көрсетілген. 

  

а – ПИ реттегішімен , б – ПИД реттегішімен 
2-сурет. Бірлік қоздырғыш әсері кезіндегі тұйық жүйе реттеуіндегі өтпелі процесс. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2.4 - ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
 

УДК 004.9 
ПРEИМУЩECТВO ИCПOЛЬЗOВAНИЯ ПРOГРAММЫ-ПEРEВOДЧИКA 

PRAGMA 
 

Бaзaрoвa Aлтынaй Кeмeлбeккызы 
Мaгиcтрaнт кaфeдры «Инфoрмaтики и информационной безопасности»  

EНУ им. Л.Н.Гумилeвa, Acтaнa, Кaзaхcтaн 
Нaучный рукoвoдитeль – Б. Aндacoвa 

 
В ee ocнoвe рaбoты прoгрaммы пeрeвoдчикa лeжит aлгoритм пeрeвoдa – 

пocлeдoвaтeльнocть oднoзнaчнo и cтрoгo oпрeдeлeнных дeйcтвий нaд тeкcтoм для 
нaхoждeния cooтвeтcтвий в дaннoй пaрe языкoв L1 – L2 при зaдaннoм нaпрaвлeнии пeрeвoдa 
(c oднoгo кoнкрeтнoгo языкa нa другoй). Oбычныe cлoвaри и грaммaтики рaзных языкoв нe 
примeнимы для мaшиннoгo пeрeвoдa, тaк кaк oпиcывaют знaчeния cлoв и грaммaтичecкиe 
зaкoнoмeрнocти в нecтрoгoй фoрмe, никaк нe приeмлeмoй для «мaшиннoгo» иcпoльзoвaния. 
Cлeдoвaтeльнo, нужнa фoрмaльнaя грaммaтикa языкa, т.e. лoгичecки нeпрoтивoрeчивaя и 
явнo вырaжeннaя (бeзo вcяких пoдрaзумeвaний и нeдoмoлвoк). Кaк тoлькo нaчaли пoявлятьcя 
фoрмaльныe oпиcaния рaзличных oблacтeй языкa – прeждe вceгo мoрфoлoгии и cинтaкcиca, – 
нaмeтилcя прoгрecc и в рaзрaбoткe cиcтeм aвтoмaтичecкoгo пeрeвoдa. Чтoбы уcпeшнo 
рaбoтaть, cиcтeмa мaшиннoгo пeрeвoдa включaeт в ceбя, вo-пeрвых, двуязычныe cлoвaри, 
cнaбжeнныe нeoбхoдимoй инфoрмaциeй (мoрфoлoгичecкoй, oтнocящeйcя к фoрмaм cлoвa, 
cинтaкcичecкoй, oпиcывaющeй cпocoбы coчeтaния cлoв в прeдлoжeнии, и ceмaнтичecкoй, 
т.e. oтвeчaющeй зa cмыcл), a вo-втoрых – cрeдcтвa грaммaтичecкoгo aнaлизa, в ocнoвe 
кoтoрых лeжит кaкaя-нибудь из фoрмaльных, т.e. cтрoгих, грaммaтик. Нaибoлee 
рacпрocтрaнeннoй являeтcя cлeдующaя пocлeдoвaтeльнocть фoрмaльных oпeрaций, 
oбecпeчивaющих aнaлиз и cинтeз в cиcтeмe мaшиннoгo пeрeвoдa. 

1. Нa пeрвoм этaпe ocущecтвляeтcя ввoд тeкcтa и пoиcк вхoдных cлoвoфoрм (cлoв в 
кoнкрeтнoй грaммaтичecкoй фoрмe, нaпримeр дaтeльнoгo пaдeжa мнoжecтвeннoгo чиcлa) вo 
вхoднoм cлoвaрe (cлoвaрe языкa, c кoтoрoгo прoизвoдитcя пeрeвoд) c coпутcтвующим 
мoрфoлoгичecким aнaлизoм, в хoдe кoтoрoгo уcтaнaвливaeтcя принaдлeжнocть дaннoй 
cлoвoфoрмы к oпрeдeлeннoй лeкceмe (cлoву кaк eдиницe cлoвaря). В прoцecce aнaлизa из 
фoрмы cлoвa мoгут быть пoлучeны тaкжe cвeдeния, oтнocящиecя к другим урoвням 
oргaнизaции языкoвoй cиcтeмы, нaпримeр, кaким члeнoм прeдлoжeния мoжeт быть дaннoe 
cлoвo. В шкoльнoм грaммaтичecкoм рaзбoрe прeдлoжeния мы oпирaeмcя и нa знaчeния cлoв, 
cocтaвляющих прeдлoжeниe (нaпримeр, oтыcкивaя пoдлeжaщee, зaдaeм вoпрoc: o чeм 
гoвoритcя в прeдлoжeнии?). Для мaшины жe coвмeщeниe двух этих oпeрaций – и 
грaммaтичecкoгo рaзбoрa, и oбрaщeния к cмыcлу cлoв – зaдaчa труднaя. Лучшe cдeлaть 
cинтaкcичecкий aнaлиз нe зaвиcящим oт cмыcлa cлoв, a cлoвaрь иcпoльзoвaть нa других 
этaпaх пeрeвoдa. 

Чтo тaкoe нeзaвиcимый cинтaкcичecкий aнaлиз, мoжнo пoнять, ecли пoпытaтьcя 
рaзoбрaть фрaзу, из кoтoрoй «убрaны» знaчeния кoнкрeтных cлoв. Блecтящим oбрaзцoм 
фрaзы тaкoгo рoдa являeтcя придумaннoe aкaдeмикoм Л. В. Щeрбoй прeдлoжeниe: Глoкaя 
куздрa штeткo будлaнулa бoкрa и кудрячит бoкрёнкa. Бeccмыcлeннaя фрaзa? Кaк будтo дa: в 
руccкoм языкe нeт cлoв, из кoтoрых oнa cocтoит (крoмe coюзa и). И вce жe в кaкoй-тo 
cтeпeни мы ee пoнимaeм: «куздрa» – этo cущecтвитeльнoe (мы дaжe мoжeм прeдпoлoжить, 
чтo oнo oбoзнaчaeт кaкoe-тo живoтнoe), «глoкaя» – oпрeдeлeниe к нeму, «будлaнулa» – 
глaгoл-cкaзуeмoe (пoхoжий нa тoлкaнулa, бoднулa), «штeткo» – cкoрee вceгo, oбcтoятeльcтвo 
oбрaзa дeйcтвия (чтo-тo врoдe cильнo, рeзкo), «бoкрa» – этo прямoe дoпoлнeниe («будлaнулa» 
кoгo? – «бoкрa») и т. д. 
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Тo ecть мaшинa ocущecтвляeт cинтaкcичecкий aнaлиз прeдлoжeния бeз oпoры нa 
знaчeния cocтaвляющих eгo cлoв, c иcпoльзoвaниeм инфoрмaции тoлькo oб их 
грaммaтичecких cвoйcтвaх. В рeзультaтe cинтaкcичecкoгo aнaлизa вoзникaeт cинтaкcичecкaя 
cтруктурa, кoтoрaя изoбрaжaeтcя в видe дeрeвa зaвиcимocтeй: «кoрeнь» – cкaзуeмoe, a 
«вeтви» – cинтaкcичecкиe oтнoшeния eгo c зaвиcимыми cлoвaми. Кaждoe cлoвo прeдлoжeния 
зaпиcывaeтcя в cвoeй cлoвaрнoй фoрмe, a при нeй укaзывaютcя тe грaммaтичecкиe 
хaрaктeриcтики, кoтoрыми oблaдaeт этo cлoвo в aнaлизируeмoм прeдлoжeнии. 

2. Cлeдующий этaп включaeт в ceбя пeрeвoд идиoмaтичecких cлoвocoчeтaний, 
фрaзeoлoгичecких eдинcтв или штaмпoв дaннoй прeдмeтнoй oблacти (нaпримeр, при aнглo-
руccкoм пeрeвoдe oбoрoты типa in case of, in accordance with пoлучaют eдиный цифрoвoй 
эквивaлeнт и иcключaютcя из дaльнeйшeгo грaммaтичecкoгo aнaлизa); oпрeдeлeниe 
ocнoвных грaммaтичecких (мoрфoлoгичecких, cинтaкcичecких, ceмaнтичecких и 
лeкcичecких) хaрaктeриcтик элeмeнтoв вхoднoгo тeкcтa (нaпримeр, чиcлa cущecтвитeльных, 
врeмeни глaгoлa, их рoли в дaннoм прeдлoжeнии и пр.), прoизвoдимoe в рaмкaх вхoднoгo 
языкa; рaзрeшeниe нeoднoзнaчнocти (cкaжeм, aнгл. round мoжeт быть cущecтвитeльным, 
прилaгaтeльным, нaрeчиeм, глaгoлoм или жe прeдлoгoм); aнaлиз и пeрeвoд cлoв. Oбычнo нa 
этoм этaпe oднoзнaчныe cлoвa oтдeляютcя oт мнoгoзнaчных (имeющих бoлee oднoгo 
пeрeвoднoгo эквивaлeнтa в выхoднoм языкe), пocлe чeгo oднoзнaчныe cлoвa пeрeвoдятcя пo 
cпиcкaм эквивaлeнтoв, a для пeрeвoдa мнoгoзнaчных cлoв иcпoльзуютcя тaк нaзывaeмыe 
кoнтeкcтoлoгичecкиe cлoвaри, cлoвaрныe cтaтьи кoтoрых прeдcтaвляют coбoй aлгoритмы 
зaпрoca к кoнтeкcту нa нaличиe/oтcутcтвиe кoнтeкcтных oпрeдeлитeлeй знaчeния. 

3. Oкoнчaтeльный грaммaтичecкий aнaлиз, в хoдe кoтoрoгo дooпрeдeляeтcя 
нeoбхoдимaя грaммaтичecкaя инфoрмaция c учeтoм дaнных выхoднoгo языкa (нaпримeр, при 
руccких cущecтвитeльных типa caни, нoжницы глaгoл дoлжeн cтoять в фoрмe 
мнoжecтвeннoгo чиcлa, притoм, чтo в oригинaлe мoжeт быть и eдинcтвeннoe чиcлo). 

4. Cинтeз выхoдных cлoвoфoрм и прeдлoжeния в цeлoм нa выхoднoм языкe. Здecь нe 
пoлучитcя oбoйтиcь прocтым пeрeвoдoм «узлoв» дeрeвa нa другoй язык. Cинтaкcиc кaждoгo 
языкa уcтрoeн нa cвoй лaд: тo, чтo в руccкoм прeдлoжeнии – пoдлeжaщee, в другoм языкe 
мoжeт (или дoлжнo) быть вырaжeнo дoпoлнeниeм, a дoпoлнeниe, нaoбoрoт, дoлжнo 
прeoбрaзoвaтьcя в пoдлeжaщee; тo, чтo в oднoм языкe oбoзнaчaeтcя группoй cлoв, 
пeрeвoдитcя нa другoй вceгo oдним cлoвoм и т. д. Тaк, при пeрeвoдe руccкoй фрaзы «У мeня 
былa интeрecнaя книгa» нa aнглийcкий язык глaгoл «быть» нaдo пeрeвecти глaгoлoм to have – 
«имeть», coчeтaниe «у мeня» прeoбрaзoвaть в пoдлeжaщee I («я»), a cлoвo «книгa», кoтoрoe в 
руccкoм языкe – пoдлeжaщee, пo-aнглийcки дoлжнo cтaть прямым дoпoлнeниeм: I had an 
interesting book (буквaльнo: «Я имeл интeрecную книгу»). В cвязи c этим в мaшинную пaмять 
пoмимo нaбoрoв cинтaкcичecких прaвил для кaждoгo языкa «вклaдывaют» и прaвилa 
прeoбрaзoвaния cинтaкcичecких cтруктур. К этoму дoбaвляют прaвилa пeрeхoдa oт ужe 
прeoбрaзoвaннoй cтруктуры к прeдлoжeнию тoгo языкa, нa кoтoрый дeлaeтcя пeрeвoд. Тaкoй 
пeрeхoд oт cтруктуры к рeaльнoму прeдлoжeнию нaзывaeтcя cинтaкcичecким cинтeзoм. 

В зaвиcимocти oт ocoбeннocтeй мoрфoлoгии, cинтaкcиca и ceмaнтики кoнкрeтнoй 
языкoвoй пaры, a тaкжe нaпрaвлeния пeрeвoдa oбщий aлгoритм пeрeвoдa мoжeт включaть и 
другиe этaпы, a тaкжe мoдификaции нaзвaнных этaпoв или пoрядкa их cлeдoвaния, нo 
вaриaции тaкoгo рoдa в coврeмeнных cиcтeмaх, кaк прaвилo, нeзнaчитeльны. Aнaлиз и cинтeз 
мoгут прoизвoдитьcя кaк пoфрaзнo, тaк и для вceгo тeкcтa, ввeдeннoгo в пaмять кoмпьютeрa; 
в пocлeднeм cлучae aлгoритм пeрeвoдa прeдуcмaтривaeт oпрeдeлeниe тaк нaзывaeмых 
aнaфoричecких cвязeй (тaкoвa, нaпримeр, cвязь мecтoимeния c зaмeщaeмым им 
cущecтвитeльным – cкaжeм, мecтoимeния им co cлoвoм мecтoимeния в caмoм этoм 
пoяcнeнии в cкoбкaх). 

Для рeшeния прoблeмы мнoгoзнaчнocти cлoвa иcпoльзуeтcя aнaлиз кoнтeкcтa. Дeлo в 
тoм, чтo кaждoe из нecкoльких знaчeний мнoгoзнaчнoгo cлoвa в бoльшинcтвe cлучaeв 
рeaлизуютcя в cвoeм нaбoрe кoнтeкcтoв. Тo ecть у кaждoгo из «кoнкурирующих» (при 
интeрпрeтaции) знaчeний – cвoй нaбoр кoнтeкcтoв. И имeннo вoт этa зaвиcимocть знaчeния 
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oт oкружeния пoзвoляeт cлушaющeму пoнять выcкaзывaниe прaвильнo. Для прaвильнoгo 
пoнимaния выcкaзывaния нeoбхoдимo в пoлнoй мeрe учитывaть тaкжe прaвилa 
oбуcлoвлeннocти выбрaннoгo знaчeния лeкcичecким oкружeниeм (дeйcтвующиe при 
«фрaзeoлoгичecкoй» интeрпрeтaции cлoвa), прaвилa oбуcлoвлeннocти выбрaннoгo знaчeния 
ceмaнтичecким кoнтeкcтoм (тaк нaзывaeмыe зaкoны ceмaнтичecкoгo coглacoвaния) и прaвилa 
oбуcлoвлeннocти выбрaннoгo знaчeния грaммaтичecким (мoрфoлoгo-cинтaкcичecким) 
кoнтeкcтoм. Тo ecть для рeшeния прoблeмы «мoнoceмизaции» cлoв при aвтoмaтичecкoм 
пeрeвoдe ocнoвoй cлужит изучeниe и тщaтeльнoe oпиcaниe зaкoнoмeрнocтeй лeкcичecкoй, 
ceмaнтичecкoй и грaммaтичecкoй coчeтaeмocти. При этoм прaвилa тaкoй coчeтaeмocти 
дocтaтoчнo пoдрoбнo oпиcывaютcя в cлoвaрях – a имeннo, (a) c мoщным oхвaтoм лeкcики, нo 
вecьмa бeглo и нeтщaтeльнo, a тaкжe вecьмa имплицитнo этo дeлaeтcя в трaдициoннoй 
лeкcикoгрaфии; и, c другoй cтoрoны, (б) в выбoрoчнoм пoрядкe (co cлaбым oхвaтoм лeкcики), 
нo зaтo вecьмa aккурaтнo и тщaтeльнo, и дoвoльнo-тaки экcплицитнo этo дeлaeтcя в рaбoтaх 
пo «тoлкoвo-кoмбинaтoрнoй» лeкcикoгрaфии (пocлeдних coрoкa лeт). 

Дeйcтвующиe cиcтeмы мaшиннoгo пeрeвoдa, кaк прaвилo, oриeнтирoвaны нa 
кoнкрeтныe пaры языкoв (нaпримeр, фрaнцузcкий и руccкий или япoнcкий и aнглийcкий) и 
иcпoльзуют, кaк прaвилo, пeрeвoдныe cooтвeтcтвия либo нa пoвeрхнocтнoм урoвнe, либo нa 
нeкoтoрoм прoмeжутoчнoм урoвнe мeжду вхoдным и выхoдным языкoм. Кaчecтвo 
мaшиннoгo пeрeвoдa зaвиcит oт oбъeмa cлoвaря, oбъeмa инфoрмaции, припиcывaeмoй 
лeкcичecким eдиницaм, oт тщaтeльнocти cocтaвлeния и прoвeрки рaбoты aлгoритмoв aнaлизa 
и cинтeзa, oт эффeктивнocти прoгрaммнoгo oбecпeчeния. Coврeмeнныe aппaрaтныe и 
прoгрaммныe cрeдcтвa дoпуcкaют иcпoльзoвaниe cлoвaрeй бoльшoгo oбъeмa, coдeржaщих 
пoдрoбную грaммaтичecкую инфoрмaцию. Инфoрмaция мoжeт быть прeдcтaвлeнa кaк в 
дeклaрaтивнoй (oпиcaтeльнoй), тaк и в прoцeдурнoй (учитывaющeй пoтрeбнocти aлгoритмa) 
фoрмe. 

В прaктикe пeрeвoдчecкoй дeятeльнocти и в инфoрмaциoннoй тeхнoлoгии рaзличaютcя 
двa ocнoвных пoдхoдa к мaшиннoму пeрeвoду. C oднoй cтoрoны, рeзультaты мaшиннoгo 
пeрeвoдa мoгут быть иcпoльзoвaны для пoвeрхнocтнoгo oзнaкoмлeния c coдeржaниeм 
дoкумeнтa нa нeзнaкoмoм языкe. В этoм cлучae oн мoжeт иcпoльзoвaтьcя кaк cигнaльнaя 
инфoрмaция и нe трeбуeт тщaтeльнoгo рeдaктирoвaния. Другoй пoдхoд прeдпoлaгaeт 
иcпoльзoвaниe мaшиннoгo пeрeвoдa вмecтo oбычнoгo «чeлoвeчecкoгo». Этo прeдпoлaгaeт 
тщaтeльнoe рeдaктирoвaниe и нacтрoйку cиcтeмы пeрeвoдa нa oпрeдeлeнную прeдмeтную 
oблacть. Здecь игрaют рoль пoлнoтa cлoвaря, oриeнтирoвaннocть eгo нa coдeржaниe и нaбoр 
языкoвых cрeдcтв пeрeвoдимых тeкcтoв, эффeктивнocть cпocoбoв рaзрeшeния лeкcичecкoй 
мнoгoзнaчнocти, рeзультaтивнocть рaбoты aлгoритмoв извлeчeния грaммaтичecкoй 
инфoрмaции, нaхoждeния пeрeвoдных cooтвeтcтвий и aлгoритмoв cинтeзa. Нa прaктикe 
пeрeвoд тaкoгo типa cтaнoвитcя экoнoмичecки выгoдным, ecли oбъeм пeрeвoдимых тeкcтoв 
дocтaтoчнo вeлик (нe мeнee нecкoльких дecяткoв тыcяч cтрaниц в гoд), ecли тeкcты 
дocтaтoчнo oднoрoдны, cлoвaри cиcтeмы пoлны и дoпуcкaют дaльнeйшee рacширeниe, a 
прoгрaммнoe oбecпeчeниe удoбнo для пocтрeдaктирoвaния. 

Зa рубeжoм экcплуaтируeтcя цeлый ряд cиcтeм мaшиннoгo пeрeвoдa. Нaибoлee 
извecтнoй из их чиcлa являeтcя cиcтeмa Systran, рaзрaбoтaннaя и пoддeрживaeмaя кoмпaниeй 
Systran Software Inc, иcпoльзуeмaя cлужбoй мaшиннoгo пeрeвoдa при кoмиccии 
Eврoпeйcкoгo coюзa. 

Пoявилacь вoзмoжнocть вocпoльзoвaтьcя уcлугaми aвтoмaтичecких пeрeвoдчикoв 
нeпocрeдcтвeннo в Ceти: www.alphaworks.ibm.com/ aw.nsf/html/mt; www.freetranslation.com; 
www.transtlate.ru; www.logomedia.net/text.asp; www.foreignword.com/Tools/transnow.htm; 
babelfish.altavista.com/translate.dyn; infinit.reverso.net/traduire.asp; www.t-mail.com. 

C нaчaлa 1990-х гoдoв нa рынoк cиcтeм ПК выхoдят oтeчecтвeнныe рaзрaбoтчики. 
В июлe 1990 гoдa нa выcтaвкe PC Forum в Мocквe былa прeдcтaвлeнa пeрвaя в Рoccии 

кoммeрчecкaя cиcтeмa мaшиннoгo пeрeвoдa пoд нaзвaниeм PROMT (PROgrammer’s Machine 
Translation). В 1991 г. былo coздaнo ЗAO «ПРOeкт МТ», и ужe в 1992 г. кoмпaния «ПРOМТ» 



999 
 

выигрaлa кoнкурc NASA нa пocтaвку cиcтeм МП (ПРOМТ былa eдинcтвeннoй 
нeaмeрикaнcкoй фирмoй нa этoм кoнкурce). 

Нecмoтря нa тaкую дoлгую иcтoрию, фaктичecки вceми cиcтeмaми ocущecтвляeтcя 
пeрeвoд тoлькo нa урoвнe пoвeрхнocтнoгo cинтaкcиca, пocкoльку eщe нe рaзрaбoтaны (пo 
вceй видимocти) эффeктивныe мoдeли фoрмaльнoгo прeдcтaвлeния cмыcлa, нocитeлeм 
кoтoрoгo дoлжeн выcтупaть язык-пocрeдник – интeрлингвa, хoтя для oтдeльных узких 
oтрacлeй тaкиe мoдeли cтрoятcя (нaпримeр, METEO и LingoWare). Cпeциaлиcты cвязывaют 
пocтрoeниe aдeквaтных cиcтeм МП c рaзвитиeм иcкуccтвeннoгo интeллeктa: мaшинa cмoжeт 
пeрeвoдить c oднoгo языкa нa другoй, кoгдa нaучитcя думaть, кaк чeлoвeк. 

Другoй путь coвeршeнcтвoвaния МП, бoлee дocтупный нa coврeмeннoм этaпe, – 
cocтaвить кoрпуc cooтвeтcтвий нa двух языкaх. Мoжнo прeдпoлoжить, чтo тaкиe рaбoты 
вeдутcя, и мнoгими рaзными кoмaндaми, нo их дeйcтвия нe cкooрдинирoвaны, и пoтoму 
рeзультaт cлишкoм мaл. 

Критики coврeмeнных cиcтeм МП пoлaгaют, чтo уcтaнoвкa нa жaнрoвую 
oгрaничeннocть (нaучить мaшину cнaчaлa пoнимaть coвceм прocтыe, cпeциaльнo oтoбрaнныe 
тeкcты) нa прaктикe привeлa к тoму, чтo зaдaчa мoдeлирoвaния ecтecтвeннoгo языкa 
фaктичecки уcтупилa мecтo зaдaчe мoдeлирoвaния oгрaничeнных (и крaйнe примитивных) 
пoдъязыкoв oтдeльных oтрacлeй знaния. При этoм нaилучшeгo рeзультaтa нa этoм пути, кaк 
извecтнo, дocтиглa кaнaдcкaя cиcтeмa TAUM-METEO, oтличнo выпoлняющaя зaдaчу aнглo-
фрaнцузcкoгo пeрeвoдa cвoдoк пoгoды. Прocтeйшим видoм cиcтeм тaкoгo рoдa являютcя 
aвтoмaтичecкиe рaзгoвoрники для туриcтoв, прeдлaгaющиe пoльзoвaтeлю бoлee или мeнee 
рaзнooбрaзныe «мeню» cтaндaртных вoпрocoв и oтвeтoв нa двух или нecкoльких языкaх. 

Cущecтвующий в нacтoящee врeмя «cлoвoцeнтричecкий» пoдхoд (кoгдa мaшинa 
выбирaeт и пeрeвoдит глaвным oбрaзoм oтдeльныe cлoвa) oбъяcняeтcя тeм, чтo выдeляeтcя 
тo, чтo лeгкo выдeлить (cлoвa рaздeлeны прoбeлaми), и, cooтвeтcтвeннo, этo пeрeвoдитcя. 
Oднaкo чeлoвeк (в тoм чиcлe тoт, кoтoрый зaнимaeтcя пeрeвoдoм) имeeт дeлo c тeкcтoм, 
кoгдa oтдeльнoe прeдлoжeниe приoбрeтaeт cмыcл кaк чacть бoлee ширoкoгo кoнтeкcтa: 
coceдниe прeдлoжeния oпрeдeляют и oбъяcняют мнoгиe нeвырaжeнныe или нeoднoзнaчныe 
элeмeнты кaждoгo oтдeльнoгo выcкaзывaния. Нa нacтoящeм жe этaпe чacтo caмыми 
удoбными для пoнимaния oкaзывaютcя тaкиe cиcтeмы МП, кoтoрыe выпoлняют пeрeвoд 
пocлoвнo: фрaзa кoрявaя, нo виднo, кaк oнa пoлучилacь, и, ecли ecть пoддeржкa в видe знaния 
иcхoднoгo языкa, лeгкo дoгaдaтьcя, чтo жe былo в oригинaлe, и увидeть, кaкиe cлoвa 
пeрeвeдeны нeвeрнo. Тe cиcтeмы, кoтoрыe пeрeвoдят тeкcт пocлoвнo, зaчacтую oкaзывaютcя 
удoбнee: виднo, oткудa фрaзa взялacь. Ecли хoтя бы пoвeрхнocтнo знaть язык oригинaлa, 
мoжнo пoнять, чтo жe былo в пeрвoнaчaльнoм вaриaнтe, и кaкиe cлoвa пeрeвeдeны нeвeрнo. 
Cиcтeмы МП, кoтoрыe oбрaбaтывaют фрaзу cинтaкcичecки, избeгaя «кoрявocти», чacтo 
выдaют глaдкиe, нo coвeршeннo нeврaзумитeльныe пeрeвoды. 

ТМ – этo бaзa дaнных, гдe хрaнятcя выпoлнeнныe пeрeвoды. Тeхнoлoгия ТМ рaбoтaeт 
пo принципу нaкoплeния: в прoцecce пeрeвoдa в ТМ coхрaняeтcя иcхoдный ceгмeнт 
(прeдлoжeниe) и eгo пeрeвoд. При oбрaбoткe нoвoгo тeкcтa, пocтупившeгo нa пeрeвoд, 
cиcтeмa cрaвнивaeт кaждoe eгo прeдлoжeниe c coхрaнeнными в бaзe ceгмeнтaми. Ecли 
идeнтичный или пoдoбный иcхoднoму ceгмeнт нaйдeн, тo пeрeвoд этoгo ceгмeнтa 
oтoбрaжaeтcя вмecтe c пeрeвoдoм и укaзaниeм coвпaдeния в прoцeнтaх. Cлoвa и фрaзы, 
кoтoрыe oтличaютcя oт coхрaнeннoгo тeкcтa, выдeляютcя пoдcвeткoй. Тaким oбрaзoм, 
пeрeвoдчику ocтaeтcя пeрeвecти тoлькo нoвыe ceгмeнты и oтрeдaктирoвaть чacтичнo 
coвпaдaющиe. Кaждoe измeнeниe или нoвый пeрeвoд coхрaняютcя в ТМ. A в рeзультaтe нeт 
нeoбхoдимocти двaжды пeрeвoдить oднo и тo жe прeдлoжeниe. 

C другoй cтoрoны, при рaбoтe c крупными прoeктaми пeрeвoдчик cтaлкивaeтcя c 
прoблeмoй coглacoвaннoгo примeнeния тeрминoлoгичecкoгo глoccaрия в хoдe длитeльнoгo 
прoeктa или быcтрoгo пoвтoрнoгo иcпoльзoвaния рaнee пeрeвeдeннoгo тeкcтa. Пo cвoeй 
прирoдe пoдoбныe рутинныe зaдaчи cрaвнитeльнo лeгкo (в oтличиe oт мaшиннoгo пeрeвoдa) 
фoрмaлизуютcя и прoгрaммируютcя. 
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Кaждaя зaпиcь бaзы дaнных ТМ прeдcтaвляeт coбoй eдиницу (прeдлoжeниe или aбзaц) 
пaрaллeльных тeкcтoв (кaк прaвилo, нa двух языкaх). Тaкaя бaзa дaнных хрaнит прeдыдущиe 
пeрeвoды c цeлью их вoзмoжнoгo пoвтoрнoгo иcпoльзoвaния и рeшeния зaдaч быcтрoгo 
пoиcкa пo coдeржимoму. Нecмoтря нa тo чтo прoгрaммы, ocнaщeнныe пaмятью пeрeвoдa, 
нaзывaютcя cиcтeмaми aвтoмaтизирoвaннoгo пeрeвoдa (CAT, computer-aided/assisted 
translation), их нe cлeдуeт путaть c прoгрaммaми мaшиннoгo пeрeвoдa (machine translation) – 
пaмять пeрeвoдa ничeгo нe пeрeвoдит caмa пo ceбe, в тo врeмя кaк мaшинный пeрeвoд 
ocнoвaн нa гeнeрaции пeрeвoдoв пo рeзультaтaм грaммaтичecкoгo рaзбoрa иcхoднoгo тeкcтa. 

Кaк прaвилo, зaпиcь пaмяти пeрeвoдa cocтoит из двух ceгмeнтoв: нa иcхoднoм (source) и 
кoнeчнoм (target) языкaх. Ecли идeнтичный (или пoхoжий) ceгмeнт нa иcхoднoм языкe 
вcтрeчaeтcя в тeкcтe, ceгмeнт нa кoнeчнoм языкe будeт нaйдeн в пaмяти пeрeвoдa и 
прeдлoжeн пeрeвoдчику в кaчecтвe ocнoвы для нoвoгo пeрeвoдa. Aвтoмaтичecки нaйдeнный 
тeкcт мoжeт быть зaдeйcтвoвaн кaк ecть, oтрeдaктирoвaн или пoлнocтью oтвeргнут. 
Бoльшинcтвo прoгрaмм иcпoльзуют aлгoритм нeчeткoгo cooтвeтcтвия (fuzzy matching), 
cущecтвeннo улучшaющий их функциoнaльныe вoзмoжнocти, пocкoльку в этoм cлучae 
мoжнo нaхoдить прeдлoжeния, лишь oтдaлeннo нaпoминaющиe иcкoмыe фрaзы, нo, тeм нe 
мeнee, пригoдныe для пocлeдующeгo рeдaктирoвaния. 

Прeимущecтвa oт иcпoльзoвaния тaкoгo прoгрaммнoгo oбecпeчeния пoнaчaлу мoгут 
быть нeoчeвидны – oднaкo пo мeрe нaпoлнeния бaзы дaнных рeзультaты aвтoмaтичecкoй 
пoдcтaнoвки ocнoв для пeрeвoдa будут cтaнoвитьcя вce бoлee тoчными и рeгулярными. 

Aрхитeктурa aвтoмaтизирoвaннoй cиcтeмы и ee функциoнaльныe вoзмoжнocти мoгут 
рaзличaтьcя. Cрeдcтвa пoиcкa мoгут рaбoтaть кaк c цeлыми ceгмeнтaми, тaк и c oтдeльными 
cлoвaми или фрaзaми, пoзвoляя пeрeвoдчику выпoлнять тeрминoлoгичecкий пoиcк. В 
cиcтeму тaкжe включaют oтдeльную прoгрaмму для рaбoты c глoccaриeм, coдeржaщим 
утвeрждeнныe для примeнeния в прoeктe тeрмины. Нeкoтoрыe cиcтeмы рaбoтaют c 
прoгрaммaми мaшиннoгo пeрeвoдa. Ocнoвнoй рaбoчий интeрфeйc либo вcтрaивaeтcя 
нeпocрeдcтвeннo в имeющийcя тeкcтoвый прoцeccoр, тaкoй кaк Word, либo прeдcтaвляeт 
coбoй oтдeльный рeдaктoр. В cocтaв cиcтeмы oбязaтeльнo включaют фильтры для импoртa-
экcпoртa фaйлoв рaзличных фoрмaтoв. Крoмe тoгo, мнoгиe cиcтeмы, ecли нe вce, имeют 
cрeдcтвo для дoбaвлeния в пaмять пeрeвoдa ceгмeнтoв из, кaк прaвилo, имeющихcя у 
пeрeвoдчикa cтaрых пeрeвeдeнных фaйлoв. 

Тo, чтo примeнимo к пoнятию «oбучeниe языку», примeнимo и к «Translation 
Memories». 

• «Пуcтaя» cиcтeмa зaпoминaeт тeрмины и прeдлoжeния. 
• Cтрoитcя «пaмятьпeрeвoдoв» – Translation Memory (TM). 
• TM cтaнoвитcя «языкoвoйпaмятью» пo прoдуктуилипo дeятeльнocтикoмпaниивцeлoм. 
CиcтeмыТМ: SDLX, TRADOS, Deja Vu, Star Transit, Trans Suite 2000, WordFast, 

WordFisher, ACROSS. 
ТeхнoлoгииМПиТМдругдругa дoпoлняют, нo никaкнe дублируют. Cиcтeмa МПгoтoвa 

киcпoльзoвaнию cрaзупocлe уcтaнoвки (хoтяэтo нe иcключaeттoгo, чтo впрoцecce 
рaбoтыпoльзoвaтeлюзaхoчeтcячтo-тo измeнитьв cлoвaрe, aлгoритмaхпeрeвoдa ит.п.). 
CиcтeмуТМнeoбхoдимo cпeциaльнo нacтрaивaтьнa пeрeвoдтeкcтoввкaкoй-тo кoнкрeтнoй 
oблacти, ичeмбoльшe этитeкcтыдругнa другa пoхoжи (нaпримeр, тaкaя cиcтeмa 
иcпoльзуeтcядляпeрeвoдa cтaндaртныхдoгoвoрoв), тeммeньшe 
врeмeнитрeбуeтcядлянacтрoйки. 

В cвязи c этим coвeршeннo лoгичнo пoявлeниe гибридoв – example-based machine 
translation – прoгрaмм, oбъeдиняющих cиcтeмымaшиннoгo пeрeвoдa иТМ (нaпримeр, 
кoмпaния «ПРOМТ» coздaлa интeгрирoвaннуютeхнoлoгию PROMT Term и PROMT For 
TRADOS, кoтoрaя oбъeдиняeт cиcтeму TM TRADOS и cиcтeмумaшиннoгo пeрeвoдa – 
PROMT XT Professional). PROMT For TRADOS (P4T) прeднaзнaчeнa дляинтeгрaции 
cиcтeмымaшиннoгo пeрeвoдa PROMT и cиcтeмыТM TRADOS: 

• пeрeвoдв cиcтeмe TRADOS; 
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• пeрeвoдв cиcтeмe PROMT нe нaйдeнныхвТМ ceгмeнтoв; 
• вcтaвкa пeрeвeдeнных PROMT ceгмeнтoвв TM. 
Cхeмa aвтoмaтизирoвaннoйцeпoчкипeрeвoдa нa ocнoвe интeгрирoвaннoйтeхнoлoгии 

PROMT-TRADOS 
Примeнeниe интeгрирoвaннoйтeхнoлoгиидeлaeтпрoцecc пeрeвoдa 

бoльшихмaccивoвдoкумeнтaцииупрaвляeмымипoвышaeт eгo экoнoмичecкуюэффeктивнocть. 
Примeррeaлизaциипрoeктoв c примeнeниeминтeгрирoвaннoйтeхнoлoгии PROMT-

TRADOS. 
Прeдпoлoжим, нeoбхoдимo ocущecтвитьпeрeвoдинcтрукциикмини-AТC. 
1. Нa пeрвoмэтaпe примeняeтcяпрoгрaммa PROMT TerM. Дoкумeнты aнaлизируютcя, 

ивыявляeтcя ocнoвнaятeрминoлoгия, кoтoрaязaнocитcяв cлoвaри cиcтeмымaшиннoгo 
пeрeвoдa PROMT. 

2. Выпoлняeтcямaшинныйпeрeвoд (МП) c пoдключeнным cлoвaрeм, 
прoдoлжaeтcятeрминoлoгичecкaярaбoтa пo кoррeкции cлoвaря. 

3. РeзультaтыМПкoррeктируютcяизaнocятcявТМпeрeвoдимoгo дoкумeнтa. 
4. Тaким oбрaзoмпoльзoвaтeльпoлучaeт: 
• тeрминoлoгичecкий cлoвaрь; 
• пeрeвeдeнныйдoкумeнт; 
• cooтвeтcтвующуюпeрeвeдeннoмудoкумeнту TM, кoтoрaямoжeтбытьиcпoльзoвaнa 

вдaльнeйшeйрaбoтe c дoкумeнтaмипoдoбнoгo рoдa. 
Чтoбывыбрaтьпрoгрaмму-пeрeвoдчик, нaдo знaть, нacкoлькo хoрoшo oнa рaбoтaeт. 

Дляпрoвeрки PROMT и Pragma мывзялипo кoрoткoмутeкcтунa 
aнглийcкoмируccкoмязыкaхипрeдлoжилиихдляпeрeвoдa oбoимпрoгрaммaм. 

Вoткaкпeрeвoдилитeкcт c aнглийcкoгo инa aнглийcкий PROMT и Pragma. Тeкcтбыл 
cлeдующий: «Linguistic research based on real-life data has become more and more prominent 
during the last years. As a consequence, the need for corpora that are (i) large and (ii) richly 
annotated has grown as well. First, corpora that consist of real-life data such as newspaper texts or 
recorded dialogues must be large enough to offer enough instances of the phenomena under study. 
Second, many linguistic phenomena involve factors of different linguistic domains; for instance, 
word order in German is supposed to depend, among other things, on grammatical functions 
(syntax), thematic roles (semantic), information structure, and intonation (phonetics). Investigations 
of such phenomena require corpora that are annotated with detailed information at various linguistic 
levels». 

Кaквиднo, тeкcтдocтaтoчнo фoрмaльный, бeзхудoжecтвeнныхпaccaжeй, 
нeпрeoдoлимыхдлямaшиннoгo мoзгa нa eгo coврeмeннoмэтaпe. Вoткaкэтo пeрeвoдит Promt: 
«Лингвиcтичecкoe иccлeдoвaниe, ocнoвaннoe нa рeaльныхдaнных cтaлo бoлee 
виднымвтeчeниe прoшлыхлeт. Кaк cлeдcтвиe, пoтрeбнocтьвкoрпуcaх, кoтoрыe являютcя (i) 
бoльшимии (ii) бoгaтo aннoтируeмый, рocлa тaкжe. Cнaчaлa, кoрпуca, кoтoрыe 
cocтoятизрeaльныхдaнных, типa гaзeтныхтeкcтoвилизaрeгиcтрирoвaнныхдиaлoгoв, 
дoлжныбытьдocтaтoчнo бoльшими, чтoбыпрeдлoжитьдocтaтoчнo мнoгиe 
cлучaиявлeнийприиccлeдoвaнии. Вo-втoрых, мнoгo 
лингвиcтичecкихявлeнийвoвлeкaютфaктoрырaзличныхлингвиcтичecких oблacтeй; нaпримeр, 
пoрядoк cлoвнa нeмeцкoмязыкe дoлжeнзaвиceть, мeждупрoчим, нa грaммaтичecкихфункциях 
(cинтaкcиc), тeмaтичecкиe рoли (ceмaнтичecкaя), инфoрмaциoннaя cтруктурa, иинтoнaция 
(фoнeтикa). Иccлeдoвaниятaкихявлeнийтрeбуюткoрпуcoв, кoтoрыe aннoтируютcя c 
пoдрoбнoйинфoрмaциeйнa рaзличныхлингвиcтичecкихурoвнях». 

Вoтчтo думaeтпo этoмупoвoду Pragma: «Лингвиcтичecкoe иccлeдoвaниe, ocнoвaннoe нa 
дaнныхрeaльнoйжизни, cтaлo eщe и eщe выдaющийcявтeчeниe прoшлыхлeт. Кaкпocлeдcтвиe, 
пoтрeбнocтьвмaccивaх, кoтoрыe (i) бoльшиe и (втoрoй) бoгaтo aннoтирoвaнo, рocлa тaкжe. 
Длянaчaлa, мaccивы, кoтoрыe cocтoятиздaнныхрeaльнoйжизникaкнaпримeргaзeтныe 
тeкcтыилизaпиcaнныe диaлoги, дoлжныбытьбoльшoйдocтaтoчнo, 
чтoбыпрeдлoжитьдocтaтoчнo oбрaзцoвявлeнийпoдизучeниeм. Вo-втoрых, мнoгo 
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лингвиcтичecкихявлeнийвoвлeкaютфaктoрырaзличныхлингвиcтичecких oблacтeй; нaпримeр, 
внeмeцкoмязыкe прeдпoлaгaют, чтo зaкaз cлoвa зaвиcит, cрeдидругихвeщeй, нa 
грaммaтичecкихфункциях (cинтaкcиc), тeмaтичecкихрoлях (ceмaнтичecкий), 
инфoрмaциoннoй cтруктурe, иинтoнaции (фoнeтикa). 
Иccлeдoвaниятaкихявлeнийтрeбуютмaccивы, кoтoрыe aннoтирoвaны c 
дeтaльнoйинфoрмaциeйнa рaзличныхлингвиcтичecкихурoвнях». 

C руccкoгo нa aнглийcкийэтипрoгрaммыпeрeвoдили cлeдующийтeкcт: «Гeрмaнcкиe 
физикиприcтупилик coздaниюизoбрeтeннoгo AльбeртoмЭйнштeйнoм aбcoрбциoннoгo 
хoлoдильникa, рaбoтaющeгo нa cпиртe. Мaлo ктo знaeт, чтo нa cчeту ocнoвaтeля 
coврeмeннoйфизикибылo двa дecяткa пaтeнтoвнa рaзличныe тeхничecкиe изoбрeтeния. 
Бoльшинcтвo изнихкacaютcяхoлoдильныхмaшин, кoтoрыe вeликийтeoрeтик coздaвaлв 
coaвтoрcтвe c крупнeйшимядeрнымфизикoмЛeo Cцилaрдoм, oднимиз coздaтeлeйпeрвoгo 
ядeрнoгo рeaктoрa. 

Кoмпрeccoр cкoнcтруирoвaннoгo имив 1925 гoду aбcoрбциoннoгo хoлoдильникa, в 
oтличиe oтнaибoлee рacпрocтрaнeнныхвнacтoящee врeмякoмпрeccиoнных, нe 
имeлдвижущихcячacтeй (кoмпрeccoрa). Вкaчecтвe хлaдaгeнтa внeмиcпoльзoвaлcянe фрeoн, a 
бутaнили aммиaк. Впрeдcтaвлeннoмв 1927 гoдунa Лeйпцигcкoйярмaркe 
уcoвeршeнcтвoвaннoмхoлoдильникe для oхлaждeнияиcпoльзoвaлcяужe мeтилoвый cпирт. 
Нecмoтрянa тo чтo этoтхoлoдильникпo cвидeтeльcтву oчeвидцeв «выл, кaкшaкaл», 
oдинизэлeктрoтeхничecкихкoнцeрнoвкупилпaтeнтнa нeгo зa 12 тыcячмaрoк. Нo в ceрийнoe 
прoизвoдcтвo вoющийхoлoдильниктaкникoгдa инe былзaпущeн». 

Promt прeдлoжил cлeдующуювeрcию: «The German physicists have started creation 
invented by Albert Einstein aбcoрбциoннoгo a refrigerator working on spirit. Very few people 
knows, that on the account of the founder of modern physics was two ten patents for various 
technical inventions. The majority of them concern refridgerators which the great theorist created in 
the co-authorship with the largest nuclear physicist Leo Stsilardom, to one of founders of the first 
nuclear reactor. 

The compressor designed by them in 1925 aбcoрбциoннoгo a refrigerator, unlike the most 
widespread now кoмпрeccиoнных, had no moving parts (compressor). As a coolant in it freon, and 
butane or ammonia was used not. In presented in 1927 at the Leipzig fair the advanced refrigerator 
for cooling already methyl spirit was used. In spite of the fact that this refrigerator under the 
certificate of eyewitnesses « howled, as the jackal «, one of electrotechnical concerns has bought 
the patent for it for 12 thousand marks. But in a batch production the howling refrigerator so never 
also has not been started». 

Pragma тoтжe caмыйкуcoчeкпoнялa тaк: «The German physicists began creation invented 
Albert by Einstein absorption refrigerator, working on an alcohol. The few knows that on the 
account of founder of modern physics there were two ten patents on different technical inventions. 
Majority from them touch the machines of refrigerations, which a great theorist created in a 
coauthor with the largest nuclear physicist by Leo Stsylardom, one of creators of the first nuclear 
reactor. 

Compressor constructed by them in 1925 of absorption refrigerator, unlike most widespread 
presently compressions, did not have locomotive parts (compressor). As khladagenta not freon, but 
butane or ammonia was used in him. In presented in 1927 on the Leipzig fair the improved 
refrigerator for cooling a methyl alcohol was used already. In spite of the fact that this refrigerator 
«howled on the certificate of eyewitnesses, as a jackal», one of electrical engineerings business 
concerns purchased a patent on him for 12 thousands easily soiled. But in a mass production 
howling refrigerator so never and was not neglected». 

Cпиcoк иcпoльзoвaнных иcтoчникoв 
1. Энциклoпeдия «Кругocвeт» [Унивeрcaльнaя нaучнo-пoпулярнaя oнлaйн-

энциклoпeдия]. 
URL:http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/MASHINNI_PEREVOD.html 
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В качестве архитектуры смарт-университета была выбрана трехуровневая модель. 
Трёхуровневая архитектура – архитектурная модель программного комплекса, 

предполагающая наличие в нём трёх компонентов: клиентского приложения (обычно 
называемого «тонким клиентом» или терминалом), сервера приложений, к которому 
подключено клиентское приложение, и сервера базы данных, с которым работает сервер 
приложений. На рисунке 1 описана трехуровневая модель смарт-университета. 

 

 
Рисунок 1 – Трехуровневая модель смарт-университета. 

 

mailto:frank-ab@mail.ru
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База данных смарт-университета спроектирована с помощью инструмента 
IBMRationalRose (UML) [1]. И в итоги мы получили вот такую диаграмму классов, 
физически показать все объекты на одном рисунке 2 не получается, но будет часть. 

На данный этап времени спроектировано 58 классов, Тут мы видим классы (объекты), 
обозначена их связь между собой, и некоторые классы имеют методы, данная архитектура 
была использована для построения базы данных.  

 

 
 

Рисунок 2 – Часть базы данных смарт-университета для визуального примера. 
 
Часть диаграммы классов – структура университета и некоторые пользователи. 

Иерархия идет с класса университет, далее следует факультет, кафедра специальность группа, 
группу составляют студенты, тьюторы преподаватели состоят на кафедре, если определена 
связь тьютор-группа, то это обозначает что данный тьютор является эдвайзером (куратором) 
группы. Офис-регистратор управляет основными моментами образовательного процесса. 
Класс парент это родитель учащегося, класс ЮЗЕР является суперклассом для всех классов 
пользователей [2-3].  

Заключение. Представлена архитектура смарт-университета. На первом уровне 
архитектуры смарт-университета находится клиент, который заходит на смарт-университета 
через портативный компьютер или мобильное устройство через web-браузер. На втором 
уровне расположен Web-сервер, это может быть сервер IIS или Apache. На третьем уровне 
расположена СУБД IntersystemsCaché. Представлен проект базы данных смарт-университета 
на языке UML. В основе лежала ранее представленная онтология, приведен краткий пример 
проекта базы данных с описанием. 
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Smart university – это социальный облачный сервис в интернете, предназначенный для 

автоматизации проведения обучения и контроля знаний по кредитной системе с 
использованием методов искусственного интеллекта [1]. Главное отличие от аналогов – 
использование искусственного интеллекта при обучении. 

В ИЭУ имеются 8 видов пользователей (офис-регистратор, тьютор, эдвайзер, 
библиотекарь, студент, родитель, абитуриент, администратор), каждый из которых имеет свой 
собственный набор интеллектуальных функциональных возможностей. На рисунке 3 
описаны функциональные возможности пользователей. 

Основными функциями ИЭУ является организация учебного процесса, ведение базы 
данных студентов и преподавателей, отслеживание текущей успеваемости студентов и 
графиков выполнения ими учебных планов: 

1. Коммуникация; 
1.1. Управление личным профилем; 
1.1.1. Просмотр личного профиля; 
1.1.2. Редактирование личного профиля; 
1.1.3. Загрузка аватарного фото; 
1.2. Обмен сообщениями; 
1.2.1. Просмотр входящих сообщений; 
1.2.2. Ответ на входящие сообщения; 
1.2.3. Просмотр отправленных сообщений; 
1.2.4. Написание новых сообщений; 
1.3. Поиск всех пользователей и отправка им сообщений; 
2. Менеджмент; 
2.1. Управление образовательной моделью; 
2.1.1. Управление информацией об учебном заведении; 
2.1.2. Управление образовательной моделью учебного заведения; 
2.1.2.1. Управление уровнями образования; 
2.1.2.2. Управление группой специальностей; 
2.1.2.3. Управление специальностями; 
2.2. Управление контингентом; 
2.2.1. Редактирование данных о тьюторах.  

mailto:frank-ab@mail.ru
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2.2.2. Просмотр комментариев оставленных студентами о тюторах; 
2.2.3. Редактирование данных о студентах.  
2.2.4. Предоставление обучающимся статуса академического отпуска при наличии 

уважительной причины или статуса выпускника; 
2.2.5. Редактирование данных о родителях или опекунах студентов; 
2.2.6. Редактирование данных о эдвайзерах; 
2.3. Организация библиотеки; 
2.3.1. Редактирование данных о библиотеке; 
2.3.2. Управление структурой библиотеки; 
2.3.3. Редактировать данные о библиотекарях; 
2.3.4. Добавление книг; 
2.4. Управление эдвайзерами; 
2.4.1. Назначение эдвайзера для каждой специальности; 
2.4.2. Просмотр назначений эдвайзеров; 
2.4.3. Удаление назначений эдвайзеров 
2.5. Просмотр абитуриентов для дальнейшего зачисления их на специальности; 
3. Ведение учебной документации; 
3.1. Просмотр ГОСО (типовых учебных планов); 
3.2. Редактирование ГОСО (типовых учебных планов); 
3.3. Загрузка онлайн ГОСО в виде файла формата PDF; 
3.4. Просмотр онлайн ГОСО в виде файла формата PDF; 
3.5. Просмотр КЭД-ов; 
3.6. Редактирование КЭД-ов; 
3.7. Просмотр МОП-ов; 
3.8. Редактирование МОП-ов; 
3.9. Загрузка онлайн типовых учебных планов дисциплин в виде файла формата 

PDF; 
3.10. Просмотр онлайн типовых учебных планов дисциплин в виде файла формата 

PDF; 
3.11. Просмотр академических календарей; 
3.12. Редактирование академических календарей; 
3.13. Просмотр РУП-ов; 
3.14. Просмотр опубликованных УМКД и Силлабусов дисциплин; 
3.15. Публикация УМКД и Силлабусов дисциплин; 
3.16. Перенос в неопубликованные УМКД и Силлабусов дисциплин; 
3.17. Выставление рейтинга УМКД и Силлабусов дисциплин; 
3.18. Просмотр списка студентов, выбравших УМКД и Силлабусов; 
3.19. Просмотр журналов тьюторов об оценках студентов; 
3.20. Создание зачеток обучающихся;  
3.21. Просмотр зачеток обучающихся (практика, государственные экзамены, 

итоговая государственная аттестация) обучающихся; 
3.22. Вывод транскрипта для каждого обучающегося; 
3.23. Оформление документов о перекурсах и переводах; 
3.24. Оформление документов о практике; 
3.25. Оформление документов о НИР; 
3.26. Оформление документов о ИГА; 
3.27. Оформление документов о дипломировании; 
3.28. Редактирование расписания студентов; 
3.29. Редактирование расписания тьюторов; 
4. Проведение обучения; 
4.1. Выбор образовательной траектории; 
4.1.1. Просмотр индивидуальных учебных планов обучающихся; 

http://www.google.kz/search?hl=ru&biw=1429&bih=657&sa=X&ei=Hix5T5SeIIrIsgaw4aG2BA&ved=0CCEQvwUoAQ&q=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F&spell=1
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4.1.2. Редактирование индивидуальных учебных планов; 
4.1.3. Выбор УМК; 
4.1.4. Удаление выбранных УМК; 
4.2. Обучение по ЭУИ; 
4.2.1. Разработка ЭУИ; 
4.2.2. Просмотр ЭУИ,  
4.2.3. Публикация ЭУИ; 
4.2.4. Удаление публикации ЭУИ; 
4.2.5. Просмотр списка подписанных студентов на ЭУИ; 
4.2.6. Прохождение обучения по ЭУИ; 
4.3. Тестирование; 
4.3.1. Разработка тестов; 
4.3.2. Просмотр тестов; 
4.3.3. Публикация тестов; 
4.3.4. Удаление публикации тестов; 
4.3.5. Просмотр списока подписанных студентов на тестирование; 
4.3.6. Прохождение тестирования; 
4.3.7. Просмотр отчетов тестирования; 
5. Администрирование. 
 

 
Рисунок 1 – Пользователи и их функции. 
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2017 жылыбәрімізге белгілі ""expo 2017" future energy" атты көрмесі еліміздің 

елордасы Астанамызда өтпек. Соған орай қазір көптеген жобалар жасалып қарастырылуда. 
Сол жобалардың бірі менің тандаған тақырыбым.  
Бұл тақырыбымдағы жоба туристерге қазақ халқымыздың терең дәстүрін, яғни, 
халқымыздың мәдениетімен таныстырады деген сенімдемін.  
 
Қолданатын орта және технология: 

Қолданатын орта және технология. ASP.NET технологиясы. Майкрософт 
компаниясынан шығарған веб бағдарламашылар үшін динамик веб сайттар, веб қолданбалар, 
веб қызметтер құруға арналған .NET framework – тың құрамдас бір бөлігі болатын Web 
application framework – ы болып табылады. бүгіңгі таңдағы Web – based application – дерді 
дамытуға арналған технологиялардың ішіндегі ең жетілген, көп қолданысқа ие болған, 
дамытушылар үшін ең нәтижелі әрі жылдам болған бірден бір танымал технология болып 
табылады. 
Бұл технологияда жобаңызды дамыту үшін оның жұмыстау ортасы мен C# немесе VB 
бағдарламалау тілдерінің бірін білуіңіз міндетті. 

ASP (ағылшын Active Server Pages – «белсенді серверлік бет») – Microsoft 
компаниясының алғашқы динамикалы түрде сервер жағындағы Web-беттерді құруға 
мүмкіндік беретін технологиясы. ASP Windows NT операциялық жүейсінің және Microsoft 
IIS Web-серверінің платформаларында жұмыс жасайды. 

ASP бағдарламалау тілі болып табылмайды, ол тек қана Web-беттерді формалау 
процесі кезінде бағдарламалық модульдерді қосуға мүмкіндік беретін өңдеу технологиясы 
болып табылады. Қатысты түрде ASP танымалдылығы оның тілдер сценарийлерін (VBScript 
немесе JScript) қарапайым пайдалануында және сыртқы COM-компоненттерін пайдалану 
мүмкіндігінде. ASP өзінің дамуын ASP.NET түрінде жалғастырды, бұл Microsoft .NET 
платформасына негізделген Web-беттерді құрудың жаңа технологиясы. Қазіргі кезде (2011 
жыл басында) 1996 жылы пайда болған ASP технологиясының разрядтарға деген сенімсіздігі 
және ескіргендігіне байланысты ASP.NET технологиясына ауыстрылды. 

Web-сайт құрастыру жұмысы келесідей кезендер құрайды: 
– Жоспарлау; 
– Элементтерді жасақтау;       
– Бағдарламау; 

mailto:umbet91@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_IIS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_IIS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_IIS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_Scripting_Edition
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_JScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/Component_Object_Model
http://ru.wikipedia.org/wiki/Component_Object_Model
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
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– Тестілеу; 
– Жариялау; 
– Жарнамалау; 
– Бақылау; 
 
Мақсатқа жету үшін шығарылатын есептер: 

− Бағдарламамның онтологиялық моделін құру. 
− С# бағдарламалау ортасында Asp.Net технологиясында "Қазақ-дәстүрі ақпараттық 

веб-Портал"  бағдарламасын жасау. 
 
Шығарылған нәтижелер: 

 
Бағдарламамның онтологиялық моделі: 
Онтология - концептуалды сұлбаның көмегi арқылы білімнің кейбір облыстарының 

толық формализациясы мен бәрiн қамту мүмкіндігі. Әдетте мұндай сұлба объектілердің 
барлық релевантты класынан тұратын және олардың байланыстары мен ережелері (теорема, 
шектеу) осы облыста қабылданған мәліметтер құрылымынан тұрады. Онтология 
концептуальды модельдер құру үшін қолданылады.  

Онтология программалау үрдісінде білімді ұсынудың формасы ретінде қолданылады. 
Негізгі қолданылу аясы – бизнес-үрдістерді модельдеу, семантикалық тор (ағыл.Semantic 
Web), жасанды интеллект. 

Онтология ұғымы философиядан негіз алса да, информатикада өзіне тән жеке 
мағынасы бар. Оның екі айырмашылығы бар: 

1. Информатикада онтологияның компьютер оңай өңдей алатын форматы болу керек; 
2. Ақпаратты онтологиялар әрқашан нақты мақсатпен құрылады. 
Онтология термині ең алғаш Томас Грубердің жұмыстарында пайда болды, бұл 

жұмыста ол интеллектуалды жүйелер мен адам арасындағы байланысты зерттеді. 
Онтологияның негізгі элементтері: дана, ұғым, атрибут және қатынас. 

 
 

 
Сурет 1 Порталдың онтологиялық моделі 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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С# бағдарламалау ортасында Asp.Net технологиясында "Қазақ-дәстүрі ақпараттық 
веб-Портал"  бағдарламасы:  

 
 

Сурет 2  Қазақ-дәстүрі порталын жобалау және жүзеге асырудың программасының 
интерфейсі. 

 
 
Қорытынды: 
Портал 2017 жылғы көрмеге диін толық орындалып, қате-кемшіліктері ескеріліп 

түзетіледі деп сенемін және туристтерге еліміздің дәстүрін осы портал арқылы танып біледі 
деп ойлаймын. Бұл порталда мынандай бөлімдер бар: 

• Салт - дәстүрлерэ 
• Қолөнер 
• Ою-өрнектер 
• Мақал-мәтелдер 
• Ұлттық ойындар 

Әр бөлім әр веб-бетке жүктеліп сол тандалған тақырыбы бойынша көптеген мәліметтер ала 
алады. 
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Введение 
Экспертная система (ЭС) — это интеллектуальная вычислительная система, в 

которую включены знания опытных специалистов (экспертов) о некоторой предметной 
области (финансы, медицина, право, геология, страхование, поиск неисправностей в 
радиоэлектронной аппаратуре и т. д.) и которая в пределах этой области способна принимать 
экспертные решения (давать советы, ставить диагноз). 

Целесообразность использования ЭС характерна для организаций социального 
обеспечения, поскольку в данной проблемной области при решении большинства задач 
(планирование финансово-экономических показателей, консультация по различным 
организационно-правовым вопросам) приходится опираться на опыт и знания специалистов-
экспертов. 

Экспертная система позволяет накапливать, систематизировать и сохранять знания, 
профессиональный опыт тех экспертов, которые решают конкретные задачи наилучшим 
образом. Накопленные в ЭС знания могут быть использованы на практике неограниченное 
число раз. 

Работа экспертных систем основана на алгоритмах искусственного интеллекта и 
предполагает использование информации, заранее полученной от специалистов-
экспертов. Таким образом, экспертная система — это электронный эксперт (советник), 
помощник. 

В чём же преимущества экспертных систем перед человеком? Экспертная система бер
ёт на себя решениезадачи, если пользователь лишь описал объект и определил цель; у экспер
тной системы нетпредубеждений, она не делает поспешных выводов. Она работает системат
изированно, рассматривая вседетали, часто выбирая наилучшую альтернативу из всех возмо
жных. База знаний постоянно пополняется иможет быть очень большой. Будучи раз введённ
ыми в неё, эти знания сохраняются навсегда. Решениезадач делится на следующие этапы: оп
исание объекта; постановка цели; определение плана (алгоритма)решения; выполнение плана
 (алгоритма); выдача результата. При традиционных методах решения первыетри этапа, вклю
чая определение плана решения, осуществляет эксперт, а его выполнение и выдачарезультат
а доверяются компьютеру. В экспертной же системе определение плана решения выполняет 
компьютер.[1] 

Типичная статическая ЭС состоит из следующих основных компонентов: 
• ·решателя (интерпретатора); 
• ·рабочей памяти (РП), называемой также базой данных (БД); 
• ·базы знаний (БЗ); 
• ·компонентов приобретения знаний; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785845916099
mailto:nngmath@mail.ru
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• ·объяснительного компонента; 
• ·диалогового компонента. 

База данных (рабочая память) предназначена для хранения исходных и 
промежуточных данных решаемой в текущий момент задачи. Этот термин совпадает по 
названию, но не по смыслу с термином, используемым в информационно-поисковых 
системах (ИПС) и системах управления базами данных (СУБД) для обозначения всех данных 
(в первую очередь долгосрочных), хранимых в системе. 

База знаний (БЗ) в ЭС предназначена для хранения долгосрочных данных, 
описывающих рассматриваемую область (а не текущих данных), и правил, описывающих 
целесообразные преобразования данных этой области. 

Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из БЗ, формирует 
такую последовательность правил, которые, будучи примененными к исходным данным, 
приводят к решению задачи. 

Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс наполнения ЭС знаниями, 
осуществляемый пользователем-экспертом. 

Объяснительный компонент объясняет, как система получила решение задачи (или 
почему она не получила решение) и какие знания она при этом использовала, что облегчает 
эксперту тестирование системы и повышает доверие пользователя к полученному 
результату. 

Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружественного общения с 
пользователем как в ходе решения задач, так и в процессе приобретения знаний и 
объяснения результатов работы. [2] 

Предметная область: Кинематография  
Примером реализации реляционной модели данных может быть таблица с 

информацией о фильмах. Как видно из приведенного примера, реляционная таблица 
обладает следующими свойствами: 

 
 

Рис. 1 Таблица "Фильмы" 
 

• каждая строка таблицы — один элемент данных (сведения об одном фильме); 
• все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в столбце имеют 

одинаковый тип и длину (например, в столбце Название отображаются наименования 
фильмов символьного типа длиной не более 25 символов); 

• каждый столбец имеет уникальное имя (например, в таблице нет двух столбцов 
Имя); 

• одинаковые строки в таблице не допускаются (запись о каждом фильме 
делается только один раз); 

В современной технологии баз данных для создания баз данных, их поддержки и 
обслуживания используется специализированное программное обеспечение - системы 
управления базами данных. СУБД — это комплекс программных и языковых средств, 
необходимых для создания и эксплуатации баз данных. 

На этапе разработки баз данных СУБД для реализации нашей базы данных мы 
использовали  Microsoft SQLServer 2008 Express — это платформа баз данных, основанная на 
Microsoft SQLServer. Так как облегчает разработку управляемых данными приложений с 
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широкими возможностями, обеспечивает улучшенную безопасность хранилищ и быстрое 
развертывание. 

База данных позволяет осуществлять: 
•  ввод новых записей в базу данных(рис.2); 
•  

 
 

Рис.2 Добавление записи в БД 
 

•  удаление записей из базы данных(рис. 3); 

 
 

рис.3 Удаление записи из БД 
 

•  просмотр базы данных или отдельных ее таблиц(рис. 4); 
•  поиск записей: фильмов, кассиров, сеансов и т.д. (рис. 4);; 

 
 

Рис.4 Просмотр таблиц и поиск данных 
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•  формирование отчетности(рис.5). 
•  

 
 

Рис.5 Вывод отчета о реализации билетов 
 

Каждый кинотеатр организует ряд сеансов для демонстрации фильмов. Это позволяет 
посетителям выбирать наиболее удобную дату и время сеанса. Для того, чтобы оповестить 
потенциальных зрителей о показываемых фильмах, кинотеатры публикуют афиши, которые 
могут быть размещены на рекламных стендах или в сети Интернет. Также потенциальный 
пользователь имеет возможность дать рецензию фильму, поставить оценку по 10 бальной 
шкале. 

Для осуществления этого процесса фильмы подразделены на категории: 
• Жанр  
• Год 
• Режиссер 
• Актерский состав  
• Визуальные спец эффекты 

Поэтому справочная служба должна иметь информацию о сеансах, фильмах, и 
кинотеатрах для выдачи справок.  

Исходя из осуществленного анализа предметной области, можно выявить следующие 
сущности: билет; кассир; сеанс; фильм. 

Рассмотрим подробнее некоторые из сущностей. 
Сущность «Фильм» содержит данные относительно фильмов, которые находятся в 

прокате. Данная сущность включает в себя: название, производителя, режиссера, жанр, 
прокатную стоимость. 

Сущность «Сеанс» содержит данные относительно всех сеансов проходящих в городе. 
Сеанс проходит в определенном кинотеатре, и на нем демонстрируется определенный 
фильм. Данная сущность включает в себя: дата и время сеанса, кинотеатр, фильм, цена 
билета, количество свободных мест. 

Сущность «Кассир» содержит информацию относительно всех кассирах кинотеатра.  
Для быстрой выдачи информации потребителям необходимо реализовать запросы. 

Были реализованы следующие запросы: 
• репертуара кинотеатра по его названию; 
• жанра, производства и режиссера данного фильма (по названию); (рис.6) 
• число свободных мест и цена билетов на данный сеанс в данном кинотеатре; 
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Рис.6  Быстрая выдача информации потребителям 
 
Разработка приложения экспертной системы. 
Для создания базы данных и проведения операций над ней я использовала СУБД 

MSSQL. SQL – язык, стандартизированный ANSI и ISO, основанный на реляционной модели 
данных и разработанный для формирования запросов и управления данными в СУРБД.  

Для отображения БД в виде экранной формой применила основы программы Delphi7. 
Формы являются мощным и гибким средством представления информации. 

Для связи MSSQL и Delphi7  используется следующие компоненты Delphi(рис.7):      
• ADOConnection - Подключение к базе данных 
• ADODataSet - Многоцелевойнаследник TDataSet  
• ADOQuery - Инкапсулирует SQL SELECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 Соединение Delphi с БД с MSSQL 
 

Любая форма в Delphi состоит из объектов, которые имеют характерные для них 
свойства. Для каждого объекта можно определить действия, выполняемые при наступлении 
определенных событий. Процесс создания формы состоит в размещении объектов в форме и 
определении для них свойств, связанных с ними событий и выполняемых действий. 

Вывод: 
Для выполнения этой задачи выполнили: анализ ПО - кинотеатры; определили 

функции, подлежащие реализации в системе; выделили основные параметры ПО, 
необходимые для выполнения экспертной системы. На основе проведенного анализа 
осуществили постановку задачи, разработку информационной и даталогической моделей 
ПО, алгоритмов решения задачи, их реализацию. Создавая базы данных, мы стремимся 
обеспечить себе возможность, во-первых, упорядочивать информацию по различным 
признакам (названию, жанру, дате, времени показа фильмов), а во-вторых - быстро извлекать 
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выборки с произвольным сочетанием признаков (например, фильмов жанра комедия с 
показами сегодня ). В заключении с помощью созданного  приложения возможно произвести 
все эти действия без каких либо усилий. Компьютер может безошибочно искать и 
систематизировать данные, прежде всего вырабатывая и соблюдая при записи данных 
некоторые правила (соглашения) о способах представления информации. Киноархив - 
простая экспертная система. Она создает представление о фильмах, основываясь на ответах 
пользователя, полученных в результате диалога. База знаний включает порядка 1000 
фильмов. 

 
Список использованных источников 
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Классификация. Анализ некоторых классификаторов 
      Прaктически в каждой отрасли человеческой деятельности используются те или иные 
классификaторы. Систематические библиотечные классификации, многочисленные 
классификации товаров, классификации отраслей знания, классификации объектов 
интеллектуальной собственности, классификации изделий промышленности (станков, 
приборов, деталей, инструмента, и т.д.), классификации должностей и звaний, 
клaссификации нормативных актов, классификация химических соединений, 
классификация животных, и так дaлее, перечень можно продолжать бесконечно. 
      Что общего у всех этих классификаций? Прежде всего то, что почти все они 
формировaлись стихийно, без жесткого алгоритма процедуры развития. Многие из 
классификаций имеют уже очень солидный возраст (нaпример, клaссификация животного 
мира, созданная Линнеем, живет уже несколько веков), а количество любых 
классифицируемых объектов имеет тенденцию со временем только увеличиваться, 
разнообразие их - тоже. Поэтому классификатор - развивающаяся система, и это развитие 
совершается усилиями самых разных людей, отнюдь не всегда обращающих внимание на 
такие “мелочи”, как правила логического деления. 
      Результатом этого является наличие ошибок логического деления и, как следствие, 
основной дефект многих классификаторов - перекрытие ячеек классификатора и 
неизбежная неоднозначность выбора ячейки для очередных классифицируемых объектов. 
Финалом же этой цепочки следствий является то, что пользователь не сможет найти 
интересующий его объект иногда просто из-за того, что он лежит не там, где его ищут. 
      Рассмотрим конкретные классификаторы, наиболее часто используемые в человеческой 
деятельности. 

Клaссификаторы отрaслей знaния 
      Если взять любой вузовский учебник по конкретной науке. то его оглaвление почти 
всегдa может служить классификатором областей знания в данной науке. Например, есть 

mailto:aika_dzhumagulova@mail.ru
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учебник “Общая физика”, но есть и учебник “Оптика”, а есть и учебное пособие “Волновая 
оптика”. На примере этих трех книг можно продемонстрировать вложенность 
классификаций: в учебнике общей физики есть раздел “Оптика”, в учебнике оптики есть 
раздел “Волновая оптика” (а по некоторым аспектам волновой оптики есть монографии, в 
которых также имеются свои оглавления, еще более углубляющие классификацию знаний). 
      Знания интересуют людей по разному. И классификаторы отраслей знания могут 
служить разным целям. Чаще всего, конечно, справочным, поисковым: знать все 
невозможно, но знать, где лежат нужные в данный момент знания, можно и нужно. 
Поэтому в научных библиотеках, например всегда есть не только алфавитный каталог (как 
уже говорилось раньше, алфавитный принцип - самый искусственный при классификации), 
но и - обязательно! - систематический, упорядоченный именно по темам, по отраслям 
знаний. Существует довольно много классификаций отраслей знаний, начнем обзор с самой 
главной - Универсальной десятичной классификации. 

Классификатор УДК 
      Хотя эту аббревиатуру из трех букв УДК каждый встречал десятки и сотни раз 
(поскольку каждая статья и каждая книга снабжаются кодом УДК), мало кто знает, на каких 
принципах основана эта классификация. Существует она более 90 лет (первое сводное 
издание вышло в 1905 году), работало и работает над ее модификацией практически все 
мировое сообщество, в результате получилась мощная всеобъемлющая система, описать 
которую лучше, чем это сделано в самом классификаторе,  невозможно, поэтому я просто 
приведу оттуда развернутую цитату. 
      “...Универсальная десятичная классификация в целом характеризуется несколькими 
основными свойствами. Само название говорит о двух из 
них: универсальности и десятичности. Кроме того, следует отметить многоаспектность, как 
заложенную в структуре основной таблицы, так и возникающую при применении 
вспомогательных таблиц и приемов образования индексов, несущих в себе элементы 
стандартизации. 
      В многочисленных разделах этой системы упорядочено множество понятий по всем 
отраслям знаний или деятельности. Иными словами, УДК охватывает весь универсум 
знаний. При этом УДК не является конгломератом отдельных отраслевых классификаций. 
Хотя разделы классификации, соответствующие отдельным отраслям, отличаются по своей 
внутренней структуре, определяемой спецификой отрасли, система воспринимается как 
единое целое, благодаря существованию единого иерархического кода, общих правил 
построения индексов и непременному показу взаимосвязей данного раздела и его 
зависимости от других с помощью методического аппарата (“смежные области”, “ссылки”). 
УДК универсальна и в применении. Благодаря обилию средств и приемов индексирования, 
легко сокращаемой дробности, она успешно применяется для систематизации и 
последующего поиска самых разнообразных источников информации в различных по 
объему и по назначению фондах - от небольших узкотематических собраний специальной 
документации до крупных отраслевых и многоотраслевых справочно-информационных 
фондов УДК присуще и еще одно очень ценное свойство: эту классификацию легко усечь 
как сверху, так и снизу, т.е. либо напрямую использовать ее часть. посвященную 
конкретной области знания (с “отрезанием” левой части кода, выводящей за пределы нашей 
области знаний), либо ограничиться определенным уровнем детализации знаний и аспектов 
их представления (с игнорированием большей части дополнительной информации, 
кодируемой общими и специальными определителями), либо и то, и другое. Иными 
словами, УДК может служить в качестве “заготовки” для формирования любого не столь 
универсального классификатора. 
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Акустикалық корпус – программалық құрылғылар арқылы қамтамасыз етіліп 

коопустың жеке элементтеріне қолжетімділікке ие болатын дыбыстық фрагменттерінің 
құрылымдалған жиыны. Дыбыстық фрагмент корпустың негізгі бірлігі ретінде дыбыстық 
сигналдың сандармен белгіленген фрагментін сипаттайды, ол белгілі бір типтегі 
ассоцирленген ақпаратпен жабдықталған. 

Акустикалық мәліметтерді белгілеу және транскрипциялау кезінде оператордың 
жұмыс жасау барысында қателер саны көбейіп, соның салдарынан осы мәліметтер арқылы 
үйретілетін акустикалық модельдің жұмыс сапасының төмендеуіне алып келуі мүмкін. Осы 
жағдайда алып келмеуі үшін бірінші ретте Wavesurfer және Audacity бағдарламаларының 
көмегімен диктормен дыбысталған сөйлемдерді қайта тыңдаудан өткізіп, жіберілген қателер 
мен техникалық ауытқуларды белгіленіп отырды. Тексеру барысында көп кездесетін 
қателердің қатарына мыналарды жатқызуға болады: 

- сәйкессіздік – диктор сөйлемді жазба қосылмай тұрып немесе жазбаны сөйлемді 
аяқтағаннан бұрын өшіріп қоюы; 

- бұрмалау – диктор мәтінде жазылған сөздердің орнына басқа сөзді айтуы немесе 
белгілі бір сөзді қалдырып кетуі немесе бұрмалап айтуы; 

- шу – сөйлемді тыңдау барысында басқа шулар, терең дем алу, сөйлесулер, жөтелу 
немесе кітап, журнал парақтарын ашқан дыбыстардың естілуі; 

- транскрипциялау нәтижесінде пайда болған сәйкес файлдардың жетіспеушілігі - 
транскрипциялау барысында сөздердің орфографиялық жазылуы бойынша алынған WRD 
және орфоэпиялық айтылуы бойынша алынған әрбір WRD файына сәйкес PHN файлдардың 
жетіспеушілігі. Бұл қатенің болуының себебі белгілеулерді дұрыс жасамауы немесе дұрыс 
сақталмауы салдарынан.  

Белгілеу және транскрипциялау бойынша техникалық жұмыстарды тексеру алдыңғы 
кезеңде құрылған транскрипиялық файлдары бар Wavesurfer программалық қамтамасы мен 
Audacity пакетімен бірге қосымша бақылау құрал-жабдығы ретінде пайдаланылды. 

Тексеру барысында мына жағдайлар ескерілді: 
- сөйлемдер, сөз және дыбыстардың шекараларын қою белгілері; 
- фонетикалық транскрипция символын қолданудың нақтылығы. 

Техникалық жұмысты тексеру барысында есту қабілеті ғана емес (белгі арасындағы 
дыбысты есту), сонымен қатар міндетті түрде Waveform графикасы мен Audacity 
бағдарламасындағы Spectrogram графикасымен салыстырып, дыбыстар талдаудан өткізілді. 
График толқынын (Waveform) спектр графикасымен (Spectrogram) салыстыру арқылы дыбыс 
аралықтары анықталды. Кейбір дыбыстардың ара қашықтық шекаралары толқын графигінде 
жақсы көрінген (мысалы, дауысты және дауыссыз дыбыстар аралығы). Кейбір нюанстар 
спектр графигында жақсы көрінген (мысалы, қатаң дауыссыздардың ара қашықтығы). 

http://teacode.com/online/udc/
http://www.rkts.ru/stans/UDC.pdf
http://scs.viniti.ru/rubtree
mailto:flower013@bk.ru
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Wavesurfer бағдарламасында мұндай жағдайлардың шешімін табу нашар қарастырылған, 
сондықтан бұл программада белгілеулер ғана жүргізілді. Шекараларын анықтауда күрделі 
жағдайлар қатарына мыналарды атап өтуге болады: 

1) [п, к, қ, т] фонемдері үшін дыбыстық және негізгі тоқтауларын дұрыс анықтау [1]; 
2) дауысты дыбыстар (а, ә, е, и, о, ө, у, ұ, ү, ы, э) және үнді (й, м, н, ң, р) дауыссыздардың 

аралығын анықтау [1].  
Дыбыстар бір-біріне өзара әсер етеді (көрші тұрған дыбыстарға) және дыбыстың жеке 

бөлігін тыңдау кезінде тұтас тұрған сөздің дыбысталуы кезінде естілетін дыбыстан бөгде 
дыбысты естуіміз мүмкін. Акустикалық корпустың белгілеуін және транскрипциялануын 
нақтылау үшін мына процесстерден өткізуіміз керек: 

- сөзді тыңдау (алғашында тұтас тыңдау керек, қандай дыбыстардан тұратынын 
анықтау алу үшін); 

- келесі белгілеулерді қою үшін шамамен дыбыс шекараларын анықтау; 
- Waveform графигіне қарау; 
- Spectrogram графигімен салыстыру; 
- белгілеудің орналасуын нақты анықтау; 
- сөздің басынан бір бөлігін тыңдау (сөйлемді және шамамен анықталған белгіге дейін); 
- шамамен қойылған белгі бөлігі мен сөздің (немесе сөйлемнің) соңына дейін тыңдап, 

белгіні қою.  
Акустикалық корпусты механикалық тексеру барысында адам ресурстары мен уақыт 

қорын біршама қажет етеді. Корпустың жұмыс өнімділігі мен сапасын арттыру мақсатында 
тексеру жұмыстарын автоматтандыру мақсатында бағдарламаның моделі жасалынып, жүзеге 
асырылуда. Бағдарламалық қамтама WRD және соған сәйкес PHN файлдарын тексеріп, екі 
файлдың бірі жоқ болған жағдайда, жетіспейтін файл атауларын шығарып береді. 

 

 
1 сурет. Файлдарды тексеру 

 
1 суретте көрсетілген ақпаратқа түсіндірме: 

- ERROR File Path Name: файлдың қатесі бар туралы ақпарат; 
- new/F01952GA/wav:  файлдың жолы; 
- F01952GA_101:  бағдарламаның тексеру барысында табылмаған  файл атауы; 
- File is not found:  файлды таппағаны туралы қатенің шығуы. 

Бағдарламаның жұмыс жасау функциясы: алдымен мәтінді және соған сәйкес 
дыбыстық файлды тауып алады. Қазақ тілінің орфоэпиялық заңдылықтарына сәйкес мәтін 
орфографиялық нұсқадан орфоэпиялық нұсқаға қарай ауыстырылады. Мұнда қазақ тілінің 
орфоэпиялық сөздіктері де ескеріліп дұрыс болуы мүмкін бірнеше нұсқаларын шығарып 
береді. Содан кейін мәтіннің орфоэпиялық нұсқасын қолдану арқылы берілген дыбыстық 
файлдың шамамен белгілеу нұсқасы құрылады. Дыбыстың акустикалық қасиеттеріне сәйкес 
әрбір фонетикалық бірліктің өзінің дыбысталу ұзақтығы болады. Осыған сәйкес, 
фонетикалық дыбыстың әрбір бірлігіне белгілеу үшін бағдарламада критериі ретінде береміз. 
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Мысалы, [а] дыбысының айтылу ұзақтығының орташа мәні 40 мили секундтан жоғары және 
130 мили секундтан төмен [2] (кейбір жағдайда дауысты дыбыстарды жасанды түрде ұзаруы 
мүмкін) болады.  

Нәтижесінде әрбір мәтіннің және оның дыбыстық файлының белгілеу критериімен 
бірге моделі шығарылады. Егер бағдарлама тексеру барысында белгіленген файл табылса ол 
кем дегенде бір генерацияланған модельдің белгілеу критерилерімен сәйкестігін тексеріледі. 
Егер бір модельге болсын сәйкестігі табылса белгілеу файлдары дұрыс болады. Ондай 
болмаған жағдайда бағдарлама сәйкессіздігі аз белгілеу моделінің бірін тауып береді. 
Бағдарлама дұрыс белгіленбеген файл мен сәйкессіздік сілтемесі мен файлды жөндеудің 
мүмкін жолының бірін шығарып береді. 
 

 
 

2 сурет. Корпуста сөздердің дұрыстығын тексеру 
 

Мұнда 2 суретте:  
- KIjge: сөздің қате екенін көрсетуі; 
- KIjgen: жөндеудің мүмкін нұсқасы; 
- new/M03673AT/wav/M03673AT_135.PHN – файлдың жолы. 
 
Бағдарлама C# объектіге бағытталған тілінде жүзеге асырылуда. Корпустағы 

мәліметтердің дұрыстығын тексеруді автоматтандыру транскрипциялау нәтижесінде 
жіберілген қателерді жөндеп, механикалық жұмысқа кететін уақыт шығынын азайтуға 
мүмкіндік береді. 
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Ақпаратты классификациялау (шектелген жиын ішінде ақпараттың бөлшектерін бір 

немесе бірнеше санаттарға жіктеу) білімді ұймдастырудың және ақпарат алмасудың дәстүрлі 
мәселесі болып табылады. Өте үлкен ақпараттық топтамаларда тек автоматты 
классификациялау туралы айтуға болады. Бұл мәселені автоматтық процедуралар арқылы 
шешу үшін көптеген әдістер ұсынылды. Қазіргі таңдағы әдістерді принципиалды түрде бір-
біріне ұқсамайтын екі классқа бөлуге болады: машиналық оқыту әдістері және 
мағлұматтарға негізделген әдістер (инженерлік тәсіл деп те атайды). 
 Машиналық оқыту әдістерін қолданған жағдайда классификаторды құру үшін алдын 
ала адаммен дайындалған құжаттар топтамасы қолданылады. Машиналық оқыту алгоритмы 
құжаттарды классификациялау процедурасын топталған текстер жиынын автоматты түрде 
анализ жасау арқылы құрады. 

Білімге негізделген әдістерді қолданған жағдайда, құжатты белгілі бір топтамаға 
тіркеу сарапшының рубрикаторды анализ жасауы арқылы іске асырылады. «Білімге 
негізделген әдістер» ұғымының шартты екенін атап өткен жөн. Мәтінді автоматты түрде 
классификациялау әдістерінің кез-келген түрі белгілі бір дәрежеде мәтіннің табиғи тілдегі 
қасиеттері жайлы білімді және әрбір топтамаға сәйкес мәтіндердің ерекшеліктері туралы 
білімді қолданады. Екі әдістер топтарының арасындағы принципалды айрмашылық ол, 
машиналық оқыту әдістері мәтіндердің оқыту топтамаларынан білімді алу үшін 
математикалық әдістерді пайдаланады, ал «инженерлік әдіс» топтамаға  сәйкес мәтіндердің 
қасиеттері туралы сарапшылардың білімін пайдаланады. Эксперттің білімі ең бірінші 
бастапқы тәжірибеге сүйенеді, соның ішінде ертеректе оқылған мәтіндердің үлкен 
топтамасына, содан кейін топтастырылуға тиісті мәтіндер жиынына. Қазіргі таңда жоғарыда 
көрсетілген мәтінді автоматты түрде классификациялау әдістерінің арасында, яғни 
машиналық оқыту және білімге негізделген әдістер арасында үлкен айырмашылық бар, 
ғылыми зерттеу жағынан да, тәжірибелік әдістер жағынан да. 

Машиналық оқыту әдістерінің мәтінді классификациялауға арналған зерттеулерінде 
көбінесе универсалды алгоритмдер қолданылады, ол алгоритмдер жалпы анализ және 
ақпаратты өңдеу есептерін шешуге жарамды. Мысалы, SVM (Support Vector Mashines) әдісі 
бейнелерді тану және ортаның тығыздығын бағалау есептерінде өте сәтті қолданылады. 
Мәтінді классификациялау үшін  бұл әдістер құжаттың абстрактілі векторлық моделімен 
жұмыс істей отырып мәтіннің тематикалық классификациялау есебінің ерекшеліктерін және 
топтаманыңың құрылымын ескермейді. Дегенмен көп жайдайда машиналық оқыту әдістері 
өте жақсы нәтижелер береді. Машиналық оқытуға негізделген топтау жүйелердің сапасы аз 
топтамалар үшін өте жоғары боладыда, топтамалар санының өсіп, құрылымы күрделенген 
сайын сапасы жылдам құлдырай бастайды. Бұл зерттеу мәтінді топтастырудың әртүрлі 
әдістерін салыстырып, олардың жақсы және қиын тұстарын айқындап, машиналық оқыту 
мен сарапшы әдістерінің ұтымды жақтарын қолданатын анағұрлым нәтижелі әдістерді 
әзірлеуге арналған. Жұмыстың басты мақсаты: 

• Машиналық оқыту мен сарапшы әдістерінің ұтымды жақтарын қолданатын 
анағұрлым нәтижелі әдістерді әзірлеу. Мәтінді топтастыру мәселесінің 
ерекшеліктерін ескеретін машиналық оқыту әдістеріні нәтижелі алгоритмын жасау. 

• Инженерлік әдісті қолданатын, қазіргі таңдағы бар мәтінді топтастыру 
процедураларын жақсарту, соның ішінде ең бірінші еңбексыйымдылығын азайту. 

Біз мәтінді өңдеу және жалпы қабылданған топтастыру нәтижелерін бағалау әдістерінің 
негізгі технологияларын сипаттаймыз. Бастапқы қадамда, мәтінді автоматы топтау есебін 
шешу үшін, символдар қатарынан тұратын құжатты машиналық оқыту алгоритмдеріне 
сәйкес жарамды түрге келтіру мәселесін шешу қажет. Көбінесе машиналық оқыту 
алгоритмдері Rn  кеңістігіндегі векторлармен жұмыс жасайды (қасиеттер кеңістігі деп 
аталады). Құжаттарды қаситтер кеңістігінде бейнелеу сонымен қатар сарапшы біліміне 
негізделген әдістерде де қолданылады. Екінші кезеңде мысалдарға негіздеп үйрету арқылы 
топтаушы функцияны құрастыру қажет. 
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Топтау сапасы құжаттардың векторлық бейнесінің дұрыс жасалуы мен, және екінші 
кезеңде қолданылатын алгоритмге тікелей байланысты. Және айта кету керек, мәтінді 
векторға аудару мәтінді топтау есебі үшін айрықша болады, және құжаттар топтамасына, 
құжат типіне (қарапайым, күрделі), қай тілде жазылғанына байланысты әрқилы болуы 
мүмкін. Екінші кезеңде қолданылатын машиналық оқыту алгоритмдерін мәтінді топтау 
есебіне ерекше бір бейімдеудің қажеті жоқ, өйткені ол алгоритмдер басқа типті есептер үшін 
де қолданылады, мысалы бейнелерді тану есебі. 

Мәтінді автоматты түрде топтастыратын көптеген жүйелерде жиі қолданылатын мәтінді 
векторға аударудың классикалық әдісін қарастырып көрейік. Бұл әдіс келесі болжамға 
сүйенеді, яғни құжаттың қай топқа жататындығы мәтіндегі сөздердің салыстырмалы 
жиілігіне байланысты. Бұл болжам әрине өте қарапайым. Анағұрлым күрделі факторларды 
ескеретін жүйелер бар: мәтіндегі сөздердің реті, мәтін құрылымы. Мәтінді векторға 
бейнелейтін базалық әдістің мәні ол: белгілі бір құжатта кездесетін әрбір сөзге қаситтер 
кеңістігінде өз координаты сәйкес келеді. Құжатта кездесетін сөздің координаты оң таңбалы 
және құжатта кездесу жиілігіне пропорционалды болады. Құжатта кездеспейтін сөздің 
координаты нольге тең болады. Қаситтер кеңістігін кішірейтуге ұмтылудың бірнеше 
себебі бар. Біріншіден, құжатта кездесетін сөздердің барлығын есепке алу кеңістік өлшемін 
тым ұлғайтып жібереді, дегенмен көптеген сөздер топтау нәтижесіне аса көп әсер ете 
қоймады (немесе мүлде әсер етпейді). Қасиеттер кеңістігінің өлшемділігінің кеңдігі, есептеу 
нәтижесінің тым үлкен қателігіне және машиналық оқыту алгоритмінің жылдамдығына кері 
әсерін тигізеді. Екіншіден, мағынасы бойынша жақын сөздерді бір координатқа орналастыру 
топтау алгоритмінің нәтижесін жақсартуы мүмкін. Мысалы, сөздің әртүрлі морфологиялық 
формаларын эквивалентті деп санау қажет. 

Айта кету керек, мәтінді векторлық түрге аудару барысында, жеке бір сөз ғана емес, 
сонымен қатар синоним сөздер тобы да, тұрақты сөз тіркестері де болуы мүмкін. Барлық 
осындай белгілер элементарлы, мағынасы жағынан бөлінбейтін мәтіннің өлшем бірлігі 
болып табылады, оларды көбінесе термдер деп атайды. Мәтінді қаситтер кеңістігінің 
векторларына аудару әдісітерінің бірнеше түрі бар. 

Сөздің әртүрлі морфологиялық формаларын қаситтер кеңістігінің бір координатына 
біріктіру үшін, берілген мәтіннің әрбір сөзі өзінің қалыптанған түріне келтіріледі (лемма) [1]. 
Ағылшын тілі үшін көбінесе сөзді қалпына келтіру процедурасы қолданылады, яғни сөздің 
жалғауын алып тастау (stemming). Қазақ тілі лексикалық элементтер жиынтығы ғана болып 
табылмайды, өзінің типологиялық және морфологиялық құрылымы бойынша анағұрлым кең. 
Салыстырмалы түрде жүйелі, әртүрлі сөзформасының морфологиялық құрылымы 
позициялық және граматикалық тұрғыдан тұрақты. Қазақ тілі құрылымдық типологиясы 
бойынша агглютинативті тілдерге жатады. Қазақ тілінде тоғыз сөз таптары бар. Олардың 
әрбіреуі бірнеше бөлімшелерге бөлінеді. Және әрбер бөлімшеде өзінің жалғаулары болады, 
сол арқылы сөздің қай сөз табына жататынын анықтауға болады. 
Жалпы морфологиялық формасының құрылымы келесідей: Түбір (корень) + 
қосымша(окончание) + жұрнақ(суффикс) + жалғау(окончание). 
Морфологиялық анализаторға графематикалық анализ барсында алынған реттелген 
сөзформалары енгізіледі [2]. Әрбір сөзформасы үшін бірінші кезеңде қалпына келтіру 
(нормализация) процедурасы жасалады, яғни сөздің бастапқы формасын анықтау. Содан 
кейін сөз табына және табылған аффикстерге байланысты сөздің морфлогиялық сипаттамасы 
жасалады. 
 Мәтін бойынша морфологиялық анализ алгоритмінің қадамдары: 

1. Сөз бастапқы сөздер сөздігінде ізделінеді. Егер сөз табылса алгоритмнен шығамыз. 
2. Сөз әрбір символ бойынша керісінше оқылады (сөздің аяғынан бастап). Аффикстер 

тізімі бойынша жорамал аффикстер тізімі жасалады. 
3. Аффикстер сөздігінен жорамал аффикстер ізделінеді. 
4. Сөз бастапқы сөздер сөздігінде ізделінеді. Егер сөз табылмаса 2 қадамға өтеміз. 
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Қазақ тілі түбірге аффикстердің жалғануы қатаң реттілігімен ерекшеленеді: ең бірінші 
сөзқұраушы жұрнақ, содан кейін сөзтүрлендіруші жалғау. Морфологиялық анализатор сөз 
формасы бойынша сөздің бастапқы формасын анықтау керек. 

Морфологиялық анализден кейін TF*IDF [1] түрлендіруін қолдануға болады. 
Түрлендірудің аты өзі формула болып табылады, бірақ әрине түсіндіруді қажет етеді. 

Бұл формула екі көбейткіштен тұратындағы көрініп тұр, әрбіреуін жеке-жеке қарастырып 
көрейік. TF (term frequency – сөздер жиілігі) – білгілі бір сөздің құжаттағы барлық сөздерге 
қарағандағы қатынасы. Яғни 𝑑𝑑i сөзінің 𝑑𝑑j құжатындағы маңыздылығы анықталады. 

 
𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑇𝑇
𝑙𝑙=1

           (1) 
 
Бұл әдістің бір кемшілігі, ол ауқымды құжаттар жете бағаланбайды, өйткені ондай 
құжаттарда сөздер өте көп және орташа жиілігі құжат бойынша өте сирек болады. Бұл 
кемшілікті жою үшін қосымша қалыптандырылған жиілікті қолдануға болады: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑𝑙𝑙 = 0.5 + 0.5 ∗ 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑎𝑎𝑑𝑑𝑓𝑓

 , мұнда 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑓𝑓 – сөздің құжаттағы орташа жиілігі. 
 

Сонымен қатар әдебиетте 𝑇𝑇𝑇𝑇 - тің басқада түрлері кездеседі: 
 

1. 1 + log�𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗 �; 
2. (1 + log�𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗 �)/(1 + log(𝑙𝑙𝑑𝑑𝑓𝑓));𝑙𝑙𝑑𝑑𝑓𝑓 - сөздің құжаттағы максималды жиілігі 
3. log(𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗 + 1) 

 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 – (inverse document frequency – құжаттың кері жиілігі) – құжаттар топтамасында сөздің 
кездесу  жиілігінің инверсиясы. 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰келесі ақиқатты ескереді, яғни егер сөз құжаттар 
топтамасында өте жиі кездесетін болса, онда ол сөз құжаттың белгілі бір топтамаға 
жатуының маңызды өлшемі бола алмайды және керісінше егер сөз құжаттар топтамасында 
сирек кездесетін болса онда сөздің салмағы жоғары болады. 
 

𝑖𝑖𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖 = log |𝐷𝐷|
𝑛𝑛𝑖𝑖

        (2) 
 
Мұнда |𝐷𝐷| - үйретуші жиындағы құжаттар саны, 𝑛𝑛i – 𝑖𝑖 сөзі кездесетін құжаттар саны. 
𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑇𝑇- тің классикалық нұсқасына келесі екі формула жатады: 
 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑗𝑗
∑ 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑇𝑇
𝑙𝑙=1

   және   𝑖𝑖𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖 = log |𝐷𝐷|
𝑛𝑛𝑖𝑖

     (3) 

 
IDF – тің тағы бір түрі ол: 
 

𝑖𝑖𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖 = (|𝐷𝐷|
𝑛𝑛𝑖𝑖

)𝑎𝑎 ,𝑎𝑎𝑎𝑎[0,1]       (4) 
 

 Бұл мәтінді машиналық оқыту алгоритмі арқылы топтастыру үшін жасалатын негізгі 
қадамдар. Соның ішінде біршама қиындық туғызатын мәселе ол, қазақ тілінің 
морфологиялық анализі. Зерттеу жұмысының жалғасы осы мәселемен тығыз байланысты 
болады. 
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Ақпараттық технологиялар саласында үлкен деректер парадигмасы әлемдік трендке 
айналған және қазіргі кезде аз зерттелген болып табылады. 

Ақпараттық технологиялар саласындағы үлкен деректерді зерттеу нәтижелері әлемдік 
экономикамен қатар Қазақстан экономикасының маңызды секторларында да қажет етілуде. 

Бүгінде кез келген сала және кез келген ұйым ақпараттық технология саласындағы 
жетістіктерсіз тиімді жұмыс істей алмайтыны белгілі. Мемлекеттің 
экономикалықиндустриаландыру бағыты мен әлеуметтік ортаның сұранысын жоғары 
дәрежеде қанағаттандыру ақпараттық технологияларға жаңа талаптарды анықтайды және 
әлеуметтік-экономикалық жүйелерге ең жаңа технологияларды енгізу қажеттіліктерін 
тудырады. Бұл жаңа технологияларға үлкен деректерді талдау және өңдеу технологиялары 
жатады. 

Әлемдік вендорлармен жасалған, бұрыннан бар технологиялар мен өнімдерде 
қолданылатын әдістер, әдетте, құпия және сәйкес коммерциялық құралдарға кірістірілген. 

Үлкен деректерді қолдануда негізгі мәселелердің бірі шешім қабылдау үшін пайдалы 
ақпаратты алу мақсатында үлкен деректер массивін талдау болып табылады. 

Бүгінде тиімді құралдар құру үшін үлкен деректерді талдау және өңдеуге арналған 
теориялық негіздер, әдістер мен алгоритмдерді жасау қажет. Осыған байланысты көрсетілген 
мәселелер өзекті. 

Үлкен деректерді талдау және жылдам өңдеудің әдістерінің негізгі міндетіне 
тоқталсақ. Қазіргі заманда вендорлар қатарының Big Data-ны талдау және өңдеу саласында 
жасаған құралдары бар. Сонымен қатар, олар шешім қабылдау мен басқару үрдісінде  тиімді 
қолданылуда  кең таралмаған. Сондықтан,Big Data-ны талдау және өңдеудің жаңа жолдары 
мен әдістерін жасау қажеттілігі туады. 

Үлкен деректерді талдау және өңдеудің жаңа жолдарының бірі деректердің 
матрицалық көрсетілімін, матрицалық есептеу және оптимизация әдістерін қолдану және осы 
негізде сәйкес құралдарды жасау болып табылады. Үлкен деректерді талдау және өңдеудің 
негізгі міндеттері: 

-үлкен деректерді өңдеудің әдістері мен технологияларын талдау;  

http://shad.yandex.ru/lectures/machine_learning.xml
http://www.machinelearning.ru/
http://habrahabr.ru/post/130278/
mailto:Gulden-9292@mail.ru
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-үлкен көлемді және әртүрлі құрылымданған және құрылымданбаған деректердің 
ерекшеліктері мен қасиеттерін талдау; 

- қоймаларда орналасқан және матрицалық формада көрсетілген үлкен деректерді 
талдаудың әдістерін жасау және зерттеу; 

-тиімді ұсыну үшін құрылымданған және құрылымданбаған, аралас деректерді 
кластерлеу әдістерін жасау; 

- үлкен деректерді өңдеудің жаңа жолдарын, әдістері мен құралдарын жасау; 
-үлкен деректерді өңдеу мен талдаудың аспаптық құралдарын жасау; 
- матрицалық есептеу негізінде талдау мен кластерлеудің негізгі әдістері мен 

модельдерін жасау; 
-ұлттық экономиканың секторларында үлкен деректерді өңдеу мен талдаудың 

жасалған жолдары, әдістері мен аспаптық құралдарын қолдану үшін әдістемелік негіздер мен 
ұсыныстар жасау. 

Талдау және өңдеу үшін матрицалық формада көрсетілген үлкен деректерді 
кластерлеу әдістері мен модельдерін, жолдарын қарастырайық. Бұл үлкен деректер, көп 
жағдайда, матрицалық формада ұсыну басқа да  талдауларға қолдануға ыңғайлы. Сонымен, 
деректер ретінде жеке атрибуттар, деректер массивін, деректер қоры және құрылымданған 
және құрылымданбаған пішімдердегі деректерді түсінуге болады.  

Есеп қойылымы.Үлкен көлемді деректер матрицалық формада бір матрицада немесе 
матрицалар жиынтығы түрінде ұсынылған делік. Келесі есепті құрайық. { }IiizZ ,1; ==  - 

деректерді іздеу және алу сұратуларының жиыны, { }JjjdD ,1; ==  - сұратуларды 

қанағаттандыру үшін әр түрлі пішімдегі атрибуттар жиыны. JjIiijaA ,1;,1, ===   

матрицасы і-ші сұратуды қанағаттандыру үшін үлкен деректердің j-ші атрибуты мен 
матрицасын іздеу және алу қажеттілігін көрсетеді. Сұратулар жиыны мен олардың 
қолданатын деректерімен декомпозициясын сұратулардың соңғы кластерлерінің арасындағы 
деректер бойынша өзарабайланыстарын төмендету үшін іске асыру керек [1]. 

Есептің математикалық қойылымы үшін келесі айнымалылар мен белгілеулерді 
енгізейік. 

mix = 








жа?дайда бас?а,0
 орналасса кластерде ші-mс?рату   ші-i егер,1

 

 

jny  = 








жа?дайда бас?а,0
  орналасса кластерде ші-nс?рату   ші-j егер,1

 
 
Кластерлерде

 

min
1 1 1 1

→∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

jnijmi ya
M

m
I

i

J

j

N

n
x

 
шектеулерімен   сұратулардың екіленуі

 

ддлдр 
ксто 

;,1,1
1

Ii
M

m
xmi ==∑

=
 

 
 
Әрбір сұратулардың кластерінде сұратулар саны  
 



1026 
 

Mmp
I

i
x mmi ,1;

1
=≤∑

=
 

Сұратуларды қанағаттандыру үшін деректердің екіленуі  
 

NnS
J

j
y njn ,1,

1
=≤∑

=
. 

 
Әрбір деректердің кластерінде деректер саны  
 
Құрылған есеп дискретті программалаудың блоктық-симметриялық есептеріне 

жатады және итеративті көрсетілім алгоритмін қолданумен шешіле алады [2]. 
Big Data технологияларының талдауы көрсеткендей бұл бағыт дамудың ең алдында. 

Нәтижелер матрицалық есептеулер негізінде теориялық негіздер жасау мен осы негізде 
үлкен деректерді талдау мен өңдеудің көптеген тиімді құралдарын жасауды көрсетеді. 

Соңғы нәтиже матрицалық есептеулерге негізделген модельдер мен әдістер және 
қазіргі заманғы техника мен есептеуіш жүйелердің өндірушілерінің жетістіктерінде жүзеге 
асатын программалық құралдар болып табылады.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. Казиев Г.З., Набиева Г.С., Даурова Б.М «Техникалық жобалау кезеңіндегі деректерді 
өңдеу жүйелерінің бастапқы құжаттары мен қолданбалы есептерінің декомпозициясы». Білім 
және ғылым министрлігінің «Ізденіс-Поиск» ғылыми журналы,  жаратылыстану-техникалық 
ғылымдарының №1 (1) сериясы, Алматы, 2012ж. 

2. Казиев Г.З., Набиева Г.С., Салмаганбетова Ж.З.     Абылхасенова Д.К. «Дискретті 
программалаудың модельдері мен әдістері, блоктық-симметриялық әдістер-дискретті 
программалаудың есептерінің тиімді классы». «ҚБТУ жаршысы» ғылыми журналы, №3, 
Алматы, 2010 ж. 
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Главной целью проектирования и создания образовательного портала вуза является 

обеспечение комплексной информационной поддержки бизнес-процессов управления вузом 
с использованием возможностей информационных и телекоммуникационных технологий. 

Для достижения главной цели должны быть решены следующие основные задачи: 
- формирование единого информационного ресурса, отражающего состояние 

научно-образовательного процесса, а также обеспечивающего своевременное и оперативное 
размещение полной, объективной, достоверной и непротиворечивой информации об 
учебном процессе вуза;  

- обеспечение единой для всех пользователей информационной среды, 
интерактивных пользовательских сервисов, общих стандартов подготовки информационных 
материалов и нормативно-справочных ресурсов;  

- организация взаимодействия и информационного обмена между порталом и 
другими информационными ресурсами и системами в необходимых режимах, а также 

mailto:nngmath@mail.ru
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обеспечение эффективных двухсторонних коммуникаций и каналов обратной связи;  
- адресное распространение информации, в том числе в интересах 

совершенствования управления (анкетирование, адресное оповещение об информационных 
событиях, включая автоматическое информирование о поступлении информации по 
определенной тематике, опросы общественного мнения и др.);  

- создание единого стиля оформления, обеспечение централизованного доступа к 
сведениям о деятельности подразделений университета, а также удобной навигации и 
поиска по всему информационному наполнению портала;  

- реализация средств безопасности портала и информационно-коммуникационной 
среды вуза, которые должны повысить надежность эксплуатации, защищенность данных, 
скорость реагирования на внешние изменения в процессе их использования и развития;  

- определение основных факторов, влияющих на производительность системы, 
построенной с использованием Web-технологий, и выявление «узких мест» технического и 
технологического обеспечения образовательного портала.  

Существует необходимость создания научных и методологических основ для 
разработки образовательного портала ВУЗа для управления учебным процессом, с 
использованием современных технологий проектирования информационных систем, 
методов и технологий интеллектуального анализа данных, построенного на базе 
трехуровневой клиент-серверной архитектуры.  

При этом очень важно учесть наличие средств персонализации пользовательской 
информации и защиты пользователей, средств настройки и адаптации информации, 
расположенной в сети, для различных групп университетских пользователей. 

Существующие подходы, методы и средства разграничения доступа не 
приспособлены для отслеживания контекста бизнес-процессов. При сопровождении больших 
порталов на администратора, являющегося обычно техническим специалистом, ложится 
большая нагрузка и ответственность при установке прав доступа к информационным 
ресурсам. Здесь можно выделить две проблемы. Во-первых, администратор «прописывает» 
правила взаимодействия пользователей с ресурсами информационной среды на достаточно 
глубоком техническом уровне. Во-вторых, распределение прав доступа осуществляется чаще 
всего исходя из позиций защиты от потенциальных угроз для ресурсов корпоративной 
среды. 

Поэтому, наиболее важным, определяющим весь процесс разработки 
образовательного портала, является этап классификации задач, решаемых пользователями. 
Основная цель - формирование групп пользователей и соответствующих им ролей доступа 
при проектировании архитектуры безопасности системы. Модель ролевого разграничения 
доступа к ресурсам портала вуза может рассматриваться как некая надстройка, 
предназначенная, в первую очередь, для упрощения администрирования КИС с большим 
числом пользователей и ресурсов, а также для повышения надежности эксплуатации и 
скорости реагирования на внешние изменения в процессе использования и развития 
образовательного портала вуза. 

На основе проведенного анализа, сформулируем основные задачи диссертационной 
работы, которые заключаются в разработке: 

- модели проектирования образовательного портала вуза, обеспечивающей 
создание гибкой и масштабируемой корпоративной информационной системы, а также 
функциональной и информационной модели предметной области управления учебным 
процессом, которые описывают внутрикорпоративное информационное взаимодействие 
различных категорий пользователей и подсистем в контексте потребностей бизнес-процессов 
вуза;  

- модели ролевого разграничения доступа к ресурсам образовательного портала вуза 
с применением методов кластерного анализа и подхода к формированию ролевых кластеров 
проектируемых задач на основе предложенных показателей, позволяющие разработать и 
реализовать архитектуру системы безопасности, повысить надежность эксплуатации и 
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скорость реагирования на внешние изменения в процессе использования и развития 
образовательного портала вуза;  

- метода описания рабочей нагрузки и модели оценки производительности 
образовательного портала вуза, которые позволят оценить важные показатели 
производительности и выявить «узкие места» технического и технологического обеспечения 
образовательного портала вуза, оказывающие влияние на производительность системы в 
целом;  

- архитектуры системы безопасности образовательного портала, базирующейся на 
ролевом подходе к разграничению доступа и обеспечивающей возможности доступа к 
информации любому пользователю информационной системы, в соответствии с их ролью в 
образовательном процессе и функциональными обязанностями; 

- архитектурной модели образовательного портала, позволяющей разработать 
информационно-программный комплекс, предназначенный для формирования единого 
информационного пространства и эффективного управления учебным процессом. 

Для разработки образовательного портала вуза необходимо использовать 
современные технологии создания информационных систем, методики и программные 
инструментальные средства. 

1. Разработка функциональной модели образовательного портала ВУЗа 
Функциональная модель образовательного портала как базис информационной 

системы управления учебным процессом вуза предполагает наличие четко 
сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. 
Система имеет границу, которая определяет область моделирования. Взаимодействие 
системы с окружающим миром описывается как вход (нечто, что перерабатывается 
системой), выход (результат деятельности системы), управление (стратегии и процедуры, 
под управлением которых производится работа) и механизм (ресурсы, необходимые для 
проведения работы). Находясь под управлением, система преобразует входы в выходы, 
используя механизмы. 

Корпоративную информационную систему вуза составляют множество бизнес-
процессов, характеризующихся различной степенью охвата структурных подразделений, 
различной сложностью. 

Для построения образовательного портала вуза и автоматизации бизнес-процессов 
необходимо разбить задачи на отдельные блоки. Модульный подход позволяет снизить 
сложность процесса автоматизации, повышает уровень управляемости, обеспечивает 
возможность независимой разработки (или замены) отдельных модулей системы. 

В результате сбора данных и анализа процессов, связанных с учебной деятельностью, 
были выделены следующие бизнес-процессы, подлежащие более тщательному анализу и 
оптимизации на начальном этапе создания системы: 

- формирование структуры данных по учебной деятельности;  
- формирование учебных планов;  
- управление контингентом студентов;  
- управление успеваемостью студентов;  
- управление персоналом;  
- управление тестированием;  
- формирование учебных графиков;  
- формирование расписания.  
2. Формирование структуры данных по учебной деятельности. 
Любая корпоративная информационная система имеет в качестве фундамента 

справочные данные, содержащие информацию по структуре и обеспечивающие 
функционирование остальных подсистем. 

Для обеспечения основных бизнес-процессов вуза, которые, прежде всего, связаны с 
учебным процессом, выделим функциональные подсистемы (модули), которые используют 
информацию по структуре в качестве единых справочных данных: деканаты, кафедры, 
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специальности, дисциплины, вид обучения, система обучения, время занятий по системе 
обучения. 

Оперативное управление данными справочниками должна выполнять служба 
управления учебной деятельностью (учебный отдел или учебно-методическое управление). 
Это обосновывается спецификой информации - она должна заноситься централизовано и 
быть актуальной для всех подразделений вуза. Организация данного процесса позволит 
предоставлять для заинтересованных служб и разрабатываемых функциональных подсистем 
информацию по структуре вуза, базовые справочные данные. 

Централизованное ведение информации обеспечивает целостность и актуальность 
данных, исключает дублирование и необходимость процессов синхронизации информации в 
подразделениях и задачах вуза. 

3. Формирование учебных планов. 
Данные учебного плана необходимы для всех учебных подразделений вуза и 

подразделений, связанных с учебным процессом. Они являются основой не только для 
оперативной работы по учебным планам, но и таких задач как формирование рабочих 
графиков учебного процесса, составление расписания занятий, управление успеваемостью 
студентов. 

В сложившейся практике учебные планы формируются на кафедрах. При этом в ходе 
учебной деятельности кафедры могут производить некоторые корректировки учебных 
планов. Зачастую складывается такая ситуация, что актуальной информацией по 
действующему учебному плану обладает одно лицо кафедры, ответственное за данный вид 
деятельности. Получение необходимой информации может занимать некоторое время, или 
вовсе быть затруднено в случае отсутствия ответственного лица (отпуск, болезнь и т.п.). 

Для оперативного управления учебным процессом, необходимо организовать процесс 
формирования учебных планов таким образом, чтобы информация по ним хранилась 
централизовано, а ввод и корректировка данной информации выполнялась распределено на 
рабочих местах авторизованными лицами. 

Разработанный бизнес-процесс управления учебными планами представлен на 
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - «Управление учебными планами» 
 

Данная схема управления учебными планами структурирует работу, исключает 
бумажный документооборот между подразделениями, что значительно повышает скорость 
обработки данных, обеспечивает доступность своевременной и актуальной информации, 
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позволяет контролировать доступ к данным и соответствует требованиям системы 
менеджмента качества. 

4. Управление контингентом. Обеспечение оперативной информации по группам 
и студентам. 

Актуальная информация по группам и студентам жизненно необходима практически 
для всех подразделений вуза - от кафедры и до бухгалтерии. Данная информация 
используется и является основой для большинства задач и отчетов, создаваемых как для 
внутренних целей, так и для внешних пользователей (к примеру, для МОН РК). 

Бизнес-процесс обеспечения оперативной информацией по группам и студентам 
имеет в своей основе следующие цели: 

- создание единой базы данных по группам и студентам;  
- предоставление потребителям информации актуальных и своевременных данных 

(потребителями могут являться как службы вуза, так и функциональные подсистемы, 
реализованные в виде программного обеспечения);  

- унификация занесения и представления данных, создание управляемого процесса, 
соответствующего системе менеджмента качества.  

При этом, помимо отмеченных задач, появляются дополнительные выгоды за счет 
формализации и упрощения процессов, исключения бумажных форм передачи и 
согласования данных. 

Данный бизнес-процесс состоит из следующих подпроцессов: 
- сопровождение системы обеспечения оперативной информацией по группам и 

студентам;  
- создание групп и занесение данных по студентам;  
- оперативное управление информацией по группам и студентам.  
Процесс сопровождения системы обеспечения оперативной  информацией по группам 

и студентам обеспечивается службой эксплуатации информационной системы вуза. 
Создание групп и занесение данных по студентам выполняется специалистами 

деканатов. В оперативной работе могут быть задействованы все авторизованные сотрудники 
вуза. 

Операция создания группы включает в себя создание шифра группы, назначение 
новой группе учебного плана, назначение новой группе информационных ресурсов. 

Операция занесения студентов состоит: создания в информационной системе нового 
студента, заполнения карточки студента и закрепления за студентом группы или нескольких 
групп. 

Обеспечение функционирования специализированных задач, таких как управление 
состоянием оплаты студентов, управление состоянием успеваемости, формирование 
экзаменационных листов, предоставление отчетных форм, является основной функцией 
оперативного управления информацией по группам и студентам. 

Иерархия диаграмм функциональной модели ИС «Управление контингентом 
студентов» показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Функциональная модель «Управление контингентом студентов» 
Таким образом, бизнес-процесс обеспечения оперативной информацией по группам и 

студентам формализует процессы, выполняет интегрирующую функцию для множества 
задач вуза, посредством создания единой базы данных и унификации пользовательского 
интерфейса. 
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Формирование информатики как науки происходило в XX веке, что было связано с 

развитием вычислительной техники. Само понятие информатики возникло где-то в 60-х гг. 
во Франции. Так решили назвать область знаний, изучающую применение электронных 
вычислительных машин для автоматизации обработки информации. 
Слово информатика образовано путем слияния французских слов информация и автоматика. 
В англоязычных странах вместо «информатики» часто используют 
термин «computerscience» (компьютерная наука). Хотя термины "информатика" и 
"компьютерная наука" можно считать аналогичными, второй появился раньше, примерно в 
начале 40-х годов XX века. На тот момент компьютерная наука представляла собой 
объединение возможностей электронно-вычислительных машин, математической логики и 
теории алгоритмов. В дальнейшем в компьютерной науке появлялись новые направления, 
что было обусловлено усовершенствованием ЭВМ. Отсюда следует, что появление 
информатики неразрывно связано с существованием компьютерной техники. Хотя 
вычислительные машины существовали и до 70-80-х годов, их относительно массовое 
распространение пришлось именно на эти годы. Именно в это время заговорили и об 
информатике как о научной дисциплине. 

Изначально компьютер был инструментом для автоматизации трудоемких 
вычислений. Однако постепенно эволюционировал в инструмент для работы фактически с 
любой информацией, а не только числовой. Получая исходную информацию в виде чисел, 
таблиц, изображений, текстов программное обеспечение вычислительных машин способно 
преобразовывать ее в другую информацию, а также сохранять и передавать в той или иной 
форме. 

Наука информатика стала заниматься разработкой информационных моделей 
объектов реального мира, для которых вообще можно создать информационную модель. Т.к. 
материальный мир весьма разнообразен, то и объекты изучения информатики также очень 
разнообразны. В связи с этим информатика – очень разнородная наука, что затрудняет ее 
однозначное определение. 

Информатика тесно связана с математикой, т.к. опирается на ее достижения. Это 
объясняется тем, что объекты естественных и технических наук, а также социальные явления 
можно описать с помощью понятий математики – функций, систем уравнений, неравенств и 
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др. При этом предмет изучения информатики – информация – общенаучное и социальное 
понятие. 

Информатизация общества приводит к изменению ситуации на трудовом рынке, 
требуя все новые квалификации и компетентности. Это заставляет большинство людей в 
корне менять свою специализацию или обучаться новым знаниям. Меняются традиционные 
формы обучения и виды услуг в области образования. В мире наступила эра электронного 
образования, в котором количество студентов стало более 150 млн. человек. Что касается 
Казахстана, то сектор электронного образования почти отсутствует. Имеются только  
системы, автоматизирующие некоторые сопутствующие процессы традиционного 
образования, которые никак не относятся к электронному образованию. Если сравнивать 
традиционное образование с электронным образованием, то доказано, что в последнем 
скорость образования  на 30-60% быстрее, но качество низкое. Причиной низости качества 
электронного образования является пассивность и статичность электронных 
образовательных ресурсов (как правило, простой текстовый или графический материал) и 
отсутствие диалога с обучающимися в реальном масштабе времени. Ведь при изучении этих 
ресурсов у обучающегося может появиться масса вопросов к ним, а у них просто нет 
возможности ответить на эти вопросы, которые с продолжением изучения могут только 
возрастать. Кроме того, современные методы контроля и оценки знаний не всегда выдают 
объективную оценку знаний. Эти проблемы можно решить, если статические электронные 
образовательные ресурсы заменить на активные и динамические интеллектуальные ресурсы,  
электронное образование – на  интеллектуальное образование, электронное тестирование – 
на интеллектуальную систему контроля и оценки знаний обучающихся. При этом 
интеллектуальное электронное образование будет короче по продолжительности, дешевле и  
иметь высокое качество. Все эти доводы являются предпосылками для магистерского 
исследования на тему «Формирование и обработка базы знаний по информатике». 

Научная новизна заключается в проведении интеллектуального анализа обработки 
данных, используемых в образовательных процессах (обучении, контроле и оценке знаний); 
представлении учебного материала по информатике на языке представления знаний, 
основанного на семантических гиперграфах.  

В современном информационном обществе, где важнейшей  ценностью является 
точная и своевременная информация, возникла необходимость в поиске новых эффективных 
технологий обработки информации и преобразования ее в нужные человеку знания. 

В большинстве случаев задачи, решаемые на практике в различных предметных 
областях, могут быть классифицированы как задачи нечеткой логики ввиду отсутствия 
полной и достоверной информации для принятия эффективного решения. Они 
характеризуются неполнотой,  неоднозначностью, неопределенностью и зачастую 
противоречивостью исходной информации. В таких случаях требуется осуществить 
формализованное описание предметной области и сформировать ее     базу 
знаний для последующего использования этой базы при решении возникающих 
практических задач. 

Целью магистерской диссертации является формирование базы знаний по 
информатике и реализация программных средств обработки данных. 

Для достижения указанной цели диссертационной работы ставятся следующие 
задачи: исследование методов представления знаний; разработка онтологической модели 
предметной области; формирование базы знаний по информатике; разработка архитектуры 
программных средств обработки базы знаний; реализация программных средств обработки 
базы знаний. 

Существуют различные программные средства для создания баз знаний. В настоящее 
время популярным является редактор онтологий Protégé, который имеет богатые 
функциональные возможности и свободно распространяется, что делает его 
привлекательным для учебного процесса в дисциплинах, изучающих технологии баз знаний. 

Онтология – это формальное явное описание понятий в рассматриваемой предметной 
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области и отношений между ними. Онтология представляет предметную область в реальном 
мире и понятия в ней также должны отражать эту реальность. Ее разработка дает 
возможность: 

• общего понимания специалистами структуры информации предметной области; 
• повторного использования знаний предметной области; 
• явно определения допущений в предметной области; 
• анализа и использования знаний [1].  

 Онтология определяет общий словарь для людей, которым нужно совместно 
использовать информацию в предметной области. 

Единого универсального подхода к созданию онтологий, который бы однозначно 
привел к успешному результату, не существует. Для любой предметной         области         
может существовать бесчисленное количество онтологий. Каждая новая онтология – это 
всего лишь один из способов описания модели предметной области. Выбор лучшей 
онтологии осуществляется исходя из того, которая из них будет эффективнее     всего     
работать     для намеченной задачи. 

Процесс разработки онтологии является итеративным.   При 
 создании онтологии    нужно стремиться к максимально близкому 
отображению объектов и отношений между ними в избранной предметной области. 

При правильном моделировании онтология может быть представлена предложениями, 
где вероятней всего в качестве существительных выступают 
объекты, а отношений – глаголы. 

Для работы  с онтологиями  существуют программные продукты, называемые 
редакторами онтологий.  Популярным редактором      онтологий является 
PROTÉGÉ, разработанный в Стэндфордском университете США. Он позволяет 
разрабатывать онтологии как семантические сети и на их основе создавать базы знаний по 
фреймовой модели, а также формировать различные пользовательские запросы к этим базам. 
Редактор имеет развитые и простые в управлении     средства     визуализации     и создания 
представлений модели предметной области. 

Разработка онтологии в Protégé включает: 
 выделение предметной области онтологии;  
 определение классов в онтологии; 
 организацию классов в некоторую иерархию (базовый класс –> подкласс); 
 формирование фреймов для описания классов,     подклассов     через

 определение слотов (свойств классов); 
 заполнение слотов значениями (создание экземпляров классов). 
В хорошоспроектированной онтологии  все классы, имеющие одно и то же более 

общее понятие, должны находиться на одном уровне иерархии. 
Онтология вместе с множеством экземпляров классов составляет базу знаний, к 

которой можно «посылать» различные запросы. 
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Аннотация 

В рамках данной работы исследована онтология типовой учетной системы, в целях 
определения единого понимания терминов, используемых при создании генератора учетных 
систем. Построена концептуальная схема типовой учетной системы. Программная 
реализация описанной в статье модели позволит оптимизировать трудозатраты и сократить 
временные сроки при разработке учетных систем.  
Ключевые слова 

Онтология, учетная система. 
Введение 

Онтология — это попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой 
области знаний с помощью концептуальной схемы [1], состоящее из экземпляров 
(индивидов), понятий (классов), атрибутов (свойств), функций (операций), аксиом (фактов) и 
отношений. 

Совместное использование людьми или программными агентами общего понимания 
структуры информации является одной из наиболее общих целей разработки онтологий [2]. 
Формальный анализ терминов чрезвычайно ценен как при попытке повторного 
использования существующих онтологий, так и при их расширении [3]. 
1. Основные составляющие учетных систем 

Учетная система – это класс информационных систем, главной задачей которой является 
осуществление учета объектов. Объекты учета – совокупность свойств, сформированных на 
основе характеристик, изучение которых позволяет достичь целей учета. субъекты учета, 
характеризующиеся данными специфического характера, в зависимости от предметной 
области бизнес процесса. Примеры объектов организация, помещение, лицензия.  
Информация об объектах фиксируется через характеристики их свойств – атрибуты и 
параметры. Процесс учета включает в себя совокупность: законодательных актов, 
регламентов, стандартов, приказов и инструкций организатора учета, других документов, 
предписывающих и определяющих правила, формы ведения учета; также учетная система 
ограничена организационной структурой организатора учёта, средствами, обеспечивающими 
ведение учёта. Средства ведения учета включают в себя средства делопроизводства, 
инженерно-техническое окружение и информационные системы, реализующие логику учёта. 

Системы учёта, поддерживающие ведение различных видов учёта, даже относящихся к 
разным предметам учёта, имеют повторяющиеся функциональные требования. Система 
учёта может быть использована для одновременного ведения разных типов учёта. 
Нормативные правовые акты, правила, регламентирующие создание и функционирование 
бизнес процесса являются основой учёта, осуществляющегося в системе. 

Признаками учетных систем можно выделить следующие: 
• Сопровождение ключевых транзакционно - ориентированных процессов 
• Поддерживание и управление состояниями сущностей в бизнес – процессах  
• Сущности, подлежащие учету – являются объектом для контроля. (аудит, 

юридическая ответственность) 
• Служат централизованным источником корпоративных стандартов 
• Время жизни учетных систем – 15-20 лет 
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Также можно выделить следующие функции типовой учетной системы: 
• Сбор данных 
• Хранение данных 
• Актуализация данных 
• Обеспечение информацией для отчетов 
• Контроль над процессами организации 
• Обеспечение информационной базой для осуществления процессов организации 
• Обеспечение обмена информацией 

Примерами учетных систем могут быть системы, осуществляющие учет сведений о 
читателях в библиотеке, учет сведений о пациентах в больнице, учет уголовных дел, учет 
обращений граждан.  
2. Термины для сущностей предметной области 
Приведем основные термины и определения, используемые при работе с типовыми 
учетными системами. 
Учет – процесс регистрации, обобщения важной информации, с точки зрения бизнес – 
процесса. Отчеты, созданные на основании учета предоставляют информацию для принятия 
решений по деятельности организации. 
Учетная система - это класс информационных систем, главной задачей которой является 
осуществление учета объектов 
Карточка - это единица учетной системы, форма, в которую пользователь вносит данные об 
объекте реального мира. Карточка объекта содержит в себе специфичную информацию об 
объекте, в зависимости от типа учета. Данная информация характеризуется заданными 
атрибутами. 
 Пусть  
α- имя атрибута 
β- значение атрибута  
Тогда карточка объекта определяется как множество упорядоченных пар вида: .  
Примерами карточек могут быть:  

• Личный листок сотрудника. 
• Форма налоговой декларации. 
• Анкета-заявка. 
• Карточка юридического лица (клиента, поставщика, ...). 

Справочник – систематизированная структура, содержащая в себе краткое изложение 
сведений в систематической форме  

Уведомление –документ, формирующийся системой на основании данных введенных в 
карточку. Выходной артефакт бизнес процесса. Форма и текст уведомления формируются на 
основании нормативно – правовых актов, инструкций и других документов, 
регламентирующих бизнес – процессы организации.  

Журнал – реестр, форма систематизации карточек учета. Информационный ресурс, 
представляющий собой перечень карточек. Отображает основные атрибуты, необходимые 
для быстрого получения требуемой информации.  

Пользователь – лицо, которое использует систему для выполнения задач бизнес – 
процесса. Лицо, использующее результаты функционирования системы, принимающее 
решения.  

Права – совокупность условий, устанавливающие правила доступа к объектам и 
функциям системы. Права определяют набор действий.  

Роль – набор функций для выполнения определенного круга задач.  
Событие – обстоятельство, которое ведет к изменению состояния, либо порождает 

необходимость действия 
Отчет – статистические данные, агрегированные по тем или иным критериям на 

основании атрибутов учетных элементов. 
Критерии – признак, основание, правило принятия решения. 
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Чтение – действие, обеспечивающее просмотр карточек, журналов. 
Запись – действие, представляющее собой ввод атрибутов в карточку. 
Редактирование – действие, по изменению ранее введённых атрибутов.  
Удаление – действие, результатом которого является исключение карточки из учета. 
Регистрация – постановка на учет субъекта учета, создание новой карточки учета.   
3. Концептуальная схема учетной системы 
Общая концептуальная схема типовой учетной системы, полученная в ходе 

проделанной работы представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 - Концептуальная схема типовой учетной системы 
 

Таким образом, исходя из схемы (Рисунок 1) отношения между классами типовой 
учетной системы будут следующими: 

Inheritance 4 - Карточка пользователя наследует от класса карточка (Карточка, Карточка 
пользователя) 

Relationship 1 – Пользователь может создать/редактировать/удалить много карточек. 
(Пользователь, Карточка пользователя) 

Inheritance 2 – Пользователь c ролью наследует от класса пользователь (Пользователь, 
Пользователь с ролью) 

Relationship 12 – Одной ролью могут обладать много пользователей (Пользователь с 
ролью, роль) 

Relationship 16/13 – У роли может быть несколько прав, и у одно права может 
принадлежать нескольким ролям (Права, Роль).  

Relationship 10 – Одному критерию могут удовлетворят много карточек пользователя 
(Критерии, карточка пользователя) 

Relationship 9 – Журнал может отображать сведения по нескольким заданным 
критериям (Журнал, критерии) 

Relationship 8 – Генератор отчета формирует отчет на основании нескольких критериев 
(Критерии, Генератор отчета) 

Relationship 18 – Генератор отчета может сформировать много отчетов (Генератор 
отчета, отчет) 

Relationship 17 – Несколько карточек может находиться в одном статусе (Версионность, 
карточка) 



1037 
 

Relationship 15 – Несколько карточек может иметь одну и ту же версию (Карточка, 
статус) 

Relationship 2 – Менеджер уведомлений контролирует много карточек пользователя 
(Менеджер уведомлений, карточка пользователя) 

Relationship 5 – Менеджер уведомлений реагирует на много событий (Менеджер 
уведомлений, событие) 

Relationship 6 – Менеджер уведомлений создает много уведомлений (Менеджер 
уведомлений, уведомление) 

Relationship 7 -  На одно событие может быть создано много уведомлений по событию 
(Событие, уведомление по событию) 

Предлагается следующий ряд утверждений, формулируемых в виде аксиом: 
Аксиома 1. Существует пользователь 
Аксиома 2. Существует субъект учета 
Аксиома 3. Существует карточка субъекта 
Аксиома 4. Существует журнал карточек 
Аксиома 5. Карточки субъекта учета могут содержать различные атрибуты 
Структура типовой учетной системы основывается на семантической сети, показанной 

на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Семантическая сеть типовой учетной системы 
 

Заключение 
Данная работа рассматривает создание онтологии для типовой учетной системы. В 

ней приводится краткая информация о том, что такое онтология. В статье предложена 
концептуальная схема, а также семантическая сеть структуры типовой учетной системы. 
Предложена схема отношений между классами типовой учетной системы.   
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Аннотация 
В рамках данной работы представлена архитектура типовой учетной системы, , 

используемая при создании генератора учетных систем. Представлено описание 
интерфейсной, информационной технологичной и аппаратной частей.  
Ключевые слова 

Архитектура, учетная система. 
Введение 

Архитектура системы — принципиальная организация системы, воплощенная в её 
элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, 
направляющие её проектирование и эволюцию [1]. Понятие архитектуры в значительной 
мере субъективно и имеет множество противоречивых толкований; в лучшем случае оно 
отображает общую точку зрения команды разработчиков на результаты проектирования 
системы [2]. 

В данной работе принята следующая разбивка по модулям типовой учетной системы: 
• Модуль администрирования.  
• Модуль автоматизации сбора и анализа статистических данных. (Модуль может 

содержать от 1 до n количества компонент, поддерживающих осуществление процессов 
учета в зависимости от предметной области. 

• Модуль автоматизации бизнес-процессов. 
• Модуль интеграции. 

1. Интерфейсная часть 
В данной работе интерфейсную часть типовой учетной системы предлагается 

рассмотреть с позиции пользовательского интерфейса, внутренних взаимодействий и 
внешних взаимодействий.  

1.1. Пользовательский интерфейс 
 В Системе должно быть предусмотрено создание ролей на основе прав доступа к 
действиям (просмотр, редактирование, создание, удаление - CRUD) над элементами Системы 
(шаблоны, формы, отчеты, журналы). Также необходима возможность создания типовых 
пользователей/групп пользователей с общими правами доступа. 

1.2. Внутренние взаимодействия 
Для осуществления внутренних взаимодействии между компонентами типовая учетная 

система может содержать единое хранилище данных.  Данные, поступающие в хранилище 
данных, должны быть доступны только для чтения. Предполагается следующий перечень 
доступных операций с данными:  

• извлечение  
• преобразование 
• загрузка 
1.3. Внешние взаимодействия 

 Для осуществления внешних взаимодействий в данной работе предлагается 
использовать модуль интеграции. 
Модуль должен обладать возможностями для построения межведомственного 
взаимодействия (интеграции информационных систем различных организаций) на 
принципах интеграционной шины. Модуль должен обладать возможностями маршрутизации 
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обмена сообщениями между службами. Модуль должен быть построен на принципе обмена 
сообщениями между коннекторами. В типовой учетной системе должна быть предусмотрена 
возможность создания необходимого интеграционного процесса путем трансформирования и 
маршрутизации сообщений. Для описания интеграционных процессов в системе 
предлагается использовать язык XML. Модуль должен поддерживать протоколы 
взаимодействия на основе следующих веб-сервисов: 

• WSDL 
• UDDI  
• SOAP 
• Спецификация формата XML 
• Спецификация схемы данных XSD 
2. Информационная часть 
Структура данных 

 Предполагается хранить формы в документной - ориентируемой базе данных. 
Форма представляет собой иерархию так называемых «блоков». Блок может быть одного из 
типов: форма, справочник, число, дата, строка. 
 Для хранения шаблона формы применяется та же структура данных, что и для 
конечных форм с данными. Шаблон документа имеет соответствующую пометку об этом. 

 Каждая форма имеет свою версию, при корректировке шаблона формы версия 
инкрементируется, и все последующие создаваемые документы на основе шаблона будут 
использовать уже новую структуру данных. Предлагаемая схема данных изображена на 
рисунке 1 

 
Рисунок 3 - схема данных 

Предполагается, что типовая учетная система состоит из следующих схем связей: 
1. Простые формы  
Таблица -> Форма 
Например, список сотрудников. 
2. Сложные формы 
Таблица + таблица (один-к-одному) 
Например, список участников процесса + список осужденных. 
Таблица + таблица (один-ко-многим)  
Например, сотрудник + организация. 
Таблица + связанная таблица (многие-ко-многим) 
Например, материалы + элементы строения, т.е. из кирпича может быть построена 

стена и фундамент, в то же время, стена может быть из кирпича или бетона. 
3. Технологическая часть 

Предполагается, что типовая учетная система должна быть кросс-платформенной – 
поддерживать операционные системы семейств MSWindows, Unix. Система должна быть 
выполнена по технологии тонкого клиента. Для использования системы на рабочей станции 
клиента должен быть необходим только браузер и соединение с сервером. Система должна 
поддерживать безопасное соединение на основе протокола HTTPS. 
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4. Аппаратная часть 
Для обеспечения работы типовой учетной системы комплекс технических средств 

должен состоять из: 
• Средств ввода информации 
• Средств обработки информации 
• Средств формирования и передачи информации как внутри узла системы, так и 

между узлами 
• Средств вывода информации 
Основу комплекса технических средств системы должны составлять ПК, 

объединяющие вычислительные средства (процессов), устройства ввода (клавиатура), и 
вывода информации (монитор и принтер), локальные сети –средства обмена данными между 
рабочими станциями пользователей, локальными серверами.   

Заключение  
В статье отражена архитектура типовой учетной системы. Дано описание схем связей 

между формами и таблицами системы. Представлено описание технологической, 
аппаратной, информационной и интерфейсной частей. Дальнейшие исследования 
направлены на программную реализацию описанной архитектуры.  
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Мобильные приложения обучения разработаны с использованием различных 
технологий и платформ. Каждая реализация имеет специфические характеристики с точки 
зрения пользовательского интерфейса и содержания и влияет на процесс развития. 
Мобильная система обучения состоит по крайней мере из следующих компонентов: 

● Мобильное устройство обучения; 
● Мобильная программное обеспечение для обучения; 
● Мобильный контент обучения. 

Необходимое программное обеспечение для мобильного процесса обучения является 
простой мобильный веб-браузер или специализированное приложение, которое может быть 
автономным или клиентским. Студенты в рамках системы Мобильное обучение могут: 
проходить курсы в режиме онлайн; сдавать экзамены; отправить отзыв; отправить 
домашнюю работу, проекты.  

Учителя, участвующие в системе электронного обучения, в том числе мобильного, 
могут: работать с  системами управления контентом; подготовка тестов; оценка тестов, 
домашних заданий, проектов осуществляемые учащимися; отправить отзыв; общаться со 
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студентами (форумы, электронная почта и другие типы сообщений). Одним из наиболее 
часто используемых архитектуры для мобильных обучающих приложений является веб из-за 
хорошо известных технологий. Как правило, автономным мобильным приложениям 
необходимо, чтобы контент мобильного обучения был сохранен в мобильном устройстве. 

Распределенные приложения Mobile Learning (также через веб-интерфейс) могут 
загрузить и использовать содержимое, когда им это необходимо. Распределенные платформы 
имеют схожую архитектуру, но клиентское приложение не просто мобильный веб-браузер, а 
многофункциональное приложение. Преимущества использования этой платформы: богатый 
пользовательский интерфейс; поддержка мультимедийного контента; содержание 
электронного обучения может легко обновляться на сервере. Есть также некоторые 
недостатки: пользователю необходимо установить и настроить клиентское приложение; 
пользователь должен научиться использовать приложение; возможные дополнительные 
расходы для использования трафика. Развитие распределенных приложений для мобильного 
обучения включает в себя следующие шаги: управление проектами; анализ; дизайн; 
реализация; тестирование. Шаги применительно к разработке программного обеспечения и 
мобильного контента. Разработка приложений рассматривает полученные  результаты 
относящиеся к качеству мобильных приложений и систем. 

В дополнение к мобильному контенту обучения существуют базы данных, которые 
используются для управления пользователями, сообщениями и другими настройками. 
Данные, хранящиеся в базах данных осуществляется из выделенных серверов. Мобильное 
приложение обучения, разработанный для устройств на базе Android, имеет следующие 
модули: курсы; викторины; заключительные и частичные тесты; обмен сообщениями. 

Для администрирования системы, разработаны специализированные модули для 
обеспечения: 

Управления пользователем; 
Управления контентом: курсов; тестов;  оценок. 
Модули написаны самостоятельно, и они разделяют общие данные. Каждый модуль 

имеет соответствующий экран, и они могут запускаться с главного экрана.  
Связь между клиентом и сервером осущестяляется на основе веб-служб. Веб-службы 

XML имеют много преимуществ для разработчиков, так и для пользователей: они 
используют простые протоколы для реализации веб-сервисов, чем другими методы.  

 
Платформа Android. Графический интерфейс пользователя 
Прототип разработан и  содержит трех видов деятельности: выбор теста; вопросы и 

ответы;  список ответов. 
Интерфейс прост и интуитивно понятен, без какой-либо графики и чертежи. Это 

позволит сократить количество необходимой памяти для приложения и сокращает время 
разработки. Будущие версии будут включать переработки и дружественный 
пользовательский интерфейс. Приложение предназначено для мобильных устройств с 
сенсорным экраном, но не это не предел.  

ActTeste.java описан как основной деятельности(activity) в конфигурационном 
файле AndroidManifest.xml. 

Когда приложение запускается, список тестов автоматически загружается на этом 
экране. 
Список объектов представлен в ListView. Описание элементов списка определено в 
файле ресурсов на основе XML.  
Для того, чтобы начать новую activity, используется экземпляр класса Intent . Все 
activity должны быть объявлены в AndroidManifest.xml файла: 

<activity android:name=".ActTeste"/> 
<activity android:name=".ActIntreb"/> 
<activity android:name=".ActRasp"/> 
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Если деятельность(activity) не были объявлены в AndroidManifest.xml, тогда 

исключение произойдет во время выполнения  программы. Все доступные тесты 
загружаются из базы данных, хранящейся на стороне сервера. Выделенный метод веб-
сервиса используется для этого начального действия. 
Главное меню включает в себя элементы, которые позволяют: войти / выйти; выход из 
приложения; посмотреть версию приложения 

Вопросы имеют только один правильный ответ. Студент может последовательно 
перемещаться от одного вопроса на другой. Некоторые пункты меню отключены для первого 
и последнего вопросов: 
public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu)  
{ 

if (idIntrebareCurenta == numarIntrebari) 
  menu.setGroupEnabled(ActIntreb.INAINTE, false); 

else 
menu.setGroupEnabled(ActIntreb.INAINTE, true);  

} 
 
В конце, студент может рассмотреть ответы и отправить их на сервер для того, чтобы 
следить за своим прогрессом. Студент имеет возможность ознакомиться 
ответами и вычислить счет. Потому что ответы хранятся в HashMap 
и должны быть отсортированы по типу вопрос код, поэтому класс Intrebare реализует 
Comparable<Intrebare> интерфейс. 
 

Веб-сервисы 
Веб-сервис используемый этим приложением был разработан с использованием 

технологии .NET Microsoft. Веб-сервис предлагает несколько веб-методов, так как 
использование веб-служб обеспечивают очень гибкий способ для клиентских приложений, 
которые могут быть разработаны практически на любом мобильном или настольных 
платформ. Метод GetNumarIntrebariTest возвращает количество вопросов данного 
теста которые определены на основе кода. Количество вопросов взяты из базы данных. Если 
происходит исключение, метод возвращает отрицательное значение. 

Веб-службы реализованы с использованием сторонней библиотеки, данная 
библиотека  распространяется как OpenSource kSOAP2 (http://ksoap2.sourceforge.net/) и она 
оптимизирована для Android. Библиотеки должны быть добавлены к проекту. Эта 
библиотека на базе архитектуры SOAP и нет необходимости генерировать прокси / заглушки 
для вызова методов веб-сервиса. SOAP пакет создается с помощью класса 
SoapSerializationEnvelope (с указанием версии SOAP) и детали запроса добавляются к телу 
пакета (с использованием класса SoapObject). Класс HttpTransportSE используется, 
чтобы сделать фактический вызов метода веб-сервиса, пакет передается в качестве 
параметра.  
Очень важно отправлять корректные параметры для метода. Использованные параметры в 
этом примере определены следующим образом:  

- NAMESPACE = "http://tempuri.org/"; 
o Пространство имен веб-службы; В этом примере используется по умолчанию 

- URL_WS = "http://server/Service.asmx"; 
o Адрес веб-сервиса 

- GET_INTREBARE = "GetIntrebare";  
o Наименование веб-метода 

- idTest, idIntrebare - параметры используемые методом GetIntrebare 

http://ksoap2.sourceforge.net/
http://tempuri.org/
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Использование неправильные значений для этих параметров приведет к ошибке вызова 
метода. Все функции, используемые для доступа к веб-сервисам включены в классе, для 
того, чтобы быть доступным из любой точки пакета. Пример такого использования веб-
метода: 

intrebare = AccesSW.getIntrebare (idTest, idIntrebareCurenta); 
 Для того чтобы использовать веб-службы приложения необходимо специальное 
разрешение. Разрешения хранятся в файле AndroidManifest.xml Для этого мобильного 
приложения, следующая строка должна быть добавлена:  
<uses-permission 
android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission> 

В этом прототипе, все данные хранятся в памяти, во время выполнения программы. 
Все загруженные вопросы и данные ответы сохраняются в целях сокращения расходов, 
связанных с передачей данных через беспроводные сети. 
Vector<Intrebare> intrebari = new Vector<Intrebare>(); 
Hashtable<Intrebare, Raspuns> raspunsuri = new 
Hashtable<Intrebare, Raspuns>(); 

Для будущих версиях следующие методы будут приняты во внимание: 
- локальные файлы; 
- файлы свойств; 
- локальные базы данных 

 
 Выводы и будущая работа 
Развитие мобильных приложений не простая задача. Существует множество платформ и 

технологий. Ресурсы мобильных устройств ограничены. Пользовательский опыт с 
мобильными устройствами и программным обеспечением различна. Использование веб-
служб для мобильных приложений обучения помогает процессу разработки, предоставляя 
стандартизованный способ связи между мобильными клиентами и серверами. Есть также 
недостатки, которые должны быть уменьшены или устранены:  

- объем данных (оптимизация);   
- безопасность (обнаружить и устранить бреши в системе безопасности);   
- сериализация данных для пользовательских и сложных объектов (рефакторинг).  
Что касается представленного мобильного приложения, следующие направления 

развития рассматриваются:   
- новые функциональности,   
- улучшение интерфейса,   
- реализация модулей обучения и тестирования,   
- управление пользователями,  
- интеграция модулей,  

для того, чтобы обеспечить основу для рабочего приложения мобильного обучения.  
Этот прототип является частью системы Мобильное обучение, который также будет 

разработан и для других мобильных платформ с целью охватить широкую область 
мобильных устройств и пользователей. 
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3. The Developer's Guide | Android Developers [Online]. Available at: 

http://developer.android.com/guide/index.h tml (March 2010) 
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Идея использоавния автоматной модели в криптографии с открытым ключом не 

является новой. В Китае с 80-х годов прошлого века ведутся работы в области создания 
асимметричных криптосистем, основанных на конечных автоматах [1].  

В основе теории класса конечно-автоматных криптосистем с открытым ключом, 
известных по сокращённым названием FAPKC – FiniteAutomationPublicKeyCryptosystems, 
лежит понятие автомата, слабо обратимого с конечной задержкой τ. Так называется 
конечный автомат, в котором любое слово во входной последовательности однозначно 
определяется по соответствующему начальному состоянию слову выходной 
последовательности и по следующим за этим словом τ выходным символом. 

Рассмотрим FAPKC в случае, когда шифрование состоит в преобразовании 
автоматомMfв состоянии q открытого текста, дополненного суффиксом длиной τ, а 
расшифрование – в преобразовании шифртекста автоматом M’ в соответствующем 
состоянии q’и удалении из результата преобразования префикса длиной τ[2]. 

Данный автомат FAPKCсводятся к вычислениям 
𝛽𝛽 = 𝜑𝜑�𝑓𝑓(𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝑞𝑞);  𝜁𝜁𝛼𝛼 = 𝜑𝜑�′(𝛽𝛽, 𝑞𝑞′),    (1) 

 где 𝛽𝛽 выходное слово (шифртекст), которую вырабатывает автомат пробегая из 
состояния q под действием входного слова 𝛼𝛼 дополненное 𝛼𝛼- суффиксом длиной τ, 𝜁𝜁𝛼𝛼 
выходное слово (исходный текст, дополненное 𝜁𝜁 – префиксом длиной τ.), которую 
вырабатывает обратный автомат пробегая из состояния q’ под действием 𝛽𝛽 шифротектста. 

Для любого автомата 𝑀𝑀 =< 𝜋𝜋,𝑄𝑄,𝑌𝑌,𝜓𝜓,𝜑𝜑 >и любого целого τ ≥ 0 автомат 𝑀𝑀(𝜏𝜏) =<
𝜋𝜋,𝑄𝑄 × {0,1, … , 𝜏𝜏},𝑌𝑌,𝜓𝜓(𝜏𝜏),𝜑𝜑(𝜏𝜏) >определяется как 

𝜓𝜓(𝜏𝜏)�𝑑𝑑, (𝑞𝑞, 𝑖𝑖)� = �
(𝑞𝑞, 𝑖𝑖 + 1),    0 ≤ 𝑖𝑖 < 𝜏𝜏,
(𝜓𝜓(𝑑𝑑, 𝑞𝑞), 𝜏𝜏),         𝑖𝑖 = 𝜏𝜏,

�   (2) 

 

𝜑𝜑(𝜏𝜏)�𝑑𝑑, (𝑞𝑞, 𝑖𝑖)� = �
𝑠𝑠0,     0 ≤ 𝑖𝑖 < 𝜏𝜏
𝜑𝜑(𝑑𝑑, 𝑞𝑞),    𝑖𝑖 = 𝜏𝜏

�   (3) 

В формулах (1)-(3) функции переходов и выходов однозначно определяется с помощью 
входо-выходной функции а автомата: 

𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝑑𝑑𝑑𝑑−ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑−ℎ+1 … 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑−𝑘𝑘𝑠𝑠𝑑𝑑−𝑘𝑘+1 … 𝑑𝑑𝑑𝑑−1), 𝑑𝑑 = 0,1, …  (4) 
 
Рассмотрим пример FAPKC [3].  Даны автоматы f2линейный с характеристиками h2=2, 

τ2=1и входо-выходными уравнениями 
𝑧𝑧𝑑𝑑 = 𝑠𝑠𝑑𝑑−2 + 𝑠𝑠𝑑𝑑−1, 𝑑𝑑 ≥ 0     (5) 

и автомат f1нелинейный с характеристиками h1=2, τ1=0 и входо-выходными 
уравнениями 

𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑑𝑑−1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑−2𝑑𝑑𝑑𝑑−1, 𝑑𝑑 ≥ 0    (6) 
Подставляя (2) в (1), получим входо-выходные уравнения для f=f1f2: 

𝑧𝑧𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑−1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑−3 + 𝑑𝑑𝑑𝑑−4𝑑𝑑𝑑𝑑−3 + 𝑑𝑑𝑑𝑑−3𝑑𝑑𝑑𝑑−2, 𝑑𝑑 ≥ 0   (7) 
Таким образом, ℎ = 4, 𝜏𝜏 = 1;𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖 =< {0,1}, {0,1}2, {0,1},𝜓𝜓𝑖𝑖 ,𝜑𝜑𝑖𝑖 >, 𝑖𝑖 = 1,2; 𝑀𝑀𝑓𝑓 =<

{0,1}, {0,1}4, {0,1},𝜓𝜓𝑓𝑓 ,𝜑𝜑𝑓𝑓 >и функции переходов и выходов этих автоматов заданы 
следующими таблицами: 

mailto:saukhanov@gmail.com
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Таблица 1. Функция переходаψ1 
 

x0 
x-2x-1 

00 01 10 11 
0 00 10 00 10 
 1 01 11 01 11 

Таблица 2. Функция выхода φ1 
 

x0 
x-2x-1 

00 01 10 11 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 

Таблица 3. Функция перехода ψ2 
 

x0 
y-2y-1 

00 01 10 11 
0 00 10 00 10 
1 01 11 01 11 

Таблица 4. Функция выхода φ2 
 

y0 
y-2y-1 

00 01 10 11 
0 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 

 
Таблица переходов определяется следующей формулой: 

𝜓𝜓(𝑑𝑑0, 𝑑𝑑−ℎ , 𝑑𝑑−ℎ+1 … 𝑑𝑑−1𝑠𝑠−𝑘𝑘𝑠𝑠−𝑘𝑘+1 …𝑠𝑠−1 = (𝑑𝑑−ℎ+1 … 𝑑𝑑−ℎ𝑑𝑑0𝑠𝑠−𝑘𝑘+1 … 𝑠𝑠−2𝑠𝑠−1). 
Таблица выходов определяется следующей формулой: 

𝑓𝑓(𝑑𝑑−ℎ … 𝑑𝑑−1𝑑𝑑0𝑠𝑠−𝑘𝑘𝑠𝑠−𝑘𝑘+1 …𝑠𝑠−1 = 𝜑𝜑(𝑑𝑑0, 𝑑𝑑−ℎ𝑑𝑑−ℎ+1 …𝑑𝑑−1𝑠𝑠−𝑘𝑘𝑠𝑠−𝑘𝑘+1 … 𝑠𝑠−1). 
Таблица 5. Функция перехода ψf 

 
x0 

x-4x-3x-2x-1 
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 

0 0000 0010 0100 0110 1000 1010 1100 1110 
 1 0001 0011 0101 0111 1001 1011 1101 1111 

Таблица 6. Функция перехода ψfпродолжение 
 

x0 
x-4x-3x-2x-1 

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 
0 0000 0010 0100 0110 1000 1010 1100 1110 
 1 0001 0011 0101 0111 1001 1011 1101 1111 

 
Таблица 7. Функция выхода φf 

 
x0 

x-4x-3x-2x-1 
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 
 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

Таблица 8. Функция выхода φfпродолжение 
 

x0 
x-4x-3x-2x-1 

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 
0 0 1 0 1 0 1 1 0 
 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

Функция φ1в каждом состоянии, поэтому автомат f1 действительно обратим с 
задержкой τ1 = 0. В обратном к нему с задержкой 0 автомате 
𝑀𝑀1
′ =< {0,1}, {0,1}2, {0,1},𝜓𝜓1

′ ,𝜑𝜑1
′ >функции 𝜓𝜓1

′ ,𝜑𝜑1
′ получаются по правилу: если 𝜓𝜓1(𝑑𝑑, 𝑞𝑞) =

𝑠𝑠и𝜑𝜑1(𝑑𝑑, 𝑞𝑞) = 𝑠𝑠, то 𝜓𝜓1
′ (𝑠𝑠, 𝑞𝑞) = 𝑠𝑠и𝜑𝜑1

′ = 𝑑𝑑.Полученный так, они показаны в следующих 
таблицах: 



1046 
 

Таблица 9. Функция перехода 𝜓𝜓1
′  

 
x0 

x-2x-1 
00 01 10 11 

0 00 11 00 10 
 1 01 10 01 11 

Таблица 10. Функция выхода 𝜑𝜑1
′  

 
y0 

x-2x-1 
00 01 10 11 

0 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 

 
Входо-выходные уравнения для автомата 𝑀𝑀1

′ получаются из (6): 
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑠𝑠𝑑𝑑 + 𝑠𝑠𝑑𝑑−1 + 𝑠𝑠𝑑𝑑−2𝑠𝑠𝑑𝑑−1, 𝑑𝑑 ≥ 0    (8) 

Входо-выходная функция автомата 𝑀𝑀2
′ есть 𝑓𝑓1

′(𝑧𝑧−1𝑧𝑧0) = 𝑧𝑧−1+𝑧𝑧0, поэтому 𝑀𝑀2
′ =<

{0,1}, {0,1}, {0,1},𝜓𝜓2
′ ,𝜑𝜑2

′ >и таблицы функций𝜓𝜓2
′ ,𝜑𝜑2

′ следующие: 
Таблица 11. Функция перехода ψ’2 

 
z0 

z-1 
0 1 

0 0 1 
 1 1 0 

Таблица 12. Функция выхода φ’2 
 

z0 
x-2x-1 

0 1 
0 0 1 
1 1 0 

В автомате 𝑀𝑀1
′(𝜏𝜏1) =< {0,1}, {0,1}2 × {0,1}, {0,1},𝜓𝜓1

′(𝜏𝜏2),𝜑𝜑1
′(𝜏𝜏2) >функции 𝜓𝜓1

′(𝜏𝜏2),𝜑𝜑1
′(𝜏𝜏2) 

задаются таблицами 
Таблица 13. Функция перехода 𝜓𝜓1

′(𝜏𝜏2) 

 
y0 

y-2y-1i 
000 010 100 110 001 011 101 111 

0 001 011 101 111 001 111 001 101 
 1 001 011 101 111 011 101 011 111 

Таблица 14. Функция выхода 𝜑𝜑1
′(𝜏𝜏2) 

 
y0 

y-2y-1i 
000 010 100 110 001 011 101 111 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

Автомат 𝑀𝑀′ = 𝑀𝑀2
′ × 𝑀𝑀1

′(𝜏𝜏2) =< {0,1}, {0,1} × {0,1}2 × {0,1, … , 𝜏𝜏2, {0,1},𝜓𝜓′ ,𝜑𝜑′ >задается 
таблицами переходов и выходов 
Таблица 15. Функция перехода ψ’ 

 
z0 

z-1y-2y-1i 
0000 0010 0100 0110 0001 0011 0101 0111 

0 0001 011 0101 0111 0001 0111 0001 0101 
 1 1001 1011 1101 1111 1011 1101 1011 1111 

 
Таблица 16. Функция перехода ψ’ продолжение 

 
z0 

z-1y-2y-1i 
1000 1010 1100 1110 1001 1011 1101 1111 

0 1001 1011 1101 1111 1011 1101 1011 1111 
 1 0001 0011 0101 0111 0001 0111 0001 0101 
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Таблица 17. Функция выхода φ’ 
 

z0 
z-1y-2y-1i 

0000 0010 0100 0110 0001 0011 0101 0111 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

Таблица 18. Функция выхода φ’ продолжение 
 

z0 
z-1y-2y-1i 

1000 1010 1100 1110 1001 1011 1101 1111 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 
 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Последовательность  
α1= 0100100001100101011011000110110001101111 

автомат Mfв состоянии q=0111зашифровывает в последовательность  
β=1110110100110010000101100011011000110111 

которую автомат M’в состоянии q’=0110расшифровывает в последовательност 0α. 
Для программной реализации данного примера используем автоматное 

программирование в среде UniMod[4] и язык программирования Java. Ниже на рисунках 1 и 
2 приведены схемы автомата Mf и граф переходов: 

 
Рисунок 1. Схема автомата с функцией перехода 𝜓𝜓𝑓𝑓  и функцией выхода 𝜑𝜑𝑓𝑓  
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Рисунок 2. Графперехода автомата 

 
В данном графе переходов условия и функции переходов определены следующим 

образом: 
publicboolean x1(StateMachineContext context) { 
 if(inputSqc.length()==i)returntrue; 
 returnfalse; 
 } 
 
publicboolean x2(StateMachineContext context) { 
 if((inputSqc.length()>i)&&inputSqc.charAt(i)=='1')    
  returntrue; 
 else 
  returnfalse; 
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 } 
publicvoid z0000(StateMachineContext context) { 
 if(inputSqc.charAt(i)=='1'){ 
  outputSqc=outputSqc+"0"; 
  System.out.println("sub="+inputSqc.charAt(i)+"  i="+i); 
  i=i+1; 
  } 
 else { 
  outputSqc=outputSqc+"0"; 
  System.out.println("sub="+inputSqc.charAt(i)+"  i="+i); 
  i=i+1; 
  } 
 } 

Программа успешно протестирована для входной последовательности α1= 
0100100001100101011011000110110001101111. Автомат дешифрование M’ строится 
аналогичным образом. 

Автоматное программирование базируется на теории автоматов и теории 
автоматического управления. В нашем случае само автоматное программирование 
использовано для реализации конечных автоматов. Как видно из рисунков 1 и 2 автоматное 
программирование можно рассматривать как программирование от состояний, что позволяет 
упростить процесс программирования конечных автоматов. 
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ЖАЛҒАУЛАРДЫҢ ДҰРЫС ЖАЛҒАНУЫН АНЫҚТАУ 
 

Сисенов Нурбек Маханбетулы 
nurbek0692@gmail.com 

«6M060200 - Информатика» мамандығының 2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі - т.ғ.к Разахова Б.Ш. 

 
Қазіргі жаһандану мен ақпараттандыру жағдайында кез келген табиғи тіл сол ортада 

даму үшін компьютерлік технологияларға ақпаратты өңдеу және жіберу, оны сақтау тілі 
ретінде кіруі керек. Сонымен қатар, дүниежүзілік компьютерлік желі Интернетте 
коммуникацияның тілі ретінде дамуы қажет. Адам тілін компьютерлік модельдеу 
интеллектуалды жүйені құру аймағындағы ең үлкен негізгі мәселелердің бірі болып 
табылады. Табиғи тілдік мәтіндер мен қолданушы арасындағы байланысты өңдеу, табиғи тіл 
негізіндегі үлкен базалық тілдік қорларды жинауды компьютерлік өңдеу секілді мәселелер 
компьютерлік желілердің күн өткен сайын көбеюіне байланысты үлкен өзектілікке ие. Сол 
себепті де бұл бағыт барлық дүниежүзінде қарқынды дамуда. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі қазақ тілі үшін де маңызды болып табылады. Ол үшін қазақ тілінің 
жалғауларының дұрыс жалғануын зерттедік. 
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Жалғау сөз бен сөзді байланыстырады. Оның 4 түрі бар: көптік жалғау, тәуелдік 
жалғау, септік жалғау, жіктік жалғау. 

1) Көптік жалғау 
Сөздер жекеше түрде және көпше түрде қолданылады. Көптік мағынаны білдіру үшін 

сөздерге көптік жалғау жалғанады. 
Көптік жалғаулар: -лар, лер, -дар, -дер, -тар, -тер. Мысалы: ағаштар, көшелер, қыздар. 
Көптік жалғаудың мағыналары 

1. Көптік жалғауға бір заттың немесе ортақ екенін білдіреді. Мысалы: «Туған 
жерлеріңді ұмытпаңдар» сөйлемінде «туған жер» сөзі бір ғана мағына беріп тұр, 
себебі адамның бір ғана туған жері болады. 

2. Көптік жалғау жалқы есімге жалғанса, жинақтау, топтау мағынасын білдіреді. 
Мысалы: «Кешегі жарыста Асандар жеңіліп қалды» сөйлеміндегі «Асандар» сөзі 
«Асан және оның қасындағы адамдар» деген ұғымды білдіреді. 

3. Көптік жалғау сан есім мен мезгіл үстеуге жалғанса, болжалдау, мөлшерлеу 
мағынасын береді. Мысалы: «Оның жасы бестерде шығар. Марат ертеңдері жетіп 
қалар» деген сөйлемдердегі «бестерде, ертеңдерң» сөздері болжалдау ұғымды 
білдіріп тұр. 

Көптік жалғау жалғанбайтын сөздер мен сөз тіркестері: 
1. Көптік ұғымды өзінің лексикалық мағынасымен білдіретін зат есімдер: ұн, 

шаң, құм, қант, нан. 
2. Көптік жалғау біріңғай мүшелерінің ең соңғысына жалғанады. Мысалы: Ол 

кітап, дәптер, және қаламдарын алып, мектепке кетті. 
3. Сан есіммен тіркесіп келген сөздер: 5 үй (5 үйлер емес). 
4. Жалқы есімдер: Ай, Марс, Алматы, Арал теңізі. 

 
1-кесте. Көптік жалғаудың жалғану реті: 

Соңғы дыбыс Көптік жалғау 
жуан а, о, ұ, ы лар 
Жіңішке ә, ө, ү, і, е лер 
Дауыссыз с.б.же. дер 
п, к, с, т, ш с.б.жн. тар 

с.б.же. тер 
қ тар 
м, н, ң, л с.б.жн. дар 

с.б.же. дер 
р, у, й с.б.жн. лар 

с.б.же. лер 
б, г, ғ, д с.б.жн. тар 

с.б.же. тер 
ж, з с.б.жн. дар 

с.б.же – түбір сөздің соңғы буыны жіңішке, с.б.жн – түбір сөздің соңғы буыны жуан. 
Осы ережелерді пайдаланып сөздерге дұрыс жалғау жалғануын анықтауға болады. 

Дұрыс және бұрыс сөздерге мысал келтірейік: 
сөз="Асандар", түбір="Асан", соңғы буын="ан", дауысты дыбыс="а", соңғы дыбыс="н", 

жалғау="дар", талдау="n; kzh", сөз табы="n", афикс1="kzt"> 
Бұл жерде «а» жуан болғандықтан, соңғы буын жуан болады. Соған сәйкес -дар 

жалғауы жалғануы керек. 
n - Зат есім, kzh - көптік жалғау. 

2) Тәуелдік жалғау 
Тәуелдік жалғау заттың біреуге немесе бір нәрсеге тәуелді екенін білдіреді. 
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Тәуелденетін зат 3 жақтың біріне меншікті болып тұрады. Соған қарай тәуелдік 
жалғаудың 3 жағы және әр жақтың өзіне тән жалғаулары болады: 

 
2-кесте. Тәуелдік жалғаудың түрлері: 

Жақ Жекеше түрі Көпше түрі 
1-жақ -м, -ым, -ім -мыз, -міз, -ымыз, -іміз 
2 жақ -ң, -ың, -ің 

 
-ыңыз, -іңіз, -ңыз, -ңіз 

-тарың, -терің, -дарың, -дерің, -ларың, -
лерің,  
-тарыңыз, -теріңіз, -дарыңыз, -деріңіз, -
ларыңыз, -леріңіз. 

3-жақ -сы, -сі, -ы, -і -сы, -сі, -ы, -і 
Сөздер 2 түрлі тәуелденеді: оңаша тәуелдену және ортақ тәуелдену. 

− Оңаша тәуелдену - бір не бірнеше заттың бір ғана затқа меншікті болуын 
білдіретін тәуелдену, яғни жекеше түрде тәуелдену. 

− Ортақ тәуелдену - бір немесе бірнеше заттың көп затқа меншікті болуын 
білдіретін тәуелдену, яғни көпше түрде тәуелдену. 

 
3-кесте. Оңаша және Ортақ тәуелдену. 

Оңаша тәуелдену Ортақ тәуелдену 
Менің үйім, үйлерім 
Сенің үйің, үйлерің 

Сіздің үйіңіз, үйлеріңіз 
Оның үйі, үйлері 

Біздің үйіміз, үйлеріміз 
Сенднрдің үйлерің 
Сіздердің үйлеріңіз 
Олардың үйі, үйлері 

Қосымша: 
 Тәуелденген сөз ілік септігіндегі сөзбен тіркеседі (мектептің ауласы). Кейде ілік 

септігінің жалғауы жалғанбайды (мектеп ауласы). 
Біздің, сіздің есімдігімен тіркесетін сөздің тәуелдік жалғау кейде түсіп қалады (біздің 

ауылымыз / біздің ауыл, сіздің үйіңізде / сіздің үй, т.б.). 
 
4-кесте. Тәуелдік жалғаудың жалғану реті. 

Соңғы дыбыс І жақ ІІ жақ ІІІ жақ 
Жуан а, о ұ, ы -м -ң, -ңыз -сы 
Жіңішке -м -ң, -ңіз -сі 
Дауыссыз с.б.же. -ім -ің, -іңіз -і 
п с.б.жн. (п) бым (п) бың (п)бы 

с.б.же. (п) бім (п) бің (п) бі 
к с.б.жн. (к) гым (к) гың (к)  гы 

с.б.же. (к) гім (к) гің (к) гі 
қ  (қ) ғым  (қ) ғың  (қ) ғы  
с, т, ш с.б.жн. ым ың ы 

с.б.же. ім ің і 
м, н, ң с.б.жн. ым  ың, ыңыз ы 

с.б.же. ім ің, іңіз  і 
р, у, й, л, б, г, ғ, д с.б.жн. ым  ың, ыңыз ы 

с.б.же. ім ің, іңіз і 
ж, з с.б.жн. ым  ың, ыңыз ы 

(п)бым – түбірдің соңғы әрпі “п” болса, тәуелдік жалғауы жалғанғанда “п” әрпінің 
орнына “бым” қосымшасы жазылады, (к)гым – түбірдің соңғы әрпі “п” болса, тәуелдік 
жалғауы жалғанғанда “п” әрпінің орнына “бым” қосымшасы жазылады. 

Осы ережелерді пайдаланып сөздерге дұрыс жалғау жалғануын анықтауға болады. 
Дұрыс және бұрыс сөздерге мысал келтірейік: 
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сөз="үйлерім", түбір="үй", соңғы буын="лер", дауысты дыбыс="е", соңғы дыбыс="р", 
жалғау="ім", талдау="n;kzh;tzh1", сөз табы="n", афикс1="kzt", афикс2="tzh1"> 

Бұл жерде «е» жіңішке болғандықтан, соңғы буын жіңішке болады. Соған сәйкес -ім 
жалғауы жалғануы керек. 

n - Зат есім, kzh - көптік жалғау, tzh1 - тәуелдік жалғаудың 1-ші жағы. 
3) Септеулік жалғау 
Қазақ тілінде 7 септік бар. 
Септік атауы, сұрағы және жалғаулары төмендегідей (5-кесте): 
 
5-кесте. Септік жалғау. 
Септік Сұрағы Жалғауы 

Атау Кім? не? Жалғауы жоқ 
Ілік Кімнің? ненің? -ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің 
Барыс Кімге? неге? -қа, -ке, -ға, -ге, -на, -не, -а, -е 
Табыс Кімді? нені? -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, -ті, -н 
Жатыс Кімде? неде? +да, -де, -та, -те, -нда, -нде 
Шығыс Кімнен? неден? -дан, -ден, -тан, -тен, -нан, -нен 
Көмектес Кімнен? немен? -мен, -бен, -пен, -менен, -бенен, -пенен 

 
Сөздің септік жалғауын қабылдауын септелу дейді. 
Сөздің септелуі 2 түрлі: жай септелу және тәуелді септелу. 

− Жай септелу - сөздердің түбір күйінде септелуі (үйге, үйді). 
− Тәуелді септелу - тәуелденген сөздің септелуі (үйіме, үйін). 

Септік жалғаудың мағыналары: 
1) Ілік септігі бір заттың екінші затқа теуелді (Асанның кітабы) немесе қатысты 

екенін (алма ағашы) білдіреді. 
2) Барыс септігі қимылдың бағытын, мақсатын, кейде мезгілін білдіреді. (Ол 

далаға (бағыт) кетті. ол қалаға оқуға (мақсат) кетті. Мен оны түске (мезгіл) 
шақырдым). 

3) Табыс септігі объектіні білдіреді. (Мен сөмкені алдым). 
4) Жатыс септігі мекендік, мезгілдік мағына береді. (Али қалада (мекен) тұрады. 

Оспан жазда (мезгіл) келеді). 
5) Шығыс септігі іс-қимылдың шыққан орнын, мезгілін, себебін білдіреді. (Мен 

әкемнен алма алдым). 
6) Көмектес септігі іс-қимылдың орындалу амалын және ортақтасу қатынасын 

білдіреді. (Мен атпен келдім). 
6-кесте. Септік жалғаудың жалғану реті. 

Соңғы дыбыс Ілік Барыс Табыс Жатыс Шығыс Көмектес 
Жуан а,о,ұ,ы ның  ға  ны да дан Мен, менен 
Жіңішке ә,ө,ү,і,е  нің ге ні де ден Мен, менен 
Дауыссыз с.б.же. дің ге ді де ден бен, бенен 
п, к, с, т, ш с.б.жн. тың  қа  ты та тан пен, пенен 

с.б.же. тің ке ті те тен пен, пенен 
қ  тың  қа  ты та тан пен, пенен 
м, н, ң с.б.жн. ның  ға  ды да нан мен, менен 

с.б.же. нің ге ді де нен мен, менен 
р, у, й, л с.б.жн. дың  ға  ды да дан мен, менен 

с.б.же. дің ге ді де ден мен, менен 
б, г, ғ, д с.б.жн. тың  қа  ты та тан пен, пенен 

с.б.же. тің ке ті те п Пен, пенен 
ж, з с.б.жн дың  ға  ды да дан бен, бенен 
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Осы ережелерді пайдаланып сөздерге дұрыс жалғау жалғануын анықтауға болады. 
Дұрыс және бұрыс сөздерге мысал келтірейік: 

сөз="Асанның", түбір="Асан", соңғы буын="ан", дауысты дыбыс="а", соңғы 
дыбыс="н", жалғау="ның", талдау="n;is", сөз табы="n", афикс1="is"> 

Бұл жерде «а» жуан болғандықтан, соңғы буын жуан болады. Соған сәйкес -ның 
жалғауы жалғануы керек. 

сөз="Асаннің", түбір="Асан", соңғы буын="ан", дауысты дыбыс="а", соңғы дыбыс="н", 
жалғау="нің", талдау="n;is", сөз табы="n", афикс1="is", error="Асанның"> 

Бұл жерде -нің жалғауы жалғанып тұр. Бұл ережеге сәйкес келмейді. 
n - зат есім, is - ілік септігінің жалғауы. 
Берілген сөз қате болған жағдайда дұрыс сөз ұсынылады. 

4) Жіктік жалғау  
Жіктік жалғау бастауыш пен баяндауышты байланыстырады, сондықтан жіктік 

жалғаулы сөз әрқашан баяндауыш болып, сөйлемді аяқтап тұрады. 
Жіктік жалғау кез келген есім сөзге жалғана бермейді, тек адамның кім екенін, қандай 

екенін білдіретін және кәсібін көрсететін есім сөзге жалғанады. (Мен оқушымын, сен 
ақылдысың, сіз үшінсіз, мен кіммен? т.б.). 

Сіздің жіктік жалғауды қабылдауын жіктелу дейді. Сөздер 3 жақта және жекеше, 
көпше түрде жіктеледі. 

7-кесте. Етістік пен есім сөздің жіктелуі: 
Түр Жақ Есім сөздің жіктелуі Етістіктің жіктелуі 

Жекеше 1 Мен әншімін Мен жеймін 
2 Сен әншісің 

Сіз әншісіз 
Сен жейсің 
Сіз жейсіз 

3 Ол - әнші Ол жейді 
Көпше 1 Біз әншіміз Біз жейміз 

2 Сендер әншісіңдер 
Сіздер әншісіздер 

Сендер жейсіңдер 
Сіздер жейсіздер 

3 Олар әнші Олар жейді 
 
8-кесте. Жіктелудің түрлері 

1 Жай жіктелу Мен беремін. Сен бересің. Сіз бересіз 
2 Бұйрық рай Мен берейін. Сен бер. Сіз беріңіз. 
3 Шартты рай Мен берсем/бердім. Сен берсең/бердің. Сіз бесеңіз/бердіңіз. 

Ол берсе/береді. 
Жедел өткен шақ Мен бердім. Сен бердің. Сіз бердіңіз. Ол берді. 
 
9-кесте. Жіктік жалғаудың жалғану реті. 

Соңғы дыбыс І жақ ІІ жақ 
жуан а,о,ұ,ы мын, мыз   сың,  сыңдар  
Жіңішке ә,ө,ү,і,е  мін, міз сің, сіңдер 
Дауыссыз с.б.же. бін біз сің, сіңдер 
п, к, с, т, ш с.б.жн. пын, пыз   сың, сыңдар  

с.б.же. пін, піз сің, сіңдер 
қ пын, пыз   сың, сыңдар  
м, н, ң, р, у, й, л с.б.жн. мын мыз   сың, сыңдар  

с.б.же. мін міз сің, сіңдер 
б, г, ғ, д с.б.жн. пын пыз   сың, сыңдар  

с.б.же. пін піз сің, сіңдер 
ж, з с.б.жн. бын быз   сың, сыңдар  
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Осы ережелерді пайдаланып сөздерге дұрыс жалғау жалғануын анықтауға болады. 
Дұрыс және бұрыс сөздерге мысал келтірейік: 

сөз="барамын", түбір="бар", соңғы буын="ра", дауысты дыбыс="а", соңғы дыбыс="а", 
жалғау="мын", талдау="v;k;zhzh1", сөз табы="v", афикс1="k", афикс2="zhzh1"> 

Бұл жерде «а» жуан болғандықтан, соңғы буын жуан болады. Соған сәйкес -vsy 
жалғауы жалғануы керек. 

v - етістік, k - көсемше, zhzh1 - жіктік жалғаудың 1ші жағы. 
Жалғаудың емлесі. 
Қосарлы «нд, мп, нк, кт, мб, ск, фт» дыбыстарына аяқталған орыс тілінен енген 

сөздерге қосымша «ы, і» дәнекері арқылы жалғанады. Мысалы: Штампылау, киоскілер, 
шрифтіге. 

Қосарлы «сс, лл, мм, тт» дыбыстарына аяқталған орыс тілінің сөздеріне қосымша 
жалғанса, қосарлы дауыссыз дыбыстың соңғысы түсіп қалады. Мысалы: Прогресс - 
прогрестік, металл - металдар, грамм - грамнан. 

Қосарлы «сть, ст, зд» дыбыстарына аяқталған орыс тілінің сөздеріне қосымша 
жалғанса, соңғы "ть, т, д" дыбыстары түсіп қалады. Мысалы: Ведомость+қа = ведомосқа, 
трест+ке = треске, подъезд+ге=подъезге. 

Қосарлы «ог, уг, рк, рг, нк, кс, кт, ск, нкт, кль, брь, бль» дыбыстарына аяқталған орыс 
тілінің сөздеріне қосымша жіңішке жалғанады. Мысалы: Геологі, педагогтер, парктен, 
ансамбльге, пункті.  

Қосымша: 
1) Жіңішкелік белгісімен (ь) аяқталған сөзге дауыссыз дыбыстан басталатын 

қосымша жалғанса, «ь» жазылады: секретарьға, фестивальді т.б. Ал дауысты дыбыстан 
басталатын қосымша жалғанса, (ь) түсіп қалады: секретары, автомобильім, фестивалі. 

2) «-ов, -ев» жұрнақтары арқылы жасалған адам тегіне қосымша түбір сөздің соңғы 
буынындағы дауысты дыбыстың жуан-жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы: 
Жұмабаевтың (соңғы буын бай - жуан), Әуезовтің (соңғ буын уез - жіңішке). 

 
Пайдаланған әдебиеттер 

1) Қазақ тілі / Қанат Егенбердиев, Қанат Ибрагимов. - Алматы: Астана-кітап, 2013. - 
234 бет. 

2) Шәріпбаев А.А., Тұрғанбекова   Қазақ тілі төл дыбыстары негізіндегі жалғаулар 
ережелерін формалдау.  Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, Астана, 2002. 
 
 

ОӘЖ 004:08 
APERTIUM ПЛАТФОРМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН ОРЫС ТІЛІНЕ 

МАШИНАЛЫҚ АУДАРМАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

Тұрғанбаева Әлия Оралбайқызы, Әлімхан Жангелді Біржанұлы 
Turganbaeva.aliya@bk.ru; alimhan.zhangeldi@mail.ru 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, механика-математика факультеті, 
Ақпараттық жүйелер мамандығының 4 курс студенттері 

Ғылыми жетекші – С.З. Сапақова  
1 Кіріспе 
Қазіргі таңда машиналық аударма қарқындап даму үстінде және кең қолданыста екені 

белгілі. Күнделікті өмірде адамға: мәтіннің жалпы мағынасын лезде түсіну керек болғанда; 
интернет желісіндегі әртүрлі тілдегі ақпаратты жылдам талдап, түсінуде; шетелдік 
серіктестермен жылдам хат алмасуда, сонымен қатар, әлеуметтік желілерде және 
форумдарда еркін әңгімелесуде; құпия ақпаратты аударуда машиналық аударманың 
қажеттілігі айқын байқалады. Ал, үнемі мәліметтерді немесе құжаттарды аудару қажет 
болған жағдайда аудармашы адамның еңбегіне жиі жүгіну көп қаржыны талап етеді, ал, 

mailto:Turganbaeva.aliya@bk.ru
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машиналық аударма қаржыны үнемдеуге мүмкіндік береді. Есептеу техникаларының және 
ақпараттық технологиялардың дамуы машиналық аударманың кеңінен қолданылуына, 
қарқынды дамуына оң әсерін тигізіп жатыр. Машиналық аударманың қолданыс аясы 
кеңейтілген сайын сапаға сын артып, мүмкіндіктері терең талданып жатыр. Соның 
нәтижесінде, қолданушылардың көңілінен шығу мақсатында, сапаны жақсарту бағытында 
жаңа әдістер жасалып, мәселелерді оңтайлы шешу жолдары қарастырылып жатыр. Анық 
айта кететін болсақ, машиналық аударма саласында параллель өңдеу және мәтіннің 
статистикалық анализін, мысалдар негізіндегі машиналық аударманы, тілдік ережелер мен 
статистикалық әдістерді үйлестіретін корпус жұмыстарын зерттеуге басты назар аударылып 
жатыр. 

Машиналық аударма жүйесі негізгі үш бағытқа бөлінеді: граматикалық ереже 
негізіндегі жүйе (Rule-Based Machine Translation, RBMT), статикалық жүйе (Statistical 
Machine Translation, SMT) және мүмкіндігі екі жүйеге қарағанда жоғары гибридті жүйесі, бұл 
жүйе екі жүйенің мүмкіндігін үйлестіре жұмыс істеуге негізделген. RBMT жүйесі мәтінге 
талдау жасайды, оның аудармасын негізгі сөздіктер қорында аударады және тілдер жұбына 
арналған ережелерді таңдайды. SMT жүйесінде статистикалық талдау приниіпі 
қолданылады: бағдарламаға үлкен негізгі және аударылған мәтін адам көмегімен енгізіледі. 
Бағдарлама тілдер арасындағы байланысына, синтаксистің құрлымына және басқада 
статистикасына талдау жасайды,  аударма түріне таңдау жасау кезінде сол программаға 
сүйенеді, сондықтан бұл процессті өзін-өзі үйрету деп атайды. Жүйені адам да 
аудармалардың көмегімен  үйрете алады.[1] 

RBMT жүйесінің екі түрі бар: 
Transfer жүйесі – бастапқы мәтінге морфологиялық, лексикалық, семантика-

синтаксистік  талдау жасайды. 
Interlingua жүйесі – бастапқы мәтінге метатілі терминінде және метасқұрылымды 

синтезіндік талдау жасайды. 
SMT және RBMT өздерінің бірқатар кемшіліктеріне, күрделіліктеріне және даму 

шектеріне жетуіне байланысты машиналық аударма жүйесін гибридті аударма жүйесін 
құруға алып келді. Бұл технология SMT және RBMT-тің ортақ әдісі болып саналады. Бұл 
бастама екі технологияның жақсы қасиеттерін, яғни RBMT-тің граматикалық нақтылығын 
және SMT-дің қыйындықсыз  аударылуын алған.  

Гибридті технология бойынша аударма машиналар жүйесін өндіруші компаниялар: 
PROMT, Systran.[2] 

Ұсынылып отырған жұмыстың мақсаты: Аpertium платформасы негізінде қазақ 
тілінен орыс тіліне машиналық аударманың бірқатар құрылымдық ережелерінің жазылу 
ерекшеліктерін қарастыру, жалпы ережеге негізделген машиналық аударма жүйесіндегі 
басты мәселелерге тоқталу. 

 
2 Апертиум платформасының түсініктері 
Алдымен Apertium платформасында қолданылатын басты түсініктерді қарастырсақ. 
Apertium платформасы негізінде ереже жазу барысында қолданылатын қажетті 

белгілеулер: 
<sdef n="n"c="Зат есім"/> 
<sdef n="v" c="Етістік"/> 
<sdef n="adj"c="Сын есім"/> 
<sdef n="adv" c="Үстеу"/> 
<sdef n="num" c="Сан есім"/> 
<sdef n="prn" c="Есімдік"/> 
<sdef n="post" c="Шылау"/> 
<sdef n="ij" c="Одағай"/> 
<sdef n="cm" c="Үтір"/> 
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<sdef n="sent" c="Нүкте және қалған тыныс белгілері"/> 
<sdef n="det" c="Детерминатив" /> 
<sdef n="sg" c="Единственное число (жекеше түр)"/> 
<sdef n="pl" c="Множественное число (көпше түр)"/> 
<sdef n="m" c="Мужской род"/> 
<sdef n="f" c="Женский род"/> 
<sdef n="nt" c="Средний род"/> 
<sdef n="mf"  c="Мужской род / женский род"/> 
<sdef n="aa" c="Жанды (Одушевленное)"/> 
<sdef n="an" c="Одушевленное / неодушевленное"/> 
<sdef n="nn" c="Жансыз (Неодушевленное)"/> 
<sdef n="nom"  c="Именительный падеж (атау септік)"/> 
<sdef n="gen"  c="Родительный падеж (ілік септік)"/> 
<sdef n="dat"  c="Дательный падеж (барыс септік)"/> 
<sdef n="acc"  c="Винительный падеж (табыс септік)"/> 
<sdef n="abl"  c="Творительный падеж"/> 
<def-attr n="a_gender"> орыс тілге аударғанда «род» тағайындау аттрибуты; 
<def-attr n="a_anim"> орыс тілге аударғанда «тип» тағайындау аттрибуты; 
<def-attr n="a_case"> орыс тілге аударғанда «септік» тағайындау атрибуты; 
<def-attr n="a_nbr">орыс тіліне аударғанда «число» тағайындау атрибуты; 
<def-cat n="n">зат есімге қатысты қолданылатын дәрежелерді анықтау; 
<cat-item tags="n"/> дәреже атауы; 
<def-attr n="a_pos">аттрибуттарды анықтау; 
<attr-item tags="np"/>аттриубуттың атауы; 
<def-var n="number"/>айнымалыны сипаттау; 
<def-macro n="return-number-of-sl-word" npar="1">ережелерге қатысты 
ортақ қасиеттерді сипаттайтын макрос; 
<rule comment="REGLA: N N">N N тіркесіне қатысты ереже; 
<pattern-item n="n-attr-or-gen"/>сөз тіркесінің шаблоны; 
<equal> – тең болғандағы шартты сипаттайды; 
<clip pos="2" side="tl" part="a_pos"/>берілген сипаттамаға сәйкес сөзді алу; 
<lit-tag v="pr"/>тіркесті тәг арқылы жазу; 
<lu>сыртқа шығарғанда құрылымында көрсетілген сипаттамаларды бір сөз ретінде 
шығарады; 
<call-macro n="translate-noun">"translate-noun" деп аталатын макроанықтаманы 
шақыру. 

3 Қазақ тілінен орыс тіліне сын есім және зат есім тіркестерін аудару ережелері 
Apertium платформасы негізінде қазақ тілінен орыс тіліне машиналық аудармада сын 

есім және зат есім тіркесіне қатысты жазылған ереже: 
<rule comment="REGLA: ADJ N"> 
<!-- 
INPUT: ^қарт<adj>/старый<adj><sint><m><an><sg><nom>$ 

^агаш<n><nom>/дерево<n><nt><nn><nom>$ 
OUTPUT: ^adj_n<SN>{^старый<adj><sint><nt><an><sg><nom>$ 

^дерево<n><nt><nn><sg><nom>$}$ 
INPUT:  ^қарт<adj>/старый<adj><sint><m><an><sg><nom>$ 

^агаш<n><nom>/дерево<n><nt><nn><dat>$ 
OUTPUT: ^adj_n<SN>{^старый<adj><sint><nt><an><sg><dat>$ 

^дерево<n><nt><nn><sg><dat>$}$ 
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INPUT:  ^соң<adv><attr>/последний<adj><m><an><sg><nom>$ 
^хат<n><nom>/письмо<n><nt><nn><nom>$ 

OUTPUT: ^adj_n<SN>{^последний<adj><nt><an><sg><nom>$ 
^письмо<n><nt><nn><sg><nom>$}$  

--> 
<pattern> 
<pattern-item n="adj"/> 
<pattern-item n="n"/> 

</pattern> 
<action> 
<call-macro n="translate-noun"> 
<with-param pos="2"/> 

</call-macro> 
<call-macro n="makeagree-det-noun"> 
<with-param pos="1"/> 
<with-param pos="2"/> 

</call-macro> 
<out><chunk name="adj_n"> 
<tags><tag><lit-tag v="SN"/></tag></tags> 
<var n="preposition"/> 
<lu><clip pos="1" side="tl" part="whole"/></lu><b/> 
<lu><clip pos="2" side="tl" part="whole"/></lu> 

</chunk></out> 
</action> 

</rule> 
Apertium платформасы негізінде қазақ тілінен орыс тіліне машиналық аудармада «ADJ 

N» тіркесіне қатысты жазылған ереженің жұмысының нәтижесі төмендегі суретте 
келтірілген: 

 
Сурет 1. «ADJ N» ережесінің жұмысының нәтижесі 

 
Алдымен, сөздер жеке сөздіктерге енгізіледі, сипаттамасы және септелгендегі өзгерісі 

толық көрсетіледі. Егер алдында септелген сөзбен бірдей болып септелсе, онда сол сөзге 
сілтеме жасалады. Мысалы, 1-суреттегі бірінші тіркесті «благоразумный ученик» 
қарастырайық. «благоразумный» сөзі «хищный» сөзі секілді, ал, «ученик» сөзі «абрек» сөзі 
секілді септелетіндіктен, сипаттамасын келтіргенде сілтеме жасаймыз. 

Қарастырылған сөздің сипаттамасы төмендегідей болады: 
<e 
lm="благоразумный"><p><l>благоразум</l><r>благоразумный</r></p><
par n="хищный__adj"/></e> 

<e lm="ученик"><p><l>ученик</l><r>ученик</r></p><par 
n="абрек__n_m_aa"/></e> 
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Сөздердің септелуіне мысал келтіру: 
1. Сын есімнің септелуі 

<pardef n="хищный__adj"> 
<e><p><l>н</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/></r></p><par 

n="S__абажурный"/></e> 
<e><p><l>нее</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/><s 

n="comp"/></r></p></e> 
<e r="LR"><p><l>ней</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/><s 

n="comp"/></r></p></e> 
<e><p><l>на</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/><s n="short"/><s 

n="f"/><s n="sg"/></r></p></e> 
<e><p><l>ен</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/><s n="short"/><s 

n="m"/><s n="sg"/></r></p></e> 
<e><p><l>ны</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/><s n="short"/><s 

n="mfn"/><s n="pl"/></r></p></e> 
<e><p><l>но</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/><s n="short"/><s 

n="nt"/><s n="sg"/></r></p></e> 
<e><p><l>но</l><r><s n="adj"/><s n="sint"/><s 

n="cmp"/></r></p></e> 
</pardef> 

 
2. Зат есімнің септелуі 

<pardef n="абрек"> 
<e><p><l>ов</l><r><s n="pl"/><s n="acc"/></r></p></e> 
<e><p><l>ам</l><r><s n="pl"/><s n="dat"/></r></p></e> 
<e><p><l>ов</l><r><s n="pl"/><s n="gen"/></r></p></e> 
<e><p><l>ами</l><r><s n="pl"/><s n="ins"/></r></p></e> 
<e><p><l>и</l><r><s n="pl"/><s n="nom"/></r></p></e> 
<e><p><l>ах</l><r><s n="pl"/><s n="prp"/></r></p></e> 
<e><p><l>а</l><r><s n="sg"/><s n="acc"/></r></p></e> 
<e><p><l>у</l><r><s n="sg"/><s n="dat"/></r></p></e> 
<e><p><l>а</l><r><s n="sg"/><s n="gen"/></r></p></e> 
<e><p><l>ом</l><r><s n="sg"/><s n="ins"/></r></p></e> 
<e><p><l></l><r><s n="sg"/><s n="nom"/></r></p></e> 
<e><p><l>е</l><r><s n="sg"/><s n="prp"/></r></p></e> 

</pardef> 
Аударма машинасының жалқы есімдерін енгізгенде кездесетін мәселелесі: аударма 

кезіндегі ер және әйел адам есімдері және жер-су аттарының арасындағы омоним есімдердің 
кездесуі.  

Мысалы, Айдын есімінің ер адам және әйел адамда кездесуін шешу үшін біз мынандай 
тәгтерді жазамыз: 

<e><p><l>Азалия<s n="np"/><s n="ant"/><s n="f"/></l><r>Айдын<s n="np"/><s 
n="ant"/><s n="f"/></r></p></e> 

<e><p><l>Азат<s n="np"/><s n="ant"/><s n="m"/></l><r>Азат<s n="np"/><s n="ant"/><s 
n="m"/></r></p></e> 

<s n="ant"/> бұл адамға тән есім екенін білдіреді ал, <s n="f"/> әйел адамға ал,  <s 
n="m"/> ер адамға тән екенін білдіреді және бұл қазақ тілінде жоқ орыс тіліндегі «родты» 
жазуға кмектеседі  

<e><p><l>Қазақстан<s n="np"/><s n="top"/></l><r>Казахстан<s n="np"/><s n="top"/><s 
n="f"/></r></p><par n="np_top"/></e> 

<s n="top"/> бұл атрибут жер-су атын білдіреді. 
4 Қорытынды және туындалған мәселелер 
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Қазір apertium платформасындағы қазақ-орыс сөздігінде 2645 етістік, 2316 зат есім, 
3010 сын есім, 101 сан еім, 78 есімдік бар. Apertium ашық жүйе болғандықтан, алдағы 
уақытта жаңа сөздер, сөз тіркестері және терминдердің қазақша баламасы пайда болғанда 
сөздік қор, оларға қатысты ережелер толықтырылып отырады.[3] 

Apertium платформасы негізінде қазақ тілінен орыс тіліне машиналық аудармада 
мәселелер келесідей негізгі себептерден туындайды: 

1) Қазақ тілінде де, орыс тілінде де зат жекеше немесе көпше түрде көрсетіледі. 
Алайда, қазақ тілінде заттың алдында көптік мөлшерді білдіретін сөз қолданылса, зат 
атауына көптік жалғау жалғанбайды, ал, орыс тілінде жалғанады. Мысалы, қазақ тілінде: көп 
кітап, орыс тілінде: много книг. 

2) Септіктерге байланысты айырмашылық. Қазақ тіліндегі 7 септік орыс тіліндегі 6 
септікке толық сәйкес келмейді. Қазақ тіліндегі жатыс және шығыс септіктерінің орыс 
тілінде баламасы басқа болса, орыс тіліндегі «творителный падеж» септігінің қазақ тіліндегі 
баламасы басқа. 

3) Қазақ тілінде орыс тіліндегідей сын есім мен зат есім септік және сан мөлшері 
(жекеше немесе көпше) бойынша үйлеспейді. 

4) Қазақ тілінде орыс тіліндегідей «предлог» болмайды. 
5) Қазақ тілінде «род» көрсетілмейді, бірақ қазақ тілінен орыс тіліне аударғанда «род» 

міндетті түрде көрсетілу керек. 
Apertium платформасында осы себептерден туындайтын мәселелерді шешу үшін: 

алдымен, сөйлемді бірнеше бөліктерге бөлеміз, ол бөліктер «chunk» деп аталады (Forcada,    
). Chunk құрылымы сөз таптарының бір-бірімен сөйлемде қатар келуіне негізделеді. Мысалы: 
noun noun, noun post, det noun, adj noun, det adj noun, prn noun, num noun, adj noun post және 
т.с.с тіркестер. Осындай құрылымдағы сөз тіркестерін қазақ тілінен орыс тіліне аудару 
барысында жалғаулар қалай өзгеретіндігі, яғни, жалғаулардың дұрыс қолданылуы туралы 
ереже жазылады. Сөйлемді chunk-терге бөлу сөйлемнің мағынасын аудару барысында тура, 
бұрмалай беру үшін өте тиімді.[4] 
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В работе рассмотрена задача построения модели речевых сигналов на основе метода 

линейного предсказания. На основе вычисления параметров модели речевых сигналов 
определяются характерные признаки речевого сигнала, используемые при распознавании 
речи. Сопоставление различных параметрических представлений речи показывает, что 
данная модель речевого сигнала позволяет решать задачу распознавания изолированных 
слов и определяет индивидуальные особенности в речи говорящего человека. 

Ключевые слова: метод линейного предсказания, модель речевых сигналов, 
параметрическое представление речи, распознавание речи, характерные признаки речевого 
сигнала, индивидуальные особенности речи. 

В последние годы по мере увеличения объема информации цифровая техника все 
больше и больше проникает в различную сферу человеческой жизни. Происходит 
совершенствование интерфейса общения между человеком и современной машиной. 
Разработаются новые способы отображения информации, модернизируются и 
усовершенствуются устройства ввода, продолжаются поиски такого интерфейса, который 
устроил бы всех. На эту роль сейчас претендует интерфейс, работающий на основе речевого 
общения. Это как раз то, к чему человечество всегда стремилось в общении с машиной. 

Исследования в области распознавания речи осуществляются довольно длительное 
время, что показывает важность данной задачи в комплексе проблем, связанных с системой 
“человек - машина”. Решение проблемы распознавания речи позволит решать многие 
прикладные задачи, в частности, ввод речевых сигналов в компьютер и распознавание 
смысла речевого сообщения, речевой управления различными системами, печатание текста 
по ходу устного изложения. 

Основным объектом распознавания речи являются изолированные слова. Для 
распознавания таких слов на материале ограниченного словаря используется подход, 
основанный на методе лексического поиска. Основная идея данного подхода заключается в 
представлении входной модели как точка в пространстве моделей. 

В середине прошлого века была разработана линейная модель речеобразования [1,2]. 
После этого исследовались различные модели речевого тракта в виде акустической трубы 
[3,4]. В результате этих исследований выявлено, что при заданной форме трубы можно 
получать определенный набор резонансных частот. С этих позиций представляет интерес 
модель линейного предсказания речи. Основная идея этой модели состоит в том, что она 
позволяет непосредственно по форме речевого колебания оценивать параметры речевого 
тракта в виде акустической трубы[1]. 

Первые попытки идентификации параметров голосового тракта в виде акустической 
трубы на основе анализа формы речевого колебания принадлежат Аталу [5].  Он показал, что 
формантные частоты и ширины полос практически однозначно определяются площадями 
акустических труб с определенным числом секций. Передаточная функция речевого тракта с 
M полюсами можно реализовать в виде передаточной функции соответствующей 
акустической трубы, состоящей из M цилиндрических секций одинаковой длины [6].   

Анализ литературных источников, в частности [7,8], показывает, что в задачах 
моделирования речевых сигналов широко применялись математические методы линейного 
предсказания.Модель на основе линейного предсказания может быть легко преобразована в 
модель речеобразования и акустической модели речевого тракта, которая используется для 
анализа и синтеза речевых сигналов. Важным достоинством этой модели является 
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относительная простота оценки параметров, использующей линейные процедуры обработки 
сигнала. На основе данной модели формируется пространство признаков. 

Данная модель способствует быстрому и точному выполнению необходимых 
расчетов. Поэтому она эффективно используется в задачах распознавания речи. В результате 
анализа речевого сигнала методом линейного предсказания получаем комбинированную 
информацию о важных параметрах, которые характеризуют индивидуальность голоса 
конкретного человека [9]. Такими параметрами являются формантные частоты, полосы 
формантных областей, импульсы голосовой щели. Методом линейного предсказания могут 
быть оценены параметры основного тона голоса и интенсивности речи. 

Основная идея метода линейного предсказания состоит в том, что любое значение 
речевого сигнала может быть представлено как линейная комбинация предыдущих отсчетов 
[10]:  

∑
=

−=−++−+−≈
p

k
kp knsapnanansans

1
21 )()(...)2()1()( ,  (1) 

где )(ns  - текущий отчет, p - порядок модели предсказания, paaa ,...,, 21 - коэффициенты 

предсказания (коэффициенты предсказания paaa ,...,, 21  считаются константами внутри 

анализируемого речевого сегмента), )1( −ns , )2( −ns , …, )( pns − - предыдущие отчеты. 
Основание для предположения (1) дает та избыточность, которая присутствует в 

речевом сигнале:  

∑
=

−−=−=
p

k
k knsansnsnsne

1
)()()(ˆ)()(  

где )(ne - погрешность предсказания.   
Пусть E  - средняя квадратичная ошибка предсказания и 1n  и 2n - начальный и 

конечный отчеты определенного речевого сегмента. 

∑∑∑
===

−−==
p

k
k

n

nn
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knsansneE
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2

1

2

1

   (2) 

Для нахождения коэффициентов модели линейного предсказания используем метода 
наименьших квадратов. Для этого дифференцируем E  по каждому ka    и  получаем систему 
уравнений в виде: 

,0=
∂
∂

ka
E pk ,...,2,1=     (3) 

Поставляя значение E  из (2) в уравнение (3), получим   

∑ ∑ ∑
= = =

−−=−
2

1

2

11
)()()()(

n

nn

p

k

n

nn
k knsinsansins pk ,...,2,1= , pi ,...,2,1=      (4) 

Учитывая, что ∑
=

−−
2

1

)()(
n

nn
knsins  в (4) есть кратковременная ковариация, т.е. 

∑
=

−−=
2

1

))((),(
n

nn
kninskiφ pk ,...,2,1= , pi ,...,2,1=  

то можно записать (4) в виде 

∑
=

=
p

k
k kiai

1
),()0,( φφ      (5) 

Известно, что минимальная среднеквадратичная ошибка   E  определяется  



1062 
 

∑∑∑∑
====

−=−−=
p

k
k

n

nn

p

k
k

n

nn
kaknsnsansE

11

2 ),0()0,0()()()(
2

1

2

1

φφ  pk ,...,2,1=  

Для решения уравнение (5) необходимо вычислять ),( kiφ   для pi ≤≤1 и pk ≤≤1 . При 
определении параметров предсказания на основе (5) были исследованы два специальных 
случая [11]. Один называется ковариационным методом, а второй – автокорреляционным.  

В исследованиях акустической модели речеобразования с помощью линейного 
предсказания было доказано, что если число коэффициентов предсказания M  равно число 
секции M  в модели речеобразования в виде акустической трубы, то параметры этой модели 
можно легко получать с помощью линейного предсказания. Наиболее существенны 
следующие три группы параметров: Логарифм отношения площадей (LogAreaRatios, LAR),  
коэффициенты отражения (ReflectionCoefficients, RC’) и арксинусы коэффициентов 
отражения. 

Кроме того, коэффициенты линейного предсказания могут быть преобразованы в ряд 
других представлений речевого сигнала, например, в кепстральное представление, 
заключающееся в измерении компонентов логарифмического спектра [12]. 

Сопоставление различных параметрических представлений речи, полученных с 
помощью метода линейного предсказания, показало, что все они одинаково успешно могут 
быть использованы для автоматического распознавания речевых сигналов. 

На основе анализа параметрических представлений речи, полученных с помощью 
метода линейного предсказания, можно описать речевой сигнал при построении системы 
распознавании речи. Сопоставление различных параметрических представлений речи 
показывает, что данная модель речевого сигнала позволяет распознавания заданных слов и 
определяют индивидуальных особенностей в речи говорящего человека. 
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Машина нөмір аумағын анықтағаннан кейінгі қадам - анықталған аумақты сегменттеу. 

Сегменттеу нөмір аймағын танудағы ең маңызды процесстердің бірі, себебі барлық келесі 
қадамдар оған тікелей байланысты.  

Егер сегменттеу орындалмаса, бір таңба екі бөлікке бөлінуі немесе екі таңба бірігіп бір 
таңбаны беруі мүмкін. Біз сегменттеу үшін машина нөмір аймағының көлденең проекциясын 
немесе күрделі әдістердің бірі ретінде нейрондық  желілерді қолдана аламыз. Егер біз бір 
қатарлы машина нөмірін қарастыратын болсақ, сегменттеу арқылы екі таңбаның арасындағы 
шекараны анықтау процессін жүргіземіз.  

Сегменттеудің екінші кезеңі – сегменттеу процесін күшейту. Нөмер аймағын 
сегменттеу барысында бейне артық таңбалар,яғни нүктелер мен сызық іспеттес қажет емес 
элементтерді  қамтиды. Бұл элементтерді жойып, тек қажетті таңбаны қалдыруымыз қажет. 

Біз машина нөмерін сегменттеу үшін оның көлденең проекциясын анықтап аламыз. 
Сегменттеуден бұрын нөмер аймағын жақсарту үшін тиімді фильтр қолданамыз. Фильтрде  
ақ түстен қара түсті айырып алу үшін біртекті емес көмескі фон қолданылады (1-сурет а). 

Бұл проекцияны сегменттелген заттардың арасындағы көлденең шекараны айқындау 
үшін қолданамыз. Бұл шекаралар көлденең проекцияның графикасындағы биіктіктермен 
сәйкестенеді.(1-сурет б). 

 
Сурет 1- а суретінде Анықталған шыңдарымен берілген нөмер аймағының көлденең 

проекциясы. 1 б суретінде Анықталған шыңдары тік пунктирлік сызықтармен көрсетілген. 
 
Сегментация алгоритмнің мақсаты - заттардың арасындағы орындармен сәйкестенетін 

биіктіктерді табу. Біріншіден, көлденең проекцияның графикасындағы бірнеше маңызды 
мәндерді анықтау қажет: 
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• mV  - )(xpx  Проекциясында көлденең қамтылған ең жоғары мәні 

)}({max
0

xpV x
wx

m
<≤

= , мұндағы w – бейненің пикселмен есептелгендегі кеңдігі 

• aV  - )(xpx  Проекциядағы көлденең қамтылған орташа мәні, ∑
−

=

=
1

0
)(1 w

x
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w
V ,  

• bV  - Бұл мән жоғары биіктікті бағалауда қолданылады. Базалық мәні әрқашан 
келесідей есептелінеді: mab vvv −⋅= 2 .  aV  мәні bV  мен mV  мәні арасындағы 
вертикальды осьте орналасады. 

Сегментацияның алгоритмі көлденең проекция графикасындағы максимальды биіктікті 
табу бірнеше рет орындалады. Егер биіктік қосымша жағдайлармен кездессе, таңбалар 
арасындағы орын ретінде қарастырылады. Сосын алгоритм биіктікті анықтайды және бұл 
процесс ешқандай бос орын табылмағанға дейін қайталанады. Бұл принцип келесі 
жолдармен көрсетіледі: 

1. Көлденең проекцияның максималды мән индексін айқындау:  

)}({maxarg
0

xpx x
wx

m
<≤

= ; 

2. Биіктіктің оң және сол жақ табанын анықтау:  

)}()(|{max
0

mxxx
mx

l xpcxpxx
m

⋅≤=
<≤

 

)}()(|{min
0

mxxx
wx

r xpcxpxx ⋅≤=
<≤

; 

3. )(xpx  көлденең проекцияны rl xx ,  интервалға орналастыру; 

4. Егер mwmx ccxp *)( <  орындалса, онда 7 қадамға көшу; 

5. Бейнені mx  нүктесінен көлденең бөлу; 

6. Қайта 1 қадамға көшу; 

7. Соңы. 

Екі әртүрлі тұрақтылар жоғарыдағы алгоритмде қолданылды. xC  тұрақтысы mX  
шыңының табандарын анықтау үшін қолданылды. xC -ң оптимальды құндылығы 0.7.  

wC  тұрақтысы mV  максимальды мәніне қатысты биіктіктің максимальды төбесін анықтайды. 
Егер төбе биіктіктігі бұл минимумнан төмен болса, шың таңбалар арасындағы орын ретінде 
қарастырылмайды. wC  тұрақтысының мәнін таңдау маңызды рөл атқарады. wC -ң 
оптимальды құндылығы 0,86. Алгоритм дұрыс болуы үшін  xC  пен wC  келесідей жолдармен 
байланысуы қажет: 
 

)()(:),,( rxlxmwrml xpxpvcpxxx ∧>⋅∈∀  
Мұндағы P, lX  және  rX  төбелерімен байланысты mX  де анықталған барлық 

шектердің жиынтығы. 
Көлденең сегменттерден заттарды бөлу. Машина нөмірінің сегменті нөмір аймағымен 

қоса қосымша орын мен басқа да қажет емес элементтерді қамтиды. Біз сегмент ұғымын 
көлденең сегментация алгоритмімен анықталған бірнеше машина нөмірінің бөлігі болып 
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табылатынын түсінеміз. Сегменттің бейімдеу шегін анықтау үшін сүзгі өңделген 
болғандықтан, ол тек қара және ақ пиксельді қамтиды. Көрші пикселдер ірі бөліктерге 
бірігеді және олардың бірі –таңба. Біздің мақсатымыз сегменттерді бірнеше бөліктерге бөлу 
(2 сурет). 

 
Сурет 2 - Машина нөмірінің көлденең сегменті таңба бөліктерін қамтиды. 

 
Сегментті құпия функциясымен салыстырмалы координаталық жүйеде анықтауға 

болады. 0,0 – сегменттің жоғарғы сол жақ бұрышы, ал ]1,1[ −− hw - төменгі оң жақ бұрышы, 
w және h сегменттің өлшемдері болып табылады. ),( yxf тің мәні қара пикселдерге 1, ақтарға 
0 мәні беріледі.  

Р бөлігі барлық көрші пикселдердің бірлігі, ол созылыңқы элементті бейнелейді. ],[ yx  
пикселі Р бөлігіне жатады, егер кем дегенде Р-дан бір пиксел болса, мысалы ],[ yx және 

],[ yx ′′ көршілер болып табылады. 
 

[ ] [ ] ],[],[:,, 4 yxNyxPyxPyx ′′∈′′∃⇔∈  
 
Бинарлық қатынаста және b төрт пикселді көршілестің  а көршілесі болып, baN4  

белгісін береді. 
 

1||1||],[],[ 4 =′−⊕=′−⇔′′ yyxxyxNyx  
 
Алгоритмі. 
Бөлікті шығару алгоритмінің негізгі мақсаты- машина нөмірінің сегментінен бөліктерді 

тауып шығару. Бұл алгоритмнің жалпылығы белгілі «тұқым-толтыру» алгоритмі сияқты 
ұқсас принциптерге негізделеді. 

• P бөлігі көршілес пикселдердің құрамы болады; 

• S f x, y функциясымен аны қталған қ      
болады; 

• X барлық қара пикселдің құрамы болады: [{ ] )( 1,, == yxfyxX ; 

• А пикселдердің бұрыс құрамы болады 

Алгоритмнің принципі келесі жалған кодпен бейнеленеді. 
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Ескерту 1. «Жиыннан бір пикселді тарту» операциясы детерминистік емес 
элементтердің таңбаланған тобы, себебі элементтердің құрамы ретсіз болып табылады. 
Шынайы қолданыста құрам негізінен ретті тізімде іске асады және «жиыннан бір 
пикселді тарту» операциясы «бірінші пикселді тізімнен тарту» жүйесінде іске қосылады. 

Ескерту 2. Математикалық қорытындының мағынасы ][ yx,  пикселі ][ minmin , yx  
және [ ]maxmax , yx  пикселдерімен анықталған тіктөртбұрышта орналасады. Формальды 
түрде: 

] [[ ] yyRxxRyxRyx ′∧′⇔′,,  
R–екілік қатынастардың бірі: ‘<’, ‘<’, ‘≤’, ‘≥’, және ‘=’. 

Бөліктердің эвристикалық анализі 
Бөлік сегменттің жергілікті координат жүйесіндегі пикселдің құрамы болып саналады. 

Олардың бірі таңбаны бейнелесе, ал басқалары қысқартылуы керек болатын қосымша 
элементтерді бейнелейді.  

 Р бөлігі жобаланған тіктөртбұрышқа орналасады, ][ 00 , yx - жоғарғы сол бұрышы, 
][ 11 , yx - төменгі оң жақ бұрышы болып табылады. 

][ },|min{0 Pyxxx ∈= , }],[|min{0 Pyxyy ∈=  
}],[|max{1 Pyxxx ∈= , }],[|max{1 Pyxyy ∈=  

Жобаланған тіктөртбұрыштың өлшемі мен аумағы  10 xxw −= ,  

10 yyh −= және hwS ∗=  ретінде анықталады. Р бөлімінің кардиналдығы bn  қара 

пикселдің санымен сипатталады. bn  ақ пикселдердің саны келесідей 
PhwnSn bw −⋅=−= есептелінуі мүмкін. Жалпы бөліктің M  магнитюдасы n b  қара 

пикселдің санымен және жобаланған тіктөртбұрыштың S аумағы арасындағы 
SnM b /= пропорциясымен есептелінеді. 

Практикада біз wn  ақ пикселдердің санын эвристика ретінде қолданамыз. Мұнда 
жоғары құндылығы бар бөліктер ғана таңдалынады.  

Эвристика таңдаған бөлігі, содан кейін монохромды растрлық сурет түрлендіріледі. 
Әрбір осындай сурет бір горизонтальды сегментпен сәйкестенеді. Бұл суреттер машина 
нөмерін автоматты танып білу процессінің сегментация фазасының шығысы ретінде 
қарастырылады. (3-сурет). 
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Сурет 3 - Сегменттеу фазасының кіріс(a) және шығыс (b) мысалдары біліп тану процесі 
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Облачной называется любая технология, где процесс происходит не на 
пользовательском терминале, а на сервере в сети. В облачном сервисе доставка данных и 
информации происходит в реальном времени. IEEE в 2008 году отметил: «Облачная 
обработка данных – это парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на 
серверах в Интернете и временно кэшируется на клиентской стороне, например, на ПК, 
игровых приставках, ноутбуках, смартфонах и т. д.». «Oблака» доступны всем и везде, где 
есть Интернет и с любого устройства, где есть браузер. Примером облачной технологии 
служит работа почтового сервиса. Когда мы заходим на сайт сервиса – мы пользуемся 
облачным сервисом, а если загружаем корреспонденцию по средствам Outlook или аналога – 
то это уже не облачная технология. Обработка фотографий через сервис Picasa – облако. 
Практически каждый владелец планшета/смартфона является пользователем облачных 
сервисов (от хранения данных и преобразования речи в текст до работы с документами и 
видеонаблюдения). Граница разделения облака/не облака представлена в методе хранения и 
обработки информации. 

Сегодня есть три основных модели расположения приложений: в инфраструктуре 
заказчика (on premises) – традиционная модель развертывания приложений; у компании-
хостера (hosting) – модель, основанная на аренде аппаратной платформы, программного 
обеспечения (ПО), соответствующей инфраструктуры и персонала, выполняющего ее 
обслуживание; в облаке – модель, предполагающая оплату по факту использования 
арендуемых аппаратных и программных ресурсов. Спрос на хранящиеся в облаке файлы и 
приложения неуклонно растет. Хостинг приложений, хранение данных, проведение 
вычислений – наиболее частые сценарии использования «облачных» платформ. Один из 
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крупных игроков рынка компания Microsoft предлагает свою облачную платформу Windows 
Azure, состоящую из следующих основных компонентов: хранилище данных; веб-сайты; 
виртуальные машины; мобильные и облачные сервисы; службы мультимедиа. [1]. Хостинг 
приложений, хранение данных, проведение вычислений – наиболее частые сценарии 
использования облачных платформ. 

Облачные вычисления имеют три сервисных модели (программа, платформа, 
инфраструктура в виде сервиса) и четыре модели внедрения (частная, публичная, гибридная, 
общественная (community)).  S+S (Software + Servise) – это альтернативная по отношению к 
SaaS (Software as a Service, приложения как сервис) технология, в которой пользователь 
получает доступ к приложению через браузер или тонкий клиент. ПО как сервис включает 
платформу как сервис и инфраструктуру как сервис. Примером приложения как сервиса 
может быть Business Productivity Online Suite. 

 Появление модели S+S обусловлено стремлением объединить сильные стороны SaaS 
(Application as a Service) и десктопного ПО (сохраняются преимущества от использования 
централизованного интернет-приложения (мобильность, глобальный доступ); пользователь 
получает быстродействие и богатство интерфейса, свойственные десктопному ПО). Эта 
модель с успехом используется во многих приложениях (например, Skype). 

Сервис PaaS (Platform as a Service) обеспечивает возможность аренды платформы, 
которая обычно включает один или несколько виртуальных сервисов с установленными 
операционными системами (ОС) и специализированными приложениями. PaaS облегчает 
разработку, тестирование, развертывание и сопровождение приложений без необходимости 
инвестиций в инфраструктуру и программную среду. Примером платформы как сервис 
может служить Windows Azure, Amazon Web Services (AWS). 

Модель предоставления инфраструктуры (аппаратных ресурсов) как сервиса IaaS 
(Infrastructure as a Service) обеспечивает возможность аренды инфраструктурных ресурсов 
(серверов, устройств хранения данных, сетевого оборудования). Потребитель управляет 
только ОС и установленными приложениями. В модели IaaS пользователю предоставляется 
"чистый" экземпляр виртуального сервера с уникальным IР-адресом и часть системы 
хранения данных. Для управления параметрами, запуском, остановкой этого экземпляра 
провайдер предоставляет пользователю программный интерфейс. Облачный сервис IaaS 
предоставляет большие возможности по настройке отдельных компонентов (можно 
контролировать такие компоненты, как среда исполнения кода, безопасность и интеграция, 
базы данных, и т.п.), тогда как PaaS и SaaS ограничивают эти возможности [2]. 

Компании малого и среднего бизнеса прибегают к услугам публичных облаков или 
приобретают облачные сервисы по подписке. Последняя модель позволяет платить только за 
те услуги, которые требуются по мере изменения бизнеса. Крупные компании могут 
воспользоваться публичными облаками для резкого увеличения или достижения пиковой 
мощности и для развертывания отдельных сервисов. Они должны быть свободны от 
ограничений традиционных ИТ и им необходим принципиально новый подход. Частное 
облако в чистом виде предоставляет более ограниченный набор ИТ-услуг по сопоставлению 
с теми услугами, которые можно разработать или внедрить при помощи внутренних ИТ-
ресурсов. Поэтому распространение получают гибридные облака во многих разновидностях, 
включая модель виртуального частного облака, при которой компания получает доступ к 
выделенным ресурсам в публичном облаке. Используемые технологии должны обеспечивать 
мгновенный, безграничный и повсеместный доступ к коммуникациям, данным, 
содержимому и приложениям [3]. При этом доступ к приложениям, сервисам и данным надо 
получать при помощи широкого спектра подключенных устройств (смартфонов, ноутбуков, 
других мобильных интернет-устройств). 

Государственные организации (включая различные ведомства, силовые структуры, 
образовательные учреждения) будут использовать разнообразные конфигурации сетевого 
облака. Обеспечить в облаке защиту информации, доступ к которой ограничен, пока сложно 
(нужен доверенный транспорт от потребителя до облака, для данных требуется обеспечить 
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защиту внутри дата-центра). Сегодня есть возможность получать сервисы информационной 
безопасности (ИБ) из облака - «информационная безопасность как услуга» 
(SecurityasaService, SECaaS). На аутсорсинг можно отдавать управление рисками ИБ, 
контроль за выполнением нормативных требований, обеспечение работоспособности систем 
ИБ, их администрирование, мониторинг и реагирование на инциденты. 

Гибкий, универсальный доступ к корпоративным приложениям в облаке требует 
внедрения новой целостной концепции безопасности ИТ, охватывающей инфраструктуру, 
приложения, соединения. Защищенный доступ к облакам – слабое звено, так как в отличие 
от традиционной модели сети и аутентификации, облачные сервисы и консьюмеризация 
(использование ИТ-устройств как в личных целях, так и для служебных задач) стирают 
границы между провайдерами удостоверений (IdentityProvider) и провайдерами приложений 
(ApplicationProvider). В частности, всю аутентификационную информацию можно получить 
посредством облачных механизмов для аутентификации, а сведения о совокупности 
идентификационных данных (IdentityFederation) – при помощи стандартных протоколов 
SAML или ADFS.  

Защищенный доступ к облаку должен включать функции управления идентификацией 
и доступом IAM (Identity and Access Management) с традиционными системами 
аутентификации, но при этом оно должно учитывать контекст доступа и существование 
различных типов конечных устройств, быть гибким и адаптируемым. Выбранное решение 
должно предоставить возможность соблюдения высочайших стандартов безопасности и в то 
же время легко интегрироваться в существующую инфраструктуру. В результате переноса 
приложений и данных в публичные, частные или гибридные облака, а также вследствие 
консьюмеризации ИТ границы корпоративных сетей постепенно размываются.  

В сетевом облаке ИТ-ресурсы и сервисы отделены от базовой инфраструктуры и 
предоставляются в многопользовательской среде по требованию и в нужном объеме.  

Сетевое облако характеризуется следующими особенностями: 
- информационная технология (от инфраструктуры до приложений) предоставляется и 

потребляется через сеть в виде услуги; унаследованные платформы могут сосуществовать с 
облачными решениями и подвергаться миграции в случае необходимости; 

- сервисы функционируют перманентно, вне зависимости от применяемых систем; 
можно подобрать различные модели сервисов и развертывания, соответствующие 
требованиям различных сфер бизнеса со своими рабочими нагрузками; 

- мощность и производительность масштабируются в соответствии с требованиями 
клиента и оплачиваются по мере использования. Стоимость услуг точно отражает 
требования клиента и объемы использования. 

- общий доступ к сервисам предоставляется одновременно нескольким компаниям. 
Мощные ИТ-ресурсы (приложения, вычислительная инфраструктура мирового класса) 
становятся доступными всем, не требуя значительных начальных капиталовложений.  

Сегодня Всеобъемлющий Интернет (Internet of Everything, IoE) охватывает сетью все 
больше людей, данных, процессов, объектов. Взаимосвязанные облака открывают 
возможности использования мобильной облачной технологии для удовлетворения 
потребностей сотрудников, оснащенных мобильными устройствами (МУ). Мобильное 
облако – набор продуктов (приложений, устройств, средств распознавания визуальных 
образов и голоса и т. д.) и услуг, образующих/поддерживающих мобильную экосистему. Это 
облако с дополнительным функционалом, позволяющим работать с МУ, а также портал к 
приложениям и данным, находящимся на серверах поставщика приложений или где-то еще. 
В мобильном облаке пользователи получают доступ к своим приложениям и документам, 
хранящимся не на их персональном устройстве, а на серверах в удаленных дата-центрах. При 
этом абоненты платят только за соединение и доступ, как при использовании 
общедоступных (public) облаков. Доля корпоративных приложений, адаптированных для 
МУ, растет. МУ достаточно мощны и функциональны для обработки, передачи и хранения 
значительных объемов данных. Соединенные между собой и постоянно перемещающиеся 
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люди, процессы и объекты будут передавать через мобильное облако все больше и больше 
данных. По прогнозам компании Cisco в период с 2013 по 2018 гг. годовой темп прироста 
мобильного облачного трафика составит 64% [3]. 

Коммуникационные возможности МУ – высокоскоростной широкополосный 
мобильный Интернет (3G, CDMA, WiMAX, LTE), GPS, Wi-Fi – расширяют сферу 
применения МУ как полноценных терминалов для работы с веб-службами. Доступ к 
корпоративным приложениям с помощью МУ, рост объема обрабатываемых данных требует 
все больше ресурсов на сервере, поэтому облачные вычисления – эффективный способ 
увеличить масштаб серверных систем. Гибкий и универсальный доступ к корпоративным 
приложениям в облаке требует внедрения новой целостной концепции безопасности ИТ, 
охватывающей инфраструктуру, приложения, соединения, защищенный доступ к облакам. 
Облачные сети (облачные технологии, вычисления, сloud computing и т.д.) предоставляют 
постоянную доступность и комплексную безопасность технологий. 
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Введение.На сегодняшний день при разработке цифровых устройств широко 

используются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) в виде готовых 
интеллектуальных блоков, которые реализуют сложнейшие функции преобразования и 
обработку поступающих данных, вместе с этим обеспечивая интерфейс с внешними 
устройствами. В предлагаемой статье описывается проектирование системы с помощью 
программируемых логических интегральных схем, позволяющие выполнять функции 
управления процессами и объектами.  

Проектирование цифровых устройств требует множество функций:  
1) описание взаимодействий между системой и внешних условий,  
2) описание системной архитектуры,  
3) моделирование на аппаратном и программном уровне компонентов, 

формирующих систему,  
4) описание системных ограничений и требований,  
5) описание сценариев теста используемые для имитирования системы 
6) определяющий набор измерителей, для измерения времени исполнения в 

течение имитационного выполнения.  
В последствии процесса проектирования определяетсясемантическое представлениие 

и описывается синтаксисом системного языка проектного уровня (SLDL). Системный проект 
уровня можно классифицировать по трем группам: системный уровень синтеза, уровень, 
основанный на проекте платформы, и разработка основных компонент. Системный уровень 
синтеза проекта начинается с описания системного поведения. Затем архитектура системы 

http://www.tadviser.ru/index.php/
mailto:adamova_ad@enu.kz
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генерирует поведение, в результате чего формируется модель на уровне транзакций (RTL-
модель) или система команд (ISS-модель), которые в дальнейшем используются на 
аппаратных средствах или программном обеспечении.  

Проектный процесс принадлежит группе системного уровня синтеза (Рисунок 1). 
Проектный процесс,условно, разделяется на четыре составные части: 1) моделирование 
спецификации, 2) архитектурное моделирование, 3) моделирование связи и 4) 
моделирование реализации.  

Модель спецификации является формальным описанием системного 
функционального назначения. После того, как модель спецификации будет 
проанализирована и системное функциональное назначение подтверждено, тогда различные 
разделы отображаются в другие компоненты. Архитектурная модель определяет финал 
установленных компонентов, в которых отображена функциональность назначения и 
топология. Задержки выполнения процессов, присвоенных компонентам, смоделированы 
посредством задержек дельты модуля, в то время как передача между компонентами 
моделирована через передачу сообщений. Следовательно, на этом уровне вычисления 
приблизительно-синхронизированы, в то время как передача несинхронизирована. 
Коммуникационная модель определяет протокол и точную синхронизацию, 
сопровождаемую различными компонентами для обмена информацией. Модель реализации 
представляется аппаратным компонентом с точки зрения передач резистора и программными 
компонентами с точки зрения инструкций, установившей архитектуру.На этом уровне 
компоненты вычисления так же как коммуникационные компоненты – переходят вниз к 
отдельным тактам.  

 

 

 

Рисунок 1.Проектный процесс. Рисунок 2. Конечный автомат для 
цифрового фотоаппарата. 

 
Для решения поставленных задач, решено разработать цифровой фотоаппарат 

использовав язык программирования SpecC. 
Первая цифровая камера, предложила потребителю взять несколько фотографий 

низкого качества и сохранить их для будущей передачи на ПК. В течение последних 
нескольких лет, цифровые камеры уменьшились в размерах и увеличились в сложности. 
Алгоритмы сжатия изображений позволяют большему количеству изображений быть 
сохраненными, усовершенствованные функции улучшения изображения как красные глаза, 
ночной режим, автофокус, цифровой так же как и оптическое увеличение, имеют все 
традиционные фотоаппараты сегодняшнего дня. 
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Системное Описание Цифровой Камеры. Предлагаемая работа посвящена 

разработке электронного устройство, которое может получить изображения и сохранить их в 
цифровом формате. С точки зрения пользователя простой цифровой фотоаппарат работает 
следующим образом: пользователь включает камеру, указывает на объект и щелкает по 
«спусковой кнопке». Пользователь может запечатлить изображения, пока есть пространство, 
доступное в памяти. С точки зрения разработчиков, операция цифровой камеры может быть 
описана как конечный автомат (Рисунок 2). Камера включена и находится в состоянии 
«ожидания», для пользователя, чтобы щелкать «стартовую кнопку». В щелчке, камера 
сначала проверяет память на наличие достаточного свободного пространства, чтобы 
загрузить образ в память. Если памяти не достаточно, камера подсказывает пользователю 
поменять карту памяти. При доступном пространстве, цифровая камера вступает в состояние 
«Обработка», где она обрабатывает образ и загружает его в память. После завершения 
обработки цифровая камера вступает в состояние «Ожидание». 

Рассмотрим обработку состояния с точки зрения разработчика, на момент щелчка 
пользователя, если изображение успешно загружена в память, то камера переходит в 
состояние «хранение». Жизнь образа начинается на плате связавшей устройство (CCD) 
(Рисунок 3). CCD - специальный светлый сенсор, имеющий много светлых чувствительных 
кремниевых полупроводниковых ячеек. Свет, падающий в каждой ячейке, преобразован на 
небольшую сумму электрических зарядов, которые измеряются электроникой CCD и 
загружаются как число. Число обычно колеблется от 0-бесцветный, до 256 или 65,535, 
означающий очень интенсивный свет за пиксель. Для того чтобы отобразить образ, CCD 
должен быть инициализирован. Пиксели CCD захватывают образ как меру светлого 
ингредиента. Электрическая схема, выполняющая операции CCD, вычисляет цифровые 
эквиваленты платы, произведенные ячейками CCD, загружает числа в буфер. На этом шаге 
образ представляется в виде матрицы чисел размером 8x8. Изображение может быть 
раскрыто от буфера другими элементами обработки цифрового фотоаппарата для коррекции 
ошибок, сжатия и сохранения в памяти. 

 

 
Рисунок 3. Внутренние организации CCD. 

 
Как показано на рисунке 3, некоторые столбцы CCD покрыты черной краской. Это 

предотвращает падение света на CCD, используется для корректировки нулевого смещения 
изображения. Из-за свойственных производственных дефектов, ячейки CCD не точно 
измеряют падающий свет. Эту ошибку называют «ошибкой нулевого смещения». Обычно, 
эта ошибка наблюдается через все ячейки, которые расположены в той же самой строке, но 
меняется в зависимости от ячеек в различных строках. 
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Рисунок 4. Нулевая Установка Смещения 

 
С тех пор идеальное чтение из затененных пикселей должно быть нулем, кроме этого 

значение указывает на величину ошибки. В рассматриваемом случае два столбца справа 
используются со ссылочным ошибочным значением. Далее, вычисляется средняя ошибка по 
двум столбцам и вычитается из всех других значений в том же самом столбце. Полученный 
массив на рисунке 4, показывает изображение, полученное CCD как матрица пикселей 
размером 8X8. Правильный массив, показывает изображение после корректировки «нулевого 
смещения».  

Прежде, чем изображение может быть загружено на ПК, оно должно быть сохранено 
во внутренней памяти цифрового фотоаппарата. Внутренняя память или встроенная память 
цифрового фотоаппарата – является «заключительным редактором», следовательно, сжатие 
изображения производится до процесса сохранения в памяти. Аппаратные средства, 
необходимые для этого дополнительного шага сжатия обоснованы увеличением в 
компетенции цифровой камеры, для принятия большего количества снимков. Самая 
популярная техника сжатия изображений является стандарт JPEG для группировки 
совместных экспертных фотографий. Есть много различных вариантов сжатия изображения, 
но в этой работе рассматривается сжатие, использующее дискретное косинусное 
преобразование (DCT). Существует три шага в сжатии изображения. Первый шаг выполняет 
дискретное преобразование косинуса (DCT). Действие DCT математически определено как: 
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  v)F(u, дает закодированный пиксель в колонке u  и колонне v , для пикселя xyD . 
Обратный DCT может быть выполнен ПК в его конце, используя обратную из 
вышеупомянутой формулы. Массив на левой стороне результатов рисунка 4 после DCT на 
изображении. Второй шаг должен сделать Квантование. Массив на левой стороне Рисунка 4 
результатов после DCT в образе. Второй шаг должен выполнить квантование. Квантование 
уменьшает качество образа, но помогает в сжатии образа. Пиксели займут меньшее 
пространство, в случае если они представлены малыми числами. После DCT, пиксель может 
быть представлен числами в диапазоне нескольких тысяч. Далее величины показателя 
делятся на 2. Это позволяет иметь преимущество перед простотой деления к 2 в аппаратных 
средствах. Перемещение права, делит число на 2. В рассматриваемом случае, деление 
производится на 8, чтобы выполнять квантование. Блок после квантования к 8 показан в 
боковом массиве справа(Рисунок 5). Третий шаг выполнение кодирования Хаффмана. 
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Кодирование Хаффмана является переменной длиной минимального кодирования 
основанной на частоте каждого пикселя. Как только будет получен закодированный образ, 
можно будет его сохранить во внутреннею память цифровой камеры. 

 

 
Рисунок 5. После DCT и Квантования 

 
Хранение изображения в памяти включает синхронизацию. После DCT и Квантования 

со схемой контроллера памяти, время "записи" внутренней памяти не равно времени, 
потраченному схемой камеры, чтобы отправить данные. Другими словами схема должна 
отправить байт данных к памяти для того, чтобы сохранить, в случае если есть успешная 
запись последнего байта данных. Эта синхронизация гарантирует предотвращение потери 
данных. Другое преимущество состоит в том, что, это делает память как отдельный 
компонент. Другая память с лучшей технологией, может легко заменить существующую 
технологию памяти, не требуя никакого изменения в другой схеме камеры. 

 

 
Рисунок 6. Кодирование Хаффман. 
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Ең алғаш рет «робот» сөзі 1920 жылы чех жазушысы Карел Чапектің шығармасында 

кездеседі. Чех жазушысы өзінің «Rossum's Universal Robots» шығармасында «робот» сөзін 
оқырмандарға ұсынады. Чех сөзі «робот» ауыр, қандайда бір қысым көрсету арқылы 
жүргізілген еңбек деп түсінідіріледі.  

Роботтытехниканың дамуы кезеңі XX ғасырдың 40-жылдары болып табылады, осы 
жылдары Окридж және Аргонн ұлттық зертханаларында көшірме түріндегі манипуляторлар 
жасалды, бұл манипуляторлар радиоактивті заттармен жұмыс істеуге арналған. Елу 
жылдардың аяғында «Юнимейшн» фирмасы компьютер арқылы басқарылатын  ең алғашқы 
өндірістік роботты жасады. Келесі он бес жыл бойы көптеген өндірістік және тәжірибелік 
құрылғылар жасалды. 

Жапон деректері бойынша заманауи «Мехатроника» («Mechatronics») терминін 1969 
жылы Yaskawa Electric фирмасы енгізген. 1972 жылы Yaskawa Electric фирмасы саудалық 
марка болып тіркелген. Бұл атау «МЕХАника» және «элекТРОНИКА» терминдерінің 
бірігуінен пайда болды. Мехатроника және роботтытехника – ғылым және техниканың жаңа 
саласы, механика, электроника және микропроцессорлық техника, информатика білім 
салаларына негізделген машиналар мен қозғалысты компьютерлік басқару жүйелерін құру 
және қолдануға, сонымен қатар заманауи, жаңа сапалы, тіптен әмбебап қасиеттері бар 
электрмеханикалық жүйелердің құрылысын зерттеуге арналған. Әдетте, мехатрондық жүйе – 
бұл микроконтроллер, ДК немесе есептеуіш құрылғылар арқылы басқарылатын жаңа күшті 
электроника арқылы біріктірілген электрмеханикалық компоненттер. Соған қарамастан, бұл 
жүйе – мехатрондық тұрғыдан стандарты компонентерді қолданғанымен, мүмкіндігінше 
біртекті құрылады, конструкторлар жүйенің барлық құрамдас бөліктерін біріктіруде 
модулдер арасында артық интерфейстерді қолданбауға тырысады. Әдетте, 
микроконтроллерға енгізілген АЦТ, интеллектуалды күшті түрлендіргіштер және т.б. Бұл 
жүйенің массасы мен өлшемдерін қысқартады, жүйенің сенімділігін артады және қандайда 
бір артықшылықты көбейтеді. Негізінен көптеген заманауи жүйелер мехатронды болып 
табылады не қандайда бір мехатронды идеяға негізделеді. Сондықтан біртіндеп мехатроника 
«барлық туралы ғылымға» айналып келеді. Роботтар түрлі-түрлі өлшемдерде және 
формаларда  болады, олар кез келген тәртіпте жұмыс істей алады. Мысалы, термостат, 
сканер – бұлар робот болып табылады. Мұндай роботтарға әдетте, «автомат» деген термин 
қолданады, себебі олар адаммен ешқандай ұқсастығы жоқ. Қазіргі роботтар жасанды 
интеллект технологиясы көмегімен алдын-ала құрылған немесе оператор бұйрығы арқылы 
қандай да бір әрекеттер орындайды. Роботтар адам баласына тікелей көмектесе алады: ауыр 
жүктерді көтеру, зиянды материалдармен жұмыс жасау, тағы басқа да пайдалы әрекеттер. 

Қазіргі таңда, өндірістік роботтар өндірістің кез келген саласында кеңінен 
пайдаланылып жатыр. Дамыған елдерде өндірістік роботтарды өндірісте қолданбаған 
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адамдар аз. Роботтар –  адам өмірінің бір бөлігіне айналды және біз бұл мақалада 
роботтытехниканың дамуына әсер еткен негізгі оқиғаларға зерттеу жүргіздік: 

- 1959 жылы Unimotion компаниясының алғашқы өндірістік роботы құрастырылды.  
- 1961 жоғарыда аталған компания роботты өндіріске ендірді. 
- 1962 жылы алғашқы American Machines Foundry компаниясының алғашқы 

цилиндрлі роботы орнатылды. 
- 1967 жылы Европада алғашқы өндірістік робот орнатылды. 
- 1968 жылы алғашқы өндірістік робот – қол құрылды. 
- 1969 жылы АҚШ-та нүктелі дәнекерлеуді автоматтандыратын алғашқы робот 

ендірілді және робот үшін техникалық көру құрылғысы орнатылған үлгісі құрылды. 
Сонымен қатар, осы жылы норвегиялық корпорация өздері қолдану үшін бірінші өндірістік 
бояғыш робот құрастырып шығарды. 

- 1970 жылы Японияның Hitachi компаниясы интеллектуалды техникалық көру 
құрылғысын құрды. 

- 1971 жылы Daimler Benzзауытында алғашқы роботталған желісі орнатылды. 
- 1979 жылы редукторды қолданатын бірінші робот құрастырылды. Нүктелі 

дәнекерлеуді автоматтандыру есебі роботтытехникада жаңа дәуірді ашты.  
- 2006 жылы адамға ұқсас өндірістік робот құрылды және т.б. өндірістік роботтар 

құрастырылған. 
Қазіргі таңда мехатроника мен роботтытехника ТМД елдерінің мынадай салаларында 

қолданылады: 
- Роботтытехника (өндірістікжәнеарнайы); 
- Авиациалы, космостық және әскери техника; 
- Көлік  құрылысы ( мысалы, тежегіш жүйесін алдын ала тоқтатпау, автокөлік және 

автотұрақ қозғалысының тұрақтандыру жүйесі); 
- әдетті емес транспорттық жүйелер (электрвелосипедтері, жүкті арбалар, 

электрроллерлер, мүгедектерге арналған арбалар); 
- офистық техника (мысалы, көшірме және факсты құрылғылар; 
- есептеуіш техниканың элементтері (мысалы, принтерлер, плоттерлер, 

дискжетектер); 
- медициналық құрылғылар (клиникалық, қызмет, емдеу); күнделікті техника (кір 

жуу, тігін, ыдыс жуу және басқа да машиналар); 
- бақылау-өлшеу құрылғылары мен машиналары. 
 Мехатроника мен роботтытехника саласындағы келесі прогресс – мидың ойды қалай 

«есептеуіне», біздің қозғалысымыз біздің тілегімізге қалайша «беттелуіне», генетикалық 
бағдарлама ағзаны қандай түрде «анықтауы» секілді түсініктерге тәуелді. 

Жалпы роботтар қолдану саласына қарай үш топқа бөлінеді: 
- адам тәрізді; 
- ақпараттық (зерттеуіш), өте қауіпті не адам қолы жетпейтін ортада ақпарат жинау 

үшін арналған; 
- өндірістік роботтар, өндірістің әртүрлі салаларының технологиялық процесстерін 

автоматтандыру үшін арналған. 
Көптеген өндірістік роботтар  шағын электронды есептеуіш машиналар арқылы 

басқарылады, негізінен роботтар қарапайым механизм болып табылады. Өндірістік 
роботтардың көптеген жіктемелік өлшемдері бар: 

- Операцияларды орындау қасиетіне байланысты: технологиялық (өндірістік); 
көмекші (көтергіш – көліктік); әмбебап; 

- Мамандық дәрежесіне қарай: әмбебап (көпмақсатты); мамандандырылған; арнайы 
(мақсатты); 
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- Басқару тәсіліне қарай: «қатты» бағдарламасы бар (1 - ұрпақты); 2 – ұрпақты; 
интегральды (3 - ұрпақ); 

- Қолдану саласына қарай ( өндіріс түріне қарай): механикалық өңдеу; ұсталық 
өндіріс; құйма өндірісі; дәнекерлеу; көліктік т.б.; 

- Жүк көтеруге байланысты (ең басты қасиет): өте жеңіл – 1 келіге дейін; жеңіл – 1 
келіден 10 келіге дейін; орташа – 10 келіден 200 келіге дейін; ауыр – 200 келіден 1000 келіге 
дейін; өте ауыр – 1000 келіден жоғары; 

- Қозғалу дәрежесінің санына қарай: бір дәрежелі қозғалыс; екі дәрежелі қозғалыс; 
- Орын ауыстыру қабілетіне қарай: станционарлы; жылжымалы; 
- Конструкторлық орындалуына қарай: еденді; ілмелі; енгізілген; 
- Негізгі координаттық қозғалыс түріне қарай өндірістік роботтар топтарға бөлінеді 

және бұл роботтардың манипуляторлары мынадай координаттық жүйеде жұмыс істей алады: 
тік төртбұрышты координаттық жүйе; цилиндрлік координаттық жүйе; сфералық 
координаттық жүйе; бұрыштық координаттық жүйе; біріктірілген координаттық жүйе; 

- Күш жетегінің түріне қарай: біріктірілген координаттық жүйе, пневматикалық; 
гидравликалық; электрмеханикалық; біріктірілген; 

- Орын ауыстыру мен жылдамдықты бағдарламалауына байланысты: қатты 
бағдарламалау; жеңіл бағдарламалау; 

- Бағдарламалау тәсіліне қарай: үйрету арқылы бағдарламалау (көп кездесетін тәсіл); 
аналитикалық бағдарламалау; өзін-өзі үйрету. 

Өндірістік роботтар жіктемелік өлшемдермен бірге олардың техникалық дәрежесін 
негіздейтін өлшемдермен де сипатталады. 

Техникалық сипаттама мынадай көрсеткіштерден тұрады: 
- жүк көтергіштік, келі; 
- жетек түрі; 
- қозғалыс дәрежесінің саны; 
- жұмыс ортасының геометриялық сипаттамасы; 
- басқару жүйесінің түрі; 
- ең үлкен абсолюттік қателік; 
- сенімділік. 

Өндірістік роботтардың қолдану салалары 1-кестеде көрсетілген. 
Кесте 1 

 
Қолдану салалары Атқару қызметтері 

Көмір және кеналу өндірісі Қоспадан көмірді алу. 
Металлургия Металл өнімдерін пешке енгізу; 

Пеш, доменді жөндеу; 
Алюминий электролизі кезінде анодтық 

әсерді жою; 
Әкелу және жеткізу. 

Құрылыс өндірісі Кірпіштерді орналастыру; 
Кірпіштерді конвейерде сұрыптау. 

Көлік Әкелу және жеткізу жұмыстары; 
Темір жолдарының регламентті қызмет 

көрсетуі; 
Қадам басатын көліктік машиналар. 

Шаруашылық өндіріс Көкөністер мен жемістерді жинау. 
Медицина Хирургия (микрохирургия, стерильді 

хирургия); 
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Диагностика; 
Мүгедектер мен науқастарды емдеу; 
Мүгедектер мен науқастарды күту. 

 
Тәжірибенің артуына орай роботтытехника екі мақсатқа тіреледі - ары қарай 

роботтарды өндіруді арттыру және оларды қолдануды жеңілдету. Бұл мақсаттардың 
орындалуы роботтардың интеллектуалды және сезімталдық дәрежесін артуымен тығыз 
байланысты. Роботтытехниканы келешекте қоғамның барлық талаптарын толыққанды 
қанағаттандыратын интеллектуалды және сезімтал роботтардың гармоникалық үйлесімділігі 
деп қарастыруға болады. 

Қазіргі таңда ең қарапайым автоматтандырылған жүйеге мән беретін болсақ, ол адамға 
жүктелген жұмыстың көлемі мен уақытын азайтады. Автоматтандырылған жүйе уақыт 
ағымымен тексеріле отырып, сол уақыт аралығында жұмысқа керекті жаңа талаптар 
айқындалады. Табылған нағыз үйлесімді шешімдер бағдарламаның өмірлік цикліне әсер 
етеді, оның дұрыс жұмыс жасауын жақсартады. 

Адаптивті алгоритмдер және бағдарламалық қамтамасыздандыру қозғалысының 
басқарылуында өңделген әдістер бар, сонымен қатар базалық технологиялық операцияның 
орындалуы, мобильдік көп функционалдық роботтытехникалық кешен құрамындағы 
қолданыс үшін белгіленеді. Өңделген алгоритмдер және бағдарламалық қамтамасыздандыру 
көп функционалдық мобильдік роботтытехникалық кешенді үлгісінде қабылданатын болады. 
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Ғылыми жетекшісі – Жұмадиллаева А. Қ. 
 
Мақалада автоматтандырылған сауда автоматтарды бақылау бағдарлама жобасы және 

модульдер туралы жазылған. 
Көптеген халық осы автоматтардың қызметтерің күннен-күнге қолданып жүр. Бұл 

мысалға салсақ су толтыратын автоматтар және кофе автоматтары. Осы автоматтар өте көп 
және әр түрлі қашықтықта орналасқан. Осылардың барлығын автоматтардың иесі қалай 
басқара алады деген сұрақ туындай отыр. Яғни сәйкес қызметкерлерді жалдап біз осы 
міселені шеше аламыз. Ал мысалы автоматтар жүзден аса болса, осы жағдайда не істей 
аламыз, ол автоммарды кезек-кезек тексеріп, қажетті қоспаларды салу және су сүзгілерін 
ауыстыру, бұзылған бөлшектерді ауыстыру қажет. Сол үшін қызметкерлер қайта-қайта 
оларды тексеруге мәжбүр. Бірақ егер автоматтын қалып-күйі жақсы, барлық бөлшектер 
дұрыс жасайды, онда оны тексеруге қажет емес дейсіз ғой, ал қызметкер өз уақытын және 
жолға кететін шығын босқа жұмсайды. Сондықтан менің ойымша автоматтандырылған сауда 
автоматтарды бақылауға арналған бағдарлама жасау қажет. 
Мақсаттар: 

- Сауда автоматтарды басқару. 
- Қызметкерлер мен жабдықтарды тиімді пайдалану. 
- Ең тиімді сату орындарын анықтау. 

Қажетті құрылғылар: 
- Микропроцессор. 
- Температура датчигі. 
- Су есептегіш. 
- Микропроцессорге ақпаратты жібереттің жеке датчиктер. 
- Ақпаратты серверге жіберетін құрылғы. 

Автоматтарды бақылау жобасы 1-суретте кескінделген. Әрбір автоматта желіге шығу және 
қосылу құрылғы орналасқан. Автомат іске қосылған кезде ол ақпаратты жіберу режиміне 
ауысады, және келесі көрсеткіштер туралы мәлімет жібереді: тауар қалдығы, өз жұмыс жаса 
режимі (сату, қызмет көрсету, күту). Кез-келген параметрдің өзгеруі ақпарат серверге 
жіберіледі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1 - Автоматтарды бақылау жобасы 

 
Осымен байланысты маңызды мәселе – ақпаратты серверге жіберу. Оның ең тиімді жолы 
GPRS ақпаратты пакет көмегімен жіберу. Артықшылықтарына келсек, олар: 

- Қызметтің тарификациясы уақытпен емес, ақпарат көлемімен есептеледі. 

- Ақпарат жіберу кідірісі өте аз (1 -2 секунд) 

Автомат 

Автомат 

Автомат 

Автомат 

Сервер 
Автоматтадағы ақпаратты 

өндеу және жіберу. 

Клиент 
Өнделген ақпаратты web 

интерфейске шығару. 
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- Автоматтардың қалып-күйі туралы кез-келген желіге қосылған көмпьютерден көруге 
болады.  

 

 
 

Сурет 2 - Автоматтарды бақылау жобасы 
 

Ақпарат жіберілгеннен кейін сервер оны JSON форматқа өндейді. Сосын хабарламалар 
деректер қорына сақталады.  Оның негізінде есептемелер жасалынады. Бағдарламада 
деректер қорын ұйымдастыру үшін мен MS SQL Server қолданамын. Бағдаламаның 
құрылымы MVC – model, view, controller көмегімен жасалынған. Model мәліметтерді 
деректер қорынан шығаруға арналған. Шығарылған мәлімет  controller – ге жіберіліп 
өнделеді, кейін view-ге қолданушы web интерфейсте ақпаратты көре алады сурет 2. 

 

 
Сурет 3 – Автомматардың күнделік пайдасы 

 
Қорытынды. Қолданушы алыс орналысқан автоматтар турады мәлімет алып. Қай 

жерде автоммат ең көп пайда жасайды сурет 3, бұзылған автоматтар немесе автоматтың 
тауары біткен жағдайда және тағы пайдалы ақпарат ала-алады. Осыдан автомматарды 
басқару өте тиімді болады. Құрастырылған бағдарламаның жобасы автомматарды тиімді 
басқару және қызмет көрсету үшін талаптарды толығыммен қанағаттандырады.  
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С появлением в линейке средств разработки продукта под названием 

VisualStudioTeamSystem компания Microsoft вышла за рамки базового процесса разработки - 
редактирование компилирование отладка и предложила набор инструментов, ранее 
доступных только от сторонних производителей. Новая версия - VisualStudioTeamSystem 
2013 продолжает развитие семейства продуктов для управления всем жизненным циклом 
создания приложений и содержит новые и улучшенные средства, процессы и руководства, 
которое помогут улучшить совместную командную работу и сделать ее более эффективной. 
Инструменты, входящие в состав VisualStudioTeamSystem, позволяют наладить более 
эффективные коммуникации между членами проектной группы и заказчиками, наладить 
эффективную совместную работу, обеспечить ожидаемое заказчиками качество кода, 
используя расширенные средства контроля качества, получить представление об активностях 
в рамках проекта и приоритетах, которые 
позволят принимать решения, основываясь на данных, предоставляемых 
в реальном времени. 

Задача любой формализованной методологии - структурировать процесс разработки 
программного обеспечения . В частности, любая методология определяет роли в 
программном проекте. Наиболее часто используются следующие роли: 

−  Архитектор отвечает за высокоуровневую структуру приложения, требования, 
ключевые технологии для реализации, взаимодействие приложения с другими 
приложениями, инфраструктурой и т. п. 

−  Разработчик занимается написанием и отладкой кода.  
− Тестировщик отвечает за обнаружение ошибок, их исправление; должен убедиться в 

том, что приложение соответствует изначальным требованиям (функциональным и 
нефункциональным). 

− Разработчик баз данных занимается разработкой приложений, использующих базы 
данных (работа со схемой базы данных, создание хранимых процедур и т. п.). 

− Менеджер проекта отвечает за ведение проекта, проектный офис, метрики, сроки и т. 
п. 
Важно отметить, что каждая роль не обязательно соответствует наличию физического 

члена команды. В небольших проектах возможно совмещение ролей. Тем не менее, даже 
если один человек выполняет несколько ролей, для выполнения каждой задачи он 
использует разные средства. 
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VisualStudioTeamSystem - это продукт, который призван облегчить задачи, 
выполняемые каждой из перечисленных выше ролей. В состав продукта входят четыре т. н. 
ролевых издания- ArchitectureEdition, DevelopmentEdition, DatabaseEdition  
и TestEdition - вместе эти издания называются TeamSuite, а также серверный продукт, 
обеспечивающий совместную работу над проектами (совместный доступ к ресурсам, 
контроль версий, порталы на базе SharePoint, отчеты, слежение за элементами проекта и т. 
п.) - TeamFoundationServer . 

 

 
 

Рисунок 1-  VisualStudioTeamSystem 
 

В основе VisualStudioTeamSystem находится серверное приложение под 
названием TeamFoundationServer , состоящее из базы данных на SQLServer, компонентов 
среднего уровня на базе WindowsServer 2013, ASP.NET и WindowsSharePointServices. 
Основные компоненты TeamFoundationServer показаны на следующей диаграмме. 

Задача TeamFoundationServer - обеспечить инфраструктуру для совместной работы и 
обмена информацией между группами архитекторов, разработчиков, тестировщиков и 
менеджеров проекта. Клиентским компонентом является TeamFoundationClient, который 
входит в состав всех продуктов семейства TeamEdition, а также может использоваться 
продуктами Microsoft (Excel, Project) или продуктами других производителей. 
  

 
 

Рисунок 2 - TeamFoundationServer 
 

Как видно из приведенной диаграммы, компоненты TeamFoundationServer отвечают за 
управление требованиями, слежение за элементами проекта, обеспечивают автоматизацию 
сборки проекта, генерацию отчетов, а также интеграцию с другими подсистемами продуктов 
семейства TeamSystem. 
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В состав TeamFoundation входят средства создания проектов (ProjectCreationWizard) с 
возможностью выбора шаблонов (по умолчанию используется шаблон 
MSFForAgileDevelopment), задания типов артефактов, итераций, отчетов, контроля версий, 
адреса проектного портала и т. п., средства контроля версий, пришедшие на смену 
VisualSourceSafe и рассчитанные на объемные проекты с большим числом разработчиков. 
Эти данные могут быть отображены с помощью более чем 50 типов отчетов (на базе 
SQLReportingServices), входящих в состав продукта (например, WorkItemHistory - Record-
Count, TransitionCount, RemainingWork, CompletedWork, BaselineWork, CodeChurn - 
TotalLines, LinesAdded, Lines-Modified, LinesDeleted, TestResults - TotalTests, TestsFailed, 
AverageDuration и т. д.) и опубликованы на портале проекта (ProjectPortal на основе 
WindowsSharePointServices) через соответствующие веб-компоненты. 

Проектная деятельность может вестись согласно определенным методологиям. В 
состав продукта входит поддержка двух методологий Microsoft - MSFForAgileDevelopment и 
MSFForCMMIProcessImprovement. Также поддерживается «классическая» методология 
MicrosoftSolutionsFramework. Помимо этого можно использовать методологии сторонних 
поставщиков или создавать собственные, отражающие подходы к созданию продуктов, 
сформированные внутри конкретной компании. 

TeamFoundationBuild- средство для управляемой сборки проектов. В состав 
TeamFoundationBuild входит ряд новых шаблонов, которые можно использовать для 
создания собственных процессов сборки. 

TeamFoundationSourceControl - это входящее в состав TeamFoundation средство 
контроля версий. В VisualStudio 2013 появились следующие возможности: 

−  Полное удаление файлов (команда Destroy), находящихся под управлением 
системы контроля версий. 

−  Автоматическое получение самой последней версии файла при выполнении 
операции check-out. 

−   Возможность аннотирования исходных файлов - построчный просмотр внесенных 
изменений, а также даты внесения этих изменений. 

−   Возможность сравнения двух папок на сервере, двух локальных папок или папки 
на сервере с папкой на локальном компьютере с использованием контроля версий. 
Пользователь получает информацию о различиях - отсутствующих файлах, файлах, в 
которые были внесены добавления, удаления, а также о конфликтах между файлами в 
разных папках. 

TeamFoundationWorkItemTracking- это механизм слежения за элементами проекта.  
Это особенно заметно при работе проектных команд, состоящих из более чем 500 чел. 
Крупные компании могут использовать больше проектных элементов и следить за ними на 
существующих серверных конфигурациях, работающих под управлением 
TeamFoundationServer 2008. 

Управление TeamFoundationServer - служит в качестве основы для работы 
различных участников проекта - менеджеров, архитекторов, разработчиков и тестировщиков, 
организации обмена информацией между ними. Для каждой конкретной роли - архитектора, 
разработчика, разработчика и администратора баз данных, тестировщика предлагается 
специализированная, ролевая версия TeamSystem, которую мы и рассмотрим ниже.  

TeamSystemWebAccess (продукт, ранее известный под названием 
TeamPlainWebAccess и приобретенный у компании devBizBusinessSolutions) представляет 
собой веб-интерфейс и доступен для бесплатной загрузки всем пользователям 
TeamFoundationServer. 

К ключевым характеристикам продукта относятся возможность добавления новых 
элементов программного проекта и редактирование существующих, использование любых 
типов элементов проекта, включая нестандартные, задаваемые пользователями, возможность 
добавления новых элементов в запросы и редактирование существующих запросов, наличие 
средств просмотра, загрузки, выгрузки, выполнения операций check-in и check-out над 
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документами, расположенными на проектном портале на SharePointServer, просмотр отчетов, 
экспорт отчетов в PDF или Excel, просмотр репозитариев системы контроля версий, загрузка 
файлов, просмотр наборов изменений (changesets), различий между файлами, истории 
изменений и представлений с аннотациями, возможность просмотра результатов сборки 
проекта, запуск и остановка процесса сборки, а также поиск по ключевым словам в 
элементах проекта.  

Поддерживаются две модели аутентификации - Integrated Windows Authentication и 
Forms Based Authentication, последняя рекомендуется к использованию совместно с SSL. 
Team System Web Access работает на Windows Server 2008, требует наличия на сервере 
Internet Information Services 6 с включенной поддержкой ASP.NET 4.0 и установленным 
Microsoft Visual Studio 2013 Team Explorer, наклиенте поддерживаются браузеры Internet 
Explorer 6+ и Mozilla Firefox 1+. 
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Научный руководитель – Б. Балабеков  
 
В последнее десятилетие в мире наблюдается значительный интерес к сжатию 

изображений. Это вызвано стремительным развитием вычислительной техники, графических 
мониторов, цветных принтеров, а также цифровой техники связи. 

Как мы знаем,  изображение представляют собой таблицу, в ячейках которой хранятся 
цвета каждого пикселя. Если мы работаем с чёрно-белым (или, точнее, серым) 
изображением, то вместо цвета в ячейки помещают значения яркости из отрезка [0, 1]. При 
этом 0 соответствует чёрному цвету, 1 — белому. Часто значения яркости берут целыми из 
диапазона от 0 до 255. Тогда каждое значение будет занимать ровно 1 байт. 

Изображение представляется в цифровом виде достаточно большим количеством бит, 
даже небольшие изображения требуют много памяти для хранения. Так, если мы кодируем 
яркость каждого пикселя одним байтом, то изображение одного кадра формата FullHD 
(1920×1080) займёт почти два мегабайта. Представьте, сколько памяти потребуется для 
хранения полуторачасового фильма! 

Поэтому изображения стремятся сжать. То есть закодировать таким образом, чтобы 
памяти для хранения требовалось меньше. 

Различают сжатие изображений без потерь и с потерями. Первое характеризуется 
незначительными коэффициентами сжатия (от 3 до 5 раз) и находит применение в 
телевидении, медицине, аэрофотосъемке и других приложениях. При сжатии изображения с 
допустимыми потерями коэффициент сжатия может достигать сотен раз. Популярность 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/hh561428(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/hh561428(v=vs.110).aspx
mailto:arpsatt@gmail.com
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вейвлет-преобразования (ВП) во многом объясняется тем, что оно успешно может 
использоваться для сжатия изображения как без потерь, так и с потерями. 

Вейвлетное сжатие — общее название класса методов кодирования изображений, 
использующих двумерное вейвлет-разложение кодируемого изображения или его частей. 

Необходимо заметить, что вейвлет-сжатие изображений даёт лучшие показатели по 
сравнению с другими методами, так как: 

1. Известно, что вейвлет-преобразование хорошо аппроксимирует преобразование 
Карунена-Лоэва для фрактальных сигналов, к которым относятся и изображения. 

2. Дисперсии коэффициентов субполос ортонормального вейвлет- преобразования 
распределены в широком диапазоне значений. Пусть дисперсии кодируются простым 
энтропийным кодером. Тогда стоимость кодирования всего изображения есть сумма 
кодирования субполос. Различные энтропии субполос приведут к стоимости кодирования 
значительно меньшей, чем при непосредственном кодировании изображения. 

3. В результате этого перераспределения дисперсий коэффициенты вейвлет-
преобразования имеют существенно негауссовскую статистику и, таким образом, меньшую 
энтропию, чем гауссовский сигнал той же дисперсии. 

4. Наконец, коэффициенты вейвлет-декомпозиции имеют регулярные пространственно-
частотные зависимости, которые с успехом используются в ряде алгоритмов кодирования. 

Дискретное вейвлет-преобразование 
Дискретное вейвлет-преобразование (DWT) - реализация вейвлет-преобразования с 

использованием дискретного набора масштабов и переносов вейвлета, подчиняющихся 
некоторым определённым правилам. Другими словами, это преобразование раскладывает 
сигнал на взаимно ортогональный набор вейвлетов, что является основным отличием от 
непрерывного вейвлет-преобразования (CWT), или его реализации для дискретных 
временных рядов, иногда называемой непрерывным вейвлет-преобразованием дискретного 
времени (DT-CWT). 
Вейвлет может быть сконструирован из функции масштаба, которая описывает свойства его 
масштабируемости. Ограничение, что функция масштаба должна быть ортогональна к своим 
дискретным преобразованиям, подразумевает некоторые математические ограничения на 
них, которые везде упоминаются, т.е. уравнение гомотетии  

                                                 (1) 
где S – фактор масштаба (обычно выбирается как 2). Более того, площадь под функцией 
должна быть нормализована и функция масштабирования должна быть ортогональна к 
своим численным переносам, т.е.  

                                                (2) 
После введения некоторых дополнительных условий (поскольку вышеупомянутые 

ограничения не приводят к единственному решению) мы можем получить результат всех 
этих уравнений, т.е. конечный набор коэффициентов ak которые определяют функцию 
масштабирования, а также вейвлет. Вейвлет получается из масштабирующей функции как N 
где N - чётное целое. набор вейвлетов затем формирует ортонормированный базис, который 
мы используем для разложения сигнала. Следует отметить, что обычно только несколько 
коэффициентов ak будут ненулевыми, что упрощает расчёты.  

На следующем рисунке показаны некоторые масштабирующие функции и вейвлеты. 
Наиболее известным семейством ортонормированных вейвлетов явлется семейство Добеши. 
Её вейвлеты обычно обозначаются числом ненулевых коэффициентов ak, таким образом, мы 
обычно говорим о вейвлетах Добеши 4, Добеши 6, и т.п. Грубо говоря, с увеличением числа 
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коэффициентов вейвлета функции становятся более гладкими. См. сравнение вейвлетов 
Добеши 4 и 20 ниже. Другой из упомянутых вейвлетов - простейший вейвлет Хаара, который 
использует прямоугольный импульс как масштабирующую функцию. 

 
 

Рисунок 1. Функция масштабирования Хаара и вейвлет (слева) и их частотные составляющие 
(справа). 

 
 

Рисунок 2. Функция масштабирования Добеши 4 и вейвлет (слева) и их частотные 
составляющие (справа). 

 

 
 

Рисунок 3. Функция масштабирования Добеши 20 и вейвлет (слева) и их частотные 
составляющие (справа) 

 
Существует несколько видов реализации алгоритма дискретного вейвлет-

преобразования. Самый старый и наиболее известный – алгоритм Малла (пирамидальный). В 
этом алгоритме два фильтра – сглаживающий и несглаживающий составляются из 
коэффициентов вейвлета и эти фильтры рекуррентно применяются для получения данных 
для всех доступных масштабов. Если используется полный набор данных D = 2N и длина 



1087 
 

сигнала равна L, сначала рассчитываются данные D/2 для масштаба L/2N - 1, затем данные 
(D/2)/2 для масштаба L/2N - 2, … пока в конце не получится 2 элемента данных для масштаба 
L/2. результатом работы этого алгоритма будет массив той же длины, что и входной, где 
данные обычно сортируются от наиболее крупных масштабов к наиболее мелким. 

Дискретное вейвлет-преобразование может использоваться для простого и быстрого 
удаления шума с зашумлённого сигнала. Если мы возьмём только ограниченное число 
наиболее высоких коэффициентов спектра дискретного вейвлет-преобразования, и проведём 
обратное вейвлет-преобразование (с тем же базисом) мы можем получить сигнал более или 
менее очищенный от шума. Есть несколько способов как выбрать коэффициенты, которые 
нужно сохранить. В Gwyddion реализованы универсальный порог, адаптивный по масштабу 
порог [2] и адаптивный по масштабу и пространству порог [3]. Для определения порога в 
этих методах мы сперва определяем оценку дисперсии шума, заданную  

                                                        (3) 
где Yij соответствует всем коэффициентам наиболее высокого поддиапазона масштаба 
разложения (где, как предполагается, должна присутствовать большая часть шума). Или же 
дисперсия шума может быть получена независимым путём, например, как дисперсия сигнала 
АСМ когда сканирование не идёт. Для наиболее высокого поддиапазона частот 
(универсальный порог) или для каждого поддиапазона (для адаптивного по масштабу 
порога) или для окружения каждого пикселя в поддиапазоне (для адаптивного по масштабу и 
пространству порога) дисперсия рассчитывается как  

                                                       (4) 
Значение порога считается в конечном виде как  

                                                          (5) 
где  

                                                  (6) 
Когда порог для заданного масштаба известен, мы можем удалить все коэффициенты 
меньше значения порога (жесткий порог) или мы можем уменьшит абсолютное значение 
этих коэффициентов на значение порога (мягкий порог). 
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Ғылыми жетекшісі – Ж.О. Оралбекова 
 

Тақырып өзектілігі. Микроконтроллерлер адам өміріндегі барлық дерлік салаларында 
оны қоршаған құрылғыларда қолданылады. Микроконтроллер – электрондық құрылғыларды 
басқаруға арналған чип. Микроконтроллер процессор мен перифериялық құрылғылар 
қызметін атқаратын бір кристалдан және RAM мен ROM-нан тұрады [1]. Шын мәнінде бұл 
қарапайым тапсырмаларды орындауға қабілетті чиптік компьютер. Қосу қарапайымдылығы 
мен кең ауқымды функционалдық мумкіндіктері бар микроконтроллерлерді программалау 
арқылы аппараттық техниканың көптеген тәжірибелік мәселелерін шешуге болады [2]. 
Мысалы әр түрлі датчиктерді қолдану арқылы ақылды үй жобасын жасауға болады. Оның 
ішінде, атап айтқанда әр түрлі интерактивті құрылғылар, өлшеуіш құрылғылар, датчиктер 
және ауыстырып-қосқыш деректерін өңдеу, қозғалтқыштарды басқаруға және т.б. жасақтауға 
болады. 

Бұл жұмыста ақылды үй жүйесінде қолданылатын 2 кешен жасалды. 
Микроконтроллерді C тілінде бағдарламаладық. 

Жұмыстың мақсаты: микроконтроллерлерді қолданудың артықшылық 
сипаттамаларын, оларды әр түрлі құрылғыларға енгізу мүмкіндіктерін тәжірибелік мысал 
негізінде көрсету. 

1) Алғашқы жобамыз үй немесе бөлме қауіпсіздігі туралы болмақ. Мұнда төмендегі 1-
суретте көрсетілген датчиктер қолданылды: 

 
         Микроконтроллер;         Радио модуль;            Қозғалыс датчигі;             Белгі бергіш 
 

Сурет 1 – Датчиктер көрінісі 
 

Жобаның мақсаты қозғалыс датчигі (1-микроконтроллерде) арқылы есік алдына келген 
адамды анықтап, ол сигналды үй иесіне (2-микроконтроллерге) радиомодуль (max=30м. 
қашықтықта) арқылы жіберу. Сигнал 2-микроконтроллерге қабылданған кезде, ол белгі 
бергіш құрылғысын іске қосады. 

Ол үшін әр микроконтроллерге радио модулдері жалғанды. Радио модуль ғимарат 
ішінде 30м., ашық алаңда 100м. қашықтықта жұмыс жасай алады. Одан соң 1-
микроконтроллерге қозғалыс датчигін қостық. Оның қабылдаған сигналын өңдеу үшін 1-
микроконтроллерді C тілінде жіберу құрылғысы ретінде бағдарламаладық. 
Одан кейін 2-микроконтроллерге белгі бергіш датчигіне қосып, оны қабылдау құрылғысы 
ретінде бағдарламаладық. 
 
2) Екінші жобаның мақсаты сымсыз модуль арқылы шамды жағу. Оны іске асыру үшін 
мынадай модулдер қолданылды: микроконтроллер, сымсыз модуль, реле (2-сурет): 
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Микроконтроллер;                 Сымсыз модуль;                    Реле 

 
Сурет 2 – Модулдер көрінісі 

 
Микроконтроллерге сымсыз модуль қабылдағышын қосамыз. Релені шамға жалғап, 

оны да микроконтроллерге қосамыз. Сымсыз модуль қабылдағышы сигнал алған сигналды 
шамды жағатын релеге бағыттаймыз. Ол үшін микроконтроллерге осы алгоритмді 
орындайтын бағдарлама жазылды (3-сурет). 

 

 
 

Сурет 3 - Бағдарлама листингінің бір бөлігі 
 

Қолданылған әдебиет 
1. Википедия энциклопедиясы - ru.wikipedia.org 
2. Habrahabr.ru интернет ресурсы. 
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 5B070400 – “Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету” мамандығының студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Ж.О. Оралбекова 

 
Қазіргі таңда PHP фреймворктарын әр түрлі мақсатпен қолданады, соның ішінде ең 

маңыздысы – құрастыру барысын жылдамдату болып табылады [1-2]. Фреймворк сіз үшін 
жүйеңіздің бастапқы құрылымын құрастырып, монотонды болып кеткен ұзын кодты бір 
жолға сидырады. Сізге бағдарламалаушы ретінде уақытыңыздың көбін жүйенің 
архитектурасына көңіл болуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде бағдарламалау барысының әр 
кезеңінде алдыңызда жүйенің анық суреті көрініс табады. 

Yii framework көптеген компаниялардың негізгі бағдарламалау құралы ретінде 
таңдалды. Солардың бірі – ҚазНет-те танымал «IBEC Systems» компаниясын айтуға болады. 
Yii фреймворгіне негізделіп жасалған сайттарға келер болсақ [3]: 

www.fifa.com – Халықаралық футбол федерациясы. FIFA 
www.stay.com – Times журналы бойынша TOP-50 жобаларының қатарындағы сервис 

т.б. атап өтуге болады. 
Yii framework технологиясын қолданып, архитектуралық сипаттағы сайт жасадым. 

Сайтты жасау барысында ыңғайлы phpDesigner бағдарламасын қолдандым. 
1-суретте көрсетілгендей сайттың үстіңгі жағында меню және менюдің астында 

сайттың логотипі орналасқан. 
 

 
 

Сурет 1 - Сайттың логотипі 
 

Сайттың алғашқы бетінде ерекше слайдер бар. Слайдерде Қазақстандағы танымал және 
«Құлагер архитектуралық топтың» бірнеше жұмыстары көрсетіліп тұр (2-сурет). 
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Сурет 2 - Сайттағы слайдер 
 

«Құлагер архитектуралық топ» сайтында жеке жұмыстары көрсетілген. Жобалық 
жұмыстары 3-суретте бейнеленген жеке галлереяда орналасқан. 
 

 
 

Сурет 3 -  Жеке галлерея 
 

Қолданылған әдебиет 
1. Джордж Шлосснейгл.Профессиональное программирование на PHP,2006. 
2. Максим Кузнецов, Игорь Симдянов, Сергей Голышев.PHP 5 на примерах.БХВ-

Петербург, 2005. ISBN:5-94157-670-6. 
3. http://yiiframework.ru – русскоязычное сообщество Yii. 
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СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
Әбдікәрімова Жазира Жұмабекқызы 

zhazek.92@mail.ru 
Л Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ақпараттық технологиялар факультетінің магистранты, 

Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к.,  Баймуханов З.К. 

 
Ақпараттық технологияның дамуымен күнделікті қолданыста кеңінен таралып, адам 

өмірінде Интернет үлкен рөл атқара бастады: пошта, ауа райын болжау, әлеуметтік 
желілерде әңгімелесу, фильмдер мен видеолар көру. Сым өткізгішті интернетті кең қолдану 
тиімсіз, яғни ол біздің қозғалысымызды шектейді, ал сымдар шатасып кедергі жасайды. Ал 
сымдардың орнына жоғары жылдамдықты интернетке сымды байланыстарды қолданбай 
қосылу үшін Wi-Fi технологиялары келді. Wi-Fi интернеттің заманауи сымсыз байланысын 
ұйымдастыруда көптеген мекемелерде, мектептерде, үйлерде, университеттерде және белгілі 
орындарда кең таралымға ие болды. Заманауи портативті құрылғыларда (ноутбуктар, 
смартфондар) сымсыз желілермен жұмыс істеу үшін енгізілген құралдар болады. Сымсыз 
желілердің рұқсат нүктелері әлемде күннен күнге өсіп келеді, осы жағдайда біз интернетке 
еш кедергісіз және қай жерде де қосыла аламыз. Кафеде, сауда орталығында, үйде немесе 
жұмыста біз Wi-Fi желіні қолданамыз, өйткені ол ыңғайлы, тиімді және мобильді.  

Соңғы жылдары компьютерлік желілердің дамуының жалпы үрдісі сымды желілерді 
олардың сымсыз әріптестері біртіндеп ауыстыруы болып табылады. Бұл барлық деңгейлерде 
көрінеді – компьютерлік және перифериялық интерфейстерден магистральдық желілерге 
дейін, ақпарат жіберуден дыбыстық және видеотелефонияға дейін. 

Сниффинг бағдарламасы ашық рұқсатта және бағдарлама мәліметі негізінде 
жариялауға болатындықтан Wi-Fi желісінің қауіпсіздігі бүгінгі таңда өзекті болып табылады. 

Модельдеу – олардың модельдері бойынша білім ғылыми-зерттеу объектілері 
құрылыс және жылжымайтын объектілер модельдерін зерттеу, осы құбылыстарға 
түсініктеме алу үшін процесстер немесе құбылыстар, сондай-ақ тергеушi үшін қызығушылық 
құбылыстарды болжау болып табылады. 

Мысал ретінде мына бағдарламаны қарастырайық: D-link-тің Wi-Fi Planner PRO 
бағдарламасы. 

 

 
 

mailto:zhazek.92@mail.ru


1093 
 

Сурет 1. D-link-тің Wi-Fi Planner PRO бағдарламасы. 
 
Сымсыз желілерді жобалауды жеңілдететін, радиожиілікті модельдеу құралдары.  
Wi-Fi Planner PRO сымсыз желілерін жобалаушы сымсыз желінің комплексті 

визуалды қабатымен оның ашылуы алдында қамтамасыз етеді. Wi-Fi Planner PRO-ны 
қолдану WLAN желісін жобалауды және құру процесін айтарлықтай жеңілдетеді. 

Жұмыс реті: 
1. Жобаны құру. Ең алдымен, жоба папкасын құру қажет. Содан кейін, жоба Wi-Fi 

желісі үшін тапсырыс берушімен берілген немесе сізбен жасалған бөлме 
жоспарын жүктеп алу қажет. 

2. Келесі Scale аспабын пайдалану арқылы қабат жоспарының өлшемін бағалау 
үшін ғимараттың жоспар масштабын белгілеңіз. 

3. Ескерту аймақтарындағы кедергілер мен аудандар. 
4. Қабат аймағы мен рұқсат берілмеген аймақты көрсетіңіз. Кедергілерді белгілеңіз, 

қабырғалар немесе есіктер, сонымен қатар ерекше аймақтарды көрсетіңіз, мысалы, 
оқшауланған офистік кеңістік немесе қойма. Бұл жобалаушыға сымсыз желіні 
нақты жобалауға көмектеседі. 

5. Рұқсат нүктелерді шебермен орналастыру. 
6. Барлық параметрлерді орнатқаннан кейін, рұқсатты нүктелерді (AP Placement 

Advisor) орналастыру шебері тиімді нүктелердің санын және оларға сәйкес орнату 
орнын анықтайды . 

7. Рұқсат нүктелерді орналастыру және екіөлшемді түстік карта. 
8. Есептеуден кейін рұқсатты нүкте санымен және олардың орнатылған орны, 

сонымен қатар рұқсатты нүктелер жайлы ақпарат және сымсыз желінің іс-әрекет 
теориялық радиусын көрнекі жариялайтын екіөлшемді түстік карта көрсетіледі. 

9. Түзетулерді енгізу (егер қажет болса) 
10. Егер сізді шебермен ұсынылған нәтиже қанағаттандырмаса, модельді ауыстыру 

үшін, картада тек кез келген рұқсатты нүктені бассаңыз жеткілікті. Егер қажет 
болса параметрлерді түзетуге болады. 

11.  Сонымен қатар, рұқсатты нүктелердің орналасуын қарапайым орналастыру 
әдісіменде өзгертуге болады және қолданушының талаптарына сай  желіні құру 
үшін  рұқсатты нүктені жою немесе қосу арқылы орындауға болады.  

12.  Нәтижелер. 
Артықшылықтары: 
WFP сымсыз желілерін жобалаушы нәтижелерді файл түрінде екі форматта береді: 

PDF және Word. Берілген файл келесі параметрлерді құрайды: 
- Рұқсат нүктелерінің тізімі 
- Рұқсат нүктелері туралы толық ақпарат 
- Рұқсат нүктелерін орналастыру картасы 
- Сымсыз желінің іс әрекет радиусын көрсететін екіөлшемді түстік карта. 
Кемшіліктері: 
- WFP жобалаушы сымсыз желілерді ғимараттың сыртында немесе ішінде еден 

бетінің әр түрлі биіктігінде  жобалау үшін қолданылмайды. 
- Сымсыз желілерді жобалау дұрыс бейнеде орындалмайды, егер рұқсатты нүкте 

биік ғимараттың шатырында орнатылған болса, мысалы, қоғамдық қойма немесе 
залдарда. 

- Имитация ≠ WFP Жобалаушы жұмысының шынайылық нәтижесі сымсыз желінің 
оның физикалық құрылымының алдындағы имитациялық моделі болып табылады. Желіні 
нақты орналастырғаннан кейін бұл модельді бар модельмен алмастыруға болмайды. 
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Қорытындылай келе, Wi-Fi технологиясы, мобильділік және ыңғайлылық тарапынан 
қарағанда, қазіргі уақытта ең танымал және ыңғайлы сымсыз желі болып табылады, сондай-
ақ ол өзімен ақпараттық қауіпсіздікті де алып келеді, себебі берілген желіде алмастырылып 
жатқан мәліметтер ұсталынып қалуы және дешифрленуі мүмкін. Сондықтан, ашық желілерге 
қосыларда өте сақ болу қажет. Сонымен қатар, үйде, офисте және өндірісте нүктелерді 
ұйымдастыруда өте мұқият болған дұрыс, себебі сымсыз желідегі мәліметтерді бұзу және 
оларды ұстап алушы сниффингтен басқа бағдарламалық ақпараттық шешімдер болуы 
мүмкін. Сонымен бірге, материалдардың сапасы мен рұқсатты нүктелердің орны жайлы 
ұмытпаған дұрыс. Сымсыз желілерді модельдеудің әр түрлі әдістерінің артықшылықтары 
мен кемшіліктерін толық зерттеп алу қажет. Оны жоғарыда сипаттап кеткен бағдарламамен 
зерттеген тиімді. 
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Беспилотные летающие аппараты используются для съемки с воздуха и имеют большое 

практическое применение. В основном это летающий фотоаппарат или видеокамера. Кому не 
хочется видеть Землю с высоты птичьего полета?  Охотникам, лесникам, игрушечным 
военным –страйкболистам, картографам и конечно фотографам.Основные типы 
беспилотников– самолеты и мультироторные системы (квадрокоптеры, вертолеты). 

В данной работе приводится исследование по робототехнике – 
конструированиеквадрокоптера и разработка программного средства для дистанционного 
управления им.    

Квадрокоптер (коптер, мультикоптер, квадрик, дрон, беспилотник, англ. quadcopter) –
это беспилотный вертолет с четырьмя несущими винтами[1]. Целью нашего исследования 
является конструирование квадрокоптера. Определены следующие задачи исследования: 

- конструирование квадрокоптера имеющую простую конструкцию; 
- управление им по протоколу TCP/IP с использованием WiFi или 3g/LTE сети; 
- передача видео реального времени с веб-камеры. 

Необходимые детали 
- модель одноплатного компьютера RASPBERRY PI 
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- Wifiadapter (чтобы удаленно  управлять  квадрокоптером)  
- веб камера  
- 4  двигателя (для управления полетом) 
- 2 драйвера двигателей (чтобы легче было управлять квадрокоптером) 
- аккумулятор  
- 4  пропеллера (винты) 
- SD карта 8 Гб и более  
- рама квадрокоптера  (сборка  из  пластмассы  или  алюминия). 

Одноплатный компьютер  RASPBERRY PI 
Мы купилиRASPBERRY PI модель В. Использовали эту плату для 
управленияквадрокоптером. Задачи этой платы: прием данных от сервера, отправлять видео 
с камеры и состояния датчиков и устройств (рис.1) 

 
 

Рисунок 1 - RASPBERRY PI 
 

 
 

 
Wifi adapter 
Мы использовали беспроводной  USB-адаптер  TL-WN725N. Потому что она стоит 

дешево и вес меньше чем у остальных. Он нужен нам для трансляций видео в реальном 
времени и для управления квадрокоптером [2]. 

Двигатели 
Для двигателей мы использовали куллеры от компьютеров. Потому что они у нас уже 

есть и не будем на него тратить деньги. 
Рама 
Рамы, в основном, бывают двух видов — крестовые (X) и H-образные (H). Крестовые 

основания коптеров тоже могут быть двух видов. Когда у квадрокоптера перед находится 
между двумя винтами (X), и когда один пропеллер — перед (+). Я выбрал крестовую раму,  
так как мне нужно передать видеотрансляцию от первого лица. При этомпропейлерыне 
будут мешать при съёмке.  Раму мы собрали сами из пластмассы или алюминия .  
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Риунок 2 – Виды рам 
 

Пропеллеры  (Винты) 
При покупке необходимо учитывать размер и направление вращения. Поэтому лучше 

брать комплекты стандартного и обратного вращения. Мы приобрели три комплекта таких 
пропеллеров: 

 
 

Риунок 3 – Пропеллеры 
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Актуальность использования распределенных систем состоит в том, что в мировой 

экономике происходят процесса глобализации и информационной интеграции. 
Распределенные системы  обеспечивают работу с данными, расположенными на разных 
серверах, различных аппаратно-программных платформах и хранящимися в различных 
форматах. Они легко расширяются, основаны на открытых стандартах и протоколах. 

Распределённая система система, для которой отношения местоположений элементов 
(или групп элементов) играют существенную роль с точки зрения функционирования 
системы, и с точки зрения анализа и синтеза системы. 

Распределенная система – набор независимых компьютеров, представляющих их  для 
пользователей единой системы. Распределенные системы представляют пользователям 
единой системы решать задачи облегченного доступа к удаленным ресурсам и контроля 
современного использования, прозрачность доступа к данным, сохранности данных, 
параллельного использования и другие преимущества[1].  

mailto:bigalyieva@gmail.com
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1329655/6014
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Примеры распределенных систем: 
1. Сеть газопроводов. 
Основное отношение в системе – это соединение (направленное) элементов: 

соединение трубопровода и газоперекачивающей станции, соединение трубопровода и 
газораспределительного узла. Важными параметрами элементов являются их 
местоположения (в географическом смысле). Для трубопровода местоположение задается 
более сложным образом, чем для станций и узлов: как минимум, это две точки – начало и 
конец трубопровода, в общем случае – это кривая в трехмерном пространстве (разница высот 
должна приниматься во внимание при перекачке газа). 

2. Электросети. 
Электросеть включает линии электропередач различного напряжения и 

трансформаторные подстанции.  
Для управления сетью необходимо знать значения электрического напряжения в 

различных точках сети, падение напряжения в ЛЭП, значения потребляемого тока. Вся эта 
информация распределена по сети. По сети распределены также устройства управления 
участками сети – различные коммутаторы, переключатели, выключатели. Задача управления 
сетью с точки зрения оптимизации потоков электроэнергии решается централизованно, но 
иногда она разбивается на подзадачи, решаемые в определенных секторах сети. Например, 
известные "веерные отключения" при перегрузке сети, перенаправление потоков из одних 
регионов в другие в соответствии с временем суток и т.д. 

Кроме этого решаются задачи для совместной работы сетей разных стран. В этом 
случае орган, принимающий централизованные решения, отсутствует, и задача решается как 
распределенная. 

3. Сети связи. 
Это один из ярких примеров распределенных систем, особенно в тех случаях, когда 

сети связи используются для передачи компьютерной информации, т.е. в качестве 
компьютерных сетей. 

Каждый узел сети характеризуется скоростью обработки информации. 
В целом сеть связи должна обеспечить передачу сообщения от одного узла к другому. 

Причем эти узлы могут быть не связаны непосредственно друг с другом каналом связи. 
Тогда требуется проложить маршрут от одного узла к другому, проходящий через 
промежуточные узлы. 

Задача маршрутизации – типичная распределенная задача оптимизационного 
характера. Она имеет многообразные постановки. 

4. Логистические системы. 
Система перевозки грузов включает транспортные средства (грузовики, поезда, 

самолеты, корабли), транспортные пути (автомобильные, железные дороги, морские и 
речные пути и др.), склады, порты, станции, погрузочно-разгрузочные механизмы и проч. 

При транспортировке конкретного груза от поставщика к получателю логистическая 
цепочка может включать довольно большое количество элементов системы, в том числе 
многочисленные перегрузки с одного вида транспорта на другой. При этом транспортное 
средство зачастую везет одним рейсом грузы от разных поставщиков разным получателям. 
Каждый элемент логистической системы характеризуется определенным набором 
параметров – грузоподъемностью, скоростью, размером грузов, объемом складских 
помещений, количеством причалов в порту и т.д. 

5. Банковская система. 
Почти каждый банк самостоятелен. Банковская система распределена по всему 

Земному шару. Но у всех банков есть общая задача – обслужить клиента, где бы он ни был. 
Клиент, находящийся в пункте A, ставит задачу проводки платежа из своего банка, 

находящегося в пункте B, в банк получателя, находящийся в пункте C. При этом получатель, 
находящийся в пункте D, должен получить уведомление. Это общая задача, которая 
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разделяется банками на части, решаемые в разных местах, т.е. превращается в 
распределенную задачу. 

6. Корпорации. 
Крупные фирмы (и даже не очень крупные) имеют офисы и производства, 

рассредоточенные в пределах города, страны и даже всей планеты, а в будущем с освоением 
полезных ископаемых на Луне или Марсе, заберутся и туда. Причины рассредоточенности 
различны. Может быть, это отсутствие достаточных помещений в одном месте или другие 
подобные  

Наличие отделений у корпорации приводит к необходимости создания 
распределенных информационных систем. 

7. Государственное и муниципальное управление. 
Системы государственного и муниципального управления, что называется, "по 

определению" являются распределенными системами. Или можно сказать "естественными 
распределенными системами". Такими же естественными, как и газовые и электросети. 
Управление, выработанное в столице, может достигать своих целей только при помощи 
своих уполномоченных на местах. Равно, как и сбор информации, необходимой для 
выработки управления, также производится на местах [2]. 

В качестве примеров распределенных систем также можно привести: распределенные 
системы компьютеров(компьютерная сеть), распределенные системы управления 
технологическим процессом, сетевые файловые системы, распределенные операционные 
системы, системы распределенных вычислений, распределенные  системы контроля версий, 
распределенные базы данных, распределённая система для получения информации о 
доменах. 

Основная задача распределенной системы облегчить пользователям доступ к 
уделённым ресурсам и обеспечить их совместное использование, регулируя этот процесс. 
Существует множество причин для совместного использования ресурсов. Одна из очевидных 
– это экономичность [2].  

Для распределенных систем разделение на интерфейсы и объекты позволяет помещать 
интерфейсы на одну машину, а сами объекты на другую. Когда клиент выполняет привязку к 
распределенному объекту, а его адресное пространство  загружается реализация интерфейса 
объекта.  

Использование технологии распределнных объектов позволяет пользоваться всеми 
преимуществами объектно-ориентированного подхода:  

• Сокращение времени разработки 
• Сокращение количества ошибок  
• Повторное использование программных компонент 
• Легче становится будущее изменение системы.  

Одним из важных достоинств таких систем является возможность построения так 
называемых легких клиентов.  
Существуют четыре классических вида технологии построении распределенных систем:  

1. Распределенныесистемы объектов 
Распределенные объекты образуют важную парадигму, поскольку все 

аспектыраспределения относительно просто скрыть за интерфейсом объектов. Крометого, 
объекты могут присутствовать фактически повсюду, и это также усиливаетзначение этой 
парадигмы для построения систем. Существует три базовых модели распределенных систем 
объектов: CORBA, DCOM, Globe.  

1) В CORBA используется модель удаленных объектов. В этой модели реализация 
объектов происходит в адресном пространстве сервера. Следует отметить, что спецификации 
CORBA никогда не указывали, что объекты должны быть реализованы исключительно как 
удаленные. Однако фактически все системы на базе CORBA поддерживают только эту 
модель. Кроме того, спецификации часто рекомендуют, чтобы распределенные объекты в 
CORBA был. Исходно CORBA имеет простую модель связи: клиент обращается к методу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.91.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D1.8F.D0.BC.D0.B8
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объекта и ожидает ответа. Эта модель разрабатывалась так, чтобы быть как можно проще, но 
при необходимости существовала возможность добавлять к ней дополнительные методы 
взаимодействия.  

2) Модель DCOM базируется на модели СОМ. Целью создания СОМ была 
поддержка разработки компонентов, которые могли бы  инамически  активизироваться и 
взаимодействовать друг с другом. Фактически объекты в DCOM могут размещаться как в 
одном процессе с клиентом, так и на одной машине с ним, а также в процессе, выполняемом 
на удаленной машине. 

3) Globe — это распределенная система объектов, в которой особую роль играет 
масштабируемость.Структура Globe определялась задачами построения крупных 
глобальныхсистем, способных поддерживать огромное число пользователей и 
объектов.Основным при таком подходе является метод просмотра объектов. Как и вслучае 
других систем объектов, объекты в Globe рассматриваются как инкапсуляциясущностей и 
операций над ними. 

2. Распределенные файловые системы  
Распределенныефайловые системы позволяют нескольким процессам в течение 

продолжительноговремени совместно работать с общими данными, обеспечивая pix 
надежностьи защищенность. По этой причине они нередко используются в качестве базового  
уровня  распределенных систем и приложений. В качестве примера распределенных 
файловых систем можно рассмотреть систему NFS компании Sun Microsystem и файловую 
систему  Coda.  

Основная концепция, нашедшая применение в NFS, состоит в том, что каждый 
файловый сервер имеет стандартное представление своей собственной локальной файловой  
системы. Другими словами, неважно, как именно реализована локальная файловая система 
— каждый сервер NFS поддерживает одну и ту же модель. 

Совершенно другой тип распределенных файловых систем представляет Coda. Coda 
— это потомок файловой системы AFS, крупномасштабной системы, которая 
разрабатывалась исключительно с целью обеспечить максимальную масштабируемость. От 
множества других файловых систем Coda отличает поддержка непрерывных операций, для 
которых границы сегментов сети — не преграда. Так, в частности, подобная поддержка 
очень удобна для мобильных пользователей (то есть пользователей переносных 
компьютеров), которые вынуждены часто отключаться от сети. 

3. Распределенные системы документов  
Системы документов предлагают пользователям представление  о документах как 

простом и мощном средстве обмена информацией. Модель проста для понимания и часто 
близка тому, с чем пользователи уже сталкивались  в своей повседневной деятельности. 
Примерами распределенных систем документов могут служить WorldWideWeb и Lotus 
Notes.  

WorldWideWeb (WWW) можно считать гигантской распределенной системой, для 
доступа к связанным документам содержащей миллионы клиентов и серверов. Серверы 
поддерживают наборы документов, а клиенты предоставляют пользователямпростой 
интерфейс для доступа и просмотра этих документов. 

Как и Web, система Lotus Notes представляет собой систему (потенциально 
очень большую) с архитектурой клиент-сервер. Lotus Notes изначально 

разрабатывалась  для работы в локальных сетях, но в настоящее время может работать и в 
глобальных сетях, например в Интернете.Система Lotus Notes образована из четырех 
основных компонентов: клиентов, серверов, баз данных и программ промежуточного уровня. 
Каждый клиент или сервер может иметь несколько локальных баз данных. Каждая база 
данных формирует коллекцию заметок (notes), которые являются ключевыми элементами 
данных в любой системе Lotus Notes. 

4. Распределенная система согласования.  
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В распределенных системах согласования основное внимание уделяется 
согласованию процессов. Согласующая часть распределенной системы поддерживает все 
взаимодействие между процессами и организует их взаимную кооперацию. Она образует тот 
«клей», который связывает воедино деятельность, выполняемую разными процессами [3].  

Для создания распределенных систем обычно используется многоуровневая 
архитектура приложений, которая предпологает создание между клиентом, реализующим 
пользовательсткий интерфейс, и сервером баз-данных сервера приложений, на который 
ложится основная нагрузка по обеспечению механизмов исполнения тразакций и разделения 
уровней.  
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Бессель функциясы өзекті болатын Ханкель түрлендірілуі деп аталатын интегралды 
түрлендірулер электрлік барлау, магниттік барлау, жылу құрылғыларды есептеу 
тапсырмаларында маңызды рөл атқарады. Бұл түрлендірулер сиппаталатын өрістер 
симмертриялы цилиндірлі болатын, симметриялық цилиндрлі және басқада температуралық 
өрісі стационарлы жіктелген орталарда кездеседі. 

Мысалы,  (1)- ші және (2)- ші формулада көрсетілген қос қабатты ортада электр 
барлау тапсырмасындағы электр өрісінің потенциалы төмендегідей есептеледі: 

 
 

𝑈𝑈(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐼𝐼𝜌𝜌0
2𝜋𝜋 ∫ �exp(−𝜆𝜆𝑧𝑧) + 𝑘𝑘 exp (−2𝜆𝜆𝑙𝑙)

1−𝑘𝑘  exp (−2𝜆𝜆𝑙𝑙)
(exp(−𝜆𝜆𝑧𝑧) + exp(𝜆𝜆𝑧𝑧))�∞

0 𝐽𝐽0(𝜆𝜆𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜆𝜆(1) 
 

Мұндағы, l– жоғарғы қабаттың қалыңдығы, ρ0 – жоғарғы қабаттың ерекше кедергісі,  k- екі 
қабат арасында көрінетін коэффициент. Ұқсас қиындатылған формулалар бірнеше қабатты 
бар ортада қолданылады. (1)- ші  формуланы негізге ала отырып айқын қарсылықтар 
есептеледі, ол айнымалылардың логарифмдік өзгерістен кейін төмендегі Бессель 
функциясының орамына келеді: 

 
𝜌𝜌(𝑟𝑟) = ∫ 𝑇𝑇(𝜆𝜆)∞

0 𝐽𝐽0(𝜆𝜆𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜆𝜆  (2) 
 

mailto:ladysimona@mail.ru
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 Түсіндіру бағдарламасындағы тәжірибеде қолданылатын (3) қалыпты таңдау 
ортасында әр түрлі ортаны құрастыру нұсқалары орнатылады және (2) түрлендіруімен 
есептеледі. Алайда (2) формуланың тура сандық интеграциялау үлкен есептеулер 
шығынымен байланысты. Ол Бессель фунциясының шексіздікке ақырын төмендеуімен 
сиппаталады, сондықтан интегралды есептеу үшін кең ауқымды интервал қажет; дәлдік 
деңгейін өсіру үшін интегралдау қадамын азайту ғана емес, интегралдау ауданын кеңейту 
керек.  

Интегралды есептеуге арналған (2)-ші формулаға ұқсас, сандық сүзгілеу әдістері 
Гошпен құрылған. Кейбір торда анықталған интегралды есептеулер функцияның дискретті 
орамына байланысты. T(ξ) белгілі бір функция өзіндік мағыналарымен қандайда бір біріңғай 
торда берілген деп есептейік. Онда орамды шамамен есептеу үшін (2)- ші торлы сүзгілеу 
формуласы қолданылады: 

 
                                                  𝜌𝜌(𝑑𝑑) = ∑ 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑇𝑇(𝑑𝑑 + 𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)∞

𝑗𝑗=−∞                                               (3)                 
   

 Мұндағы, fj – сүзгілеу коэффициенті. Егер (3)- ші сомадағы элементтердің ақырлы 
сандарымен шектелсек, (3) формуласы (2)- ші түрлендірілуді есептеуді жеделдетуге 
мүмкіндік береді, және де берілген түрлендіруді аппаратты іске асырады. Бағдарламалауды 
қамтамасыз етуді құрастыру және сүзгілеу коэффициенттерін есептеу тапсырмаға қатысты 
маңызды бағдарлама. Бұл мақалада бірнеше сүзгілеу мысалдары берілген. Бірақ тәжірибе 
жүзінде іске асыру үшін, барлық тәжірибе жағдайларын қарастыру мүмкін емес 
болғандықтан және тапсырмаға байланысты зерттеуге керекті әр түрлі сүзгілеу үшін ерекше 
шарттары болғандықтан, кез келген ұзындықты сүзгілеуді есептеудің бағдарламасымен 
қамтамасыз ету керек.  

Сүзгілеуді есептеудің теориялық негізін Шеннон-Котельников теоремасы береді. Сол 
теоремаға байланысты, функцияның спекторы шектеулі болса, онда Δy  тұрақты дискретті 
қадамдарымен көрсетілген функция өз мәндерімен сипатталады: 

 
𝑇𝑇(𝑠𝑠) = ∑ sin [𝜋𝜋(𝑠𝑠−𝑠𝑠0−𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)/Δ𝑠𝑠]

𝜋𝜋(𝑠𝑠−𝑠𝑠0−𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)/Δ𝑠𝑠
𝑇𝑇(𝑠𝑠0 + 𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)∞

𝑗𝑗=−∞                                                   (4) 
 

     
(2)- ші түрлендіру түрі r=ln(x), λ= - ln(y) айнымалының логарифмдік ауысуы келесі 

түрге келтіріледі: 
 
𝜌𝜌(𝑑𝑑) = ∫ 𝑇𝑇(𝑠𝑠)∞

−∞ 𝐽𝐽0(exp(𝑑𝑑 − 𝑠𝑠))exp(𝑑𝑑 − 𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠                                            (5)    
 
(5) формуласына (4) формуланы қолдану арқылы біз (5)- ші интегралы сома түріндегі 

есептелуге жақын келеді: 
 
 

𝜌𝜌(𝑑𝑑) = � 𝑇𝑇(𝑠𝑠0 + 𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)�
sin[𝜋𝜋(𝑠𝑠 − 𝑠𝑠0 − 𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)/Δ𝑠𝑠]
𝜋𝜋(𝑠𝑠 − 𝑠𝑠0 − 𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)/Δ𝑠𝑠

∞

−∞
𝐽𝐽0(exp(𝑑𝑑 − 𝑠𝑠))exp(𝑑𝑑 − 𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠 

∞

𝑗𝑗=−∞

 

 
η=x-y түріндегі айнымалыны өзгерту арқылы төмендегі нәтижеге келеміз: 
 

𝜌𝜌(𝑑𝑑) = ∑ 𝑇𝑇(𝑠𝑠0 + 𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)∫
sin �𝜋𝜋 (𝑑𝑑−𝜂𝜂−𝑠𝑠0−𝑗𝑗Δ𝑠𝑠 )

Δ𝑠𝑠 �
𝜋𝜋 (𝑑𝑑−𝜂𝜂−𝑠𝑠0−𝑗𝑗Δ𝑠𝑠 )

Δ𝑠𝑠

∞
−∞ 𝐽𝐽0(exp𝜂𝜂) exp𝜂𝜂𝑑𝑑𝜂𝜂∞

𝑗𝑗=−∞      (6)    
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(6)- шы формуладағы интегралдар 𝑑𝑑 − 𝑠𝑠0 − 𝑗𝑗𝛥𝛥𝑠𝑠 тең x- тен y- ке дейінгі нүктелер 
қашықтығына байланысты. x ұзындығы сол торда берілген болса, онда ол 𝑑𝑑 = 𝑠𝑠0 + 𝑘𝑘𝛥𝛥𝑠𝑠 
болады. Сандар беретін болсақ: 

 

𝑓𝑓(𝑗𝑗 − 𝑘𝑘) = �
sin �𝜋𝜋(−𝜂𝜂−(𝑗𝑗−𝑘𝑘)Δ𝑠𝑠)

Δ𝑠𝑠
�

𝜋𝜋(−𝜂𝜂−(𝑗𝑗−𝑘𝑘)Δ𝑠𝑠)
Δ𝑠𝑠

∞

−∞
𝐽𝐽0(exp𝜂𝜂) exp 𝜂𝜂𝑑𝑑𝜂𝜂 

 
Онда (6)- шы формула дискретті орам формуласына (3) келтіріледі: 
 

𝜌𝜌(𝑑𝑑𝑘𝑘) = � 𝑓𝑓(𝑗𝑗 − 𝑘𝑘)𝑇𝑇(𝑠𝑠0 + 𝑗𝑗Δ𝑠𝑠)
∞

𝑗𝑗=−∞

=  � 𝑓𝑓(𝑠𝑠)𝑇𝑇(𝑠𝑠0 + (𝑠𝑠 + 𝑘𝑘)Δ𝑠𝑠)
∞

𝑠𝑠=−∞

= � 𝑓𝑓(𝑠𝑠)𝑇𝑇(𝑑𝑑𝑘𝑘 + 𝑠𝑠Δ𝑠𝑠)
∞

𝑠𝑠=−∞

 

 
 

 f(s) коэффициенті әр түрлі жолдармен есептелуі мүмкін. (3) формуласының 
артықшылығы ол орам пайда болатын функциясымен байланысы жоқ, тек сомада 
есептелетін нүктелер саны s бойынша   𝑠𝑠0,Δ𝑠𝑠 параметрлеріне байланысты. 
 Сондықтан бұл коэффициенттер бір ғана рет есептеліп және бірнеше рет 
қолданылуы мүмкін.  Ханкель түрлендіруін сүзгілеу арқылы есептеудің бірнеше әдістері бар. 
 Есептеулерді жүзеге асырудан бұрын, электр баптау тәжірибесінде кездесетін қисық 
анықталған қарсылық типінде әр түрлі дискреттеу параметрінің  (4)  туралығын тексердік. 
 Мысалы, қос қабатты орта үшін төмендегі функцияны қолданамыз: 

 

𝑇𝑇(𝜆𝜆) =
𝑘𝑘 exp(−2𝜆𝜆𝑙𝑙)

1 − 𝑘𝑘 exp(−2𝜆𝜆𝑙𝑙)
 

 
Мұндағы, k- екі орта көрінісінін коэффициенті, l- жоғарғы қабат қалындығы. 1- ші 

суретте Шеннон-Котельников (4) теоремасындағы функция формуласын y0=0 нүктесіндегі 
[0,10] интервалда 100- ге тең  мағынасымен салыстырдық. Көріп отырғандай жақындату 
тербелмелі ауытқиды.  

 Сурет 1. Дәл функциясының салыстырылуы және (4) формула бойынша есептелген 
нәтиже. 
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 2- ші суретте T(x)=x exp(-x) функциясының 40 нүктеден тұратын [0,5]  
интервалындағы (4) формуламен байланысты  салыстырылу. Көріп тұрғандай (4) жақындату 
функцияға жақсы жуықтайды. Алайда бірінші кезде жағымсыз тербелістер пайда болды. 
Келтірілген мысал бойынша y=- ln(λ)  айнымалыны логарифмдік ауыстырсақ  функция келесі 
түрде болады:  

 
T(𝑠𝑠) = exp(−y)exp(−exp(−y)) 

 
 Осыған сәйкес келетін кесте торға 20 нүктемен жақындағаны 3- ші суретте 
көрсетілген.  
 Хенкель түрлендірілуін есептеуге арналған дискретті орамның формуласын жүзеге 
асырылуын тексеру үшін көмекші функциялар әдісін қолдануға болады. Мысалы,  T(y)=exp(-
qy) функциясы үшін түрлендіру формуласы белгілі: 

 

� exp(−𝑞𝑞𝜆𝜆) 𝐽𝐽0(𝜆𝜆𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜆𝜆 =
∞

0

1
�𝑞𝑞2 + 𝑟𝑟2

 

 
x=ln(r), y= - ln(λ)  логарифмдік айнымалысына ауысу кезінде төмендегідей болады: 
 
 

� exp(−𝑞𝑞 exp(−𝑠𝑠)) 𝐽𝐽0(exp(𝑑𝑑 − 𝑠𝑠))exp(𝑑𝑑 − 𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠 =
∞

−∞

exp(𝑑𝑑)
�𝑞𝑞2 + exp(2𝑑𝑑)

 

  

Сурет 2. x exp(-x) функциясының (4) формуласына байланысты 40 нүктесіндегі 
салыстыру. 
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Сурет 3. 2 суретте көрсетілген айнымалының логарифмдік өзгерісіндегі функцияның 

жақындауы. 
exp(−𝑞𝑞 exp(−𝑠𝑠)) функциясының дәл түрлендірілуі бергілі. Соған байланысты (7) 
формуланы дискретті орамның сапасын тестілеу үшін қолдануға болады. 4 суретте 
қарапайым интегралдау әдісінде алынған дәл мағыналар мен орам коэффициенттері 
көрсетілген. Көріп тұрғандай бұл әдіс жеткілікті дәлдік бермейді  және одан әрі 
толықтыруды қажет етеді. 

 

 
 Сурет 4. Қарапайым интегралдау әдісін қолдану арқылы алынған нәтижемен 

орамның дәл мағынасымен салыстыру. 
 

Қолданылған әдебиеттер 
1. Отто Куфуд. Зондирование методом сопротивлений. //М.: Недра, 1989 – 270 с. 
2. А.Н.Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977– 

735 с. 
3. Сайт кафедры геофизики МГУ им. М.В.Ломоносова, 

http://geophys.geol.msu.ru/ipi2win.htm 
4. D.P. Ghosh. The application of linear filter theory to the direct interpretation of 

geoelectrical resistivity sounding measurements. Geophys.Prospect., 1971, Vol. 19, p. 769-775 
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 6М070400 – “Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету” мамандығының магистранты 

Ғылыми жетекшісі – К.Т. Искаков 
 

Кеңістіктік деректерінің инфрақұрылымының маңызды элементтерінің бірі геопортал 
екені мәлім. Геопортал терминінің көптеген анықтамалары келтіріліп жүр. Бұо статья үшін 
келесі анықтаманы алдым: геопортал-бұл кеңістіктік деректерді, геосервистерді және 
метадеректер бойынша қосымшаларды іздеу, сондай-ақ деректерді визализациялау, оларды 
жүктеу, трансформалау, сервистерді алыстан шақырту және геопорталдың тағайындалуына 
сәйкес басқа да функцияларын қолдайтын таратылған геоақпараттық ресурстарға 
қолжетімділік беретін портал. 

Геопорталдардың көпшілік функциялары геосервис құралдарымен жүзеге асырылады. 
Геосервистердің көптеген түрлері бар. Мысалы, INSPIRE европалық директивасына сай 
келесідей классификациялауға болады: 

- Кеңістіктік деректерді іздеу сервистері; 
- Визуализация сервистері; 
- Кеңістіктік деректерді жүктеп алу сервистері; 
- Түрлендіру сервистері; 
- Басқа қашықтағы сервистерді шақыруға арналған сервистер. 
Барлық сервистер Европалық, Халықаралық және өнеркәсіптік стандарттарының (CEN, 

ISO, OGC, W3C) бірлескен жасау үрдісінің нәтижесінде пайда болған стандарттар мен 
маманданымдарға негізделген [1]. 

Геопортал кеңістіктік деректер инфрақұрылымының түйіні болған жағдайда, 
келтірілген геосервистер тізімі арнайы сервистермен (өңдеу, сүйемелдеу, кеңістіктік 
деректерді жіберу)кеңеюі мүмкін. Кеңістіктік деректерді басқару функцияларын жүзеге 
асыратын және геопортал администраторларының қолдануына бағытталған қосымша 
сервистерге келесілер жатады: 

- Деректердің сапасын тексеру сервистері; 
- Деректерді тазалау сервистері; 
- Кеңістіктік деректерді жүктеу (жаңарту) сервистері. 
Геопорталдардың қажет етілетін функциялануын жүзеге асыру кезінде әр түрлі 

технологиялық құралдар мен геосервистерді жүзеге асырудың жолдары қолданылуы мүмкін. 
Осындай әдістің бірінде геосервистердің кейбір типтерін жасау үшін Spatial ETL (Extract, 
Transform, Load– алып тастау, түрлендіру, жүктеу) өнеркәсіптік жүйелері қолданылады. 
Spatial ETL қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасы геопорталдарға арналған 
геосервистердің көптеген типтерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді (1-сурет). 
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Сурет 1 - Spatial ETL қолдану арқылы геосервистерді жүзеге асыру 
 

Сонымен қатар, көп жағдайларда геопортал жасаушылары Spatial ETL 
функцияналдылығын жүзеге асыру үшін өз жасалымдарын пайдаланады. 

Кеңістіктік емес деректерді өңдеуге арналған ETL жүйелер бұрыннан ақпараттық 
технологиялардың әртүрлі облыстарында белсенді қолданылып келеді.Кеңістіктік 
деректердің бірегей сипаттамаларын басқара алатын ETL жүйелер 1990 жылдардың басында 
ғана пайда болды және Spatial ETL деген атауға ие болды. 

Spatial ETL жүйелердің тағайындалуы- әртүрлі салалық картографиялық қосымшалар 
мен оған байланысқан өзіндік форматтар арасындағы интероперабельділікті (яғни 
ақпараттық алмасуды) қамтамасыз ету. Уақыт өте келе Spatial ETL технологиялары 
кеңістіктік деректерді кеңістіктік емес деректермен интеграциялауға көмектесетін, сондай-ақ 
кез келген деректердің кеңістіктік құраушыларының пайдаланудың эффективтілігін 
жоғарылататын басқа тапсырмаларды шешуге арналған әртүрлі ақпараттық жүйелерде 
маңыздырақ рөл ойнай бастады [2]. 

Кеңістіктік деректермен жұмыс кезіндегі Spatial ETL жүйесінің негізгі мүмкіндіктері: 
- Әр түрлі көздерден алу (оның ішінде гетерогенді)- Extract; 
- Кеңістіктік деректер модельдерін, форматтарын түрлендіру–Transform; 
- Кеңістіктік деректер қоймасына жүктеу (жаңарту, синхронизация) – Load. 
Spatial ETL толыққанды шешімдерінің арасынан SafeSoftware канадалық 

компаниясының FME платформасын атап айтса болады, сондай-ақ OpenSource – GeoKettle 
және SpatialDataIntegrator бағдарламалық қамтамалары.  

Spatial ETL жүйелеріне қойылатын кілттік талаптар: 
- Қолданылатын форматтардың максималды саны (Extract/Load); 
- Трансформерлердің максималды әртүрлілігі (Transform); 
- Қолданылатын координаталар жүйесінің максималды саны; 
- Геосервистерді жариялау мүмкіндігі; 
- ГАЖ-мен интеграциялану мүмкіндігі. 
Соңғы кездері ГАЖ аймағында интероперабелділікті жоғарылату үшін бағдарламалық 

қамтаманың өндірушілері ГАЖ құрамына Spatial ETL құралдарын қосады. Spatial ETL 
құралдарын Autodesk, Bentley, ESRI, Intergraph, MapInfo және басқа да көптеген ГАЖ-
платформаларға жасайтын SafeSoftware компаниясының шешімі жақсы мысал болып 
табылады.  

Географиялық орналасуымен деректерді салыстыру қарапайымдылығын, сондай-ақ 
стандартты реляционды және объектілік деректер қорында кеңістіктік деректерді қолдау 
мүмкіндіктерінің таралуыын ескере отыра, ETL стандартты шешімдерінің 
жабдықтаушылары өз шешімдерін Spatial ETL функционалдылығымен толықтыруға 
тырысуда. Осындай тәсілдің бірі OpenSource – GeoKettle шешімі болып табылады. 

Деректерді бөліп алу, оларды түрлендіру, жүктеу функцияларына бағдарламалық 
қолжетімділікті қамтамасыз ететін кітапханалар деп аталатын әртүрлі шешімдер бар. Ондай 
кітапханалар мысалына FDO және GDAL жатқызуға болады. Spatial ETL жоғары деңгейлі 
платформалары кейде осы кітапханаларды өз шешімдерінде пайдаланады. Мысалы, FME-де 
FDO кітапханасы пайдаланылады. FDO – FeatureDataObject –манипуляция үшін, сақтау 
форматына тәуелсіз кеңістіктік ақпаратты жасау және оны басқару үшін АРІ-ді ұсынатын 
еркін бағдарламалық қамтама. FDO құрылымы әрбір жабдықтаушы анықталған форматпен 
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немесе деректердің топталған форматымен жұмыс құралын ұсынатын деректер 
жабдықтаушысы деп аталатындарға негізделген [3]. 

Кеңістіктік деректердің инфрақұрылымының негізін қалаушы принциптерінің бірі- 
кеңістіктік деректердің таратылып жүргізілуі және орталықтандырылған ұсынылу принципі. 
Бұл принципті жүзеге асыру үшін деректер моделін түрлендіруге, кеңістіктік деректердің 
әртүрлі көздерін интеграциялауға арналған, сондай-ақ кеңістіктік деректерді тестілеуге және 
содан кейінгі жүктеуге (жаңартуға) арналған Spatial ETL жүйелері пайдаланылады. Бұл кезде 
ілеспе үрдістер болып метадеректердің жасалуы және жаңартылуы, автоматизациясы 
табылады. Spatial ETL өнеркәсіптік мүмкіндіктерін пайдалана отыра геосервистердің көп 
түрлері жүзеге асырылады, ал қолданушыларға оларға  қолжетімділікті геопортал 
қамтамасыз етуі керек [4]. 

Spatial ETL-ді пайдалану арқылы жасалған геопортал архитектурасының нұсқасы 2-
суретте көрсетілген. 

 

 
 
Сурет 2 - Spatial ETL-ді геопортал архитектурасында пайдалану. 

 
Қортындылай келе, Spatial ETL бағдарламалық қамтамасын геопортал 

архитектурасында пайдаланудың негізгі артықшылықтарын атап кетейік: 
- Геопортал функционалдылығын программалау құралдарынсыз шексіз дамыту 

мүмкіндігі; 
- Кеңістіктік деректерді өңдеуге уақыт шығындарын азайту; 
- Кеңістіктік деректерді өңдеумен байланысты қаржы шығындарын азайтады. 
 

Қолданылған әдебиет 
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систем: Руководство для менеджеров / Роджер Томлинсон. – М.: Изд. Дата+, 2004. 
3. Шипулин, В. Д. Основные принципы геоинформационных систем: Учебное пособие 

/ Шипулин В. Д. – Харьков: ХНАГХ, 2010. 
4. Galimberti F., Sanvito S. A very spatial relationship // GPS World, V. 10, No 7, July 1999. 

 
 
УДК 004.9 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕҰУ-НЕ  3D ВИРТУАЛДЫЭКСКУРСИЯ 
МОДЕЛІНЖАСАУ 

 



1108 
 

Болатбекова Анар 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Жукабаева Тамара 
 

Компьютерлік техника және коммуникативтік технологияның дамуы нәтижесінде 3D 
панорама мен виртуалды тур танымал құралына айналып келеді. 3D панорама мен виртуалды 
турды қолданудағы негізгі мақсаттар - білім беру қызметі нарқындағы оқу орнын, 
талапкерлерді, әріптестерді, демеушілерді көптеп тарту, жоғары оқу орнын танымал ету 
саясатын жетілдіру. Бұл мақалада Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-не 3D виртуалды экскурсия 
моделі жасалынады. 3D виртуалды экскурсия - ыңғайлылық деңгейін арттыратын замануи 
бағдарлама, себебі 3D Max арқылы  автоматты түрде бағдарламаны жүзеге асыруға болады 
және оны зерттеп, дамыту өте маңызды. Бұл қосымша бұрын соңды болмаған бағдарлама 
болмақ. Заманауи адамның дағдысына алыстан басқару технологиясы әбден кірді. Бұл 
технологиялар уақытта үнемдеп қана қоймай, сондай-ақ тұрған орнына тәуелсіз болуды 
қамтамасыз етеді. 

Аумақтық дамудың тұжырымдамалық жоспары. 
Көрнекiлiктен басқа электрондық карта бойымен навигация жеңiлдiкке мүмкiндiк 

береді. Анықталған объектті талдау арқылы тез арада табуға болады. Дәстүрлi сызбалар және 
орын сұлбасы өте қолайлы.  

    Аумақтық екі өлшемді орынның бірнеше проблемалары бар:  
- объектiлердi схемалық бейне қасбет туралы ұсынуға мүмкіндігі жоқ; 
- Интернет болсада, келген қонақтар зәулім ғимараттарды көре алмайды;  

         - жоспарлауға, салуға, қайта құру бойымен шешiм қабылдаудың процесi көп уақыт 
алады;  

 3D-ГИС технологиясы бiртұтас ақпараттық модел құруға рұқсат бередi. Ұйымдарда, 
азаматтарда өз кезегiнде мемлекеттiк билiк аймақтық жағдайы туралы қызықтыратын 
объектiлер,көрнекi және көлемдi виртуалды кеңiстiк жазылған ақпараттарды  ала алады. 3D-
модель университетке түсушілер үшiн бейтаныс қаланы бағдарлауға  жеңiлденедi. 
Университет туралы ақпараттың қол жетiмдiлiгiн және тұрғындар үшiн инфрақұрылым 
объектiлерiн жоғарылатады [1].  

    Одан басқа, 3D-ГИС қала арасында қалалық басқарудың мiндеттерiн көптiң шешiмiн 
жеңiлденедi:  

- жоспарлауға, салуға, қайта құру бойымен шешiм қабылдаудың процесiн және күш 
органдарындағы қалалық объектiлердi жайғасуға жеделдетеді;  

- әртүрлi қаланың өмiрiн талдау, модельдеу жағдайдың дамуын болжауға мүмкіндік 
береді;  

- төтенше жағдайлардың виртуалды кеңiстiгін модельдеу; 
- әрекеттердi жұмыспен өтеу;  

- әр түрлі қалалардың жағдайын бақылау; 
3D-қаласымен виртуалды саяхат 
3D-макет бiрегей  қол жететiн интернет технологиясы арқылы виртуалды қала бойымен 

инфрақұрылым объектiлерiн үйден шықпай отырыпта университетті көруге болады. 
Бағдарлама игеруде кезінде интерфейсі түсінікті әрі жеңіл. Объект туралы көзбен шолып 
ұсыну үшiн барынша реалистiк фотосурет, аумақтың сфералық мәнзаралары бар. 
Функцияның арқасында аумақтың виртуалды айнала жасауға, қозғалысты өз бетiмен 
таңдауға, көше жағалай баяу жылжымалы камераға, қысқа көшелерді панорамалық түр 
ретінде қарауға болады. Камераның қозғалысы бойымен берiлген траектория қимылдатуға 
мүмкіндік береді. [2] 

3D-виртуалды моделдің тағы бiр маңызды ерекшелiгі - қала әлеуметтiк бағдарын 
жасауға көмектесетiн әлеуметтiк мәндi объектiлер туралы ақпараттар алуға болады (Сурет 1-
2). Мұндай анықтамаларды  Интернет арқылы дәріханалар, клиникалар, сауда үйлері туралы 
толық ақпарат алуға үлкен мүмкіндік береді.   
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Сурет 1 - Астана қаласы 

 
 

Сурет 2 -  3D Max бағдарламасында Еуразия Ұлттық Университеті мен Астана 
қаласының кейбір ғимараттары 

 

 
 

Сурет 3 -  Еуразия Ұлттық Университеті 
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Сурет 4 -  Еуразия Ұлттық Университеті 
 

 
 

Сурет 5 -  3dtourkit studio бағдарламасындағы Еуразия Ұлттық Университеті 
 

Қорытынды 
Жаңа заманауи виртуалды технологияларды қолдану арқылы білімнің жаңа салаларын, 

оларды игерудің, үйренудің мол мүмкіншіліктері артады. Білім алушылардың 
технологияларга, әр түрлі электронды ақпаратты жылдам әрі сапалы негізін қамтамасыз етіп 
қана қоймай, өздігінен жаңа жаңалықтар ашуға септігін тигізеді. Виртуалды тур, 3D 
панорама және виртуалды зертхана заманауи ортаның басты ақпараттық технологиясы 
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болып табылады. Бұл мақалада 3dtourkit studio бағдарламасы арқылы панорама  жасадым 
(Сурет 3-5) және 3D Max бағдарламасында универсиеттің моделін көрсеттім.  
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ОӘЖ 004 

JAVA-НЫ ПАЙДАЛАНЫП ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРЫЛАТЫН 
ҚОСЫМША(БАҒДАРЛАМА)ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ  

 
Бірлес Қасиет 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 
мамандығының 2-курс магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к. Жумадиллаева А.К. 
 

 Біз NetMeeting，PcAnywhere сияқты қашықтықтан басқаруды іске асыратын 
бағдарламаны білеміз. Жұмыс үстелін (desktop) ортақ пайдалану формасы арқылы, 
қашықтықтан компьютерге (клиентке) кез-келген операция орындай аламыз. Бұл дербес 
компьютерді пайдаланғанмен бірдей. Бұл технология қашықтықтан басқарылатын 
құрылғыларға ( бағдарламаларға) техникалық қолдау, басқару, пайда болған мәселелерді шешу 
сияқты жағдайларда кеңінен қолданылады. Java- программалық тілінің жақсы кросс-
платформалық қасиеті бар, яғни осы тілде жазылған бағдарлама(қосымша) басқа да орталарда 
компеляцияланады(қосыла алады). Java осы ерекшелігіне байланысты кең қоланысқа ие. Бұл 
интернет моделінде бақылау жүйесін жасауда Client/Server режимін пайдаланып, Java  
бағдарламалау ортасында қашықтықтан басқару бағдарласы іске асырылады. Win ХР/Win7/Linux 
және  jdk1.7 ортасында жақсы қосылады. Клиент (бақыланатын компьютер) экраны 800х600 
өлшемінде, 32 бит шынайы түс режимінде жергілікті желіде бақылау уақытының 
кешіктірілуі 1 сек аралығында. 

Қазір жобалау принциптері және бағдарламаның маңызды басты бөліктерінің іске 
асырылуын этаптарға бөліп түсіндіріледі. 

1. Қашықтықтан басқару технологиясының жұмыс істеу принциптері (қағидалары) 
 Қашықтықтан басқару қағидалары дегеніміз-  қолданушы интернетке қосылып, 
қашықтан рұқсат алу арқылы (удаленный доступ) бақылаушы портының бағдарламасы 
басқарушы портының аудентификациялық ақпараты мен қашықтықтағы компьютерге 
қосылу (жалғануының) талаптарын жібереді. Қашықтықтағы компьютердің қабылдау 
портының бағдарламасы басқарушы порттың аудентификациялық  ақпаратын тексереді. 
Тексерістен өтсе қашықтықтан басқару жүзеге асады да, бақылаушы портқа тексерістен 
өткенін және байланыс орнағаны туралы хабарлама жіберіледі. Бұл кезде басқарушы порт 
басқару бағдарламасы арқылы қашықтықтағы компьютерге бақылау немесе орындауға тиісті 
бұйрықтар жібере алады. Ал бақылаудағы бағдарлама жіберілген бұйрықтарды орындайды, 
сонымен қатар пернетақта, тінтуір бұйрықтарын және экран қозғалыстарын басқарушы порт 
бағдарламасына жібереді. Басқарушы порт бағдарламасы өңдеуден өткізіп, компьютердің 
экраны сияқты ақпараттарды қолданушыға көрсетеді. Бұл кезде қолданушы қашықтықтағы 
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компьютерді өзі бақсқарып, бақылап отырғандай болады. Егер аудентификациядан өтпесе 
байланыс орнамайды да , қолданушы компьютерді қашықтықтан басқара алмайды.   

Қашықтықтан басқару бағдарламалары көбінесі C/S моделін қолданады. Қолданар 
алдында басқаратын порттың (жақтың) бағдарламасын басқарушы компьютерге орнатылады, 
сәйкесінше бақылауда болатын порттың (жақтың) бағдарламасын бақылауда болатын 
компьютерде орнатады. Оның бақылау барысы әдетте басқарушы портта басқарушы 
бағдарламасын іске қосып, қарапайым клиент ретінде бақылауда болатын компьютерге 
синал жібереді. Арнайы алыс қашықтықтағы қызмет құрылады. Осы қызмет арқылы, әр 
түрлі қашықтықтан басқару функцияларын қолданып қашықтықтан басқару бұйрықтарын 
жібереді. Бақылаудағы қашықтықтағы копмьютерде орнатылған барлық қоланыс 
бағдарламаларына бақылау, басқару жүзеге асырылады. Бұндай бақылауды қашықтықтағы 
қызметтің қашықтықтан басқаруы деп аталады. ( RemoteControloverRemoteService) 

   Java программалық тілі арқылы қашықтықтан басқаруды жүзеге асыру 
 Жалпы жобалануы 

 Қашықтықтан басқаруды жүзеге асыру үшін, бақылауда болатын порт компьютер 
экран бетінің кескінін үзіліссіз басқарушы портына жіберіп тұруы қажет. Сонымен қатар 
басқарушы тараптан жіберілетін тінтуір мен пернетақтада орындалған операциялар 
бұйрықтарын қабылдап, орындауы қажет. Басқарушы порт бақылаудағы порт компьютерінің 
экраны кескінін үзіліссіз қабылдап отыруы қажет, сосын оны бақылаушы портындағы 
терезеде көрсету. Бақылаушы терезеге өз компьютерінде орындалған пернетақта мен тінтуір 
операцияларын жинап, бақылаудағы компьютер портының бағдарламасына жибереді.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сурет 1 -  Қашықтықтан басқаруды жүзеге асыруды жобалау сызбасы 
 

Java да қолданылатын кітапханалар, класстар және әдістері. 
Қолданылатын кітапханалар (кітапхана): java.lang,  java.io,  java.awt,  java.awt.event, 

java.awt.image,  javax.swing,  java.net және com.sun.image.codec.jpeg.  
Маңызды класстар : Robot (іс әрекеттерді моделдеу ), Toolkit  (инструменттер классы) 

, JPEG Codec (jpegсуретті кодтау/декодтау), UIManager(интерфейс басқару классы), Socket 
(байланыс сокет) ServerSocket(серверге байланыс жасау сокет классы) және 
InetAddress(Internet адресс классы). 
   Robot классының маңызды әдістері createScreenCapture(Rectangle screenRect), 
mousePress (int buttons), mouseRelease (int buttons), mouseMove (int x, int y), 
mouseWheel (int wheelAmt), keyPress  (int keycode) және keyRelease (int keycode), атқаратын 
қызметтері сәйкесінше экран кескінін түсіру, тінтуір батырмасын басу, тінтуір батырмасын 
жіберу, тінтуірды белгісін қозғалту, тінтуірдің ортаңғы айналу батырмасын айналдыру, 
арнайы батырманы басу және жіберу. 
 Toolkit классының маңызды әдістері getDefaultToolkit(), getScreenSize()  және 
getDefaultToolkit(), addAWTEventListener(),), атқаратын қызметтері сәйкесінше экран кескін 
өлшемін алу және терезені істеу жұмыстарын басқа қызметке( тыңдарманға) тапсырып беру. 

Экранды 
көрсету 

Тінтуір және пернетақтада 
орындалған мәліметтерін 

алу 

хабарлама хабарлама 

Бақылаушы 
порт 

 

Бақылаудағы 
порт 

Тінтуір және пернетақтада 
орындалған мәліметтерін 

көшірме жасау 

Экранды 
суретке 
түсіру 

хабарлама хабарлама 
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Бағдарламаны жобалау кезіндегі маңызды тұстары. 
Тінтуір және перне тақта операцияларын жинап алу және оны 

моделдеу(басқарушы экранында) 
Клиент портының бағдарламасы Сервер порты бағдарламасының жіберген экран 

кескінін үздіксіз қабылдап отыруы керек, сосын оны Клиент порты бағдарламасының 
терезесінде көрсетіп, және клиенттің терезе экранында тінтуірмен , пернетақтамен 
орындаған бұйрықтарын жинап алуы керек. Тінтуір операцияларына (бұйрықтар) 
келсек,экран терезесінің  компонент обектісі арқылы өзін тінтуірі ретінде және тінтуір 
қозғалысының тыңдарманы ретінде қосылу арқылы алу. Толығырақ төменде: 
 //Тінтуір тыңдарманына қосылу 
 this.addMouseListener(new MouseListener(){  
public void mousePressed(MouseEvent e) {  
// Бақылаудағы портқа жіберу 
MOUSE_PRESSED,e.getX(),e.getY(),e.getButton()  
}  
public void mouseReleased(MouseEvent e) {  
// Бақылаудағы портқа жіберу 
MOUSE_RELEASED,e.getX(),e.getY(),e.getButton()  
}  
});  
// Тінтуір қозғалыс тыңдарманына қосылу 
this.addMouseMotionListener(new MouseMotionListener(){  
public void mouseDragged(MouseEvent e) {  
// Бақылаудағы портқа жіберу 
MOUSE_DRAGGED,e.getX(),e.getY(),e.getButton()  
}   
public void mouseMoved(MouseEvent e) {  
// Бақылаудағы портқа жіберу 
MOUSE_MOVED,e.getX(),e.getY(),e.getButton()  
}  
});   
this.addMouseWheelListener(new MouseWheelListener(){  
public void mouseWheelMoved(MouseWheelEvent e) {  
// Бақылаудағы портқа жіберу 
MOUSE_WHEELMOVED,e.getX(),e.getY(),e.getUnitsToScroll()  
}  
});   
Пернетақта операцияларына (бұйрықтар) келсек , экран терезесінің  компонент обектісі 
арқылы өзін тыңдарманы ретінде қосылу арқылы алу. Толығырақ төменде: 
Toolkit.getDefaultToolkit().addAWTEventListener(new  
AWTEventListener(){ public void eventDispatched(AWTEvent event) {  
KeyEvent e = (KeyEvent)event;   
if(e.getID()= =KeyEvent.KEY_PRESSED) {  
// Бақылаудағы портқа жіберу 
KEY_PRESSED,e.getKeyCode(),e.getKeyChar(),e.getKeyLocation( 
)  
}   
else if(e.getID()= =KeyEvent.KEY_RELEASED) {   
// Бақылаудағы портқа жіберу 
KEY_RELEASED,e.getKeyCode(),e.getKeyChar(),e.getKeyLocatio 
n()   
}  
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}   
},AWTEvent.KEY_EVENT_MASK);   

Бақылаудағы порт бағдарламасы Басқарушы порт бағдарламасынан пернетақта мен 
тінтуір басқару бұйрықтарының сигналдарын қабылдап алған соң, нақты бұйрықтарға 
байланысты Robot классының сәкес әдістерін орындау арқылы  моделді басқару жүзеге 
асады. Айта кететін жайт: басқарушы порт бағдарламасы бақылаудағы порт бағдарлама 
жіберген экран кескінінің өлшеміне қарай бақылаудағы порт экран кескінінің терезелік 
компоненті бабалады. Осылайша бақылаудағы порт бағдарламасы бақылаушы порт 
бағдарламасы жіберген тінтуір белгісінің орны тақтыланады. 

Экран кескінін сығу/қалпына келтіру(кодтау/декодтау) 
Экран кесіні Bitmap форматында алынады, тікелей тасымалдаса ұзақ уақытты талап 

етеді, қашықтықтан басқарудың шынайылығына арттыру үшін алынған экран кескінін 
мәліметтерін сығып барып жіберу. Сонымен қатар суреттерді файлы формасында емес, 
тікелей жедел жад мәліметтерінде жіберу керек. Бұл т уақытты айтарлықтай қысқартады. 
Төменде суретті сығу әдістері көрсетілген: 
//экранкескініналу 
BufferedImage   
image=robot.createScreenCapture(new Rectangle(toolkit.getScreenSize()));   
ByteArrayOutputStream out=new ByteArrayOutputStream();//шығарушыағынжасау 
// JPEGEncodeParam обьектісінқұру（сығуқажетететінпараметрлердіинкапсурирлеу） 
JPEGEncodeParam  
param=JPEGCodec.getDefaultJPEGEncodeParam(image);  
param.setQuality(0.5f,false); //сығуданкейінгіайқындылықтыбабтау（мәндераймағы 0—1） 
//JPEGImageEncoder обьектісін құру 
JPEGImageEncoder  
encoder=JPEGCodec.createJPEGEncoder(out,param);  
encoder.encode(image); //суреттісығу 
byte[] bytes=out.toByteArray(); //биттікмассивқұру 
output.write(bytes,0,bytes.length); // биттікмассивті  шығарушыағынғажазу 
output.flush(); // шығарушыағындыжаңарту 
  
Сығудан кейінгі экран кескін мәліметін декодтау әдістері төмендегідей: 
// JPEGImageDecoder обьектісін ，input шығарушы ағын 
JPEGImageDecoder   
decoder=JPEGCodec.createJPEGDecoder(input);  
//JPEGмәімет ағынын декодтау 
BufferedImage image=decoder.decodeAsBufferedImage();  
//кескінді көрсету 
 

Экран кескіні және бұйрықтардың жіберілуі. 
TCP/IP протоколында，TCP байланыс жасауға бағытталған 

протокол，қолданушыға сенімді, дуплексті ағындық қызметі, нақтылау, ағындарды асқару, 
мультиплексирлеу және синхронизация сияқты функцияларға ие, көп түрлі мәліметтер типін 
тасымалдауға қолданылады. UDP протоколы болса байланыссыз, әрбір пакеттің мақсаттық 
адресі бар, әр пакет жүйеде жеке дара тасымалданады. Ол пакеттің ретіне жауап бере 
алмайды, пакеттік қателіктерді қалпына келтіріп немесе қайта жібере алмайды. Бірак ол 
тиімді жылдам тасымал қызметін көрсете алады. Нақты уакыттағы дыбыстық, кескін, 
эфирлік ақпараттар сияқты тораптық тасымалға қолданылады.  
 Тасымал протоколын таңдағанда, экран кескінінің сығылу өлшемі маңызды фактор. 
Өйткені UDP протокол мәліметтер пакетінің ең ұзын өлшемі 64KB[2]. Егер экран кесінінің 
сығылу өлшемі аз болып, экран кесінінің сығылу өлшемі 64KB асып кетсе, онда UDP 
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протоколын қолдану жөн емес. Әдетте экран кескінінің сығылу өлшемі өте үлкен де болмау 
керек (сығудан кейінгі баптау айқындылығы ≥0.5), өйтпесе клиент портына келген кескін 
анық болмайды. Сондықта кейде TCP протоколын қолдануға да болады. Желілік байланыс 
программалаудың әмбебап әдісі. Төменде орындалу барысын қарайық: 
Сервер порты： 
// PORT-да тыңдау 
ServerSocket server=new ServerSocket(PORT);  
//клиент аппаратымен байланыс сұранысын мақұлдау 
Socket client=server.accept();  
// клиент аппаратымен кіріс және шығыс ағындарын құру(буффер) 
BufferedOutputStream output = new BufferedOutputStream (client.getOutputStream(), BUFFER_SIZ
E);  
BufferedReader  input  =  new  BufferedReader  (new  
InputStreamReader (client.getInputStream()));  
//мәіметтер тасымалын жүргізу 
... ...  
Клиент порты： 
//сервермен қосылу(жалғану) 
Socket client= new Socket(server,PORT);  
// сервер аппаратымен кіріс және шығыс ағындарын құру(буффер) 
PrintWriter output = new PrintWriter(client.getOutputStream(),true);  
BufferedInputStream  input  =  new  
BufferedInputStream(client.getInputStream(), BUFFER_SIZE);  
// мәіметтер тасымалын жүргізу 
... ...   

Сонымен қатар, сервер порты экран кескінін алу, сығу және тасымалдауы, клиенттің 
кескінді қабылдап, оны декодтап және көрсетілуі үзіліссіз жиі  жүретін процесс 
болғандықтан бағдарламалау кезінде көпағымдық технолоияны пайдалану керек[4] (Multi-
Threading). Сервердің экран кескінін алуы, сығуы, жіберуі және сервер портыны қабылдап 
алуы, декодтауы мен көрсетілуі әр кайсысы бір арнайы жүру жолымен өңделуі қажет. Көп 
жолдық қолдану, кеңістікте қайталаудан алдын алады. 

Қорытынды 
Бұл мақалада қашықтықтан басқарудың қағидалары түсіндіріліп,  мұнда қашықтықтан 

басқару жүйесін жасаудың қағидалары, Java-программалау ортасындағы программалық 
әдістері мен басты маңызды бөліктері толық сипатталған. Сонымен қатар сатылап жүзеге 
асырылуы көрсетілген. Программаның кең қолдану үшін TCP және UDP протоколдарын 
қолдана алатындай етіп жобалап, қолданушы бағдарламаны қолданарда экран кескін 
мөлшері мен протоколды таңдауға мүмкіндік беретіндей етіп жасау керек.  
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Потребление энергетических ресурсов человечеством год от года только растет. Уже 

всем понятно, что наша планета располагает ограниченным набором ресурсов и что важно 
беречь и грамотно использовать имеющиеся блага которыми мы пока располагаем. Встает 
вопрос, как использовать имеющиеся ресурсы наиболее правильно, наиболее эффективно? 

К разрешению этого вопроса и призвана проводимая в последнее время политика 
энергоэффективности. В 2009 году был принят новый Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план мероприятий, 
установившие конкретные задачи и цели, направленные на достижение поставленного 
президентом показателя — снижение энергоемкости национальной экономики на 40% к 2020 
году.  

Организации с участием государства или муниципального образования, бюджетные 
объекты и некоторые другие организации по федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
обязаны проводить энергоаудит каждые пять лет.  

Энергоаудит – сбор и обработка информации об использовании энергетических 
ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых 
энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 
возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением 
полученных результатов в энергетическом паспорте. 

Энергоаудит как особая область технического консалтинга начала формироваться в 
период энергетического кризиса в семидесятые годы двадцатого века. В России опыт 
практического энергоаудита насчитывает всего около десяти лет. Первое обучение 
российских специалистов проводили иностранные консалтинговые фирмы из Англии, 
Франции, Дании, которые дали методику проведения энергоаудита. Это не значит, что до 
этого не проводились в России энергообследования, но они решали одну, отдельно взятую 
проблему, а не комплексно задачу эффективности энергопотребления предприятием, как это 
происходит при проведении энергоаудита. 

В целом энергоаудит можно разделить на три основных этапа: 
1) Работа с документами: 

− сбор общих данных об объекте из проектной и другой документации; 
− сбор данных об энергопотреблении и состоянии приборного учета; 
− сбор данных о соответствии оборудования установленным мощностям, удельным 

расходам и др. 
2) Работа на объекте: 

− визуальное обследование, оценка состояния оборудования и ограждающих 
конструкций; 

− оценка состояния и эффективности работы систем тепло-, водо-, электро- 
потребления. 

3) Оформление отчета: 
− анализ полученных результатов; 
− разработка энергосберегающих мероприятий; 
− заполнение форм энергетического паспорта; 
− оформление отчета о проведении энергетического обследования. 

mailto:den-vasichev@yandex.ru
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Нас наиболее интересует третий этап, а именно оформление отчета о проведении 
энергообследования, потому как здесь будет весьма полезна разработанная мной программа - 
EnergyAudit.  

EnergyAudit представляет собой программной комплекс для автоматизированной 
разработки и составления энергопаспортов. Архитектура комплекса разделена на две части 
это: база данных (MicrosoftAccess 2007) и программная оболочка (MicrosoftVisualStudioC# 
2010). 

Основные функциональные возможности комплекса это: 
− автоматический расчет и заполнение полей форм энергопаспорта; 
− формы полей энергопаспорта отвечают требованиям Приказа Минэнерго РФ от 19 

апреля 2010 года № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и 
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил 
направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования»; 

− формирование энергопаспорта в соответствии с требованиями Федерального Закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 

− формирование энергопаспорта в формате XML; 
− хранение данных по текущему энергообследованию; 
− закрытый доступ к базе данных; 
− архив энергопаспортов объектов, прошедших энергоаудит; 
− удобный интерфейс пользователя. 

Программный комплекс EnergyAudit разработан, как Windows-приложение. Он 
состоит из десяти форм: 

− Главная форма; 
− Данные обследования; 
− Общая информация; 
− Информация по объектам; 
− Приложения; 
− Конвертер; 
− Сервис (настройка); 
− Справка по законодательству; 
− Руководство пользователя; 
− О программе. 

Названия форм отображают их назначение и функционал. Форма «Конвертер» будет 
полезна при переводе одной величины измерения топливно-энергетических ресурсов в 
другую. Интерфейс главной формы приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главная форма 
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Важным элементом программного комплекса является наличие базы данных (БД). 
Именно в ней будет храниться информация о проведенных энергообследованиях. 

Согласно ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными 
(идентичен ISO/IEC TR 10032:2003 Information technology — Reference model of data) база 
данных это совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, 
манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования 
данных. 

База данных будет закрыта для пользователя, и работать с ней будет только 
администратор (программист). БД поддерживает следующие функции: 

− непосредственное хранение данных; 
− исполнение запросов программной оболочки; 
− возможность добавления, удаления, редактирования таблиц в соответствии с 

изменениями Приказа Минэнерго РФ № 182 и Федерального Закона РФ № 261-ФЗ; 
− обновление данных через пользовательский интерфейс; 
− обновление данных служебных таблиц через интерфейс администратора. 

Фрагмент схемы данных приведен на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – База данных 

 
Тестирование EnergyAudit проводилось на рабочей станции Samsung 300V. В ходе 

тестирования проводились следующие испытания: корректный отклик на команды 
пользователя, выполнение функциональных требований, взаимодействие базы данных и 
программной оболочки, оценка удобства интерфейса (юзабилити-тестирование), 
мобильность. Все тесты были пройдены успешно. 

Для корректной работы программного комплекса необходимо: ОС Microsoft Windows 
XP SP3 или более поздней версии, программная платформа .NET Framework 4.0. 

Программный комплекс мониторинга энергоэффективности EnergyAudit 
ориентирован на автоматизацию задачи составления энергопаспорта, позволяет существенно 
сократить временные затраты. 
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P-2-P есептеуіш желілері – алдыңғы ғасырдың 60-70 - ші жылдары жарық көрген, 
компьютерлік желілік технологиялардың бірі ретінде қалыптасып, сол кездің өзінде-ақ 
бірнеше бағдарламалық қосымшаларда пайдаланысқа ие болды. Дегенмен, бұл 
концепцияның, дүние жүзі бойынша қолданушылар арасында кеңінен қолданысқа жәәне 
танымалдылыққа ие болуы, файл алмасу жүйелерінің дамуына байланысты болды. Peer-to-
peer қозғалысы миллиондаған Интернет қолданушыларына бір-бірімен тікелей байланысуға, 
топтар құруға жәәне сондай-ақ, өзіндік іздеу қозғалтқыштарын, виртуалды 
суперкомпьютерлерін жәәне файл жүйелерін құру мақсатында бірігуге мүмкіндік берді. Peer-
to-peer есептуінің қарапайым концепциясы, алғашқы бағдарламалық жәәне желілік 
талқылауларда пайымдалып, RFC 1 құжаттамасында толығымен сипатталған.  Peer-to-peer 
жүйесінің идеясы 1960 - шы жылдары, ARPANET желісінің іске қосылуынан басталған. Бұл 
желі, АҚШ-ның ғылыми - зерттеу мекемелері арасында өзара файл алмасу мақсатында 
пайдаланылды. Сонымен қатар, ARPANET желісінде, әәрбір хост тең құқылы болды. 
ARPANET, Internet желісінің негізін құраушы ретінде, өте сәәтті клиент - серверлік желі 
болды. Ол желінің әәрбір қатысушы түйіні, мәәліметтерге сұраныс жасай жәәне сондай 
сұраныстарды орындай білді. Дегенмен, ARPANET өзіндік - ұйымдастырылған болмады 
жәәне оның «контекстті кез-келген амалдармен қамтамасыздандыру немесе контентке 
негізделген маршрутизация» қабілеттілігі болмады.  Сол себепті, үлестірілген хабарлама 
алмасу жүйесі керек болды. Осылайша алғашқы peer-to-peer архитектурасының негізі 
қаланды.  Енді, агенттерге негізделген модельге тоқталайық.  Агенттерге негізделген модель 
(ABM - Agent-based model) – автономды агенттердің іс-әәрекеттері мен өзара қарым-
қатынастарының симуляциясын жасайтын есептеуіш модельдер классы. Сонымен қатар, 
агенттерге негізделген модель: ойын теориясын, комплекс жүйелерді, есептеуіш 
социологияны, көпагентті жүйелерді жәәне эволюциялық программалауды қамтиды.  ABM 
идеясы 1940-шы жылдардың соңында, салыстырмалы түрде қарапайым концепт  ретінде 
жасалған болатын. Алайда, ол күрделі есептеулік процедураларды қажет еткендіктен, 1990-
шы жылдарға дейін кең ауқымда тарамады. Ең алғашқы агенттерге негізделген модельдерің 
коцептінің бірі – Томас Шеллингдің сегрегация моделі болды. Шеллинг, алғашқыда, 
компьютерді емес, тиындар мен миллиметрлік қағазды қолданғанына қарамастан, оның 
модельдері агенттерге негізделген модельдердің негізгі концептін, жалпы ортада өзара 
әәрекеттесетін автономды агенттер негізінде жүзеге асырды.  1980-ші жылдардың басында, 
Роберт Аксельрод «тұтқындалушының дилеммасы» стратегиялары турнирін ұйымдастып, 
жеңімпазды анықтау үшін, оларды агенттер негізінде әәрекеттестірді. 1980-ші жылдардың 
соңына қарай, Крэйг Рейнольдтің «жинақталу модельдерінде» жасаған жұмысы, бойында 
социалдық сипаттамалары бар алғашқы биологиялық агент-негізделген модельдердің 
дамуына себепкер болды. Ол «жасанды өмір» деп аталатын, көптеген жанданған 
биологиялық агенттердің шынайылығын модельдеуге тырысты.  «Агент» сөзінің жәәне оның 
қазіргі таңдағы қолданыстағы мағынасының ең бірінші рет қолданылуын тауып айту қиын. 

http://www.energo-pasport.com/
http://www.energo-pasport.com/
mailto:nursultanG@gmail.com
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Үміткерлердің бірі рітенде Джон Холланд пен Джон Х. Миллердің 1991-ші жылғы 
«Экономика Теориясындағы Жасанды Бейімделгіш Агенттер» атты мақаласы болды.  Уақыт 
өте келе агенттер незіндегі модельде әәр түрлі бағдарламалық қаптамалардың түрлері жарық 
көрді, ал бұл өз кезегінде ABM-нің қолданылу аймағын әәлде-қайда кеңейтті. Мысал ретінде: 
StarLogo(1990), Swarm жәәне NetLogo(1990-шы жылдардың ортасы), RePast жәәне 
AnyLogic(2000) жүйелерін келтіруге болады. Дегенмен, агент - негізделген модельдерді кей-
бір жағдайларда қолдану тиімсіз әәрі күрделі болды. Сол себепті, көпагентті жүйелер 
концепциясы жасалды.  Көпагентті жүйелер – агенттерден жәәне оларды қоршаған ортадан 
тұрады. Әдетте, көпагентті жүйелерді қарастырғанда, программалық агенттер айтылады. 
Дегенмен, көпагентті жүйелерде, агенттер ретінде роботтар, адамдар немесе адамдар тобы 
бола алады. Көпагентті жүйе, біріктірілген адам - агентті топтарды қамтуы мүмкін. Мұндай 
жүйелер, жеке агент немесе монолитті жүйе үшін өте қиын немесе мүмкін емес есептерді 
шешуде қолданылады. Интеллект, методикалық, функционалдық, процедуралық немесе 
алгоритмдік іздеу, табу жәәне өңдеу тәәсілдерін қамтиды. Көпагентті жүйелер мен агент - 
негізді модельдер арасында айтарлықтай ұқсастықтар болғанымен, бұл екеуі әәрдайым 
бірдей бола бермейді. ABM мақсаты – агенттердің қарапайым заңдылықтарға бағына 
отырып, ұжымдық әәрекеттесулерінің түсініктемесін іздеу, жәәне бұл жағдайда агенттер 
«интеллектуалды» болуы міндетті емес. Сондықтан, агент - негізді модельдер негізінен 
табиғи жүйелерде қолданылады. Ал, көпагентті жүйелер практикалық немесе инженерлік 
есептерді шешуде пайдаланылады. ӘӘдетте, ABM терминологиясы ғылымда, ал MAS 
терминологиясы инженерия жәәне технология саласында қолданылады. 

Жоба өзектілігі.   
Көпагентті жүйелер, қазіргі таңда, көптеген ғылыми, экономикалық жәәне 

әәлеуметтік-саяси мәәселелерді шешуде кеңінен пайдаланылады. Peer-to-peer есептеуіш 
желілері көмегімен, осы көпагентті жүйелерді біріктіру арқылы, берілген есепті шешуде 
біраз ұтымдылықтарға қол жеткізуге болады. Мысал ретінде: уақыт ұтымдылығы, жүйелік 
ресурстарды ұтымды пайдалану, қаржыны ұтымды пайдалану жәәне т.б. келтіруге болады. 
Әрине, бұл жүйе, графикалық процессорда есептеу (CUDA) немесе класстерлік есептеу (MPI, 
OpenMP) тәәрізді жүйелермен салыстырғанда ұтымды болмайды. Дегенмен, үлкен әрі 
қымбат, деректерді өңдеу орталықтары жоқ мекемелер мен ұйымдар үшін бұл жүйе өте 
қолайлы әәрі тиімді болып табылады. Ал біздің мемлекетімізде мұндай орталықтар санаулы 
жерлерде ғана бар.  Ғылыми жаңалығы мен практикалық мағынасы.  Бүгінгі таңға дейін 
көпагентті жүйелер мен P-2-P есептеуіш желілерін біріктіру концепциясы өз қолданысын 
бірнеше рет тапқан. Дегенмен, бұл жобада MAS жәәне P-2-P технологияларының 
қоспасының жаңаша бір түрі, жаңа қолданысы көрсетіледі. Сонымен қоса, жаңа 
архитектуралық шешім де қарастырылады.  Қазіргі таңда көп көңіл GRID есептеу торларына, 
класстерлік есептеулерге жәәне т.б. алдыңғы қатарлы технологияларға бөлінуде. Ал, 
альтернативалық технологиялар көбінесе назарсыз қалуда. Бірақ, жоғарыда айтып өткендей, 
осы тәәрізді технологияларды дамыту мен практикалық қолдану, деректерді өңдеу 
орталықтары жоқ ұйымдар мен мекемелер үшін өзекті болып табылады.   

Жоба мақсаты.   
JADE көпагентті бағдарламалау жүйесін пайдалану арқылы, дербес компьютерлерді 

Р-2-Р есептеу желілеріне біріктіріп, факториал есептеуді жүзеге асыру. Бұл мақсатқа жету 
барысында келесі тапсырмалар орындалды:  

• Есептеуіш желілердің негізімен танысу жәәне меңгеру.  
• P-2-P технологиясының негізімен танысу.  
• P-2-P технологисының жалпы жұмыс жасау принципін меңгеріп, оны жүзеге асыру 

жолдарын қарастыру.  
• Дербес компьютерлерді P-2-P есептеуіш желілерге біріктіру.  
• Көпагентті жүйелерді қарастыру.  
• JADE көпагентті жүйесін меңгеру.  
• Java тілінде, JADE көпагентті жүйесін пайдаланып, қарапайым программа жазу.  
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• Жасалған P-2-P есептеуіш желісіне JADE көпагентті жүйесін кірістіру.  
• Қарапайым программаны P-2-P есептеу желісінде жүзеге асыру.  
• JADE көпагентті жүйесін пайдаланып, Java тілінде, факториал есептеуді P-2-P 

есептеу желісінде жүзеге асыратын программа жазу.  
• Берілген есеп үшін арнайы архитектура қарастыру.  
• Программаның жұмыс істеу алгоритмін, жаңа архитектураға сәәйкес қайта жобалау. 
 • Есептеу нәәтижелерін алу.  
• Басқа әәдістермен салыстырулар жасау. Диаграммалар сызу.  
• Жасалған жұмысты қорытындылау.   
Жұмыстың теориялық және методологиялық негізі.   
Жобаның теориялық негізі ретінде, JADE бағдарламалау ортасында көпагентті 

жүйелерді құрастыру негіздері мен тәәсілдері жайлы «Агенттер технологиясындағы Уайли 
кітаптар топтамасы(Wiley Series in Agent Technology)» алынды.  Жұмыстың практикалық 
базасы. 

JADE архитектурасы. 
JADE – Java тілінде жазылған, интеллектуалды агенттер үшін FIPA стандарттарын 

қолдайтын, көпагентті жүйелер мен қосымшаларды жасауға арналған программалық орта. 
JADE – FIPA - ACL коммуникация тілінің стандартты құралын қамтамасыз етеді.  Бұл жүйе 
негізінен, FIPA стандарты бойынша, көпагентті жүйелерді жобалауға арналған аралық 
программалық жабдықтама (middleware) болып табылады. Мұнда, агенттерге контейнерлер 
құрастырылады, жәәне осы контейнерлер бір немесе бірнеше жүйелерде жұмыс жасай алады. 
Сондай - ақ, контейнерлер жиыны платформа құрайды. 

 
Сурет 1 - Агенттерді басқару онтологиясының сұлбасы 

 
Платформа. 
Агенттер орындалып жатқан, әәрбір хостқа арналған конейнер болады, ал бұл 

контейнерлер өз кезегінде үлестірілген платформа құрайды. Оған қоса, платформада әәр 
түрлі тексеру (debugging) құралдары, код мобильділігі жәәне контент агенттер, агенттердің іс 
- әәрекеттерінің (behaviour) параллель орындалуы, сондай - ақ тілдер мен онтологиялардың 
анықтаулары бар. Әрбір платформада міндетті түрде аталық контейнер болады. Ол 
контейнерде екі арнайы агенттер болады. Ол агенттер: • DF (Directory Facilitator) – 
платформадағы қолжетімді агенттерді жариялау директориясын қамтамасыз етеді. • AMS 
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(Agent Management System) – платформаны басқарады. Бұл – басқа агенттер мен 
контейнерлерді жасай алатын жәәне жоя алатын, сондай – ақ платформаны тоқтата алатын 
жалғыз агент болып табылады.  DF Агенті  DF агентіне қолжетімділік алу үшін, 
«jade.domain.DFService» классы жәәне оның келесі статикалық әәдістері қолданылады: 
register, deregister, modify жәәне Search.  Агент өзінің кызметтері жайлы жариялау үшін 
setup() әдісінде DF сервисін пайдаланады. Келесі код бөлігін мысал ретінде келтірсек 
болады:  

protected void setup() { 
. . .  
DFAgentDescription dfd = new DFAgentDescription(); 
dfd.setName(getAID()); 
ServiceDescription sd = new ServiceDescription(); 
sd.setType(‘Book - selling’); 
sd.setName(getLocalName() + ‘– Book - selling’); 
dfd.addService(sd); 
try{ 
DFService.register(this, dfd); 
}catch (FIPAException fe){ 
fe.printStackTrace();}  
. . .  
}  
 
Тестілеу. 
Эксперимент барысында жүйеге әәртүрлі типтегі, бірнеше тестілеулер жасалды. Бұл 

тесттердің мақсаты – тесттің түріне байланысты, жүйенің сол көрсеткіштегі өнімділігін 
өлшеу жәәне ол нәәтижелерді басқа жүйелердің жәәне алгоритмдердің нәәтижелерімен 
салыстыру болып табылады.   Барлық тестілеулер жобаның практикалық базасында, 6 дербес 
компьютерлер мен 1 HP G6 сервері негізінде жасалды.  Дербес компьютерлердің техникалық 
сипаттамалары:  

• CPU: Intel Core i5 3340, 2.4Ghz  
• RAM: 16GB, 1600Mhz  
• NC: GBit/s LAN Card  
• OS: Windows 7 Professional / Ubuntu 14.3  Тест нәәтижелері келесі диаграммалар мен 

графикте бейнеленген:  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Сурет 2 -  Жүйеге түсетін ауыртпалық нәәтижелерінің диаграммасы 

 
 
 
 

Қорытынды. 
Жұмыс барысында JADE көпагентті жүесін P2P есептеуіш желісіне біріктіру 

концепциясы мен оны жүзеге асыру тәәсілдері қарастырылды. Сонымен қатар осы жобаны 
жасау барысында: 1. Есептеуіш желілер түсінігінің негіздері мен әәдістері қарастырлды. 2. 
P2P желілірі негіздері мен қолданылу тәәсіледері меңгерілді. 3. Дербес компьютерлерді P2P 
есептеу желісіне біріктіру әәдістері мен тәәсілдері қарастырлып, меңгерілді. 4. Көпагентті 
жүйелер негізі мен қолданылу әәдістері қарастырлды. 5. JADE технологиясының теориялық 
негізі мен пайдалану тәәсілдері меңгерілді. 6. JADE жүйесінің альтернативалары 
қарастырлды. 7. Java тілінде, JADE фреймворкын пайдалана отырып, жүйенің программалық 
коды жазылды. 8. Жүйеге тестілеулер жасалды. 9. Тестілеу нәәтижелеріне сараптама 
жасалды. 10. Жалпы экспериментке қорытынды шығарылды.  JADE көпагентті жүйесі мен 
P2P есептеу желілерін біріктіру арқасында жаңа, бұрын - соңды қолданыста болмаған, дербес 
архитектуралы компьютерлің жүйе құрастырылды.   Бұл жүйенің өзектілігі бірнеше құраушы 
факторлардан тұрады. Олар: • Орнату жәәне қолданысы күрделі емес; • Қаржылық жағынан 
қолжетімді; • Кіші жәәне орта мекемелер мен бюджеті шектелген ұйымдарға таптырмас 
шешім болып табылады; • Жүйелік ресурстарды ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді; • 
Архитектура қатаң емес.  Көпагентті жүйелердің қазіргі таңдағы қолданылу аясы өте кең. 
Солардың кей - біреулері: • Компьютерлің ойындар. • Кинемотография. • 
Координацияланған қорғаныс жүйелері. • Транпорттық жүйелер. • Логистика. • Графика. • 
GIS – Геоинформациондық жүйелер. • Желілік жәәне мобильдік технологиялар. • 
Жүктеменің автоматикалық және динамикалық үлестірілуі. • Өздігінен қалыпқа келетін 
желілер.  Біздің мемлекен үшін бұл жүйенің маңызы өте зор. Себебі, қазіргі таңда  өкінішке 
орай елімізде, үлкен, күрделі әәрі қымбат деректерді өңдеу орталықтары бар мекемелер мен 
ұйымдар саны санаулы ғана. Бірақ, осы жүйе көмегімен бюджеті, деректерді өңдеу 
орталықтарын иеленуге мүмкіндік бермейтін, мекемелер мен ұйымдар ол орталықтардың 
жоқтығын жартылай болса да орынын толтыра алады.  Көпагентті жүйелер саласында әәлі 
зерттелмеген немесе аз зерттелген салалар көп. Солардың мысалы ретінде келесі 
тақырыптарды келтіруге болады: • Агент - бағытталған программалау. • Нанымдар, тілектер 
жәәне ниеттер (BDI) • Кооперация жәәне координация. • Ұйымдастыру. • Коммуникация. • 
Келіссөздер. • Үлестірілген мәәселе - есеп шешу. • Көпагентті үйрену. • Сенімділік және 
тұрақтылық. • Роботика. Көп - роботты жүйелер (MRS), Роботикалық класстерлер. 
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 6М070400 – “Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету” мамандығының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – К.Т. Искаков 

 
Дистанционды геофизикалық әдістерқысқа мерзімде тау массивтерінің қасиеттері мен 

құрылымы туралынақты мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Көпжылдық мұздаған 
тұқымдардың таралуы жағдайында жоғары жиілікті электробарлау әдістері тиімді,соның 
ішінде импульстіэлектромагнитті алдын ала тексерудің георадиолокациялық әдісі қатқан 
борпылдақ шөгінділерді 1-30 м. тереңдік интервалында толық зерттеуді қамтамасыз етеді. 
Көпжылдық мұздаған тұқымдарды георадиолокациялық зерттеу әдістері қолданылды [1]. 

Георадиолокациялық зерттеулердің деректерін түсіндірудің нәтижелілігі берілген 
деректерді жүзеге асыру мен сандық сипаттамаларына тәуелді. сипаттаманың максималды 
саны анализінің әр түрлі әдістерін қолдана отырып, жүргізіліп жатқан түсіндірменің 
нақтылығы көбейген сайын, зерттелетін объектінің геологиялық құрылымның нақты 
болжамы өседі. Алынатын ақпаратты барынша көбейтуге арналғангеорадиолокациялық 
сигнал анализінің алгоритмін жасау, деректерді түсіндіру және өңдеу процестерін 
автоматтандыру мәселесі сияқты өзекті мәселе болып қалады. 

30-60 МГц жиілік ауқымындағы георадиолокациялық құрылғыны қолдану белгілі бір 
тереңдікте зерттеу жүргізуге жағдай туғызады, бірақ мұндай жағдайда рұқсат етілген 
қабілеттілік өте қатты төмендейді. Бұл кемшілікті жою үшін қосымша 150-400 МГц 
жиіліктегі алдын ала тексеру жүргізіледі, бұл зерттеудің жалпы уақытын, қолданыстағы 
құрылғылардың санын, техниканы және т.б. жоғарылатады.  

Төмен тереңдіктегі объектілерді георадиолокациялық зерттеу кезінде олардың 
шекарасынан шеттетілген сигнал орны алдын ала тексеру сигналына жинақталады, олар 
көзге дұрыс көрінбейді немесе мүлдем анықталмайды. Георадиолокациялық технологиялар 
пайдаланылады [2-3]. Толық немесе ішінара орналастыру сигналдың сырт келбетін өзгертеді, 
георадардың рұқсат етілген қабілеттілігін төмендете отырып, оны одан сайын төмен жиілікті 
етеді.  

1.а суретте 30 МГц орталық жиіліктегі «Тритон» георадары көмегімен алынған 
георадиолокациялық сигнал көрсетілген. Тіктөртбұрышпен нақты айқындалған 
сигналдардың орны белгіленген, оларды көзбен тез айыруға болады, бірақ 
георадиолокациялық профильде көрінбейтін сигналдар GeoScan32 стандартты 
бағдарламалық қамтамасы арқылы 1.б суретте көрсетілген. Бұл жағдайда – шамамен 
ақпараттардың жартысы жоғалтылған, радарограмманың ақ және қара бөлшектерінің 
алмасып келуі сигналдың оң және теріс максимум санына сәйкес келуі керек. 1.а суретте үзік 
сызықты тіктөртбұрышпен сигналдың оң және теріс аумағындағы кішкене қисықтары 
бойынша өңдеу саласында көп тәжірибесі бар оператордың ғана көмегімен айқындалатын 
орын белгіленген. 
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Сурет 1. Георадиолокациялық сигнал (а) және 30 МГц орталық жиіліктегі георадар 
көмегімен алынған профильдің фрагменті (б) 

 
Осыған ұқсас сигналдардан тұратын профильдердің сапалы түсіндірмесін алу үшін 

оператор ұқсас ауытқуларды өз бетімен бақылап отыруға жәнесаны 40000 немесе одан да 
көп болатын әрбір сигналды сараптап отыруға мәжбүр болады. 

Орналастырылған сигналдардың саралану мәселесін шешу және төмен жиілікті 
георадар көмегімен алынған деректердің рұқсат етілген қабілеттілігін көтеру үшін вейвлет- 
анализді қолдануарқылы радарограмманы өңдеу әдісі ойлап табылған [4]. Үздіксіз вейвлет-
түрлендірусигналдарды өңдеуде кеңінен қолданылады және сигналдардың аумақтық және 
«бірегей» ерекшеліктерін айқындап тануға  өте сирек мүмкіндіктер береді, бұл тек қана 
геофизиктерге емес, сонымен қатар радиотехникалық байланыс, радиоэлектроника және 
ғылым мен техниканың басқа да салаларына өте маңызды.  

Wavelet ағылшын сөзі (француздың «ondelette») сөзбе сөз аударғанда «қысқа толқын» 
деген мағынаны береді. Бірөлшемді сигналдың вейвлет-түрленуі (ВТ) – бұл оның жалпылама 
қатар түріндегі немесе базистік функция жүйесі бойынша Фурье интегралы көрінісі: 

 
𝛹𝛹𝑎𝑎𝑏𝑏 (𝑑𝑑) = 1

√𝑎𝑎
𝛹𝛹 �𝑑𝑑−𝑏𝑏

𝑎𝑎
�(1) 

 
Вейвлет-анализіндегі масштаб Фурье анализіндегі жиілікпен ұқсас. Көбейткіш     1

√а�   

бұл функциялардың масштабталған а санынан тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. 
2-суретте wave-вейвлетуақытша және жиілікті аймақтардаа масштабты 

коэффициентінің үш мәніне арналып келтірілген. Вейвлет формасы тақ функцияларға 
жатады және сәйкесінше вейвлеттің спертрі алдамшы болады. 

WAVE вейвлет теңдеуі: 

𝛹𝛹(𝑑𝑑,𝑎𝑎, 𝑏𝑏) =
−1,786
√2

∗
𝑑𝑑 − 𝑏𝑏
𝑎𝑎

∗ 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝 �−�
𝑑𝑑 − 𝑏𝑏
𝑎𝑎

�
2

�. 

 
Вейвлеттің негізгі ерекшелігі – әр түрлі масштабтағы анализдер сигналы. Кіші 

масштабтарда біз сигналдың кейбір глобальды сипаттамаларын көреміз, ал үлкен 
масштабтарда локалды сипаттамаларды көреміз. Вейвлеттің осы қасиеті негізінде 
орналастырылған сигналдарды бөлу мүмкіндігі туады, яғни бір сигналдан екі немесе одан да 
көп жоғары жиілікті сигнал ала аламыз.  
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Сурет 2. Уақытшы және жиіліктік аумақтардағы вейвлет «WAVE» . 
 

 
 

Сурет 3. «Мексиканская шляпа» вейвлеті 
 

Вейвлеттің алуан түрлілігі өңдеудің тиімділігін жоғарылату мақсатындаанализ үшін 
көбірек сәйкес келетін георадиолокациялық деректерді таңдауға мүмкіндік береді. 
Таңдаудың негізгі критерийі: вейвлет бейнелейтін сигнал функциялар класына өте жақын 
болуы кере, яғни вейвлет формасы сигналдардың тәртібін және оның құрамдастарын 
көрсетуі тиіс. Георадиолокациялық сигнал анализі үшін мен «мексиканская шляпа» 
вейвлетін таңдадым. Ол 3.а суретте, ал оның спектральды тығыздығы 3.б суреттекөрсетілген. 

Вейвлет анализді өткізудің тиімділігін жоғарылату үшін өңделетін сигналға сәйкес 
параметрлерді таңдау керек. Вейвлет масштабы және вейвлет-түрленудің саны профильдеу 
жүргізілгенгеорадарға және радарограмманың ерекшеліктеріне байланысты өзгереді. 
Жүргізілген зерттеулер георадиолокациялық деректерде өңдеуде вейвлет-түрленудің келесі 
параметрлерін таңдауға ұсыныс береді: 

 
Кесте 1 

Георадар  Масштаб (а) Қайталанулар саны 
АБ 400 0,2-0,4 2-3 
АБ 150 0,6-0,7 3-4 
«Тритон» 1,2-1,4 4-5 
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4.а суретте 30 МГц жиілігі бар АБДЛ-Тритон георадары көмегімен алдын-ала тексеру 
кезінде алынған георадиолокациялық қиманың жоғарғы бөлігі көрсетілген. Төмен жиілікті 
сигналдардың әсерінен 5 метр тереңдікте георадиолокациялық қиманы бейнелейтін 
шекараны анық белгілеу қиын. Бұл сигналдар алдын-ала тексеру импульсінің және қиманың 
жоғарғы қабаттарының шекарадан бейнеленуінің құрылымы болып табылады.  

4.б суретте вейвлет-түрлендіру қолданылғаннан кейінгі нәтиже берілген. 
Георадиолокациялық қисынның деректері масштабы 1,4 вейвлетпен 5 рет өңделген. 
Нәтижесінде георадиолокациялық сигналдар өте қысқа импульстарға ие болды және қимада 
3-3,5 метр тереңдікте бейнеленген шекараны айқын көруге болады. Бұрғылау нәтижелерімен 
салыстырған кезде берілген шекара торф-құмның шекарасы ретінде анықталған. 

 

 
 
а. Алғашқы георадиолокациялық қиманың жоғарғы бөлігі 
 

 
 
б. Вейвлет-түрлендіру қолданылып өңделгеннен кейінгі георадиолокациялық қима 
 

Сурет 4. Мұздатылған борпылдақ қалдықтарды георадиолокациялық алдын-ала 
тексеру нәтижелерін өңдеудің вейвлет нәтижесі 

 
Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде ақпаратты жоғалтпай, георадиолокациялық 

сигналдың рұқсат етілген қабілеттілігін көтеруге, бөгеттердің әсерін төмендетуге мүмкіндік 
беретін және оларды пайдалы сигналдар негізінде айқындайтын вейвлет-түрленудің оңтайлы 
параметрлері анықталған. Вейвлет анализді қолдану арқылы георадиолокациялық деректерді 
өңдеу жасалған әдістерінің және кен көзі қорымында инженерлік-геологиялық іздестіру 
жиынтығындағы бағдарламалық қамтама сынақтамасы бұрғылау деректерінің жоғары 
тиімділігін және олардың егіс жағдайында оңай қолданылатындығын көрсетті. 

 
Қолданылған әдебиет 
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.NET ПЛАТФОРМАСЫНДА МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ЖОБАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Ингербаева Аглен Бекайдарқызы 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші  Жұмағұлова Ә.А. 

 
Заманауи программалық платформаларды және программалауды автоматтандырудың 

құрал-жабдықтарын қолдану ақпараттық жүйенің программалық қамтамасыздандыруын 
құрудың ажырамас талабы. Microsoft компаниясының .NET платформасы көптеген 
программалық жүйе құрастырушыларының тәжірибесі шоғырланған жаңа құрастыру жүйесі 
болып табылады. Арнайы .NET платформасы үшін Microsoft компаниясы C# – толық 
функционалды объекті-бағдарланған программалау тілін құрастырып шығарды 

Көпшілік қосымша мәліметтерге қосылудың бірнеше тәсілдерін қолданады.Клиент- 
серверлік қосымшалар үшін орталық мәліметтер қорымен байланысуға тура келеді. 
ADO.NET технологиясы мәліметтер қорының ресурстарынабарынша көп ықпал ететін күшті 
тәсілін ұсынады. ADO.NET технологиясы бұрынғы ADO технологиясының жетілген түрі. 

Қосымша өндірушілерімен ұсынылатын ADO.NET функционалдығы, COM 
өндірушілерімен ұсынылатын ADO функционалдығына ұқсас, ал айырмашылығы деректерді 
манипуляциялау тәсілімен қорытындыланады. 

ADO.NET технологиясы бұл-  NET платформасында қашықтағы жүйелерді құрудың 
жаңа технологиясы.Оны жасаушылар көп деңгейлі қосымшалар құрудың архитектурасын 
негізге ала отырып жасаған.Бұрынғы  ADO мен ADO.NET технологиясының ерекшеліктерін 
айтып өтейік. 

ADO технологиясы клиент- серверлі қосымшалар құруға бағытталған.Мұнда сервермен 
клиент бір-бірімен үнемі әсерлесіп отыру керек.ADO.NET технологиясы бойынша клиент 
пен басқарушы провайдерінің арасындағы қатынас төмендегі схемаға сәйкес жүргізіледі.[1] 
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 Мәліметтер деңгейлер арасында  

 XML-форматта беріледі 

 

 

 

 

Сурет 1. Клиент пен басқарушы провайдерінің арасындағы қатынас 

 ADO.NET компоненттері олардың өңдеуінен деректерге қатынауды бөлуге мүмкіндік 
береді. Бөлу ADO.NET екі негізгі компонентті көмегімен орындалады: 

· DataSet 
· NET Framework деректер провайдері 
NET Framework деректер провайдері компоненттер жиынынан тұрады: 
· Connection - деректер көзіне қосылу үшін керекті компонент; 
·Command - ДҚ командаларды орындауды, деректерді өзгертуді, сақталынатын процедураны 
жіберуді, параметр мәндерін жіберу мен алуды қамтамасыз ететін компонент; 
· DataReader - деректер көзінен деректердің жоғарғы өнімділік ағымын құру үшін керекті 
компонент; 
· DataAdapter- деректер көзімен DataSet объектісін әрекеттестіруді қамтамасыз ету үшін 
керекті компонент. 
Провайдер компонентті көмегімен алынған деректер тікелей өңделеді, болмаса DataSet 
объектісіне орналасады. 

DataSet объектісі деректер көзінен өшіріліп жұмыс істеуге мүмкіндік беретін, 
механизм және деректердің көпдеңгейлі архитектурасын ұстануға негіз болады. DataSet 
дегеніміз жадыда орналасатын ДҚ нақты суреті бар объект. Ол кестелерден 
(DataTableCollection), кесте арасындағы қатынастан тұрады (DataRelationCollection). Ол үшін 
DataSet DataTable объектісімен ұсынылатын ноль немесе көптеген кестелерден, DataRelation 
объектісімен ұсынылатын ноль немесе көптеген қатынастардан тұрады (кестелердің кілттік 
ақпараты, қатынас аты түрінде, кесте мен тік жол байланысқан аты түрінде сақталынады). 
Сонымен бірге, DataSet сияқты, кейбір балалық объектілерде әртүрлі ақпарат сақтайтын 
PropertyCollection коллекциясы - ExtendedProperties қасиеті бар болады (сол сияқты SQL 
операторлар). ExtendedProperties коллекциясы DataSet схемасы жөніндегі мәліметпен 
сақталынады (DataTable және DataColumn объектілері сияқты). [2] 

Мысал ретіндеADO NET технологиясын қолданып автосалондағы автомобильдердің 
мәліметтер қоры құрылды (1-сурет). 
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Сурет 2. ДҚ схемасы 
 

 Қорытындылай  келе ADO.NET бұл  .NET платформасында ажыратылған жүйелердің 
құрудың жаңа технологиясы деп айтуға болады. 
 

Қолданылған әдебиет 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЛЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
 

Исенгалиева Данагуль Бердигалиевна 
Студент ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель –Гарифуллина Ж.Р. 
 
Современный этап развития информационных технологий характеризуется переходом 

от первого этапа - накопления и структуризации данных – ко второму, который 
характеризуется их интенсивным использованием на практике.  В результате прохождения 
первого этапа появились большие или очень большие базы данных и, так называемые, 
хранилища данных.  Для эффективной работы с огромными постоянно обновляющимися 
базами данных в режиме реального времени используются технологии извлечения знаний из 
баз данных, в частности, Data Mining. 

Data Mining - это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в 
данных скрытых закономерностей (шаблонов информации). Суть и цель технологии Data 
Mining можно охарактеризовать так: это технология, которая предназначена для поиска в 
больших объемах данных неочевидных, объективных и полезных на практике 
закономерностей: 

- неочевидных - это значит, что найденные закономерности не обнаруживаются 
стандартными методами обработки информации или экспертным путем; 

- объективных - это значит, что обнаруженные закономерности будут полностью 
соответствовать действительности, в отличие от экспертного мнения, которое всегда 
является субъективным; 

- практически полезных - это значит, что выводы имеют конкретное значение, 
которому можно найти практическое применение [1]. 

В основу технологии Data Mining положена концепция шаблонов (patterns), которые 
представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые могут 
быть выражены в форме, понятной человеку. По сути, инструмент Data Mining – это пакет 
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исследования статистических и экономических зависимостей между различными 
показателями.  

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) определяется как «извлечение зёрен знаний 
из гор данных» или «разработка данных – по аналогии с разработкой полезных ископаемых».   

Построение модели ИАД является составной частью более масштабного процесса.  
Этот процесс может быть разделён на шесть базовых этапов [2]. На рисунке 1  представлена 
диаграмма, отражающая последовательность этапов и технологии Microsoft SQL Server, 
используемые при ИАД.  

Как видно из приведённой диаграммы, создание модели ИАД представляет собой 
динамический итеративный процесс. Первым этапом процесса ИАД является определение и 
постановка решаемой задачи. Этот этап включает анализ требований, определение масштаба 
проблемы, критериев оценки модели и определение цели интеллектуального анализа данных.   

На втором этапе процесса ИАД выполняется объединение и очистка данных, 
определенных на первом этапе.  

Третий этап процесса ИАД связан с просмотром и исследованием подготовленных 
данных. Методы исследования включают в себя расчет минимальных и максимальных 
значений, расчет средних и стандартных отклонений и изучение распределения данных.  
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Рисунок 1  – Диаграмма анализа данных [2] 

 
Четвертым этапом процесса ИАД является построение модели. Перед построением 

модели, рекомендуется случайным образом разделить подготовленные данные в отдельные 
наборы обучающих и контрольных данных. Набор обучающих данных используется для 
построения модели, а контрольный набор данных — для проверки точности модели путем 
создания прогнозирующих запросов. После определения структуры модели 
интеллектуального анализа данных выполняется ее обработка и наполнение пустой 
структуры шаблонами, описывающими модель. Данный процесс известен как обучение 
модели. Шаблоны выявляются путем применения в отношении исходных данных 
математического алгоритма.  

На пятом этапе процесса ИАД осуществляется исследование построенных моделей и 
проверка их эффективности.  Последним шагом процесса ИАД является развертывание в 
рабочей среде наиболее эффективных моделей.  

Основная особенность Data Mining - это сочетание широкого математического 
инструментария (от классического статистического анализа до новых кибернетических 
методов) и последних достижений в сфере информационных технологий. В технологии Data 
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Mining гармонично объединились строго формализованные методы и методы неформального 
анализа, т.е. количественный и качественный анализ данных [3].  

Основные математические алгоритмы и методы технологии Data Mining. 
1)  Алгоритм деревьев принятия решений (Decision Trees) часто является начальной 

точкой исследования данных. В своей основе он является алгоритмом классификации и 
хорошо работает при прогнозировании как дискретных, так и непрерывных атрибутов. При 
построении модели алгоритм учитывает, как каждый входной атрибут в наборе данных 
влияет на значение прогнозируемого атрибута. Целью является нахождение комбинации 
входных атрибутов и их значений, которая позволит наилучшим образом прогнозировать 
значение целевого атрибута. 

2)  Алгоритм Naive Bayes позволяет быстро строить модели Data Mining, которые 
можно использовать для классификации и прогнозирования. Алгоритм рассчитывает 
вероятность, с которой каждое возможное состояние входного атрибута приводит к каждому 
возможному состоянию прогнозируемого атрибута.  

 3) Алгоритм кластеризации (Clustering) использует итеративный процесс для 
группировки записей из набора данных в кластеры, содержащие объекты со сходными 
характеристиками. Используя кластеры, можно исследовать исходные данные для 
нахождения в них взаимосвязей. Также на основе кластерной модели можно строить 
прогнозы.  

4) Алгоритм поиска ассоциаций (Association) обеспечивает эффективный метод 
нахождения зависимостей в больших наборах данных. Данный алгоритм проходит в цикле 
по всем записям, содержащимся в БД, с целью нахождения значений элементов, которые с 
наибольшей вероятностью появятся вместе. Такие элементы группируются в наборы 
элементов, и на их основе генерируются правила, которые затем можно использовать для 
прогнозирования. 

5) Алгоритм нейронной сети (Neural Network), как и алгоритмы деревьев принятия 
решений и Naive Bayes, в основном используется для исследования данных, классификации 
и прогнозирования. Алгоритм нейронной сети основывается на методах искусственного 
интеллекта и исследует все возможные взаимосвязи между данными. Т. к. этот алгоритм 
исследует данные «тщательнее» других, он является самым медленным из указанных 
алгоритмов классификации [4]. 
 Реализация кластерного анализа данных на медицинских показателях 

Для реализации технологии Data Mining был выбран метод кластеризации. Алгоритм 
кластеризации применялся для классификации СВА (семейно-врачебных амбулаторий)  
детской поликлиники по основным, заболеваниям среди детей. Исходными данными для 
анализа послужили следующие показатели: инфекционные и паразитарные болезни, болезни 
крови, болезни эндокринной системы, болезни нервной системы, болезни глаза и его 
придаточного аппарата, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни системы 
кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни кожи и 
подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни 
мочеполовой системы, отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде 
врожденные аномалии, прочие заболевания, отравления и травмы. 

В качестве меры близости использовалось расстояние Евклида. Обработка 
проводилась при помощи пакета Statistica. Результат кластеризации врачебных участков 
детской поликлиники по основным заболеваниям детей приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Дендрограмма распределения семейно-врачебных амбулаторий на классы по 
основным заболеваниям у детей, где, I - класс участков 

с низким уровнем заболеваемости; II — класс участков со средним уровнем 
заболеваемости; III - класс участков с высоким уровнем заболеваемости 

 
Для более точной классификации семейно-врачебных амбулаторий детской 

поликлиники и выделения трех классов в зависимости от уровня заболеваемости детей был 
применен метод k-средних, результаты которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Кластеры семейно-врачебных амбулаторий детской поликлиники по 

основным заболеваниям детей 
 
№ класса Участки 

1 6, 7, 12, 14, 30, 40, 50 
2 3,4,5,8,9,10, 11, 10,60 
3 1,2, 13,15,20,70,80 

 
 Средние количественные показатели уровней рассматриваемых заболеваний для 

каждого кластера приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2 - Численные показатели основных нозологических форм для кластерных 

групп 
 

Нозология 
 

Уровень заболеваний (на 1000 детей) 
1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Инфекционные и 
паразитарныеболезни 

47,22±16,08 37,75±17,96 51,13±14,72 

Болезни крови 6,65±0,47 7,07±0,33 8,02±0,72 
Болезни эндокринной системы 15,41±0,49 16,61±0,39 19,34±0;88 
Болезни нервной системы 25,63±0,83 27,38±0,69 32,01±1,39 
Болезни глазаи его 
придаточногоаппарата 

58,67±1,71 63,33±1,73 74,21±2,77 
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Болезни уха и 
сосцевидногоотростка 

46,37±1,31 50,25±1,38 58,76±2,27 

Болезнисистемы 
кровообращения 

1,12±0,22 1,94±0,70 1,61±0,28 

Болезни органов дыхания 621,40±17,44' 673,76±19,64 789,05±28,75 
Болезни органов пищеварения 39,18±4,02 44,06±1,34 48,58±5,31 
Болезни кожи и 
подкожнойклетчатки 

19,01±0,54 20,57±0,56 24,07±0,92 

Болезни костно-
мышечнойсистемы и 
соединительнойткани 

21,25±4,03 36,46±13,43 30,08±4,98 

Болезни мочеполовой системы 14,80±0,42 16,04±0,43 18,75±0,73 
Отдельные состояния 
возникшиев перинатальном 
периоде 

32,75±0,88 35,79±1,06 41,74±1,67 

Врожденные аномалии 21,16±7,19 17,05±8,07 23,01 ±6,61 
Прочие заболевания 48,98±4,93 55,06±1,61 60,68±6,61 
Отравления и травмы 41,88±1,48 56,17±1,49 65,61 ±2,63 

 
Как видно из представленных результатов, третий кластер характеризуется высоким 

уровнем заболеваний, практически по всем нозологическим формам, за исключением 
заболеваний системы кровообращения и болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, а первый кластер, наоборот, характеризуется низким уровнем 
заболеваний практически по всем рассматриваемым нозологическим формам, за 
исключением инфекционных заболеваний и врожденных аномалий. 

Таким образом, результаты кластерного анализа показали, что на 1,2, 13, 15 семейно-
врачебных амбулаториях, а также на 2, 7 и 8 семейно-врачебных амбулаториях отрожки 
отмечается наиболее высокий уровень заболеваемости-детей практически по всем 
нозологическим формам. 

Заключение 
Таким образом, в данной статье были изучены особенности технологии Data 

Mining,основные математические алгоритмы и методы данной технологии, а также 
реализована классификация заболеваемости детей по семейно-врачебным амбулатория на 
основе кластерного анализа.  
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ЗАЩИТА ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Казкеева Гульфарам Бериковна      
Магистрант кафедры Вычислительной техники, факультета информационных технологий 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – Жумадиллаева А.К. 

 
Облачные (рассеянные) технологии – технологии обработки данных, 

предоставляющие пользователю компьютерные ресурсы и мощности как интернет-сервис. 
Пользователь имеет доступ к своим данным, но не может управлять инфраструктурой, 
операционной системой и собственно программным обеспечением, с которым работает. Для 
поддержки облачных вычислительных сред используются технологии виртуализации. В 
бизнесе применяется несколько видов виртуализации: 

•  виртуализация серверов – перенос физических серверов в виртуальные машины 
(ВМ) одного физического сервера (хостовой системы), оснащенного средством 
виртуализации (гипервизором); 

•  виртуализация рабочих мест пользователей – централизованное хранение рабочих 
мест (виртуальных десктопов) в виде ВМ на сервере (хостовой системе) с предоставлением 
доступа по сети с физических рабочих мест (тонких клиентов); 

•  виртуализация терминалов – для пользователя терминала создается собственный 
сеанс работы в ОС. 

 

 
 

Рисунок 1 - Угрозы безопасности облачных технологий и виртуализации 
 

 Приведем наиболее актуальные угрозы для виртуально-облачной среды. Среди угроз, 
направленных на АРМ конечных пользователей, можно выделить компрометацию 
клиентских устройств доступа в облако и атаки на клиентские браузеры. Эти угрозы 
актуальны вследствие слабой защиты АРМ конечных пользователей и отсутствия контроля 
политики информационной безопасности (ИБ) на АРМ пользователей при доступе в облака. 
Через гипервизор реализуется такая угроза виртуальной инфраструктуре, как 
несанкционированный доступ (НСД) к среде виртуализации. Он возможен вследствие 
нарушения изоляции среды, предоставленной клиенту в рамках облачной услуги. Например, 
может использоваться уязвимость в реализации инструкции SYSRET всех процессоров Intel 
архитектуры x86-64. Также НСД возможен вследствие плохой очистки клиентской 
информации на стороне провайдера облачных услуг. Кроме того, вследствие некорректных 
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настроек гипервизора возможен несанкционированный доступ к ресурсам ВМ из реальной 
или виртуальной среды. В рамках виртуальной среды НСД возможен вследствие 
программных закладок или ошибок в ПО гипервизора. Вследствие эксплуатации 
уязвимостей гипервизора возможны атаки на сервер с гипервизором из сетевой среды типа 
"переполнение буфера" и "отказ в обслуживании". 

Так какие же безопасные способы использования облачных технологий существуют? 
Предлагаем рассмотреть один из подходов к защите облачных технологий. Для защиты от 
несанкционированного доступа рабочих мест пользователей, хостовой системы и системы 
хранения данных предлагается использовать традиционные сертифицированные средства 
защиты от НСД, такие как Dallas Lock компании "Конфидент" и Secret Net компании "Код 
безопасности". Для антивирусной защиты ВМ предлагается использовать новаторский 
безагентный подход, обеспечивающий комплексную безопасность без установки агентского 
модуля в защищаемой системе. К примеру, безагентный режим использует решение Deep 
Security компании Trend Micro. В виртуальную среду внедряется виртуальное устройство – 
шлюз безопасности, который берет на себя функции антивируса для всех ВМ. Для 
шифрования трафика, усиленной аутентификации, аудита и межсетевого экранирования ВМ 
совместно с Deep Security предлагается использовать Secure Cloud компании Trend Micro. 
Необходимо использовать системы обнаружения вторжений и межсетевого экранирования. 
С появлением виртуальных сред появилась новая проблема – неконтролируемое сетевое 
взаимодействие между ВМ. Общая рекомендация такова: контролировать внешние 
подключения к среде виртуализации следует с помощью аппаратных решений, а внутренние 
– с помощью программных решений, реализуя таким образом комбинированный подход. Для 
контроля трафика как между ВМ внутри хоста, так и со стороны каждой ВМ в отдельности 
предлагается использовать решение Deep Security компании Trend Micro. Обеспечить 
эффективную защиту от сетевых угроз позволяет семейство продуктов StoneGate Virtual 
Security компании Stonesoft, включающее в себя виртуальный межсетевой экран StoneGate 
Virtual Firewall/VPN и систему предотвращения вторжений StoneGate Virtual IPS, а так же 
StoneGate Virtual SSL VPN. Дополнительный плюс в том, что продукты Virtual Firewall/VPN 
и Virtual IPS сертифицированы ФСТЭК и ФСБ для платформ VMware ESX/ vSphere и 
поддерживают технологию VMsafe  

Еще одним средством защиты, заслуживающим внимания, является комплексное 
решение – VirtualManagementCenter (VMC) компании Reflex, позволяющее контролировать 
сетевой трафик. В Reflex VMC входят компоненты, которые позволяют повышать 
эффективность эксплуатации, защиту и расширенный мониторинг: 

•  vCapacity обеспечивает планирование основных параметров виртуальной среды и 
динамическое управления конфигурацией; 

•  vTrust выполняет функции обеспечения сетевой безопасности внутри виртуальной 
инфраструктуры. vTrust осуществляет мониторинг и контроль трафика между виртуальными 
машинами, реализует настройку 

политики безопасности на уровне виртуальных машин, организует виртуальные зоны 
доверия, обеспечивает динамическое управление сетью вне зависимости от физического  
расположения виртуальных ресурсов; 

•  vWatch позволяет администратору получить 
всесторонний обзор состояния виртуальной среды на любой момент времени и 

оценить влияние изменения конфигурации на работу системы; 
•  vProfile осуществляет контроль за соблюдением требований внутренних и внешних 

стандартов, обеспечивает единую конфигурацию всей виртуальной инфраструктуры. 
Например, контроль соответствия политике безопасности позволяет в блокировать сетевое 
взаимодействие виртуальных машин, контроль основных настроек гипервизора позволяет 
быстро привести виртуальную среду в соответствие с рекомендациями производителя или 
отраслевыми стандартами (например, PCI DSS). Решение vSecurity компании Catbird 
реализует расширенные функции  аудита, инвентаризацию объектов и программного 
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обеспечения виртуальной инфраструктуры (включая ПО, установленное на сами ВМ), 
сетевой контроль и защиту гипервизора от сетевых атак, а также управление 
конфигурациями. Решение гарантирует соблюдение заданных с точки зрения ИБ параметров 
и позволяет управлять изменениями и уязвимостями. 
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ЖОБАНЫҢ ҮШ ДЕҢГЕЙЛІ АРХИТЕКТУРАСЫ 
 

Каракулов Ерлан Махсутович 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 6М070400 – “Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету” мамандығының магистранты 
Ғылыми жетекшісі – К.Т. Искаков 

 
Кез келген жобада қандай паттернды қолданса да, кодтың үш деңгейлі архитектура 

қағидалары сақталуы қажет [1-3]: 
Деңгей DAL (Data Access Layer) – ДҚ-мен жұмысқа жауап береді. Яғни, ешқандай 

есептеулер жүргізбейді. Оның есебі мәліметтермен тек CRUD амалдарын орындаумен 
шектеледі.(Create, Read, Update, Delete). Сонымен қатар, тракзакциялар орындалуы, ДҚ-на 
қосылу, sql функцияларын шақыру, процедуралар орындау, яғни, көріп тұрғандарыңыздай, 
бұл деңгейді біз тікелей СУБД-мен жұмыс жасаймыз. 

Деңгей BLL (Business Logic Layer) – жоба құру кезінде қажет болатын барлық 
есептеулерді қамтиды. Мысалы, менің жобамда тауарды белгілі бір сомаға сату амалы бар 
(жеңілдіктермен бірге болуы мүмкін), сонда бір транзакцияда ол тауардың сатылуы, 
қоймадан тауар санының азаюы, компания табысының артуы, т.с.с. амалдар орындалуы тиіс. 
Байқағаныңыздай, BLL өз ішінде DAL-ды қолданады, керісінше емес. 

Деңгей UI (User Interface) – серверден келген мәліметтерді көрсетумен ғана 
айналысады. Бізде  Аpplication server, Database Server бар. Қосымшалар сервері 
қолданушының жіберген сұранымдарын қабылдап, талдау жасайды. Кейін, сұранысқа сәйкес 
HTML кодты клиентке жібереді, өз кезегінде Деректер серверіне сұраным жасауы мүмкін. 
Клиент тек UI көреді, сонымен байланысады, ал, BLL өз кезегінде DAL-мен байланысады. 
Деңгейлердің байланысу сызбасы мына түрде болушы еді: 
Client <->UI<->BLL<->DAL 
Осының бәрін Visual Studio бағдарламалау ортасында көрсетейік: 
 

 
Сурет 1. Жоба құрылымы 

 

http://www.computerra.ru/95632/oblachnaya-zashhita-tehnologiya-protiv-ideologii/
http://www.osp.ru/lan/2013/04/13035155/
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Жоба 4 бөліктен тұрады (Сурет 1): 
1. BLL – Class Library 
2. Console Test – Console Application 
3. DAL – Class Library 
4. WebClient – Web Framework  
Консольдық қосымшады BLL, DAL функцияларын тестілеу үшін қолданамыз, себебі, 

консольдық қосымшада оларды шақыру, нәтижелерін көру оңайырақ. 
ORM (Object Relational Mapping) жайлы айтатын кез келген секілді, себебі осы 

деңгейде өзім жасаған ORM-технологияны қолданамыз.  
ORM – қарапайым сөздермен айтқанда, бұл ДҚ объектіге бағытталған бағдарламалау 

концепуиясымен байланыстыратын технология. Ол "виртуалды объектілі деректер қорын" 
құрады. Қазіргі таңда кез келген тілде дайын ORM технологиялар бар. Олардың көмегімен 
SQL тілін білмей ақ деректермен жұмыс істеу беруге болады. Класстармен жұмыс істей 
алып, ОББ қағидаларын білсе жеткілікті, толыққанды бакенд жасауға болады. 
Бір ескеретін жайт - ORM технология универсалды, кез келген ДҚ-мен жұмыс жасауға 
арналғандықтан, ресурсты көп талап етеді. Ол технологияны кішкене жобаларда (мілеметтер 
аз болғандықтан ресуртың көлемі аса байқалмайды), немесе жобаға аз уақыт бөлінгенде 
қолдануға болады. Менің жағдайымда жоба жасауға уақыт жеткілікті, жоба да аса кішкене 
емес, сондықтан, өз ORM технологияны құрдық. Жасалған ORM толық емес, ол тек берілген 
жобаның ғана қажеттіліктерін қанағаттандырады. 
 

 
Сурет 2. DAL құрылымы 

 
Attributes.cs – аттрибуттар класы  
BaseObject.cs –түпкі класс  
DAL.cs – ДҚ-мен жұмыс жасауға арналған барлық әдістер класы 
 
Листинг 1.Attributes.cs құрылымы 
namespace DAL1 
{ 
    [AttributeUsage(AttributeTargets.Property)] 
publicclassNotColumnAttribute:Attribute 
    { 
    } 
} 
Әзірге, бізқосалқыөрістерүшінкөрсетілгенбірғанаатрибут, 
үстелбағандаремесболыптабылады. 
 
Листинг 2. Түпкі класстың құрылымы 
namespaceDAL1 
{ 
publicclassBaseObject 
    { 
publicint Id { get; set; } 
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publicbool Save() 
        { 
if (this.Id> 0) 
            { 
returnDAL.UpdateObject(this); 
            } 
else 
            { 
returnDAL.CreateObject(this); 
            } 
        } 
 
    } 
} 
Мұнда бір қасиет ID және әдіс Save(). Save – екіәрекетті: сақтауменөзгертудіорындайды. 
DAL.cs – толық көрсете алмаймыз. Онда код көп, тек маңызды бөліктеріне тоқталайық. 
 
Листинг 3. Класстың приват бөліктері 
private static string connString = @"Data Source=localhost;Initial 
Catalog=SMART_FLOW_DB;Integrated Security=True"; 
 
privatestaticSqlConnection conn = null; 
 
connstring – қосылу жолы. Біздің жағдайымызда Integrated Security қолданыдады, басқаша, 
логин мен кілтті сөзді көрсуте керек болады. 
Conn - мұнда ағымдағы қосылым сақталады. 
DAL.cs – өте маңызды және негізгі класс. Бұл деректерді кіру үшін барлық қажетті әдістері. 
Сыртқы сипаттамасы көптеген әдістерін мақсатын түсіну мүмкін барлық әдістері туралы 
сипаттаңыз, артық болмас еді. 
 
Листинг 4.  
publicstaticboolCreateObject(BaseObjectobj){ 
varcmd = CreateCommand(); 
var properties = obj.GetType().GetProperties(); 
vartypeMap = GetTypeMap(); 
string columns = string.Empty; 
string query = string.Empty; 
foreach (var pi in properties) 
 { 
if (pi.Name != "Id"&&IsInDB(pi)) 
 { 
 object value = pi.GetValue(obj, null); 
if (value != null) 
{ 
vardbtype = typeMap[pi.PropertyType]; 
var name = string.Format("@{0}", pi.Name.ToLower()); 
AddParametersToCommand(refcmd, name, dbtype, value); 
query += query == string.Empty ? name :"," + name; 
columns += string.IsNullOrEmpty(columns) ? pi.Name :", " + pi.Name; 
} 
} 
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} 
cmd.CommandText= string.Format("insert into {0}({2}) values({1})", obj.GetType().Name, query, 
columns); 
returnExecuteCommand(cmd); 
} 
 
Листинг 5.  
public static boolUpdateObject(BaseObjectobj) 
    { 
varcmd = CreateCommand(); 
var properties = obj.GetType().GetProperties(); 
string query = string.Empty; 
vartypeMap = GetTypeMap(); 
foreach (var pi in properties) 
        { 
if (pi.Name != "Id" &&IsInDB(pi)) 
            { 
object value = pi.GetValue(obj, null); 
if (value != null) 
                { 
vardbtype = typeMap[pi.PropertyType]; 
var name = string.Format("@{0}", pi.Name.ToLower()); 
AddParametersToCommand(ref cmd, name, dbtype, value); 
query += query == string.Empty ? pi.Name + "=" + name : "," + pi.Name + "=" + name; 
                } 
            } 
        } 
cmd.CommandText = string.Format("update {0} set {1} where Id={2} ", obj.GetType().Name, 
query, obj.Id); 
returnExecuteCommand(cmd); 
    } 
 
Листинг 6.  
publicstatic T[] GetObjectsByCriteria<T>(SqlParameter[] parameters) where T : BaseObject 

{ 
varcmd = CreateCommand(); 
string query = GetQuery(typeof(T)); 
string condition = string.Empty; 
foreach (var par in parameters) 
            { 
string col = string.Empty; 
for (inti = 1; i<par.ParameterName.Length; i++) 
col += par.ParameterName[i]; 
if (string.IsNullOrEmpty(condition)) 
   { 
condition += col + "=" + par.ParameterName; 
                } 
else 
                { 
condition += " and " + col + "=" + par.ParameterName; 
                } 
cmd.Parameters.Add(par); 
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            } 
cmd.CommandText = query + " WHERE " + condition; 
if (conn.State != ConnectionState.Open) conn.Open(); 
var reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
returnReaderToArray<T>(reader); 
        } 
Листинг 7.  
publicstaticboolDeleteObject(BaseObjectobj) 
        { 
if (obj.Id> 0) 
            { 
varcmd = CreateCommand(); 
cmd.CommandText = string.Format("delete from {0} where Id={1}", obj.GetType().Name, obj.Id); 
returnExecuteCommand(cmd); 
            } 
returnfalse; 
        } 

Қолданылған әдебиет 
1. Р. Мартин «Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship», Питер, 2010. 
2. С. Макконнел «Code Complete», Питер, 2007. 
3. Э.Фримен, «Паттерны проектирования», Питер, 2011. 

ӘОЖ 004 
DJANGO ФРЕЙМВОРГЫНДАҒЫ WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ 

 
Кенебаев Болат Тұрғамбекұлы 

bolat_kenebayev@bk.ru 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 5B070400 – “Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету” мамандығының студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Ж.О. Оралбекова 

 
Жұмыстың өзектілігі.Web-сайттарды жоспарлау және жүзеге асыру әрқашан көп 

шығын кетіретін қызметтер қатарына жататыны айқын. Django – тез, өнімділігі жоғары, 
толыққанды ақпараттық сайттарды жасауда бүгінгі күнде ең үздік фреймворктардың бірі 
болып табылады. Django көмегімен кез келген ауқымды және оңай кеңейтілетін күрделі 
қосымшаларды құруға болады. Фреймворк Python тілі негізінде жұмыс жасайды. Web-
құраушылар Django көмегімен динамикалық web сайттарды деректер қорын пайдалана 
отырып, өте қысқа уақытта жасап шығады. Негізгі артықшылықтарының бірі болып django-
да жасалған жобалардың кодтардың жылдам өзгертілуінде, соның арқасында қазіргі таңдағы 
веб пайдаланушылар мен веб құраушылардың жұмыстары едәуір жеңілдетіледі. Мысалы, веб 
құраушыға контроллер мен сайттың администраторлық бөлігін құрудың қажеті жоқ, себебі 
Django-да кез келген сайтқа қосуға болатын, бір серверде біршеше сайтты өзгртетін Django 
жасалған кодтарды басқару бөлуге болады. Администратор бөлігі кез келген объектіні 
құруға, өзгертуге және өшіруге мүмкіндік береді және де қолданушыға ыңғайлы интерфейс 
ұсынады [1]. Django веб-фреймворкін Instagram, Disqus, Mozilla, The Washington Times, 
Pinterest және т.б. көптеген үлкен сайттар қолданады. Және де Django әр түрлі жобаларда веб 
компонент ретінде қолданыс тапқан, атап айтсақ, Graphite– график және мониторинг жасау 
жүйесінде, Яндек Погода – ауа-райы болжамында және т.б. Жоғарыда айтылғандардың бәрі 
жұмыстың өзектілігін құрайды [2]. 

Жұмыстың мақсаты: веб сайттардың барлық деңгейлерін зерттеп, оларды 
құрастыру. Веб қосымшалардың өнімділігін арттыратын функцияларды құру және кодттың 
оқу барысын қадағалау.est.ru 

Жұмыстың сипаттамасы. Жұмыс 2 бөліктен тұрады: 
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• Қолданушыға мәліметке сұраныс жасайтын ашық сайт. 
• Администраторғамәліметтерді басқаруға арналған админ бөлігі. 
Жұмыс MySQL ДҚ басқарумен жұмыс жасайды. 

Сайт 5 бөлімнен тұрады, мысалы, 1-суретте сайттың бастапқы беті бейнеленген. 
 

 
Сурет 1.Сайттың бастапқы беті 

Тауарлар бөлімі 2-суретте көрсетілген: 
 

 
 

Сурет 2. Тауарлар бөлімі 
 

3-сурет ақпараттық бөлімнен тұрады. 
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Сурет 3. Ақпараттық бөлім 
 

4, 5, 6-суреттерде админ бөлімнің суреттері бейнеленген. 
Атап айтсақ, 4-сурет админ бөлімнің бастапқы беті, 5-суретте админ бөлімдегі 

сұрыптау мен топтау функциялары болса 6-сурет іздеу функциясы көрсетілген. 
 

 
 

Сурет 4. Админ панелі 
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Сурет 5. Сұрыптау мен топтау функциялары 

 

 
 

Сурет 5. Іздеу функциясы 
 

Қолданылған әдебиет 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Django 
2. http://softwaremaniacs.org/media/blog/rit/ 
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WEB-ПРОГРАММАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 
 

Қалжанова Алма Әсемханқызы 
alla_alma_93@mail.ru 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші - Ерекешева М.М. 

 
 Білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі 
бағыттарының бірі, себебі  ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры. 
Орта білім беру жүйесіндегі рөлі ақпараттық  білімнің, ақпараттық орта мен адамның өзара 
қарым-қатынасын үйлесімді етудегі және жаңа ақпараттық қоғамда кәсіпкерлік қызметтің 
басты құрамды бөлігі болып табылатын ақпараттық бейнесін қалыптастырудағы алатын 
орнымен қамтамасыз етіледі.  
   Бүгінгі таңда компьютерлік дизайн, web- программалушы, администратор және тағы 
басқа мамандардың қажет екендігін түрлі жарнамалық газеттерден, бұқаралық ақпарат 
құралдарынан да көруге болады. Аталған мамандықтарды қалай дайындап, оларға қандай 
программалық құралдарды үйрету арқылы жетілдіруге болатыны әдістемелік жұмыстың 
өзекті мәселелерінің бірі болып отыр.    Кез-келген мамандық сізден қазіргі заманға сәйкес 
компьютерлік технологияларды меңгеруге талап етеді. Шығармашылық жұмыстын 
қорытындысы әрқашан  жаңа  білім, жаңа  ақпарат, ал осы ақпаратты таратудың  ең   жеңіл 
әдістерінің бірі –Интернетте материалды жариялау.  

http://softwaremaniacs.org/media/blog/rit/
mailto:alla_alma_93@mail.ru
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 Интернетте материалды жариялау тиімді болу үшін ол Web-программалау 
ережелеріне сәйкес болу керек. Демек, Web-программалау негіздерін білу кез келген 
мамандықта қажет болады. 
  Программалар — бұйрықтардың жалғасуының тәртіпке келтірілуі. Барлық 
компьютерлік программаның ақырғы мақсаты — аппараттық құралдармен басқару. Сондай-
ақ бір қарағанда программа құрылғылармен бірге әрекет етпесе де, және енгізу 
құрылғыларынан енгізу мәліметтерін талап етпесе де, сонымен бірге шығару мәліметтерін 
шығару құрылғыларына орналастырмаса да, бәрібір оның жұмысы компьютердің аппараттық 
құрылғыларын басқаруға негізделген. Компьютерде программалық және аппараттық 
жабдықтаулар тығыз байланыста, сонымен бірге үздіксіз бір әрекетте жұмыс істейді. Бұл екі 
категорияны біз екі бөліп қарағанымызбен, бұл екеуінің арасында диалектикалық байланыс 
бар екенін ұмытпауымыз керек, оларды бөліп қарауымыз уақытша деп білуіміз керек. 
 Ал енді wеb-бағдарламалауға келер болсақ  бұл әрқашан web-сайттарды әзірлеуде 
жүктелген міндеттерді орындау үшін оңтайлы шешімдерді іздеу болып табылады.      Web– 
программалаудың  негізгі мақсаты программалаудың жаңа бағытының ерекшеліктері мен 
қасиеттерін, соның ішінде қазіргі заманғы Web – қосымшаларының аспаптық құралдары мен 
технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып табылады.  
   Соңғы жылдары компьютерлік техниканың жедел дамуына байланысты web – 
қосымшаларды құруға арналған бірнеше программалар шықты. Атап айтар болсақ: 

• Java 
• HTML тілі (Hyper Text Markup Language) 
• PHP1-PHP5 
  
Java —  бұл Sun Microsystems компаниясының жасап шығарған объектіге-бағытталған 

бағдарламалау тілі.  Java қосымшалары әдетте арнайы байт-кодта компиляцияланады, сол 
себепті олар кез-келген  виртуалды Java-машинасында   компьютерлік 
архитектурасына тәуесіз орындалса 

HTML-тілі құжаттардың құрылымын суреттеу үшін берілетін командалық қарапайым 
тегтерден тұрады. Жұмысы - құжат тақырыптарын белгілеу, гипермәтінге белгілер орнату. 
Ал PHP тілі сол HTML-тілі жасай алмайтын мүмкіндіктерді жасай алады, яғни сайт бетіне 
процедуралық бағдарламалау жолын ұсына алады. 
    PHP тіліне толығырақ тоқталар болсақ  PHP (ағылш. PHP: Hypertext Preprocessor — 
«PHP: мәтінді алдын-ала үдірістегіш») — web-серверде HTML беттерін құру және 
дерекқормен жұмыс істеуге арналған скрипті программалау тілі. 
   PHP – атақты, кеңнен таралған, көп функционалды бағдарламалау тілі болып,             
web сайттар жасау үшін қолданылады. Сондықтан болса керек бұл тілдің алғашқы аты  
Personal Home Page (Жеке Негізгі Бет) деп аталған.    PHP тілі синтаксисі көбінесе C, Java 
және Perl тілдері синтаксисінен алынған. Бұл тіл web-бағдарламалау үйренушілерге 
қарапайым оңай тіл болып келеді. PHP-дің басқа тілдерден артықшылығы web-жасаушылар 
үшін web-беттерді тез уақыт ішінде динамикалық түрде дайындау және өз құрамына HTML 
құжаттарды PHP командалар арқылы енгізу мүмкіншіліктерін береді.     PHP тілін алғаш рет 
1995 жылы Расмус Лердорф жасап, өз резюмесіне кіріп-шығушылар статистикасын енгізу 
мақсатында Perl скриптер жиынтығын ұсынады. Web енді дамып жатқан кезде бұл мәселені 
шешетін мамандар жоқ болып, көптеген сұраққа толы хабарламалар келе бастайды. Расмус 
оларға өз «Personal Homepages Tools» (PHP) - («Жеке үй беттеріне арналған жабдық») деп 
аталатын жабдығын тарата бастайды. Тез арада функционалдылықты талап еткендіктен 
Расмус өзінің жабдығының кеңейтілген версиясын жасап бастайды. Сөйтіп Лердорф Расмус 
бастапқы коды PHP/FI-ді жалпыға көрсетіп, қателерін түзетіп, толықтырулар жасау үшін 
қояды. 
     PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter – Жеке Бас бет / Форма 
Интерпретаторы) бүгінгі күндегі PHP тілінің негізін алған. Жалпы синтаксисі Perl тілі 
синтаксисіне өте ұқсаған. 
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 PHP тілінде тапсырмаларды тез және тиімді шешуге болады. Сондықтан бұл тіл басқа 
тілдерден өзінің қолайлылығы және тиімділігімен ерекшеленіп тұрады. Оны білдіретін 5 
мінездемесі бар: 

• Дәстүрлілік 
• Қарапайымдылық 
• Тиімділік 
• Қауіпсіздік 
• Икемділік 

   PHP арқылы, қысқа уақытта сапалы, жылдам жетіліп, болашақта қолдап отырғанға 
ыңғайлы  web-бағдарлама (сайт) жасай аласыз. PHP объектілік бағдарламауды жүзеге 
асыруда көптеген потенциалдарға ие. PHP-ді үйрену жеңіл,  кәсіби  мамандарды 
қанағаттандыра алатын өнімділігімен өзін қызықтыра алады.Бұл тіл туралы енді ғана естіп 
отырсаңыз да, қазірден бастап, қысқа уақытта үйреніп алуға толық мүмкіндігіңіз бар.PHP 
үнемі жаңарып отырады. Соған қарағанда, web-жасақтау саласында ғұмырлы да нәтижелі 
бағдарламалау тілдер қатарының алдыңғы шебінен көрініп жүреді деген ойдамын. 
 Қорыта айтқанда болашақта  web-программалау тілдері  не болады? -деген сұраққа  
кейбір сарапшылардың айтуынша, үйренуі қиын болып табылмайтын, ал ерекшеліктері мен 
мүмкіндіктерін толық үйлестіре отырып, қазір қолда бар барлық тілдерді жүктелген барлық 
тапсырмаларды орындай алатын ортақ тіл болып қалады деп пайымдайды. Ал біздің 
ойымызша  web - программалаудың заманауи әдістері мен жаңа платформалары дами келе  
алдағы уақытта  жоғары деңгейде қолданушылардың сұранысына ие болады деген  
сенімдемін. 

Қолданылған әдебиет 
         1. Мазуркеевич .А. Еловой.Д. «PHP настольная книга программиста»; 
         2. Кузнецов.М.В. «Учебник PHP»; 
         3. Котеров.Д Костарев А. «PHP5 в подлинке»; 
4. Дронов В. «PHP и MySQL» Санкт Петербург 2005г.  
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ТОТЫҚТАНДЫРУШЫ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУШІ РЕАКЦИЯСЫНА 
АРНАЛҒАН ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС 

 
Қалмұханбет Алина Нұрланқызы 

Saker_91@mail.ru 
Алматы Энергетика және Байланыс Университетінің, «Инженерлік кибернетика» 

кафедрасаның, «Автоматизация информационных систем» мамандығы бойынша студенті, 
Алматы, Қазақстан.. 

Мұратқызы Еңлік Мұратқызы 
erkebaevmurat@mail.ru 

Алматы Энергетика және Байланыс Университетінің, «Инженерлік кибернетика» 
кафедрасаның, «Автоматизация информационных систем» мамандығы бойынша студенті, 

Алматы, Қазақстан. 
Ғылыми жетекшісі - М.Д.  Ешпанова  

 
 Орындалатын виртуалды зертханалық жұмыс 2 бөліктен тұрады(1-сурет). Ол бөліктер: 

зерттеу бөлімі және өзін-өзі тексеру бөлімі.Зерттеу бөлімі 3 тәжірибеден тұрады.1  
тәжірибеде   калий перманганаты,күкірт қышқылы және  натрий сульфатының әрекетесуі, 2 
тәжірибеде   калий перманганаты,су  және  натрий сульфатының әрекетесуі, 3 тәжірибеде 
калий перманганаты,калий гидроксиды және  натрий сульфатының  әрекеттесу реакциясы  
көрсетілген.Зертханалық  жұмыстың екі бөлікке бөлінуі мұғалімге ыңғайлы.Себебі  мұғалім 
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баланың тақырыпты қалай игергенін көре алады ,сонымен бірге әрбір студент зерттеу 
бөлімін бітісімен өз білімін өзін-өзі тексеру бөлімінде сынап көре алады.  

 
Сурет 1 – Бөлімдерге бөлу 

Зертханалық жұмыс Delphi ортасында жасалған.2-суретте зертханалық жұмыстың бас 
беті көрсетілген.Бас бетте зертханалық жұмыстың тақырыбы, төрт шумақтан құрылған 
тақпақша енгізілген.Тақпақ екі тілде жазылды.Тақпақты енгізу мақсатымыз ол зертханалық 
жұмыстың тақырыбына сай келеді және студенттің  көңілін аулау.   

 
Сурет 2 - Зертханалық жұмыстың бас беті 

 
Жұмысқа қауіпсіздік техникасының ережелері мен реакциялардың видео роликтары  де 

енгізілді. Қауіпсіздік техникасының ережелерінің енгізілу себебі әрбір студент зертханалық 
кабинетіне кірген беттен және химиялық  реактивтерді қолға алмастан бұрын химиялық  
қауіпсіздік ережесін білу керек.Ал видео роліктің енгізілу  себебі студен жасаған реакциясын 
көзбен де көре алады. Демек студент химиялық элементтерді бір –бірімен  әрекетестіре 
отырып оларды көре алады және қауіпсіздікпен де танысады. Ережелермен бірге қызықты 
суреттер де енгізілді. 

Бөлімдерге бөлу 

Зерттеу бөлімі Өзін-өзі 
тексеру бөлімі 

1 тәжірибе 

2 
тәжірибе 

3  
тәжірибе 
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Программамен жақынырақ танысатын болсақ. Программа бетінде №2 зертханалық 
жұмыс  және төменде  жұмыстың  мақсаты мен қысқаша мінездемесі берілген. Программада 
көрсетілген  №2 зертханалық жұмыс батырмасын басатын болсақ  келесі терезе пайда 
болады.Терезе бетінде жоғарыда айтылып кеткен 2   зерттеу және өзін-өзі тексеру бөлімдері 
көрсетілген.Ал  одан төмен жасалатын  зертханалық жұмысқа мәнездеме және терезенің оң 
жағында  әр тәжірибеге арналған 1,2,3 деген нөмермен белгіленген  түтікшелер  орналасқан. 

 

 
Сурет 3 - №2 зертханалық жұмыс 

№2 зертханалық жұмыс батырмасын басу арқылы пайда болған 2 бөлімнің зерттеу 
бөлімі батырмасын шерту арқылы берілген 3 тәжірибенің біреуін таңдаймыз (4- суретте). 
Біздін жағдайда  1 тәжірибе қарастырылуда. Тапсырма бойынша бізге калий 
перманганатының ерітіндісінің  бірнеше нұсқаның ішінен формуласын дұрыс таңдау керек. 
Дұрыс емес  жауап берілген жағдайда  шеңбер қызыл түске боялады.Ал дұрыс белгіленген 
жағдайда шеңбер  жасыл түске боялады және "Нажмите кнопку "Далее"" деген сілтемесі 
пайда болады.Сонымен қоса терезенің оң жағында көрсетілген түтікшелерде реакция жүріп 
жатқанын көруге болады. 

 
Сурет 4 - Реакция жүріп жатқанын көру терезесі 

"Далее" батырмасын басқан кезде  2 сұрақтың терезесі пайда болады (5 –сурет). 
Тапсырма бойынша бізге күкірт қышқылының ерітіндісінің  формуласын, бірнеше нұсқаның 
ішінен керекті формуланы таңдау керек. Дұрыс белгіленген жағдайда шеңбер  жасыл түске 
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боялады және "Нажмите кнопку "Далее"" деген сілтемесі пайда болады.Сонымен қоса дұрыс 
жауап берілсе  1 нөмерде орналасқан екінші түтікшеде өзгерістің болғанын байқаймыз. 
Бірінші тапсырмада таңдалған  калий перманганатына күкірт қышқылының ерітіндісі 
қосылған жағдайда екінші түтікшедегі ерітінді өзінің түсін өзгертеді. 

 

 
Сурет 5  - Өзгерістер терезесі 

"Далее" батырмасын басқан кезде  3 сұрақтың терезесі пайда болады (6- сурет). 
Тапсырма бойынша бізге натрий сульфатының ерітіндісінің  формуласын,бірнеше нұсқаның 
ішінен керекті формуланы таңдау керек. Дұрыс белгіленген жағдайда шеңбер  жасыл түске 
боялады және "Нажмите кнопку "Далее"" деген сілтемесі пайда болады. Сонымен қоса дұрыс 
жауап берілсе  1 нөмерде орналасқан үшінші түтікшеде өзгерістің болғанын байқаймыз. 
Бірінші және екінші тапсырмада таңдалған  калий перманганаты мен күкірт қышқылының 
ерітіндісіне  натрий сульфаты қосылған жағдайда үшінші түтікшедегі ерітінді өзінің түсін 
өзгерткенін байқауға болады.Ерітінді ашық қызғылт түске боялады. 

 
Сурет 6  

"Далее" батырмасын басқан кезде  4 қорытынды сұрақтың терезесі пайда болады (7- 
сурет). Тапсырма бойынша бізге реакцияның коэффициенттерін дұрыс қою 
қажет.Қорытынды тапсырманың  маңызы оқытушы студенттің  тақырыпты түсініп 
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түсінбегенін анықтай алады.Коэффиценттер теріліп бітісімен тексерілуге жіберіледі. 
Коэффиценттер дұрыс қойылған жағдайда  ұяшық жасыл түске боялу қажет,дұрыс емес 
болған жағдайда ұяшық қызыл түске боялады.Ескерте кететін жай студент коэффицентті 
дұрыс емес енгізген жағдайда студентке дұрыс жауабы көрсетілмейді демек  студен  
қателігін түсініп өзі түзеуге тырысу керек. 

 
Сурет 7 

Студент үш тәжірибені де орындап біткенен кейін.Ол өз білімін тексеру мақсатында 
Өзін-өзі тексеру бөліміне кіреді. Өзін-өзі тексеру бөлімі бірнеше сұрақтан құралған,әрбір 
сұрақ 5 нұсқадан тұрады.Студент тек бір нұсқаны таңдау арқылы барлық сұраққа жауап 
береді.Соңғы сұраққа   жауап берген соң Проверка батырмасын басу арқылы тексеруге 
жібереміз.Нәтижесінде қанша сұраққа дұрыс жауап берілгені көрсетіледі.Бұнда да айта 
кетерлік жай әр сұрақтың  дұрыс жауабы көрсетілмейді,демек студент өзі ізденісте болады. 

 
Сурет 8 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Бусев А.И., Ефимов И.П. Словарь химических терминов /Пособие для учащихся. — 
М.: Просвещение, 1971-208. 
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2. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П.Программирование в Delphi 7. -Спб.: БХВ-
Петербург 2003-784. 

3. Евдощенко С.И., Дубичинский В.В., Гайворонская В.В., Словарь химических 
терминов с толкованиями, особенностями употребления и английскими эквивалентами -М.: 
Феникс, 2006-346. 

4. И. Ю. Баженова, Delphi 7. Самоучитель программиста – М.: КУДИЦ-Образ, 2003-
448. 

5. С. А. Лупин, М. А. Посыпкин, Технологии параллельного программирования, -
М.:Форум, Инфра-М, 2011. -208с. 

6. ТейксейраС., ПачекоК., Borland Delphi 6. Руководство разработчика -М.: 
Издательский дом "Вильямс",  2002-1110. 

7. Ф. Михаил, Библия для программиста в среде Delphi –М.: BHV,  2002-555.   
8. Э. Эванс, Предметно-ориентированное проектирование (DDD). Структуризация 

сложных программных систем -М.: Издательский дом "Вильямс", 2010-448. 
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ЖАСАНДЫ НЕЙРОНДЫ ЖЕЛІЛЕР КӨМЕГІМЕН БЕЙНЕНІ ТАНУ 
 

Қасымбекова Гулзада  
gul24.08@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Жукабаева Тамара 

 
Қазіргі уақытта жасанды нейронды желі адамзат өмірінің көп бөлігінде қолданылуда. 

Сонымен бірге қолмен жазылған мәтіндерді тану жүйесіне нәтижелі желіні құру ғалымдар 
үшін әлі улкен мәселе болып табылады. Жасанды нейронды желінің көптеген әсерлі 
мүмкіндіктері бар: желі мәтінді фонетикалық көрініске ауыстыруға мүмкіндік берді, 
кейіннен бұл мәтіндерді басқа да әдістер көмегімен сөзге айналдырды; басқа да желілер 
қолтаңба әріптерді тани алды. Бұл желілердің барлығы кері өрістету әдісін қолданылады – 
қазіргі алгоритмдер ішінде ең нәтижелі. Жасанды нейронды желілер өз конфигурациясы 
бойынша әр түрлі бағытта болады. 

Менің бұл мақаламда қолмен жазылған мәтінді тану жүйесі үшін кітапхана көмегімен 
қарапайым түрде нейронды желілерді құрып, оларды өзгерту жолдарын көрсетемін. 
Көрсетуші бағдарлама сандарды(97%) және алфавитті (93%) тану кезінде жақсы нәтижелер 
көрсетті.  

Биологиялық прототип 
Жасанды нейронды желілердің дамуы биология негізінде құрылады. Яғни, желілер 

конфигурациясын және алгоритмін қарастырып, зерттеушілер оны мидың құрылымымен 
сәйкестендіреді. Мидың жұмысы жөнінде білімнің шектеулі болуына байланысты желіні 
құрушыларға заманауи биологиялық біліммен тоқталып қалуда. 

Биологиялық байланыстың әлсіз болуына қарамастан жасанды нейрондық желілерді 
мимен салыстыру тоқтатылмайды. Желілердің функциялануы адамның есте сақтау 
қабілетіне ұқсас болғандықтан, ұқсастықтан қашу мүмкін емес. 

Адамның жүйке жүйесі нейрон деп аталатын элементтерден құралған, олар таң 
қалдыратын күрделілікпен құрылған. Шамамен 1110  нейрондар 1510 -дей жіберуші 
байланыстарға қатысады. Әрбір нейрон көптеген қасиеттерге ие, оның бірегей ерекшелігі 
электрохимиялық сигналдарды жүйкелік жолдармен қабылдау, өңдеу, жіберу болып 
табылады[1].  

mailto:gul24.08@mail.ru
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Сурет 1.1. Биологиялық нейрон 
 

Жасанды нейрон құрылымы және оның қасиеттері 
Нейрон нейронды желі құрамының бөлігі болып табылады. Оның құрылымы сур.1.2-де 

көрсетілген. Ол үш элементтен құралады: көбейткіштер(синапстар), сумматордан және 
сызықты емес құраушыдан. Синапстар нейрондар арасында байланыс орнатады, кіріс 
сигналдарын байланыс күшін көрсететін санға (синапс салмағы) көбейтеді. Сумматор ішкі 
кіріс сигналдары мен басқа нейрондармен синаптикалық байланыстан келген сигналдарды 
қосады. Сызықты емес құраушы сумматор шығысынан сызықты емес функцияны 
орындайды. Бұл функция активті функция немесе ауыстырғыш функция деп аталады. 
Нейрон жалпы түрде векторлық аргументтің скалярлы функциясын орындайды. Нейронның 
математикалық моделі: 

∑
=

+=
n

i
ii bxws

1
,                                                    (1.1) 

),(sfy =                                                              (1.2) 
Жасанды нейрон бірінші байланыста биологиялық нейронның қасиеттерін ұқсастырады. 

Жасанды нейронның кірісіне кейбір сигналдар жиыны келеді, оның әрбірі басқа нейронның 
шығысы болып табылады. Әрбір кіріс сәйкесінше салмаққа көбейтіліп, синаптикалық күшке 
сәйкес барлық көбейтінділер қосылады, олар нейронның активті дәрежесін анықтайды. 
Сур.1.2.-де осы ойды жүзеге асыратын модель көрсетілген. Желілік парадигмалар әр түрлі 
болғанымен, барлығының негізінде осы конфигурация қолданылады. Мұнда кіріс 
сигналдарының жиыны nxxx ,...,, 21  белгіленіп, жасанды нейронға түседі. Бұл кіріс 
сигналдары X векторы түрінде белгіленген, олар биологиялық нейрон синапстарына келетін 
сигналдарға сәйкес келеді. Әрбір сигнал сәйкесінше салмаққа nwww ,...,, 21  көбейтіледі және 
қосындыланатын блокқа түседі, ол Σ түрінде белгіленген. Әрбір салмақ бір биологиялық 
синаптикалық «салмаққа» сәйкес келеді, кірісті алгебралық қосып, NET деп аталатын 
шығысты тудырады[2]. Векторлы түрде ол былай жазылуы мүмкін: 

XWNET = . 

 
 

Сурет 1.2. Жасанды нейрон 
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Активациялық функция 
Енді NET  сигналы, ереже бойынша F активациялық функциясына түрленеді және OUT

сызықты шығыс сигналын береді. Активациялық функция қарапайым сызықты функция 
болуы мүмкін 

)(NETKOUT = , 
Мұнда K тұрақты кіріс функциясы 
Егер TNET >  болса, 1=OUT , басқа жағдайларда 0=OUT , 
Мұнда T  – биологиялық нейронның сызықты емес жиберу сипаттамасын дәл модельдейтін, 
тұрақты кіріс өлшем көлемі немесе функция.  
 

 
Сурет 1.3. Активациялық функциямен жасанды нейрон 

 
Сур.1.3-те F деп белгіленген NET  сигналын қабылдайды және OUT  сигналын береді. Егер 
F  блогы NET  көлемінің өзрегу аралығын тарылтса, NET  кез келген мәнінде OUT  мәні 
белгілі бір интервалға тиісті болады, ол F  «сығушы» фунция деп аталады [3]. «Сығушы» 
функция сипатында логикалық немесе сигмалық функция қолданылады, ол сур.1.4а-
көрсетілген. Бұл функция математикалық түрде былай жазылады: )1/(1)( xexF −+= . 

Осылайша, NETe
OUT −+

=
1

1 . 

Нейронды желіні жіктеу және оның қасиеттері 
 

Нейронды желілер нейрон тәрізді элементтердің анықталған түрде бір-бірімен 
байланысқан және сыртқы ортамен байланыс көмегімен,салмақ коэффициентімен 
анықталған желіні көрсетеді. Желіде нейрондамен орындалатын функцияларға байланысты 
үш типке бөліп қарастыруға болады[4]: 

• Кіріс нейрондары, кіріс өзгертуін кодтайтын вектор беріледі; мұнда есептеу 
процедуралары жүргізілмейді, олардың активтенуінің өзгеруінен кірістен шығысқа 
ақпарат беріледі; 

• Шығыс нейрондары, желіде шығыс нейрондарының мәнін алады;  
• Аралық нейрондар, нейронды желінің негізін құрайды.  

Көбінесе нейрондар моделінде нейрондардың типі желіде орналасуына байланысты. Егер 
нейрон тек шығыстық байланыстарға ие болса, ол кіріс нейроны, керісінше жағдайда – 
шығыс нейроны болып табылады. Алайда, шығыс ішкі нейронның шығыс нейронының 
бөлігі ретінде қарастырылады.  

Топология көзқарасы бойынша нейрондық желілерді үш негізгі типке бөлуге болады: 
• Толық байланысты(сур.1.3,а); 
• Көпқабатты немесе қатпарлы(сур.1.3,б); 
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• Әлсіз байланысты(локальді байланыспен)(сур.1.3,в). 

 
Сурет 1.3. Нейронды желілердің архитектурасы 

 
Қолмен жазылған мәтінді тану жүйесінің интерфейсі 

 
1. Жаңа нейронды желіні құру 
Жаңа нейронды желіні құру интерфейсі толығымен графикалық интерфейске негізделген. 

Желіні құру суреттің өлшеміне, қабаттар санына, енгізілетін мәліметтерге байланысты. 
Шығыс қабатында Қосымша іздеуші жалаушаны таңдауға болады.(сур.1.4) 

Жаңа нейронды желіні құру интерфейсі толығымен графикалық интерфейске 
негізделген. Желіні құру суреттің өлшеміне, қабаттар санына, енгізілетін мәліметтерге 
байланысты. Шығыс қабатында Қосымша іздеуші жалаушаны таңдауға болады. 
Төменде бағдарламаның қысқаша негізгі коды: 

 
typedef std::vector< NNLayer* >  VectorLayers; 
typedef std::vector< NNWeight* >  VectorWeights; 
typedef std::vector< NNNeuron* >  VectorNeurons; 
typedef std::vector< NNConnection > 
VectorConnections; 
// Neural Network class 
class NeuralNetwork   
{ 
public: 
    NeuralNetwork(); 
    virtual ~NeuralNetwork(); 
        void Calculate( double* inputVector, UINT 
iCount,  
        double* outputVector = NULL, UINT oCount = 
0 ); 
    void Backpropagate( double *actualOutput,  
         double *desiredOutput, UINT count ); 
    VectorLayers m_Layers; 
}; 
public: 
    NNNeuron( LPCTSTR str ); 
    virtual ~NNNeuron(); 
    void AddConnection( UINT iNeuron, UINT 
iWeight ); 
    void AddConnection( NNConnection const & conn 
); 
    double output; 
    VectorConnections m_Connections; 
}; 

// Connection class 
class NNConnection 
{ 
public:  
    NNConnection(UINT neuron = ULONG_MAX, 
UINT weight = ULONG_MAX); 
    virtual ~NNConnection(); 
 
    UINT NeuronIndex; 
    UINT WeightIndex; 
}; 
// Weight class 
lass NNWeight 
{ 
public: 
    NNWeight( LPCTSTR str, double val = 0.0 ); 
    virtual ~NNWeight(); 
 
    double value; 
}; 
// simplified code 
void NNLayer::Backpropagate( std::vector< double 
>& dErr_wrt_dXn /* in */,  
                            std::vector< double >& 
dErr_wrt_dXnm1 /* out */,  
                            double etaLearningRate ) 
{ 
    double output; 
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    // calculate equation (3): dErr_wrt_dYn = F'(Yn) * 
dErr_wrt_Xn 
        for ( ii=0; ii<m_Neurons.size(); ++ii ) 
    { 
        output = m_Neurons[ ii ]->output; 
            dErr_wrt_dYn[ ii ] = DSIGMOID( output ) * 
dErr_wrt_dXn[ ii ]; 
    } 
        ii = 0; 
    for ( nit=m_Neurons.begin(); 
nit<m_Neurons.end(); nit++ ) 
    { 
        NNNeuron& n = *(*nit);                  for ( 
cit=n.m_Connections.begin(); 
cit<n.m_Connections.end(); cit++ ) 
        { 
            kk = (*cit).NeuronIndex; 
            if ( kk == ULONG_MAX ) 
            { 
                output = 1.0;  // this is the bias weight 
            } 
            else 
            { 
                output = m_pPrevLayer->m_Neurons[ kk 
]->output; 
           } 
                        dErr_wrt_dWn[ (*cit).WeightIndex ] 
+= dErr_wrt_dYn[ ii ] * output; 
        } 
                ii++; 
    } 
         ii = 0; 
    for ( nit=m_Neurons.begin(); 
nit<m_Neurons.end(); nit++ ) 
    { 
        NNNeuron& n = *(*nit);                  for ( 
cit=n.m_Connections.begin();  
              cit<n.m_Connections.end(); cit++ ) 
        { 
            kk=(*cit).NeuronIndex; 
            if ( kk != ULONG_MAX ) 
            { 
                nIndex = kk; 
                                dErr_wrt_dXnm1[ nIndex ] += 
dErr_wrt_dYn[ ii ] *  
                       m_Weights[ (*cit).WeightIndex ]-
>value; 
            } 
                    } 
                ii++;  // ii tracks the neuron iterator 
 
} 
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2. Желі параметрі бар файлды жүктеу 
Суретті тану үшін алдымен нейрондарды оқытамыз. Ол үшін желі параметрлік файлын 
жүктейміз.(сур.1.5) 
3. Суретті тестілеу 
Желі параметрлік файлы сәтті жүктелгеннен кейін суреттерді бағдарламаға жүктейміз, 

осылай нейрондардың оқу қабілетін тексереміз.(сур.1.6) 
 

 
 

Сурет 1.4. Жаңа нейронды желіні құру интерфейсі 
 

.  
 

Сурет 1.5. Желі параметрі бар файлды жүктеу 
 

 
 

Сурет 1.6. Суретті тестілеу 
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Қорытынды 
Беріліп отырған модель тану жүйесінің көптеген шешімдерін шешеді. Тану нәтижесін 

жоғарылату үшін орфографиялық модуль қолданып тексереміз. Қолданушы бағдарлама 
кітапхананың сонымен бірге түрді тану, болжау қосымшаларында да қолданылатынын 
көрсетті. Бұл бағдарлама нейронды желілердің бейнені тану үрдісі қалай жүретіні 
көрсетіледі.  
Қорытындылай келгенде бұл жұмысымның мақсаты нейронды желілердің бейнені тану 
кезіндегі құбылысын зерттеу. Нейронды желілер бейнені тану үшін қандай сатылардан 
тұратын көрсету.  
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На данный момент на рынке представлено большое количество систем распознавания 
автомобильных номеров, но при этом не существует ни одной системы, в которой 
применялся бы сценарный подход, и учитывались вариационные особенности видов 
автомобильных номеров. 

Когда мы говорим о системе автоматического распознавания номеров 
(AutomaticNumberPlateRecognition, ANPR), мы подразумеваем программный или аппаратно-
программный комплекс, который реализует алгоритмы автоматического распознавания 
номерных знаков для регистрации событий, связанных с перемещением автомобилей, т.е. 
для автоматизации ввода данных и их последующей обработки. Результатом работы ANPR-
системы является информация о проезде транспортного средства, содержащая строку с 
распознанным номером, стоп-кадр с наилучшим изображением транспортного средства, 
информацией о времени проезда автомобиля и т.п. 

Рассмотрим основные исследования, которые проводились за последние годы. Р.А. 
Лотуфо и другие [1] предложили автоматическую систему распознавания номерного знака с 
помощью оптических методов распознавания символов. М.М. Фами [2] предложил метод 
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двунаправленной ассоциативной памяти нейронной сети для чтения номерных знаков. Этот 
метод подходит для небольшого количества моделей. Дж.А.Г. Нижихус и другие [3] 
предлагали использование нечеткой логики и нейронных сетей для номерных знаков 
транспортных средств. Этот метод использовал нечеткую логику для сегментации и 
дискретно-временные клеточные нейронные сети для выделения признаков. Х.Дж. Чой [4] и 
Х.С. Ким [5] предложили метод, основанный на использовании вертикального края Хью 
преобразования для извлечения номерного знака. Е.Р. Ли и другие [6] использовали 
нейронные сети для извлечения цвета и шаблон для распознавания символов. С.К. Ким и 
другие [7] использовали генетический алгоритм для сегментации, чтобы извлечь область с 
номерным знаком. Х. Хонтани [8] предложил способ извлечения символов без знания их 
положения и размеров изображения. С.Х. Парк и другие [9] разработали метод извлечения 
корейских номерных знаков в зависимости от цвета номерного знака. Х.Дж. Ким и другие 
[10] предложили метод извлечения области номерного знака на основе сегментации цветных 
изображений по генетическому распределению. Разнообразие подходов к нахождению 
номерного знака показывает, насколько актуальна данная задача. 

В общем подходе, используемые для решения задачи ANPR, алгоритмы можно 
представить в виде двух групп частных алгоритмов [11]: 

1. алгоритмы автоматического обнаружения номерного знака в пределах контура 
автомобиля; 

2. алгоритмы распознавания символов номера. 
В соответствии с приведенными выше задачами, можно определить следующий общий 

вид сценария работы ANPR-системы, который приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Общая схема сценария 

 
Анализ задачи распознавания автомобильных номеров [12, 1-7, 9-11] позволяет сделать 

вывод, что такая структура сценария является наиболее общей и практически инвариантной 
к выбираемым алгоритмам. Разработав общий сценарий, необходимо перейти к 
исследованию методов и алгоритмов, применимых для каждого этапа сценария. В данной 
статье мы рассмотрим некоторые результаты для следующих этапов сценария.  

Первый этап сценария заключается в минимизации всего спектра возможных проблем 
изображений, с которыми приходится работать ANPR-системе, среди которых основными 
являются: наличие шума, низкий контраст, наличие смаза и/или дефокусировка 

Задача шумоподавления на сегодняшний день является одной из самых 
распространенных в области цифровой обработки сигналов и изображений. Шум в 
изображениях, как правило, возникает на этапе их перевода в цифровой вид. 

Математически задача реконструкции смазанных изображений сводится к уравнению 
Фредгольма I рода типа свертки [13]: 

� 𝑘𝑘
∞

−∞
(𝑑𝑑 − 𝛼𝛼)𝑤𝑤(𝛼𝛼,𝑠𝑠)𝑑𝑑𝛼𝛼 = g(𝑑𝑑,𝑠𝑠),           
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−∞ < 𝑑𝑑,𝑠𝑠 < ∞ (1)       (1) 
где 𝑤𝑤(𝛼𝛼,𝑠𝑠), g(𝑑𝑑,𝑠𝑠) - распределение интенсивностей по исходному и смазанному 

изображениям; 𝑘𝑘(𝑑𝑑 − 𝛼𝛼) – ядро уравнения, физически функция рассеяния точки (PSF – point 
spread function): 

 
Задача решения уравнения (1) является некорректной (неустойчивой). Для решения 

представленной некорректной задачи были исследованы следующие методы, которые 
относятся к классу линейных методов восстановления: инверсная фильтрация, 
параметрическая фильтрация Винера, метод преобразования Фурье (ПФ) с регуляризацией 
Тихонова и метод квадратур также с регуляризацией Тихонова. 

Методы обратной фильтрации имеют ряд недостатков: при синтезе 
восстанавливающего фильтра не учитывается факт влияния объектов, расположенных вне 
поля зрения объектива, на значение яркости на краях искаженного изображения. При 
восстановлении реально искаженных изображений таким фильтром возникают краевые 
эффекты, компенсация которых является отдельной задачей при реализации алгоритмов 
восстановления изображения на основе пространственной фильтрации. 

Применение параметрического фильтра Винера позволяет эффективно восстанавливать 
искаженные изображения, однако использование константы в качестве оценки для 
отношения энергетических спектров не всегда приводит к удовлетворительному решению 
обратной задачи [14]. Таким образом, для решения задачи реконструкции смазанных 
изображений быстро движущихся объектов в режиме реального времени метод 
параметрической фильтрации Винера является недостаточным. В общей практике 
наилучшие результаты данный фильтр помогает достичь для подавления шума в аудио. 
Также одним из решающих факторов является то, что фильтр Винера показывает себя 
ненадежным методом при реконструкции именно быстро движущихся объектов [15]. 

Для устойчивого решения обратной задачи интегрального уравнения (1) воспользуемся 
более адекватным методом, использующим лишь арифметические операции - методом 
квадратур с регуляризацией Тихонова. Данный метод позволяет эффективно обрабатывать 
изображения быстродвижущихся объектов в режиме реального времени. Наилучшая 
реконструкция изображений получается в том случае, когда прямая и обратная задачи 
решаются в одинаковом ключе, а именно, с использованием метода квадратур. При 
применении данного метода к тестовой выборке метод квадратур с регуляризацией Тихонова 
был эффективнее на 81% по сравнению с остальными методами.  

Теперь рассмотрим следующую часть сценария распознавания автомобильных номеров 
- обнаружение номерного знака. Метод контурного анализа является одним из наиболее 
используемых методов для решения задач ANPR. Контурный анализ привлекателен своей 
простотой и быстродействием. При наличии четко выраженного объекта на контрастном 
фоне и отсутствии помех КА хорошо справляется с распознаванием, но данная особенность 
накладывает существенные ограничения на условия съемки. Таким образом, применение 
метода КА для распознавания символов автомобильного номера не является оптимальным. 
Но при этом КА является наиболее подходящим в задаче обнаружения автомобильного 
номера, потенциально позволяющий обеспечить быстродействие, которое требуется при 
обработке видео в режиме реального времени. 

Определим номерной знак в качестве «прямоугольной области с контрастным 
содержимым», т.е. текст внутри контура является контрастным по отношению к фону 
области.  

Общая последовательность действий алгоритма выглядит следующим образом: 
1. На вход алгоритма поступает предварительно обработанное изображение; 
2. Затем производится бинаризация изображения; 
3. Используя бинаризованное изображение, производится выделение контуров на 

изображении; 
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a) Далее производится проверка каждого найденного контура: на соответствие формы,  
на соответствие размерам (площади),  на соответствие наличия текста внутри области; 

5. В случае полного соответствия требованиям добавляем контур в список 
обнаруженных автомобильных номеров.  

После того, как была проведена предварительная обработка и бинаризация цифрового 
изображения, происходит извлечение информация о расположении границ между темными и 
светлыми областями изображения.  

Процедура выделения границ строит каркас цифрового изображения It(h,w) и состоит 
из следующих шагов:  

1) обработка цифрового изображения It(h, w) фильтром Хаара;  
2) выделение точек границ на обработанном изображении It(h, w);  
3) объединение найденных точек в линии. 
На первом шаге процедуры входное изображение обрабатывается фильтром Хаара (рис. 

2). В результате получается обработанное изображение того же размера, отражающее 
величину местных перепадов яркости исходного изображения. Для вычисления пикселя 
обработанного изображения необходимо найти соответствующий пиксель на исходном 
изображении, очертить прямоугольную окрестность этого пикселя и разделить эту 
окрестность пополам (рис. 3). Значение пикселя обработанного изображения будет равно 
алгебраической сумме пикселей выделенной окрестности исходного изображения, в которой 
пиксели правой части берутся со знаком «плюс», а пиксели левой части – со знаком «минус». 
Если использовать вычислительный прием интегрального изображения [16], то для расчета 
одного пикселя обработанного изображения достаточно выполнить всего пять операций 
сложения, независимо от количества пикселей в его прямоугольной окрестности. Это 
существенно повышает быстродействие метода, что важно для обработки видеопотока. 

На третьем шаге процедуры, найденные граничные точки объединяются в линии. Две 
точки относятся к одной линии, если расстояние между ними не превышает заданного 
расстояния, которое назовем радиусом связности. При этом точки максимумов никогда не 
объединяются с точками минимумов. Таким образом, на этом шаге выделяются 
вертикальные линии границ переходов яркости. Для выделения горизонтальных границ 
достаточно развернуть прямоугольную окрестность фильтра на 90° и сканировать 
производное изображение в поисках экстремумов уже в вертикальном направлении.  

В результате данной операции мы получаем набор контуров - это список точек, 
которые в той или иной форме представляют кривую на изображении. Это представление 
может быть различным в зависимости от обстоятельств. Есть много способов для 
представления кривой. Как правило, контуры представлены последовательностями, в 
которой каждая запись содержит информация о нахождении следующей точки на кривой. На 
рисунке 2 представлен пример применения процедуры выделения контуров на изображении.  

 
Рисунок 2 - Выделение контуров на изображении с автомобилем 

 
После нахождения контуров производится проверка контуров на соответствие 

автомобильному номеру. Чтобы найти контур автомобильного номера, следует осуществить 
фильтрацию всех найденных контуров по критериям, отражающим характеристики 
автомобильного номера в сравнении с другими объектами окружающего мира. 

Следует осуществлять фильтрацию по следующим характеристикам контура: 
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− по форме: контур должен содержать только 4 вершины, попарно-параллельные 
противоположные стороны, и углы между смежными векторами близкие к 90°, а так же 
иметь длину в соотношении с шириной, удовлетворяющие значениям пропорций; 

− по размеру: контур должен удовлетворять требованиям минимальной и максимальной 
площади содержимой области, чтобы иметь возможность извлечения данных 
(изображения символов) достаточной информативности (т.е. достаточного размера); 

− по содержимому: как видно из рисунка 2 существуют несколько кандидатов, 
удовлетворяющих обозначенным ранее требованиям фильтрации, поэтому возникает 
необходимость дополнительной проверки - наполненность контрастными контурами, в 
качестве которых выступают символы номера; общая площадь этих контуров в 
отношении площади номера должна удовлетворять определенному минимальному 
значению. 
Каждое условие фильтрации использует определенные значения, выступающие 

настройками алгоритма. Такие настройки могу задавать заранее и иметь значения по 
умолчанию, а так же значения, задаваемые пользователем во время непосредственного 
функционирования такой системы. Такой подход обеспечит гибкость и адаптивность 
алгоритма к различным условиям. 

Данное исследование основывается на том условии, что проектируемая система будет 
использоваться в черте города, не имеющего скоростных магистралей, а значит, скоростной 
режим в большинстве ограничен 60 км/ч. Предпринята попытка достичь приемлемых 
результатов, используя типовую ip-камеру (ZB-IP65-2.0M), осуществляющую запись 25 fps с 
разрешением в 1920х1080 пикселей. 

В ходе исследования были использованы тестовые данные из трех наборов, 
различающихся по погодным условиям, освещенности, углу наклона камеры. Тестовые 
данные были получены путем кадрирования видео-потока, полученного с камеры, 
находившейся на тротуаре. Выделенные регионы имели разрешение 120x45 пикселей. 
Процент успешного выделения контуров на данных тестовых наборов составляет 91%. 
Тестирование методов было произведено на тестовой выборке казахстанских автомобилей.  

Таким образом, в данной работе была сделана попытка рассмотреть сценарный подход 
в распознавании номерных знаков транспортных средств. Были рассмотрены алгоритмы 
предобработки изображений, содержащих номерные знаки, а также методы обнаружения 
номерного знака. Выделены сценарии для задачи обнаружения автомобильного номера на 
изображении с применением контурного анализа, а также приведено подробное описание 
шагов для процесса удаления шумов с изображения. С использованием данных методов 
были проведены соответствующие эксперименты с наборами тестовых данных. 
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В различных системах автоматического распознавания номеров (Automatic Number 
Plate Recognition, ANPR) на одном из первых этапов обработки изображения транспортного 
средства с целью обнаружения номерного знака и его последующего распознавания 
производится предварительная обработка. Данная обработка связана с минимизацией всего 
спектра возможных проблем изображений: наличие шума, низкий контраст, наличие смаза 
и/или дефокусировка. 

Задача шумоподавления на сегодняшний день является одной из самых 
распространенных в области цифровой обработки сигналов и изображений. Шум в 
изображениях, как правило, возникает на этапе их перевода в цифровой вид. 
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Математически задача реконструкции смазанных изображений сводится к уравнению 
Фредгольма I рода типа свертки [1]: 

∫ 𝑘𝑘∞
−∞ (𝑑𝑑 − 𝛼𝛼)𝑤𝑤(𝛼𝛼,𝑠𝑠)𝑑𝑑𝛼𝛼 = g(𝑑𝑑,𝑠𝑠),−∞ < 𝑑𝑑,𝑠𝑠 < ∞   (1) 

где 𝑤𝑤(𝛼𝛼,𝑠𝑠), g(𝑑𝑑, 𝑠𝑠) - распределение интенсивностей по исходному и смазанному 
изображениям; 𝑘𝑘(𝑑𝑑 − 𝛼𝛼) – ядро уравнения, физически функция рассеяния точки (PSF – point 
spread function): 

𝑘𝑘(𝑑𝑑) = �
1
∆

 при 𝑑𝑑 ∈ [−∆, 0],
0, 𝑑𝑑 ∉ [−∆, 0].

�      (2) 

∆ - величина смаза. 
Задача решения уравнения (1) является некорректной (неустойчивой). Для решения 
представленной некорректной задачи были исследованы следующие методы, которые 
относятся к классу линейных методов восстановления: инверсная фильтрация, 
параметрическая фильтрация Винера, метод преобразования Фурье с регуляризацией 
Тихонова и метод квадратур также с регуляризацией Тихонова. 
Одним из самых простых методов реконструкции смазанного изображения является метод 
инверсной фильтрации. Смысл этого метода в том, что идеальное изображение 
𝑤𝑤(𝛼𝛼, 𝑠𝑠)проходит через линейную искажающую систему с ФРТ k(x) и повреждается 
аддитивным шумом. Предполагается, что между шумом и идеальным изображением 
корреляция отсутствует [2, с. 393]. Инверсная фильтрация предполагает получение оценки 
Фурье-преобразования исходного изображения делением Фурье-преобразования 
искаженного изображения на частотное представление искажающей функции. То есть метод 
можно выразить с помощью приближения [3, с 183]: 

 𝑤𝑤𝛼𝛼(𝛼𝛼,𝑠𝑠) = g(𝑑𝑑 ,𝑠𝑠)
𝑘𝑘(𝑑𝑑−𝛼𝛼)     (3) 

затем следует выполнить обратное преобразование Фурье к функции 𝑤𝑤𝛼𝛼(𝛼𝛼,𝑠𝑠), где g(𝑑𝑑,𝑠𝑠)- 
спектр искаженного изображения.Ввиде формулы инверсный фильтр можно выразить так [4, 
c. 183]: 

𝑤𝑤𝛼𝛼(𝛼𝛼,𝑠𝑠) = 𝑊𝑊𝛼𝛼(𝜔𝜔, 𝑠𝑠) + g(𝑑𝑑 ,𝑠𝑠)
𝑘𝑘(𝑑𝑑−𝛼𝛼))

     (4) 
Методы обратной фильтрации имеют ряд недостатков:  

− При синтезе восстанавливающего фильтра не учитывается факт влияния объектов, 
расположенных вне поля зрения объектива, на значение яркости на краях искаженного 
изображения. При восстановлении реально искаженных изображений таким фильтром 
возникают краевые эффекты, компенсация которых является отдельной задачей при 
реализации алгоритмов восстановления изображения на основе пространственной 
фильтрации.  

− На практике изображение обычно бывает зашумлено. Это связанно с особенностями 
регистрации. Полное выражение, определяющее спектр изображения, имеет следующий вид:  

𝑔𝑔𝑠𝑠�= gy (х) + kу (х)     (5) 
где k (х) спектр шума. Инверсная фильтрация приведет к тому, что спектр шума будет 
отмасштабирован. Это означает, что на частотах, в которых значение невелико значение 
спектра существенно возрастет. Изображение, которое должно быть восстановлено, 
окажется существенно зашумлено. Для устранения неустойчивости и сингулярности в 
методе инверсной фильтрации существует типичный подход, именуемый 
псевдоинверснойфильтрацией, в котором осуществляется ограничение частотного диапазона 
“малой” окрестностью начала отсчета, а затем выполняется обратное ПФ. Псевдоинверсная 
фильтрация не решает проблем краевых эффектов и наличия нулей передаточной функции 
формирующей системы в рабочем диапазоне частот. 
В отличие от инверсной фильтрации метод оптимальной (в частности, параметрической) 
фильтрации Винера (также фильтр минимального среднеквадратического отклонения [3, с. 
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391]) в процессе восстановления помимо свойств искажающей функции учитывает и 
статические свойства шума. Рассмотрим данный метод более подробно. 
Существует множество методов восстановления изображений, одним из которых и, довольно 
распространенным, является фильтр Винера. Метод фильтрации Винера (в частности, 
параметрической) в процессе восстановления помимо свойств искажающей функции также 
учитывает и статические свойства шума. В методе фильтрации Винера [5, с. 105-109; 6, с. 48] 
изображения и шум рассматриваются как случайные процессы, и поиск решения обратной 
задачи идет исходя из условия минимума среднеквадратического отклонения найденного 
приближения (оценки) от неискаженного изображения.  
Решение интегрального уравнения (1) с помощью фильтра Винера имеет вид 

∫
∞

∞−

−

+
−

= ,)(
)(/)()(

)(
2
1)( 2 ωω

ωωω
ω

π
ξ ωξ deG

SSH
H i

y
wyny

yw
    (6) 

Выражение (6) легко решается с помощью преобразования Фурье с приведением в 
дискретную форму. Действительно, после преобразования Фурье выражение (6) можно 
записать в следующем виде: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )vuSvuSvuH

vuH
vuHvuSvuSvuH

vuHvuW
ffff ,/,,

,
,

1
,/,,

,, 2

2

2

*

ηηηη +
=

+
=

  (7) 
 

где ηηSW , , и ffS  соответствует двумерному дискретному преобразованию Фурье линейного 

фильтра ( )yxw , , энергетическому спектру шума и спектру неискаженного изображения. В 
результате получаем дискретный аналог интегрального уравнения Винера-Хопфа в виде 
системы уравнений. Данную систему уравнений решаем с помощью матрицы размера 
(n+1)×(n+1) и вектора-столбца. 
Для реализации фильтра Винера необходимо оценить энергетические спектры шума и 

неискаженного изображения ( )vuS ,ηη  и ( )vuS ff , . Во многих случаях энергетический спектр 
неискаженного изображения вычисляется приблизительно при помощи либо периодограммы 
или метода Блэкмана-Тьюки (Blackman-Tukey). 

При постоянстве спектральной функции шума ηηS  (уровень «белого шума») происходят 

соответствующие упрощения. На практике спектр неискаженного изображения ffS  редко 
бывает известен. Поэтому часто, особенно если спектры шума и неискаженного (истинного) 
изображения оценить невозможно, прибегают к аппроксимации выражения (7) [3, с. 392]. 

При этом соотношение ),(/),( vuSvuS ffηη  в выражении (7) заменяется константой 
(параметром) К, а фильтр называется параметрическим винеровским фильтром [4, с. 184].  
Таким образом, примем: 

( ) const, == cKvuK       (8) 
 
получаем 

( ) ( ) ( )
( ) c

K

KvuH
vuHvuWvuW
+

=≈ 2

*

,
,,,

     (9) 
Существует множество научных исследований по определению регуляризирующего 

параметра cK [7,8], но большинство из них требуют очень сложные математические 
вычисления и непригодны для практической реализации. Поэтому необходимым является 
представить более эффективный метод определения данного параметра NSPR, схема 
алгоритма которого представлена ниже (рис. 1). 
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Используя понятие «дисперсия шума» 
2

ησ , представляется возможным найти 

подходящую функцию для данной дисперсии, которая бы позволяла рассчитать параметр cK  
наиболее близкий к тому значению, который был выбран в ходе моделирования с 
различными уровнями шума.  

 
Рисунок 1 – Схема алгоритма нахождения параметра для фильтра Винера 

 
Устойчивость метода параметрической фильтрации Винера повышается с 

увеличением отношения ),(/),( vuSvuS ffηη , играющего роль отношения помеха/сигнал. При 
этом усиление влияния помехи не только стабилизирует решение, но также и вызывает рост 
погрешности решения. Применение параметрического фильтра Винера позволяет 
эффективно восстанавливать искаженные изображения, однако использование константы в 
качестве оценки для отношения энергетических спектров не всегда приводит к 
удовлетворительному решению обратной задачи [3, с. 395]. Таким образом, для решения 
задачи реконструкции смазанных изображений быстро движущихся объектов в режиме 
реального времени метод параметрической фильтрации Винера является недостаточным. В 
общей практике наилучшие результаты данный фильтр помогает достичь для подавления 
шума в аудио. Также одним из решающих факторов является то, что фильтр Винера 
показывает себя ненадежным методом при реконструкции именно быстро движущихся 
объектов [9]. 
Для повышения устойчивости решения задачи в сочетании с преобразованием Фурье (ПФ) 
используется регуляризующий алгоритм Тихонова, который составляет основу метода 
регуляризации Тихонова. 

Обратная задача. Решение уравнения (1) методом ПФ с регуляризацией Тихонова 
может быть записано в виде обратного ПФ [2,3,4]: 
 

𝑤𝑤𝛼𝛼(𝛼𝛼,𝑠𝑠) = 1
2𝜋𝜋 ∫ 𝑊𝑊𝛼𝛼(𝜔𝜔,𝑠𝑠)𝑠𝑠−𝑖𝑖𝜔𝜔𝛼𝛼 𝑑𝑑𝜔𝜔,∞

−∞    (10) 
где регуляризованный одномерный Фурье-спектр решения (при некотором 𝑠𝑠 равен) 

𝑊𝑊𝛼𝛼(𝜔𝜔,𝑠𝑠) = 𝐾𝐾(−𝜔𝜔)𝐺𝐺(𝜔𝜔 ,𝑠𝑠)
𝐿𝐿(𝜔𝜔)+𝛼𝛼𝑀𝑀(𝜔𝜔)

 , причем     (11) 

𝐾𝐾(𝜔𝜔) = ∫ 𝑘𝑘(𝑑𝑑)𝑠𝑠𝑖𝑖𝜔𝜔𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 = sin(𝜔𝜔∆)
𝜔𝜔∆

+ cos (𝜔𝜔∆)−1
𝜔𝜔∆

𝑖𝑖,∞
−∞    (12) 

𝐺𝐺(𝜔𝜔,𝑠𝑠) = ∫ g(𝑑𝑑, 𝑠𝑠)𝑠𝑠𝑖𝑖𝜔𝜔𝑑𝑑∞
−∞ 𝑑𝑑𝑑𝑑.     (13) 

 
Здесь 𝐾𝐾(𝜔𝜔) и 𝐺𝐺(𝜔𝜔,𝑠𝑠) - одномерные Фурье-спектры ядра и правой части уравнения (1). 

𝛼𝛼 ≥ 0 – параметр регуляризации, 𝑀𝑀(𝜔𝜔) – регуляризатор. 
𝐿𝐿(𝜔𝜔) = |𝐾𝐾(𝜔𝜔)|2 = 𝐾𝐾(𝜔𝜔)𝐾𝐾(−𝜔𝜔) = 𝑅𝑅𝑠𝑠2𝐾𝐾(𝜔𝜔) + 𝐼𝐼𝑙𝑙2𝐾𝐾(𝜔𝜔).  (14) 

Фурье-спектр ядра 𝐾𝐾(𝜔𝜔) (не зависящего от 𝑠𝑠) можно вычислить аналитически 
согласно формуле (5), а 𝐺𝐺(𝜔𝜔,𝑠𝑠) можно найти для каждого значения 𝑠𝑠 с помощью 
дискретного преобразования Фурье.  

Решение большого числа примеров показывает [5,6], что метод ПФ дает менее 
неустойчивое решение. Это обусловлено, тем, что метод ПФ дает аналитическое решение и 
при численной реализации метода преобразования Фурье автоматически срабатывает 
усечение спектра частот. Для устойчивого решения обратной задачи интегрального 
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уравнения (1) воспользуемся более адекватным методом, использующим лишь 
арифметические операции - методом квадратур с регуляризацией Тихонова. 

Полагая 𝑠𝑠 параметром, интегральное уравнение типа свертки (1) можно записать в 
виде: 

∫ 𝑘𝑘∞
−∞ (𝑑𝑑 − 𝛼𝛼)𝑤𝑤𝑠𝑠(𝛼𝛼)𝑑𝑑𝛼𝛼 = g𝑠𝑠(𝑑𝑑),−∞ < 𝑠𝑠 < ∞  (15) 

Полагаем, что правая часть gy (x) уравнения задана при x ∈ [𝑐𝑐,𝑑𝑑] при некотором 
фиксированном значении y, причем пределы [𝑐𝑐,𝑑𝑑] не зависят от 𝑠𝑠, а функция 𝑤𝑤𝑠𝑠(𝛼𝛼) ищется 
при 𝛼𝛼 ∈ [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] (обычно [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] ⊆ [𝑐𝑐,𝑑𝑑]). При этом уравнение (8) будем рассматривать как 
уравнение общего вида: 

𝐾𝐾𝜔𝜔𝑠𝑠 ≡ ∫ 𝑘𝑘(𝑑𝑑, 𝛼𝛼)𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑤𝑤𝑠𝑠(𝛼𝛼)𝑑𝑑𝛼𝛼 = g𝑠𝑠(𝑑𝑑), 𝑐𝑐 < 𝑑𝑑 < 𝑑𝑑,   (16) 

где 

𝑘𝑘(𝑑𝑑, 𝛼𝛼) = 𝑘𝑘(𝑑𝑑 − 𝛼𝛼) = �
1
∆

 при − ∆≤ 𝑑𝑑 − 𝑠𝑠 ≤ 0,
0,иначе.

�    (17) 

Здесь 𝐾𝐾 - интегральный оператор. 
Уравнение (9) заменяем конечной суммой по формуле прямоугольников. Получим [1]: 

𝐾𝐾𝑤𝑤𝑗𝑗 ≡ ∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛
𝑙𝑙=1 𝑤𝑤𝑗𝑗 ,𝑙𝑙 = g𝑗𝑗 ,𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛 + ∆, 𝑗𝑗 = 1,𝑙𝑙,   (18) 

где  

𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙 = �
1
∆

 при − 𝑖𝑖 − ∆≤ 𝑙𝑙 ≤ 𝑖𝑖 − 1,
0,иначе,

�     (19) 

для простоты опустив индекс 𝑗𝑗, получим 
𝐾𝐾𝑤𝑤 ≡ ∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛

𝑙𝑙=1 𝑤𝑤𝑙𝑙 = g𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛 + ∆,    (20) 
Здесь 𝐾𝐾 – ленточная матрица. 
В результате при каждом фиксированном номере строки 𝑗𝑗 имеем систему линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) (20). Причем система избыточная, так как в ней 𝑛𝑛 + ∆ 
уравнений и 𝑛𝑛 неизвестных 𝑤𝑤𝑙𝑙 . 
Уравнение (20) запишем в кратком виде: 

𝐾𝐾𝑤𝑤 = g.      (21) 
Здесь g – вектор-столбец размера (𝑛𝑛 + ∆) × 1, 𝐾𝐾 - матрица размера (𝑛𝑛 + ∆) × 𝑛𝑛 из 

коэффициентов 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙 , 𝑤𝑤 - искомый вектор-столбец размера 𝑛𝑛 × 1. 
Так как система является избыточной, ее решение осуществляется методом наименьших 
квадратов Гаусса, согласно которому вместо СЛАУ (21) решается следующая СЛАУ: 

𝐾𝐾𝑇𝑇𝐾𝐾𝑤𝑤 = 𝐾𝐾𝑇𝑇g     (22) 
(22) система из n уравнениями и с n неизвестными, 𝐾𝐾𝑇𝑇  - транспонированная матрица (размер 
матрицы 𝑛𝑛 × (𝑛𝑛 + ∆)). 

Задача решения СЛАУ (22) является неустойчивой. Для получения устойчивого 
решения применяется метод регуляризации Тихонова [1,6,7]. В этом методе вместо (22) 
СЛАУ решается следующая система: 

(𝛼𝛼𝐼𝐼 + 𝐾𝐾𝑇𝑇𝐾𝐾)𝑤𝑤𝛼𝛼 = 𝐾𝐾𝑇𝑇g ,      (23) 
где 𝐼𝐼 - единичная матрица размером 𝑛𝑛 × 𝑛𝑛, 𝛼𝛼 – параметр регуляризации. 

𝑤𝑤𝛼𝛼 = (𝛼𝛼𝐼𝐼 + 𝐾𝐾𝑇𝑇𝐾𝐾)−1𝐾𝐾𝑇𝑇g.     (24) 
Решение (24) нужно выполнить для каждого значения 𝑗𝑗 = 1,𝑙𝑙 - номера строки в 

изображении. В результате получим регуляризованное решение в виде матрицы 𝑤𝑤𝛼𝛼  с 
элементами (𝑤𝑤𝛼𝛼)𝑗𝑗𝑙𝑙 . 

В работе исследованы линейные методы удаления шумов с изображений и среди них 
выбран метод квадратур с регуляризацией Тихонова, который позволяет эффективно 
обрабатывать изображения быстродвижущихся объектов. Лучший результат получается в 
том случае, когда прямая и обратная задачи решаются в одинаковом ключе, с 
использованием квадратур [10]. 
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Бұл мақалада «Smart house» автоматтандырылған  басқару жүйесі жасалынады. 
Жасалынған жүйе тетіктерден мәліметтерді қашықтан мобильді қосымша немесе веб-браузер 
арқылы басқаруды жүзеге асырады. «Smart house» - ыңғайлылық деңгейін арттыратын 
замануи құрылғы болып табылды, себебі ондағы үрдістердің бір бөлігі автоматты түрде 
жүзеге асырылса, ал қалған бөлігімен қашықтан басқаруға болады, және оны зерттеп, дамыту 
үшін осы қасиетті маңызды ете түседі.Заманауи адамның дағдысына алыстан басқару 
технологиясы әбден кірді. Бұл технологиялар уақытта үнемдеп қана қоймай, сондай-ақ 
тұрған орнына тәуелсіз болуды қамтамасыз етеді[1]. 

Есептің қойылымы: 
- «Smart house»автоматтандырылған интеллектуалды жүйесін құру үшін 

технологияларды талдап, ең тиімдісін таңдау; 
- Таңдалған технологияға байланысты қажетті құрылғыларды таңдау; 
- Сол құрылғыларды басқаратын бағдарламалық қамтаманы құру; 
Көбінесе «smart house» термині ғимаратпен басқарудың  келесі жүйелерінің бірігуімен 

түсіндіріледі: 
- Басқару және байланысу жүйелері 
- Жылыту, желдету және салқындату жүйелері 
- Жарықтандыру жүйелері 

mailto:zhainat94@mail.ru
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- Қауіпсіздік және мониторинг жүйелері 
Байланысу жүйесіне байланысты бірнеше түрге бөлуге болады. Мен осы 

интеллектуалды жүйені құрастыру үшін Z-Wave технологиясын таңдадым. Енді осы 
технологияға тоқталып өтсек. Z-Wave – үй автоматизациясы үшін мәліметтерді 
тасымалдауға арналған кең таралған радио хаттама. Z-Wave технологиясының ерекшелігі 
OSI моделінің физикалық деңгейінен қолданбалы деңгейіне дейін стандартталуы[2]. Бұл 
бізге гетерогенді желілерді жасау кезінде, әр түрлі өндірушілердің құрылғыларымен 
сәйкестікті қамтамасыз етеді. Wi-Fi жәнебасқада IEEE 802.11мәліметтерді тасымалдайтын 
стандарттардан айырмашылығы, Z-Wave қарапайым басқарушы командалар үшін  тиімді 
етілген және 1ГГц жиілік диапазонына дейін жұмыс жасайды. Z-Wave технологиясының 
тағы бір артықшылығы энергияны аз жұмсауы, өнімнің арзандылығы және кез келген 
тұрмыстық құрылғыларға  орнатылуы болып табылады. Әлемде Z-Wave  чиптары немесе 
модульдарын ұсынатын 200-ден аса өндірушілер бар. Бұл технологияның негізінде аралық 
көрші түйіндерді қолданып, әрбір түйін немесе құрылғы желідегі басқа құрылғыларға 
басқаратын сигналдарды қабылдап және тасымалдайтын, ұяшықты желілік mesh 
технологиясы жатыр. Mesh бұл маршрутизациясы бар, сыртқы факторларға тәуелсіз – 
мысалға, желінің жақын орналасқан екі түйіндерінің арасында тосқауыл пайда болған кезде, 
сигнал іс-әрекет радиусында орналасқан желінің басқада түйіндерімен өтетін,өзін өзі 
ұйымдастыратын желі[3]. 

Енді осы технологияға сәйкес құрылғыларды таңдауға тоқталсақ. Мен бағасы қол 
жетімді Vera Lite контроллеріне тоқталдым(Сур.1). 

 
 

Сурет 1 - Vera Lite контроллері 
 

Мен үшін бұл контроллердің негізгі артықшылығы веб және Android, IOS үшін 
бағдарламалық қамтамада жұмыс кезінде ыңғайлы UI(қолданушы интерфейс) болуы (Сур. 
2.).  

 
Сурет 2 -  UI қолданушы интерфейсі 

 
Құрылғы ішінде: 
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- CPU RaLink RT3662 SoC, Linux 2.6 
- Parallel NAND Flash 32 MB 
- RAM DDR2 64MBорналасқан. 

Ал жарықты басқару тетігі ретінде төмендегі диммерді қолдандым (Сур.3.). 

 
 

Сурет 3  -  Dimmer Fibaro 
 

Ал есікті/терезені ашу үшін төмендегі тетікті қолдандым (Сур.4.). 

 
 

Сурет 4 – Fibaro Door/Windows Sensor 
 

Барлық жиынтыққа шамамен 56000 тг қаржы кетті. 
Менің алғашқы тексергім келгені – ол жарықпен қашықтан басқару. Біз пайдаланып 

отырған диммердің артықшылығы ажыратқышқа сай келетін екі ғана сым жеткілікті 
болуында (Сур.5.). 

 
 

Сурет 5– Диммерді қосу сұлбасы 
 

Диммерді қосу үшін,  ажыратқыш тұрған қуыстың тереңдігі 50мм немесе оданда көп 
болуы қажет, әйтпесе диммер сыймай калуы мүмкін. Диммерді қуысқа бірден орналастыра 
алмаймыз, алдымен оны контроллерге батырманы 3 рет басып байланыс орнатуымыз керек 
(Сур.6.). 
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Сурет 6 – Диммерді ажыратқышқа қосу 
 

Берілген команда контроллерге бірден, ал команданың орындалғаны жөнінде ақпарат 
расталғаннан кейін жеткізіледі. Егер жарықты ажыратқышпен реттесек, онда телефонда 
немесе веб-интерфейсте ақпарат сол кезде өзгереді. 

Ал есікті ашу тетіктерінде жұмыс жасаудың екі режимі бар: Armed және Bypass 
(бақылау және тыныштық). Fibaro Door/Windows Sensor тетігі батареяда жұмыс жасайды. 
Тетік есіктің, терезенің, көлікжай есігінің ашылуын бақылап, жүйенің мүмкіндігін кеңейтеді. 
Сондай-ақ модуль температуралық тетіктермен жабдықталып, қабырға ажыратқышының 
мүмкіндіктерін арттыра алады.Fibaro Door/Windows Sensor қабырға ажыратқышына 
қосылып, басқада Z-Wave құрылғыларымен қашықтан басқара алады. 

Енді осы интеллектуалды жүйені басқару үшін дайын бағдарламалық қамтаманы 
немесе өзіміз құруымызға да болады. Мен қолданылған контроллер үшін Google Play, 
AppStore секілді қосымшалар магизинінен vera lite қосымшасын жүктеп алуға болады. Ал 
егерде өзіміз жазатын болсақ, осы Z-Wave технологиясының құрылғыларын басқара алатын 
open remote бағдарламасымен қосымша жасауымызға болады. Open Remote- үй жайлардың 
автоматтандыруын қамтамасыз ететін бағдарламалық қамтама[4]. Open RemoteEIB/KNX, 
AMX, Z-Wave секілді әр түрлі технологияларды пайдаланып, бағдарламалаусыз-ақ ұялы 
қосымша жасауға мүмкіндік береді. Бағдарлама төменде суретте келтірілгендей жұмыс 
істейді (Сур.7.). 

 

 
 

Сурет 7 – Open Remote бағдарламалық қамтамасында жазылған қосымша 
 
Қорытындылай келе, «Smart House»құрылымы бойынша өте қарапайым. Жүйе 

принципі – модульдігі және кеңейтілімділігі. Кез келген уақытта жүйеге қажетті 
құрылғыларды қосып, жүйені оңай кеңейте аламыз. Бұл жүйені артықшылығына тоқталатын 
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болсақ, алдымен сізге жарыққа үнемдеуге мүмкіндік береді. Одан кейін жүйе ғимаратқа 
кіруді бақылайды. Уақытында төтенше жағдайларды және үйдегі ақаулардың алдын алады. 
Жүйе жазылған сценарий бойынша автономды түрде немесе өзіміз қолмен басқара аламыз. 
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Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Жұмадиллаева А.К. 

 
Кез келген бағдарламалық өнімнің сапасы оның алгоритміне және бағдарламалау 

тіліне байланысты болатыны сияқты, кез келген мемлекеттің де ел болып қалыптасып, 
тұғырын биік ұстауы - сол мемлекеттің тіліне байланысты. Кез келген азамат өз ана тілін 
дамытуға, қазақтілді интернет кеңістікті қалыптастыруға үлес қоса алады. Сол тәрізді қазақ 
тілін мемлекеттік қолдаусыз да әр салада, әртүрлі сала өкілдері өздері қалағанша дамыта 
алады. Мәтінді автоматты түрде өңдеу және табиғи тілдерді формальдандыру саласындағы 
зерттеулер жоспарлы түрде қарапайым әдістерден күрделі әдістерге қарай бет бұрып келеді. 
Бұл қарастырылып отырған жұмыстың мақсаты қазақ тілі мәтінін өңдеуді автоматтандыруға 
үлес қосу болып табылады. Анықтап айтқанда қазақ мәтініне фонетикалық және 
морфологиялық талдау жасауды автоматтандыру. Табиғи тілдерді және мәтінді автоматты 
түрде өңдеу жүйесін формалдандыру саласында жеке алып қарағанда әр түрлі бағыттарда 
жұмыс жасайтын адамдар саны мен қуаттылықтардың көбісі кірістірілгенімен, нәтижелер әлі 
мардымсыз деңгейде, себебі келтірілген үлгілердің біреуі де тілдің құрылымын жалпы 
жалпылай жаба алмайды, ал лингвистикаға қатысты мәліметтердің көлемі өте үлкен. Мұндай 
жағдай аса оңтайлы және тиімді әдістерді іздестіру мақсатында талдаудың әр түрлі 
шешімдерін жасақтау үшін жүйе құру міндетін алға қойып отыр. Проблемалық саланың 
аталған ерекшелігін есепке ала отырып, негізгі міндет - олардың әрбіреуі үшін аталған 
саладағы соңғы жетістіктерді қолдана отырып, бағдарламалық сынақ стендісін жасақтау. 
Міндеттерді қою. Бүгінгі таңда мәтіндерді талдау алгоритмдерін әзірлеу саласында белсенді 
зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Алайда осы салада қолайлы құрал табылған жоқ. Осы 
жұмыстың басты міндеті қазақ тіліндегі мәтінді талдауға бағдарлама құру. Бағдарлама 
мыналарды қамтамасыз етуі қажет: 

- Талданатын мәтіндерді жүктеу және реттеу;  

- Бір-біріне тәуелсіз компоненттерден тұратын бағдарламалаушы ортасы көмегімен 
мәтінді талдау;  

http://habrahabr.ru/post/163387/
mailto:aibol93@gmail.com
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- Әр объектілерге деректер қорында кестелер жасау және олардың арасындағы 
байланыстарды көрсету. 

- Деректер қорымен байланыс орнату. 
- Ұтымды жұмыс уақыты. 

Өз кезегінде, қойылған міндет, атап айтқанда, табиғи тілде мәтінді талдау жүйесін құру 
кірісінде табиғи тілдегі мәтін, ал шығысында талдаудан өткен қорытынды мәтін түсуі қажет.  
Қазақ мәтінін талдау. Біз компьютердің құрылымданған мәліметтермен жұмыс 
жасайтындығын білеміз. Бұл кестелермен және жолдармен берілген мәліметтер, электрондық 
нысандар және объектілер карточкасының мәліметтер базасы, формалдық тілдегі 
бағдарламалар мәтіндері және машиналық кодтағы нұсқаулықтар (бағдарламалар) болуы 
мүмкін. Сонымен қоса, адамзат үшін ақпарат ұсынудың ең қарапайым түрі ол табиғи тіл, 
яғни компьютерге қатысты құжатқа жазылған мәтін болып табылады. Адам мен компьютер 
арасындағы лингвистикалық тосқауылды кемітудің бір тәсілі табиғи тілді өңдеудің жаңа 
әдістерін іздеуде жатыр. Бүгінгі күні белгілі болғандай, адам-машина өзара байланысын 
жүзеге асыру үшін ақпараттық үдерістердің лингвистикалық қамтамасыз ету үшін ол тілді 
зерттеу керек. Қазақ тіліндегі жағдайда морфологиялық заңдылықтар жақсы қалыпқа 
келетіндіктен жақсы нәтижелер береді. 

Барлық тілдік деңгейлер базалық элементтердің болуымен сипатталады. Тілді зерттеу 
екі позициямен жүреді – талдаудан және синтезден, өйткені анықталған синтездің ережелері 
талдаудың жүргізілуіне себеп болады және керісінше де. Зерттеу үшін және әрбір тілдің ішкі 
жүйесі максималды қалыптастыру үшін бағдарламалық құрал-жабдық құру керек, ол талдау 
мен синтезді тексеру және анықтау зерттеу жолының үдерісін жүзеге асырады.     
Морфологиялық талдау. Морфологиялық компонент қазақ тілі сөздік нысандарының 
морфологиялық талдауы мен лемматизациялауды жүргізеді. Морфологиялық талдау – 
морфологиялық ақпараттың сөз нысандарына қосып жазу, лемматизациялау - сөздің мәтіндік 
нысандарын сөздік нысандарға келтіру.Деректер қорындағы алдын-ала анықталған сөздер 
бойынша морфологиялық талдау жасалады. Қаншалықты деректер қорындағы сөздер көп 
болған сайын, талдауымызда дұрысырақ болады. Лемматизациялауда морфологиялық 
процессор кіріс мәтінінің әрбір сөзі үшін төмендегідей көптеген морфологиялық 
түсіндірулер береді:  

− лемма; 
− морфологиялық сөз табы; 
− жалпы граммема жиыны; 
− көптеген граммема жиыны.  

Қазақ тілі сөз таптарының тізімі 1-кестеде көрсетілген.  
Кесте 1 - Қазақ тілі сөз таптарының тізімі 
 

Диалинг жүйесіндегі сөз табы Мысалы 
Зат есім Кітап 
Сын есім жақсы 
Сан есім он бес 
Үстеу ақырын 
Шылау Және 
Етістік Отыр 
Еліктеу сөз тарс-тұрс 
Одағай сөз Япырмау 
Қаратпа сөз Әй 

 
Граммема – бұл қандай да бір морфологиялық класты сөз нысанына қатысты қарапайым 
морфологиялық суреттеу. Төменде қолданылатын барлық граммемалар тізбектелген.  
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− жанды, жансыз – жанды,жансыз зат есім; 
− ж, к – жекеше, көпше түр;  
− атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес– септіктер 
− о, ө, к – осы шақ, өткен шақ, келер шақ; 
− бұй – бұйрық райлы етістік; 
− 1ж, 2ж, 3ж – бірінші, екінші, үшінші жақ; 
− 0 – өзгермейтін; 
− қ – қысқалық (сын есімдер мен есісше); 
− салыст. - салыстырмалы нысан (сын есімдер үшін); 
− аты, тегі, әкесінің аты – аты, тегі, әкесінің аты; 
− сап. – сапалық сын есім; 
− сұр,қатыс – сұрақтылық және қатыстылық (үстеу үшін); 
− жарг, арх -жаргонизм, архаизм,кәсібилік; 
− аббр – аббревиатура. 

Бастапқы сөйлем: 
Қара адырдың қарағанды сайы елсіз.  
Бағдарламалық түрленімнен соң: 
қара#сы4л6ш4ө5т7н8е. (сын есім, шыл, өте, тым, нағыз, ең) адырдың – түбірі базада жоқ, 
қараған#зежнта. (зат есім, жансыз, табыс септік) , сай#зежнтә33. (зат есім, жансыз, 
тәуелдік жалғау, 3-ші жақ) , елсіз#сы4ө5т7н8е0а1д. (сын есім, тым, нағыз, ең, аса, деу) 
Фонетикалық талдау. Қазақ тілінде 42 әріп, 37 дыбыс бар. 
Буындар:   1. Ашық: A, BA   2. Тұйық: AB   Бітеу: BAB.       A – дауысты,    B – дауыссыз. 
Мысал:     Өсімдік - 3 буын, ө – ашық, сім – бітеу, дік - бітеу.  
Ө - дауысты, жіңішке, ашық, еріндік;  
с - дауыссыз, қатаң;  
і - дауысты, жіңішке, қысаң, езулік;  
м - дауыссыз, үнді;  
д - дауыссыз, ұяң;  
і - дауысты, жіңішке, қысаң, езулік;  
к - дауыссыз, қатаң.    Сөзде 7 әріп, 7 дыбыс бар. 
Фонетикалық талдау кезінде кездескен мәселелер және шешу әдістері. Қазақ сөздерін 
буындарға бөлу кезінде алдын ала дайындалған ережелер бойынша талдау жүргізілді. 
Төменде көрсетілген әдіс сөзді буындарға бөлуді жеңілдетті. Ол үшін қазақ әріптерін 2 топқа 
жіктедік: 
Дауысты дыбыстар -  "аеиоуыэюяүұәіө" (g деп белгілеп аламыз); 
Дауыссыз дыбыстар -  "бвгджзйклмнпрстфхцчушщңғқһ" (s деп белгілеп аламыз); 
Осыларға сәйкес ережелер құрамыз: 

sgss  - дауыссыз, дауысты, дауыссыз, дауыссыз 
sgs – дауыссыз, дауысты, дауыссыз  
gs – дауысты, дауыссыз 
gss – дауысты, дауыссыз, дауыссыз 

 Сонымен қатар У әріпінің ерекше жағдайларын қарастырдық. У әріпі сөзде келген 
ретіне байланысты кейде дауыссыз, кейде дауысты болады. Ол өз кезегінде буынның 
түрлеріне де әсер етеді. Бұл мәселе фонетикалық талдау жасау алгоритімінің аясында сәтті 
шешілді. Қазақ мәтініне талдау жасау алгоритмі. Лексемалар мен тыныс белгілер кезегі 
кіріс деректері болатын фонетикалық және морфологиялық талдау тек қазақ тілінің 
лексемаларын сараптайды. Алгоритм 1-ші суретте берілген. 
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Сурет 1 – Фонетикалық және морфологиялық талдау алгоритмі 

 
Жүйені бағдарламалық қамтамасыз ету құрылымы. Бағдарлама құрылымы 

қолданушы үшін түрлі басқару бөлшектері бар қарапайым қосымша. Бағдарлама 
платформаға тәуелсіз жұмыс жасайтын, объектіге бағытталған Java программалау тілінде 
жазылды.  Бағдарламалық өнім NetBeans IDE 7.3 Beta 2 және Android Studio көмегімен 
әзірленді. NetBeans ашық, жоғары деңгейде біріктірілген платформа болып табылады. Оның 
құрамына құралдарды біріктіруді қамтамасыз ететін жалпы платформа және осы 
платформаға негізделген Java іске асыру ортасы кіреді. Сондай-ақ бағдарламада қазіргі 
кездегі заманауи технологиялар қолданылды: Hibernate, Web Service, JSON және т.б. Кластар 
диаграммасы – жүйе моделі статистикалық құрылымын объектілік-бағдарламалық 
бағдарламалау кластары терминологиясында ұсынуға арналған объектілік-бағдарламалық 
жобалау әдіснамасы. Класс – объектілер құрылысын сипаттайтын түр. «Класс» ұғымы кейбір 
мінез-құлық пен ұсыну тәртібін білдіреді. «Объект» ұғымы белгілі бір мінез-құлық пен 
тәсілді білдіреді. Объект – класс данасы. Әдетте кластарды олардың объектілері пәндік 
саланың объектілеріне сәйкес келетіндей етіп әзірлейді.  
Жүйенің қызмет етуі мен тестіленуін сипаттау 
 

 
Сурет2 – Морфологиялық талдау нәтижесі (веб қосымшасы) 

 

TextLemm 

Сөздікке қосылу 

int i=0;i != 
TextLemm.Count; i++ 

Деректер қоры көмегімен қазақ 
лексемасын сараптау 

 

TextLemm 

 

0 1 
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Сурет3 – Фонетикалық талдау нәтижесі (веб 

қосымшасы). 
 

 
 

                                   Сурет 4 – Мобильді қосымшаның көрінісі. 
 

Бағдарламаны тестілеуді жүргізудің шеңберінде айтарлықтай қателер анықталған 
жоқ. Бағдарлама тек қана алдын ала орнатылған машиналық-тәуелсіз платформамен (JVM) 
ғана әр түрлі операциялық жүйелерде өте жақсы жұмыс істейді. Сондай-ақ басқарудың 
барлық элементтерінің жұмыс жасауына интерфейс сыналды. Аталған тестте барлығы өте 
жақсы жұмыс атқарды. Жүйенің және оның компоненттерінің жұмыс жасауында жұмыстан 
ауытқулар анықталған жоқ.  

Қорытынды. Қазіргі таңда ең қарапайым автоматтандырылған жүйеге мән беретін 
болсақ, ол адамға жүктелген жұмыстың көлемі мен уақытын азайтады. Автоматтандырылған 
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жүйе уақыт ағымымен тексеріле отырып, сол уақыт аралығында жұмысқа керекті жаңа 
талаптар айқындалады. Табылған нағыз үйлесімді шешімдер бағдарламаның өмірлік цикліне 
әсер етеді, оның дұрыс жұмыс жасауын жақсартады. Қарастырылған жұмыс нәтижесінде, 
алға қойған міндеттің шешімім табу мақсатында, белгілі бір сала бойынша жұмыс 
жасалынды. Программаны жасау барысында объектілер арасындағы байланыстар қатаң 
сақталынып жасалды. Сонымен қатар, программалық жабдықтаманың интерфейсі 
қолданушыға өте түсінікті етіп істелінді. Жаңа технологиялар негізінде айтылған жобаның 
веб және мобильді қосымшасы жасалды. Бағдарламаны мектеп оқушылары, студенттер, 
қазақ тілін үйренем деушілер, қазақ тілін зерттеушілер және т.б адамдар қолдана алады. 
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Системы электронных платежей получает все большее распространение в 
современной банковской индустрии. Являясь аналогами традиционных банковских 
платежных систем наличных и безналичных расчетов, они вместе с тем имеют целый ряд 
специфических особенностей, порождающих совершенно новые требования к их 
безопасности: предотвращение повторной траты монеты, обеспечение невозможности 
подделки «электронных денег» и др.  

Проектирование и эксплуатация любых сложных информационных систем, к 
которым, безусловно, относятся и системы электронных платежей, требует определенной 
научно-методической основы[1]. Как правило, в целях удобства рассмотрения системы 
специалистами различных предметных областей и потребителями приходится выделять 
несколько уровней структурирования системы, отличающихся степенью детализации 
элементов. Для любой крупной информационной системы можно отметить как минимум три 
таких уровня: операционный (в иностранной литературе часто называемый также «бизнес-
взгляд»), системный и технический. Разноуровневые взгляды отражают различные способы 
модельного представления системы электронных платежей. Рассмотрим различные уровни 
модельного представления системы электронных платежей. 

Операционный взгляд («бизнес-взгляд») - это рассмотрение системы в аспекте 
эффективной поддержки деловой деятельности человека в той предметной области, для 
которой она предназначена. 

Системный взгляд - это рассмотрение информационной системы в аспекте ее системной 
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организации (т. е. как организованной совокупности взаимосвязанных элементов), 
определяемой требованиями операционного взгляда. На этом уровне выделяют такие 
структурные элементы, как отдельные вычислительные системы, каналы связи, 
маршрутизаторы и т.п., говорят о способах организации вычислений, распределении 
функциональности между структурными элементами системы, выборе и разработке 
системного и прикладного программного обеспечения, выдвигают требования к интеграции 
в системе различных функций. 

Технический взгляд - это рассмотрение информационной системы в аспекте ее 
технического построения, практической реализации, конкретных способов организации ее 
работы. При рассмотрении технических деталей реализации систем оперируют 
спецификациями, стандартами и иными нормативно-техническими документами. На первый 
план выходят понятия переносимости и способности к взаимодействию между отдельными 
элементами системы. 

В любой системе электронных платежей всегда можно выделить четыре главных 
участника: плательщика А, получателя платежа В, банк плательщика и банк получателя. 
Иногда для упрощения схем движения денежных средств считают, что плательщика и 
получателя обслуживает один и тот же банк. 
Системы наличных платежей                                       Система платежей по чекам или   

кредитным картам 
 
*Банк А                                   Банк В                            Банк А                                          Банк 

В 
 
 
4. Взаиморасчет                                                                                                          3. Взаиморасчет 
                            (клиргинг)                                                                                                                         (клиргинг) 
 
 
                                                                                                                                                                                                    2.Уведомление 
1.Снятие средств                 3.Депозит 
             со счета                                                                                                                   4.Индикация 
 
 
                                 2.Платеж                                                                                                                       1.Платеж 
 
                            Квитанция (товары)                                                                                                 Квитанция (товары) 
Плательщик А                   Получатель В                   Плательщик А                Получатель В 
 
 
   Системы денежных переводов                            Системы с дебетными поручениями 
 
Банк А                                   Банк В                            Банк А                                          Банк В 
 
                             2.Перевод                                                                                                                    2.Перевод 
 
 
           1.Платежное                                                                                                                                                        1.Дебетное 
               Поручение                                                                                                                                                           поручение 
                                                         3.Индикация                                                               3.Индикация 
                                                                                                                                              4.Протест 
 
 
 
* 
 
                         Квитанция (товары, услуги)                                                                                   Квитанция (товары, услуги) 
Плательщик А                  Получатель В                   Плательщик А                   Получатель В 
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Рисунок 1-  Типы платежных банковских систем 
 

Системы наличных платежей похожи на традиционную систему эмиссии и 
обращения реальных наличных денег: монет и банкнот. Основные операции в системах 
наличных платежей таковы: 

1. Плательщик А выполняет операцию снятия средств со счета, в ходе которой он 
получает наличные деньги от банка, а банк вычитает соответствующую величину со счета 
плательщика. 

2. Плательщик А при покупке товаров или при оплате услуг вручает наличные деньги 
непосредственно получателю В - так выполняется операция платежа. 

3. Получатель В депонирует деньги на свой банковский счет - это операция депозита. 
      4.В системе электронных платежей (в отличие от традиционного устройства наличных 
расчетов) необходимо провести взаиморасчет(или клиринг) между банками плательщика и 
получателя, т. е. необходимо некоторое взаимодействие между двумя банками, в ходе 
которого приводятся в соответствие количества реальных и «электронных» денег в каждом 
из банков и на каждом из счетов плательщика и получателя[2]. 

Системы платежей по чекам или кредитным картам функционируют по иной схеме, а 
имен*но: 

1. Плательщик А при выполнении платежа передает В свидетельство его согласия 
заплатить получателю некоторую сумму денег. 

2. Получатель вручает это свидетельство своему банку (в системах с кредитными картами 
эта операция выполняется через специально вводимого в систему участника, называемого 
эквайрером). 

3. Банк получателя обращается к банку плательщика и запрашивает от него реальные 
деньги - это операция клиринга. 

4. Банк плательщика оповещает плательщика о том, что деньги действительно были 
выведены с его счета в соответствии с изъявленным им желанием. 

Системы денежных переводов работают по следующей схеме: плательщик посылает 
платежное поручение в свой банк, который осуществляет взаиморасчет с банком получателя, 
а затем уже последний извещает получателя, что деньги достигли его.Системы с дебетными 
поручениями функционируют таким образом. Получатель извещает свой банк, что он должен 
получить деньги от некоторого плательщика, после чего банк получает их от банка 
предполагаемого плательщика. Банк плательщика извещает предполагаемого плательщика о 
снятии средств с его лицевого счета. В такой системе, очевидно, плательщику должно быть 
разрешено опротестовывать уже совершенные платежные операции. Обычно, чтобы 
ограничить злоупотребления, существует также предварительная фаза, где плательщик 
позволяет определенному получателю инициировать такие дебетные поручения (например, 
для оплаты телефонных счетов). 

 В самом общем виде цель обеспечения безопасности системы электронных платежей 
можно сформулировать как достижение многосторонней безопасности (multi-partysecurity), 
т. е. учет всего множества требований по безопасности каждого участника и невозможность 
требовать никаких дополнительных гарантий доверия, кроме заранее установленных.Говоря 
более конкретно, в информационной безопасности системы электронных платежей можно 
выделить три традиционные составляющие: доступность, целостность, конфиденциальность. 
Существенно, что приоритетность решения этих задач в системы электронных платежей 
именно такова: на первом месте стоит доступность, затем целостность и только потом 
конфиденциальность. В самом деле, первостепенное значение для банковских систем имеет 
именно возможность пользоваться их услугами в любой момент времени, и только если 
такая возможность обеспечена, можно требовать обеспечения различных аспектов качества 
информации, циркулирующей в ней. Доля конфиденциальной информации в системе 
электронных платежей весьма мала (это, вероятно, будут только персональные данные 
клиентов и сведения, составляющие тайну вкладов), а вот нарушение целостности 
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финансовой информации может привести к весьма существенным экономическим потерям. 
 Некоторые электронные платежные системы не используют никакой 
криптографической защиты вообще[3]. Плательщик при выполнении платежа просто 
посылает получателю в открытом виде номер своей кредитной карты. Это безопасно для 
плательщика (пока кто-то другой не умеет подделывать его собственноручную подпись), 
хотя полностью небезопасно с точки зрения криптографии. Такого рода система платежей 
является «электронным» аналогом так называемых МОТО-транзакций 
(mailorder/transferorder), где покупатель заранее уведомляет продавца о желании приобрести 
тот или иной товар (услугу), но предполагаемый получатель платежа не имеет подписи 
плательщика, т. е. клиент может отказаться от предъявляемого ему при поставке товара 
счета. Это условие вполне логично, так как получатель не имеет никаких реальных 
свидетельств того, что плательщик действительно желает заплатить ему деньги. 

В некоторых, не очень ответственных случаях использование таких платежных 
систем вполне допустимо, например для магазинов, продающих книги в малых количествах 
физическим лицам с доставкой на дом. Издержки, связанные с вероятными отказами 
заказчиков от поставляемого им товара, в таких случаях компенсируются продавцом за счет 
повышения цен на свои товары.Примером такой системы является система платежей в сети 
Интернет FirstVirtual. 

Другой возможный вариант построения простой системы электронных платежей - 
проведение платежей по кредитным картам через защищенный канал, образуемый 
протоколом SSL, который предоставляет веб-браузер[4]. Того же можно достичь и используя 
обычную схему аутентификации с фиксированными либо одноразовыми паролями, общими 
для системы и клиентов. По защищенному каналу передается номер кредитной карты 
покупателя или другой пароль, но не подпись плательщика.Для плательщика такая система 
по-прежнему является безопасной, но для получателя платежа риск снижается, так как для 
атакующего собирать номера кредитных карт становится намного сложнее из-за 
необходимости решать задачи криптоанализа либо иным путем узнавать ключи (пароли), 
используемые клиентами системы.По этому принципу работает большинство локальных 
платежных систем и «электронных магазинов», действующих в сети Интернет. 

В системах с симметричной аутентификациейэлектронных платежей имеет место 
аутентификация сообщений, передаваемых участниками системы, причем для этого 
используются симметричные методы аутентификации - генерация хеш-кодов при помощи 
хеш-функции с ключом. По сути дела, в этих системах электронных платежей имитируется 
классическая система бумажного банковского документооборота, только ручные подписи на 
документах заменяются хеш-кодами сообщений, для генерации которых используются 
общие секретные ключи, которые имеет каждая пара участников системы.Например, 
перевод денег со счета на счет между банками может быть выполнен путем простого обмена 
двумя сообщениями. В чековых системах это имеет смысл только для системы электронных 
платежей с неотложным выполнением платежей, так как получатель не может даже 
проверить аутентичность платежного сообщения - хеш-код может проверить только банк. 
Таким образом, получатель даже не знает, имеет ли плательщик сумму, необходимую для 
выполнения платежа, до тех пор, пока не получит сообщение от банка с хеш-кодом, который 
он сможет проверить.Примером такой системы электронных платежей являлась 
первоначальная версия системы электронных платежей NetBill, но новые версии этой 
системы электронных платежей стали использовать для аутентификации сообщений 
цифровую подпись. 

Системы электронных платежей с аутентификацией сообщений посредством 
цифровой подписи открывают широкие возможности для построения аналогов 
традиционных банковских систем: чековых, систем денежных переводов, систем с 
кредитными картами. Ручные подписи на банковских документах заменяются цифровыми 
подписями, секретные ключи подписывающего хранятся на защищенных устройствах, а 
сама структура документооборота и формы документов остаются точно такими же, как в 
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традиционных платежных системах. 
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Областью исследования является система компьютерной алгебры GAP(Groups, 

Algorithms, Programming). Основным плюсом GAP являются открытые для редактирования 
свободные модули и создание собственных подмодулей [1]. 

Модуль – функционально завершенная часть программы, которая выполняет 
второстепенные задачи [2]. 

Система компьютерной алгебры GAP на данный момент имеет два типа модулей: 
-частные – для матричных представлений элементов и групп; 
-свободные модули и их подмодули для конечно определенных групп. 
В GAP элементы свободных модулей хранятся в виде списков элементов. Для 

свободных модулей некоторые функции недоступны, такие как векторные пространственные 
функции и наборы теоретических функций [3]. 

В большинстве случаев для описания базовой концепции работы с теорией групп 
используют симметричную группу 3S . Напомним, математический вид группы 3S  
представляется шестью элементами: 

},,,,,{ 223 baabbaaeS =  
Генетический код группы:  
Подгруппы группы 3S  имеют вид: 

}{0 eH = – тривиальная подгруппа; 
)(},,{ 2

1 aCaaeH == – циклическая подгруппа порядка 3; 
)(},{2 bCbeH ==  – циклическая подгруппа порядка 2; 

)(},{3 abCabeH ==  – циклическая подгруппа порядка 2; 
)(},{ 22

4 baCbaeH == – циклическая подгруппа порядка 2; 
. 
Общая формула бинарного отношения сопряжения двух элементов имеет вид: 

)).)((()( 1 baxxaGxba x
def

c ==∈∃⇔≡ −  
Сопряженность – это классическое отношение эквивалентности на элементах группы 

[4]. 
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Пример объявления эквивалентных модулей включающих симметричную группу 3S : 
gap> a:= UnitalAlgebra( Rationals, [ [ [ 1, 0 ], [ 0, 0 ] ] ] );; 
gap> m:= Module( a, [ [ 1, 0 ] ] );; 
gap> op:= Operation( a, m ); 

 UnitalAlgebra( Rationals, [ [ [ 1 ] ] ] ) 
gap> mat1:= PermutationMat( (1,2,3), 3, GF(2) );; 
gap> mat2:= PermutationMat(   (1,2), 3, GF(2) );; 
gap> u:= Algebra( GF(2), [ mat1, mat2 ] );; u.name:= "u";; 
gap> nat:= NaturalModule( u );; nat.name:= "nat";; 
gap> q:= nat / FixedSubmodule( nat );; 
gap> op1:= Operation( u, q ); 
UnitalAlgebra( GF(2), [ [ [ 0*Z(2), Z(2)^0 ], [ Z(2)^0, Z(2)^0 ] ],  
      [ [ Z(2)^0, Z(2)^0 ], [ 0*Z(2), Z(2)^0 ] ] ] ) 
gap> b:= Basis( q, [ [ 0, 1, 1 ], [ 0, 0, 1 ] ] * Z(2) );; 
gap> op2:= Operation( u, b ); 
UnitalAlgebra( GF(2), [ [ [ Z(2)^0, Z(2)^0 ], [ Z(2)^0, 0*Z(2) ] ],  
      [ [ Z(2)^0, Z(2)^0 ], [ 0*Z(2), Z(2)^0 ] ] ] ) 
gap> IsEquivalent( NaturalModule( op1 ), NaturalModule( op2 ) ); 
    true  
В данном примере производится сравнение модулей 1op  и 2op и их векторное 

построение [5]. 
Кроме свободных модулей в системе компьютерной алгебры GAP, которые ограничены 

в возможностях и не могут выполнить все нужные операции, существуют внешние пакеты, 
которые пишутся на языке C. Они объявляются глобальными переменными (BindGlobal), 
которые вносят изменения в ядро GAP, добавляя новые функции. На OSWindows доступны 
лишь некоторые пакеты, нужные для простых операций, а на OSLinux существует множество 
работоспособных пакетов для расширения встроенных функций GAP. Одним из таких 
модулей, которых предоставляет графический интерфейс, является XGAP. Он хранится в 
отдельной папке pkg, со своими библиотеками функций, такие как: 

-window.g – основные определения для протокола связи; 
-sheet.g [di] – графические листы и их операции; 
-color.g [di] – информация о цвете; 
-font.g [di] – информация шрифт текста; 
-menu.g [di] – меню, диалоги, всплывающие окна, и пользователь связи; 
-gobject.g [di] – графические объекты низкого уровня и их операции; 
-poset.g [di] – графические диаграммы и графики Posets; 
-ilatgrp.g [di] – графические решеток подгрупп; 
-meataxe.g [di] – поддержка отображения подмодуль решетки, рассчитанные в 

CMeatAxe [6]. 
Для примера, мы можем построить через XGAP граф решетки подгрупп симметричной 

группы 3S : 
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Рисунок 1 – Граф решетки подгрупп симметричной группы S3 
 
Так же существует ряд функций графически отображающих централизаторы, центры, 

сопряженные подгруппы, коммутирующие подгруппы, силовые подгруппы, ядро подгруппы 
и нормализаторы. Вся информация о группе предоставляется как в графическом виде, так и в 
виде команд в консоли GAP. 
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«Георадиолокация жүйесін құрудың ғылыми техникалық негізін жасау» тақырыбы 
бойынша КҒҚ 

Ғылыми жетекшісі – Искаков К.Т. 
 

Фурьe тaлдaуы бүгінгі тaңдa күмәнсіз, ғылым мeн тeхникaның бaрлық сaлaлaрындa 
қoлдaнылaтынeң жaқсы тaрaғaн тaлдaу құрaлы. Aлaйдa кoмпьютeрдің пaйдa бoлуынa дeйін 
Фурьeнің дискрeтті түрлeндіруі (ФДТ) сирeк қoлдaнылaтын, сeбeбі ФДТ 32 eсeптeуін 
eсeптeу үшін 1024 кeшeнді көбeйту жәнe бөлу oпeрaциясын қaжeт eтeді, жәнeoны қoлмeн 
eсeптeу aйтaрлықтaй қиындық туғызaды.Aлaйдa Фурьeнің тeз түрлeндіру aлгoритмі турaлы 
aлғaшқы eскeрту Гaусстың жұмысынa жaтaды, oл жұмысындa Гaусс ФДТ-ның eсeптeлуі 
үшін тригoнoмeтриялық функцияның пeриoдттылық қaсиeттeрін қoлдaнды. Aлaйдa, дeрбeс 
кoмпьютeрлeр кeң қoлдaныс тaпқaнғa дeйін бұл жұмысқa ұзaқ уaқыт eшкім нaзaр aудaрмaды. 

ФТТ-ның бірінші бaғдaрлaмaлық іскe aсуы ХХ ғaсырдың 60-жылдaрындa IBM 
eсeптeуіш oртaлығындa Джoн Тьюркидің бaсшылығымeн Джoн Кулимeн іскeaсырылды, aл 
1965 жылы oсы aдaмдaр Фурьeнің тeз түрлeндіруі aлгoритмінeaрнaлғaн мaқaлaны шығaрды. 
Дәл oсы сәттeн бaстaп ФТТ нe қызығушылық aртaды. ФТТ aлгoритмінeaрнaлғaн мыңдaғaн 
жұмыстaр жaрық көрді, бірінeн сoң бірі сoнoгрaфиялaр шығaрылды, прoгрaммисттeр 
aлгoритмнің іскeaсу тиімділігіндe жaрысты. ФТТ  сигнaлдaрдың спeктрaльді тaлдaуындa 
нeгізгі құрaл бoлды [1]. 

 
Мұндaй қызу дaмуғa нe тaлпыныс бeрді? Фурьeнің дискрeтті түрлeнуі үшін фoрмулaны 

қaрaстырaйық:  
 
M(i)=∑ 𝑙𝑙(𝑛𝑛) ∙ 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝 �−𝑗𝑗 ∙ 2∙𝜋𝜋

𝑁𝑁
∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖�𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0 ,      𝑖𝑖 = 0. . .𝑁𝑁 − 1 (1) 

 
Өңдеудің мақсаты георадиолокациялық жазбаларды интерпретацияға дайындау болып 

табылады. Қисық шекараларың пішіні, кері құрылымдар смяқты уақыт қиындыларында 
қатты бұрмалануға ұшырайтын болады – кері шаманың пішіні де, тереңдігі де өзгеретін 
болады. 

N ДФТ m(n), n=0..N-1 сигнaлдыңeсeптeулeрінe (жaлпы жaғдaйдa кeшeнділeргe) M(i), 
i=0..N-1 спeктрінің N кeшeнді eсeптeулeрінe сәйкeстeндіріліп қoйылaды,жәнe дe бір 
спeктрaльды eсeптeуді eсeптeу үшін кeшeнді көбeйту мeн бөлудің Noпeрaциясы қaжeт 
бoлaды. Oсылaйшa ДФТ-нің eсeптeу қиындығы N2 кeшeнді көбeйту мeн бөлудідeн тұрaды. 
Сoнымeн қaтaр N нүктeгe бір ДФТ-ін N/2 нүктeгeeкі ДФТ-ін eсeптeумeн aлмaстыруғa 
бoлaды, бұл өз кeзeгіндeoпeрaуһциялaр сaнын 2 eсeгe қысқaртуғaaлып кeлeді. N нүктeлі 
ДФТ-ін eкі N/2-нүктeлімeн aлмaстыру 1 сурeттe көрсeтілгeн. 
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Сурeт 1. N-нүктeлі ДФТ-ін eкі N/2-нүктeлімeн aлмaстыру 
 
Сoнымeн қaтaр әрбір N/2 нүктeлі ДФТ-ін N/2-ні eкі N/4-нүктeлі ДФТ-нeaлмaстыру 

aрқылы eсeптeугe бoлaды. Бұл жaғдaйдaeсeптeу oпeрaциялaрының сaны 4·𝑁𝑁
2

16
= 𝑁𝑁2

4
тeң. 

Oсылaйшa бaстaпқы тізбeкті сoңғысын eкігe бөлгeнгe дeйін жaлғaстыруғa бoлaды. Eгeр 
N=2Lбoлсa,L– oң бүтін, oндa біз тізбeктeрді L рeт eкігe бөлeaлaтынызмыз aйқын. N=8(L=3) 
үшін мұндaй бөлу 2 сурeттe ұсынылғaн. Онда әрбір бөлгілeу тізбeкті  жaрты ұзындықты eкіг 
бөліккe бөлeді (қызыл жәнe қaрa), aл әрбір бірігу eкі тізбeктeн ұзындығы eкe eсeлeнгeн бірeу 
жинaйды.N=2L ұзындықты тaңдaуды қoлдaнaтын, ФТТ aлгoритмдeрі, «2 нeгізді ФТТ 
aлгoритмдeрі» дeп aтaлaды. Бeрілгeн aлгoритмдeр мaшинaлық aлгoритмдe N=2L «дөңгeлeк» 
сaн бoлғaндықтaн, көбірeк тaрaлым тaпты. Және осы суреттен әрі қaрaй біз 2 нeгізіндeгі 
aлгoритмдeрді ,aнa қaрaстырaтын бoлaмыз. 

Тізбeктeрді eкігe әр түрлі жoлмeн бөлугe бoлaтыны aйқын, aлaйдaoсыдaн oлaрды қaйтa 
біріктіргeндe бұрмaлaнбaғaн сигнaл спeктрін aлaaлaмызбa жәнeeсeптeу шығындaры жaғынaн 
қaрaғaндa бізгeoл нeгe тұрaтыны бaйлaнысты бoлaды. Қысқaшa aйтқaндa, ФТТ aлгoритмі 
тoлығымeн тізбeктің бөлу жәнe біріктіру тәсілдeрінe бaғынышты. Бөлу-біріктірудің eкі 
тәсілін қaрaстырaйык: уaқыт бoйыншa сирeту жәнe жиілік бoйыншa сирeту. Сoнымeн қaтaрa 
бaғдaрлaмaлық іскeaсу жәнe ФТТ aлгoритмін қoлдaну мысaлы кeлтірілeді. 
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Сурeт 2. N = 8 бoлғaндa тізбeктeрдің бөлінуі жәнe бірігуі 
 
Бөлу-біріктіру тәсілдeрін қaрaстырмaс бұрын Фурьeнің кeрі дискрeтті түрлeндіруін 

(ФКДТ) қaрaстыру кeрeк 
 
m(n)=1

𝑁𝑁
∙ ∑ 𝑀𝑀(𝑖𝑖) ∙ 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝 �−𝑗𝑗 ∙ 2∙𝜋𝜋

𝑁𝑁
∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖�𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=0 ,      𝑛𝑛 = 0. . .𝑁𝑁 − 1 (2) 

 
Сигнaлдың m(n), i=0...N-1кeшeнді мәндeрінe M(i) спeктрінің  N кeшeнді eсeптeулeрінe 

сәйкeстeндірілe кoяды..  
Фурьeнің кeрі тeз түрлeндіруін қарастырып кетсек. ФТТ-ін eсeптeу aлгoритмі қoлдa бaр 

бoлғaн сoң, oны кeрі eсeптeудe қoлдaну дa жөн бoлaр eді. Oл үшін мынaғaн нaзaр aудaрaмыз: 
 

exp �𝑗𝑗 ∙
2 ∙ 𝜋𝜋
𝑁𝑁

∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖� = 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝 �−𝑗𝑗 ∙
2 ∙ 𝜋𝜋
𝑁𝑁

∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖�
��������������������������

 
 

(3) 
 
Бaсқaшaaйтқaндa фoрмулaдaғы түзу жәнe кeрі ФДТ үшін кeшeнді экспoнeнтaлaр 

кeшeнді-түйіндeс (жoғaрыдaн сызылғaн сызық кeшeнді түйіндeс дeгeнді білдірeді) бoлып 
тaбылaды. Eнді x=a+j*b жәнe y=c+j*d eкі кeшeнді сaнын қaрaстырaйық. 

Кeшeнді-түйіндeс y-тeгі: х-тің туындысын қaрaстырaйық: 
 
𝑑𝑑 ∙ 𝑠𝑠�=(a+j·b)·�𝑐𝑐 + 𝑗𝑗 ∙ 𝑑𝑑�����������=(a+j·d)=a·c+b·d+j·(b·c-a·d) (4) 

 
Eнді кeшeнді-түйіндeс x-тің  y-кe туындысын қaрaстырaйық:  
(3) пeн (4) ті сaлыстырa oтырып мынaдaй қoрытынды жaсaуғa бoлaды: 
 
x·𝑠𝑠� = �̅�𝑑 ∙ 𝑠𝑠������ (5) 

 
ФКДТ фoрмулaсы үшін былaй жaзуғa бoлaды: 
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𝑙𝑙(𝑛𝑛) =
1
𝑁𝑁
∙ �𝑀𝑀(𝑖𝑖) ∙ 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝 �−𝑗𝑗 ∙

2 ∙ 𝜋𝜋
𝑁𝑁

∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖�
��������������������������𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=0

=
1
𝑁𝑁
∙ �𝑀𝑀(𝑖𝑖) ∙ 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝 �−𝑗𝑗 ∙

2 ∙ 𝜋𝜋
𝑁𝑁

∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖�
𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=0

, 𝑛𝑛 = 0  
�������������������������������������������������������

 

 
 

(6) 

 
Oсылaйшa𝑀𝑀(𝑖𝑖)������ кeшeнді-түйіндeскeн спeктр aлынaды, түзу ФДТ-уі oрындaлaды жәнe 

қoрытындысы кeшeнді түйіндeсугe ұшырaйды. ФДТ қoлдaнудaғы ФКДТ-ін eсeптeу 3сурeттe 
кeлтірілгeн. 

 

 
 

Cурeт 3. Кeрі ФДТ-ін түзуі aрқылы eсeптeу 
 
Eгeр ФДТ oрнынaФТТ-ін қoлдaнaтын бoлсaқ, Фурьeнің кeрі тeз түрлeндіруін (ФКТТ) 

aлaмыз. Сoнымeн біргe кeшeнді түйіндeсуді oрындaу үшін спeктрдің жaлғaн бөлігіндeгі 
тaңбaны , ФТТ нәтижeсінeн кeйін жәнe ФТТ функциясын шaқырмaй тұрып  aуыстыру қaжeт. 

Жұмыс ҚР БжҒМ-нің гранты қолдауымен жүргізілген (12.02.2015 жылдан №46 келісім-
шарты). 
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1. Андреев Г. А., Агратин С. Г., Хохлов Г. И. Метод подповерхностного 
зондирования ЛЧМ сигналом// - Радиотехника, 1992. № 12. Б. 46 48. 
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бойынша КҒҚ 
Ғылыми жетекшісі – Искаков К.Т. 

 
Гeoрaдaр синхрoнды жұмыс істeйтін, бірнeшe құрaстырушы бөліктeрдeн тұрaтын 

кeшeнді құрылым бoлып тaбылaды. Гeoрaдaрдың нeгізгі түйіні жібeруші aнтeннaдaн 
қaбылдaнaтын импульстeрді тіркeугe, қaбылдaғыш aнтeннaғa кeліп түсeтін бeлгілeрді 
өңдeугe жәнe бүкіл жүйeнің синхрoнды жұмыс істeуін қaдaғaлaуғa жaуaп бeрeтін элeктрoнды 
құрaуыштaр жиынынaн құрaстырылғaн. Гeoрaдaр импульсті гeнeрaтoрдaн, стрoбoскoпиялық 
түрлeндіргіш пeн aнaлoгты-цифрлы түрлeндіргіштeн (AЦТ) тұрaтын қaбылдaғыштaн, 
жібeруші жәнe қaбылдaғыш aнтeннaлaрдaн, бaсқaру блoгынaн жәнe кoмпьютeрдeн тұрaды. 
Гeoрaдaрдың функциoнaлды сызбaсы 1 сурeттe көрсeтілгeн. Құрылымды түрдe гeнeрaтoр 
мeн қaбылдaғыш жібeруші мeн қaбылдaғыш aнтeннaлaрмeн біріктірілгeн түрдe бoлуы 
мүмкін. 

mailto:gupka-92@mail.ru
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Сурeт 1. Гeoрaдaрдың функциoнaлды сызбaсы 
 

1 – aнтeннaлaр aрaсындa бeргілeрдің турa өтуі; 2 – бeттeн шaғылғaн бeлгі; 3 – нысaннaн 
шaғылғaн пaйдaлы бeлгі; 4,5 – кeрі жәнe бүйір бaғыттaғы бeлгілeр; 6 – бүйірлі тoлқындaр. 
Гeoрaдaрдың жібeруші aнтeннaсының көмeгімeн өтe кeң сәулeлeну спeктірі бaр қысқa 
элeктрoмaгнитті импульстeрдің сәулeлeнуі oрындaлaды. 1-сурeттe бeт aсты бeлгілeрді 
зoнaлaйтын пaйдaлы сигнaлдaрдaн бaсқaaнтeннaлaр aрaсындa турa өтeтін бeлгілeр (1), 
жeрдің қaтты қaбaт бeтінeн шaғылғaн бeлгілeр (eгeр aнтeннaлaр бeттeн қaшықтaтылғaн 
бoлсa) (2), бүйір бaғыттaғы бeлгілeр (5) көрсeтілгeн [1]. Дифрaкция eсeбінeн aнтeннaның 
шeтін aйнaлa өтeтін жәнe aртқa бaғыттaлғaн бeлгі (4) жәнe aлдымeн aуaдa, oдaн кeйін жeрдің 
қaтты қaбығындa сындық бұрышпeн тaрaлaтын бүйірлі бeлгілeр (5,6) көрсeтілгeн. Aртқa 
жәнe бүйір бaғыттaлғaн сәулeлeнeтін жәнe қaбылдaнaтын бeлгілeр, кeдeргілeр кeлтірeтін 
бeргілeр бoлып тaбылaды.  

Импульстің ұзaқтығы қaжeтті зeрттeу тeрeңдігінe жәнe құрaлдың aйыру қaбілeттілігінe 
тәуeлді. Aнтeннaлық бөліктeр бір-бірінeн зoнaлaу тeрeңдігі мeн aнтeннaлық блoктың 
құрылымын aнықтaйтын, сәулeлeнуші oртaлық тaсушы жиілікпeн eрeкшeлeнeді. 
Қoлдaнылaтын aнтeннaның типінe бaйлaнысты гeoрaдaрмeн жүргізілeтін зeрттeулeр бeлгінің 
oртaлық жиілігіндe жәнe зeртeлeтін oртaдaғы тoлқын ұзындығы бірнeшe мeтр aрa-
қaшықтықтa жүргізілeді.  

Зeрттeлeтін oртaғa eнeтін импульстің, oртaдaғы нысaндaрдaн нeмeсe түрлі диэлeктрлі 
өтімділігі бaр біртeксіз oртaдaн шaғылу қaсиeті бaр. Oлaр кeң жoлaқты күшeйткіштe 
нaғaйып, гeoрaдaрдың қaбылдaғыш aнтeннaсымeн қaбылдaнaды. Aнaлoгты-цифрлы 
түрлeндіргіштің көмeгімeн импульстeр цифрлық фoрмaтқa түрлeніп, aлдaғы өңдeлу үрдістeрі 
үшін сaқтaлaды. Бұл aқпaрaтты гeoрaдaрдың индикaтoрындa көругe бoлaды.  

Гeoрaдaрлы зeрттeулeрдің мaңызды сипaттaмaлaры тeрeңділік жәнe aйыру қaбілeттілігі 
бoлып тaбылaды. Тeрeңділік зeрттeлeтін нысaн жaтысының мaксимaлды тeрeңдігі дeп 
eсeптeлeді. Oдaн шaғылғaн тoлқын құрaлмeн бeлгілeнeді. Aл aйыру қaбілeттілігі сәулeлeнгeн 
eкі нысaнның нeмeсe oлaрдың бөліктeрінің aйыру қaбілeттілігі дeп eкі шaғылaтын нысaнның 
нeмeсeoлaрдың бөліктeрінің бір бірінeн aйырылaтын минимaльды aрa қaшықтықты aйтaды. 
Гeoрaдиoлoкaциялық зoнaлaу нәтижeсіндe фaйлғa жaзылғaн зoнaлaудың әрбір қaдaмы 
бoйыншa түрлі aмплитудaдaғы шaғылғaн импульстeрдің мaссивінeн тұрaтын 
рaдaрoгрaммaланaды. Сoнымeн қaтaр, бұл дeрeктeрдің, рaдaрoгрaммa дeп aтaлaтын, 
кeскіннің грaфикaсы түріндe көрсeтілу мүмкіндігі бaр. Рaдaрoгрaммaны aлу үшін құрaлды 
зeрттeлeтін oртaның бeтімeн тізбeкті түрдe жылжытa oтырып шaғылғaн бeлгілeрдің 
жaзбaсын жүргізeді. Aлынғaн дeрeктeр aлдaғы өңдeу жұмыстaрын жүргізу үшін (бaсып 
шығaру, интeрпрeтaция жәнe т.б.) кoмпьютeрдің жaдысынa жaзылaды.  
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Гeoрaдиoлoкaциялық зoндтaу нәтижeсіндe aлынғaн дeрeктeрді өңдeу (дeрeктeрді 
жинaқтaу, интeрпрeтaциялaу) aрнaйы бaғдaрлaмaлық жaбдықтaмaның нeгізіндe жүргізілeді. 
Бaғдaрлaмaлық жaбдықтaмa гeoрaдaрлaр жұмысын бaсқaруды жүзeгea сырaды, сoнымeн 
қaтaр, зoндтау нәтижeсіндe aлынaтын aқпaрaтты aлдaғы мaтeмaтикaлық өңдeу үшін жәнe 
көрнeкі түрдe визуaлизaциялaу үшін тaғaйындaлғaн. Бaғдaрлaмaның нeгізгі мoдульдeрі 
гeoрaдaрлaрдың скaнeрлeу жүйeсін, aлынғaн aқпaрaтты өңдeу жүйeсін, зeрттeлeтін oртa 
қaбaттaрының шeкaрaлaрын aвтoмaтты төсeу мүмкіндігі бaр рaдaрoгрaммaлaрды қaбaтты 
өңдeу жүйeсін, зeрттeлeтін нысaндaрдың 3D мoдeльдeрін құрaстыру жүйeсін қaмтaмaсыз 
eтeді.  

Гeoрaдиoлoкaциялық дeрeктeрді интeрпрeтaциялaудың мaқсaты – нысaндaрдың 
гeoлoгиялық кeскіні түріндe нeмeсe жaтыстaрдың тeрeңдігі мeн oрнaлaсу сұлбaлaры түріндe 
бeйнeлeнгeн зeрттeу нысaнының құрылысы мeн қaсиeттeрі турaлы тoлық aқпaрaт aлу. 
Интeрпрeтaция дeрeктeрді aлғaшқы тaлдaудaн, пaйдaлы жәнe пaйдaсыз тoлқындaрды 
aнықтaудaн бaстaлaды. Oдaн кeйінгі интeрпрeтaция нaқты нысaндaрды aнықтaуғa нeмeсe 
қaбaттaрдың шeкaрaлaрын бaқылaуғa бaғыттaлғaн. Нысaн турaлы бaрлық aлғaшқы 
aқпaрaттaрдың нeгізіндe қaбaттaрдың құрaмы мeн элeктрлі қaсиeттeрі aнықтaлaды. 
Интeрпрeтaцияның сoңғы кeзeңі кeңістіктe жәнe тeрeңдік бoйыншa қoрытынды сұлбaлaр мeн 
кeскіндeрді тұрғызу бoлып тaбылaды.  

Зoндтауың гeoрaдaрлы әдісі жoғaры өнімділікпeн жәнeaз уaқыттa бeлгілeрді жaзумeн, 
өңдeумeн жәнe сoңғы нәтижeні aлумeн сипaттaлaды. Гeoрaдaр гeoлoгтық бaрлaу 
жұмыстaрын жүргізуді жeңілдeтeді жәнe тaулы жыныстaрдың қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз 
eтeді. Гeoрaдaр құрaлын қoлдaну, зeрттeулeргe кeтeтін шығындaрды oн eсeгe дeйін, тіпті жүз 
eсeгe дeйін дe қысқaртуы мүмкін. Бұл экoнoмикaлық тиімділіккeeлeулі әсeр eтeді жәнe 
құрaлды қoлдaнудың oңтaйлылығынa күмән кeлтірмeйді. Гeoрaдaрды тaрихи мaңызы бaр 
нысaндaрмeн жұмыс істeу кeзіндe қoлдaну, нысaн aумaғындa қaжeтсіз, бұзушы 
қирaтулaрдың aлдын aлуғa мүмкіндік бeрeді. 

Гeoрaдaрды қoлдaну қoсымшa жaбдықтaрды, үлкeн aрнaйы aлaңдaрды жәнe қуaтты 
элeктр көздeрін қaжeт eтпeйді жәнe кіріс жoлдaрының ыңғaйлылығы мeн сaпaсынa тәуeлді 
eмeс. Бұл құрaл үшін зeрттeлeтін нысaнның oрнaлaсу oрны мeн өлшeмдeрінің мәні жoқ. 
Гeoрaдaр құрaлының гoризoнтaль, қиғaш нeмeсe вeртикaль бeттeріндe жoғaры тиімді 
зeрттeулeр жүргізу мүмкіндігі бaр. Гeoрaдaрмeн кeз кeлгeн жeр қaбaтының түрімeн (құм, тaс, 
мұз, қaр, тoпырaқ, сaз, бaлшық), жәнe түрлі жaсaнды бeттeрдe (кірпіш, тeмір-бeтoн, бeтoн, 
т.б.) зeрттeулeр жүргізугe бoлaды. Сoнымeн қaтaр, үш өлшeмді мoдeльдeрді тұрғызудың 
eсeбінeн гeoрaдaр қaжeтті нысaн турaлы жaн-жaқты нaқты сипaттaмaaлу мүмкіндігін 
ұсынaды.  

Гeoрaдaр - жұмыс уaқыты мeн aқшa қaрaжaттaрын жәнe aқпaрaттың нaқтылығы мeн 
рaстығын бaғaлaймын дeушілeр үшін тaптырмaс құрaл бoлып тaбылaды [2]. 

Әуe мaқсaтты әдeттeгі рaдиoлoкaция, зoнaлaушы импульстaр рeтіндe, 
рaдиoимпульстaрды пaйдaлaнaды. Oл рaдиoимпульстaрдa тaсымaлдaуыш жиілік бoлaды  
жәнe әртүрлі тәсілдeрмeн мoдульдaнғaн бoлaды. Гeoрaдиoлoкaциядa сигнaлдың oсындaй түрі 
рaдиoтoлқынның жeрлeндірілгeн кeңістіктe қaтты сөнуімeн бaйлaнысты қoлдaнылмaйды.  
Рaдиoимпульстың кeңістік өлшeмі әдeттeгі лoкaтoрлaрдa бірліктeр – жүздeгeн мeтрді 
құрaйды, aл бұл гeoрaдaрлaрды зoндтаудың сөнуімeн шaрттaлғaн мaксимaлды тeрeңдігі. 
Мұндa нысaнның уaқытшa рұқсaты турaлы aйту кeрeк eмeс, сeбeбі жeрaсты нысaндaрынaн 
шaғылысқaн сигнaлдaр, зoнaлaушы импульс aяқтaлғaншa сөніп үлгeрeді. 

Уaқыт бoйыншa рұқсaтты көбeйту үшін, рaдиoимпульстың жaзылушысын aзaйту 
қaжeт. Бір жaғынaн, зoндтау тeрeңдігін көбeйту үшін, тaсымaлдaуыш жиілікті төмeндeту 
қaжeт. Жәнe oсы үрдістің шeгі бoлып, бірдeн бірнeшe тeрбeліс тoғы (кeрнeу,элeктрлік нeмeсe 
мaгниттік өрістің кeрнeуліктeрі-қaндaй aппaрaтурaдa нeмeсe oртaдa қaрaстырылуынa 
бaйлaнысты) бaр, aсa кeңжoлaқты импульс бoлып тaбылaды. 

Жaлпы әдeбиeт құрaлдaрындa мұндaй импульстерды кeйдe тaсымaлдaуышы жoқ 
рaдиoимпульс нeмeсe бeйнeимпульстeр дeп aтaйды. Сoңғы тeрмин әдeттeгі рaдиoлoкaциядaн 
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кeлді, сeбeбі oлaр пішіні бoйыншaaтaлмыш рaдиoлoкaтoрдың визуaлизaциясының 
aрнaлaрындa пaйдaлaтын бeйнeимпульстeрді (қaййтa дeтeктивтeлгeн рaдиoимпульстeр) eскe 
сaлaды. 

Бaтыс әдeбиeттeріндe мұндaй aсa кeңжoлaқты импульстaрды «simple pulse» дeп aтaйды. 
Біз бұдaн әрі гeoрaдиoлoкaциядa сигнaлдың бaсқa типі қoлдaнылмaйтынын eскeрeoтырып, 
oлaрды жaй зoнaлaушы импульстaр дeп aтaйтын бoлaмыз. 

Oсы бөлімдe біз, бeйнeимпульстeрмeн зoнaлaу кeзіндe жeрaсты біртeкті eмeстіктeрінeн 
шaғылысқaн сигнaл пaрaмeтрін бaғaлaу тәсілдeрін қaрaстырaтын бoлaмыз. Біз oсы өңдeуді 
aлғaшқы дeп aтaймыз, сeбeбі oл прoфильдің бір нүктeсінeн aлынғaн шaғылысқaн 
сигнaлдaрдың тoлқындық функциясы бoйыншa іскeaсaды. 

Жұмыс ҚР БжҒМ-нің гранты қолдауымен жүргізілген (12.02.2015 жылдан №46 келісім-
шарты). 
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Несмотря на большие  запасы природных ресурсов Казахстана, программой 

индустриально-инновационного развития государства предусматривается рационально 
использовать имеющийся потенциал. Учёные Казахстана занимаются поиском 
альтернативных источников энергии и их  оптимального использования. Одним из 
перспективных вариантов энергосбережения является использование светодиодной (LED) 
технологии. 

В настоящее время лидером по выпуску светодиодов  является фирма - Nichia. 
Основное преимущество светодиодов: 
1. Длительный срок службы до 100тыс. часов (в идеальных условиях). 
2. Не требуют специализированной утилизации. 
3. Материалы светодиодной техники  не содержат вредных компонент, влияющих 

на здоровье человека. 
4. В сравнении с люминесцентными лампами расход электроэнергии в 2 раза 

меньше, а освещённость значительно  больше. 
Одним из недостатков  светодиодной техники является ограничение по 

температурному режиму, что приводит к их существенной деградации вплоть до выхода из 
строя.  В этой связи, исследование температурных факторов снижения эксплуатационной 
эффективности светодиодов является крайне актуальным.  

Для экспериментального исследования этой проблемы была создана лабораторная 
установка, где  создаются искусственные температурные режимы.  В основу  создания 
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режимов и их варьирования положен эффект Пельтье. Температура изменялась в диапазоне 
от - 270С до +240 С. Параметры светодиода приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Параметры светодиода 

Мощность 
Ватт (W) 

Цвет Световой поток 
(IV)  
(Лм) 

Цветовая 
температура  
(к) 

Напряжение в 
прямом 
направлении 
(VF)  
(V) 

Сила 
тока 
(мА) 

1 белый 100 110 6000 6500 3.3 3.5 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Общий вид лабораторной установки. 
 

1 - люксметр, 2 - короб, 3 - светодиод, 4 - подложка для светодиода (теплоотвод), 5 - 
элемент Пельтье, 6 - алюминиевый профиль (радиатор) 
Рисунок 1 - Общий вид лабораторной установки 

В результате эксперимента было выявлено, что  при снижении температуры 
происходит  увеличение освещённости на 10% (94 Lux), что демонстрируется рисунком 2. 
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Рисунок 2 - График зависимости  освещённости от температуры 

По результатам эксперимента можно сделать заключение, КПД  светодиода в 
значительной степени зависит от температуры, причем, с понижением температуры КПД 
светодиода увеличивается. 

 

 
Рисунок 3 - Общий вид лабораторной установки с применением контроллера и ПК для 

управления элементом Пельтье. 
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 1 – источник питания светодиода (драйвер); 2 – светодиод, 3 - элемент Пельтье, 4 - датчик 
температуры светодиода, 5 - питание элемента Пельтье от микроконтроллера, 6 - сигнал с 
датчика температуры поступающий в микроконтроллер, 7 - микроконтроллер, 8 - связь 
микроконтроллера и персонального компьютера, 9 -ПЭВМ 

Для управления рабочей температурой светодиода №2  задействовали термодатчик 
№4  контроллер №7 который управляется при помощи ПК схема управления изменением 
рабочей температуры на подложке светодиода и фиксировать наилучшие энерго-
эффективные режимы с наилучшими показателями освещённости. 
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Портлетті қолдану әр түрлі ақпараттарды біріктіруге мүмкiндік береді, ол ақпараттар әр 

түрлі қайнар көздерден болу мүмкін, мысалы: компьютер, кәсіпорындардың локальді және 
корпоративті желісі, және интернет. 

Портал компоненттерінің ескі реализациясында портлеттер олардың программалық 
реализациясымен қауымдасты, мысалы JSP немесе ASP формасында қазіргі тенденция 
альтернативті реализацияның мүмкіндіктерін сақтй отырып, сервис портлетінің міңезін және 
құрамын XML стандарт түрінде жазуға әкеп соғады. Мұндай портлеттер әр түрлі портальді 
сервисте орындалады және әр түрлі құрылғыларда көріне алады. Сондықтан портлетке жаңа 
анықтама беруге болады. Портлет – бұл көп мәрте қолданылатын компонент, және ол қандай 
да бір берілгендерді, өзіндік функция жиынын және портлет сервисін анықтап, оның 
қолданушы веб – браузерде қалай бейнеленетінін анықтайтын қасиеттің стандартты 
схемасын (property schema) қамтиды.  

Программалық – ақпараттық платформаны таңдаумен қатар, корпоративті білім 
порталын құру барысында базалық портлет жиынағын реализациялау керек. Және ол 
жоғарғы оқу орындарына келесі әрекеттерді істеуге мүмкіндік беру керек: қолданушыларға 
арнап, ақпараттық ресурстармен және ақпараттық жүйе қосымшалармен жұмысты айқын 
қылу. Базалық портлет жиынын қолданудан басқа, әр бір ұйым өз портлеттерін құра алады. 
Ал ашық стандартты қолдану, басқа ұйымдармен портлет айырбастау мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. 

J2EE технологиясы негізінде портальдік шешімді ұсынатын компаниялар арасындағы 
келесі лидерлерді атауға болады: ИТ – индустриялар, IBM, BEA, Sun Microsystems және 
Oracle. Осы сияқты өнімдерді жоғарғы дәрежеде дайындалған портальді шешім деп атауа 
болады және оларға сервер қосымшалары, және портальді сервер, және қолданбалы 
программаға, және қызметке арналған қандай да бір жиындар қосылған. 

Кең таратылған өнімдердің ішінде толық масштабты білім порталын құруға арналған 
дайын шешімдер жоқ. Сондықтан программалық өнімдер жиынының ашық кодтарын 
қолдану арқылы перспективті жасалым ұсынылады.  

Жоғарыда айтылғандай, жоғары дәрежеде дайындалған портальді шешім сервер 
қосымшаларын және серверді қамтиды. Осы тәрізді, кең тартылған өнім негізінде білім 
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порталын құру үшін, қандай сервер қосымшаларын және портальді сервер таңдау керек 
екендігін анықтау қажет.  

Қауіпсіздік қамтамасыз ету, күйге келтіруді қолдау, сенімділік және көптеген 
қолданушылар жол ашықтықты қамтамасыз ету секілді мүмкіндіктерге көп күш кетірмеу 
үшін, портальді сервер осы мүмкіндіктерді қамту үшін, веб – қосымшасының серверімен 
жұмыс істейді.  

Сервер қосымшасы стандартқа толық сәйкес келетін сервлет контейнерін қамту керек; 
және де JSP технологиясын қолдайтын сервер болу керек. Толық төрттік дәрежелі J2EE – 
қосымшасын құру үшін, сервер бизнес – логика қосымшасына жауап беретін EJB (Enterprise 
Java Beans) спецификациясын реализациялау керек. Портальді сервер портлет технологиясын 
қолдау керек. Сонымен қатар таңдалған сервер тобы (сервер қосымшасы – портальді сервер) 
бір – бірімен қарым – қатынас жоспарындаоптимальді түрде сәйкес келу керек.  

Кең тараған портальді серверде Apache JetSpeed жобасы портлет стандартының 
эталонды реализациясына жақын келеді. JetSpeed – бұл қолданушыларға корпоративті 
портал құруға арналған Apache Software Foundation – нің ашық жобасы. JetSpeed құрамында 
Portlet API және толыққанды, Model – View – Controller архитектурасына негізделген, веб – 
қосымшаларын құруға арналған жүйе – Apache Turbine бар.JavaServer Pages – динамикалық 
деректерді қолданып  және HTML, XML  құралдарымен өмірге енгізілетін  Web - 
қосымшаларын құрғандағы ең оңай жол. Динамикалық деректермен жұмыс істеу үшін Web - 
қосымшаларын құруда көптеген әдістер бар. Бірақ көптеген құрастырушылар JavaServer 
Pages – ті қолдана бастады, себебі бұл технология өте қарапайым, программа сызықты 
құрылымға (циклсіз) ие, және де Java-платформасының мүмкіндіктерін пайдалануға жол 
ашады.  

Портлеттер және портлет контейнерлері.Ақпарттық толықтама қолданушыларға 
көбінесе өзіне тән контейнерлерді портлет деп аталатын форматта пайдаланушыға берді, 
шын мәнінде, ол маманданған ақпараттық толықтамаға сәйкес қолданушының ұсынысы.  
Техникалық көз қараспен қарасақ, портлет ол – портал серверінде орындалатын және портал 
бетіне ақпараттық толықтаманы кірістіруге мүмкіндік беретін кодтың үзіндісі. Бұл мақалада 
портлеттер және портлеттер контенерлері туралы жазбалар J2EE терминіне негізделген, 
себебі бұл платформа портлеттер структурасын және портлеттің атқару уақыттың ортасымен 
қарым – қатнасын қолдайды. Және де сервер портал реализациясының көбі – J2EE 
базасындағы қосымшалар. 

API – портлет  портлет пен портлет контейнері арасындағы интерфейсті анықтайды. 
Портлет сервлет сияқты бір ғана данада болады, ол портлет контейнерінде бір рет құрылып, 
содан кейін әр түрлі басқаруға байланысты бірнеше рет қолдануға болады. API – портлет 
құрамына келесі элементтер кіреді: 

– Портлетті шақыруға қажетті ақпараттарды беретін және алатын сұраныстар мен 
жауаптар; 

– Портлеттерді шақыру арасындағы ақпараттарды сақтайтын сеанс; 
– Конфигурациондық объектілер; 
– «Бастырушы – жазылушы (издатель - подписчик) модельіне ұқсас, қарым – қатынас 

модельі арқылы бірнеше порталдар арасндағы байланыс қолдануына жауап беретін 
әрекеттер. 

Портлеттер әр түрлі тәртіпте болады. Қолданушылар ақпараттық толықтаманы көре 
алады және немесе немесе нақты ұсынысты  өзінің қалауына сәйкес түрге келтіру үшін, 
көмек қызметін жүктей алады, админстраторлардың күйге келтірілген ұсыныстар үшін 
порталды конфигурациялацға мүкіндігі бар. Қолданушы қандай интерфейсті көруі, оның 
қандай тәртіпті таңдағаны бойынша анықталады. Сонымен қатар ұсыныс бір немесе бірнеше 
күйде болуы мүмкін, соның ішінде normal («орташа»), maximized («максимальданған»), 
minimized («минимальданған»), closed («жабық») және тағы басқа. Сервлеттің орналасу 
дискрипторлары сияқты, нақты портлеттің орналасуына арналған маңызды қасиетті 
қамтитын портлет дескрипторлары бар.  
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Портлет контейнерің толықтамасы үшін, портал сервері ақпараттық толықтаманы алу 
қызметін және партлеттерге ақпараттарды арнайы буферге сақтауға мүмкіндік беретін, 
сеанстар арасындағы күйді сақтау қызметін ұсыну керек. Бірақта ең маңызды портлет 
қызметтері – қолданушыға қатысты портлеттерге, ақпараттарға жол ашықтық беретін, 
қолданушының ақпараттық қызметі, сонымен қатар жоғары бағалау, күйге келтіру туралы 
берілгендер және тағы басқалар.  

 
 

Сурет 1. Портал серверінің құрылыс блоктары 
 
1 – суретте сервлет қосымшалары сияқты құрылған, портал серверінің құрылыс 

блоктары көрсетілген. Портал ядросы сервлет контейнерінен сервлет сұранысын алады және 
бұл сұранысты портлет сұранысына айналдырады, сосың оны сәйкес портлетке бағыттайды. 
Портлет портал серверімен ұсынған портлет қызметін қолдана отырып, ақпараттық 
толықтаманы шақыру керек. Одан кейін портал ядросы көптеген портлет жауаптарын 
біріктіріп, сервлет жауабын қолданушыға қайтарады. Бетті дұрыс үлгімен шығару үшін, 
агрегирациялау қызметі қолданушы қалауын және құрылғылар мүмкіндігін еске сақтау 
керек. 

Болашақтағы   порталдар    клиенттер   мен   серіктестердің   табысты    әрекеттестігі   
үшін    қажетті   интеграция   қосымшасының    және  мәліметтер  функциясын  орындай  
алатын технология болып табылады. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

 
1. Всё о корпоративных порталах www.enterprise-portals.ru.  
2. Портальные решения http://www.aplana.ru/solutions_54.htm.  
3. Порталы и жизненные циклы  
http://www.citforum.ru/consulting/portal/life/ 
4. Разработка системы автоматизации процесса обновления,  
Е.А. Шмельков, В.Г. Юрасов 
5. Newsletter, N 5. http://www.drecommerce.com/doc/KTweb_Newsletter_Jul-Sep_2003.pdf. 
6. Services for Remote Portlets Specification. http://www.oasis-open.org/committees/wsrp. 
7. WebSphere Portal V 4.1. Handbook, Volume 2. 
8. Plumtree Gadget Web Services. Design and Development. 
9. Media Types, http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types. 
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Оқыс жағдайлар мен апаттар пайда болуы аймағында экологиялық жағдайды 

мониторингілеу және болжау үшін дистанциялық лазерлік барлаудың көп функциялық 
кешендері - мобильді лидарлар кең қолданыс табуда.  

Лазерлік сәулеленуді қолдану аса жоғары уақыттық және кеңістік шешілуімен және 
рекордтық шоғырлану сезімталдығымен атмосфераның әртүрлі параметрлерінің өрістерін 
немесе бағыттарын алуды қамтамасыз етеді. Мұнда мониторингті жүзеге асыратын 
қызметкерлердің қауіпті затпен жағымсыз тікелей байланысын болдырмауға болады. 

Лазер станциясын (дәлірек айтқанда, лидарды) жүк көтерімділігі жоғары (жердегі 
кешендер үшін - автомашина, тартқыш) транспорттық құралдың бортына орналастыру 
жинақылықты қамтамасыз етеді және мониторинг жүргізудің тактикалық тәсілдері мен 
функциялық мүмкіндіктерін едәуір арттырады.  

Мобильді лидарлардың кемшіліктеріне лазер сәулесінің тікелей таралу аймағымен 
қолдану шекарасын шектеу, сонымен қатар транспорттық құралдан біршама алшақтағанда 
ауа, топырақ және суды контакттық тарту кезінде экипаж үшін қауіп төну кіреді.  

Жоғарыда көрсетілген кемшіліктерден еңсерудің тиімді жолы мобильді лидарлардың 
құрамына алшақтатылған ретрансляторлар мен ауа, топырақ және су тарту құрылғысының 
қызметін атқаратын аз гарабитті ұшқышсыз ұшу аппаратын (АГҰҰА) енгізу болып 
табылады [1]. Бұл жағдайда мобильді лидарлар аэромобильді лидар атауын алды. Жұмыста 
[1] АГҰҰА ретінде ауада тоқтату функциясын, сонымен қатар қозғалыстағы транспорттық 
құралға, жер беткейінің белгіленген аймағына тік әуелеп ұшу-қону  функциясын жүзеге 
асыратын квадрокоптерді (тікұшақ типті элекроұшақ, оның тартылыс күшін тұрақты тоқтың 
қозғалтқыштарымен - ТТҚ айналып тұратын төрт әуе бұрамасы қамтамасыз етеді) қолдану 
ұсынылды.  

[1] ұсынылған аэромобильді лидардың тиімді қасиеті транспорттық құралдың тоқтамай 
" " жұмыс істеу мүмкіндігі, яғни АГҰҰА бір географиялық пункттен ұшып шығады, 
аэромобильді лидар басқару жүйесінің тапсырмасы бойынша ұшады, және де сол уақытта 
басқа географиялық пунктте орналасқан лидардың транспорттық құралына қайта оралады. 
Бірақ АГҰҰА-ын мұндай қолдану оның ұшуын автоматты режимде жүзеге асыруды талап 
етеді, яғни квадрокоптер автоұшқышын құруды талап етеді.  

Қазіргі кезде техникалық әдебиеттерде квадрокоптер ұшуының автоматты режимін 
жүзеге асыру туралы ақпараттар жоқ, барлық белгілі ұшулар тікелей көру шегінде 
квдрокоптердің ұшуын басқаратын оператордың көмегімен жүзеге асырылған, ол 
квадрокоптердің белгілі үлгілерін мобильді лидардың құрамында қолдануға мүмкіндік 
бермейді.  

Автоматты режимде жұмыс істейтін квадрокоптерді құру барысында жүйелі жобалау 
тәсілдерін қолдану іске асырудың негізгі құралдарының бірі автоұшқыш құрудың баламалы 
нұсқаларының үлгісімен имитациялық тәжірибелер болып табылатын тұйық итерациялық 
жоба циклдарын жүзеге асыру қажеттілігін туғызады. Квардокоптердің толық ауқымды ұшу 
сынағын жүргізу қиын әрі қымбат процесс болғандықтан, автоұшқышты жобалауға 
оператордың басқаруында квадрокоптердің шынайы нұсқасымен негізгі заттық тәжірибелер 
мен автоұшқыштың басқаруында квадрокоптер ұшуының математикалық үлгісімен 
имитациялық тәжірибелерді үйлестіретн әдістемені қолдану ұсынылды [2]. 
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Жобалаудың нақты итерациялық циклына байланысты квадрокоптер ұшуының 
динамикасы мен кинематикасы әртүрлі иерархиялық деңгейлерде зерттеледі: есепке 
алынатын әсерлер және ұшу шарттарының минимумымен тегіс қозғалыс үлгісінен 
(жобалаудың бастапқы кезеңдері) барлық сыртқы және ішкі физикалық әрі конструктивтік 
факторларды есепке алумен кеңістіктегі қозғалыс үлгісіне дейін (жобалаудың соңғы 
кезеңдері). 

Осы жұмыста ұшуды басқарудың тұйық контуры ерекшеліктерін: ұшуды басқару 
контурлары үшін екі өзара перпендикулярлы ось бойынша жалпы атқарушы органның 
болуын есепке алатын автоұшқыш құрылымын жобалық зерттеу жүргізуге мүмкіндік беретін 
квадрокоптердің бір жазықтықта басқарылатын ұшуының математикалық үлгісі 
қарастырылған. 

Квадрокоптердің бір жазықтықта ұшу мәселесін шешу үшін оның масса орталығынан 
(МО) өтетін жазықтықта орналасқан тек екі атқарушы қозғалтқыш іске қосылғандықтан, оны 
қозғалыстың жазық үлгісіне сай бикоптер (БК) деп атаймыз. 

1-суретте бір жазықтықта қозғалу жағдайы үшін БК басқару күштері мен уақыттары 
көрсетілген, мұнда 21 , FF


 - ТТҚ1 және ТТҚ2 айналатын әуе винттері жасайтын тартылыс 

күші векторлары; yx FF 11 ,


 - ТТҚ1 де айналатын әуе винты жасайтын тартылыс күші 

проекциясының векторлары, БКЖ осінде CC XO ,  және CC YO , ;  yx FF 11 ,


− БКЖ CC XO ,  және 

CC YO , осінде ТТҚ2 де айналатын әуе винты жасайтын тартылыс күші проекциясының 

векторлары; CC XO ,  және CC YO , . FM ∆ 𝑀𝑀∆𝑇𝑇 цукенваамроль rx +2 − екі әуе винтының әртүрлі 
тартылысы кезеңінің векторы; α   −   БК-ның МО айналасындағы бұрылыс бұрышы (α оң 
мәндері БК сағат тіліне қарсы бұрылғанда болады); r − БК ОМ мен ДПТi роторлардың 
айналу осі арасындағы қашықтық. 

БК қозғалысын қарастыру үшін үш тегіс тікбұрышты координаталар жүйесі (СК) 
қолданылады: 

- бастапқы (қозғалыссыз) БКЖ: CO  басы БК ұшып шығу нүктесінде орналасқан, COX   
осі БК үшу жағына бағытталған, CC YO , осі жергілікті вертикаль бойынша бағытталған; 

- қалыпты (қозғалмалы айналмайтын) ҚКЖ OXGYG :  О  басы БК МО-да орналасқан, ал 
OXG  и  OYG осьтері сәйкесінше OCXC и OCYC осьтеріне параллель; 
- базалық (БК құрылымымен байланысты) БКЖ OX1Y1:  қозғалмалы айналмалы КЖ, О басы 
БК МО-да орналасқан, OX1   осі ТТҚi    бекітілуі консолі бойына орналасқан, және де ТТҚ1 
ден ТТҚ2 ге бағытталған, OY1 осі жоғары бағытталған. 

 
1-сурет. БК қозғалысында күш және 
уақыттардың құрылуы схемасы: 1- 
бикоптердің масса орталығы; - 2- орталық 
блок (ОБ); 3- ТТҚ1; 4- ТТҚ1-де әуе винты; 
5 - ТТҚ1 бекіту консолі; 6 - ТТҚ2 бекіту 
консолі;  7- ТТҚ2-де әуе винты; 8 - ТТҚ2 

 
2-сурет. Бикоптерді автоматты басқару 
жүйесінің блок-схемасы: 
1- БК автоұшақ (БА); 2- атқарушы орган; 3- 
басқару объекті. 
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Тұйық цикл бойынша БК ұшуын басқарудың блок-схемасы 2-суретте көрсетілген, 

мұнда хzad және  уzad  - сәйкесінше OCXC  и  OCYC остерінің бойымен БК орнын белгілейтін 
сигналдар; хbk  и  уbk  − БК ағымдық орнының координаталары; ∆х  және ∆у  − екі тұйық 
контурдың келісілмеу сигналы; v1zadϕ және v2zadϕ − АБ-да қалыптасатын әуе винттерінің 
айналу жылдамдығын тұрақтандыруды тұйық контуры үшін тапсырма сигналдары 1,2=i

болған кезде ii FF
dt
d 

 == ;ϕϕ .  

БК ұшуын қамтамасыз ету жүйесін басқару объекті БК МО қозғалысының 

αsin)( 212

2

FF
dt

xd
m bk

bk += , gmFF
dt

xd
m bk

bk
bk −+= αcos)( 212

2

дифференциалды теңдеулерімен 

сипатталады,  
мұнда mbk  − БК барлық құрамдық бөліктерінің жалпы массасы; g  − еркін құлаудың 

жылдамдалуы, сонымен қатар БК МО айналасында қозғалыстың дифференциалды 
теңдеуімен  

rFFJ z )( 21 −=α  
мұнда JZ   −  қозғалыстың перпендикулярлы қарастырылып жатқан жазықтығында 

осьтің айналасында БК инерция кезеңі. 
Әуе винттерінің айналу жиілігін тұрақтандырудың әрбір жетегіне тахогенератор 

сигналы бойынша демпфирлеуші кері байланыс және апериодтық түйінретінде тізбекті 
түзетулер енгізілген. Әуе винтына қарсы әсер етуін есепке алатын  ТТҚ математикалық 
үлгісін желілендіру, ауаның тұтқыр үйкеліс күшінің кезеңін есепке ала отырып атқарушы 
органдар құрамына кіретін әуе винттері айналуының белгіленген жиілігін тұрақтандытру 
жетектерінің тарату функциялары белгіленген сигналды жаңғыртудың статикалық 
қателіктерінің пайда болуын көрсетеді 
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- жылдамдықты тұрақтандыру жетегін редукторсыз қабылдаймыз; Jvi  − тарту винты 
инерциясының осьтік кезеңі; Jroti  − ТТҚіроторының инерция кезеңі; Rai  − ТТҚі зәкір 
орамның белсенді кедергісі; Тai  − ТТҚі уақытының электромагниттік тұрақтысы; Тkori  −  
түзетуші түйіннің уақыт тұрақтысы; kkori   −  түзетуші түйіннің күшею коэффициенті; cmi, cei  
− ТТҚі электромеханикалық коэффициенті және ЭДС қарсы коэффициент; kui   −  
электронды күшейткіштің күшею коэффициенті; ktgi  −  тахогенератордан сигналдың күшею 

коэффициенті; 
4

2
vi

vzi
D

k
π

µ= - әуе винтының әр қайсысына тұтқыр үйкеліс коэффициенті; Dbi 

− ТТҚі роторымен айналатын і-әуе винтының диаметрі; 
4

2
viDπ - әуе винтының "маялаушы" 

ауданы; µ  − ауаның динамикалық тұтқырлық коэффициенті; iυϕ − і-әуе винтының бұрыштық 
жылдамдығы; i= 1,2. 
 Атқарушы орган қалыптастыратын тартылыс күші әуе винттердің бұрыштық 
жылдамдығының квадратына байланысты 



1198 
 

i
F
vii KF υϕ 2×=  

Мұнда 2

4

4π
ρα vibiF

vi
D

K
××

= 𝛼𝛼𝐵𝐵𝑖𝑖-әуе винтының әр қайсысы үшін тартылыстың өлшемсіз 

коэффициенті; 
ρ − ауа тығыздығы; i =1,2.  
 БК жазық қозғалысын зерттеудің бірінші кезеңінде БА-да жүзеге асырылатын 
басқарудың келесі заңдары синтезделді:  

;
__1 xvyvzadv

ϕϕϕ ∆+
Σ

=

 

;__2 xvyvzadv ϕϕϕ ∆+Σ=
 

};])][([{_ αααααϕ  KbkxxKbkxzadxxKogrfKxKxv −−−−=∆
 

);])[(
2

~(_ bkyyKbkyzadyyKF
vK

gbkm
mgKyyKyv  −−+=Σ∆ϕ  

мұндаКxα,  Кα,  Кx ,  𝐾𝐾�̇�𝑑 ,  𝐾𝐾�̇�𝛼 ,  𝐾𝐾𝑠𝑠�̇�𝑠 ,  𝐾𝐾𝑠𝑠 ,  𝐾𝐾�̇�𝑠− БА тұйық контурларының сәйкес тармақтарын 
тарату коэффициенті; 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑔𝑔𝑟𝑟 (∎) − "қанықтыру" функциясы; 𝐾𝐾�𝑙𝑙𝑔𝑔   −  �̇�𝜑𝑣𝑣𝑖𝑖𝑧𝑧𝑎𝑎𝑑𝑑  жұмысының 
статикалық қателіктерінің айнымалы мәндерін есепке алатын құрылыс коэффиенті; 𝑙𝑙�𝑏𝑏𝑘𝑘 ,  𝐾𝐾�𝑘𝑘𝑇𝑇   
−𝑙𝑙𝑏𝑏𝑘𝑘және𝐾𝐾𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇  мен бірдей имитациялық тәжірибелерде қабылданған, БК массасы мен 
тартылыстың өлшемсіз коэффициентінің есептік мәндері. 
 БК-ның OCXC  және  OCYC остерінің бойымен қозғалысын үлгілегенде БК құрылымы 
сипаттамасының, ТТҚінегізінде айналу жылдамдығын тұрақтандыру жетектерінің 
параметрлері, әуе винттерінің белгіленген жетектері және әуе винттері мен ауаның 
құрылымдық параметрлерінің сәйкес келуінде келесі мәндер қабылданды (1-кесте). 
1-кесте 
Басқару объектісі мен атқарушы органның математикалық үлгісінің негізгі параметрлері 
№  
n/n 

Параметрлер Мәні №  
n/n 

Параметрлер Мәні 

1 mbk,Hc2/м 0,1195 10 Тkor , сек 0,001 
2 r, м 0,12 11 Kkor , В/В 0,2 
3 Jz, Hmc2 0,001283 12 Ku , Bс/рад 0,4 
4 Jc, Hmc2 3⋅10-6 13 Ktgi , Bс/рад 0,0004 
5 Jrot, Hmc2 3,2⋅10-7 14 Dv , м 0,25 
6 Ra, Ом 0,617 15 µ, Нс/м2 1,82⋅10-5 

7 Ta, сек 0,001   16 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑇𝑇 , Нс2 7,7⋅10-7 

8 Cm, Нм/A 0,0085 17 g , м/с2 9,8 
9 Ce, Вс/рад 0,0096 -   
 
Бұдан басқа, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑔𝑔𝑟𝑟 (∎)∆х координатасы бойынша күшейтудәі тікелей арнасының сызықтық 
сипаттамасының 17%-ын қалдыратыны қабылданды. 
 БА құрылымын синтездеу нәтижесінде параметрлердің келесі мәндері алынды (2-
кесте). 3-суретте 1- және 2- кестеде келтірілген атқарушы орган және басқару объектінің БК 
автоұшқыш параметрлерінің мәнімен имитациялық тәжірибенің нәтижесі көрсетілген. 
Имитациялық тәжірибелерді жүргізгенде хzad  = 1,2 м,  уzad  = 1,2 м қабылданды (зерттеудің 
жылдамдығы үшін). БК ұшуын басқару жүйесі қызмет етуінің тұрақтылығын сақтауда уzad 
тапсырма сигналын өңдеу кезінде қалыптасқан қателік пайда болатынын байқауға болады. 
Бұл қателік әуе винттары айналу жиілігін тұрақтандыру жетігінің статизміне байланысты. 
2-кесте 
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БК ұшуын басқару алгоритмінің параметрлері 
№  
n/n 

Параметрлер Мәні №  
n/n 

Параметрлер Мәні 

1 Кxα ,өлшемс. 1 6 Кy ,  өлшемсіз 4000 
2 Кα ,өлшемс. 4500 7 Кy ,  өлшемсіз 700 
3 Кα ,өлшемс. 350 8 Кyy ,  өлшемсіз 1 
4 Кx ,өлшемс. 2300 9 𝐾𝐾�𝑙𝑙𝑔𝑔 , өлшемсіз 1 
5 Кx ,өлшемс. 650    
 

 
3-сурет. Автоұшқыш басқаруымен белгіленген координаталарға имитациялық ұшудың 
негізгі эпюралары 
 Басқарудың тек сызықтық алгоритмдерін қолдануда 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑔𝑔𝑟𝑟 (∎)   да сызықтық емес 
функцияның болуы хzad  и  уzad тапсырмаларын орындауда хbk  және  уbk  координаталар 
жосығы ауытқуының пайда болуына әкеледі.  
 уzad   сигналды өңдеудің қалыптасқан қателігін автоматты өтеу үшін 𝐾𝐾�𝑙𝑙𝑔𝑔 = 1 
тұрақты мәнін өзгермелі коэффициентке ауыстыру ұсынылды (параметрлік кері байланыс) 

)];
11

2
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мұндаkpar  = 150 − параметрлік байланыстың күшею коэффициенті; b2  = 0,01; b1  =  0,18 − 
параметрлік кері байланыс арнасында түзету түйінінің коэффициенті.  
 Имитациялық тәжірибе нәтижелері енгізілген параметрлік кері байланысты есепке ала 
отырып, 4-суретте көрсетілді.  

 
4-сурет. Параметрлік кері байланыспен автоұшқыш басқаруында белгіленген 
координаталарға имитациялық ұшу эпюралары 
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 Параметрлік кері байланыс уzad  тапсырма сигналының әртүрлі мәндерін өңдеуде 
қалыптасқан қателікті нөлге апаратынын және хbk   мен уbk координаталарының ауытқуын 
біршама азайтатынын байқауға болады. 

Қорытынды 
 1. OC XC YC  БКЖ басынан OC XC  және OC YC остеріндегі белгіленген нүктелерге БК 
ұшуының тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін квадрокоптердің (БК) жазық 
ұшу үлгісі үшін автоұшқыш құрылымы синтезделді. 
 2. уzad  мәндерін өңдеудің ститкалық қателіктерін жоятын және хbk  мен  уbk 
координаталардың ауытқуын біршама азайтатын параметрлік кері байланыс табылды. 
 3. Квадропердің бір жазықта автоматты ұшуының ұсынылған математикалық үлгісі 
имитациялық тәжәрибелердің негізделген нәтижесін алу мүмкіндігін көрсетті, соған 
байланысты ол кеңістікте ұшатын квадрокоптер автоұшақтың құрылымдары мен 
параметрлерін табу мәселелерін шешуде негіз бола алады.  
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Зерттелетін патологиялық үрдістің алғашқы белгілерін сипаттайтын М жиыны 

берілген болсын. Бұл жиынның 𝑌𝑌𝑖𝑖   элементтері алғашқы шамаларының мәндерімен сәйкес. 
Егер классификацияланатын объектілер жиынның кез-келген мәнін қабылдай алатын 
𝑌𝑌1,𝑌𝑌2,𝑌𝑌3, … ,𝑌𝑌𝑙𝑙  шамаларымен сипатталса, онда осы шамалар арасындағы өзара 
байланыстарын анықтау үшін алғашқы 𝑌𝑌1,𝑌𝑌2,𝑌𝑌3, … ,𝑌𝑌𝑙𝑙  шамалары арқылы есептеп 
шығарылатын  𝑌𝑌1

∗,𝑌𝑌2
∗,𝑌𝑌3

∗, … ,𝑌𝑌𝑙𝑙∗  шамалардың мәндері төмендегі формула бойынша есептеу 
тәсілі қолданылады: 

𝑌𝑌𝑗𝑗∗ = 𝑓𝑓(𝑌𝑌1,𝑌𝑌2,𝑌𝑌3, … ,𝑌𝑌𝑙𝑙 ), 𝑗𝑗 = 1,𝑙𝑙������ .  (1) 
Зерттелетін объект – бұл компоненттері берілген объектінің нақты мәні болатын, көп 

өлшемді вектор. Егер зерттелетін объектіні (науқас) 𝑆𝑆𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑞𝑞����� деп шамаларын, алғашқы 
белгілерін сәйкес 𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑞𝑞�����, 𝑗𝑗 = 1,𝑙𝑙������ деп белгілесек, егер 𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 ∋ 𝑀𝑀 болса, онда 𝑆𝑆𝑖𝑖  объекті 
нақтыланған деп аталады [1]. 

Нақтыланған кесте – анықталған (зерттелген) объектілердің жиынтығы  𝑆𝑆𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑞𝑞����� 
алғашқы шамалары �𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 � жиынтықпен сипатталады және  кесте 𝑇𝑇𝑞𝑞𝑙𝑙  түрінде болады. Кесте 
бағанында 𝑆𝑆𝑖𝑖  объектілері, ал қатарында 𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑗𝑗  алғашқы шамалары орналасқан. Егер кесте 
қатарын l класқа (патологиялық үрдістің клиникалық кезеңі) бөлсек, онда бұл кестені 𝑇𝑇𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙  
деп белгілейміз (кесте 1). 
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Науқас Өмірлік көрсеткіштері және олардың мәндері 
Кезеңдер 

немесе ауру 
кластары 

1 2 3 
𝑆𝑆1 
𝑆𝑆2 
... 
𝑆𝑆𝑙𝑙1  

𝑌𝑌11𝑌𝑌12    ⋯    𝑌𝑌1𝑖𝑖    ⋯    𝑌𝑌1,𝑙𝑙−1𝑌𝑌1𝑙𝑙  
𝑌𝑌21𝑌𝑌22    ⋯    𝑌𝑌2𝑖𝑖    ⋯    𝑌𝑌2,𝑙𝑙−1𝑌𝑌2𝑙𝑙  

… 
𝑌𝑌𝑙𝑙1𝑌𝑌𝑙𝑙2    ⋯    𝑌𝑌𝑙𝑙𝑖𝑖    ⋯    𝑌𝑌𝑙𝑙 ,𝑙𝑙−1𝑌𝑌𝑙𝑙𝑙𝑙  

𝐾𝐾1 

⁞ ⁞ ⁞ 
𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙−1+1 

... 
𝑆𝑆𝑞𝑞  

𝑌𝑌𝑙𝑙𝑙𝑙−1+1,1𝑌𝑌𝑙𝑙𝑙𝑙−1+1,2    ⋯    𝑌𝑌𝑙𝑙𝑙𝑙−1+1,𝑖𝑖    ⋯    𝑌𝑌𝑙𝑙𝑙𝑙−1+1,𝑙𝑙−1𝑌𝑌𝑙𝑙𝑙𝑙−1+1,𝑙𝑙  
… 

𝑌𝑌𝑞𝑞1𝑌𝑌𝑞𝑞2    ⋯    𝑌𝑌𝑞𝑞𝑖𝑖    ⋯    𝑌𝑌𝑞𝑞 ,𝑙𝑙−1𝑌𝑌𝑞𝑞𝑙𝑙  
𝐾𝐾𝑙𝑙  

 
Кесте  1- де 𝑆𝑆1,𝑆𝑆2, ... , 𝑆𝑆𝑙𝑙1  объектілері 𝐾𝐾1, ... , класына жатады, 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑗𝑗−1+1 , ... , 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑗𝑗  

объектілері 𝐾𝐾𝑗𝑗 , ..., класына, 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙−1+1, ..., 𝑆𝑆𝑞𝑞  объектілері 𝐾𝐾𝑙𝑙  класына жатады. 
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙  ықтимал кестесі құрылған �𝐼𝐼0�𝐾𝐾𝑗𝑗 �, 𝐼𝐼(𝑆𝑆𝑖𝑖)� ақпараты берліген болсын. 

�𝐼𝐼0 �𝐾𝐾𝑗𝑗 �, 𝐼𝐼(𝑆𝑆𝑖𝑖)� ақпаратты �𝐼𝐼0∗�𝐾𝐾𝑗𝑗 �� түрге аударатын алгоритм жазайық. �𝐼𝐼0∗�𝐾𝐾𝑗𝑗 �� ақпаратта �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗 � 
шамалары бойынша өзара байланыстары келесі кезеңдер бойынша ескерілген [2]. 

1. Адекватты регрессиялық модель құру (құрылымдық сипаттамасы): 
 

�
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗ = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐

𝑗𝑗 + ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑  
𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑Ө

𝑑𝑑=1

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗ = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐
𝑗𝑗 + ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑  

𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑 + ∑ 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑑𝑑  
𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑2Ө

𝑑𝑑=1
Ө
𝑑𝑑=1

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗ = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐
𝑗𝑗 + ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑  

𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑 + ∑ 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑑𝑑  
𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑2 + ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑑

𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑𝑌𝑌𝑖𝑖𝑘𝑘
𝐶𝐶Ө

2

𝑑𝑑<𝑘𝑘=2
Ө
𝑑𝑑=1

Ө
𝑑𝑑=1 ⎭

⎬

⎫
 (2) 

 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗  - келесі дисперсияға сәйкес екінші белгілері: 
 

�

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗1 =
1

𝑙𝑙𝑗𝑗 −𝑙𝑙𝑗𝑗−1 + 1 − 𝑙𝑙1
� �𝑌𝑌𝑖𝑖𝛼𝛼 − �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐

𝑗𝑗 + �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑

Ө

𝑑𝑑=1

��

2

,   𝑙𝑙1 = Ө + 1;

𝑙𝑙𝑗𝑗

𝑖𝑖=𝑙𝑙𝑗𝑗−1+1

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗2 =
1

𝑙𝑙𝑗𝑗 −𝑙𝑙𝑗𝑗−1 + 1 − 𝑙𝑙2
� �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑 − (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐

𝑗𝑗 + �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑 + �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑑𝑑

𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑2
Ө

𝑑𝑑=1

)
Ө

𝑑𝑑=1

�

2

,   𝑙𝑙2 = 2Ө + 1;

𝑙𝑙𝑗𝑗

𝑖𝑖=𝑙𝑙𝑗𝑗+1

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗3 =
1

𝑙𝑙𝑗𝑗 − 𝑙𝑙𝑗𝑗−1 + 1 − 𝑙𝑙3
� �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑 − (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐

𝑗𝑗 + �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑 + �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑑𝑑

𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑2
Ө

𝑑𝑑=1

+ � 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑑𝑑𝑌𝑌𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐶𝐶Ө
2

𝑑𝑑<𝑘𝑘=2

)
Ө

𝑑𝑑=1

�

2

,   𝑙𝑙3 = 2Ө + 𝐶𝐶Ө2 + 1;

𝑙𝑙𝑗𝑗

𝑖𝑖=𝑙𝑙𝑗𝑗+1 ⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 

(3) 
 

мұндағы: 𝑙𝑙0 = 0;   𝑗𝑗 = 1, 𝑙𝑙����;  𝑖𝑖 = 1,𝑙𝑙′ ;������� 𝑑𝑑 = 1,Ө����� ;  
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗1  – сызықтық регрессиялық модель дисперсиясы; 
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗2  – сызықтық және квадраттық мүшелері болған регрессиялық модель дисперсиясы; 
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗3  – сызықтық, квадраттық және шамалардың біргеліктегі  есепке алынатын 

регрессиялық модель дисперсиясы; 
Ө- модельге қатысатын көрсеткіштер санына және модель ретіне байланысты 

өзгереді. 
 Min�𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙1 ;  𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗2 ;𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗3 �  мәні 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗  – дің құрылымдық сипаттамасына сәйкес таңдалады. 

Таңдалған модельдер жиынтығы �𝐼𝐼0∗ (𝐾𝐾𝑗𝑗 )�-дің құрылымдық сипаттамасы болып табылады. 
Осылайша, жаңа кесте құрылады:  
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‖�𝐼𝐼0∗‖ 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑙𝑙 = � �
�

𝑌𝑌11
∗ 𝑌𝑌12

∗ 𝑌𝑌13
∗ ⋯ 𝑌𝑌1𝑙𝑙

∗

𝑌𝑌21
∗ 𝑌𝑌22

∗ 𝑌𝑌23
∗ ⋯ 𝑌𝑌2𝑙𝑙

∗

𝑌𝑌31
∗ 𝑌𝑌32

∗ 𝑌𝑌33
∗ ⋯ 𝑌𝑌3𝑙𝑙

∗

     ⋮      ⋮     ⋮        ⋯      ⋮    
𝑌𝑌𝑙𝑙′1∗ 𝑌𝑌𝑙𝑙′2∗ 𝑌𝑌𝑙𝑙′3∗ ⋯ 𝑌𝑌𝑙𝑙′𝑙𝑙∗

�
�  (4) 

 
2. 𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑗𝑗∗  -ні есептеу. I(𝑆𝑆𝑖𝑖) ақпараты болған жағдайда ‖𝐼𝐼0∗‖ 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑙𝑙

�� көмегімен �𝐼𝐼𝑖𝑖𝑗𝑗∗ ‖ 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑙𝑙
�� 

сандық матрицасы құрылады. 𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑗𝑗∗  - сәйкес белгінің құрылымдық сипаттамасы көмегімен 
есептелген, 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗  белгісінің құрылымдық мәні [3]. 

3. �∆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗‖ 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑙𝑙
�� матрицасын есептеу, яғни 

 

�∆�𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗� 𝑙𝑙′𝑑𝑑𝑙𝑙 = � �
�

∆𝑌𝑌11
∗ ∆𝑌𝑌12

∗ ∆𝑌𝑌13
∗ ⋯ ∆𝑌𝑌1𝑙𝑙

∗

∆𝑌𝑌21
∗ ∆𝑌𝑌22

∗ ∆𝑌𝑌23
∗ ⋯ ∆𝑌𝑌2𝑙𝑙

∗

∆𝑌𝑌31
∗ ∆𝑌𝑌32

∗ ∆𝑌𝑌33
∗ ⋯ ∆𝑌𝑌3𝑙𝑙

∗

⋮         ⋮        ⋮          ⋯          ⋮    
∆𝑌𝑌𝑙𝑙′1∗ ∆𝑌𝑌𝑙𝑙′2∗ ∆𝑌𝑌𝑙𝑙′3∗ ⋯ ∆𝑌𝑌𝑙𝑙′𝑙𝑙∗

�
�  (5) 

 
мұндағы: ∆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗ = ∆𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑗𝑗∗ − ∆𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑗𝑗∗ . 
4. 𝐼𝐼∗ = (𝑌𝑌𝑖𝑖1∗ ,𝑌𝑌𝑖𝑖2∗ ,𝑌𝑌𝑖𝑖3∗ , … ,𝑌𝑌𝑙𝑙1

∗ )  векторын құру.  
𝐴𝐴∗ матрицасы негізінде 𝑇𝑇𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙  ықтимал кестесі үшін корреляциялық диаграмма 

құрылады. Осы диаграмма негізінде 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗  белгілерінің құрылымдық сипаттамасы ретпен 
есептеледі. Есеп басы ең үлкен шығысы бар белгілерден басталады. Осылайша, 𝐼𝐼∗ векторы 
құрылады. Оның 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗∗  элементі 𝑆𝑆𝑖𝑖  объектілерінің құрылымдық сипаттамасы болып табылады.  
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ТАКСИ ДИСПЕТЧЕРІНІҢ ЖҰМЫС ОРНЫН АВТОМАТТАНДЫРУ 
 

Талғатқызы Жұлдыз 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, «5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Жартыбаева Макпал Галымбековна 

 
Қазіргі кезде, индустриалды қоғамнан ақпараттық қоғамға  ғаламдық ауысу болып 

жатыр. Бұл үлкен көлемдегі ақпараттарды жіберу және жинақтау, ақпаратты, әдеттегідей, 
құндылығы маңызды тауарға айналдыру, ақпараттық процесстердің қарқынды дамуымен 
тікелей байланысты. Бүкіләлемдік интернет желісінің  пайда болуы, адам өмірінің әр түрлі 
саласында халықаралық қатынастардың көшкін тәрізді кең өріс алуын жүзеге асырды. 
Технологиялық ақпараттық орта орнатылған иерархиялық басқаруды жойып, оның орнына 
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икемді еркін құрылымдарды жасап шығарды. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
және жаңа технологиялар, басқару функцияларын тиімді және ұтымды ету мүмкіндігін 
береді,  оның өмірі мен қызметінің барлық саласын жетілдіре отырып,  теңдестірілген 
қоғамның құрылуына жаңа бағытын ашады . 
 Шынын айтқанда, желіде жұмыс істейтін барлық процестер, желіге қосылған 
құрылымдардың өзара қамтамасыз етуге мүмкін, қызметтер тізімінің кеңейтілуіне 
бағыттайды. Бұл қызметтерді көрсету, қалыпты жағдайда, “біреу бірнешеуге қызмет 
көрсету” режимінде, жаппай қызмет көрсету моделінің заңдары мен белгілерінде өзекті 
болатын жүйеге сәйкес. Осындай жүйелердің жалпы сипаттамасы мәліметтер қорының болу 
қажеттілігінен және желі ережесі бойынша ақпарат алмасуының жүзеге асырылуынан  
тұрады. Мұнда, нақтылық және қауіпсіздік мәселелерінің пайда болуы, жүйенің 
функционалдылығымен анықталады. 
 Кәсіпорын, экономикалық құрылым сияқты автоматтандырылған жүйеге ие болуы 
тиіс. Осылайша, желілік орта жағдайында жұмыс істейтін, , жаппай қызмет көрсету жүйесі 
болып табылатын, қолданбалы компьютерлік желілер, негізінде кез келген уақыт 
аралығында келіп түсетін ақпараттар ағымының тиімді өңделуін қамтамасыз етуі тиіс.   
 Кез келген қаланың  өмірін қамтамасыз ететін жетекші жүйелердің бірі,  
азаматтардың негізгі қызметтерге жылдам қол жеткізуін қамтамасыз  етуге арналған  
жолаушы көлігі болып табылады. Сол себепті, қазіргі таңда, барлық әлемде жолаушы 
көлігімен басқарудың диспетчерлік жүйелері кең таралған. Олар, ең алдымен, оперативті 
бақылау, жоспарлау және автокөліктік кәсіпорындардың көлік құралдарымен  басқаруға 
арналған.  Қазақстанда өнеркәсіптің үздіксіз дамуына байланысты, халықтың жылжымалығы 
( таңертеңгі және кешкі жоғарғы дәрежедегі жүктемелер мен күндіз және түннің ортасында 
жүктемелердің жоқ болуы) бірқалыпты емес  (тәулік аралығында) ұлғайып барады. Осының 
нәтижесінде, жолаушы көлігінің жұмысына қойылған үдемелі талаптарды, көбірек 
оперативті және толықтай қанағаттандыру мүмкіндігін туғызады. Бұл  қала жолдарының 
көлікпен аса толуына, жолаушы көлігі жұмысының тиімділігін елеулі түрде төмендететін, 
автокөліктік бөгелісіне әкелетін, жаппай автомобилизациялаумен күрделенеді. Осы 
жағдайда, маңызды мәселе азаматтарды тасымалдау процесіндегі диспетчерлік басқару 
құралдары мен әдістерін жақсарту болып табылады. Бүгінгі таңда, ол орналасуды анықтау  
технологиясының  қолдануына негізделетін, заманауи автоматтандырылған жүйелерді жасап 
шығару арқылы қамтамасыз етіледі. 
 “Автокөлік молшылықтың белгісі емес, қозғалыс құралы”.  Бұл сөздер қазіргі заманғы 
мегаполисте жалдамалы көліктің функциясын толықтай айқын бейнелейді. Жалдамалы көлік 
талаптарын келесі түрде көрсетуге болады: 
- қол жетімділік: көлікке қажет жағдайда тапсырыс беру және сапарды іске асыру мүмкіндігі; 
- сенімділік: көлік міндетті түрде келу керек; 
- келудің жеделділігі: идеалды түрде – дәл қазір; 
- тапсырыс беру орнына уақытында келу ; 
-  қарапайым және клиентке түсінікті жол жүрісі бойынша есеп беру және тарифтер жүйесі; 
- тапсырысты орындаудың барлық сатыларындағы сервистің жоғарғы дәрежесі. 
 Диспетчерлік қызметтің басты міндеті – жалдамалы көлікке тапсырыс берудегі 
сұранымды қабылдау және өңдеу, бос көлікті іздестіру, тапсырыстың орындалуын қадағалау. 
 Жүйенің архитектурасы орталықтандырылған да, бөлінген де болуы мүмкін. Соңғы 
жағдайда, жүйе диспетчерлік қызмет пен клиенттерге қызмет көрсетуде  тапсырыс келетін,  
тасымалдаушы жүйені біріктірген программа- техникалық кешеннен тұрады.  Кез келген 
жағдайда, жүйе функцияның екі тобына ие: клиентпен жұмыс істеу және тасымалдаушымен 
жұмыс істеу. 
 Клиентпен жұмыс істеу функциясы тапсырысты қабылдау және өңдеу жүйесін 
автоматтандырады. Дәстүрлі, телефон арқылы диспетчерге жалдамалы көлікке тапсырыс 
беруден басқа, сайт арқылы интернетте тапсырысты  қабылдау механизмі жүзеге асырылған. 
Диспетчердің жұмыс орнының бағдарламалық қамтамасыз етілуі, әрі қарай  өңдеуге 
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ыңғайлы, тапсырыс бланкінің стандартты үлгісінде тапсырыстың құрылуын  қамтамасыз 
етеді. Үлгі байланысу телефон нөмері, көліктің келу мекенжайы, соңғы мекен, тапсырыстың 
келу күні мен уақыты және  тағы басқа бірнеше параметрлерден тұрады [1]. 
 Қарастырылып отырған жүйедегі тапсырысты орындау үшін бос көлікті іздестіру 
функциясы, орналасу жерін анықтау жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Көліктер, оның 
орналасуын үздіксіз дәлме – дәл анықтайтын навигациялық ақпаратты қабылдайтын 
аппараттар кешенімен жабдықталады. Құрылғыдағы ақпарат пен ағымдағы орналасу 
мекенжайы туралы мәліметтер радиоканал арқылы бос көлікті іздестіру жүйесіне жіберіледі. 
Навигациондық жүйе арқылы алынған, жалдамалы көліктің  келу мекен-жайының 
координатасы және бос көліктің координатасы бойынша арнайы бағдарлама берілген 
мекенжай бойынша әрбір көліктің келу уақытын анықтайды және тапсырысты орындауға 
дайын жалдамалы көлік тізімін құрайды. Содан соң, тапсырыс бланкінде көрсетілген, 
клиенттің таңдау артықшылықтарынан және тасымалдаушының қалауын ескере отырып, 
бағдарлама тапсырысты орындауға арналған көлікті тағайындайды [1]. 
 Жасап шығарылған бағдарлама келесі мәселелердің шешілуін қамтамасыз етуі қажет: 

- жылдам іздестіру және көлікке тапсырыс орнына келуі; 
- нақты уақыт режимінде тапсырыстың орындалу сапасын бақылау; 
- әрбір көліктік бірліктен табысты барынша көбейту мақсатында тапсырыстарды 

ұтымды бөлу; 
- көлік құралдарына оперативті бақылау жүргізу; 
- жүйенің ауқымдалуы. 

Диспетчерлік қызметтің басты міндеті – жалдамалы көлікке тапсырыс берудегі сұранымды 
қабылдау және өңдеу (1-сурет), бос көлікті іздестіру, тапсырыстың орындалуын қадағалау 
[2]. 

 
Сурет1. Диспетчер терезесі. Тапсырыстар 
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Сурет 2. Диспетчер терезесі. Объект 

 
1-сурет, 2-суретте көрсетілген тапсырыстар және объект интерфейстері қолданушыға, 

біздің жағдайда диспетчерге келген тапсырыстарды енгізіп, іріктеп, жоюға мүмкіндік береді.  
Тапсырыс берушілердің орналасқан жері туралы ақпаратты картадан көріп отыру және 
географиялық координаталар: енік пен бойлық жайлы деректерді көру мүмкіндігі бар. Бұл 
диспетчердің жүргізушілерге тапсырыс берушінің орналасқан жері туралы мағлұматты 
мейлінше тез әрі тыңғылықты түсіндіруге мүмкіндік береді. Тапсырыстың статусы, яғни 
оның орындалғаны, орындалмағаны және орындалу барысында  

Қарастырылып отырған жүйедегі тапсырысты орындау үшін бос көлікті іздестіру 
функциясы, орналасу жерін анықтау жүйесі (Сурет 3)арқылы жүзеге асырылады.  
 

 
Сурет 3. Диспетчер терезесіндегі жалдамалы көліктің жұмыс ортасы  
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Жалдамалы көліктің диспетчерлік қызметіне арналған, қарастырылған шешімдердің 
құндылығы, олардың кешенділігінен және алдыңғы қатарлы технологияға бағытталуынан 
тұрады.  

Қолданушы интерфейсінің қарапайымдылығы диспетчерлердің минималды уақыт ішінде 
бағдарламалық қамтаманы меңгеруіне септігін тигізеді. Құрылған такси диспетчеріне 
арналған бағдарламалық қамтама жылдам іздестіру және көлікке тапсырыс орнына келуін 
қадағалау, нақты уақыт режимінде тапсырыстың орындалу сапасын бақылау, әрбір көліктік 
бірліктен табысты барынша көбейту мақсатында тапсырыстарды ұтымды бөлу, көлік 
құралдарына оперативті бақылау жүргізуге мүмкіндік береді.  

Ұсынылған технологиялық шешімдер өзінде, навигация технологиясын, цифрлық 
ақпаратты қабылдау және өңдеу кешенін, оперативті байланысты біріктіреді. Атап өтілген 
инновационды технологияларды енгізу, арнайы технологиялық жүйелердің  қазіргі заманғы 
жаппай қызмет ету жүйесіне  айналуы мысал болып табылады [1]. 
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Современное образование быстрыми темпами пополняется все более новыми 

инновационными технологиями.  Исследования отечественных и зарубежных ученых, 
педагогов-практиков свидетельствует о том, что применяемые адекватным образом 
современные методы искусственного интеллекта могут существенным образом 
содействовать эффективности преподавания и изучения казахского языка. Теперь же, в 
информационный век перед системой образования встали новые задачи: формирование 
нового менталитета, базирующегося на обмене информацией и знаниями; создание новых 
видов когнитивной методологии для генерации новых знаний; создание новой 
образовательной среды для удовлетворения потребностей получения образования в удобное 
время, в любом месте на протяжении всей жизни человека.  

Совершенствование технологий обучения занимает одно из первых мест среди 
многочисленных новых направлений развития образования, привлекающих, в последние два-
три десятилетия, особое внимание исследователей проблем процесса обучения казахскому 
языку в высших учебных заведениях. В этой связи важно помочь обучающимся стать 
активными участниками процесса обучения и формировать у них потребность в постоянном 
поиске новых знаний посредством использования методов искусственного интеллекта. 

Уже на протяжении около 30 лет относительно немногочисленная группа 
исследователей пытается иногда более, иногда менее успешно создавать программы, 
позволяющие ЭВМ "разумно" решать задачи. В середине 70-х годов после двух десятилетий 
медленного и едва заметного прогресса в этой новой области искусственного интеллекта 
исследователи пришли к следующему фундаментальному выводу о разумном поведении 
вообще: оно требует колоссального количества знаний, которыми люди обладают, как чем-то 
само собой разумеющимся, но которые нужно постепенно "скормить" машине. 

Термин  “искусственный интеллект” был введен Дж. Маккарти в 1956 г. Сам термин 
“искусственный интеллект” имеет два основных значения: во-первых, под искусственным 

http://free-docs.ru/databases/databases_other/66-proektirovanie-relyacionnyx-baz-dannyx.html
mailto:dinara_190994@mail.ru
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интеллектом понимается теория создания программных и аппаратных средств, способных 
осуществлять интеллектуальную деятельность, сопоставимую с интеллектуальной 
деятельностью человека; во-вторых, сами такие программные аппаратные средства, а также 
выполняемая с их помощью деятельность. 

Также необходимо отметить что,  искусственный интеллект — это наука (а не прибор 
типа искусственного сердца или искусственной почки), основными проблемами которой 
являются 1) формализация знаний, опыта и сообразительности (фундаментальная 
составляющая искусственного интеллекта и 2) использование полученных результатов для 
решения интеллектуальных задач и в конечном счете — создание интеллектуальных 
информационных технологий, т.е. систем, основанных на знаниях (прикладная 
составляющая искуственного интеллекта).  

Возникновение ИИ как самостоятельной науки принято датировать 1956 годом. Первые 
локальные успехи (персептрон Розенблатта, программа "Логик-теоретик", доказывавшая 
некоторые теоремы логики высказываний, "Общий решатель задач" Ньюэлла-Саймона) 
вселили надежды на быстрое продвижение по первому пути — пути моделирования 
процессов мозга. Эти надежды базировались на так называемой компьютерной парадигме: 
предположении о том, что мозг — это "биокомпьютер", т.е. что его устройство аналогично 
компьютеру и что в терминах базовых алгоритмических моделей информатики можно 
адекватно описать информационные процессы мозга. Постепенно выяснилось, что это не 
так.  

Это говорит о том, что  существенное отличие компьютера от мозга заключается в том, 
что компьютер предназначен для обработки символьной информации, а мозг человека — для 
обработки образной информации.  

Итак, прежде всего, отметим преимущества применения искусственного интеллекта 
перед человеком-преподавателем в процессе обучения казахскому языку. Конечно же, люди 
не способны работать настолько быстро как машины и к тому же человек обладает 
чувствами (страх, усталость, гнев, равнодушье и т.д.), которые могут помешать 
объективному оцениванию результатов учащегося. Здесь же, применение методов 
искусственного интеллекта позволит оценить любые результаты учащегося более точно и 
эффективно. Еще одним немаловажным преимуществом внедрения искусственного 
интеллекта в процесс обучения казахскому языку  является то, что система искусственного 
интеллекта будет вести обучение или оценивание,  не учитывая такие факторы как 
внешность, социальная, религиозная принадлежность. 

Под искусственным интеллектом понимается обычно способность автоматических или 
автоматизированных систем брать на себя некоторые функции интеллекта человека, 
например, принимать оптимальные решения на основе анализа внешних воздействий и с 
учетом ранее полученного опыта. Можно выделить несколько направлений, в которых 
развиваются средства искусственного интеллекта. Среди них отметим экспертные системы, 
интеллектуальные игры, распознавание образов, робототехнику, общение с ЭВМ на 
естественном языке. К одному из направлений развития искусственного интеллекта можно 
отнести и обучение. При этом наиболее важное значение при разработке ЭОС должны играть 
экспертные системы и возможность общения с ЭВМ на естественном языке. 

Основой любой системы искусственного интеллекта является семантическая модель 
знаний, которыми обладает человек в некоторой предметной области. Эту модель обычно 
называют базой знаний. Она должна быть представлена таким образом, чтобы не только 
фиксировать имеющиеся знания, но и давать возможность получать на их основе новые 
знания, относящиеся к выбранной предметной области. Процесс, с помощью которого 
получаются новые знания, – это логический вывод или, другими словами, дедуктивный 
метод доказательства, формулируемый в рамках математической логики. Из сказанного 
видно, что систему искусственного интеллекта можно рассматривать как совокупность 
знаний и механизма логического вывода. 

Существуют различные подходы к построению систем ИИ: 
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- логический подход; 
- структурный подход; 
- гибридный подход; 
- эволюционный подход. 
Основой для данного логического подхода служит Булева алгебра. Каждый 

программист знаком с нею и с логическими операторами с тех пор, когда он осваивал 
оператор IF. Свое дальнейшее развитие Булева алгебра получила в виде исчисления 
предикатов — в котором она расширена за счет введения предметных символов, отношений 
между ними, кванторов существования и всеобщности. Практически каждая система ИИ, 
построенная на логическом принципе, представляет собой машину доказательства теорем. 
При этом исходные данные хранятся в базе данных в виде аксиом, правила логического 
вывода как отношения между ними. Кроме того, каждая такая машина имеет блок генерации 
цели, и система вывода пытается доказать данную цель к ак теорему. Если цель доказана, то 
трассировка примененных правил позволяет получить цепочку действий, необходимых для 
реализации поставленной цели. Мощность такой системы определяется возможностями 
генератора целей и машиной доказательства теорем. 

Под структурным подходом мы подразумеваем здесь попытки построения ИИ путем 
моделирования структуры человеческого мозга. Одной из первых таких попыток был 
перцептрон Френка Розенблатта. Основной моделируемой структурной единицей в 
перцептронах (как и в большинстве других вариантов моделирования мозга) является 
нейрон. 

Гибридный подход предполагает, что только синергетическая комбинация нейронных и 
символьных моделей достигает полного спектра когнитивных и вычислительных 
возможностей. Например, экспертные правила умозаключений могут генерироваться 
нейронными сетями, а порождающие правила получают с помощью статистического 
обучения. Сторонники данного подхода считают, что гибридные информационные системы 
будут значительно более сильными, чем сумма различных концепций по отдельности. 

Довольно большое распространение получил и эволюционный подход. При построении 
систем ИИ по данному подходу основное внимание уделяется построению начальной 
модели, и правилам, по которым она может изменяться (эволюционировать). Причем модель 
может быть составлена по самым различным методам, это может быть и НС и набор 
логических правил и любая другая модель. После этого мы включаем компьютер и он, на 
основании проверки моделей отбирает самые лучшие из них, на основании которых по 
самым различным правилам генерируются новые модели, из которых опять выбираются 
самые лучшие и т. д. 

Преимущества искусственного интеллекта перед человеком-учащимся заключается, 
прежде всего в том, что часто учащиеся прерывают свои мыслительные процессы во время 
выполнения определенного задания, что способствует потере времени учащегося. 
Применение же искусственного интеллекта позволит учащимся сэкономить время, так как 
искусственному интеллекту не нужны перерывы на   такие человеческие потребности как 
сон, еда, отдых. Так же необходимо отметить, что когда люди принимают решения, часто эти 
решения основаны на эмоциях, а не логики. Это не всегда лучший способ принимать 
решения. Решения задачи или проблемы любой сложности путем применения 
искусственного интеллекта полностью основаны на логике. В процессе обучения казахскому 
языку обучающимся необходимо на слух воспринимать любой текст, что позволит им более 
эффективно обучаться языку. При помощи методов искусственного интеллекта 
обучающийся может в любое время слушать и переводить любые тексты, так как на 
сегодняшний день, существуют ряд программ, читающие  тексты любым голосом, и притом 
в режиме реального времени, и выполняющие их переводы. 

Как и в любой системе, в искусственном интеллекте есть и свои недостатки. В частности 
эти недостатки заключаются в технической базе системы. Основной недостаток заключается 
в сохранении информаций в больших объемах. Человек способен воспринимать довольно 
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большое количество информации, переосмысливать его  делать некоторые выводы из 
полученной информации. Для системы же искусственного интеллекта сложно получать 
информацию больших объемов. Зачастую для переработки какой-либо информации 
требуется обрабатывать лишь небольшое количество информации, что само собой является 
неудобством. Еще одним минусом являются технические неполадки, происходящие, иногда, 
в процессе работы. 

Несмотря на свои недостатки, искусственный интеллект набирает популярность на всех 
уровнях жизни человека, в частности в образовании. Следует отметить, что применение 
искусственного интеллекта в процессе обучения казахскому языку поможет обучающимся 
намного быстрее и эффективнее выучить язык. 

 Использование искусственного интеллекта  создаёт предпосылки для перехода на 
качественно новую ступень в обучении казахскому языку, а значит и повышению 
производительности труда учащихся, что является, на сегодняшний день, основной задачей 
процесса обучения языкам. 
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Қазіргі заманғы мәліметтерді сақтау мен өңдеу әдістерінің дамуы, жинақталған, 

талдауды керек ететін ақпараттардың тез өсуіне алып келуде.  Жинақталған мәліметтердің 
соншалықты көптігі оны адам күшімен өңдеуге мүмкіндік бермейді әрі бұл өңделмеген 
мәліметтердің ішінде, маңызды шешімдер қабылдауларға керекті ақпараттар бар екені анық. 
Сол себепті мәліметтерді автоматты талдау жасау үшін Data Mining-ті қолдану керек болады. 

Жалпы Data Mining технологиясын осы бағыттың негізін салушылардың бірі – 
Григорий Пиатецкий-Шапиро жеткілікті дәл анықтайды: Data Mining – бұл өңделмеген 
мәліметтерден, адам қызметінің әртүрлі саласында маңызды шешімдер қабылдауға керекті, 
практикалық тұрғыда пайдалы, білімдерді байқау процессі [1]. 

Data Mining «олжа» немесе  «мәліметтерді қазу» деп аударылады. Data Mining 
«мәліметтер қорынан білімдерді табу» (knowledge discovery in databases) немесе 
«мәліметтердің интеллектуалды талдауы» сияқты мағыналарды береді. Бұларды Data Mining-
тің синонимдары деп есептеуге болады. Көрсетілген терминдер, мәліметтерді өңдеу 
құралдары мен әдістерінің дамуымен байланысты пайда болған.  

90-шы жылдарға дейін осы саладағы жағдайды қараcтыру аса қажет болмады. 
Барлығы қолданбалы статистика деп аталатын бағыттың шеңберінде болатын. Теоретиктер 

mailto:asylbek_t@kaznu.kz
mailto:arshynbek.ntu@gmail.com
mailto:azhenov.a@mail.ru
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/data_mining
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конференциялар мен семинарлар өткізіп, аналитикалық есептеулері мол құнды мақалалар 
мен монографиялар жазды. Оған қоса, практиктердің нақты тапсырмаларды шешу үшін 
теориялық экзерсистерді пайдалану талпыныстары көп жағдайларда нәтиже бермеді. 
Практиктер ең алдымен шағын жергілікті мәліметтер қорын өңдеуінің жеке мәселелерін 
шешкен болатын. 

Адамдар мәліметтерді өңдеу мен сақтау технологияларының дамуына байланысты, 
әр-түрлі салаларда жиналған ақпараттардың аса мол қорына тап болды. Кез келген 
кәсіпорынның (коммерциялық, өндірістік, медициналық, ғылыми және т.б.) қызметі енді өз 
қызметінің барлығын тіркеумен және сақтау қоса жүретін болды, әрі мәліметтерді белгілі бір 
мезгілде өңдеу керек болады. 

Мәліметтерді өңдеудің қазіргі заманға сай талаптары келесідей: 
– мәліметтердің шектеусіз көлемі бар болуы; 
– мәліметтердің әртекті (сандық, сапалық, мәтіндік) болып табылуы ; 
– нәтижелер нақтылы және түсінікті болулары тиіс; 
– шикі мәліметтерді өңдеуге арналған аспаптар пайдалануда қарапайым болуы 

керек.  
Ұзақ уақыт бойы мәліметтер талдауының негізгі құалы рөлін атқарып келген дәстүрлі 

математикалық статистика, кейінгі кезде пайда болған мәселелерді шеше алмады. Басты 
себеп – анықталмаған шамалармен (аурухана бойынша емделушілердің орташа 
температурасы, сарайлар мен лашықтардан тұратын көшедегі үйдің орташа биіктігі және 
т.б.) операцияларда фунционалды қабілетінің болмауы. 

 Математикалық статистика әдістері басты түрде алдын ала тұжырымдалған 
гипотезаларды тексеру  (verification-driven data mining) және мәліметтердің оперативтік 
талдамалы өңдеуінің (online analytical processing, OLAP) негізін құрайтын талдаулар үшін 
пайдалы болып келеді.  

Data Mining (discovery-driven data mining) қазіргі технологияларына, мәліметтердің 
көпаспектілі өзара қатынастарының үзінділерін (фрагменттерін) көрсететін шаблондар негіз 
етіп алынған. Бұл шаблондар адамға түсінікті түрде тұтас білдірілетін, мәліметтердің 
іріктеулеріне тән заңдылықтар болып саналады. Шаблондарды іздеу, іріктеу құрылымы – 
талданатын көрсеткіштер мәндерін үлестіру туралы априорлық болжамдар шеңберінде 
шектелмеген әдістермен өндіріледі. Осындай іздеуге Data Mining-ті пайдалану мен 
тапсырмалар мысалдары 1-кестеде келтірілген.  

 
1-кесте - OLAP және Data Mining әдістерін қолданып тапсырма қалыптастыру 

мысалдары. 
 

OLAP Data Mining 
Темекі шегетіндер мен 

шекпейтіндердің жаралануының орташа 
көрсеткіші қандай? 

Жазылған адамдардың ішінен қатты 
ауырғандарының дәл үлгісі кездесема? 

Бұрынғы клиенттердің шоттарымен 
салыстырғанда қазіргі бар клиенттердің 
телефон шоттарының орташа шамасы 
қандай? 

Барлық мүмкіндіктерде, телефондық 
компанияның қызметінен бас тартпақшы 
болған клиенттердің мінездік портреті 
болама? 

Ұрланған немесе ұрланбаған несиелік 
карточкалардан  күндік сатып алулардың 
орташа шамасы қандай? 

 

Несиелік карточкалармен жасалатын 
алаяқтық  жағдайында сатып алулардың 
стереотипті сызбасы болама? 

 
Data Mining–нің  негізгі артықшылығы, іздестірілген шаблондардың, стандартты 

еместігі мен айқын еместігі, яғни табылған шаблондар жасырын білімдерді (hidden 
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knowledge) құрайтын айқын емес және кездейсоқ  (unexpected) мәліметтер болуын 
көрсетеді.Data Mining құралдарын қолдану,  статистикалық аспаптарымен OLAP құралдарын 
қолданыстан шығармайды. Data Mining құралдарында заңдылықтарды, корреляцияларды 
және тенденцияларды, реляциялық және көп өлшемді мәліметтер қоймасынан іздеуді 
орындау қабіліті бар [2]. 

Шикі мәліметтерде (raw data)  білімнің терең қабаты бар, іздеу кезінде нағыз керекті 
білім табылуы мүмкін деген түсінік береді, ол 1-суретте көрсетілген. 
 

 
1-сурет. Мәліметтер қорынан алынған білім деңгейлері[3] 

 
Әдетте Data Mining әдісімен айқындадатын заңдылықтарыдың 5 түрлі стандарты 

белгілінген: 
– ассоцация (қауымдастық). Жоғары ықтималдықты, бір бірімен байланысқан 

оқиғалар; 
– реттілік. Жоғары ықтималдықты, тізбетеле байланысқан, нақтылы мерзімдік 

оқиғалар ; 
– классификация. Белгілері бар, топтарда сипатталатын оқиға немесе объект; 
– кластеризация. Мәліметтерді өңдеу процесінде, автоматты түрде анықталатын 

өздерінің топтары берілмеген, классификациямен ұқсас және одан айырмашылығы 
бар заңдылық; 

– уақытша заңдылық. Болжам жасау үшін қолданылатын, динамикалық 
мәліметтердің болуы. 

 
Data Mining технологиясының қолдану саладары 

Банктік іс 
Data Mining технологиялары банктік істе кең таралған, олар келесі міндеттерді 

орындауға арналған: 
− несиелік карточкаларымен жасалынатын алаяқтықты анықтау. Алаяқтық болған 

транзакцияларға талдау жасау арқылы жасалынатын алаяқтықттардың кейбір стереотиптерін 
анықтайды; 

− клиенттердің сегментациясы. Клиенттерді әр-түрлі категорияларға бөлу арқылы, 
клиенттердің түрлі топтарына әр алуан қызмет көрсету түрлерін ұсынып,  банктың 
маркетингтік саясатын мақсатты және нәтижелі етеді; 

− клиентура өзгерісін болжамдау. Data Mining банктерге өз клиенттерінің 
құндылықтарының болжамды модельдерін құруға және сәйкес түрде әр категорияға қызмет 
етуге көмектеседі. 
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Сақтандыру 
Сақтандыру компаниялары көп жылдар бойы мәліметтердің үлкен көлемдерін 

жинайды. Мұнда Data Mining әдістері келесі қызметтерде қолданылаы: 
− алаяқтықты анықтау. Сақтандыру компаниялары заңгерлер, дәрігерлер және 

мәлімдеушілер арасындағы қарым-қатынасты сипаттайтын, сақтандырудың өтеуі туралы 
арыздарда айқындалған стереотиптерді іздеп, алаяқтық деңгейін төмендете алады; 

− тәуекел талдауы. Төленген арыздармен байланысты факторлардың үйлестірілуін 
анықтау көмегімен, сақтандырушылар міндеттер бойынша өз шығындарын төмендете алады. 
Мысалы: АҚШ-та ірі сақтандыру компаниясы некеде тұратын адамдардың арыздары 
бойынша төленген сомалары, жалғыз тұратын адамдардың арыздарының сомаларына 
қарағанда екі есе жоғары болатынын ашқан. Компания осылайша отбасылық клиенттерге 
жеңілдіктер ұсынудың жалпы саясатын қайта қараған.  

Телекоммуникация 
Телекоммуникациялар саласында Data Mining әдістері компанияларға  бар 

клиенттерді ұстау және жаңаларын тарту үшін, маркетинг және баға белгілеудің өз 
программаларын алға жылжытылуына жағдай жасайды. 

Өнеркәсіп өндірістері 
Өнеркәсіп өндірістері мен технологиялық процестердің әртүрлі өндірістік 

тапсырмаларын шешуде Data Mining  технологияларын қолдануға жақсы мүмкіндіктер 
береді. Техникалық процесс бұл сөзсіз бақылауда болуы және оның барлық ауытқулары 
алдын ала белгілі болуы керек, міне осындай мүмкіндіктер Data Mining технологиясының 
ерекшеліктері болып табылады. 
Data Mining-тің өнеркәсіп өндірістеріндегі негізгі тапсырмалары: 

• Өндірістік жағдайларды кешенді жүйелік талдау және ұзақ және қысқа 
мерзімдерді өндірістік дамуды болжау. 

• Тиімді шешімдер нұсқаларын әзірлеу; 
• Өндірістік процестер дамуының жасырын тенденциялары мен заңдылықтарын 

байқау 
• Әсер етулердің жасырын факторларын байқау 
• Өндірістік процестер мен оның мінездемелік өзгеруін болжаулаының өзара 

әрекеттесуін талдау 
Бұлардан басқа биоинформатика, медицина, фармацевтика, Молекулярлық генетика и 

гендік инженерия, химия сияқты ғылыми зерттеу салаларындада қолданылады [2]. 
 

Қорытынды 
Data Mining-ті қолдану саласы шектеусіз – ол қандайда бір жинақталған мәліметтері 

бар салалардың барлығында қолдануға болады. Бүгінгі таңда Data Mining әдістеріне Data 
Warehousing мәліметтер қоймасы негізінде жобаларын жүргізіп отырған коммерциялық 
мекемелердің зор қызығушылықтарын тудыруда. Әрі осындай мекемелердің тәжірибесі Data 
Mining-ті қолдану 100%  пайдалы екенін көрсетуде. 

Data Mining басшылар мен аналитиктердің күнделікті қызметтерінде маңызы зор, олар 
Data Mining әдістерін қолдану арқылы бәсекеге қабілеттілікте елеулі артықшылықтарға те 
болады. 
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Кластер выступает как схема, согласно которой все производство продукции, 
начиная от ее разработки, первичного изготовления и заканчивая продажей, идет по единой 
цепи. Актуальность хорошей организации  кластеров, обусловленная общими 
закономерностями развития экономики на современном этапе напрямую связана с 
реинжинирингом [1]. 

Реинжиниринг определяют как фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких 
ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, 
уровень обслуживания и оперативность. 

Глобальный финансовый кризис, в котором оказалась мировая и казахстанская 
экономика, ведёт к существенному замедлению темпов экономического роста, банкротству 
компаний, не осознавших опасность и потребность в кардинальных, радикальных 
изменениях. Действенной антикризисной мерой может стать реинжиниринг бизнес-
процессов. Учитывая прямую зависимость общей эффективности предприятия от 
эффективности управления‚ улучшить ситуацию возможно, сделав управление 
сельскохозяйственным кластером гибким и мобильным, оперативно и адекватно 
реагирующим на изменения внешней среды и внутреннее состояние организации. 

Реинжиниринг является актуальным и в периоды экономической стабильности.  
Побудительной причиной для его проведения в этом случае становится конкурентная борьба.  

Методически грамотное проведение реинжиниринга бизнес-процессов способно 
снизить издержки, увеличить производительность работ, скорость выполнения заказов и 
услуг, повысить качество продукции‚ избавиться от излишне раздутого штата и бюрократии, 
что особенно актуально для большинства сельскохозяйственные предприятий с устаревшей 
организационной структурой и‚ в конечном итоге‚ вывести среднюю компанию в лидеры [2].  

Целью научного исследованияявляется разработка  теоретических и практических 
рекомендаций по совершенствованию планирования на предприятии сельскохозяйственного 
кластера, и  разработать информационного и программного обеспечения реинжиниринга.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
– обосновать и уточнить теоретические основы планирования, раскрыть его 

место в системе планирования управления предприятием в новой институциональной среде; 
– исследовать сущность управления как бизнес-процесса и объекта 

реинжиниринга; 
– обобщить и систематизировать понятийный аппарат предметной области; 
– выбрать и построить концептуальную модель системы планирования на 

предприятии сельскохозяйственного кластера. 
– рассмотреть и систематизировать факторы, влияющие на состояние 

реинжиниринга и развития бизнес-процесса сельскохозяйственного кластера. 
– построить технологическую схему методики проведения реинжиниринга 

бизнес-процесса управления; 
– разработать унифицированные компоненты методики реинжиниринга бизнес-

процесса управления для практического использования сельскохозяйственными 
предприятиями. 

mailto:Marzhan_08@mail.ru
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– исходя из  реинжиниринга планирования бизнес-процесса 
сельскохозяйственного кластера, проанализировать и дать оценку его состояния на 
предприятии. 

– создать экономико-математическую модель оценки эффективности бизнес-
процесса управления. 

Следует отметить, что малые и средние предприятия, объединенные в кластер, 
усиливают свою конкурентоспособность и позиционирование на товарном рынке. 

Самоорганизация предпринимателей, как правило, происходит по инициативе 
предпринимателя – лидера. Необходимо иметь ввиду, что предприятия потенциальные 
участники возможного кластера как правило производят однообразные виды товаров (услуг) 
и являются конкурентами относительно друг друга на товарных рынках. В этой связи у 
предпринимателей вполне обосновано возникает опасность, при вхождении в кластер, по 
поводу потери бизнеса. 

Первичные сельхозпроизводители не заинтересованы в высоких наценках 
посредников и торговых накидках на свою реализуемую продукцию по следующим 
причинам:  

− повышение цены на продукцию приводит к снижению ее спроса на рынке, что рано 
или поздно может привести к перепроизводству;  

− высокие посреднические наценки и торговые накидки изымают прибыль первичных 
сельхозпроизводителей за счет перераспределительных процессов. Перечисленные 
факторы усиливают мотивацию вхождения сельхозпредприятий в кластеры [3]. 
Следует отметить, что кластер (в экономике) (англ. cluster) – сконцентрированная на 

некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, 
комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских 
институтов; ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [4]. 

В ВКО сформирована агропромышленная группа в составе агропромкорпорации 
(руководящий орган концерна) и входящих в концерн предприятий: ТОО «Шыгыс-
Нан»,ТОО «Туран», ТОО «Нан-Сауда» и четырех крестьянских хозяйств [5]. 

Управление каждым предприятием, входящим в технологическую цепочку, 
осуществляется с использованием экономико-математических методов. Оптимизация 
достигается на уровне входящих в агропромышленную группу предприятий (блоков), 
поэтому такая схема не решает задачи  координирования деятельности блоков. Необходима 
оптимизация всей технологической цепочки, при этом оптимизация должна проводится по 
неограниченному числу критериев. 

В нашей работе мы рассматриваем технологическую цепочку, соответствующую 
блоку «Зернопроизводство» [6]. 

Объединение в корпорацию приносит предприятиям ряд выгод.  Например, получение 
более стабильной системы поставок исходных материалов для производства продукции при 
вертикальной интеграции, использование членами корпорации совместных служб 
(маркетинг, различные информационные службы) и так далее. Кроме того, корпоративное 
объединение позволяет уменьшить себестоимость конечного продукта, следовательно, 
снизить его рыночную цену и повысить конкурентоспособность.  

При некорпоративном функционировании фирмы закупают у других предприятий 
товар, используя его в качестве исходного сырья для своего производства. Цена на каждом 
уровне формируется по принципу надбавки к издержкам. Таким образом, каждая фирма 
производит надбавку не только на истинную себестоимость материалов, но и на сумму 
прибыли, назначенную фирмами-поставщиками.  

Если конечный продукт получается при последовательном переделе исходного 
материала n фирмами, то его итоговая цена может быть представлена следующей формулой: 
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Для той же самой технологической цепочки в случае, если n предприятий входят в 
консорциум, цена конечного продукта будет следующая: 
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Определим разность P и Pk. 
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Эта разность всегда неотрицательна, в случае α =0 она равна 0, в остальных случаях 
она положительна, то есть в концерне цена на конечный продукт  меньше.  

Определим эффективность организации предприятий в корпорацию как отношение 
уменьшения цены конечного продукта к цене, получаемой при корпоративной деятельности. 
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Пусть все предприятия привносят одинаковую дополнительную себестоимость.  

( )

.1)1(
1)1(

;1)1(
)1(1

))1(1(1)1(

;
)1(1)1(

1

11

n
n

n

n

n

n

n

n

n

nnn

j

jn

n

j

jn
n

j

jn

α
ααα

α

α
α

α
αα

αα

−−+
=

−
−+

=∆

−+
=

+−
+−

=+

−+
=

−+
=∆

∑

∑∑

=

−

=

−

=

−

                        (6) 

Проиллюстрируем полученную зависимость. 
 
Таблица 1 – Зависимость  от числа предприятий и номы прибыли 

Количество 
предприятий 

(n) 

Норма прибыли (α ) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 
3 0,21 0,45 0,72 1,01 1,33 
4 0,34 0,78 1,31 1,97 2,75 
5 0,49 1,19 2,16 3,47 5,20 
6 0,65 1,72 3,38 5,88 9,50 
7 0,85 2,41 5,15 9,75 17,14 
8 1,06 3,30 7,74 16,06 30,88 
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9 1,31 4,46 11,54 26,41 55,78 
10 1,60 5,98 17,16 43,51 101,30 
11 1,92 7,98 25,50 71,92 185,09 
12 2,30 10,60 37,95 119,40 340,25 

 

 
 

 Рисунок 1 - Зависимость  от числа предприятий и номы прибыли 
 

Представленные данные свидетельствуют о том, что чем выше норма прибыли 
предприятий и чем больше их число, тем выгоднее в плане снижения цены конечного 
продукта их интеграция в корпорацию. 

Из полученного результата следует необходимость интеграции предприятия в 
рамках технологической цепочки. 

Планирование областей бизнеса, совместно с планированием региональных 
стратегий, составляет планирование функциональных стратегий корпорации, в свою очередь, 
планирование полей бизнеса, которыми являются инвестиционные проекты, совместно с 
планированием региональных стратегий, образует генеральное целевое планирование на 
уровне предприятий корпорации [7]. 
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УДК 681.587 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ОБРАБОТКИ 
СИГНАЛОВ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ. 

 
Турдалиев Ж.Қ 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана 
Научный руководитель -  профессор и.д. Искаков.К.Т 

 
Разработка программ обработки сигналов георадара для цифровых сигнальных 

процессоров.Применение цифровых сигнальных процессоров (DSP) обработки сигналов в 
радиотехнических системах позволяет выполнять обработку поступающей информаций в 
реальном времени. Это означает что все операции алгоритма обработки сигнала должны 
выполняться   за время, не превышающее период дискретизации входного 
сигнала.Отличительной особенностью сигнальных процессоров является обработка больших 
массив поточной цифровой информации с высокой производительностью. Выполнение этого 
требования достигается за счет высокой специализации сигнальных процессоров 
.Использование цифровых процессоров для первичной обработки георадарных данных на 
основе преобразование Гильберта. Разработка программ  для современного цифрового 
сигнального процессора на языке Си с учетом вычислительных и аппаратных устройствах 
процессора. Комплекс ПО цифрового сигнального  процессоров на языке СИ для расчета 
преобразования Гильберта, определение амплитуды и знака отраженных импульсов по 
волновой функции для моментов времени,  соответствующим локальным максимумам 
преобразования. 

Установлено, что георадар должен быть специализирован для решения ограниченного 
круга задач. В настоящее время весьма актуальна задача неразрушающего контроля 
состояния дорожных покрытий. Ее решение с использованием JI4M сигналов позволит 
внести вклад в развитие методов подповерхностного зондирования, используемых для 
прогноза и своевременного выявления дефектов дорожного полотна, что имеет 
существенное значение для экономики страны. 

Цель работы 
Анализ возможностей идентификации структуры слоев дорожного полотна на основе 

гетеродинного и частотно-временного методов обработки JI4M радиоимпульсов. 
Решаемые задачи: 
1) сравнение потенциальных возможностей применения JI4M сигналов и коротких 

видеоимпульсов для измерения толщин и электрофизических параметров слоев дорожного 
полотна; 

2) анализ влияния погрешностей формирования закона ЧМ зондирующего сигнала и 
его гетеродинной обработки на точность измерения толщин слоев дорожного полотна, 
разрешающую способность по глубине и динамический диапазон входных сигналов 
георадара; 

3) разработка частотно-временного метода восстановления спектральной зависимости 
коэффициента отражения дорожного полотна в полосе частот зондирующего JI4M сигнала и 
рекомендаций по выбору параметров схемы обработки; 

4) сравнение перспективных генетического и шаблонного алгоритмов минимизации 
функционала невязки применительно к задаче совместного измерения толщин и 
электрофизических параметров слоев дорожного полотна; 

5) экспериментальное изучение возможностей идентификации структуры слоев 
железнодорожного полотна на основе гетеродинной обработки J14M сигнала. 

Методы исследования: 
Для решения поставленных задач использовались численные методы прямого и 

обратного преобразований Фурье, имитационного моделирования, генетический и 
шаблонный алгоритмы минимизации целевого функционала, методы полиномиальной и 



1218 
 

гармонической аппроксимации, полных сопротивлений, мгновенной частоты, натурное 
моделирование и эксперимент. 

Новые научные результаты: 
1) разработан частотно-временной метод восстановления спектральной зависимости 

комплексного коэффициента отражения дорожного полотна в полосе частот зондирующего 
J14M сигнала; 

2) произведено сопоставление генетического и шаблонного алгоритмов минимизации 
функционала невязки, применяемых для идентификации структуры слоев дорожного 
полотна, и установлены области их применимости; 

3) предложена методика учета влияния погрешностей формирования закона ЧМ на 
разрешающую способность, динамический диапазон и точность измерения толщин слоев 
дорожного полотна на основе их полиномиальной или гармонической аппроксимации при 
гетеродинной обработке зондирующего сигнала; 

4) произведена количественная оценка погрешностей гетеродинной обработки J14M 
сигнала, отраженного от неоднородностей, расположенных на глубинах менее его средней 
длины волны, и установлены временные ограничения частотного метода зондирования. 

Практическая значимость результатов работы: 
1) предложенный частотно-временной метод восстановления частотной зависимости 

коэффициента отражения подповерхностной среды, позволяет в десятки раз сократить время 
обработки по сравнению с методом дискретной перестройки частоты; 

2) разработаны рекомендации по выбору параметров зондирующего сигнала и схемы 
его частотно-временной обработки, обеспечивающие измерение искомых параметров 
дорожного полотна с допустимой погрешностью; 

3) методики учета влияния погрешностей формирования закона ЧМ и его 
гетеродинной обработки на точность измерения толщин слоев дорожного полотна, 
разрешающую способность и динамический диапазон дают возможность обосновать 
требования к узлам его формирования и обработки; 

4) создан лабораторный вариант программно-математического обеспечения макета 
JI4M георадара, с помощью которого проведено экспериментальное сопоставление 
различных способов обработки ЧМ сигнала в частотной области; 

5) проведенные лабораторные и полевые испытания позволили установить причины 
ухудшения анализируемых характеристик макета JI4M георадара по сравнению с 
потенциально достижимыми; 

6) подготовлена учебная лабораторная работа для студентов и специалистов, 
изучающих методы подповерхностного зондирования. 

Достоверность результатов работы: подтверждается использованием различных 
аналитических способов оценки рассматриваемых характеристик георадара, апробацией 
предложенных методик на примерах, а также экспериментальной проверкой результатов 
расчета. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) разработанная автором методика учета погрешностей формирования закона ЧМ 

позволяет оценить точность измерения глубины неоднородностей дорожного полотна, 
динамический диапазон и разрешающую способность по глубине при гетеродинной 
обработке зондирующего сигнала; 

2) на глубинах менее средней длины волны гетеродинная обработка J14M сигналов 
характеризуется снижением разрешающей способности на 16% и точности измерения 
глубины неоднородностей на 20% по сравнению со своими предельными значениями, что 
обусловлено искажением спектральной плотности сигнала разностной частоты с малым 
числом периодов несущего колебания на интервале анализа; 

3) применение частотно-временного метода восстановления спектральной 
зависимости коэффициента отражения дорожного полотна в полосе частот зондирующего 
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J14M сигнала даёт возможность измерить толщины и электрофизические параметры его 
слоев с допустимой погрешностью; 

4) в среднем интервале априорной неопределенности (около 50%) значений искомых 
параметров дорожного полотна генетический алгоритм обеспечивает не менее, чем на 10% 
меньшую погрешность измерения по сравнению с шаблонным алгоритмом минимизации 
функционала невязки. 

Апробация результатов 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на десятой, 

одиннадцатой и двенадцатой научно-технических конференциях студентов и аспирантов 
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА» (Москва, 2004-2006 гг.); 
на семинаре РНТРОРЭС имени А.С. Попова (март 2003 года); на научно-технической 
конференции «Сверхширокополосные сигналы и сверхкороткие импульсы в радиолокации, 
связи и акустике» РНТОРЭС имени А.С. Попова (Суздаль, 2005); на VIII международной 
научно-технической конференции «Волновая электроника и ее применения в 
телекоммуникационных системах» (Санкт - Петербург, 2005), на Всероссийской научно-
технической конференции «Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, связи и 
акустике» (Муром, 2006). 

Использование результатов работы 
Результаты работы использованы в учебном процессе кафедр Формирования 

колебаний и сигналов и Радиотехнических приборов МЭИ (ТУ), а также в практической 
деятельности предприятия «Российский НИИ космического приборостроения», что 
подтверждено соответствующими актами. 

Автором разработан метод частотно-временной обработки J14M сигнала; даны 
рекомендации по выбору параметров предложенной схемы; проанализировано влияние 
погрешностей формирования и гетеродинной обработки J14M сигнала на точность 
измерения искомых параметров дорожного полотна; создан пакет программ для 
исследования различных методов обработки зондирующего ЧМ сигнала; разработано 
программно-математическое обеспечение для макета JI4M георадара; проведены натурные 
испытания макета; разработаны рекомендации по созданию опытного образца JI4M 
георадара; 

Заключение 
В ходе проведенного исследования теоретически обоснована и практически 

подтверждена принципиальная возможность создания ЛЧМ георадара, позволяющего 
идентифицировать структуру слоев дорожного полотна в диапазоне глубин до 1 м с 
разрешающей способностью по глубине не более 18 см и с периодом зондирования порядка 
5 мс. В созданном приборе использованы активный цифроаналоговый способ формирования 
зондирующего сигнала мощностью 10 мВт с перестройкой частоты от 1 ГГц до 2 ГГц при 
длительности модуляции порядка 5 мс и его гетеродинная обработка на основе цифровых 
методов спектрального анализа. Это позволяет отказаться от дорого стоящих 
высоковольтного источника ударного возбуждения антенны и стробоскопического 
преобразователя временного масштаба, используемых в радиоимпульсных георадарах. 
Результаты теоретического анализа состоят в следующем: 

1) установлено, что на глубинах менее средней длины волны гетеродинная обработка 
ЛЧМ сигналов характеризуется снижением разрешающей способности на 16% и точности 
измерения глубины неоднородностей дорожного полотна на 20% по сравнению со своими 
предельными значениями, что обусловлено искажением спектральной плотности сигнала 
разностной частоты с малым числом периодов несущего колебания на интервале анализа. 
Выявлены временные ограничения частотного метода зондирования; 

2) разработана методика, позволяющая оценить погрешность измерения глубины 
неоднородностей дорожного полотна, динамический диапазон и разрешающую способность 
георадара по глубине на основе полиномиальной или гармонической аппроксимации 
погрешностей закона ЧМ; 
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3) для восстановления спектральной зависимости коэффициента отражения 
дорожного полотна в полосе частот зондирующего сигнала впервые предложено 
использовать частотно-временной метод обработки, представляющий альтернативу методу 
инверсной фильтрации. К достоинствам метода следует отнести простоту его технической 
реализации и сокращение времени обработки в десятки раз по сравнению с методом 
дискретной перестройки частоты. Для уменьшения погрешностей измерения искомых 
параметров среды рекомендуется выбирать параметры зондирующего сигнала и схемы 
обработки в соответствии с предложенной в работе методикой, учитывающей возможное 
изменение условий распространения сигнала в среде; 

4) проведен сравнительный анализ генетического и шаблонного алгоритмов 
минимизации функционала невязки, применяемых для совместного измерения толщин и 
электрофизических параметров слоев дорожного полотна. В ходе анализа показано, что в 
узком (8 < 25%) интервале априорной неопределенности значений искомых параметров 
большую точность измерения обеспечивает шаблонный алгоритм, в среднем (8 ~ 50%) 
интервале неопределенности предпочтение следует отдать генетическому алгоритму, в 
широком (8 > 75%) интервале неопределенности оба алгоритма не обеспечивают точность 
измерения искомых параметров менее 50%. 

Для создания опытного образца ЛЧМ георадара можно рекомендовать использование 
управляемого генератора с меньшей по сравнению с имеющейся в макете постоянной 
времени цепи управления и введение в схему формирования корректора управляющего 
напряжения, что и было реализовано в макете. Это позволит уменьшить погрешность закона 
ЧМ, обусловленную инерционностью управляемого генератора по цепи управления и 
нелинейностью его модуляционной характеристики. Для этой же цели целесообразно 
исключить из обработки начальный временной интервал, на котором инерционность 
проявляется особенно сильно. Для компенсации погрешностей формирования закона ЧМ, 
вызванных нелинейностью фазоча-стотных характеристик фильтров и усилительных 
устройств, предлагается использовать фильтры с линейной фазочастотной характеристикой и 
цифровые вычислительные синтезаторы, позволяющие программно корректировать закон 
ЧМ. Необходимо снижать уровни высших гармоник на выходе управляемого генератора, 
ограничивающих динамический диапазон георадара. Для этого необходимо отказаться от 
октавной перестройки частоты, что позволит улучшить качество фильтрации высших 
гармоник формируемого сигнала. 
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Ғылыми жетекшісі – Ж.О. Оралбекова 
 

Жұмыстың өзектілігі. “Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге, жаңа 
машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға 
тиіс. Мобилді, мультимедиялық, нано және ғарыштық технологиялар, робот техникасы, 
гендік инженерия салаларын, болашақтың энергиясын іздеу мен ашудың негізін салған жөн. 
Мемлекет жұмысының негізгі бөлігі Қазақстан бизнесін, әсіресе шағын және орта бизнесті 
дамытуға барынша қолайлы жағдай жасау болмақ. Таяудағы 10-15 жылда ғылыми қамтымды 
экономикалық базис жасау керек, онсыз біз әлемнің дамыған елдері қатарына қосыла 
алмаймыз. Мұны дамыған ғылым арқылы шешуге болады” - деп Қазақстан 
Республикасының 2050 стратегиялық даму бағытында көрсетілген [1].  

Бұл жұмыс осы стратегиялық даму бағытында көрсетілген талаптарға сәйкес, яғни 
мобилді технологияларды дамытуға арналған, сол арқылы дамыған мемлекеттердің қатарына 
қосылудың бір тармағы болып табылады. 

Бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің біріне арналған ол – сырт-келбет сұлулығы десек 
артық болмайды. Осы мәселені шешу үшін арнайы мамандардың кеңестеріне жүгінуге тура 
келеді. Ал ондай білімді де, білікті мамандандырылған мамандар мен сұлулық шеберлерін 
тек арнайы сұлулық салондарынан таба аламыз. Бұл жұмыста Android жүйесіне арналған 
Астана қаласында орналасқан ең заманауи сұлулық салондары, шаштараз тағы басқа 
сұлулық орындары туралы анықтамалық қосымша құрылды. 

Еліміз үшін маңызы мол, дамуына қарқын қосатын, Астана қаласында жүргізіліп 
жатқан EXPO-2017 барлық әлем халықтарының қызыға қарайтын орындарының бірі болары 
даусыз. Осыған байланысты біздің қаламызға келетін туристер саны да көп болмақ, осыған 
байланысты “Asem” мобилді қосымшасы келушілерге өз үлесін қосады деп ойлаймыз.  

Жұмыстың мақсаты: Java Script, CSS және Eclipce плагины негізінде Android 
операциялық жүйесінде “Asem” мобилді қосымшасын құру. Қазіргі таңда Астанамыздың 
үздіксіз дамуына байланысты қала халқының саны да, қалаға келетін шет ел қонақтарының 
саны да күн санап өсіп келеді. Осыған байланысты халықтардың сұлулық орындарын табу, 
ол туралы міліметтер алу, ондағы қызмет түрлерін білу және қызмет түрлерінің бағаларын 
білуді жеңілдету мақсатында мобилді қосымша құруды жөн деп санадық. 

Бұл жұмысты орындау кезінде құралдардың жаңашыл тәсілі Android платформасы, Java 
обьектіге бағытталған программалау тілі және мобилді құрылғылардың Android SDK құралы 
қолданылды.  

Құрылған “Asem” мобилді қосымшасы халықтың уақытын үнемдеу, кез кедген 
уақытта, кез келген жерде отырып-ақ Астана қаласындағы сұлулық орындарын, ол туралы 
мәліметтер алуға мүмкіндік беретін бірден-бір қосымша болып табылады. Бұл қосымшаның 
келесі мүмкіндңктері бар: 

 сұлулық салондарының тізімін көру; 
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 сұлулық салондарының атауы бойынша іздеу; 
 өзіңіз таңдаған сұлулық салонына ұялы байланыстар арқылы хабарласу; 
 салондағы қызмет түрлерінің тізімін көру; 
 салондар туралы мәліметтер, мекен-жайы және жұмыс уақыттарын көру; 
 салондардың қызмет түрлері бойынша қаладағы орнын карта арқылы көру; 
 салон суреттерін 3D форматында көру; 
 салон мен клиент арасындағы аралықты және қалай бару керектігін картадан көру; 
 бағдарламада картаның бірнеше типтері көрсетілген, сол типтерді өзгерту арқылы 

картаны бірнеше түрде көруге болады. 
“Asem” мобилді қосымшасы 1-суретте көрсетілген функцияларды орындайды: 
 

 
 

1-сурет. UML пайдалану нұсқасының диаграммасы 
 

Бұл жұмыс алдағы уақытта төменде көрсетілген элементтермен толықтырылып, 
жақсартылады: 

- Салон тізіміне тағы басқа сұлулық салондарымен толықтырылады; 
- Қосымшаны қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде көру; 
- Сұлулық салонындағы қызмет түрлерінің бағаларын көру; 
- Қызмет түрлерінің бағалары бойынша іздеу жасау. 
Жұмыстың күрделілігі: Google map  картасы арқылы жасалған қосымшаны Play Market 

– ке қою. 
Жұмыстың сипаттамасы. 

Сол салон туралы мәлімет 

Сол салонға хабарласу 

Салонға бару жолы 

Салонның қызмет түрлері 

Орналасқан жерін көру 

Айдарды таңдау 

Салондар тізімін қарау 

Қызмет түрлері 

Карта типі 

«Asem»қосымшасы 

Карта типі түрлері Қолданушы 

3D форматындағы суретін 
 

Салон мекен-жайы 

Салон аты бойынша іздеу 
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Қосымшаның бастапқы беті өзіңіз тұрған жерді анықтайды және мәзірлер тізімінен 
тұрады (2-сурет). Мәзір белгісін басу арқылы 3-суретте бейнеленгендей сұлулық салондар 
тізімі көрсетілген бетке кіре аламыз.  
 

 
2-сурет.Алғашқы бет                                    3-сурет. Сұлулық салондар тізімі беті 

 
Өзіңіз қалаған сұлулық салонын іздеу терезесіне теріп, қалаған салоныңыз туралы 

толық мәлімет алу бетіне өте аласыз (4-сурет). Таңдаған сұлулық салоныңыз туралы, оның 
мекен-жайы туралы, жұмыс режимі туралы біле аласыз және осы беттен салонның 3D 
форматындағы суретін көруге болады, сонымен қоса “Позвонить” батырмасын басу арқылы 
сол салонға хабарласа аласыз.“Маршрут” батырмасын басып, келесі бетке өтуге болады (5-
сурет). 

 

 
4-сурет. Салон аты бойынша іздеу беті                   5-сурет.Салон туралы мәлімет алу беті 
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6-суретте көрсетілген бетте сол салонға қалай баруға болатынын, яғни жолын және 
қанша уақытта жететініңізді көре аласыз. 
 

 
6- сурет. Салонға бару жолын көру беті 

 
Басты беттегі “Выберите рубрику” мәзірін таңдасақ, салондағы қызмет түрлерінің 

тізімін көре аламыз (7-сурет). Сол тізімнен өзімізге керегін таңдасақ, картадан объектілерді 
көреміз және әрқайсысын басып көрсеңіз қандай сұлулық салоны екенін, оның мекен-жайын 
және сізден қанша метр қашықтықта орналасқанын көре аласыз (8-сурет). 

 

 
7-сурет. Қызмет түрін таңдау беті                8-сурет. Қызмет түрі бойынша орны 
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Сондай-ақ таңдаған қызмет түрлері қай сұлулық орнында бар болса, сол жерге ғана 
объекті орналасады. Мысалы “Косметология” екі орында болса, ”Уход за ногтями” сегіз 
орында бар екенін көруге болады (9-сурет). 

 

 
9-сурет. Қызмет түрі қай салонда бар екенін көру беті 

 
Қолданылған әдебиет 

1.  Қазақстан Республикасы стратегиялық даму бағыты - 2050ж.  
2. Форум о программировании для Android [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.cyberforum.ru/android-dev/ 
 
 
ӘОЖ 004.378.001 

VISUAL STUDIO .NET ОРТАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 
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Ақтөбе политехникалық колледжі, Ақтөбе, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Е.Қ.Құрманғалиев 

 
Visual Studio – С# тіліндегі кодты қабылдайтын (сонымен қатар С++, Visual Basic және 

басқа да тілде басқарылатын және басқарылмайтын кодтар) интегралды өңдеу ортасы, ал 
Visual C# Express Edition - Visual Studio ортасының тек С# тіліндегі кодты қабылдайтын 
жеклеген түрі болып табылады. Бұл орталардың негізгі ерекшелігі .NET жабдықтарының 
қолданушымен құрылған кодқа интегралдануының қарапайымдылығында болып отыр.   

.NET –қосымшасын құруға арналған ең қолайлы интегралды орта ретінде Visual Studio-
ның төмендегідей функционалды мүмкіндіктерін ерекше атап өтуге болады: [1] 
- Visual Studio компиляциялануға тиіс бастапқы кодты автоматтандырады. Сонымен 

қатар, егер қолданушыға өзгеріс енгізу қажет болған жағдайда  қолданылған кез келген 
опцияны толық басқаруға мүмкіндік береді.  

- Visual Studio-ның текстік редакторы Visual Studio құрамындағы тілдерге (C# тілімен 
қатар) интеллектуалды түрде қателерді өзі таба алатындай, табылған жағдайда 

mailto:nurzhan@mail.ru
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қажетінше өзі код ұсынатындай  етіп  ыңғайланып жасалған. Visual Studio-ның бұл 
құралы IntelliSense деп аталады. 

- Visual Studio құрамына Windows Forms және Web Forms типті қосымшаларына 
қолданушы интерфейсінің элементтерін қарапайым тасу арқылы  қосуға мүмкіндік 
беретін конструкторлар кіреді. 

- C# көптеген проектер типтері «стереотипті» код көмегімен жасалынады. Жаңа проект 
құрмай-ақ қолданушы проектпен жұмыс жасау үшін аз уақыт жұмсауға мүмкіндік 
беретін әртүрлі файл кодтары бар екендігін аңғарып отырады. Ол функционалды 
қосымша базасында түгелдей өңдеуді бастауға мүмкіндік беретін  жаңа типті Starter Kit 
проектімен орынды болып табылады. Мұндай типті кейбір проектер тек  Visual Studio 
құрамында ғана қол жетімді, бірақ одан да көбін Internet-тен табуға әбден болады. 

- Visual Studio құрамында кең таралған тапсырмалардың орындалуын  
авттоматтандыратын, оның ішінде басым көпшілігі қолданушыға жазылған синтаксисте 
қате болады деп  қам жемеуге көмектесетін  автоматы түрде өзі сәйккес кодқа 
сәйкесінше файлды қосып отыратын бірнеше шеберлер бар. 

- Visual Studio құрамында  проект элементтері бойынша қай жерде болмасын - мейлі С#-
тағы  бастапқы код файлдарында болсын, тіпті басқа ресурс файлдарында болсын, 
расторлық бейне немесе дыбыстық файлдарды визуализациялауға және навигациялауға 
арналған құралдар кіреді. 

- Visual Studio-да қосымшаларды оңай құруға болса, дәл солай түгелдей проектер құруға 
да болады және сол арқылы клиенттерге ұсыну процесін жеңілдетіп, олардың өздігінен 
еш қиындықсыз  қондыруына көмектеседі. 

- Visual Studio проектілерді өңдеуде кейінге қалдырудың жаңа жолдарын қолдануға 
мүмкіндік береді. Мысалы, бір команда арқылы кодты қарай отырып, онымен қоса 
қосымшаның күйін бақылап отыруға да болады. 

Мұндай мүмкіндіктердің Visual Studio құрамында  әрине өте көп, бірақ жоғарыда 
көрсетілген мүмкіндіктер негізгілері деуге болады. 

Visual Studio үлкен және күрделі өнім,  алғаш көрген қолданушыда қорқыныш сезімін 
оятуы мүмкін. Алайда, оның базалық қосымшаларды құрудағы қолданысы айтарлықтай  
қарапайымдылығымен ерекшеленеді.  

Visual Studio-ны алғаш жүктегенде экранда таңдау терезесі ашылады. Осы жерде 
таңдалған баптаулардың көп әсері бар, мысалы, терезелердің орналасуы немесе консулді 
терезенің жүктелуіне тікелей әсер етеді. Сондықтан да, осы жерде Visual C# Development 
Settings (Visual C# өңдеу параметрлері) опциясын таңдаңыз.  

Егер де орта екінші рет жүктеліп жатса, онда Visual C# Development Settings менюін 
таңдау үшін жай ғана оны импорттау керек. Ол үшін   Tolls(Сервис) менюлер қатарынан  
Import және Export Settings пунктін таңдап, ауыстырып-қосқыштытан Reset All Settings 
(Баптауларды жаңарту) пунктін таңдаңыз (cурет 1) [2]. 

 

 
Сурет 1. Reset All Settingsауыстырып-қосқышын таңдау терезесі. 

 



1227 
 

Жалғастырмас бұрын  бар параметрлерді сақтайтын, сақтамайтындығыңызды анықтап 
алыңыз, содан кейін Next (Келесі) батырмасын шертіңіз. Келесі диалогтық терезеде  Visual 
C# Development Settings опциясын таңдап, Finish батырмасын шертіңіз (сурет 2). 

 

 
Сурет 2. Visual C# Development Settings опциясын таңдау терезесі 

 
Visual Studio ортасында компоненттердің орналасу схемасы  түгелдей дерлік баптаулар 

арқылы өзгерту мүмкіндігіне ие.  Visual C# Development Settings опциясын таңдаған 
жағдайда ол төмендегідей болады (сурет 3). 

 

 
Сурет 3. Негізгі бет 

 
Visuаl Studio ортасын жүктегенде үнсіз келісім бойынша ашылатын негізгі терезе, әрі  

Start Page (Жұмыс басы) беті барлық код көрсетілетін орын болып табылады. Бұл терезе 
әрқайсысы жеке жапсырмада орналасатын бірнеше құжаттардан тұрады, сол арқылы бірнеше 
файлдар ішінде файл атын шерту арқылы оңай ауысып отыруға мүмкіндік береді. Сонымен 
қоса, бұл беттің тағы да бірнеше функциялары бар: ол проектер үшін жасалатын GUI-
интерфейсін,  жай текстік файлдар, HTML-код пен  Visuаl Studio-ға қосылған әртүрлі 
саймандарды көрсете алады [3]. 

Бастапқы терезенің үстінде саймандар панелі мен Visuаl Studio мәзір жолы орналасқан. 
Бұл жерде файлды жүктеу мен сақтаудан бастап, проекті жүктеу мен басқару элементтерін 
қайтаратын да бірнеше саймандар панелі орналаса алады.  Төменде қолданыстағы негізгі 
құралдарға қысқаша сипаттама берілген. 

- Toolbox (саймандар панелі) терезесі. Аталған жапсырма үстіне тышқанды апарғанда 
көрінеді. Windows қосымшасы үшін  қолданушы интерфейсін құруға арналған біріктірілген 
блокқарұқсатбереді. Бұл жапсырма қасында сонымен қатар View(Көрініс) мәзірінен Server 
Explorer (проводник сервера) пунктін таңдау арқылы қол жетімді болатын және де түрлі 
қосымша мүмкіндіктерге ие Server Explorer жапсырмасы орналасқан.  

- Solution Explorer(шешімдер проводнигі) терезесі. Бұл терезеде осы сәтте жүктелген 
шешім (solution) аұпарат беріледі. Visual Studio терминалогиясында шешім деп – 
конфигурацияларымен қоса берілген бір  немесе одан да көп проектілерді айтады.  Solution 



1228 
 

Explorer терезесі шешім құрамына енетін проектілерді әртүрлі қырынан көрсетуге, айталық, 
онда қандай файлдар бар екендігін және файл құрамын анықтауға мүмкіндік береді.   

- Properties (Қасиеттер) терезесі.  Тек Solution Explorer терзесінің төменгі жағында 
орналасады және тек проектпен жұмыс кезінде (немесе View (Көрініс) мәзірінен Properties 
Window (Қасиеттер терезесі) пунктінен таңдағанда) пайда болады. Бұл терезе проект 
жөнінде толыққанды ақпарат беріп қана қоймай, оның жеке дара элементтерінің қосымша  
баптауларын орындауға көмектеседі. Мысалы, оны Windows формасындағы батырманың 
сыртқы бейнесін өзгерту үшін қолдануға болады.  

- Error List (Қателер тізімі) терезесі. Бұл терезені View (Көрініс) мәзірінен  Error List 
таңдау арқылы ашамыз. Мұнда проектке тікелей қатысы бар ақпараттар, ескертулер  мен 
қателер көрсетіледі. Бұл терезедегі мәлімет әрдайым жаңарып отырады, алайда кейбір 
мәліметтер тек компиляция жүргеннен кейін ғана пайда болады [4]. 

Visual Studio ортасы басқа да көптеген ақпараттық, сондай-ақ функционалды 
терезелерді де көрсете алады. Олардың көбі экрандық бетті жоғарыда айтылған терезелер 
арқылы бөліп, олардың арасында жапсырмалар көмегімен ауысып отыруға мүмкіндік береді.    
C# программалау тілінің синтаксисі 

C# программалау тілі өзінің қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Оның құрамында 80-
ге жуық кілттік сөздер мен ондаған кірістірілген мәліметтер типтері бар. Дегенмен, қазіргі 
заманғы программалау концепциаларын жүзеге асыруда айрықша мүмкіндіктері жетерлік. 
C# программалау тілі структуралық, компонентті-бағдарланған және объектілі-бағдарланған 
программалаудың толық мүмкіндіктеріне ие. 

C# программалау тілі Андрес Хейлсберг(Anders Hejlsberg) және Скот Вильтамуттың 
(Scott Wiltamuth) басшылығымен Microsoft фирмсында жасалған болатын. Хейлсберг Turbo 
Pascal тілін жасаушы, ең бірінші «клиент-сервер» типті Borland Delphi интегралды ортасын 
жасаушы коллектив басшысы ретінде танымал. 

Кез келген объектілі-бағдарланған программалау тілі кластармен жұмыс жасауға 
негізделген. C# программалау тілінің синтаксисі жаңа кластарды, оның әдістері мен 
тәсілдерін хабарлауға және объектілі-бағдарланған программалау тілінің үш сатысы 
инкапсуляция, мұрағаттау және полиморфизмді жүзеге асыруға арналған  кілттік сөздерден 
тұрады. 

C# толық функционалды обьективті бағдарланған тіл болып табылады. С# 
структуралық типке жатады. C# класпен жұмыс жасайды, яғни оның базасы System. Object 
болып табылады. C# тілі арнайы жасалған NET.Microsoft-тің платформалы программалық 
тілі. Бұл программалық тілдің синтаксисі Java синтаксисіне ұқсас. Интегралды ортасы - 
Microsoft Visual Studio. Программаны іске қосу үшін Программы→Microsoft Visual C# 
Express Edicition командаларын орындау қажет. Жаңа проект құру үшін  негізгі мәзірден 
Файл→New Project командаларын орындаймыз. Ашылған терезеде проектінің аты, типі 
анықталады. Мұндағы проектінің типі Windows Application болып табылады. Экранның 
ортасында Form терзесі орналасқан. Қасиеттер терезесі екі режимде жұмыс жасайды: 
Properties (қасиеттер) және Events (оқиғалар). Алфавиті латын әріптері, 0-9 аралығындағы 
сандар, операция таңбалары, бөлгіштерден  {}, [], *, +, -, /, :, ;, <, >, =, #, ^, (), & тұрады [5]. 

Жазылуы мен жұмыс жасауы бойынша C# тілінің коды С++ және Java тілдеріне 
ұқсайды. Басқа программалардың компиляторларына қарағанда C# тілінің компиляторлары 
кодтағы бос орын арқылы салынған қосымша интервалдарға мән бермейді. Бұл қолданушыға 
кодты форматтауда еркіндік береді, алайда белгілі бір ережеге сүйену кодты оқуға ыңғайлы 
болары сөзсіз. 

C# тілінде код әрқайсысы нүктелі үтірмен ажыратылатын операторлар қатарынан 
тұрады. Бос орын қате болып есептелмегендіктен бір жолда бірнеше оператор орналаса 
алады. 
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C# блоктық жүйедегі тіл, яғни барлық операторлар кодтың белгілі бір блогына тиісті 
болады. Кодтың басқа бөлігінен фигуралы жақша ({ }) көмегімен ажыратылатын әр блокта 
бірнеше оператор орналасуы немесе мүлде оператор болмауы да мүмкін.  Ескертетін тағы бір 
жағдай, фигуралы жақшадан ({ }) кейін нүктелі үтір қойылмайды.  

C# кодында жиі кездесетін тағы бір элемент комментарий болып табылады. Негізінде 
комментерий C# тілінде код болып есептелмейді. Олардың қандай қызмет атқаратыны 
айтпай-ақ түсінікті: олар кодқа компилятормен қабылданбайтын  қарапайым тілде 
түсініктеме енгізуге мүмкіндік береді. Кодтың ұзақ бөлімдерін жазған кезде, онда қандай 
операция орындалып жатқандығын көрсететін белгі қойып кеткен ыңғайлы. Мысалы, «бұл 
қолданушыға сан енгізуге арналған код» немесе «бұл Боб жазған код». C# мұны екі жолмен: 
комментарий басында немесе соңында сәйкес маркерлеуді қолдану арқылы, немесе бір ғана 
«берілген жолдың қалған бөлігі комментарий» екендігін білдіретін маркерлеуді қолдану 
арқылы жасауға көмектеседі. 

Бірінші әдісті қолдану кезіндегі комментарийді белгілеу үшін комментарий басында  /* 
белгісі, ал соңында – */ белгісі қойылады. Бұл белгілер бір жолда, егер жолдың арасында да 
комментерий берілсе басқа жолда да орналаса алады.  Комментариий ішіне енгізуге 
бомайтын жалғыз ғана комбинация */ болып табылады, өйткені ол комментарийдің 
аяқталғандығын білдіреді. Мысалы, төмендегі комментарий дұрыс болып есептелінеді: 

/* Бұл комментарий*/ 
/* Бұл да . . . 
                     . . . комментарий!*/ 
Комментарий енгізудің келесі жолы комментарий басында // символын қолданудан 

тұрады. Бұл белгіден кейін кез келген мәліметті енгізуге болады, бірақ ол бір жолдың 
бойында жазылуы шарт. Мысалы, // Бұл комментарий! 

C#-та комментерийді енгізудің екі жолы бар деген болатынбыз, алайда енгізудің тағы 
бір // жолының кеңейтілген баламасы болып табылатын үшінші жолы бар. Ол біржолды 
комментарийлерге екі емес үш слэш белгісін  (/// Бұл да комментарий) қою жолы. 

Басқа жағдайда бұл комментарийлер компилятормен қатесіз болып табылғанмен, Visual 
Studio ортасын компиляция орындалған кезде мұндай комментарийлерден кейін тұрған 
тексті арнайы текстік файлда форматтап, кейін құжат бетіне шығаруға болатындай етіп 
баптауға болады [6]. 

C#-кодында регистрге ерекше мән берген жөн. Басқа тілдермен салыстырғанда C# 
тілінде кодты міндетті түрде дұрыс регистрде енгізу шарт, себебі бас әріп орнына жазылған 
кіші әріп проектің дұрыс компиляция жасауына кедергі келтіреді. Мысал ретінде 
төмендегідей жолды қарастырайық: 

Console.WriteLine(“The first aap in Beginning C# Programming!”); 
Бұлжолды C# компиляторы Console.WriteLine () дұрыс регистрде жазылғандықтан  

қабылдайды. Ал, төмендегідей жағдайда ол қате болып есептеледі: 
console.WriteLine(“The first aap in Beginning C# Programming!”); 
CONSOLE.WRITELINE(“The first aap in Beginning C# Programming!”); 
Console.Writeline(“The first aap in Beginning C# Programming!”); 
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Компьютерные вирусы остаются в настоящее время одной из наиболее опасных угроз 

информационной безопасности автоматизированных информационных систем (АИС). 
Компьютерные вирусы являются в настоящее время одной из наиболее значимых угроз 
информационной безопасности, о чём свидетельствуют многочисленные данные по ежегодным 
финансовым потерям компаний в результате воздействий вирусных атак.  

Для минимизации рисков информационной безопасности в информационных 
корпоративных сетях в настоящее время актуальна разработка и внедрение систем обнаружения 
сетевых атак. Они представляют собой специализированные программные или программно-
аппаратные средства, позволяющие осуществлять активный аудит и управление безопасностью 
(прогнозировать, обнаруживать, предупреждать, контролировать, реагировать в реальном 
масштабе времени на риски безопасности) в корпоративной сети. Решение задачи разработки 
эффективной защиты информации от сетевых атак требует разработки новых методов, 
способных противостоять распределенным сетевым атакам различного происхождения и более 
адекватно отображать сложную динамику случайных процессов этих атак. Требуется разработка 
методов выявления распределенных сетевых атак, использующих в комплексе современные 
методы поддержки принятия решений на основе теории интеллектуальных систем, 
позволяющих перейти при решении задач защиты продуктов и систем информационных 
технологий от принципа «обнаружение и ликвидация» к принципу «прогнозирование и 
предупреждение в реальном масштабе времени» [1]. 

1. Недостатки существующих подходов 
В настоящее время во многих компаниях для эффективной защиты 

автоматизированных информационных систем от вредоносного программного обеспечения 
достаточно установить антивирусные продукты на всех рабочих станциях и серверах, что 
автоматически обеспечит нужный уровень безопасности. К сожалению, практика 
показывает, что такой подход не позволяет в полной мере решить задачу защиты от 
вредоносного кода. Обусловлено это следующими основными причинами: 

· подавляющее большинство антивирусных средств базируется на сигнатурных 
методах выявления вредоносного программного обеспечения, что не позволяет им 
обнаруживать новые виды вирусов, сигнатуры которых отсутствуют в их базах данных; 

· в ряде случаев в организациях отсутствуют нормативно-методические документы, 
регламентирующие порядок работы с антивирусными средствами защиты. Это может 
приводить к возможным нарушениям правил эксплуатации, а именно — несвоевременному 
обновлению сигнатурных баз, отключению компонентов антивирусов, запуску программ с 
непроверенных информационных носителей и т. д.; 

· антивирусные средства защиты не позволяют выявлять и устранять уязвимости, на 
основе которых компьютерные вирусы могут проникать в автоматизированных 
информационных системах предприятий; 

· антивирусы не обладают функциональными возможностями, позволяющими 
ликвидировать последствия вирусных атак. 
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Рисунок 1. Антивирусные лаборатории по-разному реагирующие на появляющиеся 

компьютерные вирусы 
 

Другим распространённым подходом к защите от вредоносного кода является 
использование в автоматизированных информационных системах антивирусных средств 
защиты только одного производителя, которые устанавливаются на серверы, рабочие 
станции и сетевые шлюзы. Недостатком такого метода является высокий уровень 
зависимости от продукции этого производителя. Это означает, что в случае если по какой-то 
причине будет нарушена работоспособность антивирусного ядра или вендор (производитель 
программного обеспечения) не сможет своевременно обновить свою базу данных, то под 
угрозой вирусной эпидемии окажется вся инфраструктура компании. Актуальность данной 
проблемы обусловлена тем, что антивирусные лаборатории по-разному реагируют на 
появляющиеся компьютерные вирусы. Иллюстрирует это пример, изображённый на рисунке 
1. Он показывает время реакции различных компаний-производителей на вирус Sober.P, 
который появился 2 мая 2005 года. Как видите, разница во времени реакции составляет до 
восьми часов, в течение которых автоматизированные информационные системы 
потенциально может быть успешно атакована злоумышленниками. Необходимо также 
отметить и разницу во времени реагирования компаний на тот или иной вирус: тот 
производитель, который сегодня первым отреагировал на появление вируса класса А, завтра 
может последним выпустить сигнатуру для вируса типа Б. 

Далее рассмотрим, каким же образом следует строить систему защиты. Бесспорно, 
что только комплексный подход к защите от вирусных угроз и к обнаружению  
распределенных сетевых атак позволяет избежать вышеперечисленных недостатков [2,3]. 

2. Обнаружение атак злоумышленного поведения 
Принято выделять два базовых вида систем обнаружения сетевых атак: работа первых 

заключается в поиске заранее известных признаков атаки; ко вторым относят программы, 
выявляющие аномалии в функционировании системы. 

Если для обнаружения атаки требуется понимание ожидаемого поведения 
контролируемого нарушителя информации, то данная технология – технология обнаружения 
злоумышленного поведения. Работа систем обнаружения злоупотреблений базируется на 
составлении шаблонов, или «подписей» атак. Защитные системы этого типа эффективны на 
известных схемах атак, однако в случае новой неизвестной атаки или отклонения хода атаки от 
шаблона возникают серьезные проблемы. Поэтому приходится поддерживать большую базу 
данных, включающую каждую атаку и ее вариации, и непрерывно пополнять базы шаблонов. 
Также важно правильно определить объем выборки параметров, контролируемых методом 
обнаружения сетевой атаки, основанной на злоумышленном поведении. Малое их число или 
неправильно отобранные параметры могут привести к тому, что модель описания поведения 
субъектов системы на основе данного метода будет неполной, и многие атаки не будут 
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обнаружены. С другой стороны, слишком большое число параметров мониторинга, 
учитываемых методом, вызовет снижение производительности контролируемого узла за счет 
увеличенных требований к потребляемым ресурсам [4]. 

3. Обнаружение атак аномальной активности 
Технология обнаружения сетевых атак, основанная на методах обнаружения 

аномальной (подозрительной) активности, в отличие от рассмотренной выше, более гибкая и 
позволяет обнаруживать неизвестные атаки. Системы обнаружения аномалий основаны на 
предположении, что все действия злоумышленника обязательно чем-то отличаются от 
поведения обычного пользователя, т. е. они аномальны.  

Выявления атак, обусловленных аномальной активностью, основано на сравнении 
текущих значений параметров активности со значениями, которые на данный момент 
признаны нормальными. В качестве таких параметров могут выступать, например, 
количественные показатели использования системных ресурсов, интенсивности обращений к 
ресурсам или системным сервисам. Под текущими значениями параметров активности обычно 
понимаются средние значения, вычисленные на коротком интервале времени (от нескольких 
минут до нескольких часов), непосредственно предшествующем рассматриваемому моменту. 
Нормальными считаются средние значения этих параметров, вычисленные за достаточно 
большой период времени (от суток до нескольких месяцев). 

Данная технология основана на выводе, что аномальное поведение субъекта (системы, 
программы, пользователя), проявляется как отклонение от нормального поведения. 
Примером аномального поведения может служить большое количество соединений за 
короткий промежуток времени, высокие загрузка центрального процессора и коэффициент 
сетевой нагрузки. Однако аномальное поведение не всегда является атакой. Например, 
атакой не является прием большого числа ответов на запрос об активности станций от 
системы сетевого управления [5].  

Работе систем обнаружения аномальной активности предшествует период накопления 
информации, когда строится концепция нормальной активности системы, процесса или 
пользователя. Она становится эталоном, по которому оцениваются последующие данные. 
Поэтому при настройке и эксплуатации систем такой категории сталкиваются с двумя 
задачами: 

– построением профиля субъекта (трудно формализуемой и трудоемкой задачей, 
требующей большой предварительной работы); 

– определением граничных значений характеристик поведения субъекта для снижения 
вероятности появления одного из двух вышеназванных крайних случаев. 

Эта технология требует постоянной регистрации всех действий контролируемого 
субъекта, необходимых для обнаружения аномальной активности, что существенно снижает 
производительность защищаемого хоста. Подобные системы сильно загружают центральный 
процессор, требуют больших объемов дискового пространства для хранения собираемых 
данных и, в принципе, неприменимы для систем, критичных к быстродействию, работающих 
в режиме реального времени. Еще одним недостатком существующих систем обнаружения 
аномальной активности является то, что они созданы на основе предположений о 
стационарности сетевых процессов и взаимной независимости частных метрик, которые 
никогда не выполняются на практике. Это предопределяет использование в таких системах 
методов стационарной статистики, которые не пригодны для краткосрочного 
прогнозирования, что не позволяет реагировать на угрозу нарушения безопасности в 
реальном времени. Достаточно редкое обновление базы параметров нормального поведения 
позволяет нарушителям адаптировать своё поведение к требованиям системы обнаружения 
аномальной активности, которая в результате воспринимает его как законного пользователя. 
Игнорирование взаимной зависимости частных метрик приводит к неадекватной реакции 
системы, что выражается в большом числе ложных срабатываний. 

Обнаружение сетевых атак на ресурсы систем информационных технологий весьма 
сложный технологический процесс, который связан со сбором больших объемов 
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информации о функционировании систем информационных технологий, анализом этих 
данных и, наконец, выявлением факта атаки. Для эффективного прогнозирования и 
обнаружения атак требуется комплексное применение различных сигнатурных методов и 
методов обнаружения аномальной сетевой активности [6,7]. 

Поскольку решение проблемы повышения эффективности защиты информации в 
корпоративных сетях видится в использовании адаптивных методов, позволяющих в 
реальном масштабе времени осуществлять обнаружение нестационарных процессов, 
характеризующих сетевые атаки, то целесообразно рассмотреть подход, объединяющий в 
себе метод многоагентных систем с методами адекватного выявления признаков атак на 
основе статистических методов теории вероятностей, нечетких вероятностно-статистических 
методов, методов теории интеллектуальных систем, а также методов искусственных 
нейронных сетей. Эти методы при их согласованной реализации в сетевых атаках должны 
позволять в широком диапазоне условий функционирования корпоративных сетей и систем 
информационных технологий адекватно в реальном масштабе времени обнаруживать 
нестационарные случайные динамические процессы аномальной активности и 
злоумышленного поведения  в сети и  системах информационных технологий при малых 
вероятностях ложных тревог и пропуска сетевых атак.  
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Широкое использование компьютерных сетей создает условия для реализации атак, 

использующих стандартные алгоритмы маршрутизации. Известно, что протокол 
маршрутизации в передаче данных это набор правил и договоренностей по обмену сетевой 
информацией между маршрутизаторами для определения маршрута передачи данных, 
который удовлетворяет заданным параметрам качества обслуживания и обеспечивает 
сбалансированную нагрузку всей компьютерной сети в целом, поэтому задача исследования 
сетевого трафика приобретает особую актуальность. Вопросам организации и построения 
компьютерных сетей, в том числе и вопросам маршрутизации, посвящены работы ученых 
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М.Ю.Ильченко, С.Г. Бунина, А.С. Петрова и работы зарубежных ученых Д. Дэвиса, Д. 
Барбера, В. Прайса, В. Вилингера, Д. Вильсона, Д. Рахсона и др. [1]. 

Для реализации атак типа DoS / DDoS в современных компьютерных сетях характерна 
многоуровневая маршрутизация, при которой компьютерная сеть определенным образом 
разбивается на подсети, работающие по стандартным протоколам. Большинство реализаций 
атак типа DoS / DDoS рассчитаны на сети с однородной структурой или на сети с 
фиксированной структурой доменов. Частая смена компонентов компьютерной сети 
приводит к изменению ее топологии, состава и количества доменов маршрутизации, влияет 
на эффективность процедуры маршрутизации, и способствует работе алгоритмов типа DoS / 
DDoS. Поэтому возникает необходимость в разработке новых методов защиты 
компьютерной сети от указанных, что обеспечит передачу информации с заданными 
параметрами качества обслуживания при минимальном объеме трафика путем разработки 
метода защиты трафика от избыточной информации на основе определения критерия 
пропускной способности сети и вычислительных ресурсов [2]. 

Анализ практической реализации атаки в глобальной сети позволяет определить 
механизмы защиты информации в компьютерных сетях на основе использования алгоритмов 
типа 

DoS / DDoS. Для устранения причин атак на инфраструктуру и базовые протоколы сети 
целесообразно изменить конфигурацию компьютерной системы. На первом этапе 
исследования необходимо проанализировать сетевой трафик для предотвращения 
несанкционированного считывания с физического канала передачи данных, это позволит 
избежать перехвата утечки информации. Эту задачу можно успешно рассматривать путем 
создания виртуальных сетей, алгоритмов туннелирования, идентификации, аутентификации 
[3].   

На практике большая часть соединений субъектов глобальной сети использует 
виртуальные соединения, поскольку этот метод является динамической защитой сетевого 
соединения и не предусматривает использование статического ключевой информации. 
Поэтому взаимодействие без установления виртуального канала является одной из 
возможных причин успеха удаленных атак типа DoS / DDoS. 

Опасность большинства DDoS-атак заключается в том, что на первых этапах не 
нарушают протокола обмена данными. Они проявляют себя, когда исчисляемого ресурса 
сети становится недостаточно. Для предотвращения таких атак достаточно правильной 
настройки маршрутизатора и межсетевого экрана. 

Для упрощения реализации DoS / DDoS алгоритмов пользователю следует соблюдать 
номинальных скоростей передачи данных, это позволит на практике избегать алгоритмов 
оптимизации сетевых трафиков, на которых реализуются многие атак [4]. 

От атак типа flood можно эффективно отмежеваться путем деления основного канала 
связи на несколько виртуальных. Это позволит создать другие сетевые интерфейсы при 
поражении канала DoS / DDoS алгоритмами. Межсетевые экраны целесообразно непрерывно 
активизировать и настроить так, чтобы внутренние сетевые сервисы были недоступны для 
внешнего пользователя. Целесообразно установить анализатор сетевого трафика, значение 
его параметров позволит вовремя выявить начало атак. Перед непосредственным началом 
атаки боты постепенно наращивают поток пакетов на систему. Поэтому необходимо 
непрерывное наблюдение за маршрутизатором, подключенным к внешней сети [5]. 

Эффективность методов маршрутизации находится в прямой зависимости от топологии 
сети и ее размера. Многоуровневая маршрутизация в значительной степени зависит от 
оптимального разбиения компьютерной сети на домены маршрутизации. Таким образом, 
одной из основных задач защиты функционирования компьютерной сети есть трафик сети, в 
основу которых положим принцип минимального объема сетевых данных. Задачу защиты 
сетевых данных сведены к задаче минимизации параметров передачи информации [6]. 
Известно, что при использовании известных протоколов маршрутизации внутри домена 
изменение топологии сети приводит к росту трафика нелинейным законом, поэтому 
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реконфигурация доменов маршрутизации в процессе изменения топологии сети 
способствует уменьшению объема трафика и времени формирования путей передачи 
данных, а также затрудняет реализацию атаки типа DoS / DDoS . На основании 
усовершенствованной математической модели определяется выбор количества и размера 
доменов маршрутизации. С целью обеспечения максимальной эффективности 
функционирования компьютерной сети, процедура маршрутизации должна учитывать 
изменения топологии сети. Однако большинство протоколов маршрутизации не 
предусматривают процедуры изменения структуры доменов маршрутизации. В связи с этим 
возникает необходимость разработки новой модели маршрутизации, которая за счет учета 
атак отказа в обслуживании ресурсов маршрутизации позволит повысить эффективность 
передачи информации в компьютерных сетях. При этом необходимо учитывать условия 
целесообразности значений параметров пропускной способности сети и вычислительных 
ресурсов. 

Целесообразно определить параметры, регулирующие объем пакетов, переданных по 
каждому каналу связи отдельно, и общий объем пакетов, переданных за время обновления 
таблиц маршрутизации. Общий объем трафика определяется такой модели: 
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где  

–время одного такта системы; 

 –Объем информации, передаваемой за один такт по каждому отдельному каналу; 
N– Количество узлов на компьютерных сетей; 

 –Степень компрометации узла;  
Tsys–время, в течение которого при изменении топологии сети узлы распространяют 

сообщения о возобновлении маршрутов.  
 
 
Исследования показали, что в ходе реализации атаки вида DoS / DDoS увеличивается 

количество скомпрометированных узлов и растет общий объем трафика V. 
Результаты численного эксперимента представлении на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Зависимость объема трафика от атак вида DoS / DDoS 

 
Анализ рисунка показывает, что во время атаки стремительно увеличивается объем 

трафика в каналах сети, большую часть трафика использует алгоритм типа DoS / DDoS. Это 
в значительной степени замедляет работу сети. Для предотвращения подобных ситуаций 
целесообразно воспользоваться анализаторами трафика, контролирующих объем пакетов в 
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сети. Также следует выполнять процедуру маршрутизации с помощью распределенной 
системы агентов маршрутизации при условии, что маршрутизация внутри домена 
осуществляется агентом, который входит в состав этого домена, а маршрутизация между 
доменами выполняется на уровне взаимодействия агентов маршрутизации. Это объясняется 
тем, что обмен служебной информацией в сети осуществляется теми же каналами, что и 
передача полезной информации. 

Для повышения эффективности процедуры маршрутизации в работе предложено 
разделить данные по виртуальным каналам. С этой целью множество рабочих станций и 
виртуальных каналов между ними организованы в виде локальной компьютерной сети. 
Способ формирования и динамической реконфигурации доменов маршрутизации позволяет 
повысить эффективность процедуры маршрутизации компьютерной сети [7]. Формирование 
и динамическая реконфигурация доменов осуществляется с помощью специализированной 
системы маршрутизации, основными функциями которой является определение количества и 
расположения рабочих станций, обновления маршрутной информации и выбор пути, 
отвечает требованиям устойчивости и минимальной временной задержки. 

Для предотвращения указанным атакам целесообразно ввести в систему 
дополнительные детекторы мониторинга трафика сети. Эти детекторы дают указания 
исполняющим модулям в различных сегментах сети [8]. В результате, перед атакованным 
потоком образуется экран, отделяющую атаку от внутренней сети. Маршруты избираются 
динамично или статически таким образом, чтобы использовать только физически безопасные 
подсети, узлы коммутации и каналы. Передача данных, имеющих метки безопасности, через 
определенные подсети, узлы коммутации и каналы целесообразно запретить политикой 
безопасности.  

В статье усовершенствована математическая модель общего объема трафика, позволяет 
на практике выявлять атаки типа DoS / DDoS. Использование полученных результатов 
позволяет повысить уровень безопасности сети за счет организации многоуровневых 
протоколов маршрутизации. Для предотвращения указанным атакам целесообразно ввести в 
систему дополнительные детекторы мониторинга трафика сети. Обоснованно способ 
предотвращения атак на основе использования процедуры реконфигурации сети, что 
позволило затруднить практическую реализацию атаки типа DoS / DDoS, путем создания 
новых виртуальных каналов передачи данных. Этот способ обеспечивает минимальный 
объем трафика независимо от реконфигурации компьютерной сети. 
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В систематическом плане цистанхе относится к семейству Заразиховые 
(Orobanchaceae) [1,2]. Семейство заразиховых включает 13 родов и около 200 видов, 
распространенных очень широко, но крайне неравномерно. В Европе, Азии и северной части 
Африки встречается около 90% всех видов семейства, особенно многочисленных в Евразии, 
от Канарских островов и Пиренейского полуострова до Гималайских гор. В южном 
полушарии заразиховые почти отсутствуют. Виды цистанхе приурочены в основном к 
пустыням и полупустыням, паразитируя на кустарниках или кустарничках семейства 
лебедовых (в том числе на саксауле), а также на тамариске и джузгуне. Их высокие толстые 
стебли, несущие густые колосовидные соцветия, выглядят очень эффектно среди пустынной 
растительности. В полупустынях Центральной Азии, заходя и на территорию России, 
встречаются виды маннагеттеи, паразитирующие на карагане (Caragana).  

Из заразих, встречающихся на территории стран СНГ, особенно интересна гигантская 
пустынная заразиха. Она паразитирует на кустарниках, главным образом на джузгуне, 
растущем в песчаной пустыне Каракумы. Толстый, мясистый ствол пустынной заразихи 
вырастает за лето на метр, а иногда даже выше человеческого роста. На корне джузгуна 
заразиха образует гнездо почек. В первый же год из одной-двух наиболее крупных из них 
вырастают стебли, на верхней части которых развиваются многочисленные крупные цветки. 
В плодах-коробочках образуется огромное количество мелких семян. На следующий год 
стебли вырастают уже и из других почек. Так продолжается до тех пор, пока растение-
хозяин совсем не зачахнет.  

В Казахстане паразитические растения недостаточно изучены [4,5]. Многие сведения 
по биологии, физиологии паразитических растений все еще остаются фрагментарными. 
Современных исследований по странам СНГ по этой проблеме практически нет. 

Род Цистанхе (Cistanche HoffmgyetLink) из семейства заразиховых 
(OrobanchaceaeVent) порядка – Tubiflorae, класса –Dicotyledonae, представлен в Казахстане 
тремя видами: 1.Ц.жёлтая (С.flava) паразитирует на корнях джузгуна, 2. Ц.солончаковая 
(C.salsa) – на корнях анабазисов, солянок, Kalidium, редко джузгуна, 3. Ц.сомнительная 
(C.ambigua), синоним Cistanchedeserticola – на корнях саксаула.  

Cistanche или по китайски  RouCongRong произрастает в Монголии, в Китае в 
провинциях Kansu, Tsinghai, Sinkiang, Xinjiang. Заготовку растений производят весной, в 
основном Cistanche deserticola. Этот вид числится во многих  китайских «чаевых» сборах,  
упомянутых в литературе. Можно собирать и С.salsa, однако он не так широко 
распространён, хотя и применяется в китайской медицине. С.salsa можно использовать для 
получения пигмента жёлтого цвета. 

Изучение этих растений как паразитов только начинается. Очень мало известно о 
симбиозе цистанхе. Вред, причиняемый паразитическими цветковыми растениями, невелик, 
но некоторые из них могут быть причиной довольно существенных потерь [6,7]. Таким 
образом, изучение биологии, хозяйственного значения и даже таксономии растений-
паразитов и полупаразитов заслуживает большего внимания. 

mailto:zhanei@mail.ru
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 В 1999-2009 годы учёными из Института ботаники МОН РК  в пустыне Моинкум, 
Такла-Макан, полуострове Мангышлак проводилось исследование дикорастущего растения 
флоры Казахстана цистанхе пустынной. Изучен популяционный полиморфизм по ростовым 
процессам, фенологии, анатомии, морфологии, химическому составу органических 
соединений, изозимному составу различных ферментов, водному обмену. На крысах с 
ускоренным старением  изучено влияние порошка из цистанхе на формирование катаракты, 
скорость старения, ретинопатию. Проведены исследования по усвояемости нанопорошка из 
цистанхе на специальных линиях крыс. Всё это позволило подготовить документы для 
написания стандарта организации БАВ из СД. Данные по СД были проверены в Академии 
питания по варианту доклинических исследований и цистанхе утверждена Комитетом по 
сертификации в качестве пищевой добавки. 

СД - многолетнее травянистое растение, незелённое, безхлорофильное, железисто-
волосистое. Это паразит, живущий на корнях цветковых растений. Имеет не ветвистый 
стебель, покрытый очередными чешуями и заканчивающийся колосовидным, кистевидным 
соцветием. Паразитирует на корнях пустынных кустарников – Anabasis,  Kalidium, Haloxylon,  
Calligonum, Salsola.Анализ литературы и фото СД в ботанической литературе и торговых 
буклетах показал, что цистанхе заготавливаемая в Китае и Казахстане различается. В 
казахстанской литературе  она именуется Cistancheambigua (Флора Казахстана, 1961). 
Китайские ботаники считают этот вид синонимом Cistanchedeserticola. Это название 
поддерживают и западные систематики. Однако цвет цветков у китайских СД жёлтый, а у 
казахстанских – фиолетовый с белыми прожилками. Кроме того, вкус и химический состав 
значительно различаются.Для цистанхе характерно наличие высокого содержания сахаров и 
гликозидов. К.Н.Сарсенбаевым с помощью газового хроматографаGCMS было показано, что 
у китайского образца обнаруживается 281 органический компонент, а у казахстанских - 
баканасского – 158, у моинкумского – 207 компонентов. Он предполагает, что цистанхе с 
жёлтыми цветами относится к виду Cistanchesalsa. Этот вид также используется для лечения 
различных болезней.  

Впервые информация о цистанхе появилась 1500 лет назад в одной из самых старых 
книг по лекарственным травам в Китае. В ней  цистанхе рекомендуют при нарушениях в 
мужской и женской половой сфере, при заболеваниях мочевыделительной системы, опорно-
двигательного аппарата, для улучшения кровообращения. Популярный  бальзам Yomeishu в 
Японии  также используется при  плохом аппетите, пищеварении, слабой циркуляции крови, 
простудах, переутомлении, хилом телосложении и слабости после болезни. 

Физиологическую активность экстрактов цистанхе изучал Нung и соавторы [8]. Они 
показали восстановление сексуальной активности у стареющих крыс после приёма цистанхе. 
Dong и соавторы [9] выявили повышение иммунитета у человека после приёма двух 
водорастворимых полисахаридов из цистанхе. Linetall [10] обнаружил у грызынов 
уменьшение воспалительных процессов при приёме цистанхе. Седативный эффект  цистанхе 
выявил LuM.C. [11]. Эффект уменьшения скорости старения у мышей после обработки 
фенилэтаноидными гликозидами цистанхе изучил  Xuan G.D. и  LiuC.Q. [12].  
Исследованиями Tien-YuanWu и сотрудников [13] и SeEunByeon и сотрудников [14] на 
экстрактах и полисахаридах из солодки и женьшеня показано, что они активизируют 
макрофаги грызунов через активизацию таких факторов транскрипции  как NF-κB и AP-1 и 
ферментов  ERK и JNK. Кроме того, возможно стимулирование стрессовых белков. 
Подобные изменения, как мы предполагаем, наблюдаются и при приёме цистанхе. 
К.Н.Сарсенбаевым и сотрудниками было показано, что приём порошка цистанхе уменьшает 
старение крыс, образование катаракты  и невоспалительное поражение сетчатой оболочки 
глазного яблока (ретинопатию). Как и у большинства пустынных растений у цистанхе 
множество биологически активных соединений. Эффект подобный действию мезофитного 
женьшеня, по-видимому, связан с группой соединений.  Однако можно с уверенностью 
сказать, что после идентификации и изучения  отдельных компонентов цистанхе сам сможет 
выступать в качестве лекарственного средства, а не в составе композиций. Положительным 
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является то, что они природного, а не искусственного характера. Проведённые исследования 
с достаточной достоверностью показали физиологическую активность порошка, настоек или  
экстрактов из цистанхе. 

Фундаментальных исследований, посвященных объективной оценке терапевтического 
потенциала сырья из СД на человека, крайне мало, тем не менее, цистанхе используется  в 
составе растительных сборов в Китае, Корее, США. В культуре цистанхе не произрастёт, в 
Китае и в России  давно включена в Красную книгу. В Казахстане цистанхе практически не 
используется, но его промышленная заготовка была разрешена несколько десятилетий назад. 
Ежегодно за бесценок экспортируется более  200  тонн высушенных стеблей (столонов). В 
2009 году в связи с созданием Таможенного союза был запрещён экспорт сырья цистанхе 
пустынной. Не запрещается экспорт продукции из цистанхе, однако такая продукция в 
Казахстане отсутствует. Это привело к остановке экспорта  столонов цистанхе, т.к. из-за 
отсутствия технологий переработки страна не получает прибыли от реализации этого  
хозяйственно-ценного растения флоры Казахстана. 

Актуальность данной работы заключается в исследовании аккумуляции в столонах 
цистанхе пустынной (Cistanche deserticola, СD33) высоких концентраций  биологически 
активных соединений, однако её потенциал, как растения с высокой физиологической 
активностью в достаточной мере не раскрыт, а сырьё в Казахстане не перерабатывается. В 
Казахстане цистанхе произрастает на огромных площадях, но практически не используется.  
Китайскими компаниями ведётся промышленная заготовка и вывоз ежегодно за бесценок 
более  200 тонн высушенных стеблей (столонов). Из цистанхе, который, по мнению 
китайских учёных активнее женьшеня в 5 раз, можно  производить различные виды 
продукции. Однако в мировой практике применяется только для приготовления травяных 
сборов и настоек. СД применяется для лечения нарушений в мужской и женской половой 
сфере, мочевыделительной системы, опорно-двигательного аппарата, улучшения 
кровообращения. Из-за отсутствия технологий переработки страна не получает прибыли от 
реализации этого хозяйственно-ценного растения флоры Казахстана. 

Эта работа проделывалась для создания новой продукции на основе физиологически 
активных соединений растения местной флоры – цистанхе.  Аналогичной направленности 
работы по масштабному использованию цистанхе ведутся только в Китае, однако они 
больше ориентированы на составы из трав, повышающих потенцию. В литературе 
отсутствуют данные по технологии производства мазей, кремов, шампуней, лечебных 
пластырей, приготовления тонизирующих  напитков на основе цистанхе. В этом 
направлении больше продукции на основе женьшеня – крема, шампуни, настойки, пластыри 
и прочее. В Китае существуют специальные киоски с продукцией из женьшеня. Однако 
биологическая активность СД в 5 раз выше, чем у женьшеня. Недаром китайцы называют СД 
«пустынным женьшенем». В рекламе много информации по составу БАДов. Так, в  Японии с 
1602 года выпускают очень популярный бальзам «Yomeishu». В его состав кроме цистанхе 
входит ещё 14 трав. На его производство закупается около 4500 кг СД. В США продаются 
тонизирующие таблетки  C.F.T. В их состав входит 15 трав.  В процентном соотношении на 
цистанхе приходится только 3% от общего состава смеси. 

Оригинальность  подхода определяется возможностью использовать уникальный 
объект – цистанхе пустынную (СД) в сыром, экстрагированном, сухом  виде без 
существенных добавок других трав или соединений. БАДы и чаи, в состав которых входит 
цистанхе давно используются в китайской медицине. В настоящее время они широко 
распространены в США, Европе, России, Японии, Корее. Отличие нашей технологии от 
иностранной заключается в том, что основным физиологически активным компонентом 
продукта является цистанхе. Его сырьевые запасы у нас достаточны и себестоимость не 
высокая. Так, в 2012 году сырую цистанхе принимали в селе Моинкум (Казахстан) по 30 
центов за 1 кг, стоимость сухой уже составляла 4.5 доллара США. В США расфасованная  
цистанхе продаётся уже по 100 долларов  за 1 кг. Разрешение на применение цистанхе в 
Казахстане  в качестве БАД-а было выдано МЗ РК. Это даёт возможность реализовывать 
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наши БАДы в Казахстане, России и Белоруссии. Однако состав БАДа нами пока не 
доработан. Предполагается в состав рецепта включать ряд трав, имеющих приятный вкус и 
запах.  

Значимость работы в том, что в столонах цистанхе пустынной (Cistanche deserticola) 
накапливаются  высокие концентрации  биологических соединений, однако её потенциал, 
как растения с высокой физиологической активностью, в достаточной мере не раскрыт и в 
Казахстане сырьё не коммерциализировано.  

Таким образом, изучение цистанхе пустынной как источника биологически активных 
веществ только начинается. В Казахстане есть большие перспективы использования этого 
растения в качестве объекта производства для продуктов общетонизирующего действия. 
Таким образом, разработка технологии переработки столонов и  изучение химического 
состава экстракта цистанхе пустынной имеет большой теоретический и практический 
интерес. 
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Abstract 
 The paper concerns a global issue, a genetic engineering. This issue focuses on food, because 

nowadays there are so many debates about genetically modified food. Further, this problem was 
explored very deeply in order to know whether such kind of food is safe or dangerous. Moving to 
the investigation, we used both primary and secondary researches. Primary research was a research 
when the investigator invents his/her own surveys in order to see the situation of problem much 
better. Secondary research was a research when we used the information from qualified experts and 
compared with the information we had gained before. Therefore, we were going to ask many people 
and see their attitudes on the situation of genetically modified food. Their opinions helped us 
greatly for making different analysis. 

Keywords: Genetically modified food (GM food), crop, genome, deoxyribonucleic acid 
(DNA) 

 
Introduction 
Nowadays genetically engineered food takes a big place in our world.  It is becoming an actual 

and controversial issue because some people believe that this kind of food is beneficial for 
humanity, whereas others feel that it is harmful for people and their health. 

This paper intends to investigate genetically engineered food and to find out whether it is safe 
or dangerous for people. All the problems concerning food are very significant for all of us; 
therefore we should pay more attention and take it more seriously because genetically modified 
food is already in our life and we can eat it even without knowing that. 

On the other hand, not long ago there was news devoted to the hunger and sick people in 
African countries.  Surprisingly, the new solution for these problems might be genetically 
engineered food.  It was the reason of our intention to make researching especially on this topic, and 
our researching tends to help people. However, there is enough information in the mass media that 
genetically modified food has negative effects and it can lead to bad consequences in the future.  
Despite this, we strongly believe that genetically modified food has more positive sides than 
negative. This research work will help to clarify some points and give an opportunity to look at this 
problem more thoroughly. Furthermore the research can increase the interest of our people who are 
not aware much about the situation connected with GMO in Kazakhstan. 

 
Theoretical background 
There are about 7 billion people in our world and some regions of our planet are starving, but 

after 40-50 years there will be approximately 10 billion, and what we need to do then?  However, if 
the percentage of genetically modified food increases, the future population will avoid the hunger. 
As we must act and make something in order to stop starving, one potential way to save the planet 
from hunger is genetically modified food. However, as it is very controversial, and needs to identify 
both negative and positive sides of this kind of food. 

Initially, genetic engineering is a direct manipulation of organism’s genome using 
biotechnology. It occurred when humans started to domesticate organism in 12000 BC. The first 
transfer from one organism to another was accomplished by Herbert Boyer and Stanley Cohen in 
1973. Those promotions have allowed scientists to do great things such as manipulating and adding 
genes to different organisms, also inducing range of effects. The technology has been 



1242 
 

commercialized since 1976. After that many companies started to produce and sell medicine and 
genetically altered food. 

Genetically engineered food is an issue which had entered the mainstream media in many 
countries during the past decade, and even then people already had started debating. “European 
environmental organizations and public interest groups have been actively protesting against 
genetically modified foods for months, and recent controversial studies about the effects of 
genetically-modified corn pollen on monarch butterfly caterpillars have brought the issue of genetic 
engineering to the forefront of the public consciousness in the U.S. As time goes on, we are able to 
see how our world is rapidly developing and biotechnology could be the wave of the future and 
genetically modified foods could really provide alternatives to help increase food production” [1].  
Moreover, it means that in the future we will possibly use genetically modified food therefore our 
world should be ready to face different consequences. 

This issue is not actual in Kazakhstan, that is why we have not an opportunity to analyze it as 
a local problem. It will be very hard for or even impossible, because when we asked people about 
this, some of them had never heard that such food exists.  However, there are three leading 
countries in producing genetically modified crops: The United States, Argentina and Brazil. There is 
a statistic where is shown their global area of GM crops in million hectares (MH). In 2006, The 
United States took the first place with 54.6 MH, Argentina is the second country with 18 MH and 
the last country of top three is Brazil with 11.5 MH [2]. 

Firstly, there are many experts’ views and they are all almost divergent and conflicting. Many 
scientists emphasize that there is a huge amount unknown and unclear information, such as firstly; 
the health consequences of eating genetically modified food. It means that this kind of food is not 
expected for us yet as safe food, therefore we cannot eat it in order to avoid unpredictable 
consequences.  Many corporations fought to prove that it was healthy food, but then it was proved 
the opposite.  Many scientists are worried that after consuming the genetically modified food, it 
may make any mutations like the canola plants on the roadsides of North Dakota [3]. 

Secondly, once the mutant genes are out of the bag, there is no going back. Genetically altered 
organisms contaminate the existing seeds. If it happens, we can be left only with modified 
organisms and there would not be any organic food. For example, recent studies in North Dakota 
showed that 80%of wild canola plants consisted of at least one transgene.  Moreover, in Japan, 
modified bacteria created new amino acid, which was not found in the nature. It was used in protein 
drinks and it could lead to horrific consequences such as severe mental and metabolic damage to 
hundreds as well as several deaths. After that, Japan banned GMOs immediately [3]. 

Thirdly, GMOs are not the answer for global food security, because genetically altered crops 
have not shown any increase in yield and any decrease in pesticide use. In many cases, other farm 
technology has proven more successful; also even Monsanto claims that its genetically modified 
crops yield less than ordinary farming [3]. 

Moving to positive sides, there is much information from different experts about the 
advantages of GM food firstly, genetically altered food’s crops can be cold tolerant. It means that it 
would not be destroyed by any unexpected frosts. For instance, scientists made an experiment by 
taking an antifreeze gene from cold water fish, and then it had been introduced into plants such as 
tobacco and tomato. After that those crops were able to tolerate cold temperatures that normally 
would kill unchanged crops [1]. 

Moreover, genetically engineered crops are able to have disease resistance. It is really 
significant for us, because we know that there are many viruses, bacteria and fungi which cause 
plant diseases. Therefore, plant biologists are working for creating plants with genetically modified 
resistance to these diseases [1]. 

Additionally, scientists created crops which are pest resistant; because there are many crops 
losses and it may lead to financial crisis for farmers and to starvation in developing countries. 
Moreover, farmers use a lot of pesticides in order to avoid so big crop losses, but consumers do not 
wish to eat food that has been treated by pesticides, because of potential health hazards [1]. 



1243 
 

As for licenses for farmers, there is almost everything nicely.  Moreover, the European Union 
was asked by Britain to relax restrictions on the licensing of genetically modified crops for human 
consumption amid growing scientific evidence that they are safe, also surveys showed that they 
were supported by farmers [4]. It means that there are quite stringent requests for licenses in certain 
countries. 

Being really controversial and highly debatable, this question cannot leave people indifferent 
so there are some people who are against GM food and those who consider it to be very beneficial 
for the mankind.  There is some statistic data from America: 

“Barely more than a third of the public believes that genetically modified foods are safe to eat.  
Instead 52 percent believe such foods are unsafe, and an additional 13 percent are unsure about 
them.  That's broad doubt on the very basic issue of food safety. 

Nearly everyone, moreover 93%, says the federal government should require labels on food 
saying whether it's been genetically modified, or "bio-engineered" (this poll used both phrases).  
Such near-unanimity in public opinion is rare. 

Fifty-seven percent also say they'd be less likely to buy foods labeled as genetically modified. 
That puts the food industry in a quandary: By meeting consumer demand for labeling, it would be 
steering business away from its genetically modified products” [5]. 

 
Approaches and methods 
The purpose of this research is to investigate the opinions of people about genetically 

engineered food in Kazakhstan and in the world. We would like to find out what people think and 
know about that complex issue, and its positive or negative effects. It is very important to research 
and to know public opinion towards Genetically Modified food. 

Consequently, the research questions in this work were: 
• What are students’ opinions about the using genetically engineered food? 
• To what extent do students in Kokshetau think whether it is beneficial or harmful for 

people? 
• Do people think that genetically engineered food can save our world from hunger? 

(According to the students’ opinions) 
This paper includes several ways of finding answers for the research questions. It is very 

important to have a mixture of varied methods, because it was important for us to compare the 
results gained from different methods and had an opportunity to arrive at a reliable and reasonable 
conclusion. 

As for the secondary research, we used the Internet, because there were many good and 
credible sources with a lot useful and necessary information related to our topic. We could find a lot 
of sources there and tried to sort out the most appropriate and the most reliable. 

As for the primary research we created a survey and decided to conduct an interview, where 
questions were a bit similar to each other. We used quantitative questions in survey, because those 
questions were more appropriate in surveys. Getting the answers from quantitative questions, we 
were able to do analysis; also we received more exact results due  the fact. Turning to another type 
of questions, we needed full and detailed answers and that is why we decided to organize interviews 
with qualitative and specific questions. We got full answers with reasons and arguments, and after 
that we compared our results with experts’ views. 

For surveying people we used a website “surveymonkey.com” which was a really helpful and 
supportive tool for gathering information from a large number of people, it included ten questions, 
where one of them was qualitative and others were quantitative. We added one qualitative question 
in order to expand answer and analyze the results in a more effective way. After that, we 
interviewed a few people and compared the answers with survey answers. 

We interviewed students from Nazarbayev Intellectual School (NIS) from 7th up to 12th grades, 
because we needed opinions from different age groups. Initially we supposed to survey 
approximately 80 people from all five grades: each grade would contain 16 people where 8 of them 
are boys and another 8 are girls. After that we would able to know overall opinion of students in 
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NIS in order to know opinions of boys and girls separately. All gained data was analyzed and added 
to the research questions.   

 
Results 
The secondary research was really valuable and enough information was received to write this 

report and be able to analyze the problem. Summarizing the information, there are enough people who 
are seeing more negative sides than positive ones. The majority of people do not think that genetically 
modified food is good and can save our world.  Firstly, we would like to show the proportion of males 
and females completed the survey.  As it was said before, there should be equal number of boys and 
girls.  However, the total number of people was 55 people and there were 5 grades, therefore from 
each grade 5-6 girls and 5-6 boys had to answer the questions. We tried to make equilibrium in gender 
proportion, but we did not get it, because there were more girls than boys in our school. (Figure 1) 

 

 
Figure 1 – Gender proportion 

 
Despite those facts, we asked 55 people and it really helped us to analyze the whole data.  

Almost all people have heard about GM food and only 72 percent of them have eaten this food.  73 
percent people believe that GM food is very harmful for people.  Moreover, from this total 
percentage 13 boys and 13 girls only agree that it is dangerous, while 5 boys and 9 girls strongly 
agree that it not safe food for people.  They are sure this kind of food is more dangerous than 
beneficial.  It means that they support the Shilo Urban’s view, who said that the health 
consequences of eating genetically modified food are largely unknown. (Figure 2, 3, 4) 

 
 
 

 
 
Figure 2 – The results of respondents’ answers 
(third question) 

 
 

 
Figure 3 – The results of respondents’ 
answers (fourth question) 
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Figure 4 - The results of respondents’ answers 
(sixth question) 
 

 
 
Figure 5 - The results of respondents’ answers 
(seventh question) 
 

There is some disagreement in public opinion about farmers’ licenses: if they should have such 
a license or should not.  90 percent people support that all farmers must have licenses for selling 
GM food, 10 percent people do not have any ideas about this question and others just disagree. 
(Figure 5)   

Moreover, there is a question about whether legally to sell it or not.  The half of surveyed 
people absolutely agrees and does not see there any dangers, while more than 27 percent people are 
just neutral. (Figure 6) 

 

 
Figure 6 - The results of respondents’ answers 
(seventh question) 

 
 
Figure 7 - The results of respondents’ answers 
(eighth question) 
 

According to the results of the survey, 50 percent of students think that Kazakhstan produces 
GM food, meanwhile 39 percent do not know and others consider that we do not produce. In 
addition, there are 15 boys and 13 girls of those 50 percent who think that our country produces GM 
food. (Figure 7) 

There was one open question, where students had to write their opinions about GM food in the 
future, especially what they expect from this kind of food. There were some opposing answers, 
because the issue itself is very controversial and debatable. Nevertheless, the majority of people, 
approximately 55-60 percent, consider that it will be beneficial for the next generations to use GM 
food, as long as they have enough information all strengths and weaknesses of genetically altered 
food.  It means that the people now are ready to GM food and they agree that it is useful for people 
but they want to know the exact and true information about the consequences which they might 
face.  However, about 30 percent of students think that people will stop using this food and find 
new one, because nowadays it has different harmful effects. 

Turning to the interview, we asked 7 people and only two of them gave us really useful 
answers.  Their answers were quite fully and expanded, which made us to analyze critically.  The 
one interesting thing was that they both opposed to each other.  The first person claimed that GM 
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food is beneficial and it will be able to save our world from hunger, because then scientists will be 
much cleverer and know more than now.  Moreover, he thinks that our country produces genetically 
modified food.  However, another person considered that genetically altered organisms are so 
harmful for humanity, and it may lead to hazardous consequences.  She also suggested removing 
this kind of food entirely.  Concerning our country, she was confusing and just supposed that 
Kazakhstan does not produce GM food.  Despite these debating answers, they had common opinion 
about farmers’ licenses.  Both of them said that farmers must have licenses for selling genetically 
engineered food. 

Conclusion 
After getting the results, we concluded and answered the questions of our researching: 
• What are students’ opinions about the using genetically engineered food? 
The answers were really interesting and controversial as issue itself.  The surveyed people can 

be divided in two parts, where one of them considers GM food is dangerous and another part thinks 
that it is safe for people.  However, the research was conducted on young people at school and 
therefore this may not be true for older people. It is not possible to generalize to the whole population. 

• To what extent do students in Kokshetau think whether it is beneficial or harmful for 
people? 

As it was mentioned in a previous research question, there were two parts of people.  The first 
one claimed that it is harmful, while the second part said that it is beneficial for humanity. The 
results showed that the first part had much higher percentage than the second one. 

• Do people think that genetically engineered food can save our world from hunger? 
(According to the students’ opinions) 

There is a controversial situation, especially if taking present situation, because people still 
cannot determine either it is good or bad.  Analyzing the results, we understood that this kind of 
food likely is not able to save our world now.  However, after some period of time it might be taken 
as a safe solution to the problem of hunger. 

While doing our research, we understood that people are not interested in this issue and some 
people even do not know what genetic engineering is, so there is a need in our society to raise the 
awareness of this issue.  It can be assumed from the given answers that many people are not 
interested in this topic, because genetically engineered food is not actual issue yet in Kazakhstan.   

Taking into account these circumstances, we could make a generalization: the majority of 
students of NIS Kokshetau consider that genetically engineered food is very harmful for humanity 
and for nowadays it cannot be taken as a way for saving the world. If judging by gender, there more 
girls than boys who are thinking that GM food is not safe. 
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Соңғы жылдары әлемдік нарықта тағам өндірісі үшін жаңа шикізат көзі пайда болды, 

ол – амарант дәні және одан өңделетін химиялық құрамы құнды және қауіпсіз, тағамдық 
және биологиялық құндылығы жоғары, физиологиялық спектрі кең құрылымдық тағамдық 
ингредиенттерден тұратын бағалы өнімдерді қолданудың тиімділігі тағамдық өндірісте 
артып келеді. 

 Амарант – бұрын Оңтүстік Америка және Мексикада жүгері және бұршақ 
дақылдарымен қатар қолданылатын. Азияда Үндістан, Пәкістан, Непал мен Қытайда дәнді 
дақыл және көкөніс ретінде кеңінен пайдаланылады. Оның жапырағы ыстық тағамдарға 
қосылады және оны құрғатып та пайдаланады. Өсімдіктің жарты килограмм дәні 10 
килограмм арпа мен бидай жемін алмастырады. Amaranthus L. тұқымдастығының 75-ке жуық 
түрі бар. Амаранттың негізгі шыққан орталығы Оңтүстік Америка. Екінші кең таралған 
аймақтар қатарына Солтүстік Америка, Индия, Қытай елдері жатады.. Амарант – қатаң 
қуаңшылықта тәлімі жерде де өсе береді.Амарант – дақылдық, көкөністік, жемдік, әсемдік 
және техникалық мақсаттарда қолдануға болатын өте бағалы культура [1]. 

Амарант дәні жоғары тағамдық құндылыққа ие. Оның дәндерінен ұн, крахмал, кебек, 
май алуға болады. Тұқымдық түріне байланысты олардың құрамында 14-20% жеңіл сіңетін 
ақуыз, 6-8% жоғары концентрациядағы полиқанықпаған май қышқылдары мен биологиялық 
белсенді компоненттерден тұратын өсімдік майы, 60%  крахмал, А, В, С, Е, Р дәрумендері, 
каротиноидтар, пектиндер, макро- және микроэлементтер, әсіресе, темір мен кальций бар. 
Липидтер құрамындағы триглицеридтер үлесі 77-ден 83% дейін жетеді [2]. Амаранттың 
ақуыздық құрамы балансталған алмастырылмайтын аминқышқылдарынан тұратындығымен 
ерекшеленеді. Амарант дәнінің құрамында бидай дәнімен салыстырғанда отыз есе жоғары 
өте бағалы аминқышқылы лизин бар. Лизин маңызды алмастырылмайтын аминқышқылының 
бірі, ол антивирустық қасиетке ие, адам ағзасының толық дамуы мен жүректің дұрыс жұмыс 
жасауына, қанайналымын жақсартуға, ақуыз бен май алмасуын, гормондар, ферменттер мен 
антидене синтезіне әсер етеді. Зақымдалған жасушалардың қайта қалпына келуін қамтамасыз 
етеді. Екінші кездесетін аминқышқылы қатарына метионинді жатқызамыз. Ол бауырдың 
майлы гепотозын ескертеді және ағзаның қауіпті ауыр металдар мен радиоактивті 
сәулеленуден қорғайды. Жартысынан көп бөлігін альбуминдер мен глобулиндер алады. Май 
құрамына негізінен олеин, линолен, линол май қышқылдары, ал липидті фракциясының 
10%-ға дейін сквален болады. Медициналық зерттеулер бойынша сквален адам ағзасында 
липидтердің реттелуі, стероидтардың алмасуын және антиоксиданттық қасиетке ие маңызды 
компонент ретінде көрсетілген [3].  

Амаранттың жапырақтарында 15% ақуыз бар және онда күкірті бар аминқышқылдары 
екі есе көп, тез ерігіш, оңай экстракцияланады. Жапырақтағы биологиялық белсенді 
заттардың мөлшерінің артатын кезеңі – өсімдіктің гүлдеу мерзіміне сай келеді. Сондықтан 
амарант жапырақтарын шай өнімдеріне қосу антиоксиданттық белсенділігі мен Р 
дәруменінің, флавоноидтардың құрамының артуына әкелетін жаңа өнім алуға ықпал етеді 
[4]. 

Қазіргі таңда амаранттың әртүрлі фракциялары мен экстрактарынан алынған суда 
ерігіш пектиндер, полифенолдардың антиоксиданттық белсенділігі, беталаинді пигменттер 
жіті зерттелуде [5]. 
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Амарант сонымен қатар екіншілік текті заттарға бай, яғни олар дәрілік қасиеттер 
көрсетеді. Көптеген фармакологиялық зерттеулерге сай амаранттың түрлі тұқымдық типтері 
гепатопротекторлы, радиопротекторлы, ыстық түсіруші, қоздырғыштарға қарсы, 
антигепатотоксинді, антидиабеттік, антипролиферативті, саңырауқұлақтарға қарсы әсерлерін 
анықталған. 

Амарант өнімдерінің ішінде бағалығы жоғары өнімдерінің бірі – амарант майы. Ол 
липидтер алмасуын және қан құрамындағы қанықпаған май қышқылдарының деңгейін 
реттеуге, ісіктердің өсуін бәсеңдетуге, атеросклероз кезінде оң әсер етуге, жүрек аурулары 
мен гипертензия, гиперлипопротеидемия кезінде көмектесуге қабілетті. Амарант майының 
құрамында Д дәрумені көп. Ол ағзаның иммунды жүйесін көтеріп, сүйек ұлпасының 
қалыптасуы мен кальций, фосфордың сіңірілуін жақсартады. Амарант майы иммунды 
реттеуші құрал ретінде түрлі этиологиялық ауруларды емдеуде қолданылады. Амарант 
майын жабық ыдыста, күн сәулесі түспейтін 25оС температурада сақтау қажет, ал 
ашылғаннан кейін тоңазытқышта бір ай көлемінде қолдануға болады.   

Сонымен қатар амарант өсімдігі дәнінен ұн жасалынады. Ол басқа өсімдіктекті 
тағамдық өнімдер ішіндегі негізгі көшбасшыларының бірі. Оның құрамындағы заттар 
иммунитетті реттеуші, ісік ауруларына қарсы және жараны қалпына келтіруші қабілетке ие. 
Мысалы, сондай заттардың біріне күшті антиоксиданттық қасиетке ие Е дәремені. Амарант 
дәнінде бұл дәрумен сирек кездесетін токотриенольді формада кездеседі, яғни ол қалыпты 
жағдайдағы дәруменмен салыстырғанда, антиоксиданттық белсенділік қабілеті 45 есе 
жоғары болады. Е дәрумені қан құрамындағы холестериннің деңгейін төмендетеді, 
артериялық қан қысымын қалыпқа түсіреді, репродуктивті жүйеге ықпал етеді. Амарант ұны 
сондай-ақ фитостеролдардың « өсімдік гормондарының » көзі болып табылады. Үнемі 
амарант ұнын тағам рацционында қолдану иммунитетті қатайтады, ағзаны токсиндерден, 
радионуклидтерден, шлактардан, ауыр металдардың тұздарынан тазалайды, жоғары 
мөлшердегі холин, фосфолипидтер мен метионин болуына байланысты асқорыту жүйесінің 
реттелуін жақсартады. Амарантты тағам ретінде пайдаланған кезде келесі жағдайлардың 
алдын алуға болады: 

– Авитоминоз және әлсіздк; 
– Темір жетіспеушілік анемия; 
– Зат алмасу бұзылғанын; 
– Невроз, остеопороз; 
– Тыныс алу жолдарының ауруларын; 
– Жүрек – қантамыр, асқорыту жүйелері бұзылуы; 
– Ісік ауруларында, сәулелік терапия; 
– Күйік түрлерін т.б  

Құрамында май қышқылдарының эфирлерінің (6%) және полифенолдардың (6,5%) 
саны көп болуына байланысты, амарант майын сүт және нан өнеркәсіптерінде 
антитотықтырғыш ретінде қолдану ұсынылады. Амарант өсімдігі негізінде жасалған 
сүтқышқылды өнімдердің сақтау мерзімін ешқандай химиялық заттар қоспай ұзартуға 
болады. Амарант экстрактісі қосылған сүт қышқылды өнімдердің антиоксиданттық және 
пребиотикалық қасиеттері зерттелген. Амарант жапырақтарын дәстүрлі емес қоректік заттың 
көзі ретінде қосу арқылы сүт өнімдерінің пребиотикопробиотикалық қасиеті бар жаңа 
түрлерін жасап шығаруға болады [6].  

Бүгінгі күні әлемде амарант дәнін өнеркәсіптік өңдеудің тиімді технологияларын 
жасау жөнінде зерттеу шаралары жүргізілуде. Амарант дәнінің өсімдік концентраты жеке 
бүтін өнім немесе сиыр сүтіндегі ақуыздарға сезімталдығы жоғары дамдарға арнайы 
комбинирленген сүт сусындары ретінде қолдануға болады. Сонымен қатар амарант 
құрамында глютеннің мөлшері өте аз болғандықтан, аллергия мен целиакиямен ауыратын 
адамдарға таптырмас бағалы тағам болып саналады [7].  

Біріккен Ұлттар Ұйымы  амарантты ХХІ ғасырдың өсімдігі деп атаған. Дәні мен 
вегетативті мүшелеріндегі биологиялық белсенді заттар, ақуыз, пектин, сквален, тағамдық 
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талшық, дәрумендер (А, В тобы, С, Е), макро- және микроэлементтердің жоғары көрсеткіші 
амарант өсімдігінің нан-тоқаштық, кондитерлік пен сүт өнімдері, сондай-ақ биологиялық 
белсенді қоспаларды алудағы шикізат ретінде қолданудың болашағы үлкен. Украина, 
Польша, Ресей сияқты елдерде бұл дақылды өсіру шаруашылығы қарқынды дамып келеді. 
Елімізде осы дақылдық культураны өсіру өнімдерді ақуызбен және олардың биологиялық 
құндылығын жоғарылатудың мәселесін шешудің бір жолы болып саналмақ. Сол мақсатта 
«Жасыл экономика үшін және G-Global-ды дамыту» орталығының өкілдері осы мәселені 
шешуді қолға алуда. 
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Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты:   Экспериментте Шығыс Қазақстан 
аймағындағы таралу ареалы кең жабайы өсімдіктерді (мұқылды жусан - Artemisia 
obtusiloba,регель күшәласы – Eminium regelii , шайқурай тобылғысы – Spiraea hypericifolia)  
және олардың химиялық құрамын зерттеу. 

Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері: 
1. Зертеу жұмысына қажетті анықталған жабайы өсімдік түрлерінің 

биологиялық ерекшеліктерін және ботаникасын зерттеу. 
2. Жабайы дәрілік өсімдіктердің фармакологиялық қасиеттерін зерттеу 

мақсатында экстракт бөліп алу. 
3.Зертеу жұмысына қажетті анықталған  жабайы өсімдіктердің химиялық құрамын 

анықтап, зерттеу. 
Ғылыми зерттеу жұмысының өзектілігі: 

mailto:nurlan.bei@mail.ru
mailto:bagdat.94.k@mail.ru
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 Мыңдаған жылдар бойы адамзат адамның әртүрлі ауруларымен күресуге дәрілік 
өсімдіктерді  пайдаланды. Әрине ол әртүрлі елдерде әрқалай, әртүрлі дәрежеде 
пайдаланылады.  Жер шарында таралған жабайы  өсімдіктер түрлерінің саны жағынан өте 
көп және олар әртүрлі ортада тіршілік етеді. Ерте кезден бастап өсімдіктерді зерттеп оларды 
ең алдымен адам денасаулығына пайдалы жақтарын қарап зерттеді. Десек те оның 
зерттелмеген адамзатқа беймәлім  түрлері  де өте көп.Өркениетті елдерде дәрілік 
өсімдіктерді пайдаланудың өте бай тәжірибесі жинақталды. XX ғасырда ғылым мен 
техниканың дамуы нәтижесінде фармакологияда синтетикалық химияның дамуы көптеген 
елдерде дәрілік өсімдіктерге деген көзқарасты өзгерте бастады, яғни қызығушылығы 
төменеді. Бірақта соңғы жылдары дәрілік өсімдіктерге деген көзқарас өзгеріп,  оларды 
кеңінен пайдалана бастады.  

Қазіргі кезде теориялық және клиникалық медицинаның алдында тұрған іргелі 
міндеттердің бірі тері ауруларының алдын алуға бағыталған  жаңа әдістер іздестіру 
болып табылады /1-6/.  Фармацевтика өндіріс әлемдік нарығында өсімдіктекті 
препараттардың үлесі шамамен 40 % -ды құрайды, сонымен бірге соңғы уақытта оның 
одан да ұлғаю тенденциясы байқалады /7-10/. Өсімдіктен алынған препараттар кешенді 
әсер етіп, олардың жағымсыз ықпалдары минимальді болғандықтан түрлі 
патологияларда, соның ішінде контактілі аллергиялық дерматитті емдеуде кең 
қолданылады /11-14/. 

      Қазіргі уақытта бұрын зерттелмеген өсімдік түрлерін зерттеу, өсімдіктекті 
заттардан тұратын жаңа препараттар мен олардың көздерін іздеудің келешекте маңызы зор 
болып табылады /8,9,13/. Қазақстан өсімдіктерінің арасында құрамдарында фитохимиялық 
зерттелмеген объектілердің ауқымды тобы кездесетін әрі таралу ареалдары кең (мұқылды 
жусан, регелия кушәләсі және тобылғы) сияқты жабайы өсімдіктер зор қызығушылық 
тудырады.  

Ғылыми зерттеу жұмысына қажетті анықталған өсімдіктер түрлері 
1. Раушангүлділер тұқымдасы (Таволга звероболистная) Шайқурай тобылғысы - 

Spiraea hypericifolia 
 
2. Күрделігүлділер тұқымдасы (Полынь метельчатая) Мұқыл жусан - Artemisia 

obtusiloba 
3. Күрделі  гүлділер тұқымдасы (Эминиум Регеля) Регель  күшәласы - Eminium 

regelii 
Ғылыми жұмыстың зерттеу әдіс-тәсілдері: 

1. Міндеті. Биологиялық ерекшелігі ботаникасы 
1. Мұқыл жусан (Artemіsіa obtusiloba ) –күрделігүлділер тұқымдасына жататын көп 

жылдық, кейде бір не екі жылдық шөптесін өсімдіктер, шала бұта. Қазақстанның барлық 
жерінде – шөл-шөлейтті далада, таулы жерлерде өсетін 81 түрі бар. Жусанның биіктігі 10 – 
60 см, кейде 1,5 – 2 м-дей болады. Сабағы тік немесе жерге жайылып 
өседі. Жапырағы кезектесіп орналасқан, қауырсын тәрізді, шеті тілімденген, кейде бүтін 
жиекті. Ұсақ гүлі қос жынысты, сары түсті, себеттері көп, әбден піскен кезде шашыраңқы 
иіліп келген сыпыртқы гүлшоғырын құрайды. Шілдеден қыркүйекке дейін 
гүлдейді. Жемісі – тұқымша. Жусанның 17 түрі – сирек кездесетін эндемик түрге жатады, ал 
Қазақстанда ғана өсетін бір түрі – дәрмененің дәрілік шөп ретінде ерекше мәні 
бар. Шырғалжын жусанның жапырағы мен сабағын жеуге болады, құм жусаны құм тоқтату 
үшін пайдаланылады. Арасында улы түрі (таврий жусаны) де кездеседі, оны мал жемейді. 
Жусан – құнарлы мал азығы, дәрілік, бояуыш, тағамдық, витаминді, эфир майлы өсімдік. 
Жусанды қолдан (мысалы, тамыржусан) да өсіреді.Дәрігерлердің айтуынша, бұл дәрі бауыр, 
өкпе және сүт бездерінде пайда болған ісіктерді емдеуге және олардың алдын алуға 
мүмкіндік береді. Қазақстанда өсетін 1000 түрлі жусанның тек біреуінен ғана осындай дәрі 
жасауға болады дейді мамандар. «Арглабин» қатерлі ісіктің барлық түрлерін емдей бермейді, 
есесіне ол әлгі аурудың бірнеше түріне шипалы дегенді айтады. «Арглабинді» жалғыз емес, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/Күрделігүлділер
http://kk.wikipedia.org/wiki/Өсімдіктер
http://kk.wikipedia.org/wiki/Жапырақ
http://kk.wikipedia.org/wiki/Гүл
http://kk.wikipedia.org/wiki/Жеміс
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Шырғалжын_жусаны&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Таврий_жусаны&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/Эфир_майлары
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Тамыржусан&action=edit&redlink=1


1251 
 

басқа ем түрлерімен бірге қолданған абзал: 
-Ол адамның иммунитетін көтеретіні зертханада анықталған. Сәуленің адам ағзасына 
ықпалын азайтады, ал, ісікке әсерін көбейтеді. Өз күшімен жазып шыққан бір-екеу ғана. 
Көбінесе ісікті кішірейтеді. Әсіресе, бауыр, қуық, төс ісіктеріне әсері бар. 

Қазақстанда сынақтан өткен кезде дәрінің шөптен жасалатындықтан адамның сау 
органдарына зақым тигізбейтіндігі анықталған. Бірақ, асыра пайдаланса азғантай зияны 
болуы мүмкін дейді ол: Токсикалық әсері төмен болады. Асыра пайдаланса, жусанға деген 
аллергиялық реакция қоздырады.  

2.Шайқурай тобылғысы (Spіraea hypericifolia) – раушангүл тұқымдасына жататын 
көп жылдық бұта. Қазақстандағы далалы, таулы жерлерде өсетін 10 түрі бар. Биіктігі 15 – 
200 см. Сабағы түзу. Жапырағы қауырсын тәрізденіп тілімделген, жиектері ара тісті 
иректелген немесе бүтін болады. Гүлі қс жынысты, аталығының саны 10, аналығы – 5, ақ 
түсті, хош иісті. Гүлдері қалқанша, шатырша, сыпыртқы гүлшоғырына топталған. Мамыр – 
шілде айларында гүлдеп, тамызда жеміс салады. Жемісі – қабаттасқан жапырақша. 
Тобылғыны әсемдік үшін өсіреді. Балды өсімдік, жақсы мал азығы. Құм тоқтату үшін үй 
шаруашылығында пайдаланылады. 

Тобылғының тұнбасы, майы көп ауруға ем. Гүлінің, жапырағының тұнбасымен 
малдың бүйрек, қуық ауруларын, асқазан – ішектің түйілуін, денесіндегі түрлі ісіктерді 
емдейді. Тобылғы майын малдың, адамның ісіп кеткен буындарына, сырқырап ауыратын 
тұстарына жағып, сырқатын жазады.Халықтық медицинада тобылғының қабығы мен 
жапырағын және гүлдерін аяқ-қол ауруына, тері және басқа ауру түрлеріне пайдаланады. 
Сонымен қатар, тобылғының бұтағын тіл-көзден сақтасын деген ырыммен үйге де іліп 
қояды.Тобылғыны дәрі-дәрмек ретінде пайдалану үшін одан алдымен тұнба жасайды. 
Аталған тұнбаны дайындау үшін тобылғының 2 ас қасық кептірілген гүлі мен жапырағына 
жарты литр қайнаған су құйып, 3 сағат қоя тұрады. Содан кейін сүзіп алып, стаканның 1/3 
(үштен бір) бөлігін күніне 2-3 рет ішіп отыру керек. Бұл тұнбаның несеп айдағыш қасиеті 
бар. Сондай-ақ ауырған жерді басумен қатар, қабынуға қарсы әсер етеді. Әсіресе, тобылғы 
тұнбасы қан қысымы жоғары адамда рға пайдалы болып келеді. 

3. Регель күшәласы (Eminium  геgelii). Аройниктер (Аройниковые-Aracea)  
тұқымдасына жататын,  Регел  күшәласы  (Эминиум Регеля — Eminium  геgelii Vved)  көп 
жылдық  өсімдік.   Қазақстан  флорасында  күшәла туысына  жататын   екі түрі Регел  
күшәласы  (Эминиум Регеля — Eminium  геgelii Vved)   және   Леман  күшәласы (Эминиум 
Лемана — Eminium  lehmannii.Bunge)  кездеседі. 

 Ақсу- Жабағлы мемлекеттік  қорығы 131934,3  гектар  жер көлемін алып жатыр.  
Мемлекеттік қорық    батыс Тянь-Шань тау жүйесінің     Талас Алатауы мен  Угем 
тауларының  солтүстік батыс сілемдерінде  орналасқан.  Қорық Өзбекстан және Қырғызстан 
мемлекеттерімен шектесіп жатыр. Регел   күшәласының таралу ареалы  картада 
көрсетілгендей Ақсу-Жабағлы  мемлекеттік  қорығында  Боранша- асу  тауының 
беткейлерінде, Талдыбұлақ  шатқалының  күнгей беткейінде  өседі.  Сонымен қатар,  Регел 
күшәласы экспедиция кезінде  қорықтан тыс орналасқан ,    Саңлак тау аңғарларындағы    
Абайлы темір жол бойындағы жасанды орман   алқабында   таралған.      Картада  Регел 
күшәласы өсетін аймақтары,  оның фенологиясын бақылауға алған  алаңдары және бұл  
түрдің кездесу жилігі  анықталған жерлері  көрсетілген.  

Өсу  аймағы және таралу ареалдарын анықтау   үшін, ұйымдастырылған   маршрутты 
экспедициялар ( 2012-2014 ж. ) Шығыс  Қазақстан обылысының  оңтүстік аймағына жататын   
Тарғабатай тауының солтүстік  беткейлері,   Сауыр және Сайқан  таулары,  Зайсан көлінің 
маңайындағы  құмды жерлерде де жүргізілді.  Сонымен  қатар  Оңтүстік Қазақстан 
обылысыны территориясында орналасқан  Қаратау  ұлттық  қорығының    маңайында 
орналасқан  Сырдария-  Түркістан  мемлекеттік региональды  табиғи  паркінің  Боралдай 
филалы буферлік аймақтарда  зерттеу жұмыстары  жүргізілді. 

2. Жабайы дәрілік өсімдіктердің фармакологиялық қасиеттерін зерттеу 
мақсатында экстракт бөліп алу. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Раушангүл&action=edit&redlink=1
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Халық арасында өте жиі кездесетін тері аурулардың қатарына экзема, сүйел, 
герпес(ұшық) теміреткі, шиқан(фурункула) безеу( угри) қышыма(чесотка) және т.б 
аллергиялық тұрғыдан  түзілген әр түрлі тері ауруларының түрлерін жатқызуға болады. 
Біз қарастырып отырған  шайқурай тобылғысы ,  мұқыл жусан, регель  күшәласы нан 
алынған экстракттардың осы тері ауруларына  қарсы қолдану болып табылады. 

3. Міндеті. Химиялық құрамын анықтау. 
 - Өсімдіктердегі биофлавоноидтарды сапалық зерттеу; 
 - масс-спектрометрия анализ  әдісі арқылы өсімдіктің құрамындағы химиялық  

элементтері  анықтау 
 
Нәтижелер 
         1 кесте                 

 Өсімдік 
 

Зерт.орны Флаваноид құрамы, мг/л 

Кверцетин  Лютеолин 

 Шайқурай тобылғы зертхана 0,334 0,049 

 Мұқыл жусан зертхана 3,596 -0,108 

 Регель күшәласы зертхана 0,69 0,46 

 
Жоғарыда көрсетілген химиялық анализ арқылы анықталған өсімдіктердегі 

флаванойдтардың мөлшерін салыстыра отырып, аталған өсімдіктердегі кверцетин және 
лютеолин мөлшерлерінің әр өсімдікте әртүрлі мөлшерде болатыны белгілі болды. Атап 
айтсақ, шайқурай тобылғысында регель күшәласымен салыстырғанда  лютеолин аз, ал 
мұқыл жусанымен салыстырғанда жоғары. Кверцетин мөлшері мұқыл жусанымен 
салыстырғанда төмен, ал регель күшәласымен салыстырғанда да төмен. 

Мұқыл жусанында шайқурай тобылғысы мен регель күшәласына қарағанда 
кверцетин мөлшері өте жоғары. Ал, керісінше лютеолин мөлшерлерін жоқ деуге де болады. 
Регель күшәласында шайқурай тобылғысымен салыстырғанда кверцетин мөлшері жоғары, 
ал мұқыл жусанымен салыстырғанда төмен. Лютеолин мөлшері шайқурай тобылғысы мен 
мұқыл жусанымен салыстырғанда жоғары болды. 

Жасалған тәжірибе нәтижесінде алынған өсімдіктердің құрамында химиялық 
элементтер төмендегі кестеде берілген реттпен орналасатындығы анықталды.  Өсімдік 
құрамындағы химиялық элементтерді масс- спертрометриялық анализ әдісі арқылы анықтау 
нәтижесі төменгі кестеде көрсетілген. 

 
2 кесте 
 

Құрамындағы 
химиялық 
элементтер 

Ba Na Mg P Ca Al Fe Cu K Mn Co Mn Ni 

Регель 
күшәласы 7,7 472,4 169,7 0,5 327,04 247,7 3,5 1,6 456,4 - - - - 

Шайқурай 
тобылғысы 0.07 76,34 21,11 4,37 70,31 30,7 3,37 0,004 135,6 0,23 0.0016 0.0003 0.0006 

Мұқыл жусан 0,21 243,4 60,48 8,21 133,8 90,44 14,66 0,021 158,9 0,79 0.0065 0,03 0,01 
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Химиялық элементтердің мөлшерін анықтай келе 3  өсімдіктің құрамында әр түрлі 
мөлшере болатыны белгілі болды. Атап көрсетсек: 

1. Ba- элементі мұқыл жусан мен  шайқурай тобылғысына қарағанда регель 
күшәласында жоғары мөлшерде болады. 

2. Na- элементі регель күшәласында жоғары, ал ұқыл жусанда орташа болса, 
шайқурай тобылғысында аз мөлшерде болады. 

3. Mg- элементі регел күшәласына жоғары,  мұқыл жусанда орташа мөлшерде, ал 
шайқурай тобылғысында аз мөлшерде болады. 

4. P- элементі мұқыл жусанында жоғары, шайқурай тобылғысында мөлшері 
орташа, регель күшәласында мөлшері төмен. 

5. Ca-элементі регель күшәласында мөлшері өте жоғары,  шайқурай 
тобылғысында мөлшері төмен, мұқыл жусанында мөлшері орташа. 

6. Al-элементі регель күшәласында өте жоғары мөлшерде болады, мұқыл 
жусанында орташа мөлшерде болса, шайқурай тобылғысында төмендеу келеді. 

7. Fe-элементі  мұқыл жусанында жоғары мөлшерде болады, ал регель 
күшәласында  орташа, шайқурай тобылғысында төмен. 

8. Cu-элементі регель күшәласында жоғары мөлшерде, ал мұқыл жусанында 
шайқурай тобылғысына қарағанда жоғары. 

9. K-элементі регель күшәласында жоғары мөлшерде, шайқурай тобылғысында 
төмен мөлшерде, ал мұқыл жусанында орташа мөлшерде болады. 

Қорытынды 
1- міндет бойынша қорытындылайтын болсақ  жабайы дәрілік өсімдік түрлерінің 

өздеріне тән биологиялық ерекшеліктері бар және олардың жер бетінде таралу ареалының 
кең екенін айта аламыз.  

2- міндет бойынша қорытынды жасайтын болсақ құрамындағы заттардың 
мөлшерлерін анықтап, олардан тері ауруларына қарсы қолдануға болатын экстракттар алуға 
болатынын айта аламыз.  

3- міндет бойынша жабайы дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамын әртүрлі 
анализдер жасау арқылы анықтағанда адам денсаулығына жақсы ықпал ететін  элементтерді 
байқадық. 

Осы зертеу нәтижелеріне  сүйене отырып зерттелген өсімдіктердің химиялық 
құрамын анықтай келе, оларды келешекте тері ауруларына қарсы фармацевтика және 
медицинада салаларында әртүрлі препараттарды жасауға ұсына аламыз.  
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Картофель в большинстве регионов республики подвержен сильному вырождению, 

что приводит к  снижению  урожая клубней с ухудшением  их качества в последующих  
репродукциях [1].  

Одним из главных факторов определяющих хронически низкий уровень урожайности  
картофеля в нашей стране является использование для высадки некачественного семенного 
материала, зараженного вирусами, что способствует повсеместному распространению и 
возрастанию тяжелых форм  вирусного  заражения на  картофеле,  находящегося в 
хозяйственном и торговом обороте. Снижение урожая  картофеля  в результате нарастания  
вирусного  заражения может достичь 50% и более [2,3,4].  

Производство безвирусного семенного и посадочного материала основано на отборе 
здоровых растений с целью их последующего размножения. При тотальном заражении сорта, 
растения оздоравливают от вирусов c помощью термотерапии и культуры меристем, однако 
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существующие методы оздоровления не гарантируют избавления от патогена. Поскольку 
безвирусное растениеводство сосуществует с традиционными технологиями, при 
размножении оздоровленных растений, ввиду высокого инфекционного фона, не исключено 
их повторное заражение. Поэтому очевидно, что для отбора здоровых растений, контроля 
оздоровления, сертификации посадочного материала и постоянного мониторинга вирусного 
заражения с целью своевременного выявления и ликвидации очагов инфекции, ограничения 
распространения вирусов и предупреждения эпифитотий необходимо располагать 
чувствительными методами массовой диагностики вирусных инфекций. 
Высокочувствительные методы лабораторной диагностики вирусных инфекций необходимы 
также для создания банка  сортового ресурса картофеля. Это позволит создать  фонд 
оздоровленного исходного материала большинства сортов путем проведения тщательного 
отбора лучших и чистых репродукций, свободных от вирусных инфекций. При этом 
необходимо тщательное тестирование на уровне меристемных микрорастений, мини-
клубней, тепличного и полевого клонового материала с применением самых современных и 
высокочувствительных лабораторных методов диагностики фитопатогенов, что позволит 
наладить систему эффективного контроля качества и безопасности семенного и товарного 
картофеля на всех уровнях его производства [5,6].  

В лабораториях базовым методом диагностики вирусных инфекций является 
твердофазный иммуноферментный анализ - ИФА. Его модификации позволяют работать в 
широком диапазоне концентрации вируса из сока заражѐнных растений вплоть до 
нескольких нанограмм в миллилитре. Наиболее чувствительной диагностической 
технологией является полимеразная цепная реакция, с помощью которой можно определять 
десятки молекул вирусной РНК. В случае необходимости, возможно усиление 
чувствительности ПЦР для определения одиночных молекул вирусных РНК и ДНК. 

Тест-полоски самый доступный экспресс-метод молекулярной диагностики вирусных 
инфекций картофеля. В основе данного метода лежит взаимодействие определяемого 
антигена с иммобилизованными на мембране антителами. Основой устройства является 
узкая тест-полоска, состоящая из наклеенных на пластиковую подложку нескольких 
примыкающих друг к другу мембран, по которым движется поток жидкости, содержащей 
анализируемый образец. 

Для практической массовой диагностики вирусных инфекций картофеля 
экономически целесообразно использовать двухэтапный подход: сначала отбраковывают 
явно заражѐнный материал с помощью более дешѐвых тестов – визуального теста и тест-
полосок для иммунохроматографии. Затем проводят подтверждение скрытой заражѐнности 
растений в лаборатории методами ИФА и, в некоторых случаях, ПЦР. 

Тестирование меристемных растений на наличие вирусов методом 
иммуноферментного анализа (ИФА). 

Из всех лабораторных методов диагностики вирусов и других патогеннов картофеля  
на современном этапе развития диагностики наиболее технологичным и адаптированным для 
проведения массовых анализов является метод иммуноферментного анализа. Этот метод 
обеспечивает достаточно высокую эффективность диагностики вирусов и возбудителей 
некоторых бактериозов картофеля. Наибольшее распространение в семеноводстве картофеля 
получил «сэндвич»-вариант твердофазного ИФА. Принцип его основан на последовательном 
взаимодействии тестируемого вируса с иммобилизованными на твердой фазе и меченными 
ферментом антителами с последующим выявлением фермента-маркера субстратом [7]. 

Для анализа методом ИФА из листьев выжимают сок с помощью ручного или 
механического пресса. Затем сок разбавляют буфером в лунках плат, покрытых антителами, 
в соотношении 1:10 [8]. 

При достижении пробирочных растений высоты 10-12 см, первоначально полученных 
из апикальных меристем тестируют на наличие вирусной инфекции методом 
ммуноферментного анализа (ИФА). 
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  Методом иммуноферментного анализа нами было проанализированы сорта и линии 
казахстанских и голландских сортов картофеля. Были использованы тест-системы на вирусы 
PVY, PVX, PVM, PVS, PLRV. При проведении  тестирования на вирусы PVX, PVY, PVS, 
PVM, PLRV в линиях Л-1 и с. Санте показали зараженность вирусами PVM, PVM на 40% и 
52,3%. Вирусом PLRV были поражены с. Аксор на 30%  и с. Пикассо- 60% . Все 
инфицированные линии были выбракованы, а остальные линии размножали дальше, ведя 
постоянный контроль на вирусную инфекцию.  

            Тестирование методом выделения тотальной РНК  из пробирочных и 
тепличных растений картофеля.  

Качественный анализ выделения РНК был проведен на 1% агарозном 
гельэлектрофорезе. Камера и заливочный модуль, гребенка для электрофореза была 
обработана специальным блокатором РНК-азы RNAase Zapp (производитель Sigma) и 
промыта бидистилированной водой. 

Выделение тотальных РНК из образцов пробирочных и тепличных растений, всех 
введенных в культуру сортов  и линий картофеля не показало наличие вирусов, что 
указывает на эффективность получения безвирусных пробирочных растений картофеля 
методом апикальных меристем.  

Тестирование на наличие вирусов в полевых условиях с помощью 
иммунохроматографической тест-системы. 

После высадки миниклубней, полученных в теплице из оздоровленных пробирочных 
растений, была проведена полевая диагностика на наличие вирусов с помощью 
иммунохроматографической тест-системы.  

При помощи иммунохроматографических тест-полосок среди всех сортов были 
выявлены вирусы: PVX - в 23 клонах, PVY - в 15 клонах, PVM - в 21 клоне. Это 
подтверждает эффективность применения данной диагностической системы для выявления 
наиболее распространенных и опасных вирусов картофеля в полевых условиях и 
представляет собой доступный инструмент для получения здорового семенного материала 
картофеля.  

Внедрение безвирусного семеноводства картофеля и его эффективное использование 
полностью зависит от количества и качества оздоровленного исходного материала.  
Проведенные исследования показывают необходимость  применения эффективных методов 
диагностики вирусов на всех этапах оригинального семеноводства картофеля, начиная от  
пробирочных растений in vitro, так и растений в разных фазах вегетации в поле и клубнях. 
Главной целью всех использованных методов диагностики вирусных заболеваний является 
получение качественного оздоровленного посадочного материала, соответствующего 
современным требованиям сертификации картофеля.  
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ҚОСЖАРНАҚТЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨСІМДІГІНІҢ – Pisum sativum L. 

convar. Axiphium Alef emend. C.O.Lehm. БҰРШАҒЫНЫҢ ТҰЗҒА ТҰРАҚТЫЛЫҚ 
МЕХАНИЗМІНІҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ДАМУЫ 

 
Бижанова Жансая Алимқызы 

kazak.zhansaya@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Жаратылыстану ғылымдары факультетінің 

Биотехнология және микробиология кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Ещжанов Т.Е. 

 
Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығында пайдаланылатын өсімдіктерге 

түрлі абиотикалық факторлар қауіп төндіруде. Ең кең тараған абиотикалық факторларға 
топырақ тұздануы жатады.  

Тұзданған топырақ деп өсімдіктерге зиян тигізетін мөлшерде минералдық тұздар 
жинақталған топырақты атаймыз. Ауыл шаруашылық дақылдарының зақымдануы топырақ 
массасын 0,25%-ынан астам тұздар алып тұрса басталады. Тұзданған топырақтарының 
түзілуі тұздардың топырақасты суларда және тау-кендерде жинақталуымен және олардың 
топырақта аккумуляцияға әсер ететін жағдайларға байланысты. Тұзданған топырақтар 
аймақтары Қазақстан Республикасының территориясында кең тараған және ауыл 
шаруашылық дамуына тікелей кері әсер етеі. 

Осы мақалада қосжарнақты ауыл шаруашылық өсімдігінің – Pisum sativum L. 
convar. Axiphium Alef emend. C.O.Lehm. бұршағының тұрақтылық механизмінің дамуын 
зертханалық жағдайларда тәжірибелік тұрғыда зерттелуі сипатталған. 

Өciмдiктердiң тұзғa деген төзiмдiлiгi – бұл тoпыpaқтaғы тұз мөлшepiнiң бар бoлуынa 
қapaмacтaн өciмдiктepдiң мaңызды физиoлoгиялық дaму қapқындылығын жaлғacтыpуы. 
Өciмдiктердiң тұзғa төзiмдiлiгiн зepттeудiң пpaктикaлық мaңызы зop. Мұнын ceбeбi – 
құpaмындa 3-4% тұз кeздeceтiн мұхиттap жep бeтiнiң 75%-ын қaмтыca, әлeмдiк тoпыpaқтың 
төpттeн бip бөлiгi тұздaнып, үштeн бip бөлiгiндe тұздaнуға ұшырау ықтималдығы жoғapы 
eкeндiгi aнықтaлды. 

Б.П.Строганов айтуы бойынша, тұздану дәрежесіне қарай тұзданбаған, аз тұзданған, 
орташа тұзданған топырақтар мен сортаңдар кездеседі. Тұздану түрі топырақтағы 
аниондардың құрамына қарай анықталады: хлоридті, сульфатты, хлоридті-сульфатты және 
карбонатты деп бөлінеді. Осындай топырақтарда көп жағдайда жинақталатын катионға 
натрий жатады, бірақ кей жағдайда карбонатты-магнийлі, хлоридті-магнийлі тұздану түрлері 
де кездеседі. [1] 

Тұздану құбылысының өсімдіктер ағзасына тигізетін зияны жайында тоқталсақ, ол 
топырақтағы төмен (теріс) су потенциалының пайда болуына әкеледі, сондықтан судың 
өсімдікке өту үдерісі тежеледі. Тұздардың әсерінен клеткалардың ультрақұрылысының 
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бұзылуы жүреді, әсіресе хлоропласт құрылысында өзгерістер жүреді. Бұл негізінен хлоридті 
тұздану кезінде көрінеді. Тұздардың жоғары концентрацияларының зиян әсері мембраналық 
құрылымдардың, әсіресе плазмалемманың зақымдалуымен байланысты, мұның нәтижесінде 
оның өтімділігі өсіп, заттардың таңдамалы жинақталуына деген қабілеті жоғалады. Осындай 
жағдайда тұздар клеткаға пассивті түрде өтеді де, клетканың ары қарай бұзылуына әкеледі. 
Тұзданған топырақтарда натрийдің жоғары концентрациясы басқа катиондардың, оның 
ішінде кальцийдің жинақталуына кедергі келтіреді. Тұздардың жоғары концентрациясы 
азотты айналымды бұзады (аммиак жинақталады), күкіртті аштықтың көрінісі байқалады. 
Кері жағдайда, күкіртті-қышқылды тұздардың жоғары концентрациясымен байланысты 
тұздану жағдайында қарама-қарсы үдеріс байқалады, күкірттің астам жинақталуы жүреді, 
бұл да улы қосылыстардың түзілуіне және жинақталуына әкеліп соғады. [2] 

Хлоридті тұздардың тым жоғары концентрациясы тотығу және фосфорилдену 
үдерістерінің тежегіші ретінде әсер етеді, яғни дем алыс кезіндегі АТФ түзілуінің үдерісі 
төмендейді. Ең алдымен тұздардың жоғары концентрациясының негативті әсері тамыр 
жүйесінің қызмет етуінің бұзылуында көрінеді. Тамырларда тұздардың ерітіндісімен тікелей 
жанасатын сыртқы клеткалар зардап шегеді. Сабақта тұздардың әсеріне негізінен өткізуші 
жүйенің клеткалары душар болып табылады. [3] 

Тұздануға өсімдіктердің тұрақтылығының негізінде әртүрлі физиологиялық 
механизмдер жатады. Оларға тұздардың зиянды әсерін нейтрализдейтін заттар алмасуының 
реакцияларын жүзеге астыратын механизмдер жатады. Мысалы ретінде күкірт пен оның 
туындыларының токсикалық қосылыстарының тотығу арқылы жойылуын және клетканың 
осмостық қасиеттерін реттейтін және қорғаныс қызмет атқаратын заттарды, мысалы, пролин 
аминқышқылын жинақтауды келтіруге болады. Тұздануға тұрақтылықтың пайда болу үдерісі 
кезінде полиаминдерге жататын заттардың, оларға путресцин, спермидин, т.б. жатады, 
жинақталуы маңызды рөл атқарады. Белгілі бір концентрацияларда бұл заттар қорғаныштық 
қызмет атқырады. Бұл олардың нуклеин қышқылдарының құрылысын 
тұрақтандыратындығымен және өсімдіктің тұрақтылығын көтеруімен байланысты болу 
керек. [4] 

Тұздылықтың жоғары концентарциясы бар жағдайларда онтогенездің қалыпты 
жалғасуына арналған құрамдас бөліктері бар өсімдіктерді галофиттер деп атайды (грекше 
galas – тұз, phyton – өсімдік). Табиғатта сортаң топырақтарда түрлі өсімдіктер өсуде. Тұщы 
топырақтарда өсетін, галофиттерден топырақтағы жоғары мөлшерде тұздардың бар болуына 
онтогенез үдерісі кезінде тұрақтану қабілеті төмен болатын өсімдіктерді гликофиттер деп 
атайды (грекше glykys – тәтті, phyton – өсімдік). Олар үшін 0,5%-ға тең топырақтағы тұз 
мөлшері зиян болып табылады. Тұздардың артық мөлшеріне галофиттердің бейімделуінің 
үш негізгі механизмі белгілі: 

1) тұздардың көп мөлшерін сіңіріп, оларды вакуольдерге аккумуляциялау, бұл клетка 
шырынының су потенциалының төмендеуіне және су түсуіне әкеледі; 

2) өсімдік сіңіретін тұздарды арнайы клеткалар көмегімен шығару және тұздардың 
артық мөлшерінен түсіп қалатын жапырақтармен бірге құтылу; 

3) тамыр клеткаларымен тұздарды сіңіруді шектеу. 
1. Бұршақтың дәндерін қалыпты жағдайларда отырғызу үшін оларды суғарылған 

және құмыраларға қопарылған түрде орналасқан топырақ бетіне шамамен бес данадан қойып 
шығу керек. Топырақ дымқылдығының жағдайына қарай уақыт аралығында суғарылып 
тұрып, өсу үдерісі бақыланды. 

2. Бұршақтың өскіндерін NaCl ерітіндісінің тұзды ортасында 25 ммоль, 50 ммоль, 
100 ммоль және 200 ммоль молярлы концентрациясында өсірілді. NaCl ерітіндісінің молярлы 
концентрациясын да йындау үшін колбалар, дистельденген су, NaCl ұнтағы (ас тұзы) 
электронды таразы және фольга керек. Тұздың молярлы массасы 58,5 тең, 1 литр үшін 25 
ммоль алу үшін 1,46 г тұз, 50 ммоль алу үшін 2,925 г тұз, 100 ммоль алу үшін 5,85 г тұз және 
200 ммоль алу үшін 11,7 г тұз керек болды. 
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Осындай тұзды орталарда өсімдіктерді өсіріп, тұздану құбылысының өсімдіктерге 
тигізетін әсерін байқалынды. 

3. Өсімдік дәндерін алдын-ала молярлы концентрациясы 1 моль болатын NaCl 
ерітіндісінде 1 сағат бойы өңдеп, дистельденген сумен 1,5 сағат бойы шайылды (1-сурет). 
Содан соң 2 пунктте көрсетілгендей ережелер бойынша өсіріліп, бақыланды. 

4. Екі түрлі жағдайда өскен Pisum sativum L. convar. Axiphium Alef emend. 
C.O.Lehm. бұршақтарының таңдамаларын өзара салыстырып, топырақ тұздануына 
тұрақтылық механизмінің дамуын зертханалық жағдайларда сипаттанды. 

 
 
 
 

 
1-сурет - Pisum sativum L. convar. Axiphium Alef emend. C.O.Lehm. бұршағының 

дәндерін NaCl ерітіндісімен отырғызар алдында өңдеу 
1.  
2. Тұздану құбылысының қосжарнақты ауыл шаруашылық өсімдігінің – Pisum 

sativum L. convar. axiphium Alef emend. C.O.Lehm. бұршағына тигізетін әсерін байқадым, 2-
суретте бақылау ортасында және 200 ммоль молярлы концентрациясында 10 күн өскен екі 
өсімдіктің айырмашылықтары айқын көрінуде. 

3. Отырғызар алдында молярлы концентрациясы 1 моль болатын NaCl 
ерітіндісінде 1 сағат бойы өңделген және дистельденген сумен 1,5 сағат бойы шайылған 
дәндерден өсіп шыққан 4 өсімдіктердің биіктігі мен осы процедурадан өтпеген 4 өсімдіктің 
биіктігі айтарлықтай өзгешеленеді. Зерттеудің нәтижелері 3-суретте көрсетілген. 

4. Екі түрлі жағдайда өскен Pisum sativum L. convar. Axiphium Alef emend. 
C.O.Lehm. бұршақтарының таңдамаларының негізгі фенотиптік параметрін - биіктігін өзара 
салыстырып, алынған нәтижелерді 1-кестеде ақпарат ретінде және 2-кестеде диаграмма 
ретінде көрсеттім. 
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2 сурет - Бақылау ортасында және 200 ммоль молярлы концентрациясында 

өскен екі өсімдіктің айырмашылықтары 
 

 
 

3 сурет – Алдын-ала NaCl ерітіндісінде өңделген және өңделмеген өсімдіктер 
таңдамаларынын көрінісі 

 
1 кесте  
 Екі түрлі жағдайда өскен бұршақтарының таңдамаларының салыстырылуы 
 

Өсімдік түрлері 1 бағана 2 бағана 3 бағана 4 бағана 
NaCl ерітіндісінің 

молярлы концентрациялары 
25 
ммоль 

50 ммоль 100 ммоль 200 ммоль 
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Өсімді
ктердің 
биіктігі 

NaCl 
ерітіндісімен 
отырғызар 
алдында 
өңделген 

7,5 см 6,8 см 6,4 см 
  

5 см 
 

NaCl 
ерітіндісімен 
отырғызар 
алдында 
өңделмеген 

4,1 см 3,8 см 2 см 
 

1,8 см 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 сурет - Екі түрлі жағдайда өскен бұршақтарының таңдамаларының 

салыстырылуының диаграммасы 
 

Қорытынды мен ұсыныстар 
 

Алынған нәтижелер бойынша, отырғызар алдында молярлы концентрациясы 1 моль 
болатын NaCl ерітіндісінде 1 сағат бойы өңделген және дистельденген сумен 1,5 сағат бойы 
шайылған дәндерден өсіп шыққан өсімдіктердің биіктігі осы процедурадан өтпеген 
өсімдіктердік биіктігі айтарлықтай жоғары болып табылады. Осы әдіс ауылшаруашылық 
дәнді дақылы болып табылатын бұршақ өсімдіктерінің тұздану құбылысына деген 
тұрақтылық механизмінің дамуына осмостық қысымының реттелу қабілетінің негізінде 
көмектеседі. 

Осы әдіс ауылшаруашылығына, агротехнологияға, өсімдік физиологиясын зерттейтін 
ғылыми институттарға ұсынылады. 
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Топинамбур или земляная груша (Heliantnus tuberosus L.) неприхотливое, 

многолетнее травянистое растение семейства Астровые (Asteraceae). Топинамбур 
характеризуется высокой биологической продуктивностью. Хозяйственную ценность у 
топинамбура составляют надземная часть (зеленая масса) и подземная часть (клубни) [1]. 
Введение топинамбура в культуру сдерживалось ввиду его недостаточной изученности, 
отсутствия технологии и системы машин для промышленного возделывания, а также 
разработок по вопросам использования и переработки. 

Топинамбур – одно из самых высокоурожайных растений. В США, Канаде, Бразилии, 
Франции, России и других странах на плодородных землях, при внесении необходимых доз 
органических и минеральных удобрений урожай зеленой массы достигает 120-150 т/га, а 
клубней 100-120 т/га. Суммарный сбор биомассы достигает от 200 до 270 т/га и более, и 
такие урожаи считаются нормой [2]. Интерес к данной культуре вызван не только высокой 
продуктивностью и возможностью многоцелевого использования, но и тем, что к 
настоящему времени во многих странах уже разработаны технологии производства из 
надземной массы и клубней топинамбура: фитопрепаратов, биологических активных 
добавок, продуктов функционального питания, биокорректоров, инулина, фруктозы, 
фитосборов, биоэтанола и другой продукции, пользующейся повышенным спросом на 
внутреннем и внешнем рынках [3-5]. Многие виды такой продукции сегодня оцениваются, 
как импортозамещающие и экспортно-ориентированные, что имеет принципиальное 
значение для развития экономики Республики Беларусь.  

Комплексные биохимические исследования клубней и надземной биомассы 
топинамбура, проведенные в последние два десятилетия во многих странах мира, показали 
высокую ценность сырья и эффективность его многоцелевого использования. Уникальный 
биохимический состав и высокое содержание биологически активных веществ в клубнях и 
зеленой массе топинамбура вызвали повышенный интерес к этой культуре [6].  

Топинамбур ‒ наиболее универсален по разнообразию возможного использования 
всех его частей (клубней, листьев, стеблей и корней) в пищевой промышленности, 
в  народном хозяйстве в качестве кормовой и технической культуры. Топинамбур обладает 
ценным химическим составом. Особенностью его является значительное содержание 
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инулина, который служит заменителем сахара в питании больных сахарным диабетом. По 
содержанию витамина С и других витаминов, минеральных веществ, топинамбур не 
уступает картофелю. Это растение может быть ипользовано для получения фруктозного 
сиропа, порошка в пищевых и в медицинских целях [2,3]. 

Ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической и лечебной культуры 
обусловливается прежде всего химическим составом растения. Топинамбур содержит 
достаточно большое количество сухих веществ (до 20%), среди которых до 80% содержится 
полимерного гомолога фруктозы – инулина. Инулин является полисахаридом, гидролиз 
которого приводит к получению безвредного для диабетиков сахара – фруктозы. 
Инулин оказывает благотворное влияние в течение всего времени нахождения в организме 
человека – начиная от попадания в желудок и заканчивая выделением. Инулин, попадая в 
желудочно-кишечный тракт, расщепляется соляной кислотой и ферментами на отдельные 
молекулы фруктозы и короткие фруктозные цепочки, которые проникают в кровеносное 
русло. Оставшаяся нерасщепленной часть инулина быстро выводится, связав собой большое 
количество ненужных организму веществ, таких как тяжелые металлы, радионуклиды, 
кристаллы холестерина, жирные кислоты, различные токсические химические соединения, 
попавшие в организм с пищей или образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 
болезнетворных микроорганизмов, живущих в кишечнике. Топинамбур содержит клетчатку 
и богатый набор минеральных элементов, в том числе (мг % на сухое вещество): железа – 
10,1; марганца – 44,0; кальция – 78,8; магния – 31,7; калия – 1382,5; натрия – 17,2. 
Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы, и в клубнях содержание этого 
элемента составляет до 8% в расчете на сухое вещество. 

По содержанию железа, кремния и цинка он превосходит картофель, морковь и 
свеклу. В состав клубней топинамбура входят также белки, пектин, аминокислоты, 
органические и жирные кислоты. Пектиновых веществ в топинамбуре содержится до 11% от 
массы сухого вещества. По содержанию витаминов В1, В2, С топинамбур богаче картофеля, 
моркови и свеклы более чем в 3 раза. 

Существенное отличие топинамбура от других овощей проявляется в высоком 
содержании в его клубнях белка (до 3,2% на сухое вещество), представленного 8 
аминокислотами, которые синтезируются только растениями и не синтезируются в 
организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
триптофан, фенилаланин.  

Инулин в виде муки, приготовленной из топинамбура, является одной из составных 
частей комбинированных пробиотиков широко используемых в США и Европе как средство 
для профилактики и лечения многих заболеваний. Использование инулина как пищевой 
добавки стимулирует синтез витаминов и активизирует иммунные механизмы защиты.  

Целью настоящей работы являлся скрининг сортов топинамбура по содержанию 
инулина, а также анализ содержания других биологически активных соединений в клубнях 
перспективных образцов топинамбура. Объектом исследования являлась коллекция клубней 
топинамбура Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Содержание инулина 
определяли по методике, описанной в [7]. Результаты измерений представлены в таблице 1. 

 
   Таблица 1 ‒ Содержание инулина в клубнях топинамбура 
 

Наименование образца Содержа
ние инулина, г 

Содержание инулина,% 
от сухих веществ 

Сеянец-34 1,131 5,65 
D-19 1,805 9,03 
Fyseay-60 2,479 12,40 
К-8 2,152 10,76 
Сортообразец №5 2,662 13,31 
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Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, наибольшим содержанием 
инулина обладает сортообразец № 5, его и рекомендуется использовать в качестве сырья для 
производства инулинсодержащей добавки. 

В процессе проведения эксперимента, было получено заниженное содержание 
инулина в сравнении с литературными [8], это можно объяснить тем, что при хранении 
клубней топинамбура, в результате естественных процессов дыхания, происходит 
расщепление молекулы инулина под действием эндофермента инулингидролазы до более 
простых фруктоолигосахаридов, что обусловливает снижение содержания инулина при 
практически постоянном содержании фруктозы на начальных этапах хранения. Эксперимент 
проводился в конце февраля.  

Одним из важных условий экстракции инулина из клубней топинамбура является 
быстрая инактивация инулазы на первой стадии выделения. Известные технологии 
получения инулина из топинамбура предусматривают использование в качестве экстрагента 
растворов кислот, органических растворителей, электроактивированной воды. Но низкие 
значения рН способствуют кислотной деградации инулина, что снижает как выход так и 
качество готового продукта. Учитывая это, в качестве экстрагента целесообразно 
использовать воду с нейтральным рН, при этом для инактивации ферментов возможно 
использование полей сверх высокой частоты (СВЧ), а не 96%-ный этиловый спит. Нами был 
проведен сравнительный анализ различных способов инактивации инулазы в исследуемых 
образцах. Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 ‒ Результаты исследования 
 

Фосфатный 
буфер 

Этиловый 
спирт 

СВЧ 
обработка целых 

клубней 

СВЧ 
обработка 

очищенных клубней 
Сбелка=4,186 
мг/мл 

Сбелка=1,277 
мг/мл 

Сбелка=7,25 
мг/мл 

Сбелка=3,319 
мг/мл 

А=3,7  
мкг/мл∙мин 

А=0,625 
мкг/мл∙мин 

А=0,833 
мкг/мл∙мин 

А=0,176 
мкг/мл∙мин 

Ауд=4,91 
нмоль/мин.∙мг 

белка 

Ауд=2,72 
нмоль/мин.∙мг  

белка 

Ауд=0,65 
нмоль/мин.∙мг 

белка 

Ауд=0,29 
нмоль/мин.∙мг  

белка 
 
Таким образом можно судить о существенном снижении активности инулазы при 

СВЧ обработке клубней топинамбура, что позволяет на первых стадиях выделения инулина 
исключить использование этилового спирта, кроме всего прочего, повысить  выход самого 
продукта. 

На следующем этапе НИР анализировали минеральный состав клубней топинамбура, 
который определяли в зольном остатке с помощью сканирующего электронного микроскопа 
JSM-5610 LV, оснащенного системой электронно-зондового энергодисперсионного 
химического анализа EDX JED-2201 (JEOL, Япония). Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Состав минеральных компонентов в высушенных образцах клубней 

топинамбура 
 

Сорт 
Содержание, % от общего количества минералов 

Al Ca Fe K Mg Na P Si 
Сеянец-34 - 2,9 - 75,0 2,6 10,9 - 4,0 
D-19 0,2 2,4 - 71,9 2,7 16,6 - 2,3 
Fyseay-60 0,3 3,3 0,9 72,6 1,6 9,7 3,8 3,7 
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К-8 0,4 2,2 0,2 75,9 1,7 12,0 0,2 3,7 
Сортообразец 

 
- - - 76,5 2,9 14,5 - 2,3 

 
Сравнительный анализ определения минерального состава клубней топинамбура 

показал, что преобладающим элементом во всех образцах является калий (от 71,9 до 78,5% 
от общего содержания минералов). Также топинамбур содержит большое количество 
кальция, магния, фосфора, серы и меди, что актуально при использовании этой культуры в 
качестве сырья для пищевой промышленности. 

Содержание витамина С в клубнях топинамбура определяли по методу Тильманса [8].  
Метод основан на способности аскорбиновой кислоты окисляться 2,6-
дихлорфенолиндофенолятом натрия в дегидроаскорбиновую кислоту. 2,6-
дихлорфенолиндофенолят натрия (окисленная форма) является интенсивно окрашенным в 
синий цвет соединением, имеющим максимум поглощения при 600 нм (ε = 2,1·104 
М−1·см−1). При окислении аскорбиновой кислоты 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия 
восстанавливается в бесцветное соединение – лейкоформуВ таблице 4 представлены 
результаты количественного содержания витамина С в клубнях топинамбура разных сортов. 

 
Таблица 4 – Содержание витамина С в клубнях топинамбура разных сортах  
 

Сорт Содержание витамина С, мг/100 г 
Сеянец-34 13,0 ± 0,2 
D-19 17,0 ± 0,5 
Fyseay-60 21,0 ± 0,4 
К-8 27,0 ± 0,5 
Сортообразец №5 48,6 ± 0,3 

 
Таким образом, теоретически обоснованно и экспериментально подтверждено, что 

клубни топинамбура сортообразца №5 наиболее целесообразно использовать для 
производства инулина. Предложенный сорт также обладает наиболее оптимальным 
содержанием микроэлементов и витамина С. Экспериментально установлено, что 
инактивация полифенолоксидазы и частичное разрушение клеток при обработке клубней 
топинамбура в поле СВЧ способствует лучшему выделению инулина. 
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Ткани представляют собой систему клеток и неклеточных структур, объединившихся 
в процессе эволюции для выполнения важнейших функций в организме. Для каждой из 5 
основных тканевых систем (нервная ткань, мышечная ткань, эпителиальная ткань, 
соединительная ткань, кровь) характерны присущие именно им особенности строения, 
развития и жизнедеятельности. Предметом общей гистологии, или собственно учения о 
тканях, являются общие закономерности, присущие тканевому уровню организации, и 
отличительные особенности конкретных тканей; предметом частной гистологии – 
закономерности жизнедеятельности и взаимодействия различных тканей в органах на более 
высоких уровнях организации.  

Для познания закономерностей развития, строения и функции клеток, тканей и 
органов в современной гистологии широко применяются экспериментальные методы 
исследования, позволяющие вести наблюдения на живых объектах, моделировать различные 
процессы. Изучение микроструктур ведется на молекулярном, субклеточном, клеточном и 
тканевом уровнях с помощью микроскопирования в различных системах светооптических и 
электронных микроскопов, методов цито- и гистохимии, биометрии.  

Помесные животные обладают повышенной жизнеспособностью и стойкостью к 
экстремальным условиям, лучшим использованием питательных веществ корма, боле 
активными обменными процессами в организме и т.д. В неразрывной связи с ростом, 
развитием и мясными качествами свиней находятся особенности строения мышечной ткани. 
Изучением гистологического строения мышечной ткани свиней занимались многие 
исследователи [3]. 

Однако единого мнения относительно увеличения массы мускулатуры свиней у 
исследователей нет. Ряд авторов считает, что рост массы мускулатуры обусловливается как 
увеличением объема уже существующих, так и за счет новообразования мышечных волокон 
в результате их продольного расщепления [1].  

Нет единого мнения и о том, имеются ли различия в диметре мышечных волокон у 
животных разных пород, а также между чистопородными и помесными животными. 

Целью нашей работы было изучение изменения гистоструктуры мышечной ткани 
чистопородного и помесного молодняка при оптимальном, типовом и интенсивном уровне 
кормления.  

Исследования проводили на 3 групах животных. І группа – чистопородные свиньи 
миргородской породы; ІІ группа – помеси (миргородская х крупная белая);  ІІІ группа – 
помеси (крупная белая х ландрас). Откорм подопытного молодняка проводили до 
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достижения живой массы 100 кг. После убоя и 48-часовой выдержке в холодильной камере 
от каждых 5 туш в зависимости от происхождения и кормления отбирали из длиннейшей 
мышцы спины (в области 9-12 грудных позвонков) кусочки мяса величиной 2х2х2см. 
Гистологические исследования материала проводили согласно общепринятых методик [2] 

Данные исследований показывают что при разном уровне кормления, самые толстые 
мышечные волокна при убое в 100 кг были у помесей крупной белой х ландрас – 63,22 мкм. 
Помеси миргородская х крупная белая занимают промежуточное положение – 58,11 мкм. 
Эту тенденцию наблюдали при типовом и оптимальном кормлении. Чистопородные 
животные имели меньший диаметр мышечных волокон по сравнению с помесными.  

Это свидетельствует о более интенсивном увеличении массы мышечной ткани у 
помесей в постэмбриональный период и является основной причиной повышенного 
содержания мяса в тушах. У свиней различных пород в зависимости от типа конституции и 
направления продуктивности – разное соотношение отдельных тканей.  

Количество основных компонентов мускулатуры определяют пищевые достоинства 
мяса. Полученные данные свидетельствуют, что по соотношению отдельных видов тканей в 
длиннейшей мышце несколько лучшими оказались животные III группы при интенсивном и 
типовом кормлении. При оптимальном кормлении лучшими были животные І и ІІ групп. 

ІІ группа занимает промежуточное положение по накоплению внутримышечного 
жира, больше всего жировые прослойки развиты у животных І группы. Жир повышает 
вкусовые качества и калорийность мяса. Однако большое скопление его снижает 
биологическую ценность, так как при этом снижается содержание мышечной ткани, а 
соответственно и полноценных белков. 

Анализ гистологических препаратов чистопородных и помесных животных 
свидетельствовал, что мышечные волокна объединены в пучки первого порядка и 
отличаются не только диаметром, но формой и расположением. Если у чистопородных 
подсвинков мышечных волокон малого диаметра сравнительно мало и располагаются они 
одной-двумя группами внутри пучка, то в мышечной ткани помесных животных мелких 
мышечных волокон значительно больше, и группы внутри пучков более многочисленны. Но 
наряду с мелкими мышечными волокнами у этих животных значительно чаще встречаются 
волокна крупного диаметра, которые в основном располагаются по периферии пучков.  

Таким образом, наибольший процент содержания мышечной ткани был у помесных 
животных по сравнению с чистопородными. Несколько увеличивалось содержание 
соединительной ткани при типовом и оптимальном уровнях кормления. Содержание в мясе 
большого количества соединительной ткани значительно снижает его питательную и 
вкусовую ценность и в то же время она служит потенциальным резервом жировой ткани.  
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Наиболее острой проблемой не только в Северном регионе Казахстана, но и на 

территории всей Республики является отсутствие качественного семенного материала. Это 
серьезно сдерживает рост урожайности картофеля в Казахстане, а также эффективное 
сортообновление и сортосмену. Сказывается общий невысокий уровень развития работ в 
области биотехнологии и устаревшая материально-техническая база семеноводства в целом 
[1]. 

Картофель – культура разностороннего использования. Клубни картофеля являются 
сырьем для перерабатывающей промышленности – спиртовой, крахмало-паточной, 
каучуковой и др. Он является хорошим кормом для скота. Богатый по своему химическому 
составу картофель может быть использован не только как продукт питания, но и при лечении 
некоторых заболеваний. Соланин, содержащийся в клубнях картофеля, ядовит, но он в то же 
время стимулурует работу сердца [2]. 

Один из факторов, влияющий на низкий уровень урожайности и качество семенного 
материала картофеля является поражение фитопатогенами. Картофель, зараженный 
различными фитопатогенами, обнаруживается во всех категориях хозяйств и практически во 
всех регионах, как с благоприятными, так и с неблагоприятными условиями возделывания.  
Проблемы с качеством семенного картофеля были всегда, а в последнее время они 
обострились еще больше. Именно поэтому оздоровленный посевной материал является 
одним из важнейших факторов получения высоких и стабильных урожаев [3]. 

В комплексе первоочередных направлений развития производства картофеля в 
Казахстане наиболее актуальной задачей является повышение эффективности использования 
сортовых ресурсов, прежде всего – лучших отечественных селекционных достижений, а 
также освоение современных технологических схем производства оригинального, элитного 
семенного картофеля. В Казахстане, наряду с другими странами мира  в практику ведения 
первичного семеноводства  картофеля на оздоровленной основе внедрены  достижения 
биотехнологии. 

Наиболее перспективным направлением для решения вышеназванной задачи является 
сочетание современных биотехнологических методов клонального микроразмножения, 
выращивание мини-клубней с проведением поддерживающих клоновых отборов в полевых 
условиях. Тем самым обеспечивается гарантированное и надежное качество семенного 
материала. Оптимизация процессов клонального микроразмножения позволит получать 
оздоровленный от вирусов и других инфекций (кроме почвенных) посевной материал, 
который, в свою очередь, послужит гарантом высоких урожаев [4].  

На начальном этапе исследований изучали морфогенез в культуре апикальных 
меристем перспективных сортов картофеля. Материалом исследований в работе служили: 
верхушечная апикальная меристема, растения-регенеранты. 

 Работы по вычленению апикальных меристем, микрочеренкованию растений  
проводили в ламинар – боксе в асептических условиях под бинокулярной лупой с 20-
кратным увеличением. Растения выращивали в фитотроне при температуре 23 – 25 ºС и 
освещенности 8000 люкс при 16 – часовом фотопериоде – день, 8 часов – ночь, 
относительной влажности 75 –80%.  

Для получения стерильных растений клубни предварительно проращивали в темноте 
10–15 дней. Этиолированные ростки разрезали на сегменты, содержащие одну почку, и 
стерилизовали 70% этанолом в течение 30 секунд, затем в 0,1% растворе сулемы, в течение 
20 минут, с последующей трехкратной отмывкой в стерильной дистиллированной воде. 
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Апикальные меристемы размером 0,2-0,5 мм вычленяли вместе с одним примордиальным 
листочком и помещали на питательную среду для роста меристем. 

 Решающую роль в процессах морфогенеза играют ауксины типа 2,4-Д, НУК, ИУК, а 
также ИМК наряду с веществами неопределенного состава типа кокосового молока, 
гидролизата казеина, ячменного солода и дрожжевого экстракта, которые были первыми 
веществами, использовавшимися в качестве регуляторов для культуры ткани.  

В работе для регенерации растений из апикальных меристем использовали поэтапный 
морфогенез. В качестве питательной среды для роста меристем различных сортообразцов 
картофеля  была использована модифицированная среда Мурасиге и Скуга.   Было 
установлено, что исключение из питательной среды ауксинов и увеличение концентрации 
кинетина  до 0,5 мг/л значительно ускоряет морфогенез растений из апикальных меристем. 

  Согласно литературным данным, регенерационные способности корневой системы и 
рост меристемных растений существенно стимулируются добавлением в среду 
активированного угля. Кроме того, внесение в питательную среду активированного угля 
значительно улучшает приживаемость меристемных растений в почвенный субстрат. 
Стимулирующий эффект при микроразмножении картофеля in vitro также оказывает 
внесение в питательную среду малых концентраций гибберелловой кислоты, ускоряя 
формирование и рост стеблей. Положительное влияние на рост меристем оказывает 
добавление в среду источника аминокислоты, например гидролизата казеина [5]. 

Добавление в среду дрожжевого экстракта и гидролизата казеина по 0,5 мг/л, ИУК, 
гибберелловой кислоты по 0,1 мг/л, аденина, кинетина и 2,4-Д по 1мг/л ведет к лучшей 
регенерации растений из меристем [6]. 

С целью повышения общего уровня цитокининов в среде была изучена возможность 
использования аденина, который является цитокинином со слабой активностью. Добавление 
аденина в питательной среде МС до 40 мг/л сопровождалось увеличением скорости роста и 
развития растений-регенерантов из меристем. 

Для укоренения образовавшихся растений-регенерантов из апикальных меристем, 
было установлено, что введение в питательную среду гибберелловой кислоты в 
концентрации 1-2 мг/л увеличивало выход укоренившихся растений. 

Для повышения коэффициента размножения активированный уголь, добавленный в 
питательную среду в дозе 10 г/л, способствовал увеличению выхода растений-регенерантов.  

   Таким образом, в результате исследований этапов морфогенеза в культуре 
апикальных меристем картофеля была разработана питательная среды для культивирования 
апикальных меристем картофеля на основе минеральных компенентов по прописи Мурасиге 
и Скуга (в мг/л), а также мезо-инозит - 100; никотинамид - 2; пиридоксин - 1; пантотенат 
кальция - 10; фолиевая кислота - 0,5; биотин - 1; цианокобаломин - 0,015; глицин - 3; 
сахароза - 20 г/л; кинетин - 0,5; аденин - 40; гибберелловая кислота - 2; активированный 
уголь - 10 г/л; агар - 7 г/л; pH - 5,5-5,8. 

   Апикальные меристемы из ростков картофеля культивировали на такой питательной 
среде в течение 20-30 сут, после чего переносили на питательную среду, содержащую в 
качестве регуляторов роста индолилуксусную кислоту - 1 мг/л; кинетин - 0,04 мг/л и 
феруловую кислоту - 0,02 мг/л для укоренения. Через 1-2 мес после вычленения меристем 
регенеранты укоренялись и формировали нормальные растения.  

    Таким образом, обеспечение перечисленных факторов морфогенеза позволяет 
добиться стабильных положительных результатов при оздоровлении методом культуры 
апикальной меристемы различных генотипов картофеля. 
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Қазіргі уақытта экологиялық таза металл нанобөлшектерін пайдалану қажеттілігі 

артып келеді. Бұл қажеттілік асыл металдардың нанобөлшектерін биосенсорикада [1] 
жасуша кұрылымдарының визуализациясы үшін соның ішінде қатерлі ісік жасушаларына [2] 
емдік құралдарын жеткізу [3] үшін талдау мақсатындағы практикалық қолданыс 
мүмкіндіктерінен туындайды.  

Наноматериалдарды жасау саласындағы маңызды мәселелердің бірі ұзақ уакыт бойы 
жоғарғы химиялық және биологиялық белсенділігін сақтауға қабілетті берілген өлшемдегі 
нанобөлшектердің тұрақты синтезі болып табылады. Бұл бағыттағы жетістіктер белгілі бір 
дәрежеде оларды алу әдісімен байланысты болып келеді. Металл нанобөлшектерді синтездеу 
үшін әр түрлі физикалық және химиялық үдерістер, оның ішінде материалды ультракүлгін 
сәулелендіру, аэрозольдық технологиялар, лазер абляциясы, және фотохимиялық қалпына 
келтіру әдістері қолданылады. Химиялық қалпына келтіру әдісі күміс және басқа да 
металдардың ерітіндідегі наноөлшемдік бөлшектерін алудың кең тараған тәсілі болып 
табылады. Алайда бұл тәсілдерді қолдану үшін арнайы мамандандырылған құрал-жабдықтар 
және қоршаған орта мен адамға қауіпті заттарды қажет етілетіндіктен шектеулі болады. 
Сондықтан биомедициналық мақсатта пайдалануға болатын металдардың нанобөлшегін 
алудың экологиялық жағынан қауіпсіз және арзан баламалы әдістеріне басты назар 
аударылуда.  

Осылайша биологиялық үдерістерді пайдалану немесе биологиялық жүйелердің 
көмегімен металл нанобөлшектерін алу кең көлемдегі іргелі және практикалық 
маңыздылыққа ие болуда. Сол себептен қазіргі кезде металдардың нанобөлшектері 
биотехнологиялар синтезі тұрғысынан зерттеушілердің қызығушылығын тудырып отыр. 

Аталмыш жұмыстың мақсаты су ертінділерінде Hoya carnosa өсімдігінің экстрактын 
күміс нанобөлшектерінің пайда болу қабілетін зерттеу болып табылады. 
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Зерттеу әдістері мен нысандары 

AgNO3  қалпына келтіргіші ретінде Hoya carnosa жапырағының экстракты 
қолданылып, су ертіндісінде фитосинтез әдісімен күміс нанобөлшегі алынды.  

Күміс нанобөлшегінің коллоидтық ертіндісін алу үдерісінде AquaMax 360 Basic су 
тазартқышында көпсатылы фильтірлеу әдісімен алынған деиондалған су пайдаланылды. 
Судың меншікті кедергісі 18,2 МОм/см құрады. 

Күмістің нанобөлшегінің коллоидтық ертіндісінің жұту спектірі CM 2203 (Solar) 
спектрофлуориметрінде өлшенді. Қозғаушы көзі ретінде ксенондық шам пайдаланылды. 
Жұту спектрі бөлме температурасында 1 см кварц кюветін пайдалану жолымен өлшенді. 

Коллоидтық ерітіндегі бөлшектердің өлшемін талдау үшін Zetasizer Nano ZS (Malvern)  
субмикрондық бөлшектердің мөлшерлік анализаторы пайдананылып жарықтың 
динамикалық таралу әдісі колданылды. Бұл әдіс коллоидтық ерітіндіні зондтау, лазерлік 
сәуле шашу диаграммасын сканерлеу нәтижиесінде, зерттеліп отырған бөлшектердің өлшемі 
бойынша бөліну функциясын табуға мүмкіндік береді.  

Микроқұрылымдардың үлгілерін зерттеу MIRA 3LMU (Tescan,Чехия) эмиссиялық 
өрісті СЭМ көмегімен жүргізілді. Электрондық мылтықтың жылдамдық қысымы 10-30кВ 
құрады. 

 
Нәтижелері және олардың талқылануы 

Экстракт Hoya жапырағынан дайындалды.1 а суретінде Hoya жапырағының кескіні 
көрсетілген. Hoya carnosa сабақтарының ұзындығы 6-7 метрге дейін созылған. Жапырақтары 
қарама қарсы, үлкен емес, қатқыл, сопақ пішінді, балауызбен қапталған. Жапырақ түсі қара 
жасыл немесе жасыл ақ жолақтарымен ұзындығы 8 см шамасында.  

Жапырақ экстракты Hoya Carnosa-ның 20г көк өрім жапырақтарынан дайындалды. 
Алынған жапырақтар деиондалған сумен мұкият жуылып,ұсақ бөлшектерге бөлінді. 
Ұсақталған жапырақтар 10 минут бойы суда қайнатылды. 1б суретінде Hoya carnosa 
жапырак экстрактының ерітіндісіндегі AgNO3 қалпына келу реакциясының уақытқа 
тәуелділігі көрсетілген. 20 минут ішінде тұнық түстен қоныр сары түске дейін өзгерістің 
байқалуы Hoya carnosa жапырақ экстрактының ерітіндісінде күміс нанобөлшектерінің 
түзілуін көрсетеді.  

 

 
(а)       (б)  

 
Сурет –1  Hoya Carnosa жапырағының кескіні (а) және Hoya carnosa жапырақ 

экстрактының ерітіндісінде AgNO3-ның   қалпына келу реакциясының уақытқа тәуелділігі (б) 
 
Түзілген күміс нанобөлшектерінің (Т-25 °С) өлшемін өлшеу нәтижелері жарықтың 

динамикалық таралу әдісімен үлгі ретінде 2-ші суретте көрсетілген. Алынған 
эксперименталдық мәліметтер негізінде күміс бөлшегінің орташа мөлшері 30 нм 
болатындығы анықталды. Бұл мәліметтер күміс бөлшектердің дисперсностылығы бойынша 
алынған шашыраңқы мәндері төмен және 5 нм-дан 10 нм аралығында екендігіне дәлел бола 
алады. 
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Сурет–2 Күміс нанобөлшек өлшемдерінің Hoya Carnosa жапырақ экстрактының 
ерітіндісінде таралуы  

 
Металл нанобөлшегінің оптикалық қасиеті жеке бөлшектердің сипатына, өлшеміне, 

пішініне, құрамына, адсорбтық кабаттардың болуы мен құрылымына және олардың 
айналасына, бөлшектердің кеңістікте реттелу амалдарына тәуелді болады. Күміс 
нанобөлшектерінің жұту спектрлеріне тән ерекшеліктері бойынша алынған 
нанобөлшектердің пішіні және өлшемі туралы ақпарат алуға болады [4]. 

3 суретте су ертідінсінде әр түрлі концентрацияда алынған күміс нанобөлшектерінің 
жұту спектрі көрсетілген. Күміс нанобөлшектерінің жұту жолағы максимумы λ 414 нм-ге 
жетеді. AgNO3–ның алғашқы концентрациясын 10-нан 30 мг/л-ға дейін ұлғайту күміс 
нанобөлшектерінің максималды жолағының оптикалық тығыздығы 0,4-тен 1,9-ға дейін 
өсуіне алып келеді. Сонымен қатар AgNO3 мөлшерін ұлғайту кезінде ұзындық толқының 
аясында жұту максимумының қалпыда азғантай жылысу пайда болатындығын айтуға 
болады. Спектрдегі мұндай өзгерістер үлкендеу бөлшектердің пайда болғандығын көрсетеді. 
Берілген жолақтың жиілігі күміс нанобөлшектерінің плазмондық жұту зерттеулері бойынша 
жүргізілген көптеген еңбектердің нәтижелеріне сәйкес келеді.  

 
Күміс нитратының алғашқы концентрациялары 1 – 10 мг/л, 1 – 20 мг/л, 3 – 30мг/л. 

 
Сурет–3 Hoya carnosa жапырақ экстрактының негізінде күміс нанобөлшектерінің 

коллоидтық ерітіндіні жұту спектрі 
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Күміс нанобөлшектерінің құрылымының СЭМ бейнесі 4-ші суретте көрсетілген. 
Өлшем 20 кв-тық жылдам кысымдағы жоғары вакуумда жүргізілді. Алдын ала 
агрегироватталған күлдің электрондық-микроскоптық талдауы сфералық күміс 
нанобөлшегінің бар екендігін көрсетті. Күміс нанобөлшегінің өлшемі 30 нм-ден 50 нм-ді 
құрады. AgNO3 концентрациясын ұлғайтқанда 150 нм-ге ( сурет 4б ) дейін өлшемдегі ірі 
күміс нанобөлшектері байқалады. 

 
 

Сурет–4 Күміс нанобөлшектерінің электронды-микроскоптық суреті  
 
Локалдық химиялық (элементпен) құрамы туралы ақпарат INCAPentalFET x3 

энергодисперсиондық детектор көмегімен алынды және рентгендік сәулеленуге (сурет 5) тән 
тез қозғалатын электрондармен INCA Energy спектрінде өңделді. Үлгілерді 
энергодисперсиондық талдау спекртлерінде Ag-11.53% металдық күміске тән анық сызықтар 
көрінеді. 

 

 
 

Сурет–5 Күміс нанобөлшектерінің энергодисперсиондық талдауы  
 
Сонымен алынған мәліметтер негізінде келесі қорытындылар жасауға болады. 

Жүргізілген жұмыстарының нәтижесінде Hoya carnosa өсімдігінің морфологиялық 
ерекшеліктері зерттелді. Hoya carnosa өсімдігін экстрактын пайдаланып күміс 
нанобөлшектерін алу әдісі дайындалды. Hoya carnosa жапырақтарының экстракты 30 нм-ден 
150 нм-ге дейін әр түрлі өлшемдегі күміс нанобөлшектерін түзу қабілетіне ие болатындығы 
анықталды. 
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Экстремальные условия среды – засуха, засоление, жара, холод и другие стрессовые 

факторы оказывают отрицательное влияние на растения. Они значительно снижают 
урожайность сельскохозяйственных культур, что наносит невосполнимый ущерб 
экономикам многих стран. Около 9×108 га всех земель планеты имеют повышенное 
содержание солей.  Ежегодно по причине заболачивания и засоления выпадает из 
землепользования около 500 – 600 тыс. га сельскохозяйственных угодий.  Подвержены 
засолению около 50% всех орошаемых земель земного шара.   
Поэтому поиск и разработка эффективных путей повышения устойчивости растений 
стрессовым факторам является актуальной проблемой для многих регионов мира.  

 Наиболее значимыми факторами, лимитирующими уровень сельскохозяйственной 
продукции в Казахстане, является засуха и засоление важных для сельского хозяйства 
земель. 

Способствовать решению проблемы возделывания растений на засоленных почвах 
можно путем применения агротехнических приемов, создавая благоприятные условия для 
роста растений, и путем выведения новых сортов с повышенной солеустойчивостью. 

 В засоленных почвах из катионов преобладает по массе, как правило, Na+, однако 
встречаются почвы с высоким содержанием Mg2+ и Ca2+. Из анионов наибольший вклад в 
почвенное засоление чаще всего вносят Cl- и SO4

2-, но встречается также засоление 
карбонатного типа [1]. 

 В зависимости от происхождения различают следующие типы засоления: 
прибрежное, поверхностное, вызванное грунтовыми водами (артезианское) и вторичное. 
Процессы соленакопления и появления засоленных почв обусловлены рядом исторически 
сложившихся природно-климатических, историко-социальных, ирригационно-
хозяйственных и технических причин. Одной из причин засоления почв является аридность 
климата. В условиях сухого и жаркого климата, когда годовая величина испарения во много 
раз превышает количество выпадающих осадков, поступление солей происходит из глубоких 
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слоёв к поверхности земли. При этом вода испаряется, а соли, постепенно накапливаясь, 
засоляют почву.  

Нередко засоление почв происходит в процессе миграции солей из соленосных 
осадочных пород, являющихся древними морскими отложениями. 

Широкое распространение засоление получило в орошаемых районах, это так 
называемое вторичное засоление, когда сам человек ускорил процесс засоления ранее 
незасоленных плодородных почв. Его основной причиной является близкое залегание 
минерализованных грунтовых вод.  Их подъём может быть вызван фильтрацией воды из 
каналов [2]. 

Растения, эволюционно сформировавшиеся на засоленных почвах и адаптированные к 
высоким концентрациям солей в почвенном растворе, называют галофитами, а 
сформировавшиеся на незасоленных почвах – гликофитами. Последние выдерживают лишь 
слабое засоление и только некоторые из них, такие как хлопчатник, овёс, рожь и пшеница, – 
среднее. 

Неблагоприятное влияние засоления субстрата начинается с момента прорастания 
семян, что выражается в снижении энергии их прорастания и всхожести, причём на первый 
показатель ингибирующее воздействие засоления проявляется в большей степени. 
Уменьшается количество боковых корешков, что, естественно, приводит к снижению 
водопоглощения и истощению растений. Засоление уже в малых концентрациях тормозит 
начало митотической деятельности меристемы корешков проростков [1]. 

Растения, выращиваемые на засоленных почвах, как правило, относительно невелики. 
На листьях наблюдаются такие признаки, как побурение верхушек и краёв или внутренних 
участков листьев, пятнистость, курчавость и начинающийся хлороз (пожелтение). Могут 
происходить и внутренние анатомические изменения. Например, у томатов уменьшается 
доля сосудистых или проводящих тканей, а толщина клеточных оболочек проводящих 
тканей увеличивается. Нередко увеличивается и толщина листьев [3]. 

 У гликофитов при повышенном содержании солей в почве нарушается водный и 
ионный гомеостаз, как на клеточном уровне, так и на уровне целого растения.  

В настоящее время осмотическое и токсическое действия солей признаны главными 
повреждающими факторами на клеточном уровне.   

При почвенном засолении вода не поглощается корневой системой из-за высокого 
осмотического давления (низкого водного потенциала) почвенного раствора. Повреждения, 
вызываемые засолением, сходны с теми, что наблюдаются при засухе [4]. 

 Снижение содержания воды в клетках и сопутствующее обезвоживанию увеличение 
концентрации ионов в цитоплазме вызывают различного рода нарушения в структуре и 
функциях биополимеров, в частности, происходит денатурация белков и подавляется их 
ферментативная активность, изменяется структура липидного бислоя мембран и нарушается 
их целостность. Деструктивные изменения в мембранах, в свою очередь, приводят к 
нарушению внутриклеточной компартментации веществ и подавлению электрогенеза. На 
клеточном уровне это выражается в потере тургора. 

Природа токсического действия ионов, особенно первичных молекулярных 
повреждений, изучена мало. NaCl в концентрациях выше 0,4 М ингибирует многие 
ферменты вследствие нарушения гидрофобно-электростатического баланса сил, 
поддерживающих структуру белковых молекул. Однако, токсические эффекты проявляются 
уже при гораздо более низких концентрациях соли (меньше 0,1 М), указывая на 
специфические мишени действия ионов. Практически ничего не известно о мишенях 
токсического действия ионов хлора. Cl- может конкурировать с РНК и анионными 
метаболитами, такими, как бикарбонат, карбоксилаты и фосфаты сахаров, за анионные сайты 
связывания. Ион Na+ может взаимодействовать с катионными сайтами, вовлечёнными в 
связывание K+, Са2+ и Mg2+  

Факторами, повреждающими макромолекулы, являются активные формы кислорода 
(АФК) – синглетный кислород, супероксидный радикал, гидроксил-радикал, пероксид 
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водорода и ряд других форм. Их концентрации в клетках растений при почвенном засолении 
и засухе возрастают. Наблюдающиеся в этом случае токсические эффекты не связаны с 
непосредственным действием ионов на молекулярные мишени. Они возникают в результате 
вторичных процессов – взаимодействий биополимеров с накапливающимися при стрессе 
АФК. 

В ответ на появление АФК возрастает активность антиоксидантных систем: 
повышается содержание аскорбата, супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы и 
глутатионредуктазы [5]. 

Известно, что дегидрогеназы и пероксидаза необходимы для сохранения 
жизнеспособности семян, и при запуске процессов, связанных с прорастанием, происходит 
интенсификация аэробных биоэнергетических процессов, активизация оксидаз, включая 
пероксидазу. Результаты наблюдений проростков при засолении показали значительное 
повышение у них активности пероксидазы в корнях, по сравнению с побегам и снижение 
активности каталазы в корнях [6]. 

В условиях засоления NaCl интенсивность дыхания пшеницы возрастает, особенно 
резко у проростков и в фазу 3-х листьев. По мере развития растений этот показатель 
снижается, что может быть связано, согласно литературным источникам, с токсическим 
действием NaCl  на дыхательную активность митохондрий [7]. 

Высокие концентрации солей ингибируют рост растений. Ингибирование 
опосредовано уменьшением содержания в растениях гормона цитокинина, стимулирующего 
рост, и увеличением содержания ингибирующей рост абсцизовой кислоты (АБК). В условиях 
стресса в растениях увеличивается также содержание 1-аминоциклопропан-1-карбоновой 
кислоты – предшественника рост-ингибирующего гормона этилена. Изменения в 
гормональном статусе растений стимулируют механизмы устойчивости. Многие 
исследователи считают, что подавление роста при солевом стрессе обусловлено не столько 
повреждающим действием соли, сколько адаптивными гормональными ответами растения. 
Медленный рост позволяет растениям выживать при стрессе, так как освобождает 
множество ресурсов, необходимых для реализации защитной программы. 

Один из главных механизмов ингибирования роста – снижение устьичной 
проводимости. Низкий водный потенциал почвенного раствора при засолении и водном 
дефиците приводит к потере воды клетками, в частности, замыкающими клетками устьиц, 
что в свою очередь уменьшает апертуру устьичных щелей и, следовательно, снижает 
скорость поступления в листья CO2, а также транспирационного тока воды. В снижении 
тургорного давления замыкающих клеток в этих условиях наряду с непосредственным 
действием соли участвуют процессы, индуцируемые АБК. При накоплении гормона в 
замыкающих клетках изменяется активность ион-транспортирующих белков плазмалеммы 
(ПМ). АБК ингибирует H+-АТФазу, что вызывает деполяризацию ПМ. При этом 
инактивируются входные и активируются выходные К+-каналы, активируются также 
выходные анионные каналы. Отток К+ и Cl- из замыкающих клеток сопровождается потерей 
тургора и закрытием устьиц. Последний эффект сберегает воду для растения, снижает 
скорость фотосинтеза и ингибирует рост. Высокие концентрации соли и водный дефицит 
могут ингибировать рост, влияя на процессы деления и дифференцировки клеток. 
Подавление роста сопряжено с экспрессией некоторых генов, индуцируемых стрессорным 
воздействием и не экспрессирующихся в нормальных условиях. К ним относятся, например, 
гены CBF1, DREB1 и ICK1 у A. thaliana. Продукты этих генов ингибируют процессы 
клеточного деления и растяжения и таким путём подавляют рост. В частности, продукт ICK1 
ингибирует циклинзависимые протеинкиназы, вовлечённые в индукцию клеточного цикла 
[5]. 

В настоящее время всё интенсивнее изучается роль непатогенных микроорганизмов в 
сохранении плодородия почвы, повышении урожайности различных сельскохозяйственных 
культур, получении экологически безопасной продукции и, в конечном счёте, в 
нормализации и улучшении жизнеобеспечения людей [8].  
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Перспективным в этом отношении является использование эффективных 
микроорганизмов, составляющих основу ЭМ-технологии, внедрённой во многих странах 
мира как технологии биологического земледелия.  

Для выяснения роли эффективных микроорганизмов в фундаментальных процессах 
азотфиксации  были исследованы образцы каштановой и чернозёмной почвы. Установлено, 
что под влиянием ряда разбавлений препарата «Байкал ЭМ1» (1:100, 1:1000) в каштановой 
почве существенно повышается содержание нитратного азота, особенно к 8-12 неделям 
опыта. В опытных образцах почвы возрастает содержание подвижного фосфора, а также 
магния, ионов хлора, сульфатов, сухого остатка, незначительно – обменного кальция. 
Остальные исследованные показатели изменяются менее определённо, кроме уровня 
аммиачного азота, который либо снижался, либо даже не определялся [8].  

 Полученные данные свидетельствуют о том, что эффективные микроорганизмы 
способны целенаправленно вмешиваться в кругооборот азота, а именно во второй этап 
азотфиксации – нитрификацию аммиака. Усиленная трансформация аммиака в нитриты и 
нитраты под влиянием препарата «Байкал ЭМ1» отражает возрастание плодородия почвы. 
Аналогичные данные получены и при исследовании чернозёмной почвы [8].  

Трансформация органических остатков, поступающих в почву, под воздействием 
биохимической деятельности микроорганизмов протекает по двум основным направлениям: 
минерализация до конечных продуктов с освобождением минеральных элементов, CO2 и 
воды и разложение с прохождением стадии гумификации, обеспечивающее синтез 
биологически устойчивых органических соединений гумусовой природы [9].  

Численность бактерий, использующих минеральные формы азота, указывает на 
активность минерализационных процессов в почве. При использовании 
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» она увеличилась почти в 2 раза на фоне без 
удобрений в июле, а с удобрениями – в сентябре [10].  

 Препарат «Байкал ЭМ1» может оказывать стимулирующее воздействие на развитие 
семян. Под его влиянием возрастает энергия прорастания и всхожесть семян озимой 
пшеницы и озимой ржи на 6-12%, масса проростков – на 36-57%, содержание сухого 
вещества в проростках – на 31-34%; отмечается более интенсивное развитие корневой 
системы растений – длина корней увеличивается в 1,2-3,0 раза. По совокупности изученных 
показателей был сделан вывод, что наиболее оптимальной степенью разведения препарата по 
влиянию на ростовые характеристики изучаемых культур является концентрация 1:2000 [11].  
(Крымова, 2010). 

Опытами установлено также, что «Байкал ЭМ1» оказывает положительное влияние на 
полевую всхожесть и прорастание яровой пшеницы. Всходы на участках, засеянных 
семенами, обработанными этим препаратом, появились на 3-5 дней раньше, чем на участках, 
где были высеяны необработанные семена, и имели более интенсивную окраску [12]. 
(Зыбалов, 2006). 

Применение препарата в разные сроки играет определённую роль в формировании 
элементов структуры урожая. При возделывании в опыте яровой мягкой пшеницы 
количество зёрен в колосе на контрольном варианте было равно 23 шт. с массой 0,9 г. При 
обработке семян и подкормке в фазу кущения – 29 шт. Масса зерна с одного растения 
увеличилась на 0,3 г. Урожайность изменялась следующим образом: контроль – 2,9 т/га, 
обработка семян – 3,0 т/га. При двукратном использовании «Байкал ЭМ1» (семена + 
обработка в фазу кущения) – 3,2 т/га. На содержание белка и показатель стекловидности 
препарат не повлиял, но способствовал повышению показателя клейковины с 29 до 35%. 
Максимальное её значение (35%) отмечено при дополнительной обработке препаратом в 
фазу кущения [13]. 

Установлено, что при внесении препарата «Байкал ЭМ1» в тепличный грунт в нём 
повышается содержание подвижных форм азота, фосфора и калия, возрастает биологическая 
активность. Всё это оказывает положительное влияние на рост и развитие растений томата, 
улучшается качество плодов и снижается содержание в них нитратов. Удобрения «Сила 
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ЭМ1» и «Сила ЭМ2», производящиеся путём ферментации свиного навоза и других 
наполнителей микроорганизмами препарата «Байкал ЭМ1», снижали патогенность почвы, 
что повлияло на поражаемость Fusarium и Phitium молодых растений [14].   

Обработка препаратом «Байкал ЭМ1» увеличивала число цветков и завязей томатов. 
При этом наиболее отчётливо выраженные позитивные результаты получены при 
предпосевной обработке семян препаратом в разбавлении 1:1000. Здесь число завязей 
увеличилось на 43% [8].  

Удобрение «Байкал ЭМ1» стимулирует синтез протеинов и нуклеиновых кислот в 
листьях амаранта, что говорит о высокой физиологической активности эффективных 
микроорганизмов [15].  
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Рeгулярныe oбcлeдoвaния cocтoяния здoрoвья и питaния рaзличных групп нaceлeния 

cвидeтeльcтвуют o нaличии дeфицитoв вaжнeйших пищeвых вeщecтв, привoдящих к 
вoзникнoвeнию рaзличных aлимeнтaрных зaбoлeвaний – ceрдeчнo-cocудиcтых, жeлудoчнo-
кишeчнoгo трaктa, нaрушeний функций зрeния и др., рacпрocтрaнeннocть кoтoрых в 
пocлeдниe гoды вoзрocлa.  

Нaибoлee эффeктивным путeм бoрьбы c выявлeнными дeфицитaми пищeвых вeщecтв 
в рaциoнe питaния нaceлeния и пoвышeнии coпрoтивляeмocти oргaнизмa врeдным фaктoрaм 
являeтcя рaзрaбoткa нoвoгo прoдуктa и тeхнoлoгии пищeвoй прoдукции, oбoгaщeннoй 
нутриeнтaми, cпocoбcтвующeй улучшeнию  cocтoяния здoрoвья, укрeплeнию нeрвнoй 
cиcтeмы, пoвышeнию кoгнитивнoй дeятeльнocти.  

Кaк извecтнo, oдним из эффeктивных путeй ликвидaции oтмeчeнных нeгaтивных 
явлeний являeтcя иcпoльзoвaниe в питaнии прoдуктoв, oтличaющихcя выcoкoй 
кoнцeнтрaциeй и уcвoяeмocтью питaтeльных вeщecтв при мaлoм oбъeмe и мacce, c выcoкoй 
cтeпeнью гoтoвнocти к упoтрeблeнию. К тaким прoдуктaм oтнocятcя кoмпoзитныe cмecи в 
видe oбoгaщeнных пищeвых кoнцeнтрaтoв нaпиткoв. 

При coздaнии нoвoгo accoртимeнтa нaпиткoв пoвышeннoй биoлoгичecкoй цeннocти 
нaми прeдлoжeнo иcпoльзoвaть нeтрaдициoннoe cырьe – льнянoe мacлo в кaчecтвe иcтoчникa 
пoлинeнacыщeнных жирных киcлoт и бeлкa. 

Льнянoe мacлo - этo прoдукт из ceмян льнa, жидкocть зeлeнoвaтo-жeлтoгo цвeтa c 
приятным зaпaхoм. Oнo coдeржит дo 70% триглицeридoв линoлeвoй и гaммa-линoлeнoвoй 
киcлoт, витaмины F, A, E. Тo ecть кaк и в других рacтитeльных жирaх, в нeм минимaльнoe 
кoличecтвo хoлecтeринa и бoльшoe кoличecтвo нeнacыщeнных жирных киcлoт. Бoлee тoгo, 
льнянoe мacлo прeдcтaвляeт coбoй пoчти кoнцeнтрирoвaнную линoлeнoвую киcлoту - дo 
60%. Для cрaвнeния, нaпримeр в coeвoм мacлe этoй жирнoй киcлoты вceгo 8-12%. Дaжe 
мoрeпрoдукты, в тoм чиcлe извecтный иcтoчник пoлинeнacыщeнных жирных киcлoт - 
рыбий жир coдeржaт линoлeнoвoй киcлoты в 2 рaзa мeньшe.  

Крoмe тoгo, чтo льнянoe мacлo являeтcя эффeктивным лeчeбным cрeдcтвoм, этo eщe 
и цeнный пищeвoй прoдукт. Oднa вecoвaя eдиницa мacлa зaмeняeт 2,25 eдиницы caхaрa, 4 
eдиницы хлeбa и 8 eдиниц кaртoфeля. Льнянoй жмых coдeржит дo 25% пeрeвaривaeмoгo 
бeлкa, дo 32% бeз aзoтиcтых экcтрaктивных вeщecтв и прирaвнивaeтcя к 1,14 кoрмoвoй 
eдиницы. Пo приблизитeльным рacчeтaм, 1 гeктaр пoceвa льнa мacличнoгo oбecпeчивaeт 
экoнoмичecкиe пoкaзaтeли 1 гeктaрa oзимoй пшeницы c урoжaйнocтью 42 цeнтнeрa зeрнa. 

Прoизвoдcтвo нaпиткoв пoвышeннoй биoлoгичecкoй цeннocти cocтoит из нecкoльких 
этaпoв: зaмaчивaния и прoрaщивaния ceмян льнa, пригoтoвлeниe льнянoгo мacлa; 
пригoтoвлeниe нaпиткoв и их oбoгaщeниe, пacтeризaция. 
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Нa этaпaх прoрaщивaния ceмян льнa и пригoтoвлeния льнянoгo мacлa изучaeтcя 
влияниe рeжимoв тeхнoлoгичecкoгo прoцecca – тeмпeрaтуры, прoдoлжитeльнocти, рН cрeды, 
пищeвoй и биoлoгичecкoй цeннocти льнa. 

Льнянoe мacлo пoлучaют мeтoдoм хoлoднoгo прeccoвaния. Ceмeнa льнa 
пoдвeргaютcя прeccoвaнию при тeмпeрaтурe нe вышe 40-45 °C. Вce пoлeзныe 
биoлoгичecки aктивныe вeщecтвa, витaмины, фocфoлипиды, нeнacыщeнныe жирныe 
киcлoты при этoм coхрaняютcя. 

Выжaтoe хoлoдным cпocoбoм льнянoe мacлo имeeт зoлoтиcтo-жeлтую oкрacку, a 
гoрячим — нeмнoгo бoлee тeмную, oт янтaрнoй дo кoричнeвoй. Зaпaх и вкуc у мacлa, 
выжaтoгo хoлoдным cпocoбoм, cвeжий, cпeцифичecкий.  

В кaчecтвe зaгуcтитeля примeняeтcя мукa злaкoвых культур. Для придaния 
прoдукту oпрeдeлeннoгo вкуca и цвeтa примeняeтcя прeдвaритeльнo измeльчeнныe 
нaтурaльныe ингрeдиeнты: курaгу, кaкao-пoрoшoк. 

Тeхнoлoгичecкий прoцecc прoизвoдcтвa нaпиткoв прeдуcмaтривaeт тaкжe cтaдию 
пacтeризaции для oбecпeчeния микрoбиoлoгичecкoй бeзoпacнocти гoтoвoгo прoдуктa. C 
цeлью oпрeдeлeния пoтeрь витaминoв в прoцecce пacтeризaции изучaeтcя влияниe 
тeмпeрaтуры и прoдoлжитeльнocти пacтeризaции нa пoкaзaтeли кaчecтвa и coдeржaния 
витaминoв. 

Гoтoвый прoдукт – нaпитoк нa ocнoвe из зeрнa зeрнoвых культур, oбoгaщeнных 
oмeгa-3 пoлинeнacыщeнных жирных киcлoт льнянoгo мacлa – прeдcтaвляeт coбoй гуcтую, нe 
рaccлaивaющуюcя co врeмeнeм кoнcиcтeнцию, приятнoгo цвeтa, бeз хaрaктeрнoгo яркoгo 
льнянoгo привкуca и зaпaхa. 

Ширoкoe внeдрeниe прoмышлeннoгo прoизвoдcтвa рaзрaбoтaннoгo прoдуктa в питaнии 
нaceлeния пoзвoлит нe тoлькo улучшить нутриeнтный cтaтуc и их здoрoвьe, нo и oбecпeчить 
прoдoвoльcтвeнную бeзoпacнocть cтрaны зa cчeт рaзвития oтрacлeй пищeвoй 
прoмышлeннocти и рacширeния accoртимeнтa прoдуктoв здрoвoгo питaния. 
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 В  научной  статье  представлены  главные  аспекты  о  современном  состоянии  
экологических проблем в местах расположения предприятий нефтегазового комплекса,  
проблемы  загрязнения  почв нефтью,  способы   очистки  почв  от  загрязнения  нефтью  и  
нефтепродуктами,  применяя  микробные  биотехнологии. 

Key words: hydrocarbon-oxidizing microorganisms, biogenic elements (nitrogen, 
ammophos, phosphorus, potassium), biotechnology cleaning oil-contaminated soils, method 
bioagumentation, bioprocessing, biodegradation, oil destructors. 

 The  scientific work  presents the main aspects of the current state of environmental 
problems in the locations of oil and gas companies, the problem of soil pollution by oil, cleaning 
methods on soil pollution by oil and oil products, using microbial biotechnology. 

Почва  относится  к  важнейшему  природному  ресурсу,  состояние   которого   во 
многом   определяет   экологическое  равновесие   планеты.   Главной  характеристикой 
почвы   является   плодородие,  которое  формируется,  в  том   числе   за  счет  
жизнедеятельности   микроорганизмов. Хозяйственная  деятельность   приводит   к 
загрязнению   почв,  снижению   экономического    и  потенциального  плодородия.[1] 
Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами в настоящее время является актуальной 
проблемой. Извлечение нефти из недр, очистка и транспортировка  представляют собой не 
только технически сложные, но и опасные процессы, так как при разработке месторождений   
невозможно сохранить естественные экологические условия. Неизбежно каждая стадия 
производства работ по добыче сопровождается утечкой нефти,  что может стать причиной  
непоправимых явлений. Хронические разливы нефти являются серьезной угрозой 
окружающей среде и здоровью людей. [2] 

 В Западном Казахстане (Атырауская  область) открыты и эксплуатируются  
нефтегазовые месторождения на  суше Прорва, Узень, Жетыбай, Каламкас, Каражанбас, 
Бузачи, Кенбай, Королевское, Тенгиз, Каратон, Тажигали, Тереньозек, Мартыши, 
Камышовые, Карачаганак, Жанажол, Кенкияк,  Алибек-мола и другие. Многие 
месторождения эксплуатируются уже 90 лет и более. Полным  ходом  идет  разработка  
уникального  месторождения  Кашаган  на  Каспийском  море.  

Одну   из  важных   сторон   ремедиации  (очистки)   загрязненной  почвы  нефтью 
выполняют  микроорганизмы  (МО)  почвы. Скорость  их  разложения   обусловлена 
окислительно-восстановительными условиями,  гидротермическим  режимом,  активностью    
микроорганизмов  и  рядом   других  условий. 

 Для   очистки  от  нефтезагрязнений  почв  используются  механические,  физические,  
термические,  физико-химические,  химические  и  биологические   методы. Применение   
тех  или   других  методов  определяется   характером,  уровнем  и  глубиной  загрязнения,  
типом  загрязненной  среды  (почва,  грунт). Так,   в  почвенной   среде  загрязнение   может   
быть   поверхностное  (глубина  проникновения   загрязнения   0-5 см), подповерхностное  
(0-30 см), глубинное  (0-1 м),  с   проникновением   до  уровня   грунтовых  вод  (от 1 до 5 м  
и  более). При  загрязнении  глубинных  слоев  почвенной  среды   наиболее  часто  
применяются  методы   с  нагнетанием   или   откачкой  воды  и  воздуха  через  скважины.[3]   
Механические   методы  применяются  при  высокой  степени  загрязнения,  при  
концентрации   углеводородов  превышающей  50  г/кг, глубине  проникновения  загрязнения  
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в   почвы  и  грунты  0,3-1 м,  при   толщине   слоя   нефтепродуктов  на  водных  
поверхностях,  превышающей   0,03 м. При  механических  методах  загрязненные  почвы  и  
грунты  извлекаются  вручную  либо   при  помощи   землеройной  техники  и  перемещаются   
на  площадки  рекультивации. Собранные  нефть,  нефтепродукты  и  нефтесодержащие   
шламы   вывозятся  на  пруды  или  в  резервуары-шламонакопители. 

В  почвах   с  застарелыми   нефтяными  загрязнениями   (>5 лет)  или  при  их  
повторном  загрязнении  численность  микроорганизмов-нефтедеструкторов  повышается  в  
результате   протекания  естественной  автоселекции. Много  почвенных   нефтедеструкторов   
содержится  в торфе. Для  активизации   углеводородоокисляющей  способности   почвенной   
микрофлоры   бывает  достаточно  провести  агротехнические  мероприятия,  внести  в  
почву  различные  добавки,  выполняющие  роль  стимуляторов  и  соокислителей  при  
деградации   углеводородов,  то  есть   использовать  метод  биостимулирования. 

При  ликвидации   свежих    нефтяных   проливов  необходимо  использовать  метод  
биоагументации ─ привнесение  в  загрязненную  среду  биопрепаратов, содержащих  
микроорганизмы-нефтедеструкторы.  в  экстремальных  условиях  (в  кислой  среде,  при  
дефиците  влаги,  дефиците  питательных  веществ   в  почве)  в  качестве  деструкторов  
нефти  более  эффективны   дрожжи  и  грибы.  В  результате  мицелиального  роста  грибы   
проникают  между  локальными  источниками   питания,  в  почвенно-нефтяные  агломераты  
и   благодаря  своей  устойчивости  к   низкому   содержанию  влаги  и  низкому   рН  активно  
участвуют  на  поздних  стадиях  разложения  остатков  нефти  в  очищаемых  средах. 

Количество  биопрепарата   определяется,  исходя  из  установленных  сроков  
очистки  и  уровня  загрязнения,  и  составляет  1  часть  биопрепарата  на  100-10000  частей   
углеводородов  нефти.  Время  очистки  увеличивается  при  снижении  дозы  биопрепарата  
и  титра  живых  клеток,   возрастании  уровня  загрязнения,  отклонении  температуры,  рН,  
влажности  и  других  факторов  от  оптимальных  значений. 

 При  прочих  равных  условиях  наибольшее  количество  биопрепаратов  требуется   
для  утилизации  сырой  нефти  и  мазута,  наименьшее ─ для  утилизации  жидких  
парафинов,  светлых   нефтепродуктов. 

Перед  внесением   биопрепарата   осуществляют   вспашку  почвы,  внесение  
мелиорантов  и  структураторов,  стартовой   дозы   минеральной  подкормки. Раствор  
минеральной  подкормки  вносят  в  почву  за  2-3  сут.  до   обработки  биопрепаратом. 

 По  окончании  агромелиоративных  работ  готовят  рабочую  суспензию   
биопрепарата. В препаратах,  поставляемых   в  виде   порошков,  микроорганизмы   
находятся  в  состоянии  покоя.  Для   получения  активных  клеток  необходимо  
осуществить  их   мягкий  вывод   из    покоящегося  состояния.  При  проведении   очистных  
работ  в  полевых  условиях  для  перевода  клеток   в  активное  состояние  отмеренное   
количество   порошка  биопрепарата  разводят  в  воде   с   добавленными   минеральными  
солями  (например, с  аммофоской   или  диаммофоской)   при  типичном   соотношении  
биопрепарата  и  воды  1:10 ─ 1:50. Содержание  азота  (в  форме  NH4

+)   в  рабочей  
суспензии  должно   составлять  0,3-0,7  кг   действующего  вещества  на 1 м3,  фосфора  
(Р2О5) ─ 0,3-0,6  кг   на  1 м3,  калия  (К2О) ─0,25-0,35  кг  на  1 м3. Полученную  базовую  
суспензию  перемешивают   в  течение  4-18  ч.  при  барботировании   воздуха  и  
температуре   20-30 ºС. Срок  хранения  суспензии ─ не  более  5  сут.[4] 

Приготовленная   базовая  суспензия  активированного  биопрепарата,  помещенная  в  
емкость  для  приготовления  рабочей  суспензии,  разбавляется  технической   водой  в  100-
1000  раз  (степень  разбавления  зависит  от  способа  внесения  биопрепарата   и  
используемых  технических  средств);  в  нее   добавляют   расчетное  количество  
минеральных  удобрений  (50-200  кг  аммиачной  селитры,  аммофоса  или  диаммофоса  на  
1  га  в  зависимости  от  уровня  загрязнений,  содержания  биогенных  элементов  в  почве),  
и  содержимое  многократно  перемешивается  по  мере  обработки  загрязненных  объектов. 
Промывочные  воды  после  использования   рабочего  раствора  сливают  на  загрязненную  
почву  или  воду. 
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 После   подготовительных  мероприятий  биопрепарат  вносят   на  загрязненный   
участок  из  расчета   6-10 л. суспензии  на 1 м3 очищаемой  поверхности. Обработка  
рабочими  суспензиями  небольших  площадей  проводится  вручную,  а  при   значительных  
поверхностных   загрязнениях ─  с  помощью  дождевальных  установок,  поливочных   и  
пожарных  машин,  насоса  (драндспойта)  для  подачи  рабочего  раствора  на  поверхность. 
[7]  

Для  обработки  обширных  загрязненных   территорий  может  использоваться  
сельскохозяйственная  авиация. Биообработку  следует  проводить  в  утреннее  или  
вечернее  время   или  в  пасмурную  погоду. Биопрепарат  запахивается  в  грунт,  поскольку  
температура   окружающей  среды  выше  40ºС и солнечная  радиация  угнетают  
микроорганизмы  биопрепарата.[6] 

Если  предварительная  обработка  загрязненных   участков  почв   перед  внесением   
биопрепарата   невозможна,  то  тогда  используют   многократную   обработку  
биопрепаратами  с   корректировкой  рН  и  внесением   удобрений. 

Активный   процесс  биодеструкции  протекает  за   3-10  недель,  затем   наблюдается  
медленное  снижение  содержания  углеводородов  нефти.  На  начальных  стадиях  скорость  
биодеструкции  может  быть  повышена  повторными   внесениями  препарата  (2-3  приема)  
в  рекомендуемых   или  повышенных   дозах. Минеральную  подкормку  путем  внесения  в  
почву   раствора  минеральных  удобрений  (50-200 кг аммиачной  селитры,  аммофоса  или  
диаммофоса  на  1 га)  вносят   через  3-4  недели  после  первого  внесения  биопрепарата. 
Нормы  внесения  биопрепаратов  и   минеральных  удобрений  корректируются  в  процессе  
очистки  объектов,  исходя  из  результатов  контрольных  определений  содержания  
нефтепродуктов,  азота  и  фосфора  в  почве.[5] 

 С помощью  методов  биостимулирования  и  использования  биопрепаратов  можно  
удалить  до  90-98 %  нефтезагрязнений  в  почвенной  среде.  Оставшиеся  углеводороды,  
смолы,  асфальтены,  битумы  и  другие  высокомолекулярные  соединения  устойчивы  к  
биологическому   разложению,  но  инертны  и  мало  опасны  для  окружающей  среды. 

В  разложении  нефти  наряду  с  микроорганизмами  принимают  косвенное  участие  
растения   и  животные. При  загрязнении  почвы   нефтью  возможно  угнетение   роста  
растений и  активности   почвенных  животных,  что, в  свою  очередь,   может  оказать  
влияние  на  микробную  активность.  Рыхление  почвы  корнями  растений,  земляными  
червями  и  роющими  артроподами  улучшает  дренаж   почвы   и  облегчает  обмен  газов.  
Кроме того, роющие животные  могут  перемещать  органический  материал  к  биологически  
активным  поверхностным  слоям  почвы. Растения и особенно бобовые культуры  
обогащают   почву  азотом  и  биологически  активными  соединениями,  что  стимулирует  
рост  микроорганизмов  и, соответственно,  повышает  интенсивность  разложения  нефти.[8]
  Таким  образом,  загрязнение  углеводородами   масштабно  приводит   к  различным  
последствиям,  влияет  на  микробную   составляющую  биоты,  на  микрофлору  и  
микрофауну,  на  качество  воды, почвы,  воздуха,  эстетическое  восприятие  ландшафта.  
Живые  организмы,  в  свою  очередь,  активно  участвуют  в  самоочищении  
нефтезагрязненных  сред. Биоремедиация  с  использованием   нефтедеструкторов,  является  
эффективным  средством  в  ликвидации  загрязнения   почвенной  среды  нефтью  и  
нефтепродуктами.  

  Рациональное  использование  природных  ресурсов  и  эффективные  меры  по  
охране  почвенной  среды  возможны  только  на  основе  знаний  законов  природы  и  их  
разумного  применения: от  потребительского   отношения  к  природе   человек  должен  
перейти  к  сотрудничеству  с ней  и соразмерять  свою  хозяйственную  деятельность  с  
возможностями  природы. 
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Күріш жер шары тұрғылықты мекендердің жарты аумағын қамтитын негізгі азық 

болып табылады. Ол 1,6 млрд  адамның негізгі рационына және 400 млн адамдардың 25-тен 
50% рационына кіреді.  Күріш егіндері әлемнің 112 мемлекетінде 145 млн га жер ауданында 
орналасқан, дәннің жылдық өнімі шамамен 445 млн га құрайды.  Нәрлілігі, жеңіл қорытылуы 
және диеталық ерекшеліктері   бойынша күріш дақылы дәнді дақылдардың барлық 
түрлерінің арасында бірінші орын қатарларында болып келеді [1]. 

РФ медициналық ғылымдарының Академиясы азық институтының мәліметтері 
бойынша адамның қалыпты тіршілік қызметін қамтамасыз ету, ағзаны қажетті заттармен 
толтыру үшін дәнді дақылдардың 13-15 кг, оның ішінде күріштің 20-30% жылдық қолдану 
мөлшері қамтылуы тиіс. Әлемнің түрлі мемлекеттерінде адам басына күрішті (дәнді 
дақылды) пайдалану келесі тізімді құрайды: Жапония-73,9 кг; Қытай-106,0 кг; Пәкістан-98,3 
кг; Үндістан-66,1 кг; Куба-40,0 кг; Италия-6,3 кг; США-2,5 кг; Англия-1,1 кг; [2], Кавказ 
елдері-30-40 кг, ал Орталық Азияда-40-60 кг, тіпті жылына 100 кг-ға дейін қамтиды [3].    

Қазақстанда күріш приоритетті культура  болып табылады және Алматы мен 
Қызылорда облыстарында түрлі инженерлі күріш жүйелерімен жабдықталған 100 мың гектар 
аудан көлемінде өңделеді. Қазақстан әлемдегі күріш егетіндердің ең солтүстік аймаққа 
жатады. Қазақстандағы өсірілетін 80% күрішті Қызылорда береді.  2010 жылы облыста 280 
мың тоннадан астам күріш өнімі жиналды, ал ресейлік сұрыптардың бөлігі өнімнің 41%-ын 
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қамтыды.    Осыған байланысты, өңдеудің жергілікті жағдайларға бейімделген жеке жоғары 
өнімді сұрыптарды жасау басты міндеттердің бірі болып табылады [4].   

Менің зерттеу жұмысымның мақсаты – күріштің глютинозды сұрыптарын дәстүрлі 
селекци және биотехнологиялық әдістер көмегімен алу.  

 Күріш өсімдігінің өсу және дамуына әсер ететін факторлар: 
 1. Жарық режимі. Күріш – жарық сүйгіш дақыл, күн сәулесінің интенсивті 

болғанын талап етеді. Дақылдың өсу периоды (мамыр-тамыз) кезінде ауаның салыстырмалы 
ылғалдығы төмен – 29-37%, ал ең аз мөлшері – 10%-ға дейін төмендейді. Жаз айында аспан 
бұлтсыз болып, ауа құрғақ әрі таза болады. Сондықтан да, күріш егісіне көп мөлшерде 
фотосинтетикалық активті радиация (ФАР) келіп түседі. 

 Өсімдіктердің күн сәулесі энергиясын қабылдап бойына сіңіруі жапырақ 
көлеміне байланысты. Сыр өңірінде аудандастырылған сорттар жапырағы көлемі 55-75 мың 
м2/га, ал жапырақ көлемі индексі (ЖКИ) – 5,5-7,5 м2/га болғанда ең жоғары өнім алынады 
[5]. 

 2.Температура режимі. Күріш – жылу сүйгіш дақыл. Арал өңірі жағдайында 
температура қосындысы (3200-42000) ерте және орташа мерзімде пісетін сорттар жеткілікті. 
Күріш өсімдігі өніп шыққан кезде және гүлдену кезінде температура сезімтал – 0,5-10С-та 
дақыл зақымданады. 

 Топырақтың үстіңгі қабатында температура +13-140С болғанда себуді бастауға 
болады. Осы температурадан төмен болса, тұқым баяу өніп, көпшілігі шетінейді немесе 
шықпай қалады, егіс сирек болады. 

 3.Су режимі. Күріш суға бастырылған атыздарда өсетін гигрофиттік өсімдік. 
Атыздағы су өсімдіктің физиологиялық талабын орындаумен қатар егістіктегі 
микроклиматты өзгертіп реттейді: төменгі қабаттағы ауа ылғалдылығы жоғары болады, ал 
бұл күріш өсімдігінің транспирациясын азайтады. Сонымен бірге, тамыр жүйесінің жақсы 
өсіп дамуына әсер етіп, минералды элементтермен қоректенуін жақсартады. Топырақтың 
үстіңгі (0-15см) қабатында жинақталған тұздар суға еріп, фильтрацияланған сумен бірге 
төменгі қабаттарға, сосын дренаж арықтарына өтіп, күріш ауыспалы егісі танаптарынан сырт 
жаққа ағызып әкетіледі, яғни топырақ шайылып, тұздар мөлшері азаяды және де 
арамшөптермен күресуге қолайлы жағдай туындайды [3-5]. 

 4.Топыраққа және қоректену элементтеріне талабы. Арал өңірінің күріш 
өсіруші алқаптарының топырағы негізінен шөл далалық (сұр топырақты тақыр және тақыр 
тәріздес) және гидроморфтық (аллювиальды-шалғынды, шалғынды-батпақты, батпақты) 
түрлеріне жатады. Олардың ішіндегі құнарлысы – аллювиальды-шалғынды, шалғынды-
батпақты топырақтар. Тұздану типі – хлоридті-сульфатты, бір метр топырақ қабатындағы 
тұздар мөлшері құрғақ қалдық бойынша 0,882-4,816%. Жер асты суы тереңдігі 1-5 м. 
Топырақтың суды төмен өткізгіштік (фильтрациялау) қасиеті өте төмен. Атыз топырағына 
сумен көп мөлшерде ерітінді тұздар келеді.  

 Әрбір күріш өсіруші аймақтарда аталған топырақ түрлерінің барлығы кездеседі 
және олрдың құнарлығы төмен, құрылымы нашар, қара шірігі (гумус) аз, карбонатты, 
құрамында калий көп, ал азот аз, фосфор орташа немесе одан төмен мөлшерде бар. 
Сондықтан азот пен фосфор тыңайтқыштарын 120-180 және 90-120 кг/га әсер етуші зат 
есебімен бірге беру күріш өнімін 2,3-2,6 есе, ал аталған тыңайтқыштар жеке-жеке берілгенде 
-1,2-1,5 есе, тек калий тыңайтқышы енгізілгенде -15-20% арттырады [3-5]. 

2011 жылы Қазақстанда күріш бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
орташа есеппен 38 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді, бұл күріш шаруашылығы жалпы 
өнімдерінің 0,2 пайызынан артық емес. Бұл деңгей дамушы елдердің деңгейінен үш есе 
төмен және ауыл шаруашылығы секторы тиімді елдердің деңгейінен 15 есе төмен. Ресейде 
күріш шаруашылығындағы аграрлық ғылымды қаржыландыру соңғы екі жылда жалпы күріш 
өндірісінің 0,7 пайыздан астамын құрайды. 

 Біздің еліміздегі күрішпен селекциялық жұмыстың алғашқы кезеңдерінде 
көптік және жекелей сұрыптау әдістері кең қолданылған. Қысқа уақыттағы көптік сұрыптау 
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әдісімен (2-3 жыл ішінде) морфологиялық белгілері бойынша,  вегетациялық кезең ұзақтығы 
бойынша реттелді және Орта Азия мен Қиыр Шығыстың жергілікті сорт-популяциялары 
кейбір шаруашылық-маңызды белгілері (үгіттілігі, жатымдылығы) бойынша жақсартылды 
[6].  

Гибридизациядан басқа бастапқы материалды алу үшін химиялық және физикалық 
мутагенез және полиплоидия қолданылады.  

Мутагенез бойынша жұмыстар Жапония, Италия, Франция, Үндістан және Қытайда 
кең қолданыста болып табылады. Жапонияда генетик Масима  Р32 құрайтын натрий 
фосфаттың сулы ерітіндісін қолдана отырып, Норин 18 сортынан шамасымен 400 түрлі 
мутанттарды алды. Олардың арасында тікелей тәжірибелік қолданысқа жарамды формалар 
бар болып келеді: жоғары өнімді түптілік, ұзақ дәнді, берік сіпсебас, қысқа астық сабағы ерте 
піскен.     

Біздің елде индуцияланған мутагенез әдістері күріштің Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу 
институтында, Өзбек ғылыми-зерттеу институтында және Қиыр Шығыс күріш тәжірибелік 
станциясында өңделеді. Мутагенез қысқа сабақты иммунды және температураға төмен 
талаптары бар сорттарды жасағанда кең қолданылады.  

Күріштің жаңа линиларын алу үшін биотехнологиялық әдіс ретінде гаплоидтық 
технологияны қолдандық. 

Ламинарлы бокста қоректі ортаға отырғызбас бұрын сыпырғыларын 3 минут ішінде 
70% этанолмен стерилизацияладық. Каллусогенездің индукциясына тозаңдандырғыштар N6 
қоректі ортаға 2 мг/л концентрациясындағы 2,4-Д қосуымен отырғызылды.    
Регенеранттарды алу үшін гормондарды қосу арқылы құрамында келесі заттар бар қоректі 
ортаны қолдандық: бензиламинопурин, индолил-3-сірке қышқылы, түрлі концентрациясы 
бар нафтил-уксус қышқылы, сонымен қатар, органикалық заттары бар қышқылдар 
(аминқышқылдар, казеин гидролизаты және т.б.). Хромосомалардың гаплоидты жинағы бар 
өсімдік-регенеранттардағы хромосомалар санын екі еселеу үшін колхинация әдісін 
қолдандық [6]. 

Қазіргі уақытта өсімдіктердің популяцияларын жылдам тұрақтандыру үшін, әсіресе 
күріш өсіруде гаплоидты битехнологияны кең қолданады. Селекцияның дәстүрлі әдістерінде 
гомозиготалы линияларды алу үшін 5-7 ұрпақтар қажет. Гомозиготалы линияларды жылдам 
жасау үшін селекциялық процессті 2 ұрпаққа дейін қысқартатын оқшауланған тозаңдар мен 
микроспораларды  қолданылады [7]. Гаплоидты өсімдіктер селекционерлерде үлкен 
қызығушылық тудырады, себебі, олардың негізінде 1-2 жыл бойы дигаплоидты 
гомозиготалы линияларды алуға болады.  Гаплоидты өсімдіктер селекциялық жұмыста 
бірқатар жетістіктерге ие:   

- олар селекционерлерге өсімдіктерді зерттеу барысында қысқа уақытта мутацияны 
бақылауға мүмкіндік беретін хромосомалар жинағымен иеленген;   

- абсолютті гомозиготалықпен сипатталатын гаплоидтардың полиплоидизация 
нәтижесінде дигаплоидтар алынады;  

- гомозиготалы линиялардың будандастыруы, әдетте, жоғары өнімді ұрықтандыруды 
береді;  

- гомозиготалы линияларды селекционерлер гендердің өзара әрекеттесуін, ұласу 
топтарын анықтауды зерттеу үшін және т.б. қолдана алады;  

- гаплоидты өсімдіктер ұрпақтың өліміне және әлсіздеуіне әкелетін летальды және 
сублетальды мутациялардан тұрмайды;  

- гаплоидтарды қолдану селекциялық процесстің тиімділігін жоғарылатуға және 
генетикалық тұрақты линияларды алуды жылдамдатуға мүмкіншілк береді;  

- in vitro шарттарында туындайтын өзін-өзі клондайтын өзгергіштігі өсімдіктердің 
генетикалық түрлілігін алуға мүмкіншілік береді. Өзін-өзі клондау сұрыптау регенеранттар 
арасында олардың дала тексерістерінен кейін өткізілуі мүмкін.   

Күріштегі гаплоидтарды алудың ең кең жайылған әдісі – тозаңдар дақылдарында 
индукацияланған андрогенезі. Іn vitro шарттарындағы микросполарды дақылдау кезіндегі 
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өзгергіштігі бағалы-шаруашылық белгілері бар өсімдіктердің генетикалық алуан түрлілігін 
алуға мүмкіншілік береді.   

 
 

Қолданылған әдебиеттер 
1. Костылев П.И., Парфенюк А.А., Степовой В.И. Северный рис (генетика, селекция, 

технология). – Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга». 2004 ж. - 576 б. 
2. Соколова И.И. Рис - Oryza L. Культурная флора СССР, III крупяные культуры 

(гречиха, просо, рис), 1975ж. -237-355 б. 
3. Дзюба В.А. Генетика риса. Краснодар, 2004ж. - 283 б. 
4.Зайцев В.Б. күріш жайлы сұқбат. Алматы,1982 ж. -18-20 б. 
5.Жайлыбай К.Н. Күріш өсірудің сорттық технологиясы және агроэкологиялық 

негіздері (оқу құралы). Қызылорда, 2001ж., -68 б. 
6. Плешков Б.П. практикум по биохимии растений. Москва «Колос», 1985ж. 
7.Sano Y. Differential regulation of waxy gene expression in rice endosperm // Theor. Appl. 

Genet. -1984.-V68.- P.467-473. 
 
 

УДК 67.02 
ЖАБАЙЫӨСІМДІКТЕРДЕН САБЫН АЛУ ЖОЛДАРЫНЫҢ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚАРАСТЫРУ 
 

Қыдырмолла Балауса Рақымғазықызы 
Balausa_k_94@mail.ru 

Қазақ инновациялық гуманитарлық–заң университеті, Семей қаласы, Қазақстан 
Ғылыми жетекші: биология ғылымдарының кандидаты, доцент: Силыбаева Б.М.,  

аға оқытушы Чуленбаева Л.Е. 
 
Дүние жүзінде жабайы өсетін өсімдіктер түрлері саны жағынан өтекөп. 

Өсімдіктербиоресурстары адам тіршілігіне 
қажеттібарлықсалалардақолданылады.Қазақстанның территориясыда өсетін жабайы 
өсімдіктер биоресурстарының жер бетінде таралуы, биологиялық және экологиялық 
ерекшеліктеріне арналған зерттеу жұмыстары белгілі бір жүйемен жүргізіліген. Бірақта 
жабайы өсімдіктер биоресурстарын әсіресе шөптесін өсімдіктер түрлерін шаруашылықтың 
белгілі бір бағаттары бойынша қолдануға арналған зерттеу жұмыстары әлі де болса 
толығырақ қарастырудықажет ететін бағыттардың қатарына жатады. Жұмыстың негізгі 
мақсатыСемей өңірінің қарағайлыорманының құмды топырағында өсетін Шашақбас 
аққаңбақ ( Gypsophila paniculata- Качим метельчатый) және өзен жиектерінде, тастанды 
жерлерде арам шөп ретінде белгілі Ақ алабұта (Chenopodium album Less.- Марь белая) 
өсімдіктер түрлерінен сабын алу технологисын қарастыру.  

Зерттеу жұмысының актуальдігі: Семей  аймағына қарасты 
Қарағайлыормандакеңінен таралғанGypsophila paniculataжәне үй маңайында, тастанды 
жерлерде өсетін Chenopodium  album өсімдігінжинаужәне анықтау. Жинақталған 
өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктерін зерттеп, олардын практикалық маңызын көрсету 
болып табылады.  

Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты:Семей аймағына қарасты қарағайлы 
орманда жиі кездесетінШашақбас аққаңбақ және осы аймақта арам шөп ретінде кеңінен 
таралғанАқ алабұта түрлерін жинау, гербарийлеу және анықтау. Сонымен қатар жинақталған 
жабайы өсімдіктер түрлерін биотехнологиялық объект ретінде қолданып олардан сабын алу 
жолдарын зерттеу.  

Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері: 
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- Семей аймағына қарастыҚарағайлыорманда өсетін Шашақбас аққаңбақ және 
үй маңайында, тастанды жерлерде арам шөп ретінде кеңінен таралған Ақ алабұта түрлерін 
жинау және анықтау.  

- Зерттеу объектісі ретінде алынған Шашақбас аққаңбақжәне Ақ алабұта жабайы 
өсімдіктерден сабын алу жолдарының технологиясын қарастыру. 

Зерттеу жұмыстары барысында Ақ алабұта өсімдігінің жер бетіндегі бөлігі және жер 
асты  жинақталса, Шашқбас аққаңбақ өсімдігінің ұзындығы 1 метрге тақау тамыры  қазып 
алынып кептірілді.Химиялық құрамын анықтау үшін алдымен өсімдіктерді кептіріп арнайы 
пеште өртедік.  

Сабын -тілімізге арабтың «сабун» деген сөзінен енген кірме сөз. Сілтінің, сақардың 
және майдың қосындысынан жасалған, суда еритін кір жууға арналған кесек немесе 
қоймалжың сұйық зат. Сабындану дегеніміз— химиялық реакция барысында майларды 
гидролиздеу жолымен сабын жасау процесі. Сабындану процесі кезінде триглицеридтер 
натрий немесе калий гидроксидімен реакцияға түсіп, глицерин мен сабын деп аталатын 
майлы қышқыл түзеді. Сабындану реакциясы барысында күшті қышқылдар немесе негіздер 
катализатор ретінде қолданылады. 

Зерттеу тәсілі арқылы құмды жерлерде өсетін Қалампырлар тұқымдасына жататын 
Шашақбас аққаңбақ өсімдігінің жуан және ұзын келген тамырынан да сабын алынды. Ерте 
кезде жабайы өсімдіктерден алынған сабын түрін қазақтар «қара сабын» немесе «сақар 
сабын» деп атаған. Осындай табиғи жолмен жабайы өсімдіктерден алынған сабынның қазіргі 
химиялық жолмен алынған сабынмен салыстырғанда пайдалы жақтары көп.Кір қоңды кетіру 
деңгейі жоғары. Қазіргі кір кетіргіш тазартқыштар сияқты қолды бөріттіріп, қышытпайды.Ең 
бастысы адамдарда әсіресебалаларда аллергия тудырмайды. Сонымен қатарқышыма, қотыр, 
бөрітпе, безеу сияқты жиі кездесетін тері ауруларына қарсы қолдануға болады. [1,2] 

Шашақбас аққаңбақ өсімдігі мынадай емдік қасиеттерге ие болып табылады: 
антимикробтық,  қақырық түсіретін, ауырсынуды басады.Бауыр ауруларында қолданған. 

Ақ алабұта өсімдігі мынандай емдік қасиетке ие болып табылады: Іштін түйілуі және 
іш өту ауруларына қолданған.[3] 

Сабын алу қолданатын шикізаттардың қатарына Семей өңірінде орналасқан 
Қарағайлы орманда  өсетін Шашақбас аққаңбақ және арам шөп ретінде белгілі барлық 
жерлерде таралғанАқ алабұтажабайы өсімдіктері жатады.Қалампырлар (Caryophyllaceae Juss. 
- Гвоздичные) тұқымдасына жататын Шашақбас аққаңбақ (Gypsophila paniculata- Качим 
метельчатый) Семей өңірінің қарағайлы орманының құмды топырақтарында кеңінен 
таралаған шөптесін өсімдіктердің доминантары болып саналады. Бұл далалы,  шөлейтті және 
орманды  аймақтарда  жиі кездесетін  ұзындығы 1 метрге дейін жететін көп жылдық 
шөптесін өсімдік. Өсімдіктің  сабақтары түп жағынан қатты тармақталады да  шар тәрізді 
болып өседі. Зерттеу жұмыстарына қажетті материалдар ретінде Семей өңірінің құмды 
аймақтарында таралған Шашақбас аққаңбақтың жер астында 1 метрден астам өте жуан 
келген тамыры қолданылды.Ғылыми әдебиеттердегі мәліметтерге байланысты тамырының 
құрамында 20 пайызға дейін сапонин бар.[4] 

Шашақбас аққаңбақ өсімдігінің химилық элементтік құрамы  Шакарим атындағы 
университетінде «Радиоэкологиялық зерттеулердің ғылыми орталығы» масс-спектральді 
анализі анықталды.( кесте 1) 

 
Кесте 1. Шашақбас аққаңбақ өсімдігінің химиялық құрамының сандық көрсеткішін 

қарастыру мақсатында масс-спектральді анализ жасалды.  
Химиялық элементтің 

атауы 
Өлшем 

бірлігі 
Құрамындағы химиялық 

элементтер мөлшері 
Натрий мг/кг 2593,4 
Магний мг/кг 1577,1 

Алюминий мг/кг 526,6 
Фосфор мг/кг 995,3 
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Калий мг/кг 568,4 
Кальций мг/кг 467,7 

Хром мг/кг 1,58 
Марганец мг/кг 0,83 

Железо мг/кг 14,3 
Кобальт мг/кг 0,22 
Никель мг/кг 2,6 
Медь мг/кг 4,5 
Цинк мг/кг 27,8 

Кадмий мг/кг 0,01 
Рубидий мг/кг 0,03 
Ванадий мг/кг 0,3 

 
Шашақбас аққаңбақ құрамында натрий 2593,4мг/кг мөлшерде ол теріні кебуден 

сақтайды. Терінің созылғыштыңын қамтамасыз етедіжәне натрий жетіспеген кезде осы 
өсімдіктің негізізде дайындалған сабынмен айына бир рет шашты жууға болады. Өсімдіктің 
құрамында цинк  мөлшері - 27,8 мг/кг, цинк терінің бір қалыпты өсуін және  тырнақтың 
өсуін қамтамасыз етеді және оны тері ауруларына қарсы қолданады. 

 
 
Алабұталар (Chenopodiaceae Less-Маревые)тұқымдасына жататын  Ақ алабұта ( 

Chenopodium album Less.- Марь белая) ұзындығы 15-90 см құрайтын  бір жылдық шөптесін 
өсімдіктер. Барлық жерлерде таралған космополиттік  өсімдіктер қатарынажатады. [5] 

Жабайы өсімдіктердің негізінде сабын дайындау процесінің технологиялық схемасы 
құрылып, процестің технологиялық ерекшеліктері талданды (схема 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шикізатты дайындаау 

Кептіру 

Қайта қайнату 

Формаға салу 

Кептіру 

Сүзу 

Май қосып қайнату 

Өртеу 

Қайнату 

Эфир майын 
қосу(лимон) 

Алынған күлге су қосу 

Ерітінді Өсімдік күлі 
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Схема 1. Сабындайындаупроцесінің технологиялық схемасы 
 
Шикізатты дайындау.Сабын алуға қажетті жабайы жағдайда өсетін алабұта және 

шашақбас аққаңбақ өсімдіктерін жинақтау. Алабұта өсімдігінің жер үсті және жер асты 
бөлігін, ал шашақбас аққаңбақ өсімдігінің жер асты органы – тамыры жинақталады. 

Кептіру. Жинақталған өсімдіктерді күн көзі түспейтін, 25ºС температурада   бір апта 
көлемінде кептірілді. 

Өртеу. Кетірілген өсімдік муфелді пеште 400ºС температурада 20 сағат шамасында 
өртелді. 

Қайнату. Алынған өсімдік күліне 500 мл ауыз су қосылып, 20 мин қайнатылды. 

Қайнаған су бетіне өсімдік күлі шықты. 

Сүзу. Қайнаған су тұнбаға түскенше тұндыру. Түзілген тұнбаның ерітіндісі фильтр 
қағазы арқылы сүзу.  

Қайта қайнату. Өсімдік күлінен сүзіліп алынған ерітіндіні күнбағыс майы жағылған 
ыдыста суыбуланып, ақ ұнтақ түзілгенше қайнату.  

Кесте 2.Ақ алабұта өсімдігінен алынған сабынның органолептикалық сипаттамасы 
Кесте 3. Шашақбас аққаңбақ өсімдігінен алынған сабынның органолептикалық  
Сипаттамасы 

Май қосып қайнату. Алынған ақ ұнтақты жануар майын қосу арқылы, 
қоюланғанша 30 минут қайнату. 
Эфир майын қосу. Қайнағап жатқан қоспаға лимон майын қосу. 
Формаға салу.Дайын өнімді ағаштан жасалынған төртбұрышты формаға салу. 
Кептіру.Формаға салынған сабынды 1 кун бөлме температурасында кептіру. 
 
 
 Органалептикалық сипаттамалыры бойынша Chenopodium  album 

Less.жәнеGypsophila paniculata өсімдіктерінен алынған сабынға төрт бұрышты форма берілді. 
Иісін жақсарту мақсатында ароматизаторлар ретінде лимон және апельсин майларының 
иісімен хош иістендірілді. 

Жинақталған жабайы өсімдіктер түрлерін биотехнологиялық объект ретінде қолданып 
олардан сабын алынды. Табиғи жолмен жабайы өсімдіктерден алынған сабынның қазіргі 
химиялық жолмен алынған сабындармен салыстырғанда пайдалы жақтары көп. Кір қоңды 
кетіру деңгейі жоғары. Қазіргі кір кетіргіш тазартқыштар сияқты қолды бөріттіріп, 
қышытпайды Ең бастысы адамдарда әсіресе балаларда аллергия тудырмайды. Сонымен 

Шашақбас 
аққаңбақ 

Сабынның сипаттамасы 

Сыртқы пішіні Төрт бұрышты 
Консистенция Қатты,тығыз 
Түсі Қара 
Иісі Апельсин иісі 

Ақ алабұта Сабынның сипаттамасы 
Сыртқы пішіні Төрт бұрышты 
Консистенция Қатты, тығыз 
Түсі Қою қоңыр  
Иісі Лимон иісі 

Дайын өнім  - сабын 
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қатар қышыма, қотыр, бөрітпе, безеу сияқты жиі кездесетін тері ауруларына қарсы қолдануға 
болады. [1,2] 
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2.С.А.Арыстанғалиев; Е.Р.Рамазанов «Қазақстан–өсімдіктері немесе «Растения 

Казахстана», Алматы «Ғылым» баспасы 1977жыл, 77-79 беттер  
3.Д.Б.Муханов, Т.Ж.Мұсақұлов, Н.А.Суворов, «Қазақстанның өсімдіктері мен 

жануарлары» Алматы «Мектеп» баспасы, 44-45 беттер.  Ө.Қ.Ақылбеков Қара сабынның 
емдік қасиеті. «Денсаулық» журналы 1992ж. №5-6.  

4.Н.М.Мухитдинов, А.Т.Мамуров «Дәрілік өсімдіктер» Алматы 2013 жыл. 270 бет 
5.Б.М. Силыбаева, Ж.К.Байғана, Н.Ш. Карипбаева, В.В. Полевик «Жоғары сатыдағы 

өсімдіктер систематикасы» Алматы  2012 жыл, 139-141 беттер.  
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БІР КЛЕТКАЛЫ БАЛДЫРЛАР КӨМЕГІМЕН ЕСІЛ ӨЗЕНІН ТАЗАРТУ 

 
                                      Медетбекова Марал Асқарбекқызы 

maral_med@list.ru 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Жаратылыстану ғылымдары факультетінің 1-курс 

магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Ш.Е. Арыстанова 

 
       Адамның геологиялық күшке айналуынан бастап жеке түрлердің жойылуы 

эволюциялық табиғи құбылыспен салыстыруға келмейтін жылдамдықпен жүре бастады. Бұл 
процесс бір бағытта жүрді, сондықтан түрлердің жойылуы оған қарама-қарсы басқа жаңа 
түрлермен алмастырылмайды [1]. 

Жер бетінде тіршілік ететін өсімдіктер түрлері шамамен алғанда   0,5 миллион жуық - 
болса, олардың   50 мыңға жуық  түрі –балдырлар. Балдырларды зерттеуге қызығушылық 
осы организмдердің экожүйелердегі рөлімен анықталады. Жер бетіндегі өсімдіктердің 
фотосинтез процесі кезінде түзілетін алғашқы органикалық заттың шамамен 50% балдырлар 
анықтаса, соншама үлес атмосфераға бос оттегі бөледі. Балдырлар, әсіресе микроскопиялық 
түрлері жоғары өнімділігімен ерекшеленеді [2]. 

Балдырлар мекен ету ортасының жағдайларының өзгеруіне жылдам  жауап береді 
және суқоймалардың өздігінен тазару процестерінде белсенділік байқатады, бірақ  қарқынды 
дамуынан өздері судың «гүлденуін» тудырып екіншілік ластану факторы болып табылады 
[3]. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының көптеген су қоймалары ауыр металдармен 
және әртүрлі зауыт қалдықтарымен жоғары мөлшерде ластанған [4]. Су қоймаларын 
физикалық-химиялық жолдармен тазартудан басқа ғалымдар биологиялық әдістерге көп мәе 
беруде Биологиялық әдістердің ішінде ластанған ағынды суларды бір клеткалы 
балдырлардың көмегімен тазарту өте тиімді болып отыр [5]. 

Біздің зерттеу жұмысымыздың негізгі нысанасы болып Ақмола облысының Есіл өзені 
болып табылады. 

Балдырлар өзіндік ерекшелігімен және олардың морфологиясы мен анатомиясы, 
онтогенезі мен тіршілік кезендері, географиясы мен экологиясының әтүрлілігіне байланысты 
ғылыми жағынан назар аударады. Біз альгофлораның сапалық және сандық сипаттамаларын 
зерттеудің негізінде биогидроценоздардың қалыптасуы мен тіршілігінің заңдылықтарын 
белгілеуге, су объектілерінің экологиялық жағдайларына  бақылау жүргізуге және олардың 
пайдалануы мен қорғаудың ықтимал бағыттарын анықтауға мүмкіндік аламыз. 
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  Солтүстік Қазақстан альгофлорасының қауымын зерттеулерде әлі толығымен 
гидробиологиялық, флористикалық мәселелелерінің  шешімін таппаған шашыраңқы ақпарат 
көп. Сол мақсатта қазіргі уақытта алдымызда осы ақпаратты жүйелеп, бүгінгі күннің 
зерттеулерінің нәтижелерімен байланыстырып толықтыру міндеті тұр.  

Зерттеу жұмысымыздың мақсаты - Есіл өзеніндегі  балдырлардың  түрлік құрамын 
зерттап, талдау жасау. Жұмыстың мақсатына жету үшін келесі міндеттер алға қойылды: 

- өзендегі балдырлардың таксономиялық құрамын және құрылымын анықтау; 
- өзен альгофлорасына эколого-географиялық сипаттама беру; 
- өзен альготоптамаларының  мерзімдік және жыларалық өзгерістеріне 

салыстырмалы талдау жүргізу; 
- индикатор- сапробты балдырлар көмегімен өзеннің экологиялық жағдайын 

бағалау; 
- антропогенді қысым жағдайында өзен альгофлорасының қалыптасуының 

заңдылықтарын анықтау. 
Кейінгі уақытта көпшілік ғалымдар балдырларды құрылыстарының ерекшеліктеріне 

қарай мынадай бөлімдерге бөліп жүр:    
 Көк-жасыл балдырлар бөлімі Cуanophyta. 2 класқа жіктеледі: 1. Хроококкалар, 2. 

Гормогониялықтар. 
Эвгленалы балдырлар бөлімі Euglenophyta. Эвгленалар класы: Эвглена, факус, 

трахеломонас туыстары.   
 Жасыл балдырлар бөлімі Chlorophyta. Екі класқа жіктеледі:  
1. Нағыз жасыл немесе тең талшықталыр класы: 
Volvocales, chlorococales, ulothrichales, oedogoniales, chetophorales, siphonales 

қатарлары. 
2. Тіркеспелі немесе коньюгантты – класы: 
Desmidiales, zignematales қатарлары. 
Хара балдырлар бөлімі Charophyta. Chara туысы. 
Хризомонадалылар немесе жылтырауық сары балдырлар бөлімі Chrіsophyta. 

Chromulina, Mallomonas, Sjneora, Dinobruon, Chrusamoeba туысы. 
Пирофитті балдырлар бөлімі Pіrrophyta. Бұл бөлімді кейінгі уақытта екі бөлімге: 

динофитті және криптофитті деп бөліп жүр.Cryptomonas, Peridinum, Ceratium туысы. 
Сары-жасыл балдырлар бөлімі Xanthophyta. Botridiopsis, Chlorameba, Tribonema, 

Botridium, Vaucheria туыстары. 
Диатомды балдырлар бөлімі Diatomophyta. Тігістілер қатары. Тігіссіздер қатары. 
Қоңыр балдырлар бөлімі Phaephyta.  
1. Изогенераттылықтар класы, диктиота қатары. 
2. Гетерогенераттылықтар класы, ламинария қатары. 
3. Циклоспорангия класы, фукус қатары. 
Қызыл балдырлар бөлімі Rhodophyta. 1. Бангия класы, порфира туысы. 
2. Флоридея класы, немалия қатары [ 6]. 
Цианопрокариоттар (Cyanoprokaryota) – оксигенді, фотосинтездеуші прокариотты 

организмдер. Көптеген уақыт бойы балдырларға жатқызылған және ботаникалық 
номенклатура шеңберінде көк-жасыл балдырлар (Cyanophyta) деп аталған. Клеткаларының 
құрылысы: геномының прокариотты тип, рибосомалардың құрылысы, клетка қабықшасының 
биохимиясы  және басқа қасиеттері бойынша цианобактерия (Cyanobacteria) терминін 
қолдануға негіз болды [ 6]. 

Балдырларды  лаборатория   жағдайында  оқып  білу  үшін  тірі,  болмаса  әртүрлі  
химиялық  ерітінділермен  қатырылған  материал  қажет. Табиғаттан  балдырларды  жинау  
үшін   аса   күрделі  құрал  қажет  емес.  Планктонды   балдырларды   планктон  сүзгілері  
немесе    аса   терең   емес    су  қоймаларынан   тікелей  шыны   сауыттар  арқылы  сүзіп   
алуға  болады. 

Планктон  сүзгісі  болмаған    жағдайда  оны   қолдан  жасауға   болады.   
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Фитопланктонды балдырлар, судың белгілі қабатында қалықтап тіршілік ететіндіктен, 
оны аулау үшін планктон сүзгісін белгілі терендікте су ағысына қарсы біраз сүзеді. 

Плантонды организмдердің қоюлығын арттыру үшін бірнеше рет планктон сүзгісімен 
сүзген дұрыс. Жинаған сұйықты шыныға құймас бұрын, сол жердің суымен шыныны шайқап 
тастаған жөн. Тығындаудың алдында жай қарындашпен этикетка жазып, оны ыдыстың ішіне 
салады. Этикеткада қандай жерден, қай уақытта жиналғанын көрсету керек. Лабораторияға 
келісімен тығынды алып тастайды да, оны ауа кіретіндей етіп жұқа матамен, не болмаса 
шынымен жартылай жабады [7 ]. 

Бентосты балдырларды жинау үшін су бетіндегі топырақта тіршілік ететін 
организімдерді және су түбіндегі заттарға бекінген балдырларды жинаған жеткілікті. Судың 
тереңдігі метрге дейін жететін жерлерде су тұбіне батырған банка, пробиркалар арқылы не 
болмаса резина шлангасына кигізілген шыны түтік арқылы су түбіндегі заттарды сорып 
банкаға құяды. Терең сулардан балдырларды таяқтың ұшына темір банкалар байлау арқылы 
жинайды. Батпақты сулардан балдырларды әр жерден жинаған жөн. Батпақты жерлердегі 
өсіп тұрған мүктерді қолмен қысып суын банкаға ағызу арқылы ондағы жабысқан 
балдырларды жинайды. Сонымен қатар су астындағы заттарға бекініп тіршілік ететін 
балдырларды да жинау қажет. Су астындағы жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге жабысқан 
балдырларды банкаға сумен жуған жөн. Олардың бір бөлшектерін банкаға жинауға болады. 
Салындыларды су терең болмаса қолмен не таяқтың ұшымен жинау керек. Ал су астындағы 
тастарға, ағаштарда өскен балдырларды пышақпен қырып алады. Әріне бұл жағдайларда 
балдырлардың биоценоздық қарым-қатынасы бұзылады. Сондықтан мұндай организмдерді  
субстратымен қоса жинаған дұрыс [8]. 

Көптеген  балдырларды  оқып  үйрену  үшін  қатырылған  материалдарды  
пайдаланды. Кең  таралған  фиксатор  болып  аптекаларда  сатылатын  40%  формалин  
ерітіндісі  есептеледі [9]. 

Клеткалар саны Горяев камерасының көмегімен микроскоп астында (окуляр 10–15×, 
объектив 8–40×) анықталды. 

Статистикалық анықтық үшін әрбір сынамада екі-үш қайталаумен орташа 
арифметикалық шаманы алу үшін санайды [10]. 

Зерттеу нәтижелеріне келетін болсақ, Есіл өзенінің орташа су температурасы жазда 
19,90С, көктемде 11,20С, күзде 4,45 0С.  рН мәні 8,7-ге тең, яғни сілтілі су.  Еріген оттегінің 
мөлшері жазда 3,9 мг/дм3, ал қыста 2,8мг/дм3. Жазда және қыста еріген оттегімен қанығуы 30 
пайыз.  ОБП5 – 4,67 мгО2/дм3,  ОХҚ – 4,9 мгО2/дм3.  Судың минералдануы орташа 2147 
мг/дм3, кермектігі 31,25 мг-экв/л. Өзен суы қышқылтым, өте кермек суға жатады. Негізгі 
иондардан ШРМ сульфаттарда 8,33, фосфаттарда 5, фторидтер 13, магнийде 7,15, 
хлоридтерде 4,24 есеге артады. Гидрокарбонаттар концентрациясы – 530,5 мг/дм3 және  
кальций концентрациясы – 55,3 мг/дм3 . 

Лабораториялық зерттеу нәтижесі, бұл суқойма  мәдени – тұрмыстық қолдануға 
жарамсыз және балық шаруашылығының гидрохимиялық параметрлі нормативтеріне сай 
емес екенін көрсетті. 

Есіл өзені суының ластануы хлорид-ион, жалпы темір, аммонийлі азот мөлшерінің 
көбеюімен және судың физикалық көрсеткіштерінің нормасынан артуымен анықталған.  
Суқойманың әрбір бөліктерінде антропогенді күштің әртүрлі болуынан осындай ластану 
бірқалыпты сипатта емес. 

Түрлі экологиялық факторларға бейімделу дәрежесі жоғары болғандықтан, бірінші 
және екінші орынды түрлер әртүрлілігі бойынша жасыл және диатомды балдырлары 
анықтады. Ең көп туыстан жоғары рангтағы таксондар санымен Scenedesmaceae – 7, 
Cymbellaceae – 4, Oscillatoriaceae- 5 тұқымдастарында; Сhlorococcales-17, Naviculales-4, 
Oscillatoriales- 6 қатарларында, ал альгофлораның туыстар спектрі бойынша таксондар саны 
көбірек келесі Scenedesmus-6, Pediastrum-4, Cymbella-3, Oscillatoria-4туыстардында 
ерекшеленді. 
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1 сурет – Есіл өзені балдырлар түрлерінің бөлімдер бойынша таралуы 
 

Зерттелген балдырларды жіктеп қарағанда, көлдегі балдырлардың саны онша бай 
емес екендігі анықталды. 

Алынған деректер Ақмола облысының су қоймаларының фитоәртүрілігі туралы 
мәліметтерді толықтырады, жалпы су экожүйелерінің құрылымы мен  қызметін түсінуге, су 
қоймалардың  антропогенді деградацияға ұшырау  үрдісін анықтауға және осының негізінде 
оларды қорғау және тиімді пайдалану шараларын құрастыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, жиналған мәліметтерді одан әрі су нысандарын гидробиологиялық, 
экологиялық зерттеулерде  қолдануға, микрофотолар Есіл өзенінің  альгофлоралық атласын 
жасауға материал бола алады. 
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Жолдауында елімізде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен ауыл шаруашылығын 
дамыту, экспортты әртараптандыру мәселелерін баса айтқан болатын. Бұл мәселелерді 
шешуде ауыл шаруашылығы дақылдар өнімінің деңгейі мен сапасын арттырудың зор 
маңызы бар.  

Елімізде бидай өндірісі – ауыл шаруашылығының басымды бағыттарының бірі болып 
табылады. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы бидай өндірісінен әлемде үшінші, ал 
бидайдан ұн жасап, оны экспорттауда әлемде бірінші орында тұр. 

Астық дақылдарын өсіру Қазақстанның ауыл шаруашылығының дамуының әлеуетті 
бағыты болып табылады. Ал бидай тек стратегиялық дақыл болып ғана қоймай, сондай-ақ, 
халық шаруашылығында  маңызы бар, ұлттық байлық болып табылады. Аграрлық өнеркәсіп 
алдында тұрған басты міндеттердің бірі- халық талабына сай нарықта сапалы азық-түлікпен 
қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылығының негізі -  егін шаруашылығы болып табылады. Бұл 
саланың қарқынды дамуына байланысты халықты қажетті мөлшерде азық-түлікпен, ал мал 
шаруашылығын құндылығы жоғары жемшөппен қамтамасыз ету қажет[1]. 

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру барысында оның өнімділігіне тікелей немесе 
жанама әсер ететін факторлар жетерлік. Бұлардың арасында ең алдымен, әрине, жиналған 
бидай дақылдарын  сақтау шараларын дұрыс жүргізу және сақтау кезінде пайда болатын 
ауру түрлерін дер кезінде анықтап алдын алуды қажет етеді. Бидайдың cапаcы мeн 
өнімділігінің төмeн бoлуының баcты ceбeбі өcімдіктepдің cаңыpауқұлақ ауpулаpымeн 
ауpуынан туындайды. Дәнді-дақылдаpдың cаңыpауқұлақ ауpулаpымeн ауыpуы oлаpдың 
өнімділігі мeн cапаcының төмeндeуінe әкeліп coқтыpады.Осы микроорганизмдермен 
зақымданған тұқымдарды егу, аурудың өсіп келе жатқан өсімдікке берілуіне және инфекция 
көзінің сақталынуына алып келеді. Тұқымдардың көмегімен көптеген патогендер жаңа 
аудандарға таралады. Қазақcтанның экoлoгиялық-гeoгpафиялық аймақтаpында көптеген 
авторлардың пікірінше, бидайдың саңырауқұлақты аурулармен зақымданған жағдайда, 
тұқымдар арқылы таралатын төмендегідей аурулар жиі кездеседі: күйе аурулары,  
альтернариоз, қара ұрық, фузариоз және тамыр шіріктері [2].  

Өcімдіктepді қopғауда жаңа химиялық пpeпаpаттаpды қoлдану, биoпecтицидтep, 
фузаpиoз қoздыpғыштаpының бeлceнуі эвoлюцияcына тұpақты cұpыптаpы, патoгeндік 
қаcиeттepінің бағытының күшeюінe әкeлeді.  

Фитoпатoгeн өcімдіктepдің ауpуға тұpақтылығын қалпына кeлтіpу патoгeн өcуінe 
байланыcты. Ocыған байланыcты біpінші жocпаpда туыcтаpдың дәл идeнтификацияcы 
тұpады. Мoлeкуляp биoлoгияның дамуы үшін патoгeндік opганизмдepдің диагнocтикаcына 
зepттeудің жаңа тәcілдepін eнгізуді талап eтeді. Coңғы oн жылдықта opганизмдepдің 
идeнтификацияcында мoлeкуляpлық жәнe мoлeкуляp гeнeтикалық маpкep әдіcтepі кeңінeн 
қoлданылады. Бұл әдіc түpаpалық жәнe түpішілік ДНҚ айыpмашылығы бoйынша 
opганизмдepдің диффepeнциялдығын анықтайды. Фитoпатoгeнді микpoopганизмдepдің 
қазіpгі әдіcтeмeлepін дайындау, oлаpдың идeнтификацияcы, oлаpдың cау матepиалдаpын 
cұpыптауды жылдамдатады, түpлepдің дәл ауpулаpын, өcімдік дүниecінің қoздыpғыштаp 
ауpулаpынан интeгpалды қopғау жүйeлepін қаpаcтыpады. 
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Бидайдың сақтау кезіндегі ауруларын анықтау үшін мoлeкуляp-гeнeтикалық 
идeнтификация әдіcін пайдалану ғылыми маңызды жoба бoлып тұp. Зepттeулepді жүpгізу 
үшін эффeктті мoлeкуляp гeнeтикалық жұмыc cайланып алынды. Ауыpған бидай тұқымына 
экcпpecc әдіc қoлдану пpактикалық маңызды жoба бoлып eceптeлінeді. 

Cаңыpауқұлақтаpдың микpocкoпиялық идeнтификацияcы мopфoлoгиялық-мәдeни 
бeлгілepі нeгізіндe жүpгізілeді, алайда бұл жұмыстар үшін уақыт жәнe шығын қажeт. Сақтау 
кезіндегі cаңыpауқұлақ ауруларын, ocы cаңыpауқұлақтардың пoпуляциялық өзгepгіштік 
пpoблeмаcы, бидайдың тұpақтылығын көтepу мәceлecі мoлeкуляp-гeнeтикалық жаңа әдіcтepі 
қoлдану әдіcімeн шeшілeді. 

Патогенді cаңыpауқұлақтардың туыcтығын диффepeнцияциялау үшін жәнe 
диагнocтикалау үшін патoгeннің гeнoмдық ДНҚ экcтpакцияcының әpтүpлі әдіcтepін 
пайдалану көзделеді, oлаpдың баpлығын тeк біp мақcат біріктіреді - epeкшeлeнгeн ДНҚ 
пpeпаpаттаpы нeгізгі cапалы жәнe eceпті бeлгілepгe жауап бepугe міндeтті, coнымeн қocа 
қаpапайымдылығымeн жәнe аpзандығымeн epeкшeлeнуі тиіс. Ocы мақcатта біpінші кeзeктe 
кoммepциялық жинақтаpды қаpаcтыpдық, яғни матepиалдың кeз-кeлгeн түpінeн – Promega 
(CША) жәнe Diatom Prep 200 (Биoкoм, PФ) [3]. 

Біpіншідeн,  Promega хаттамаcымeн байланыcты вeгативті мицeлді лизиpлeуші 
буфepдe гoмoгeнизациялау жүргізіледі (Nuclei Lisis Solution®),coңынан cупepнатантты жаңа 
пробиркаға ауыстырып, қocпа үcтінe 600мкл изoпpoпoнал қocылады, 10 cағат ДНҚ тұнбаға 
түcу үшін тoңазытқышқа қoйылады. Бұдан coң тағы да 10 минут 16000 oб/мин 
цeнтpифугаланады. Цeнтpифугалағаннан coң cупepнатантты алып, қocпаға 1 мл 70% этанoл 
құйып, аpалаcтыpғаннан кeйін 16000 oб/минутта 1 минут цeнтpифугалайды. Cупepнатантты 
алып, 15 минут 65оС құpғатылады. Бұдан coң қocпаға 100 мкл DNA Rehydration 
Solution®қocылып, 1 cағат 65оС инкубация өткізіледі. Экcтpагиpлeнгeн ДНҚ визуализация 
УФ –жаpықта өткізіледі. 

Осы секілді басқа да геномдық ДНҚ-ны бөліп алу хаттамалары да қарастырылып, 
нәтижелері өзара салыстырылып, ДНҚ шығымы, сапасы, тұтастығы өте жоғары болған 
хаттамалар таңдалып алынып солардың негізінде негізгі зерттеу жұмыстарымыз өткізілмек. 
Гeнoмдық ДНҚ-ны бөліп алуға арналған кeң таpалған әдіcтepдің қатарына  Diatom Prep 200 
(Биoкoм™, PФ) кoммepциялық набopы, SDS-әдіcі, CТАВ әдіcі аpқылы бөліну, т.б әдістер 
қoлданылады [4]. 

Одан кейінгі сатыда ПЦP ДНҚ үлгіні микpoмицeт өткізу үшін төмeндeгідeй 
унивepcалды пpаймepлep қoлданылады. ITS1-ITS4 (ITS-аймағындағы ceквeниpлeу үшін) 
жәнe LR12R және invSR1R (IGS-аймағын ceквeниpлeу үшін). Содан соң элeктpoфopeз өткізу 
арқылы ПЦP өнімі микpoмицeттің идeнтификацияcына мoлeкула гeнeтикалық cынақ өткізугe 
жeткілікті деңгейде ма екендігіне есептеу жұмыстарын жүргізіледі. Қажетті деңгейі 
анықталған соң мoлeкуляp гeнeтикалық идeнтификация үшін ceквeниpлeйді. Патoгeндepді 
идeнтификациялау cаңыpауқұлақ пoпулияцияcының құpылымын дәл жәнe тeз анықтауға 
жeткізeді. Микpoмицeттepді идeнтификациялау үшін нeгізінeн ITS жәнeIGS пpаймepі 
қoлданылады, oл нeгізінeн патoгeн cаңыpауқұлағының pибocoма PНҚ-ның тpанcкpипция 
cпeйcep гeнінeн алынады. ITS жәнe IGS peгиoны ДНҚ-cы микpoмицeттepі әpтүpлі туыcы 
жәнe түpі үшін әpтүpлі бoлады.  

ITS- және IGS микpoмицeттepін ceквeниpлeу пpoцecі 8 cағатқа coзылады. 
Ceквeниpлeу аяқталғаннан coң алынған cиквeниcті анализдeу жocпаpы бағдаpланған 
Chromas 2.33, Vector NTI Advands 10 қoлдану аpқылы жүpгізілeді. Алынған cиквeнc 
анализдeнeді, coдан coң тізбeкті BLAST пpoгpаммаcына жібepілeді; нуклeйн 
қышқылдаpының біpінші peттік құpылымын табу үшін BLAST қoндыpғыcы GenBank 
гoмoлoгтаpының тізбeктілігін анықтау үшін қoлданылады [5]. 

Жүpгізілгeн cиквeнc анализі ДНҚ нуклeoтидтepінің тізбeктілігінің ITS жәнe IGS-
oблыcында тізбeктілігін анықтайды жәнe бөлінетін штаммдаp қай cаңыpауқұлақ 
туыстығының әp түpінe жататындығын анықтап береді. 
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Cиквeнc peакцияcының туpа жәнe кepі өткізілгeн пpаймepі нәтижecіндe бөлінгeн 
штаммдаpдың тізбeктілік дәpeжecі GenBank тізбeктілігінe cәйкec жoғаpы 97-100% пайыздық 
көрсеткішке дейін түpлік идeнтификацияны дәл береді. Кeлeшeктeгі зepттeулep, 
идeнтификацияның қазіpгі заманғы осындай әдіcтepі cау өcімдік матepиалдаpын іpіктeугe 
жәнe ауpу түpлepін дәл анықтауға, ауpу қoздыpғыштаpынан қopғануға ceптігін тигізeді. 
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  В настоящее время редкоземельные элементы играют очень  важную  роль в 
производстве материалов для высокотехнологичных сфер потребления, таких как 
электронная и электрооптическая отрасли, информационные технологии, биомедицина, 
охрана окружающей среды, энергосбережение. Сейчас существует широкий спектр сфер 
потребления редкоземельных металлов, в условиях наблюдаемой тенденции к повышению 
их производства, вполне вероятно появление новых отраслевых рынков сбыта[1].   
Использование микрорганизмов в  процессах биовыщелачивания  редкоземельных элементов 
является весьма актуальной. Наиболее часто в качестве сульфидоокисляющих 
микроорганизмов используют бактерии, принадлежащие к виду     Acidithiobacillus 
ferrooxidans. Представители вида обладают рядом полезных черт, таких как способность 
использовать одновременно несколько неорганических соединений (сульфиды различных 
металлов, серу, двухвалентное железо) в качестве источников энергии, устойчивость к 
воздействию тяжелых металлов, способность расти при низких значениях рН. [2] 

 В месторождениях где  широко распространены микроорганизмы участвующие в 
круговороте азота окисляя аммоний до азотистой кислоты, могут ускорить окислительные 
процессы: 

2FeS2+2HNO2+8O2→Fe2(SO4)3+2NO2↑+H2SO4                                        (1)  
CaCO3+HNO2→Ca(NO2)2+CO2+H2O                                                         (2) 
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2FeS2+2Ca(NO2)2+H2SO4+8,5O2→Fe2(SO4)3+2CaSO4+4NO2+H2O        (3)  
В случае взаимодействия бактерии с сульфидными минералами образуемая 

микроорганизмами  азотистая кислота интенсивно окисляет сульфиды за счет активации 
молекулярного кислорода оксидами азота, реакция (1) имеет каталитический характер. Если  
бактерии  контактируют с основными пародами руды, тогда происходит реакция 
нейтрализации и образуются растворимые соли нитритов металлов (2).Однако эти 
нитритные соединения, попадая в кислую зону месторождения (3), могут значительно 
ускорить окислительные процессы [3].   

Окисление  ионов железа бактериями, по мнению P.R.Dugan, D.G.Lundgren 
происходит на границе клеточной стенки и раствора.Прямое бактериальное выщелачивание 
происходит при физическом контакте бактериальных клеток с поверхностью минерала и в 
результате из сульфидов образуются растворимые сульфаты.  При непрямом 
биовыщелачивании бактерии генерируют ≪окислитель≫, который химически окисляет 
сульфидный минерал. В кислых растворах таким окислителем служит Fe3+, и растворение 
металла может быть описано следующей реакцией: 

 
MeS + Fe2(S04)3 -> MeS04 + 2FeS04 + S 

В реальных условиях приведенная выше реакция протекает через 
образование промежуточного продукта - сульфидного минерала с высоким 
содержанием серы в кристаллической решетке который со временем начинает 

разрушаться с выделением элементарной серы [4]. 
  Некоторые исследователи отвергают существование прямого биовыщелачивания и 

признают непрямое окисление единственным механизмом данного процесса [5]. В работе 
Boon et al. cинтетический сульфид цинка окисляли в присутствии и отсутствии бактерий в 
среде, содержащей равное количество ионов железа и кислоты. В опыте без бактерий в 
качестве окислителя двухвалентного железа использовался пероксид водорода. Были 
получены идентичные результаты в обоих вариантах опыта и сделан вывод о преобладании 
непрямого механизма окисления сульфида цинка. 

Открытие внеклеточных полимерных соединений (ВПС), выделяемых 
микроорганизмами, прикрепляющимися к поверхности минерала, также способствовало 
поддержке новой гипотезы Сэнда с соавторами[6]. Таким образом, ВПС могут считаться 
местом начала процесса выщелачивания, где Fe3+, концентрированный во внеклеточном 
материале микробной клетки, реагирует с сульфидом металла. Трибутч предположил 
существование третьего механизма биовыщелачивания - микроорганизмы, прикрепленные к 
минеральной поверхности, кооперируют со свободными клетками из раствора; 
прикрепленные бактерии высвобождают окисляемые металлы, которые служат источником 
энергии для микроорганизмов в растворе [7]. 

   На основе результатов своих экспериментов и исследований других ученых 
испанские микробиологи  пришли к выводу,что биовыщелачивание пирита является 
двухступенчатым процессом. На первой стадии окисление происходит с помощью 
микроорганизмов,прикрепившихся к твердой поверхности минерала, посредством 
контактного механизма. На второй стадии основным фактором растворения пирита является 
непрямой механизм с помощью Fe3+, регенерируемого микроорганизмами в растворе. 
Следовательно, изначальное прикрепление микроорганизмов к поверхности сульфида играет 
важную роль в достижении высокой скорости растворения минерала на второй стадии, то 
есть биовыщелачивание включает два сосуществующих механизма (непрямой и 
контактный), и эффективность каждого из них зависит от степени прикрепления клеток и 
концентрации железоокисляющих бактерий в растворе [8,9]. 

Методы и объекты исследования 
Объектами исследований служили фосфорсодержащие отходы. С целью выделения 

микроорганизмов отходы отбирались с глубины 20-70 см из отвалов.  
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Физико-химические методы исследования.  Определение Fe+2 и Fe+3 поводилось 
объемным трилонометрическим методом в технических растворах, которая распределялось 
на измерение содержания железа в растворах в диапазоне от 0,1-10 г/л. Физико-химическое 
исследование проводилось с использованием ИК-спектроскопии, на спектрофотометре 
SPECORD 75 IR  и спектрометре индуктивно связанной плазмы с масс-спектрометрическим 
детектированием Varian-820 MS(Австралия), элементный состав методом атомно-
адсорбционного анализа на спектрометре AAnalyst 800 (Perkin-Elmer) и на 
высокоэффективном жидкостном хроматографе Varian-Pro (Голландия). Видеофиксация 
материала осуществлялась с использованием видеокарты электронно-растрового микроскопа 
JSM 649LV производства фирмы JEOL (Япония) с системой  энергодисперсионного 
микроанализа INCA Energy 350 фирмы OXFORD Instruments (Великобритания), связанной с 
системой структурного анализа поликристаллических объектов HKL Basis. 

Микробиологические методы  исследования. Отбор проб воды и руды проводили 
асептически специальными пробоотборниками в соответствии с методическими 
рекомендациями. 

Из фосфорсодержащих отходов была выделена группа ацидофильных бактерии  а так 
же микромицеты. 

 Накопительные культуры для ацидофильных бактерии  были получены на 
основе питательной среды Сильвермана-Лунгрена. Культивирование проводили в колбах 
Эрленмейера при 20 - 30°С в течение 30 суток.  

Перспективность выделенных культур определялась способностью окислять широкий 
круг неорганических соединений: серу, сульфид-ионы, ионы металлов, рудные минералы.  

 Идентификацию штаммов микроорганизмов    проводили на основании ключа, 
приведенного в определителе бактерий. 

 Для определения влияния температуры на скорость роста штаммов был 
заложен модельный лабораторный опыт. 1 мл двухнедельной культуры микроорганизмов 
переносили в колбы со 100мл питательной среды 9К  и инкубировали в течение 7 дней при 
температурах 5-45°С на термостатируемой качалке при 160 об/мин, повторность опыта 
четырех кратная. 

 Из накопительных культур микроорганизмы выделяли на среду с различными 
энергетическими субстратами. Из подотвальных сточных вод была выделена  культура 3,5,7 
при исследовании отходов обнаружены 1,2,4,6. В результате из всех выделенных  штаммов 
для дальнейших исследований было отобрано четыре одинаково хорошо растущих как на 

сульфидах металлов, на двухвалентном железе, так и на рудных образцах. За этими 
штаммами были закреплены порядковые номера 1,5 (таблица 1). 

 
Таблица 1-Биохимические свойства ацидофильных бактерии  

Штамм Источник энергии 
   Fe2+ S Na2S Cахароза 

Ацидофильные бактерии 1 2 3 4 
1 +++ ++ +++ - 
2 - + - - 
3 - - - - 
4 + + - +++ 
5 +++ +++ ++ - 
6 + + + - 
7 + - + - 
8     
9     
10     
11     
Микромицеты  1 2 3 4 
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1  + - + +++ 
2 + + + +++ 
3 ++ ++ + +++ 
4 - - + +++ 

Примечание: ++ интенсивный рост, + слабый рост, - отсутствие роста   
 

Биологическое выщелачивание редкоземельных элементов  с  активными штаммами 
было проведено на лабораторной модели кучного биовыщелачивания  редкоземельных 
элементов  из фосфорсодержащих отходов.  

 Результаты исследования 
Фосфорсодержащие отходы  имели  следующих компонентов: P2O5 (0,63-3,40%), CaO 

(44,60-49,35%), SiO2 (40,10-43,54%), Al2O3 (2,46-3,48%). Содержание РЗЭ находится в 
пределах 0,04-0,06%, в то же время, в фосфогипсе концентрация увеличивается до 0,15-0,4%,   
цезий - 43,48-52%; неодим - 14-16%; лантан - 24-27%; празеодим - 4-6%; самарий– 2,3-2,5%;  
гадолиний – 1,1-1,3%; европий – 0,1-0,2%. В бедном фосфорном шламе РЗЭ находятся в виде 
различных оксидов: оксид лантана   La2O3 -0,008%, оксид празеодима  Pr2O3– 0,001%,       
оксид неодима  Nd2O3– 0,008%, оксид самария Sm2O3– 0,001%,  оксид гадолиния Gd2O3– 
0,0005%, оксид диспрозия Dy2O3– 0,002%, оксид иттрия Y2O3– 0,22%, оксид иттербия 
Yb2O3– 0,001%. 

Биологическое выщелачивание редкоземельных элементов из фосфорсодержащих 
отходов А и В были проведены следующим образом:   В перколяционных опытах были 
использованы фосфорсодержащие отходы А, имеющие в своем составе, мкг/кг: Тe 125-1,226; 
La 139-282,846; Ce 140 -283,490 и накопительная культура автотрофных бактерии  в 
количестве 107-108 кл/мл, соотношение Т:Ж=1:5~8, крупность фракции отходов 0,5-1,0 мм, 
время биовыщелачивания 24-72 часа при температуре +250С. По истечении времени 
выщелачивания в раствор извлекается, мкг/л:  Тe 125 -0,809; La 139- 200,820; Ce 140-196,458, 
что составляет 66,0; 71,0; 69,3% извлечения соответственно. Данная закономерность 
сохраняется при изменении крупности отходов в пределах от 0,25± 0,05 мм до 3,0±0,5 мм. 
Более мелкие фракции приводят к затруднению продвижения бактериально-химической 
массы через отходы. При увеличении фракционной крупности степень извлечения элементов 
градиентно снижается.  

 

 
 
 
Для биовыщелачивания фосфорного отхода  В следующего состава, мкг/кг: Тe 125- 

1,279; La 139- 462,718; Ce 140-480,680 были использованы условия модельного опыта 
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показаны в примере 1. В результате использования автотрофных бактерии  в раствор было 
извлечено Тe 125-0,777; La 139-348,888; Ce 140-327,343, что составляет 60,8; 75,4; 68,1% 
извлечения соответственно. Фракционная закономерность сохраняется как в примере 1. 

 

 
 В результате было выявлено пригодность отходов для биологического 

выщелачивания редкоземельных элементов . И может быть рекомендована для применения 
на действующих горно-обогатительных предприятиях в качестве дополнительного этапа 
переработки рудного сырья без ущерба для существующих технологических циклов. 
Результатом применения подобного подхода может стать более глубокая переработка руд с 
уменьшением потерь металлов.  
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Создание эффективных и безопасных биологических средств защиты 

сельскохозяйственных культур от заболеваний, возбудителями которых становятся 
различные фитопатогенные микроорганизмы, является одной из актуальных 
биотехнологических задач.  

Используемые методы химической защиты имеют ряд существенных недостатков, 
поскольку их применение приводит к загрязнению окружающей среды, накоплению 
токсичных соединений в продуктах питания, что, несомненно, сказывается на здоровье 
людей и животных. Использование естественных обитателей почвы в качестве основных 
биоконтролирующих агентов позволяет устранить данные недостатки, а также способствует 
ее оздоровлению. Наибольший интерес представляют биопестицидные препараты на основе 
живых культур микроорганизмов, которые обладают способностью синтезировать 
различные антимикробные соединения [1-2].  

 Наиболее перспективными и хорошо изученными естественными 
антагонистами фитопатогенных грибов и бактерий считаются бактерии рода Pseudomonas, 
синтезирующие антибиотики ароматической природы, подавляющие развитие 
фитопатогенов [3].  

В данной работе рассмотрены условия культивирования бактерий P. aeruginosa для 
увеличения продукции антибиотиков феназинового ряда.  

Pseudomonas aeruginosa (P. аeruginosа, синегнойная палочка) - представитель рода 
Pseudomonas. Различные штаммы этих бактерий широко распространены в природе. В состав 
синтезируемых окрашенных соединений различных типов, хорошо проникающих в субстрат, 
входят соединения феназинового и пиридинового ряда. P. aeruginosа может одновременно 
образовывать комплекс до 6 пигментов феназинового ряда, количественный и качественный 
состав которых зависит от условий культивирования, компонентов среды, источников 
выделения и индивидуальных особенностей бактериальных штаммов [4]. По сравнению с 
типичными антифунгальными препаратами, феназины имеют более широкий спектр 
действия. Они препятствуют развитию не только фитопатогенных грибов, таких как 
Monilinia fructigena, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Septoria tritici,  Fusarium oxysporum, 
Pythium myriotylum, Candida albicans и других, но и целого ряда фитопатогенных бактерий – 
Acidovorax avenae, Erwinia carotovora, Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris. Кроме 
того соединения феназинового ряда улучшают способность растений усваивать минеральные 
вещества из почвы [5-6]. 

Антибиотики феназинового ряда – большая группа низкомолекулярных гете-
роциклических азотсодержащих соединений, синтезируемых в ходе реакций ароматического 
пути, которые различаются по своим физическим и химическим свойствам в зависимости от 
расположения и типа функциональных групп [7].  Бактерии являются единственным 
известным источником природного феназина.  



1303 
 

В качестве заместителей в состав молекулы феназина могут входить различные 
функциональные группы. Наиболее распространенные производные феназина приведены на 
Рисунке 1: 

N

N

R1

R3

R2  
 

Рисунок 1 – Строение феназиновых антибиотиков 
R1,R2,R3 = 0 – феназин; R1:COOH– феназин-1-карбоновая кислота; OH– 1-

гидроксифеназин (гемипиоцианин); CONH2– феназин -1-карбоксамид (PCN ) 
(оксихлрорафин); R1 = О-, R2 = СH3 – пиоцианин; R1 = COOH, R3 = OH – 2-

гидроксифеназин-1-карбоновая кислота; R1 = COOH, R2 = CH3 – 5-метилфеназин-1-
карбоксилат [8]. 

Для культивирования P. aeruginosа были использованы четыре среды различного 
состава: среда для культивирования гетеротрофных микроорганизмов  РСА (Plate Сount 
Аgar), синтетическая  минимальная среда М-9 (Маниатис и др.), среда Кинг В, применяемая 
для культивирования бактерий рода Pseudomonas, универсальная питательная среда ГРМ-
бульон [9]. 

 
Таблица 1 - Составы сред для культивирования P. Aeruginosа 
 

РСА М-9 Кинг В ГРМ-бульон 
пептон - 20 
г/л 
глюкоза - 

10 г/л 
NaCl - 5 

г/л 
KNO3 - 1 
г/л 

пептон - 16,5 
г/л глюкоза - 2 г/л 

NaCl -  2 г/л 
NH4Cl - 4 г/л 
KH2PO4 - 12 

г/л Na2HPO4 - 23,3 
г/л 

пептон - 20  г/л 
глицерин - 10 г/л 
К2HPO4 - 1,5 г/л 

MgSO4·7H2O -1,5 г/л 

панкреатический 
гидролизат рыбной 

муки-8 г/л 
пептон 

ферментативный -8 г/л 
NaCl - 4 г/л 

  
Получение биомассы микроорганизмов осуществляли путём периодического 

культивирования P. aeruginosа без аэрации в темноте в колбах Эрленмейера объемом 50 мл 
при температуре 24 ˚С на четырех средах различного состава. Время культивирования - 3, 5 и 
7 суток. 

Экстракцию феназинов проводили на 3-и, 5-е и 7-е сутки культивирования по 
методике, за основу которой была взята экстракция производных феназина, предложенная 
M.E.Levitch и E.R.Stadtman [10].  

Продуценты феназинов выделяют свои антибиотики в окружающую среду, то есть в 
культуральную жидкость. Поэтому на первом этапе выделения феназинов отделяли 
биомассу клеток фильтрованием. Затем фильтрат  подкисляли 2 н соляной кислотой до рН 1-
2 и проводили двукратную экстракцию добавляя равный объем этилацетата. Экстракты 
обезвоживали с помощью сернокислого натрия.  

 Разделение и очистка феназиновых соединений осуществлялась методами 
тонкослойной и колоночной хроматографии. В качестве подвижной фазы использовали 
систему растворителей гексан - этилацетат (3:2). 
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Элюаты анализировали на наличие феназинов при помощи УФ-спектрофотометрии, 
сканируя в диапазоне волн 190-600 нм. На основе данных оптической плотности и молярных 
коэффициентов поглощения рассчитали концентрации полученных веществ, используя закон 
Бера-Бугера-Ламберта. Также структуры полученных веществ определяли измерением 
температур плавления и при помощи спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 

При культивировании P.aeruginosa на всех средах наблюдалось образование бело-
серебристой пленки на поверхности среды. С увеличением времени культивирования 
толщина пленки увеличивалась, что говорит о росте биомассы.  

Экстракты, полученные от P. аeruginosа имели желтое окрашивание, характерное для 
феназинов, интенсивность которого нарастала с увеличением времени культивирования 
микроорганизмов. 

 В ходе работы было установлено, что при экстракции феназинов из всех четырех 
сред на 3-й день культивирования в культуральной жидкости находится только одно 
вещество (феназин-1-карбоновая кислота (РСА)), на 5-й и 7-й дни обнаружены два вещества 
(феназин-1-карбоновая кислота и 2-гидроксифеназин (2-ОН-Р)).  

Результаты работы показали, что концентрация феназинов на 7-й день 
культивирования незначительно больше, чем на 5-й день. На 3-й день культивирования 
продукция феназинов была наименьшей. Поэтому оптимальным временем культивирования 
можно считать 5 суток. 

Из полученных данных установили, что концентрация феназинов, выделенных из 
среды Кинг В гораздо больше, чем из остальных сред. Поэтому среда Кинг В была выбрана 
базой для создания модифицированной среды, при культивировании на которой P. aeruginosa 
можно получить максимальный выход антибиотиков феназинового ряда. 

Среда Кинг В была модифицирована с использованием добавок минеральных солей: 
CuCl2·2H2O, CoCl2·6H2O, Co(NO3)2, NH4NO3, ZnSO4·7H2O, FeSO4·7H2O. Все соли вносились 
в среду в концентрациях 1,5 г/л, 0,75 г/л, 0,375 г/л, 0,187 г/л, 0,094 г/л, 0,047 г/л.  

 Получение культуральной жидкости микроорганизмов осуществляли путём 
периодического культивирования без аэрации в темноте в колбах Эрленмейера объемом 50 
мл при температуре 24 ˚С. Время культивирования 5 суток. Экстракцию феназинов 
проводили на 5-е сутки культивирования по методике, описанной ранее.  

При добавлении всех минеральных солей в Кинг В в концентрациях 1,5 г/л, 0,75 г/л, 0, 
375 г/л, 0,187 г/л роста микроорганизмов не наблюдалось, следовательно, данные 
концентрации солей являются губительными для синегнойной палочки. При добавлении 
солей в концентрации 0,094 г/л во всех модифицированных средах фиксируется повышение 
продукции феназинов по сравнению со средой Кинг В. Максимальное количество 
продуцируемых феназинов наблюдалось при концентрации солей в среде 0,047 г/л. Изучение 
продукции феназинов при меньших концентрациях солей будет проводиться в дальнейшем. 

 Далее приведены диаграммы зависимости продукции антибиотиков 
феназиного ряда от типа и концентрации минеральных солей  в среде. Прим.: 2-ОН-Р - 2-
гидроксифеназин, РСА - феназин-1-карбоновая кислота. 
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Рисунок 2. Влияние солей на продукцию 2-гидроксифеназина 
 

 
Рисунок 3. Влияние солей на продукцию феназин-1-карбоновой кислоты 

 
На Рисунке 2 видно, что при добавлении в среду солей CuCl2·2H2O и ZnSO4·7H2O 

продукция 2-гидроксифеназина отсутствует. Из чего можно сделать вывод, что ионы меди и 
цинка являются ингибиторами биосинтеза 2-гидроксифеназина, в то же время NH4NO3 
является кофактором данного процесса и позволяет увеличить продукцию антибиотика в 2 
раза. Предположительно, основную роль в этом играет нитрат-ион. 

На Рисунке 3 показано, что повышению продукции феназин-1-карбоновой кислоты 
больше всего способствует также присутствие в среде NH4NO3. В данном случае, 
предположительно, основным кофактором является ион аммония. Наименьшее влияние на 
биосинтез феназин-1-карбновой кислоты оказывают Co(NO3)2 и ZnSO4·7H2O. 
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В ходе работы был выделен и идентифицирован комплекс антибиотиков 
феназинового ряда бактерии P. aeruginosa, штамм 67. Было установлено, что наиболее 
эффективным методом выделения феназинов является двукратная экстракция. На основе 
спектральных данных и температур плавления были установлено, что данный комплекс 
представлен феназин-1-карбоновой кислотой и 2-гидроксифеназином. 

Была определена зависимость качественного и количественного состава феназинов от 
времени культивирования и состава питательной среды.  Выявили, что после трех дней 
культивирования в культуральной жидкости синегнойной палочки находится только 
феназин-1-карбоновая кислота, которая является предшественником производных феназина. 
На 3-4-й дни культивирования часть РСА превращается в 2-гидроксифеназин, но при этом 
продолжается продукция РСА. На 7-й день культивирования активность продуцента 
незначительна. Оптимальным временем культирования приняли 5 суток на среде Кинг В. 

В работе было изучено влияние различных минеральных солей на продукцию 
антибиотиков феназинового ряда от культуры синегнойной палочки, выявлены ингибиторы 
и кофакторы биосинтеза феназинов. Так, ионы меди и цинка являются ингибиторами 
биосинтеза 2-гидроксифеназина.  Установлено, что присутствие в среде соли NH4NO3 
способствует продукции феназин-1-карбоновой кислоты и 2-гидроксифеназина. 
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Genetic engineering is the branch of molecular biology and genetics. Also this science is 
relatively young, but very promising. In this article we consider achievements of genetic 
engineering. The opportunities in the genetic engineering of humanity both in fundamental science 
and in many other areas, are very large and often even a revolutionary way. Genetic engineering 
allows the industrial mass production of necessary proteins, facilitates of technological processes 
for fermentation products - enzymes and amino acids, and may in the future be applied to improve 
plants and animals, as well as in the treatment of hereditary human diseases. It has many advantages 
(otherwise, why all this would was done) is a manifold increase in productivity, hardiness, pest 
resistance of crops, milk and animal organs for medical purposes and other prospects are virtually 
unlimited. Thus, genetic engineering, being one of the main directions of scientific-technical 
progress, actively promotes solutions to many problems, such as food, agriculture, energy and 
environmental. 

Also genetic engineering opens particularly great opportunities before medicine and 
pharmaceutics as application of genetic engineering and the gibridomy of methods can lead to 
radical restructurings of medicine. Many diseases for which there are no adequate methods of 
diagnostics and treatment now (cancer, cardiovascular, viral and parasitic infections, nervous and 
mental disorders), by means of genetic engineering and biotechnology will become available to 
both diagnostics, and treatment. Under the influence of biotechnology the medicine can turn from 
mainly empirical into fundamentally theoretically reasonable discipline with clear understanding of 
the molecular and genetic processes happening in an organism 

An important part of biotechnology is genetic engineering. Born in the early 70's, it has 
made today a great success. Methods of genetic engineering are transforming cells of bacteria, yeast 
and mammals in factories for large-scale production of any protein. This gives the opportunity to 
analyze the structure and functions of proteins and their use as medicines. Also, infectious diseases 
can be treated by implanting genes that code for antiviral proteins specific to each antigen. Animals 
and plants can be 'tailor made' to show desirable characteristics. Genes could also be manipulated in 
trees for example, to absorb more CO2 and reduce the threat of global warming. (1, 17) 

There are both disadvantages and advantages of genetic engineering. To start with 
advantages Genetic Engineering could increase genetic diversity, and produce more variant alleles 
which could also be crossed over and implanted into other species.  

It is possible to alter the genetics of wheat plants to grow insulin.  Escherichia coli (E. coli) 
became a supplier of important hormones such as insulin and somatotropin. Previously, insulin was 
obtained from cells of the pancreas of animals, so the cost was very high. To obtain 100 g of 
crystalline insulin is required 800-1000 kg pancreas, and one iron cow weighing 200 to 250 grams.  
Insulin was expensive and difficult to access for a wide range of diabetics. In 1978 researchers from 
the company "Genentech" first received insulin engineered strain of Escherichia coli. It has been 
shown that it does not contain proteins of E. coli, endotoxins and other impurities, no side effects as 
insulin, animals, and biological activity is not different from them. 1000 liters of the culture fluid, 
we can get up to 200 grams of hormone that is equivalent to the amount of insulin secreted from 
1600 kg pancreas of a pig or cow. (2) 

Оver the years here are some of the experimental 'breakthroughs' made possible by genetic 
engineering. We can know a lot from examines and experiments in this field.  At the Roslin 
Institute in Scotland, scientists successfully cloned an exact copy of a sheep, named 'Dolly'. This 
was the first successful cloning of an animal and most likely the first occurrence of two organisms 
being genetically identical. Interesting work of Russian and Belarusian scientists who have 
transplanted human gene responsible for producing the protein lactoferrin. This protein, which will 
in large quantities kept in goat milk will be indispensable for children who are bottle-feeding, in 
order to build up their immunity. There are a lot of experiments in the field of genetic engineering. 
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Scientists have recently isolated the gene responsible for the poison in the tail of a Scorpion, and 
began to look for ways of introducing it into the cabbage. Why poisonous cabbage? To reduce the 
use of pesticides and at the same time not to allow the caterpillars to spoil the harvest. This 
genetically modified plant will produce a poison that kills caterpillars when bitten leaves, but the 
toxin is modified so as to be harmless to people (3, 55) 

For us to understand chromosomes and DNA more clearly, they can be mapped for future 
reference. More simplistic organisms such as fruit fly (Drosophila) have been chromosome mapped 
due to their simplistic nature meaning they will require fewer genes to operate. At present, a task 
named the Human Genome Project is mapping the human genome, and should be completed in the 
next ten years. 

The process of genetic engineering involves splicing an area of a chromosome, a gene that 
controls a certain characteristic of the body. The enzyme endonuclease is used to split a DNA 
sequence and split the gene from the rest of the chromosome. For example, this gene may be 
programmed to produce an antiviral protein. This gene is removed and can be placed into another 
organism. For example, it can be placed into bacteria, where it is sealed into the DNA chain using 
ligase. When the chromosome is once again sealed, the bacterium is now effectively re-
programmed to replicate this new antiviral protein. No doubt there are advantages and 
disadvantages, and this whole subject area will become more prominent over time. (4, 37) 

Genetic engineering enables scientists to create plants, animals and micro-organisms by 
manipulating genes in a way that does not occur naturally.  

These genetically modified organisms (GMOs) can spread through nature and interbreed 
with natural organisms, thereby contaminating non 'GE' environments and future generations in an 
unforeseeable and uncontrollable way. Because of commercial interests, the public is being denied 
the right to know about GE ingredients in the food chain, and therefore losing the right to avoid 
them despite the presence of labelling laws in certain countries. 

Genetically modified organism (GMO) is an organism genotype of which has been 
artificially altered using genetic engineering techniques. At present, specialists of the obtained 
scientific evidence about the absence of high-risk products from genetically modified organisms 
compared to traditional products.  

Today it is difficult for some people to get food. There are a lot of starving men in African 
countries, for example. Because of this fact scientists created genetically modified food. Some of 
the researchers are sure that GMO will help those, who are out at heels. But some others claim that 
eating it is too risky. I am all for the last view. 

To begin with, it is difficult to understand how someone can eat product if he knows that it 
was mixed from moth and potato. It is unpleasant, isn`t it? What is more, it is a deception that GMO 
may rescue men from the hunger. There is enough food for everyone on the planet (it is just not 
offered to hungry people), but famine happens to be. If genetically modified food is distributed all 
over the world, this situation will get worse. More men will die because some powerful ones make 
money from other’s lives. Moreover, it is risky to use GMO.  

GMO may become a necessity for Kazakhstan Director of Kazakhstan National 
Biotechnologies Center Yerlan Ramankulov said that genetically modified products might become 
a necessity for Kazakhstan. According to him, the possibility of a negative effect of use GMO 
(genetically modified organisms) is important and should be considered. Ramankulov said that 
there were currently no confirmed facts of any negative effect of GMO use on people’s health. He 
added that no types of GMO are officially registered in Kazakhstan, but, according to him, 
genetically modified goods are already supplied to Kazakhstan and their flow increases every year. 
Ramankulov said that it was necessary to remember that our climate was changing amid the global 
warming; the rainfalls would shrink and the areas of dry lands would expand. GMO might become 
a necessity in such conditions. That’s why breeding drought-resistant GM-cultures might save 
Kazakhstan’s crop production. We shouldn't use GMO, breed and produce GMO-containing goods, 
but the state had to control this sector. The expert noted that producers of such goods have to bear 
responsibility for informing the consumers who have a right to make a conscious choice. (5) 
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As observed from the outset of this article, it is the general belief in the scientific community 
that genetic engineering, whether it deals with medical applications or with agricultural production, 
offers some of the greatest opportunities for mankind to make breakthroughs in areas that will 
greatly enhance the quality of life. Because of the magnitude of the changes that are being 
implemented through the new sciences of genetic engineering, there are certain unknowns who pose 
risks for those businesses that are engaged in the development and distribution of such products and 
processes.  

• With genetic engineering, most of the diseases and illnesses can easily be prevented 
through detecting the animals, plants and people who are genetically prone in a certain hereditary 
diseases.  

• There are also infectious diseases that can also be treated with the use of genetic 
engineering through implanting the genes that are associated with antigen and antiviral proteins.  

• With genetic engineering, plants and animals can easily determine their desirable 
characteristics. The genes can be manipulated especially in trees since when the carbon dioxide is 
being absorbed and this is one of the reasons why the threat for global warming is highly reduced.  

• Genetic engineering has the ability to increase the genetic diversity as well as 
produce variant alleles that can be implanted to other species. It is also possible to change the 
heredity of the wheat plants and grow insulin.  

However, the risk benefit analysis clearly favors the benefits that are to be obtained from 
further strides in genetic engineering and the essential function of insurance is to provide the 
necessary protection to those business entities that are faced with the risks that may attach to genetic 
engineering. The coverage issues that could develop with respect to genetic engineering will 
probably not be unique unless the insurance industry develops specific coverage language or 
exclusions that are directly related to genetically engineered products and processes. As the 
scientific developments, and criticisms thereof, continue to accrue, policyholder businesses and the 
insurance industry will be looking more closely at this field and the coverage issues, or lack thereof, 
will be elucidated in the next several years.   
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определяет важную роль диагностических исследований в системе профилактических и 
карантинных мероприятий, применяемых в борьбе с ящуром [1]. 

По литературным данным, вирус ящура состоит из плюс геномной однонитчатой РНК 
и 4 полипептидов: VP1, VP2, VP3 и VP4 с молекулярными массами 34, 30, 26 и 14 кДа 
соответственно. Кроме того, в составе вирусных препаратов на долю каждой вирусной 
частицы обнаруживаются по 1-2 копии полипептида VP0, предшественника VP2 и VP4 [2]. 
На долю первых трех полипептидов приходится 91% всех белков вириона. Белок VP1 с 
молекулярной массой 34 кДа имеет поверхностную локализацию и обуславливает 
антигенность вируса, так как вызывает синтез вируснейтрализующих антител [3, 4]. 
Полипептид VP1 также ответственен за типовую антигенную специфичность вируса ящура и 
участвует в процессе адсорбции вируса к клетке [5]. 

В мировой практике диагностические исследования на ящур проводятся методом 
ИФА, выделением вируса на клеточной культуре и полимеразной цепной реакции (ПЦР) [6].  

Эффективность лабораторной диагностики ящура определяется многими факторами, 
главные из которых - чувствительность и специфичность методов, базирующихся на 
иммунохимических реакциях между антигенами и антителами. Одним из достижений 
современной биотехнологии является гибридомная технология, позволяющая получать 
моноклональные антитела (МКА) – иммуноглобулины, сходные по всем физико-химическим 
свойствам и тождественные по специфичности к одному антигену.  

В работе использовали очищенный рекомбинантный антиген вируса серотипа Azia, 
полученный методом клонирования в составе экспрессирующих кнострукций на основе 
вектора pET32. 

Животные, использованные в работе. При выполнении работы были использованы 
следующие виды животных: 8 мышей беспородных, которые были использованы в качестве 
источника перитонеальных макрофагов при создании «питающего слоя» клеток на 
поверхности лунок планшет для культивирования гибридом; 4 мыши линии BALB/c 6-8 
недельного возраста для получения иммунных спленоцитов антител. 

Получение штаммов гибридных клеток продуцентов моноклональных антител (МКА) 
к VP1 Azia антигену вируса ящура. В данной работе была выбрана длительная схема 
иммунизации.  

Слияние клеток миеломы Х63-Ag8.653 и иммунных спленоцитов проводили по 
методу V. Oi, L. Herzenberg [7].  

Рост клонов гибридом в лунках планшета учитывали, начиная с 7-10 суток после 
слияния. Клоны гибридом, продуцирующие моноклональные антитела против 
рекомбинантного VP1 антигена вируса ящура, по мере роста переносили в лунки 24-
луночного планшета. Клонирование гибридных культивируемых клеток проводили методом 
лимитирующих разведений, описанном J. Coding. [8]. 

Очистку моноклональных антител из асцитной жидкости осуществляли методом 
высаливания сульфатом аммония до 50% насыщения. Для этого в асцитную жидкость 
добавляли равный объем ЗФР с рН-7,2. Затем добавляли равный объем насыщенного 
раствора сульфата аммония и оставляли при перемешивании на 12 часов при 4оС. 

Определение концентрации моноклональных антител в асцитной жидкости  
производили по методу Брэдфорда. Раствор Брэдфорда готовили следующим образом: 100 мг 
Кумасси растворяли в 50 мл этанола, добавляли 100 мл 85% Н3РО4, остужали, а затем 
доводили объем до 1 литра дистиллированной водой. 

Продуктивность штаммов гибридом определяли с помощью ИФА в течение 8 дней. 
Гибридные клетки высевали в 8 лунок 24-луночного планшета в количестве 2х10 клеток на 
лунку. 

Константу связывания моноклональных антител определяли по методу  J. Beatty 
et. al. [9].  

Постановка иммуноблотинга 
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Постановка иммуноблотинга предусматривала следующие этапы: 1) проведение 
электрофореза; 2) перенос электрофореграммы на нитроцеллюлозную мембрану; 3) 
иммунохимическое проявление нитроцеллюлозной  реплики. 

Электрофорез антигена вируса осуществляли по методу Laemmli V.K., на аппарате 
для вертикального электрофореза (BioRad, США) с использованием трис-глицинового 
буфера [11]. 

Электрофоретический перенос антигенов из геля на нитроцеллюлозную мембрану 
осуществляли с помощью прибора для иммуноблотинга по H. Towbin et al.  

Результаты и обсуждения 
Получены 4 штамма гибридных клеток продуцирующих моноклональные антитела к 

рекомбинантному антигену VP1 серотипа Азия вируса ящура.  
В результате проведенной иммунизации мышей антигеном VP1 Азия титры 

специфических антител в сыворотке крови достигали от 1 : 12800 до 1 : 25400, указывая на 
высокую продукцию клонов В – лимфоцитов, продуцирующих антитела заданной 
специфичности. 

В результате первого слияния (гибридизации) в 15 из 384 засеянных лунок отмечен 
рост клонов гибридных клеток, что составляет 4% клонообразования. Во втором слиянии 
процент клонообразования составил 5%. Результаты гибридизаций представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования культуральной жидкости гибридом в ИФА 
 

 
 

№ 
гибридизации 

 
Количество 

образовавшихся 
гибридом 

Результаты ИФА 
Количество 

активных клонов, 
обладающих 

специфической 
антительной 

продуктивностью 

 
Процентное 

соотношение (%) 

1 19 2 10,5 
2 31 4 12,9 

 
Исходя из таблицы 1 видно, что при первом слиянии продукция антител, 

специфичных к рекомбинантному антигену VP1 Азия, наблюдалась только у двух клонов из 
19 образовавшихся гибридом. Во втором слиянии антительную активность показали 4 клона 
из 31 полученного клона. 

Для дальнейшего отбора клонов, стабильно продуцирующих моноклональные 
антитела, активность полученных гибридом была проверена пять раз с помощью ИФА с 
промежутком 4-5 дней. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Результаты скрининга гибридных клеток 

 
№ 
п/п 

Название 
Клона 

Антительная активность гибридом при скринингах 

 1 2 3 4 5 
Первая гибридизация 

1 2B5 1:4 1:2 - - - 
2 4G6 1:4 1:8 1:4 1:2 - 

Вторая гибридизация 
1 1A11 1:8 1:16 1:16 1:32 1:64 
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2 2A4 1:16 1:16 1:32 1:64 1:64 
3 3C10 1:4 1:8 1:16 1:8 1:8 
4 4F7 1:16 1:32 1:32 1:16 1:16 

 
Продукция антител двух клонов, полученная при первой гибридизации наблюдалась в 

течение двух тестирований. Однако уже при третьем скрининге одна из гибридом потеряла 
способность продуцировать антитела к рекомбинантному антигену VP1 Азия, так же и при 
последней проверке антительной активности клонов, результат был отрицательным. 

Скрининг четырех клонов гибридом, полученных при второй гибридизации, показал, 
что все клоны продуцировали антитела, специфичные к антигену VP1 Азия в течение всего 
периода наблюдения. Наиболее высокую продуктивную характеристику  показли клоны 
1А11 и 2А4. В культуралной жидкости антитела двух гибридом тестировались до разведения 
1:64. Стабильную производительность специфических антител показали и два последних 
клона, максимальные титры которых находились в пределах 1:8 – 1:16. 

Исходя из предварительных результатов, можно заключить, что методом 
гибридомной технологии получены два клона гибридных клеток, стабильно продуцирующих 
моноклональные антитела к рекомбинантному антигену VP1 Азия. 

Гибридные клетки, стабильно продуцирующие антитела к рекомбинантному VP1 
Азия антигену, трижды клонировались. В первом клонировании продукция антител 
субклонов гибридных клеток составила 16%, при втором клонировании  50%. После 
клонирования гибридные клетки не меняли своей активности на протяжении 15 пассажей. 

Продуктивность гибридом определялась в течении 8 дней, которая составила в 
культуре клеток 50 мкг, в асците от 9 до 18 мг. Характеристика гибридных клеток активно 
продуцирующих МКА, представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Продуктивность штаммов гибридом, продуцирующих моноклональные антитела 

 
Штамм Продуктивность 

штаммов в культуре (мг/мл) 
Продуктивность 

штаммов in vivo (мг/мл) 
1А11 0,05 8 
2А4 0,05 16 

 
Клетки культивируются в среде RPMI 1640, содержащая 10% сыворотки эмбриона 

коров; 20 мл/л 200 мМ L-глютамина; Hepes – 3,375г/л; 2 меркаптоэтанола – 3 мкл/л; 10 
мл/л пирувата натрия; бикарбоната натрия – 3,7 г/л. Таким образом, полученные гибридомы 
обладают сравнительно высокой продуктивностью, In vivo от 8 до 16 мг/мл, in vitro до 0,05 
мг/мл. 

Характеристика моноклональных антител к рекомбинантному антигену VP1 Азия 
вируса ящура крупного рогатого скота. 

В результате проведенных исследований по изучению иммунохимических 
характеристик полученных моноклональных антител, было определено, что моноклональные 
антитела относятся к иммуноглобулинам класса G, подкласса G1. Электрофорез полученных 
моноклональных антител показал наличие двух белковых полос с молекулярными массами 
67 кДа (тяжелая цепь) и 29 кДа (легкая цепь). Результаты иммуноблотинга моноклональных 
антител к вирусу ящура продемонстрировали, что антитела реагировали с белками, 
молекулярный вес которых составлял 36 и 30 кДа. Результаты иммуноблота представлены на 
рисунке 1. 
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1 – молекулярные маркеры; 2, 3 – электрофорез очищенного рекомбинантного 
антигена; 4 – результаты иммуноблота 

Рисунок 1 – Иммуноблот рекомбинантного антигена с положительной контрольной 
сывороткой 

 
Диагностическую ценность полученных МКА проводили путем определения 

специфичности антител в непрямом варианте ИФА с использованием различных вирусов 
(таблица 4). 

Таблица 4. 
 

Изучение специфичности моноклональных антител к вируса ящура в непрямом 
варианте ИФА 

 
 

Антигены 
Титры моноклональных антител, выделенных из 

асцитной жидкости 
1А11 2А4 

Рекомбинантный 
антиген VP1 Азия вируса 

ящура 

1:25600 1:25600 

Вирус ящура 
(серотип О) 

1:100 1:100 

Вирус ящура 
(серотип А) 

1:100 1:100 

Вирус Гамборо PO PO 
Вирус лейкоза PO PO 

Вирус везикулярного 
стоматита 

PO PO 

Примечание  - РО - реакция отрицательная 
 
Как следует из данных таблицы 4, моноклональные антитела, полученные к 

рекомбинантному VP1 антигену вируса ящура типа Азия, активно взаимодействуют с 
антигенами гомологичных вирусов и не вступают в реакцию с антигенами других вирусов, 
что свидетельствует об их специфичности.\ 

Выводы 
1. Результаты исследований показали, двухмесячная схема иммунизации мышей 

линии Balb/c  рекомбинантным антигеном VP1 Азия в дозе 100мкг/мл оказалось вполне 
пригодной для стимулирования иммунного ответа организма подопытных животных для 
выработки достаточного количества антител против рекомбинантного антигена. Титр 
сывороток иммунных мышей в непрямом ИФА достигал до 1:25400. 
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2. В результате гибридизации были получены гибридные клетки, стабильно 
продуцирующие моноклональные антитела к рекомбинантному  антигену VP1 Азия. 

3. Моноклональные антитела против белка VP1 Азия специфически реагируют 
только с вирусом ящура крупного рогатого скота и имеют константу связывания в пределах 
2х108М-1 – 2х109М-1.  

Список использованной литературы 
1. .Хубиев, X. Л. Яшур у диких животных / X. Л. Хубиев // Актуальн. проблвет. 

вирусол. - Владимир, 1977. - С. 178-180. 
2. Кузьмин И.В., Рыбаков С.С., Иванющенков В.Н. Первичная структура гена РНК-

полимеразы вируса ящура А22 // Биоорганическая химия. – 1989. – Т.15, №3. – С. 419-422.  
3. Суровой А.Ю., Вольпина О.М., Иванов В.Н. Моделирование с помощью 

синтетических пептидов протективных эпитопов белка VP1 вируса ящура серотипов О и А // 
Биоорганическая химия. – 1987. – Т. 13, №8. – С. 1132-1135. 

4. Baxt B., Morgan D.O., Robertson B.H., Timpone C.A. Epitopes on foot-and-mouth 
disease virus outer capsid protein vp1 involved in neutralization and cell attachment // Journal of 
Virology. – 1984. – Vol. 51, №2. – P. 298-305. 

5. Ivarie R.D., Jones P. D. A rapid sensitive assay for specific protein synthesis in cells 
and in cell-free translations: use of staphylococcus aureus as an adsorbent for immune complexes // 
Anal. Biochem. – 1979. – Vol. 97. – P. 24-35. 

6. Scott M. R., Nigel P., Geoffrey H., Lennart A. Development of a rapid 
chromatographic strip test for the pen-side detection of foot-and-mouth disease virus antigen // 
Journal of Virological Methods. – 2001. – Vol.96. – P.189-202. 

7. Oi V., Herzenberg L. Immunoglobulin- producing hybrid cell lines. Selected 
methods in cellular immunology / Ed. By. Mishell B and Shiigi. - San Francisco, 1980. – P. 351-
352. 

8. Coding J. Antibody production by hybridoma // J. Immunol. Meth. - 1980. - Vol. 39. 
- №1. - P. 285-308. 

9. Beatty J., Beatty P., Vlahos W. Measurement of monoclonal antibodi affinity by non - 
copetitive immunoassay // J. Immunol. Meth. – 1987. – Vol. 100, №3. – P. 173-179. 

10. Laemmli U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 
bacteriophage T4 // Nature. – 1970. – Vol.227. – Р.680-685.  

 
 

 3.2 География 
 

УДК911(075) 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕҢБЕК КӨШІ ҚОНЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
 

Абдулкамал  Абулнасыр 
Abuka_kz.1995@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің География- 
21мамандығының студенттері, Астана, Казақстан 

Ғылыми жетекші-Ауезова З.Т. 
 
ХХІ ғасырдың басында дүние жүзі елдерінің, соның ішінде Қазақстан мемлекетінің де 

ұлттық қауіпсіздігі мен жаһандық мәселелер орын алды. Қақтығыстарды аумақтандандыру 
үрдісінде Орталық Азияда Қазақстан Ресей мен Еуропа және Орта Азияның бұрыңғы 
кеңестік елдері мен Ауғанстан арасындағы өтпелі аймақ болды. Аймақтағы геосаяси жағдай 
республиканың ішкі жағдайына әсер ете ме, әлеуметтік-экономикалық процестерге, еңбек 
нарығының орналасуына, көші-қон қозғалыстарына ықпал ете ме? 
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Бұл бір-біріне ықпал етуші екі процесс Қазақстанның егеменді дамуында одан әрі 
күшейе түсті. Бір жағынан, дүниежүзілік экономиканың объективті процестері, оңтүстік 
және оңтүстік-шығыстағы кедей елдерден солтүстік және солтүстік-батысқа қарай 
иммиграция: АҚШ, Канада, Батыс Еуропа елдеріне Қазақстан арқылы өтетін заңсыз еңбек 
көші-қонының дамуына ықпал етеді. Республиканың геосаяси жағдайының өзі, яғни Еуропа 
мен Азияның аралығында орналасуы елді заңсыз мигранттар кесіп өтетін транзитті 
мемлекетке айналдырды. Ал екінші жағынан, ішкі саясаттың нәтижесінде – экономикалық 
және заңды реформалардың жүргізілуі, шет елдерге шығуға мүмкіндік беретін  шекараларды 
ашу таяу және алыс шет елдерінің арасындағы миграциялық алмасу көлемі ұлғайтылды. 
1990 жылдардағы экономикалық дағдарыс көші-қон қозғалыстарының тұрақсыздығын және 
стихиялық түрде өтуін күшейтті. 

Қазақстандағы қазіргі еңбек көші-қондары – бұл стихиялық көп бағытты үрдіс. Еңбек 
көші-қонының жаңа түрлері қалыптаса бастады: коммерциялық көші-қондар, негізінен 
Ресей, Қытай, Германия, Түркия елдеріне; алыс шет елдерге жалға жұмыс істеу, шетелдік 
жұмыскерлердің лицензиялық еңбектері; стихиялық тұрақсыз иммиграция және Орталық 
Азия республикаларынан (Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан) заңсыз жұмыс бастылық. 1990 
жылдары ауылдық елді мекендерден қалалық елді мекендерге ішкі көші-қондар жүріп 
жатты. Соңғы он жылдықтардағы еңбек көші-қон түрлерінің ішіндегі ең көп таралғаны – бұл 
коммерциялық көші-қондар, жалға жұмысқа тұру, басқа елдегі маусымдық жұмыстар т.б. 

Қазіргі таңда еңбек социологиясында және демографияда қазіргі жағдайларға 
байланысты еңбек көші-қонының типологиясы мен анықтамалар жүйесі толық өңделмеген. 
Қазақстанның мемлекеттік органдары Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) және көші-қон 
бойынша Халықаралық ұйымның (КХҰ) анықтамалар жүйесін пайдаланады. Халықаралық 
еңбек ұйымы еңбек етуші мигранттарды «экономикалық қызмет атқару мақсатында өз елінен 
басқа елге жұмыс істеушілер» деп анықтама береді [1,2,4]. 

Экономикалық иммиграция кәсіби немесе іскерлік мақсатта және оқу мақсатында 
көшіп келушілерді құрайды. Иммиграция еліне төмендегілер жіберіледі: 

- өнеркәсіпте немесе жалдаушыға жеке немесе белгілі бір топ құрамында белгілі 
бір мақсатта жұмыс істеушілер: қайталанатын жұмыстар; өндіріс немесе қызмет көрсету 
саласындағы қарапайым жұмыстар; маусымдық жұмыстар. 

- өнеркәсіпте немесе жалдаушыға жеке немесе белгілі бір топ құрамында бір 
жобаны орындау мақсатында (канал, көпір салу т.б.) жұмыс істеуші кәдімгі жұмыскерлер, 
менеджерлер, мамандар. 

- өнеркәсіптің трансұлттық аясында ауысу тәртібінде (көлемі ауқымды жобамен 
байланысты арнайы жұмыстарды атқару мақсатында) жекелеген жалдамалы жұмысшылар. 

- қарапайым жұмыс бастылық және қоныстану мақсатында мамандандырылған 
және мамандандырылған емес жұмыскерлер, инженерлік-техникалық жұмыскерлер мен 
басқа да жоғары мамандандырылған жұмыскерлер мен қызметкерлер. 

Елге кіргеннен кейін жұмыс орындарын құрған жағдайда кәсіпкерлер мен 
инвесторлар жіберіледі: 

- жекелеген адам жеке меншік немесе мемлекеттік өнеркәсіпке қайта даярлау 
мақсатында уақытша жіберіледі. 

Халықаралық еңбек бөлімінің «Шетелдік еңбек етушілердің жұмыс бастылығы» 
кітабының авторы В.Р.Бенингтің айтуынша коммерциялық көші-қон еңбек көші-қоны 
түрлерінің ішіндегі ең көп тарағаны. В.Р.Бенингтің айтуынша, коммерциялық мигранттар – 
бұлар ұсақ саудагерлер, «заңсыз түрде аз көлемде және төменгі сапалы тауарларды сатып алу 
және сату мақсатында өз елінен қысқа мерзімге кетушілер» болып табылады. В.Р.Бенинг 
Түркия, Орталық және Шығыс Еуропа елдерінің мысалында зерттеулер жүргізе отырып, 
1980 жылдардан бастап, әсіресе СССР-дің ыдырауынан кейін коммерциялық сапарлар 
көбейе бастады. Зерттеудің нәтижесінде мынаны көрсетті: «бұл ұсақ саудагерлер тек 
кәсіпкерлік экономикалық мақсатта ғана елдерінен қысқа мерзімге кетеді, әрине екі жақ та 
бұл саудагерлердің әлеуметтік қамтамасыздандырылуын, еңбек ақысына жауапкершілігін 
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атқармайды, олар әлеуметтік және экономикалық қауіп-қатерге душар болады». Ал сол 
саудагерлердің тауарларының сапасы төмен болады, яғни өз бағасына сай, кейде төменгі 
бағамен жоғарға сапалы тауарларды да өздері білмей сатып жатады, бұл саудагерлердің 
технология саласы бойынша хабарларының төмендігін көрсетеді. 

Ықпалдасқан әлемнің жағдайымен санассақ, миграция мәселесі бүгінгі күннің ең 
өткір проблемасы болып отырғаны анық. Беларусьпен, Ресеймен Кеден одағына бірігіп, 
кейіннен Бірыңғай экономикалық кеңістікпен біртұтастана түсетін Қазақстан үшін де көші-
қонды, оның ішінде еңбеккерлердің көші-қонын реттеп ұстау өте-мөте маңызды. Өйткені 
бұған дейін еңбек мигранттарын қабылдаушы ел болып келген Қазақстан алдағы уақытта 
«есікті одан сайын айқара ашатын» мемлекет қатарынан көрініп қалуы ғажап емес. 
Қытаймен Шығыстағы қақпаны қымтап жатқанда, Қиыр Шығыс арқылы орысты айналып 
келушілер санының артпасына да кепілдік жоқ. Бұл – бір мәселе. Екіншіден, үш ел 
аумағында еңбек көші-қоны бойынша кедергінің де сылынып тасталатынын ескерсек, алдағы 
уақытта білікті мамандары онсыз да тапшы болып отырған Қазақстанның қызметкерлерді 
жоғалта түсуіне де тосқауыл қажет секілді. 

ТМД елдерінде еңбек көші-қоны қалыпты жағдай. Бұған басты себеп болып еңбек 
көші-қоны адамның жұмыс орнының және оған қажетті жағдайлардың: табиғи-климаттық, 
экологиялық, әлеуметтік-мәдени, үй-тұрмыстық  т.б. болатын басқа жерге қоныс аудару 
параметрлерін оң жаққа қарай өзгертуден туындайды деп есептелінген.Сонымен қатар кеден 
одағының пайда болуымен байланысты еңбек  көші-қоны артып келеді. Бірақ қазіргі еңбек 
көші-қондары «жұмыс орнының параметрлерін өзгерту» мақсатында туындап отырған жоқ, 
бұл көші-қонның негізгі даму себебі – жаппай жұмыссыздық. 

Тарихта және өтпелі жаңа кезеңде еңбек көші-қоны жаңа түрлер мен формаларға ие 
болды[3,5,6]. 

Мемлекет шекарасын еңбек мигранты кесу критериясы бойынша еңбек көші-қонының 
негізгі түрлері анықталады – ішкі көші-қон(ішкі және облысаралық) және сыртқы көші-қон 
(эмиграция және иммиграция); ұлттық заңдылықтар, халықаралық құқықтық құжаттар мен 
жекелеген елдер арасындағы келісімдер негізінде еңбекті құқықтық тәртіптеу мен 
қадағалауға келетін болсақ еңбек көші-қоны заңды және заңсыз деп ажыратылады. Еңбек 
көші-қонын еңбек ету уақыттарының ұзақтылығына байланысты қайтымсыз және қайтымды 
(маусымдық, жиіліктік) немесе уақытша және тұрақты болып ажыратылады. Кейбір 
зерттеушілер жекелеген кезеңдерде қосымша жұмысшы күшін қажет ететін экономика 
саласын жұмысшы күшімен қамтамасыздандырудан туындайтын экономикалық маусымдық 
көші-қондар (ауылшаруашылық саласында егін егу мен жинау науқаны кезінде) мен 
әлеуметтік мәдени көші-қондар (білім алу, демалу, емделу, туризм және т.б.) түрлерін де 
ажыратады. 

Дегенмен Халықаралық еңбек бөлімінде шетелдік жұмысшы күшінің 
жұмысбастылығының экономикалық тұжырымдамасында оның қысқа мерзімдік немесе 
уақытша мерзімдік сипаты жөнінде нақты айтылмаған. Әр ел шетелдіктермен келісімге 
әрқалай келеді, жұмыс уақыты 6 айға, 12 айға немесе 2 жылға дейін баруы мүмкін. Табиғаты 
жөнінен экономикалық сұраныс бағыты мен ұзақтығы бойынша ұзақ мерзімдік, қайталана 
беретін, тұрақты, уақытша болуы мүмкін. Еңбекке деген сұраныс пен уақыты жекелеген 
жағдайларда бір-біріне сәйкес келуі мүмкін, ол белгілі бір жобаны салумен (канал, көпір салу 
т.б.) байланысты, нақты уақытқа негізделген маусымдық іс-әрекет пен жұмыс. Ал қалған 
жағдайларда шетелдіктерді жұмыс орындарына жалдау қысқа мерзімдік, тұрақты немесе 
тұрақсыз сипатқа ие болу мүмкін. Бұдан шығатын қорытынды, еңбек көші-қоны тек жұмыс 
уақытына ғана байланысты емес, әр түрлі мигранттарға жұмыс істеу әрекетін талап ететін 
экономикалық қажеттілікке де байланысты [7,8]. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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Казахстан динамично развивается, что благотворно сказалось и на местном рынке 

ГИС – он стремительно возник, быстро и устойчиво расширяется. 
На сегодняшний день в Казахстане гораздо более быстро, чем в ряде соседних стран, 

принимаются решения по реализации крупных проектов. Например, крупные проекты в 
МВД, в Агентстве по управлению земельными ресурсами или в Казмунайгазе 
инициировались и начинались в течение одного-двух лет. 

Например, большую работу для Министерства геологии выполняла компания 
Геобайт. И все же следует признать, что прорыв в использовании ArcGIS здесь произошел с 
момента принятия решения о разработке Автоматизированной информационной системы 
Государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) на этой программной платформе. Данный 
проект выполнялся группой специалистов Государственного научно-производственного 
центра земельных ресурсов и землеустройства Республики Казахстан (ГосНПЦзем) и 
Казахстанским центром ГИС.  

Следом началось активное проникновение ArcGIS в государственные и 
корпоративные информационные системы: были разработаны крупные проекты ГИС 
центров оперативного управления областных ГУВД Министерства внутренних дел, ГИС 
компаний «Казтрансойл», «Казтрансгаз», «Казмунайгаз», ГИС крупных городов, ГИС для 
градостроительства и многие другие проекты. 

В 2009 г. по инициативе ГУ «Аппарата Акима г. Астана» было принято решение о 
создании геоинформационной системы города Астаны. Цель проекта – создание единой 
интегрированной ГИС, содержащей инструменты для городских служб по выполнению 
оперативной работы, визуализации данных, предоставлению информационно-
аналитического инструментария по регулированию общих тенденций развития города 
Астаны и принятия управленческих решений. В качестве базового программного 
обеспечения, обеспечивающего сбор, хранение и предоставление данных в среде Интранет, 
используется серверный продукт ArcGISServerEnterprise. Для организации двухстороннего 
обмена данными между городскими службами, подведомственными аппарату Акима г. 
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Астана, разработан ряд подсистем. На сегодняшний день геоинформационная система 
является неотъемлемым компонентом процесса управления городом [2]. 

Сейчас, наверное, в Казахстане не существует отрасли экономики или 
государственного управления, в которых бы не использовались ГИС: земельный кадастр, 
геология, добыча углеводородов и других полезных ископаемых, трубопроводный транспорт 
нефти и газа, общественная безопасность, градостроительство, лесное хозяйство, 
государственное управление, экология, навигация и многое другое. [1]. 

ГИС в АПК. Мировой опыт. 
Более чем 25-летний мировой опыт убедительно подтверждает, что съемки из космоса 

не только дают возможность улучшить сбор сельскохозяйственной статистики, повысить 
точность, однородность, объективность и частоту наблюдений, но и позволяют существенно 
усовершенствовать методы оперативного контроля состояния посевов и прогноза урожая. Во 
многих странах мира (Канада, США, страны ЕС, Индия, Япония, Китай и др.) 
государственные, в том числе информационно-маркетинговые службы в своей деятельности 
широко используют ДДЗ сельскохозяйственных угодий. Например, система MARS 
(Сельскохозяйственный мониторинг на основе ДДЗ), обслуживающая страны Европейского 
сообщества, позволяет определять площади посевов и урожайность сельскохозяйственных 
культур, начиная с уровня страны и вплоть до отдельных фермерских хозяйств. Результаты 
анализа используются для оптимизации управления сельскохозяйственным производством, в 
том числе для контроля за объемами производства в рамках государственных программ 
поддержки сельскохозяйственных производителей.  

Опыт России. Работы по использованию ГИС в сельскохозяйственной отрасли РФ 
были инициированы в 1999 г. в Департаменте информатики, анализа и прогнозирования и в 
Главном вычислительном центре (ГВЦ) министерства.  

В 2002 г. тема ГИС получила дальнейшее развитие в рамках концептуальных 
программ Автоматизированных Информационных Систем министерства, АПК (АИС) и 
Системы Информации о рынках (СИР), что позволило к началу 2003 г. выйти на разработку 
плана внедрения этой технологии в регионы и принятие конкретных мер. 

В 2003 г. в рамках Государственного контракта ГВЦ Минсельхоза провел 
подготовительные работы по внедрению и адаптации ГИС в сельскохозяйственной отрасли. 
За достаточно короткий срок были выполнены работы по следующим основным 
направлениям: 

1. Организационно-технические мероприятия. 
2. Организация поступления базового картографического материала: цифровых 

моделей местности разных масштабов и кадастровых карт в форматах принятой 
инструментальной платформы ГИС (покрытия ArcInfo и шейп-файлы). Был собран большой 
объем цифровых карт: карты для федерального уровня масштаба 1:1 000 000 на всю Россию, 
регионального уровня масштаба 1:200 000 - на основные сельскохозяйственные регионы и 
карты более крупных масштабов на отдельные районы.  

3. Создание действующего макета системы централизованного приема данных 
дистанционного зондирования. 

Наибольшие усилия были направлены на разработку проекта отраслевой системы 
спутникового мониторинга. Она должна в оперативной режиме обеспечить Министерство 
сельского хозяйства РФ и другие заинтересованные организации объективной информацией 
о параметрах землепользования и площадях посевов сельскохозяйственных культур, в 
первую очередь яровых и озимых зерновых культур, в основных зерносеющих регионах 
Российской Федерации. 

С помощью системы спутникового мониторинга планируется контролировать сроки и 
качество проведения основных агротехнических работ, условия тепловлагообеспеченности 
вегетационного периода, роста, развития и состояния посевов сельскохозяйственных 
культур, ожидаемую урожайность, возможность повреждения посевов при неблагоприятных 
погодных условиях, от особо опасных болезней, вредителей и др. [3]. 
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ГИС в АПК в Казахстане. Практическое использование ДДЗ для определения 
размеров посевных площадей яровых зерновых культур в Северном Казахстане было 
инициировано заказом Правительства Республики Казахстан в 1997 г. Первоначально 
использовалась спутниковая информация низкого пространственного разрешения 
(распознается объект, линейные размеры которого превышают 1100 м). В начале 2003 года в 
Казахстане была принята Государственная программа развития сельских территорий на 
2004-2010 годы. Проект разрабатывается Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан, акиматами областей, а также заинтересованными министерствами и агентствами. 

Необходимость разработки такой программы была вызвана тем, что по результатам 
анализа аграрного сектора Республики руководство Казахстана пришло к выводу, что 
«имеющийся переизбыток сельского населения является одной из причин сдерживания роста 
его уровня жизни и превращается в серьезную проблему при планировании устойчивого 
развития страны». Как показал национальный анализ, существующая система расселения 
служит существенным препятствием реализации инвестиционных программ, снижая 
эффективность вложения средств, направляемых на развитие социальной инфраструктуры 
села. Конечной целью программы является сокращение числа сельских населенных пунктов, 
оптимизация схемы сельского расселения и концентрация ресурсов в экономически 
перспективных поселениях. Поскольку доля сельского населения Казахстана составляет 
46%, программа, по сути, затрагивает условия жизни всего населения республики и имеет 
общенациональный характер. 

Министерство сельского хозяйства республики Казахстан разработало подробную 
методику оценки и классификации сельских поселений, которая предполагала всесторонний 
учет текущего состояния каждого населенного пункта и перспектив его развития при разных 
типах ведения сельского хозяйства и жизнедеятельности населения столь крупной по 
площади страны. 

В основу методики была положена многофакторная бальная комплексная оценка на 
основе трех групп показателей: экономического потенциала, инженерной инфраструктуры 
и социального развития. Значимость каждой группы определялась количеством 
учитываемых факторов и их суммарным весом в баллах.  

Поскольку методика предполагала учет более 20 показателей, был проведен сбор 
данных по 7660 сельским населенным пунктам. Основная часть данных получена путем 
непосредственного анкетирования на местах. Собранная информация была подвергнута 
статистической обработке, а сельские поселения объединены в 4 группы: 

1. с высоким потенциалом развития – 1062 единицы с общим числом жителей 1,6 
млн. человек; 

2. со средним потенциалом развития – 5664 единицы с общим числом жителей 
5,3 млн. человек; 

3. с низким потенциалом развития – 776 единиц с общим числом жителей около 
300 тыс. человек; 

4. с особо неблагоприятной экологической обстановкой – 22 единицы с общим 
числом жителей около 10 тыс. человек. 

По результатам классификации предполагается в последующие годы осуществлять 
политику поддержания и развития сельских поселений. В частности, в соответствии с 
Государственной программой, инвестиции в строительство и реконструкцию социально-
инженерной инфраструктуры будут направляться в сельские населенные пункты, имеющие 
высокий и средний потенциал развития. Для сельских поселений с низким потенциалом 
развития будут рассматриваться возможности развития дополнительных сфер 
экономической деятельности для роста доходов, проводиться сравнительная оценка затрат, 
необходимых для доведение уровня услуг жизнеобеспечения до нормативного, с затратами 
на переселение жителей. Ввиду серьезности таких мер и существенности возможных затрат 
по отселению неперспективных населенных пунктов, важна всесторонняя оценка и анализ 
полученных результатов. Поскольку задача имеет ярко выраженную пространственную 
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составляющую, то целесообразность использования ГИС технологий при ее решении 
очевидна. 

Опыт использования ГИС 
На завершающей стадии работ по предварительной оценке сельских поселений 

Республики Казахстан было предложено использовать ГИС технологии. Поскольку данное 
направление оказалось новым для управленческого аппарата Министерства, было принято 
решение создать пилотный проект на примере – Акмолинской области. Эта область – один из 
сельскохозяйственных лидеров Казахстана. Область имеет огромный производственный и 
экспортный потенциал, здесь расположено 22,5% пахотных земель Казахстана, а почвы 
имеют самый высокий бонитет. Акмолинская область дает четверть урожая зерна и 10% 
продукции животноводства Казахстана. На территории области расположено 689 
подлежащих оценке сельских поселений, в которых проживает 439,7 тыс. человек (54,3% 
населения области и 7% от всего сельского населения страны). 

В качестве картографической основы для проведения исследования была выбрана 
созданная электронная топографическая карта Республики Казахстан масштаба 1:1 000 000, 
на которой присутствовали все оцениваемые сельские поселения. С нее получены 
необходимые тематические слои: городские и сельские населенные пункты, 
административные границы, транспортные магистрали, гидрография.  

Было решено выполнить проект в форме атласа, включающего пять разделов. Четыре 
раздела отражают анализируемые группы показателей: экономический потенциал, 
инженерная инфраструктура, социальное развитие, экология. Последний раздел посвящен 
комплексной оценке потенциала развития. 

Также, при отображении результатов использовался показатель численности 
населенного пункта, что усиливало эффект комплексной оценки. Анализ оценочных 
показателей по разным факторам показал, что многие из них меняются порайонно. В состав 
области входит 17 районов с численностью сельского населения от 68 до 15 тыс. жителей, 
различающиеся количеством и преобладающим типом сельских поселений. В связи с этим, 
было решено создать пофакторные карты по районам, определив пространственное 
изменение участия фактора в общей оценке от района к району. Вычисление и отображение 
среднерайонных показателей позволяет сразу акцентировать внимание пользователя на 
«проблемных» районах. Это, безусловно, будет полезно на следующих этапах реализации 
Программы, например, при распределении средств из областного бюджета по районным. 
Примеры карт комплексной оценки показателей одной группы факторов приведены на  рис. 
1. 

 

 

 

Рисунок 1- Суммарная оценка экономического потенциала, агрегирующего оценки 
восьми отдельных факторов: а) районный уровень; б) все показатели группы по сельским 
поселениям; в) оценка одного из факторов – предпринимательской активности населения 
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В последнем разделе атласа приведены результаты итогового анализа - общая оценка 
районов и населенных пунктов по сумме всех факторов. 

Предложенный подход позволил наглядно представить большой объем 
анализируемых данных и по-другому посмотреть на результаты оценки. Например, при 
анализе фактора «за экологию» стало видно, что он может «затушевывать» все остальные, в 
отдельных случаях уменьшая суммарный балл оценки в 4 раза. Существенные различия в 
большинстве случаев видны лишь на уровне административных районов, а все поселения 
внутри района (включая административные центры, с населением в несколько тыс. чел.) 
могут попасть в группу с низким потенциалом развития, то есть неперспективных. Так, если 
учитывать только экологический показатель (качество воды хуже допустимого), для двух 
районов области (Жаксынского и Сандыктуазского) с общим числом жителей более 93 тыс. 
чел. может рассматриваться вопрос о переселении всего сельского населения. Однако, в ряде 
поселений этих районов имеется централизованное водоснабжение, которое позволяет 
решить эту экологическую проблему более «дешевыми» методами. 

Объединение в атласе детального и обобщенного представления данных позволяет 
быстро выявить причинно-следственные связи низких или высоких суммарных оценок 
потенциала населенных пунктов. Так, карты результатов многофакторного анализа 
показывали, что экологический фактор перевешивает значимость суммы всех остальных. 
Вызывали также сомнение резкие отличия результатов экологической оценки по смежным 
районам. Примеры карт суммарной оценки с учетом и без учета фактора «за экологию» 
показаны на рис 2. 

 

  

Рисунок 2 -  Результаты комплексной оценки сельских поселений: а) без учета 
экологии; б) с учетом экологии 

Результаты  
Электронный атлас Акмолинской области был передан для обсуждения в 

Министерство сельского хозяйства Казахстана. Он привлек серьезное внимание 
управленческого аппарата на самом высоком уровне, позволил специалистам иначе 
посмотреть на большой объем собранных и анализируемых данных. В то же время, стало 
очевидно, что для окончательных выводов собранной информации явно недостаточно. 
Например, требуется более детальная оценка количественного и качественного состава 
жителей сельских поселений (такие характеристики, как половозрастной состав населения, 
потенциал рождаемости, направленность и масштабы миграций). 

В целом, опыт пилотного проекта убедительно показал, что представление 
результатов оценки и анализа сети сельских поселений в виде электронного ГИС-атласа 
является наиболее эффективной и удобной формой организации разнородного и 
многофакторного материала, необходимого для принятия управленческих решений. 
Несомненными преимуществами применения ГИС технологий являются: наглядность 
представленных материалов; возможность совместного анализа разноуровенных социально-
экономических и экологических данных (среднеобластных, среднерайонных, отдельного 
населенного пункта) и географической составляющей (дорожная и гидрографическая сеть, 
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заселенность территории); обеспечение контроля ошибок на всех этапах реализации 
программы. Атлас открыт для расширения и совершенствования. Он может легко 
пополняться данными, быть дополнен картами с результатами совместного анализа новых 
учитываемых факторов. Его можно быстро тиражировать, к нему можно обеспечить 
многопользовательский доступ. При необходимости, включенные в его состав карты легко 
вывести на печать в требуемом наборе и формате. [4]. 
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Ертіс - Солтүстік Мұзды мұхит алабының басты өзені. Оның ұзындығы 4248 км, тек 
1700 км-ге жуық бөлігі ғана Қазақстан жері арқылы ағып өтеді. Ол Қытайдан Бала Ертіс деп 
басталып, Қазақстанда Қара Ертіс деп аталып, Жайсан көліне келіп құяды. Көлден ағып 
шыққанда өзен Ақ Ертіс немесе Ертіс деп аталады да, Ресей аумағындағы Обь өзеніне барып 
құяды. Ертіс алғашқыда белесті-төбелі жазықпен ағып, Алтайдың Нарын, Қалба жоталары, 
т.б. тау сілемдерінің аралығындағы тар шатқалдармен Өскемен қаласына дейін ағады. Оған 
Семей мен Өскемен қаласының аралығында көптеген салалар келіп құяды. Бұлардың 
ішіндегі суы мол әрі ең ірісі - Бұқтырма өзені. Ертіс өзенінің бойында Бұқтырма сағасынан 
төменіректе Бұқтырма СЭС-і салынған. Ертіс шатқалында орасан зор бөгет (биіктігі 96 м) 
салудың нәтижесінде, ағыс бойымен жоғары қарай ұзындығы 600 км-ге созылған су бөгені 
бар. Бұқтырма бөгенін көлеміне қарай Үлкен Ертіс теңізі деп атауға болады. Бұқтырма 
бөгенінен төменде, тау аралығындағы тар шатқалда Ертіс өзенінде екінші бөген - Кіші Ертіс 
жасалған. Ертістің бұл жердегі суын көтеріп тұрған Өскемен СЭС-інің бөгеті. Өскемен мен 
Семей қалаларының аралығында Шүлбі бөгені орналасқан. Оны Шүлбі СЭС-інің бөгеті 
бөгеп тұр. Өскеменнен төмен қарай Ертіс кең аңғармен ағады, оның оң жағында - Кенді 
Алтай, сол жағында - Сарыарқа жатыр. Аңғардың жағалауы едәуір биік әрі тік құламалы, кей 
жерлері жартасты. Ертіс Семей қаласы тұсында нағыз жазықтағы өзенге айналады. Бұл 
жерде өзен арнасы ирелеңдеп келеді де, кей жерде тарамдалып кетеді. Өскемен мен Семей 
қалалары арасында Ертіске бірнеше сала келіп құяды. Олардың ішіндегі ең ірілері - оң 
жақтан қосылатын Үлбі мен Үбі өзендері және сол жақтан қосылатын Шар мен Қызылсу 
өзендері.Ертіс аралас қоректенетін өзендер қатарына жатады. Салаларының біразы 
Алтайдың биік тауларынан басталады да, мәңгілік қар мен мұздықтардың еріген суымен 
толығады. Басқа салалары жер асты суы, жауын-шашынмен қоректенеді. Ертіс өзенінің 
деңгейі бүкіл жыл бойы едәуір жоғары болып тұрады. Оның суы сәуір - мамыр айларында 
және маусымда молаяды. Өскемен мен Семей арасындағы Шүлбі кенті аймағында өзеннің 
орташа айлық шығыны мамыр айында 2541 м³/сек-қа, ал көп жылдық орташа шығыны 
кезінде Семей тұсында 960 м³/сек-қа жеткен. Осы ауданда жылдық орташа ағын 28 млрд м3-
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ден жоғары. Қарашадан сәуірдің ортасына дейін Ертіс қатып жатады. Мұздың қалыңдығы 
125 см-ге жетеді. Сең жүру күшті болады да, өзенді кейде сең бөгеп тастайды, соның 
салдарынан деңгейі көтеріліп, суы тасиды. Ертістің барлық бөлігі кеме жүзуге қолайлы. 
Жолаушылар және жүк таситын өзен кемелері Қытай шекарасына дейін барады. Ертістің 
суын электр қуатын өндіруге пайдаланады. Ең ірі СЭС (Өскемен, Бұқтырма және Шүлбі) 
Кенді Алтайдың өндіріс орындарына электр қуатын береді. Ертіс балыққа бай және онда 
кәсіптік маңызы бар шоқыр, сыла, бекіре, шортан, сазан, табан балық, алабұға, қара балық 
ауланады. Жақында көксерке және байқал түркесі өсіріле бастады.Ертіс өзені республиканың 
халық шаруашылығы үшін маңызы ерекше, бірақ мүмкіндігі әлі де жеткілікті 
пайдаланылмай келеді. Ертіс суының көбі текке Обь өзеніне ағып кетіп жатыр. Сондықтан 
халық игілігіне жарату мақсатымен суының бір бөлігі Ертіс - Қарағанды каналы арқылы 
Орталық Қазақстанға әкелінді. Орталық Қазақстан пайдалы қазбаларға өте бай, бірақ онда су 
тапшы. Жазда кеуіп қалатын біраз ұсак өзендер халықтың және шаруашылықтың өсіп келе 
жатқан талабын қанағаттандыра алмайды. Сондықтан ұзындығы 458 км, тереңдігі 5-7 м-ге 
дейін жететін Ертіс - Қарағанды каналы 1974 жылы іске қосылды. Канал арқылы Ертістен 75 
м³/сек су келеді. Каналдың екінші кезеңі Жезқазғанға дейін тартылады. Павлодар, Қарағанды 
облыстарын сумен қамтамасыз етуде рөлі зор. Ертістің сол жақ салалары Есіл мен Тобыл 
өзендері Қазақстанның солтүстік аймақтарын басып өтіп, Ертіске республика шегінен 
шыққаннан кейін барып құяды.Ертіс өзені суының тасуы - бұл қардың еруі, жауын-шашын, 
суды желмен айдаған және кептелу кезінде су деңгейінің көтерілуі нәтижесінде жерді 
айтарлықтай су басуы. [1] (карта 1) 

 
Карта 1-Ертіс өзені алабындағы су басу қауіпті аймақтарында зерттеулер (2011-2014 

жж) [2] 
Су тасқынының негізгі үш себебі бар: жаңбырдың өте көп жаууы, қардың тез еруі мен 

тұрып қалған мұздардың жылжуы, өзенге судың көп құйылуы. Әсіресе қар еруі ұзаққа 
созылғанда өте қауіпті.Елді мекендерде су тасқыны боларда алдын-ала қауіпсіздік 
дайындығын жүргізу керек. Жергілікті елдің топографиясын, климаттық ерекшеліктерін 
және тарихын біле отырып, су тасқынының қалай болатынын алдын ала болжау керк. 
Кішкентай су тасқыны шамамен 10-20 жылда бір рет, үлкен су тасқыны 20-25 жылда бір рет, 
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одан да үлкен бүкіл өзендерді қамтитын 50-100 жылда бір рет және 100-200 жылда бір рет, 
бүкіл аумақты қамтитын үлкен апаттар болуы мүмкін. 

Өзендер арнасына суды желмен айдау арқылы болған су тасқыны ерекше түрге 
жатады. Су тасқыны көпірлер, жолдар, ғимараттар, құрылымдардың қирауына, елеулі 
материалдық шығынға, ал судың көп жиналуы (4 м/с астам) және су үлкен биіктікке 
көтерілсе (2 м көп) адамдар мен жануарлардың опат болуына әкеліп соқтырады.  Қираудың 
негізгі себептері ғимараттар мен құрылымдарға су массасының, жоғары жылдамдықта жүзіп 
жүрген мұздардың, әртүрлі сынықтар мен жүзіп жүрген заттардың, т.б гидравликалық 
соққысы болуы мүмкін. Су тасқыны кенеттен пайда болып және бірнеше сағаттан 2-3 аптаға 
дейін созылуы мүмкін. Ертіс өзені алабының 8 аймағында қар ылғалының көтерілгені 
байқалған. Гидрометеорологиялық ахуалды есепке алғанда күн күрт жылынған жағдайда 
облыстағы 80 мың адам тұратын 157 елді мекенде су деңгейі көтерілуі мүмкін. Аймақта су 
тасқынына қарсы 4 шақырымдық бөгет салынып, бұрыннан бар бөгеттердің 1,2 шақырымы 
нығайтылды.Қорытындылай келе Ертіс өзені алабындағы су басу қауіпті аймақтарды 
анықтау және олардың алдын-алу шаралары қарастырылды [3] 
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Шығыс Қазақстан облысының аумағы солтүстіктен оңтүстікке қарай 480–510 

солтүстік ендік және батыстан шығысқа қарай 770-870 шығыс бойлық аралықтарын 
қамтиды. Облыстың батысы – 76050/; шығысы – 87020/ ш.б. жатыр. Облыс Алтай 
тауларының оңтүстік-батысын (Қазақ Алтайы), Жайсаң қазаншұңқыры, Қалба жотасы, 
Сауыр-Тарбағатай жоталары, Ертіс маңы жазығы мен Сарыарқаның шығыс бөлігі 
аралығында орналасқан, ауданы – 283,3 мың шаршы км-ге тең. Шығыс Қазақстан облысы 
солтүстігінде Ресей Федерациясымен, шығысында Қытай Халық Республикасымен, 
батысында Қарағанды облысы және солтүстік-батысында Павлодар облысымен шектеседі. 
1997 жылы 3 мамырда Қазақстан Республикасының Президентінің жарлығымен ШҚО-ның 
аумағына бұрынғы Семей облысының аумағы қосылды. Шығыс Қазақстан облысының 
географиялық орнының бірден-бір ерекшелігі мынада: облыс ең ірі Еуразия континентінің 
дәл ортасында, Ұлы жазықтар (Батыс Сібір, Орта Азия) және Қазақстан шекараларының 
аралығында орналасқан. Облыс аумағында ғаламшардың континентальдік полюсі және 
Еуразияның географиялық орталығында орналасуы табиғат жағдайлары мен ресурстарының 
алуан түрлілігі шаруашылықтың дамуына қолайлы жағдай жасайды.Шығыс Қазақстан 
облысы – өзінің табиғат жағдайларымен, флорасы мен фаунасының байлығы, ландшафт 
ерекшеліктерімен адамзат баласын таңдандырарлық өлке. Оның айғағы тарихта өшпес із 
қалдырған Алтай (Мұзтау), Қоңыржон, Сарытау, Сарымсақты, Шыңғыстау (Наймантау), 
Қазыналы Қалба, Тарбағатай секілді ну орманды шалғынды биік тау жоталары мен жүйелері, 
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Марқакөл, Жайсаң, Сібе көлдері, кең арналы жайылмалы суы мол Ертіс, сонымен қатар 
Бұқтырма, Күршім, Қалжыр, Қаба, Оба, Үлбі, Шардай тасқын секілді өзендері өлкеге ереше 
әсем көрініс берген.Таулы бедердің күрделі болуына байланысты Шығыс субаймағының 
ТТК климат жағдайы біртіндеп биіктік белдеулілік заңдылықтарына бағынса, Батыс 
субаймағында ендік зоналылық орын алған. Тәуліктік және жылдық температурасының 
үлкен амплитудасына байланысты климаттың күрт континентілігі артады.Климаттың 
қалыптасуына географиялық ендік, күн радиациясы және атмосферада жүріп жатқан күрделі 
үдерістер айрықша әсер етеді. Жер бетінің күрделі пішіндері ылғалдың таралуына біршама 
кедергілер жасайды. Жауын-шашын түсімі оңтүстіктен солтүстікке, батыстан шығысқа қарай 
және тау беткейлерінде биіктеген сайын артады. Көкпекті-Шар ұсақ шоқысы, Шыңғыстау, 
Ертіс өзенінің жазықты бөлігі (200-280 мм) тау аралық ойыстары мен қазаншұңқырлар 
(Жайсан-Алакөл) маңында (120-220 мм) ылғалдың жетіспеушілігі анықталған. Жауын-
шашынның түсімі Қалба жотасының етегінде 300–400 мм, шығыс биік беткейлерінде 700-
800 мм-ге жеткен. Шығыс Қазақстан өзендері Солтүстік мұзды мұхит және ішкі ағынсыз 
Балқаш – Алакөл алабына жатады. Облыстық су кадастрының мәліметтеріне қарағанда 
аумақта 1200-ден астам өзен бар. Оның 885-інің ұзындығы – 10–100 км-ге, 20-дан астамы 
100 км-ге жетеді. Өзен желісінің жиілігі табиғат жағдайларына (жер бедері, климат, өсімдік 
және топырақ жамылғысы) байланысты болады. Шығыс Қазақстан облысының өзендерінің 
қоректенуі көбінесе аралас типімен ажыратылады. Жалпы өзендердің халық 
шаруашылығындағы алатын орны мен маңызы ерекше. Шығыс Қазақстан сапасы жоғары 
таза суларының қорына бай. Жер асты суларының жатысы жер бетінің бедеріне байланысты 
болғандықтан, Ертіс маңы жазығы, Зайсан және Алакөл қазаншұңқырларына қарай ендік 
бағытта қозғалып өзгеріске ұшырайды. Кенді Алтай және Оңтүстік Алтай сонымен қатар 
ұсақ шоқылы келетін аудандарда жер асты суларының жатысы 15 м-ден 50–100 м-ге жетеді. 
Жер асты суларының режимін, су тасуы, атмосфералық жауын-шашынның біршама түсіп 
сіңуі реттеп отырады. Жер асты суларының қоры 160 млрд текше метрге бағаланған. 
Мұздықтардың ылғал қоры мол және өзеннің ағынын реттейді. Қазақстандағы жалпы 
мұздықтардың ауданы – 2000 км2, көлемі-50 млрд текше метрге тең келеді. Мұз алабының 
су-мұз теңдестігінің басты құрамбөліктері ретінде мыналарды атауға болады: жазғы және 
қысқы атмосфералық жауын-шашындар, конденсация мен булану арасындағы 
айырмашылықтар, алаптағы су қорының өзгеруі, алаптан ағатын ағыс, мұздық массасының 
жылдық теңдестігі. Мұздықтардағы қардың жиналуын оның физикалық немесе 
геометриялық жиналу коэфициенттері сипаттайды.Сонымен гляциологиялық құбылыстар 
мен үрдістердің маңызды ерекшелігі жер бетіндегі жылу айналымындағы мұздың атқаратын 
рөлінің маңызды болуында, жылу мен ықпал теңдестігіне тән мәндерге, көп энергия 
шығынын қажет ететін жиі фазалық ауысымдарға байланысты. Соңғысы гляциальдік 
ландшафттардың тұрақсыздығына қар мен мұз массасының елеулі өзгергіштігіне әкеліп 
соқтырды.[1-2] 

Шығыс Қазақстан өңіріндегі қар көшкіні – бұл қар массасының тау беткейі бойынша 
төмен қарай жылдам лықсуы. Шығыс Қазақстанда 95 мың шаршы км тау аумағы қар көшкіні 
қауіпіне ұшырайды.Шығыс Қазақстанда қар көшкіні қалың қар көп жауатын және қолайлы 
геоморфологиялық және топырақтық — ботаникалық жағдайлары бар Алтай мен Сауыр-
Тарбағатай жоталарында болып жатады. Көшкіндер құлама тау беткейінен көбінесе 20-60 
градуспен, көшкін қар жаңа жауған және күн күрт жылыған кезде болады. Көшкін тауда 
жауын – шашынның жиі болуынан, циклондық құбылыс күшейетін наурыз-сәуір айында 
көбірек болады. Сирек қайталанатын көшкіннің көлемі 1 млн. текше метрге, қозғалысының 
ең үлкен жылдамдығы 100 метр секундке дейін жетеді. Барлық көшкіндердің 50% жуығы 
жазыққа дейін жетіп, халық пен шаруашылық объектілеріне тікелей қауіп төндіреді. 
Көшкіннің кедергіге көрсететін қысымы 1 шаршы метр үшін бірнеше жүз тоннаға жетуі 
мүмкін.Қазақстанның бүкіл таулы аудандарында қар көшкіні болып тұрады. Ол негізінен 
қардың түсуі мен күннің жылуына байланысты, қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең 
қараша-сәуір, ал биік тауда – қазан-мамыр.Тауда болған кез-келген адам қысқы кезеңдегі 
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таудағы қауіптерді, сақтандыру шараларын білуге міндетті.Жай адамдар көшкіндерге 
қыстың суық мезгілінде тауда болса тап болуы мүмкін. Ал альпенистер мен тауға шығуды 
әдет қылған туристер бұған жыл бойы әзір болуға тиіс. Тау әуезқойларымен болатын барлық 
бақытсыз оқиғалардың 25% -на жуығы көшкіннің еншісінде. Ол әдетте бағыт пен қозғалыс 
уақытын дұрыс таңдай алмаудан, көшкін қауіпі бар беткейлерден ебдейсіз өтуден, көшкіннің 
пайда болу табиғаты туралы білмеуден, тәртіп бұзудан болады.Тауда болған кезде қоршаған 
ортаға мұқият қарап, кездескен жабайы хайуанаттардың мінезін зерделеген жөн (тау 
ешкілері қар көшкінінің ықтимал лықсуын алдын ала сезіп қауіпті аймақтан кетеді), сондай-
ақ беткейдегі қардың төзімділігін қолда бар қауіпсіз әдістермен тексеру қажет. 15 градустан 
тік беткейлер аса қауіпті болмағанмен, қар көшкінінің одан да жазығырақ беткейлерде лықсу 
оқиғалары белгілі. (карта 1) 

Беткей тік болған сайын көшкіннің лықсу ықтималдылығы арта түседі, алайда 50 
градустан тігірек беткейлер қауіпті емес, өйткені қар жамылғысы жинақталмайды, қар 
жауған сайын шағын бөліктермен сырғып түсіп отырады.Шығыс Қазақстан өңіріндегі сел – 
тау өзенінің өз арналарынан кенеттен көтеріліп, деңгейінің күрт өзгеруі және тау жыныстары 
бұзылуынан болатын қуатты ағын.Сел ұзақ нөсердің салдарынан, мұз бен қардың жылдам 
еруінен, моренді, мұзды өзендердің бұзылуынан, жер сілкінісінен, адамның шаруашылық 
қызметі нәтижесінде пайда болады. Тасқындардың басқа түріне қарағанда сел әдеттегідей 
үздіксіз емес, жекеленген толқындар мен 10 м/с және одан көп жылдамдықпен 
қозғалады.Алтай және Сауыр-Тарбағатай тауларындағы өзендер Қазақстандағы сел қауіпі 
күшті аудандар болып табылады.Сел тасқыны кезінде халықтың өзін-өзі ұстауы мен іс-
әрекетіне зілзаланың белгілерін дер кезінде анықтау мен белгілеуді және ол туралы 
хабарлауы (ескерту) ұйымдастыру үлкен әсер етеді 

 
Карта 1 - Шығыс Қазақстанның Алтай-Тарбағатай таулы өңіріндегі қар көшкінінде 

зерттеулер (2010-2014 жж) [2] 
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Сейсмикалық қауіпті аудандағы халық орман желектерін кесу, егіс жұмыстарын 
жүргізу, үй малын бағу жөніндегі нұсқауларды қатаң орындауға тиіс. Шығыс Қазақстан 
өңіріндегі қар басу – табиғаттың тосын күштері көріністерінің бірі. Бұрқасынмен, қарлы 
боранмен тығыз байланысты. Ол бірнеше сағаттан тәулікке дейін жауған қалың қардың 
әсерінен пайда болып, қалыпты тіршілікті бұзады, ал кейде адамдар құрбандықтарына, 
малдың шетінеуіне және материалдық құндылықтарының жойылуына әкеліп соғады.[3] 

Зерттеу барысында Шығыс Қазақстан өңірінің техногендік және табиғи сипаттағы 
төтенше жағдайларына талдау жасалындыТехногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
саны 14193 (ТЖ жалпы санынан 85,8%) оқиғаны құрайды, соның ішінде 96%-ды (13621) 
тұрмыстық және өндірістік өрттер құрайды. 2012 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың саны 2763 оқиғаға немесе 16,3%-ға 
кеміген.Зардап шеккендердің саны 2015 адамды құрады (2012 жылдың осындай кезеңіне 
қарағанда 10,7%-ға кеміді), соның ішінде 888 адам қаза болды (2012 жылдың осындай 
кезеңіне қарағанда 14,3%-ға кеміді).Табиғи сипаттағы төтенше жағдайларАлдын ала 
деректер бойынша табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың саны 2348 (ТЖ жалпы санынан 
14,2%) оқиғаны құрайды. 2012 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда табиғи сипаттағы 
төтенше жағдайлардың саны 24,5%-ға кеміді.Зардап шеккендердің саны 2247 адамды құрады 
(2012 жылдың осындай кезеңіне қарағанда 15,6%-ға төмендеді), соның ішінде 445 адам қаза 
болды (2012 жылдың осындай кезеңіне қарағанда 18,9%-ға төмендеді).Қыс айларында 
еліміздің аумағына төтенше жағдайларды тудыруға себеп болатын қардың мол түсуі, төмен 
температура, борандар, дауылдар тән.Қардың мол түсуі, қарлы боран, жолдың жаман 
көрінуі, температураның төмендеуі, боран сияқты ауа райы жағдайының нашарлауына 
байланысты республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының басым бөлігі жабылды. 
Қорытындылай келе Шығыс Қазақстан өңірінің табиғи және техногендік сипаттағы апатты 
жағдайлары мен алдын-алу шаралары қарастырылды.[4] 
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Қазақстан ауыл шаруашылықты ел болып табылады. Бұрынғы Кеңес Одағы кезінде, 

еңбек бөлінісінің талаптарына сәйкес, Қазақстан бүкіл одақ үшін  ресурстардың (астық, ет 
және ет өнімдері) басты жеткізушісі болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін, Қазақстан 
экономикалық реформаларды және өнеркәсіптік қайта құруларды жүзеге асырумен қатар 
ауыл шаруашылығы да басты тірегі болып саналады. Қазақстанның кең байтақ егістік жері, 
бай далалық ресурстары бар. Осындай экономикалық, мәдени және табиғат жағдайлары 
ауыл шаруашылығын дамыту үшін неғұрлым қолайлы. Қытай елі жаңа  реформа және ашық 
экономикалық саясат қабылдағаннан бері, ауыл шаруашылығын дамыту тұрғысынан мол 
тәжірибе жинақтаған. Мысалы, ауыл шаруашылығы оның ішінде мал шаруашылығы сондай-
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ақ бау-бақша салаларында  халықаралық озық деңгейге жетті. Осыларды ойластырғанда, 
Қытайдың Қазақстанмен ауыл шаруашылық ынтымақтастықты дамытуда жеткілікті 
жағдайлары мен мүмкіндіктері бар. 

Қазақстан Ұлттық Банкінің статистикалық деректері бойынша, 1993-2013 жылдардағы 
Қазақстандағы тікелей шетелдік инвестициялар (ТШИ) сомасы $123 млрд-ды құраған. 
Қаржы дағдарысы басталуы алдында 2004-2007 жылдар аралығындағы Қазақстанға 
тартылған тікелей шетелдік инвестициялар қарқынды өсті. 2003 жылы $4,624 млрд-ға өсіп, 
2007 жылы $18,453млрд-ға жетті, жинақталған инвестиция 2003 жылғы $ 25,85 млрд-дан 
2007 жылы $ 69,86 млрд-ға жетіп, шамамен 1,7 есеге өсті. 

2010 жылы Қазақстанның ауыл шаруашылығына тартылған шетелдік инвестициялары 
$152700 болып, Қазақстанға енгізілген жалпы шетел инвестицияларының 1,24%-н құрады. 
Оның ішінде, Британдық Виргин аралдарының Қазақстан ауыл шаруашылығы саласындағы 
инвестициялары $43100 болып ауыл шаруашылығына енгізілген жалпы шетелдік 
инвестициялардың 28,4% құрады. Реті бойынша, Кипр, Ұлыбритания, Ливан, Германия, 
Израиль, Америка Құрама Штаттары, халықаралық ұйымдар және басқа да елдер, олардың 
үлесі жеке-жеке 25,2%, 6,9%, 6,6%, 5,7%, 4,6%, 4,2%, 2,7% және 15,8%. Қазақстанның ауыл 
шаруашылығындағы негізгі капитал инвестициясы 74,564 млрд теңгегені құрап Қазақстанда 
негізгі капиталға салынған инвестициялардың 1,94% -н иеленген және бұл көрсеткіш 
Қазақстанның, ауыл шаруашылығына шетелдік инвестицияларды тарту үлесімен (1,24%) 
салыстырғанда 0,7%-ға жоғары.  

ҚР Статистика Ұлттық бюросы ұсынған ақпаратқа сәйкес, Қазақстан ауыл 
шаруашылығындағы Қытай инвестициясы көп емес. Бұл Қазақстанмен Қытайдың  ауыл 
шаруашылық ынтымақтастығының әлі тиімсіз екенін көрсетеді. Шын мәнінде, Қазақстанмен 
Қытай арасында ауыл шаруашылығы ынтымақтастығының  кең әлеуеті бар. Ауыл 
шаруашылығындағы ынтымақтастық екі ел арасындағы саяси, экономикалық, мәдени және 
географиялық артықшылықтарының мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. 

2011 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық 
Республикасының жан-жақты стратегиялық серіктестікті дамыту туралы бірлескен 
декларациясының негізінде, өзара теңдік пен мүдделерді құрметтеу қағидаттарын негізге ала 
отырып, өз құзыреті шеңберінде әрекет ете отырып және  мемлекеттердің олардың 
халықаралық шарттарына сәйкес туындайтын міндеттемелерін қозғамай, тату көршілікті 
одан әрі тереңдету және тиімді ынтымақтастық мақсатында мыналарды көздейтін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы сауда-
экономикалық ынтымақтастықты орта мерзімді және ұзақ мерзімді дамыту бағдарламасын 
(2020 жылға дейін) әзірледі. 

Ынтымақтастықтың негізгі салаларының бірі болған ауыл шаруашылығы аясында 
төмендегі бірнеше келісім-шарттарды мақұлдаған . 

1).Екі мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында  өзара пайда 
негізінде ауыл шаруашылығы саласындағы, атап айтқанда қоймалау, логистика және қайта 
өңдеу және астық сату, ауыл шаруашылығының машина жасау, жануарларды індеттен, 
жерсіндіруден және карантиндік объектілерден қорғау, тәжірибе алмасу саласында және 
кешендер құрылысы саласында өзара іс-қимылды күшейтетін болады. 

2). ҚХР-ң аумағы арқылы астықты транзитпен тасымалдау шарттарын жетілдіретін 
болады. 

3). Ветеринарлық бақылауға (қадағалауға) және оны бұзғаны үшін жауапкершілікке 
жататын олардың мемлекеттерінің аумағына тауарларды (өнімдерді) әкелу кезінде ауыл 
шаруашылығы жануарларының аса қауіпті ауруларын кіргізуге және таратуға жол бермеу 
жөніндегі міндеттемелерді қабылдау ынтымақтастықты жандандырады. 

4). Ауыл шаруашылығы саласындағы ғылыми зерттеулерді өткізу бойынша ғылыми 
орталықтардың өзара іс-қимылы мүмкіндігін қарайды. 

5). Сапаны қадағалау саласындағы ынтымақтастықты нығайтады, 2004 жылғы 17 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қытай Халық Республикасы 
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Yкiметiнiң арасында Жануарлардың саулығы мен карантинi саласындағы ынтымақтастық 
туралы келiсiм, 2004 жылғы 17 мамырдағы Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қытай 
Халық Республикасының Yкiметi арасындағы Өсiмдiктердiң карантинi және оларды қорғау 
жөнiндегi ынтымақтастық туралы келiсiм сияқты қол қойылған құжаттардың іске 
асырылуын жүзеге асырады.  

6). 1997 жылғы 17 қарашадағы өсімдіктер карантині және оларды қорғау жөніндегі 
халықаралық конвенцияға сәйкес тиісті тауарлармен сауданы ынталандыру мақсатында 
тексеру және карантиндік бақылау саласындағы ынтымақтастықты дамытатын болады.  

Қазақстан ауыл шаруашылық ел болып табылады. Бұрынғы Кеңес Одағы кезінде, 
Еңбек бөлінісінің талаптарына сәйкес, Қазақстанның бүкіл одақ үшін минералды 
ресурстардың (астық, ет және ет өнімдері) басты жеткізушісі болды. Тәуелсіздік алғаннан 
кейін, Қазақстан экономикалық реформаларды және өнеркәсіптік қайта құруларды жүзеге 
асырумен бірге энергетикаға сүйеріп дамитын саясатын жүргізген болса да, бірақ, ауыл 
шаруашылығы әлі де басты тірегі болып саналады. Бұл Қазақстанның саяси, экономикалық, 
тарихи, мәдени және табиғат жағдайларынан туындаған. Қазақстанның ұлттық 
ерекшеліктеріне қарағанда, бұл жағдай қысқа мерзімді болашақта өзгермейді. Өйткені 
Қазақстанның кең байтақ егістік жері, бай далалық ресурстары бар. Осындай экономикалық, 
мәдени және табиғат жағдайлар ауыл шаруашылығын дамыту үшін неғұрлым қолайлы. 
Қытай реформа және ашық экономикалық саясат қабылдағаннан бері, ауыл шаруашылығын 
дамыту тұрғысынан мол тәжірибе жинақталған. Мысалы, ауыл шаруашылығы, мал 
шаруашылығы және бау-бақша салаларында. Сондай-ақ жақсартылған сорттары мен 
жануарлардың эпидемиялық алдын алу техникасы жағынан халықаралық озық деңгейге 
жетті. Осыларды ойластырғанда, Қытайдың Қазақстанмен ауыл шаруашылық 
ынтымақтастықты дамытуда жеткілікті жағдайлары мен мүмкіндіктері бар. 

Қазақстанда халықтың жан басына шаққандағы жер көлемі Қытайдан көп, бірақ осыған 
қарамастан, Қытайдағы жан басына шаққандағы өндіру және кірістілік Қазақстанға 
қарағанда жоғары. Бұл Қытайдың өнімділікте артықшылықтары бар екендігін көрсетеді. 

Қытай ауыл шаруашылығын дамытуда мол тәжірибе жинақтады, өндірісті арттыратын 
озық технологияларды игерді. Қытайдың ауыл шаруашылығы экономикасының қарқынды 
дамуына, агроөнеркәсіптік құрылымы мен өнім құрылымының рационализаторлық болуы, 
салыстырмалы толық ауыл шаруашылық нарығын қалыптастырды. Сонымен қатар нарықтық 
экономика жүйесіне бейімделген ауыл шаруашылығын қаржыландыру тетіктері құрылуда. 
Ал Қытаймен салыстырғанда Қазақстанның ауыл шаруашылығына салынған инвестициясы 
мардымсыз, ауыл шаруашылығын дамыту жағдайлары нашар, өнімділігі төмен, ауыл 
шаруашылығын дамытуды қолдау үшін шетелдік инвестицияларды қажет етеді. 

Мал шаруашылығында, Қазақстанның шабындық жері 5,023 млн hm2 Қытайдың 
шабындық жері 262 млн hm2. Жан басына шаққандағы жайылым, шабындық және мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіруде Қазақстанның айқын басымдылықтары бар. Бірақ, Қытай 
өнімділік жағынан үстем орында тұрады. Халықаралық лизингтің Қазақстанның  
ауылшаруашылық секторында үш негізгі түрі бар: 

Біріншіден, ауыл шаруашылық кооперативтері. Ол ұжымдық ауыл шаруашылық 
кәсіпорындары мен мемлекеттік меншіктегі ауыл шаруашылық кәсіпорындарын көрсетеді. 
Олар бұрыңғы колхоздар мен совхоздардың дамып, өзгеруінен пайда болған. Ауыл 
шаруашылық өндіріс кооперативтері мен түрлі инвестициялар, ұлттық конфигурация, 
кооператив мүшелерінің ұжымдық еңбегі, жердің мемлекеттік ауыл шаруашылығын басқару 
мекемесі тарабынан жалға берілуі(30～50 жыл), нені өндіру, қаншалықты өндіру т.б. 
факторлар негізінде ұлттық тапсырыстар арқылы жүзеге асады.  

Екіншіден шаруашылық компаниялары. Бұл акционерлік кооператив түрінде бір 
немесе бірнеше отбасынан құралатын ауыл шаруашылық өндірістік компания. Мұнда нені 
өндіру, қаншалықты өндіру және қалай өндіру жұмыстарын компания өзі белгілейді,  өзін-өзі 
қаржыландырады. Сонымен бірге, компанияның тәуелсіз заңды біліктілігі бар. Қазіргі 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P040000832_#z3
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P040000879_#z0
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уақытта Орталық Азиядағы бес ел ауыл шаруашылық реформаларын осы бағытта дамытып 
отыр. Ауыл шаруашылық компаниялар ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі тірегі болмақ. 

Үшіншіден, жеке фермерлер. Бұл ауыл шаруашылық өндірісінің дәстүрлі отбасылық 
негізде өндіру формасы болып табылады. Мұнда әрбір фермердің аз мөлшерде тұрақты 
егістік жері болады, Сондай-ақ, нені өндіру, қаншалықты өндіру және қалай өндіруді 
фермерлер өзі белгілейді. 

Қазақстанда әр түрлі ауыл шаруашылық кәсіпорындарының өндірісті кооперативтік 
басқару уақыты ұзақ емес, оның үстіне, басқару деңгейі төмен, қаражат тапшы, ауыл 
шаруашылық технологиясы төмен деңгейде, ауыл шаруашылық өнімдерінің түрлері аз, ауыл 
шаруашылық техникасы ескі, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және сату желісі әлі 
құрылмаған, нарықтық дамуда көптеген проблемалар сақталып отыр. Бұлар ауыл 
шаруашылық иелері мен мемлекеттік тұлғаларын ойландыратын күрделі проблемалар. Бұл 
жөнінде, Қазақстан әлі, мақсаты біршама күшті мемлекеттік шараларды енгізген жоқ, ауыл 
шаруашылық бизнесін дамытуды, халықаралық ынтымақтастық арқылы жүзеге асыруды 
ойлайды. Қытай елі  неғұрлым озық тәжірибелер жинақтаған, Қазақстанмен ауыл 
шаруашылық кооперативтерін бірлесіп дамытуға қабілетті. Бірақ, қалай ынтымақтасу 
мәселесі одан әрі зерттеуді және тәжірибеден өткізуді қажет етеді. 
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Су электр станцияларындағы суды үнемді пайдалану арқылы өндіру. Активті 

турбинаға Кретис баспалдақтарын орнату арқылы электр энергиясын  өндіретін сумен бір 
мезгілде электр тогын  және жылу энергиясын алу 
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 Алғашқы су энергиясы диірмендердің, станоктардың, балғалардың, ауа 
үрлегіштердің, т.б. жұмыс машиналарының жетектерінде пайдаланылды. Гидравликалық 
турбина, электр машинасы жасалып, электр энергиясын едәуір қашықтыққа жеткізу тәсілі 
табылғаннан кейін, сондай-ақ су энергиясын су электр стансаларында (СЭС) электр 
энергиясына түрлендіру жолының жетілдірілуіне байланысты су энергетикасы электр 
энергетикасының бір бағыты ретінде дамыды. СЭС – жылу электр стансаларына қарағанда 
жылдам реттелетін, икемді энергетикалық қондырғы. Олардың жиілікті реттеуде, қосымша 
жүктемелерді атқаруда және энергетикалық жүйенің апаттық қорын қамтамасыз етуде 
тиімділігі жоғары. Қазақстандағы су энергетикасы құрылысы 1928 жылы Лениногорск 
қаласының маңында, Громатуха өзенінде Жоғарғы Хариуз СЭС-і іске қосылғаннан басталды. 
Қазақстан өзендерінің су энергетикалық жылдық қорлары 162,9 млрд. кВт сағ. болып 
бағаланады. Соның ішінде техникалық тұрғыдан пайдалануға болатыны 62 млрд. кВт сағ. 
Оңтүстік-шығыс Қазақстанның су энергетикасы қорлары негізінен Іле өзені және Балқаш 
көлі мен Алакөлдің шығыс бөлігі алаптарында орналасқан. Оңтүстік Қазақстан аумағындағы 
Сырдария, Талас, Шу, т.б. өзендерінің қосынды энергетикалық потенциалы 23,2 млрд. кВт 
сағатқа тең. Солтүстік және Орталық Қазақстанда су энергетикасы қорларының негізгі үлесі 
Есіл өзенінде, Торғай үстіртіндегі өзендер тобында және Теңіз бен Қарасор көлдері алабында 
шоғырланған. Олардың үлесіне республикадағы су энергетикалық қордың шамамен 3 млрд. 
кВт сағаты тиеді (1,7%). Батыс Қазақстан аумағындағы Жайық, Жем (Ембі), т.б. өзендердің 
су энергетикалық потенциалдары 2,8 млрд. кВт сағ. деп бағаланады. Қазіргі кезде Қазақстан 
СЭС-терінің қуаты 2270 МВт-қа тең. Оларда жылына 8,32 млрд. кВт сағ. электр энергиясы 
өндіріледі.Елімізде шын мәнісінде электр энергиясы жетіспейді.Алысқа бармай мысалға ел 
ордамыз Астана қаласын алсақ барлық нарсе электр тогымен жұмыс жасайды себебі не 
газ,не көмір жоқ.Егер электр тогы болмаса біз ыстық сусыз қыста болса жылусыз қаламыз 
себебі барлығы электр тогынсыз жұмыс істемейді.Еліміз сонымен қатар электр энергиясын 
көршілес елдерденде алатыны белгілі.Еліміздегі бұл мәселе шешімін тауып жатыр сонда да 
әлі нәтежесі көрінер емес.Су ресурстарын пайдаланып осы мәселені шешуде активті 
турбиналардың жетік құрлымдарын қолданумен, қосымша Кретис баспалдақтарын орнатып 
активті турбиналарға қолданатын сумен тағыда жылу энергиясын алуды ұсынамыз. 

Активті турбина дегеніміз- жұмыс денесінің газ,бу, сұйықтықтың потенциалды 
энергиясының ,кинетикалық энергияға айналып, жұмыс дөңгелегінде кинетикалық 
энергияның миханикалық жұмыс жасауын айтамыз[2].  

Активті турбиналардың  жұмыс дөңгелегінде әр түрлі нүктелердегі судың  
қысымдары бірдей болуына негізделген. Су жабық турбаға келеді, содан кейін бағыттаушы 
апарат арқылы турбинаға барады, осыдан кейін ашық ауада қозғалған жұмыс дөңгелегіне 
келеді келген су жұмыс жасап эне ргия бөледі, дөңгелек лопаткасы арқылы су еркін төменгі 
бьефке келеді энергия электр тогын береді оны генератор арқылы жинап аламыз. Активті 
турбина әдетте сумен толық толтырылмайды және судың барлық қарқыныда бірден 
қолданылмайды, тек керек бөлігіндегі жоғарғы бьефтен келетін су деңгейі және жұмыс 
дөңгелегіне келетін су ғана пайдаланылады. Активті турбиналарда  ең көп танымалы және 
жиі қолданылатыны турбиналардың мынандай екі типі:  

1)6м ден 40м су қарқыны; 
2)40 м ден жоғары су қарқыны. 
 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1928
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9_%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%96
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Сурет 1 - Екі жақты активті турбинада судың жұмыс дөңгелегіне апарылуы мен 
жұмыс істеуі.  1-сурет .2- бағыттаушы аппарат;2- жұмыс дөңгелегі;3-суды жұмыс 

дөңгелегіне  беруді реттейтін механизм [5]. 
 

Активті турбиналар конструкцисы жағынан ковшовты еркін ағынды және екіқатарлы 
деп бөлінеді [3].  

 
 

Сурет 2 - Активті гидротурбина: 
а -қондырғы схемасы; б – жұмыс дөңгелегі 

 
     Гидротурбиналары кіші, орташа және ірі болып бөлінеді.  

N≤1,6 м  жоғары қуаты 1000 кВт ≤D ≤2,5 м теңеуріні аз 0,5 ≤D ≤0,5 м ең жоғары қуаттылық 
1000 кВт. Орташа гидротурбиналарға,  1,2 ≤1,2 м төмен теңеурін D ≤К кіші гидротурбинаға 
жұмыс дөңгелегінің диаметірі D Т= 15000 кВт [6].  
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Сурет 3 -  Жоғары теңеурінді СЭС қолданылатын активті (струйно-ковшовая) 
турбина. 

а – бастапқы сызық; б - жанамасызық; 1-жұмыс дөңгелегі ; 2 –жұмыс дөңгелегінің валы; 3 - 
насадок (сопло); 4 - теңеурінді трубопровод, суды  турбинаға апарады; 5 - игольчатый затвор; 

6 – кожух [3]. 
 
Активті турбиналардың қолдану аясын кеңейту және тиімді пайдалану. Бірінші 

бөлімде кинетикалық энергия буы механикалық жұмыс жасайды. Ол жылдамдықты азайтып 
будың бағытын өзгертеді. Сол үшін Керетис баспалдақтарын орнату тиімді болар еді себебі 
ол жерде бу болғандықтан оданда бу турбинасын қойып жылу  алуға болады. Ол үшін екі 
турбина орналастырамыз , біріншісі ротор айналғанда ротор арқылы генераторға электр 
жинаса , екіншісі бу жинап оны жылуға қолданады[1].  

 

 
 

Сурет 4 -Екі баспалдақты жылдамдықты активті турбина : 
а-кесінді, б - лопаток  дискіде орналасқан; 1 - вал, 2 -диск, 3 - сопло, 4 –бірінші 

жұмыслопаткасы, 5 -  қозғалмайтын бұрыштылопаткалар, 6 – екінші жұмыс лапаткасы, 7 –
сырты[1] 

 
Активті турбиналарды толығырақ білу арқылы оның реактивті турбинадан 

айырмашылығы бар екенін және елімізде гидротурбиналардың тезжүру коэфициентіне емес 



1334 
 

заводтағы гидротурбинаның мінездемесіне негізделетіні байқалды. Сонымен қатар 
Керетисбаспалдақтарын орнату арқылы еліміздегі электр тогының жетіспеуі мәселесін 
толықтай шешпесекте жартылай шешімін табар едік[4] 

 
Пайдаланыған әдебиеттер тізімі 

1.Бойченко М. [и др.], Турбины для Уральских ГЭС малой мощности, [Свердловск], 
1945;  

2.Есьман И., Водяные двигатели, 3 изд., Тифлис, 1928; 
3. Зубов И., Козловская В., Гидроэлектрические станции малой мощности 

(популярный справочник по организации проектирования, строительства и эксплоатации), 
М.-Л., 1941;  

4.Кузнецов Н. и Златковский А., Сельскохозяйственные гидроэлектростанции, 2 изд." 
М., 1948;  

5.Соколов Д., Литвинцев А., Деревянная пропеллерная турбина для малых 
гидроустановок, М., 1943;  

6.Щапов Н., Турбинное оборудование гидростанций, M.-Л., 1941; его же, Упрощённая 
водяная турбина (Руководство для колхозных мастеров по её подбору, изготовлению, 
установке и эксплоатации), М., 1943. 
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Туризм – халықтар өмірінде маңызды орын алатын әлеуметтік, мәдени, білім және 
экономика ауданына, мемлекет өміріне және оның халықаралық қатынастарына тікелей әсер 
ететін қызмет түрі. Туризм қазіргі уақытта әлемдегі ірі пайда табу шаруашылық көзінің бірі. 
Дүние жүзіндегі көптеген мемлекеттердің негізгі пайда көзі - туризм болып табылады. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы туризм саласы жоғары дамыған деп айту 
қиын. Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстан туризм жағынан орта деңгейде дамыған. Сол 
себепті жуырда болатын дүниежүзілік EXPO-2017 көрмесі арқылы туристтерді ел ішіндегі 
туристтік орындарға қызықтыру мүмкіндігі туып отыр. 

EXPO-2017 мамандандырылған көрмесі шетелден бірнеше мыңдаған туристтерді 
қарсы алу жоспарлануда. Көрмеге жалпы саны 2-3 млн. адамдардың келуі күтілуде. Көрме 10 
маусымнан 10 қыркүйек аралығында өтеді. EXPO-2017 көрмесінің тағы бір мақсаты – 
Қазақстандағы туризмді дамыту. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдалана отырып бүкіл әлемге 
Қазақстанды туризм саласы жоғары дамыған мемлекет ретінде танытумыз қажет. Сондықтан 
да Астана кластеріне енетін Павлодар облысының оңтүстік батысындағы туристтік 
рекреациялық объектілерді қарастырып, аудандастыру жүргізіп, туристтік маршрутты 
ойластырылды.Жұмыс нәтижесі ретінде осы аймақтың туристтік картасын ұсынылады.[2] 

Ұсынылған картада сызылған «Сарыарқа шеңбері» маршруты Павлодар облысының 
батыс бөлігінен өтеді. Маршрут елді-мекендер бойынша келесідей көрінеді: 

АстанаПавловка  Ерейментау Шідерті  Екібастұз  Майқайың  
Баянауыл Қарқаралы  Қарағанды  Теміртау  Оскаровка  Вишневка Астана 

Маршрутты ең жылдам жолмен, қонақ үйде түнейтін уақытты санағанда 
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автокөлікпен 2-3 күнде жүріп шығуға болады. Маршруттың жалпы ұзындығы 1130-
1160 км. Маршрут бесбұрышты фигураға ұқсас болып келеді.  

 Павлодар облысы Қазақстандағы қызықты әрі көркем туристтік аймақтардың 
бірі болып саналады. Бұл облыс өзінің сұлу табиғатымен, курортты көлдерімен және ірі 
ормандарымен танымал. Облыс құрамына 3 қала кіреді: Павлодар, Екібастұз, Ақсу және 10 
ауылдық аудан. Облыс орталығы – республиканың көне, әдемі қалаларының бірі Павлодар 
қаласы, ол Қазақстандағы ең ірі Ертіс өзенінің жағасында орын алған. 

Карта-сызбада батыс Павлодар аймағын 3 туристтік зонаға бөлуге болады. Олар: 
- Екібастұз-Майқайың зонасы; 
- Баянауыл зонасы; 
- Шідерті зонасы.  
Әрбір аймақ өзінің ерекше туристтік объектісімен, курорттық орындарымен мақтана 

алады. Мысалы, Екібастұзда Гиннестің рекордтар кітабына енген әлемдегі ең биік мұнара - 
ГРЭС-2; Баянауылда Баянауыл табиғи ұлттық паркі; Шідертіде палеолит, мезолит дәуіріндегі 
археологиялық қазба орындары. 

Шідерті зонасы. Шідерті аймағында палеолит, мезолит дәуірлеріне жататын 
археологиялық қазба орындары мен обалар орналасқан.Бұл аймақта археологиямен 
қызығатын туристтер үшін көне қазба орындары, обалар, мезолит дәуірінің заттары жақсы 
сақталып қалған. Шідерті аймағын болашақта туризмнің экскурсиялық, танымдық 
бағыттарында дамыту керек. [1] 

Екібастұз-Майқайың зонасы. Бұл зонаға Екібастұз қаласы және Майқайың кенті 
кіреді. Екібастұз қаласы Қазақстан Республикасының Павлодар облысында орналасқан.  
Қазақстанның ірі көмір алабы табылған жер. Екібастұздағы туристтерді қызықтыратын 
орындардың бірі, әлемдегі ірі көмір кендерінің бірі – Екібастұздық көмір алқабы. «Богатырь 
Аксес Көмір» ЖШС – ашық тәсілмен көмір қазу бойынша  тау кәсіпорны. Екібастұздың тағы 
бір ерекше көзге түсетін объектісі–МАЭС-2 электростанциясы. Екібастұз МАЭС-і – 
республикадағы ең ірі электростанция. Гиннес рекордтар кітабына өзінің ерекше құбырына 
бола енген – оның биіктігі – 420 метр. 

Екібастұз қаласының ішінде туристтерге қызықты жерлер аз емес. Қала ішінде 
бірнеше мұражайлар, өнер орталықтары, туркомпаниялар, көңіл көтеру орталықтары, 
шоппинг-центрлер, т.б. көркем орындар бар. 

Майқайың республика үшін маңызды кент болып табылады. Мұнда алтын өндіру кені 
орны бар. [2] 

Баянауыл зонасы.Баянауыл елдімекені – курортты аймақ, ол 1985 жылы Ұлттық 
табиғи саябақ статусына ие болды. Саябақ табиғаты өте ерекше жаралған табиғатымен 
әйгілі: Баянауыл таулары батыстан шығысқа қарай 40-50 шақырым, солтүстіктен оңтүстікке 
қарай 20-25 шақырым. Ең биік нүктесі – Ақбет тауы, ол 1026 м биіктікте. Таулы-орманды 
оазис 450 шаршы шақырымды алып жатыр, оның негізгі ерекшелігі – жартастар (Кемпіртас, 
көгершін, Булка (Найзатас), аттың басы, тас жастықтар және т.б.), Сабындыкөл (ауданы 7,4 
шаршы шақырым) және Жасыбай (ауданы 4 шаршы шақырым) көлдері, үңгірлер (Әулиетас 
22 м) және Драверта үңгірі (тастағы жазулар), Құмыра (сарқырамасы бар 3 м), тас 
шатқалдары және т.б. көрікті жерлердің болуы.[4] 

Жасыбай, Сабындыкөл және Торайғыр көлдері жыл сайын мыңдаған туристерді 
қарсы алады, бұл үшін көл жағалауларында демалыс үйлері мен пансионаттар көптеп 
орналасқан. 

Баянауыл ұлттық табиғи паркі Астанада өтетін «EXPO-2017» халықаралық 
көрмесінде Павлодар облысының «төлқұжаты» болады.  Баянауыл ұлттық паркі «Астана 
кластері» туризмді дамыту кешенді жоспарының бір бөлігі болып табылады. Осы арқылы 
Баянауыл халықаралық көрмеде Павлодар өңірінің бетке ұстарына айналмақ. Қазіргі таңда 
Жасыбай көліндегі экологиялық жағдай көңіл көншітпейді. Сол себепті ұлттық паркте 
саланың өзге де бағыттарын дамытуға күш салынбақ. Мәселен этнографиялық, тарихи және 
спорттық туризм өркен жаймақ. Осылайша, демалуға келушілердің қатарын арттырылмақ. 
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Өткен жаз мезгілінде Баянауыл демалыс ошағына 134 мыңнан астам турист келген. Бұл - 
2013 жылғы салыстырмалы кезеңге қарағанда 28%-ға артық көрсеткіш.[5] 

Жоғарыда сипатталған 3 зонаны туристтерге жақсы таныстыру мақсатында тиімді әрі 
ыңғайлы маршруттың карта-сызбасын сызу қажет.  

Карта-сызбадағы «Сарыарқа шеңбері» маршруты Астана қаласынан басталып, 
Ақмола, Палодар, Қарағанды облыстарын қамти отыра орталық Қазақстандағы бірнеше 
туристтік орындар арқылы өтеді. Маршрут карта-сызбасы қазақ тілінде EXPO-2017 
көрмесіне арналып жасалған. Барлық шартты белгілері бар. Карта 5 бөліктен тұрады.  

1. Жалпы маршрут картасы 
2. Шідерті зонасының үлкейтілген жеке картасы 
3. Екібастұз-Майқайың зонасының үлкейтілген жеке картасы 
4. Баянауыл зонасының үлкейтілген жеке картасы 
5. Шартты белгілер және қосымша мәліметтер. 
Карта 2016 жылға дейін орыс, ағылшын тілдеріне аудару жоспарлануда. 
Карта-сызба арқылы туристтерге осы аймақ туралы көбірек мағлұмат беру мен 

қажетті ақпараттарды ұсынуды көздедік. Осындай бағыттағы жұмыстар негізінде және осы 
салаларға қажетті қаражаттың бөлінуінің негізінде елімзге туристтерді көптеп таныстыруға 
болады деп ойлаймыз. 

 
 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
1. http://kazakhstan.travel/kz/attractions/city/43 
2. http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/main/12/0/ 
3. https://expo2017astana.com/kz/volunteers/pavlodarskaya-oblast 
4. «Қазақстан туризмі 2005-2009» Статистикалық жинақ. Редакциясын басқарған 

Ә.А.Смайылов. 2010. 165 б. 
5. http://baq.kz/kk/news/62269 
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В Послании Президента Республики народу Казахстана от 1 марта 2006 года 
«Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии», было сказано «…Казахстан 
должен стать частью мировой транспортно-коммуникационной системы, что потребует от 
нас опережающего развития всей транспортной инфраструктуры страны» [1], это послужило 
стартовым напутствием  для формирования и развития практически новой географии 
транспортного комплекса в современной структуре территориальной организации хозяйства 
нашей страны. 

Сегодня в нынешних условиях глобализации, учитывая географию территории 
Казахстана (обширная территория, отсутствие выхода к морю, неравномерное размещение 
населенных пунктов и природных ресурсов), конкурентоспособность экономики и 
государства будет во многом зависеть от эффективной деятельности транспортного 
комплекса. Залогом конкурентоспособности отечественных товаров, услуг и экономики в 
целом является высокотехнологичная транспортная инфраструктура, соответствующая 
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государственной транспортной и транзитной политике. Связывая между собой крупные 
регионы, города и населенные пункты республики, транспорт играет ключевую роль в 
обеспечении территориальной и административной целостности государства, его 
обороноспособности и безопасности.  

Располагаясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает преимущественным 
транзитным потенциалом, предоставляя азиатским странам географически 
безальтернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой, чье геополитическое 
соседство с государствами, имеющими огромные рынки сбыта, делает развитие 
отечественной транспортной системы наиболее привлекательным и перспективным.  

Экономико-географическое положение Республики Казахстан в центре евразийского 
континента предопределяет его геополитическую и геоэкономическую роль транзитного 
моста между Европой и Азией, а также между Россией и Китаем. Ныне по территории 
Казахстана проходят  сформированные на основе существующей в республике транспортной 
инфраструктуры четыре международных транспортных коридора, география которой дает 
Республике потенциальную возможность ее вхождения в мировую транспортно - 
коммуникационную систему:  

- Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ): 
Западная Европа - Китай, Корейский полуостров и Япония через Россию и Казахстан (на 
участке Достык - Актогай - Саяк - Моинты - Астана – Петропавловск (Пресногорьковская); 

- Южный коридор ТАЖМ: Юго-Восточная Европа - Китай и Юго-Восточная Азия 
через Турцию, Иран, страны Центральной Азии и Казахстан (на участке Достык - Актогай - 
Алматы - Шу - Арысь - Сарыагаш); 

- TРACEКA: Восточная Европа - Центральная Азия через Черное море, Кавказ и 
Каспийское море (на участке Достык  - Алматы - Актау);  

- Север-Юг: Северная Европа - страны Персидского залива через Россию и Иран с 
участием Казахстана на участках: морской порт Актау - регионы Урала  России и Актау - 
Атырау.  

Кроме направлений, участвующих в формировании основных трансконтинентальных 
маршрутов, необходимо отметить Центральный коридор ТАЖМ, имеющий важное 
значение для региональных транзитных перевозок по направлению Сарыагаш - Арысь - 
Кандагач - Озинки. [2] 

География новых коридоров позволяет значительно сократить расстояние в 
сообщении Восток-Запад и сроки доставки грузов, примером которого является 
Международный торгово-экономический коридор “Западная  Европа–Западный Китай. 
Общая протяженность коридора по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород 
- Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - 
Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет 8 445 км. Из них 2 233 км по 
территории Российской Федерации, 2 787 км - Республики Казахстан, 3 425 км - Китайской 
Народной Республики. 

По Казахстану коридор проходит по территориям 5-ти областей (Актюбинской, 
Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской).  

По всему коридору предусматривается улучшение геометрических параметров трассы 
(повороты, видимость, уклоны), в целях улучшения экологической и санитарной обстановки 
предусматриваются обходы крупных населенных пунктов (Актобе, Шаган, Аральск, 
Кызылорда, Шиели, Жанакорган, Туркестан, Икан, Темирлан, Шымкент, Тараз, Кулан, 
Ташкарасу, Жаркент, перевалы Кордай, Машат, Куюк).[3] 

Эффективное использование международных транспортных коридоров, интеграция в 
международную транспортную систему предполагает обеспечение экономики Казахстана 
надежными, бесперебойными, кратчайшими и недорогими путями сообщения для выхода в 
сопредельные страны и международные геоэкономические центры, полной реализации 
экспортного потенциала республики; полномасштабное использование возможностей 
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экономической региональной интеграции; укрепление транзитного потенциала республики 
за счет формирования оптимальной схемы международных транспортных коридоров. 

Приоритетными направлениями для организации перевозки транзитных и  экспортно-
импортных грузов через территорию Республики Казахстан являются: 1. Корейский 
полуостров - Китай - Казахстан - Россия - Западная  Европа ("Восток - Запад"); 2. Европа - 
Турция - Иран - Центральная Азия - Китай; 3. Северная Европа - Россия - Центральная Азия - 
Персидский залив  ("Север - Юг"); 4. Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА); 5. Россия - 
Казахстан - Центральная Азия.   

Существующие и формируемые коммуникационные коридоры должны образовать 
ключевую, инфраструктурную составляющую Североказахстанского, Центрального 
(опорного) и Южно-казахстанского торгово-экономических коридоров, формируемых в 
рамках стратегических осей развития страны, способствовать как интеграции страны в 
региональные и глобальные рынки (включая реализацию транзитного потенциала), так и 
процессу развертывания в пространстве страны торгово-логистических центров в качестве 
базы формирования эффективно развивающихся зон экономической активности. 

В рамках реализации мероприятий по развитию Национальной транспортно-
коммуникационной инфраструктуры продолжается процесс ускоренного развития и  
формирования торгово-экономических коридоров, коррелирующих со стратегическими 
осями территориального развития страны. 

Североказахстанский торгово-экономический коридор (СКТЭК). В связи с тем, что на 
всем протяжении СКТЭК коммуникационные сети в основном уже сформированы, основной 
задачей на данном направлении является укрепление следующих коммуникационных 
коридоров или их участков, транспортных узлов: 

• Коммуникационный коридор «Северный Казахстан – Западный Казахстан»; 
• Транспортный коридор «Китай – Казахстан – Российская Федерация – 

Европа»; 
• Реализация проекта Новая Евразийская Транспортная Инициатива (NELTI) - 

«зеленый» транспортный коридор «Пекин – Бахты – Берлин»; 
• Формирование ТЛЦ в городах Астана, Актобе (модернизация грузовых и 

пассажирских терминалов, создание процессинговых центров, организация аэропортов по 
принципу «хаба»),  ТЛУ в городах Костанай, Уральск.    

Обеспечивая связность Уральского и Северного макрорегионов, выход 
товаропроизводителей Северного Казахстана на морские порты Каспийского моря, в 
перспективе данный коммуникационный участок станет частью формируемого восточного 
отделения международного транспортного коридора «Север-Юг», с вовлечением в него 
товарных потоков из Восточной части Российской Федерации. В связи с этим перспективной 
задачей транспорта Казахстана является укрепление коммуникационного участка «Актобе – 
Атырау, Актау», обеспечивающего выход на транспортные узлы Каспийского макрорегиона 
(модернизация сети железных и автомобильных дорог). 

В системе транспортных коридоров в евроазиатском сообщении одним из 
направлений развития континентальных связей является транспортный коридор "Север - 
Юг", который опирается на мощную и разветвленную сеть транспортных коммуникаций 
России, Ирана, Индии и других стран. Использование данного маршрута доставки 
транзитных грузов из стран Тихого океана и Персидского залива через Иран, Каспийский 
регион, Россию и далее в страны Восточной и Западной Европы позволяет втрое укоротить 
существующий маршрут того же назначения через Суэцкий канал. 

Принимая во внимание, что создание маршрута "Север-Юг" повлияло на снижение 
тарифов на 30 % на Суэцком направлении, а также на планы России по увеличению 
грузопотока в данном направлении, в частности контейнерного в течение ближайших десяти 
лет до 80-100 тыс. единиц в год, тем не менее стало необходимым, рассмотрение некоторых 
вопросов Казахстана при участии в указанном транспортном коридоре. 
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Реализация соглашения о создании данного транспортного коридора предусматривает 
повышение эффективности транспортных связей, объемов международных перевозок и 
грузов и создание условий равного доступа всем участникам при перевозках в пределах 
коридора, что будет способствовать организации перевозок с использованием Волго-
Балтийской водной системы, выхода в порты Персидского залива и далее. Присоединение 
Казахстана, в частности порта Актау к международному коридору "Север-Юг" предполагает 
предоставление Казахстану определенных возможностей по использованию транзитного 
потенциала автомобильных и железных дорог, пролегающих по территории активно 
развивающегося западного Казахстана. 

Порт Актау в данном маршруте в большей степени будет рассматриваться, как 
экспортоориентированная грузовая база и потребитель определенного объема импортных 
грузов. Прогнозируемые объемы транзита в рамках указанного маршрута гарантированно 
могут увеличиться лишь за счет грузов следующих из Средней Азии, в частности из 
Узбекистана (для сравнения по предварительным данным ориентировочный объем хлопка 
прогнозируемого к отгрузке через порт Актау составляет порядка 65 тыс. тонн в год). 
Обозначая важность транспортных коммуникаций, в частности автомобильных путей в 
деятельности транспортных узлов, каковым является порт Актау, следует отметить, что 
участие Казахстана в коридоре "Север-Юг" предусматривает, как использование порта Актау 
при морских перевозках, так и перспективы задействования автодорог западного Казахстана, 
в частности участка порт Актау- Бейнеу - Опорная -Атырау. 

В этой связи, проведение работ по восстановлению автодорог на участке порт Актау - 
Бейнеу - Опорная - Атырау и создание благоприятного тарифного режима (в т.ч. 
таможенного) позволит увеличить грузопоток, как собственный, так и транзитный, включая 
грузы переориентированные с альтернативных маршрутов, что в свою очередь будет 
способствовать полноценному использованию и дальнейшему развитию транспортной и 
прилегающей инфраструктуры, оживит деятельность отечественных предприятий, 
задействует казахстанские транспортные и иные организации, и соответственно увеличит 
поступления в местные и республиканский бюджеты.  

В пределах транспортного коридора «Китай – Казахстан – Российская Федерация – 
Европа» предусматривается и реализуется: повышение пропускной способности и 
укрепление инфраструктуры Северной части Трансазиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ); строительство (реконструкция, реабилитация) автомобильных дорог на основных 
международных маршрутах, обеспечивающих как сообщение между крупными опорными 
городами региона, так и транзит грузов в направлении «Китай – Казахстан - Российская 
Федерация – Европа»; реализация проекта Новая Евразийская Транспортная Инициатива 
(NELTI) – «зеленый» транспортный коридор «Пекин – Бахты – Берлин». В этом отношений 
огромный экономический  интерес для Казахстана представляет проект  ТРАСЕКА. 

Проект ТРАСЕКА это межгосударственная программа по развитию транспортного 
коридора Европа-Кавказ-Азия. Казахстан участвует в проекте с мая 1993 года. Целью 
проекта является создание и развитие транспортного коридора Запад-Восток из Европы, 
через Кавказ и Каспийское море в Центральную Азию и далее в Китай. 

На сегодняшний день торговый оборот между Азией и Европой уже превышает 2 
трлн. долл. США в год, при этом доля транспортных расходов составляет 200 млрд. 
долларов. 

Порт Актау является звеном Казахстанской цепи маршрута, первым звеном по 
направлению к странам Азии. Предполагаемая номенклатура грузопотока; контейнеры, 
товары широкого потребления, продукция машиностроения, оборудование, хлопок. После 
введения в эксплуатацию паромного комплекса стало возможным осуществлять накат и 
выкат железнодорожных вагонов на специализированные паромы класса "Дагестан" и 
транспортировка до 28 вагонов одним рейсом. 

Южно-казахстанский торгово-экономический коридор (ЮКТЭК) (Возрожденный 
Великий Шелковый путь). Основной задачей на данном направлении является формирование 
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конкурентоспособного по сравнению с другими направлениями коммуникационного 
коридора «Китай – Казахстан – Центральная Азия, Кавказ, Россия - Европа», казахстанского 
участка транзитного коридора «Север-Юг», с развертыванием на нем важнейших 
транспортно-логистических узлов и торгово-логистических центров, обслуживающих как 
регионы страны, так и страны центрально-азиатского региона. 

Наряду с модернизацией всего комплекса коммуникаций на всем протяжении 
коридора и приведением его в соответствие с международными стандартами, необходимо 
экономическое усиление  магистральных элементов на отдельных участках.  

• экономическое усиление транспортного перехода Достык, новых участков 
железной дороги «Хоргос - Сарыозек», «Бейнеу – Шалкар», «Мангыстау – Баутино», 
строительство дополнительной ветки железной дороги «Актогай – Достык», участка 
железной дороги «Бейнеу – Саксаульская», модернизация участка железной дороги «Бейнеу 
– Актау», с продлением его до порта Баутино, электрификация отдельных участков 
железных дорог. 

• строительство (реконструкция, реабилитация) автомобильных дорог на 
основных международных маршрутах, обеспечивающих как сообщение между крупными 
опорными  городами региона, так и транзит грузов в направлении: стран Центральной Азии 
и далее на Ближний Восток; Российской Федерации и далее в Европу; порт Актау (с 
проработкой вопроса строительства автомобильной  дороги «Бейнеу – Аральск») и далее 
на Кавказ.  

Важнейшей задачей является формирование крупных ТЛЦ в городах Алматы (с 
превращением его в перспективе в крупнейший в Центральной Азии торгово-логистический 
центр), Актау (мультимодальный транспортный узел, в перспективе – торгово-
логистический центр), ТЛУ в других крупных опорных городах. 

Для стабилизации снабжения газом южных регионов страны, экспорта его в Китай,  
проработан вопрос строительства магистрального газопровода «Западный Казахстан – 
Китай».   

Центральный (опорный) торгово-экономический коридор (ЦОК). Развитие 
коммуникационных коридоров в рамках ЦОК, составляющих опорный каркас транспортно-
коммуникационной системы страны, станет основой формирования единого экономического 
пространства страны и ее многосторонней интеграции в региональный и глобальные рынки. 

В ближайшей перспективе основной задачей на данном направлении является 
укрепление существующих коммуникационных коридоров (железных и автомобильных 
дорог, линии электропередач «Север-Юг»), обеспечивающих связность Северного и Южного 
Казахстана и транзит грузов в направлении Китай – Казахстан – Российская Федерация – 
Европа.  

Перспективы развития коммуникационных коридоров в рамках ЦОК будут 
определяться в основном формированием срединного широтного коридора в направлении 
«Запад-Восток», обеспечивающего как коммуникационную интеграцию Северо-Восточного 
и Центрального Казахстана с регионами Западного Казахстана и кратчайший выход на 
внешние рынки Европы и Ближнего Востока, так и формирование новых сквозных 
транзитных коридоров (в этом направлении уже начато строительство магистрального 
нефтепровода «Западный Казахстан – Китай»).  

В этих целях будут изучены различные альтернативные варианты формирования 
сквозного сообщения в данном направлении, а также в целях усиления опорного каркаса 
транспортно-коммуникационной системы страны и других маршрутов: 

• строительство железных дорог «Жезказган – Аральск» «Жезказган –
Саксаульская» или «Жезказган – Кызылорда», а также «Жезказган (Жезды) – Аркалык» или 
«Шубарколь-Аркалык»;   

• строительство (реконструкция) автомобильных дорог «Иргиз – Тургай – 
Державинск – Астана», «Жезказган – Кызылорда», «Жезказган – Аральск» «Жезказган –
Саксаульская» и другие варианты.[5] 
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Долгосрочные перспективы формирования коммуникационных коридоров в рамках 
торгово-экономических коридоров будут отражены в Прогнозной схеме пространственного 
развития и расселения страны и аналогичных региональных (межрегиональных) 
перспективных схемах, где с их развитием будет скоординировано формирование других 
видов обеспечивающей инфраструктуры. 

Для координации усилий государственных органов, транспортных организаций, 
товаропроизводителей в формировании эффективных схем продвижения продукции и услуг 
на рынки сбыта будет создан транспортно-логистический кластер.  

Ввиду высокой капиталоемкости инфраструктурных проектов, наряду с бюджетным 
финансированием, одной из форм реализации крупных инвестиционных проектов в сфере 
транспорта и коммуникаций станет государственно-частное партнерство (ГЧП). При этом 
будет определен перечень приоритетных инфраструктурных проектов стратегического 
значения, реализация которых целесообразно осуществить посредством ГЧП.   

Таким образом, одним из важнейших факторов экономического роста страны в 
условиях диверсификации экономики является динамичное развитие и совершенствование 
транспортной инфраструктуры. Успешно реализуются позитивные тенденции в 
реформировании транспортного комплекса республики. Создается конкурентная среда 
оказания транспортных услуг в целях ускорения интеграционных процессов казахстанского 
транспортного комплекса в международную транспортную систему и развитие транзитного 
потенциала страны. География транспортного комплекса Казахстана развивалась и 
развивается  с учетом формирования отраслевых комплексов хозяйства республики 
(агропромышленного, топливно-энергетического, горно-металлургического, строительного и 
других), обеспечивая взаимосвязи отраслей экономики и регионов. 
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В понятийном смысле термин «приграничный регион» подразумевает то, что 
входящая в него территория испытывает всестороннее влияние границы. Характерной 
чертой приграничной территории в социально-экономическом развитии является наличие 
таможенных пунктов пропуска. 

Государственная граница любой страны представляется как некая мощная 
фильтрующая система, которая не разделяет приграничные регионы и народы, а очищает 
международное сотрудничество в широком смысле его понимании от всего ненужного, что 
несет угрозу безопасности сопредельных государств и налаживанию добрососедства[1]. 

При описании и анализе современных тенденций экономического и социального 
развития связанных с системой комплексных мероприятий приграничного сотрудничества, 
мы в своих исследованиях руководствовались  следующими характеристиками: 

- приграничный регион — регион в пределах административных или иных 
государственно-территориальных образований, административно-территориальные границы 
которых совпадают с линией государственной границы сопредельных стран;  

- население приграничных регионов — граждане сопредельных государств, постоянно 
проживающие на территории приграничных регионов; 

- сотрудничество приграничных регионов — согласованные действия органов 
государственного управления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и 
населения сопредельных стран, направленные на укрепление и развитие отношений между 
приграничными регионами; 

- традиционная хозяйственная деятельность — исторически сложившаяся в течение 
длительного времени деятельность приграничного населения и хозяйствующих субъектов 
сопредельных государств[2]. 

В современных условиях рыночных отношений и диверсификации экономики 
приграничное сотрудничество Казахстана и России становится все более позитивно 
детерминирующим фактором дальнейшего укрепления двусторонних отношений, создавая 
все более благоприятные условия для свободного общения жителей сопредельных регионов, 
а также способствуя повышению занятости трудовых ресурсов и росту реальных доходов 
населения. На наш взгляд, нынешние темпы сотрудничество сопредельных регионов двух 
стран имеет ряд объективно складывающейся системы предпосылок стратегического, 
политического, экономического и исторического характера для перспективного сближения 
Казахстана и России.  Его фундаментальные основы слагают - взаимодополняющее 
производство и общие технологии, ранее действовавшие в составе единого 
народнохозяйственного комплекса постсоветского пространства, традиционно сложившиеся 
культурные и общественные связи, географическая близость. 

Сегодня, общая протяженность казахстанско-российской сухопутной границы 
составляет 7 500 километров. Из 14 областей Казахстана — 7 граничат с 12 регионами 
Российской Федерации. Около 1 млн 300 тыс. казахстанцев проживают в приграничных с 
Россией областях. Создаваемый на границах в рамках сотрудничества пояс доверия и 
добрососедства — один из важнейших факторов, способствующих ускорению 
интеграционных процессов[3]. 

Ныне ставший частью истории, распад СССР породил целый комплекс серьезных 
социально-экономических проблем во взаимоотношениях сопредельных хозяйствующих 
субъектов Казахстана и России, некогда составлявших единое целое, как незыблемое тогда 
понятие «Единый Народно хозяйственных комплекс СССР». Взять, к примеру, 
экономическую инфраструктуру Оренбургской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и 
Костанайской областей. В недавнем историческом прошлом они были связаны не только 
территориально-географической близостью, но и технологической инфраструктурой. На 
современном этапе возникла необходимость на совершенно новой правовой и 
организационной основе на уровне суверенных государств решать вопросы приграничного 
социально-экономического сотрудничества. 
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Исходя из целей и задач нашей статьи, рассмотрим наиболее характерные из них на 
примере Северо-Казахстанской и Костанайской областей Северного экономического района 
Казахстана. 

В географическом понимании в соответствии геополитическому положению, Северо-
Казахстанскую область называют «Северными воротами» страны, так как имеет выгодное 
экономико-географическое положение относительно развитых регионов России (Урала, 
Западной Сибири). Область образована в 1936 году и расположена на крайнем юге Западно-
Сибирской низменности, в пределах черноземной полосы, что и определяет ее 
специализацию в сельскохозяйственном производстве. Область граничит с тремя областями 
Республики Казахстан (Акмолинской, Костанайской, Павлодарской) и тремя Российской 
Федерации (Омской, Тюменской и Курганской). В области 13 административных районов, 5 
городов, 4 поселка городского типа, 185 аульных (сельских) округов, 759 сельских 
населенных пунктов, Численность городского населения составляет 276,6 тыс. человек 
(38%), сельского – 451,3 тыс. человек (62%)  [4]. 

Преимуществом Северо-Казахстанской области является расположение области на 
пересечении важнейших путей сообщения республиканского и международного уровня, 
пограничное расположение центра северо-казахстанских магистралей. Железнодорожные 
магистрали представлены Транссибирской и Трансказахской, обеспечивающих сообщение с 
Центральным, Западным и Восточным Казахстаном. Эксплуатационная длина железных 
дорог общего пользования, проходящих по территории области, равна 882 км. Они состоят 
из путей Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги (187 км.), 
принадлежащей Российской Федерации, и Кокшетауского участка Акмолинского отделения 
железной дороги (695,2 км.). 

Транспортная сеть области, кроме железных дорог, включает 7533 км автомобильных 
дорог. Из общей сети автомобильных дорог 4623 км (59%) составляют трассы с 
асфальтобетонным и черным покрытием, 2557 км (33%) – с гравийным покрытием (оба вида 
относятся к дорогам с твердым покрытием) и 599 км (8%) – дороги грунтовые и грунтово-
улучшенные [5]. 

Область располагает значительным экономическим потенциалом и природными 
ресурсами. Разведано 286 месторождений, в том числе, 34 металлических, 2 
неметаллических, 217 месторождений для производства строительного и технологического 
сырья и 33 месторождения подземных вод. 

Основным направлением развития экономики является сельское хозяйство, прежде 
всего зерновое производство. Занимая пять процентов территории Казахстана, область 
располагает четвертой частью посевных площадей республики и производит в среднем 
ежегодно от трех до четырех миллионов тонн зерна. Валовой сбор зерна 2009 года составил 
6,4 млн. тонн в первоначально оприходованном весе, что на 13% больше уровня 2007 года 
при урожайности 16,6 центнера с гектара. Рост объемов сбора зерна обусловлен внедрением 
современных технологий, технического перевооружения отрасли, увеличением посевных 
площадей. Данный объем позволяет обеспечить внутреннюю потребность области до нового 
урожая, экспортный потенциал и отгрузку в другие регионы Казахстана и приграничных 
территорий. 

Индустриальный потенциал представлен предприятиями машиностроительной, 
горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Развивается малый и средний бизнес. Анализ состояния экономики Северо-
Казахстанской области за последние годы показывает, что в целом достигнута стабилизация 
в реальных секторах экономики, преодолен спад производства, расширяется налоговая база, 
а местный бюджет растет, увеличиваются расходы на социальные нужды, заметно 
активизировалась инвестиционная политика. Значительная роль в этой стабилизации 
принадлежит приграничному сотрудничеству с сопредельными областями России. Еще в 
1988 году договор о сотрудничестве двух областей был подписан в г. Петропавловске во 
время рабочей поездки делегации Курганской области в Северный Казахстан. После распада 
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СССР эти отношения не просто сохранились, но обрели новое, более конкретное 
содержание. Учитывались новые исторические, политические и правовые условия. 
Основополагающим документом в координации сотрудничества Северо-Казахстанской и 
Курганской областей является Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной и иных сферах, подписанное 11 марта 2000 года. По 
данным статистики, внешнеторговый оборот с Курганской областью в 2003 году составил 
более 11 млн. долларов, в т.ч. 4,7 млн. — экспорт и 6,5 млн. — импорт. Предприятия 
машиностроения Северо-Казахстанской области имеют традиционные партнерские 
отношения с курганскими товаропроизводителями. Так, АО «ПЗТМ» осуществляет 
совместные работы с курганским заводом «Русич - КЗКТ» по поставке шасси для мобильных 
буровых установок МБУ-125 и угловых редукторов на лебедки. Реализован контракт с ОАО 
«Кургандормаш» по поставке спецмашин для АО «Казтрансойл» на сумму почти 6 млн. 
тенге. 

Особо показательны устойчивые и взаимовыгодные отношения учреждений 
здравоохранения двух соседних областей. Во-первых, укрепляется сотрудничество лечебных 
организаций в сфере оказания неотложной, консультативной и методической помощи при 
сложных диагнозах. Во-вторых, проработаны вопросы кооперации со всемирно известным 
научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии им. Илизарова и НИИ 
им. Витебского. Многие методы, разработанные и применяемые в НИИ им. Илизарова, 
сегодня внедряются в Петропавловской городской больнице №3. Еще более широкий размах 
имеет приграничное сотруд-ничество Северного Казахстана с такой промышленно развитой 
областью, как Омская. Если объем внешнеторгового оборота с Курганской областью 
составляет 5 процентов, то с ней — почти 20 процентов, 40 млн. долларов США в год. 
Наиболее тесные отношения развиваются между энергетиками двух областей. 
Петропавловское предприятие «Аксесс-Энерго» получает от Омских ЗАО «Эксперт-Трейд» 
и ОАО «Омский завод теплоизоляционных изделий» минеральные изделия, 
трансформаторные масла, приборы контроля и металлопрокат. 

Таким образом, все 1 200 километров общей границы Северо-Казахстанской и трех 
областей Российской Федерации являются территорией особых отношений. Для Северо-
Казахстанской области характерна одна деталь: как отмечалось выше, по ее территории 
проходит Южно-Уральская железная дорога, которая находится под управлением России. 
Есть еще немало нерешенных вопросов в этой связи, о чем говорилось во время январской 
2004 года встречи в Астане президентов Казахстана и России. Не дожидаясь разрешения 
проблем на государственном уровне, руководство области и Южно-Уральской железной 
дороги подписало еще в 2000 году Соглашение о взаимодействии по улучшению 
транспортного обслуживания области и по обеспечению устойчивой работы предприятий 
железнодорожного транспорта. По условиям этого документа железная дорога взяла на себя 
ответственность с учетом платежеспособности населения обеспечить перевозку пассажиров 
не только на дальнем, но и пригородном сообщении, согласовывать с акиматом области 
любые изменения в движении поездов и их маршрутах, а тем более их отмену. Что 
немаловажно, Соглашением предусмотрены и вопросы инвестиционного участия железной 
дороги в области. Так, например, железнодорожники обязуются ежегодно на реконструкцию 
и капитальный ремонт направлять по 8,5 млн. тенге. Уже полностью выполнено 
обязательство, с учетом евростандартов произвести реконструкцию вокзала в г. 
Петропавловске. Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги — главный 
налогоплательщик в области, здесь работают 7 000 североказахстанцев. В соответствии с 
Соглашением ежегодно выделяется 15 млн. тенге в жилищно-коммунальное хозяйство, 65 
млн. — на содержание и ремонт учреждений просвещения, 90 млн. — здравоохранению, 28 
млн. — организациям соцкультбыта. Ничего подобного не было до распада СССР, а тем 
более до подписания этого Соглашения. Такой вариант сотрудничества — хороший 
показатель и признак доверия и трезвого подхода в региональной политике области 
Казахстана и одного из наиболее крупных участков Российской железной дороги [6]. 
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Стабильно и динамично развивается приграничное сотрудничество Костанайской 
области и сопредельных с нею регионов России. Особенно активно эти отношения стали 
строиться в последние годы. Костанайская область расположена на севере Казахстана, 
образована в 1936 году. Область граничит с четырьмя областями Республики Казахстан 
(Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя Российской 
Федерации (Оренбургской, Челябинской, Курганской). Центр области – город Костанай, был 
основан в 1879 году, расположен на берегу реки Тобол. 

В состав области входит 5 городов (1 город – районного значения), 16 районов, 8 
посёлков (5 сельских и 3 городских), 245 сельских и аульных округа. На территории области 
проживает более ста национальностей и народностей. По состоянию на 1 января 2012 года 
население области составляло 879,6 тыс. человек, из них: 38% - казахи, 42,6% - русские, 9,2% 
- украинцы, 3,2% - немцы, 7% - другие национальности. Плотность населения – 4,5 человека 
на один квадратный километр. Наиболее плотно населены города Костанай, Рудный и 
Лисаковск, наименее - южные районы области, плотность в которых составляет от 0,5 до 0,8 
человека на один квадратный километр. 

Наличие в недрах области богатейших месторождений различных полезных 
ископаемых превратили область в крупнейшую минерально-сырьевую базу. В области 
функционируют предприятия горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Современная многоотраслевая 
промышленность представлена комбинатами, заводами, современными малыми 
предприятиями. 

Одним из основных предприятий горнодобывающей промышленности является 
Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 
объединение» (АО «ССГПО»).  

АО «ССГПО» сегодня - крупнейшее предприятие Казахстана и стран Содружества 
Независимых Государств  по подготовке железорудного сырья. Основная продукция – 
офлюсованные железорудные окатыши и железорудный концентрат. Это 
высококачественное сырье для доменного производства, соответствующее мировым 
стандартам, пользуется высоким  спросом у металлургов. В России объединение поставляет 
свою продукцию на Магнитогорский металлургический комбинат. Тесные партнерские 
отношения связывают ММК и ССГПО, начиная со времени создания Соколовско-
Сарбайского комбината с середины 1950-х годов, ММК является основным потребителем 
продукции ССГПО. Однако в мае 2005 года ССГПО прекратило отгрузку сырья в 
Магнитогорск после того, как Россия отменила импортную пошлину на ввоз железорудного 
сырья, что создало неравные условия для казахстанской стороны в сравнении с российскими 
производителями. Впоследствии сторонам удалось найти компромиссное решение, и с 
августа 2005 года отгрузка возобновилась. Последнее заключение контракта между 
казахстанской Eurasian Natural Resources Corporation, в состав которой входит Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), и российским 
Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) было согласовано в 2007 году. Срок 
действия контракта – 10 лет. 

Акимат Костанайской области только с 1999 года по настоящее время заключил с 
администрацией Курганской области Договор о дружбе, Соглашение о сотрудничестве в 
сфере агропромышленного комплекса, Соглашение о сотрудничестве в области 
гуманитарной сферы, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Аналогичные 
документы подписаны и с руководством Оренбургской области. Наиболее значительный из 
них — Договор о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, использования 
природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности на сопредельных 
территориях. Здесь впервые в истории приграничного сотрудничества сделан шаг в сторону 
его качественного улучшения. Теперь речь идет не только о торговле, социально-
экономическом сотрудничестве и взаимоотношениях в области духовной жизни, но затронут 
вопрос экологии, сохранения природной флоры и фауны. 
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УДК 901 
ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАҒА КОШУДІҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. 

ҚАР СУЫН ПАЙДАЛАНУ 
 

Джумасултанова С., Сәбен Д.,  Жуниспаева Д. 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 5В06100 «Гидрология» 

мамандығының 3 курс студенттері 
Ғылыми жетекші - С.Р. Садвакасова 

 
«Жасыл» экономика - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-

ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге 
қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. «Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі 
уақытта сарқылуға ұшыраған (пайдалы қазбалар – мұнай, газ) ресурстарды үнемді тұтынуға 
және сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. 

Негізгі жеті бағыты: 
- Бірінші бағыт - жаңартылатын энергия көздерін енгізу; 
- Екінші бағыт  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы энергия тиімділігі; 
- Үшінші бағыт – ауыл шаруашылығындағы органикалық егін шаруашылығы; 
- Төртінші бағыт – қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру; 
- Бесінші бағыт – су қорларын басқару жүйелерін жетілдіру; 
- Алтыншы бағыт – «таза» көлікті дамыту; 
- Жетінші бағыт – экожүйелерді сақтау және тиімді басқару. 
Қар суын пайдалану жайлы ойлар өткен ғасырда пайда болған. Судың ең  таза күйі 

оның тығыздығы жоғары болғанда бақалады. Қар суын пайдалану өте тиімді. Себебі оның 
қоршаған ортаға  кері әсері жоқ, су ресурстарын үнемдеуге оң ықпалын тигізеді, ауыл 
шаруашылығында сумен қамтамасыз етуге мүмкіншілігі бар, экономикалық тұрғыдан тиімді 
ауыз сумен қамтамасыз етеді [1].  

Қар қабаты, су қоры ретінде есептер жүргізі үшін мәліметтер Қазгидрометтің 
деректері бойынша алынады. 

Атмосфералық жауын-шашын және қар жамылғысы жай-күйіне бақылаулар 
Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым (ДМҰ) бағдарламасына сәйкес жүргізіледі. Жауын-
шашын және қар сынамаларында мыналар: 

- аниондар -сульфаттар, хлоридтер, нитраттар; 
- катиондар - аммоний, натрий, калий, кальций, магний; 
-микроэлементер - қорғасын, жез, кадмий, күшәла 
- қышқылдығы 
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- меншікті электр өткізгіштігі анықталады.  
Атмосфералық жауын-шашын үшін бақылаулар күнделікті 45 метеорологиялық 

стансада жүргізіледі. 
Қар жамылғысындағы ластаушы заттардың барлығына бақылаулар жылына бір рет, 

қардағы ылғал қорының максималды жиналуы кезеңінде жүргізіледі. Қар жамылғысының 
химиялық құрамы үшін Қазгидрометтің бақылау желісі 38 метеостансаны қамтиды.    

Астана маңындағы жерасты сулары жер бетіне жақын орналасқан, батпақтанған 
жерлер көп болғандықтан қар суын пайдаланған өте тиімді. Себебі көктемгі тасқын кезінде 
қар суы жерастына терең сіңе алмауына байланысты  қала маңындағы елді мекендер 
көктемгі қар еру кезінде су тасқынынан зардап шегуде.Астана халқы жылдан-жылға артуына 
байланысты Ертіс-Қарағанды каналы сумен толық қамтамасыз ете алмауы мүмкін. 
Сондықтан ауыз суы мәселесін қазірден бастап  қарасыру керек. Бұл тығырықтан шығатын 
бірден-бір жол қар суын ауыз суы ретінде пайдалану болып табылады. Астана қаласының 
физикалық-географияық орналасуы қар суын пайдалану үшін өте қолайлы. Қала маңында 
қар қабатын ластаушы үлкен зауыттар жоқ. Ал ластаушы заттар қар қабатына түскен 
жағдайда да Астана жазық жерде орналасқандықтан жел ұшырып әкетеді. Сондықтан Астана 
қаласы маңындағы қарларды ауыз су ретінде пайдаланған өте тиімді (1-сурет) [2].  

Қардың көлденең қимасынан (2-сурет) 3-ке бөліп қарастырамыз. Оның тереңдігін 
100%  деп есептедік. Бірінші астыңғы қабат 10% қарды пайдаланбаймыз. Себебі алғашқы 
түскен қар құрамы таза болмайды және қардың күшті сіңіргіштік қасиеті бар, яғни жердегі 
барлық зиянды қоспаларды бойына сіңіріп алады. Ал ортаңғы 70% қар ең таза бөлігі болып 
табылады, оны ауыз суға пайдаланамыз. Ең беткі 20% су қабаты жылыжайларды суаруға 
пайдаланамыз.  

 

 
 

Сурет 1 - Қазақстан территориясындағы қар жамылғысының тереңдігі [2] 
 

Беткі 20 % су қабатын жылыжайларды суаруға қолданамыз. Астана қаласы маңында 
59 жылыжай кешенің іске қосу қолға алынған. Қазіргі таңда 42 жылыжай кешені жұмыс 
атқаруда. 1 күнде 1 жылыжай кешенің суаруға 67500 л су қажет. 20% қар қабатындағы су 
қорын орташа шамамен есепке алдық. Тығыздығы 0,4 г/см3. Қардағы су қоры S=80 мм 
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болды. Гектарға шаққанда 800000 л/га тең. Ал 100 гектар аумақ үшін 80 млн л/га тең. Бұл 
Астана қаласы маңындағы жылыжаларды 28-30 күн тек қана қар суымен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді [3]. 

 
70% орта қабаттағы қарды Астана қаласын ауызсумен қамту мақсатында пайдаланған 

ұтымды. Астана қаласының халық саны 639311 адам. Күніне бір адамға шаққанда 120-150 л 
су қолданады. Сонда  Астана халқын сумен қамтамасыз ету үшін күніне 101650449 л су 
қажет. 70% қар қабатындағы су қорын есептеу үшін орташа есеппен тығыздық 0,63 г/см3 деп 
алынды. Қардағы су қоры S=441 мм болды. Гектарға шаққанда 4410000 л/га тең. Ал 100 
гектар аумақ үшін 441 млн л/га тең. Бұл Астана халқын тек қар суымен 1 айлық ауызсумен 
қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. 

Егер ұсынылып отырған қар суын пайдалану жобасын негізге алсақ, келесідей 
жетістіктерге қол жеткізер едік: 

• Астана халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі; 
• Су ресурстарын үнемделеді; 
• Жылыжайларды тұрақты сумен қамтамасыз етіледі; 
• Елді-мекендерді көктемгі су басу апатынан қорғалады. 
 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
1. EXPO-2017. Астанадаөтетін болды. 
2. Атлас Казахстана. А.: География Институты. 2010 ж. 
3. Barry O`Farrel1`s message to the Hunter (25 Mar, 2011). 
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И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
 

Дусурупова Алия Ахметкызы, Есмуханов Мират Каирбекович,  Кучербаева 
Гульмира Гумаровна 

Gid-12@inbox.ru 
Студенты группы Гид-22 факультета естественных наук ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, г. 

Астана, Казахстан 
Научный руководитель – В. Н. Торубара 

 
В нашем исследовании мы затронули острые проблемы связанные с водными 

ресурсами. А именно, нехватка питьевой воды, экологическая безопасность сточных вод, 

Сурет 2 - Қардың көлденең қимасы 

mailto:Gid-12@inbox.ru
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использование и прикладное значение вторичного эффективного использования наших 
ресурсов. В связи с разрастающей значимостью «Зеленой Экономики» мы просто не имели 
права упустить возможность и не внести свой вклад в решении проблемы, которую мы 
раскрываем в данной статье. 

    Начало третьего тысячелетия потребовало коренного изменения в подходах к 
вопросам производства питьевой воды, воды для производственных потребителей, очистки 
сточных вод и обработки осадков с учетом происходящих глобальных социально-
экономических, экологических и других процессов: 

1. - повышению требований к качеству жизни населения в большинстве развитых 
стран; 

2. - развитие производства и появление его новых видов; 
3. - дефицита водных ресурсов в отдельных регионах планеты;  
4. - постоянно возрастающего уровня загрязнения водных ресурсов;  
5. - ухудшающегося состояния окружающей среды;  
6. - напряжения в условиях общественного социально-экономического развития и 

других факторов 
    Проблемы производства питьевой воды, воды для производственных потребителей, 

очистки сточных вод в соответствии с современными стандартами, обработки, 
использования и утилизации осадков сточных вод в последние годы являются 
приоритетными во всех странах мирового сообщества. От решения этих проблем зависит 
будущее развития современной цивилизации людей и ее перспективы  развития.  

Очистка сточных вод. Обоснование технологии очистки сточных вод 
• На сооружениях механической очистки эффект снижения 

взвешенных веществ составляет 40-60%, что приводит к снижению БПК до 20-
40%. 

• Сооружения биологической очистки обеспечивают 
снижение показателей загрязнений по взвешенным веществам и БПК до 15-20 
мг/л. 

• Физико-химические методы очистки сточных вод 
позволяют достигать эффективности очистки по ХПК – 75-79%, по БПК – 90-
92%, по взвешенным веществам – 95-99%. 

Технология обработки осадков, образующихся в процессе очистки, определяется в 
зависимости от их свойств, объемов, наличия необходимых площадей  

После соответствующей обработки сточные воды сбрасываются в водотоки и водоемы. 
От качества работы очистных сооружений зависит состояние водных объектов и 
экологическая ситуация в рассматриваемом регионе.  Многообразие количества и качества 
сточных вод (хозяйственно-бытовых и производственных) определяет методы очистки 
сточных вод. Методы очистки сточных вод можно разделить на: 

 Механические; Физико-химические;Биологические. 
В процессе очистки сточных вод образуются осадки, которые подвергаются:  

 Обезвреживанию; Обеззараживанию;Обезвоживанию; 
Сушке; Утилизации. 

Опреснение и обессоливание воды 
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Рисунок 1 - Мембранные системы водоподготовки 

 
Мембранные системы водоподготовки, промышленное освоение которых началось 

примерно с 1985 года, в настоящее время применяются практически во всех отраслях, 
потребляющих очищенную воду. Широкое внедрение мембранных процессов в практику 
стало возможно благодаря развитию науки о полимерах и использованию синтетических 
полимерных мембран. 

      Все эти методы известны уже много лет и широко используются в практике. В 
ближайшие годы трудно ожидать, что произойдут какие-то кардинальные изменения в 
практике применения этих методов для очистки сточных вод и обработки осадков. Тем не 
менее, мы сегодня говорим о революционном характере развития технологий очистки 
сточных вод и их осадков.  

       При этом под технологиями подразумевается совокупность методов, 
организационных мероприятий, процессов, приемов, сооружений, оборудования, 
материалов, направленных на получение очищенной сточной воды установленного качества.  

1.Основные сооружения и оборудование, обеспечивающие механическую очистку, 
предназначены для задержания нерастворенных в воде примесей. К ним относятся 
решетки, сита, песколовки, отстойники, фильтры различных конструкций. 
2.К физико-химической очистке городских сточных вод можно отнести реагентную 
(химическую) очистку. Ее сущность заключается во введении в сточную воду 
химических реагентов, способствующих выпадению нерастворенных коллоидных и 
частично растворенных веществ в осадок. К методам физико-химической очистки 
производственных сточных вод (перед спуском их в систему водоотведения 
населенного пункта) относятся: сорбция, экстракция, эвапорация, ионный обмен, 
электролиз, электрофлотация и др. 
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3.В зависимости от условий, в которых происходит очистка сточных вод, сооружения 
биологической очистки могут быть разделены на два вида.  

К первому виду относятся сооружения, в которых очистка происходит в условиях, 
близких к естественным. К таким сооружениям относятся: 1) поля орошения, 2) поля 
фильтрации и 3) биологические пруды.  

Ко второму виду относятся сооружения, в которых биологическая очистка 
осуществляется в искусственно созданных условиях. К ним относятся: 1) биологические 
фильтры (биофильтры), 2) аэротенки.  

Биологической очистке предшествует механическая очистка. 
Технология обработки осадков, образующихся в процессах очистки, определяется в 

зависимости от их свойств, объемов, наличия площадей, экологических условий в регионе и 
др. На очистных сооружениях образуется большое количество осадков, содержащих 
органические и минеральные компоненты. В составе осадков городских сточных вод в 
зависимости от примесей производственных сточных вод содержится 65-85% органических 
веществ, представляющих серьезную санитарно-гигиеническую и экологическую опасность. 
В зависимости от условий формирования и особенностей отделения осадки подразделяются 
на первичные и вторичные.  

Осадки первичные: грубые отбросы, тяжелые, плавающие, сырые  выделяются на 
решетках, на ситах, в жироловках, в нефтеловушках, в первичных отстойниках, в 
осветлителях.  

Осадки вторичные: активный ил, шламы, осадки, сброженные в анаэробных условиях, 
осадки из аэробных стабилизаторов, осадки уплотненные, осадки обезвоженные, осадки 
сухие  образуются во вторичных отстойниках, септиках, в двухярусных отстойниках, в 
осветлителях-перегнивателях, в метантенках, в уплотнителях, на иловых площадках, на 
вакуум-фильтрах, в сушилках.  

Оценка состояния ВОС и КОС и их технологических особенностей в Казахстане 

Рисунок 2 - Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадков на 
Центральной станции аэрации Санкт-Петербурга 

Усиление роли предприятий в процессе  принятия решений по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения 

• Решения о проведении реконструкции и модернизации объектов систем 
водоснабжения и водоотведения принимаются после презентаций и всестороннего 
рассмотрения различных предложений со стороны крупных и авторитетных поставщиков 
соответствующих технологий, оборудования, услуг, в том числе из дальнего зарубежья. 
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• Активное взаимодействие с проектными организациями на предпроектной 
стадии, стадии проектирования по выбору технологий, оборудования, материалов, 
приемлемых технологических решений. 

• Совместные с проектными организациями и поставщиками технологического 
оборудования работы по отработке технологических режимов, проведение пилотных 
исследований и др. 

• Глубокая  и  детальная подготовка службами предприятия технических заданий 
для участников проводимых отборов (конкурсов, тендеров) на поставку технологий, 
оборудования, материалов.  
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Қоршаған ортаның және қоғамның тұрақты даму принциптерін орындауда топырақ 

қорларын қорғау және тиімді пайдалану мәселелері маңызды орын алады. Себебі топырақ өзі 
тіршіліктің туындысы бола тұрып, сол тіршіліктің өмір сүруінің негізі болып табылады. Ал, 
қазіргі кезеңде топырақтар қоғамның іс-әрекетінің нәтижесінде көптеген өзгерістерге 
ұшырауда. Бұл замануи өзгерістер мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан топырақ қасиеттерін 
қайта қалпына келмес жағдайларға әкеледі. 

 Бір кездерде адам табиғатты бағындыруды мақсат тұтып, жерді жөн-жосықсыз 
жыртып, топырақты эрозияға ұшыратты. Соның салдары бүгінгі таңда  топырақ 
жамылғысына үлкен қауіп төндіріп тұр. Бүгінде тәуелсіз Қазақстанда ғана емес бүкіл әлем 
алдында топырақ экологиясының  мәселелері туындап  тұр.  

Жалпы табиғи ресурстарға түсетін  антропогендік салмақтың ұлғаюынан, оларды 
тиімсіз пайдаланудан туатын  замануи экологиялық мәселелер, күмәнсіз Қазақстан 
территориясының топырақ жамылғысына өзінің кері әсерін тигізбей қоймайды. Экологиялық 
жағдайдың тұрақсызданырылуы барлық табиғи зоналарда топырақтың деградациясына 
әкелді. 

 Қазақстан топырақтарының қазіргі экологиялық жағдайлары  туралы айтпай тұрып, 
олардың табиғи экологиялық жағдайларын, таралу заңдылықтарын айтып кету керек.  Себебі 
замануи топырақтардың экологиялық өзгерістері қоршаған ортада болып жатқан 
антропогендік әсерлдердің нәтижелерінен пайда болған. Олар топырақтардың түрлерімен, 
қалыптасуымен,  қасиеттерімен және  пайдалану жолдарымен тікелей байланысты.  

Қазақстанның  топырақ жамылғысы өте бай және алуантүрлі келеді. Ол республика 
территориясының ірі көлемімен (272,4 млн га), биоклиматтық, орографиялық 
жағдайларының, топырақ түзуші тау жыныстарының әртүрлілігімен сипатталады. Тек жазық 
жерлерде ғана  химиялық, физикалық, биологиялық қасиеттерімен, құнарлылығымен  
ажыратылатын  жеті жүзден астам топырақ түрлері кездеседі.  

Қазақстанның территориясы  солтүстіктен оңтүстікке қарай  төрт табиғи зоналарды 
қамтиды: орманды-дала, дала, шөлді-дала және шөл. Орманды-дала республиканың ең 
солтүстік бөлігін алып жатыр, көлемі небары 0,4 млн га. Топырақтары   орманды сұр, 
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сілтісізденген  және шалғынды-қаратопырақтар. Топырақтың беткі қабатындағы гумус 
мөлшері 8-9%. Орманды-дала зонасы оңтүстікте дала зонасымен алмасады, көлемі 25,4 млн 
га. Топырақтары кәдімгі қаратопырақтар және оңтүстік қаратопырақтар, кейде сортаң 
топырақтар кешені кездеседі. Кәдімгі қаратопырақтарда гумустың мөлшері 7,5-8%, егістікте 
пайдаланатын топырақтарда  оның мөлшері 5-6%  дейін төмендеген. Оңтүстік 
қаратопырақтарда гумус 5-7% мөлшерде, ал пайдаланып жүрген топырақтарда 3- 4 %- дейін 
төмендеген. 

Күңгірт қарақоңыр, қарақоңыр топырақтар құрғақ дала жағдайында қалыптасқан 
.Құрғақ дала зонасының көлемі 90,4 млн га.  Гумус мөлшері 3,5-4,5%,  егістіктегі жерлерде 2-
3% құрайды. Қазіргі кезде қаратопырақты және қарақоңыр топырақты жерлер толық 
игерілген.  Шөлді–дала зонасы дала мен шөл зоналарының арасында орналасқан. Бұл жерде 
ашық қарақоңыр топырақтар таралған. Олардың арасында сортаңданған топырақтар 
кездеседі.  Гумустың мөлшері 2-3% құрайды.  

Шөлді зонада (көлемі 119,2 млн га)  құба, сұр-құба топырақтар таралған.  Бұл 
топырақтарда гумус мөлшері өте төмен, карбонаттары мол болады. Шөлді топырақтар 
жайылым ретінде пайдаланылады, егіншілік бұл жерлерде тек қана суармалы жағдайларда 
болуы мүмкін.  

Барлық зоналарда зоналық топырақтармен қатар интразоналды топырақтар кездеседі.  
Олар - шалғынды, шалғынды-батпақты, батпақты, сор, сортаң топырақтар. 

Қазақстанның оңтүстік шығысында. таулы топырақтар таралған. Таулы алқаптар 31 
млн га жерді алады. Қазақстанда бес ороклиматтық аумақтар ажыратылады: Алтайдың 
Солтүстік-Батыстық, Алтайдың Оңтүстікті, Солтүстік Тянь-Шяньдық, Орталық-Азиялық, 
Батыс Тянь-Шандық. Олардың өздеріне тән тік белдеулік топырақтары қалыптасқан. Биік 
таулы тундралық шалғынды, шалғынды-далалы топырақтар жаздық жайылымдар ретінде 
пайдаланылады. Таулы тайгалы және оларға қосымша топырақтардың су қорғайтын 
маңыздылығы бар, және мал жайылымды, шөп шабындықты жерлер. 

 Таулы-далалы, таулы қаратопырақтар, таулы-сұр топырақтар - жайылымдар және 
шабындықтар.  Алтай тауларының етегіндегі орманды-сұр, қаратопырақтар және қарақоңыр 
топырақтар тәлімі егіншілікте кең пайдаланылады. Солтүстік Тянь-Шань тауларының 
етегіндегі қаратопырақтар, қарақоңыр және сұр топырақтар суармалы және тәлімі егіншілкке 
толық игерілген (дәнді дақылдар, құнды жеміс-жидек және техникалық  -  қант қызылшасы, 
темекі). Батыс Тянь-Шань тауларының етегіндегі  қоңыр, сұр-қоңыр топырақтар және сұр 
топырақтарда игерілген, онда тәлімі және интенсивті суармалы егіншілік дамыған  (дәнді 
дақылдар, жылы сүйгіш және жеміс-жидекті дақылдар- мақта, жүзім және т.б.)  

Сонымен Қазақстанның  топырақтарының түрлері олардың қалыптасқан  экологиялық 
жағдайлары, топырақты деградацияға  ұшырататын факторолары  да әр аймақта әр түрлі. 
Мысалы, солтүстікте негізгі егіншілік және игерілген тың  аймағы болған жерлерде  топырақ 
эрозиясы, топырақ дегумификациясы деген проблемалар туындайды және тек қана гумус 
мөлшері азаймайды, оның сапалық құрамдары да өзгріске ұшырайды. Гумус заттарының 
құрамында гумин қышқылдары азайып, фульвоқышқылдары басым болады.  Орталық 
Қазақстанда  - негізгі қазба байлықтар алынатын жерлерде техногенді факторлар басым 
болып,  жер бедерлері қатты өзгерістерге ұшырайды. Ірі қалалар мен өндіріс 
орталықтарының төңірегінде топырақтардың антропотехногендік ластануы байқалады. Қара 
және түсті металлургия орналасқан аймақтарда топырақтың құрамында ауыр металдар 
мөлшері жылдан жылға өсіп бара жатқаны байқалады.  Мысалы, көптеген зерттеушілердің 
мәліметтері бойынша  Шығыс Қазақстандағы Өскемен, Риддер және Зырьяновск 
қалаларының топырақтарында ауыр металдардың ішінде мырыш, қорғасын және мыс 
деңгейлері шектік рауалы концетрациядан (ШРК) 2-5 есе артық екені анықталған.  Балхаш, 
Жезқазған, Сатпаев қалаларының айналасындағы топырақтарда мыс мөлшері ШРК дан 3-5 
есе, кейбір жерлерде тіпті 10 есе асқаны көрсетіледі. Оған қосымша бұл аймақтарда  
жайылым жерлердің тозуы байқалады. Қазіргі таңда 86 млн га жайылым жерлердің 4,6 млн 
га жерлері істен шыққан, себебі олар ауылды мекендер төңірегінде орналасқан. Мал көбінесе 
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сол төңіректерде жайылып,малдың тұяғымен топырақтың беткі қабаттарын шаңдандырып, 
оларды жел эрозиясына ұшыратады.  Оңтүстік тау етегі, оңтүстік–шығыс облыстарында 
суармалы егіншілік салдарынан су эрозиясы, мелиоративтік мәселелер туындайды. 
Суармалы егістіктерде топырақтың екінші рет сорлану процесі орын алады. Қазақстанның  
батыс облыстарында қазіргі кездегі негізгі ластанудың түрі -  мұнаймен ластану, болып 
табылады. Соның салдарынан топырақтарға үлкен зиян келуде.  

Жалпы мәліметтерге сүйенсек, қазіргі кезде Қазақстанда  әр түрлі деңгейде бүлінген 
топырақтарды қамтитын мынадай аумақтарға бөлінген: 

1. Солтүстік-Қазақстандық аумақ.  Егіншілікте пайдаланып жүрген қаратопырақтар 
және қарақоңыр топырақтар шекарасында. Топырақ экологиясы гумустың азаюымен, 
құнарлылығының төмендеуімен, жел және су эрозиясының ұлғаюымен сипатталады. 

2. Батыс–Қазақстандық аумақ. Мал шаруашылығындағы, мұнай өндірісіндегі қоңыр 
және шөлді құба топырақтар шекарасында. Топырақтың жайылымдық және техногенді 
деградациясы, ал суармалы жерлерде топырақтардың екінші рет сорлануы байқалады. 
Топырақтың мұнай өнімдерімен, химиялық заттармен, шайынды сулармен ластануы орын 
алған. Мұнай өндірісінің салдарынан 100 мың га жер бүлінген. Каспий теңізінің 
трансгрессиясы салдарынан теңіз  жағасындағы топырақтар батпақтануда. 

3. Орталық-Қазақстандық аумақ. Үлкен өндірісі және ауылшаруашылығы дамыған 
аумақ. Топырақтың техногендік бүлінуі, өндірісітік және ауылшаруашылықты ластану. 
Бұрынғы ядролық Семей полигонының территориясында 2,0 млн га қарақоңыр топырақтар 
радионуклидтармен ластанған. Бетпакдала платосында радионуклидтерге қоса сұр-қуба 
топырақтар ғарыштық-космостық қалдықтармен ластанған. 

4. Арал өңірі., шөлді құба топырақтар шекарасы. Бұл жерде суармалы егіншілік, мал 
шаруашылығы, кейбір жерлерде мұнай өндіру. Бұл экологиялық апатқа ұшыраған аймақ,. 
Интенисвті шөлдену, тау-кен өндірісі.  

5. Оңтүстік Қазақстандық аумақ. Су эрозиясы, екінші рет сорлану, батпақтану, 
суармалы топырақтардың улы химиялық заттармен ластануы орын алған.  Тау беткейлерінде 
сұр топырақтардан биік таулы альпілі шабындыққа дейін  топырақ жамылғысында 
жайылымдық деградациясы байқалады. Шаруашылықты жүйесіз жүргізу жалғаса берсе 
эрозияғы қарсы тұратын  топырақ-өсімдік жамылғысы жойылу қауіпі бар.  

Осы көрсетілген топырақ-экологиялық шеңберлерінде ірі индустриалды орталықтар, 
карьерлер т.б. төңірегінде  өндірістік ластану зоналары белгілендеі.шығыс Қазақстанда 
қорғасын, цинк, кадмий  және мышьякты, Батыс Қазақстанда – хром және т.б. Қазақстанда 
22 млрд қатты қалдықтар, соның ішінде улы өндіріс қалдықтары жиналған. Оның мөлшері 
жыл сайын 1 млрд т көбейеді, атмосфераға 5 млн т ластаушы заттар шығарылады.  

Сонымен Қазақстан топырақтарының қазіргі кезеңдегі өзгерістерін ескеріп, 
экологиялық жағдайын  жақсарту қажет екені айқын. Бұл мәселе топырақты тиімді 
пайдалануды, топырақ құнарлылығын қалпына келтіруді, қорғауды көздейтін арнайы 
экологиялық мониторингті зерттеулер жүргізуді талап етеді.  

 
Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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2. Жамалбеков Е.У., Білдебаева Р.М. Топырақтану және топырақ географиясы мен 

экологиясы .- Алматы. Қазақ университеті. 2006.- 204 б 
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ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАҒА ӨТУДІҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА 

 
Жүсіпбек Ә.А., Оразымбетова А.Б., Сейіт Е.М. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 5В06100 «Гидрология» 
мамандығының 3 курс студенттері 

Ғылыми жетекші: С.Р. Садвакасова 
 
«Біз энергияның баламалы түрлерін өндіруді дамытуға, Күн мен желдің энергиясын 

пайдаланатын технологияларды белсенді енгізуге тиіспіз» - Н.Ә.Назарбаев. 
Экспо 2017 иесі 2012 жылдың 22 қарашасындаФранцияның астанасыПариж 

қаласында Халықаралық Көрме Бюросының (ХКБ) EXPO халықаралық бюросы Бас 
ассамблеясының 152-ші сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру 
қорытындысы бойынша Астана үшін ХКБ-ның 103 мүше-мемлекеті дауыс берген, ал 
бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс жинады. 

Экспо 2017 көрмесін ұйымдастырушылармен таңдалған тақырып «FUTURE 
ENERGY», яғни «болашақ қуаты» аясында болды[1]. 

Баламалы немесе альтернативті энергетика – бұл энергияны дәстүрлі пайдалы қазба 
(мұнай, көмір, газ) көздерін емес, табиғи сарқылмайтын ресурстарды пайдалана отырып 
өндіру. Баламалы энергетиканың артықшылығы – экологиялық жағынан таза және шикізат 
көзі (жел, күн, су, геотермальды су көздері, т.б.) таусылмайды.  

Елбасымыздың өзі атап өткендей, қазақ елі 2050 жылы жел, күн энергиясын  
толығымен пайдалануы тиіс.  

Әлемде баламалы энергетиканың ролі уақыт өте артып келеді. Энергия қорын 
үнемдеу бүгінгі күннің аса маңызды міндеттерінің біріне айналып отыр. Өнеркәсібі дамыған 
әлемнің барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу шаралары дұрыс жолға қойылған. 
Өйткені, көмірмен және көмірсутегімен жұмыс істейтін жылу электр станциялары апатты 
экологиялық жағдайларды тудыратындықтан, әлем қайта калпына келетін жергілікті энергия 
көздерін энергия үнемдеудің басты қайнар көзі ретінде қабылдайды.  Баламалы 
энергетиканың бірнеше  түрі бар(1-кесте).  

 
1 кесте 
Баламалы энергетика түрлері[2] 
 

Пайдалану тәсілдері Адамзат пайдаланатын 
энергия Бастапқы табиғи көзі 

Күн электростанциясы Күннің электро-магниттік 
сәулеленуі Күннің ядролық синтезі 

Жел электростанциясы Желдің кинетикалық 
энергиясы 

Күннің ядролық синтезі, Жер 
мен Айдың қозғалысы 

Дәстүрлі СЭС 
Шағын СЭС Өзендегі судың қозғалысы Күннің ядролық синтезі 

Толысу 
электростанциялары 

Мұхит пен теңіздердегі су 
қозғалысы Жер мен Айдың қозғалысы 

Толқын 
электростанциясы 

Мұхит пен теңіз 
толқындарының энергиясы 

Күннің ядролық синтезі, Жер 
мен Айдың қозғалысы 
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Геотермальді 
станциялар 

Планетаның ыстық 
бастауының энергиясы Жердің ішкі энергиясы 

Атом 
электростанциясы 

Ядролық ыдырау кезінде 
бөлінетін жылу Ядролық ыдырау 

 
Күн энергетикасы - күн энергиясын әр түрлі амалдар арқылы (электрэнергиясынжәне 

жоғары температуралы жылу өндіретінгелиоэлектростанциялар,күн элементтері 
мен батареялары, үй-жайларды, жылыжайды және т.б. жылыту мақсатымен төмен 
температуралы жьшу алу үшін қолданылатын күн коллекторлары және т.б.) пайдалану. 
Мысалы, Батыс Еуропада тұрмыста күн коллекторын пайдалану. 

Күн қуаты - шешуші экологиялық факторлардың бірі. Атап айтқанда жарық жерде 
өмір сүретіндердің барлығына дерлігін фотосинтез арқылы энергиямен және құнарлы 
заттармен қамтамасыз етеді. Тірі ағзалар үшін сәуле толқынының ұзындығы, оның 
қарқындылығы және сәулелендірудің ұзақтығы қажет. Күн сәулесінің спектрі үш аймаққа 
бөлінеді, олар: ультракүлгін, көрінетін және инфрақызыл сәуле шығару аймағы. 

Елімізде күн түсуі солтүстіктен оңтүстікке қарай артады (сурет 1). Қызылорда және 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында күн сәулесі көбірек түседі. Осы аймақтарда күн 
батареяларын көбейтсек, энергетика әлеуетімізге біршама үлес болар еді.  

 

 
 

Сурет 1 -Қазақстан Республикасында Күннің түсуі[2]. 
 
Жел энергетикасы– жел энергиясын механикалық, жылу немесеэлектр энергиясына 

түрлендірудің теориялық негіздерін, әдістері мен техникалық құралдарын жасаумен 
айналысатынжаңартылатын энергетиканыңсаласы. Ол жел энергиясын халық 
шаруашылығына ұтымды пайдалану мүмкіндіктерін қарастырады. Елімізде арзан электр 
энергия көздерін іздеу мақсатында, “Қазақстанда 2030 жылға дейін электр энергиясын 
өндіруді дамыту туралы” мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, жел күшімен өндіретін электр 
энергиясықуатынхалық шаруашылығына қолданудың тиімді жолдары қарастырылуда. 
Қазақстанда жел күшімен алынатын электр энергиясы қуатын кеңінен және мол өндіруге 
болады [3]. 

Қазақстанның шығысындағы Жоңғар қақпасы Балқаш — Алакөл ойпатын 
Қытайдың Ебінұр ойпатымен жалғастырады. Осы жердегі жел ерекшеліктерін зерттеу 
нәтижесінде оның электр энергиясын өндіруге өте тиімді екені анықталды. Одан болек 
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Орталық және Солтүстік Қазақстан аумақтарында, басқа аймақтарға қарағанда, жел жоғары 
жылдамдықпен және тұрақты соғып тұрады (сурет 2).  

 

 
 

Сурет 2 -Қазақстан Республикасында жел энергетикасының даму аймақтары[2] 
 
Су энергетикасының жаңаша жолы 
Мәселе: Астана қаласын баламалы энергиямен қамтамасыз ету.  
Астана қаласында энергияны экологиялық мәселе туындататын, болашақта сарқылу 

қаупі бар, тасымалдауы бірталай қаржы талап ететін көмір энергиясы қолданылады. Ол 
елімізде өтетін Экспо-2017 көрмесіне тиімсіз болғандықтан, энергия өндірудің басқа түрін 
ұсынбақпыз. 

Бұл аумақта баламалы  жел энергетикасынан басқа, тағы бір энергия көзін дамытуға 
болады. Ол – кәріз жүйесіндегі су энергиясы. Алдымен кәріз (канализация)  жүйесі дегеніміз 
не екенін түсіндіріп өтейік. Канализация- тұрғын үйлерден лас суды қабылдап алып, 
тазартқышғимараттарғажеткізетін инженерлік құрылыстар, жабдықтар мен санитариялық 
шаралар кешені. Ағынды суларды елді мекендер аумағынан әкететін жер асты құбырлар 
жүйесіканализациялық желідеп аталады. 
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Сурет 3 - Кәріз жүйесінің сызбасы 

 
Шешімі: тұрғын үйде қолданылған бүкіл су қоры кәріз жүйесіне келіп құяды. Тұрғын 

үй астындағы суды қабылдап алушы қондырғыға гидротурбина орнатсақ, жоғары 
жылдамдықпен түскен су турбинаны айналымға түсіріп, электр энергиясын өндіреді. 
Қысқаша айтқанда, жұмыс принципі қарапайым ГЭС-тер секілді. Тек мұнда  

Оның тиімділігі:  
 Басқа энергия өндіру көзіне қарағанда арзан 
 Экологиялық таза 
 Артық су мөлшерін қажет етпейді(екінші реттік пайдаланылған суды 

қолдануға болады) 
 Ешқандай қосымша еңістік жасаудың қажеті жоқ 
Кемшілігі:  
- Аласа ғимараттарда қолдануға ыңғайсыз 
- Кәріз суы лас болғандықтан, турбинаны тез тат басуы мүмкін. 
 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
4. Биология: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық, 2-

басылымы, өңделген / М. Гильманов, А. Соловьева, Л. Әбшенова. — Алматы: «Атамұра» 
баспасы, 2009 жыл. ISBN 9965-34-927-4. 

5. Атлас Казахстана 
6. EXPO-2017. Астанадаөтетін болды. 
7. Barry O`Farrel1`s message to the Hunter (25 Mar, 2011). 
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Жаһандану заманында өзінің даму бағытын анықтаған Қазақстан тек бір сала ғана 
емес әр түрлі өнеркәсіп түрлерін дамытуға күш салуда.Шексіз созылып жатқан кең байтақ 
жеріміз бүгінгі таңда ел экономикасының сенімді келешегіне айналып отыр. Осы жолда 
мемлекет ішіндегі экономиканы нығайту үшін белгілі бір аймақтарды біріктіру арқылы 
экономикалық аудандар құру керек болды.Ең алдымен “экономикалық аудан” сөзінің 
мағынасын анықтау үшін оның анықтамасын келтіре кетейін. 

Экономикалық аудандастыру– елдің өзара бағынышты аудандары жүйесін немесе 
аумақтық еңбек бөлінісін көрсететін ірі өңірді бөлу. Экономикалық аудандастырудың негізгі 
мақсаты – өңірлік әлеуметтік-экономикалық саясатын, соның ішінде аумақтық болжау және 
жоспарлау саясатын жүзеге асыру үшін оңтайлы жағдай жасау.Қазақстанның бөлінбес 
бөлшегі болып саналатын облыстар мен аудандар экономикалық тұрғыдан маманданған 
салалары бойынша бес экономикалық ауданға бөлінген. 

Сонау КСРО кезеңінде Қазақстанды басқа да отар Республикалар сияқты 
экономикалық аудандаға бөлшектеп тастады.Әрі тартты бәрі тартты ақыры көңілге 
қонарлық,өздеріне қолайлылығымен ерекшеленген географ Н.Баранскийдің жобасын дұрыс 
деп тапты.Ол кезеңде жасалған әрбір жаңалық Кеңес үкіметінің ығына жығыла отырып 
жасалуы  керек болды.Жоба Баранскийдікі болғанымен оны қабылдап бекіту Кеңес 
үкіметінің қолында болды.Жобаның жасалуын былайша түсіндіруге 
болады.Біріншіден,ҚазақстанРесейдің отары,ал отарына не жасаймын десе өз 
еркі.Екіншіден,қазақтың көзі ашық зиялысы,белгілі саясаткер С.Сәдуақасовтың өнеркәсіп 
орындарын шикізат көзіне жақындату керек деген идеясын қабылдамай өздеріне тиімді 
шикізатты жолды таңдауы,Ресей Қазақстанды ашық түрде саяси жағынан да,экономикалық 
жағынан да қолында ұстады.Қазақстан өнеркәсіпті елге емес,нағыз шикізат базасына 
айналды. 

Мен бұл сөзімді мынадай нақты дәлелдермен растай аламын: 
1.Мұнайға және газға бай төрт облыс:Атырау,Батыс Қазақстан,Ақтөбе,Маңғыстау 
2.Орыс халықтарының ықпалы басым төрт аймақ:Қостанай,Солтүстік 

Қазақстан,Павлодар,Ақмола 
3.  Орта Азия мәдениеті тараған аймақтар:Қызылорда,Шымкент,Жамбыл,Алматы 
4.Шығыстағы негізгі қақпа әрі кеннің көзі:Шығыс Қазақстан 
5.Орталық әрі көмірдің негізгі базасы:Жезқазған облысы 
Уақыт өте келе осы аудандар экономикалық аудандарға айналып шыға келген.Кең 

байтақ жерімізді тиімді жолдармен пайдалану үшін мен Баранскийдің жобасына қарсы шыға 
отырып,өзімнің жобамды ұсынбақпын. 

Қазақстанды түбегейлі экономикалық аудандастыру. 
Ең алдымен Батыс экономикалық ауданды қарастырайық.Н.Баранскийдің жобасы 

бойынша батыс ауданның құрамына төрт облыс енгізілген.Олар:Батыс  
Қазақстан,Атырау,Маңғыстау,Ақтөбе. Қандай себептермен, қандай жағдайда Батыс 
экономикалық ауданның құрамына Ақтөбе облысын қосқаны белгісіз.Себебі  Баранскийдің 
Қазақстан аумағын бөлуде тек шикізаттық бағытты көздегені айқын аңғарылып әрі атүсті 
қарағаны белгілі. 

Менің жобам бойынша Ақтөбе облысын жеке бір экономикалық  аудан ретінде 
қарастырып,оған “дәнекер,жалғастырушы Аралық аудан” статусын беру керек.Сол арқылы 
ол өз алдына өзгеше кеңістік құрып,басқаша  қарқынды дамуға бет алады.Менің ұсыныс 
жасауыма мына маңызды себептер әсер етті: 

1.Бұл облыс солтүстікте Сібірмен,ал оңтүстікте Орта Азиямен шектесіп жатыр.Бұл 
дегеніміз нағыз тоғыз жолдың торабында орналасқанды білдіреді.Бұл Ресей мен Орта Азия 
елдерінің қызығушылығын тудырар еді.Тек осы екі жақтың арасына байланыс жүйесін жасау 
керек.(темір жол,автомобиль,т.б.)Жеке экономикалық аудан статусын иеленгеннен кейін 
Қарақалпақстан,Өзбекстан мен Ресей арасындағы жаңа байланы жүйесі құрылады.Қазіргі 
кезде темір жолдың бағыты Астрахань -Орта Азия бағыты бойынша  байланыс жасап 
отыр.Ал екінші бағыт Орынбор-Ташкент қиғаш жолы.Аталған екі жолдың салыну себептері 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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тек әскери бағыттарды көздеуден шыққан.Себебі біздің еліміз қаншама жылдар бойы 
Ресейдің отаршылдығына көнбей арпалысумен болды.Сондықтан салынған осы темір 
жолдар еліміздің оңтүстік аймақтарында көтеріліс бола қалған жағдайда тез арада әскер 
жеткізу үшін жасалынған еді.Ал менің ұсынып отырған темір жол маршруты таза 
экономикалық бағытта салынуы тиіс.Сондықтан екі мемлекеттің аралығына темір жол 
жүйесін жасау өте маңызды әрі тың идеяның жүзеге асқаны болар еді.Мұны атамағанның 
өзінде Ресей сонау Петр заманынан Үндістанға тікелей шығатын жолды іздеумен 
келеді.Ресей үшін бұралаң жолдарға қарағанда тікелей Қазақстаннан өтіп Өзбекстан арқылы 
өту таптырмас мүмкіндік болар еді.Бұл екі елді байланыстырар “Алтын көпір” болмақ. [1, 
288 с]. 

2. Ресей мен өзге де Орта Азия мемлекеттері саналатын Өзбекстан,Түркменстанды 
осылайша қызығушылығын пайдаланып,темір жолды салу арқылы Ақтөбе облысының шет 
аймақтарында орналасқан  
Тасқопа,Нұржау,Жарлы,Алпысбай,Сарықопа,Қалдайбек,Доңызтау,Шұбарқұдық,Ноғайты,Қа
уылжыр,Бегімбет секілді  транспорт жүйесі мүлде дамымаған шалғай аудандарды дамытуға 
мүмкіндік алар едік.Темір жол-экономиканың күре тамыры деп бекер айтпаған.Тіпті оны 
санамағанның өзінде Ресей мен Орта Азия Республикалары бұл темір жолдың салынуына 
мүдделі.Салынуы тиіс темір жолдың жобасы үш бағыттың біреуінде салынуы тиіс. 

1.Шығыс бағыт: Орынбор-Хобда-Ебейті-Кунград-Орта Азия 
2.Орталық бағыт: Орынбор-Кемерші-Доңызтау-Кунград-Орта Азия 
3.Батыс бағыт: Орынбор-Ақтөбе-Аққайтым-Бозой-Кунград-Орта Азия 
3.Осы темір жол арқылы байланысқа түскен мемлекеттердің озық заманауи 

технологияларын пайдалана отырып елімізге жаңа инновациялық серпін беруге 
болады.Демек осы бағытта жұмыс жасау арқылы Ақтөбенің алдына жеке бағыт салып 
беріп,жеке “аралық экономикалық аудан ”статусын иемденуге мүмкіндік жасауға 
болады.Аталған тиімді мүмкіндіктер тек бастапқы тиімді тұстары болмақ.Ал расында Ақтөбе 
жеке аудан статусын алар болсақ оның мүмкіндіктері оннан асып жығылады. 

Экономикалық пайда көру үшін Ресей бұл магистралға қарсылық білдіріп,жолдың 
бағытын бұруы мүмкін.Себебі, саясат пен экономика қазір –ақ өзгеріп шыға келеді.Біз 
барлық жағдайға да дайын болуымыз керек.Егер осындай жағдай бола қалған күннің өзінде 
бізде қосымша жоспарлар болуы керек.Ол жоспар темір жол бағытын Ресейді қоспай тікелей 
Ақтөбеден Орта Азия одан әрі Иран мен Ауғанстанға тарту керктігін дәлелдеуге болады.Осы 
арқылы Азияның дамушы мемлекеттерімен байланысты одан әрі нығайта түсеміз.Ресейдің 
болмауының өзі бұл жобаға кері әсерін тигізе алмайды.Себебі, біздің Ресеймен 
байланысымыз қанағаттанарлық деңгейде,ал бізбен байланыс жасау деңгейі Ресей үшін әлі 
жеткіліксіз.Біз өзімізден экономикасы қауқарлы Ресеймен саудаға қарағанда,өзімізбен 
шамалас Азия елдерімен байланыс орнатар болсақ ешқандай ұтылмаймыз.Сондықтан 
алғашқыда қарсылық білдіргенімен бұл істің жүзеге асарына көзі жеткен Ресей бұл жобаға 
қосылары анық.[2, 542 с]. 

Алматы және Шығыс Қазақстан экономикалық ауданы 
Басқа аудандарды ескермегенде еліміз үшін маңызды стратегиялық маңызы бар 

облыстар қатарында шығыс аймақтағы Алматы мен Шығыс Қазақстан облыстарын 
айталық.Баранскийдің жобасы бойынша Алматы облысы Оңтүстүстік экономикалық 
ауданның құрамына,ал Шығыс Қазақстан өз алдына жеке экономикалық аудан ретінде 
орналастырылған.Бұл жағдайға тағы да себеп шикізаттық бағыт болып отыр.Көпке созбай 
сөздің ашығын айтқанда біз шығысымызда ең қуатты көршіміз,өзінің экономикасымен 
Қазақстанды жүз орап кетер күшке ие Қытаймен шектесеміз.Мұны ешқашан ұмытпауымыз 
керек.Бұл мәселелермен қатар Алматының Кеңестік кезеңдегі жағдайы мен қазіргі 
жағдайының арасы жер мен көктей.Тіпті ол кезеңдегі территориялар қазір мүлде 
өзгерген.Мысалы,Семей Өскеменге,Торғай Қостанайға,Көкшетау Ақмолаға,Талдықорған 
Алматыға біріктірілген болатын.Менің жобам бойынша өнеркәсібі дамыған Алматыны 
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ауылшаруашылықты оңтүстікке емес,жаңша дамуға бет бұрған Шығыс Қазақстанға қосу 
керек деп ойлаймын.Мынадай нақты дәлелдер ұсынып  сөзімнің дұрыстығын дәлелдемекпін. 

1.Шығыс Қазақстан да,Алматы да шығыс бөлікте орналасқан және Қытаймен 
шектесіп жатыр.Демек арада түсініспеушілік немесе Қытайдың тарапынан экономикалық 
қысым бола қалған жағдайда бір ғана Шығыс Қазақстанның күші жетпейтіні анық.Мұны 
атамағанның өзінде екі алып мемлекет Қытай мен Ресейдің түйісер жері де осы Шығыс 
аудан болып отыр.Ал қазіргі кезде бұл екі елдің экономикалық және саяси артықшылықтары 
басымдық алып келе жатыр.[3, 247б]. 

2.Шаруашылық жағдайы әлдеқайда алшақ Алматы мен Қызылорда,Жамбыл,Оңтүстік 
Қазақстан облыстарымен біріктіру мүлде қате.Ауылшаруашылықты аймақты экономиканың 
нағыз шоғыры болып отырған өнеркәсіпті Алматыға қосу бұл облыстың алға өрлеуіне аяқтан 
шалғандай әсер етеді.Керісінше өнеркәсібі жаңа,заманауи технологиялармен 
жабдықталған,әрі маманданған салалары ортақ Шығыс Қазақстанмен қосу әлдеқайда 
тиімді.Өзара ұқсас салалар бірігіп қазіргі қуаттылығын екі еселеген болар. 

3.Аталған екі облыстың физикалық географиялық орындары өте ұқсас,яғни таулы 
болып келеді.Ал таулы жер кенге,пайдалы қазбаларға бай.Бір-бірінде кездесетін пайдалы 
қазбаларды біріктіріп шикізат күйінде емес дайын өнім жасап шығаруды жолға қою керек. 
Шығыс Қазақстан Алматының озық өнеркәсіп технологияларын еркін пайдалануға 
мүмкіндік туар еді. 

4.Қазіргі кезде ғаламдық проблемаға айналып отырған қоршаған ортаның ластану 
мәселесі Алматыға тікелей қатысты.Қышқыл жаңбырлардың жаууы,улы газдардың бөлінуі 
облыстың жағдайын одан әрі қиындатып отыр.Бұл проблеманы шешудің бір жолы былай 
болмақ.Елімізде өткізілгелі отырған Дүниежүзілік ЭКСПО көрмесі дәл осы проблеманы 
көтеріп болашақтың табиғи таза энергиясын қолдануды мақсат етіп отыр.Екі облыс та таулы 
жерде орналасуы  себепті су және жел энергиясын өндірумен айналысады.Егер осы аталған 
облыстарды біріктірер болсақ онда  біріңғай су энергетикалық жүйесін құруға болады.Осы 
арқылы Қазақстанның жартысынан астам халқынтабиғи энергиямен қамтамасыз етуге болар 
еді. 

Біршама уақыттан бері Алматы мен Астана ерекше статусты иеленіп отыр.Алдағы 
уақытта Ақмола облысын Солтүстік экономикалық аудан арасынан алып өз алдына жеке 
“Басқарушы аудан” статусын беру керек деп ойлаймын.Сол арқылы Қазақстанда бүкіл 
әкімшілік аппараттың функциялары мен елдегі бүкіл тетіктерін бір орталыққа біріктіруге 
болар еді. 

Жалпы айтқанда облыстар шахмат тақтасындағы фигуралар сияқты екі жақта да тең 
беріледі.Бірақ берілген мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып жеңіске жету ол фигураларын 
қалай орналастыруына байланысты.Сол сияқты облыстардың тиімді жолмен орналастыра 
білу еліміздің дамуының басты кепілі болмақ. 

 
Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии: 1980 [1, 288 с]. 
 2.Экономическая и социальная география в СССР: История и современное развитие. 

– М: Просвещение, 1987.[2, 542 с]. 
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Стратегическое видение развития индустрии туризма в Республике Казахстан - это 
утверждение страны в качестве глобально узнаваемой туристской дестинации к 2020 году. 

В целях достижения национальной диверсификации экономики и повышения 
благосостояния населения Республики Казахстан индустрия туризма должна развиваться в 
определенных туристских кластерах с конкурентоспособным туристским бизнесом, которым 
занимаются профессиональные работники, предлагающие привлекательные на внутреннем и 
международном рынках услуги индустрии гостеприимства. Развитие в данном направлении 
должно способствовать мощному и стабильному росту доходов от туристской деятельности 
для всех вовлеченных заинтересованных сторон - государства, бизнеса и работников. 

С учетом намеченного курса страны на переход к принципам «зеленой экономики» 
показателен пример агротуризма не только в качестве генератора альтернативной занятости 
сельского населения, но и обеспечения финансовой поддержки экономики регионов, 
развития экологически «чистого» сельхозпроизводства [1]. 

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный 
на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской 
местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта [2]. 

Аграрный туризм в настоящее время как представитель инновационного вида 
туризма, способен решить многие вопросы устойчивого развития сельских территорий с 
точки зрения его экологичности, социальности и предотвращения миграции в города. 
Данный вид туризма является важнейшей отраслью индустрии отдыха, которая позволяет 
горожанам активно проводить время на свежем воздухе, питаться экологически чистыми 
продуктами, а сельским районам - реальное альтернативное развитие, так как аграрный 
туризм снижает безработицу на селе, создает новые рабочие места, служит источником 
доходов, снижает миграции из села в город. 

Сельский туризм в Казахстане может развиваться в тесной взаимосвязи с 
экологическим, культурно-познавательным, спортивно-конным, гастрономическим. В нашей 
стране есть необходимые предпосылки для развития агротуризма  (Схема 1). 

mailto:gausik_777@mail.ru


1363 
 

 
 

Схема 1 - Предпосылки развития сельского туризма в Казахстане  
 
Большими возможностями организации агротуризма в Казахстане располагает 

Алматинская область. Особо охраняемые природные территории и находящиеся на них 
объекты природной среды, культурного и исторического значения представляют 
экологическую, научную, культурную ценность: 

• 2 государственных природных заповедника: Алматинский заповедник, 
Алакольский заповедник; 

• 5 государственных национальных природных парков (далее ГНПП): ГНПП 
Алтын-Емель, Иле-Алатауский ГНПП, ГНПП Кольсайские озера, Шарынский ГНПП, 
Жонгар – Алатауский ГНПП. 

В пределах Алматинской находится множество достопримечательностей и 
памятников исторической и культурной важности, таких как: 

• Ущелье Тамгалы, являющееся с 2004 года объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО 

• Иссыкcкие курганы-могильники сакской культуры 
• Бесшатыр, пять царских курганов (ГНПП Алтын-Эмель) 
Также территория области есть уникальные возможности развития охотничьего и 

рыбного хозяйства. Из самых интересных с точки зрения фауны и больших охотничьих 
хозяйств можно выделить [3]: 

• Охотничье хозяйство «Бабатуган» 
• Капчагайское охотничье хозяйство 
• Охотничье хозяйство «Тасмурын» 
• Охотничье хозяйство «Енбекшиказахское» 
• Охотничье хозяйство «Курты» 
• Охотничье хозяйство ТОО «Заготпушнина» 
• Охотхозяйства «Топарское»  «Караколь» 
• Охотничье хозяйство “Дардамты”  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Богатая и самобытная культура, традиции и 
обычаи

Неповторимая кухня

Разнообразие рельефа

Наличие рыболовно-охотничьих хозяйств.
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Таким образом, Алматинская область может предложить туристу широкий спектр 
различных агротуров: конные и пешие прогулки по историческим тропам, посещения 
древних археологических раскопок, знакомство с хозяйством и бытом казахстанского 
народа, добычей и сбором пшеницы, риса, стрижки овец, рыболовство, охоту с хищными 
птицами.  

Одними из интереснейших является туры в Иссыкский край; Тургеньское ущелье; 
«Прогулка во времена кочевников» 

В Иссыком крае можно насладиться одним из красивейших пейзажей Алматинской 
области – озером Иссык, продегустировать местные сорта вин на одном из старейших 
заводов, а вечером провести незабываемый ужин на виноградниках Иссыкского винного 
завода. 

Тургеньское ущелье. Национальные ремесла. Тур начинается с прогулки по 
тенистым горным склонам Тургеньского ущелья до Медвежьего водопада. После чего можно 
познакомиться с национальной культурой и ремеслами, а также попробовать самостоятельно 
изготовить поделки из дерева, войлока и кожи. 

Тур выходного дня «Прогулка во времена кочевников». Данный тур дает 
возможность окунуться во времена кочевников, посетить одно из красивейших ущелий 
Алматинской области – Каскеленское, совершить небольшой треккинг, велотур или конный 
поход в горы, а затем пройдти курс молодого бойца в сакской бане. После можно совершить 
потрясающий обед с национальной кухней. Затем насладиться природой [3]. 

Аграрный туризм в настоящее время, как представитель инновационного 
диверсифицированного вида туризма, способен решить многие вопросы устойчивого 
развития страны с точки зрения его экологичности и социальности.  

Агротуризм как явление относительно новое, существующее около 40 лет и лишь в 
последнее десятилетие получившее бурное развитие за рубежом, и ставшее узнаваемым в 
Казахстане, имеет множество определений и классифицируется по-разному, в зависимости 
от принятой модели. Изначально классическая модель агротуризма предполагала, что 
организацией туризма на селе занимаются исключительно фермеры или члены их семей, 
извлекающие из этого дополнительный доход, но не меняющие при этом своего 
производственного профиля.  

Для успешного развития этой отрасли туризма в Казахстане необходима помощь 
малому и среднему бизнесу на всем пути развития агротуризма. В качестве поддерживающей 
структуры может выступать Национальная ассоциация агротуризма в Казахстане. Она 
позволит структурировать, сертифицировать и стандартизировать услуги в данной сфере. 
При благоприятных условиях в Казахстане будет сформирована новая отрасль во 
внутреннем туризме – агротуризм. Казахстанцы и иностранные гости будут выбирать отдых 
в Казахстане, предпочитая его отдыху за рубежом [4]. 
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Введение. В последние десятилетия, в связи с интенсивной хозяйственной 
деятельностью, зарегулированием стока, вызвавшего резкое падение уровня Аральского 
моря, сложилась катастрофическая экологическая обстановка в Кызылординской области. 
Ухудшилось состояние земельных ресурсов, происходит загрязнение почв, усиливаются 
процессы деградации почв, отмечается ухудшение их гидрологического режима. 
Наибольшее разрушительное воздействие на почвенный покров оказывают процессы 
ветровой и водной эрозии. Также территория Кызылординской области является 
классическим примером антропогенного опустынивания, не имеющим себе аналогов. Под 
влиянием неумеренного выпаса происходит рыхление и разбивание почвы, приводящее в 
конечном итоге к развитию крайне нежелательных процессов дефляции, изменяется видовой 
состав растительности, выражающийся прежде всего в уменьшении ценных кормовых 
растений в травостое, замене многолетних растений быстро вегетирующими однолетниками 
с неглубокой  корневой системой, изменяется структура и число ассоциаций, биологическая 
продуктивность надземной фитомассы. Это в целом обусловливает необходимость 
разработки научно обоснованных мероприятий по охране природы и рациональному 
природопользованию в регионе. 

Основная цель исследования – анализ природных и антропогенных факторов 
геоэкологической дестабилизации окружающей среды региона. 

Задачи исследования: 
- анализ физико-географических условий региона (геолого-геоморфологическая 

характеристика территории; тектонические особенности; гидроклиматогенные факторы; 
биотические факторы и почвенный покров); 

-  анализ антропогенного воздействия на природную среду региона (гидрологические 
и гидрогеологические особенности загрязнения; факторы загрязнения атмосферного воздуха; 
факторы загрязнения земельных ресурсов). 

Основой исследований служат источники геоэкологического загрязнения и 
антропогенного влияния на естественные природные процессы региона. 

Основными методами исследования являются: геоэкологическое картографирование, 
экологический и сравнительно-географический анализ, картографический и статистические 
методы. Методологической основой исследования служат теоретические положения 
географии, геоэкологии и охраны окружающей среды. 

Основная часть. Авторами была рассмотрена геолого-геоморфологическая 
характеристика территории. Геологическое строение территории Кызылординской области 
играет важную роль в геоэкологическом состоянии. Влияние антропогенных факторов на 
литогенную основу ландшафтов в первую очередь связано с нарушением целостности 
геологического фундамента и рельефа в процессе техногенеза. Это означает, что изменение 
литогенной среды представляет собой реальный риск экологической дестабилизации 
окружающей среды, отражающийся прежде всего на состоянии рельефа, подземных вод, 
почв, биоты, проявлении экзо-динамических процессов /1/. 

Территория Кызылординской области расположена в Сырдарьинской впадине, 
представляет собой плоскую депрессию с верхнепалеозойским возрастом и является 
структурной частью Туранской плиты. Древний, сложно дислоцированный палеозойский 
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фундамент перекрыт как морскими осадочными породами, так и дельтово-аллювиальными 
отложениями р.Сырдарьи /2/. Это слоистая толща состоит пылеватых глин, суглинков, 
супесей и мелкозернистых песков мезо-кайнозойского и четвертичного возраста. 
Поверхностные отложения на территории Кызылординской области представлены 
комплексом аккумулятивных осадочных пород, связанных с р.Сырдарьей. 

В целом, геоморфология территории Кызылординской области довольно простая. 
Здесь развита почти плоская равнина, слабо наклоненная по течению реки Сырдарьи с юго-
востока на северо-запад от 132 до 123 м. По периферии равнины развиты мелкобугристые и 
сыпучие пески высотой до 10 м. В понижениях между ними встречаются солончаки и 
небольшие озера – остатки древних речных проток. 

Рассмотрев гидроклиматогенные факторы формирования природных комплексов 
можно сказать, климатические условия исследуемой территории являются важными 
составляющими, определяющими геоэкологическую обстановку региона, так как климат 
характеризуется континентальностью и засушливостью, высокой величиной испаряемости, 
что свидетельствует о большой роли климатических факторов в формировании 
современного геоэкологического состояния рассматриваемой территории.  

Природно-геоэкологические условия Кызылординской области во многом зависят от 
величины солнечной радиации (129-134 ккал/см² в год). При таком высоком напряжении 
солнечной радиации в атмосфере происходят фотохимические реакции, обусловливающие 
формирование токсичных продуктов из промышленных выбросов.  

Степень загрязнения воздушной среды во многом зависит от атмосферной 
циркуляции. На климат Кызылординской области в течение года оказывают влияние 3 
основных типа воздушных масс: арктические, умеренные и тропические. Совершенно 
отсутствуют массы морского бореального (полярного) воздуха, зарождающегося в 
Атлантике и Средиземноморье. С господством каждой из перечисленных воздушных масс 
связан тип погоды Кызылординской области. 

Важно отметить, что каждый тип воздушных масс определяет уровень загрязнения 
атмосферы в области: меньше всего способствуют загрязнению арктические воздушные 
массы, более всего – умеренные и тропические. Проникновение континентальных 
тропических воздушных масс способствует возникновению пыльных бурь и суховеев. 

Таким образом, климатические условия области являются фактором экологического 
риска и способствуют экологической дестабилизации  

Существенное влияние на гидрологический режим р.Сырдарьи оказывает резко 
континентальный климат с засушливым, жарким летом, холодной зимой и незначительным 
количеством атмосферных осадков. Анализ многолетнего гидрологического режима р. 
Сырдарьи выявляет следующие экологические особенности. Река характеризуется большой 
изменчивостью годового объема стока, обусловленной большим забором воды на 
водохозяйственные нужды в ее верховьях. Для гидрологического режима р. Сырдарьи 
характерны максимальные расходы в весенне-летний период и низкие - в осенне-летнее 
межсезонье. Следовательно, процессы самоочищения реки от загрязнения сточными водами 
наиболее активны в теплое время года. /3/. 

В то же время, на теплый период года приходится наибольший объем сброса в р. 
Сырдарью коллекторно-дренажных вод с сельскохозяйственных полей, и для этого же 
периода характерно максимальное использование воды р. Сырдарьи на 
сельскохозяйственные нужды.  

По геоэкологическим условиям территория Кызылординской области входит в состав 
Кызылординского оазиса, представляющего собой древнюю дельтовую равнину. Почвенный 
покров оазиса пестрый, преобладают разновидности луговых почв и солончаки /4/. 

Наряду с пустынными ландшафтами, отличающимися сложной морфологической 
структурой, формируются первичные естественные на осушенной части дна Аральского 
моря. Последние представлены первично-морской песчано-суглинистой равниной с 
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развивающимися солончаками и массивами оголенных песков, с галофитами и 
псаммофитами. 

Урочища и ландшафт в целом первичной морской равнины очень динамичны, 
процесс становления их продолжается в условиях повсеместного опустынивания. 

Геоэкологическую оценку состояния водных ресурсов Кызылординской области 
характеризуют, в основном, следующие факторы: режим водности реки Сырдарья и 
уровневый режим Аральского моря. Интенсивное изъятие воды из р.Сырдарьи на орошение 
за последние 40 лет вызвал падение уровня моря на 17-19 метров и сокращение объема его 
водных ресурсов на 75%. Минерализация воды в море при этом увеличилась с 10% до 60%. 

По результатам лабораторных анализов в соответствии с индексом загрязненности 
воды река Сырдарья на всем протяжении по – прежнему относится к умеренно загрязненным 
водным объектам/5/. 

Наиболее существенное проявления негативного воздействия вод на состояние 
экосистем бассейна обусловлено сокращением экологических попусков низовьях реки 
Сырдарья, вызывающих деградацию озерных и  прудовых систем, естественных пойменных 
угодий, лугов и сенокосов. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей 
природной среды и неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 
Из всех форм геоэкологической деградации наиболее отрицательное влияние на здоровье и 
качество жизни оказывает загрязненный атмосферный воздух.  

Предприятиями области в 2014 г. было осуществлено 25585,268 тн  загрязняющих 
веществ, из которых 25306,07 тн. поступили в окружающую среду без очистки. 
Преобладающее количество загрязняющих веществ приходится на оксид углерода, оксиды 
азота, сернистый ангидрид и твердые частицы. 

Основная доля загрязнений атмосферного воздуха области, а это (85-90%) приходится 
на передвижные источники и на предприятия, занимающиеся  нефтегазодобывающей 
хозяйственной деятельностью. Такие как АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз», АО 
«Тургай Петролеум», ТОО СП «КазГерМунай» и т.д. 

Развитие ирригации, зарегулирование стока вызвали резкое падение уровня 
Аральского моря и, как следствие, резкое изменение природной среды обширного региона, 
происходит опустынивание громадных территорий дельт Сырдарьи. 

Опустынивание обусловлено как естественными, так и антропогенными процессами. 
Развитие естественных неблагоприятных процессов обусловлено зональными и азональными 
особенностями региона. К первым, прежде всего, следует отнести климатические 
особенности, в частности ветровой режим – основной  фактор развития процессов дефляции, 
эоловой аккумуляции. Данные процессы играют и будут играть ведущую роль в Приаралье. 
Интенсивность дефляции и эоловой аккумуляции неразрывно связана с биогенным 
компонентом ландшафта. В первую очередь, с особенностями растительного покрова. 

Антропогенный фактор способствует усилению развития характеристик для данного 
региона природных процессов. Под влиянием неумеренного выпаса происходит рыхление и 
разбивание почвы, приводящее в конечном итоге к развитию крайне нежелательных 
процессов дефляции, изменяется видовой состав растительности, выражающийся прежде 
всего в уменьшении ценных кормовых растений в травостое, замене многолетних растений 
быстро вегетирующими однолетниками с неглубокой  корневой системой, изменяется 
структура и число ассоциаций, биологическая продуктивность надземной фитомассы. Такие 
компоненты ландшафта, как рельеф, микроклимат также подвергаются существенным 
изменениям. К факторам антропогенного опустынивания на территории Кызылординской 
области также относят вырубку древесно-кустарниковой растительности. Так, вырубка 
саксауловых рощ в юго-восточном Приаралье привела к формированию обширных массивов 
движущихся барханных песков, тем самым ухудшим геоэкологическую ситуацию крупного 
аридного региона, испытывающего острый дефицит водных ресурсов. Катастрофическая 
деградация Аральского моря породила новое явление – соле-пылевые бури с осушенного 
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дна. Поверхность бывшего дна, пропитанная солью, в условиях сильного ветра подвергается 
интенсивной эрозии, генерируя в большом количестве аэрозольные частицы, переносящиеся 
на значительные расстояния /5/. 

Последствия усыхания Аральского моря кроме уменьшения его объема и 
поверхности, роста и изменения характера минерализации, проявились также и в 
образовании на месте осушенного дна огромной пустыни площадью к настоящему времени, 
более чем на 4 млн га. В результате чего уникальный пресноводный водоем уступил место 
огромному горько-соленому озеру площадью в 3,5 раза меньше, объемом  в 6 раз меньше, а 
минерализацией воды более чем в 10 раз больше уровня 1960 г. в комбинации с 
колоссальной соленой пустыней на стыке 3 песчаных пустынь/5/. 

Заключение.В последние десятилетия ухудшилось состояние земельных ресурсов 
Кызылординской области, происходит загрязнение почв, усиливаются процессы деградации 
почв, отмечается ухудшение гидрологического режима рек и водоемов. В области 
природопользования ведется интенсивное использование природных ресурсов, что приводит 
к деградации естественных процессов.  

Выполненная в данном исследовании оценка геоэкологического состояния 
окружающей среды позволяет эффективно и планомерно решать проблемы охраны природы 
в современных условиях. Результаты исследований могут быть использованы 
управленческими структурами городского уровня, местными службами экологии и охраны 
природы, а также учреждениями, связанными с проблемами размещения и территориальной 
организации производительных сил, природопользования, защиты окружающей среды на 
территории Кызылординской области.  

 
Список использованных источников 

1. Бельгибаев М.Е. Эоловедение – предмет, состояние и проблемы // Вопросы 
рационального природопользования. – Алматы: Кайнар, 1990. –С.10-49. 

2. Гельдыева Г.В., Веселова Л.К. Ландшафты Казахстана.- Алматы: Гылым, 1992. – 
176 с. 

3. Попова В.П. Прогнозирование водности потоков реки Сырдарья в пределах РК. 
Автореф. дисс.канд.геогр.н. – Алматы, 1999, - 50 с  

4. Почвы Казахской ССР. Вып 14. Почвы Кзыл-Ординской области. - Алматы: 
Наука, 1983.- 304 с. 

5. Информационно – аналитический отчет по  контрольной и правоприменительной 
деятельности Арало-Сырдарьинского департамента экологии за 2014 год. – Кызылорда, 2014 
г. 

 
 

УДК 910 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Какен Тамерлан Бақытұлы 

Pifagor-9595@mail.ru 
Студент 2-го курса факультета естественных наук  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, 

Казахстан по специальности «География» 
Научный руководитель – Т.О. Дәрібай 

 
Глобальные проблемы — это результат прошлой и настоящей истории человеческого 

рода. Они выражают противоречивый дух истории и являют собой наиболее острые 
противоречия в бытии современного человека и общества, тотальный (всеобъемлющий) 
кризис современной цивилизации. Данные проблемы порождены также и стихийными 
факторами, неравномерностью в развитии стран и регионов мира, конкретно-историческими 
обстоятельствами. Груз глобальных проблем — это высокая цена человечества за прогресс в 
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своей истории, за непродуманные решения и действия, эгоизм человеческого рода. Комплекс 
глобальных проблем характеризует их как сложный узел острых противоречий и трудностей 
в развитии современной цивилизации. Все они взаимосвязаны и накладываются друг на 
друга, пронизывая весь планетарный социальный организм. Назовем и охарактеризуем 
наиболее острые глобальные проблемы. 

Среди глобальных проблем особо выделяется опасность глобальной экологической 
катастрофы, поставившей человечество перед необходимостью выработать программу 
выживания. Это обусловлено тем, что решение экологической проблемы в определенном 
смысле является необходимым условием решения всех других. Человечество в своем 
стремлении ко все большему комфорту жизни без учета имеющихся природных 
возможностей подошло к такой черте, когда природа «напомнила» человеку, что он является 
ее частью. Человек, хоть он и sapiens, разумно самоорганизоваться не сумел. Он нарушил 
целый ряд биологических законов: запрет на внутривидовое истребление, запрет на 
ограничение численности вида, нарушил межвидовой баланс, снял ограничения в 
воздействиях на абиотическую среду, трансформировал потребность от необходимости к 
полезности, от полезности к желанию, от желания к прихоти, престижу и т. д., то есть 
перевел потребность из объективной категории в субъективную. 

В чем содержание понятия «глобальные проблемы». Глобализация дает несомненные 
плоды в плане улучшения жизни, открывая широкие перспективы для развития экономики и 
других сфер, но темпы ее распространения неравномерны, а плоды — неодинаковы для всех. 
Поэтому она может быть источником конфликтов огромных масштабов. Утрата значения 
национальной идентичности может иметь последствия в виде таких сценариев, как перенос 
контроля над управлением страной с уровня национального государства на уровень 
международных организаций и союзов со слабо прогнозируемыми последствиями, 
возникновение национальных конфликтов внутри государств, восстание стран третьего мира 
против индустриально развитых держав [2]. Важно иметь в виду и то, что все большая 
открытость глобального рынка дает возможность широкого доступа к технологиям 
производства и исходным материалам оружия массового уничтожения 

Сложность и противоречивость современных интеграционных процессов обусловливает 
крайне неоднозначную оценку глобализации, ее роли и последствий. Для многих 
исследователей глобализация выступает как способ унификации главнейших мировых 
социально-экономических, общественно-политических и социокультурных процессов, 
происходящих в однополюсном мире, приводящий к новой форме тоталитаризма. Поэтому 
глобализация и играет важную роль в политике «открытых дверей» США, направленной на 
завоевание рынков других стран, причем это завоевание в форме экономической 
колонизации осуществляется двумя путями — вначале средствами экономического Я 
политического проникновения и, если это не удается, массированными подрывными 
акциями и военными средствами. Поэтому за бунтом против глобализации часто скрывается 
бунт против господствующей роли США. 

Любопытна оценка глобализации со стороны представителей христианских церковных 
организаций как явления Антихриста, означающего конец политического сообщества. 
Столкновение христианской и антихристианской глобализации считается главным 
источником разрушения человеческого общества и главным содержанием современной 
эпохи [З] 

Основной посыл сторонников глобализации заключается-в утверждении, что три 
основных процесса, определяющие ее ход (отход от государственного регулирования в 
пользу рыночного механизма, преодоление национальных границ в ходе интеграции 
отдельных экономик и развитие новых информационных технологий), позволят достигнуть 
процветания. Действительный же ход глобализации свидетельствует о том, что отход от 
государственного регулирования в более или менее завершенной форме осуществляется 
лишь в постиндустриальных странах, имеющих для этого необходимые условия. Что же 
касается преодоления национальных границ, то оно весьма сомнительно, если учесть все 
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более нарастающий разрыв между странами развитыми и развивающимися. Развитие же 
новых информационных технологий под силу лишь развитым странам, что подтверждает их 
абсолютное доминирование в глобализированном мире. Иначе говоря, картина реальной 
глобализации не столь благостна, как она изображается ее безоговорочными сторонниками. 
Современный процесс новой структурной дифференциации мира представляет собой не 
столько взаимодействие цивилизаций, сколько воздействие одних на другие, совершаемое с 
помощью экономических, финансовых, военных, рыночных механизмов и тсхнотронных 
средств. В классическом обществе цивилизационая идентичность в пространстве и времени, 
обеспечивавшая реальное единство общества и преемственность поколений, поддерживалась 
культурной традицией. Именно эта культурная традиция стоит на пути подобной 
глобализации. 

Существует несколько типологий глобальных проблем. Одна из них выделяет три 
следующих группы: 1) проблема угрозы термоядерной войны и примыкающий к ней 
комплекс вопросов разоружения, запрещения испытаний новейших систем оружия и средств 
воздействия на среду в военных целях; 2) экологическая проблема (загрязнение среды 
обитания, истощение естественных ресурсов, стабильность планетарной и региональных 
экосистем); 3) возрастающее отставание в экономическом и культурном отношении бывших 
колониальных и зависимых стран. 

Другая типология выделяет две группы проблем: 1) проблемы, связанные с 
перестройкой международных отношений; 2) проблемы оптимизации взаимодействия 
общества и природы. 

Существует и более дробная типология глобальных проблем, предусматривающая 
выделение трех больших групп. Первая связана с перестройкой международных отношений 
(суперглобальные проблемы). Она включает следующие глобальные проблмы 
предотвращение ядерной войны, выравнивание уровней со-Цчально-экономического 
развития стран планеты, установление Нового международного экономического порядка на 
принципах равноправия и взаимной выгоды, гуманизация развития научно-технического 
прогресса. Вторая группа касается оптимизации, гармонизации и гуманизации отношений 
общества и природы (общепланетарные ресурсные проблемы) и включает следующие 
проблемы: предотвращения стихийных бедствий (в том числе антропогенного характера), 
рационального использовали природно-сырьевых ресурсов (например, земель, вод, лесов), 
географическую, продовольственную, оптимального хозяйственного освоения необжитых 
территорий, энергетическую, экологическую, освоения богатств Мирового океана, освоения 
и использования космоса в мирных целях. Третья группа включает проблемы 
демократизации отношений общества и личности (общечеловеческие глобальные проблемы 
или субглобальные со-циокультурные, гуманитарные проблемы с существенным 
биосоциальным компонентом), ликвидации эксплуатации, нищеты и других форм 
социального неравенства, обеспечения всех людей элементарными необходимыми 
средствами существования, здравоохранения, предотвращения негативных последствий 
урбанизации, ликвидации неграмотности, развития транспорта, планирования и 
регулирования роста уровня жизни, общественного контроля за средствами массовой 
информации и массовой культурой, сохранения и защиты элементов национально-
исторического колорита и социокультурного наследия народов, культурного обмена, 
гарантий прав человека на жизнь и существование в здоровой среде, биосоциального 
порядка (проблемы детства, молодежи, алкоголизма, наркомании и т. п.). Еще одна 
типология глобальных проблем включает пять групп: 1) предотвращения мировой 
термоядерной войны; 2) перенаселения и ресурсов жизнеобеспечения; 3) преодоления 
разрыва между экономически развитыми и отсталыми странами; 4) защиты природной 
среды; 5) защиты «духовной среды». 

Операционально более удобной является типология, предусматривающая выделение 
следующих трех групп глобальных проблем [6]: 1) проблемы отношений основных 
социальных общно-стей человечества (общественных систем, государств, классов, наций и т. 
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д.); 2) проблемы отношений человека и природы; 3) проблемы отношений человека и 
общества. В соответствии с данной типологией глобальные проблемы выстраиваются 
следующим образом: 

1) интерсоциальные глобальные проблемы: 
- войны, мира и разоружения; 
- мирового социального и экономического развития, преодоления отсталости, разрыва в 

уровне экономического и культурного развития; 
- создания ненасильственного мира и т. д.; 
2) антропосоциальные глобальные проблемы: 
- преодоления «демографического взрыва» в отсталых странах и депопуляции населения 

в развитых странах; 
- предвидения и предотвращения отрицательных последствий научно-технического 

прогресса, его рационального и гуманного использования; 
- образования, воспитания, культуры, выработки духовных ценностей; 
- здравоохранения и медицины; 
-алкоголизма, наркомании, СПИДа; 
- демократизации отношений личности и общества; 
- международного терроризма; 
- манипулирования поведением и т. п.; 
3) природо-социальные проблемы: 
- экологическая; 
- энергетическая; 
- продовольственная; 
- сырьевая и др. 
Естественно, что в быстро меняющемся мире данный перечень глобальных проблем 

является открытым. 
Современная цивилизация со всей очевидностью обнаружила опасность того, что люди 

изменяют окружающую действительность в значительно большей мере, чем себя, свое 
собственное сознание. Сейчас наука дает возможность совершать действия огромного 
масштаба, но часто не дает возможности предвидеть не только отдаленные, но и ближайшие 
последствия совершаемых действий. Становится все более ясно, что в настоящее время 
знание не может более следовать позади событий — оно должно опережать их, направляя и 
давая правильную ориентацию. Для этого нужна выработка такой глобальной системы 
ценности, которая будет принята подавляющим большинством населения планеты. Для 
решения глобальных проблем необходимы совестные усилия всех людей и всех стран. 
Угроза уничтожения жизни на планете приобрела столь реальный характер, что в структуре 
современных ценностей в качестве главнейшей выступает йама жизнь в планетарном 
масштабе. Только на основе признания этого факта может быть выработана эффективная 
стратегия сохранения человеческой цивилизации. 

Заключение 
Новое политическое мышление – это веление времени. Оно должно проявлять себя во 

всех сферах деятельности людей, утверждая в жизни идеалы равноправия всех народов и 
отражая их взаимозависимость в развитии цивилизации.  

- Захотят ли люди искать решения этих нелегких проблем сообща (в диспутах, на 
конференциях, за столом переговоров)? 

- В какой мере им удастся избежать деструктивных действий и направить все 
материальные и духовные ресурсы на развитие цивилизации? 

- Наконец, как они воспользуются жизнью и разумом? 
Эти вопросы открыты. Быть может, жизнь подскажет нам, как их нужно решать.  
Каждый последующий шаг в истории открывает нам новые горизонты. Нужно уметь 

прислушаться к пульсу истории, чувствовать ее дыхание. И тогда она подскажет правильное 
направление мысли и действия, убережет от догм и беспочвенных новаций.  
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Глобальные проблемы – вызов человеческому разуму. 
Уйти от них невозможно. Их можно только преодолеть. Причем преодолевать усилиями 

каждого человека и каждой страны в жестком сотрудничестве ради великой цели сохранения 
возможности жить на Земле.  

История эволюции жизни на Земле – это история гибели огромного количества видов 
животных и растений, которая происходит в результате того, что возникает несоответствие 
между выработанными организмами формами приспособления к окружающей среде и самой 
этой средой. Гипертрофия разума ни в чем не отличается от гипертрофии различных органов 
у каких-нибудь рептилий.  

И сегодня, мы являемся свидетелями того, как человечество неминуемо идет к своему 
концу. Разве не являются современные арсеналы ядерного оружия такой же чудовищной 
гипертрофией, как клыки у саблезубого тигра? 

И не свидетельствует ли о близком конце цивилизации со зловещей скоростью 
нарастающее разрушение человеком природной среды? 

Гибель советского танкера у берегов Японии. Разлилась нефть, что привело к гибели 
различных видов рыб, птиц и животных. Подготовка к ядерной войне в Ираке. А ведь это 
будет III мировая война и т. д.  

Можно с достаточным основанием утверждать, что широкое использование 
компьютеров, построение компьютерного общества выведет человечество на принципиально 
новый уровень в развитии цивилизации.  

Успехи современной науки демонстрируют ее колоссальные возможности. 
Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, системы управления, образования, 
здравоохранения, спорт – все в современном обществе опирается на достижения науки.  

Мир, несомненно, стал более насыщенным многообразными связями и отношениями, а 
вместе с тем и стрессовыми ситуациями. Динамизм, интенсивность деятельности людей как 
в природе, так и социальной среде, все возрастающая ее мощность и масштабы создают 
невиданные прежде, новые для человечества проблемы.  
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 Одна из актуальных проблем борьбы с техногенным загрязнением земель является 

снижение воздействия техногенеза, способствующего деградации и постепенному 
опустыниванию промышленных регионов Казахстана, в том числе в Костанайской области. 

Из самых известных причин опустынивания – дефицита воды; засух; аридизации 
климата; вырубки лесов; перепаса скота; биологической гибели; недостатка 
дренированности; соленакопления на полях орошения под действием нарушения баланса 
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солей; потерь плодородия; прекращения орошения; соленакопления под влиянием эолового 
переноса; соленакопления под влиянием притока с вышерасположенных земель – все больше 
процессу опустынивания способствует техногенное воздействие промышленных 
производств по добыче и переработке полезных ископаемых, вызывающее снижение уровня 
грунтовых вод; нарушение водного баланса водоемов; соленакопление под действием 
напорных грунтовых вод; соленакопление под влиянием техногенных нарушений [1]. 

В процесс техногенного загрязнения существенный вклад вносят геотехнические 
системы, представляющие собой развитые природно-промышленные комплексы, для 
которых характерны следующие виды загрязнений: засоление почв, в частности вторичное – 
накопление в почве солей, происходящее вследствие искусственного изменения водного 
режима, например при добычных работах, переносе русел подземных и поверхностных рек. 
В большинстве случаев вторичное засоление вызывается перемещением к поверхности 
водно-растворимых солей из глубоких слоев подстилающих пород и грунтовых вод или 
притоком минерализованных вод в результате подтопления, например, карьеров при 
открытых горных работах и шахт при подземных способах добычи полезных ископаемых, а 
также подтопление заброшенных скважин. Соленакопление формируется за счет размещения 
отходов крупных рудников, заводов и фабрик на обширных территориях, в результате чего 
происходит выщелачивание металлов в виде солевых растворов.   

В этой связи необходимо выявление общих принципов оценки процесса загрязнения 
ландшафтов в результате техногенного воздействия предприятий, мер по борьбе с ним. 

Для того чтобы изучить изменения в окружающей среде в районах расположения 
природно-промышленных комплексов, необходимо изучить источники воздействия на 
окружающую среду, делая основной акцент на геоэкологические изменения, проявляющиеся 
в виде двух форм: нарушений и загрязнений. 

В горно-добывающем комплексе различают следующие виды нарушений: 
Геомеханические (1- деформации массива пород и земной поверхности: горные 

удары, трещины, уплотнение и разрыхление поверхностного слоя, прогибы; 2 – выемки: 
карьерные, котлованные траншейные, придорожные резервы; 3 – провалы; 4 – застройки: 
здания, сооружения, промплощадка, транспортные и энергетические коммуникации, жилой 
массив; 5 – насыпи: отвальные, гидротехнические, дорожные кавальеры); 

Гидродинамические (1- гидрологические поверхностные: зарегулирование 
водохранилища или канала, затопление рельефа, водоема или водотока, истощение водоемов 
и водотоков; 2- гидрологические подземные: подтопление-затопление, осушение, 
заводнение, подпор); 

Аэродинамические (приземные: разрежение, возмущение); 
Биоморфологические (1- микробиоценотические: угнетение, уничтожение, 

интродукция; зооценотические: распугивание, уничтожение, интродукция; 
фитоценотические: повреждение, уничтожение). 

Виды загрязнений: 
Литосферные загрязнения (1- поверхности: засорение, запыление, замазучивание; 2- 

массива горных пород: заиливание, загрязнение растворами); 
Гидросферные загрязнения (1- сапробные; 2- голобные: засоление; 3- загрязнения 

растворимыми химическими твердыми, жидкими, газообразными веществами: закисление, 
минерализация, замутнение, загазованность); 

Атмосферные загрязнения (1- жидкими: супертонким туманом, тонкодисперсным, 
грубодисперсным брызгами; 2- газообразными и парообразными веществами: 
загазованность, заражение токсичными веществами; 3- твердыми: запыление, заражение 
канцерогенными веществами, задымление); 

Биоценотические загрязнения (1- фитоценоза: самозарастание, некроз; 2- зоо и 
микробоценозов: увеличение численности отдельных видов животных и мироорганизмов). 
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При добыче и переработке минеральных ресурсов природный ландшафт изменяется и 
приобретает техногенные черты – породные отвалы высотой до 40-100 м, карьеры площадью 
до 30 км2 и глубиной до 350-500 м, хвостохранилища площадью 2-5 км2, нарушенные лесные 
и сельхозугодья, загрязненные территории и тд. [1]. 

На рассматриваемой территории как компоненты природно-ландшафтной подсистемы 
нами рассматривается приземная часть атмосферы, почвенный покров, подземные и 
поверхностные воды, донные отложения. Инженерно-техническая подсистема включает 
промышленные предприятия, сеть автодорог, водохранилище. Эти две подсистемы 
находятся в постоянном взаимодействии, обуславливая трансформацию естественного 
природного круговорота и потока вещества во всех составляющих компонентах в природно-
техногенный и собственно-техногенный. Демопопуляционная подсистема, представленная 
городским населением, выполняет двойственную функцию: с одной стороны, она может 
регулировать экологическую обстановку, с другой стороны, посредством негативных 
воздействий на здоровье населения и демографический аспект отражает напряженность 
экологической обстановки и опасность проживания в очагах загрязнения. 

В Костанайской области техногенное воздействие оказывают природопользователи 
крупнейших промышленных производств: горно-добывающие предприятия, 
осуществляющие добычу рудных и нерудных полезных ископаемых открытым, подземным, 
комбинированным способами, осуществляющие также обогащение полезных ископаемых; 
машиностроительные предприятия; предприятия энергетической промышленности. 

Недра Костанайской области богаты полезными ископаемыми, бурым углем, 
асбестом, огнеупорной и кирпичной глиной, флюсовым и цементным известняком, 
стекольным песком, строительным камнем и особенно железной рудой. Суммарный запас 
магнетитовых руд и бурых железняков составляет 15,7 млрд.тонн. Здесь открыто 19 
месторождений боксита, 7 – золота, по одному – серебра и никеля [2]. 

Добыча и обогащение железных руд в Казахстане осуществляется на Соколовско-
Сарбайском (г.Рудный), Лисаковском и Качарском горно-обогатительных комбинатах в 
Костанайской области. Получаемые концентраты железных руд отправляются в АО «Испат-
Кармет» Арсерол Миттал Стил Темиртау (г.Караганда), являющимся крупнейшим 
предприятием горно-металлургического сектора Республики Казахстан и представляющим 
собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной 
рудой и энергетической базой. Подобные предприятия являются источниками загрязнения 
окружающей среды.  

Наиболее крупными промышленными предприятиями Костанайской области 
являются: 

В горнодобывающей промышленности – ОАО «ССГПО», ОАО «Костанайасбест», 
ТОО «Оркен», КБРУ и ТБРУ ОАО «Алюминий Казахстана»; 

В обрабатывающей – «Рудненский гормолзавод», ТОО «Шын», кондитерская фабрика 
«Баян-Сулу», ЗАО «ДЕП», ТОО «Костанайский комбинат хлебопечения»; 

На предприятиях деревообрабатывающей и легкой промышленности – ТОО «Док-
мебель», ТОО «Костанайская прядильно-трикотажная фабрика», ОАО «Большевичка» 
(швейная фабрика) и ОАО «Алпамыс» (обувная фабрика). 

Приоритетным в развитии земледелия области остается производство зерновых [3]. 
Отходы производства и потребления в Костанайской области 
Таблица1. Объемы накопленных промышленных отходов по отраслям 

промышленности на 01.07.2014 год  [4].    
  вид отхода объем накопленных отходов (включая отчетный период), тыс. тонн 

всего ТМО из них: 

Радиоак
тивные 

промышленные отходы (кроме ТМО и 
радиоактивных отходов) 
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отходы Всего из них по уровням 
опасности 

некласс
ифицир
ованные красный янтарн

ый 
зелены
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Горнодоб
ывающая 

Вскрышные 
породы 

10 787 
540,378 

1 149 
300,95
2 

0,000 9 638 
239,42
6 

0,000 0,000 8 477 
434,670 

1 160 
804,756 

Отходы 
обогащения 

831 
049,4 

810 
282,7 

0,0 20 
766,8 

0,0 0,0 0,0 20 766,8 

Золошлаки 11 
743,181 

0,000 0,000 11 
743,18
1 

0,000 0,000 11 
723,828 

19,353 

Строительн
ые отходы 

76,882 0,000 0,000 76,882 0,000 0,000 76,882 0,000 

Шламы 
мойки 
автомобиле
й и деталей, 
замазученн
ый грунт 

13,962 0,000 0,000 13,962 0,000 10,463 0,000 3,498 

ТБО 0,429 0,000 0,000 0,429 0,000 0,000 0,429 0,000 

Использова
нные 
автошины 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отходы 
демеркуриза
ции ртутных 
ламп 

0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 

Теплоэне
ргетическ
ая 

золошлаки 67941,1
13 

    67941,
113 

    67941,1
13 

  

Коммуна
льная 

ТБО 4563     4563     4563   

Сельскох
озяйствен
ная 

отходы 
сельхозпрои
зводства 

                

Итого   11 702 
928,391 

1 959 
583,63
8 

0,000 9 743 
344,75
3 

0,000 10,464 8 561 
739,922 

1 181 
594,367 

 
На всех горнодобывающих предприятиях действует система управления отходами, 

которая включает в себя все этапы технологического цикла отходов, такие как 
предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление, а также 
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сбор, переработку, утилизацию, транспортировку, хранение и удаление отходов 
производства.  

Также на горнодобывающих предприятиях области уделяется особое внимание 
экологическому эффекту при проведении природоохранных мероприятий. Применяются 
технологии сокращения размещения промышленных отходов  в окружающей среде и 
увеличение вторичного использования данных отходов. 

Так, на АО «ССГПО» за 6 мес. 2014 года из всего количества образованных отходов 
производства использовано вскрышных пород на засыпку шахтного поля шахты 
«Соколовская» - 2416,500 тыс.тонн, на строительство транспортных коммуникаций, отсыпке 
предохранительных валов в карьере, на отвале и промышленных площадках – 534,936 
тыс.тонн, переработано скальных вскрышных пород Соколовского карьера на 
камнедробильном участке с получением фракционного щебня для строительных работ – 
554,5 тыс.тн. Таким образом, из образованных отходов производства – 89 618,481 тыс.тн. 
использовано для собственных нужд и переработано в щебень – 18545,936 тыс. тн. Процент 
утилизации составил 21 %. 

На АО «Алюминий Казахстана» КБРУ и ТБРУ для уменьшения негативного  влияния 
образующихся отходов в окружающую среду, а также сокращения их накопления, 
предприятия размещают вскрышные породы в отработанное пространство карьеров. Так за 6 
мес. 2014 года было размещено во внутренний отвал отработанного карьера на КБРУ – 6 
403,2 тыс. тонн, а на ТБРУ – 1 073,236 тыс. тонн. Процент утилизации составил около 20 %. 
(более 26 млн.тн.)  

Данным мероприятием проводится технический этап рекультивации нарушенных 
земель и сокращение объемов отходов более 7,632 млн. тонн. 

Таким образом, общий объем использования и утилизации промышленных отходов в 
регионе за первое полугодие 2014 года составил около 18 % [1]. 

Твердые бытовые отходы. На территории Костанайской области накоплено более 4 
млн. 180 тысяч тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Ежегодно в области образуется 420-
450 тысяч тонн коммунальных отходов.  

Акиматом Костанайской области ведется работа по приведению в соответствие 
экологическим требованиям полигонов ТБО. 

На 01.10.2014 г. в 619 населенных пунктах Костанайской области имеется 349 
полигона твердых бытовых отходов (ТБО), из них 338 или 97% закрепленных за 
конкретными юридическими и физическими лицами с оформлением права 
землепользования. Не оформлено право землепользования на полигоны ТБО в 
Житикаринском районе.  
Проведена оптимизация по полигонам ТБО путем их объединения между близлежащими 
селами. Таким образом, сокращено количество полигонов с 638 до 349. 

Акиматам городов и районов поручено организовать полигоны ТБО во всех 
населенных пунктах, насчитывающих более 50 дворов. Необходимо дополнительно 
организовать в районах и городах 67 полигонов ТБО с закреплением их за хозяйствующими 
субъектами. 

В городах и районных центрах области на постоянной основе производится регулярно 
сбор коммунальных отходов от предприятий и населения. В областном центре (г.Костанай) 
действует система навигации по отслеживанию движения автотранспорта (мусоровозов) 
согласно утвержденному маршруту, что обеспечивает рациональный подход к системе сбора 
и регулярному вывозу коммунальных отходов. Утилизация отходов и внедрение проектов, 
направленных на переработку и вторичное использование отходов - это  основное 
направление на снижение загрязнения окружающей среды [4]. 

В Программу развития территории по Костанайской области  внесен показатель 
прямого результата «Объем коммунальных отходов, направленных на переработку». 
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В Костанайской области действуют следующие предприятия по утилизации отходов: 
- ТОО «Тазалык 2012» (владелец полигонов г. Костаная) специализируется по утилизация 
пластика и полиэтилена (ПЭТ-бутылки, бытовые пластмассовые изделия, детские игрушки и 
др.), из которого производятся канализационные люки и георешетки. 

- Лисаковский картонно-бумажный комбинат перерабатывает макулатуру, из которой 
производит лотки для фасовки яиц; 

- ТОО «ИВОЛГА-Холдинг»,  Костанайский областной наркологический диспансер, 
Рудненская городская детская больница занимается уничтожением медицинских отходов 
путем сжигания на специальных инсинераторных установках;  

-ТОО «Илин» (владелец полигонов г. Лисаковск)  осуществляет сбор отработанных 
батареек от населения посредством спецконтейнеров. 

- ТОО «ИВОЛГА-Холдинг»  функционирует цех по переработке РТИ (резино-
технических изделий). 

- ТОО «Экосфера+К» и ТОО «Салем KZ» (г. Лисаковск) специализируются на 
демеркуризации отработанных ртутьсодержащих  ламп и приборов.  
С целью снижения отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды 
токсичными отходами проведены работы в 2014 году за счет бюджетных средств области по 
демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп (РСЛ) бюджетных учреждений и 
предприятий в количестве 28 тыс. шт.  

Завершена работа по решению экологической проблемы путем уничтожения опасных 
отходов в виде отработанных ртутьсодержащих ламп в количестве 400 тыс. штук, 
образованных в результате банкротства АО «КОТЕКС» в прошлом столетии. Из областного 
бюджета на данное мероприятие выделено 38 млн. тенге, в том числе 10 млн.тенге в 2014 
году [4]. 
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The significant developments in computer and internet technology have resulted in many 

changes and opportunities  in education as well as in other fields of societyover the last three 
decades.  Teacher, blackboard and textbook  were the three most important components of teaching 
and learning process in classrooms for decades. However, today’s classrooms are often equipped 
with computer, internet, interactive board and projector which allow teachers to benefit from many 
and varied materials and methods in their lessons. Technology changed the teacher’s role from a 
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traditional one to that of facilitator in the classroom (Paraskeva, et al., 2008). Teaching no longer 
centresaround the transfer of knowledge from teacher to student; learning comes from student 
inquiry, critical thinking, and problem solving based on information accessed from a variety of 
sources (Scheffler, 1999). Technology has now changed how teachers and students access, gather, 
analyse, present, and transmit information by giving them more power in the classroom (Dooley, 
1999). Information and communication technology (ICT) has not only changed the role of teachers 
in classrooms but has also provided them with a large number of software and websites which can 
be utilised for educational purposes (Ruthven et al., 2005; Seal and Przasnyski, 2001). PowerPoint, 
MS Word and Excel are among the most commonly used software packages in schools today and 
their pedagogical benefits and contributions to learning and teaching have been studied and tested 
long ago (Fitzpatrick, 1993; Bartsch and Cobern, 2003; Rozalind and Muir, 2004; Joshua, 2005). 
Rapid technological development is giving teachers new opportunities to test many more software 
packages and websites in their lessons. Google Earth, online games, virtual reality and YouTube are 
only a few examples of resources that are being tested in classrooms today (Ramasundaram et al., 
2005; Patterson, 2007; Dickey, 2007; Snelson, 2008). 

The importance of funding schools and universities with modern types of technology is 
clearly stated in the state program of education development in the Republic of Kazakhstan for 
2011-2020 which is approved by the decree of the President of the Republic of Kazakhstan. The 
goal of program is ensuring equal access of all participants of educational process to the best 
educational resources and technologies. One of the objectives of program is creationof conditions 
for automation of education. 

Teachers have always used tools to help them present the material to be learned. Some of 
these tools we classify nowadays as "low tech"---such things as chalks and chalkboards, magic 
markers and poster paper; others we call "high tech"---, 8 mm movie projectors, film strip 
projectors, slide projectors, laser disc players, tape recorders and overhead projectors,  . 

Today's newest "high tech" educational tools include computers and interactive software. 
From a teaching perspective, they offer many advantages ranging from classroom management, 
recordkeeping, assessment, lesson planning, and lesson presentation. Computer software exists that 
enables a teacher to accomplish all these tasks and more in less time than traditional methods. 

The time saving features of databases, spreadsheets, desk top publishing, and word 
processing software allow teachers to organize their lessons, their classroom budgets, their 
communication with parents, and children's IEPs, assessment portfolios, and personal records. Once 
created and stored on hard drive or floppy disk, the files containing these materials are accessible 
and available for modifying and updating. 

I have analyzed quite enough number of free software in teaching geography such as Earth 
3D, Google Earth, Sun Times, Easy GPS, Seterra, Bing! Maps 3D, Earth Explorer,  Accu. 
Weather.com.Stratus, TerraExplorer, Earthquake 3D, Earth’s Core, WW2D and in this article I am 
going to write the benefits of following software:Google Earth, Earth 3D, Sun Times, Earth 
Explorer,Earthquake 3D, Earth’s Core. 

 I also found out some information about interactive games and maps which can be 
good tools  for learners at school to use in developing their knowledge of geography. These 
software and websites include: National geographic kids, Placefy, GeoNet, Learning together, 
Lizard Point and so on. 

The first software is Google Earth. This software is free for all users. It lets users view Earth 
from all angles thanks to a combination of satellite photos, aerial images and Street View. Google 
Earth’s powerful search engine, a significant amount of information and images are available, and 
its use make it to discover the planet we live on, but also the sky, the Moon and even Mars. Google 
Earth is a type of 3D interactive atlas. You’ll be able to know what (almost) every corner of the 
world looks like. From the largest cities, countries, oceans to national parks, and even underwater, 
all of the world’s wonders are in this software. If Earth isn't enough for you, you can enjoy 
watching pictures of the Moon and Mars, and navigate between stars. The Google Earth search 
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engine will help you find the location you're looking for using anything from an address, to a GPS 
coordinate. 

Google Earth offers a lot of layers which include data about places, such as borders, roads, 
3D buildings, trees, pictures, rivers, sightseeing places and weather. You are also be able to add 
content to Google Earth, like pictures of places you've visited. Google Earth integrates the Street 
View feature, available on Google Maps, to let you roam free around some cities. 

Moreover, Google Earth will also gives you the possibility to create routes, measure 
distances, add bookmarks, save images, and even fly a plane with a flight simulator.  

 

 
 

Image-1.The pictures taken on Google Earth. 
 
Navigation in Google Earth is very intuitive, and all things that you need is the mouse or the 

buttons on the screen. You can zoom, rotate the view, and travel with ease around Earth. As for 
enjoying a virtual walk with Street View, you can start by dragging the icon of the little man onto an 
available street (displayed in blue). Google Earth is a fantastic and amazing tool to observe the 
Earth and our environment.  

Another software is Earth3D. It  is a program that visualizes the earth in realtime in a 3D 
view. It uses information from NASA, USGS, the CIA and the city of Osnabrück. The author 
says:”I would like to thank these organisations to allow me to use their data!” The program is 
available as binary for Linux, MacOS X and Windows under the GPL license. 

Theprogram'sfeaturesare: 
 viewing the earth as a whole 
 zooming in until countries, cities and even single houses become visible (if I had 

such maps, so this is currently limited to the city of Osnabrück, Germany) 
 embedding external data like current earthquake positions or cloud data 
 

 
 

Image-2. The interface of Earth 3D 
 
Earth3D allows you to have your own personal planetarium at home. You should copy this 

tool to your hard drive – installation is also not required – and you should be ready to enjoy great 
views from our planet while sitting in front of your computer or tablet. 

http://google-maps.en.softonic.com/web-apps


1380 
 

The third software is Sun Times. If the learners are highly interested in geography, they 
definitely like Sun Times. The main function of Sun Times is to display day and night moving 
across a map of the world's time zones. It calculates and tabulates sunrise, sunset, dawn and dusk 
times for over 10,000 locations covering the world's land surface. It also displays the current local 
time in each of these locations with daylight saving adjustments. In addition, it calculates the times 
of events which are based on the local position of the sun. 

In addition to this main Sun Times function this software has climate, aviation, geographical 
and astronomical features. The climate features show expected seasonal temperatures and 
precipitation, estimates of current temperatures based on the local time of day, tables of in depth 
climate data, and images of departures from long-term climate averages (for year 2000 onwards). A 
further aviation feature allows you to investigate how flying across the world's time zones will 
affect the observed time of sunrise and sunset. The geographical features tabulate the time zone, 
daylight savings rule, region and population of locations in Sun Times, and show populations (for 
2007) for cities, regions and countries.  

One of the best software which focused on exploring the globe is Earth Explorer. It  
integrates high-resolution satellite imagery (1km resolution) with kinds of map layers such as 
political boundaries, coastlines, rivers, lake and island boundaries, The data of software has 267 
countries and regions, 40000+ ranked cities, 15000+ islands, and 1700+ noteworthy historical 
earthquakes since 1980 into a fantastic 3D earth globe. 

You are able to specify what kinds of map layers you wish to watch , rotate the globe, click 
right mouse button and pull/push to zoom in/out the current map view, measure distance between 
any two points on the map, etc…. 

Keyfeatures: 
 A 3D bird's-eye view of our beautiful earth, photo-realistic satellite imagery at 1km 

resolution covered entire earth globe 
 Integrates with several kinds of map layers, rotate/Zoom in/Zoom out functions lets 

you observe our beautiful planet at any point, three kinds of operation modes (Drag, Center, 
Measure) 

 Measure distance between any two points on the globe, intelligent tips when your 
mouse moves upon a location 

 Sort country/city/island/earthquake table, save favorite maps with BMP, JPEG 
formats 

The next amazing software is Earthquake 3D. It allows you to zoom and spin your way 
around the globe while watching earthquakes in three dimensions. You are able to display the 
awesome power of planet Earth as you watch it spin before you – revealing the true nature of 
earthquake geometry.You can see at a glance up to seven days of global earthquake activity. Adjust 
and customize the display to see earthquakes in a variety of different ways. Earthquakes are shown 
in near real-time using the latest data from the USGS via the internet. 

 

 
Image-3. The snapshot of Earth Quake 3D 

Another good software is Earth's Core. It provides a large amount of data for those people 
who are interested in Rocks, Gems and Minerals. It contains detailed information on hundreds of 
gems and minerals as well as a detail glossary of terms. The developers of software claim it has 
information on 600 minerals, 300 gems, 200 rocks, around 900 glossary items and a staggering 
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2100 pictures. Definitely, it also features the entire periodic table with detailed data on each 
element, isotopes, allotropes and compounds. It also saves you valuable lab time because it tells you 
how these react and interact with each other.  

 

 
 

Image-4.The interface of Earth's Core. 
 
Technology is a necessity in today's modern world and we should be ready for it. Parents 

want that their children to graduate with skills that prepare them to either find a job in today's 
marketplace or improve to higher levels of education and training. Employers employ people who 
are reliable, literate, able to reason, communicate, make decisions, learn and those who can 
implement this knowledge into the practice. Computers can provide universal success by dividing 
lessons into segments to the extent needed to make sure that everyone can accomplish something. 
They deliver results accurately and quickly (Bennett, 2002). The closer the connection between the 
action and reward, the more valuable and more effective is the reward. With computers and 
technology, learning can be a 24/7 process.  

Technology is animportant and valuable tool for teaching and learning and becoming a way 
of life. The most important thing is that teachers need to be prepared to use these technologies 
efficiently. Schools can use technology effectively and for the welfare of students, teachers and 
society, it must be done. 
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Теоретической предпосылкой моделирования речного бассейна служит его выделение 

в качестве самостоятельной единицы географического пространства. Использование 
бассейнового подхода в экологических исследованиях позволяет унифицировать подходы и 
методы, проводить сравнительные оценки для оптимизации систем мониторинга и 
природопользования. В современном мире для моделирования бассейна рек применяются 
различные методы. Территория в бассейновой модели представлена водосборными 
бассейнами разного порядка. Водосборный бассейн — ограниченная водоразделами 
площадь, в пределах которой поверхностный или подземный сток направлен в сторону 
водотока. Основными составляющими водосборного бассейна являются его рельеф и 
конфигурация сети линий стока. Невозможно переоценить влияние рельефа на речной сток 
(абсолютной высоты и уклонов поверхности, густоты и глубины расчленения). 
Использование цифровой модели рельефа (ЦМР) позволяет автоматизировать получения 
гидрологических и морфометрических данных водосборных бассейнов. В связи с этим 
возникает потребность в разработке методики использования ГИС-технологии для 
определения физико-географических и гидрологических характеристик водных объектов. С 
целью выявления пространственного распределения условий, влияющих на сток с 
территории бассейна реки, изучалось геоморфологическое строение бассейна реки Кенгир. 

Целью работы является определение водосборных площадей бассейна реки Кенгир 
средствами стандартного инструментария ArcGIS10,используя цифровую модель рельефа, 
созданную на основе данных Aster (30 м). 

Река Кенгир (Кара-Кенгир) берет начало в южных и юго-восточных склонах 
Улытауских гор вблизи озера Баракколь, впадает в реку Сарысу, 384 км от ее устья, на 
северо-западном конце Голодной Степи (Бетпак-Дала). Длина 295 км, площадь водосбора 
18400 км2, средняя высота водосбора 480 м, средневзвешенный уклон 1,07 о/оо. Основными 
притоками Кенгира являются реки Сары-Кенгир, Жыланды, Жезды, а также еще 115 
притоков общей протяженностью 840 км. 

Река имеет важное хозяйственное значение для населенных пунктов, в границах 
которых расположен ее бассейн. В административном отношении территория бассейна реки 
лежит в пределах Карагандинской областей. 

На основе исследования существующих методов[1-9] разработан алгоритм 
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определения водосборных площадей бассейна реки, включающий следующие этапы (рис. 1): 
1) Заполнение локальных понижений ЦМР (инструмент «Заполнение»). Данный 

инструмент заполняет локальные пики (понижения) в растре ЦМР (рис.2). Пики 
представляют собой ошибочные данные, которые возникают из-за разрешения данных или 
округления высот до ближайшего целого значения. Локальные понижения заполняются для 
более корректного выделения водотоков бассейна. При невыполнении данной функции, 
выделеная дренажная сеть бассейна может иметь разрывы. 

2) Вычисление направления стока (инструмент «Направления стока»). Направление 
стока основывается на направление наиболее крутого спуска, или максимального 
понижения, из каждой ячейки грида. Грид – формат хранения растровых данных, 
строящийся на основании полистной структуры, в которой основной единицей хранения 
является прямоугольный блок ячеек. 

 

Рис. 1 Этапы моделирования бассейна реки средствами стандартного инструментария 
ArcGIS10 

 
3) Вычисление кумулятивного стока (инструмент «Суммарный сток»). Построение 

кумулятивного стока основывается на поверхности уклона, т.е. грида направления потоков, 
полученного на предыдущем этапе. Инструмент «Суммарный сток» определяет величину 
кумулятивного стока как суммарный вес всех ячеек, впадающих в каждую ячейку вниз по 

Исходная ЦМР 

Заполнение локальных понижений ЦМР (инструмент «Заполнение») 

Вычисление направления стока (инструмент «Направления стока») 

Вычисление кумулятивного стока (инструмент «Суммарный стока») 

Определение ячеек водотока со значениями кумулятивного стока (инструмент «Условия») 

Идентификация водотоков-звеньев(инструмент «Идентификация водотоков») 

Присвоение порядка водотоков (инструмент «Порядок водотоков») 

Определение дренажной площади каждого звена (инструмент Водосборная область/Watershed) 



1384 
 

склону выходного грида. Кумулятивный сток основывается на количестве ячеек, из которых 
осуществляется сток в каждую конкретную ячейку в выходном гриде. 

4) Определение ячеек водотока со значениями кумулятивного стока (инструмент 
«Условия»). Инструмент «Условие» позволяет контролировать выходное значение для 
каждой ячейки. 

5) Идентификация водотоков-звеньев (инструмент «Идентификация водотоков». 
Данный инструмент присваивает уникальные значения секциям растровой линейной сети. 
Идентифицируемые сегменты водотоков - это фрагменты дренажной сети между двумя 
последовательными соединениями, между соединением и устьем или между соединением и 
истоком. 

6) Присвоение порядка водотоков (инструмент «Порядок водотоков»). Присваивает 
число, определяющее порядок каждому звену эрозионной сети. Инструмент определяет типы 
классификации водотоков на основе количества их притоков. 

7) Определение дренажной площади каждого звена (инструмент «Водосборная 
область»). Определяет водосборную область, водотоков (рис. 3). 

В результате предоставляется возможность построения водосборных бассейнов 
различного порядка. От значения кумулятивного стока зависит степень детализации 
водотоков, на которые влияют характеристики рельефа в частности, от уклона местности. 

 

 
Рис. 2 Цифровая модель рельефа территории бассейна реки Кенгир 

 
Для определения порядка водотоков использовался метод Хортона–Стралера, при 

котором водоток, не получающий притоков, относится к руслам первого порядка. Два русла, 
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соединяясь, дают начало водотокам 2-го порядка и т.д. Затем в соответствии с порядком 
водотока, расположенного в границах той или иной водосборной площади, определялись 
порядки бассейнов (рис. 3). На территории бассейна р. Кенгир было выделено 7 порядков 
элементарных бассейнов. В пределах бассейна преобладают элементарные бассейны 
преимущественно 1-го, реже 2-го и 3-го порядков. Детализированность итогового растра и 
количество порядков бассейнов связана со значением нижнего порога кумулятивного стока, 
которое задается в ходе создания модели. 

Таким образом, для моделирования бассейнов крупных и средних рек возможно 
использование данного механизма, однако для проведения более детальных исследований 
необходимо использовать источники масштаба 1 : 100 000 и крупнее. 

 

 
Рис. 3 Карта водосборных бассейнов реки Кенгир 

 
На базе стандартного инструментария ArcGIS 10построены картографические модели 

эрозионной сети и водосборных бассейнов реки Кенгир. Данный метод принадлежит 
апробации при моделировании водосборных бассейнов рек на различных типах рельефа. 

Имеющиеся материалы и методический аппарат моделирования позволяют в 
последующем разрабатывать карты различных параметров рельефа. 

Вопросы исследования структуры водосборных площадей бассейна имеет огромное 
практическое значения для анализа стока воды и отображения области поверхностного 
дренажа; в вопросах освоения водных ресурсов; для геоэкологических проблем изучения 
геосистем. Информация, полученная при выполнении данной команды, помогает решать 
задачи гидрологии, гидравлики, такие как проектирование отстойников и ливневой 
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канализации, и другие задачи, связанные с предотвращением эрозии почвы, что наиболее 
актуально для территории Казахстана. 

Кроме того, дальнейшее исследование структуры водосборных площадей бассейнов, 
определение которой возможно по предложенному авторами методу, представляет собой 
огромный интерес для фундаментальных вопросов геоэкологии. 
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Үшінші индустриалды төңкеріс идея авторыДжереми Рифкин (АҚШ) 
тұжырымдамасына сәйкес бес тірекке негізделеді – энергияның қалпына келетін көздері, осы 
энергияны тудыратын ғимарат, энергияны сақтау, «энергетикалық Интернет» және 
энергияның баламалы көздерімен жұмыс істейтін логистика, транспорт. ЭКСПО-2017 жылға 
қарай салынатын кешендерде осы элементтердің барлығы болатын болады[1].  

ЭКСПО – бұл қоғам дамуына зор ықпал еткен халықаралық әлеуметтік экономикалық 
қатынастарды дамытудағы бірегей оқиға. Халықаралық сауданың, ғылымның, техниканың, 
құрылыс пен туризмнің дамуына оң ықпал етті.EXPO дәстүрлі көрмесі бұған дейін Азияның 
солтүстік шығысында, Еуропа мен Солтүстік Америкада өткізіліп келген екен. Ал енді 

mailto:nurbala_07@mail.ru
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Шығыс пен Батыстың арасындағы алтын көпір болып табылатын жаңа өңірде, Еуропа, Таяу 
Шығыс елдерімен, бұрынғы Кеңес республикаларымен, сондай-ақ  Орталық Азия елдерімен 
өте жақсы қарым-қатынас орнатқан жас мемлекетте өткізу Астанаға тағы бір ұпай алып 
келеді. 

Бүкіләлемдік көрмелер тарихы 1851 жылы Лондонда өткізілген «Барлық халықтардың 
өндірістік жұмыстарының көрмесінен» басталып, бүгінгі күнге дейін жалғасуда. 1928 жылы 
Парижде көрме қызметін реттеу мақсатында Халықаралық көрме бюросы құрылды. Бүгінгі 
күні ол –өкілетті және ежелгі халықаралық құрылымдардың бірі. Оған 166 ел мүше,осы 
уақыт аралығында әлемнің 43 қалаларында өтті. Соның ішінде топ жарғаны – Париж қаласы 
болды. Ол көрмені алты рет өткізген Халықаралық көрмелер әрдайым ноу-хоу мен 
техникалық жаңалықтарды көрсететін алаң болды. Онда алғашқы тігін машинасы, телефон 
аппараты, электр жарығы жүйесі көрсетілген болатын. 1900 жылы Париж қаласында өткен 
Дүниежүзілік көрмеде қолданысқа «теледидар» сөзі енгізілді (орыс инженері Константин 
Перскийдің есебінде алғаш аталды) [2].  

Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін көрменің тақырып аясы кеңейді. Қатысушылар 
адамзат алдында тұрған жаһанды мәселелерді талқылауға көшті: «адам және оның Жердегі 
орны», «экология», «урбандалу», Тұрақты даму, біркелкі өсім, қоршаған ортаны қорғау 
мәселелері, технология шекаралары. 

2000 жылы Ганноверде өткен көрменің ұраны – «Адамзат, табиғат және 
тхнологиялар», 2005 жылы Айчидегі көрменің – «Табиғаттың көрегендігі», 2008 жылы 
Сарагоста өткен көрменің – «Су және ақылды даму» және 2010 жылы Шанхайда өткен – 
«Қала жақсы болса, өмір де жақсы» ұрандарымен өтті. Шанхайда  әлемдік көрме 
тарихындағы үш рекорд орнатылды: қатысушылардың саны бойынша, келушілердің саны 
бойынша және экспозиция көлемі бойынша, және ЭКСПО көрмесін кейінгі жылдарда 
өткізудің жоғарғы планкасын орнатты. 190 астам ел қатысып, 73 млн. аса адам келген іс-
шара 12 млрд. доллар табыс әкелді. 

Сондай-ақ пайданы тек ұйымдастырушы ел ғана емес, қатысушы ел де көретіні 
қызықты. Мысалы, Ганноверде (Германия) өткен ЭКСПО-2000 орналастырған көрме 
павильоныны үшін 10 еселеп пайда көрген. 35 млн. евро жұмсаған голландықтар өз 
экономикасына шамамен 350 млн. евро әкелді [3]. 

Бүкіләлемдік көрмелер өткізілетін орын мен олардың тақырыбы әр елдің саяси, 
экономикалық және мәдени ерекшеліктерін ескере отырып жасалады. Құрылған кезден 
бастап көрмелер халықтар арасындағы ынтымақтастықты, бірлікті дамытуға ұмтылды. 
Көрмелер – бір жағынан, өткен мен бүгінгінің және болашақтың арасындағы 
байланыстырушы буын. Сондай-ақ, техникалық прогресс жетістіктерін насихаттайтын 
бірден-бір ықпалды құрал. 

Тұңғыш Бүкіләлемдік көрме 1851 жылы 1 мамыр мен 15 қазан аралығында арнайы 
ЭКСПО-ға салынған Лондондағы Гайд-паркінде орналасқан Хрусталь сарайында өтті. Оның 
тіреу құралдарының оранжереясы өзінің қайталанбас инженерлік конструкциясымен 
ерекшеленген. 

1855 жылдан бастап Бүкіләлемдік көрмені бір ғимаратта өткізу концепциясы ескіріп, 
көрме кеңістігін ұйымдастырудың жаңа нысаны – көрме алаңдарын жасау идеясы 
туындайды. Сөйтіп, халықаралық көрме қалашықтары пайда болады. 1893 жылғы 
Чикагодағы «Ақ қала» – осындай қалалардың алғашқы қарлығашы. Көрмелерді бұлай 
ұйымдастыру салынған нысандарды келешекте де пайдалануға мүмкіндік берген. 

Бүкіләлемдік көрмелерде әсіресе сәулетке аса көңіл бөлінген. Көрмені қабылдаған 
қалалар заманауилықтың, техникалық прогрестің және бүкіл әлемге танымалдықтың белгісі 
болуға лайықты бірегей ғимараттар салуға тырысқан. Брюссельдегі Атомиум, Барселонадағы 
Монжуич Ұлттық сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы, тағы сол сияқтылар осы 
жұмыстардың нәтижесі. 

Бүкіләлемдік көрмелер – өз еліңнің жақсы жақтарын көрсетудің таптырмас жолы. 
Мысалы, Айчидегі көрме Жапониядағы ұзаққа созылған дағдарыстан жол табуға мүмкіндік 
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берді. Сарагосадағы көрме – орта көлемдегі қалалардың халықаралық масштабтағы 
шараларын тартуға ұмтылысының көрінісі болды. Ал, 2010 жылғы Шанхайдағы 
Бүкіләлемдік көрме және 2008 жылғы Пекиндегі Олимпиада ойындары Қытайдың қуатты ел 
екендігін көрсетті. 

Бүкіләлемдік көрмелер көлемі, жаңашылдығы және келушілер саны жағынан 
ерекшеленуге тиісті. Халықаралық көрме бюросына мүше мемлекеттердің барлығы да 
«ЭКСПО»-ны қабылдап, осындай елеулі оқиғаны өз жерінде өткізуге ынталы. 

2008 жылғы Сарагосадағы «ЭКСПО»-да Қазақстан 104 қатысушы ел арасында «С» 
санатындағы павильондар арасында павильон рәсімдеудің ішкі және сыртқы критерийлері 
бойынша қола марапатқа ие болған. Осында Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев мұндай көрмені Астанада өткізудің мүмкіндігі туралы айтқан.Ал, 2010 
жылғы Шанхайда өткен «ЭКСПО»-да Қазақстан павильонының басты мақсаты Астананы 
халықаралық деңгейде әлемдегі ең жас және қарқынды дамып келе жатқан елдің астанасы 
ретінде таныстыру болды. Қазақстан ұлттық экспозициясының тақырыбы «Астана – Еуразия 
жүрегі» деп аталды. Бұл павильонға бір миллионға жуық адам келген еді. 

2012 жылы Оңтүстік Кореяның Ёсу қаласы «Жанды мұхит және жағалау» 
тақырыбындағы Халықаралық мамандандырылған көрмені қабылдады. Мұндағы 
Дүниежүзілік көрме қалашығында Қазақстанның экспозициясы ресми түрде ашылды. Жалпы 
аумағы 774 шаршы метрді құрайтын бұл павильонда Қазақстан туралы мол мағлұмат беріліп, 
Арал проблемасын шешудің жолы дүниежүзілік қауымдастықтың назарына ұсынылды. 
Осындай мүмкіндікке ие болған Бүкіләлемдік әмбебап көрме – «Планетаны тамақтандыру, 
өмірге арналған энергия» тақырыбымен 2015 жылы Милан қаласында «Болашақ энергиясы» 
атауымен 2017 жылы Астана қаласында өткізіледі деп күтілуде. 

Бұл жердегі басты мақсат – Қазақстанның ұлттық инновациялық-инвестициялық 
жобаларын халықаралық қоғамдастыққа таныстыру. Еліміздің инвестициялық климатын 
жақсарта отырып, өзімізге шетелдік инвестицияларды, озық технологиялар мен 
инновацияларды тарту. Көрме жұмысына халықаралық өнеркәсіптік, инвестициялық және 
консалтингтік компаниялар, бизнес қоғамдастықтар, қаржылық және экономикалық 
институттар, ұлттық компаниялар мен холдингтер, ғылыми және талдамалық орталықтар 
қатысады деп жоспарлануда.  

Ал, «бұл ірі шара мемлекетімізге не береді?» деген сауалға келсек. 
Біріншіден,Қазақстан төрткүл дүниеге тағы жаңа қырынан танылады. 
Екіншіден,«ЭКСПО - 2017» көрмесі Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі 

жылдары қандай үлкен жетістіктерге жеткенін күллі әлемге паш етеді. 
Үшіншіден,Нұрсұлтан Назарбаев 2050 жылға дейінгі белгілеген стратегиясында 

Қазақстанды әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттің қатарына қосу мақсатын көздеген 
болатын. Ал, «ЭКСПО» көрмесі осы мақсатқа жетелейтін басты күш деп айтуға болады. 
«ЭКСПО»-ның Қазақстан үшін қаншалықты маңызды екенін осыдан-ақ көруге болады. 
Бұған қоса, Елордада ондаған мың жұмыс орындары құрылады, шағын және орта бизнесті 
дамытуға жаңа серпін беріледі. 

Дүние жүзі көз тіккен халықаралық мамандандырылған шараны сәтті өткізу 
елдігімізге сын. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен «ЭКСПО - 2017» халықаралық мамандандырылған көрмесін дайындау мен оны 
өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылып, Үкіметтің 2013-2018 жылдарға арналған 
«ЭКСПО - 2017» көрмесін ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі Ұлттық жоспары қабылданды. 
«Астана ЭКСПО - 2017» ҰК» АҚ құрылды. Қазіргі кезде бұл ұлттық компания аталған 
шараны ұйымдастыру мен өткізу жұмыстарымен түбегейлі айналысып жатыр. 

Көрмеге миллиондаған туристер келеді. Кәсіпкерлердің қызығушылығы оянады, 
инвестиция құйылады. Шағын және орта бизнес саласының өрісі кеңейеді. Ең бастысы, 
елімізге заманауи озық технологиялар мен ғылыми жетістіктер келеді. Сөйтіп, отандық 
кәсіпкерлерге жаңа мүмкіндіктер туады. Қазір еліміздің түкпір-түкпірінде ұлттық қолөнерді, 
туризмді дамыту, бұл бағыттағы жұмыстарды ұйымдастыру шаралары жүргізілуде. Тамыры 
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тереңде жатқан ұлттық тарихымыз, басқа да табиғи құндылықтарымыз әлем халқының 
назарын аударары сөзсіз. 

2012 жылы қараша айында Парижде өткен Халықаралық көрме бюросының Бас 
ассамблеясы отырысында Астана 2017 жылы ЭКСПО Халықаралық мамандандырылған 
көрмесін өткізетін қала болып таңдалды. Жобаланған нысанның жалпы территориясы – 173,4 
га, оның 25 га көрме кешеніне беріледі, ал 148 га. территорияға әлеуметтік-мәдени 
мақсаттағы, білім және денсаулық сақтау нысандары, ойын-сауық орталықтары, парктер, 
бульварлар орналасатын болады.Алдын ала болжамдар бойынша Астанадағы көрме 3 айға – 
2017 жылдың маусымынан қыркүйекке дейін созылады деп жоспарлануда. Көрмеге әлемнің 
100-ге тарта елі мен 10 халықаралық ұйым, 2-3 миллион адам келеді деп күтілуде[4]. 

ЭКСПО-ситидің «жүрегі», көрменің символы Қазақстанның орталық павильоны 
болады – бұл диаметрі 150 метр болатын сфера типтес, бірнеше этаждан тұратын көлемі 
24000 м2 ғимарат болмақ. Тақырыптық павильондардың ішінде – «Энергия әлемі», «Өмірге 
арналған энергия», «Барлығына арналған энергия», «Менің болашақтағы энергиям» бар, 
оларда ЭКСПО-2017 100-ден астам қатысушы елдердің экспозициялары орналасады  

Жобаны іске асыру барысы нәтижесінде Астана тұрақты энергетиканың дамуы, 
қауіпсіз қоршаған ортаны дамыту бойынша көшбасшы болып, елдің ұстанымын 
халықаралық көшбасшы ретінде бекіте түседі.  

Қазақстан үшін бұл тек өзінің бірегей тарихы мен мәдениетін ғана көрсетіп қоймай, 
өзінің жетістіктері мен өзіндік инновациялық әлеуетін де тамашалатуға тағы бір мүмкіндік 
береді. Туристтік сала, қонақ үй бизнесі, қызмет көрсету саласының дамуына түрткі 
болады.«ЭКСПО» көрмесіне арналған сауда кешендерінен бөлек, төрт мың пәтерлік 
тұрғын үй, қонақ үй, жаңадан Конгресс-холл, тіпті әлемде теңдесі жоқ шатырлы 
қалашық тұрғызу да жобада бар. 

ЭКСПО – 2017 Халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыруға  10 мың 
қызмет көрсету маманын даярлау қажет, олардың ішінде 3,5 мыңға жуығы - энергияның 
жаңартылмалы түрлеріне және басқа да озық технологияларға қатысы бар бір жақты 
профильдегі жоғары білімді зияткерлер болуы тиіс. 

Бүгінгі таңда ЭКСПО-2017 дайындауға 10 штаб жауап береді, олардың ішінде СІМ 
және БҒМ. Осылайша, Білім министрлігіне волонтерлерді, гидтерді және тар көлемді 
мамандарды даярлау бойынша жұмысты жүзеге асыру тапсырылды.Бұдан өзге, ЭКСПО-2017 
дайындау кезінде осындай көрмелерді АҚШ, Германия, Корей және Жапонияда өткізуде 
тәжірибесі бар шетелдік кадрларды міндетті тарту күтілуде. Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымының құрамына кіретін 34 елге қатысты визасыз режим енгізу 
жоспарлануда. 

Бұл Астанадағы көрмеге байланысты емес, бұл Қазақстанның индустриалды-
инновациялық саясатын жүзеге асырумен байланысты. Көрмені өткізу Астана қаласының 
ғана емес, бүкіл Қазақстанның басқада өнірлерінің әлеуметтік экономикалық дамуына ықпал 
етеді деп күтілуде.  

Мысалы Республикамыздың басқа өңірлері сияқты Атырау облысы да «ЭКСПО - 
2017» халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастырудың және өткізудің 2013-
2018 жылдарға арналған ұлттық жоспарына сәйкес жұмыс жасауда. Облыста туризм 
саласында жақсы дайындық жұмыстары жүргізілетін болады. Оның ішінде, ЭКСПО 
қонақтары Қазақстанның басқа да қалаларына 1-2 күндік саяхат жасайды деген жоспар 
да бар. Осыған байланысты әрбір аймақ өзіндік туристік маршруттарын әзірлеуде. 

Өңір бойынша «Хан Ордалы - Сарайшық» мемориалдық кешеніне қонақтарды 
апарып, оның тарихымен таныстыру және қала бойынша жоғары деңгейде шолу 
экскурсиясын өткізу, облыстық тарихи мұражайды көрсетуді ұйғарып отырмыз. Сонымен 
қатар, басқа да туристік нысандар назарға беріледі. Мысалы, Нарын құмындағы 
«Атамекен» туристік базасы, «Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерватының аумағы, 
тағы басқалар бар. 
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Гид-экскурсияшылармен гид-аудармышылар даярланып, әр облыс ЭКСПО-ға 
қатысуға жастар арасынан белгіленген санда волонтерлерді даярлап жіберетін болады. 

Көрменің тақырыптық негізін ашудың принципі «Болашақтың энергиясымен» 
байланысты («жасыл ағаштар» мен «ақылды қала» жобаларын да қосқанда). Болашақ 
энергиясының тұжырымдамасы үш тақырыпшаға бөлінеді. Алғашқысы – көмірқышқыл 
газын сыртқа шығаруды қысқартумен байланысты, екіншісі – энергия тиімді өмірмен, 
үшіншісі – барлығына арналған энергиямен байланысты. Тағы бір төртінші тақырыптық 
бағыты бар, оны әзірше «көмірсутектіктен кейінгі өмір» деп жобалап отыр. 
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Казахстан играет достаточно важную роль в качестве участника мировых 

экономических процессов, располагается на пересечении основных трансконтинентальных 
торговотранспортных путей,  обладает значительными запасами основных видов ресурсов, 
сохраняет внутреннюю стабильность. В целях повышения эффективности использования 
имеющихся преимуществ Казахстан является инициатором развития большинства 
региональных и межрегиональных проектов, усилия которого отмечаются как 
руководителями государств мира, так и экспертами в различных сферах. Республика 
Казахстан в современном мире генерирует новые идеи, которые, направлены на создание 
экономических ценностей и реализуются они с целью роста благосостояния населения 
страны, повышения качества жизни и содействия общему мировому прогрессу [1]. 

Одним из ключевых направлений политики Казахстана является политика в 
Каспийском регионе. 

Каспийское море – самое крупное озеро в мире, площадью более 370 тыс. км2, что 
превышает площадь таких стран как Германии или Великобритании. Россия, Казахстан, 
Туркменистан, Азербайджан и Иран имеют выход к Каспийскому морю 

Каспийский берег до 1991 года делили между собой  2 страны – СССР и Иран,  о 
противостоянии на Каспии не могло быть и речи, поскольку с Советским Союзом не могли 
тягаться и более сильные державы, чем Иран образца 70-80-х годов. 

В связи с распадом Советского Союза возникла необходимость выработки нового 
правового статуса Каспийского моря. В 1996 году, в целях выработки Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря, по решению министров иностранных дел пяти прикаспийских 
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государств была образована специальная рабочая группа на уровне заместителей министров 
иностранных дел. 

Интересы всех государств  Прикаспийского региона направлены на большие запасы 
углеводородов, а так же судоходство, рыболовство. Это один из крупнейших регионов мира 
по запасам нефти и газа. В Каспийском море также сосредоточено около 90 процентов 
мировых запасов осетровых. 

На сегодняшний день состоялись четыре Саммита Президентов прикаспийских 
государств (23-24 апреля 2002 года, 16 октября 2007 года, 18 ноября 2010 года и 29 сентября 
2014 года). 

Первый прикаспийский саммит затронул вопрос по поводу деления Каспия на 
несколько национальных секторов, между лидерами Ирана, Азербайджана и Туркмении. По 
его итогам предварительно был согласован ряд мер и шагов по дальнейшему сотрудничеству 
не только по определению правового статуса Каспия, но и по другим направлениям. 

Вторая встреча глав каспийской пятерки в Тегеране завершилась принятием 
Декларации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики 
Казахстан, Российской Федерации, Туркменистан - первый документ, касающийся 
Каспийского моря, подписанный всеми лидерами всех прибрежных стран. Декларация на 
политическом уровне закрепила имеющиеся договоренности государств по основным 
вопросам правового статуса Каспийского моря, безопасности и стабильности на море, а 
также вопросам, связанным с позицией прикаспийских государств по отдельным аспектам 
международных отношений (укрепления роли ООН, МАГАТЭ, нераспространения ядерного 
оружия, международного терроризма). 

На третьем каспийском саммите в Баку было подписано Совместное заявление 
Президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, а также Соглашение о сотрудничестве в 
сфере безопасности на Каспийском море. 

Перед четвертым саммитом состоялась конференция глав МИД прикаспийских стран, 
на которой обсуждались вопросы, связанные с проблематикой совместной деятельности в 
зоне Каспийского моря. Практически у всех государств пятерки есть собственный взгляд 
на разграничение Каспийского моря. 

Российская Федерация выступает с компромиссным предложением о разграничении 
дна Каспийского моря между сопредельными и противолежащими государствами 
по модифицированной срединной линии в целях осуществления суверенных прав 
на недропользование при сохранении в общем пользовании водного пространства, 
обеспечении свободы судоходства, согласованных норм рыболовства и защиты окружающей 
среды, а также создание стратегическо-экономического центра по Каспию. В целом 
поддерживают российское предложение Казахстан и Азербайджан, что  было зафиксировано 
в соответствующих межгосударственных соглашениях. 

Изначально Азербайджан предлагал разделить Каспий на национальные сектора 
как части государственной территории, что и было зафиксировано в Конституции 
Азербайджанской Республики 1995 года, которая закрепляет в определении "национального 
сектора" Азербайджана дно, водную толщу, поверхность, а также воздушное пространство 
Каспия. 

Туркменистан поддержал такое предложение, и указом президента при главе 
государства была образована Национальная служба освоения туркменского сектора 
Каспийского моря, что, как и в случае с Азербайджаном, входит в противоречие 
с действующим статусом Каспия. 

Отдает сохранению Каспийского моря в общем пользовании по принципу 
кондоминиума Иран. Также Тегеран одновременно заявляет о готовности согласиться 
с разделом Каспия на национальные сектора, но только на условиях равных долей (по 20%). 

Остается не решеным актуальный вопрос по определению статуса Каспия – то ли 
морем, то ли озером.  Если Каспий признают озером, то его природные богатства и водная 
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акватория будут делиться поровну, если морем – то границы на Каспии будут определяться с 
учетом длины границ на суше. Признание Каспия морем выгодно Казахстану, так как его 
граница на побережье  самая длинная, на казахстанском участке, как принято считать, 
находится более половины нефтегазовых ресурсов Каспия.  

Долгожданного прорыва четвертый саммит в этом вопросе не представил.  Все 
решения, связанные с Каспийским  морем, должны приниматься  на основе консенсуса всех 
прикаспийских государств. 

Эта встреча фактически определила будущее всего Прикаспийского региона,  по 
сделанным на этом событии заявлениям лидеров стран можно понять, каким они видят это 
будущее: Выдвинул инициативу Туркменистан о создании Каспийского экономического 
форума, Казахстан – об образовании Каспийской зоны свободной торговли. Лидеры 
прикаспийских стран так же намерены ограничить присутствие в решении региональных 
вопросов внешних сил.  

Итогом четвертого каспийского саммита стало принятие и за визирование 
совместного заявления глав государств "каспийской пятерки", подписаны три соглашения по 
Каспию – о сотрудничестве в области гидрометеорологии, в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, о сохранении и рациональном использовании водных 
биологических ресурсов моря. Следующим местом проведения  мероприятий по 
Каспийскому региону будет Казахстан. 

Связанная с Каспийским морем глобализация Казахстана  в мировой рынок   будет 
оказывать существенное влияние на экономику страны в целом. В будущем проблема Каспия 
будет иметь исключительно технический, финансово-экономический характер, связанные не 
только с проблемой эксплуатации нефтегазовых ресурсов региона, но и современными 
технологиями переработки [2]. 

Необходимо решать сложившуюся  геостратегическую, экономическую, социальную 
проблему во благо интересов народов  прикаспийского региона. 

 Развитие Каспийского моря это не только развитие топливно-энергетической 
промышленности Казахстана и развитие взаимоотношений с остальными странами данного 
региона, но это так же регион подверженный значительным внешним воздействиям внешних 
сил, в том числе США, Китая, ЕС. Геополитические интересы к природным ресурсам 
Каспийского моря у такого большого количества стран на современном этапе создают вызов 
для национальных интересов Казахстана. 
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Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының танымалдық индексі төмен болып келеді. 

Бұл мемлекетіміздің имиджін төмендетіп, инвестициялық, саяси, әлеуметтік-мәдениеттк 
бағдарламалардың дамуын тежейді. Біздің мемлекетіміздежұмыс істемекші болып келген 
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шетелдік инвесторлар мен компаниялар Қазақстан туралы дұрыс емес мәлеметтерді 
қолданып, мемлекетіміздің белгісіз болу қауіп-қатерін арттырады. Сондықтан маркетингтік 
зерттеулер де нашарлайды. Мемлекетіміз туралы сапалы мәлімет жеткіліксіздігі  географ, 
публицист және тарихшы ғалымдарымыздың танымалдық индексін арттыруға деген төмен 
белсенділігімен тікелей байланысты. 

Әлемдік мемлекеттердің бәсекелестікке қабілетін зерттейтін менеджмент институты 
(IMD, Швейцария) 2014 жылдың бәсекелестікке барынша қабілетті 60 мемлекеттің 
нәтижелерін шығарды. Барыншабәсекелестіккеқабілетті 60 мемлекеттің ішінде Қазақстан 
32-шіорынды иеленді. Осы рейтинг бойынша Қазақстан Чехия (33-ші орын), Түркия  (40-
шы орын), Мексика (41-ші орын), Италия (46-шы орын), Оңтүстік Африка (52-ші орын), 
Бразилия (54-ші орын) сияқты дамыған мемлекеттерді озып шықты. Соның ішінде Ресей 
(38-ші орын) мен Украинаны (49-шы орын) артта қылдырып, ТМД елдерінің арасында 
бірінші болды. Қазақстан 2008 жылдан бастап  ең беделді әрі танымал болып келген IMD 
(әлемдік бәсекелестікке барынша қабілетті елдерді салыстыратын рейтинг) мүшесі болып 
келеді.  

Жыл сайын шығарылатын рейтинг 327 көрсеткіштердің кешендік зерттеуінің 
нәтижесі болып келеді. Маңызды тұрғылары: мемлекеттің экономикалық қызметі, бизнестін 
және басқару жүйелерінің нәтижелілігі және инфраструктурасы. 

«Экономикалық қызмет» факторы бойынша Қазақстан екі позицияға көтеріліп 27-
орынға ие болды. Аталған фактор бөлінісінде «Халықаралық сауда» (52-орын, 33 
көрсеткішке төмендеу) және «Жұмысбастылық» (19-орын, 4 көрсеткішке төмендеу) 
субфакторлар бойынша позициялардың төмендеуі байқалады. «Сыртқы инвестициялар» 
(20-орын, 9 көрсеткішке жақсару), «Ішкі экономика» (28-орын, 9 көрсеткішке жақсару) 
және «Бағалар» (39-орын, 6 көрсеткішке жақсару) субфакторлары бойынша жақсару 
байқалады. 

«Үкіметтің тиімділігі» факторы бойынша еліміз өз позицияларын 3 көрсеткішке 
көтеріп 20-орынға ие болды. «Мемлекеттік қаржы» (14-орын, 3 көрсеткішке төмендеу) 
субфакторы бойынша позициялардың төмендеуі байқалады. Алайда Қазақстан «Фискалды 
саясат» (9-орын, 3 көрсеткішке жақсару), «Институтционалдық орта» (35-орын, 4 
көрсеткішке жақсару), «Бизнес туралы заңнама» (28-орын, 5 көрсеткішке жақсару) және 
«Қоғамдық құрылым» (25-орын, 2 көрсеткішке жақсару) субфакторлары бойынша 
жақсаруға жетті. 

«Бизнестің тиімділігі» факторы бойынша Қазақстан позицияларының 38-орыннан 33-
орынға жақсаруы байқалады. Аталған фактор бойынша орынның өзгеруіне «Өнімділік және 
тиімділік» (45-орын, 3 көрсеткішке жақсаруы), «Еңбек нарығы» (9-орын, 3 көрсеткішке 
жақсаруы), «Қаржы» (48-орын, 1 көрсеткішке жақсаруы) және «Менеджмент практикасы» 
(32-орын, 2 көрсеткішке жақсаруы) субфакторлары бойынша позициялардың жоғарылауы 
ықпал еткен. Позиция төмендеуі тек «Қарым-қатынастар мен құндылықтар» (28-орын, 1 
көрсеткішке төмендеу) «Жемқорлық индексі»126-орын, «Салық төлем индексі» 39-
орынсубфакторы бойынша байқалады. 

«Инфрақұрылым» факторы бойынша 1 көрсеткішке - 44-орыннан 45-орынға өзгеру 
байқалады. Осылай төрт субфактор бойынша жақсару байқалады: «Технологиялық 
инфрақұрылым» - 32 орын (6 көрсеткішке жақсару), «Базалық инфрақұрылым» - 37-орын (3 
көрсеткішке жақсару), «Ғаламторға шығу жылдамдықиндексі» - 53-орын,«Денсаулық 
сақтау» - 56-орын және «Білім беру және технологиялардың дамуы» - 82-орын.«Doing 
Business»Бизнеспен банктердің рейтингі – 77-орын, «Global Peace Index»Бейбітшілік 
индексі – 95-орын, «Legatum Prosperity Index» ұлттық әл-ауқат рейтингі -  47-орын,  «The 
World’s Happiest Countries» бақытты мемлекеттер индексі-70-орын, «Көркею индексі» - 55-
орын.                                                                   

Адам дамуы туралы жаһандық баяндама мәліметтеріне қарағанда, 2012 жылы 
Қазақстан Адам даму индексінің рейтингісінде 69-ыншы орынға тұрақтады. 2011 жылы 
еліміз 68-інші орында тұрған болатын.  Бұның өзі аталмыш көрсеткіштегі Қазақстанның 
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жоғары деңгейдегі елдер тобына жататынын білдіреді.Ал жалпы баяндамаға келсек, онда 
аталған рейтингтегі жоғары топқа енетін көптеген елдерде 2000 жылдан бергі кезең үшін 
Адам даму индексі тұрақты өсіп отырғаны аталып өтіледі. Оның ішінде индексі жоғары 
топтағы елдер қатарындағы Алжир, Қазақстан, Иран, Венесуэла мен Куба 12 жылдық кезең 
ішінде индекстің анағұрлым жоғары өсімін қамтамасыз еткен. 1995-2012 жылдар арасында 
Адам даму индексіндегі Қазақстанның көрсеткіші 0,642-ден 0,754-ке дейін ұлғайған. 

Ал БҰҰ ДБ сарапшыларының пікірінше, Қазақстанның Адам даму индексі  
аймақтағы өсімнің ең жоғары қарқынын көрсетіп отыр. Бұл орташа алғанда соңғы 10 жыл 
ішінде жылдық 1,1 пайыз көрсеткішті құрайды. 

Жалпы осы индекс бойынша Орталық Азия елдеріне келсек, Түркіменстан - 102, 
Өзбекстан - 114, Қырғызстан мен Тәжікстан - 125 орындарда тұр. 

Орта Азия елдерінің арасында Қазақстанның жақсы мүмкіндіктері бар, олар ең 
бірінші, оның экономикасының үдемелі дамуына себепші болған еліміздің мұнай-газдың 
ресурстарының ықпалы. Әр түрлі тіршілік сфераларының (экономикалық реформалардың 
аяқталуы, нарықтық институттарының шығарылуы, т.б.) прогрессіне сүйене отырып, 
Қазақстан аймақтық дамудың қозғалмалы күші болып, бүкіл Орта Азияның 
модернизациясының дамуына жәрдемдесе алатын еді. Соңғы жылдары, батыс елдерінің 
жетекші мемлекеттерімен дүниежүзілік ұйымдары да осындай көзқараста. Қарқынды дамып 
келе жатқан Қазақстан, болашақта көршілес елдеріне жақсы әсер тигізетіндігіне күмәнсіз 
сенеді. 

ТМД мемлекеттерімен интеграциондық қызметтерді ілгері дамыту, сонымен қоса, 
Қазақстан Республикасының Президентінің 2006 жылдың 1 наурызының жолдауында: 
«Қазақстан дүниежүзілік және көп ұлттық экономикалық жобаларға міндетті түрде 
қатысып, өзінің жаһандық экономикасының интеграциясына жәрдемдесіп, басқа 
мемлекеттерге өзінің тиімді экономикалық-географиялық жағдайымен, ресурстарымен 
ықпал етуі қажет», - деп жарияланған.  

ТМД-ның құрылуы – жаңа шарттардағы егеменді мемлекеттердің одағы және 
біртұтас экономикалық кеңістіктегі Қазақстанның жаңа одақ құруға әрекет болды. 

Негізінен ТМД бір маңызды есепті орындай алды, ол: бірлік одағында болған 
мемлекеттерді қиындықсыз жеке тәуелсіз мемлекеттер қатарына қосылуын қамтамасыз етуі. 
Мысалы, Қазақстан Республикасы көптеген интеграциондық іс-шаралардың бастаушысы 
әрі қатысушысы болып келеді. Қазақстан Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының (ШЫҰ), 
Азиядағы сенім деңгей мәжілісінің одағының, Ресей, Қазақстан және Белорусияның кеден 
одағының, ОБСЕ және тағы да басқа одақтардың мүшесі болып келеді. 

Мемлекет егемендік алуымен бірге жеке сыртқы саясатты жүргізу мен жасау 
қажеттілігіне тап болды. Қазақстанның сыртқы саясаты концепциясы Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың 1992 жылдың мамыр айында басылып шыққан «Қазақстанның егеменді 
ел ретінде дамуы мен қалыптасу стратегиясымен» анықталған болатын. Сыртқа саясаттың 
негізгі мақсаты саяси және экономикалық реформалар негізінде еліміздің қалыпты дамуы 
үшін қолдау мен жағымды сыртқы ортаны қалыптастыру көрсетілген.  

Ұлттық қауіпсіздік жүйені, яғни сыртқы саясатты құру үстінде, Қазақстанның өзінің 
геосаяси және экономикалық жағдайы ерекшеліктеріне сүйену керек еді. Қазақстан Батыс 
және Шығысты қосатын транспорт және коммуникациялық желілері қиылысатын Азия мен 
Еуропа арасында орналасқан. Экспорттың негізгі бөлімін металдар, мұнай, бидай, жүн 
сияқты шикізатар құрайды. Қазақстан өзінің жағдайын ескере отырып, дүниежүзілік 
аренада көп векторлы саясатты жүргізеді. Оның негізгі мағынасы барлық жақын және алыс 
шетелдер өзара тиімді бірлестіктерді дамыту мен қалыптастыруда. Сыртқы саясаттың 
стратегиялық мақсаты мемлекет шекарасының қолтигізбеушілігімен аумақтық 
бірыңғайлығын және егемендік ұстамдарды басшылыққа алу болып табылады. 

Қазақстанның дүниежүзілік қатынастардығы орны мен рөлі оның географиялық және 
саяси геоэкономикалық жағдайы және мүмкіндіктері анықталады. Ең бастысы – бұл 
Қазақстанның Еуропа мен Азияны қосатын аумақта орналасуы. Еліміздің жақын көршілес 
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елдері Ресей, Қытай, Орта Азия Ислам елдері. Қазақстан аумағы арқылы ертеде әйгілі Жібек 
Жолы өтіп жатты. Осыған байланысты дүниежүзінің көптеген елдері Қазақстанмен жан-
жақты қатынастарды салу мен дамытуға құштарлық көрсетеді. Басты қызығушылық – бұл 
табиғи байлықтар мен табиғи қазбалардың орасан зор қорлары.  

Дүниежүзілік қауымдастықтың Қазақстандағы ХХІ ғасырдағы қуат көздерінің 
негізінде санайды. Қазақстан дүниежүзінде мұнай, газ, көмір және уран кені қорлары 
бойынша алдынғы орында алады. Оған қоса, еліміздің ауыл шаруашылығы экспортқа 
бидайдың жеткілікті мөлшерін өндіреді. Мемлекет басшысы өзінің негізгі сыртқы саяси іс-
әрекеттер бағыттарын анықтау кезінде ең алдымен осы барлық геосаяси факторларды 
пайдалануға тырысады.  

ЭКСПО көрмесі – бұл мәні жағынан бүкіләлемдік экономикалық форумдармен, ал 
туристік тартымдылығы жағынан әлемнің ең кең танымал спорт жарыстарымен теңдес 
жаһандық ауқымдағы оқиға.Халықаралық көрмелер өткен 160 жылдан астам уақытта олар 
негізінен экономикалық  

алыптар саналатын – АҚШ, Франция, Германия, Жапония, Бразилия, Канада, 
Ұлыбритания, Испания, Қытай және басқа елдерде өтті. Енді олардың қатарына Қазақстан 
да еніп отыр. Біздің осынау жаңа табысымыз біздің бүкіл әлемде құрметті елге 
айналғанымызды тағы да көрсетіп беріп отыр. Біз үшін Халықаралық көрмелер бюросына 
мүше 160 мемлекеттің басым көпшілігі дауыс берді. Іс жүзінде Астананы бүкіл әлем 
таңдады! Сондықтан ЭКСПО-2017-ні өткізу – бұл, сонымен бір мезгілде, Қазақстанның 
бүкіл әлем алдындағы орасан зор жауапкершілігі. Сол үлкен жауапкершілікті сүрінбей 
атқарсақ, ЭКСПО-2017 көрмесінің біздің еліміздің дамуына қосатын үлесі зор. 

Қазақстанның экономикалық, инновациялық тұрғыдан танымалдық индексін мен 
даму үдерісін арттыруға едәуір үлесін қосатын оқиғаға жатады. Бүкіл елдер өз 
павильондарын көрме тақырыбы – «Болашақтың энергиясына» сәйкес дайындайды. 
Өткеннің тәжірибесі көрсеткендей, мұндай көрмені өткізу олар өткен қалалар мен елдердің 
дамуына зор ықпалын тигізді. Еліміз үшін жаңа энергетикалық және «жасыл» 
технологиялар алуда аса зор мүмкіндік. ЭКСПО-2017-ні дайындау мен өткізу уақытында, 
сондай-ақ оның нысандарын одан әрі пайдалануда Қазақстанға келіп түсетін миллиардтаған 
доллар инвестициялар. 

Жалпы алғанда, Қазақстанның шағын және орта бизнес әлеуеті әлі де болса 
толықтай іске асырылмай отыр. Тұтастай алғанда, Қазақстан орнықты дамуға көшуді 
қамтамасыз ету жөніндегі озық шараларға мұқтаж. Осы уақытқа дейін ресурстарды өндіру 
мен тұтынуда айтарлықтай теңгерімсіздік сақталуда. Экономика жаңартылатын ресурстар 
мен энергия көздерінің зор әлеуетін тек шамалы деңгейде ғана пайдаланып отыр. 
Өндірілетін өнімдердің энергияны қажетсінуі мен өндірістің экологиялық шығындары 
жоғары. Бизнестің экологиялық жауапкершілігінің төмен деңгейі мен экологиялық 
проблемаларды шешу процесіне халық пен әлеуметтің әлсіз қатысулары байқалуда. 
Халықтың тұрмыс сапасы қазіргі заманғы стандарттардан артта қалуда. Мүлде жоғары 
әлеуметтік тәуекелдер орын алып отыр, өндірістік, тұрмыстық және жол жарақатының 
деңгейі де жоғары. Әлеуметтік маңызы бар аурулармен аурушаңдықтың деңгейі, ана мен 
бала өлімінің деңгейі жоғары болып отыр.  Әлемдік орташа көрсеткіштермен 
салыстырғанда балаларды мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеумен қамтудың 
төмен көрсеткіші сақталуда. Осы күнге дейін шағын мектептер саны көп, мектептерде үш 
ауысымда оқыту сақталып отыр, орта мектептерге арналған сапалы оқулықтардың 
болмауы жағдайында бірқатар оқу бағдарламаларының жаңартылмауы орын алуда. 
Сонымен қатар, еңбек нарығы мен халықаралық талаптардың қажеттіліктеріне 
кадрлардың біліктілігін арттыру мен қайта даярлау жүйесінің даму деңгейінің төмендігі де 
жоқ емес, егде және жасы үлкен адамдарды, оның ішінде зейнеткерлерді қайта оқыту 
жүйесі іс жүзінде жоқ дерлік. Менеджмент пен бизнес мектептерінің жеткіліксіз деңгейі 
байқалуда.Анықталған проблемалардың ерекшелігі Қазақстан экономикасының бәсекеге 
қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің мынадай 
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формуласын анықтайды. Бірінші,Қазақстанның, оның экономикасын және халқының 
сапалы өсуге ашықтығы мен бейімділігіне ықпал ететін қолайлы орта мен жағдай 
қалыптасуы тиіс. Екінші, елдің инновациялық және технологиялық сипаттарын жылдам 
дамыту талап етіледі. Үшінші, Қазақстандық бизнестің Қазақстанның әлемдік нарыққа 
кіруі мен орнықты қатысуын бекітудің мүмкіндігі мен кепілі ретінде халықаралық 
талаптарға жауап беретін сипаттары мен сапаларын саналы және мақсатты ие болуының 
қағидатты мәні бар.  

Әлемдік рейтингтер мен индекстерді білу оларды құрайтын көрсеткіштерді басқаруға 
мүмкіндік береді. Сонымен қоса бір рейтингтің көрсеткіші жақсы жаққа өзгерсе, ол міндетті 
түрде басқа рейтинг пен индекстердің көрсеткіштеріне өсіру ықпалын тигізеді. Сөйтіп 
барлығы дерлік көрсеткіштер бір-бірімен тығыз байланыста. 
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Одной из важнейших причин нарастания негативных процессов в речных бассейнах 

оказывается деградация почвенного покрова, являющегося узлом геоэкологических связей в 
водосборном бассейне. Влияние почвенного покрова на сток и другие элементы водного 
баланса осуществляется через процессы инфильтрации и испарения. Спецификой 
почвенного покрова региона можно считать широкое распространение полугидроморфных и 
гидроморфных почв. Их формирование вызвано перераспределением атмосферных осадков в 
условиях расчлененного мелкосопочного рельефа и близким залеганием минерализованных 
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грунтовых вод в понижениях дневной поверхности. К специфике местных почв можно 
отнести также их частую солонцеватость и комплексность.  

Комплексность почв выражается в частой смене на большом расстоянии почв разных 
типов и подтипов: на расстоянии нескольких метров можно наблюдать светло каштановых 
солонцеватых почв и солонцов. На исследуемой территории развиваются солонцеватые 
почвы и типичные солонцы, приуроченные к выходам соленосных (чаще всего неогеновых) 
глин. Они встречаются обычно в комплексах с зональными почвами. Соленакопление и 
соответственно слабое выщелачивание почв обусловлены резко континентальным климатом 
территории бассейна.  

 

 
Рисунок 1 – Ключевые участки 

В качестве объектов изучались светло-каштановые, бурые, серо-бурые и 
интразональные почвы на 22 ключевых участках (рисунок 1). Почвенные исследования 
проводились в 2012-2015 гг. согласно стандартным методическим рекомендациям [1-4]. 
Анализ содержания в них отдельных ингредиентов загрязняющих веществ выполнены в 
сертифицированной лаборатории «КАЗГИДРОМЕТ» г. Астаны методом атомно-
абсорбционной спектрометрии (МГА-915) (таблица 1). Весь полученный экспериментальный 
материал обработан методами вариационной статистики по Н.А. Плохинскому [5] с 
использованием программы MicrosoftExcel. В качестве фоновых приняты пробы, отобранные 
на ключевом участке № 1 (Нижне-Кайрактинский). 

 
Таблица1 – Содержание тяжелых металлов и физико-химический состав исследуемых 

почв 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

Нижне-
Кайрактин

лугово-каштановые 
обыкновенные  

0-10 
15-25 

4,9 
2,2 

0,2 
0,1 

7,8 
8,2 

11,1 
24,1 

6,87 
5,34 

0,70 
0,54 

1,67 
1,11 

0,16 
0,09 
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1 ский легкосуглинистые 30-40 1,5 - 8,3 24,5 3,54 0,21 1,01 0,02 

2 Атасуйски
й 

светло-каштановые 
малоразвитые 
хрящевато-
легкосуглинистые   

0-10 
12-22 
25-35 
50-60 

100-110 

2,0 
1,1 
0,6 
- 
- 

- 
0,1 
- 
- 
- 

8,4 
8,6 
8,6 
8,7 
- 

3,6 
3,0 
- 
- 
- 

21,31 
18,67 
18,01 
14,87 

9,4 

1,18 
1,03 
0,81 
0,83 
0,76 

3,90 
3,62 
2,98 
2,96 
1,56 

0,24 
0,22 
0,18 
0,16 
0,08 

 
 

3 

Кызылтау
ский 

серо-бурые 
нормальные 
легкосуглинистые 

0-7 
7-17 

20-30 
70-80 

100-110 

0,6 
0,6 
0,5 
- 
- 

3,5 
- 

0,4 
- 
- 

8,4 
8,2 
8,3 
8,3 
8,3 

4,2 
9,4 
11,2 
11,7 
9,8 

9,87 
9,76 
8,34 
7,87 
7,54 

0,90 
0,76 
0,71 
0,65 
0,32 

2,71 
2,54 
2,12 
1,56 
1,45 

0,21 
0,16 
0,13 
0,14 
0,05 

4 Актауский 
светло-каштановые 
малоразвитые 
легкосуглинистые   

0-7 
7-17 

20-30 
70-80 

0,5 
0,5 
- 
- 

3,2 
- 
- 
- 

7,9 
7,9 

4,1 
5,2 
5,1 
- 

19,31 
18,34 
18,01 
13,87 

1,16 
1,03 
0,63 
0,63 

2,78 
2,62 
1,88 
1,76 

0,18 
0,11 
0,11 
0,12 

5 Шалгинск
ий 

светло-каштановые 
малоразвитые 
хрящевато-
легкосуглинистые   

0-10 
12-22 

2,0 
1,1 

 

- 
- 
 

8,1 
8,1 

3,6 
3,0 

 

17,76 
12,16 

1,95 
0,56 

2,95 
1,56 

 

0,21 
0,15 

6 Каражалск
ий 

светло-каштановые 
малоразвитые 
легкосуглинистые   

0-10 
14-28 
37-50 

90-100 

2,2 
1,5 
0,9 
- 

- 
- 
- 
- 

8,1 
8,1 
8,5 
7,4 

3,6 
3,0 
3,4 
3,4 

18,33 
17,44 
17,03 
13,57 

1,11 
1,09 
0,86 
0,53 

2,64 
2,12 
1,36 
1,29 

0,17 
0,11 
0,11 
0,09 

7 Жайремск
ий 

светло-каштановые 
малоразвитые 
легкосуглинистые   

0-10 
18-28 
40-50 
65-91 

2,1 
1,8 
0,9 
- 

- 
- 
- 
- 

8,1 
8,2 
8,3 
7,4 

3,9 
8,0 
2,8 
2,8 

20,11 
17,57 
16,11 
14,24 

1,11 
1,04 
0,71 
0,68 

2,12 
2,09 
1,63 
1,54 

0,22 
0,19 
0,18 
0,17 

 
8 

Кызылжар
ский 

бурые 
малоразвитые 
щебенчато-
суглинистые  

0-10 
13-23 
35-45 

1,7 
1,5 
- 

6,4 
- 
- 

8,4 
8,3 
8,1 

6,3 
12,0 
13,1 

17,76 
14,56 
15,56 

2,23 
2,65 
1,52 

6,87 
5,65 
3,56 

0,25 
0,25 
0,12 

 
9 

Жыландин
ский 

 
бурые 
малоразвитые 
щебенчато-
суглинистые 
 

0-10 
14-24 
36-50 

90-100 

2,3 
1,4 
0,89 

- 

- 
- 
- 
- 

8,1 
8,1 
8,4 
7,1 

3,5 
3,0 
3,4 
3,3 

19,87 
18,67 
14,87 
11,4 

1,16 
1,03 
0,79 
0,94 

3,14 
3,11 
2,99 
2,87 

0,23 
0,21 
0,19 
0,15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
10 

Шубаркол
ьский 

светло-каштановые 
карбонатные 
легкосуглинистые 

0-10 
18-28 
45-55 

90-100 

2,6 
1,8 
1,3 
0,5 

1,9 
4,1 
6,0 
4,1 

8,1 
8,3 
8,2 
8,5 

31,13
2,833

,6 
36,5 

9,11 
9,09 
8,24 
7,1 

0,69 
0,69 
0,53 
0,53 

9,14 
8,45 
7,65 
8,11 

0,14 
0,13 
0,13 
0,11 

 
 
 

11 

Егиндинск
ий 

светло-каштановые 
карбонатные 
легкосуглинистые 

0-10 
18-28 
40-50 

90-100 
150-160 

2,6 
1,6 
1,2 
0,4 
- 

1,8 
4,5 
5,9 
4,1 
3,7 

8,1 
8,4 
8,2 
8,5 
8,2 

35,53
6,934

,2 
36,13
7,3 

9,36 
9,23 
8,56 
7,8 
4,8 

0,78 
1,67 
0,45 
0,54 
0,34 

9,43 
8,56 
7,98 
8,23 
5,65 

0,11 
0,14 
0,10 
0,11 
0,09 

 
 
 

12 

Бозтумсык
ский 

светло-каштановые 
солонцеватые 
легкосуглинистые 

0-10 
13-23 
28-38 
43-53 
60-70 

92-102 

2,4 
2,0 
1,7 
1,3 
0,5 
- 

2,5 
3,8 
6,9 
5,3 
2,4 
- 

7,1 
7,9 
8,5 
8,6 
8,4 
8,1 

37,8 
41,1 
42,5 
43,5 
36,6 
38,8 

17,65 
17,13 
17,82 
14,54 
9,67 
7,56 

0,97 
0,67 
0,45 
0,34 
0,24 
0,11 

11,74 
10,56 
11,45 
8,98 
6,56 
4,62 

0,13 
0,12 
0,11 
0,12 
0,09 
0,07 

 
 

13 

Жездинск
ий 

бурые солонцеватые 
глинистые  

0-10 
17-27 
36-46 
78-86 

102-112 

2,3 
0,9 
0,8 
- 
- 

4,3 
5,3 
6,0 
4,9 
5,0 

7,2 
7,7 
8,5 
8,7 
8,4 

33,8 
33,7 
37,5 
34,4 
19,4 

34,22 
34,07 
31,78 
13,54 
9,78 

1,14 
1,45 
1,11 
1,09 
0,76 

17,01 
16,45 
14,67 
15,34 
7,45 

0,23 
0,21 
0,12 
0,16 
0,11 

 
 

14 

Сатпаевск
ий 

бурые нормальные 
суглинистые 

0-10 
13-23 
30-40 
62-72 
72-90 

2,2 
1,4 
1,2 
1,0 
- 

- 
2,6 
9,6 
1,4 
- 

7,8 
7,9 
8,0 
8,1 
7,8 

7,9 
13,9 
18,5 
3,9 
1,7 

26,82 
28,45 
24,67 
11,65 
9,56 

1,81 
1,67 
1,23 
1,56 
0,54 

17,06 
17,02 
16,04 
16,01 
11,76 

0,14 
0,14 
0,11 
0,12 
0,09 
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15 

Жезказган
ский 

бурые нормальные 
тяжелосуглинистые  

0-8 
8-18 

18-28 
32-42 
60-70 

100-110 

2,1 
2,0 
1,8 
0,8 
- 
- 

0,7 
1,6 
3,0 
2,7 
- 
- 

8,7 
8,7 
8,7 
8,8 
8,7 
8,4 

16,2 
18,0 
20,4 
22,8 
22,2 
9,6 

25,29 
24,56 
18,45 
20,65 
16,67 
8,45 

4,01 
3,97 
3,23 
3,56 
2,87 
1,56 

13,42 
12,54 
11,67 
12,56 
8,76 
7,45 

0,27 
0,11 
0,21 
0,10 
0,09 
0,07 

 
 

16 

Нижне-
Жездинск
ий 

бурые солонцеватые 
глинистые 

0-10 
17-27 
36-46 
78-86 

2,0 
0,9 
0,8 
- 

4,3 
5,3 
6,0 
4,9 

7,1 
7,6 
8,5 
8,8 

31,4 
34,4 
36,5 
34,2 

24,51 
14,78 
9,65 
5,6 

3,78 
2,08 
2,01 
3,67 

12,56 
11,78 
11,12 
0,97 

0,26 
0,19 
0,19 
0,16 

 
 

17 

Жездинск
ое вдхр. 

серо-бурые 
нормальные 
тяжелосуглинистые  

0-10 
12-22 
26-36 
48-58 

110-120 

1,8 
1,1 
1,0 
0,9 
- 

- 
1,1 
3,8 
7,0 
- 

8,2 
8,4 
8,6 
8,7 
8,7 

5,3 
8,3 
11,8 
12,3 
8,9 

19,54 
16,65 
17,45 
9,54 
6,45 

0,83 
0,45 
0,67 
0,35 
0,37 

9,64 
8,01 
7,65 
8,45 
6,67 

0,11 
0,12 
0,10 
0,11 
0,09 

 
 

18 
Талапский бурые солонцеватые 

глинистые 

0-10 
17-26 
34-46 
73-86 

2,2 
1,1 
0,8 
- 

4,4 
5,3 
6,0 
4,7 

7,0 
7,2 
8,5 
8,8 

32,4 
34,6 
36,5 
33,2 

23,23 
22,45 
17,25 
10,35 

3,45 
3,12 
2,65 
2,13 

11,42 
12,12 
09,67 
09,56 

0,23 
0,10 
0,18 
0,13 

 
 

19 

Нижне-
Каракенги
рский 

лугово-бурые 
тяжелосуглинистые 

0-9 
9-19 

19-19 

0,8 
0,8 
0,6 

0,6 
0,9 
0,1 

8,6 
8,6 
8,6 

7,9 
13,9 
18,5 

21,11 
19,45 
14,26 

3,13 
3,09 
2,61 

10,42 
09,12 
09,27 

0,21 
0,11 
0,09 

 
 

20 

Мибулакс
кий 

 
серо-бурые 
нормальные 
легкосуглинистые 

0-9 
9-16 

16-26 
30-40 
70-80 

100-120 

0,6 
0,3 
0,3 
0,1 
- 
- 

1,9 
1,8 
1,3 
- 
- 
- 

8,3 
8,3 
8,2 
8,3 
8,3 
8,3 

0,9 
14,9 
11,3 
5,2 
3,3 
- 

19,54 
16,76 
16,67 
15,45 
10,02 
5,87 

0,83 
0,65 
0,56 
0,34 
0,32 
0,22 

9,64 
8,56 
7,67 
7,43 
7,43 
5,76 

0,11 
0,12 
0,09 
0,05 
0,06 
0,03 

21 
 
 

Мойынку
мский 

Бугристые 
закрепленные 
мелкие пески 

0-10 
15-25 
35-45 

0,4 
0,2 
0,2 

- 
- 
- 

8,1 
8,3 
8,6 

0,6 
0,5 
0,6 

19,58 
16,78 
13,67 

2,01 
2,01 
1,12 

10,14 
9,65 
5,78 

0,12 
0,09 
0,07 

22 Злихински
й 

солончаки 
тяжелосуглинистые 

0-10 
15-25 

2,0 
1,5 

3,8 
3,8 

0,6 
0,5 

- 
- 

17,57 
14,78 

2,13 
1,56 

8,65 
6,45 

0,12 
0,10 

Предельно-допустимая концентрация мг/кг [7] 32,0 3,0 23,0 0,5 

 
Содержание тяжелых металлов и физико-химический состав почв бассейна реки 

Сарысу представлены в таблице1. Органическое вещество почвы оказывает значительное 
влияние на подвижность ионов. При этом необходимо учитывать многофункциональность 
гумуса [2]. Как показали результаты исследования среднее содержание гумуса в горизонтеА 
составляет 2,23%. Содержание СО2 в гумусовых горизонтах колеблется в пределах 0,7-9,6%. 
Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах слабощелочная (рН в пределах 7,1-8,8%). 
Среднее содержание илистой фракции по всему профилю почв составляет 24,7% и 
колеблется в пределах 1,7-43,5%. 

Среднее содержание валового свинца в почвах бассейна составляет 18,82±2,25 мг/кг 
(таблица2), что выше кларка в земной коре, равному 16 мг/кг [6].Наиболее высокие 
концентрации свинца (34,22 мг/кг) превышающие ПДК [7] обнаружены в верхнем 
почвенном горизонтеключевого участка № 13 (Жездинский), где бурые солонцеватые почвы 
развиваются на глинах, прикрытых небольшим слоем (20-25 см) легкого суглинка или супеси 
(таблица1). О сильной солонцеватостиих прежде всего говорят характер растительности и 
наличие иллювиального уплотненного горизонта с повышенной щелочностью. Содержание 
элемента уменьшается по профилю, наблюдается положительная сильная корреляция с 
гумусом (r=0,80) и прямая слабая корреляция с карбонатами (r=0,14). 

Содержание Zn и Сdне превышает нормы предельно допустимых концентраций 
(ПДК) (таблица1). Среднее содержание цинка в почвах бассейна составила 9,36±1,46мг/кг, 
при размахе лимитов 1,67-17,06 мг/кг (таблица2). Минимальное среднее содержание 
валовогоцинка 1,67 мг/кг характерно для лугово-каштановых светло-каштановых 
обыкновенных почв (ключевой участок № 1, Нижне-Кайрактинский).Глубокое 
проникновение гумуса (таблица1) связано с трещиноватостью почвы и, очевидно, с ее 
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орошением. Повышение общей щелочности на глубине 20-50 см весьма характерно для всех 
карбонатных почв, что дает повод некоторым исследователям называть их карбонатно-
солонцеватыми. Воднорастворимые соли до глубины 90 см содержатся в ничтожных 
количествах, но глубже количество их резко возрастает за счет хлористых и, особенно, 
сернокислых солей. Максимальные концентрации цинка характерны для бурых нормальных 
суглинистых почв (ключевой участок № 14, Сатпаевский). Цинк во всех почвенных образцах 
имеет сильные корреляционные связи с гумусом, в среднем (r=0,90). 

 
Таблица 2 – Вариационно-статистические показатели распределения тяжелых 

металловв почвах бассейна Сарысу 
 

Парам
етры 

 

Х ± S х  lim 
р σ СV, % 

мг/кг 

Cu 1,56±0,28 0,70-
4,01 

3
,31 

0
,95 

61,30 

Zn 9,36±1,46 1,67-
17,06 

1
5,39 

5
,04 

53,87 

Сd 0,17±0,02 0,11-
0,27 

0
,16 

0
,06 

35,50 

Pb 18,82±2,2
5 

6,87-
34,22 

2
7,35 

7
,79 

41,37 

 
Среднее содержание Сd в почвах бассейна составила 0,17±0,02 мг/кг, коэффициент 

вариации 35,50% (таблица2). Корреляционная зависимость между содержанием кадмия и рН 
разных типов почв в большинстве случаев отсутствует. Влияние карбонатов на содержание 
общего кадмия отчетливо проявляется в светло-каштановых солонцеватых 
легкосуглинистых почвах (r=0,60). В остальных типах почв связь низкая и зачастую имеет 
обратный характер. 

Валовое содержание меди в почвах бассейна изменяется от 0,70 до 4,01 мг/кг при 
средней величине коэффициента вариации 61,30% (таблица2).Превышение ПКД [17], 
валового содержание меди в верхнем почвенном горизонте(4.01мг/кг)установлено для бурых 
нормальных тяжелосуглинистых почв г. Жезказган (ключевого участка № 15), где они 
формируются на лессовидных суглинках. Наблюдается уменьшение содержания элемента 
вниз по профилю с 4,01 до 1,56 мг/кг, так же прослеживается взаимосвязь с уменьшением 
содержания гумуса от 2,1 до 0,8%. На поведение меди в рассматриваемых почвах большое 
влияние оказывает гумус (r=0,80). 

В изученных почвах бассейна отмечается повышенное содержание тяжелых металлов 
в верхнем почвенном горизонте. Однако в профиле светло-каштановых солонцеватыхи 
бурых нормальных почвах наблюдается насыщение свинцом иллювиального горизонта 
(таблица1). Причиной такого распределения является, дифференциация профиля по 
содержанию илистой фракции и карбонатов, более щелочной реакцией почвенного раствора 
и засоленностью данного горизонта. Основными факторами в накоплении и распределении 
валового содержания тяжелых металлов в профиле изученных почв является гумус.  

По величине средней концентрации исследуемых тяжелых металлов (в мг/кг) почвы 
бассейна Кенгир располагаются в следующем убывающем порядке (таблица1,2): Pb (18,82) 
>Zn (9,36) >Cu (1,56) >Сd (0,17). 

Изучение распределения валовых форм тяжелых металлов по генетическим 
горизонтам почв исследуемого региона позволило выявить закономерности накопленияего в 
гумусово-аккумулятивном горизонте. Спектр загрязнения почв бассейна реки Сарысу 
продуктами техногенеза отражают разнопрофильность промышленного производства с 
преобладанием предприятий цветной металлургий.Исследованиями установлено, что 
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превышение ПДК концентрации валового свинца характерно для глинистых почв ключевого 
участка № 13 (Жездинский), превышение ПКД валового содержание меди для бурых 
нормальных почв ключевого участка № 15 (Жезказганский). Для большинства почв между 
гумусом и валовыми формами тяжелых металлов выявлена достоверная высокая 
корреляционная связь. Содержание и распределение валового свинца в почвах и 
корреляционная зависимость от илистой фракции, карбонатов, рН среды в большинстве 
случаев отсутствует или имеет связь слабой силы.  

Таким образом, выявлена существенная неоднородность в содержании химических 
элементов в почвах бассейна, что обусловлено контрастностью почвообразующих пород, 
физико-химическими свойствами почв, ландшафтно-геохимическими условиями миграции и 
аккумуляции элементов.  
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Идея энергосбережения возникла во второй половине ХХ века. А в 2005 году лидеры 

стран – членов Европейского Союза (ЕС) разработали программу эффективности 
использования энергии под названием «Делать больше, используя меньше». Согласно 
данному документу, Европа к 2020 году должна снизить энергопотребление на 20%. Таким 
образом, экономия составит свыше 100 млрд. евро[1]. В мировой экономике 
энергосбережение за последние годы проявляет себя как самое надежное средство решения 
глобальной энергетической проблемы, которая характеризуется снижением запасов и 
исчерпаемостьюневозобновляемыхтопливно- энергетических ресурсов, экологическими 
проблемами, связанными со снижением выбросов парниковых газов. Исторический опыт 
развитых стран показывает, что вложение средств в энергосбережение стало полноправной 
альтернативой строительству энергетических объектов, а в ряде случаев даже более 
целесообразным. Экономия энергии не сказывается отрицательным образом на конечных 
результатах использования энергии, а представляет собой, в функциональном отношении, 
источник энергии, то есть энергосбережение является важнейшим энергетическим ресурсом.  

В мировой практике для достижения целей в области энергосбережения применяется 
эффективный комплекс мер. Например, около 50% экономии электроэнергии достигается за 
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счет экономии освещения. В связи с этим с 2009 года в Великобритании вступил запрет на 
использование ламп накаливания. Данная инициатива правительства не вызвала протеста со 
стороны населения учитывая, что стоимость обычной лампы накаливания в 10 раз ниже. 
Ожидается, что потребление электроэнергии существенно снизится, поскольку такие 
флуоресцентные лампы потребляют в 5 раз меньше энергии, чем обычные, а срок 
эксплуатации их в 10 раз дольше. Согласно экономическим расчетам после замены страны 
ЕС будут экономить от 5 до 8 млрд. долл. США в год[2]. К 2014 году правительство США 
планировало по всей стране заменить традиционные лампы накаливания 
энергосберегающими. Таким образом, если предположить, что покупка и замена 10 млн. 
интегрированных люминесцентных ламп производства Phillips в Казахстане позволило бы 
сэкономить около 1000 МВт, что равносильно мощности Экибастузской ГРЭС. 

В географическом аспекте нарастающее загрязнение окружающей среды, нарушение 
теплового баланса атмосферы, постепенно приводящее к глобальным изменениям климата, 
дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов, а также нестабильная ситуация на 
мировом рынке энергоресурсов системно показывают неизбежность повышения 
энергоэффективности мировой экономики, проявляющейся, в первую очередь, в виде 
инициативы по энергосбережению, и увеличении доли возобновляемых источников в 
глобальном производстве энергии.  

В этой связи Казахстан проявляет к данным проблемам повышенную 
заинтересованность. Одним из приоритетных направлений, озвученных Президентом РК 
Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана, названы вопросы экологической 
безопасности и охраны окружающей среды. Переход на новые экологические стандарты, 
усовершенствование системы государственного контроля в этой сфере связаны с 
реализацией программ национальной энергетической политики, основными целями которой 
являются формирование новых подходов к эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов и разрешение вопросов энергосбережения. 

Повышение эффективности использования энергии и всемерное использование 
возобновляемых источников энергии должны стать основными направлениями в 
энергетической политике для достижения целей устойчивого развития в соответствии с 
Концепцией перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию до 2024 года. В 
электроэнергетической отрасли предполагается значительный рост потребления 
электроэнергии и приостановление роста ее производства с 2009 года, связанное с 
технически возможным потенциалом отрасли (порядка 82-84 млрд. кВт/ч), что привели к 
дефициту электрической мощности в 2008 году в объеме свыше 200 МВт, особенно на юге 
Казахстана. В ближайшей перспективе предполагается, что парковый ресурс будет исчерпан 
ориентировочно на 90% основного оборудования ТЭЦ, уровень износа электросетевого 
хозяйства региональных электросетевых компаний страны составит порядка 65%[3].   

В Казахстане, из-за изношенности электрических сетей, при доставке тепла и 
электроэнергии, энергетические предприятия несут огромные потери - 20-30% от объема 
произведенной продукции. Убытки от сверхнормативных потерь обычно предприятия 
компенсируют за счет повышения тарифов. Рост потребления электрической и тепловой 
энергии как внутри Казахстана, так и в соседних странах диктует необходимость введения в 
строй новых мощностей и рост цен на энергию. Инвестиции в строительство новых 
теплоэлектростанций (ТЭС), работающих на угле и углеводородах, будут означать 
усугубление экологических проблем. Использование мер по энергосбережению, а также 
местных возобновляемых источников энергии является экономической альтернативой 
централизованному энергоснабжению, особенно для отдаленных районов, испытывающих 
дефицит электроэнергии. В настоящее время для Казахстана характерны низкие, 
относительно мировых, цены на топливно-энергетические ресурсы, неудовлетворительная 
культура энергосбережения на стадиях: добычи, производства, переработки, передачи 
(транспортировки), хранения, распределения и потребления (преобразования), которые 
сложились, благодаря низким ценам и доступности к топливно-энергетическим ресурсам. 
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Поэтому сегодня для Казахстана актуальными становятся вопросы использования 
энергоэффективности в экономике, сосредотачивая акцент на необходимость концентрации 
усилий на внедрении энергосберегающих и экологически чистых технологий. Для этого, 
Казахстан обладает значительными возможностями поэтапной переориентации энергетики 
на использование возобновляемых источников. Потенциальные резервы использования 
данных ресурсов в Казахстане оцениваются в 12 млрд. долл. США в год. Важно отметить, 
что технологии, основанные на использовании ВИЭ, являются экологически чистыми из-за 
отсутствия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Их применение позволяет снизить 
образование парникового эффекта и, соответственно, связанных с ним климатических 
изменений, и что самое главное, не приводит к образованию радиоактивных отходов. В 
настоящее время доля возобновляемых ресурсов в производстве всех видов энергии в мире 
занимает порядка 13,5 %, доля возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии – 18 
% [4]. Прогнозируется дальнейший рост доли возобновляемых источников энергии.  

Одной из ключевых стратегических задач, обозначенных Президентом РК в своем 
Послании, стоит вхождение республики в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мирового сообщества. 

Обязательным условием включения страны в данный список является соблюдение 
экологических норм, а также преимущественно использование тепловой и электроэнергии, 
производимой из альтернативных источников энергии. В данном направлении уже 
предприняты конкретные шаги: подписан Киотский протокол, основанный на 
международном сотрудничестве в области сокращения выбросов углекислого газа в 
атмосферу, помимо этого наблюдается постепенное применение со стороны 
контролирующих органов государства экономических санкций в отношении промышленных 
предприятий, деятельность которых не соответствует экологическому законодательству РК. 
Вследствие этого можно выделить основные следующие географические предпосылки 
использования ВИЭ для Казахстана: 1. Применение возобновляемых источников энергии 
формирует благоприятную окружающую среду и обеспечивает устойчивое развитие; 2. 
Республика обладает значительным нераскрытым потенциалом возобновляемых ресурсов, а 
благоприятная конъюнктура на минерально-сырьевом рынке предоставляет возможность 
инвестировать дополнительные доходы в эффективные технологии воспроизводства и 
эксплуатации возобновляемых ресурсов в сельском, водном, лесном и рыбном хозяйстве, а 
также энергетике. Импорт технологий и экспорт капитала для непосредственного изучения 
опыта в соответствующих отраслях за рубежом, с одной стороны, снизят инфляционное 
давление внутри страны, с другой стороны, обеспечат Казахстану в долгосрочной 
перспективе стабильный доход; 3. Возобновляемые ресурсы являются общепризнанным 
способом защиты экономики от ценовых колебаний на мировом энергетическом рынке и 
будущих расходов по защите и восстановлению окружающей среды; 4. Благодаря развитию 
рентабельных, географически диверсифицированных производств на основе возобновляемых 
ресурсов, будет обеспечена оптимизация структуры занятости и рост благосостояния 
населения страны, более 40 % которого проживает в сельской местности. Более того, будут 
созданы дополнительные рабочие места для трудовых ресурсов, которые высвободятся из 
отраслей, потенциально неконкурентоспособных в условиях глобализации; 5. Переход к 
высокоэффективным технологиям безотходной переработки растительного и животного 
сырья для производства экологически чистой продукции, а также использование 
возобновляемых источников энергии, обеспечит общее оздоровление нации и окружающей 
среды. 6. Обеспечив себе устойчивое поступательное развитие, Казахстан сможет внедрять 
достигнутый опыт в странах-партнерах по ЕврАзЭС, прежде всего в Центральной Азии, тем 
самым, укрепляя экономическую и политическую стабильность в регионе. 

Для формирования более полной картины важно рассмотреть каждый сегмент отрасли 
ВИЭ по отдельности. Казахстан исключительно богат ветроэнергетическими ресурсами. По 
данным Министерства охраны окружающей среды РК, теоретический потенциал 
возобновляемых ресурсов и источников энергии по ветру составляет ориентировочно 1 820 
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млрд. кВт/ч в год, что в 25 раз превышает объем потребления всех топливно-энергетических 
ресурсов республики, а экономический потенциал определен более чем в 110 млрд. кВт/ч, 
что в 1,5 раза больше годового внутреннего потребления энергоресурсов РК. С увеличением 
стоимости первичных топливно-энергетических ресурсов доля экономически обоснованного 
потенциала ветроэлектростанций будет возрастать. Стоит отметить, что ветроэнергетика 
является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих видов 
возобновляемых источников энергии в мировом масштабе. В настоящее время 
установленная мощность ветроэлектростанций (ВЭС) составляет более 60 000 МВт, или 
1,5% мировой генерирующей мощности. Ветроэнергетика демонстрирует постоянный 
прирост мощности, до 20-30% в год. Интерес к развитию и расширению географии 
ветроэнергетики объясняется следующими факторами:  

• возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо; 
• отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов; 
• развитый мировой рынок ветроустановок; 
• конкурентная стоимость установленной мощности (1000-1400 долл. США/ кВт); 
• конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая о стоимости топлива; 
• короткие сроки строительства ВЭС с адаптацией мощности ВЭС к требуемой 

нагрузке; 
• возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией для отдаленных 

районов[5]. 
Ветроэнергетика рассматривается не только как экологически «чистый» источник 

энергии. Ветроэнергетика также поддерживает социально-экономическое развитие, 
энергетическую безопасность и снижает зависимость электроэнергии от цен на топливо. 

Ресурсы солнечной энергии в Казахстане являются стабильными и приемлемыми 
благодаря благоприятным сухим климатическим условиям. Количество солнечных часов 
составляет 2200 – 3000 часов в год, а энергия солнечного излучения – 1200 Вт на 1 кв. м в 
год. Потенциальный уровень потока энергии на всей территории Казахстана составляет 1 
трлн. кВт/ч. На базе фотопреобразователей при возможной суммарной мощности 
гелиоэлектростанций 2500 МВт потенциально возможная выработка составляет 2,5 млрд. 
кВт/ч год. В Казахстане существует потребность в применении систем, основанных на 
использовании солнечной энергии, которыми можно оборудовать магистрали, светофорные 
объекты, разметку дороги, мобильные посты ГАИ, пограничные заставы, населенные 
пункты, удаленные от центральных Линий электропередач (ЛЭП). Например, в поселке, в 
котором проживают 30 семей, значительно дешевле будет построить собственную 
автономную солнечную установку, чем протягивать ЛЭП70. Малая гидроэнергетика 
Казахстан имеет огромный запас энергоресурсов малых рек. Общая величина потенциала 
малых ГЭС (единичной мощностью менее 10 МВт) составляет 5,8 млрд. кВт/ч. Энергия воды 
является наиболее широко применяемым возобновляемым источником энергии. 
Преимущества гидроэнергетики: возобновляемые энергоресурсы, высокая маневренность, 
комплексное использование водных ресурсов, отсутствие загрязняющих атмосферу 
выбросов и экономия топлива. Доля гидроэлектростанций (ГЭС) в структуре генерирующих 
мощностей ЕЭС Казахстана составляет 12,3%, что является недостаточным, поскольку в 
мировом масштабе этот показатель равен 18%. В целом мощность существующих в 
настоящее время ГЭС Казахстана составляет 2 068 МВт с годовой выработкой 
электроэнергии 8,32 млрд. кВт/ч. Суммарный гидропотенциал Казахстана теоретически 
составляет порядка 170 млрд. кВт/ч в год, из которых экономически эффективно может 
вырабатываться 23,5 млрд. кВт/ч. 

Основные гидроэнергетические ресурсы сосредоточены в Восточном и Юго-
Восточном регионах республики. На территории Южного Казахстана суммарные 
потенциальные энергетические ресурсы региона определены в размере 10 млрд. кВт/ч. На 
долю Северного и Центрального Казахстана приходится всего около 2,08 млрд. кВт/ч, или 
1,7 % потенциальных гидроэнергетических ресурсов республики. Водно-энергетический 
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потенциал рек Западного Казахстана оценивается в 2,8 млрд. кВт/ч. Биоэнергетика В 
Казахстане стабильным источником биомассы для производства энергии могут являться 
отходы сельскохозяйственного производства, растениеводческая продукция технического 
характера, а также излишки продовольственного сырья. По оценочным данным, годовой 
выход животноводческих и птицеводческих отходов по сухому весу составляет 22,1 млн. 
тонн (от крупного рогатого скота – 13 млн. тонн, овец и коз – 6,2 млн. тонн, лошадей – 1 млн. 
тонн), из которых можно получить 8,6 млрд. куб. м. биогаза. Имеющиеся сырьевые ресурсы 
растениеводства (целлюлозный ресурс – 9 млн. тонн, свободный остаток зерна – 1,9 млн. 
тонн, низкокачественная пшеница, идущая на корм скоту, – 1 млн. тонн, малосемена – 1 млн. 
тонн), позволяют без ущерба для пищевой и комбикормовой промышленности организовать 
производство свыше 4 млрд. литров биотоплива в год[6]. 

Геотермальные воды при сравнительно невысоких затратах позволяют использовать 
их в качестве постоянного источника тепловых ресурсов. Однако на территории Казахстана 
есть много низкотемпературных геотермальных локальных точек, что препятствует 
масштабному развитию данного направления. Геотермальные воды были вскрыты 
глубокими скважинами, в основном, при проведении поисково-разведочных работ на нефть 
и газ и только на отдельных участках на юге Казахстана были проведены целенаправленные 
работы на геотермальные воды.  Самым высоким температурным потенциалом обладают два 
3-километровых геотермальных колодца вблизи г. Жаркента, где температура составляет 
около 96°С, которые можно использовать для решения проблем теплоснабжения этого 
района.Теплонасосные установкиВ течение последнего десятилетия интенсивные работы в 
этом направлении осуществляются в Республике Казахстан. Эффективность же применения 
тепловых насосов в Казахстане будет более высокой, чем в большинстве развитых стран, из-
за жестких климатических условий и значительно более продолжительного отопительного 
периода, достигающего от 200 до 250 дней в году. 

Таким образом, исходя из данных показателей можно заключить, что территории 
Казахстан располагает абсолютно преимущественными географическими предпосылками 
дальнейшего использования потенциальных возможностей альтернативных источников 
энергии. 
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Ғылыми жетекшісі- М.Н.Мусабаева 
            
 Облыс көлдерінің көпшілігі ірі өзендердің аңғарында жиі орналасқан, оларды 

гидрогенді көлдер деп атайды. Әсіре Шу мен Талас өзендерінің аңғарында. Көлдер негізінен 
өзен суларымен, ерігін қар сулары және грунт суларымен қоректенеді. Сондықтан, көлдердің 
ауданы, деңгейі жыл ішінде өзгеріп тұрады. Жазда, көпшілік көлдер кеуіп  қалады. Жамбыл 
облысындағы ірі көлдің бірі – Билікөл, ол Қаратаудың солтүстік-шығысында орналасқан. 
Солтүстіктен оңтүстікке қарай 18 шақырымға созылады, ені 75 шақырым, ауданы-33 км3, 
терендігі 6,0-9,7м аралығында. Көл ағынды, одан Аса өзені ағып өтеді, сондықтан сәуір мен 
мамырда суының деңгейі көтеріледі, ал қараша мен желтоқсан айларында төмен түседі. Су 
деңгейінің тербелісі – 2,5-3,0 м. Жылына көлдің түбіне, қалыңдығы 3см-дей ылай тұнады [1]. 

              Ақкөл көлінің 2010, 2011,2012 жылдардағы әртүрлі элементтермен ластануын 
көрсететін диаграмма. Яғни мұнда  2010 жылы сульфатпен және фенолмен ластану мөлшері 
ең көп екенін анықтаймыз (сурет-1). 

 

 
Сурет 1- Ақкөл көлі сульфатпен және фенолмен ластану мөлшері 

Сызба 1 
Ақкөл көлі ең көп ластанған химиялық элементтер ШРК сы 

 
Жыл Мыс(ПД

К) 
Темір(П

ДК) 
Сульфат(

ПДК) 
Фенол 

(ПДК) 
2010 3,2 2 6,4 3,8 
2011 2,5 3,3 4,3 2,1 
2012 2,3 2 4,5 2,2 
 
        Билікөл көлі  ластаушы заттармен яғни мыстың 3,4  ШРК, нитритті азоттың  1,9 

ШРК , БОТ5 1,7 ШРК, темірдің 3,1 ШРК  бақыланған. Төмендегі  диаграммада 2010 жылы әр 
ширек бойынша мыс пен темірдің мөлшері көрсетілген (2-сурет). 
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Сурет 2 - Билікөл көлі ластаушы заттармен ластануы 
Билікөл көлінде 2011 жыл БОТ5 – 29,4 ШРК,  сульфат  5,5 ШРК, мыс  – 2,3 ШРК,  

фенол 2,0 ШРК, фторид – 1,75 ШРК ға тең болғанын көрсетеді. 
Төменде 2012 жылы әр ширек және жарты жылдықтар бойынша Билікөл көліндегі  

БОТ5  , ШРК лары көрсетілген. 
 
Сызба 1 

Билікөл көлінің ең көп ластанған химиялық элементтер ШРК сы 
Ластаушы 

заттар 
2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 

Сульфат 4,5 ШРК 5,2 ШРК 4,6 ШРК 

Мыс 2,7 ШРК 1,8 ШРК 2,3 ШРК 

Фенол 1,8 ШРК 1,8 ШРК 2 ШРК 

Фторид 1,5 ШРК 2,5 ШРК 1,6 ШРК 

 
 

 
Сурет 3- Билікөл көлі 

 
Сурет 4 - Билікөл көлінің ең көп ластанған химиялық элементтер ШРК сы 
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      Зерттеу барысында көлдер геожүйесіне жасалған геохимиялық талдау нәтижесі 
мен аудандардың топырағынан алынған көрсеткіштер нәтижесі қорғасын, мырыш, кадмий, 
хромның ШРК шамасынан артқандығын байқауға болады [3,4].  

        Жерге антропогендік әсер ету деңгейі бойынша, облыс аумағы халық тығыз 
қоныстанған аймақ болғандықтан антропогендік әсер ету деңгейі «өте жоғары» деп 
бағаланды. Мәліметтер базасын құру үшін көлдерді зерттеу ЛҒЗ (лиминология ғылыми 
зерттеу лаборатория) мәліметтері, кадастрлық мәліметтерді бағалау, аймақтық 
инспекциялардың табиғи ресурстары қоры мәліметтері және қоршаған ортаны қорғау және 
жергілікті билікті орндаушы органдардан,көлдер геожүйесінде зерттеу жұмыстарын жүргізу 
нәтижесінде алынған мәліметтер пайдаланылды. Көлдер мен көлдер маңы территориясының 
табиғи ресурстық потенциалын геоэкологиялық бағалау және талдау жасау кезеңі табиғи 
ресурстардың әр түріне сандық баға берумен  табиғи ресурстық потенциалдың интегралдық 
индексінен  құралады. Жасалған есептеулер нәтижесінде көлдер геожүйесінің табиғи 
ресурстық  потенциалының  пайдалану деңгейіне кеңістіктік уақыттық талдау жасалынды. 
Оның экологиялық шектеумен пайдалану қарқындылық бағыты анықталынды. 
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Туу - өлу сияқты биоәлеуметтік құбылыс. Туу жағдайына қоғамдағы әлеуметтік саяси 

және экономикалық жағдайлар тікелей әсерін тигізеді. 1999-2013 ж. жалпы республикадағы 
халықтың туу көрсеткіші 26,73% төмендеді, өлу 35,6% дейін өсті, халықтың табиғи өсімі 
2,45 есе төмендеді. Қазақстан Республикасы ұдайы өсудің қарапайым типіне жатты. 1990-
1994 ж. туу белорустарда 36,6%, украиндарда 32,3%, орыстарда 30,3%, қазақтарда 14% дейін 
қысқарған жағдай өнеркәсіпті аудан Орталық Қазақстанда айқын байқалды. Облыстағы туу 
көрсеткіші әсіресе өнеркәсіпті қалаларда ауылдық елді-мекендерден 1,2 есеге төмендейді. 
Жалпы,Орталық Қазақстанда Қазақстанның барлық өнеркәсіпті аудандары сияқты туу 
көрсеткіші орташа деңгейде өтті. Туу көрсеткішінің төмендеуі 1991-2003 ж. аралығында 
қатты байқалды. Туу коэффициенті 6,2% төмендеді. Көпшілік жанұяларда екінші, үшінші, 
т.б. балалардың дүниеге келуіне соншалықты ықылас болмады. Республика көлемінде, 
әсіресе Қарағанды облысында туу азайып, өлу көбейді. 1991 мен 2003 жылдар аралығында 
Қарағанды қаласында туғандар 9337 адам, оның ішінде 1989 ж. 5013 адамға, 2002 жылы 4324 
адамға немесе 46,3% азайған. Жалпы туу коэффициенті 11,97%, ал Теміртауда бұл көрсеткіш 
ең төменгі деңгейде болды. Олай болса Орталық Қазақстанда ұдайы өсудің қарапайым түрі 

mailto:gauhar_ospan@mail.ru
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сақталған. Өнеркәсіпті Балхаш қаласында 1991 жылы 1171 адамға, 2003 жылы 922 адамға 
немесе 44,0% төмендеген. Бұл үрдіс Қарағанды облысының өнеркәсіптік қалаларында 
тұтастай болған. Өндірістің тоқтауы, өмір сүру деңгейінің төмендеп ,туу көрсеткіштерінің 
күрт азаюына ықпалын тигізді. Туу коэффициентіне шаруашылық тұрмыстық факторлардың 
әсері де үлкен әсерін тигізді. Нарықтық экономикадағы жаңа қатынастар тууға кері әсерін 
тигізе бастады. Туу көрсеткішінің жоғарылауы 2003 жылы басталып, баяу түрде жүрді. 2003 
жылы облыс бойынша 16066 адам дүниеге келсе, бұл көрсеткіш 2012 жылы 2625 адамға 
артық болды. 

Облыстың ірі қалаларының бірі Жезқазған қаласында 2006 жылы туылғандар 1120 
адам, ал 2013 жылы 1315 адамға артты. Халықтың тууы Балхаш, Шахтинск, Саран 
қалаларында арта бастады. Туылғандар Балхашта 2006 жылы 1010 адам, 2013 жылы 561 
адам, Шахтинскіде 2006 жылы 528 адам, 2013 жылы 454 адмға артты. Түсті металдың ірі 
орталығы Балхашта 2006 жылы 1840 адам, 2013жылы 20% азайып, 1365 адамды құрады, 
2007 жылы туылғандар саны 61 адамға өсіп, 1426 адамды құраса, 2008 жылы керісінше 83 
адамға азайып, ал 2009 жылы қайтадан туылғандар саны өсті.  

Жалпы Орталық Қазақстан бойынша 1991-2003 жылдар аралығында туу төмендеп, 
әсіресе ол қала халқында қарқынды түрде өтті. Бұл жағдай 90 жылдар басындағы 
экономикалық дағдарысқа, әлеуметтік экономикалық тұрақсыздық пен қымбатшылыққа 
байланысты болды. Қала және село халықтарының жастық құрамында үлкен 
айырмашылықтар байқалды. 

Ауыл халқының көші қоны жастар арасында белсенді жағдайда өтіп, қала  халқының 
үлес салмағы артты. Ал, ауылдық елді мекендерде егде жастағылар қалып, бұл үрдіс 
халықтың туу көрсеткішіне тікелей әсерін байқатты. Орталық Қазақстан ауылдық елді 
мекендерінде туу төмендеп, ол 2003 жылы 1774 адам (7,9%), бұл 2000 жылғы көрсеткіштен 
382 адамға аз.   

Абай ауданында туылғандар 1991 жылы 1414 адам болса, 1992 жылы ол 84 адамға 
азайып 1330 адамды құрған. 

Бұхар жырау ауданында 2001 жылы туылғандар 1500 адам болса, 2013 жылы 743 
адамды құраған. 

Жаңаарқа ауданында 2001 жылы 1038 адам туылса, 2002 жылы 1046 адам, қайтадан 
туу төмендеп, 2003-2007 жылдар аралығында 943 және 959 адамды құраған. 

Өлу туудан кейінгі демографиялық үрдістің 2-ші көрсеткіші. 2006 жыл көрсеткіштері 
бойынша Орталық Қазақстанда өлу деңгейінің күрт көбейгендігін, ол 1000 адамға 13,1%  
көрсетті. 1991-2003 жылдары аралығында Орталық Қазақстан қалаларында өлу деңгейі 
жоғары болды, 2008 жылы қалаларда 15328 адамға (13,84%) көбейген, ол 2006 жылы 664 
адамға көп  Теміртау қаласында өлу 2001 жылы 1564 адамды, 2012 жылы 2238 адамға дейін 
көтерілген. Мұндай жағдайлар Балхаш, Қаржал, Шахтинск қалаларында да байқалып, тууға 
қарағанда өлудің көбейіп кеткендігін көрсеткен.  Өлімнің ең көп тіркелген жерлері 
Қарағанды, Теміртау және Балхаш қалалары. 

2001-2013 жылдар аралығында балалардың шетінеуі аз байқалған (1 жасқа дейінгі). 
Ол 100 адамға 23,0%0  ден 16,25%0 ге кеміген. Өлу көрсеткіші орта жастағылар арасында ( 
туберкулез)  өкпе, бурцуллез, асқазан- ішек, жүрек аурулары және жаңа өскін пайда болғаны 
сияқты аурулардың көп екендігін көрсеткен. Әсіресе, Теміртау қаласында жастардың 
нашақорлыққа бейімделуі кен етек алды, көбінесе олардың жасы 30-35 тен артпады. 
Қазақстан бойынша ЖИТС ( жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы) ауруының  
90% Теміртауда болды. Өлу әсіресе ер адамдар арасында кең етек алды. Ол қан айналу, 
тосын жағдайлар, улану, нашақорлық пен ішімдікке салыну сияқты өлшемдермен 
сипатталады. Облыс көлемінде өлу деңгейі жастар арасында, әсіресе еңбекке жарамды  
халық арасында көп. 2000 мен 2010 жылдар арасында өлу 15-16%-ға дейін көтерілген.  

Өлудің ер адамдар арасында көп байқалуы кездейсоқ жағдайлар 31%, қан қысымы 
27%, тыныс алу 7%. Ер адамдардың  ішімдікке салынудан өлгендер 74%, оның 57%-ы 40-49 
жас арасындағы адамдарды құраған.  Республика бойынша балалар өлімінің  жоғары деңгейі 
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сақталуда, облыс бойынша 21%, ауылдық елді мекендерде 31,8%–ге тең. Балалар 
арасындағы өлу деңгейінің құрылымы 1- ші қан айналу, 2-ші жаңа өскін, 3-ші тыныс алу, 4-
ші кездейсоқ жағдайлар, улану, құлау т.б 

2014 жылғы деректер бойынша Қарағанды облысы халқының саны 1 346 566 адамды 
құрады. Қала халқы 1065,1, ауыл халқы – 290,2 мың адамды құрады. Облыста қазақтардың 
үлес салмағы 44%, орыстар 39%, украиндер 4%, қалған ұлттар 13%. 

Негізінен ауданда қала мен ауыл тұрғындарының өмір сүру жасы әр келкі. Оны 1-
кестеден анық байқауға болады.  

Кесте 1 
Қарағанды облысы бойынша орташа  өмір сүру көрсеткіші  
 
   2008 жыл 2013 жыл жас ұзақтығының 

абсолютті 
ауытқушылығы 

 екі 
жыныс 

ерлер әйелдер екі 
жыныс 

ерлер әйелдер екі 
жыныс 

ерлер әйелдер 

Облыс 
бойынша 

63,82 57,71 70,41 64,64 58,65 70,78 0,82 0,94 0,37 

Қала 63,34 56,91 70,29 64,47 5
8,23 

70,72 1,13 1,32 0,43 

Ауыл 66,59 63,71 71,38 65,56 60,2 70,91 -1,03 -3,51 -0,47 
 
Қалалық елді мекендерде табиғи өсім 3818-ден 3865-ке дейін артты. Ауылдық 

жерлерде табиғи өсім 6,7%-ға төмендеді және 1496 адамды құрады. 
2013 жылғы қаңтар-тамыз бойы тұтас облыс бойынша 15818 туылғандар тіркелді, бұл 

2012 жылғы қаңтар-тамызбен салыстырғанда 367 адамға немесе 2,4%-ға көп. Туылудың 
жалпы коэффициенті орта есеппен тұрғындардың 1000 адамына 17,19-ден 17,44 туылуға 
дейін жоғарылады. Облыста туу деңгейі орташа республикалықтан 22,6%-ға төмен . 

2013 жылғы қаңтар-тамызда облыста 10457 адам өлді, бұл 2012 жылғы қаңтар-
тамыздан 428 адамға (4,3%) көп. Халық өлімінің жалпы коэффициенті (халықтың әрбір 1000 
адамына өлгендер саны) 11,54 тен 11,61 промильге дейін артты. Оған қоса облыста өлім 
деңгейі орташа республикалықтан 27,7%-ға асады. 

Өлім себептері арасында, бұрынғысынша, қан айналымы жүйесінің ауруларынан 
болған өлім басым болып қалуда. Бұл себептен өлгендердің үлес салмағы 2013 жылдың 
қаңтар-тамызында 56,8%-ды құрап, алдыңғы жылмен салыстырғанда олардың саны 6,9%-ға 
артты. Өлім себептерінің осы тобында суицидке байланысты өлім 3,1%-ға артты, кісі өлтіру 
нәтижесінде 1,6 есе кеміді, алкогольды улану оқиғалар саны 11,6%-ға төмендеді. Жұқпалы 
және паразиттік аурулардан өлгендер саны 6,2%-ға азайды. Тыныс органдары ауруынан 
өлгендер 5,8%-ға кеміді, ас қорыту органдары ауруынан өлгендер 14,2%-ға артты. Ісік 
ауруларынан өлгендер саны 4,3%-ға кеміді. 

Жанама себептерден өмірін қиған адамдар саны 4,5%-ға артқаны2- кестеде 
көрсетілген.  

Кесте 2 
Өлімнің негізгі себептері бойынша өлгендер құрылымы . 
 

Атауы 
Өлгендер саны, адам Үлессалмақ, % 

2012ж. 
қаңтар-тамыз 

2013ж. 
қаңтар-тамыз 

2012ж. 
қаңтар-тамыз 

2013ж. 
қаңтар-тамыз 

Барлығы 10 029 10 457 100,0 100,0 
Қан 
айналымыжүйесініңау
рулары 5 552 5 937 55,3 56,8 
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Атауы 
Өлгендер саны, адам Үлессалмақ, % 

2012ж. 
қаңтар-тамыз 

2013ж. 
қаңтар-тамыз 

2012ж. 
қаңтар-тамыз 

2013ж. 
қаңтар-тамыз 

Ісік 1 237 1 184 12,3 11,3 
Жазатайымжағдайлар, 
улану жәнежарақат 1273 1330 12,7 12,7 
Тынысжүйелерініңаур
улары 430 405 4,3 3,9 
Ас 
қорытужүйелерініңау
рулары 472 539 4,7 5,1 
Жұқпалыжәнепаразит
тікаурулар 289 271 2,9 2,6 
Басқа да аурулар 776 791 7,7 7,6 

 
 
Кесте 3 
1998-2012 жылдары Қарағанды облысындағы халық санының өзгеруі  
 

Жылдар Жалпы 
өсім 

Табиғи 
өсім 

Көші – қон өсімі 

1998 869 15494 -14630 
1999 -15078 13350 -28428 
2000 -25945 8976 -34921 
2001 -44215 7601 -51816 
2002 -26992 2974 -29966 
2003 -21726 319 -22045 
2004 -25777 -14 -25791 
2005 -29313 176 -25489 
2006 -15208 422 -15630 
2007 -17083 -547 -16536 
2008 -16000 300 -14340 
2009 -15400 350 -12200 
2010 -14300 340 -11400 
2011 -10000 400 -9200 
2012 -8884 530 -9400 

 
Жалпы облыстағы демографиялық жағдайға өлім мен туудан бөлек көші-қонның да 

рөлі маңызды.  
 
Кесте 4 
2010-2013 жылдардағы Қарағанды облысында жұмысқа жарамды жастар 

аралығындағы көші-қон  
 
 2012 

ж. адам 
2013 ж. адам 

Еңбекке жарамды жас шамасынан жас 
Келгендер 964 1184 
Кеткендер 1500 1158 
Көші-қон айырымы -536 26 
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Еңбекке жарамды жас 
Келгендер 3185 3732 
Кеткендер 5980 4780 
Көші-қон айырымы -2795 -1048 
Еңбекке жарамды жастан асқан 
Келгендер 386 445 
Кеткендер 1052 930 
Көші-қон айырымы -666 -485 

 
Облыстан кетуші азаматтар жоғары білімділер болып табылады. Мамандықтары 

бойынша кетушілер арасында техникалық мамандық иелері басым және 35,1% және 35,9%, 
ал 2-ші орында педагогикалық білім иелері 15,5%, 3-ші орында экономикалық мамандық 
иелері 14,4%.  

Орталық Қазақстан экономикалық ауданындағы демографиялық өзгерістерге 
экологиялық жағдайдың күрт төмендеуінің үлкен әсері бар. Әсіресе, Балхаш пен 
Теміртаудың экологиялық жағдайы өте ауыр. Балхашқа 42,9%, Теміртауға 29,4%  
атмосфераның ластануы тән. Тек, 2012 жылдың өзінде  ауа бассейініне 170 т-дан 247,9 мың т 
дейін зиянды заттар құраған. Экологиялық жағдайдың ауырлығы әртүрлі ауруларың тууына, 
денсаулықтың нашарлануына, өмір сүру жасының  төмендеуіне әкеліп соқты. Бұл балалар 
арасында салмағының аз болып туылуы, айына жетпей туу сияқты, әртүрлі аллергиялық 
аурулардың, әсіресе өкпе демікпесі, демікпе, жұтқұншақ ауруы т.б. көбейіп кетуі айғақ. 
Орталық Қазақстанда қалалықтардың арасында өлу  деңгейі 2001 жылы 8569 адамды,  2009 
жылы 40% көбейіп 14277 адамды, 2013 жылы 13327 адам болған.  

Орталық Қазақстан экономикалық ауданында минералды шикізат қорлары, маңызды 
табиғи потенциал, табиғи – рекреациялық ресурстары бар, білімі мен ғылыми дамыған , 
жоғары білімді мамандары бар аймақ болып табылады. Бірақ, осыған қарамастан аудан 
қазіргі таңда депрессия жағдайында. Себебі, негізгі табиғи қорлардың азаюы, жаңа 
геологиялық барлаулар жүргізілмеуі, экологиялық жағдайдың нашарлауы әсерінен аудан 
экономикасы вертикальді интеграция түрінде дамып жатқан 3 компанияның жұмысына 
тәуелді болып отыр. Соған байланысты қазіргі таңда адам потенциалын дамыту, 
экологиялық жағдайды және инфрақұрылымды дамыту негізгі мәселе болып отыр.  
Қарағанды облысының табиғи байлықтарын сақтау, халықтың денсаулығын жақсарту, 
демографиялық үрдісті қадағалау– бүкілхалықтық іс екенін ұмытпауымыз керек. Аудандағы 
адамдар, олардың денсаулығы – бірінші қажеттілік  және біздің байлығымыз.Сондықтан да, 
аудандағы демографиялық жағдайға назар аудара отырып, қазіргі қалыптасқан 
демографиялық дағдарысты реттеу алға қойылған мақсаттардың негізгісі болу керек.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Абылхожин Ж.Б.    Очерки социально–экономической истории Казахстана.–Алматы, 
1997. – 97 Б. 

2.Досмагамбетов С.К. Центральный Казахстан: природа и природные ресурсы, 
события и люди, реформы и развитие. - Алматы, 2003.-109 Б. 

3. Статистический сборник. Труд и занятость в Казахстане.-Алматы,  2013, - 23 б. 
4.География  инвестиций  и их влияние  на численность  населения Центрального 

Казахстана //Вестник  КазНУ им.аль-Фараби. Серия географическая, 2005. №1,Б.23-25   
5.ҚарағандыоблысыныңСтатистика    департаменті www.karaganda.stat.kz 

           6.   Численность населения 2000-2009 г. www. kazstat.kz. 
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана, Қазақстан 
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Беріліп отырған мақалада, Қостанай қаласының атмосфералық ауаның ластану 

көзін жалпы суреттеп, және де оның ішінде автомобиль көлігінің ластануына жеке 
тоқтап сипаттама берілген.(салыстырма ретінде Қазақстан бойынша мәліметтер 
келтірілген). 

Ауа бассейнінің ластану мәселесі қазіргі таңда ең ойландыратын мәселелердің бірі 
болып табылады:  ашық атмосфера, оның литосферамен, гидросферамен және космоспен 
тығыз байланыстылығы антропогендік ластауыштардың ауқымды масштабта тарауына 
ықпал етеді. Негізгі қауіпті қалалардағы ластауыш көздері алып отыр. Қалаларда қозғалмалы 
және стационарлы ластауыш көздерінің ең жоғарғы концентрациясы тіркеледі. Атмосфераға 
шығуы, онда химиялық элементтердің таралуы мен ауаны ластауына әкеп соғатындығы 
дәлелденген. 

Өзіндік масштабына сай атмосфераға әсерді екіуі беретіндігі дәлелденді, олар:көлік 
пен өндіріс[1]. Көлік жанармай мен қышқыл типтерін қолдануына байланысты атмосфераға 
азот, күкірт, көміртек оксиді мен диоксиді, қорғасын мен оның коспасы, күйе түседі. 

Қазақстан Республикасында жыл сайын жалпы көлемі 1098 мың тонна ластағыш 
заттар шығарылады. Қостанай облысында жыл сайын қозғалмалы көздерден 163,2 мың тонна 
улы зат түсетіні тіркелді. Қазақстанның көптеген үлкен қалаларында ауа бассейндерінің  
автокөлікпен ластануы соңғы жылдары 70% , ал Алматы қаласында- 90% жетіп отыр[2]. 

Республика мен Қостанай облысында автокөлік парктерінің көбейіп келе жатқаны 
қызықтырып отыр (1 кесте). 

 
 
 

Кесте1 
Көлік жүйесінің сандық бірлігі[2] 

 
 
 

Аймақ 

Автокөлік 
Жүкті Автобус  Жеңіл Арнау

лы  
2004 2005 2004 2005 2004 2005 

004 005 
Қазақстан 204568 214191 50162 51367 1057801 1062554 

6960 6938 
Қостанай обл. 17556 25561 2777 3381 91199 100924 

204 963 
 
Көлік полициясының мәліметі бойынша 2011 жылы Қостанай облысында 191016 

автокөлік бірлігі тіркелген, яғни оған орай осы территорияда шығарылымдар 196.7 мың 
тонна немесе жалпы территорияның улы заттардың шығуының 60% алып жатыр[3]. 
Қостанай мен Қазақстан Республикасындағы қозғалмалы көздердің шығарылуы көз тартады 
(2 кесте). 

Кесте2 
Қозғалмалы көздердегі ластағыш заттардың шығуы (мың тонна) [3] 

Аймақ, қала 1995 2000 2003 2004 2005 
Қазақстан 2110.6 997.1 1055.4 1099.8 1098.0 
Қостанай обл. 76.1(3%) 36.4(4%) 60.2(6%) 51.2(5%) 50(4.5%) 
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Қостанай облысындағы 5 жылдық шығарылым динамикасы ерекше. 2006 мен 2010 

жылдар аралығында шығарылымдар 23% өсті, ол интенсивті қозғалыс пен атмосфераның 
ластануының арасында түзу байланыс бар екендігін дәлелдейді (3 кесте). 

Кесте 3 
Қостанай облысын ластайтын заттардың шығарылу динамикасы (мың тонна)[3] 
 

 
Шығарылымдар 

Жылдар 

2006 2007 2008 2009 2010 
Жалпы 

шығарылымдары 
319 392 352 348 331 

Автокөлік 
шығарылымдары 

160(50%) 226(58%) 195(56%) 214(61%) 196.7(59%) 

 
Осы ластаушы көздерді бақылап отыру үшін қалада автоматикалық бекеттер және 

Стационарлық бекеттер тұрғызылған. Олар күнделікті атмосфераға түсетін ластауыштардың 
нормасын тексеріп отырады. Мысал ретінде:Біз Қостанай қаласының бір де бірнашарлау 
ауданының көлік ағымын зерттедік (жолдардың эксплуатацияға жіберіледі деген 
көзқараспен), зерттеу барысында: жолдар жалпы бұзылған, үгітілген, тесіктер өте көп, 
жарылымдар, автокөліктер баяу жүреді, газдардың шығуы, нәтижесінде көлік пен жаяу 
жүрген кісілердің көмескілері байқалып отыратындығын көрдік. 

Қостанай қаласының көшелерінің негізгі газдануы болып: жолдардың дұрыс еместігі, 
жолдардың шешілуінің тиімсіздігі, автожолдардың эксплуатациясының интенсивті өсуі, 
жіберілудің төменгі мүмкіншіліктері саналады. 

 

 
Сурет-1. Стационарлы бақылау схемаларының орналасуы. 

 

Автоматикалық 
бекеттерСтационарлық 
бекеттер 
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Біздің жеке мәліметтеріміз бойынша автоағым тәулік уақытынан және жыл мезгіліне 
байланысты болып келетіндігі дәлелденді. Мысалға: Қысқы уақытта сан бірлігі көбінесе, жүк 
көлігінен қарағанда, автокөліктерге келеді. Ен аз автобустар тіркелді (4 кесте) 

Кесте 4 
Қостанай қаласындағы автокөлік ағымының динамикасы (қыс) 

 
Автокөлік түрі Жалпы саны 1 сағатта автокөлік саны 

9-10 сағ. 13-14 сағ. 19-20 сағ. 
Жеңіл автокөлік 2394(80%) 792(33%) 816(34%) 786(33%) 
Жүк автокөлігі 337(11%) 115(34%) 121(36%) 101(30%) 

Автобус автокөлігі 247(9%) 83(34%) 81(33%) 83(33%) 

 
Кестеден автоағым интенсивті түрде тәулік ағымына байланысты екендігі де тіркелді: 

ағымның ең интенсивтілігі түскі уақытқа (13-тен 14 дейін) келеді, ол жеңілге көлікке де, жүк 
көлігіне де байланысты. Ал басқа маусым анализінде және осы уақытта басқа сурет пайда 
болады, бірақ көктемгі мезгілінде- кенеттен жүк көлігі мен басқа көліктердің қозғалыс 
интенсивтілігі азайды. Егер қыс уақытында орташа есеппен 2978 бірлік өтсе, көктемде 
автоағымның интенсивтілігі 14% (412 бірлікке) төмендеді. Біз ары қарай оның көбейгенің 
күтіп отырсақ, ол төмендей берді. Оның себебі өте жеңіл- көктемде жолдарды жөндей 
бастады, сондықтан көптеген жүргізушілер айналып өтуді жөн көрді. Жеңіл көліктің бірлік 
саны, басқа көліктермен салыстырғанда әлі де бірінші болып келе жатыр (5 кесте).  

 
 
 
Кесте 5 
Автокөлік ағымының динамикасы (көктем) 

 
Автокөлік түрі Жалп

ы саны 
1 сағатта автокөлік саны 

9-10 сағ. 13-14 сағ. 19-20 сағ. 
Жеңіл автокөлік 2249(87%) 700(31%) 989(44%) 560(25%) 

Жүк автокөлігі 112(5%) 28(25%) 72(64%) 12(11%) 

Автобус автокөлігі 205(8%) 71(35%) 62(30%) 72(25%) 

 
Қостанай қаласының ауасындағы ластағыш заттардың орта тұрақтылық 

концентрациясы қызығушылықты тудырады. Белгілі әдіспен жасалынған, есептеулер 
нәтижесінің сандық мәліметтері 6 мен 7 кестелерде  беріліп отыр [4]. 

Кесте 6 
Қостанай қаласының ауасына тасталынған улы заттар саны (қыс) 
 
Автокөлік түрі ∑Q,л Улы заттар саны (л) 

СО NO2 Көмірсутекті 
(пентан бойынша) 

Жеңіл автокөлік 177.43 0.349 0.364 0,120 
Жүк автокөлігі 182 0.357 0.374 0,130 

Автобус автокөлігі 172.8 0.338 0.354 0,123 

Барлығы  532,23 1,0445 1,092 0,373 
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Кесте 7 
Қостанай қаласының ауасына тасталынған улы заттар саны (көктем) 

 
 
Автокөлік түрі 

∑Q,л Улы заттар саны (л) 

СО NO2 Көмірсутекті 
(пентан бойынша) 

Жеңіл автокөлік 131.24 0.258 0.270 0,094 

Жүк автокөлігі 180 0.350 0.370 0,129 

Автобус автокөлігі 109 0.214 0.224 0,078 

Барлығы  420,24 1,826 0,864 0,301 

 
Сонымен, бұл мәліметтер тек қаланың бір жерінікі болып отыр(ол  экологиялық 

тұрақсыз), бұл бізге Қостанай қаласының ауа бассейнінің ластану дәрежесін көрсетіп отыр. 
Қала әкімшілігі көлікпен берілген кері әсерді төмендету үшін шаралар қолданып жүр: 

- Қалада «Жол қозғалысының реконструктивті жүйесін дұрыстау» жобасы 
жүзеге асайын деп жатыр; 

- Автокөліктік шешулер үшін құрылыстар жүргізіліп отыр; 
- Ескі көлікті азайтып (әсіресе жолаушылар көлігі) отыр; 
- «Таза ауа» акциясына байланысты жиі жолдағы автокөлік құралдарын тексеріп 

отырады; 
- Шандану аз болу үшін жолдарға су себіледі. 
 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
1. Охрана окружающей среды/ А.М Владимиров және т.б.: оқулық.- Ленинград, 

1991.- 59-60б. 
2. Панин М.С. Экология Қазахстана / М.С. Панин: оқулық.- Семей, 2005.- 547б. 
3. Татиева Б.М. Экологическая обстановка Костанайской области / Б.М. Татиева: 

Методическое пособие. – Қостанай, 2011.- 52 б. 
4. Экология человека / Губарева және т.б.- М.: Владос, 2005.- 20 б. 
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Мақалада Қостанай қаласының ағым суларының Ресей Федерациясының шекарасына 

дейінгі аралықтағы мыспен ластанудың сандық эксперимент нәтижесі келтірілген. 
Модельдеу барлық интервалға сай келеді(5%-дан 95%-ға дейін). Сонымен қатар осы 
модельдеу жүйесінде фондық қақпақтарда және ағын суларында мыс концентрациясының 
өзгеруінің бағасы берілген. 

 Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының үлкен ағындары мен  су қоймаларының 
ағын сулары қоршаған ортаны ластап, үлкен мәселелерді туғызып отыр. Мысал ретінде 
Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және т.б. айта кетуге болады. Әсіресе транс 
шекаралық өзендер бұл мәселеге үшкір қарайды, себебі бұл мемлекет аралық мәселеге 
ауысып кететіні белгілі. Тобыл өзені де шекара аралық өзендер қатарына жатады. Тобыл 
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өзені өз бастауын Оренбург облысынан бастауын алып ағады, ары қарай батыстан оған 
Желқуар саласы құяды, ол олардан 2 өзен жасайды- Синташты және Берсуат, ал бұл өзендер 
Челябі облыс территориясында жасалынып отыр. Келесі үлкен салалары Аят пен Үй 
өзендері. Олардың жоғарғы бөлігі Челябі облысында, ал төменгі бөлігі Қазақстанға тиесілі. 
Үй, Тоғызақ және Тобыл өзендерінен Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара өтіп жатыр. 
Тобыл өзені Тобыл қаласы маңында сол жақ жағалау жағынан Ертіс өзеніне түседі. 

Тобыл өзенінің арнасының Қаратомар су қоймасының төменгі бөлігіндегі (248км 
созылған) су сапасы Жоғарғытобыл мен Қаратомар су қоймаларының, өзен ағымының үш 
жылдық аккумуляцияланған көлемі, су жағдайлары арқылы анықталады. Су қоймалар 40 
жыл бойы тұрақты эксплуатацияда тұр. Осы кезенде олар су қабатында үлкен ластағыш 
заттар массасын жинап алды. Су қоймаларынан су торларын Тобыл өзеніне жіберген кезінде, 
оларластағыш заттарды шығарады, ал бұл ластағыш заттар транзит бойынша өзеннен өте 
шығады да, өзеннің барлық бойында сапасын өзгертеді. Қостанай қаласында жиі ластағыш 
компоненттердің алмасуы жүреді, бірақ ағын суларды жіберген кезінде олардын 
концентрациясы өсе жөнеледі. Казгидромет мәліметтері бойынша қалаға кірген кездегі 0 
мағынадан, қаладан шығып бара жатқанда мыс концентрациясы (27) ШРК мақсималды 
көтерілген. 

Бұл жұмыста Қостанай қаласының территориясындағы Тобыл өзеніндегі мыс 
концентрациясын төмендету нәтижелері қаралады. Жазықтық тапсырмалардағы моделдердің 
5-95% қамтамасыз етілудің шешу нәтижелері [2-3] 1 таблицада көрсетілген. Келтірілен 
таблицада кішігірім бөлігін, яғни алмастырудың 19 моделін бес бақылау қақпаларында 
көреміз, олардың сапасы 500, 2000, 5000, 10000, 50000 м және соңғы қақпа Ресеймен шекара 
жерінде- 120000 м тандалынды. Тобыл өзенінің бойындағы қоспалардың алмасуын көру 
үшін 1 сурет арқылы елестуге боладын. 

 
Кесте 1 
Тобыл өзеніндегі ағын сулардың түрлі қамтамасыздықтағы мыспен ластануының 

модельді қоспаларының алмасуының нәтижелері 
  

Қамтама
сыз ету, % 

Өзен қақпасындағы мыс концентрациясының 
максималды ені, м 

500 2000 5000 10000 50000 120000 
5 0,0006 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
10 0,0008 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
15 0,0011 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 
20 0,0014 0,0007 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 
25 0,0018 0,0009 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 
30 0,0023 0,0012 0,0008 0,0007 0,0006 0,0006 
35 0,0029 0,0015 0,0010 0,0008 0,0008 0,0008 
40 0,0037 0,0019 0,0012 0,0010 0,0010 0,0010 
45 0,0044 0,0022 0,0014 0,0012 0,0011 0,0011 
50 0,0048 0,0024 0,0016 0,0013 0,0013 0,0013 
55 0,0057 0,0029 0,0018 0,0015 0,0014 0,0014 
60 0,0061 0,0033 0,0021 0,0017 0,007 0,0017 
65 0,0066 0,0035 0,0022 0,0019 0,0018 0,0018 
70 0,0071 0,0036 0,0024 0,0020 0,0019 0,0019 
75 0,0074 0,0037 0,0024 0,0021 0,0021 0,0021 
80 0,0079 0,0038 0,0024 0,0021 0,0021 0,0021 
85 0,0084 0,0039 0,0027 0,0024 0,0023 0,0023 
90 0,0088 0,0042 0,0028 0,0026 0,0025 0,0025 
95 0,0101 0,0044 0,0030 0,0027 0,0027 0,0027 
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1 таблицадағы қисықтар мен мәліметтерді салыстыру үшін қоспалардың ластану 

диапазонының қамтамасыздалуын беріп отыр: біріншіден бес жүз метрлерде кенет бастапқы 
жоғарғы концентрациясының (0,027 мг/дм3)  төмендеуі байқалып отыр, 0,0101 мг/дм3 дейін 
төмендейді. Ол  95% шығынның қамтамасыздануынан 0,074 г/м375%-ға дейінгі жер (сурет-
1). Қамтамасыздықтың әсері қисықта емес, ал мыс концентрациясының төмендеуінде әсерін 
тигізеді. Төменірек ШРК бес жүз метрде болған уақытында мыс концентрациясы 
қамтамасыздану  5% және 10% үшін ғана керек. 

  

 
  

Сурет-1. Тобыл өзені бойындағы мыс концентрациясының таралуының төменгі ағын 
суларының шығарылу зонасында қамтамасыздықтың орта шығыны (30-65%) 

 
500-2000 м аралық арасында қоспа қарқыны кішкене төмендейді, ал 2000- 5000 

аралық арасында төмендеу анық көрінеді, барлық қамтамасыз үшін негізгі қоспа өзеннің бес 
мыңдық жерлеріне келеді. Қисықтың орта және жоғары қамтамасыз етілунің градиенті 
байқалып тұрады, ал сол уақытта төменгі қамтамасыз етілу бұл аралықта қалақтанады. 
Себебі бұл аймақтағы концентрация төмен және қамтамасыз етілуі 5-35%, ол ШРК 
нормасынан төменірек келеді. Ал келесі Ресей шекарасына дейін аралық қалақтанған болып 
келеді, ол өзен экология сыйимдылығының таусылуын көрсетіп отыр. 

Енді мыс концентрациясының жеке қақпаларда өзгеруін көрсетейік. 2-3 суреттерде 
мыс концентрациясының ағынның қамтамасыз етілуіндегі ағын сулардың жіберілуінің 500, 
2000, 5000, 10000 және 50000 м өзгерісін қарастырамыз. 
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Сурет-2. Ағынның қамтамасыз етілуіне байланысты төменгі ағын сулардың 
жіберілуіндегі мыс концентрациясының  500, 2000 және 5000 м қақпалардағы өзгеруі. 

  

 
Сурет-3. Ағынның қамтамасыз етілуіне байланысты төменгі ағын сулардың 

жіберілуіндегі мыс концентрациясының  10000 және 50000 м қақпалардағы өзгеруі. 
 

Екінші суреттен біз қамтамасыз етілуінің өскен уақытында әр қақпа сызықтық 
сипатқа ие екендігін көріп отырмыз. Сонымен қатар Қостанай қаласынан алыстаған сайын 
бұрыш еңісі кішірейеді, ал өзі қисықтар және олардың трендтері жақындай түседі. Ол 3 
суретте анық көрінеді, суретте мыс концентрациясының 10000 және 50000 м қақпаларында 
олардың трендтерімен үлкен масштабта өзгеру графигі берілген. 

Суреттерде берілген тренд есептері бізге қамтамасыз етудің сол өлшемін табуға 
мүмкіндік береді, ал ол әр қақпаларда мыстың өлшемі ШРК концентрациясына жететінін 
көрсетеді. Өткізілген есептердің көрсетілімі бойынша, 500 м қақпаларда балық 
шаруашылығының ШРК концентрациясының қамтамасыз етілуі 14,1%, ал 50000 м қақпада 
(120000 м қақпада да) қамтамасыз етілу 39%, тең келеді. Ресеймен шекара жердегі алынған 
қамтамасыз етілудің ШРК нәтижелерін Тобыл өзенінің транс шекаралық ластануына қаупі 
бар екенін айтуға болады. Бұл жағдайда Ресеймен шекаралық жерде мыстың ШРК көбеюінің 
қаупі қақпаларда 61% тең болуы мүмкін. 

Ағын суларда мыс концентрациясының өзгеру әсерін бағалауында мыс 
концентрациясының модель диапазонының бастапқыдан, оған 0,027 мг/дм3т таңдалған, 0,5-
тен 5 дейін өзгеруін айтамыз. Алдындағыдай бағалау жазықтықты тапсырма негізінде жүзеге 
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асырылды. Ол кезде сапасының қамтамасыз етілуі 60% тең болды, ал ол өзен бойындағы 
концентрациясының түзелуін және ол орта қамтамасыз етілуге жақын бе екенін көрсетеді. 

Тобыл өзеніндегі мыс концентрациясының трендтері мен оның ағын сулардағы 
концентрациясы лактырылған концентрацияны есептеп шығаруға септігін тигізді. Ал олар әр 
бақылау қақпаларында ШРК концентрациясы жетіп отыр. Есептеулер бойынша, Тобыл 
өзенінің шығыны 500м 60% мыс концентрациясымен қамтамасыз етіліп төменгі ШРК тек 
қана ағын сулардағы концентрацияларда қолданылады, оларда 0,00405 мг/дм3 төмендей; 
2000 м қақпасында–  0,0081 мг/дм3 төмен; 5000 м қақпада –0,0135 мг/дм3 төмен; 10000, 50000 
және 120000 м қақпаларда – 0,0162 мг/дм3 төмен болып келеді. 

Тобыл өзеніне мыспен фондық ластанудың әсерін бағалау үшін, ағын суларда мыс 
концентрациясының 2 түрі қолданылды – бастапқы концентрация 0,027 мг/дм3 және оның 
жарты мағынасы 0,0135 мг/дм3. 0,0135 мг/дм3 концентрация Тобыл өзенінің ағын 
суларындамыс концентрациясының фондық диапазоны ШРК 0,1-ден 0,25 аралығында 
ауытқып отырды. Ал балық шаруашылығындағы мағына 0,001 мг/дм3 тең келді.Бастапқы 
ағын сулардағы мыс концентрациясы 0,027 мг/дм3 салыстыру үшін тек ШРК 0,1 фонымен 
модельденді.  Модельдеу нәтижелерінің көрсеткіші бойынша фондық ластанулардың бар 
болуы, қатты өзгеріске ұшыратпайды, бірақ қарқынның азаюына әкелетіні дәлелденді.Бұл 
қарқынның ақырындауында пропорционалды көлемде фондық ластану қалады. Егер, фонсыз 
жалпы көлемнің қарқынының бес километрлік жерлерде төмендеуі 13,9 құрады, онда ШРК-
да фонның болуы  тең, бастапқы мыс концентрациясының жартысы ағын суларда қарқынның 
12,7 төмендеуіне әкелді, ол сол фон берген 10% болып отыр. 

Барлық моделдердің негізіне сай жалпы нәтижеге тоқтала кетсек, ол яғни Қостанай 
қаласының Тобыл өзеніндегі қакпаларда ауыр металлдар (мыс) ағын суларға қатты 
тазаланып түспейтінін айта кетсе болады. Яғни қазіргі тазартатын әдістер толығымен ағын 
сулардағы  ауыр металл концентрациясымен айналыса алмайтынына көз жеткізуге тура 
келеді. Сондықтан басқа да тазарту әдістерін қолданған жөн.  
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Процедуры районирования и типизации являются важнейшим компонентом 

полновесного изучения социально-экономических систем. Они позволяют осуществить 
визуализацию состояния и изменения структуры и функциональных характеристик 
подобных систем. Типология социально-экономических образований является основой для 
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картографирования состояния и изменения многопризнаковых компонентов в 
сложноорганизованных социально-экономических системах. 

Выбор направления исследования продиктован отсутствием качественной основы для 
осуществления сравнения результатов применения математических методов для типизации и 
районирования социально-экономических объектов. 

Объектом изучения является набор признаков, характеризующих структуру и 
функциональные особенности социально-экономических объектов. 

Основополагающим аспектом исследования является математическая основа разных 
методик типизации и районирования, используемых в социально-экономической географии. 

В качестве основных методов типизации и районирования использованы кластерный 
анализ (метод дендритов), метод «шаров», метод многомерной средней.  

Оценке подлежит определение эффективности применения разнокачественных 
методов для типизации и районирования социально-экономических объектов (время, 
используемое на выполнение процедур, информативность полученных результатов, 
логичность полученных результатов типизации и районирования и др.). Помимо научной 
значимости исследования предполагается использование полученных методик в 
образовательном процессе при изучении разнокачественных социально-экономических 
территориальных образований (систем). 

Общепринято под системой понимать единство многообразных элементов, 
объединенных общим качеством, которое эту систему конституирует и определяет 
положение элементов системы относительно друг друга. Территориальное образование 
любой природы удовлетворяет данному содержанию. При этом совокупность объектов и 
процессов, называемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой образуют единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его 
компонентам, взятым в отдельности [1]. 

Итак, социально-экономическая территориальная система — это целостная 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических 
институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных 
и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и 
услуг. Социально-экономическую систему, как, впрочем, и всякую другую, характеризуют 
системные качества. В их ряду можно отметить особое экономическое отношение, которое 
связывает единством происхождения все остальные, из которого затем развиваются все 
более сложные отношения. Оно представляет собой самый простой для данных условий 
способ распределения ресурсов и поддержания пропорций. 

Социально-экономическая территориальная система неизбежно локализована в 
социально-экономическом времени и пространстве, а также по отношению к ее 
альтернативным вариантам.  

К основным свойствам социально-экономическим территориальным системам 
принято относить: целостность, иерархичность, интегративность [2]. Процедура типологии 
составных частей социально-экономических территориальных систем ориентирована на 
раскрытие данных свойств. Завершающим этапом типологии является районирование, 
которое рассматривается в качестве важнейшего метода пространственного анализа в 
общественной географии. При помощи районирования территориальная целостность (земной 
шар, регион, страна) разделяется на части, различающиеся по ряду признаков. Таким 
образом, выявляются географические различия, объяснение которых служит средством 
достижения цели — познанию ее территориального разнообразия. 

Выделяемые районы (территории, обладающие, с одной стороны, спецификой, 
отличающей их от соседей, а с другой известной целостностью в пределах выделенного 
района) являются результатом научной работы исследователей и одновременно объективно 
существующей, независимо от их воли и желания, реальностью. 

В процедуре районирования выделяются следующие этапы [3]: 
1. различение районов, 
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2. осмысление (т. е. содержательная характеристика) 
3. разграничение (т. е. указание границ).  
 Известно, что районирование зависит от масштабов территориальных систем, 

которые подразделяется на системы макро-, мезо- и микроуровни. При этом нас будет 
интересовать экономическое районирование государства в разрезе составляющих его 
субъектов (элементов) районирования, то есть мезоуровень  районирования. 

Концепция территориального экономического деления страны должна основываться 
на следующих базовых критериях:  

1. Экономический критерий - район как специализированная часть единого народно-
хозяйственного комплекса страны с определенным составом вспомогательных отраслей. 
Специализацию района должны определять отрасли, в которых затраты труда, средств на 
производство продукции и на доставку ее потребителю по сравнению с другими районами 
будут наименьшими.  

2. Национальный критерий, который напрямую связан с особенностями и 
размещением национального состава населения. 

3. Исторический критерий, указывающий на особенности расселения и освоения 
субъекта районирования во временных рамках. 

4. Административный критерий, который ориентирован на обеспечение единства 
административно-территориального деления и экономического районирования. 

 В настоящее время наиболее распространенными процедурами типологии и 
районирования социально-экономических территориальных систем являются три метода: 
метод многомерной средней, метод «шаров», метод кластеризации (метод дендритов), 
которые требуют разной степени подготовки специалистов при постановке и реализации 
соответствующих процедур. Вместе с тем до настоящего времени не проводилось 
осуществление сравнительного анализа результатов их реализации на единой 
(фиксированной) системе исходных данных. 

 В данной работе осуществлена попытка осуществления сравнительного 
анализа результатов их реализации на единой (фиксированной) системе исходных данных. 
Описанные методы будут использованы при выполнении расчётов, с целью сравнения их и 
оценок, погрешности вычисления, и выявления наиболее точного метода вычисления по 
исходным данным.   

Суть метода многомерной средней заключается в том, что первичные данные 
нормируются либо по среднему значению, либо по максимальному уровню, т. е. по 
нормированным значениям для каждого объекта (или наблюдения) рассчитывается средняя 
арифметическая величина. 

Совокупность этих средних величин представляет некоторый обобщенный признак, в 
соответствии со значениями которого и происходит распределение объектов по группам, как 
и для случая простой одномерной группировки. 

Для каждого объекта эти значения нормируются по среднему уровню, после чего 
подсчитывается среднее значение нормированных признаков. 

Содержательные основы метода шаров состоят в использовании классических 
приемов по вычислению расстояния (меры близости и отдаленности) между значениями (как 
правило, нормированных) векторов, определяющих качественный состав процедуры 
типизации (районирования). 

В методе дендритов важнейшим компонентом является процедура упорядочивания 
однотипных (с математической позиции) векторов, характеризующих территориальные 
единицы. Дендрит в результате процедуры определяют как ломаную, которая может 
разветвляться, но не может содержать замкнутых ломаных и такова, что ею соединены 
любые две точки множества. Метод дендритов позволяет получать нелинейное 
упорядочение изучаемых единиц.  

В каждом конкретном случае возможны несколько вариантов упорядочения. В связи с 
этим возникает задача выбора наилучшего упорядочения, заключающаяся в нахождении 
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такого дендрита, в котором смежные единицы будут иметь наименее различающиеся 
значения признаков. Выполнение этого условия приведет к упорядочению с наименьшими 
расстояниями (если в качестве меры сходства берется мера расстояния) либо с наибольшими 
связями (в случае меры связи) между отдельными элементами. В оптимальном дендрите 
смежные объекты в наименьшей степени отличаются друг от друга. 

Отмеченные три метода типологии (районирования) были использованы при 
исследовании социально-экономической информации о населении и расселении Российской 
Федерации по состоянию на 2010 год. [5] 

На основании полученных данных удалось выделить пять групп субъектов 
Российской Федерации. 

В первую группу с показателями 0 – 90 вошли: Ненецкий автономный округ, 
Чукотский автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, 
Камчатский край, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Ямало-
Ненецкий авт.округ, Сахалинская область, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Хакасия, Республика Карелия, Мурманская область, Республика 
Марий Эл, Костромская область, Амурская область, Псковская область, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Коми, Новгородская область, Республика Саха (Якутия), 
Республика Мордовия, Орловская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, 
Калининградская область, Ивановская область, Архангельская область, Астраханская 
область, Томская область, Ярославская область, Хабаровский край, Смоленская область, 
Ханты-Мансийский а.о. – Югра, Рязанская область, Тамбовская область, Курганская область, 
Чувашская Республика, Калужская область, Кировская область, Курская область, 
Вологодская область, Чеченская Республика, Липецкая область, Тверская область, 
Владимирская область, Пензенская область, Ульяновская область, Брянская область, 
Удмуртская Республика, Тульская область. 

Во второй группе с показателями 91 – 181: Приморский край, Ленинградская область, 
область, Омская область, Иркутская область, Саратовская область, Пермский край, 
Воронежская область, Красноярский край, Волгоградская область, Новосибирская область, 
Оренбургская область, Кемеровская область, Белгородская область, Алтайский край, 
Республика Дагестан, Челябинская область. 

В третьей группе с показателями 182- 272: Ставропольский край, Нижегородская 
область, Республика Татарстан, Республика Ингушетия, Самарская область, Свердловская 
область, г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика Башкортостан. 

В четвертой – с показателями 273 – 363: Московская область, Краснодарский край. 
В пятой группе с показателями 364 – 454: Республика Северная Осетия – Алания, 

г.Москва.  
Также благодаря данной методике выявили территориальную удаленность субъектов 

РФ, входящих в каждую группу. 
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Общий объем накопленных твердых бытовых отходов (ТБО) в Казахстане составляет 

около 100 млн. тонн, при этом ежегодно образуется порядка 5–6 млн. тонн ТБО. К 2025 году 
эта величина может возрасти до 8 млн. тонн, при этом почти все образующиеся отходы 
размещаются на полигонах без предварительной сортировки и обезвреживания [1].  

 
Таблица 1. Распределение объемов размещения твердых бытовых отходов (ТБО) на 

полигонах и норм накопления ТБО в региональном разрезе в 16 городах Казахстана в 2012 г. 
 

 Город Численность 
населения на 

конец 2012 года 

Размещение на 
полигонах ТБО  

в 2012 году 

Норма 
накопления ТБО 

на человека 
тыс. чел. тыс. тонн куб. м/чел. в год 

 Астана 778,198 326,40 2,16 
 Алматы 1475,429 549,12 2,55 
 Актау 180,885 109,70 2,00 
 Актобе 420,567 360,60 0,47 
 Атырау 272,071 44,07 0,56 
 Караганда 478,952 132,85 1,87 
 Костанай 219,224 152,73 1,17 
 Уральск 271,361 108,50 2,30 
 Шымкент 662,100 64,55 1,70 

0 
Павлодар 342,435 94,47 1,30 

1 
Кокшетау 152,006 57,70 1,16 

2 
Усть-Каменогорск 309,500 45,60 1,98 

3 
Талдыкорган 156,162 17,00 2,77 

4 
Тараз 343,275 34,96 0,54 

5 
Кызылорда 253,960 36,10 1,70 

6 
Петропавловск 206,043 62,00 2,07 

 
Источники: составлено на основе данных официального сайта Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz) и на основе 
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материалов Программы модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами в 
Республике Казахстан на 2014–2050 годы. 

 
Нормы накопления ТБО на душу населения в региональном разрезе имеют широкий 

диапазон от 80 до более 400 кг/чел. в год, что предполагает наличие несоответствий в 
процессе сбора данных и составления отчетности. Следует отметить, что практически на 
всех полигонах ТБО в Казахстане отсутствуют весы в зоне приема отходов, т.е. тоннаж 
устанавливается путем перевода кубических метров в тонны, и при этом применяется 
значение удельного веса от 250 до 300 кг на 1 м3. По опыту европейских стран удельный вес 
составляет 100–150 кг на 1 м3 [2]. 

 
Таблица 2. Морфологический состав ТБО (в среднем) в городах Казахстана в 2011 г. 

 
 Вид (фракция) 

отходов 
Доля в 

среднем  
по регионам 
РК, % 

 Пищевые отходы 37 
 Бумага и картон 25 
 Пластмасса 15 
 Стекло 6 
 Текстиль 6 
 Резина 3 
 Металлы 3 
 Древесные отходы 3 
 Прочее 2 
 Итого 100 

 
Источники: составлено на основе данных официального сайта Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz) и на основе 
материалов Программы модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами в 
Республике Казахстан на 2014–2050 годы. 

Анализ сведений об изучении морфологического состава по регионам показывает 
большие расхождения данных. Исходя из усредненного морфологического состава, 
количество вторичных материальных ресурсов, содержащихся в ТБО, составляет порядка 
500 тыс. тонн бумаги и картона, 300 тыс. тонн стекла, 200 тыс. тонн металлов, 500 тыс. тонн 
пластмасс. 

Прогноз динамики образования отходов в Республике Казахстан приведен в таблице 
3. За основу прогнозирования были взяты имеющиеся данные об объемах образования 
отходов в 2011–2012 гг., приведенные в таблицах 1 и 2. Далее прогноз выполнялся 
расчетным путем на основе трех альтернативных вариантов, предусматривающих ежегодный 
рост объема образования отходов на 1%, 3% и 5% соответственно. 

Прогноз показывает, что уже в период с 2014–2015 годов (по 1%-ному сценарию) 
всего в Республике Казахстан будет образовано около 19,3 млн. тонн твердых бытовых 
отходов. Это в среднем 6,4 млн. тонн отходов в год за данный период. В период с 2016–2020 
годы в среднем в год будет образовано 6,7 млн. тонн ТБО, а в 2021–2030 годах – 8,3 млн. 
тонн ТБО в год. 

Подобная нарастающая динамика образования ТБО отражает рост уровня 
благосостояния населения и рост экономики Республики Казахстан. Еще более актуальной 
становится необходимость систематического, программного подхода к модернизации и 
усовершенствованию системы обращения с ТБО, без которой решение проблем отходов 
невозможно. 
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Прогнозная оценка также показывает, что рост объемов образуемых отходов 
ожидается по всем категориям ТБО, в том числе по опасным бытовым отходам. На 
сегодняшний день нет систематического подхода и надежной практики сбора, утилизации и 
захоронения данной категории отходов. Наконец, прогнозы указывают на наличие 
значительного количества ценных фракций в составе образуемых ТБО, что еще раз 
подчеркивает необходимость комплексных мероприятий для их сортировки и реализации на 
рынке вторичного сырья и топлива. 

 
Таблица 3. Прогноз динамики образования отходов в Республике Казахстан 

 
Виды отходов,  

тыс. тонн 
2014–2015 годы 2016–2020 годы 2021–2030 годы 

1% 3% 5% 1% 3% 5% 1% 3% 5% 
Количество отходов в городской местности, тыс. тонн 

Пищевые отходы 3,25 3,38 3,51 6,1 6,87 7,72 15,3 20,0 26,2 
Бумага, картон, включая 
упаковку 

1,85 1,93 2,01 3,48 3,92 4,41 8,73 11,5 15,0 

Отходы садоводства, 
древесные отходы 

278 289 301 522 589 662 1,31 1,72 2,25 

Металл 116 121 125 218 245 276 546 716 936 
Металлическая упаковка 232 241 251 435 490 552 1,09 1,43 1,87 
Пластмасса 498 518 539 936 1,05 1,19 2,35 3,08 4,03 
Пластиковая упаковка 746 768 791 0 0 0 0 0 0 
Текстиль и прочее 637 663 690 1,2 1,35 1,52 3,0 3,94 5,15 
Стекло 232 241 251 435 490 552 1,09 1,43 1,87 
Стеклотара 457 470 484 0 0 0 0 0 0 
Опасные бытовые отходы 116 121 125 218 245 276 546 716 936 
Крупногабаритные отходы 579 603 627 1,09 1,23 1,38 2,73 3,58 4,68 
Инертные отходы и т.д. 1,97 2,05 2,13 3,70 4,17 4,69 9,28 12,2 15,9 

Количество отходов в сельской местности, тыс. тонн 
Пищевые отходы 1,91 1,99 2,07 3,52 3,96 4,45 8,49 11,1 14,5 
Бумага, картон, включая 
упаковку 

1,33 1,38 1,44 2,45 2,75 3,10 5,90 7,74 10,1 

Отходы садоводства, 
древесные отходы 

365 380 395 672 757 852 1,62 2,13 2,78 

Металл 83 86 90 153 172 194 369 483 632 
Металлическая упаковка 166 173 180 306 344 387 738 967 1,26 
Пластмасса 357 371 386 657 740 832 1,59 2,08 2,72 
Пластиковая упаковка 813 846 880 1,50 1,69 1,90 3,62 4,74 6,20 
Текстиль и прочее 456 475 494 841 947 1,07 2,03 2,66 3,48 
Стекло 166 173 180 306 344 387 738 967 1,26 
Стеклотара 498 518 539 917 1,03 1,16 2,21 2,90 3,79 
Опасные бытовые отходы 83 86 90 153 172 194 369 483 632 
Крупногабаритные отходы 415 432 449 764 861 968 1,85 2,42 3,16 
Инертные отходы и т.д. 1,66 1,73 1,80 3,06 3,44 3,87 7,38 9,67 12,6 
Итого в городской 
местности  
(в млн. тонн) 

11,0 11,3 11,8 18,3 20,7 23,2 46,0 60,3 78,9 

Итого в сельской 
местности  
(в млн. тонн) 

8,30 8,64 8,98 15,3 17,2 19,4 36,9 48,3 63,2 

Итого по республике  
(в млн. тонн) 

19,3 20,0 20,8 33,6 37,9 42,6 82,8 109 142 

 
Источники: составлено на основе данных официального сайта Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz) и на основе 
материалов Программы модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами в 
Республике Казахстан на 2014–2050 годы. 
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Каждая отрасль производства является источником образования различных твердых 
отходов. Для их утилизации существует ряд методов, выбор которых определяется 
конкретной характеристикой производства и его отходов. Можно выделить несколько 
направлений, которые обычно используются. 

1. Термическая обработка для переработки твердых отходов (необходима их 
предварительная сортировка, затем – дробление и измельчение). 

2. Термическая обработка, включающая переплав (отвалы металлургических шлаков), 
обжиг (шлаки цветной металлургии), пиролиз (отходы пластмасс, резинотехнических 
изделий, шламы нефтепереработки), сжигание многих видов твердых отходов на 
органической основе. 

3. Обогащение перерабатываемых материалов, содержащих черные и цветные 
металлы (фрагменты вышедшей из строя радиоэлектронной аппаратуры и другие изделия на 
основе металлов и сплавов). 

4. Наиболее распространенной формой обезвреживания отходов является их 
складирование в специальных хранилищах – складах, свалках. Такие хранилища занимают 
большие площади, являются источниками пыли и шума. Существует опасность загрязнения 
грунтовых вод вредными химическими веществами, поэтому хранилища должны быть 
непроницаемы для грунтовых вод. 

Несмотря на использование различных методов утилизации отходов, остается 
проблема их использования. 

Один из эффективных путей – создание производственных комплексов по 
переработке отходов в пределах областей (регионов), которые будут использовать 
технологии сбора, хранения и переработки конкретных отходов, создаваемых 
предприятиями, домашними хозяйствами, населением данной территории. 

Необходимы также разработка и внедрение новых технологий утилизации. К их числу 
можно отнести плазмохимический метод. Процесс ликвидации отходов происходит в 
специальных установках, в которых температура достигает 3000°C и более, где возможно 
полное обезвреживание токсичных веществ [3]. 

В настоящее время мусороперерабатывающие заводы функционируют в таких 
казахстанских городах, как Астана, Алматы, Шымкент, Талдыкорган. 

На мусороперерабатывающих заводах ручному отбору подлежит до 30% массы 
отходов крупных фракций. Ожидаемая эффективность одной линии сортировки составляет 
68%. Остаток несортовых фракций распределяется следующим образом: 1) отходы после 
стола сортировки – 42,5% (фракция размером 50–250 мм); 2) подрешетный продукт 
грохочения – 30% (фракция размером 1–50 мм) 

После ввода линий механизированной сортировки несортовая фракция ТБО поступает 
по двум параллельным линиям транспортеров на измельчение в роторные ножницы и далее 
на аэровибросепараторы, где поток отходов разделяется по удельному весу на тяжелые 
неорганические и легкие органические. 

Тяжелая часть отходов содержит в основном керамические отходы, камни, 
баллончики с примесями металла, а легкие отходы содержат пищевую органику и другие 
органические материалы. Перед использованием потоки отходов очищают от черных 
металлов на магнитных сепараторах, а также на сепараторах немагнитных материалов – от 
цветных металлов. 

Тяжелая неорганическая фракция разделяется в баллистическом сепараторе на стекло 
и щебень и используется в производстве. 

Органическая фракция совместно с аналогично очищенным подрешетным продуктом 
грохотов направляется на участок биодеградации. 

Основным источником сырья для мусороперерабатывающих заводов являются 
твердые бытовые (ТБО), крупногабаритные отходы (КГО) и часть промышленных отходов 
(ПО), поступающих на промышленную площадку.  
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Территориальная ограниченность перевозок вторичного сырья обусловлена 
требованиями оптимизации транспортных затрат на доставку ТБО и ПО, а также анализом 
потребительского спроса конечной продукции вторичной переработки. В городских жилых и 
промышленных зонах сосредоточено большинство рынков строительных материалов, на 
которые будут осуществляться оптовые поставки продукции вторичной переработки.  

И в этом смысле рынок промышленных отходов (ПО) также является 
востребованным, и он может быть эффективно использован в данном проекте после 
внедрения технологии вторичной переработки. С учетом наличия существующих полигонов, 
на которых депонировано большое количество ТБО, проблема сырьевого рынка при 
обоснованно выбранном объеме переработки не отразится на эффективности 
рассматриваемого проекта. 

Основными потребителями продукции являются: строительные организации – 
оптовые покупатели; частные застройщики; торговые организации, заинтересованные в 
стабильных поставках упаковочной тары и упаковочных материалов с гарантированным 
возвратом использованной тары, а также потребители полимерных отходов, отходов кожи, 
резинотехнических изделий, строительного мусора, макулатуры, стеклобоя. К числу 
потребителей данных видов продукции относятся предприятия, занимающиеся 
изготовлением разнообразных товаров как промышленного, так и индивидуального 
потребления. Сюда относятся: упаковочные материалы для непищевых продуктов, а также 
транспортная тара (поддоны для овощей и фруктов, поддоны для медицинских товаров, тара 
для упаковки и транспортировки бутылок, радиодеталей, бугорчатые прокладки для 
транспортировки яиц и т.д.), производство строительных и конструкционных материалов, 
включая канализационные трубы, утеплители, покрытия, облицовочные плиты, 
конструкционные материалы на основе  полимеров и наполнителей, роль которых могут 
выполнять отходы древесины, текстиля, строительного мусора и т.д. Общим для данных 
потребителей является стремление перейти на более дешевую сырьевую базу, к числу 
которых относится сырьевая база продуктов переработки промышленных отходов (ПО) и 
ТБО [4]. 

В итоге выделим основные преимущества создания мусороперерабатывающих 
заводов в Казахстане. 

• Предлагаемое соединение в проектах создания мусороперерабатывающих 
заводов в Казахстане известных и проверенных на практике технологий в единую 
технологическую цепь позволяет осуществить эффективное и полное использование 
веществ, энергии и прошлого труда, заключенных в отходах, поступающих в настоящий 
момент или поступавших ранее на полигон ТБО. 

• Рациональное и комплексное использование передовых технологий решает 
задачу нейтрализации, концентрации, выделения и обезвреживания токсичных компонентов 
и вредных выбросов, включая диоксины и соли тяжелых металлов, и минимизирует таким 
образом негативное воздействие на окружающую среду. 

• Предложенный комплекс оборудования и верные пропорции использования 
различных технологий обеспечивают высокорентабельное производство вторичного сырья и 
товарных продуктов, что позволяет не повышать затраты из бюджета городов страны на 
санитарную очистку и обезвреживание отходов.  

• Мусороперерабатывающие заводы позволяют городским властям, 
предприятиям и организациям, предпринимателям и общественности в короткие сроки 
современными методами решить проблему отходов, экологически оздоровить территории и 
обеспечить ощутимые предпосылки для социального и экономического развития городов 
нашей страны. 

 
Список использованных источников 



1429 
 

1. Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 
2014–2050 годы. Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 
июня 2014 года № 634. – С. 1–14. 

2. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.stat.gov.kz. 

3. Ратанова М.П. Экологические основы общественного производства: Учебное 
пособие. – Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 1999. – С. 116–117. 

4. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям «Экономические 
аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты окружающей среды». – Институт 
по исследованию перспективных технологий Европейского бюро по комплексному 
предотвращению и контролю загрязняющей среды. – Июль, 2006. – С. 9.  

 
 

УДК 372. 891 (574) 
ГЕОГРАФИЯНЫҢ МЕКТЕПТІК КУРСЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК ТОРАПТЫҚ  

СЕРВИСТЕРДІ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Сәдуақас Назира Нұрланқызы 
Nazira_94kz@mail.ru 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, география және химия кафедрасы, 
5В011600 география мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Омаров М.К.  
 

Білім беру «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімді Стратегиясының маңызды 
басымдықтарының бірі болып танылды. Қазақстандағы білім беру реформаларының жалпы 
мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік- экономикалық ортаға бейімдеу болып 
табылады. Қазақстан Президенті Республиканы әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарына енгізу туралы міндет қойған болатын. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа 
қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. 

Халықаралық тәжірибе ерте балалық шақтан ересек жасқа дейін адами капиталға, атап 
айтқанда, білім беруге бөлінетін инвестицияның экономика мен қоғамға елеулі қайтарымы 
болатынын дәлелдеп отыр.[1] 

Жаңа тұлғалық, қоғамдық және мемлекеттік талаптарға сай білім нәтижесіне қол 
жеткізу үшін жаңа тәсілдер және оның негізінде құрастырылған жаңа білім беру 
технологиялары, оқытудың жаңа ұйымдастыру формалары қажет. Білім беруді сапалы 
жаңарту жағдайларында білім беру нәтижесінің негіздері мен мәні өзгереді: заманауи білім 
беру нәтижелері тұлғалық, метапәндік, пәндік құрамдас бөліктерге ие жүйе ретінде 
қарастырылады. Жаңа білім беру нәтижелеріне деген негізі талаптардың бірі – оқушылардың 
практикалық тапсырмаларды орындау үшін  шынайы орта жағдайларында меңгерген 
қабілеттерін қолдана алуы (А.Г. Асмолов, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров және т.б.).  

Зерттеудің мақсаты – жаңа білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін негізгі 
мектептегі (7сынып) географияны оқытудың әлеуметтік желі сервистерін тиімді пайдалану 
тәсілдерін жобалау және жүзеге асыру.   

Зерттеудің өзектілігі - әлеуметтік желі сервистерінің дамуы қоғамдық, өндірістік, 
саяси және мәдени үрдістер барысы мен нәтижелерінде айқын көрінісін табады.  Әлеуметтік 
желі сервистерін мектеп курсының география пәнінде қолдану оқу әрекеті түрлерінің аясын 
кеңейтуге, тұлғаның мотивациялық және когнитивті ресурстарын дамытуға мүмкіндік 
береді, сонымен қатар жалпы білім беру стандартымен міндеттелген көптеген білім беру 
нәтижелеріне жетуге қолайлы әсерін тигізеді. 

Қоғамның заманауи талаптарына жауап беретін жаңа білім беру нәтижелеріне жету 
үшін жаңа құралдар және олардың негізінде ұйымдастырылған оқытудың жаңа 
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технологиялары қажет. Осыған байланысты 2010 жылғы 1 ақпанда қабылданған Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында «E-learning» электрондық оқыту алға қойған мақсатқа қол жеткізу оқу 
сапасын, білімді басқарудың тиімділігін, сыртқы ортамен ақпараттық кірігуін арттырады 
делінген. Түрлі интернет сервистерін, электронды оқулықтарды қолдану және меңгерудегі 
әрбір адамның мүмкіндіктері мен қажеттіліктері бүгінгі таңда адамзаттың ақпараттық 
мәдениетінің құрамдас бөлігі болып табылады. [1] 

Қазақстан Республикасында білім беру бағдарламасының басты мақсаты 
экономиканың орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету 
арқылы адами капиталды дамыту, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Сондықтан, әрбір 
оқушының қабілеттерін анықтау және дамытуға көмек болатын білім беру үрдісін осылайша 
ұйымдастыру өте қажет. Мұнда мұғалім жұмысың нәтижесі – оқушының белсенді, 
танымдық, әрі шығармашылық әрекеті болып табылады.  

Мектептегі білім беруде әлеуметтік сервистерді қолдану әдістемесінің жеке 
аспектілері көптеген жұмыстарда қарастырылады. Мысалы, С.Г. Григорьева, 
В.В. Гриншкуна, С.В. Зенкиной, А.А. Кузнецова, И.В. Роберт, М.А. Сурхаева және т.б. 
зерттеулерінде телекоммуникация құралдарының дидактикалық мүмкіндіктері талданады, 
С.В. Бондаренко, Е.Д. Патаракина, А.М. Сапова, М.В. Сафронова, Н.К. Тальнишних және 
т.б. еңбектерінде әлеуметтік топтардың даму мәселері қарастырылады, С.З. Алборовой, 
С.Е. Ковровой, Р.И. Круподерова, А.В. Шелухиной және т.б. диссертацияларында әлеуметтік 
сервистерді қолданудың жеке бағыттары сипатталған. [2]  Алайда жалпы білім беру 
мектептеріндегі географияны оқыту үрдісінде әлеуметтік желі сервистерін қолдану 
мәселелері тұтас ғылыми зерттеу жұмысы болып қарастырылмаған. 

Осы жағдайларды ескере отырып біз оқушылардың география пәнге деген 
құштарлығын арттыру үшін жаңа әдісті қолдануды ұйғардым. Бұл әдіс-ВКонтакте әлеуметтік 
желісінде оқу процесіне қолайлы жағдай жасау. Қазіргі заманның оқушылары әлеуметтік 
желіге құштар екені белгілі, солардың ішінде көпке танымалы «Вконтакте» әлеуметтік 
желісін пайдалана отырып, «Материктер мен мұхиттар, 7 сынып» атты әлеуметтік парақша 
аштым.  

 
Кесте 1. «Материктер мен мұхиттар, 7 сынып» атты әлеуметтік парақшасы 
 
Сурет 1 Парақшаның басты беті 

 

      Материктер мен мұхиттар 
географиясы, 7-сынып: Жер табиғатының 
ерекшеліктері мен оның алуан түрлілігі, 
ондағы елдер мен халықтардың әлеуметтік 
жағдайы туралы мәліметтер берілген.  

        Басты бетінде үйге берілген 
тапсырмалар ретімен беріліп тұрады. 
Сабаққа келмегендер немесе жазып 
үлгірмегендер осы бөлімді пайдалана алады. 

Сурет 2,3 Фотоальбом бөлімі  

   

Парақшаның фотоальбом бөлімі 
тақырыптардың маңыздылығын ашатын 
суреттер мен карталар, кесте, схемалардың 
жиынтығынан тұрады. Оқушылардың атлас 
карта немесе кескін карта алуға мүмкіндігі 
болсама, осы бөлімді пайдалана алады.   

Фотоальбом «Солтүстік Америка 
материгі» 
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Сурет 4 Видео бөлімі 

 

Бейнеклип бөлімінде түсінуде 
киындық туғызатын тапсырмалар немесе  
тақырыптар бойынша мәліметтер алады. 
Сонымен қатар сабақта түсіндірілген 
сабақтың слайдтары беріледі. Сабаққа 
келмегендер көру арқылы, дәптеріне талдау 
жұмысын жасайды. 

Сурет 5 Кері байланыс  

    

 

Талқылау бөлімінде оқушыларға 
арналған проблемалық тапсырмалар беріледі. 
Сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар 
мұғаліммен кері байланыс орнатады.  

 
Әлеуметтік желі сервистерін географияны оқытуда пайдалану басылымдар, ұжымдық 

жобалар үшін жаңа мүмкіндіктерді ашады және оқушылар үшін өздерінің оқу үрдісін 
басқаруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік желілер сервисі тек оқыту үрдісін ұйымдастыру 
амалы және оқушы мен оқытушы арасындағы қарым-қатынас құралы ретінде ғана емес, 
сонымен қатар оқушыларға сыныптастары арасында өз ойымен және қосымша 
материалдармен бөлісуге мүмкіндік береді. [3] 

Мұндай құралдар пәндік-бағытта болуы мүмкін, сол секілді нақты міндеттер 
ерекшелігі мен қолдану саласына тәуелді болмауы да мүмкін. Білім үрдісінде қолдануға 
негізделетін бағдарламалық құралдарда сақталатын негізгі талаптар – бұл жеңілдік пен 
табиғилық, оқушының оқу материалымен жеңіл танысуына мүмкіндік жасау. Сонымен қатар 
ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі бөлімдер арқылы әлеуметтік тораптық сервистерді 
біріккен (фотоальбом, видео, сілтемелерге керекті әлеуметтік тораптық сервистерді бекіту 
арқылы) түрде жүйелі пайдалана аламыз.  

Оқушылардың әмбебап оқу әрекеттеріне (ӘОӘ) бағытталған қабілеттерін дамыту 
қазіргі таңда ерекше орын алады. Бұл іс-әрекеттер үрдісті ұйымдастыруда қажет болатын 
жаңа білімдер мен икемділіктерді өздігінен меңгеру қабілеттерін қамтамасыз ететін 
оқушының әрекет жасау әдістерінің жиынтығын анықтайды. Я.А.Ваграменко, С.В.Зенкиной, 
А.М.Короткова, А.А.Кузнецова, В.В.Лаптева, Е.И.Машбиц, Е.С.Полат, И.В.Роберт, 
В.В.Рубцова, А.Н.Тихонова, О.К.Тихомирова және т.б. зерттеулерінде, жаңа білім беру 
нәтижелеріне жету үшін АКТ (ақпараттық-коммуникативті технологиялар) негізінде 
жасалған оқыту технологиялары мен құралдарының әлеуеті зор. Себебі, бұл технологиялар 
өздігінен оқытуды жүзеге асыруға, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуына 
ықпалын тигізуге,  олардың қызығушылықтары мен мүмкіндіктеріне иемденуге, ақпараттың 
жаңа көздеріне қол жеткізуге және т.б. мүмкіндік береді. 
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Педагогикалық белсенді тәжірибеден өту барысында Павлодар қаласындағы №25 
жалпы орта білім беру мектебінің 7 «б» (тәжірибеден өткен, сыныпта 20 оқушы) және 7«в» 
(бақыланушы сынып, 22 оқушы) сыныптарында 6 апта  тәжірибелік жұмыстар жүргіздім. 
Бақылаудың бастапқы кезеңінде ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшаны қолданбай 
бақылау жұмыстары алынды, екі сыныптың білім сапасы  бірдей  деңгейде болды. Үй 
жұмысы дұрыс орындалмады, оған себеп: оқушылар үй жұмысын жазып үлгірмейді, 
жазғандарын жоғалтып алады, белгілі себептермен сабаққа келмейді, көп оқушының атлас 
карта мен кескін картаны сатып алуға мүмкіндігі жоқ.  

Келесі кезеңде бір сыныпқа парақшаға тіркелу ұсынылып, екінші сынып бақылау 
жұмысын жүргізу мақсатында парақшаға тіркемей жұмыс жүргізілді. Төменде диаграмма 
берілгендей тәжірибеден өткен оқушылардың бақылау жұмыстарының сапасы айқын 
көрінеді. ВКонтакте әлеуметтік желісін пайдалаған 7 «б» сыныбының бастапқы бақылаудан 
қорытынды бақылауға дейігі, және үй жұмысын орындау көрсеткіші жүйелі түрде жоғары 
көрсеткіштер көрсетті. Жұмыс барысында үйге берілген тапсырма басты беттен, атлас және 
кескін карталар фотоальбом бөлімінен алып дайындалады, үй жұмысына дайындалған 
оқушы бақылау жұмысын жоғары дәрежеде орындайды.  

 

 
 
   Диаграмма 1- 2014-2015 оқу жылындағы тәжірибеден өткен оқушылардың           
 бақылау жұмыстарының сапа мониторингі (5 және 4 бағалары, % көрсетілген)  

 

 
 
 

Диаграмма 2 2014-2015 оқу жылындағы тәжірибеден өткен оқушылардың үй 
жұмысын орындау сапа мониторингі (5 және 4 бағалары, % көрсетілген) 
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Диаграмма 3 «Материктер мен мұхиттар географиясы, 7 сынып» атты әлеуметтік 

желідегі парақшаға тіркелушілердің мәліметті қарауда пайдаланылған құрылғы түрі, % 
берілген 

 
ВКонтакте әлеуметтік желісі ақпаратты алу барысында техникалық жағынан 

кедергілер (ұялы телефон және компьютер құрылғыларымен ақпарат алмаса алады) 
болмайды.  

Диаграммада байқалағандай «Материктер мен мұхиттар географиясы, 7 сынып» атты 
әлеуметтік желідегі парақшаға тіркелушілердің мәліметті қарауда пайдаланылған 
құрылғының жалпы алғанда 70,83 % көрсеткіш көрсетіп тұрған негізгі түрі-ұялы телефондар. 
Бұл жерден шығатын қорытынды әлеуметтік желіні пайдалану барысында жарнамалар 
кедергі келтірмейді.  

Тәжірибе жұмысының соңғы кезеңінде оқушылардан «ВКонтакте әлеуметтік желісін 
пайдалану» атты  сауалнама алынды. Сауалнама нәтижесінде оқушылардың 90 % (яғни 18 
оқушы) толықтай ұнады, себебі: үй жұмысын орындауға толық мүмкіндіктер бар, 
ұсыныстары алдағы уақытта жалғасқанын қалайды. Оқушылардың 10 % (яғни 2 оқушы) 
барлығы ұнады, бірақ кемшіліктерін яғни жарнаманың кедергі келтіретінін, ал ұялы 
телефонмен кіруге мүмкіндіктері жоқтығын атап өтті. 

 
Кесте 2  
Әлеуметтік торап сервистері 
 
Сабақ барысында Сыныптан тыс 

1.Практикалық жұмыстар  
(жұппен немесе топпен өткізіледі) мәтін 
құжаттарын, электронды кестелерді, 
презентацияларды бірлесіп әзірлеу, өңдеу 
және желіде қолдану: мәтіндік құжаттар 
мен кестелер (http://docs.google.com, 
http://www.scribd.com); презентациялар 
(http://docs.google.com, http://scratch.mit.edu,  

суреттерді бірлесіп әзірлеу, өңдеу 
және желіде қолдану: 
(http://docs.google.com) 

Топтық шағын жобалар (сабақта 
көрсетіледі) 

 фото және видеосервистерді 
қолдана отырып жобаларды әзірлеу: 
Picasa (http://picasaweb.google.com), Flickr 

1. Желелік жобалар (топтық, зертеу, 
шығармашылық жұмыстар)  

Блог арқылы желі жобасын 
бірлесіп әзірлеу  (www.livejournal.com, 
www.classblogmeister.com, 
www.blogger.com, www.liveinternet.ru, 
www.wordpress.com, www.blog.ru)  

   2. Желідегі географиялық 
ойындар мен викториналар  

Үздік фотоальбом жасау, 
презентациялар мен суреттер сайысын 
ұйымдастыру  
(Googlehttp://www.google.ru/intl/ru/options/) 

3. Конференциялар 
Құжаттар, қосымшалар, 

видефайлдар және суреттерді қолдана 

1 2 3 4

1 Ұялы телефон 80 72 69,58 70,83

2 Компьютер 20 28 30,42 29,17
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(http://Flickr.com), Flamber Ақпаратты 
бірлесіп іздеу 

(http://www.eurekster.com/), Роллио 
(http://www.rollyo.com/ ), Google 
(http://www.google.ru/)  

отырып Веб-конференция ұйымдастыру 
(OpenMeetings, BigBlueButton) 

 

 
Жұмысты қорытындылай келе зерттеудің маңыздылығы  жалпы білім беру 

мектептерінде географияны оқытуда жаңа білім беру жетістіктеріне (тұлғалық, метапәндік, 
пәндік) жетуде әлеуметтік желі сервистерінің мақсаттылығы дәлелденді және әмбебап оқу 
әрекеттеріне (тұлғалық, реттеуші, танымдық, коммуникативті) деген оқушылардың 
қабілеттерін қалыптастыру қажеттілігі ескерілген әлеуметтік желі сервистерін саралау тәсілі 
ұсынылды.  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы әлеуметтік желі сервистерінің әдістемелік қызметтері 
мен дидактикалық мүмкіндіктерін анықталды және де географияны оқыту үрдісінде 
Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын жүзеге асыру барысында әлеуметтік желі 
сервистерінің мүмкіндіктерін қолданудың  әдістемелік тәсілдері әзірленді.  

  
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 –2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы 
2. Мнацаканян О.Л., Салангина Н.Я. Использование социальных сетевых 

сервисов для развития коммуникативных умений школьников [Текст] // Наука и школа. –
2010. 

3. Мнацаканян О.Л., Салангина Н.Я. Возможности организации домашней работы 
в условиях информационной образовательной среды [Текст] // Наука и школа. – 2011. 
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Ғылыми жетекшісі-Ж.Ф.Тенькебаева 

 
Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданы 1928 жылы 3 қыркүйекте 

құрылды.Ауданның топонимикасы қазақи дыбыстану «Жайсаң» атауы географиялық 
кеңістік тұрғысынан жанға жайлы, тұрмысқа қолайлы, шұрайлы да нулы кең алқап дегенге 
саяды. Бұл сөз адамның жеке тұлғасына қатысты оның тектілік, біліктілік дәрежесінің 
жоғары екенін көрсетеді (қасқа мен жайсаң). Адамның мінезінің жайдарылығы мен 
ақылының кемелділігін «жаны жайсаң» деп сипаттайды. Ақиқатты өзімізден емес, басқадан 
іздеп үйренген ғалымдарымыздың пайымдауынша «зайсан» моңғол тілінде әскери-әкімшілік 
лауазым. Бұл өлке сондай әскери-әкімшілік аймағы болғандықтан, осындай атау қалыптасқан 
деп есептейді. Орыс тіліне бейімділігіне байланысты «жайсаң» емес, «зайсан» сөзі ресми 
қолданыс тапқан [1]. 

Зайсан Қазақстан тарихында айрықша іздері жосылып жатқан қойнауы құт, жері бай 
киелі өңір. Ол шығыс пен оңтүстікте құмды төбешіктерге құлаш жайған Ақжон жазығы, 
шыңдарының ұшар басы 3000 метрге дейін бой созған Сауыр- Сайқанның алып 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE
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жоталарының арғы жағындағы Қытай Халық Республикасымен, батыста Тарбағатай, 
солтүстікте Күршім аудандарымен шектеседі. 1939 жылға  дейін Семей облысына, 1939 
жылдан бастап жаңадан құрылған Шығыс Қазақстан (орталығы Өскемен) облысына қарады.  

1960 жылы қазған «алтын қорған» ірі құрылыстарға жатады. Обадан табылған мүлікті 
тәптіштеп тізімдеген С.Черников барлығы 524 алтын зат тіркеді.  

2003 жылы Шілікті алқабындағы Жалши ауылының маңындағы Қара оба – 
Бәйгетөбеден Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің профессоры 
А.Т.Төлеубаев басқарған ғылыми топ үшінші «Алтын Адамды» тауып, археология 
ғылымында сенсация жасады.  

Қазақ ССР геология басқармасының 1939 жылғы зерттеу мәліметі бойынша 
«Кендірлік» көмір кенінің қоры 4 млрд тоннаға жетеді. Мұнда  800 млн тонна қоңыр көмір, 
212 млн тонна тас көмір және 170 млн тонна жанғыш сланец қоры дәлелденген. 

1934 жылы Зайсан қазан шұңқырында мүнай бар екені анықталды. Белгілі геолог В.П. 
Нехорошевтің тікелей басқаруымен осы өңірдің региондық, геологиялық картасы жасалды. 
Кейінірек Зайсан көлі маңайындағы мұнай қоры туралы Н.П. Туаев, Д.В.Дробышевский, 
Р.И.Вялова, В.С. Ерофеевтер өз еңбектерінде нақтылы дәлелдермен жазды. 1982-1996 
жылдар аралығында  «Восток геология» мемлекеттік өнеркәсіп мекемесінің ұсыныс 
бойынша мұнай қорын зерттеу жұмысын «Сарыбұлақ» учаскесінен бастады. Зерттеу 
қортындысы 100 млн тонна мұнай қорын анықтап отыр [3]. 

Ауданның жалпы жер көлемі 1044 мың гектарды құрайды, оның  837,1 мың га 
ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлер, оның ішінде: егіндік - 34,5 мың га, оның 28,3 мың 
га суармалы, шабындық - 53,8 мың га, жайылымдық - 747,9 мың га. 

Аудан аумағында ауылшаруашылығы мақсатында пайдаланылатын 6 ашық су көздері 
бар, олар Үйдене, Кендірлік,Жеменей, Шаған-Оба, Теректі және Темірсу өзендері. Осы 
өзендердің үшеуінің ағысы ауылшаруашылығы  дақылдарын суару үшін реттелген. 

Ауданның көлемі - 10,4 мың шаршы шақырым. Әкімшілік-аумақтық бөлініс 1 қаладан 
және 8 ауылдық округтерден тұрады. 

Ауданды солтүстігінде Нарын мен Күршім, оңтүстігінен Саур-тарбағатай 
жоталарының сілемдерімен қоршалған тектоникалық қазаншұңқырда жатыр. Көл теңіз 
деңгейінен 395 м биіктікте. Жағалауы жайпақ. Тектоникалық бөген көлдер типіне жатады. 
Зайсанға Қара Ертіс өзені құяды да, Ертіс (Ақ Ертіс) ағып шығады. Өзеннің жалғасы көл 
табанындағы ені 2 км, тереңдігі 10 м-ге дейін баратын ұзынша ор түрінде 
байқалады.Жағалауы жайпақ, қоршалған тектоникалық қазаншұңқырда жатыр.  

Су режимі Қара Ертіспен байланысты. Жазда таудағы қар ерігенде көл деңгейі 
көтеріледі. Қыста төмендейді. Су деңгейінің маусымдық ауытқуы 1 – 2,5 м. Ең төмен деңгейі 
сәуірдің басында байқалады. Қарашада суы қатып, сәуірде ериді. Ертістегі Бұқтырма СЭС-і 
салынғанға дейін көл айдынының аумағы 1788 км2, ұзындығы 111 км, ені 30 км, орташа 
тереңд. 4 – 6 м (ең терең жері 10 м) болатын. Бөгет салынғаннан кейін көл Бұқтырма 
бөгеніне қосылып кетті. Көлемі артып, жаға сызығының пішіні өзгерді. Зайсанда балықтың 
23 түрі мекендейді, оның 17-сінің кәсіптік маңызы бар. Әсіресе, бекіре, ақбалық, таймень, 
көксерке, табан, аққайран, сазан, т.б. көптеп ауланады. Көл маңында бірнеше балық 
кәсіпшілігімен айналысатын ауылдар (артельдер) бар. Суына ондатр жерсіндірілген. Көл 
айдыны кеме қатынасына пайдаланылады. Соңғы жылдары көлге құятын Қара Ертіс өзенінің 
суын Қытайда шамадан тыс пайдалану салдарынан Бұқтырма бөгенінің деңгейі төмендеп, 
аумағы кішіреюде. Қосылатын су мөлшері бұдан әрі азая берсе, Зайсан көлі бөгеннен 
оқшауланып, бұрынғы табиғи қалпына қайтып оралуы мүмкін [2]. 

Ауылдық және қалалық елді мекендердің саны – 37. Халық саны – 36,6 мың 
адам.Оның ішінде: қала халқы -41,0 %, ауыл халқы – 59,0%. Ұлттық құрамы: қазақтар 95%, 
орыстар -4%, басқалар - 1%. Ауданның көшіп-қону өзгерісі  2012 жылғы көрсеткішпен 
қарастырғанда ауданға келгендер динамикасы басым, атап айтқанда 2006 ж -1158 адам, 2007 
ж – 1142 адам, 2008 ж – 1528 адам, 2009 ж -1937 адам, 2013 ж -893. Кеткендер саны - 2006 ж 
-1109 адам, 2007 ж – 1244 адам, 2008 ж – 1124 адам, 2009 ж -1190 адам, 2013 ж – 1311 
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адам.Көші-қон сальдосы келесідей өзгерістерді сипаттайды 2006 ж =49, 2007 ж =-102, 2008 ж 
=404, 2009 ж = 747, 2013 ж = -418. Халықтың табиғи қозғалысы 2013 ж бойынша туғандар 
681 адам, қайтыс болғандар 262 адам. 

2013 жылғы статистика бойынша Зайсан ауданының ауыл шаруашылығының жалпы 
өнімі 14701,1 млн.тг. Ауылшаруашылығының мамандану бағыттары мал шаруашылығы, 
асыл тұқымды мал шаруашылығы, мал шаруашылығы өнімдерін игеру. 

Ауылшаруашылық құрылымдарының құрамы: ауылшаруашылық кәсіпорындар -9, 
өндірістік кооперативтер -9, шаруа қожалықтар – 1204.Агроөнеркәсіп кешенінде жүзеге 
асырылған инвестициялық жобалар бағыты аудан бойынша құрылыс материалдарын шығару 
комбинаты (кірпіш және темір-бетон зауыттарын), сүт және дәнді дақылдарды өңдеуге, 
бидай тазалайтын және сақтайтын қойма салу, бал өндіру, балық шаруашылығы бағытталған. 

Ауданның жер асты байлығы зерттелген – қоңыр көмір мен жанатын сланецке бай. 
Бұл - өмір сүрудің, өндірісті өркендетудің негізі. Қазіргі таңда, Кендірлік жеріндегі 
«Аққойын» атты елді-мекенінде қара көмір игеріледі. Көмір өндіру ЖШС «Сайхан» ісі 
терең шахталық-техникалық әдіспен жолға қойып, одан жоғары химиялық өнім алумен 
қамтамасыз етілуде. Ол тек отынмен, ауданымызды ғана емес, сондай-ақ, көрші 
аудандарды да қамтамасыз етуде. 

2005 жылдан бастап, ЖШС «Балық өнім Шығыс» зауыты жұмыс істеуде. Сол 
сияқты минералды емдік сулар өндіруде. Әсіресе, Арасан-Талды, Ащылы жерлеріндегі 
сулардың көздері ашылып, игеру жолдарына қойылған. Онымен ЖШС «Зайсан сулары» 
айналысуда. Қазіргі таңда, біздің емдік ас-суымызға Өскемен, Семей, Қарағанды 
қалаларынан сұраныстар түсуде. Көршілес Қытай еліне де шығару көзделініп отыр. 

2006 жылдың шілде айында облыстық көрмеде «Зайсан» минералды суы жүлделі 
бірінші орын мен хрусталь кубокқа ие болды.  

Жалпы, Зайсан ауданының аумағынан мұнай мен газ кең орындарының табылғандығы 
туралы әңгіменің қозғалғандығына біраз уақыт болды. Мұнан кейін табылған кен орнын 
игеру шаруаларының басталғандығы жайлы да ақпараттар тарады. Былтыр алғашқы газдың 
өндіріле бастағандығын, енді елді мекендерді газдандыру мәселесінің де басталғандығын да 
газет бетінен оқығанбымұнайдың қоры әзірше 12,4 миллион тонна, ол әлі толық зерттеліп 
болған жоқ. Жоспар бойынша аудандағы 24 елді мекен газбен қамтылатын болса, оның 9-ы 
алғашқы кезекте газды тұтына бастамақ. 

Ауданда 2007 жылдан бастап құрылған«Тарбағатай мұнай» жауапкершілігі шектеулі 
Зайсанның мұнайы мен газын игеруге алты жылда инвесторлар 39 миллиард 327,2 миллион 
теңге қаржы құйды. «Сарыбұлақ – Майқапшағай» газ құбыры магистралын тартуға 27,5 
миллиард теңге жұмсалған.Оның ұзындығы – 92,5 шақырым. Құбыр арқылы жылына 0,6 
миллиард текше метр көгілдір отын тұтынушыларға жетеді екен. 

«ҚазТрансГаз Аймақ» жүргізген бірінші кезең жұмыстарының сәтті аяқталуы 
нәтижесінде Зайсан және Тарбағатай аудандарының елді мекендерін газдандыруға қажет 
технологиялық база жасақталғанын сенімді түрде айтуға болады. Бұл Шығыс Қазақстан 
облысының 2 ауданының тұрғындарын табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, көгілдір отынның келуі аймақтағы жұмыс істеп тұрған және алдағы уақытта 
ашылатын өндірістік кәсіпорындардың дамуына тың серпіліс береді. «ҚазТрансГаз Аймақ» 
компаниясы Зайсанды газдандыру жұмыстарын іске асырумен қатар Шығыс Қазақстан 
өндірістік филиалын құрып, осы өңірде жаңа база құрды. Бұл «ҚазТрансГаз Аймақ» 
компаниясы – тұрғындарды және кәсіпорындарды тауарлық газбен қамтамасыз ету бойынша 
өз қызметін жүзеге асыра бастаған еліміздің тоғызыншы газдандырылған аймағы. 

Алдағы уақытта Қазақстанда мұнай мен тас көмір өндіру көлемі айтарлықтай өсу 
үрдісіне ие болу болашағы зор.Аудандық мұнай мен тас көмір өндіру көлемдерін арттыру үш 
фактормен байланысты.  

Біріншіден, бұған инвестициялардың айтарлықтай құйылуы себеп болып отыр. 
Екіншіден, көмірсутегі шикізатының дүниежүзілік рыноктарында қалыптасып 

отырған қолайлы коньюнктура.  
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Үшіншіден, ресурстық әлеуетті одан әрі қарқындата түсуге жүргізіліп отырған Зайсан 
қазаншұңқырлық кайнозойлық ойыстардың учаскелерін кең ауқымды зерттеу ықпал ететін 
болады. 

Экономикалық әлеует – жоғары дамудың алғышарты. Оны жүзеге асыру терең 
ойластырылған стратегияға байланысты. Мұнда табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстар 
шешуші рөл атқаруы тиіс. Осы арқылы ресурстарды экспортқа шығару тәуелділігін 
әлсіретіп, елдің тұракты дамуын қамтамасыз етуге болады. 

Зайсан ауданының даму стратегиясы ауданды түпкілікті жаңалауға 
(модернизациялауға) бағытталған. Онда жаңа типті жоғары дамыған экономика құру басты 
орын алады. Мұндай экономиканың сипаттары: 

- ең алдыңғы қатарлы технологияны қолданады; 
- шикізат, сонымен қатар күрделі (жоғары технологиялық) дайын өнім өндіреді; 
- ауданаралық шаруашылық байланысына қызмет көрсетеді; 
- әрбір аудан тұрғынының лайықты өмір сүру деңгейіне көтереді. 
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Туризм, бүгінгі таңда даму қарқыны ең жоғарғы деңгейдегі салалардың біріне 

айналып отырғаны хақ. Соның ішінде Қазақстандағы туризмнің дамуы отандық 
экономиканың шарықтауына, тұрғылықты халықтың әл-ауқатының жақсаруына мүмкіндік 
беретіні сөзсіз. Қазақстандағы туризмді дамытуда Қапшағай қаласы мен Қапшағай су 
қоймасының мүмкіндіктері өте жоғары.  

Қапшағай қаласы  Алматы  облысының  солтүстік-шығысында  орналасқан,  1970  
жылы  негізі  қаланған.  Қапшағай  қаласы  Іле  ауданының  аудан  орталығы  болып  
табылады. Қала 3600 шаршы метрді құрайды. Қалада қазіргі таңда 2 округ және 11 елді 
мекен бар. Қапшағай бөгетінің солтүстік батысында 20 шақырым жерде Іле өзенінің оң 
жағасында Тамғалы тас орналасқан. Бұл өңірде 54,4 мыңнан астам адам тұрады. Қала 
Қапшағай бөгеті жағасында бой көтерген. Қапшағай халықтың ең көп демалатын жерлерінің 
бірі болып саналады. Қаланың  тұрақты  тұрғындарының  саны  50898  адам.  1998  жылы  
қаланың  әкімшілік-территорылық  бағынуына  Шеңгелді  округі  берілді,  сонымен  қатар  
қала  құрамына  8  елді  мекен  кіреді,  олардың  барлығы  ауылдық  елді  мекендер [1].   

Қапшағай қаласының туристік зона ретінде дамуы Қапшағай су қоймасының 
ресурстарына негізделеді. Қапшағай су қоймасы Қазақстандағы ең үлкені болып табылады. 
Жасанды су қойманың ұзындығы 100 км, ені 25 км [2].  

Су қоймаларындағы шомылатын-жағажай демалысын бағалау мынадай көрсеткіштер 
негізінде жасалады: жағалаудың сипаттамасы, суға түсетін орындары, жағажай сипаты, 
жағалаудың тереңдік деңгейі, ағыстың жылдамдығы (өзендер үшін), судың температурасы 

http://www.zaysan.vko.gov.kz/ru/akim.htm
mailto:zhanasyl_1st@mail.ru
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және экологиялық жағдайы. Рекреация үшін ең қолайлысы таза су қоймалары болып 
табылады (ластанудың 1-3 кластары), яғни, жағасы құрғақ, жағалаудан түсу аймағы тік емес, 
суға түсу аймағы ашық, жағажайы мен судың шет аймағы құмнан және ұсақ тастардан 
тұратын су қоймалары. Рекреация (латын сөзінен rесrеаtіо - қалпына келтіру) - адамның 
еңбек процесінде жұмсаған дене және рухани күштерін қалпына келтіру мен дамыту[3].  

Қапшағай қаласының туристік аймақ ретінде дамуына қаланың орналасқан жері, 
табиғи-климаттық жағдайлары оңтайлы болып табылады. Табиғи-климаттық жағдайларына 
байланысты, бұл жер жағажай демалысына таптырмайтын орын болды. Жазда бұл жердің 
ауа температурасы +40°С. Мамыр-маусым айларында су температурасы +18+20°С жетсе, 
шілде -тамыз айларында +22+28°С дейін жетеді. Яғни, Қапшағай су қоймасы рекреация 
үшін өте қолайлы аймақ екені даусыз. Дегенмен, біздің еліміздің тұрғындары, әсіресе 
Астана, Алматы, Қарағанды, Шымкент сияқты үлкен қалаларымыздың тұрғындары  
рекреация үшін шетелдік демалыс орындарын таңдап, басқа мемлекеттерде демалуды әдетке 
айналдырып жүргенін көріп отырмыз.   

       
    
Сурет 1 – Туристік фирмалар қызмет көрсеткен келушілер санының динамикасы (мың 

адам) 
 
Қапшағай су қоймасының табиғи-климаттық жағдайын білмегендіктен бе, әлде 

экологиялық жағдайға байланысты ма, балық өнімдерінің болмауы немесе сервистік қызмет 
көрсету дәрежесі төмен болуы ма деген сұрақ туындайды (Кесте 1).  

  
Кесте 1- Қапшағай су қоймасының жағдайы 
 
Атау

ы 
Шом

ылуға 
арналған 
жағажай 

Эколог
иялық 

жағдайы 

Көлік
тің жете 

алуы 

Балықт
ардың түрлері 

Таны
мал-дылығы 

Капш
ағай су 

қоймасы 

Су 
қоймасының 

бүкіл оң 
жағалауы 

Суы 
таза, 

құрамында 
токсиндік 
заттар жоқ 

Жол 
жаңа, өте 
ыңғайлы 

Лещ, 
Вобла, Судак, 
Сазан,  Карп 

және т.б. 

Жарн
ама жоқ 

Кестеден жарнаманың жоқ екендігін көруге болады. Теледидардан, көшелердегі 
жарнамалардан туристік фирмалар шетелдік демалыс орындарына демалуға шақырып 
жатқанын күнделікті көреміз. Өз еліміздегі туризмді дамыту қазіргі таңдағы өзекті мәселенің 
бірі. Қапшағай су қоймасында рекреацияны дамыту қаланың аймақтық даму факторы 
екендігі сөзсіз. Осыған орай қала әкімшілігі қандай шаралар қолданып, қандай жоспарларды 
жүзеге асырып жатқандығынан хабардар болайық (cурет 2). 
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Сурет 2 – Ғаламтор жүйесінде Қапшағай қаласы жайында жарнама 
 
«Google» ізденіс жүйесінде Қапшағай қаласы жайлы жарнама мен ақпараттың өте аз, 

яғни жоқтың маңында екенін көріп отырмыз.  
Қапшағай өңірінің 2011-2015 жылдарға арналған даму Бағдарламасына сәйкес 2013 

жылы Қапшағай қаласында аумағы 1 га болатын «LST Market» жылыжай кешенінің құрылыс 
жұмысы жүргізілді. [4].  

2014 жылдың басынан бері 11 айда негізгі капиталға 27220,1 млн. теңге инвестиция 
тартылды немесе 2013 жылдың осы мерзімімен  салыстырғанда 286,3 % орындалды. Нақты 
индекс көлемі 275,6% құрады. 2015 жылы 22600,0 млн. теңге инвестиция тарту 
жоспарлануда. Яғни, Капшағай каласы инвесторларды қызықтырған болса, болашақта 
қарқынды дамитыны сөзсіз. Жасалып жатқан жұмыстардың Қапшағай қаласының туристік 
аймақ ретінде дамуына ықпалы өте үлкен болғанымен, алда атқарылар шаруа қыруар. [5] 

Қапшағай қаласы туристік-рекреациялық аймағының  дамуын бағалау бойынша 
Астана тұрғындарына сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесі келесі кесте 2 –де 
көрсетілген. 
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Диаграмма 1 - Қапшағай қаласы туристік-рекреациялық аймағының  дамуын бағалау 
бойыша сауалнама нәтижесі 

2009 жылдан 2020 жылға дейінгі аралықта ҚР Индустрия және даму департаментінің 
басшылығымен Қапшағай су қоймасының жағалауында “Жаңа Іле” халықаралық туристік 
орталығын салу қолға алынған. Бөлінген қаражат мөлшері: 3 000 000тг.  

 
Кесте 3 – Қапшағай қаласының рекреациялық ортасына SWOT талдау 

 
Straghts Weaknesses 

-географиялық орны 
-климаты 

-республикалық және халықаралық 
автомобиль және теміржол жолдарының 

бойында 
-балық аулау шаруашылығы дамуда 
-сейсмикалық апттарды болдырмауы 

 
 

-өзен кемелерінің тұрақтары жоқ 
-жарнаманың жоқтығы 

-туристік ірі нысандардың жоқтығы 
-бәсекелестіктің жоқтығы 

-шағын және орта бизнестің дамымауы 
-білікті мамандардың жетіспеушілігі 
-қызмет көрсету сапасының төмендігі 

-жаңа технологиялардың қолданылмауы 

Opportunities Threats 
-еліміздің алдыңғы қатарлы туристік 

орталыққа айналуы 
-демалыс орындарын дамыту 

-ойын-сауық бизнесінің дамуы 
-бәсекеге қабілетті туризмді дамыту 
-қызмет көрсету саласын жақсарту 

-туристік нысандардың дамымауы 
-инвестицияның бөлінбеуі 

-судың ластануы 
-бағаның қымбаттылығы 
-экологиялық зардаптар 

 
Осы алдындағы жағдайды ескере отырып, аймақтың туризмін дамытудың келесідей 

жолдарын ұсынуға болады: 
-велотуризмді дамыту 
-бүгінгі таңдағы жарнама және қызмет көрсетуде озық технологиялар қолдану 
-өзен жолдарын дамыту 
-қолдан аттрактивті нысандар салу (Көшпенділер фильміндегі қалашық) 
-инвестиция мөлшерін арттыру 
-туризмнің барлық түрлерін дамыту 
Қапшағай қаласының туристік зона ретінде дамуына Қапшағай су қоймасының 

алатын орны орасан екені даусыз. Өз еліміздің, жеріміздің байлығын тиімді қолданып, 
қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, отынымыздың экономикасына пайда әкелетін, 
тұрғылықты халықтың әл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік беретін осындай игі істермен 
айналысу өскелең ұрпақтың үлесі деп білеміз.        

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Интернет ресурстары visitkazakhstan.kz  және т.б. 
2. ww.kapshagay-gov.kz/kaz/news/0296_newskz.php  
3. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. – М.: Советский 

спорт, 2002. – 464 с.  
4. Қапшағай қаласының әкімі Н.А.Таубаевтың «Қапшағай қаласының 2013 жылдағы 

әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2014 жылға арналған міндеттері 
туралы» халық алдындағы есебінің тезистері. 

http://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5rYXBzaGFnYXktZ292Lmt6L2thei9uZXdzLzAyOTZfbmV3c2t6LnBocA%3D%3D
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әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2015 жылға арналған міндеттері 
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Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі - Елемесов Әлібек Қаблахатұлы 

 
Қазақстан Республикасы өзінің жер қойнауының мол байлығымен дүние жүзіне 

әйгілі. Қазақстанның жер қыртысында 90 – нан астам пайдалы қазба түрілері кездеседі. 
Елімізде 6 мыңға жуық пайдалы қазбалар кен орны ашылған. Бүгінгі таңда Қазақстан дүние 
жүзінде пайдалы қазбалар қоры бойынша жетекші мемлекеттерінің бірі (6 орын) болып 
отыр.  

Қазақстан әктас, мергель, бор, мәрмәр, гипс, отқа төзімді саз, кварцты құм, минералды 
бояулар сияқты құрылыс материалдарына да бай. Пайдалы қазбалардың халық 
шаруашылығы үшін маңызы зор. Көптеген пайдалы қазбалар жер бетіне жақын 
жатқандықтан, оларды қазып алу көп шығынды талап етпейтін ашық әдіспен өндіріледі.  

Қазақстан Республикасының рудасыз пайдалы қазбалар қоры жеткілікті. Әр облыстың 
құрылысқа қажетті материалдардың баршылығы өз елімізді көркейтуге, өз шикізатымызды 
пайдаланып, кен орындардың қорларын пайдалануға мүмкіндік арттыруымыз қажет.  

Қазақстанда минералды шикізат қорының барлық түрі бар. Бірақ мұнай, көмір, темір 
рудасы, т.б. минералды ресурстар шексіз емес. Олардың жалпы қоры пайдаланылған сайын 
азая береді. Кейбір кен орындары сатылып, барлау нәтижесінде жаңа кен орындары ашылып 
жатыр. Мұның өзі жер қойнауы байлығын қорғауды талап етеді. Сонымен бірге кен 
орындарын игеру ісі табиғат қорларының (топырақ жамылғысы, жер асты және жер беті 
сулары, орман, егістік, жер, ауа т.б.) жағдайына әсерін тигізеді.Сондықтан сарқылатын 
қорларды кешенді әрі тиімді пайдалану және оларды сақтап, қорғау ісін жүйелі түрде 
жүргізу қажет. [1] 

Қазіргі таңда еліміз бен президентіміздің алдыға қойған индустриалды-инновациялық 
дамыту, Қазақстан 2050 секілді ірі-ірі бағдарламалар шеңбері жоспарланған. Осы 
бағдадарламаларға сәйкес біздің ізденісіміздің басты мақсаты, Павлодар облысындағы 
құрылысқа қажетті рудасыз пайдалы қазбалардың орналасу ерекшелігі мен оларды 
пайдалану мүмкіншіліктері, табиғи-ресурстық потенциалдарын қарастыру. Оларды құрылыс 
саласында, өндіріс орындарында кеңінен пайдалану жолдарын анықтау. 

Облысымызда отқатөзімді кірпіштің бай қоры, минералды бояғыштар, барит, кварц 
құмы, әктас, гипс, глаубер тұзы және т.б. мол кездеседі.. Облысымызда 89 жуық құрлыс 
материалдарына қажетті кең орындары тіркелеген. Сонымен қатар кірпіш шикізаты 
орындары- 41; шағыл құмы материалдары – 8; құрылыс тастары – 18; цемент шикізаты – 2; 
құрылыс құмы – 13; әктас – 3; керамзит шикізаты – 2; формалық материалдар -1; ас тұзы -13; 
декоративтік-қаптырмалық тастар - 4. Осылардың ішінде 62 кең орыны пайдаланылмай 
келеді. 

 Олардың қатарына Сарыбады әктас кең орны, Май және Пограничное саз кен 
орындары, Ақтоғай құм кең орны, ТМД бойынша ірі Қарасор кең орнында қалыпты 
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(формалық) материалы (құм мен балшық), Суханов кең орны 70 млн. тонна каолинді 
отқатөімді саз елімізге танымал болып отыр. [1] 

Жұмыстың өзектілігі - Павлодар облысы секілді өндірісті – қуатты аймақта 
құрылысқа қажетті рудасыз пайдалы қазбалардың пайдалану бағыттарын айқындау. 
Павлодар облысымыздың құрылысқа қажетті рудасыз пайдалы қазбалардың ірі 
орталықтарының болашақта қаланың көркеюіне, осы салада дамуында мүмкіндігін 
қарастыру.  

Құрылыс материалдары ішінде маңыздыларының бірі  – әктас.Әктас – кальциттен, 
кейде арагониттен тұратын кең таралған шөгінді тау жынысы. Құрамында қоспа ретінде 
сазды минералдар, халцедон, кварц, глауконит, пирит, гипс, ангидрит, т.б. кездеседі. [2] 

Павлодар облысында Керегетас әктас кеңі, негізгі өндіруші орталық болып табылады. 
Керегетас – керегеге ұқсас тор тәрідес гранит және әктастан тұратын, тік беткейлі кетік 
жартастар жергілікті жердің геологиялық құрылысы, тау жыныстарының құрамын, пайдалы 
қазбаларды бейнелейді. Барлау жұмыстары 1958 – 62 ж. жүргізілген.  

Әктастар алюминий, ферросплав өндіруге қажет флюске қосымша шикізат, цемент 
өндірісінде, құрамында СаО 50%-дан кем әктастар құрылыс материалы ретінде 
қолданылады. Кең орының 1957 жылдан бері құрылысқа, өндіріске пайдаланылып келеді. 
Кеңес заманыңда және қазіргі уақытта негізгі пайдаланушысы және иесі Павлодаралюминий  
заводы болып табылады. Сонымен қатар Ақтөбе және Павлодар облысының басқа да 
кәсіпорындары тұтынады. Бұл күндері жылдық өдіріс қуаты 2,3 мың тоннаны құрап отыр. [7] 

Аймағымызда келесі маңызы жоғары шикізаттың бірі - саз. Қазіргі таңда бірден-бір 
өңдірісті кәсіпорын «Қарасор ТКБК» ЖШС Қарасор кең орнынан кварцты, формалық 
құмдар мен саздар өңдіреді. Кең орыны ашық әдіспен (карьер) 1962 жылдан істеп келеді. [4] 

 

 
 
Сурет 1 - Павлодар облысының аудандары бойынша саздың қоры (мың м3) және 

пайыздық үлесі. 
 
Павлодар облысында саздың жалпы қоры – 94,5 мың м3.  Павлодар облысы бойынша 

саз қоры жөнінен алдыңғы орында Екібастұз ауданы, оған  – 73% үлесі тиесілі. Сазды кен 
орындарынан  кірпіш шикізатын өндіру үшін Бозшакөл-2, Төрт үй, Ақкөл, Шідерті кен 
орындары мен керамзит шикізатын өндіру үшін Майқайын кен орны жұмыс жасап жатыр. 
Кәсіпорындар: ТОО «Ремстрой» (Төрт үй кен орны), ТОО «Карасорский ГОК» (Қарасор, 
Қалқаман кен орындары), ТОО «Агро Сервис-Аққу» (Лебяжі ауданы), ТОО «Малика-3», КХ 
«Браун» Мичурин ауылы,  ТОО «West-Квазар» (Павлодар ауданы), «Конкрит Продактс» 
ЖШС, «АЗТМ» АҚ, «Қазақмыс» корпорациясы, «Қазақстан Алюминийі», «Қазцинкмаш» 
ЖШС, «Шығысмашзавод» ЖШС,  «Кастинг» ЖШС, «Ақсу ферроқорытпа зауыты» БАҚ, 
«KSP STEEL» ЖШС және т.б. Отқа төзімді сазды шығаратын кәсіпорын: ТОО «Кемертұз-
18» (Май ауданы). [3] 

Екібастұз қаласы 
4655,2; 5%

Баянауыл ауданы  
2631; 3%

Май ауданы 175; 
0,1%

Ертіс ауданы 
6358; 7%

Павлодар ауданы 
2391; 2%

Успенка ауданы 
2440; 3%

Ақсу қаласы 
68942 мың м3; 

73% 

Ақтоғай ауданы 
1077; 3%

Щербақты 
ауданы 1142; 1%

Қашыр ауданы 
1973; 2%

Железинка 
ауданы 1749;  2%

Лебяжі ауданы; 
955,1; 1%
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Комбинаттың жұмысында негізгі маңызды құрылыс материалдары алады: 
құмблоктар, кеспе құмтастар, суағарлар мен жол жиектер. Комбинат құрамына «Қарасор 
кварц құмдарының кең орыны», «Қалқаман саз балшық орындары» және қосалқы 
бөлімшелер. Қалқаман саз балшықтары келешекте өнеркәсіптің басқа да салаларында, 
медицинада, ауыл шаруашылығында қолдануға мүмкіндіктер зор. 2014 жылдан бастап қызыл 
кірпіш өндіруді жоспарлап отырған кәсіпорын. Сонымен қатар атаулы серіктестікпен 
жылына 150 мың тонна формалық материалдар өдірісі жолға қойылған. Негізгі 
тұтынушылары Павлодар. Шығыс-Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан кәсіпорындары мен Омбы 
танкі зауыты болып отыр. [1] 

 

 
 
Сурет 1 - Павлодар облысының кварц құмының қоры (мың м3) мен пайыздық үлесі.  
 
Павлодар облысында кварц құмының жалпы қоры – 26660,9 мың м3. Қордың 96 % 

Екібастұз қаласының аудандарына тиесілі. Цемент шикізатынан кварц құмын  өндіру үшін  
Атығай кен орны жұмыс жасап отыр. Кәсіпорны: ТОО «Адина». Павлодар индустриалды 
ауданында Павлодарское-1 кен орны жұмыс жасап отыр. 

Қарасор құмының құрамында кремнезем үлесі жоғары (90 % астам) сондықтан оны 
металлургия кәсіпорындары барынша қолданады. Бұл құм мен сазды шыны жасауға да 
қолданады. Жылына карьерден 1,5 млн. тоннақұм өндірген уақыттары болған.  

Суханов кең орыны Май ауданында Көктөбеден оңт. батысқа қарай 10 км. жерде ақ 
балшықтары отқа төзімді күйдірілген кірпіш Кузнецк металлургия комбинатында отқа 
төзімді кірпіш дайындау үшін қолданылды. Оның қоры 250-300 млн.тонна. [1] 

Кемертұз кен орны Павлодардан 130 км. қашықтықта  Суханов кен орнына жақын 
жерде орналасқан. Болжамдық мәліметтерге қарағанда мұнда 500 мың тоннаға жуық ақ 
балшық қоры бар. Бұл жобаның артықшылығы Ақсу-Дегелен темір жолына жақын 
орналасқан. Бүгінгі таңда балшықтың отқа төзімді материал ретінде маңызы толықтай 
зерттелген. «Сервисстрой» тәжірибелі концерні бүгінгі таңда отқа төзімді балшық ертіндісі 
мен мертелдайындап, Ақсу МАЭС және Екібастұз ЖЭО тораптарына жөнелтуде. Сонымен 
қатар Кемертұз шикізаттарын палладилі катализаторларға қоспа (энергетикадағы реакцияны 
жеделдетуші) қолдануды зерттеуге қолға алуда. «Қазақстан Алюминийі» АҚ Кемертұз 
балшықтарын адсорбентті материал ретінде (бекітуші, сіңіруші зат) ретінде қолдануға 
тапсырыстар беруде. 

Кірпіш шикізатының Черноярское кең орыны Павлодар ауданыңда Павлодар қ. солт. 
қарай   30 км. жерде, Новочерноярка ауылынан оңт-шығ. қарай  7 км. жерде.  Чернояр 
құмдары ұсақ-орташа дәнді, сазды болып келеді. [5] 

 

Екібастұз 
қаласының 

аудандарында 
25530,6 мың м3;  …

Павлодар 
индустриалды 
ауданы   1130,3 

мың м3; 4%
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Сурет 1 - Павлодар облысының құрылыс құмының қоры (мың м3) мен пайыздық 

үлесі.  
 
Павлодар облысының құрылыс құмының жалпы қоры – 7147 мың м3. Қордың 68% 

Қашыр ауданының Қашыр кен орнынан алынады. Кәсіпорны: ТОО «АБК – Автодор НС». 
Пайыз үлесі жөнінен екінші орында Успенка ауданы. Володарское, Кадырбай кен орындары.  

 

 
 
Сурет 1 - Павлодар облысының құрылыс тасының қоры (мың м3)  мен пайыздық үлесі.  
 
Павлодар облысының құрылыс тасының қоры – 15711 мың м3. Құрылыс тасының 88% 

Баянауыл ауданына тиесілі. Негізгі кен орындары: Шөптікөл, Кішітас. Май ауданынын кен 
орны: Чапаев. Павлодар облысы бойынша құрылыс тасын шығаратын кәсіпорындар: АО 
«ЕЭК» , ТОО «Консорциум Казпром-Неруд», ТОО «Асфальтобетон», ТОО «Завод 
стоительных материалов», ТОО «Павлодаржолдары» (Екібастұз қаласы), ТОО «НПП 
Пневмоударное бурение», ТОО «Нуржол» (Баянауыл ауданы).  

Павлодар облысының сәндік-каптайтын тас қоры – 267,52 мың м3(Баянауыл 
ауданында), кен орны мен пайыздық үлесі. Кен орындары: Коктас-2, Сарышокы. Павлодар 
қаласы бойынша сәндік-қаптайтын тасты шығаратын кәсіпорындар: ТОО «Дегелен»(Май 
ауданы), ПК «Жомарт» (Баянауыл ауданы). 

Павлодар облысының құмды-гравийлі қоспа қоры – 4104,82 мың м3(Баянауыл 
ауданында), кен орны мен пайыздық үлесі. Негізгі кен орындары: Баянауыл, Ақкелін 
(Баянауылауданы), Придорожное(Май ауданы). Кәсіпорындар: ТОО «Бахрам-М», ТОО 
«Карьер Шідерті-2», ТОО «ПКФ Алтын- жол» (Екібастұз қ.), ТОО «UshterekME» (Ақсуқ.). 
[3] 

Барланған құрлыс материалдарымен облысымыздың қамтамасыз етілуі: 
- құрлыс тастары қоры 213457 мың м3, 2010 жылы 1028,3 мың м3 пайдаланылған, 

мұндай қарқынмен 208 жылға жетеді; 
- кірпіш балшығы 136624,3 мың м3, 2010 жылы 40,0 мың м3 өндрілген, мұндай 

қарқынмен келешекте – 3416 жыл; 

Екібастұз 
қаласын 204; 3%

Баянауыл 
ауданы  173; 2%

Майский ауданы 
118; 2%

Ертіс ауданы 
323; 5%

Успенка ауданы 
677; 9%

Ақтоғай ауданы 
106;  2%

Щербақты 
ауданы 390; 5%

Қашыр ауданы 
4845 мың м3;  

68%

Железинка 
ауданы 93; 1%

Лебяжі ауданы 
218; 3%

Баянауыл ауданы   
13761 мың м3; 

88%

Май ауданы 1950 
мың м3; 12%
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- құмды-шағылды қоспалар 123324,7 мыңм3, 2010 жылы өндіру көлемі 123,3 мың м3 – 
1000 жыл; 

- құрылыс құмдары 29038,1 мың м3, 2010 жылы өндіру көлемі 404,6 мың м3 – 72 жыл. 
[1]. 

Қорытындылай келе Павлодар облысының құрылысқа қажетті рудасыз пайдалы 
қазбалардың қоры едәуір баршылық. Әсіресе құрлысқа қажетті құм мен саздың үлесі 
жоғары. 

Атаулы мақалада өңіріміздің құрылысқа қажетті негізгі кең орындарының таралу 
ерекшеліктері мен олардың кең орындары бойынша пайыздық үлестері анықталды, 
аймағымыздың құрылыс саласына қажетті табиғи-ресурстық потенциалын 
айқындауғаталпыныстар жасалды.  
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – необходимый противовес 

измененной природе. Заповедники, национальные парки, резерваты, памятники природы 
являются самым коротким путем эффективности и надежности к поддержанию 
экологического равновесия.Территория Северного Казахстана включает четыре области: 
Северо-Казахстанскую, Павлодарскую Акмолинскую и Костанайскую область. На 
территории данных областей находятся два заповедника (Коргалжынский, Наурзумский), 
три национальных парка (Кокшетауский, Баянаульский, Бурабай), четырнадцать заказников 
(Михайловский, Тонсорский, Сарыкопинский, Мамлютский, Смирновский, Согровский, 
Орлиногорский, Атбасарский, Буландынский, Восточный, Ерейментауский, Белодымовский, 
Кызылтау, «пойма реки Ертис») один резерват («Ертисорманы»), двадцать один памятник 

http://slovari.yandex.ru/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5/
http://www.pavlodar.gov.kz/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1172887&uri=vvedenie.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785211053700
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785458481809
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природы.Все эти особо охраняемые природные территории играют не заменимую роль в 
защите уникальных объектов живой природы [1]. 

Северный Казахстан характеризуется лесостепными и степными комплексами 
разнообразным растительным и животным миром. Возрастающая с каждым годом сила 
воздействия человека на природные системы приводит к уничтожению коренных 
естественных сообществ на больших площадях, разрушению почвенного и растительного 
покрова, к резкому уменьшению видового разнообразия. В связи с этим возникает 
необходимость организации особой охраны для наиболее ценных и редких объектов 
природы и природных комплексов. 

Особоеместозанимают Коргальджинский и Наурзумский заповедники - этопервые 
природные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане и в Центральной Азии 
внесённые в список 7 июля2008 года на 32-й Сессии Комитета Всемирного наследия в 
Квебеке (Канада) под названием «Сарыарка- Степи и озера Северного Казахстана». 
Природные объекты состоят из двух заповедников, расположенных в степной зоне 
Казахстана, общей площадью 450 344 га.включающиеся в себя две группы озёр с пресной и 
солёной водой, расположенных на водоразделе, отделяющем реки, текущие на север к 
Арктике и на юг — к Арало-Иртышскому бассейну и являющихся важными местами 
остановок для миллионов перелётных птиц, ежегодно мигрирующих из Африки, Индиии 
южной Европы к местам гнездования в Западной и Восточной Сибири[2]. 

Коргальджинский заповедник. На территории заповедника отмечены 45 видов редких 
и эндемичных растений, требующих особой охраны. Это эндемик казахстанской степи - 
астрагал(Astragālus) реликтовые - кубышка желтая(Nuphar lutea), кувшинка чисто-
белая(Nymphaeaсandida), селитрянка Шобера(Nitrariaschoberi). В Красную книгу Казахстана 
внесены тюльпан Шренка(Tulipaschrenkii), тюльпан поникающий(Tulipapatens)[3]. 

Животный мир заповедника очень богат. В озерах обитают, личинки насекомых, 
таких как комары-звонцы(Chironomidae), стрекозы(Odonata), и другие,которые являются 
пищей для более крупных животных.Земноводных здесь отмечено 4 вида, наиболее обычны 
остромордая лягушка(Ranaarvalis) и зеленая жаба(Bufoviridis), изредка встречается 
чесночница(Pelobates). Рептилии представлены 6 видами, среди которых чаще всего 
встречаются степная гадюка(Virepaursini), прыткая ящерица(Lacertaagilis).  

Самыми заметными здесь остаются птицы, ведь заповедниксоздавался, как 
орнитологический к настоящему моменту отмечено более 300 видов птиц. Количество их, 
особенно во время миграций, поражает воображение даже опытных орнитологов. Этому 
способствует местоположение озер в центре огромных маловодных пространств на пути 
миграций птиц из мест гнездования - Сибири и северных тундр - на места зимовок в Азии и 
Северной Африке. Заповедник - словно перекресток нескольких дорог, да еще и с хорошими 
условиями для отдыха и кормежки. Но не только во время перелетов озера заповедника так 
важны для птиц, они играют огромную роль и во время сезона размножения. На низких 
островках горько-соленого Тениза расположена самая северная колония розового 
фламинго(Phoenicopterusroseus). Эта крупная (до полутора метров высотой) птица с 
огромным, словно надломленным посредине клювом, имеет почти белое оперение, но когда 
летает, то становятся видны красные перья на крыльях, и она словно вспыхивает 
огнем.Основной пищей фламинго на озере Тенгиз является мелкий жаброногий рачок 
артемия(Artemia salina), живущий в соленой воде, интересно, что от этого рачка зависит и 
окраска птиц. Дело в том, что цвет их перьев обусловлен красным пигментом, содержащимся 
в этих ракообразных.Фламинго - символ заповедника (рис 1).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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Рисунок 1 - Розовыйфламинго(Phoenicopterusroseus) 
 
Эти водно-болотные угодья поддерживают популяции глобально угрожаемых видов, 

таких кaк стерх (Grusleucogeranus), кречетка (Vanellusgregarius), орлан-белохвост 
(Haliaeetusalbicilla), савка (Oxyuraleucocephala), кудрявый пеликан (Pelecanuscrispus)и др. 
200 тыс. га самобытной центрально-азиатской степи, вошедших в состав объекта, являются 
местом обитания более половины видов степной флоры региона. 

Наурзумский заповедник. Наурзумский заповедник расположен в подзоне сухих 
типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах. Уникальное ландшафтное 
разнообразие территории обусловлено историей формирования ландшафтов и сложным 
устройством поверхности. Более 30 тыс. лет назад половодно-ледниковые воды 
периодически отступающего при потеплениях ледника, покрывавшего Западно-Сибирскую 
низменность, неоднократно прорывались на юг в Арало-Каспийский бассейн. Они промыли 
широкую долину, известную под названием «Торгайская сквозная ложбина», в центре 
которой и располагается большая часть территории заповедника. Последовавшие за 
ледниковыми периодами эрозия склонов, врезание рек, стекавших с плато, и эоловая 
обработка мощными воздушными потоками довершили формирование поверхности. 
Выдуваемый песчаный материал отлагался в центре Торгайской ложбины. Сейчас на этом 
массиве произрастает Наурзумский бор – самый южный в степном Казахстане. В настоящее 
время дневная поверхность покрыта разными по возрасту и составу геологическими 
отложениями, на которых сформировался пестрый почвенно-растительный покров с 
высоким разнообразием животного мира.На территории заповедника представлен полный 
экологический профиль экосистем региона. Самый высокий уровень водораздельных плато с 
темно-каштановыми тяжелосуглинистыми почвами занимают ковылковые степи, 
сохранившиеся от распашки только по окраинам плато.  

Флора заповедника включает 687 видов высших растений, из которых 125 видов или 
18% требуют особой охраны. Бореальные элементы и южные формы 
(биюргун(Anabasissalsa), ломонос(Clеmatis), чингил(HalimodendronFisch) и другие) 
встречаются в заповеднике далеко от границ их ареалов, образуя необычные сочетания. Так, 
заросли лоха остроплодного(Elaeagnusoxycapra) по берегу озера Малый Аксуат вызывают 
ассоциации с тугаями южных рек, но тут же просматриваются сосны Наурзумского бора, по 
берегам соленых озер в бору встречаются тамариск(Tamarix), селитрянка(Nitrаria), 
ломонос(Clеmatis). Недалеко от южной опушки бора найденчингил(HalimodendronFisch). 
Заболоченные березняки в Наурзумском бору у соленого озера Катантал и на склонах 
Восточного плато с буйством папоротников, хвощей, черемухой и боярышником находятся 
по другую сторону контраста.  

Наиболее красочны весной степные сообщества на песчаных и суглинистых почвах, с 
большим участием прострела(Pulsatílla), местами образующего сплошной ковер желтых, 
реже фиолетовых цветков разных оттенков. В начале мая украшением степей становится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8


1448 
 

тюльпан Шренка(Tulipasuaveolens). В это же время по опушкам леса и степным низинам 
покрываются нежно-розовым цветом кусты миндаля низкого(Amygdalus). Из общего состава 
флоры не менее 20 - редкие виды различных категорий. В Красную книгу Казахстана 
занесены 5 из них: тонконог жестколистный (Koelēriasclerophȳlla), тюльпан 
Шренка(Tulipasuaveolens), береза киргизская(Betulakirghisorum), росянка 
круглолистная(Drоserarotundifоlia) и наголоваткамугоджарская(Jurineamugodsharica). Еще 6 
видов рекомендованы для включения во второе издание Красной книги. Это ковыль 
перистый (Stípapennаta), тюльпаны - Биберштейна(Tulipabiebersteiniana), птицемлечник 
Фишера(Ornithogalumfischerianum), адонис волжский(Adоniswolgеnsis), прострел 
желтоватый(Pulsatillaflavescens) [3].  

Разнообразие ландшафтов обуславливает и многообразие животного мира. На 
территории заповедника отмечен 351 вид позвоночных животных: 44 вида зверей, 290 видов 
птиц, по 3 вида рептилий и амфибий, 11 видов рыб. В фауне проявляется 
взаимопроникновение северных и южных форм. Основу фауны млекопитающих составляют 
грызуны: полевки(Microtinae), мыши(Muridae), хомяки(Cricetinae), суслики(Citellus) 
(большой, малый и желтый) и степной сурок(Marmotabobak). Самые крупные представители 
млекопитающих - лось(Alces), косуля(Capreolus) и кабан(Susscrofa). В фауне птиц 155 
гнездящихся видов, 135 из них являются пролетными, бродячими или зимующими. Редких 
птиц 44 вида: 36 включены в Красную книгу Казахстана, 26 - в Красную книгу 
Международного Союза охраны природы (МСОП). Наурзумуникален по разнообразию 
хищных птиц - 28 видов, из них 19 гнездящихся. Только в Наурзуме на одной территории 
гнездятся сразу четыре вида орлов: беркут(Aquilachrysaetos), 
могильник(Aquilaheliaca),орлан-белохвост(Haliaeetusalbicilla) и степной орел 
(Aquilanipalensis). Гнездовые группировки могильников(Aquilaheliaca) насчитывает до 40 
пар, орланов(Haliaeetusalbicilla) - 18-20, беркутов(Aquilachrysaetos) - 3-4 пары.Фауна водно-
болотных птиц включает 11 видов[4].  

Основнымипроблемами Коргальджинского и Наурзумского заповедников являются 
неустойчивые использования биологических ресурсов на приоритетных территориях,а так 
же не эффективный уровень управления особо охраняемых территорий. На данный момент 
только две из трех территорий имеют удовлетворительный охранный статус, ни одна из них 
не управляется на эффективном операционном уровне. Другая ключевая причина - 
биологические ресурсыстрадают будучи на самом деле «легко доступны». Местное 
население занимается ловлей рыбы, охотой на водоплавающих птиц и околоводных 
млекопитающих, занимаются выпасом скота, сенокошением и заготовкой тростника на 
технические нужды, причем такое использование ресурсов проводится  без надлежащего 
контроля  и без учета реальных запасов этих ресурсов.Не менееважной проблемой наиболее 
популярных мест посещение туристами для наблюдения за птицами, рекреации, рыбной 
ловли и охоты. В настоящее время воздействие таких посещений на популяции птиц трудно 
поддается контролю, или управлению. Отсутствие экскурсоводов или инспекторов, во время 
большинства посещений приводит к беспорядочной езде вдоль побережья озер, что пугает и 
беспокоит птиц, разрушению почвенного и растительного покрова, захламлению мест 
стоянок и пожарам, в отдельных случаях - даже к разорению гнездовых колоний. 

Для решения проблемы и сохранения биорознаобразия природного потенциала 
Коргальджинского и Наурзумского заповедниковбыл разработан проект правительства 
Республики Казахстан 2008 года. В этом документе на мой взгляд характерны такие меры 
защиты:расширение и демаркирование границ охраняемых территорий;увеличить штат 
ООПТ; провести обучение для усиления управления;усилить существующие правила и 
развить усиленное сотрудничество между ООПТ и другими агентствами по управлению 
ресурсами;внедрить планы управления, ориентированные на участие местного 
населения;внедрить адаптированные программы управления, одновременно с программами 
усиленного целевого исследования и мониторинга для оценки прогресса и 
документирования наилучшего опыта;расширить спектр управления ООПТ, включив вопрос 
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воды и использование земли вокруг ООПТ;создать межминистерскую комплексную 
программу управления сохранением и управлением ВБУ и обеспечить ее 
функционирование;обеспечить использование штрафов на финансирование контроля над 
загрязнением[5]. 

Анализ вышеописанных угроз инаиболее эффективные пути решения этих проблем 
для сохранения природного потенциала Коргальджинского и Наурзумского заповедников 
позволили бы значительно снизить, либо совсем устранить проблемы. 
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Формирование ландшафта определяется географическим положением территории, а 
также местными физико-географическими условиями. Современный облик ландшафта на 
значительных территориях есть результат влияния помимо природных, также и 
антропогенных факторов воздействия. Антропогенные ландшафты могут занимать 
доминирующее положение. Изучение изменения естественных природно-территориальных 
комплексов с целью рационального природопользования является актуальным в условиях 
быстроразвивающейся экономики провинций Вьетнама.  

Ландшафтные исследования во Вьетнаме начались в 1960 г. на региональном и 
местном уровнях. С 1985г. эколого-ландшафтные исследования проводятся в различном 
масштабе в разных регионах Вьетнама. Однако, до сих пор еще официально не опубликована 
ни одна ландшафтная карта общей территории Вьетнама. Причина этого, в значительной 
степени, связана со сложностью природных условий Вьетнама. 

Ландшафтные исследования периода 1954–1980 гг. характеризуются разработкой 
классификационной системы территориальных единиц в соответствии с природным 
распределением географических регионов [1-5]. 

В работе [4] была дана классификация системы географического ландшафта 
Северного Вьетнама с 8 уровнями. Для определения географического ландшафта Северного 
Вьетнама, он анализировал по две пары факторов: геологические условия и тип рельефа; 
рельеф – климат; климат – гидрологические условия; почвы и растительность. 

В работе Фам Хоанг Хай (1977) были проанализированы вариации антропогенного 
воздействия на природные ландшафты Вьетнама, сделан обзор методов оценки ландшафта 
территорий, а также мер использования ресурсов и охраны окружающей среды. 

Второй этап – период с 1980 года. В это время во Вьетнаме ландшафтный подход 
использовался в научных исследованиях в целях социально-экономического развития страны 
и отдельных регионов. Эта область исследования имела большое практическое значение, 

http://whc.unesco.org/
mailto:hoanghuong.udn@gmail.com
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особенно при изучении рационального использования ресурсов и охраны окружающей 
среды.  

В 1992 году исследователи из Географического центра природных ресурсов Вьетнама 
сделали систему классификации ландшафтов для оценочных карт в строительной отрасли. 
Эта систематика ландшафта состоит из 10 уровней [6].  

В работе [7] разработана система классификации из 7 уровней для ландшафтной 
карты Вьетнама 1:1 000 000. 

Российское ландшафтоведение основано на генетической концепции, которая 
рассматривает ландшафт как территорию c общей историей развития, a его гетерогенность 
объясняет иерархической организацией структуры. Основоположником ee считают Л.С. 
Берга [8], Н.А. Солнцева [9] и др. Ими была разработана наиболее полная логическая модель 
ландшафта, включающая в себя типологическую и пространственно-иерархическую 
составляющие. В соответствии c ней «ландшафтом (географическим) следует называть 
такую генетически однородную территорию, на которой наблюдается закономерное и 
типическое повторение одних и тех же взаимосвязанных сочетаний: геологического 
строения, форм рельефа, поверхностных и подземных вод, микроклиматов, почвенных 
разностей, фито- и зооценозов». 

На основе анализа материальных и энергетических круговоротов между неживым и 
живым миром и учета антропогенного воздействия определяют структуру, 
функционирование и динамику природных и природно-антропогенных систем. Используя 
таксономические системы ландшафтов, разработанные географами СССР, большинство 
исследователей предлагает следующую таксономическую систему ландшафтов Вьетнама: 
система, класс, тип, вид – основные таксономические единицы; подсистема, подкласс, 
подтип, подвид – дополнительные таксономические единицы. 

Данное исследование ставит целью изучение и картографирование ландшафтов 
провинции Куанг-Бинь на первоначальном этапе в мелком масштабе. Исходным материалом 
явились данные Вьетнамской Академии Наук, Ханойского университета, национальной 
библиотеки Вьетнама.  

Основной метод исследования  - картографический, позволяющий системно изучать  
взаимосвязи и взиамозависимости между компонентами ландшафта, устанавливать основные 
факторов их формирования, причины наблюдаемого размещения при сопряженном изучении 
нескольких карт тематического содержания.  

Дополнительно для уточнения границ были использованы материалы 
аэрокосмической съемки Google Earth. Картографические слои были построены с помощью 
программного картографического продукта ArcGIS компании Esri.  

Провинция Куанг-Бинь находится в центральной части Вьетнама между 170 с.ш. и 180 
с.ш. в субэкваториальных широтах Юго-Восточной Азии.  

Провинция расположена в муссонно-тропическом климатическом поясе. Климат 
характеризуется большой суммой солнечной радиации (75 ккал./см2 в год), высокой годовой 
температурой и обилием осадков, средняя годовая сумма осадков на всей территории 
составляет 1914 мм. Территориальная дифференциация климата образуется в результате 
различного сочетания солнечной радиации, ветрового режима, количества и распределения 
осадков и особенностей ландшафтов равнинных и горных территорий. В зимний период с 
севера проникают холодные воздушные массы со стороны континентальной части 
Азиатского субконтинента. 

Рельеф – основа ландшафта. В целом, рельеф территории Вьетнама понижается по 
направлению с северо-запад на юго-восток и соответствует субмеридианальному 
простиранию горных систем Тайтанг. Вдоль побережья протянулись аккумулятивные 
равнины, переходящие в возвышенности, нагорья и предгорья. В западной части провинции 
преобладают низкогорья и среднегорные массивы с преобладающими высотами 1000-2000 м 
[1, 2].    

Гидрологические особенности в значительной степени отражают муссонный 
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тропический климат.Благодаря обилию радиации и осадков процесс ферралитизации 
становится важнейшим процессом выветривания. Сочетание климата, горных пород и 
местных условий приводит к образованию разных видов ферралитных и сиалитных кор 
выветривания. Муссонно-тропические климатические условия, разнообразный рельеф и 
длительная история развития привели к формированию значительного биоразнообразия [1, 
2]. 

Более 85% территории провинции Куанг Бинь приходится на ландшафты 
возвышенностей, нагорий и гор. Узкая полоса низменных равнин разделяет их с морем. 
Ландшафты провинции Куанг Бинь отличаются разнообразием и сложной структурой.  

В процессе изучения компонентов ландшафтов были составлены следующие 
тематические карты: геологическая карта, карта рельефа, климатические карты, карта 
поверхностных вод, карта типов почв, карта растительности, карта категорий 
землепользования.  

Синтез картографических слоев позволил выделить основные ландшафтные единицы 
на мелкомасштабной ландшафтной карте провинции (табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 
Ландшафты провинции Куанг Бинь 

Систе-
ма 

Классы Подклассы И
ндекс 

на 
карте 

Характеристика ландшафтов 

Тропи-
ческие 
вечнозе
леные 
переме
нно-
влаж-
ные 
муссон
ные 
леса  

Регион 
равнин 
(I) 

Ландшафты 
низменных 
равнин 

(
Ia) 

Ландшафты низменных равнин (высота их от 0 
до 200 м), с тропическим жарким, влажным 
муссонным климатом с сельскохозяйственными 
культурами и посадками гевеи на аллювиальных 
и песчаных почвах побережий, подстилаемых 
аллювиальными и прибрежно-морскими 
отложениями. 

Ландшафты 
возвышенностей 

(
Ib) 

Ландшафты возвышенностей (от 200 до 500 м 
над уровнем океана) с тропическим жарким, 
влажным муссонным климатом с тропическими 
вечнозелеными лиственными, листопадными и 
вторичными лесами, сельскохозяйственными 
культурами на серых почвах, подстилаемых 
континентальными отложениями.   

Субтро-
пичес-
кие 
вечнозе
леные  
переме
нно-
влаж-
ные 
муссон
ные 
леса 
нагорий 
и гор 

Регион 
нагорий 
(II) 

Ландшафты 
нагорий 

(
II) 

Ландшафты нагорий (500-700 м) с горным 
переходным субтропическим жарким, влажным 
муссонным климатом с горными 
субтропическими вечнозелеными лиственными, 
листопадными и вторичными лесами, 
многолетними посадками гевеи на горных 
серых и красно-желтых коричневых почвах, 
подстилаемых континентальными отложениями. 

Регион 
горных 
террито
-рий 
(III) 

Ландшафты 
низкогорий 

(
IIIa) 

Ландшафты низкогорий (700-1000 м) с горным 
переходным горным субтропическим жарким, 
влажным муссонным климатом с горными 
субтропическими лесами на горных серых и 
горные дерново-карбонатные почвах, 
подстилаемых карбонатными отложениями. 

Ландшафты 
среднегорий 

(
IIIb) 

Ландшафты среднегорий (1000-2500 м), с 
субтропическим жаркий, влажный и муссонным 
климатом с субтропическими влажными 
вечнозелеными лесами, произрастающими на 
горных дерново-карбонатных почвах, 
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подстилаемых карбонатными отложениями. 
 
Система ландшафтов представлена тропическими вечнозелеными переменно-

влажными муссонные лесами равнинных территорий. Высотная поясность в нагорьях, 
предгорьях и горах представлена сменяющимися у подножия гор тропическими лесами, 
переходящими в  субтропические вечнозеленые переменно-влажные муссонные леса.  

Классы ландшафта дифференцируются по основным типам рельефа – равнины, 
нагорья и горы. Подклассы выделены по орографическим подтипам.  

На следующем этапе в рамках среднемасштабного картографирования будут 
выделены следующие таксономические единицы – ландшафты на уровне типов и видов 
ландшафтов.  

 
Рис. 2. Ландшафтная карта провинции Куанг-Бинь, Вьетнам  

 
Исследования ландшафтов во Вьетнаме будет продолжаться в области научного 

синтеза с целью применения результатов исследования для практических целей, в частности, 
ландшафтной оценки земель с целью устойчивого развития территорий в условиях 
быстрорастущей экономики [10]. 
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Все реки Казахстана относятся к группе рек с весенним половодьем. Они 

характеризуются резко выраженным весенним половодьем, а также редкими  
непродолжительными паводками в весенне-осенние периоды. Это объясняется тем, что 
реки на данной территории имеют, в основном снеговой тип питания. Вследствие этого, 
огромное значение для нас имеет снежный покров. Каждый гидрологический год идет 
регулярное наблюдение за снежным покровом. На Севере Казахстана средняя высота 
снежного покрова составляет 20-30 см и сохраняется до 165 дней в году, на юге же этот 
показатель на много меньше: средняя высота снежного покрова составляет, всего лишь, 
10-15 см, и сохраняется снег, максимум, до 60 дней в году. Исключение составляют лишь 
немногочисленные горные вершины –  где высота снежного покрова достигает 90 см, а 
сам покров сохраняется на срок около 230 дней /1/. 

Наблюдения за характеристиками снежного покрова и анализ полученной 
информации имеет огромное значение. Ведь, как уже говорилось ранее, реки на 
территории нашей страны относятся к группе рек с весенним половодьем и имеют в 
преимущественно снеговой тип питания. Вследствие этого мы нуждаемся в 
заблаговременных прогнозах половодья. Эту информацию активно использует МЧС, 
чтобы избежать катастроф в случае быстрого и обильного половодья. Также данные 
прогнозы играют огромную роль для сельского хозяйства и некоторых отраслей 
промышленности /2/. 

Постоянные наблюдения за характеристиками снежного покрова ведутся на 
метеорологических станциях. Величины снегозапасов измеряются с помощью 
снегомерных съёмок на станциях и во время маршрутных съемок. Также применяются 
дистанционные съёмки с вертолётов, используются аэрофотосъёмки, наблюдения с 
космических аппаратов и измерение радиоактивности подснежных грунтов. К 
сожалению, на сегодняшний день мы обладаем только информацией с маршрутных 

mailto:aizhan_s_94@mail.ru


1454 
 

съемок и снегомерных съемок на станциях. Это влияет на точность полученных данных, а 
значит и на составленные по ним прогнозы.  

    На основе данных Казгидромета о  месячных запасах воды в снеге с семи 
метеостанций (Аксу-Аюлы, Караганда, Караганда 1, Корнеевка, Родниковское, 
Кертинды, Бес-Оба) Карагандинской области был сделан сравнительный анализ данной 
области по снегозапасам за 2003-2011 годы /3/.  

 
 
 
Рисунок 1 - Расположение станций Карагандинской области, взятых для анализа 

(1-Родниковское; 2 – Корнеевка; 3 - Караганда 1(Карагандинская с-х.оп.ст.); 4 – 
Кертинды; 5 – Караганда; 6 - Бес-Оба; 7 - Аксу-Аюлы. 

 
Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что самым полноводным 

гидрологическим годом за этот период  был  2009-2010 г.  Максимальный 
среднемесячный запас снега за этот год был отмечен на станции Аксу-Аюлы – 104 мм.  
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Рисунок 2. Средняя многолетняя высота снежного на метеостанциях 

Карагандинской области с ноября по март  за 2003-2011 гг. 
 

Самым малоснежным годом за этот период был 2004-2005г. Максимальное 
среднемесячное значение снегозапаса за этот год было отмечено станции Караганда 1, и 
составило всего 55 мм, что в 1,6 раз меньше, по сравнению с максимальным 
среднемесячным значением запаса снега на этой же станции в самый многоснежный год.  

Подводя итоги, стоит отметить, что Карагандинская область характеризуется 
резко-континентальным и засушливым климатом. Значение снегозапасов для этой 
области, как и для всего Казахстана просто огромное. Поскольку большая часть стока рек 
идет на сельское хозяйство, но в отличие от других областей, Карагандинская область 
обладает большим промышленным потенциалом, что тоже ведет к большим затратам 
воды. 
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        Экология қазіргі дәуірде адамзатты толғандырып отырған маңызды мәселеге 

айналды. Табиғатты, қоршаған ортаны жою арқылы бүкіл қоғамды, тіршілікті жойып 
жіберуге болатынын көптеген елдер түсіне бастады. Біздің өмір сүріп отырған дәуірімізде 
техникалық құралдармен қаруланған кейбір елдер мен адамзат баласының жер планетасын аз 
уақыттың ішінде құртып жіберуі онша қиындыққа түспейді. Сондықтан бүкіл әлем 
халқының ортақ үйі жер планетасын – адамзат баласы біріге отырып экологиялық апатқа 
қарсы тұрып, жер анамызды сақтап қалу бүгінгі таңдағы ең маңызды мәселе. 

        Өркениетті дамыған елдерде барлық экологиялық жағдайларға жауапты түрде 
қарайды. Завод, фабрика, ТЭЦ-терде түтін шығатын трубаларына сүзгілер қойылып, қала 
ішінен шығатын барлық қоқыстар, қала сыртындағы арнайы салынған пештерде өртеніп, ол 
басқа пайдалы іске, бұйымдарға пайдаланылады. Ірі қалалардың көше бойында 
желдеткіштер орнатылады, бірнеше экологиялық лабораториялар жұмыс істейді.Сол сияқты 
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өркениетті дамыған елдердің бірі  Германияны Қазақстанмен салыстыра отырып зерттесек 
дейміз. 

        Германияның әрбір азаматы  дамыған мемлекеттердің ішінде  кез-келген дамушы 
елдің азаматына қарағанда әлдеқайда көп өнімдер және материалдар пайдаланады. 
Германияның әрбір тұрғыны орташа есеппен алғанда,үндістерге қарағанда екі есе артық 
энергия жұмсайды.Сонымен қатар, Филиппиннің бір тұрғынына қарағанда бір неміске жүз 
есе көп болат жұмсалса, ал, алюминий Аргентинаның бір тұрғынына қарағанда бір неміске  
он бес есе артық жұмсалады. Неміс халқы қаншама есе энергия жұмсап, болат,алюминий көп  
қолданса да осы аталған мемлекеттерден экологиялық жағдайы жақсы деп айтсақ болады. 
Сіз осы уақытқа дейін Германияда болмасаңыз барғанда немістердің қоршаған ортаға 
қатысты мәселелер бойынша тым қатал екенін байқайсыз.Айталық, әр түске байланысты 
шыны ыдыстардың қалдықтарын тастайтын үш түрлі қоқыс жәшіктері бар. Бұл немістердің 
күнделікті өмірде ерекше ережелерді сақтауға үйреніп алғанының белгісі.Бұл тәжірибе 
қазіргі таңда біздің Астанамызда да қолға алынып жатыр.[1] 

        Германия табиғи ресурсқа  өте кедей - ел. Ал, Қазақстан жері тұнып тұрған қазба 
байлыққа бай яғни, Менделеев жүйесінің барлық элементі Қазақстанда бар деп айтсақ 
қателеспеген болар едік. Ал сол байлығымызды пайдалануға келгенде оңды - солды  
қарайтынымыз рас.  Кен орындары, жер асты байлықтарды алғаннан кейін қалпына 
келтіріліп, көгалдандырылмайды, қопарылған жердің топырағы, жел болса сол маңайдың 
барлығын шаңға айналдырып басып жатады. Әрбір өскен ағаш бүгінгі таңда алтыннан да 
ардақты, оны қалада да, далада да кесіп жатырмыз, ағаш шабылған жер тазаланбайды. 
Табиғат аясына – Қарқаралы, Баянауыл, Бурабай тәрізді немесе өзен, көл маңына демалуға 
шыққан топ барлық қоқыс заттарды шашқан бойы қалдырып, тіпті жаққан отты сөндірмейді. 
Сондықтан да, қазіргі бар табиғат қоры шеңберінде өмір сүруді үйрену және өндіріс көлемін 
ұлғайтуды шикізат ресурстары шығынының көлемін өсіру жолымен емес, аз қалдық беретін 
және қалдықсыз технологияға тезірек көшу, кен орны жынысы құрамындағы барлық 
компоненттерді комплексті алу мен пайдалану, өндіріс қалдықтарын қайта пайдалану мен 
тұтыну, табиғи ортаны ластаудың алдын алатын қалдықсыз өндірістер мен технологияны 
енгізу, энергия мен шикізаттың дәстүрлі түрлерін қазіргі заманғы және таусылмайтын 
көздермен ауыстыру негізінде жүргізу қажет. Экономика ғылымы «Қоғам - өндіріс – табиғи 
орта» жүйесінің даму проблемалары бойынша зерттеу жұмыстарына басшылық ете отырып, 
мемлекеттің табиғи қорының үнеммен жұмсалуы және сақталынуы мәселелерімен 
айналысуы қажет. Экономика және экология бір-бірімен тығыз байланысты, егер экономика 
принциптері экология принциптерімен қайшы келетін болса, қоғамда және адамдар 
санасында қарама-қайшылықтар бар деген сөз, одан арылуымыз керек. [2] 

      Алайда, үлкен химиялық өндіріс орындары шоғырланған Германия секілді елдің 
экологиялық жағдайы өте жақсы деп айту қиын. Германияның аумағы өте шағын 357,000 
км2құрайды, ол дегеніміз Қазақстан аумағына бес Германия сияды  деген сөз. Қазіргі таңда 
Германияның аумағында көмір, темір, болат өндіретін үлкен химиялық өндіріс орындары 
шоғырланған. Бүкіл ел аумағында 19 АЭС-тен, еуропадағы ең тығыз автомагистралдар 
желісі және ірі қалалардан шығатын газдардан ластанулар орын алып отыр.[1] 

        60-70 жылдары Германия әлемдегі ең лас елдердің бірі болып табылды.Қазіргі 
күнге дейін Германиядағы Еуропа бойынша ең лас өзендердің бірі Рейн болып есептелсе, 
Қазақстанда ең лас өзен қазіргі таңда Сырдария өзені  болып отыр. Каспий, Арал 
бассейндеріндегі экологиялық жағдай мақтанарлықтай емес. Орал және Іле, Сырдария және 
Нұра өзендері өнеркәсіп қалдықтарымен ластанып келеді. Ауыз су, тыныс алатын 
атмосфералық ауа, қажетті азық-түліктің неше түрлі улы қосылыстарымен ластануы 
адамдардың иммуналдық-гендік жүйесін бұзатыны белгілі. Бұл өзгерістер адамзат баласына 
және биосферада тіршілік ететін барлық тірі ағзаларға мутагендік өзгерістер туғызады. 
Биологиялық және экологиялық өзгерістер жер бетінде бола берсе, биосфераның табиғи 
теңдігі бұзылып, жер бетіндегі барлық жан-жануарлар жойылып бітуі мүмкін. [1],[2] 
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         Сондай-ақ  Германиядағы 40 %-ға жуық ормандар  жағдайының тұрақты 
төмендеуі қышқыл жаңбырдан туындап отырса, біздің елімізде орманның азып-тозуы 
антропогендік және табиғи факторлардан туындайды. Мысалы, Қызылқұм шөлейт даласын 
суаруға Сырдариядан су алуға байланысты жер асты суларының деңгейі төмендеп, бұталы 
ағаш өсімдіктерінің жағдайы нашарлап, бұл жер сексеуіл өсіруге жарамсыз болып 
қалды. Малды жөнсіз бағудан шөлейттегі орман едәуір зардап шекті. Далалық орман, ең 
алдымен аса бағалы қарағайлы орман ретсіз кесуден таусылған. Өзендердің реттеліп 
тежелуінен және өрттен тоғай қатты азып-тозып кетті. Оның ішінде сирек кездесетін 
биогеоценоз – тораңғы да таусылып бітті. Сондықтан Шардара ауданында соңғы 
онжылдықта осы тұқымның 30 %-ын маңызы шамалы шеңгел тобы ауыстырған. Жоғары 
табиғи таулы жердегі ерекшелігіне қарай тау орманы өрттен көп зардап шекті.[3] 

         1994 жылы Германияның 105 қаласында экологиялық жағдайға байланысты жан-
жақты зерттеулер жүргізілді. Зерттеу барысы негізінен лас судың, ауаның және де шуылдың 
адам денсаулығына әсерін анықтау мақсатында жүргізілген болатын. Зерттеу нәтижесінде 
Дюссельдорф -97%, Кельен-84%, Мангейм-80%, Берлин-79% адам  өмір сүруіне қолайсыз 
қалалар екендігі анықталды. Бұл орайда Рейн-Рур ауданы ең лас аудан болса, өмір сүруге ең 
қолайлы қала Шварцвольд екендігі анықталды. Ал, Қазақстанмен салыстыра қарағанда 
қалалардың ішінде ауасы ең таза қала - Орал, ал Алматы ең лас қала атанып отыр. 
Республикалық кәсіпорынның мәліметінше, Оралда ауаның ластану индексі нөлге тең, ал 
Алматы қаласында - 11,5 пункт. Екібастұз (1,8), Қостанай (2.0), Павлодар (2,4), Астана және 
Балқаш (2,9) қалаларында ауа қатты ластанбаған. [1],[3] 

         Ауаның ластануы индексі бойынша әсіресе Алматымен қатар, Шымкент (8,6), 
Өскемен (7,6), Тараз (7,4), Қарағанды (7,0), Теміртау (6,9) және Жезқазған (6,5) қалалары 
қатты ластанған. Көптеген қалаларда атмосфералық ауа зиянды заттармен мөлшерден артық 
ластанған.  Семей өңірініңдегі топырақтың  радиоактивті заттармен ластануы адам 
денсаулығына әлі де болса әсерін тигізіп келеді. [3] 

         Бірақ, Германия еліндегі экологиялық жағдайдардың төмендігі көпке 
созылмады. «Жасыл» партияның билікке келуімен 90-жылдарда көп нәрсе өзгерді. Сонымен 
қатар  елде заңды актілер қабылданды. Ол Германияны осы жағдайдан шығуына мүмкіндік 
берді. 

       Биліктегілер елдегі экология жағдайды жақсарту мақсатында төмендегі 
мәселелерге ерекше тоқталып өтті: 

1) Қоршаған ортаның ластануына 
2) Таза суды тиімсіз пайдалануға 
3) Қоқыстарды жоюға 
4) Өнеркәсіптегі қалдықтарды қайта өңдеуге 
5) Генетикалық өзгерген тамақ өнімін сақталуын қамтамасыз етуге 
6) Баламалы энергия көздерін дамытуға. [1] 
       Сондай-ақ, біздің елімізде де қоршаған ортаны қорғау мақсатында түрлі іс-

шаралар жүргізіліп, «Жасыл ел» жастар ұйымы құрылды. "Жасыл ел" жастар еңбек 
жасақтары 2005 жылы Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған дәстүрлі 
Жолдауы негізінде құрылған көшбасшы жастар ұйымы. "Жасыл ел" мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру бағытында аталмыш Жолдау негізінде 2005 жылы 18 ақпанда 
«Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының Республикалық штабы өз жұмысын бастады. 
Штабтың негізгі мақсаты - жастардың көмегімен елімізді көгалдандыру, абаттандыру, сол 
арқылы студенттер мен жұмыссыз жастарды еңбекпен қамтып, жас ұрпақ арасында 
патриоттық және экологиялық тәрбиені насихаттау.[2] 

        Қазіргі таңда Германия қоршаған ортаны қорғауға 40 млрд-тан астам неміс 
маркасын жұмсап отыр. Ол шығындардың 1,75% құрайды. Бұл дегеніміз АҚШ-тан 1,3% 
және Жапониядан 1,1% жоғары деген сөз. Қазақстандағы қоршаған ортаны қорғау 
мәселелеріне әр жылда әртүрлі қаржы бөлінеді. Айталық, 2008 жылы табиғатты қорғау іс-
шараларына бөлінген қаржы 22,3 миллиард теңгені құрады. [1],[3] 
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       1986 жылы Чернобыль апатынан кейін Германияда тез арада қоршаған ортаны 
қорғау министрлігі құрылды. Көптеген жүргізілген шаралар барысында Германияда өндіріс 
тазалау жабдықтарын шығару монополиялық индустрия дамыды. 2000 жылы бұл салада 
миллионнан астам адам жұмыс жасады. Бұл шығындар көп ұзамай өз жемісін берді. Енді лас 
Рейн деп аталған өзеннен балық аулауға болады және Рур қаласы көмір түтіннен тазарды. 
Сонымен қатар басқа қалалар жоғары жетістіктерге жетті. Кейбір көрсеткіштерден Германия 
алдынғы орындарға шықты. Мысалы, қайталама шикізатты пайдалануда рекордтық 
көрсеткіштер көрсетті. 2000 жылы жасылдар партиясы 19 АЭС-тің екеуінің жабылуына қол 
жеткізді.Олар ең төмен электр станциясы болса да, неміс үкіметі Жапонияда орын алған 
апаттан кейін  2020 жылға қарай  ядролық қуат көздерінің барлығынан бастартуды көздеп 
отыр. [1] 

        Қазақстандағы экологиялық мәселелер көп және оны шешу жолдары да қолға 
алынып жатыр. Мәселен, эколог маман Константин Павлов Теміртауда ауаға жыл сайын 400-
450 мың тонна зиянды лақтырынды тарайтынын, қала маңындағы үйлерді орта есеппен 330 
миллион тонна түрлі қалдықтар төгілгенін айта келіп, соңғы жылдары өмірге келген 
сәбилердің арасында туа бітті кемтарлықтың және оның салдарынан шетінеу фактілерінің 
жылдан жылға жиілеп бара жатқанын тілге тиек етті. Қаланың ауасы негізінен солтүстік-
шығыс пен оңтүстік-батыстан соғатын жел арқылы тазартылып, енді солтүстік-шығысты 
Нұрқазған кеніші көлегейлеп алды, оңтүстік-батысты Апан полигоны жаппақшы, сонда 
халық немен тыныстамақ? Тәжірибелі Константин Николаевичтің айтуынша, сынап 
қалдығын 18 шақырым кері тасымалдап қаланың іргесіне көмгеннен гөрі, сол тұрған жерінен 
әрі қарай 3 шақырым ғана тасымалдап Тегісжол елді мекені бағытында «жерлеген» дұрыс. 
Онда да дәл Апандағыдай су өткізбейтін тау жынысы бар, әрі ол бағыттан қалаға қарай жел 
үрмейді, яғни сынап тозаңын Теміртауға айдамайды. Бұл экологиялық қана емес, 
экономикалық тұрғыдан да тиімді.[3] 

        Табиғат қоршаған орта емес, табиғат біздің өзіміз. Өзіңді өзің алдау, өз болмысың 
алдында арам болу даму перспективасын жоғалтумен тең екендігін саралау парыз. Адалдық 
ғылыми категориядан гөрі адами тіршіліктің қазығы екендігін ұққан абзал. Адалдықтан 
бастау алмаған жерде адамзаттың мәуелі өмір қияндарын айшықтауда кешірілмес өкінішке 
соқтыратынын ғасырлар дәлелдеген шындық. Сөз соңында айтарымыз, табиғат ресурстарын 
тиімді пайдалануды ұйымдастыру үшін экономикалық критерийге негізделген кешенді тәсіл 
қажет. Жердің сұлулығы мен байлығын қорғауды жан-тәнімен жақтайтын адамдар мен 
табиғатты кешенді пайдалану идеясын өмірге енгізу мен айналысатын мамандардың 
арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Бұл айырмашылық кәдімгі «істегім келеді» мен 
«қолдан келеді» деген сөздердің айырмашылығындай. Бүкіл адамзат баласы болып қоршаған 
ортаның экологиялық тазалығына бір мезгіл көңіл бөлсе, өзіміздің Жер – Анамыздың 
алдындағы үлкен парыздың орындалғаны болар еді.[4] 
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Abstract 
The article presents the results of systematization of technogenic waste of phosphoric 

industry in Zhambyl region, amounts of their accumulation in the dumps and possible ways of 
processing as a secondary raw material are identified. A physic-chemical and structural properties 
of the waste were studied and a comparative evaluation of the content of basic oxides and their 
mineralogical composition were presented. Preliminary assessment of the waste was held by 
technological characteristics such as modulus of basicity (Mo) and module activity (Ma), which 
showed that all of the waste in varying degrees, have astringent properties. The results show a 
possibility of using man-made waste of phosphoric industry to produce mineral binders and 
building composites. 

 
Studies of foreign and national literature [1-4] have shown that one of the most important 

directions of construction material engineering is the study on the development of new effective 
composites based on industrial materials, which are characterized by low cost and ability to meet 
up-to-date requirements of durability and serviceability.  

The most important raw material reserves of construction sector are large-tonnage secondary 
products (industrial waste) of the phosphoric industry, which integrated use will enable to form 
rational structures of new composite materials as a result of physical and chemical interactions.  

Set of technologies of certain industries located in the Zhambyl industrial region and 
connected not only by means of main production cycles, but also by strategic issues concerning the 
effective use of accumulated industrial waste, determine a search for new trends to reduce its 
volume with simultaneous resolution of сost-effective use of resources.  

Industrial waste treatment system in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan 
requires not only the accounting of accumulation volume of the industrial waste in dumps, but also 
its classification according to its type.   

Acquisition of data on the volume of storage and utilization of industrial waste, produced by 
the phosphoric industry in Zhambyl region, revealed the emerging waste market and possible 
volumes of its involvement in economic circulation as raw materials. 

Initially, systematization of industrial waste was made according to the areas of its practical 
use in construction engineering in order to identify additional reserves of its integrated utilization by 
means of its incorporation into closed and technological cycles as a part of specific complexes.  

     Utilization methods are based on physicochemical analyses of properties and structure of 
waste, enabling to define the fundamental possibility (or impossibility) of its use in a particular 
production [5]. According to this provision, one has identified the reserves for extending the field of 
application of accumulated industrial waste, produced by the phosphoric industry, and conducted 
laboratory studies of chemical), physical and special (specific) properties of waste using standard 
physicochemical and chemical quantitative analysis in accordance with methods [6-8]. 

           Table 1 shows average results of chemical analysis of nine different waste samples 
produced by the phosphoric industry in Zhambyl region. Summarized results of average laboratory 
studies of chemical content of waste showed that boundary variances (minimum and maximum 
content of components) lie in values specific to long-term research; on the basis of these data it is 
possible to make a conclusion on the relative stability of the chemical content of industrial waste 
produced by the phosphoric industry in Zhambyl region. 

As Table 1 shows, all wastes that have been selected as potential materials for further study 
and obtainment of construction composites, have main components such as calcium and silicon 
oxides, most wastes contain aluminum and iron oxides. Presence of these oxides describes 
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hydration properties of raw components used for production of binding materials in construction 
engineering, and also plays an important role in the synthesis of building mixes (portland cement, 
aluminous cement, glass, fine ceramics, etc.).  

When choosing this waste as a raw material for the production of building materials its 
compliance with regulations on the content of radionuclides has been verified.  
Sanitation and epidemiological conclusions confirmed the possibility of using this waste as mineral 
raw materials for all kinds of building materials without any limitations, as the total specific activity 
of radionuclides for each type of waste did not exceed 370 Bq / kg, corresponding to the 
requirements of Sanitary Regulations & Norms 2.6.1.2523-09. 

            In a preliminary assessment of the availability of the industrial raw materials for the 
production of building materials it was necessary to assure oneself of a satisfactory gross chemical 
content and the minimum content of harmful impurities, as well as of their chemical and 
mineralogical homogeneity.  

            At this stage it is important to take into account temperatures at which the formation 
of industrial waste occurs, and what kinds of crystalline phases are formed. Physical properties and 
conditions of phase formations in the main technological process describe the reactivity of the 
industrial waste, as well as enable one to define conditions under which it is possible to activate 
their properties. Mineralogical content analysis was prepared for all kinds of waste; the results are 
shown in Table 2. 

X-ray diffraction analysis on a semi-quantitative basis is made on diffraction patterns of 
powder samples using the method of equal batches and artificial mixtures. Quantitative 
relationships of crystalline phases were determined. Interpretation of diffraction patterns was made 
by means of ASTM Powder diffraction file and diffraction patterns of pure minerals. Calculation of 
content was carried out for the main phases. Possible impurities, identification of which may not be 
clear due to small amounts and the presence of only 1-2 diffraction reflections or poor crystallinity 
are specified in Table 2.  

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=323882_1_2&s1=%F1%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=323882_1_2&s1=%F1%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=323882_1_2&s1=%F1%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0
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Table 1 – The results of chemical analysis of the industrial waste samples in LLP 
"Kazphosphate", July 2014. 

 
 
Table 2 – The results of X-ray diffraction analysis of industrial waste samples in LLP 

"Kazphosphate" 
 
P

robe 
# 

 
Test object 

Mineralogical content of industrial waste 

Mineral Content, % 

robe 
# 

Title Content of components, % 
 
S

iO2 

C
O2 

F
e2O3 

A
l2O3 

C
aO 

M
gO 

K
2O 

N
a2O 

P
 2O5 O3 

 
  

 
 

 
 
Granulated 
slag NDFZ 

 
41.44 

 
< 0.1 

 
5.15 

 
1.3 

 
35.89 

 
8.26 

 
0.94 

 
0.83 

 
1.49 

 

.89 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Dolomite 
(overburden 
Karatau) 

 
0.13 

 
45.67 

 
3.21 

 
< 0.1 

 
29.16 

 
21.77 

 
< 
0.05 

 
< 
0.05 

 
0.06 

 

 0.1 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Limestone 
(overburden 
Karatau) 

 
0.94 

 
42.86 

 
2.86 

 
< 0.1 

 
42.62 

 
10.48 

 
< 
0.05 

 
< 
0.05 

 
0.12 

 

 0.1 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 
Cast slag of 
chemical 
industry 

 
41.66 

 
< 0.1 

 
4.29 

 
< 0.1 

 
39.86 

 
8.87 

 
0.94 

 
0.63 

 
1.15 

 

.75 

 

 

 
 

 
 

 

 
 Stale 
Phosphogypsu
m, heap,  
Fertilizer 
Mineral Plant 

 
13.33 

 
- 

 
0.80 

 
0.45 

 
26.59 

 
0.48 

 
0.10 

 
0.12 

 
1.03 

 

2.7  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Phosphate-
siliceous shales 
 «Koksu» bed 

 
61.10 

 
3.63 

 
4.79 

 
9.18 

 
5.04 

 
2.41 

 
2.86 

 
0.36 

 
5.76 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Phosphate 
shales,  « 
Koksu » bed 

 
75.18 

 
1.21 

 
3.19 

 
3.70 

 
4.48 

 
2.02 

 
2.20 

 
0.36 

 
5.39 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Phosphated 
dolomite 
(slabby), « 
Koksu » bed 

 
10.5 

 
40.12 

 
2.39 

 
1.53 

 
24.11 

 
19.35 

 
0.47 

 
0.25 

 
0.8 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Phosphated  
flints,  
«Zhanatas» 
bed 

 
76.36 

 
1.60 

 
2.60 

 
1.83 

 
5.04 

 
1.61 

 
0.29 

 
0.30 

 
7.65 
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1 Granulated slag NDFZ 
(Novodzhambulsk phosphorus 
plant) 
 

Quartz  
Halo 

65.9 % 
100% 

2 Dolomite  
(overburden Karatau) 

Dolomite 
 CaMg(CO3)2  
  

100.0% 

3 Limestone  
  (overburden Karatau) 

Calcite Ca(CO3) 
Calcite  Ca(CO3)   
Calcite  Ca(CO3) 
Calcite Ca(CO3)  
Calcite Ca(CO3)   
Calcite Ca(CO3)  
Dolomite CaMg(CO3)2 

100% 
9.5% 
7.9 
7.5 
7.4 
5.4 
5.2 

4 Slag cast  
(Plant "Khimprom" Taraz) 

Quartz  SiO2 - 44.0% 
Rankinite Ca3Si2O7  
Apatite, blue. 
(Ca5(PO4)3F  
(Л) Laihunite 
(Fe1.57Mg.03)(SiO4)  

44 
13.7 
11.7 
 
10.6 

5 Stale Phosphogypsum, heap,  
Fertilizer Mineral Plant 

Hydrous sulphate of lime 
CaSO4∙2H2O  

100 

6 Phosphate-siliceous shales 
 «Koksu» bed 

Quartz SiO2  
Hydroxyapatite 
Ca5(PO4)3(OH)  
Dolomite CaMg(CO3)2  
Calcite Ca(CO3)  
Glist (muscovite) 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2  

64.9 
12.7 
 
11.0 
5.9 
5.5 

7 Phosphate shales,  « Koksu » bed Quartz SiO2 
Hydroxyapatite 
Ca5(PO4)3(OH)  

81.0 
19.0 

8 Phosphated dolomite (slabby), « 
Koksu » bed 

Quartz SiO2  
Dolomite CaMg(CO3)2 

2.9 
97.1 

9 Phosphated  flints,  
«Zhanatas» bed 

Quartz SiO2  - 68,7 
Hydroxyapatite 
Ca5(PO4)3(OH)  
Dolomite CaMg(CO3)2   
Calcite Ca(CO3) 

68.7 
13.4 
 
11.6 
6.3 

 
For comparative data processing Table 3 shows the content of basic oxides, which greatly 

influence structural formation of binding systems of building materials. 
 
Table 3 - Chemical content of major oxides of industrial waste in LLP "Kazphosphate" 
 

robe 
# 

 
Test object 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 
 

Weight content, % 
 

 Granulated slag NDFZ 
(Novodzhambulsk phosphorus 

42.8 49.5 1.6 6.1 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=89936_1_2&s1=%EA%E2%E0%F0%F6
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=89936_1_2&s1=%EA%E2%E0%F0%F6
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=89936_1_2&s1=%EA%E2%E0%F0%F6
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=89936_1_2&s1=%EA%E2%E0%F0%F6
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=89936_1_2&s1=%EA%E2%E0%F0%F6
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=89936_1_2&s1=%EA%E2%E0%F0%F6
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plant) 
 
 Dolomite  
(overburden Karatau) 

89.5 0.4 0.3 9.8 

 Limestone  
  (overburden Karatau) 

91.6 2.0 0.3 6.1 

 Slag cast  
(Plant "Khimprom" Taraz) 

46.4 48.5 0.1 5.0 

 Stale Phosphogypsum, heap,  
Fertilizer Mineral Plant 

64.6 32.4 1.1 1.9 

 Phosphate-siliceous shales 
 «Koksu» bed 

6.30 76.27 11.45 5.98 

 Phosphate shales,  « Koksu » bed 5.18 86.87 4.28 3.67 
 Phosphated dolomite (slabby), « 
Koksu » bed 

62.58 27.26 3.95 6.21 

 Phosphated  flints,  
«Zhanatas» bed 

5.88 88.97 2.12 3.03 

 
The presence of CaO (C), SiO2 (S), Al2O3 (A) oxides at a predetermined ratio determines 

hydration properties of raw materials used for the manufacture of binders in construction 
engineering. The presence of minerals in waste, which have a hydraulic activity (C3S, C2S, C2F et 
al.), and their hydrates thereof, determines the possibility to obtain from them binding components 
after pre-drying, grinding and introduction of activizers. 

Preliminary assessment of the materials, as raw materials for the production of composite 
building materials, was made by comparing such important technological characteristics as basicity 
(Mo) and activity (Ma) modules. 

 
Мо= (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3) 
 
Ma=Al2O3/SiO2 

 
When Mo> 1, then raw components are referred to the principal, when M0 <1 - raw 

components are referred to acidic components. 
Burdening calculation of different kinds of raw materials based on basicity coefficient 

enables to identify ways of using a variety of industrial by-products without longstanding and costly 
experiments.  

Basicity (Mo) and activity (Ma) modules (the first group of modules), which describe the 
hydraulic properties of the raw components, were determined on the basis of the average chemical 
content (Table 1).  

If the basicity coefficient of materials does not exceed 1, and in the process of their 
hydration the formation of a large amount of monoaluminates, ferrites and sulfates of calcium is not 
expected, so the binding properties of these materials in the process of hydraulic hardening can be 
neglected. When the basicity coefficient is up to 1.6, and if it is possible to form a sufficient amount 
of calcium compounds in the process of hydraulic hardening, one should consider binding 
properties of these materials. Silicate materials with the basicity coefficient exceeding 1.6 have 
hydraulic activity and as higher as higher are the above values of Mo. 

 
Table 4 – The results of calculations of the Basicity module  M0 and the Activity 

module Ma 
 
PTitle Basicity module  М0 Activity module Ма 
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robe 
# 

 Granulated slag NDFZ 
(Novodzhambulsk phosphorus plant) 

1.04 0.04 

2 Dolomite  
(overburden Karatau) 

221.44 0.77 

3 Limestone  
  (overburden Karatau) 

51.06 0.11 

4 Slag cast  
(Plant "Khimprom" Taraz) 

1.17 0.01 

 Stale Phosphogypsum, heap,  
Fertilizer Mineral Plant 

1.97 0.04 

 Phosphate-siliceous shales 
 «Koksu» bed 

0.11 0.15 

7 Phosphate shales,  « Koksu » bed 0.09 0.05 
 Phosphated dolomite (slabby), « 
Koksu » bed 

3.61 0.15 

9 Phosphated  flints,  
«Zhanatas» bed 

0.09 0.03 

 
The resulting characteristics of the basicity module Mo (Table 4) indicate the possibility of 

using this waste to obtain binding materials.  
The analysis of physicochemical and technological properties of waste produced by the 

phosphoric industry enables to recommend it as raw components in the development of integrated 
content of composite materials. 
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Введение. В настоящее время основной доход от ведения лесного хозяйства 

определяют посредством оценки проданного запаса стволовой древесины на гектаре. 
Минимальной величиной, определяющей доходность лесного хозяйства в Республике 
Беларусь, можно считать таксовую стоимость леса на корню [1]. Во многом на таксовую 
стоимость делянки оказывают влияние размерные характеристики запаса стволовой 
древесины. Однако при продаже леса в заготовленном виде помимо размерных 
характеристик учитываются и качественные показатели (сортность, безсучковая зона). 
Формирование древостоев необходимой размерно-качественной характеристики будет 
способствовать увеличению рентабельности ведения лесного хозяйства. Формировать 
древостой с заданными характеристиками запаса в первую очередь можно посредством 
лесохозяйственных мероприятий (различных видов ухода). Таким образом, в районах 
ведения интенсивного хозяйства и потребления древесины актуальным является 
формирование целевых древостоев, отвечающих тем или иным требованиям размерно-
качественных характеристик запаса, которые в свою очередь будут в полной мере 
соответствовать структуре потребления рынка и обеспечению повышения доходности 
лесохозяйственных учреждений.  

В данной работе осуществлен анализ факторов, влияющих на размерно-качественные 
характеристики запаса сосновых древостоя, и описана целевая функция для формирования 
целевого запаса. 

Основная часть. В данной работе использовались данные таксации на 26 пробных 
площадях спелых сосновых древостоев мшистого, черничного, орлякового, кисличного, 
долгомошного и брусничного типов леса [2]. Возраст древостоев составлял от 72 до 160 лет. 
Размерно-качественная характеристика древостоя представляет собой категории крупности: 
крупная, средняя, мелкая деловая древесина, определяемая по белорусским стандартам [3], с 
подразделением данных категорий на подкатегории [4], а также древесина первого и второго 
сортов. В качестве факторов, влияющих на размерно-качественную характеристику запаса, 
мы рассматривали следующие таксационные показатели древостоя: тип леса; группа типов 
леса (типы леса со схожими лесорастительными условиями); густота; относительная 
полнота; средние диаметр и высота, наличный запас на корню. 

Анализ влияния факторов на размерно-качественные характеристики запаса древостоя 
проводился с помощью математического пакета Statistica 10. Анализ коэффициентов 
корреляции размерно-качественных характеристик и таксационных показателей древостоя 
выявил, что все рассматриваемые факторы (таксационные показатели) влияют на размерно-
качественные характеристики древостоя в разной степени. 

Так, выход крупной деловой древесины существенно зависит от среднего диаметра и 
высоты древостоя (R=0,96 и R=0,85), типа леса (R=0,64) и возраста (R=0,65). Во всех этих 
случаях наблюдается прямая зависимость. Также существует сильная связь данной 
характеристики от густоты (R = –0,75), однако данная связь обратная, т. е. при увеличении 
густоты выход крупной деловой древесины уменьшается. Противоположная картина 
наблюдается для выхода средней и мелкой деловой древесины. При увеличении всех 
основных таксационных показателей, за исключением густоты, выход данных категорий 
деловой древесины уменьшается. 

mailto:azarchikrv@mail.ru
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Для построения моделей зависимости размерно-качественных характеристик запаса 
нами были выбраны четыре фактора: средний возраст древостоя, его густота, относительная 
полнота и тип леса. Именно данные показатели соответствуют трем первоочередным 
критериям:  

1) таксационные показатели, которые человек может регулировать непосредственно в 
ходе лесохозяйственной деятельности; 

2) таксационные показатели с наибольшей степенью влияния на размерно-
качественные характеристики запаса древостоя;  

3) таксационные показатели, определяемые природно-экологическими условиями 
произрастания. 

С помощью программы Statistica 10 анализировались различные модели зависимости 
размерно-качественных характеристик запасов древостоев от выбранных нами факторов. По 
результатам анализа было принято решение остановится на регрессии следующего вида: 

,11
2

109
2

8
2

76543210 ANPaTlaTlaAaPaPAaNAaNPaAaNaPaaРКХ ⋅⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅+⋅+=  
где РКХ – размерно-качественная характеристика запаса древостоя, м3; Р – 

относительная полнота древостоя; N – густота древостоя, шт./га; А – средний возраст 
древостоя, лет; Tl – тип леса, представленный в числовом выражении (табл. 1); a0 ... a11 – 
коэффициенты регрессии. 

Коэффициенты регрессии и статистические характеристики уравнения для некоторых 
размерно-качественных характеристик представлены в таблице 3. 

Таблица 1. 
Числовое выражение типов леса 
 

Типы леса С.дм С.бр С.мш С.чер С.ор С.кис 
Числовые значения 1 2 3 4 5 6 

 
Таблица 3. 
Статистические характеристики уравнения регрессии  
 

Размерно-
качественн
ая 
характерис
тика 
запаса 
древостоя 

Коэффициенты регрессии 

R R2 

Среднек
вадратич
еское  
отклоне
ние  

Средня
я 
ошибка 
аппрокс
имации 

a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 

Деловая  

- 74
0,

8
0 36

1,
4

8 1,
69

 

9,
47

 

-0
,5

6 

-0
,0

16
 

-0
,6

6 

-7
8,

64
 

-0
,0

22
 

-6
,6

8 

4,
87

 

0,
01

1 

0,
96

 

0,
91

 

25,73 1,7 

Дровяная 

- 24
7,

7
9 20

1,
7

6 0,
47

 

3,
33

 

-0
,4

1 

-0
,0
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-1
,3

3 
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1,

62
 

-0
,0

08
 

-5
,8

8 

0,
88

 

0,
00

5 

0,
75

 

0,
56

 

4,71 11,6 

Отходы 

- 13
3,

0
7 68

,4
6 

0,
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1,
81
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-0
,7

9 

15
,2

9 

-0
,0

03
 

-3
,7

4 

0,
96

 

0,
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3 

0,
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0,
95

 

3,12 2,3 

Средняя 
всего  - 44

0,
8

1 16
5,

2
5 0,
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05
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63
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4 

0,
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Крупная 
всего  - 64

0,
2

5 50
6,

0
7 1,

89
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,7

2 
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,0
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1,
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79
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2 

0,
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0,
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19,11 -1,6 

Мелкая  
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4
4 - 45
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6
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,8

9 
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,4
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0,
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7 
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4,92 293,2 
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1 сорт  

58
0,

6
3 - 11
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,

1 -1
,8

2 
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,7

1 
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5 
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,7

6 
- 15

7,
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2 сорт  
- 14

55
,

7 17
49

,
33

 
3,

64
 

12
,6

1 

-3
,4

8 

-0
,0

32
 

-1
4,

7 

28
,6

4 

0,
00

1 

-5
,6

0 

4,
63

 

0,
03

6 

0,
86

 

0,
74

 

8,08 120,1 

 
Зная зависимости размерно-качественных характеристик древостое от таксационных 

показателей, с помощью задач оптимизации мы можем найти такое сочетание факторов, при 
которых мы можем получить древостой, соответствующий тому или иному требованию. 

Среди оптимизационных задач в теории принятия решений наиболее известны задачи 
линейного программирования, в которых максимизируемая функция F(X) является 
линейной, а ограничения задаются линейными неравенствами. 

Целевые функции могут быть различны и зависят либо от необходимой размерно-
качественной характеристики растущего запаса либо от его стоимости. Одним из важнейших 
показателей при оценке лесосек является его таксовая стоимость. В связи с вышесказанным, 
в качестве целевой функции принимаем таксовую стоимость. Целевая функция задачи 
оптимизации будет иметь следующий вид:  

F(Mк, Мср, Мм, Мдр) = ТСк·Mк+ТСср·Мср+ТСм·Мм+ТСдр·Мдр, 
где Mк, Мср, Мм, Мдр – запасы крупной, средней, мелкой деловой и дровяной 

древесины в абсолютных значениях (м3), ТСк,ТСср,ТСм,ТСдр, – таксовая стоимость крупной, 
средней, мелкой деловой и дровяной древесины (руб.) 

Причем F(Mк, Мср, Мм, Мдр) → max; 
В таблице 3 представлены общие ограничения для нашей целевой функции. 
 
Таблица 3. 
Ограничения задачи оптимизации 
 

Ограничения Значения 
Количество 

стволов min max 

Возраст min max 
Полнота min max 
Тип леса числовой шифр конкретного типа леса 
Mк, Мср, Мм, Мдр Значения ≥0 (физический смысл) 

 
Следует увязывать между собой такие показатели, как возраст, полнота, количество 

стволов. Так, если мы оставим ограничения в таком виде, как они представлены в таблице 3, 
то мы можем получить некорректный результат задачи оптимизации. При поиске максимума 
функции можно подобрать не существующее в природе соотношение трех вышеуказанных 
факторов. Для устранения данного недостатка (определения области возможных 
соотношений густоты, относительной полноты и возраста) мы использовали 
барицентрическую систему координат (факторный треугольник).  

Для построения графика в барицентрической системе координат необходимо, чтобы 
факторы были сопоставимы между собой. Однако размерности анализируемых факторов 
существенно отличаются. Так, густота определяется в штуках и может варьировать в спелых 
сосновых древостоях от 200 до 100, относительная полнота в долях от единицы (0,4-1,0), 
возраст в годах (75-140). В связи с этим необходимо наши факторы нормировать.  

Нормирование факторов производилась по следующим формулам:   
Для возраста: 10/AАn = ; для густоты: 100/NN n = ; для относительной полноты: 
10⋅= PPn , где An, Nn, Pn – нормированные возраст, густота и полнота; A, N, P – фактические 

возраст, густота и полнота. 
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Трехфакторный график в барицентрической системе координат по нормированным 
густоте, возрасту и полноте для спелых сосновых древостоев, отображающий доли от их 
суммы, представлен на рисунке 1. 

Анализируя рисунок 1, можно выявить контуры области возможных соотношений 
долей нормированных густоты, возраста и полноты спелых сосновых насаждений. На 
основании графика определяем минимальные и максимальные значения доли каждого 
фактора. Причем сумма долей нормированных значений должна равняться 1. 

 
При оптимизации 

целевой функции, мы 
используем абсолютные 
величины анализируемых 
факторов. В связи с 
вышесказанным, мы должны, 
в первую очередь, перевести 
доли в нормированные 
значение факторов, а затем 
нормированные – в 
абсолютные единицы. При 
переводе нормированных 
значений необходимо 
использовать их сумму: 

nnn NPASum ++= . На рисунке 
2, отображена зависимость 
суммы нормированных 
значений от возраста 
древостоев. 
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Рисунок 2 - Зависимость суммы нормированных густоты, возраста и полноты от 

среднего возраста древостоя. 
 
Как видно из рисунка 2, наблюдается увеличение суммы нормированных факторов. 

Причем мы можем определить область изменения сумм нормированных факторов 
(минимальные и максимальные значения) для каждого возраста. И на основании суммы и 
доли нормированных факторов определить их абсолютные значения. 

 
Рисунок 1-Пробные площади в барицентрической 

системе координат по нормированным густоте, возрасту и 
полноте для спелых сосновых древостоев. 
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Таким образом, с учётом дополнений, ограничения при решении задачи оптимизации 
(определения максимальной таксовой стоимости растущего запаса) будут следующие 
(таблица 4). 

При решении задачи оптимизации (нахождение максимальной таксовой стоимости 
растущего запаса древостоя), используя вышеописанные ограничения, мы можем найти 
необходимое сочетание анализируемых факторов (густоты, полноты и возраста). Результат 
расчетов задачи оптимизации по вышеописанной методике для сосняком мшистых 
представлен в таблице 5.  

 
 
Таблица 4. 
Уточненные ограничения задачи оптимизации 
 

Ограничения Значения 
min max 

Доля нормированного количества стволов  0,14 0,425 
Доля нормированного возраста 0,265 0,59 
Доля нормированной полноты 0,26 0,475 
Сумма долей нормированных показателей 1 
Зависимость суммы нормированных 
характеристик (Sum) от возраста Min=F(A) Max=F(A) 

Тип леса числовой шифр конкретного типа леса 
Mк, Мср, Мм, Мдр  Значения ≥0 (физический смысл) 

 
Таблица 4. 
Оптимальные соотношения возраста, густоты и полноты для получения 

максимальной таксовой стоимости запаса сосняков мшистых при различных возрастах 
рубки 

 
Сосняки мшистые 
возраст густота полнота таксовая стоимость запаса, $ 
80 298 0,99 2680 
85 298 0,96 2800 
90 299 0,94 2930 
95 305 0,92 3060 
100 312 0,92 3200 
 
В таблице 4 представлены значения густоты и полноты, при которых запас соснового 

древостоя будет иметь максимальную таксовую стоимость. Так, для 90-летних сосновых 
насаждений оптимальная густота составит 299 шт./га и относительная полнота 0,94. При 
таком соотношении таксовая стоимость растущего запаса сосняков мшистых составит 
43,0 млн. бел. руб./га или 2930$/га (по курсу НБРБ на 23.03.2015). 

 
Заключение. В работе были определены зависимости размерно-качественных 

характеристик запаса древостоя от трех факторов (густоты, относительной полноты, возраста 
насаждения и типа леса). Определена целевая функция задачи оптимизации и выявлены 
ограничения и алгоритм их вычислений. Рассчитаны для сосняков мшистых различных 
возрастов оптимальные густоту и полноту. 
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АҚТАУ, ОРАЛ, АҚСАЙ ҚАЛАЛАРЫ ЖАУЫН-ШАШЫННЫҢ ЛАСТАНУ ДЕҢГЕЙІ 

 
Алтыбаева Ж. Б.,Татаева Р. К. 

zhuzelya@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Қоршаған ортаны қорғауды басқару және инженеринг 

кафедрасы 
 

Өнеркәсіп пен ауылшаруашылық саласының дамуына байланысты атмосфераның 
төменгі қабатында соңғы жылдары антропогендік жаңа химиялық және улы қосылыстар 
көбеюде. Осындай аймақтарға көмірсутек шикізат кен орындары жақын және мұнай-газ 
өңдеу өндірістері дамыған Ақтау, Ақсай қалалары жатады. Ақтау қаласында АО 
«ArcelorMittal Tubular Products Aktau», AO «Sewon Vertex Heavy Industriary», AO 
«Актаугазсервис», ДТОО «Жалғызтөбемұнай», ТОО «Қазгазөңдеу» зауыты орналасқан[1]. 
Ақсай қаласында Қарашығанақ газ конденсат өңдеу және әр түрлі жанармай 
өндірузауыттары бар. Оралда қоршаған ортаға шығарылатын қалдық заттардың көпшiлiгi 
мынадай өндiрiс мекемелер шығарып отыр: "Орал-Арма" ААҚ, "Жайықжылуқуат" ААҚ, 
ЖЭО, Орал локомотив депосы, "Орал Металлист зауыты". 

Атмосфералық жауын-шашындар бардық табиғи сулардан қарағанда ең аз 
минералданған, бірақ химиялық құрамы бойынша ондағы еріген заттар басқа табиғи 
сулармен салыстырғанда алуан түрлі. Олардың құрамының негізгі көзі болып атмосферадағы 
аэрозолдар болып табылады және иондар құрамы да әр түрлі. Теңіз жағалауынан алыстаған 
сайын Cl- концентрациясы төмендейді, ал SO4

2-, Ca2+ және Mg2+ концентрациялары, 
керісінше, жоғарылайды. SO4

2- және Ca2+ концентрацияларының жоғарылау себебі 
континентальді пайда болған аэрозолдардың атмосферада көбеюімен байланысты[2,3,4]. 

Ақтау, Орал және Ақсай қалаларының атмосфералық жауын-шашынның химиялық 
құрамына мониторинг РМК «Қазгидромет» орталығы Дүниежүілік Метеорологиялық 
Ұйымның (ДМҰ) арнайы бекітілген бағдарламасы бойынша жүргізеді. Жауын-шашын 
сынамасында  SO4, NO3, HCO3, Cl, NH4, Ca, Mg, Na, K, Pb, As, Cu, Cd, рН және 
электроөткізгіштік көрсеткіштері анықталады. Жұмысқа метеорологиялық станцияларында 
алынған сынамалардың 2008-2012 жылдар аралығындағы орташа жылдық мәліметтері 
алынды. 
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Сурет-1. 2008-2012 жылдар аралығындағы орташа жылдық атмосфералық жауын-шашын 
көрсеткіші. 

 
Жасалған сараптада көрсетілген жылдар бойынша атмосфералық жауын-шашынның 

орташа жылдық көрсеткішіОрал және Ақсай қалаларына қарағанда Ақтау қаласында аз 
мөлшерде түскен. Ақсай қаласында 2011 және 2012 жылдары орташа жылдық жауын-
шашының мөлшері жоғары болған. Қарастырылып отырған қалаларда ең төмен мөлшердегі 
орташа жылдық жауын-шашын көрсеткіші 2011 жылы Ақтау қаласына сәйкес келеді (103 
мм), ал максимумы 2011 жылы Ақсай қаласында бақыланған (344 мм). 2008 жылы Ақсай 
және Орал қалаларында орташа жылдық жауын-шашан мөлшері сонғы жылдармен 
салыстырғанда аз мөлшерде түскен. 

Атмосфераны ластайтын заттардың ішінен көлемі бойынша бірінші орында күкірт 
және азот оксидтері болып табылады. Олар атмосфераға минералды отынды жағу кезінде 
түсіп фотохимиялық реакция нәтижесінде сульфат пен нитраттарға айналады [5]. Сульфат 
ионыныңжылдық орташа концентрациясы жауын-шашын құрамында қарастырылған жылдар 
бойынша АқсайдаОрал мен Ақтау қалаларына қарағанда  жоғары, мәселен 2010 жылы 33,85 
мг/л болған. Ал Орал қаласында барлық жылдар бойынша сульфат ионының мәні қарқынды 
өзгермеген (Сурет-2, А). 
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Сурет-2. Атмосфералық жауын-шашын құрамындағы орташа жылдық аниондар көрсеткіші 
(2008-2012 жж.): А. Сульфат ионы (𝑆𝑆𝑆𝑆4

−); В. Хлор ионы (Сl-); С. Нитрат ионы (𝑁𝑁𝑆𝑆3
−); D. 

Гидрокарбонат ионы (𝐻𝐻𝑁𝑁𝑆𝑆3
−). 

Жауын-шашын құрамындағы орташа жылдық хлор ионының мөлшері Ақтау 
қаласында көп жағдайда жоғары, соңғы 2012 жылы максималды мәні 40,32 мг/л болған. Бұл 
көрсеткіш Ақсай, Орал қалаларына қарағанда  2-3 есеге көп және Ақтау қаласының теңіз 
жағалауында орналасуымен байланысты болуы мүмкін (Cурет-2, В). 

Нитрат ионының Ақтау, Орал, Ақсай қалаларында ең жоғары жылдық орташа 
концентрациясы 2011 жылы болған. Минималды жылдық орташа концентрациясы Ақтау - 
1,56 мг/л (2012 ж.), Орал - 1,07 мг/л (2010 ж.), Ақсай - 1,15 мг/л (2008 ж.)(Сурет-2,C). 

Ақтау қаласында 2008 жылы гидрокарбонат анионының орташа концентрациясының 
жоғары мәні 50,71 мг/л-ге тең болған. Орал қаласында бұл көрсеткіш барлық жылдары Ақтау 
мен Ақсай қалаларына қарағанда төмен (Сурет-2,D). 

3-суретте көрсетілгендей жылдық орташа катиондар концентрациясы да қалалар 
бойынша әр түрлі таралған. Аммоний катионының мксималды орташа жылдық 
концентрациясы 2012 жылы Ақтау қаласында 2,85 мг/л сәйкес. Орал қаласында нартий, 
калий және кальцийкатиондарының орташа жылдық концентрациялары Ақтау, Ақсай 
қалаларымен салыстырғанда аз мөлшерде.Нартий, калий және кальций катиондарының 
орташа жылдық концентрациялары Ақтау қаласында көп жағдайда жоғары. Магний 
катионының орташа жылдық концентрациясы Ақсай қаласында жоғары болған (Сурет-3). 
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Сурет-3. Атмосфералық жауын-шашын құрамындағы орташа жылдық катиондар көрсеткіші 
(2005-2009 жж.): А.Аммоний ионы (𝑁𝑁𝐻𝐻4

+); B. Натрий ионы (Na+); C. Калий ионы (К+); D. 
Магний ионы (Mg+); E. Кальций ионы (Са+). 
         Қорғасын ауыр металы ионының ең орташа жылдық концентрациясы Ақсай қаласына 
сәйкес келеді. Мыс ионының орташа жылдық концентрациясы 2008 жылы үш қаладада жоғары. 
Мышьяк ионының жылдық орташа концентрациясы қарастырылған жылдары Ақсайда Ақтау 
мен Орал қалаларынмен салыстырғанда төмен. Бұл аталған ауыр металл иондарының ағзағаулы 
екені белгілі[6,7,8].Жауын-шашын құрамындағы мышьяк ионының орташа жылдық 
концентрациясы Ақтау қаласында жыл сайын өскені байқалады және кадмий ионының ең 
жоғарғы мәні осы қалада 2012 жылы тіркелген (Сурет-4). 
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Сурет-4. Атмосфералық жауын-шашын құрамындағы орташа жылдық микроэлементтердің 
концентрациясы (2008-2012 жж.): A. Қорғасын (Pb) микроэлементі; B. Мыс (Cu) 
микроэлементі; Мышьяк (As) микроэлементі; D. Кадмий (Cd) микроэлементі. 
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Сурет-5. Атмосфералық жауын-шашын құрамындағы орташа жылдық pH көрсеткіші (2008-
2012 жж.). 

 
Атмосфералық жауын-шашының рН көрсеткіші тірі ағзалар үшін маңызды орын 

алатын белгілі. 2009-2011 жылдары рН орташа жылдық көрсеткіші Ақтау (6,26), Орал (6,34) 
және Ақсай (6,5) қалаларындааз қышқылды және бейтарап ортадағы жауын-шашындармен 
сипатталады.Ақсай қаласында бұл көрсеткіш 2010 жылдан 2012 жылға дейін 6,5-тен 7,2-ге 
дейін біртіндеп өскен(Сурет-5). 

Қортытынды: 
1. Атмосфералық жылдық жауын-шашын мөлшері Ақсай қаласында 2009, 2011,2012 

жылдары Орал қаласымен салыстырғанда көп түскен. 
2. Ақсай, Ақтау қалалаларының орташа жылдық жауын-шашын құрамында сульфат 

ионы Орал қаласына қарағанда басым. Ақтау қаласында хлор ионының 
концентрациясы көп мөлшерде тіркелген және жауын-шашынның түсуіне кері 
пропорционал.  

3. Амоний, натрий, калий және кальций катиондары мөлшері орташа жылдық жауын-
шашын құрамында Ақтау, Ақсай қалаларында Оралға қарағанда басым. 

4. Жауын-шашын құрамында қорғасын ионы Ақтау, Орал қалаларында жоғары 
мөлшерде байқалады, бұл қалаларда автокөлік санының көптігіне байланысты болуы 
мүмкін. Кадмий ионының концентрациясы Ақтау, Ақсай қалаларының жауын-
шашынында басым. 

5. Жауын-шашынның рН көрсеткіші Ақтау қаласында қышқылдылығы жоғары. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Научный руководитель: Э.А.Турдикулов 
Ташкент, Республика Узбекистан 

 
          Утверждение идей устойчивого развития на основе становления у человека новой 
мировоззренческой позиции по отношению к природе невозможно без системы 
непрерывного экологического образования. К сожалению, в настоящее время, на важнейшем, 
самом первом переходном этапе (дошкольник-младший школьник), звено непрерывной цепи 
эко-образования оказывается не вполне прочным. Тому есть несколько причин: 
           - в образовательных системах дошкольного и начального школьного возраста акцент 
делается на разные виды деятельности - игровую и учебную соответственно. В учебном 
плане начальной школы при этом доминирует вербальная подача информации и 
недостаточное использование методов внедрения полученных знаний в практику, особенно в 
городских школах;  
         - прослеживается явный недостаток сквозных экологических программ по 
дошкольному и начальному школьному образованию, основанных на интеграции 
психофизического, духовно-эстетического и интеллектуально-познавательного направ-лений 
развития личности ребенка; 
      - образовательные пространства начальной школы и детского сада в подавляющем 
большинстве случаев не пересекаются, личностное преемственное взаимодействие между 
педагогами отсутствует. 
          В результате на начальных этапах в целом оказывается недостаточно отлаженным 
механизм формирования основ экологического мировоззрения, заключающийся в 
логической цепи “чувство – знание – понимание – убеждение - мировоззрение”. 
          Тем не менее, определенная позитивная деятельность по осуществлению 
преемственности в экологическом образовании дошкольников и младших школьников 
возможна и при сложившейся ситуации. 
             Удачным моментом является расширение сети создаваемых в последние годы 
комплексов “Детский сад - начальная школа”, реализующих принцип непрерывного 
экологического образования и воспитания. В подобных комплексах проводится работа по 
внедрению инновационных эколого-образовательных технологий, отрабатываются наиболее 
эффективные методы организации личностно-ориентированной педагогики в работе с 
детьми. Эффективность деятельности в таких образовательных учреждениях многократно 
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возрастает при условии включения в штат педагога дополнительного образования по 
экологии. Становится возможной организация кружковых и факультативных занятий при 
четко скоординированной работе всех участников экологизированного педагогического 
процесса. Это позволяет, не перегружая сетку основных занятий, использовать 
неограниченно широкий спектр адекватных приемов и методов, расширяющих и 
углубляющих все сферы развития личности ребенка и, в первую очередь - уровень его 
экологической культуры.  
          В дошкольном возрасте для детей характерно преобладание правополушарного типа 
мышления, когда они знакомятся с окружающим миром через эмоционально-чувственное 
восприятие всего того, с чем сталкиваются в природе. На этой ступени задача - дать 
воспитанникам почувствовать мир и восхититься им. Организацию образовательного 
процесса возможно определенным образом видоизменить: через все виды деятельности 
дошкольников (экологическую прогулку, музыкальную, изобразительную деятельность, 
развитие речи и т.д.) проходит общая экологическая тема недели. У младших школьников 
закрепляются те знания, которые были даны детям на дошкольной ступени и вводятся 
экологические понятия с постепенным углублением и расширением их содержания. 
           Успешной реализации задач экологического воспитания способствует грамотная 
организация предметно – развивающей среды.  В  нашей Республике нескольких  
комплексных детских садах  и школах уже  более 15 лет работают по системе  непрерывного  
экологического  образования. Например, в  городских  образовательних  комплексных  
учреждениях Учтепинского района города Ташкента  работают  по  системе   непрерывного  
экологического образования  - детский сад  № 396,  школа  № 81,  Юнусабадского  района 
г.Ташкента  - детский  сад  № 499,  школа  № 288,  сочетающая в себе начальную школу и 
детский сад, имеется зимний сад, живой уголок, в группах и классах создается экологическая 
предметно-развивающая среда, которая видоизменяется в зависимости от интересов и 
масштаба знаний ребенка. Организация досугового общения и ухода воспитанников за 
животными и растениями, во время которых происходит позитивный контакт детей с 
объектами природы, способствует развитию сопереживания к заботам живых существ, 
готовности прийти к ним на помощь и ограничить свои потребности ради их блага. 
          Немаловажна также выработка единых подходов к экологическому воспитанию в 
семье и учреждениях образования. Формирование нравственно-эстетических и ценност-ных 
ориентаций ребенка происходит, в большей степени, на основе положительного примера в 
повседневной жизни. Родители и воспитатели должны в связи с этим сами понимать суть 
экологических проблем и причин их порождающих, вовлекать детей в совместную 
природосозидательную деятельность. Очевидно, что в данном аспекте существенную роль 
играет регулярное консультативное взаимодействие специалиста-эколога с педагогическим 
коллективом учреждения и взрослыми членами семей воспитанников. 
          Результаты проведенного нами анализа состояния экологического образования   в  
детских садах 396, 499, 549, 556, школах –  в   школах 81, 288, 90, 65  города  Ташкента 
внеклассные занятия  экологического образование  польностью  соответствуют  Стандарту  
непрерывного  экологического  образования и программам.  Особенно надо  отметить работу 
комплекса - детского сада №499 и средней образовательной школы №288  Юнусабадского  
района, которая  полностью совпадает и  перекликается с выводами, приводимыми в научно-
популярной литературе.  
 С одной стороны, дети успешно усваивают необходимый минимум соответствующих 
возрасту экологических знаний. С другой - прослеживается разрыв между уровнем 
теоретической подготовки детей и применением получаемых ими знаний на практике. 
Создавшуюся ситуацию, на наш взгляд, может скорректировать с помошю большого объема 
практических методов, применяемых педагогами. Немаловажную роль при этом приобретает 
взаимодействие во внешней социально-педагогической среде. 
          Налаживание контактов по инициативе педагогов, заинтересованных в 
результативности преемственной работы по экологическому образованию и воспитанию 
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детей возможно в разных формах. Инициативные группы учащихся начальных классов могут 
совместно с педагогами подготовить и провести увлекательные экологические досуги для 
малышей как на базе дошкольного учреждения, так и с приглашением детсадовцев в гости в 
свой класс. В этом учреждении было успешно разработано и проведено познавательно-
развлекательное мероприятие такого рода “В гостях у маленькой хозяйки”, посвященное 
теме разных способов размножения растений. Инициативной группе третьеклассников был 
предложен сценарий. Под руководством педагогов (эколога, учителя начальной школы и 
дошкольного воспитателя) школьники пригласили к себе в гости воспитанников 
подготовительной группы детского сада и в игровой интерактивной форме занимались с 
ними посадками овса - семенами, герани - черенком, лука - луковицей. Сценарий 
предусматривал закрепление освоенных способов размножения и посадки растений 
посредством выстраивания дошкольниками технологических схем процесса на 
фланелеграфе. Элемент театрализации - школьники играли роли Овса, Лука и Герани, 
позволил эффективно и корректно осуществлять контролирующую роль старших детей над 
младшими на всех этапах совместной деятельности.  
           Во  дворе дошкольного  учреждения   №499  с  помощью  педагогов, спонсоров и 
родителей  создан  «Мини  зоопарк»,  в котором  ухаживают за птицами нескольких пород. 
Породистые куры,  индюшки, индо утки несут  яйца,  козы  дают  молоко.  Взрослые  и  дети  
ухаживают за животными. Дети обретают умение обрашатся за животными и  учаться 
бережно относится к живой  природе. 
          Примером удачного взаимодействия может стать участие дошкольников и младших 
школьников, а также членов их семей в массовых экологических  конкурсах и  акциях.  
Очень  любимыми и популярними среди детей и взрослых стали  «Праздник   весны  и  
цветов»,  «День Земли», «День Воды»,  «Праздник  урожая», «Мир  моими  глазами», 
«Сохраним  природу»,  которая  проводятся ежегодно  в Узбекистане.  Из  них  очень самых 
любимым среди детей и взрослых стала кампания по учету пернатых во время 
“Международных дней наблюдений птиц”, ежегодно объявляемая Госкомприроды  для 
охраны птиц в Узбекистане.  Как правило, участие в этой акции становится первым шагом в 
любительскую орнитологию людей разных возрастов - от младших дошкольников до 
пенсионеров. В назначенные даты желающие, а их обычно набираются несколько десятков 
человек, ведут наблюдения за птицами в городском парке под руководством педагога-
эколога или самостоятельно. Отмечается число особей каждого встреченного вида птиц, по 
результатам наблюдений заполняются анкеты, направляющиеся в координационный центр 
Союза охраны птиц. Согласованные действия любителей птиц разных профессий, 
национальностей и возрастов способствуют консолидации различных социальных групп. 
Широко практикуется работа  клуба «Юных орнитологов»  при Национальном  университете  
имени  Мирзо Улугбека.  Несколько  лет  при  Биолого-почвенном   факультет НУУз  
работает клуб «Юных орнитологов». Два  раза   в году  они  отправляются  в  экспедицию  на  
изучения  перелетных  птиц  (апрель, октябр). 
   Положительный  эффект, создаваемый проведением орнитологических акций  и  
конкурса  в рамках  Дней Наблюдений птиц и «Праздника птиц» закрепляется в процессе 
участия в других общественных акциях Общество охраны птиц Узбекистана. Зимой 
проводится важная работа по подкормке пернатых. Кормушки мастерятся из вторично 
используемого бросового материала – пластиковых бутылок, упаковочных коробок и т.п. 
Природоохранный эффект в результате получается двойным. Ежегодно младшие школьники 
участвуют в творческих конкурсах Общество, посвященных птицу года. Коридоров и 
классных кабинетов украшают детскими рисунками, которые изображены в них птицы – 
эмблемы того или иного года. На обсуждению компетентного орнитологического состава 
жюри  предоставляются тематические работы.  В процессе подготовки конкурсных работ 
дети и оказывающие им помощь их родители больше узнают об особенностях биологии того 
или иного вида птицы. Возникает желание, что если не оказать практическую помощь какой-
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либо птице, то хотя бы не навредить ей, осознанно включив живое существо в сферу 
действия этических  норм. 
           В конкурсе  «Праздник птиц»  со  всей республике  в городском  парке имени Гафура 
Гуляма  собираются  любители  птиц. Они демонстрируют своих  любимых   питомцев – 
пернатых  друзей. По разным  номинациям  определяются  победители  и  награждаются  
ценными  призами. Такие  мероприятия  помогают  воспитать  любовь  и  бережное 
отношения  к  природе. На протяжении нескольких лет мы проводим акцию “Сбережем 
деревья” по сбору макулатуры. Удачно организованная рекламно-просвети-тельская 
деятельность привлекает к этой стратегически важной экологической практике не только   
детей,  учеников, но и членов их семей.  В начале учебного года в групповых и классных 
помещениях помещаются листовки-призывы.  Раз в учебную четверть или полугодие 
вывешиваются художественно-оформленные столбчатые диаграммы, отражающие 
результативность участия в акции каждого детского коллектива учреждения. При ежегодном 
подведении итогов акции участники отмечаются благодарственными письмами и 
сувенирами. Все это стимулирует активность сбора бумажного вторсырья.  Экологичный 
режим экономии бумаги в семье и образовательных учреждениях  становится  нормой  
жизни. 
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Pharmaceuticals are varied class of compounds with significant variance in constructions, 
function, behavior, and activity. As they are produced to arouse a biological effect, medicines used 
to treat humans and animals diseases and fight infection [1]. Metabolites of pharmaceuticals are 
soluble polar substances that formed due to the physico-chemical and biochemical processes. 
Mostly, they are non-toxic as compared with their original connections. However, some metabolites 
can be more active in comparison with the starting pharmaceutical substances that introduced into 
the organism [2]. 

The first data on environmental pollution of pharmaceuticals were detected in 1970. For the 
first time medicines were found in wastewater treatment facilities «Big Blue River» in Kansas in 
1976. Relatively little attention was given to medicines and their metabolites as potential 
environmental pollutants, because they represent only a small fraction of anthropogenic pollutants 
(pesticides, household products and personal care products) that present in the environment. 
Moreover, it is still unclear how these chemicals affect on ecosystems. At the end of the XX 
century, it was found that even small residues of medicines and metabolites have impact on the 
environment and the organism, and they began to relate to a number of industrial chemicals. 
Currently, drugs and their metabolites were detected in the wastewater and groundwater, soil, plants 
and animal tissues [3, 4, 5]. 
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Pharmaceuticals and their metabolites released into the environment in different ways. 
Expired medicines or drugs that were not fully utilized, can be found in landfills, since people 
disposed together with chemical waste. But in most cases, output from the body by urine and feces 
of human medications fall into sewage water, and then wastewater treatment plants. These plants 
eliminate the organic components that contain proteins, carbohydrates and lipids. Nevertheless, 
these structures cannot remove metabolites of drugs, as the medicines are themselves biologically 
active elements in the human body. The pharmaceuticals can be stable in the environment, because 
they do not always completely absorbed or broken down in the body [3, 4]. Currently, there is no 
wastewater treatment plants, which are aimed at the removal of metabolites of pharmaceuticals or 
other non-regulated pollutants such as personal hygiene [6]. EU research project 
«Rempharmawater» found concentrations of more than twenty pharmaceuticals  that belong to 
different therapeutic classes at treatment facilities in Gothenburg. It was found that six of 
pharmaceuticals (carbamazepine, diclofenac, clofibric acid, ofloxacin, sulfamethoxazole and 
propranolol) are resistant to abiotic photodegradation. The high concentration of ibuprofen was 
detected, which is anti-inflammatory and analgesic agent and is widely used in medicine. Its 
concentration was 7 mg/L [7]. Moreover, it was found that the low volatility of many medicines are 
not only enables spreading of drugs through the aquatic organisms, but also via the food chain [8].  

Chemical reactions of metabolites in an aquatic ecosystem is still not fully studied. It is 
important to remeber that pharmaceuticals originally developed with high biological activity, and 
usually, they have a high stability in the environment. Also, as in many cases they do not 
biodegrade, even low concentrations of medicinal ingredients and their metabolites can accumulate 
in the body [9]. 

There is an intensive development of pharmaceutical products in all countries and it 
increases the risk of producing a large number of falsified, substandard expired products. 
Furthermore, there may be risks of non-compliance or violation of the conditions of storage and 
inappropriate equipment of most medical enterprises to modern requirements of environmental 
safety. According to reserachers, pharmaceuticals that are obtained by chemical synthesis can be 
related to the same environmental pollutants, as well as industrial wastes. As a result, it leads to 
accumulation of waste pharmaceutical production. Unlike well-known toxic pollutants such as 
heavy metals and pesticides, drugs are specialized for individual applications and their release to the 
environment has no geographical or climatic and other constraints. They continuously enter the 
environment throughout human life, while other pollutants are used episodically [10]. 

Currently, there is an intensive pollution of the Earth with medication. In recent years, 
studies have found more than 150 medical and veterinary pharmaceuticals in many ecosystems of 
the globe and even in distant areas such as the Arctic. According to the US Geological Survey, 80% 
of surface water and about 25% of the groundwater in the United States are contaminated  with 
drugs [11]. 

The USGS monitored at three sites Colorado in 2003. The experts assessed the presence and 
distribution of medicines in the soil irrigated with purified water municipal wastewater treatment 
plants. Each month they sampled the soil before, during and after the irrigation season. The 
researchers then tested the soil for the presence of 19 pharmaceuticals. In addition to these studies, 
in order to evaluate the absorption of drugs from wastewater, they analyzed samples of reclaimed 
wastewater used for irrigation. In the composition of soil samples collected before irrigation season 
were found erythromycin (an antibiotic), carbamazepine (a drug used to prevent and control 
seizures), fluoxetine (an antidepressant) and diphenhydramine (an antihistamine). Most likely, these 
pharmaceuticals still were remained in the soil from irrigation of the previous year. During the 
study, some medicines found in soils, increased in concentration, and this implies that the soil has 
the ability to absorb pharmaceuticals. Many drugs may be transported through the soil to a greater 
depth. The results of this study indicate that the use of treated water for irrigation can lead to the 
presence of pharmaceuticals and accumulation of them in soil [12]. Antibiotics, contraceptives and 
psychotropic medications were detected in drinking water near Berlin. Also, Germany surface water 
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contain about 2 mg/L of estrogen 17 alpha-Ethinylestradiol. The fact that 0.5 mg/L of this substance 
in water can transform male fish to female fish and reduce reproduction to 90% in six months [13]. 

According to research by scientists from the University of Gothenburg in Sweden 
clotrimazole (drug, which is used to treat fungal infections) pollutes the ocean ecosystem. Natural 
communities of microalgae – periphyton were used as objects of the experiment. They were 
exposed to various concentrations of clotrimazole for 4 days. The result of the study showed that 
clotrimazole violates algal metabolism, which are at the bottom of the food chain in the ocean. The 
fact that single-celled microalgae are the fundamental basis of the ocean food chain and the use of 
clotrimazole may affect the entire ecosystem of the ocean [14]. 

The case of the negative impact of pharmaceuticals was registered in South Asia. In these 
countries, the number of population of vultures Gyps bengalensis, Gyps indicus, Gyps tenuirostris 
and Sarcogyps calvus declined sharply in 2000-2007. The reason of the extinction of this population 
was a pharmaceutical formulation of diclofenac – a non-steroidal anti-inflammatory pharmaceutical 
from the group of acetic acid. Medicinal forms of this drug in the form of sodium salt was 
developed in 1966. This medicine is used in many areas of medicine, including veterinary medicine. 
In this case, due to the cheapness in production diclofenac was used to treat tumors or trauma in 
cattles. The pharmaceutical was introduced and after a certain time in cattle liver were found to 0.3 
mg of diclofenac. Birds consume the carcasses of cattle and accumulated it in their body for up to 
0.1 mg of diclofenac per kilogram of body weight. As a result, the vultures population declined to 
more than 90%, and this led to an increase of wild dogs population that deteriorated Asian 
governments control the spread of rabies [15, 16, 17]. 

There was the study in order to investigate the influence ethinylestradiol to the fish. Abot 5 
ng/L of this pharmaceutical was added to the lake located in Ontario, Canada. As a result of this 
exposure in minnow male fish was found irregularities in the development of the sex glands and 
instead of sperm they began to form immature eggs. In that year, mating season turned out to be 
disastrous and minnow population was completely destroyed [11]. 

Experimental studies show that a mixture of medicines, pesticides and chemical trace 
elements in the environment act synergistically, and adversely affect on wildlife. Scientists tried to 
reproduce the effects of these mixtures by conducting the study of the effects of combinations of 
compounds that are commonly found together in the environment. As an example they studied the 
effect of fluoxetine antidepressants and herbicidal acids. The results showed that low concentrations 
of fluoxetine does not cause any negative effects on Daphnia. A low concentration of the herbicide 
acids also has no negative effect. Nevertheless, the combination of these two compounds kills more 
than half of the population of Daphnia [11]. 

There are more than 7,000 medications are registrated in Kazakhstan. However, 
pharmaceuticals are not regarded as environmental pollutants in Kazakhstan, and are not regulated 
by the environmental authorities. Therefore, today it is very important to study the effect of 
metabolites of pharmaceuticals on various organisms in the phylogeny, starting with the Daphnia to 
small mammals, for which wastes of pharmaceutical industry are toxic. Also, it is significant to 
consider the issue of wastewater treatment from pharmaceutical products. 

The development and rational use of pharmaceuticals play a key role in maintaining the 
balance of health and well-being of the society with the requirement to reduce the impact of 
pharmaceutical ingredients on the environment. It is important to explore ways to develop 
environmentally safe pharmaceuticals. It is possible that this process will bring positive economic 
results generally in health care [19]. 
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Сыртқы орта факторларының жағымсыз әсерлерінің патологиялық көріну 
формаларының бірі ретінде токсикалық заттар созылмалы әсер еткенде ағзада орын алатын 
спецификалық емес өзгерістерді келтіруге болады. Осы мақалада гидробионттардың 
экспериментальды және экологиялық токсикологиясының өзекті сұрақтары бойынша 
ғылыми деректерге талдау жасау міндеті қойылды. Мұнда молекулалық деңгейінен 
популяциялыққа дейінгі әртүрлі ұйымдасу деңгейлерінде кумулятивтік токсикозды зерттеу 
сұрақтары жайлы деректер талданады. Су ортасының сапалық өзгеруінің қазіргі шарттарына 
деген гидробионттар популяциясының экологиялық және физиологиялық пластикалылығын 
зерттеудің келешекті бағыттары қарастырылады.   

Адамзат дамуының тарихында өткен ғасыр ғылым мен техниканың тығыз 
байланысуымен сипатталады. Жиырмасыншы ғасырдың ғылыми – техникалық жетістіктері 
антропогендік әрекеттің өндірістік саласын өзгерткені соншалық, қоршаған табиғи ортаға 
орасан зор жүктемемен әсер етті. Ғылым мен техникадағы ілгерілеу дәстүрлі шикізат өңдеу 
технологияларын жетілдіріп, әсіресе заттар мен материалды химиялық синтездеу саласында 
жаңа технологияларды қалыптастыру арқылы жүзеге асты. Табиғи ортаның барлық тіршілік 
иелері үшін бөгде және агрессиялы заттармен қанығуынан техногенездің жағымсыз салдары  
байқалды. Қатты және газ тәрізді поллютанттардың атмосфералық шығарындылары және 
олардың ақаба сулармен  тікелей табиғи су қоймаларына миграциялануы су экожүйесінің 
өсімдік және жануарлар әлемі өкілдерінің тіршілігіне қауіп төндірді. Ластанудың қатерлі 
деңгейін азайтуда қажетті әрі алғашқы шара тазалау құрылғыларын жасап шығару болып 
табылды. Ол үшін атмосферада және табиғи су қоймаларында болатын зиянды заттардың 
ғылыми негізделген шекті рұқсат етілетін концентрациясын (ШРК) анықтау қажет болды.  
Өткен ғасырдың орта шеніндегі ғылыми пікірталастарда бұл мәселенің көптеген сұрақтары 
гидробиология, ихтиология, су токсикологиясы және гидробионттар токсикологиясы 
саласының мамандары арасында қызу талқыланды [1].  

Бұл пікірталастарда токсикалық заттардың гидробионттарға әсер ету механизмі және 
су ағзалары үшін химиялық заттардың улылық өлшемін зерттеу бағыты белгіленді. 
Тәжірибелік зерттеулер мәліметтері табиғи сулардағы улы заттардың ШРК жасап шығаруға 
негіз болып табылды. Бұл нормативтер қазіргі уақытқа дейін табиғи сулардағы улы заттар 
деңгейін бағалаудың және тазалау құрылғыларының тиімділігін дәлелдейтін жалғыз 
көрсеткіш болып саналады. Ғылыми әдебиеттерде гидробионттар токсикологиясына 
арналған отандық және шет ел еңбектерінің өте көп саны жарық көрді [2-4], мұнда заттардың 
улылығының негізгі өлшемі ретінде интоксикация барысындағы гидробионттардың, 
сонымен қатар балықтардың физиологиялық-биохимиялық көрсеткіштері алынды. Осы 
тұрғыда гидробионттар үшін қауіпсіз концентрациялар ғана емес, улы заттардың әсер ету 
механизмін анықтауға мүмкіндік пайда болды. Осы сұрақтарға жиырмасыншы ғасырдың 
соңындағы эксперименттік су токсикологиясы мен экологиялық физиология бойынша өткен 
конференциялар мен симпозиумдар материалдары арналған [5, 1]. Сонымен қатар, табиғи су 
қоймаларына әртүрлі жолмен түсіп, қоректік тізбек арқылы кумуляцияға ұшырайтын 
химиялық табиғатты заттарға жасалған эксперименттік жұмыстар жарияланды [6]. 

Су ортасының тұрақты хлорорганикалық пестицидтермен жаһандық ластану мәселесі 
және олардың гидробионттар ағзасында критикалық деңгейге дейін жинақталып, 
физиологиялық – биохимиялық реакцияларының бұзылуы түріндегі жағымсыз салдар 
туғызғаны жөніндегі материалдар да көптеп жарық көрді [7]. Гидробионттар ағзасындағы 
бұл өзгерістер гликолиз, фосфолирлену және энергия алмасуға қатысатын маңызды 
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ферменттер мен коферменттерге әсер етуінен метаболикалық процесстердің бұзылуымен 
сипатталды [8]. 

Соңғы кездері улы заттар әсерінен гидробионттардың әртүрлі мүшелерінде жүретін 
клеткалық деңгейдегі бұзылыс құбылыстарын, токсикоз кезіндегі мүшелерінің 
макроскопиялық сипатын зерттеу бойынша жарияланған жұмыстар саны біршама өсуде [9-
16]. Осылайша, гидробионттар токсикологиясы бойынша жүргізілген тәжірибелік зерттеулер 
улы заттардың әсер ету механизмі, зерттелетін заттардың әртүрлі концентрациясындағы 
интоксикациясының динамикасы туралы білім аясын кеңейтті. Қазіргі заманда 
экотоксикологияның бір бөлігі болып саналатын зерттеу түрі - тікелей табиғи су 
қоймаларында гидробионттар ағзасында токсикоздың дамуын зерттеу қажеттілігі туындап 
отыр.  

Осы уақытқа дейін гидробионттар ағзасында элементтердің материалдық 
кумуляциясын зерттеу олардың жинақталуының функционалдық  бұзылыстар басталатын 
шамадан асатын критикалық деңгейін анықтаумен шектелетін. Бұл көптеген металлдардың 
әлі күнге дейін физиологиялық ролі анықталмағандығынан, сәйкесінше балықтар ағзасында 
олардың оптимальды мөлшерін сандық бағалау мүмкіндігінің жоқтығынан орын алуда. 
Гидробионттар ағзасында металлдардың материалдық жинақталуымен байланысты бірқатар 
сұрақтардың ішінде ағзадағы кумуляцияның сулы ортадағы элементтер мөлшеріне 
тәуелділігін зерттеу зор қызығушылық тудыруда. Ғылыми деректерге сүйенсек, табиғи 
шарттарда суда мырыштың деңгейі күрт төмендеуі оның балық ағзасындағы мөлшеріне 
әсерін тигізбеген  [17]. 

Гидробионттар ағзасында органикалық қосылыстардың жинақталуы кезінде бұдан да 
күрделі үрдістер жүзеге асады, олардың жартылай ыдырау уақыты қосылыстардың сыртқы 
ортадағы және ағзадағы тұрақтылығына байланысты. Бұл қосылыстар да металлдар сияқты 
сорбция, еру, седиментация құбылыстарына ұшырайды, бірақ металлдармен салыстырғанда 
олар метаболиттерге дейін трансформацияланып, улылығы бойынша бастапқы формадан 
өзгешеленеді [18, 19].  

Аталған органикалық қосылыстардың арасында мұнайдың алатын орыны ерекше. Бұл 
алдымен мұнаймен ластану масштабтарымен және оның күрделі химиялық құрамымен 
байланысты. Сол себепті мұнайды топтық токсиканттарға жатқызады. Мұнаймен тұрақты 
ластану жағдайында кәсіптік тұрғыдан құнды балықтардан алынатын биологиялық 
өнімдердің төмендеуі тіркелген [20].  

Экспериментальды токсикологияда заттардың улылығының басты өлшемі тіршілігін 
сақтау болып табылады, ал физиологиялық-биохимиялық көрсеткіштер оның сандық және 
сапалық көрінісімен қатар, ағзаның әртүрлі жүйелерінің қызметі мен құрылымына 
токсиканттардың зақымдағыш әсерінің деңгейін көрсетеді. Балық ағзасында 
поллютанттардың жинақталуы туралы ғылыми ақпараттарды талдау кумуляцияның су 
ортасының ерекшеліктеріне байланысты екендігін көрсетеді. Бұл гидробионттардың су 
ортасымен байланысы жер үсті жануарларының атмосфераға байланысынан күшті екенін 
байқатады. Мұндай ерекшеліктерге ең алдымен, гидрожүйенің биотикалық және 
абиотикалық факторларының әсерінен поллютанттардың химиялық трансформациялану 
механизмдері жатады [21-22].  

Қазіргі кезде поллютанттардың гидробионттар ағзасына қандай формада түсетіні 
туралы толық мәліметтер жоқ. Көпшілік ғылыми жұмыстарда табиғи шарттарда тіршілік 
ететін гидробионттардың ағзаларында экзотоксиканттардың жинақталуының сандық деңгейі 
туралы деректер жарияланған. Метаболизм бұзылуына және клеткалық деңгейдегі 
деструктивті процесстермен байланысты деректердің барлығы ғылыми әдебиетте 
экспериментальды токсикология сұрақтары бойынша берілген әрі жеке токсиканттарды 
зерттеуге арналған. Табиғи шарттарда ағза үйлескен әсерге ұшырайды, сол себепті нақты 
заттың ағзаға басым әсер етуін бағалау мүлде мүмкін емес. Сол себепті, бір токсиканттың 
арнайы әсерін зерттеуді ағзаның спецификалық емес болжамды реакцияларының сипаты мен 
бұзылыстар ауырлығын анықтауға мүмкіндік беретін патогистологиялық талдау негізіндегі 
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әдістерді қолдана отырып жүргізген дұрыс. Қазіргі замандағы ғылыми сұраныс 
гидробионттар экотоксикологиясы бойынша зерттеулерді осы бағытта қарыштап дамытуды 
қажет етеді.  
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УДК 912.64 
ҚАРАШЫҒАНАҚ ПЕТРОЛЕУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.» ТЕРРИТОРИЯСЫ 

АУМАҒЫНДА АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ ТОПЫРАҚТА ТАРАЛУЫН КАРТАДА 
КӨРСЕТУ 

 
Әшімова Балғын 

 
Өзектілігі. Бүгінгі таңда мұнай-газ өндіретін аймақтарды игеру жоғары 

қарқындылықпен артып келеді. Мұнай-газ ресурстарын пайдалану кешенділігі тікелей 
экологиялық жағдаймен байланысты. Мұндай аймақтардың қоршаған ортасы айтарлықтай 
техногендік жүктемеге ұшырайды. Жалпы алғанда, табиғи ортаның мұнаймен және газбен 
ластануы кен орнын дайындаудан бастап дайын өңделген мұнай өнімдерін сақтауға дейінгі 
жұмыс кезеңдерінде жүреді. (1) Осы өндіріс саласындағы барлық технологиялық процестер 
(барлау, бұрғылау, өндіру, жинау, тасымалдау, сақтау және өңдеу) сәйкесінше табиғи 
экологиялық жағдайдың бұзылуына әкеледі. Мұнай, мұнай көміртектері, мұнай және 
бұрғылау қалдықтары, құрамында түрлі химиялық қосылыстары бар ақаба сулар ауаға, суға, 
топыраққа, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне кері әсерін тигізеді.  (2) Қазіргі кезде 
Қазақстандағы өндірісі бойынша көшбасшылар қатарындағы Қарашығанақ мұнай-газ-
конденсат кен орнының  да қоршаған ортаға тигізетін әсері өзекті болып табылады.  

Зерттеу әдістері. «ҚПО Б.В.» аумағында ауыр металдардың таралуын картада 
көрсету үшін ArcGIS 10.1 бағдарламасы қолданылды. ArcGIS 10.1 – заманауи ГАЖ толықтай 
жасау үшін арналған бағдарламалар жиынтығы. Ақпараттарды енгізу және өңдеу ArcCatalog 
және ArcMap қосымшалары арқылы жүргізілді. ArcMap – түрлі картографиялық 
есептеулерді жүргізетін, ақпараттарды енгізуге және өңдеуге, кеңістіктік талдау жасауға, 
картографиялық өнімдерді өңдеуге мүмкіндік беретін негізгі модульдердің бірі. Ал 
ArcCatalog ГАЖ деректерін басқаруға жауап береді.  

В.С.Кучеров және К.М. Ахмеденовтың «Батыс Қазақстан облысындағы Қарашығанақ 
мұнай-газ-конденсат кен орнының әсеріндегі аймақтың топырағының экологиялық жағдайы» 
жұмысын негізге ала отырып және ArcGIS 10.1 бағдарламасына енгізу арқылы 
территорияның топырағының экологиялық жағдайы картада көрсетілді. 

Зерттеу материалы. Өндірістік аймақтың территориясын бір жүйе ретінде 
қарастыратын болсақ, оның қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігіне әсер етіп жатқан 
бірнеше факторларды анықтауға болады. Олар: атмосфераның, топырақтың, су 
тоғандарының ластануы, ауыз су сапасының төмендігі, т.с.с. Солардың бірі, топырақтың 
ауыр металдармен ластануы. Аыр металдармен барлық ортада бақыланатын, негізгі 
ластаушылардың бірі. Қазіргі таңда Д.И.Менделеев периодтық кестесінің 40-тан астам 
металл түрлері ауыр металдарға жатқызылады: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, 
Pb, Bi, т.б. Олардың ішіндегі аса улы металдар қатарына: As, Cd, Hg, Pb, Se, Zn жатады. Бұл 
химиялық элементтер түрлі химиялық өзгерістерге ұшырап атмосферада, гидросферада, 
литосферада таралады. Соның ішінде топырақ биосферадағы ауыр металдардың басты 
концентраты болып табылады. Ал топырақ жамылғысы – биосфераның баламасы жоқ негізгі 
компоненті. Ауыр металдардың топырақта физика-химиялық және биологиялық әсерден 
ыдырау немесе шығарылу процесі басқа поллютаннтарға қарағанда ұзақ жүреді және 
ластаушы көздер тоқтатылған жағдайда да топырақта сақталады.(3) 

 

Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті.  
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1 – сурет 

 
1- суретте Қарашығанақ кен орнының жалпы аумақтық картасы көрсетілген. 

Өндіріс орындарына жақын орналасқан елді мекендер: Березовка, Успеновка, Амангелді, 
Қаракемер, Жаңаталап, Қарашығанақ, Дмитров, Жарсуат, Жетекше, Приуральное, Бестау 
ауылдары және Ақсай қаласы орналасқан.  

 
2 – сурет 

 
Ауыр металдардың шоғырлануын анықтау үшін сынамалар кен орнына жақын жатқан 

үш нүктеден алынған. Олар: Успеновка, Березовка және Жарсуат. 2 – суретте ауыр 
металдардың бірі, кадмийдың топырақтағы мөлшері картада көрсетілген. Успеновка және 
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Жарсуат елді-мекендерінде кадмий мөлшері ШРК (0,5 мг/кг) мөлшерінен аспайтындығын 
көруге болады. Ал Березовка аумағында кадмийдың мөлшері 0,521 мг/кг құрайды, яғни сәл 
жоғары.  

3 – суретте қорғасынның таралу мөлшері көрсетілген. Қорғасынның ШРК – 6 мг/кг. 
Жарсуат елді-мекенінде қорғасын мөлшері 4,357 мг/кг, яғни ШРК мөлшерінен аспайды. Ал, 
Успеновка (6,078 мг/кг) және Березовка (6,754 мг/кг) елді-мекендерінде қорғасын мөлшері 

ШРК-дан артық.  
3 – сурет 

 
4 – суретте мыстың таралуы көрсетілген. Сынама алынған үш нүктеде де мыстың 

мөлшері ШРК (3,0 мг/кг) мөлшерінен артық. Успеновкада 7,003 мг/кг, Березовкада 8,376 
мг/кг, Жарсуатта 8,124 мг/кг. 

Ауыр металдармен ластанған топырақтың детоксикациялануы күрделі процесс болып 
саналады. Топырақта ауыр металдардың жинақталуы табиғи жүйелердің физика-химиялық 
тепе-теңдігінің және топырақ құрамының бұзылуына алып келеді. Ph мөлшері өзгереді, 
топырақтың сіңіру кешенділігі мен микробиологиялық процестері бұзылады. Құрамының 
бұзылуына байланысты сулық-ауалық режим де күйзеліске ұшырайды, топырақ гумусы 
деградацияланады, соңында топырақ өзінің өнімділігін жоғалтады.  
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 4 - сурет 
 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Ахмеденов К.М., Кунашева З.Х., Кучеров В.С., Турганбаев Т.А. Качество 

окружающей среды в зоне деятельности Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения //Современные проблемы экологии и устойчивое развитие общества: 
Материалы международной научно-практической конференции. КазНУ им.Аль-Фараби, 30 
сентября-1 октября 2010 года. Алматы. Қазақ университеті. 2010. С.60-64. 

2. Гольчикова Н.Н. Оценка состояния природной среды Северо-Западного 
Прикаспия. Астрахань. Из-во АГТУ.2005. С.3-8. 

3. Кучеров В.С., Ахмеденов К.М. Экологическое состояние почв в зоне влияния 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения Западно-Казахстанкой области. 
Почвоведение и Агрохимия (Журнал), №1, 2012. 11-18 беттер. 

 
 
УДК  504.062 

САРЫОБА АЩЫ КӨЛІНІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

 
Баймұхамбет Назым Кабдулмажитқызы 

 nazym_wyn@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің  «Экология» мамандығының 

2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші – З. Нұргалиева 

 

mailto:nazym_wyn@mail.ru


1489 
 

Қазіргі таңда табиғи ресурстарды үнемді пайдалану мен қоршаған табиғи ортаны 
қорғау маңызды мәселелердің бірі. Ресурстардың үздіксіз антропогендік әрекеттерге 
ұшырауы қорғалмаған аймақтардың ерекше қорғауға алу қажеттігін тудырды. Осындай 
қорғауды қажет ететін аймақтарға Аршалы ауданының солтүстік территориясында, Береке 
ауылына жақын маңда ретрансляциялық мұнара орнатылған төбенің етегінде орналасқан 
Сарыоба көлі болып табылады (1-сурет). 

Сарыоба көлі шығуы жағынан табиғи көл болып саналады. Әлемде кең танымал теңіз 
деңгейінен 413 метр төмен орналасқан ежелгі Палестинаның  өлі теңізіне қарағанда,  Үлкен 
Сарыоба көлі дүниежүзілік мұхит деңгейінен 388 метр биіктікте орналасқан.  

Үлкен Сарыоба көлінің экологиялық күйін бағалау мақсатында көл суының химиялық 
құрамына зерттеу жүргізілді. Зерттеу барысында алынған   көрсеткіштерге сәйкес судың 
жоғары минералдылығын байқауға болады.  

Салыстыратын болсақ, Өлі теңізде минералдар концентрациясы мұхитқа қарағанда 8-
10 есе жоғары болса,  Сарыоба көлінің минералдануы Есіл өзенінен 7-12 есе артық.  

Көлдің суы табиғи – хлоридті, ащылау және өте қатты. Зертханалық талдау 
нәтижелерінде сульфат иондарының мөлшері -2148 мг/дм3,  яғни ШРК мөлшерінен 20 есе 
артық, ал  хлорид иондарының мөлшері- 11521 мг/дм3,  яғни ШРК мөлшерінен 30 есе артық, 
бұл Сарыоба ащы көлінің минералдану дәрежесінің жоғары екендігін көрсетеді. Магнидің 
мөлшері-1138  мг/дм3,  яғни ШРК мөлшерінен 20 еседей артық, бұл судың қаттылығының 
жоғары екендігін көрсетеді. 

Көлде кездесетін биогенді заттар фотосинтез үрдісі кезіндегі органикалық заттардың  
түзілуіне қатысады [1]. 

Көлдің  өзеннен айырмашылығы оның химиялық құрамының салыстырмалы түрде 
ұзақ уақыт тұрақты болуы, оны толықтыратын заттардың өте аз болуы. Көл суында үнемі 
химялық реакциялар жүреді, бір элементтер судың түбіне шөгінді ретінде кетсе, кейбірулері 
керсінше болады. Бұл үрдістер осы зерттеліп отырған көлге де қатысты.  

Көлге ағып келетін ағындар жоқ, булану  әсерінен, тұздардың концентрациясы 
артады. Соның салдарынан ауа массаларының жылынуы байқалады да, сол маңайдағы елді 
мекеннің метреологиялық элементтерінің  маусымдық және жылдық  өзгеруінің төмендеуі 
мүмкін. 

Көктем айларында көл суы қар суымен және аздап жер асты суларымен толығады 
және булану кезінде қатты байытылады.  Ащы көлдің маңайындағы ауа жақын маңайларға 
қарағанда ыстығырақ, құрғақ және оттегі көбірек болады.  

Көлдің максималды тереңдігі 5,5 метр ғана болғандықтан толық көл суына кіру үшін 
жағалаудан 100 - 200 метр қашықтыққа өту қажет. Сонымен қатар, жағалауда көлдің түбі 
құмды – лайлы. Бұл көрсеткіштер, көлге өзен ағындары мен бұлақтардың болмауы жағалау 
маңайларында атмосфералық ауаның температурасы орташа болған кезеңдерде де судың 
максималды қызуына алып келеді. Яғни, су «табақшадағыдай» қызады.     

Сондықтан, жаз айларының демалыс күндері Үлкен Сарыоба көлі мен оның төңрегі   
елорда тұрғындары мен сыртан келген демалушыларға толы болады.     

Әр жыл сайын  бұл өңірде шағын бизнес дамып келе жатыр. Мұның өзі елорда  
маңындағы Береке ауылының туристік және экотуризм бизнесінің дамуына жақсы бастау 
болып табылады. Бұл көл ертеректе «Шалқар» көлі деп аталған. Қазіргі таңда көл «Үлкен 
Сарыоба» деп аталады, бірақ Сарыоба ауылы немесе аттас Сарыоба бекеті Береке ауылынан 
алыс қашықтықта орналасқан.  

Тұғындардың айтуынша, балықтардың арасына балқаш алабұғасы, қарапайым және 
айналы тұқы кездескен.  

 



1490 
 

  
1-сурет.Үлкен және Кіші Сарыоба көлдерінің ғарыштан түсірілген суреті. 

 
Оларды басқа табиғи көлдер мен су қоймаларының жыл құстары әкелуі мүмкін. 1941 

жылы табиғи ауытқушылық құбылыс болып, тұзды көл толықтай кеуіп, жоғалып кеткен 
болатын. Ал соңына қайтадан қар және жер асты суларымен көлдің ортасына қарай толған.  

Сарыоба ащы көлінің маңыздылығы мен қажеттілігі  және оның экологиялық жағдайы 
әлі де  болса өз деңгейінде зерттеліп бағаланбаған. Сарыоба көлі туралы мәліметтер өте аз. 
Сонымен қатар көлге баратын жолдардың нашарлығы мен инфрақұрылымның жоқтығы бұл 
көлді халық игілігіне, яғни денсаулығын жақсарту мен салауатты өмір сүруге  пайдалануға 
өз кедргісін тигізуде.  

Сарыоба көлінің айналасындағы тазалығы мен  экологиялық жағдайы да талапқа сай 
емес. Соның көріністерінің бірі көлдің айналасында шашылып жатқан қоқыстар мен дем 
алушылардың шашып кеткен қалдық заттары (2-сурет). Дем алып, денсаулығын түзеуге 
келген тұрғындардың осылайша табиғатқа зиян кетіруі, әлі де болса табиғатты қорғау 
жөніндегі әдет-дағдының қалыптасуының төмен деңгейде екендігін аңғартады. Әрбір дем 
алуға барған  отандастарымыз өз денсаулығының жақсарғанын, аурудан тазарғанын қаласа, 
ең алдымен  табынып барған, сол табиғи байлықтың тазалығы мен эколгиясын  
отандастарымыз естен шығармаған жөн. Сонымен қатар  табиғи байлығымызды сақтау және 
қорғау үшін қалталы азаматтарымыздың материалдық қолдау қажеттілігі  де өзінен-өзі 
сұранып тұр. 

Табиғи йодтың көл суы мен балдырларда жоғары дәрежеде болуы, сонымен қатар, 
балшық құрамындағы күкіртсутектің концентрациясы оптималды болуы демалушылардың 
үздіксіз келуіне әкеліп отыр. 
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2- сурет. Сарыоба көлінің жағасының көрінісі. 
 
Мысалы, көл жағасында 20 күн бойы өткізілген спорттық ойындар жағымды 

нәтижелер бергендігін көрсеткен. Спортшылардың күнделікті жағалаумен 2 км дистанцияда 
жүгіріп өтуі жүгірушілердің өкпесін ерекше йодталған атмосферамен қамтамасыз етеді [2]. 

Тұзды көлдердің балшығын емдік мақсатта қолданудың маңызы өте зор.   
Тұрғындардың жоғары аллергендігі, фармакологиялық құралдардың қымбаттауы, сонымен 
қатар  кеңінен тараған ауруларды емдеу барысында  сапропельді балшықтарды қолданудың 
аса тиімділігі жақын аудандардағы курорттық аумақтарды денсаулық сақтау тәжірибесінде 
қолдануға мүмкіндік береді.  

Сарыоба көлінің гидроминералды ресурстарының бальнеологиялық қасиеттерін 
тұрғындарының денсаулығын жақсарту  мақсатында  кешенді түрде пайдалануға мүмкіндік 
бар. Сарыоба ащы көлі емдік мақсатта пайдалануға қолайлы су көздерінің бірі. Соңғы 
уақыттарда көптеген ащы шипалы  көлдер өздерінің емдік қасиеттерін жоғалтқан, ал 
кейбіреулері болса қоршаған ортаға қауіп тудырып отыр.  Оған негізгі себеп техногендік 
ластану болып табылады. Сондықтан Сарыоба көлінің суының сапасын бақылау, адам 
ағзасына әсерін бағалаудың  маңыздылығының өзі осында. 

          Сапропельді балшықты көлдің осындай  индустриалды аймақта орналасуын 
ескере отырып, оның емдік ресурстарының тазалығына экологиялық баға беру, ауданды 
рационалды түрде игеру мен аса күрделеніп жатқан антропогендік әсерлерді болжауды талап 
етеді. Су қоймаларын пайдалануға экологиялық тұрғыда қарау олардың ластануын, 
деградацияға ұшыруын және әртүрлі жағымсыз құбылыстарға тап болуының алдын алады. 
Отандық және шетелдік тәжірибелерге көз салсақ берілген мәселе қазіргі таңда өзекті және 
су қоймаларының экологиялық күйінің негізі болып табылады.   

  
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Grasshoff K., Kremling K., Ehrharrdt M. Methods of seawater analysis.- Third, 
Completely Revised and Extended Edition.- WILEY – VCH, 1999 – ISBN – 3 -527 – 29589 – 5. 

2. http://almaty.astana.kz/ru/node/310 
3. http://vsobolev.com/ozero-saryioba/ 
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Су – қасиетті зат. Ол қасиетін халқымыз ертеден-ақ білген, өйткені сумен жуынғанда 

адам денесінде және жан дүниесінде мынандай  қасиеттер болады деп есептелген;  
Ақыл-ойы анықталады, адам бетіне жас өң береді, сергектік, денсаулық, күш, 

сұлулық,                                                                                                                                                                                     
жасару құбылыс, тазалық, адам терісі жұмсарып, әрленеді.  

Судың құдыретін, қасиетін, адамзат баласы өте еретеден-ақ біліп, оған табынғанын 
мына қызықты материалдардан білуге болады: ертедегі қытай медицинасы басты ұстанымға 
негізделген, ол – Ян және Иен. Ян – жылылықтың белгісі болса, иен – ылғалдылықтың, 
суықтықтың белгісі. Адам организмінде Ян (жылылық) Иннен (ылғалдылық) басым болса, 
денсаулық пайда болады. Ертедегі грек философиясының негіздік салушылардың бірі. 
Малеттен шыққан Фалес (VIII-VI б.ғ.д.) «Су – мәңгі қозғалыстағы барлық дүниенің түп 
негізі» деген.  

Сыртқы ортаны, суды, ауаны қорғауға заңды түрде шара қолданбайтын бірде-бір 
мемлекет жоқ. Тіпті теңіз суын қорғау зиянды заттарды шығарудың технологиясын реттеу 
және қалдықтарды барынша азайту жөнінде халықаралық келісімде жасалған.  

Бұл шаралар бұлжытпай іске асыру да керек етеді, себебі ауаның, судың топырақтың 
ластануы ең ақырғы шегіне жетті. Әсіресе бұл проблема халық өте жиі орналасқан өндірістік 
аудандарда тым үлкен орын алып отыр. Улы заттар бұл орындардан өзен суларымен, теңіз 
ағыстары және жел арқылы мыңдаған километр алшақ орналасқан аймақтарға тарап, жер 
шарының алыс түпкірлеріне қауіп тудырады. Кейінгі жылдарда ластайтын қалдықтардың 
кәдімгі түрлеріне жерді радиоактивтік заттардың улау қаупі қосылды. Ал оның зиянды 
әсерлері жердің тек белгілі аймағымен ғана шектелмейді. Судың ластануына әсіресе 
өнеркәсіп қалдықтарының қосылуы аса қауіпті. Қалдықтардың химиялық құрамының әр 
түрлі болуына сәйкес, олардың тигізер әсеріде әр түрлі. Мысалы, мұнай өңдеуден шыққан 
қалдықтар су бетін үлкен қабықпен жауып, оттектің алмасуын қиындатады. Үй тұрмысында 
және өнеркәсіпте өте көп мөлшерде қолданылатын синтетикалық детергенттер деп аталатын 
жууға қолданылатын заттардың әсері де мүнай қалдықтарымен бір бағыттас. Сондай-ақ ол 
судың оттек бойына сіңіру қабілетін төмендетеді және органикалық заттары ыдырататын 
бактерияларды құртып, балықтарды улайды.  

Суға түскен органикалық заттардың ыдырауы ең алдымен аэробтық (оттекпен тыныс 
алатын) микроорганизмдердің қатысуымен жүреді. Бұл ретте көбіне зиянсыз қарапайым 
заттар түзіледі. Әрине бұл процесс органикалық қоспалар белгілі мөлшерде түскенде ғана 
қалыпты жүретіні белгілі.  

Суды төрт құбылыстың (от, ауа, топырақ, су) біріне жатқызса, ғалымдар XVIII 
ғасырдың аяғына дейін Суды жеке элемент ретінде қарастырды. Суды алғаш ағылшын 
ғалымы Г.Кавендиш (1731 - 1810) зерттеді (1781 - 1782), ал француз ғалымы А.Лавуазье 
(1743 - 1794) сутек жанғанда Су түзілетінін дәлелдеп (1783), Ж.Млньемен бірге сандық 
құрамын анықтады (1785). Судың құрамында  массасы   бойынша   11,19%   сутек,   88,81%   
оттек  болады; молекуласы 2 атом сутек пен 1 атом оттектен тұрады, молек. м. 18,0160, 
иіссіз, дәмсіз, түссіз (терең жері көгілдір) сұйық С-та қайнайды.°С-та қатып, 100°-тық. 
Қүұрамында 2Н (дейтрий) бар Су - ауыр су (D20) деп аталады.  

 Су жер бетінен тараған жылудың 60%-ын ұстап қалып, оны суынудан сақтап тұрады. 
Табиғи сулар әдетте таза болмайды, онда еритін және ерімейтін заттардың қоспалары 
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болады. Теңіз суында еріген тұздар көптеп кездессе, (3,5%) ағын және жер асты суларында 
кальций мен магний тұздары болады, ал жауын мен еріген қар суларында көбінесе шаң мен 
еріген күйдегі газдар (О2, N2, СО2, SО2, т.б) кездеседі. Су - сутек оксиді, Н2О - қалыпты 
жағдайда сутек пен оттек 1:8 көлемдік қатынаста болатын тұрақты қарапайым химия 
қосылыс. Табиғатта ең көп таралған, бүкіл гидросфера судан тұрады, Судың тіршілік үшін 
маңызы өте зор. Аристотель өз еңбектерінде (біздің заманымыздан IV ғасыр) 

Жер асты суларының мөлшері жер үстіндегі су мөлшерінің жартысы шамасындай 
болады. Бірақ табиғи су ешқашан таза болмайды. Онда жүзгін бөлшектер, еріген заттар 
жүреді.  

Сондықтан теңіз суы шамамен —1,91°С катады. Сонымен бірге суда 
микроорганизмдер де болады. Теңіз суы тұзды болып келеді, бірақ әр түрлі теңіз бен 
мұхиттардағы судың тұздылығы бірдей емес. Мұхит суының тұздылығы 3,5% шамасында 
болады. Ауыз суында еріген тұздардың мөлшері 0,05% аспау керек. Өсімдіктерді суаратын 
суда қосымша ретінде 0,25% көп тұз болса, өсімдіктер тіршілігін тоқтатады. Көп жылғы 
теңіз мұзынан ауыз суды алуға болады. 

Егер суда кальций мен магнийдің еріген тұздары болса, ондай су кермек су деп 
аталады. Кермек суда сабын нашар көбіктенеді, көкөністер мен ет баяу піседі, Кермек суды 
қайнатқанда ыдыстың түбінде және қабырғасында қақ қалады. Кермек суды қайнату немесе 
химиялық реагенттер қосу арқылы жұмсартады. 

Судың едәуір мөлшерін айдау арқылы тазалайды. Айдалған суды дистильденген су 
деп атайды, оны дәріханада және зертханада қолданады. Бірақ, бұл әдіспен тазалау көп 
мөлшерде электр энергиясын немесе отынды қажет ететіндіктен қымбатқа түседі. Соңғы 
жылдары суды иониттік немесе электриониттік тазалау кеңінен қолданылуда.  

Таза су - түссіз, иіссіз, дәмсіз сұйықтық. Судың қабаты 5 м асқанда көгілдір түсті 
болып көрінеді. Қалыпты қысымда 100°С-та қайнайды да, 0°С-да мұзға (р=0,92 г/смЗ) 
айналады, сондықтан мұз су бетінде қалқып жүреді.  

   Сұйық судағы сияқты мұз кристалында судың әрбір молекуласы төрт көрші 
молекуламен сутектік байланыспен байланысқан. Сондықтан мұзды еріткенде көп энергия 
жұмсалады. Судың балқу жылуы жоғары. 1 г мұздың меншікті балқу жылуы 335 Дж. Қыс 
түскенде, мүз түзіледі де, сол мұз ерігенде сіңірілген энергияны су қайтып беріп, жерді 
қыздырады. Осылайша қатаң қысқа, күшті аязға ауысуды жұмсартады. Судың осы тамаша 
қасиетіне байланысты біздің ғаламшарда күз және көктем мезгілдері болады. Судың тек 
жоғары жылу сыйымдылығына байланысты дүние жүзіндегі мұхиттар Жердің жазда аса 
қызып кетуінен, ал қыста аса салқындап кетуінен сақтайды. Мұхиттан алынған энергия 
ағыспен тасымалданып, атмосфера мен гидросфера арасында таралады. 

Сынаптан басқа барлық сұйықтықтармен салыстырғанда судын беттік керілу 
коэффициент жоғары. Судың беті үнемі берік сутектік байланыспен байланысқан 
молекуланың жұқа қабықшасымен тартылған. Осы қабықшамен суаршын жүгіреді. Бұл 
жәндіктердің аяктарының тірелу ауданың және олардың салмағын өлшеп, су қабықшасы 
едәуір қысымға төтеп бере алатынын байқауға болады. Беттік керілу күші судың топырақ 
тереңінен көтерілуіне және сумен өсімдіктерді қоректендіруге мүмкіндік береді. Су ағаш 
тамырларының бойымен және өсімдіктердің сабағымен жоғары көтеріледі де, еріген қоректік 
заттарды тамырынан жапырақтарына және жемістеріне жеткізеді. 

Әдетте жоғары қысымда заттың тұтқырлығы артады, ал температура өскенде кемиді. 
Су мұнда да өзін баска заттар сияқты көрсетпейді. Оның тұтқырлығы қысым артқанда және 
температура 0-ден 30°С-қа өскенде кемиді, қысымды одан әрі арттырғанда минималды 
мәніне жетіп, содан кейіп артады. 

Су молекуласының жоғары полюстігімен диэлектрлік өтімділігінің үлкен болуына 
байланысты және басқа полюсті қосылыстарды ерітуде және қышқыл, негіз, тұздардың 
электролиттік диссоциациясын тудыруда оған ешқандай еріткіштер тең келмейді. Мұның 
себебі О—Н байланысын түзетін электрондар электртерістігі жоғары оттек атомына 
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ығысқан. Нәтижесінде молекулада екі полюс пайда болады, сутек атомында оң, оттек 
атомында теріс. 

Тұщы су - баға жетпес байлық. Жер шарындағы барлық судың 2% ғана тұщы, ал 
қалған 98% ащы су.  XX ғасырдың басында әрбір адам тәулігіне 12-18 л су пайдаланса, қазір 
200-400 л пайдаланып отыр. Сондықтан жер бетіндегі тұщы Су - түссіз сұйықтық, иіссіз, 
дәмсіз, 100° С-де қайнап, 0° С-де қатады.  Судың тағы бір ерекше қасиеті динамикалық 
тұтқырлығы. Бұл қасиеті майда құм тәрізді сүзгіден оңай өтіп, тазартуда үлкен рөл атқарады. 
Тағы бір қасиеті - булану, транспиранция, сублимация. Булану - заттың сұйық не қатты 
күйден газ тәрізді күйге ауысуы. Қатты заттардың қыздырудан сұйық күйге айналмай 
булануы сублимация деп аталады. Судың ерекше қасиеттерінің бірі - дыбысты жылдам 
өткізетін акустикалық қасиеті, магнитті қабылдағыштығы. Жарық сәулесін жақсы көрсетуі. 
Су - мәңгі қозғалыстағы, айналымдағы сұйықтық, оның бұлай болуына ауырлық күш - 
гравитациялық күш әсер етіп, тыным таптырмайды.  

Су қолданылмайтын бірде-бір өндірістік үрдіс жоқ. 1 тонна болат өндіру үшін орташа 
есеппен 240 м3 су жұмсалады, оның 200 м3 айналымдағы су, тек 40 м3 - таза су. Кейбір түсті 
металдар мен басқа материалдарды алу үшін жұмсалатын судың мөлшері одан да кел, 1 
тонна қағазға - 250 м3, 1 тонна никельге - 4000 м3, синтетикалық талшыққа - 4000 м3 таза 
тұщы су қажет. Суды алғаш 1781-1782 жылдары ағылшын ғалымы Г. Кавендиш синтездеді. 
1783 жылы А. Лавуазье сутек жанғанда оттекпен қосылып суға айналатынын дәлелдеді. 1785 
жылы Ж. Менье судың сандық құрамын анықтады. Су - оттектің бір атомы мен сутектің екі 
атомынан құралған күрделі зат. Оның молекулалык, формуласы - Н2О, құрылымдық 
формуласы - Н-О-Н.  

Су мәселесі бүгінгі таңда тек Орталық Азияда ғана емес, тіпті жаһандық тұрғыда 
талқыға түсіп жүргені белгілі. Қазіргі кезде Орталық Азия республикалары арасында 
шиеленісе түскен аталмыш мәселе көршілермен арадағы байланыстың болашақта қай 
бағытқа қарай бет алатынын бағамдауға мүмкіндік беретіндей. Таразының бір басында 
Қазақстан болса, екінші жағында Орталық Азиядағы мемлекеттер тұр. Оған тағы да Ресей 
мен Қытайдың салар салмағын қосыңыз. Осы ретте алаң туғызар басты жәйт: ағын суды, 
соның ішінде, әсіресе, трансшекаралық өзендерді пайдалануда жаңағы мүдделілік 
таразысының тепе-теңдігін қалай сақтауға болатындығы. Егер де аталмыш үдеріс бұдан 
былай да қазіргі бағытта өрістей беретін болса, су мәселесі төңірегінде жаңа шиеленіс 
түрінің туындауына жол ашылып жүрмей ме? Және сол шиеленіс салдарынан түптің түбінде 
елдің зардап шекпейтініне кім кепілдік береді? Сауал көп. Оған берілер жауаптың да аз 
еместігіне дау жоқ. Осы ретте аталмыш проблема мемлекеттің экономикалық не болмаса 
экологиялық мүмкіндігін ғана танытып қоймай, қауіпсіздік және саяси мәселе сипатына 
көшетін сыңайы бар.  

Орталық Азия республикаларының экономикасы үшін су ресурсы өткен ғасырдың 
орта тұсынан-ақ өзекті де өткір проблемаға айналғанын ескерсек, оның әлдеқашан 
халықаралық маңызға ие болғандығы анық. ТМД мемлекеттері ішінде біздің еліміз өзен 
суымен өте төмен деңгейде қамтамасыз етілген. Географиялық жағынан барлық 
трансшекаралық - Ертіс, Сырдария, Жайық, Іле, Шу, Талас секілді өзендердің төменгі 
сағасында орналасқандықтан да болар, Қазақстан үшін бұл проблема күрделілігімен қатар, 
уақыт өткен сайын мүлдем жаңа түрге енетін құбылмалылығымен де қиындық туғызуда.  

  Әлемде қаланың қақ ортасынан бастау алатын өзендер өте сирек кездеседі. Ал, 
соның бірі - Шымкенттің ортасынан құлай аққан Қошқарата өзені. Егер осы өзен шөп-
шаламға булықпай, еркімен ағатын болса, Шымкент қаласының ылғалдылығын сақтап қана 
қоймай, 600 гектарға жуық жерді суландыруға қабілетті. Өзеннің шипалық қасиетін 
айтпағанда, шаһардың микроклиматтық жағдайын реттеуге де мол әсері бар. Тіпті кейбір 
өзге мемлекеттерде мұндай өзендерді жасанды әдіспен жолға қойып, әлек болып жатады. 
Шымкенттегі қазіргі Қошқарата өзенінің бастауынан шығады. Су мамандары талай мәрте 
тексерген. Бояу, шай жіберген. Сол заттар осы жерден шыққан. Бұл жерде көп бұлақ бар. 
Қошқарата - Шымқаланың барлық түкпірін аралап ағатын жалғыз өзен. Ауаны 
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дымқылдандырып тұратын қасиеті бар. Соған қарамай, аяламаймыз. Керісінше жаман 
қоқысты осы өзенге тастап жатады. 

Адамда судың 2 пайызы жоғалғанда шөлдеу пайда болады, адам салмағынан 6-8% су 
жоғалса - адам есінен шала танады, судың 10% жетіспеушілігінде - елестеушілік пайда 
болып, жұту қабілеті нашарлайды. 12% су жоғалғанда - адам өледі.  

Ac үйде немесе жуынатын бөлмеде су тамып тұрған кран айына 400 литрдан 600 
литрға дейін су, ал унитаздың астынан ағып тұрған кішкентай бак 2000-4000 литр су 
жұмсайды.  

Жердің шамамен 70 пайызын су алып жатыр. Осы судың бір пайызы ғана ішуге 
жарамды. 

Бізде ешқашан қазіргі қолда бар судан артық су болмайды.. Жердің үстіңгі қабатының 
80% су алып жатыр.Жердегі судың 3% тұщы; тұщы судың басым бөлігі қатқан күйінде 
мұздықтарда кездеседі. Адам денесінің 66% судан тұрады. Адам қанының 83% судан тұрады. 
Қарбыздың 93% судан тұрады. 

Адам 30 тәулік тамақсыз және бір аптадан аз уақыт сусыз өмір сүре алады. 
Бір стакан суда 8,000,000,000,000,000,000,000,000 (8 септилион) жуық молекула 
Судың ерекше информацияны қабылдау қасиеті, матрицалық қасиеті. Судың 

ерекше информацияны сақтау қасиеті бар екендігін 1995-жылдан бері американ ғалымдары 
зерттеу үстінде. Біздің отандық ғалымдар осы салада ғылыми зерттеулер жүргізіуде. Соның 
ішінде менің өзімнің болжамыма байланысты өз пікірімді ортаға салмақпын. Әсіресе судың 
адам ағзасына тигізетін пайда екенін адам организмі 80% су, организмдегі әрбір клеткаға су 
қажет. Сол үшін адам өзінің салмағына қарай күніне 1,5 - 2,5 л су ішу керек. Бірақ қайнаған 
суды ішсеңіз көмегі сәл ғана болады. Өйткені қайнаған су өлі су болып есептеледі де, ағзаға 
пайдасы болмайды. Ал қайнамаған таза тұндырылған судың маңызы ерекше. Тәжірибе 
жүзінде қайнаған су тамақ ретінде қабылданады да, тірі су организмге өте пайда болады. 
Өйткені судың құрамындағы химиялық элементтер сақталады. Сондықтан қан тамырлар 
арқылы еркін жүреді немесе, сол себептен адам ағзасында қан қысымының көтерілуі мидың 
нашар жұмыс істеуі болмайды. Организмде имунитет жақсы өз дәрежесінде болады.  

Келекшекте көптеген эксперименттік тәжірибелер арқылы судың құрамындағы жақсы 
информация немесе ластанған химиялық құрамы нашар екендігін анықтайтын информер 
(матрицалық) құралды ойлап құрастырмақшымын. Ондай құрал әр бір үйде ағын суы бар 
трубаға орнатылыды да, ақкан су таза ма немесе зияндыма екенін анықтайтын құрал.  
Сондықтан да халқыма, отаныма өзімнің борышым деп білемін. Адам игілігіне жарайтын, 
қолданылатын керекті: де қымбатты құрал - жабдығымен құрастыру деп білемін.  

Адам баласы ғасырлар бойы тұщы суды үнемсіз пайдаланып келеді. Бірақ судың да 
сұрауы бар. Планетамыздың халқы жыл сайын өсіп келе жатыр, қазірдің өзінде 6 млрд 
шамасында. Суды тиімді пайдаланбағанның кесірінен 1 млрд адам ауыз суға қол жеткізе 
алмай отыр. Жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды үнемсіз пайдаланғанның кесірінен 
ресурстар жыл сайын азаюда.  
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В условиях техногенного влияния городской среды организм человека постоянно 

подвергается множественному воздействию со стороны различных факторов. Загрязнения 
тяжелыми металлами являются одним из видов экологически отрицательных воздействий на 
окружающую среду. С этой точки зрения, современные крупные индустриальные города 
представляют собой экстремальные зоны обитания [1-4]. 

Элементы VII группы, такие как бром, фтор и йод (Br, F, I) главной подгруппы, ввиду 
своей низкой распространённости в биосфере, относятся к микроэлементам. 

Бром (Br) всегда присутствует в растительных организмах (в среднем 0,0007% по 
массе), однако содержание данного элемента в различных растительных органах 
варьируется, в частности в зеленых частях его гораздо больше, чем в корневой системе[5]. 
Большое количество растений способно к концентрированию и накоплению рассеянного в 
почве, воде и атмосферном кислороде брома. Изучение биогеохимии брома является 
перспективным. В частности заслуживают внимания такие вопросы как исследование 
влияния брома на живые организмы при его высоком содержании в почве, а также его 
возможная роль, как антагониста йода, в провоцировании йодной недостаточности на 
кажущихся благополучными (по содержанию йода) территориях [6]. 

Цель работы: оценить содержание брома в золе наземной части ArtemisiaAbsinthium 
на территории павлодарской области (Республика Казахстан).  

Задачи: 
1.Оценить содержание брома (Br) в пробах золы надземной части ArtemisiaAbsinthium 

на территории Павлодарской области (Республика Казахстан).  
2. Выполнить сравнительный анализ содержания брома на различных участках г. 

Павлодара, Павлодарской области. 
Методы исследования:  
При отборе проб надземной части Artemisiaabsinthiumиспользовалась стандартная 

методика [7]. Пробоподготовка проводилась на кафедре геоэкологии и геохимии Томского 
политехнического университета. Для определения цинка в золе листьев использовали метод 
инструментального нейтронно-активационного анализа, аналитик – с.н.с. Судыко А.Ф. 
Данный метод ИНАА обладает рядом преимуществ по сравнению с другими, в том числе 
дает возможность определять в широком диапазоне (от n.1 до n.10–6%) содержание 
химических элементов. При этом не используется химическая подготовка проб, что 
исключает погрешности за счет привноса или удаления элементов вместе с реактивами [8]. 

Объектом исследования является: Для исследования было выбрано многолетнее 
травянистое растение Полынь горькая (Artemisiaabsinthium) – представитель семейства 
сложноцветные (Asteraceae). Ареал его распространения весьма обширен, встречается во 
всех зонах земного шара, кроме арктической. В Казахстане и в Павлодарской области 
произрастает в сорных и рудеральных местах повсеместно, является фоновым растением 
Павлодарской области.  

Пробы наземной части растения Полынь горькая отбирались в 2012 году в г. 
Павлодаре, и населенных участках Павлодарской области (села Мичурино, Богатырь, 
Косагаш, Заря, Красноармейка, Иртышск, Харьковка). Всего была подготовлена и 
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проанализирована 31 проба наземной части растения Полыни горькой (Artemisiaabsínthium). 
В городе Павлодаре пробы наземной части растения Artemisiaabsintium отбирались в периоде 
с мая по август, в 15 точках на территории города, на территории Павлодарской области 
пробы отбирались с 16 точек, в тот же период, в 2012 году.  

Карты отбора проб представлены на рисунке 1. 
 

  
 
Рисунок 1 - Карты отбора проб надземной части Полыни горькой 

(Artemísiaаbsínthium) на территории г. Павлодар (слева), Павлодарской области (справа). 
 
Результаты и обсуждение:  
Результаты, проведенных исследований на территории Павлодарской области 

представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1.  
Содержание брома в золе надземной части Artemisiaabsinthium на территории г. 

Павлодара и Павлодарской области в 2012 году, мг/кг 
 

 X± λ Медиана Мода Стандартное 
отклонение 

Min Max V, % 

г. Павлодар 106±13 105 #Н/Д 50 23 191 47 
Павлодарская 
область 183±37 158 #Н/Д 163 26 791 89 

 
Примечание: Х±λ – среднее значение и стандартная ошибка, Max – максимальное 

значение, Min – минимальное значение, V – коэффициент вариации, %, Н/Д – нет данных 
 
Анализ полученных данных, что среднее содержание брома (Br) в золе надземной 

части Artemisiaabsinthium на территории Павлодарской области превышает среднее 
содержание этого же элемента на территории города.Это может бытьсвязано с близким 
расположением угольных разрезов «Северный», «Восточный», «Богатырь», в составе 
шахтных вод которых, содержаться иод и бром присутствуют в виде лигандов и комплексов 
с тяжелыми металлами и макрокатионами [9-11].Высокое содержание брома в золе наземной 
части Полыни горькой (Artemisiaаbsínthium), отмечено на территории г. Павлодара 
(106±13мг/кг) и превышает среднее содержание брома в наземных частях трав по Уликинсу 
1978 год [84] (59,5 мг/кг) почти в два раза, что может быть связано с большим количеством 
числа автомобилей в черте города, в составе выхлопов которых содержаться пары брома.  

Пространственное распределение химических элементов на территории Павлодарской 
области и г. Павлодара отражено на рисунке 2, выполненных в программе Surfer 8.0. 
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Рисунок 2- Карты распределения брома в золе надземной части Artemisiaabsinthiumна 

территории Павлодарской области (слева) и г. Павлодара (справа) в 2012 г., мг/кг 
 
На карте видно, что наибольшее содержание брома на территории Павлодарской 

области отмечается в пробах из села Иртышск (253 мг/кг), в то время как село Заря (73 мг/кг) 
представляет собой область с наименьшим содержанием данного химического элемента. 
Анализ данных показал, что в городе Павлодаре, отдельные точки сосредоточения 
повышенных концентраций брома отмечаются по всей территории города, но наибольшее их 
скопление отмечается на южном участке города. 

Для сравнительной оценки содержания брома в золе надземной части 
Artemisiaabsinthium, выборка была поделена в соответствии с административным делением 
области на районы. Сравнительный анализ содержания брома в золе надземной части 
Artemisiaabsinthiumв различных районах Павлодарской области в 2012 гг. представлен в 
таблице 2.  

 
Таблица 2.  
Содержание цинка в золе надземной части Artemisiaabsinthiumна территории 

Павлодарской области, в 2012 году, мг/кг 
 
Район X± λ Max Min КК 

Павлодарский район 
134±3

0 207 49 0,9 

Иртышский район 
201±5

2 321 98 1,4 
Успенский район 68±42 110 26 0,5 
 
Примечание: Х ± λ - среднее значение и стандартная ошибка, Max – максимальное 

значение, Min – минимальное значение, КК – коэффициент концентрации по среднему 
значению 

 
Оценка аналитических данных показала, что наибольший коэффициент концентрации 

брома в золе надземной части Artemisiaabsinthiumварьирует и минимального в Успенском 
районе (KK=0.5)до максимального в Иртышском (KK=1.4). Это значит, что наименьшая 
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загрязненность бромом наблюдается в северо-восточной части области, в то время как, 
пробы из северо-западной части региона лидируют по содержанию данного химического 
элемента.  

В 2012 году проводился пробоотбор листьев Populusnigraна территории Павлодарской 
области, в Иртышском и Павлодарском районе, что позволяет нам сравнить коэффициенты 
концентрации брома в зольных остатках данных растений, таблица 3.  

 
Таблица 3.  
Коэффициент концентрации по среднему значению в золе надземной части 

Artemisiaabsinthiumи золе листьев Populusnigra на территории Павлодарской области, в 2012 
г. 

 
Среда Иртышский район Павлодарский район 
Populusnigra 1,8 0,4 
Artemisia Absinthium 1,4 0,9 
 
При сравнении коэффициентов концентрации брома в разных растительных 

индикаторов, отмечается: 
1. На территории Иртышского района коэффициент концентрации брома в золе 

листьев Populusnigraпревышает коэффициент концентрации этого же элемента в золе 
надземной части Artemisiaabsinthiumв 1,2 раза.  

2. На территории Павлодарского района коэффициент концентрации брома в золе 
листьев Populusnigraменьше коэффициента концентрации этого же элемента в золе 
надземной части Artemisiaabsinthiumв 2,3 раза. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ территории Павлодарской области и г. Павлодара по данным 

биогеохимической съемки в 2012 г., выявил высокое содержание брома (Br) в золе в золе 
надземной части Artemisiaabsinthium. 

2. Наибольший коэффициент содержания брома в золе надземной части 
Artemisiaabsinthium наблюдается на территории Иртышского района (1,4) в северо-западной 
части области.  

3. Среднее содержание брома в золе в золе надземной части Artemisiaabsinthium на 
территории Павлодарской области превышает содержание этого же элемента на территории 
г. Павлодара в 1,7 раз.  
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      Прогрессирующее загрязнение окружающей среды вследствие техногенной деятельности 
человека  представляет серьезную опасность  для здоровья детей и подростков.  
      Как известно, здоровье детей складывается из взаимодействия многих факторов - 
физического, умственного, функционального состояния в различные возрастные периоды, 
нейроэндокринных процессов, иммунной защиты и адаптационно-приспособительных 
реакций. Оно находится под влиянием окружающей среды и условий жизнедеятельности. 
Социальное здоровье растущего организма тесно связано и с его духовным миром, нормами 
поведения, образом жизни, мотивацией на сохранение и укрепление здоровья .                  
Физическое развитие служит одним из объективных и обобщающих параметров здоровья 
детей и является индикатором социально-экономического благополучия общества, а также 
санитарного и экологического состояния территории. Именно развитие в период роста 
определяет основные черты здоровья того или иного поколения в старших возрастах, 
включая потенциальное долголетие и передачу соответствующих качеств будущим 
поколениям 
      На современном этапе одной из важнейших задач является сохранение здоровья детского 
населения в связи с продолжающимся ухудшением экологической обстановки. По данным 
ВОЗ, удельный вес влияния отдельных факторов на состояние здоровья составляют: образ 
жизни -49-53%; генетические и биологические факторы – 18-22%; окружающая среда – 17-
20%; состояние здравоохранения – 8-10% [1].  
        В Казахстане нет ни одной области, где не звучали бы проблемы экологии. 
Экологические факторы, согласно данным последних исследований, вышли на одно из 
первых мест среди прочих причин, формирующих здоровье населения [ 2]. Воздействия 
экологических факторов являются  физической, химической и биологической  природы. 
Обычно для оценки загрязнения окружающей среды анализируются показатели 
атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы.  
        Уровень комплексной антропогенной нагрузки среды обитания на детское население на 
урбанизированной территорий в 5 раз выше, чем  на сельской. 
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       Город Темиртау Центрально-Казахстанского региона является одним из загрязненных 
городов Республики Казахстан. Наличие в городе промышленного гиганта ОАО «Арселор 
Митал», Темиртауского химико-механического завода и ОАО «Азия Цемент» ведет к 
интенсивному загрязнению окружающей среды, что неблагоприятно влияет на здоровье 
населения. В выбросах промышленных предприятий г. Темиртау содержатся 36 веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух.  Из них 17 веществ 1-2 класса опасности (фенолы, 
бензол, цианиды, сероводород, диоксид азота, двуокись марганца и т.д.), причем доля 
автотранспорта здесь невелика и составляет лишь 4-5 % . По данным Голобородько  Е.А. 
(2011) при  анализе показателей физического развития школьников пре - и пубертатного 
периодов развития, проживающих в зоне экологического неблагополучия, выявлены 
нарушения формирования здоровья и гармоничного развития. Оценка умственной 
работоспособности школьников установила негативное влияние экологических условий в 
районе проживания и стандартной учебной нагрузки на качество и объем выполняемой 
работы. В структуре заболеваемости у обследованных подростков основной группы чаще 
всего выявлялись заболевания органов дыхания, далее шли инфекционные болезни, глазные 
болезни и болезни системы кровообращения. 
    Были изучены физическое развитие, состояние здоровья и иммунитет детей и подростков в 
возрасте от 7 до 17 лет проживающих в зоне экологического неблагополучия г.Усть-
Каменогорск. При анализе установлено статистически значимое увеличение с возрастом 
число детей  с нарушением иммунного статуса: к 12 годам 1,5 раза, к 15 годам – 2.5 раза по 
сравнению с изменением в группе 7-11 лет. Ранжирование заболеваний и отклонений в 
состоянии здоровья по системам, наиболее уязвивым в детском и подростковом возрасте 
показало, что заболевания органов дыхания занимают первое место во всех возрастно-
половых группах. У девочек   в  группе 15-17 лет после заболеваний органов дыхания  
занимают отклонения в функции мочеполовой системы, а у юношей заболевания костно-
мышечной системы [3]. 
    На территории Актюбинской области сформировались несколько зон природно-
техногенного загрязнения различного характера, так как область занимает  ведущее место по 
производству черной металлургии, нефтегазодобычи и переработке  и в экологическом плане 
относится  к региону  Северного Приаралья. Изучали накопление металлов - канцерогенов в 
крови и волосах детского населения Актюбинской области [4].      Установлено, что 
наивысшее содержание в биосредах имеют хром, никель и марганец как в Хромтау, так и в 
Алга и Актобе. Содержание хрома в крови детей в 4-5 раз превышает нормативы. Как  
известно, хром, никель и свинец идентифицированы как канцерогены. 
    По анализу отчетной документации поликлиник г. Шымкент за период 2006-2010 годы  
распространенность заболеваний среди детей  до 14 лет возрастала из года в год. Так,  
показатель заболеваний органов пищеварения за указанный период увеличился в 3,7 раза. 
Показатель заболеваемости врожденными пороками развития  в  2010  году возрос  в  4 раза 
по сравнению с 2006 годом. Показатель распространенности заболеваний системы 
кровообращения увеличился в 2,2 раза. Распространенность новообразований у девочек 
изменяясь волнообразно, увеличилась в  2 раза. Среди подростков, также как и среди детей, 
наиболее часто встречаются заболевания органов дыхания, пищеварения и нервной системы 
[5]. 
       Нами проведены сравнительные исследования соматического и психического здоровья 
детей, обучающихся в школах, расположенных вдоль перекрестков, загруженных 
автотранспортом и школ расположенных в спальных районах г.Астаны. У детей, 
обучающихся в школах, размещенных на техногенно загрязненных территорий выше 
показатели заболеваемости дыхательной системы, из психических функции- несколько 
снижены показатели внимания и образной памяти.   
    Среди социальных и биологических факторов, которые определяют оптимальное развитие 
и жизнедеятельность растущего организма детей и подростков, здоровое питание занимает 
доминирующее положение. Нарушение структуры питания, дисбаланс или дефицит 
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основных макро- и микронутриентов приводят к развитию алиментарно-зависимых 
заболеваний или ухудшению показателей физического и интеллектуального развития, 
снижению иммунобиологического статуса и сокращению продолжительности жизни [6 ].  
          Провели сравнительный анализ пищевого статуса детей в возрасте 7-17 лет, 
проживающих в различных экологических ситуациях, на примере Актюбинской области. [7 
].  Результаты исследования показали, что пищевой статус по показателям физического 
развития, уровню гемоглобина, сывороточного железа (СЖ) и ферритина (СФ) в различных 
экологических регионах имеет свои особенности. Неблагополучное воздействие на 
формирование пищевого статуса детей более выражено в нефтегазоносном регионе и 
Приаралье. Также установлено, что важнейшим показателем соответствия адекватности 
питания состоянию здоровья людей является масса тела, биохимические показатели 
белкового обмена, содержание гемоглобина, содержание СЖ и СФ [7].  
       По мнению казахстанских ученых нутрициологов, для правильной оценки пищевого 
статуса школьников по антропометрическим показателям необходимо использовать индексы 
рост/возраст, масса тела/рост, масса тела /возраст и индекс масса тела (ИМТ)  [8]                       
Существуют нормы, утвержденные Минздравом РК, которые четко регламентируют 
суточную потребность ребенка в основных пищевых веществах, витаминах и минералах. Это 
2000 ккал для детей до шести лет, 2600 ккал для подростков 14-17 лет. При этом белки 
должны составлять 14%, жиры 30% и углеводы 56% от общей калорийности рациона. 
Наиболее оптимальным режимом питания школьников в течение дня следует считать 
четырехразовый прием пищи с интервалом в 3-4 часа. Особый упор диетологи делают на 
второй завтрак, который должен включать молоко, мюсли, каши, соки, сыр, какао, выпечку. 
Главное требование к школьному питанию – горячие обеды. И в меню должны быть первые, 
вторые блюда, овощи, компоты из свежих фруктов, соки, молоко и кефир. Для детей 
шестилетнего возраста в школах рекомендуется трехразовое питание (горячий второй 
завтрак, обед, полдник). Учащиеся первой смены могут получать завтрак или обед, а второй 
– полдник. Следует думать о сохранности витаминов и других полезных веществ в 
предлагаемом меню школьника и экспериментировать, исходя из вкусов, потребностей и 
пожеланий детей. Многие не очень любят супы, поэтому не возбраняется заменить его 
вкусным и полезным вторым блюдом, включать в меню дополнительно фрукты и салаты, на 
полдник могут быть бутерброды и выпечка. Эти рекомендации были разработаны Казахской 
академии питания для школ нашей республики. 
        Таким образом, на формирование заболеваемости у детей большую роль играют 
антропогенные загрязнители окружающей среды. 
         Многие исследователи отмечают четкую зависимость числа и характера нарушений в 
состоянии здоровья школьников от объема и интенсивности учебных нагрузок. Так, 
изучение состояния здоровья старшеклассников, обучающихся в лицеях и гимназиях, 
показало, что по сравнению с учащимися обычных школ эти дети имели худшие показатели 
здоровья. Ухудшение здоровья учащихся школ с повышенной учебной нагрузкой в динамике 
школьного обучения происходило более быстрыми темпами, чем в классической школе. Все 
это позволяет сделать вывод, что интенсификация обучения, не подкрепленная системой 
оздоровительных мероприятий, приводит к значительно более выраженным изменениям в 
состоянии здоровья детей.  
      Среди причин, формирующих здоровье, доля воздействия так называемых «школьных» 
факторов, в том числе педагогических, составляет 20%, тогда как влияние медицинского 
обеспечения оценивается лишь в 10-15%. На фоне неблагоприятных экологических 
факторов, несоблюдение школьных санитарно-гигиенических норм и рекомендаций, 
чрезмерная учебная нагрузка, нарушения режима дня, стрессовая тактика авторитарной 
педагогики, несоответствие учебных программ и методик возрастным и функциональным 
возможностям учащихся приводит к ухудшению здоровья школьников.  
            Только совместное  усилие медицинских работников и педагогов, а также  
заинтересованность родителей  способствует    минимизации  воздействия этих 
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неблагоприятных факторов на здоровье детей. Особое место в этом оздоровительном 
процессе отводится образовательной системе, прежде всего за счет широкого внедрения в 
деятельность образовательных учреждений, так называемых здоровьесберегающих 
технологий. 
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Количество автотранспорта в городах увеличивается с каждым годом. Вслед за этим 

увеличивается и шум, создаваемый потоком машин. Уже сейчас на главных магистралях 
крупных городов уровень шума превышают 90 дБА и имеют тенденцию к усилению 
ежегодно на 0,5 дБА. Созданный автотранспортом шум распространяется от дорог на 
окружающую территорию, в том числе, под его воздействием оказываются и жилые дома, 
расположенные поблизости. Борьба с шумом, в центральных районах городов затрудняется 
плотностью сложившейся застройки, из-за которой невозможно строительство 
шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка деревьев, снижающих на 
дорогах уровень шума.  

Предыдущие исследования показали, что уровень шума у оживлённых магистралей 
г. Омска классифицируется как высокий. Кроме того, многие жилые дома Омска находятся 
очень близко к автодорогам. Исходя из этого, было сделано предположение о возможном 
наличии избыточного шума в жилых квартирах отдельных домов города. 

mailto:IvanDemin3467@gmail.com
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Цель данного исследования – определить степень соответствия шума в квартирах 
отдельных домов г. Омска требованиям санитарных норм. Его задачи: произвести замеры 
уровня шума в квартирах выбранного дома г. Омска в разное время суток, сравнить 
полученные значения с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [1], оценить эффективность 
шумоизоляции окон, построить зависимость уровня шума в квартире от этажа, на котором 
производится измерение, предложить меры по снижению шумовой нагрузки на жилые дома, 
рекомендовать направление дальнейших исследований. 

Ранее собранная информация о самых шумных магистралях Омска и о близлежащих 
жилых домах, подверженных повышенному уровню шума, созданному автотранспортом, 
представлена на рис. 1. Среди возможных объектов исследования был выбран дом № 76 по 
улице Масленникова, расположенный в 22 метрах от проезжей части с интенсивным 
движением. Измерения проводились на этажах с первого по девятый. Квартиры оборудованы 
современными пластиковыми окнами. Измерения проводились утром и днём шумомером 
Октава 101А. Датчик располагался у окна или в середине комнаты. Окна оставлялись 
открытыми или закрытыми. Фиксировался средний и максимальный интегральный уровень 
звукового давления в дБА.  

Измерения в квартире на девятом этаже показали наличие в квартире значительного 
уровня шума, превосходящего требования СН. Средний уровень звукового давления днём 
около закрытого окна составил 43,2 дБА. При открытии окна уровень шума возрос на 10 дБА 
и стал равен 53,9 дБА. При перемещении датчика в средину комнаты при открытом окне 
уровень шума ослабел на 10 дБА и составил 43,2 дБА. В течение дня уровень шума 
практически не менялся. Для квартиры на втором этаже показания датчика составили 62,8 
дБА при открытом окне и 50,5 дБА при закрытом. В течение дня уровень шума практически 
не менялся. 

В соответствии с требованиями санитарных норм [1] допустимый средний уровень 
звукового давления составляет днём 40 дБА, ночью 30 дБА. Видно, что результаты 
измерения на девятом этаже выше допустимого уровня шума на 3 дБА и на 10 дБА на 
втором этаже при закрытых окнах. Шумоизолирующие окна в данном случае не справляются 
полностью со своей задачей. Для приведения уровня шума в квартирах дома, 
расположенного так близко к оживлённой магистрали, требуются дополнительные меры. 
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Рис. 1- Самые шумные магистрали г. Омска и близлежащие дома, подверженные 

повышенному шуму, созданному автотранспортом. Линиями обозначениы дороги с 
наиборльшим уровнем шума, квадратами – области, в которых жилые дома расположены 
близко к проезжей части. 
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Рис. 2. Зависимость среднего уровня шума от этажа, на котором проводилось 

измерение. 
 
Зависимость уровня шума от этажа, на котором производилось измерение приедена на 

рис. 2. Экспериментальные точки аппроксимированы линейно. Спадание уровня шума 
составило 1,7 дБА за этаж при высоте этажа 3 м. Для удобства дальнейших исследований 
была выведена эмпирическая формула примерного расчёта уровня шума в квартирах на 
разных этажах: 

                                                        )1()( 0 −⋅−= nbLnL ,                                                       
(1) 

где n – номер этажа, на котором производится измерение, L(n) – уровень шума у окна 
в квартире на этом этаже при открытом окне, L0 – уровень шума на первом этаже или у 
подножия здания, b – коэффициент ослабления с высотой, равный 1,7 дБА/этаж при высоте 
этажа 3 м. 

Уровень шума у подножия здания можно определить по формулам: 
                                                        воздрасдор LLLL ∆−∆−=0 ,                                                

(2) 
                                                        )/lg(10 0rrL nрас ⋅=∆ ,                                                       

(3) 
                                                        100/)( nвоздвозд rL ⋅=∆ α ,                                                   

(4) 
где Lдор – уровень шума, измеренный в 7,5 м от дороги в соответствии с методикой 

[2], расL∆  – слагаемое, учитывающее ослабление дистанцией, воздL∆  – слагаемое, 
учитывающее ослабление из-за затухания в воздухе, rn – расстояние от дороги в м, r0 = 7,5 м, 

воздα = 0,5 дБА/м [3]. 
Для защиты квартир от уже созданного шума применяют следующие методы: 

удалённое расположение домов от дорог, использование шумопоглощающих экранов и 
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зелёных насаждений вдоль дорог, использование современных шумопоглощающих окон в 
квартирах. Для уже выстроенных домов метод удаления от дорог не применим, а 
шумопоглощающие свойства окон достигли технического предела. Обычно высадка зелёных 
насаждений оказывается предпочтительнее, чем установка специальных экранов, так как 
живые изгороди украшают город, требуеют минимального ухода и дополнительно очищают 
воздух. Использование экранов предпочтительнее только в условиях нехватки места или при 
необходимости ослабления очень громких звуков, с которыми не справляются живые 
заграждения. Таким образом, разумной рекомендацией для снижения уровня шума в 
квартирах домов, выстроенных вблизи оживлённых магистралей, и доведения его до уровня, 
требуемого санитарными нормами, является отгораживание домов от дорог шумозащитными 
зелёными насаждениями.  

Кроме того, существуют более сложные в реализации способы уменьшения уровня 
шума в квартирах домов. Во-первых, это государствення политика по снижению шума от 
индивидуальных транспортных средств и городского рельсового транспорта, которая, 
несомненно, может решить проблему городского шума в корне. Во-вторых, это новейшие 
технические решения, такие как малошумящий асфальт, вертикальное озеленение домов 
и др. Однако применеие этих методов связано со значительными затратами. 

В дальнейшем исследовательской группе следует провести измерения на большом 
количестве жилых помещений, подверженных повышенному уровню шума, создаваемого 
автотранспортом; систематизировать полученные данные и предоставить отчёт 
администрации города. 
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Наиболее грозных и уже весьма ощутимых последствий технико-экономического 

развития во второй половине XX и начале XXI веков стало загрязнение биосферы, особенно 
воды и атмосферы. Виды, источники и пути загрязнения весьма разнообразны[1].  

Цель данной работы - исследжование состояния загрязнения природной среды, 
связанные с деятельностью АНПЗ.   

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 
- качественная характеристика  сточных  вод АНПЗ, выбрасываемые на поля 

испарения; 
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-провести мониторинговую оценку  нефтяного загрязнения почвы на территории 
сточных вод (поля испарения) Атырауского НПЗ. 

-оценить влияние нефти, нефтепродуктов и сероводорода на окружающую среду.   
Для определения экологической оценки влияния нефтяного загрязнения на 

окружающую среду в качестве объекта исследования были взяты прибрежные почвы поля 
испарения сточных вод АНПЗ. Атырауский нефтеперерабатывающий завод расположен на 
юго-восточной окраине города Атырау. К северо-востоку в 3 км от завода расположен пруд 
испаритель для сброса сточных вод АНПЗ[2].  

Атырауский НПЗ впервые осуществил переработку Тенгизской нефти -нефти нового 
типа со значительно большим содержанием светлых фракций и  одновременно, с высоким 
содержанием в ней метил- и этил меркаптанов, что потребовало для ее переработки 
тщательной подготовки и решение как технологических, так и экологических проблем [3]. 

Сейчас доля переработки Тенгизской нефти составляет 12%. Несмотря на 
недостаточность вторичных процессов, заводом достигнута глубина переработки 62,5%. При 
этом отбор светлых нефтепродуктов от нефти представляет в среднем 45,9%. 

Результаты  полученных данных, содержание нефти и нефтепродуктов в почвенных 
образцах прибрежных зон сточных вод (поля испарения) в пунктах представлены в таблице 1 
и на рисунке1.  

 

 
                      Контроль       5м          10м              15м 
Рисунок1- Содержание нефти и нефтепродуктов в прибрежных почвах сточных вод 

АНПЗ 
     
Как видно из представленных данных, наиболее высокая концентрация нефти и 

нефтепродуктов установлено на территории АНПЗ. 
В прибрежных почвах сточных вод АНПЗ на расстоянии 5 м концентрация нефти и 

нефтепродуктов составляет 48,3 мг/кг, что превышает контроль в 32,2 раза, на расстоянии 10 
м концентрация нефти и нефтепродуктов составляет 30 мг/кг, что превышает контроль в 20 
раз. На расстоянии 15 м концентрация нефти и нефтепродуктов составляет 6,6 мг/кг, что 
превышает контроль 4,4 раза[5]. 

Как показали исследовании, проведенные в области прибрежных почв сточных вод 
АНПЗ, содержание нефти и нефтепродуктов оказалось в большом количестве на расстоянии 
5 м. В исследуемых почвах наблюдается подщелачивание почвенных растворов. 

 
Таблица 1 
 Содержание нефти, нефтепродуктов и сероводорода в прибрежных почвах сточных 

вод Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) 
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Пункт отбора 
проб 

Содержание 
нефтепродуктов 
в почве, мг/кг 

Содержание сероводорода в почве, 
мг/кг 

2004 год 2006 год 
Контроль 1,5   
Контроль  2,3 2,3 
Пункт 1 5 

метра 
48,3 5,5 9,2 

Пункт 2 10 
метра 

30 4,9 8,1 

Пункт 3 15 
метра 

6,6 4,5 6,5 

 
Нефть Тенгизского месторождения перерабатываемые в АНПЗ отличается большим 

содержанием сероводорода (25 -27%), 12% которых в составе нефти изучаемой территории и 
в выбросах значительна и представляет опасность в токсикологическом отношении. 

В качестве контроля использованы объекты из Махамбетского района (окрестности 
поселка Бейбарыс), расположенного на расстоянии 80 - 90 км от г.Атырау. Этот район не 
относится к нефтедобывающей. 

Содержание сероводорода в почвенных образцах прибрежных зон поля испарения 
представлены на рисунках 2 и 3. 

 
            ПДК Контроль         5м          10м        15м 
 

Рисунок 2- Содержание сероводорода в прибрежных почвах сточных вод АНПЗ 
 
Выбранные нами для исследования сточные воды АНПЗ мутная, по литературным 

данным показывает, что вода содержащие сероводород, быстро мутнеет за счет окисления. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что многолетняя, нефтедобыча и 

ежегодное увеличение выбросов и сбросов АНПЗ  в окружающую среду привело к 
значительному повышению  уровня содержания нефти и нефтепродуктов, в том числе и 
сероводорода в почве.  
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               ПДК  Контроль   5м       10м    15м 
 
Рисунок 3- Содержание сероводорода в прибрежных почвах сточных вод АНПЗ 2007 

г. 
 
Также были проведены исследования в сточных водах АНПЗ на содержание нефти и 

нефтепродуктов. К северо-востоку в 3 км от завода расположен пруд-испаритель для сбора 
сточных вод АНПЗ. Расстояние между холодными и горячими отстойниками 30 м. 

Вода отличается резким отвратительным запахом с участками, покрытыми белой 
пеной химических поверхностно-активных соединений, и с редкой пленкой битумов. К югу 
от канала отмечаются значительные площади, покрытые сплошным слоем битумов, 
толщиной до 0,3 м. Наблюдаются островки сухой поверхности, лишенные растительного 
покрова. В южной части отстойника фиксируются явные следы прорыва насыпи по руслам 
балок и оврагов. Вода здесь мутная, по запаху застойного болотного типа. Непосредственно 
вдоль обваловки отстойника каналов наблюдаются зоны интенсивной и значительной, очень 
редкой умеренной фильтрации, маскирующиеся зарослями тростника, тамарикса, солянок. К 
югу от отстойника прослеживаются площади относительно увлажненные, но с 
деградировавшей растительностью.Такие деградированные земли прослеживаются между 
двумя каналами. Полученные результаты на содержание нефтепродуктов в сточных водах  
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
 Содержание нефти и нефтепродуктов в сточных водах АНПЗ (мг/л) 
 
№ Отстойник Нефти и 

нефтепродукты в воде 
(мг/л) 

1 Холодный 23,5 
2 Горячий 22,5 
 
Как видно из представленных данных, наиболее высокая концентрация нефти и 

нефтепродуктов установлена в холодном отстойнике, она составляет 23,5 мг/л, а в горячем 
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источнике составляет 22,5 мг/л. Отсюда можно сделать вывод, что в холодном отстойнике 
содержание нефти и нефтепродуктов больше, чем в горячем отстойник [6]. 

Заключение 
Учитывая особую экологическую опасность региона, подобные исследования 

необходимы не только для оценки состояния природных комплексов, находящихся под 
антропогенным стрессом, но и для прогнозирования мутагенной, канцерогенной и 
токсической опасности средовых факторов для людей, проживающих на этих территориях. 

Вывод 
1. Прибрежные почвы сточных вод АНПЗ загрязнены нефтью и нефтепродуктами. 

Содержание нефти и нефтепродуктов в прибрежных почвах сточных вод АНПЗ оказалось в 
большом количестве (48,3 мг/кг). 

2. Почвы сточных вод АНПЗ загрязнены в том числе и сероводородом. Установлена 
тенденция повышения концентрации сероводорода в прибрежных почвах сточных вод 
АНПЗ, а именно содержание H2S более чем 11,25 - 23 раза превьппает ПДК и в 1,9-4 раза 
превышает контрольные значения. 

3. Сточные воды АНПЗ загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Углеводороды в 
холодном отстойнике (23,5 мг/л) содержатся больше, чем в горячем (22,5 мг/л). 

4. Сравнительный анализ изученых данных и настоящее исследования состоянии 
окружающей среды Атырауского НПЗ свидетельствует о постоянном нарастании ее 
антропогенного загрязнения, повышение нефти и нефтепродуктов (48,3 мг/кг), в том числе и 
сероводорода (9,2 мг/кг) в почве, что подтверждает необходимость постоянного контроля за 
содержанием канцерогенов, мутагенов и токсикантов в изучаемом регионе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
распространения тяжелых металлов. В качестве исследовательской задачи была определена 
попытка оценить влияние тяжелых металлов на зерна пшеницы.  

Аннотация. Мақалада бүгінгі таңда аса көкейтесті ауыр металдардың таралу 
мәселесіне арналған. Зерттеу мәселесі ретінде ауыр металдардың бидай дақылдарына әсерін 
бағалау мүмкіндігі алынды.  

Annotation. The article is devoted to the issue date of heavy metals. As a research task was 
determined attempt to evaluate the effect of heavy metals on wheat. 

 
  Халық санының өсуінен, ауылшаруашылық іс-әрекетінін кеңеюінен, өңдіріс күші 

мен техникалық жабдықталудың ұлғаюымен, халық шаруашылығының бір қатар 
салаларының химизациясы салдарынан адамның экологияға тигізетін әсері күннен күнге 
артуда. Соңғы кездері қоршаған ортаның ластану мәселесі глобалды мәселеге айналды. Бұл 
планетаның жануарлар және өсімдіктер әлеміне үлкен қауіп төндіруде.  

Ауыр металдар аса қауіпті ластағыш заттарға жатады. Қазіргі кезде ауыр металдардың 
топырақта жинақталуын және олардың қоректік тізбек арқылы ауысуын зерттеу маңызды 
мәселелердің бірі болып табылады, себебі олар барлық тірі ағзаларға, оның ішінде адамдар 
ағзасына ұзақ уақыт бойы уытты әсер етеді. 

Ауыр металдардың ішінде ең улы және қоршаған ортаға кеңінен таралғаны кадмий 
болып есептеледі. Зерттеушілердің мәліметтері бойынша кадмийдің топырақ-өсімдік 
арасындағы таралуы көптеген факторларға байланысты. Ол өсімдік түріне, сортына, 
топырақтың физикалық, химиялық қасиетеріне, климат жағдайына, және қолданылған 
тыңайтқыш түріне  байланысты өзгеріп отырады. 

Кадмийдің ұзақ мерзімді әсері адамда бүйректің дисфункциясымен, өкпе ауруларына, 
сүйек кемістіктеріне, қан-тамыр аурулардың пайда болуына әкеледі. Адам организміне 
кадмийдің түсудің негізгі көзі – азық-түлік. Кадмийге астық тұқымдастармен қосылуы тән, 
ол топырақтан өсімдіктерге белсенді сіңіріледі.  

Бидай – әлемдегі ең кеңінен таралған дақыл, 148 елдің негізгі азық-түлігі болып 
табылады. Бүкіл дақылдар өнімінің 60%-ы бидайдан алынады. Адам организміне қажетті 
белоктар мен көмірсулар, витаминдер А, В, В2, В6, РР, С, Д, Е, минеральды тұздар және 
басқа да заттар бидай дәні құрамында бар. Бидай белогындағы амин қышқылдары құрамы 
үйлесімді және организмге сіңімді [1]. Бұл дақылдың тағамдық және экономикалық маңызын 
есепке ала отырып, басты өндірістік міндет болып экологиялық таза бидай дақылын алу 
болып табылады.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда өндірістік мақсатта бидайдың екі түрі ғана егіледі – 
жұмсақ бидай (Triticum aestivum) және қатты бидай (Triticum durum). Жыл сайын осы бидай 
түрлерінің жаңа сорттары шығарылып, елімізде аудандастырылуда. Соңғы деректер 
бойынша Қазақстанда күздік жұмсақ бидайдың 38 сорты, жаздық жұмсақ бидайдың 80 
сорты, күздік қатты бидайдың 3 сорты, жаздық қатты бидайдың 24 сорты егіледі, олардың 
арасында отандық сорттар үлесі 50% (қатты бидай) және 68,4% (жұмсақ бидай) құрайды [2].  

ҚР Статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша, бидайдың республика бойынша 
орташа өніміділігі 2013 жылы гектарына 10,8 центнерді құрады. 2012 жылғы өнімділікпен 
салыстырғанда 36,7% немесе гектарына 2,9 центнерге  өсу байқалады. Ең үлкен көрсеткіш 
Оңтүстік Қазақстан облысында байқалады. Онда өнімділік 19,4-ке, ал Алматы облысында 
гектарына 18,2 центнерге жетеді (Жамбыл облысы – 16,5, Шығыс-Қазақстан облысында – 
14,2%). Төмендегі кестеде облыс бойынша жалпы бидай өнімділігі көрсетілген [3].  

 
1-кесте. Бидай өнімділігі, бір гектарда центнер 
 
 2009 2010 2011 2012 2013  

Қазақстан 
Республикасы 

11,9 7,3 16,6 7,9 10,8 
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Ақмола 10,9 5,1 15,5 7,0 10,0 
Ақтөбе 6,4 2,4 7,4 2,8 5,2 
Алматы 21,4 18,0 19,0 16,3 18,2 
Атырау - - - - 2,9 
Батыс-Қазақстан 5,8 4,4 9,5 5,8 7,1 
Жамбыл 21,9 14,6 15,4 8,6 16,5 
Қарағанды 7,8 4,6 10,8 6,5 11,5 
Қостанай 11,0 7,3 18,3 6,1 9,6 
Қызылорда 13,2 12,4 7,8 4,7 7,1 
Оңтүстік-
Қазақстан 

19,3 14,7 14,1 10,9 19,4 

Павлодар 13,9 5,7 7,6 3,8 12,0 
Солтүстік-
Қазақстан 

14,4 9,6 20,9 11,5 12,4 

Шығыс-
Қазақстан 

16,0 9,8 10,7 10,9 14,2 

Астана қ. 11,4 6,8 14,2 6,1 7,4 
Алматы қ. 10,7 - - - - 

 
Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отыра, зерттеу мәселесі ретінде әртүрлі күздік 

бидай сорттарының дақылдарында минималды мөлшерде ауыр металдарды жинақтайтын, 
металотөзімді сорттарын анықтап, кейін оларды экологиялық  таза өндірісте және 
селекциялық процестерде пайдалану мақсатында зерттелінді. Күздік бидай сорттарының 
дақылдар генотиптерінде кадмий мен қорғасын мөлшерін зерттеу маңызды болып саналады, 
себебі бидай дақылы тағам өнеркәсібінде кеңінен пайдаланылады.  

Селекциялық тәжірибеде далалық жағдайда бидай сорттарының негізгі бағалы-
шаруашылық белгілерін анықтау бағалы генотиптерді іріктеу тиімділігін арттырады. 
Сондықтан өнімділігі жоғары бидай сорттарын және жақсы сапалы дақылдарын іріктеу үшін 
бірқатар бағалы-шаруашылық белгілерді анықтау қажет, оның ішінде вегетационды кезең 
ұзақтығы, өсімдік биіктігі және т.б. 

Вегетационды кезеңнің ұзақтығы жоғары дәрежеде сорттың тек қана өнімділік 
деңгейіне ғана емес, сонымен қатар оның құрғақшылыққа, ауруларға және басқа да стресстік 
факторларға төзімділігіне әсер етеді.  

Зерттеу нәтижелері бойынша, күздік бидайда ауыр металдардың жинақталуы 
кадмийдің негізінен тамырда және жапырақтарда, сонымен қатар сабақ пен дақылдарда 
көрсетті, ал қорғасын негізінен жапырақтарда жиналады. Кадмий мен қорғасынның 
дақылдардағы мөлшері ШРД-дан аспаған.  

Ауыр металдардың табиғаттағы үлесі жылдан жылға артып келеді, оның себебі метал 
өндіру мекемелері мен қоғамдағы автокөлік санының артуында. Түтінмен, шаңмен ауыр 
металдар атмосфералық ауа құрамына еніп алыс қашықтықтарға дейін таралып көп аймақты 
ластайды. Жаңбыр және шық арқылы топыраққа және су көздеріне түседі. Соның 
салдарынан өсімдікке, одан жануар ағзасына ең соңында адам ағзасына енеді. Ол металдар 
көп уақыт ішінде белгілі мүшелерде жиналып зиян келтіреді. Оның салдарынан көптеген 
қатерлі аурулар пайда болады. Сондықтан, ауыр металдардың адам өмір сүретін ортасында 
көбеймеуін қамтамасыз ету және олардан тазарту жолдарын іздестіру қазіргі замандағы 
экологтардың басты мәселелерінің біріне айналып отыр. 

 
 

Қолданылған әдебиет 
1. Жайлыбай К.Н., Тоқтамысов Ә.М. Жаздық бидай (биологиясы, өсіру 

технологиясы).  Алматы: Бастау, 2006, 168 б. 
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2. Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген селекциялық 
жетістіктердің мемлекеттік тізбесі. / Государственный реестр селекционных достижений 
допущенных к использованию в Республике Казахстан. – Астана, 2013, 244 б. 

3. Показатели охраны окружающей среды. http://www.stat.kz 
 

УДК 614.77 
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ТОПЫРАҒЫНЫҢ КЕЙБІР АУЫР МЕТАЛДАРМЕН 

ЛАСТАНУ ЖАҒДАЙЫ 
Жантоков Б., Нородхан Д., Суханова Б. 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
Ғылыми жетекшісі - Зандыбай А. 

 
Зерттеу жұмысында Қызылорда қаласы топырағының кейбір ауыр металдармен 

ластану дәрежесіне баға берілді. Онда қаланың негізгі автомобиль жолдары, жылу электр 
станциясы маңы топырағының қорғасын және мырышпен ластану жағдайы зертелінді. 
Сандық көрсеткіш бойынша зерттеуге алынған 2 ауыр металдың рұқсат етілген көрсеткіш 
(РЕК) деңгейінен аспағаны анықталды.    

Қызылорда қаласы 1938 жылдан Қызылорда облысының әкімшілік, экономикалық 
және мәдени орталығы. Қала өзінің функционалды әртүрлілігімен, оңтайлы экономикалық – 
географиялық орналасуымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, Қызылорда қаласы облыстағы 
барлық инновацияның және дамудың қозғаушы күші болып табылады. Сырдария өзенінің оң 
жағалауында орналасқан. 10 әкімшілік-аумақтық бірліктен тұрады: Қызылорда қаласы, 
Тасбөгет, Белкөл кенттері, Қосшыңырау, Қызылжарма, Қызылөзек, Ақсуат, Ақжарма, 
Талсуат, Қарауылтөбе ауылдары.  

Қызылорда қаласы өндірістік өңір болып табылады, мұнда жалпы облыста өндірілген 
өнеркәсіп өнімі көлемінің үлесі 91,2% құрайды. 

Қаланың өндіріс құрылымында елеулі дисбаланс байқалады-кен өнеркәсібі өңдеуші 
өнеркәсіптен басым түсуде – 95,0% және 2,7 %. Бұл жағдайда экспорттық минералды 
ресурстарының түрлі шикізат бағаларының ауытқуына қала экономикасы әлсіздік танытады 
және бірнеше мұнай-газ компанияларына тәуелді болады. Осыған байланысты, қала 
экономикасы өндірісті өңдеу өнеркәсібі жағына қарай диверсификациялауды қажет етеді. 

 Өңірде мұнай жиырма жылдан аса уақыт шығарылып келеді, шығарылатын қордың 
көбісі қолданылып үлгірген. Жеке кен орындарындарында мұнай қорының сулануы 90 
пайызды құрап отыр.  

Кен өндіру саласындағы мұнай және газ конденсатын өндіруші 
«ПетроҚазақстанҚұмкөлРесорсиз» АҚ, «ТорғайПетролеум» АҚ, «Қазгермұнай», КАМ, КОР, 
СНПС Айдан мұнай ірі компаниялары қала аумағында жұмыс жасайды. 

Қала бойынша 2011 жылы 118,7 мың м³, 2012 жылы 181,8 мың м³ куб, 2013 жылы 
212,9 мың м³  күл қоқыс орталық полигонға шығарылып, залалсыздандырылды [1].  

Қала топырағының ластану жағдайын зерттеу соңғы жылдарға дейін 
топырақтанушылардың назарын өзіне көп аудартпаған салалардың бірі болып келді. Тек ірі 
қала тұрғындарының денсаулығына әсер етуші факторларды  зерттеу барысында қала 
топырағының түрлі жағдайлармен ластануы тұрғындар денсаулығына әсер етуші басты 
факторлардың бірі екені дәлелденді. Содан бері ірі қала топырағының биологиялық, 
химиялық, радияциялық ластануы оның тұрғындар денсаулығына әсері жан жақты зерттеле 
бастады. 

Техногенді ластану топырақ құрамына оның сапасына әсер етеді. Мәселен, зауыт 
немесе кен орындарынан 1 км жерде топырақтың барлық қасиеттері жойыла бастайды 
(қарашірігі кеміп, азот көбейе түседі, топырақ қышқылдығы артады т.б.). 

http://www.stat.kz/
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Өнеркәсіп аймағында жарамсыз жерлер пайда болуда. Қазақстанның ластанған 
жерлер үлесі бұрынғы кеңес елдерінің ішінде жоғарғы орында [2]. 

Ауыр металдарға химиялық элементтің 50-ден астам түрі жатады. Соның ішінде 
бірқатар элементтер өзінің зияндылығы, таралуы, организмге түсу жолдары жөнінен 
ерекшеленеді. Олар – сынап, қорғасын, кадмий, мырыш, мыс, ванадий, молибден, кобальт 
және никель. Соның ішінде 3 элемент – сынап қорғасын және кадмий ең қауіпті деп саналып, 
қатаң бақылауды талап етеді  [3,4,5]. 

Жылу қазандықтарының зияны да ұдайы қоршаған ортаға салмақ түсіруде. Мәселен, 
Алматы қаласындағы ТЭЦ-2 аймағындағы топырақтағы фтор 2,6 есе, кадмий 2,5 есе, кобальт 
2,5, хром 13,2 есе шекті мөлшерден асып отырғаны тіркелген. Бұл зерттеулердің нәтижесі 
басқа ТЭЦ-дерге тән деп толық айтуға болады.  

Қызылорда қаласының топырағы негізінен қоңыр, құмдақ сұр, сортаң болып келеді. 
Қызылорда қаласының  топырағы зерттелген барлық аймақтарынан мышьяктың РЕК-тен 
төмен деңгейде екені анықталған [6]. 

Кесте -1 
Қызылорда қаласы топырағының  ауыр металдармен ластану көрсеткіші мг/кг.  

 
Реті Проба алынған жерлер Pb Zn 

1. Жылу электр станциясы 105,93 62,55 

2. Жибек жолы көшесі 57,19 69,46 

3.  Самара-Ташкент трассасы 83,24 47,00 

4. Жезқазған трассасы 80,57 68,38 

 РЕК (Рұқсат етілген концентрация) 130 220 

 
 

 
Сурет -1. Қызылорда қаласы топырағының  ауыр металдармен ластану көрсеткіші мг/кг. 

 
Зерттеу нәтижесінде Қызылорда қаласының топырағы  Pb және Zn РЕК-тен аспаған. 
Бұл көрсеткіштерден болашақта Қызылорда қаласы топырағының жалпылай ауыр 

металдармен ластану мүмкіндігінің жоғары екенін байқаймыз. Қаланың өндірістік, 
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экономикалық және демографиялық дамуын және ауыр металдармен ластаушы көздердің 
артуын ескерсек қала топырағына жүйелі түрде мониторинг жүргізуді қажет етеді. Қала 
топырағының РЕК-тен жоғары деңгейде ластануы қала тұрғындарының денсаулығы мен 
топырақтың өздігінен тазалануына кедергі болатын басты факторлардың бірі екені даусыз. 
Сондықтан Қызылорда қаласы топырағының ауыр металдармен ластану жағдайын жан-
жақты зерттеп, оны алдын алу шаралары мен қала топырағын биологиялық жолмен 
тазартудың жолдарын бүгіннен қарастыру қажет. 
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2. Ә. Бейсенова, А. Самақова т,б. Алматы,2004. 
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На сегодняшний день актуальным направлением в охране окружающей среды 

является минимизация негативного воздействия сточных вод на окружающую природную 
среду и реконструкция существующих сооружений водоснабжения и водоотведения. 
Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод и модернизация очистных 
сооружений отражены в Программе "Ақ бұлақ" на 2011- 2020 годы в области водоснабжения 
и водоотведения и Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике», [1, 2]. 

Традиционные методы очистки коммунальных стоков (насыпные фильтры, аэрация, 
химобработка, обеззараживание) требуют больших площадей, многошаговой технологии 
обработки, значительного количества эксплуатационного персонала, а также 
характеризуются недостаточными, с точки зрения современных потребностей, 
экологическими показателями. Для модернизации хозяйственной деятельности очистных 
сооружений города Рудного и улучшения показателей сбрасываемой сточной воды были 
предложены следующие варианты очистки: 1) мембранно-биологическая очистка с помощью 
мембранного биореактора; 2) электрокоагуляция сточной воды после вторичных 
отстойников.  

В отличие от традиционных методов очистки сточных вод мембранные технологии 
имеют следующие преимущества: 1) надежная барьерная фильтрация; 2) достаточно низкое 
энергопотребление; 3) компактность оборудования, 4) простота наращивания мощностей 
ввиду модульной конструкции оборудования; 5) минимальное использование химикатов;  
6) улучшение показателей качества очищенной воды (можно сбросить в естественный 
водоем или использовать в системе орошения); 7) возможность полной автоматизации 
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процессов обработки и контроля качества воды; 8) бурно развивающаяся технология 
(появление новых механически и химически стойких мембран), [3, 4]. Для анализа 
возможности использования мембранных технологий для модернизации работы очистных 
сооружений был проведен гидробиологический анализ активного ила и определение илового 
индекса активного ила, [5].  

Активный ил относится к суспензиям, состоящим в основном из частиц меньше 1 мм. 
Важным показателем является иловый индекс – объем, занимаемый после 30 мин отстоя 
илом, содержащим 1 г сухого вещества, мл. Чем ил лучше отстаивается и чем плотнее 
осадок, тем меньше его уносится с очищенной водой. Активный ил с индексом до 120 мг/л 
оседает хорошо, с индексом 120 – 150 мг/л – удовлетворительно, а при индексе выше 150 
мг/л – плохо, [6].  

Полученные результаты гидробиологического анализа показали ухудшение состояния 
активного ила из-за уменьшения численности прикрепленных и увеличения свободно 
плавающих микроорганизмов. Активный ил был серовато-бурого цвета с умеренным 
оседанием, где надиловая вода содержала небольшое количество отмершего ила. 
Полученные результаты гидробиологического анализа активного ила показывают плохую 
жизнедеятельность активного ила, которая способствует плохой биологической очистке 
сточной воды и выносу активного ила из вторичных отстойников.    

По полученным экспериментальным результатам иловый индекс активного ила на 
очистных сооружениях города Рудного составил 180-200 мг/л, что говорит о плохом 
оседании и, как следствие, о забивке мембран активным илом при применении мембранного 
биореактора. Поэтому мембранно-биологическая доочистка сточных вод (мембранные 
биореакторы с погружными мембранными модулями) после существующей биологической 
очистки будет неэффективной в таких условиях.  

Очистка промышленных сточных вод методом электрокоагуляции основана на их 
электролизе с использованием металлических (стальных или алюминиевых) анодов, 
подвергающихся электролитическому растворению. Вследствие растворения анодов вода 
обогащается соответствующими ионами, образующими затем в нейтральной и 
слабощелочной среде гидроокись алюминия или гидрозакись железа, которая под 
воздействием растворенного в воде кислорода переходит в гидроокись железа. В результате 
осуществляется процесс коагуляции, аналогичный обработке воды соответствующими 
солями алюминия или железа. Однако в отличие от применения солевых коагулянтов при 
электрокоагуляции вода не обогащается сульфатами или хлоридами и не зависит от 
температурного режима воды, [7].   

В качестве доочистки сточных вод после биологической очистки на очистных 
сооружениях города Рудного можно применить электрокоагуляцию. Для определения 
эффективности внедрения электрокоагуляции была проведена химическая коагуляция с 
помощью коагулянта Al2(SO4)3. Для проведения эксперимента была отобрана проба воды в 
объеме 20 л с лотка после вторичных отстойников на очистных сооружениях города Рудного. 
Отобранная вода была исследована на содержание концентрации некоторых соединений-
показателей качества сточных вод. В отобранную воду были добавлены различные дозы 
коагулянта Al2(SO4)3 для определения наилучшей дозы, [8]. 

В таблице 1 показано количество 1% Al2(SO4)3 в мл для определения дозы коагулянта 
Al2(SO4)3 для коагуляции. Пробная коагуляция была проведена в соответствии с указанными 
значениями. Было исследовано 14 проб по 500 мл исследуемой воды на коагуляцию. 

 
 
Таблица 1  
Таблица дозы коагулянта Al2(SO4)3 
 

№ п/п Доза Al2(SO4)3, мл Количество 1% Al2(SO4)3, мл 
1 15 0,75 
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2 20 1,00 
3 25 1,25 
4 30 1,50 
5 35 1,75 
6 40 2,00 
7 45 2,25 
8 50 2,50 
9 55 3,00 
10 60 3,50 
11 65 4,00 
12 70 4,50 
13 75 5,00 
14 80 5,50 

 
Результаты пробной коагуляции представлены в таблице 2. В таблице 3 рассмотрены 

наилучшая и допустимая дозы коагулянта. Исходя из таблиц 2 и 3 оптимальной дозой 
коагулянта Al2(SO4)3 является доза на 80 мл, допустимой – на 75 мл. 

 
Таблица 2  
 Результаты пробной коагуляции 
 

№ 
п/п 

Доза 
Al2(SO4)3, 
мл 

Описание процесса коагуляции 

15 минут 30 минут 2 часа 

1 15 Без изменений Образование мелкой 
взвеси на дне и мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 
состоянии 

Без изменений 

2 20 Образование мелкой 
взвеси по всему 
столбу 

Образование мелких 
хлопьев в нижней 
части столба во 
взвешенном состоянии 

Без изменений 

3 25 Образование мелкой 
взвеси по всему 
столбу 

Образование 
значительного осадка, 
в нижней части – 
мелкая взвесь во 
взвешенном состоянии 

Без изменений 

4 30 Образование мелкой 
взвеси по всему 
столбу 

Без изменений Образование мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 
состоянии 

5 35 Образование мелкой 
взвеси на дне и мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 
состоянии 

Без изменений Образование мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 
состоянии 

6 40 Образование мелкой 
взвеси на дне и мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 

Без изменений Образование мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 
состоянии 
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состоянии 
7 45 Образование мелкой 

взвеси на дне и мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 
состоянии 

Без изменений Образование мелких 
хлопьев по всему 
столбу во взвешенном 
состоянии 

8 50 Образование мелкой 
взвеси во взвешенном 
состоянии по всему 
столбу 

Без изменений Без изменений 

9 55 Образование мелкой 
взвеси во взвешенном 
состоянии по всему 
столбу 

Без изменений Без изменений 

10 60 Образование мелкой 
взвеси во взвешенном 
состоянии по всему 
столбу 

Без изменений Без изменений 

11 65 Образование мелкой 
взвеси во взвешенном 
состоянии по всему 
столбу 

Без изменений Без изменений 

12 70 Образование мелкой 
взвеси во взвешенном 
состоянии по всему 
столбу 

Без изменений Значительная часть 
мелких хлопьев в 
осадке, нижний слой 
во взвешенном 
состоянии, осветление 
верхнего слоя 

13 75 Образование мелкой 
взвеси во взвешенном 
состоянии по всему 
столбу 

Без изменений Крупные хлопья в 
осадке, осветление 
столба сверху, нижний 
слой во взвешенном 
состоянии 

14 80 Образование крупной 
взвеси во взвешенном 
состоянии по всему 
столбу 

Образование 
незначительного 
осадка, крупная взвесь 
по всему столбу 

Образование крупных 
хлопьев в осадке, 
осветление столба 

 
Таблица 3  
Наилучшие дозы коагулянта Al2(SO4)3 
 

 Показатель Доза на 75 мл Доза на 80 мл 
 Мутность, мг/дм3 0,3 0,1 
 Цветность, град. 10 10 
 Щелочность, ммоль/дм3 3,2 3,0 
 Остаточный Al, мг/дм3 0,008 не обнаружен 

 
Была проведена пробная коагуляция, в ходе которой получено улучшение показателей 

сточной воды (таблица 4). 
 
Таблица 4  
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Результаты показателей воды до и после коагуляции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Отобранная очищенная вода после вторичных отстойников на очистных сооружениях 
2,5 25 10,2 7,8 4,0 5,3 54,

6 
отс 0,20 157,

2 
2,0 289,

9 
5,0
0 

1,1
0 

59,3 

 Вода после коагуляции при дозе 80 мл коагулянта Al2(SO4)3   
0,1 10 6,6 2,0 3,0 отс отс 61,

9 
отс 0,03 9,9 0,3

2 
283,
2 

1,9
6 

0,2
4 

43,3 

 
Анализ полученных результатов показывает, что можно внедрить электрокоагуляцию 

в качестве доочистки сточных вод после вторичных отстойников для улучшения показателей 
сточной воды на очистных сооружениях города Рудного. Электрокоагуляция позволит 
доочистить сточную воду от тяжелых металлов, взвешенных частиц и других компонентов 
до рыбохозяйственных нормативов. В этом случае очищенную воду можно будет 
использовать как техническую воду для ТОО «Рудненский Водоканал» и ОАО «ССГПО», в 
системе полива садовых участков или сбрасывать в реку Тобол. 
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Жұмаш Сайран, Бейсенова Райхан Рымбаевна 

 
 

Түйіндеме  Адамдардың Бинокулярлы тұрақты көру, көзді үйлестіру және бас пен 
денені ұйымдастыру қабылетіне йе, бұл қалыпты функциялы жүйке жүйесінің қатысуы 
арқылы орындалыды. Жылдам Саккады және тегіс қудалау көп кездесетін көз қозғалысының 
екі түрі болып табылады, ауытқулар белгілі бір дәрежеде жүйке жүйесінің дисфункциясын 
көрсетеді. бұл шолуда Әдебиеттерді қарастыру арқылы, жақынғы жылдардағы ел іші және 
шетелдегі Саккады және тегіс қудалау көз қозғалысының жүйке жүйесінің анатомиялық 
дамуын зерттеу және клиникалық қолданылуларын қысқаша таныстырып өтеді. 

Көз қозғалысы жүйке офтальмологиясының маңызды бөлігі болып табылады, оның 
мынадый қабылеттері бар: қызықты обьектіні қарашық торының ең сезімтал бөлігі---орталық 
шұңқырға жйнақтайды, сондай-ақ көз қозғалысы арасындағы өзара байланыс арқылы бас пен 
дене қозғалысын реттейді. Қалыпты жағдайларда, осы іс-әрекеттер бір мезгілде пайда 
болады, яғни көру жүйесі, дененің сезімі және басқа да дене мүшелердің өзара үздіксіз 
ақпарат алмасуы арқылы жүзеге асады. Бұл қалыпты неврологиялық функциясының 
қамтамасыз етуіне сүйенеді. Жақынғы жылдары пәндер арасындағы білім алмасудің 
жйілеуімен бірге көз нерв жүйесі саласы да барған сайын дасыды. Әсіресе Саккады және 
тегіс қудалау көз қозғалысына жүйке анатомиясы туралы ғана емес, клиникалық маңызыда 
зор екенін түсінуге қолайлылық тудырды. 

Тегіс  
Саккады қудалау қозғалысының жүйке анатомиялық ерекшеліктері 
    1. Саккады жүйесі (жылдам көз қозғалысы, саккады): жылдам Саккады қозғалысы 

көз қарашығын көру аумағындағы мағыналы заттарды көруге жетелейді,Then fixation 
movement, vestibular nystagmus fast phase, optokinetic nystagmus fast phase қатарлылар көп 
кезігетін көз қозғалыстары саналыды.көз қарашығы бір обьектіден екінші обьектіге ауысқан 
кезде, жылдам Саккады қозғалысы жаңа обьектіні қарашық торының орталық шұңқырына 
шығарады. 

жылдам Саккады қозғалысын қамтамасыз ететін жүйке жүйесін екі бөлікке бөлуге 
болады: (1) жоғары Nerve center орталық миға орналасқан. Ал содан кейін, қозғалысты The 
superior colliculus and cerebellum жолдап, обьектіні талдау,орнын тұрақтандыру,қарашық 
қозғалысын межелеу, Саккады қозғалысын жасауға бұйрық беру (2) Lower Nerve center - 
Brainstem ға орналасқан, High Nerve center нұсқауларын қабылдап, Әрбір көз бұлшық 
еттеріне жодайды[1]. High Nerve center қосымша көру аумағы мен желкені қамтйды. Желке 
обьектінің орын ахпаратымен қамдайды. Түрлі обьектілердің түсі, құрлымы, қозғалысы, үш 
өлшемді бейнесі қатарлылар орталық мида ерекше топографиялық карта қалыптастырады. 
қосымша көру аумағы осы ерекше топографиялық картаның тұрар жері, ол осы 
топографиялық картаға негізделіп обьектісін талдайды, Саккады қозғалысына қажетті: 
бағдар және амплитуда сынды негізгі ахпаратты қамтамасыз етеді[2]. Осы ақпараттар 
Superior colliculus ға жеткізіледі,Superior colliculus барлық көру жүйесі ахпараттарын 
біріктіріп,кодтап, Саккады қозғалысындық бұйрық пайда қылыды,содан ары ортаңғы нерв 
жүйесіне жолдайды. Кіші ми Саккады қозғалысын жалғастырып тұрады,Саккады 
қозғалысын тездетіп,әрі көру обьектісі орталық шұңқырға жеткенде Superior colliculusды 
тежеу арқылы Саккады қозғалысын тоқтатады[3]. Lower Nerve center ми ішіндегі көз сырты 
бұлшық еті қозғалыс нейрон разрядтынан шыққан жанама нейроннан құралған, қозғалыстқ 
жанама нейрон (burst neurons), Қозғалыссыз жанама нейронды (pause neurons) қамтйды[1]. 
Әр бір Pontine ішінде 3 қозғалыстқ жанама нейрон бар[4], жанама көз қарашығы тегіс 
қозғалыстағы қозғалыстқ нейрон жанына орналасқан, сртқа таралу нерв жүйесінің Ventral 
side, жанама көз қарашығы қйылысқан әрі айнала қозғалған жағындағы Түйінаралық 
ядролардың жанында[5]. қозғалыстқ жанама  нейрон тек Саккады қозғалысының алдында әрі 
Саккады қозғалысы барысында разрядталады, аксон Дистальные кеңінен таралған, сонымен 

Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 



1521 
 

қатар түрлі бағыттағы нерв жүйелерінің арасындада өзара байланысты болады, сол арқылы 
екі көздің Conjugate muscle, the main action of muscle, antagonistic muscle дың қозғалыстарын 
реттейді[6]. Қозғалыссыз жанама нейрон орта ми қыртысының ядросыра орналасқан, олар 
үздіксіз разрядталады, Саккадылық қозғалыстың пайда болуын  тежейді, әрі Саккадылық 
қозғалыс басталар алдында және Саккадылық қозғалыс барысында разряд тоқтайды[1]. 

Саккадылық қозғалыстың пайда болуының белгілі инкубациялық кезеңі болады. Көру 
жүйесі тітіркендіргіштерге жауап қайтарған кезде, осы сигнал үздіксіз күшейіп ең жоғары 
шекке жеткенде көздің қозғалысын пайда қылады, ең жоғары шек тұрақты болады, бырақ 
сигналдің күшею жылдамдығы бір келкі болмайды. Schall және Тhompson қосымша көру 
нейрондық белсенді қозғалысты зеріттеген кезде, осындай белсенділік белгілі бір шекке 
жеткенде, Саккадылық қозғалыстың пайда болатындығын байқайды[6]. инкубациялық 
кезеңнің ұзын қысқалығы қозғалыс алдындағы белсенділіктің арту жылдамдығымен 
байланысты болады, белсенділік осындай қозғалыс болардан бұрын көру обьектісі пайда 
болғаннан кейінгі бір мезгіл тұрақты үзіліс кезінде пайда болады, ол барған сайын 
жоғарылап ең жоғары шекке жақындайды. Қозғалысқа қатысты белсенділіктің артуын реттеу 
холинергические және Катехоламиндермен байланысты болуы мүмкін[2]. Әдетте 
инкубациялық кезең 4 бөлектен құралады: (1) Кіру барысындағы кешіктірілу, сетчатки 
визуалды ақпаратты қабылдап, визуалды қыртысына жеткізіліп, содан кейін High Nerve 
center ге жетеді. (2) өңдеу барысындағы кешіктірілу, High Nerve center кіріген ақпаратқа 
талдау жасап, біріктіру.(3)шешім қабылдау барысындағы  кешіктіріл, ми көру обьектісін 
өзгерту және көру аумағындағы тітіркендірушіні талдау жөнінде шешім жасайды. (4) 
шығару барысындағы кешіктірілу, Саккадылық қозғалыс бұйрығы High Nerve center ден 
Lower Nerve center ге жеткізіліп визуалды туындайды[7]. 

Осыдан байқайтынымыз, визуалды тітіркендіруден бастап Саккадылық қозғалыс 
пайда болу барысы: Желке визуальды ақпа→Саккадылық қозғалыс High Nerve 
center→кодтау,Саккадылық қозғалыс бұйрығын түсіру→Lower Nerve center Қозғалыссыз 
жанама нейроны, қозғыштық қозғалыстқ жанама нейроны→көз сырты бұлшық еттері 
нейроны→әр қайсы көз сырты бұлшық еттері ретту жұмысын атқарып, Саккадылық 
қозғалыс пайда болу[1]. 

2. Тегіс қудалау жүйесі: (smooth pursuit movement): көз қарашығы қудалау жүйесі 
арқылы ақырын әрі тегіс қозғалған көру обьектісн қудалаған кезде, қозғалыстағы обьекті мен 
көз арасында белгілі бір тұрақты қатынас болады, осы дегеніміз Тегіс қудалау қозғалысы 
болып табылады. Қозғалыстағы нистагмнің Баяу кезеңі қудалау қозғалысына жатады[8]. 

    Lisberger мен МovShou зерттеу кезінде мынаны байқаған, көру обьектісі белгілі бір 
жылдамдықпен Градиентті қозғалыс жасаған кезде, temporal lobe ішіндегі жоғары бөлегіне 
орналасқан Нейрондар үзіліссіз өзгерісте болады: әдеттегі тітіркендіру қозғалысынан қысқа 
мерзімді Импульстік қозғалысқа өзгеруі, содан барып көзді тітіркендіріп Тегіс қудалау 
қозғалысын пайда қылады, әрі Нейрондардың тегіс жеделдетуге деген әсері тегіс баяулатуға 
қарағанда жоғары болады. Көру обьектісінің жылдамдығының өзгерісімен бірге, 
Нейрондардың әсер ету жиілігі де ретке түсіп отырады. Көру обьектісінің жылдамдығының 
өзгерісімен temporal lobe ішіндегі жоғары бөлегіне орналасқан Нейрондардың разрядтап 
тітіркендіру әсері араснда тұрақты бір кешіктірілу уақыты болады: 90μs [9]. 

Көз қозғалысын тексеру әдістері мен бақылау көрсеткіштері 
    Көз қозғалысын тексеру әдістері әдетте үш бөлімнен құралады: (1) тітіркендіру 

жабдығы, (2) көз қозғалысын естелікке алу жабдығы Logger, (3) сандық мәлісеттерді өңдеу 
жүйесі. тітіркендіру жабдығы көзді тітіркендіру арқылы Саккадылық қозғалыс, Тегіс қудалау 
қозғалысы сынды әр түрлі қозғалыстарды пайда қыла алады. көз қозғалысын естелікке алу 
жабдығы көп түрі, EOG,  records of Infrared limbus reflection, records of electromagnetic 
induction, бұл әдістер түрлі қағидалармен көздің қозғалысын сигналға айландырып сандық 
мәлісеттерді өңдеу жүйесіне---компьютерге жолдайды, компьютерде өңделген соң Көз 
қозғалысының толқыны мен әр түрлі сандық сәліметтерді алуға болады. 
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Клиникада жиі қолданылатын жылдам Саккады және Тегіс қудалауды бақылау 
көрсеткіштері мынадай: көз қозғалысы амплитудасы, инкубациялық кезең (көзді 
тітіркендіруден бастап көздің қозғалысына дейінгі уақыт), Peak velocity ең жоғары шек 
жылдамдығы (көз қозғалысының ең тез жылдамдығы), Баяу фазалыдың асимметриялық 
салыстырмасы (оңға және солға қарай Баяу фазалы қозғалысының көбеюінің 
асимметриялдығы) әрі бірлік уақыт ішінде Optokinetic нистагм саны қатарлылар. 

Көздің жылдам Саккадылық қозғалысы және Тегіс қудалаудың ерекшеліктері 
мен ауытқулары 

    1. Саккадылық қозғалыс: көздің жылдам Саккадылық қозғалысы алдын ала 
жоспарланған әрекет, тітіркендіруден бастап Саккадылық қозғалыс пайда болғанға дейінгі 
инкубациялық кезең мөлшермен 200ms болады; осы барыс инкубациялық кезеңнің 
тітіркендіру өзгерісімен бірге өзгереді, қалыпты Саккадылық қозғалыстың жалдамдығы өте 
тез болады, 700°/s ға дейін жетеді, оның амплитудасы басқа көз қозғалыстарына қарағанда 
үлкен келеді, әрі амплитуданың жоғарлауы мен бірге, Peak velocity ең жоғары шек 
жылдамдығы мен жалғасу уақытыда ұзарады[18]. 

Қалыпсыз Саккадылық қозғалыстар белгісі: (1) динамикалық өзгерістер, Peak velocity 
ең жоғары шек жылдамдығының төмендеуі мен жалғасу уақытының ұзаруы. (2) 
амплитуданың қалыпсыздығы, қозғалыс көлемінің тым ұлкен немесе кіші болуы. (3) 
инкубациялық кезеңнің кешіктірілуі.Көп кездесетін аурулар, Шашыраңқы склероз, 
Паркинсон ауруы, Альцгеймер ауруы, Миастения, гипертиреоз қатарлылар[10]. 

2. Тегіс қадағалау қозғалысы: баяу көз қозғалысы, ең жоғары жылдамдығы 60°/s; 
артуы шамамен 0.7-0.9 [11]. тітіркендіруден бастап Тегіс қадағалау қозғалысы пайда 
болғанға дейінгі инкубациялық кезең мөлшермен 100ms[12].  

көз қозғалысын сараптудың клиникалық қолданылуы 
    Кез келген зақымдану көз қозғалысы толқыны арқылы белгілі болады, осылайша 

қайсы түрдегі қалыпсыздық немесе қайсы жолдың тосылуы екенін білуге болады, көз 
қозғалысы көз нерв жүйесінің маңызды бір құрамдас бөлігі, Офтальмология, Otology, 
Неврология, генетика, Иммунология, Ғарыш медицинасы қатарлы салалармен байланысып 
жатады. Жақынғы отыз қырық жылжан бері қарай, офтальмологиялық жүйке саласы тез 
қарқынмен дамыды, көз қозғалыстарына деген зерттеулерде күннен күнге көбейді. Адамдар 
көз қозғалысы ғылымын жеке дара қарастырмай қайта басқа да әр түрлі саладағы 
ғылымдармен бірге зерттеп, оның көру жүйесі, ми,тепетеңдік арасындағы байланыстарды 
ашты. Сонымен бірге жалпы жақтан ауру ерекшеліктерін мықты ұстап, клиникалық диагноз 
қою мен емдеуге пайдаланылады, сондықтан көз қозғалысын зерттеу адамзаттың 
денсаулығының ақаусыздығы үшін аса пайдалы. 
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Введение 
 Гидразин и его производные широко используются в промышленности, в 

сельском хозяйстве и в медицине. В последние десятилетия особое внимание 
общественности уделяется ракетному топливу, как опасному загрязнителю окружающей  
среды,  в состав которого входит высокотоксичное соединение 1,1-диметилгидразин(1,1-
ДМГ).  Для Казахстана, на территории  которого располагается космодром «Байконур», 
проблема загрязнения  окружающей среды ракетным топливом и его компонентами 
приобретает особую актуальность. Результаты росиийских и казахстанских комплексных 
экспедиционных работ, проводимых в местах падения остаточных частей  космических 
ракет, показади наличие 1,1-ДМГ и продуктов его окисления в почве, воде и растениях в 
концентрациях, превышающих предельно допустимые.  Рядом авторов показано , что в 
результате разлива и рассеивания таких компонентов ракетного топлива на обширных 
территориях вокруг полигонов выгорает растительность, гибнут животные, ухудшается 
состояние здоровья населения. Очень часто уцелевшие при падении фрагменты 
отделяюшихся частей ракет  с остатками топлива используются местным населенеием в 
личных хозяйствах, что также представляет значительную угрозу для их здоровья. [1] 
Однако,  многие вопросы их действия в этом плане остаются открытыми и по настоящее 
время. 

Гидразин и его производные чрезвычайно токсичны для животных и человека. 
При острых отравлениях на первый план выступает симптомы поражения ЦНС 

(судорожный эффект) и в меньшей степени – печени, при этом страдают центральная 
нервная, сердечно-сосудистая, выделительная, кроветворная системы. Производные 
гидразина опасны при любом пути поступления в организм, обладают способностью 
вызывать отдаленные и специфические эффекты, в частности индуцировать у животных 
опухоли различных органов и 

тканей. Токсичность отдельных соединений этого ряда является различной, в 
значительной степени она зависит от вида животного, в то же время внутри одного 

вида токсичность практически не зависит от пути введения, что отражает быструю 
всасываемость гидразина и его производных из мест аппликации [2,3]. 

В связи с возникшими ситуациями имеет важное значение изучение влияния 
производных гидразина на организм.  

http://teacode.com/online/udc/54/547.234.html
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Цель исследования - изучить влияние производного гидразина – фенилгидразина -   
при острой и хронической интоксикации  на цитогенетические показатели крови, при этом 
определить обладает ли фенилгидразин мутагенностью. Также мы изучали 
детоксикационные свойства препарата «Салсоколлин» на фоне действия фенилгидразина.  

Методы исследования - определение генотоксичности веществ путем подсчета 
микроядер методом Паппенгейма.  

Экологическая характеристика фенилгидразина 
Фенилгидразин C6H5NHNH2 , молекулярная масса 108,2. Желтая жидкость, 

температура плавления 19,8 ⁰С, температура кипения 243⁰С, 115 ⁰С.  Растворим в этаноле, 
диэтиловом эфире, бензоле, растворах минеральных кислот, воде (в 100 г – 12,6 г при 20 ⁰С и 
23 г при 50⁰С). Слабое основание 8,8.  

Фенилгидразин при нагревании выше 300 ⁰С разлагается с образованием бензола, 
анилина и выделением N2 и NH3. Легко окисляется на воздухе. С соединениями, 
содержащими карбонильную группу, образует фенилгидразоны – малорастворимые 
кристаллы, используются для идентификации альдегидов и кетонов, а также в синтезе 
индола. 

С дикарбонильными соединениями при нагревании фенилгидразин образует 
труднорастворимые кристаллы – озазлны, что применяют для выделенияи идентификации 
сахаров. Фенилгидразин мягкий восстановливающий агент азо- и нитросоединений.  

Фенилгидразин – исходный продукт в производстве азокрасителей, лекарственных 
препаратов (напр., антипирина, амидопирина).  

Фенилгидразин – сильный яд, вызывающий распад эритроцитов и лейкоцитов крови, а 
также превращение гемоглабина в метгемоглабин. ЛД50 175мг/кг (мыши, перорально). При 
попадании на кожу вызывает экзему; ПДК в воздухе рабочей зоны 22 мг/м3 [4]. 

Список ядов, повреждающих систему крови, достаточно велик. К их числу относят 
соединения, вызывающие изменения гемопоэза, нарушения синтеза порфирина и гема, 
изменения свойств гемоглобина и гемолиз. Изменения крови условно делят на 
специфические нарушения и общие гематологические реакции. Последние в условиях 
эксперимента наблюдаются значительно чаще. Неспецифические изменения периферической 
крови при действии многих вредных веществ заключаются в основном в изменениях общего 
количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. Изменения красных кровяных телец 
крови отмечаются несколько реже, и характеризуется, как правило, уменьшением количества 
эритроцитов и гемоглобина. В этой связи при исследовании морфологического состава 
периферической крови рекомендуется определять количество лейкоцитов и эритроцитов, 
содержание гемоглобина и его концентрацию в эритроците, лейкограмму. О насыщении 
эритроцитов гемоглобином судят по среднему содержанию гемоглобина в эритроците [5]. 

В опытах проводимых на животных показано, что как сам гидразин, так и его 
производные являются сильными метгемоглобинообразователями. Наиболее сильное 
действие на кровь оказывают фенилгидразин и ацетилфенилгидразин, которые вызывают 
деструкцию эритроцитов, изменение кровяных пигментов и метгемоглобинемию [5]. Эти 
вещества не только вызывают нарушение крови, но и действуют как общеклеточные яды. 
При этом,  вызывая истощение организма, причем степень его далеко не всегда 
соответствует нарушениям со стороны крови. Лизис зрелых эритроцитов характерен для 
действия фенилгидразина и слабо проявляется у самого гидразина. Применение больших доз 
или длительное введение меньших количеств позволяет отметить гемолитическое действие и 
у других производных гидразина. Длительное лечение туберкулостатиками изоникотинового 
ряда приводит к возникновению сидеро-ахрестической анемии, так как производные 
гидразина образуют комплексные соединения с пиридоксином, а недостаточность 
последнего препятствует включению   ионов железа в гемоглобин. Гидразингидрат [5] 
вызывает серьезные нарушения кроветворной системы, причем особое внимание обращает 
на себя скопление молодых форм эритроцитов и особенно эозинофилов в костном мозге. 
Даже малые дозы сернокислого гидразина, при длительном применении, вызывали у крыс 
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накопление гемосидерина в селезенке и постепенное падение веса животных. При 
отравлении фенилгидразином в эритроцитах появляется гемоглобиновая зернистость - 
тельца Гейнца. Факт удаления эритроцитов, содержащих тельца Гейнца, селезенкой 
подтверждается экспериментально.  

Исследуя влияние фенилгидразина на кровь лабораторных животных, А. А. Высоцкий 
показал, что та же доза, которая вначале вызывает уменьшение количества эритроцитов и 
содержания гемоглобина, рано или поздно становится недействительной, и после 
длительного применения той же дозы количество эритроцитов или дальше не уменьшается 
или, напротив, увеличивается. 

Ранним признаком отравления фенилгидразином является резкое увеличение числа 
лейкоцитов, которое вначале возрастает, а затем падает. Изменения со стороны крови, 
вызываемые фенилгидразином, настолько постоянны, что это свойство позволило 
использовать его для получения анемии у животных.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Эксперименты проводились на 60 белых беспородных крысах массой 250-300 гр. 

Экспериментальные животные были разделены на 5 групп. Первая группа (n=20) получала 
воду в объеме  1мл. Вторую группу (n=10) составляли животные,  которым внутрижелудочно 
вводили 188 мг/кг фенилгидразина однократно при острой интоксикации. Третью группу 
(n=10)  составляли животные, которым внутрижелудочно вводили 18,8 мг/кг фенилгидразина 
в течение 3-х месяцев при хронической интоксикации, четвертую группу (n=10) составляли 
животные, которым  внутрижелудочно вводили препарат «Салсоколлин» в дозе 50 мг/кг и 
188 мг/кг фенилгидразина однократно при острой интоксикации. Пятую группу (n=10) 
составляли животные, которым внутрижелудочно вводили 18,8 мг/кг в течение 3-х месяцев, 
и в течение последнего месяца затравки было введено препарат «Салсоколлин» в дозе 50 
мг/кг ежедневно. 

Для цитологических и цитогенетических исследований крови осуществляли забор 
крови из сонной артерии.  

Определение генотоксичности веществ путем подсчета микроядер методом 
Паппенгейма 

Микроядерный тест проводили методом Май-Грюнвельда в модификации 
Паппенгейма. При применении этой методики микроядра имеют красновато-фиолетовую 
окраску, нормохромные эритроциты—розовую, а полихроматофильные—синюю. Сущность 
метода такова: 

а) свежие высушенные на воздухе мазки покрывают на 3 мин для фиксации слоем 
раствора Май—Грюнвальда (20—30 капель); 

б) добавляют такое же количество дистиллированной воды, 1 мин; 
в) сливают, но не смывают разбавленный раствор, добавляют разведенный раствор 

Гимзе (10 капель на 10 мл дистиллированной воды) и окрашивают 15— 20 мин, далее 
споласкивают и высушивают анализируемый препарат. При этой окраске микроядра 
отчетливо видны и легко дифференцируются [6]. 

Уровень микроядер в эритроцитах подсчитывают в промилле. У крыс обычно 
просматривают 2—3 тыс , а у человека — 20—30 тыс эритроцитов. 
 

Результаты микроядерного тестирования при интоксикации производными 
гидразина и на фоне коррекции препаратом «Салсоколлин» 

 
Важным цитогенетическим параметром оценки действия загрязнителей среды 

является изучение частот микроядер в клетках. Микроядра возникают в неблагоприятных 
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условиях при нарушении процессов деления клетки из ацентрических фрагментов или 
отстающих хромосом. 

Микроядра могут быть результатом как структурных, так и численных хромосомных 
аберраций. Используются в качестве индикатора этих нарушений, возникающих под 
воздействием антропогенных загрязнителей [7]. 

Микроядерный тест является менее трудоемким и дешевым методом определения 
мутагенности токсических веществ, и для него наиболее часто          используются 
эритроциты крови или костного мозга, поскольку это,     наиболее доступная ткань и, 
кроме того, исходя из предыстории вопроса, в гематологии были впервые обнаружены 
тельца Жолли, называемые в  настоящее время микроядрами.  

Гидразин быстро разлагается в воздушной среде в результате реакций с озоном, 
гидроксильными радикалами и диоксидом азота. В случае попадания гидразина в 
загрязненную воздушную среду время его существования, согласно оценкам, составляет 
несколько минут. В чистом воздухе время жизни гидразина может составить приблизительно 
1 ч. В почве водный гидразин при аэробных условиях адсорбируется и подвергается 
разложению на поверхности глиноземов. Скорость деградации гидразина в водной среде во 
многом зависит от таких факторов, как рН, содержание кислорода, щелочность, жесткость, а 
также от присутствия органического материала и ионов металлов. Он подвергается 
биодеградации микроорганизмами, присутствующими в активном иле. Однако в 
концентрациях, превышающих 1 мг/л, гидразин оказывает токсическое действие и на эти 
микроорганизмы. Гидразин способен вызывать нарушения ДНК и репарации in vitro. Он 
также индуцировал генные мутации и хромосомные аберрации у различных тест-
организмов, включая растения, фаги, бактерии, грибы, дрозофилу, а также в клетках 
млекопитающих in vitro [8].  

Гидразин и многочисленные его производные способны оказывать влияние на кровь 
при введении их в организм животных и человека. В опытах на животных показано, что 
наиболее сильное действие на кровь оказывают фенилгидразин, которые вызывают 
деструкцию эритроцитов, изменение кровяных пигментов и метгемоглобинемию. Эти 
вещество не только вызывают нарушение крови, но и действуют как общеклеточные яды, 
вызывая истощение организма, причем степень его далеко не всегда соответствует 
нарушениях со стороны крови. Лизис зрелых эритроцитов характерен для действия 
фенилгидразина и слабо проявляется у самого гидразина. Длительное лечение 
туберкулостатиками изоникотинового ряда приводит к возникновению сидеро-
ахрестической анемии, так как производные гидразина образуют комплексные соединения с 
пиридоксином, а недостаточность последнего препятствует включению ионов железа в 
гемоглобин. Гемолитическое действие фенилгидразина непрямое. Сам по себе он не 
вызывает гемолиза, а лишь способствуют переходу гемоглобина в метгемоглобин, а 
эритроциты, содержащие метгемоглобин, легче разрушаются в селезенке. Даже малые дозы 
сернокислого гидразина, при длительном применении, вызывали у крыс накопление 
гемосидерина в селезенке и постепенное падение веса животных. Одновременно под 
влиянием фенилгидразина снижается минимальная и повышается максимальная 
резистентность эритроцитов. При отравлении фенилгидразином в эритроцитах появляется 
гемоглобиновая зернистость—тельца Гейнца. Факт удаления эритроцитов, содержащих 
тельца Гейнца, селезенкой подтверждается экспериментально. Так, удаление телец Гейнца у 
спленектомированных крыс шло в два раза медленнее, чем у интактных[7]. 

По результатам экспериментов некоторых авторов данные микроядерных тестов на 
яйцах курицы с исползованием нитрозодиметиламина показали генотоксичность 
нитрозодиметиламина [9]. 

При острой интоксикации гидразинами наблюдалось повышение количеств 
микроядер в эритроцитах периферической крови  во второй  группе на 44%(Рисунок 6). При 
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введении препарата «Салсоколлин»(4 группа) число микроядер приблизились к 
контрольным данным.  

В результате цитогенетического исследования крыс установлено, что частота 
встречаемости микроядерных фрагментов в эритроцитах периферической крови при 
хронической интоксикации гидразинами в третьей  группе на 30% выше, чем в контроле. При 
введении препарата «Салсоколлин» (5 группа)  число микроядер стало меньше, чем в 
затравленных гидразинами группах животных. 

 

 
 
Рисунок 6 - Число микроядер в эритроцитах при острой и хронической  хронической 

интоксикации фенилгидразином 
 
Из этого следует, что все изученные нами фенилгидразин обладает мутагенностью. А 

препарат салсоколлин оказывает антимутагеннный эффект. 
 
По результатам наших исследований были сделаны следующие выводы: 
1. По нашим результатам фенилгидразин при острой и хронической 

интоксикации обладает мутагенностью, на что указывает увеличение числа микроядер в 
эритроцитах на  30%.  

2. На фоне введения препарата «Салсоколлин»  комплексное исследование  
цитологических и цитогенетических параметров крови организма показало достоверное 
снижение токсических явлений. 
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Один из распространенных видов загрязнения - поступление в различные среды 

тяжелых металлов - большой группы химических элементов с атомным весом более 50. 
Тяжелые металлы, загрязняющие почву, могут поглощаться растениями и по пищевой цепи 
попадать в организмы животных и человека. 

Казахстан, по территории входящий в десятку самых крупных стран  мирового 
сообщества, в настоящее время по всем параметрам относится к экологически уязвимым 
регионам [1]. 

Тяжёлые металлы — группа химических элементов со свойствами металлов и 
значительным атомным весом либо плотностью. Эта группа элементов активно участвует в 
биологических процессах, входят в состав многих  ферментов. Одним из 
сильнодействующих токсикантов среди тяжелых металлов, влияющих на высшую нервную 
деятельность живых организмов, является кобальт (Со).  

Угнетающее действие кобальта связывают с образованием комплексов Со с  SН-
группами энзимов, способностью тормозить перенос электронов по дыхательной цепи и 
окислительное фосфорилирование. В результате влияния на тканевое дыхание развивается 
гистотоксическая гипоксия [2]. 

 Токсические дозы кобальта угнетают гемопоэз. Влияние Со на кроветворение 
объясняют возникающей тканевой гипоксией, угнетением дыхательной функции форменных 
элементов крови, мобилизацией железа для улучшения синтеза гемоглобина, стимуляцией 
костного мозга или эритропоэтического фактора [3].  

Под влиянием кобальта изменяется строение и функция щитовидной железы 
вследствие общего нарушения окислительных процессов, а также нарушения каталитических 
реакций в самой железе, блокируется тирозиниодиназа, поглощение и окисление 
неорганического йода; Со связывает SН-группы эпителия и коллоида [4].  

Соединения кобальта влияют на сердечно-сосудистую систему, расширяют сосуды, 
снижают кровяное давление, избирательно поражают сердечную мышцу. Поражение 
сердечно-сосудистой системы и сердечной мышцы объясняют как центральным влиянием Со 
на кровяное давление, так и непосредственным – на сосуды. Специальное поражение 
сердечной мышцы связано с нарушением в ней основных метаболических процессов: 
ингибируется окисление кетокислот, образуются хелаты с тиоловыми группами жирных 
кислот, инактивируется окисление пирувата; накопление пирувата и лактата в митохондриях 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12615129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12615129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12615129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12615129
mailto:iskaliyeva_assel@mail.ru


1529 
 

вызывает их деструкцию. В эксперименте показано, что введение животным аминокислот 
предупреждает хелатирование SН-групп ферментов миокарда. Дефицит белка, напротив, 
усиливает токсическое действие Со на сердце. 

Целью исследования является изучение влияния тяжелых металлов на центральную 
нервную систему живых организмов.  

Материалы и методы:  
Исследования проводились на 150 белых беспородных крысах-самцах массой 180-200 

граммов, которые содержались на стандартном рационе вивария со свободным доступом к 
воде. Животные были разделены на 5 групп: 

Первая группа состояла из контрольных крыс. Вторая группа – животные, 
затравленные per os острыми дозами (лд50) сульфата кобальта – 80 мг/кг). Третья группа 
затравленные per os хроническими 3-х месячными дозами coso4 (8 мг/кг). Четвертая группа 
состояла из животных,  затравленных острыми дозами солей кобальта на фоне препарата 
«манжетка» (10 мг/кг). Пятая группа – крысы, получившие хронические дозы металлов и 
последние полтора месяца вместе с металлами препарат «манжетка» (10 мг/кг).  

В настоящее время существует много методов определения изменений в ВНД 
экспериментальных животных [5]. Тест «открытое поле» является ранним критериальным 
показателем устойчивости экспериментальных животных к воздействию токсинов и 
характеризует приспособительные реакции животных.  

Результаты и их обсуждение. 
При отравлении солями кобальта  горизонтальная активность уменьшилась на 58,3% 

(р<0,01) в отличие от первой группы крыс. На фоне препарата манжетки показатели 
локомоции  повысились на 85,7% (р<0,001) (Таблица 1). 

Акты стойки (вертикальная активность) у животных, под действием кобальта 
подавлялась на 90,5% (р<0,001) по сравнению с интактными животными. На фоне манжетки 
показатели актов стойки увеличились на 485,7% (р<0,001).  

 
Таблица 1 - изменения поведенческих реакций у лабораторных крыс при острой 

затравке солями кобальта и на фоне действия  препарата манжетки 
 
Показатели Контроль Кобальт Кобальт + Манжетка 
Локомоция 21,6±3,16 

 
10,5±1,0** 19,5±1,37*** 

Стойка 7,44±0,80 
 

0,7±0,21*** 4,1±0,37*** 

Груминг 4,11±0,65 
 

0,44±0,22*** 
 

1,77±0,37* 

Уринация 0,44±0,16 
 

0,22±0,13 0,33±0,15 

Дефекация 
 

1,33±0,38 1,0±0,35 1,33±0,22 

Примечание - * (р<0,05); ** (р<0,01); *** (р<0,001) – достоверность по 
сравнению с первой и второй группами животных 
 
Акт груминга  под действием кобальта уменьшился на 89,2% (р<0,001) у крыс в 

отличие от контрольной группы. На фоне препарата манжетки при отравлении солями 
кобальта увеличился на 302,7% (р<0,05) по сравнению со второй группой.  

В отличие от контроля, у крыс показатели актов уринации под действием кобальта 
уменьшились на 50,0%. Показатели дефекации при отравлении кобальтом понизились на 
24,8%, что в целом показало понижение эмоциональной активности животных. У крыс, 
принимавших кобальт вместе манжеткой, акт уринации повысился на 50%. Акты дефекации 
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на фоне манжетки с кобальтом повысились на 33% в отличие от показателей второй группы 
животных (Рисунок 1) 

 

 
 
Рисунок 1 - изменения поведенческих реакций у лабораторных крыс при острой 

затравке солями кобальта и на фоне действия  препарата манжетки 
 
 
При хронической интоксикации показатели актов локомоции понизилась на 32,4% 

(р<0,05) в отличие от контроля. У животных, получавших кобальт и препарат манжетки   
повысились на 35,6% (р<0,05) (Таблица 2). 

 
Таблица 2 -  изменения поведенческих реакций у лабораторных крыс при 

хронической затравке солями кобальта и на фоне действия  препарата манжетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вертикальная активность у животных, получивших хронические дозы кобальта 

подавлялась на 62,1% (р<0,001) в сравнении с интактными животными. Показатели актов 
стойки на фоне манжетки при интоксикации солями кобальта увеличились на 64,2% (р<0,05). 

Акт груминга у животных, принявших соли кобальта уменьшился на 58,5% (р<0,01) в 
отличие от контрольной группы. На фоне препарата манжетки уровень этих показаний 
увеличился на 58,8% (р<0,05).  

Показатели Контроль Кобальт Кобальт + Манжетка 
Локомоция 21,6±3,16 

 
14,6±0,79* 19,8±1,6* 

Стойка 7,4±0,80 
 

2,8±0,65*** 4,6±0,41* 

Груминг 4,1±0,65 
 

1,7±0,34** 2,7±0,51* 

Уринация 0,4±0,16 
 

0,2±0,13 0,4±0,16 

Дефекация 
 

1,3±0,38 1,0±0,35 1,2±0,46 

Примечание - * (р<0,05); ** (р<0,01); *** (р<0,001) – достоверность по 
сравнению с первой и пятой группами животных 
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 У крыс пятой группы, показатели актов уринации понизились на 50% в отличие от 
контроля.  Акты дефекации при интоксикации солями кобальта понизились на 24,8%. При 
действии манжетки акты уринации  повысились на 100,0%. Акты дефекации на фоне 
манжетки повысились на 22,0% (Рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2 -  изменения поведенческих реакций у лабораторных крыс при 

хронической затравке солями кобальта и на фоне действия  препарата манжетка 
          
При отравлении сульфатом кобальта  подавлялись двигательный, эмоциональный и 

исследовательский компоненты поведения. Воздействие сульфата кобальта способствовало 
развитию заторможенного состояния у животных. В большей степени уменьшались 
показатели двигательной активности и груминга при острой затравке; в меньшей степени 
эмоциональная активность. Показатели актов уринации  и дефекации под действием 
кобальта уменьшились. Было обнаружено, что при острой затравке солями тяжелых 
металлов изменения в поведении крыс были сильнее, чем при хронической, что 
свидетельствует о более значительных нарушениях в высшей нервной деятельности. Это 
свидетельствует о наступлении фазы краткосрочной адаптации ВНД к токсическому 
действию солей металлов при хронической интоксикации.  

Выявлен положительный характер действия на центральную нервную систему 
фитопрепарата. На фоне препарата манжетки снижался токсический эффект солей металлов 
на ВНД, проявляющийся в нормализации поведенческих реакций крыс, повышались  
регенераторные способности нервных клеток. 
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Abstract 
This paper describes the main reasons of climate changing. This is one of the urgent 

problems that must be solved at an early date, because deterioration of the current climatic situation 
in the world can lead to tragic consequences. The author determines the positive and negative sides 
of natural phenomena affecting the world differently.  

Moreover, this paper reports the climate changes in Kazakhstan because of the personal 
interest of the author in forthcoming study of motherland. According toreports of the Ministry of 
Environment of the Republic of Kazakhstan the climate in our country becomes hotter every 
year.There are three main research questions that will be answered in this research paper:Is climate 
change human-caused phenomenon?What factors can prove that people are responsible?Was the 
climate in Kazakhstan changed during last 100 years?  

 
Keywords: ecology, global problem, climate, climate change, humanity, phenomena  
 
Introduction 
Every day, every hour and every minute in the world of billions of events occurs. All these 

phenomena affect the world differently. These phenomena have as positive as negative sides. 
Unfortunately, at the moment we face withmany global problems as nuclear weapons, 
overpopulation, poverty,and racism. These kinds of urgent problems must be solved at an early 
date,because deterioration of the current climatic situation in the world can lead to tragic 
consequences.  

One of the most issues of climate changing is sea level. Annually, global sea level rises 
gradually. According to Oceans National Research Flagship of Australia and the Antarctic Climate 
and Ecosystems Cooperative Research Centre the level of sea increased about 21 cm with mean 
about 1.6 mm per year from 1880 to 2009 [1].Obviously, that modern map of the world will change 
beyond recognition. Many countries such as the USA, Russia and some European countries, will 
suffer from sea level.  

However, in this research we consider more specific question “Is climate change human-
caused phenomena?”. Most of scientists claim that humanity is to blame in climate change. All our 
industrial progress has a bad impact on climate. Greenhouse gases are widespread example of 
negative influence on Earth climate. We must find a solution immediately, because consequences of 
our influence will not wait and one day humanity will regret about it.   

The aim of this research project is to answer to the question: Is a climate change human-
caused phenomenon? The purpose is considering the strongest reasons, which can prove the 
negative influence of human actions on climate of the Earth. Another purpose is considering the real 
climatic situation in Kazakhstan. 

There are three main research questions that will be answered in this research paper: 
• Is climate change human-caused phenomenon? 

mailto:kakimovaskhat@gmail.com
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• What factors can prove that people are responsible? 
• Was the climate in Kazakhstan changed during last 100 years?  
 
Literature review 
Since ancient times, humanity is suspect that their activities affect the local climate. For 

example, Theophrastus, a student of Aristotle, suggested that the drainage of wetlands affects the 
susceptibility of land to freezing.  Also according to Theophrastus,deforestation is the cause of 
increasing of temperature in the surface of Earth. Later scientists noticed that deforestation 
andirrigation changed the area around the Mediterranean. Of course, this has affected the local 
weather [2]. 

In the late 19th century, official commissions in several European countries are considering 
reforestation should be encouraged. It may have been a manifestation of the government's first 
concern about the impact on climate. Unfortunately they came to the wrong conclusion. By the end 
of the century, the scientific opinion was based on the fact that a person has no effect on the climate 
[2]. 

But if we consider the current state of affairs, according James Lawrence Powell research 
only one scientist inside 9136 learned is against idea of climate change. Researcher considered 2000 
studies published from November 2012 up to December 2013. Also recently Journal of Climate 
published their study and learned that we can be sure in 95% that climate change caused by 
mankind [3]. 

Firstly, we consider the most popular reason that climate change is caused by human 
activity. The striking example is greenhouse gases. But what is a greenhouse gas? According to 
threedictionary.com greenhouse gases means “Any of the atmospheric gases that contribute to the 
greenhouse effect by absorbing infrared radiation produced by solar warming of the Earth's surface. 
They include carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (NO2), and water vapor. 
Although greenhouse gases occur naturally in the atmosphere, the elevated levels especially of 
carbon dioxide and methane that have been observed in recent decades are directly related, at least 
in part, to human activities such as the burning of fossil fuels and the deforestation of tropical 
forests.” All these gases are trapping heat in the lower atmosphere, gradually warming the Earth's 
surface. During last 50 years, climatologists from around the world claim the concentration of CO2 
in the air steady increases. All this has led to the following conclusion: until about mid-18th century 
the concentration of CO2 was constant, however after the Industrial Revolution it began to grow 
rapidly. But a person not only increased concentrations of carbon dioxide, but also others, such as 
methane. Since 1980, its number has increased 2.5 times[4]. 

However, some scientists consider greenhouse gases from positive perspectives. For 
example, one of the advantages is increasing the concentration of photosynthesis in the nature will 
lead to situation when some areas will be suitable for crop cultivation. Also greenhouse effect will 
make the Earth's climate is more humid and in arid areas will increase the amount of 
precipitation[5]. But the result of human activity has led to what is now nature cannot recycle the 
excess of the greenhouse gases. According to National Research Council, about 45% carbon 
dioxide contains in the air. Since 1750, the content of nitrogen oxide increased by 15% due to the 
constant use of fertilizers.  

If we consider climate change more narrowly,we chose one of the aims the climate of 
Kazakhstan. According to reports of the Ministry of Environment of the Republic of Kazakhstan the 
climate in our country becomes hotter every year. According to calculations of climatologists 
surface temperature has risen by 1.8 degrees per 100 years. Unfortunately, this indicator exceeds the 
permitted limit of 2 times [6].Starting from 1941 to 2010 the temperature increased throughout 
Kazakhstan approximately every 10 years by 0.31 degrees. According to Vice-Minister of 
Environment Marlene Iskakova the most significant growth was seen in the East, some areas of the 
North and the Central part of Kazakhstan, namely 0.60 and 0.65 degrees in 10 years. The least 
significant growth was seen in mountain areas of the southern part of Kazakhstan [7].The question 
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arises: how these changes will influence on our country? Firstly, it is reduction of the number of 
crops, increase in arid areas. Secondly, the South part of Kazakhstan can lose fertile fields of wheat. 

Methods 
Using different types of gathering data, we can support each method and exclude the 

possibility of incorrect or misleading information. The first way of collecting data is the Internet 
resources. This type of collecting information provided us with the background information about 
this issue.We found a lot of information about climate change and part of this information has not 
been validated by any references. However we work on sites of international organization. The 
example is National research council of the National Academies of USA or CSIRO's Wealth from 
Oceans National Research Flagship and the Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative 
Research Centre.  

The primary method in this research is survey. The main audience of this survey is students 
of 12 grades of Nazarbayev Intellectual School of physics and mathematics in Kokshetau city. The 
main reason of this choice is Global Perspectives lessons. Students of Nazarbayev Intellectual 
schoolsin Kokshetau study this subject and consider different global problems. They can identify 
reliability, reputation of source. Also they have Critical thinking lessons. This subject helps students 
to analyze and think better.  

There were 40 students of Nazarbayev Intellectual schools in Kokshetau.Survey was 
designed for students aged 16-18. In survey participated 7 males and 8 females from Kazakh group 
and 14 males and 11 females from Russian group.All respondents live in Kokshetau. 

We have used two kinds of methodsin our researching. The first of these is the Internet 
resources in order to summarize all gathered information and identify the following key points: 

• People are to blame for climate change (95% of respondents know about climate 
change).  

• One of the factors that prove negative human impact on the Earth's climate is the 
greenhouse gases.  

• Climatic conditions for 100 years in Kazakhstan changed in a negative direction. 
Second method that we used in the research paper is a survey.Data from this survey is 

compared the results obtained in the study on the Internet.  
According to our survey, we have known that  
• 95% of respondents agree that climate change is a global problem 
• 55% of respondents believe that mankind is to blame for climate change 
• According to the students of 12th class, greenhouse gases have greatest impact on 

climate change 
• 70% of respondents believe that the climate changes in Kazakhstan. 
If to consider all questions from demographic side, we will see following situation. The first 

question was “Have you heard something about climate change?” Overall 38 respondents answered 
option YES. 24 students from Russian group including 13 males and 11 females answered YES. 14 
students from Kazakh group including 7 males and 8 females also answered YES. Only 2 
respondents chose option NO. First from Russian class and genderis male. Second student from 
Kazakh class and gender is female.  

The second question was “Climate change is global issue. Do you agree with this 
statement?”(Figure 1). 
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Figure 1 – The results of respondents’ answers 
 
According to the figure 1, most of the students chose option “Agree”, namely 38 students or 

95% from all respondents selected this variant. Amongst students of 12th Russian groups 19 
students from 24 respondents chosen option “Agree” and amongst students of 12th Kazakh groups 
14 students from 15 respondents chosen this variant. Only 2 people chosen variant “Disagree”. One 
was from Russian group and one was from Kazakh group. In addition you can see that nobody 
selected option “I don’t know”.     

The third question was “Is climate change human-caused phenomena, natural process”. 
According to the table 1, 55% or 22 students of 12th grade of Nazarbayev Intellectual schools 
believe that climate change human-caused phenomena. 12 or 57.14% males from 21 students and 
10 females or 52.63% from 19 students think that humanity is to blame for climate change. If we 
consider the students who believe that climate change is a natural phenomenon we see following 
result. 15 students or 37.5% from all respondents support this point of view. If we consider in terms 
of gender, 9 males or 42.86% from 21 students 6 females or 31.58% from 19 students. Also 
according to Table 1, only 3 females from 19 cannot identify climate change and they choose option 
3 “I don’t know”. 

 
Table 1- The results of respondents’ answers to the third question 
 
Human- caused 

phenomena 
Natural process I don’t know 

21 (55%) 15 (37.5%) 3 (7.5%) 
11 males (57.14%) 9 males (42.86%) 0 males 
10 females (52.63%) 6 females (31.58%) 3 females (15.79%) 
 
The fourth question was “What factors influence on climate change?” At the result, 31 

students from 40 respondents agree that greenhouse gases influence on climate change. 19 
respondents from all students believe that land-use and land-cover changes effect on climate 
change. 18 students from 40 students of 12th grade of Nazarbayev Intellectual schools think that 
water vapor strongly caused climate change. If we consider all options in terms of gender, we can 
see interesting results. The first option, which was offered in the survey, was greenhouse gases. 16 
males or 76.19% from 21 respondents and 15 females or 78.95% from 19 respondents support the 
point of view that proves that greenhouse gases is main cause of climate change. The second option 
was land-use and land-cover changes. 11 males or 52.38% from 21 respondents and 8 females or 
42.11% from 19 respondents believe that land-use and land-cover changes affect on climate change 
stronger other factors. The third option was water vapor. This point of view supported 11 males or 
52.38% from all students and 7 females or 36.84% from all students. Also in our survey question 
was fourth option. This option was for students who believe in natural property of climate change. 
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Overall 15 respondents or 37.5% or 6 males or 28.57% from all students and 9 males or 47.37% 
chose this option (Table 2). 

 
Table 2 - The results of respondents’ answers to the fourth question 
 
Greenhouse 

gases 
Land-use and 

land-cover changes 
Water vapor Natural 

process 
31 (77.5%) 19 (47.5%) 18 (7.5%) 15 (37.5%) 
16 males 

(76.19%) 
11 males 

(52.38%) 
11 males 

(52.38%) 
6 males 

(28.57%) 
15 females 

(78.95%) 
8 females 

(42.11%) 
7 females 

(36.84%) 
9 females 

(47.37%) 
 
The fifth question was “The climate of Kazakhstan changes. Do you agree with this 

statement?” According to Table 3, 28 students or 70% from all respondents agree that the climate of 
Kazakhstan changed. If we consider this question in terms of gender, we can see following results. 
14 males or 66.67% from all students and 14 females or 73.68% from all students support this point 
of view. Only 4 respondents believe that climate does not change in Kazakhstan during 100 years. 3 
males or 14.29% and 1 female 5.26% chose this option. 8 students of 12th grade of Nazarbayev 
Intellectual schools don not know anything about climatic situation in Kazakhstan. 4 males or 
19.05% and 4 females or 21.05% do not have sufficient knowledge about the climate of 
Kazakhstan. 

 
Table 3 - The results of respondents’ answers to the fifth question 
Agree Disagree I don’t know 
28 (70%) 4 (10%) 8 (20%) 
14 males (66.67%) 3 males (14.29%) 4 males (19.05%) 
14 females (73.68%) 1 female (5.26%) 4 females (21.05%) 
 
The sixth question was “What factors influence on climate of Kazakhstan?” (Figure 2) 
 

 
 
Figure 2 – The results of respondents’ answers 
 
According to the figure 2, most of the students chose option “Greenhouse gases”, namely 32 

students or 82.05% from all respondents selected this variant. Amongst students of 12th Russian 
groups 19 students from 24 respondents chosen option “Greenhouse gases” and amongst students of 
12th Kazakh groups 13 students from 15 respondents chose this variant. Moreover 15 students or 
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38.46% from all respondents selected variant “Land use and land cover changes”. Amongst students 
of 12th Russian groups 13 students from 24 respondents chose option “Greenhouse gases” and 
amongst students of 12th Kazakh groups only 2 students from 15 respondents chose this variant. 
Thus, 14 students or 35.9% from all respondents selected variant “Water vapor”. Amongst students 
of 12th Russian groups 10 students from 24 respondents chose option “Greenhouse gases” and 
amongst students of 12th Kazakh groups only 4 students from 15 respondents chose this variant. 
Furthermore, 10 students or 25.64% from all respondents selected last variant “I don’t know”. 
Amongst students of 12th Russian groups only 5 students from 24 respondents choseoption 
“Greenhouse gases” and amongst students of 12th Kazakh groups only 5 students from 15 
respondents chose this variant.  

 
Conclusion 
It worths to note, that our research reached its goal and we could answer questions. 
• Is climate change human-caused phenomenon? 
Since the Industrial Revolution, the concentration of greenhouse gases, such as methane, 

carbon dioxide, nitrous oxide, has increased. Greenhouse gases directly effect on climate of our 
Earth.  

According to our survey, some respondents believe that climate change is natural process. In 
addition only 3 students don’t know anything about climate change. 

Having comparedthe results from different methods, the opinion of students of 12th grades of 
Nazarbayev Intellectual schools and information on the Internet completely coincides.  

• What factors can prove that people are responsible? 
According to National Research Council of the National Academies of USA the 

concentration of carbon dioxide in atmosphere from Industrial Revolution increased rapidly 2.5 
times. And we can clearly understand that the amount of carbon dioxide in atmosphere effect on 
global climatic situation.  

• Was the climate in Kazakhstan changed during last 100 years?  
According to reports of the Ministry of Environment of the Republic of Kazakhstan the 

climate of Kazakhstan changed during 100 years. Between 1941 and 2010 the temperature in 
atmosphere increased approximately by 0.31 degrees every 10 years.  
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В 1992 году в целях координации международных усилий для решения проблемы 

климата на основе отчета Межгосударственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) была принята Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (далее по тексту - сокращенно, РКИК или Конвенция). Конвенция 
вступила в силу 21 марта 1994 года. Сейчас ее ратифицировало 198 государств мира.  
Главной целью РКИК является стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере 
на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на 
климатическую систему [1].   

Для повышения эффективности активных мер по выполнению обязательств по 
Конвенции и усиления обязательств развитых стран в 1997 году был принят Киотский 
Протокол, определивший рыночные механизмы достижения сокращения выбросов 
парниковых газов и закрепляющий обязательства развитых стран по сокращению эмиссий 
парниковых газов. В 2009 году в соответствии с международными обязательствами наша 
страна ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции по изменению климата. 
Казахстан предпринял шаги по вступлению в Приложение Б Киотского протокола и 
подписал Копенгагенское соглашение, взяв на себя добровольные обязательства по 
сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2020 году и на 25% к 2050 году 
относительно базового 1990 года. В связи с этим потребовалось ввести более жесткие меры 
государственного регулирования выбросов парниковых газов.  Республика Казахстан 
устанавливает национальные  целевые показатели снижения выбросов парниковых газов на 
15 % к 2020 году и 25 % к 2050 году по сравнению с базовым 1992 годом (далее – 
Национальные целевые показатели). Целевые показатели должны достигаться равномерно и 
последовательно, начиная с 1 января 2013 г.  В соответствии с данными Национальной 
инвентаризации парниковых газов за 2010 год общие выбросы парниковых газов составили 
256685420 тонн СО2 эквивалента с учетом поглощений. В период с 2008 по 2010 годы 
проведена инвентаризация выбросов парниковых газов на уровне отдельных 
природопользователей. Наиболее полные данные по предприятиям, осуществляющим  
выбросы ПГ и предоставившим паспорта инвентаризации, собраны за 2010 год. Совокупный 
объем выбросов двуокиси углерода 177 природопользователей за 2010 год составил 
145606072,13 тонн двуокиси углерода. Доля указанных выбросов в общенациональных 
выбросах 2010 года составляет 77 % выбросов двуокиси углерода или 56,7 % выбросов 
парниковых газов в эквиваленте (с учетом поглощений) [2] . 

 В настоящей работе посредством термодинамического анализа рассмотрена 
вероятность образования предельных улеводородов на основе СО2. 

http://www.c2es.org/science-impacts/basics/faqs/climate-science
http://www.thefreedictionary.com/greenhouse+gas
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Термодинамическая вероятность образования предельных углеводородов при 
взаимодействии углекислоты и водорода по реакции: nH2 + mCO2 = CmH(2n+2) +H2O  

  определялась посредством расчета изменения энергии Гиббса (ΔGT
o) по программе 

разработанной нами.  
Расчет ΔGT

o проводили в температурном интервале 0-1000 К по уравнению:  
 
                                                                                                                             ;    
 
где   oH 298∆ - тепловой эффект химической  реакции при 298К,    представляющий  

разницу  между суммой  теплоты  образования продуктов и исходных компонентов 
реакции: 
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Ср∆ - изменение теплоемкости системы, представляющие собой разницу между 
теплоемкостями конечных и исходных реагентов: 
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Обычно теплоемкость веществ зависит от температуры по следующему 
уравнению: 

                                            253 1010 −− ⋅⋅+⋅⋅+= TCTbaСр .                                  
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 где a∆ - разница между суммой коэффициентов “а” конечных веществ и 

суммой коэффициентов “а”  исходных компонентов: 
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b∆ - разница между суммой коэффициентов “b” конечных веществ и суммой 
коэффициентов “b” исходных компонентов: 
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c∆ - разница между суммой коэффициентов “c” конечных веществ и суммой 
коэффициентов “c” исходных компонентов: 
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oS298∆ - энтропия реакции при 298К, подсчитывается как разница стандартных 
энтропий продуктов и исходных компонентов реакции: 
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     ФПL  - теплота фазовых переходов (для продуктов) берется со        знаком +  
(плюс),  а  для исходных — (минус) [3-4] .  На рисунках 1-5 показаны результаты расчета 

 изменения энергии Гиббса образования углеводородов по реакциям nH2 + mCO2 = 
CmH(2n+2) + H2O.   
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Результаты расчетов показывают, что  на основе газа СО2 вполне вероятно 

образование углеводородов, о чем свидетельствует  отрицательное значение энергии Гиббса 
(рисунки 1-5). Однако с повышением температуры вероятность протекания процесса 
снижается. Обобщенная информация процесса протекания реакций nH2 + mCO2 = CmH(2n+2) 
+ H2O представлена в   таблице 1. При этом следует отметить,  что вероятность получения 
предельных углеводородов в порядке возрастания их гомологического ряда наиболее 
вероятна. 

Таблица 1 
Расчет предельной температуры реакций mCO2+ nH2 = CmH(2n+2) +H2O 
 
№

/№ Реакция 
улево

дороды 
Расчет энергии 

Гиббса 
C

O2/H2 
Т

max 

 
CO2+4H2 

=CH4+2H2O СН4 
∆G = 0,3484x - 

227,41 
0

,250 
7

96,24 

2 
2CO2+7H2=C2H6+4

H2O С2Н6 
∆G = 0,699x - 

386,48 
0

,286 
5

52,90 

3 
3CO2+10H2=C3H8+

6H2O С3Н8 
∆G = 0,9138x - 

474,8 
0

,300 
5

19,59 

4 
4CO2+13H2=C4H10

+8H2O С4Н10 
∆G = 1,1999x - 

614,71 
0

,308 
5

12,30 

5 
5CO2+16H2=C5H12

+10H2O С5Н12 
∆G = 1,7501x - 

891,36 
0

,313 
5

09,32 
 
На основании данной таблицы проведен анализ зависимости соотношения CO2/H2  на 

Тmax  рисунок 6. 
 

Рисунок 3. Изменение энергии Гиббса для 
реакции образовании бутана
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Рисунок 4. Изменение энергии Гиббса для 
реакции образовании пропана
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Рисунок 5. Изменение энергии Гиббса для 
реакции образовании пентана
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С увеличением соотношения СО2 /H2, получение предельных углеводородов идет в 

ряду: 
CH4 ≥C2H6 ≥C3H8 ≥C4H10 ≥C5H12 , а предельная температура окончания процесса 

снижается в соответствии с уравнением: Тmax = -4708x + 1948,9 
 
 
Выводы: 
1 Методом термодинамического анализа расчитаны уравнения протекания реакций 

взаимодействия nH2 + mCO2 = CmH(2n+2) + H2O. 
2. Вероятность получения предельных углеводородов из  СО2 в порядке возрастания 

их гомологического ряда наиболее вероятна: 
CH4 ≥C2H6 ≥C3H8 ≥C4H10 ≥C5H12 ≥…….. 
3. Предельная температура окончания процесса получения предельных углеводородов 

по реакции: mCO2+ nH2 = CmH(2n+2) +H2O снижается в соответствии с уравнением:  
Тmax = -4708x + 1948,9 
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Рисунок 6. Влияние отношения мольных долейCO2/H2 

на конечную температуру  протекания реакции 
образования углеводородов из парникового газа
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Количества получаемого биогазе и органических удобрений зависит от вида 
исходного сырья и от технологического режима переработки отходов растительного 
происхождения. Нами исследованы выход биогаза при применении в качестве исходного 
сырья измельченные материалы. Полученном биогазе определены содержание метана. 
Состав газа исследованы хромотографическим методом [1]. Ниже приведены выход биогаза 
в зависимости от состава исходного сырья.  

 
Таблица 1  
Зависимость выхода биогаза от вида исходного сырья 
 
№

 п/п 
Исходное сырье Выход 

л/кг 
Содержание метана, 
об.% 

Температура, 
от 

 Древесная опилка 350-400 55-65 40-600С 
2 Древесная листва 
(тополь) 

400-450 60-70 40-600С 

3 Солома пшеницы 300-350 50-60 40-600С 
4 Трава 600-650 65-75 40-600С 
 Ветки и иглы 350-400 60-70 40-600С 
 60% опилка + 30%бумага 220-280 50-55 40-600С 

7 Камыш 200-250 50-55 40-600С 

 
Из таблицы 1 видно, что при применении, в качестве исходного сырья, травы и 

древесного листва достигается сравнительно высокий выход биогаза. (400-600 л/кг). По 
уровню выхода биогаза древесная опилка, солома пшеницы, ветки и иглы сосны относится к 
средним производительным веществам. Из вышеотмеченных отходов выход биогаза 
составляет в пределах 300-400 л/кг. Сравнительно, менее производительным отходом по 
биогазу является смесь бумаги и опилки и камыш. При переработке их получены 200-280 
л/кг биогаза. 

 
Таблица 2 
Физические свойства газов 
 

№ п/п Газы 
метан пропан бутан биогаз водород 60%СН4+ 

40%СО2 
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Формула CH4 C3H8 C4H10 смесь Н2 смесь 
Мол.масса 16 44 58 - 2 26,6 
Q,МДж/м3 33,8 85,63 111,59 20÷25 22,8 21,5 
Твоспл, 0С 650-750 - - 650-750 585 650-750 

  
Содержание метана в составе биогаза колеблется от 50 до 75% в зависимости от вида 

сырья. Наиболее продуктивным материалом по производству метана является трава, листья, 
ветки и иглы сосны. Применением опилки, соломы и камыша содержание метана в 
отходящих газах процесса уменьшился и составил в пределах 50-65% [2,3]. 

Смесь газа, содержащая больше 55% метана горит ярким пламенем и выделяет 
достаточное количество тепла и с высокой температурой горения. В таблице 2 приведены 
физические свойства газообразных углеводородов и биогаза. 

Из таблицы 2 видно, что по объемной теплотворной способности биогаз уступает к 
углеводородным газам. Однако, после очистки от сопутствующих примесов, состоящих в 
основном в виде кислых оксидов (СО2, SO2) можно достичь высокой концентрации метана. 
Повышение концентрации метана, свою очередь, влияет на теплотворную способность 
получаемого газа. После очистки от кислых газообразных веществ теплотворная способность 
полученного биогаза увеличивается до 30 МДж/м3.  

 
 

 
 
Рисунок 1 – Влияние температуры и времени брожения на выход газа 
 
На рисунке 1 приведены данные по изучению влияния температуры и 

продолжительности процесса брожения напроизводительности единицы исходного 
субстрата. Откуда видно, что с повышением температуры выход биогаза увеличивается и 
при 50 С достигает наибольшее значение. Ранее рекомендованные температурные интервалы 
от 40 С до 60 С подтверждают правильности наших результатов. Кроме того, можно сделать 
вывод о том, что продолжительность процесса брожения с увеличением температуры 
сокращается до 15-20 дней. При сравнительно низкой температуре (20-30 С) полное 
брожение достигается за 60-75 дней. Ведение процесса брожения при сравнительно 
повышенной температуре дает возможность создания высокопроизводительного поточного 
аппарата. 

Агрохимическая эффективность органического удобрения в том, что внесением его 
под сельскохозяйственных культур получают экологически чистой продукции. В 
органических удобрениях все питательные минеральные вещества переходят в 
легкоусвояемую форму растениями, что является основным требованиям, предъявляемым к 
удобрениям. Испытание аналогичных удобрений в количестве 3 тонны на 1га, или 
разбавленном виде (1:10) 30 т/га повышают урожайность сельскохозяйственных культур на 
20-50%. Внесение жидких удобрений в почву способствует сохранению влажность 
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улучшают физические свойства почвы. При этом получаемая жидкое удобрение обогащается 
микроэлементами, и выращиваемая продукция экологическая чистая и имеет хорошие 
качества. 

Полученные жидкие удобрения можно применять в качестве подкормки овощей и 
зерновых культур. Нами были заложены опыты по сравнению эффективности жидкого 
удобрения с другими минеральными удобрениями. В качестве опытных образцов выбраны 
рассада огурцов. Всходы появились через 5 дней и интенсивность роста рассады огурцов 
измеряли каждые 5 дней. Первые десять дней интенсивность роста всех образцов были почти 
одинаковыми. После 10 дневного роста их интенсивность меняется в зависимости от вида 
удобрения. Не подкормленные образцы рассады росли очень медленно, и они отставали от 
других на 30-100%. Рост рассады огурцов на жидком удобрении составил за 15 и 20 дней 14 
и 18 см соответственно. При подкормке сульфатом калия за 20 дней рост составил 14 см, а 
при подкормке аммофосом рост составил за 20 дней 12 см. Судя по этим данным жидкое 
удобрение является наиболее эффективным по сравнению с другими. 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Рассада огурцов 
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Рисунок 3 – Плоды огурцов выращенные на жидком удобрении 

 
Выделяемый биогаз при комплексной переработке отходов растительного 

происхождения можно использовать для получения тепловой и электрической энергии. 
Использование биогаза для энергетической цели обеспечивает энергонезависимости 
производства. В отдаленных местностях биогаз используется как топлива газового 
двигателя, так и источником теплой энергии. Таким образом, одновременно решается 
вопросы обеспечения электрической и тепловой энергией. 

Социально-экономическая эффективность комплексной переработки отходов 
являются то, что улучшается экологическая обстановка в районе образования и хранения 
отходов, создаются новые рабочие места. Экономическая целесообразность предлагаемого 
метода в том, что получаем органические удобрения более эффективнее по сравнению с 
минеральным удобрениям, не наносит экологический ущерб почве и природным водам. 
Использованием биогаза в качестве источника тепловой и электрической энергии снижаем 
затраты на энергоносители. 

 

 
 

Рисунок 4 - Диаграмма роста рассады огурцов 
 
В целом, к экономическим выгодам этого метода можно отнести получение и 

применение органических удобрений и выделение биогаза, используемого для покрытия 
энергетических расходов. 

Таким образом, путем комплексной переработкой отходов растительного 
происхождения можно производить органические удобрения и высококалорийное 
газообразное топливо. Применение продуктов переработки в сельском хозяйстве и в 
энергетической цели дает значительный  экономический эффект и оздоровляет 
экологической обстановки в районе образования и хранения отходов. 
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В настоящее время растительные отходы, к которым можно 

отнести:растительные компоненты сельскохозяйственных культур (стебли зерновых и 
технических культур, корзинки и стебли подсолнечника, льняная костра, стержни 
кукурузных початков), отходы зерноперерабатывающей промышленности  (отруби, отходы 
при очистке и сортировке зерновой массы), отходы консервной, винодельческой 
промышленности и фруктовые отходы, отходы сахарной промышленности, 
отходы пивоваренной и спиртовой промышленности (щуплые зерна ячменя, мякина, солома 
и др. примеси),можно рассматривать, как сырьевую базу энергетических, кормовых, 
пищевых, фармацевтических и других ресурсов. 

Утилизация растительных отходов путем сжигания и захоронения, как в 
экономическом, так и в экологическом отношении весьма нерентабельны. Утилизация таким 
путем, требует значительных денежных вложений и к тому же, продукты утилизации 
отрицательно воздействуют на окружающую среду.  

В вопросе утилизации целлюлозосодержащих отходов имеется  много  проблем,  
связанных  с  технологией и  созданием высокопроизводительных установок.  В  настоящее  
время  особое  внимание  уделяется  комплексной  переработке.  Однако, пока еще нет ни 
одной технологии предусматривающей способы их эффективного использования.  

Переработка отходов растительного происхождения исследуются и развиваются в 
разных направлениях.  

Одним из направлений является термическая  обработка с последующим 
прессованием, в результате получение твердого топлива.Такое топливо используются  в  
производстве  тепловой  энергии.   

Другое направление - получение газообразного топлива путем  пиролиза. Состав 
последнего зависит от многих факторов, и является  сложным процессом.  Наиболее 
развивающимся решением утилизации целлюлозосодержащих отходов является 
биологическая переработка. Связанный с этим путем переработки растительного отхода – 
биогаз, все больше и больше привлекается как источник альтернативной энергетики.  

Биогаз – это смесь метана и углекислого газа, образующаяся в специальных реакторах 
– метантэнках, устроенных и управляемых таким образом, чтобы обеспечить максимальное 
выделение метана. Энергия, получаемая при сжигании биогаза может достигать от 60 до 90% 
той, которой обладает исходный материал. Однако биогаз получают из жидкой массы, 
содержащей 95% воды, так что на практике выход достаточно трудно определить. 

Исследования в области переработки растительных отходов проводились 
НурсеитовымШ.Ш. В результате исследований, проведенных им,  выход  биогаза при  
применении  в  качестве  исходного  сырья  измельченных  материалов установлено, 
чтосравнительно высокий выход достигается изтравы и древесной листвы (400-600 л/кг). По 
уровню выхода биогаза древесные опилки, солома пшеницы, ветки и иглы сосны относятся к 
средним производительным веществам. Сравнительно, менее производительным отходом 
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побиогазу является смесь бумаги, опилок и камыша. При их переработке получено 200-280 
л/кг биогаза. Состав газа исследован хромотографическим методом[1,2]. 

Потенциал переработки отходов сельскохозяйственного производства в Казахстане 
оценивается в 35 млрд. кВтч, и 44 Гкал тепловой энергии в год.  В Казахстане леса занимают 
площадь более 10 млн. га, что составляет 4 процента от общей территории страны, из 
которых 4700 тысяч га покрыты саксаулом. В 1990 году объемы лесозаготовки в стране 
составило около 3 млн. м3 в год. Объем отходов древесины на лесосеках и деревообработки 
на деревообрабатывающих предприятиях, а также древесины, которая используется в 
качестве дров, составляет почти 1,3 миллиона м3 или 1 млн. тонн. Таким образом, 
энергетический потенциал древесных отходов составляет более 200 тысяч т.н.э[3]. 

Солома зерновых культур является наиболее важным возобновляемым 
энергетическим ресурсом в Республике Казахстан. В 1990 году производство соломы 
составило почти 37 млн. тонн. Если переработать 20 процентов из этого объема, то 
выработка энергии составит более 87 ГВт [3]. 

По данным исследователей[2] признанным лидером сектора биоэнергетикиявляется 
Дания, где из ежегодно образуемых ~ 6 млн. т соломы около 1,5 млн. т сжигаются для 
производства энергии (~ 17 ПДж/год). Первые котлы на малых тюках соломы начали 
выпускаться и внедряться в стране еще в 1970-х годах после первого нефтяного кризиса. 
Позже появились котлы для больших и круглых тюков. Внедрение котлов с высоким КПД и 
низким уровнем выбросов вредных веществ была введена Датским Энергетическим 
Агентством в 1995 году для котлов мощностью до 200-400 кВт и действовала более 10 лет.  
На сегодняшний день в Дании работает более 10 тыс. фермерских котлов на соломе (0,1-1,0 
МВт) и около 55 котельных в системе централизованного теплоснабжения (0,5- 12 МВт). 
Зола от сжигания соломы передается компании, производящей органические удобрения, или 
фермерам для рассеивания на полях [4]. 

 Современная наука позволяет использовать еще один путь - биологический метод 
конверсии растительного сырья. К биологическим методам конверсии растительного сырья 
относят ферментативный гидролиз и микробиологическую ферментацию. 
Микробиологические ферментационные процессы делятся на анаэробные (все процессы 
брожения: спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое, маслянокислое, метановое) и 
аэробные (процессы выращивания микроорганизмов в присутствии кислорода воздуха с 
целью получения биомассы или продуктов метаболизма). Также в технологии переработки 
растительного происхождения используют методы прямой биоконверсии. Под прямой 
биоконверсией понимают аэробный или анаэробный процессы переработки растительного 
сырья с использованием микроорганизмов без предварительной его обработки химическими 
или биологическими методами. Например, выращивание микроорганизмов и высших грибов 
на растительном сырье с целью получения биологически активных веществ, а также 
компостирование растительных отходов, в том числе и с калифорнийскими червями, с целью 
получения органических удобрений. К способу прямой биоконверсии можно отнести 
процесс силосования растительного сырья, а также получение кормовых белковых добавок 
микробиологическим путём из зерносырья[6]. 

Таким образом, мы видим, что в зависимости от необходимости получения того или 
иного продукта используется тот или иной метод. Однако наибольший социально-
экономический эффект и экологическая безопасность достигается при комплексном 
подходепереработки целлюллозасодежащих отходов.  
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Обеспечение нормативных требований качества очистки сточных вод, сбрасываемых 

в природные водоемы, является актуальной экологической задачей. Обеспечение наиболее 
полного осаждения взвешенных частиц сточных вод и достижение нормативных требований 
их качества является первоочередной задачей повышения эффективности работы системы 
водоочистки предприятий. 

Карьеры по добыче песка и мела являются одним из крупнейших потребителей воды 
и сбрасывающими сточные воды в окружающую среду. Одной из нерешенных проблем 
данных предприятий является повышенное содержание взвешенных частиц в 
послепромывных сточных водах пескомоек карьеров, вызывая загрязнение окружающей 
среды. 

Самым простым, наименее энергоемким и дешевым методом удаления взвешенных 
частиц из сточных вод является их отстаивание, однако оно не обеспечивает наиболее 
полного удаления взвеси, вследствие чего используются дорогостоящие реагенты 
коагулянтов и флокулянтов.  

Целью работы было выяснение возможности повторного использования 
отработанного коагулят-флокулянта для очистки сточных вод карьера по добыче песка и 
мела. 

В работе использовали не очищенные сточные воды после пескомойки карьера СЗАО 
«КварцМелПром», а также осадки из отстойников с отработанным коагулянтом Floguat–4540 
и флокулянтом Flopam–4440 (Франция). 

Общее содержание сухих веществ в сточных водах и их отдельных фракциях 
определяли методом высушивания образцов до постоянной массы и взвешивания. 
Фракционный состав и содержание крупных минеральных частиц оценивали с помощью 
гранулометрического анализа, пропуская частицы через набор сит «Вибратон» с диаметрами 
отверстий 1,0 – 0,28 мм. Содержание более мелких взвешенных частиц в сточных водах и их 
распределение по размерам определяли с помощью седиментационного анализа в цилиндрах 
объемом 100 см3, а также методом турбидиметрии, регистрируя скорость осаждения частиц и 
определяя их радиус в соответствии с формулой [1]: 
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⋅−⋅
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=
)(2
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0ρρ
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где Uсед – скорость осаждения частиц; η – вязкость среды; ρ, ρо – плотности частиц и 
дисперсной среды; g – ускорение свободного падения. 
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Неосаждаемую фракцию частиц сточных вод получали путем пропускания воды через 
мембранный фильтр «Владипор», с диаметром отверстий 0,45 мкм. Для характеристики 
дисперсных свойств неоседающих частиц сточных вод использовали метод светорассеивания 
и уравнение Геллера [2]: 

x

BD
λ

=  

где В – коэффициент мутности; λ – длина волны падающего света; х – показатель 
степени, связанный с размерами частиц и изменяющийся от 4 (для Рэлеевских частиц) до 0 
(при полном отражении света от грубодисперсных частиц). 

Эффективность работы сооружений механической очистки сточных вод определяется 
количеством оседающих частиц, выпадающих в осадок за два часа отстаивания. Анализ 
содержания взвешенных частиц в неочищенной воде пескомойки карьера СЗАО 
«КварцМелПром» показал, что их концентрация составляет 8500 мг/дм3. После прохождения 
по руслу канала, основная часть грубодисперсных взвешенных частиц оседала, а 
концентрация мелкодисперсных частиц на выходе составляла 200–650 мг/дм3, при 
допустимом сбросе в природные водоемы 50 мг/л, что указывает на значительное 
превышение требований НТД [3]. 

Анализ фракционного состава и содержания частиц сточных вод методом 
гранулометрии на ситах показал (табл. 1), что основная доля крупных частиц приходится на 
фракцию менее 0,28 мм. 

Таблица 1  
 Гранулометрический состав осадков из сточных вод пескомойки карьера  
 

Размер 
фракции, мм 

Масса, г Масса 
фракции ∆m, г 

∆m/mобщ 
∙100, % Исходные 

сита, г 
Осадок + 

сита, г 
1 мм и 

более 147,44 147,50 0,06 0,33 

1 – 0,8 мм 163,42 163,59 0,17 0,93 
0,8 – 0,63 

мм 156,49 156,93 0,44 2,42 

0,63 – 
0,28 мм 151,41 155,02 3,61 19,82 

менее 
0,28 мм 1,65 15,69 13,93 76,50 

 
Метод ситового фракционирования не позволяет определять частицы менее 100 мкм, 

в этой связи для их анализа использовали метод седиментации, позволяющий регистрировать 
частицы размерами 100 мкм – 0,1 мкм [2]. 

На рис. 1 приведены результаты определения содержания и дисперсного состава 
частиц сточных вод. 
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Рисунок 1 – Дисперсный состав взвешенных частиц сточных вод карьера: 
 
1 – 40-100 мкм; 2 – 10-40 мкм; 3 – 5-10 мкм; 4 – менее 5 мкм 
При седиментации сточной воды выделены фракции частиц с размерами от 100 мкм 

до 10 мкм, на долю которых приходилось 33% взвешенных частиц, остальное составляла 
фракция частиц – 67%, не осажденных за время отстаивания. По минералогическому составу 
она включала глинистые частицы (монтмориллонит, каолинит) – 35% и органические 
вещества – 10 %, определённые методом пипетирования и прокаливания при 105°С. 

Изучение дисперсных свойств не осевших частиц сточных вод методом 
светорассеивания показало, что они имеют размеры, соизмеримые с длиной волны 
падающего света. Среди глинистых минералов преобладали частицы с размерами: 0,65–0,50 
мкм, на долю которых приходилось 60% сухих веществ не осевшей фракции. Это позволяет 
отнести их к категории тонкодисперсных и трудноосаждаемых. Такие частицы, подвержены 
влиянию сил броуновского движения и для их механического осаждения требуется большее 
время, чем время седиментации в отстойниках. 

Для очистки сточных вод от тонкодисперсных частиц преимущественно используют 
методы коагуляции и флокуляции, с последующим удалением слипшихся частиц методом 
седиментации [4]. В данной работе проверена возможность очистки сточных вод карьера от 
тонкодисперсной фракции частиц с помощью отработанного коагулянт-флокулянта, 
накапливающегося в виде осадка в отстойниках очистных сооружений. На рис. 2 приведены 
результаты осаждения взвешенных частиц в присутствии данного осадка, регистрируемые по 
изменению относительной оптической плотности на длине волны 600 нм. 
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Рисунок 2 - Изменение относительной оптической плотности сточных вод  

от времени их отстаивания: 
 
1  – без коагулянт-флокулянта; 2 – с 3% осадком коагулянт-флокулянта 
Как видно из рис. 2, внесение осадка коагулянт-флокулянта в неосаждаемую фракцию 

сточных вод карьера приводит по данным метода турбидиметрии к ускорению осаждения 
тонкодисперсных частиц и снижению мутности сточных вод. 

Добавка 5% отработанного коагулянт-флокулянта приводит к увеличению глубины 
очистки сточных вод от неосаждаемой фракции взвешенных частиц до 95%. 

Таким образом, проведенный анализ сточных вод карьера СЗАО «КварцМелПром» 
показал возможность повторного использования отработанного коагулят-флокулянта для 
очистки сточных вод карьера до нормативных требований. Применение технологического 
осадка в качестве добавки к сточной воде позволяет снизить на 25-30% расход 
дорогостоящего импортного коагулянт-флокулянта и уменьшить время пребывания 
очищаемой воды в отстойниках. 
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Научный руководитель – А.В. Игнатенко 
 
В соответствии с концепцией устойчивого развития, одним из основных направлений 

совершенствования промышленного производства является ресурсо- и энергосбережение, 
обеспечение его экологической безопасности, повышение качества продукции, а также 
использование отходов производства. 

Бетон является основным конструкционным материалом, мировые объемы 
производства которого составляют более 3-х млрд. м3 в год и продолжают наращиваться. 
Одно из перспективных направлений в современном бетоноведении связано с 
использованием модифицированных бетонов с различными органо-минеральными 
добавками (ОМД). Модифицированные бетоны зарекомендовали себя наиболее 
эффективным строительным материалом многофункционального назначения. В качестве 
ОМД в приготовлении бетонов используют как отдельные органические и неорганические 
вещества, влияющие на структуру и функции бетонов, так и различные отходы производств 
[1]. 

Одним из крупнотоннажных отходов является песок очистных сооружений, 
собираемый в песколовках и отстойниках. Он может рассматриваться как один из видов 
органо-минерального сырья, которое можно использовать в качестве ОМД при производстве 
строительных материалов. 

Для производства ячеистых бетонов в качестве вяжущего материала применяется 
смесь извести, цемента, а наполнителем является кварцевый песок, который должен 
соответствовать требованиям СТБ 1727-2007 [2]. 

Целью работы был анализ свойств осадков, образующихся на карьере по добыче песка 
и мела и оценка возможности их применения при производстве бетона. 

В качестве объекта исследования использовали: песок, добываемый в карьере СЗАО 
«КварцМелПром»; уплотнённый осадок после очистных сооружений предприятия; осадок 
после промывки песков; портланд-цемент М500 (Красносельскстрой); смеси для 
приготовления модифицированных бетонов. 

Анализ минералогического состава образцов, включающий определение зольности, 
плотности, влажности, содержания органических веществ, меловых и глинистых материалов, 
гранулометрического состава взвешенных частиц проводили в соответствии с методикой [3].  

Влажность песка и осадков определяли методом высушивания до постоянного веса 
при 105 ± 5оС в течение 2 ч. Плотность образцов находили ареометрическим методом.  

Гранулометрический состав и содержание фракций песка и осадков изучали путем 
пропускания высушенных образцов через набор сит «Вибратон» с диаметрами отверстий 
1,0–0,28 мм и взвешивания фракций на аналитических весах.  

Содержание зольных веществ и органики в высушенных образцах определяли 
методом сжигания в муфельной печи при 550оС и выражали в процентах в расчете на массу 
сухих веществ. Содержание глинистых материалов определяли методом пипетирования 
водой и 5% аммиачным раствором [3].  

Кинетику тепловыделения образцов в процессе гидратации цемента регистрировали с 
помощью метода изотермической микрокалориметрии на микрокалориметре МКМ-Ц [4]. 
Для этого 2 г приготовленной смеси бетона с ОМД в соотношении 30–100% заправляли в 
ячейки микрокалориметра и регистрировали кинетику тепловыделения образцов в течение  
1 ч и сравнивали ее с кинетикой тепловыделения образцов, приготовленных на песке по 
ГОСТ 8736-93 в качестве контрольного образца. 

Проверку прочности затвердевшего бетона осуществляли методом разрушения в 
соответствии с СТБ 1545-2005 [5]. Готовили образцы бетонной смеси в соответствии с табл. 
1 с добавлением осадка № 1 в количестве 0–50% по отношению к песку и заполняли кубы 
размером 10x10x10 см. Уложенную бетонную смесь выдерживали в течение 7, 14 и 28 суток 
при средней температуре твердения 20°С и влажности 54%, предохраняя от механических 
воздействий, способных разрушить структуру бетона.  
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Таблица 1  
Расход материала на приготовление бетонной смеси 
 

Обозначение 
бетонной смеси по 
СТБ 1035-96 

Характеристики 
материалов 

Расход материала на 1000 
см3, г 

Марка  
цемента 

Фр
акции  
щебня 

Ц
емент 

П
есок 

Щ
ебень ода 

БСГТ П2 
С12/15 F50 W4 СТБ 
1035-96 

ПЦ 500-
ДО 

5 - 
20 

2
80 

7
20 

1
150 700 

 
Проверка прочностных свойств образцов бетонов на сжатие проводилась с помощью 

универсальной испытательной машины на растяжение и сжатие Testing Bluhm und Feuerherdt 
GmbH (Berlin) для марок бетона В10 (С8/10) и В15 (С12/15). 

В табл. 2 приведен сравнительный анализ свойств песка песколовок, уплотнённого 
осадка сточных вод и осадков после промывки карьерных песков СЗАО «КварцМелПром». 

 
Таблица 2  
 Характеристика свойств песка и осадков карьера СЗАО «КварцМелПром» 
 

Параметры 
Песо

к 
песколовок 

Уплотнён
ный осадок 
отстойников (№ 
1) 

Осадок 
после промывки 
песка водой (№ 
2) 

Требова
ния СТБ 1727-
2007 

1. Зольность, % 96,4 89,10 97,10 95,0 
2. Плотность, 

г/см3 1,67 1,85 1,43 1,65–
1,75 

3. Содержание 
органических 
веществ, % 

0,1 10,89 2,18 не 
более 0,3 

4. Влажность, 
% 25,10 50,23 17,92 менее 

6,0 
5. Содержание  

глинистых и меловых  
частиц, % 

0,05 3,9 4,29 не 
более 3,0 

 
Как видно из табл.2, песок из песколовок карьера СЗАО «КварцМелПром» 

соответствует большинству требований СТБ 1727-2007. Уплотнённый осадок отстойников и 
осадок после промывки песка содержит 90–97% песка и имеет объемный вес 1,85–1,43 г/см3, 
влажность 18–50%.  

Фракционный состав песка и осадков приведен на рис. 1. В осадках № 1 и № 2 
наблюдается повышенное содержание мелкодисперсных примесей, представленных 
глинистыми, меловыми и органическими частицами. Это ухудшает качество песка и не 
позволяет его использовать при производстве ячеистого бетона, но допускает использование 
осадков в качестве органо-минеральной добавки при изготовлении модифицированных 
бетонов. 

Использование органо-минеральных добавок позволяет обеспечить улучшение 
технологических и физико-механических свойств бетонов, повысить долговечность 
бетонных и железобетонных конструкций [1]. 
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При получении модифицированных бетонов наибольший интерес представляет 
проблема совместимости органо-минеральных добавок и их процентного содержания в 
составе бетонной смеси. 

 
Рисунок 1 - Фракционный состав песка и осадков: 
 
1 - после промывки песка; 2 - уплотнённый осадок из очистных сооружений; 

 3, 4 – min. и max. требования СТБ 1727-2007 
Для наблюдения за влиянием добавок осадков на прочность бетона использовали 

метод изотермической микрокалориметрии, который относится к числу наиболее 
высокоинформативных неразрушающих методов анализа [6]. 

На рис. 2 приведены результаты изучения кинетики тепловыделения образцов бетона, 
приготовленных на песке из карьера и изучаемых осадках.  

 
Рисунок 2 - Кинетика тепловыделения приготовленных образцов бетона: 
 
1 – песок (контрольный образец); 2 – осадок № 2 – 100%; 3 – осадок № 2 – 30%;  

4 – осадок № 1 – 100%; 5 – осадок № 1 – 30%. 
Наибольшими показателями тепловыделения обладали образцы, использующие в 

качестве заполнителя 30% содержание осадков № 1, № 2 тогда, как увеличение их 
содержания в образцах до 100% приводило к существенному уменьшению уровня 
тепловыделения по сравнению с контрольным образцом.  

Наилучшие показатели тепловыделения наблюдались в случае 30% добавки осадка  
№ 1, содержащего отработанный коагулянт-флокулянт. 

Как известно уровень тепловыделения непосредственно связан с количеством 
образовавшихся структурных связей внутри бетона и коррелирует с его прочностью [6]. В 
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этой связи наблюдаемый рост тепловыделения образцов бетона, приготовленных с 
добавками к песку до 30% осадка № 1, указывает на его хорошую совместимость с бетонной 
смесью и повышение прочностных свойств бетона. Для проверки данного предположения 
были проведены испытания образцов бетона на прочность. Полученные значения давления 
на сжатие в результате исследования приведены в табл. 3. 

Таблица 3  
 Прочностные свойства исследуемых образцов бетона по СТБ 1545-2005 
 

 Добавка, % 
Прочность на сжатие, МПа 
Время выдерживания, суток 
7 14 28 

 0 
(контроль) 14,5 17,2 19,5 

 5 12,5 17,6 20,1 
 15 9,5 12,3 14,0 
 30 7,0 9,1 9,9 
 50 3,0 5,5 6,4 

 
Как видно из табл. 3 наибольшими прочностными свойствами на сжатие обладают 

образцы бетона с добавкой 5% и 15% осадка № 1 по отношению к контролю. 
В табл. 4 приведены нормативные требования к прочности бетонов для марок В15 

(С12/15) и В10 (С8/10). 
Таблица 4  
 Прочность бетонов на сжатие по стандарту СТБ 1545-2005 
 
Класс бетона 

Требуемая прочность 
бетона данного состава на сжатие 
при испытании кубов после 28 
суток, МПа 

По ранее 
действовавшему ГОСТ 
26633-91 

Обозначение по 
настоящему стандарту СТБ 
1545-2005 

В15 С12/15 19,3 
В10 С8/10 12,9 
 
Полученные результаты анализа механической прочности бетонов, а также 

минералогического и фракционного состава осадков и кинетики тепловыделения бетонных 
смесей показали, что по прочностным показателям на сжатие по СТБ 1545-2005 возможно 
использование осадка № 1 в качестве 5%–15% добавки для получения бетонов классов В15 
(С12/15) и В10 (С8/10).  

Это позволяет применять отработанные осадки для производства модифицированных 
бетонов, и экономить средства по добыче песка, снижать затраты на транспортные расходы, 
а также решать экологические проблемы утилизации отходов производства. 
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ҚАЛА МЕН ҚОРШАҒАН ОРТА АРАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР  

(ОҚО) 
  

Меирбек Назгүл Әбдіғаппарқызы 
mamr1990 @mail.ru 

Халықаралық Гуманитарлық-Техникалық Университетінің «Есептеу техникасы және 
стандарттау, сертификаттау» кафедрасының студенті, Шымкент, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі- Б.Н Қорғанбаев  
 
          Орталық Азияның байырғы тұрғыны тұрақты тұрғын үйін салу кезінде 

«уақытша баспана әдісін» қолданған, яғни суы бар жерді таңдап сол жерге уақытша 
баспанасын тұрғызған. Уақытша баспанасында біраз уақыт тұрып тәжірибе жинағаннан 
кейін өзінің ауласын, жалғыз аяқ жолын, үй жануарларына арналған мал қорасын 
жоспарлаған, малдың иісі негізгі тұратын жерінен сезілмейтіндей етіп салған. Үйдің есік 
терезелерін желдің өтінен, боранды дауылдардан және шаң тозаңдардан ықтау жағынан 
орналастырған. Бұл жерде табиғи-климаттық жағдайлар ескерілген. Киіз үйлер 
аэродинамикалық сүйір бітімді, яғни дауылдан жақсы қорғалған деп саналады.   

 Қоғамдық-экономикалық пікір мен өркениет түрін индустрияландыру 
тәсілдерінің ақырындап өзгеруі бұрын соңды болмаған жаңа табиғи-антропогендік құру-
өндірістік қалаларды тұрғызуға әкелді.  

 Жаңа табиғи-антропогендік құрылымдарды жалпы экологиялық көзқараспен 
оның құрамын талдайтын болсақ, тұратын ортаның табиғи әртүрлі болуы төмендейді, әсіресе 
өндірістік қалалар өзгеріске ұшырайды, атап айтқанда, ол жерде тек жасанды саябақтар мен 
ормандар сияқты табиғи ортаның элементтері ғана сақталады, сонымен қатар паразиттік 
өсімдік әлемі мен хайуанаттар әлемі қалады [1]. Әсіресі табиғи ландшафт өзгеріске қатты 
ұшырайды: оның атрибуттары болып өндірістік аймақтар қалады, ол жерде өндіріс 
ошақтарының қалдықтары (құбырлар,градирнер және т.б) тасталынады, сонымен қатар 
өндіріс орындарына арналған инфрақұрылым орналастырылады, атап айтқанда қоршаулар, 
өндіріске барар жолдар салынады.  

 Экологиялық құрылыстың үрдістері мен заңдылықтарын зерттеу барысында 
барлық ішкі жүйелердің өзара бір-біріне деген әсерлерін қарастыру адамның құзырында, 
яғни қалалық ортаның орталық компоненттері мен  оған қоршаған ортаның әсер етуі, 
осының барлығын адам өзі жасайды.  

 Жоғары айтылған әсерлер қала құрылысы  пайда болады: аула, 
ықшамаудандар, тұрғындар ауданы, кварталдар және т.б . 

Табиғи орта қалаға келесі факторлармен әсер етеді:  
- жел тұру; 
- жауын-шашын; 
- климаттық жағдайлар (қысым, температура, ылғалдылық); 
- ластану; 
- жылу сәулесі; 
- топырақ. 
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 Желдің тұруы теңіз бен мұхиттың ауа салмағының көп мөлшерде араласып 
құрыққа бойлауымен сипатталады, соның салдарынан температурада үлкен ауытқулар орын 
алып, жердің бетінде табиғи ауа райы өзгеріске ұшырайды. Жел тұрғанда аумақтар мен 
ғимараттар желденеді.  

        Жауын-шашын қала ортасына жаңбыр немесе қар түрінде әсер етеді. Жаңбырдың 
салдарынан ауа ылғалданып температура күрт төмендейді,  аэрозоль мен газ түріндегі заттар 
концентрациясының құрамы азаяды. Қар жауғанда зиянды қоспалар концентрациясы 
төмендейді, күртік қарда қоспалар сезілуі азаяды [2]. 

 адамның жағдайының ыңғайлылығын анықтайды. Адамдарға ауа райының өзгеруі, 
атап айтқанда ауаның ылғалдылығы мен температураның жоғарылауы қолайсыздық 
тудырады. Қыс мезгілінде температураның күрт төмендеуі салдарынан жел тұрғанда ол 
суықты қатты сездіреді де қолайсыздықты да күшейтеді. Сонымен қатар ауа қысымы 
ауытқып отырғанда адам жағдайына әсер етеді [3,4]. 

 Шаң-тозаң желмен ұшып келгенде қалада ауа ластанады, сонымен қатар газ 
түріндегі заттар ауаның ластануын одан әрі күшейтеді. 

 Жылу сәулелері күннің радиациялық жылуы түрінде болады, оның 
белсенділігінің өлшемі  күндіз 700-840 кВТ/м2 –ге дейін жетеді, жел ағымымен күн райы 
жағдайы анықталады. Күннің радиациясынан алынатын жылу желдің режиміне, ауаның 
ылғалдылығы мен ластануына, бұлтты болуына байланысты болады. 

 Күн бұлтты болып тұруы жердің бетінің сәулеленуі мен жылуына кедергі 
келтіреді, жер бетіне көшетханадағыдай әсер береді.  

 Топырақ болса қала ортасына мүжілу процесімен әсер етеді, соның салдарынан 
ауада шаң көтеріледі. Ылғалды топырақ қала аумағына автокөліктердің әсерінен тарайды, 
егер ол кебетін болса, онда шаң болып ауаға тарайды. 

Сонымен қатар, керісінше қаланың қоршаған ортаға тигізетін факторлары; 
-қатты тұрмыстық қалдықтар 
- канализациялық ағындар 
-газды өнімдер 
-көлік шығындылары 
-жылу сәулесі 
-өндірістік шығындылар (қатты, сұйық, газ) 
Қаланың қоршаған ортасына  жоғарыда  айтылған факторлардың әсер етуі-

градусфераға әсері қалының аумақтық өлшеміне, сипатына және өндірістік-технологиялық 
процестерге  байланысты болады.  

Қоршаған табиғи ортаның жалпы климаттық жағдайы мен қала 
құрылысыныңтехникалық факторлардың өзара байланысы қаланың биоклиматын құрайды,  
қаланың жоспарын жасағанда осыларды ескере отырып жасау керек.  

         Осылайша табиғи ортаның тікелей сұлбасының қала жүйесіне әсер етуі келесі 
факторлармен анықталады: жел тұру; жауын-шашын; климаттық жағдайлар; жердің 
ластануы, сонымен қатар керісінше қаланың табиғи ортаға әсері: қатты тұрмыстық 
қалдықтар; кәріздік ағын сулар; газдалған тағамдар; қоқыстар; өндірістік қалдық заттар 
(қатты, сұйық, газды). 
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Абстракт 
Сравнительный анализ воздействия азотнокислого кобальта  в сочетании с 

фенилгидразином на поведение лабораторных животных. Анализ поведенческих показателей 
лабораторных животных при воздействии азотнокислого кобальта  в сочетании с 
фенилгидразином на «открытом поле». Механизмы и характеристики воздействия 
токсикантов на поведенческие реакции при острой затравке лабораторных животных. 

Ключевые слова: 
 производные гидразинов, тяжелые  металлы, острая интоксикация производными 

гидразинов, открытое поле, центральная нервная система. 
 
Тенденции развития военно-космической деятельности приводят к загрязнению 

окружающей среды  не только производными гидразинов, но и повышением концентрации 
тяжелых металлов в окружающей среде, что раскрывает актуальность исследовании в данной 
области.   

От химических выбросов связанных  с военными испытаниями и повседневными 
выбросами в близлежащих областях  полигона ( PISQ ), расположенный в Сальто ди Куирра , 
Сардиния, Италия, после запуска ракет, взрывных работ и уничтожение военных снарядов и 
минометных обстрелов, химический анализ показал, что остатки Rb, Tl ,  Ti и Al в воде, в 
почве , в молоке, кормах и в животных тканях, а так же содержание Cd и Pb в печени и 
почках овец, живущих в хозяйствах на PISQ и в контрольных хозяйствах расположенных 
поодаль от полигона часто превышали предельно допустимых норм [1].  

 Россия, Китай и Казахстан запускает ракеты из центров континентального 
пространства. Таким образом, территории этих стран  более или менее подвержены 
воздействию распространения вредных веществ, прямо или косвенно, являющиеся 
результатом космической деятельности [2]. 

В нижеприведенных примерах можно наблюдать схожесть воздействия производных 
гидразина и тяжелых металлов на живые организмы.  

Гидразин и его производные чрезвычайно токсичны для животных и человека. При 
острых отравлениях на первый план выступают симптомы поражения ЦНС (судорожный 
эффект) и в меньшей степени — печени. При хронических отравлениях преобладают 
признаки поражения печени, при этом страдают центральная нервная, сердечнососудистая, 
выделительная, кроветворная системы[3].  

Что касается почек, они играют самую важную роль в устранении ксено-
антибиотиков, в том числе наркотических и токсических факторов окружающей среды и 
являются органом-мишенью для тяжелых металлов [4]. 
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 В применении изониазида в качестве средства по контрольному умерщвлению 
возбудителей  туберкулеза в спинной жидкости кроликов было установлено что, изониазид 
не проникает глубоко в кровь или другие органы, за исключением почек [5]. 

Многие исследования показывают возникновения некроза печени у крыс и мышей 
при воздействии 1,2-метилгидразина. Так же, ультраструктурные исследования показали, 
печеночные изменения, включая ядрышковые  микросегрегации и изменения в 
эндоплазматических ретикулумах  и митохондриях, опухоли толстой кишки, а также 
массивные кистозные гиперплазии печени, и опухоли 
ануса и почек после острой затравки 1,2-ди- 
метилгидразином. [6]. 

Что касается тяжелых металлов, то они накапливаются и таким образом нарушают 
функции жизненно важных органов и желез, таких как сердце, мозг, почки, кости, печень и 
т.д [7]. В исследованиях распространения гипертонических заболевании среди курильщиков 
приводится прямая корреляция накопления Zn в тканях волос,  коже головы и в  моче [8]. 
Если говорить о канцерогенном эффекте тяжелых металлов, то заболеваемость  раком 
молочной железы у Негириек  значительно увеличилось в течение 
последних трех  десятилетии параллельно связанный с  быстрой индустриализацией  страны 
добычей и поставкой свинца 
(Pb) и других промышленных металлов.  

Целью исследования является сравнительный  анализ - влияний фенилгидразина в 
сочетании с азотнокислым кобальтом при остром отравлении и его влияние на поведения 
животных. 

Материалы и методы исследовании: 
 В эксперименте были использованы 30 беспородных лабораторных крыс. 

Поведенческие реакции изучались методом «Открытое поле».  Крысы были поделены на 
следующие группы (таблица 1).  

 
Таблица 1. 
 Разделение животных по группам в соответствии  
с вводимым препаратом. 
 

Название группы Вводимое вещество  Концентраци
я  

Количество 
крыс  

Контрольная группа  Вода  1 мл  10 голов  
Вторая группа  Фенилгидразин + 

азотнокислый 
кобальт 

188 мг/кг + 
434 мг/кг 

10 голов  

Третья группа  Фенилгидразин + 
азотнокислый 
кобальт  +  
корректор  

188 мг/кг + 
434 мг/кг + 
 0,02 мг/кг 

10 голов  

 
Метод «открытое поле» позволяет определить поведение животных в незнакомой 

обстановке характеризуется двигательной активностью и эмоциональным состоянием типа 
беспокойства, страха. Методика проведения занимает две минуты, во время которого 
фиксируются поведенческие реакции такие как: груминг, движение на месте, локомоция, 
обнюхивание и.т.д. фиксировались как сами акты и их продолжительность, полученные 
данные обрабатывались биометрическими расчетами.  

Таблица 2. 
 Показатели функционального состояния ЦНС белых крыс контрольной и 

затравленных групп  
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Исследуемые показатели 

Контрольная 
группа  

Фенилгидразин 
+ азотнокислый 
кобальт (острая 
затравка) 

Фенилгидразин + 
азотнокислый 
кобальт (острая 
затравка) и 
коррекция 

Количес
тво 

Продол
жительн
ость, сек 

Количе
ство 

Продол
житель
ность, 
сек 

Количе
ство 

Продол
житель
ность, 
сек 

Горизонталь
ная 
активность 

Локомоция 39,40± 
0,46 47,4±1,8 7,0±0,8

9 
33,4±5,
65 

9,0±0,5
9 

49,2±4,
72 

движение на 
месте 3,4 ±0,02 11,8± 

0,22 
1,6±0,1
7 

5,8±0,6
8 

2,0±0,3
8 

6,8±1,0
3 

Вертикальна
я активность 

стойка с 
опорой 7,6 ±0,17 14,6±0,5

7 
4,8±1,1 20,6±4,

83 
5,6±0,5
2 

22,6±4,
67 

стойка без 
опоры 0,4±0,09 1,00±0,2

5 
- - - - 

Груминг 1,4± 0,05 7,6 ±0,33 1,2±0,1
3 

3,2±1,2
9 

1,0±0,2 1,8±0,6
4 

Обнюхивание  8,5± 0,08 
32,00 
±1,26 

8,8±0,7
2 

25,0±4,
18 

6,4±0,5
2 

25,2±2,
73 

Неподвижность 1,00±0,0
4 3,4±0,1 2,6±0,4

7 
13,6±1,
55 

2,4±0,5
8 

9,6±0,4
8 

Дефекация 0,60 
±0,08 2,2±0,34 1,4±0,3

6 
5,0±2,0
7 

- - 

Уринация - - 1,0±0,2 3,8±0,4
6 

- - 

 
По сравнению с контрольной группой во второй группе, где лабораторные крысы 

были затравлены фенилгидразином в сочетании с азотнокислым кобальтом в акте 
обнюхивание наблюдалось повышение показателей по количеству на 3,5% (Р<0,01), а по 
временному показателю снижение на 28% (Р<0,1). В третей группе, где животных 
подвергали затравке фенилгидразином с азотнокислым кобальтом  и повторно корректором, 
по этому же показателю наблюдается снижение по  количества актов на  24,7%, и  
временного показателя акта на 21,3% (Р<0,005), (диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Показатели функционального состояния ЦНС белых крыс  
контрольной и второй  группы 
 



1561 
 

 
 
По акту движение на месте по сравнению с контрольной группой наблюдается 

снижение по количественному и временному показателю во второй группе на 47,5% (Р<0,1) 
и на 47,4% (Р<0,02) соответственно. По этому же акту в третей группе, так же наблюдается 
снижение показателя, по количественному показателю на 41,17% и по временному 
показателю на 42,3 %. (диаграмма 2) 

 
Диаграмма 2. 
 Показатели функционального состояния ЦНС белых крыс  
контрольной и третей  группы 
 

 
 
Акт локомоция так же показал во второй и третей группах по количеству 

проделанных актов снижение на 17,7% (Р<0,01) и 77,7% (Р<0,002) соответственно в каждой 
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группе. По продолжительности же акта наблюдалось снижение временного показателя акта 
на 29,6 % (Р<0,05) во второй группе, в третей группе незначительное повышение показателя 
акта на 3,7 %, (таблица 3). 

 
Таблица 3.  
Показатели горизонтальной активности животных контрольной группы и групп 

животных, затравленных фенилгидразином  
 
Группы животных Количество 

пройденных квадратов 
Количество 

локомоций 
1-группа 

(контрольная) 
8,60±0,12 39,40±0,46 

2-группа 12,2±0,68 7,0±0,89 
3-группа 11,6±1,54 9,0±0,59 
 
Акт стойка с опорой показал в сравнении с контрольными данными снижение в обеих 

сравниваемых группах по количественному, а   по временному показателю повышения 
соответственно в обеих группах. По количественному показателю во второй группе 
наблюдается снижение на 36,8%(Р<0,02)  и в третей группе на 77,1% (Р<0,1). По временному 
показателю данного акта наблюдалось повышение на 41% (Р<0,05) во второй группе и на 
54,7% (Р<0,05) в третей группе соответственно. 

В акте стойка по сравнению с контрольной группой в исследуемых группах 
показатели не были зафиксированы. Это свидетельствует о снижение исследовательского 
акта животного в пространстве.   

Акт груминг по сравнению с показателями контрольной группы по количеству 
проделанных актов во второй и в третей группе повысились на 14,2%  (Р<0,1) и на 28,5%  
(Р<0,05) соответственно.  По продолжительности так же наблюдается повышение на  57,8% 
(Р<0,01) во второй группе и на  76,3% (Р<0,01) в третей группе. 

Акт неподвижность в несколько сотен раз превышает показателей контрольной 
группы, как по продолжительности на 160% (Р<0,02) и на 140 %в третей группе, так и по 
количеству проделанных актов во второй группе на 107% (Р<0,005) и в третей группе 166% 
(Р<0,1). Это объясняется тем, что в испытуемых группах, где животным неоднократно 
вводились препараты, наблюдалось стрессовое состояние, которое привело к резкому скачку 
данного акта. Так как, данный вид акта свидетельствует о тревожности состояния 
испытуемых животных во время эксперимента.  

Акты уринация и дефекация  в наблюдаемых группах были зафиксированы во второй 
группе.  По акту дефекация по количеству и продолжительности акта наблюдалось снижение 
показателей на следующие проценты 133% (Р<0,2) по количеству и 127 %(Р<0,02)  по 
продолжительности.   

Акт уринация так же зафиксированы в группе номер два. По количеству проделанных 
актов наблюдается снижение показателя на 33,3% (Р<0,1), по продолжительности 
повышение акта на 80%(Р<0,02). 

Выводы:  
Показатели при исследования поведения животных подвергшихся острым дозам 

фенилгидразина в сочетании с азотнокислым кобальтом изменились по сравнению  с 
показателями контрольной группы. Крысы второй и третей группы по сравнению с 
контрольной группой показывают большую  двигательную активность, более выраженную 
исследовательскую деятельность, преобладает число и продолжительность актов локомоции, 
стойки с опорой, движении на месте.  У исследуемых животных по сравнению с контрольной 
группой также более выражены вегетативные компоненты ориентировочно-
исследовательского поведения, выраженное повышением числа уринаций.  
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Большинство территории Казахстана находится в аридной зоне и состояние водных 

ресурсов, является одной из наиболее актуальных проблем для страны [1]. В связи с 
нарастающей антропогенной нагрузкой эта проблема стала еще более острой[2].  

 Известно, что многие виды высших водных растений (макрофитов) широко 
используются в качестве биоиндикаторов степени загрязнения водоёмов. В настоящее время 
в европейских странах этот метод используется как наиболее эффективный и экономичный. 
Проведен анализ возможности использования  в Казахстане одного из европейских  методов 
оценки рек на основе макрофитового индекса. Полученные предварительно данные, 
основанные на сравнении и анализе списка флоры водной растительности Казахстана и 
Польши, и их индикаторной значимости, позволяют сделать выводы о возможности 
использования макрофитового метода, для экологической оценки рек Казахстана. В 
отечественной мониторинговой системе качество воды и состояния водных экологических 
систем зачастую применяются химические показатели воды. Очень редко, для этих целей 
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используется биологические объекты, тогда как многими исследователями отмечается 
положительная роль гидробиологических показателей, как биоиндикаторов водной системы 
[3] . Исследователи загрязнения водных экосистем  Казахстана в основном оценивают по 
гидрохимическим, токсикологическим, фитопланктонным и зоопланктонным показателям 
[16, 17, 18]. К сожалению, среди гидробионтов, используемых  в качестве объектов 
мониторинга, макрофитам уделено недостаточно полное внимание. Макрофиты – достаточно 
удобная для исследований характеристика гидробиоценоза и, будучи мощным фактором 
средообразования, служат доступным показателем ряда параметров состояния водоема и 
процессов, в нем происходящих [4].  Большую роль при макрофитной биоиндикации вод 
играет наличие определенных видов-индикаторов. Более того, в различных физико-
географических условиях данные растения индикаторы могут встречаться в водоемах 
неодинакового трофического статуса и иметь соответственно различное индикаторное 
значение [5].Метод оценки и классификации всех типов поверхностных вод путём 
определения экологического состояния водной экосистемы предусмотрен Европейской 
Рамочной Водной Директивой, которая на сегодняшний день является наиболее передовым 
документом в данной области и действует на всей территории Европейского Союза[6]. 
Многолетние исследования польских рек, направленные на оценку их экологического 
состояния, с использованием  британской системы «Mean Trophic Rank» (МТR)  [7] и 
французской системы «Indice Biologique Macrophytique en Riviere» (IBMR) [8] 
способствовали разработке на кафедре экологии и охраны окружающей среды Университета 
естественных наук в Познани макрофитного метода оценки рек (MMOR) [9]. С 2007 года 
этот метод применяется для национального мониторинга проточных вод Польши. Метод 
позволяет оценить степень деградации рек, прежде всего по отношению к находящимся в 
воде биогенам [9]. В данной методике ботанические исследования позволяют вычисление 
макрофитового индекса реки. Этот числовой индекс вычисляется по следующей формуле: 

( )
( ) 10⋅

⋅
⋅⋅

=
∑
∑

ii

iii

PW
PWL

MIR  

Где: MIR – Макрофитовый индекс реки; 
Li - Количественное значение показателя, указывающий на средний уровень трофической 
среды, в котором происходит таксон в диапазоне от 1 (эвтрофия)  до 10 (олиготрофия) для 
данного вида i;  
Wi - коэффициент экологической толерантности видов, диапазон от 1 (низкое значение 
индикатора) до 3 (высокое значение показателя) для данного вида i; Pi - отношение покрытия 
для вида i, по 9-балльной шкале. 
Значение МИР может колебаться от 10 (более загрязненные) до 100 (менее загрязненные). В 
случаях с равнинными реками индекс не превышает значения 60 (Таблица 1).  
Таблица 1  
Значения индекса МИР для четырех типов польских макрофитовых  равнинных рек  

Класс 
экологического 

состояния 

Значения MIR для макрофитовых типов рек 
низменные 
песчаные и 

органические реки 

низменные каменисто-
гравиевые реки 

большие 
низменные реки 

1 очень 
хороший ≥ 44,5 ≥ 47,1 ≥ 37,9 

2 хороший (44,5-35,0> (47,1-36,8> (37,9-35,0> 
3 умеренный (35,0-25,4> (36,8-26,5> (35,0-32,1> 
4 слабый (25,4-15,8> (26,5-16,2> (32,1-29,2> 
5 плохой < 15,8 < 16,2 < 29,2 
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Целью исследования является возможность выявления индикаторных видов 
макрофитов. Проведен сравнительный анализ флоры водной растительности Казахстана и 
Польши, для чего были использованы такие фундаментальные труды как «Флора 
Казахстана» в 9-ти томах [10], монографии М.С.Байтенова «Флора Казахстана» в 2-х томах, 
А.К.Свидерский «Макрофиты – индикаторы экологического состояния поверхностных вод», 
Б.Ф. Свириденко «Флора и растительность водоемов Северного Казахстана», а также 
отдельные статьи [11, 12, 13, 14, 15, 19]. Сделан анализ индикаторных видов макрофитов. 
При сравнении флор учитывались количественные значения  показателя «L», указывающий 
на трофность воды. Значение «L» рассматривается в диапозоне от 1 (эвтрофия) до 10 
(олиготрофия) и показателя весового коэффициента «W», мера экологической толерантности 
видов, в диапазоне от 1 (низкое значение индикатора) до 3 (высокое значение показателя) [9]. 

В результате анализа водной флоры Казахстана  нами насчитывается 240 видов водных 
макрофитов. Из общего числа водных макрофитов Казахстана: однодольных – 88 видов, 
двудольных – 51 вид, папоротниковых – 4 вида, водорослей – 57 видов,  мохообразных – 8 
видов и мхов – 32 вида. Преобладающее большинство из общего числа составляют 
однодольные 37%, затем водоросли 24% и двудольные 21%, мхи 13%, мохообразные 3 % и 
папоротниковые 2% представлены незначительным количеством.  

Нами выявлено большое количество водных макрофитов Казахстана, которые имеют 
индикаторное значение в польской системе оценки рек MIR, Нами выявлено 94 видов 
индикаторов. (Таблица 2). 

 
Таблица 2 
Индикаторные виды MIR в Казахстане 
 

Виды MIR Виды  MIR Виды MIR 
L W L W L W 

ВОДОРОСЛИ Callitriche palustris  6 1 Catabrosa aquatica 5 1 
Chara sp.  6 2 Caltha palustris 6 1 Eleocharis palustris 6 2 

Cladophora sp. 1 2 
Ceratophyllum 
demersum 2 3 Elodea canadensis 5 2 

Enteromorpha sp. 1 2 
Ceratophyll. 
submersum 2 3 Glyceria fluitans 5 2 

Lyngbya sp. 6 2 Cicuta virosa 6 2 Glyceria maxima  3 1 

Mougeotia sp. 3 1 Hippuris vulgaris 4 1 
Hydroch. morsus-
ranae 6 2 

Oedogonium sp. 2 1 Lysimachia vulgaris 4 1 Iris pseudacorus 6 2 
Spirogyra sp. 4 1 Mentha aquatica 5 1 Lemna gibba 1 3 

МОХООБРАЗНЫЕ Menyanthes trifoliata 9 3 Lemna minor 2 2 
Pellia sp. 7 2 Myosotis palustris  4 1 Lemna trisulca 4 2 
Porella cordeana 6 1 Myriophyllum spicatum 3 2 Phalaris arundinacea 2 1 

Riccia fluitans 5 1 
Myriophyll. 
verticillatum 5 2 Potamogeton alpinus 7 2 

Scapania sp. 9 3 Nasturtium officinale 5 2 
Potamoget. 
berchtoldii 5 2 

МХИ Nuphar lutea 4 2 
Potamoget. 
compressus 4 2 

Brachythecium mildeanum 3 2 Nymphaea alba 6 2 Potamogeton crispus 4 2 
Brachythecium rivulare 8 2 Oenanthe aquatica 5 1 Potamogeton friesii 3 2 

Bryum sp. 6 1 Polygonum amphibium 4 1 
Potamogeton 
gramineus 7 1 

Cratoneuron sp. 8 2 Polygonum hydropiper 3 1 Potamogeton lucens 4 3 
Fontinalis antipyretica 6 2 Ranunculus sceleratus 2 1 Potamogeton natans 4 1 
Hygrohypnum sp. 9 2 Ranunculus 6 2 Potamoget. 5 2 
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trichophyllus  obtusifolius 

Leptodictyum riparium 1 1 Rorippa amphibia 3 1 
Potamogeton 
pectinatus 1 1 

Palustriella commutata 8 2 Stachys palustris 2 1 
Potamoget. 
perfoliatus 4 2 

Philonotis sp. 9 2 Utricularia vulgaris 5 1 
Potamoget. 
praelongus 6 3 

Platyhypnidium 
riparioides  5 1 ОДНОДОЛЬНЫЕ Potamogeton pusillus 4 2 
Schistidium sp. 8 2 Acorus  calamus 2 3 Sagittaria sagittifolia 4 2 
Sciuro-hypnum plumosum 9 3 Alisma lanceolatum 4 2 Scirpus sylvaticus 3 1 

Sphagnum sp. 10 2 
Alisma plantago-
aquatica 4 2 Sparganium emersum  4 2 

ПАПОРОТНИКОВЫЕ Butomus umbellatus 5 2 Sparganium erectum 3 1 
Equisetum fluviatile 6 2 Calla palustris 6 1 Sparganium minimum 7 1 
Equisetum palustre 5 2 Carex acuta 5 1 Stratiotes aloides 6 2 
Thelypteris palustris 6 1 Carex acutiformis  4 1 Typha angustifolia 3 2 

ДВУДОЛЬНЫЕ Carex riparia  4 2 Typha latifolia 2 2 
Berula erecta 4 2 Carex vesicaria 6 2 Zannichellia palustris 2 1 

 
Анализ использования показателей «L» и «W» дали результаты, отраженные на 

рисунках 1, 2. Нами выявлено от 14 до 20 видов являющихся  индикаторными видами 
мезотрофных вод (L= 4-6) , от4-х до 10 видов оказались индикаторами олиготрофных  (L= 1-
3)  и 1 - 4 вида – индикаторами эвтрофных вод.   

 
Около 30 видов из флоры Казахстана оказались молочувствительными индикаторными 

видами.  
 
Рисунок 1- Распределение количества  индикаторных видов в соответствии с 

диапазоном значения (L) 

 
 
Рисунок 2- Распределение количества индикаторных видов в соответствии с 

диапазоном значения (W)  
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Только 9 видов растений оказались индикаторами с высокой степенью 

чувствительности (W=3). Среди них 2 вида мохообразных  - Sciuro-hypnum plumosum, 
Scapania sp.,  семь сосудистых растений, таких как: Ceratphyllum demersum, Ceratophyllum 
submersum, Potamogeton lucens and Potamogeton praelongus, Lemna gibba, Menyanthes 
trifoliate, Acorus calamus. Большинство (50 видов) видов рассматриваются как 
среднечувствительные к загрязнению среды видами. Однако индикаторную значимость этих 
видов еще предстоит изучить более детально. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 62% от общего числа 
видов водной растительности, используемых в польской системе экологической оценки рек 
(MIR), присутствуют во флоре  Казахстана, что дает нам основание доработать макрофитный 
метод с учетом особенности условий Казахстана и апробировать его в наших водотоках.  
Нами в ближайшем будущем планируется проведение более детальных натурных 
исследований на территории Казахстана с применением польской методики. 
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Качество атмосферного воздуха – актуальная проблема многих городов. В столице 

Республики Казахстан Астана ведется тщательный мониторинг загрязнения атмосферного 
воздуха, что необходимо для контроля качества среды в условиях быстро растущего города и 
соответственно увеличения транспортной нагрузки, выбросов от ТЭЦ, прилегающего к 
городу частного сектора и других хозяйств и предприятий.  

В структуре суммарных выбросов городской среды преобладают: углерод оксид (64,2 
%), углеводороды (17,7 %), азот диоксид (9,5 %) и твердые вещества (3,8 %). При этом 
передвижные источники обеспечивают 91,8 % выбросов углерода оксида и 78,5 % выбросов 
азота оксидов. Эмиссия серы диоксида на 92 % обусловлена стационарными источниками.  

Целью нашей работы являлось наблюдение качества атмосферного воздуха на 
оживленных участках города в непосредственной близости и при отдалении от густых 
транспортных путей. 

Методы. 
В работе был использован Газоанализатор ГАНК- 4. Проводились последовательные 

измерения концентраций вредных веществ осуществлялись на сменных кассетах.  
Точками изучения были отобраны 4 пунктах в городе: 1) в отдалении от автотранспорта 

жилой район на ул. Ауэзова - Жангильдина, 2) вблизи промышленной зоны район 

mailto:sayat_666@mail.ru
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Силикатного завода - улица Шалкоде, район скопления автотранспорта Правый берег ТД 
«Артем», район крупной автотрассы – ул. Богенбай батыр.  

Оценка уровня загрязнения атмосферного   воздуха проводилась для максимально 
напряженной ситуации, когда учитываются выбросы от автотранспорта в час пик.  

Измерения проводились в трех повторностях в августе месяце в ясную погоду в разные 
дни недели, когда скорость воздуха не превышала 1м/с, при давлении 10-14 гПа, температуре 
18-22°С. 

Загрязнение воздуха на территории Астаны  неоднородно. Очагами загрязнения 
являются автотрассы и прилегающие к ним территории. На жилых территориях содержание 
загрязняющих веществ на 15-30% ниже, чем в центре Астаны, и на 30-50%, - чем вблизи 
автотрасс. 

Содержание в атмосферном воздухе суммарных углеводородов  составляет 1,6-1,7 
мг/м3 для жилых районов, находящихся вне непосредственного воздействия автотранспорта 
и промышленных предприятий, и 1,7-1,9 мг/м3 для района, подверженного выбросам 
автотранспорта. Содержание диоксида серы, являющегося индикатором использования 
теплоэнергетическим комплексом резервных видов топлива, концентрации составили 
соответственно 0,006 мг/м3 (0,1 ПДКсс), 0,008 мг/м3 (0,1 ПДКсс) и 0,007 мг/м3 (0,1 ПДКсс). 
Превышений максимально разовых нормативов на территории города не наблюдается. 
Содержание мелких взвешенных частиц с размером менее 10 мкм (РМ10) измеряется на 
уровне 0,087-0,096 мг/м3. Однако этот показатель, главным образом, сохраняется на 
территориях, удаленных от автотрасс, где одними из основных источников выбросов 
взвешенных веществ являются крупномасштабный атмосферный перенос и вынос частиц 
почвы с незадерненных участков. Вблизи крупной автотрассы отмечается (в пределах 10%), 
рост максимально наблюдаемых концентраций РМ10: 0,145 мг/м3, 0,146 мг/м3,  0,149 мг/м3. 

Распределение расчетных изолиний концентраций азота диоксида, создаваемых 
автотранспортом на городских магистралях, показывает, что максимальные значения 
концентраций есть в центральной части города -  район скопления автотранспорта Правый 
берег ТД «Артем» - до 5 ПДК, вблизи промышленной зоны район Силикатного завода - 
улица Шалкоде - 6 ПДК, район крупной автотрассы – ул. Богенбай батыр-5 ПДК. В 
отдалении от автотранспорта жилой район на ул. Ауэзова – Жангильдина – 2ПДК. 

 
 
Таблица 1- Загрязнение воздуха в г. Астана в августе 2014г. 
 
№ Вещество ул. Ауэзова - 

Жангильдина 
улица 

Шалкоде 
ТД «Артем» ул. Богенбай 

батыр 
 

1 Суммарные 
углеводороды,  
мг/м3  

1,6-1,7 1,8-1,9 1,7-1,9 1,7-2,1 

2 Диоксид серы, 
мг/м3  

0,006 0,007 0,008 0,007 

3 Мелкие 
взвешенные 
частицы с 
размером 
менее 10 мкм 
(РМ10), мг/м3 

0,087 0,169 0,105 0,146 
 

4 Углерода 
диоксид,            
% об., мг/м3 

0,16 0,18 0,24 0,21 
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5 Азота диоксид, 
мг/м3 

0,08 0,24 0,2 0,2 

 
Таким образом, как и следовало ожидать в жилом  районе города сохраняется 

относительно благополучное качество атмосферного воздуха, в то время как вблизи 
Силикатного завода в бывшем поселке Промышленный качество  воздуха также как и на  
оживленных улицах с большим количеством транспорта (ТД «Артем») ниже, равно как и на 
большой трассе Богенбай батыр. В Астане снижение содержания загрязняющих веществ 
происходит за счет метеорологических условий рассеивания. Однако с ростом города  
ожидается рост  транспортного парка, а значит увеличение в атмосферу выбросов. 
Хроническое неблагоприятное влияние относительно небольших концентраций 
загрязнителей воздуха на здоровье населения может привести к повреждению отдельных 
органов и систем, снижению общей резистентности населения. В условиях воздействия 
атмосферных загрязнителей наблюдается повышенная заболеваемость и смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Во избежание дальнейшего ухудшения качества атмосферного воздуха следует 
заблаговременно проводить меры по предотвращению роста  содержания в атмосферном 
воздухе оксида углерода, оксида азота, углеводородов и т.д. В первую очередь это  должны 
быть такие меры как организация улично-дорожного движения (ограничение движения 
грузового автотранспорта, установка нейтрализаторов и перевод муниципального автопарка 
на нормативы Евро-2 и выше), контроль качества моторных топлив (утверждение 
казахстанских экологических стандартов качества моторного топлива и создание системы 
контроля за моторным топливом, реализуемым в Астане), естественной замене 
автотранспортных средств на более современные экологичные модели.  

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при прогнозировании  
возможных изменений состояния атмосферного воздуха под влиянием антропогенных 
нагрузок; проведении комплексной оценки состояния окружающей среды; при кологической 
экспертизе воздействия субъектов хозяйствования на атмосферный воздух; при  
корректировке генплана г. Минска; при принятии управленческих решений, направленных 
на стабилизацию экологической ситуации в городе. 

 
 

 
 
 
 
 

                        ул. Богенбай батыра                                  ул. Ауэзова - Жангильдина 
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ТД Артем ул. Сейфуллина                       район Силикатного завода 

                                                       - улица Шалкоде 
 

Рисунок 1- Пункты изучения качества атмосферного воздуха в г.Астана 
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В настоящее время очистка сточных вод имеет большое экологическое значение. 

Существенным недостатком аэробной очистки сточных вод является высокий прирост 
биомассы и образование большого количества избыточного активного ила, обезвоживание 
которого требует энергетических затрат, а его депонирование наносит ущерб окружающей 
среде. Один из путей совершенствования аэробной биологической очистки сточных вод 
связан с управлением качеством активного ила. 
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Развитие технологий на основе аэробных гранулированных илов является важной 
частью современной науки в области очистки сточных вод. Такой ил, в отличие от обычного 
активного ила, обладает улучшенными седиментативными характеристиками, что делает 
возможным увеличение количества биомассы в аэротенке без ухудшения качества очистки 
сточных вод от взвешенных веществ при сохранении объемов вторичных отстойников [1]. 
Гранулированный активный ил от обычного отличается размерами частиц, плотностью и 
скоростью оседания.  При использовании такого ила происходит  минимальное образование 
избыточной биомассы; повышается устойчивость к нагрузкам по загрязнениям и 
токсикантам; увеличивается возможность использования более высоких нагрузок на единицу 
объема сооружения; улучшаются седиментационные свойства активного ила; улучшаются 
фильтрационные свойства ила при его обезвоживании; наблюдается уменьшение 
вспухаемости и пенообразования в аэротенке [2].  

В ходе экспериментов, проведенных в работах [3, 4, 5], определены условия 
успешного культивирования аэробных гранул:  

– циклический (периодический) режим очистки, голодание после пиковой нагрузки; 
– восходящий поток сточных вод; 
– ограниченное время для седиментации ила; 
– достаточная аэрация среды, гранулы достаточно устойчивы в условиях 

ограниченной аэрации или даже при ее отсутствии, но их морфология и фракционное 
соотношение в среде меняются; 

– уровень ХПК до 7000 мг/дм3, при более высоком значении ХПК новообразование 
гранул замедлялось;  

– рН среды в пределах 7–8,5, в кислой области pH начинают развиваться грибы, на 
поверхности появляются филаменты, гранулы становятся рыхлыми, а щелочные значения рН 
приводят к распаду гранул; 

– минимальное  содержание микроэлементов в среде;  
– наличие гранул ускоряет процесс образования новых.  
Целью данной работы являлось изучение распределения микроорганизмов активного 

ила по основным индикаторным группам в ходе инкубирования активного ила на сточных 
водах разного состава с целью получения гранул, изучение динамики осаждения активного 
ила, сформированного за 30 сут.  

Объектами исследования послужили активный ил и сточные воды городских 
очистных сооружений, а также сточные воды молочного производства.  

Микроскопические исследования показали, что исходный активный ил был 
представлен мелкими, плохо оседающими хлопьями, имел иловый индекс 150 мл/г, отмечено 
наличие в иле небольшого количества нитчатых бактерий (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Хлопья исходного активного ила (х100) 
 
С целью формирования гранул иловую смесь инкубировали в конических колбах 

объемом 250 мл на шейкере Enviromental Shaker-Incubator ES-20 при рабочей частоте 
140 мин-1 и температурном режиме 20, 25 и 30°С. Выбран отъемно-доливной режим инкуби-
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рования, подпитка проводилась 1 раз в 7 сут. Иловую смесь переносили в мерный цилиндр, 
изучали динамику осаждения формирующихся гранул, после 7 мин отстаивания сливали   
60–70 мл надосадочной жидкости, в которой определяли рН и ХПК, объем смеси доводили 
до рабочего объема (100 мл) новой порцией сточных вод и продолжали инкубирование. Фор-
мирование гранул активного ила изучали с использованием сточных вод разного состава: 
осветленных сточных вод городских очистных сооружений и сточных вод молочного 
производства. В ряд проб добавляли ранее сформированные гранулы активного ила.  

В ходе эксперимента проводили микроскопирование с целью наблюдения за процессом 
гранулообразования. Спустя 14 суток отмечено количественное изменение видового состава 
активного ила по индикаторным группам (рис. 2, 3, 4). 

 
Рисунок 2 – Распределение микроорганизмов исходного активного ила  
по основным индикаторным группам 
 
Следует отметить, что исходный активный ил имел не высокий уровень развития, 

подавляющую долю (80%) микроорганизмов в нем составляли раковинные амебы. В ходе 
инкубирования иловой смеси возросла доля брюхоресничных инфузорий (до 20% при 
инкубировании на городских сточных водах, и до 28% – на сточных водах молочного 
производства). Спустя 30 сут. с начала инкубирования с определением состава биоценоза 
активного ила возникли затруднения, так как микроорганизмы находились на поверхности 
образующихся гранул, заслонялись гранулами, и подсчет их стал не возможным. К 30 сут. 
инкубированияразмер гранул составлял от 450 до 630 мкм для сточных вод городских 
очистных сооружений и от 270 до 450 мкм для сточных вод молочного производства (рис. 5). 

 
Рисунок 3 – Распределение по основным индикаторным группам микроорганизмов 

активного ила, инкубируемого на сточных водах молочного производства (14 сут.) 
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Рисунок 4 – Распределение по основным индикаторным группам микроорганизмов 

активного ила, инкубируемого на городских сточных водах (14 сут.) 
 

        
                           а                                                                   б 
а – гранулы, сформированные на сточных водах городских очистных сооружений;  
б – гранулы, сформированные на сточных водах молочного производства 
Рисунок 5 – Уплотненные хлопья активного ила (х100) 
В ходе эксперимента наблюдали улучшение седиментационных характеристик ила по 

сравнению с исходным илом. В ходе отстаивания иловой смеси в течение 7 мин. замеряли 
объем, занимаемый илом через 1 мин. Динамика осаждения активного ила представлена на 
графиках (рис. 6). 
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1, 2, 3 – пробы активного ила, инкубируемого на сточных водах городских очистных 

сооружений; 1м, 2м, 3м – пробы активного ила, инкубируемого на сточных водах молочного 
производства; 1м гр, 2м гр, 3м гр – пробы активного ила с добавлением гранул, 
инкубируемого на сточных водах молочного производства; 1 гр, 2 гр, 3 гр – пробы активного 
ила с добавлением гранул, инкубируемого на сточных водах городских очистных 
сооружений  

Рисунок 6 – Динамика осаждения активного ила 
Как видно из рисунка 6 в большинстве проб в первые 2 мин. наблюдается резкое 

уменьшение объема осадка, затем идет его дальнейшее уплотнение. Иловая смесь, 
инкубируемая при температуре 20°C, после 7 мин отстаивания формирует наиболее плотный 
осадок, надиловая вода прозрачная. Скорость осаждения активного ила, инкубируемого при 
более высоких температурах (25 и 30°С), выше, конечный объем достигается меньший, однако 
надиловая вода после отстаивания мутная.  

Таким образом, спустя 30 сут. с начала гранулообразования можно отметить наиболее 
интенсивный процесс образования гранул при температуре в 20°C. 
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Дүние жүзінде сонымен қатар Қазақстан Республикасында да тұрмыстық қатты 

қалдықтарды қайта өңдеу мәселесі көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. Бұл қалаларда 
тұрғындар санының белсенді өсуі, урбандалудың жоғарлауына байланысты тұрмыстық 
қатты қалдықтардың көлемі артып келеді.Қалдықтарды жүйелі түрде ретке қайта өңдеу, 
зиянды салдарларын жою ғаламдық проблемаға айналып отыр. Бүгінгі таңда эксперттердің 
дәлелдемелері бойынша Қазақстан Республикасының аса қауіпті тұрмыстық қатты 
қалдықтар мәселесімен айналысу қанағаттандырылмай отыр. 

Мақаланың мақсаты –Павлодар қ. төңірегінде қоршаған ортаның тұрмыстық қатты 
қалдықтармен ластану деңгейін, қалдықтарды қайта өңдеу және жою жолдарын қарастыру 
болып табылады. 

Мақаланың өзектілігі – бүгінгі таңда Павлодар қаласында ғана емес, сонымен қатар 
бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтар мәселесін шешуде 
толығымен шешу жолдары қарастырылмаған. Павлодар қаласында тұрмыстық қатты 
қалдықтарды зерттеу жүйесі мен басқару үрдісін құру, жинау, тасымалдау, сақтау, 
утилизациялау мен жою бір жүйе ретінде жұмыс жасалынбай келеді. 

Осы мәселелерге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің2014 жылғы 9 
маусымдағы№ 634 қаулысыменбекітілгенҚазақстан Республикасында тұрмыстық қатты 
қалдықтарды басқару жүйесін жаңғыртудың 2014 – 2050 жылдарға арналған бағдарламасы 
қабылданды. Осы бағдарламаға орай тұрмыстық қатты қалдықтармен жұмыс істеу жүйесін 
жетілдіруге, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, тасымалдау, өңдеу және жерге көму 
жөнінде көрсетілетін қызметтер кешенінің тиімділігін, сенімділігін, экологиялық және 
әлеуметтік қолайлылығын жоғарылатуға, заманауи технологиялар мен басқару әдістерінің 
негізінде тұрмыстық қатты қалдықтар секторын жаңғыртуға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын бұлжытпай орындау жөнінде 
шаралар қабылдауға бағытталған. 
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Аталмыш бағдарламаға сәйкес тұрмыстық қатты қалдықтадың жағымды және 
жағымсыз факторларын атап көрсетуге болады: 

Жағымды факторлар 
1. Бұл әлемдік практикада зерттелінген – тексерілген технологиялар мен оны 

жаңғырту үшін шешімдер бар. 
2. Нарық әлеуетті инвесторлар мен жеке меншік қаржыландыру көздері үшін ашық. 
3. «Жасыл» энергетиканы дамыту мақсатында тұрмыстық қатты қалдықтарды 

пайдаланудың қолда бар әлеуеті. 
4. Тұрмыстық қатты қалдықтардан алынатын қайталама ресурстарды пайдалану 

әлеуеті.  
Келеңсіз факторлар 
1. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинаудың, оның ішінде бөлек жинаудың 

дамытылмаған жүйесі. 
2. Республиканың бүкіл дерлік аумағында қалдықтардың алдын ала өңделмей көмілуі. 
3. Қалдықтарды өңдеудің және кәдеге жаратудың төмен көлемі. 
4. Тұрмыстық қатты қалдықтарды көмудің қазіргі объектілерінің санитариялық 

қағидалар талаптарына сай келмеуі [4]. 
Қазіргі уақытта Павлодар қаласының экономикалық өркендеуі, халқымыздың түрлі 

тұрмыстық заттар мен тауарларды пайдалану көлемінің артуына байланыстытұрмыстық 
қатты қалдықтарды өндеу өзекті мәселелердің бірі болып саналады.  

Тұрмыстық қатты қалдықтарының полигонының қоршаған ортаға кері әсерінің 
мониторингісі жүргізілмейді. Басты мәселелердің бірі - өздігінен қоқыс тастайтын жерлердің 
пайда болуы және көп болуымен түсіндіріледі. 

Қалдықтарды түрлеріне байланысты бөлек-бөлек жинау контейнерлердің жоқтығы, 
тіпті қалдықтардың қайта өндеу орталықтарының болмауы, қайта утилизацияланатын және 
қайта қолдануға жарамды заттарды полигонға әкеліп тастаудан басқа мүмкіндіктер бермейді. 

Өңірлер бөлінісінде халықтың жан басына шаққандағы тұрмыстық қатты 
қалдықтарды жинақтау нормаларының ауқымы өте кең – жылына 80-нен 400 кг/адам 
асады.Павлодар қаласындатұрмыстық қатты қалдықтар полигондарында қалдықтарды 
қабылдау аймағында таразы жоқ екені белгілі.  

Павлодар қаласында жиналған және шығарылған комуналдық қалдықтардың 2014 ж. 
көлемі №1-ші кестеде көрсетілген және ол диаграмма (сурет №1) түрінде берілген. 

 
Кесте 1 - «Павлодар қаласында жиналған және шығарылған комуналдық 

қалдықтардың көлемі » 
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Коммуналдық қалдықтар тұрмыстық қатты қалдықтардың негізгі санаты болып 
табылады, салмағы бойынша пайыздық қатынасы бойынша 90-95%-ға жуығын алады. 

Бүгінгі күні қалдықтарды полигондарға көму Павлодар қаласында қалдықтарды үнемі 
орналастырудың негізгі әдісі болып табылады. Тұрмыстық қатты қалдықтардың көпшілігі 
қайтадан пайдалану/өңдеу үшін сұрыпталмайды және қалдықтар көмілетін жерде үйіледі. 
Қалдықтар орналастырылатын объектілерді, көбінесе, тұрмыстық  қатты қалдық 
полигондары деп атаудың өзі қиын, өйткені олар, негізінен қоқыстың санкцияланбаған 
үйіндісі болып табылады. Олардың көпшілігі «тұрмыстық қатты қалдықтар полигондары» 
санатына жатқызуға болатындай инженерлік құрылыстар болып табылмайды. 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды тұрғындарды жұмылдыра отырып сұрыптау 
жүйесінің болмауы, сондай-ақ арнайы алаңдардың болмауы мен полигондардың шалғайлығы 
санкцияланбаған үйінділердің өсуіне алып келеді. Қоршалған контейнер алаңдары санының 
жеткіліксіз болуы, сондай-ақ контейнерлердің тозуы көпқабатты үйлердің айналасында 
антисанитариялық ахуалдың орын алуына әкеп соқтырады. 

 

 
 

Сурет 1- «Павлодар қаласында жиналған және шығарылған комуналдық 
қалдықтардың көлемінің пайыздық көрсеткіші.» 

 
Осы диаграммада Павлодар қаласында жиналған және шығарылған комуналдық 

қалдықтардың көлемінің пайыздық үлесі берілген. Осыдан үй шарушылық қалдықтарының 
көлемі ең көп 73% екенін көріп отырмыз. Содан кейін көшедегі қоқыс қалдықтары-19%, 
өндіріс қалдықтары-5%, құрылыс қалдықтары, нарықтардан шығарылған қоқыс және саябақ 
қалдықтары-1% алып отыр [1]. 

№2 кестеде 2014 жылғы Павлодар қаласындағы полигоды талдау бойынша 
тұрмыстық қатты қалдықтардың морфологиялық құрамы келтірілген. 

Кесте №2  «Павлодар қаласындағы полигоды талдау бойынша тұрмыстық қатты 
қалдықтардың морфологиялық құрамы.» 
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 Атауы Масса бойынша 
(%) үлесті салмақ 

 Қағаз, картон 43 
 Азық – түліктік қалдықтар 25 
 Ағаш, жапырақтар, бұтақтар, ағаш бума 3 
 Қара – металдар 1 
 Түрлі - түсті метелдар 0,01 
 Тері, резеңке 1 
 Сүйектер 1 
 Тоқыма 5 
 Шыны сынығы 6 

0 
Тастар, керамика 0,99 

1 
Полимер материалдары 3 

2 
16 мм кем емес фракциялар 10 

3 
Басқа материалдар 1 

 
Металл қоршаған ортаға көбіне оксид түрінде (мырыш, мыс, қалайы, және басқа да 

металдардың органикалық қосылыстары және т.б.) келеді. Қағаз және тамақ қалдықтарының 
ыдырауынан органикалық қышқылдар, фенол, альдегид, аммиак, нитраттар және басқа да 
заттар. Көміртегі диоксиді, метан, күкіртті сутек, органикалық қышқылдар - газ тәрізді 
ыдырау өнімдеріне жатады. Осыдан тұрмыстық қатты қалдықтарды бір полигонға жинау 
қаланың экологиялық ластану процесі аса қауіпті және жинақталған қалдықтарды кәдеге 
жарату үшін елеулі техникалық кедергілерді төндіреді. 

Павлодар қаласының тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны, бұл қала шетінде жүз 
гектар жерді  алып жатқан, ашық аспанда  жылдар бойы әртүрлі қалдықтардың: шыныдан 
бастап органикалық және мұнай өнімдерінің шіріп жануы. Полигондарда бірнеше жылдар 
бойы органикалық материалдардың 80%-ы (азық-түлік, тағамдар және т.с.с.) шірімей сол 
қалпында сақталады. Ауаның жетіспеушілігінен полигондардағы қоқыстар анаробтық 
сенділістерге душар болып, органикалық қалдықтардан метан және иісті газдың (немесе 
қоқыс газдары) шығып, ауаны ластайды. Қоқыс қойнауларында улы сұйықтық («фильтрат») 
пайда болып, жер асты суларына және суайдындарына ағуы қауіпті болып саналады. 
Қоқыстардың 97 пайызы табиғатты қорғау және санитарлық заңнама талаптарына сәйкес 
келмейді [2]. 

Павлодар қаласының тұрмыстық қатты қалдықтар мәселелерін қарастыра отырып, 
келесі қайта өңдеу мәселелеріне тоқталамыз: 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеудін негізгі мәселелері; 
- шикізат жетіспеушілігі; 
- тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауда жүйелі қызмет түрлерінің болмау; 
- мәселені шешу жолында экологиялық заң құзыреттілігінің болмауы; 
-сейкесінше тұрмыстық қатты қалдықтар мәселесін қарастыратын нақты мемлекеттік 

бағдарламаның болмауы; 
- жергілікті жер және бизнес өкілдерінің тұрмыстық қатты қалдықтар мен айналысу 

шараларының білмеуі және тұрмытық қатты қалдықтар сферасын қадағалайтын нақты 
актілердің болмауы; 

- логистика(яғни басқа қалалардан шикізат көзін тасымалдау тиімді емес, бірақ 
маңызды мәселелердің бірі болып отыр); 
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Тұрмыстық қатты қалдықтар мәселесін комплекстік түрде шешу қажет. Сондықтан 
алға қойылған мақсаттарды шешу үшін келесі іс-шараларды өткізу қажет: 

- Ұйымдастырушылық 
- Экологиялық 
- Нормативтік 
- Табиғатты қорғау 
- Технологиялық 
Павлодар қаласының тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару мәселесін шешуге 

арналған шарттар: 
- жергілікті деңгейде қатты тұрмыстық қалдықтардың қозғалысының, есебінін, 

нормалаудын және бақылаудың нормативті актілерін құрастыру;  
- экономиканың экологизациялау, қалдықтарды қолданатын өңдейтін өндірушілерге 

женілдік тарифтерді құрастыру; 
- тұрғындарды қалдық азайтатын және таңдаулы жинақтайтын процестерге арналған 

қауымдық ұйымдастықтарға белсенді қатысуға шақыру. 
Осы өкізілген іс-шараларды орындай отырып, мәселені шешуге арналған шарттарды 

орындасақ, қаламыздың полигоны, қоқыс орындары санитарлық-гигиеналық ережелеріне сай 
болып, тазалық сақталынады.  

Осы бағытта құрамды бөліктер келесідей болу керек: 
- жергілікті жердің халықтарымен тұрақты бұқаралық ақпараттық қызмет. 
- жеке кәсіпкерді, тұрмыстық қатты қалдытарды қайта өңдеу шикізат көзіне 

ынталандыру. 
-  тұрмыстық қатты қалдықтарды жинайтын заманауи жинау пункттарын құру және әр 

қалдық түріне арналған жабық контейнерлерді қолдану.  
Осы мәселе бойынша европа мемлекеттерінен тәжірибе алу қажет. Онда жеке 

кәсіпкерлер тұрмыстық қатты қалдықтарынан әжептәуір табыстар алады. Мәселен 
Швецияда, қаладағы тұрмыстық қатты қалдықтардың жиынын, сұрыпталуын, өңдеуделуін, 
жандырылуын муниципалитетпен бірге жеке кәсіпкерлер жұмыс жасайды.  

Стокгольмның тұрғын кварталдарытұрмыстық қатты қалдықтарға арналған жабық 
контейнерлерінде қоқысқа арналған терезелер-желкөздері бар жиын пункттарымен 
жабдықталған. Әр контейнерлерде қоқыс түріне байланысты суреттер және түстермен 
ерекшеленеді. 

Қорыта келе Павлодар қаласындағы тұрмыстық  қатты қалдықтарды 
залалсыздандыру, тасымалдау, жинау және жою жүйелері қазіргі талаптарға сай келмейді. 
Сондықтан бұл мәселе шұғыл шешулерді талап ететін мәселеге айналып отыр. 

Қаламыздағы тұрмыстық қатты қалдықтар ағындарын басқару жүйесін жақсарту, 
қоршаған ортаның жағдайын жақсартады және экологиялық қауіп пен тұрғылықты халық 
денсаулығына деген қауіптілікті төмендетеді. 

Жоғарыда айтылған Қазақстан Республикасында тұрмыстық қатты қалдықтарды 
басқару жүйесін жаңғыртудың 2014 – 2050 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша 
Павлодар қаласыдағы жұмысын жақсартып мақсат, міндеттеріне жетуге үлесімді қосқым 
келеді. 
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Аннотация 
 
Твердые пластиковые отходы (далее - ТПО) представляют как проблемы, так и 

возможности для общества независимо от его компетентности и технологических 
достижений. Особое внимание уделяется отходам, полиолефинового происхождения, 
которые составляют большой процент в цикле пластиковых изделий нашей повседневной 
жизни. Так или иначе, пластиковые отходы являются составляющей твердых бытовых 
отходов (далее - ТБО), поэтому представлена общая ситуация положения дел в Республике и 
дальнейший сценарий ее возможного развития. Существуют 4 основные пути переработки 
ТПО: повторная экструзия, механический, химический и с восстановлением энергии, 
которые подробно рассмотрены и обсуждены в данной статье. Факт, что передовые 
термохимические способы переработки ТПО по-прежнему нуждаются в доработках и 
изучении кинетической основы для получения определенных продуктов и/или химических 
веществ остается фактом. Если первичная и вторичная системы переработки ТПО 
достаточно хорошо известны и широко применимы, то химический и способ утилизации с 
восстановлением энергии  нуждаются в дополнительных исследованиях. 

 
Ключевые слова: ТБО, переработка ТПО, деструкция полимеров, пиролиз, катализ. 
 
Введение 
 
В 1992 г. на Международном форуме в Рио-де-Жанейро утилизация отходов 

провозглашена как одна из главных проблем человечества [1]. В Концепции по переходу РК 
к «зеленой» экономике, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 
2014 года № 577, совершенствование сферы управления ТБО обозначено одним из основных 
направлений [2]. Основы проблемы, изложенной в данной статье, одновременно отвечают 
условиям двух тематик и номинаций предстоящей выставки EXPO - 2017: «Возобновляемые 
и альтернативные источники энергии» и «Зеленая химия» [3]. 

На конец 2013 года на официально действующих полигонах (свалках) накоплено 
более 36,2 млн. тонн отходов [4]. Хотя, по разным источникам данные о ТБО сильно 
рознятся, например, по данным «Программы модернизации системы управления твердыми 
бытовыми отходами на 2014-2050 годы в РК» тоннаж накопленных отходов составляет 100 
млн. При этом ежегодно образуется порядка 5-6 млн. тонн ТБО. К 2025 году эта цифра 
может вырасти до 8 млн. тонн, при этом образующиеся отходы размещаются на полигонах 
без предварительной сортировки и обезвреживания. 

Нормы накопления ТБО на душу населения в региональном разрезе имеют широкий 
диапазон от 80 до более 400 кг/чел в год, что предполагает наличие несоответствий в 
процессе сбора данных и составления отчетности. Следует отметить, что практически на 
всех полигонах ТБО в Казахстане отсутствуют весы в зоне приема отходов, т.е. тоннаж 

mailto:oriel@inbox.ru
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устанавливается путем перевода кубических метров в тонны, и при этом применяется 
значение удельного веса от 250 до 300 кг на м3 [2]. 

В таблице ниже показано распределение объемов размещения ТБО на полигонах и 
норм накопления ТБО в региональном разрезе [2]. 

 
Таблица 1  
Распределение объемов размещения ТБО на полигонах и нормы накопления 

ТБО в региональном разрезе (для 16-ти крупных городов). 
 
Город Население на 

конец 2012 года, 
тыс. чел.1 

Размещение 
на полигонах ТБО 
в 2012 г.2 

Норма 
накопления ТБО 
на человека3 

тыс. тонн м3/чел в год 
Астана 778,198 326,4 2,16 
Алматы 1475,429 549,12 2,55 
Актау 180,885 109,7 2 
Актобе 420,567 360,6 0,47 
Атырау 272,071 44,07 0,56 
Караганда 478,952 132,85 1,87 
Костанай 219,224 152,73 1,17 
Уральск 271,361 108,5 2,3 
Шымкент 662,1 64,55 1,7 
Павлодар 342,435 94,47 1,3 
Кокшетау 152,006 57,7 1,16 
Усть-

Каменогорск 
309,5 45,6 1,98 

Талдыкорга
н 

156,162 17 2,77 

Тараз 343,275 34,96 0,54 
Кызылорда 253,960 36,1 1,7 
Петропавло

вск 
206,043 62 2,07 

Примечание – в общее размещение ТБО не включены автомобили, подлежащие 
утилизации, и отходы от переработки сточных вод; 

1 – согласно статистическим данным сайта www.stat.kz 
2 – согласно отчетам областных департаментов экологии; 
3 – по информации МИО. 
 
Известно, что морфологический состав очень разнообразен и может варьироваться в 

зависимости от таких факторов как регион, время года, уровень жизни населения и др. В 
таблице 2 показан морфологический состав ТБО городской местности по анализу в 9-ти 
городах Казахстана на 2011 год, представленный компанией «Fichtner» [2]. 

 
Таблица 2  
Морфологический состав ТБО в 9-ти городах РК 
 

 Вид (фракция) отходов Доля в среднем по 9-ти 
регионам РК, % 

 Пищевые отходы 37 
 Бумага и картон 25 

http://www.stat.kz/
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 Пластмасса 15 
 Стекло 6 
 Текстиль 6 
 Резина 3 
 Металлы 3 
 Древесные отходы 3 
 Прочее 2 

0 
ИТОГО 100 

 
Анализ сведений об изучении морфологического состава по регионам показывает 

очень большие расхождения данных. Исходя из усредненного морфологического состава, 
количество вторичных материальных ресурсов, содержащихся в ТБО, составляет порядка 
500 тыс. тонн бумаги и картона, 300 тыс. тонн стекла и 500 тыс. тонн пластмассы. 

По различным оценкам  в настоящее время лишь от 3 до 5% ТБО подвергается 
переработке по всей Республике. Остальная доля, соответственно, складируется на 
полигонах, а имеющийся в ТБО энергетический и ресурсный потенциалы безвозвратно 
растрачиваются. В настоящее время в Республике практически не имеется централизованных 
предприятий по утилизации ТБО.  

В большинстве случаев постановка проблемы  предполагает выявление единой 
технологии, применимой ко всем видам отходов, своеобразной панацеи для решения 
проблемы отходов. Логика многих исследователей направлена на доказательство 
преимущества применения ко всем компонентам твердых бытовых отходов (ТБО) единой 
технологии утилизации отходов — их сжигания или же захоронения, последнее, на большом 
отрезке времени, имеет перспективу образования свалочного газа. ТБО имеют сложный 
компонентный состав, и их единое сжигание не всегда применимо. К примеру, невозможно 
сжигать стекло и металлы, составляющие по указанным выше данным практически десятую 
часть ТБО. Отходы же, которые могли быть подвергнуты сжиганию или утилизированы 
посредством материальной переработки, целесообразнее подвергать наиболее выгодным 
экономически способам. 

Основой системы управления отходами в Евросоюзе служит Концепция управления 
отходами и провозглашенные в ней принципы устойчивого развития, которые определяют 
основное направление управления отходами и создают основу иерархии методов обращения 
с отходами. Согласно Директиве «Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 November 2008 «On waste and repealing certain Directives», ст. 4, устанавливается 
следующая иерархия методов обращения с отходами (в порядке снижения 
предпочтительности): 

- предотвращение образования; 
- повторное использование (готовых изделий, не допуская попадания в отходы); 
- рециклинг или повторное использование в качестве материальных ресурсов; 
- использование энергетических ресурсов отходов; 
- захоронение [5]. 
Очевидно, что согласно официально утвержденной иерархии методов обращения с 

отходами в Евросоюзе, сжиганию следует подвергать только ту долю ТБО, к которой 
стоящие выше более рациональные в иерархической лестнице методы обращения не 
приемлемы.  

Таким образом, наш интерес сфокусировался на возможности утилизации 
значительной составляющей ТБО части (от 15%), содержащей углеводородную основу. Она, 
как известно, в основном представлена различными видами пластмасс: пластиковая тара 
продовольственных товаров, емкости эксплуатационных жидкостей автомобилей, бытовой 
химии  и т.д. Некоторые компании в РК практикуют частичный сбор пластиковой тары, в 
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основном для последующего импорта в соседние страны на переработку. Однако данное 
явление не несет промышленного масштаба и в целом по стране носит стихийный характер. 

 
Материалы и методы исследования 
 
Некоторые термопласты, например, полиэтилен, полипропилен и полистирол, 

являются термически разлагаемыми в среде инертного газа с получением жидких 
углеводородов при температуре около 450°С или выше [6]. Получаемые жидкие 
углеводороды имеют близкие характеристики с видами топлив получаемых из нефти. 

На данный момент разработаны различные типы реакторов такие как, шнековые, 
роторные печи внешнего нагрева и печи с флюидизированным слоем и т.д. Некоторые 
установки были использованы в целях демонстрации, а некоторые из них промышленно 
эксплуатируемы в США, Германии, Японии и др. [7]. Данное исследование заключалось в 
проведении пиролиза смешанных полимеров отделенных от основной массы ТБО.  

Вид продукта получаемого в результате разложения и его качество зависят от видов 
пластмасс-реагентов и условий протекания процесса полимерной деструкции. Полиамиды и 
полиуретан дают масляные продукты с высоким содержанием азота при низкой 
продуктивности. Полиэтилентерефталат известный как ПЭТ не дает жидких углеводородов в 
процессе пиролиза, на выходе только твердые фракции, включая терефталевую кислоту. 

Существуют два основных метода термического разложения пластмасс - пиролиз и 
катализ. В качестве катализаторов нередко используются катализаторы, участвующие в 
процессе переработке природной нефти, например, алюмосиликатный катализатор. Диапазон 
рабочей температуры разложения снижен примерно до 400°С по сравнению температурой 
при пиролизе - от 450 до 550°С. Преимущество каталитического метода разложения 
заключается в меньшем потреблении энергии на деструкцию полимеров. Недостатком 
является экономически не выгодный расход на покупку катализаторов, их регенерацию и 
последующую утилизацию.  

Реактор, на котором проводились исследования, был спроектирован с возможностью 
проведения пиролиза и катализа, оснащен элементарной системой дистилляции и 
крекинговой установкой (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1- Схема экспериментальной установки по производству топлива из 

пластмасс 
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Заключение 
Каталитическое разложение часто дает большое количество бензиновой фракции при 

некоторых условиях реакции. Но в этом случае нефтепродукты не подходят для 
использования, например, в дизельных двигателях, если продукт используется без 
дистилляции. Следует отметить, что продукты пиролиза не содержат в себе смазывающей 
составляющей как нефтепродукты, полученные из природной нефти. В виду того, что 
направление данного исследования относительно ново, существует мало данных о 
дальнейшем использовании полученных нефтепродуктов, а именно механической прочности 
цилиндров двигателей и топливных насосов при использовании топлив имеющих 
пластиковое происхождение. По данным предшествующих эмпирических исследований 
настоятельно рекомендуется смешивание топлив имеющих пластиковое происхождение с 
коммерческим топливом.  
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Научный руководитель– Мухтаров Абилхас Капизович к.х.н., профессор 
 

 В процессе исторического развития потребности человека интенсивно возрастали, связь 
с природой усложнилась. При этом материальный продукт всегда был главной предпосылкой 
любой деятельности общества. Остается добавить, что это происходило при постоянном 
усилении зависимости общества от природы 

Казахстан обладает огромными природными богатствами. Это полиметаллические 
руды, драгоценные металлы, фосфаты, угли, в том числе и нефть. 

Нефтяная промышленность в основном сосредоточена в Западном Казахстане. 
Месторождения нефти открыты и в Кызылординской области. Обнаружены высоко-
перспективные структуры на шельфе Каспия. 

Играя жизненно важную роль в экономике страны, предприятия ТЭК одновременно 
являются одними из главных виновников сложившейся экологической обстановки. На их 
долю приходится около 48% выбросов вредных веществ в атмосферу, до 36% сточных вод и 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
http://online-expo2017.com/%23
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
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свыше 30% твердых отходов. Из чего складываются эти цифры? Согласно экспертным 
оценкам на нефтепромыслах теряется в общем до 3,5% всей добываемой нефти. Некоторое 
количество нефти теряется в системе сбора и сепарации на промыслах, а также при 
транспортировке по трубопроводам. Велики потери нефти из резервуаров из-за 
несовершенства их конструкции. Из всего обилия видов загрязнения при эксплуатации 
месторождений наибольшую опасность представляют выбросы в атмосферу и разливы 
нефти при авариях. В среднем в зоне месторождений и трасс нефтепроводов на каждый 
квадратный километр приходится 0,02 т разлитой нефти в год. Зона сплошного 
уничтожения растительного покрова за счет проезда транслортана трассах составляет 
около 80%. Разрушение поверхности почвы происходит не только в зоне непосредственного 
воздействия, но и в зоне влияния. На трассах трубопроводов ширина зоны нарушения 
варьирует от 40 до 400 м. На основании проведенных прогнозов по данным печати 
изменения общей экологической ситуации при сохранении существующих тенденций можно 
ожидать снижения общей численности млекопитающих на 20%. В зоне влияния 
промышленных выбросов нефтегазового комплекса имеет место неблагоприятная ситуация 
со здоровьем населения. Наблюдаются высокая заболеваемость и смертность. 

Основными причинами аварийных разливов нефти являются: коррозия, заводской брак, 
дефекты строительно-монтажных работ, механические повреждения. Кроме того, на 
отечественных магистральных трубопроводах отсутствуют надежные системы 
предотвращения аварийных ситуаций, система учета потерь на этапах добычи, сбора, 
хранения, транспортировки и переработки не отвечает современным требованиям 
ресурсосбережения. 

Указанные обстоятельства создали реальные источники негативного воздействия со 
стороны нефтегазовых объектов. 

Как уже было отмечено, одной из наиболее перспективных нефтегазовых провинций 
стала Прикаспийская впадина, где открыты уникальные нефтегазоконденсатные 
месторождения. Одновременно с этим природно-климатические условия региона исторически 
сформировали слабую защищенность окружающей среды от действия внешних факторов. 
Состояние экосистемы в Западном Казахстане, особенно в Атырауской области, по мнению 
многих исследователей, характеризуется как предкризисное. В случае непринятия комплекса 
защитных мер региону грозит экологическая катастрофа с тяжелыми последствиями не только 
для данной местности, но и в глобальном масштабе. 

Каковы же пути снижения негативного воздействия предприятий ТЭК на окружающую 
среду. 

Конституция РК закрепляет за гражданами право на благоприятную для жизни и 
здоровья окружающую среду. Охрана природы признана одной из общегосударственных задач 
республики. Закон «Об охране окружающей природной среды» устанавливает принципы 
платности природопользования. Установлены виды природопользования, определена система 
платежей и порядок образования фондов охраны природы. 

В природоохранном, топливно-энергетическом и ряде других ведомств ведется работа 
по созданию системы экологической сертификации технологий, проводятся разработка и 
совершенствование экологических требований и перечня экологически вредных технологий. 

Одними из перспективных направлений являются внедрение экологического страхования, а 
также установление специальных тарифов платы за загрязнение природы. Плата за 
загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба за загрязнение 
природы. Для определения величины платежей были установлены «Базовые нормативы платы за 
выбросы и сбросы и размещение отходов». Плата за загрязнение окружающей среды взимается в 
бесспорном порядке с предприятий и других юридических лиц независимо от форм 
собственности. Внесение платы не освобождает природопользователей от выполнения 
мероприятий по охране природы, а также от уплаты штрафных санкций за экологические 
правонарушения и возмещение вреда, нанесенного окружающей среде, здоровью и имуществу 
граждан. При аварийном загрязнении природной среды устанавливаются штрафы (до деся-
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тикратного размера тарифа) к нормативным платам, которые должны включаться в 
себестоимость продукции. Эта мера будет стимулировать внедрение в практику 
экологически чистых технологий. Недоучет этой составляющей в цене искажает 
экономическую эффективность внедрения нетрадиционных источников энергии, 
малоотходных технологий. 

По данным ЮНЕСКО общие капиталовложения в охрану окружающей среды в 
промышленно развитых странах составили свыше 12% всей суммы инвестиций в 
нефтегазовый комплекс. Более 60% из них приходится на охрану воздушного бассейна: 
сокращение вредных выбросов и дыма в атмосферу котельными, парогенераторам и и др. 

В США принят специальный закон «О чистом воздухе», содержащий перечень 189 
химических веществ, выбрасываемых в атмосферу и подлежащих обязательному контролю. 

Если до 1995 г. нормы были нацелены на стабилизацию выбросов в атмосферу на 
уровне 1990 г., то к 2005 г., как утверждают западные экологи, все предприятия должны будут 
обеспечить снижение выбросов дополнительно уже на 20%. Предприятия, не уложившиеся в 
новые природоохранные рамки, будут выплачивать огромные штрафы, равносильные убыткам 
от закрытия производства. 

Около 25% инвестиций в охрану окружающей среды связано с очисткой воды -
реконструкцией и строительством новых сооружений по очистке сточных вод. Заслуживает 
отдельного внимания проблема загрязнения почв промышленными отходами. 

Анализ достижений современной науки и техники, направленных на утилизацию 
наиболее тяжелых промышленных отходов, показывает, что несмотря на кажущееся 
многообразие технологий, методов и средств обезвреживания твердых и жидких 
нефтесодержащих отходов, все они могут быть разделены на две основные группы: 

методы и средства обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов без 
предварительного извлечения из них ценных углеводородных компонентов; 

методы и средства, применяющие отходы как вторичное сырье для получения из них 
остаточной нефти или нефтепродуктов, а в остатке- экологически инертное вещество, 
используемое для различных целей или безопасного захоронения. 

Чаще всего используется тепловое воздействие: сжигание, крекирование, обработка 
перегретым паром и т. п., физико-химическая или биологическая обработка. 

Проблемой очистки застарелых замазученных грунтов и ликвидацией последствий 
аварийных разливов в последние годы активно занимается национальная компания по 
транспорту нефти ЗАО НКТН «КазТрансОйл». Компания с должным вниманием относится к 
природоохранным аспектам своей деятельности. Сформулирована концепция экологической 
политики, разработана стратегия в области охраны окружающей среды, направленная на 
снижение экологической напряженности на территориях прохождения трубопроводов и 
уменьшение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и 
здоровье людей в особенности. Проведены полная паспортизация всех объектов и аттестация 
рабочих мест. Одновременно с паспортизацией разработаны нормы ПДВ и ПДСдля всех 
объектов. Проведен экологический аудит для Западного и Актюбинского филиалов, в этом 
году он осуществляется для восточного филиала. На основании аудита филиалами 
разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений. На их устранение 
ежегодно составляются сметы и выделяются ресурсы в бюджете компании. 

В 1999 г. в Атырауском нефтепроводном управлении западного филиала впервые в 
Казахстане прошла испытания и внедрена установка по переработке замазученных грунтов. 
За прошедший период переработано более 2000 м3 замазученных грунтов, очищены два 
амбара с нефтешламами. Эта задача решается применением мобильных установок под 
условным названием «Устюрт». Это комплексные установки производительностью от 3 до 10 
т/ч для полной очистки нефтяных амбаров и переработки нефтешлама. Они могут 
применяться для очистки старых могильников нефтяных отходов. Установка представляет 
собой вращающуюся трубчатую печь и работает на принципе термокаталитического 
воздействия на сырье. В приемный бункер загружается замазученный грунт или нефтешлам, 
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который подогревается и поступает в реактор. В реакторе смесь прогревается до температуры 
крекинга, вначале выпаривается вода, затем легкие фракции - бензиновая, керосиновая и 
дизельная. Далее происходит термокрекинг тяжелых фракций с образованием углеводородного 
газа и светлых фракций. Все пары отсасываются, подвергаются циклонной очистке от 
примесей, затем конденсируются. Несконденсированные газы после осушки сжигаются в 
реакторе. Туда же высыпается из реактора минеральная смесь с образовавшимся нефтяным 
полукоксом. В топке газы и полукокс сжигаются, давая тепло процессу. Отожженная 
минеральная часть высыпается в отводной бункер, охлаждается и подается на отгрузочный 
конвейер. Остаточное содержание углерода в ней не превышает 0,7%. В полученной нефти 
преобладают светлые фракции вследствие крекинга тяжелых фракций, удаляется до 50% 
содержащейся в исходном сырье серы и одновременно происходит обессо-ливание и 
обезвоживание нефти. Процесс экологически чистый, выбросы не превышают ПДК, так как 
при низкотемпературном сжигании газов и кокса и избытке воздуха образуется 
незначительное количество оксидов азота и углерода, а при сгорании серы и сероводорода в 
присутствии природных бикарбонатов кальция и магния происходит связывание 
образующихся сернистых газов и выпадение сульфатов в осадок. Дымовые газы, пройдя 
циклон и смешавшись с водяным паром, очищаются и выбрасываются в атмосферу. Таким 
образом, достигается полная очистка Замазученного грунта с получением синтетической 
нефти с улучшенными характеристиками. 

Краткая техническая   характеристика комплекса «Устюрт» 
Производительность по сырью от 3 до 5 т/ч 
Вид установки **- ' контейнер с оборудованием на базе полуприцепа. 
Габаритные размеры 
при транспортировке длина -14м, ширина -Зм, высота -4м 
Размеры при эксплуатации длина - 25 м, ширина -7,5м, высота -12м 
Суммарная мощность 38 кВт 
Способ очистки фунта термокаталитический 
Выбросы и сбросы вредных веществ не превышают ПДК 
Остаточное содержание углеводородов 
в очищенной минеральной части 0 % 
Способ загрузки сырья конвеерный 
Транспортировка комплекса седельный тягач 

 
Передвижной комплекс термокрекинга «Устюрт»: 1 - аппарат воздушного 

охлаждения; 2 — камера конденсации; 3 — сборник газа;  
4 — циклон; 5 — барабан; 6 — дымовая труба; 7 — камера загрузки;  
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8 — ленточный конвейер; 9 — шнек выгрузки песка; 10 — ковш загрузки; 11 — 
полуприцеп; 12 — система трубопроводов; 13 - вакуумный насос; 14 - емкость 
выветривания; /5 - газовое оборудование;  

16- станция опорно-приводная; 17- бункер очи-     щенного грунта; 18 — пульт 
управления; 19 — пульт управления газовой горелкой 

Передвижной комплекс термокрекинга «Устюрт» (см. рисунок) производительностью 5 
т/ч был спроектирован, изготовлен и поставлен в 1999 г. Создан на базе автомобильного 
полуприцепа длиной 12 м, на котором смонтированы все основные узлы, в том числе 
барабан реактора, циклон, камера конденсации, аппарат воздушного охлаждения, насос 
орошения, вакуумный насос, бак для сбора получаемой нефти, а также насос откачки нефти. 
«Устюрт» размещен в АНУ вблизи нефтяных амбаров. Нефтешлам из амбаров ковшовым 
погрузчиком засыпается в ковш с гидроприводом и затем попадает в камеру загрузки 
реактора. Очищенный песок отводится от комплекса шнековым транспортером в сторону и 
может использоваться для различных целей. Энергообеспечение комплекса при отсутствии 
линии электропередачи осуществляется от дизель-электростанции, входящей в комплект 
установки. 

Проведенные испытания и опытная эксплуатация подтвердили принципиальную 
работоспособность и назначение комплекса «Устюрт». В итоге переработки нефтешламов 
получаются отожженный грунт без наличия остаточных углеводородов в нем и нефтяной 
дистиллят, очищенный от мехпримесей, воды и солей, со сниженным примерно вдвое 
содержанием серы. 

Оценка воздействия на воздушный бассейн, проведенная независимой экологической 
экспертизой, показала, что концентрации вредных веществ значительно ниже допустимых. 
Небольшие потребности в энергоснабжении и топливе, отсутствие потребления воды и газа, 
автономность в работе и мобильность делает эксплуатацию комплекса экономичной, пригодной 
для нефтяных промыслов и магистральных нефтепроводов. 
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Актуальной проблемой в настоящее время является защита окружающей среды от 
результатов деятельности человека, важным элементом обеспечения которой является 
вторичное использование или утилизация промышленных отходов. На сегодняшний день 
одними из многотоннажных отходов являются осадки сточных вод гальванических 
производств, которые образуются в технологических циклах большинства 
машиностроительных, металлообрабатывающих, приборостроительных, ремонтных и других 
предприятий. Гальванические покрытия наносят водными растворами или растворами 
расплавленных солей с помощью электрического тока, при этом неизбежно образуются 
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сточные воды, при очистке которых и последующем обезвоживании накапливается 
значительное количество осадков сточных вод, подлежащих утилизации, для чего наиболее 
приемлемыми являются материалоемкие отрасли производства (производство строительных 
материалов). Проблема использования отходов при изготовлении строительных материалов 
заключается в том, что получаемые изделия должны быть экологически безопасными, по 
физико-химическим свойствам удовлетворять требованиям нормативно-технической 
документации и характеризоваться высокими декоративно-эстетическими характеристиками.  

Настоящее исследование посвящено разработке составов стекол для получения 
глазурных покрытий для строительной керамики и стекловидных материалов на основе 
осадков сточных вод гальванических производств, в качестве которых исследованы 
гальванические шламы, образующиеся на РУП «Минский тракторный завод» (г. Минск, 
Республика Беларусь).  

В настоящее время на РУП «Минский тракторный завод» применяется 
усовершенствованная технология очистки сточных вод, в основу которой положен метод 
ферроферритизации, в результате чего образуется модифицированный осадок – продукт 
технический «Ферригидроксид»  (ФГО) (ТУ BY 101483199.563). По химическому составу 
продукт ФГО – гетерополисоединение, состоящее в основном из гидроксофосфатов железа. 
Продукт невзрывоопасен и непожароопасен, по токсичности относится к 4 классу опасности 
(малоопасный). 

Химический состав исследуемого продукта ФГО характеризуется непостоянством и 
колеблется в значительных пределах, однако преобладающими оксидами в составе 
гальванических шламов являются оксиды железа. Это обусловливается применяемым 
методом очистки сточных вод и широким диапазоном исходных материалов, 
подвергающихся очистке. 

Усредненный химический состав продукта ФГО, используемого при исследовании, 
представлен следующими оксидами, мас. %: SiO2 1,35; Na2O 2,48; CaO+MgO 6,0; Al2O3 0,21; 
Cr2O3 4,01; Fe2O3+FeO 65,8; ZnO 9,45. 

Продукт технический «Ферригидроксид» характеризуется значительным 
содержанием хромофоров, что в совокупности с удовлетворительными технологическими и 
структурными особенностями шламов, делает его перспективным компонентам для 
получения стекловидных покрытий и материалов. 

По результатам изучения фазового состава продукт ФГО является 
рентгеноаморфным. Изучение шлама методом дифференциально-сканирующей 
калориметрии показало, что в продукте ФГО происходит только удаление влаги в два этапа 
(при 120 °С  и 270 °С). Это свидетельствует о разной силе связи влаги в материале. При этом 
отщепляется 90–92 мас. % физически и химически связанной воды, остальная удаляется в 
широком температурном интервале вплоть до 750 °С, что свидетельствует о наличии в 
составе осадков прочно связанных ОН-групп, координированных металлом.  

Результаты градиентной обработки продукта ФГО показывают, что при повышенных 
температурах термообработки (1100–1300 °С) исследуемые образцы полностью спекаются, 
что, вероятно, является следствием химического состава продукта, который представлен 
преимущественно оксидами железа и повышенным содержанием оксидов щелочных 
металлов. 

В настоящее время цветные глазури достаточно широко применяются в керамической 
промышленности для декорирования изделий различного назначения. Базовыми составами 
при производстве цветных фриттованных глазурей являются составы прозрачных глазурей, 
которые способны окрашиваться красителями в насыщенные цвета. Для получения цветных 
фриттованных глазурей с применением традиционных красителей и пигментов используют 
разнообразные промышленные отходы, содержащие оксиды меди, железа, никеля, хрома, 
марганца и другие. 

Синтез цветных глазурей для декорирования плиток для внутренней облицовки стен 
проводился на основе системы Na2O–CaO–Fe2O3–Al2O3–B2O3–SiO2, в которой содержание 
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оксидов железа варьировалось от 2,5 до 15 мол. %. Выбор данных концентрационных 
пределов основывался на результатах исследования влияния данного компонента на свойства 
боросиликатных стекол. Для варки глазурного стекла использовались следующие 
компоненты: песок кварцевый, сода кальцинированная, полевой шпат, мел, продукт ФГО. 

Температура синтеза глазурных стекол составляла 1450±10 оС. Стекла имеют хорошие 
технологические свойства, цвет образцов преимущественно коричневый и черный. 
Установлено, что по мере увеличения содержания оксида железа в составе шихты 
повышается легкоплавкость стекла вследствие модифицирующего действия оксидов железа.  

Визуальная характеристика синтезированных стекол позволила установить, что на их 
поверхности при повышенном содержании оксидов железа (10 и более мол. %) присутствует 
поверхностная пленка коричневого цвета, обусловленная процессами восстановления ионов 
железа в поверхностном слое при контакте огневого зеркала стекла с воздухом при 
выработке. Объемно кристаллизующих стекол при выработке  не обнаружено. 

На основе полученных стекол приготавливались глазурные суспензии методом 
мокрого помола составляющих компонентов с введением 6 мас. % глины огнеупорной. 
Глазурная суспензия имела влажность 38–40 %, плотность 1340–1380 кг/м3. Глазурный 
шликер наносился на утильный черепок керамических плиток для облицовки стен, затем 
сушился и обжигался при температуре 1080–1100 оС.  

Цветовая гамма глазурных покрытий варьировалась от светло- до темно-коричневых 
тонов. Безусловно, увеличение содержания оксида железа вызывает повышение 
интенсивности окраски покрытий. Цвет глазурей, вероятно, обусловлен кристаллизацией 
покрытий при обжиге с выделением железосодержащих кристаллических фаз, которые 
характеризуются от красно-бурой до черной окраской. 

Выявлено, что повышение содержания оксидов кальция в шихтовом составе глазурей 
обусловило снижение декоративно-эстетических характеристик, что выражалось в снижении 
блеска и появлении матовости на поверхности покрытия. Это, вероятно, обусловлено 
кристаллизацией наряду с железосодержащими фазами кальцийсодержащих (вероятнее всего 
минералов плагиоклазовой группы). 

Таким образом, при проведении исследований на основе системы Na2O–CaO–Fe2O3–
Al2O3–B2O3–SiO2 с применением гальванического продукта ФГО в количестве 5–40 мас. % 
получены цветные беспигментные глазури преимущественно коричневой цветовой гаммы 
для облицовочной керамики с блестящей и матовой фактурой. Установлено, что фактура 
глазурных покрытий и их качественные показатели зависят в первую очередь от содержания 
оксида железа и его соотношения с оксидом кальция.  

Цветное стекло марблит изготавливается в виде непрозрачных плит, обладающих 
великолепными физико-механическими свойствами и широкими декоративными 
возможностями. Оно успешно применяется в отделке интерьеров и экстерьеров 
общественных и жилых зданий, что связано с высокой твердостью этого материала, а также с 
его долговечностью, водо- и газонепроницаемостью. 

Стекло марблит вырабатывают двух видов – толщиной 5–7 и 8–10 мм, наружная 
лицевая сторона которого может быть полированной, узорчатой, необработанной – 
шероховатой («кованой») или огненно-полированной. Обратная сторона имеет мелкую 
продольную нарезку или рифления для закрепления листа при облицовке. Марблиты 
изготавливают самых разнообразных цветов и преимущественно глушеными: желтые 
(молочные), черные, серые, кремовые, зеленые, розовые, а также мраморовидные и др. [1–2]. 

В стекольной промышленности для получения разноцветных марблитов изменяют 
характер и концентрацию красителей и глушителей, а соотношение основных 
стеклообразующих оксидов поддерживают по возможности постоянным, мас. %: SiO2 65–68; 
Al2O3 3–4; CaO 7; Na2O 16–19; F– 5–7,5. Количество красителей составляет 0,2–1,5 мас. %. 
Черный марблит получают при содержании 2 мас. % F– и 4,8 мас. % МnO2, а белый – с 
7,5 мас. % F– [3]. 
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В связи с актуальностью проблемы расширения сырьевой базы промышленного 
стеклоизделия в последние годы усилия ряда исследований направлены на разработку 
рациональных составов и технологии получения стекол при использовании новых видов 
сырья как в виде промышленных отходов, так и природных сырьевых материалов.  

Имеется ряд разработок [4–6], которые направлены на утилизацию осадков сточных 
вод гальванических производств, шлаков металлургических производств, зол и шлаков ТЭС, 
отходов различных химических производств. При этом могут быть созданы декоративно-
строительные материалы – марблит, стекломрамор, шлакоситалл, золоситалл, петроситалл.   

Оксиды железа в целом положительно влияют на свойства стекол: способствуют 
снижению вязкости, несколько повышают коэффициент термического расширения, а также 
увеличивают показатели химической устойчивости. Окрашивание стекла оксидами железа 
является наиболее распространенным. В стекле ионы железа присутствуют в двух степенях 
окисления (Fe2+ и Fe3+) и различных координационных состояниях (4 или 6). В 
двухвалентном шестикоординированном состоянии ион железа окрашивает стекло в 
синевато-зеленый или голубой цвет. В трехвалентном состоянии он придает стеклу желто-
зеленый оттенок.  

В Беларуси железосодержащие осадки, образующиеся после очистки сточных вод 
гальванических производств, являются наиболее доступными и перспективными 
материалами для синтеза архитектурно-строительных стекол. Введение продукта 
технического «Ферригидроксид» в качестве вторичного сырья в состав стекол делает 
производство ресурсосберегающим, менее дорогостоящим и в определенной степени 
способствует решению экологических проблем. Кроме этого, введение продукта ФГО в 
состав стекол предполагает полную или частичную замену красящих оксидов, потребность в 
которых является весьма острой. 

Применение железосодержащих сырьевых материалов позволит придать новые 
качественные характеристики строительному стеклу, однако требует систематического 
исследования  их влияния на процесс стекловарения, технологические и физико-химические 
свойства стекол.  

На основании химического состава продукта технического «Ферригидроксид» 
разработаны составы стекол для синтеза марблита. Составы цветных стекол включали, 
мас. %: 10,0–20,0 продукта ФГО; 58,0–63,4 кварцевого песка; 10,9–11,5 мела; 28,5–30,2 соды 
кальцинированной; 2,6–2,7 глинозема и 2,0–6,0 MnO2. 

Варка стекол производилась в фарфоровых тиглях емкостью 0,3 л в газопламенной 
печи прямого нагрева. Температура варки стекол составляла 1400–1430 °С, выдержка при 
максимальной температуре – 1–2 ч. Готовность стекол контролировалась по качеству 
вытянутой стеклянной нити. Выработка стекла осуществлялась на металлическую плиту и 
специальные формы с последующим отжигом образцов в электрической лабораторной печи 
при температуре 580–600 °С. Стекла отличались хорошей технологичностью и отсутствием 
кристаллизации при выработке. Все стекла при толщине образцов 3–10 мм 
характеризовались черным цветом с огненно-полированной поверхностью.  

На основании проведенных экспериментальных исследований по синтезу марблита на 
основе продукта ФГО можно сделать следующие выводы. При введении продукта ФГО 
содержание оксидов железа составляет около 7–13 мас. %, что обусловливает эффект 
черного цвета стекла при толщине его более 3 мм. Добавка MnO2 в количестве 2, 4 и 6 мас. 
% влияет равноценно и создает отсутствие прозрачности тонкого скола стекла в равной 
степени. Поэтому оптимальным количеством MnO2 принято 2 мас. %. 

Введение оксида щелочного металла Na2О содой кальцинированной улучшило 
реологические свойства стекломассы. При этом повысился ТКЛР и снизилась температура 
начала размягчения, а механические свойства изменений почти не претерпевают. 

Оптимальные составы окрашенных стекол марблит включали 10–15 мас. % продукта 
ФГО и обладали высокими эксплуатационными и художественно-декоративными 
характеристиками: температура начала размягчения составляла 670–720 °С, термический 
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коэффициент линейного расширения находился в интервале (80,4–85,2)·10–7 К–1, прочность 
при сжатии – 710–850 МПа, прочность при изгибе – 21–28 МПа, термостойкость – 130–
140 °С, водоустойчивость – 98,4–99,1 %. 

Таким образом, при проведении исследований установлено, что перспективным 
направлением утилизации сточных вод гальванического производства является его введение 
в состав сырьевых композиций при синтезе цветных покрытий для декорирования плиток 
для облицовки стен и архитектурно-строительных стекол, что положительно влияет на 
качественные и декоративно-эстетические характеристики готовой продукции. Кроме этого, 
организация рециклинга позволит решить вопросы ресурсосбережения и экологической 
безопасности.  
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Объектом исследования является экологическая безопасность и влияние на неё войн 

и военных конфликтов. Работа выполнена в рамках НИР на тему: «Современные войны и 
экологическая безопасность», шифр «Безопасность». 

Целью данного исследования является изучение экологической безопасности и 
влияние на нее войн. 

Задачи исследования: 
1. изучить войну как механизм разрушения окружающей среды; 
2. рассмотреть влияние войн на экологическую обстановку; 
3. проанализировать особенности экологической войны; 
4. изучить понятие экологической безопасности; 
5. проанализировать концепцию экологической безопасности; 
6. определить стратегические задачи и принципы реализации стратегии экологической 

безопасности. 
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Новизна работы подтверждается угрозой истощения природных ресурсов и 
ухудшением экологической ситуации в стране, которые находятся в прямой зависимости от 
уровня развития экономики и готовности общества осознать глобальность и важность этих 
проблем. 

Актуальность и практическую значимость данного исследования обусловили 
факторы экологической опасности. А именно истощение природных ресурсов, 
периодическое возникновение обширных зон экологических бедствий и катастроф, 
деградация возобновляемых природных ресурсов, расширение производственной и военной 
деятельности человечества, обеднение озонового слоя земли, загрязнение атмосферы, 
отравление водных ресурсов, повышение естественного радиационного фона, захоронение 
отходов экологически опасных производств (в том числе атомной и химической 
промышленности), последствия испытания оружия массового поражения (ОМП) и оружия на 
новых физических принципах. 

Результатом работы является силами курсантов-членов ВНК кафедры создание 
учебного пособия, брошюры и буклета для курсантов и слушателей, участвующих в 
образовательном процессе на кафедре химии Вольского Военного института материального 
обеспечения. 

Материалы исследования представлены в интернете на портале VII Международной 
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум – 2015» 
http://www.scienceforum.ru/2015/10/8797, а также на II Международной научно-
практической конференции «Экология и защита окружающей среды», г. Минск, 25 марта 
2015 г. 

В работе изложены цели и задачи изучения экологической безопасности и влияния на 
нее войн, обоснована практическая значимость данного исследования нарастающим 
экологическим кризисом, представлены примеры визуально-графического представления 
воздействия на окружающую среду. 

Экологическая безопасность – составляющая национальной безопасности, 
включающая в себя контроль за состоянием окружающей среды (природных ресурсов, воды, 
атмосферы, почвы, растительного и животного мира) и разработку мер, исключающих 
возникновение экологических кризисов и катастроф, угрожающих нормальной 
жизнедеятельности человека и общества. 

Экологическая безопасность связана с сохранением устойчивой взаимозависимости 
между природой и человеком, рациональным использованием ресурсов, регулированием 
процессов, ведущих к возможному загрязнению природных сфер и возникновению 
экологически опасных явлений. 

Обеспечение экологической безопасности в рамках исключительно национальных 
интересов в полной мере невозможно и является общемировой задачей. 

Угроза истощения природных ресурсов и ухудшение экологической ситуации в 
стране находится в прямой зависимости от уровня развития экономики и готовности 
общества осознать глобальность и важность этих проблем.   

Влияние военных действий на экологию мира наиболее активно стало изучаться в 70–
80-х годах, в период «холодной войны», в условиях беспрецедентной гонки вооружений и 
военных конфликтов, подобных войне в Индокитае [1]. Осознание последствий возможной 
широкомасштабной ядерной войны и реальное уничтожение природы во Вьетнаме, Лаосе и 
Камбодже породило понятие «экоцид» – невиданное по масштабу разрушение природной 
среды в ходе военных действий. 

Конец ХХ века в России охарактеризовался, с одной стороны, научно–техническим и 
информационным прогрессом, а с другой – чередой социально-экономических кризисов, 
войн, отрицательным антропогенным влиянием на экологию. История войн – это и истории 
уничтожения природы.  

http://www.scienceforum.ru/2015/10/8797
http://www.km.ru/referats/87630F8686A44B8681A98B9804943E1E#_ftn2


1595 
 

Ни для кого не секрет, что природные процессы давно используются в военных целях. 
Однако сегодня мир подошел к особо опасной грани и стоит перед фактом появления 
экологического оружия. 

Интерес ученых к проблеме экологической войны определяется существенным 
влиянием природных факторов на экономическую мощь государств. Экология оказывает 
непосредственное, хотя и не определяющее, воздействие на развитие форм и способов 
вооруженной борьбы, на характер ведения боевых действий. 

Страны, где технология активных воздействий на среду в военных целях достаточно 
развита, могут осуществлять политику «экологического шантажа» по отношению к 
государствам, которые такие технологии не разрабатывают, а также не создают средства 
контроля и противодействия. 

«Сегодня уже создан целый ряд способов активного воздействия на окружающую 
среду в военных целях, – говорит Владимир Думенко. – Например, искусственное 
разрушение слоя озона, рассеивание и образование облаков и туманов, инициирование 
землетрясений, создание приливных волн типа цунами, воздействие на тропические 
циклоны, использование атмосферных течений для переноса радиоактивных и других 
веществ, создание зон возмущений в ионосфере. Каждый из них несет в себе опасность как 
для участников вооруженного конфликта, так и для других государств» [2]. 

Ученые убеждены, что кажущаяся «экзотичность» экологической войны не снижает 
остроту этой проблемы. Сегодня вполне возможна ситуация, когда одна из сторон 
вооруженного конфликта придет к мысли о шантаже противника экологической опасностью 
изменения климата: создания засух или наводнений, в результате чего окажется реальной 
угроза голода. Нарастающие масштабы деятельности международных террористических 
организаций тоже заставляют задуматься: не захотят ли в скором времени террористы 
использовать в своих целях методы ведения экологической войны? 

Катастрофические экологические последствия вооружённой борьбы дополняются 
разрушительным воздействием на природу вооружённых сил в мирное время. Чаще всего 
значительный ущерб природе и человеку наносится в мирное время при производстве, 
испытании, эксплуатации и утилизации вооружения и военной техники. Эти процессы 
оказывают, хотя и не столь интенсивное, как в мирное время, но постоянное негативное 
воздействие на все без исключения элементы биосферы. 

Глобальная экологическая ситуация характеризуется продолжающимся развитием 
экологического кризиса, несмотря на предпринятые за последние 20 лет усилия по созданию 
международной и национальных инфраструктур по охране окружающей среды, реализации 
десятков международных и сотен региональных и национальных программ по очистке и 
восстановлению локальных участков окружающей среды, формированию системы 
природоохранного законодательства во многих странах, разработке ресурсосберегающих 
технологий и общих затратах на эту деятельность порядка 1,3 трлн долл. 

Неэффективное и экологически неоправданное использование территории, в том 
числе в сельском хозяйстве – одна из самых существенных особенностей страны. 
Нарушенная хозяйственной деятельностью территория в России составляет почти 9 млн. км2. 

Это дает очень высокий показатель нарушенности на одного жителя – 6,2 га. В то же 
время в США этот показатель равен 3,5 га, в Германии. Франции и Испании, совокупное 
население которых равняется населению России, этот показатель составляет всего 0,62 га на 
одного жителя, а в Японии, где число жителей лишь немного меньше российского, он равен 
0,3 га. 

Россия, однако, существенно отличается от перечисленных стран тем, что у них 
практически не осталось ненарушенных хозяйственной деятельностью территорий, тогда как 
в России такая площадь составляет около 45 % территории (более 8 млн. км2). 

Современная Россия переживает процесс перехода от централизованно управляемой к 
социальной рыночной экономике, от тоталитарного к демократическому режиму правления. 
Это может стать фактором, определяющим возможность принципиально нового подхода к 
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решению глобальных, национальных и локальных экологических проблем, на основе всего 
накопленного научного опыта в этой области. Решение проблемы обеспечения 
экологической безопасности связано с выбором концепции развития. В настоящее время, 
несмотря на разнообразие мнений, гипотез и моделей, реально конкурируют две концепции 
развития мира с позиций возникших экологических проблем [3]. 

Согласно первой концепции, которую условно можно назвать ресурсной или 
техногенной, человечество может решить все экологические проблемы и обеспечить 
экологическую безопасность чисто технологическими средствами, т.е. меняя и исправляя 
хозяйство на основе новых технологий и не устанавливая ограничений по объему 
используемых ресурсов, экономическому росту и росту населения. 

Вторую концепцию, которую условно можно назвать биосферной или теоретической. 
Однако теоретическая реализация концепции состоялась только в последней четверти 

двадцатого века, сначала в виде гипотезы Гея, в рамках которой был сформирован основной 
принцип – биотическая регуляция, но не был выявлен механизм, с помощью которого биота 
осуществляет регуляцию окружающей среды и обеспечивает ее устойчивость в целях 
собственного развития. Выявление и описание этого механизма и оформление теории 
биотической регуляции и устойчивости окружающей среды в целом завершено в последнее 
десятилетие нашего века в России. 

Теоретическая биосферная концепция представляет собой эмпирическое обобщение 
всего накопленного экспериментального материала на основе известных законов физики и 
биологии. Она отвечает на вопрос, как обеспечивается устойчивость жизни, естественный и 
правомерный при утверждении о биотической устойчивости окружающей среды. 

Теория определяет, что устойчивость – это способность биоты компенсировать 
внешние возмущения благодаря действию отрицательных обратных связей, возбуждаемых 
этими возмущениями, и возвращать окружающую среду к состоянию, которое именно в этом 
смысле является устойчивым или динамически равновесным. 

Таким образом, главная причина глобальных экологических нарушений и 
развивающегося экологического кризиса, угрожающего существованию человечества, это 
опасность разрушения стабилизирующего окружающую среду механизма – естественной 
биоты. 

Разрушение естественной биоты происходит пропорционально (или – что более 
вероятно, – сверхпропорционально) росту энергопотребления, так как человек использует ее 
только для перестройки и разрушения окружающей среды. Но даже при переходе к 
гипотетически безотходным технологиям, прекращении загрязнения и использовании 
безупречно чистых источников энергии окружающая среда будет терять устойчивость в силу 
продолжающегося разрушения естественной биоты. 

В качестве базовой концепции экологической безопасности по ряду причин должна 
быть выбрана биосферная концепция развития. 

Биосферная концепция полностью включает в себя природоохранную деятельность, 
вытекающую из техногенной концепции, как частный аспект, охватывающий прежде всего 
локальные задачи на основе создания систем очистки, ресурсосберегающих технологий и 
нормирования загрязнения окружающей среды. 

Если техногенная концепция в большинстве своих моделей предрекает тупик 
развития, то биосферная концепция гораздо оптимистичнее, так как при условии 
возвращения биоты в допороговое состояние открываются широкие возможности прогресса 
человечества при единственном условии – не допускать превышения допустимого порога 
возмущения естественной биоты. 

Итоговый вывод заключается в том, что на Земле развивается жестокий 
экологический кризис, в том числе и на территории России, которая вносит в его развитие 
определённый вклад. Вместе с тем Россия, за счёт сохранившейся ненарушенной 
хозяйственной деятельностью территории, составляющей более 1/7 от глобальной 
сохранившейся на суше природной территории, вносит существенный вклад в стабилизацию 
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окружающей среды. Однако этого объёма сохранившейся на ненарушенной территории 
суши биоты далеко недостаточно для стабилизации глобальной окружающей среды. 
Поэтому экологический кризис углубляется, и все человечество, как и население России, 
находится в условиях нарастающей экологической опасности. 

Путь к экологической безопасности России лежит через решение смежной 
стратегической задачи – сохранение всеми доступными методами не нарушенной 
хозяйственной деятельностью территории с сохранившимся объемом естественной биоты, 
которая должна стать центром восстановления естественной природной среды и биоты в 
объёме, необходимом для обеспечения устойчивости окружающей среды. 

Второй важной стратегической задачей остается локальная очистка окружающей 
среды в местах повышенной экологической опасности, т.е. в местах наибольшей 
концентрации населения, промышленности и сельскохозяйственного производства, на базе 
нормирования качества окружающей среды, внедрения систем очистки и 
ресурсосберегающих технологий. Она же включает частичное восстановление на 
нарушенных землях естественных экосистем – природных участков. 

Экологическую безопасность нельзя полностью обеспечить в одной отдельно взятой 
стране или на отдельной территории, для её достижения необходима активная 
международная деятельность. Наблюдаемые глобальные изменения окружающей среды – 
следствие совокупной хозяйственной деятельности всех государств.  

Решение стратегических задач обеспечения экологической безопасности требует 
дальнейшего развития природоохранной инфраструктуры России. 

Один из самых важных элементов реализации этих задач – дальнейшее развитие 
правовой составляющей инфраструктуры. Необходимо создание достаточно завершенной 
системы специального экологического законодательства и нормативно–технической базы, а 
также экологизация законодательных актов в других сферах деятельности, важных для 
решения основных стратегических задач экологической безопасности.  

Такая деятельность должна развиваться, прежде всего, на локальном уровне и уровне 
субъектов Федерации, где происходят основные экологические события, с постепенным 
созданием на этой основе федеральной системы информационного обеспечения 
экологической безопасности [4]. 

Еще одним важнейшим элементом инфраструктуры для обеспечения экологической 
безопасности служит система экологического воспитания, обучения и образования. Поэтому 
необходимо создать систему программ и учебников для начальной и средней школы и 
систематических курсов лекций по экологической безопасности для всех специальностей в 
высшей школе в качестве обязательных, которые было бы разумно сочетать с курсами о 
здоровом образе жизни. 

Основной целью таких программ, учебников и курсов лекций должны быть 
переориентация мышления, изменение системы ценностей – от потребительской к 
природоохранной, осознание природы как фундамента жизни на земле и здоровья человека. 
Это принципиально важно, так как в настоящее время во всех областях знаний, в том числе в 
естествознании, система подготовки направлена на обучение поиску, измерению, 
использованию и потреблению природных ресурсов. В таком же направлении должна быть 
переориентирована деятельность средств массовой информации, которые активно 
формируют сознание людей. 

Невозможно решать стратегические задачи обеспечения экологической безопасности 
без развитой инфраструктуры финансирования. Некоторые источники финансирования 
следует реализовать в обязательном порядке на основе законодательства, но их круг может 
быть существенно расширен. Инфраструктура финансирования в первую очередь должна 
расширяться на местном уровне и уровне субъектов Федерации, где происходят основные 
нарушения окружающей среды. 

В настоящий момент роль развивающихся стран в глобальном политическом 
процессе, направленном на решение проблем развития и охраны окружающей среды, 
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заметно возросла. Это находит отражение в их экологической дипломатии, которая скорее 
отражает озабоченность решением социально-экономических, чем экологических проблем. В 
то же время в современных условиях, когда взрастает роль экологического фактора в 
мировой политике и экономике, они вынуждены реагировать на эти вызовы и участвовать в 
глобальных экологических проектах. 
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Оценка экологического состояния водоемов в настоящее время становится 

необходимой процедурой всех экологических и особенно мониторинговых исследований.  
Существуют многочисленные методы оценки водоемов, используемые 

гидробиологами и гидрохимиками [1].  
Как показывает анализ литературных данных оценка состояния водоемов по 

отдельным показателям оказывается неполноценным и не отражает действительность в 
полном ее объеме. Например, химический анализ, поэлементно оценивая среду обитания, 
лишь косвенно может указывать факторы, оказывающие влияние на экосистему или 
являющиеся результатом ее жизнедеятельности. Биотестирование по водным организмам 
дает частную оценку среды, касающуюся лишь объекта тестирования. Наиболее адекватно 
состояние водной системы можно оценить по составу сообществ водных организмов. В ряде 
отечественных и зарубежных систем оценки используются показатели или индексы, 
связанные с развитием той или другой группы организмов от рыб до водорослей [2]. 

Водоросли, являясь автотрофами, составляют основу трофической пирамиды, и, 
следовательно, первыми участвуют в утилизации трофического базиса экосистемы, 
потребляя для построения органического вещества биогенные соединения азота и фосфора. 
Интенсивность биогенной нагрузки отражается не только в обилии развивающихся на этой 
базе водорослей, но также и на их видовом составе. Именно эти характеристики - изменение 
численности и видового состава при изменении трофической базы водорослей - 
используются в биоиндикационных методах [3].  
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http://www.km.ru/referats/87630F8686A44B8681A98B9804943E1E#_ftnref8
http://www.helpeducation.ru/
http://www.km.ru/referats/87630F8686A44B8681A98B9804943E1E
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=21330
http://teacode.com/online/udc/57/574.52.html
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Преимуществом автотрофов является то, что они первыми в трофической цепи 
реагируют на загрязнители, не успевая их значительно накапливать. Реакцией на изменение 
условий водорослей может произойти за несколько часов при смене условий среды. Самым 
существенным звеном в методах биоиндикации является видовой состав сообществ 
водорослей. Система биоиндикации развивалась таким образом, что сначала было замечено 
появление или исчезновение определенных видов в конкретных условиях среды. 

Обогащая воду кислородом необходимым для жизнедеятельности аэробных бактерий, 
водных грибов и других организмов – активных агентов самоочищения загрязненных 
естественных вод, многие виды водорослей вместе с тем принимают непосредственное 
участие в утилизации некоторых органических соединений, солей тяжелых металлов, 
радионуклидов, очищая, облагораживая окружающую среду. Способность тяжелых металлов 
(ТМ) катализировать многочисленные органические и неорганические реакции, по – 
видимому, одна из самых главных характеристик данного класса соединений в вопросе 
сохранения природной среды. Воздействие ТМ на живые организмы связано в первую 
очередь с активацией кислорода, который не только извлекается из сферы своего пребывания 
и функционирования, но и вступает в последующие химические реакции (окисление SO2, 
CO, NxOy, предельных углеводородов и т.д.). Для ТМ характерны токсичность, мутагенный и 
канцерогенные эффекты, способность к биоаккумуляции и биомагнификации. 

Прежде всего представляют интерес те металлы, которые в наибольшей степени 
загрязняют атмосферу ввиду использования их в значительных объемах в производственной 
деятельности и в результате накопления во внешней среде представляют серьезную 
опасность с точки зрения их биологической активности и токсических свойств. К ним 
относят свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, сурьму, ванадий, 
марганец, хром, молибден и мышьяк [4,5]. 

Оценка экологического состояния водоемов Северного Казахстана на сегодня 
является актуальной проблемой в связи с возрастанием интереса к данному региону как 
перспективному в рекреационном отношении и укреплению статуса особо охраняемой 
территории.    

Нами были исследованы ТМ в воде и растениях летнего и осеннего сезонов озер 
Щучинско-Боровской зоны.. 

Среди озер Боровской зоны, по литературным данным, наибольшему 
загрязнению подвержено озеро Катарколь. В донных отложениях данного озера и пробах 
растительности отмечается повышенное содержание свинца Рb на уровне 0,4 и 0,8 мг/л. В 
озере Щучьем также отмечено повышенное содержание этого металла в диапазоне от 0,142 
до 0,800 мг/л. Имеются сведения о содержании некоторых ТМ в харовых водорослях в озере 
Катарколь. Полученные автором данные показывают наибольшую концентрацию свинца и 
мышьяка в харовых водорослях произрастающих в данном озере. Также отмечено, что по 
сравнению с нормативными данными предельно допустимых концентраций для питьевой 
воды, которые для мышьяка должны быть до 0,05 мг/л, для кадмия - 0,001 мг/л и для свинца 
– 0,03 мг/л, то содержание их в растениях намного превышают [6]. 

Данные содержания кадмия, свинца и железа в озере Щучье показывают 
превышение содержания Cd (ПДК – 0,001мг/л) в летний периоды и снижение в осенний 
периоды. В летний сезон концентрация кадмия в воде достигает до 0,010-0,012 мг/л. 
Такая же картина наблюдается и по содержанию свинца, концентрация которого 
превышала ПДК в летний сезон до 0,04- 0,05 мг/лг.  

В озере Боровое максимальные показатели по кадмию отмечены в летний сезон и 
превышают ПДК в 10-11 раз (0,010-0,011 мг/мл), минимальный показатель осенью  
(>3х10-4 мг/мл). По свинцу летом наблюдается превышение в 2 раза (0,052 мг/мл), 
Максимальный уровень накопления железа отмечен летом (0,63 до 0,48 мг/мл.  

Данные содержания кадмия, свинца и железа в озере Катарколь показывают 
превышение содержания по Cd в летний период в 14-13 раз (0,014 и 0,013 мг/мл). 
Макимальные значения содержания свинца в воде отмечены летом (0,075 мг/мл). 
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Увеличение железа наблюдалось летом и осенью и отмечается превышение ПДК в 2,2 и 
2 раза (0,65 и 0,6 мг/мл). 

В озере Большое Чебачье максимальные показатели по кадмию отмечены в 
летний сезон и превышают ПДК в 15-14 раз (0,015-0,014 мг/мл). По свинцу летом  
наблюдается превышение в 1,9 раз (0,057 мг/мл). Максимальный уровень накопления 
железа отмечен осенью 2009 (0,78 мг/мл).  

Анализ содержания ТМ в воде показывает, что наибольшее их содержание 
отмечается в летние периоды. Также установлено, что и кадмий и свинец содержатся в 
воде в избытке.  

Нами также проведен химический анализ на содержание тяжелых металлов в 
исследуемых образцах водных растений озер Щучинско-Боровской зоны (Таблица 1., № 
отмечены точки отбора проб). 

Высшая водная флора изученных водоемов исследуемого региона в основном 
представлена следующими видами: Potamogeton crispus, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton 
pectinatus, Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Sagittaria 
sagittiforia, Phragmites australis, Typha angustifolia, Scirpus lacustris, Cladophora glomerata, 
Enteromorpha intestinalis, Chara sp.1, Chara sp.2, Chara sp.3, Nitellopsis obtuse, Butomus 
umbellatus.       

В результате проведенного анализа в озере Щучье в водных растениях максимальная 
концентрация тяжелых металлов составляет по кадмию: кладофора - 0,01 мг/кг сухой массы, 
по свинцу: рдест sp. - 0,074 мг/кг, по железу: рогоз - 10,02 мг/кг, по кобальту (7,25 мг/кг) и по 
меди (5,97 мг/кг) максимальное содержание отмечено в водорослях-макрофитах – хара №1. 
В растениях озера Боровое – рдест курчавый, рдест блестящий, кладофора, уруть 
наблюдается высокая концентрация тяжелых металлов. 

 
Таблица1 –Химический анализ растений водоемов Щучинско-Боровской зоны   
 

 
Наименование пробы 

    Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

Co, 
мг/кг 

Cd, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Fe, 
мг/кг 

Озеро Щучье 
№1 Chara 4 7,25 0,003 5,97 0,011 6,90 
№1 Рогоз 6,10 0,007 3,60 0,038 7,38 
№1 Рдест sp 1 6,50 0,008 4,05 0,074 1,29 
№2 Кладофора 6,70 0,01 5,34 0,022 4,075 
№2 Рогоз 3,50 0,004 1,15 0,040 10,02 
№3 Рдест гребенчатый 2,21 0,0029 1,63 0,036 1,40 
№3 Тростник 2,40 0,0031 1,23 0,021 1,09 

Озеро Боровое 
№1 Рдест курчавый 1,50 0,0042 0,99 0,065 1,05 
№1 Рдест блестящий 1,80 0,0038 0,87 0,069 4,10 
№2 Кладофора 1,44 0,0056 0,93 0,071 3,40 
№3 Рдест гребенчатый 1,17 0,002 1,33 0,013 1,12 
№3 Уруть 2,01 0,0053 1,44 0,009 1,30 

Озеро Большое Чебачье 
№1 Уруть 1,60 0,0019 3,15 0,015 1,53 
№1 Chara 3 1,53 0,004 3,75 0,063 1,45 
№2 Рдест гребенчатый 1,07 0,0071 3,27 0,033 1,31 
№3 Уруть 2,30 0,005 3,90 0,079 1,09 

Озеро Катарколь 
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№1 Рдест курчавый 4,50 0,0081 5,1 0,08 7,10 
№1 Уруть 3,80 0,01 3,6 0,091 6,50 
№1Тростник 4,73 0,015 3,24 0,021 9,80 
№2 Энтероморфа 3,70 0,025 3,93 0,025 7,10 
№2 Рдест гребенчатый 3,90 0,003 4,29 0,041 6,70 
№3 Рдест гребенчатый 3,95 0,004 4,35 0,0045 6,60 
№3 Тростник 4,00 0,019 3,81 0,039 8,10 
№3 Chara 1 3,01 0,02 3,90 0,021 9,10 

 
В водной флоре озера Большое Чебачье наибольшее содержание тяжелых металлов 

(кобальта, меди, свинца и железа) наблюдается в растении – уруть. В водной флоре озера 
Катарколь максимальная концентрация тяжелых металлов отмечена в растениях: тростник 
(Co - 4,73 мг/кг), энтереморфа (Cd - 0,025 мг/кг), рдест курчавый (Cu - 5,1 мг/кг), уруть (Pb - 
0,091 мг/кг) и хара (Fe – 9,10 мг/кг). 

 В результате наших исследований нами выявлено содержание ТМ в 
гидромакрофитах в естественных условиях. Эти данные являются опорной  в наших 
экспериментальных исследованиях.  
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Пластмассаның  тарихы  
1973 жылы пластмасса алу үшін дүние жүзінде полимерлер өндірісі  43 млн.тоннаға 

жетті.Құрамында қажетті қосылыстардың дұрыс және белгілі мөлшерде алынуын қадағалай 
отырып,техника әр түрлі мақсаттарға сай пластмасса шығаруға болады.  

Соңғы жылдары эпоксид шайырлары мен қанықпаған полиэфирлер кең қолданыс 
табуда.Олардан пластмассалар алудың технологиялық бір ерекшілігі-мұнда қысым 
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қолданылмайды. Акрил полимерлерінің ішіндегі кең тараған түрі-органикалық  шыны-
полиметилметакрилат.Бірінші рет 1927 жылы Германияда алынған бұл полимер қазір 
ұшақ,автомобиль,поездар мен медицина жабдықтары мен тұрмыс бұйымдарында,т.б 
пайдаланылады. Жиһаз өнеркәсібінде қолдану.ПУ-дан желім түрлері жасалады.Оны 
жиһаздарды құрастыруға қолданады.Лактың ПЭ-251 маркасының сапасы өте 
жоғары.Ал,нитроуретан лагын, маркасы УР-249М жиһазды әсемдеуге пайдаланады.ПУ-дан 
жасалған орындықтар өте жеңіл, тасымалдауға қолайлы, мөлдір, жуғанда бүлінбейді.Сол 
сияқты матрица, жастық,ал қалдықтарынан ойыншықтар,төсеніштер,т.б заттар жасалады.  

ПУ талшығынан көйлек, жейде,әйелдер костюмі,плащ,спорт киімдері,суға 
шомылатын киім,шаңғы костюмі,әйелдерге арналған заттар жасайды.Техниканың басқа 
салаларында қолдану.Электротехника мен радиотехникада ПУ коаксиаль кабелдердің 
электроизялоторы ретінде пайдаланады.Тұрғын үйдегі электр желісінде,электр сызба 
нұсқасын герметизациялауға,оптикалық және электронды құралдар мен приборларды орауға 
пайдаланады.. Ядролық техникада ПУ мен қатар басқа да пенопластарды қолданады. Ауыл 
шаруашылығында қолдану. ПУ және пенопласт  ауыл шаруашылығында кеңінен 
қолданылады.АҚШ-та ПУ пленкасын құлпынай және басқа бақша өсімдіктерін өсімдіктерін 
суық шалудан қорғауға пайдаланады.Бетон бетін пенопластпен жауып,ішінде -8°С суыққа 
дейін картоп сақтауға болады. ПУ-ды құбыр жасауға пайдаланады.Ол құбырлармен 
мұнай,мұнай өнімдері газ,тас көмір,сусымалы құрылыс материалдары,т.б тасымалданады.. 
Теміржол мен метро транспортында қолдану жолаушы вагондарында жылуды оқшаулауға 
вагонның,қабырғаларына еденіне, төбесіне пайдаланылады.Нью-Йорктегі метро вагондарын 
полиуретанмен жапқан.Ол 10 жылға дейін алмастыруды қажет етпейді. Оны қарындашпен 
сызуға,сурет салуға және фломастермен де жазуға болмайды. Сондықтан вагон ішін 
жуып,тазалау жеңіл.      

Казіргі кезде қолданылатын барлық полимер материалдарды төрт типке бөлуге 
болады :  

1.Пластмассалар. Үзілу беріктігі 50 ден 2000 кг/см2 және үзілу кезіндегі 
салыстырмалы ұзаруы 100% аспайтын, әдетте қатты заттар.  

2.Эластомерлерге каучук, резеңке және кейбір оларға туыстас материалдар жатады. 
Олар 500 % жететін үлкен қайтымды деформацияға қабілетті, яғни жоғары эластикалық 
қасиеттермен сипатталады.  

3.Талшықтар мен жіптер. Бұлар талшықтардан жасалған маталар мен тоқылмаған 
маталар. Олардың беріктігі, иілгіштігі, қаттылығы мен кейде тығыздықтары анизотропты.  

Полиэтилен (-СН2 –СН2-)n.  Полиэтилен – қыздырғанда жұмсаратын, ақ түсті, қатты 
материал.  Көмірсутектерге жататындықтан полиэтиленнің жанғыштығы және бір қатар 
реагенттерде химиялық тұрақтылығы жайлы болжам жасауға болады. Шынында, полиэтилен 
көгілдір әлсіз жарық жалынымен жанады; қышқыл, сілті, тотықтырғыш(калий 
перманганаты) ерітінділері оған әсер етпейді. Полимер жақы диэлектрик болғандықтан оны 
электрсымдары мен кабельдерді оқшаулау үшін пайдаланады. Полиэтилен пленкаларының 
су және газ өткізбейтін қасиеті оны әр түрлі бұйымдарды және тамақ өнімдерін орауға 
пайдалануға мүмкіндік береді. Поливинилхлорид термопластикалық полимер, оның 
сызықтық макромалекулалары ’’басы-соңы ’’ типі бойынша құрылған(молекулалық массасы 
10 000-150 000). Оны инициатор қатысында хлорэтенді радикалды полимерлеу алады.  

Полистирол полимерде сызықтық құрылым бар. Молекулалық массасы 50 000 –нан 
300 000-ға дейін болады. Полистиролды инициатор қатысында стиролды радикалды 
полимерлеу арқылы алады.. Диэлектрик ретінде полистирол электро, радиоаппаратура 
бөлшектерін, кабель оқшаулағышын жасауға жұмсалады. Одан сәндік және әрлейтін 
материалдар жасайды. Полистиролдың кемшіліктерінің бірі – морт сынғыштығы оны 
пайдалануды шектейді. Қазіргі кезде полистиролға ұқсас, механикалық сапасы жақсы бағалы 
материал ұсынылды. Бұл материал полистирол мен каучуктың гибриді сияқты болып 
табылады. Оны алдын ала каучук ерітілген стиролды полимерлеп алады.  
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 Полиметилметакрилат  полимердің химиялық атауы мономердің атауынан шыққан – 
метилакрил қышқылының метил эфирі.Олар мөлдір және жарыққа төзімді, соққанда 
сынбайтын түссіз, қатты зат. Мөлдір болғандықтан, полимер оргоникалық шыны деп 
аталады. Органикалық шыныны сликатты шыныға қарағанда механикалық әдістермен оңай 
өңдеуге және желімдеуге болады.  

Полиметилметакрилат  ұшақтарды, кемелерді, автомобильдерді шынылауда, жарық – 
техникалық бұйымдар, линзалар, сағат әйнектерін өндіруде, лазер техникасына материал 
ретінде, сонымен қатар, тіс емдеу ісінде тіс протездерін жасауда пайдаланылады 
Фенолформальдегид пластмассалары. Олардың негізінде шамалы қышқыл немесе сілті 
қосып, фенол мен формальдегидті поликонденсациялап  синтездейтін фенолформальдегид 
нымы деген жоғары молекулалық зат жатыр. Эквимолекулалық ара қатысында немесе фенол 
шамалы артық болғанда, сызықтық полимерлер түзіледі.  

 Қазақстанда өндірілетін пластмассалар.  
Полимерлер химиясының негізгі химиядан өзгешелігі - пластмасса, химиялық 

талшықтар, жасанды (синтетиқалық) каучук сияқты конструкциялық материалдар шығарады. 
Көп жағдайда олар дәстүрлік материалдардан да артық болғандықтан, олардың орнын 
алмастыра алады. Қазақстанда бұл саланың «жоғарғы өндіріс қабаттары» көбірек дамыған, 
полимерлер алынатын жартылай фабрикаттар көп шығарылмайды. Сондықтан шикізат 
базасы мол болғанымен, полимерлік химия - кешенінін; әлсіз тұсы болып есептеледі.  

Полимерлер алынатын шикізатқа мұнай өнімдері, табиғи және ілеспе газдар жатады. 
Сол себепті, олардың өндірісі сумен және электр қуатымен қамтамасыз етілген, мұнай мен 
газ өңдейтін жерлерге таяу орналасады. Қазақстанда Ақтау (полистирол) мен Атырауда 
(полиэтилен мен полипропилен)  2 пластмасса зауыты бар.  

Қостанайда химиялық талшықтар зауыты ұшақ салондарын қаптайтын, жанбайтын 
талшық шығарады.  

Жоғары молекулалы қосылыстарды қысқаша ЖМҚ деп стандартты атауға немесе 
"полимерлер" деуге болады. Полимерлер (грек. "поли"—көп, "мерос"—бөлшек) ондаған 
және жүздеген мың, кейде миллиондаған атомдардан тұратын үлкен молекулалар.  

Химиялық таза полимерлердің макромолекулалары қайталанып отыратын құрылым 
буындарынан құралады.  

Құрылым буындарының саны полимерлену дәрежесі – n деп аталады, оның сан мәні 
1000-нан 1 млн-ға жуық болуы мүмкін. Іс жүзінде кез келген полимерлер — құрамы және 
химиялық құрылысы бірдей, тек құрылым буын саны әр түрлі бірнеше макромолекуланың 
қоспасы. Егер құрылым буындары әр түрлі болса, онда сополимер деп атайды. 

Полимер синтезделетін кіші молекулалы зат мономер деп аталады. ЖМҚ кұрамының 
күрделілігі оның молекулалық массасының да өте үлкен болуын қамтамасыз етеді. "Үлкен", 
"кіші" деген сөздер салыстырмалы шартты түрде қолданылады. Сондықтан Мr < 500 болса, 
кіші молекулалы, Мг >5000 болса, жоғары молекулалы қосылыс деп саналады. Ал 500 < 
Мг<5000 болса, онда олигомер (грек. "олигос" — "көп емес, шамалы" деген мағынаны 
білдіреді) деп аталады . Бұлай бөлудің негізі молекула шектен тыс көп атомнан тұратын 
жағдайда олардың сандарының шамалы өзгеруі қасиеттеріне аса көп әсерін тигізбейді, кейде 
тіпті өзгермейді.Полимерлердің осындай ірі макромолекулаларының пішіні әр түрлі болады.  

Полимерлер атаулының барлығында сансыз жіңішке жіптердіңқатарласа немесе 
шумақтала шатасып жатуы мүмкін емес. Ұсақ молекулалар бірімен-бірі түйін арқылы берік 
жалғасып, шарбак немесе торкөз тәрізді пішінде болады. Мұндай торкөздердің үш өлшемі: 
биіктігі, ұзындығы және ені болғандықтан, тримерлі молекула деп аталады.  

Қазіргі кезде қолданылып жүрген полимер бұйымдарын жалпы қасиеттері мен 
олардан жасалатын заттардың түріне, сондай-ақ өндіру әдісіне қарай төрт типке бөледі:  

Конструкциялық пластиктер. Оларды көбіне пластмассалар деп атайды. Пластмассаға 
кейін толығырақ тоқталамыз. Басқа полимерлерден айырмашылығы мынадай: пластиктер — 
бөліну беріктігі 50—200 кг/см2 болатын қатты заттар.  
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Талшықтар мен жіптер. Бұларға осы талшықтардан тоқылған маталар жатады. Бұл 
материалдардың қасиеттері молекулаларының үш өлшемінің қайсысын негізге алуға 
байланысты бір-бірінен айқын ерекшеленеді. Талшықты материалдардың беріктігі, 
иілімділігі, қаттылығы, кейде тіпті тығыздығы да анизотропиялық (дененің барлық немесе 
бірқатар физикалық қасиеттері әр бағытта әр түрлі) болады. Бұл бастапқы полимердің 
химиялық құрылымы мен жалпы қасиеттеріне байланысты.  

Полимердің электр өткізгіштігі  
Полимердің электр өткізгіштігі, әдетте, өте нашар. Олардың электрлік қасиетіне оған 

электр өрісін бергенде көрсететін қасиеттері сияқты диэлектриктер, жартылай 
өткізгіштер және электр өткізгіштер болып бөлінеді.  

Көптеген полюсті және полюссіз полимерлер диэлектриктерге жатады. 
Диэлектриктерге өте ұсақталған электр өткізгіш толтырғыштар (техникалық көміртек-
графит, ұсақталған металдар) енгізілсе, электр өткізгіш материалдар алынады.  

Полимерлердің электрлік қасиеттеріне электр өткізгіштік, электрлік беріктілік, 
диэлектрлік шығын, диэлектрлік өтімділік, электр-реттік эффект, 
термополюссіздену жатады. Осындай қасиеттеріне байланысты полимер материалдар 
техниканың маңызды салаларында қолданылады. 

Полимерлердің қасиеттері  
Жоғары молекулалы қосылыстардың жалпы ортақ қасиеттері болады. Бірақ оны 

классикалық үлгідегі химия тұрғысынан түсіндіру қиын. Сондықтан полимерлердің 
қасиеттерін қарастыру үшін тиісті жаңа түсініктерді енгізуге тура келеді.  

Полимерлердің молекулалық массасы әр түрлі және құрылымының айрықша сипаты 
болуына байланысты, олардың қасиеттерінің кіші молекулалы заттардың қасиеттерінен 
айтарлықтай өзгешелігі болады. Кіші молекулалы заттар, әдетте, өздеріне тән балқу, қайнау 
температураларымен  басқа да тұрақты шамалармен, яғни константалармен сипатталады.  

Жоғары молекулалы қосылыстардың бірінші ерекшелігі — мүлде жаңа орташа 
молекулалық масса түсінігінің болуы. Кіші молекулалы заттар қасиеттерінің тұрақты болуы, 
олардың молекулалық массаларының тұрақтылығында, ал жоғары молекулалы 
қосылыстардың молекулалық массасы құрылым буындарының санына байланысты өзгеріп 
отырады. Осыған сәйкес қасиеттері де елеулі түрде өзгереді. Ұзындықтары әр түрлі, бірақ 
бірдей химиялық буындардан тұратын макромолекулалар полимергомологтар деп аталады.  

Жоғары молекулалы қосылыстардың молекулалық массалары үлкен болған сайын әр 
түрлі полимерлердің қасиеттеріндегі айырмашылықтар да азая береді, тіпті жеке зат ретінде 
айырмасы болмай қалады. Сондықтан полимергомологтарды жеке химиялық зат ретінде 
бөлу әдісі жоқ деуге болады. Полимергомологтардың қоспасын молекулалық массалары бір-
біріне жуық шамадағы фракцияларға бөліп қарастырады.  

Полимерлерді қыздырғанда болатын өзгерістер олардыңқұрылым                                                                                   
ерекшеліктеріне де байланысты болады.         

Қыздырғанда байқалатын өзгерістеріне байланысты полимерлік 
материалдар термопласты және термореактивті деп бөлінеді.  

Бұл ерітінділер өте тұтқыр болады. Ал кеңістіктік полимерлер ерімейді. Кейбіреулері, 
мысалы, резеңке еріткіштерде тек қана ісінеді. Тармақты полимерлердің химиялық құрамы, 
молекулалық массалары бірдей болғанымен, сызықтық полимерлерге қарағанда ерігіштігі 
жоғары болады. Оның себебі, сызықтық полимерлерде байланыстардың екі түрлі типі 
(химиялық валенттік байланыстар және молекулааралық химиялық байланыстар) өзара 
әсерлесу нәтижесінде энергетикалық сипаттамасының әр түрлі болуы, еру мен балқу 
мүмкіндігін анықтайды. Торлы құрылымды полимерлердің макромолекулалары арасында 
берік химиялық байланыс болатындықтан, еріткіштерде ерімейді, тек ісінеді. Полимерлерді 
қыздырғанда болатын өзгерістер олардың құрылым                                                                                   
ерекшеліктеріне де байланысты болады.         

Полимерлер көпшілік жағдайда ерімейді. Алайла түзу құрылымды полимерлерді 
кейбір ерекшеліктерінде аздап болса да ерітуге болады. 
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Бұл ерітінділер өте тұтқыр болады. Ал кеңістіктік полимерлер ерімейді. Кейбіреулері, 
мысалы, резеңке еріткіштерде тек қана ісінеді. Тармақты полимерлердің химиялық құрамы, 
молекулалық массалары бірдей болғанымен, сызықтық полимерлерге қарағанда ерігіштігі 
жоғары болады. Оның себебі, сызықтық полимерлерде байланыстардың екі түрлі типі 
(химиялық валенттік байланыстар және молекулааралық химиялық байланыстар) өзара 
әсерлесу нәтижесінде энергетикалық сипаттамасының әр түрлі болуы, еру мен балқу 
мүмкіндігін анықтайды. Торлы құрылымды полимерлердің макромолекулалары арасында 
берік химиялық байланыс болатындықтан, еріткіштерде ерімейді, тек ісінеді  

Полимерлердің жылу өткізгіштігі  
Полимерлердің жылу өткізгіштігі нашар. Жылуөткізгіштік дегеніміз — жылудың 

полимердің жылырақ бөлігінен суығырақ жеріне тасымалдануынан температураның теңесу 
процесі.  

Полимерлердің қолдану аясын кеңейте түсуге мүмкіндік беретін қасиеттерінің 
қатарына жеңілдігін, химиялық тұрақтылығын, әсемдігін және т.б. жатқызуға болады.  

Қазіргі кезеңде жобаланған қасиеттері бар синтездік полимер материалдар алу үшін 
ғылыми негізделген өңдеу тәсілдері қажет, яғни полимерлердің беріктігін арттыратын, 
морттығын төмендететін, созылғыштығын жоғарылататын молекуланың қолайлы 
құрылымын қалыптастыру тәсілдері қажет. Полимерлердің маңызы зор. Сондықтан оларды 
өндіру мен тиімді пайдалану — халық шаруашылығын дамытудағы негізгі бағыттардың бірі.   

ЖМҚ екі түрлі — қатты және сұйық күйде болады. Полимерлердің қасиеттері 
тұрақты болмайды, дегенмен маңызды еипаттаушы қасиеттеріне орташа молекулалық 
массасы, температураға әсері, беріктігі, еріткіштерге әсері, электрөткізгіштігі, т.б. жатады.  

LEGO-ның тарихы 1932 жылдан басталады. Оле Кирк.К осы жылы Данияда 
күнделікті тұрмысқа қажет  тауарлар шығаратын өндіріс орнын ашады. Ол бұйымдарының 
бәрін ағаштан жасайды. Үтіктеу тақталары, баспалдақтар бастапқыда айтарлықтай пайда 
әкелгенімен әлемдік қаржы дағдарысы жылдары  сұраныс бірден төмендейді. 

Полимер  материалдар. Полимер материалдарының негізгі компоненттері. 
Полимерлердің түрлері мен құрылысы.  Пластмассалардың термиялық қасиеттері: 
Жанғыштығы және отқа төзімділігі, термиялық деструкциясы, зиянды заттардың бөлінуі. 
Полимер материалдарын өндіру негіздері және олардың түрлері.  Полимер материалдары 
мен бұйымдарын өндіру және қолдануды дамыту болашағы.  

Пластмассалар — сыртқы жағдай әсерінен белгілі бір пішінге келтіруге қабілетті және 
сол пішіні сақтайтын, шыны тәрізді не криссталды күйде болатын материалдар. 
Пластмассадан жасалған бұйымдар тығыздығы төмен, диэлектрик қасиеті жоғары, 
температура өзгерістеріне, атмосфера, агрессивті орта әсеріне тұрақты, механикалық берік 
болады. Пластмассадан негізгі құрам бөліктеріне байланыстырғыш заттар — табиғи не 
синтездік полимерлер, полимер материалдары толықтырғыш, плистификатор, полимер 
материалдар стабилизаторлары, бояғыш заттар және тағы басқалары жатады. Пластмасса бір 
фазалы (гомогенді) не көп фазалы (геторогенді) материалдар бола алады. Готерогенді 
плстмассада полимер дисперсиялық орта (байланыстырғыш) қызме-тін атқарады. Мұндағы 
басқа құрам бөліктер өздері жеке фаза құрады. Пластмассалардың барлық түрін төртке 
бөледі:                                              

1)полимерлеу өнімдері (полиэтилен полистирол т. б.) н.п  
 2)поликонденсаиялану өнімдері полиамидтер,полиэфирлер т. б.) н.п  
 3) химиялық модификацияланған табиғи  полиморлер (протеин, целлюлоза, 

галалит)п.н  
 4) табиғи және мұнай асфальттары мен шайыр 
Мысалы, политетрафтор этилен негізіндегі плстмассалар механикалық өте берік, 

химиялық тұрақты және диэлектрикалық қасиеттері жоғары болады. Полиуретан негізіндегі 
материалдар тозбайтын, суыққа шыдамды болса, полиметилметакриллат пластмассалардың 
оптикалық қасиеті жоғары болады.  Полимерлер мол толықтырғыштар құрамына қарай 
мұндай бұйымдар 100— 500°С-қа дейінгі аралықта айтарлықтай өзгөріске ұшырамайды. 
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300°С температурада ұзак уақыт қолданылатын бұйымдар өндірісінде кремний-органик. 
полимер мен шыны және асбопластикті толықтырғыштар, 300— 340°С-та полиимидтер меп 
талшықты көміртекті толықтыргыштар пайдаланылады. Пластмасса электротехника, машина 
жасау, құрылыс өнеркәсібінде, ауыл шаруашылығында көп қолданылады. Медицинада 
пластмасса арнайы ыдыстар жасау және дәрі орау үшін қолданылады; хирургияда жүрек 
қақпақшаларын, стоматологиялық протездер, көз бұршағын жасауда пайдаланады.  
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Алматы қаласы еліміздегі ең ірі мегаполис болып табылады. Қала теңіз деңгейінен 

биік орналасқан және өзінің физикалық- географиялық, табиғи – климаттық сипатыменен 
ерекшеленеді. Оның қасиеттері экологиялық ерекшеліктеріне әсер етеді. Алматы қаласы 
Тянь-Шань тау жүйесінің бір бөлігі боп саналатын Іле Алатауының солтүстік баурайында, 
Үлкен және Кіші Алматы өзендерінің шатқалында орналасқан. Дүниежүзіндегі ең биік 
орналасқан қалалардың біріне жатады. Тау баурайында орналасқан, жел соқпайтын, климаты 
ыстық, қалада фотохимиялық реакциялар тез жүріп, ауадағы неше түрлі лас компоненттер 
оңтүстік астана тұрғындарының денсаулығына айтарлықтай зиянын тигізіп отырғаны 
жасырын емес. Сондықтан Алматы териториясының қоршаған ортасын, негізі топырағын 
көбірек ластайды. Табиғатта топырақ жамылғысының түзілуі - өте ұзаққа созылатын 
құбылыс. Ұзақ геологиялық мерзімде таулар үгітіліп, мүжіліп, шыңдар аласарған. Сондықтан 
құм мен саздар суға шайылып, желдің күшімен ауаға ұшады, шаңдатады. Бұл процестер 
ғасырлар бойы жалғасып, жаңбыр, жел қатты болса, жер беті өзгеріп тұрады.  Сол себепті 
топырақтың ең негізгі қасиеті табиғи құнарлылығы, яғни құрамында өсімдіктің тез әрі жақсы 
өсуіне жағдай жасайтын қоректік заттардың мол болуы осыған байланысты, тау 
жыныстарынан кейін топырақ түзуші жетекші фактор ағзалардың тіршілік әрекеті, олардың 
тасты бұзатын қышқылдар шығарады. Қышқылдар тау жыныстарын ерітуінен, одан шірінді 
(гумус) пайда болған. Шірінді үгілген майда жыныстармен араласып кіріккен. Осылайша 
топырақ қалыптаса бастаған. Жер қабығының беткі үгілу, топырақ түзілу процестері кезінде 
майда ұнтақталған құнарлы қабаты топырақ. Топырақ бүкіл биосферадағы  тіршіліктің  
тірегі. 

Осыған байланысты ғылыми – зерттеу жұмысымыздың мақсаты – Алматы қаласы 
топырағының химиялық құрамын зерттеу. 

https://r.mail.ru/clb1214203/help.mail.ru/mail-help/auth/multiauth
https://r.mail.ru/clb1214203/help.mail.ru/mail-help/auth/multiauth
https://r.mail.ru/clb1214203/help.mail.ru/mail-help/auth/multiauth
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Зерттеу объектісі ретінде Алматы қаласының Абай – Байтұрсынов, Сейфуллина, 
Жамбыл – Мұқанов, Мақатаев – Пушкин көшелерінің қиылыстарынан топырақтары алынды. 
Топрақтың ылғалдалығы, кеуектілігі аэрация дәрежесі гравиметриялық әдісіменен 
анықталды. Топырақтың тығыздығы пикнометрлік әдіспен, ал кальций, магний, хлор 
иондарымен СО2 газы титриметриялық әдіспен анықталды. Зерттеу нәтижелерінен алынған 
мәліметтер 1-кестеде көрсетілген. 

 
    1-кесте.  
Алматы қаласы топырақтарының физика-химиялық қасиеттері 
 

Р/с 1 2 3 4 
Үлгі алынған 
жер 

Абай - 
Байтұрсынов 

Төлеби - 
Сейфуллин 

Жамбыл - 
Мұқанов 

Мақатаев- 
Пушкин 

Топырақ 
салмағы, г 

5 5 5 5 

Ерітіндінің 
көлемі, мл 

500 500 500 500 

Абсолютті 
құрғақ топырақ 

95 32 93,5 84,5 

рН 6,75 7,54 7,34 7,28 
n 
сыну көрсеткіші 
 

1,3305 1,3310 1,3310 1,3305 

d 
тығыздығы, 
г/см3 

0,59 1,02 0,62 0,55 

П 
кеуектілік, % 

93,6 96,6 94 93,8 

Va 
аэрация 
дәрежесі, % 

88,9 95,46 90,50 91,004 

Ca2+,% 0,0501 0,0501 0,0501 0,1002 
Mg2+,% 0,5 0,5 0,5 0,5 
Cl-,% 8,52 8,52 8,52 5,68 
CO2, мг/кг 220 220 220 220 

 
Топырақтың ылғалы – оның құнарлығының бір шарты. Бір жерде топырақтың 

ылғалдылығы мол болса, екінші жерде тапшылау. Топырақта кездесетін ылғалдың өзі де 
өсімдіктерге сіңімділігі әр түрлі болып келеді. Ылғалдың кейбір түрлері өсімдіктерге тіпті 
сіңбейді. Зерттеу объектісі ретінде алынған топырақтардың үлгілерінің ылғалдылығы 5-
15,5% аралығында өзгереді. 

Топырақтың тығыздығы деп – белгілі көлемдегі топырақтың қатты бөлшегінің 
саплмағын айтамыз. Топырақтың, тығыздығы оны құрайтын минерал түзуші заттардың 
құрамына тәуелді болады. Зерттеу жұмысының нәтижесінің мәліметтері бойынша 
топырақтың тығыздығы  0,55-1,02 г/см3  аралығында өзгерді.  

Топырақтың кеуектілігі деп - белгілі көлемдегі топырақтың қатты бөлшектерінің 
арасындағы бостық пен жалпы көлемдегі кеуектердің қосындысын айтамыз. Кеуектердің 
мөлшеріне қарай 3 түрге бөлінеді: 

- Капиллярсыз  диаметрі - 1 мм жоғары; 
- Капиллярсыз  диаметрі  - 1- 0,001 мм; 
- Ультрокеуекті  диаметрі - 0,001мм-ден жоғары. 
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Әртүрлі топырақ түзуші жыныстардың кеуектілігі де әртүрлі болып келеді. 
Топырақтың беткі қабатында кеуектілік 55-70%, ал төменгі қабатындағы кеуектілік 35-50% 
аралығында өзгереді. Кеуектілік жоғарғы топырақтың құрылысы жақсы болып келеді. 
Зерттелген топырақтардың кеуектілігі 93,6-96,6%. Демек топырақтар ірі топыраққа жатады.  

Топырақтың аэрация дәрежесі – 100 см3 топырақтағы ауаның көлемін сипаттайды. 
Оның өсімдіктердің өсіп-жетілуіне маңызы зор. Егер топырақта оттегі аз болса, 
тотықсыздандырғыш процесі артып, өсімдіктердің шіруне әкеп соғады.  Зерттеу 
нәтижелерінің мәліметтері бойынша топырақтың аэрациялық дәрежесі 88,99-95,46% 
аралығында өзгереді. Ендеше өсімдіктердің толық жетілуіне топырақтың оттегінің мөлшері 
жеткілікті. 

Алматы қаласы топырақтың құрамында 5,68-8,52% хлор ионы бар. Олай болса, бұл 
топырақтардың құрамында суда жақсы еритін тұздар: NaCl, MgCl2, CaCl2 болады. 

Сонымен бірге топырақтардың құрамындағы макро және микро элементтері Алматы 
қаласындағы Қ.И.Сәтпаев атындағы геологиялық зерттеу институтында атом-эмиссионды 
спектірлік анализ әдісімен, ДФС-13 маркалы приборда анықталды.  Зерттеу нәтижесі  2-
кестеде көрсетілген. 

 
2-кесте.  
Топырақтың құрамындағы макро және микро элементтердің мөлшері 
 

 Сынамалардың атаулары Абай - 
Байтұсынов 

Төлеби - 
Сейфуллин 

Жамбыл- 
Мұқанов 

Мақатаев 
– Пушкин 

Элементтер құрамы ,% ( 10 -4%= 1г/т, 10-3%=10г/т, 10-2%=100г/т) 

 Мыс  10-3 7,5 15 10 20 
 Қорғасын  10-3 1,5 3 2 2 
 Мырыш  10-3 15 20 30 30 
 Никель 10-3 1,5 5 5 5 
 Кобальт 10-3 1,5 2,5 2 2 
 Ванадий 10-3 7 10 10 10 
 Хром 10-3 1,5 7 3 5 
 Молибден 10-4 2 3 3,5 1 
 Қалайы 10-4 1 2 3,5 2 

0 
Кремний 10-2 100 100 100 100 

1 
Алюминий 10-2 100 100 100 100 

2 
Натрий 10-3 1000 1000 1000 1000 

3 
Барий 10-2 100 3 3,5 5 

4 
Калий 10-0 1 1 1 1 

5 
Фосфор 10-3 200 50 20 - 

6 
Титан 10-2 75 100 100 100 

7 
Марганец 10-2 10 50 15 20 

8 
Темір  10-2 100 100 100 100 

Кальций 10-2 100 100 100 100 
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9 

0 
Магний 10-2 100 100 100 100 

 
2-кесте мәліметтеріне сүйенсек, топырақтың құрамына 20 макро және микро 

элементтер бар. Олардың ішінде қорғасынның мемлекеттік стандарттық ШШК-сы 6мг/кг-
нан аспауы қажет. Ал, біздің зерттеуіміз бойынша Абай-Байтұрсынов көшесінің 
қиылысындағы топырақтардың құрамында 2,5 есе көп. Жамбыл – Мұқанов және Мақатаев – 
Пушкин көшелерінің қиылысынан алынған топырақтағы қорғасынның мөлшері 3,5 есе көп. 
Ал Төле би – Сейфуллин көшесінен алынған топырақтағы  қорғасынның мөлшері 5 есе көп. 
Мырыш мөлшері (ШШК 23мг/кг) Абай – Байтұрсынов көшесіндегі топырақта 6,52 есе көп 
болса, никельдің мөлшері (4мг/кг) 3,75есе көп. Төле би – Сейфуллин көшесіндегі топырақта 
мырыштың мөлшері 8,7 есе, ал никельдің мөлшері 12,5 есе көп. Мақатаев – Пушкин және 
Жамбыл – Мұқанов көшелерінің қиылысындағы топырақтың құрамында мырыш мөлшері 
13,04 есе көп. Ал никельдің мөлшері 12,5 есе көп. Олай болса, Алматы қаласының 
топырақтары ауыр металмен ластанған. 

Қорыта келгенде, Алматы қаласы топырақтары кварцты, дала шпатты топырақтың 
түріне жатады. Топыроақтың рН-ы әлсіз қышқылдық және нейтрал болып келеді. 
Топырақтың құрамындағы қорғасынның мөлшері ШШК-дан №1 нысанасында 2,5 есе, №2 
нысанасында 3,5 есе, №3 нысанасында 5 есе көп. Мырыш №1 нысанада 6,2 есе, № 2 
нысанада 13,04 есе, №3 нысанада 8,7 есе, ал никельдің мөлшері ШШК-дан №1 нысанада 3,75 
есе, №2 және №3 нысаналарында 12,5 есе жоғары екендігі байқалды.   
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Топырақтың екі құрамы талқыланады : табиғи және ластанған. Біздің жағдайымызда 
топырақ ауыр металдармен ластанған. 

Минералды және органикалық қосылыстармен байланысып ауыр металдар 
топырақтың  

уыттылық деңгейін арттырады.  
Түйінді сөздер: ауыр металдар, ШРК, топырақтың ластануы, қоршаған ортаны қорғау, 
топырақ құрамы. 

Теңіздер,өзендерден өндірілетін өнімдерді қоспағанда, адамзат тіршілік етіп келе 
жатқаннан бері өмірге керек азық – түліктерді негізінен топырақтан алады.Топырақ - 
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биосфералық процестерді реттеуші, Жер бетінде тірі организмдердің саны, атмосфера мен 
гидросфераның химиялық құрамы болып табылады. 

Табиғи топырақ адамдардың, организмдердің өмір сүретінқауіпсіз, таза қоршаған 
ортасы болып табылады. Ол барлық тірі организмдердің қажеттілігін қанағаттандырады. 
қалыпты топырақ түзуші процестерде түрлі химиялық қосылыстардың жиналуы топырақ 
ластануын көрсетеді. Топырақтың ластануы - оның физикалық және химиялық 
сипаттамалары бар техногенді өзгеруі. Көптеген ластағыштар арасында ерекше орынды ауыр 
металдар алады. [1]  

Қазіргі уақытта топырақтың ауыр металдармен ластануы адамның денсаулығына 
елеулі қауіп туғызып отыр. Ауыр металлдар микробиологиялық немесе ыдырауға төзімді 
келеді және ұзақ уақыт бойы топырақта жиналуы мүмкін. 

Зерттеу объектісі: топырақ ауданы ЖШС «Силикат». 
Зерттеудің мақсаты: түтін тұнбаларының топырақты ластаудағы  рөлін көрсету, топырақ 
құрамын зерттеу және талдау болып табылады. 
Мақсатқа жету үшін мәселені шешу қажет: 
1) топырақтың құрамын анықтау; 
2) топырақтағы ауыр металдардың мөлшерін анықтау. 
Бұл жұмыста келесі зерттеу әдістері мен тәсілдері қолданылады: 
1) топырақтардысалыстыру; 
2) топырақтағы ауыр металдар мөлшерін статистикалық әдістер негізіндегі лабороториялық  
зерттеулер арқылы анықтау. 

Топырақ дегеніміз не, оның құрамына не кіреді? 
Топырақтың негізгі қасиеттері - оның физикалық құрылымы, фазасы, механикалық 
(бөлшектердің мөлшері бойынша бөлу),химиялық, рН және тотығу-тотықсыздану 
жағдайында минералогиялық құрамы, органикалық заттардың болуы, ылғалдылығы болып 
табылады. Осы сипаттардың үйлесімділігі топырақтың алуан көптеген түрлерін 
қалыптастырады.Топырақ құрылымы –микроагрегат түріндегі құрылымдық бөлшектерінің 
мөлшері. 

Ең алдымен «топырақ» ұғымын анықтайық. 
Топырақ - тірі және жансыз бөліктен тұратын бірегей табиғи дене. Топырақ өлі бөлігі қатты, 
сұйық және газ тәрізді құрамдас бөліктерден тұратын үш фазалы жүйе. [2]  
Топырақтың құрылымын қарастырайық. 
Топырақтың фазалық құрамы, оның құрылымына байланысты. Таза құрылымында   ауа және 
су көп болады. Тығыздалған топырақта, керісінше, аз болады, сондықтан да газ  және сұйық 
фазаларының  көлемі аз болады.. 

Фаза құрамы тереңдеген сайын өзгереді, жоғарғы бөлігінде қарашірік қабаты 
орналасады, қарашірік қабатында ауа көп болғандықтан кеуектілігі жоғары болады. 
Топырақтың  минералды бөлшектері топырақтың негізгі компоненттеріне жатады,  әдетте 
топырақтың жалпы 50-60% құрамының 25-35%-ын су, ауа -  15-25%-ын алады. Детриттер де 
маңызды компонент болып табылады.Детриттер- органикалық заттардың қалдықтары 
(микроорганизмдер,омыртқасыз өкілдер - қарапайымдылар, құрттар, ұлулар, жәндіктер). Тірі 
және өлі табиғаттың компоненттері тығыз бір-бірімен байланысты. 
Қатты фаза бөлшектерінің минералогиялық және химиялық құрам қасиеттері және құрылым, 
кеуектілік қасиеттері бар. 

Сұйық фаза - топырақтағы су кеңістіктігін толтырады.. 
Газ фазасы –атмосфералық ауа құрамынан бөлек ауа құрамы бар фаза болып табылады. 
Тірі фаза -  топырақ қалыптасу үдерісіне тікелей қатысатын организмдер мекендейтін 
топырақ фазасы. Бұл фазаға микроағзалар микрофауна және мезофауна кіреді. [3] 
Топырақ құрамы қамтиды: минералдық бөлшектер, су, ауа, детрит. 
Қоршаған ортаны көптеген ауыр металдар ластайды. Негізгі атмосфера ластаушылары: 
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құрылыс материалдарын шығаратын зауыттар,металл өңдейтін зауыттар, 
автокөліктер. Топырақтағы ауыр металдардыңкөптеген түрлері бар. Мысалы, темір, мыс, 
қорғасын және сынап.  

Семей «Силикат» ЖШС топырағындағы металдардың жалпы мөлшері мг / кг  
Металдар Zn Cu Cd Pb 
Жалпы мөлшері мг/кг 55 17,5 0,5 16,

3 
ШРК  300 100 3 10

0 
1 - кесте 
Жалпы мөлшер - осы элементтердің аймақтық фондық деңгейін ескере отырып,.  

қалалық топырақтың бастапқы бағалануы. 
ШРК – шекті рауалы концентрация. 
Топырақ қабатындағы ауыр металдар: 
1) Топырақтың қатты фазасының құрамындағы берік байланған ауыр металдар; 
2) Топырақтың қатты фазасы құрамындағы ауыр металдардың жылжымалы 

түрлері; 
3) Топырақ ерітіндідегі ауыр металдар қосылыстары; 
4) Топырақ ауасының құрамындағы ауыр металдар қосылыстары; 
5) Тірі ағзалар құрамында ауыр металдар қосылыстары сияқты негізгі түрлерге 

бөлінеді. 
Топырақтың қатты фазасымен берік байланған ауыр металдарға- біріншілік 

және екіншілік минералдардың құрамына кіретін химиялық қосылыстар, қиын еритін тұздар, 
органикалық және органо- минералды заттар жатады. 

Топырақ қатты фазасы құрамындағы ауыр металдардың жылжымалы 
түрлеріне – топырақтың сіңіру кешініндегі алмасып ауысуға қабілетті иондарды жатқызады, 
борпылдақ байланған қосылыстар- жеңіл және орташа еритін тұздар мен кешендер. 

Топырақ ерітіндідегі ауыр металл қосылыстарына еркін ион және олардың су 
және басқа химиялық элементтері молекулары мен иондардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде 
пайда болған жылжымалы қосылыстар жатады. 

Топырақ ауасында ауыр металдар кейбір газдар түрінде кездесуі мүмкін. 
Тірі ағзалар құрамындағы ауыр металдар ең алдымен, микроэлемент түрінде 

кездеседі, белгілі жағдайларда жоғары мөлшерде ауыр металдар иондарын топтастыру 
мүмкін. 

 [4]. 
ЖШС «Силикат» айналасындағы су фазасымен  қатты фазалардағы ауыр металдар 

мөлшері. 
Элемент Су фазасы мкг/л Қатты фаза мг/кг 
Zn 118,7 219,3 
Cu 7,9 30,5 
Cd 0,83 5,56 
Pb 37,2 123,5 
2 – кесте 
Зерттеуге сәйкес қатты фазада ШРК бойынша Cd мөлшері1,8 есе, Pb - 1,2 есе көп. 

Қаншалықты ауыр металдар зиянды? Ауыр металдар  топырақ арқылы өсімдіктер тамырын 
ғана емес, сонымен қатар ауа арқылы жапырақтарын,  кутикулаға еніп 
жасушасынуландыруы мүмкін. Ауыр металдар топырақ-өсімдік-адам, топырақ-су-адам, 
топырақ-атмосфералық ауа - адамбиологиялық қатарлары бойыншаадам денесіне еніп, түрлі 
ауруларды тудыруы мүмкін. [5] 

Зауыттың ауыр металдарының құрамы анықталғандықтан міндет орындалды. 
Есептер шешілді:табиғи топырақ құрамы анықталды, топырақтағы ауыр металдар 

мөлшері статистикалық әдістер негізіндегі лабороториялық  зерттеулер арқылы анықталды. 
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Қашықтыққа байланысты ЖШС «Силикат» зауытының топырағындағы ауыр металдар 
құрамы 

Ауыр 
металдар 

Қашықтығы 
100 м 500 м 1000 м 3000 м 
мг/кг 

Zn 200,1 163,3 99,2 63,4 
Pb 30,2 19,3 15,4 10,3 
Cd 1,6 1,45 1,1 0,6 
Cu 94,6 72,3 42,3 24,6 
3 - кесте 
Келтірілген зерттеулер бойынша топырақ құрамындағы ауыр металдар мөлшері 

анықталды. Қазіргі уақытта топырақ құрамын зерттеу әр түрлі әдістер бойынша жүзеге 
асады. Топырақтағы ауыр металдар мөлшері анықтау статистикалық әдістер негізіндегі 
лабороториялық  зерттеулер арқылы жүзеге асты.Бұл әдіс бойынша қалалық топырақтың 
улылық дәрежесі анықталды.  
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В Концепции по переходу Республики Казахстан к «Зеленой экономике», 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым от 30 мая 2014 
года № 577, совершенствование сферы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) 
обозначено одним из основных направлений. 

Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 
2014–2050 годы направлена на совершенствование системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами; повышение эффективности, надежности, экологической и социальной 
приемлемости комплекса услуг по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и 
захоронению твердых бытовых отходов; на модернизацию сектора ТБО на основе 
современных технологий и методов управления, а также на принятие мер по 
неукоснительному выполнению требований экологического законодательства Республики 
Казахстан. 

Реализация Программы повысит качество предоставляемых услуг в сфере обращения 
с ТБО, увеличит количество собираемых и перерабатываемых вторичных материальных 
ресурсов, позволит максимально использовать энергетический потенциал ТБО, а также 
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минимизировать негативное влияние на окружающую среду, оказываемое в результате 
обращения с ТБО. Программа будет способствовать существенному улучшению качества и 
условий жизни граждан Республики Казахстан. По срокам реализации Программа является 
долгосрочной. 

Общий объем накопленных ТБО в Казахстане составляет около 100 млн. тонн, при 
этом ежегодно образуется порядка 5–6 млн. тонн ТБО. К 2025 году эта величина может 
возрасти до 8 млн. тонн, при этом почти все образующиеся отходы размещаются на 
полигонах без предварительной сортировки и обезвреживания [1]. 

В международной практике ТБО классифицированы на три части, которые 
соответствуют трем «потокам отходов», входящих в общий состав ТБО, но отличающихся 
между собой способом переработки и/или захоронения [2]. 

1. Коммунальные отходы являются основной категорией ТБО, занимающей в 
процентном отношении по массе около 90–95% ТБО.  

Коммунальные отходы включают следующие основные типы (или фракции) отходов: 
– пищевые отходы; 
– бумага и картон, включая упаковочные материалы; 
– пластмассы, включая упаковочные материалы; 
– стекло, фарфорово-фаянсовые и глиняные отходы, включая упаковочные 

материалы; 
– отходы садоводства, древесные отходы; 
– текстиль; 
– кости; 
– кожа, резина; 
– металлические отходы. 
2. Опасные ТБО – отходы потребления, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека, а также отходы производства с аналогичным характером 
образования, которые по своему составу и свойствам могут быть отнесены к опасным 
отходам. К ним относятся следующие отходы: 

– использованные батарейки и аккумуляторы; 
– использованное электрическое и электронное оборудование; 
– ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы и термометры); 
– медицинские и ветеринарные отходы; 
– отходы бытовой химии; 
– отходы, содержащие асбест; 
– другие опасные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека. 
3. Другие ТБО – отходы, которые не являются опасными, и в то же время не могут 

быть отнесены к смешанным, так как для их сбора, вывоза и утилизации требуется 
применение иных подходов, нежели чем для первого потока. К «другим ТБО» отнесены 
следующие отходы: 

– строительные отходы; 
– крупногабаритные отходы; 
– автомобили, подлежащие утилизации; 
– использованные автомобильные шины; 
– отходы от переработки сточных вод. 
Современный мусороперерабатывающий завод должен представлять собой 

предприятие, проводящее экологическое оздоровление территорий, осуществляющее 
производство товарной продукции с применением передовых отечественных и зарубежных 
технологий на основе утилизации и переработки отходов производства и потребления, 
вторичного сырья. 

Виды продукции: макулатура и картон макулатурный, лом черных и цветных 
металлов, пластмассы, текстильсодержащие материалы, стеклобой, полимерные 
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композиционные материалы с металлическими, углеродными, силикатными наполнителями 
и др. 

В рамках проекта предполагается осуществить выпуск продукции первичной 
обработки ТБО, предназначенной для последующей реализации промышленным 
предприятиям и организациям, использующих данный вид продукции для последующей 
переработки и выпуска товарной продукции. К данной продукции относятся: 
отсортированная и пакетированная макулатура; текстиль; полиэтилен и другие пластики; 
черные и цветные металлы; стеклобой; отходы из кожи и резины. Часть данной продукции – 
лом черного и цветного металла – предполагается использовать в качестве экспортного 
товара.  

Основными преимуществами реализации данного проекта являются следующие 
аспекты. 

1. Возможность применения и реализации в разных регионах Казахстана (с 
корректировкой на региональные особенности, в том числе на различия в объемах 
накопления и в морфологическом составе твердых бытовых отходов различных районов). 

2. Высокая социальная значимость проекта. 
3. Высокая вероятность дополнительной поддержки проекта со стороны государства. 
4. Экологическая целесообразность реализации. 
5. Высокая прибыльность проекта для предприятия-учредителя (получение доходов от 

поставок сырья, утилизации отходов, предоставления оборудования и производственных 
площадей, а также прибыли учредителя). 

Недостатками идеи реализации проекта являются следующие положения. 
1. Проект чувствителен к изменениям цен на продукцию. 
2. Высокие риски материального снабжения. 
3. Зависимость от предварительной сортировки отходов со стороны населения и 

организаций-партнеров. 
Предлагаются следующие пути снижения рисков по рассматриваемому проекту. 
1. Заключение долгосрочных договоров с потребителями с указаниями на 

нежелательность снижения цен со стороны покупателей продукции, а также с введением 
штрафных санкций за просроченную кредиторскую задолженность. 

2. Проведение активной маркетинговой политики в области привлечения ресурсов. 
Активное сотрудничество с населением, местными властями и коммунальными 
предприятиями. 

3. Материальное стимулирование и нематериальная мотивация населения к 
сортировке твердых бытовых отходов на уровне домовладений. 

4. Предоставление оборудования предприятием-учредителем в качестве вклада в 
уставный капитал без необходимости выплат по займу. 

Описание технологического процесса на мусороперерабатывающем заводе. 
Мусоровозы доставляют ТБО на комплекс на основании договоров по графику 

объезда участков, закрепленных за каждым мусоровозом. При въезде на территорию 
комплекса производится контроль каждого мусоровоза, его регистрация и взвешивание на 
тензометрических весах. Контролируются: 1) отсутствие источников радиации; 2) 
принадлежность и характеристики мусоровоза; 3) факт наличия договора и оплаты за прием 
отходов; 4) масса отходов; 5) стоимость отходов.  

Все операции осуществляются по индивидуальной карточке, вводимой водителем в 
сканирующее устройство. Выносное электронное табло демонстрирует водителю результат 
взвешивания с точностью до 20 кг, а компьютерная система выдает контрольный чек. 

Далее мусоровозы направляются к одному из свободных мест разгрузки вблизи 
приемного бункера линии сортировки и через задний борт разгружают мусор на пол. 
Ковшовым погрузчиком отбираются крупногабаритные элементы мусора, не 
предназначенные для сортировки или подлежащие предварительному измельчению, а 
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оставшуюся массу подают в приемный бункер питателя загрузочного конвейера линии 
сортировки. 

Однородные отходы, не требующие сортировки, выгружаются непосредственно в 
приемный бункер питателя пресса объемом 45 куб. м. Воронки бункеров имеют защитные 
борта, так что автомобили не могут съехать в него. Из загрузочного питателя сортировки 
отходы по транспортеру попадают во вращающийся грохот с ячейками размером 50 мм, 
отделяющий до 40% отходов размером менее 50 мм, в том числе: 1) влажные пищевые и 
другие мелкие органические отходы; 2) тяжелые неорганические отходы (стекло, камни, 
керамика, металл и т.д.). 

Подрешетный продукт собирается под грохотом на ленточный транспортер и 
перемещается в грохот с мелкой ячейкой. Вращающееся сито грохота специально 
разработано для бытовых отходов, оборудовано щеткой, очищающей цилиндр по всей длине 
просеивания. Производительность зависит от гранулометрического состава просеиваемого 
продукта. 

Отходы крупной фракции размером более 50 мм из грохота по ленточному 
транспортеру попадают на транспортер стола в отдельной закрытой кабине, имеющей 16 
бункеров-хопперов объемом 1,25 куб. м для отобранного вторсырья.  

На движущемся столе для ручной сортировки, производительностью до 24 т/час, 
сортировщики (работники) вручную отбирают сухие отходы, имеющие потребительские 
свойства: 1) бумагу, картон; 2) пластмассы; 3) алюминиевые банки; 4) текстиль; 5) 
стеклянные бутылки; 6) ПЭТ-бутылки (бутылки из полиэтилентерефталата).  

Отсортированные отходы после накопления в бункерах через открывающееся днище 
сбрасываются в соответствующие отсеки или контейнеры в отсеках линии сортировки, 
откуда извлекаются погрузчиком. Бумага, картон, пластик накапливаются в отсеках без 
контейнеров и, по мере накопления объема, необходимого для получения одной кипы, 
извлекаются из отсека ковшовым погрузчиком и выгружаются в объеме не менее одной 
кипы на питатель пресса вторичного сырья для упаковки по видам [3]. 

Оставшиеся отходы проходят под металлоотделителем, который выделяет 
намагничиваемые отходы и сбрасывает их в бункер-хоппер, откуда отходы погрузчиком 
подают в металлопресс. В этом же прессе уплотняют отходы из алюминия. Размер пакета  – 
200х350х350 мм. Масса пакета алюминия составляет 15–18 кг, стали – 20–40 кг. 
Производительность – 0,6–0,9 т/ч, в зависимости от плотности отходов. 

Остатки отходов после сортировки, представляющие собой мелкий сухой мусор, 
попадают в пресс, где запрессовывается в кипы без обвязки (при условии размещения 
установки дальнейшей переработки отходов в непосредственной близости от линии 
сортировки) или с обвязкой проволокой в тюки для транспортировки на утилизацию. 

Поступающие на прессование отходы по видам выгружают непосредственно в 
приемный бункер питателя пресса, откуда пластинчатый конвейер из стали подает их к 
загрузочной воронке пресса для формовки тюков. Заполнение камеры фиксируется 
автоматически с помощью микроволновых затворов. К приемной камере примыкает канал 
прессования, поперечное сечение которого в рабочем состоянии с помощью гидравлического 
устройства уменьшается к выходу для создания силы противодействия. 

Крупногабаритные отходы бумаги, картона, пластмасс перед подачей в питатель 
пресса могут измельчаться шредером. 

Для сохранения формы спрессованных тюков их обвязывают несколькими рядами 
проволоки в горизонтальном направлении с помощью автоматического устройства 
расположенного у входа в канал прессования. Готовые, обвязанные проволокой тюки ТБО 
перемещаются за счет усилия пресса с рабочим тактом через буферную зону по желобу. 
Обвязанные проволокой отходы каждого вида в тюках перевозятся телескопическим 
погрузчиком с щековым захватом на склад вторичного сырья. Отдельные виды отходов 
вывозятся на переработку в бункерах. 
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Подрешетный продукт грохота проходит повторное грохочение и из вращающегося 
сита грохота поступает на дополнительную сепарацию в аэровибросепараторе с разделением 
на влажные органические отходы (пищевая органика) и тяжелые неорганические (камни, 
стекло, металл, отсев и прочие) с примесью органических отходов (кости). 

Пищевая органика по ленточному транспортеру поступает в биоцех для производства 
биогаза. 

Неорганические отходы сепарируются на металлоотделителе. Черные металлы 
отводятся в бункер и погрузчиком перевозятся на металлопресс. 

Стекло, камни очищаются от примесей отсева, костей и других посторонних примесей 
баллистическим методом и попадают в последовательно расположенные оборотные 
контейнеры, которые вывозятся автотранспортом на переработку или на продажу 
потребителям. 

Предусмотрено удаление пыли из зоны разгрузки мусоровозов вентиляционной 
установкой с встроенными рукавными фильтрами. Установка удаляет неприятные запахи, 
уменьшает пылевую нагрузку в помещении до санитарных норм и препятствует выносу 
пыли в окружающую среду. 

Отбираемый из аэровибросепаратора загрязненный воздух проходит очистку в 
гидроциклоне. Отсев из гидроциклона периодически выгружается в бункер отходов, и 
направляют на участок производства биогаза вместе с легкими фракциями, поступающими 
из грохота. 

Паспортная эффективность сортировки ТБО по предлагаемой технологической схеме 
составляет до 45% выхода вторсырья для реализации. На ручную сортировку поступает до 
57% отходов крупных фракций (свыше 50 мм). Остальная часть отходов проходит 
углубленную механизированную сортировку.  

Предложенная мусороперегрузочная система построена так, что прием мусора, 
загрузка транспортера пресса для формирования тюков отходов и отгрузка тюков могут 
осуществляться на одном уровне.  

 
Таблица 1 
 План производства продукции в натуральном выражении на 

мусороперерабатывающем заводе в Алматы 
 

 Наименование вида 
продукции 

Единица  
измерения 

Годы 
2016 2017 2018 2019 

 Прием отходов по 
тарифу 

тонны 120 000 135 000 150 000 165 000 

 Макулатура тонны 24 985 25 975 26 975 27 975 
 Материалы, содержащие 

текстиль  
тонны 3 312 4 312 5 312 6 312 

 Вторичный пластик тонны 11 384 12 486 13 384 14 585 
 Лом цветных металлов тонны 1 512 2 512 3 512 4 512 
 Лом черных металлов тонны 2 349 2 559 2 779 2 939 
 Щебень куб. метры 718 814 915 1 017 
 Древесные отходы тонны 1 638 1 738 1 838 1 938 
 Резинотехнические 

изделия (отходы) 
тонны 2 308 2 408 2 508 2 608 

0 
Стеклотара и стеклобой тонны 1 588 1 685 1 789 1 882 

1 
Компост/почвогрунт тонны 27 217 27 317 27 417 27 617 

ПЭТ-гранулы/флекс тонны 3 000 3 300 3 400 3 600 
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2 

3 
Резиновая крошка тонны 1 500 1 600 1 700 1 800 

 
Источник: составлено автором. 
 
Все вспомогательные операции по ремонту, перемещению расходных материалов, 

уборке, осуществляются с помощью мостового крана с набором захватов, а также 
гидравлических тележек, которые входят в объем поставки технологического оборудования. 
Остаток отходов, представляющий собой мелкий мусор и невостребованное потребителями 
сырье, попадает по транспортеру в питатель пресса. 

Обвязанные проволокой отходы каждого вида в тюках перевозятся погрузчиком с 
щековым захватом на склад вторичного сырья для накопления транспортного объема. 
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 В настоящее время идет интенсивное развитие различных отраслей 
промышленности, что влечет за собой значительные многофакторные антропогенные 
нагрузки, которые приводят к ухудшению состояния окружающей среды и здоровья 
проживающего на данной территории населения.Важно понимать суть проблемы, и не 
только знать элементный состав загрязнений, но и структуру распределения очагов, 
установление источников вредных воздействий, размеры зон их влияния на население. 

Биологические методы позволяют получать сведения о непосредственной реакции 
организмов, сообществ или экосистем на естественные или антропогенные изменения. В 
работах Карнаухова В.И. и соавторов явно доказано, что биота реагирует даже на 
незначительные изменения внешних условий. Известно, что избыточное и недостаточное 
содержание тяжелых металлов влечет за собой ряд последствийНесмотря на то, чтоКазымбет 
П.К. относит барий к мало опасным тяжелым металлом, его избыток играет важную роль в 
физическом развитии и жизни человека. 

Элементный состав волос человека может использоваться как индикатор не только 
техногенных, но и природных аномалий территории. Учитывая депонирующие свойства 
волос человека, можно использовать их элементный состав для картирования техногенных 
ореолов загрязнения и зонирования территорий по степени благоприятности проживания 
человека (Сает и др. 1990; Ревич, 1996). Доказано, что изменение микроэлементного состава 
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тканей человека, в том числе и волос, соответствует элементному составу природно-
техногенных геохимических обстановок в местах проживания людей (Miekeleyetal., 1998; 
Барановская, 2003). 

Волосы человека способны депонировать химические элементы в своей структуре в 
высоких концентрациях [1]. 

Данный биосубстрат признан хорошим индикатором воздействия на человека 
факторов окружающей среды, как со стороны экологов, так и геохимиков (Сает и др., 1990; 
Ревич, 1990), так и медиков (Katz, 1988; Агаджанян, 2001; Бабикова и др., 1990), по причине 
того, что  является отражением количественного состава микроэлементов в организме  и 
несет интегральную информацию о минеральном обмене за весь период своего роста. 
Химический состав волос является маркером экологического неблагополучия территории 
(Mazumderetal., 1988).  

Правомерность и эффективность использования данного субстрата в анализе эколого-
токсикологических корреляций доказана результатами нескольких международных 
координированных программ, выполненных под эгидой Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ) [2]. 

Барий не представляет большого значения для нашей жизни, однако он содержится в 
мышцах, головном мозге, селезенке, глазном хрусталике. Почти 90 % его концентрируется в 
зубах и костях. Учеными  доказано, что барий обладает расслабляющим действием, действуя 
на нейромедиатор, а также он способствует расслаблению сердечной мышцы. Уровень  
содержания бария в крови устанавливается по результатам исследований волос,  мочи и 
крови. По данным интернет ресурса «Самодиагностика» в волосах среднее содержание бария 
должно составлять 0,2-1,0 мкг/л. Также известно, что пониженное содержание данного 
элемента не наносит удар по здоровью человека. Зато существует множество доказательств 
высокой токсичности данного металла и клинические исследования хронической бариевой 
интоксикации. Она характеризуется нарушением сосудистого тонуса по гипер- и 
гипотоническому типу, поражением миокарда с изменением функции сердечной 
проводимости и нарушением фосфорно- кальциевого обмена в организме, нарушением 
работы системы кроветворения, белковообразовательной и дезинтоксикационной функции 
печени, снижением уровня гемоглобина. 

При отборе проб использовалась стандартная методика, рекомендованная МАГАТЭ 
(1989), апробированная и показавшая хорошую результативность. Пробоподготовка 
проводилась на кафедре геологии и геохимии Томского политехнического университета, 
аналитик – Судыко А.Ф. 

Павлодарская область – является  промышленной многопрофильной частью 
Северного Казахстана. Общая площадь ее составляет 124 755 км², население – 752 100 
человек [3]. На территории области расположены крупные промышленные предприятия, 
которые являются техногенными источниками поступления тяжелых металлов и токсичных 
элементов в экосистему.   

Самыми крупными являются: алюминиевый, машиностроительный, картонно-
рубероидный, химический, нефтехимический, судостроительно-судоремонтный, 
инструментальный, тракторный, резинотехнический заводы,  завод металлоконструкций и 
электромонтажных изделий и др. 

Районы  исследования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Карта-схема расположения населенных пунктов Павлодарской области 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 
Уровень содержания бария в волосах жителей Павлодарской области, мг/кг 
 
Район исследования Ва 
Село Акку, Лебяжинский район  3,87±1,06 
Село Щербакты, Щербактинский 

район 5,87±1,02 
г.Павлодар 6,29±1,04 
 
Наибольшее содержание бария выявлено на территории г. Павлодар  (6,29±1,04 мг/кг), 

наименьшее в Лебяжинском районе  (3,87±1,06 мг/кг), что может быть связано с тем, что с. 
Щербакты расположено по розе ветров от г. Павлодара, в котором расположены крупные 
промышленные предприятия,  рисунок 2. 

 



1620 
 

 
 
Рис. 2 - Распределение бария  в   волосах  жителей Павлодарской области 
 
В ходе исследования был проведен анализ и обобщение данных об изучаемом 

элементе, представленных ранее российским и зарубежными учеными.  Сравнительные 
данные по содержанию Ва в волосах жителей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Оценочные уровни накопления химических элементов в волосах человека 
(мг/кг сухого вещества) 
 

 Место и год, исследователь Количественный состав 
содержания цинка в волосах 
детей,мг/кг 

  Томская область, Барановская 
Н.В.,2011  

11,3±0,46 

  г. Павлодар, Корогод Н.П.,2010  12,0±0,72 
  Томская область, Наркович Д.В., 

2012 
11,2 ± 0,32 * 

  Иркутская область,  Наркович Д.В., 
2012 

0,001 ± 0,0001 

  По данным справочника «Человек, 
медико 

–биолог.данные»,1977 [4] 

5 

  Rodushkin I., Axelsson M.D., 2000 
[5] 

0,640 

  п. Лебяжье, 2014  3,87±1,06 
  п. Щербакты,  2014   5,87±1,02 
  г. Павлодар, 2014  6,29±1,04 

 Примечание: * - расчет среднего производился по выборке, в которой более 50% 
значений было ниже предела определения. 

Исследование показало, что наибольшее содержание бария было выявлено на 
территории г. Павлодар в 2010 году  (12,0±0,72 мг/кг), наименьшее в Иркутской области в 
2012 году  (0,001 ± 0,0001). 
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Анализ данных, по содержанию бария в волосах жителей г. Павлодара, проведенный в 
2010 и 2014 годах, показал, что количество данного тяжелого металла в биосубстратах 
уменьшился в 1,9 раз,  рисунок 3. 

 

 
 
Рис. 3- Динамика накопления бария в волосах жителей города Павлодар. 
 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:   
1. Самый высокий уровень бария выявлен в волосах людей, проживающих на 

территории города   Павлодара, самый низкий в селе АккуЛебяженского района, однако и он 
превышает норму почти в 3 раза. 

2.  Динамика накопления элемента показывает, что в 2010 году содержание бария у 
жителей города Павлодар было в 1,9 раза больше, чем в 2014 г.  

3. По значению коэффициента концентрации химических элементов относительно 
кларка биосферы (по Глазовскому, 1982) в волосах жителей Павлодарской областей,   
геохимический ряд накопления выглядит следующим образом: г. Павлодар0,17 >Село 
Щербакты, Щербактинский район 0,16>Село Акку, Лебяжинский район0,1 , что может 
быть связано с тем, что с. Щербакты расположено по розе ветров от г. Павлодара, в котором 
расположены крупные промышленные предприятия, 

4. Полученные данные по 2010 и 2014 гг. по накоплению бария в волосах жителей г. 
Павлодара показывают, что коэффициент концентрации  бария уменьшился в 1,8 раз (с 0,3 
до 0,17).   
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В образовании в XXI веке происходят отличительные изменения направленности 

целей и содержания, стали преобладать установки на свободное развитие личности 
обучаемых, их творческой инициативы, самостоятельности, конкурентоспособности, 
мобильности как будущих специалистов. В системе научных знаний и научного 
мировоззрения назрели предпосылки для становления новой научно-мировоззренческой 
системы, основы которой заложены в учении о ноосфере В.И. Вернадского. 

Образование в широком философском понимании представляет собой важнейший и 
атрибутивный феномен культуры, определяемый её основными ценностными, 
содержательными и мировоззренческими ориентациями, а также спецификой социальных 
механизмов передачи культурного опыта, сообразных конкретному этапу исторического 
развития общества.  

Одной из первостепенных проблем в сфере военного образования является учёт в 
своей будущей профессиональной деятельности психологии воинского коллектива, который 
предполагает наличие развитых личностных качеств его членов. Личность военнослужащего 
первостепенная социальная и духовная ценность в Вооруженных Силах и в обществе в 
целом. 

Практика свидетельствует, что такая категория как психология коллектива далеко не 
всегда учитывается в практической деятельности командных кадров именно ввиду того, что 
многие имеют слабую подготовку в данном вопросе. Устранить эти недостатки помогает 
формирование личностных качеств будущих офицеров в ходе изучения естественнонаучной 
и гуманитарной культуры в рамках дисциплины «Концепции современного естествознания» 
и в ходе научно-исследовательской работы курсантов. 

Само понятие «культура» объединяет созданные человеком ценности, духовные и 
материальные. Каждый её предмет можно разделить на две составляющие: природную 
основу и социальное содержание и оформление. Именно это служит основание деления 
культуры на два типа – естественнонаучную и гуманитарную. Естественнонаучная культура 
является средством адаптации человека в природной среде, а гуманитарная выступает как 
основное средство социализации человека в обществе. 

Современное общество всё более приобретает черты техногенного, в котором 
культура, определяющая ценностные ориентиры, смыслы и нравственные нормы, 
оказывается неспособной поддерживать уровень отношений человека и природы, 
необходимый для устойчивого развития. 

В условиях цивилизационного кризиса выживание человечества связано с диалогом 
двух культур, гуманизацией технологического интеллекта и становлением новой культуры, в 
которую полноправно входит естественнонаучная форма. Она несёт новый взгляд на мир в 
целом. Для решения этих проблем сегодня ставятся задачи формирования единой целостной 
культуры специалиста, конструирования новой постнеклассической системы знаний, которая 
требует перехода естественнонаучного образования специалистов всех уровней на 
эволюционно-синергетическую парадигму. 

Для специалистов всех профилей – это не просто обогащение естественнонаучными 
знаниями, а использование нового синергетического знания для выработки современных 
методов познания и формирования на основе этой методологии постнеклассической 
рациональности и постнеклассического стиля мышления. 
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Распространение синергетических идей в современных условиях обеспечивает 
стирание граней между естественнонаучным и гуманитарным знанием и построение 
универсальной эволюционно-синергетической картины мира.  

Основными понятиями синергетики являются диссипативность, открытость, 
нелинейность, неравновесность. Теория самоорганизации оперирует такими понятиями, как 
точки бифуркации, флуктуации, диссипативные структуры, аттрактор, фрактальность. 

Систему образования можно считать открытой, нелинейной, поскольку, в ней 
постоянно идут процессы обмена информацией (знаниями) между преподавателем и 
обучающимся (обратная связь), целенаправленного добывания информации. Во время этого 
процесса появляются новые цели, методы и средства обучения. Меняется и содержание 
образования, поскольку, оно не соответствует системе знаний и умений обучающихся в 
данный момент. Возникает нелинейность как процесса, так и результата. Результат 
образовательного процесса всегда отличен от замыслов его участников. Тенденция 
постоянно увеличивающегося образовательного информационного пространства выводит 
систему из устойчивого равновесия и система через состояние бифуркации способна 
самоусложниться. Как известно, синергетика исходит из принципа эволюционирования 
окружающего мира по нелинейным законам. В широком смысле эта идея может быть 
выражена в многовариантности или альтернативности выбора своего развития. 

В системе образования многовариантность может обозначать создание в 
образовательной среде условий выбора и предоставление каждому обучающемуся 
индивидуального движения к успеху, стимулирование самостоятельности выбора и принятия 
ответственного решения, обеспечение развития альтернативного и самостоятельного пути. 
Выбор заключается в возможности определять индивидуальную траекторию образования, 
темп обучения, достигать разного уровня образованности, выбирать тип учебных заведений, 
учебные дисциплины и преподавателей, формы и методы обучения, индивидуальные 
средства и методики, творческие проекты и задания. 

Концептуально-методологическая новизна идей самоорганизации связана с 
признанием способности различных систем к саморазвитию не только за счёт притока 
энергии, информации, вещества извне, но прежде всего за счёт использования своих 
внутренних резервов. Синергетическая парадигма, определяемая теорией самоорганизации и 
позволяющая представить образовательную реальность как процесс самоорганизации, 
диктует необходимость анализа процессов происходящих в парадигмальном и проблемном 
поле содержания естественнонаучного образования, посмотреть на уже имеющийся опыт 
интерпретаций синергетических идей, а также проанализировать социокультурные 
особенности процессов адаптации самоорганизационных представлений к задачам 
содержания естественнонаучного образования [1]. Образование – это не только совокупность 
формальных институций, обеспечивающих передачу знаний и навыков, не только процесс 
обучения – освоения этих знаний и навыков, но и процесс формирования личностных 
качеств и мировоззренческих установок [2]. Осваивая культурный опыт, человек 
формируется в личностном качестве, поэтому образование должно способствовать 
выработке культуры мышления личности, позволяющей ей сформировать вариант, один из 
бесчисленного множества возможных, не отменяющий другие, но открытый для 
плодотворного диалога с ними. 

Постнеклассическая наука, обратив внимание на новые тенденции нестабильности и 
нелинейности, поставила в центр своего внимания естествознание как феномен мировой 
культуры, который внёс в качестве идейного вклада в культурный фонд человечества 
нелинейность мышления, особенностями которого являются коммуникативность и диалог. 
Проблема состоит в изменении ценностей, целей и смыслов образования. Формирование 
постиндустриального общества формирует новый социальный заказ – на творческую 
личность [3]. 

Таким образом, формирование гуманистического человеческого идеала и 
поддержание его в качестве главного капитала – человеческого потенциала – базовая задача 

http://www.km.ru/referats/87630F8686A44B8681A98B9804943E1E#_ftn21
http://www.km.ru/referats/87630F8686A44B8681A98B9804943E1E#_ftn21
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образования. Это возможно только при целостном взаимодействии естественнонаучных и 
гуманитарных культур, которые формируют общечеловеческую культуру, а главное, 
создание новых форм мышления, постнеклассического мировоззрения. Мировоззрение 
личности меняет её качество так же, как и эволюционизм. Возникает новая парадигма, 
которая в единстве эволюционизма с синергетикой [4]. 

Становление естественнонаучного образования представляет образование в единстве 
и взаимосвязи со всеми сферами культуры и социума, в единстве культурного, 
антропологического и социального контекстов. Их взаимодействие определяет проблемы 
целей, содержания, методов и задачи постсовременного образования. Становление личности 
выступает высшей целью и ценностью образовательной деятельности. Современная культура 
и её социальные институции, одной из которых является образование, должны преодолеть, 
характерные черты эпохи: антропологический кризис, подавление личности, социальную 
некомпетентность личности. Под социальной компетентностью понимают интегративное 
качество личности, позволяющего участнику процесса активно взаимодействовать с 
социумом и включающее шесть основных компонентов: коммуникативную компетентность, 
вербальную, социально-психологическую, межличностную ориентацию, компетентность и 
собственно социальную компетентность. 

 
Таблица 1 – Личностная модель офицера, основных качеств личности офицера, 

необходимых в профессиональной деятельности 
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Все это опирается на самосознание личности и формирует определенные качества 

человека, его мировоззрение и профессиональную компетентность. 
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Одновременно с усиливающимся загрязнением водных объектов  при сбросе 
промышленных сточных вод происходит безвозвратная потеря больших количеств ценных 
компонентов, которые могут использоваться в повторных циклах. Прежде всего, это касается 
химико-гальванических производств, где интенсивность водопотребления и токсичность 
сбросов, содержащих тяжелые и цветные металлы, стоят на одном из первых мест. 
Гальванические производства, которые в принципе являются безотходными, так как 
основаны на транспортной электрохимической реакции, теряют в настоящее время около 1/3 
непользуемых металлсодержащих компонентов, которые оказывают весьма негативное 
влияние на экосистему.  

Основной причиной, затрудняющей внедрение в производство эффективных методов 
извлечения загрязняющих компонентов из сточных вод химико-гальванических производств, 
является их высокая стоимость, энерго- и материалоемкость. Наиболее перспективным с 
точки зрения экономики и экологии является использование комбинированных технологий 
очистки, в частности, прямого электролиза для регенерации, утилизации, очистки 
концентрированных металлсодержащих стоков, и последующего применения различных 
способов очистки разбавленных растворов (сорбции, электродиализа, ионного обмена, 
электро-, гальванокоагуляции) с целью снижения содержания металлов в растворах до 
экологически безопасной концентрации. Наиболее эффективными методами глубокой 
очистки разбавленных растворов электролитов являются сорбционные методы. 
Достоинством методов является высокая эффективность, возможность очистки сточных вод, 
содержащих несколько веществ. С технико-экономической точки зрения сорбция весьма 
эффективна для извлечения из сточных вод ценных продуктов с целью их использования в 
замкнутом цикле основного производства. Эффективность сорбционной очистки достигает 
80-95% и зависит от химической природы сорбента, величины сорбционной поверхности и 
ее доступности.  

В последнее время в качестве хемосорбентов наряду с гранулированными 
материалами применяются и волокнистые на основе растительного сырья, которые обладают 
высокой скоростью и полнотой улавливания вредных веществ из водной среды. Одним из 
способов получения таких сорбентов является использование древесины, целлюлозы, 
льнотресты, лигнина. Такие сорбенты имеют развитую внешнюю поверхность, удобную для 
использования форму, подобную частицам ионообменных смол, большое количество 
функциональных поверхностных групп, низкую стоимость. Изготовленные на основе 
растительного сырья, такие материалы могут быть использованы для осуществления 
сорбционных процессов в жидких и газовых фазах. В связи с этим разработка новых 
режимов электролиза и ионообменных материалов представляет несомненный интерес для 
изучения процессов извлечения из водных растворов катионов различных металлов. 

В данной работе представлены результаты исследования процессов 
электрохимического выделения катионов меди из концентрированных растворов 
гальванопроизводств и сорбции катионов меди из разбавленных водных растворов 
сорбентами, полученными на основе фосфорилированной древесины. 
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Для изучения возможности применения электрохимического метода для очистки 
концентрированных стоков от ионов Cu2+ был использован метод прямого электролиза. В 
качестве катода использовали титан с гладкой поверхностью, который обеспечивает легкость 
съема катодного осадка, обладает высокой коррозионной стойкостью и длительным 
ресурсом работы. Объектами исследования являлись сернокислые электролиты меднения с 
максимальным содержанием ионов меди 30,0 г/дм3.  

В ходе поляризационных исследований установлено, что в сернокислом электролите 
при изменении концентрации ионов металла от 30,0 до 2,5 г/дм3 предельный ток осаждения 
на титановом электроде уменьшался от 0,092  до 0,011 А/см2 (рис.1), при этом максимальная 
скорость осаждения меди снижалась более чем в 10 раз и изменялась от 220 до 20 г/(м2·с). 
Присутствие в электролите меднения комплексообразователей (аммиака, Трилона Б, хлорид-
ионов) позволяет существенно интенсифицировать катодный процесс с получением более 
компактных осадков меди. Участие хлоридных комплексов одновалентной меди в катодном 
процессе объясняется их устойчивостью в солянокислых растворах. Так, рассчитанное 
значение константы реакции репропорционирования Cu0 и Cu2+ с образованием CuCl 
составляет 6,26.106, а для комплексных ионов это величина еще выше. Поскольку 
электрохимический эквивалент одновалентной меди в два раза больше, чем для 
двухвалентной меди, количество электроэнергии, затрачиваемой на единицу массы меди, 
будет в два раза ниже. При этом энергозатраты при осаждении меди снижаются на 20–30 %.  
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Рисунок 1 − Катодные поляризационные кривые титанового электрода в сернокислых 

растворах меднения 
 
Состав фонового электролита − 1 М H2SO4. Содержание ионов Cu2+, г/дм3: 1 – 5; 2 – 

10; 3 – 15,0; 4 − 20; 5 – 25; 6 − 30. Температура 25 °С.  
Скорость развертки потенциала 0,01 В/с 

 
Повышение температуры позволяет увеличить электропроводность электролита, что, в 

свою очередь, приводит к снижению удельных энергозатрат. Однако повышение температуры 
влечет за собой снижение катодного перенапряжения, что приводит к ухудшению качества 
катодного осадка, снижению катодного выхода по току и интенсификации химических 
процессов в прикатодной области. Перемешивание электролита способствует устранению 
диффузионных ограничений, выравниванию концентраций ионов металла в приэлектродных 
областях и в объеме электролита, уменьшению поляризации и, как следствие, ухудшению 
структуры катодного осадка. 

Проведенные исследования показали, что процесс катодного извлечения меди из 
концентрированных стоков химико-гальванических производств целесообразно проводить 
при температуре 18–20 °С и плотности тока 0,5–2,5 А/дм2. При этом минимальное 
содержание ионов меди в растворе может достигать 0,1 г/дм3. Однако более экономически 
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обосновано проводить электрохимическую очистку исследуемых электролитов от ионов 
меди до концентраций 1,0–1,5 г/дм3. Это существенно позволяет снизить энергозатраты и 
выделять медь в виде компактных катодных осадков с достаточно высоким выходом по току.  

Очистку разбавленных растворов до концентрации ионов меди, не превышающей 
ПДК, проводили с использованием сорбционных методов. Были получены сорбенты на 
основе древесины, целлюлозы, льнотресты, предназначенные для поглощения ряда катионов 
металлов в водных растворах электролитов. Основными стадиями процесса получения 
сорбента являются: пропитка растительного сырья в фосфорилирующем растворе (состав: 
мочевина и фосфорная кислота при определенном их соотношении) и термообработка 
сорбента при 150–160˚С в течение 60 мин. На рисунке 2 представлены микрофотографии 
исходной и обработанной древесины. Как видно, при получении сорбента происходит 
значительное развитие пористости и увеличивается удельная поверхность до 20–40 м2/г (по 
данным БЭТ) в зависимости от состава исходного сырья. 

 

          
                а б 
Рисунок 2 − Микрофотографии древесины:  а) необработанной, б) 

обработанной 
 
Сорбционные свойства синтезированных материалов по отношению к ионам меди 

изучались в водных растворах, содержащих 1,5–1,0 г/дм3 ионов Cu2+ в статических и 
динамических условиях Установлено, что сорбционная емкость полученных материалов 
достаточно высока и близка к емкости промышленных катионообменников (2,0–3,5 мэкв/г) в 
зависимости от концентрации растворов. При этом содержание ионов Cu2+ снижается до 
0,01–0,001 г/дм3 после проведения процессов сорбции. Скорость процесса сорбции и полная 
статическая обменная емкость зависят от исходного сырья, на основе которого был 
приготовлен сорбент: наиболее высокие результаты получены при использовании сорбента 
на основе целлюлозы и древесины. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что электрохимический метод 
целесообразно использовать для извлечения ионов меди до содержания 1,0–1,5 г/дм3, а 
последующую очистку проводить с использованием сорбентов, полученных 
модифицированием природных материалов. 

Проведенные исследования могут быть теоретической основой для разработки 
экологически безопасных комплексных комбинированных технологий очистки 
концентрированных и разбавленных вод химико-гальванических производств от ионов 
цветных металлов. 
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Акутальность. В настоящее время, в условиях нарушенного природного равновесия, 
необходимо постоянно контролировать определенные параметры загрязнения экосистем в 
целях соблюдения предельно-допустимых уровней воздействия на окружающую среду, 
которые,  в свою очередь, обеспечивают контроль за уровнем загрязненности природной 
среды и воздействия на живые организмы. В системах мониторинга загрязнения водных 
объектов используются комплексные показатели качества, к которым относится и 
гидробиологический показатель. Гидробиологические исследования являются достаточно 
актуальными в связи с особой чувствительностью гидробионтов к загрязнению водных 
ресурсов. В особенности относительно недорогим и универсальным методом 
биомониторинга является изучение состава и биопродуктивности фитопланктона, видовое 
разнообразие которого может дать информацию о начинающемся эвтрофировании водоема, 
угнетении биоты и других биоиндикационных сведениях.  

Целью работы являлось изучение качества вод малых озер Северо-казахстанской 
области на основе видового состава, структуры и количественного развития сообществ 
фитопланктона. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику современного состояния озер СКО, изучить 
особенности гидрологического и гидрохимического режима озер; 

2. Изучить видовой состав фитопланктона озер: Белое Сумное и Лебяжье 
(Налобино) Кызылжарского района; Жагрино, Сливное и Половинное Мамлютского района; 
Жекеколь, Екатериновское Малое и Щитово Жамбылского района. 

3. Дать оценку экологического состояния водоемов на основании индексов 
Пантле-Букка. 

 
Методы исследования. Исследование ряда озер проводилось в Северо-Казахстанской 

области. Объекты исследования: озера Белое Сумное и Лебяжье (Налобино) Кызылжарского 
района, Жагрино, Сливное и Половинное Мамлютского района, Жекеколь, Екатериновское 
Малое и Шитово Жамбылского района. Расположение озер фиксировали с помощью прибора 
GPS- навигатора. Космические снимки озер были предоставлены профессором  кафедры 
«Вычислительной техники» Евразийского Национального университета С.К.Атановым. 

1. Химические методы исследования 
Сбор образцов проводился с лодки 10-12 м от берега озер. Пробы для оценки качества 

воды отбирались в поверхностном слое воды.  
В работе определяли значения следующих показателей: рН, окисляемость, общая 

минерализация, жесткость, сульфаты, хлор, магний, кальций, БПК и аммоний солевой. 
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Значения гидрохимических показателей определялись в лицензированной лаборатории, 
согласно требованиям заказчика.  Для этого был заключен договор с РГП на ПХВ 
«Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды РК в «Центре  
гидрометеорологического мониторинга г.Астаны». 

 
Суммарное значение ИЗВ определялось по формуле: 

,  
где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение физико-химического 

параметра); n – число показателей, используемых для расчета индекса, n = 6; ПДКi – 
установленная величина норматива для соответствующего типа водного объекта. 

Для расчета индекса загрязнения вод для всего множества нормируемых 
компонентов, включая водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода 
БПК5 и содержание растворенного кислорода, находят отношения Ci / ПДКi фактических 
концентраций к ПДК и полученный список сортируют. ИЗВ рассчитывают строго по шести 
показателям, имеющим наибольшие значения приведенных концентраций, независимо от 
того превышают они ПДК или нет. В нашей работе для расчета ИЗВ были выбраны 
следующие компоненты: БПК5, Кальций, Сульфатные ионы, Хлоридные ионы, Аммоний 
солевой,  Магний. 

2. Биологические методы исследования. Поскольку в реках вертикальное 
распределение фитопланктона относительно равномерное, фитопланктон собирался с 
поверхности воды по 10 л с каждого участка, отстаивался и концентрировался в два приема 
(с 10 л до 1 л и с 1 л до 50 мл) в течении суток, фиксировался фиксатором Утермеля [1]. 

Оценка сапробности водоема проводилась по методу Пантле и Букк [1]. 
Рассчитывался индекс сапробности S водоема (1): 

S = ∑sh / ∑h,                                                                     (1) 
где 
s – индикаторная значимость вида : у олигосапробов s равен 1, β-мезосапробов – 2, α-

мезосапробов – 3, полисапробов – 4. 
h – относительное количество особей вида, которое оценивалось следующим образом: 

случайные находки – 1, частая встречаемость -3, массовое развитие – 5 . 
В полисапробной зоне значения S находятся в интервале 4,0-3,5, в α-мезосапробной 

зоне 3,5-2,5, в β-мезосапробной  зоне 2,5-1,5 и в олигосапробной зоне 1,5-1,0. 
Исследование проводилось в лаборатории прикладной экологии Евразийского 

Национального университета им.Л.Н.Гумилева. Материалом для исследования послужили 
пробы фитопланктона, взятые с озер Белое Сумное и Лебяжье (Налобино) Кызылжарского 
района, Жагрино, Сливное и Половинное Мамлютского района, Жекеколь, Екатериновское 
Малое и Шитово Жамбылского района 

3.  Метод микроскопирования. Идентификация водорослей проводилась с помощью 
микроскопирования с использованием иммерсионного объектива 90 (2мм) под увеличением 
в 100 раз на микроскопе  Olympus CX-31. Идентификация водорослей проводилась по 
определителям водорослей [2,3,4]. Снимки фитопланктона получали с помощью программы 
L-micro. 

Результаты исследования 
Сумма ионов  в этих озерах составила соответственно 12579 мг/куб дм и 21607 мг/куб 

дм. Так как существенного антропогенного загрязнения на озера не оказывается, это 
объясняется скорее естественным гидрохимическим режимом озер, особенностями  
выстилающих дно грунтов. 

Значение БПК5 в озерах остается в пределах нормы, что говорит о том, что в озера 
легкоокисляющиеся органические загрязнители в большом количестве  не   поступают. 
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Наблюдается превышение ПДК по показателю сульфатные и хлоридные ионы в 
озерах Лебяжье и Щитово, что говорит о высокой степени минерализации озер.  

 
Таблица 1. 
Гидрохимические исследования ряда озер Северо-Казахстанской области. 
 
 

№ Ингредиенты Зна
чен
ие 
ПД
К 

Бел
ое 
Сум
ное  

Лебя
жье 

Жаг
рин
о 

Сли
вно
е 

Поло
винн
ое 

Жек
екол
ь 

Екат
ерин
овск
ое 
Мал
ое 

Щит
ово 

1 рН 6,5-
8,5 7,5 8 6 6 5,5 7 7 7,2 

2 ХПК мг/куб дм 5-10 97 206.8 37,6 52.8 21.8 85.6 47,6 141.2 
3 БПК5 мг/куб дм 4 4 5 3 3 4 3 2,3 3,7 
4 Кальций мг/куб дм 180 16 62.9 31.1 39,1 36,5 15.6 24 145 
5 Жесткость мг/куб дм 5,1 2.37 96.5 7 6.3 3.44 2.25 6,35 63 
6 Гидрокарбонат ионы  мг/куб 

дм 
100
0 705 370 380 340 301 245 654 613 

7 Сульфатные ионы мг/куб дм 100 54,8 1998 171 120 12 50 175 1678 
8 Хлоридные ионы мг/куб дм 300 105 1129

6 573 602 61 113 584 5815 

9 Аммоний солевой мг/куб дм 0.5 0,39 0,28 0,27 0.31 0,3 0.53 0.41 0,68 
1
0 

Магний мг/куб дм 40 19,1 1135 66,3 52,9 19,7 17,9 62,6 678 

1
1 

Сумма ионов мг/куб дм  123
2 

2160
7 

169
5 

162
2 517 591 2112 1257

9 
1
2 

Натрий+Калий мг/куб дм 170 332 6745 473 468 86,3 149 612 3649 

 
По рассчитанному Индексу загрязнения воды озера в основном относятся ко II классу 

чистоты воды – Чистые и  III классу чистоты воды – Умеренно загрязненные. Только озера 
Щитово и Лебяжье  показало VI классу – очень грязные и VII класс чистоты воды – 
чрезвычайно грязные.  

 
Таблица 2. 
 ИЗВ и соответствие классам чистоты озер 
 

№ Наименование озера ИЗВ Класс чистоты 
1 Белое Сумное 0,54  II - чистая 
2 Лебяжье 14,64 VII – чрезвычайно грязная 
3 Жагрино 1,16 III – умеренно 

загрязненная 
4 Сливное 1,01 III – умеренно 

загрязненная 
5 Половинное 0,44 II - чистая 
6  Жекекуль 0,53 II - чистая 
7 Екатериновское 

Малое 
1,13 III – умеренно 

загрязненная 
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8 Щитово 9,37 VI – очень грязная 
 
В пробах изученных озер  всего идентифицировано 52 видов микроводорослей, 

наиболее часто встречались такие виды как Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Rhoicosphenia curvata 
(Kütz.) Grun., Navicula exigua (Greg.) J.Müll., Girosigma balticum (Ehr.)Rabenh., Cymbella 
cistula (Hemp.) Grun., Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H., Gomphonema constrictum Ehr., Melosira 
arenaria Moore., Diatoma vulgare Bory., Navicula cuspidate Kütz., Navicula radiosa Kütz., 
Navicula humerosa Breb., Amphora ovalis Kütz., Spirogira crassa Kütz., Pediastrum duplex 
Meyen., Scenedesmus falcatus Chodat., Cosmarium punctulatum Breb., Merismopedia tenuissima 
Lemm.  

 
Таблица 3.  
Видовое разнообразие и частота встречаемости идентифицированных водорослей  

фитопланктона в исследованных озерах СКО 
 

№ 

 
Вид 

И
нд

ик
а-

то
рн

ая
 

зн
ач

им
ос

ть
 

Относительная встречаемость 
Бе

ло
е 

С
ум

но
е 

Л
еб

яж
ье

 

Ж
аг

ри
но

 

С
ли

вн
ое

 

П
ол

ов
ин

к
ин

о 

Ж
ек

ек
ул

ь 

Ек
ат

ер
ин

ов
ск

ое
 

М
ал

ое
 

Щ
ит

ов
о 

 Отдел Bacillariophyta –диатомовые водоросли 
1 Melosira  varians Ag. 2,5 2 3 3 3 3 2 - 1 
2 Cyclotella Meneghiniana Kütz. 3 - 5 5 4 2 3 - 3 
3 Meridion circulare Ag. 2.5 - 3 3 3 2 - - 2 
4 Melosira arenaria Moore. 1 3 - - 1 5 - - - 
5 Diatoma vulgare Bory. 2 3 2 2 - 2 3 3 - 
6 Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn. 2 - 2 2 2 - - - 2 

7 Fragilaria construens (Ehr.) 
Grun. 2.5 - 3 3 3 2 5 3 3 

8 Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. 2 5 5 5 5 - - - 2 
9 Synedra acus Kütz. 1 - 2 2 - 5 3 3 2 
1
0 

Synedra tabulata (Ag.) Kütz. 2 3 2 3 3 3 - 2 1 

1
1 

Cocconeis pediculus Ehr. 2 3 - - 1 3 4 - 3 

1
2 

Cocconeis placentula Ehr. 2 2 2 1 2 1 2 3 4 

1
3 

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) 
Grun. 2 5 5 5 5 1 - 3 5 

1
4 

Navicula cuspidate Kütz 3 3 - - - 3 - - 2 

1
5 

Navicula viridula Kütz 3 - 5 5 4 5 - 3 3 

1
6 

Navicula radiosa Kütz 3 3 - - 1 5 - 2 - 

1
7 

Navicula exigua (Greg.) J.Müll. 2 5 5 3 - 3 - - 3 

1
8 

Navicula humerosa Breb. 1 3 - - - - 2 2 1 

1 Caloneis silicula (Ehr.) Cl. 2 - 3 3 3 - 3 - - 
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9 
2
0 

Caloneis amphisbaena (Bory) 
Cl. 2 3 - - - 2 2 5 2 

2
1 

Girosigma strigile (W.Sm.)Cl. 1 2 - - - 2 - - 1 

2
2 

Girosigma Spenseri (W.Sm.)Cl. 2 2 - - - 1 - 3 2 

2
3 

Girosigma balticum 
(Ehr.)Rabenh. 2 5 3 2 3 - 3 4 - 

2
4 

Amphora ovalis Kütz. 2 3 1 1 - - 5 5 3 

2
5 

Cymbella prostata (Berkley) Cl. 1 - 1 1 - 1 - - 3 

2
6 

Cymbella affinis Kütz. 2 3 3 2 3 2 2 3 - 

2
7 

Cymbella cistula (Hemp.) 
Grun. 1 5 5 3 5 6 2 3 1 

2
8 

Cymbella lanceolata (Ehr.) 
V.H. 2 5 5 3 3 - 2 2 - 

2
9 

Gomphonema constrictum Ehr. 2 5 3 2 3 2 4 2 2 

3
0 

Bacillaria paradoxa Gmelin 1 4 - - - 2 3 3 3 

3
1 

Nitzschia Sigma (Kütz.) W.Sm. 3 1 - 1 - 3 - - 3 

3
2 

Symatopleura solea (Breb.) 
W.Sm. 3 3 5 - 5 5 - 4 4 

3
3 

Surirella Capronii Breb. 1 2 - 1 - 3 2 2 3 

 Отдел Chlorophyta – зеленые водоросли 
3
4 

Cladophora  glomerata (L.) 
Kütz. 2.7 5 5 3 5 - 5 5 5 

3
5 

Spirogira crassa Kütz. 1 3 - 2 - 5 3 2 1 

3
6 

Spirogira Weberi (Kütz.) 
Czurda 2 - - 2 - 5 - - - 

3
7 

Spirogira сolumbiana 
Czurda 3 - - 2 3 3 3 - - 

3
8 

Pediastrum tetras (Ehr.) 
Ralfs. 2 - - 3 3 - - - - 

3
9 

Pediastrum duplex Meyen. 2 3 3 3 - 5 4 - 2 

4
0 

Pediastrum borianum 
(Turp.) Menegh. 3 - 5 5 - - 3 3 - 

4
1 

Scenedesmus obliguus 
(Turp.) Kütz. 2 - - 3 3 - 2 - - 

4
2 

Scenedesmus acuminatus 
(Lag.) Chodat. 2 2 - 1 - 4 2 2 3 

4
3 

Scenedesmus falcatus 
Chodat. 1 3 2 1 - 3 4 2 2 

4 Scenedesmus sempervirens 3 - - 3 3 2 3 3 - 
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4 Chodat. 
4
5 

Closterium Leibleinii Kütz. 2 - 3 3 - 3 - 2 1 

4
6 

Closterium moniliferum 
(Bory.) Ehr. 2 5 5 3 5 - 5 - - 

4
7 

Closterium parvilum Näg. 3 - - - 3 3 2 2 3 

4
8 

Cosmarium impressulum 
Elfv. 2 2 2 2 2 3 1 2 2 

4
9 

Cosmarium punctulatum 
Breb. 1.2 3 - - - - 2 - 1 

 Отдел Cyanophyta- синезеленые водоросли 
5
0 

Merismopedia elegans A. 
Br. 2 - 3 3 - - 2 2 1 

5
1 

Merismopedia tenuissima 
Lemm. 2 4 - - - 2 - - - 

5
2 

Oscillatoria pinceps Vauch. 3 1 - 3 3 3 2 2 1 

 
Общий индекс сапробности водоема по методу Пантле и Букк, найденный на 

основании данных по видовому разнообразию, частоте встречаемости и индикаторной 
значимости видов водорослей (S) меняется от 1,43 что соответствует олигосапробной зоне  
(озера Жекекуль, Половинкино)– чистый водоем до 2,76 – альфамезосапробное озеро 
(Лебяжье). Остальные озера находятся в зоне бетамезасапробной зоны – умеренное 
загрязнение воды. 

Таким образом, экологическое состояние изученных озер  Северо-Казахстанской 
области можно считать благополучным, кроме озер Лебяжье Кызылжарского района и 
Щитово Жамбылского района.  

В целом по полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1. Изученные нами озера Северо-казахстанской области являются степными озерами 

естественного происхождения. По гидрохимическому составу озера существенно не 
отличаются. Преимущественное превышение ПДК химических веществ идет в озерах по 
таким компонентам как ионы Na, K, Mg, карбонат ионы, за счет чего во многих водоемах 
повышена жесткость. Минерализация озер  (сумма ионов мг/куб дм ) лежит в основном в 
пределах от 0,5-2, т.е. меняется от слабоминерализованных до малой минерализации, за 
исключением озер Щитово и Лебяжье – высокоминерализованные. Значение БПК5 в озерах 
остается в пределах нормы, что говорит о том, что в озера легкоокисляющиеся органические 
загрязнители в большом количестве  не   поступают. По рассчитанному Индексу загрязнения 
воды озера в основном относятся ко II классу чистоты воды – Чистые и  III классу чистоты 
воды – Умеренно загрязненные. Только озера Щитово и Лебяжье  показало VI класс– очень 
грязные и VII класс чистоты воды – чрезвычайно грязные.  

2.  В пробах изученных озер  всего идентифицировано 52 видов микроводорослей, 
наиболее часто встречались такие виды как Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Rhoicosphenia curvata 
(Kütz.) Grun., Navicula exigua (Greg.) J.Müll., Girosigma balticum (Ehr.)Rabenh., Cymbella 
cistula (Hemp.) Grun., Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H., Gomphonema constrictum Ehr., Melosira 
arenaria Moore., Diatoma vulgare Bory., Navicula cuspidate Kütz., Navicula radiosa Kütz., 
Navicula humerosa Breb., Amphora ovalis Kütz., Spirogira crassa Kütz., Pediastrum duplex 
Meyen., Scenedesmus falcatus Chodat., Cosmarium punctulatum Breb., Merismopedia tenuissima 
Lemm.  

3. Общий индекс сапробности водоема по методу Пантле и Букк, найденный на 
основании данных по видовому разнообразию, частоте встречаемости и индикаторной 
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значимости видов водорослей (S) меняется от 1,43 что соответствует олигосапробной зоне  
(озера Жекекуль, Половинкино)– чистый водоем до 2,76 – альфамезосапробное озеро 
(Лебяжье). Остальные озера находятся в зоне бетамезасапробной зоны – умеренное 
загрязнение воды. 
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 «Ашкөздiк азапты апатқа ұрындырады» 
М. Диарұлы 
     Табиғат – адам баласының тіршілік тынысы әрі таусылмас қазынасы. Адам 

табиғаттың туындысы ретінде біте қайнасып, өміріне қажетті азық қорын алады.Табиғат 
қорғаудағы негізгі мақсат – оның байлығын тиімді пайдалана отырып, болашақ ұрпаққа қаз-
қалпында жеткізу.  

     Атмосфера ауасының ластануы қоршаған ортаға әсер ететін, халықтың 
денсаулығына теріс ықпал жасайтын жетекші алғы шарттардың бірі болып қалып отыр. 
Адам мен табиғаттың, қоғам мен қоршаған ортаның өзара әсерлестігі, өнеркәсіпті өндірістің 
қазіргі таңдағы көптеген жарамсыз технологиялармен қарқынды өсуі жағдайында өмір сүруі 
экологиялық қиындықтың шырқау шегіне жетті. Табиғат қорлары үзіліссіз сарқылысқа түсті, 
қоршаған ортаның ластануынан адамзат тіршілігінің өзіне өлшеусіз қатер төнді. [2]   

     Қойнауының байлығы маңдайына сор болған аймақтың бiрi – Атырау. Атырау 
облысы Қазақстан Республикасының негізгі мұнай өңдеуші аудандарының қатарына жатады 
және өте жоғары өнеркәсіптік шамасы бар. Тауар өнімін шығаруда облыстағы өнеркәсіп 
үлесі жалпы елмен салыстырғанда жоғары.Мұнай мен газ экономикамыздың басты тірегі 
болғанымен, табиғатымызды, ауаны, суды, топырақты ластаушы көз болып табылады. 
Мұнай мен газды өндіру, тасу, дайындау, пайдалану кезеңдері жер бетінде, суда 
болғандықтан әсері адамдарға, жан-жануарға, өсімдіктерге тікелей, жанама түрінде болады.   

     Мұнай кендерінің басым мөлшері Каспий маңы ойпаты мен Маңғыстау түбінде 
орналасқан. Көбінесе мұнай кендеріне жанғыш газдар қоры қосарлана жүреді. Газ тәрізді 
қосылыстар әр уақытта ауада түзіледі, бірақ қазіргі кезде олардың жартысына жуығын 
өнеркәсіп қалдықтары құрап отыр. Жылдан-жылға атмосфераның зиянды газдармен 
ластануы арта түсуде. Әсіресе күкіртті газ тәрізді қосылыстар өте қауіпті. Мұнай, газ жанған 
кезде көп мөлшерде көміртегі мен күкірт оксиді түзіледі. Күкіртті газ ауадағы су буы мен 

mailto:Turymtaig@mail.ru
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әрекеттесіп  күкіртті қышқыл  ертіндісі тұман тамшылары түрінде ауада ұзақ уақыт қалқып 
жүреді немесе жаңбырмен бірге жер бетіне жауады. Мұнаймен бірге ауаға газдар да атқылап 
шығады. Тәулігіне ауаға 300 мың текше метрден астам газ шығарылып, атмосфераны ластап 
жатады. Газдың орасан зор қоры босқа шығын болмауы үшін қазіргі кезде мұнай азайған 
қабатқа кері айдау әдісі қолданылады. Бұл –  кері айдау әдісі газды келешекке сақтап, 
сонымен қатар айналадағы ортаны зиянды қоспалардан тазартуға мүмкіндік береді. Көптеген 
деректер соңғы жүз жылда атмосферадағы көмір қышқыл газының жасап шығарылуы 10-15 
% өскенін, мұның өзі  планетаның едәуір жылынуына әкелуі мүмкін екенін көрсетіп отыр. 
Атмосфераның құрамы елеулі түрде өзгергені байқалды. Әрі кәсіпорындар мен көліктер 
радиоактивті заттар мен көміртек оксидін бөліп шығарады. Онда оттегінен басқа 78,08 % 
азот, 0,94% инертті газдар, 0,03 %  көмірқышқыл газы және өте аз мөлшерде басқа газдар 
бар. [6] 

     Қазіргі кездегі дүниежүзілік экономикада шикізат қорына деген қажетілік артып 
отыр. Дәл осы жағдай шетел инвесторларының Қазақстан өнеркәсібінің мұнай, тау–кен, 
металлургия салаларына белсене араласуына себеп болды. Қазақстанның егемен мемлекет 
ретінде қалыптасу кезеңінде мұнай-газ саласына ірі инвестициялар салынуда. 1997 жылы 
мамыр айында ұзындығы 1500 км. Теңіз –Новороссийск экспорттық мұнай құбырын салу 
туралы келісім жасалды. Алайда, «Тенгиз Шевройл»  компаниясы қол қойылған шарттағы 
экологияға зиян келтірілмейді деген бастапқы бап бұзылып, күкірт сияқты  табиғатқа тікелей 
зиянды заттардың ашық аспан астында сақталуы ауа кеңістігімізге үлкен зиян әкеліп отыр. 
Жиналған көп мөлшердегі күкірт ауа райына, адам баласының денсаулығына зиянын 
тигізуде. [ ]2 Атырау облысының Исатай ауданы аймағында орналасқан шетелдік 
«Сазанқұрақ»  ЖШС-сы бүгінгі күні экологиялық нормаларды сақтап отыр десек те тұрақты 
ластаушы көздерден  жылына 162,17 тонна лас затпен ауаны бүлдіреді екен. [7] Ал көршілес 
Құрманғазы ауданында орналасқан Октябрск кен орны жылына 9,306 тонна қалдық зат 
тастайды.  

     Ауа бассейінінің ластануы әлемдік экологиялық проблема болып табылады.Еліміз 
мұнайдың пайдасын көріп, игілікке жаратуда. Дегенмен, табиғаттың берген сыйын ала 
отырып, оның адам денсаулығына, қоршаған ортаға зиянды әсерлерінің қандайлығы жөнінде 
ойламасақ, ертеңгі күні адамзат үлкен шығын және апатқа ұшырамауы үшін осы мәселені 
ұрпақтың зерттеп, біліп белгілі бір шешім жасаулары керек.     

     Жер қойнауына озбырлықпен қол сұғуға жаны қас азамат, Қазақ геологтары қара 
шаңырағының негiзiн салушылардың бiрi, ҰҒА академигi, ҚР минералды ресурстар 
академиясының академигi, “Экология” халық академиясы академигi, Атырау мұнай және газ 
институты профессоры, геология, минерология ғылымдарының докторы, аймақтық 
экологиялық проблемалар ғылыми орталығының директоры Мұфтах Диарұлы «Ашкөздiк 
азапты апатқа ұрындырады» дейдi.  Ол – Каспий мұнайын жабайы ашкөздiкпен емес, 
ғылыми тұжырымға негiзделген мөлшермен алу керегiн тынбастан дәлелдеп келе жатқан 
жалғыз ғалым. Жердiң тұзды қабаттарын зерттеумен ұзақ жыл үздiксiз айналысқан 
ғалымның  қоршаған ортаны қорғау жолында айтқан ойлары терең фактi мен сараптамаға 
негiзделген. [6]   

    Атмосфераның ішінде озон қабатының рөлі ерекше. Озонның негізгі массасы жер 
бетінен 10-15 км биіктікте,  яғни тропосфера мен стротосфера қабаттары аралығында жатыр. 
Оның негізгі атқаратын қызметі- ғарыштан жер бетіне еркін өтетін ультракүлгін сәулелерді 
сіңіріп немесе кейін шығарттыру.     Озонды адамның өзі өндіретін химиялық қосылыс – 
хлорфторкөміртек бұзатыны дәлелденді. Ол мұнай өндірісінде, автокөліктерде, 
зымырандарда қолданылатын  химиялық қоспалардан да бөлінеді. Олар фреондар деп 
аталады. Оның әсер ету механизмі мынандай: фреондар атмосфераның жоғарғы қабатына 
көтеріліп ультракүлгін сәулелердің  әсерінен ыдырап, хлорға айналады. Хлор озон 
молекуласын ыдыратады. Соның салдарынан хлордың бір молекуласы озонның он мыңдаған 
молекуласын жойып жібереді. Осылайша озон қабаты жұқара бастайды. [4]  
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    Қазірдің өзінде еліміздің мұнай өндіретін аудандарының көбінде мұнай 
ұңғымалары мен құбырларынан аққан мұнай - ауамен бірге жерді де ластап жатыр. 
Мыңдаған гектар жер шөп өспейтін майлы топыраққа айналды. Жер бетіне төгілген мұнай 
қалдықтарынан радиация бөлшектері анықталуда.Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен 
өндіргенде, зауыт, фабрикалардың шығаратын қоқыстарын төккенде, жерді есепсіз 
жыртқанда, құрылыстар мен жолдар салғанда  жердің беткі қабатына орасан зор зиян 
келтіріледі (1-кесте).  

1-кесте   
Топырақтағы ластаушы заттар және олардың түсу жерлері 
 

 
1- кестеден бензапирен альдегидтер мен көмірсутектер тек қана мұнай өндірісінен, 

жарық және атом электростансыларынан ғана топыраққа түспейтіні, ал радиоактивті заттар 
транспорт және ауыл шаруашылығы өнімдерінен топыраққа түспейтінін көруге болады.   
Газдар (СО2, СО3, SО2,NO2 ,H2S) және ауыр металдар мен оның қосындылары өнеркәсіп, 
транспорт, ЖЭС, АЭС, ауыл шаруашылығы өнімдері, күнделікті тіршілік нәтижесінде 
топыраққа түсетіндігін кестеден көруге болады.  

     Ауа кеңістігінде күкірт пен азот  қосылыстары ауа ағындары арқылы ауысып 
отырады. Атмосфераны ластайтын заттардың мөлшері дүние жүзі бойынша жылына 200 
млн-ға жетіп отыр. Ал оның құрамы 20 химиялық элементтерден тұрады. Соның ішінде 
қорғасын  мен мырыштың  ауада таралуы, ірі өндіріс орталықтарында адамдардың олармен 
улануы жиі байқалуда. Олардың мөлшері ауада 0,0003 м3-тен аспауы керек. Оның негізгі 
көзі- автокөліктер мен оған қолданылатын қорғасын аккумуляторы.  

     Қазақстанның жер көлемі 2,7 млн.км2, бұл көлем адам басына шаққанда дүниежүзі 
елдерінің ішінде алдыңғы орындардың бірінде тұр. Барлық жердің  81%-ы ауыл 
шаруашылығына жарамды жерлер болса, оның 26,6 млн.га егістік жерлер де, ал 182 млн. га 
табиғи жайылымның үлесіне тиеді. [4] Мұнайды жер астынан (теңізден емес) өндіргеннің 
өзінде еліміздің көптеген құнарлы жерлері істен шыққаны белгілі; 30 млн. га табиғи 
жайылымдар су мен жел эрозиясына ұшырап отыр.  
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        Облысымыз Каспий өңіріне жақын орналасқандықтан, өзіммен бірге барлық 
жұртшылықты оның болашағы қатты алаңдатады. Осыған орай айта кететін жай, ХХ ғасырда 
Парсы шығанағы мұнай ордасы болса, ХХІ ғасырдағы мұнай орталығы Каспий теңізі 
болғалы тұр. Оның жағасындағы және су астындағы мұнай қоры -30 миллиард тонна. Оның 
40%-ы Қазақстанға, 30%-ы Түркіменстанға, 17%-ы Әзербайжанға тиесілі. Солтүстік 
Каспийдегі Қашаған қайраны-соңғы 30 жылда әлемде ашылған ең ірі кен көзі. Мұнда 
болжамды мұнай қоры 10 миллиард тонна болмақ.Теңіз өңіріндегі мұнай қоры да қазақ 
халқына пайдасы мен бірге зиянын да тигізетіні белгілі.   Себебі басқасына қоса шетелдік 
инвесторлардың мұнай құбырын тартуда экологиялық экспертиза шарттарын жиі бұзып, 
мұнай қалдықтарының теңізге төгілу фактілері кездесіп отырады. Табиғаты ерекшелілігімен 
әйгілі Каспий теңізі қазір шетел  компанияларының қалай болса, солай пайдалануына беріліп 
отыр. Қалай шетел компаниялары жұмыс істей бастады, солай Каспийдің «тыныштығы» 
бұзылды–жаппай балық қырылуы байқала бастады. Бірнеше жүздеген, мыңдаған теңіз 
жануарларының қырылуы газет беттерінде жария болуда. Каспий теңізінің экологиялық 
жағдайының бұзылуы еш көлденең дәлелсіз мұнай бұрғыларымен жұмыс жасап жатқан 
шетелдік компанияларға тікелей байланысты екендігінде дау жоқ. Әсіресе мұнай өндіру, 
өңдеу, тасымалдау кезінде мұнай теңіз суына араласып, оны  ластауда. Ұзақ уақытқа 
сақтауға бекітіліп қойылған су астындағы ескі скважиналардан кез-келген уақытта төнген 
мұнай ағып кету қаупін де естен шығармауымыз керек. Атырау өңірі  экологиясы  мұнай–газ 
өндіретін өнеркәсіптердің ауаға шығаратын лас заттарының түрлеріне тікелей байланысты. 
Соңғы 10 жыл  ішінде Атырау облысы бойынша жыл сайын ауаға орта есеппен 16465 мың 
тонна түтін шыққан. Облыс атмосферасында оттегінен басқа элементтердің кездесуі кен 
орындарының, мұнай айыру заводтарының жұмыстарына байланысты екені белгілі. Мұнай 
өндірген кездегі және  құбырда болған апатты жағдайда  ауаға газ бөлініп шығып, мұнай 
төгілген көптеген жердің ластануына алып келеді. Облыстағы атмосфераның құрамы 2-
кестеде көрсетілген. 

 2-кесте   
 Облыстағы атмосфераның құрамы 
 

 
Атмосфераның ластану деңгейі мен ластағыштардың орта тәуліктік мөлшері 

арасындағы байланысты төмендегі 3-кестеден көруге болады. 
3-кесте  
Атмосфераның ластану деңгейі мен ластағыштардың орта тәуліктік мөлшері 

арасындағы байланыс 
 

Элементтер %                   Көлемі % Салмағы    
Азот 78,08 75,31 
Оттек 20,95 23,15 
Көмірқышқыл газ 0,03 0,046 

Ауаны ластайтын 
негізгі заттектер 

Қауіпті 
класы 

Ластағыштардың концентрациялары жоғарылаған 
(мг/м3) кездегі ауа бассейінің жағдайы 

Қауіптілік туғызуы 
мүмкін Қауіпті 

Төтенше 
қауіпті 

Анорганикалық шаң ІV 0,15 0,75 3,75 

Көмірсутектер ІV 1,5 7,5 37,5 

Күкіртті сутек ІІ 0,008 0,024 0,072 
Күкіртті көміртек ІІ 0,005 0,015 0,45 
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  Табиғат өзiне жасалған қысым мен азапқа төзе алмайды. Химиялық заттармен улан-

ған ортада өмiр сүрiп, жұмыс жасау  тұрғындарға да  қиынға түсетiн болады. Ауаны 
ластайтын негізгі заттектерге тоқтала кетейік: 

Күкіртті  сутек (Н2S) –жүйкеге  өте  күшті  әсер  ететін  газ.Күкірт  қышқылын, 
ауылшаруашылық  зиянкестеріне  қарсы  химикаттарды  өндіру  кезінде  пайда  болады. 

Шаң–тозаң  –дисперстік  фазаның  қатты  бөлшекті  аэрозольдары. Шаң–тозаң  әр 
түрлі  жағдайларда  пайда  болады, кәсіптік  ауруларда  туындайды. 

     Атмосфераның  түтін және газ қосындыларымен  ластануы адам ағзасында зиянды 
заттар тудырады. Ауаның жер бетіндегі қабатын автокөлік және өнеркәсіп газдары мен 
түтіннен тұратын тұман басады. Бұл тұманды “СМОГ” (улы тұман) деп атайды. СМОГ- 
түтін, газ, әр түрлі шаң - тозаңдардың қоспасы. Мұндай жағдай жыл сайын көбейіп барады. 
СМОГ металдың тотығуын күшейтеді. Адамның денсаулығына да зиян келтіреді. Күн 
сәулесі жиналған газдарды фотохимиялық реакция арқылы ыдыратып, түрлі улы қоспалар 
түзеді. Мұндай кезде адамның көзі ауырады, өкпесі улы газға толады, жөтеліп 
мазасызданады. 

 
АҚШ-тың ұлттық онкология институты қатерлі ісіктердің 60-тан 90 пайызына дейінгі 

мөлшері  экологиялық факторларға, әсіресе көмірсутектермен ауаның ластануына 
байланысты екенін айтады.Қазақстан Республикасының басқа облыстарымен салыстырғанда 
Атырау облысы қатерлі ісіктермен аурушаңдық бойынша 2012 жылдың статистикалық 
мәліметтеріне сүйенсек 14-ші орында келеді. Өткен жылдың мәліметіне сүйенсек, 100.000 
мың тұрғынға шаққанда Атырау облысында аурушаңдық 141,0 пайыз болса, Қазақстан 
Республикасы бойынша – 193,0 пайызды құраған. [8] Туберкулезбен ауыратындар саны 
жөнінен облыс көрсеткіші елімізде алдыңғы қатарлардың бірінде, 100 мың адамға шаққанда 
республикалық көрсеткіштен көп жоғары. Бұл саны жағынан онша үлкен емес облыс 
халқының болашақ ұрпағына төнген “қауіп-қатер дабылы”. Сонымен бірге еңбекке қабілетті 
18 бен 54 жастағы адамдар арасында осы аурудың көптігі, әсіресе оның ер азаматтар 
арасында бой алып тұрғаны да алаңдатады. Еліміз бойынша 2006 жылы туберкулез 
сырқатына шалдығып, дәрігерлік бақылауға алынған науқастар саны 23 мың адамды құраса, 
ең жоғары көрсеткіш Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарымен бірге біздің 
Атырау облысында да тіркеліп отыр. Бұл облыстарда аурушылық көрсеткіш республикалық 
көрсеткіштен 10-30 пайызға артық екенін Республикалық туберкулез проблемаларымен 
айналысатын Ұлттық орталық та жасырмайды. [1] Экологиялық проблеманың пайда болуы 
әлеуметтік-экономикалық факторларға байланысты. Адам,ең алдымен, қоршаған ортаға 
өзінің көзқарасын, қатынасын өзгертуі керек. Қоршаған ортаның адам өмірі үшін 
қажеттілігін мойындай отырып, оны болашақ үшін сақтауы қажет. 

      «Қазақстан-2030»-стратегиялық бағдарламасы біздің қоғамның дамуының сара 
жолын көрсетті. Елбасының экологиялық-экономикалық саясаты табиғат ресурстарын тиімді 
пайдалануда әлемдік деңгейдегі үрдістеріне үн қосып,  «адам-қоғам-табиғат» арасындағы 
үйлесімділіктің теориялық аспектілерін тұжырымдады. «Білім туралы» заңда да экологиялық 
білім беру жүйесіне ерекше көңіл бөлінді. «Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға 
арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы» көпшілікке экологиялық білім мен 
тәрбие берудің өміршең бағдарламасын нақтылап берді.  Сонымен бірге, «Қазақстан 
Республикасының экологиялық кодексі» қабылданды. Экологияны қалпына келтіру ісінде 
«Жасыл ел» бағдарламасының да маңызы зор. 1га жасыл желек  200 адамды 1 сағат оттекпен 
қамтамасыз ете алады екен. Әр аулада, әр мектепте, әр сыныпта өсірілетін жасыл желек әрі 
әсемдікке баулып, әрі жас ұрпақты таза оттегімен молырақ қамтамасыз етер еді;  

Қорыта келгенде, мұнай кен орындарында мұнайды өндіріп, пайдалану нәтижесінде 
атмосфера,су, жер қабатына тасталған зиянды заттар адам денсаулығына, өсімдіктер мен 
жануарларға өзінің теріс әсерін тигізетіндіктен, оларды ауруға шалдықтырады. Аурудың 
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алдын алудың, экологиялық ахуалды қалпына келтірудің бірден – бір шаралары мыналар деп 
атап көрсетуге болады: 

 Көпшіліктің экологиялық білімін, тәрбиесін және мәдениетін қалыптастыру 
керек. Табиғат-ана  қатігездікті емес, мейірімді қажет етеді.  

 Экология жеке пән ретінде мектеп программасына енгізілуі қажет, өйткені ол - 
уақыт талабы. «Жасыл ел» бағдарламасын сөз жүзінде емес, іс жүзінде орындау.  

 Шетел компанияларының  жұмысына қатал бақылау жүргізуді қолға алу;  
 Каспий теңізіндегі шетел компаниясының  жұмысын экологияға зиян 

шектірмейтін етіп жүргізу;  
 Мұнай-газ кен орындарының ауаны ластаушы зиянды қалдықтарын қайта 

өңдеу және  пайдалы іске жарату технологиялары ойлап шығару немесе әлемдік деңгейдегі 
озық технологияларды жергілікті жер үшін пайдалану мақсатына қаржы бөлу;  

 Экологиялық туризмді дамыту өскелең ұрпақтың табиғатқа деген 
сүйіспеншілігін арттырады.  

     Еліміз іргесі берік, ауасы таза, экологиялық таза тағамдармен қоректеніп, 
бәсекелестікке қабілетті елдердің қатарында болуы, жаңа технологияларды қолдану 
нәтижесінде экономикасының дамуымен бірге, экологиясы таза ел болуы үшін әр азамат өз 
үлесін қосуы қажет.  
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Қазақтың спорт және туризм академиясының магистр, оқытушылары. 
Алматы. Қазақстан 

 
Туристік саяхат түрлерін белсенді деп туристің өзінің физикалық күшін жұмсау 

арқылы маршрут бойынша қозғалу тәсілдерімен сипатталуын айтамыз. Белсенді туризмге 
көптеген спорттық туристік саяхаттардың түрлерін жатқызуға болады: жаяу, шаңғы, таулы, 
сулы моторсыз қайықтарды қолдану, велосипедті және т.б немесе олардың маршруттық әр 
түрлі жеріндегі комбинациясы. Жоспарлы туристік саяхатта транспортты қолдануды да 
сондай ақ көп жағдайда саяхаттың белсенді бөліміне жатқызады. Дәл осындай турларды 
шетел туристер тобын қабылдаушы қазақстандық фирмалар соңғы 4-5 жылда жиі ұсынады. 
Қазақстанның туристік индустриясында кең көлемді белсенді саяхаттарды қолдану 
глобальды сондай ақ аймақттық маңызға ие. Өйткені белсенді туристік жорықтарда 
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туризмнің барлық қызметтері әлемдік әлеуметтік құбылыс ретінде жүзеге асырылады: 
танымдылық, әлеуметтік-коммуникативті, спорттық, эстетикалық, эмоционалды-
психологиялық, сауығу, шығармашылық, кейбір жағдайларда - қажылық кызмет. Осыдан 
белсенді туризмнің глобалды маңызы құралады. Қазақстанның туристік-рекреациялық 
ресурстарының барлық көлемінің ішінен негізгі бөлігін табиғат ресурстары құрайтынын атап 
өту керек. Өз кезегінде, табиғи - туристік рекреациялық ресурстардың көп бөлігін 
экономикалық мақсатта қолдануы белсенді туристік саяхаттарды культивациялау арқылы 
ғана мүмкін. Қазақстанның туристік индустриясында белсенді туризмнің аймақтық маңызы 
осыдан құралады. Дүние жүзіндегі ұлттық табиғи парктің бірқатары белгілі бір 
мемлекеттердің ұлттық байлығы болып қана қоймай, жалпы адамзаттық жауһарлар, 
бүкіләлемдік маңызды мұралар тізіміне енгізіліп отыр. Қазақ жеріндегі ұлттық табиғи 
парктер өркениетті елдердегі ұлттық табиғи парктердің деңгей-дәрежелеріне жету үшін әлі 
көп-көп әрекеттер керек [1]. Әрине көз қарасымыз түбегейлі түрде былай өзгермеуі қажет. 
Өкінішке орай, әзірше олай емес. Табиғат-Анаға деген қарым-қатынасымыз тап осылай 
жалғаса берсе, түптің-түбінде өзек өртер өкінішке ұрынарымыз хақ. 

Сайрам-Өгем – ұлт байлығы. Мемлекет мерейі. Оның ойдым-ойдым ормандары мен 
асқар-асқар алып таулары Оңтүстік өңірін Алатау арқылы Алтаймен, ары қарай Сібір және 
Моңғолия қыраттарымен, ал түстік тұста Памир мен Қарақорым арқылы бұланайдай 
биіктермен жалғастырып жатыр. Теңдесі жоқ тау бұлақтарынан құралар Қашқансу, 
Сайрамсу, Өгемсу бастаған өзендер, 2100м биіктіктегі Мақпал көлі, төрт мың жылдан 
бермен қарата тербеліп тұрған алып аршалар. Таудың текті барыстары көздің жауын алады. 
Кез келген туризм саласын негізінен, барлық мүмкіншілікті пайдалана отырып, мемлекет 
қазынасына пайда түсіретін, өндірілмейтін сала екендігін ескерсек, біздің ұсынып отырған 
нысанымыз Сайрам-Өгем МҰТП бұл сала бойынша өте қолайлы және мүмкіншілігі зор 
туристік аймақ болып табылады [2]. Себебі бұл жерге келген турист тек қана белсенді тау 
туризімін жүзеге асырып қана қоймай, сонымен қатар бұл өңірмен жақсы үйлесімділік таба 
білген эко туризмді, танымдық туризмді және белсенді туризмнің басқа түрлерін жүзеге 
асруға мүмкіндіктері бар. 

Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2006 жылы құрылды. “Ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар туралы” заң да тап сол жылы қабылданған еді. Парк аумағы 
негізінен төрт аймаққа бөлінеді: 37,3 пайызы немесе 55589,4 гектары қорықтық, 13,2 пайызы 
немесе 19711 гектары туристік-рекреациялық қызмет, 8,8 пайызы немесе 13124,6 гектары 
экологиялық тұрақтылық, ал 40,7 пайызы немесе 60628 гектары шектеулі шаруашылық 
жүргізу аймағы. Парктің жалпы жер көлемі 149053 гектар. Осының ішінде Өгем филиалына  
76573 гектары, Төле би филиалына 45509 гектары, Түлкібас филиалына 2697 гектары 
қарайды. Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық паркін құрудағы басты мақсат – Батыс Тянь-
Шаньның, яғни Тәңіртаудың  Қазақстан бөлігіндегі таңғажайып табиғатын сақтап, қорғау 
және адам игілігіне ізгілікті ниетпен пайдалана білмекті жүзеге асыру. Табиғи және тарихи-
мәдени кешендер мен нысандарды ғылыми негізде зерттеп-зерделеу, қалпына келтіру. 
Ұлттық парктің 19 пайызы немесе барлық жер көлемінің 27553 гектары – орманды 
атыраптар. Жазиралы, далалы алқаптардан бастап биік-биік Альпі көкмайсаларына дейін 
кездесер. Аршаның алуан-алуандары 500-600, тіпті 4000 жылға дейін жасайды. Өгемсу мен 
Сайрамсудың бастапқы тұстарында ешбір жақтың қайыңдарына ұқсамас, қайыспас-қайсар 
қазақы қайың өседі. Жабайы алма мен жабайы жүзімнің таңғаларлық түрлері, өрік пен алша, 
сары долана, қызыл долана, жаңғақ, жиде, алмұрт сияқты жеміс ағаштары, шырғанақ, 
итмұрын, таупісте, қарақат, таушие сияқты емдік қасиеті көп жидекті, бұталы және шөптесін 
өсімдіктер қаншама! Сондай-ақ, тал-теректің нешеме түрлері, шетен, ұшқат, тобылғы, 
тағысын-тағылар... Қайран-ай! Кезінде шетелдік зерттеуші ғалымдардың аттарымен аталып 
кеткен Қазақ қызғалдақтарын айтсаңызшы! Олар ғылымда Грейг, Кауфман қызғалдақтары 
делінеді. Қызыл кітапқа кірген.  Парктің аумағында өсімдік дүниесінің 1635 түрі, шөп жейтін 
сүтқоректілердің 59, құстың 300 түрі бар. Жануарлар немесе хайуанаттар әлеміне келсек, 



1641 
 

қоңыр аю, қасқыр мен түлкі, қабан, тауешкі, арқар, елік, борсық, қабылан мен тағылан 
(жайра) жиі-жиі көрінеді [3].  

Ұлттық  парктің негізгі міндеттерінің бірі – туристер мен демалушыларды молырақ 
тартып, олардың тынығып, демалуына, табиғат таңғажайыптарын тамашалауына жағдай 
жасап, қызмет көрсетіп, жергілікті бюджет пен өзінің арнайы есеп шотына қаржы түсіру. 
Қазір демалушылар үшін екі киіз үй кешені, аңшылар үйі, 88 демалыс алаңы, 5 шолу алаңы, 
6 сауна қызмет етеді.  

Ұлттық парк аумағындағы мәдени-табиғи маңыздағы нысандар. Сайрам-Өгем 
МҰТП аумағында мемлекеттік мәртебесі анықталған 2 мәдени-табиғи нысан бар, олар: 

   - Геологиялық Орта карбон Қаржантау тауының төменгі маңы нысаны -                            
Қаржантау жотасы солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай созыла түсіп жатыр. Ол 
өзінің солтүстік бөлігінде Өгем жотасымен түйіседі, мұнда биіктігі теңіз деңгейінен 4236 м 
болатын Сайрам шыңы бар. Жотаның солтүстік бөлігі неғұрлым биік, оңтүстік-батысқа 
қарай төмендеп жота орта тұсында биіктігі 2000 м болады. Бұл маңайда жотаның төбесі 
жайпақ келген. Жота оңтүстік бөлігінде қайта көтеріліп (Мыңбұлақ шыңы 2840м), тау 
баурайы тік және тасты келеді. Мыңбұлақ шыңынан кейін жота батысқа бұрылып Шыршық 
өзенінің оң жағалауын көмкере отырып тез төмендейді. Жотаның жалпы ұзындығы – 80 км 
жуық [4]. 

    - Геоморфологиялық Ұлыжұрт шахта - үңгірі нысаны – Үңгір Оңтүстік 
Қазақстан облысының Қазығұрт ауданының Өгем тауының шығыс бөлігінде Майлысай 
шатқалында теңіз деңгейінен 2800 м биіктікте орналасқан. Үңгірдің кіре берісінің биіктігі 
3,0-3,5 м ал орта тұсының биіктігі 5,0-6,0 м. Үңгірдің көлемі 120 шаршы метр. 

  Сол сияқты мәртебесі анықталмаған 6 табиғи ескертіштер бар: 
3. «Қырыққыз» жартасы - аңыз бойынша қазақтың қырық қызы жоңғар 

шапқыншыларының қолына түсуден бас тартып Аллаға жалбарынып тасқа айналған деседі. 
4. Мақпал көлі – теңіз деңгейінен 2100 метр биіктікте орналасқан өте сұлу, жылы 

көл. 
5. Сусінген көлі – теңіз деңгейінен 1700метр биіктікте Қаржантау жотасының 

Оңтүстігінде орналасқан аты көрсетіп тұрғандай суы жерге сіңіп кетіп отырады. 
6. Қарт Арша – Түркістан аршасы жасы шамамен 700 жыл, биіктігі 12 метр, 

діңгегінің жуандығы 2 метр. 
7. Сазаната өзенінің басындағы тастағы таңба (петроглиф) – жартасқа салынған 

қола дәуірінің белгілері. 
Тоғытба өзенінің орта беліндегі тастағы таңбалар (петроглиф) – Сусінген көлінің 

оңтүстігінде үш шақырым жердегі қола дәуірінің жартастағы белгілері.  
Парк аумағына келушілердің саны  мен туристік және рекреациялық мақсатта түскен 

қаржының көлемі салыстырмалы түрде айтатын болсақ жылдан жылға өсіп келуде. 
     Қорыта келгенде Қазақстанда туризмді халықаралық деңгейде дамытудағы  

мүмкіншіліктің бірі - ол экологиялық және белсенді туризм болып табылады. Ғылыми эко 
туризм – саяхат жүріп жатқан объектіде қандайда бір ғылыми ақпараттарды жинау 
мақсатында іске асады. Мысалға студенттік ғылыми экспедицияларды жатқызуға болады. 

Танымдық эко туризм – бұл эко туризм консепциясында айтарлықтай өз деңгейінде 
іске асатын туризм түрі болып табылады. Танымдық эко туризмге мысалы көбнесе судағы 
тіршілік иелерін бақылау, сирек кездесетін құстар мен аңдарды бақылау және т.с.с жатады. 
Эко туризмнің бұл түріне тағыда палеантологиялық және этнографиялық туризм түрлерін 
жатқызуға болады. 

Рекреациялық эко туризм – бұл табиғат аясында демалу. Туризмнің бұл түріде табиғат 
жайында бірқатар ақпараттарды жинауға көмектеседі. Рекреациялық туризмнің өзін белсенді 
және белсенді емес деп бөледі. Рекреациялық туризмнің белсенді түріне тауға жасалған 
саяхаттар, жаяу жорықтар және жануарлар арқылы жасалған жорықтар жатады.Ал белсенді 
емес түріне табиғат аясында және лагерлерде демалу т.с.с жатады. 
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Эко туризмді көбіне өнеркәсібі дамыған мемлекеттерде дамытуға тырысады, яғни бұл 
жерде эко туризмнің басқа салалармен байланысын байқауға болады. Мысалы Германия 
мемлекетінде эко туризмді, туризмнің «жұмсақ» түрі деп атайды. Ал басқа бағыттар 
бойынша дамыған туризмнің түрін « қатты » деп атайды. Яғни мұндай мемлекеттер эко 
турзмді табиғаттың байлығын сақтап қалу мақсатында, өнеркәсіптік салалардың табиғатқа 
тигізетін кесірлеріне төтеп беру мақсатында, адамдар мен қоршаған орта арасындағы тепе 
теңдікті тұрақты түрде ұстау мақсатында қолданады. Ереже ретінде жұмсақ туризм қатты 
туризм түрлеріне қарсы тұрады. Қатты туризмнің мақсаты максимальды түрде табыс табу 
болса, жұмсақ туризмнің мақсаты сол қоршрған региондағы байланыс балансын сақтай 
отырып табыс табу. Бұған қоса аталмыш туризмнің түрі региондағы дәстүрді сақтай отырып, 
оны дамытуға тырысады. Яғни жұмсақ туризмнің мақсаты туристерді қоршаған ортамен 
ешқандайда бір цивилизациялық техникаларды қоспай гармониялық түрде байланыстыра 
білу. Қазіргі уақытта эко туризмнің дамуын анықтайтын маңызды белгісі - ол адамдардың 
қоршаған ортаны қорғауға деген ынталығы. Көптеген адамдар қоршаған ортаны тамашалап 
қана қоймай; ол байлық қолда бар болған уақытта оны қорғауға үлестерін қосқысы келеді. 

Қазіргі уақытта эко туризм бойынша әлемде қызықты да танымалы, ол көптеген 
қызық пен саяхатқа толы Алтай тауы. Бұл жерлерде қазіргі уақыттың өзінде нағыз бақсылар 
өмір сүреді. Бұл жайында жергілікті тұрғындар туристерге қызықты аңыздар айтуға дайын. 
Алтайда эко туристерді тартатын көрікті жерлерді санап біту оңай емес. 

Алтай тауында эко туризм бойынша туристерді тартатын тамаша объект ол Телец 
көлі. Туристерді қызықтыратын тағы бір тамаша объект ол Чуя өзені. Бұл өзен өзінің 
әсемділігімен әлемде тамаша өзендердің бірі болып табылады. Алтайда көптеген қызықты 
жаңа жайыттарды тамашалауға болады. Бұл өңірдің табиғаты өзінше бір әсем керемет. Бұл 
жерде ұсынылған маршрут бойынша туристер өздері қалаған маршруттарды таңдай алады. 
Зерттеу жұмысымыздың тақырыбы осы белсенді туризмге тоқталған. Соның ішінде Оңтүстік 
Қазақстан обылысындағы таулы аудандарында белсенді туризмді дамыту. Осы аудандардың 
ішінде  Сайрам-Өгем Мемлекеттік табиғи ұлттық паркі. Мысалыға Сайрам-Өгемдегі 3 тау 
өзендері белсенді туризмнің бір түрі рафтингті әлемдік деңгейде дамыту. Белсенді туризмді 
таңдау себебім, менің көзқарасым бойынша және де жоғарыда келтірілген фактілерге сүйене 
отырып  туризмнің әлі де әлемдік деңгейде жетілмей отырғандығы, оған зерттеу 
жұмысымызда аталып көрсетілгендей көптеген факторлар кедергі келтіріп отыр [5]. 
Мысалға,  туризм инфрақұрылымының толық дамымауы, әсіресе туристік аудандарда, 
туристік обьектілердің бір-бірінен алыс орналасуы (қонақ үй мен туристік обьектінің арасы 
шамамен орташа алғанда 100-150 шақырым), мамандардың кәсіби деңгейінің төмен дәрежесі 
т.с.с. Бұл ғылыми жұмысты зерттеу барысында алынған талдаулар мен нәтижелер 
ұсынылған ұсыныстар, әдістемелік нұсқаулар келесі бағыттарда қолданылуы мүмкін: 

- Белсенді туристік саяхаттарды Республика және аймақтық деңгейінде ұйымдастыру 
мен жоспарлауда. 

- Белсенді туризм үшін қажетті туристік ресурстарды тиімді пайдалану барысында. 
- Белсенді туризмде және оны ұйымдастырушы кәсіп орындардың іс-әрекетінде. 
- Белсенді туризм пәндері бойынша. 
      Ал белсенді туризмді дамытуға табиғи ресурстарымыз жеткілікті. Сонымен 

қатар жергілікті халықтың арасындада белсенді туризмнің мамандары жетерлік (жол 
сілтеушілер, ат бегілері, жүкшілер т.с.с.). Кез келген туризм саласын негізінен, барлық 
мүмкіншілікті пайдалана отырып, мемлекет қазынасына пайда түсіретін, өндірілмейтін сала 
екендігін ескерсек белсенді тау туризімін жүзеге асырып қана қоймай, сонымен қатар бұл 
өңірмен жақсы үйлесімділік таба білген эко туризмді, танымдық туризмді және белсенді 
туризмнің басқа түрлерін жүзеге асыруға зор мүмкіндіктері бар. Болашақ Халықаралық 
туризм маманы ретінде осы қолға алынбаған немесе жай дамып келе жатқан туризм түрлерін 
дамытуға осы зерттеу жұмыстарымның орасан зор пайдасы тиетініне нақ сенімдімін.  

 
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Жаратылыстану ғылымдары факультеті, Астана, 
Қазақстан. 

 
Ағзаны фенилгидразинмен улауда биологиялық сұйықтықтардағы жалпы ақуыз 

көрсеткіштеріне зерттеу жұмыстары жүргізілген. Фенилгидразинмен жедел улау кезінде 
лимфа мен интерстрициальды ұлпаның концентация сыбір мезгілде жоғарылып, қан 
плазмасындағы ақуыз концентрациясының төмендеуі байқалды. 
Қазіргі таңда ғарыштық қызметте техникалар мен технологиялардың дамуы тірі ағзаларға 
гидразин әсерін оқытуды талап етеді. Көптеген зерттеушілердің жұмыстарында 
сипатталғандай, фенилгидразинмен улау кезінде фенилгидразин гемолизден кейінгі сүйек 
майының гиперплазиясымен қатар жүретін, қан сарысуындағы холестерол метаболизміне 
әсер етеді.  Сонымен қатар басқа да зерттеулерде, өз кезегінде осындай заттардың 
генетикалық белсенділігін түсіндіретін, НДМА – ның жасуша апоптозына қатысатын 
ақуызға тікелей әсер ететіні байқалған. Канадада қатерлі ісік ауруын гидразин сульфатымен 
емдеудің дәстүрлі емес әдістерін қолданған. Гидразин мен ароматикалық аминның он бір 
туындысы  Salmonella Typhimirium-ге қатысты өзінің тікелей мутагенділігін және 
уыттылығын көрсетеді, сондай-ақ мутагендік процестің қозғаушылары болып табылады. Бұл 
бойынша зерттеулер жүргізіліп дәлелденген. Ол туындыларға: фенилгидразин, 2-нитро-
фенилгидразин, 4-нитрофенилгидразин, 2,4-динитрофенилгидразин, p-толигидразин и 4-
нитроанилин жатады. Зерттеу жумыстарында егеуқұйрықтарда НДMA-ны емдеу ақуыздың 
профильдік өзгеруіне және жасуша мембраналарының бұзылуына әкелетін жедел 
уыттылықты туғызатыны көретілген. Сонымен қатар, химиялық қосылыстар, потенциалдық 
теріс канцерогенездік құбылыстардың пайда болуына мүмкіндік жасайтын, 
нитрозодиметиламин метильдік агенттің әрбір мольіне формальдегидтің бір мольін түзеді 
[1].   

Кейбір зерттеулерде егеуқұйрықтарды жедел улау кезінде гидразин сульфатымен 
алдын ала өңдеу арасында қан сарысуында  кризистік гормондық толқулардың әсерлері 
байқалды. Гепатотоксинділікті анықтауда модульдік зерттеудің нәтижелері бойынша 
рифампицин мен изониазидті енгізу арқылы бірлескен терапиялар бауыр механизмінің 
бұзылуын ұғындырып жатыр. Осыған қарамастан, изониазид (INH) бауырдың қауіпті 
зақымдануына, сонымен қоса бауыр жетіспеушілігі мен аутоиммундық реакцияларға алып 
келуі мүмкін еді, бірақ өзінің тиімділігіне байланысты ұзақ уақыттар бойы туберкулезді 
емдеуде алғашқы препараттардың бірі болып келді. Туберкулезге қарсы күресте 
туберкулездің қоздырғышына қарсы жасушалы иммунитетке жауап беретін модельдер 
құрастырылған. Сонымен қатар адамның аутоиммундық реакциялары мен метоболизміне 
альдегид пен гидразиннің әсері туралы зерттеулер де жүргізілген болатын [2,3]. 
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Алдыңғы зерттеулерде гидразиннің әсері лимфа жолдарының тасымалдау қызметін 
ауырлатып, лимфа жүйесі мен интерстициальды кеңістікте ақуыздар мен сұйықтықтар 
жиналады және жалпы ақуыз бен сұйықтықтар концентрациясы  төмендеуінің нәтижесінде 
қан қоюланады деген қорытындыға келген болатын. Сонымен қатар кеуденің лимфа 
ағынының жиырылу белсенділігі мен гемодинамикалық параметрлердің өзгеруінде, лимфа 
мен қан арасындағы плазмалық ақуыздарды бөлуде гидразин туындыларының әсерін 
қарастырдық.   

Материалдар мен әдістер. Эксперименттер  Вастар тұқымды, массасы 250-300 гр. 60 
ақ егеуқұйрықтарда (крыса) жүргізілді. Гидразин туындысы  –2,4-динитрофенилгидразинмен 
(әрі қарай фенилгидразин) жедел интоксикациялау әсері зерттелді. Сынақ жүргізілген 
жануарлар 2 топқа бөлінді. Бірінші топ (n=30)  суды 1мл көлемінде алды, екінші топқа (n=30) 
жедел интоксикациялау арқылы асқазан ішіне бір рет 188 мг/кг фенилгидразин енгізілді.   

Биохимиялық талдау үшін қанды таңертен аш қарынға ұйқы күре тамырынан алды. 
Суығаннан кейін қанды 20 минут центрифугадан құрама бөлшектерден ажыратты 
(айналымы минутына 1500 рет). Алынған сарысуды құрғақ және химиялық таза шыны 
түтікшеге бөліп алды.. Интерстициальды кеңістіктен негізгі ақуызды фитилколық әдіспен 
жинады. Лимфаны алдын ала проканьлированланған ішектік лимфатикалық тамырынан 
алды. Қанның биохимиялық көрсеткіштері фотоэлектрокалориметр-3 көмегімен 
биуретовиялық әдіспен анықталды. Биохимиялық талдаулар үшін  «Агат» фирмасының 
диагностикалық жинағы қолданылды (кесте. 1,2). 

Егуқұйрықтар кеудесінің лимфа ағынының жиырылу белсенділігі жалпыға мәлім 
әдіспен зерттелінді. 

Тазартылған тегіс бұлшық ет препараттары үшін егеқұйрықтарға Кребс ерітіндісі 
пайдаланылды: рН-7,4 температурасы +37° С. Қоректік ерітінді газ қоспасымен 
оксигендірілген: 95 % О2 және 5 % СО2. Бұлшық еттердің изометриялық жиырылу 
белсенділігі жеке компьютерде СИ++ программасында тіркелді. 

Эксперименттің барлық көрсеткіштері Студент критериына сәйкес өңделді. 
Нәтижелер мен талқылаулар. Біздің зерттеулеріміз бойынша фенилгидразинмен 

жедел интоксикациялау кезінде қандағы жалпы ақуыз  21,02%-ке төмендеді, лимфада 55,4%-
ке көбейді (P<0,001), сондай-ақ интерстициалды ұлпада 19,7%-ке көбейді (P<0,05), плазма 
көлемі 29,6%-ке төмендеді (P<0,01). (1-кесте, 1-сурет). 

1-кесте. Фенилгидразинмен интоксикациялау кезінде егеуқұйрықтарда қан плазмасы 
мен жалпы ақуыздың мөлшері. 

 
Жануарлар 

топтары 
Пла

зма көлемі 
Қан 

плазмасындағы 
жалпы ақуыз  

Интерстиция
дағы жалпы ақуыз  

Лимфа
дағы жалпы 
ақуыз 

Өлшем 
бірлігі 

% г/л г/л г/л 

Бақылау 
тобы 

42±
0,4 

69±2,26 34,45±0,22 33±0,5 

Фенилгидр
азин 

37±
0,15* 

58,37±2,4*
** 

38,3±0,55*** 41,5±0,
3* 

Стьюдент критерий бойынша *- P<0,05, **- P<0,01, ***- P<0,001 дәлділік 
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2-сурет. Ағзаны гидразин туындыларымен жедел интоксикациялау кезінде 

биологиялық сұйықтардың құрамында жалпы ақуыз мөлшерінің өзгеруі. 
Бұл плазмалық ақуыздардың интерстициалды ұлпаларға өтуін дәлелдейді. Ол 

капилляр қабырғаларының өткізгіштігінің артуымен байланысты. 
Бақылау тобының егеуқұйрықтары кеуденің лимфа ағыны оқшауланған 

препараттарымен эксперименттер жүргізу кезінде, жиырылу жиілігі минутына 6,5±0,02 мен 
амплитудасы 6,2±0,6 мг фазалық ырғақты  түрде тіркелген.    

Жануарларды фенилгидразинмен жедел интоксикациялау кезінде, кеуденің лимфа 
арнасында өздігінен ырғақты толқындар байқалған: жиілік 62,74%-ке, амплитуда 25,66%-ке 
төмендейді (p<0,01). 

Жануарларды фенилгидразинмен созылмалы интоксикациялау кезінде, кеуденің 
лимфа арнасының өздігінен ырғақты толқындарында өзгерістер байқалады: жиілік 45,5%-ке 
(p<0,001), амплитуда 36,1%-ке төмендеді (p<0,01). 

Бұл тамыр бойынша лимфа қозғалысының бәсеңдеуіне әкелуі мүмкін , 
фенилгидразиннің әсерінен кеуде арнасының өздігінен толқындар белсенділігінің біршама 
қанауының дәлелі болып табылады.  

Интерстициалды кеңістіктің сұйықтығы капиллярлардағы қан плазмасымен үнемі 
алмасып отыраты белгілі. Капиллярдың артериялық бөлігінде қанның гидростатикалық 
қысымы плазма ақуыздарының онкотикалық қысымынан жоғары, сондай – ақ 
интерстициалды кеңістікте гистогематикалық бөгет арқылы ұлпалық сұйықтықтың 
гидростатикалық қысымы мен су сүзіледі. Капиллярдың венозды соңына қарай қанның 
гидростатикалық қысымы төмендейді,судың ұлпаға келуінен плазмадағы ақуыздар 
концентрациясы бірнеше есе көбейеді және онкотикалық қысым гидростатикалық қысымнан 
жоғары болады. Бұл өз кезегінде судың ұлпалардан қанға қайта түсуін қамтамасыз етеді. 

Интерстицианалды кеңістіктегі ақуыздың төмен концентрациясы онкотикалық 
қысымның төмен келуіне себепші болады. Бұл қысымның мәні,  негізінен, 
интерстицианалды кеңістіктің су фазасын сипаттайды. Ол бірнеше себептерге тәуелді- қан 
капилярларынан судың сүзілу жылдамдығына, коллоидты фазамен байланысты судың 
мөлшеріне, судың лимфалық капиллярларға кету жылдамдығына. Өз кезегінде 
интерстициалды кеңістіктегі қысым судың сүзілуі мен лимфокетудің интенсивтілігін 
анықтайды. Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша, фенилгидразинмен жедел 
интоксикациялау кезінде, қан плазмасында ақуыз концентрациясы төмендейді және оның 
интерстицианалды ұлпа мен лимфада концентрациясы жоғарылайды. Бұл сұйықтықтың 
қанайналым жүйесінен ұлпаларға сүзілу интенсивтілігінің жоғарылайтынын көрсетеді. 
Осының нәтижесінде қанның қоюлануына әкелетін қан плазмасының көлемі төмендейді. 
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Осылайша фенилгидразиннің жедел әсерінің нәтижесінде қан плазмасында жалпы 
ақуыздыңдың мөлшері 21%-ке төмендейді, интерстицианалды ұлпада 20%-ке, лимфада 65%-
ке көбейеді, гематокрит бойынша плазма көлемі 30%-ке төмендейді. Бұл ақуыздардың 
ұлпаға транскапиллярлық жолмен өтуінің жоғарылайтынын дәлелдейді. Сұйықтар мен 
ақуыздардың ұлпаларда ұстап қалуы ақуыздардың лимфа жүйесінен қанайналым жүйесіне 
қайтуының төмендеуіне байланысты. Ол өз кезегінде лимфа тамырларының өздігінен 
жиырылу белсенділігінің бәсеңдеуіне байланысты.    
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         В последнее время не прекращается поиск веществ, стимулирующих защитные 

силы организма от агрессивных воздействий среды, усилившихся в результате активизации 
техногенной деятельности человека. Одной из групп препаратов, вызывающих значительный 
интерес, являются антиоксидантные вещества, способные подавлять процессы 
свободнорадикального окисления липидов, и вследствие этого влиять на процессы старения, 
канцерогенеза, атерогенеза, токсического повреждения тканей и органов. Одним из 
источников веществ с антиоксидантными свойствами могут служить водоросли. 

          В настоящее время  исследования антиоксидантного действия водорослей, 
привели к выделению  более 1500 соединений, обладающих биологически активными 
способностями.   Эти соединения обнаружены в бурых, красных и зеленых 
водорослях.     Анализ состава водорослей, собранных с разных глубин в водоемах по всему 
миру, выявил одну общую закономерность: более активны водоросли, растущие на 
мелководье (не глубже 0–3 м) чем те, места обитания которых, находятся на глубине 70 и 
более метров. Самый высокий показатель из всех изученных водорослей имеет Spirulina . 
Также немало изучены на антиоксидантные вещества, такие водоросли как Laminaria, 
Himanthalia, Haematococcus pluvialis, , Bracteacoccus minor, Fucus vesiculosus, Fucus serratus 
and Ascophyllum nodosum, Dunaliella salina,  Chlorella. 

Dunaliella salina  используется в микробиологической промышленности как 
продуцент белка и β-каротина, в качестве кормовых, витаминных и биостимулирующих 
добавок в рацион животных, а также для утилизации отходов.Известно, что в определенных 
условиях она способна к гиперсинтезу каротина, содержание которого в ее клетках может 
достигать 10%.  

Исследование биологии Dunaliella salin и экологических факторов, вызывающих ее 
переход к активному накоплению β-каротина в естественных условиях, показало, что 
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биосинтез этого соединения является приспособительной реакцией организмов в ответ на 
экстремальные условия роста, к которым относятся изменения солености и минерального 
состава среды, температуры и освещенности, а также сочетания комплекса указанных 
параметров. В промышленных условиях, используя принцип разобщения клеточных 
функций деления и фотосинтеза, при управляемом биосинтезе β-каротина в клетках 
дуналиеллы, можно получить большие объемы предшественника витамина А за небольшие 
интервалы времени. 

Haematococcus pluvialis содержит кетокаротиноиды  – астаксантин и 
кантаксантин, высоко ценные биологически активные соединения, успешно использующиеся 
в аквакультуре лососёвых рыб и креветок уже на протяжении нескольких десятилетий. 

Spirulina platensis имеет в составе такие фикобилипротеины, как С-фикоцианин и 
аллофикоцианин, окрашенные белки, широко используемые в современной биотехнологии. 
Установлено, что фикоцианин, выделенный из спирулины, стимулирует рост клеток, а также 
повышает иммунитет и сопротивляемость организма раковым заболеваниям. Это соединение 
является одним из лучших радиопротекторов, поскольку поглощает до 40% радиоактивного 
цезия и стронция из организма человека, а ее супероксиддисмутаза инактивирует свободные 
радикалы, замедляя процессы старения клеток. 

В хромопластах бурых водорослей содержится каратиноид  астаксантин.   Каратиноид 
астаксантин имеет высокую способность защищать клетки от воздействия ультрафиолета. 
Астаксантин — уникальный жирорастворимый каротиноид. Астаксантин защищает клетки 
кожи, глаз, мозга, нервной системы от воздействия свободных радикалов. Активно 
применяется в медицине, производстве нутрицевтиков и продуктов питания для коррекции 
окислительного стресса, замедления процессов старения и профилактики ряда системных 
заболеваний. 

  В процессе эволюции аэробные организмы, обитающие в кислородной среде, были 
вынуждены сформировать многоуровневую систему контроля интенсивности процессов, 
сопровождающих окислительный стресс, и их поддержания на физиологически приемлемом 
уровне – систему антиоксидантов.  

Согласно распространенному в настоящее время определению, антиоксиданты – это 
вещество, которое, присутствуя в относительно низких по сравнению с окисляемым 
субстратом концентрациях, способно существенно подавить или замедлить его окисление 
[1]. 

 Антиоксиданты — ингибиторы окисления, природные или синтетические вещества, 
способные замедлять окисление. 

 Существует множество подходов к классификации антиоксидантов. Подразделяют  
на антиоксиданты прямого и опосредованного действия. В клетке существует сложная 
антиоксидантная система, обеспечивающая ингибирование реакций окислительного стресса. 
В ее состав входят следующие основные компоненты:  

 - низкомолекулярные антиоксиданты; 
 -система антиоксидантных ферментов; 
 -«ловушки» АФК (в электронно-транспортной цепи митохондрий). 
Низкомолекулярные (неферментативные) антиоксиданты – это вещества, способные 

обрывать или замедлять свободнорадикальную цепную реакцию. К низкомолекулярным 
антиоксидантам относят: витамины групп E, A,B,K и P; стероидные гормоны; 
восстановленные формы аминокислот, содержащих SH– группы (глутатион, цистеин, 
цистамин); аскорбиновую кислоту, убихиноны, мочевину, мочевую кислоту, каротиноиды, 
спирты, альбумин [1]. Наиболее активным биоантиоксидантом является α-токоферол. 
Данные соединения проявляют способность реагировать с перекисными радикалами 
липидов, инактивируя их.  

Существуют и непрямые механизмы действия низкомолекулярных антиоксидантов – 
так, например, α-токоферол, кроме того, способен увеличивать плотность упаковки 
фосфолипидов в мембранах, что повышает их устойчивость к окислению.  
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В соответствии с механизмом действия можно выделить следующие группы 
неферментативных антиоксидантов:   

-Фенольные соединения, имеющие в своей структуре ароматическое кольцо, 
связанное с одной или несколькими гидроксильными группами : α- токоферол, витамин К, 
каротины, убихиноны, триптофан, фенилаланин, билирубин [2]. 

- Соединения содержащие OH-группу, например, аскорбиновая кислота  
- Соединения, содержащие SH-группу: цистеин, метионин, цистин иглутатион. 
Механизм действия наиболее распространённых антиоксидантов состоит в обрыве 

реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами с 
образованием малоактивных радикалов. Окисление замедляется также в присутствии 
веществ, разрушающих гидроперекиси. В этом случае падает скорость образования 
свободных радикалов. Даже в небольшом количестве (0,01—0,001 %) антиоксиданты 
уменьшают скорость окисления, поэтому в течение некоторого периода времени (период 
торможения, индукции) продукты окисления не обнаруживаются.  

В практике торможения окислительных процессов большое значение имеет 
явление синергизма — взаимного усиления эффективности антиоксидантов в смеси, либо в 
присутствии других веществ. 

Таким образом, водоросли являются актуальным  объектом исследования. 
Антиоксиданты водорослей имеют широкий спектр применения  в медицине, производстве 
нутрицевтиков и продуктов питания для коррекции окислительного стресса, замедления 
процессов старения и профилактики ряда системных заболеваний, в качестве БАДов и 
пищевых добавок в сельском хозяйстве. Могут быть применены в микробиологической 
промышленности как продуцент белка и β-каротина, в качестве кормовых, витаминных и 
биостимулирующих добавок в рацион животных, а также для утилизации отходов и в 
аквакультуре лососёвых рыб и креветок. Водоросли как источник антиоксидантных веществ 
является перспективным направлением для дальнейшего его изучения. 
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 3.4 Биологические науки 
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Научный руководитель – А.Д. Дукенбаева 
 
Река Ишим берет начало в Центральном Казахстане  в горах Нияз, далее протекает 

последовательно по Акмолинской, Тургайской, Кокчетавской и Северо-Казахстанской 
областям Казахстана, а в нижнем течении – в основном по Тюменской области (Казанский, 
Ишимский, Абатский и Викуловский районы). Река Ишим относится к высшей категории 
рыбохозяйственного значения. Это самый длинный приток Иртыша [1]. Длина ее составляет 
2450 км, площадь водосбора 177 000 км2.  На ней стоит несколько крупных городов, в том 
числе Астана. Формирование стока Ишима происходит в пределах Казахского 
мелкосопочника. Сток реки Ишим формируется почти исключительно за счет талых 
снеговых вод [2]. 

Воды Ишима имеют важное значение для водоснабжения коммунально-бытовой 
сферы прилегающих регионов и орошения сельскохозяйственного сектора [3]. 

Река вскрывается в середине апреля, а иногда в конце марта или в начале апреля. Вода 
в половодье бывает мутная, без запаха с низкой окисляемостью, невысоким содержанием 
взвешенных веществ. За счет разбавления талыми водами содержание солей кальция 
и магния уменьшается, жесткость снижается. Наиболее высокие показатели минерализации, 
общей жесткости наблюдаются в засушливый, жаркий месяц лета — июнь.  

Учеными проведен ряд качественных анализов  поверхностных вод бассейна реки 
Ишим в пределах города Астаны за 2000-2007 годы, в результате выявлено, что по уровню 
загрязнения водные ресурсы можно охарактеризовать так: р. Ишим относится ко второму 
классу – чистая (ИЗВ изменялось в пределах 0,8 – 0,7 ), ее притоки р. Ак-Булак – ко второму 
классу – чистая (ИЗВ 1,0 – 0,9), и р. Сары-Булак – к третьему классу умеренно-загрязненная 
(ИЗВ 1,1 – 1,3). Общего ухудшения качества воды пока не произошло [4]. 

Целью исследования является инвентаризация видового разнообразия альгофлоры и 
характеристика биологических  особенностей отдельных представителей водорослей реки  
Ишим в  пределах города Астана.  

 
 
Материалы и методы 
Объектом исследований являлись пробы воды собранные на различных участках реки 

Ишим в весенне-летне-осенний периоды в течение 2013-2015 гг.  Сбор проб поверхностных 
вод реки Ишим проводили  в черте города и за пределами города (на 15 км от черты города 
по трассе Астана-Караганда). Культуры микро-водорослей выращиваются в специальном 
помещении с постоянным освещением, аэрацией и температурой. Отбор образцов для 
анализов  необходимо проводить в стерильных условиях в ламинар  боксе с постоянной 
вытяжкой. Определение видов проводили с помощью  бинокулярного микроскопа МБС-1. 

Многоступенчатый метод изоляции разных видов микроводорослей из свежих 
образцов пресноводной воды. Для определения видов водорослей пользовались 
опредилителем С.П. Вассер и др.  

Фитопланктон, формирующий первичную продукцию, служит основным звеном в 
цепи превращения вещества и энергии в речных экосистемах. Изменения структурных 
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характеристик сообществ фитопланктона, в частности таксономических факторов, влияния 
антропогенных нарушений на экосистему [7].  

Водоросли благодаря стенотопности многих видов, их высокой чувствительности к 
условиям окружающей среды играют важную роль в биологическом анализе воды. 

По результатам биологического анализа было идентифицировано 70 видов водорослей 
фитопланктона  и дана характеристика некоторым представителям [6]. На долю диатомовых 
водорослей приходится 70 % (49 видов), зеленых водорослей 25,71 % (18 видов), 
синезеленых водорослей 4,29 % (3 вида). Водоросли, доминирующие на разных участках 
реки Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Rhoicosphenia curvata (Ku¨tz.) Grun., Navicula exigua (Greg.) 
J.Mu¨ll., Girosigma balticum (Ehr.) Rabenh., Cymbella cistula (Hemp.) Grun., Cymbella lanceolata 
(Ehr.) V.H., Gomphonema constrictum Her [6].  

Наибольшей продуктивностью, как и видовым разнообразием в реке отличаются 
диатомовые водоросли. 

 

Рисунок 1.Соотношение видов водорослей 
 

             Synedra ulna                     Rhoicosphenia curvata                  Navicula exigu          
     Girosigma balticum                      Cymbella lanceolata                   Gomphonema constrictum  
 

Рисунок 2. Доминирующие водоросли на разных участках реки 
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Synedra ulna. Bacillariophyta. Pennaphyceae (Pennatae). Araphinales. У видов рода 

Synedra клетки одиночные или соединены в пучковидные колонии. Панцирь с пояска 
палочковидный. Створки прямые, линейные, к концам суженные, с одним пластинчатым 
хлоропластом и тонкими, нежными параллельными штрихами, прерванными осевым полем. 
Со стороны пояска клетка имеет вид сильно вытянутого прямоугольника с двумя ребрами 
хлоропластов, тонкими, нежными штрихами, расположенными по загибу створки. Виды 
Synedra встречаются в бентосе и планктоне пресных водоемов. 

Rhoicosphenia curvata. Bacillariophyta. Pennaphyceae (Pennatae). Raphinales. Клетки 
собраны в колонии, прикрепляются к субстрату с помощью слизистых стебельков. Когда 
клетки открепляются от субстрата, обычно в препарате ложатся со стороны пояска. 
Хлоропласт один, лопастной формы, расположен напротив одной из сторон пояска, 
продолжается на сторону створок, и частично, на противоположный поясок. Панцирь с 
пояска трапециевидный, асимметричный, изогнут по продольной оси, гетеропольный. 
Створки гетеропольные, линейно-ланцетные, с закругленными концами. Один из концов 
(головной) более широкий. Края створок утолщены, на обоих концах створки имеются 
псевдосепты, заметные как со стороны пояска, так и со стороны створки. На одной створке 
(выпуклой спинной) имеется редуцированный щелевидный шов, расположенный на концах 
створки, длиной не более 1/5 длины створки. На второй створке (вогнутой брюшной) 
имеется развитый щелевидный шов с раздвинутыми порами центрального узелка. Штрихи 
состоят из одного или двух рядов апикально удлиненных пороидов. Поясок состоит из 
открытых поясковых ободков, гладких или пронизанных пороидами. Rhoicosphenia 
встречается в обрастаниях, в пресных водоемов.  

Navicula exiguа. Bacillariophyta. Pennatophyceae (Pennatae). Клетки одиночные, в 
основном в препарате ложатся со стороны створки. Хлоропластов два, примыкающих к 
пояскам. Каждый хлоропласт содержит по одному пиреноиду. Панцирь с пояска 
прямоугольный. Створки ланцетные, линейные, с закругленными, клювовидными или 
головчатыми концами. Шов щелевидный (имеется на обеих створках), прямой, центральный. 
Осевое и среднее поля разнообразной формы. Поясок состоит из нескольких открытых, 
обычно гладких, поясковых ободков. Виды Navicula встречаются в бентосе пресных 
водоемов. 

Girosigma balticum. Клетки одиночные или живущие в слизистых трубках, обычно в 
препарате ложатся со стороны створки. Хлоропластов два, пластинчатой формы, каждый 
расположен напротив пояска. Панцирь с пояска прямоугольный. Створки S-образно 
изогнутые по продольной оси, на концах суженные. Концы тупо закругленные или 
оттянутые. Шов щелевидный (имеется на обеих створках), S-образно изогнутый. Осевое 
поле узкое, среднее — слегка расширенное. Штрихи образованы одним рядом пор. Поры в 
штрихах расположены таким образом, что образуют продольные и поперечные линии, 
пересекающиеся под прямым углом. Поясок состоит из открытых поясковых ободков, без 
пор. Представители Gyrosigma встречаются в бентосе пресных, реже, солоноватых водоемах. 

Cymbella cistula (lanceolata). Клетки формируют колонии, прикрепленные к субстрату 
ветвящимися слизистыми стебельками или клетки одиночные. Хлоропласт один, Н-образной 
формы, соединенный на спинной стороне пояска мостиком, в котором содержится пиреноид. 
Панцирь с пояска прямоугольный. Поясковая часть клетки со спинной и брюшной сторон 
одинаковой ширины. Клетки имеют дорсовентральное строение, асимметричны 
относительно продольной оси. Шов щелевидный (имеется на обеих створках), располагается 
вдоль продольной оси, изогнутый. Наружные центральные поры шва загнуты на брюшную 
сторону, конечные — на спинную (этот признак четко отделяет данный род от рода 
Encyonema). Виды Cymbella встречаются в обрастаниях, в пресных водоемов. 

Gomphonema constrictum. Gomphonéma Ehrenberg, 1832 Bacillariophyceae, 
Cymbellales, Gomphonemataceae. Клетки одиночные или образующие колонии, 
прикрепленные к субстрату слизистыми, иногда ветвящимися стебельками. Хлоропласт 
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один, расположен напротив одной из сторон пояска и продолжается на обе створки и 
частично, на противоположный поясок. Панцирь с пояска клиновидный, гетеропольный, 
Асимметричный относительно поперечной оси. Створки гетеропольные, булавовидные или 
ланцетные, часто перешнурованы. Концы створок неодинаковые, разнообразной формы, 
закругленные, головчатые, иногда заостренные. Базальный конец более узкий, головной — 
более широкий. Шов щелевидный (имеется на обеих створках), центральный. Осевое поле 
узкое, среднее — небольшое округлое, иногда поперечно расширенное. Виды Gomphonema 
встречаются в бентосе и обрастании пресных водоемов. 

Таким образом,  выявлено 6 видов водорослей встречающихся в поверхностных водах 
реки Ишим,  дано био-морфологическое описание видов и их основные характеристики. 
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Бауыр – көмірсулық, ақуыздық, липидтік, пигменттік метаболизм үрдісінде, сондай-ақ 

организмге сыртқы ортадан және тотығу, конъюгациялау жолдарымен ішектен түсетін 
көптеген заттарды детоксикациялау үрдісінде негізгі орынды алатын  орталық мүше.  
Метаболизмдік жүйенің бір қалыпты жұмыс жасауы, биохимиялық гомеокинездің 
қамтамасыз етілуі гепатоциттер мен синусоидты жасушалардың жағдайына тікелей 
байланысты болып келеді. Бұл жасушалардың дезорганизациясы метаболизмнің әр түрлі 
сатыларында болатын бұзылыстарға алып келуі мүмкін.  Организмге токсикалық қасиеттерге 
ие бөгде заттардың әсері бауыр жасушаларының токсикалық зақымдалуына алып келеді. 
Бауырдағы даму механизмдері және клиникалық көріністері бойынша бауырдың 
патологиялық өзгерістерін өндірістік токсиканттар, табиғи токсиканттар, дәрілік заттар, 
алкоголь және гепатотропты вирустар шақырады. Гепатотоксиканттар химиялық 
қосылыстардың белгілі бір класына байланысты бірнеше топтарға бөлінеді. Ең кең таралған 
топ – адамдарда бауырдың токсикалық зақымдалуында негізгі рольды алатын – өндірістік 
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токсиканттар. Бұл топ өкілдеріне алифатикалық және ароматтық көмірсутектер (гептан, 
бензол, толуол, нафталин және т.б.), алифатикалық және ароматтық галоген орын басушы 
көмірсутектер (төрт хлорлы көміртек, винилфлорид, хлороформ, тетрахлорэтан, хлорбензол 
және т.б.), алкоголь (этил спирті, этиленгликоль, гептил спирті және т.б.), алифатикалық 
және ароматтық аминдер (этаноламин, этилендиамин, 3,3-дихлорбензидин және т.б.). 
Гепатотоксиндер бауырға әсер еткенде оның паренхимасы мен тіндеріндегі зат алмасу  және 
ферментативтік үрдістерді бұзып, майлы және ақуыздық дистрофиядан бастап, токсикалық 
гепатит, цирроз және карциномаға алып келуі мүмкін. Гепатотоксиканттардың негізгі 
нысаналарына бауырдың паренхималық және паренхималық емес  жасушаларының ядросы, 
плазматикалық мембранасы, митохондриялары, эндоплазмалық торы жатады. Бауыр тінінің 
морфофункционалдық өзгерістері организмге келіп түскен гепатотоксиканттардың 
құрылымына, дозасына және түсу жолына тікелей байланысты [1].  

Бауыр цитопротекторлық жасуша кооперациясы және зақымдаушы факторларға 
жауап реакциясы негізінде жүретін регенерациялық қабілеттілікке ие болғандықтан, көмірсу, 
май, протеиндер алмасуында орталық метаболизмдік мүше ретінде негізгі рольді атқарады. 
Гепатология саласындағы зақымдалу және қайта қалпына келу механизмдері жақсы 
зерттелгенімен, бауыр жасушаларын молекулалық, жасушалық және мүшелік деңгейде 
зерттеу өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қазіргі таңда бауырдың гепатоздары мен циррозын 
модельдеуде әр түрлі ксенобиотиктер, соның ішінде төрт хлорлы көміртек ССІ4 ең кең түрде 
қолданылады. Берілген жұмыстың мақсаты – ССІ4 әсерінен синусоидты жасушалардағы 
ультрақұрылымдық өзгерістерді анықтау. 

Бауыр эндогенді және экзогенді субстанцияларды деполау, детоксикациялау 
үрдістерінде негізгі нысана мүше болғандықтан, бауырдың токсикалық зақымдалуы әлемде 
өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Бауырдың интоксикациясындағы негізгі басқыштарға 
тотығу стрессі, митохондриялық дисфункция, кальций алмасуының бұзылысы – 
биотрансформация нәтижесінде түзілген токсин және оның метаболиттерінің түзілісі – 
жатады. Синусоидты жасушалардың зақымдалуы және деструкциясы қабыну 
реакцияларының бастамасы болып, бауырдың реактивті фиброз (цирроз) дамуында 
бейімделуші иммунды жауапты дайындайды. Тетрахлорметан бауырдың майлануыны және 
орталық бөлікті некрозды туындататын гепатотоксикалық галоалкан. Хлор туынды 
алифатикалық көміртектердің гепатотоксикалылығы біріншіден, липидтердің асқын 
тотығуының нәтижесінде бауыр тінінде аралық және соңғы өнімдердің жинақталуы болса, 
екіншіден, бос радикалды метаболиттердің аққуыздармен байланысында [2].  

Патологиялық бауырдың қалпына келу үрдістеріне барлық құрылымдық 
компоненттер: гепатоциттер (жасуша популяциясының 60%-нан жоғары), синусоидты 
жасушалар (жасушалардың 35% жуығы), сонымен қатар дәнекер тін жасушалары 
(фибробласттар, бұлтты жасушалар) және экстрацеллюлярлы матрикс (ЭЦМ) қатысады [3]. 

Синусоидты жасушалар мезенхима текті төрт түрлі жасушалардан: Купфер 
жасушалары (20-25 %); бауыр синусоидтарын төсеп жататын эндотелиоциттер (50-60%); 
перисинусоидты жасушалар – фибробласттардың ізашары болып табылатын Диссе 
ортасында орналасқан Ито жасушалары (5-15 %) және эндотелийге орныққан, 
гепатоциттермен тығыз байланыста болатын ойық жасушалардан  (Pit-cells) тұрады. 
Көптеген зерттеулердің нәтижесі синусоидты жасушалар бауырдың физиологиялық, 
репаративтік және фиброздық регенерацияларының барлық түрінде реттеуші рөл 
атқаратындығы дәлелденді. Купфер жасушалары бауырдың резидентті макрофагтары болып 
табылады және оның қалыпты физиологиясы мен гомеостазында негізгі рөлді атқарады, 
сондай-ақ токсикалық қосындылар әсер еткен кезде, бауырдың жедел және созылмалы жауап 
беруіне қатысады. Олар синусоидты қантамыр кеңістігінде орналасып, қандағы 
эндотоксиндерді қадағалап, жасуша қалдықтары мен микроорганизмдерді фагоцитоздайды 
[3, 4, 5]. 

Төрт хлорлы көміртек (ССІ4) – гепатотропты улардың ішіндегі ең көп зерттелгені. 
Тетрахлорметан – өзіндік иіске ие, мөлдір сұйықтық (қайнау температурасы 75-77°С). 
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Ацетон, бензол, бензин, күкіртті көміртек және басқа да органикалық еріткіштермен оңай 
әрекеттеседі. Суда 20°С – та 0,01% ериді. Отқа қауіпсіз болып келеді, өйткені оның булары 
ауаға қарағанда бірнеше есе ауыр. Өндірісте майларды, шайырды, каучукты еріткіш ретінде 
қолданылады. Тетрахлорметанның ауыр булары жанып жатқан заттың беткейі мен ауадағы 
оттегінің қатынасына бөгет болып, жану үрдісін тоқтататындықтан, өрт сөндіргіштерді 
толтырушы сұйықтықтардың құрамына кіреді [6]. 

Тетрахлорметан организмге асқазан ішек жолдары, тыныс жолдары және тері арқылы 
енеді. Ішке қолданған кезде, 1 сағ ішінде асқазанда 30%-ы, ал қалғаны ішектерде сіңеді. 
Алкоголь және майлармен бірге сіңгіштігі жоғары болып келеді. Тетрахлорметанның ең 
жоғарғы концентрациясы қанда 2-4 сағаттан кейін, ал 6 сағаттан кейін май тіндеріне, 
бауырға, бас миына өтеді. Ингаляциялық улану кезінде бұл токсикалық-кинетикалық 
үрдістер 2-3 есе жылдам жүреді. Тетрахлорметан метаболизмі бауырдың эндоплазмалық тор 
мембранасында цитохром Р450 қатысуымен жүреді. Нәтижесінде бос радикалдар түзіліп, 
ССІ3 жоғары белсенділікке ие болады. Организмнен өзгермеген күйде тыныс жолдары 
арқылы (50-60%-ға дейін), сондай-ақ бүйрек, ішектер арқылы сыртқа шығарылады. 
Тетрахлорметан орталық жүйке жүйесіне наркотикалық әсер етіп, паренхиматозды 
мүшелерді – бауыр, бүйрек – зақымдайды. Тетрахлорметанның метаболизмдік өзгерістері 
гепатотоксикалық әсерінің негізі болып табылады. Бос радикалдар ақуыздарға, жасуша 
ішілік ферменттер мен мембраналарға әсер етіп, мембранадағы қанықпаған май 
қышқылдарының тотығу реакцияларындағы инициатор ролін атқарады, полисомалар мен 
рибосомаларды диссоциациялайды.  Жедел пероральды уыттанудың смптомдары алғашқы 3 
сағатта байқалады. Ең алғашқы синдромдардың бірі – бастың ауруымен, шаршағыштық, 
атаксия, жалпы әлсіздік, кейде психомоторлы қозғыштықпен сипатталатын токсикалық 
энцефалопатия. Интоксикацияның бастапқы сатысында жүрек қан тамыр жүйесінің 
бұзылысы тек ауыр улану кезінде кома дамып, экзотоксикалық шок типі бойынша өтеді. 
Интоксикацияның ертеректегі белгісі – жүрек айну, қайталамалы өт құсу, жиіленген сұйық 
нәжіспен, іштің бүріп ауруымен сипатталатын жедел гастроэнтерит синдромымен басталады. 
2-3 тәулікте бауырдың токсикалық дистрофиясының клиникалық көріністері дамиды: 
мөлшерінің ұлғаюы, пальпация кезінде ауру сезімінің болуы, көздің ақ қабатының және 
терінің сарғаюы. Жиі геморрагиялық синдром дамып, конъюнктива астына қан іркіліп, 
мұрыннан және асқазан ішек жолдарынан қан кетуі мүмкін. Бауырдың токсикалық 
дистрофиясының соңы гепатаргиямен бірге жедел бауыр-бүйрек жетіспеушілігімен аяқталуы 
мүмкін [7]. CCl4 – мен тәжірибелік жануарларды уыттау биохимиялық көрсеткіштері және 
морфологиялық сипаттамасы бойынша адамдардағы әр түрлі этиологиялы бауырдың 
зақымдалуымен ұқсас келеді.  Осы мәліметтерді негізге ала отырып, тышқандар бауырына 
тетрахлорметан (ССІ4) әсерінен синусоидты жасушалардағы морфофункционалдық 
өзгерістерді анықтауды зерттеудің мақсаты ретінде алдық.  

Тәжірибе барысында салмағы 170-210г  тексіз тышқандар тобы алынып, CCl4-ың 50 % 
майлы ерітіндісі (зәйтүн майы) аптасына бір реттен, тамақтануының алдында, 4 апта 
аралығында 100 г шаққандағы 0,2 мл есептік көрсеткішпен ішастар ішілік енгізілді. Соңғы 
концентрациялы токсикант енгізілгеннен соң, тышқандар эвтаназиясы жүргізіліп, бірінші 
кезекте бауырдың макроскопиялық талдауы жүргізілді. Жаңа алынған бауырдың 
макропрепаратын сыртқы белгісі бойынша бағаладық немесе көз өлшемі деп аталатын 
бағалау арқылы жүргіздік.  Бұл талдау бойынша бауырдың түсі өзіне тән, көлемі шамалы 
ұлғайған, беткейі тегіс, консистенциясы борпылдақ. Бауыр тінінен алынған препаратты 10% 
бейтарап формалин ерітіндісіне фиксацияланып, жоғарылаған спирттер концентрациясында 
дегидратацияланып, парафинмен басып құйылды.  Парафинді блоктардан қалыңдығы 5 мкм 
бауыр тінінің кесінділері алынып, депарафинделіп, гематоксилин-эозин әдісімен боялды [8]. 
Нәтижелерді сараптау барысында микроциркуляцияның бұзылуы, қантамырлар 
дистрофиясына тән өзгерістер – синусоидты тамырлардың стазы, спазмы байқалды. 
Синусоидты жасушалардың ортақтастығы жоғарылап, гепатоциттердің жасуша тығыздығы 
төмендеді. Бауырда жалпы интоксикация әсерінен дистрофиялық және қабынулық үрдістер 
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дамығандығы анықталды. Синусоидты қантамырларындағы морфологиялық өзгерістер 
дистрофиялық, деструктивтік және қанның іркілуімен айқындалып, зерттелініп отырған 
токсиканттың уытты әсерін көрсетті. Осылайша анықталған мәліметтер бойынша  
паренхималық-стромалық қатынастардың өзгерісіне жауапты реакция жүріп, бауырдың 
синусоидты жасушаларының көлемдік тығыздығы артып, күшейгенін анықтадық. 

Алынған мәліметтерді талдау барысында мынадай тұжырымдамаға тоқталдық. 
Тетрахлорметан өндірістің көптеген салаларында қолданылатындықтан, жұмысшыларға ұзақ 
уақыт шектелген дозалық әсері жалпы организмге токсикалық әсер ететіндіктен, уланудың 
алдын-алу шараларын бақылау органдары қатаң қадағалауы тиіс: технологиялық үрдістер 
мен жабдықтардың герметизациясы, санитарлық техникалық шаралардың ұстанымы, 
жұмысшылардың жеке қорғаныс заттарын дұрыс пайдалануы, алдын-ала және ағымды 
медициналық қараулардың уақытылы жүргізілуі, санитарлық нұсқаманың өткізілуі, емдік 
тағамдардың берілуі.    
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Понятие «функциональная межполушарная асимметрия головного мозга», согласно 

психологическому словарю (1999), означает характеристику распределения психических 
функций между левым и правым полушариями мозга и происходит от греческого слова 
asymmetria – несоразмерность. Данная характеристика свойственна только человеку. При 
этом в полном соответствии с общей симметрией тела человека каждое полушарие 
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представляет собой почти точное зеркальное отображение другого. Управление основными 
движениями тела человека и его сенсорными функциями равномерно распределено между 
двумя полушариями мозга при этом левое полушарие контролирует правую сторону тела, 
правое полушарие – левую (Спрингер С., Дейч Г., 1983; Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 
1988; Котик Б.С., 1992; Wilson P.A., 1996; Данилова Н.Н., 1998). Но левый и правый мозг не 
идентичны по своим возможностям и организации, несмотря на физическую асимметрию. 
Сложные психические функции человека несимметрично распределены между левым и 
правым мозгом[1, 2, 3, 4]. 

Данные изучения индивидуальных профилей асимметрии побуждают думать о 
целесообразности дифференцированного подхода к развитию с учетом при этом возрастных 
и гендерных показателей асимметрии [5, 6, 7]. 

Цель исследования – изучить функциональную асимметрию мозга девочек 16-17 лет. 
В исследовании приняли участие 72 девочки казахско-турецкого лицея в возрасте 16 - 

17 лет.При определении профиля функциональной межполушарной асимметрии 
использовали методики, предложенные Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой [8]. Оценивали 
асимметрию моторной (рука) и сенсорной (глаз) систем.   

Асимметрия является важной психофизиологической характеристикой деятельности 
головного мозга. Психические функции определенным образом распределены между левым 
и правым полушариями. Оба полушария получают и перерабатывают информацию как в 
виде образов, так и слов, но имеются различия в степени выраженности тех или иных 
функций в левом и правом полушарии. 

 Полагают, что латеральный фенотип человека обуславливается различиями не 
только в двигательной, сенсорной, но и психической сфере, определяясь функциональной 
асимметрией полушарий головного мозга [2]. 

 Доля левшей, по данным разных авторов, от 11 до 30% . Наиболее часто 
приводятся цифры 3-7%, однако не все исследователи среди неправоруких выявляют 
амбидекстров [2, 6]. 

  В исследованиях, проведенных нами, распределение по функциональной 
асимметрии мозга показало, что среди 16-летних девочек оказалось 45% правшей, 1% 
левшей и 50% амбидекстров. У 17-летних школьниц наблюдалось 29% правшей, 1% левшей 
и 69% амбидекстров (таблица 1). Среди девочек при распределении по функциональной 
асимметрии мозга оказалось подавляющее большинство амбидекстров во всех 
обследованных возрастах. Количество левополушарных детей в обеих возрастных группах 
одинаково. Нами выявлено преобладание девочекамбидекстров(равнополушарных) в 17-
летнем возрасте. В ходе исследования наблюдалось уменьшение количества праворуких и 
увеличение количества равнополушарных подростков. 

 
 
Таблица 1 - Функциональная асимметрия мозга девочек 
 
Возраст Количест

во 
обследованных 

Правши Левши Амбидекс
тры 

16 лет 20 45±11,1 5±2,2 50±11,1 
17 лет 52 29±6,3 2±1,4 69±6,4 
 
В ходе изучения сенсорной асимметрии мозга девочек 16 лет было выявлено 60% с 

доминирующим левым глазом. Среди школьниц 17 лет этот показатель возрос до 73%. 
 
Таблица 2 – Сенсорная асимметрия мозга девочек 
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Возраст Количест
во 
обследованных 

Доминир
ующий правый 
глаз 

Доминир
ующий левый 
глаз 

Амбидекс
тры 

16 лет 20 40±10,9 60±10,9
  

- 

17 лет 52 27±6,1 73±6,1 - 
 
Обследование школьников – правшей 7-15 лет с правым ведущим глазом -  показало 

их большую способность к понятийному, абстрактному мышлению и более низкий уровень 
тревожности по сравнению с детьми, имеющими более низкие коэффициенты праворукости, 
стертые признаки левшества и левый ведущий глаз. У школьников-левшей в 90-100% 
случаев отмечено преобладание реакций на непосредственные раздражители (первой 
сигнальной системы), а у правшей в 25% случаев - преобладание реакций на словесные 
раздражители (второй сигнальной системы) [2]. 

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что существуют 
неоспоримые доказательства наличия моторной и сенсорной асимметрии, однако среди 
моторных асимметрий наиболее изучена мануальная, а другие виды асимметрий изучены не 
в полной мере, и их связь находится на стадии изучения. 

У детей мозговаялатерация начинается с периода овладения языком, но до 
наступления половой зрелости не завершается [6]. По мнению Р.И. Айзмана, критическим 
возрастом формирования асимметрии является период 5-7 лет, начало обучения в школе [2] . 

При исследовании половых различий выявили выраженную уязвимость доминантного 
полушария у мужчин, у женщин - недоминантного [9]. Сенсорная асимметрия более 
выражена у мужчин, чем у женщин [9, 10]. Основное половое различие выявлено при 
специализации правого полушария, при относительной идентичности левого полушария в 
обеих половых группах [11, 12].  

Большинство различий появляются во время интенсивного роста мозга, который 
происходит в 2-4 года, 6-8, 10-12, 14-16 лет. Половые различия особенно разительны в 10-12 
и 14-16 лет. В это время стремительно развиваются мальчики и девочки. У девочек пик 
изменения мозга приходится на 10-12 лет, когда он развивается в 2 раза быстрее, чем у 
мальчиков. Обратная ситуация возникает в 14-16 лет, когда наиболее интенсивные 
перестройки происходят в мозге мальчиков [6, 13]. 

С возраста 10-12 лет начинает нарастать функциональная значимость ассоциативных 
третичных полей коры – нижнетеменных и переднелобных (фронтальных) в управлении 
двигательными действиями человека. В возрасте 13-15 лет не только усиливается роль 
третичных зон, но и начинается их преобладание в левом (ведущем) полушарии, а к возрасту 
16-18 лет участие ассоциативных третичных зон левого полушария в контроле двигательного 
поведения становится преимущественным [6]. 

Согласно гипотезе D. Waber, половые различия являются функцией скорости  
созревания структур мозга [14]. Проанализировав результаты исследования 80 подростков, 
она предположила, что раннее созревание связано с лучшей лингвистической функцией, а 
более позднее коррелирует с лучшими пространственными способностями. У рано 
созревающих организмов обнаруживается меньшаялатеризация, поэтому у женщин мозг 
более симметричен. 

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что существуют 
неоспоримые доказательства наличия моторной и сенсорной асимметрии, однако среди 
моторных асимметрий наиболее изучена мануальная, а другие виды асимметрий изучены не 
в полной мере, и их связь находится на стадии изучения. 

В ходе проведенных исследований по функциональной асимметрии мозга выявлен 
высокий процент амбидекстров. Увеличение количества амбидекстров среди девочек по 
нашему мнению вызвано значительными нагрузками на мозг (полиязычие, развивающее 
обучение и др.). По сенсорной асимметрии среди девочек преобладали подростки с 
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доминирующим левым глазом. В настоящее время вопрос о соотношениях показателей 
моторной и сенсорной асимметрии остается открытым. Многие авторы склоняются к тому, 
что рукость, глазость и др. - независимые показатели Оценка уровня психического здоровья 
невозможна без учета особенностей образа жизни. Дети, как известно, наиболее уязвимый 
контингент, воспринимающий влияние факторов окружающей среды более интенсивно. 
Проблемы показателей психофизиологических особенностей детей обсуждаются и 
исследуются, однако недостаточная разработанность этих вопросов и обусловила выбор 
темы исследования. 
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Клубеньковые бактерии относятся к роду Rhizobium.  Они обладают свойством 
фиксировать азот из атмосферного воздуха и синтезировать органические азотсодержащие 
соединения. Эти микроорганизмы образуют на корнях некоторых бобовых растений 
клубеньки, вступая в симбиоз. Данные бактерии переводят азот в соединения, легко 
доступные для усвоения растениями, а бобовые растения, в свою очередь, являются 
источниками питательных веществ для клубеньковых бактерий. Также данный вид бактерий 
является важным звеном в процессе обогащения почвы азотом[2 c.25]. 

После проникновения в корневой волосок бактерии вызывают интенсивное деление 
клеток корня, в результате чего появляется клубенек. Сами бактерии развиваются в этих 
клубеньках на корнях, участвуя в ассимиляции азота. Там они трансформируются в 
разветвленные формы – бактероиды, поглощающие молекулярный азот, аммонийные соли, 
аминокислоты, нитраты. В качестве источника углерода клубеньковые бактерии используют 
моносахариды, дисахариды, спирты, органические кислоты[1c.20,3 c.56]. 

Клубеньковые бактерии имеют размеры от 0,5 до 3 мкм. Они не образуют спор, 
подвижны, граммотрицательны. Нуждаются в доступе кислорода для нормального 
протекания обменных процессов. В лабораторных условиях колонии клубеньковых бактерий 
хорошо растут при температуре 25 градусов на плотных средах. Они имеют характерную 
округлую форму, слизистой консистенции, прозрачные [4 c. 245]. 

Клубеньковые бактерии поглощают из атмосферного воздуха до 300 кг азота на 1 га, 
при этом в ходе их жизнедеятельности в почве остается более 50 кг азотсодержащих 
соединений. Чтобы повысить количество клубеньковых бактерий в почве и, соответственно, 
урожайность культурных бобовых растений, при посадке семян добавляют бактериальное 
средство – нитрагин, то есть искусственно заражают семена бобовых клубеньковыми 
бактериями[5 c. 257-259].  

Целью работы является исследование анатомо-морфологических строении 
клубеньковых бактерий выделенных  при капельном орошений без мульчирующей  пленки. 
Задачи исследования:Изучить клубеньковых бактерий сои, выращенных при капельном 
орошений; Выявить особенности  в свойствах ризобий видов Bradyrhizobiumjaponicum; 
Исследовать биологический потенциал микросимбионтов и различия  в реакции партнеров 
симбиоза  при капельном орошений с использованием мульчирующей  пленки и без  пленки.   

Материалы и методы 
Для исследования были взята корневая  система сои сорта Диковик. Для 

анатомических исследований мы делали фиксаций в молодых фазах  в соотношении 1:1:1 
глицерин: спирт: вода (по методу Страсбургеру - Флеммингу). Для анатомических 
исследований были подготовлены временные препараты клубеньковых бактерий сои  по 
общепринятой методике. Анатомические срезы клубеньковых бактерий делалась  с помощью 
микротома МЗП-01 "Техном". Временные препараты были  заключены в глицерин. Толщина 
анатомических срезов составляла 10-15 мкм. Подготовлено более 100 временных препаратов 
для микрофотографирования и для морфометрического анализа. Микрофотографирования 
обьектов исследования осуществляли на микроскопе MICROS AUSTRIA CAMERA 519 CU 5 
OTCMOS с видео установкой,MCX100. Окуляр микроскопа EW10X/20, объектив PLAN 
4X/0.10 Статистическая обработка морфометрических показателей проводилась по методике 
Лакина Г.Ф. (1990).  

Результаты и обсуждения 
В работе была исследована анатомо-морфологическоестроения клубеньковых 

бактерий выделенных  при капельном орошений без мульчирующей  пленки. В результате 
нашего исследования убедились, чтоклубеньковыебактерийзамедляют рост и развития 
растения сои в молодых фазах (рис.1).На рисунке можно четко отметить что с пленкой соя  
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растет и развивается лучшее по сравнению с вариантом без пленки. С пленкой не 
развиваются сорняки и создает благоприятное условие для роста растения.  В варианте  без 
пленки можно увидеть замедленный рост сои в отличие с вариантом с пленкой. 

 
 

 
Рисунок 1-  Капельное орошение с  мульчирующей  пленкой и без пленки 

Проникнув в корень через корневой волосок, эпидермальную клетку, клубеньковые 
бактерии далее перемещаются в ткани корня растения. Наиболее легко бактерии проходят 
через межклеточные пространства. Внедриться в ткань корня может или одиночная клетка, 
или группа клеток бактерий. Если внедрилась отдельная клетка, она и в дальнейшем может 
перемещаться по ткани как одиночка. Однако в большинстве случаев внедрившаяся клетка, 
активно размножаясь, образует так называемые инфекционные нити или инфекционные 
тяжи и уже в виде таких нитей перемещается в ткани растения.Не обнаружена клубеньковые 
бактерий, при капельном орошений с мульчирующей  пленкой. В варианте без 
мульчирующей  пленки  наблюдалось наличие клубеньковых бактерий (Рис. 2). 

 
 Рисунок 2 –  Клубеньковые бактерии в корневой системе сои  

В связи с этим можно утверждать, что замедленный рост сои на прямую связано с 
появлением клубеньковых бактерий. В ходе эксперимента нами было выяснено, что в 
молодых фазах развития сои клубеньковые бактерии паразитирующее влияют на рост 
растений.  

Морфолого-анатомическая характеристика клубеньковых бактерий в их онтогенезе,по 
способу образования клубеньки бобовых растений подразделяются на два типа: 
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 1.Клубеньки возникают при делении клеток перицикла, корнеродного слоя, 
обычно расположенных против протоксилемы, первых по времени образования сосудов — 
эндогенный тип образования клубеньков;        

 2.Клубеньки происходят из коры корня в результате внедрения возбудителя в 
паренхимные клетки коры и эндодермы, внутреннего слоя первичной коры — экзогенный 
тип образования клубеньков. В природе преобладает экзогенный тип. Ткани центрального 
цилиндра корня принимают участие только в образовании сосудистой системы   клубеньков 
как эндогенного, так и экзогенного типа.  При исследовании морфологического строения 
клубеньковых бактерий сои наблюдена, что скопления клубеньков в основном в области 
шейки корня(рис.3). 

 
 

Рисунок 3-  Морфологическое строение клубеньков 
 

 Несмотря на различные взгляды на природу возникновения клубеньков зкзо- и 
эндотипов, процесс развития их в основном одинаков. Однако ни тот, ни другой тип 
образования клубеньков ни в коем случае не следует отождествлять с процессом 
образования боковых корней, несмотря на то, что существуют и отдельные черты сходства в 
их заложении. Так, формирование клубеньков и боковых корней происходит одновременно и 
к тому же в одной и той же зоне корня. 

С помощью светового микроскопа на продольных срезах зрелых клубеньков сои 
четко выделялось 4 зоны тканевой дифференциации: кора, меристема, бактероидная зона и 
сосудистая система (Рис.4). Все ткани клубенька дифференцируются в акропетальной 
последовательности, так как новые клетки закладываются меристемой.   Клубеньковая кора 
— оболочка клубенька, выполняющая защитную функцию. Кора состоит из нескольких 
рядов незараженных паренхимных клеток.Клетки коры  вытянутой формы и отличатся по 
сравнению с другими клетками клубенька. Клубеньковая меристема расположена под 
клетками коры и представляет собой зону интенсивно делящихся также незараженных 
клеток. Меристема клубенька сои плотно расположенные и без межклетников, мелкие 
тонкостенные клетки неправильной формы. Клетки меристемы клубенька подобны клеткам 
других типов меристематической ткани, верхушки корня и верхушки стебля.  Клубеньковая 
меристема функционирует долго, даже во время некроза клубеньков, когда они уже 
наполнены лизирующейся бактероидной массой и разрушенными растительными клетками. 
Сосудистая система клубеньковых бактерий представлена в виде пучков расположенных по 
кругу идентично со анатомическим строением стебля. Бактероидная зона клубенька сои 
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занимает всю центральную часть. В первый период формирования клубенька она, по 
существу, является бактериальной зоной, так как заполнена клетками бактерий, находящихся 
в бактериальной, а не бактероидной стадии развития.  

 

 
 

Примечание: 1- кора, 2- меристема,3- сосудистая система.4- бактрериодная зона 
 Рисунок 4- Анатомическое строение клубеньковых бактерий 

сои,Bradyrhizobiumjaponicum 
 

 В то же время ряд особенностей развития боковых корней и клубеньков 
подчеркивает глубокие различия в типе их формирования. Боковые корни возникают в 
перицикле. С первых же моментов развития они связаны с центральным цилиндром главного 
корня, от которого ответвляются центральные цилиндры боковых корней,и возникают они 
всегда против луча первичной древесины. Формирование клубенька, в отличие от бокового 
корня, возможно в любом месте. В самом начале формирования клубеньковой ткани 
сосудистой связи с центральным цилиндром корня нет, она возникает позднее. Сосуды 
обычно формируются по периферии клубенька. Они связаны с сосудами корня через зону 
трахеид и имеют собственную эндодерму.  

Клубеньковые бактерий образуют сначала выступы уплощенной формы на корне, что 
позволяет отличить их от конических выступов боковых корней. Клубеньки отличаются от 
боковых корней и рядом анатомических признаков: отсутствием центрального цилиндра, 
корневых чехликов и эпидермиса, наличием значительного слоя коры, покрывающей 
клубенек. 

Выводы: 
В результате нашего исследования было выявлено, 

чтоклубеньковыебактерийзамедляют рост и развития растения сои в молодых фазах. 
Эксперимент показал, что соя выращенная с капельным орошением без пленки из-за 
клубеньковых бактерий развиваются хуже, чем вариантом с пленкой, где не обнаружено 
клубеньковые бактерий в молодых фазах. При капельном орошении мульчирующая пленка 
создает благоприятное условие для роста и развития сои.  

При  исследование анатомии клубеньковых бактерий сои, было выявлено 4 зоны 
тканевой дифференциации: кора, меристема, бактероидная зона и сосудистая система.  В 
анатомическом строении клубеньки отличаются от боковых корней: отсутствием 
центрального цилиндра, корневых чехликов и эпидермиса, наличием значительного слоя 
коры, покрывающей клубенек, но имеют ряд сходств в анатомических признаках со 
строением стебля: наличие коры, сосудистых систем и центрального цилиндра. 

Выявлено ризобий сорта сои ДиковикBradyrhizobiumjaponicumна территории Юго-
Восточного Казахстана. При изучении  биологического потенциаламикросимбионтов и 
различия  в реакций партнеров симбиоза, было обнаружено в молодых фазах не 
мутуалистическое отношения, а паразитическое, при капельном орошений с использованием 
мульчирующей  пленки и без  пленки.   
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Охрана и укрепление здоровья детей является важной задачей любого государства и 

общества. Здоровье человека формируется в онтогенезе, каждый этап которого 
характеризуется разным уровнем реализации возможностей организма. Рассмотрение 
здоровья как интегрального состояния организма предполагает определение его 
психофизиологических, морфофункциональных, типологических и других показателей, 
зависимых от индивидуальных закономерностей развития человека [1, 2, 3]. 

Вопросом, заслуживающим внимания и изучения, является индивидуально-
типологическая изменчивостьпопуляции, которая должна лежать в основе 
дифференцированного подхода в воспитании, обучении, в проведении лечебно-
оздоровительных мероприятий [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Хотя индивидуальная изменчивость организма известна уже очень давно, в 
практической деятельности эти данные используются недостаточно, не учитываются 
особенности различных типологий развития человека, его конституции. Для каждого типа 
конституции характерны особенности не только телосложения, но и деятельности 
нейроэндокринной системы, обмена веществ, структуры и функции внутренних органов, 
предрасположенности к различным заболеваниям[2, 8]. 

Цель исследования – изучение морфофункциональных и психофизиологических 
показателей девочек 15-17 лет. 

При определении типа конституции у детей использовалась методика, предложенная 
С.С. Дарской [9], в основе которой лежит схема В.Г. Штефко и А.Д. Островского [10] с 
выделением четырех основных типов конституции – астеноидного, торакального, 
мышечного и дигестивного. Данная типология основана на соматоскопических признаках, 
достаточно надежна и при определенной корректировке успешно применяется в детской 
конституциологии [11]. 

mailto:Janar_ktl@mail.ru
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Исходя из цели и задач работы, проведено исследование морфофункциональных и 
типологических особенностей развития организма девочек 15-17 лет разных типов 
конституции. 

Выявлено, что во все возрастные периоды наименьшее количество девочек оказалось 
среди представителей торакального типа (6%), а большее количество относилось к 
астеноидному типу (50%).  

Основным показателем морфофункциональных особенностей организма, 
характеризующих возрастной уровень биологического развития детей, является физическое  
развитие детей [2, 8]. Показатели физического развития детей чутко реагируют на изменения 
социальных, экономических, экологических и других факторов. 

Анализ полученных данных по физическому развитию выявил, что девочки имели 
неодинаковые показатели морфофункционального развития (таблица 1). В онтогенезе у 
школьницнаблюдается акселерация. В 15-16 лет наблюдалось увеличение индекса Кетле, 
характеризующего плотность телосложения, и уменьшение индекса стении.  

 
Таблица 4 -Показатели физического развития девочек 15-17 лет 

 
Показатели Возраст 

 15 16 17 
N (кол-во) n=27 n=48 n=40 

Длина тела, см 166,4± 163,7 163,6 
Масса тела, кг 52,6 53,9 51,7 
Индекс Кетле 18.9 20.0 19.3 

 
Нами было проведено исследование девочек 15-17 лет, обучающихся в 9-11 классах. 

Анализ полученных результатов показал, что среди15-летних девочек было выявлено 59% 
школьниц астеноидного, 26% мышечного, 15% дигестивного типов (рисунок 1А). 
Представительниц торакального типа не выявлено. У девочек 16 лет также доминируют 
представители астеноидного типа, затем следуют школьницы дигестивного типа (25%), 
мышечного (18%) и торакального (8%) типов (рисунок 1В). В таком же порядке 
представлены типы конституции и у 17-летних девочек (рисунок 1С). 
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Рисунок 1 -  Распределение девочек 15-17 лет по типам конституции в % (А -

астеноидный тип, Т - торакальный тип, М - мышечный тип, Д – дигестивный тип) 
 
Таким образом, среди школьниц обнаружено преобладание представительниц 

астеноидного типа, а меньше всего девочек торакального телосложения. 
Одной из важных функции нервной системы является память - способность 

запечатлевать, сохранять и воспроизводить прошлый опыт. Согласно данным литературы, 
девочки и мальчики подросткового периода отличаются разным объемом памяти, при этом у 
девочек, по сравнению с мальчиками, отмечаются более высокие значения тех показателей, 
которые характеризуют умственную работоспособность [2]. 

Для изучения психофизиологических особенностей девочек оценивали показатели 
механической и словесно-логической памяти.Исследование объема памяти школьниц выявило, 
что показатели краткосрочной (словесно-логической) памяти с возрастом увеличивались. У 
девочек словесно-логическая память повышалась интенсивнее в 16 лет.В 15 лет показатели 
механической памяти составили -6,5 баллов, словесно-логической -4,48 баллов. У 16 летних 
девочек эти показатели выглядели следующим образом: механическая память -6,4 балла, 
словесно-логическая-4,77 балла, у 17 летних: механическая -6,5 баллов, словесно – 
логическая -4,75 баллов. 

Таким образом, полученные результаты показали, что морфофункциональное и 
психофизиологическое развитие подростков в онтогенезе определяется в значительной 
степени конституциональными особенностями организма и социальными условиями. 
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Зәр шығару жолдарының инфекциялары (ЗШЖИ) бірсыпыра шығындарын талап 
ететін кеңінен таралған инфекциялық ауруларға жатады. Еуропада уроинфекциялар, олардың 
аурулардың өмір сапасына, экономикалық шығындарға ықпалы бойынша сенімді 
статистикалық деректер жоқ. Мұндай деректер АҚШ-та бар, бірақ оларды басқа елдерде 
экстрополяциялау қиын. АҚШ-та жыл сайын ЗШЖИ-дың 7 млн. оқиғасы тіркеледі, олардың 
2млн-ға жуығы цистит. Барлық антибиотиктердің 15%-ға жуығы амбулаторлық 
тағайындалған, жалпы құны жылы 1 млрд. доллардан астам, ЗШЖИ-ды емдеуге жазылып 
беріледі [1]. ЗШЖИ көбінесе пиелонефрит себебінен жылына 100 мыңнан астам адамды 
госпиталдауға себеп болып отыр [2]. ЗШЖИ-ды қоздырушылар периуретральдық саланы 
отарлаушы микрофлоралар болып табылады. Негізінен энтеробактериялар тұқымдас 
шартты-патогенді микроағзалар деп аталатындар ішек таяқшалары болып табылады. 
Инструмкеталдық зерттеулерді, эндоскопиялық хирургия жолыменемдеуді, қуық пен 
бүйректі катетеризациялауды жиі жүргізетін стационарда энтеробактериялар 
(энтеробактерия, протей, серрациялар), көк іріңді таяқшалар тұқымдасынан шыққан басқа да 
микроағзалардың рөлі артуда [3]. Микроағзалардың жоғары резистенттілігінің түгелдей 
дерлік қатерлері нәтижесінде антибиотиктерді қолдануды шектеу неғурлым маңызды бола 
түсуде және мұқият мониторинг жүргізуді қажет етеді. Қазіргі уақытта әрбір географиялық 
өнір немесе әлеуметті этиологиялық факторлардың осы кешеніндегі жекелеген жергілікті 
орындар үшін осы аумақта тұратын тұрғындардың уроинфекциясын дамыту тетігіне қызмет 
ететін қатерлердің бір не бірнеше жетекші басым факторлары бар деп есептеу үрдісі 
байқалды [4]. Зәр шығару жолдары инфекциялары (ЗШЖИ) қоздырғыштарының 
резистентілігін эпидемиологиялық зерттеу әлемнің көптеген елдерінде үнемі жүргізіледі 
және не өзіндік, не барынша кең көлемді жобалардың бөлігі болып табылады [5]. Бұдан 
басқа, қазіргі уақытта урологиялық клиникада антибактериалдық терапияны ойдағыдай 
жүргізу инфекциялық-қабыну аурулары мен асқынуларды қоздырғыштардың этиологиялық 
құрылымын, сондайөақ неғұрлым маңызды микробиологиялық дақылдарын кеңінен 
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қолданылатын антибактериялық құралдарға тұрақтылығын анықтаудан тұратын жиі 
микробиологиялық мониторингке байланысты екені дәлелденген болып табылады [1, 2, 3, 4, 
5]. 

Біздің зерттеудің мақсаты – зәр шығару жолдарының инфекциялары бар аурулардан 
бөлінетін микроағзалардың этиологиялық құрылымын және антибиотикке сезімталдығын 
зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері 
Бұл жұмыс 2014 жылдың қантары мен желтоқсаны аралығында урологиялық және 

нефрологиялық бөлімшелерінде емделіп жатқан зәр шығару жүйелерінің қабыну 
ауруларымен ауыратын ауруларды кешенді клиникалық-зертханалық тексеруге негізделді. 
Біз сандық бактериологиялық әдіспен аурулар есебінен микрофлорасын анықтадық. 
Материал аурулардан антибиотикотерапияны бастағанға дейін аурудың 1-2 күнінде 
алынады. Этиологиялық фактор үшін есептен 105және одан да жоғары көлемде бөлінген 
микроағзалардың түрлері ғана қабылданды. 

Нәтижелер және талқылау 
ЗШЖИ-мен ауыратын аурулардың есебінен бөлінген микроағзалардың барлығы 189 

түрі зерттелді. ЗШЖИ-дің микробты қоздырғыштарының спектрі, амбулаторлық және 
стационарлық ауруларды қоса алғанда, жақсы зерттелді. Зәр шығару жолдарының 
асқынбаған инфекциялары үшін монофлора сипатты. Урологиялық патологиямен 
дәлелденген асқынып кеткен инфекцияларда, оның қайталануы кезеңінде, сондай-ақ 
аурухана ішіндегі инфекцияларда, әсіресе, зәр шығару жүйелері органдарына 
инструменталдық зерттеу, манипуляция немесе операция жасалған ауруларда микробты 
қоздырғыштар спектрі Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterococcus 
spp., Staphylococcus aureus, S. saprophyticus, саңырауқұлақтар, вирустар, сондай-ақ 
антибиотиктерге көп рет қайталаудың байқалуы бар екі не одан да көп қоздырғыштардың 
ассоциациялары түрінде берілген. Мұндай деректер тұрақты жүргізілетін микробиологиялық 
зерттеулер нәтижесінде алынды [3, 4, 5]. Бірақ әрбір емдеу мекемелері үшін олардың белгілі 
бір айырмашылығы бар. Урологиялық және нефрологиялық бөлімшелерде жүргізілген 
жергілікті мониторинг осы топтағы аурулардың зәр шығару жүйелері инфекцияларының 
31,2% жағдайларда Escherichia coli, 18% - Enterococcus faecium және Streptococcus pyogenes, 
15,9% - Citrobacter spp., 12,7% - Staphylococcus saprophyticus, 11% - Staphylococcus aureus 
бөлінетінін дәлелдеді. 11,2 % бөліндіні құрайтын және кемінде 5% жиілікте кездесетін басқа 
да микроағзалар төмендегідей болды: Staphylococcus epidermidis - 4,8%, Enterococcus 
liguefaciens, Proteus mirabilis - 1,6%, Pseudomonas aeruginosa - 1,6% (1 - кесте). 

 
1 - кесте – Зәр шығару жолдарының инфекцияларын қоздырушылардың микробты 

спектрі 
 
 Бөлінген дақылдар абс %М±m 

 Staphylococcus аureus 21 11±2,3 
 Staphylococcus epidermidis 9 4,8±1,6 
 Staphylococcus saprophyticus 24 12,7±2,4 
 Streptococcus pyogenes 17 9,0±2,1 
 Enterococcus faecium 17 9,0±2,1 
 Enterococcusliguefaciens 6 3,2±1,3 
 Escherichia coli 59 31,2±3,4 
 Citrobacter spp. 30 15,9±2,7 
 Proteus mirabilis 3 1,6±0,9 
 Pseudomonas aeruginosa 3 1,6±0,9 
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Сондай-ақ зәр шығару жүйелерінің қабыну үдерістерімен ауыратын аурулардың 
есебінен бөлінетін негізгі қоздырғыштар антибиотикограммаларының мониторингі 
жүргізілді (2 - кесте). Кестеде көрсетілгендей, 2014 жылы зерттелген жаңадан бөлінген 
доминанттық дақылдарында антибиотиктерге абсолютті сезімталдық байқалмайды. Мына 
фактілерге назар аударады: зерттелген Staphylococcus aureus, Escherichia coli штаммдарының 
50%-дан астамында гентамицин мен цефуроксим тиімді әсер берген. Цефуроксимге 70%-дан 
астам сезімталдықты да Staphylococcus saprophyticu, және Streptococcus pyogenes көрсетті. 
Амикацинге сезімтал дақылдарының пайызы Citrobacter sp. 53,3 ± 9,1% көрсетті. Осылайша 
2014 жылы этиологиялық құрылымдар мен уроштаммдардың антибиотикке сезімталдығын 
зерттеу нәтижелері басым штаммдар: Escherichia coli, Citrobacter spp., Staphylococcus 
saprophyticus екенін көрсетті, олар цефуроксим мен гентамицинге сезімталдықты сақтау 
кезінде көп рет қайталанды. Бақылау кезеңі аралығында мынадай, ампициллин, цефазолин, 
цефтазидим, цефепим, цефоперазон, левофлоксацин сияқты антибактериалдық 
препараттарға сезімталдықтын барынша төмендегені байқалды. 

 
2 – кесте Зәр шығару жолдарының инфекцияларын доминантты қоздырушылардың 

антибиотикке сезімталдығы 
 

 Қоздыр
ғыштар 

Staphylococcu
s aureus 

Staphyloc
occus 
saprophyti
cus 

Streptococcus 
pyogenes 
 

Enterococc
us faecium 

Escherichia
coli 

Citrobacter 
spp. 

Антиби
отиктер 

abc %М±m abc %М
±m 

abc %М±m abc %М±
m 

abc %М
±m 

abc 
 

%М
±m 

1 Ампиц
иллин 

2 9,5±6,4 4 16,7
±7,6 

3 17,6±9,
2 

2 11,8±
7,8 

4 6,8±
3,3 

1 3,3±
3,2 

2 Оксаци
ллин 

1 4,8±4,7 - - - - 1 5,9±5,
7 

- - - - 

3 Амокси
циллин 

- - - - 1 5,9±5,7 - - 1 1,7±
1,7 

- - 

4 Гентам
ицин 

14 67,0±10,
2 

9 37,5
±9,8 

8 47,0±1
2,0 

7 41,2±
11,9 

32 54,2
±6,5 

11 36,7
±8,8 

5 Амикац
ин 

6 28,6±9,8 8 33,3
±9,6 

4 23,5±1
0,3 

2 5,9±5,
7 

17 28,8
±5,9 

16 53,3
±9,1 

6 Фураги
н 

1 4,8±4,7 - - - - - - - - - - 

7 Левоми
цетин 

1 4,8±4,7 - - - - - - 3 5,1±
2,8 

- - 

8 Цефазо
лин 

4 19,0±8,5 4 16,7
±7,6 

4 23,5±1
0,3 

1 5,9±5,
7 

8 13,6
±4,5 

3 10,0
±5,4 

9 Цефуро
ксим 

12 57,0±10,
1 

17 70,8
±9,2 

15 88±7,8 4 23,5±
10,3 

34 57,6
±6,4 

6 20,0
±7,2 

10 Цефопе
разон 

2 9,5±6,4 3 12,5
±6,7 

5 29,4±1
1,0 

- - 5 8,5±
3,6 

1 3,3±
3,2 

11 Цефтри
аксон 

8 38,0±10,
6 

7 29,1
±9,3 

9 52,9±1
2,1 

4 23,5±
10,3 

12 20,3
±5,2 

2 6,6±
4,5 

12 Цефтаз
идим 

2 9,5±6,4 1 4,2±
4,1 

3 17,6±9,
2 

- - 8 13,6
±4,5 

4 13,3
±6,2 

13 Цефепи
м 

1 4,8±4,7 1 4,2±
4,1 

- - - - 3 5,1±
2,8 

1 3,3±
3,2 

14 Ципроф 10 47,6±10, 11 45,8 9 52,9±1 3 17,6± 25 42,4 13 43,3
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локсаци
н 

0 ±10,
1 

2,1 9,2 ±6,4 ±9,0 

15 Офлокс
ацин 

6 28,6±9,8 9 37,5
±9,8 

7 41,2±1
1,9 

2 5,9±5,
7 

23 39±6
,3 

6 20,0
±7,2 

16 Левофл
оксаци
н 

2 9,5±6,4 3 12,5
±6,7 

2 5,9±5,7 - - 6 10,2
±3,9 

1 3,3±
3,2 

17 Пефлок
сацин 

1 4,8±4,7 3 12,5
±6,7 

- - - - 5 8,5±
3,6 

- - 

18 Меропе
нем 

1 4,8±4,7 1 4,2±
4,1 

1 5,9±5,7 - - 1 1,7±
1,7 

3 10,0
±5,4 

19 Имипен
ем 

- - 2 8,3±
5,6 

1 5,9±5,7 - - - - 1 3,3±
3,2 

20 Азитро
мицин 

- - 1 4,2±
4,1 

- - - - 1 1,7±
1,7 

- - 
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Создание в Казахстане собственной фармацевтической промышленности напрямую 

связано с введением в медицинскую практику новых лекарственных растений. Одним из 
аспектов их ботанического и фармакогностического исследования является нормирование 
макро- и микроскопических признаков, которые включают анатомическое исследование 
вводимого растения, а также его ближайших родственников.  

Целью настоящего исследования – изучить анатомические особенности надземных 
органов зопника Максимовича.  

Исследования проводили в 2014 г. на базе лаборатории ботаники и фармакогнозии 
Карагандинского университета «Болашак». Образцы растений были предоставлены 
сотрудниками Института прикладной химии Евразийского национального университета им. 
Л. Гумилева и Дальневосточного института биологии ДВО РАН.  
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При выполнении анатомического исследования сухие образцы надземных и 
подземных органов размачивали в горячей воде и размягчали в смеси глицерин-спирт-вода 
дистиллированная в соотношении 1:1:1 [1, 2], кипятили в 5 %-ном водном растворе 
гидроксида калия. Схемы анатомического строения выполняли вручную. При описании 
анатомического строения использовали принципы, изложенные в трудах В.Н. Вехова, Л.И. 
Лотовой, К. Эзау [3-6]. 

Phlomis maximowiсzii Regel (зопник Максимовича, сем. Lamiaceae) – многолетнее 
травянистое растение 80-100 см высотой. Стебли прямые, в верхней части ветвистые, 
четырехгранные. Листья тонкие, травянистые, прикорневые – широко-эллиптические, 
заостренные, остро пильчатые или зубчатые; верхние – сердцевидные или яйцевидные. 
Соцветие состоит из расставленных многоцветковых мутовок. Цветки сидячие, чашечка 
трубчатая, сам цветок двугубый. 

Клетки верхнего эпидермиса овальные, слабо извилисто-стенные, нижнего 
эпидермиса – с более извилистыми стенками, толстостенные, снаружи покрыты слоем 
кутикулы (рис. 1). Над жилками листа клетки эпидермиса – прозенхимной формы. Устьица 
аномоцитного типа (окружены 4 и более клетками эпидермы) и встречаются на обеих 
сторонах листа, но преобладают на нижней. Кутикула образует складки вокруг устьичных 
аппаратов.  

Листья редко опушены крупными звездчатыми трихомами, которые 
преимущественно размещены на нижней стороне листовой пластины. В отдельных 
неспециализированных клетках эпидермиса отмечены капли эфирного масла.  

Вдоль жилок листа отмечены овальные или удлиненные, темно-окрашенные 
вместилища с эфирными маслами, схизогенного происхождения, которые просвечиваются 
через эпидерму.  

На поперечном срезе лист уплощенный, тонкий, дорзо-вентрального строения (рис. 
2). С обеих сторон лист покрыт эпидермисом, на поверхности которого хорошо 
просматриваются кроющие звездчатые трихомы. Мезофилл дифференцирован на 
столбчатую и губчатую ткани. 

 

 

 
     А – верхний эпидермис, Б – нижний эпидермис, В – эпидермис на жилкой листа, 

Г – звездчатые трихомы; 1 – основные клетки эпидермы, 2 – устьица, 3 – капли 
эфирного масла, 4 - вместилища 

 
Рисунок 1. Препарат листа Phlomis maximowiсzii с поверхности. Ув. 15х10 
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1 – верхний эпидермис, 2 – нижний эпидермис, 3 - столбчатый мезофилл, 4 – 

губчатый мезофилл, 5 – ксилема, 6 – флоэма, 7 – склеренхима, 8 - схизогенные вместилища, 
9 – звездчатый трихомы  

 
Рисунок 2. Схема поперечного среза листа Phlomis maximowiсzii. Ув. 5х10 

 
Проводящие пучки коллатерального типа (ксилема сверху, флоэма снизу), закрытые 

(камбий отсутствует). Пучок со стороны флоэму окружен «шапкой» из склеренхимы, 
выполняющей опорную функцию.  

В мезофиле листа хорошо просматриваются вместилища с эфирным маслом. 
Эпидермис чашелистников состоит из прозенхимных прямо стенных клеток с 

тонкими стенками (рис. 3). По поверхности разбросаны многочисленные крупные простые 
многоклеточные трихомы. Эфирные масла сосредоточены в мезодерме чашелистников, в 
схизогенных вместилищах.  

 
1 – основные клетки эпидермиса, 2 – вместилища с эфирным маслом, 3 – простые 

многоклеточные трихомы 
 

Рисунок 3. Эпидермис чашелистника Phlomis maximowiсzii. Ув. 15х10 
 
Стебель на поперечном срезе 4-гранный, с хорошо выраженными выступающими 

ребрами; не пучкового типа. Внутреннее строение характерно для представителей сем. 
Губоцветных. 

Периферическая часть покрыта 1-слойным эпидермисом, под ним в углах находятся 
участки уголковой колленхимы, между углами 2-3 слоя хлоренхимы. Центральный цилиндр 
отделен от коровой зоны слоем эндодермы. Проводящая система непучкового типа, состоит 
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из кольца флоэмы снаружи и кольца ксилемы внутри. Внутренняя часть стебля заполнена 
округлыми стенками сердцевинной паренхимы.    

Таким образом, диагностическими признаками сырья зопника Максимовича являются 
форма клеток эпидермиса листа и чашелистников, форма и особенности размещения 
вместилищ, строение звездчатых трихом эпидермиса листа. 
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В подростковом периоде кардиореспираторная система функционирует крайне 

напряженно. В этих условиях любой неблагоприятный фактор способствует превышению 
симпатических влияний на сердце и сосуды, в результате чего физиологические нервно-
сосудистые и гормональные перестройки переходят в дисфункции. 

Дисфункции вегетативной нервной системы часто сочетаются с определенными 
психосоматическими заболеваниями. При ваготонии чаще диагностируют бронхиальную 
астму, нейродермит, аллергические проявления, язвенную болезнь желудка. Люди с 
симпатикотонией чаще страдают ишемической болезнью сердца, артериальной 
гипертензией, атеросклерозом, тиреотоксикозом [1]. Определение исходного вегетативного 
тонуса в подростковом периоде является обязательным, т.к. изменения со стороны 
кардиореспираторной системы часто протекают латентно. 

Приоритетная задача социально-экономического развития государства – всемерная 
охрана и укрепление здоровья людей. В последние годы в условиях сложной социально-
экономической обстановки и ухудшения демографической ситуации выявляются устойчивые 
сдвиги в состоянии здоровья детского населения. 

Количество здоровых школьников в настоящее время составляет всего 8,6% [2, 3, 4]. 
Повышение качества здоровья подрастающего поколения возможно только при реализации 
мероприятий, направленных на поиск ранних критериев оценки функционального состояния 
всех систем организма. Отмечается несовершенство методов обнаружения функциональных 
отклонений и начальных форм хронических заболеваний [2, 3, 5, 6]. Это определяет 
необходимость разработки современных технологий, основанных на изучении состояния 
здоровья детского населения. 

mailto:tamik_kspc@mail.ru
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При решении данной проблемы важную роль играет создание системы 
донозологического мониторинга состояния здоровья детей с целью принятия своевременных 
решений по вопросам проведения профилактических мероприятий [7, 8]. 

Цель исследования – изучить функциональное состояние кардиореспираторной 
системы у подростков. 

В исследовании приняли участие 108 учащихся 8 – 10 классов в возрасте 14 – 17 лет, 
обучающиеся в средней школе №22 г. Астаны. Оценка состояния кардиореспираторной 
системы подростков определялась во всех группах по данным методик: 

- определение кардиореспираторного резерва; 
- реакция сердечно-сосудистой системы на наклоны туловища; 
- определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы; 
- определение адаптационного потенциала системы кровообращения. 
В результате определения кардиореспираторного резерва подростков по Штанге 

(модификация) было выялено, что значительное количество подростков (56%) имеют 
неудовлетворительный показатель кардиореспираторного резерва т.е. состояние 
кардиореспираторной системы преобладающего числа обследуемых характеризуется 
сниженной устойчивостью к гипоксии. 20% подростков имеют высокий 
кардиореспираторный резерв. 

Неблагоприятная реакция сердечно-сосудистой системы на недостаток кислорода 
выявлена у 11 подростков, причем, большинство (6 человек) среди них – юноши в возрасте 
16 – 17 лет. 

Показатели реакции сердечно-сосудистой системы на наклоны туловища 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Показатели реакции сердечно-сосудистой системы на наклоны туловища 

 
 
 
 

 
 
Проведенное исследование показало, что у большинства обследуемых подростков 

сердце находится в посредственном состоянии: 17 девочек 16 – 17 лет, 4 девочки 14 – 15 лет, 
5 мальчиков 16 – 17 лет, 2 мальчика 14 – 15 лет. 
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Проведенный анализ стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы показал, что 
у всех обследуемых подростков стрессоустойчивость сердечно-сосудистой системы 
находится в пределах нормы. 

Показатели сердечно-сосудистой системы представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Показатели сердечно-сосудистой системы  
 
Возраст Пол ЧСС в 

состоянии покоя 
САД ДАД 

16 – 17 
лет 

Девочки 76,3 112,4 69,3 
Мальчики 80 114 71 

14 – 15 
лет 

Девочки 74,9 111 68 
Мальчики 79,2 111,6 69 

 
Из данных таблицы 1 видно, что: 
- в группе девочек 14 – 15 лет средние показатели систолического артериального 

давления в покое составили 111, а диастолического артериального давления в покое – 68; 
- в группе мальчиков 14 – 15 лет средние показатели систолического артериального 

давления в покое составили 111,6, а диастолического артериального давления в покое – 68; 
- в группе девочек 16 – 17 лет средние показатели систолического артериального 

давления в покое составили 112,4, а диастолического артериального давления в покое – 69,3; 
- в группе мальчиков 16 – 17 лет средние показатели систолического артериального 

давления в покое составили 114, а диастолического артериального давления в покое – 69,3. 
Проведенное исследование показало, что состояние системы кровообращения 

находится в пределах нормы у всех обследуемых подростков, однако, у юношей показатели 
наиболее оптимальны. 

Полученные данные свидетельствуют о возрастно-половых особенностях 
функционального состояния кардиореспираторной системы школьников подросткового 
возраста, что отражает биологические закономерности роста и развития в данном возрастном 
периоде. Большинство показателей функционального состояния дыхательной системы 
находились в пределах возрастной нормы. Значения, отнесённые к умеренным и 
значительным, находились у верхней границы нормативных параметров. 
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ӘОЖ 34.1 
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АУЫР МЕТАЛЫНЫҢ ӘСЕРІ 
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Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті,1-курс студенті, 
Алматы, Қазақстан 

Ғылыми жетекші- б.ғ.д. М.С.Курманбаева 
 

Соя құнды бұршақ дақылының бірі. Өндіріс жағдайында өсірілген дән құрамында 39 
дан 42% дейін белок, 19-23% май және көптеген минералды тұздар мен витаминдер бар. 
Табиғатта бірде бір өсімдік вегетациялық кезенде басқада қор заттармен дәл сәйкес келетін 
белок және май мөлшерін май бұршақ дақылы секілді жинай алмайды.  Көп түрлігімен және 
жан-жақты қолданылуы бойынша ауылшаруашылығы дақылдарының ішінде теңдесі жоқ май 
бұршақ өндірістік, техникалық және жемдік дақыл. Сондықтан қазіргі кезде әлемдегі 
ғалымдардың  қызу қайнаған назары, қызығушылығы май бұршаққа ауған [1-5].  

Қазақстан жағдайында май бұршақ зерттелмеген. Республикада май бұршақ дақылын 
өсіруді дамытудың маңызы зор, бірақ май бұршақ өндірісін жетілдіруге негізгі кедергі 
факторлардың бірі ғылым  мен өндіріс арасында байланыстың толық жетіспеуі [6-10].   

Республикада май бұршақ өсіру шаруашылығын дамыту үшін өсірлетін сорттарға 
комплекстік зерттеулер жүргізу керек және селекциялық құндылығын, биологиялық 
ерекшелігін ескере май бұршақты өсіру технологиясына ұсыныс жасап шығару.  Соя 
дақылының морфо-анатомиялық құрылысын, ауылшаруашылық құнды белгілерін 
комплекстік зерттеулер жүргізу және экологиялық факторлардың ауыр металдардың өнім 
түсіміне әсерін анықтау ғылыми жұмыстың негізгі идеясы болып табылады.  

Зерттеу жұмысының мақсаты: Zn ауыр металының соя өсімдігінің анатомиялық 
құрылысына әсерін зерттеу. 

Материалдар және әдістер: Зерттеу  нысанасы: Қазақстаның оңтүстік шығысында 
өсуге бейімделген, ерте және орташа уақытта пісетін сорт:  Жансая  сорты зерттеу нысанасы 
ретінде қарастырылды. Өсімдіктің өсуіне және дамуына фенологиялық бақылаулар 
тәжірибенің зертханалық жағдайында жүргізілді.  Тұқымды еккен күннен өскіндер толық 
өніп шыққан кезге дейін зертханалық жағдайда фенобақылау жүргізілді. Ауыр металл Zn 
қосылған жағдай және бақылау вариантынан үш рет қайталанымда 10 өсімдіктен өсіріп, 
морфологиялық және анатомиялық зерттеулер үшін Страсбургер-Флемминг әдісі (1:1:1; 
су:глицерин:спирт) бойынша фиксация әр вариантқа жасалды. Анатомиялық кескіндер МЗП-
01 микротомымен және қолмен жасалды. Биометрикалық өлшемдер және фотосуреттер 
МСХ100 бейне микроскопы көмегімен жүргізілді. 

Зерттеу нәтижесі:  Ауыр металл Zn 0,05 % 2 мл қосылған биогрунтта өсірілген 
вариант және ауыр металсыз бақылау варианты таза биогрунтта өсірілген сояның Жансая 
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сортының морфологиялық және анатомиялық  құрылысы зерттеліп, 1-вариантта ауыр металл 
қосылған вариантта морфологиялық көрсеткіш жоғары мәнге ие болды, ұзындығы 18 см-ге 
жетсе, бақылау вариантында 12 см болғандығы бақыланды. Ауыр металл қосылған жағдайда, 
нағыз сабақ дамыса, бақылау вариантында гипокотиль мен эпикотиль ғана өскен. 
Жапырақтары алғашқы жұбы 4 см екі вариантта да бірдей, ауыр металл қосылған жағдайда 
жоғары жапырақтарының саны артық. 

Жансая сортының гипокотилінің анатомиялық құрылысын зерттеу барысында, 
гипокотиль эпидермис клеткаларының сырты кутикулалы болып келген, алғашқы қабықта 
клеткалары жақсы дамыған, белгісіз қара заттар айқын байқалды. Екі ірі өткізгіш шоқ 
гипокоильдің екі жағында орталық шеңберде орналасқан. флоэмаға қарағанда ксилема жақсы 
дамыған. Өзек паренхималық клеткалары түссіз жұқа қабықшалы, клетка кабықшасында 
қара заттар бар, сурет-1.  

 

 
Сурет 1-Гипокотильдің көлденең кесіндісі, бақылау варианты 

Ескерту: 1-эпидермис; 2-алғашқы қабық; 3- өзектік паренхима 4-флоэма; 5-ксилема 
 

 
 

Сурет 2-Гипокотильдің көлденең кесіндісі, Zn қосылған вариант 
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Ескерту: 1-эпидермис; 2-трихома; 3-алғашқы қабық; 4-өткізгіш шоқ; 5-өзектік 
паренхима 

Ауыр металл Zn қосылған жағдайда зерттелген Жансая сортының гипокотилінің 
анатомиялық құрылысын зерттеу барысында, гипокотиль эпидермисінде трихома 
дамығандығы бақыланды, эпидермис клеткалары қатты кутикулалы болып келген, алғашқы 
қабықта клеткалар аздап ыдыраған, белгісіз қара заттар айқын байқалды. Өткізгіш ұлпа 
біртұтас шоқсыз құрылысты, флоэмаға қарағанда ксилема жақсы дамыған. Өзек 
паренхималық клеткалары түссіз жұқа қабықшалы, клетка кабықшасында қара заттар бар. 
Ортаңғы бөлігі қуысқа айналған (2 -сурет). 

 

 
 

Сурет 3-  соя гипокотилінің салыстырмалы анатомиялық құрылысы 
3-суретте анатомиялық көрсеткіштерді салыстыру барысында, алғашқы қабық 

қалыңдығы бақылауда қалың болса, цинк қосылған жағдайда керісінше орталық шеңбер 
ұлғайған. Өткізгіш шоқ  Zn қосылған жағдайда артқан. 

Сояның эпикотилінің көлденең кесіндісі берілген. Бақылау вариантында эпикотиль 
диаметрі 2418 мкм, алғашқы қабық қалыңдығы 122,11мкм. Орталық шеңбер диаметрі 
2113,83 мкм, өткізгіш шоқ 485,34, ксилема 153,10 мкм, флоэма 318,06 мкм, 4,А, 5-суреттер. 

Эпикотильдің көлденең кесіндісінен ішкі құрылысын анықтау барысында, эпикотиль 
эпидермасында трихомалар айқын білінеді. Эпикотильде эпидерма клеткаларының сыртқы 
клетка қабықшасы қалыңдағын. Алғашқы қабық клеткалары өте кіші көлемді клеткалардан 
тұрады, ірі өткізгіш шоқтар саны екі, 13 өткізгіш шоқ өте кіші көлемді ірі шоқтарда ксилема 
сәулелерінің саны 11, ал кіші шоқта айқын 1 ксилемалық сәуле 4-5 ксилемалық  түтіктен 
тұрады, бір түтіктің көлемі басқа түтіктерден ірілігімен ерекшеленген, 4,Б, 6- суреттер. 
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А                                                                                     Б 

Сурет 4-Эпикотильдің микроскопиялық фотосы, А-бақылау варианты; Б- Zn қосылған 
жағдай 

 

 
 
 

Сурет 5-Эпикотильдің биометриясы,бақылау варианты 
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Сурет 6-Эпикотильдің биометриясы,мкм, Zn қосылған жағдай 
 

7-суреттен Zn қосылған вариантта соя сабағының анатомиялық құрылысын бақылауға 
болады. Сабақта да трихома өте жақсы дамығандығы айқындалды. Алғашқы қабықта қабық 
паренхимасы клеткаларында қара белгісіз заттар айқын көрінген. Ірі шоқта флоэманың 
үстінде лубтық қалпақша склеренхималық клеткалардан құралған. Камбийден кейін ксилема 
5+6 сәулесі дамыған. Әрбір сәуледен 6-7 ксилема түтігін айқын байқаймыз. Кіші шоқ 
склеренхималық клеткаларға батып жатқанын байқауға болады. Бір сәуледе 1 ксилема түтігі 
өте ірілігімен айқындалған, жалпы 3 түтік бақыланды. Өзектік паренхималық клеткалар 
мөлдір түсті қабықшалы, нәзік болып келген. Ал, бақылау вариантында сабағы әлі шықпады. 
Zn қосылған вариантта Жансая сортында тамыр жақсы тарамдалған, гипокотиль, эпикотиль 
және нағыз сабақтан және жапырақтардан құралған. 

 

 
 

Сурет 7-Соя сабағы Zn қосылған жағдай 
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Сурет 8-Жапырақтың морфометриялық көрсеткіштері, мкм  

 
Тұқымжарнақтан кейін дамыған қос жапырақ дөңгелек пішінді ені мен ұзындығы 

бірдей 4см құрайтын жапырақтан тұратындығы айқындалды, анатомиялық құрылысын 
зерттеу барысында, жоғарғы және төменгі эпидермисте трихома дамыған. Жоғарғы 
эпидермис клеткалары төменгі эпидермис клеткаларынан қарағанда ірірек. Негізгі жүйкеде 
екі өткізгіш шоқ орналасқан. Мезофилл бағаналы және борпылдақ болып келген. Орталық 
жүйкеде түссіз паренхималық клеткалар әртүрлі пішінді.  

Бақылау вариантында, жапырақ түкті, жоғарғы эпидермис 93,72мкм, орталық жүйке 
қалыңдығы 1668,34 мкм, төменгі эпидермис қалыңдығы 71,22мкм, төменгі эпидермисте 
трихомалар жақсы дамыған, 8-сурет. 

Цинк қосылған жағдайда, жоғарғы эпидермис қалыңдығы 89,89 мкм, ірі өткізгіш 
шоқта 3 ксилема сәулесі әрқайсысында 2-3 түтіктен, орталық сәуледе ірі түтіктер дамыған. 
Флоэма төменгі эпидермиске бағытталған. Ксилема көлемі флоэмадан қарағанда екі есе 
артық, орталық жүйке қалыңдығы 1635,78 мкм, өткізгіш шоқ 286,36 мкм, ені 331,42 мкм, 
төменгі эпидермис қалыңдығы 61,02 мкм, жапырақ тақтасының қалыңдығы 693,66 мкм.   

Қорытындылай келгенде, Zn қосылған жағдайда морфометриялық көрсеткіштер 
жоғары мәнге ие болғандығы салыстырмалы зерттеу нәтижесінен анықталды. 
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Зерттеу мақсаты: 
1. 11-14 жастағы қыз балалардың стандартты функционалдық пробаға жүрек-қан 

тамырларының өзгеру динамикасын бақылау.  
2. 11-14 жастағы қыз балалардың стандартты бұлшықет жүктемелерінің вегетативті 

реакциясының  типтерін анықтау. 
3. 11-14 жастағы қыз балалардың стандартты бұлшықетті жүктемелерінің сапалық 

реакциясын анықтау.  
Әрбір жас ерекшеліктеріне сәйкес адамның ағзалары мен жүйелерінде және бүкіл 

ағзаның даму процестері жүреді. Олар функциональды жүйенің жағдайын анықтайды, 
әртүрлі факторларға реакцияларын көрсетеді.  

Жүрек қантамырлар жүйесін зерттеу жасөспірімдердің ағзасы туралы  ой 
қалыптастырады, себебі бұл жаста адам ағзасында ағзалар жетіледі, дамиды жыныстық 
жағынан дамиды. Сол себепті жас өспірім кезінде  қан-тамырлар жүйесін зерттеу ғылымда 
маңызды роль алады. Қазіргі кезде қыздардың жыныстық жетілуі кезінде жүрек-
қантамырлар жүйесінде болатын өзгерістер әлі толық зерттелмеген. 

Жасының ерекшелігіне байланысты дене шынықтыру сабағында физикалық 
жүктемелерді ескере отырып, рациональды режимді сақтау әр дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі ескеруі қажет. Дене шынықтыру пәні мұғалімдері үшін жүрек қан тамырларын 
зерттеу үшін ең рациональды режим ретінде С.П Летунов сынамасын алуға болады. Бұл 
сынаманы өткізу үшін арнайы құралдар қажет емес және көрсеткіштерді өңдеу көп  уақытты 
алмайды. С.П.Летунов сынамасы бойынша жүрек қан тамырларының күш, жылдамдық және 
төзімділікке деген реакциясын анықтайды. Сонымен қатар  жүрек қан тамырларына қандай 
физикалық  жүктеме  көп әсерін тигізетінін  анықтайды.  

Физикалық жүктемелер  әсерінен жүрек қан тамыр  соғыстарының өзгеруі. 
Педагогикалық тәжірибеге сүйене отырып, дене шынықтыру пәнікезінде физикалық 

жүктемелерді реттеу тікелей жүрек соғысының жиілігіне (ЖСЖ (ЧСС)) байланысты, ал ол өз 
кезегінде эмоциялық жүктемелер мен физикалық күшке тікелей байланысты болады.[1, с 5]. 

Жүрек соғысының жиілігі арқылы жүрек қан тамырларының жұмысы туралы  ақпарат 
береді. Жүрек соғысының жиілігі бірнеше факторларға байланысты, оның ішінде  ең 
маңыздылары физикалық жүктеменің көлемі мен жиілігі болып табылады.  Бірақ та бұл 
факторлар сабақ сайын өзгеріп отырады, сондықтан сабақтан кейін жүрек соғысының  өзгеру 
жылдамдығын  есептеу мүмкін емес және ағзаның функционалды жағдайын бақылауға да 
болмайды . 
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Әрбір жүрек соғысы кезінде  қанайналым жүйесіне беріліп отырады. Жас ұлғайған 
сайын адамның жүрек ритмі өзгереді, сондықтан 25 жастан кейін ЖСЖ  максимальды жұмыс  
атқарғанда төмендеуі байқалады. [2, с 96]. 

ЖСЖ  көп факторларға оның ішінде  жасы, жынысы, қоршаған орта жағдайлары мен 
функциональдық жағдайына байланысты.  Физикалық жұмыс істеу ЖСЖ жылдамдатады. 
ЖСЖ  мен интенсивті  жұмыс арасында  өзара байланыс пайда болады. [3, с 112]. 

Бұлшықетке түскен кез-келген  күш ЖСЖ  әсер етеді.  Бірақ ЖСЖ  реакциясының 
интенсивтілігі  адамның физикалық  дамуына  байланысты болады. 

Кез –келген  жұмыс атқарғанда  адамның жүрек соғысы  белгілі бір  деңгейге дейін 
көтеріледі,  содан соң сол қалпында сақталып қалады.  Максимальды күш  түсіргенде  он 
жастағы баланың жүрек соғысы минутына 200 рет болады. Ол жас өзгерген сайын 
төмендейді [4, с 149].  

Жүрек қанды  арнайы шығарғанымен, артерияда қан үздіксіз айналады.  Сол себепті 
тамыр арқылы  жүретін қанға,  жүрек жиырылған кездегі  жинақталған энергия  серпімділік 
қасиет береді. Мұндай  қасиетке  үлкен қантамырларына  ғана емес, артериолаға  тән болады.  

Кеуде қуысының  сорғыш қасиеті, қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуы,  үлкен  қан 
тамырларда  қанның кері  кетпеуін қамтамасыз ететін клапанның болуы арқылы вена  
қантамырларында қан жүру жүзеге асады.  Сондықтан  қантамыр арылы  таралатын қажетті 
заттар  тотығуы адамның негізгі энергия көзі саналады.  Физикалық  жүктеме кезінде  жұмыс 
атқаратын  ағза көп мөлшерде  оттегі мен пайдалы  заттарды  қажет ететіндіктен жүрек 
жұмысы жылдамдайды [5, с 80]. Жұмыс атқаратын ағзаның қан айналым  тездетуі, ЖСЖ  
жылдам соғуы арқылы жүзеге асады.  Бұл  жүрек жұмысына  тиімсіз.  Жүрек жұмысының  
босаңсуы салдарынан  адам ағзасында қажетті  заттар мен оттегінің келуі,  жаңа жиырылу 
кезеңіне дайындық секілді  қалпына келтіру  процестері жүзеге  асатынын есте сақтау қажет. 
ЖСЖ  көптеген себептерге  байланысты,  бірақ себептерге байланыссыз да  адам жүрегі 
әрбір минут, сағат және күн сайын үлкен  жұмыс атқарады [6, с 96].  

ЖЖЖ бір ғана жағдайда  өлшеуге болады (жптқанда, отырғанда және түрегеп 
тұрғанда).  Мысалы адам ұйқысынан  тұрғанда – жатқан күйінде,  жаттығудан бұрын және 
соңында –түрегеп тұрған күйінде өлшейді. Себебі ,  жүрек-қантамырлар  жүйесі әртүрлі 
факторларға (эмоциональды, физикалық жүктеме және т.б) сезімтал болып келеді.  

ЖСЖ жас ерекшелігіне байланысты орташа мөлшерін 1-кестеден көруге болады. [7, с 
376]. 

1-кесте ЖСЖ  жас ерекшелігіне байланысты  орташа мөлшері 
 

Жасы ЖСЖ 
11 жас 84,72 
12 жас 84,48 
13 жас 82,2 
14 жас 80,3 

 
Бұлшықеттің систематикалық жүктемесі, өсіп келе жатқан ағзада морфологиялық 

процестердің пайда болуы мен функциональды жетілуіне көмек береді. Бұлшықетті 
шынықтыру барысында ЖСЖ жұмысын төмендетеді, жүрек бұлшықеттерінің жиырылу 
мөлшері жоғарылайды [8, с 15-17]. 
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Интродукция лекарственных растений является важным аспектов современности, 
позволяющая вводить в культуру новые объекты и применять их в дальнейшем как 
источники фитопрепаратов. Культивирование лекарственного растительного сырья имеет 
ряд преимуществ перед сбором в природе, а также биотехнологическим производством 
каллусной культуры: независимость от погодных условий, контроль производства сырья, 
лучшая урожайность и накопление биологически активных веществ, дешевизна полученной 
продукции.  

Целью настоящего исследования являлась оценка итогов интродукции лекарственных 
растений сем. Зонтичные (Apiaceae) в условиях г. Караганды. 

Нами проведен анализ результатов интродукции растений в течение 1997-2014 гг. на 
коллекции лекарственных растений Карагандинского ботанического сада [1-3]. 
Исследования проводили в 2014 г. с учетом предыдущих многолетних данных. Оценку 
успешности интродукции осуществляли по данным визуальных наблюдений по 100-бальной 
шкале, разработанной Р.А. Карписоновой и дополненной А.Н. Куприяновым [5].  

Оценивали такие показатели, как зимостойкость, устойчивость к болезням и 
вредителям, габитус, способы размножения, общее состояния в вегетационный период. 
Каждый показатель оценивался в шкале от 0 до 20 баллов: 

1) Зимостойкость определяется весной после отрастания растений:  
-растения полностью вымерзают - 0 баллов;  
-вымерзают более 50 % особей - 5 баллов;  
-вымерзают менее 50 % особей - 10 баллов;  
-растения без повреждений - 20 баллов. 
2) Устойчивость к болезням и вредителям определяется во время цветения:  
-растения погибают из-за вредителей или от болезней - 0 баллов;  
-растения повреждаются ежегодно и обильно (повреждается более 50 % листовой 

поверхности) – 5 баллов;  
-повреждения сильные, но не ежегодные - 10 баллов;  
-ежегодные или не ежегодные не сильные повреждения (менее 50 % повреждений) - 

15 баллов;  

mailto:margarita.ishmur@mail.ru
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-растения без повреждений - 20 баллов. 
3) Общее состояние:  
-растения маломощные, не достигающие в культуре присущих им в природе размеров 

- 5 баллов;  
-не отличающиеся по размерам от растений в природных местообитаниях – 15 баллов;  
-растения более мощные, чем в природе - 20 баллов. 
4) Состояние растений в вегетационный период:  
-растут, но не цветут и не образуют семян - 5 баллов;  
-цветут, но не плодоносят - 10 баллов;  
-семеношение малочисленное или не ежегодное - 15 баллов;  
-ежегодно цветут и образуют семена - 20 баллов. 
5) Способы размножения в культуре:  
-повторное привлечение в культуру - 5 баллов;  
-искусственное вегетативное размножение - 10 баллов;  
-естественное вегетативное размножение - 15 баллов;  
-самосев - 20 баллов. 
Виды, набравшие 90-100 баллов были отнесены к высоко-перспективным; 80-90 

баллов – к перспективным; 60-80 баллов – к мало перспективным; ниже 60 баллов – к не 
перспективным. 

В культуре в условиях сухо-степной зоны Центрального Казахстана прошли 
испытание 10 видов лекарственных растений из 10 родов (укроп, дягиль, володушка, тмин, 
синеголовник, бутень, ферула, фенхель, борщевик, жабрица). 

Виды были привлечены в интродукцию как семенами из местной природной флоры, 
так и путем обмена по делектусу.  

В условиях культуры растения проявили себя по-разному, поэтому имели разное 
количество баллов в интродукционном эксперименте. Критическими условиями для 
некоторых видов являлись высокие летние температуры и повреждаемость растений 
возбудителями заболеваний и насекомыми-вредителями (табл. 1).  

 
Таблица 1. Оценка успешности интродукции лекарственных растений сем. Зонтичные 

в условиях г. Караганды  
 

вид  
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укроп посевной  20 15 20 
0 

20 95 

дягиль аптечный 20 10 15 
0 

20 85 

володушка 
длиннолистная  

15 10 10 
5 

10 60 

тмин 
обыкновенный 

20 15 15 
0 

15 85 

бутень Прескотта 20 15 15 
0 

20 80 
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синеголовник 
плосколистный 

20 15 20 
5 

20 90 

ферула 
джунгарская 

20 15 20 
0 

15 90 

фенхель 
обыкновенный 

15 15 20 
0 

20 90 

борщевик 
сибирский 

20 15 20 
0 

20 95 

жабрица 
порезниковая 

20 15 20 
5 

20 90 

 
Зимостойкость у растений в среднем оказалась на достаточно высоком уровне – 15-20 

баллов. Устойчивость к болезням и вредителям – от 10 до 15 баллов, то есть наблюдались 
повреждения растений листоедами, нарывником, грибковыми заболеваниями, особенно 
обильно поражались дягиль и володушка. Общее состояние растений колебалось от 10 до 20 
баллов, низкие значения получены для бутеня Прескотта.  

Большинство видов успешно цветут и плодоносят в культуре, зачастую дают 
обильный самосев. Исключение составил бутень Прескотта и володушка. По последнему 
показателю (состояние растений в вегетационный период) растения набрали от 10 до 20 
баллов, наименьшие показатели получены для володушки длиннолистной, тмина 
обыкновенного и ферулы джунгарской.  

Таким образом, по итогам анализа растения изученные растения сем. Зонтичные 
распределились следующим образом:  

- к высоко перспективным видам отнесены 6 видов лекарственных растений: укроп 
посевной, синеголовник плосколистный, ферула джунгарская, фенхель обыкновенный, 
борщевик сибирский, жабрица порезниковая; 

- к перспективным отнесены 2 вида: дягиль аптечный, тмин обыкновенный; 
- к мало перспективным видам отнесен 1 вид – бутень Прескотта; 
- к не перспективным видам отнесена володушка длиннолистная. 
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Значительную роль в нейтрализации и ослаблении негативных воздействий 

промышленных зон города на людей и живую природу в целом играют зеленые насаждения. 
Высаживаемые на городских улицах и в скверах зеленые насаждения помимо декоративно-
планировочной и рекреационной функций выполняют очень важную защитную и санитарно-
гигиеническую роль. Зеленые насаждения издавна считаются надежной и проверенной 
защитой от загрязнения воздуха, их справедливо называют "легкими города" [1, 2]. Однако, 
выполняя защитную и санитарно-гигиеническую функцию, древесная растительность 
подвергается воздействию антропогенного загрязнения.  

Для улучшения состояния древесной растительности нужно исследовать, каким 
образом и в какой мере влияет антропогенное загрязнение на растения, произрастающие в 
городе. Исследования в этой области поможет определить наиболее актуальную древесную 
растительность для городов с антропогенной нагрузкой. 

Цель настоящей работы являлось определение состояния древесно-кустарниковых 
насаждений в различных условиях городской среды г. Караганды методами биоиндикации. 

Для исследования древостоя, как биоиндикаторов городской среды, в городе 
Караганды были выбраны участки с различной антропогенной нагрузкой: сквер, 
находящийся возле улицы Гапеева 33; сквер, находящийся возле проспекта Шахтеров; сквер, 
находящийся на улице Гоголя; сквер, находящийся по проспекту Бухар-Жырау; 
Центральный парк культуры и отдыха; загородный участок (дача, общество «Луч»); сквер по 
улице Гапеева 7, парк в 16 микрорайоне Майкудука, сквер возле кинотеатра «Ботагоз». 

Для оценки жизненности применялась трехбалльная шкала: I - Жизненность хорошая 
(полная) – растения в фитоценозе нормально цветет и плодоносит (есть особи всех 
возрастных групп), взрослые особи достигают нормальных для данного вида размеров; II - 
Жизненность удовлетворительная (угнетено) – растение угнетено, что выражается в 
меньших размерах взрослых особей, семенное размножение невозможно; III – Жизненность 
неудовлетворительная (сильно угнетено) – растение угнетено так сильно, что наблюдается 
резкое отклонение в морфологическом облике взрослых растений (ветвлении, форме листьев 
и т.д.); семенное размножение отсутствует (нет цветущих и плодоносящих побегов) [3, 4]. 

Оценка состояния древостоя производилась для установления вредного влияния 
антропогенных факторов и прогнозирования судьбы исследуемой лесной экосистемы: 1 балл 
- здоровые деревья, без внешних признаков повреждений величина прироста соответствует 
норме; 2 балла - ослабленные деревья. Крона слабоажурная, отдельные ветви усохли. Листья 
и хвоя часто с желтым оттенком. У хвойных деревьев на стволе сильное смолотечение и 
отмирание коры на отдельных участках; 3 балла - сильно ослабленные деревья. Крона 
изреженная, со значительным усыханием ветвей, сухая вершина. Листья светло-зеленые, 
хвоя с бурым оттенком. Листья мелкие, но бывают и увеличены. Прирост уменьшен или 
отсутствует. Смолотечение сильное. Значительные участки коры отмерли; 4 балла - 
усыхающие деревья. Усыхание ветвей по всей кроне. Листья мелкие, недоразвитые, бледно-
зеленые с желтым оттенком, отмечается ранний листопад. Хвоя повреждена на 60% от 
общего количества. Прирост отсутствует. На стволах признаки заселения короедами, 
усачами (буровая муха, отверстие на коре,  древесине); 5 баллов - сухие деревья. Крона 
сухая. Листьев нет, хвоя желтая или бурая, осыпается или осыпалась. Кора на стволах 
отслаивается или полностью опала. Стволы заселены ксилофагами (потребители древесины).  
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Воздействие среды на древесные организмы оценивали на основании флуктуирующей 
асимметрии (далее ФА) листьев, то есть отклонений от билатеральной симметрии [5, 6]. С 
каждого листа сняли показатели по пяти промерам с левой и правой сторон листа: ширина 
левой и правой половин листа в месте перегиба при совмещении верхушки с основанием; 
длина жилки второго порядка, второй от основания листа; расстояние между основаниями 
первой и второй жилок второго порядка; расстояние между концами этих же жилок; угол 
между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.  

Коэффициент флуктуирующей асимметрии вычисляют по формуле:  
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где 
m- число объектов, n-число признаков, L, R – величина признаков у каждого объекта 

слева и справа относительно плоскости симметрии. 
Для характеристики состояния среды используется абсолютная пятибалльная оценка 

качества среды по степени отклонения ее состояния от экологической оптимальности (табл. 
1).  

 
Таблица 1. Шкала характеристики состояния окружающей среды по ФА 
 

Балл Величина 
ФА Характеристика состояния среды 

1 <0,040 ситуация условно нормальная 

2 0,040-0,044 небольшие отклонения от нормального 
состояния 

3 0,045-0,049 существенные нарушения 
4 0,050-0,054 опасные нарушения 
5 >0,054 критическое состояние 

 
Каждому из приведенных баллов соответствует свой определенный интервал 

значений коэффициента флуктуирующей асимметрии. Баллом 1 характеризуются участки, 
практически не затронутые человеческой деятельностью. Баллом 5 обозначаются гибнущие 
экосистемы в районах с чрезвычайной антропогенной нагрузкой. Таким образом, абсолютная 
шкала предоставляет возможность сравнивать между собой любые территории и участки. 

Нами при проведении исследований проанализировано состояния древесных 
насаждений на 9 точках г. Караганды. Результаты показали, что видовой состав древесной 
флоры представлен 13-14 основными породами, среди которых ясень зеленый, клен 
ясенелистный, тополь серебристый, тополь черный, тополь бальзамический, береза 
бородавчатая, ель колючая, сосна обыкновенная, карагач и другие. Наиболее часто 
встречаются: карагач, тополя, ясень, клен, эти растения произрастают практически на 
каждой обследованной точке. Остальные виды встречаются спорадично, чаще приурочены к 
отдельным жилым массивам, паркам и скверам [7].  

Жизненность древесных растений составила от 1 до 3 баллов (табл. 2). Хорошая 
жизненность отмечена для таких участков, как загородный участок, парк Майкудука, сквер 
вдоль дороги в районе кинотеатра Ботагоз. 

 
Таблица 2. Состояние древесных насаждений г. Караганды 
 

Номер 
точки 

Описание точки Жизненность (в 
баллах) 

Оценка 
состояния 
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древостоя (в 
баллах) 

1 Сквер, находящийся возле улицы Гапеева 33. 
На данной территории - 27 деревьев  

2 
(удовлетворительн
о) 

2 

2 Сквер, находящийся возле проспекта 
Шахтеров. На данной территории 38 
деревьев 

2 
(удовлетворительн

о) 

2 

3 Сквер, находящийся на улице Гоголя. На 
данной территории 23 дерева. 

3 
(неудовлетворитель

но) 

3 

4 Сквер, находящийся по проспекту Бухар-
Жырау. На территории 28 деревьев. 

2 
(удовлетворительн

о) 

2 

5 Центральный парк. На данной территории 45 
деревьев. 

3 
(неудовлетворитель

но) 

3 

6 Загородный участок. На территории 7 
деревьев. 

1 (хорошая) 1 

7 Сквер по улице Гапеева 7. Всего на 
территории 10 деревьев. 

2 
(удовлетворительн

о) 

2 

8 Парк Майкудука. На территории 26 деревьев. 1 (хорошая) 2 
9 Сквер вдоль дороги в районе кинотеатра 

Ботагоз. На территории всего 32 дерева. 
1 (хорошая) 2 

 
Удовлетворительная жизненность (2 балла) отмечена для зеленых насаждений по 

улице Гапеева, по проспекту Шахтеров, сквер на пересечении проспекта Бухар-Жырау и 
улицы Алиханова. Неудовлетворительное состояние отмечено в сквере на улице Гоголя и в 
центральном парке культуры и отдыха. Последние точки имеют очень старые насаждения, 
которые требуют замены на молодые деревья.  

Оценка состояния древостоя показала, что 1 балл набрал загородный участок (дачный 
массив общества Луч), 2 балла – скверы по улице Гапеева, проспекта Шахтеров, Бухар-
Жырау, в парке Майкудука и сквер вдоль дороги в районе кинотеатра Ботагоз. 3 балла 
характерны для древесных насаждений по улице Гоголя и в центральном парке.  

На всех исследовательских участках провели исследования для определения 
величины флуктуирующей асимметрии, с целью определения состояния окружающей среды 
в которой произрастает древесная растительность (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты флуктуирующей асимметрии листьев древесных растений, 

произрастающих в разных точках г. Караганды  
 

Номер 
точки 

Описание точки Величина 
флуктуирующей 

асимметрии 
1 Сквер, находящийся возле улицы Гапеева 33. На 

данной территории - 27 деревьев  
0,92186779 

2 Сквер, находящийся возле проспекта Шахтеров. На 
данной территории 38 деревьев 

0,37638139 

3 Сквер, находящийся на улице Гоголя. На данной 
территории 23 дерева. 

0,45245166 
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4 Сквер, находящийся по проспекту Бухар-Жырау. На 
территории 28 деревьев. 

0,43864147 

5 Центральный парк. На данной территории 45 
деревьев. 

0,43618611 

6 Загородный участок. На территории 7 деревьев. 0,29476434 
7 Сквер по улице Гапеева 7. Всего на территории 10 

деревьев. 
0,35274683 

8 Парк Майкудука. На территории 26 деревьев. 0,51207435 
9 Сквер вдоль дороги в районе кинотеатра Ботагоз. 

На территории всего 32 дерева. 
0,33797337 

 
Наибольшие значения ФА (0,92) получены для сквера по улице Гапеева, наименьшие 

– на загородном участке (0,29). На остальных участках городской среды величина ФА 
колебалась от 0,33 до 0,51.  

Исходя из полученных данных, по шкале характеристики окружающей среды с 
помощью ФА, растения на всех исследовательских участках растения получили пять баллов. 
Таким образом, на территории г. Караганды во всех исследованных точках мы наблюдаем 
чрезвычайную антропогенную нагрузку. 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
1 Видовой состав древесной флоры г. Караганды на обследованных точках 

представлен 13-14 основными породами. Наиболее часто встречаются: карагач, тополя, 
ясень, клен, остальные виды встречаются спорадично, чаще приурочены к отдельным жилым 
массивам, паркам и скверам. 

2 Жизненность древесных растений составила от 1 до 3 баллов. Хорошая жизненность 
отмечена для таких участков, как загородный участок, парк Майкудука, сквер вдоль дороги в 
районе кинотеатра Ботагоз. Неудовлетворительное состояние отмечено в сквере на улице 
Гоголя и в центральном парке культуры и отдыха. 

3 Наилучшее состояние древостоя отмечено на загородном участке (дачный массив 
общества Луч), наихудшее - для древесных насаждений по улице Гоголя и в центральном 
парке. 

4 По шкале характеристики окружающей среды с помощью ФА, древесные растения 
на всех исследовательских участках растения получили пять баллов, то есть экосистемы в 
районах с чрезвычайной антропогенной нагрузкой. 
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 Дүниежүзі егіншілігінде жаздық жұмсақ бидай алдыңғы қатарда. Оны ұн алу үшін 

өндіреді. Бидайды ең ірі өндіруші елдер қатарында Канада, Америка Құрама Штаттары, 
Ресей, Аргентина, Австралия, Мексика, Бразилия, ҚХР, Индия, Франция, Италияда оны көп 
өндіреді. Жаздық бидайдың өнімділігін көтеру жолдарының бірі – жоғарғы өнімді сорттарды 
құрастырып өндіріске енгізе отырып, олардың тиімді өндіру технологияларын жасау [1]. Көп 
зерттеушілердің байқауынша, Солтүстік Қазақстанның жағдайында жаздық бидайдың тез 
пісетін сорттарының өнімінің төмендеуінің негізгі себебі, дамуының ең қиын мерзімінде 
сумен нашар қамтамасыз етілуі [2]. Қазақстанның солтүстігінде жаздық бидайдың өнімі көп 
жағдайларда климатқа байланысты,  ал ол өте құбылмалы. Интенсивті егіншіліктің 
талаптарына сай жаздық бидайдың сорттарын шығаруға климаттың жалпы 
құрғақшылығы кедергі болады. Бірақ бұл аумақта құрғақшылық жылдарымен аралас жауын-
шашынды жылдар болады. Осындай жылдары жаздық бидайдың сорттарының өнімділігі 30 ц/га, 
одан да мол болғанда астықтың жалпы түсіміне әсер етеді, жердің кеңдігіне байланысты болады [3]. 
Солтүстік Қазақстанның 24 млн.га егістік жерінде қазіргі уақытта жаздық жұмсақ бидайдың 
селекциялық жұмысын бес ғылыми-зерттеу мекемелері атқарып отыр. Академик А.И.Бараев 
атындағы Қазақ астық шаруашылығы ғылыми зерттеу институты, Қарабалық, Қарағанды, 
Солтүстік Қазақстан, Павлодар тәжірибе станциялары. 

 Республикада астық өндіруді көбейту ісінде Солтүстік Қазақстан селекциясы көп 
үлесін тигізді. Өзінің аз дамуына қарамастан жаздық жұмсақ бидайдың сорттарының 
өнімділігін және құрғақшылыққа төзімділігін, технологиялық және пісетін нан 
сапаларын көтеруге атсалысты. Бидай өсімдіктерінің өнімділігін әрі қарай дамыту 
мүмкіншілігін Солтүстік Қазақстан селекционерлері әлі бітірген жоқ, өйткені кеңінен 
қолданатын әдістері молынан бар, олармен қатар жаңа жолдарын іздестіруде. Қазақстанның 
солтүстігінде бидайдың түршелері аз кездеседі. Сонымен, XX ғасырдың 40-ншы 
жылдарында академик В.П.Кузьмин Т. аеstivum 63 түршелерінің Қазақстанда болатын тек 
қана тоғызын, ал Т. соmрасtum Ноst 20 түршелерінің тек екеуі кездесетінін ескертеді. 
Осындай ботаникалық құрамда құлдырауды тек қана климатымыздың өжеттігін 
көрсетеді [4].  Бір өсімдіктің өзінде морфологиялық ( мөлшері, массасы, пішіні т.б.) және 
физиологиялық (өну ерекшеліктері, қоршаған орта факторларына қажетсінуі, тіршілікке 
қажетті қосылыстардың мөлшері ж.б.) әр алуан тұқымдар қалыптасады.  С.Сейфуллин 
атындағы Қазақ агротехникалық университетінің өсімдік шаруашылығы кафедрасының 
зерттеулерінде тіпті бір облыс деңгейінде әртүрлі сапада жаздық бидай тұқымы қалыптасты 
[5]. Солтүстік Қазақстанның қара топырақты өңірінде – ылғал мол түсетін, белсенді 
температура жиынтығы төмен, бозқырау ерте түсетін аудандарында өну қуаты, өнгіштігі 
төмен тұқым қалыптасады және астық өнімі азяды. Ақмола облысының қара қоңыр 
топырақтарында өсірілген жаздық бидай тұқымы 10,4-11,1 га/ц өнім бергенде, жоғарыдағы 
жағдайда өсірілген тұқым одан 0,6-0,9 га/ц төмен өнім қалыптастырды. XIX ғасырдың 70-
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жылдарындағы Ф.Габерландтың зерттеулері көрсеткендей, екпе дақылдардың жылуға 
қажеттілігі жөнінен бір-бірінен айырмашылықтары анағұрлым көп. Ол тұңғыш рет көптеген 
екпе дақылдар тұқымының ең аз, қолайлы және ең жоғары өну температуаларын белгілеп 
берді. Кейінірек В.Н.Степанов зерттеулерімен екпе дақылдар тұқымының өнуіндегі 
температура шегі егжей-тегжейлі анықталды [6].  

Біздің мақсатымыз бидай өсірумен айналысатын дүниежүзі елдері қатарынан көп 
өндірілетін  шығу  тегі әртүрлі 25 жұмсақ жаздық бидай сорттарының шөлге төзімділігін 
анықтау. Зерттеуге КАСИБ сетінен 25 ең жаксы астықты сорт үлілерінен: 7 - қазақстандық 
сорт, 10 - ресейлік, 1 - қазақ және ресейлік сорт, 2 - норвегиялық, 2 -  канадалық, 2 - сорт 
алыпсатарлық сұрыптаудан, 1 сорт -  Ақмола 2 үлгісі алынды. Біздің зерттеген 25 түрлі 
жұмсақ жаздық бидай сорттарының тізімі мына кестеде көрсетілген:  

 
Кесте 1. Бидай сорттарының   шығу тегі                                    
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                                          

ГОСТ 12044-93 п . 10.3. әдісі бойынша бидай тұқымы өсірілді.  Әрбір сорттан 3 
қайталамадан 12 дән тәжірибеге алынды.  100С, 200С, 250С температурада дән термостатта 
өсірілді. Әрбір 7 күн сайын колеоптиль ұзындығы мен тамыр арасындағы бұрыш өзгерісін 
тексердік. Колеоптиль бойынша дифференциалды үлгісі: ұзын колеоптильді (6,0 см және 
одан жоғары); орта  колеоптильді (4,1-5,9 см); қысқа колеоптильді ( 4,0 см- ге дейін) 
(Rebetzke G.J. et all, 2007).  

Тамыр аралық бұрыштың өлшемі: Әрбір күн сайын дән өскеннен кейін 
транспортермен бір уақытта колеоптильдің ұзындығы мен бидай тамырының екі соңғы 
аралығы өлшенді. Тамырдың аралық бұрышы 900 (қатты бұрышты) төмен – шөлге төзімді,  

№ Сорт Шығу тегі 
1 Степная 75 Ақтөбелік СХОС 
2 ГВК 2055-1 Шығыс Қазақстандық НИИСХ 
3 Лютесценс 4 Қарабалықтық НИИРиС 
4 Лютесценс 1569 Павлодарлық НИИСХ 
5 Лютесценс 9-33 НПФ « Фитон» Қостанай,Қарабалық 
6 Фитон 43 Фитон- СИММИТ 
7 Фитон С 50 ЧС Қарабалықтық СХОС-СИММИТ 
8 Лютесценс С 19 ЧС Қарабалықтық СХОС- СИММИТ 
9 Экада 113 Экада 
10 Солтүстік НПЦ ЗХ А.И.Бараева, Шортанды 
11 Ақмола 2 НПЦ ЗХ А.И.Бараева, Шортанды 
12 Лютесценс 697 Алтайлық НИИСХ ,Барнауыл қаласы 
13 П-40 Құрған НИИСХ 
14 Линия 241-00-4 ЗАО  « Құрған тұқымы» 
15 Новосибирская 18 Сібірлік НИИРС ,Новосібір қаласы 
16 Эритроспермум 95-07 ГАУ Омск 
17 Лютесценс 151I03-85 Сібірлік НИИСХ , Омск қаласы 
18 Лютесценс 23490 Челябинск НИИСХ  
19 Воевода НИИ Саратов қаласы ,Оңтүстік-шығыс 
20 Тулайковская 100 Самарлық НИИСХ 
21 Эстер НИИ ЦРНЗ ,Москва 
22 Demonstant Graminor (Норвегия ) 
23 Krabat Graminor (Норвегия ) 
24 Jenna Syngenta- Канада 
25 Freyr Syngenta- Канада 
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900 (ұзын бұрышты) көбірек – шөлге төзімсіз деп қабылданды. AGRO программасы бойынша 
статистикалық талдау жүргізілді.  

 

 
 
Сурет 1.  Температура бойынша бидай колеоптильдің дамуының динамикасы                                                                                                        
       Зерттеу барысында температура колеоптиль ұзындығына және сортқа әсер етеді. 

Тамыр аралық бұрыш пен колеоптиль ұзындығы әртүрлі болды. Осы зерттеуде біз 25 жаздық 
жұмсақ бидай сортының ішінде ең ұзын колеоптиль шөлге төзімді екенін анықтадық. Олар: 
Степная 75, ГВК 2055-1, Лютесценс 4, Лютесценс 9-33, Лютесценс С19 ЧС, Лютесценс 697, 
Тулайковская 100 сорттары. Сонымен қатар, ең қолайлы температура 20°С болып табылды. 
Себебі, 20°С температурада ең ұзын колеоптиль анықталды. Ал қазіргі уақытта  тамыр 
аралық бұрыш бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.  
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Введение. Перспективы восстановления коренных лесов на территории Беларуси в 

настоящее время являются важным вопросом. Доля березняков в лесном фонде республики 
составляет 23,1%, при оптимальной 11,9% [1]. 

Березовые насаждения выполняют значительные экологические и социальные 
функции. Они обогащают почву азотом и кальцием, т.е. повышается ее биологическая 
активность. После вырубки березняков в последующем улучшается рост хозяйственно 
ценных пород.  

Важно также отметить, что в производных березовых лесах восстановление коренного 
древостоя естественным путем можно добиться лишь при условии сохранения имеющегося 
под пологом надлежащего количества подроста при проведении главной рубки, а также 
своевременного ухода за молодняком на лесосеках. 

Основная часть. Для изучения преобразования березовых насаждений в коренные лесные 
формации в сентябре 2014 г. были заложены пробные площади на участках, пройденных рубками 
ухода на территории Толочинского и Славновского лесничеств Толочинского лесхоза. 

Лесоводственно-таксационные показатели березовых насаждений до проведения 
рубки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ведомость участков рубок ухода в березовых насаждениях 

ГЛХУ «Толочинский лесхоз» 
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 Проходная 10/3 1,2 10Б+Е 50 Б. кис. С2 1б/0,7 250 Славновское 
 Прочистка 141/3 2,8 6Б3Ос1Е 16 Б. дм. А4 2/0,7 20 Толочинское 
 Осветление 138/9 2,3 6Б2Ос2Е1С 10 Б. кис. Д2 1/0,7 20 Толочинское 
 Прочистка 115/9 0,7 7Б2Ос1Е+С 19 Б. орл. В2 1/0,7 40 Толочинское 
 Прочистка 138/6 0,8 7Б1Е2Ос+Д 15 Б. пап. С4 1/0,7 40 Толочинское 
 Осветление 114/3 2,3 9Б1Е 10 Б. чер. В3 1/0,9 10 Толочинское 
 Осветление 79/3 1,1 8Б2С 10 Б. кис. С2 1/0,9 10 Толочинское 

Пробная площадь 1 заложена в квартале 110 выдел 3 Славновского лесничества. Состав 
насаждения до рубки – 10Б+Е. В 2010 г. проведена проходная рубка. До рубки под пологом 
березняка произрастала ель в количестве 4,0 тыс. шт./га возрастом 35 лет. В 2014 г. была заложена 
пробная площадь для изучения ельника, сформированного на месте березового насаждения. 
Данные перечета показали, что состав после рубки преобразовался – 8Е2Б. Это показывает, что 
при проведении рубки ухода березовое насаждение преобразовано в еловое. 

Пробная площадь 2 расположена в квартале 141 выдел 3 Толочинского лесничества. 
Состав древостоя до рубки – 6Б3Ос1Е. Площадь участка – 2,8 га. В 2014 г. на участке была 
проведена прочистка. После проведения прочистки, данный участок был переведен в покрытую 
лесом площадь по хвойному хозяйству составом 3Е6Б1Ос. Распределение деревьев по породам, 
высоте и категориям качества, а также по возрасту на ПП 2 представлены в таблицах 2–3. 

Таблица 2 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на ПП 
2 
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Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 
здоровый поврежденный мертвый угнетенный всего 

Ель 
0,1–0,5 300 – – – 300 
0,51–1,5 600 – – – 600 
1,51 и более 1 600 – 100 – 1 700 

Итого 2 500 – – – 2 600 

Сосна 
0,1–0,5 100 – – – 100 
0,51–1,5 200 100 – – 300 
1,51 и более 700 100 – 200 1 000 

Итого 1 000 200 – 200 1 400 
Береза 1,51 и более 900 200 – – 1 100 
Дуб 1,51 и более 900 200 – – 1 100 
Всего 5 300 600 100 200 6 200 

Анализ таблиц 2–3 показывает, что после проведения рубки сохранен подрост ели в 
количестве 2600 шт/га, сосны – 1000 шт/га, дуба – 1100 шт/га и березы также 1100 шт/га. 
Высота подроста варьирует от 0,1 до 1,5 м и выше. Преобладают здоровые экземпляры: ели – 
96%, сосны – 70%, береза – 82% и дуб – 82%. Возраст сосны варьирует от 4 до 12 лет, ели – 
от 5 до 13 лет, дуба – от 7 до 15 лет. 

 
Таблица 3 – Распределение деревьев по возрасту на ПП 2 

Порода 
Возраст, лет 

      1
0 1 2 3 4 5 

В
сего 

Сосна 100   300 400 100 200 200 100    1
 400 

Ель – 800 100 100  300 700 300 200 100   2
 600 

Береза –    200 300 200 200  200   1
 100 

Дуб –   100 200 200 300 200    100 1
 100 

Всего 100 00 100 500 800 900 1 400 900 300 300  100 6
 200 

В квартале 138 выдел 9 заложена пробная площадь 3. В 2014 г. на участке было 
проведено осветление на площади 2,3 га. Состав насаждения до рубки – 6Б2Ос2Е1С. После 
проведения рубки участок переведен в покрытую лесом площадь по хвойному хозяйству 
составом 5Е1С3Б1Ос. Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества, а 
также по возрасту на пробной площади 3 представлены в таблицах 4–5.  

 
Таблица 4 – Распределение деревьев по породам и категориям качества на ПП 3 

Порода Группа высот, м Количество подроста, шт/га 
здоровый поврежденный угнетенный всего 

Ель 0,51–1,5 200 100 – 300 
1,51 и более 2 300 200 – 2 500 

Итого 2 500 300 – 2 800 

Сосна 
0,1–0,5 200 100 – 300 
0,51–1,5 – 100 – 100 
1,51 и более 500 – 100 600 

Итого 700 200 100 1 000 
Береза 1,51 и более 800 – – 800 
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Дуб 1,51 и более 700 – – 700 
Всего 4 700 500 100 5 300  

Анализ таблиц 4–5 показал, что после проведения осветления сохранилась ель в 
количестве 2800 шт/га. Высота ее варьирует от 0,51 до 1,5 м и выше. Возраст ели – от 3 до 15 
лет. Преобладают здоровые экземпляры ели (82%). 

Таблица 5 – Распределение деревьев по возрасту на ПП 3 

Порода Возраст, лет 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего 

Сосна 200 200 300 200 100         1 000 
Ель 200 200   200 200 300 300 200 400 600 100 100 

 800 
Береза    300 300  100 100      800 
Дуб    300 200 100 100       700 
Всего 400 400 300 800 800 300 500 400 200 400 600 100 100 5 300 

Пробная площадь 4 заложена в квартале 115 выдел 9. На площади 0,7 га проведена 
прочистка в 2014 г. Состав древостоя до – рубки 7Б2Ос1Е+С. После проведения рубки ухода 
участок переведен в покрытую лесом площадь по хвойному хозяйству. Распределение 
деревьев по породам, высоте и категориям качества, а также по возрасту на пробной 
площади 4 представлены в таблицах 6–7.  

 
Таблица 6 – Распределение деревьев по породам и категориям качества на ПП 4 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 
здоровый поврежденный угнетенный всего 

Ель 
0,1–0,5 100 – – 100 
0,51–1,5 2 500 300 – 2 800 
1,51 и более 100 – – 100 

Итого 2 700 300 – 3 000 

Сосна 0,1–0,5 100 – – 100 
0,51–1,5 300 100 – 400 

Итого 400 100 – 500 
Береза 1,51 и более 1 500 – 100 1 600 

Итого 1 500 – 100 1 600 
Всего 4 600 400 100 5 100 

После рубки преобладают экземпляры ели – 3000 шт./га (58,8%), что достаточно для 
перевода в покрытую лесом площадь. Также присутствуют экземпляры сосны и березы. 
Состав насаждения 6Е3С1Б. 

 
Таблица 7 – Распределение деревьев по возрасту на ПП 4 

Порода Возраст, лет Всего 3 4 5 6 7 8 9 
Сосна – 200 100 100 100 – – 500 
Ель 100 500 800 500 700 300 100 3 000 
Береза – – 100 100 400 400 600 1 600 
Всего 100 700 1 000 700 1 200 700 700 5 100 

Высота ели варьирует от 0,1 до 1,5 м и выше. Возраст – в пределах от 3 до 9 лет. Как и 
на предыдущих участках преобладают здоровые экземпляры ели (90%). 

Пробная площадь 5 заложена в квартале 138 выдел 6 на площади 0,8 га. Состав 
древостоя до рубки – 7Б1Е2Ос+Д. На участке в 2014 году была проведена прочистка. После 
проведения рубки насаждение переведено в покрытую лесом площадь по хвойному 
хозяйству. Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества, а также по 
возрасту на пробной площади 5 представлены в таблицах 8–9.  
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Анализ распределения древесных пород по высоте и категориям качества показывает, 
что высота ели находится в градации от 0,1 до 1,5 м, а ее количество составляет – 2000 шт./га 
и вся она относится к категории здоровых экземпляров. Состав формируемого насаждения 
4Е3Ос1Д1С1Б. 

 
Таблица 8 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на ПП 

5 

Порода Группа  
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 
здоровый поврежденный Мертвый угнетенный всего 

Ель 
0,1–0,5 100 – – – 100 
0,51–1,5 500 – – – 500 
1,51 и более 1 400 – – – 1 400 

Итого 2 000 – – – 2 000 

Сосна 
0,1–0,5 100 – – – 100 
0,51–1,5 – 100 – – 100 
1,51 и более 200 100 100 – 400 

Итого 300 200 100 – 600 
Береза 1,51 и более 400 – – 100 500 
Осина 1,51 и более 1 300 – – – 1 300 
Дуб 1,51 и более 600 100 – – 700 
Всего 4 600 300 100 100 5 100 

Преобладают экземпляры ели в возрасте 6–7 лет, что свидетельствует о ее появлении 
под пологом березового насаждения от стен леса. 

 
Таблица 9 – Распределение деревьев по возрасту на ПП 5 

Порода Возраст, лет 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Всего 

Сосна 100 – – – 100 300 100 – – – – 600 
Ель 100  100 600 600 100 100 200 – 100 100 2 000 
Береза – – – – 100 100 300 – – – – 500 
Дуб – – 100 300 200 100 – – – – – 700 
Осина – – – – 300 400 – 400 100 100 – 1 300 
Всего 200 – 200 900 1 300 1 000 500 600 100 200 100 5 100 

Пробная площадь 6 заложена в квартале 114 выдел 3. В 2014 г. на участке проведено 
осветление на общей площади 2,3 га. Состав древостоя до рубки – 9Б1Е. После проведения 
рубки, насаждение переведено в покрытую лесом площадь по хвойному хозяйству составом 
3Е7Б. Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества, а также по 
возрасту на пробной площади 6 представлены в таблицах 10–11.  

 
Таблица 10 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на 

ПП 6 

Порода Группа высот, м Количество подроста, шт/га 
здоровый поврежденный угнетенный всего 

Ель 
0,1–0,5 – – – – 
0,51–1,5 800 – – 800 
1,51 и более 1 800 100 100 2 000 

Итого  2 600 100 100 2 800 
Сосна 0,51–1,5 100 – – 100 

Береза 1,51 и более 1 600 – – 1 600 
Всего 4 300 100 100 4 500 
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Анализ таблицы 10 показывает, что на участке преобладают экземпляры ели – 2 800 шт/га 
(62%), что достаточно для перевода в покрытую лесом площадь. Состав формируемого 
насаждения 6Е4Б+С. Высота ели варьирует от 0,51 до 1,5 м, сосны – 0,51–1,5 м, березы – более 
1,5 м. Учтенные экземпляры сосны и березы по категориям качества все здоровые, ели – 92,8% 
здоровые, встречаются поврежденные и угнетенные экземпляры, высота которых превышает 
1,5 м. 

Возраст находится в пределах от 7 до 13 лет, экземпляры сосны представлены 
возрастом 7 лет. 

Таблица 11 – Распределение деревьев по возрасту на ПП 6 

Порода Возраст, лет 
7 10 11 12 13 Всего 

Сосна 100 – – – – 100 
Ель 800 200 600 800 400 2800 
Береза 400 700 200 100 200 1600 
Всего 1300 900 800 900 600 4500 

Пробная площадь 7 расположена в квартале 79 выдел 3. Состав древостоя до рубки – 
8Б2С. В 2014 г. на участке площадью 1,1 га была проведена рубка ухода за лесом – 
осветление. После проведения рубки, насаждение переведено в покрытую лесом площадь по 
хвойному хозяйству составом – 6С4Б+Е. Распределение деревьев по породам, высоте и 
категориям качества, а также по возрасту на пробной площади 7 представлены в таблицах 
12–13.  

 
Таблица 12 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на 

ПП 7 

Порода Группа  
высот, м 

Количество подроста, шт/га 
здоровый поврежденный Мертвый угнетенный всего 

Ель 0,1–0,5 – – – – – 
0,51–1,5 100 – – – 100 

Итого 100 – – – 100 

Сосна 
0,1–0,5 600 – – 100 700 
0,51–1,5 1 600 300 200 – 2 100 
1,51 и более 200 – 100 – 300 

Итого 2 400 300 300 100– 3 100 
Береза 1,51 и более 500 – – – 500 
Осина 1,51 и более 100 – – – 100 
Всего 2 900 300 300 100 3 800 

Анализируя данные таблицы 12, можно сделать вывод, что преобладает сосна в 
количестве 3100 шт./га, что достаточно для перевода насаждения в покрытую лесом 
площадь. 

 
Таблица 13 – Распределение деревьев по возрасту на ПП 7 

Порода Возраст, лет 
3 4 5 6 7 8 9 11 Всего 

Сосна 300 400 400 600 1 200 100 – – 3 100 
Ель – – – – – – 100 – 100 
Береза – – – – 100 200 – – 500 
Осина – – – – – – – – 100 
Всего 300 400 400 600 1 300 300 100 100 3 800 

Возраст сосны варьирует от 3 до 11 лет. Преобладают здоровые экземпляры сосны 
(77,4%), количество поврежденных, мертвых и угнетенных экземпляров сосны составляет 
22,6%, что связано на данном участке с деятельностью животных (лося). 
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В результате проведения исследований можно сделать заключение о том, что при наличии 
в составе производных березовых молодняков хозяйственно ценных пород (сосна, ель, дуб), 
благодаря своевременному проведению осветления или прочистки можно сформировать коренное 
насаждение с преобладанием ценных видов. В средневозрастных насаждениях в березняках 
кисличных при наличии под пологом леса второго яруса ели проходной рубкой формируется 
еловое насаждение. 
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Ғылыми жетекші – Қарағойшин Ж.М. 
 

Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылдарға арналған дамытудың Мемлекеттік 
бағдарламасында «Орта білім берудің мақсаты - алған білімнің, кәсіби дағдыларының 
негізінде өмірдің өзгермелі жағдайларда еркін бағдарлай алатын, өзінің білімін іске асыруға, 
адамгершілік тұрғыдан өз бетінше шешім қабылдауға қабілетті тұлға қалыптастыру» екендігі 
көрсетілген /1/. 

Білім беру жүйесі - әр елдің даму болашағын айқындайтын, әлемдік өркениетке 
жетудің негізгі бағыттарын көрсететін біртұтас құрылым. Қазір еліміздегі білім беру 
жүйесінің ең бастысы - білім берудің ұлттық моделіне өту арқылы келешек ұрпақтың білім 
деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу болып отыр. Осыған орай, бүгінгі күн мектеп 
алдында тұрған басты міндет - өзіндік айтар ой пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат 
тәрбиелеп шығару. Қоғамдағы түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесінің алдына жаңа 
адамды қалыптастыру, дамыту мақсаттарын қойып отыр. Оқушылардың ойлау қабілетін 
дамыту, ой-пікірінің дербестігі мен еркіндігін кеңейту, олардың өз бетімен білім алуға деген 
ынтасын арттыру, оны өз тәжірибелерінде жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни 
біліктіліктерін қалыптастыру және дамыту - маңызды және күрделі мәселелер болып 
табылады. Осы мәселелерді шешудің бірден-бір жолы оқу үрдісіне жаңа педагогикалық 
технологияларды енгізу /2/. 

Бұл процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Білім берудегі ескі 
мазмұнның орнына жаңасы келуде. Я.А.Коменскийдің, И.Гербарттың дәстүрлі объект-
субъектілі педагогикасының орнын басқасы басты, ол балаға оқу қызметінің субъектісі 
ретінде, өзін-өзі өзектілендіруге, өзін танытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын 
дамытушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағдайда педагогикалық процестің маңызды 
құрамы оқу ісіндегі субъектілер - оқытушы мен оқушының тұлғалық-бағытталған өзара 
әрекеті болып табылады. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен 
дағдысын емес, оның «тұлғасын», білім алу арқылы «дамуын» қойып отыр. 

Білім беру саласында жиі көтеріліп жүрген мәселелердің бір ісі - оқушыларды өзін-өзі 
басқаруға үйрету. Осы мақсатты алға қойып, оқытуды жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың 
пәнге деген қызығуын арттыру мақсатында білімді жүйелі түрде меңгеруіне және оқушының 
қабілет деңгейлерін дамытуда «Модульдік оқыту технологиясының» маңызы ерекше екендігі 
мәлім. 

mailto:meruert.makenbaeva@mail.ru
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«Модуль» термині- педагогикаға әр түрлі ақпараттық жүйелер мен құрылымдарға 
қолданылатын конструкцияны белгілейтін және олардың икемділігі мен қайта құруын 
қамтамысыз ететін информатикадан келді. «Модуль» термині- интернационалдық. ЮНЕСКО 
тезаурусында бұдан бірнеше туынды бар: модульдік әдіс, модульдік дайындық, модульдік 
кесте, модульдік тәсіл. Модуль -  бұл белгілі бір қызмет міндетін атқаратын қайсыбір жүйе 
жөніндегі дербес бөлігі деп алатын болсақ, оқыту теориясында бұл- болашақ маманның 
кәсіби білімін не дағдыларын қалыптастыру үшін жеткілікті ақпарат немесе әрекеттің белгілі 
бір «мөлшері» (Ю.Т.Тимофеева) /3/. 

      Модульдік оқытудың ерекшеліктері: 
 1. Оқу мазмұнының меңгеруіне қойылған мақсатқа сәйкес жүзеге асатын жекелеген 

кешендер түрінде ұсынылады. Мақсат оқушы үшін қойылып, онда тек оқылатын мазмұн 
көлемі ғана көрсетіліп қоймай, оны меңгеру деңгейі де анықталады. Сонымен қатар, оқушы 
мұғалімнен жұмыс істеудің тиімді жолдары көрсетілген жазбаша нұсқау алады; 

 2. Мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынас түрі өзгереді. Ол модульдер арқылы, 
басқарушы мен бағынушы арасындағы жеке қарым-қатынас үрдісі арқылы жүзеге асады; 

 3. Оқушы көп уақыт өз бетінше жұмыс атқарады, ол мақсат қоюға, өзін жоспарлауға, 
өзін ұйымдастыруға, өзін бағалауға үйренеді; 

 4. Оқушылардың оқу іс-әрекеттерінің бағыттары мен білім деңгейлерін 
қалыптастыруда оқыту құрылымының тұтастығы сақталады. Оқу жоспарларында пәнді 
оқыту мазмұны жүйелі түрде бір мәнді баяндалады; 

 5. Оқушылардың білім алудағы іс-әрекеті дамуының жалпы бағытын ескере отырып, 
пәнді оқыту және іс-әрекет сипаты мен пән мазмұнын сәйкестендіру қажет болған жағдайда 
оны түзетуге мүмкіндік беріледі; 

 6. Модульдік оқыту жүйесі өте тиімді - мұнда жұмыстың барлық түрі бір-бірімен 
үйлесімді үндестікте кері байланысты жүзеге асырып отырады. Бұл жүйенің тиімділігінің 
тағы бір қыры - оның оқушылардың қызығушылығын, қажеттілігін жеке даралай, саралай 
ескеріп отыруында; 

 7. Модульмен оқытуда оқушы да , оқу тобы да белсенді әрекет жасайды. Себебі, тек 
модульмен оқыту ғана олардың ішкі мүмкіншіліктерінің көзін ашып, екі жақты белсенді 
біртұтас әрекет жасауға уәждейді. Соның нәтижесінде пәнді сапалы меңгеруге ықпалын 
тигізеді; 

 8. Модульдегі оқу элементтерінің дербестігі, икемділігі, өзгермелілігі, оқушылардың 
әрқайсысының өз мүмкіндігіне сай әрекеттенуіне жағдай жасайды; 

 9. Оқыту құралы оқу мақсатына, түріне, оқушылардың ерекшелігіне, біліміне сәйкес 
сараланады; 

 10. Оқушылар білімді өздерінің әрекет жасау қарқынына сай игереді. Олар «жақсы», 
«нашар» оқитындар категориясына бөлінбейді, ал білімі мен білігі, іскерлігі нәтиже 
көрсеткіштерімен айқындалады /2/. 

Оқыту технологиясының бір ерекшелігі - оның білімді меңгеруге емес, тұлғаның 
танымдық қабілеттерін және танымдық процестерді; яғни, жадының алуан түрлерін (есту, 
көру, қимыл, және т.б.), ойлауды, ынтаны қабылдау қабілетін арнайы  жасалған оқу және 
танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, сондай-ақ тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі 
өзектілендіру, өзін-өзі бекіту, қарым-қатынас, ойын, танымдық және шығармашылық 
қабілетттерін қанағаттандыруға, белсенді сөздік қорын (ауызша және жазба тілінде) 
дамытуға бағытталуы /4/. 

Оқу-тәрбие үрдісінде модульдік оқыту технологиясын қолданудың ерекшеліктері 
мыналар: 

- біріншіден, оқушылардың бірлесіп жасайтын іс-әрекетінде және бір-бірімен үнемі 
қарым-қатынаста өзара сыйластығы, достық сезімі, ұйымшылдығы қалыптастырылады; 

- екіншіден, біртіндеп өз бетінше жұмыс жасау деңгейі көтеріледі; 
- үшіншіден, оқушылардың жеке мүмкіндіктеріне сәйкес жалпы танымдық іс-

әрекеттерін дифференциялауға мүмкіндік туғызылады; 
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- интеллектуалдық деңгейінің өсуіне жағымды әсер етеді /5/.  
Модульдік оқыту - баланың белсенді оқу қызметін ұйымдастыруға, өз жұмысын 

жоспарлауға, талдау, бақылай білуге үйретеді.  
Модульдік оқытудың педагогикалық процесі зерттеу жұмысында мынадай 

аспектілерді даярлауға мүмкіндік береді: 
1. оқыту мазмұнын игерудің дараланған мақсаты бойынша жүргізілуі; 
2. модуль мазмұны құру спецификациясы өзіндік жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді; 
3. модульдерде оқу әрекеттерін басқарудың альтернативті нұсқаулары көрінеді, 

сондықтан оқушы мақсатқа сай әрекетті жеңіл таңдап ала алады; 
4. бақылау және өзіндік бақылау. Әрбір модуль кері байланыс жүйесімен 

қамтамасыз етіледі. Мұнда әдетте толық дараланған болып табылатын эталонды (тест) 
бақылау (өзіндік бақылау) маңызды орын алады; 

5. педагогтың әр оқушыға тікелей әсері. Әр сабақта дараланған педагогикалық 
әсер толық жүзеге асады.  

Яғни, модульдік оқыту - педагогикалық процестің тиімділігінің артуына мүмкіндік 
беретін, сонымен қатар оны ұйымдастыру үшін белгілі жағдайлар құруды талап ететін 
оқытудың прогрессивті қадамы /6/. 

      Модульдік оқыту жағдайындағы оқушылардың кәсіби маңызды қасиеттерінің 
қалыптасу ерекшеліктері бойынша қорытындылайтын болсақ, осындай оқыту жүйесі 
оқушылардың кәсіби дербестігі мен кәсіби жетістіктерге жету секілді маңызды қасиеттер 
кешенінің аса тиімді қалыптасуына себепші болатынын айтуға болады. Соңғы кездері әуелде 
Батыс Еуропада (синонимі «Шеффилд бағдарламасы») пайда болған модульдік оқытуға 
бүкіл посткеңестік кеңістігінде дерлік жоғары қызығушылық танытылуда. Мәселен, Нижний 
Новгородта, Самарада, Чебоксарада, Костромада, қазіргі Литва Республикасында модульдік 
оқыту кәсіби оқудан әрбір оқушыны жеке дайындауға шынайы мүмкіндік беретін лайықты 
орын алады. Кәсіби маңызды қасиеттердің қалыптасу тиімділігі көбіне материалды өтудің 
дербес қарқынымен анықталады.  

Модульдік технология бойынша оқыту процесінде қалыптасатын өзге тұлғалық 
мінездеме оқушылардың болашақты сезінуімен байланысты: оқу элементтерінің 
тапсырмаларын ала отырып оқушылар берілген курстың бақылауы мен оның жиілігі 
барысында болатын талаптары мен мақсаттарымен танысуға мүмкіндігі бар. Оқшылар 
оқудың дербес маңыздылығын және белгілі бір оқу нәтижелеріне жетудегі қажеттіліктерін 
сезінуі кешенді сапалы мақсатын дәл суреттенуімен дәлелденеді. Оны оқушы модульдің 
соңында меңгеру деңгейлері өлшемдерінің және әрбір оқушының оларға қол жету үшін 
әдістемелік қамтамасыз етілуінің нәтижесінде жүзеге асыра алады. Оқушының шынайы 
нәтижесі толығымен оның өзіне байланысты. 

Модульдік оқыту жағдайындағы жеке тұлға болудың тағы бір ерекшелігі- субъект 
позициясын алып отырған оқушының белсенді рөлі. Ол өз бетімен жұмыс орны мен 
қарқынын, әдістерін жоспарлайды, өз мүмкіндіктеріне, шеберлігін шыңдау деңгейіне  өзі 
баға береді. Келесі деңгейге өтуге шешімін өзі қабылдайды. Модуль оқушылардың ой өрісін, 
дербестігі, ұйымшылдығын, бейімділіктерін, оқу-танымдық ісін меңгеру шеберлігін 
дамытады. Осы қасиеттерінің дамуы бір-бірімен үздіксіз айналыста жүзеге асады.  

Модульдік оқытудың тағы бір маңызды ерекшелігі - модульдік технологияның 
оқытудың денсаулық сақтау процесі негізінде құрылуы. Ал бұл оқушылар үшін маңызды. Бір 
айта кететін жайт, модульдік оқытудағы кәсіби оқыту шеберінің позициясы оқушылар 
қабылдауында «бақылаушы мен сыбырлап айтушыдан» тартымды «дос пен көмекшіге» 
ауысады. Басқарушы функциялардың көп бөлігі модульдік бағдарламаға жүктелгендіктен 
шеберге артылған міндет біршама жеңілдетілген. өндірістік оқыту шебері үшін басты 
квалификациялық талабы бұрынғыдай болып қала береді, ол өз білімі мен шеберлігін 
мүлтіксіз жетілдіру. Модульдік оқыту оқушылардың эмоциялық табандылығын 
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қалыптастырып, практикалық курсын біртіндеп өту барысында ол кәсіби шеберлікке ұласып 
жатады.  

     Бұндай қорытындының шығуы модульдік жүйенің теориялық материал 
блоктарының таным циклдерін әрекет құралдарына біртіндеп ауысуымен нығайтылуы 
негізіндегі оқыту болып табылғандығымен дәйектелген. Ал, жалпы модуль - бұл логикалық 
аяқталған оқу материалы, онда оқушылардың білімі мен шеберлігін бақылау міндетті түрде 
кіретін оқу мазмұны мен меңгеру технологиясы біріктірілген. 

Осыған сәйкес, модульдік технологияның принциптері болып модульділік, 
құрылымдылық, кеңес берушілік, оқыту процесінің іскерлігі мен икемділігі саналады. 

Сонымен, модульдік оқытудың көп деңгейлі жүйесі оқушылардың практикалық ісін 
жүзеге асыруда олардың нақты операцияларды сәйкес құралдарымен орындау кезінде өзін-
өзі кәсіби бақылаудың тұрақты дағдысының біртіндеп қалыптасуына себеп болады. 

Модульдік технологияны қолданарда педагогикалық процестің барлық 
қатысушылары өзін-өзі анализдеу, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі реттеу 
дағдыларына ие болады /7/.   
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Актуальность. Выращивание растений различного назначения сталкивается с 

проблемами получения удовлетворительных всходов и выживания молодых проростков. В 
вопросах семеноводства также необходимо обеспечение сохранности семян растений с 
хорошими биологическими показателями. 

Среди способов предпосевной обработки семенного материала в последнее время все 
более широкое применение получают методы, основанные на использовании различных 
факторов физической природы: применение ультрафиолетового, инфракрасного, сверх 
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высокочастотного, лазерного облучений? обработка магнитными полями, хранение при 
сверх низких температурах [1-4]. 

Цель исследования: изучить прорастание семян овощных растений, облученных 
ультрафиолетовым светом, и замороженных в жидком азоте. 

Объекты и методы. Материалом для выполнения исследований послужили  семена 
салата и редиски. Исследования проводились в осенний и зимний периоды 2014-2015 гг. 
Часть лабораторных экспериментов проводилась в лаборатории физиологии и 
биотехнологии растений биолого-географического факультета КарГу им. академика Е.А. 
Букетова, часть – в домашних условиях и в лаборатории кабинета биологии Карагандинской 
областной специализированной школы-интерната «Дарын». 

При выполнении исследований использованы общепринятые методики исследования 
всхожести, биологии прорастания и морфологии проростков, что позволяет получать 
сравнимые и достоверные результаты. Исследование всхожести и энергии прорастания семян 
осуществляли по методическим указаниям М.С. Зориной и С.П. Кабанова [5]. В 
лабораторных условиях семена проращивали в чашках Петри в 10-20-кратной повторности 
на 2-х слоях фильтровальной бумаги, смоченной дистиллированной водой, а также на 
растильнях. При изучении прорастания семян учитывали следующие фазы: наклевывание, 
появление зародышевого корня, семядолей, развертывание семядольных листьев, появление 
первых настоящих листьев. 

Обработку семян УФ-светом проводили в течение 10 минут в ламинар-боксе 
лаборатории физиологии и биотехнологии растений. Дальнейшее проращивание семян 
осуществляли в лаборатории «Дарына».  

Замораживание семян проводили в конвертах из алюминиевой фольги путем 
погружения в жидкий азот на 30 минут. Размораживали на воздухе при комнатной 
температуре, на водяной бане 90 оС, а также с трехдневной отсрочкой посева после 
замораживания [6]. 

Результаты и их обсуждение. В опытах использовали семена салата и редиса. 
Полученные результаты показали (табл. 1), что семена, прошедшие обработку УФ-
излучением взошли лучше, чем в контрольном варианте.  

Так, в опытном варианте для редиса и салата всхожесть семян составила 91 и 86 %, а в 
контроле (без обработки) – 71 и 73 % соответственно.  

Анализ динамики прорастания для опытной и контрольной партии показал разную 
скорость формирования проростков (рис. 1). 

 
Таблица 1. Результаты всхожести семенного материала редиса и салата после 

обработки УФ-излучением и в контроле 
 

Условия эксперимента  Всхожесть семенного материала, % 
Редис  Салат  

Обработка УФ-излучением 91 86,0 
Контроль (без обработки) 71 73,0 
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А Б 

 
Ряд 1- опытный вариант, ряд 2 – контрольный вариант, 1 – всхожесть на 3 день 

проращивания, 2 – всхожесть на 6 день, 3 - всхожесть на 10 день 
 

Рисунок 1. Динамика прорастания семян редиса (А) и салата (Б) 
 

Результаты показали, что опытные варианты прорастают быстрее и формируются 
более дружные всходы, чем в контрольном варианте.  

Сохранение cеменного материала растений, особенно некоторых ценным сортов и 
видов, имеющих большое хозяйственное значение, представляется важной задачей. Следует 
отметить, что хранение семян при комнатной температуре или просто пониженной 
температуре приводит к снижению их всхожести из-за накопления мутаций и повреждения 
зародыша. В настоящее время перспективным методом хранения геномов растений считается 
глубокое замораживание семян (до температуры жидкого азота), что теоретически позволяет 
сохранять всхожесть и генетическую полноценность семян неограниченное время [6-8]. 

Опыты по криосохранению нами проводились на следующих видах овощных 
растений: редис, сорт Вера, петрушка сорт Кучерявец Одесский.  

Контрольная всхожесть семян исследуемых видов до начала экспериментов по 
криоконсервации составила: редис 71 %, петрушка - 33 % (рис. 2). 

 

 
 

1 – редис сорт Вера, 2 – петрушка сорт Кучерявец Одесский  
 

Рисунок 2. Всхожесть семян овощных растений перед закладкой опытов по 
криосохранению  
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Замораживание семян проводили в конвертах из алюминиевой фольги путем 
погружения в жидкий азот, размораживали на воздухе при комнатной температуре, на 
водяной бане 80 оС (рис. 3).  

 

 
 

1 – редис при оттаивании при комнатной температуре, 2 - редис при оттаивании на 
водяной бане, 3 – петрушка при оттаивании при комнатной температуре, 4 – петрушка при 

оттаивании на водяной бане 
 

Рисунок 3. Влияние температуры и скорости оттаивания на всхожесть семян после 
замораживания при сверхнизких температурах 

 
Хорошую всхожесть после замораживания продемонстрировали семена обоих видов 

растений, хотя в случае использования водяной бани происходило повышение всхожести. 
При оттаивании при комнатной температуре всхожесть была несколько ниже. Однако, стоит 
отметить, что оба показателя всхожести для редиса и петрушки оказались все же выше 
контрольных показателей. То есть после замораживания при сверх низких критических 
температурах всхожесть семян увеличивается. 

Литературные данные [9-10] свидетельствуют о том, что важнейшим фактором, 
влияющим на сохранение жизнеспособности семян при криоконсервации является их 
влажность, оптимальные значения – 5-6 %. Нами были проведены эксперименты по 
замораживанию в жидком азоте семян редиса с различным содержанием влаги: 5-6 и 10-11 % 
(рис. 4).  

 

 
 

1 – всхожесть семян до криосохранения, 2 – всхожесть семян после криосохранения 
при влажности 10-11 %, 3 - всхожесть семян после криосохранения при влажности 5-6 % 

 
Рисунок 4. Зависимость всхожести семян редиса после криоконсервации от 

содержания в них влаги 
 

В результате криоконсервации семян овощных культур в жидком азоте наблюдается 
увеличение показателей всхожести: для редиса на 18-24 %, для петрушки – на 39-53 %. 

Таким образом, по итогам литературного обзора и собственных экспериментов можно 
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сделать следующие выводы:  
1 Анализ литературных данных показал, что различные группы растений 

положительно реагируют на действие таких физических факторов, как УФ-излучение, 
магнитное поле, лазерное излучение и низкие температуры, что проявляется в увеличении 
всхожести и показателей урожайности различных органов.  

2 Предпосевное облучение семенного материала УФ-излучением повышает всхожесть 
семенного материала редиса на 20 %, салата – на 13 %, а также позволяет формировать более 
дружные всходы.  

3 В результате криоконсервации семян овощных культур в жидком азоте наблюдается 
увеличение показателей всхожести: для редиса на 18-24 %, для петрушки – на 39-53 %.  

4 Наилучшим способом оттаивания семян по хранения в жидком азоте является 
использование водяной бани.  

5 Лучшие показатели всхожести имели семена овощных растений с низкой 
влажностью – 5-6 %. 
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Метод трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (МСК), как аутологичных, 
так и аллогенных, в последние годы используется в клинической практике для ускорения 
приживления кроветворных предшественников и для профилактики и терапии реакции 
трансплантат против хозяина (РТПХ). Эффективность при РТПХ связана с тем, что МСК 
обладают иммуносупрессивными свойствами, способны оказывать антипролиферативные 
эффекты на лимфоциты, ингибировать активацию и ответ Т-клеток и клеток памяти. В 
данном обзоре будут рассмотрены иммуномодулирующие свойства мезенхимальных 
стволовых клеток, а именно взаимодействие МСК с лимфоцитами, играющие большую роль 
в трансплантации органов и тканей. 

МСК выполняют различные функции в организме, обладают высокой 
пролиферативной активностью и мультипотентными свойствами, то есть способны 
дифференцироваться в клетки мезодермальной (остеобласты, хондроциты, адипоциты) и 
других линий МСК также способны (прямо и опосредованно) взаимодействовать 
практически со всеми иммунными клетками посредством растворимых факторов и клеточно-
контактным взаимодействием и, таким образом, в значительной степени модулировать 
иммунный ответ организма. [1].  

МСК обладают иммуносупрессивными свойствами и способны мигрировать в очаг 
повреждения или воспаления, активно регулировать регенеративные процессы, уменьшая 
воспаление. МСК человека подавляют аллореактивность лимфоцитов in vitro в смешанных 
культурах лимфоцитов (СКЛ), благодаря HLA (человеческий лимфоцитарный антиген) 
независимым механизмам. [2] Способность МСК модулировать активность Т-клеток, 
основных иммунологических игроков, участвующих в отторжении трансплантата или 
толерантности делает МСК перспективным инструментом для иммуномодуляции при 
трансплантации органов. 

Мезенхимальные стволовые клетки 
МСК относятся к классу соматических стволовых клеток, которые характеризуются 

способностью к самоподдержанию и дифференцировке в клетки тканей мезодермального 
происхождения. Впервые МСК были выделены  из костного мозга и идентифицированы А.Я. 
Фриденштейном, как адгезивная популяция фибробластоподобных клеток способная 
дифференцироваться в остеобласты [3]. Дальнейшие исследования показали, что МСК могут 
давать начало не только остеобластам, но и адипоцитам, хондроцитам, и теноцитам [4, 5].  
Кроме того, было показано способность МСК дифференцироваться в специализированные 
клетки экто- и эндодермального происхождения (например, нервные, мышечные и 
эпителиальные клетки), что предполагает наличие у МСК потенциала плюрипотентных 
стволовых клеток. Несмотря на то, что изначально МСК были выделены из костного мозга, 
такие клетки также можно обнаружить и в других тканях и органах человека и животных, 
такие как жировая ткань, печень, скелетные мышцы, синовиальная оболочка, амниотическая 
жидкость, пуповинная кровь и плацента [4]. 

Для унификации характерных свойств этих клеток в 2006 году Комитетом по 
стволовым клеткам Международного общества клеточной терапии были определены 
«минимальные» критерии, специфичные для МСК, выделенные из разных тканевых 
источников: 1) адгезия к пластику и фибробластоподобная морфология, 2) характерный 
иммунофенотип (экспрессия CD73, CD90, CD105 и отсутствие экспрессии CD34, CD45, 
CD14, CD11b, CD79a, HLA-DR) и 3) способность дифференцироваться в остеобласты, 
адипоциты и хондроциты [6]. 

Иммуномодулирующие свойства МСК 
Важнейшими и наиболее изученными объектами иммуномодулирующего действия 

МСК в организме млекопитающих (в том числе и человека) являются Т-лимфоциты. 
Большим количеством работ показано, что МСК способны подавлять пролиферацию Т-
лимфоцитов, активированных поликлональными митогенами, аллогенными клетками или 
специфическими антигенами [ 7, 10, 11] . Ингибирование пролиферации не зависит от 
основного комплекса гистосовместимости (main histocompatibility complex, MHC) и 
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вызывается как ауто-, так и аллогенными МСК [6,10]. По мнению ряда исследователей [6,7], 
основной эффект действия МСК проявляется в анергии Т-лимфоцитов, снижении уровня их 
пролиферации и индукции перехода Т-клеток в G0/G1 фазу клеточного цикла, вследствие 
снижения фосфорилирования циклина D2  и активации белка p27, но не посредством 
активации механизмов апоптоза [6, 8]. Кроме пролиферации, МСК также подавляют 
цитотоксическую функцию CD8+ Т-лимфоцитов, но данный эффект не наблюдается, если 
CD8+ Т-лимфоциты были ранее активированы [10].   Существует, однако, мнение, что 
данный эффект связан со снижением абсолютного числа  CD8+ Т-лимфоцитов, а не с 
прямым подавлением цитолитической активности [11].  

Среди важнейших растворимых факторов МСК, оказывающих иммуномодулирующее 
действие на клетки иммунной системы, следует отметить трансформирующий фактор роста 
β (TGF- β) [12], интерлейкин-10 (ИЛ-10) [13], простагландин E2 (PGE2) [12], фактор роста 
гепатоцитов (HGF) [14], индоламин -2,3 диоксигеназу  (IDO), монооксид азота (NO) 
гемоксигеназу 1 (HO-1), растворимый фактор HLA-G5 [16]. Одни факторы постоянно 
продуцируются МСК в норме и усиливаются при взаимодействии с иммунными клетками 
(TGF-β, PGE2), в то время как другие продуцируются исключительно после взаимодействия 
с иммунными клетками (IDO, NO) [15].    

 

 
 

Рис.1. Изменение фенотипа Т-клеток под действием МСК 
 
Документально подтверждено, что МСК вызывают изменения фенотипа Т-клеток и 

способствуют появлению регуляторных Т-клеток (Трег-клетки). Трег-клетки являются 
специализированными иммунокомпетентными клетками, способные специфически 
подавлять аутореактивные клоны клеток, предотвращая развитие аутоиммунных процессов. 
МСК генерируют CD4+CD25highFoxP3+ Трег-клетки при культивировании с 
мононуклеарными клетками периферической крови человека, механизм частично 
опосредуется взаимодействием МСК C-C хемокинового лиганда-1 (CCL1) с его рецепторами 
на Т-клетки, рецепторы -  C-C-8 хемокином (CCR8) [17]. Также показано, что для индукции 
Tрег-клеток, МСК требуется клеточный контакт, PGE2 и TGFβ-1 или HLA-G5 
высвобождаемый из МСК (Рис.1). 

Согласно результатам многочисленным исследований [7,8,9], иммуносупрессивные 
свойства МСК активируются при взаимодействии с «воспалительным окружением», в 
частности с IFNγ. G. Ren с соавторами в работах на МСК мышей показали сопряженность 
иммуносупрессии МСК с действием IFNγ и одним из провоспалительных цитокинов: TNF-α, 
IL-1α или  IL-1β [9]. Данная комбинация факторов приводила к повышенной продукции 
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МСК NO-синтазы и, как следствие, монооксида азота (NO), а также хемокинов CCL9, CCL11 
и CCL12 [9] и к повышенной экспрессии молекул адгезии ICAM-1 VCAM-1. В работах 
данных авторов представлена модель, позволяющая объяснить эффект иммуносупрессии 
МСК: NO подавляет пролиферацию Т-лимфоцитов, нарушая активацию сигнального пути 
Stat5, приводя, таким образом, к блокировке клеточного цикла, в то время как выделяемые 
МСК цитокины способствуют миграции Т-клеток непосредственно в зону высокой 
концентрации NO [8]. Повышенная же экспрессия молекул  ICAM-1  и VCAM-1 приводит к 
«адгезии» Т-лимфоцитов  к МСК и удержанию иммунных клеток в зоне действия высокой 
концентрации активной формы NO.  Нестабильность молекулы NO  объясняет 
необходимость клеточного контакта для  МСК-опосредованной иммуносупрессии Т-клеток. 
В подтверждение этой модели свидетельствуют  результаты, в соответствии с которыми под 
действием IFNγ на МСК с выключенным геном iNO-синтазы, либо ингибитора iNO-синтазы 
(L-NAME) на МСК повышалась продукция воспалительных хемокинов. При таких условиях 
МСК не были способны подавлять пролиферацию Т-лимфоцитов, активно мигрировавших к 
ним  как in vitro, так и  in vivo [18].  Эти данные свидетельствуют о ведущей роли NO-
зависимого  механизма в реализации иммуносупрессивной функции МСК на Т-лимфоциты. 

Аналогичный механизм был показан в работах МСК человека. После активации IFNγ 
и TNFα, МСК усиливали секрецию хемокинов CXCL9-11 (лиганды рецептора CXCR3), а 
также лигандов к рецепторам CXCR 1 и 2, вызывающих миграцию Т-лимфоцитов и 
подавляющих пролиферацию мононуклеаров периферической крови. Однако, в отличие от 
мышиных МСК, МСК человека в ответ на воздействие воспалительных цитокинов 
усиливают экспрессию не iNO-синтазы, а индоламин-2,3-диоксигеназы (IDO) [7]. Ингибитор 
IDO 1-метил-триптофан (1-МТ) эффективно блокировал, а ингибитор iNO-синтазыL-NAME 
не оказывал влияния на уровень пролиферации Т-лимфоцитов, так же, как и блокирующие к 
TGF-β, ИЛ-10 и циклооксигеназе-2 (СОХ-2), продуцирующей PGE2. IDO катализирует 
реакцию деградации триптофана по кинурениновому пути, приводящую к местному 
снижению концентрации триптофана и повышению содержания его промежуточных 
метаболитов. Истощение триптофана приводит к активации генов, останавливающих 
клеточную пролиферацию, а промежуточные метаболиты подавляют пролиферацию и 
модулируют иммунный ответ Т-клеток.  Таким образом, несмотря на общий механизм, 
требующий активации МСК и повышенной миграции Т-лимфоцитов, наблюдается 
межвидовая вариация молекул-эффекторов иммуносупрессивного действия МСК. Следует 
заключить, что иммуносупрессивное влияние МСК  на Т-клеточное звено иммунной 
системы  осуществляется посредством большого числа  механизмов, включающих как 
растворимые факторы, так и межклеточные взаимодействия.  

МСК экспрессируют маркеры, характерные для эпителия тимуса, и молекулы адгезии, 
необходимые для взаимодействия с Т-клетками. При отсутствии иммуносупрессии или 
механизмов, вызывающих иммунную толерантность, аллогенные клетки отторгаются 
иммунной системой. Клетки, экспрессирующие МНС молекулы и подходящие 
костимулирующие молекулы, стимулируют Т-клетки только прямым путем.  МСК человека 
не экспрессируют молекулы CD80 (B7-1), CD86 (B7-2) или CD40, даже после стимуляции 
IFN-γ. Аллогенные клетки могут также активировать Т-клетки опосредованно, когда МНС 
антигены презентируются антиген-презентирующими клетками (APC). 
Недифференцированные МСК, МСК, экспрессирующие аллоантигены II класса после 
воздействия IFN-γ и МСК, дифференцированные в адипоциты, остеоциты и хондроциты, не 
могут индуцировать пролиферацию аллогенных лимфоцитов даже в присутствии АРС или 
после проведения костимулирующих сигналов с использованием CD28-специфических 
антител и CD80 или CD86 генной трансдукции. Показателем аллореактивности лимфоцитов 
может служить продукция активированными лимфоцитами IFN-γ. 

МСК не стимулируют продукцию IFN-γ мононуклеарными клетками периферической 
крови. В присутствии МСК снижалась экспрессия маркеров, связанных с активацией 
лимфоцитов: CD25 (ИЛ-2-стимулирующий рецептор), CD38 и CD39. Однако, под действием 
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МСК все-таки наблюдался прайминг лимфоцитов. При совместном культивировании Т-
клеток и МСК и последующем культивировании Т-клеток с неразделенной культурой 
лимфоцитов, выделенных у доноров МСК, активация Т-клеток была практически аналогична 
таковой при культивировании только с лимфоцитами, выделенными от того же донора. 

МСК не только не активируют CD4+Т-клетки, но так же не подвергаются лизису 
CD8+ цитотоксическими Т-лимфоцитами. Даже не сортированные лимфоциты, 
стимулированные in vitro мононуклеарными клетками периферической крови, выделенными 
из специфического донора, лизируют только лимфоциты, но не МСК, выделенные у того же 
донора. Дальнейшие исследования показали, что МСК запускают абортивную программу 
активации в полностью дифференцированных CD8+ Т-клетках [2].   

Роль МСК в трансплантации органов 
Учитывая все функциональные особенности МСК в иммунорегуляции клеточного 

ответа, в котором участвуют клетки врожденного иммунитета, был проведен целый ряд 
экспериментальных работ на животных, доказывающие возможность длительного 
выживания трансплантированных островков поджелудочной железы  почек [19], печени,  
сердца и почек после инфузии только МСК или совместно с низкими дозами 
иммуносупрессивных препаратов. Недавно было показано, что одним из основных факторов, 
влияющих на экспансию Трег-клеток и длительное выживание пересаженного органа 
является сроки инфузии МСК. Например, МСК введенные экспериментальным мышам до 
трансплантации почки локализовались преимущественно в лимфоидных органах и 
индуцировали пролиферацию Трег-клеток, что в свою очередь приводило к 
иммунологической толерантности в отношении аллогенного трансплантата почки. С другой 
стороны, МСК,  введенные мышам после трансплантации локализовались в 
трансплантированной почке. Локализация МСК в трансплантате ассоциировалось с очень 
низкой экспансией Трег-клеток, накоплением С3 белков комплемента, острой дисфункцией и 
слабой выживаемостью пересаженной почки [20]. Эти результаты указывают на то, что 
миграция МСК  в лимфоидные органы реципиентов является очень важной для того, чтобы 
МСК оказали существенный иммуномодулирующий эффект при аллотрансплантации 
органов или тканей.  

Таким образом, перспективы клинического применения иммуномодулирующих 
свойств МСК для лечения аутоиммунных заболеваний и иммунологических осложнений в 
трансплантологии позволяют считать МСК одним из наиболее ценных объектов для мировой  
медико-биологической науки. 
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Многофакторное антропогенное влияние на окружающую среду становится все более 
интенсивным и масштабным. Неблагоприятные факторы внешней среды, как природные, так 
и антропогенные, воздействуют на качество здоровья населения, вызывая сложный спектр 
ответной реакции организма: присутствие загрязнителей в органах и тканях, субклиническая 
патология, заболеваемость, смертность. В связи с этим биологический мониторинг за 
уровнем содержания химических элементов в урбоэкосистемах, состоянием биоты, в т.ч. 
здоровье населения, приобретает исключительное значение. Использование растений и 
животных как биоиндикаторов для оценки качества среды, позволяет вычленить воздействие 
неблагоприятных экологических факторов природного и техногенного происхождения [1].  

Одним из негативных результатов бурной индустриализации является загрязнение 
среды обитания тяжелыми металлами, к которым относятся химические элементы, имеющие 
плотность больше 5 г/смЗ. Среди химических элементов тяжелые металлы наиболее 
токсичны, так как оказывают отрицательное действие на растения и другие живые 
организмы, хотя в низких концентрациях многие из них являются микроэлементами, без 
которых нормальный рост и развитие растения невозможны. Среди тяжелых металлов 
наибольшей токсичностью обладают Со, Ni, Си, Zn, Sn, As, Те, Rb, Ag, Cd, Hg, Pb, Sb, Bi и 
Pt. Их токсичность зависит от валентности и ионного радиуса металла, его способности к 
образованию комплексов, а также вида растения и почвенно-климатических условий 
произрастания. 

Загрязнение среды некоторыми тяжелыми металлами происходит в результате 
сжигания топлива, деятельности горнодобывающей промышленности, сбрасывания сточных 
вод и внесения в почву удобрений. Тяжелые металлы поступают в растение 
преимущественно через корневую систему из почвы, в меньшей степени — через листья. 
Скорость поглощения растением металлов зависит от рН почвенного раствора, содержания 
органических веществ в почве и концентрации других ионов. 

Основная часть высших растений повреждается избыточным содержанием тяжелых 
металлов. Однако многие растения способны накапливать в основном в надземных органах 
большие количества тяжелых металлов, многократно превышающие их концентрации в 
почве. Эти растения так и называются растениями-аккумуляторами, которые в процессе 
эволюции, произрастая на почвах геохимических аномалий, сформировали конститутивные 
механизмы устойчивости к тяжелым металлам, что позволяет им аккумулировать токсичные 
элементы в метаболически инертных органах и органеллах или включать их в хелаты и, тем 
самым, переводить в физиологически безопасные формы. Подобные виды растений 
начинают активно использовать для разработки технологий биологической очистки 
загрязненных территорий. 

Тополь - одно из самых газоустойчивых растений, поэтому он широко применяется в 
озеленении промышленных центров. Помимо растений-аккумуляторов существуют 
растения-индикаторы и растения-исключатели. У растений-индикаторов содержание металла 
в клетках соответствует его содержанию в почве. В побегах растений-исключателей 
поддерживается низкая концентрация металлов, несмотря на высокую концентрацию в 
окружающей среде [5]. 

Цель работы: изучить возможность использования геохимической характеристики 
листьев тополя черного Populus nigra L. как показатель качества природной среды 
промышленного города. 

Существуют разные подходы для геохимического анализа листьев тополя черного. 
Так, для определения состава химических элементов в листьях Populus  nigra  ряд 
исследователей применяют высокочувствительный метод инструментального нейтронно–
активационного анализа (ИНАА) с облучением тепловыми нейтронами на 
исследовательском ядерном реакторе ИРТ–Т в лаборатории ядерно–геохимических методов 
исследования Томского политехнического университета. Метод позволяет в различных 
пробах определять в широком диапазоне (от n х 1 % до n х 10 -6 %) содержание химических 
элементов и является весьма эффективным для определения содержания в биоте редких, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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редкоземельных и радиоактивных элементов. Преимущества его использования для 
биологических объектов отмечали  различные авторы: Кист, 1964, 1969; Бояркина и др., 
1980; Дубинская и др., 1967, 1980; Льюкенс, 1967; Tjioe, 1977; Кист и др., 1980; Коробенкова 
и др., 1980; Колесник и др., 1987; Жук и др., 1990; Рихванов и др., 2006 [2]. 

Широко распространен анализ минерального вещества и концентрации свинца в 
листьях тополя с использованием метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии  (AAS) 
[3].  

Исследователи из г. Тараза определяют содержание фтора методом 
потенциометрического титрования с фтор-селективным электродом [4]. 

Пробоподготовка при использовании ИНАА включает в себя подготовку воздушно-
сухой массы листьев тополя, а затем  золы. Вытяжку готовят путем перемешивания проб с 
помощью магнитной мешалки в течение 15-ти минут, отстаивания, осаждения, фильтрования 
и последующего определения концентрации химических элементов [4]. 

Измерения массовых концентраций кадмия, свинца, меди и цинка также проводят 
методом инверсионной вольт-амперометрии (таблица 1). Подготовку проб (размельчение, 
квартование, высушивание, просеивание) и хранение подготовленной для испытания пробы 
проводят по следующим нормативными документациями ГОСТ 25995-88. Методы 
определения меди; ГОСТ 27996-88. Методы определения цинка; ГОСТ 27998-88. Методы 
определения железа [5]. 

Таблица 1 
Методы анализа элементного состава золы листьев Тополя черного 

 Город Методы Элементы 
  Москва  метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии свинец 
  Павлодар  метод инструментального нейтронно–активационного 

анализа (ИНАА) 
хром 
цинк   

  Тараз  потенциометрический титрование с  
фтор-селективным электродом 

фтор 

метод инструментального нейтронно–активационного 
анализа (ИНАА) 

серебро 
самарий  

  Кокшетау   инверсионная вольт-амперометрия  свинец  

 
Анализ экспериментальных данных. Элементный состав листьев тополя черного 

является индикаторным показателем, позволяющим установить степень и специфику 
техногенного воздействия на биологические объекты. Так, на территории г. Павлодара 
выделены две наиболее значимые (более 95%) микроассоциации химических элементов:  Lu, 
Ce и Sm, La, Th, Sc, которые могут поступать в окружающую среду в составе выбросов 
зольного происхождения [2]. При сравнительном анализе городской территории с фоновыми 
участками было установлено, что в урбанизированной зоне в большей степени 
накапливаются токсичные элементы в листве деревьев, что может быть обусловлено 
значительным воздействием городских промышленных предприятий и автотранспорта. 
Экологическое районирование по сумме показателей демонстрирует наиболее экологически 
неблагополучные участки в юго-западной  и восточной части  города, что отражает 
устойчивый повышенный уровень техногенной нагрузки на территории г. Павлодара. 

Анализ содержания свинца в листьях тополя из различных функциональных зон г. 
Москвы [3] по данным 1989 г. показал, что оно максимально отличается от фонового 
значения в зоне старых жилых кварталов - в 2,6 раза. В зонах рекреации, внутрирайонных 
улиц и крупных автомагистралей концентрации свинца имеют близкие значения, которые в 
1,3-1,4 раза превышают региональный кларк. За период с 1989 г. по 2005 г. накопление 
свинца в листьях тополя, произрастающего вдоль крупных автомагистралей, значительно 
усилилось, что привело к увеличению его содержания в 1,9 раза. В старых жилых кварталах 
и вдоль внутрирайонных улиц его концентрация возросла в 1,3-1,4 раза. В рекреационной 
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зоне накопление свинца в 2005 г. практически осталось на том же уровне, что и в 1989 г. 
Таким образом, в ветвях тополя г. Москвы за 16-летний период накопление свинца в 
наибольшей степени возросло вдоль внутрирайонных улиц (в 1,8 раза), а в остальных функ-
циональных зонах оно увеличилось в 1,3 раза [3]. 

Исследование на территории г. Тараза показало равномерное распределение (V<50 %) 
в листьях тополя черного  элементов: Ca, Sc, Cr, Fe, Co, Zn, As, Cs, Ba, La, Ce, Eu. 
Относительно равномерным распределением (50-80%) характеризуются элементы Na, Br, Rb, 
Sr, Sb, Tb, Lu, Hf, Та, Au. Неравномерное распределение (80-100%) отмечается для трех 
элементов: Nd, Th, U. Крайне неравномерное распределение (>100%) характерно для 
элементов: Ag, Sm. Содержание фтора в листьях, золе и почвах уменьшается по мере 
удаления от фосфорного завода. Максимальные содержания фтора обнаружены в пробах 
листьев около завода, от 30 мг/кг в фоновой пробе до 860, 7 мг/кг [4]. 

Содержание тяжелых металлов также было изучено в пробах листьев тополя черного, 
отобранных на территории хладокомбината, мясокомбината и гормолзавода на территории г. 
Кокшетау. Содержание свинца в мае в листьях тополя превышало ПДК в 4-10 раз. Цинк, 
медь и кадмий не были обнаружены. Примечательно, что содержание данных ТМ в листьях 
клена в мае были аналогичны. Превышение ПДК по свинцу составило 6-9 раз, другие ТМ не 
обнаружены [5]. 

Исследователи установили, что накопление элементов в листве древесных растений 
из урбанизированных экосистем зависит от степени развития промышленного сектора и 
специфики его выбросов. Например, для развитого промышленного комплекса города 
Павлодара (Республика Казахстан) характерно накопление в листьях тополя черного (Populus 
nigra L.) таких элементов как хром, кобальт, цинк и ряда других, характеризующихся 
специфичным распределением на его территории [6]. Сравнительные данные по отношению 
элементов как индикаторному показателю отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Индикаторные показатели отношений элементов в золе листьев тополя черного 

(Populus nigra L.) 
Отношения 
элементов г. Томск г. Краснокаменск г. Павлодар г. Асино 

Th/U 0,9 1 2,4 0,3 
Na/Ca 0,006 0,007 0,03 0,004 
La/Ce 0,6 0,7 1,2 0,6 
Br/Na 0,03 0,1 0,01 0,02 
U/Ca 0,5×107 1,2×107 0,2×107 0,5×107 
Br/U 39 136 37 12 
La/Yb 13 22 15 10 
(La+Ce)/(Yb+Lu) 29 48 27 23 
U/Br 0,1 0,03 0,1 0,1 

 
Накопление информации об элементном составе древесной растительности в разных 

регионах способствует выработке универсальных показателей изменения окружающей среды 
и в дальнейшем приведет к выработке нормативных показателей по суммарному накоплению 
элементов в живом веществе, так же, как это было сделано для пылеаэрозольных выпадений 
и почвы [6]. 

Анализ живого вещества на территориях со схожими техногенными источниками 
позволяют сделать вывод о специфических элементах, накапливающихся в одинаково 
аномально высоких количествах, как правило, выше уровня условного фона на территориях с 
различными природными геохимическими обстановками и вне зависимости от них [6].                        
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Выводы. Разнообразные методические подходы в геохимическом анализе такого 
универсального биообъекта как листья тополя черного позволяют оценивать экологическое 
состояние природной среды города с развитой промышленной зоной. 
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Раннецветущие растения – вестники наступающего тепла и пробуждающейся 

природы. К раннецветущей флоре относятся травянистые растения, деревья и кустарники. 
Многолетние виды называются эфемероидами, а однолетние – эфемерами. «Эфемер – 
однолетнее растение с коротким, как правило, весенним жизненным циклом. Эфемеры 
особенно характерны для степей, полупустынь и пустынь. Эфемероид – многолетнее 
растение, характеризующееся непродолжительным периодом цветения и ежегодной 
вегетации» [3].  

В Восточном Казахстане насчитывается около 250 видов раннецветущих растений. 
Большое количество первоцветов достигается за счет необычности и пестроты природных 
условий Восточного Казахстана, определяющих видовое разнообразие высших сосудистых 
растений, насчитывающих около 3500 видов. Восточный Казахстан объединяет почти весь 
природный зональный спектр, начиная от пустынь и степей до высокогорных лугов, тундр и 
нивального пояса [4].  

Развитие раннецветущих растений зависит от условий обитания, от особенностей их 
происхождения и ботанико-географического распространения. Продолжительность цветения 
зависит от погодных условий и может длиться с конца апреля до начала июня. Наиболее 
раннее прорастание раннецветущих растений характерно для степного сообщества, затем 
происходит возобновление растений в лесном сообществе и позже в луговом [5]. Ведущая 
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роль степного сообщества обусловлена влиянием степей на формирование видового 
разнообразия раннецветущей флоры. В степном комплексе значительная часть приходится 
на горно-степные виды растений, которые наиболее приспособлены к возобновлению в 
неблагоприятный весенний период. Развитие растений также связано с погодными 
условиями весеннего периода, а именно с температурным режимом и количеством осадков 
[6]. 

Первоцветами называют растения ранневесенней флоры, цветущие сразу после схода 
снегового покрова. В нашем регионе эти растения цветут уже в апреле и до начала июня. 
Существуют разные причины раннего цветения первоцветов. Первая причина – солнечный 
свет. На свету в зеленых органах растений происходят процессы фотосинтеза. Вторая 
причина – улучшение процесса опыления. В весеннее время, когда еще мало листвы на 
деревьях и кустарниках, легче происходит опыление. Насекомоопыляемые растения 
привлекают первых насекомых яркими цветками желтых, голубых и розовых оттенков. Еще 
одна причина раннего цветения растений – это наличие влаги. Земля после схода снега 
насыщена влагой, которая также необходима для нормального развития растений [1].  

Подробно рассмотрев литературу, посвященную проблеме изучения первоцветов, мы 
составили список раннецветущей флоры западных отрогов Калбинского хребта (урочище 
Дельбегетей). После это нами были собраны и определены наиболее яркие представители 
дикорастущих раннецветущих растений. Всего было собрано 50 растений. По итогам 
проделанной работы составлены рекомендации по охране раннецветущих растений.  

Объектом исследований являются раннецветущие растения, и цель нашей работы 
состоит в изучении видового состава раннецветущей флоры западных отрогов Калбинского 
хребта. Исходя из поставленной цели, нам необходимо решить следующие задачи:  

– сбор и гербаризация раннецветущих растений западных отрогов Калбинского 
хребта; 

– определение видового состава первоцветов западных отрогов Калбинского хребта;  
– определение видов первоцветов, нуждающихся в охране;  
– привлечение внимания школьников к проблеме охраны первоцветов в нашей 

местности;  
– составление рекомендаций по рациональному использованию и охране 

раннецветущих растений.  
Гипотеза: изучение видового состава и распространения раннецветущих растений 

западных отрогов Калбинского хребта дает обширный материал для выявления 
уникальности этих растений и сохранения их разнообразия.   

Актуальность темы. В нашем регионе исследования по данной теме ранее не 
проводились. Наша исследовательская работа посвящена раннецветущим растениям. В 
результате равнодушного отношения к природе многие первоцветы исчезают и поэтому 
занесены в Красную книгу. 

В своей работе мы рассмотрели биологические особенности первоцветов, их 
местообитание, видовой состав во флоре нашего региона. Материалы нашего проекта могут 
быть использованы в качестве учебного пособия на занятиях по познанию мира, 
естествознанию, ботанике, экологии, а также в работе различных природоохранных 
объединений.  

Практическая значимость: флористические данные могут быть использованы для 
составления региональных и государственных кадастров растительного мира, а также для 
мониторинга состояния природной среды. Данная работа поможет учителям, студентам и 
учащимся поближе познакомиться с видовым разнообразием раннецветущих растений 
Семейского региона, их значением в природе и жизни человека. 

С целью сбора материалов проводились экспедиционные выезды в Калбинские горы 
(урочище Дельбегетей) в апреле, мае, начале июня. В процессе работы были собраны только 
наиболее распространенные раннецветущие растения. Собирать первоцветы для определения 



1716 
 

или для гербария в больших количествах нельзя, потому что некоторые из них являются 
редкими и занесены в Красную книгу.  

В результате исследований литературных источников было выделено 60 видов 
раннецветущих растений западных отрогов Калбинского хребта, относящихся к 52 родам и 
30 семействам (см. ниже таблицу 1 Видовой состав раннецветущей флоры западных отрогов 
Калбинского хребта). Наибольшее количество видов обнаружено в семействах Розоцветные, 
Крестоцветные и Лилейные – 5 видов, Злаковые – 4 вида, Бобовые и Лютиковые  – 3 вида, а 
остальные семейства представлены 1–2 видами. 

Таблица 1 – Видовой состав дикорастущих раннецветущих растений 
Семипалатинского Прииртышья 

Семейство Вид 
1. Ephedraceae – Эфедровые 1. Ephedra equisetina – Эфедра хвощевая  
2. Rosaceae – Розоцветные 2. Spiraea hypericifolia – Таволга 

зверобоелистная  
3. Potentilla anserina – Лапчатка гусиная 
4. Potentilla humifusa – Лапчатка 
распростертая 
5. Potentilla bifurca – Лапчатка вильчатая 

6. Cotoneaster oliganthus – Кизильник 
малоцветковый 

3. Fabaceae – Бобовые 7. Astragalus ammodytes – Астрагал песочный 
8. Caragana frutex – Карагана кустарник 
9. Oxytropis floribunda – Остролодочник 
яркоцветный 

4. Brassicaceae – Крестоцветные  
 

10. Alyssum tortuosum – Бурачок извилистый  
11. Alyssum turcestanicum – Бурачок 
пустынный 
12. Capsella bursa-pastoris – Пастушья сумка 
обыкновенная  
13. Thlaspi arvense – Ярутка полевая 
14. Sisymbrium Loeselii L. – Гулявник Лёзеля 

5. Solanaceae – Пасленовые 15. Hyoscyamys niger – Белена черная  
16. Physochlaina physaloides – Пузырница 
физалисовидная 

6. Gramineae – Злаковые 17. Achnatherum splendens – Чий блестящий  
18. Stipa orientalis – Ковыль восточный  
19. Stipa capillаta – Ковыль-волосатик 
20. Festuca valesiaca – Овсяница бороздчатая 

7. Liliaceae – Лилейные 21. Gagea lutea – Гусиный лук желтый  
22. Tulipa patens – Тюльпан поникающий 
23. Tulipa altaica – Тюльпан алтайский 
24. Fritillaria meleagroides – Рябчик малый 
25. Erеmurus altaica – Эремурус алтайский 

8. Iridaceae – Касатиковые 26. Iris scariosa – Касатик кожистый 
9. Scrophulariaceae – 
Норичниковые 

27. Veronica verna – Вероника весенняя 

10. Polygonaceae – Гречишные  28. Rheum altaicum – Ревень алтайский 
29. Polygonum aviculare – Горец птичий 

11. Ranunculaceae – Лютиковые 30. Adonis vernalis L. – Адонис, златоцвет 
весенний 
31. Caltha palustris – Калужница болотная 
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32. Pulsatilla patens – Прострел раскрытый   

12. Fumariaceae – Дымянковые 33. Corydalis Schangini – Хохлатка Шангина 
13. Salicaceae – Ивовые 34. Salix triandra – Ива трёхтычинковая 

35. Salix caprea – Ива козья (бредина) 
14. Berberidaceae – 
Барбарисовые 

36. Berberica sibirica – Барбарис сибирский 

15. Cyperaceae – Осоковые 37. Carex praecox – Осока ранняя  
16. Alliaceae – Луковые 38. Allium nutans – Лук поникающий 
17. Labiatae – Губоцветные 39. Scutellaria  transiliensis – Шлемник заилийский 

40. Thymus serpyllum – Тимьян ползучий 
18. Boraginaceae – 
Бурачниковые 

41. Cynoglossum officinale – Чернокорень 
лекарственный 
42. Onosma gmelinii – Оносма Гмелина 

19. Plantaginaceae – 
Подорожниковые 

43. Plantago lanceolata – Подорожник 
ланцетовидный 
44. Plantago major L. – Подорожник большой 

20. Crassulaceae – 
Толстянковые 

45. Orostachys spinosus – Горноколосник колючий 
46. Sedum hybridum – Очиток гибридный 

21. Paeoniaceae – Пионовые 47. Paeonia anomala – Пион Марьин корень 
48. Paeonia hybrida – Пион степной  

22. Apiaceae – Зонтичные  49. Ferula foetida – Ферула вонючая  
23. Thymelaeaceae – 
Волчниковые  

50. Daphne altaica – Волчеягодник алтайский 

24. Orchidaceae – Орхидные  51. Orchis militaris – Ятрышник шлемовидный 
25. Caprifoliaceae – 
Жимолостные  

52. Valeriana tuberosa – Валериана клубненосная 
53. Lonicera xylosteum – Жимолость обыкновенная 

26. Primulaceae – Первоцветные 54. Androsace turczaninowii – Проломник 
Турчанинова 
55. Primula longiscapa – Первоцвет 
длиннострелочный 

27. Orobanchaceae – 
Заразиховые 

56. Pedicularis altaica – Мытник алтайский 

28. Amaryllidaceae – 
Амариллисовые 

57. Ixiolirion tataricum – Иксиолирион татарский 

29. Compositae – 
Сложноцветные 

58. Taraxacum officinale – Одуванчик 
лекарственный 
59. Scorzonera austriaca – Козелец австрийский 

30. Cupressaceae – Кипарисовые 60. Juniperus sabina L. – Можжевельник казацкий 
Наиболее распространенные виды раннецветущих растений западных отрогов 

Калбинского хребта: 
1. Таволга зверобоелистная – Сем. Розоцветные 
2. Лапчатка распростертая – Сем. Розоцветные 
3. Кизильник малоцветковый – Сем. Розоцветные 
4. Астрагал песочный – Сем. Бобовые 
5. Карагана кустарник – Сем. Бобовые 
6. Бурачок извилистый – Сем. Крестоцветные 
7. Бурачок пустынный – Сем. Крестоцветные 
8. Пастушья сумка обыкновенная – Сем. Крестоцветные 
9. Ярутка полевая – Сем. Крестоцветные 
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10. Чий блестящий – Сем. Злаковые 
11. Ковыль-волосатик – Сем. Злаковые 
12. Осока ранняя – Сем. Осоковые 
13. Подорожник ланцетовидный – Сем. Подорожниковые 
14. Подорожник большой – Сем. Подорожниковые 
15. Одуванчик лекарственный – Сем. Сложноцветные 

Перечисленные виды раннецветущих растений являются наиболее 
распространенными в исследованном регионе, поэтому можно осуществлять их сбор для 
лекарственного сырья. Но нужно помнить, что запасы дикорастущих раннецветущих 
растений не беспредельны и с каждым годом все острее встает вопрос об их охране. В целом 
из 60 видов раннецветущих растений, произрастающих в западных отрогах Калбинского 
хребта, можно заготавливать 15 видов, остальные виды растений мало распространены, а 8 
видов нуждаются в охране. Поэтому необходимо проводить организованный плановый сбор, 
не причиняя вреда естественному растительному покрову. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды раннецветущих растений, 
занесенные в Красную книгу Казахстана [2]: 

1. Рябчик малый – Сем. Лилейные 
2. Тюльпан поникающий – Сем. Лилейные 
3. Адонис, златоцвет весенний – Сем. Лютиковые 
4. Прострел раскрытый – Сем. Лютиковые 
5. Пион Марьин корень – Сем. Пионовые 
6. Пион степной – Сем. Пионовые 
7. Волчеягодник алтайский – Сем. Волчниковые 
8. Ятрышник шлемовидный – Сем. Орхидные 

В результате наших исследований было собрано и определено 50 дикорастущих видов 
первоцветов, относящихся к 44 родам и 27 семействам. Наибольшее количество видов 
обнаружено в семействах Розоцветные и Крестоцветные – 5, Злаковые – 4, далее в 
убывающем порядке идут – Бобовые – 3, а остальные семейства представлены 1 – 2 видами.    

  Изученный нами состав первоцветов позволяет выделить основные 
факторы сокращения численности данных видов: сбор на букеты, заготовка лекарственного 
сырья, хозяйственная деятельность.  

Для сохранения и восстановления запасов редких раннецветущих растений 
необходимы специальные природоохранные меры – создание заказников, охрана 
территорий. Чтобы не допустить полного исчезновения этих видов, запрещены их заготовки 
в качестве лекарственного сырья.  

  Для нашей местности в качестве природоохранных мероприятий можно 
выполнить следующие: установить контроль за сбором цветущих растений; организовать 
рейды по защите первоцветов; очищать природные территории от бытового мусора и не 
допускать их дальнейшего загрязнения; осуществлять сбор лекарственных растений только в 
тех местах, где их много; ввести временный запрет (апрель-июнь) на выпас скота в местах 
массового произрастания редких первоцветов; проводить просветительскую 
природоохранную работу с учащимися и населением (выпуск листовок, буклетов, 
проведение бесед по охране первоцветов, занимательных уроков и викторин на знание 
весенних цветов). 

К числу основных мер по охране первоцветов следует отнести: 
- разъяснительную работу со школьниками, студентами и местным населением; 
- проведение экологических рейдов; 
- организацию особо охраняемых территорий для некоторых видов (адонис, прострел 

раскрытый, пион Марьин корень, рябчик малый, тюльпан поникающий); 
- ограничение хозяйственной деятельности в местах произрастания раннецветущих 

видов. 
 



1719 
 

Список использованных источников 
1. Герман Э.В., Катин И.А. Растения и наше здоровье. – Алма-Ата: Кайнар, 1987. 

– С. 31–38. 
2. Красная книга Казахской ССР. Часть 2. Растения – Алма-Ата: Наука, 1981. – 

262 с. 
3. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины: Книга для учителя. 

– М.: Просвещение, 1988. – С. 312.  
4. Цыганов А.П. Первоцветы Восточного Казахстана. – Усть-Каменогорск: 

Издательство ВКГУ, 2001. – 164 с. 
5. Электронная библиотека РГБ. Лескова О.А. Эколого-биологические 

особенности раннецветущих растений Восточного Забайкалья. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени к.б.н. 03.00.05, 03.00.16 – Улан-Удэ, 2006. – 21 с. 

6. Электронная библиотека РГБ. Попова О.А. Биоразнообразие и особенности 
адаптогенеза раннецветущих растений Байкальской Сибири (Восточное Забайкалье) 
диссертация ... доктора биологических наук: 03.00.05 – Улан-Удэ, 2006. – 467 с., ил. 

 
 

УДК 630*235.6 
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РУБКИ В СЕРООЛЬШАНИКАХ  

МИШНЕВИЧСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ГЛХУ «ШУМИИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
 

Романенко Дмитрий Петрович, Борко Анастасия Чеславовна 
les@belstu.by 

Студент 6 курса заочного факультета, научный сотрудник кафедры лесоводства  
Белорусского государственного технологического университета, Минск, Беларусь 
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Введение. Лес является одним из возобновляемых природных ресурсов на территории 
Беларуси. Видовой состав насаждения во многом определяет его возможность удовлетворить 
потребности населения в древесине и других недревесных ресурсах.  

В настоящее время в лесном хозяйстве Республики Беларусь для повышения 
продуктивности лесов, улучшения их породного состава, сокращения площадей 
низкополнотных насаждений, замены малоценных пород более хозяйственно ценными, 
немаловажная роль принадлежит реконструкции лесных насаждений. 

Выявление особенностей восстановления древостоев после проведения 
реконструктивных рубок является задачей, которая вызывает большой интерес, как со 
стороны научных работников, так и лесохозяйственного производства.  

Основная часть. Территория Мишневичского лесничества ГЛХУ «Шумилинский 
лесхоз» представлена значительной площадью малоценных мягколиственных пород, 
которые произрастают в эдафотопах С2-3 и Д2-3. На территории лесничества преобладают 
березовые леса – 48,2%. Также широко представлены сероольховые насаждения – 13,8% от 
площади лесных земель. В целом мягколиственные породы представлены на 75,6% от общей 
площади лесных земель. Сосновые насаждения расположены в основном на избыточно 
увлажненных почвах (8,6%). Доля ельников составляет 11,5% от площади лесных земель 
лесничества. Твердолиственные насаждения на территории Мишневичского лесничества 
представлены незначительно, их доля участия в составе лесного фонда составляет менее 1%.  

Анализ распределения лесных земель по преобладающим лесным формациям показал, 
что в Мишневичском лесничестве значительную долю занимают мягколиственные 
насаждения, часть которых произрастает на плодородных почвах, и они являются резервом 
для формирования новых высокопродуктивных хвойных и твердолиственных насаждений. 

Одним из возможных вариантов данного преобразования является проведение 
сплошных и коридорных реконструктивных рубок промежуточного пользования. 

mailto:les@belstu.by
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За 10-тилетний период, с 2005 по 2014 годы, реконструктивными рубками на 
территории лесничества пройдено 37,6 га, что составляет 17,8% от общей площади 
реконструктивных рубок по лесхозу. Из способов реконструктивных рубок доминирует 
коридорная реконструкция – более 90%.  

Рубки реконструкции проводятся в насаждениях, которые по своим характеристикам 
и выполняемым функциям не отвечают целям лесовыращивания.  

Для оценки эффективности реконструктивных рубок в сероольшаниках был изучен 
опыт их проведения на территории Мишневичского лесничества. Исследуемые рубки 
реконструкции были проведены в последнее десятилетие, как коридорным, так и сплошным 
способами. 

В таблице 1 приведена характеристика сероольховых насаждений Мишневичского 
лесничества ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» до реконструктивных рубок. 

Насаждение на ПП 1, которая была заложена в 26-ом выделе 28-го квартала, было 
представлено до рубки смешанным мягколиственным насаждением состава 8Олс2Ос+Б, тип 
леса – сероольшаник снытевый, эдафотоп – Д3, бонитет – I, полнота – 0,91. 

Сплошная реконструктивная рубка была проведена в 2010 г. На момент рубки 
насаждение имело возраст 25 лет. Обработка почвы под лесные культуры проводилась 
весной 2011 г. путем нарезки плужных борозд плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-
82. Посадка лесных культур проводилась под меч Колесова, схема смешения 8Е2Я, схема 
размещения – Е (СН3) 3,0х0,7 (3600 шт./га), Я 3,0х0,7 (707 шт./га).  

 
Таблица 1 – Характеристика сероольховых насаждений до проведения рубок 
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010 ,5 
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0 3,9 4,7 1,67 ,86 I 72 
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5 1,6 3,4 8,50 ,83 I 51 

 
005 ,0 

С. о. сн. 
Д3 

9Олс1Ос+Б 
0 2,4 3,8 1,61 ,96 

 
67 

 
На момент учета (осень 2014 г.), количество экземпляров ели, посаженных в 2011 г. 

сократилось и составило 52,8% от высаженного количества, ясеня – 56,6%. Состав 
формируемого насаждения 7Олс2Е1Б+Я, Ос, густота – 9800 шт./га. По категориям качества 
преобладают здоровые экземпляры (95%), однако встречаются поврежденные и угнетенные 
экземпляры ели.  

Основное количество подроста формируется между бороздами (72,4%), в то же время 
максимальное количество ели формируется по дну борозды на обнаженной почве (89,5%). 
Наличие экземпляров елового подроста между бороздами свидетельствует о том, что 
экземпляры ели сформировались также путем естественного возобновления путем 
обсеменения близлежащими, достигшими возраста плодоношения, елями. 

По возрасту подроста и частичных лесных культур преобладают экземпляры ели 4-х 
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лет (89,5%), осины и ольхи серой 2-хлетнего возраста и березы и ясеня 4-хлетнего возраста. 
По высоте – ели высотой 0,1–0,5 м (68,4%), ольхи серой – 0,6–1,5 м (87,9%), березы – 1,6 м и 
более (60,0%). Формируется смешанное хвойно-лиственное насаждение, состав которого на 
данном этапе необходимо регулировать проведением рубок ухода (осветлением). 

ПП 2 была заложена в 112 квартале, 72 выделе Мишневичского лесничества. До 
проведения сплошной реконструкции насаждение имело состав 8Олс2Ос+Е, С, Б, тип леса – 
сероольшаник папоротниковый, тип лесорастительных условий С4, класс бонитета – I, 
полнота – 0,92, возраст 20 лет. 

Сплошная реконструктивная рубка была проведена в 2007 г. Нарезка плужных борозд 
для посадки лесных культур производилась весной 2008 г. с использованием плуга ПКЛ-70 в 
агрегате с трактором МТЗ-82. Посадка производилась под меч Колесова. Схема смешения – 
10Е, схема размещения Е (СН3) 3,0х0,7 (4600 шт./га).  

На исследуемом участке формируется насаждение составом 5Олс2Б2Ос1Е+Я, Д, Кл, 
Лп. По категориям качества преобладают здоровые экземпляры (94,2%), однако встречаются 
угнетенные экземпляры еловых культур. 

Сохранность ели составила 43,5%, что обусловлено значительной конкуренцией со 
стороны живого напочвенного покрова, образованного злаками и прочими травянистыми 
растениями и мягколиственных пород. Основное количество подроста формируется между 
бороздами – 56,0% от общего количества. 

По возрасту преобладают экземпляры 4-хлетнего возраста (37,0%). Большинство 
экземпляров ели имеет возраст 7 лет (75,0% от общего количества ели), однако присутствует 
ель в возрасте 5 лет (15,0%, последующее естественное возобновление ели) и 10, 15 лет 
(10,0%, предварительное естественное возобновление ели). Ольха серая в основном 
представлена экземплярами 3–4-хлетнего возраста (80,0%), осина – 3-хлетнего (59,3%), 
береза – 4 и 5-летнего возраста (84,6%). В разрезе высот преобладают экземпляры высотой 
0,6–1,5 м (52,6%). Культуры ели представлены высотой 0,1–0,5 м (55,0%), естественное 
возобновление ольхи серой – 0,6–1,5 м (74,5%), осины и березы – 1,6 м и более (88,9% и 
61,5% соответственно). 

Для формирования нового, хозяйственно ценного насаждения с преобладанием ели на 
данном участке необходимо проведение осветления, в процессе которого будет вырублена 
часть мягколиственных пород, а также и последующих своевременных рубок ухода. 

В квартале 89 выделе 28, 29 была заложена ПП 3. До проведения сплошной 
реконструктивной рубки здесь произрастало насаждение составом 9Олс1Ос+Б в возрасте 
30 лет. Тип леса – сероольшаник кисличный, тип лесорастительных условий – Д2, бонитет – 
II, полнота – 0,86. Сплошная реконструктивная рубка на участке была проведена в 2010 г. с 
использованием традиционной лесозаготовительной техники. Создание лесных культур 
производилось весной 2011 г. Посадка осуществлялась под меч Колесова в борозды, 
сформированные плугом ПКЛ-70. Состав лесных культур 10Е, схема размещения Е (СН3) 
3,0х0,7 (4600 шт./га).  

На момент учета (осень 2014 года) на участке формируется насаждение составом 
7Олс2Е1Б+Д, Кл, Ос. По категориям качества преобладает здоровый подрост (94,7%), однако 
встречаются угнетенные экземпляры ели – 32,0% от общей густоты сохранившихся еловых 
культур. Сохранность лесных культур ели на момент учета на анализируемом участке составила 
54,3%. Максимальное количество подроста формируется между бороздами (65,8%). 

На участке преобладает подрост в возрасте 3-х лет (44,7%). Культуры ели имеют 
возраст 4 года (92,0%), однако присутствует предварительное естественное возобновление 
ели в возрасте 10 и 15 лет. Подрост ольхи серой в основном представлен возрастом 2 и 3 года 
(86,4%), березы – 3-х лет (71,4%), осины – 3-х лет (60,0%). Высота формируемого 
насаждения в основном колеблется в пределах 0,6–1,5 м (79,6%). Большинство экземпляров 
ели имеют высоту до 0,5 м (64,0%). Ольха серая в основном представлена высотой 0,6–1,5 м 
(89,1%), береза и осина имеет высоту 0,6–1,5 м.  

Для формирования хозяйственно ценного насаждения в данных лесорастительных 
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условиях необходимо проведение агротехнических и лесоводственных уходов (на данном 
этапе формирования насаждения – осветление). 

В 103 квартале 98 выделе Мишневичского лесничества была заложена ПП 4. До 
проведения сплошной реконструктивной рубки насаждение на участке имело состав 
5Олс4Ос1Б, тип леса – сероольшаник кисличный, тип лесорастительных условий – Д2, класс 
бонитета – II, полнота – 0,83, возраст – 25 лет. 

Сплошная реконструкция насаждения была проведена в 2010 г. Создание лесных 
культур производилось осенью 2010 г. Нарезка плужных борозд производилась с 
использованием плуга ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-82. Посадка лесных культур 
производилась под меч Колесова. Состав – 10Е. Схема размещения – Е (СЖ 2+2) 2,55х1,5 
(2600 шт./га). 

На момент учета, осень 2014 г., на участке формируется древостой составом 
5Олс4Ос1Е+Д, Яс, Б. По состоянию преобладает здоровый подрост (99,2%), однако 
встречаются поврежденные и угнетенные экземпляры ели. Повреждения носят животный 
характер. По местоположению основное количество подроста формируется между 
бороздами (89,8%). Сохранность лесных культур ели составила 96,2%. 

На исследуемом участке преобладает подрост 4-хлетнего возраста (94,0%). 
Экземпляры ели наиболее широко представлены возрастом 7 лет (64,0%). Подрост осины 
представлен в основном в возрасте 4 года (94,7%), ольхи серой – 4 года (100,0%). По высоте 
доминируют экземпляры 1,6 м и более (89,1%). Наиболее широко ель представлена высотой 
0,6–1,5 м (84,0%), осина и ольха серая – 1,6 м и более (88,7% и 95,1% соответственно). Для 
формирования нового древостоя с преобладанием хозяйственно ценных пород (ели) на 
данном этапе образования насаждения необходимо проведение рубок ухода (осветления).  

ПП 5 расположена в 107 квартале 6, 17 выделах Мишневичского лесничества ГЛХУ 
«Шумилинский лесхоз». До проведения частичной реконструктивной рубки насаждение 
имело состав 9Олс1Ос+Б. Тип леса – сероольшаник снытевый, эдафотоп – Д3, бонитет – I, 
полнота – 0,96, возраст – 20 лет.  

Сплошная реконструктивная рубка была проведена в 2005 г. Нарезка плужных борозд 
под лесные культуры производилась весной 2006 года с использованием плуга ПКЛ-70 в 
агрегате с трактором МТЗ-82. Посадка осуществлялась вручную под меч Колесова. Схема 
смешения – 10Е, схема посадки Е (СН2) 3,3х0,85 (3500 шт./га). Дополнение лесных культур 
производилось весной 2011 г. дичками ели в количестве 1400 шт./га. На момент учета, осень 
2014 г., на участке сформировалось насаждение составом 7Олс1Е1Б1Ос + Д, Кл. 

По категориям качества на исследуемом участке формируется в основном здоровый 
подрост (94,2%). Еловые культуры испытывают значительную конкуренцию, как со стороны 
живого напочвенного покрова, так и мягколиственных видов, что поспособствовало 
увеличению доли участия угнетенных экземпляров ели до 66,7% от общего количества ели. 
Сохранность еловых культур с учетом дополнений составляет 18,4%.  

Максимальное количество благонадежного подроста формируется между бороздами 
(91,3%). Ель встречается только по дну борозды на обнаженной почве, что свидетельствует о 
ее искусственном происхождении.  

Наибольшее количество экземпляров формируемого подроста имеют возраст 5 лет 
(10,6%). Ель представлена экземплярами 5-ти, 7-ми и 30-летнего возраста (11,1%, 66,7% и 
22,2% соответственно). Экземпляры осины в основном имеют возраст 40 лет (55,6%), ольхи 
серой – 30 лет (44,2% от общего количество ольхи серой), березы – 40 лет (50,0%).  

Для формирования нового, хозяйственно ценного мягколиственно-хвойного 
древостоя необходимым является проведение рубок ухода (осветления), которые 
способствуют формированию целевого состава древостоя. 

О лесоводственной эффективности проведения реконструктивных рубок 
промежуточного пользования лесокультурным методом можно судить по данным таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Лесоводственная эффективность реконструктивных рубок лесокультурным 
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 23,5 С.о. сн. 
Д3 

Е – СН3 
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201
0 71 88  52,8 

56,6 4 26,3 
0,0 

 14,5 С.о. пап. 
С4 

Е – СН3 200
7 95 87 43,5 7 50,0 

 18,4 С.о. кис. 
Д2 

Е – СН3 201
0 96 85 54,3 4 32,0 

 4,2 С.о. кис. 
Д2 

Е – СЖ 2+2 201
0 93 96 96,2 4 20,0 

 11,5 С.о. сн. 
Д3 

Е – СН2 200
5 94 88 18,4 9 66,7 

Более эффективной является реконструкция сероольшаников кисличных с 
использованием крупномерного посадочного материала (СЖ 2+2): сохранность лесных 
культур через 4 года составляет 96,2%, при доли участия угнетенных экземпляров около 
20%. 

Невысокая лесоводственная эффективность реконструктивных рубок отмечена в 
сероольшаниках папоротниковых: значительное количество угнетенных экземпляров (около 
50%) при сохранности созданных лесных культур через 7 лет 43,5%. 

Проведение реконструктивных мероприятий в сероольшаниках снытевых 
лесокультурным методом с использованием в качестве посадочного материала сеянцев 
двухлеток ели европейской имеет наиболее низкую лесоводственную эффективность: 
преобладание угнетенных экземпляров ели (более 66%) при сохранности через 9 лет 18,4%. 

По результатам проведенных исследований в сероольховых насаждениях можно 
сделать вывод, что проведение сплошных реконструктивных рубок рекомендуется на свежих 
почвах (эдафотоп С2, Д2), в сероольшаниках кисличных с обязательным использованием 
саженцев ели европейской при создании впоследствии лесных культур. 

В год посадки обязательно проведение агротехнического ухода, а в последующие 
годы – лесоводственных уходов.  
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[1]. В настоящее время в клинической практике потребность в хрящевых трансплантатах 
возникает в первую очередь при остеохондральных дефектах, который характеризуется 
разрушением суставного хряща и субхондральной кости, вызванное вследствие травмы или 
заболевания. Отсутствие кровеносных сосудов и собственной надхрящницы делает 
практически невозможной клеточную регенерацию суставного хряща. Только при пе-
риферических повреждениях, в областях, прилегающих к синовиальной оболочке, 
наблюдают процесс гистотипического восстановления гиалинового хряща.  

В настоящее время  для лечения остеохондральных дефектов применяются 
хирургические методы, направленные на стимуляцию регенерации хрящевой ткани в 
поврежденном суставе такие как, множественные микроперфорации суставной поверхности, 
мозаичная хондропластика, абразия и микропереломы. Однако как показала клиническая 
практика, они не могут обеспечить полного и устойчивого восстановления суставного 
гиалинового хряща [2]. Кроме хирургических методов, в некоторых странах применяют 
клеточную технологию с использованием трансплантации аутологичных хондроцитов для 
восстановления хрящевых дефектов [3, 4].  Несмотря на то, что  метод трансплантации 
аутологичных хондроцитов способен улучшить регенерацию хрящевых дефектов, он имеет 
ряд определенных недостатков, главными из которых являются травматичность при заборе 
трансплантата с соседнего здорового участка хряща, трудности получения достаточного 
количества хондроцитов и экспансии их в культуре, а также неполнота восстановления [5]. 
Поэтому, данная клеточная технология  подходит  для восстановления только небольших 
повреждений суставного хряща, но не глубоких остеохондральных повреждений. 

В связи с этим, в настоящее время большие надежды в регенерации глубоких 
остеохондральных дефектов обоснованно связывают с применением тканевой инженерии 
для восстановления структурно-функциональных характеристик  поврежденных суставов с 
использованием стволовых клеток, ростовых факторов и природных биополимеров или 
скаффолдов.  

Перспективным клеточным компонентом для тканевой инженерии хряща являются  
мезенхимальные стволовые клетки (МСК), которые находятся практически во всех 
органах и тканях. МСК отличаются относительной простотой выделения и 
культивирования, способностью пролиферировать в течение длительного времени in vitro и 
дифференцироваться в различные типы специализированных клеток, такие как хондроциты и 
остеобласты. Более того, они способны модулировать иммунный ответ и активно 
участвовать в регенерации поврежденных органов и тканей, в частности хряща. 

Свойство пластичности МСК проявляется в дифференциации в клетки тканей 
различной природы: костной, хрящевой, жировой, мышечной, нервной. МСК в 
постнатальном периоде дифференцируются по 11 направлениям, включая фиброциты, 
кардиомиоциты, поперечнополосатые и гладкомышечные клетки, нервные (глиальные) 
клетки, остеоциты, хондроциты, теноциты, адипоциты, эндотелиальные клетки и 
стромальные элементы, формирующие гемопоэзиндуцирующее микроокружение. 

На данном этапе нашего исследования нами была проведена оценка 
дифференцировочного потенциала МСК синовиальной оболочки коленного сустава 
человека.   

Забор материала проводился асептическим путем при помощи артроскопических 
процедур специалистом-медиком при наличии информированного согласия больного. 
Процедура проводилась в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии 
г. Астана. 

На четвертом пассаже МСК синовиальной оболочки снимали с культурального 
матраца с помощью 0,25% трипсина. После подсчета клеток с помощью камеры Горяева, 
произвели посев с плотностью 5 х 103/см2 в 6-луночный планшет. Дифференциацию в 
адипоциты проводили в среде DMEM с 10% ЭТС, 10-6 дексаметазона (Sigma), 0,5 мкМ 3-
изобутил-I-метилксантина, 10 нг/мл инсулина в общем объеме 500 мкл. Дифференциацию в 
остеобласты осуществляли добавлением готовой дифференцировочной среды  STEMPRO® 
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Osteogenesis Differentiation (Osteocyte/Chondrocyte Differentiation Basal Medium и 
STEMPRO® Osteogenesis Supplement, Gibco, США), содержащей все необходимые 
компоненты для дифференциации МСК в остеогенную линию.  

После трех недель культивирования в соответствующих условиях со сменой среды 
через каждые три дня, для установления факта дифференциации, клетки были окрашены по 
известной методике [6].  

В процессе дифференцировки МСК в остеобласты наблюдаются образование 
многослойных узлов и процессы кальцификации во внеклеточном матриксе, которые были 
идентифицированы и проанализированы с помощью красителя ализариновый красный. Как 
показано на рисунке 1А, отложения солей кальция окрасились в красный цвет, что указывает 
на значительную аккумуляцию данного элемента.  

При дифференцировке мезенхимальных стволовых клеток в адипоциты, клетки также 
окрашивались красителем Oil Red O (масляно-красный). Культивирование МСК в 
адипогенной среде привело к появлению клеток с крупными вакуолями в цитоплазме, 
занимавшими все пространство в клетке (рис. 1В).  

 

 
 
Рисунок 1  
А - Остеобласты после окрашивания ализариновым красным. Видны оранжево-

красные отложения в остеобластах, что указывает на значительную аккумуляцию кальция;  
В – Адипоциты, содержащие липидные вакуоли 
         
           Для направленной хондрогенной дифференцировки использовали 

дифференцировочную среду STEMPRO® Osteogenesis Differentiation (Osteocyte/Chondrocyte 
Differentiation Basal Medium и STEMPRO® Osteogenesis Supplement, Gibco, США), которая в 
своем составе уже содержит необходимые факторы роста: тромбоцитарный фактор роста – 
ВВ(PDGF-BB), фактор роста фибробластов-2 (FGF-2) и TGF-β1 [7]. Содержание TGF-β1 как 
одного из факторов роста в дифференцировочной среде не случайно, т. к. он играет главную 
роль в процессе хондрогенеза. Известно, что изоформы TGF-β1 способны регулировать 
мезенхимальную плотность – критическое значение для дифференцировки хряща. Следует 
отметить, что пролиферация и детерминация МСК инициировалась исключительно в 
хондрогенном направлении. В конечном итоге, клетки дифференцировались в хондроциты.  

Культивирование проводили в 15 мл пробирках по 250 000 клеток, центрифугировали 
при 500 g × 5 минут, и инкубировали в СО2-инкубаторе при 37°С и 5% СО2. Смену среды 
производили 3 раза в неделю, на 21 день дифференцировки образовавшиеся шарики были 
зафиксированы 4% раствором параформальдегида (рH 7,4) при 4°С в течение ночи.  
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В результате хондрогенной дифференцировки были получены шарики размером от 
0,2 до 0,5 мм (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2 3D модель хондрогеновых микрошариков  
 
Таким образом, результаты проведенных работ подтверждают тот факт, что 

мезенхимальные стволовые клетки, выделенные из синовиальной оболочки коленного 
сустава человека, дифференцируются в клеточные линии, формирующие костную, хрящевую 
и жировую ткань.  
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Введение. Выращивание высокопродуктивных, экологически устойчивых 

насаждений является важной задачей лесоводов на современном этапе. Постепенные рубки 
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самосева коренных пород с использованием мер содействия естественному возобновлению 
леса. 

При выборе вида рубки главного пользования одновременно происходит и выбор 
метода лесовосстановления. Так постепенные рубки предусматривают, что на данной 
территории древостой сформируется за счет естественного возобновления хозяйственно 
ценными породами. 

Успешность протекания процесса естественного возобновления леса под пологом 
сосняков на почвах недостаточного и умеренного увлажнения зависит от ряда факторов: типа 
леса, полноты, возраста древостоя. Для создания благоприятных условий для появления 
самосева сосны проводят содействие естественному возобновлению в виде минерализации 
почвы. 

Основная часть. Для изучения влияния равномерно–постепенных рубок на 
формирование естественного возобновления сосны в сентябре 2014 г. были заложены 
пробные площади на участках, пройденных рубками на территории Тальковского 
лесничества Пуховичского лесхоза. Рубки на всех участках проводились с использованием 
традиционной лесозаготовительной техники. Заготовка древесины проводилась 
сортиментами. На участке проведена минерализация почвы плугом ПКЛ – 70 в агрегате с 
трактором МТЗ – 82 

Лесоводственно-таксационные показатели насаждений на момент проведения второго 
приема равномерно–постепенной рубки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ведомость участков равномерно–постепенных рубках в сосновых 
насаждениях Тальковского лесничества ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 

№
 п

/п
 

Способ  
рубки 

№
 к

в 
№

 в
ы

д 
П

ло
щ

ад
ь,

 г
а 

Лесоводственно–таксационные 
показатели насаждения до рубки 

Характери
стика подроста 

со
ст

ав
 во

зр
ас

т, 
ле

т ти
п 

ле
са

 ТЛ
У

 
бо

ни
те

т по
лн

от
а за

па
с, 

м3 /га
 

 

Равномер
но-постепенная, 
2 прием (2004 г.) 

7/ 

5 
,7 

1
0С+Б 0 

С
. мш./А2 I/0,6 90 

7Д2Б1Е, 
20 лет, 3,5 тыс. 

шт/га 

 

Равномер
но-постепенная, 
2 прием (2004 г.) 

7/ 

6 
,0 

1
0С+Б 5 

С
. мш./А2 /0,6 80 

3С1Д6Б, 
11 лет, 

6,0 тыс. шт/га 

 

Равномер
но-постепенная, 
2 прием (2014 г.) 

1/ 

0 
,2 

1
0С 5 

С
. вер./А2 I/0,5 90 

9С1Д, 
15 лет,     2,5 
тыс. шт/га 

 

Равномер
но-постепенная, 
2 прием (2014 г.) 

6/ 

8 
,2 

1
0С 5 

С
. мш./А2 /0,5 40 

4С3Д3Б, 
15 лет, 

3,0 тыс. шт/га 

Пробная площадь 1 заложена в кв. 57 выд. 35  Тальковского лесничества ГЛХУ 
«Пуховичский лесхоз». Выдел относится ко II группе лесов. Состав насаждения 10С+Б, тип 
леса С. мш., тип лесорастительных условий А2, бонитет II, полнота 0,6, возраст на момент 
второго приема рубки 90 лет. В 2004 г. был проведен второй прием равномерно-постепенной 
рубки на площади 5,7 га. Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества, а 
также по местоположению на ПП 1 представлены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на ПП 
1 
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Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 
здоровый угнетенный  мертвый всего 

Ель 0,51–1,5 – 100 – 100 

Сосна 
0,1–0,5 – 200 – 200 
0,51–1,5 1000 – – 1000 
1,51 и более 2700 – – 2700 

Итого 3700 200 – 3900 
Береза 1,51 и более 300 100 – 400 

Всего на ПП 4000 300 – 4400 
Таблица 3 – Распределение деревьев по породам, высоте и местоположению на ПП 1 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 

по дну борозды на пласте на почве без 
минерализации всего 

Ель 0,51–1,5 – 100 – 100 
Итого  100 – 100 

Сосна 
0,1–0,5 – – 100 100 
0,51–1,5 – – 1 000 1 000 

1,51 и более 300 200 2 300 2 800 
Итого 300 200 3400 3900 

Береза 1,51 и более 100 100 200 400 
Итого 100 100 200 400 

Всего на ПП 400 400 3600 4400 
Анализ таблиц 2, 3 показал, что после проведения равномерно-постепенной 

рубки сформировался подрост сосны и ели в количестве 4 000 шт/га. Высота подроста 
варьирует от 0,5–1,5 м и выше. Анализируя размещение подроста, с учетом его 
местоположения, видим, что 7,7% имеющегося подроста произрастает по дну борозды, 
5,1% – на пласте и 87,2% – на почве без минерализации. Это обстоятельство указывает 
нам на недостаточно высокую эффективность проведения минерализации почвы плугом 
ПКЛ –70 в агрегате с трактором МТЗ – 82 при проведении равномерно-постепенной 
рубки главного пользования.  

Почти весь подрост сосны и ели отнесен к категории здоровый, лишь 7,2% относится 
к угнетенному. Анализ возрастной структуры показывает, что основной возраст подроста 
составляет от 6 до 12 лет, то есть появился в первые годы после рубки. 

По высоте преобладает крупный подрост сосны. По возрасту преобладают  
экземпляры 10-ти лет, что свидетельствует об активном появлении подроста сразу после 
проведения рубки и мер содействию естественному возобновлению. 

Пробная площадь 2  заложена в кв. 57 выд. 16 Тальковского лесничества. Выдел 
относится ко II группе лесов. Состав насаждения 10С+Б, тип леса  С. мш., тип 
лесорастительных условий А2, бонитет I, полнота 0,6, возраст на момент второго приема 
рубки 85 лет. В 2004 г. был проведен второй прием равномерно–постепенной рубки на 
площади 1,0 га. Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества, а также по 
местоположению на ПП 2 представлены в таблицах 4, 5. 

Таблица 4 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на ПП 
1 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 
здоровый угнетенный мертвый всего 

Сосна 0,51–1,5 100 500 – 600 
1,51 и более 3500 – – 3500 

Итого 3600 500 – 4100 
Береза 1,51 и более 1500 – – 1500 

Итого 1500 – – 1500 
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Всего на ПП 5100 500  5600 
Таблица 5 – Распределение деревьев по породам, высоте и местоположению на ПП 2 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 

по дну борозды на пласте на почве без 
минерализации всего 

Сосна 0,51–1,5 100 200 300 600 
1,51 и более 600 400 2500 3500 

Итого 700 600 2800 4100 
Береза 1,51 и более 100 300 1100 1500 

Итого 100 300 1100 1500 
Всего на ПП 800 900 3900 5600 
Анализ таблиц 4, 5 показал, что после проведения равномерно-постепенной рубки 

сформировался подрост сосны в количестве 4100 шт/га. Высота подроста варьирует от 0,5 до 
1,5 м и выше. Анализируя местоположение подроста видим, что 17,7% имеющегося подроста 
произрастает по дну борозды, 14,6% – на пласте и 67,7% – на почве без минерализации. Это 
обстоятельство указывает нам на недостаточно высокую эффективность проведения 
минерализации почвы плугом ПКЛ–70 в агрегате с трактором МТЗ–82 при проведении 
равномерно-постепенной рубки. Почти весь подрост сосны и ели отнесен к категории 
здоровый, лишь 12,0% относится к угнетенному.  

Возрастная структура имеющегося подроста сосны выглядит следующим образом: 4 
года – 2,4%, 7 лет – 26,%, 8 лет – 2,4%, 9 лет – 4,8%, 10 лет – 14,6%, 11 лет – 31,7%, 12 лет – 
4,8%, 13 лет – 2,4%, 14 лет – 2,4%, 16 лет – 4,8%, 17 лет – 2,4%. Это говорит нам о том, что 
51,0% имеющего подроста сосны появилось после проведения первого приема равномерно-
постепенной рубки и последующей минерализации почвы плугом ПКЛ – 70 в агрегате с 
трактором МТЗ–82. 

По высоте преобладает крупный подрост сосны. По возрасту преобладают  
экземпляры 11 лет, что свидетельствует об активном появлении естественного 
возобновления сразу после проведения первого приема и мер содействию 
естественному возобновлению. 

Пробная площадь 3 заложена в кв. 21 выд. 20 Тальковского лесничества. В 2014 г. был 
проведен второй прием равномерно–постепенной рубки на площади 2,2 га. Состав 
насаждния 10С, тип леса  С. вер., тип лесорастительных условий А2, бонитет I I, полнота 0,5, 
вораст на момент второго приема рубки 85 лет. Распределение деревьев по породам, высоте 
и категориям качества, по возрасту, а также по местоположению на ПП 3 представлены в 
таблицах 6, 7. 

Анализ местоположения подроста показывает, что 32,6% экземпляров сосны 
произрастает по дну борозды, на пласте – 14,0%, на почве без минерализации – 53,4%. 
Подрост березы произрастает на не минерализованной почве.  

Все экземпляры подроста березы и сосны отнесены по состоянию к категории 
здоровый. Подрост березы представлен возрастом 9 лет. Возрастная структура имеющегося 
подроста сосны выглядит следующим образом: 3 года – 2,3%, 4 года –2,3%,8 лет – 7,0%, 9 
лет – 11,6%, 10 лет – 9,3%, 11 лет – 18,6%,12 лет – 9,3%, 13 лет – 7,0%, 14 лет – 9,3%, 15 лет –  
9,3%, 16 лет – 9,3%, 17 лет – 7,0%. 

Таблица 6 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на ПП 
3 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 
здоровый угнетенный мертвый всего 

Дуб 0,51–1,5 300 100 – 400 

Сосна 
0,1–0,5 – 200 – 200 
0,51–1,5 100 – – 100 

1,51 и более 4200 – – 4200 
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Итого 4300 – – 4300 
Береза 1,51 и более 400 – – 400 

Итого 400 – – 400 
Всего на ПП 5000 100 – 5100 

Таблица 7 – Распределение деревьев по породам, высоте и местоположению на ПП 3 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 

по дну борозды на пласте на почве без 
минерализации всего 

Дуб 0,51–1,5 – – 400 400 

Сосна 0,51–1,5 – – 100 100 
1,51 и более 1400 600 2200 4200 

Итого 1400 600 2300 4300 
Береза 1,51 и более – – 400 400 

Итого – – 400 400 
Всего на ПП 1400 600 3100 5100 
 
Преобладающий возраст подроста сосны является 11 лет, это говорит о том, что 

основная часть подроста сосны появился после первого приема рубки. 
Пробная площадь 4 заложена в кв. 46 выд. 28 Тальковского лесничества Выдел 

относится ко II группе лесов. Состав насаждения 10С, тип леса С. мш., тип 
лесорастительных условий А2, бонитет I, полнота 0,5, возраст на момент второго 
приема рубки 85 лет. В 2014 г. был проведен второй прием равномерно-постепенной 
рубки на площади 6,2 га. 

Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества, а также по 
возрасту на пробной площади 4 представлены в таблицах 8, 9.  

Таблица 8 – Распределение деревьев по породам, высоте и категориям качества на ПП 
4 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 
здоровый угнетенный мертвый всего 

Дуб 0,51–1,5 900 – – 900 

Сосна 0,51–1,5 1300 – – 1300 
1,51 и более 2900 – – 2900 

Итого 4200 – – 4200 
Береза 1,51 и более 900 – – 900 

Итого 900 – – 900 
Всего на ПП 6000 – – 6000 
Анализ таблицы 8 показал, что после проведения равномерно–постепенной рубки 

сформировался подрост сосны в количестве 4200 шт./га. Высота подроста варьирует от 0,5 
до 1,5 м и выше. 

Таблица 9 – Распределение деревьев по породам, высоте и местоположению на ПП 4 

Порода Группа 
высот, м 

Количество деревьев, шт./га 

по дну борозды на пласте на почве без 
минерализации всего 

Дуб 0,51–1,5 – – 600 600 
1,51 и более – – 300 300 

Итого – – 900 900 

Сосна 0,51–1,5 200 200 900 1300 
1,51 и более 1200 600 1100 2900 

Итого 1400 800 2000 4200 
Береза 1,51 и более – – 900 900 
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Итого – – 900 900 
Всего на ПП 1400 800 3800 6000 
Анализируя местоположение подроста следует отметить, что 33,3% имеющегося 

подроста произрастает по дну борозды, 19,0% – на пласте и 52,3% на почве без 
минерализации. Это обстоятельство указывает нам на достаточно высокую эффективность 
проведения минерализации почвы плугом ПКЛ –70 в агрегате с трактором МТЗ – 82 при 
проведении равномерно-постепенной рубки. 

Почти весь подрост сосны отнесен к категории здоровый. По высоте преобладает 
крупный подрост сосны. По возрасту преобладают экземпляры 15-ти лет, что 
свидетельствует об активном появлении естественного возобновления сразу после 
проведения первого приема рубки и мер содействию естественному возобновлению леса. 

На основании закладки пробных площадей после проведения равномерно-постепенных 
рубок главного пользования получены результаты об эффективности протекания процесса 
естественного восстановления сосновых насаждений Тальковского лесничества 
ГЛХУ «Пуховичский лесхоз». На всех исследованных участках самосева и подроста достаточно 
для формирования нового, хозяйственно ценного соснового насаждения. 

В целом полученные результаты говорят о том, что проведение равномерно-постепенных 
рубок в данных лесорастительных условиях являются выгодным как с экономической, так и 
экологической точки зрения. Постепенные рубки и являются более эффективными, тем не менее, 
они требуют от лесохозяйственного персонала дополнительных усилий и более внимательного 
отношения к их организации. 
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Рациональное использование природных ресурсов Казахстана, особенно 
лекарственных растений, является важнейшей задачей современной науки [1, 2]. Ранее, нами 
был определен перечень лекарственных растений Карагандинской области. Однако, при 
планировании комплексных или единичных заготовительных мероприятий одним из 
необходимых условий является знание точных сроков, фаз и периодов сбора лекарственного 
растительного сырья.  

Для разных видов сырья определены различные сроки и время проведения заготовки 
[3]. Так, подземных органы собирают в начале или конце вегетационного периода (фаза 
отрастания, фаза отмирания надземных органов), поскольку именно в это время в них 
накапливается максимальное количество действующих веществ [3-6]. Надземные органы 
заготавливают в фазу начала или массового цветения, листья – в фазу начала бутонизации, 
цветочные корзинки – в фазу массовой бутонизации, плоды и семена соответственно в 
период плодоношения. Правильное определение сроков сбора любого вида растения играет 
важную роль для сохранения содержащихся в нем ценных компонентов.  

Стоит отметить, что на территории Казахстана существует значительное разнообразие 
почвенно-климатических, гидрологических и рельефных условий [7], что вызывает 
значительную разницу в сроках наступления и длительности основных фенологических фаз 
растений. Так, вегетационный период на территории Южного Казахстана длиться 220-250 
дней, в Юго-Восточном Казахстане 200-210 дней, в Центральном Казахстане – 165-180 дней, 
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в Северном Казахстане 150-170 дней, в Восточном Казахстане до 160 дней [8]. Исходя из 
вышесказанного, одни и те же виды растений, произрастающих в различных географических 
пунктах, начинают отрастать, цвести, плодоносить и переходить в период временного покоя 
в различные сроки. То есть, для каждого географического района необходимо отдельно 
составлять календарь заготовки растительного сырья, который устанавливается 
экспериментально для каждого вида на протяжении нескольких лет. Это и являлось целью 
настоящего исследования.  

На основании литературных данных, требований нормативной документации по 
лекарственным растениям и данных полевых наблюдений составлен календарь сбора 78 
видов лекарственных растений Карагандинской области (Центральный Казахстан) (табл. 1).  

В него включены как фармакопейные виды, так  и виды, являющиеся их 
заменителями или используемые в народной медицине [4, 9-11]. Заготовку подземных 
органов (корней и корневищ) можно вести у 16 видов растений, надземных органов в виде 
травы – у 39 видов, в виде листьев – у 14 видов, плодов и семян – у 8 видов, цветков – у 3 
видов, почек – у 2 видов, хвои – у 1 вида.  

Наибольшее количество растительного сырья заготавливается в фазе цветения (36 
наименований), несколько меньше в фазе бутонизации (16 наименований), на третьем месте 
по объемам сбора идет фаза плодоношения и отмирания надземных органов (по 12 
наименований), на последнем месте находится фаза начала вегетационного периода (5 
наименований).  

 
Таблица 1. Даты наступления основных фенологических фаз развития некоторых 

лекарственных растений Карагандинской области  
 

Вид  Фенологические фазы (декады и месяцы) 

Н
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О
тм
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Ферула джунгарская 3 IV 1-3 V 1 VI 2-3 VI 2 VII 2-3 VII 1-2 IX 
Жабрица 
бухтарминская 

3 IV 1-2 VI 3 VI   1-2 VII 1 VIII 2-3 
VIII 

2 IX 

Тысячелистник 
щетинистый 

2 IV 1-2 VI 3 VI 1-3 VII 1-2 
VIII 

3 VIII 3 IX 

Тысячелистник 
обыкновенный 

2 IV 1-2 VI 3 VI 1-3 VII 1-2 
VIII 

3 VIII 3 IX 

Тысячелистник 
благородный 

2 IV 1-2 VI 3 VI 1-3 VII 1-2 
VIII 

3 VIII 3 IX 

Полынь эстрагон 2-3 
IV 

2-3 VII 2 VIII 3 VIII 1 IX 3 IX 1 X 

Полынь селитряная 2 IV 2-3 
VIII 

3 VIII 1 IX 2 IX 1-2 X 3 X 

Полынь метельчатая 2 IV 2-3 
VIII 

3 VIII 1 IX 2 IX 1-2 X 3 X 

Полынь австрийская 1-2 
IV 

2-3 VI 1 VII 2 VII 2 VIII 3 VIII 1 X 

Полынь холодная 1-2 
IV 

2-3 VI 1 VII 2 VII 2 VIII 3 VIII 1 X 
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Бессмертник песчаный 2 IV 1 VI 2 VI 3 VI-1 
VII 

2 VII 1-2 
VIII 

2-3 IX 

Наголоватка 
многоцветковая 

1-3 
IV 

2 VI 1 VII 2-3 VII 1 VIII 3 VIII 2-3 IX 

Соссюрея горькая 1-3 
IV 

2 VI 1 VII 2-3 VII 1 VIII 3 VIII 2-3 IX 

Пижма обыкновенная 2 IX 2 VI 1 VII 2-3 VII 1 VIII 3 VIII 1 X 
Дескурайния София 1 IV 3 V 3 V 1 VI 2 VI 2 VI 1-2 VII 
Солянка холмовая 3 IV-

1 V 
2-3 

VIII 
3 VIII 1 IX 2 IX  3 IX 3 IX 

Зверобой 
продырявленный 

1-2 
IV 

2 VI 2-3 
VI 

1 VII 3 VII 2-3 
VIII 

3 IX 

Ирис кожистый 1 IV 3 IV-1 
V 

1 V 2-3 V 1 VI 2-3 VI 1 X 

Иссоп сомнительный 2 IV 2-3 VI 1 VII 2-3 VII 1 VII 3 VIII 1 X 
Шалфей степной 2 IV 2-3 VI 1 VII 2-3 VII 1 VII 3 VIII 1 X 
Тимьян 
Маршаллиевский 

1-2 
IV 

3 V-1 
VI 

1-2 
VI 

3 VI 2 VII 1 VIII 2-3 IX 

Кермек Гмелина 2 IV 2-3 VI 2 VII 1 VIII 3 VIII 2 IX 1 X 
Шиповник рыхлый 1-2 

IV 
1 V 2-3 V 1 VI 3 VI 2-3 

VIII 
1 X 

Кровохлебка 
лекарственная 

2-3 
IV 

2 VI 2 VII 3 VII 1 VIII 2-3 
VIII 

3 IX 

Крапива двудомная 3 IV 2 VI 1 VII 3 VII 1 VIII 3 VIII 3 IX 
Хартолепис средний 2 IV 1 VI 3 VI 2 VII 1 VIII 3 VIII 1 X 
Соссюрея 
солончаковая 

2-3 
IV 

2 VI 1 VII 3 VII 2 VIII 3 VIII 1 X 

Серпуха венценосная 2 IV 1 VI 3 VI 2 VII 2 VIII 3 VIII 3 IX 
Донник белый 3 IV 1 VI 2-3 

VI 
2 VII 1 VIII 1 IX 3 IX 

Донник лекарственный 3 IV 1 VI 2-3 
VI 

2 VII 1 VIII 1 IX 3 IX 

Зизифора 
пахучковидная 

2-3 
IV 

3 V 2 VI 3 VI-2 
VII 

3 VII 3 VIII 1 X 

Таволга 
зверобоелистная 

2 IV 2 V 2 V 3 V 1 VI 3 VI 3 IX 

Патриния средняя 2-3 
IV 

1-2 V 3 V 1 VI 2 VI 1 VIII 2 IX 

 
Полученные данные показывают, что изученные растения отличаются по ритмам 

роста и развития. По циклу цветения все виды можно разделить на весенние, ранне-летние, 
средне-летние и позднее-летние.  

Весенние растения начинают отрастать с момента схода снежного покрова, цветение 
их приходится на май месяц, плодоношение – на июнь – начало июля. К этой группе 
растений нами отнесены следующие: дескурайния Софии, ирис кожистый, таволга 
зверобоелистная и патриния средняя. 

Растения ранне-летнего цикла цветения начинают бутонизаци. В мае, основное 
цветение приходится на июнь, в июле начинают завязываться семена. К ним отнесены 
бессмертник песчаный, виды тысячелистников, хартолепис средний и другие.  

Средне-летние растения отличаются тем, что период массового цветения приходится 
на июль – начало августа, плодоношение – на июль - август. Среди них донник 
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лекарственный, донник белый, серпуха венценосная, крапива двудомная, зизифора 
пахучковидная, кровохлебка лекарственная и другие. 

К растениям осеннего цикла цветения отнесены виды, цветение которых приходится 
на конец августа – сентябрь; это солянка холмовая, полынь эстрагон, полынь селитряная, 
полынь метельчатая. 

При планировании планомерных сборов сырья в Центральном Казахстане следует 
учитывать, что различные виды растений собираются в различные сроки (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Периодичность сбора лекарственных растений Центрального Казахстана в 

течение вегетационного периода 
 

 Сроки заготовки  Месяцы  Декады  Количество 
заготавливаемых 

видов, шт.  
Средне-весенний  Апрель  2 2 

3 5 
Позднее-весенний Май  1 3 

2 6 
3 7 

Ранне-летний Июнь  1 21 
2 24 

Средне-летний 3 17 
Июль 1 12 

2 15 
3 10 

Август  1 1 
Позднее-летний 2 - 

3 1 
Осенний Сентябрь  1 6 

2 7 
3 10 

Позднее-осенний Октябрь  1 4 
 
Выявлено, что меньшее количество видов растительного сырья заготавливается в 

весенний и осенний периоды, максимум приходится на летний период. Так, в апреле 
рекомендуется проводить заготовку 5 видов растений, в мае – 9 наименований, в июне – 36 
видов, в июле – 20 видов, в августе –  2 вида, в сентябре – 17 наименований, в октябре - 4 
наименования сырья.  

Таким образом, составлен календарь сбора для 78 видов лекарственных растений 
Центрального Казахстана. Полученные данные могут быть использованы для организации 
планомерной заготовки растительного сырья и разработки природоохранных мероприятий.  
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Реципиенттің қан тобын анықтау кезіндегі қателіктер гемотрансфузиялық терапияның 

гемолитикалық асқынуын дамытатын күрделі алғышарттарды тудырады. Асқынған 
гемолитикалық өрбудің 1 жиілігі 25 мың трансфузияны құрайды. Фатальді гемолитикалық 
асқынулар 100 мың трансфузияға 1 жиілікпен кездеседі. Сәйкес келмейтін қанды құю 
донордың немесе реципиенттің қан топтарын дұрыс анықтамаудың салдары болып 
табылады. Қан тобын, Rh қатыстылығын анықтау және индивидуалды сәйкестікке сынақ 
жүргізу кезіндегі қателіктер зерттеуді орындау техникасының бұзылуы себебінен немесе 
анықталуы қиын қан топтарында пайда болады. Қателіктердің екінші типі 
иммуногематологиялық зерттеулерді орындау кезіндегі объективті қиындықтармен 
байланысты. Олар – адам қанында белсенділігі төмен агглютиногендердің болуы, кейбір 
аутоиммунды ауруларда эритроциттердің арнайы емес агглютинациясы, қан айналымында 
эритроциттердің екі популяциясының (трансфузионды химералар деп аталатын) бір уақытта 
болуы және трлі патологиялық жағдайлардағы (бауыр церрозымен ауыратындарда, күю, 
сепсис кезінде) эритроциттердің қасиетінің өзгеруі. 

Адам генінің молекулалық полиморфизмін зерттеу адамның физиологиялық 
ерекшеліктерінің генетикалық детерминанттарын анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, 
эритроцит антигендерінің экспрессиясына жауапты локустардың генетикалық құрылымын 
анықтау иммуногематологиялық зерттеулерді орындау кезіндегі объективті қиындықтарға 
байланысты қан топтарын анықтауда қателікті болдырмауға жол ашады. Сонымен эритроцит 
антигендерін коділейтін гендердің аллельдеріне генетикалық тестілеу жүргізу қан құю 
орталықтарына қан топтарын стандартты анықтау кезінде талас жағдайлар туындағанда 
қажет болады. 

Аталған жобаның мақсаты эритроцит антигендерінің экспрессиясына жауапты 
локустардың генетикалық құрылымын анықтайтын әдісті жасау болып табылады. 

Жобаның мақсатына жету үшін келесі міндеттер қойылды: 
1. Қазақстан территориясында тұратын, этникалық тегі әр түрлі қан донорларының 

қан топтарының белгіленген стандартты әдістерімен ДНҚ сынамаларының банкін құру. 
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2. Антигендердің қан клеткасының бетіне арнайылығын анықтайтын гендік 
локустардағы мутацияларды табатын тез әдісті әзірлеу.  

3. Қазақстан тұрғындарының арасында эритроцит антигендерін коділейтін гендердің 
жиі кездесетін аллельдерін анықтау. 

4. Индивид геномының молекулалық полиморфизмін талдауға сүйенетін қан 
топтарының жүйесін анықтау үшін практикаға жаңа әдісті ендіру.  

Зерттеу бағытын таңдау  
Молекулалық-генетикалық әдістердің көмегімен қан топтарын анықтау әдістерін 

зерттеу ХХ ғасырдың 80- және 90-шы жылдарынан басталды, ПТР-реакциясының арнайы 
аллель әдістері, рестрикциялық фрагменттердің ұзындықтарын талдау, ДНҚ секвендеу және 
т.б. түрлі әдістер қолданылды. Аталған әдіс басқа әдістермен салыстырғанда бірқатар 
артықшылықтарға ие: ішкі зондтың болуынан әдістің арнайылылығын арттыру, сандық 
анықтау мүмкіндігі, контаминация қаупінің төмендеуінен сенімділік (ПТР сатыларын бір 
пробиркада жүргізу себебінен және электрофорез сатысының болмауынан), мультикешенді 
жүйелерді құру мүмкіндігі, реакцияны жүргізу уақытының төмендеуі.  

Әр популяция гендердің аллельді нұсқаларының ерекше жинағына ие,  сондықтан 
басқа популяциядан алынған нәтижелерді тура қолдану мүмкін емес. Қазақстан халқы 
антигендік белсенділігі төмен аллельдердің кездесуіне іс жүзінде тексерілмеген. 
Трансфузиялық терапияны жүргізу кезінде дұрыс таңдалынған қан тобы пациенттер 
арасындағы тірі қалу пайызын жоғарылатады және емделу құнын төмендетеді.  

АВО генінің құрылысы 
АВО гені өлшемі 28-688 н.ж. 7 экзоннан тұрады, коділейтін реттілік 7-ші экзонда 

орналасқан (1-сурет). Соңғы екі экзонда 1062 нуклеотидтің 823-і орналасқан және АВО 
гликозилтрансферазаның каталитикалық домен бар еритін бөлігін коділейді. Осы аймақта 
табылған нуклеотидтік полиморфизмнің негізінде қазіргі кезде АВО генінің көп аллельдері 
сипатталынды. Амин қышқылдарының ауысуына әкелетін полиморфты ауысулар ғана 
гликозилтрансферазаның белсенділігі мен субстратқа арнайылығын анықтауда маңызды, 
яғни түрлі АВО-фенотипке жауапты. О-аллельдердің көбісі 261-орындағы нуклеотидтің 
(шамамен А101) делециясымен сипатталады, ол реттілікті өзгертіп, белсенді емес ақуыздың 
трансляциясына әкеледі. Кең таралған А және В аллельдері 7 нуклеотидтік алмасулармен 
ерекшеленеді, олардың арасында шешуші рөлге 526, 703, 796 және 803-нуклеотидтер ие. 

 
1-

сурет. 
АВО 

генінің 

құрылысы 
Қазіргі кезде 6- және 7-экзондардың нуклеотидтік тізбегіндегі 26 орнын баспайтын 

алмасу сипатталынды. Олардың барлығы 7-экзонда орналасқан.  
Зерттеу нысандары 
- өз еркімен келгендердің перифериялық қанынан бөлініп алынған ДНҚ. 
Зерттеу әдістері  
      Тұздау әдісі арқылы ДНҚ-ны қаннан бөліп алу. Әдістің принципі тұздардың 

жоғары концентрациясын қолданып белоктарды жоюға негізделген. 
1. Қаннан ядроны бөліп алу (EDTA немесе ACD      барпробиркаға жиналынған қан). 

Ол үшін А буферінің 9 көлемін жақсы араластырып, мұзда 2 минут ұстайды. 4°С 
температурада 1500 rpm жылдамдықпен 15 минут центрифугалайды. Супернатант мұқият 
алынып тасталады. 
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2. Ядролардың тұнбасын 5 мл В буферінде сұйылту және 15 мл-лік полипропиленді 
центрифугалық пробиркаға құйылады. 

3. 500 µl 10% SDS пен 55 µl К протеиназаны (10 мг/мл) қосу. Концентрациясы 200 
мкг/мл-ге дейінгі арзан проназа да жарайды. 

4. 37°С температурада жылдамдығы төмен рокерде немесе орбиталды шайқалғышта 
түнге қалдыру.  Шейкерді пайдаланбауға да болады, егер ол жоқ болса. 

5. 1,4 мл қаныққан NaCl ерітіндісін (шамамен 6М) әр пробиркаға құю. 15 минут 
жақсылап араластыру. 

6. Beckman төмен жылдамдықты центрифугада пробиркаларды 2500 rpm 
жылдамдықпен 15 минут центрифугалау. 

7. Ақуыздың бекіген тұнбасын қалдыра отырып супернатантты басқа 15 мл-лік 
полипропиленді пробиркаға құю. 

8. Бөлме температурасындағы 100% этанолдың 2 көлемін қосу және пробирканы ДНҚ 
преципитат көрінгенге дейін бірнеше рет төңкеру 

9. ДНҚ-ны пластик қалақшаның көмегімен бөліп алу. Спирт ағып кетуі үшін төңкеру, 
кебу үшін 20-30 минут күту.  Құрамында 500 µl TE бар эппендорфтарға көшіру. 
Концентрациясын өлшемес бұрын ДНҚ-ны 2 сағатқа 37°С температураға қояды 

Ерітінділер 
А буфері 
0.32 М сахароза               109,5 сахароза 
10мМ Tris HCl pH 7,6          10ml 1M Tris HCl pH 7,6        
5mM MgCl2                            5ml 1M MgCl2 
1% Triton-X-100 
Көлемін деиондалған сумен 1 литрге жеткізу. 
Автоклавтау арқылы ерітінділерді стерильдеу, сосын 10 ml Triton-X-100 қосу. 
В буфері 
25 mМ EDTA pH 8,0          50 ml EDTA pH 8,0           
75 mM NaCl                        40 ml  5M NaCl 
Көлемін деиондалған сумен 1 литрге жеткізу. Автоклавтау арқылы стерильдеу. 
Қаныққан NaCl ерітіндісі (шамамен 6М) 
Деиондалған суда 35 гр. NaCl еріту, жалпы көлемі 100 ml. Егер ерітіндіде тұнба 

болмаса, 2 гр. NaCl қосып араластыру. NaCl ерітіндіге өтпегенге дейін қайталау. Фильтрлеу 
арқылы стерильдеу. 

Ферментті титрлеуге арналан буфер 
1 мл 25 мкл-ға 50 mM KCl  
1 мл 10 мкл-ға 20 mM Tris   
  Таңдалынған гендердегі полиморфизмді генотиптеу   
Генетикалық маркерлердің полиморфизмін генотиптеуді аллель-спецификалық ПТР, 

одан әрі әзірлеушінің хаттамасына сәйкес ДНҚ секвендеу және Real-time ПТР көмегімен 
жүргізілген. Талдаудың негізінде ДНҚ-ның полиморфты тізбектеріне  комплементарлы 
бәсекелес TaqMan-зондтарын қолдану арқылы полимеразды тізбекті реакция әдісі жатыр. 

ДНҚ секвендеу 
ПТР-ді құрамында 650 мМ трис.-HCl (рН  8,9), 160мМ аммоний сульфаты; 20мМ 

MgCl2; 0,05% Tween 20; 2mM dNTP; олигонуклеотидті праймерлердің 0,5мкМ ерітінділері, 
20-100 нг ДНҚ және 1 Taq-полимераза бар ақырғы 12мкл көлемде жүргізді. Реакция 
«Eppendorff» амплификаторында алдымен 95°С-та 3 минут бастапқы денатурациялаумен, 
ары қарай 95°С-та 5 секунд денатурациялаудың 22 айналымымен, Тотж кезінде 5 секунд 
байланыстырумен және 72°С-та 15 секунд элонгациялаумен өтті. Соңғы элонгация 72°С-та 5 
минут жүрді. Амплификацияның екінші бөлімі дәл осындай жағдайда, тек 38 айналыммен 
өтті. 

 
Пайдаланған әдебиеттер 
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Қазақстан Республикасы территориясында 5 мыңнан астам өсімдіктер түрлері 

кездеседі, олардың көпшілігінен қажетті дәрілер өндіруге болады. Осы уақытқа дейін 
олардың тек 130 түрі ғана дәрілер өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланылады . Қазіргі 
уақытта дәрілік өсімдіктер түрлері Орталық Қазақстанда және Алматы облысында, 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында зерттеліп қарастырылып жатыр. Дәрілік 
өсімдіктердің емдік қасиеті өте ерте кезден белгілі болған. Биологиялық белсенді 
заттардың көпшілігі мысалы, алкалоидтар және гликозидтердің көп дозасы улы, бірақ 
организмге қолданылатын аз мөлшерінің 0,01 және одан да аз  емдік қасиеті бар. 
Өсімдіктердің пайдалы қаситтерінің бар екендігі және оны адам өмірінде түрлі жағдайда 
пайдалану көне заманнан басталған. Ежелгі қоғамда-ақ өсімдіктерді зерттеп, танып-біліп, 
оларға ат қойып, жеміс-жидектерін, дәндерін азыққа, жапырақ, сабақ, гүл, тамырларын дәрі-
дәрмекке, тері илеуге, түрлі нәрселерді бояуға пайдаланған . Қазіргі күнде барлық 
зерттеушілер үшін медицина қажетіне қолданылатын препараттарды табиғи өсімдік 
шикізаттарынан алу мәселесі өзекті ізденіс болып табылуда. Табиғи қосындылар және 
олардың негізінде жасалынатын препараттар синтетикалық дәрілік препараттарға қарағанда 
әлдеқайда пайдалы болып келеді. Себебі, олар ауыр түрде өтетін ауру түрлерінің терапиясы 
кезінде жоғары тиімділікпен және уыттылығының аз болуымен ерекшеленеді, сонымен қатар 
адам ағзасына кең спектрлі биологиялық әсер ететіні де белгілі. Дәрілік өсімдіктер — қазіргі 
кезге дейін әртүрлі дәрілік препараттар алатын шикізаттың негізгі көзі болып табылады. 
Қазіргі кезде олардан 40 %-ға жуық дәрілік заттар жэне препараттар алынады. 
Сондықтан адам ағзасындағы ауыр, қатерлі ауруларын емдеуде өсімдіктерден жасалған 
препараттар кеңінен қолданылуда [1]. КазНУ зерттеушісі Н. Мұхитдинов Оңтүстік 
Қазақстан облысының Алматы қаласындағы әр түрлі экология жағдайларында –
 сор және сортаң топырақта, Іле Алатауының Альпі, субальпі, бұталы, шөптесін өсімдікті 
белдеулерінде өсетін доминантты өсімдіктердің тамыр жүйесінің морфоқұрылымына алғаш 
рет талдау жасады. Табиғи флорадағы және мәдени өсімдіктердің 50 түрінің тамыр 
жүйесінің ерекшеліктерін және басқа да экологиялық жағдайларда 
өсетін 110 өсімдік түрлерінің тамыр жүйесін зерттеді [2]. Және тағы басқа Алматы 
қаласының зерттеушілері. В.Н.Кузьмин зерттеу барысында өсімдіктердің өсіп-жетілу мен 
әсері олардың биохимиялық және физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты болып 
келетінін анықтады [3]. Сонымен қатар ОҚО-дағы Мухтар Ауезов атындағы  ОҚМУ-нің 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D2%A3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%B1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/50
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/110
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
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зерттеушілері Туралиева М.А., б.ғ.д. Ешибаев А.А., б.ғ.к. Сапарбекова А.А. Оңтүстік 
Қазақстан флорасының дәрілік өсімдіктері және олардың антибиотиктік қасиеттерін 
пайдалану перспективасын анықтай отырып  Оңтүстік Қазақстан облысы флорасын 3000 
астам шөптесін, бұта және ағаш тектес өсімдік түрлері құрайтынын,бұл Қазақстан 
флорасының тең жартысынан көп мөлшерін алып жатқанын, бұл көлем облыстағы үш 
фитогеографиялық аудандарда таралғанын зерттей отырып, олардың ішінде сирек 
кездесетін, жойылып кету қаупі бар санаттарға жататын, ғылыми және практикалық маңызы 
бар өсімдік түрлері көптеп кездесетінін анықтады. Бірақ, қазіргі таңда, олардың барлығы 
толығымен зерттеліп бітпеген. Мысалы үшін, осы аталған биоалуандылықтың ішінде 100-
ден астам өсімдік түрлерінің құрамында дәрілік қасиеттері бар заттардың кездесетіндігі 
анықталған. Ал, сол сияқты, басқа да көптеген өсімдіктердің химиялық құрамдары әлі күнге 
зерттелмеген. Бұл жағдай жергілікті флораның экономика салалары үшін аса маңызды 
өсімдік шикізаты бола алатын түрлердің әлі күнге ашылмағанын және олардың 
пайдаланылмай келе жатқанын көрсетеді. Сондықтан, осы бағытта зерттеу жүргізіп, дәрілік 
қасиеті бар өсімдіктердің жаңа түрлерін анықтап, сонымен қатар, белгілі түрлерінің қосымша 
қасиеттерін зерттеу маңызды болып табылады. Өсімдіктердің пайдалы қаситтерінің бар 
екендігі және оны адам өмірінде түрлі жағдайда пайдалану көне заманнан басталған. Ежелгі 
қоғамда-ақ өсімдіктерді зерттеп, танып-біліп, оларға ат қойып, жеміс-жидектерін, дәндерін 
азыққа, жапырақ, сабақ, гүл, тамырларын дәрі-дәрмекке, тері илеуге, түрлі нәрселерді бояуға 
пайдаланған  [4]. Қазіргі күнде барлық зерттеушілер үшін медицина қажетіне қолданылатын 
препараттарды табиғи өсімдік шикізаттарынан алу мәселесі өзекті ізденіс болып табылуда. 
Табиғи қосындылар және олардың негізінде жасалынатын препараттар синтетикалық дәрілік 
препараттарға қарағанда әлдеқайда пайдалы болып келеді. Себебі, олар ауыр түрде өтетін 
ауру түрлерінің терапиясы кезінде жоғары тиімділікпен және уыттылығының аз болуымен 
ерекшеленеді, сонымен қатар адам ағзасына кең спектрлі биологиялық әсер ететіні де 
белгілі.  

Дәрілік өсімдіктердің құрамындағы әсерлік заттардың табиғаты да толығымен 
зерттеліп біткен жоқ. Ол заттар алколоидтар, глюкозидтер, сапониндер, эфир майлары, 
органикалық қышқылдар, фитонцидтер, ферменттер, витаминдер және гормондар болып 
анықталған.  Одан басқа физиологиялық белсенді және әсері бойынша құнды химиялық 
заттардың көбінің табиғаты осы күнге белгісіз болып қалуда. Сондықтан, қазіргі замандағы 
аналитикалық базаның дамуына байланысты, бұл деректер де қайта тексеріліп нақтылауды 
талап етеді. Аталып кеткен биологиялық белсенді заттардың  көпшілігі антибиотиктік 
қасиеттерге ие. Жүргізілген зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, өсімдік құрамындағы бұл 
заттардың мөлшері, ол өсімдіктердің өсу жағдайымен тікелей байланысты. Дегенмен, аса 
құнды өсімдіктердің табиғи тұрғыдағы фиторесурстары өте шектеулі немесе олар Қызыл 
Кітапқа енген түрлер тізімінде. Осыған байланысты, олардың қасиеттерін пайдалану үшін, 
оларды мәдени егістіктерде өсіру қажет. Ол үшін, перспективті өсімдік түрлерін мәдени 
егіншілікте өсірудің агротехнологиясында қоса зерттеу маңызды және шешімін күтіп 
отырған өзекті мәселеге жатады. Медицина және фармацевтика салаларының мұқтажы үшін 
пайдалы өсімдіктерден аталған емдік заттарды бөліп алу әдістері мен одан тиімді препаратты 
алу технологиялары мәселенің келесі кезеңдері болып табылады [5]. Бұл кезеңде таза 
экстракттарды бөліп алу, дәрілік тиімділігін төмендетпей сақтау және препараттық пішінін 
түзу мәселелері де ізденіс жұмыстарын жүргізуді талап етеді. Өсімдік тектес препараттарды 
жасау барысында әр өсімдіктің емдік қасиеті ескеріледі, сондықтан көп жағдайда 
өсімдіктердің жиынтығын пайдаланады, яғни мұндай препараттардың емдік қасиеттері 
жоғары болып келеді. Қазіргі таңдағы медицинада бес мыңнан аса препараттар мен 
субстанцияларды қолданады, олардың 2/5 бөлігі шамасындай дәрілік өсімдіктерден 
алынады. Дәрілік өсімдіктерді жинау барысында олардың құрамында уытты заттар кездеседі. 
Өсімдік құрамынан алынатын антибиотикалық экстракттілерді пайдаланудың тағы бір 
бағытына өсімдік ауруларымен зиянкестеріне қарсы препараттар алу. Қазіргі замандағы 
түрлі инвазиялық үрдістердің арту кезеңінде өсімдік қорғау мәселелсі де жаңа шешімдерді 
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табуды талап етіп отыр. Бұл бағытта біздің елде атқарылып жатқан зерттеу жұмыстары әлі 
көп емес және айтарлықтай нәтижелер әлі белгісіз. Бірақ Оңтүстік Қазақстан облысында 
өсетін дәрілік өсімдіктер түрлері бұрын соңды зерттелген жоқ.Осыған байланысты біздің 
мақсатымыз ОҚО Шымкент қаласының Түлкібас ауданындағы және Ақбастау елді-мекенінің 
Қостұра тауындағы және Машат тауындағы бірнеше дәрілік өсімдіктер түрлерін зерттеуді 
және олардың практикалық маңызын қарастыру. Оңтүстік Қазақстан облысында кездесетін 
дәрілік өсімдіктердің түрлерін анықтап солардың ішіндегі бірнеше  түріне зерттеу жасау 
үстіндеміз. Біздің зерттеген 12 түрлі дәрілік өсімдіктеріміздің қорытындысы мен 
практикалық маңызы мына кестеде көрсетілген [6-7-8]. 

 
1Кесте 
Өсімдіктердің практикалық маңызы              
 

 Өсімдіктердің 
атауы 

(қазақша,орысша
, латынша) 

Тұқымдасы Жиналған 
орны 

Практикалық маңыздылығы 

 Жалбызтікен 
Алтей 
лекарственный 
Althaea officinalis 

Мальвовые 
Malvaceae 
Мальвовалар 

Таулы 
тастақты 
жерлерде  

Жалбызтікен тамырын 
(бүтінкесілген) қабынуға қарсы 
және қақырық түсіруге, жөтелге 
қарсы, жоғарғы тыныс жолдары 
ауруына қолданады. Асқазан ойық 
жарасына, гастритке, оны екі елі 
ішек ауруына, трахеит,ларенгит  
Жалбызтікеннің жапырақтарынан 
мукалтин деген дәрі алынады. 
Мукалтинде жалбызтікен шөбінің 
полисахаридтер қосындысы бар. 
Оны қақырық түсіруге қолданады. 

 Бузульник 
Нарынский 
Ligularia 
narynensis 

Сложноцветны
е  
Compоsitеае 
Күрделігүлділе
р 

Таудың 
жоғарғы 
жағында  

Халықтық  медицинада дәрілік 
препарат ретінде қолданады. 

 Венгр Котовнигі 
Венгерский 
котовник 
Nepeta pannonica 
L. 

Губоцветные 
Lamiaceae 
Ерінгүлділер 

Таулы 
жапырақты 
ормандарда  

Сабағынан эфир майы және 
флавоноид алынады. Жапырағында-
эфир майы 0,18% ,альфа-амирин 
стеройды (бета-ситостерин, 
стигмастерин, ланостерин), С 
дәрумені алынады. Эфир майын  
парфюмерияда, ал тұнбасын 
астенияға және сифилиске қарсы 
қолданады. 

 Аралдық 
Климакоптера  
Климакоптера 
аральская                                  
Climacoptera 
aralensis  
 

Маревых 
Chenopodiaceae  

Жазық 
далалы 
шөлді 
жерлерде.  

 
Мал азығы ретінде қолданылады. 

 Мыңжапырақ  Сложноцветны Төменгі Эфир майы құрамында кездеседі.  
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Тысячелистник 
Achillea 
millefolium L.  
 

е 
 Compоsitеае 
Күрделігүлділе
р 

таулы 
жерде,далал
ы 
аймақтарда  

 

 Иссоп  
Hyssopus 
officinalis  
 

Яснотковые 
Lamiaceae 
Ерінгүлділер 

Таулы  
ормандарда   

Эфир майы кездеседі.  
 

 Качим 
метельчатый 
Gypsophilia 
paniculata L. 

Гвоздичные 
Caryophyllaceae 
Қалампырлар 

Жазық 
далалы 
жерлерде  

Халықтық медицинада шөптің 
қайнатпасын  зәрайдатқыға,бүйрек 
ауруына,қуыққа,грыжаға, 
ревматизмге,артритке,подаграға,жә
не гепатитке қарсы қолданады. Тері 
ауруына қарсы пайдаланылады.  
Құрамында Алколоид бар.  

 Ақбастікен 
Кузиния теневая 
Cousinia umbrosa 
Bunge 

Сложноцветны
е  
Compоsitеае 
Күрделігүлділе
р 

Таулы 
жапырақты 
ормандарда  

 Халықтық медицинада шөптің 
тамырының қайнатпасын, асқазан-
ішек ауруларына,  өкпе ауруына, 
бронхитке қарсы қолданады. 
Асқазан-ішек ауруларына 
профилактикалық ем ретінде 
қолданады.  

 Жалбыз бұрыш 
Мята Перечная 
Mentha piperita 
L. 

Губоцветные 
Lamiaceae 
Lindl. 
Ерінгүлділер  

Жазық және 
тасты 
жерлерде  

Жалбыздың қайнатпасын тері 
ауруына,ауыз шаюға,тәбетті 
көтеруге,етеккір алдында, жүктілік 
кезінде, жоғарғы тыныс жолдарына 
бронхитке, тіс ауруына, асқазан 
ішек жарасына қолданады. 20 гр 
жапыраққа 500мл су құйып аузын 
жауып 2 сағат қатты қайнату керек. 
Күніне тамақтан алдын 1, 2 стақан 
ішу керек.  

0 
Азиялық 
шоңайна 
Репейничек 
азиатский 
Agrimonia 
asiatica Juz. 

Розоцветные 
Rosaceae 
Розагүлділер 

Таулы 
жапырақты 
ормандарда  

Халықтық медицинада ревматизмге 
қарсы, мұрыннан қан тоқтамағанға 
қарсы, іш өткенге қарсы, бас 
ауруына қарсы қолданады. Гүлдің 
қайнатпасын шайдың орнына 
пайдаланады. 

1 
Болиголов 
Пятнистый  
 

Болиголов 
Пятнистый 
Conium 
Maculatum L.  
 

Жазық 
далалы 
аймақтарда  

Құрамында эфир майы және 
алколоид бар.  
 

2 
Пижма  
 

Пижма 
обыкновенная 
Tanacetum 
vulgare L. 
 

Төменгі 
таулы жерде, 
далалы 
аймақтарда, 
дөң 
жоталарда  

Құрамында эфир майы және 
алколоид бар.  
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Түлкібас ауданы мен Ақбастау елді-мекенінің  Қостұра тауындағы және Машат 
тауындағы перспективті өсімдіктердің практикалық маңызы бойынша диаграмма. 
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геномика кафедрасының «6М060700 -Биология» мамандығы магистранты,  Астана, 
Қазақстан 

 
Қоршаған ортаны химиялық заттармен ластанудан қорғау мәселелері бүгінгі таңда 

ғаламдық деңгейге шықты [1,4,9]. 
Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларының ағзаға тигізер әсерін зерттеуде түрлі 

биоүйелердің түрлі интеграциялану деңгейіндегі жауап реакцияларын бағалау да қажеттігі 
туады [2,6]. 

Келешекте адам мен жануарлардың қоршаған ортамен байланысу механизмдерін 
кешенді түрде зерттеу маңызды мақсаттардың бірі болмақ [3,5,7,8]. 

Тәжірибе жағдайында экологиялық факторлардың әсері бар кезде қкпенің 
альвеолалық макрофагтарының (ӨАМ), перитонеальді макрофагтардың (ПМ), қызыл 
кеміктің (ҚК) және перифериялық қанның (ПҚ) үлесі қандай болатындығы жайлы сұрақтар 
көп. 

Экологиялық тұрғыда ең жағымсыз деп саналатын Октябрский (Майқұдық) 
ауданынан алынған шаңмен тозаңдаған жағдайда ӨАМ, ПМ, ҚК, ПҚ  цитохимиялық және 
цитоморфологиялық кешендеріне талдау жасау жұмыстың мақсаты болып табылады.  

Материалдар мен әдістер. Сынақ Вистар сызығының 32 аталық егеуқұйрықтарына 
жасалды. Олар алдын ала бір рет 12мг/кг дене массасынашаққандағы доза шаңмен 
интртрахеальді жолмен өңделген. 2 апта, 1 ай, 2 ай кезінде ӨАМ, ПМ, ҚК, ПҚ биологиялық 
материалдарында цитоморфологиялық және цитохимиялық зерттеулер келесі 
молекулаларға жүргізілді: миелопероксидаза (МП), қышқылдық фосфатаза (ҚФ), 
лизосомальді - катеонды ақуыздар (ЛКА), нитрокөк – тетразолий тесті (НКТ – тест), 
фосфолипидтер (ФЛ), катехоламиндер (КА). 

Алынған мәліметтерді 200 жасуша саналып, олар боялу интенсивтілігіне 
байланысты жіктелді (0-1-2-3-4). Орташа цитохимиялық коэффициенті (ОЦК) жартылай 
сандық әдіспен есептелді [10]. Нәтижелердің мәні Стьюдент критериі бойынша р ˂ 0,95 
тұрақты болған жағдайда бағаланды.  

Шаңның құрамына келесі элементтер кірді: 3% мыс, 1,3 % мырыш,2,2 % қорғасын, 
1,1 % никель, 1,1 % кобальт, 1 % хром, 1% стронций, 1% вольфрам, 1,2% марганец, 2,4% 
қалайы, 1% бериллий, 1,1% молибден, литий мен титан 1%-тен. Өндірістік аудандардың 
шаңында ауыр металдардың кешені, әсіресе, химиялық элементтердің көбейгендігі 
байқалды. Ең көп 2-ден 4-ке дейінгі концентрация қорғасын, мыс және мырыштан тұрды. 
Дәл осындай нәтижелер қардың сынамаларынан көрінді. Бұл ауданның толық 
талдамасының нәтижесі нашар болып шықты. 

Гигиеналық және экологиялық тұрғыдан химиялық элементтерді түйіршіктердің 
көлеміне және респирацияланатын фракция үлесіне байланысты жіктеу дұрыс. Өйткені шаң 
құрамына кіретін көптеген элементтер майдадисперсті фракциядан (0,1-6 мкм) тұрады. 
Морфологиялық құрылысы бойынша бұл тұйіршіктердің бүйірлері тегіс емес ромб, 
үшбұрыш, көпбұрыш тәрізді, ал түсі сұрғылт-қара немесе қара болады. Бос радикалдар 
саны қалыптыдан 2 есе көп. Дисперсиялық талдау нәтижелері ұшқыш шаңның 
полидисперсті екендігін көрсетті, демек, көлемі 5мкм дейінгітүйіршіктердің үлесі 62%,     8 
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мкм - 28%, ал 10 мкм -10%. Металдардың шаңның құрамында жинақталу заңдылығын 
зерттеу үшін топырақтан және қардан алынған, ұшқыш шаң түйіршіктері талданды. 
Металдардың микротүйіршіктерінің топырақтан алынған шаңға сіңіп, ол жерде 
жинақталуы тағы да екіншілік қауіп тудырады.  Түйіршіктер мөлшері кішірейген сайын Zn, 
Pb, Ni, Co кумуляциясы арта түсіп, олардың ең көп мөлшері 5 мкм түйіршіктерде 
анықталған. 

Нәтижелер. Тәжірибелік жануарлардан алынған биологиялық материалдарда 2-
апталық мерзімде еш цитоморфологиялық өзгеріс болмаған. 1 айлық интратрахеальді 
шаңмен тозаңдау кезіндегі өкпе шаймасының түсі бұлыңғыр – сұрғылт. НЛ мөлшері бақылау 
тобымен салыстырғанды 10 есе артқан (Кесте). Егеуқұйрықтардың ҚК зерттеу нәтижесінде 
дистрофиялық өзгеріске ұшыраған нейтрофилді метамиелоциттер ( НММЦ) санының 
артқандығы анықталды. Олардың саны 18,2 ±3.0%, яғни бақылаудан үш есе жоғары. 

Октябрский ауданынан алынған шаңмен интратрахеальді  жолмен тозаңдаған 
жағдайда ӨАМ, ПМ, ҚК, ПҚ  цитохимиялық және цитоморфологиялық көрсеткіштері, % (М 
± m) 

 
Зерттеу нысаны НЛ Дистрофиял

 ерген НЛ 
1,2 

фагтар; 
3- НММЦ; 
4-
иттер 

1,2 
фиялық 

ен 
фагтар; 
3- НММЦ; 
4-
иттер 

Эозинофи
 

Лимфоци
  

Бақыла
 

(БАЛ) 
n=10 

1. ӨАМ 2,0±0,5 - 93,0±10,0 - - 5,0±0,3 
2. ПМ 23,0±5,

 
- 54,0±2,5 - - 23,0±5,4 

3. ҚК 20,0±3,
 

6,0±1,1 68,0±7,0 5,0±0,7 1,0±0,1 - 

4. ПҚ 24,0±0,
 

- 7,0±0,9 1,0±0,01 1,0±0,01 67,0±3,2 

Шаң 
 
2 апта, 

 

1. ӨАМ 1,0±0,0
 

1,0±0,02 87,0±1,05 11,0±1,5 - - 

2. ПМ 16,7±1,
 

23,0±1,02 37,3±2,74 22,0±1,96 - - 

3. ҚК 16,0±2,
 

1,0±0,01 73,0±2,59 10,0±1,77 - - 

4. ПҚ 33,0±4,
 

14,0±1,39 8,85±1,81 3,15±1,36 - 40,0±5,89 

Шаң 
 
1ай, 

 

1. ӨАМ 21,2±5,
 

1,0±0,01 75,8±3,05 2,0±0,60 - - 

2. ПМ 16,8±1,
 

16,4±1,72 35,2±1,36 31,6±2,29 - - 

3. ҚК 26,0±1,
 

10,8±2,14 45,0±1,50 18,2±2,01 - - 

4. ПҚ 27,6±1,
 

4,4±1,2 5,4±1,06 1,0±0,01 - 61,6±9,0 

Шаң 
 
2ай, 

 

1. ӨАМ 4,75±1,
 

7,25±1,08 41±2,48 47±1,40 - - 

2. ПМ 27,2±2,
 

13,2±1,43 30,8±5,57 28,8±1,58 - - 

3. ҚК 15,6±1, 24,4±1,0 20,2±2,14 39,8±2,43 - - 



1745 
 

 
4. ПҚ 36,6±2,

 
1,2±0,42 18,8±2,86 4,6±1,08 - 38,8±3,38

 
 
2 айдан кейін шаңмен тозаңданған егеуқұйрықтарда зиянды әсер альвеолалық және 

перитонеальді макрофагтар санының 2 есе (75%) азаюына шалдықтырған.  Қызыл кемікте 
дистрофиялық өзгеріске ұшыраған НЛ  6 есе, ал НММЦ 7 есе артқандығы анықталды. 
Перифериялық қанды зерттегенде моноциттердің мөлшерінің 2,5 есе артып, ал лимфоциттер 
70% азайғандығы анықталды. 

Цитохимиялық әдістер арқылы зерттеу нәтижесінде 2 апта кезінде шаңмен 
интратрахеальді жолмен тозаңдағанда қызыл кеміктегі МП белсенділігінің 35%, НКТ-тест 
2,4 есе,   ФЛ мөлшері 74% артатындығы айқындалды. НКТ-тесттің ӨАМ-да 2,4 есе, ПМ-да 
ФЛ мөлшерібақылаумен салыстырғанды 33% артқаны көрінді. ПҚ-да МП белсенділігінің 
22%, НКТ-тест 66%, КА 52%, ФЛ 32% артқандығын анықтады. 

1 ай кезінде дәл осы шаңмен интратрахеальді жолмен тура осындай дозамен 
тозаңдағанда НКТ-тест ӨАМ-да 2,9 есе, КФ- 75%, ФЛ- 43% артты.  Қызыл кеміктегі НКТ-
тест 63%,  КФ- 2,9 есе, ЛКА- 23%, ФЛ-81% артты.  ПҚ-да НКТ-тест 2,6 есе,  КФ- 4 есе, КА-
24% жоғарылаған. 

2 айдан кейін ӨАМ мен ПМ-да жағымсыз әсерлер келесі үрдістердің өзгеруіне 
соқтырды: бақылаумен салыстырғанда НКТ-тест 4,8 есе, КФ-9 есе, ФЛ- 84-96% күрт 
көтерілді. Қызыл кемікте НКТ-тест 2,9 есе,  КФ-2,8 есе,  ФЛ-76% артты. ПҚ зерттеуінде тек 
НКТ-тест 3,2 есе, КФ-8,2 есе артты. 

Сонымен, Октябрский ауданынан алынған шаңмен интратрахеальді  жолмен бір рет 
12 мг/кг дозамен тозаңдаған жағдайда цитоморфологиялық көрсеткіштерін талдау 
нәтижесінде ӨАМ –дегі НЛ мен қызыл кеміктегі дистрофиялық өзгеріске ұшыраған 
НММЦмөлшері артатындығы анықталды. ҚК клеткаларының шеткі контурлары жойылып, 
цитоплазмасы мен ядросы борпылдақ күйге айналып, аутолизге ұшырап, жалаңаш куүге 
айналуы байқалды. 

Цитохимиялық көрсеткіштер НКТ-тест белсенділігі, ӨАМ, ПМ, ҚК, ПҚ  –дағы КФ 
пен ФЛ санындағы өзгерістердің фагоциттердегі зат айналу үрдісінің бұзылғандығымен 
сәйкестігін көрсетті. Клетка ішілік ФЛ жинақталуын лизосома тәрізді, клетка ішілік 
мембраналардың дезорганизациясының нәтижесі деп  бағалауға болады. НКТ-тесттің 
белсенділігінің артуын НЛ-дегі фагоцитоз үрдісі кезінде болатын «метаболизмдік 
жарылысты» сипаттайтын индикатормен салыстыра түсіндірсе болады. Соның арқасында 
ағзадағы бактериалық қабыну үрдісін немесе фагоцитоздық дисфункцияны айқындауға 
болады. 

Қорытынды. 1. Тәжірибелік егеуқұйрықтарды Октябрский ауданынан алынған 
шаңмен интратрахеальді  жолмен тозаңдаған жағдайда ӨАМ, ПМ, ҚК, ПҚ  цитохимиялық 
және цитоморфологиялық көрсеткіштерінің бақылаумен салыстырғанда айтарлықтай 
өзгерістер айқындалды. 2. Октябрский ауданынан алынған шаңмен тозаңдаған 
жануарлардың ӨАМ, ПМ, ҚК, ПҚ – дағы жасушаның функционалды белсенділігінің артуы, 
олардың деструкциясынң артуы тәрізді метаболизмдік өзгерістері декомпенсацияның 
бастапқы кезеңін көрсетеді. 
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АЗ ДОЗАЛЫ ИОНДАУШЫ-СӘУЛЕНІҢ ӘСЕРІНЕН ЛАТ ЖӘНЕ АОЖ ЖАС 

ЕРЕКШЕЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСІ 
 

Шаңкөз Қарлығаш Жарылхасынқызы, Мусабекова Алмагул Абсадыковна 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ жаратылыстану ғылымдары факультетінің  

биология – 41 топ студенттері, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші – О.З.Ілдербаев 

 
Ағзаның қорғаныс-бейімделу реакциясының бастапқы деңгейдегі тән еместік бұзылу 

механизмін қоршаған ортаның жағымсыз факторларының әсер етуінде зерттеу қазіргі таңда 
өзекті мәселелерінің бірі. Қоршаған ортаның әсеріне ағзаның өте сезімтал көрсеткіштердің 
бірі болып босрадикалды тотығу жағдайы саналады (БРТ). Қазіргі таңда босрадикалды 
тотығу үрдісі жасушалардың тіршілігінде таптырмайтын маңызды рөлін атқарады. Бұл 
негізгі екі жақтан тұрады: біріншіден, БРТ реакциялары түрлі зат алмасулық үрдістердің 
негізгі сатылары болса, екіншіден, БРТ қарқынды түрде жоғарлауы жасушалармен тіндердегі 
түрлі патологиялық өзгерістердің туындысы немесе себепкері болуы мүмкін [1]. 

Жасуша мембранасының бүтінділігінің бұзылуының негізгі механизмдерінің бірі 
липидтердің аса тотығуы. Липидтердің асқын тотығуының (ЛАТ) өнімдерінің мөлшері қатаң 
бақыланып отырады. Ағзада босрадикалдардың түзілуі шамадан тыс жоғарлай түсетін болса, 
түбі қолайсыз жағдайларға әкелуі мүмкін [2,3]. Босрадикалды тотығу үрдісін зерттеу 
жасушадағы оттегін тасымалдаудағы жалпы биологиялық мәселесін және жұмсалуын, 
биомембрананың қызмет етуі, биохимиялық үрдістердің сипатын және оттегіге тәуелді 
реакциялардың бұзылуының заңдылықтарын ашуға, ағзада туатын патологиялық 
өзгерістердің патогенезін анықтауға және патохимиялық өзгерістерді бағытты түрде орнына 
келтіру мәселесін шешуде маңызды орын алады [4]. Иондағыш сәулелердің тікелей әсері 
кезінде биологиялық маңызды молекулалардың сәулелеу қуатын сіңіруіне байланысты, яғни 
иондалу кезінде оттегі молекуласымен өз ара байланысқа түсетін бос радикалдар түзіледі [5]. 
Иондағыш сәулелеу кезіндегі липидтердің асқын тотығу жүйесінің қимылы түрлі күйде 
өзгергендігі анықталған [6]. 

Физиологиялық жағдайда ЛАТ тотығуға қарсы қорғаныспен тежеледі, бұл қорғаныс 
кейде жағымсыз фактордың әсерінен істен шығуы мүмкін [7]. Патологиялық үрдістің 
қалыптасуында бұл жүйенің ерекше маңызды орын алатындығын, өте жоғарғы 
сезімталдығын  және антиоксидантты жүйенің (АОЖ) бұзылуы кезінде көлемді зардабы 
болатындығын ескере отырып, және де әдебиеттерге шолу кезінде жас ерекшеліктеріне 
байланысты өзгерісі туралы мәліметтердің тапшылығына байланысты, зерттеу 
жұмысымыздың мақсаты ретінде ЛАТ және АОЖ қорғаныс жүйелерінің радиациялық 
фактордың әсері кезіндегі патологиялық үрдістің жас ерекшелігіне қарай өзгерісін анықтау 
болды.  
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Жұмыстың мақсаты: 0,2 гр гамма сәуленің бауыр, көкбауыр, ішек лимфа түйіндері, 
шеткі қан лимфоциттеріндегі антиоксидант жүйесін және липидтердің асқын тотығу 
өнімдеріне жас ерекшелігіне байланысты ықпалын зерттеу.  

Зерттеу әдістері мен материалдары: Эксперимент ақ түсті 12 айлық, 18 айлық және 
24 айлық әрқайсысы 10 данадан тұратын егеуқұйрықтарға жүргізілді. Оларға бір ретте 0,2 Гр 
гамма-сәулесі берілді. 12 айлық егеуқұйрықтар: интактілі – 10, тәжірибелі – 10; 18 айлық 
егеуқұйрықтар: интактілі – 10, тәжірибелі – 10; 24 айлық егеуқұйрықтар: интактілі – 10, 
тәжірибелі – 10. Барлық егеуқұйрықтар сәулеленуден кейін зерттеуге алынып, олардың 
бауыр, көкбауыр, ішек лимфа түйіндері гомогенаттарында және шеткі қан лимфоциттерінде 
липидтердің асқын тотығы өнімдері мен антиоксидантты жүйенің ферменттерінің 
белсенділігі көрсеткіштерін сәулеленбеген өз жасындағы интактілі егеуқұйрықтардың 
көрсеткіштерімен салыстырдық. Липидтердің асқын тотығын сипаттайтын көрсеткіштер: 
диен коньюгаты (ДК), малон диальдегиді (МДА) және антиоксидантты жүйе ферменттері: 
глутатионпероксидазаны (ГлП) және глутатионредуктазаны (ГлР), каталаза (КТ), 
супероксиддисмутаза (СОД) шамалары анықталды. Тәжірибелер «Жануарларды 
биомедициналық зерттеулерде қолдану туралы нұсқамаға» сай  жүргізілді [8]. Зерттеу 
мәліметтері статистикалық әдіспен өңделді.  

Зерттеу нәтижелері: Шағын дозалы гамма-сәуленің 12 айлық жастағы 
егеуқұйрықтардың иммунокомпетентті жасушаларындағы липидтердің асқын тотығы 
өнімдеріне ықпалы кезіндегі өзгерістерге келсек (1 кесте): ДК мөлшері шеткері қан 
лимфоциттерінде 0,34±0,02-ден 0,53±0,05-ке (р<0,01), бауырда 0,80±0,05-тен 1,54±0,09-ға 
дейін (р<0,05) және ішек лимфа түйіндерінде  0,46±0,03-тен 0,73±0,08-ге дейін (р<0,05) 
нақты жоғарлағанын анықтадық. Ал көкбауыр гомогенатында ДК мөлшері  бақылау топтағы 
мөлшерден нақты өзгермегені белгілі болды, бірақ артуға ықпалы байқалды. МДА мөлшері 
бауыр гомогенатында 0,27±0,02-ден 0,35±0,02-ге дейін (р<0,05) және ішек лимфа 
түйіндерінде 0,17±0,005-тен 0,21±0,01-ге (р<0,05) дейін артқан, ал көкбауыр гомогенатында 
және лимфолизатында бақылау тобындағы шамамен қатарлас болғаны тіркелді (р>0,05).  

Енді 18 айлық егеуқұйрықтардағы берілген нысаналарда липидтердің асқын тотығуы 
өнімдеріне 0,2 Гр гамма-сәулесінің әсеріне келетін болсақ, зерттеуге алынған нысаналардың 
көпшілігінде ЛАТ өнімдері нақты жоғарлағаны белгілі болды: бауыр гомогенатында ДК 
мөлшері 93,84%-ға (p<0,01), ішек лимфа түйіндерінде 30,95%-ға (p<0,05), қан 
лимфолизатында 36,11%-ға (p<0,05) жоғарлағаны белгілі болды, ал көкбауырда нақты 
болмаса да арту ықпалы болған (р>0,05). Ал, МДА мөлшері радиацияның әсерінен бауырда 
17,24%-ға (p<0,05), көкбауырда 30,0%-ға (p<0,05), ішек лимфа түйіндерінде 10,0%-ға 
(p<0,05), қан лимфоциттерінде 15,78%-ға (p<0,05) артқаны анықталды. 

Енді 24 айлық егеуқұйрықтардағы берілген нысаналарда липидтердің асқын тотығуы 
өнімдеріне назар аударатын болсақ болсақ, зерттеуге алынған барлық нысаналарда ЛАТ 
өнімдері нақты түрде жоғарлаған: бауырда ДК мөлшері 97,53%-ға (p<0,001), көкбауырда 
26,92%-ға (p<0,05), ішек лимфа түйіндерінде 53,65%-ға (p<0,01), қан лимфоциттерінде 
48,57%-ға (p<0,01). Ал, МДА мөлшері радиацияның әсерінен бауырда 35,48%-ға (p<0,05), 
көкбауырда 38,0%-ға (p<0,05), ішек лимфа түйіндерінде 17,85%-ға (p<0,05), қан 
лимфоциттерінде 60,0%-ға (p<0,01) артқаны анықталды. 

 
1-кесте – Иммунокомпетентті ағзалар гомогенаттарында және шеткі қан 

лимфоциттерінде липидтердің асқын тотығы өнімдеріне шағын дозалы гамма-сәуленің әсері 
  

Зерттеу 
объектісі 

12 айлық жастағы 18 айлық жастағы 24 айлық жастағы 
Қалыпты 

топ 
0,2 Гр 
гамма-
сәуленің 
әсері 

Қалыпты 
топ 

0,2 Гр 
гамма-
сәуленің 
әсері 

Қалыпты 
топ 

0,2 Гр гамма-
сәуленің әсері 

 
ДК 

Бауыр 0,80±0,05 1,54±0,09 
*** 

0,65±0,03 1,26±0,12 ** 0,81±0,06 1,60±0,12 *** 
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Көкбауыр 1,39±0,20 1,44±0,12 1,40±0,10 1,51±0,11 1,56±0,11 1,98±0,13 * 
Ішек 

л/түйіні 
0,46±0,03 0,73±0,08 * 0,42±0,02 0,55±0,04 * 0,41±0,03 0,63±0,04 ** 

Лимфоцит 0,34±0,02 0,53±0,05 ** 0,36±0,03 0,49±0,03 * 0,35±0,02 0,52±0,03 ** 
 

МД
А 

Бауыр 0,27±0,02 0,35±0,02 * 0,29±0,01 0,34±0,02 * 0,31±0,02 0,42±0,02 * 
Көкбауыр 0,44±0,03 0,47±0,02 0,40±0,02 0,52±0,03 * 0,50±0,03 0,69±0,04 * 

Ішек 
л/түйіні 

0,17±0,005 0,21±0,01 * 0,19±0,007 0,21±0,007 * 0,28±0,01 0,33±0,02 * 

Лимфоциті 0,19±0,007 0,20±0,008 0,19±0,008 0,22±0,008 * 0,20±0,007 0,32±0,02 ** 
Ескерту –  Қалыпты топқа айырмашылық нақтылығы:  * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 

 
Алынған нәтижелер гамма-сәуленің теріс әсерін, яғни бос радикалдар статусындағы 

ДК және МДА концентрациясының бауыр, көкбауыр, ішек лимфа түйіндері 
гомогенаттарында және шеткі қан лимфоциттерінде шамадан тыс жоғарлағаны анықталды, 
әсіресе 24 айлықтағы жануарларда күрт және пайыздық мөлшері бойынша ерекше 
жоғарлағаны анықталды. Ағзаның ескірген шағында денеде ЛАТ өнімдерінің қалыпты 
жағдайдағы көрсеткіштерден арта түсетіні және оған қарсы тұратын жүйенің қаншалықты 
ықпал көрсете алатыны туралы мәліметтерді қарастырамыз.  

Ағзадағы ЛАТ өнімдерін реттеуіші ретінде тотығуға қарсы жүйе жатады. Тотығуға 
қарсы, ферменттердің негізгі түрі болып супероксиддисмутаза, каталаза, глутатион жүйесі 
ферменттері жатады. Каталаза ерекшелігі жағынан жоғары фермент қатарында және 
оттегінің белсенді формаларын: супероксидті анионрадикал мен сутегінің асқын тотығын 
бейтараптаушы. ГлП-ның белсенділігі липопероксидтердің мөлшері пайда болған сайын 
өзгеріске түседі. Бұл кезде тотыққан глутатион, глутатионның араласқан дисульфидтері және 
ақуыздар жинала бастайды, соңынан тотыққан глутатион да азая түседі. Бұл бағытта жүретін 
күрделі үдерістерге шағын дозалы иондаушы сәуле әсеріндегі патологиялық реакцияның жас 
ерекшелігіне қарай жауабы қандай болады. Қойылған мақсатты шешу үшін 3 сериядан 
тұратын тәжірибе жасалынды, I2 айлық, 18 айлық және 24 айлықтағы жануарлар 
қолданылды. ТҚЖ ферменттерінің сандық мәліметтері 2 кестеде көрсетілген.  

 
2 кесте – Иммунокомпетентті ағзалар гомогенаттарында және шеткі қан 

лимфоциттерінде тотығуға қарсы жүйе ферменттері белсенділігіне шағын дозалы гамма-
сәуленің әсері, M±m 

  
Зерттеу 
объектісі 

12 айлық жастағы 18 айлық жастағы 24 айлық жастағы 
Қалыпты 

топ 
0,2 Гр γ-
сәуленің 

әсері 

Қалыпты 
топ 

0,2 Гр γ-
сәуленің 

әсері 

Қалыпты 
топ 

0,2 Гр γ-
сәуленің 

әсері 

Гл
Р 

Бауыр 25,55±2,53 26,26±2,76 26,88±2,54 20,68±2,55 24,78±2,35 16,21±1,44 * 
Көкбауыр 37,44±3,92 30,69±3,23 29,24±2,44 36,66±2,35 * 27,32±2,14 18,66±1,22 * 
Ішек л/т 27,40±2,56 35,36±3,32 30,12±3,13 43,33±2,21 27,32±2,13 19,47±1,55 * 

Лимфолизат 8,22±0,55 14,10±1,32 ** 10,37±0,98 8,22±0,72 9,37±0,55 5,66±0,32 *** 

Гл
П

 Бауыр 177,44±15,66 186,22±14,35 164,33±14,34 161,23±15,42 156,11±11,34 124,65±9,25 * 
Көкбауыр 267,66±24,77 201,44±19,36 * 219,34±19,55 234,63±17,42 209,34±12,55 162,22±10,17 * 
Ішек Л/т 234,59±20,62 223,12±20,43 218,51±19,67 252,22±18,31 200,23±15,67 180,33±10,64 

Лимфоцит 443,13±40,23 430,96±41,33 429,62±37,84 302,55±25,33 * 416,62±34,84 278,21±19,33 * 

К
Т 

Бауыр 76,66±5,68 68,77±5,56 68,52±5,32 59,38±4,34 61,52±4,33 48,35±3,54 * 
Көкбауыр 61,47±5,67 49,77±4,29 46,38±4,97 52,85±4,16 45,38±3,97 27,27±2,01 *** 
Ішек л/т 52,55±5,0 46,33±3,39 47,65±4,88 50,22±4,10 45,65±3,88 32,75±2,56 * 

Лимфоцит 91,44±10,16 98,65±8,78 96,55±6,87 93,11±5,01 92,52±6,58 73,38±5,28 * 

С
О

Д
 

Бауыр 64,46±5,76 72,44±6,39 66,66±4,55 67,33±3,23 56,66±3,55 52,11±3,22 
Көкбауыр 67,44±6,23 48,77±4,02 * 57,25±3,65 53,38±4,17 51,25±3,25 42,33±2,11 * 
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Ішек л/т 28,76±2,32 22,39±2,01 * 33,45±2,04 36,55±2,54 21,45±1,56 16,02±1,24 * 
Лимфоцит 47,56±4,45 51,36±4,38 46,45±2,54 39,12±2,65 42,33±2,56 30,11±2,11 * 

Ескертпе: Бақылау тобындағы көрсеткішпен салыстырғанда нақтылығы бар: *-р<0,05, ** - 
р<0,01, *** - р<0,001. 

 
Кестеге назар аударатын болсақ, гамма сәулесін алған 12 айлық жануарларда бос 

радикалдардың артуына сәйкес жануарлардың бауырында ГлР, ГлП және СОД 
ферменттерінің шамаларының өзгерісі нақты өзгермей жоғарылау үрдісі болғаны тіркелді 
(р>0,05). ГлР деңгейі қан лимфоциттерінде 71,53%-ға артқаны анықталды (р<0,01). 
Көкбауырда керісінше ГлП деңгейі төмендеген: 24,74%-ға (р<0,05), КТ  ферменті нақты 
болмаса да тежелу үрдісі байқалды. СОД ферментіне келетін болсақ, көкбауыр және ішек 
лимфатүйіндерінде белсенділігі төмендегені тіркелді: ата айтқанда, көкбауырда 48,77±4,02-
ге дейін (р<0,05), лимфатүйінінде 22,39±2,01-ге дейін (р<0,05). Зерттеуге алынған басқа 
тіндердің гомогенатында нақты болмаса да түрлі бағытта өзгерістерге ұшыраған үрдісі 
тіркелді.  

Келесі сериядағы жануарларды, яғни 18 айлық жануарларды зерттеу барысында гамма 
сәулесін алған жануарларда адаптациялық компенсаторлық реакциялардың барысында ГлР 
ферментінің белсенділігі нақты түрде артқаны белгілі (артуы 25,37%) болды. Зерттеуге 
алынған нысаналардың ішінде нақты түрде тежелген лимфолизатта ГлП ферментінің 
белсенділігі тіркелді (р<0,05), ал басқаларында нақты түрде болмаса да тежеле түскені 
анықталды. 24 айлық жануарларды алатын болсақ, ЛАТ өнімдерінің артуына қарсы 
жауабының нашарлап, тежелгені АОЖ ферменттерінің белсенділігінің төмендегенін 
көрсетті. Атап айтқанда берілген нысаналарда антиоксидантты жүйе ферменті ГлР назар 
аударатын болсақ, зерттеуге алынған барлық нысаналарда ЛАТ өнімдері нақты түрде 
төмендегені анықталды: бауырда ДК мөлшері 34,58%-ға (p<0,05), көкбауырда 31,69%-ға 
(p<0,05), ішек лимфа түйіндерінде 28,73%-ға (p<0,05), лимфоциттерде 39,59%-ға (p<0,001) 
төмендеген. Глутатионпероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза ферменттерінің 
белсенділігі ЛАТ өнімдеріне қарсы жауабы барысында декомпенсаторлық реакцияға (кесте 
2) ұшырауына әкелгенін болжауға болады. ЛАТ өнімдері 24 айлық жануарларда шамадан 
тыс артса, АОЖ ферменттерінің белсенділігінің шамадан тыс төмендеп кеткен.  

Жоғарыда алынған эксперименттің мәліметтеріне келетін болсақ, гамма сәулесіне 
уланған организмнің тотығуға қарсы жүйе ферменттерінің ЛАТ өнімдеріне қарсы 
декомпенсаторлы тежелгені анықталып, организмде тотығушы стресстің дамығанын 
тұжырымдауға болады. Липидтердің асқын тотығы өнімдеріне қарсы антиоксидантты жүйе 
ферменттерінің шамасының арту үрдісінің байқалуы 12 және 18 айлық жануарларда ағзаның 
липопероксидация стресін басуға арналған уақытша компенсаторлық реакциясы болған, ал 
24 айлық ағзада антиоксиданттық жүйенің декомпенсаторлық үдерістің дамуына әкеліп, 
шағын дозада болса да радиациялық фактордың липидтердің асқын тотығы үдерісін 
ұшықтыра түскен.   
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 К тяжелым металлам, которые обладают высокой токсичностью, можно отнести свинец, 
ртуть, никель, медь, кадмий, цинк, олово, марганец, хром, мышьяк, алюминий, железо, селен, 
кремний и другие. Эти вещества широко используются в производстве, вследствие чего в 
огромных количествах накапливаются в окружающей среде и легко попадают в организм 
человека как с продуктами питания и водой, так и при вдыхании воздуха. 

Когда содержание тяжелых металлов в организме превышает предельно-допустимые 
концентрации, начинается их отрицательное воздействие на человека. Помимо прямых 
последствий в виде отравления, возникают и косвенные – ионы тяжелых металлов засоряют 
каналы почек и печени, чем снижают способность этих органов к фильтрации. Вследствие 
этого в организме накапливаются токсины и продукты жизнедеятельности клеток, что 
приводит к общему ухудшению здоровья человека. 

Вся опасность воздействия тяжелых металлов, в частности и ртути, заключается в том, что 
они остаются в организме человека навсегда. Так минимальное количество ртути 
накапливается в растениях, произрастающих на почвах с низкими ее концентрациями, но по 
мере повышения концентрации в почве содержание ртути в надземных и корневых органах 
растений увеличивается. Повышение уровня содержания гуминовых кислот в почве снижает 
количество ртути, усваиваемой растениями, за счет образования ртутьорганических 
комплексов. Под воздействием микроорганизмов такие комплексы могут разрушаться с 
образованием металлической ртути, которая, испаряясь, вновь поступает в атмосферу. 
Водоросли могут поглощать ртуть из загрязненного донного грунта и служат ее источником 
для многих организмов. У высших растений корни играют роль барьера, накапливая ее. 
Ртуть, поступающая из атмосферы в виде паров, сорбируется и прочно удерживается 
высшими споровыми и хвойными растениями. Она вызывает ингибирование клеточного 
дыхания, понижение ферментативной активности и др. 

Если сравнить уровень содержания ртути в земной коре (около 50 мкг/кг) и в почвах мира 
(в среднем 80 мкг/кг), то становится очевидным, что современные процессы выветривания и 
почвообразования в биосфере способствуют аккумулированию ртути в результате 
взаимодействия соединений ртути с гуминовыми кислотами и минеральными компонентами 
(глинистые ми-12 нералы, гидроксиды алюминия и железа) и захватом биомассой 
микроорганизмов[1]. Но основная масса живого вещества суши (растения) не способствует 
этому процессу. Исключение составляют грибы, но доля их в общем балансе живого 
вещества очень мала. Напротив, в Мировом Океане организмы более активно аккумулируют 
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ртуть, и это отражается на увеличении концентрации ртути в осадках. Но этот процесс 
контролируется микроорганизмами и часть ртути мобилизуется ими, поступает в водные 
толщи, а затем выделяется в атмосферу. Учитывая активирование ионами ртути 
дегидрогеназ, фагоцитарной активности лейкоцитов крови in vitro и in vivo, повышение 
интенсивности теплообмена, защиту транспортных РНК от действия РНК-азы и повышение 
ее термостабильности, комплексообразование с ДНК, а также постоянное присутствие малых 
количеств ртути в кормах и продуктах питания, некоторые авторы рассматривают ртуть как 
биоэлемент [2,3]. Однако в настоящее время не доказана жизненная необходимость ртути 
для организмов. Нам известны отрицательные стороны соединений ртути при их избытке, 
т.е. в экстремальных условиях. Соли двухвалентной ртути, особенно органические, легко 
поглощаются водными организмами: водные беспозвоночные накапливают ее в высоких 
концентрациях, рыбы также поглощают этот металл и удерживают его в тканях главным 
образом в виде метилртути. Поступление ртути в организм рыбы сильно зависит от рН воды: 
в кислой среде этот процесс протекает более интенсивно. Доказано, что поступающая в 
водную экосистему ртуть аккумулируется и трансформируется в каждом последующем звене 
водной пищевой цепи, достигая максимального содержания на ее вершине: простейшие и 
бактерии à фито- и зоопланктон à бентосные организмы à рыбы à рыбоядные птицы и 
звери. В большей степени токсическому воздействию ртути подвержены самцы. Стимуляция 
отдельных биологических процессов, характерная для начальных этапов накопления ртути 
водными животными,  постепенно переходит в фазу угнетения важных для жизни и 
воспроизводства функций, а главное, резко снижает жизнеспособность потомства. Данный 
процесс является общебиологическим, т.е. имеет принципиальное значение для всех видов 
животных. 

Ртуть рассматривается как один из самых опасных элементов, оказывающих токсическое 
действие на живые организмы. Ртуть принадлежит к числу тиоловых ядов, блокирующих 
сульфгидрильные группы белков. Она вызывает значительные изменения белкового, 
липидного и углеводного обменов [4]. Наиболее токсичны органические соединения ртути, в 
состав которых входит метиловая группа. Поступая в организм с водой и пищей, метилртуть 
мигрирует по пищевым цепям, как в водной, так и в наземно воздушной среде, вызывая 
специфические отравления и заболевания у человека и животных. В то же время показано, 
что в малых количествах ртуть может оказывать положительное влияние: регулирует 
активность лейкоцитов и повышает иммунологическую устойчивость организма. Действие 
соединений ртути сказывается на активности всех мембранных ферментов, в том числе и 
митохондриальных, участвующих в процессах энергопродукции. При действии ртути у 
млекопитающих выявлены изменения активности антиоксидантных ферментов в печени и 
почках [5], а также изменения активности аргиназы и митоген активируемой протеинкиназы 
[6, 7].  

Токсический эффект ртутьорганических соединений для позвоночных животных 
неоднократно подтвержден в экспериментальных исследованиях многочисленных авторов, в 
то время как на природных популяциях такие работы единичны, а их результаты по 
установлению действующих доз не имеют однозначных выводов [8,9,10,11,12]. Данные по 
накоплению ртути (Hg) в животных, населяющих водные, наземные и околоводные 
экосистемы как в России, так и Казахстана и ряда многих стран немногочисленны и, как 
правило, ограничиваются изучением рыбы и отдельных гидробионтов. Это не дает реального 
представления как о существующих путях миграции ртути из водных экосистем в наземные, 
так и об абсолютных уровнях содержания металла в промежуточных и конечных звеньях 
трофических сетей.  

Основным источником поступления ртути и ее соединений в организм человека является 
рыба. Рыба является основным, а в большинстве случаев единственным источником 
поступления метилртути в организм человека. Степень ее опасности зависит от 
эффективности защитных и восстановительных механизмов. Основной путь биоаккумуляции 
метилртути рыбами – алиментарный, примерно 15% - через жабры[13]. Метилртуть обладает 
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высокой персистентностью за счет высокой растворимости в воде и жирах и через желудок, 
жабры попадает в кровь и внутренние органы, в том числе и в мозг. 

Авторами установлено, что у рыб подвергавшихся воздействию метилртути на стадии 
икры и накопивших до 0.27 мг Hg/кг на стадии личинок, в возрасте трех лет были отмечены 
нарушения пищевого поведения[14,15,16,17,18]. Поступление метилртути в икру из воды 
(вполне реальные для водоемов концентрации - 0.1-7.8 нг/л) нарушало процесс выклева и 
влияло на сердечный ритм эмбрионов, в то время как поступление этого вещества из 
материнского организма не имело для них никаких последствий. Также определенная 
концентрация ртути в рыбе достигает величин, способных влиять на процессы раннего 
развития или изменять гормональный метаболизм рыб. 

Так, исследования авторов [19,20,21,22,23] показали, что у тех, кто не ест рыбы, уровень 
ртути в крови составляет примерно 2 мкг/л, а у тех, кто ест рыбу три раза в неделю, этот 
уровень достигает 10 мкг/л.  

Другими авторами в органах рыб были определены следующие биохимические 
показатели: активность цистеинзависимых внутриклеточных протеолитических ферментов 
(катепсина В и кальпаинов), катепсина Д, содержание белка, тиоловых групп, коллагена, 
состав низкомолекулярных пептидов, тканевых липидов, жирных и желчных кислот [24]. 
Многие из этих биохимических показателей клеточного метаболизма в своем составе 
содержат сравнительно большое количество тиоловых групп, участвующих в реакциях 
химических превращений, необходимых для функционирования целого ряда метаболических 
путей в организме и являющихся «мишенями» для связывания ртути. Результаты 
исследований биохимического статуса рыб из различных водоемов свидетельствуют о том, 
что повышенное содержание ртути в органах рыб, обитающих в водоемах с различной 
кислотностью, цветностью, содержанием органического углерода, фосфора, азота оказывает 
существенное влияние на состояние биохимического метаболизма рыб, выражающееся в 
снижении уровня общих липидов, триацилглицеринов и фосфолипидов, повышении уровня 
холестерина и ЛФЛ при росте доли ПНЖК, снижении содержания белка, сульфгидрильных 
групп и активности цистеинзаивимых протеиназ ( катепсина В и кальпаинов), что связано, 
скорее всего, с развитием биохимических адаптивных реакций компенсаторного типа. 
Отмеченные модификации могут быть вызваны аддитивным эффектом загрязняющих 
веществ органической природы. Показано, что наиболее заметные различия по показателям 
липидного и белкового статуса печени и мышц карпов из разных по трофности озер 
характерны для самцов. Реактивность биохимического метаболизма в ответ на накопление 
ртути в рыбах имеет видо-, ткане-специфичный характер и зависит от пола и возраста рыб и, 
вероятно, влияет на их скорость роста и процессы созревания гонад. Поэтому накопление 
ртути в организме рыб можно рассматривать как важный фактор, влияющий на 
формирование ихтиофауны при кислотном воздействии на водоем. Накопление ртути 
рыбами в концентрациях, во много раз превышающих содержание ее в воде, позволяет 
использовать их (рыб) в качестве чувствительных индикаторов при исследовании 
загрязнения водоемов ртутью. 

Ртуть в подкожно-жировой клетчатке животных определена в концентрации 0,14 мг/кг, но 
значительное количество накапливается в желудке (0,72 мг/кг), кишечнике (0,43 мг/кг), 
легких (0,31 мг/кг) и сердце (0,89 мг/кг). Необходимо отметить, что в этих органах и тканях 
превышение ПДК ртути не зафиксировано. Концентрирующая способность органов и тканей 
по отношению к ртути выстраивает их в следующий ряд: печень - селезенка - почки – сердце 
– желудок – кишечник – легкие – сердце. Концентрирующая способность органов.  

Исследования многих авторов[25,26,27,28,29] показали, что именно содержание металла в 
пище и окружающих средах определяет уровень ртути в гидробионтах. Так, характер 
питания беспозвоночных практически не влияет на содержание ртути в их теле, и лишь 
хищные гидробионты, находящиеся в конце пищевой цепи, накапливают более высокие 
концентрации ртути. В результате ртуть была обнаружена в жире, почках, селезенке, 
кишечники, сердце, желудоке, легких и печени. Превышение ПДК ртути было 
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зафиксированно в почках (1,69 мг/кг), селезенке (1,94 мг/кг) и печени (4,19 мг/кг). Следует 
отметить, что опасность нахождения неорганической ртути в морских экосистемах 
усугубляется ее способностью под действием микроорганизмов превращаться в метилртуть, 
которая обладает более высокой токсичностью. Ртуть вытесняет из биомолекул практически 
все другие металлы, образуя очень стойкие ртутьорганические комплексы. С этим свойством 
и связано необратимое увеличение ее концентрации при переходе по пищевой цепи от 
организмов низших трофических уровней к высшим. 

При поступлении ртути в организм человека в повышенных концентрациях она способна 
накапливаться во внутренних органах: почках, печени, головном мозге; в крови, грудном 
молоке, моче и волосах. Относительное содержание ртути в эритроцитах одного и того же 
человека может меняться более чем в 5 раз. Интоксикация происходит в основном через 
дыхательные пути, что обусловлено высокой летучестью ртути. Вдыхаемые элементарная 
ртуть и ее неорганические соединения всасываются на 80–85%. В желудочно-кишечном 
тракте человека элементарная ртуть практически не всасывается, а неорганические соли 
всасываются на 8–15%, метилртуть – практически полностью. Соли и кислород воздуха, 
содержащиеся в крови, способствуют поглощению ртути, ее окислению и образованию 
ртутных солей. Многие формы ртути способны проникать в организм человека через кожу. 

Таким образом, на рубеже XXI века человечество в полной мере ощутило глобальные 
экологический кризис, который однозначно указывает на антропогенную токсификацию 
нашей планеты. К наиболее опасным загрязнителям окружающей среды относится ртуть. Ею 
постоянное воздействие вызывает серьёзные нарушения деятельности основных жизненных 
функций организма. По статистическим данным, ежегодно в мире вырабатывается несколько 
тысяч новых химических соединений, которые могут негативно воздействовать на здоровье 
человека. Любые ксенобиотики, в частности и ртуть попадая в организм, могут включаться в 
обмен веществ и приводить к более или менее тяжелым последствиям.  
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Гликоген  -полисахаридтердің  глюкозаға  оңай  айналатын қорлық  түрі,гликогеннің  

молекуласының өте бұтақталып  келуі,ферменттердің  әсеріжүйе қолайлы жағдай  
жасайды,яғни  бұтақталу  неғұрлым  көпболса, неғұрлым глюкоза оңай бөлініп шығады.Міне 
сондықтан барлық молекуладағы глюкозаның  8-10% бір уақытта бөлініп шыға 
алады.Бұлшықеттің  жұмысы кезінде АТФ-тың  қажеттілігі  100-ден 1000 есеге (1—інін  
ішінде)артады.Сондықтан, гликогеннің  бұтақты өқрылысы өте ыңғайлы болады.Негізінен 
глюкоза әрі қарай,аэробты жолмен ыдырауға түседі.Оның ыдырауын 3 кезеңге бөлуге 
болады: г люкозаның пирожүзім қышқылына дейін ыдырауы.Пирожүзім қышқылының 
тотыға декарбоксилденуі және ацетил – Карбонил күйінде лимон қышқылдарының цикліне 
қатысуы.Митохондрияға электрондарды тасымалдау тізбегі.Осы көрсетілген процестердің 
нәтижесінде  пирожүзім қышқылы CO2  және Н2О дейін ыдырап бөлінген энергия АТФ-тің 
синтезі үшін жұмсалады. Глюкозаның пирожүзім қышқылына дейін ыдырауының өзін 2 
сатыға бөлуге болады. Глюкозаның глицероальдегидфосфатқа дейін ыдырауы. 
Глицероальдегидфосфаттын пирожүзім қышқылына дейін ыдырауы. 

Бірінші кезеңде, глюкозаның,яғни гексозаның триозаға айналу процессі жүреді: 
QRCB-ң стандартты жүйесінің әдетте биологиялық реакторы инвертаз сапасының 

төмендеуі болмас үшін бөлек келеді.  QRCB/QRCC бұл тиянақты негіздегі 
катализаторлық реакторларды қолдану арқылы үздіксіз тәртіпте сахароза гидролизінің 
реакциясын орындау үшін арналған жабдық .  

Сахароза – бұл глюкоза мен фруктоза қарапайым көмірсулардан құрылған және 
жалпыға бірдей қант атауы бар дисахарид. Сахароза табиғатта бар; қант құрағында қант 20 
пайызды құрайды, қант қызылшасында – 15 пайыз, олардан ас қанты жаслады.  

Сахарозаның гидролизі – сахарозадан глюкоза мен фруктоза алудың өнеркәсіптік 
үдерісі.  Бұл химиялық кері реакция.  

QRCB/QRCC жабдығының базасы тұрақты қабатты үш реактордан тұрады. Олардың 
екеуі иондық алмасудағы шайыр деп аталтын бір ғана катализаторы бар химиялық катализге 
арналған тұрақты қабаты бар, бірақ түрлі өлшемді дәндерімен реакторлар. Үшінші реактор – 
бұл шашырату ферменті бар ферменттелген катализаторлық негізді реактор. Гидролиздік 
үдеріс басталу үшін біздің өнім (сахароза) осы фермент арқылы өту керек.  

Алдында айтылып кеткендей, сахароза гидролизінің үдерісіне қолайлы температура 
500С мен 600С арасы болып табылады. Бұл су температурасы Т3 пен Т4 температура 
сенсорларымен қоса, QRCB жабдығындағы термостатикалық ваннаның потенциомермен 
реттеледі.  

Кіріспе бөлімінде аталып кеткендей, теориялық секцияда зерттеу мен өңдеу көбірек 
сан мен жақсырақ катализаторларды алу бойынша жұмсалған күшті нығайтқаны туралы 
түсінік берілетін болады.  

Осы катализаторлар өте қымбат, сондықтан бірнеше үдеріске қолданылуы мүмкін 
болатындай көп реттік катализаторлар жасалады. Бұл шара соңғы өнім бірлігінің құнын 
қысқарту үшін жасалады.  

Алдында айтылып кеткендей, сахароза гидролизінің үдерісіне қолайлы температура 
500С мен 600С арасы болып табылады. Осыған байланысты реакторларда ыстық су 
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құйылатын қағанақ бар. Температура QRCB жабдығындағы термостатикалық ваннаның 
потенциомермен немесе QRCB жабдығындағы бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы 
бақылаудың өздігінен икемделетін құрылғымен реттеледі.  

Біздің секторларға сахарозаның толтырылуы толқи жиырылу сорғысының көмегімен 
жүзеге асырылады, бұл потенциометр интерфейсі (егер ол QRCB болса) есебінен не 
бағдарламалық қамтамасыздандыру (егер ол QRCС болса) арқылы жылдамдықты реттеуге 
көмектеседі. Содан соң соңғы нәтиже не өнім соңғы колбаға жіберіледі.  

Алынған өнім (фруктоза мен глюкоза) нұсқасы химиялық реакцияның конверсия 
деңгейін талдауға мүмкін болатындай жабдықтың спектрофотометрімен сарапталады.  

жабдығындағы бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы бақылаудың өздігінен 
икемделетін құрылғымен реттеледі.  

Біздің секторларға сахарозаның толтырылуы толқи жиырылу сорғысының көмегімен 
жүзеге асырылады, бұл потенциометр интерфейсі (егер ол QRCB болса) есебінен не 
бағдарламалық қамтамасыздандыру (егер ол QRCС болса) арқылы жылдамдықты реттеуге 
көмектеседі. Содан соң соңғы нәтиже не өнім соңғы колбаға жіберіледі.  

Алынған өнім (фруктоза мен глюкоза) нұсқасы химиялық реакцияның конверсия 
деңгейін талдауға мүмкін болатындай жабдықтың спектрофотометрімен сарапталады.  

Белгіленген түтіктерді теңестірегеннен кейін бактарды орнына саламыз. Түтіктердегі 
жапсырмаларды тексеріп, барлық бактардың орнатылуын орындаймыз.  

Енді реактор мен оның ішіндегі өнімді ауыстыру бойынша қадамдарды көрсетеміз: 
1.Жоғарғы қақпақтың бұрандалы шегелерін қолмен бұрап алып тастаңыз. Ары қарай 

реактордың жоғарғы қақпағын бұрағышпен шығарыңыз (2). Реактор ашылғаннан кейін 
ішіндегі картриджді көріп, алып-салуға мүмкін болатындай сыртқы түтікті шығарыңыз.  
 

                                                   QRCB 
БИОЛОГИЯЛЫҚ  РЕАКТОР 
 
 
 
 
AV1            AV-2 
AV-3 
АB-2 толқи жиырылатын сорғы 
AB-1 сорғы 
 
 
AR-1 
 
 
 
 
 
1. Биологиялық реакторды 5-тен 100С-ге дейінгі температурада сақтаңыз.  
Жаттығу аяқталысымен реакторды бөлшектеп, жоғарыда көрсетілген температурада 

сақтаңыз.  
2. Реактор картриджіндегі өнімді ауыстыру. 
Реактор ішіндегі өнімді ауыстыру үшін картридж осы тараудың №1 параграфында 

айтылған нұсқаулыққа сәйкес алыну керек. Содан соң PTFE шыныдан жасалғанын ескере 
отыра, сынып қалуына жол бермей, абайлап шығарыңыз. Дұрыс фильтрді пайдалана отыра, 
жиналғанына көз жеткізіңіз.  

Өнім 

 
СПЕКТРОФОТОМЕТР 
нұсқасы 
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QRCB-ң стандартты жүйесінің әдетте биологиялық реакторы инвертаз сапасының 
төмендеуі болмас үшін бөлек келеді.  

Біздің тех.мамандар оны бөлшектелген түрде жіберетіндіктен, оны жинау оңай болу 
үшін олар дұрыс жинау кестесінің жапсырмасын бірге салады.  

Белгіленген түтіктерді теңестірегеннен кейін бактарды орнына салып қойыңыз. 
Түтіктердегі жапсырмаларды тексеріп, барлық бактардың орнатылуын орындаңыз.  

Енді реактор мен оның ішіндегі өнімді ауыстыру бойынша қадамдарды көрсетеміз: 
1. Жоғарғы қақпақтың бұрандалы шегелерін қолмен бұрап алып тастаңыз. Ары 

қарай реактордың жоғарғы қақпағын бұрағышпен шығарыңыз (2). Реактор ашылғаннан кейін 
ішіндегі картриджді көріп, алып-салуға мүмкін болатындай сыртқы түтікті шығарыңыз.  

Глюкоза оттегінің қатысуымен ыдыраған кезде АТФ синтезінің бірнеше жолы бар 
екендігін жоғарыда көрсетілген сызбанұсқадан көруге болады: 

6 моль АТФ субстратты фосфорлану нәтижесінде: 7-, 10- және пиратты кезеңде екеуі 
синтезделеді. 

30 моль АТФ дегидрлену реакциясы кезінде , НАД+ акцептор ролін атқарғанда 
түзіледі (р/о =3). 

4 моль АТФ убихинон + акцептор ролін атқарған кезде  түзіледі (р/о =2). 
Глюкозаның 1 моль ыдырағанда АТФ-тың 40 молекуласы  түзіледі. 
Реакцияның басында 2 моль  ыдырағанда АТФ  жұмсалғандықтан,оның таза  шығымы  

38 моль болады. Глюкоза толық  ыдырағанда  2880 кДж/моль энергия түзіледі, АТФ 
гидролизі кезіндегі босайтын энергия 50 кДж/мольге тең. АТФ синтезінің глюкозаның 
ыдырауы кезінде  38 50 = 1900 ккДж, яғни  барлық энергияның Дж жұмсалады. Бұл  АТФ  
синтезіне  жұмсалатын энергияның ең жоғарғы мөлшері, ал іс жүзінде  38 моль АТФ-тың 
орнына 25 моль  ғана АТФ түзіледі. 

Глюконеогенез - глюкозаның көмірсуларға жатпайтын заттардың 
синтезделуі.Осындай  заттардың бірі   сүт қышқылы. Ауыр дене еңбегінің кейін 
бұлшықеттерде жиналған сүт қышқылының онан әрі  тағдыры қандай деген сұраққа  енді 
жауап беруге болады. Сүт қышқылының  қайтадан - қайтадан ПЖҚ-на айнылдыру, бұл 
процесс бауырда жүреді.Осыны Кори циклі немесе глюкоза – сүтқышқылдық цикл деп 
атайды.   

 Осындай жолмен түзілген ПЖҚ – ның 20%  ацетил – КоА – үш карбон қышқылдары 
цикліне жұмсалады, 80% қайтадан глюкозаға айналады. Глюконеогенез негізінен глюколиз 
жүрген жолдармен жүреді, тек бағыты  қарама – қарсы болады.  
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Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 3-курс студенті, Алматы, 
Қазақстан 

Ғылыми жетекшілері - Ұ.Ж. Бейсенбиева, Г.Е.Азимбаева 
 
1871 жылы күріш қауызынан алғаш рет Германияда, екі жылдан кейін АҚШ-та  заттар 

бөлініп алынды. Күріштің қалдықтарынан химия өнеркәсібіне пайдалы өнімдер: 
полисахаридтер, липидтер, пигменттер, фурфурол, целлюлоза, рак жасушаларының 
ингибиторы, сорбенттер алынған. Бұл күріш өсіретін барлық алпауыт елдерге қатысты 
Россия, Вьетнам, Қытай, Оңтүстік Корея, Жапония [1].  

Сонымен қатар этил спиртін өсімдік шикізаттарының көміртектерінен  (бидай, картоп, 
қантты қызылша, күріш) және мелассадан (қант өндірісінің қалдығы) және де ағаштың 
өңделген қалдықтарынан алады.  

Негізінен спирт 5% аз емес крахмалдан немесе қанттан тұратын өнімдерден 
өндіріледі. Бидай, жүгеріде крахмалдың мөлшері-50-70% құраса, ал арпада -40%, күріштің 
дәнінде 80% дейін, картопта-20% дейін, қант қызылшасында- 11-22%, көптеген жеміс-
жидекте-4-8-18% құрайды. Сондықтан спиртті күріштен өндіру сапасы жоғары болып 
табылады [2]. 

Жапонияның алкогольді ұлттық сусындарының бірі- саке. Негізінен саке күріштің 
сырасы болып келеді. Оның құрамында спирттің мөлшері 14,5-20% аралығында болады. 
Жапондар сакені екі мың жылдан бері өндіреді. Оның алу әдісін Қытайдан әкелген. Қытайда 
күріштің сырасы ретінде б.э.д VIII ғасырда кең таралған. 

Ал, бұл біздің елде енді қолға алына бастаған өндірістің бірі. Бірақ Қазақстанда күріш 
жармасынан спирт алу жоқтың қасы. Өңірде жыл сайын 61641 гектар жерге күріш егіліп, 
одан 246600 тонна өнім алынатыны белгілі. Осы алған өнімнің 30 пайызы өсімдік қалдығын 
құрайды. Бұл шамамен 50 мың тонна қалдық деген сөз [3]. 

Жоғары да айтып өткендей алпауыт елдерде күріш қалдығын пайдаға асырып жатыр, 
біздің елде бұл қалдықты жүзеге асыратын кәсіпорын жоқ. Қазақстанда спирт заводының 
жалпы саны қайта құру кезінде 13 ликер-арақ заводы және 4 спирт заводы болды. Қазіргі 
таңда 25 спирт заводы жұмыс жасайды. Бұл заводтардың барлығы дайын шикізаттардан 
спирт өндіреді. Сондай-ақ спиртті пайдаланатын 150-ге жуық өндірістің түрлері белгілі. 
Қазіргі кезде спирттің көп мөлшері техникалық мақсаттарға, тамақ, халық шаруашылығында 
қолданылады; атап айтқанда диэтил эфирі, жеміс-жидек эссенциясы, синтетикалық сірке 
қышқылы, бояғыштар, бусыз күкірт, синтетикалық каучук, фотопленка және қағаз, арақ-
шарап,  фармацевтика, парфюмерия өндірістерінде, күрделі эфир өнеркәсібінде, ботаникалық 
және биологиялық препараттарды консервирлеу үшін және тағы басқа салаларда 
қолданылады [4]. 

Көрсетілгендей спирт қолданатын өндіріс салалары көп. Сондықтан отандық 
шикізаттан яғни күріш жармасынан этил спиртін алу өзекті мәселе. 

Зерттеу нысаны ретінде: Қызылорда облысының күріш жармасы және күріші 
алынды. 

Ашыту процесі үш кезеңнен тұрады: 1. Ашытуға даярлау; 2. Ашыту; 3. Ашыған затты 
айдау және тазалау. 

Шикізатты 0,5 кг өлшеп алынып, жуып майдаланды. Оның үстіне 1:2, 1:3, 1:4 
қатынаста су құйылып, араластырылды. Содан соң бөлме тампературасына дейін 
салқындаған кезде үстінен белгілі бір қатынаста алдын ала даярланған ашытқы салынады. 
Күрішті ашытуға арналған Қытайдан шығатын «Angel» маркалы ашытқы қолданылды. 
Ашытқының  құрамында Saccharomyces cerevisiae, эмульгатор (Sorbitian monostearate Е491) 
қоспалары бар. Ашыту бөлме температурасында  20-220C 3 аптаға қойылады. Күніне бір екі 
рет шайқап қою қажет. Белгілі уақыты өткен соң сүзіп, айдайды. Алғашқы айдалып алынған 
шикі спирттің концентрациясы  

4-5%  және оның құрамында қоспалар болады. Олар: байланысқан майлар, күрделі 
эфирлер, альдегидтер және тағы басқа заттар. Шикі спиртті осы қоспалардан тазалау қажет. 
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Қоспалардан тазалау үшін адсорбенттер (активтенген көмір, цеолит) қолданылды. Сонымен 
қатар сусыздандыру үшін яғни спирттің концентрациясын арттыру үшін сусыз кальцийдің 
(II) оксиді қолданылды. Күріш жармасынан этил спиртін алудың технологиялық үлгісі 1-ші 
кестеде көрсетілген. 
1 кесте-күріш жармасынан этил спиртін алудың үлгісі 

КҮРІШ ЖАРМАСЫН ДАЯРЛАУ

КҮРІШ ЖАРМАСЫН ҰНТАҚТАУ

ШИКІЗАТТЫ СУМЕН АРАЛАСТЫРУ

ҮЗДІКСІЗ ПІСІРУ Т= 100 0С

ҚАНТТАУ Т=55-580С 

СУЫТУ, АШЫТУ Т = 30-40 0С

СУСЛАНЫ СҮЗУКҮНЖАРА АЙДАУ

МАЛ АЗЫҒЫ АКТИВТЕЛГЕН КӨМІРМЕН , ЦЕОЛИТПЕН 
АДСОРБЦИЯЛАУ

СҮЗУ

ҚАЛДЫҚ КӨМІР КАЛЦИЙ ОКСИДІМЕН ӨҢДЕУ (5 РЕТ)

СҮЗУ

АЙДАУ

ЭТИЛ СПИРТІ  
Алғашқы айдалған өңделмеген шикі спирттің құрамындағы күрделі эфирлердің  

мөлшері  48-53 мг/дм3 аралығында болады. 
Оны активтелген көмір, цеолиттен өткізіп айдалған спирттердің конценетрациясы 

20% артып, күрделі эфирлердің мөлшері 36-44 мг/дм3дейін азайды. 
Осы спиртті 1 рет кальций оксидімен өңдеп,  айдаған кезде спирттің  концентрациясы 

30-42 % артады.  Ал оның құрамындағы күрделі эфирлердің  мөлшері 26-31 мг/дм3  

аралығында болады. 
Ал кальций оксидімен 2-3 рет өңдеп, қайта айдағанда спирттің конценртациясы 53-

78% артып, күрделі эфирлердің мөлшері 15-19 мг/дм3   азаяды. Төртінші рет  кальций 
оксидімен өңдеп қайта айдаған кезде спирттің концентрациясы 89-90% артып құрамындағы 
күрделі эфирлердің  мөлшері 12-13 мг/дм3 азаяды. Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер       
1- диаграммада көрсетілген. 
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1-диаграмма.Күрделі эфирдің спирт концентрациясына тәуелділігі 
 
Сондай-ақ спирттің құрамындағы байланысқан майлардың  спирт концентрациясына 

тәуелділігін  2-ші диаграммадан көруге болады. 
 

 
 

2-диаграмма. Байланысқан майлардың спирт концентрациясына тәуелділігі 
 
Алғашқы айдалған өңделмеген спирттің құрамындағы байланысқан майлар мөлшері  

85-90 мг/дм3 аралығында болды. Оны активтелген көмір, цеолиттен өткізіп айдалған 
спирттердің конценетрациясы 20% артып, байланысқан  майлар мөлшері 55-64 мг/дм3 
аралығында болды. Осы спиртті 1‒ рет кальций оксидімен өңдеп айдаған кезде, спирттің  
концентрациясы 30-40% артады. Ал оның құрамындағы байланысқан майлар мөлшері 36-45 
мг/дм3  азаяды.  

Ал 2‒3 рет кальций оксидімен рет өңдеп қайта айдағанда спирттің конценртациясы 
53-11% артып, байланысқан майлар мөлшері 15-21 мг/дм3   азаяды. Төртінші кальций 
оксидімен өңдеп қайта айдаған кезде спирттің концентрациясы 89-90% артып құрамындағы 
байланысқан майлар мөлшері 8-9 мг/дм3   азаяды.  

Сонымен қатар, спирт құрамындағы альдегид мөлшерінің спирт концентрациясына 
тәуелділігін қалай өзгеретіндігі 3-ші диаграммада көрсетілген. 
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3-диаграмма. Альдегид мөлшерінің спирт концентрациясына тәуелділігі 
 
Алғашқы айдалған өңделмеген спирттің концентрациясы 4-8%. Оның құрамындағы 

альдегидтің мөлшері 94-98 мг/дм3  аралығында болды. Алғашқы айдалған өңделмеген 
спиртті активтелген көмір, цеолиттен өткізіп, айдалған спирттердің концентрациясы 20% 
артып, альдегид мөлшері 40-70 мг/дм3  аралығында болады. Осы спиртті 1‒рет кальций 
оксидімен өңдеп, айдаған кезде, оның концентрациясы 30-40% артады, спирт құрамындағы 
альдегид мөлшері 33-60 мг/дм3 азаяды. Ал, 2‒3 рет кальций оксидімен өңдеп, қайта 
айдағанда спирттің концентрациясы 56-76% артып, альдегид мөлшері 9-22 мг/дм3 азаяды. 
Төртінші рет кальций оксидімен өңдеп, қайта айдаған кезде спирттің концентрациясы 89-
90%  артып, құрамындағы альдегид мөлшері 4-5 мг/дм3 төмендеді. Демек, таза спирт 
алынды. 

Енді осы алынған таза спирттің құрамын «AcqMethod ESSO-500» маркалы газды ─ 
хроматографиялық әдіспен  анықтап, тазалығын зерттеді. 

 
 
Зерттеу нәтижесінде алынған спирттің хроматограммасы 1-ші суретте көрсетілген.  

 
 
1 сурет Күріш жармасынан алынған спирттің хромтограммасы 
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Қорытынды: Күріш жармасынан алынған этил спиртінің концентрациясы 90%. 
Алынған спирт ГОСТ Р 52473-2005 тағамдық  шикізаттан алынған этил спиртімен 
сәйкестендірілді. 
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Шариков А. Ю. //Ликероводоч. пр-во и виноделие. 2013, №3-4, С. 13-17.  
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СТУДЕНТТЕРГЕ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
  

Айтекен Күлшира 
kulshira_11@mail.ru  

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Химия кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Г.К.Тажкенова 

 
Студенттерге білім беру процесінде өзіндік жұмысты ұйымдастыру қазіргі заман 

талабына орай белсенді әдістермен ұйымдастырылуын көздедік. Кредиттік жүйе бойынша 
студенттердің өзіндігінен орындайтын жұмысы мен оқытушының қатысуы арқылы 
атқарылатын жұмысын саралап арнаулы курстарды тереңдетіп оқытуда субъектінің 
дербестілігін дамытатын өзіндік жұмыстарға аса мән бердік. 

Оқытушы студентпен бірлесіп жұмыс істеу барысында оның білім деңгейінің 
жоғарлауына, дара тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. 

Бұл ынтымақтастық негізінде кері байланыс орнап, белгілі бір оқу әрекетінің белсенді 
түрі жетіліп, оның нәтижесі бақылау мен өзіндік бақылау арқылы бекітіледі.  

Студенттерге химиядан терең білім беру процесін нәтижелі ұйымдастыру пәннің 
әдістемелік қамтылуының қандай дәрежеде әзірленгеніне байланысты болады. 

Пәннің әдістемелік тұрғыдан жабдықталуына оқу жоспары, бағдарламасы, студентке 
арналған оқу-әдістемелік кешенін құру жатады. Оқу-әдістемелік кешендер Қазақстан 
Республикасы білім беру стандартына, Қазақстан Республикасы жоғары білімін дамыту 
бағдарламасына, типтік бағдарламаға сүйеніп құрылады. Мазмұндық компонент пәнді оқытуға 
қажетті құралдарының толықтығын және оқытудың ұтымды әдіс-тәсілдерін қолданылуды керек 
етеді. Студенттерді оқытудың әр түрлі формаларын (дәріс, семинар, зертханалық жұмыс, 
сарамандақ сабақ), СӨЖ және СОӨЖ-ын дұрыс ұйымдастыруда олардың жекебас 
ерекшеліктерін ескеріп, тапсырманың мазмұны мен көлемін олардың деңгейлеріне қарай беру 
өте маңызды мәселенің бірі. 

Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында химияның арнаулы курстарын оқыту процесінде 
оқытушы мен студент субъектілер ретінде қарастырылады (1-сурет). 

Оқытушы студентпен бірлесіп жұмыс істеу барысында оның білім деңгейінің 
жоғарлауына, дара тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. 

Бұл ынтымақтастық негізінде кері байланыс орнап, белгілі бір оқу әрекетінің белсенді 

mailto:kulshira_11@mail.ru


1763 
 

түрі жетіліп, оның нәтижесі бақылау мен өзіндік бақылау арқылы бекітіледі.  
Оқытушы мен студенттің іс-әрекеті оқу жұмысының әр түрін іске асыруға 

бағытталады. Жоғары оқу орындарында оқу жұмысын ұйымдастыру формаларына дәріс, 
сарамандық сабақ, зертханалық жұмыс, семинар, студенттің оқытушы қатысуымен өтетін 
өзіндік жұмысы жатады. Оларды дәрісханалық, дәрісханадан тыс деп жіктейміз  

Оқытушы қатысуымен жүргізілетін СӨЖ кредиттік жүйе жағдайында енгізілген 
оқыту формасы ретінде сабақ кестесіне қойылады. Сабақтың осы түрінде әр қилы белсенді 
әдістер қолданыла отырып, студенттердің өзіндік жұмыстары ұйымдастырылады.  

СОӨЖ тақырыбы: Гетерогенді катализ теориялары. 
Сабақ түрі: Химиктер симпозиумы (белсенді оқыту әдісі, ғылыми жоба ретінде). 
Мақсаты: Гетерогенді катализді сипаттайтын екі теорияның (А.А.Баландиннің 

мультиплеттік теориясы, Кобозевтің активті ансамблдер теориясы) артықшылық және 
кемшілік жақтарын анықтау. 

Сабақ барысы: студенттер 3 топқа бөлінеді: 
– 1 топ – симпозиумды ұйымдастырушылар (3 студент); 
– 2 топ – А.А.Баландиннің мультиплеттік теориясын жақтаушылар (5–6 студент); 
– 3 топ – Кобозевтің активті ансамблдер теориясын жақтаушылар (5–6 студент); 

 
 

1-сурет  Студенттердің өзіндік  жұмыстары мен оқытушы қатысуындағы өзіндік 
жұмыстарын іске асыру әдістемелік құрылымы 

 

КОЖ жағдайында химияны тереңдетіп оқыту процесі субъектілері

Оқытушы Студент

Химиядан терең білім беру Химиядан терең білім алу

ҚРМЖБС,типтік
бағдарлама,жоғарғы білім беру

бағдарламасы,мамандықтың
біліктілік сипаттамасы

ОӘК -студент
ОӘК- оқытушы

ОӘК- пән бойынша

Процесуальды әрекеттік
компонент

Оқытушы мен студенттің
бірлескен іс-әрекеті

СӨЖ,СОӨЖ

Интерактивті оқыту ОӘК Аудиториялық сабақ Аудиториядан тыс сабақ

Білімді бақылап,бағалау компоненті

Блокты рейтингті жүйе

принциптері

Терең білімді дара тұлғаны қалыптастыру

Ынтымақтастық

Пән ішінде
тереңдету

Арнаулы пәндер
жүйесі

Құралдар, 
әдіс-тәсілдер

Оқу сабақтары
түрлері (дәріс, семинар, 

сарамандық сабақ ) 
СӨЖ, СОӨЖ

Мазмұндық компонент

Білімді бақылау
формалары

Білімді бағалау
критерийі



1764 
 

1 топ студенттер – симпозиумды ұйымдастырушылардың құрамы: төраға, эксперт, 
хатшыдан тұрады. 

Төраға химиктер симпозиумының ашылуын жариялайды. Хатшы симпозиумге 
қатысушыларға теорияларды сипаттауда тиімді әдісті анықтау керек екеніндігін хабарлайды. 

Әр топ ғалымдары теорияларды сипаттауда өздері таңдап алған әдістерінің 
ұтымдылығын дәлелдейді. 

Эксперт – (топтағы ең жақсы оқитын студент) ол ғалымдар таласын мұқият тыңдап, 
өз тұсынан қорытынды пікірді айтады. Осылайша студенттер өзіндік ой-пікірлерін талқылай 
отырып қорытынды шығаруға және шығармашылықпен жұмыс істеуге қалыптасады. 

«Электрохимия» атты арнаулы курс бойынша дәріс жағдаят (ситуация) әдістемесін 
қолдандық. 

Сабақтың алдын-ала жағдаяттың мазмұны жобаланды:  
– оқытушының теориялық проблеманы беруі; 
– оқытушының жағдаят түріндегі мысал келтіруі; 
– студенттердің жағдаятты шешуі. 
Осы келтірілген схема бірнеше рет қайталанады. 
Дәріс тақырыбы: Электрохимия пәні. Меншікті және эквивалентті электрөткізгіштік. 
Дәріс бағдарлама талабы бойынша баяндалады. Студенттер 1-ші курста теориялық 

бейорганикалық химия курсынан жалпы мағлұматты біледі, сондықтан дәріс сабақты оқытушы 
дәрісханалық тапсырма беруден бастайды, әр студентке белсенді таратпа материал беріледі де, 
қалаған әдіспен сипаттау ұсынылады. 

Студенттер алгоритм бойынша сипаттап жауабын береді. 
Енді осыдан проблемалық сұрақ туындайды. 
Дәріске бір-ақ сағат уақыт бөлінетін болғандықтан, оны ұтымды пайдалану 

мақсатымен оқытушы мәселелік жағдаятты қолдану арқылы студенттердің қалдық білімдері 
негізіне сүйене отырып өзіндік жұмысын. ұйымдастырады. 

Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында дәріс сабақтар барысында дәстүрлі емес жұмыс 
түрлері ұйымдастырылады. Бұл студенттердің өзіндік жұмысын күшейтіп, тиісті материалды 
жартылай ізденгіштік әдіспен меңгеруге бағыттайды. Студенттердің дәріс барысындағы оқу 
еңбегі де бағаланып тиісті ұпайы қойылады.  

Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда 
арнайы құрылған белсенді оқу материалдарын қолдану олардың пәнді терең меңгеруіне 
мүмкіндік береді. Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын 
орындаудың жеке траекториясы белгіленеді. Ол траекторияның жүзеге асуы блокты-
рейтингті бақылау жүйесінің бағдарламалық қамтылуына, білімді бақылауға арналған тест 
тапсырмаларының жеткілікті мөлшерде жиынтығы болуына, электрондық оқытушы-
тексеруші бағдарламалардың болуына және оқытушы тарапынан көмек пен бақылаудың 
ұйымдастырылуына тікелей байланысты.  

Блокты-рейтингті оқыту жүйесі өзінің құрылымы, құралу сипаты жағынан объективті, 
нанымды жүйелі нәтижені өңдеу, диагностикалау, бағалауды қамтамасыз етеді. Рейтингтік 
жүйе-жинақтаушы типті бағалау жүйесі рейтингтік өлшеулерге негізделіп, студенттер 
үлгерімін, шығармашылық деңгейін анықтайды. 

Зерттеу жұмысының тақырыбына байланысты студенттермен мұғалімдер арасында 
сауалнама жүргізілді. 

Екінші курс студенттерімен жүргізген сауалнама және химиядан мектеп базасы 
бойынша білім деңгейін анықтау нәтижелерін талдау, студенттердің химиядан тереңдетілген 
білім деңгейін қалыптастыру үшін өте ыждағатты, тиянақты жұмыс жүргізу қажеттігін 
көрсетті. Ал кредиттік оқыту жүйесі жағдайында терең білімді қалыптастыру тек 
студенттердің өзіндік жұмысын жаңа талаптарға сай ұйымдастырып, интерактивті оқыту 
әдістерін, ақпараттандыру құралдарын тиімді қолданғанда ғана іске асуы мүмкін. 
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Here we report our recent research activities on the application of the Ag/PET composites 
for decomposition of hydrogen peroxide in aqueous media. Experiments were carried out for 
several types of composites (PET TeMs with different pores density, different time of silver 
deposition) as well as for different temperature regimes.  

 
Experiment’s details 

 
Preparation of Ag/PET TeMs composite  
PET film (Hostaphan® RNK, Mitsubishi Polyester Film, nominal thickness 12 µm) was 

irradiated with Kr ions (energy: 1.75 MeV per nucleon; the preferred ion fluencies were 1×109 and 
4 ×107 per cm2) at the DC-60 cyclotron in Astana and etched in NaOH solution (2.2 M at 85 ºC), 
with finally cylindrical pore sizes as 100±5 and 430±20 nm respectively). The effective pore sizes 
of parent template as well as the inner diameter of embedded NTs were estimated by gas 
(compressed air was applied) permeability technique using Hagen–Poiseuille equation.  

The improved electroless deposition technique reported by F.Muench [1] was used for 
Ag/PET preparation and plating solutions containing AgNO3 (17 mM), potassium sodium tartrate 
(120 mM) and pyridine (50 mM) as a complexing agent was applied.  

In all experiments deposition took place at 4 ºC within desired time (30, 60, 180 and 300 
min) afterward Ag/PET composite membranes were washed in water and ethanol and dried with air.  

Evaluation of catalytic activity 
Generally the catalytic decomposition of H2O2 was carried out in a 250 mL round-bottomed 

flask immersed in a water bath. For each test, 5.75×4.25 cm of the Ag/PET catalyst was used.  
The reaction time was recorded after the addition of 50 mL (1.02 wt% H2O2) solution 

preheated at the same operating temperature. Standard H2O2 solution was prepared by dilution and 
its concentrations was standardized by standard potassium permanganate solution. A graduated 
glass burette was used to measure the volume of O2. After complete decomposition of H2O2, the 
catalysts were thoroughly rinsed with deionized water. 

Influence of Ag/PET TeMs deposition time on catalytic degradation of H2O2 

Here we are present results on influence of deposition time of silver inside the pores of PET 
TeMs on catalytic ability of these composites. Thus, the deposition was carried out within 30, 60, 
180 and 300 minutes. By low-temperature electroless deposition technique we were able to prepare 
a series of PET TeMs with embedded gold and silver nanotubes. Figure 1, shows SEM surface 
images of synthesized Ag/PETcomposites as well as cross-sectional view of silver NTs arrays after 
template dissolving.  
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As it is seen, the obtained nanostructures have a tubular morphology and are uniform in 
terms of their length (12 µm). The inner diameter of the silver nanotube walls was also determined. 
As it could be seen from table 1  

 

    
30 60 180 300 

 
Fig.1 A closer surface view of Ag/PET composites with different deposition time and SEM 

images of template-free silver NTs arrays electrolessly deposited on PET TeMs. 
 
Table – 1.  Diameters of silver NTs deposited in PET TeMs for 4 ×107 template 

Deposition 
time, min 30 60 180 300 

Inner 
diameter of Ag 
nanotubes, nm 

486.7±6.
7 

470.4+4.
4 357.4±5.6 348.8±10 

Wall 
thickness, nm 

40.45±0.
8 48.6±1.5 105.1±2.9 109.4±4.3 

  
The kinetics of the catalytic decomposition of hydrogen peroxide was conducted at 25°C for 

all deposition times. The analysis of the experimental data has been carried out on the assumption 
that the decomposition of H2O2 is a first order process. The volume of the evolved oxygen was 
plotted as a function of time (Fig. 2).  

 

  
1×109 4 ×107 

Fig. 2 Catalytic decomposition of H2O2  over Ag/PET composite: evolving of oxygen as a 
function of time for different pore size template . 

 
 
From the slope of the straight lines the apparent rate constants k as well as reaction order 

were obtained (Table 2).  
 

Table 2 Kinetic data of decomposition of H2O2 on the surface of Ag/PET samples with different 
pore density.  
Deposi- Ag/PET composite 
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tion 
time, 
min 

1×109 4 ×107 

N 

Total  
reaction 
time τ, 

min 

V 
(O2), 
ml 

k(*10-3) 
min-1 𝑘𝑘� ± 𝛿𝛿 N 

Total  
reaction 
time τ, 

min 

V 
(O2), 

ml 

k(*10-3) 
min-1 

𝑘𝑘�
± 𝛿𝛿 

30 
0,92 185 60,3 9,8 8,7 ± 

0,95 

0,90 170 60,1 14 12,3 
± 

1,49 
0,97 220 58,6 8,1 0,92 185 57,8 11,7 
0,94 240 61,2 8,2 0,94 200 58 11,2 

60 
0,95 185 52,8 15,18 15,2 

± 6,4 

0,95 185 58,62 13 13 ± 
3 0,93 155 60,7 16,1 0,96 185 60 11,6 

0,92 155 58,4 16,4 0,95 170 58,4 12,2 

180 
0,92 240 62,8 9,3 11,1 

± 
1,85 

0,92 170 60 12,5 12,4 
± 

0,38 
0,98 170 58,2 11 0,93 170 59,2 12,6 
0,92 170 59,9 13 0,92 185 59,4 12 

300 
0,97 240 61,8 8,4 9,33 

± 
0,83 

0,92 140 59,9 17 14,9 
± 

2,15 
0,95 200 61,2 10 0,95 140 60,4 15 
0,94 220 62 9,6 0,94 185 60 12,7 

 
As seen from the data presented in the Table 2, for the samples of Ag/PET composite 

deposited in a matrix with the density of pores 1×109, the most efficient deposition time - 60 
minutes. It could be explained by the several reasons i.e. by increasing deposition time, the 
formation of large agglomerates of silver on the membrane surface and clogging of membrane 
channels was observed, and in this case area inside the channels became less active for catalyzing.  

Constant rate of Ag/PET composites prepared from 4×107 PET TeMs increases linearly with 
increasing deposition time. However, increasing the deposition time from 30 to 300 minutes, and 
the constant rate is increased by only 16.78%. 

Thus for further experiments on influence temperature on the catalytic capacity of Ag/PET 
composites the most effective deposition time was chosen.  

Effect of operating temperature on the catalytic degradation of H2O2 in presence of 
Ag/PET catalyst 

 
The influence of reaction temperature was studied by checking the performance of the 

Ag/PET catalyst at temperatures in the range 25-45 °C. It was observed that an increase in reaction 
temperature is paralleled by an increase in the decomposition rate of hydrogen peroxide  
(Tables 3-4). 
 
Table 3. Kinetic data of decomposition of H2O2 on the surface of Ag/PET samples with 4 ×107 

1/ion pore density.  

T,°C N Total  reaction 
time τ, min V (O2), ml k(*10-3) min-1 𝒌𝒌� ± 𝜹𝜹 

25 

0,96 185 60 0,0116 

13,02 ± 3,05 
0,95 240 57,8 0,0094 
0,95 170 58,4 0,0122 
0,93 140 58,1 0,0174 
0,92 155 58,8 0,0145 

30 
0,98 260 67,4 0,0081 

8,77 ± 0,8 0,94 240 60,2 0,0085 
0,93 220 64,7 0,0097 

35 
0,95 185 66,4 0,0110 

11,67 ± 0,58 0,95 170 64,5 0,0120 
0,95 185 70,4 0,0120 
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40 
0,96 105 69,6 0,0201 

20,7 ± 4,03 0,93 85 66 0,0250 
0,95 125 70,2 0,0170 

45 
0,96 70 77,4 0,0329 

29,9 ± 2,61 0,92 75 74,8 0,0289 
0,96 85 77 0,0280 

 
As can be seen from the data presented in Tables 3-4, the rate constant increases linearly 

with increasing temperature.  
However, at temperatures above 40 degrees, partial destruction of the catalyst and it is not 

possible to reuse. The most satisfying to our requirements results were obtained for the reaction at 
25 degrees, i.e., at room temperature. These conditions allow carrying out the reaction without any 
additional heating equipment and can be easily transposed into industrial scales. 

By testing the catalytic activity at different temperatures the apparent activation energy (EA) 
was calculated via the Arrhenius plot of the kapp=f(1/T) (Fig.4) 

 

  
a b 

Fig.4 Effect of temperature on decomposition of hydrogen peroxide by composites based on 
PET TeMs with embedded silver NTs(a) and Arrhenius plot for studied reaction (b). 

An activation energy was found to be EA= 17.22 kJ mol-1and EA=39.25 kJ mol-1 for Ag/PET 
composites prepared from 1×109 and 4 ×107 PET TeMs respectively.  

The reusability of the catalyst is an important factor from economic and environmental point 
of views and has attracted much attention in recent years. The reusability of prepared Ag/PET 
composites (pore density 1×109) was checked consecutively for three times at  40°C (Table 5) 

For decomposition of hydrogen peroxide reaction, the reaction rate of second cycle is 
decreased in 1.4 times 

 
Table 4. Kinetic data of decomposition of H2O2 on the surface of Ag/PET samples with 1 ×109 

1/ion pore density.  

T,°C N Total  reaction 
time τ, min V (O2), ml k(*10-3) min-1 k� ± δ 

25 

0,98 280 53,2 0,0085 

15,183 ± 6,369 0,98 325 49 0,0072 
0,97 95 48,8 0,0190 
0,98 95 47,2 0,0240 

30 

0,93 155 60,7 0,0160 

14,833 ± 5,037 
0,92 155 58,4 0,0164 
0,96 155 51,2 0,014 
0,98 140 57,4 0,017 
0,92 155 55,4 0,012 

0,008

0,013

0,018

0,023

0,028

295 300 305 310 315 320

T,K

k,
 m

in
-1

1*10 9̂

4*10 7̂ y = -2,0713x + 9,6709
R 2  = 0,539

y = -4,7214x + 18,063
R 2  = 0,657

2,1

2,5

2,9

3,3

3,1 3,2 3,3 3,4

(1/T)*1000

ln
 k

1*10 9̂ 4*10 7̂
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0,93 125 60,8 0,024 

35 

0,98 115 60,4 0,020 

17,25 ± 2,217 0,99 140 59,2 0,015 
0,99 140 58,3 0,016 
0,98 140 60,8 0,018 

40 

0,99 115 62,5 0,017 

23,0 ± 13,7 

0,99 155 62 0,011 
0,98 220 64,4 0,010 
0,99 105 53,8 0,020 
0,95 55 50,6 0,040 
0,96 50 55,6 0,040 

45 

0,98 155 77,2 0,017 

17,25 ± 0,957 

0,98 125 71,4 0,018 
0,97 125 74,4 0,018 
0,97 105 73,2 0,016 
0,98 155 77,2 0,017 
0,98 125 71,4 0,018 

 
 
Table 5 Reusability of the Ag/PET catalyst (1×109) 

Cycle N k(*10-3) min-1 Conversion of 
initial reagent, % V (O2), ml 

1 0,94 14,6 74.50 59,6 
2 0,92 10,3 75.63 60,5 
3 0,92 9,4 76.75 61,4 

 
Here we demonstrated detailed results on application of Ag/PET TeMs composites for 

catalytic degradation of hydrogen peroxide.At the first time the influence of template pore density 
on catalytic ability of Ag-based composited was demonstrated for samples with different deposition 
time. The most effective results were observed for 60 minutes deposited samples. Also dependence 
of operating temperature on constant rate was studied. 
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Гальванические покрытия стальных изделий хромом широко используется в технике. 
Хромирование используется в декоративных целях, для снижения трения, повышения 
износостойкости изделий и коррозионной стойкости. Вместе с тем, гальваническое 
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производство, в котором используется электроосаждение хрома, является одним из наиболее 
опасных источников загрязнения окружающей среды, в первую очередь ввиду попадания в 
нее соединений шестивалентного хрома. 
Осаждение хрома производится из электролита, содержащего в качестве основного 
компонента не соль, как в большинстве других гальванических процессов, а хромовый 
ангидрид [1]. Водный раствор хромового ангидрида представляет собой смесь хромовой, 
дихромовой и, возможно, других кислот, которые диссоциируют с образованием ионов 
шестивалентного хрома. Периодически электролиты хромирования, как и другие 
электролиты (цинкования, никелирования, меднения и т.д.), требуют замены вследствие их 
загрязнения. Замена электролитов осуществляется на различных предприятиях с различной 
периодичностью – от нескольких раз в год до 1 раза в 5 лет. Объемы отработанных растворов 
электролитов невелики (0,5-1,5 м3), однако они характеризуются высоким содержанием 
ионов тяжелых металлов (до 250 г/л). Вместе с тем, высокая концентрация ионов хрома, 
обладающих хромофорными свойствами, в отработанном электролите хромирования 
свидетельствует о возможности его использования для получения хромсодержащих 
пигментов.  

Окраска пигмента зависит, от того, в каком валентном состоянии находится 
хромофорный элемент. Все соединения трехвалентного хрома окрашены в зеленый или 
фиолетовый цвет [2, 3] (таблица 1). 

Таблица 1 – Цветовые характеристики некоторых соединений хрома 
Название Формула Цвет 

Хром (III) оксид, хромовый зеленый Cr2O3 Оливково-зеленый 
Гидроксид хрома, изумрудная зелень, зелень Гинье Cr2O3 · nH2O, 

где n = 1,5-3  
Изумрудно-
зеленый 

Хром (III) гидроксид Cr(OH)3 Серо-зеленый 
Хром (III) фосфат CrPO4 · nH2O 

где n = 2, 3, 4 и 6 
Зеленый 

 
Целью данной работы является изучение процессов получения соединений хрома из 

отработанных электролитов хромирования с последующим использованием их в 
хромсодержащих пигментах.  

В данной работе исследовались отработанные растворы хромирования ряда 
предприятий Белоруссии.  

Состав и концентрация компонентов, входящих в растворы электролитов 
хромирования, стандартизированы и согласно заводским данным одинаковы для всех 
предприятий: CrO3 125-250 г/л, H2SO4 1,5-4,5 г/л. Концентрация шестивалентного хрома в 
отработанных электролитах хромирования уточнялась фотоколориметрическим методом. 
Следует отметить, что в отработанных растворах, кроме основных компонентов, всегда 
присутствуют примеси других соединений, попадающих в электролитическую ванну либо 
при химическом взаимодействии раствора с обрабатываемыми в нем деталями, либо в 
результате заноса их из предшествующих ванн. 

Извлечение соединений хрома(III) в виде малорастворимых соединений из 
отработанных электролитов хромирования осуществлялось следующим образом: 
В исходных отработанных растворах хромирования проводилось предварительное 
восстановление ионов шестивалентного хрома до трехвалентного, далее велось осаждение 
соединений хрома(III). 

Авторы работы [4] в качестве реагентов-восстановителей шестивалентного хрома 
рекомендуют использовать сульфит натрия (Na2SO3), тиосульфат натрия (Na2S2O3), сульфат 
двухвалентного железа (FeSO4).  
При использовании в качестве восстановителя тиосульфата натрия Na2S2O3 могут протекать 
следующие реакции: 
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Cr2O −2
7  + 3S2O −2

3  + 8H+ → 2Cr3+ + 3S + 3SO −2
4  + 4H2O, 

4Cr2O −2
7

 + 3S2O −2
3  + 26H+ → 8Cr3+ + 6SO −2

4  + 13H2O. 
В этом случае после осаждения ионов Cr3+ осадки могут содержать серу, удаление которой 
представляет собой достаточно трудоемкий процесс, поэтому в качестве восстановителя 
лучше использовать сульфит натрия Na2SO3. Восстановление протекает по уравнению: 

Cr2O −2
7  + 3SO −2

3  + 8H+ → 2Cr3+ + 3SO −2
4  + 4H2O 

Восстановление ионов шестивалентного хрома сульфатом железа FeSO4 протекает с 
достаточно высокой скоростью в широком диапазоне значений pH. Однако при добавлении 
осаждающего раствора происходит осаждения не только ионов Cr3+, но и образовавшихся 
ионов Fe3+. 
В данной работе изучалось восстановление ионов шестивалентного хрома до ионов Cr3+ 
ионами железа (II), с последующим осаждением веществ. Из отработанного электролита 
хромирования ОАО «БЕЛАЗ». Выход осадка коричневого цвета составил 715 г/л 
отработанного электролита хромирования. Элементный состав образовавшегося осадка 
(таблица 2) свидетельствует об интенсивном осаждении соединений железа(III), содержание 
железа в нем составляет более 50%.  

Таблица 2 – Элементный состав осадка  
Элемент O Na P S Cr Fe 
Содержание, масс. % 28,77 11,69 0,53 5,38 3,45 50,18 

 
Расчет показывает, что в осадок перешло только около 20% хрома, что 

свидетельствует о нецелесообразности использования FeSO4 в качестве восстановителя.  
Для восстановления отработанного электролита хромирования ОАО «АМКОДОР» 

(концентрация соединений хрома(VI) 127,1 г/л) использовался 10%-ный раствор Na2SO3 с 
10%-ным избытком по сравнению со стехиометрическим. Скорость и глубина протекания 
реакции восстановления зависит от различных условий, прежде всего от рН реакционной 
смеси. Согласно литературным данным наилучшие условия восстановления наблюдается в 
кислой среде при рН = 2-2,5 [4]. После восстановления ионов шестивалентного хрома до 
трехвалентного, к раствору добавляли раствор фосфата натрия с 50%-ным избытком, 
полученный осадок подвергался пятикратной декантации с последующей промывкой на 
фильтре и сушкой при 100оС. Определялся выход осадка, а также остаточная концентрация 
ионов трехвалентного хрома в фильтрате. Поскольку значение рН исследуемых 
отработанных электролитов хромирования равен 1 и при таком рН достигаются оптимальные 
условия восстановления, то корректировку рН в дальнейшем не проводили. 

Для получения осадка использовали разные соотношения отработанного раствора 
электролита и количества осаждающего насыщенного раствора фосфата натрия (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты определений.  

Соотношение количеств 
ионов хрома (III) и фосфат- 

ионов 

Масса 
образующегося 

осадка1, г 

Остаточная 
концентрация 

соединений хрома (III), 
г/л 

1 300 25,1 
1,5 332 15,3 
2 350 10,1 
3 352 10,0 

1 масса образующегося осадка дается на 1 л отработанного электролита хромирования. 
 

Из таблицы видно, что оптимальные условия наблюдаются при соотношении 1 : 2. 
Дальнейшее увеличение количества осаждающего реагента к заметному увеличению массы 
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осадка не приводит. В таблице 4 приведены результаты по осаждению соединений хрома из 
отработанных электролитов хромирования разных предприятий. 

Таблица 4 – Результаты осаждения соединений хрома из отработанных электролитов 
хромирования разных предприятий 

Предприятие Концентрация 
соединений хрома 

(VI) 
в отработанном 
электролите, г/л 

Остаточная 
концентрация 

ионов хрома (VI) 
в фильтрате, г /л 

Выход осадка, 
г/л  

Степень 
извлечения 

ионов 
хрома(III), % 

ОАО 
«АМКОДОР» 127,1 10,1 350 92,1 

РУП «МТЗ» 186 13,8 456 92,6 
ОАО «Экран» 244 10 850 95,9 
ОАО «БЕЛАЗ» 114,4 11,2 320 90,2 

 
Все полученные осадки характеризуются темно-зеленым цветом, в некоторых случаях 

с серым оттенком. Зеленый цвет может быть обусловлен как образованием гидроксидов, так 
и фосфатов хрома (таблица 1). 
В качестве пигмента широко используется оксид хрома (III), который легко получается 
прокаливанием гидроксида хрома (III).Для получения гидроксида хрома (III) из 
восстановленного отработанного раствора использовали 25% водный раствор аммиака. 

Cr2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O = 2Cr(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4. 

Гидроксид хрома(III) можно получать по реакции совместного гидролиза [5]: 

3Na2CO3 + Cr2(SO4)3 + 3H2O = 3Na2SO4 + 2Cr(OH)3 + 3CO2↑. 

Полученный по обеим реакциям осадок гидроксида сушился (120○С), измельчался и 
подвергался дегидратации (240○С). 

Фосфат хрома (ПР=2,4 · 10–23) и гидроксид хрома (ПР=6,3 · 10–31) являются 
малорастворимыми соединениями, они могут использоваться при создании пигментных 
композиций. Расчет растворимости показал, что гидроксид хрома характеризуется большей 
растворимостью (1,24 · 10–8 моль/л) по сравнению с фосфатом хрома (4,9 · 10–12 моль/л), что 
свидетельствует о большей вероятности образования последнего.  
В отработанных растворах электролитов хромирования возможно образование 
малорастворимых соединений железа, т.к. катионы железа присутствуют вследствие 
нанесения гальванических покрытий на стальные детали.  

Растворимость фосфата железа (III) – 1,14 · 10–11 моль/л и гидроксида железа (III) – 
1,17 · 10–7 моль/л, поэтому эти соединения, вероятно, могут образовываться при проведении 
процессов осаждения фосфата хрома и гидроксида хрома. 
Полученные из отработанных растворов осадки высушивали при температуре 120○С, затем 
прокаливали при 860○С в инертной атмосфере (азот). В результате были получены образцы 
содержащие оксид и фосфат хрома(III). 

Образование фосфата хрома CrPO4 с незначительными примесями фосфатов железа 
FePO4 и, возможно, тринатрийхромфосфата Na3Cr(PO4)2. подтверждают данные 
рентгенофазового анализа образца, (рисунок 1). 
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Рисунок 1  Рентгенограмма осадка, полученного осаждением хрома из отработанного 

электролита хромирования ОАО «АМКОДОР» 
 
В результате проведенных исследований показана возможность извлечения 

соединений трехвалентного хрома из отработанных растворов хромирования. Учитывая 
хромофорные свойства полученных соединений, их можно рекомендовать для 
использования при приготовлении пигментных композиций. Это позволит также снизить 
воздействие гальванического производства на окружающую среду, предотвратив сброс 
концентрированных отработанных электролитов хромирования в очистные сооружения. 
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Фишер – Тропш синтезі, синтетикалық газдан кейбір метал катализаторларының, 
сонын ішінде темір, кобальт, рутений, никель және т.б.  қатысында көмірсутектердің түзілуі 
жүретін реакция болып табылады. Фишер – Тропш синтезінің метаннан С1 бастап барлық 
өнімдері кең сұранысқа және қолданысқа ие. Өңдірілетін мұнай қорларының таусылу шегіне 
байланысты, Фишер - Тропш синтезінің маңыздылығы артуда, өйткені ол аралық өнім 
синтетикалық газ арқылы көмірден, табиғи газдан және биомассадан көмірсутектер алуға 
мүмкіндік береді, осылайша мұнай қорына деген сұранысты азайтады. Фишер – Тропш 
синтезі энергетикалық қауіпсіз, сонымен қатар экологиялық маңызы зор [1].    

Қазіргі таңда бензин мен дизель отынының қажетті компоненттері (негізінен С5+ 
көмірсутектері) жақсартылуы керек болғандықтан, Фишер - Тропш синтезі реакциясы  
кезінде метанның қажетсіз түрлерін азайту керек. Сонымен қатар, синтетикалық газды 
бірден толық конверсиялау мүмкіндігінің жоқтығы, синтез газды рецеркуляциялауға 
арналған экплуатациялау шығынын арттырады. Фишер – Тропш синтезі төмен 
температураны қолайлы тұтатын экзотермиялық реакция. Алайда, қазіргі кезде 
қолданылатын процестегі реакция температурасының 200 – 3500С – қа тең болуы, 
салыстырмалы жоғары болып, катализатордың бірігуіне әкеп соғады. Қазіргі кезде Фишер - 
Тропш синтезі процесінде 200-3500С температурада және 0,1 – 5,0 МПа қысымда 
балқытылған ауыр темір катализаторлары немесе кремнии бетіне отырғызылған темір, 
кобальт және рутении катализаторлары кең қолданылады.  Мұндай катализаторлардың бет 
ауданы аз, активті бөліктері шектеулі және бос айналымға түспейтіндіктен каталитикалық 
активтілігі төмен. Әдебиеттерде Фишер - Тропш синтезі үшін едәуір активті катализатор 
ретінде рутений, одан кейін темір және кобальт қарастырылған. Рутений катализаторы төмен 
температура 100-1400С аралығында жүргізілуіне қарамастан, жоғары қысымды 100 МПа 
қажет етеді [1]. Түзілетін негізгі өнім полиэтиленнің молекулалық массасы жоғары болады 
(молекулалық салмағы >1000). 

Ауыспалы метал негізіндегі нанокатализаторды дайындау әдісі - сұйықтықтағы 
ауыспалы метал тұздарын және полимерлі тұрақтандырғыштарды диспергирлеу, араластыру 
этаптарынан және ауыспалы метал тұздарын 100 – 2000С температурада сутекпен 
тотықсыздандырудан тұрады. 

Берілген әдіске сәйкес ауыспалы метал тұздары RuCl3·3H2O, CoCl2·6H2O, 
NiCl2·6H2O, FеСl3·6Н2O және RhCl3·3H2O топтарынан таңдалады, жоғарыда көрсетілген 
ауыспалы метал тұздарын үйлестіп таңдаған кезде, ауыспалы метал негізіндегі күрделі 
нанокатализатор алынады. Полимерлі тұрақтандырғыштар, [2] әдебиетте айтылған әдіс 
бойынша алынған поли (N-винил-2-пирролидона) (ПВП) немесе поли [(N-винил-2-
пирролидон)-со-(1-винил-3-алкилимидазолий галоида)] (қысқаша [BVIMPVP] таңдалады. 
Сұйықтық судан, спирттен, көмірсутектерден, эфирлерден, ионды сұйықтықтардан және т.б. 
тұратын топтардан таңдалады. Осының ішіндегі қолайлысы су, этанол, циклогексан, 1,4 – 
диоксан немесе ионды сұйықтықтар [BMIM][BF4] (1-бутил-3-метилимидазол 
тетрафторборат) болып табылады. Полимерлі тұрақтандырғыштарының ауыспалы метал 
тұздарына молярлы қатынасы 400:1 – 1:1 тең болады, қолайлысы 200:1 – 1:1. Сұйықтықта 
ерітілген ауыспалы метал тұзының концентрациясы 0,0014-0,014 моль/л аралығында болады.  

Тотықсыздану реакциясы 2 МПа қысымда, 1500С температурада 2 сағат жүргізіледі. 
Фишер - Тропш синтезі реакциясы ауыспалы метал негізіндегі нанокатализатор 

қатысында, берілген қысым мен температурада нанокатализаторы біркелкі дисперсирленген 
сұйық ортада синтетикалық газды енгізу арқылы жүргізіледі [3].   

Түзілген өнім қалыпты парафинді, аз мөлшерде тармақталған парафинді және α-
олефинді құрайды. Мысалы: C1 - 3,4-6,3% (масс.), С2-С4 - 13,2-18,0%, C5-C12 - 53,2-56,9%, 
C13-C20 - 16,9-24,2% және C21  + 1,5-4,9%. Соның ішінде қажетті өнімдеріміз С5  + 76,7-83,4% 
құрайды. 

Фишер – Тропш синтезі үшін рутений нанокатализаторын дайындау әдістері.  
1. 73,5 мг RuСl3·3Н2O және 0,655 г ПВП (ПВП:Ru=20:1, молярлы қатынас), 22 мл 

суда  
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араластырып ерітіп, көлемі 60 мл болатын  автоклавка салып 20 атм қысымда және 
1500С температурада 2 сағат бойы сутекпен тотықсыздандырады. Қалыпты температураға 
дейін суытылған катализаторды Фишер – Тропш синтезі реакциясында қолдана беруге 
болады. 10 атм қысыммен көміртек оксиді және 20 атм қысыммен сутек автоклавка енгізіліп, 
1500С температурада реакция жүргізілді.  

Реакция нәтижесі төмендегідей болады: Реакция шарты - ПВП:Ru=20:1, 22.0 мл су, 
2.79×10-4моль Ru, 150°С температура, 20.0 атм қысым Н2, 10.0 атм қысым СО; жалпы 
қысымның төмендеуі - 26.2 атм/14 сағ; айналу жиілігі 6,1 - (мольСО/мольRu·сағ). 

2. 73,5 мг RuСl3·3Н2O және 0,108 г ПВП (ПВП:Ru=3,4, молярлы қатынас), 22 мл 
1,4 –  

диоксанда араластырып ерітіп, көлемі 60 мл болатын  автоклавка салып 20 атм 
қысымда және 1500С температурада 2 сағат бойы сутекпен тотықсыздандырады. Катализатор 
қалыпты температураға дейін суытылғаннан соң, 10 атм қысыммен көміртек оксиді және 20 
атм қысыммен сутек автоклавка енгізіліп, 1500С температурада реакция жүргізіледі.  

Реакция нәтижесі төмендегідей болады: Реакция шарты - ПВП:Ru=3:4:1, 22.0 мл 1,4 - 
диоксан, 2.79×10-4моль Ru, 150°С температура, 20.0 атм қысым Н2, 10.0 атм қысым СО; 
жалпы қысымның төмендеуі - 1 атм/8 сағ; айналу жиілігі 0,42 - (мольСО/мольRu·сағ). 

3. 73 мг RuСl3·3Н2O және 0,106 г ПВП (ПВП:Ru=3,4, молярлы қатынас), 20 мл 
этанолда  

араластырып ерітіп, көлемі 60 мл болатын  автоклавка салып 20 атм қысымда және 
1500С температурада 2 сағат бойы сутекпен тотықсыздандырады. Катализатор қалыпты 
температураға дейін суытылғаннан соң, 10 атм қысыммен көміртек оксиді және 20 атм 
қысыммен сутек автоклавка енгізіліп, 1500С температурада реакция жүргізіледі.  

Реакция нәтижесі төмендегідей болады: Реакция шарты - ПВП:Ru=3:4:1, 20.0 мл 
этанол, 2.79×10-4моль Ru, 150°С температура, 20.0 атм қысым Н2, 10.0 атм қысым СО; жалпы 
қысымның төмендеуі - 1 атм/10 сағ; айналу жиілігі 0,32 - (мольСО/мольRu·сағ). 

4. 73 мг RuСl3·3Н2O және 1,4 ммоль поли [(N-винил-2-пирролидон)-со-(1-винил-
3 

алкилимидазолий галоида)] (қысқаша [BVIMPVP]Cl маномердің орташа молекулалық 
массасы 126)  метанолдағы ерітіндісін, 10 мл [BMIM] [BF4] ионды сұйықтықта араластырып 
ерітіп, метанолды жою үшін, вакуумда 1 сағат аралығында 600С температурада ысытылды. 
Кейін көлемі 60 мл автоклавта 2 сағат бойы 1500С температурада, 20 атм қысымда сутекпен 
тотықсыздандырылды. Катализатор қалыпты температураға дейін суытылғаннан соң, 10 атм 
қысыммен көміртек оксиді және 20 атм қысыммен сутек автоклавка енгізіліп, 1500С 
температурада реакция жүргізіледі.  

Реакция нәтижесі төмендегідей болады: Реакция шарты - ионды сұйықтық 
[BVIMPVP]Cl:Ru=5:1, 10.0 мл [BMIM] [BF4], 2.79×10-4моль Ru, 150°С температура, 20.0 атм 
қысым Н2, 10.0 атм қысым СО; жалпы қысымның төмендеуі - 3.2 атм/14,3 сағ; айналу жиілігі 
0,52 - (мольСО/мольRu·сағ). 
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Сурет 1  [BVIMPVP]Cl полимерінде тұрақтаңдырылған рутений нанобөлшектерінің 
микрофотографиясы.  

 
 

 
Сурет 2 Нанокатализатор бөлшектерінің мөлшері мен өлшемі. 

 
Алынған нәтижелер бойынша ауыспалы метал негізінде қолданылатын 

нанокатализаторлардың  каталитикалық активтілігі 100-150°С  температура кезінде өте 
жоғары екендігі айқындалды. Реакция температурасы, Фишер – Тропштың өңдірістік 
катализаторларын қолдану арқылы жүргізілген реакцияларға қарағанда едәуір төмен, ал 
С5 + мөлшері 82,5-91,6% (масс.) жетеді [1]. Нәтижелер көрсеткендей ауыспалы метал 
негізіндегі нанокатализаторды өңдірісте қолданудың болашағы зор екендігі айқын.    
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Химиялық реакцияда катализ дегеніміз катализатор деп аталатын өнім арқылы 

химиялық реакция (кинетикалық реакция) жылдамдығын үдету не кеміту.Бүгінгі таңда 
катализаторларды зерттеу және өңдеу химиялық өнеркәсіпте өте маңызды мақсат болып 
табылады. Бұл индустриядағы химиялық өнімнің шамамен 90 % өндіріс үдерісі қандай да бір 
катализдік үдерісті тартатыны болжанады. Катализаторлардың негізгі сипатының бірі олар 
қандай да бір нашарлау шығаруы ықтимал болса да, олардың химиялық реакция барысында 
қолданылмайтыны болып табылатындығында.  Бұл нашарлау олардың катализаторлық 
қасиеттерінен айырылғандығына байланысты болады. бұдан басқа, студенттер олардың 
соңғы өнімнен шығарылуына бөгет болатын реактордағы катализаторлардың 
шашыратылуын түсіну керек [1]. 

Негізі бар реакторлардың ең көп артықшылығы химиялық үдерістердіүздіксіз тәртіпте 
орындау мүмкіндігінде. Базалық QRCB/QRCC жабдығы бізге тек үзікті тәртіптегі реакция 
конверсия деңгейін өлшеуге мүмкіндік береді, яғни соңғы өнім нұсқасы бойынша.QRCB/IF 
және QRCC/IF жабдығы – бұл ағыстың (инъекцияның) талдау жүйелері. Ол үздіксіз тәртіпте 
сахароза гидролизіндегі конверсия реакциясының деңгейін өлшеуге қолданылады. Ол соңғы 
өнімнің дұрыс көлемін оларды бояу үшін реагенттермен біргеөткізетін 4 каналдық толқи 
жиырылу сорғысынан тұрады. Кейінірек қосындылар олардың тиісті араласуы үшін кейбір 
реакторларға бағытталады. QRCB/IF және  QRCC/IF жүйесінің соңғы кезеңі – өлшеу торы 
арқылы реакция өткізу.  

Негізінен, bench-topQRCB/QRCC жүйесі келесі элементтерден құралған: [1]. 
- Жақсы тұрақтылық пен қарсылық кепілдейтін анодты алюминий жиектеме.  
- Шынайыға ұқсас элементтерді таратумен алдыңғы панелдің диаграммасы.  
- Қуаттандыру мен соңғы өнім үшін 1л көлемді 2 колба.  
- Тиянақты негізбен екі химиялық реакторлар.  
- Тиянақты негізбен бір ферменттік реактор (оны шашырату реакторымен 

қолдану ұсынылады).  
• Реактор диаметрі: 50мм 
• Реактор биіктігі: 160мм 
• Материал: олар шыныдан жасалып, оларды қорғайтын метакрилді 

жаындыдан тұрады.  
- 600W-тық жылу кедергісі бар термостатикалық ванна.  
- Ауыспалы шапшаңдықпен перистальтикалық сорғы. Ол ағын жылдамдығын 0 

мен 32 мл/мин арасында өзгерте алады.  
- Соңғы өнімді талдау мен сіңірілуді өзгертуге арналған спектрофотометр. 4 
- Толқын ұзындығын өзгерту қатары: 325 және 1000 нм 
- Өткізу сызығы: 5 нм 

2 түрлі көлемді түйірмен шайырлар:     [2]. 
1) Сілті-катионды шайыр 

- Гельді тип (мөлдір сфералық дәндер) 
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- Сульфидтелген полистиролды қалыптама 
- Шамалы тығыздығы: 850 g/l 
- Саңылау мөлшері: (wet) 14-52 АҚШ стандарты  
- Түйір мөлшерінің қатары: 1.2 мм<5%-0,3мм<1% 

2) Сілті-катионды шайыр 
- Саңылау мөлшері: (wet) 50 – 100  АҚШ стандарты  
- Жүйенің түйінді орындарындағы 4  J-типтегі темература сенсоры (егер QRCB), 

5 J-типтегі темература сенсоры (егер QRCС). 
- Қуат ағымына цифрлі бақылау 
- Барлық электр жүйелері тиісті қорғау құрылғыларымен қорғалған 

Қадаға (түрлендіргіш) – бұл физикалық шаманы электр дабылына (ток, кернеу, жиілік 
және т.б.) түрлендіре алатын құрылғы. Осындай үдеріс алу үшін бірнеше механиз бар. 
Бүгінгі таңда түрлі жұмыс қағидаттары бар сансыз көп сенсорлар бар. Алайда, ескереріп кету 
керек, төмен гистерезис пен кең қатарлы температурада тұрақты болып қалу қабілеттілігін 
сақтап қалу үшін олардың жұмысының негізгі мақсаты өлшенген физикалық шамадан 
сызықты жауап алуда. Келесі кесте EDIBON жағымен өңделген құрылғыларда 
қолданылатын сенсорлар тізімін қосады. Егер Сізде автоматтандырылған жабдық болса, онда 
осы сенсорлардың бірі оған кіріктірілген   [3]. 

Физикалық шама Қолданылатын сенсор 

Қысым  ♦кернеу құрылғыларына негізделген сенсор (төмен қысым) 

♦ Пизоэлектрикалық сенсорлар (жоғары қысым) 

Ағыс  ♦дифференциалды қысымдық сенсорлар 

♦ Ротаметрлер 

♦ түрлендірме деңгейлері 

Температура ♦J-типіндегі сенсорлар 

♦K-типіндегі сенсорлар 

♦жылы кедергілер 

Ылғалдылық  ♦ Гидрометрлер 

♦ылғалды-қанық пен құрғақ орта үшін екі температулалы 
сенсорлар және психометрикалық кесте 

PH қышқылдық ♦PH сенсорлары 

Позициялар бақылауы ♦ Индукциялық сенсорлар 

♦ қуаттық  сенсорлар 

♦Сервомоторлар 

Магнетизм ♦дәліздік қадаға (Hall probe) 

Жылдамдық  ♦Таходинамос 
♦Индукциялық сенсорлар 

Масса ♦жүктеме қадағасы 
- Бұл кесте ең көп қолданылатын сенсорларды қосады, өйткені индустрияда 

көптеген түрлі сенсорлар бар. Кез келген бақылау шамаға нарықта бірнеше сенсор бар 
деп айтуға болады.  
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-  Дабылмен құрылатын энергиялық дабыл компьютермен (қабылдау 
картасымен) немесе цифрлі индикатормен (дисплеймен) түсіндіріле алатын электр кернеуге 
(вольтқа) кондициялық карталар көмегімен өзгертіледі. Осы электр дабылы физикалық 
шамаға қатынасы болмаса, өздігінен еш мазмұн бермейді. Электр дабылы мен физикалық 
шама арасындағы бұл қатынас калибрлеу негізі болып табылады  [4]. 

Спектрофотометр – ол ультра күлгін, көзге көрінетін және инфра қызыл зоналардың 
сіңірілуін, сондай-ақ бірінші және екінші зоналардағы құлпыруды өлшеуге мүмкіндік 
беретін құрал. Ол көзден, фильтден және фотоэлектрикалық детектордан тұрады да, дабыл 
процессоры мен оқитын жүйесі болмайды.  

Глюкоза-оксидаза глюкозаны қышқылдандырады да,  глюкон қышқылы мен Н2О2 
құрады. Сутек тотығы Триндер реакциясынан хромогенмен (фенол/4-амино-антиприн) 
реакцияға түседі. Содан 492 және 550 нм арасында жұтылатын хинон жасалады.  Құрылатын 
түстің қарқыны глюкоза шоғырлануына тура пропорциялы.  Кез келген нұсқа осы тәсіл 
арқылы талдануы мүмкін: гемолизден бос күкірт, плазма, цереброспинальды сұйықтық, 
несеп, гидролизден өткен бауыр бөліктері және титрленген гликоген, т.б.  

           
П айд ал аны л ған  әд еб иет т ер  т і з і м і  

1. Фертман Г.И., Шойхет М.И. Технология продуктов брожения. Высшая школа, 1976,  
343 с. 

2. Справочник по производству спирта. / В.Л. Яровенко и др./.-М.: Легкая и пищевая 
пром-сть, 1981,  336 с. 

3. Справочник технологов ликеро – водочного производства / В.Л.Яровенко и др./ под 
ред. В.Л.Яровенко.- М.:  Пищевая пром-сть , 1976,  2546 с. 

4 .  Стабников В.Н. ,Лысянский В.М. , Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых 
производств. – М.: Агропромиздат , 1985, 503 с. 

 

УДК 622.276.6:620.165.79.665 (574.1) 
БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, 

ЗАГРЯЗНЕННОГО НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
 

Амренова Ботагоз Ауизбаевна 
Айтжанова Анар Абсапаровна 

Botahka93@mail.ru 
Anara15_t@mail.ru 

Студенты ФЕН специальности «5В05060600 – Химия»  
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель - К.А Бейсембаева  

 
Несмотря на то, что современная практика рекультивационных работ насчитывает 

довольно большое разнообразие различных способов очистки почвы от нефтепродуктов, 
полное восстановление биоценоза обеспечивают только те технологии, в основу которых 
положен биохимический метод, или биоремедиация. Технология биоремедиации основана на 
биодеградации углеводородов нефти под воздействием углеводородокисляющих 
микроорганизмов[1]. Сложность биодеструкции нефти микроорганизмами заключается в 
многокомпонентности и разнородности составляющих её веществ, поэтому создание 
ассоциаций, состоящих из микроорганизмов, способных разрушать разные фракции нефти, 
безусловно, является перспективным направлением при биоремедиации загрязненных 
экосистем[2].  

mailto:Botahka93@mail.ru
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В этой связи для Казахстана весьма актуальным является разработка и внедрение 
высокоэффективных биотехнологий на основе использования местных штаммов 
микроорганизмов-деструкторов углеводородов. Этот метод эффективен как с экологической, 
так и с экономической точек зрения. 

В данной работе использовали физиологические и функциональные группы 
микроорганизмов, штаммы углеводородокисляющих микроорганизмов: Bacillus aquimaris 
AE1, Bacillus firmus AE2, Bacillus polymyxa AE3, Bacillus thuringiensis AE4; Bacillus polymyxa 
ДН, Bacillus thuringiensis A1, Rhodococcus еrythropolis Кл и Dietzia maris Ku 1. 

Для постановки модельных экспериментов по изучению влияния ассоциаций 
микроорганизмов на деградацию нефти использовали почву, привезенную с Павлодарской 
области.  

Определение содержания в почве нефти и отдельных углеводородов проводили 
гравиметрическим методом и методом ИК-спектроскопии.  

Были заложены следующие варианты опытов:  
- контроль загрязненная почва без внесения биопрепарата; 
- консорциум 1 – Bacillus polymyxa ДН, Bacillus thuringiensis A1. 
- консорциум 2 - Bacillus aquimaris AE1., Bacillus firmus AE2,  Bacillus polymyxa АЕ3, 

Bacillus thuringiensis AЕ4. 
- консорциум 3 – Rhodococcus еrythropolis Кл 1, Dietzia Maris KU 1.  
Для определения общей численности микроорганизмов делали посев почвенной 

суспензии из разведений 1:10-2,1:10-3 и 1:10-4 на поверхность плотной питательной среды 
СПА (сухой питательный агар). Чашки Петри выдерживали в течение 3-4 суток в термостате 
при температуре 28-30 0С. По окончании термостатирования производили подсчёт колоний 
микроорганизмов с учётом разведений[3]. 

Численность углеводородокисляющих микроорганизмов определяли путем 
поверхностного посева почвенной суспензии из разведений 1:10-1, 1:10-3 на среде 
Ворошиловой - Диановой с 1% нефти. Чашки выдерживали при температуре 28-30 0С в 
течение 7-10  суток. По окончании термостатирования производили подсчёт колоний с 
учётом разведений[4].  

 

Образцы 
ОМЧ до внесения 
биопрепаратов, 

КОЕ/г  

ОМЧ после внесения 
биопрепаратов через 60 

дней, 
КОЕ/г 

Контроль  (загрязненная почва без 
внесения биопрепаратов) 1,1х104 1,1х104 

Проба 1  (почва с внесенным 
консорциумом 1) 2,6х103 1,1х107 

Проба 2 (почва с внесенным 
консорциумом 2) 7,5х103 1х107 

Проба 3 (почва с внесенным 
консорциумом 3) 2,7х103 8,5 х105 

 ОМЧ – общее микробное число 
 Исследуемые консорциумы вносились в соотношении: 1 мл на 100 г одного образца 

почвы. С каждого образца было взято по 2 пробы на химический анализ. Анализ на ИК-
Фурье спектрометре производился в первый день внесения препарата и через 60 суток.  

Анализ на ИК-Фурье спектрометре основан на экстракции нефти из почвы 
растворителем при комнатной температуре. Из традиционных растворителей для 
инфракрасной области наиболее подходящим является четыреххлористый углерод (CCl4), 
так как он наиболее прозрачен в этой области.  Концентрация углеводородов в пробе почвы 
определяется по оптической плотности, измеренной на ИК-спектрометре.  
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В пробу почвы заливали 25 мл четыреххлористого углерода и встряхивали на 
лабораторном вибраторе в течение 20 мин, и так 3 раза (45 мл). Пропускали полученный 
экстракт через фильтр «белая лента». Затем проводили колоночную хроматографию. В 
колонку помещали стекловату, глинозем (Al2O3), и пропускали анализируемую смесь через 
колонку. Тем самым мы избавлялись от полярных соединений (спирты, эфиры, тиолы и т.д), 
механических примесей и клеток микроорганизмов, перешедшие в коллоидное состояние 
после экстракции. Последним этапом было измерение полученной пробы на приборе в 
диапазоне 2400 – 4000 см-1.  

  

 
Рисунок 1  2 – ИК – спектры контрольного образца и  образца с внесенным 

консорциумом 1 
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Рисунок 3 -4 ИК –спектры образцов с внесенными консорциумами 2 и 3 

 
 По полученным полосам мы провели качественный анализ. 
 
Таблица 1  Таблица характеристических полос в ИК-областе контрольного образца 
 

ν, см -1 Отнесение 
2975 νs (=СН2) cл 
2960 νas (СН3) с 
2870 νs (СН3) ср 
1600 ν (С=С) ср 

 
Таблица 2 - Фракционный состав углеводородов в почве 
 

 
 

  Фракционный 
состав 

Содержание 
углеводородов в 

загрязненной почве, 
% 

Алифатические соединения 48,6 
Ароматические соединения 33,3 
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Смолы 10,6 
Асфальтены 3,5 
Парафины (кроме алиф.соед) 4,0 

 
Определение массовой концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом 

основано на их экстракции из образца воздушно-сухой пробы почвы хлороформом, 
разделении от полярных соединений методом колоночной хроматографии после замены 
растворителя на гексан и последующим взвешиванием. 

 
Таблица 3  Содержание нефти в образцах до рекультивации.  
 

Метод определения  

 
Содержание нефти, мг/г 

 

Контр 
 

 Проба 1 
 

 
Проба 2 

 

 
Проба 3 

 
Гравиметрический 
 158,23 157,042 156,87 157, 11 

ИК-спектроскопия 
 158, 25 157,22 156, 99 157, 18 

 
Таблица 4  Расчет процентной концентрации нефтепродуктов и степени деструкции 

через 60 суток после внесения биопрепаратов 
 

 Наименование 
Концентра
ция нефти 

мг/г 

Концент
рация,% 

Степень 
декструкции 

% 

 Контр 158,25 15 %   
 Проба 1 8,99 2,1 %  98,01 
 Проба 2 32,56 3 % 79,38 
 Проба 3 9,03 0,9 % 97,2 

 
Как видно из таблицы 4 максимально деструкция происходит при внесении в 

загрязненную почву консорциума 1 и консорциума 3.  
Таким образом, наилучший результат по биодеструкции углеводородов показали 

совмещенные в один биопрепарат Bacillus polymyxa ДН, Bacillus thuringiensis A1, и 
совмещенные Rhodococcus еrythropolis Кл 1, Dietzia Maris KU 1. 

Несомненно, результаты этой работы имеют большое практическое значение в 
решении проблемы очистки почвы от нефтяного загрязнения на территории Казахстана. 
Получены результаты восстановления почвы с помощью биопрепаратов-нефтедетрукторов, 
разработанные на основе аборигенной микрофлоры в лабораторных условиях.  
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Thymus (Жебір) – Еріндігүлділер (Lamiaceae) тұқымдасының ең ірі және жіктелімі 
(таксономиясы) күрделі түрлерінің бірі. Бұл тұқымдастың өкілдері аласа бойлы, хош иісті 
бұталы және жартылай бұталы өсімдіктер болып табылады. Жапырақсыз, оралмалы ағаш 
сабақшасымен ерекшеленеді. Бұл сабақшадан биіктігі 20 см гүлді өркендер тарайды. 
Жапырақтары қарама-қарсы орналасқан, көбінесе эллипс пішінді болады. Гүлдері қызғылт-
күлгін түсті. Гүлдеу мерзімі өте ұзақ (мамырдан тамызға дейін), жемістері ұсақ, қара шар 
тәрізді, маусым-қыркүйек айларында піседі.  

Қазақстанда жебір қаулы бетегелі және бұталы далаларда, дала шабындықтарында, 
тауларда (Алтайдан Іле Алатауына дейін) кездеседі. Айтып кеткендей, жебірдің ағаш тәрізді 
жайылған немесе көтеріңкі бұтақтары бар. Гүлденетін жылдық өркендері көп. Оның 
ерекшелігі гүлшоғырының құрылысында. Басқа түрлерге ұқсап бас құрмайды, ұзарған (4-20 
см). Тостағаншасы ұсақ, қоңырау тәрізді, қысқа түтікті, 5 тісшелі. 

Жебірдің түрлерін сыртқы бейнесіне қарап бір-бірінен ажырату өте қиын, химиялық 
құрылыстары да ұқсас болып келеді. Бұл өсімдік түрлері медицинада қолданылады. Дәрілік 
шикізат ретінде өсімдіктің гүлдену уақытындағы жер қыртысының үстіңгі бетінде өсетін 
бөлігі алынады.  

Өсімдіктің эфир майы фенолға, соның ішінде тимол және сұйық карвакролға бай 
болып келеді. Сонымен қатар, аз ғана мөлшерде борнеол, пинен, цимол және т.б. терпенді 
қосылыстар, фенолкарбонды қосылыстар,флавоноидтар, минералды тұздар кездеседі. 

Жебірдің емдік қасиеті оның құрамындағы грамтеріс микроағзаларға және патогенді 
саңырауқұлақтарға бактерицидтік қасиет көрсететін эфир майының болуымен анықталады. 
Медициналық тәжірибеде жебірдің қайнатпасын және және сұйық экстрактісін жөтел кезінде 
қақырық түсіруші ретінде, радикулит ауруы кезінде ауруды басатын ретінде пайдаланады, 
невралгия кезінде іштей және сырттай (ванна қабылдап) пайдалануға болады. Жебірден 
жасалатын галенді дәрі-дәрмектер жоғарғы тыныс алу жолдары эпителийінің қозғалтқыш 
белсенділігін жақсартады, қабынған жұқа қабаттарды қопсытады, қақырықты тез шығаруға 
көмектеседі, тамақ пен көмейдің шырышты қабығына бүркеуіш әсер тигізеді, ауыруды басу 
қасиеті бар [1]. 

Барлық жебірлердің құрамында эфир майы көп болғандықтан, олар хош иісті болып 
келеді. Бұл түрден өндірісте эфир майы даярланады. Шикізат – кептірілген сабақтардан, 
жапырақтардан, гүлдерден тұрады, «чабрец шөбі» деп аталады. Эфир майы парфюмерия, 
косметикада, консервілеуде және кондитер өндірісінде, кейде тағамға дәм беру үшін 
пайдаланады. Чабрец шөбі – ертеден келе жатқан емдік зат, тіпті Ежелгі Грецияда 
пайдаланылған [2]. 

Дәріханаларда жөтелді басатын және қақырықты түсіретін «Пертуссин» атты 
препарат сатылады. Оның құрамының 12 бөлігін«чабрец шөбі» экстракті құрайды, 82 бөлігін 
қан шәрбеті, 5 бөлігін 80% - спирт және 1 бөлігін калий бромиді құрайды. Жалпы, 
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медицинаға қарғанда жебір өсімдігінің шикізаттары халық емінде көбірек қолданылады 
(асқазан ауырғанда, бүйрек ауырғанда қолданылады, маскүнемдікке қарсы, ұйқысыздыққа 
және т.б. қарсы қолданылады) [3]. 

Сығындылары мен эфир майы 
Thymus stepposus өсімдігінің этилацетатты, этанолды, сулы, хлороформды 

сығындылары және эфир майы алынды.  
Эфир майын алу үшін 50 г Thymus stepposus өсімдігін ұсақтадық. Алдын-ала 

Клевенджер құрылғысын орнатып, колбаға ұсақталған шикізатты салып, ол батып 
тұратындай үстіне 1 литр су құйдық. 2 сағат бойы қайнатып, эфир майын бөліп алдық. 

Сығындыларды алу үшін, 5 грамм ұсақталған шикізаттың төрт үлгісін дайындап, төрт 
түрлі еріткіш (этилацетат, хлороформ, этанол, су) қосып, 2 сағат бойы экстракция жүргіздік. 
2 сағат үздіксіз қайнағаннан кейін, колбаны суытқыштан ажыратпай, суыттық. Кейін, 
колбадағы ерітіндіні сүзіп алып, оны роторлы буландырғыш құрылғысында айдадық. 
Осылайша төрт түрлі ортадағы төрт сығынды алынды. 

Одан әрі, T. stepposus өсімдігінің этилацетатты, этанолды және хлороформды 
сығындыларын радикалға қарсы белсенділікке зерттедік. 

Радикалға қарсы белсенділікті зерттеу әдістемесі [4]. 2,2-дифенил-1-
пикрилгидразилрадикалмен ингибирлеу реакциясын жүргізгенде, 0,1 мл зерттелуші заттар 
0,1; 0,25; 0,5; 0,75 және 1,0 мг/мл концентрациялы спиртті ерітінділеріне 3 мл 6*10-5 М DPPH 
ерітіндісін қостық. Бұл реакцияны қараңғыда жүргізу керек, сондықтан центрифугалық 
сынауықтар қара полиэтиленмен оралған штативке орналастырылды. Ерітінділерді жақсылап 
араластырған соң, қараңғы жерге қойылды. Сонан соң 520 нм толқын ұзындығында әрбір 
үлгінің оптикалық тығыздығы өлшенді. Радикалға қарсы белсенділік (РҚБ) шамаларының 
мәні төмендегі формуламен есептеледі: 

 
РҚБ (%) = (A0 – At) / A0 *100, 
 
мұнда A0 – бақылау үлгісінің оптикалық тығыздығы; 
At – жұмыс ерітіндісінің оптикалық тығыздығы. 
Зерттелуші ерітінділердің концентрацияға тәуелділігін анықтау үшін оптикалық 

тығыздықты Cary 60 UV-Vis құралында 520 нм толқын ұзындығында өлшедік, зерттелуші 
үлгі ерітінділерінің радикалға қарсы белсенділігін бутилгидроксианизолдың (ВНА) 
радикалға қарсы белсенділігімен салыстырдық (кесте 1). 

 
Кесте 1 Ерітінділер оптикалық тығыздығының концентрацияға тәуелділігі 

 Үлгілер 
Оптикалық тығыздықтың 

концентрацияға тәуелділігі (мг/мл) 
0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

 Бутилгидроксианизол (ВНА) 0,1362 0,1333 0,1257 0,1202 0,1145 

 T. stepposus этилацетатты экстракт 
(TStep-1) 0,6597 0,5944 0,4952 0,4044 0,3078 

 T. stepposusэтанолды экстракт (TStep-2) 0,3600 0,1282 0,1208 0,1250 0,1304 

 T. stepposus хлороформды экстракт 
(TStep-3) 0,7518 0,7195 0,6735 0,6425 0,5398 

 
Зертелуші үлгілердің радикалға қарсы жоғарыда келтірілген РҚБ формуласы 

бойынша есептелген мәндері 2-кестеде келтірілген. 
 

Кесте 2 Әр түрлі концентрациялы үлгілердің радикалға қарсы белсенділігі (%) 

 Зерттелуші заттар Үлгілердің концентрациясы (мг/мл) 
0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 
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 Бутилгидроксианизол (ВНА) 80,82 81,23 80,30 83,08 83,88 
 T. stepposus этилацетатты экстракт (TStep-1)  10,25 19,14 32,63 44,99 58,13 
 T. stepposusэтанолды экстракт (TStep-2) 55,11 84,02 84,94 84,41 83,74 
 T. stepposus хлороформды экстракт (TStep-3) 18,94 22,43 27,39 30,73 41,80 

 

 
Сурет 1 Радикалға қарсы белсенділіктің концентрацияға тәуелділігі 

 
1-2 кестелерде берілген мәндерді сараптау негізінде байқалғаны, T. stepposus 

өсімдігінің этилацетатты және хлороформды сығындыларының 0,75 және 1,0 мг/мл концен-
трацияларында орташа, ал 0,1; 0,25 және 0,5 мг/мл концентрацияларында төмен радикалға 
қарсы белсенділік көрсеткені анықталды. T. stepposus өсімдігінің этанолды сығындысы 0,1 
мг/мл концентрациясында орташа, ал қалған 0,25; 0,5; 0,75 және 1,0 мг/мл 
концентрацияларында бутилгидроксианизолмен бірдей жоғары радикалға қарсы белсенділік 
көрсетті. 

Сонымен, T. stepposus өсімдігінің этилацетатты, этанолды және хлороформды 
сығындыларының радикалға қарсы белсенділіктерін салыстырғанда, этанолды сығындының 
жоғары радикалға қарсы белсенділік көрсеткенін анықтадық. 

T. stepposus өсімдігінің биологиялық белсенділігін зерттеуді жалғастырып, оның эфир 
майын және сулы, этилацетатты, этанолды және хлороформды сығындыларын 
цитотоксикалық белсенділікке анықтадық. 

 
Цитоуыттылық белсенділікті зерттеу әдістемесі [5]. 55 мл бөлгіш құйғыны 

жасанды теңіз суымен толтырып 200 мг Artemia salina жұмыртқасын қостық. Шаяндар 
жұмыртқасын жарып шыққанша 3 күн бойы жеңіл ауа үрлей отырып ұстадық. Түтіктің бір 
жақ шетін алюминий фольгасымен қаптадық, 5 минуттан соң бөлгіш құйғының жарық 
жеріне жиналған дернәсілдерді Пастер тамшуырымен жинап алдық. 

20-40 дернәсілді әрбір микроплошкадағы 990 мл теңіз суына салдық. Өлген 
дернәсілдерді микроскоппен санадық. 10 мг/мл үлгіге 10 мл диметилсульфоксид ерітіндісін 
қостық. Үлгілерді 10, 5, 2.5 және 1.25 мг/мл концентрацияларында цитоуыттылық 
белсенділікке тексердік. 24 сағат инкубациялаған соң және одан әрі микроплошкаларды 24 
сағат ұстаған соң (қимылсыздықты қамтамасыз ету үшін) өлі дернәсілдерді санадық. 

Жүргізілген тәжірибе негізінде дернәсілдердің өлуін Р төмендегі формуламен 
есептедік: 

P = (A – N – B)/Z × 100, 
 

A – 24 сағаттан кейінгі өлген дернәсілдердің саны;  
N – тәжірибені өткізу алдындағы өлген дернәсілдер саны;  
B – бақылау үлгісіндегі өлген дернәсілдердің орташа саны;  
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Z – барлық дернәсілдер саны. 
 
T. stepposus эфир майының цитотоксикалық белсенділігін зерттеу нәтижелері 3-5 

кестелерде көрсетілген. 
 

Кесте 3  T. stepposus эфир майы 10 мг/мл 
Пара
ллел
ь 

Бақыл
ау үлгісіндегі 
дернәсілдер 

саны 

Үлгідегі 
дернәсілдер 

саны 

Бақылау 
үлгісіндегі тірі 
дернәсілдер 
саны, % 

Үлгідегі 
тірі 
дернәсілд
ер саны, 
% 

Өлімі, 
А,% 

Нейроуыт
тылықтың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі пар. 
1 26 1 0 25 0 

96 0 96 0 2 26 0 0 25 0 
3 28 1 0 26 0 
Орт. 27 1 0 25 0 

 
Кесте 4  T. stepposus эфир майы 5 мг/мл 
Пар
алле
ль 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 
саны 

Үлгідегі 
дернәсілдер 

саны  

Бақылау 
үлгісіндегі 
тірі 
дернәсілдер 
саны, % 

Үлгідегі 
тірі 
дернәсілд
ер саны, 
% 

Өлімі, 
А,% 

Нейроуыт
тылықтың 
болуы, % 

ірі 
өлі тірі өлі пар. 

1 26 1  27 0 

96 0 96 0 2 26 0  20 0 
3 28 1  25 0 
Орт. 27 1  24 0 

 
Кесте 5  T. stepposus эфир майы 1 мг/мл 
Пар
алле
ль 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 
саны 

Үлгідегі 
дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 
тірі 
дернәсілдер 
саны, % 

Үлгідегі 
тірі 
дернәсілд
ер саны, 
% 

Өлімі, 
А,% 

Нейроуыт
тылықтың 
болуы, % 

ірі 
өлі тірі өлі  пар. 

1 26 1 0 29 0 

96 0 96 0 2 26 0 0 27 0 
3 28 1 0 23 0 
Орт. 27 1 0 26 0 

 
Сонымен, T. stepposus эфир майының цитоуыттылық белсенділігін зерттеу нәтижесі 

бойынша, барлық концентрацияларда жоғары цитоуыттылық белсенділік көрсететіні 
анықталды. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Рыжкова Н.П., Пикунов Е.Ю. Лекарственные растения: от А до Я. – Ростов-на-
Дону. – Феникс, 2006, 324-325 с. 

2. Иващенко А.А. Қазақстанның өсімдіктер әлемі. – Алматыкітап, 2012, 54-55 б. 
3. Гитун Т.В. Киселенко Т.Е. Краткая энциклопедия лекарственных растений. – 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2005, С. 144-148. 



1788 
 

4. Sawant O., Kadam V.J., Ghosh R. In vitro Free Radical Scavenging and Antioxidant 
Activity of Adiantum lunulatum // Journal of Herbal Medicine and Toxicology.  2009, No3(2), P. 
39-44. 

5. Сүлеймен Е.М. Компоненты Peusedanum morisonii Bess. и их антимикробная и 
цитотоксическая активность // Химия природ. соедин., 2009. 45(5), С. 710-711 [Chemistry of 
Natural Compounds, 2009, Vol.45, 5, Р.710-711]. 
 
 
УДК:  504.054 

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВ, СОДЕРЖАЩИХ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, И 
МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Аубакирова Асель Канатовна 

aseka.9393@mail.ru 
Студент кафедры химии Факультета естественных наук ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

Астана, Казахстан 
Научный руководитель – К.А.Бейсембаева  

 
Рост количества городов, развитие промышленности и автотранспорта являются 

объективной реальностью современного мира. На сегодняшний момент вопрос оптимизации 
городской среды как среды обитания человека является крайне актуальным. Почвы города 
под влиянием деятельности человека сильно изменены и вследствие этого приобретают ряд 
специфических особенностей. Основные причины, приводящие к обеднению почв: 
отсутствие лесной подстилки и напочвенного покрова в результате втаптывания, ежегодная 
уборка лиственного опада, накопление ингредиентов промышленных выбросов, нарушение 
водного режима – иссушение или подтопление [1]. 

Основную роль при загрязнении почв выполняют процессы адсорбции. Из-за разной 
адсорбционной способности попавшие в почву токсиканты распределяются неравномерно. 
При процессе  миграции токсичных соединений из почвы в воду токсикантам чаще всего 
сопутствуют продукты их частичного превращения, образующиеся в результате действия 
почвенных микроорганизмов, их внеклеточными ферментами. Локальные загрязнения почв 
сохраняются долгое время.  Причинами являются высокая адсорбционная способность почв, 
а также физико-химические свойства самих токсикантов, особенно, их растворимость. В 
данной статье рассматривается влияние тяжелых металлов на городские почвы. Тяжелые 
металлы являются химическими элементами с определенной плотностью, которая по 
крайней мере в 5 раз выше плотности воды. Из 35 металлов, нашедших широкое применение 
и производимых в промышленных масштабах, 23 – тяжелые металлы: Ag, As, Au, Bi, Cd, Ce, 
Cr, Co, Cu, Fe, Ga, Hg, Mn, Ni, Pb, Pt, Te, Th, Sb, Sn, U, V и Zn [2]. В маленьком количестве 
эти элементы фактически необходимы для живых микроорганизмов, но повышенное 
содержание любого из них вызывает острое или хроническое отравление. Токсичность 
тяжелых металлов проявляется в подавлении роста и развития микроорганизмов и растений, 
нанесению серьезного ущерба здоровью человека и животных.  

Проводился анализ на наличие тяжелых металлов группы Cd-Cu-Zn-Pb, особое 
внимание уделяется кадмию. Кадмий снижает активность таких важных ферментов 
пищеварительного тракта, как трипсин и пепсин. Кадмий – антагонист Са, при дефиците 
кальция в организме кадмий накапливается в повышенном количестве. Повышенное 
накопление кадмия вызывает болезнь – итаи-итаи, которая выражается в снижении 
содержания кальция в костях, что приводит к их размягчению [3]. В почках, печени и 
желчном пузыре кадмий связывается с белками и пептидами, образуя металлотионеины, 
которые участвуют в обмене кадмия между различными тканями и органами [4]. 

Для анализа на тяжелые металлы нами была использована почва г. Астаны. Пробы 
отбирались в особо загрязненных районах, вблизи дорог и промышленных предприятий. 

mailto:aseka.9393@mail.ru
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Определение содержания в почве тяжелых металлов группы Cd-Cu-Zn-Pb было проведено 
методом атомно-адсорбционной спектрометрии «Квант - Z.ЭТА», что определяется 
высокими значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичных металлов в 
почвах. Методика проведения анализа основана на нескольких стадиях: 

- определение валовых форм тяжелых металлов в почве (фактор емкости, 
характеризует общую загрязненность почвы); 

- определение водорастворимых форм соединений металлов; 
- определение подвижных форм тяжелых металлов (характеризует состояние 

почвенного питания растений). 
При определении валовых форм тяжелых металлов в почве проводят химическое 

разложение проб. В данном анализе мы используем разложение пробы азотной кислотой. 
Одновременно проводим «холостые» анализы.  

При анализе почв на водорастворимые формы соединений металлов из проб готовится 
водная вытяжка с добавлением 1-2 капель концентрированной азотной кислоты.  

Определение подвижных форм металлов проводят их экстракцией с помощью кислот. 
В нашем анализе может использоваться 1М HNO3 либо 1М HCl. Эти экстрагенты успешно 
используются для анализов почв, подверженных техногенным воздействиям. Из сильно 
загрязненных почв 1 М азотной кислотой извлекается 90-95% тяжелых металлов от их 
валового содержания. Отношение почвы к раствору составляет 1:10.  

После того, как мы получили вытяжки и экстракты, анализировали их на наличие 
тяжелых металлов на атомно-адсорбционном спектрометре «Квант - Z.ЭТА».  

Обработка результатов была проведена по формуле: 
 

                                                X = V*(C1-C0)/m,                                                     (1) 
 

где: X – массовая доля определяемого металла в воздушно-сухой пробе почвы, мкг/кг; 
С1 – концентрация металла в исследуемой вытяжке почвы, найденная на 

спектрометре, мкг/л; 
С0 – концентрация металла в «холостой» пробе, мкг/л; 
V – объем исследуемого раствора, мл; 
M – масса воздушно-сухой пробы почвы, г.  
 
По результатам эксперимента после обработки были получены следующие данные: 
 
Таблица 1 Концентрации валовых форм тяжелых металлов группы Cu-Zn-Cd-Pb в 

почве 
Металл Концентрация металла в пробе 

почвы, мг/кг 
Cu 0,1979 
Zn 0,031 
Cd 0,0064 
Pb - 

                            
Таблица 2 Концентрации водорастворимых форм соединений металлов 

Металл Концентрация металла в пробе 
почвы, мг/кг 

Cu2+ 0,414 
Zn2+ 0,097 
Cd2+ 0,002 
Pb2+ - 
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Таблица 3 Концентрации подвижных форм соединений металлов 
Металл Концентрация металла в пробе 

почвы, мг/кг 
Cu2+ 0,0189 
Zn2+ 0,0089 
Cd2+ 0,00166 
Pb2+ - 

 
Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов в почвах с 

различными физико-химическими свойствами по валовому содержанию металлов указаны в 
таблице 4: 

 
Таблица 4 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов в 

почвах с различными физико-химическими свойствами по валовому содержанию металлов, 
мг/кг 
   Элемент Группа почв ОДК с 

учетом 
фона 

Агрегатное 
состояние в-ва в 

почвах 

Клас
-сы 
опас

-
ност

и 

Особенности 
действия на 
организм 

Медь Песчаные и 
супесчаные 

33 Твердое: в виде 
солей, органо-
минеральных 
соединений, в 
сорбированном 
виде, в составе 
минералов 

2 Повышает 
клеточную 
проницаемость, 
ингибирует 
глутатион-
редуктазу, 
нарушает 
метаболизм, 
взаимодействуя 
с –SH, -NH2 и 
COOH- 
группами 

Кислые 66 
Близкие к 
нейтральным 

132 

Цинк Песчаные и 
супесчаные 

55 1 Недостаток или 
избыток 
вызывают 
отклонения в 
развитии. 
Отравления при 
нарушении 
технологии 
внесения 
цинксодержащи
х пестицидов 

Кислые 110 
Близкие к 
нейтральным 

220 

Кадмий Песчаные и 
супесчаные 

0,5 1 
 

Сильно ядовитое 
вещество, 
блокирует 
сульфгидрильны
е группы 
ферментов, 
нарушает обмен 

Кислые 1,0 
Близкие к 
нейтральным 

2,0 
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железа и 
кальция, 
нарушает синтез 
ДНК 

 
По данным результатов определили, что отобранные пробы относятся к группе 

песчаных и супесчаных почв.  
Для подвижных форм соединений металлов существуют свои нормативы. Пример 

одной из шкал ПДК допустимых подвижных форм тяжелых металлов указаны в таблице 5. 
 
 
 
Таблица 5 Предельно допустимое содержание подвижной формы тяжелых металлов в 

почве, мг/кг 
Элемент Содержание, мг/кг 

Cu 50 
Zn 60 
Cd 1.0 
Pb 60 

 
По данным полученных нами результатов в пробах содержание подвижных форм 

тяжелых металлов не превышает предельно допустимых значений.  
Существуют различные методы очистки почв от загрязнений. Для обезвреживания 

ядовитых органических соединений, попадающих в почву, успешно используются различные 
микроорганизмы, способные уничтожать данные виды токсичных соединений. Однако эти 
микроорганизмы не способны удалять из почвы и воды тяжелые металлы. В данной 
ситуации преуспели зеленые растения, которые извлекают из почв различные элементы и 
концентрируют их в своих тканях. Метод очистки почв с помощью растений назван 
фиторемедиацией. Этот метод очистки является наиболее эффективным и экономически 
выгодным, так как не требует больших затрат. Растения, поглощающие тяжелые металлы из 
почв, называются растениями-гипераккумуляторами. Фиторемедиация в свою очередь 
подразделяется на несколько видов: 

- фитоэкстракция (поглощение токсикантов вместе с питательными веществами 
корневой системой растений); 

- ризофильтрация (адсорбция и последующий транспорт токсикантов корнями 
растений); 

- ризодеградация (деградация токсичных соединений в области корневой системы 
растений до их проникновения в растение); 

- фитодеградация (ферментативная деградация токсикантов растениями путем 
метаболических превращений); 

- фитоволатизация (выделение токсикантов в воздух); 
- фитогидравлика (гидравлический контроль уровня воды и содержания токсикантов, 

осуществляемый растениями). 
После проведения анализа проб почв, подверженных техногенным воздействиям, мы 

определили, что почва относится к группе песчаных и супесчаных почв. Хоть и содержание 
тяжелых металлов в почве не превышает ПДК, наличие их в почве оказывает 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и организм человека. Из всех форм 
соединений металлов, на основе которых был проведен наш анализ, особое воздействие на 
растения оказывают подвижные формы тяжелых металлов. По результатам анализа, 
сравнивая содержание форм соединений металлов, можно заметить, что подвижные формы 
содержатся в меньших количествах. Для восстановления биологической активности почвы и 
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уменьшения содержания подвижных форм тяжелых металлов рекомендуется один из 
эффективных и экономически целесообразных методов – фиторемедиация. 
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Пән олимпиадасы ғылымның алғашқы басқыштары, бала санасына ғылымның алғашқы 

ізденістерін қалыптастырып, болашақ ғалымдарды баулитын, ғылымға еркін бойлайтын 
жастар қосынын қалыптастыратын ең үлкен һәм ең тамаша бағдарламалық бәсеке. Әлемнің 
дамыған мемлекеттерінің баршасында өте жоғары деңгейде жолға қойылған, кеде әлемдік 
білім сапасын, орта білімнің деңгейін, жоғары білімнің өресін бағалайтын негізгі 
көрсеткіштердің бірі. Білім бәсекесіне түскен, ғылым техниканың көз ілеспей дамыған мына 
заманда ғылымның терең сырына бала жастан бейімдеу елдің ертеңгі деңгейіне жоспарлы 
дайындық болары хақ. Біз білекпен сынасқан заманда ешкімге дес бермедік, ал, біліммен 
жарысар заманда өзгеден кем қалмалық, - деген Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
негізгі идеясы да елдің өндіргіш күші болып есептелетін ғылымды дамытуға бөлген назры да 
ел ертеңінің, дамыған 30 елдің қатарына кірудің  алғы шартының бірі де осы ғылымда болса 
керек. Біз әлемнің алдыңғы елдерімен бәсекелес болуы үшін біз ең алдымен технократтық 
мемлекетке айналумыз керек, - дейді заманның заңғар математигі Асқар Жүмаділдаев. 
Ғылымның тереңіне үңілу мына заманның алғы шарты десек, пән олимпиадасы алғы 
шарттың алғы шарты болып тұрғаны ақиқат [1]. Пән олимпиадасына дайындық, адамның 
оқушы кезеңіндегі мидың ең жоғары қабылдау кезеңінде басталатындықтан, ол 
оқушылардың логикалық ойлау формасын дамытып қана қоймай, ғылымға деген көз қарасын 
қалыптастырып, болашақ бағдарын айқындайтын тамаша ғылыми ізденіс. Егер сапалы һәм 
жүйелі дайындық жүргізгенде баланың ми клеткаларының сапалы қозғалысына әкеліп, 
оқушының алғырлығы арта түсетіні ғлымда дәлелденіп келеді. Сапалы әрі жүйелі дайындық 
тек, баланың ғылымға ғана көз қарасын қалыптастырып қоймай, болашаққа деген нық 
сенімін орнатып, өзіне деген сенімін нығайтып, биік мақсаттар қоя алатын тұлға 
тәрбиелеудегі тамаша дағды. Болашақ қазақ ғалымдары да бүгінгі олимпиада 
жеңімпаздарынан шығады деген үміттеміз. Әрі олимпиада жеңімпаздарынан шыққан ғылым 
ол болашақта қазақ ғылымына локамотив боларына сеніміміз кәміл. Сол үшінде азды-көпті 
шұғылданған жұмыстарымызды пайдаланып, тәжірибемізді жинақтап, пән 
олимпиадаларының оқушыға әсерін тереңірек қарастыруды жөн санадық.  Бастысы жүйелі 
дайындық және тынымсыз еңбек пәндік олимиаданың шыңын бағындыруға қажетті ең 
негізгі критерий. Сол дайындықтың жүйесін басқыштарға бөле қарап, ұйымдастылу жолына 
үңіліп көрелік. Басқа дамыған және даму үсіндегі, ғылым техникамен әлемді таңғалдырып 
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жүрген елдердегі пән олимпиадаларын өзіміздің елмен салыстыра үңіліп артық-кемін 
таразыға тартып көрелік. Біз химия ғасырының тұрғындарымыз, химия ғылымы болашақта 
мемлекет қуатының басты шешуші факторы, - дейді ХХ ғасырдағы қазақтың дарынды 
химигі Батырбек Ахметұлы Бірімжановтың сөзі. Иә, бұл ақиқат, бұл күні шындығы 
айқындала түскен аксиома. Біз баршамыз ХХІ ғасыр ғылым техниканың, ақпараттық 
техниканың ғасыры деген ұранның ішінде өмір сұріп келеміз. Ғылым бұл күннің 
экономикасының негізгі өндіргіш күші. Әлемнің дамыған елдерінің барлығы ел ғылымына 
басты назар аударуда. Әлемнің ең дамыған мемлекеттері, АҚШ, Германия, Жапония бәрі де 
бұл күні ғылымдағы жетістіктерімен, өндіріске түскен ғылыми жаңалықтарының арқасында 
ғаламат жетістіктерге жетіп жатыр. Ал, пәндік олимпиадалар ең алғаш рет әр елде әр түрлі 
атпен өте бастағалы ғасырдан астам уақытқа таяды. Мысалы Германия, Франция секілді 
Еуропадағы біраз мемлекетте ғылым бәсекесі деп аталса, ал, Қытай, Жапония, Корея секілді 
елдерде Зейін бәсекесі деген атпен өткізілген. Пән олимпиадаларына баса мән беру екінші 
дүние жүзілік соғыстан кейін ғылым техникаға мән берген барлық елдерде басталды. ХХ 
ғасырдың ортасында АҚШ  жас ғалымдар олимпиадасы деген атпен алғаш рет республика 
деңгейінде пән олимпиадасын ұйымдастырды. Кеңестік кезеңде 1974 жылы алғаш рет бүкіл 
кеңестік олимпиадалар ұйымдастырыла бастаған. Алайда бұл, саяси және кейбір 
территориялық алшақтық жағыдайына байлынысты елімізге бірен-саран болмаса аса көп 
олимпиада жеңімпаздарын шығаруға әсер етпеді. Елімізде тәуелсіздігін жариялағаннан кейін 
ғана ұлттық ғылым көкжиегінің кеңеюіне байланысты, облыстық, республикалық деңгейдегі 
пән олимпиадаларын ұйымдастыру қолға алына бастады. Елімізде алғаш рет 1992 жылы 
Қызылорда қаласында бес пәннен республикалық пән олимпиадасы өткізліп, республикалық 
жеңімпаздар тәуелсіз Қазақстанның дипломдарымен марапатталды. Химия пәні 
олимпиадасы сол бес пәннің бірі ретінде өз деңгейінде ұйымдастырылып алғашқы 
жеңімпаздар көзге түсті. Тәуелсіз Қазақ елі Халқаралық пән олимпиадасына өтініштерін 
тәуелсіздік жарияланғаннан кейін дереу үміткер ретінде тіркелгенмен, олимпиада 
комисиясының шешімі бойынша екі жыл сынақ мерзімінде Республика бойынша бір бала 
қатысып, кейіннен ғана қазақстан құрамасы ретінде қосылды. Мысалы, Қазақстан 
республикасы химия пәнінен халықаралық пән олимпиадасына (ICHO) 1996 жылы Ресейдің 
Мәскеу қаласында өткен, 1997 жылы Австралияда өткен олимпиадаларға сынақ ретінде 
жалғыз оқушымен барып қатысса, алғаш рет ресми түрде Қазақстан республикасы химия 
пәні олимпиадасы құрамасы болып 1998 жылы Канадада өткен олимпиадаға алғаш рет 
қатысты. Содан бері үздіксіз қатысып келеді. Ең биік жетістікке 2013 жылы қол жеткізді. 
Ияғни, екі алтын, екі қола медал қанжығалады. Алтын алқаның бірін Тараз қаласы дарынды 
ұл балаларға арналған қазақ-түрік лицейнінің оқушысы Әшім Қайрат еншілесе, енді бірін, 
Астана қаласы дарынды ұл балаларға арналған қазақ-түрік лицейнінің оқушысы Аманжол 
Әзим иеленген болатын   [2]. Бүгінгі күнде әлемнің жүзден астам елінде пән олимпиадалары 
өткізіледі. Елімізде де оқушылар арасындағы басты ғылым бәсекесі ретінде он пәннен 
республикалық пән олимпиадасы өткізіледі. Ал, халықаралық пән олимпиадасына жеті 
пәннен қазақстан құрамасы қатысып келеді. Солардың бірі өткен жылы Астана қаласы 
Назарбаев университетінде 48 - халықаралық физика пәні олимпиадасы өткізліп, еліміздің 
құрамасы қатысқан сексеннен астам мемлекеттің үздік он құраманың бірі болып, сегізінші 
орыннан көрінді. Бұл еліміздегі ғылымның қарқындап дамып келе жатқандығының бейнесі. 
Пән олимпиадаларын оқушы тәрбиелеу үлкен күш һәм өнер деп айтуға болады. Себебі, өсіп 
келе жатқан бала психологиясын бәсекеге, ғылымға дайындап, қарым қабілетін аша білу, 
оқушыны дұрыс таңадап, дұрыс бағыт бағдар бере біу үлкен қабілетті және мол тәжірибені 
қажет етеді. Себебі, кешегі ұлт ұстазы Ахметтің сөзімен айтсақ, жастардың тәриесі ертеңнің 
көрнісі. Ыбырайдың тілімен айтсақ «мұғалім - мектептің жаны» демейтін бе едік. Ал, 
қарапайым ұстаздан үздік шәкірт тәрбиелер ұлы ұстазға айналу әрбір оқушы алдындағы 
тұлғаның арманы болса керек.Бізде сол арманға бас ұрдық, талпындық. Ұстаз болған аз 
жылда жастық шақтың максималистік көз қарасымен біраз күшімізді шәкірт тәрбиелеуге 
белсене салған едік. Алғашқы жетістігі жаман емес, бірақ, беске деген дүниедегі ең үлкен 
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құмар деген философтардың сөзін ескерсек сол құмардың ішінде талпынып жүрміз  [3]. Біз 
бапкер емеспіз, талапкерміз. Ал, талапкердің тәжірибесі мен талғамы үздік болып шығуы 
неғайбыл, бірақ, азды көпті тәжірибемізді пайдаланып олимпиадалық дайындық туралы 
үлкен толғаныс жасауды жөн санадық. Әлемнің және еліміздің озық мектептерінің және 
тренерлерінің тәжірибелерімен танысып, өзімізге керегін сараладық, жіктедік, талдадық. Сол 
жүйелерден өзіміздң ұлттық психологиямызға жақын, бала санасына пайдалы тұстарын 
пайдаланып үлкен пайым жасауға беттедік. Керекті тастың аурлығы жоқ, ұстаз болсаңыз 
керегіңізге жаратарсыз. Әйтпесе, ата-ана ретінде бала тәрбиесінде ойға аларсыз сізде бізбен 
бірге беттеңіз. Атам қазақ бәйгеден келер тұлпарды биенің ішінде жүргенде танитын 
сыншылығы басым болған еді, «жаманнан жақсы шықпайды мақтағанмен, жабыдан тұлпар 
шықпайды баптағанмен», - демеуші ме еді бірде, сол айтпақшы ең алдымен, ғылмға икемі 
бар, ұяда көрсете алсаң ұшқанда іле алатын,  ойлы баланы талдап алып, бағыты мен 
мақсатын айқындап, жоспарын жобасына түсіріп беру жеңістің алғашқы алғы шарты болса 
керек. Оқушы психологиясы ең күрделі психология, қазақтың алғашқы ғұламасы Әбу-Насыр 
Әл Фараби адаммен жұмыс істеу ең үлкен өнер демеп пе еді, сол үлкен өнердің кілтін 
ұстаған біздер үшін әр баланың тағдыры үлкен жауапкершлік. Оны сезіну бәріміздің 
міндетіміз. Сол себепті биік жетістікке жетер оқушыны танып, бағалап белес бағындыру 
ұстаздықтың ең биік мәртебесі болса керек. Сонымен оқушыны ең алғаш таңдап алған кезде 
неге баса мән беру керек? Біз оның ретін былайша қорыттық: Алғашқысы өзгеше ойлай 
алатын, басқадан дара ететін оқушы ойы. Бүгінде оны ғылыми терминде оқушы логикасы 
деп атайды. 

                Оқушы логикасы 
1. Оқушы еңбеккерлігі 
2. Оқушы нәтижесі 
3. Оқушы мінезі 
4. Оқушы мақсаты 
5. Оқушының денсаулығы 
6. Оқушының ата-анасы 
   Оқушының ғылыми ойлау деңгейі 
Олимпиада және жоспар 
1) Олимпиадалық дайындықты бастау кезеңі 
2) Бастапқы сатыда жүргізілетін жұмыстар 
3) Сынып аралық байланыс 
4) Негіздік білім 
5) Мақсат қоя білу 
6) Оқушыға берілетін мотивация 
7) Ізденімпаздық 
        7.1)  Мұғалім  
         7.2)  Оқушы  
 Олимпиада және еңбек 
1) Керекті әдебиеттерді толықтыру 
2) Ұстаздың өзіндік жұмысы 
3) Үздіксіз жүктеме 
4) Аралық бақылау 
5) Сапалы координация 
6) Бәсекелестік 
7) Қарым-қатынас (Психологиялық қолдау)  
8) Оқушыға қойылатын талап 
9) Ыңғайлы орта 
Олимпиадалық дайындықтағы кемшіліктеріміз 
1. Бірлікте жұмыс істеу 
2. Қажетті тақырыптарды жүйелеу 
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3. Оқушылардың өзара бірін бірі дайындауы 
4. Сыртқы көмек 
5. Рейтинг 
6. Әлсіз жақтарға көңіл бөлу 
Олимпиада барысыдағы іс 
1) Олимпиада алдындағы көңіл күй 
2) Қажетті құрал жабдықтар 
3) Комментарий жазудың маңызы 
4) Бірінші кезеңнен кейінгі анализ 
5) Екінші кезеңіне дайындық  
Пән олимпиадасының пайдасы 
1) Сәтті болғаннан кейінгі жұмыс 
2) Сәтсіз болғаннан кейінгі жұмыс 
3) Жалғасты дайындық 
4) Ғылым және ғылыми көзқарас қалыптастыру 
5) Олимпиада және ҰБТ 
6) Олимпиада және болашақ  
Пән олимпиадасының маңызы  
Олимпиадаларды өткізудегі алғы шарттар 
Ғылымдағы бәсекеге қабілеттілік 
Пән олимпиадаларын дамытудың тетіктері 
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Ғылыми жетекшілері - Азимбаева Г.Е.,Ахтаева М. 
 
Эфир майлары (Olea aetherea)— күрделі әртүрлі үшпамай қосылыстар, өткір иісті 

заттар. Оны су буымен айдау немесе экстракция әдісімен бөліп алады. Олар спиртте, шыны 
майда және басқа органикалық еріткіштерде ериді. Эфир майының химиялық құрамы әртүрлі 
болғандықтан, адам организміне түрлі әсерін тигізеді. Микробтарға және түйілуге қарсы 
дәрі, жүрек жұмысын жақсартады, қызуды басады, ас қорыту жолдарында шырын бөлінуін 
күшейтеді. Эфир майларының көмегімен күйіктер және тілімдер емделеді, себебі олардың 
жасушаны қалпына келтіретін қасиеті бар.Эфир майлары парфюмерияда, тамақ, дәрі-дәрмек, 
ароматерапия өндірістерінде қолданылады. Сонымен қатар эфир майлары бактериялық және 
вирустық ауруларды емдеуде қолданылады [2,4]. 

Қазіргі кезде құрамында эфир майы бар 3000 түрлі өсімдіктер кездеседі. Сондай-ақ 
эфир майы шашыратқы гүлінде де кездеседі. 

mailto:anuar.manat@bk.ru
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Шашыратқы (chicorу)- күрделі гүлділер тұқымдасына жататын көпжылдық, шөп 
тектес өсімдік. Тамыры- жуан, ұзындығы 1,5 метрден асады. Сабақтары тік өседі, оны 
сиректеу түк басқан. Гүлдері көгілдір түсті, жапырақтарының қуысында 2-3-тен орналасқан. 
Маусым, қыркүйек айларында гүлдейді. Ол негізінен жергілікті флорада жер талғамай, кез – 
келген жерлерде өсе беретін арамшөп ретінде кеңінен таралған. Шашыратқының барлық 
мүшесі дерлік тұнып тұрған дәрілік шикізат [1]. 

Тамырында белоктық заттар, алколоидтар полисахарид, инулин, гликозид интибин, 
сахароза, пентозандар, в тобының витаминдері, пектин, шайырлар болады. Құрамындағы 
пайдалы заттарына байланысты көршілес мемлекеттерге де, соның ішінде Қазақстанға да 
таралған. 

Шашыратқыны сирек өсетін өсімдік деп айтуға болмайды, себебі ол жер талғамай, 
тіпті батпақты, саз, құрғақ, жазық жер болсын өсе береді. Ол дән арқылы көбейеді. 

Өсімдік туралы ғылыми атаулар грек философы Теофраст пен Диоаскаридтің 
еңбегінде айтылады және бұл өсімдікті Kichore мен kichorion  («Kio» - жүру және «chorion» - 
өңделмеген жер, орын) деп атады. Немісше атауы wegewarte - «жол күзетшісі», «жол 
желкен» - деген мағына береді. Бұл өсімдіктің егістік жиегінде, жол жиегінде өсетінін 
көрсетеді[5]. 

Зерттеудің мақсаты: Шашыратқы гүлінен эфир майын алу. 
Зерттеу нысаны: ОҚО, Мақтарал ауданы, Ынталы ауылы шашыратқысының  гүлі 

алынды. Эфир майын бөлу. 1 грамм ұсақталған шикізатты 500 мл  болатын Сокслет 
ыдысына салады. 300мл ыстық су құйып, кері салқындатқышқа жалғап, эфир майының 
бөлінуіне қарай 2-4 сағат қыздырып қайнатылады.  Майдын көлемі құрылғы бөлме 
температурасына дейін салқындағаннан кейін өлшенеді.  

Шашыратқы гүлі эфир майының химялық құрамын газды-хроматографта Agilent 
7890A/5975C (АҚШ) хромато-масс спектр әдіспен зерттеген кезде 17 компонент бар екені 
анықталды. 

Хроматографиялау жағдайы: 
- қозғалмалы фаза – гелий;  
-буландырғыш температурасы 2500С,  
-ағынды реттеу (Split) 1000:1;  
-колонка термостатының температурасы, басталуы 400С (1 мин),  
-температураны жоғарылату минутына 50С, соңы 2000С, осы температурада 1 минут 

ұсталады,  
-анализдеудің жалпы уақыты 34 мин;  
-масс-детектордың ионизация режимі электрондық соққы әдісі;  
-хроматографиялық колонка HP-5MS,  
-қозғалмайтын фаза – диметилполисилоксан,  
-ұзындығы 30 м, ішкі диаметрі 0,25 мм,  
-қозғалмайтын фаза қалыңдығы 0,25 мкм. Хроматографиялық әдіспен бөлінген заттар 

масс спектрлері арқылы идентификацияланды, масс-спектрлер NIST08 кітапханасы 
мәліметтері бойынша интерпретацияланды. 

Шашыратқының гүлінен эфир майын бөліп, құрамын, құрылысын зерттеу  
нәтижесінде алынған мәліметтерді талдау 

 
Кесте 1. Шашыратқының гүлінен бөліп алынған эфир майының 

компонентік құрамы 
 Ұсталу 

уақыты, 
TRминут 

Мөлшер
і, % 

Компоненттің атауы 

 35,754 13,94 2-метоксибензоилформиак 
Гексаметил- циклотризилоксан 
Гексаметил- циклотризилоксан 
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 38,678 19,93 4-метил-1-(1-метилэтил)-
бициклогексан, дидегидро дерив.  

2-метил-5-(1-метилэтил)-бицикло  
гексан 

𝛼𝛼 −Пинен 
 41,533 21,05 𝛼𝛼 −Пинен 

Бицикло гептан, 2,6,6-триметил-, 
бицикло гептан, 

𝛼𝛼 −Пинен 
 42,849 6,97 гексаметил- циклотризилоксан 

гексаметил- циклотризилоксан 
гексаметил- циклотризилоксан 

 
Шашыратқы гүлінен алынған эфир майының құрамынан 17компонент анықталды, 

олар:  
- 𝛼𝛼 −пинен, 2,6,6-триметил-, бициклогептан (21,05%);  
- 4-метил-1-(1-метилэтил)-бициклогексан  4-метил-1-(1-метилэтил) 
бициклогексан, 2-метил-5-(1-метилэтил)-бициклогексан, 𝛼𝛼 −пинен (19,93%),       
-гексаметил- циклотризилоксан (13,94%,);  
- гексаметил- циклотризилоксан (6,97%). Эфир майының шығымы 3%. 
 Өсімдіктің гүлінен эфир майы бөлініп, құрамы мен құрылысы  физика-химиялық 

әдістермен идентификацияланды. Алынған мәліметтер әдеби деректермен сәйкес келді. 
 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
1. Ахтаева М.Б, Азимбаева Г.Е, Бутин Б.М., «Изучение химического         состава 
надземной части цикория»/ сборник материалов научно-практической  конференции 
КазГосЖенПу. Алматы,  2013,С359. 
2. “Эфирномасличные растение Казахстана и их рациональное использование”, Изд. 
«Наука» Казахской ССР, Алматы,1990, С. 3. 
3. Соколов С.Я., Зашотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям. - Москва, 
Изд. «Медицина», 1988,   156с. 
4. Ергожин Е.Е., Джиембаев Б.Ж., Барамысова Г.Т Научное наследие академика М.И. 
Горяева.  -Изд. «Эверо» Алматы,2004, 530с. 
5. Вульф Е.В., Малеева О.В. Мировые ресурсы полезных растений. Ленинград, Изд. 
«Наука», 1966,  69с. 
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Ғылыми жетекші – Ж.Ибатаев 
 

Қытай саникуласы (орысша – подлесник, лат. Sanícula) – шатырлылар (Apiaceae) 
тұқымдастығына жататын  көпжылдық немесе екіжылдық шөптесін өсімдік. Түрдің ғылыми 
атауы «sanare» латын сөзінен шыққан, яғни, «жазылу», «емдеу» деген мағынаны білдіреді. 
Антарктида мен Австралиядан басқа барлық континенттерде кең таралған. Бұл өсімдіктің 11 
түрі Қытай эндемиктері болып табылады. Ресей және онымен шектесетін елдер флорасында 
тек 3 түрі ғана кездеседі. Олар: Sanicula chinensis, Sanicula europaea және Sanicula rubriflora. 
Барлық 3 түрі де кең жапырақты ормандарда өседі. 

Sanicula chinensis Bunge (Apiaceae тұқымдастығы) – биіктігі 120 см-ге (көбінесе 50 см) 
дейін жететін көпжылдық шөптесін өсімдік (1 сурет). Кейбір кезде екі жылдық өсімдіктер 
тәрізді өседі. Сабақтары жалғыздан, тік өседі және жоғарғы жағында дихотомиялық 
тармақталады. Жертаған жапырақтары көп емес, қынабы ұзынша, ұзын сабақтары (30 см-ге 
дейін) жұмырланған диаметрі 2-15 см, 3-5 бөлінген пластинкалы болады. Тармақ ұшында 
орналасқан шатыршасы санаусыз көп, қарапайым. Күлтелері жасылдау немесе ақшыл-
жасыл, ұзындығы 1 мм-ге жуық. Алқаптық ормандарда, бұталы тоғайларда өседі. Жалпы 
таралуы: Солтүстік Қытай, Приморск өлкесі [1]. Шілде айында гүлдейді. Емдік мақсатта 
тамыры, жапырақтары, гүлдері қолданылады. 

 

                
 

Сурет 1 Sanicula chinensis Bunge өсімдігінің сыртқы түрі 
 

Зерттеуге алынған өсімдік Приморск өлкесі, Владивосток қаласы маңында 2013 
жылдың шілде-тамыз айларында жиналған. Зерттеуге өсімдіктің жерүсті бөліктері, яғни, 
жапырақтары мен сабақтары алынды. Sanicula chinensis Bunge өсімдігінің этилацетатты, 
этанолды, хлороформды және сулы экстракциялары жүргізілді. Әрбір экстракция үшін 
шикізаттан 5 г өлшеніп алып, сулы моншада 2 сағат бойы қайнатылды. Белгіленген уақыт 
өткеннен кейін сығындылар сүзіліп, еріткіштен буландыру арқылы бөлініп, алынған шайыр 
радикалға қарсы және цитоуыттылық белсенділіктер бойынша зерттелді. Сонымен қатар 
өсімдіктен алынған эфир майының әр түрлі концентрациялы ерітінділері биологиялық 
белсенділікке зерттелді.  
Осы зерттеу жұмысында, S. сhinensis өсімдігінің этилацетатты, этанолды, хлороформды және 
сулы сығындыларының, сонымен қатар эфир майының радикалға қарсы және цитоуыттылық 
белсенділіктері зерттелді, сонымен қатар өсімдік күлінің элементтік құрамы анықталды. 

Сығындылардың радикалға қарсы белсенділігін зерттеу 
Радикалға қарсы белсенділігін зерттеу әдістемесі. 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил-
радикалмен (DPPH) ингибирлеу реакциясын жүргізгенде, 0,1 мл зерттелуші заттардың 0,1; 
0,25; 0,5; 0,75 және 1,0 мг/мл концентрациялы спиртті ерітінділеріне 3 мл 6*10-5 М DPPH 
ерітіндісін қостық. Бұл реакцияны қараңғы жағдайда жүргізу қажет, сондықтан 
центрифугалық сынауықтар қара полиэтиленмен оралған штативке орналастырылды. 
Ерітінділер жақсылап араластырылған соң, 30 мин қараңғы жерге қойылды. Сонан соң әрбір 
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үлгінің оптикалық тығыздығы 520 нм толқын ұзындығында өлшенді. Радикалға қарсы 
белсенділік (РҚБ) шамаларының мәні төмендегі формуламен есептеледі [2]: 

 
РҚБ (%) = (A0 – At) / A0 *100, 

 
мұнда  A0 – бақылау үлгісінің оптикалық тығыздығы;  

At – жұмыс ерітіндісінің оптикалық тығыздығы. 
Зерттелетін ерітінділердің концентрацияға байланысты оптикалық тығыздығын Cary 60 

UV-Vis құралында 520 нм толқын ұзындығында өлшедік, мәліметтер 1-кестеде келтірілген. 
Сығындылардың радикалға қарсы белсенділіктері бутилгидроксианизол (BHA) затының 
радикалға қарсы белсенділігімен салыстыру арқылы анықталды. 

 
Кесте 1 Ерітінділер оптикалық тығыздығының концентрацияға тәуелділігі 

№ Үлгілер 

Оптикалық тығыздықтың концентрацияға 
байланысты шамасы 

(мг/мл) 
0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 Бутилгидроксианизол (ВНА) 0,1362 0,1333 0,1257 0,1202 0,1145 
2 S. chinensis хлороформды экстракт 0,7772 0,7944 0,7952 0,7778 0,7807 
3 S. chinensis этанолды экстракт 0,5016 0,2070 0,1718 0,2030 0,2181 

 
 Зерттелген үлгілердің радикалға қарсы белсенділіктері жоғарыда келтірілген РҚБ 
формуласы бойынша есептелген мәндері 2-кестеде келтірілген. 
 

Кесте 2 Сығындылар радикалға қарсы белсенділігінің (%) концентрацияға тәуелділігі 

№ Зерттелуші заттар Үлгілердің концентрациясы (мг/мл) 
0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 Бутилгидроксианизол (ВНА) 80,82 81,23 80,30 83,08 83,88 
2 S. chinensis хлороформды экстракт (1) 9,67 7,68 7,58 9,60 9,27 
3 S. chinensis этанолды экстракт (2) 41,38 75,81 79,92 76,28 74,51 

 
Зерттелген үлгілер радикалға қарсы белсенділіктерінің концентрацияға тәуелділіктері 
бойынша диаграммалық кескіні 2-суретте көрнекі түрде берілген. 

 

 
 

Сурет 2. Радикалға қарсы белсенділіктің заттар концентрациясына тәуелділігі 
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1-2 кестелердегі берілген мәндерді сараптау негізінде, S. chinensis Bunge өсімдігінің 
хлороформды және этанолды сығындыларының бутилгидроксианизолдың радикалға қарсы 
белсенділігімен салыстырғанда, хлороформды сығындысының радикалға қарсы белсенділігі 
өте төмен екені байқалды, ал осы өсімдіктің этанолды сығындысы 0,1 мг/мл концентрация-
сында орташа, 0,25; 0,5, 0,75 және 1,0 мг/мл концентрацияларда жоғары белсенділік (74,51-
79,92 %) көрсететіні анықталды. 

Сонымен, S. chinensis Bunge өсімдігінің хлороформды және этанолды 
сығындыларының радикалға қарсы белсенділіктерін салыстырғанда, этанолды сығындының 
жоғары радикалға қарсы белсенділік көрсеткенін анықтадық. 

 
Цитоуыттылық белсенділікті зерттеу 
Цитоуыттылық белсенділікті зерттеу әдістемесі [3]. 55 мл бөлгіш құйғыны жасанды 

теңіз суымен толтырып 200 мг Artemia salina жұмыртқасын қостық. Шаяндар жұмыртқасын  
жарып шыққанша суға 3 күн бойы жеңіл түрде ауа үрленді. Түтіктің бір жақ шетін алюминий 
фольгасымен қаптадық, 5 минуттан соң бөлгіш құйғының жарық бөлігіне жиналған 
дернәсілдерді Пастер тамшуырымен жинап алдық.  
20-40 дернәсілді әрбір микроплошкадағы 990 мл теңіз суына салдық. Өлген дернәсілдерді 
микроскоп арқылы санадық. 10 мг/мл үлгіге 10 мл диметилсульфоксид ерітіндісін қостық. 
Үлгілерді 10, 5 және 1 мг/мл концентрацияларында цитостатикалық эффектілікке тексердік. 
24 сағат инкубациялаған соң және одан әрі микроплошкаларды 24 сағат ұстаған соң 
(қимылсыздықты қамтамасыз ету үшін) өлі дернәсілдерді санадық.  
Жүргізілген тәжірибе негізінде дернәсілдердің өлуін Р төмендегі формуламен есептедік: 

P = (A – N – B)/Z × 100, 
 

A – 24 сағаттан кейінгі өлген дернәсілдердің саны;  
N – тәжірибені өткізу алдындағы өлген дернәсілдер саны;  
B – бақылау үлгісіндегі өлген дернәсілдердің орташа саны;  
Z – барлық дернәсілдер саны. 
 

Жүргізілген тәжірибе негізінде, зерттеуге алынған S.chinensis өсімдігінің эфир майы және 
сығындылары барлық концентрацияларда цитоуыттылық белсенділік көрсетпеді (3-5 
кестелер). 
 

 
 
Кесте 3  S. chinensis эфир майы 10 мг/мл 

Паралл
ель 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 

саны 

Үлгідегі дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 

тірі 
дернәсілде
р саны, % 

Үлгідегі 
тірі 

дернәсілдер 
саны, % 

Өлімі
, А,% 

Нейроуыт
тылықтың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал 
болғаны 

1 23 3 12 12 0 

92 48 44 0 2  25 2 14 17 0 
3 24 2 12 12 0 

Орт    24 2   13   14   0 
 

Кесте 4  S. chinensis сығындысы (этилацетат)    10 мг/мл 

Паралл
ель 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 

Үлгідегі дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 

тірі 

Үлгідегі 
тірі 

дернәсілдер 

Өлімі
, А,% 

Нейроуыт
тылықтың 
болуы, % 



1801 
 

саны дернәсілде
р саны, % 

саны, % 

тірі өлі тірі өлі сал 
болғаны 

1 28 2 24 4 0 

93 86 7 0 2  27 1 24 3 0 
3 30 2 23 5 0 

Орт 28 2   24   4   0 
 

Кесте 5 S. chinensis сығындысы (сулы)    10 мг/мл 

Паралл
ель 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 

саны 

Үлгідегі дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 

тірі 
дернәсілде
р саны, % 

Үлгідегі 
тірі 

дернәсілдер 
саны, % 

Өлімі
, А,% 

Нейроуыт
тылықтың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал 
болғаны 

1 28 2 24 6 0 

93 81 12 0 2  27 1 21 3 0 
3 30 2 21 7 0 

Орт 28 2   22   5   0 
 

Өсімдік күлінің элементтік құрамын анықтау 
Өсімдік шикізаты құрамына биологиялық белсенді заттарымен қатар атқаратын рөлі 

маңызды макро- және микроэлементтер кіреді. Өсімдік препараттарын микроэлементтік 
айналым бұзылғанда түзеткіш ретінде қолдану кең танымал әдіс ретінде қолданылады [4]. 
Сондықтан өсімдік препараттарының ағзаға деген физиологиялық әсері тек екіншілік 
метаболиттер әсерімен шектелмеген. Өсімдік құрамындағы микроэлементтер биологиялық 
белсенді заттармен байланыста жүреді, соның әсерінен шөптесін өсімдіктердің шөп қоректі 
жануар ағзасына қабылдануы жоғарылайды [5]. Көптеген химиялық элементтер тірі ағзаға 
қажет физиологиялық қажетті қосылыстардың ажырамас бөлігі болып табылады, сол себепті 
өсімдіктердегі элементтердің концентрацияларын білу маңызды болып табылады. 
Зерттеудің мақсаты Sanicula chinensis Bunge Қиыр Шығыс түрі өсімдігінің элементтік 
құрамын анықтау болып табылады. Ол үшін осы өсімдіктің шикізатын құрғақтай күлдеу 
жүргізілді. Микроэлементтердің құрамы масс-спектрометрия әдісімен плазмалы индуктивті 
байланысқан ICP-МS құрылғысында анықталды. Зерттеу нәтижелері 6-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 6 S.chinensis Bunge өсімдігінің элементтік құрамы 

№ Элемент Таңбасы Мөлшері 
(мг/кг) № Элемент Таңбасы Мөлшері 

(мг/кг) 
1 Алюминий Al 0,88 20 Ниобий Nb 1,50 
2 Барий Ba 226,1 21 Никель Ni 9,83 
3 Бериллий Be 0,13 22 Фосфор P 3,53 
4 Висмут Bi 0,10 23 Қорғасын Pb 9,58 
5 Кальций Ca 7,25 24 Рубидий Rb 92,96 
6 Кадмий Cd 0,080 25 Сиборгий Sb 0,13 
7 Кобальт Co 2,42 26 Скандий Sc 1,80 
8 Мыс Cu 24,30 27 Қалайы Sn 2,22 
9 Хром Cr 38,70 28 Стронций Sr 328,1 
10 Цезий Cs 1,17 29 Тантал Ta 0,16 
11 Темір Fe 0,34 30 Теллур Te <0,1 
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12 Галлий Ga 1,54 31 Торий Th 0,44 
13 Германий Ge 0,013 32 Таллий Tl 0,16 
14 Гафний Hf 0,27 33 Уран U 0,28 
15 Индий In 0,0016 34 Ванадий V 11,73 
16 Калий K 32,09 35 Вольфрам W 0,26 
17 Магний Mg 3,90 36 Иттрий Y 2,09 
18 Марганец Mn 446,7 37 Мырыш Zn 16,70 
19 Натрий Na 1,95 38 Цирконий Zr 35,64 

 
Өсімдік күліне жүргізілген талдау бойынша, оның құрамы негізінен 38 элементтен 

тұратындығы анықталды. Алынған нәтижелер талдауы бойынша зерттеліп отырған үлгі 
құрамында Ba, Mn, Sr сияқты элементтерінің жоғары мөлшерде кездесетіні анықталды. 
Барлық элементтер тірі ағза маңызды және қажет болып саналады.  
Барий адам ағзасында сүйектер мен тісте, бұлшық етте, бас миында, көк бауырда, көз 
бұршағында жиналады. Адам ағзасына барий сумен және тағаммен түседі. Бұл элемент теңіз 
өсімдіктерінде, томат және соя бұршағында көп кездеседі. 
Марганец барлық тірі ағзаларда кездеседі, оның мөлшері өте аз болса да маңыздылығы 
жоғары, яғни маңызды микроэлементке жатады. Марганец жетіспеушілігі өсімдіктерде 
хлороз (хлорофилл жетіспеушілігі) туғызады. 
Стронций тірі ағзалар денесінде жинақталуға бейім элемент. Тірі ағзадағы стронцийдің 
орташа мөлшері 0,002%. Стронций қасиеті бойынша кальцийге ұқсас  болғандықтан, тіс 
жегісі және остеопороз дерттерінің өрбуіне тосқауыл болады. 
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Тазартылған өнім мен қалдықтың сапасын бақылау – процесске кірістірілген 

компоненттер ағынының концентрациясын бақылауды білдіреді. Өнімдердің сапасын өлшеу 
тура және тура емес болуы мүмкін. Құрамның тура өлшенуі – бұл, ағымдағы сапаның 



1803 
 

мәндері бақылаушыға тура көрсетілетін өлшену.Құрамның тура емес өлшенуі – ағымдағы 
өнімнің басқа қасиеттерін назарға ала отырып ағымдағы өнімнің құрамы туралы қорытынды 
алуға мүмкіндік береді. Мысалы, колоннаның кейбір нүктелеріне сәйкес келетін 
температураны өлшеу осындай тура емес өлшенулердің бірі болып табылады.Тура 
өлшеу,мұндай өлшеу типі қазіргі заманның аса жаңа құралдары болып табылатын масс-
спектрометрі және газдық хроматограф көмегімен жүзеге асырылады.Тура емес өлшеу, көп 
жылдар бойы ректификациялық колоннаның белгілі бір тарелкасының температурасы 
ректификация процесіндегі алынған өнім сапасының басты бір индикаторы ретінде 
қолданылды.Суретте, сондай типті бақылаудың мысалы көрсетілген. Егер келтірілген 
температурадан көрсетілген тарелкедегі температура үлкен болса, онда көтерілген бу 
ағынында өлшенген компонент концентрациясы үлкен болады.Бұндай жағдайда, дистиллят 
ағынын төмендету үшін әрекет етеміз және сондықтан рефлюкс коэффиценті 
ұлғаяды.Температура сенсоры температураның құраммен маңызды варияциясын білдіретін 
колонна нүктесінде орналасуы тиіс [1]. 

 
Сурет 1 Қуат көзі  → Рефлюкс  → тазартылған өнім 
 
Жақсы жекеленген колоннадағы жылудың жоғалуы болмашы аз болады және 

сондықтан ол адиабаталық қарастырылуы мүмкін. Қуат көзі (q=1) қайнау температурасында 
сұйық күйде жүрген кезде, қазанға берілетін жылу конденсатордан шығарылатын жылуға 
ұқсас болады, бірақ q-дің басқа мәндерінде мұндай шарт орындалмайды [2]. 

Егер қайнату әдісі ретінде резистор, ал су- суыту ретінде қолданылса, суыту суына 
талап келесідей: 

MH2O = V*Л/T2-T1    
Мұнда, MH2O - (кг/сек) жұмсалатын су, V – байыту зонасында циркуляцияланатын су 

буы (кг/сек), Л – қоспаның латентті жылуы (Дж./кг), және T2-T1 – суытылған судағы 
аугментация температурасы (К).  

UDDS және UDCC дистилляция блоктерінде  PWM и PID жылу беруін бақылау 
жүйесі болады.Олар қайнау көйлегінде және қуат көзі багінде қолданылады.Екі жағдайда да, 
берілген қайнау элементтеріне қолданылатын электрлі токты білуге болады, және содан 
кейін жүйеге жеткізілетін жылу күшін білуге болады.Берілген жаттығудың мақсаты 
құрылғыға бекітілген дозатор насосын калибрлеу болып табылады.Дозатор насосында жағу 
қосқышы және кезең жиілігін ұлғайтатын вариатор, қалақты дөңгелек дозасы болатынын 
тексеруіңізге болады [3]. 

Қажетті материал 
Берілген жаттығуды жасау үшін ,келесілер қажет болады: 
-UDCC/UDCB 
-колба 
-Хронометр 
-Тәжірибелік рәсім. 
– қуат көзі багін сумен толтырамыз 
– насостың оң жағында орналасқан тазалау клапанын ашамыз; 



1804 
 

– Насосты жалғаңыз және реттеу позициясын таңдаңыз.Бастапқыда тазалау клапанын 
одан су шыққан кезге дейін ұстап тұрыңыз. Бұл кезде тазалау клапанын жабыңыз. Сіз, судың 
өнім шығу тізбегі арқылы қозғала бастағанын көресіз. 

– Хронометрді жалғаңыз және бір уақыттаКалимбрленген колбаны толтыра 
бастаймыз. Сөйтіп, уақыт бірлігінде итерілетін су литрлерін калибрлей аламыз. 

– Регулятордың әр түрлі позицияларында 3 және 4 қадамдарын қайталаймыз 
– Итерілетін литр мен вариатор позициясынаңарасындағы сызықтық регрессияны 

орнатамыз. Берілген регрессия бұлжерде нөмірленген жаттығуларды өткізуге маңызды [4]. 
Көрсетілген үрдіске сәйкес алдыңғы дайындалған ерітінділерді анализдеу үшін, келесі 

қадамдарды орындау қажет: 
- Бос пикнометрді өлшеу 
-Пикнометрді белгіге дейін толтырыңыз және ендігі жолы сұйықпен толтырылған 

күйінде өлшеңіз 
-Сұйықтықтың салмағын білуге мүмкүндік беретін, бос және толық пикнометрдің 

арасындағы айырмашылықты есептеу. 
-Пикнометрлерде сұйықтың берілген көлемі болатындықтан, және де массаны біле 

отырып, сіз, сұйықтың тығыздығын келесі қатынаспен ала аласыз: 
p = масса/көлем 
Көлемді біле отырып, берілген параметрдің молярлық фракцияға қатынасын 

көрсететін кестеде қолданыңыз [5]. 
Берілген жаттығуды орындау үшін келесілер қажет: 
-Рефрактометр 
-Алдыңғы жаттығулар барысында қолданылған барлық этил спирті және су 

ерітінділері(70%, 50%, 30% и 10%) . Егер р-ксилен және метилциклогександы алдыңғы 
жаттығуларда әзірлеп қойсаңыздар,берілген жаттығуда қолданыңыз.   

-этил спирті (немесе  p-ксилен) 
-Дистиллденген су (немесеметилциклогексан) 
-Колба 
-әр түрлі көлемдегі пипеткалар 
Жер бетіндегі әр субстанция жарықпен әр түрлі жолмен әрекеттеседі: Жарықтың 

шағылуы, жарықтың сынуы немесе жарықтың берілуі.Жарықтың шағылуы - жарық сәулелер 
субстанцияға әсер етіп, өз бағытын ауыстырғанда жүзеге асады.Жарық сәулесінің берілуі – 
олар субстанция арқылы өткен кезде өз бағытын ауыстырмаған кезде жүзеге 
асады.Жарықтың сынуы – трансмиссия мен шағылудың арасындағы аралық күй болып 
табылады. Бұл феномен, жарық субстанция арқылы өте алады, бірақ оған әсер еткен кезде, 
оның жылдамдығы жарық сәулесінің бағытын ауыстыра отырып ауысады. Күнделікті 
сынудың мысалы ретінде стақан судағы таяқшаны бақылауды алуға болады: суға 
батырылған таяғшаның, судың  сыртында (ауада) тұрған таяқшамен салыстырғанда көлбеуі 
болады. Бұл, жарықтың суда және ауада әр түрлі жылдамдықпен қозғалатынын 
білдіреді.(жарық ауада тез қозғалады). Сондықтан, жарық сәулелері өз бағыттарын өзгертеді 
және таяқша қисық секілді көрінеді [6]. 

Сәуленің әсер ету бұрышы (а) және сынған сәуленің бұрышы (r) қалыптыға (екі 
субстанцияның жанасу бетіне перпендикуляр елестетілген сызық). 

 
 
 
 
 
 
   
 

Шағылысу Сыну  Берілу 
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  Жарық сәулелерінің субстанцияға әсер етуінің әр түрлі жолдары 
 
Сәуленің әсер ету бұрышы (а) және сынған сәуленің бұрышы (r) қалыптыға (екі 

субстанцияның жанасу бетіне перпендикуляр елестетілген сызық).  
Қатты субстанциялармен және сұйықтықтармен жұмыс жасау кезінде қысым өзгерісі 

өте маңызды емес, бірақ газдармен жұмыс барысында, біз мұны ескеруіміз қажет.Кез келген 
субстанцияның рефракция индексін өлшеу жолымен оның концентрациясын есептеу үшін, 
бізге   Құрамы берілген бірнеше ерітінділердің рефрактивті индексіне қарсы молярлық 
фракцияны көрсететін калибрлеу сызығын сызу кажет.ол себепті, бізге бинарлы ерітінділер 
дайындау қажет. Молярлық фракциялар 0.1 интервалдарында ауысулары қажет.  Бұл 
қоспалардың көлемі 10 мл-ден аспауы қажет және оларды дайындауда біз компоненттің 
тығыздығы мен тазалығын ескеруіміз қажет. 
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Литий-ионные батареи являются лидирующими источниками энергии для 

портативных устройств от малой бытовой  электроники до электромобилей. Несмотря на это, 
их расширяющееся применение  ограничено из-за лимитированной энергоемкости 
доступных катодных материалов.  Нужны альтернативные рентабельные  катодные 
материалы с высокой энергоемкостью.  Благодаря своей низкой стоимости, экологической 
дружественности, и, самое главное, высокой теоретической емкости 1672 мА*час/г, которая 
является самой высокой среди  всех известных  катодных материалов,  сера – очень 
привлекательный катодный материал для высокоэнергичных перезаряжаемых литиевых 
батарей следующего покаления. В этой статье будет рассмотрено все, что касается литий-
серных батарей. То есть, электрохимия, строение батареи, и основные научные работы, 
связанные с решением основных проблем, с которыми сталкиваются литий-серные батареи. 
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Введение 
Система литий/сера (Li/S) является предметом особого внимания в течение последних 

нескольких лет. Только о серных катодах с 2012 года уже опубликовано 445 статей [1].  
Прогнозируется, что Li/S технологии достигнут плотности энергии до 10 раз выше, чем 
обычные батареи, в ближайшие несколько лет. Использование такой системы может более 
чем вдвое увеличит пробег электрических автомобилей и облегчит вес транспортных 
средств. Преимущество литий-ионного аккумулятора, в котором используется элементарная 
сера в качестве активного материала, состоит в широкой распространенности и низкой 
стоимости серы по сравнению с другими материалами. Снижение стоимости катодного 
электрода предполагает удешевление общей стоимости производства батареи до 300 
долларов за киловатт-час [2]. Поэтому, в данный момент технология Li/S батарей является 
перспективной альтернативой литий-ионным аккумуляторам и привлекает все большее 
внимание мировых исследовательских групп. Несмотря на это, из-за ее изоляционной 
природы, большого изменения объема в течение электрохимического процесса, и 
растворимости полисульфидов, образующихся во время этих процессов, сера как катод в 
литиевых перезаряжаемых батареях еще не нашла успешного практического применения 
[3,4]. Поэтому, для решения указанных проблем прилагаются большие усилия. 

 
 
Электрохимия литий-серных батарей 
 
Литий-серные батареи состоят из литиевого анода, серного катода и электролита 

между ними (рисунок 1). Во время разряжения сера реагирует с литием, и восстанавливается 
двумя электронами, образуя промежуточные звенья –  полисульфиды (𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆𝑥𝑥 , 𝑥𝑥 = 2– 8), и в 
конце разряжения – сульфид лития (𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆). Этот процесс сопроваждается увеличением 
электрохимического потенциала катода, пока батарея не достигает предельного напряжения 
(F, обычно 1.5 В). 

Ниже приведен возможный механизм восстановления серы [5]: 
 

𝑆𝑆8 + 2𝑒𝑒− → 𝑆𝑆8
2−                                   (1) 

 
𝑆𝑆8

2− ↔ 𝑆𝑆6
2− + 1

4
𝑆𝑆8                                (2) 

 
2𝑆𝑆6

2− + 2𝑒𝑒− ↔ 3𝑆𝑆4
2−                            (3) 
 

3𝑆𝑆4
2−  + 2𝑒𝑒− ↔ 4𝑆𝑆3

2−                            (4) 
 

2𝑆𝑆3
2− + 6𝐿𝐿𝐿𝐿+ + 2𝑒𝑒− ↔ 3𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆2               (5) 

 
2𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆2 + 2𝐿𝐿𝐿𝐿+ + 2𝑒𝑒− ↔ 2𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆                (6) 

 
В результате действия внешнего электрического поля с определенной разностью 

потенциалов,  протекает обратная реакция, с разложением 𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆  до лития  и серы. В это 
время электрохимический потенциал  катода постепенно уменьшается до напряжения 
батареи. Участие в окислительно-восстановительной реакции двух электронов обеспечивает 
литий и серу высокими теоретическими емкостями (3860 мАч/г для лития и 1672 мАч/г для 
серы), а батарею – высокой удельной энергией. Однако, электрохимия приносит значимые 
проблемы, которые препятствуют практическому применению батареи. Во-первых, сера и ее 
различные продукты восстановления (𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆𝑥𝑥 , 𝑥𝑥 = 1– 8) проявляют плохую ионную и 
электронную проводимости, которые увеличивают внутреннее сопротивление батареи. Это 
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увеличение приводит к большой поляризации, которая уменьшает эффективность 
использования энергии батареи. Плохая проводимость также является результатом 
формирования на поверхности частиц S нерастворимого изоляционного слоя (главным 
образом, состаящий из 𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆2 и 𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑆𝑆) во время разряжения, препятствующего дальнейшему 
восстановлению частиц, и приводит к уменьшению их эффективного использования. Вторая 
проблема заключается в электрохимическом процессе, протекающем в литий-серной батарее 
[6]. На рисунке 2 можно увидеть изменение напряжения в ходе ступенчатого восстановления 
серы. 

 
 
Серный катод 
 
Одним из главных недостатков серы является то, что чистая сера не проводит 

электрический ток. Для достижения хорошей проводимости ее связывают в композиты с 
токопроводящими материалами, такими как, углерод и/или органические полимеры. 
Развитие серных композитов – один из ключевых моментов развития литий-серных батарей. 
На сегодняшний день известны два способа получения серных композитов. Это – 
поверхностное покрытие и введение серы. Поверхностное покрытие – один из самых 
эффективных методов для улучшения электрохимических свойств электродных материалов 
литий-ионных батарей, и является применимым к серному катоду. Благодаря своей высокой 
электропроводимости и плотной структуре, углерод является идеальным материалом 
покрытия, и успешно применяется во многих электродных материалах. Однако, для 
увеличения электронной проводимости поверхностного слоя, традиционные методы 
углеродного покрытия, такие как гидротермическое и ионотермическое углеродное 
покрытие, нуждаются в термической обработке при температуре выше 500℃. Такая высокая 
температура неприемлема для серы, так как превышает ее точку кипения (445℃) [6,7]. А 
графен (или восстановленная окись графена) может служить хорошим материалом для 
развития эффективного низкотемпературного углеродного покрытия для серы. Одним из 
главных преимуществ графена является его гибкость, которая уменьшает напряжение 
изменения объема серы во время цикла, и его плотная структура может предотвратить 
растворение полисульфидов в электролите [8,9]. Токопроводящие полимеры, такие как 
полипиррол, полиакрилонитрил и политиофен также используются для серного покрытия. 
Полимерное покрытие улучшает циклическую стабильность серы, и обладает значительным 
преимуществом в цене по сравнению с графеном [10-14]. К примеру на рисунке 3 приведена 
электрохимическая характеристика серного композита с полиакрилонитрилом. 

Недавно было обнаружено, что оксиды могут быть эффективными материалами 
покрытия для серы. Например, мезопористый слой 𝑇𝑇𝐿𝐿𝑆𝑆2 позволил улучшить циклируемость 
и увеличить продолжительность жизни литий-серной батареи до 1000 циклов. Однако, 
аморфный слой 𝑇𝑇𝐿𝐿𝑆𝑆2 плохо проводит электроны, а для увеличения проводимости 
добавляется большое количество углерода, что в свою очередь способствует уменьшению 
содержания серы в катоде. Поэтому метод поверхностного покрытия не является идеальным, 
и нуждается в дальнейших исследованиях, для создания высокоэффективных и приемлемых 
по цене покрытий.  

Следующий метод получения серных композитов, как указывалось выше, введение 
серы. Идея использовать пористые вещества для введения серы появилась в 2009 году, когда 
Назар и другие для улучшения циклической характеристики серного катода  впервые 
использовали мезопористый углерод (СМК-3) [15].  

 
 
Литиевый анод 
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По сравнению с быстро развивающимися катодными материалами, литиевый анод, 
как важный компонент  литий-серных батарей, не привлекал особого внимания 
исследователей до некоторых пор. Металлический литий, в принципе, является  идеальным 
анодным материалом, благодаря его низкому потенциалу и высокой удельной емкости. 
Однако литий реагирует с  большинством  электролитов, с которыми он химически 
связывается, и  приводит к формированию пассивирующей пленки  на его поверхности. 
Пленка, будучи обычно ионным проводником, не мешает растворению лития в поцессе 
разряжения  (Li  Li+ + e-); однако, неоднородная поверхность пленки значительно влияет на 
процесс осаждения лития (Li+ + e-  Li), и приводит к неправильному осаждению, что в 
конечном итоге может повлиять на расширенное  формирование дендритов через  всю 
ячейку, приведя к серьезной угрозе безопасности. Действительно, в прошлом при 
использовании батарей с металлическим литием имели место пожары или даже инциденты 
взрывов. Поэтому, в настоящее время одной из основных проблем в литий-серных батареях 
остается замена металлического лития на более надежные анодные материалы [16]. Ими 
могут быть сплавы лития с кремнием или оловом, а так же прелитиированный графит. Эти 
анодные материалы нуждаются в  тчательном исследовании и дальнейшем развитии.  

 
 
Электролиты для литий-серных батарей 
 
Электролит, как среда, проводящая ионы лития между электродами, взаимодействует 

как с серным катодом, так и с литиевым анодом во время работы батареи.  Стандартный 
электролит состоит из растворителя, электролитической соли и дополнительных добавок. 
Основное влияние на батарею оказывают органические растворители, от которых зависит 
растворимость полисульфидов, и многие другие немаловажные факторы. Наиболее 
популярными для электролитов литий-серных батарей являются такие соли, как 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆4, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹6, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹3𝑆𝑆𝑆𝑆3 (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹𝑆𝑆𝐿𝐿) и 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐹𝐹3 𝑆𝑆𝑆𝑆2)2𝑁𝑁 (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐹𝐹𝑆𝑆𝐿𝐿). По сравнению с растворителями 
компоненты электролитических солей не оказывают значительного влияния на 
характеристические качества ячейки. Что касается добавок, они нацелены на улучшение 
качества электролита, однако так же имеют свои недостатки, и требуют особого внимания 
[5]. 

Электрохимическое поведение литий-серных батарей может быть совершенно разным 
в различных электролитах. Это объясняется различной растворимостью полисульфидов в 
разного рода электролитах-растворителях. Поэтому, на выбор подходящего электролита для 
литий-серных батарей  было уделено большое внимание. Жидкие электролиты,  
электролиты, основанные на ионных жидкостях при комнатной температуре (RTIL), и 
твердотельные электролиты, все они выполняют важную роль в подавлении растворимости 
полисульфидов и стабилизации литиевого анода [6]. 

Заключение  
 
Для Казахстана сера – самое доступное сырье, так как с каждым годом ее 

неутилизорованное количество растет. Учитывая увеличение потребности в 
высокоемкостных системах хранения энергии, развитие литий-серных батарей и их 
коммерциализация занимает особую роль в развитии нашей страны. Несмотря на 
многочисленные недостатки, которые до сегодняшнего дня мешали практическому 
применению этих батарей, достигнутые мировыми, в том числе Казахстанскими учеными 
результаты внесли большой вклад в их дальнейшее развитие.   
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Важнейшими задачами, стоящими перед современной нефтеперерабатывающей 

промышленностью являются увеличение глубины переработки нефти и широкое 
использование продуктов вторичного происхождения для производства моторных топлив с 
требуемыми экологическими и эксплуатационными характеристиками. 

В последнее время в Европе и Российской Федерации наблюдается значительное 
увеличение количества машин с дизельными двигателями, что связано с их экономичностью. 
Так же немаловажно, что в большинстве своем дизельными двигателями, оснащена военная 
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и спецтехника, грузовые автомобили, автобусы, железнодорожный транспорт, 
агропромышленная техника, водный транспорт и т.д. Помимо автомобильного топлива 
дизель используют для отопления домов – большая часть генераторов вырабатывающих 
электроэнергию так же потребляют дизельное топливо. В Европе в 2011 г. дизельными 
двигателями было оснащено более 40% автомобилей по сравнению с 30% в 2005 г. В США 
потребление дизельного топлива увеличивается на 3,5-4,0% в год, в то время как продажа 
бензина – примерно на 2% в год. За пределами Европы и США прогнозируется увеличение 
потребления дизельного топлива в среднем на 4% в год, в странах Азии – на 5% [1]. 

Значительный рост производства дизельного топлива на 40% определен одним из 
основных направлений развития нефтеперерабатывающей отрасли России до 2020 г. (с 
реализацией на внутреннем рынке до 45 млн. тонн в год) при стабилизации объема 
переработки нефти на текущем уровне [2]. 

Таким образом, в связи с ростом объемов потребления и производства, вопрос 
повышение качества дизельных топлив является актуальным на сегодняшний день. 
Основные свойства, производимых в России дизельных топлив, регламентируются тремя 
основными стандартами: ГОСТ 305-82, ГОСТ Р 52368-2005 и Технический регламент 
таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Показателями 
дизельных топлив, к которым предъявляются жесткие требования, являются: цетановое 
число, температура вспышки, плотность, кинематическая вязкость и низкотемпературные 
свойства (температура помутнения, предельная температура фильтруемости, температура 
застывания) и др. 

При этом, экспериментальное определение, такого важного свойства дизельных 
топлив, как цетановый индекс является многостадийным и трудоемким процессом, 
требующим определенных навыков, специального оборудования, а так же временных и 
денежных затрат. Именно поэтому актуальным является разработка новых, а также выбор 
наиболее точных расчетных методов определения цетанового индекса. 

В ходе работы, на первом этапе, используя экспериментальные данные, полученные с 
промышленных установок одного из НПЗ Западной Сибири, были рассчитаны цетановые 
индексы компонентов дизельных топлив. Расчет осуществлялся по международному 
стандарту ISO 4264, в котором цетановый индекс рассчитывается по следующей формуле: 

10 50

2 2 2
90 10 90

10 10% 50 50% 90 90%

 45,2 0,0892 (0,131  0,901 )
(0,0523 –  0,42 ) [0,00049 ( )]  107  60 ;

– 215; – 260; – 310;
 [exp( 0,0035 )] 1; 850.

N N

N N N

N N N

N N

ЦИ T B T
B T T T B B

T T T T T T
B D D D

= + ⋅ + + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ − + +
= = =
= − ⋅ − = −

 (
1) 

где ЦИ – цетановый индекс, пункты;Т10%, Т50%, Т90% – температура кипения 10%, 50%, 
90%-ной (по объему) фракции, ºС; D – плотность топлива при 15 ºС, кг/м3. 

Также расчет осуществлялся по методу, представленному в ГОСТ 27768-88: 
15 15 2
4 4454,74 1641,416 774,74 ( ) 0,554 97,803 (lgЦИ t tρ ρ= − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅

 
(

2) 
где ρ4

15 – плотность при 15 ºС, г/см3; t – температура кипения 50%-ной (по объему) 
фракции. 

Результаты расчета цетанового индекса по ISO 4264 (ЦИISO) и по ГОСТ 27768-88 
(ЦИГОСТ) представлены в табл. 1, результаты расчета сравнили с экспериментально 
определенными цетановыми индексами (ЦИЭ). 

Таблица 1 
Сравнение экспериментальных и расчетных цетановых индексов дизельных 

фракций 
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№ 

ФС 

0% 

ФС 

0% 

ФС 

0% 

Плотность 
при 
15 оС  ЦИЭ ЦИISO ЦИГОСТ ΔИСО ΔГОСТ 

оС оС оС кг/м3 
Фракция дизельного топлива «Зимнее», прямогонная 

1 204,0 240,0 286,0 831,3 47,1 47,096 46,756 0,004 0,344 
2 199,0 240,0 284,0 832,4 46,2 46,177 46,368 0,023 0,168 
3 190,0 230,0 274,0 826,3 45,5 45,501 45,510 0,001 0,010 

средняя погрешность 0,009 0,174 
Фракция дизельного топлива «Летнее», прямогонная 

1 274,0 317,0 350,0 867,0 53,0 52,967 50,165 0,033 2,835 
2 278,0 324,0 358,0 867,7 54,1 54,066 50,728 0,034 3,372 
3 258,0 298,0 346,0 860,7 51,6 51,613 49,537 0,013 2,063 

средняя погрешность 0,027 2
,757 

Фракция дизельного топлива «Зимнее», гидроочищенная 
1 197,0 231,0 282,0 823,7 47,6 47,595 46,771 0,005 0,829 
2 184,0 221,5 270,0 819,0 46,0 45,987 45,367 0,013 0,633 
3 188,0 217,0 262,0 818,0 45,2 45,198 44,152 0,002 1,048 

средняя погрешность 0,006 0,837 
Фракция дизельного топлива «Летнее», гидроочищенная 

1 234,0 284,0 336,0 851,0 50,8 50,834 50,280 0,034 0,520 

2 27,0 85,0 40,0 855,5 48,5 48,537 49,022 0,037 0,522 

3 227,0 262,0 314,0 857,0 44,2 44,247 43,875 0,047 0,325 
средняя погрешность 0,039 0,456 

 
Как можно видеть, из табл. 1 расчет по стандарту ISO 4264 имеет более высокую 

точность и меньшую погрешность относительно экспериментальных данных по сравнению с 
методом расчета по ГОСТ 27768-88. Однако стоит отметить, что формула по ГОСТ 27768-88 
использует меньшее количество данных и в пределах изменения цетанового индекса 42-
50 пункта, характеризуется приемлемой погрешностью и может быть применена для расчета.  

Современные дизельные топлива, как правило, не являются чистыми прямогонными 
продуктами, а получаются смешением нескольких компонентов. 

Поэтому на втором этапе работы была поставлена цель, рассчитав цетановые индексы 
компонентов дизельных топлив по формуле ISO 4260 проверить аддитивность цетанового 
индекса смеси, получаемой смешением нескольких компонентов, допуская, что каждый из 
компонентов вносит вклад в общий цетановый индекс смеси пропорционально своей 
массовой доле в этой смеси: 

1

n

см i i
i

ЦИ ЦИ ν
=

=∑  (
3) 

где ЦИсм – цетановый индекс смеси; ЦИi – цетановый индекс компонента; νi – 
массовая доля компонента в смеси, % мас. 

Результаты расчета цетановых индексов компонентов по ISO 4260, для другого НПЗ, 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Расчет цетановых индексов компонентов, входящих в состав товарных 

дизельных топлив 
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Компонент 

ФС 

0% 

ФС 

0% 

ФС 

0% 

Плотность при 
15 оС  ЦИISO 

оС оС оС кг/м3 
Фракция дизельного 
топлива 176 198 256 801,3 45,9 

Керосин 159 180 211 787,4 43,6 
Бензин-отгон 258 292 336 844,9 57,4 
Денормализат 208 243 283 835 46,3 

 
В табл. 3 представлены четыре рецепта смесей дизельных топлив, результаты расчета 

цетановых индексов смесей (ЦИсм), а также цетановые индексы смесей определенные 
экспериментально (ЦИсм.эксп.). 

 
Таблица 3 

Расчет цетановых индексов многокомпонентных смесей 

Компоненты 
Смеси 

1 2 3 4 
νi, % мас. 

Фракция дизельного топлива 0,4 0,4 0,37 0,4 
Керосин 0,12 0 0 0 
Бензин-отгон 0,3 0,35 0,4 0,5 
Денормализат 0,18 0,25 0,23 0,1 
ЦИсм.эксп. 47 49,2 48,1 50,3 
ЦИсм 49,2 50 50,6 51,7 
Δ 2,2 0,8 2,7 1,4 

 
Как можно видеть из результатов, представленных в табл. 3, разность между 

цетановым индексом смеси определенным экспериментально и цетановым индексом смеси, 
рассчитанным по аддитивной формуле, меняется в пределах 0,8-2,7 пунктов. Данный факт 
свидетельствует о неаддитивности цетанового индекса, и необходимости разработки методов 
расчета цетановых индексов смесевых дизельных топлив с учетом, возникающих 
неаддитивностей. 
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Научный руководитель – В.Матыс 
 

Цинковые и кадмиевые покрытия на сталях широко используются для защиты деталей 
от коррозии. Для повышения защитных свойств покрытий предлагается использование 
вакуумного ионно-лучевого ассистируемого осаждения различных металлов на поверхность 
покрытий. Для проведения исследования были выбраны следующие марки сталей: 
нержавеющая (Х18Н9Т) и углеродистая (Ст3). Нанесение гальванического покрытия цинка и 
кадмия проводилась при комнатной температуре (18-25 оС) плотностью тока 1-1,5 А/дм2. 
Толщина осаждаемого покрытия составляла 10 мкм. Перед нанесениям гальванического 
покрытия, была произведена предварительная подготовка образцов стали: механическая 
обработка наждачной бумагой, обезжиривание, активация. Для нержавеющей стали 
проводилось стадия химического травления перед стадией активации, для лучшей адгезии 
покрытия с поверхностью стали [1]. 

Для формирования покрытий на углеродистой и нержавеющей сталях методом 
высоковакуумного ионно-ассистируемого осаждения были выбраны следующие металлы: 
цинк и хром. Ионно-лучевое формирование покрытий проведено путем ионно-
ассистируемого осаждения металлов в импульсном режиме с применением лабораторной 
ускорительной установки ионно-лучевой обработки с электродуговым ионным источником 
(рис. 1). 

 
1 − рабочая камера; 2 − рабочие электроды ионного источника; 3 − поток атомов и 

ионов осаждаемого металла; 4 − цилиндр Фарадея; 5 − подложка; 6 − к вакуумной системе; 7 
− электромагнит 

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки ионно-ассистируемого осаждения 
металлов. 

Осаждение металла и перемешивание осаждаемого слоя с атомами поверхности 
подложки ускоренными ионами того же металла осуществляются соответственно из 
нейтральной фракции пара и плазмы низковольтного дугового разряда. Испарение 
осаждаемого металла и ионизация его атомов происходят в низковольтном вакуумном 
дуговом разряде между двумя рабочими металлическими электродами ионного источника 
при их периодическом соприкосновении. Контакт рабочих электродов осуществляется в 
результате возвратно-поступательного движения одного из них. Подложка для осаждения 
покрытий находится под высоким отрицательным потенциалом, ускоряющим ионы металла 
из плазмы дугового разряда. Частота следования импульсов ионного тока составляет 50 Гц, 
ускоряющее напряжение – 5 кВ. Разрежение в рабочей камере ускорительной установки 
создается вакуумной системой на основе паромасляного диффузионного и форвакуумного 
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объемного механического насосов. Остаточное давление в рабочей камере ускорительной 
установки составляет ~10−2−10−3 Па. Интегральные потоки атомов и ионов каждого из 
осаждаемых металлов составляют ~ 1017 см−2. Плотность ионного тока ускоренных ионов 
осаждаемого металла варьировалась в интервале 0,5 – 5 мкА/см2. 

Коррозионная устойчивость покрытий исследовалось электрохимическим методом 
поляризационных кривых в 3 % NaCl. Для образцов были получены поляризационные 
кривые, в интервале от –400 до +400 мВ от стационарного потенциала, со скоростью 
развертки 1 мВ/с. Электродом сравнения служил насыщенный хлорсеребряный электрод, 
вспомогательный электрод – платиновая проволока. По точкам пересечения анодных и 
катодных участков кривых были определены плотности тока и потенциалы коррозии. 
Плотность тока коррозии служила мерой коррозионной устойчивости образцов [2]. 

На рис. 2. представлены поляризационные кривые для исследованных образцов.  

 
Рисунок 2 Поляризационные кривые в 3% NaCl покрытий на сталях, сформированных 
комбинацией гальванического и вакуумного ионно-ассистируемого осаждения. 
В таблице представлены плотности тока и потенциалы коррозии, определенные из 

поляризационных кривых. 
Таблица  Плотности тока и потенциалы коррозии образцов сталей с покрытиями 

Образец Екор, мВ iкор, мА/см2 
Сталь3\Znгальв –1075 1,6·10–2 
Х18Н9Т\Znгальв –1070 1,6·10–2 
Сталь3\Cdгальв –760 1,9·10–3 
Х18Н9Т\Cdгальв –775 1,3·10–2 
Сталь3\Znгальв+Znи.-асс. –1055 2,2·10–2 
Х18Н9Т\Znгальв+Znи.-асс. –1015 9,3·10–2 
Сталь3\Cdгальв+Znи.-асс. –995 4,3·10–2 
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Х18Н9Т\Cdгальв+Znи.-асс. –985 6,9·10–2 
Сталь3\Znгальв+Crи.-асс. –980 5,0·10–2 
Х18Н9Т\Znгальв+Crи.-асс. –965 8,9·10–3 
Сталь3\Cdгальв+Crи.-асс. –745 1,9·10–2 
Х18Н9Т\Cdгальв+Crи.-асс. –725 1,1·10–2 

Из анализа результатов рисунка 2 и таблицы можно заключить, что ионно-
ассистируемое осаждение цинка или хрома на поверхность гальванических цинковых и 
кадмиевых покрытий приводит в основном к возрастанию плотности тока коррозии в 1,4-20 
раз, т.е. коррозионная стойкость покрытий уменьшается. Исключение составляли только 
образцы цинковых и кадмиевых покрытий на нержавеющей стали, для которых ионно-
ассистируемое осаждение хрома приводило к незначительному уменьшению в 1,2-1,8 раз 
плотности тока коррозии. 

Во всех случаях ионно-ассистируемое осаждение приводило к смещению потенциала 
коррозии на 20-50 мВ в анодную область. Только для образцов гальванических кадмиевых 
покрытий ионно-ассистируемое осаждение цинка приводило к уменьшению потенциала 
коррозии более чем на 200 мВ до величины примерно –1 В. Эта величина потенциала 
коррозии соответствует стационарному потенциалу цинка. 

Снижение коррозионной стойкости покрытий в результате ионно-лучевого 
ассистируемого осаждения цинка и хрома может быть связано с разрыхлением поверхности 
потоком ускоренных ионов Zn+ и Cr+. Данные покрытия были получены при ускоряющем 
напряжении 5 кВ, в то время как вакуумное ионно-лучевое ассистируемое осаждение цинка 
при ускоряющем напряжении 10 кВ увеличивало коррозионную устойчивость сталей [3]. 
Необходимо провести исследования коррозионной устойчивости покрытий полученных при 
ускоряющем напряжении 10 кВ. 
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Одними из основных ингредиентов косметических средств являются поверхностно-
активные вещества (ПАВ) и высокомолекулярные соединения (ВМС). ПАВ в составе 
косметических средств обеспечивают пенообразующее и детергирующее действие, 
солюбилизацию нерастворимых в воде ингредиентов и др. Водорастворимые полимеры в 
рецептуры моющих средств вводят для увеличения вязкости, повышения растворимости 
компонентов, улучшения моющего действия, обеспечения кондиционирующего эффекта и 
др. [1, 2]. Совместное использование ПАВ и ВМС в составе косметических средств влечет за 
собой их взаимное влияние на свойства друг друга и на свойства получаемого продукта. 

Целью данной работы явилось изучение влияния расхода поливинилпирролидона 
(ПВП) на пенообразующую способность препаратов ZETESOL MG и ZETESOL ZN. 
Понимание данного влияния важно для обоснованного выбора расходов компонентов при 
разработке составов гигиенических моющих средств. 

Препараты ZETESOL MG и ZETESOL ZN (производство Италия) содержат в качестве 
поверхностно-активных веществ лаурет сульфаты магния и цинка соответственно со средней 
степенью этоксилирования равной трем. Они не являются индивидуальными веществами и 
содержат различные примеси. Поливинилпирролидон (средняя молекулярная масса 8000) 
представляет собой аморфный гигроскопический порошок белого цвета, который хорошо 
растворяется в воде. Водные растворы ПВП имеют слабоосновный характер. ПВП в составе 
косметических средств выполняет функцию загустителя, образует комплексы с красителями 
и лекарственными веществами, обладает противовоспалительным действием, создает 
защитное покрытие на волосах и др.  

При изучении влияния ПВП на пенообразование водных растворов препаратов 
концентрация ПАВ в растворе была постоянной (0,1 и 1,0 г/л), а расход ПВП варьировали в 
интервале 0,005–1,00 г/л. Растворы готовили с использованием дистиллированной воды, 
чтобы исключить возможное влияние солей жесткости. Пенообразующую способность 
(пенное число) водных растворов ПАВ и ПВП и устойчивость полученных пен определяли 
на приборе Росс – Майлса (температура 18–20°С) в соответствии с методикой, приведенной 
в [3]. Полученные экспериментальные данные представлены на рисунке 1. 

Исследования показали, что все изученные системы обладают хорошим 
пенообразованием, пенное число выше 100 мм. На пенообразующую способность водных 
растворов влияет как вид используемого препарата, так и его концентрация в растворе. При 
концентрации 0,1 г/л лучшей пенообразующей способностью обладают водные растворы 
препарата ZETESOL MG – пенное число составляет 130 мм (для ZETESOL ZN 110 мм). При 
увеличении концентрации ПАВ в растворе до 1,0 г/л пенообразующая способность обоих 
препаратов сближается и составляет 235–245 мм.  

Более заметно влияние ПВП на способность к пенообразованию растворов препаратов 
с концентрацией ПАВ 0,1 г/л (истинные растворы ПАВ). Для них при увеличении количества 
ПВП от 0,005 до 1,00 г/л пенное число возрастает на 50–60%. Однако в области 
концентрации полимера 0,05–0,1 г/л (ln c от –3 до –2,3) наблюдается незначительное падение 
пенного числа для обоих препаратов ПАВ. Такой характер зависимости можно объяснить 
тем, что в молекулярных растворах ПАВ мицеллы не образуются, но в поверхностном слое 
раствора формируются ассоциаты из молекул водорастворимого полимера и ионов ПАВ, их 
размеры и количество зависят от содержания ПВП. Данные ассоциаты оказывают влияние на 
пенообразующую способность препаратов ПАВ [4].  
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Концентрация ПАВ, г/л: а – 0,1; б – 1,0 

Рисунок 1 Влияние концентрации ПВП на пенное число водных растворов  
ZETESOL MG (1) и ZETESOL ZN (2)  

Введение в водные растворы препаратов с концентрацией ПАВ 1,0 г/л (коллоидные 
растворы) поливинилпирролидона в количестве 0,005–1,00 г/л незначительно увеличивает их 
пенообразующую способность – пенное число возрастает на 10–20 мм, т.е. полимер 
участвует в формировании пены.  

Анализ устойчивости полученных пен показал, что данный показатель находится в 
интервале 95,5–98,1%, т.е. все пены являются высокоустойчивыми. С введением ПВП в 
количестве от 0,005 до 1,00 г/л  устойчивость пен, полученных из водных растворов 
препаратов ПАВ группы ZETESOL, возрастает на 1–2%. Известно [4], что стабильность 
пены при образовании комплексов «ПАВ – ВМС» связано с изменением объемной и 
поверхностной вязкости, что замедляет дренаж пены. Поэтому была определена условная 
вязкость исследуемых систем (время истечения 100 см3 раствора из вискозиметра ВЗ-4). 
Результаты приведены на рисунке 2. 

 
Концентрация ПАВ, г/л: а – 0,1; б – 1,0 

Рисунок 2  Зависимость условной вязкости от концентрации ПВП для водных 
растворов ZETESOL MG (1) и ZETESOL ZN (2) 

Анализ рисунка 2 показал, что характер изменения параметров вязкости и 
устойчивости пен в зависимости от расхода ПВП аналогичен.  
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Поскольку для потребителей важным является устойчивость пены в течение 
определенного времени применения пеномоющего средства, то была изучена кинетика 
разрушения пен, полученных из водных растворов препаратов ПАВ группы ZETESOL и 
ПВП. Исследования проводили в течение 5 мин. Полученные данные для растворов ПАВ с 
концентрацией 0,1 г/л приведены на рисунке 3. 

Концентрация ПВП, г/л: 1 – 0,0; 2 – 0,005; 3 – 0,025; 4 – 0,05; 5 – 0,1; 6 – 0,5; 7 – 1,0 
Рисунок 3  Кинетика разрушения пен, полученных из водных растворов  

ZETESOL MG (а) и ZETESOL ZN (б)  

Установлено, что в течение 5 мин существования высота столба пен, полученных из 
водных растворов препаратов ПАВ ZETESOL MG и ZETESOL ZN без введения ПВП, 
уменьшается 6 и 3 мм соответственно. Введение ПВП в растворы ZETESOL MG позволяет 
замедлить процесс разрушения пен, высота пен в течение исследуемого временного 
интервала уменьшается на 2–4 мм, а при введении ПВП в водные растворы ZETESOL ZN – 
на 2–3 мм. Следует отметить также, что разрушение пен из растворов с ZETESOL MG 
происходит в течение 2,5–3,0 мин, а из растворов с ZETESOL ZN – в течение 1,5–2,0 мин.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что ПВП оказывает большее 
влияние на пенообразование в истинных водных растворах препаратов ПАВ группы 
ZETESOL. Полученные графические зависимости носят экстремальный характер, что 
подтверждает возможность образования ассоциатов между ПАВ и ПВП, структура которых 
зависит от природы и концентрация препарата ПАВ и количество ПВП. В коллоидных 
растворов ПАВ это влияние незначительно. Все исследуемые системы соответствуют 
требованиям, предъявляемым к гигиеническим моющим средствам по пенному числу и 
устойчивости пен.  
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В настоящее время актуальным является вопрос о том, как меняется роль педагога, 

его функции, в учебном процессе в условиях глобального процесса информатизации. Можно 
выделить три основных направления реформы образования: реорганизация системы 
образования; интеграция новых информационных технологий в учебный процесс; выделение 
принципа самостоятельной активности студента в качестве ведущего принципа обучения. В 
условиях глобального процесса информатизации  роль самостоятельной работы обучаемого 
настолько возросла, что её приходится специально планировать, создавать для неё 
специальные формы, методы, и использовать технические ресурсы. 
Также, в последние годы широко обсуждается научной общественностью, работодателями 
развитие отечественного образования с целью повышения его эффективности.  

Технологии e-learning дидактически обоснованно можно внедрить в педагогический 
процесс (очный). Среди данных технологий можно выделить интернет-платформы 
(виртуальные средства обучения): виртуальные классы, учебный сайт преподавателя; 
дискуссионные форумы, блоги; социальные сети, программы интернет-телефонии[1, 2]. 

Программный комплекс SeKum BookStudio позволило создать обучающее 
контролирующий  электронное пособие по общей химии. В различные форматы 
электронных книг (EPUB, FB2, MOBI, AZW3), документов (CHM, PDF, DOCX, RTF, TXT), 
web-сайт (HTML), в виде отдельной программы для Windows (EXE) или Android (APK) С 
помощью программы SeKum BookStudio можно cоздать любые информационные продукты в 
электронном виде: книги, учебники, методические указания, словари, энциклопедии и много 
е другое. После создания пособия  в один клик мы получаем пособие в необходимом нам 
формате: DOCX, HTML, PDF, CHM, EXE, EPUB,FB2, MOBI, AZW3, EXE, APK. 

• Стили. Мы определили различные стили текста и с их помощью очень быстро 
форматировать текст. 

• Таблицы. Разнообразные таблицы, в том числе вложенные друг в друга. Таблицы 
могут оказать помощь при создании макетов страниц. 

• Ссылки. Мы делали ссылки на Интернет страницы или на любые другие документы. 
"Ленточный" интерфейс аналогичный интерфейсу программ Microsoft Office. 

• Дополнительные элементы. Вставка изображений, файлов, специальных символов и 
формул. 

• Предпросмотр. Быстрый просмотр созданного пособия в программе SeKum 
BookReader [3]. 

Программа может создавать книги в разных форматах. 

• RTF Один из самых распространенных текстовых форматов. Поддерживает 
форматирование текста, изображения, ссылки... Недостатком этого формата является 
отсутствие удобной навигации по книге. 
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• PDF Формат PDF фактически является стандартом в обмене деловой 
документации. Программа для чтения документов в этом формате достаточно 
распространена и ее можно загрузить бесплатно. 

• HTML Позволяет выложить созданный материал на сайте. Представляет из себя 
набор HTML страниц, изображений и несколько служебных файлов, с помощью которых 
можно создать дерево содержания. 

• DOCX Основной формат программы Microsoft Word® - пожалуй наиболее 
популярого текстого редактора. 

• CHM По сути это набор сжатых HTML страниц. Очень часто используется в 
качестве справочной системы в составе программного обеспечения. Основные преимущества 
этого формата: небольшой размер электронной книги; использование индексного и 
полнотекстового поиска. 

• TXT Текст Обычный текст без форматирования (plain text). 

• EPUB Формат, основанный на XML. Позволяет издателям производить и 
распространять цифровую публикацию в одном файле, обеспечивая совместимость между 
программным и аппаратным обеспечением, необходимым для воспроизведения 
незашифрованных цифровых книг и других публикаций с плавающей версткой». 

• FB2 Открытый формат, основан на XML. FictionBook поддерживается 
большинством распространенных программ и устройств для чтения книг. 

• MOBI Формат, используемый в бесплатном ПО MobiPocket Reader (доступен под 
Windows, а также на мобильных платформах: BlackBerry, PalmOS, Symbian и Windows 
Mobile). Основным «потребителем» книг в формате MOBI является семейство ридеров 
Amazon Kindle, у которых это, по сути, единственный неродной поддерживаемый формат. 

AZW3 Фирменный формат Amazon, используемый им в своих ридерах семейства 
Kindle (AZW предположительно расшифровывается как Amazon Word). 

 EXE Самый распространенный и удобный формат. Преимущества этого формата: 
для просмотора не нужна программа для чтения – она уже встроена в саму книгу; полное 
сохранение всего форматирования. Недостатки: единственный недостаток – достаточно 
большой размер файла, за счет уже встроенной программы для чтения. 

  APK Формат мобильных приложений на платформе Android. Мы получаем 
пособие  в удобной оболочке с возможностью ее распространения через GooglePlay и без 
необходимости установки дополнительных программ [4]. 

Программа SeKum BookStudio позволила  создать пособие по общей химии, так в 
каждом разделе имеется лекции, задачи по данной теме и также контрольные вопросы 
облегчает работу обучающемся. На рисунке 1 показано создание пособие по общей химии. 
Открываем программу SeKum BookStudio, начинаем создавать раздел после того 
устанавливаем шрифт и фон страницы. А также по каждым разделом имеется свои 
подразделы где мы вставляем  
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Рисунок 1 Окно электронного пособия 
 

Мультимедийные электронные учебные комплексы  существенно повышают качество 
образования за счет самообучения и самоконтроля, формируют интерес к предмету, 
позволяют  готовить обучаемого к творческой преобразующей деятельности. С учетом 
дидактических принципов разработан учебный комплекс по общей химии, который 
включает теоретический материал, виртуальные лабораторные работы, блок  контроля и 
самоконтроля, тестовые задания с проверкой и выбором ответа, ребусы, познавательные 
задачи, видео, анимации,  таблицы и справочный материал. 
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Данная разработка посвящена волоконной оптике на основе жесткого оптического 

волокна, которое представляет собой систему, состоящую из световедущей жилы, 
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светоотражающей и защитной оболочек. Для его формирования необходимо использование 
стекол трех типов различного химического состава.  

Световедущая жила служит для передачи световой энергии, сконцентрированной на 
входном торце, на его выходной торец путем полного внутреннего отражения светового луча. 

Оптические стекла марок БФ, ТБФ и СТФ, используемые в настоящее время в 
качестве стекла для световедущей жилы, характеризуются высокой склонностью к фазовому 
разделению в температурном интервале 800–1150 оС, отсутствием согласования по 
показателю преломления, температурному коэффициенту линейного расширения (ТКЛР) и 
реологическим характеристикам. Кроме того, стекла известных марок для световедущей 
жилы содержат в своем составе чрезвычайно опасные вещества (I класса опасности), 
поэтому их использование ухудшает условия труда и снижает экологическую безопасность 
производства. 

Стекло для световедущей жилы оптического волокна относится к поликомпонентным 
системам, поэтому предупреждение фазового разделения у стекол данного типа является 
сложной задачей и вызывает большие трудности при ее решении. По данному вопросу в 
литературе имеются лишь сведения о влиянии отдельных оксидов на кристаллизационную 
способность оптических стекол марки ТБФ [1, 2]. Поэтому при разработке стекла для 
световедущей жилы необходимым условием является его высокая устойчивость к фазовому 
разделению при сохранении требуемого уровня физико-химических характеристик: показатель 
преломления должен быть не ниже 1,77; значение ТКЛР находиться в пределах (70–80)∙10–7 К–1; 
а выработочный интервал составлять 100–150 оС при изменении вязкости в пределах 109–104 
Па∙с. 

Для решения поставленной задачи выбрана область составов стекол на основе системы 
BaO–La2O3–B2O3–TiO2–SiO2 при постоянном суммарном содержании компонентов B2O3, 
ZrO2, SiO2 и Nb2O5, составляющем 60 %1. 

Выбор для исследования частного сечения многокомпонентной системы BaO–La2O3–
B2O3–TiO2–SiO2 с постоянными добавками ZrO2, Nb2O5 при варьировании содержания 
оксидов BaO, La2O3 и TiO2 обусловлен их существенным влиянием на кристаллизационную 
способность стекол, их реологические и оптические характеристики. 

Получение стекол для световедущей жилы с требуемым показателем преломления 
представляется возможным на основе низкокремнеземистых составов с содержанием SiO2 
менее 50 %. Добавки оксида-стеклообразователя не позволяют получить стекла с высоким 
значением показателя преломления, поэтому его содержание ограничено пределами 20–30 % 
[3]. 

Известно [4–6], что показатель преломления можно повысить путем введения в состав 
опытных стекол оксидов BaO, TiO2, La2O3, ZrO2, Nb2O5, Y2O3, WO3, которые 
целесообразно вводить в ограниченных количествах, так как области стеклообразования в 
системах, содержащих указанные оксиды, ограничены повышенной склонностью расплавов 
к кристаллизации. 

Технология получения оптического волокна предполагает снижение температуры варки 
стекол для световедущей жилы за счет введения оксида бора и значительных количеств оксидов 
щелочноземельных металлов. Оксиды лантана и иттрия значительно повышают вязкость и 
температуру варки стекол, в связи с чем их содержание в составе оптических стекол, как 
правило, не превышает 10 % [3].  

По влиянию оксида лантана на свойства стекол в литературе приведены отрывочные 
данные. С целью накопления научно-практического опыта синтеза и использования 
лантансодержащих стекол выбран достаточно широкий интервал концентраций данного 
компонента – от 5 до 25 %.  

                                                           
1 – Здесь и далее по тексту, если не оговорено особо, приведено молярное содержание, мол. % 
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Синтез стекол с содержанием TiO2 более 25 % является нецелесообразным, так как 
данный оксид существенно повышает склонность боросиликатных стекол к фазовому 
разделению. 

Из литературных данных известно [7], что оксид бария вводится в составы стекол в 
количестве до 45 %. Обеспечить синтез стекол при температурах 1200–1300 оС 
представляется возможным, если содержание BaO составляет не менее 15 %. 

Синтез экспериментальных стекол осуществлялся в интервале температур 1270±20 оС. 
По результатам оценки технологических свойств синтезируемых образцов установлено, что 
стекла с содержанием оксида титана 20–25 % включают нерастворившиеся зерна 
тугоплавких компонентов и заглушены при выработке. У ряда стекол  в процессе синтеза 
отмечена их склонность к вспениванию и появлению на поверхности расплава 
высококремнеземистой корки. С целью установления природы глушения при выработке 
проведено исследование опытных стекол методом просвечивающей электронной 
микроскопии. На рисунке 1 представлены электронно-микроскопические снимки структуры 
образцов, содержащих 25 % TiO2, заглушенных при выработке. 

 

                                 
х10000                                                           х10000 

Рисунок 1  Электронно-микроскопические снимки структуры образцов  
стекол, содержащих 25 % TiO2 

 
Из рисунка 1 видно, что стекло с содержанием оксида титана 25 % склонно к 

бинодальной (капельной) ликвации. Отмечено присутствие капель жидкости правильной 
формы с размером 0,5–0,8 мкм, которые, по-видимому, способствуют развитию 
кристаллизации опытных стекол в процессе их термообработки.  

Для определения наличия в стекле микронеоднородностей, стимулирующих его 
кристаллизацию при термообработке, опытные образцы стекол исследовались методом 
малоуглового рассеяния рентгеновского излучения (РМД), являющимся прямым 
структурным методом определения наличия неоднородностей от нескольких сотен до тысяч 
ангстрем. Однако указанная методика является  не пригодной для данного типа стекол, так 
как они содержат в своем составе 30 мас. % оксида бария. BaO создает “преграду” для 
проходящих лучей и на выходе фиксируемое прибором число импульсов не позволяет 
достоверно идентифицировать  присутствие в стекле кристаллических фаз. 

Известно [2], что при относительно низкой кристаллизационной способности выдержка 
стекол в течение 20–30 ч в платиновом тигле в интервале температур 800–1200 оС при 
формовании волокна приводит к выделению единичных кристаллов, которые являются 
концентраторами рассеяния световой энергии и причиной потерь передаваемой информации. 
Кроме того, кристаллические включения в расплаве стекла вызывают обрывность волокон, что 
нарушает стабильность процесса их формования. Это ужесточает требования по устойчивости 
стекол к кристаллизации в температурном интервале вытягивания волокна. 

1 мкм 1 мкм 
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Устойчивость стеклообразного состояния экспериментальных стекол определялась 
методом градиентной кристаллизации при 6-часовой термообработке.  

Установлено, что все стекла в той или иной степени проявляют признаки фазового 
разделения. Минимальную склонность к кристаллизации проявляют образцы стекол, 
включающие 20–30 % BaO и 5 % La2O3. Наиболее склонными к кристаллизации являются 
стекла, в которых содержание оксида титана составляет более 15 %, а оксида лантана – 15–25 
%. 

В стекле титан может находиться в четверной или в шестерной координации и доля 
четырехкоординированного титана тем больше, чем выше основность стекла. В условиях 
высокой основности (составы с повышенной концентрацией оксидов щелочных или 
щелочноземельных элементов, составляющей свыше 20 %) диоксид титана выступает в 
качестве стабилизатора стеклообразного состояния, что обусловлено переходом титана из 
шестерной координации в четверную [8]. Несмотря на то, что в исследуемых 
многокомпонентных составах стекол оксид бария по отношению к оксиду титана 
присутствует в избытке, все опытные образцы стекол склонны к фазовому разделению при 
их термообработке. Это, вероятно, связано с тем, что некоторое количество BaO может 
способствовать переходу бора из тройной координацию в четверную. При этом оставшаяся 
доля оксида бария не обеспечивает в полной мере образование группировок [TiO4], что 
является результатом выделения преимущественно титансодержащих кристаллических фаз 
при термообработке опытных стекол. 

Повышение содержания La2O3 в составе синтезированных стекол до 15–25 % 
стимулирует объемную кристаллизацию с выделением в качестве кристаллической фазы 
LaBO3.  

Величина показателя преломления опытных стекол определяется рядом параметров, 
таких как радиус и заряд катиона, атомная масса, поляризуемость иона, диэлектрическая 
проницаемость, прочность связи катиона с кислородом.  

Установлено, что максимальные значения показателя преломления обеспечивают 
TiO2 и La2O3, а минимальные – BaO. Множественность факторов, определяющих величину 
показателя преломления, обусловливает необходимость рассмотрения на практике двух 
случаев: в первом необходимо рассматривать замещение катиона в составе стекла на 
равнозарядный, а во втором – на разнозарядный. В случае разнозарядных ионов изменение 
показателя преломления определяется напряженностью поля по Дитцелю z/(rk + ra)2 (где z – 
заряд иона; rk – радиус катиона; rа – радиус аниона); в случае равнозарядных катионов 
решающее влияние оказывает величина прочности связи Me–O. Величина поляризации стекол 
определяется прежде всего ионной составляющей, поэтому данный показатель оценивался по 
прочности связи Me–O, которая имеет максимальное значение для единичной связи Ti–O (309 
кДж/моль) и минимальное – для связи Ba–O (139 кДж/моль) [7]. Данный факт объясняет 
способность оксида титана в сравнении с BaO и La2O3 в большей мере увеличивать показатель 
преломления опытных стекол. 

По способности повышать показатель преломления опытных стекол оксиды бария, 
лантана и титана можно расположить в следующий ряд: BaO→La2O3→TiO2. 

При изготовлении световодов важную роль играет величина ТКЛР. Для получения 
оптического волокна с требуемой термомеханической прочностью необходимо, чтобы ТКЛР 
стекла для светоотражающей оболочки был несколько ниже этого показателя стекла для 
световедущей жилы. По данным [9], оптимальная разность ТКЛР световедущей жилы и 
защитной оболочки для стекол оптического волокна должна находиться в интервале значений 
(5–12)·10–7 К–1, что обусловлено необходимостью создания напряжений сжатия в оболочке 
волокна. 

Согласно полученным данным ТКЛР опытных стекол изменяется в достаточно 
широких пределах – от 69·10–7 до 97,8·10–7 К–1, что связано с различным влиянием оксидов 
титана, лантана и бария на структуру опытных стекол. 
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Так, повышение содержания BaO способствует увеличению значений ТКЛР, в то 
время как добавки TiO2 снижают этот показатель. Следует отметить неоднозначное влияние 
La2O3 на величину ТКЛР в исследуемой области частного сечения системы BaO–B2O3–
La2O3–TiO2–SiO2. 

На зависимости ТКЛР от содержания La2O3, вводимого взамен BaO, возникают 
экстремумы, обусловленные, вероятно, изменениями в структуре стекла (рисунок 2).  

 

 
а – введение La2O3 вместо BaO; б – введение TiO2 вместо BaO 

Рисунок 2  Влияние химического состава на ТКЛР опытных стекол  
 

Так уменьшение величины ТКЛР опытных стекол от 97,8∙10–7 К–1 до 81,7∙10–7 К–1 с 
ростом содержания La2O3 до 15 % на кривых с постоянным содержанием оксида титана, 
очевидно, обусловлено упрочнением структуры стекла за счет появления более прочных 
связей, чем связь Ba–O.  

Однако при концентрации La2O3 15–20 % наблюдается повышение ТКЛР. На наш 
взгляд, данный факт обусловлен изменением соотношения групп [BO3] и [BO4] в структуре 
стекла, которое определяется концентрацией оксида бария. Кислород, вносимый оксидом 
бария в структуру стекол, способствует росту доли групп [BO4] и повышению степени 
связности структурного каркаса.  

При увеличении содержания La2O3 от 20 % до 25 % решающее влияние оказывает 
прочность связи La–O. При этом наблюдается упрочнение структуры стекла, что 
подтверждается уменьшением величины ТКЛР до (79–86)∙10–7 К–1. 

Следует также отметить постепенное исчезновение максимума на кривых 
зависимости ТКЛР при повышении содержания TiO2 от 0 до 15 %. Это, вероятно, 
происходит за счет того, что TiIV, встраивается в структурную сетку стекла, образуя мостики 
типа Si–O–Ti, и способствует ее упрочнению, что проявляется в снижении значений ТКЛР 
[8]. 

Таким образом, оксиды частного сечения системы BaO–La2O3–B2O3–SiO2–TiO2 по их 
способности повышать величину ТКЛР можно расположить в следующий ряд: 
TiO2→La2O3→BaO. 
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При исследовании вязкости опытных стекол в интервале 109–104 Па∙с отмечены 
особенности влияния BaO на эти значения. Его введение вместо оксида титана в состав 
опытных стекол в количестве 15–30 % способствует смещению интервала вязкости стекол 
109–106 Па∙с на 50–60 оС в область более высоких температур. Можно предположить, что 
данная закономерность обусловлена наличием в составе стекол B2O3 в количестве 24 %, 
который может присутствовать в матрице стекол в трех- и четырехкоординированном 
состоянии. Введение оксида бария в состав исследуемых стекол в указанном выше 
количестве приводит к появлению дополнительного кислорода, который идет на 
построение тетраэдров [BO4]. В связи с этим увеличивается доля групп [BO4], 
встраиваемых в кремнекислородный каркас и способствующих росту его прочности. 
Последующие добавки BaO в количестве 30–40 % обеспечивают смещение  интервала 
вязкости 1010–107 Па∙с на 10 оС в область более низких температур в связи с последующим 
снижением концентрации TiO2 от 10 % до 0 % и уменьшением доли относительно прочных 
связей Ti–O, что обеспечивает разупрочнение кремнекислородного каркаса. 

По результатам исследований определена область составов, максимально отвечающая 
требованиям, предъявляемым к стеклам световедущей жилы оптического волокна. Однако 
базовые стекла характеризуются поверхностной кристаллизацией в температурном 
интервале 700–1000 оС и несколько завышенным показателем ТКЛР. Для устранения 
отмеченных недостатков осуществлено их модифицирование оксидами CaO, SrO, WO3, 
Y2O3 и Gd2O3. Определено, что совместное использование оксидов WO3 и Y2O3 в молярном 
соотношении 1:3 позволяет получить стекла с высокой устойчивостью к кристаллизации в 
температурном интервале вытягивания волокна, коротким интервалом формования, 
величиной показателя преломления nD>1,8 и значением ТКЛР, изменяющимся в пределах 
(75–79)∙10–7 К–1. 

Таким образом, разработан состав стекла для световедущей жилы оптического 
волокна, устойчивый к фазовому разделению в температурном интервале вытягивания 
оптического волокна, с комплексом технологических и физико-химических характеристик, 
соответствующих нормативно-техническим и технологическим требованиям. 
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В настоящее время золото имеет особые физико-химические свойства, применение и  

значение для экономики страны. Получение благородных металлов особой чистоты 99,99% требует 
полного химико-технологического контроля аффинажа металлов. Нами были исследованы 
золотосодержащее сырье в процессе аффинажа благородных металлов в химической лаборатории 
ТОО “Тау Кен Алтын” для определения соответствия качество золота мировым стандартом. На 
аффинажный завод поступают сырье после золото-извлекательных фабрик. В сырье присутствуют 
кроме золота серебро, медь, свинец, сурьма,  олово, висмут и другие примеси, а в ряде случаев и 
металлы платиновой группы. Содержание примесей колеблется в очень широких приделах – от долей 
пробы 200-600 проб. Для опробования отдельных партий поступивших материалов проводят 
приемную плавку [1]. После приемной плавки золота проводим анализ на определение массовой доли 
золота и серебра пробирным методом. Метод основан на способности свинца коллектировать 
металлические золото, серебро и другие благородные металлы с получением легкоплавких металлов. 
Для последующего отделения золота и серебра от свинца пользуются другим свойством свинца - 
способностью быстро окисляться кислородом воздуха [2]. Проводим предварительный анализ на 
содержание золота и серебра на рентгене. 

 
Рисунок 1 Содержания Au, Ag в пробе ППЗ-32. 

 
Для анализа отбираем 4 навески золота массой по 248-250 мг на каждую пробу 

анализируемого сплава берем две контрольные пробы (чеки). Одну пробу для введения 
поправки при определения золота, другую для серебра.  Пробы помещаем в пакетики из 
свинцовой фольги необходимое количество, которой определяется по таблице: 

 
Таблица 1 

Сумма золота и 
серебра в пробе, % 

100-96 95-91 90-86 
5-81 

80-76 75-61 60-56 55-51 50 и 
ниже 

mailto:sweet_gulya_kz93vko@mail.ru
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Масса свинцовой 
фольги, г 

2 3 3,5 4 5 6 6,5 7 8 

 
Контрольные пробы составляем из аффинированного золота, серебра и меди, содержащихся в 

анализируемом золоте соответственно их процентному содержанию навески. Проводим квартование 
Au: Ag = 1:2,5. Пробы купелируются при температуре от 900-10630С. Полученные золотосеребряные 
корольки взвешиваем и развариваем в HNO3. Промываем, сушим, прокаливаем золотую корточку. 
Полученное золото взвешиваем. Массовая доля золота (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

Х = (𝑚𝑚1−𝑚𝑚2)∗100
𝑚𝑚

                                                               ( 1) 

где: m1- масса золотой корточки, мг; 

m2- поправка, полученная при купелировании чека, мг; 

m –масса навески золота катодного, мг. 

Массовую долю серебра (Х1) в процентах вычисляют по формуле: 

𝑋𝑋1 = (𝑚𝑚3−𝑚𝑚4)∗100
𝑚𝑚

− Х                                                        (2) 

где: m3 - масса золотосеребряного королька, мг; 

m4 -поправка, полученная при купелировании чека, мг; 

m – масса навески золота катодного, мг. 

Х – содержание золота 

Полученные результаты:  

                                                                                                                                          Таблица 2 

Проба Навеска, мг Масса 
Au+Ag, мг 

Масса Au, 
мг 

Массовая 
доля Au, 
кг/т 

Массовая доля 
Ag, кг/т 

ППЗ-32 основ 249,36 189,25   515,10 
 249,25 189,16   515,04 

     515,07 
Чек Au 61,05 187,61   Ag 2,05 
Ag 128,61    
Cu 61,91    
 249,12  62,76 252,09  
 249,33  62,82 252,12  
    252,10  
Чек Au 61,54  61,50  Au 0,04 
Ag 128,87     

Cu 61,20     
   Итог 25,21% 51,50% 

Расхождение результатов параллельных определении для золота при массовой доле до 
60% -0,24%, при массовой доле более 60% -0,28%, для серебра 0,30%[2]. В качестве 
электролита при электролитическом рафинировании золота применяют раствор 
золотохлористоводородной кислоты с добавкой соляной кислоты. Электролит непригоден к 
использованию, если в нем концентрация золота ниже 100г/л. Повышение концентрации 
соляной кислоты увеличивает электропроводность электролита и уменьшает расход 
электроэнергии. [3]. Вследствии этого на производстве контролируется состав электролита. 
Определение концентрации золота и содержание соляной кислоты в электролите HAuCI4 
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проводим титриметрическим методом (редоксиметрия, алкалиметрия). Устанавливаем титр 
гидрохинона по известной концентрацией золота. Для анализа отбираем 1 мл 
анализируемого раствора добавляем воду, пару каплей соляной кислоты индикатор. Титруем 
при энергичном перемешивании до исчезновения желтой окраски. Титр раствора 
гидрохинона по золоту в г/мл вычисляем по формуле: 

Т = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

                                                                                 (3) 
где m - масса навески золота, г; 

V- объем раствора гидрохинона, пошедший на титрование, мл. 

Титр гидрохинона составляет 0,0003529 г/мл. Отбираем 2 аликвотной части раствора, 
разбавляем водой, 2 капли соляной кислоты, 1 мл индикатора бензидина и титруют до исчезновения 
желтой окраски. Кислотность электролита определяем с помощью авто титратора. Массовую 
концентрацию золота г/мл, вычисляем по формуле: 

Т = 𝑇𝑇∗𝑉𝑉1∗𝑉𝑉2∗1000
𝑉𝑉∗𝑉𝑉3

                                                      (4) 

Т – титр титрованного раствора гидрохинона по золоту, г/мл; 
V-объем аликвотной части анализируемого раствора,  взятый для определения, мл; 
V1 – объем титрованного раствора гидрохинона, пошедшего на титрование, мл; 
V2 – вместимость мерной колбы, взятой для разбавления, мл; 

V3 – объем аликвотной части разбавленного раствора, взятый для определения, мл; 
     Полученные результаты:                                                                                                 
         Таблица 3 
 

Проба  V стандартного р-ра, мл Концентрация золота, 
г/л 

Кислотность г/л 

611  2,1 74,11 295,92 
 2,05 72,34 298,07 

ср  73,23 296,99 
612  2,15 75,87 295,10 

 2,1 74,11 296,55 
ср  74,99 295,83 

711  1,65 58,23 277,16 
 1,65 58,23 280,24 

ср  58,23 278,7 
712  2,1 74,11 279,84 

 2,05 72,34 276,74 
ср   278,29 

 

Контроль результатов анализа: результаты измерении массовых долей определяемых 
элементов при доверительной вероятности Р = 0,95 приведены в таблице [3]:     

Таблица 4 

Массовая 
концентрация 

Сходимость г/мл 
 

             40,0 до 80,0  
 80,0 до 150,0 

  150,0 до 300,0 
 

1,0 
1,4 
2,1 

Параллельные результаты анализа по определению золота в сплаве и электролите 
являются достоверными и отвечают контролю точности результатов. Что показывает 
качественную оценку полученного результата. На основании данных анализов 
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контролируется химико-технологический процесс аффинажа драгоценных металлов. На 
основании  проведенного анализа  можно утверждать, что процесса аффинажа протекает при 
оптимальных условиях для получения качественного аффинированного золота с особой 
чистотой отвечающий всем мировым стандартам. 
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Наноканалдардың беттік түрленуімен қатар, ішкі де қабырғаларын түрлендіру 

мақсатымен фотоиницирлеу технологиясын жетілдіру үшін өңделген және тотыққан ПЭТФ 
ТМ бетіне және каналдарына егу полимерлеу үрдісіне жүйелі зерттеу жасалынды. Оны жете 
зерттеу болашақта өзінің фильтрациялық қабілетін ортаның рН мәніне байланысты өзгерте 
алатын «ақылды» мембраналарды жасап шығаруға мүмкіндік беретіні сөзсіз.    

Егу үрдісі екі кезеңде жүргізілді. Бірінші кезеңде ТМ кеуектерінің ішкі қабырғасына 
және бетіне сорғыш арқылы мембрана кеуектерінен БФ спирттік ерітіндісін сору арқылы  
фотосенсибилизатордың (БФ) адсорбциясы жүрді, екінші кезеңде кварцты кюветадағы 
мономер ерітіндісінде УК-сәулелендіру арқылы егу полимерлеу үрдісі жүргізілді. Өңделген 
және тотыққан ПЭТФ ТМ егу полимерлеу үрдісін зерттедік. Жалпы сызба 39-суретте 
көрсетілген. 
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Сурет 1 ПЭТФ ТМ-на акрил қышқылын фотоиницирленген егу полимерлеу үрдісінің 
сызбалық кескіні  

  

АҚ егу БФ адсорбциясы 
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Егілу дәрежесін СООН-топтарын колориметрлік әдіспен өлшеу арқылы таптық. 
Өңделген және тотыққан ПЭТФ ТМ-на егу полимерлеу үрдісінің кинетикалық қисығының 
графиктері 2-суретте көрсетілген.  

 

  

Сурет 2  Сәулелену уақытына АҚ егу 
дәрежесі тәуелділігінің графигы  

Сурет 3  Өңделген және тотыққан 
ПЭТФ ТМ-на адсорцияланатын БФ 

мөлшерінің тәуелділік графигы  
Сәулелендіру уақытына байланысты карбоксилді топтардың күрт артуы байқалады, 

бірақ тотыққан ПЭТФ ТМ-на егу өңделген ПЭТФ ТМ-не егуге қарағанда анағұрлым 
қарқынды жүреді. Бұл ең алдымен БФ өңделген және тотыққан мембраналардың 
адсорбциялық қабілетінің әртүрлілігіне байланысты юолуы мүмкін. Айтылған гипотезаны 
дәлелдеу үшін   өңделген және тотыққан ПЭТФ ТМ адсорбциялық қабілеті  УК және ЭПР 
спектроскопия арқылы зерттелінді. 3-суретте БФ адсорбциясының қисықтары көрсетілген, 
оның сандық мәні 253 нм-де өлшелінген. (калибрлік қисық теңдеуі y=0,1355+0,0138, 
R2=0,98). 

Спектрофотометрлік зерттеулерге сүйенсек, тотыққан мембрана өңделген мембранаға 
қарағанда БФ-ты екі есе артық адсорбциялаған. БФ-дың полимер бетімен әсерлесуі 
электростатикалық және Ван-дер-Вальс күштері есебінен жүзеге асады және полимердің 
гидрофильді-гидрофобты және кристалды-аморфты қасиеттеріне тәуелді [1].Гидрофильді 
полимер БФ-пен ретке келтірілген және берік байланыс түзеді. Сол авторлардың айтуынша, 
БФ молекулалары полимердің аморфты фазасына ене алады, ал кристалды полимерлерде тек 
беттік қабатында қалады. Өңделген ПЭТФ ТМ тотықтыру ПЭТФ ТМ кристалдық қасиетін 
төмендетеді, гидрофильділігін арттырады, сәйкесінше бұл БФ адсорбциясын арттырады. 
ПЭТФ ТМ бетінде БФ концентрациясын арттыру акрил қышқылының қарқынды егілуіне 
алып келетін белсенді орталықтардың көптеп түзілуіне алып келеді. Сонымен, БФ-дың 
максималды концентрациясы спиртті ерітіндіден 48 сағат адсорбциялағаннан кейін 19 µм/cм2 

жетті. [2] авторлары PES үлдірде  БФ иммобилизациясы жайында көрсетілген, макисмалды 
адсорбцияланған БФ мөлшері 0,7 µм/см2. 

ЭПР спектроскопия түзілген радикалдар концентрациясын  және олардың өмір сүру 
ұзақтығын анықтауға мүмкіндік береді. Осы мақсатта УК сәулеленуден кейін  БФ-өңделген 
және БФ-тотыққан ПЭТФ ТМ –ның ЭПР спектрлері түсірілді. УК-сәулеленуден кейін 
үлгілердің ЭПР спектрлері (сурет 4 )  g-факторлы 2,011   БФО ПЭТФ ТМ үшін 
ассиметриялық синглет және 2,006 БФТ ПЭТФ ТМ үшін. Сонымен қатар салысытру 
мақсатында БФ-сыз тотыққан және өңделген ПЭТФ ТМ ЭПР спектрлері түсірілді, олар 5-
суретте көрсетілген. Өңделген ПЭТФ ТМ ЭПР спектрелері 11 төменқарқынды сызықтардан 
тұрады, мұндай дибензоаттың этиленгликолінің монокристалын γ-сәулелендіргеннен кейін 
жазылған [3]. Ал, тотыққан ПЭТФ ТМ ЭПР спектрлері жоғары қарқынды синглет ретінде 
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сипатталынды. Бұл сигнал тотығу барысында пайда болған алкокси-радикалдар есебінен 
болуы мүмкін 

  

Сурет 4   БФО ПЭТФ ТМ (а); БФТ 
ПЭТФ ТМ (b) ЭТР спектрлері 

Сурет 5   оx ПЭТФ ТМ (a), etch ПЭТФ 
ТМ (б) ЭПР спектрлері 

 
Айтарлықтай емес ЭПР сигнал үшін УК-сәуленуге дейін БФО ПЭТФ ТМ 6-суретте 

көрсетілгендей жазылған. 30 минут өткеннен кейін сигнал амплитудасының шегіне жеткен.  
7-суретте БФТ және БФО ПЭТФ ТМ - ғы радикалдардың өмір сүру уақыттарының 

кинетикалық қисықтары көрсетілген. БФО ПЭТФ ТМ - да түзілген радикалдар БФТ ПЭТФ 
ТМ радикалдарына қарағанда тұрақтылығы аздау, ол ең алдымен радикалдардың жоғары 
концентрациясы мен тез рекомбинациясына байланысты.  

 

  

Сурет 6   БФО ПЭТФ ТМ сәулеленуге 
дейінгі (1), сәулеленуден кейінгі(5), 

сәулеленуден кейін 2 сағ. соңғы (4), 4 сағ. 
соңғы (3), 33 сағ. соңғы (4) ЭПР спектрлері  

Сурет 7 БФТ ПЭТФ ТМ (а), БФТ 
ПЭТФ ТМ (б) ЭПР спектрлерінен алынған 

радикалдар өмір сүру уақытының 
кинетикалық қисығы  

 
 

Зерттелінген үлгілердің ИҚ-спектрлерінің негізгі айырмашылықтары жұту 
қарқындылығының 1715 (υ C=O) болғанда және  3632-3100 см-1 (υ OH) болғанда артуымен 
байланысты. Ол мембрана кеуегінің қабырғасында ПАҚ қабатының пайда болуына 
байланысты карбоксилді және гидроксилді топтардың артуына қатысты. Мембрананың 
өңделгеннен соң түрленген пикінің астында ауданы  равны 4,01 (1715 cм-1) және 0,61 (3632- 
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3100 cм-1) бірақ, тотыққан ПЭТФ ТМ түрлендіргеннен кейін 5,73 (1715 cм-1) және 
 5,52 (3632-3100 cм-1) тең. 

Акрил қышқылының фотоиницирленген егу полимерлеу үрдісі мембрана 
наокеуектерінің тек беттік қабатында ғана емес, ішкі қабырғаларында да жүргенінің дәлелі 
ретінде ОХ ПЭТФ ТМ кеуектерінің түрлендіруге дейінгі және кейінгі диаметрелерінің 
әртүрлілігі  РЭМ әдісімен, газөткізгіштікпен және каналдардың ішкі қабырғаларындағы 
карбоксилді топтардың концентрациялары есептелінді. 

Каналдардың ішіндегі СООН-топтарын өлшеу түрленген мембрананың беті алтынның 
жұқа қабатымен қапталуымен аяқталды (50-60 нм),осылайша,  ТК бояғышы алтын қабатына 
өте алмады. Зерттеу бойынша каналдардағы СООН концентрациясы  43,27 нМ/см2, ал 
шаңдатылмаған үлгіде 119,15 нМ/см2. Түрлендіруге дейінгі СООН-топтарының 
концентрациясы 6,00 нМ/см2 тең.  

Түрленген, өңделген және тотыққан ПЭТФ ТМ микросуреттері 8-суретте көрсетілген.  
Акрил қышқылымен түрленгеннен кейін каналдардың тарылуы 0,440±0,026 µm ден 

0,405±0,032 µm дейін ( 180 мин егуден кейін) байқалады, байғанымыздай диаметрлер егуге 
дейін және кейін өзгермеген, тарылу дәрежесін нақтырақ анықтау үшін газөткізгіштік әдісі 
қолданылды.Ол Хаген-Пуазейл теңдеуі бойынша каналдардың ішкі диаметрін анықтауға 
мүмкіндік береді.  Кеуектердің тарылуы АҚ 180 мин. егуден кейін 41±15 нм дейін тарылғаны 
байқалады.   

   

   

(a) (б) (в) 
 

Сурет 8  РЭМ микросуреттер (а) etch, ox (б), ox-ПАК ПЭТФ ТМ  
(180 мин) (в)  

 
Осылайша, нанокеуектердің беттік қабатына да, ішкі қабырғаларына да акрил 

қышқылының фотоиницирленген егілу үрдісі бірегей жасалына алды және тотыққан ПЭТФ 
ТМ егілу қарқындылығы өңделген ПЭТФ ТМ-нан екі есе артық. Үрдістің оңтайлы жағдайы 
болып:  ПЭТФ ТМ  300мМ H2O2 (pH=3) жүйесінде 180 мин. УК-сәулелендіру астында 
тотықтыру; БФ 5% спирт ерітіндісінде 48 сағ.аралығында сорбциялау; АҚ 10%  сулы 
ерітіндісінде (рН=2) 180 мин. аралығында фотоиницирлі егу. [4]. 

Түрленген ПЭТФ ТМ негізінде өндірістік маңызы бар реакциялардың мембрана 
кеуектерінде нанокатализді жүзеге асыру мақсатында каталитикалық белсенді металдардың 
НБ алу мүмкін болып отыр.Нанокатализден басқа, түрленген мембраналар тазарту 
үрдістерінде, сонымен қатар ортаның РН мәніне байланысты өқзінің фильтрациялық 
параметроерін өзгертуге қабілетті smart - жүйелерді жасауда негіз бола алады 
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Қазіргі танда жалаңаштанған Арал теңізінің түбінің ауқымды ауданы минералды 

тұздар мен улы химикаттармен араласқан теңіз тұзы қалдықтарымен жабылған. Бұл улы шаң 
желмен және сумен жүздеген километрге таралады. Улы шаңмен тыныс алу адам 
денсаулығын төмендетіп, иммунитетін әлсіретіп, аллергиялық және басқа да аураларға әкеп 
соқтырады. Арал теңізінің құрғауы сонымен қатар жергілікті жердің климатының өзгеруіне 
алып келді (континентальдыға ауыса бастады), ол жергілікті жердің экологиялық жағдайына 
әсер етті.  

Қазіргі уақытта ғалымдардың және түрлі ұйымдардың қолданып жатқан Арал 
аймағының экологиялық жағдайын жақсарту шаралары бұл экологиялық апатты  жағдайды 
тоқтатуға қауқары жетер емес. Сондықтан бұл мәселелерді жою  (аз да болса) күмән 
туғызбайды. Біздің көзқарасымыз бойынша, эрозия процесінің алдын алу және экологиялық 
жағдайды жақсарту үшін эрозияға ұшыраған топырақтың аэро және гидросфераға теріс 
әсерлерін азайту мақсатында топырақтың беткі қабатының құрылымын бекітуге қатысты 
комплексді зерттеулерді жүргізу қажет.  

Зерттеудің мақсаты: Арал теңізінің құрғаған топырағына оптимальды құрылым 
түзуші қабілетке ие интерполимерлі комплекстерді алу және оның полимерлерлі 
комплекстермен құрылымтүзуіне оптималды жағдай жасау.  

Полиэлектролиттер мен БАЗ-ның (беттік активті заттар) минералдармен әрекеттесуі 
байланысқан-дисперсті жүйелердің құрылуына алып келеді. Бұл жүйеде полимер бөлшектері 
бір-бірімен молекулалық күш арқылы байланысып, дисперсиялық ортада  шешушісі беттік 
құбылыс болатын өзіндік кеңістіктік тор (құрылымдар) құрайды [1]. 

Топырақтың физика-химиялық құрамын жақсартуға, оның суға төзімділігін арттыру 
мен  фильтрациялық құрамын жақсартуға пайдаланылатын БАЗ және полиэлектролиттерге 
коп көңіл аударған жөн. Бөлімнің  әр түрлі бетінде шоғырланып, олар  ең алдымен сумен 
әрекеттескен кезде, беттің молекулалық сипаты пен құрамын өзгертетін жұқа адсорбциялық 
қабат құрайды. 

БАЗ-ның негізгі ерекшеліктерінің бір і– бөлімнің әр түрлі беттерінде өздігінен 
концентрлену қабілеттілігі және адсорбция жолы арқылы ұзақ уақытқа сақталып қалуы. 
Минералдық беттермен тығыз иондық байланысқа түсіп, олар су молекулаларын 
ығыстырады да, бөлшектер гидратациясын әлсіздендіріп, беттік зарядты бейтараптандырады. 
Адсорбциялаушы ион көп болған сайын, топырақтың су адсорбциялаушы көлемі азая береді 
[2]. 

Суда ерігіш полиэлектролиттер мен БАЗ әрекеті саз балшықтың бөлшектерін, 
олардың полимерлік тізбегінің күрделі эфирлік және сутектік байланыс құру арқылы активті 
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орталықтарымен байланыстыруына алып келеді. Осы бөлшектердің борпылдақ 
бөлшектерінің арқасында топырақтың ылғалдылықты ұстап тұру, аэрация, борпылдақтық 
және қабықтың бетіндегі түзілістерге, эрозияға қарсы қабілеті жақсарады [3-5].  Беттік 
қабатқа макроагрегатты құрылым беру арқылы барлық жағымсыз әсерлерін жойып, тіпті 
салыстырмалы қымбатырақ полимерлерді қолданғанда да көп шығынға алып келмейді, 
себебі, олардың аудан бірлігіне жұмсалатын нормасы болмашы ғана. Топырақтың сулы-
физикалық құрамын жақсарту үшін қолданылатын материалдардың ішінде топырақ 
бөлшектерінің беттік гидрофобтылығын тудыратын реагенттерді пайдалану тиімді екенін 
айта кеткен жөн. 

Зерттеу объектілері. Топырақты құрылымдау үшін кепкен Арал теңізінің 1 метр 
тереңдіктен алынған топырағы қолданылды. Топырақтың құрылым түзушілері ретінде келесі 
суда ерігіш полимерлер қолданылды: РФ Краснокамск қаласының "Карбокам" өндірістік 
бірлестігінен шыққан карбоксиметилцеллюлозаның натрий тұзы (КМЦNа), полиэтиленимин 
(ПЭИ), хлорлы полидиметилдиаллиламмоний (ПДМДААХ) және натрий гуматы. 

 
Кесте 1 Суда ерігіш полимерлердің физика-химиялық сипаттамалары  

 
Атауы Элементарлы бұындар 

η 
КМЦNa  

[C6H7O2(OH)3-x(OCH2COONa)x]n ,4• 

05 
Натрий 

гуматы  

 

 
 

 

ПДМДА
АХ 

- C8 H16 N Cl - 
•106 

ПЭИ -СН2 –СН2 -NН- 
·104 

 
Зерттеу объектісі ретінде берілген полиэлектролиттерді таңдау бір жағынан  

карбоксиметилцеллюлозаның – суда жақсы ерігіш полимер екендігіне байланысты. Екінші 
жағынан, КМЦNa-ы өнеркәсіп қалдықтарынан алынған және қол жетімді  полимер 
болғандықтан қолданылды.  
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Хлорлы полидиметилдиаллиламмоний және полиэтиленимин жақсы зерттелген 
полиэлектролиттер және олардың практикалық қолданылуы әртүрлі, мысалы, олар суды 
тазалауда жоғары эффективті флокулянттар болып табылады. Натрий гуматының бұл 
полиэлекролиттермен жақсы әрекеттесуін білу оның өзгертілген формаларын жасауға 
мүмкіндік береді. 

Жұмыста концентрациясы 0,001-2,0 моль/г-негіз полиэлектролиттердің сулы 
ерітінділері қолданылды. Полимердің концентрациясын есептеуде ерітіндідегі молекулалық 
массаның орнына макромолекуланың мономерлі звено массасы алынды (яғни концентрияны 
моль/л-негіз деп алу). 

 
ИК-спектрлер Фурье ИК спектрометрінде "Avator 370 түрлендіргішімен сұйық 

сынамадан KRS - 5 терезелерінде алынды. Қатты үлгілердің спектрі (шағылысу форматында) 
спектральды диапазоны 4000-250 см-1 болатын Фурье ИК спектрометрінде «Avator 370-CsI» 
диффузиялы шағылысу приставкасында  153 мг CsI + 2 мг препаратынан сынама алынды.  

Ерітінділердің тұтқырлығын аспалы деңгейі бар Убеллоде вискозиметрін 
қолданып (сулы-еріткіштің ағу уақыты–≈58 сек) 25±0,1 температурада анықтадық 

[21]. Берілген ерітіндінің тұтқырлығы мына формуламен есептелді: η уд =τ  - τ 0 / τ 0                                              
(1) 

мұндағы    τ0 – еріткіштің ағу уақыты, сек; τ – ерітіндінің ағу уақыты, сек.                                             
η пр=η уд / С                                                      (2) 

С – ерітінді концентрациясы, г/дл; ηуд – меншікті тұтқырлығы. 
 
Ерітінділердің оптикалық тығыздығын  ±2% дәлдікпен  СФ-46 спектрофотометрінде 

анықтадық.   
Барлық тәжірибелер 1 см қалыңдықтағы жұтқыш қабаты бар кюветкаларда жасалды 
Потенциометрлік титрлеу термостаттаушы ұяшықта ±0,2 дәлдікпен  шыны және 

хлорлы күмісті электродтармен И-130 иономерінің көмегімен жасалды.  Титрлеуді үздіксіз 
араластыру арқылы жүргіздік. рН өлшемінің дәлдігі ±0,05 рН бірлігін құрады.  

Интерполимерлі комплекстермен өңделген және өңделмеген топырақтың беткі 
қабатының электронды-микроскоптық фотографиялары ICXA-Э 334 электронды-зондты 
микроанализатор көмегімен алынды.  

Полиэлектролиттер және оның поликомплекстерімен топырақтың дефляцияға қарсы 
тұрақтылығы аэродинамикалық қондырғыда зерттелді.  Ол үшін зерттелетін топырақ 
үлгілері, қондырғының жұмыс камерасында орнатылған ванналарға орналастырылды. Әрі 
қарай, топырақ үлгілерінің бетіне әсер ететіндей 21 м/с жылдамдықпен ауа ағынын жіберді. 
Осылайша, ауа ағынымен ілесіп, ауа өткізгіш арқылы циклонға топырақтың жеке  
бөлшектері бөлініп өтті. Әрі қарай, ауа ағынына ілескен бөлшектер орталықтан тебу күшімен 
циклон қабырғаларына ығысты. Нәтижесінде топырақ бөлшектері циклон қабырғасынан 
спираль тәрізді жылжи отырып, түбіне жинақталды. Қондырғыны 10-15 минутқа өшіріп, 
тепе-теңдікті анықтау үшін жұмыс камерасынан ванночканы алдық, қалған топырақты 
өлшеп, бастапқы үлгінің салмағымен салыстырдық.  

 Дефляция интенсивтілігі келесі формуламен есептелді.  
 

                                   J = (mx – m0) / m0 *100 %                                             (5) 
 

mx – тәжірибеден кейінгі топырақ массасы, г; m0  топырақ үлгісінің бастапқы 
массасы, г. Зерттеулер нәтижелері: 

1 Вискозиметрия,  спектрофотометрия және электрофорез әдістерімен УФ, КМЦNа, 
ПДМДААХ және ПЭИ сияқты қарама-қарсы зарядталған полиэлектролиттердің әсері 
анықталды. Аталған полиэлектролиттердің өзара әсері оптикалық тығыздықтың және 
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электрокинетикалық ζ -потенциалдың өсуіне байланысты (глобулярлы ақуыздардың тығыз 
макромолекулаларына тән 0,1-0,15 дл/г, дейінгі деңгейде), берілген тұтқырлықтың едәуір 
төмендейтіндігі анықталды. Осының барлығы катионды және анионды 
полиэлектролиттердің интерполимерлі комплекстерінің түзілуін дәлелдейді.  ПЭИ-КМЦNа и 
УФ-ПДМДААХ –ны патенциометрлік титрлеу, комплестердің түзілуі электростатикалық 
механизм және гидрофобты әсерден болатындығын көрсетеді. Алынған мәліметтерді негізге 
ала отырып, комплекстердің ионизациясының әр түрлі дәрежесіне байланысты 
ПДМДААХ/УФ мәні n=0,5; ПЭИ/КМЦNа үшін n=0,2, түзілген комплекстердің құрамы 
анықталды.  Топырақ бөлшектерінің дисперсионды анализі, өлшемі (2-3)·10-4 м ге сәйкес 
болатын, меншікті беті  22,15 м2/г құрайтын негізгі фракциялардың бар екендігін көрсетті. 
Арал маңы аймағының топырағы берік құрылым түзуге қабілетсіз екенін көрсетті және оның 
критикалық құрылымдану концентрациясы 59 % құрайтындығын көрсетті. Поликомплекстер 
жекелеген реагенттермен салыстырғанда, жоғары құрылымдау қасиетіне ие екендігін 
көрсетті, ол топырақ бөлшектерінің бетінің гидрофобизациясына байланысты.   

2 Поликомплестерді енгізу тәсілі (біруақытта, біртіндеп және біртіндеп қопсыта 
отырып) топырақ бетінің бекуіне айтарлықтай әсер етпейтіндігі анықталды. Топырақтың 
беткі қабатының беку айырмашылығы  ~1,4% құрайды.  

3 Иондалған және иондалмаған полимерлердің интерполимерлік комплекстерінің 
құрылымдаушы қабілетіне салыстырмалы талдау жүргізілді: ПВС- натрий гуматы; КМЦNа- 
натрий гуматы; ПДМДААХ- натрий гуматы және ПВС-ПДМДААХ. Құрылымданған 
топырақтың жоғары беріктігі ПДМДААХ- КМЦNа және КМЦNа- натрий гуматы 
комплекстерін енгізген кезде байқалды, ол полимерлердің жоғары молекулалық массасымен 
байланысты.  Электронды микроскопияның деректері, интерполимерлі комплекстермен 
өңделген топырақтың жоғары агрегациялануға қабілеттілігін көрсетеді.  

4 Арал аймағының интерполимерлі комплекстермен өңделген топырағында 
өсімдіктердің өсуін бағалауға қатысты зерттеулер жүргізілді. Тұқымдардың шығуы бойынша 
эффектіні ПДМДААХ және КМЦNа натрий гуматы ИПК мен өңделген топырақ, ал 
өсімдіктің өсуі бойынша натрий гуматымен және КМЦNа- натрий гуматы ИПК-мен 
өңделген топырақ беретіндігі анықталды, ол түзілген құрылымның жоғары беріктігіне 
байланысты.  

Полимерлермен және олардың ассоциаттарымен құрылымданған топырақтың 
эрозияға қарсы тұрақтылығын зерттеу, ауамен жасанды желдету кезінде топырақ үлгісінің 
толық салмақ жоғалту периодының ұзақтығы құрылымданбаған топырақ үшін 60 минуттан, 
ИПК мен құрылымданған топырақ үшін 180 минутқа дейін өседі. Сол уақытта дефляция 
қарқындылығы құрылымданбаған топырақ үшін 100% дан, ал құрылымданған топырақ үшін 
0,8-6,4% -дейін төмендейді, ол полимерлі қабықшамен қапталған топырақ бөлшектерінің 
арасындағы байланыстың беріктігімен түсіндіріледі. 
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Бүгінгі таңда аналитикалық химияда алифатты және жоғарғы карбон қышқылдары 

арқылы металл иондарын сулы ерітіндіден экстракциялау әдісі кеңінен қолданылып келеді. 
Бұл зерттеу жұмысында реагент ретінде парафин балқымысындағы натрий 
диэтилдитиокарбаматы қолданылады. Әдеби  мәліметтерге сүйенсек, мыс (ІІ) 
экстракциялауда негізінен күкіртті және оттекті органикалық реагенттер қолданылады.[1,2] 
Парафинді  таңдап алудың себебі, оның балқу температурасы төмен, экстракциялау жеңіл 
жүргізіледі және материалдық жағынан қол жетімді болып табылады.  

Қоршаған орта объектілерінде мысқа деген сұраныс әрдайым өз маңызын 
жоғалтпаған, оның дәлелін бүгінгі күннен де көре аламыз. Әсіресе, металлургиялық 
өндірулер мен өңдеулерде құрамында аз мөлшерде мыс болатын рудаларды кездестіріп 
жатамыз. Мысалы, менің зерттеу жұмысыма нысан болған күміс – алтын құрамды 
полиметалдық руданы цианидті әдіспен сілтісіздендіргенде, ерітіндіге күкірт құрамды 
қосылыстармен қатар аз мөлшерде мыспен қатар көптеген металдардың да өтетіні белгілі 
болған. Осы себепті аз мөлшердегі мысты селективті анықтау қазіргі таңның өзекті 
мәселесінің қатарында келеді. 

Жұмыстың мақсаты – полиметалдық руда құрамынан мыс (II) катионын анықтаудың 
жаңа әрі тиімді әдісін ұсыну.  

Жұмыстың барысы: Зерттеу жұмысында келесі реагенттерді қолданылды: 11000С 
кептірілген т.т.а. мыс оксиді CuO, концентрлі азот қышқылы НNO3, аммиак ерітіндісі NH3, 
квалификациясы «т.т.а» парафин, «т.т.а» натрий диэтилдитиокарбаматы, 
ионсыздандырылған су. TCu = 1мг/мл болатын мыс (II) стандартты ерітіндісін дайындау үшін 
0,1252 г т.т.а мыс оксиді құрамында 1 мл концентрлі азот қышқылы бар суда ерітіліп, 100 мл 
өлшеуіш колбаға белгіге дейін ионсыздандырылған сумен дейін толтырылды.  Мыс ионын 
анықтау үшін қолданылатын жұмысшы ерітінді стандартты ерітіндіні сұйылту арқылы 
дайындалды. Ерітіндінің рН-ы «Эксперт-001» иономері арқылы өлшенді. Оның дәлдігі ± 0,02 
рН бірлігінде жүргізіледі. Температураны тұрақты ұстап тұру үшін  «U-10»  термостаты 
қолданылды, оның өлшеу дәлдігі ±10С . Алынатын сынаманың дәлдігі тура болу үшін ВЛР-
200g-М аналитикалық таразысы қолданылды. Оның дәлдігі +0,0001г.  

Біздің экстракциялық-спектроскопиялық әдіс арқылы зерттеу жұмысымыздың негізі 
диффузиялық шағылу спектроскопиясы арқылы алынған мәліметтер бойынша тұрғызылатын 
градуирленген графиктерден белгісіз концентрацияны анықтау болып табылады.                                                                                                                                                                                                                                                            
Экстракцияны жүргізу барысы және градуирленген графикті тұрғызу: Металдың сулы 
ерітіндісінің белгілі бір көлемдері пипеткамен 1-7мл өлшеніп алынып, оған 18 мл 
ионсыздандырылған су қосылады. Реакциялық ортаның оптималды рН-қа дейін  1%  аммиак 
пен 0,1% азот қышқылының сұйылтылған ерітінділері  көмегімен келтіріледі. Кейін 
термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, ерітінді біраз қыздырылады. Одан соң 
есептеліп алынған органикалық экстрагент пен реагентті сосудқа салып, реагент ерігеннен 
кейін экстракциялауды бастайды. 3 минут экстракциялаудан кейін сулы және органикалық 
фазаға бөлінген қоспаны стақанға құйып, суытылады. Органикалық фазаны бөліп, су 
фазасын фильтрлеп, экстракцияланып болған ерітіндінің тепе – теңдік рН-ы өлшенеді. Мыс 
(II)-ні диффузиялық шағылу спектроскопиямен анықтау үшін қатты үлгілер жасалынады. Ол 
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үшін экстракцияның жүргізу барысында алынған қатты органикалық экстракттарды 
балқытып, шыныдан жасалған пластинка үстіне вазелин жағылған сақинаны қойып,  қатты 
органикалық экстрактының балқымасы құйылады. Сақинаның (диффузиялық шағылудың 
DRA-CA-301 қосымшасы) диаметрі d = 25 мм. Құйылған экстракт  қатқаннан соң, бір жағы 
тегіс қатты үлгі алыннады. Осы органикалық фаза үлгісі 100 SCAN UV-Visible 
Spectrophotometer (УК және көрінетін аймақ) құрылғысында зерттелінді.  
Зерттеу нәтижелері. Диффузиялық шағылу спектрометриядан алынған мәліметтерден  
(1 – кесте) градуирленген график тұрғызылды.(1 – сурет) 
 
1  кесте. Металл концентрациясының 1-7мг/мл аралығында  мыс (ІІ)-ні NaDDTK қатысында 
парафинмен экстракциялау нәтижелері, m(парафин)=3,6г ,  m (NaDDTK)=0,4 г, Vсу.ф=20,0 
мл, Vоф=4,0 мл, pHопт=8,5 

Конц. 
мг/мл 

Сулы 
орта pН 

Тепе-
теңдік 

рН 

Экстракцияда
н кейінгі сулы 

фазаның 
конц., Ссу, 

мкг/л 

Экстракциядан 
кейінгі 

органикалық 
фазаның конц., 

Сорг, мкг/л 

R,% λabs Abs λF(R) F(R) 

1 8,5 9,6 11 989 98,9 641 0,711 643 2,12 
3 8,5 9,7 7 993 99,3 657 0,855 654 2,56 
5 8,5 9,7 3 997 99,7 665 0,901 667 2,97 
7 8,5 9,8 2 998 99,89 668 0,954 689 3,39 

 
 
 
 

 
 
Сурет 1 Мыс(II)-ні қатты фазалық спектроскопиялық  анықтаудың жұтылу функциясының 
градуирленген графигі (а) 
 

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9
0,95

1
1,05
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Сурет1  Мыс(II)-ні қатты фазалық спектроскопиялық  анықтаудың жұтылу функциясының 

градуирленген графигі (а) 
Алынған графиктің иілу бұрышы спектрометрде көрсетілген графикпен толығымен сәйкес 
келеді. Бұл стандартты ерітінділердің дұрыс дайындалғандығын көрсетеді. 
 Негізгі зерттеу нысаны: Ақмола облысы, Алтынтау кен байыту комбинатынан алынған 
полиметалдық рудасы (№6912).  
Ыдырату әдістемесі: Полиметалдық рудадан белгілі бір сандық мөлшерде сынама алынады, 
m(сынама) = 1,000 г, оған 4-5 су тамшысы тамызылып ылғалдандырылады. Осы ылғалды 
сынамаға 10 мл патша шарабы құйылып, салқын жерге аз уақытқа қойылады да,                       
( Ctмин 20,10 +≥=τ ) кейін буландыру процесін сынама тұнбасы кептірілгенше жүргізеді     
( Ctмин 90,20 ==τ ). Оған 10 мл конц. 3HNO  құйып, ылғалды тұздар түзілгенше қайта 
буландырылады ( Ctмин 90,15 ==τ ). Оны ионсыздандырылған сумен шая отырып, сүзгіден 
өткізеді.  
      Осы алынған сүзіндіні көлемі 100 мл болатын өлшегіш колбаға алмастырып, белгісіне 
дейін ионсыздандырылған сумен толтырылады. Бұл - зерттеу нысаны негізінде дайындалган 
жұмысшы ертіндіміз болып табылады.  
      Осы жұмысшы ерітіндіден 1 мл аликвота алынып, концентрлі азот қышқылы НNO3 
мен аммиак ерітіндісі NH3  арқылы сулы ортаның қышқылдылығы pHопт=8,5 – ке 
келтірілді[3]. Жұмыс барысы әрі қарай экстракцияны жүргізу барысымен орындалды. 
Соңында бөлініп алынған органикалық фазадағы мыс (II)  катионының мөлшері – 
диффузиялық шағылу әдісімен зерттелініп, жұту және диффузиялық шағылу спектрлері 
алынды. (3 – сурет) 

 
                                       а)                                                                      б) 

Сурет 3 Сынаманың парафин балқымасындағы натрий диэтилдитиокарбаматымен 
экстракциясының жұту (а) және диффузиялық шағылу (б) спектрлері. 

1,3
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2,3
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Алынған спектр бойынша жұту максимумы ( ) нмabs 71,0max =λ , ал диффузиялық 
шағылу максимумы ( ) нмRF 88,1)( max =λ  екенін көруге болады. Осы мәліметтер бойынша 
сынамадағы мыс (II) катионының мөлшерін «Cu(II)-ні қатты фазалық спектроскопиялық  
анықтаудың жұтылу және диффузиялық шағылу функциясының градуирленген 
графиктеріен»  табамыз.(4,5 – суреттер) 

 
Сурет 4 Сынамадағы металл концентрациясының «Cu(II)-ні қатты фазалық 

спектроскопиялық  анықтаудың жұтылу функциясының градуирленген графигінен» 
анықталуы 

 
Сурет 5 Сынамадағы металл концентрациясының «Cu(II)-ні диффузиялық шағылу 

спектроскопиясымен анықтаудың градуирленген графигінен» анықталуы 
Осы келтірілген графиктер арқылы алынған сынамадағы мыс (II) катионының 

мөлшері млмгCuC /91,0)( 2 =+
    деген  қорытынды айта аламыз. Ал экстракциядан кейінгі 

сулы фазадағы қалған мыстың мөлшері атомдық – абсорбциялық әдіспен анықталды. 
Нәтижесі     2 – кестеде көрсетілген. 
 
2  кесте. Полиметалдық руданы парафин балқымасындағы натрийдиэтилдитиокарбаматымен 
экстракциялауда сулы фазадағы Cu(II) –ні ААС-пен анықтаудың нәтижесі 
m(сынама), г 
           

Сынамадагы металл 
конц. 

млмкгCuC /),( 2+  

Экстракциядан кейінгі металл     
конц. 

R , % 

 
 ..

2 )( фсуCuC +  
 

..
2 )( форгCuC +  

1  910  4,4 905,6 99,5 

  Ұсынылып отырған әдісіміздің дұрыстығына көз жеткізу үшін «енгізілген – 
табылған» атты бақылау әдістемесі де қосымша қолданылды. Бұл бақылау әдістемесі 
бойынша полиметалдық рудамыздан(№6912) дайындалған жұмысшы ерітндісінен 0,1 мл 
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аликвота алып, оған белгілі Cu (II)-нің жаңа дайындалған стандартты ерітіндісінен 
концентрациясы белгілі 1, 3, 5, 7 мл құйылды. Дайын болған ерітінді экстракцияны жүргізу 
барысының барлық сатысынан өткізілді. Нәтижесі 3 – кестеде көрсетілген. 

3  кесте. Диффузиялық шағылу әдісімен анықталған «енгізілген – табылған» атты бақылау 
әдістемесінің нәтижелері.  

 

Сынамадагы металл 
конц. млмгCuC /),( 2+  

 
Енгізілген, 

мгCuC ),( 2+  
Болу керек, 

млмгCuC /),( 2+  

 
Анықталған, 

млмгCuC /),( 2+  
S 

0,91 1 1,91 1,87 0,068 
0,91 3 3,91 3,85 0,075 
0,91 5 5,91 5,84 0,059 
0,91 7 7,91 7,86 0,062 

 
Бұл кестеден концентрациясы белгісіз сынамамыздан дайындалған жұмысшы 

ерітндімізге белгілі бір мөлшердегі Cu (II) – нің стандартты ерітндісін қосатын болсақ, 
нәтижесі де соша мөлшерге жоғарылайтытынын байқауымызға болады. Стандартты орташа 
ауытқу қателегі 06,0±=S құрайды. 
Қорытынды:   

1. Полиметалдық руда құрамынан мыс (ΙI) катиондарын экстракциялық – 
спектрометриялық әдіспен  анықтаудың тиімділігі анықталды. 

2. Сынаманың парафин балқымасындағы натрий диэтилдитиокарбаматымен 
экстракциясы бойынша жаңа мәліметтер алынды. 

3. Сынаманың парафин балқымасындағы натрий диэтилдитиокарбаматымен 
экстракциясы бойынша жұту және диффузиялық шағылу спектрлері алынып, 
( ) нмabs 71,0max =λ және ( ) нмRF 88,1)( max =λ екені анықталды. 

4.  Экстракция барысында экстрактіден қатты фазалық спектроскопия әдісімен  
анықтауға арналған салыстырмалы үлгілер  жасалды. 

5. Алынған сынама құрамындағы металл концентациясы диффузиялық шағылу 
спектроскопиясы мен атомдық-абсорбциялық әдістер бойынша 

млмгСuС /91,0)( 2 =+
   екені анықталынды. 

6. Ұсынылып отырған әдістің дұрыстығына қосымша «енгізілген – табылған» атты 
бақылау әдісінің нәтижесі бойынша көз жеткізілді. 
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ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІСІ - Г.Е.АЗИМБАЕВА 
 
Радиоактивті ластану –қоршаған ортаға өте қауіпті әсер әкелетін физикалық 

ластанудың  бір түрі. Бұл ластану адам денсаулығы мен тірі организмдерге радиациялық 
сәулелену арқылы зиянды әсер етеді.  Қазіргі уақытта дамыған елдерде ядролық 
энергетиканың дамуына байланысты қоршаған ортаның радиациялық ластануы үлкен қауіп 
туғызады. 

 Қазақстан территориясында қуатты ядролық сынақтардың ең көп мөлшері жасалды. 
Семей полигонында 1949 жылдан 1989 жылға дейін 470 ядролық жарылыс, оның 90-ы ауада, 
354-і жер астында және 26-ы жер бетінде жүргізілген. 

Қазіргі таңда Қазақстанда 225 млн тонна радиоактивтілік қалдықтар сақталуда. 
Сонымен қатар жүз мың тонна радиоактивті заттар өндіретін орындар бар. Радиоактивті 
үйінділер төбе-төбе болып кез келген жерде жатады. Қазақстан даласында соққан желдер де, 
радиоактивті элементтері бар қалдықтарды ұшырып, жан-жаққа таратады[1-6]. 

Бұл ғылыми жұмыстың мақсаты: «Радиоактивті заттармен ластанған топырақ 
құрамдарын зерттеу» 

Зерттеудің нысаны ретінде Шиелі, Семей, Байқоңыр, Созақ елді мекендерінің 
топырақтары алынды. 

Топырақтың тығыздығы пикнометрлік әдіспен, ылғалдылығы, кеуектілігі, аэрация 
дәрежесі гравиметриялық әдістермен анықталды. Зерттеу нәтижелері 1 кестеде көрсетілген. 

 
Кесте1 Топырақтың физикалық құрамы 
 

 Үлгінің 
алынған 
жері 

Механикал
ық құрамы 

pH 𝜌𝜌 
 г/см3 

Кеуектілігі 
% 

Аэрация 
дәрежесі, 
% 

Ылғалдыл
ығы,% 

 Шиелі Орташа 
сазды 

7,67 1,80 44 90,00 14,67 

 Семей Құмды 7,89 1,72 28 90,06 6,53 

 Байқоңыр Құмды 7,07 2,54 28 89,00 3,50 

 Созақ Құмды 7,54 3,03 31 90,50 4,43 

 
1-кестеде көрсетілгендей, зерттеуге алынған топырақтардың физикалық құрамы әр 

түрлі. Себебі елді мекендердің топырақтарының әр түрлі болуы оның географиялық орнына 
байланысты болып келеді. Сондықтан топырақтардың механикалық құрамының әр түрлі 
болуына байланысты тығыздықтары да әр түрлі болып келеді. Олар 1,72-3,03 г/см3 
аралығында өзгереді. Кеуектілік мөлшерінің әр түрлі болуы механикалық құрамына 
байланысты, құмды топырақтан балшықты топыраққа қарай оның кеуектілігі артады.  Осы 
аталған елді мекендердің аэрация дәрежесінің  әр түрлі болу себебі топырақ құрылысына 
байланысты өзгереді, яғни 88,75-94% аралығында өзгереді, аэрация дәрежесі жоғары болуы 
маңызды көрсеткіш болып табылады, яғни топырақ құрамында ауаның көп екендігін 
дәлелдейді. 

 
 
Кесте 2 Топырақтың химиялық құрамы 
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 Үлгінің алынған 
жері 

Топырақтың 
физикалық 
сіңіргіштігі 

Топырақтың 
химиялық 

сіңіргіштігі 

Орг-лық зат 
еритін Ерімейтін 

 Шиелі 30 70 2,1 4,0 
 Семей 71 29 2,3 4,9 
 Байқоңыр 50 50 1,8 5,0 
 Созақ 75 25 2,4 3,8 

 
2-кестеде көрсетілгендей, топырақтағы органикалық заттар топырақтың ең маңызды 

бөлігі, өйткені топырақтағы микроорганизмдерге және өсімдіктерге қажетті қоректік 
заттардың қоры болып саналады. Сонымен қатар, органикалық заттар топырақтың 
құрылысын,су,ауа алмасуын және жылу алмасу қасиетін жақсартады. Топырақтың 
құрамында еритін және ерімейтін органикалық заттар болады.   

Топырақтың құрамындағы мароэлементтерінің мөлшері рентгенспектрлік 
микроанализ әдісімен «Superprobe-733»  маркалы элетронды зондты микроанализатор 
құралымен және микроэлементтер мөлшерін спектрлік анализ әдісімен диффракционды 
фотографиялық «Спектограф-3» маркалы қондырғыда анықталды.  

 
Кесте 3 Семей,Шиелі,Байқоңыр,Созақ елді-мекендерінің топырағындағы 

макроэлементтер мөлшері, % 
 

элемент O Na Mg Al Si P S K Ca Fe Ti 

ШШК 
Үлгі 

49 0,6 0,6 7,1 33 0,08 0,08 1,3 1,3 3,7 0,46 

Семей 45,75 2,78 2,06 4,52 17,81 0,05 1,82 6,80 0,23 3,37 0,33 

Шиелі 48,39 2,99 2,36 4,27 18,25 0,16 0,40 2,42 7,71 2,22 0,31 

Байқоңыр 42,39 0,79 1,96 4,94 17,69 0,14 0,35 2,23 8,02 2,51 0,32 

Созақ 40,76 0,92 1,69 5,40 17,73 0,28 0,25 1,95 8,08 0,26 0,32 

 
 
3-кестеде көрсетілгендей, Шиелі ауданы мен Байқоңыр елді-мекенінің 

топырақтарында натрий,магний, күкірт, кальций,ал Семей елді-мекенінің топырағында 
натрий, магний, калий, күкірт және Созақ елді-мекенінің топырағында натрий, магний, 
фосфор, күкірт, кальций,калий мөлшері шартты шектеулі концентрациядан (ШШК) артқан.  

 
Кесте 4  Семей елді мекенінің топырағындағы микроэлементтер мөлшері, % 
 
Эле

мент 
Үлг

і 

Sr Pb Mn Cu V Cr Be Ga 

10-2 10-3 

  
Семей 15 2 10 10 5 2 1.5 1.8 

 
Семей елді- мекенінің топырақ құрамында 8 микроэлемент бар. Оның ішінде ванадий 

мен марганец басқа элементтермен салыстырғанда көп екені анықталды. 
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Кесте 5 Байқоңыр, Шиелі  елді мекендерінің топырағындағы микроэлементтер 

мөлшері, % 
 
        

Элемент 
Үлгі 

Sr 
b a 

 
u 

 
r i r n o 

U 

        
10-2 

    10-3 10-4  

Шиелі - - 1 3 3 0,5 2 0,5 0,5 - - 0,5 
Байқоң

ыр 
2 0,5 2 20 3 3 3,5 2 - 3 1 0,1 

 
5-кестеде көрсетілгендей,Шиелі топырағында-8,Байқоңыр елді-мекенінің топырақ 

құрамында 11 микроэлемент бар. 
 
 
 
 
 
 
 
Кесте 6 Созақ елді мекенінің топырағындағы микроэлементтер мөлшері, % 

   
   

Э
ле

ме
нт

 Sr
 

Zr
 

Sc
 

Zn
 

N
i 

Sb
 

B
 

Pb
 

M
n 

G
a 

C
r 

B
a 

Li
 

V
 

C
o 

C
u 

La
 

Y
 

Y
b 

B
e 

10
-2

 

10
-3

 

10
-4

 

С
оз

ақ
 

2 20
 

2 3.
5 

1.
5 

3 15
0 

1 3.
5 

1.
5 

3.
5 

5 3,
5 

7 0.
3 

3 3,
5 

1,
4 

3.
5 

2 
 
6-кестеде көрсетілгендей, Созақ елді-мекенінің топырақ құрамында 19 микроэлемент 

бар екені анықталды. Ерекше көп мөлшерде кездесетін ванадий, цирконий, бор, мыс 
элементтерін атап өтуге болады. 

Топырақтардың құрамындағы радиоактивті элементтер мөлшерін спектрометрлік 
әдіспен Прогресс БГ құралында анықталды. 

 
Кесте 7 Топырақтардың құрамындағы радиоактивті элементтердің мөлшері  
 

Үлгінің алынған жері                         Белсенділігі Бк/кг 

Cs-137 Th-232 Ra-226 K-40 
Шиелі <3.0 33.2  11.3 33   10.8 325 ±  117 
Семей 13.2   6.8 8.4  9.43 338  11.4 88.3 36.0 
Байқоңыр <3.0 10.4   8.5 35.0  10 258  103 
Созақ <3.0 11.4   7.8 28   12 308  

 
Анализге алынған 4 аймақтың топырақтарының құрамынан Cs-137 изотобы Семейде 

көп екені дәлелденді. Th-232 изотобы Шиелі ауданында басқа аймақтармен салыстырғанда 2 
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еседей көп. Сол сияқты Ra-226 изотобы Байқоңырда, К-40 изотобы Шиелі мен Созақ 
аудандарында айтарлықтай көп екендігі анықталды. 
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ӘОЖ 378.147:54 
«АЗОТ ТОПШАСЫНА» АРНАЛЫП ЖАСАЛҒАН ОҚУ 

ТӘЖІРИБЕЛЕРІНІҢ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Жұмажан Гүлназ 
bota3690@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Химия кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Г.К.Тажкенова 

 
9-сыныпқа арналып Қазақстаннан шыққан төл оқулық «Химия» үш деңгейге арналып 

жазылған. Бірінші деңгейде аптасына 2 сағат, екінші деңгейде аптасына 3 сағат, үшінші 
деңгейде аптасына 4 сағат оқытылу қарастырылған. 

Бұл әдістемелік жүйені құрастыруда деңгейлеп оқыту қағидаларын зерттеген 
Элькониннің, Занковтың, Давыдовтың педагогикалық оқыту әдістері басшылыққа алынған 
[1-3]. 

9-сыныптағы «Азот топшасы» атты өте үлкен тарау, үш блоктан тұрады: аммиакты 
алу, азот тыңайтқыштарын алу, эксперименттік есептер шығару. 

Біз оқушылардың әрбір кіші тараулардан алатын білімдерін тиянақтау үшін, өзіміз 
құрған жүйенің алты элементі тұтас ұйқастық табуын қадағаладық. Гегельдің тұжырымы 
бойынша жүйе элементтерінің біреуі өзінің жүйелілік қасиетін атқара алмаса, онда жүйе 
жалған болады. Сондықтан, біз әуелі күнтізбелік жоспар жасадық. Сол жоспар бойынша 
жүйе элементтерін орналастырдық. 

Аммиакты алу бөліміне он сағат берілді, онда оқушылар аммиак, оның физикалық 
және химиялық қасиеттері, қолданылуы, температураны өзгерту тәсілдері, жылу берілу және 
оның түрлерімен танысады. Сондай-ақ, зат мөлшерін есептеу, мольдік масса, 
концентрацияларды өзгерту туралы мағлұматтар қалыптастырылады. Бұл ұғымдарды 
қалыптастыруда 9 демонстрациялық тәжірибелер, 1 зертханалық жұмыс, 3 химиялық 
практикумдар, 10 үйде орындалатын эксперименттік тапсырмалар, 8 эксперименттік есептер, 
3 виртулды эксперименттер ұсынып отырмыз. Оқушының әрбір пәнді одан әрі жақсы 
меңгеріп кетуі үшін кіріспе бөлімінің мазмұны мен оқыту әдісі оқушыға қызғылықты, әрі 
тартымды болуы тиіс. Сонда ғана оқушының пәнге деген қызығушылығы артып, 
шығармашылық қабілеті дамиды. 

Аммиакты алу бұл тараудың негізгі ұғымы болып саналады. Оның мазмұны едәуір 
күрделі, сондықтан оқушылар, бұл ұғымды меңгеріп алуы үшін, бірнеше химиялық 
эксперименттік тәжірибелердің түрлерін қойған пайдалы. Бұл ұғымды қалыптастыру 
барысында күнделікті өмірмен байланыстыратын демонстрациялық тәжірибелерді жасаған 
жөн. Тегіс қағаздың бетіне немесе мәрмәр табақшаға 200 мг (4 шыны күрекше немесе 2 
қасық) аммоний хлоридін және 100 мг кальций гидроксидін (2 шыны күрекше немесе 1 

mailto:bota3690@mail.ru
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қасық) себелеңдер. Қоспаны шыны таяқшамен араластырып, құрғақ пробиркаға салыңдар. 
Сынауықтың аузын газ өткізгіш түтік арқылы бекітіп, сонан соң штативтің тұрғысына 
бекітіңдер.(қоспасы бар сынауықтың көлбеулігіне назар аударыңыздар). Аммиак газын 
жинап алу үшін құрғақ сынауыққа газ өткізгіш тығынды бекітіп, саңылуын мақталы 
тығынмен тығындаңдар. Аммоний хлориді және кальций гидроксидінің қоспасы бар 
сынауықты жалында (жалында 2-3 рет қозғай отырып) қыздырыңдар. Аммиактың бөлініп 
жатқанын бақылау үшін төңкеріліп бекітілген сынауықтың аузына ылғал фенолфталеин 
қағазын апарыңдар. Аммиактың бөлінгенін байқаған кезде, сынауықтың аузына тұз 
қышқылының ерітіндісіне батырылған шыны таяқшаны апарыңдар. Не байқалды? Пайда 
болған қатты бөлшектің химиялық құрамы қандай? Қажетті реакция теңдеуін жазыңдар. 
Алынған нәтиже бойынша кестедегі мәндерімен жұмыс істеуге жаттықтыру қажет. Ол үшін 
сапалық есептерді шығартқан жөн. Берілген ұғымдарды оқушылардың қаншалықты 
меңгергенін білу үшін, экспериментттік: есептер арқылы жаңа ұғымды бекіту материалын 
дайындаймыз. Сол есептерді шығару барысында балалардың өздеріне қорытындылатамыз. 
Мысалы: азотты тыңайтқыш өндіретін комбинатта шикізат ретінде су, ауа және табиғи 
газ қолданылады. Осы комбинатта қандай тыңайтқыштарды өндіруге болады? Қысқаша 
түрде осы комбинаттағы технологиялық айналулар тізбегін баяндаңдар. Химиялық 
реакциялар теңдеулерін жазып және осы реакциялардың жүру жағдайын көрсетіңдер. 

Шешуі: 
Берілген шикізаттан мынадай шикізаттарды алуға болады:аммиак суын, сұйық 

аммиак, аммоний нитраты, карбамид, карбамид нитраты. Қосымша:мочевинаның карбамидті 
тыңайтқыш екендігі белгілі. Ол мочевининаның формальдегидпен конденсациясы 
нәтижесінде алынады, сондықтан суда нашар еріп, ұзақ уақыт бойы әсер етеді. 

Комбинаттың негізгі өнімдері: 
Метанның сутек пен көмірқышқыл газын түзе отырып. 
Ауадан газдарды тереңірек суыту әдісі арқылы бөлу.   
Аммиак синтезі және аммиак суын алу әдісі. 

1. Карбомид синтезі және оның нитратының синтезі. 
2. Аммиакты контактілеу әдісі арқылы тотықтырып азот қышқылын алу 

әдісі.  
3. Аммоний нитратын алу. 

Бұл эксперименттік есепті орындауда анықтауға тиісті үш шаманы үш қатарға беріп, 
жалпы сыныпқа ортақ бір қорытынды жасатуға да болады. Ол мұғалімнің уақытын 
үнемдейді. Бұдан соң виртуальды химиялық экспериментті жасату арқылы (7-10 минут), 
оқушылардың білімін қорытындылап, үйде орындалатын эксперименттік тапсырма береміз. 
Келесі сабақта зертханалық жұмыс орындалады. Зертханалық жұмыс мектептің ішкі 
жағдайына қарай таңдалынып алынады. Негізгі бағдарлама бойынша оқулықта берілген 
өтілуге тиісті зертханалық жұмысты бір нұсқа етіп алып, қосымша екі нұсқа дайындадық. 
Жұмыстар үш деңгейде төмен, орташа, жоғары дайындалды. Сыныптағы оқушыларды білім 
деңгейіне сәйкес осы үш деңгейге бөлдік. Бұл деңгейдегі жұмыстардың жалпы мақсаты бір, 
яғни аммиактың қасиеттерін зерттеу. Ал, оның теориялық жолы алынған деңгейге сәйкес 
күрделене түседі. 

Төмен деңгейдегілерге, дайын құралдармен анықтауға арналған жұмыс беріледі. 
Мұнда оқушылардың өлшеу құралымен жұмыс істей білуі, қарапайым өлшеулер жүргізе білу 
машығы және өлшеу нәтижесін өңдеу икемділігі тексеріліп, зерттеледі. 

9-сынып оқушыларының өлшеу аспаптарының жекелеген түрлерімен жасайтын 
практикалық жұмыстарының саны әр түрлі болуына байланысты, үлгерімді бағалау үшін, 
өлшеу машықтарының қалыптасу деңгейін бірнеше түрде тағайындауға тура келеді. 

Бірінші басқышта, оқушылар мүғалімнің сөзінен, сабақта көрсетілген аспаптардан, 
химия оқулығынан және дидактикалық материалдармен жасаған жұмыстарынан өлшеу 
аспаптары жөнінде бастапқы түсініктер алумен ғана шектеледі. Олар аспаптардың сыртқы 
түрін, оның қызыметі мен қолданылатын орынын, жұмыс жасау реттерін білетін болады. 



1849 
 

Екінші басқышта, бірінші деңгейдің мазмұнына реакция теңдеулерін жазу, 
концентрациясын есептеу, дайын схема бойынша өлшеуіш аспаптарынан қондырғы 
құрастыру, өлшеу құралдарының көрсетулерін дұрыс оқып, жазып алу икемділігі қосылады. 

Үшінші басқышта, оқушылардың дайын схемаларсыз өз бетімен қондырғылар 
құрастыру мүмкіндігі, тәжірибелер мен байқаулар жүргізудің жоспарын құру, нәтижелерді 
дұрыс өңдеу икемділіктерін дамыта білетіндігі есепке алынады. Өлшеу машықтарын 
қалыптастырудың бұл кезеңінде оқушылар өлшеуге арналған және басқа құралдарды жақсы 
білетін болады. Қондырғыларды дайындау және тәжірибелер жүргізумен байланысты 
барлық іс-әрекеттерді қатесіз орындайды, өлшеулер мен бақылаулар нәтижесін тез тауып, 
өңдей алады және дұрыс қорытындылар шығарады. 

Орташа деңгейдегілерге, компьютер арқылы орындалатын виртуальды зертханалық 
жұмыстардағы жұмысты береміз. Бұл жұмыстың ерекшелігі оқушы 8-сыныпта өткен зат 
мөлшері, моль сияқты химиялық шамаларды естеріне түсіріп, оны осы жұмысты орындауда 
пайдаланады. Сабақты өткен материалмен байланыстыру оқушылар ілімін жетілдірудің ең 
маңызды бөлігі. 

Жоғарғы деңгейдегілерге берілетін зертханалық жұмыс күрделілеу болады. Себебі 
бұл топ сыныпта ең жақсы оқитын, танымдық қабілеті мен ой-өрісі дамыған оқушылардан 
құралады. 

Тарау соңынан химиялық практикумдар жасалады. Әрбір жеке тарау аяқталғаннан 
кейін тест не сынақ арқылы оқушылар білімін тексеріп отырамыз. Сонымен қатар, әр тарау 
бойынша оқушылардың білім дәрежесін үнемі тексеріп, олқы тұстарын ескеріп отырдық. 
Осы тарау бойынша дайындалған, компьютер арқылы орындалатын, химиялық 
эксперименттерді келтіріп отырмыз. Бұл бағдарламаның тиімділігі демонстрациялық 
тәжірибе де, эксперименттік есеп те, зертханалық жұмыс та, химиялық практикум да 
құрастыруға болады. 

«Аммиакты алу және қасиеттері» бағдарламасын оқу үрдісінде әр қилы қолдануға 
болады. 

Біріншіден, жаңа материалды түсіндіру барысында демонстрациялық тәжірибелерді 
көрсетуге болады. Осындай демонстрациялар өте көрнекі және оқушылардың тақырыпты 
түсінуін жақсартады да, олардың пәнге деген қызығушылығын тудырады. 
Демонстрациялардың кәдімгі бейне фильмдерден артықшылығы, мұғалім бағдарламаның 
параметрлерін өзгерте отырып, оқушылардың "Егер былай болса, қалай болады?" деген 
сұрағына, "ал ендеше көрейік..." деп жауап бере алады. 

Екіншіден, бағдарламаны химиялық практикум ретінде қолдануға болады. Бұл 
сабақтарды компьютерлік сыныпта өткізген дұрыс. Бұл жағдайда әрбір оқушы зертханалық 
жұмысты жеке, өз бетімен орындайды. Осындай зертханалық практикумдарға оқушылар 
алдын-ала теориялық дайындықпен келуі, олардың эксперименттік қондырғылармен саналы 
түрде жұмыс істеуіне және олардың пәнді тереңірек түсінуіне әсерін тигізеді. Біздер ұсынып 
отырған зертханалық жұмыстардың жиынтығы бағдарламаның барлық мүмкіндігін 
көрсетпейді, осымен қатар мұғалімнің өзі осы тізімді әрі қарай толықтыруына болады. 

Үшіншіден, Бұл бағдарламаны эксперименттік есептер құрастыруға да, пайдалануға 
да болады. 

Төртіншіден, осы бағдарламаның негізінде жобалар мен зерттеу жұмыстарын 
жүргізуге болады. Бағдарлама теориясы мектеп бағдарламасының аумағынан шығатын 
күрделі химиялық процесстер мен құбылыстарды зерттеуге мүмкіндік береді. 

Бесіншіден, дайын бағдарламаны пайдаланып оқушылар білімін тексеретін тест 
сұрақтарын дайындауға болады. 

 
Зертханалық жұмыстардың тізімі 

1. Аммиакты алу және онымен тәжірибе жүргізу.  
2. Минералды тыңайтқыштарды анықтау. 
3. Аммиактың сулы ерітіндісінің қасиеттерімен танысу  
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4. Хром оксидінің қатысында аммиактың тотығуы. 
5. Түтінсіз от – аммиактың хлорсутекпен реакциясы. 
6. Аммиакты сапалық анықтау. 
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Елімізде дәрілік өсімдіктің түрлері көп. Халық медицинасында басқа түрлерімен 

қатар Chrysanthemum Anastasiaтүрі де кеңінен колданылады.Chrysanthemum 
Anastasiaөсімдігінен жасалған препараттар көптеген ауруларды емдеу үшін қолданылады. 
Оның дәрілік құндылығы туралы мәліметтер әлі толық зерттелмеген. Дегенмен де бұл 
бағыттағы жұмыстар Жапония көрші Ресейде жүргізіліп жатыр.Қытай халық 
медицинасында хризантеманың гүлі, жапырағы кеңінен қолданылады. Құрғақ гүлдері 
тәбетті жақсартады, гипотензия және ыстық басатын  қасиеттерге ие. Шығыс халық 
медицинасында (Қытай, Жапония) Chrysanthemum Anastasia өсімдігінің гүлдерін асқазан-
ішек жолдарының iсiп қызаруын, безгек,невралогия,бас ауруларын, бас айналуы және 
гипертензия, көз ауруларын, сыртқы ауруларды (пиодермия, жара, сыздауықтар) 
аллергиялық және сүлiктiң түршiгулерiн емдеу үшiн қажетті дәрі-дәрмектер жасауда 
қолданылады. Сондықтан да осы өсімдіктің химиялық құрамын толығырақ зерттеп, 
фармакология үшін оның құндылығын ғылыми түрде анықтау қажет. Өйткені біздің 
елімізде қолданылатын дәрі – дәрмектердің барлығы шет елдерден тасымалданады. Оның 
ішінде біздің отанымыз тек 30%-н ғана өндіреді. Өз елімізде халыққа қажетті дәрілік 
препараттарды Chrysanthemum Anastasiaөсімдігінен бөлу үшін оның химиялық құрамын 
зерттеу өзекті мәселенің бірі болып отыр. Халық медицинасында танымал дәрілік 
өсімдіктің бірі хризантема бас  ауруларын емдеуде таптырмайтын препарат. Бас сақинасы 
ұстағанда жаңа жұлынған жапырақты қайнаған суға буландырып шеке, желке бөлігіне 
және мойынға жапсырады. Тері, қызудың көтерілуіне, қатерлі ісік ауруларын емдеуде, 
сонымен қатар улы жәндіктердің уын қайтаруда қолданылады. Chrysanthemum Anastasia 
өсімдігін А вирустық гепатитiн емдеуi үшiн қолданылады деген деректер бар[1,2,3].  

Chrysanthemum Anastasia өсімдігінің жапырағын, сабағын, гүлін астық өсімдіктер 
сияқты қайнатып  жеңіл тамақ ретінде  салат, суп  жасауда пайдаланылады. Көбінесе 
Батыс Еуропа, АҚШ, Қытай, Жапония, Индия елдері қолданады[4,5]. 

Біздің елімізде Chrysanthemum Anastasia мәдени өсімдік ретінде өсіріледі. 
Жұмыстың  мақсаты:Chrysanthemum Anastasia өсімдігінің спирттегі ерітінділерін 

газды-хроматографиялық әдіспен зерттеу.  
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Зерттеудің нысаны ретіндеАлматы қаласы, Алмалы ауданындағы Chrysanthemum 
Anastasia(жапырағы, сабағы, гүлі). 

Chrysanthemum Anastasia өсімдігінің 40%, 70%, 90% спиртті ерітінділері 5890 
маркалы ІІ НР газды – хроматографында масс селективті детекторында анықталды. 

Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер 1-9 суреттерде көрсетілген.  
 

 
Сурет 1 Chrysanthemum Anastasiaгүлінің 40% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
 
Chrysanthemum Anastasiaгүлінің  40% этил спиртіндегі ерітіндісінде 99 қосылыс 

бары анықталды. Олар 42 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін жіктей келе, 
жапырағының 40% спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін қосылыстар 
гетероциклді қосылыстар, амин қышқылдары, аминдер, алифатты спирттер, алкандар, 
карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, ароматты және карбоциклді қосылыстар т.б. болып 
табылады.  

 
Сурет 2 Chrysanthemum Anastasia жапырағында 40% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
 
Chrysanthemum Anastasia  жапырағының 40% этил спиртіндегі ерітіндісінде 128 

қосылыс бары анықталды. Олар 44 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін 
жіктей келе, жапырағының 40% спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін 
қосылыстар гетероциклді, карбоциклді қосылыстар,карбон қышқылдары, аминдер, 
алифатты спирттер, кетондар,көмірсулар, альдегидтер. 

 

 
Сурет 3 Chrysanthemum Anastasia сабағының 40% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
 
Chrysanthemum Anastasiaжапырағының 40% этил спиртіндегі ерітіндісінде 127 

қосылыс бары анықталды. Олар 26 шыңда үш – үштен біріккен. Ең көп кездесетін 
қосылыстар күрделі эфирлер, аминдер, көмірсулар, карбон қышқылдары, аминдер. 
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Сурет 4 Chrysanthemum Anastasia сабағының 70% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
 
Chrysanthemum Anastasia сабағының 70% этил спиртіндегі ерітіндісінде 168 қосылыс бары 

анықталды. Олар 42 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін жіктей келе, cабағының 70% 
спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін қосылыстар гетероциклді қосылыстар, амин 
қышқылдары. 

 

 
Сурет 5 Chrysanthemum Anastasia гүлінің 70% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
 
Chrysanthemum Anastasia гүлінің  70% этил спиртіндегі ерітіндісінде 171 қосылыс бары 

анықталды. Олар 42 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін жіктей келе, гүлінің  70% 
спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін қосылыстар спирттер, алкандар, карбон 
қышқылдары, күрделі эфирлер, ароматты және карбоциклді қосылыстар. 

 
 
Сурет 6 Chrysanthemum Anastasia жапырағының  70% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
 
Chrysanthemum Anastasia жапырағының 70% этил спиртіндегі ерітіндісінде 171 

қосылыс бары анықталды. Олар 42 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін 
жіктей келе, жапырағының 70% спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін 
қосылыстар гетероциклді қосылыстар, амин қышқылдары, аминдер, алифатты спирттер, 
алкандар, карбон қышқылдары, күрделі эфирлер. 
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Сурет 7 Chrysanthemum Anastasiaжапырағының 90% этил спиртіндегі ерітіндісінің 
хроматограммасы 

 
Chrysanthemum Anastasia гүлінің  90% этил спиртіндегі ерітіндісінде 69 қосылыс 

бары анықталды. Олар 42 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін жіктей келе, 
жапырағының 90% спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін қосылыстар 
гетероциклді қосылыстар, амин қышқылдары, аминдер, алифатты спирттер, алкандар, 
карбон қышқылдар. 

 
Сурет 8 Chrysanthemum Anastasiaсабағының  90% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
Chrysanthemum Anastasia гүлінің 90% этил спиртіндегі ерітіндісінде 126 қосылыс 

бары анықталды. Олар 42 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін жіктей келе, 
гүлінің 90% спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін қосылыстар амин 
қышқылдары, аминдер, алифатты спирттер, алкандар, карбон қышқылдары, күрделі 
эфирлер.  

 

 
Сурет 9 Chrysanthemum Anastasiaгүлінің 90% этил спиртіндегі ерітіндісінің 

хроматограммасы 
 
Chrysanthemum Anastasiaсабағының  90% этил спиртіндегі ерітіндісінде 75 қосылыс 

бары анықталды. Олар 42 шыңда үш – үштен біріккен. Зерттеу нәтижелерін жіктей келе, 
жапырағының 40% спирттегі ерітіндісінің құрамында ең көп кездесетін қосылыстар амин 
қышқылдары, аминдер, алифатты спирттер, алкандар, карбон қышқылдары, күрделі 
эфирлер, ароматты және карбоциклді қосылыстар т.б. болып табылады [5]. 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Зерттеу жұмысын қорытындылай келе,Chrysanthemum Anastasiaспирттегі 

ерітіндісінің құрамында амин қышқылдары, аминдер, алифатты спирттер, алкандар, 
карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, ароматты және карбоциклді қосылыстаркездеседі. 

Бұл қосылыстар биологиялық белсенді заттар: полифенолдар, илегіш заттар, 
флаваноидтар, инулин, эфир майлары, антоциандар, амин қышқылдары, пектинді заттар 
және каротиндерді  құрайды[6]. 

Алдағы уақытта осы биологиялық белсенді заттарды бөлу – біздің мақсатымыз.  
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Феррит висмута Bi2Fe4O9 – важный функциональный материал, поскольку может 

применяться в качестве полупроводникового химического сенсора газов, катализатора 
окисления аммиака в NO в промышленном производстве азотной кислоты [1–4], способного 
заменить дорогостоящие и дефицитные катализаторы. Недавно было обнаружено, что 
Bi2Fe4O9 также проявляет свойства мультиферроика. Это привело к увеличению числа 
работ, посвященных твердым растворам на основе антиферромагнитного Bi2Fe4O9. До 
настоящего времени одним из наиболее перспективных соединений, на основе которого 
разрабатывают новые сегнетомагнитные материалы, являлся феррит висмута BiFeO3 со 
структурой перовскита, что в значительной мере связано с высокими значениями его 
температуры Нееля (TN = 643 K) и сегнетоэлектрической температуры Кюри (TC = 1083 K), 
которые и определяют привлекательность BiFeO3 для поиска новых материалов с высокими 
значениями электрической поляризации и намагниченности при комнатной температуре  
[5, 6]. Изучение же Bi2Fe4O9 в значительной степени было связано с тем, что он часто 
оказывался примесной фазой в образцах феррита BiFeO3 со структурой перовскита. 
Несмотря на интенсивное изучение феррита висмута Bi2Fe4O9 как катализатора, к 
настоящему времени в литературе отсутствуют сведения о свойствах твердых растворов на 
его основе, в которых проведено частичное замещение ионов Bi3+ ионами редкоземельных 
элементов и ионов Fe3+ ионами 3d-металлов, хотя проведенные подобные замещения в 
BiFeO3 показали их перспективность при создании новых функциональных материалов с 
улучшенными сегнетомагнитными свойствами [5–7]. Вероятно, такие твердые растворы 
могут обладать высокими сегнетомагнитными свойствами как за счет изменения симметрии 
кристаллической решетки, так и типа косвенных обменных взаимодействий между 
парамагнитными ионами. В связи с этим целью исследования являлся синтез твердых 
растворов Bi2Fe4−2хTixCoxO9, в которых проведено гетеровалентное замещение в Bi2Fe4O9 
ионов Fe3+ одновременно ионами Ti4+ и Co2+, изучение кристаллической структуры, 
намагниченности, магнитной восприимчивости и теплового расширения образующихся при 
таком замещении твердых растворов. 

Синтез поликристаллических образцов ферритов Bi2Fe4–2хTixCoxO9 осуществлен 
методом твердофазных реакций из соответствующих оксидов Bi2O3, Fe2O3, Co3O4, TiO2 на 
воздухе при Т = 800оС в течение 8 ч. Все реактивы имели квалификацию «х.ч.».  

Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCED с 
использованием CuKα-излучения. Параметры кристаллической структуры ферритов 

mailto:zatsiupa@mail.ru
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Bi2Fe4−2хTixCoxO9 определяли при помощи рентгеноструктурного табличного процессора 
RTP и данных картотеки международного центра дифракционных данных (ICDD JCPDS).  

Удельную намагниченность (σуд) полученных образцов при 5 К и 300 К в полях до 
14 Тл и удельную магнитную восприимчивость (χуд) в магнитном поле 0,86 Тл измеряли в 
интервале температур 5–300 К в Научно-практическом центре НАН Беларуси по 
материаловедению вибрационным методом на универсальной высокополевой измерительной 
системе (Cryogenic Ltd, London). 

На рисунке 1 приведены результаты рентгенофазового анализа полученных образцов.  
 

 
Рисунок 1  Рентгеновские дифрактограммы твердых растворов Bi2Fe4−2хTixCoxO9  с 

различной степенью замещения х (■ – BiFeO3)  
 
Установлено, что феррит Bi2Fe4O9 имел орторомбическую структуру (пр. гр. Pbam) 

муллита с параметрами кристаллической решетки а = 7,9595 Å, b = 8,4297 Å, 
c = 5,9912 Å,V = 401,987 Å3, которые хорошо согласуются с литературными данными 
(а = 7,9500 Å, b = 8,4280 Å, c = 6,0050 Å, V = 402,35 Å3) [8]. Из результатов рентгенофазового 
анализа видно, что при частичном гетеровалентном замещении в Bi2Fe4O9 ионов Fe3+ ионами 
Ti4+ и Co2+ происходит образование твердых растворов Bi2Fe4−2хTixCoxO9, о чем свидетельствует 
изменение параметров а, b, с, с/а и V для кристаллической решетки орторомбически 
искаженного муллита. Однако на рентгенограммах присутствовали также линии примесной 
фазы BiFeO3. Это может быть связано с тем, что в интервале температур 300 − 1000 К 
образование Bi2Fe4O9 из оксидов термодинамически более выгодно, чем BiFeO3, и данные 
процессы конкурируют между собой, поэтому фаза  BiFeO3 является примесной, а не основной. 

Результаты исследования полевых зависимостей удельной намагниченности для 
твердых растворов Bi2Fe4–2xTixCoxO9 показывают, что гетеровалентное замещение в  
антиферромагнитном феррите висмута Bi2Fe4O9 ионов Fe3+ одновременно ионами Ti4+ и 
Co2+, из которых ионы Ti4+ являются сегнетоактивными, а ионы Co2+ – магнитоактивными, 
приводит к разрушению антиферромагнитного и зарождению ферромагнитного состояния, о 
чем свидетельствует увеличение величины остаточной намагниченности σr (Т = 5 К) от 
0,24 Гс∙см3·г–1 для Bi2Fe3,9Ti0,05Co0,05O9  до 1,64 Гс∙см3·г–1 для Bi2Fe3,7Ti0,15Co0,15O9, а также 
характер зависимости σуд = f (H) (рисунок 2).  



1856 
 

      

  

Рисунок 2  Полевая зависимость удельной намагниченности (σуд) твердых растворов 
Bi2Fe4−2хTixCoxO9 при температурах 5 K (а)  и 300 K (б)  

 
Результаты исследования коэффициента линейного теплового расширения (α) 

образцов Bi2Fe4−2хTixCoxO9 показывают (рисунок 3), что при увеличении степени замещения 
х постепенно увеличивается α: от 5,95·10–6 К–1 для Bi2Fe4O9 до 7,88·10–6 К–1 для 
Bi2Fe3,8Ti0,1Co0,1O9 в области низких температур, а в области высоких (α2) температур – от 
значения 7,97·10–6 К–1 для  х = 0 до 9,49·10–6 К–1 для  х = 0,15. Возрастание значения 
коэффициента линейного теплового расширения при увеличении степени замещения х для 
твердых растворов Bi2Fe4–2xTixCoxO9, вероятно, обусловлено переходом ионов Со3+ из 
низкоспинового в промежучто- и/или высокоспиновое состояние при повышении 
температуры. Как видно из представленного рисунка, зависимость Δl/l0=f (Т) нелинейна во 
всем интервале температур 300–1100 К для всех исследованных  твердых растворов, причем 
наблюдается изменение угла наклона прямой при температуре ~700 К. Возможно, это 
связано с присутствием в образцах примесной фазы феррита висмута BiFeO3, у которого при 
температуре ~643 К происходит переход из антиферромагнитного состояния в 
парамагнитное. Подобное поведение прослеживается и на температурной зависимости 
тангенса угла диэлектрических потерь для исследуемых образцов (рисунок 3б). 

 
 
 
 
 

а) б) 
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Рисунок 3  Температурная зависимость относительного удлинения Δl/l0 (а) и тангенса  

угла диэлектрических потерь tg δ (б) для образцов системы Bi2Fe4–2xTixCoxO9 при различных 
значениях х  

Отметим, что подобные аномалии на тепловых и диэлектрических свойствах 
описывались и в другой работе [9]. Сегнетоэлектрический фазовый переход сопровождается 
структурными изменениями, что отражается на поведении диэлектрических свойств. Такое 
поведение диэлектрических свойств в области магнитного перехода характерно для сред с 
магнитоэлектрическим упорядочением, причем экспериментально в окрестности перехода 
чаще наблюдается излом. Наличие двух аномалий на зависимости tg δ = f (Т)  обусловлено 
антиферромагнитным (~645 К) и сегнетоэлектрическим (~1083 К) переходами  примесной 
фазы феррита висмута BiFeO3. 

Таким образом, твердофазным методом при температуре 1073 К проведен синтез 
твердых растворов Bi2Fe4–2xTixCoxO9 и исследован комплекс их физико-химических свойств. 
Результаты исследования полевых зависимостей намагниченности для полученных твердых 
растворов Bi2Fe4–2xTixCoxO9 при температурах 300 K и 5 K указывают на наличие в образцах 
отрицательного обменного взаимодействия, приводящего к антиферромагнитному 
расположению магнитных моментов двух подрешеток (октаэдрических и тетраэдрических), в 
которых расположены ионы Fe3+. Проведено исследование теплового расширения и 
диэлектрических свойств в интервале температур 300–1100 К. 

 
 
 

а) б) 
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Эксплуатация металлоконструкций в нефтяной и газовой промышленности 

Казахстана проводится в сложных условиях механических нагрузок и воздействия 
коррозионных сред, что часто приводит к отказам и аварийным ситуациям. Присутствие в 
транспортируемом продукте сероводорода способствует появлению трещин и разрушению 
конструкций.  

Росту потерь от коррозии способствует постоянное интенсивное развитие наиболее 
металлоемких отраслей промышленности, например, энергетики (тепловой и атомной), 
металлургии, химической, нефтяной и нефтехимической промышленности и др., а также 
ужесточение условий эксплуатации металла как в промышленности, так и в городском 
хозяйстве. Все это указывает на исключительную важность проблемы борьбы с коррозией 
металлов, а следовательно, и на большую значимость развития научно-технических работ в 
данной области. Но главное, что определяет необходимость первоочередного решения 
проблемы научного подхода к поиску оптимальных путей противокоррозионной защиты 

mailto:tekarin_kigidota@mail.ru
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металлов, связано с безвозвратностью затрат на борьбу с коррозией металлических изделий и 
конструкций и невосполнимостью израсходованных при этом земных ресурсов.  

Термодинамическая неустойчивость металла является причиной процесса коррозии. 
Как результат – уменьшение термодинамического потенциала, получение более устойчивых 
продуктов, чем исходный металл. На основании термодинамических данных, знания 
электродных потенциалов и состава кислой коррозионной среды можно определить состав и 
свойства продуктов коррозии. Значительно труднее предсказать реальную скорость 
коррозионного процесса и прогнозировать срок службы металла. [1] 

Современное развитие химической промышленности, разработка новых 
технологических процессов, протекающих в агрессивных средах, предъявляют к 
конструкционным материалам высокие требования. Сталь является наиболее важным в 
настоящее время и останется в обозримом будущем основным конструкционным материалом 
для трубопроводов, теплообменного и котельно-вспомогательного оборудования, 
используемого в производстве и транспорте тепловой энергии. Коррозионные повреждения 
оборудования являются одной из основных причин аварий на трубопроводном транспорте, в 
энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако, наводораживания металла 
является главной опасность для металлоконструкций, которая приводит к охрупчиванию и 
коррозионному растрескиванию. [2] 

Нами   были проведены гравиметрические исследования скорости коррозии стали в 
среде, содержащей различное концентрации серной кислоты. По убыли массы образца  до и 
после коррозионных испытаний была определена скорость процесса.  

 
Данные исследования показаны в таблице 1:   
  

 Раствор m до, г m после, г рН до рН после V 
кор,г\м2ч 

 0,01 % 23, 217 25, 536 2, 6 2,4 0, 0138 
  23, 453 25, 805   0, 0140 
 0,1 % 22, 964 25, 415 1,8 1,7 0, 0146 
  23, 275 25, 745   0, 0147 
 0, 5 % 23, 148 25, 685 1,2 1,2 0, 0151 
  22, 875 25, 462   0, 0154 

  
Установлено, что масса образца после испытаний  возросла от 23, 217гр. до 25, 

805гр.при увеличении  концентрации серной кислоты в растворе , очевидно, что химические 
соединения, образующиеся в результате взаимодействия металла и коррозионной среды 
могут оставаться на поверхности металла в виде оксидных пленок, окалины или ржавчины. 
Возможно в  зависимости от степени адгезии их с поверхностью металла  образует рыхлый 
слой, процесс коррозии распространяется далеко в глубь металла и может привести к 
образованию сквозных язв и свищей.  

Как видно из гравиметрических измерений таблица 1,что в растворе с содержанием 
серной кислоты 0,01% кислотность   среды после реакции стала более низкой  ( рН = 2,4 ) . 
Эта закономерность сохранятся для растворов с концентрацией серной кислоты 0,1%: до 
проведения опыта показание рНметра составило 1,8, после - 1,7.  

Увеличение скорости общей  кислотной коррозии металла на стальных образцах   от 
0,138 г\м2ч до 0, 0154 г\м2ч, свидетельствует о том ,что что в  большинстве случаев коррозия 
металлов происходит в растворах с высокой концентрацией НзО+ и поэтому 
концентрационная поляризация по НзО+ не наблюдается. 

Коррозия является физико-химическим процессом и закономерности ее протекания 
определяются общими законами термодинамики и  электрохимической кинетики 
гетерогенных систем. 
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Методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых на потенциостате 
фирмы Edibon, в сернокислом растворе , была изучена  кинетика  двух сопряженно 
протекающих реакций: анодной это  растворения металла  и катодной реакции, которую 
называют катодной деполяризующей реакцией, протекает с участием компонентов 
электропроводящей среды.  

Как видно, из поляризационных кривых рис. 1 скорость ионизации металла 
увеличивается с повышением концентрации серной кислоты в растворе. Электродный 
потенциал металла при высоком содержании серной кислоты равен -0,58 В . Сдвиг значения 
электродного потенциала  в  более положительную область (-0,5В,  -0,4В)  наблюдается при 
увеличении агрессивного компонента среды. Вероятно, основная причина влияния скачка 
потенциала на скорость электрохимических реакций заключается в том, что скорость таких 
реакций лимитируется стадией переноса заряда, энергия активации которого является 
функцией потенциала на границе металл-раствор. 

 
 
 
Начальные участки поляризационных кривых имееют линейный характер, то есть 

подчиняются уравнению Тафеля .  
Таким образом электрохимическая коррозия стального образца в сернокислом растворе 

сопровождается процессом водородной деполяризации, начиная с самых низких плотностей 

Рисунок 1    Поляризационные кривые 
для стали                  в  растворе  при различном 

содержании      Серной кислоты 
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катодного тока. Главными причинами катодной поляризации является замедленная стадия 
электрохимического разряда или концентрационная поляризация по молекулярному 
водороду, связанная с отводом газообразного продукта . 
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В промышленности широко применяются не только индивидуальные поверхностно-

активные вещества (ПАВ), но и их смеси – препараты ПАВ. Глубокое изучение свойств 
таких препаратов представляет практический и научный интерес, поскольку позволяет 
обоснованно подходить к выбору их расходов для получения различных продуктов.  

Целью данной работы явилось исследование свойств препарата ПАВ COMPERLAN 
KD. Препарат COMPERLAN KD представляет собой смесь неионогенных поверхностно-
активных веществ (диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность препарата к пенообразованию и устойчивость полученных из его водных 
растворов пен связаны в первую очередь с его поверхностно-активными свойствами [1–3]. 
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Поэтому сталагмометрическим методом были изучены поверхностно-активные свойства 
водныхрастворов препарата с концентрациями 0,001–20,000 г/л (температура 21ºС).На 
рисунке 1 представлены изотермы поверхностного натяжения (σ, мДж/м2) и адсорбции по 
Гиббсу (Г, моль/м2) в области концентраций 0,025–0,60 г/л; на рисунке 2 представлена 
изотерма поверхностного натяжения в области концентраций 0,01–10,00 г/л.  

По данным рисунка 1 были рассчитаны основные поверхностно-активные 
характеристики препарата COMPERLAN KD: поверхностная активность g, предельная 
адсорбция по Лэнгмюру a∞, средняя площадь, занимаемая одной молекулой ПАВ в 
насыщенном мономолекулярном слое S0, константы уравнения Шишковского A и B, они 
приведены  в таблице. 

Таблица  Поверхностно-активные характеристики препарата COMPERLANKD 

g, (Дж∙л/м2∙г) a∞∙106, моль/м2 S0∙1020, м2 A, г/л B, Дж/м2 

0,356 5,26 31,5 0,036 0,0129 

На изотерме, приведенной на рисунке 2, можно выделить три области, отличающиеся по 
характер концентрационной зависимости поверхностного натяжения. Область I 
(концентрация ПАВ 0,001–0,010 г/л): поверхностное натяжение практически постоянно и 
численно равно поверхностному натяжению на границе раздела «вода–воздух». 
Следовательно, в данной области препарат ПАВ ведет себя как поверхностно-неактивное 
вещество, т.к. количество его ионов в поверхностном слое жидкости ничтожно мало. 
Область II (концентрация 0,02–0,40 г/л) – наблюдается понижение поверхностного 
натяжения на границе раздела практически в два раза (от 72,5·10-3 до 36,8·10-3 Дж/м2). Это 
свидетельствует об интенсивном концентрировании ионов ПАВ препарата в поверхностном 

слое раствора; препарат проявляет поверхностно-активные свойства. Рассчитанные 
численные значения поверхностной активности в этой области составили 0,09–0,61 
Дж·г/моль·л. Область III (концентрация 0,6–20,0 г/л) – понижение поверхностного 
натяжения с увеличением концентрации ПАВ менее значительно (от 35,9·10-3 до 29,2·10-3 
Дж/м2). При концентрации препарата ПАВ в растворе 0,6 г/л на его поверхности образовался 
насыщенный слой поверхностно-активных ионов, поэтому понижение поверхностного 
натяжения в этой области, по-нашему мнению, связано с его переформированием (более 
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Рисунок 1 Изотермы поверхностного 
натяжения (1) и адсорбции (2) в области 

концентраций 0,025–0,60 г/л 

Рисунок 2  Изотерма поверхностного 
натяжения в области концентраций 

0,01–10,0 г/л 



1863 
 

поверхностно-активные ионы, имеющие более длинный углеводородный радикал, 
вытесняют менее поверхностно-активные).  
Определено, что наибольшей поверхностной активностью препарат обладает при 
концентрациях водного раствора 0,05–0,20 г/л. Следует предположить, что в данном 
интервале концентраций будут проявляться и лучшие его пенообразующие свойства.  
Из рисунка 2 количественно оценена критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) 
в водных растворах препарата COMPERLAN KD (21ºС), она составила 0,4 г/л.  

Изучение рассеяния света в коллоидных растворах препарата ПАВ COMPERLAN KD 
проводили турбидиметрическим методом анализа [4]. Оптическую плотность измеряли на 
фотометре КФК–3–01 «ЗОМЗ» при длинах волн 390, 440, 480, 540 нм. Ширина кювет 
составляла 5 и 1 см. По полученным данным рассчитывали мутность систем, показывающую 
долю рассеянного частицами света по отношению к интенсивности падающего света. 
Полученные данные представлены на рисунке 3. 

 
Длина волны падающего света, нм: 1 – 390, 2 – 440, 3 – 480, 4 – 540 

Рисунок 3 Зависимость мутности от концентрации раствора препарата 

Из рисунка 3 видно, что при концентрациях препарата от 0,002 до 0,02 г/л оптическая 
плотность растворов приблизительно равна нулю, следовательно, рассеяния света не 
происходит. Это свидетельствует о том, что молекулы ПАВ не образуют агрегатов. 
Дальнейшее увеличение концентрации до 2,0 г/л (ln с = 0,69) приводит к незначительному 
повышению мутности систем до 0,72–1,02 см–1, а в области концентраций от 2,0 до 20,0 г/л 
мутность возрастает более существенно, до 5,76–7,75 см–1. 
Появление мутности в растворах ПАВ связано с образованием мицелл, а увеличение ее 
численного значения – с ростом их размеров и увеличением количества. Согласно теории 
рассеяния света неокрашенными дисперсными системами мутность зависит от размеров 
частиц и их количества в единице объема системы. По уравнению Рэлея [5] рассчитаны 
размеры мицелл, содержащихся в коллоидных растворах препарата COMPERLAN KD. 
Показатели преломления дисперсной фазы и дисперсионной среды определяли 
рефрактометрическим методом [6] на приборе ИРФ–454Б2М. Они составили 1,4765 и 1,3330 
соответственно. Плотность вещества дисперсной фазы определяли весовым методом; она 
составила 0,61 г/см3. Установлено, что в растворах препарата ПАВ с концентрациями 0,05; 
0,10; 0,20 г/л средние радиусы мицелл составили 14, 27 и 35 нм соответственно, то есть при 
увеличении концентрации повышение мутности связано с ростом мицелл за счет внедрения в 
них дополнительного количества молекул неионогенных ПАВ. 
В области концентраций 0,4–20,0 г/л рассчитанные значения радиусов частиц оказались 
очень близкими и находились в интервале 44–49 нм. Поэтому, столь значительное 
увеличение мутности исследуемых мицеллярных растворов можно объяснить, главным 
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образом, увеличением количества частиц в единице объема систем. Полученные данные 
хорошо согласуются с результатами исследования водных растворов индивидуальных 
неионогенных коллоидных поверхностно-активных веществ [7–9]. 

Коллоидные ПАВ при растворении в воде могут образовывать как истинные 
растворы, так и мицеллярные системы, пенообразующие свойства которых отличаются. Как 
правило, наиболее устойчивыми являются пены, образованные в водных растворах с 
концентрациями, превышающими ККМ.  

Была изучена способность препарата к пенообразованию. Пены получали на приборе 
Росс-Майлса при температуре 22°С по методике, приведенной в [10]. Концентрацию 
раствора препарата COMPERLAN KD варьировали от 0,01 до 20,00 г/л. Результаты 
представлены на рисунке 4. Рассчитаны кратность и плотность пен, полученных из 
растворов с концентрациями препарата ПАВ 0,01–10,00 г/л (рисунок 5), так как данные 
показатели зависят от времени существования пены, то их расчет производили через 30 с с 
момента ее образования. 

Анализ рисунка 4 показал, что при концентрациях препарата ПАВ 0,01-0,60 г/л 
увеличение пенного числа менее значительно (от 8 до 35 мм), а при дальнейшем увеличение 
концентрации препарата этот показатель увеличивается до 130 мм. Высокоустойчивые пены 
(линия 2) образуются не только в коллоидных, но и в истинных растворах ПАВ. Уже при 
повышении концентрации от 0,01 до 0,05 г/л устойчивость возрастает от 35 до 80%. В 
коллоидных растворах устойчивость пен находится в интервале 88–96%. Из этого следует, 
что данный показатель напрямую не связан с ККМ. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в области изученных концентраций препарата ПАВ пенное число не удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к пенам для ванн и гелям для душа (не менее 140 мм); в 
области концентраций 10–20 г/л соответствует требованиям, предъявляемым к шампуням 
(более 100 мм). Устойчивость пен для гигиенических моющих средств должна составлять не 
менее 80%, что соблюдается в интервале концентраций препарата COMPERLAN KD 0,05–
20,0 г/л.  

Увеличением концентрации препарата ПАВ в растворе (рисунок 5) приводит к 
повышению кратности пен от 4,0 до 15,8, все полученные пены являются низкократными. 
Зависимость плотности пен от концентрации препарата ПАВ имеет противоположный 
характер –  уменьшается в 4 раза. В области концентраций близких к ККМ на графиках 
наблюдаются участки, параллельные оси абсцисс, что может быть связано с 

Рисунок 4– Зависимость пенного 
числа (1) и устойчивости пен (2) 
от концентрации раствора ПАВ 

Рисунок 5 – Зависимость 
кратности (1) и плотности (2) пен 
от концентрации раствора ПАВ 
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переформированием адсорбционных слоев, в которых кроме молекул ПАВ появляются 
мицеллы. 

Изучена кинетика самопроизвольного разрушения пен в течение 5мин. Установлено, 
что в интервале концентраций 0,01–0,10 г/л при невысокой пенообразующей способности  
(пенное число 8–16 мм) пены разрушаются в течение 1,5 мин, а затем становятся 
устойчивыми. При концентрациях раствора 0,2–1,0 г/л (пенное число в интервале 16–25 мм) 
пены практически не разрушаются в течение всего исследованного промежутка времени. 
Более высокая пенообразующая способность у растворов препарата COMPERLAN KD с 
концентрациями 2,0–20,0 г/л (высота столба пены в интервале 43–130 мм). При этом 
разрушение пен, полученных в растворах с концентрациями 2, 4, 6, 8, и 10 г/л, 
осуществляется в течение 1,5–2,5 мин с момента их образования, а разрушение пены 
полученной из раствора ПАВ с концентрацией 20,0 г/л прекращается через 3,5 мин. 

С использованием кинетических кривых рассчитаны истинные скорости разрушения 
пен, количественно оцененные как уменьшение высоты столба пены во времени (dHпены / dτ). 
Так как разрушение пен происходит в результате истечения жидкости (синерезис), диффузии 
газа между пузырьками и разрыва индивидуальных пленок внутри пены [11], то 
дополнительно был изучен синерезис полученных пен. Результаты отражены на рисунках 6 и 
7. 

 
Представленную на рисунке 6 закономерность можно объяснить процессами 

агрегации молекул ПАВ с образованием мицелл в исследуемых системах. С увеличением 
концентрации раствора от 0,01 до 0,10 г/л скорость разрушения пен уменьшается с 4,0 до 0,5 
мм/мин (истинные растворы ПАВ), а при концентрациях раствора 0,2–1,0 г/л (близким к 
ККМ) полученные пены не разрушаются даже через 4,5 мин. В коллоидных растворах 

препарата COMPERLAN KD количество образующейся пены значительно растет с 
увеличением концентрации раствора (от 2,0 до 20,0 г/л), но при этом также растет и истинная 
скорость разрушения пены (от 1 до 12 мм/мин). 

Из рисунка 7 следует, что в области концентраций 0,001–1,00 г/л потеря устойчивости 
пен не связана с истечением жидкости из них. С дальнейшим увеличением содержания ПАВ 
в растворе имеет место синерезис, эффективность которого наибольшая в первые 1,5 мин 

Рисунок 6 – Зависимость 
скорости разрушения пен от 

концентрации  
водного раствора ПАВ 

Рисунок 7 – Кинетика синерезиса пен при  
концентрации ПАВ, г/л: 1 – 0,001–1,00; 2 – 

2,0;  
3 – 8,0; 4 – 10,0; 5 – 20,0 
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существования пен и проявляется в тем большей степени, чем выше концентрация раствора 
препарат ПАВ. 

Таким образом, изучены поверхностно-активные и коллоидные свойства водных 
растворов препарата COMPERLAN KD, а также его способность к пенообразованию. 
Исследования показали, что данный препарат целесообразно использовать в составе 
гигиенических моющих средств совместно с анионными ПАВ, обладающими более высокой 
пенообразующей способностью.  
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1-қосымшада 2000 жылдардан кейінгі кей мемлекеттердің көмір шахталарында болған аса 
ауыр жарылыстар туралы мәліметтер келтірілген. Бөлінетін шахталық метанды тиімді 
пайдалана білгенде, мұндай қайғылы оқиғаларды болдырмауға болар еді. 
Мемлекет Мерзімі Көмір шахтасы Жапа 

шеккендер саны 
Қытай 14 ақпан 2005 

жыл 
«Суньдзявань» шахтасы, Фуксин 214 

Қазақстан 20 қыркүйек 
2006 жыл 

Ленин атындағы шахта, Қарағанды 43 

Ресей 19 наурыз 2007 
жыл 

«Ульяновская» шахтасы, Кемерово 108 

Украина 19 қараша 2007 
жыл 

Засятько атындағы шахта, Донецк 80 

АҚШ 2 маусым 2006 
жыл 

«Саго» шахтасы, Батыс Виргиния 12 

1-қосымша. 2000 жылдардан кейінгі көмір шахталарында болған аса ауыр 
жарылыстар 

Түрлі апаттар кен жұмыстарының нәтижесінде шахта кеңістігіне көмір қабаты мен 
қоршаған жыныстардан метан енгенде болуы мүмкін. Шахтаның ауасына түсетін газ көлемі 
алынған көмір көлемі мен қоршаған жыныстардың газдылық деңгейіне байланысты. 
Жерасты қазба жұмыстары ауасындағы метан концентрациясының максимал деңгейін 
ұлттық реттеу органдары бекітеді. Сәйкесінше, метанның кен орындарында бөлінуі көмір 
өндірудің шектеуші факторы болуы мүмкін. Осы орайда көмір шахталарындағы метан 
салдарынан болатын қауіптілік деңгейін төмендету, кен жұмыстарын жүргізудің қауіпсіз 
тәсілдерін енгізу үшін басшылық жасайтын құжат қажеттілігі сезіледі. Бірде бір көмір 
шахтасы толыққанды қауіпсіз деп айтуға болмайды. Тіпті ең заманауи деген шахталардың 
өзінде газ салдарынан түрлі оқиғалар болуы мүмкін. Алдыңғы қатарлы технологиялар 
жарылыс кезіндегі шахтерлар қазасының мүмкіндігін азайтуы мүмкін, алайда мәселе шешімі 
үшін технологиялар көмегі жеткіліксіз.  

 Метан – атмосфераға түскен кезде оның ластануына алып келетін негізгі көшетхана 
газдарының бірі. Атмосферадағы барлық көшетхана газдарының 18%-ы метанға тиесілі. 
Сонымен қатар ол көмірқышқыл газынан 25 есе улы. Метанның атмосферадағы үлесі жедел 
қарқынмен артуда: соңғы жүз жылда метан үлесі екі есеге өсті. Ғалымдардың бақылауы 
бойынша метан көлемі жыл сайын 0,6%-ға артуда (көмірқышқыл газының көлемі 0,4%-ға). 
Қазіргі күннің өзінде көшетхана газдарының құрамын тұрақтандыру үшін метанның 
атмосфераға бөлінуін 15%-ға қысқарту керек. Көшетхана газы ретінде метан климаттың 
өзгеруіне жоғары дәрежеде әсер етеді. Негізгі көшетхана газы – көмірқышқыл газымен 
салыстырғанда оның тікелей радиациялық эффектісі 11 есе жоғары. Метан тікелей 
көшетхана эффектісіне қатысуынан бөлек, озон қабаның бұзылуына әкеледі. Стратосферада 
метан көптеген қосылыстарды қатерсіздендіруде негізгі компонент болып табылатын 
гидроксильді радикалдармен әрекеттеседі. Жаһандық жылынуға метанның жалпы әсері  
18%-ға бағалануда.  

 Сонымен Жер климатының жаһандық жылыну мәселесін шешуде негізгі 
қарастырылатын жағдай атмосфераға метанның түсуін азайту болып табылады. Атмосфераға 
метанның негізгі бөлігі шахталарда көмір өндіргенде түседі. Ауадағы метан концентрациясы 
5-15% болса, жұмыс ұңғымаларындағы ауа қоспасы қопарылыс беруі мүмкін. Сондықтан 
шахтадағы газды тартып шығару үшін қуатты желдеткіш қондырғылар қолданылады. 
Тартып шығарылған метан көп жағдайда атмосфераға тасталады. Мысалы 1990 жылы 
атмосфераға 31 млрд м3 метан, 2000 жылы 25 млрд м3 метан тасталды. Бөлінген метанның 
шахталарда энергия көзі ретінде тек 1,3 млрд м3-і қолданылды. Сонымен қатар барлық 
шахталық метанның 70-85%-ы көмірді жабық өндіру әдісі кезінде, 10%-ы ашық өндіру әдісі 
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кезінде тасталса, метанның 5-10%-ы  жылу станцияларында көмірді жаққан кезде түзіледі (2-
қосымша).  

 
2-қосымша. 2000 ж. шахталық метанның атмосфераға тасталуы 

Әлемде едәуір көлемде метан қоры бар көптеген шахталар бар. Сол метан газдарын 
энергиятасымалдаушы ретінде пайдалануға болады. Алдын ала есептеулер бойынша, 
шахталық метанның әлемдік қоры 260 трлн м3 бағалануда. Ең едәуір қорлар Қытай, АҚШ, 
Австралия, Германия, Қазақстан және басқа да елдерде. Метан өндірудің ауқымды 
жұмыстары АҚШ (осы салада 200 фирма жұмыс атқарады), Австралия, Қытай, Канада, 
Ұлыбритания, Польшада басталды. 

АҚШта соңғы жылдары табиғи газдың 7%-ын құраған метанның жылдық өндірісі  
1 млрд м3-ге жетіп отыр. Көмір қабатына пневмо және гидродинамикалық әсер етіп, көмірдің 
газ беру деңгейін арттыру арқылы метанды 80%-ға дейін өндіру технологиясы енгізілген. 
Отын элементтері базасында шахталық метанды пайдалану жобалары жасалуда. Атап 
айтқанда, «FuelCell Energy» компаниясы 55-80 тыс. м3 шахталық метанды пайдаға асыратын 
қуаттылығы 200 кВт қондырғыны шахталарға орнатты. Ондағы метанның үлес салмағы 45-
47%-ды құрайды. Осы тектес жоғары қуатты жобалар қатары АҚШ пен Канада 
аумақтарында жүзеге асырылуда. 

Австралияда шахталардағы газдарды пайдалану технологиялары АҚШпен қатар 
жасалып, 1990 жылдардың ортасынан метанды қолдануда табысты жұмыстар жасалуда.  
Көмір қабатын 1500 м тереңдікте бұрғылау әдісімен метан өндірісі жүзеге асады. Алынған 
газ техникалық талаптарға сай тазартқыш фабрикада құрғатылып, фильтрленіп, сығылып 
барып, газ құбырлары арқылы тұтынушыларға жеткізіледі.  

Соңғы жылдары аталмыш елде шахталық метанды қолдану арқылы электр 
энергиясын алуға арналған бірнеше қомақты жобалар жүзеге асырылған. Жаңа Оңтүстік 
Уэльс штатында 2000 жылдардан бастап жалпы қуаттылығы 94 МВт болатын екі электр 
станциясы берілген. Өндірілген электр энергияны «Integral Energy» энергокомпаниясы 
сатады. 

 2005 жылдың соңында «Energy Developments» компаниясы қуаттылығы 32 МВт 
болатын электр станциясын салды. Көшетхана газдарының атмосфераға түсуін төмендету 
мақсатында федеральді бағдарламалар шеңберінде негізі жалпы қуаттылығы 11 МВт 
қондырғы болатын станция құрылысының жобасы жасалған. Негізгі отын көзі ретінде 
шахталық метан қолданылатын болады. 

Канадада Альберт ауданында метанды өндіруде тәжірибелік жұмыстар жүргізіліп 
жатыр.  
8 трлн м3 шамасында қоры бар метан газы болашақта Канаданың бірқатар аудандарында 
негізгі өндірілетін газ түрі болады деп болжамдалуда. 
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Ұлыбританияда метан Мансфилд және Ститлей қалаларына жақын орналасқан екі 
жабық шахтада өндіріледі. Игерілмеген көмір қабатынан келетін метанды шахтадағы 
желдеткіш арқылы өндіру әдісі жасалған.  

Қытайда 30-35 трлн м3 қоры бар метанды өндіру жұмыстары 1990 жылдардан 
басталған. Соңғы 15 жылда елдің шығыс аймақтарындағы көмір бассейндерінде 100-ден аса 
ұңғымалар бұрғыланған. Шахталық метанды қолдануға арналған қуаттылығы 120 МВт 
болатын әлемдегі ең үлкен электр станциясының құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Аталмыш елде 2000 жылдары метанды өндіру көлемі 0,8 млрд м3 болса, 2010 жылы газ 
көлемі  
10 млрд м3-ге жеткен. 

Қазақстан метан газының қоры бойынша әлемде тоғызыншы орынға ие. ТМД-дағы 
ең газды Қарағанды көмір бассейні метан өндіруге арналған бірден бір кен орны. 1500 м 
тереңдікте кен орнында 490 млрд м3 метан болса, толық тереңдікте түрлі есептеулер 
бойынша 600-800 млрд м3-ден 4 трлн. м3-ге дейін болуы мүмкін. Шахталық метанды 
жоспарлы қолдану, өндіру, бақылау жұмыстары әлемнің көмір өндіруші барлық дерлік 
елдерінде жүргізіледі. Біздің елімізде шахталық метанды негізінен кен жұмыстарын 
жүргізуге кедергі жасайтын зиянды компанентке балайды. Көмір өндіргенде бөлінетін метан 
газының 4,5-5%-ын шахталық қазандықтарда пайдаланатын "Миттал Стил Теміртау" ЖШС-
дан басқа өндіріс орындары бөлінетін метанды қолданбайды. Дәл осындай жағдай өзге де 
көмір өндіруші ТМД елдерінде байқалады.  Шахталық метанды қолдануда әлем бойынша 
сөзсіз көшбасшы Франция (бөлінетін метанның 100%-ға жуығы пайдаланылады), содан 
кейін Польша (80% шамасында), Германия (70-80%) мемлекеттерін атап өту керек.  

 Қазақстанның Орталық және Солтүстік аймақтары газға тапшы. Шахталық метан 
өндірісі өз құнын ақтайтынын осы өңірлерге әкелінетін газдың жоғарғы бағасы кепіл бола 
алады. Мамандардың айтуынша тек Қарағанды облысындағы көмір бассейнінде 650 млрд. м3 
метан қоры бар. Ал оның өндірісі экологиялық, экономикалық, энергетикалық, қауіпсіздік 
жақтарынан оң өзгерістерге алып келер еді.  

Біріншіден, метан көмірқышқыл газымен салыстырғанда атмосферада аз мөлшерде 
болғанымен, көшетхана эффектісі күштілеу. Егер көмірқышқыл газының климатқа әсерін 
шартты түрде бір бірлікке тең деп алсақ, онда метанның көшетхана активтілігі 21 бірлікке 
тең болар еді. Қарағанды көмір бассейні жыл сайын атмосфераға 500 млн. м3 метанды 
тастаса, Екібастұз бассейні одан екі есе көп метан бөлетінін атап өту қажет. 

Екіншіден, метан табиғи газдың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан 
оны өндіру мен әрі қарай қолдану тағы бір бағалы, таза энергия тасымалдаушы береді. 

Үшіншіден, метанды шахтадан уақытынан бұрын өндіру шахталардағы жарылыс 
мүмкіндігін азайтып, өндіріс қауіпсіздігін арттырады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, әлемдегі 
әр екінші шахтердің қазасы метанмен байланысты.  

Төртіншіден, Киото хаттамасының күшіне енуіне байланысты көптеген елдерде 
метанды өндіру технологиялары мен энергия тасымалдаушы ретінде қолдану экономикалық 
тиімді. Метанды өндіру инвестиция тарту мен пайда табуды жеделдетеді. Мысалы Ресейде 
Кемерово облысындағы шахта Киото хаттамасының шеңберінде квота сатудан 400 мың евро 
пайда тапты. Тағы бір метанды қолданудың бағыты химиялық өндіріс. Метан негізінде 
әмбебап экологиялы таза отын, полимерлер өндірісінде шикізат болатын жоғары 
технологиялы сұйық диметилэфир, метанол және цианидтер жасауға болады. Ең бастысы, 
Қарағанды шахтасының металлургиялық және энергетикалық қалалар мен ірі қалаларға 
жақын орналасу факторын ескеру керек. Астананы метан энергиясымен қамсыздандыру 
елорданың экологиялық жағдайын жақсартады. Осының барлығы метан өндірісінде ғылыми-
зерттеу мен тәжірибелік жұмыстар жүргізуге итермелейді. 

      
 

Қолданылған әдебиет 
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Сүт – сапалы, қоректік қасиеті жоғары, бірақ тез бұзылатын өнім. Оның түсі – ақ 
немесе аздап сарғылт, дәмі – тәтті, құрамында су, май, ақуыз, сүт қанты, минералдық заттар, 
витаминдер, ферменттер, гормондар бар. Адам ағзасы оның құрамындағы қоректік 
заттарының 98-99%-ін пайдаланады. 

Сүт барлық жастағы адамдар үшін жұғымдылығы жоғары оңай сіңетін өнім. 100 
грамм сүтте 3 грамға жуық ақуыз, 3,2 грамм эмульгацияланған оңай сіңетін май, көптеген 
мөлшерде оңай сіңірілген кальций мен фосфор қосындылары, сондай-ақ белгілі мөлшерде 
А1, В2, D дәрумендері бар және де жазғы уақытта сиыр сүтіндегі бұл дәрумендер қыстағыдан 
едеуір көп болады. 100 грамм сүт организмге 60-қа жуық ккал қуат береді. Сүт ақуызы 
негізінен, казеиннен (2,7 %), лактоальбуминнен (0,4 %) және лактоглобулиннен (0,1%) 
тұрады. Сүт ақуызының 75-96 пайызы ағзаға сіңімді келеді. Құрамындағы лактоза не сүт 
қанты тез ашиды. Бұл қасиетті сүт ашытуда пайдаланылады. Минерал заттары органикалық 
және бейорганикалық қышқыл тұздары түрінде кездеседі. Сондай-ақ, 60-тан астам фермент, 
әр түрлі гормон (окситоцин, пролактин, фолликулин, адреналин, инсулин т.б.), иммундық 
заттар (антитоксин, глотинин, онсонин т.б.), газдар (СО2, О2, Н2, NH3), микроорганизмдер 
болады. 

          Сүттің қасиетін дүниеге жаңа келген нәрестенің ана сүті арқылы өмірге 
ілесіп,толысатындығынан байқауға болады. Медициналық зерттеулер натижесі бойынша, 
жасы үлкен адамдардың бір тәулік ішінде бойына сіңіретін азықтың 1/3 бөлігі ақуыз, яғни 
сүт болу керектігін далелдеген. Сүттің құрамындағы цистин мен глутамин атомның сауле 
шығаруынан болатын зардаптардан ағзаны қорғайды. Ешкі сүтінің құрамында сілті 
реакциясы болатындықтан, асқазан қышқылдығы жоғары адамдар ішкені жөн, сондай-ақ 
сүттің аллергияға қарсы қасиеті болғандықтан, теміреткісі, демікпесі бар адамдар ішкені 
жөн. 

Сүтте едәуір мөлшерде көмірсулы компоненттер кездеседі. Олардың 90 %-ын лактоза 
құрайды. Лактоза тек сүттен ғана кездеседі. Лактоза адамның жүрегінің, бауырының, 
бүйректерінің жұмысына қажетті энергия көзі болып табылады. 

Сүт қанты – лактоза құрамына глюкоза және галактоза кіретін дисахарид болып 
табылады.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Лактозаның химиялық формуласы 
 
Лактоза екі түрде: α-лактоза және β-лактоза түрінде кездеседі. Олардың химиялық 

құрамдары бірдей болғанымен, физикалық қасиеттері әр түрлі болады. Мысалы α – түрі β – 
түрінен тәттірек және суда жақсы ериді. Температураға байланысты олар бір түрден екінші 
түрге айналады. β–лактоза балалар ішектеріндегі бифидобактериялардың тіршілігін 
күшейтеді, себебі бұл бактериялар сүт қышқылын бөледі және шіріткіш бактериялардың 
дамуын тежейді. 95°С  — тан жоғары температурада сүт қанты белоктармен және кейбір бос 
амин қышқылдарымен әрекеттесіп, қою түсті меланоидин түзеді. Меланоидин түзу 
реакциясы пастерленген, стерилденген қою сүтте және  құрғақ сүтте жүреді. Жоғары 
температурада (170 — 180°С) лактоза карамельденеді де, ерітінді қоңыр түске ауысады. Сүт 
қанты сонымен бірге көптеген ашытылған сүт өнімдерін өндіру технологияларында маңызды 
қызмет атқарады . 

Лактозаның бұл екі түрі бір-біріне ауыса алады және әр түрлі ерігіштігімен 
ажыратылады. Адам ағзасындағы көмірсулар ішінде сүт қантының үлесі – 3, 8 - 5, 5%  

Лактоза гидролиздегенде глюкоза мен галактозаға айналады: 
 

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 
 

Лактоза коректілігі өте жоғары өнім. Тәттілігі сахарозадан төмендеу [1]. 
 Лактоза немесе сүт қанты тез ашиды. Бұл қасиеті сүтті ашытуда пайдаланылады. 
Зерттеу жұмысының мақсаты: сүт құрамындағы лактоза мөлшерін 

рефрактометриялық әдіспен анықтау. 
Рефрактометриялық зерттеу әдістері тамақ өнеркәсібінде әр түрлі технологиялық 

процестерді және тағам өнімдерінің сапасын бақылау үшін қолданылады. 
Рефракция немесе сызық сындыру құбылысы бір ортадан екінші ортаға көшу кезінде 

орын алады. Сыну коэффициентін өлшеу екі компонетті ерітінділердің концентрациясын 
тікелей табуға мүмкіндік береді. Бұл үшін есептік формулалар немесе графиктер 
қолданылады. Ерітіндінің сыну коэффициенті мен онда ерітілген заттардың концентрациясы 
арасындағы тәуелділік анықталады. Салыстырмалы сыну коэффициентін өлшеу үшін 
рефрактометрлер қолданылады. 

Сүттің құрамындағы лактозаның мөлшерін рефрактометриялық әдіспен анықтау 
барысында ең алдымен қажетті ерітінділер мен құрал-жабдықтар дайындалды.   Кальций 
хлориді ерітіндісін дайындау үшін 7,9 г CaCl2 ∙ 6H2O 92 мл дистильденген суда ерітеді.   

Лактоза мөлшерін анықтау келесі әдістеме бойынша жүргізілді:  
Пипеткамен пенициллинді флаконға 5 мл  балғын сүт алынды, Нәруыздарды тұндыру 

үшін сүттің  сынамасына капиллярмен 5 тамшы кальций хлоридін қосып, флаконды 
тығынмен жабылды және қайнаған су моншасында 10 мин қыздырдылды, сосын суқұбырлы 
су ағынында шамамен 20°С дейін суытылды. Капиллярмен  бірнеше тамшы мөлдір сұйық 
тамшысын алып,  лезде (ылғалдың буланубауы үшін)  рефрактометрдің төменгі призмасына 
2-3 тамшы тамызылып, жоғарғы призмасы түсіріліп,  сыну көрсеткіші (17,5±0,2)°С 
температурасында өлшенді,    осы температураны сақтау  термостат көмегімен  жүргізілді 
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[2]. Сыну көрсеткіші РПЛ-3 маркалы рефрактометр  көмегімен өлшенді. Сыну көрсеткіші 
арқылы лактоза мөлшері 1 кесте бойынша анықталды. 

Зерттеу жұмысында екі түрлі сүтке анализ жасалынды. 
1. ‹‹Айналайын› сүті››. ГОСТ  1923-78 
Құрамы: қалыпқа келтірілген сиыр сүті, тұз-стибилизаторы (натрий фосфаты) 100 г 

өнімнің құрамы: 
Майлылығы                                                                             8,6 г 
Ақуыздар                                                                                 8,0 г 
Көмірсулар                                                                            10,5 г    
2. «Петропавловское» сүті        ЖШС  СТ  389437860843-01-2006                                                         
Құрамы:  табиғи сиыр сүтінен қоюландыру әдісі арқылы өңделген. 
Тағамдық құндылығы  100 г өнімде:   
Майлылығы                                                                           7,1 г            
Ақуыздар                                                                               2,9 г 
Көмірсулар                                                                            8,5 г 
 
Кесте 1 Сүттегі лактозаның рефрактометриялық анықтау кестесі [2]. 
 

𝑛𝑛17,5
𝐷𝐷  Лактозаның 

мөлшері, 
мас.% 

𝑛𝑛17,5
𝐷𝐷  Лактозаның 

мөлшері, мас.% 
𝑛𝑛17,5
𝐷𝐷  Лактозаның 

мөлшері, 
мас.% 

1,3406 
1,3407 
1,3408 
1,3409 
1,3410 
1,3411 
1,3412 
1,3413 
1,3414 
1,3415 

3,77 
3,82 
3,87 
3,93 
3,98 
4,03 
4,08 
4,13 
4,18 
4,23 

1,3416 
1,3417 
1,3418 
1,3419 
1,3420 
1,3421 
1,3422 
1,3423 
1,3424 

 

4,28 
4,33 
4,38 
4,44 
4,49 
4,54 
4,59 
4,64 
4,69 

 

1,3425 
1,3426 
1,3427 
1,3428 
1,3429 
1,3430 
1,3431 
1,3432 
1,3433 

4,74 
4,79 
4,84 
4,89 
4,95 
5,00 
5,05 
5,10 
5,15 

 Майлылығы ұқсамайтын екі түрлі сүтті салыстыра отырып, 
рефрактометриялық анализ жасау арқылы лактоза мөлшері анықталды, анықталған лактоза 
мөлшері стандартқа сай болды. 

«Айналайын» сүтінің құрамындағы лактоза мөлшері: 4,00±0,19%, ал 
«Петроповловское» сүтінің құрамындағы лактоза мөлшері: 3,95±0,11% екені анықталды. 
Сүттің майлылығы лактозаның мөлшеріне әсер ететіндігі, яғни,  майлылығы артқан сайын,  
лактоза мөлшері де жоғарылайтындығы тәжірибе  жүзінде анықталды.  

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Әлімжанова  Л.В. Сүт өнімдері. – Астана, 1998, 198 б.  
2. Коренман  Я.И. Практикум по аналитической химии.- Изд.  Воронежского    

университета, 1992, 288 с. 
 
 

ӘОЖ 546-123:528.263(282.256.16) 
СЕМЕЙ  ӨҢІРІНІҢ ЖІПШЕ ТӘРІЗДІ БАЛДЫРЛАРЫН ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

 
Қалымбекова Арайлым Тұрсынқызы,  Жұмабекова Мөлдір Жанатқызы,  

Максут Бота Рүстемқызы 
а-ra-i@mail.ru 

mailto:а-ra-i@mail.ru


1873 
 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші –К. К.Кабдулкаримова  

 
Биологиялық белсенді затқа бай табиғи көздер - балдырлар болып табылады. Олардың 

құрамы микро-және макроэлементтерге бай, сонымен бірге А,С,Е,К және В тобы 
дәрумендері, каротин, амин қышқылының үлкен қоры бар. Балдырлардың 
биоынталандырушылық және қабынуға қарсы бола алатын, қан тоқтатушылық  қасиеттері 
бар.Балдырлар құрамындағы биологиялық белсенді заттар ағзадағы зат алмасуда үлкен рөл 
атқарады, ішкі ағзалар және жүйке жүйесінің емі және профилактикасы ретінде 
қолданылады, антиоксидантты белсенділігі бар, жүрек бұлшықеттерінің қызметін реттейді. 
Балдырларда анықталған минералды заттардың нәрлі құндылығы жоқ, бірақ ағзада жүретін 
көптеген биохимиялық реакцияларға катализатор болып табылады. Олар асқазан,  ішек 
жолдарындағы нәрлі заттарды сіңіруге әсер етеді, жүрек, жүйке қызметін жақсартады, зат 
алмасу өнімін шығарады және гормондарға, ферменттерге, дәрумендерге тән іс-әрекетті 
жүзеге асыруға көмектеседі, қандағы қышқылдық-сілтілік тепе-теңдікті сақтайды, ағзада 
ұлпаның құрылуына үлес қосады.Осындайбалдырлардың пайдалы қасиеттері ертеден белгілі 
болған. Оларды дәрілік және тағамдық өсімдік ретінде қолданған [1-3]. 

Балдырлардың осы көрсетілген барлық қасиеттері адам өміріне қажетті  екендігін 
көрсетеді, сондықтан да Шығыс Қазақстан облысының, оның ішінде Семей өңірінің 
балдырларының химиялық құрамын тереңірек зерттеу мәселесі тұр.  Химиялық құрамы 
бойынша балдырлардың негізгі массасын органоген төрт элемент құрайды – көміртегі, 
оттегі, сутегі,  азот және күл  элементтері. Құрғақ күлге айналдыру кезінде органикалық 
заттар ұшқыш  қосылысқа айналып кетеді, ал қалған жанбаған бөлігін күл деп атайды. Күл 
құрамында макро- және микроэлементтер болады. Балдырлардың түріне байланысты 
олардың химиялық құрамы бірталай өзгереді, тіпті кей жағдайда бір  түрдің ішінде өсіп 
жетілуі, жасына, аумаққа және т.б. жағдайларға байланысты химиялық құрамы өзгереді.  
Азот, фосфор, күкірт, калий, кальция, магний, натрий, хлор сияқты күл элементтері 
балдырларда салыстырмалы түрде көп мөлшерде болады, оларды макроэлементтер деп 
атайды.  

Балдырлар материалының талдау нәтижесі нақты, тиянақты болуы оның қасиеттерін 
көрсете алатын зерттелетін сынаманы дұрыс алуға тәуелді.  

Жіп тәрізді балдырлардың химиялық құрамын анықтау мақсатында кыркүйек айында 
Семей өңірінің әртүрлі аймақтарынан 3 түрлі балдыр жиналынып алынды. Жіп тәрізді 
балдырлар ішінен Семей өңірінде улотрикс, кладофора және спирогира кездеседіндігі 
анықталды.Балдырдың табиғи ылғалды бастапқы орта  (біріккен) сынамасы деп аталынатын 
массасының 0,5-1кг (8-10 нүктелерден алынған) сынамасын  полиэтилен пленкасына орайды.  
Ары қарай аналитикалық жұмыс жүргізу үшін бастапқы сынама өте көп болғандықтан, 
балдырға талдау жасау үшін екінші маңызды саты зертханалық орташа сынама алу болып 
табылады [3].   

Стандартты әдістемелерге сәйкес балдыр үлгілері құрамында су, күл және минералды 
заттардың (макро- және микроэлементтер) болуы зерттелінді [1,3].  Талдау нәтижелері 
ылғалды, сондай-ақ абсолютті құрғақ балдыр мөлшеріне есептелінді.  

Балдырдағы судың мөлшері МЕСТ 26185-84 сәйкес анықталынды және ол жуық 
шамамен 50-70% құрады.  Жалпы бейорганикалық заттардың болуының көрсеткіші күл 
болғандықтан, құрғақ және дымқыл күлдену жүргізілді.  

Балдырдағы күлдің сапалық та, сандық та  құрамы анықталынды.     
Құрғақ күлдену талдауының әдістемесі: ауада құрғатылған балдыр сынамасын 

алып (1г жуық), фарфорлы шыны ыдыста 2-3сағат бойы 450-500ºС температурада муфел 
пешінде тұрақты массаға дейін (өте жоғары температурада көптеген элементтер жоғалады - 
бірінші кезекте калий және натрий хлоридтері) құрыштайды (қақтайды). Күл түсі ашық-сұр 
болды. Құрғақ күлдену кезінде балдыр құрамындағы фосфор, калий, натрий ұшады. 
Мысалы, фосфор қышқылы  3500С температурада бос фосфорға айналып, ұшады.   
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Дымқыл күлдену талдауының әдістемесі: бұл тәсіл органикалық заттарды 
тотықтырғыштармен– азот және күкірт қышқылдары қоспасы -тотықтыруға негізделген. Бұл 
тәсіл құрғақ күлденуден ұзағырақ, бірақ нәтижелері дәлірек. Бір жағынан, кальцийді құрғақ 
күлденуден кейін анықтаған ыңғайлы, себебі дымқыл күлдену кезінде күкірт қышқылымен 
ары қарай ерітуді қажет ететін аз еритін гипс түзіледі [3].Күлдену аяқталғаннан соң, 
Къельдаль құтысына 20 мл дистилденген су құйып, оны 3-5 мл қалғанша буландыру керек. 
Қайнау бірқалыпты болуы тиіс. Ерітіндіні сыйымдылығы 100мл-лік өлшегіш колбаға  ыстық 
дистилденген су көмегімен күлсіз фильтр арқылы аударады. Суытылған ерітіндіні  колба   
сызығына дейін сумен толтырып, тығынмен жауып, шайқайды. Бұл ерітіндіде көптеген күл 
элементтері бар (макро- және микроэлементтері) [3].   

Алдын ала сапалық талдау жасалынды. Ол үшін күлдің біраз бөлігін тұз қышқылында 
(1:1) ерітеді. Микрохимиялық талдаумен күл құрамынан макро- және микроэлементтер 
анықталынды.  Бұл тәсіл негізінде кейбір тұздардың өздеріне тән кристалл формасын түзуі 
жатыр, соған қарап күл құрамында элементтердің қай түрі бар екені анықталынады. 
Кристаллдар өте ұсақ болғандықтан оның формасы мен түсі микроскоппен қаралынды [4].    

Сапалық реакция арқылы кальций, калий, магний, натрий, фосфор, күкірт және 
темір иондары анықталынды. Ол үшін зерттелетін пробиркадағы ерітіндіге (күлдің 
ерітіндісі) шыны таяқша ұшын тигізіп, бір тамшы заттың ерітіндісі шынының үстіне 
тамызылды. Ол тамшыдан 2-3см қашықтықта белгілі элементті анықтау үшін қажетті 
реактив тамызылып, екі тамшы арасы өте жіңішке доға тәрізді етіліп қосылады. Екі ерітіндіні 
қосқанда реакция жүріп, кристалдар түзіледі.   

Кальций ионын анықтау үшін 1%-тік күкірт қышқылы қолданылады. Күл 
ерітіндісіндегі кальций хлориді күкірт қышқылымен мына теңдеуде көрсетілген реакция 
бойынша  әрекеттеседі:      CaCl2 + H2SO4→   CaSO4 + 2HCl, сонда ине тәріздес гипс 
кристалдары түзіледі. 

Магнийдің бар екендігін анықтау үшін зерттелуші ерітінді тамшысының үстіне бір 
тамшы аммиак ерітіндісі тамызылады, ал реактив ретінде 1% - тік натрий гидрофосфатының 
ерітіндісі пайдаланылады. Біраз қыздырған соң төртбұрышты, жұлдызша тәріздес 
кристалдар пайда болды: 

                                    MgCl2 + Na2HPO4 + NH3→ NH4MgPO4 + 2NaCl 
Фосфорды анықтау үшін 1%-тік молибден қышқылына аммоний тұзының азот 

қышқылындағы ерітіндісі пайдаланылады. Реакция теңдеуі: 
H3PO4 + 12(NH4)2MоO4 + 21HNO3→ (NH4)3PO4∙12MоO3 + 21NH4NO3 + 12H2O 
Түзілген кристалдар түсі сарғыш жасыл.  
Темірді (Ш) анықтау үшін 1% - тік сары қан тұзының K4[Fe(CN)6] ерітіндісін 

зерттелетін ерітінді үстіне тамызғанда әр түрлі көк түсті кристаллдар түзілді.  
Күкіртті анықтау үшін 1% -тік азот қышқыл стронций ерітіндісі пайдаланылады. 

Реакция төмендегідей өтеді:     Na2SO4 + Sr(NO3)2→ SrSO4 + 2NaNO3, сонда ұсақ, 
дөңгелектенген, жалтылданған кристалдар пайда болады. 

Калий және натрий-иондары жалынды фотометриялық әдіспен анықталды.  
Сандық химиялық талдау (4 макроэлемент – калий, натрий, кальций,  магний және  4 

микроэлемент – темір, цинк, марганец, мыс)  МЕСТ 26185-84 сәйкес «Химия» кафедрасында 
спектрофотометриялық әдіс арқылы жүргізілді. Нәтижелердің дұрыстығын тексеру 
мақсатында Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің «Радиоэкологиялық 
зерттеулердің ғылыми орталығы» зертханасында  индуктивті байланысқан плазмалы масс-
спектрометр әдісімен (ИБП-МС) анықталды.  

Балдырлар сынамасын  ИБП-МС әдісімен анализдеу үшін микротолқынды сынама 
дайындау  жүйесімен қышқылды ыдырату жүргізілді. 

Семей қаласы Өскемен қаласына жақын орналасқан және онда КАЗЦИНК, титан-
магний өндіріс орындары болғандықтан балдырлардың құрамында  келесідей элементтер 
болуы мүмкін: кадмий, қорғасын, мышьяк. Балдырлар ауыр металдарды және басқа да 
токсикалық заттарды бойына жақсы сіңіретіндіктен олар балдырлар сапасына кері әсерін 
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тигізеді. Кадмий, мышьяк, қорғасын адам ағзасы үшін  токсикалық элементтер, олардың 
балдырдағы шекті рұқсат мөлшері (ШРМ) көрсетіледі. Балдырдағы кадмий, мышьяк, 
қорғасын мөлшері ШРМ-де көрсетілген мөлшерден аспайтыны анықталынды (0,5; 5,0 және 
1,0мг/кг сәйкесінше). Балдырдағы токсикалық металдар концентрациясы қалыпты 
көрсеткішке сәйкес екені белгілі болды [5]. Зерттелініп отырған үлгілердегі токсикалық 
металдар мөлшеріне қарап, Семей өңірінің сулары қолайлы жағдайда деген қорытындыға 
келдік.    
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Для создания эффективных люминофорных светодиодов белого света необходимым 

условием является согласование спектров возбуждения люминофоров со спектрами 
излучения светодиодов. Особенно актуальной является задача поиска люминофоров, 
излучающих в красной области видимого спектра, так как одним из недостатков 
промышленно выпускаемых в настоящее время светодиодов белого света с люминофорами 
является нехватка красного компонента в спектре их излучения. Среди требований, 
предъявляемых к люминофорам, также выделяют высокую эффективность люминесценции, 
высокую химическую и термическую стабильность. Всеми этими качествами обладают 
люминофоры на основе оксидных соединений со структурой перовскита, легированные 
ионами редкоземельных элементов. 

Индаты TbхLa1–xInO3 (х = 0,03–0,15) и индат лантана LaInO3 получали керамическим 
методом из оксидов Tb2O3, La2O3, In2O3. Все реактивы имели квалификацию не ниже «х.ч.». 
Гигроскопичный La2O3 был предварительно прокален при 1173 К в течение 1 ч. Порошки 
исходных соединений, взятые в заданных молярных соотношениях, смешивали и мололи в 
планетарной мельнице «Pulverizette 6» с добавлением этанола. Полученную шихту с 
добавлением этанола прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки, которые затем 
обжигали при 1523 К на воздухе в течение 4 ч. Таблетки дробили, перемалывали, прессовали 
в бруски длиной 30 мм и сечением 5×5 мм2, которые обжигали при температуре 1523 К на 
воздухе в течение 4 ч.  
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Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCE Bruker AXS 
(Германия) с использованием CuKα-излучения в диапазоне углов 2Θ от 20 до 80 градусов. Параметры 
кристаллической структуры исследованных индатов определяли при помощи рентгеноструктурного 
табличного процессора RTP. Тепловое расширение керамических образцов исследовали на воздухе в 
интервале температур 300–1100 К.  Микроструктуру спеченных керамических образцов исследовали 
при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-5610 LV (Япония). Кривые 
дифференциальной сканирующей калориметрии, термогравиметрического и дифференциального 
термогравиметрического анализа снимали на дериватографе TGA / DSC1/1600 фирмы METTLER 
TOLEDO Instruments до максимальной температуры 1273 К с использованием в качестве эталона 
Al2O3 (использовали платиновые тигли; скорость нагревания – 10 К/мин.; атмосфера – статическая; 
навеска образца 100 мкг). Измерения спектров люминесценции и спектров возбуждения 
люминесценции проводили на модернизированном спектро-измерительном комплексе  
СДЛ-2М, состоящем из светосильного монохроматора возбуждения МДР-12 и монохроматора 
регистрации МДР-23. В качестве источника возбуждения использовали ксеноновую лампу ДКсШ-
120. Регистрацию светового сигнала после прохождения монохроматора регистрации осуществляли с 
помощью охлаждаемого фотоумножителя ФЭУ-100 (диапазон 230–800 нм) в режиме счета фотонов. 

Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что исследованные образцы индатов 
TbхLa1–xInO3 были однофазными, введение иона-активатора не вызвало значительных 
изменений в структуре матрицы LaInO3. Положение максимумов рентгеновских линий 
основной фазы при увеличении степени замещения x ионов La3+ ионами Tb3+ в LaInO3 
постепенно смещалось в сторону меньших углов, что указывает на образование в системе 
TbInO3 – LaInO3 в диапазоне степеней замещения x ≤ 0,15 непрерывного ряда твердых 
растворов TbхLa1–xInO3 с кристаллической структурой орторомбически искаженного 
перовскита. При увеличении степени замещения х ионов La3+ ионами Tb3+, ионный радиус 
которых на 0,0138 нм меньше ионного радиуса Tb3+ [1], наблюдается незначительное 
уменьшение параметров a, b и c, а также объема V элементарной ячейки орторомбически 
искаженной структуры перовскита твердых растворов TbхLa1–xInO3. 

Согласно литературным источникам [2, 3], эффективность люминесценции оксидных 
люминофоров увеличивается при уменьшении размера частиц. Наиболее эффективные 
фотолюминофоры должны иметь частицы размером порядка 1 мкм сферической формы [3].  

На рисунке 1 приведены микрофотографии спеченных керамических образцов 
индатов Tb0,07La0,93InO3 и Tb0,15La0,85InO3, из которых видно, что частицы имеют 
сферическую форму, а их размер не превышает 1 мкм, следовательно, эффективность 
фотолюминесценции синтезированных индатов должна быть высокой. 

Рисунок 1  Микрофотографии керамических образцов индатов Tb0,07La0,93InO3 (слева) 
и Tb0,15La0,85InO3 (справа) 

По результатам исследования термической стабильности и теплового расширения 
твердых растворов индатов TbхLa1–xInO3 установлено отсутствие в них в интервале 
температур 400–1100 К каких-либо фазовых переходов первого рода. Средние 
коэффициенты линейного теплового расширения α исследованных твердых растворов в 
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зависимости от степени замещения x отличаются незначительно и изменяются в интервале 
значений (8,1–10,5) · 10-6 К-1, в котором наименьшее и наибольшее значение отвечают 
индатам Tb0,15La0,85InO3 и LaInO3 соответственно, что согласуется с отмеченным ранее с 
уменьшением параметров элементарной ячейки твердых растворов TbхLa1–xInO3 при 
увеличении степени замещения x. На термогравиметрических кривых наблюдается 
незначительная потеря массы, которая изменяется без определенной закономерности в 
интервале значений (0,1325–0,3254) масс.%., причем основная доля потери массы (78–86%) 
приходится на интервал температур ниже 670 К. Изменение массы предположительно 
вызвано испарением как свободной, так и связанной воды, на возможное наличие 
небольшого количества которой в образцах указывают полосы поглощения в интервалах 
длин волн 3550–3000 см-1 и 2930–2910, 2860–2840 см-1 соответственно, а не появлением 
вакансий, вызванных потерей кислорода. Косвенным подтверждением этого может служить 
отмеченный в литературе факт, что при нагревании диэлектрических керамических образцов 
индатов их электросопротивление изменяется незначительно [4], следовательно, не 
наблюдается образования электрически активных дефектов в структуре перовскита. 

На рисунке 2 (слева) приведены спектры возбуждения люминесценции (СВЛ) индатов 
TbхLa1–xInO3 (x = 0,03; 0,05; 0,07; 0,15) при длине волны регистрации λрег. = 542 нм. Характер 
полученных СВЛ индатов TbхLa1–xInO3 (x = 0,03; 0,05; 0,07; 0,15) совпадает с приведенным в 
работе [5] СВЛ индата LaInO3 : 0,05 Tb3+. Широкая полоса возбуждения в диапазоне длин 
волн 250–310 нм с максимумом в области ≈280 нм обусловлена по данным [5] переходами 
4f8 → 4f75d иона тербия Tb3+. Узкие полосы с максимумами при 318, 350 и 375 нм 
обусловлены f–f переходами иона тербия Tb3+ в электронной конфигурации 4f8. 

Рисунок 2  Спектры возбуждения люминесценции при длине волны регистрации 
λрег. = 542 нм (слева) и спектры фотолюминесценции при длине волны возбуждения 

λвозб. = 320 нм (справа) для индатов TbхLa1–xInO3 (x = 0,03; 0,05; 0,07; 0,15)  

В полученных спектрах фотолюминесценции (рисунок 2 справа) наблюдаются четыре 
узкие полосы излучения с максимумами при 488 (синяя область видимого спектра), 543 
(зеленая область видимого спектра), 589 и 620 нм (красная область видимого спектра). 
Максимальной интенсивностью люминесценции характеризуется линия излучения с 
максимумом при 543 нм, расположенная в зеленой области видимого спектра. Полосы 
излучения обусловлены согласно работе [5] f–f переходами иона тербия Tb3+ в электронной 
конфигурации 4f8, что подтверждается проведенными в настоящей работе с использованием 
схемы энергетических уровней f-электронов свободных ионов тербия Tb3+ [6] расчетами 
энергетических интервалы этих f–f переходов (таблица 1). 
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Таблица 1  Максимумы длин волн полос излучения (λизл .) и их обратные значения 
(νизл.) в спектре фотолюминесценции индата Tb0,15La0,85InO3, а также энергетические 
интервалы f-f переходов, обуславливающих излучение [5] 

λизл., 
нм 

νизл. = 1/λизл

., см-1 
f-f переходы (энергетический интервал перехода, 

см-1) 
488 20492 5D4 → 7F6 (20700) 
543 18416 5D4 → 7F5 (18400) 
589 16779 5D4 → 7F4 (16900) 
620 16129 5D4 → 7F3 (16050) 

В работе [5] исследована интенсивность люминесценции фотолюминофоров  
La1–xInO3 : xTb в диапазоне значений x от 0,01 до 0,11 и установлено, что максимальная 
интенсивность люминесценции наблюдается для образца с x = 0,05. Однако, в настоящей 
работе среди индатов TbхLa1–xInO3 с концентрацией иона-активатора Tb3+ x = 0,03; 0,05; 0,07; 
0,15 максимальной интенсивностью люминесценции обладает твердый раствор состава 
Tb0,07La0,93InO3, где x = 0,07. 

Из анализа спектров возбуждения люминесценции и спектров фотолюминесценции 
индатов TbхLa1–xInO3 (x = 0,03; 0,05; 0,07; 0,15), что твердый раствор Tb0,07La0,93InO3 
является эффективным фотолюминофором, излучающим видимый зеленый свет. Поскольку 
интенсивность люминесценции твердого раствора Tb0,15La0,85InO3 лишь незначительно ниже 
максимально наблюдаемой для твердого раствора Tb0,07La0,93InO3 интенсивности 
люминесценции, то для дополнительного введения ионов-сенсибилизаторов нами были 
выбраны оба эти твердых раствора. Введение ионов Cr3+ в индаты TbхLa1-xInO3 проводилось 
путем твердофазного растворения взятого в нужном стехиометрическом количестве хромита 
лантана LaCrO3 с кристаллической структурой перовскита, предварительно 
синтезированного из оксидов La2O3, Cr2O3 соответствующем индате TbхLa1-xInO3 с 
образованием твердых растворов, которые в дальнейшем будет обозначаться как TbхLa1-

xInO3 : 0,05 Cr3+. Введение ионов Bi3+ в индаты TbхLa1-xInO3 проводилось путем 
твердофазного растворения взятых в нужных стехиометрических количествах оксидов 
Bi2O3, In2O3 в соответствующем индате TbхLa1-xInO3 с образованием твердых растворов, 
которые в дальнейшем будет обозначаться как TbхLa1-xInO3 : 0,05 Bi3+. 

Для хром и висмутсодержащих твердых растворов были получены спектры 
возбуждения люминесценции и спектры фотолюминесценции и проведено их сравнение с 
соответствующими спектрами для исходных твердых растворов. Согласно работе [7], 
посвященной оптическим свойствам иона Cr3+, спектр поглощения рубина (α-Al2O3 : Cr3+) 
содержит в видимой и ближней УФ-области три широкие полосы поглощения с максимумами 
при 256, 410, 550 нм, из которых первая полоса перекрывается с полосой возбуждения в 
спектре возбуждения люминесценции индатов Tb0,07La0,93InO3, Tb0,15La0,85InO3. В спектрах 
возбуждения фотолюминесценции висмутсодержащих образцов дополнительно присутствует 
широкая полоса возбуждения люминесценции в области длин волн 300–350 нм с максимумом 
при 340 нм, обусловленная согласно работам [8, 9], переходом 1S0 → 3P1 иона Bi3+. Сходный 
характер положения максимумов полос в полученных спектрах фотолюминесценции индатов 
Tb0,07La0,93InO3 и Tb0,15La0,85InO3 при различных длинах волн возбуждающего излучения (280 
и 320 нм) свидетельствует об отсутствии в исследуемом образце примесей ионов других 
редкоземельных элементов. Максимумы полос фотолюминесценции всех исследованных 
индатов совпадают и обусловлены f–f переходами иона тTb3+ в электронной конфигурации 4f8. 
Максимальной интенсивностью фотолюминесценции обладают образцы индатов, не 
содержащие ионов Cr3+, Bi3+. Интенсивность фотолюминесценции хром- и висмутсодержащих 
твердых растворов несколько ниже, что можно объяснить тем, что при введении в исходные 
твердых растворы дополнительно ионов Cr3+, Bi3+, наблюдается тушение люминесценции за 
счет кросс-релаксационного взаимодействия.  
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Таким образом, в настоящей работе установлено, что твердые растворы 
Tb0,07La0,93InO3 и Tb0,15La0,85InO3 обладают наибольшей интенсивностью люминесценции из 
ряда твердых растворов TbхLa1–xInO3 (x = 0,03; 0,05; 0,07; 0,15) и являются эффективными 
фотолюминофорами, излучающими видимый зеленый свет, что делает их перспективными 
для использования при создании светодиодов белого света.  
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В настоящее время наблюдается чрезвычайно высокий интерес к прозрачным 

проводящим материалам, который можно объяснить значительным увеличением объемов 
выпуска и повсеместным применением современной электронной техники на их основе, 
включая все виды дисплеев, солнечные элементы, сенсорные панели, «умные стекла» и др. 
Сегодня в оптоэлектронной промышленности доминируют прозрачные проводящие 
материалы на основе легированных оксидов, например, In2O3 и SnO2 (ITO) или ZnO. 
Существующие технологии полимеризации ориентирующих слоев на ITO электродах 
достаточно сложны и включают первоначальный синтез полимерного связующего, его 
кондиционирование применительно к способу нанесения на подложку или переработки в 
пленку и собственно формирование полимерного слоя.  

Среди новых технологий нанесения ориентирующих покрытий наиболее 
прогрессивными является электрополимеризация. В этом случае инициирования 
полимеризации осуществляется электрохимически за счет образования первичных катион-
радикалов при высоком потенциале. Методы электрохимической полимеризации на 
электродах ITO используются для создания электрохромных устройств и оптических 
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сенсоров. Подбирая структуру состав исходных олигомеров можно контролировать 
удельную электропроводность пленки, геометрические параметры топологии поверхности, 
иммобилизировать другие органические молекулы на поверхности электрода. Тем не менее, 
в настоящее время, метод электрохимической полимеризации в производстве 
ориентирующих органических слоев, все еще находится на стадии становления и развития и 
требует дальнейшего комплексного изучения. В связи с этим, задачи, связанные с научно-
обоснованным поиском и апробацией методов электрохимического формирования 
органических ориентирующих слоев для ЖК мониторов, является важной и актуальной 
задачей.  

Цель работы исследовать возможность формирования прозрачного слоя 
наноструктурированного полианилина путем электролитического выращивания слоя 
полимера.  

В качестве электродной основы были использованы пластины ITO стекла. В качестве 
предварительной подготовки перед осуществлением процесса электрохимической 
полимеризации, проводилось обезжиривание в органических растворителях, такие как 
этанол, ацетон и пр. 

Для формирования полимерной структуры с использованием технологии само- 
организованного роста полианилиновой плёнки на электропроводящей подложке, 
применялись следующие образцы: материалом подложек являлся ITO стекло в виде 
заготовок размером 37.5 х 25 мм. Формирование наноразмерной упорядоченной структуры 
происходило на одной стороне образца. С целью изоляции не планарной стороны наносился 
химически стойкий лак (ХСЛ). На планарной стороне слой лака шириной 3 – 4 мм отделял 
непосредственную рабочую поверхность и место фиксации пластины. 

Подготовка стеклянных подложек осуществлялась по следующей схеме: 
1) трафаретное нанесение химически стойкого лака; 
2) сушка лака под вытяжкой; 
3) обезжиривание в этиловом спирте. 
Процесс формирования упорядоченной наноструктуры на основе полианилина для 

ITO подложек протекал при следующих условиях: концентрация серной кислоты 0,04 М, 
сульфата натрия 2,0 М, анилин 0,04 М, температура процесса 18 - 200С. Процесс протекал в 
гальваностатическом режиме, при токах 0,165 мА. В результате, на поверхности образца 
появляется окрашенный слой полимера. Далее образцы промываются в дистиллированной 
воде и выдерживаются под ультрафиолетовой лампой в течении 4-6 часов.  

Особенности протекания процесса можно рассмотреть на циклической 
вольтамперограмме, приведенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Циклическая вольтамперограмма процесса электрохимической 
полимеризации анилина в сульфатном электролите при скорости разведки потенциала 0,05 

В/с. 

Переход от лейкоэмеральдина бледно-желтого цвета до светло-зеленой 
протонированной формы протоэмеральдина происходит на пике 1:  

 
Окисление протоэмеральдина на пике 2, происходит по схеме:  

 
Дальнейшее окисление происходит по следующей схеме: 

 
Известно [4], что высокой проводимостью обладает только полианилин в форме соли 

эмеральдина. Переход к этой проводящей форме полианилина возможен, в результате 
окислительно-восстановительного или кислотно-основного допирования. Проводимость при 
этом многократно возрастает [4].  

Соединения семейства полианилина характеризуются различной цветностью в 
зависимости от степени окисления и уровня протонирования [4]. На рисунке 2 представлены 
спектры пропускания полианилиновых пленок, полученных  вольтамперометрическим 
циклированием потенциала в сульфатном электролите и выдерженных в буферных растворах 
с различным значением рН. 
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Рисунок 2 Спектры светопропускания пленок полианилина на ITO: 1 – выдержаны 
при рН 12 (основание эмеральдина), 2 – выдержаны при рН 2 (соль эмеральдина), 3 – 
выдержаны при рН 7 (пернигранилин). 

В соответствии рисунком 2 основание эмеральдина (полуокисленная форма, синее 
окрашивание) имеет две полосы поглощения около 600 и 350 нм и существует в щелочных 
растворах. Спектр пернигранилина (окисленная форма, фиолетовое окрашивание) подобен 
спектру основания эмеральдина и отличается небольшим смещением максимумов 
поглощения в область меньших длин волн (максимумы поглощения – около 530 нм и 320 
нм). Соль эмеральдина образуется в кислых растворах и характеризуется максимуму 
пропускания при 530 и 320 нм (зеленый цвет). Оптические свойства полианилиновых пленок 
обусловлены следующими электронными переходами таблица 1. 

Таблица 1 
Характерные полосы поглощения соли эмеральдина. 

Положение полосы поглощения, нм  Отнесение  
~325  π- π*- переходы бензольных колец, 

искаженных присутствием аминогрупп с 
различной степенью протонирования  

~375  протонированная форма 
эмеральдиновой соли  

~435  поглощение катион-радикалов  
~570  донорно-акцепторное 

взаимодействие хиноидных фрагментов 
полимерной цепи с противоанионами  

~665  поглощение экситонов в хиноидных 
кольцах  

~755  поглощение локализованных 
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поляронов или межцепных димеров 
катион-радикалов  

>900  поглощение, характеризующее 
обмен электронами между 
высокопроводящими областями пленки 
(свободные носители заряда)  

 
Таким образом, изменение условий электролиза делает возможным варьирование 

состава и свойств полианилина, что открывает возможности формирования высоко 
окислённых структур с максимальным значением проводимости. Вместе с тем, в процессе 
электрохимического возбуждения мономер /полимерных превращений осуществляется 
активными частицами, являющимися промежуточными продуктами электролиза, и протекает 
в мягких условиях: при низких плотностях тока или потенциалах, не превышающих red-ox 
потенциалы исходных мономеров, комнатной температуре и атмосферном давлении. Такие 
условия упрощают технологический процесс и исключают возможную деградацию 
электрохимически или термически неустойчивых веществ. Изменение окраски полученных 
плёнок полианилина в растворах с различными значениями рН указывает на возможность их 
легкого протонированияи управления электропроводность полимера. Такие полимеры 
являются перспективными материалами для производства гибких ЖК мониторов, 
электрохромных устройств, оптических сенсоров, органических светодиодов и солнечных 
элементов.  
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Технологиялық қалдықтардың жиналуының өршуі экологиялық қауіп тудыруда. 
Астана қаласындағы ЖЭО-1 және   ЖЭО-2 жылуэлектростанцияларында жыл сайын өскелең 
мегаполистің сұранысының артуына байланысты өндірілетін энергияның қуаттылығын 
арттыру және өндіріс масштабын кеңейту жұмыстары жүргізіледі. Бірақ та, жандырылатын 
отын мөлшерінің өсуіне байланысты ЖЭО қалдықтары да өсуде, электростанциялардың күл 
үйінділері қазіргі таңда 79 га ауданды алып жатыр. Бұл үйінділерді қайта қалпына келтіру 
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үшін жасалып жатқан жұмыстар күлді күн сайын топырақпен көмкеру және су құюға алып 
келеді. Егер де күл үйінділерінің үстіне су құю тоқтатылса желдетіліп топырақ бетіне шығып 
Астана қаласына таралады. Бұдан басқа, жыл сайын мемлекеттің қазынасынан күл 
үйінділерінің орнын өсіру және бекіту үшін біршама инвестиция бөлінеді. 

Күлдің құрамын зерттеу және оны екіншілік ресурс ретінде пайдалану тек қана 
қаланың экологиялық мәселелерін ғана шешіп қоймай, шикізат түрінде қосымша кіріс бере 
алады. ЖЭО күл үйінділерін іске жарату жолдарының бірі ретінде оны құрылыс 
материалдарын дайындауда пайдаланады. 

Жұмыстың мақсаты. Астана қ. ЖЭО күл құрамын зерттеу, олардың негізінде 
автоклавсыз күлқұрамды химялық қоспалары бар  және компоненттерін буландыру немесе 
ұсатусыз құрылыс-техникалық қасиеттері жақсартылған газобетон өндіру технологиясын 
жасау. 

Бастапқы материалдар сипаттамалары және талдау әдістері. Цементтің тартылу 
ұсақтығы (ұсақтау жұқалығы) және ЖЭО жоғары кальцийлі күлі екі әдіспен реттеледі: № 008 
(ГОСТ 310.2) түрдегі ситада қалуымен және меншікті бетімен. Меншікті бетін анықтау ПСХ 
– 2 құрылғысында ауа өткізгіштік әдісімен жасалды.  

Цементтің және жоғары кальцийлі күлдің қалыпты қоюлықты және белдесу мерзімін 
анықтау ГОСТ 310.3 бойынша, сонымен қатар аз үлгілердегі байланыстырушы заттарды 
сынау әдістеріне сәйкес өткізілді.  

Цементті және күлді, газобетонды қоспаларды, алюминийлі суспензияларды 
салқындатуға жұмсалған судың қасиеттері ГОСТ 23732 – 97 бойынша анықталды. 
Алюминийлі ұнтақтың активтілігі ГОСТ 5494 – 95 бойынша анықталды. Күл және цементтің 
түйрелеу кезіндегі шығыны (ТКШ) ГОСТ 11022 бойынша анықталды.  

Ылғалдылық, кеуектегі бос кеңістік, үйілген тығыздық, гранулометриялық құрам, 
құмның құрамындағы тұнбалы (лайлы), сазды және шаң түріндегі бөлштердің құрамы 
(кремнеземді толықтырғышты тартусыз цемент-құмды газобетон дайындау үшін) ГОСТ 
8736-93 бойынша анықталды [1]. 

Цемент және жоғары кальцийлі күлдер, және олардың негізіндегі материалдардың  
беріктілік қасиеттерін зерттеу үшін қоюлығы қалыпты қоспадан 2x2x2 см өлшемдегі текше 
пішінді үлгілер жасалды, ал газобетонды қоспадан өлшемі 10x10x10 см және 10x10x10 см 
үлгілер ГОСТ 10180 – 90 бойынша дайындалды. Үлгілердің қатуы қалыпты жағдайларда 
жүргізілді. Иілу кезіндегі беріктілік шегі (бөренелердің) МИИ – 100 құрылғысында; қысу 
кезіндегі беріктілік шегі ГОСТ 10180 - 90 және 10180 - 81, ГОСТ 310.4 бойынша П - 10 
гидравликалық прессте анықталды [2].   

Күл құрамындағы бос кальций оксиді СаОбос жеделдетілген этил-сахаратты әдіспен 
анықталды. Бұл әдіс сынама материалының құрамындағы кальций оксидінің этил-сахаратты 
ерітіндіде қарқынды араластыра отырып жасалатын экстракциясына, тұнбаның филтрленуіне 
және фильтратты метилоранж қатысында тұз қышқылының ерітіндісімен титрлеуге 
негізделген.  

Сонымен қатар  бос кальций оксидінің СаОбос ашық және жабық бөлуге негізделіп 
жасалған әдіс қолданылды. Бос кальций оксиді активті түрде де болу мүмкіндігін ескеретін 
фактты қабылдай отырып, оның анағұрлым кеш гидратталатын күйген күйде кездесетін 
түрінің барын да ескеру қажет. Ашық күйде бос кальций оксидінің құрамын анықтау үшін 
ешқандай әдіспен өңделмеген, бастапқы қалыптағы күлдің навескасы пайдаланылды. Сосын 
күлдің навескасы № 008 сита арқылы өту үшін ұсақталуға жіберіледі және сосын оның 
құрамында бос ізбестің жалпы саны шығады. Бұл нәтижелердің арасындағы айырмашылығы 
жабық түрдегі бос күйіндегі кальций оксидінің санын шығарып береді.  

Күлдің бастапқы гидратациясының температуралық эффектісі – AT критерий, °С  
сілтемеде көрсетілген әдістемеге сәйкес анықталды. 

Рентгенфазалы анализ ұнтақ күйіндегі үлгіні ДРОН - 3 дифрактометрінде түсіру 
арқылы жүргізілді. Гидратталған үлгілер t ~ 20 °С температурада ацетонмен 
сусыздандырылды. Түсіру параметрлері келесідей: бұрыш интервалдары 29 6-дан 65°-ке 
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дейін, СиКа сәулелену, түтікшедегі қысым 24 кВ, анодты түтікшенің ток күші 14 мА. 
Рентгенограммаларды оқу алынған дифрактограммаларды ғылыми-техникалық әдебиеттерде 
берілген, жеке қосылыстардың стандартты мәндерімен салыстырмалы түрде жүргізілді. 

Дифференциалды-термиялық анализді ЖЭО жоғары кальцийлі күлдерінің, цементтің 
және осылардың негізіндегі араласқан байланыстырушының фазалық құрамын анықтау үшін 
қолданды. Зерттеу жұмыстары «Paulik - Paulik - Erdey» фирмасының дериватографында 
жабық тигелде құрылған, тотықтандырғыш емес ортада жүргізілді. Дериватограф бір 
мезгілде төрт негізгі кинетикалық параметрлерді тіркеуге мүмкіндік береді: температураны 
(Т), жылу эффектілерінің дифференциалды қисығын (ДТА), масса өзгерісінің 
дифференциалды және интегралды қисықтарын (DTG) және (TG). Сәйкес шыңдардың 
реакция интенсивтіліктері және масса жоғалу шамалары фазаның сандық анықтауларының 
негізі ретінде қолданылды.  

Түсіру параметрлері: температураның жоғарғы шегі - 1000 °С, қыздыру жылдамдығы 
- 10 град/мин. 

Байланыстырушы (тұтқыр) заттардың гидратация өнімдерінің морфологиялық анализі 
Analytical Scanning Microscope JEOL JSM - 6380 LA фирмасының электронды 
микроскопының көмегімен растрлі электронды микроскопия әдісі арқылы жүргізілді.  

Зерттеу жұмыстарында негізгі байланыстырушы материал ретінде портландцемент 
пайдаланылды. Алынған цементтің химиялық және физика-техникалық қасиеттері 1және 2 
кестелерде берілген. 

 

 

 
Автоклавсыз технология негізіндегі цемент-құмды газобетон (кремнеземді 

компонентті тартуды қолданылмай) алу өндірісінде ұсақ толықтырғыш ретінде «Эталон» 
құрылыс материалдарының базарынан сатып алынған құм пайдаланылды. Таңдап алынған 
құм ГОСТ 8736 бойынша  келесідей сипаттамаларға ие болды: 

- ірілік модулі – 1,2; 
- шынайы тығыздығы, г/см – 2,5; 
- үйірмелі тығыздығы, г/см – 1,35; 
- тұнбалы, сазды және шаң тәріздес бөлшектердің құрамы, % – 5-6; 

 
Кесте 3  Құмның гранулометриялық құрамы  

Кесте 1   Пайдаланылған цементтің химиялық құрамы 
 

Материалдың 
атауы 

Оксдтердің құрамы, маc. %  

SiO2 А12O3 Fе2O3 СаО MgО  

Искитимдық ПЦ 21.20 5.89 3.91 66.30 2.10  

Кесте 2  Пайдаланылған цементтің физика-техникалық қасиеттері  
 

Материалдың 
атауы 

Sменш, 
м2 /кг 

Ситадағы 
қалдық 
№008,% 

Н.Г 
% 

Белдесу мерзімі,       
сағ-мин 

Rқысу МПа 
/Факттық 

марка 

ТКШ 
% 

Искитимдық 
ПЦМ400 Д20 

 1.75 2.98   26.0   1-15 3-50   38.85/400 1.8 
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Ситадағы қалдық Сита тесіктерінің өлшемдері, мм 

1.25 0.63 0.315 0.16 түбі 
Жеке, г 27 39 642 1992 300 
Толық, г 27 66 708 2700 3000 
Жеке, % 0.9 1.3 21.4 66.4 10.0 
Толық, % 0.9 2.2 23.6 90 100 

 
Зерттеу жұмыстарында ГОСТ 24211 сәйкес келесідей химиялық қоспалар 

қолданылды:NaCl; Nа2SO4; 
Зерттеу жұмыстарында байланыстырушының негізгі компоненттері ретінде Екібастұз 

бассейнінде өндірілген, көмірді сұйық шлакжоюы бар бу генераторларында жаққаннан 
алынған, Астана қ. ЖЭО күлі пайдаланылды.  

Зертханалық сынақтарға алынған күлшлакты қоспаның үлгілерін 
электрофильтрлерден әртүрлі уақытта жиналды.  

Күл құрамын анализдеу үшін электронды микроскоп қолданылды. Күл үлгілерінің 
химиялық құрамы келесідей элементтік құрамды көрсетті      (кесте 4). 

 
Кесте 4 Астана қ.  ЖЭО-2 күлінің элементтік құрамы  
 

Эле
менттер 

Элементтер құрамы, % 

Үлгі 1 Үлгі 2 Үлгі 3 Орташа мәні 
O 44,74 45,15 45,11 45,0 
Si 16,5 16,41 16,56 16,49 
Cа 13,83 13,84 13,79 13,82 
Fe 11,1 11,2 11,15 11,15 
Al 7,93 7,90 7,99 7,94 
C 2,55 2,45 2,32 2,44 

Mg 0,62 0,57 0,55 0,58 
Ti 0,49 0,5 0,48 0,49 
W 0,47 0,47 0,47 0,47 
Mn 0,5 0,32 0,41 0,41 
K 0,33 0,30 0,31 0,31 
Na 0,32 0,28 0,24 0,28 
P 0,24 0,22 0,26 0,24 
S 0,20 0,23 0,2 0,21 
Y 0,05 0,05 0,08 0,06 
Сu 0,05 0,05 0,05 0,05 
Cl 0,05 0,04 0,03 0,04 
Cr 0,03 0,02 0,01 0,02 

 
Кестеде берілген мәндерден көрініп тұрғандай, күл құрамы негізінен кальций, 

кремний, алюминий және темірдің оттекті қосылыстарынан тұрады. Барлық үлгілерде 
көміртектің (2,44%), магнийдің (0,58%), титанның (0,49%), натрий және калийдің (0,28 және 
0,31%) және т.б. аздаған мөлшері кездеседі. 

Осылайша, күлдің анализі оның құрамындағы бес негізгі элементтің кездесуін 
көрсетті: оттек, кремний, алюминий, темір және кальций, және 1% шамасында кездесетін, 
түйірлерінің өлшемі 2 мкм-ден  0,28 мм аралығында болатын басқа да элементтер бар.  
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Фенолгликозиды – это группа гликозидов, агликоном  которых являются фенолы. Они 

являются вторичными метаболитами. Некоторые препараты, изготовленные на основе коры 
осины (Populustremula) являются популярными лекарственными средствами для лечения 
различных заболеваний. Биологическая значимость активность определяется ее химическим 
составом. Кора ивы содержит большое количество биологически активных веществ, среди 
которых наиболее важными являются фенолгликозиды- салицин и другие производные 
салициловой кислоты и флавоноиды [1, 2].  Немецкий ученый из Фармацевтического 
института, Университета имени Карла Маркса города Лейпциг Y. Tieme еще в 60-ых годах  
обнаружил с помощью хроматографических и спектральных методов анализа в коре разных 
видов ивы идентифицировал гликозиды салициловой кислоты, среди которых определены 
такие вещества, как салицин, гликозид, расщепляющийся при ферментативном гидролизе на 
спирт салигенол, который в дальнейшем гидролизуется на салициловый альдегид и 
салициловую кислоту. Кроме салициловой кислоты в коре и листьях разных видов ивы 
содержатся и  другие гликозиды салициловой кислоты, в частности салидрозид, саликозид, 
салирепозид, фрагалин, саликортин, триандрин, вималин, тремулоидин и другие соединения 
[2, 3].Фенольные гликозиды оказывают самое различное действие на организм человека. Но, 
необходимо отметить, несмотря на применение растений, содержащих фенольные 
гликозиды, в современной терапевтической практике, все-таки их возможности еще не 
раскрыты в полной мере. Поэтому, создание новых, изучение уже открытых свойств 
растений, содержащих фенольные гликозиды, может занять достойное место в будущих 
научно- исследовательских работа. Сама по себе осина обладает целым рядом лечебных 
свойств Отвары и настои почек осины применяют при артритах, подагре, воспалениях 
мочевого пузыря, болезненном мочеиспускании, геморрое, гипертрофии и  при других 
заболеваниях Спиртовая настойка почек осины применяется при гастритах, дизентерии, 
геморрое, циститах. Мазь из осиновых почек применяют при болях в суставах, при 
хронических язвах, для заживления ран.Отвар коры применяют как средство для борьбы с 
поносом, гастритом, для улучшения функционирования пищеварительного тракта.Свежие 
листья осины обыкновенной применяют для лечения геморроя. Листья применяют при 
подагре и ревматизме в виде припарок. Сок из свежих листьев применяют для лечения 
лишаев, выведения бородавок [3]. 

В последнее время наблюдается значительный рост грибковых заболеваний. Это 
обусловлено, с тем, что в медицинской практике используют антибиотики с широким спектром 
действия. В связи с тенденцией к росту многих грибковых заболеваний, возросла потребность в 
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эффективных противогрибковых средствах. В настоящее время происходит увеличение 
количества штаммов микроорганизмов, резистентных к антибиотикам, что создает 
необходимость создания новых, более эффективных антибактериальных препаратов. 
Антимикробная и противогрибковая активность фенолгликозидов осины (Populustremula) мало 
изучена[4]. Изучение противомикробной и противогрибковой активности invitro основана 
угнетении роста культуры микроорганизмов Pseudomonasaeruginoza, Candidautilis, 
Bacilussubtilis.Эти микроорганизмы являются условно патогенными. Кандидозы труднее 
поддаются антибиотикотерапии [5]. Определение проводили методом дисков на плотной 
питательной среде [6].Проводилось исследование феногликозидов. Брали соединения: 
салицин, салирепозид, тремулацин, гелицин,крезилглюкозид 4-гидроксибензоил-
салирепин,ваниллоил-салицина. Данные феногликозиды были синтезированы или выделены 
(тремулацин) из коры осины на кафедре БИОХ, НИ ТПУ [7]. 
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Таблица 1 Влияние соединений на рост микроорганизмов. 
соединения Микроорганизмы 

Pseudomonasaeruginoza Candidautilis Bacilussubtilis 
салицин - (50);* + (0,5) + (0,5) 
салирепозид + (0,5) - (0,5) - (0,5) 
дезоксисалирепозид - (0,5) - (0,5) + (0,5) 
ваниллоил-
салирипин 

- (10) + (10) + (10) 

4-гидроксибензоил-
салирепин 

- (10) + (10) + (10) 

гелицин - (0,5) + (0,5) + (0,5) 
крезилглюкозид + (0,5) + (0,5) - (0,5) 
тремулацин - (0,5) + (0,5) - (0,5) 
(*)-концентрация вещества в диске (мкг). 
+ - угнетает рост; - - не влияет на рост. 
 
На основании полученных данных сделаны выводы: 
1. Более сильное влияние фенологликозиды оказывают на микроорганизм Candidautilis. 
2. Pseudomonasaeruginoza устойчива к действию фенологликозидов  
3. Ни один из исследованных феногликозидов не показал себя активным во всех случаях. 
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R1, R2 = H салицин 
(1); 
R2 = COPh, R1= OH 
салирепозид (2); 
R1=H, R2 = COPh 
,дезоксисалирепозид 
(3); 
R1= OH, R2= COPh 
(4-OH. 3-OMe)  
ваниллоил-
салирипин (4); 
R1= OH ;R2= 4-OH-
PhCO, 4-
гидроксибензоил-
салирепин (5). 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

R1= COHгелицин (6); 
R1 = CH3 крезилглюкозид (7). 
 

Тремулацин (8). 
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Ацетальдегид – органическое соединение класса альдегидов с химической 

формулой CH3–CHO. Это один из наиболее важных альдегидов, широко встречающийся в 
природе и производящийся в больших количествах промышленно. В промышленных 
масштабах основным способом производства является окисление этилена. 

Ацетальдегид является полупродуктом для производства таких важных продуктов, 
как акриловый альдегид, надуксусная и уксусная кислота, уксусный ангидрид, пентаэритрит, 
пиридин и его производные, бутадиен, альдегидные синтетические смолы, лаки, каучук, 
этилацетат. Акриловый альдегид применяется в химической, фармацевтической, 
текстильной и электротехнической промышленности; при изготовлении полимеров, 
линолеумов, изоляционных материалов, бумаги, лекарственных бактерицидных средств; в 
органическом синтезе: при получении акриловой кислоты, глицерина, глутарового 
альдегида, метионина, пиридина, 3-метил-пиридина, гексан-1,2,6-тритиола; в с/х как 
дубильное вещество; для получения коллоидных металлов и пластических масс при 
конденсации с фенолом. Применение уксусной кислоты достаточно разнообразно. В 
химической промышленности из нее производят пластические массы, различные красители, 
лекарственные вещества, искусственное волокно (ацетатный шелк), негорючую кинопленку 
и многие другие вещества. Соли уксусной кислоты - ацетаты алюминия, хрома, железа - 
применяют при окрашивании тканей. Уксусная кислота имеет широкое применение и как 
растворитель. Надуксусная кислота, получаемая синтезом ацетальдегида, применяется в 
промышленности для синтеза эпоксидов, а также в производстве нейлона. 

Промышленность выпускает технический ацетальдегид (минимум 99% основного 
вещества). Из-за низкой температуры кипения ацетальдегид следует хранить под давлением; 
для его перевозки пригодны железнодорожные цистерны и автоцистерны, имеющие 
маркировку, которая обычно требуется для транспортировки опасных грузов [1]. 

Ацетальдегид является многотоннажным продуктом органического синтеза, его 
получают в промышленности разными методами. Причем разная технология отражает 
разные принципы создания безотходных производств. 

Реакция гидратации ацетилена на ртутных катализаторах была открыта 
М.Г. Кучеровым в 1881 г. и использовалась в промышленности с целью получения 
ацетальдегида более 60 лет [2]: 
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СНОCНОНСНСН SOHНg
32

42 →+≡ + . 
Процесс протекает при низких температурах с высокой селективностью и 

производительностью. Кротоновый альдегид также может быть выделен как целевой 
продукт (в этом случае селективность процесса увеличится). Отвод тепла осуществляется 
простейшим способом (за счет испарения продуктов синтеза и воды), при этом продукты 
реакций отделяются от катализаторного раствора, т.е. осуществляется совмещенный 
процесс. Более быстрому удалению ацетальдегида из зоны реакций способствует наличие 
избытка ацетилена. Вместе с тем этот метод обладает существенными недостатками: в 
качестве катализатора применяются токсичные вещества (ртуть и ее соли), причем 
наблюдаются большие потери ртути; катализаторный раствор создает сильно агрессивную 
среду (водный раствор серной кислоты); регенерация катализатора проводится в 
присутствии азотной кислоты.  

Для исключения использования дорогостоящих и токсичных соединений ртути в 
процессе гидратации ацетилена возможно использование различных катализаторов 
(содержащих оксиды цинка, магния, никеля, железа, кобальта, хрома, меди, алюминия и др.). 
Наиболее активной является смесь кислых и средних фосфатов кадмия и кальция 
примерного состава CdHPO4∙Ca3(PO4)2. Эти катализаторы являются соединениями 
кислотного характера и содержат соли металлов той же подгруппы периодической системы, 
что и ртуть. По механизму действия нертутные катализаторы близки к ртутным [3]. 

Процесс получения ацетальдегида из ацетилена на нертутном катализаторе не нашел 
широкого распространения из-за небольшого срока службы катализатора без регенерации, 
его низкой механической прочности, токсичности (из-за наличия кадмия). С точки зрения 
принципов создания безотходных производств плохо используется тепло реакции. 

Окислительное дегидрирование этанола в ацетальдегид в промышленности 
осуществляют в присутствии меди или серебра, осажденных на пемзе. Смесь паров спирта и 
воздуха при 450°С пропускают над катализатором [4]: 

.22 23
5.0

52
2 ОНСНОCНOHНС O + →+  

Этот процесс имеет ряд недостатков по сравнению с дегидрированием этанола: 
контактные газы менее концентрированны из-за разбавления азотом, поэтому выделять 
ацетальдегид из них труднее, чем при дегидрировании.  

Получение ацетальдегида из ацетилена двухстадийным методом базируется на 
промежуточном образовании винилбутилового эфира из ацетилена и н-бутанола: 

322222223 СНСНСНОСНСНСНОНСНСНСНСНСНСН −=↔+≡ . 
В этом варианте бутанол постоянно находится в рецикле (добавляется только такое 

его количество, которое теряется в производстве), а на получение ацетальдегида расходуется 
только ацетилен. Винилбутиловый эфир применяется не только как полупродукт при 
производстве ацетальдегида, но и как целевой продукт-мономер, поэтому требования по его 
чистоте достаточно высокие (не ниже 99,5% по содержанию основного продукта) [2]. 

В последнее время большой интерес вызывает способ получения ацетальдегида на 
базе альтернативного сырья – этилена. Образование ацетальдегида при взаимодействии 
этилена с водным раствором хлорида палладия (PdCl2) впервые было описано еще в 1894 г. 
При взаимодействии палладиевого комплекса с водой происходит окисление 
активированного олефина с образованием ацетальдегида и выделением Pd и HCl. 
Непрерывный процесс получения ацетальдегида, в котором восстановление металлического 
Pd совмещается с непрерывным его окислением кислородом воздуха, был предложен в 
1959 г. Этот процесс может протекать в одну стадию (в одном аппарате происходит как 
окисление этилена, так и восстанавливающегося при этом Pd) или в две стадии: окисление 
(карбонилирование) олефина через стадию образования активного комплекса и 
восстановление Pd протекает в одном аппарате, а окисление металлического Pd – в другом. 

Основное различие двух вариантов процесса состоит в том, что степень превращения 
этилена за проход при двухстадийном варианте около 98% и поэтому рециркуляция этилена 
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не требуется. Отсюда вытекают менее жесткие требования к чистоте исходного этилена по 
сравнению с таковыми в одностадийном варианте, в котором из-за значительно более низкой 
конверсии этилена применяется его рециркуляция. При двухстадийном варианте не 
требуется таких строгих мер техники безопасности, как при одностадийном, так как 
этиленовый и воздушный потоки разделены. Преимуществом одностадийного процесса 
являются меньшие капитальные затраты. 

При сравнении жидкофазных и парофазных процессов производства ацетальдегида 
предпочтение отдается жидкофазным. 

Жидкофазные (гомогенные) процессы обладают следующими преимуществами: 
гомогенный катализатор полностью растворим и теоретически каждый атом металла может 
участвовать в реакции, в отличие от гетерогенного, в котором активны только 
поверхностные атомы; гомогенные катализаторы являются высокоселективными; в 
гомогенном процессе, как правило, конструкция реактора более проста; отвод тепла 
производится часто проще, чем в случае гетерогенного процесса, за счет испарения 
продуктов синтеза или исходных реагентов. 

Однако гомогенные (жидкофазные) процессы также имеют и существенные 
недостатки: возникают трудности выделения продуктов их раствора, содержащего 
катализатор; необходимы рециклы и регенерация катализатора; нестабильность и 
повышенная чувствительность катализатора к отравлению; коррозионная активность 
катализаторного раствора. При использовании гетерогенных катализаторов некоторые из 
этих недостатков отсутствуют. Так, неподвижный слой катализатора характеризуется 
хорошей стабильностью и длительным сроком службы. Кроме того, имеется возможность 
более рационально использовать теплоту реакций, не возникают проблемы отделения 
продуктов реакций. 

При производстве ацетальдегида окислением этилена одновременно протекают две 
реакции, которые осуществляются раздельно или совмещаются в одном реакторе – 
окисление (карбонилирование) алкена (через стадию образования активного комплекса) и 
восстановление Pd: 

HClPdCHOCHOHPdClСНСН 232222 ++→++=  
и окисление металлического палладия: 

.5.02 222 OHPdClOHClPd +→++  
Скорость второй реакции значительно ниже, чем первой, поэтому активность 

катализатора быстро падает. 
Суммарная реакция образования ацетальдегида сопровождается выделением 

значительного количества тепла: 
,5.0 3222 СНОСНОСНСН →+=    ∆Н = –221,5 кДж/моль. 

Выход ацетальдегида в зависимости от условий проведения реакций и состава 
катализатора колеблется в пределах 84–98% [3]. При этом в качестве побочных продуктов 
образуются уксусная и муравьиная кислоты, хлорсодержащие вещества (метилхлорид, 
этилхлорид, хлорацетальдегид), кротоновый альдегид, диоксид углерода и др. 

В двухстадийном процессе окисление этилена катализаторным раствором и 
регенерацию последнего воздухом проводят разных аппаратах. Реакционными аппаратами в 
данном случае являются барботажные колонны, которые с целью интенсификации 
массопереноса иногда заполняют насадкой. Из-за сильнокорродирующей катализаторной 
среды колонны выполняются из титана или других кислотостойких материалов. 

Следовательно, наиболее предпочтительным способом получения ацетальдегида 
является прямое окисление этилена (жидкофазный процесс) на палладиевых катализаторах в 
две стадии. 
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В республике Беларусь отсутствует добыча природного гипсового камня. Поэтому 

доля гипсовых вяжущих в общем балансе минеральных вяжущих составляет около 1 %. 
Однако, низкая энергоемкость производства гипсовых вяжущих диктует необходимость 
значительного увеличения их доли в общем балансе. Перспективным направлением 
решения этой важной проблемы является вовлечение местного карбонатного сырья 
(мелов и доломита, запасы которых в республике велики) в качестве сырья с целью 
получения высококачественного синтетического гипса и последующей его переработки 
на гипсовые вяжущие [1]. Получаемый разложением серной кислотой карбонатного 
сырья синтетический гипс может быть переработан на гипсовые вяжущие как 
традиционными термическими способами, так и другими менее распространенными, в 
частности перекристаллизацией в солевых растворах. 

Сущность процесса состоит в дегидратации синтетического гипса в растворе 
сульфата магния при температуре 100–105 °С. Выбор указанной жидкой среды был 
обусловлен тем, что в процессе сернокислотного разложения доломита он образуется в 
качестве маточника по реакции [2]: 

СаСО3∙MgCO3+2Н2SO4 = СaSO4∙2H2O↓+MgSO4+2СО2↑ 

С целью интенсификации конверсии СаSO4∙2H2O в реакционную среду нами 
предложено вводить затравочные кристаллы целевого продукта в количестве 3–5 % от 
массы двуводного гипса, что является отличительной особенностью варки гипсовых 
вяжущих в жидких средах по сравнению с известными процессами [3]. Получаемая таким 
образом суспензия, состоящая из твердой фазы, в состав которой по данным 
рентгенофазового анализа входит кроме кристаллов СaSO4∙2H2O реликтовый гипс, а 
также небольшое количество минеральных  примесей, перешедших из доломита, 
подвергалась фильтрации. Отделенный на фильтре кек с влажностью около 20 мас. % 
быстро подвергался сушке во избежание так называемого температурного провала, 
приводящего к протеканию обратной реакции гидратации гипсового вяжущего с 
участием воды, удаленной из кристаллической решетки гипса, но остававшейся в порах 
порошкообразного материала. 

Исследование процесса конверсии синтетического гипса в растворе сульфата магния 
при введении в качестве затравочных кристаллов смесь α-CaSО4∙0,5H2О и CaSО4(АIII) в 
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количестве 0–5 % от массы двуводного гипса. Такой подход создает предпосылки для 
получения полиминерального (полифазного) гипсового вяжущего, обладающего комплексом 
новых свойств, что расширяет ассортимент гипсовых вяжущих. 

Для проведения эксперимента готовили тонкодисперсные порошки α-CaSО4∙0,5H2О и 
ангидрита (АIII), которые смешивались в соотношении 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100.  

Для исследования процесса конверсии синтетического гипса в растворе сульфата 
магния с целью получения полиминеральных гипсовых вяжущих в суспензию затравочные 
кристаллы вводили в указанных выше соотношениях. Кристаллическая затравка в 
реакционную смесь вводилась после завершения реакции сернокислотного разложения 
доломита. После введения затравки реакционная смесь перемешивалась в течение 1–4 мин. 
Полученные осадки после окончания процесса конверсии отделяли на фильтре, сушили в 
ацетоне и подвергали термографическому и рентгенофазовому анализам. 

Если в случае конверсии гипсового вяжущего, полученного на затравочных 
кристаллах α-CaSО4 ∙0,5H2 О, фазовый состав гипсового вяжущего был мономинеральным, то 
при конверсии на затравке из α-CaSО4 ∙0,5H2 О и CaSО4 , вещественный состав гипсового 
вяжущего состоит из двух фаз – ангидрита и полугидрата сульфата кальция (рисунок 1).  

 
Рисунок 1  Рентгенограмма полиминерального гипсового вяжущего, полученного на 

затравке из α-CaSО4 ∙0,5H2 О и CaSО4  в соотношении 50:50  

На возможность практически одновременной конверсии свидетельствуют 
экспериментальные данные по зависимости степени конверсии CaSО4∙2H2О на затравке из 
α-CaSО4∙0,5H2О и CaSО4 (АIII) (рисунок 2). Из рисунка видно, что хотя темп конверсии на 
ангидрите в 2 раза медленнее, чем на α-CaSО4∙0,5H2О, поскольку на отщепление двух 
молекул кристаллизационной воды при получении ангидрита требуется более 
продолжительно время, чем на отщепление 1,5 H2О, однако в целом он является довольно 
быстротечным и завершается через 2,5 минуты (рисунок 2).  

2θ° 
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Рисунок 2 Зависимость степени превращения CaSО4∙2H2О в α- полугидрат и ангидрит 

от времени конверсии 
 
Обработав дериватограммы и рентгенограммы и проведя количественные расчеты 

фазового состава полиминеральных гипсовых вяжущих, построена графическая зависимость, 
из которой следует адекватное соответствие их составов с затравками (рисунок 3). 

Из этого вытекает, что фазовый состав образующегося в ходе массовой конверсии 
синтетического гипса в полиминеральные вяжущие  коррелирует с вещественным составом 
затравок, т.е. соотношением в них α-CaSО4 ∙0,5H2 О и CaSО4  (АIII). 

 

 
Рисунок 3  Фазовый состав полиминерального гипсового вяжущего в зависимости от 

соотношения α-CaSО4 ∙0,5H2 О:CaSО4  в затравке  
 
Для изучения прочностных свойств полиминеральных гипсовых вяжущих после их 

получения они отделялись от маточника и промывались двукратно водой. Затворенные 
водой полиминеральные гипсовые вяжущие вместе с мономинеральными твердели в течение 
28 суток и затем испытывали на прочность на сжатие (рисунок 4). 
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Рисунок 4  Зависимость прочности вторичного гипса в зависимости от соотношения 

вводимых затравочных кристаллов (α-CaSО4 ∙0,5H2 О:CaSО4 ) 
 
Обращает на себя внимание относительно невысокая прочность ангидритового 

вяжущего и полиминеральных вяжущих, в составе которых он присутствует. Объяснением 
этому может служить процесс частичной гидратации высокоактивного ангидрита (АIII), 
образующегося в ходе перекристаллизации CaSО4∙2H2О на ангидритовой затравке с 
участием воды, присутствующей в реакционной среде. В результате указанного 
гидратационного процесса образуется полугидратная модификация. Высокая реакционная 
способность растворимого ангидрита обусловлена низкой температурой его образования, что 
исключает его пассивацию, которая неизбежно имеет место при термическом способе 
получения при температуре, начиная с 350 °С.  

Таким образом, разработаны физико-химические основы структурно-управляемого 
процесса, включающего разложение водной суспензии доломитовой муки 
концентрированной серной кислотой  при температуре 65–70 °С, развиваемой за счет 
экзотермии реакции образования гидратов H2SO4∙nH2 О и последующую конверсию в 25 %-
ном растворе MgSO4 образующегося дигидрата сульфата кальция в мономинеральные или 
полиминеральные гипсовые вяжущие за счет введения затравочных кристаллов α-
CaSО4 ∙0,5H2 О и CaSО4  (АIII) , взятых в заданном соотношении в количестве 5 % и подъем 
температуры до 100–105 °С реакционной среды. Полученные экспериментальные результаты 
положены в основу разработки низкотемпературного способа получения моно- и 
полиминеральных гипсовых вяжущих путем количественного регулирования их состава, что 
расширяет линейку полиминеральных гипсовых вяжущих заданного состава. 

Конверсия синтетического гипса в растворе сульфата магния на затравке, состоящей 
из CaSО4  (АIII) открывает перспективу получения низкотемпературным (100–105 
°С) способом мономинерального ангидритового вяжущего.  
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         РЕКТИФИКАЦИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫДА КРАХМАЛДЫ ШИКІЗАТТАН 
ӨНДІРІЛГЕН СПИРТТІ АЙДАУ 

 
Құсайнова Айдана Сансызбайқызы 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің 4 курс студенті, Астана, 
Қазақстан 

Ғ ыл ы ми  ж ет ек ші  -  М. Ж. Д уй с е м би е в   
 
Қазіргі уақытта химиялық  өнеркәсіп сүйенетін, 40.000 астам айдау колонкалары бар. 

Олардың санының өзі өндірістік деңгейде біртұтас операцияларды айдаудың маңыздылығын 
а себеп болады.Қандай да бір процесс және операцияларды бөлуде айдаудың маңызы көп. Ол 
уақытпен, процесстің, өнімнің сапасымен ерекшеленеді.Алынатын өнімнің, заводтың 
өнімділік деңгейін және қандай да бір химия салаларының өндіріс процесстерінің тиімділігін 
бақылау өте маңызды.Айдау негізінен - азық–түлік өнеркәсібінде, фармацевтика және мұнай 
өндіру салаларында қолданылады.Айдаудың жылжитын блогі котелдан(онда бір – бірін 
алмастыра алатын,адаптация мүмкін болатын екі типті колонналар бар(тарелкалық колонна 
және жабдықтау колоннасы, система рефлюкса, айдауға қажет депозит, вакуум насосы және 
үнемі қуат көзіне қажет тағы бір насостан тұрады [1]. 

Бақылау қолмен жүзеге асуы мүмкін (UDCB/UDDB) немесе 
компьютер(UDCC/UDBB)  және соған сәйкес сыртқы блок көмегімен де жүзеге аса алады. 
Бақылау программасы жеңіл және интуитивті.Қуат көзі колоннасында 3 мм. Рашиг сақинасы 
бар, оның қолдаулы ілмегі тот баспайтын болаттан жасалған. Тарелкалық колонна Brunn 8 – 
ның үлгілері және әрбір тарелкада температураны өлшейтін системасы бар.Колоннаның 
бастапқы бөлігіне өтетін бу ортақ конденсаторға бағытталады. Конденсатор арқылы өтетін 
салқындататын су ағыны ағын есептегішінде реттеледі және көрінеді.Колоннадағы 
қысымның төмендеуі қысымның дифференциалды сенсоры көмегімен өлшенуі мүмкін  [2]. 

Колоннада сериялық операция (UDCC/UDDB) немесе тұрақты операция 
(UDCC/UDCB) болуы мүмкін. Тұрақты қуат көзін жүргізу үшін шикізатты тікелей 
қазандыққа немесе кез келген тарелкаға жіберетін насос болады. Қуат көзі температурасы өз-
өзін қалпына келтіретін реттегіші бар резистор көмегімен жүйеленеді.  

Жүйенің температурасы стратегиялық орналасқан термоэлементтер арқылы өлшенеді. 
Оны өлшеу температурасын таңдауға немесе оларды компьютерде бір уақытта визуалдауға 
мүмкіндік беретін сандық индикаторда көруге болады. 

Келесі сурет айдау блогының бас диаграммасы. Айдаудың жылжитын блогі 
котелдан(онда бір – бірін алмастыра алатын,адаптация мүмкін болатын екі типті колонналар 
бар(тарелкалық колонна және жабдықтау колоннасы)), система рефлюкса, айдауға қажет 
депозит, вакуум насосы және үнемі қуат көзіне қажет тағы бір насостан тұрады. 

Бақылау қолмен жүзеге асуы мүмкін (UDCB/UDDB) немесе 
компьютер(UDCC/UDBB)  және соған сәйкес сыртқы блок көмегімен де жүзеге аса алады. 
Бақылау программасы жеңіл және интуитивті [3]. 

Қуат көзі колоннасында 3 мм. Рашиг сақинасы бар, оның қолдаулы ілмегі тот 
баспайтын болаттан жасалған. Тарелкалық колонна Brunn 8 – ның үлгілері және әрбір 
тарелкада температураны өлшейтін системасы бар. 
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Электрлік кернеу: 220-110В/50-60  Hz бірфазалы. 
Сумен жабдықтау: 3 л/мин деңгейге максималды 1 бар сәйкес келеді. 
Хронометр (уақытты дәл көрсететін астрономия сағаты) 
Рефрактометр (денелердің жарық сәулесін өткізу көрсеткішін өлшеуге арналған 

аспап) 
Реагенттер: су/метанол, гептан/метилциклогексан, п-ксилен/метилциклогексан. 
 

 
Өлшемі және салмағы 
Құрал – жабдық өлшемі: 
- UDDC: 900*500*2500 мм 
- UDCC: 900*600*2500 мм 
Жүктеудің шамамен көлемі: 1.5 куб.м. 
Таза салмағы: 150 кг. 
Жалпы салмағы: 200 кг. 
Айдау келесі анықтамаларға ие: біртіндеп суды буландыру арқылы сұйық қоспаның 

бөлініп шығуы; буланған судың фракциясы сығылады және қайтадан сұйық қалпына келеді. 
Айдауды дұрыс жүргізу үшін қойылатын негізгі талаптардың бірі: олардың 

қоспаларын құрайтын сұйық ерітіндіден бөлінетін негіздер әр түрлі қайнау температураларға 
ие болу керек. 

Осындай әдіспен, айрықша ұшқыш компонентпен байытылған бу және қайнау 
температурасы төмен сұйықтық алынады. 

Осылайша, айдау үрдісі арқылы сұйық ерітінділердің компоненттерін олардың бу 
қысымдары арқылы бөліп алуға болады. 
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Айдауды екі жолмен жүргізуге болады:Бұл жағдайда, бу ұшқыш байытылған 
элементсіз тікелей бөлініп, ерітіндімен байланысқа түсіп, конденсация процесінде 
генерирленіп шығады. 

Жай айдаудың келесідей тәсілдері бар: үздіксіз жай айдау, үзілетін жай айдау және 
ұшқынды немесе кенеттен жүргізілетін айдау [4]. 

1.1 Үздіксіз жай айдау: сұйық қоспа қазан деп аталатын қабылдағышқы құйылады. 
Жылуды қолданған кезде өнімнің белгілі бір мөлшерде булануы қазанның жоғары бөлігі 
арқылы ұшып кетеді. Есте сақтайтын бір жағдай, қазандықта сұйықтың мөлшері азаяды, сол 
себепті, сұйықтықтың және будың құрамы тұрақты болмауы керек. 

1.2 Үздікті жай айдау: қазандықта сұйықтықтың мөлшері тұрақты болуы үшін, 
жабдықтауды үнемі қазандықтың төменгі бөлігі арқылы жүргізеді. Айдалатын бөлігін 
жүйенің жоғары бөлігінен және қалған сұйықтықты жүйенің төменгі бөлігінен аламыз. 
Жүйенің массалық теңгерімі сақталуы қажет болғандықтан, жүйенің жабдықталу мөлшері 
жүйеден айдалу арқылы бөлінген өнім мен қалдықтың мөлшерімен бірдей болады. 
Айдаудың бұл түрінде, сұйықтық пен будың құрамы тұрақты болып қалады. 

1.3 Кенеттен немесе ұшқынды айдау. Бұл жағдайда қазандық жоқ. Себебі, 
дайындалған ерітінді жүйеге кірместен бұрын алдын-ала қыздырылуы керек.Колонналарды 
жабдықтау реті клапанмен реттеліп отырылады. Бұл ағынның тез ұлғаюына ықпал етеді. Бұл 
жолмен колонаның жоғарғы бөлігінен алынатын ұшқыш компоненттердің булануы жүреді. 
Ұшқыш компоненттерден қалыптасқан, сұйық ағын жүйенің төменгі бөлігінен алынады.  
Ректификация - көп компонентті сұйықтық қоспасын жекеленген компонеттерге бөлу 
процесі. Ректификация нәтижесінде жүйеден тазартылған өнімдер 
алынады.Ректификацияның екі түрі бар: сериялық және үздіксіз ректификация. 

1.Сериялық ректификация: Жабдықталған қоспа мөлшерін тиянақтау, су жылытатын 
құрылғыға құю, колоннаның төменгі бөлігінде орналасады. Оны процесстің жүру барысында 
түзетулер кезінде қолданады. 

1.1 Үздіксіз ректификация: Жабдықтау колоннаның ортаңғы бөлігінде жүреді. 
Колоннаның төменгі бөлігінде сұйықтықтың тұрақты көлемі сақталады. Егер бізде бірнеше 
қабылдағыштарымен пластикалық колонналар үлгілері болса, онда азеотропты қоспа алудан 
құтылуға болады, (UDCC) – тегі секілді. Бұл мақсат үшін келесі жағдайлар орындалу 
керек:Біріншіден, азеотропты нуктені табу керек. Бұл жағдайда,  UDDC блогында әртүрлі 
пластикалық колонналарда қабылдағыш үлгілері бар. Сол барлық қабылдағышқа үлгі алып, 
оларды зерттейміз.Келесі пластинкалар үшін қажет бірдей құрам алынғаннан кейін пайда 
болатын нүктеде азеотроп болады [5]. 

Азеотроп бар және пластинада осы феномен бар нүктені тапқан кезде, азеотропты 
нүктеден секіріс болу үшін біз А негізін аз ғана мөлшерде енгіземіз. χа,1 –ден  χА-  ға өту 
үшін қиындық туындамасы үшін, енгізілетін А негізінің мөлшері тым көп және жеткілікті 
болмауы керек.Сұйық – су қысымының азеотропты максимум құрамына қатысты фазалық 
диаграммасы.Колоннадағы бір тарелкада райда болатын сұйықтық пен бу теңгерімде 
болмайды. Алайда, екі ағынның араласуы сұйық ағыннан бу ағынына аса ұшқыш 
компонентпен өту арқылы, тарелкада жүзеге асады. Бастапқыда бу ағынына тиесілі азырақ 
ұшқыш компоненттер сұйықтық ағынына өтеді. Бұл операциядағы айналдыратын күш 
тарелка арқылы өтетін ағындардың құрамының әртүрлігі және ағындар теңгерімінің 
сәйкестігі болып табылады [5]. 

Ең бірінші, біз білуіміз керек: белгілі колонна дизайнына қатысты спецификалық 
құрамдары бар дистиллят және қалдық алу үшін қажет теңгерім кезеңдерінің санын. Бұл 
үшін, массалық баланстар қол жетімді болу керек және рефлюкс саны алынуы керек. 
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Введение 
Использование твердофазного синтеза олигонуклеотидов широко применяется в 

фундаментальных исследованиях в области молекулярной биологии, 
генетической инженерии, биотехнологии, а также для диагностики 
инфекционных и генетических заболеваний.  Нуклеиновые кислоты 
являются биополимерами, состоящими из мономерных остатков - 
нуклеотидов (нуклеиновые кислоты).  

В состав нуклеиновых кислот и олигонуклеотидов входят 
пять нуклеотидов, отличающихся между собой строением 
азотистого гетероцикла. Три из них - производные аденина (А), 
гуанина (G) и цитозина (С) входят в состав и ДНК и РНК, 

производное тимина (Т) - только в ДНК, урацила (U) - только в РНК. Строение нуклеиновых 
кислот ( Рис. 1), а также основные достижения их в химии и биохимии описаны в статьях 
Д.Г. Кнорре [1, 2]. 

Для проведения реакций проходящих во время синтеза необходимо выполнение 
некоторых условий, способствующих  увеличению выхода олигонуклеотидов [3]. 

Правильность последовательности синтезированного олигонуклеотида проверяется 
полимеразной  цепной реакцией (ПЦР). Особенность ПЦР состоит в том, что амплификации 
подвергается область, находящаяся между участками отжига праймеров, первичная 
структура которых должна быть известна или задана заранее.  

Для этого подготавливается master mix (смесь состоящая из буфера, ДНК, dNTP, воды 
и Тaq полимеразы), после чего в master mix  добавляется прямой и обратный праймер 
(олигонуклеотид).  ПЦР состоит из трех стадий: денатурация, отжиг и пролонгация. В конце 
каждого цикла количество праймеров увеличивается в 2 раза. Количество циклов выбирается 
по необходимости увеличения концентрации, а концентрация увеличивается в 
геометрической прогрессии выраженной по формуле С=2n (где n – количество циклов). 

Правильность синтезированных олигонуклеотидов определяется в стадии отжига. Во 
время отжига выбирается определенная температура (температура вычисляется по формуле, 
где учитывается соотношение G-C и A-T), при которой водородная связь, образующая между 
одноцепочечным ДНК и олигонуклеотидом была устойчивая. Если синтезированный 
олигонуклеотид не имеет правильной последовательности, то во время отжига он не будет 
образовывать устойчивую водородную связь с одноцепочечным ДНК.  

 

Рисунок 1 Строение 
нуклеиновых кислот 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез проводился на автоматическом синтезаторе ASM-800 (Россия) и управлялся с 
помощью компьютера. Была создана инертная среда с использованием гелия. Для синтеза 
использовали готовую реакторною колонку с прикрепленным нуклеозидом к твердому 
носителю. Для первого синтеза мы выбрали синтез из следующей цепи:  

 
5’-CAGTCAAATTCACATCTACCTCTG-3’ 

 
выбирали реакторную колонку с dG-CPG (СPG показывает что нуклеозид связан с 

твердым носителем, см. Рис 2). 
После помещения колонки в реакторный отсек производили проверку установки на 

целостность блоков, герметичность системы и содержание всех нужных реагентов в 
необходимом количестве. Время синтеза зависит от длины выбранного олигонуклеотида.  

 

    
dA-CPG dC-CPG dG-CPG dT-CPG 

   
 *DMT – диметокситретил,  защитная группа, соединенная с 5-ым атомом углерода 

дезоксирибозы.  
Рисунок 2  Нуклеозиды, связанные с твердым носителем 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Синтез начинается со снятия защитной группы DMTr- с помощью раствора Dbl 

(Deblocking solution). Этот процесс сопровождается с появлением оранжевой окраски во 
время промывки колонки. Для присоединения следующего нуклеотида к нуклеотиду со 
снятой защитной группой использовали активирующий реагент Act. Активирующий реагент 
способствует отщеплению –NR2 от фосфита и соединению фосфора с 5 атомом углерода 
дезоксирибозы через кислородный мостик. После чего этот атом фосфора обрабатывали 
окисляющим реагентом Oxd. Окислитель окисляет активный трёхвалентный атом фосфора 
до пяти валентного атома фосфора, тем самым стабилизируя его. Таким образом, мы 
присоединили нуклеотид к нуклеозиду,  связанного с твердым носителем. Цикл повторяется 
в зависимости от длины синтезируемого олигонуклеотида.   

Защитную группу DMT-  с последнего нуклеотида можно удалить или же оставить, 
что позволяет функция синтезатора. Это зависит от выбранного метода очистки. 

По окончанию синтеза реакторные колонки сушили 10 минут в вакуумном насосе и 
содержимое колонки перенесли в пробирку, в виде сухого порошка.  

Для отделения синтезированного продукта от твердого носителя использовали метод 
аммонолиза: с помощью концентрированного аммиака и моноэтаноламина. Аммонолиз с 
концентрированным аммиаком проводили при 900С в течение 1 часа с интервалом 
перемешивания 10 минут, и при 600С оставляли на ночь. С моноэтаноламином также в 
течение 1 часа с интервалом перемешивания 10 минут при 600С. 

Мы применяли аммонолиз для отделения CPG от синтезированного олигонуклеотида. 
После аммонолиза пробирки остужали до комнатной температуры и фильтровали. Фильтрат 
сушили в вакуумном испарителе при условии вакуума 1,5-1,6 бар и температуры 600С, пока 
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объем фильтрата не достиг 100мкл. Таким образом, мы увеличили концентрацию 
олигонуклеотида и избавились от аммиака, упарив его. При применении моноэтаноламина, к 
фильтрату добавляется 1 мл 0,01 М буфер ТЕАА (ацетат триметиламмония) и ставится на 
очистку в жидкостной хроматограф системы OPS-201.  

Очистка олигонуклеотидов производились на гель-электрофорезе и жидкостном 
хроматографе. Принцип метода гель электрофореза заключается в том, что исследуемый 
олигонуклеотид вносят в лунку, расположенную у края геля находящегося в буферном 
растворе 1Х TBE. Макромолекулы обладают некоторым суммарным электрическим зарядом, 
и когда через гель пропускают электрический ток, они перемещаются в электрическом поле. 
Молекулы одинакового размера (и одинакового заряда) движутся единым фронтом, образуя 
в геле дискретные невидимые полосы. Чем меньше размер молекул, тем быстрее они 
движутся. Постепенно исходный препарат,  состоящий из разных макромолекул, разделяется 
на зоны, распределенные по длине пластинки. За ходом электрофореза следили по 
перемещению в геле красителя – заряженного низкомолекулярного вещества 6X Loading 
Dye, которое вносили в каждую лунку перед началом электрофореза. Когда краситель 
достигает конца пластины, электрофорез останавливали, а гель окрашивали красителем 
бромистым этидием, прочно связывающимся с нуклеиновыми  кислотами. Если образец 
представляет собой дискретный набор макромолекул разного размера, то после 
электрофореза получается набор четких полос, расположенных одна  под другой. Если же 
распределение молекул по размеру более или менее непрерывно, то получается смазанная 
картина, также по интенсивности окраски полос можно судить о концентрации 
макромолекул в синтезированном образце [4]. 

Очистка жидкостным хроматографом, на обращенной фазе, включает в себя очистку и 
детритиллирование олигонуклеотидов (данная чистка тритилом возможно только для 
олигонуклеотидов, которые на последней стадии синтеза не обрабатывались раствором Dbl). 
Исходный раствор олигонуклеотида, включающий целевой олигонуклеотид и примеси 
олигонуклеотидов меньшей длины, наносились на колонку с обращенной фазой. Целевой 
олигонуклеотид своей защитной диметокситритильной группой связывается с фазой. Первая 
промывка 12% раствором ацетонитрила вымывает из колонки короткие олигонуклеотиды, не 
содержащие на конце диметокситритильную группу. Следующая обработка раствором TClA 
обеспечивает снятие защитных групп с оставшегося целевого олигонуклеотида, и затем 
колонка промывается водой. Целевой олигонуклеотид смывается раствором 15% 
ацетонитрила в пробирку. Очистка колонки от всех остатков олигонуклеотидов выполняется 
при промывке 75% раствором ацетонитрила.  

Таким образом, нами синтезированы на автоматическом синтезаторе 
олигонуклеотиды разной длины (от 16 до 25 нуклеотидных пар основании) и проверено их 
полное соответствие с заданной последовательностью путем проведения ПЦР. Эту методику 
можно дальше использовать для научных и промышленных целей, а также можно 
синтезировать олигонуклеотиды с модифицированными нуклеотидами и присоединять 
олигонуклеотидам флуоресцентные красители-метки. 
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2013 жылдың 30 мамырында Елбасының Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 

«жасыл» экономикаға көшу тұжырымдамасы» [1] қабылданғаны мәлім. Енді баршамызға 
осы тұжырымдама негізінде кешенді істерді қолға алу жөн. Атап айтсақ, су ресурстарын 
орнықты пайдалану, өнімділігі жоғары ауыл шаруашылығын дамыту, энергия үнемдеу және 
энергия тиімділігін арттыру, электр энергетикасын дамыту, қалдықтарды басқару жүйесі, 
ауаның ластануын азайту мен экожүйелерді сақтап қалу, тиімді басқару сияқты шаралардың 
қай-қайсысы болсын ғалымдардың, кәсіби мамандардың араласуымен ғана жүзеге асары 
талас тудырмайды. Осы қағидалардың бірқатары тікелей «жасыл» экология, «жасыл» 
агрономия, «жасыл» химия екендігін ескерсек, «жасыл» экономиканы «жасыл» экологиясыз, 
жасыл агрономиясыз, «жасыл» химиясыз жүзеге асыру мүлдем мүмкін емес. Мәселен, 
мамандардың пікірінше, «жасыл» химия атауының өзі кез келген химиялық үдерісті 
қоршаған ортаға залалын тигізбейтіндей дәрежеге жеткізу үшін жетілдіре түсу, өзгерту 
мағынасын білдірмек. Ал «жасыл» химияның аясындағы мәселелерді екі бағытқа бөліп 
қарастыруға болады. Біріншісі, экологиялық тұрғыдан қауіпті болып келетін қосалқы 
заттарды және пайдаланылған реагенттерді қайта өңдеу болса, екіншісі, экологиялық қауіпті 
заттар мүлде түзілмейтін немесе қолданылмайтын жаңа немесе жетілдірілген үдерістерді 
жасап, өндіріске енгізу болмақ.  

Десек те, химияға қатысты бүгінде түсініктер әрқилы. Бұл ретте химия өндірісіне 
қарсы шығатын адамның өзі химия өнімінсіз күнделікті тіршілігін көз алдына елестете 
алмасы да хақ. Қазіргі тұтынып жүрген заттарымыздың қай-қайсысы да химиялық 
өнеркәсіпке соқпай өте алмайды. Мәселен, әр адамның қолданысындағы ұялы телефондар 
пластиктен және қырыққа жуық химиялық элементтерден құралатынын біреу білсе, біреу 
біле бермейді. Киімнің, сөмкенің белгілі бір бөліктері, ыдыстар, кеңсе тауарлары сынды 
адамзаттың өміріне аса қажетті бұйымдардың барлығы дерлік химиялық өнімдерге қатысы 
бар. Демек, химия өміріміздің барлық саласын толық қамтиды. 

Қазақстандағы химия және металлургия салалары бойынша негізгі ірі кәсіпорындар 
Өскемен, Лениногор, Балқаш, Жезқазған, Теміртау, Қарағанды, Ақтөбе, Шымкент, Тараз 
қалаларыңда орналасқан. Бұл қалалардағы ауаның ластану деңгейі әдеттегіден өте жоғары 
болу тенденциясы байқалады. Мұндағы ластағыш заттар қауіптілігі жоғары класқа 
жатқызылады. Аэрокосмостық мәліметтер бойынша, аталған кәсіпорындардың әсер ету 
аймағы, ластану көзінен 60 км қашықтыққа дейін созылуы байқалған және қалалардың 
көпшілігінде ауыр металдардың мөлшері, зияны жоқ жоғары концентрация (ЗЖЖК) 
деңгейінен бірнеше есе асып түскен. Әрине, бұл айтылған деректер көп жылдар бойы, 
ешқандай экологиялық, оның ішінде «жасыл» химияның қағидаларына сай әрекеттер қолға 
алына қоймаған кезде орын алған [2]. 

Ал қазіргі кезде, Елбасының Жарлығымен «жасыл» экономикаға оң бетбұрыс 
жасалған шақта, елімізде «жасыл» химияны дамыту ісі қарқынды түрде дамып келеді. 

Мәселен, адам ағзасындағы тіршілік үшін ең маңызды элементтер кальций, магний, 
калий, натрий, темір, сонымен қатар, маңызды органогендер – күкірт, фосфор, көміртек, азот, 
оттек, сутек десек, осы элементтердің химиялық қасиеттерін зерттеу, олардың қандай 
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реакцияларға түскенде қандай пайда тигізетінін білу химия мамандарының құзырындағы 
мүмкіндік. Демек, бұл пікір химияның биологиялық үдерістермен байланыста екенін анық 
көрсетеді. Ал соңғы жылдары белсенді түрде уағыздалып келе жатқан саламатты өмір 
салтын сақтау мақсатында адамдардың өздеріне деген, өзінің ағзасына деген қызығушылығы 
пайда болғанын ескерсек, химия ғылымының медицина үшін қарқынды түрде дамып келе 
жатқанын байқаймыз.  

Жылдан-жылға жер қойнауынан өндірілетін пайдалы қазбалардың, мұнай мен металл 
кендерінің қоры азая түсуде. Ал жер бетіндегі халық саны әлдеқайда өсіп келеді. Демек, 
тұтыну көлемі артуда, бірақ қолжетімді қазбалар мен олардың құрамындағы бағалы 
элементтердің мөлшері азаюда. Сондықтан, химиктер әлем тұрғындарын күнделікті қажет 
өнімдермен қамтамасыз ету жолында барынша қарқынды жұмыс істеуге мүдделі. Ол үшін 
химиялық өнеркәсіп «жасыл» химияның ұстанымдарына сүйеніп, қауіпті компоненттерді 
қоспай, қауіпті қалдықтар шығармай және қоршаған ортаға залалын тигізбей қызмет етуі 
тиіс деп есептеймін.  

Ел экономикасының басты қозғаушы күші – экономиканы әртараптандыру екендігі 
айқын. Оған қол жеткізудің негізгі тетігі – еліміздің үдемелі индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасын жүзеге асыру. Бұл бағдарлама әртараптандыру арқылы экономиканың 
тұрақты және ұдайы өсуін қамтамасыз етіп, оның бәсекелестікке қабілеттілігін арттыруға 
бағытталған. Осындай экономиканың негізін қалыптастыру мақсатында ұлттық 
инновациялық инфрақұрылымдарды дамыту, коммерциализациялауға болашағы бар 
ғылыми-технологиялық жобаларды қолдау жұмысы жүргізілуде [3]. 

Кеңес Одағы кезінде, өткен ғасырдың 60-жылдары Хрущевтің бастамасымен химия 
өнеркәсібін дамытуға елдің бүкіл әлеуеті жұмылдырылған еді. Тіпті «Кеңес Одағы дегеніміз 
– бұл Кеңес үкіметі және бүкіл елді электрлендіру және химияландыру» деген ұрандар да 
шықты. Сол уақыттарда, Қазақстанның әртүрлі аймақтарында зауыттар мен фабрикалар 
салынып, іске қосылған еді. Химия ғылымында әлемге белгілі ғалымдар Ә.Б.Бектұров, 
Б.А.Бірімжанов, Д.В.Сокольский, М.И.Усанович, О.А.Сонгина және басқа да ғалымдарымыз 
жаңа ғылыми мектептердің негізін қалап, ғылыми зерттеулер қарқын алған еді. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық даму 
стратегиясының жүзеге асырылып жатқаны бәрімізге белгілі. Соның бір бөлімі химия 
өнеркәсібін дамытуға арналған. Қазақстанда бүгінгі таңда химия өнеркәсібінің дамуын екі 
бағыт бойынша атап көрсетуге болады. Біріншісі – минералды шикізатты өңдеу. Бұл бағытта 
айтарлықтай жұмыстар жасалуда, ол туралы Үкімет отырысында да жақсы айтылды. 
Минералды тыңайтқыштар, каустикалық сода, хлор, күкірт қышқылы және тағы басқа да 
негізгі химиялық өнімдер өндіру үшін «Қазфосфат» ЖШС, «ҚазАзот» ЖШС, «Еврохим» 
ЖШС, «Каустик» АҚ тәрізді ірі кәсіпорындар жұмыс жасауда. Металдар мен металл 
құймаларын өндіру үшін металлургия алыптары – «Миттал Стил Теміртау», «Қазақмыс» АҚ, 
«Қазмырыш» АҚ және басқа да кен байыту және өңдеу өнеркәсіп орындары қызмет етуде. 
Бұл бағытта химия өнеркәсібін дамытушы оператор ретінде бекітілген «Біріккен химиялық 
компания» ЖШС-нің көмегімен Тараз қаласында арнайы экономикалық аумақ құруы жаңа 
серпін берері сөзсіз. 

Екінші бағыт – көмірсутек шикізатын өңдеу. Индустриялық-инновациялық 
бағдарламаның бір саласы – мұнай-газ секторы мен мұнай химиясы. 2012 жылы елімізде 79,2 
млн тонна мұнай мен газ конденсаты және 40,1 млрд м3 газ өндірілді. Осындай көп 
мөлшерде көмірсутек шикізаты өндірілгенімен, еліміздегі Атырау, Шымкент және Павлодар 
мұнай өңдеу зауыттарында 14,2 млн тонна ғана мұнай өңделді. Бұл көмірсутек шикізатын 
терең өңдеу арқылы толық технологиялық циклді жүзеге асыратын өндіріс орнының 
жоқтығымен түсіндіріледі. Сондықтан әлемдік деңгейдегі мұнай химия өндірісін жасаудың 
инвестициялық жобалары – газ-химия кешенін, ароматты көмірсутектер өндірісін, 
синтетикалық каучук, битум өндірісін тұрғызу қолға алынуда [4]. 

Еліміз мұнайға бай дегенімізбен, мұнай өнімдеріне тапшылық әрқашан алдымыздан 
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шыға келеді. Мұның себебі біз жылына 80 млн тонна мұнай өндіргенімізбен, зауыттарда 14 
млн тоннасы ғана өңделеді. Ал мұнай өнімдеріне сұраныс бұдан әлдеқайда жоғары, 
сондықтан қалған бөлігі сырттан тасымалданады. Бұл мәселені шешу үшін үкімет мұнай 
өңдеу зауыттарын жетілдіріп, өңдеу тереңдігін арттыруға күш салуда. Оның үстіне «Евро» 
деген стандарттар да бар, яғни мұнай өнімдерінің қоршаған ортаға тигізетін әсері төмен 
болуы керек. Сондықтан мұнай өңдеу және мұнай химия кешендерін салуды қолға алу 
қажет. Бұл бағытта елімізде біршама жаңа жобалар жүзеге асуда, Атырауда газ химиялық 
кешен, Ақтауда битум зауыты іске қосылғалы жатыр. 

Жану мәселелері институтында жүзеге асырылып келе жатқан біздің ғылыми жобалар 
мұнай-битумды жыныстарды өңдеуге және мұнай битумдарының сапасын арттыруға 
бағытталған. Елімізде таза мұнай қорынан басқа өте көп мөлшерде мұнай-битумды 
жыныстар бар. Олар 50-100 м тереңдіктегі құрамындағы битумның мөлшері 15-30 пайызды 
ғана құрайтын табиғи шикізаттар. Осы шикізат кен орындары қазір жеке меншіктің қолында 
және ешқандай өндіру және өңдеу жүргізілмейді. Кезінде 1980-жылдары академик 
Н.Нәдіровтың жетекшілігімен осы жыныстарды өңдеу және пайдалану мәселесі жақсы 
көтерілген еді, қазір ұмыт қалды. Сондықтан осы жыныстарды жол-құрылыс саласына қайта 
пайдалану жолдарын қарастыруға бағытталған ғылыми зерттеулер жүргізілуде. 

Екінші мәселе – жол құрылысына қажет битумдардың қасиеттерін жақсарту үшін 
резина үгіндісін қосып, асфальтбетон қоспаларын дайындау технологиясын әзірлеу 
зерттелуде. Мұнда да бұған дейін мұнайлы қалдықтардан алынған немесе күкірт қосу 
арқылы битумдардың сипаттамаларын арттыру жұмыстарын жасаған едік. Қазір осы 
битумды түрлендірудің оңтайлы жолдары қарастырылуда. 

Жақында ел экономикасын «жасыл экономикаға» көшіру туралы қаулыға қол 
қойылды. 2017 жылы елордамыз Астана қаласында EXPO – 2017 халықаралық көрмесін 
өткізуге байланысты бұл дер кезінде басталған шара деп қабылдау керек. Экономика сияқты, 
химияның да «жасыл» түрі бар. Соңғы жылдары дүниежүзінде химиялық заттардың 
өндірісіне жаңа көзқарас қалыптасып келеді, бұл – «жасыл» химияның негізі, ол қалдықсыз 
және қоршаған ортаға зиян тигізбей өнім өндіруге мүмкіндік береді. Еліміз «жасыл 
экономикаға» назар аударып жатқан тұста «жасыл химияның» берері мол. 

Қоғамда химия деген кезде, теріс түсінік қалыптасқаны айқын. Жеп отырған 
тағамымыз, ішіп отырған суымыз, күнделікті тыныс алып отырған ауамыз, тіршілік етіп 
отырған жеріміз ластанса, басты себепті кейде химияға әкеліп түсіндіреміз. Әрине, химия 
дамыған сайын оны пайдалану салдары да өсіп келеді. Әсіресе, бұл өнеркәсіп өндірісінде 
қалдықтардың түзілуінен анық байқалады. Бірақ оның екінші жағы да бар. Химия өндірісіне 
қарсы шығып отырған кез келген адам оның өнімінсіз күнделікті тіршілігін көз алдына 
елестете алмайды. Біздің үстіміздегі киім, тұрып жатқан үйіміз, тұтынатын заттар, барлығы 
да химиялық элементтерден жасалған. Химия өміріміздің барлық сферасына толық енді деп 
айта аламыз.Осы жерде химиялық өндірістер үшін бүгінгі күннің өзекті мәселесі – «жасыл 
химияның» ережелеріне сәйкес өнім өндіру. «Жасыл химия» бағыты 1990 жылдарда 
қалыптасып, химиялық қауымдастықта үлкен қолдау тапты. Оның екі жақты мағынасы бар. 
Біріншіден, бұл – ғылымның бір саласы. Екіншіден – бұл философия, яғни химиктер 
күнделікті ғылыми зерттеулерінде жетекшілікке алатын ұстаным [5]. 

Экология мен «жасыл химия «бір бағытта қызмет етеді, бірақ екеуі бір сала емес. 
Қоршаған орта туралы ғылым ретінде экология қоршаған ортаның ластану көздерін 
анықтайды, ал жасыл химия жаңа баламалы қауіпсіз технологияларды іске асыра отырып, 
осы ластануларды болдырмау жолдарын іздестіреді.Мысалы, өсімдік шикізатынан биоотын 
өндіру, химиялық процестерді еріткішсіз, яғни аса жоғары критикалық қысымда сығылған 
көмірқышқыл немесе басқа да газдарда жүргізу, катализатор пайдалану, табиғи газдан сұйық 
отын алу сияқты бағыттар жасыл химияның негізін құрайды. Бұл бағытта да факультет 
ғалымдары серпінді жоба ретінде жұмыс жүргізіп келеді. Баламалы энергия көзі ретінде 
көмірден сұйық мотор отындарын алу, өсімдіктерден «Санжар», «Гаухар», «Рамон», 
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«Корвалол», «Нововалидол» фармацевтикалық препараттары әзірленіп, өндіріске енгізу 
жолдары қарастырылып жатыр. 
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Введение. 
В современном мире все больше растет потребность в альтернативных источниках 

энергии, которые наносят гораздо меньший вред экологии, и эффективнее традиционных 
источников энергии: угля, нефти и газа. Наиболее популярным альтернативным источником 
энергии является солнечное излучение, преобразуемое в электричество посредством 
солнечных батарей. Преобладающая масса солнечных батарей сегодня представляет собой 
кремниевые фотоэлектронные преобразователи – пластины моно- и поликристаллического 
кремния. Эффективность таких батарей можно заметно повысить благодаря использованию 
люминесцентных солнечных концентраторов (ЛСК) – прозрачных полимерных пластин, 
позволяющих концентрировать солнечное излучение на фотоэлектронные преобразователи. 
Назначение ЛСК – поглотить как можно больше солнечного излучения и передать 
поглощенную энергию на кремниевую пластину. Данного эффекта добиваются путем 
допирования полимерной матрицы ЛСК люминофорами. В последнее время появляется все 
больше публикаций предлагающих использование в качестве люминофоров для ЛСК 
квантовых точек [1 – 5]. Квантовые точки, по сравнению с органическими люминофорами, 
имеют более высокую фотостабильность к действию ультрафиолетового света, что заметно 
увеличивает срок службы ЛСК. Помимо прочего, их спектры поглощения намного шире и 
могут захватывать видимую и УФ области солнечного спектра в зависимости от размера 
наночастиц и их конфигурации [6]. 

Целью научно-исследовательской работы является получение и определение 
оптических свойств полимерных композиций полиметилметакрилата, содержащих 
квантовые точки сульфида кадмия (CdS). 

Экспериментальная часть. 
Исходные реактивы: Метилметакрилат (ММА), Кат. №  M55909; Перекись бензоила 

(ПБ) Кат. №  517909; Натрия сульфид, Кат. № 13468; Соляная кислота, Кат. № 72787; 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/kk/4/42/Expo
mailto:aaeka@mail.ru
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Уксусная кислота; Кат. № А6283; Кадмия оксид (CdO), Кат. № 244783 куплены в компании 
Sigma-Aldrich GmbH, 

Полученные спектры флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре 
«Флюорат-02-Панорама» в диапазоне 400-650 нм с шагом 1 нм. 

Получение ацетата кадмия: 
0,37 г кадмия оксида растворяют в 0,5 мл уксусной кислоты. Избыток уксусной 

кислоты отгоняют перегонкой на масляной бане при 130 0С, образующиеся в результате 
кристаллы ацетата кадмия просушивают. Выход продукта составляет 87,54%. 

Получение дисперсии квантовых точек (КТ) CdS в ММА: 
0,092 г ацетата кадмия растворяют в 1 мл диметилформамида. 600 мкл полученного 

раствора добавляют в 26 мл (24,5г) ММА, содержащего 0,0349 г (0,142 % по массе) перекиси 
бензоила [7]. Из полученного раствора отбирают аликвоту объемом 3 мл и пропускают через 
нее 1,5 мл сероводорода [8] (получен реакцией сульфида натрия с соляной кислотой с 
оксидом кадмия). В результате получается прозрачная суспензия насыщенного ярко-зеленого 
цвета. Полученную суспензию центрифугируют в течение 15 минут с частотой вращения 14 
500 об/мин. С полученного после центрифугирования раствора снимают спектры 
флуоресценции. 

Внедрение квантовых точек CdS в полимер при различной степени полимеризации: 
0,092 г ацетата кадмия растворяют в 1 мл диметилформамида. 600 мкл полученного 

раствора добавляют в 26 мл (24,5г) ММА, содержащего 0,0349 г (0,142 % по массе) перекиси 
бензоила. Из полученного раствора отбирают начальную аликвоту в 3 мл, пропускают через 
нее 1,5 мл сероводорода, и снимают с нее спектр флуоресценции. После чего оставшийся 
раствор ацетата кадмия в ММА полимеризуют при температуре 80°С. Через каждые 20 
минут, из данного раствора отбирают аликвоту объемом в 3 мл, пропускают через нее 1,5 мл 
сероводорода и снимают спектр флуоресценции. 

Обсуждение результатов. 
При пропускании сероводорода через раствор ацетата кадмия в диметилформамиде 

образуется CdS, который имеет очень плохую растворимость в данном растворителе. 
Молекулы CdS начинают агрегировать в растворе с образованием кристаллов. При 
увеличении концентрации исходного ацетата кадмия размер образующихся кристаллов CdS 
будет расти. Так регулируя концентрацию ацетата кадмия можно подобрать размер, 
образующихся частиц. 

Таким образом, была отработана методика получения дисперсии КТ CdS в ММА, 
пропусканием сероводорода через раствор ацетата кадмия в диметилформамиде. 

 
 

На рисунке 1 представлен спектр флуоресценции дисперсии КТ CdS в ММА. 
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Рисунок 1  Спектр флуоресценции суспензии КТ CdS в ММА 
 
Из рисунка 1 видно, что полученная суспензия характеризуется флуоресценцией с 

максимумами при 420, 500 и 560 нм, которые имеют весьма малую интенсивность. Это 
говорит о большом разбросе КТ CdS по размерам [9]. 

Далее было исследовано влияние степени полимеризации, и как следствие вязкости, 
полученной дисперсии на образование и стабилизацию КТ CdS. Образующийся в результате 
полимеризации олигомер ММА повышал общую вязкость среды, что должно положительно 
влиять на стабилизацию и узкодисперсность образующихся КТ CdS. Изменяя время 
полимеризации добивались разной степени полимеризации ММА в аликвоте. Спектры 
флуоресценции аликвот КТ CdS в ММА при разном времени полимеризации показаны на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2  Спектры флуоресценции суспензии КТ CdS в ММА при разной степени 
полимеризации 
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Как видно из рисунка 2, оптимальная вязкость суспензии достигается при времени 
полимеризации 40 минут. Далее с увеличением времени полимеризации происходит 
постепенное тушение флуоресценции в длинноволновой области, что, скорее всего, связано с 
затруднением протекания реакции между ацетатом кадмия и сероводородом в условиях 
слишком высокой вязкости. 

Выводы. 
1 Ввести квантовые точки сульфида кадмия в метилметакрилат удается, однако для 

увеличения интенсивности свечения в длинноволновой области необходима их 
дополнительная стабилизация; 

2 Оптимальная вязкость суспензии КТ CdS в ММА достигается при времени 
полимеризаци ММА равном 40 минут при температуре 80 0С, далее растущая вязкость 
препятствует реакции между сероводородом и ацетатом кадмия; 
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болып табылады әрі топырақтың құнарлығын арттырушы организмдердің 
бірі.Балдырлардың көптеген түрлерінің құрамы бағалы нәрлі заттарға бай, себебі онда 
макро- және микроэлементтер мен дәрумендердің, сондай-ақ белсенді биологиялық 
заттардың мөлшері көп. Осындай пайдалы заттарға бай балдырлардың дәнді дақылдармен 
қосылып жасалынған жемі жануарлар мен өсімдіктер үшін жақсы азық, бай 
құнарландырушы болып табылады. Қазіргі уақытта отандық агроөндірістік кешендерде 
толыққанды жемдік ақуыздың жетіспеушелігі сезілуде. Сондықтан да, балдырларды ауыл 
шаруашылығында пайдалану, және пайдалана отырып оның Қазақстандағы әртүрлілігін 
барынша сақтау сұрақтары жан-жақты зерттелімдерді қажет етеді. Балдырларды ауыл 
шаруашылығына пайдалану бағытындағы әрекеттер жаңашыл әрі барынша тиімді және 
актуальды.  

Ерекше қызығушылық тудыратын құрамдас бөлігінің бірі полисахарид. Олардың 
қасиеттері ерекше әрі басқа ешбір өсімдіктің құрамында кездеспейді [1]. 

Балдырдың пайдалы қасиеттері оның жалпы салмақтық үлесіне емес құрамындағы 
белгілі сахаридтердің үлесіне тәуелді.  Сахаридтер иммунитетті қатайтушы, микробтарға 
қарсы күші бар екені белгілі. Сондай-ақ олар вирустар мен канцерогенездің дамуын барынша 
тоқтата алатын жалғыз зат. Балдырдың осындай қасиеттерінің нәтижесіне барынша қол 
жеткізу үшін күнделікті ас мәзірінің құрамына аталған өсімдіктің 2-4% қосса жеткілікті[2]. 

Балдырдың негізгі пайдалы қасиеттері оның құрамындағы көмірсумен негізделеді. 
Ал, көмірсулар жануар денелерінде ешбір өзгеріссіз сақтала алмайды.Табиғи белсенділігін 
сақтаушы көмірсуларды тек өсімдіктерің тікелей өңдеу арқылы немесе жаңашыл 
технологияларды пайдалана отырып бөліп алуға болады. Олар, мысалы: сұйық 
көмірқышқылымен экстракциялау немесе криогендік технология, соңғынысының арқасында 
құрамындағы көмірсулардың спецификалық табиғи белсенділігі барынша сақталған  жоғары 
концентратты өнімдерді алуға болады. Нәтижесінде, мөлшері 0.02-0.04 % құрайтын зат, 
балдырдың құрамындағы 2-4% мөлшерінің орнын пайдаланады. Яғни, нақты нәтижеге көз 
жеткізу үшін бастапқы түрінен 100 есе аз мөлшері қажет.Бұл жаңа дәрілік заттар мен 
биологиялық белсенді қоспаларды дайындау үшін және жануарларға тікелей мақсатты түрде 
енгізілетін қоспалардың шығарылуына жол ашты. 

Балдыр құрамындағы йодтың органикалық қосылыстары, адам организміне 
енгізілетін калий йодатына қарағында әлдеқайда белсенді әсер ете алады. Қалыпты 
жағдайдағы іру процестеріне әлдеқайда төзімді, әрі жануар организмдерінде ұзақ уақыт 
сақталады, қышқылдану реакцияларына әлсіз енеді, ал бұл өз кезегінде артық мөлшерде 
қолдану кезіндегі уланудың алдын-алушы негіз болып табылады /3-4/. 

Балдырдың химиялық құрамы басқа байланыстардан өзгеше, әрі биологиялық 
белсенділігі ерекше жоғары. 

Организмке түскен йод мырыш мен марганецтің қатынасуы арқылы қалқанша безінің 
тиреодтық фолликулалары арқылы ақуызға топтастырылып - тиреоглобулин алынады, оның 
құрамынан толыққанды тироксин немесе тетрайодтиронин гормондары синтезделеді. Ол, 
жүрек қызметінің белсенділігін барынша арттырып дененің түрлі бөліктеріне қан 
жеткізілімін реттеу арқылы жануардың өнімділігін барынша жоғарылатады. 

Құрамындағы йод мөлшері көп болатын жұмыртқаларды басып шығару үшін құс, оны 
тек жем арқылы емес, мәзіріне қосымша йоды бар органикалық қосылыстарды қабылдауы 
қажет, себебі жем құрамындағы йод мөлшері құстың күнделікті қажеттілігін толықтай 
қанағаттандыра алмайды. Жеммен қабылданған йод асқазан мен ішектің жіңішке бөлігінде 
сіңіп, жұмыртқаға жеткізіліп, оның дәрілік пайдалы қасиеттерін арттыруға көмектеседі. 

Біздің зерттеу жұмыстарымыздың мақсаты - жұмыртқа басушы тауықтардың 
күнделікті мәзірлерін құрастырудағы биологиялық және экономикалық тиімді жақтарын 
анықтап, жіп тәрізді балдырлардың ұнтақты қоспаларын мәзірге енгізу және оның өнімінің 
сапалығына қаншалықты әсер ететіндігін анықтау. 

Ауыл шаруашылығындағы үй жануарлары үшін балдыр негізінде жасалған 
қоспаларды беру туралы теориялық және эксперименталдық зерттеу жұмыстарының негізінде 
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алынған қорытындылар мен нәтижелер Қазақстан Республикасының аграрлық секторын 
біршама дамытушы еді. Болашақта шығарылатын биологиялық активті жемнің келешегі зор, 
себебі ол ұзақ уақыттар бойы сақталады әрі олардың биологиялық және жемдік белсенділігі 
мен құнарлығы өте зор. 

Осы жұмыстың инновациялық негізі, альгофлораға деген жаңа көзқарастың пайда 
болуы. Сонымен қатар балдырдың жем түрінде пайдаланылуымен қоса түрлі пайдалы 
қасиеттері бар қоспалардың дайындалуы осы уақытқа дейін жасалмаған дүниелер. 
Балдырлар негізінде жасалған қоспалар арқылы тамақтындыра отырып, жануардың бүкіл 
организмі қалыпты қызмет етеді, олардың өнімділігін барынша жоғарылатып, түрлі 
ауруларға деген иммунитетін күшейтеді. 

Бәсекелесуге негіз болатын артықшылықтар төзімді, тиімді, аз қаражатты қажет 
ететін, экологиялық таза балдырлар негізінде жасалатын ақуыз қоспаларының пайда 
болуымен қалыптасады. 
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KARELINIA CASPIA ӨСІМДІГІНІҢ  ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ МЕН 
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРЫН АНЫҚТАУ 
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факультетінің, химия кафедрасының 3- курс студенті, Алматы, Қазақстан 
                                       Ғылыми жетекші - Азимбаева Г.Е., Есенгелді Ә.Б. 

 
 Республика территориясынан 6000–ға жуық өсімдік түрлерін кездестіруге болады. 

Олардың түрлерінің көптігі жөнінен Қазақстан одақ көлемінде бірінші тұр. Өсімдіктер 
дүниесінің осындай молдығына байланысты олардың ішіндегі дәрілік өсімдікті зерттеудің 
маңыздылығы зор [1]. 

Қазақстанның өсімдік әлемі әр түрлі пайдалы өсімдіктерге бай, оның ішінде дәрілік 
өсімдіктердің алатын орны ерекше. Дәрілік препараттардың  40 пайызынан астамы дәрілік 
өсімдіктерден жасалған. Сондай өсімдіктердің бірі – karelinia caspia (ақбас шөп) [2].  

Karelіnіa caspia (Ақбасшөп)  – күрделігүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық 
шөптесін өсімдіктер туысы. Қазақстанның шөлді аймақтарында кең таралған. Оның 
Қазақстанда каспий ақбасшөп  түрі ғана бар. Karelinia caspia  өсімдігі биіктігі 1,5м дейін 
болады. Тік, қырлы, сабағына бұтақтары кезек орналасады. Жапырақтары қатар орналасқан 
сопақша, қотыраш, қалың, көп қатарлы, қатты, қатпарлы, жабысыңқы, жиегі бұдырлы , 
гүлшоғырына дейін жапырақтанады. Сағақсыз жапырақшалары (ұзындығы 2 – 6 см, ені 0,5 – 
2 см) сабақты орай кезектесіп орналасады. Жиектері түзу емес бұжырлы, жалаңаш, 
ұшталған, отырмалы болып келеді [3]. 

Karelinia caspia – негізінен ылғал топырақта жайқалатын және  сортаңдарда, сораң 
көгалдарда, адырлы құмдарда, өзендер мен тұзды көлдердің жағасын бойлай өсетін өсімдік. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%82%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
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Атап айтқанда, Каспий өңірінде, Ақтөбеде, Торғай және Қызылорда аймақтарында, 
Мұғалжарда, Бетпақдалада, Мойынқұмда, Ембіде, Қызылқұмда, Түркістан және Қаратау 
өңірлерінде кездеседі. Сол сияқты Еуропаның оңтүстік шығыс аймағында, Иран, Ауғанстан, 
Орта Азияда таралған [4]. 

Karelinia caspia өсімдігі алғаш рет лабораториялық жағдайда зерттелуде [5,6]. 
Зерттеу жұмыстың мақсаты: Karelinia caspia өсімдігінің химиялық құрамы мен 

биологиялық белсенді заттарын анықтау. 
Зерттеу нысаны ретінде Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Айдарлы ауылы 2013-

2014 жылдың қыркүйек – қазан айларында karelinia caspia өсімдігі (жапырағы, гүлі, сабағы, 
тамыры) жинап алынды.  

Karelinia caspia өсімдігінің ылғалдылығы мен күлділігі гравиметриялық әдіспен 
анықталды. Karelinia caspia өсімдігінің ылғалдылығы 5-10% аралығында, күлділігі 7-15% 
аралығында өзгереді, сутектік көрсеткіші- рН мәні «И – 160МИ» рН метрінде  анықталды. 
Karelinia caspia өсімдігінің сутектік көрсеткіші, pH – ы 5,31- 6,08 аралығында өзгереді, әлсіз 
қышқылдық ортаны көрсетеді. Экстрактивтілігі суда  2 сағат уақытта жүргізілді. Karelinia 
caspia өсімдігінің құрамындағы антоциандар, полифенолдар, каротин, кумариндер 
фотокалориметрлік әдіспен «КФК-2», «КФК-3» маркалы фотокалориметрінде анықталды. 
Karelinia caspia өсімдігінің жер үсті бөлігінің құрамындағы шикі май мөлшері Сакслет 
аппаратының көмегімен салмақтық әдіс бойынша анықталды. Клетчатка Венде әдісі 
бойынша, қышқылдылығы, С дәрумені титриметриялық әдіспен анықталды. Зерттеу 
нәтижелері 1-кестеде көрсетілген. 

 
Кесте1  Karelinia caspia өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді заттардың 
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1-кестеде көрсетілгендей биологиялық белсенді заттардың мөлшері анықталды. 

Антоциандардың мөлшері жапырағын гүлімен, тамырымен салыстырғанда 8,5 есе көп.   
Полифенол мөлшері жапырағында гүлімен  салыстырғанда жоғары екенін көруімізге болады. 
Оның мөлшері жапырағына қарағанда гүлінде 3 есе көп. Белок мөлшері гүлімен 
салыстырғанда жапырағында 2,5 еседей көп. Демек белокқа бай. Шикі майдың мөлшерін 
салыстырғанда гүліне қарағанда жапырағында 1,3 есе көп. Каротиндердің мөлшері тамырын 
сабағымен салыстырғанда 35,6 есе, ал жапырағын сабағымен салыстырғанда 27,6 есе көп 
екенін көруімізге болады. Кумариннің мөлшері өсімдіктің гүлімен, тамырымен 
салыстырғанда жапырағында, сабағында жоғары. Ал қышқылдылығы сабағына қарағанда 
гүлінде 2,5 еседей көп [7, 8].    

 Karelinia caspia өсімдігінің  құрамындағы қанттар фотокалориметрлік анализ әдісімен 
анықталды. Фенол қышқылдары фотокалориметрлік әдіспен «КФК-3» маркалы, флаваноид 
мөлшері «КФК-2» маркалы  фотокалориметрінде анықталды. Илегіш заттар, пектинді заттар 
титриметриялық әдіспен анықталды. Зерттеу нәтижелері 2-кестеде көрсетілген. 

 
            Кесте 2 Karelinia caspia өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді    

заттардың мөлшері, (%) 
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2-кестеде биологиялық белсенді заттардың мөлшерін көруімізге болады. Қанттың 

мөлшері жапырағымен салыстырғанда гүлінде 5,2 еседей көп. Галл қышқылының, кофейн 
қышқылының мөлшері тамырында көп. Конденсирленген илегіш заттар сабағымен 
салыстырғанда тамырында  2,23 есе көп болса, кarelinia caspia өсімдігінің жер үсті бөлігінің 
құрамындағы пектиннің мөлшері  гүлімен салыстырғанда жапырағында көп екенін 
көруімізге болады. Флаванойд мөлшері жапырағын сабағымен салыстырғанда 5,6 есе, ал 
гүлімен салыстырғанда 4 есе көп [9]. 

 
Қорытынды 

Қорытындылай келе, алғаш рет кarelinia caspia өсімдігінің химиялық құрамы, 
биологиялық белсенді заттары зерттелінді. Нәтижесінде өсімдік құрамында  полифенолдың, 
майдың, илегіш заттардың мөлшері көп екені анықталды. 

Зерттеу нәтижесінде анықталған биологиялық белсенді заттарды бөліп алудың тиімді 
жағдайлары қарастырылуда. 
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Растения вырабатывают огромное количество сложных химических соединений. Их 
принято делить на действующие и сопутствующие. Действующими, или биологически 
активными, веществами (БАВ) называются такие вещества, которые обусловливают 
фармакологическое действие лекарственного растительного сырья и препаратов, получаемых 
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из него. Сопутствующие вещества - это те, которые могут усиливать или ослаблять 
активность действующих веществ либо оказывать вредное воздействие на организм 
человека. Действующие вещества растений имеют разнообразное химическое строение и 
относятся к различным классам химических соединений. 

Флавоноиды – наиболее многочисленный класс природных фенольных соединений, 
для которых характерно структурное многообразие, высокая и разносторонняя активность и 
малая токсичность. Широкая амплитуда биологической активности флавоноидов связана с 
многообразием их химических структур и вытекающих из них различных физико-
химических свойств. Флавоноиды обусловливают антиоксидантные, ангиопротекторные, 
гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, нейротропные, антибактериальные и 
противоопухолевые фармакологические свойства [1-2]. Причем именно вышеперечисленные 
фармакологические эффекты в наибольшей степени привлекают ученых в области создания 
новых растительных лекарственных препаратов. 

 
 
Кверцетин - 5,7,3’,4’-тетрагидроксифлавонол-одиниз самых распространенных 

природных антиоксидантов ряда флавоноидов, который входит в состав многих 
лекарственных препаратов и БАД. Он обладает широким спектром биологического действия 
на организм человека, в частности, противораковым, противовоспалительным, 
антиоксидантным, антигистаминным действием, тормозит процессы старения клеток кожи, 
роговицы, миокарда  [3,4]. 

Цельюданной работы являлось определение содержания флавоноидов в корне 
растения лимонник. 

Лимонник(лат.Schisándra) —род листопадных или вечнозелёных растений семейства 
Лимонниковые (Schisandraceae). Представляет собой лиану с деревянистым стволом 
толщиной 1-2 см. Стебель иногда бывает длиной до 15 м. 

 
Рисунок 1 Общий вид растения лимонник 

 
Это растение встречается только в Восточной и Юго-Восточной Азии. На Дальнем 

Востоке, на юге Сахалина и южной части Курильских островов. Он хорошо себя чувствует в 
поймах и по берегам небольших рек, по опушкам лесов, на старых вырубках. 

Лимонник издавна применялся нашими предками для лечения многих заболеваний и 
восстановления сил после тяжелых болезней. Сегодня даже традиционная медицина 
признала ценность этого лекарственного растения, которое помогает без вреда для здоровья 
повысить иммунитет и оздоровить организм в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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В исследовании использовались методы спектрофотометрии и тонкослойной 
хроматографии. 

Для определения флавоноидов проведено их извлечение из растения [5]. В колбу 
объемом 100 мл помещали 3 г сухого измельченного корня лимонника, прибавляли 30 мл 
70% этилового спирта. Затем присоединяли колбу к обратному холодильнику и нагревали на 
кипящей водяной бане в течение 1,5 часа с момента закипания смеси. После охлаждения 
фильтровали извлечение в градуированную пробирку и измеряли объем фильтрата. 

Спектрофотометрическое определение суммарного содержания флавоноидов в 
пересчете на кверцетин проводили по следующей методике [6]: 1 мл извлечения помещали в 
мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили водой до метки. В две мерные колбы 
вместимостью 25 мл переносили по 3 мл полученного раствора. В первую колбу прибавляли 
10 мл спирта этилового 95%, 2 мл 2% раствора хлорида алюминия в спирте этиловом 95% и 
0,1 мл кислоты уксусной разведенной (1:2), доводили до метки спиртом этиловым 95% и 
фильтровали (раствор А). Во вторую колбу добавляли 0,1 мл кислоты уксусной разведенной, 
доводили до метки спиртом этиловым 95% и фильтровали (раствор Б). Получили раствор 
желто-зеленого цвета. Через 30 мин измеряли оптическую плотность раствора А при длине 
волны 395 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали 
раствор Б. 

Параллельно измеряли оптическую плотность раствора стандартного образца 
кверцетина, для чего в две мерные колбы вместимостью 25 мл помещали по 1 мл раствора 
кверцетина с концентрацией 0,4 мг/мл и далее поступали, как указано в методике выше. 

Измерение оптической плотности проводили  на спектрофотометре SpecordPlus 210 
(Германия). 

Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) очень удобен для сравнительного анализа 
с использованием стандартных веществ. 

Пятна флавоноидов на хроматограмме зачастую могут быть обнаружены просто при 
облучении пластинки УФ-светом. Широко используются методы обработки хроматограмм 
такими проявляющими (детектирующими) реагентами, как спиртовый раствор АlCl3, пары 
йода и концентрированная серная кислота (для силикагелевых слоев), а также нагревание 
(только для силикагелевых пластинок). 

Метод ТСХ позволяет широко варьировать сочетание сорбента и подвижной фазы, 
подбирая наиболее оптимальный вариант для конкретного объекта. 

Определение содержания кверцетина проводили на базовом наборе для ТСХ с 
последующей компьютерной обработкой результатов исследования с помощью программы 
«SorbfilVideodensitometer». 

На линию старта хроматографической пластины Sorbfil ПТСХ – П-А-УФ, наносили, с 
помощью трафарета по 1 капле исследуемого раствора и по 1 капле  рабочего стандартного 
образца кверцетина, по обе стороны от экстракта, затем высушили пластину на воздухе до 
полного улетучивания растворителей.  

Пластины с нанесенными пробами поместили в камеру с растворителем 
ихроматографировали восходящим способом.  В качестве растворителя использовалась 
смесь н-бутанол – этанол – вода (5:3:2).  

Растворитель наливали в хроматографическую камеру  на 0,5 см, за полчаса до 
внесения пластинки. 

Длинапробега растворителей составляла 8 см.  
Пластинувысушивали при комнатной температуре в вытяжномшкафу до полного 

улетучивания растворителей и опрыскивали 3%-м спиртовым раствором ванилина в 
концентрированной соляной кислоте (4:1). 

Пятна кверцетина на пластинках просматривали в ультрафиолете в 
хроматографическом облучателе при 254 и 365 нм[7]. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных результатов можно 
сделать следующее заключение: 
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1. Спектрофотометрическим методом установлено суммарное содержание 
флавоноидов в анализируемом образце корня растения лимонник, оно составило 2,8% в 
пересчете на кверцетин. 

2. Методом тонкослойной хроматографии определено содержание кверцетина в 
анализируемом образце корня растения лимонник, которое составило 0,103% 

3. Очевидно, что в составе корня растения лимонник содержатся и другие виды 
флавоноидов кроме кверцетина. 

4. Присутствие значительного количества флавоноидов, по всей видимости,  и 
обусловливает лекарственные свойства корней растения лимонник. 
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Жоғары кәсіби білім беру жүйесінің негізгі мақсаты білім алушының өздік іс-әрекетке және 
жауапкершілікке қабілеті мен әмбебап білімдерінің тұтас жүйесін құруға бағыт беру болып 
табылады. Білім жүйесі, ол қазіргі заманғы сапалы білім берудің индикаторы -  құзыреттілік. 
Бүгінде жоғары білім беру жүйесін модернизациялау тұжырымдарында құзыреттілік білім 
алушының сіңірілген білімдері мен дағдыларын қолдануға дайындығы және практикалық, 
теориялық мәселелерді шешудегі  негізгі іс-әрекеттерімен айқындалады [1]. 
Құзыреттіліктің басты назарда болуы – оның әмбебатылығында, яғни белгілі бір нақты 
құзыреттілік әртүрлі іс-әрекеттердің өнімділігін қамтамасыз етеді. Құзыреттіліктің түрі 
алуан түрлі болып келеді. Солардың ішінде басты құзыреттілік басқалардың негізін құрайды.  
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«Басты құзыреттілік» тұжырымдамасы мен мазмұны жұмыс берушілердің  сұранысы мен 
қоғамның әлеуметтік үміттерін талдау негізінде айқындалады. Еуропа Кеңесі «бүгінгі жас 
еуропалықтар қамтылуы тиісті» 5 негізгі құзыреттіліктеді анықтады: 
1. Әлеуметтік-саяси құзыреттілік, өз мойына жауапкершілікті алу, бірлескен шешім 
қабылдауға қатысу, зорлықсыз жолмен қақтығыстарды реттеу, демократиялық 
институттардың қызметтерін қолдауменен туындаған мәселені жақсартуға қатысу қабілеті 
болып саналады. 
2. Ақпараттық құзыреттілік ақпараттық технологияларды игеру және оларды қолдану 
мүмкіндіктерін, күшті және әлсіз жақтарын түсіну, жарнама мен медиа құралдарымен 
таратылатын ақпаратты сыни талдау қабілеттерімен байланысты. 
3. Коммуникативті құзыреттілік,  көп тілде жазбаша, ауызша тілдесу, араласу, яғни дұрыс 
қарым-қатынас жасау қабілеттер жатады. Бұл  адамның іс-әрекеті мен әлеуметтік өмірі үшін 
маңызды, себебі осы құзыреттілікті игермеген адам  әлеуметтік оқшаулануға ұшырауы 
мүмкін. 
4. Әлеуметтік-мәдени құзыреттілік, адамдардың арасындағы ерекшеліктерді қабылдауға, 
өзгені құрметтеуге, өзгенің мәдениетін, тілін, дінін сыйлап қарым-қатынас жасау және 
олармен бірге тату өмір сүруге бағытталған. 
5. Білімге құзыреттілік, ол жеке өмірі мен кәсіби дайындық аясында өмір бойы өзбетінше 
үзбей білім алуға, жан жақты үйрену қабілеті [2].  
Дәстүрлі білім беру жүйесі білім алушының болашақ мамандығы аясында білімдері мен 
біліктерін жинақтауға және оны болашақ кәсіби іс-әрекетінде қолдануға негізделіп құрылған 
болса, білім берудегі жаңа көзқарас ол оқу барысында білім алушының бойында 
жинақталған білімді  өмір жолында шексіз қолдануға негізделген. Демек, құзыреттілікті 
қалыптастыру тұрғысындада оқыту біріншіден, тек білім алумен ғана шектелмей, білімнің 
өмірмен, яғни практикамен  тығыз байланыста болатыны түсінікті. Оның білім жүйесіне 
беретіні жаңа  мазмұны және әлдеқайда кең және жан-жақты.  
Екіншіден, тұлға үшін 1-ші орынға білім алушының білім деңгейі емес, оның әртүрлі 
жағдайларда туындайтын мәселелерді шешу қабілеттері негізге алынады: айқын 
құбылыстарын білу, түсіну және түсіндіруде; адам қарым-қатынастарында, этика 
ережелерінде, өз іс-әрекеттерін бағалауда; өмірде азаматтың, отбасы мүшесінің, тапсырыс 
берушінің,  көрермен, сайлаушы және т.б. әлеуметтік рөлдерді орындауда: еңбек нарығының 
сұрауы бойынша қажетті мамандықты таңдау және оны кәсіби біліктілікті игеруге өз 
дайындығын бағалауда; жеке мәселелерді шешуде: тұлға ретінде қалыптасуы, маман ретінде  
өз орнын табу, өзінің өмір сүру салтын таңдау, жеке басына қатысты мәселелерді шешу 
жолдарын қарастыру; қазіргі заманғы құралдар мен технологияларды меңгеруде; заң және 
әкімшілік құрылымдарда, тұтынушының құқығын және эстетикалық ережелерді бағалауда 
[3].  
Міне осы аталған ғылыми педагогикалық мәселелерді шешуде, яғни білім алушыны шынайы 
өмірге бейімдеудің, оқу үдерісінде шығармалық қабілеттерін дамыту, кәсіби дағдыларын 
қалыптастыру, біліктілігін жетілдіру, көшбасшылық қабілеттерді дамыту жолдарының бірі – 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулу, қатыстыру. Ғылыми зерттеу жұмысы білім алушының 
тұлға ретінде жан-жақты қабілеттері мен жақсы өзі де білмеген қырлары ашылып айнала 
қоршаған ортаға, өзіне деген көзқарасы мен дүниетанымы кеңейеді.  
Еліміздің әлемдік білім беру кеңістігіне қосылуы халықаралық талаптарға сай жоғары және 
жоғары білімнен кейінгі кәсіптік білім алудың құрылысын енгізуге, оқытудың кредиттік 
жүйесіне негізделген мамандарды дайындаудың бакалавриат, магистратура, PhD 
докторантура үш сатылы үлгісіне ауысуға ықпал жасады. Кредиттік жүйемен оқытудың 
басты артықшылығының бірі, мысалы агротехникалық жоғары оқу орындарында химия 
пәндері бойынша өздік және ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру негізінде 
студенттердің өздігінен жұмыс жасау дағдылары мен кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру 
және біліктілі кадрларды дайындау.  
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Біздің атқарып жатқан жұмысымыздың да негізгі мақсаты – техникалық ғылымдар мен 
технологиялар бағытындағы мамандықтары бойынша білім алушыларға химия 
(бейорганикалық және аналитикалық, физикалық және коллоидтық, органикалық, 
биоорганикалық және биологиялық) пәндерін оқытуда өздік және ғылыми зерттеу 
жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін жетілдіру, білім алушыларда  өздік және ғылыми 
зерттеу жұмыстары негізінде кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. Жоғары білім беру 
жүйесінде білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметтерінің түрлері мен формаларын 
қолдану мен енгізудің бірнеше бағыттарын атап көрсетуге болады: 

− зерттеу типінің міндеттерін орындаумен оқу үдерісін (дәріс, семинар, тәжірибелік 
және зертханалық сабақ) ұйымдастырудың дәстүрлі академиялық формаларын 
жетілдіру; 
− ғылыми жұмысқа білім алушыны тартудың аудиториядан тыс формалары мен әдіс 
тәсілдерін дамыту (мәселен, ғылыми баяндама, мақала жазу, мәлімдеме дайындау; 
олимпиада және ғылыми конференция, семинар өткізу; ғылыми жоба дайындау; өндіріс 
және басқа мекемелермен ғылыми практикалық ынтымақтастықты қалыптастыру); 
− білім алушылардың (ғылыми-зерттеу үйірмелері, жас зерттеушілер ұйымы және т.б.) 
ғылыми тәжірибелік қызметінің ұжымдық формалары, яғни жоғары оқу орындарында 
көп таралмаған ерекше формаларын енгізу [4]. 

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың маңызды формасының бірі 
ретінде оқу үдерісінде зертханалық жұмыстың мазмұнына ғылыми зерттеу жұмыстарының 
элементтерін ендірудің қажеттілігі. Мұндай зертханалық жұмыстарды орындағанда білім 
алушы алынған жұмыстың орындау жоспарын өздігінен құрастырады, керекті әдебиеттерді 
іріктеп алады, математикалық өңдеулері мен нәтижелерді талдауды жүргізеді, есеп 
дайындайды т.б.  Аудиториядан тыс уақытта орындалатын СҒЗЖ негізгі формаларының бірі 
білім алушыларды кафедрада жүргізілетін, ғылыми зерттеу жұмыстарына, ғылыми зерттеу 
зертханаларында жұмыс жасауға тарту. Бұл білім алушылардың өнімді ойлауын дамытуға, 
олардың білім алуда дербестігін, жаңа ойларды ұсынуды ынталандыруға мүмкіндік жасайды. 
Білім алушының ғылыми-зерттеушілік мәні, біріншіден, зерттеу ептіліктері мен дағдылар 
жиынтығын меңгеруі. Атқарған жұмысын көрсете білу, оз ойының іс-әрекет нәтижесін 
қорғап шығу және қызықты зерттеулерді жасай білу, оның әдістерін меңгеру. Ал бұл үшін 
жинақталған материалдарды өңдеуде, оқыту мен тәрбиелеудің нақты мәселелерінің негізінде  
келесі қағидаларды үйренуі тиіс: 

− ғылыми әдебиетті, ғылыми мақалаларды іріктеу; 
− патентті іздеу жүргізу; 
− ғылыми әдебиеттерден қажеттілерін бөліп алу және талдау; 
− ғылыми жаңалықты айқындап  аудитория алдына шығу; 
− зерттеу мәселесі бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізу; 
− зерттеу тақырыбы бойынша құжаттамаларды  зерттеу және т.б.[4]. 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің техникалық факультетінің 
5В072800 – «Өндеу өндірістерінің технологиясы» және Ветеринария мен мал шаруашылығы 
технологиясы факультетінің 5В072700 – «Азық-түлік тағамдар технологиясы» 
мамандықтары бойынша білім алатын 1 курс студенттері оқу тәжірибелік-практикасы  
өткізіледі. Аталмыш мамандықтар бойынша білім алатын студенттер ҰБТ кезінде таңдау 
пәні «Химия», сондықтан олардың басқа мамандық студенттерімен салыстырғанда білім 
деңгейлері жоғарылау болып келеді. Оқу үдерісінде бұл мамандық топтарында оқитын 
студенттер химияның барлық түрінен білім алады: алғашқы курстың алғашқы семестрінде 
олар «Бейорганикалық химия», «Органикалық химия» пәндерінен дәріс алады. Дегенмен, 
оқу үдерісінде студенттердің  органикалық химия пәнінен қиналатыны байқалады.  Екінші 
курста студенттер «Аналитикалық химия» және оның ішінде талдаудың физика-химиялық 
әдістері кеңірек және тереңірек қарастырылады. Кейіннен «Физикалық және коллоидтық 
химия» және «Биологиялық химия» пәндері  қатарынан жүргізіледі.   



1919 
 

Ғылыми педагогикалық тәжірибеме сүйене отырып келесідей пікір қосқым келеді: жоғарыда 
аталған мамандықтарда білім алатын студенттердің білім сапасын, құзыреттіліктерін жұмыс  
және оқу бағдарламасына сәл өзгерту енгізу арқылы одан әрі жетілдіруге болады.  Мысалы: 

• Пәнаралық байланыстың толық жүзеге асырылмауы. Мысалы, органикалық химия 
пәнімен қатар  биохимия пәні бірдей жүргізілсе. Себебі,  екі пәннің арасында тікелей 
байланыс бар: барлық азық-түлік тағамдардың құрамына органикалық заттар кіретін 
болса, осы заттардың  құрамы мен қасиеттері органикалық химия қарастырылса, ал 
биологиялық химияда сол заттардың зат алмасудағы ағзадағы атқаратын міндеттері мен 
функцияларын, ағзаға күнделікті қажетті мөлшерін және т.б. мәселерін қарастырады.  
• Екінші курста алдымен «Физикалық және коллоидтық химия» пәні, ал содан кейін 
ғана  «Аналитикалық химия» пәні оқытылғаны жөн. Физикалық химия бөлімі талдаудың 
физика-химиялық әдістерінің теориялық негіздерін қарастырып өтеді. Менің тәжірбиемде 
байқағаным студенттер «Органикалық химия» пәнінен кейін бейорганикалық химияның 
кейбір теориялық сұрақтарын ұмыта бастайды (мысалы, ерітінділердің 
концентрацияларын есептеу, олардың қасиеттерін, әрекеттесуші массалар заңы мен 
реакция жылдамдығын анықтау, оған әсер ететін факторлар мен оларды реттеу т.б.), ал 
«Физикалық химия» пәнінен  өздік жұмыс тапсырмалары сол жерде осы тақырыптарды 
тағы да қайталап естеріне салуға мүмкіндік береді.  
• Коллоидтық химия бөлімі азық-түлік тағамдарын дисперстік жүйе ретінде 
қарастырып, олардың түзілу жолдарын, құрамын, қасиеттерін, олардың химиялық 
құрамы мен қасиеттерін сақтау және сақталу мерзімін ұзарту т.б. жолдары мен әдістерін 
қарастырады.   
• Екінші курстың екінші семестрінде технолог студенттер барлық химиялық білімдерін 
жинақтап, «Аналитикалық химия» пәнінде зерттеудің әдістеріне «кірісе» бастайды. Осы 
кезеңде студент өзі қалаған кез-келген тағамның түрін алып, оны жақ-жақты зерттеп, кіші 
ғылыми жұмысқа ұластыратын мүмкіндігі артады.     

Педагогикалық өтілімде аталған мамандықтардың студенттерімен жұмыс жасауда оқытудың 
түрлі әдіс-тәсілдерін қолданып пәнге қызығушылығын тудыра отырып білім беруді мақсат 
тұтамын. «Аналитикалық химия» сабағын әдетте  қолданыстағы азық-түліктердің түрлері 
мен олардың химиялық құрамы, сапасы және оларды қалай зерттеуге болатындығы туралы 
қызықты және дәйекті мәліметтерді келтіріп пәннің ғылыми мазмұнын ашып қызықтырудан 
бастаймын. Кез-келген жетістік тұлғаның қызығушылығынан басталады. Зертханалық 
жұмыс барысында әр сабақ арнайы бір тағамның химиясын зерттеуге арналады (мысалы 
гравиметрия талдаудың айдау әдісімен ұнның ылғалдылығын анықтау, сапасын тексеру, 
сүттің тығызыдығын өлшеу, яғни сүттің қаншалықты таза не су қосылғанын тексеру, бал 
шырындардың, тұздалған және консервілінген көкөніс өнімдерінің жалпы қышқылдығын 
анықтау және т.с.с.).  
Студенттер зертханалық жұмыс жасар алдында тапсырма берілген тағам және сол тағам 
өнімдері туралы дәйекті мәліметтер жинақтап, конспект жазып, теориялық түрде 
дайындалып келеді (құрамы, түрлері, МЕМСТ бойынша органолептикалық және физика-
химиялық көрсеткіштері мен олардың мәндері, адам ағзасы үшін маңызы, биологиялық 
рөлі). Зертханалық жұмыс соңына қарай алынған нәтижелері МЕМСТ бойынша 
салыстырылып, жұмыстың қателігі анықталады. Кейіннен жасалған жұмыстың 
қорытындысы жазылып,  ұсыныс-пікірлерін көрсетеді.  
Семестрдің жетінші аптасында топтарды кіші топтарға (2 – 3 адамнан) бөліп, әр топқа жеке 
тағам түрін беріп, оның химиялық құрамын дәстүрлі және қазіргі заманғы химиялық пен 
физикалық зерттеу әдістермен анықтауға болатындығы туралы мәлімет жинатылады және 
барлық материал қоры ретке келтіріліп, соңғы аптада ұйымдастырылатын мини-
конференцияда  презентация жасалып, рефераттық жұмыс түрінде  тапсырумен аяқтайды.   
Оқу үдерісінде қолданылып жүрген бұл оқыту әдісі топтардың арасынан белсенді топ немесе 
белсенді студентті анықтауға мүмкіндік береді. Студенттердің көпшілігі берілген тақырып 
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бойынша теориялық мәліметтерді жинақтап, оны ретке келтіруімен шектеліп қана қоймай, 
оны әрі қарай тәжірибе жүзінде іске асырып, нәтижесін көруге тырысады, соған ынталанады. 
Оқытудың бұл әдісі «Физикалық және коллоидтық химия» пәнінде де жалғасын табады.  
Студенттердің аталып өткен зерттеулерінің бастапқы нәтижелері ғылыми мақала түрінде 
рәсімделіп әртүрлі деңгейдегі студенттердің ғылыми конференцияларында баяндалып, 
материалдар жинағынан  жарық көріп отырады (төменгі кестеде). 
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Жұмаділла Ғ. 

РҒПК«Білім, технология 
және техникадағы 
инновациялар» 
КарМТУ, Қарағанды қ. 

Сары майдың 
фальсификация 
жолдары (1 орын) 

Бүстікпай Ә 

Қымыздың 
сапалық анализі  
(2 орын) 

Мырзабаева Ф, 
Жұмаділла Ғ. 

2012 - 66-шы РҒПК Алма шырының Рамазан Ж.Р., ВжМШТф., 
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2013 “Педагогикалық 
кадрлады даярлауда 
құзыреттілік тұғырын 
ендіру” ҚазМҚПУ, 
Алматы қ. 

құрамын анықтау 
( Алғыс хат) 

Уайесов Ә.Ж. 5В072700 – 
АзТТТ,  
2 к, 210 топ 

2012 - 
2013 

РҒПК «Сәкен тағылымы 
– 9», ( 3 орын) 

Алма шырының 
химиялық 
құрамын анықтау 
( 3 орын) 

Рамазан Ж.Р., 
Уайесов Ә.Ж. 

ВжМШТф., 
5В072700 – 
АзТТТ,  
2 к, 210 топ 

Пастерленген 
сиыр сүтінің 
сапасын тексеру 

Байғазы Г.Д. 

 
Дегенмен, мен қарастырылып отырған мәселеде оқу сапасын арттыруға қатысты 

мәселелер толығымен шешімін тапты деуге болмайды. Осы бағытта оқу үдерісінде типтік 
бағдарламаға сәйкес белгілі бір тақырып бойынша сабақ түрлерін ұйымдастырып жүргізуде 
сол тақырыпқа қатысты материалдарды айнала қоршаған орта мен ондағы тіршілікті, 
тіршілікті құрайтын түрлі өзгерістерді негізге алып, қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың барлық мүмкіндіктерін ұтымды қолданып студенттердің аудиториядан 
тыс орындайтын өздік жұмыстарының жаңа түрлері мен әдіс-тәсілдерін тәжірибеге ендіруге 
қатысты мәселелер  тереңірек  ғылыми педагогикалық ізденістерді қажет ететіндігін байқап 
отырмыз. 
 

Қолданған әдебиеттер тізімі 
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.: Прил. К 
приказу Минобразования России № 393 от 11.02.2002 г. М., 2002. 
2. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность 
человека // Высшее образование сегодня. № 11, 2005.  
3. Игнатенко А.А. Компетентностый подход в системе высшего профессионального 
образования // УГМУ. Материалы 2-ой межрегиональной научно-практическая конф. 
«Социальная работа и сестринское дело в системе здравоохранения: проблемы 
профессиональной деятельности и инновации в подготовке кадров». Екатеринбург, 2009.  
4. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учебник 
для студ. сред. пед. учеб. заведений // М.: Издательский центр Академия, 2005.  
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Студентка 4 курса группы Хм-42 Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель –  Н.М.Омарова  
 
 «Беспечный пьет воду, а заботливый – мед». Неспроста это пословица бытует в 

народе, ведь именно об этом напитке богов средневековый целитель Парацельс говорил: 
«Пусть пища наша будет нам лекарством, а лекарство пищей». В течение долгого времени 
мед был единственным сладким продуктом, известным человеку. Одновременно с этим 
вкусовым качеством люди с давних времен использовали и другое, более важное: мед дает 

mailto:aigera_9319@mail.ru
http://www.x-vim.info/s_b26c953f5786.html
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человеку энергию, которая помогает преодолевать недуги, сохранять здоровье и долголетие. 
Его значение трудно переоценить, так как входящие в его состав вещества имеют большое 
значение в пищевой промышленности и медицине. И хотя люди употребляют мед в пищу с 
давних временно, пристальное внимание науки к его составу и свойствам появилось 
относительно недавно. 

Натуральный мед - это продукт переработки медоносными пчелами нектара и пади. 
Представляет собой сладкую ароматическую сиропообразную жидкость или 
закристализовавшуюся массу различной консистенции с кристаллами разного размера, 
бесцветную или желтых, коричневых и бурых тонов, извлеченную из сотов 
центрифугированием или прессованием  и предназначенную для пищевого использования,  а 
также в лечебных и косметических целях [1, 10]. 

Общие свойства меда являются результатом влияния комплекса отдельных групп 
веществ и характеризуют специфические особенности данного продукта. К важнейшим 
физическим свойствам меда относятся: 

• Вязкость 
• Кристаллизация 
• Гигроскопичность 
• Плотность 
• Оптическая активность 
• Теплопроводность 
• Теплоемкость 
• Удельная теплоемкость[2,51]. 

Химический состав натурального пчелиного меда сложен. По данным разных авторов, 
в составе меда может быть от 70 до 300 веществ. К ним относятся сахара (75,9%),  вода (18-
20%), декстрины (2-5%), азотистые вещества (0,5%), минеральные вещества (0,2%), липиды 
(0,2%), кислоты (0,1%). Состав различных сортов меда отличается друг от друга 

Сахароза – является обычным сахаром, которым богата сахарная свекла. 
Декстрины образуются при разложении крахмала. В цветочном меде их немного (3-

4%), а в падевом значительно больше. 
Минеральные вещества. В меде содержатся макро- и микроэлементы. Темный мед 

(гречишный, падевый) содержит больше минеральных веществ, чем светлый. 
Азотистые вещества в меде представлены белками и аминокислотами. Мед содержит 

до 17 аминокислот. Источник аминокислот – нектар, пыльца и организм пчел. 
Витамины содержатся в меде в небольшом количестве. Это витамины В (В1, В2, В3,  

В6), С, РР. Источники витаминов – нектар и пыльца, которая попадает в нектар. 
Ферменты (энзимы) - сложные белки, которые способствуют осуществлению многих 

биохимических процессов в организме и выполняют функцию специфического катализатора 
превращения веществ. Ферменты растительного происхождения попадают в мед с нектаром 
и пыльцой, ферменты животного происхождения являются продуктом слюнных желез пчел, 
в случае падевого меда часть ферментов может происходить от сосущих насекомых. В 
составе меда выявлено более 15 ферментов. Наибольшее значение имеют инвертаза, 
диастаза, каталаза, оксидаза, пероксидаза, протеаза. Надо отметить о том, что нагревание 
меда при его переработке сопровождается снижением или даже потерей его ферментативной 
активности. Это определяется по активности фермента диастазы – так называемому 
диастазному числу меда (числу Готе) .[3,33-34]. 

Акациевый мед  обладает слабо выраженными противомикробными и 
протистоцидными свойствами. Годен  как общеукрепляющее средство, при бессоннице, при 
желудочно-кишечных-желчных и почечных заболеваниях. 

Цветочный мед успокаивает нервную систему, помогает при несварении, вызванном 
нервным перевозбуждением. Эффективен при головной боли, сердцебиении, бессоннице. 

Гречишный мед. Помимо общеизвестных полезных свойств меда, гречишный имеет 
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кроветворную функцию, повышает уровень гемоглобина в крови, нормализует артериальное 
давление, работу почек и желудка. Все эти свойства связаны с тем, что продукт, вырабо-
танный пчелами из нектара цветущей гречихи, богат железом и белком. Помимо кроветвор-
ных свойств, гречишный мед является выраженным антисептиком, его применяют для ле-
чения гнойных ран, фурункулеза и других кожных заболеваний. 

Молочаевый мед применяется при лечении язвы желудка и гастритов любой 
этиологии, помогает избавиться от хронической усталости, депрессии, очистить сосуды 
головного мозга, а также в лечении варикоза. За счет высокого содержания йода 
используется для укрепления памяти детям. 

Аккураевый мед богат псораленом, что делает его отличным средством для борьбы с 
раком кожи, успокаивает нервную систему, повышает уровень гемоглобина в крови, полезен 
при сердечнососудистых заболеваниях, болезнях печени, проблемах с ЖКТ, и почек. 

Донниковый мед особо полезен при заболеваниях органов дыхания, простудных 
заболеваниях, головной боли, бессоннице. Характеризуется этот продукт пчеловодства 
успокаивающим, мочегонным, отхаркивающим, антибактериальным, 
противовоспалительным, болеутоляющим действиями [4, 7-10]. 

В меде определялись следующие основные показатели: 
1) механические примеси 
2) водность – рефрактометрически 
3) сухие вещества – расчетным методом 
4) диастазная активность –  
5) зольность – сжиганием 
6) общая кислотность – титрованием 
7) инвертированный сахар 
8) ОМФ 
 
Экспериментальная часть. 
Материалы и оборудование: Колбы на 100 мл с притертой крышкой, водяная баня, 

шпатель металлический, рефрактометр, смесь  диэтилового эфира  и  этилового спирта, 
фарфоровые тигли, весы аналитические, печь муфельная, щипцы, эксикатор, натрий 
хлористый, крахмал, калий йодистый, йод кристаллический, натрий гидроокись, 
фенолфталеин, металлическая сита, красная кровяная соль,10%-ный раствор едкого натра, 
метиленовая синь, диэтиловый эфир, конц.соляная кислота, резорцин, ступки,часовое стекло 

        Ход анализа: 
Определение механических примесей: 
На металлическую сетку положенную на стакан, помещают около 50 см3 меда. Стакан 

ставят в сушильный шкаф, нагретый до 60 °С. 
 
Определение общей кислотности 
Метод основан на титровании исследуемого раствора меда раствором гидроокиси 

натрия концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 в присутствии индикатора фенолфталеина. 
В коническую колбу вместимостью 200 см3 вносят пипеткой 20 см3 10%-ного 

раствора меда. Прибавляют 4 — 5 капель спиртового раствора фенолф талеина массовой 
долей 1 % и титруют раствором гидроокиси натрия концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 до 
появления розового окрашивания, устойчивого в течение 10 — 20 с. 

Общую кислотность меда Х6, см3, вычисляют по формуле: 
 

Хб = 50,0 * 0,1 V 
 

где  50,0 — коэффициент пересчета на массу меда 100 г; 
       0,1 — концентрация раствора гидроокиси натрия; 
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       V—объем раствора гидроокиси натрия концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3,             
израсходованный на титрование, см3. 

 
Водность 
Одну каплю меда наносят на призму рефрактометра и измеряют показатель 

преломления. 
Полученный показатель преломления меда пересчитывают на массовую долю воды в 

меде по таблице [5, 8]. 
Определение минеральных веществ(золы) 
В прокаленный до постоянной массы тигель берут навеску меда 5-10 г(с точностью до 

0,1 мг),которую обугливают до почернения на газовой горелке. Затем пробу прокаливают в 
течение 1 часа при t=6000C. Тигель охлаждают в эксикаторе над безводной серной кислотой 
30 мин и взвешивают. 

                                                                Х= (М 1-М 0)/М*100 
  
X — общее количество золы, %; 
М 1 — вес тигеля с навеской меда, г; 
М 0 — вес тигеля с золой, г; 
М — навеска меда, г. 
 
Определение диастазного числа. 
В 11 пробирок разливают 10%-ный раствор меда и другие компоненты по таблице 

2.Пробирки закрываю пробками,тщательно перемешивают ,помещают в водяную баню на 1 
час при температуре 40±10 С. Затем их вынимают из водяной бани и охлаждают под струей 
воды до комнатной температуры,после чего в каждую добавляют по одной капле раствора 
йода. 

Последняя слабоокрашенная пробирка перед рядом обесцвеченных (с желтоватым 
оттенком) соответствует диастазной активности испытуемого меда(табл. 1) 

Таблица 1 
 

№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10% раствор 
меда,мл 

1,0 1,3 1,7 2,1 2,8 3,6 4,6 6,0 7,7 11,1 15 

Дист.вода,м 9,0 8,7 8,3 7,9 7,2 6,4 5,4 4,0 2,3 - - 

0,58%-ный 
р-р NaCl,мл 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1%-ный р-р 
крахмала,мл 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Диастазное 
число(ед.Го
те) 

50 38 29,4 23,8 17,9 13,9 10,9 8,0 6,5 4,4 3,3 

 
Определение инвертированного сахара 
В колбу наливают 10 мл 1%-ного раствора K3[Fe(CN)]6, 2,5 мл 10%-ного раствора 

NaOH, 5 мл 0,25%-ного раствора меда и одну каплю 1%-ного раствора метиленовой сини. 
Смесь нагревают до кипения и при постоянном слабом кипении титруют испытуемым 
0,25%-ным раствором меда до исчезновения синей(а к концу реакции слегка фиолетовой ) 
окраски. Титрование проводят 2-3 раза и выводят среднее значение. Содержание  
инвертированного сахара в меде определяют по таблице 2. 

 
Таблица 2 
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Кол-во 0,25%-
ного раствора 
меда,пошедшее на 
титрование,мл 

Инвертирова
нный сахар,% 

Кол-во 0,25%-
ного раствора 
меда,пошедшее на 
титрование,мл 

Инвертирован
ный  

сахар,% 

5,0 81,2 7,4 55,1 
5,1 79,6 7,5 54,3 
5,2 78,0 7,6 53,6 
5,3 76,6 7,7 53,0 
5,35 75,9 7,8 52,3 
5,4 75,2 7,9 51,6 
5,45 74,5 8,0 51,0 
5,5 73,8 8,1 50,4 
5,6 72,5 8,2 49,8 
5,7 71,3 8,3 49,2 
5,75 70,7 8,4 48,6 
5,85 69,5 8,5 48,0 
5,9 68,9 8,6 47,5 
6,0 67,8 8,7 46,9 
6,2 65,6 8,9 45,9 
6,3 64,5 9,0 45,4 
6,4 63,5 9,1 44,9 
6,5 62,6 9,2 44,4 
6,6 61,6 9,3 43,9 
6,7 60,7 9,4 43,5 
6,8 59,8 9,5 43,0 
6,9 59,0 9,6 42,6 
7,0 58,2 9,7 42,2 
7,1 57,3 9,8 41,7 
7,2 56,6 9,9 41,3 
7,3 55,8 10,0 40,9 
 
Определение оксиметилфурфурола. 
В фарфоровую ступку берут 4-6 г меда, добавляют 5-10 мл диэтилового эфира и 

тщательно растирают пестиком, эфирную вытяжку сливают на часовое стекло и добавляют 
5-6 кристалликов резорцина. Эфир выпаривают при комнатной температуре, затем на сухой 
остаток наносят 1-2 капли HClконц (ρ=1,125). 

Учет реакции: 
-зеленовато-грязный или желтый цвет – отрицательная  
-оранжевая или слабо-розовая окраска – слабо положительная(наблюдается при 

прогревании меда) 
-красный, вишнево-красный, оранжевый, быстро переходящий в красный цвет, - 

положительная (мед содержит примесь искуственного инвертированного сахара). [5, 7-14] 
 
Обсуждение результатов: 

Наименовани
е показателей 

Виды меда 
гречиш-

ный 
акациевый аккураевый донниковый цветочный молочаев

ый 
механически

е примеси 
 

0 0 0 0 0 0 
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Выводы: 
        В меде определялись следующие основные показатели: механические примеси, 

водность – рефрактометрически, сухие вещества – расчетным методом, диастазная 
активность – колориметрически, зольность – сжиганием, общая кислотность – титрованием, 
инвертированный сахар – спектрофотометрически, оксиметилфурфурол – качественная 
реакция.  

- По  результатам исследования  у гречишного меда показатель общей кислотности 
превышает норму 1,2 раза, а в остальных пробах результаты соответствовали  нормам ГОСТ 
19792-2001. 

-  Мед, полученный с экологически чистых районов оказывают благоприятное 
воздействие на здоровье человека. 
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Қазіргі таңда аналитикалық химияда сулы ерітіндіден металл иондарын жеңіл 

балқитын органикалық заттармен экстракциялау әдісі кеңінен қолданылады. Жеңіл балқитын 
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органикалық заттарға алифатты және жоғарғы карбон қышқылдары жатады. Бұл жұмыста 
семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы стеарин қышқылы реагент ретінде 
қолданылады. Семикарбазид гидрохлоридін таңдап алу себебі, оның балқу температурасы 
төмен, экстракциялау жеңіл жүргізіледі және материалдық жағынан қол жетімді болып 
табылады. 

Зерттеу жұмысында келесі реагенттер қолданылды: темір сульфаты 342 )(SOFe , 
концентрлі азот қышқылы 3HNO , аммиак ерітіндісі 3NH , квалификациясы «т.т.а» стеарин 
қышқылы, «т.т.а» семикарбазид гидрохлорид, ионсыздандырылған су. млмгTFe /1=  болатын 
темір (ІІІ) стандартты ерітіндісін дайындау үшін 0,71г т.т.а темір сульфаты құрамында 1мл 
концентрлі азот  қышқылы бар суда ерітіліп, 100мл колбаға белгіге дейін 
ионсыздандырылған сумен толтырылды. 

Ерітіндінің рН-ы «Эксперт-001» иономері арқылы өлшенді, оның дәлдігі ± 0,02 рН 
бірлігінде жүргізіледі. Температураны тұрақты ұстап тұру үшін «U-10» термостаты 
қолданылды, оның өлшеу дәлдігі ±10С . Алынатын сынаманың дәлдігі тура болу үшін ВЛР-
200g-М аналитикалық таразысы қолданылды, оның дәлдігі +0,0001г. 

Экстракцияны жүргізу барысы: Металдың сулы ерітіндісін белгілі бір pH-қа келтіріп, 
термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, ерітіндіні біраз уақыт қыздырады. Одан соң 
есептеліп алынған органикалық экстрагент пен реагентті сосудқа салып, реагент ерігеннен 
кейін экстракциялауды бастайды. 3 минут экстракциялаудан кейін сулы және органикалық 
фазаға бөлінген қоспаны стақанға құйып, суытады. Алынған қатты экстрактіні 
декантациялап бөліп алады. Темір (IIІ)-ті диффузиялық шағылу спектроскопиямен анықтау 
үшін қатты үлгілер жасалынады. Ол үшін экстракцияның жүргізу барысында алынған қатты 
органикалық экстракттарды балқытып, шыныдан жасалған пластинка үстіне вазелин 
жағылған сақинаны қойып, қатты органикалық экстрактының балқымасы құйылады. 
Сақинаның (диффузиялық шағылудың DRA-CA-301 қосымшасы) диаметрі d = 25 мм. 
Құйылған экстракт қатқаннан соң, бір жағы тегіс қатты үлгі алынады. Осы органикалық фаза 
үлгісі 100 SCAN UV-Visible Spectrophotometer (УК және көрінетін аймақ) құрылғысында 
зерттелінді. 

Ерітіндінің рН-ы мен темірдің концентрациясына байланысты темірдің таралу 
коэффициенттерінің тәуелділіктері зерттелді. 

Зерттеу нәтижелері: Темір (ІІІ)-ті семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы 
стеарин қышқылымен экстракциялаудың сандық сипаттамалары зерттеліп, темірді (ІІІ) бөліп 
алудың оңтайлы шарттары анықталды.  

Сулы ортаның рН-ның әсері темірдің (ІІІ) концентрациясы 1 мг/мл болғанда, рН 1-9 
интервалында зерттелді, фазалардың жанасу ұзақтығы 3 мин. Темір (ІІІ)-ті экстракциялау 
нәтижелері алынды, одан байқалатыны рН мәні 6,0 болғанда экстракция дәржесі 99,7%-ға 
дейін жетеді. Ол көрсеткіштер 1 – кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 1. Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі темір (ІІІ)-ті стеарин қышқылы 

қатысында семикарбазид гидрохлоридімен экстракциялау нәтижелері. 
(m(СК)=3,6г,  m(СМК)=0,4г, Vсу.ф.=20 мл Vо.ф.=4 мл, +3FeС =1мк/мл, Т=900С, 

τ=3мин) 
 

 Сулы 
орта рН 

Тепе-
теңдік 

рН 

Экстракциядан 
кейінгі сулы фаза 
конц. Ссу, мкг/л 

Экстракциядан 
кейінгі орг.фаза 

конц. 
Сорг, мкг/л 

R,% D lgD 

абс шағ абс шағ 
 1,0 0,9 634 958 366 42 36,6 0,58 -0,24 
 2,0 1,6 573 903 427 97 42,7 0,75 -0,12 
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 3,0 1,8 357 867 643 133 64,3 1,82 0,26 
 4,0 1,9 173 782 827 218 82,7 4,78 0,68 
 5,0 2,0 64 614 936 386 93,6 14,6 1,16 
 6,0 2,1 3 1 997 999 99,7 332 2,52 
 7,0 2,3 32 265 968 735 96,8 30,2 1,48 
 8,0 2,3 23 112 977 888 97,7 42,5 1,63 
 9,0 2,4 37 227 963 773 96,3 26,0 1,41 

 
Экстракцияны бақылау атомды-абсорбциялық спектроскопия әдісімен жүргізілді. 

Анализ нәтижелері бойынша градуирленген график тұрғызылды (Сурет 1). Алынған 
графиктің иілу бұрышы спектрометрде көрсетілген графикпен толығымен сәйкес келеді.  

 

 
Сурет 1 Темір (ІІІ)-ті атомды-абсорбциялық анықтаудың градуирленген графигі 

 
Экстракцияға сулы фазаның қыщқылдығы рН 1-9 интервалында, сулы және 

органикалық фаза көлемдерінің 1:5 қатынасында, С90  температурада, фазалардың жанасу 
уақыты 3 мин, темір (ІІІ) концентрациясы 1мг/мл болғанда зерттелді. Титрі 1мг/мл болатын 
стандарты ерітіндіден 1 мл, 18 мл дистилденген суды стаканға құйып, алынған ерітіндіні 
аммиактың және азот қышқылының сұйытылған ерітіндісімен қажетті рН-қа келтірілді. Осы 
ерітіндіні термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, массасы 0,4г семикарбазид 
гидрохлориді мен 3,6г стеарин қышқылы қоспасы салынды. Экстрагент толық балқығаннан 
кейін, 3 мин экстракцияланды. Экстракциялап болған соң арнайы таза стаканға ерітіндіні 
құйып, бөлме температурасында суытады. Органикалық фазаны бөліп, оған өткен темірді 
анықтау үшін жоғарыда атап көрсетілгендей қатты үлгілер дайындалып, спектрлер 
түсіріледі. Сол спектрлерден экстракциялауға оңтайлы рН мәні және темір концентрациясы 
анықталады. 

Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі және әр түрлі концентрацияларындағы 
түсірілген спектрлер нәтижелері төменде көрсетілген. 
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 Сурет 2 

Сурет  2                                                                  
Сурет 3 

Сурет 2 рН 1-9 интервалындағы диффузиялық жұту спектрлері.  
Алынған нәтиже бойынша рН=6 болғанда жұту максимумы 0,42 көрсетеді.Яғни, 

оңтайлы рН мәні 6  
Сурет 3. Әр түрлі концентрациядағы диффузиялық шағылу спектрлері.  
 
Алынған спектрлер бойынша тұрғызылған градуирленген график Сурет 4-те 

көрсетілген. 

 
Сурет 4 Темірдің (ІІІ) әр түрлі концентрацияларындағы диффузиялық шағылуының 

градуирленген графигі 
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Органикалық фазаны бөлгеннен кейін, су фазасын сүзіп, экстракциялап болған 
ерітіндінің тепе-теңдік рН-ы өлшенеді. Осы ерітіндіден керек мөлшерде аликвота алынып, 
фотометрлік әдіспен су фазасында қалған темір (ІІІ) ионының мөлшері анықталады. 
Органикалық фазадағы темір мөлшері және су фазасындағы мөлшерлер айырмасы арқылы 
анықталады. Темір (ІІІ)-ті қатты фазалық спектроскопиялық анықтау сулы фазаның әр түрлі 
рН мәндерінде жүргізілді. Алынған спектр жолақтары арқылы экстракциялану қисығы 
тұрғызылды. Алынған нәтиже бойынша ерітіндінің рН мәні өскен сайын экстракциялау 
дәрежесі де өседі. 

 
Сурет 5 Темірдің (ІІІ) экстракциялау қисығы 

 
Темірдің таралу коэффициентінің ортаның қышқылдылығынан тәуелділік қисығының 

)(lg pHfD −  тангенс бұрышы 3-ке тең. Бұл темірдің семикарбазид гидрохлорид 
балқымасындағы стеарин қышқылымен экстракциясы кезінде 3протон бөлінеді деп болжам 
жасауға мүмкіндік береді (Сурет 6). 

 
Сурет 6 Таралу коэффициенті логарифмінің ортаның қышқылдығына тәуелділігі 

 
Темір (ІІІ) катионы семикарбазид гидрохлоридімен әрекеттесу реакциясынан 3 протон 

бөлінгені байқалады: ++ +↔+ HFeRHRFe 33 3
3 . Демек, тәжірибеміздің негізгі реакция 

теңдеуі мына теңдеуге сәйкес деп болжам айтуға болады: 
FeNHCONHNHNHCONHNHFe 32222

3 )(3 →++  
 
Қорытынды: 

1. Темір(III)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышлынындағы 
балқымасымен экстракциялаудың атомдық-абсорбциялық анықтаудың шарттары 
анықталып, темір(III)-ті атомдық-абсорбциялық спектроскопия әдісімен анықтаудың 
градуирленген графигі тұрғызылды.  
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2. Әртүрлі  қышқылдық ортадағы темір(III)-ті семикарбазид 
гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы балқымасымен экстракциялау нәтижелері 
табылып, алынған мәліметтер бойынша экстракция қисығы тұрғызылды. Зерттеу 
нәтижелері бойынша семикарбазид гидрохлориді  рН=6 мәнінде экстракциялау 
дәрежесінің максималді болғандықтан, оңтайлы мән ретінде алынды.  

3. Темір(III)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы  
балқымаларымен экстракциялағандағы темірдің таралу коэффициентінің логарифмі су 
фазасының рН байланысы (lgD – pH) тұрғызылған қисық бұрышының тангенісі жуық 
шамамен үшке тең. Бұл темір (III)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин 
қышқылымен балқымасының экстракциясында үш протон бөлінетінін көрсетеді және 
органикалық фазада 3FeR  түзілетіні болжанды. 

4. Темір (III)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы  
балқымаларымен экстракциясына  көлемдер қатынасы зерттелді. Алынған нәтижелер 
бойынша органикалық фаза  1:5 көлемдер қатынасында темір (III)-ті экстракциялау 
дәрежесі тұрақты, 99,9 % мәнінде қалатындығы табылды. 

5. Металл концентрациясының 1-7мг/мл аралығында темір(III)-тің 
семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы балқымасымен экстракциялау 
нәтижелері табылып, нәтижелер бойынша жарықты диффузиялық шағылу және жұту 
функцияларының темір(III) концентрациясына тәуелділігі тұрғызылды. Темір(III)-тің 
концентрациясы артқан сайын жарықты жұту және диффузиялық шағылу функциялары 
артады.  
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Өскемен қ. 
Ғылыми жетекші - Е.М.Сүлеймен  

 
Artemisia proceriformis Krasch. (бұталы жусан, Asteraceae отбасының тұқымдасы) - аралас 

бұталы биіктігі 80 см дейін, сабақтары тік, жалаңаш, қоңыр, жоғарғы бөлігі жапырақты 
болады. Жапырақтары қысқа, 2-3 рет тілінеген, көрінісі сопақ - жұмыртқа тәрізді. Себеттері 

mailto:omarova_akerke@inbox.ru


1932 
 

ені 1,5-2 мм, жартылай шар түрінде қысқа сабаққа бекінген. Шеткі гүлдері – аналық, 
орталығындағы – қос жынысты. Тұқымы – ұрықша. Жусан құрғақ далалар мен шөлдерде, 
сазды жерлер мен ақ сортаңдарда өседі. Өзен аңғарында, көл жағасында өседі [1]. 

Эфир майын бөліп алу 3 сағат бойында жартылай өндірістік модуль - 7У «Альфа–Эфир–
Миди» құрылғысында жүргізілді. Эфир майының түсімі құрғақ - ауалы шикізатты қайта 
есептегенде 0,4 % құрады. 

Зерттеуге алынған өсімдік шикізаты 2014 жылы Астана қаласының төңірегінен қыркүйек 
айында жинап алынды. Зерттеуге өсімдіктің жерүсті бөліктері, яғни, жапырақтары мен 
сабақтары алынды. A. proceriformis Krasch. өсімдігінің этилацетатты, этанолды, 
хлороформды және сулы экстракциялары жүргізілді. Сонымен қатар өсімдіктен алынған 
эфир майының әр түрлі концентрациядағы мөлшері биологиялық белсенділікке зерттелді. 
Осы зерттеу жұмысында, A. proceriformis Krasch. өсімдігінің этилацетатты, этанолды, 
хлороформды және сулы сығындылары, сонымен қатар эфир майы радикалға қарсы және 
цитоуыттылық белсенділікке зерттелді. Өсімдік күлінің элементтік құрамы анықталды. 

 
Өсімдік сығындылардың радикалға қарсы белсенділігін зерттеу 
Радикалға қарсы зерттеу әдісі. 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилрадикалмен ингибирлеу 

реакциясын жүргізгенде, 0,1 мл зерттелуші заттардың 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1 мг/мл 
концентрация ауқымында 3 мл 6×10‾5 М радикал ерітіндісін қостық. Бұл реакция қараңғыда 
жүргізілу керек. Сол себепті центрифугалық сынауықтар қара полиэтиленмен оралып 
таяауышқа орналастырылды. Ерітінділерді жақсылап араластырған соң, қараңғы жерге 
қойылды. Сонан соң 30 мин өткенде, 520 нм толқын ұзындығында оптикалық тығыздын 
өлшеу жүргізілді. Радикалға қарсы белсенділік (РҚБ) шамаларының мәні төмендегі 
формуламен есептеледі. 

РҚБ (%)=(А0-Аt )/А0*100, 
Мұнда А0 - бақылау үлгісінің оптикалық тығыздығы; Аt -жұмысшы ерітіндінің 

оптикалық тығыздығы. Зерттелуші экстрактының концентрацияға байланысты оптикалық 
тығыздығын Cary 60 құрылғысында 520 нм толқын ұзындығында өлшеу жүргізілді. 
Сығындылардың радикалға қарсы белсенділігін бутилгидроксианизол (BHA) затының 
радикалға қарсы белсенділігімен салыстырылды. Радикалға қарсы әсерін зерттеген 
сығындының, формула бойынша есептелген мәндері төменде кесте-1 келтірілген. 

 
Кесте 1 Әр түрлі концентрациядағы сығындының радикалға қарсы белсенділігі (%) 

№  Зерттелетін зат  Сығындылардың концентрациясы (мг/мл) 

0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 Бутилгидроксианизол 80,82 81,23 80,30 83,08 83,88 

2 A. proceriformis хлороформды экстракт (Aproc-1) 10,79 15,56 20,67 26,58 31,59 

3 A. proceriformis этанолды экстракт (Aproc-2) 35,06 59,43 80,69 81,79 81,08 

4 A. proceriformis этилацетатты экстракт (Aproc-3) 32,33 56,42 74,11 73,78 75,78 

 
Алынған мәліметтер (кесте 1) мен графикке (сурет 1) сүйенсек зерттеліп отырған A. 

proceriformis 0,5-1 концентрацияда этанолды және этилацетатты сығындылары ВНА 
белсенділігіне жақын радикалға қарсы белсенділік көрсететіні көрініп тұр. 

 



1933 
 

 
Сурет 1 Заттардың концентрациясы өзгеруімен байланысты радикалға қарсы белсенділік 

динамикасы  
 
Цитоуытты белсенділікті зерттеу  
Цитоуыттылық – физикалық әсерлердің немесе химиялық заттардың жасушаны 

патологиялық өзгеріске ұшырата білу қасиеті. 
Цитоуытты белсенділікті зерттеу әдістемесі [2]. 55 мл бөлгіш воронканы жасанды 

теңіз суымен толтырып 200 мг Artemia salina жұмыртқасын қостық. Шаяндар жұмыртқасын 
жарып шыққанша 3 күн бойы жеңіл ауа үрлей отырып ұстадық. Түтіктің бір жақ шетін 
алюминий фольгасымен қаптадық, 5 минуттан соң бөлгіш воронканың жарық жеріне 
жиналған дернәсілдерді Пастер пипеткасымен жинап алдық.  

20-40 дернәсілді әрбір микроплошкадағы 990 мл теңіз суына салдық. Өлген 
дернәсілдерді микроскоппен санадық. 10 мг/мл үлгіге 10 мл диметилсульфоксид ерітіндісін 
қостық. Салыстыру препараты ретінде актиномицин Д немесе стауроспорин қолданылды. 
Теріс бақылауға диметилсульфоксидтің 10 мл қостық. 24 сағат инкубациялаған соң және 
одан әрі микроплошкаларды 24 сағат ұстаған соң (қимылсыздықты қамтамасыз ету үшін), өлі 
дернәсілдерді микроскоп арқылы санадық. Жоғары цитоуыттылық әсерге ие үлгілерді (тірі 
дернәсілдер 5 % -дан кем) қайта 50, 10, 5 және 1 мг/мл концентрацияларында тексердік. 

Жүргізілген тәжірибе негізінде дернәсілдердің өлуін Р төмендегі формуламен есептедік: 
P = (A – N – B)/Z × 100, 
A – 24 сағаттан кейінгі өлген дернәсілдердің саны; 
N – тәжірибені өткізу алдындағы өлген дернәсілдер саны; 
B – бақылау үлгісіндегі өлген дернәсілдердің орташа саны; 
Z – барлық дернәсілдер саны. 

Цитоуыттылық белсенділікке зерттеу нәтижелері 2 – 4 кестелерде келтірілген. 
 
Кесте 2  A. proceriformis эфир майы 10 мг/мл 

Паралле
ль 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер саны 

Үлгідегі дернәсілдер саны  Бақылау 
үлгісіндегі 
тірі 
дернәсілдер 
саны, %  

Үлгідегі 
тірі 
дернәсіл
дер 
саны,%  

Өлімі, 
А,% 

Нейроуытт
ылықтың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал болғаны 

1 20 2 0 25 0 96 0 96 0 
2 23 0 0 24 0 
3 24 1 0 26 0 

Орт 22 1 0 25 0 
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Кесте 3  A. proceriformis эфир майы 5 мг/мл 
Паралле
ль 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер саны 

Үлгідегі дернәсілдер саны  Бақылау 
үлгісіндегі 
тірі 
дернәсілдер 
саны %  

Үлгідегі 
тірі 
дернәсіл
дер 
саны,%  

Өлімі , 
А,% 

Нейтроуыт
тылықтың 
болуы,% 

тірі өлі тірі өлі сал болғаны 

1 20 2 0 24 0 96 0 96 0 
2 23 0 0 27 0 
3 24 1 0 28 0 

Орт 22 1 0 26 0 
 

Кесте 4  A. proceriformis эфир майы 1 мг/мл 
Паралле
ль 

Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер саны 

Үлгідегі дернәсілдер саны  Бақылау 
үлгісіндегі 
тірі 
дернәсілдер 
саны %  

Үлгідегі 
тірі 
дернәсіл
дер саны 
%  

Өлімі,
А,% 

Нейтроуыт
тылықтың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал болғаны 

1 20 2 0 24 5 96 0 85   11 
2 23 0 0 24 3 
3 24 1 0 21 4 

Орт 22 1 0 23 4 
 

Жүргізілген эксперимент негізінде A. proceriformis өсімдігінің эфир майы барлық 
сыналған концентрацияда өткір өлімге алып келетін уыттылық көрсетеді – барлық 
дернәсілдер өледі. 

 
Өсімдік күлінің элементтік құрамын анықтау 
Фитомассаның органикалық заттарын жойғаннан кейінгі алынған күлдің, немесе 

қалдықтың, құрамы күлдің элементтері деп аталатын (K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn және т.б) 
ұшпайтын оксидтердің жалпы қатарынан құралады [3,4,5 ]. Фитомассадағы күл 
элементтерінің құрамы мен мөлшері түререкшелігімен сипатталады (шөптекті өсімдіктер 
ағаштектілерге қарағанда жоғары көрсеткішке ие болады) [4], жалпы олардың жасына, 
өсімдіктің жағдайына, өсудің топырақ - климаттық шарттарына байланысты болады [6 ]. 

Зерттеудің басты мақсаты A. proceriformis Krasch жусаны күлінің элементтік құрамын 
анықтау болып табылады. Ол үшін осы жусанның шикізатын құрғақ күлдендіру жүргізілді. 
Микроэлементтердің құрамын атомды - эмиссионды спектрометрияда ICP-AES 
құрылғысымен плазмалы индуктивті байланысқан әдіспен анықталды. Зерттеу нәтижелері 5 - 
кестеде келтірілген. 

Кесте 5  A. proceriformis Krasch жусаны күлінің элементтік құрамы 
№ Элемент Таңбасы Мөлшері 

(мг/кг) 
№ Элемент Таңбасы Мөлшері 

(мг/кг) 
1 Алюминий Al 1052 20 Ниобий Nb 1,61 
2 Барий Ba 259,6 21 Никель Ni 14,84 
3 Бериллий Be <0,1 22 Фосфор P 5577 
4 Висмут Bi 0,1858 23 Қорғасын Pb 10,91 
5 Кальций Ca 8800 24 Рубидий Rb 86,15 
6 Кадмий Cd 0,05625 25 Сиборгий Sb 0,256 
7 Кобальт Co 7,051 26 Скандий Sc 1,664 
8 Мыс Cu 23,1 27 Қалайы Sn 1,26 
9 Хром Cr 59,23 28 Стронций Sr 664,2 
10 Цезий Cs 1,683 29 Тантал Ta 0,1256 
11 Темір Fe 1014 30 Теллур Te <0,1 
12 Галлий Ga 1,739 31 Торий Th 0,353 
13 Германий Ge 0,03342 32 Таллий Tl 0,1386 
14 Гафний Hf 0,18792 33 Уран U 0,2256 
15 Индий In 0,002575 34 Ванадий V 34,67 
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16 Калий K 15424 35 Вольфрам W 0,14499 
17 Магний Mg 4595 36 Иттрий Y 0,818 
18 Марганец Mn 1538 37 Мырыш Zn 31,5 
19 Натрий Na 5473 38 Цирконий Zr 86,4 
 
Зерттеудің нәтижесі бойынша, үлгі құрамында Na, K, Ca, Mg, Mn, P, Al, Fe элементтері 

жоғары мөлшерде кездесетіні анықталды. Қорыта келе, жусан күліне жүргізілген элементтік 
талдау бойынша, оның құрамында 38 элемент бар екені анықталды. 
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Электрохимическое полирование сплавов алюминия используется для декоративной 

отделки изделий, придания блеска, повышения прочности, коэффициента трения и 
коррозионной стойкости. Основным преимуществом электрохимического полирования 
сплавов алюминия перед их механическим полированием является малая себестоимость, 
высокая производительность, отсутствие загрязнения поверхности полировальными пастами. 
Также к достоинствам относятся такие характеристики как: возможность достижения 
высокого коэффициента отражения в ходе одной операции; поверхностный слой металла не 
деформируется, приобретает высокие поверхностные характеристики (прочность, упругость, 
коррозионная стойкость и др.); уменьшаются коэффициент трения, время приработки в паре 
трения; возможность встраивания операции в автоматические гальванические линии. 
Недостатками электрохимического полирования перед механическим полированием 
являются: невозможность обработки изделий, состоящих из разных металлов и сплавов; 
отсутствие универсального электролита; высокая нагрузка на очистные сооружения (т.к. 
используются концентрированные растворы кислот); большой расход воды; сложность 
получения равномерного блеска; необходимость создания специальных подвесных 
приспособлений. 
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Применение электрохимического полирования в качестве метода подготовки 
образцов для исследования позволяет получить более правильное представление о строении 
и тех свойствах металла, которые связаны с состоянием его поверхности. [1] 

Благодаря специально подбираемому составу электролита и создаваемым условиям 
(образование пленки повышенного сопротивления) растворение осуществляется 
неравномерно. В первую очередь растворяются наиболее выступающие точки (выступы), 
вследствие чего шероховатость уменьшается, а затем исчезает, и поверхность детали 
становится гладкой и блестящей. Избирательное растворение торчащих элементов протекает 
с одновременным получением блеска. 

Наибольшее применение для электрохимического полирования алюминия и его 
сплавов получили электролиты на основе ортофосфорной кислоты. В отличии от 
электролитов на основе хромового ангидрида, они просты в утилизации и эксплуатации. [2] 

При исследовании влияния различных факторов на процесс полирования алюминия, 
замечено, что между концентрацией ортофосфорной кислоты и плотностью тока существует 
определённая зависимость. Чем выше концентрация кислоты в электролите, тем ниже 
значение предельной плотности тока на кривых анодной поляризации и тем меньше может 
быть рабочая плотность тока, при которой происходит полирование. С уменьшением 
концентрации кислоты сужается диапазон напряжений, ограничивающих участок 
предельного тока. [3] 

Повышение напряжения выше значения, соответствующего началу выделения 
кислорода, приводит к получению блестящей, но изъязвлённой поверхности, что связано, по-
видимому, с задержкой выделения пузырьков газа, прилипающих к поверхности 
металла. Качество полирования зависит также от формы полируемых изделий и структуры 
их поверхности.  

Температура электролита имеет существенное влияние на качество ЭХП. Для каждой 
системы металл - электролит имеется строго определённый интервал оптимальных 
температур. Понижение температуры увеличивает вязкость электролита и затрудняет 
диффузию продуктов анодного растворения от поверхности металла в общую массу 
электролита и свежего электролита к аноду. Для достижения заданной плотности тока для 
этого требуется более высокое напряжение на клеммах ванны. Повышение температуры 
оказывает на приведённые выше параметры обратное влияние. Как при понижении, так и 
повышении температуры за пределы допустимых значений качество ЭХП может 
значительно ухудшиться. 
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Рисунок 1      Вольт - амперные характеристики универсального электролита 

полирования алюминия в зависимости от температуры 
Основываясь на экспериментальных данных, можно сделать выводы о влиянии 

температуры полирования на напряжение электролита и определить диапазон температур и 
плотностей тока, при котором электрохимическое полирование будет происходить наиболее 
эффективно. 

Из зависимостей видно, что при температуре 17 0С электролит крайне нестабилен, 
полирование происходить не будет. 

При температурах 30 – 50 0С процесс электрохимического полирования будет идти с 
малой скоростью, причем достижение необходимого уровня сглаживания поверхности не 
будет достигаться. Работать при таких температурах нерационально. 

На работу фосфорнокислого электролита положительное влияние оказывает наличие 
в растворе ионов меди. Для проверки данной теории в универсальный электролит 
полирования было введено 5 г/л ионов Cu2+. 
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Рисунок  2      Вольт - амперные характеристики универсального электролита 

полирования алюминия с добавлением ионов Cu2+ в зависимости от температуры 
Из графиков следует, что при 40 0С электролит стал устойчивее, однако необходимый 

эффект все еще не достигается. 
При 50 – 60 0С электролит устойчив, предельный ток достигается при напряжении на 

клеммах в диапазоне 25 – 35 В. В этом диапазоне температур эффект полирования 
достигается наиболее полно. Наилучший эффект электрохимического полирования в 
исследуемом электролите наблюдается при 60оС, что на 30оС меньше чем температура 
традиционного полирования в фосфорной кислоте.  

Таким образом, изделия после электрохимического полирования становятся более 
блестящими и, что более важно, приобретают более высокие эксплуатационные  
характеристики – повышенные предел выносливости, длительную прочность, сопротивление 
усталости, предел упругости, повышенный коэффициент трения и износ трущихся деталей, 
повышенные электромагнитные свойства, коррозионную стойкость и т.д. Также применение 
электрохимического полирования в качестве метода подготовки образцов для исследования 
позволяет получить более правильное представление о строении и тех свойствах металла, 
которые связаны с состоянием его поверхности, например, при исследовании с электронным 
микроскопом. Целесообразность применения электрохимического полирования в 
промышленности связана с улучшениями эксплуатационных свойств детали и 
экономическими преимуществами в результате замены механического полирования. На ряде 
заводов электрохимическое полирование используется для декоративной отделки изделий. 
Полируются различные детали техники (медицинская аппаратура, товары народного 
потребления, ювелирные изделия, панели радиоаппаратуры). 

 
Список использованных источников 

1. Мельников, П. С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении 
/ П.С. Мельников. – 2-е изд., перераб. – Москва: Машиностроение, 1991, 384с. 

2.  Елинек, Т. В. Успехи гальванотехники. Обзор мировой литературы за 
1999–2000 годы //Гальванотехника и обработка поверхности.  2001, Т. 9, № 1, 17–22 с. 

3.  Промышленные методы электрохимического и химического 
полирования [http://www.stroitelstvo-new.ru/metal/] / Электролиты полирования 
алюминия. Режим доступа: http://www.stroitelstvo-new.ru. – Дата доступа: 14. 01. 2015.  

 
 



1939 
 

ӘӨЖ 543.215.3 3топ 
ҚОРҒАСЫН (ІІ) КАТИОНДАРЫН ЭКСТРАКЦИЯЛЫҚ-ҚАТТЫ ФАЗАЛЫ 

СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ АНЫҚТАУ 
 

Жақыпбек Райгүл 
rai11.14@mail.ru 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Универститеті, 5В060600 – Химия 
мамандығы студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші – К. С. Тосмағанбетова 
 

Қазіргі таңда аналитикалық химияда сулы ерітіндіден металл иондарын жеңіл 
балқитын органикалық заттармен экстракциялау әдісі кеңінен қолданылады. Жеңіл балқитын 
органикалық заттарға алифатты және жоғарғы карбон қышқылдары жатады. Бұл жұмыста 
семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы стеарин қышқылы реагент ретінде 
қолданылады.  

Зерттеу жұмысында келесі реагенттер қолданылды: темір сульфаты 4SOPb , 

концентрлі азот қышқылы 3HNO , аммиак ерітіндісі 3NH , квалификациясы «т.т.а» стеарин 
қышқылы, «т.т.а» семикарбазид гидрохлорид, ионсыздандырылған су. млмгTFe /1=  болатын 
темір (ІІІ) стандартты ерітіндісін дайындау үшін 0,71г т.т.а қорғасын сульфаты құрамында 
1мл концентрлі азот  қышқылы бар суда ерітіліп, 100мл колбаға белгіге дейін 
ионсыздандырылған сумен толтырылды. 

Ерітіндінің рН-ы «Эксперт-001» иономері арқылы өлшенді, оның дәлдігі ± 0,02 рН 
бірлігінде жүргізіледі. Температураны тұрақты ұстап тұру үшін «U-10» термостаты 
қолданылды, оның өлшеу дәлдігі ±10С . Алынатын сынаманың дәлдігі тура болу үшін ВЛР-
200g-М аналитикалық таразысы қолданылды, оның дәлдігі +0,0001г. 

Экстракцияны жүргізу барысы: Металдың сулы ерітіндісін белгілі бір pH-қа келтіріп, 
термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, ерітіндіні біраз уақыт қыздырады. Одан соң 
есептеліп алынған органикалық экстрагент пен реагентті сосудқа салып, реагент ерігеннен 
кейін экстракциялауды бастайды. 3 минут экстракциялаудан кейін сулы және органикалық 
фазаға бөлінген қоспаны стақанға құйып, суытады. Алынған қатты экстрактіні 
декантациялап бөліп алады. Темір (IIІ)-ті диффузиялық шағылу спектроскопиямен анықтау 
үшін қатты үлгілер жасалынады. Ол үшін экстракцияның жүргізу барысында алынған қатты 
органикалық экстракттарды балқытып, шыныдан жасалған пластинка үстіне вазелин 
жағылған сақинаны қойып, қатты органикалық экстрактының балқымасы құйылады. 
Сақинаның (диффузиялық шағылудың DRA-CA-301 қосымшасы) диаметрі d = 25 мм. 
Құйылған экстракт қатқаннан соң, бір жағы тегіс қатты үлгі алынады. Осы органикалық фаза 
үлгісі 100 SCAN UV-Visible Spectrophotometer (УК және көрінетін аймақ) құрылғысында 
зерттелінді. 

Ерітіндінің рН-ы мен қорғасынның концентрациясына байланысты қорғасынның 
таралу коэффициенттерінің тәуелділіктері зерттелді. 

Зерттеу нәтижелері: Қорғасын (ІІ)-ті семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы 
стеарин қышқылымен экстракциялаудың сандық сипаттамалары зерттеліп, қорғасынды (ІІ) 
бөліп алудың оңтайлы шарттары анықталды.  

Сулы ортаның рН-ның әсері қорғасынның  (ІІ) концентрациясы 1 мг/мл болғанда, рН 
1-9 интервалында зерттелді, фазалардың жанасу ұзақтығы 3 мин. Қорғасын (ІІ)-ті 
экстракциялау нәтижелері алынды, одан байқалатыны рН мәні 6,0 болғанда экстракция 
дәржесі 99,7%-ға дейін жетеді. Ол көрсеткіштер 1 – кестеде көрсетілген. 

Кесте 1. Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі қорғасын (ІІ)-ті стеарин 
қышқылы қатысында семикарбазид гидрохлоридімен экстракциялау нәтижелері. 
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(m(СК)=3,6г,  m(СМК)=0,4г, Vсу.ф.=20 мл Vо.ф.=4 мл, +3FeС =1мк/мл, Т=900С, 
τ=3мин) 

 

 рН 
баст. 

pH 
тепе-
теңд. 

Ссулы фаза 
(экстракциядан 
кейінгі) мкг/л 

Сорг. фаза 
(экстракциядан 
кейінгі) мкг/л 

R, % D  g D 

бс. шағ. бс. шағ. бс. бс. бс. 

 1 0,8 771 810 229 190 23 0,3 -0,5 

 2 1,6 700 755 300 245 30 0,4 -0,4 

 3 2 560 670 440 330 44 0,5 -0,3 

 4 2,1 001 001 999 999 99,9 999 3 

 5 2,1 4,6 006 995,4 994 99,5 216 2,3 

 6 2,2 010 013 990 987 99 99 2 

 7 2,2 016 018 984 982 98,4 57,8 1,8 

 8 2,3 18 021 982 979 98,2 49 1,7 

 9 2,3 022 030 978 970 97,8 44 1,6 

 
Экстракцияны бақылау атомды-абсорбциялық спектроскопия әдісімен жүргізілді. 

Анализ нәтижелері бойынша градуирленген график тұрғызылды (Сурет 1). Алынған 
графиктің иілу бұрышы спектрометрде көрсетілген графикпен толығымен сәйкес келеді.  
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Сурет 1 Қорғасын (ІІ)-ті атомды-абсорбциялық анықтаудың градуирленген графигі 

 
Экстракцияға сулы фазаның қыщқылдығы рН 1-9 интервалында, сулы және 

органикалық фаза көлемдерінің 1:5 қатынасында, С90  температурада, фазалардың жанасу 
уақыты 3 мин, темір (ІІІ) концентрациясы 1мг/мл болғанда зерттелді. Титрі 1мг/мл болатын 
стандарты ерітіндіден 1 мл, 18 мл дистилденген суды стаканға құйып, алынған ерітіндіні 
аммиактың және азот қышқылының сұйытылған ерітіндісімен қажетті рН-қа келтірілді. Осы 
ерітіндіні термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, массасы 0,4г семикарбазид 
гидрохлориді мен 3,6г стеарин қышқылы қоспасы салынды. Экстрагент толық балқығаннан 
кейін, 3 мин экстракцияланды. Экстракциялап болған соң арнайы таза стаканға ерітіндіні 
құйып, бөлме температурасында суытады. Органикалық фазаны бөліп, оған өткен темірді 
анықтау үшін жоғарыда атап көрсетілгендей қатты үлгілер дайындалып, спектрлер 
түсіріледі. Сол спектрлерден экстракциялауға оңтайлы рН мәні және темір концентрациясы 
анықталады. 

Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі және әр түрлі концентрацияларындағы 
түсірілген спектрлер нәтижелері төменде көрсетілген. 

 
 

 
                                Сурет 2                                                                   Сурет 3 
 
Сурет 2 рН 1-9 интервалындағы диффузиялық жұту спектрлері.  
Алынған нәтиже бойынша рН=4 болғанда жұту максимумы 0,3 көрсетеді.Яғни, 

оңтайлы рН мәні 4 
Сурет 3. Әр түрлі концентрациядағы диффузиялық шағылу спектрлері.  
Алынған спектрлер бойынша тұрғызылған градуирленген график Сурет 4-те 

көрсетілген. 
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Сурет 4 Қорғасын (ІІ) әр түрлі концентрацияларындағы диффузиялық шағылуының 

градуирленген графигі 
 
Органикалық фазаны бөлгеннен кейін, су фазасын сүзіп, экстракциялап болған 

ерітіндінің тепе-теңдік рН-ы өлшенеді. Осы ерітіндіден керек мөлшерде аликвота алынып, 
фотометрлік әдіспен су фазасында қалған қорғасын (ІІ) ионының мөлшері анықталады. 
Органикалық фазадағы темір мөлшері және су фазасындағы мөлшерлер айырмасы арқылы 
анықталады. Қорғасын (ІІ)-ті қатты фазалық спектроскопиялық анықтау сулы фазаның әр 
түрлі рН мәндерінде жүргізілді. Алынған спектр жолақтары арқылы экстракциялану қисығы 
тұрғызылды. Алынған нәтиже бойынша ерітіндінің рН мәні өскен сайын экстракциялау 
дәрежесі де өседі. 

 

 
Сурет 5 Қорғасын (ІІ) экстракциялау қисығы 

 
Қорғасынның таралу коэффициентінің ортаның қышқылдылығынан тәуелділік 

қисығының )(lg pHfD −  тангенс бұрышы 2-ге тең. Бұл темірдің семикарбазид гидрохлорид 
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балқымасындағы стеарин қышқылымен экстракциясы кезінде 3протон бөлінеді деп болжам 
жасауға мүмкіндік береді (Сурет 6). 

 
Сурет 6 Таралу коэффициенті логарифмінің ортаның қышқылдығына тәуелділігі 

 
Қорғасын (ІІ) катионы семикарбазид гидрохлоридімен әрекеттесу реакциясынан  2 

протон бөлінгені байқалады: ++ +↔+ HPbRHRPb 22 2
2 . Демек, тәжірибеміздің негізгі 

реакция теңдеуі мына теңдеуге сәйкес деп болжам айтуға болады: 
PbNHCONHNHNHCONHNHPb 22222

2 )(2 →++  
 
Қорытынды: 

6. Қорғасын (II)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышлынындағы 
балқымасымен экстракциялаудың атомдық-абсорбциялық анықтаудың шарттары 
анықталып, темір(III)-ті атомдық-абсорбциялық спектроскопия әдісімен анықтаудың 
градуирленген графигі тұрғызылды.  

7. Әртүрлі  қышқылдық ортадағы қорғасын (II)-ті семикарбазид 
гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы балқымасымен экстракциялау нәтижелері 
табылып, алынған мәліметтер бойынша экстракция қисығы тұрғызылды. Зерттеу 
нәтижелері бойынша семикарбазид гидрохлориді  рН=6 мәнінде экстракциялау 
дәрежесінің максималді болғандықтан, оңтайлы мән ретінде алынды.  

8. Қорғасын (II)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы  
балқымаларымен экстракциялағандағы темірдің таралу коэффициентінің логарифмі су 
фазасының рН байланысы (lgD – pH) тұрғызылған қисық бұрышының тангенісі жуық 
шамамен екіге тең. Бұл қорғасын (II)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин 
қышқылымен балқымасының экстракциясында үш протон бөлінетінін көрсетеді және 
органикалық фазада 2PbR  түзілетіні болжанды. 

9. Қорғасын (II)-ті семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы  
балқымаларымен экстракциясына  көлемдер қатынасы зерттелді. Алынған нәтижелер 
бойынша органикалық фаза  1:5 көлемдер қатынасында қорғасын (II)-ті экстракциялау 
дәрежесі тұрақты, 99,9 % мәнінде қалатындығы табылды. 

10. Металл концентрациясының 1-7мг/мл аралығында қорғасын (II)-тің 
семикарбазид гидрохлоридінің стеарин қышқылындағы балқымасымен экстракциялау 
нәтижелері табылып, нәтижелер бойынша жарықты диффузиялық шағылу және жұту 
функцияларының қорғасын (II) концентрациясына тәуелділігі тұрғызылды.Қорғасын 
(II)-тің концентрациясы артқан сайын жарықты жұту және диффузиялық шағылу 
функциялары артады.  
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Ғ ыл ы ми  ж ет ек ші  -  М. Ж. Д уй с е м би е в   

  Тeхнoлoгиялық түзiмдi өзгeртe oтырып, coндaй-aқнанотехнология үрдісін жетілдіре 
отырып әртүрлi шикiзaт пeн өршiткi қатысында, кeң көлeмдe aлынaтын өнiмнiң caпacы мeн 
caнын өзгeртугe бoлaды. Ароматты көмірсутектер(бензол,толуол және ксилол) -химия 
өндірісінде қолданыста кең диапазонда таралған маңызды  аралық өнім.Негізгі алыну көздері 
–каталитикалық риформингтің риформаты,бензин пиролизіндегі парафазадағы крекинг және 
коксохимиялық зауыттардағы шикі бензол. Риформат –бензол,толуол және көптеген ауыр 
ароматты көмірсутектер алудағы негізгі көзі.Толуолдың және ауыр ароматты 
көмірсутектердің көп бөлігі риформаттан бензолға,ксилолға және өндірісте маңызды болып 
саналатын параксилолға айналдырылады.Қалған АК шикі бензол мен бензин пиролизінен 
алады.Бензол ксилол мен толуолдан гөрі көп мөлшерде бірінші кезекте пиролизденген 
бензолдан,екінші кезекте риформаттан өндіріледі.Қазіргі кезде жыл сайын 90млн.т 
БТК(бензол,толуол және ксилол)  шығарылады. Бензолға деген сұраныс жылдан жылға  4% 
өседі деп күтілуде,себебі полистирол,поликарбонат,фенолды смол мен нейлон өндіру 
дамуда.Ксилолға деген сұраныс оның маңызды изомері параксилолға 
байланысты.Көрсетілген изомерге қажеттілік  жылына 5%-ға өспек. Толуолға сұраныс 3%-
дан кем емес деп күтілуде.Оның базасындағы негізгі химикат полуретан өндіру үшін  
шикізат-толуолдиизоцианат (ТДИ)  болып есептеледі.Экстракцияның күшіне қарай толуолды 
диспропорцирлеу арқылы бензол мен ксилолға айналдыру мүмкін.[1] 

АК қолданылатын аймағы кең , БТК химия өндірісі үшін аралық өнімнің маңызды  
екенін көрсетеді:  

Ароматты көмірсутектер (БТК) шикізатын келесі үш түрін бөліп көрсетеді: 
-Бензин пиролизін парафазада крекинглеу  
-Каталитикалық риформинг өнімі (риформат) 
-Коксохимиялық зауыттағы бензол шикізаты. 
АК алу  түрі мен технологиялық процестің сәйкес схемасы қолданылатын шикізаттың 

құрамына тәуелді,парафин,олефин,нафтен және ароматты көмірсутектер құрамымен , 
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сондай-ақ  осындай қоспалардың саны  хлор,оттек,азот,күкірт қосылыстарымен 
ерекшеленеді.  

Кесте1 
Типтік құрамы (%) 
компонент пиролиздік бензин риформат шикі бензол 
бензол 30 3 65 
толуол 20 13 18 
ксилол 4 18 6 
этилбензол 3 5 2 
АК С2 3 16 7 
Жалпы АК 60 55 98 
нафтен Жоғары Төмен Жоғары  
олефин Жоғары  Жоғары  Жоғары  
парафин Төмен  Жоғары  Төмен  
күкірт Салм. 1000 pрm  

дейін 
Салм.1 pрm  артық Салм.1% дейін  

 
Пиролиздік бензолдан негізінен бензол,сосын бензол мен толуол бірге алынады. 

Аралас ксилол алу тиімсіз,себебі алынатын өнімде ксилол аз,этилбензол мөлшері көп. Типтік 
схема шикі  пиролиздік бензиннен бензол мен толуолды алу  төмендегі суреттен көруге 
болады.Бірінші сатыда селективті гидрлеу, полимерленуді болдырмас үшін төмен 
температурада диолефиндерді қанықтыруды  жүзеге асырады. Терең гидрлеу сатысының  
алдында депентанизаторда селективті гидрленген пиролиздік бензиннен  С5  фракциясы, 
октан санын жоғарылату үшін  тауарлық бензин сыйымдылығына бағытталған бөлінуі 
жүргізіледі.Ондай болса,сатыда терең гидрлеу және сутек қажеттілігі азаяды. 

Осы алынған газ отын ретінде қолданылады. Толуолды гидродеалкилдеу сатысына 
жіберудің алдында бөлудің қажеті жоқ , бірақ егер толуол фракциясы алдын –ала айдау 
сатысынан  гидродеалкилдеуге үздіксіз берілсе,онда С7 ароматты емес  көмірсутекті 
крекингке  көп сутек  өтеді,сәйкесінше  бөлінетін газ көп түзіледі.[2] 

 Мұнай химиясының синтезінің табыс көзі –бензол,толуол, о- және п-ксилол өндірісі 
екенін жоғарыда айтып өттік. Соның ішінде біз толуолды   бояғыштар жасау өндірісінде, 
жарылғыш заттар жасауда,мысалы тринитротолуол, лаккраска өндірісінде еріткіш ретінде 
(және кремниий органикалық смола , полистиролды ерітуде) , авиация үшін ішкі жану 
двигательдерінің құрамдас бөлігі,сондай ақ дәрілік заттар,органикалық заттар  және тағы 
басқа препараттар синтезінде кеңінен, жоғарыоктанды мотор майларына үстеме ретінде 
де,косметика жасауда  қолданамыз.  

 
Кесте 2 
           
Мұнайдағы толуолдың физика-химиялық көрсеткіштері 
 
Атаулары  Мәндері 
200С,тығыздығы г/см3 0,865-0,867 
Толуолдың массалық үлесі, % 99,75 
Мыс пластинасымен сынағанда шыдайды 
Толуол қоспасындағы масс. үлесі, % 0,25 
Бензолдағы массалық үлесі, % 0,1 
Ароматты емес көмірсутектегі массалық үлесі, % 0,1 
Ароматты көмірсутектегі массалық үлесі, % 0,05 
98% көлемдегі айдау аралығы (110,60С толуолдың 

таза қайнау температурасынан бастап) 
0,7 
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Күкірт қышқылымен боялуы,белгілі шкала нөмірі 0,15 
Сулы вытяжкадағы реакция орташа 
Толуолдың жануы Тұнбасыз жанады 
Жалпы күкірт масс. үлесі, % 0,00015 
 
 Толуолды алуда –мұнайды каталитикалық пиролиздеу жолымен немесе таскөмір 

смоласының кезекті фракциясысы кезінде бөліп алу әдістері бар. Сонымен қатар, бензолдан 
және хлорлы метилден алюминий хлор қатысында синтездеу, сутегі қатысында крезолды 
каталитикалық крекинглеу т.б  алу әдістері де белгілі. Дегенмен, осы айтылған әдістер  
толуолдың қажетті мөлшерін  алуды қамтамасыз етпей отыр. 

 Ұсынылған әдіс толуол алуда көрсетілген кемшілікті болдырмайды, дифенилметан 
сутегі және  белсендірілген көмір қоспасымен 4000С-тан жоғары температурада 100 атм 
қысымда жібереді,сосын алынған қоспадан толуолды белгілі әдіс-тәсілдермен бөліп алады. 

Мысалы, дифенилметан сутегісі бар қоспамен реакционды камерадан белсенді көмір 
қатысында  5000С  температурада және 150 атм қысымда жіберіледі.Алынған өнім  белгілі 
бір көрсеткіште бензолға, толуолға, дифенилметанға ыдырайды.Тәжірибеге 237,2г 
дифенилметан алынды және 228,1 г гидрлеу өнімдері түзілді.Ректификациядан кейін 73,7 г 
бензол,79,3 г толуол, 68,2 г дифенилметан болды. 

 Қазіргі уақытта ароматты көмірсутектерді өндірудің тағы бір әдісі – бензинді  
каталитикалық  риформинглеу.Үрдіс 480-5200С температурада  7-25 атм қысымда 
жүргізіледі.Бұл үрдісте м-, о- және п-ксилол  тепе-тең қатынаста  алынады.О- және п-
ксилолды  алу  м-ксилолдың фракциясының изомеризациясы  кезінде платинамолибдинит 
құрамды катализатор қатысында жүргізіледі. 

Үрдістің артықшылығы: шикізат құнының жоғары болуы мен жеткіліктілігі; сутек  
көлемінің үлкен церкуляциясының  қажет еместігі; қайнау температуралары жақын 
парафинді көмірсутектер қатысында ароматты көмірсутектерді бөлудің экстративтік 
әдістері; м-ксилол фракциясы изомеризациясы мен каталитикалық  риформинг  үрдісіндегі 
әртүрлі катализаторлардың қолданылуы. Ароматты көмірсутектерді  алудың  альтернативті 
әдістерінің бірі –квалифицирлеуге жеткіліксіз және ресурсы жоғары , С3-С4 газтәрізді 
көмірсутектерден алу болуы мүмкін. Бензолдың , толуолдың, о- және  п-ксилолдың  
синтезінің  белгілі әдісі  С3-С4  көмірсутектерден 482-537о С  температурада  жұмыстың 
минимальды қысымы 9˙105 Па және  көлемдік жылдамдығының берілуі  2с-1  (контактирлеу 
уақыты ≈5 с)  , әртүрлі жоғарыкремнилі цеолит типті ZSM, промотирлеуші әртүрлі 
металдарды (Zn-Al-Cu) катализаторлар ретінде қолданады. [3] 

Тaбиғи  кaтaлизaтoрдың нeгiзi –aғaртaтын бaлшық(oтбeливaющaя  глинa),(мыcaлы  
қaзaқcтaндық бeнтoнит бaлшығы).Бaлшықты  ұcaтып  ұнтaқтaйды жәнe cу қыздырғaншa 
дөңгeлeк түптi кeрi  тoңaзытқыш жaлғacқaн кoлбaдa үздiкciз aрaлacтырып, 6 caғaт 20% 
Н2SO4 eрiтiндiciндe өңдeйдi.Coдaн кeйiн бaлшықты дeкaнтaциялaу әдiciмeн  қышқылдaн 
cумeн жуaды.Ocыдaн кeйiн  ocы мaccaны 1-2 күн  мeрзiмiндe aуaдa құрғaтып,цилиндр түрiнe 
қaлыптaйды, диaмeтрi 55мм түйiрлeргe  ұнтaқтaйды, 1100C тeмпeрaтурaдa 4caғaт  құрғaтқыш 
шкaфтa  құрғaтaды.Coңғы рeт  кaтaлизaтoрды рeaктoрғa құрғaту  жәнe қыздыру 500-5500C 
aуa aғынындa жүргiзiлeдi [4]. 

Бастапқы алюмоқосылыстары алдын ала ұнтақталды. Катализатордың қышқылдық 
бөлігін активті формаға алмастыру үшін 1М  NH4Cl ерітіндісі қолданылды. Декатиондау 
дөңгелек түпті колбада сулы моншада 6 сағат бойы үш еселі араластыру арқылы жүргізілді. 
Өңделген үлгілер фильтрленіп, құрамындағы иондар тазаланғанша дистилденген сумен 
шайылды, кейіннен үлгі 100˚С температурада тұрақты салмағына дейін кептірілді. 
Кептіргеннен кейін цеолиттің аммонийлі формасын Н-формаға ауыстыру үшін 4,5 сағат 
бойына 100-500˚С температурада бағаналы термоөңдеуден өткізілді. Термоөңделген цеолит 
карбонат жынысты сазбен цеолит/карбонат жынысты саз – 15/85 масс % қатынаста 
араластырылды. Катализаторды промоторлау кептірілген катализаторға хром  
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оксинитратының кристаллогидратын және молибден аммоний кристаллогидратын сіңіру 
әдісімен жүзеге асырылды. Промотор катализатор массасына 2%  хромды  және молибденді 
отырғызу бойынша жүргізілді. Алынған катализатор байланыстырғышпен араластырылып, 
диаметрі 3мм, ұзындығы 10мм цилиндр типтес құйғымен қалыпқа келтірілді. 
Экспериментальды жұмысты орындау кезінде қолданылғын катализаторлар 3-кестеде 
келтірілген.  

 
Кесте 3 Семейтау цеолиті мен Қосқұдық және Жаулинды карбонат жынысты сазы 

негізіндегі катализаторлар 
 

 Катализатор Cr, масс. 
% 

Mo, масс. 
% 

 Семейтау цеолиті/Қосқұдық карбонат 
жынысты сазы (15/85) 

2 2 

 Семейтау цеолиті/ Жаулинды карбонат 
жынысты сазы (15/85) 

2 2 

 
Дайындалған катализатордың 80-100мл мөлшерін каталитикалық түтікшеге салып, 

100˚С – 30мин, 200˚С – 30мин, 300˚С – 30мин, 400˚С – 30мин, 500˚С-та жүйеден үздіксіз 
ауаны жіберу арқылы 2 сағат термиялық активтейді. Сонымен бірге қондырғының 
герметикалығы тексеріліп, салқындатқыш қосылады. Ауаны үрлеу 20%-тік КОН 
ерітіндісінен ауа көпіршіктерінің бөлінуі арқылы көрсетіледі. Активтеу аяқталғаннан кейін 
ауа қатысында 200˚С температураға дейін салқындатылады [6]. 
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Наноструктурированные углеродсодержащие сорбенты, в отличие от сорбентов, 

полученных классическими методами, обладают высокой пористостью, удельной 
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поверхностью, сорбционной емкостью и cелективными свойствами.  Сорбционные методы 
занимают особое место среди многочисленных методов очистки и концентрирования 
различных материалов. 

Пористые углеродные материалы, обычно используемые в качестве адсорбентов, 
относят к классу углеграфитовых материалов, состоящих преимущественно из sp2-
гибридизованных атомов углерода, имеющих определенную упорядоченность расположения 
в пространстве и образующих протяженные сетки или микрокристаллиты. Типичные 
представителем материалов такого класса являются активные угли (АУ), но если сравнить 
глинистые минералы, которые являются традиционными неорганическими молекулярными 
ситами с углеродными молекулярными ситами (УМС), то выясняется, что последние 
обладают такими превосходными качествами, как высокая термическая устойчивость, 
гидрофобность, устойчивость в различных агрессивных средах. 

Адсорбционные свойства и структура носителей оказывают существенное влияние на 
каталитические свойства нанесенных катализаторов и сорбентов. Поэтому 
углеродсодержащие пористые материалы представляют особый интерес, т.к. они обладают, в 
сравнении с минеральными аналогами, рядом специфических свойств и поэтому широкое 
использование в адсорбционных и каталитических технологических процессах.  

Для каждого адсорбционного и каталитического процесса в зависимости от цели 
использования, условий проведения, кинетических закономерностей и удельной 
каталитической активности катализатора и сорбента может быть установлена оптимальная 
пористая структура, обеспечивающая высокую скорость процесса. 

Постоянно возрастает роль углеродных сорбентов в решении экологических проблем: 
очистки питьевой и сточной воды, отходящих газов предприятий промышленности и 
энергетики [1-5].  

В  работе использована глина следующего химического состава:    
Образцы SiO2 

% 
Al2O3 
% 

Fe2O3 
% 

CaO 
% 

MgO 
% 

Na2O 
% 

K2O 
% 

H2O 
% 

Прочие 
% 

Глина 65,3 21,7 0,8 0,7 0,3 0,21 0,83 4,9 5,8 
 
Также рассмотрены   основные физико-химические характеристики Кокшетауской 

глины, использованной для изучения процесса активации минерального сырья 
зауглероживанием. Выбор глины связан с поставленной задачей для получения 
углеродсодержащих сорбентов, поскольку в ее составе содержатся оксиды металлов 
переменной валентности и оксид магния. Согласно полученным ранее результатам, 
присутствие металлов переменной валентности способствует процессу зауглероживания в 
режиме пиролиза пропан – бутановой смеси. Установлен усредненный состав Кокшетауской 
глины, так Кокшетауская глина относится к каолиновым глинам, основным компонентом 
которой является минерал каолинит Al2O3

.2SiO2
.2Н2О. К главным примесям относится 

кварц SiO2, слюда и другие слоистые гидроалюмосиликаты. Наличие оксидов железа (0,8%) 
и магния (0,3%), как правило, способствует образованию углерода, который вызывает 
увеличение удельной поверхности и пористости, и как следствие к повышению сорбционной 
способности системы. 

Термообработка глины при температурах от 200 – 3000С приводит к удалению 
адсорбированной влаги с освобождением пор и снижению щелочности глины. При 
зауглероживании опытных партий образцов глины на вращающейся установке следовало, 
прежде всего, найти такие условия, чтобы процесс отложения углерода осуществлялся 
равномерно по всей внутренней поверхности гранул, т.е. проводить процесс 
зауглероживания в кинетической области. Такие условия задавали подбором 



1949 
 

технологических параметров процесса зауглероживания: изменения температуры, скорости 
подачи газа, изменения времени процесса.  

Установлено, что при температуре ниже 6000С глина не зауглероживается. При 6000С, 
скорости подачи пропан - бутановой смеси 30см3/мин, времени контакта 30 минут углерода 
образовалось - 3 % масс.  

В качестве верхнего температурного интервала была выбрана температура 7500С, при 
которой начинается переход углерода в другую кристаллическую модификацию. При 
температуре 7500С отложение углерода осуществлялось на поверхности равномерно, и 
количество образовавшегося углерода достигало 8,7  % масс. Показано, что при температуре 
выше 7500С наблюдается снижение содержания углерода до 7,1%, что объясняется 
разрушением углеродной фазы.  

С точки зрения проведения процесса зауглероживания глин в режиме пиролиза 
пропан-бутановой смеси с приемлемыми для технологии скоростями оптимальным является 
температурный интервал 700-7500С. По - видимому, с ростом температуры зауглероживания 
оксид железа в составе глин претерпевает существенные изменения. В начальный период 
происходит процесс восстановления железа до металлической фазы с выделением оксидов 
углерода. Углеродистые отложения начинают образовываться лишь после восстановления 
железа до металла и прекращения выделения оксидов углерода.  

Этот факт свидетельствует о том, что образующийся углерод еще до выделения его в 
самостоятельную фазу окисляется за счет кислорода оксида железа. 

 

 
Рисунок 1  Зависимость процентного содержания углерода от температуры 

зауглероживания КГ 

На рисунке 1 представлены график зависимости процентного содержания углерода от 
температуры зауглероживания Кокшетауской глины, из которого видно нарастание 
содержания углерода в интервале температур 7500 – 8000С. С повышением температуры от 
6000С до 7500С происходит постепенное увеличение массовой доли образовавшегося 
углерода в зауглероженной глине. Максимум по содержанию углерода наблюдается при 
7500С. Дальнейшее увеличение температуры приводит к уменьшению массовой доли 
углерода, что объясняется выгоранием углеродной фазы при температурах выше 7500С.  
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Hисунок 2  Зависимости процентного содержания углерода от времени 

зауглероживания КГ 

Изучена зависимость содержания углерода в зауглероженном сорбенте от времени 
контакта (рис.2). Выявлено, что с увеличением времени зауглероживания происходит 
повышение массовой доли (в %.) углерода исследуемого образца. Таким образом, 
оптимальными условиями получения углеродминерального сорбента с высоким 
содержанием углерода являются:   скорость подачи пропан - бутановой смеси 50-80 см3/мин,  
температура  7500С и время контакта - более 30 минут. 

Экспериментально установлено, что путем зауглероживания можно получить более 
развитую поверхность с большой пористостью, чем у исходных образцов. Это объясняется 
образованием волокнистого углерода в процессе отложения углерода на поверхности 
образцов. 

Газохроматографическим методом была определена величина удельной поверхности 
зауглероженных сорбентов, их пористость и плотность (таблица 1). 

 
Таблица 1 Удельная поверхность, пористость и плотность исходных (КГ) и 

зауглероженных (ЗКГ) образцов при разных температурах зауглероживания  

Образцы 
 

Удельная                              
поверхность, м2/г 

Пористость, 
% 

Плотность, 
г/см3 

Исходный 
(КГ) 

11,7 15,1 1,31 

6000С (ЗКГ) 14,5 18,6 1,26 

6500С (ЗКГ) 16,0 20,5 1,23 
7000С (ЗКГ) 17,2 22,1 1,19 
7500С (ЗКГ) 20,2 23,9 1,17 
8000С (ЗКГ) 18,7 25,9 1,14 

Выявлено, что зауглероживание приводит к увеличению их удельной поверхности и 
пористости, уменьшению плотности. Это, по-видимому, связано с тем, что в результате 
зауглероживания происходит образование волокнистой морфологии углерода на 
поверхности глины. 

Действие сорбента основано на процессах адсорбции, т. е. поглощение вещества 
(адсорбата) поверхностью сорбента. Молекулы (ионы) адсорбата испытывают притяжение со 
стороны поверхности сорбента и оседают на ней, покрывая эту поверхность слоем 
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адсорбированных частиц, При этом химическая реакция не присходит, и адсорбированные 
частицы сохраняют свою индивидуальность. Адсорбционные силы имеют ту же природу, 
что и силы межмолекулярного взаимодействия, и начинают проявляться при приближении 
молекул или ионов адсорбата к поверхности сорбента на расстояние, соизмеримое с 
размерами сорбируемых частиц (молекул, ионов и т. д.). Поэтому наибольшей 
эффективностью обладают сорбенты, имеющие пористую структуру с размерами пор 
соизмеримыми с размерами ионов.  

В исследуемых образцах определяли стандартные  сорбционные  активности: по 
иоду (ГОСТ 6217-74)  и по метиленовому голубому (ГОСТ 4453-74). Полученные 
сорбционные характеристики активированного угля и зауглероженного сорбента при 
различных температурах, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 
полученные углерод - минеральные сорбенты обладают сорбционной активностью, 
сравнимой с активированным углем.  

 

Таблица 2  Сорбционные характеристики активированного угля и полученного 
углеродминерального сорбента 

 

Образец 

Сорбционная активность 

 

по йоду, % по метиленовому голубому, мг/г 

 

АУ 28,1 32,0 

ЗКГ(6000С) 24,9 27,8 

ЗКГ(6500С) 25,3 28,2 

ЗКГ(7000С) 25,8 28,9 

ЗКГ(7500С) 27,3 31,2 

ЗКГ(8000С) 26,9 30,5 

Сорбционные характеристики природных сорбентов определяли по методике , в 
основу которой положены общие принципы исследования процесса сорбции  при различных 
условиях. Исследования динамики сорбции были проведены в статических условиях и 
динамических условиях. 

По результатам эксперимента, которые были получены по методу переменных 
концентраций, строили графическую зависимость равновесного содержания сорбированного 
иона металла от равновесной концентрации  данного иона в растворе, то есть изотерму 
сорбции. Время, необходимое для перемешивания устанавливалось по кинетике процесса - 
определением скорости ионного обмена. Скорость ионного обмена устанавливалась в 
статических условиях, сущность которого заключалась в определении количества 
поглощенного иона тяжелого металла сорбентом за различные промежутки времени 
процесса сорбции. Изучение динамики сорбции в динамических условиях проводили на 
модельных растворах нитратов меди, кадмия, кобальта, свинца, никеля в дистиллированной 
воде. Медь – один из основных загрязняющих элементов из группы металлов-токсикантов 
питьевой воды г. Кокшетау, поэтому основная часть эксперимента была выполнена на 
модельных растворах меди, Исследования в статических условиях проводили при 
следующих значениях: объем раствора - 200 мл, навеска сорбента - 1 г, крупность его частиц 
- 10-50 мкм, время перемешивания - 5-90 мин., содержание ионов металлов в растворе 5-100 
мг/л. 
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Анализ изотерм сорбции ионов меди из водных растворов исследованными 
сорбентами на рис. 3 показывают их высокую активность при сорбции ионов меди. 
Максимальной сорбционной емкостью обладает ЗКГ при 7500С (42,4 мг/г), а минимальной 
ЗКГ при 6500С (37,0 мг/г). Активированный уголь и ЗКГ при 7500С занимают 
промежуточное положение по сорбционному сродству к ионам меди: 43,3 и 42,1 мг/г 
соответственно. 

 
1 - ЗКГ при 6500С; 2- ЗКГ при 8000С; 3-АУ; 4- ЗКГ при 7500С. 

Рисунок 3  Зависимость изменения концентрации  ионов меди от времени сорбции 

Исследования по сорбции металлов на ЗКГ из модельных поликомпонентных 
растворов также проводились в указанных режимах. Растворы готовились на 
дистиллированной воде из нитратов металлов Cu, Zn, Pb, Ni, Co с концентрацией ~ 2-25 мг/л 
по каждому металлу.  

На основе минерального (глина) сырья Кокшетауского региона Акмолинской области 
получены карбо-минеральные наноструктурированные сорбенты. Найдены оптимальные 
условия синтеза сорбентов, определены их физические параметры: удельная поверхность, 
плотность, пористость. Выявлены основные закономерности формирования морфологии и 
структуры сорбентов. Показано, что в режиме пиролиза пропан-бутановой смеси 
поверхность глины покрывается  волокнистым углеродом, происходит формирование 
наноструктурированного сорбента. Определена сорбционная способность синтезированных 
наноструктурированных сорбентов по поглощению ионов тяжелых металлов в статических 
условиях.  
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Жидкофазная гидрогенизация нитробензола и его производных относится к одному из 

наиболее известных жидкофазных гетерогенно-каталитических процессов, который находит 
практическое применение при получении органических красителей, добавок к полимерным 
материалам и моторным топливам, биологически-активных веществ, фармацевтических 
субстанций и пр. Не случайно высокоэффективные экологически чистые технологии 
жидкофазной гидрогенизации широко используются химическими предприятиями ведущих 
производителей продукции тонкого органического синтеза. Одним из наиболее 
перспективных методов синтеза ароматических и жирноароматических аминов является 
каталитическое гидрирование нитросоединений [1-2]. Причем данный процесс широко 
применяется как в лабораторной, так и в промышленной практике. К настоящему моменту 
реакции жидкофазного гидрирования ароматических нитросоединений на классических 
гетерогенных катализаторах посвящено множество работ, накоплен большой 
экспериментальный материал по восстановлению нитросоединений на различных 
катализаторах [3]. Особо привлекательными для исследователей в плане разработки 
катализаторов являются НЧ благородных металлов. Обладая большой активной 
поверхностью, НЧ являются весьма перспективными и эффективными катализаторами, 
существенно ускоряя и облегчая протекание химических реакций [4]. При этом в форме НЧ 
каталитические свойства приобретают вещества и соединения, обычно никаких таких 
способностей не имеющие.  

В данной работе нами изучена возможность применения полимерных ТМ в качестве 
пористой матрицы-носителя катализаторов на основе серебра и золота.  

Выбор модельной реакции восстановления 4–NP до 4–AP в присутствии боргидрида 
натрия в первую очередь обусловлен простотой спектрофотометрического анализа кинетики 
реакции: исходный реагент имеет максимум поглощения при 400 нм, в то время как продукт 
реакции – при 299 нм. 

Реакция каталитического восстановления 4–NP в присутствии НЧ металлов имеет 
псевдо-первый порядок при условии избытка восстановителя боргидрида натрия (NaBH4), 
что позволяет исследовать кинетику реакции по изменению количества исходного реагента. 
Уменьшение интенсивного поглощения прямо пропорционально уменьшению количества 4–
NP, поэтому в расчетах принимали (Сt/C0)=(At/A0). 

На рисунке 1 представлены спектры поглощения реакционной смеси при 
использовании катализаторов ПЭТФ/Au и ПЭТФ/Ag, полученных при 1 ч осаждении  
при 25 °С.  При этом, следует отметить, что в отсутствии синтезированных нами 
катализаторов образование 4–AP не наблюдалось даже при увеличении продолжительности 
реакции до 120 ч.  

Эффективность катализаторов оценивали по изменению константы скорости реакции 
и по степени конверсии 4-NP в 4–AP. Нами были построены графические зависимости 
ln(At/A0)=f(t), линейный характер полученных кривых позволяет рассчитывать константу 
скорости реакции как угол наклона прямой, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 1  Спектры поглощения реакции восстановления 4-NP в 4-AP в присутствии 

катализаторов на основе серебра (а) и золота (б), полученных после 1 ч осаждения 

 

 

а б 
Рисунок 2  Зависимость ln(At/A0)=f(t) для НТ серебра (а) и золота (б) 

 
В нижеприведенной таблице 1 представлены значения констант скоростей реакции 

каталитического гидрирования 4–NP. 
 
Таблица 1  Константы скорости реакции каталитического восстановления (4–AP) в 

присутствии НТ металлов при t=25°C 
Время 

осаждения, ч 
Константа скорости, мин-1 

ПЭТФ/Au ПЭТФ/Ag 
1 0,087±0,02* 0,046±0,006 
5 0,084±0,01 0,0447±0,004 
24 0,082±0,005 0,032±0,010 

Примечание: данные представлены с учетом стандартного отклонения для трех 
испытаний 

 
Дополнительная информация, которая может быть получена из значений константы 

скорости – это наличие/отсутствие индукционного периода, т.е. времени, необходимого для 
активации композитного НК. 

Было обнаружено, что в случае использования НТ серебра с увеличением количества 
циклов испытаний катализатору необходимо некоторое время для активации (4 и 5 цикл). 
Для НТ золота некоторые отклонения наблюдаются лишь для третьего цикла. 

Как видно из представленных данных все полученные нами массивы НТ серебра и 
золота могут быть использованы в качестве катализаторов реакции восстановления 4–NP. 
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При этом следует отметить, что активность НТ золота при комнатной температуре (на 
основании данных констант скоростей) в среднем в 2,5 раза выше, чем аналогичные 
показатели у НТ серебра [5].  

 
Изучение температурной активности композитных катализаторов состава 

ПЭТФ/Ag 
 
Для исследования зависимости каталитической активности от температуры среды 

нами были синтезировано более  40 идентичных образцов композитов состава ПЭТФ/Ag 
(время осаждения – 1 ч) и каталитическую активность далее изучали уже в интервале 
температур  12–45 °С. 

Необходимо отметить, что изменение температурного режима также влияет и на 
продолжительность протекания реакции.  

В таблице 2 представлены значения рассчитанных констант скоростей исследуемой 
реакции, продолжительность протекания реакции и степень конверсии 4–NP после 
проведения первого цикла испытаний. 

 
Таблица 2  Данные исследования температурной зависимости каталитической 

активности композитных катализаторов состава «ПЭТФ/Ag» 

Параметр Температура, °С 
15 19 25 29 35 40 45 

Продолжительнос
ть реакции, мин 80 65 40 40 35 35 30 

k×10-2, мин-1 0,93 2,55 4,24 4,91 6,4 8,5 8,86 
Степень 

конверсии 
4-NP, % 

66,1 70,2 78,03 79,0 86,5 87,0 88,3 

 
График изменения константы скорости реакции восстановления 

4–NP  боргидридом натрия в зависимости от температуры представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3  Изменение константы скорости в зависимости от температуры проведения 

реакции 
 
Эта зависимость носит линейный характер, о чем свидетельствует значение 

коэффициента R2 максимально близкого к единице. 
 

Определение энергии активации 
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Сущность действия катализаторов состоит в понижении энергии активации реакции, 
следовательно, чем меньше данная величина, тем быстрее будет протекать катализируемая 
реакция и тем перспективнее будет дальнейшее использование нашего катализатора.  

Для определения значения кажущейся энергии активации нами был построен  
проведены идентичные испытания в диапазоне температур  15–45 °С, после расчета 
константы скорости, для каждой из температур с использованием графического метода из 
графика в координатах lnk–1/Т, при этом как видно из аррениусовского графика это  
соотношение – прямая линия (рисунок 4).  

T
)

R
Ea(Ak 1lnln −=

,
 (

1) 
где lnk – логарифм натуральный константы скорости реакции, lnА – натуральный 

логарифм предэкспоненциального множителя, Еа – энергия активации, Т – температура, R – 
универсальная газовая постоянная. 

 
Линейная зависимость (lnk–1/T) позволяет определить энергию активации Еа по 

тангенсу наклона прямой и предэкспоненциальный множитель А по отрезку, отсекаемому 
прямой на оси ординат, когда 1/Т=0.  

 

 
Рисунок 4  Зависимость lnk=f(1/T) 

 
Значения энергии активации и предэкспоненциального множителя  составило 51,19 

кДж/моль и 3,06∙107 соответственно.  
 

Заключение 
 

На примере реакции жидкофазного восстановления 4–NP исследована каталитическая 
активность нанокомпозитных мембран состава ПЭТФ/Ag и ПЭТФ/Au, полученных в 
результате осаждения в течение 1,5 ч и 24 ч при температуре 25 °С. Обнаружено, что 
каталитическая активность композитов состава ПЭТФ/Au в 1,9 раза выше, чем у образцов 
ПЭТФ/Ag и данное соотношение является постоянным даже при увеличении времени 
осаждения. 

Исследование зависимости активности композитных катализаторов состава ПЭТФ/Ag 
от температуры реакционной среды показало, что скорость реакции восстановления 4–NP 
линейно возрастает с увеличением температуры. Скорость реакции и степень конверсии 
исходного реагента в интервале температур 15–45 °С возрастают в 9,5 раз и на 22,2% 
соответственно. Энергия активации данной реакции составила при этом 51,19 кДж/моль. 
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Бұл жұмыста семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы стеарин қышқылы реагент 

ретінде қолданылады. Себебі, оның балқу температурасы төмен, экстракциялау жеңіл 
жүргізіледі және материалдық жағынан қол жетімді болып табылады. 

Зерттеу жұмысында келесі реагенттер қолданылды: темір сульфаты 4SOZn , 

концентрлі азот қышқылы 3HNO , аммиак ерітіндісі 3NH , квалификациясы «т.т.а» стеарин 
қышқылы, «т.т.а» семикарбазид гидрохлорид, ионсыздандырылған су. млмгTZn /1=  болатын 
мырыш (ІІ) стандартты ерітіндісін дайындау үшін 1.26 г т.т.а темір сульфаты құрамында 1мл 
концентрлі азот  қышқылы бар суда ерітіліп, 100мл колбаға белгіге дейін 
ионсыздандырылған сумен толтырылды. 

Ерітіндінің рН-ы «Эксперт-001» иономері арқылы өлшенді, оның дәлдігі ± 0,02 рН 
бірлігінде жүргізіледі. Температураны тұрақты ұстап тұру үшін «U-10» термостаты 
қолданылды, оның өлшеу дәлдігі ±10С . Алынатын сынаманың дәлдігі тура болу үшін ВЛР-
200g-М аналитикалық таразысы қолданылды, оның дәлдігі +0,0001г. 

Экстракцияны жүргізу барысы: Металдың сулы ерітіндісін белгілі бір pH-қа келтіріп, 
термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, ерітіндіні біраз уақыт қыздырады. Одан соң 
есептеліп алынған органикалық экстрагент пен реагентті сосудқа салып, реагент ерігеннен 
кейін экстракциялауды бастайды. 3 минут экстракциялаудан кейін сулы және органикалық 
фазаға бөлінген қоспаны стақанға құйып, суытады. Алынған қатты экстрактіні 
декантациялап бөліп алады. Мырыш (IІ)-ті диффузиялық шағылу спектроскопиямен анықтау 
үшін қатты үлгілер жасалынады. Ол үшін экстракцияның жүргізу барысында алынған қатты 
органикалық экстракттарды балқытып, шыныдан жасалған пластинка үстіне вазелин 
жағылған сақинаны қойып, қатты органикалық экстрактының балқымасы құйылады. 
Сақинаның (диффузиялық шағылудың DRA-CA-301 қосымшасы) диаметрі d = 25 мм. 
Құйылған экстракт қатқаннан соң, бір жағы тегіс қатты үлгі алынады. Осы органикалық фаза 

mailto:aika_sai@mail.ru


1958 
 

үлгісі 100 SCAN UV-Visible Spectrophotometer (УК және көрінетін аймақ) құрылғысында 
зерттелінді. 

Ерітіндінің рН-ы мен темірдің концентрациясына байланысты темірдің таралу 
коэффициенттерінің тәуелділіктері зерттелді. 

Зерттеу нәтижелері: Мырыш (ІІ)-ті семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы 
стеарин қышқылымен экстракциялаудың сандық сипаттамалары зерттеліп, темірді (ІІІ) бөліп 
алудың оңтайлы шарттары анықталды.  

Сулы ортаның рН-ның әсері мырыштың (ІІ) концентрациясы 1 мг/мл болғанда, рН 1-9 
интервалында зерттелді, фазалардың жанасу ұзақтығы 3 мин.Мырыш (ІІ)-ті экстракциялау 
нәтижелері алынды, одан байқалатыны рН мәні 8,0 болғанда экстракция дәржесі 99,9%-ға 
дейін жетеді. Ол көрсеткіштер 1 – кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 1. Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі темір (ІІІ)-ті стеарин қышқылы 

қатысында семикарбазид гидрохлоридімен экстракциялау нәтижелері 
(m(СК)=3,6г,  m(СМК)=0,4г, Vсу.ф.=20 мл Vо.ф.=4 мл, +3FeС =1мк/мл, Т=900С, 

τ=3мин) 
 

№ рН  
баст. 

pH тепе-
теңд. 

Ссулы фаза 
(экстракциядан 
кейінгі) мкг/л 

Сорг. фаза 
(экстракциядан 
кейінгі) мкг/л 

R, % D  lgD 

абс. шағ. абс. шағ. абс. абс. абс. 

1 1 0,9 846 544 
 154 456 15,4 0,18 -0,75 

2 2 1,6 680 413 320 587 32 0,47 -0,33 

3 3 2 347 242 653 758 65,3 1,88 0,27 

4 4 2 233 101 767 899 76,7 3,29 0,51 

5 5 2 203 50 897 950 89,7 8,7 0,93 

6 6 2,1 19 27 961 973 96,1 50,6 1,70 

7 7 2,1 27 22 983 978 98,3 36,4 1,56 

8 8 2,2 1 1 999 999 99,9 999 2,99 

9 9 2,3 14 12 986 988 98,6 70,4 1,84 
 
Экстракцияны бақылау атомды-абсорбциялық спектроскопия әдісімен жүргізілді. 

Анализ нәтижелері бойынша градуирленген график тұрғызылды (Сурет 1). Алынған 
графиктің иілу бұрышы спектрометрде көрсетілген графикпен толығымен сәйкес келеді.  
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Сурет 1 Мырыш (ІІ)-ті атомды-абсорбциялық анықтаудың градуирленген графигі 

 
Экстракцияға сулы фазаның қыщқылдығы рН 1-9 интервалында, сулы және 

органикалық фаза көлемдерінің 1:5 қатынасында, С90  температурада, фазалардың жанасу 
уақыты 3 мин, темір (ІІІ) концентрациясы 1мг/мл болғанда зерттелді. Титрі 1мг/мл болатын 
стандарты ерітіндіден 1 мл, 18 мл дистилденген суды стаканға құйып, алынған ерітіндіні 
аммиактың және азот қышқылының сұйытылған ерітіндісімен қажетті рН-қа келтірілді. Осы 
ерітіндіні термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, массасы 0,4г семикарбазид 
гидрохлориді мен 3,6г стеарин қышқылы қоспасы салынды. Экстрагент толық балқығаннан 
кейін, 3 мин экстракцияланды. Экстракциялап болған соң арнайы таза стаканға ерітіндіні 
құйып, бөлме температурасында суытады. Органикалық фазаны бөліп, оған өткен темірді 
анықтау үшін жоғарыда атап көрсетілгендей қатты үлгілер дайындалып, спектрлер 
түсіріледі. Сол спектрлерден экстракциялауға оңтайлы рН мәні және темір концентрациясы 
анықталады. 

Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі және әр түрлі концентрацияларындағы 
түсірілген спектрлер нәтижелері төменде көрсетілген. 

 

 
 
                                Сурет 2                                                                   Сурет 3 

Сурет 2 рН 1-9 интервалындағы диффузиялық жұту спектрлері. 
 
Алынған нәтиже бойынша рН=8 болғанда жұту максимумы 0,29 көрсетеді.Яғни, 

оңтайлы рН мәні 8  
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Сурет 3. Әр түрлі концентрациядағы диффузиялық шағылу спектрлері.  
Алынған спектрлер бойынша тұрғызылған градуирленген график Сурет 4-те 

көрсетілген. 

 
Сурет 4 Мырыш (ІІ) әр түрлі концентрацияларындағы диффузиялық шағылуының 

градуирленген графигі 
 
Органикалық фазаны бөлгеннен кейін, су фазасын сүзіп, экстракциялап болған 

ерітіндінің тепе-теңдік рН-ы өлшенеді. Осы ерітіндіден керек мөлшерде аликвота алынып, 
фотометрлік әдіспен су фазасында қалған мырыш (ІІ) ионының мөлшері анықталады. 
Органикалық фазадағы темір мөлшері және су фазасындағы мөлшерлер айырмасы арқылы 
анықталады. Мырыш (ІІ)-ті қатты фазалық спектроскопиялық анықтау сулы фазаның әр 
түрлі рН мәндерінде жүргізілді. Алынған спектр жолақтары арқылы экстракциялану қисығы 
тұрғызылды. Алынған нәтиже бойынша ерітіндінің рН мәні өскен сайын экстракциялау 
дәрежесі де өседі. 

 
                       R 

PH 
Сурет 5 Мырыш (ІІ) экстракциялау қисығы 

 
Мырыштың таралу коэффициентінің ортаның қышқылдылығынан тәуелділік 

қисығының )(lg pHfD −  тангенс бұрышы 2-ке тең. Бұл мырыштың семикарбазид 
гидрохлорид балқымасындағы стеарин қышқылымен экстракциясы кезінде 2 протон бөлінеді 
деп болжам жасауға мүмкіндік береді (Сурет 6). 
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Сурет 6 Таралу коэффициенті логарифмінің ортаның қышқылдығына тәуелділігі 

 
Мырыш  (ІІ) катионы семикарбазид гидрохлоридімен әрекеттесу реакциясынан 2 

протон бөлінгені байқалады: ++ +↔+ HFeRHRZn 22 2
2 . Демек, тәжірибеміздің негізгі 

реакция теңдеуі мына теңдеуге сәйкес деп болжам айтуға болады: 
 

ZnNHCONHNHNHCONHNHZn 22222
2 )(2 →++  

Қорытынды: 
1. Мырыш (II) –нің атомды – абсорбциялық анықтаудың шарттары анықталды. 

Анықтау нәтижесінде мырыш (II) –ні атомды абсорбциялық анықтау қисығы тұрғызылды. 
2. Мырыш (II) –ні сулы ерітіндіде тио- және семикарбазидтің стеарин 

қышқылындағы қоспасының балқымасымен экстракциялаудың оптимал жағдайлары 
жасалды. 

3. lgD=f (lgCСҚ) тәуелділігі бойынша экстракцияның химиялық реакциясының 
болжамы жасалды. 

4. Мырыш (II) –нің экстракциясына серіктес элементтердің әсері зерттелді. 
5. Мырыш (II) –ні қатты фазалы-спектроскопия әдісімен анықтаудың әдістемесі 

жасалды. 
6. Мырыш (II) –ні қатты фазалы-спектроскопия әдісімен анықтаудың оптималды 

жағдайлары жасалды. 
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УДК 619:579.843.96 

РОЛЬ ФОРМАЛИНА В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

СапроненкоТатьяна Игоревна 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6 1,8 1,9 2

lg
D

pH

tgα 



1962 
 

T-A-N-U-S-H-KA@mail.ru 
Студентка Белорусского Государственного Технологического университета, Минск, 

Беларусь 
Научный руководитель – Р. М. Долинская 

 
Формалин является важнейшим раствором многих отраслей промышленности.  
Целью данного исследования является изучение свойств формалина, использование 

его в различных сферах производства.  
Объектом исследования данной работы является раствор формалина и его 

непосредственное участие в повседневной жизни человека. 
Формалин представляет собой 40% водный раствор формальдегида, который в 

качестве стабилизатора содержит около 8% (6−15%) метилового (технического) спирта. Это 
прозрачная бесцветная жидкость, имеющая весьма характерный удушливый запах [1]. 

Формалин используют в промышленности как источник формальдегида, а также для 
получения метиленовых производных. Способность формалина к свертыванию белков 
используется для дубления желатина в производстве кинофотопленки, для повышения 
прочности тканей и бумаги, для дубления кож и т.д. Широкое распространение формалин 
получил в качестве дезинфицирующего средства: в сельском хозяйстве для протравки семян 
и обеззараживания грунта, в животноводстве для дезинфекции помещений. При хранении 
качественного формалина допускается выпадение осадка, который растворяется при 
повышении температуры до 40 градусов. Срок хранения составляет три месяца со дня 
выпуска вещества [2].  

Формалин широко используется в медицине. Медицинский формалин носит 
международное название раствора формальдегида (SolutioformaIdehydi), при этом 
концентрация действующего вещества составляет, как правило, 36,5 – 37,5%. Используется 
исключительно для наружного применения, в качестве дезинфицирующего, 
дезодорирующего, прижигающего и вяжущего средства. Основные сферы применения 
медицинского формалина: дезинфекция рук (0,5%); обмывание ног при повышенной 
потливости (0,5 – 1 %); обеззараживание инструментов (0,5%); растворы для спринцевания 
(разведения 1:2000 – 1:3000). Хранят медицинский формалин в хорошо закупоренных 
склянках, в защищенных от света местах, с соблюдением температурного режима 10−20 
градусов выше нуля. Формалин, как действующее вещество, входит в ряд медицинских 
препаратов [3]. В развитии промышленного производства формальдегида огромную роль 
сыграл академик Е.И. Орлов [4], который в течение продолжительного времени занимался 
исследованием производства формальдегида и его свойств. В настоящее время формальдегид 
в промышленном масштабе получают из синтетического метилового спирта. Данные 
изученной литературы позволяют объяснить масштабность его практического использования 
тем, что формальдегид характеризуется широким спектром антимикробного действия. 

Формальдегид и препараты на его основе обладают весьма высокой бактерицидной, 
спороцидной и вирулицидной активностью [3, 4]. Формальдегид действует разрушающе 
также на грибы и плесени, при этом, по мнению некоторых специалистов, практическая 
ценность формальдегида как фунгицида превосходит его ценность, как бактерицидного и 
вирулицидного вещества [5]. В пользу целесообразности практического использования 
формальдегида в целях дезинфекции свидетельствует низкая его стоимость и относительная 
безвредность по отношению к объектам, подвергаемым обработке. 

Рассматривая область практического применения формальдегида в дезинфекционной 
практике, следует отметить, что он и препараты на его основе достаточно широко 
применяются в медицине и в быту, являясь активным началом в целом ряде композиций и 
составов. В частности, своё применение в медицине нашли такие композиции, как лизоформ, 
формидрон, мазь формальдегидная, аэрозольный препарат «Сапожок»−74», а также 0,5−1%-
ные водные растворы формалина [5]. 0,2−0,4%-ные растворы формалина и в настоящее 
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время широко используются для приготовления различных вакцинных и сывороточных 
препаратов. Продолжаются работы по использованию формальдегида в качестве 
дезодорирующего агента. 

Как отечественные, так и иностранные специалисты рекомендуют применять 
формальдегиддля аэрозольной и газовой дезинфекции различного назначения помещений 
большого объёма, в том числе и больничных, а также различных предметов больничного 
обихода: одежда, обувь, постельные принадлежности и т.д. [5]. Однако в США 
формальдегид как средство газовой дезинфекции медицинского оборудования и 
госпитальных помещений практически не используется. В тоже время в Великобритании 
формальдегид признан в качестве одного из основных средств поверхностной дезинфекции 
госпитального оборудования и дезинфекции помещений, контаминированных бациллами 
туберкулёза [6]. Также отмечалось слабое действие газообразного формальдегида на вирус 
оспы и споры Bac.Anthracis. По данным литературы[3, 5], формальдегид и его препараты 
могут также применяться для дезинфекции санитарного автотранспорта, книг, меховых и 
кожаных изделий, однако непригодны для обеззараживания точных приборов, в частности, 
электронного оборудования. 

Формальдегид и препараты на его основе используют для дезинфекции помещений и 
оборудования ферментативной промышленности, в промышленном производстве 
антибиотиков, например, пенициллина и стрептомицина.  

Также широкое применение формальдегид нашел в промышленности, 
перерабатывающей втор - и утильсырье: щетину и шерсть, загрязнённых спорами сибирской 
язвы и т.д. Описаны удовлетворительные результаты применения 0,5%-ного раствора 
формалина в пивоварении для разрушения вредных микроорганизмов в присутствии энзимов 
и дрожжей [5]. 

Хорошие результаты получены и при использовании формальдегида в ветеринарии, 
где он используется для обеззараживания животноводческих помещений, транспорта для 
перевозки животных, причем дезинфекция последнего с успехом проводится и при 
отрицательных температурах воздуха. Формальдегид в виде водных растворов формалина 
находит довольно широкое применение в ветеринарии, однако эта сторона применения 
формальдегида для многих дезинфекционистов является малоизвестной.  

Результаты ряда исследований показывают, что обеззараживающие свойства ФА 
могут быть усилены при добавлении к нему некоторых других веществ, самостоятельно не 
обладающих высокой биоцидной активностью. 

В литературе [5, 6] имеются также данные о том, что активированный перманганатом 
калия формальдегид становится более эффективным по отношению к грамотрицательным 
бактериями что при добавлении тимола к раствору формалина бактерицидное действие 
формальдегида резко увеличивается. 

Основная ценность формальдегида для сельского хозяйства заключается в его 
способности разрушать микроорганизмы, являющиеся причиной многих болезней растений. 
С этой целью он применяется в качестве дезинфицирующего средства для семян, клубней, 
корней, для обработки почвы, парников, хранилищ, закромов и амбаров. В некоторых 
случаях он используется для предохранения сельскохозяйственных продуктов от гниения во 
время перевозки или хранения. Дезинфекция семян обычно проводится путем погружения 
семян в разбавленный раствор формальдегида или опрыскивания семян этим раствором. 
Такая мера имеет особо важное значение для предупреждения заболевания головней. 
Рекомендуемый метод дезинфекции (протравливания) семянсостоит в том, что семена слегка 
опрыскиваются раствором, полученным путем разведения технического 37%-ного раствора 
формальдегида (формалина) равным объемом воды. На 1 м3 зерна расходуется немного 
более 0,5 л разведенного раствора. После этогосемена следует плотно прикрыть на 4 − 5 час, 
тщательно проветрить и сразу же высеивать. Пшеницу и ячмень обычно дезинфицируют 
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путем погружения на 5 мин. в раствор, содержащий 1 лформалина на 320 л воды, после чего 
укрывают зерно на 2 часа.  

Формальдегид может быть использован для приготовленияогнезащитных составов, 
например, раствор жидкого стекла в комбинации с перекисью 
водорода,надборнокислымнатрием и формальдегидом. В одном из патентовв качестве 
защитного средства от действия пламени рекомендуетсясмесь сернокислого аммония, 
хлористого аммония, углекислогомагния, сернокислого цинка и фосфорнокислого натрия с 
формальдегидом. В качестве огнезащитных средств могут применяться такжепродукты типа 
смол, получаемые при реакциях с участием формальдегида, дициандиамида и аммиака. 
Этилиденмочевина образует с формальдегидом смолы, которые при нагревании 
превращаются в объемистую углистую массу; производство огнестойких покрытий на 
основе смол из этилиденмочевины имеет благоприятные перспективы. 

Формальдегид в нефтяной промышленности может быть использован: при бурении и 
эксплуатации нефтяных скважин; при очистке и модификации нефтяных фракций; в 
синтезах антиоксидантов, вспомогательных компонентов смазок, веществ, понижающих 
температуру застывания, и т. д. Он представляет известный интерес и как средство для 
обработки углеводородов каменноугольного дегтя.Нефтебурильные жидкости, или 
«буровые растворы», обычно состоят из суспензии глины иликрахмала или комбинации 
обоих этих веществ с добавкой небольших количеств специальных присадок. Крахмал и 
родственныеему коллоидные вещества снижают потерю воды, но постепенно разрушаются 
под действием бактерий, дрожжей и другихмикроорганизмов. Когда формальдегид 
используется в комбинации с бурой, расход его уменьшается. На 1 м3 бурильной жидкости 
требуется от 0,7 до 3 кг формальдегида. Потери бурильной жидкости можно снизить за счет 
применения смолообразующих смесей [6]. 

Широкий спектр антимикробного действия формальдегида и препаратов на его основе 
и их высокая обеззараживающая активность позволяют использовать данный дезинфектант в 
качестве стерилизующего агента для стерилизации различных изделий, прежде всего, 
медицинского назначения, в том числе осуществлять и «холодную» стерилизацию, что 
особенно важно при обеззараживании изделий, изготовленных из термолабильных 
материалов. По данным иностранных специалистов формальдегид можно использовать 
также для стерилизации поверхностей определенных деталей космических кораблей.  

Таким образом, мы видим, что формалин играет большую роль в жизнедеятельности 
человека. Он широко применяется в повседневной жизни и в различных отраслях 
производства. Анализ приведенных выше данных показывает, что формальдегид и 
препараты на его основе находят достаточно широкое применение в дезинфекционной 
практике.  

Список использованных источников 
1 Лебедев, Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического 

синтеза: Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб и доп. – М.: Химия, 1988. –592 с. 
2 Огородников, С.К. Формальдегид. – Л.: Химия, 1984. – 280 с. 
3 Уокер, Дж.К. Формальдегид: Пер.со 2-го изд. – М.: Госхимиздат, 1957. 
4 Орлов, Е.И. Формальдегид, его добывание, свойства и применение. 2-е изд., доп. − 

Л.: Химия, 1935. − 448 с. 
5 Джесси Рассел «Формальдегид» издательство: Книга по Требованию 2012. 
6 J. Frederic Walker Formaldehyde second edition American Chemical Society Monograph 

Series  NEW YORK 1953 –547p. 
 
 

УДК 541.113 



1965 
 

ЖАҢА БУЫНДЫ НАНОӨЛШЕМДІ БЛОКТЫ ТАСЫМАЛДАҒЫШТАРДАҒЫ 
КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ СЫНАҚТАН ӨТКІЗУ 

 
Сләмова Айнұр Нұрланқызы 

aiko92-09@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6М060600- химия  

мамандығының  2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 
 Ғылыми жетекшісі -  Н.Т.Шертаева  

 
Автокөлік және химиялық өндіріс қалдықтары қазіргі таңда ірі қалалар мен өндірістік 

орталықтарда   ластану көздерінің 90% құрайды [1].  Автокөлік қозғалтқыштарының қалдық 
газдарын тазарту аса маңызды экологиялық мәселелердің бірі. Осы мәселені шешу бүкіл 
әлемнің, сонымен қатар Қазақстан ғалымдарының назарын аударып отыр. Қоршаған ортаның 
автокөліктерден шыққан газдар және өнеркәсіптердің зиянды қалдықтарынан ластану 
мәселесін әр-түрлі әдістермен шешу жағдайлары ойластырылуда: автомобильдердің 
қозғалысын реттеу, нейтрализациялау жүйесін қондыру, отынның толықтай жануына 
қосымша ауа жіберуімен қамтамасыз ететін құрылғыларды құрастыру [2]. 

Қазіргі таңда СО, СxНy   және NOx сияқты газ қалдықтарының зиянды компоненттері 
каталитикалық тазарту жүйелерін қолдана отырып тазартылады. 

Шығарылған газ ағындарынан органикалық қосылыстарды каталитикалық тазарту СО 
және NOx бейтараптау реакцияларымен  бірге өтеді. Қалдық газ компоненттерін 
катализаторда  өзгерткенде келесі реакциялар өтуі мүмкін: 

 
2СО + О2 → СО2                         (1) 

СхНу + О2 → СО + СО2 +Н2О    (2) 
2 СО + 2NO →  2СО2 + N2        (3) 
NO + СхНу   → N2 + CO + Н2О  (4) 

 
Мұндай каталитикалық тазарту жүйелерінің негізгі элементі гранулаланған немесе 

блокты тасмалдағышқа  қондырылған  каталитикалық-белсенді қабат болып табылады. 
Каталитикалық қабат, арасында асыл металдардың нанобөлшектері таралған алюминий мен 
сирек жер металдарының (СЖМ) оксидтерінің қоспасы. Катализаторлар үшін перспективті 
тасмалдағыш болып, монолитті блокты  балауыз құрылымды тасмалдағыштар саналады. 
Соңғы жылдары керамикалық және металдық блокты балауыз құрылымды 
тасмалдағыштардағы катализаторлардың қолданылуына, блокқа қондырылған 
каталитикалық қабаттың құрамын дайындау мен зерттеуге және каталитикалық белсенді 
компоненттерді  Pt, Pd, Rh қондыру әдістеріне арналған түрлі мақалаларда жарық көрген 
[3,4]. 

Тасмалдағышты қолданудың қажеттілігі бірнеше маңызды себептермен түсіндіріледі 
[5,6], олар: 1) катализатордың белсенді компонентінің (Pt, Pd, Rh) балқуын болдырмай 
алдын-алуы; 2)  каталитикалық белсенді  фазаның тығыздығын төмендетуі; 3) 
катализатордың улануға төзімділігін қамтамасыз етуі; 4) катализаторды механикалық берік 
ететін  форма беру мүмкіндігі; 5)катализатор қабаты арқылы қысым айырымын төмендетуі. 

Балауыз құрылымды блокты катализаторлар өндіріс пен халық шаруашылығының 
түрлі салаларында қолданысқа енген (химиялық өндіріс, қоршаған ортаны қорғау 
техникасында, машина жасауда және т.б.). Әсіресе кең қолданыс тапқан саласы өнірістік, 
химиялық, металургиялық, жылу электрстанциялық қалдық газдарды тазартуда [7]. 
 Гранулаланған себілмелі тасмалдағыштарға қарағанда  блокты тасмалдағыштар келесідей 
артықшылықтарға ие: газодинамикалық кедергінің төмендігі, ыстыққа, үйкеліске және 
вибрацияға төзімділігі, механикалық беріктігі, реакторда орналасуының қарапайымдылығы. 

Берілген жұмыстың мақсаты каналдар геометриясы өзгерген металды блокты 
тасымалдағыштардың зертханалық үлгілерін дайындау мен жаңа буынды наноөлшемді 
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блокты тасымалдағыштардағы катализаторлар синтезі және олардың метан және пропан-
бутанның терең тотығу процестерінде сынақтан өткізілуі. 

Балауыз құрамды блокты катализаторларды жетілдіру мақсатында блокты 
катализаторлар бетін белсенді компонент- екіншілік жабынмен қаптап оны кейіннен бекіту 
бағыты қолданылады. Екіншілік жабындар асыл және ауыр металдардың құрамын 
төмендетуге (катализатордың көлем бірлігіне) және катализатордың механикалық беріктігін 
жоғарылатуға көмектеседі. Мұндай модификация керамикалық тасмалдағыштағы  
катализаторларға тиімді себебі ол екіншілік жабынмен жақсы тіркесуін қамтамасыз етіп, 
оның үйкеліске төзімділігін арттырады. Алайда екіншілік жабынды керамикалық 
тасмалдағышқа қондыру технологиялары  әлі де толық қанағаттандырарлық емес. Ал 
металлдық беттерде екіншілік жабындар түзуге келетін болсақ, бұл жағдайда көптеген 
мүмкіншіліктер бар. Мұндай модификацияларды  химиялық және физикалық синтез 
әдістеріне жүгіне отырып жүзеге асыруға болады. Екіншілік жабындарды химиялық жолмен 
синтездеу әдістері кең таралған. Бұл диффузионды  қанықтыру, суспензиядан қондыру және 
тұндыру. 

Берілген жұмыста технологиялық схеманың негізіне металл тасмалдағыштарында 
катализатор дайындау әдісі алынған. Алайда оның басқа аналогтарынан айырмашылығы  
қондырылатын асыл металл бетінде жоғары адгезиялық қабілеті бар алюминий оксидінен 
түзілетін пленканың  болуы үлкен каталитикалық активтілікті қамтамасыз етеді. Платиналық 
металдар (олардың негізінде екінші текті тасмалдағыштар жасалған) коллоидты күйге 
ауыстырылды, бұл өз кезегінде платиналық катализаторлардың СО мен көмірсутектердің 
тотығу реакциясы және азот оксидтерінің тотықсыздану реакциясында белсенділігін 
арттырды. Алынған катализаторлардың беткі қабатының белсенділігі, наноөлшемділігі, 
кеуектілігінің басқарылымдылығы, жоғары белсенділігі мен термотұрақтылығы байқалды.  

Зерттеу барысында каналдар геометриясы өзгерген және ұяшықтардың әр түрлі 
өлшемдерімен 40-60 ұяшық/см2 металды блокты тасымалдағыштарды әзірлеу шарттары 
дайындалды. Металды тасымалдағыштардың зертханалық үлгілері дайындалды. Газ 
әрекеттеспей, өтіп кетуіне кедергі келтіру мақсатында «шевронды» каналдар типі бар 
металды тасмалдағыштар жасақталды. Жаңа үлгінің гофрирленген фольгасының бір 
каналының жалпы ұзындығы, бірдей геометриялық өлшемдер сақталған, жай каналды 
үлгінің өлшемдерінен 5 % ұзынырақ. Толық өлшемдегі блокты катализаторларда бұл эффект 
айтарлықтай катализатордың жалпы бетін ұлғайтатынын көрсетеді 

Көмірсутек, СО тотықтыру мен азот оксидтерін ыдырату реакцияларында 
қолданылатын платиналық катализаторлардың белсенділігін арттыру үшін, платиналық 
металдар коллойдты күйге ауыстырылды. Ол алдын ала дайындалған, қондырылатын металл 
ерітінділері қосылған, соңынан термиялық ыдыратуға ұшыратылған полимер ерітіндісімен 
катализаторды қанықтыру арқылы жасалды. Нәтижесінде алынатын катализатор 
бөлшектерінің өлшемі 8-10 нм. Асыл металдар (Pt, Pd, Ir, Au)  негізіндегі белсенді 
фазалардың аз мөлшерімен (платиналық)  0,01-0,1% дан   0,05 (Pd, Ir, Au)    0,2 % дейін 
катализаторлар синтезделді. Алынған коллоидтарда коагуляцияны болдырмау үшін белгілі 
концентрациялы органикалық қосылыстар іріктеліп алынды. Алынған коллоидтар Pt, Pd, Ir, 
Au жоғары дисперстілікке (25-30 нм), бөлме температурасында 1-2 айға дейінгі 
тұрақтылыққа ие. 

Синтезделген  катализаторлар CO, пропан-бутан қоспасының және көмірсутектердің  
тотығу реакцияларында және  азот оксидінің тотықсыздану реакцияларында катализаторлар 
қабаттарының қолайлы өлшемдерімен интеграл түрлі құбырлы реакторлы ағынды 
каталитикалық қондырғыда сынақтан өткізілді.  Газ қоспасы берілуінің көлемдік 
жылдамдығы 36000 с-1 ттан 50000 с-1 қа , 423-973 K температурада  түрлендірілді.  Pt, Pd, Ir, 
Au коллоидтар негізіндегі катализаторлар белсенділігіне коллоидты металдар 
дисперстілігінің мөлшері және енгізу әдістерінің әсер ететіндігі анықталды.       Металдар  
мен комплексқұраушылардың табиғатына байланысты катализаторлардағы металдар 
концентрацияларының өсуі катализаторлар белсенділігін арттырады. 0,2% палладий 
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мөлшерінде  623-773K температура интервалында метан бойынша белсенділік 98-100% ды 
құрайды.   Асыл металдар мөлшері 0,1%  дейін  азайғанда 3500С-та  метан бойынша үлгілер 
белсенділігі 59,6-59,3 % дейін төмендейді. Көмірсутектердің тотығуы (100% 573-773 K) және 
азоттың тотықсыздануы ( 70% дейін)  реакцияларында  асыл металдар коллоидтары негізінде 
синтезделген катализаторлар жоғары белсенділікке ие екендігі анықталды . 

Осылайша, коллоидты металдар негізіндегі активті фазалы катализаторларды 
пайдалану бастапқы қосылыстардың активті үзінділерінің тиімді араласуына және олардың 
терең тотығу реакцияларының өнімдері көмірқышқыл газы мен суға айналуына әкеліп 
соқтырады.     Синтезделген катализаторлардың едәуір активті үлгілерінің каталитикалық 
белсенділігі активті фазалы үлгілердің талғамдылығынан басым түседі, дәстүрлі әдістермен 
синтезделген (коллоидтар қолданбай) 10-18% ға және метан бойынша – 95,2-100%, пропан-
бутан қоспасы мен көмірсутектер ( 5% оттегі мөлшерінде) бойынша - 96-100%, азот 
оксидінің талғамды тотықсыздануы бойынша – 63-69% ға дейін құрайды.  

 
 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
 
1. Попова Н.М. Катализаторы очистки выхлопных газов автотранспорта // Алма-

Ата: Наука, 1987, 224 с. 
2. Панчишный В.И. Проблемы кинетики и катализа: глубокое 

каталитическоеокисление углеводородов. -М.: Наука, 1981, С. 145. 
3. Большаков А. М.  Автомобильные каталитические конверторы // Химическая 

технология. 2000,  № 1,  С. 4 - 12. 
4.  Крылов О.В., Миначев Х.М. Панчишный В.И. // Успехи химии. 1991, 60, вып. 

3, С. 634. 
5. Цвинкельс М.Ф.М., Иохансон Е.М.,.Ярес С.Г. // Кинетика и катализ. 1998, Т. 

39, №5, С. 670-681. 
6. Тилус В., Забрецки Е., Глузек Й  Блочные катализаторы на металлических 

носителях на службе защиты окружающей среды. // Кинетика и катализ. 1998.- Т. 39, № 5, С. 
686-690. 

7. New EPA rules to cut diesel fuel pollution. Will cover off-road machinery// USA 
Today. 2004, May -11, P.4A. 

 
 

УДК 665.72:665.637.7 
СИНТЕЗ ЭТИЛБЕНЗОЛА. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

 
Стрельская Екатерина Дмитриевна 

strelskaya_ekaterina@mail.ru 
Студентка Белорусского Государственного Технологического университета, Минск, 

Беларусь 
Научный руководитель – Р. М. Долинская 

 
Этилбензол является одним из важнейших по значению и масштабам производства 

органическим продуктом, выпускаемым химической промышленностью. Непрерывный рост 
производства этилбензола обусловлен высокой потребностью в продуктах, получаемых на 
его основе. Этилбензол является сырьем для получения стирола. Стирол применяют почти 
исключительно для производства полимеров. Многочисленные виды полимеров на основе 
стирола включают полистирол, пенопласт (вспененный полистирол), модифицированные 
стиролом полиэфиры, пластики АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) и САН (стирол-
акрилонитрил). Пластик – это наиболее популярный пример использования стирола. 
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Уникальные свойства полистирола позволяют производить как эластичную пену, так и 
высококачественную пластмассу последнего поколения. Помимо пластика, из стирола 
производят каучуки, искусственную вату, клей, линолеум, а также лакокрасочные 
материалы. Очень малая часть этилбензола выпускается как товарный продукт. В небольших 
количествах этилбензол используют как промышленный растворитель, в основном вместо 
ксилолов. Этилбензол используют также в органическом синтезе, например для получения 
ацетофенона жидкофазным каталитическим окислением, как растворитель и компонент 
высокооктановых бензинов. 

Этилбензол содержится в сырой нефти, продуктах каталитического риформинга 
нефтяных фракций и легких фракциях смолы коксования угля, откуда он может быть легко 
выделен. Большую часть этилбензола в промышленности получают алкилированием бензола 
этиленом, как показано на рисунке 1. 

Алкилирование – это  процесс введения алкильных групп в молекулы органических и 
некоторых неорганических веществ. Для алкилирования аренов алкенами применяют 
многочисленные катализаторы, имеющие характер сильных кислот, в частности серная 
кислота (85-95%-ная), фосфорная и пирофосфорная кислоты, безводный фтороводород, 
синтетические и природные алюмосиликаты, иониты, гетерополикислоты. Важное место 
среди катализаторов алкилирования занимают апротонные кислоты. Из катализаторов этого 
типа чаще всего применяют безводные галогениды: AlCl3, AlBr3, BF3, FeCl3, ZnCl2, TiCl3, 
TiCl4 [1]. 

 
Рисунок 1  Алкилирование бензола этиленом с образованием этилбензола 

 
При алкилировании используются твердые и жидкие катализаторы. Использование 

твердых гетерогенных катализаторов является более предпочтительным, так как в этом 
случае легче отделяются продукты реакций от каталитическиой системы, а следовательно, 
снижаются затраты на подготовку сырья, промывку и нейтрализацию реакционной массы, 
очистку и нейтрализацию сточных вод. Кроме того, существенно снижается коррозия 
аппаратуры. 

Основной недостаток реакции алкилирования – она не останавливается на стадии 
монозамещения, так как катализатор работает настолько хорошо, что бензол присоединяет 
две, три и более молекул этилена, образуя диэтилбензол, триэтилбензол и высшие 
полиэтилбензолы, как показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Образование полиэтилбензолов 

 
С химической точки зрения, проблема заключается в том, что алкилирование 

этилбензола провести проще, чем алкилирование бензола. Один из способов контроля 
реакции – проводить ее в присутствии большого избытка бензола. Когда молекула этилена 
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соседствует с одной молекулой этилбензола и двадцатью молекулами бензола, вероятность 
того, что она прореагирует с бензолом, окажется выше, несмотря на то, что реакция с 
этилбензолом предпочтительнее.  

Другой группой управляемых переменных являются условия реакции. При 
определенных температурах и давлении будет осуществляться преимущественно (хотя и не 
исключительно) алкилирование бензола, а не этилбензола. Более того, условия подобраны 
таким образом, что ди- и триэтилбензолы отдают лишние этильные группы молекулам 
бензола с образованием этилбензола. Этот процесс называется переалкилированием. Реакция 
переалкилирования полиэтилбензолов в этилбензол показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3  Реакция переалкилирования полиэтилбензолов в этилбензол 

 
Алкилирование проводили при   температуре    180 – 220°С  и  давлении  3,3 – 3,6 

МПа. Тепло экзотермических реакций алкилирования отводят алкилатом, циркулирующим в 
системе «реактор – котел-утилизатор» [2]. Молярное отношение бензол:этилен составляет 
примерно 1:1 по свежему бензолу и (2,5-2,7):1 с учетом циркулирующего бензола [3].  

Большое влияние на реакцию алкилирования оказывают исходное сырье и 
промежуточные комплексы, состав, структура и реакционная способность которых в 
значительной степени определяют направленность процесса в целом, его технологическое 
оформление и основные технико-экономические показатели. 

Процесс получения этилбензола алкилированием бензола этиленом достаточно 
хорошо изучен. Однако при синтезе этилбензола до сих пор не уделяется достаточного 
внимания чистоте исходного сырья. Обычно для алкилирования используют этан-
этиленовую фракцию, содержащую 70-75 % этилена. В этой фракции, как правило, имеется 
небольшое количество пропилена, образующего изопропилбензол. В результате ухудшается 
качество этилбензола и получаемого из него стирола. Поскольку для производства 
пластических масс требуется стирол высокой чистоты, приходится подвергать этилбензол 
дополнительной ректификации, чтобы осуществить очистку от ацетилена и сернистых 
соединений [4]. 

Таким образом, в качестве главных причин, снижающих выход целевых продуктов и 
способствующих протеканию побочных реакций, можно отметить следующие: 

- недостаточная чистота исходного сырья и наличие примесей приводит к 
дезактивации катализатора, затруднению выделения целевых продуктов из-за образования 
азеотропов или трудноразделяемых смесей, к их накоплению в некоторых местах установки, 
что также может через некоторое время привести к ухудшению условий протекания 
процесса или количества продукта. В качестве примесей, отрицательно влияющих на 
процесс, можно отметить ацетилен, бутадиен-1,3, СО, СО2, ацетальдегид, эфиры и др. Они 
по-разному сказываются на уменьшении выхода целевых продуктов. Так, ацетилен и 
бутадиен-1,3 полимеризуются на кислых катализаторах с образованием смолистых веществ, 
которые забивают катализаторы и тем самым дезактивируют их. Также дезактивирует 
катализатор оксид углерода, который трудно отделить от алкенов; 

- изменение состава катализаторного комплекса приводит к снижению селективности 
реакции, а в ряде случаев – к прекращению протекания реакции переалкилирования. 
Наличие в бензоле и алкилирующем агенте влаги приводит к необратимой реакции 
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дезактивации катализатора. Следовательно, исходное сырье необходимо подвергать 
глубокой осушке; 

- образование прочных комплексов полиалкилароматических соединений с 
катализатором приводит к его дезактивации. Наличие в углеводородых газах кислорода 
приводит к резкому увеличению выхода полиалкилбензолов и заметному изменению 
активности катализаторного комплекса. Это может происходить за счет образования катион-
радикалов, изменяющих направленность основного процесса. Альдегиды и эфиры также 
приводят к увеличению выхода полиалкилбензолов и дезактивации катализатора. 
Следовательно, исходное сырье необходимо подвергать дополнительной очистке от 
указанных примесей; 

- изомеризационные превращения целевых продуктов реакции и превращение их в 
побочные продукты за счет вторичных реакций приводят к снижению селективности 
реакции. 

Эти и другие причины были учтены при выборе катализатора и условий проведения  
реакций. 
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Көмір қорының басқа да органикалық шикізат түрлерінен басым болуы, оны синтетикалық 
газ тәріздес, сұйық және қатты отын өндірісі үшін ең перспективті көзі ретінде есептеуге, 
сонымен қоса әр түрлі химиялық заттар мен композициялық материалдарды алудағы ең 
маңызды өнім түрінде қарастыруға мүмкіндік береді. Химиялық өнеркәсіп үшін шикізат 
және энергиятасушы ретінде саналатын көмірге деген көзқарас бірнеше рет белгілі 
өзгерістерге ұшырады.  
Қазіргі таңда мұнай кен орындарының белгілі дәрежеде сарқылуынан, сәйкесінше, мұнай 
өңдеу мен оны тасымалдаудың өзіндік құны күннен күнге арту үстінде. Осыған сәйкес мұнай 
шикізатынан өңделген өнімдердің құны да жоғарлауда. Мұнай мен оның өнімдеріне деген 
бағаның артуы көмір шикізатының мол қоры бар елдерде көмірді өңдеу бойынша көлемді 
қондырғылардың құрылысына түрткі болуда. Алайда сонымен қоса, көмірдің құрылысы мен 
қасиеттерін зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары, көмірді өңдеудің жаңа дәстүрлі 



1971 
 

емес әдістерін іздеу дами бастады. Осы мәселелерді шешудегі негізгі өзекті сұрақ - баламалы 
шикізат көзін іздеу және одан мұнайдан өңделетін өнімдерден өзіндік құны төмен әр түрлі 
химиялық өнімдер алу болып табылады. 
Қазақстан Республикасында «2020 жылға дейінгі мерзімде көмір өнеркәсібін дамыту» 
концепциясы бойынша энергияны сақтау мен экологиялық қауіпсіздік есебінен энергетикада, 
химиялық өнеркәсіпте және т.б. өндіріс салаларында қоңыр және тас көмірді эффективті 
қолдану мәселесі өзекті болып саналады. Соңғы жылдары елімізде көмірді комплексті өңдеу 
арқылы генераторлы газ, синтетикалық сұйық көмірсутектер, электр және жылу 
энергияларын алу технологиясын енгізу бойынша жұмыстар атқарылуда. Жүргізіліп жатқан 
бұл жұмыстар EXPO-2017 «Болашақтың энергиясы» көрмесі қарсаңында өзінің қолдауын 
тауып, технологияны жетелдіру мақсатында үдей түспек. Еліміз үшін стратегиялық жағынан 
әлі де маңызды болып саналатын ресурс көзі көмір болғандықтан, көмірді мұнайға баламалы 
шикізат көзіне айналдыру маңызды болып табылады. 
Қазіргі уақытта көмірді терең өңдеу нәтижесінде баламалы энергия көздерін алу бойынша 
бірнеше технологиялар белгілі. Алайда өнімдерінің қолдану аясы жан-жақты болып 
табылатын көмірді пиролиздеу әдісіне аса көп көңіл бөлінбеу үстінде.  
Мирошниченко мен Серик еңбектерінде [1], газды көмірлерді 2500С-қа дейін қыздыру 
кезінде массаның жоғалуы 1,5%-ды құрайды. Ал метаморфизмнің орта сатылы көмірлерінде 
бұл көрсеткіш 1%-дан аспайды және ол төменгі молекулалық органикалық қосылыстардың 
десорбциялануымен шартталады. Аз метаморфизмді ұзын жалынды көмірлерде массаның 
жоғалуы 4%-ке дейін жетеді, бұл термиялық деструкция процесінің жүруін көрсетеді. 
Деструкция процесі 3000С-тан жоғары температура кезінде белгілі түрде артады және ұзын 
жалынды көмір үшін 3800С-та, газды көмір үшін 4000С-та, майлы көмір үшін 4200С-та, ал 
коксті көмір үшін 5000С кезінде өз максимумына жетеді. Шайырлы өнімдердің шығымы 350 
0С-тан кейін дереу артып, газды көмірлерде максималді мәнге ие болады. Аса жоғары 
метаморфизмді көмірлерде шайырдың шығымы кемиді, ал оның түзілу температурасының 
максимумі жоғарғы температуралы облысқа ығысады. 
Қыздыру зонасынан пиролиз өнімдерін жылдам алған уақытта өнім құрамында фенолдар 
болмайды. Болжам бойынша олар температураның әсерінен алифатты кетондар мен 
диарильді эфирлерден түзіледі [2]. Шайырдың құрамында көміртегі атомдары 30-35-ке дейін 
жететін СnH2n+2 көмірсутектері, қанықпаған және ароматты көмірсутектер – бензолдың 
гомологтары және конденсирленген ароматты және гидроароматты көмірсутектер, сондай-ақ 
кетондар мен спирттер кездеседі. Ароматты көмірсутектердің салыстырмалы мөлшері 
қолданылатын көмірдің метаморфизм сатысы бойынша артады [3]. Жартылай кокстеу 
газынан газды бензин ұсталып алынады, көмір бойынша есептегенде оның шығымы ≈ 1%-ға 
жуық. Оның құрамына 92-95%-ы 100 0С-қа дейін қайнайтын алифатты және ароматты 
көмірсутектер кіреді. 
Bronen әдістемесі [4] бойынша көмірді пиролиздеу процесін зерттеу көрсеткендей, жұқа 
қабатты инертті атмосферада қыздыру кезінде жүзеге асатын процестер метаморфизм 
сатылары әр түрлі көмірлерде бірқатар ерекшеленеді.  
Грязновтың ойынша [5], 3000С-тан бастап бөлінетін газдың элементтік құрамы белгілі 
өзгерістерге ұшырайды: оттегі мен сутегі азайып, ал көміртегі артады.  
Біздің зерттеу объектіміз ретінде Майкүбі кен орнының көмірлері алынды. Аталған кен 
орынның көмірлері гумусты, көмірлену дәрежесі жоғары қоңыр көмір (Б3), күлділігі орташа 
(25–28%), аз күкіртті (0,5–1,0%). Күлінің балқу температурасы жоғары және құрамында 
Al2O3-нің жоғары мөлшері (30%-ға дейін) кездеседі. 
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Сурет 1 Көмірді пиролиздеу қондырғысының сызбасы: 

1 – реактор; 2 – ЛАТР; 3 – салқындатқыш; 4, 5 – шайғыш бағаналар; 6 – газ есептегіш; 7 – 
газгольдер. 

 
Алдын-ала 200 0С-қа дейін қыздырылған реакторға 1 фракциясы 1-3 мм болатын көмір 
салынады. Реактордың қыздыру ЛАТР-дың 2 көмегімен жүргілді. Реактордағы 
температураны термопарамен (хромель – алюмель типті) жабдықталған «Овен ТРМ1» 
құрылғысының цифрлік көрсеткіші арқылы бақыланып отырды. Реактордағы 
температураның дәлдігі ±2ºС құрады. Алынған газ тәріздес және сұйық заттар 
салқындатқышқа 3 келіп, мұнда газдың салқындауы мен сұйық конденсациялануы жүреді. 
Салқындатқыштан кейін алынған қоспа шайғыш бағанада 4 механикалық қоспалар, ылғал 
және сұйық заттар ұсталып қалады. Одан кейін келесі шайғыш бағанада (сілтілік тазалау) 5 
қышқылды компоненттерден тазартылады. Ең соңында газ есептегіштің 6 көмегімен жалпы 
алынған газдың көлемі анықталады. 
Алынған газ қоспасының компоненттік құрамы «Кристаллюкс-4000М» газды хроматографта 
(2 модульді ДТП) анықталды. Газ тасушы - гелий, газ тасушының шығыны – 30 мл/мин., 
колонкалардың температурасы – 90 0С, детектордың температурасы – 210 0С, 
буландырғыштың температурасы – 150 0С. Компоненттерді бөлу  NaX және Hayesep R 
адсорбентті колонкаларында жүргізілді.  

 
Сурет 2 Майкүбі көмірін пиролиздеу арқылы алынған газ қоспасының хроматограммасы 

 
Процестің оңтайлы параметрлерін анықтау үшін бірнеше тәжірибелер сериясы жүргізілді. 
Соның нәтижесінде келесі параметрлер оңтайлы деп қабылданды: 
Көмірдің массасы – 300 г; 
Фракциялы құрамы – 3-5 мм; 
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Температуралық интервал – 200 – 700 °С; 
Процестің жүру ұзақтығы – 90 мин. 
Алынған газ қоспасының құрамында келесі компоненттер идентифицирленді (көлемдік, %):  
Кесте 1 

Газ қоспасы құрамының температураға байланысты өзгеруі 
 

Компонент Сынама № 
 (Т-2500С) 

 Сынама 
№2 
   (Т-3500С) 

Сынама № 
 (Т-4500С) 

Сынама №4 
 (Т-5500С) 

Сынама №5 
  (Т-6500С) 

Н2 11,6492 15,9746 22,4156 26,5226 29,7894 
СО2 55,4632 49,2835 41,5368 38,3188 36,4521 
N2 1,4623 0,9742 0,6876 0,5751 0,3745 
CH4 5,7462 10,5641 15,5234 18,1105 19,4892 
CO 3,8576 6,5473 7,8541 9,1828 12,7411 

 

 
 

Сурет 3 Синтез газ шығымының температураға тәуелділігі 
 
Сонымен, жүргізілген тәжірибелер сериясынан көріп тұрғанымыздай, пиролиз процесінің 
соңғы температурасы негізінен 650 - 700 0С аралығында болды. Бұл температура аралығында 
іс жүзінде шайыр түзілу процесі толығымен аяқталады. 1-кесте мен 3-суреттен көріп 
тұрғанымыздай, температура жоғарлаған сайын тиісінше калориялы газдардың (CO, H2, 
CH4) шығымы артып, керісінше, СО2 мен N2 мөлшері азайғанын байқаймыз. Яғни, бұл 
процеске температура оң әсерін тигізеді деген қорытындыға келеміз. 
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Одним из наиболее эффективных заполнителей для сборного бетона и железобетона 

является керамзит, получаемый вспучиванием глинистых пород во вращающихся печах. 
Процесс получения керамзита складывается из стадий приготовления исходной 
формовочной смеси, формования сырых гранул, их сушки и вспучивания при обжиге. 
Каждая из этих стадий оказывает сильное влияние на качество и свойства получаемого 
керамзита. Необходимо отметить, что наиболее изученной из этих стадий является стадия 
поризации гранул, для которой установлен механизм и физико–химические основы 
процесса. Значительно меньше уделено внимания в технической литературе процессу 
пластического формования гранул и сушке сырцовых гранул, оптимальное проведение 
которого позволит реализовать возможность получения сырых гранул с диаметром 3–5 мм. 
Для этого необходимо знать формовочные свойства глин, зависимости удельного давления 
формования и объёмного фазового состава от влагосодержания массы.[1, 112c, 2, 93c] 

Считается, что ввиду малости размеров в гранулах не возникает опасных напряжений, 
которые способны привести к значительным разрушениям. И если все же это происходит, то, 
по мнению ряда специалистов, не является серьезным нарушением технологии, поскольку 
образовавшиеся мелкие кусочки также вспучиваются. Практика, однако, показывает, что 
разрушение гранул, образование мелочи дестабилизирует процесс обжига, вынуждает 
снижать температуру вспучивания, что в конечном итоге ведет к повышению плотности 
заполнителей. Наши исследования закономерностей, контролирующих вспучивание глин, 
были направлены на исследование прямой зависимости состава полиминеральных глин и 
условий формования на вспучиваемость и порообразование.  

Цель работы – исследование влияния физико-химических критериев на 
поризационную способность глинистого сырья при производстве керамзита. 

Ранее нами было исследовано, что оптимальным сырьем для получения керамзита с 
удовлетворительными характеристиками является глина Воронинского месторождения.[3] 

 
Таблица 1 Химический состав глины Воронинского месторождения. 

Содержание оксидов, % масс 
SiO

2 
Al2

O3 
Fe2

O3 
Ca

О 
Mg

О 
К2

O 
Na2

O 
∆m

прк 
62,6

5 
14,7

6 4,76 3,48 2,92 1,36 0,75 9,32 

Грансостав глины данного месторождения характеризуется небольшим содержанием 
крупных частиц (1–0,05 мм), высоким содержанием пылеватых частиц (0,05–0,005 мм) и 
невысоким содержанием частиц тонких фракций.[4, 56c]По классификации В.В. Охотина 
данную глину можно отнести к пылеватым. Число пластичности составляет 7–14.  

На фотографии, полученных наэлектронном микроскопе представлен 
образец,обожжённый при температуре 1200 0С в течение 5 минут в вертикальной муфельной 
туннельной печи.  

Для более полного представления о свойствах глины определены максимальная 
гигроскопическая влажность Wмг= 8,20 %, максимальная молекулярная влажность Wммв= 
11,33 %, удельная поверхность – Sуд = 2500 мг/см2 (прибор ПСХ–2). 

Для получения удовлетворительных результатов по вспучиванию рекомендуется 
глинистое сырье с содержанием Fe2O3 в пределах 6–12 %[5, 12c], поэтому для 
корректировки химического состава глины использовалась добавка – железистый шлам 

mailto:zerogooff@gmail.com
mailto:author@example.com
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водоподготовки Томского водозабора. Данный шлам представляет собой суспензию 
оксогидратов железа состав представлен в таблице 2. 

 

 
Рисунок 1 Микростуруктура глины Воронинскогоместорождения 

 
Таблица 2  Химический анализ железосодержащего осадка 

% содержание 
SiO

2 

Fe2O3 
+ FeO 

Al2O3 Са
O 

MgO п.п.п. 

2,4
3 

44,05 н/о 2,8 4,90 10.02 

Исследования показали, что введение железосодержащего осадка (ЖСО) в сырьевую 
смесь в исследованных пределах содержания при получении керамзитового гравия приводит 
к росту пористости образцов, снижению плотности, что является весьма актуальным в 
производстве искусственных пористых заполнителей.  

 

 
Рисунок 2 Микроструктура образцов керамзитового гравия при добавление ЖСО. 

 
Наиболее плотная структура отвечает образцам, содержащим наименьшее количество 

отходов - 5 %. В таких образцах пористость развивается на границах глинистых частиц, где, 
по всей вероятности, концентрация оксидов железа, вводимых осадками сточных вод, 
наибольшая. При введении отходов в количестве от 10 до 15 % характер пористости 
меняется. Поры более равномерно распределены по объему материала, появляются крупные 
пустоты размером до 1 - 2 мм.  
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Анализ микроструктуры полученных материалов, представленной на рис. 2, 
показывает, что образцы керамзитового гравия обладают сложной нерегулярной структурой. 
Отдельные поры отличаются по форме, ориентации и кривизне поверхности. 
Преобладающий размер пор составляет 0,1 - 0.2 мм. 

Так как основным поставщиком газовой фазы при поризации гранул являются 
продукты окислительно–восстановительных реакций [6, 24c, 7, 7c], то для создания 
восстановительной среды внутри гранул, в состав шихты вводилась добавка отходы 
сернистого-щелочного стока в количестве - 1%. Химический состав осадка представлен в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Вещественный состав отходов. 

Химическая 
формула  

N
a2CO3 

N
aCl 

N
a2SO4 

N
aOH 

N
a2S 

Орг. 
примеси 

Содержание, 
масс. % 

9
1,53 

2
,8 

0
,39 

3
,47 

0
,004 1,8 

При проведении экспериментов смесь из вышеуказанных компонентов тщательно 
перемешивалась и увлажнялась для получения необходимой консистенции.  

Объемные деформации пластичных керамических масс по своей природе отличаются 
от объемных деформаций твердого тела.  

Деформация пластичных керамических масс сопровождается изменением объёмного 
фазового состава, который можно количественно определить по значениями  KТ, KГ, KЖ.  

Исследования были проведены с целью получения ряда зависимостей, определяющих 
формовочные свойства глиняной массы. Величина предельного напряжения сдвига 
предопределяет расход энергии при формовании и плотность получаемых заготовок изделий. 
Достижение большей плотности формовок возможно при меньшей влажности, но при этом 
увеличивается расход энергии на формование. Для управления процессом формования 
необходимо знать количественную взаимосвязь между всеми этими параметрами и 
объёмный фазовый состав массы при различных давлениях формования. 

 
Таблица 4 Зависимости абсолютной влажности материала его 

пластическиххарактеристк. 

W
АБС, % 

Пред.напря
жение 
сдвига,кг/с
м2 

ρвлк
г/м3 

ρсух, 
кг/м3 Кт Кж Кг 

12 189,04 213
0 

190
3 

0,74
6 

0,22
8 

0,02
6 

13 122,32 210
7 

186
5 

0,73
1 

0,24
2 

0,02
7 

14 77,84 208
6 

182
9 

0,71
7 

0,25
6 

0,02
7 

15 61,16 206
8 

179
8 

0,70
5 

0,27
0 

0,02
5 

16 38,92 203
1 

175
1 

0,68
6 

0,28
0 

0,03
4 

18 22,24 198
5 

168
2 

0,65
9 

0,30
2 

0,03
9 

20 11,20 194
3 

162
0 

0,63
5 

0,32
4 

0,04
1 
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 Такие данные получены с помощью пресс-формы с боковым отверстием диаметром 3 
мм, и с помощью капиллярного вискозиметра конструкции В.А.Лотова, в которых 
производилось уплотнение глиняной массы при различных влажностях и давлениях. [8, 5c] 

На основе этих данных получена зависимость объемной доли твердой фазы (Кт) от 
влагосодержания (Wа,отн.ед.), на основе которой определен показатель формуемости смеси 
Пф: 

ПФ =
∆𝑊𝑊а

∆𝐾𝐾т
=

0,2 − 0,12
0,746 − 0,635

= 0,72, (1) 

Показатель формуемости свидетельствует о степени соответствия процессов 
уплотнения твёрдой фазы массы и фильтрационного перемещения жидкой фазы в структуре 
массы при воздействии внешнего давления. Так как значение изменяется в пределах 0,4-1,0, 
то можно сказать, что исследуемая масса обладает удовлетворительными формовочными 
свойствами. 

Уравнение прессования для исследуемого суглинка можно представить в следующем 
виде[6, 49c]: 

ln𝐿𝐿 = 10,05 −  37,48𝑊𝑊𝑎𝑎 , (2) 
Или исходя из эмпирической зависимости полученной по графику на рисунке 3 

получаем:  
𝐾𝐾т = 0,037 ln𝐿𝐿 + 0,54, (3) 

 
Рисунок 3 Зависимость объемной доли твердой фазы от абсолютного 

влагосодержания. 
Из этих данных следует, что при получении плотных сухих гранул формование 

гранул необходимо проводить при минимальной влажности и повышенных давлениях.  
При изучении обжиговых свойств использовались гранулы диаметром 3 мм и длиной 

3-5 мм, которые формовали методом пластического формования при удельном давлении 2 
МПа и абсолютной влажности массы 15 %. 

Обжиг гранул проводили в лабораторной печной установке с фонтанирующим 
(кипящим) слоем. Печь представляла собой вертикальную трубчатую шахту, выполненную 
из кварцевого стекла с расположенной в нижней части беспровальной распределительной 
решеткой. Сухие гранулы загружались в печь небольшими порциями через верхнюю часть 
трубы. Ожижающей средой служили дымовые газы, подаваемые в печь из топочной камеры. 

Гранулы при обжиге вспучивались, и после достижения определенной плотности, 
выносились из аппарата восходящими потоками теплоносителя.После обжига был получен 
мелкозернистый керамзит в виде овальных и округлых зерен размером до 10 мм. 
Длительность пребывания гранул в печи составляла 3-4 мин при температуре 1030-1050 °C, 
охлаждение образцов производилось при комнатной температуре. 
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Гранулы керамзита после обжига приобретали темно-коричневый цвет, имели 
плотную, спекшуюся корку, частично оплавленную с поверхности, обладали сложной 
нерегулярной структурой со средним размером пор 0,1-0,3 мм, рисунок 4. 

Таким образом, на основе исследуемого суглинка можно получать керамзитовый 
гравий с насыпной плотностью 300-350 кг/м3 при коэффициенте вспучивания 4,86, который 
определяется из соотношения значений Кт вспученных и сухих гранул. Установлено, что 
использование объёмных фазовых характеристик позволяет контролировать 
технологический процесс получения керамзита на различных стадиях. 

 
 

 
Рисунок 4. Микроструктура керамзитового гравия. 
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ӘОК 54.061 : 615.9 : 547.99 
HYSSOPUS AMBIGUUS (TRAUTV.) ILJIN (LAMIACEAE ТҰҚЫМДАСТЫҒЫ) 

ӨСІМДІК ЭФИР МАЙЫ МЕНСЫҒЫНДЫЛАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ 
БЕЛСЕНДІЛІГІ, ӨСІМДІК КҮЛІНІҢ ЭЛЕМЕНТТІК ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ 

 
Н. Турсынова1, Ж.Б. Искакова1, 

М.Ю. Ишмуратова2, С.Н. Полежаев3 

N_him@mail.ru 

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қолданбалы химия 
институты, Астана қ. 

2“Болашақ” Өзекті білім беру институты, Қарағанды қ. 
3 Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, 

Өскемен қ. 
Ғылыми жетекші -  Е.М. Сүлеймен 

 
Сайсағыз(Hyssopus) — еріндігүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін 

өсімдік, кейде жартылай бұта. Түрдің ғылыми атауы ежелгі египиттің «esob» сөзінен 
шыққан. Яғни, ол«қасиетті иісті шөп» деген мағынаны білдіреді [1]. Сайсағыз — дәрілік 
өсімдік, халық медицинасында оны қақырық түсіруге, тыныс жолдары қабынғанда, сондай-
ақ, қолқа демікпесіне, неврозға, стенокардияға, ревматизмге қарсы қолданады. Құрамында 
эфир майы болғандықтан парфюмерияда пайдаланылады. Гүлінен ара бал 
жинайды.Қазақстанда тау бөктерлерінде, өзен жағалауында, тау-бетегелі далалық алқаптарда 
өсетін 4 түрі бар. Жиі кездесетіні — күмәнді сайсағыз (Hyssopus ambіguus).  

Күмәнді сайсағыз (Hyssopus ambіguus(Trautv) Iljin, Lamiaceae)–далалы және жартылай 
шөлді аймақтарда кеңінен таралған шөптесін өсімдік. Тасты элементтерге бай топырақтарда 
мекен етеді [2]. 

Зерттеу жүргізуге Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Ботақара жерінде2014 
жылдың тамыз айында жинап алынған Күмәнді сайсағыз өсімдігі қолданылды.Hyssopus 
ambiguus өсімдігінің этилацетатты және бутанолдыэкстракцияларынжасау үшін 8 граммнан 
шикізат алынып, Сокслет аппаратында6-10 сағат уақыт аралығында өткізілді.Алынған 
сығындылардыңрадикалға қарсы жәнецитоуыттылық белсенділіктері зерттелді.  

 
Сығындылардың радикалға қарсы белсенділігін зерттеу 
Радикалға қарсы белсенділігін зерттеу әдістемесі. 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразилрадикалмен (DPPH) ингибирлеу реакциясын жүргізгенде, 0,1 мл зерттелуші 
заттар 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 және 1,0 мг/мл концентрациялы спиртті ерітінділеріне 3 мл 6*10-5 М 
DPPH ерітіндісін қостық. Бұл реакцияны қараңғыда жүргізу керек, сондықтан 
центрифугалық сынауықтар қара полиэтиленмен оралған штативке орналастырылды. 
Ерітінділерді жақсылап араластырған соң, 30 мин қараңғы жерге қойылды. Сонан соң 520 нм 
толқын ұзындығында әрбір үлгінің оптикалық тығыздығы өлшенді. Радикалға қарсы 
белсенділік (РҚБ) шамаларының мәні төмендегі формуламен есептеледіРҚБ (%) = A0 – At / 
A0 *100,мұнда A0 – бақылау үлгісінің оптикалық тығыздығы; At – жұмыс ерітіндісінің 
оптикалық тығыздығы [3]. 

Зерттелуші ерітінділердің концентрацияға байланысты оптикалық тығыздығын Cary 
60 UV-Vis құралында 520 нм толқын ұзындығында өлшедік, олар туралы мәліметтер 1-
кестеде келтірілген. Сығындылардың радикалға қарсы белсенділіктерін 
бутилгидроксианизол (BHA) затының радикалға қарсы белсенділігімен салыстырдық. 

 
Кесте 1 Ерітінділердің оптикалық тығыздығының концентрацияға байланысты өзгеруі. 

№ Үлгілер  Оптикалық тығыздықтың концентрацияға 
байланысты шамасы, (мг/мл) 
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0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 
1 Бутилгидроксианизол (ВНА) 0,1362 0,1333 0,1257 0,1202 0,1145 
2 H ambiguus этилацетатты экстракт  

(Hamb-4) 0,5119 0,4269 0,3074 0,2229 0,2049 
3 H ambiguus бутанолды экстракт 

 (Hamb-5) 0,4934 0,3435 0,1833 0,1964 0,2294 
  

Зертелуші үлгілердің радикалға қарсы жоғарыда келтірілген РҚБ формуласы 
бойынша есептелген мәндері 2-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 2 Әр түрлі концентрациялы ерітінділердің радикалға қарсы белсенділігі (%) 
№ Зерттелуші заттар Үлгілердің концентрациясы (мг/мл) 

0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 
1 Бутилгидроксианизол (ВНА) 80,82 81,23 80,30 83,08 83,88 
2 H ambiguus этилацетатты экстракт (Hamb-4) 22,96 35,76 53,73 66,45 69,16 
3 H ambiguus бутанолды экстракт (Hamb-5) 25,18 47,90 72,20 70,21 65,22 
 

 

 
 
 

 
Сурет 1 Заттардың концентрациясы өзгеруімен байланысты  

радикалға қарбелсенділік динамикасы 
 

1,2 кестелердегі берілген мәндерді сараптау негізінде, H.ambiguus өсімдігінің сығындыларын 
зерттегенде байқалғаны этилацетатты сығынды (Hamb-4) 0,1 және 0,25 мг/мл 
концентрацияларында ортадан төмен, ал 0,5; 0,75 және 1 мг/мл концентрацияларында 
ортадан жоғары белсенділік көрсетеді. Бутанолды сығындысы (Hamb-5) 0,5 және 0,75 мг/мл 
концентрацияларында жоғары белсенділік көрсетеді.  

Сонымен, зерттеулер нәтижесінде Hyssopus ambiguus өсімдігініңбутанолды 
сығындысы 0,5 және 0,75 мг/мл концентрацияларындажоғары радикалға қарсы белсенділік 
көрсеткені анықталды. 

 
Сығындылардың антиоксиданттық белсенділігін FRAP әдісімен зерттеу 
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0,1 мл зерттелуші заттың 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 мг/мл концентрацияларына 0,2М 
фосфатты ( рН=6.6) буферліерітіндісінен 0,25 мл және калий (III) гексацианоферратының 1% 
ерітіндісінен 0,25мл қосады. Реакциялық қоспаны 500С температурада 20 минут ұстайды. 
Одан кейін, үшхлорсірке қышқылының 10% ерітіндісінен 0,25мл құяды.Қоспаны 10минут 
(3000 айналым/мин.) центрифугирлейді. Жоғары бөлігінің 0,5мл көлемін 0,5мл дистилденген 
сумен және 0,1мл темір (ІІІ) хлоридінің 0,1%ерітіндісімен араластырады. Сосын, 700 нм 
толқын ұзындығында әр үлгінің оптикалық тығыздығын (ОТ) анықтайды. 
Үлгілердің антиоксиданттық белсенділігі (АОБ) бутилгидроксианизолдың АОБ-
менсалыстырылды. (БГА). 

 
Кесте 3. Ерітінділердің оптикалық тығыздығының концентрацияға байланысты өзгеруі. 
№ Үлгілер Оптикалық тығыздықтың концентрацияға 

байланысты шамасы (мг/мл) 
0,25 0,5 0,75 1,0 

1 Бутилгидроксианизол (БГА) 1,5538 1,5628 1,6675 1,7438 
2 H. ambiguus этилацетатты экстракт 

(Hamb-4) 
0,6088 1,2738 1,4324 1,6922 

3 H. ambiguus бутанолды экстракт 
(Hamb-5) 

0,9044 1,4858 1,5553 1,4330 

 
 
 

 
 
 
 

Сурет 2 Заттар концентрациясының антиоксиданттық белсенділіктің өзгеруіне әсері  
 

3-кестегі және 2-суреттегі диаграммалық мәліметтердіталдаунегізінде Hyssopus ambiguus 
өсімдігінің этилацетатты, бутанолды сығындылардың 0,5; 0,75 және 1 мг/мл 
концентрацияларында АОБ бутилгидроксианизолмен салыстырғанда жоғары екендігін 
көруге болады.  

 
Цитотоксикалық белсенділікті зерттеу  
Цитотоксикалық белсенділікті зерттеу әдістемесі [4]. 55 мл бөлгіш құйғыны жасанды 
теңіз суымен толтырып 200 мг Artemia salina жұмыртқасын қостық. Шаяндар 
жұмыртқасынжарып шыққанша 3 күн бойы жеңіл ауа үрлей отырып ұстадық. Түтіктің бір 
жақ шетін алюминий фольгасымен қаптадық, 5 минуттан соң бөлгіш құйғының жарық 
жеріне жиналған дернәсілдерді Пастер пипеткасымен жинап алдық.  
20-40 дернәсілді әрбір микроплошкадағы 990 мл теңіз суына салдық. Өлген дернәсілдерді 
микроскоппен санадық. 10 мг/мл үлгіге 10 мл диметилсульфоксид ерітіндісін қостық. 
Үлгілерді 10, 5 және 1 мг/мл концентрацияларында цитостатикалық эффектілікке тексердік. 
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24 сағат инкубациялаған соң және одан әрі микроплошкаларды 24 сағат ұстаған соң 
(қимылсыздықты қамтамасыз ету үшін) өлі дернәсілдерді санадық.  

Жүргізілген тәжірибе негізінде дернәсілдердің өлуін Р төмендегі формуламен 
есептедік:P = (A – N – B)/Z × 100,  

A – 24 сағаттан кейінгі өлген дернәсілдердің саны;  
N – тәжірибені өткізу алдындағы өлген дернәсілдер саны;  
B – бақылау үлгісіндегі өлген дернәсілдердің орташа саны;  

Z – барлық дернәсілдер саны. 

Кесте 4  H. ambiguus сығындысы (этилацетат)10 мг/мл 
Парал 
лель 

 Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 

саны 

Үлгідегі дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 

тірі 
дернәсілдер 

саны, % 

Үлгідегі тірі 
дернәсілдер 

саны, % 

Өлімі, 
А,% 

Нейроуы
ттылықт

ың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал 
болғаны 

1 26 1 23 2 0 96 85 11 0 
2  26 0 25 4 0 
3 28 1 22 5 0 

Орташа 27 1 23 4 0 

Кесте 5  H. ambiguus сығындысы (бутанол) 10 мг/мл 
Парал 
лель 

 Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 

саны 

Үлгідегі дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 

тірі 
дернәсілдер 

саны, % 

Үлгідегі тірі 
дернәсілдер 

саны, % 

Өлімі, 
А,% 

Нейроуы
ттылықт

ың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал 
болғаны 

1 26 1 5 25 0 96 16 80 0 
2  26 0 3 26 0 
3 28 1 6 24 0 

Орташа 27 1 5 25 0 
 
Кесте 6 H. ambiguusэфир майы(пентанмен) 10 мг/м 
Парал 
лель 

 Бақылау 
үлгісіндегі 
дернәсілдер 

саны 

Үлгідегі дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 

тірі 
дернәсілдер 

саны, % 

Үлгідегі тірі 
дернәсілдер 

саны, % 

Өлімі, 
А,% 

Нейроуы
ттылықт

ың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал 
болғаны 

1 26 1 0 28 0 96 0 96 0 
2  26 0 0 27 0 
3 28 1 0 29 0 

Орташа 27 1 0 28 0 
 
 
 
 
Кесте 7 H.ambiguusэфир майы(пентансыз) 10 мг/мл 
Парал 
лель 

 Бақылау 
үлгісіндегі 

Үлгідегі дернәсілдер 
саны 

Бақылау 
үлгісіндегі 

Үлгідегі тірі 
дернәсілдер 

Өлімі, 
А,% 

Нейроуы
ттылықт
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дернәсілдер 
саны 

тірі 
дернәсілдер 

саны, % 

саны, % ың 
болуы, % 

тірі өлі тірі өлі сал 
болғаны 

1 22 0 0 24 0 96 0 96 0 
2  28 2 0 25 0 
3 20 0 0 21 0 

Орташа 23 1 0 23 0 
 
Жүргізілген эксперимент негізінде мынадай қорытынды жасауға болады:H. ambiguus өсімдік 
эфир майының салыстырмалы түрде алынған пентанмен және пентансыз үлгілері 
бірдейжоғары цитотоксикалық белсенділік көрсетті.H. ambiguus өсімдігініңбутанолды 
сығындысыцитотоксикалық белсенділікке ие болса, ал этилацетаты  сығындысы  
цитотоксикалық белсенділік көрсетпеді (4-7 кестелер). 

 
Өсімдік күлінің элементтік құрамын анықтау 
Өсімдік құрамындағы элементтер мөлшерін анықтау үшін H.ambiguusөсімдігінің күлі 
алынды. Өсімдіктің күлділігі 12,5%-ды құрады. Ондағы элементтердің мөлшері плазмалы 
индуктивті байланысқан масс-спектрометрия құрылғысында ICP-МS әдісімен анықталды. 
Нәтижесінде 38 элементтің сандық мәліметтері алынды. Зерттеу нәтижелері 8-кестеде 
келтірілген. 

 
Кесте 8  H.ambіguusкүлінің элементтік құрамы 

№ Элемент Таңбасы Мөлшері 
(мг/кг) 

№ Элемент Таңбасы Мөлшері 
(мг/кг) 

1 Калий K 185800 20 Ниобий Nb 1,70 
2 Кальций Ca 96000 21 Галлий Ga 1.69 
3 Магний Mg 49600 22 Қалайы Sn 1,61  
4 Фосфор P 41300 23 Скандий Sc 1,35 
5 Натрий Na 18300 24 Цезий Cs 1,34 
6 Алюминий Al 4500 25 Торий Th 0,33 
7 Марганец Mn 1056 26 Темір Fe 0,31 
8 Стронций Sr 781,2 27 Уран U 0,30 
9 Барий Ba 426.3 28 Сүрме Sb 0,27 
10 Рубидий Rb 92,73 29 Таллий Tl 0,29 
11 Цирконий Zr 50,42 30 Гафний Hf 0,25 
12 Хром Cr 34.46 31 Висмут Bi 0.25 
13 Мыс Cu 19.4 32 Вольфрам W 0,25 
14 Мырыш Zn 16,70 33 Тантал Ta 0,23 
16 Қорғасын Pb 9,08 34 Бериллий Be 0.15 
15 Ванадий V 9,06 35 Теллур Te <0,1 
17 Никель Ni 7,68 36 Кадмий Cd 0,072 
18 Кобальт Co 4.82 37 Германий Ge 0,013 
19 Иттрий Y 1,82 38 Индий In <0,001 

 
Зерттеудіңнәтижесі бойынша, үлгі құрамында K, Ca, Mg. P, Naэлементтер жоғары 
мөлшердекездесетіні анықталды. Сондай-ақ,Mn, Sr, Ba, Rb, Zrжәне 
Crмикроэлементтердіңмөлшерідежоғарылау екендігіне көз жеткізугеболады..  
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За последние годы на косметическом рынке Беларуси появилось много препаратов 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) импортного производства, например, препараты 
ZETESOL ZN и ZETESOL MG (производство – Италия). Данные препараты применяют при 
получении гигиенических моющих средств. Они являются родственными по природе 
составляющего их основного поверхностно-активного компонента, имеющего структурную 
формулу [С12Н25–О–(СН2СН2О)3–SO3]2Me, где Me – цинк или магний. Товарные продукты 
представляют собой прозрачные вязкие гелеподобные системы, хорошо растворимые в воде. 
Состав препаратов на основе лаурет сульфатов металлов представлен в таблице. 

Таблица – Состав препаратов ПАВ 
Наименование ингредиента Содержание ингредиента, % 

ZETESOL ZN ZETESOL MG 
Лаурет сульфат металла 25,00 50,00 
Лаурет-3 1,00 5,00 
Сульфат металла 0,30 2,00 
Феноксиэтанол – 0,15 
Вода 73,70 42,85 

Ранее [1] нами были изучены поверхностно-активные, оптические и электрические 
свойства водных растворов препаратов группы ZETESOL и проведен их сравнительный 
анализ, подтверждена их функциональная принадлежность в составе гигиенических моющих 
средств.  

Гигиенические моющие средства являются сложными многокомпонентными 
системами, в которых каждый из ингредиентов выполняет свою функцию. Для загущения и 
дополнительной стабилизации в ГМС вводят высокомолекулярные соединения (ВМС), 
например, поливинилпирролидон [2]. Присутствие высокомолекулярных соединений может 
повлиять на процессы, протекающие на границе раздела «водный раствор моющего средств 
– воздух». 
Известно, что поверхностно-активные вещества могут взаимодействовать с некоторыми 
высокомолекулярными соединениями с образованием ассоциатов [3]. Интенсивность 
проявления данного процесса зависит как от природы ПАВ, так и от природы ВМС, а также 
от их количественного содержания в системе. Образующиеся ассоциаты влияют на 
поверхностную активность ПАВ, его способность к мицеллообразованию (значение 
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критической концентрации мицеллообразования), а также на пенообразующую способность 
ПАВ и устойчивость пен, полученных из водных растворов.   

Целью данной работы явилось изучение поверхностно-активных свойств водных 
растворов препаратов ZETESOL ZN и ZETESOL MG в присутствие поливинилпирролидона 
(средняя молекулярная масса 8000). Исследования проводили сталагмометрическим методом 
анализа при температуре 21°С. 
На рисунке 1 представлены изотермы поверхностного натяжения водных растворов 
препаратов ZETESOL ZN и ZETESOL MG и поливинилпирролидона в области концентраций 
0,005–5,000 г/л.  

Анализ изотерм показал, что при концентрациях до 0,025 г/л поверхностное 
натяжение водных растворов исследуемых препаратов ПАВ практически постоянно и 
численно равно поверхностному натяжению на границе раздела «вода – воздух». 
Следовательно, в данной области ПАВ ведут себя как поверхностно-неактивные вещества, 
так как количество ионов в поверхностном слое жидкости ничтожно мало.  

Увеличение концентрации ПАВ в растворе до 0,5 г/л приводит к уменьшению 
поверхностного натяжения в 1,8–2,0 раза. Это свидетельствует о том, что происходит 
интенсивное концентрирование ионов ПАВ в поверхностном слое раствора, и при этом 
препарат проявляет поверхностно-активные свойства. Рассчитанные значения 
поверхностной активности составили для препаратов ZETESOL ZN и ZETESOL MG 3,35∙102 
и 3,29∙102 (Дж л)/(моль м2) соответственно. При концентрации водных растворов ПАВ более 
0,5 г/л поверхностное натяжение систем практически постоянно, что свидетельствует об 
образовании насыщенного слоя поверхностно-активных ионов.  

 
Рисунок 1  Изотермы поверхностного натяжения водных растворов препаратов  

ZETESOL ZN (1), ZETESOL MG (2) и поливинилпирролидона (3) 
 
Изучение поверхностно-активных свойств водных растворов поливинилпирролидона 
показало, что он не влияет на поверхностное натяжение воды. 

На рисунке 2 показаны зависимости поверхностного натяжения водных растворов 
препаратов группы ZETESOL от содержания поливинилпирролидона. Концентрация 
растворов ПАВ составила 0,5; 1,0 и 2,0 г/л. Содержание ВМС варьировали в интервале 0,01–
1,0 г/л. 
Из представленных на рисунке 2 данных видно, что при добавлении в растворы препаратов 
ПАВ поливинилпирролидона в количестве до 0,05 г/л происходит понижение 
поверхностного натяжения на границе раздела «водный раствор ПАВ – воздух». При этом, 
чем выше концентрация ПАВ в растворе, тем менее значительно уменьшается данный 
показатель. Эта тенденция более существенно проявляется в растворах препарата ZETESOL 
ZN, чем в растворах препарата ZETESOL MG, что может быть связано с различным 
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количеством присутствующих в них примесей (таблица). Понижение поверхностного 
натяжения при малом содержании поливинилпирролидона в водных растворах исследуемых 
препаратов объясняется тем, что молекулы полимера и анионы ПАВ взаимодействуют не в 
объеме раствора, а в поверхностном слое. Присутствие полимера усиливает адсорбцию 
ионов ПАВ, что и приводит к понижению избыточной поверхностной энергии [3].  

Увеличение содержания поливинилпирролидона до 1,0 г/л в водных растворах 
препарата ZETESOL MG практически не влияет на их поверхностное натяжение. Это может 
быть связано с окончанием формирования структуры поверхностного слоя, содержащего 
ионы ПАВ и поливинилпирролидона, на состояние которого не влияют процессы 
ассоциации, происходящие в объеме раствора, связанные с увеличением количества 
полимера в системе. При этом, в зависимости от концентрации раствора ПАВ, структура 
поверхностного слоя отличается, о чем свидетельствует поверхностное натяжение 
исследуемых систем. Близкая закономерность наблюдается и в растворах препарата 
ZETESOL ZN с концентрациями 1,0 и 2,0 г/л. В растворе данного препарата с концентрацией 
0,5 г/л увеличение количества поливинилпирролдидона от 0,1 до 1,0 г/л приводит к 
повышению поверхностного натяжения на границе раздела фаз. 

Рисунок 2  Влияние ПВП на поверхностное натяжение водных растворов препаратов  
ZETESOL ZN (а) и ZETESOL MG (б) различной концентрации 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что, являясь поверхностно-

неактивным веществом, поливинилпирролидон оказывает влияние на поверхностно-

а 
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активные свойства водных растворов препаратов ПАВ группы ZETESOL. Характер данного 
влияния неоднозначен и зависит от ряда факторов: природы основного поверхностно-
активного ингредиента препаратов, наличия примесей, концентрации ПАВ в растворе и 
содержания в нем поливинилпирролидона.  
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Қазақстанның болашақ дамуына арналған елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жасаған 
«Қазақстан-2030» бағдарламасында тәуелсіз мемлекет құруда еліміздің әр азаматы өзінің 
қоғамдағы алатын орнын саналы түсінуі және білім алу қажеттігіне баса назар аударылған. 
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің 
басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика 
жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және білім алу үшін қажетті жағдайлар 
жасау,  оқытудың жаңа технологияларын енгізу және білім беруді ақпараттандыру» - деп 
білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көрсетілген. Солардың бірі білім беруді 
ақпаратттандыру барысында дидактикалық және оқыту құралы болып компьютер саналады. 
Сондықтан кез келген білім беру саласында мультимедиялық электрондық оқыту құралдары 
барлық пәндерді оқытуға пайдаланады. Осы ретте ақпараттық технологияны пайдаланудың 
тиімділігін ашып айтуға болады. Қазіргі таңда жаңа технологияның жетістіктері 
интерактивті тақта мен электрондық оқулыққа тоқталар болсақ, мұғалімнің күнделікті 
сабақта компьютер, интерактивті тақта қолдануы сабақ кезеңін тиімді пайдалануға мүмкіндік 
береді [1].  Сонымен бірге, бәрі электрондасқан бүгінгі кезеңде, оқушыға электронды 
оқулықтардың тиімдігі үй тапсырмаларын орындау, қашықтықтан оқыту мәселелерінде де өз 
маңыздылығын айқындауда. 

Химия пәнінен сабақ барысында оқушылардың химия пәніне деген 
қызығушылықтарын және танымдық белсенділіктерін арттыру үшін өз қолдарымен жасап, 
көзбен көретін химиялық эксперименттер, зертханалық жұмыстардың болуы. Бірақ көптеген 
себептер (реактивтердің жетіспеушілігі, кейбір химиялық қосылыстардың белсенділігі мен 
оқушы өміріне қауіптілігі, тәжірибенің көп уақыт алуы, тіпті кейбір ауылдық 
мектептерімізде химиялық зертханалық базаның болмауы) болғандықтан кейбір зертахана 
жұмыстары сабақ барысында өткізілмейді.  Осындай кездерде электрондық оқулықтардағы 
бейне тәжірибелер қолданылады. Электрондық бейне тәжірибелердің бір тиімділігі 
тәжірибені қайта көрсетіп қайталау мүмкіндігі, қауіпсіздігі және кез – келген уақытта оқушы 
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өзі қайталап көріп қажетіне жарата алуы болып табылады. Сонымен бірге бұл, оқушының 
есте сақтауына, керек кезінде қайталап көріп отыруына тиімді болмақ. 

Сабақта интерактивті тақтаны пайдалану сабақ үрдісін тиімді қолданумен қатар 
оқушылардың сабақты жақсы меңгеруіне, үнемделген уақыт оқушылардың өз бетінше білім 
алуына себеп болады. Өз бетінше білім алу –білім сапасын көтерудің бірден бір жолы екенін 
естен шығармаған дұрыс.  

Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру дегеніміз - ол ойлау қабілетін 
арттыру деп айтуға болады. Оқушыға оқу барысында  тек  берілген танымдық 
тапсырмаларды орындау әдістерін үйрету ғана  емес, сол тапсырмаларды өздігінен 
орындауға ынталандыру қажет. Ол үшін оқушыларға  әр тақырыпты, жаңа сабақты өткеннен 
кейін қайталау үшін әр-түрлі деңгейдегі тапсырмаларды, есептер мен толтыру кестелерін 
көбірек ұсынған жөн. Оқушы сол тапсырмаларды орындау барысында әрбір өткен сабақты 
өзіне нақтылай түседі [2]. 

Педагогикалық ғалым мен озық тәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде белгілі болған 
оқыту әдіс-тәсілдерінің бәрін де еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға орай ең тиімдісін 
таңдап алу және олардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре тиімді, үйлесімді қолдану – 
сабақтың сәтті өтуінің кепілі. Мұғалім өзінің сабақ жоспарына сай күнделікті әр сабағына 
шығармашылықпен дайындалуы сонымен қатар әр сабақты тиімді ұйымдастыруда оқушыны 
жалықтырмайтын, қабілетін арттыратын жағдай туғызуға ықпал етуі керек.Қазіргі кезде 
сабақта ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылуда. Солардың бірі – электрондық 
оқулықтар.  

Электрондық оқулық - бұл дидактикалық әдіс – тәсілдер мен ақпараттық 
технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Электронды оқулықпен оқыту, 
оқытушының оқушымен жеке жұмыс істегендей болады. Электрондық оқулық тек қана 
оқушы үшін емес, мұғалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші құралы да болып 
табылады. Қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдерден шығармашылығын жаңаша, 
ғылыми-зерттеу бағытында құруды  талап етеді. Компьютер және ақпараттық технологиялар 
арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырады. 
Бүгінгі  таңдағы  ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың танымдық белсенділігін 
қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан 
тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары болмақ  [3]. Электрондық 
оқулықтың негізгі ерекшелігі – бұл оқушыларға өз бетімен немесе бірлескен түрде 
шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне 
сыни көзбен қарауына және өзін өзі бағалауға мүмкіндік береді. Ол үшін мұғалім өткізетін 
сабағының түрін дұрыс таңдай білуі қажет  Сабақ барысында әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану 
кезінде оқушылардың жеке қабілеттерін, білім алу деңгейін ойдан тыс қалдырмау қажет. 
Мұғалім көз алдындағы оқушылардың әрқайсысының деңгейін анықтап оларға үнемі өз 
деңгейін көтеру үшін қосымша тапсыраларда беріп отырғаны дұрыс және де сабақ 
барысында мұғағалімнің оқушымен қарым-қатынасы да өте маңызды роль атқарады. Ұстаз 
оқушысына – білім беруші, ақылшы ,  қолдаушы және сырласушы да бола алуы қажет. Сол 
кезде ғана оқушы қандай жағыдай болсада, өзіне түсініксіз сұрақтарды мұғалімнен сұрап, өз 
ойын  еркін жеткізе алады. Ұстаз – болу үшін ең алдымен оқушыларды, балаларды жақсы 
көру керек.  Сонда ғана ұстаз - оқушылар үшін, оқушылардың болашағы үшін барын салып 
жан-жақтылы жұмыс істейтін болады [4]. 

Қазіргі таңда көптеген мектептерімізде Ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде таңдау пәні 
ретінде химия пәнін таңдайтын оқушыларымыздың саны өте аз. Бұл өз кезегінде өкінішке 
орай  оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығы аз екендігін көрсетеді. Сондықтан 
оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін арттыру 
арқылы өздігінен білім алуды қажетсіну  -  шешуін күтетін өзекті мәселелердің бірі екені 
айқын. 

Әр сабақтың басты міндеті - білім алушының танымдық белсенділігін арттыру. 
Оқушыларды қазіргі заман талабына сай химия пәніне деген қызығушылығын арттыру үшін 
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электрондық оқулықтарды қолданудың әсері мол. Оқушылар оқулықпен жұмыс істеу 
барысында сызбалар, суреттер және қосымша кестелерді пайдалану арқылы біліктіліктерін 
арттыратын болса, көзбен көріп, электрондық оқулықтың көмегімен есте сақтау қабілетін 
және пәнге қызығушылығын арттырады. Электрондық оқулықтың құрылымы төмендегідей:   
-  Материалдың мәтін, сурет, графика, кескін, кесте, аудио, видео және т.б. түрде баяндалуы, 
яғни, оның дәстүрлі оқулықтан ерекшелігін көрсетеді. 
- Онда оқу материалын қаншалықты деңгейде меңгергенін айқындайтын сұрақтар мен 
деңгейлік тапсырмалар беріледі. 

Химия пәнін оқытуда  элекрондық оқулықты пайдаланудың оқушы үшін ең басты 
тиімділіг зертханалық жұмыстардың бейне көріністерін көре алуы және электронды оқулық 
арқылы оқушы көптеген қосымша материал ала алады, осы алған мәліметтерін 
компьютерден көргендіктен есінде жақсы сақтайды, өз бетінше жұмыс жасау қабілеті 
қалыптасады.  
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Ғылыми жетекші - Е.М.Сүлеймен  
 

Барлық жоғарғы өсімдіктердің 10%-на жуық бөлігі биологиялық белсенді 
қосылыстардың негізгі көзі болып саналады, Аsteraceae – әлемдік флорадағы ең үлкен 
тұқымдастықтардың бірі.  

Synurus deltoides (Aiton) Nakai (сростнохвостник дельтовидный) – биіктігі 1,5 м дейін 
жететін күрделігүлдідер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. S. deltoides 
Қиыр Шығыста, Солтүстік-Шығыс Азияда кеңінен таралған. Бұл өсімдіктің гүл себеттері 
Тибет медицинасында тері ауруларын емдеуде қолданылады. S. deltoides сығындысы мен 
жерүсті бөлігі тағамдық қоспалар, биологиялық белсенді қоспа, никотинсіз шылым 
қоспасының компоненті ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар,  S. deltoides 
сығындысы ісіп, қызаруға қарсы әсерге ие [1-4]. 

Өсімдік шикізаты 2013 жылдың қыркүйек айында Ресейдің Приморск өлкесінің 
Шкотовск ауданындағы Новомосква елдімекенінің маңында жиналды, кейін осы S. deltoides 
(Aiton) Nakai өсімдігінің хлороформ-этил спирті (1:1) еріткіштеріндегі экстракциясы 
жүргізілді. Дайындалған 1000 г шикізат сулы моншада хлороформ-этил спирті (1:1) 
еріткіштері қоспасында 1 сағаттан қайнатылып, содан кейін салқындатылып, сүзілді, 
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алынған ерітіндіні вакуумды роторда айдау арқылы қоймалжың масса алынды, аталған 
шаралар 3 рет қайталанып, соңғы шайырлар біріктірілді. Алынған қою сығындыны (80 г) 
сулы-спирттік өңдеуден өткіздік. Сүзіндіні хлороформмен қайта экстракциялап, бөліп алдық. 
Алынған заттың мөлшерін өлшеп (10 г), колонкада хроматографияладық (зерттелетін зат пен 
силикагель қатынасы 1:20 шамасында болды). Колонканы элюирлеу үшін гексан, этилацетат, 
этил спирті еріткіштері қолданылды. Нәтижесінде 510 фракция бөлініп алынды. Мұндағы 
ұқсас фракциялар біріктіріліп, SD-36 түссіз кристалды заты, SD-114-117 майда кристалды 
заты, SD-25, SD-370 ақ ұнтақ тәріздес заттар және ультракүлгінде жанатын ұнтақты SD-140 
заты бөлініп алынды. 

Колонкалық хроматография кезінде бөлініп алынған SD-25 қосылысы физика-
химиялық қасиеттері және келтірілген 1Н-ЯМР-спектрі (сурет 1) негізінде ситостерин 
ретінде танылды. 

Ситостерин – өсімдік стериндерінің (фитостериндер) ең көп таралғандарының бірі. 
Химиялық фармацевтикалық өндірісте стероидты гормондарды алуда бастапқы зат ретінде 
қолданылады. 

Биологиялық белсенділікті зерттеу мақсатында өсімдіктің әр түрлі еріткіштердегі 
сығындылары Сокслет аппаратында экстракциялау арқылы алынды. Сығындылар алу үшін 
этил спирті, хлороформ және этилацетат қолданылды. Экстракцияға 10 г шөп, 250-300 мл 
еріткіш алынды. Экстракциялау ұзақтығы 6 сағат болды. Алынған ерітінділерді роторлы 
буландырғышта айдап, зат мөлшерін анықталды. Нәтижесінде шамамен 1,0 г қою қоңыр 
түсті құрғақ экстракттар алынды. Кейін сығындылардың биологиялық белсенділіктері 
анықталды. 

S. deltoides өсімдігінің эфир майы Клевенджер аппаратында гидродистилляция 
әдісімен алынды. Бұл әдісте массасы 100 г болатын ұсақталған шикізат үлгісін эфир майын 
айдауға арналған колбаға орналастырып, 1 л дистилденген сумен толтырады. Кейін колбаны 
Клевенджер аппаратымен қосып, су моншасы бар электр плитасына орналастырды. Эфир 
майын 2-2,5 сағат шамасында айдадық. Айдалудың басталуын дистиллятта бірінші 
тамшының пайда болуымен анықталды. Айдалудың жылдамдығы минутына 45-50 тамшыдан 
артық болмауы керек. Айдаудың аяқталуына 10 мин қалғанда ішкі қабырғаларында қалып 
қойған эфир майлары қабылдағышқа толықтай ағып кету үшін тоңазытқышқа су беруді 
тоқтатады. 
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Сурет 1 SD-25 қосылысының 1Н-ЯМР-спектрі 

 
Майдың көлемін қабылдағыштың градуирленген бөлігі арқылы айдау аяқталғаннан 

кейін бөлме температурасына дейін салқындатып барып анықтадық. Одан кейін 
қабылдағыштан ағызып алып, натрий сульфаты көмегімен сусыздандырдық. 

Эфир майының массалық мөлшері келесі формула бойынша анықталды: 
 

Э =
V × ρ × 100

m
 

 
– эфир майының жалпы көлемі, см3; 
– эфир майының тығыздығы, г/см3; 
– шикізат үлгісінің массасы, г. 
S. deltoides (Aiton) Nakai өсімдігі құрамындағы эфир майының мөлеші 0,055% болды.  
Өсімдік эфир майының және түрлі еріткіштердегі экстрактілерінің радикалға қарсы 

белсенділіктері зерттелді. Зерттеу стандартты саналатын 2,2-дифенил-1-
пикрилгидразилрадикалын (DPPH) ингибирлеу реакциясы негізінде орындалды. Реакция 
қараңғыда жағдайда жүргізілуі тиіс, ол үшін центрифугалық сынауықтар қара 
полиэтиленмен оралды. Әрбір үлгінің оптикалық тығыздығы Cary 60 спектрофотометрінде 
520 нм толқын ұзындығында өлшенді [5]. Радикалға қарсы белсенділік (РҚБ) шамаларының 
мәні төмендегі формуламен есептеледі: 

 
РҚБ (%) = (A0 – At ) / A0 *100   (1) 

 
мұнда  A0 – бақылау үлгісінің оптикалық тығыздығы; 
 At – жұмысшы ерітіндінің оптикалық тығыздығы. 
Сығындылардың және эфир майының радикалға қарсы белсенділіктерінің 

бутилгидроксианизол (BHA) затының радикалға қарсы белсенділігімен салыстыру арқылы 
(1) формула негізінде есептелген нәтижелері 1-кестеде келтірілген. 
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Кесте 1 S. deltoides  өсімдігінің сығындысы мен эфир майының радикалға қарсы 
белсенділігінің (%) концентрацияға тәуелділігі 

№ Зерттеу объектілері Концентрация (мг/мл) 
0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 ВНА 80,0 80,7 80,3 80,5 80,7 
2  S. deltoides эфир майы 17,01 9,80 10,80 11,72 8,43 
3 S. deltoides сығындысы 66,23 50,61 32,45 30,34 31,10 

 
Алынған нәтижелердің анализі негізінде  S. deltoides өсімдігінің эфир майы эталонды 

затпен (ВНА) салыстырғанда радикалға қарсы белсенділігі төмен. Сонымен қатар,  
S. deltoides өсімдігінің сығындысы да төмен радикалға қарсы белсенділікке ие және оның 
мәні концентрацияға тәуелді. Концентрацияның  0,1-1,0 мг/мл өзгеру аралығында радикалға 
қарсы белсенділік 66%-дан 30%-ға дейін төмендейді. 

Өсімдік экстрактілері мен эфир майының цитоуыттылық белсенділіктері зерттелді. Ол 
үшін Artemia salina (200 мг) жұмыртқалары 55 мл жасанды теңіз суында 3 күн бойы ауа 
үрлей отырып ұсталды. Дернәсілдер (науплилер) жұмыртқаларынан шыққан соң, колбаның 
бір бөлігін алюминий жұқалтырмен жауып, 5 минуттан соң шам жарығына жиналған 
шаяндар Пастер тамшуырымен алынды. Шамамен 20-40 науплилер 990 μL теңіз суы бар 
сынауықтарға салынды. Тәжірибедегі алғашқы үш сынауық – бақылау үлгілері. Оған ДМСО 
ерітіндісі құйылды. Ал қалғандарына ДМСО ерітіндісінде ерітілген үш түрлі 
концентрациялы (1, 5 және 10 мг/мл) зерттелетін үлгі ерітіндісі құйылды. 24 сағаттық 
инкубациядан кейін заттық шыныларға әр сынамадан ала отырып, өлі шаяндар саналды. 
Өлім көрсеткіші келесідей формуламен анықталды: 
 

P = (A – N – B)/Z × 100, 
 

мұндағы A – 24 сағаттан соң өлген дернәсілдер саны; 
              N – тәжірибеге дейінгі өлген дернәсілдер саны; 
              B – бақылау үлгісінде өлген дернәсілдер саны; 
              Z – дернәсілдердің жалпы саны. 
Жасалынған тәжірибелер негізінде  S. deltoides өсімдігінің эфир майы мен 

сығындылары барлық зерттелінген концентрацияларында цитоуытты белсенділік көрсетпеді. 
Безгек немесе малярия – адамға Anopheles («маляриялық масалар») түріне жататын 

масалардың шағуынан берілетін трансмиссиялық инфекциялық аурулар тобы. Жыл сайын 
безгек ауруы адамдардың 350-500 миллион шамасында осы дертке шалдығып, оның ішінде 
1,3-3 миллионы өлімге душар болады. 

Үлгілердің безгекке қарсы белсенділігі хлорин-сезімтал (D6) және/немесе хлорин-
резистентті (W2) Plasmodium falciparum қарапайымдарын ингибирлеу қабілеті бойынша  
тексерілді. Салыстыру препараты ретінде малярияға қарсы хлорохин және артемизинин 
препараттары қолданылды [6]. 

Безгекке қарсы белсенділік нәтижелері 2-ші кестеде келтірілген. Кестеден байқап 
отырғанымыздай S. deltoides өсімдігінің спиртті сығындысы Plasmodium falciparum D6-мен 
салыстырғанда әлсіз белсенділік көрсетеді. 

 
Кесте 2 S. deltoides эфир майы мен сығындысының малярияға қарсы белсенділігі 

Үлгі P. falciparum D6 % Inh. 
 S. deltoides эфир майы 11 
 S. deltoides сығындысы 45 

 
Өсімдік құрамындағы элементтер мөлшерін анықтау үшін Synurus deltoides 

өсімдігінің күлі алынды. Өсімдіктің күлділігі 12,5%-ды құрады. Ондағы элементтердің 
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мөлшері плазмалы индуктивті байланысқан масс-спектрометрия құрылғысында ICP-МS 
әдісімен анықталды. Нәтижесінде 38 элементтің сандық мәліметтері алынды. Зерттеу 
нәтижелері 3-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 3 S. deltoides күлінің элементтік құрамы 

№ Элемент Белгісі Мөлшері (мг/кг) № Элемент Белгісі Мөлшері (мг/кг) 
1 Кальций Ca 234000 20 Иттрий Y 1,61 

2 Калий K 174500 21 Кобальт Co 1,23 

3 Магний Mg 61500 22 Ниобий Nb 1,18 

4 Фосфор P 42100 23 Галлий Ga 1,11 

5 Натрий Na 14000 24 Цезий Сs 0,36 

6 Алюминий Аl 4000 25 Уран U 0,29 

7 Стронций Sr 836,0 26 Торий Th 0,21 

8 Марганец Mn 824,5 27 Сүрме Sb 0,17 

9 Барий Ba 601,2 28 Вольфрам W 0,16 

10 Хром Cr 32,98 29 Тантал Та 0,13 

11 Рубидий Rb 27,41 30 Гафний Hf 0,13 

12 Мырыш Zn 27,19 31 Висмут Bi 0,13 

13 Цирконий Zr 21,50 32 Таллий Tl 0,12 

14 Мыс Сu 19,44 33 Темір Fe 0,12 

15 Қорғасын Pb 8,46 34 Теллур Те <0,1 

16 Никель Ni 7,00 35 Бериллий Be <0,1 

17 Ванадий V 5,93 36 Кадмий Cd 0,088 

18 Қалайы Sn 1,98 37 Германий Ge 0,015 
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19 Скандий Sc 1,95 38 Индий In 0,0012 

 
Алынған нәтижер бойынша, зерттеліп отырған үлгі құрамында Ca, K, Mg, P, Na 

тәрізді макроэлементтермен қатар Sr, Mn, Ba және Cr сияқты микроэлементтер мөлшері де 
жоғары мөлшерде екендігін байқауға болады. 
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Химические волокна, волокна, получаемые из органических природных и 

синтетических полимеров. В зависимости  от вида исходного сырья химические волокна 
подразделяются на синтетические (из синтетических полимеров) и искусственные (из 
природных полимеров). Иногда к химическим волокнам относят так же волокна, получаемые 
из неорганических соединений  (стеклянные, металлические, базальтовые, кварцевые). 
Химические волокна выпускаются в промышленности в виде:  

1) моноволокна (одиночное волокно большой длины);        
2) штапельного волокна (короткие отрезки тонких волокон);  
3)филаментных нитей (пучок, состоящий из большого числа тонких и очень длинных 

волокон, соединенных посредством крутки). Филаментные нити в зависимости от 
назначения разделяются на текстильные и технические, или кордные нити (более толстые 
нити повышенной прочности и крутки) [1]. 
Капрон - очень прочное вещество т.к практически полностью оказывается кристаллическим. 
Это достигается за счет вытягивания и одновременного охлаждения выходящего экструдера 
(продукта формования) в виде нескольких струей (волокон). Затем не полностью остывшие 
волокна подвергают продольной вытяжке путем намотки на тянущиеся барабаны, при всём 
этом их диаметр уменьшается в 10 - 15 раз, что приводит к усилению нитей за счет 
кристаллизации. 
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Эластичность капрона намного выше шелка. Но капроновое волокно характеризуется 
сравнительно невысокой гигроскопичностью, так, же обладают наиболее высокой 
устойчивостью к истиранию, превосходя по этому параметру другие волокна 
Капроновое волокно - это синтетическое гетероцепное волокно, сформированное из поли- 
ɛ- капроамида (капрона). Оно относится к группе полиамидных химических волокон.  
Впервые поликапролактам, как полимер для формования полиамидного волокна (под 
названием перлон), был синтезирован в Германии Паулем Шлаком с использованием в 
качестве исходного сырья  фенола, сначала производилось грубое капроновое волокно, 
применявшееся в качестве искусственной щетины, затем на основе поликапролактамовых 
волокон стали производить парашютный шелк, корд для авиационных шин и буксировочные 
тросы для планеров. 

Волокно из полиамидных смол называют капрон и анид, качеством своим они почти 
не отличаются один от другого. 
 Поли- ɛ- капроамид [-NH(CH2)5 – CO- ]n представляет твёрдое рогоподобное вещество 
белого цвета с  температурой хрупкости- 25° С и плотностью 1130 кг/м3. Молекулярная 
масса капрона зависит  от условий получения полимера и лежит в пределах 104-3,5*104. 
Степень кристалличности составляет около 0,6. 
  Для капрона характерны высокие химическая и износостойкость, он не 
деформируется при повышенных температурах, устойчив к действию большинства 
растворителей, хорошо окрашивается. Безвреден и индифферентен по отношению к 
животным тканям, ферментам и бактериям, вследствие чего не рассасывается в организме.  
Эластичность капрона намного выше шелка. Прочность капрона зависит от технологии и 
тщательности производства. Капроновая нить диаметром 0,1 миллиметра выдерживает 0,55 
килограммов. 
Капроновые волокна не впитывают влагу, поэтому не теряют прочности во влажном 
состоянии. Но у капронового волокна есть и недостатки. Оно малоустойчиво к действию 
кислот — макромолекулы капрона подвергаются гидролизу по месту амидных связей. 
Сравнительно невелика и теплостойкость капрона. При нагревании его прочность снижается, 
при 215°С происходит плавление.  Он физиологически безвреден. Общим отрицательным 
свойством всех синтетических волокон является отсутствие единой системы пор и 
отверстий, что отрицательно влияет на гигиенические свойства.  

Как правило, поли- ɛ-капроамид производиться непосредственно на заводах 
синтетического волокна. Поэтому, подобное производство представляет единый 
технологический цикл, включающий следующие операции: 
-подготовка сырья(плавление мономера, приготовление водного раствора катализатора); 
-полимеризация капролоктама; 
-обработка полимера(охлаждение  и получение полимерной ленты, её дробление и сушка); 
-получение расплава поли- ɛ-капроамида и формование волокна. 

Производство капронового волокна. Сырьем для производства капрона является 
фенол, бензол, толуол или циклогексан, получаемые из каменного угля или нефти. Наиболее 
разработанным является способ промышленного производства капрона из фенола.  
 Фенол путем нескольких химических реакций превращается в капролактам (мономер), 
который путем полимеризации (соединением молекул в длинную цепь) превращается в 
полимер - вещество с молекулярной массой 16 000 - 22 000, называемое смолой капрон.  
  Формование капрона идет по сухому способу и заключается в том, что расплавленная 
смола при температуре 270 - 280'С (температура плавления смолы 215'С) продавливается 
через фильеры с 12-24 или 39 отверстиями диаметром 0,2-0,3 мм.  
 Выходящие из фильеры струйки застывают при обдувании их холодным воздухом. 
Формование капрона идет с большой скоростью, достигающей 1000 м/мин, при этом нити 
получают 20-25-кратную фильерную вытяжку в горячем состоянии.  
 Затем нити подвергаются вытяжке на 400 - 600 % первоначальной длины в зависимости от 
того, какие физико-механические свойства необходимо получить в готовом продукте. При 
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вытяжке нити утоняются, макромолекулы в них ориентируются и нити приобретают 
повышенную стойкость к растяжению, повышенную упругость, уменьшаются растяжимость 
и остаточное удлинение (пластичность). 
  После вытяжки нити замасливают, сушат, подвергают крутке и перемотке.  
 Капрон получают в виде комплексных нитей линейной плотностью 29,4; 15,6; 6,7; 5; 3,3 
текс, в виде моноволокна, т. е. единичных нитей линейной плотностью 2,2 и 1,7 текс.  
 При производстве капронового штапельного волокна используются фильеры, содержащие 
200 - 250 отверстий. Формование волокна идет со скоростью 400 - 500 м/мин. После 
формования полученные жгуты вытягивают, гофрируют и разрезают на штапельки 
определенной длины. 

Нить капроновая очень прочная и предназначена для производства изделий 
(капроновый канат, капроновая веревка, капроновый шнур, капроновый шпагат, рыболовные 
сети). Нить капроновая применяется так же в работе с документами, для опечатывания и 
прошивания, в колбасной промышленности, в строительстве и многих других отраслях. 
Капроновой нитью легко вязать узлы, она мягкая, очень прочная, устойчива к истиранию, 
почти не разрушается от воздействия ультрафиолетовых лучей, не боится холода и сырости. 
Капроновая нить является экологически чистым видом упаковки.Капрон используется и для 
изготовления верха обуви. Такая ажурная женская и мужская обувь всех расцветок легка, 
прочна и имеет очень привлекательный внешний вид. 

Толстые капроновые нити сейчас используют в качестве материала для струн 
теннисных ракеток, для рыболовных лесок. Прочные крученые капроновые нитки нашли 
применение в хирургии. Они безвредны, и их не снимают с операционного шва. 
Капроновые нити с успехом заменили конский волос в процессе изготовления бортовой 
ткани, что позволило механизировать соответствующие процессы в швейном производстве. 
Из капронового шелка вырабатывают легчайшие ткани и трикотаж, изящные кружева и 
ковры, тончайшие чулки и даже искусственный каракуль. 

На производство искусственного каракуля расходуется хлопчатобумажная ткань, 
резиновый клей и вискозное или капроновое волокно. Из этого крашенного в серый, 
коричневый или черный цвета волокна на машине изготовляют пушистый шнур (синельку). 
Этот шнур скапливается на транспортере в виде извилин, напоминающих завитки 
настоящего каракуля. Навстречу уложенным завиткам движется ткань, покрытая слоем 
резинового клея, и они прочно прилипают к ней. 

В таблице 1.1 приведены технические свойства исследованного капрона в сравнении с 
другими волокнистыми материалами. 

 Таблица 1 Свойства капрона и волокнистых материалов. 

Волокнистые 
материалы 

Длина 
технического 
волокна в 
мм 

Толщина 
волокна в 
мк 

Прочность 
в кг/мм2 

Разрывное 
удлинение 
в % 

Объемный 
вес в г/см2 

Хлопок 15-50 15-25 30-45 6-10 1.5 
Лен 200-1000 20-30 35-45 3-4 1,48 
Пенька 800-1500 28-35 45-55 3-4 1,48 
Манильская 
пенька 1500-2000 30-35 55-60 3-5 1,4 

Сизальская 
пенька 1000-1300 30-35 45-50 3-5 1.4 

Кендырь 800-1000 20-25 80-100 3-4 1,38-1,4 
Рами 1000-1200 45 100-120 4 1,38-1,4 
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Капрон 
Не 
ограничена 

В 
зависимости 
от диаметра 
фильеры 

60-80 16-18 1,14-1,3 
Нейлон 60-80 16-18 1,14-1.3 

Хлорин 50-60 16-18 1,34-1,36 

 
Более одной трети автомобильных покрышек изготовляют сейчас на корде из 

искусственного волокна. Это повышает их качество. Еще лучше покрышки на корде из 
капрона. Применение в автомобильном корде капрона значительно экономит каучук и 
сокращает расход самих покрышек. Это имеет важное народнохозяйственное значение, 
потому что на изготовление автопокрышек расходуется почти 70 процентов всего 
потребляемого каучука. Капроновый корд удлиняет «жизнь» автомобильных и авиационных 
шин и тем самым сокращает потребление каучука для них примерно на 20 процентов. 
Помимо этого из капрона изготавливаются :зубчатые колеса, подшипники, крепежные 
детали и электроизоляция. 

Сети, сплетенные из капрона, имеют огромные преимущества перед обычными. Они 
легче и крепче льняных и хлопчатобумажных. Кроме того, новое волокно выгодно 
отличается тем, что не набухает в воде, то есть не впитывает влагу, а значит, после лова их 
не нужно сушить. Сети из синтетического волокна длительное время не теряют прочности. 
Есть и еще одно преимущество у таких сетей. Когда во время лова удается захватить в 
обычную сеть косяки сельдей, то рыба вследствие давления друг на друга выпускает икру и 
залепляет ею ячейки сети так, что вода почти перестает фильтроваться через нее. Липкая 
икра настолько прочно приклеивается к волокнам, что ее с трудом удается потом отделить. 
Капроновые нити имеют гладкую поверхность. Икра легко смывается с них даже при слабом 
движении сети в воде. 

Капроновые сети настолько прочны, что рыбаки применяют их даже для ловли 
тюленей! А китобои при ловле китов в Антарктике пользуются канатами, сделанными из 
капроновых нитей, только более длинных и скрученных. 

Капроновое волокно выпускают в виде текстильных и кордных нитей, моноволокна, а 
также штапельного волокна. Капроновое волокно характеризуется высокой прочностью, 
водостойкостью, износостойкостью, эластичностью и устойчивостью к действию 
химических реагентов. Доступность исходного сырья, разнообразие свойств и высокое 
качество капронового волокона, делают его необходимым во многих отраслях. К тому же, 
капрон т безвреден и индифферентен по отношению к живым тканям, ферментам и 
бактериям, вследствие чего не всасывается в организм. 
Жизнь современного общества невозможна без использования химических волокон и нитей. 
Современные химические волокна и нити практически приблизились к натуральным 
материалам по гигиеничности и комфортности. 

При этом неизменным  остались и главные преимущества синтетического текстиля 
практичность, прочность ,эластичность ,стойкость к многократным деформациям ,к 
действию повышенных температур, агрессивных веществ и микроорганизмов, а также 
возможность придания качественных свойств, определяющих новые области его 
применения. 

Если раньше химволокна позиционировались как вспомогательный компонент для 
натуральных материалов, то теперь синтетический текстиль формирует собственный рынок , 
превышающий по объемам спроса и предложения некоторые сектора рынка натурального 
сырья. К середине XXI века ожидается значительный прирост численности населения 
планеты, что повлечет за собой рост потребности в текстильном сырье для одежды и 
технических целей , удовлетворить который за счет натуральных волокон не представится 
возможным, так как это потребует увеличения посевных и пастбищных площадей в ущерб 
продовольственному земледелию планеты.  
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В этой связи следует ожидать и возрождения искусственных волокон, разумеется, на 
основе принципиально новых технологий. Создание таких производств позволит поставить 
на рынок волокон продукцию со свойствами, максимально приближенными к натуральным 
волокнам, а также затормозить истощение природных запасов нефти и газа. 
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Artemisia L. тұқымдасының 400 түрі және басқада танымал түрлері Азия, Еуропа, 
Солтүстік Америка жерлерінде кездеседі.Бұл тұқымдастықтағы көптеген жусандар емдік 
өсімдіктер ретінде қолданылады[1]. 
Artemisia mandshurica (Kom.) Kom(маньчжур жусаны)-күрделігүлділер тұқымдасына 
жататын көпжылдық өсімдік.Биіктігі 70 см, сабақтары түзу, жіңішке, ашық-қоңыр немесе 
қызыл-күлгін. Сиретілген еменді ормандардың құрғақ баурайларында, тал бойында және 
дәнді әртүрлі өсімдіктердің жайылымды жерлері – Приморск, Хабаровск жерлері және 
Амурск облыстарында кездеседі. Ресейден басқа Солтүстік-Шығыс Қытайда және Кореяның 
солтүстік бөлігінде өседі [2-3]. 

Зерттеуге алынған өсімдік Приморск өлкесі, Партизан ауданы, Новолитовск ауылына 
(жинау уақыты 2011 жылы 28 тамызда) жақын жерден жиналған. Artemisia mandshurica 
өсімдігінің метанол еріткішіндегі экстракциясы жүргізілді. Дайындалған 528 г шикізатты 
метанол ерітіндісінде 8сағатқа бөлме температурасына қойып, уақыт аяқталғаннан кейін 
сүзіп, вакуумды роторлы айдағышта айдап алынды. Алынған заттың мөлшерін өлшеп (46,69 
г), вакуумды фильтрлеуге арналған құйғышқа алдымен силикагель(VLC әдісі),кейін 
экстрактіні орнатады. Экстрактіге гексан ерітіндісін (100%;1,5 л) құйып, силикагель арқылы 
өткен ерітіндіні колбаға жинап, роторлы буландырғышта айдайды. Кейін 15% этилацетат 
гександағы ерітіндісі (85% Не-15%EtoAc; 1 л) құйылады, осы әдіспен A. mandshurica 
өсімдігінен 10 экстракт алынып, массалары өлшенеді. Бөлініп алынған соңғы сығындыны 
(23г, 100% метанолмен өңделген) колонналық хроматографияға орнатты.Одан әрі 
A.mandshurica өсімдігінің әр түрлі қатынастағы сығындылары биологиялық белсенділікке 
зерттелді. 

A. mandshurica өсімдігінің гексан-этилацетатты (70:30) (Amand 0003), гексан-
этилацетатты (50:50) (Amand 0004), гексан-этилацетатты (30:70) (Amand 0005), этилацетатты 
(100%) (Amand 0006), этилацетат-метанолды (90:10) (Amand 0007), этилацетат-метанолды 
(80:20) (Amand 0008), этилацетат-метанолды (50:50) (Amand 0009) және метанолды (100%) 
(Amand 001) сығындыларын радикалға қарсы белсенділікке зерттедік. 

Материалдар мен әдістер 
Радикалға қарсы белсенділікті зерттеу әдістемесі[4]. 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразилрадикалмен ингибирлеу реакциясын жүргізгенде, 0,1 мл зерттелуші заттар 
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0,1; 0,25; 0,5; 0,75 және 1,0 мг/мл концентрациялы спиртті ерітінділеріне 3 мл 6*10-5 М DPPH 
ерітіндісін қостық. Бұл реакцияны қараңғыда жүргізу керек, сондықтан центрифугалық 
сынауықтар қара полиэтиленмен оралған штативке орналастырылды. Ерітінділерді жақсылап 
араластырған соң, қараңғы жерге қойылды. Сонан соң 520 нм толқын ұзындығында әрбір 
үлгінің оптикалық тығыздығы өлшенді. Радикалға қарсы белсенділік (РҚБ) шамаларының 
мәні төмендегі формуламен есептеледі: 

 
 
 
РҚБ (%) = A0 – At / A0 *100, 
 

мұнда A0 – бақылау үлгісінің оптикалық тығыздығы; At – жұмыс ерітіндісінің оптикалық 
тығыздығы. 

Нәтижелерді талқылау 
Зерттелуші ерітінділердің концентрацияға байланысты оптикалық тығыздығын Cary 

60 UV-Vis құралында 520 нм толқын ұзындығында өлшедік, зерттелуші үлгі ерітінділерінің 
радикалға қарсы белсенділігін бутилгидроксианизолдың (ВНА) радикалға қарсы 
белсенділігімен салыстырдық. 
Кесте1 Ерітінділердің оптикалық тығыздығының концентрацияға байланысты өзгеруі. 

 Үлгілер  Оптикалық тығыздықтың концентрацияға байланысты шамасы 
 (мг/мл) 

0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 Бутилгидроксианизол (ВНА) 0,1362 0,1333 0,1257 0,1202 0,1145 

2 Amand 0003 0,6635 0,6645 0,6583 0,6435 0,6323 
3 Amand 0004 0,4645 0,1911 0,1547 0,1643 0,1797 
4 Amand 0005 0,7615 0,7773 0,7778 0,7993 0,7794 
5 Amand 0006 0,6109 0,6137 0,5948 0,5896 0,5725 
6 Amand 0007 0,7054 0,7242 0,7471 0,7461 0,7243 
7 Amand 0008 0,5512 0,3732 0,2562 0,2116 0,2000 
8 Amand 0009 0,6083 0,4252 0,1812 0,1647 0,1870 
9 Amand 001 0,5155 0,2111 0,1321 0,1318 0,1391 
Зерттелуші үлгілердің радикалға қарсы нәтижелері жоғарыда келтірілген РҚБ формуласы 
бойынша есептелген мәндері 2-кестеде келтірілген. 
Кесте 2 Әр түрлі концентрациялы үлгілердің радикалға қарсы белсенділігі (%) 

 Зерттелуші заттар Үлгілердің концентрациясы (мг/мл) 
0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 Бутилгидроксианизол (ВНА) 80,82 81,23 80,30 83,08 83,88 
2 Amand 0003 9,46 9,33 10,17 12,19 13,72 
3 Amand 0004 50,03 79,44 83,36 82,33 80,67 
4 Amand 0005 7,42 5,50 5,44 2,83 5,24 
5 Amand 0006 9,96 9,55 12,34 13,10 15,62 
6 Amand 0007 7,22 4,75 1,73 1,86 4,73 
7 Amand 0008 30,74 53,11 67,81 73,41 74,87 
8 Amand 0009 22,53 45,85 76,92 79,02 76,18 
9 Amand 001 29,21 71,01 81,85 81,89 80,90 
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Сурет 1 Заттардың концентрациясы өзгеруімен байланысты радикалға қарсы 

белсенділік динамикасы. 
 

1,2 кестелердегі берілген мәндерді сараптау негізінде, A. mandshurica өсімдігінің Amand 
0003, Amand 0005, Amand 0006 және Amand 0007 сығындылары өте төмен радикалға 
қарсылық көрсететіні белгілі болды. A.mandshurica өсімдігінің Amand 0008 және Amand 0009 
сығындылары 0,1; 0,25 мг/мл концентрацияларда орташа, ал 0,5; 0,75 және 1,0 мг/мл 
концентрацияларда орташадан жоғары радикалды белсенділік көрсетеді. A. mandshurica 
өсімдігінің Amand 0004 сығындысы 0,1 мг/мл концентрациясында орташа, ал қалған 
концентрацияларда өте жоғары радикалға қарсы белсенділік, яғни 79,44-83,36% көрсетеді. 
Сонымен, А. mandshurica өсімдігінің сығындыларының ішінде ең жоғары радикалға қарсы 
белсенділікті гексан-этилацетатты (50:50) (Amand 0004) сығындысы көрсетеді. 
Микробқа және зеңге қарсы белсенділікті анықтау 

Үлгілердің микробқа қарсы белсенділігін олардың адамға патогенді 5 бактерия және 5 
саңырауқұлақтың өсімін ингибирлеу қабілетіне зерттеді: 

 
Бактериялар Саңырауқұлақтар 

Staphylococcus aureus Candida albicans 
Метициллинге тұрақты Staphylococcus 
aureus (MRSa) 

Candida glabrata 

Escherichia coli Candida krusei 
Pseudomonas aeruginosa Aspergillus fumigates 
Mycobacterium intracellulare Cryptococcus neoformans 
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Алдымен біріншілік скринингте 50 мг-мл-ға екі рет сыналды және өсімін ингибирлеу 
пайызы (инг.%) теріс және оң бақылауға қатынасы бойынша есептеген. ≥ 50% ингибирлеу 
көрсеткен үлгілер екіншілік скринингке жіберілді. 

Екіншілік скринингте үлгілерді 20 мг-мл-да ерітті және микроағзалардың барлық 10 
штаммаларына қарсы 50, 10 және мкг/мл және IC50s-да тексерді. Үлгілерді 2 мг-мл-да ерітті 
және микроағзалардың барлық 10 штаммаларына қарсы 20, 4, 0.8 мкг/мл және IC50s-да 
тексерді. Екіншілік скринингте IC50 ≤ 7 мкг/мл ие таза қосылыстар үшіншілік скринингке 
жіберілді. 

Үшіншілік скринингке таза қосылыстар микроағзалардың барлық 10 штаммаларына 
қарсы 20, 10, 5.0, ... 0.02 мкг/мл-да тексерілді және IC50s есептелінді. IC50s-ға қосымша MIC 
(минимальды ингибирлеуші концентрация), және/немесе MFC не болмаса MBC (сәйкесінше, 
минимальды фунгицидті немесе бактерицидті концентрация) есептеулері жүргізілді. MIC 
ағзада 100% тұншықтыратын ең төменгі тест концетрация (мкг/мл) болып табылады. MFC 
немесе MBC ағзаны өлтіретін ең төменгі тест концентрация (мкг/мл) болып табылады. Таза 
қосылыстар жасушалар әлі де тірі, бірақ өсе алмайтын MIC-ға ие бола алады. MFC және 
MBC үлгінің сыналатын үлгіні жою қабілеті болып табылады. 
Бақылау ретінде зеңге қарсы препарат үшін амфотерицин В қолданылады, ал бактерияға 
қарсы препарат үшін – ципрофлоксацин. 

Микробқа және зеңге қарсы белсенділік нәтижелері 3-кестеде келтірген. 
Кесте 3 A. mandshurica өсімдігініңмикробқа және зеңге қарсы белсенділік бойынша 
мәліметтер 

Белсенділікке 
зерттелген зат 
және салыстыру 
препараты/штам
масы атауы 

C. 
albican
s % 
Inh. 

C. 
glabrata 
% Inh. 

C. 
krusei 
% Inh. 

A. 
fumig
atus 
% 
Inh. 

C.neofo
rmans 
% Inh. 

S. 
aureu
s % 
Inh. 

MRS 
% Inh. 

E. 
coli 
% 
Inh. 

P. 
aer
ugi
nos
a % 
Inh. 

M. 
Intracel
lulare 
% Inh. 

Амфотерицин B 
(NewLot) 98 98 97 99 98 ND ND ND ND ND 
Ципрофлоксацин 
(NewLot) ND ND ND ND ND 93 99 100 5  
Amand 0001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Amand 0002 NA 80.94 43.68 NA 8.36 NA NA NA NA NA 
Amand 0003 NA NA 53.13 NA 17.74 14.94 9.03 NA NA NA 
Amand 0004 162.14 103.69 66.76 NA 8.36 48.87 46.34 NA NA 184.38 
Amand 0005 169.92 120.59 78.7 NA 9.02 48.49 47.58 NA NA 182.53 
Amand 0006 NA NA NA NA 186.24 NA 196.11 NA NA NA 
Amand 0007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Amand 0008 NA NA 198.86 NA NA NA NA NA NA NA 
Amand 0009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Amand 001 NA NA NA NA 17.19 NA NA NA NA NA 

 
A. mandshurica өсімдігінің әр түрлі ерітінділердегі сығындыларының микробқа және зеңге 
зерттеу нәтижелері бойынша Amand 0003, Amand 0004, Amand 0005 сығындыларының 
белсенділіктері бар деп айтуға болады. 

Микробқа қарсы белсенділікті зерттеуге көмектескені үшін М. Джакоб мырзаға 
(Миссиссипи Университеті, АҚШ) алғыс білдіреміз (№ Al 27094 NIH, NIAID, Division of AIDS 
гранты, №58-6408-1-603USDA Agricultural Research Service Specific Cooperative Agreement 
гранты). 
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Человечество еще с древних времен и по сей день использует всевозможные растения 

в своих целях, культивирует их. В народе растения ценились именно за их полезные 
качества. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, доля препаратов, полученных 
из растений в ближашие десять лет может составить более 60 процентов. На территории 
Республики Казахстан встречается более 6000 видов растений, из большинства из них можно 
производить необходимые лекарственные препараты. До сих пор только 130 видов растений 
используются в качестве сырья для производства лекарств.  

Флора Казахстана очень богата полезными растениями, а также лекартсвенными 
растениями, считающимися исключительно важными. Наряду с другими растениями в 
народной медицине широко применяется такой вид растения, как Сhrysanthemum Anastasia. 
Препараты, полученные из растения Сhrysanthemum Anastasia используются при лечении 
многих заболеваний. Сведения о его лекарственных ценностях по сей день еще полностью не 
изучены. Однако исследования в этом направлении проводятся в Японии, в соседней России. 
Также необходимо полнее изучить химический состав этого растения, научно обосновать его 
ценность для фармакологии. Потому что большинство лекарственных препаратов, 
используемых в нашей стране, завозится к нам из-за рубежа. В нашей стране производится 
только  40% медикаментов. Для выделения из цветов Сhrysanthemum Anastasia необходимых 
лекарственных препаратов одной из важных проблем является исследование их химического 
состава. Был исследован полный химический состав Chrysanthemum Anastasia [1-2]. Как 
показывают результаты исследования, цветы Chrysanthemum Anastasia богаты 
полисахаридами, полифенолами, флавоноидами, эфирными маслами, аминокислотами.  

Цель исследования:  Способы получения комплексных полисахаридов из цветка 
Chrysanthemum Anastasia. 

Объект исследования:  Цветы Сhrysanthemum anastasia, собранные в Алмалинском 
районе г.Алмат 

 В данной работе для выделения комплексных полисахаридов были использованы 
высушенные на открытом воздухе цветы Chrysanthemum Anastasia.  

В ходе выделения биологически-активных веществ из цветов Chrysanthemum 
Anastasia был использован метод Н.К.Кочеткова  «Фракционное выделение из 
полисахаридов». С помощью этого метода из состава цветка Хризантема Анастасия были 
выделены водорастворяемый  полисахарид, пектиновые вещества, гемицеллюлозы фракции 
А и Б[3] . 

Для того, чтобы выделить полифенольные вещества из состава высушенных цветов 
Chrysanthemum Anastasia (1) необходимо провести экстракцию  70% этиловым спиртом. 

mailto:ainur_shyntaeva@mail.ru
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Для получения водорастворимого полисахарида (ВРПС) используется сухое сырье (2), 
полученное после экстракции полифенольных соединений. 100г сухого сырья нагревают в 
течение часа в 2л воды постоянно перемешивая до температуры 95°С. Этот процесс 
повторяется два раза. Растительный материал отделяли центрифигурованием, а 
обьединенные экстракты упаривали до 1/5. При комнатной температуре в  96%  этилового 
спирта обьемом соотношении 1/3осаждали  полисахариды. Выпавшую осадку 
отфильтровают, промывают этиловым спиртом, сушат, взвешивают. 

 Для выделения 
пектиновых веществ (ПВ) используется сухое сырье (3), оставшееся от водорастворимого 
полисахарида. Сначала готовится раствор  в соотношении (1:1) из 0,5% щавелевой кислоты и 
0,5% оксалата аммония. Этим раствором в течение двух часов проводят экстракцию сырья в 
соотношении 1:20 при температуре 80-85°С. Раствор, полученный от экстракции, 
необходимо отфильтровать и осаждает в соотношении 1/5 в 96%  этиловом спирте. 
Выпавшую осадку отфильтровают, промывают этиловым спиртом, сушат, взвешивают. 

Для выделения фракций гемицеллюлозы А и В (ГЦ А и ГЦ Б) используется сухое 
сырье, оставшееся от пектиновых веществ (4). Экстракцию проводят в 10% растворе NaOH в 
соотношении1:5 при комнатной температуре в спокойной обстановке в течение 12 часов. Для 
того, чтобы настоять ГЦ А добавляют 1% серной кислоты. Чтобы после отфильтрования 
экстракции получить  ГЦ Б, необходимо осаждаеть в  96%  этиловом спирте. Выпавшую 
осадку отфильтровают, промывают этиловым спиртом, сушат, взвешивают[4,5]. 

Обсуждение результатов  
Данные, полученные в результате исследования, показаны в таблице 1. Температура 

плавления выделенных веществ определена на электронных нагревательных аппаратах 
«Boetius».Для идентификации выделенных полисахаридов использованы элементный 
микроанализ.  ИК-спектры сняты  таблеткой KBr в области 400 – 4000 см-1 ИК-спектра марки 
Impact 410 “Nicolet” ИК-Фурье спектометре. УК-спектры сняты на спектрофотометре  марки 
«Uviline 9100». 

 
Таблица 1 Элементный анализ комплексных полисахаридов, выделенных из цветов 

Chrysanthemum Anastasia. 
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Если основываться на данные таблицы 1, температура плавления выделенного 

полисахарида равна 1700 С, выход - 16%, брутто-формула - С6Н12О6 . А температура 
плавления пектиновых веществ 1610С, выход - 22%, брутто-формула - С6Н10О7.  А также, 
если температура плавления  геммицеллюлозы А составляет 85 0С, выход 12%, брутто-
формула - С6Н10О5, то температура плавления геммицеллюлозы Б равна 1680С, выход - 13, 
брутто-формула - С5Н10О5. 

 

 
 

Рисунок 1  ИК-спектры полисахаридов, выделенных из цветов Chrysanthemum 
Anastasia. 
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Рисунок 2 УФ-спектры полисахаридов, выделенных из цветов Chrysanthemum 

Anastasia. 
 

В ИК спектре полисахарида отмечены полосы поглощения при 3437, 3037 см-1 
валентные колебания ОН-групп; дефермационные колебания при 670, то 2169,6 см-1 

показывает связь между–С=С; 1445, 1515, 1637см-1 соответствуют СН2, N-H-группам; три 
полосы поглощения в области 1135см-1 указывают на наличие пиранозной формы сахара, 
полосы поглощения при 1111см-1 свидетельствует о 𝛽𝛽-гликозидной связи, полоса при 581см-

1𝛼𝛼- гликозидной связи. 
На длине волны УК-спектра 320 нм наблюдается самое высокое поглощение. Значит, 

структура выделенного полисахарида соответствует с данными в специальной литературе. 
 
 

 
Рисунок 3  ИК-спектры пектиновых веществ, выделенных из цветов Chrysanthemum 

Anastasia. 
 

 

 
 

Рисунок 4 УФ-спектры пектиновых веществ, выделенных из цветов Chrysanthemum 
Anastasia. 
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В ИК спектре пектиновых веществаотмечены полосы поглощения при 3448, 3059 см-1 
валентные колебания ОН-групп; дефермационные колебания при 620, то 2169,6 см-1 

показывает связь между–С=С; 1436, 1527, 1647см-1 соответствуют СН2, N-H-группам; три 
полосы поглощения в области 1135см-1 указывают на наличие пиранозной формы сахара, 
полосы поглощения при 993см-1 свидетельствует о 𝛽𝛽-гликозидной связи, полоса при 454см-

1𝛼𝛼- гликозидной связи. 
  На длине волны УК-спектра 320 нм наблюдается самое высокое поглощение. 

Значит, структура выделенного пектиновых веществ соответствует с данными в специальной 
литературе. 

 

 
 

Рисунок 5 ИК-спектрыгемицеллюлоза (A), выделенных из цветов Chrysanthemum 
Anastasia. 

 

 
Рисунок 6. УФ-спектрыгемицеллюлоза (A), выделенных из цветов Chrysanthemum 

Anastasia. 
В ИК спектре гемицеллюлоза (A) отмечены полосы поглощения при 3438, 2981 см-1 

валентные колебания ОН-групп; дефермационные колебания при 701, то 2169,6 см-1 

показывает связь между–С=С;а также 1750 см-1 показываетсвязь между –С=О; 1444, 1519, 
1756см-1 соответствуют СН2, N-H-группам; три полосы поглощения в области 1112см-1 
указывают на наличие пиранозной формы сахара, полосы поглощения при 831см-1 
свидетельствует о 𝛽𝛽-гликозидной связи, полоса при 431см-1𝛼𝛼- гликозидной связи. 

На длине волны УК-спектра 973 нм наблюдается самое высокое поглощение. Значит, 
структура выделенной гемицеллюлоза (A)   соответствует с данными в специальной 
литературе.  

В ИК спектре гемицеллюлоза (Б) отмечены полосы поглощения при 3420, 2940 см-1 
валентные колебания ОН-групп; дефермационные колебания при 701, то 2169,6 см-1 
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показывает связь между–С=С; 1442, 1514, соответствуют СН2, N-H-группам; три полосы 
поглощения в области 1071см-1 указывают на наличие пиранозной формы сахара, полосы 
поглощения при 819см-1 свидетельствует о 𝛽𝛽-гликозидной связи, полоса при 417см-1𝛼𝛼- 
гликозидной связи. 

 

 
Рисунок 7 ИК-спектрыгемицеллюлоза (Б), выделенных из цветов Chrysanthemum 

Anastasia. 
На длине волны УК-спектра 320 нм наблюдается самое высокое поглощение. Значит, 

структура выделенной гемицеллюлоза (Б)   соответствует с данными в специальной 
литературе. 

 

 
 

Рисунок 8. УФ-спектрыгемицеллюлоза (Б), выделенных из цветов Chrysanthemum 
Anastasia. 

Выводы 
Подводя итоги исследовательской работы, надо отметить, что впервые из состава 

цветов Сhrysanthemum Anastasia были выделены водорастворяемый  полисахарид, 
пектиновые вещества, гемицеллюлозы фракции А и Б. Состав и структура выделенных 
биологически-активных веществ были подтверждены физико-химическими методами.  
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СЕКЦИЯ 4 
МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
4.1 Математика 

 
УДК 512.55  

МОНОМИАЛДЫ ИДЕАЛДАР ТҰРҒЫЗУ ТӘСІЛІ 
 

Айтжанова Бахыт Зияддиновна 
aitjanova94@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Механика – математика факультетінің 
ІІІ курс студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі - Ш.Ө. Абуталипова 
 

Сақиналар теориясында идеалдардың алаын орны ерекше. Идеалға қатысты 
алгоритмдік есептерді шешу барысында идеалдардың жасаушыларын табу үшін сақинаның 
табиғатына сай түрлі есептеу әдістері бар [1]. Мен өз жұмысымда көпайнымалыдан тәуелді 
көпмүшелілер сақинасындағы мономиалды идеалдарға тоқталамын. 

Анықтама. 
Егер [ ]nxxxkI ,...,, 21⊂  идеалы     [ ]∑

∈

∈
A

nxxxkhxh
α

α
α

α ,...,,, 21  барлық ақырлы 

қосындысынан тұратын nZA 0≥⊂  (ақырсыз болуы мүмкін) жиыншасы табылса, 
[ ]nxxxkI ,...,, 21⊂  мономиалды идеал деп аталады. 
Мысалы: 

[ ].,,, 524324 yxkyxyxyxI ⊂〉〈=  
Лемма 1. 

〉∈〈= AxI αα :  болсын.  
βx мономы қандай да бір Ax ∈αα , мономына бөлінеді, сонда тек сонда ғана βx  

мономы  
І-да жатқанда. 
Лемма 2. 
І – қандай да бір мономиалды идеал, ал  [ ]nxxxkf ,...,, 21∈  болсын. Онда келесі шарттар 

эквивалентті: 
(І)    ;If ∈  
(II)  f  полиномының әрбір мүшесі I-де жатады; 
(III) f  I-де жататын мономдардардың k-сызықты комбинациясы болады. 
Салдар 1. 
Екі мономиалды идеалдың құрамындағы мономдар жиыны сәйкес келгенде, сонда тек 

сонда ғана бұл мономиалды идеалдар сәйкес келеді. 
Теорема (Диксон леммасы). 
Кез келген [ ]nxxxkAxI ,...,,: 21⊂〉∈〈= αα  мономиалды идеалын мына түрде жазуға 

(көрсетуге) болады: ( ) ( ) 〉〈= sxxI αα ,...,1 , мұндағы ( ) ( ) As ∈αα ,...,1 Дербес жағдайда, І –дің 
ақырлы базисы болады. 

Дәлелдеуі. Индукция n – айнымалылар саны бойынша жүргізіледі. Егер n = 1 болса, І 
α
1x  мономдарынан жасалған, мұндағы .0≥⊂∈ ZAα         

β  A-дағы ең кіші элемент болсын. Онда барлық A∈α үшін  αβ ≤  
орындалады.Осылайша, β

1x   −α
1x ның барлық құраушыларын бөледі, яғни, .1 〉〈= βxI   

Айталық,  n >0 болсын  және  
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n – 1 үшін теорема орындалады деп болжайық. Айнымалыларды yxx n ,,..., 11 − арқылы 
белгілейік және [ ]yxxk n ,,..., 11 − көпмүшелігіндегі мономдарды myxα түрінде жазайық, 
мұндағы ., 0

1
0 ≥
−

≥ ∈∈ ZmZ nα  
⊂I [ ]yxxk n ,,..., 11 −  - мономиалды идеал болсын. αx мономдарынан жасалған қандай да 

бір 0≥m  үшін Iyx m ∈α болатын ⊂J [ ]11 ,..., −nxxk идеалын қарастырайық. J  [ ]11 ,..., −nxxk  
көпмүшелігіндегі мономиалды идеал болғандықтан, индукцияның болжамы бойынша 

( ) ( ) 〉〈= sxxJ αα ,...,1 ақырлы жасалған. J идеалын 
І идеалының [ ]11 ,..., −nxxk  көпмүшелігіндегі «проекциясы» ретінде қарастыруға болады. 
J идеалының анықтамасы бойынша ( )si ≤≤1  әрбір і үшін ( ) Iyx im ∈1α   болатындай 
0≥im   табылады. Айталық, m - −im лардың ішіндегі ең үлкені болсын. Әрбір ( )10 −≤≤ ml  
l үшін Iyx l ∈β болатын βx  мономдарынан жасалған ⊂lJ [ ]11 ,..., −nxxk  идеалын 

қарастырайық. Басқаша айтқанда, lJ – І идеалының «қимасы» деп айтуға болады. Индукция 
болжамы бойынша ( ) ( ) 〉〈= s

l xxJ αα ,...,1 ақырлы жасалған. Яғни, І идеалы келесі тізімде 
көрсетілген мономдармен жасалған: 

J: ( ) ( ) ,,...,1 msm yxyx αα                 
( ) ( ) ,,...,: 000 1

0
sxxJ αα                            

( ) ( ) ,,...,: 1
1

1 yxyxJ ii sαα                                         
   …………………… 
 ( ) ( ) .,...,: 111

1
111 −−

−
−−− msm

m yxyxJ mmm αα                                           
Алдымен I-дегі әрбір моном тізімдегі кем дегенде бір мономға бөлінетінін дәлелдейік. 

Айталық, Iyx p ∈α болсын. Егер mp ≥ болса, J-дың анықтамасы бойынша pyxα   қандай да 
бір ( ) mi yxα  мономына бөлінеді.  Бір жағынан, егер 1−≤ mp болса, онда pJ  идеалының 

анықтамасы бойынша pyxα  қандай да бір ( ) pj yx pα  мономына бөлінеді. 
Лемма 1 бойынша, тізімдегі мономдар I-де жататын мономдардан тұратын идеал 

жасайды  Онда «екі мономиалды идеалдар сәйкес келеді сонда тек сонда ғана егер оларда 
жататын мономдар жиыны сәйкес келсе» деген салдар бойынша бұл идеалдар сәйкес келеді. 
Демек, тұжырымымыз дәлелденді.  

Теореманың дәлелдемесін аяқтау үшін, бізге құраушылардың шекті жиынын І идеалын 
құрайтын берілген жиыннан алуға болатынын дәлелдеу керек. Айнымалыларды 𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛  
деп белгілейік. Онда [ ]nxxxkAxI ,...,,: 21⊂〉∈〈= αα  болады. Бізге I Ax ∈αα ,  мономымен 
ақырлы жасалған екенін дәлелдеу керек. Жоғарыда ( ) ( ) ( ) IxxxI ss ∈〉〈= βββ ,,...,1  екенін 
дәлелдедік. Бізде ( ) 〉∈〈=∈ AxIx s ααβ :  болғандықтан, лемма 1 бойынша, әрбір ( )ix β  
мономы қандай да бір ( ) ( ) Aix i ∈αα ,  мономына бөлінеді. Демек, : ( ) ( ) 〉〈= sxxI αα ,...,1  болады. 

                                                                                 Теорема дәлелденді. 
Салдар 2. 

nZ 0≥−> - дегі қандай да бір қатынас болсын және ол келесі шарттарды 
қанағаттандырсын: 

(І)   nZ 0≥−>  - дегі сызықты реттеу; 
(II)  егер βα >  және 0≥∈ Zγ  болса, онда γβγα +>+ . 
Онда барлық nZ 0≥∈α  үшін 0≥α  болғанда, сонда тек сонда ғана > қатынасы 

толық(вполне) реттеу болады. 
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Мысалы, [ ]yxkxyyxxI ,,, 7326 ⊂〉〈=  болсын. 
a) (m,n) жазықтығында nm yx  мономдары I элементтерінің ішінде кездесетіндей 

етіп (m,n) нүктелерін бейнелеңіз. 
[ ]yxkxyyxxI ,,, 7326 ⊂〉〈= , [ ]xkxJ ⊂〉〈∈    (сурет 1) 

Ixy ∈7 болғандықтан т = 7. Енді  lJ  «қималарын» жазайық, .60 ≤≤ l  

 
Сурет 1  

 
〉〈= 6

0 xJ , 〉〈= 6
1 xJ , 〉〈= 6

2 xJ , ,2
3 〉〈= xJ ,2

4 〉〈= xJ ,2
5 〉〈= xJ .2

6 〉〈= xJ  
.,,,,,,, 7625242322666 〉〈= xyyxyxyxyxyxyxxI  

b) [ ]yxkf ,∈  полиномын бөлу алгоритмі бойынша І идеалының құраушыларына 
бөлгенде, қалдықта қандай мономдар қалуы мүмкін? 

𝑥𝑥7𝑦𝑦6 + 𝑥𝑥3𝑦𝑦2   𝑥𝑥6                                      
𝑥𝑥7𝑦𝑦6                 𝑥𝑥𝑦𝑦6  
              𝑥𝑥3𝑦𝑦2 
Қорытынды. 
Кез келген идеалдың жасаушыларын анықтаудың Гребнер әдісі [3] бар. Осы әдісте 

мономиалды идеалдар негізгі роль атқарады.  
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192 с. 
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Рассматривается  полулинейное  дифференциальное  уравнение   второго порядка    

( )'2 2'( ) '( ) ( ) ( ) ( ) 0p py t y t v t y t y t− −+ =                                     (1) 

где  1 , ( ) 0p v t∞    непрерывна на  I R⊂ . 
Определение 1 .  Уравнение (1) называется  неосцилляторным  на   ,  если любое решение  
на   имеет конечное число нулей.  
 Определение 2.  Уравнение (1)   называется  осцилляторным  на   , если для любого 
решения  (.)y  существует  последовательность возрастающих значений аргумента  

{ } 1k k
t I∞

=
⊂     таких,  что  kt b→   при k → ∞   и    ( ) 0, 1ky t k= ∀ ≥       

Впервые исследование поведения решений дифференциальных уравнений отмечается в 
работах Штурма, где доказаны теоремы сравнения и разделения  нулей  линейных 
однородных дифференциальных уравнений.  Достигнутые в первой половине прошлого века 
обзор результатов теории осцилляции   линейных уравнений содержится в известных книгах 
Д.Сансоне и  Ф.Хартмана.  
В пятидесятые годы и последующие десятилетия появилось большое число работ, 
посвященных  исследованию  качественных свойств нелинейных дифференциальных 
уравнений второго порядка.  В семидесятых годах в работах  А.Элберта, Д.Мирзова, А.Досли 
и многих других авторов  ( см. [1 − 6] и  приведенные там ссылки) впервые были 
исследованы осцилляторные свойства полулинейных уравнений.   Отметим, что термин 
«полулинейное уравнение»   мотивировано тем, что пространство решений  имеет  только 
половину свойств, которые характеризуют линейность, а именно однородность (но не 
аддитивность). Основными методами исследования осцилляторности полулинейных 
уравнений  в настоящее время являются вариационный принцип и техника Риккати. 
В данном утверждении  с помощью простейших преобразований и  применением идеи 
М.Отелбаева  [I] в исследованиях  осцилляции  решений линейных дифференциальных 
уравнений показано   условие неосцилляторности   для полулинейного дифференциального 
уравнения второго порядка.  
Теорема.   Если для некоторого  ( , ),c I a b∈ =  

1
1 1 1lim( ) ( )

pb
p

x b
x

px c v t dt
p p

−

−

→

 −
−  

 
∫                                                                 (2)  

То уравнение (1) неосцилляторно на  I   
Доказательство .   Докажем от противного.  Пусть уравнение (1) осцилляторно.   По 
определению осцилляторного уравнения   для любого решения  (.)y   существует  
последовательность возрастающих значений аргумента    { } 1k k

t I∞

=
⊂   таких,  что 

   kt b→ при k → ∞   и  ( ) 0, 1ky t k= ∀ ≥ . 
Умножая  (1) на ( )y t  и интегрируя  от nt  да , ( 1)mt m n ≥    получим   

( )'2'( ) '( ) ( ) ( ) ( ) 0
m m

n n

t t
p p

t t

y s y s y s ds v s y s ds− + =∫ ∫                                                       (3) 

Так как  

( )'2 2'( ) '( ) ( ) '( ) '( ) ( ) | '( )
m m

m

n

n n

t t
p p pt

t
t t

y s y s y s ds y s y s y s y s ds− −= − =∫ ∫ '( )
m

n

t
p

t

y s ds−∫  

  То из соотношения (3) имеем  
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'( )
m

n

t
p

t

y s ds =∫     ( ) ( ) .
m

n

t
p

t

v s y s ds∫  

Далее продолжим  нулем  функцию (.)y  на  интервале   ,( )mt b  и обозначим  полученную  
функцию  через  (.),y   тогда 

'( ) ( ) ( ) ,
n n

b b
p p

t t

y s ds v s y s ds=∫ ∫   

Что эквивалентно равенству   
 

'( ) ( ) '( ) ,
n n n

p
b b s

p

t t t

y s ds v s y d dsτ τ=∫ ∫ ∫                                                (4) 

                                      
Так  как  в силу условия   (2)   величина     

( ) 1( )sup
n

b
p

n n
t t t

M v s ds t t − 
= − 

 
∫



 

является ограниченной , следовательно , по неравенству  Харди [7] имеет место оценка  
 

1

( ) '( ) ( ) ' ,
1

n n n

p pb s b
p

n
t t t

pv s y d ds p M y s ds
p

τ τ
−

 
≤  − 

∫ ∫ ∫           (5) 

В силу  (2) для достаточно больших значении n имеет место неравенство  
1

. 1.
1

p

n
pn p M

p

−
 
 − 

  

Поэтому, получаем оценку   

( ) '( ) '( ) ,
n n n

p
b s b

p

t t t

v s y d ds y s dsτ τ∫ ∫ ∫   

что противоречит  равенству (4) . Полученное противоречие доказывает теорему . 
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Сначала приведем определение системы Уолша ([1]).  Рассмотрим на полуинтервале 

[ )1,0  функцию 
  

( )














∈−






∈

=
1,

2
11

2
1,01

0

xпри

xпри
xr , 

 
и продолжим ее периодически с периодом 1 на всю числовую ось. Определим функции  

( ) ( )xrxr k
k 20= , ,...2,1,0=k , 

представляющие собой сжатия функции ( )xr0  в k2  раз. Функции ( )xrk  называются 
функциями Радемахера.  

Из определения также видно, что ( )xrk  имеет период k2
1 , постоянна на двоичных 

полуинтервалах  






 +

++ 11 2
1,

2 kk

mm , 

где m -любое целое число, и принимает на этих полуинтервалах попеременно значения 
1 и -1.  

Систему функций Уолша ( ){ }∞
=0nn xw  мы получим в результате всевозможных 

перемножений между собой функций Радемахера. При этом договоримся о следующей 
нумерации функций Уолша (эту нумерацию принято называть нумерацией Пэли). Положим  

( ) .10 =xw  
Чтобы определить ( )xwn   при 1≥n , представим натуральное число n  в двоичной 

записи,  т.е. в виде  

∑
=

=
k

i

i
in

0
2ε , 

где 1=kε  и 0=iε  или 1 при 1,...1,0 −= ki .  Очевидно, что 122 +<≤ kk n , где )(nkk = . 
Положим  

( ) ( )( ) ixrxw i

k

in
ε

0
 

=
Π=  

Таким образом, функции системы Уолша принимают лишь два значения: 1 и -1. В 
точках разрыва они непрерывны справа.  

Пусть ∞<≤ p1 и функция ),( yxf  определена на [ )21,0 . Через [ )( )21,0,fosc  обозначим  

[ )
[ )

)','(),(sup
2

2

1,0)','(
1,0),(

yxfyxf

yx
yx

−

∈
∈

,   
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а через 21

21

,
,
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jjI -прямоугольник 
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Положим по определению  
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Тогда, если  
∞<=

∈
∈

),,(sup:)( 21

2

1

nnffF p

Pn
Pn

p κ ,  

то ),( yxf  называется функцией ограниченной p-флуктуации.  
Понятие функции ограниченной p-флуктуации в одномерном случае было введено 

Онивером и Ватерманом [2]. Введем дискретный модуль непрерывности  
 

),,(sup)( 21,

22

11
21

kkffF p

nk
nk

nnp κ

≥
≥

= .  

Понятие дискретного модуля непрерывности в одномерном случае было введено С.С 
Волосивецем [3]. Множества функций ),( yxf , для которых ∞<)( fFp , обозначается через 

[ )21,0pBF  ( ∞<≤ p1 ), а множества функций ),( yxf , для которых  
0)(

21 , →nnp fF  

при ∞→21,nn - через [ )21,0pBFC ( ∞<< p1 ). Далее эти пространства рассматриваются 
при указанных ограничениях с нормой  

 
( )

∞
= ffFf pFp

),(max
,

.  

В данном работе доказывается теорема об абсолютной сходимости двойных рядов, 
составленных из коэффициентов Фурье-Уолша.  

 
Теорема 1.  Пусть [ )21,0pBFCf ∈ , ∞<< p1 , 21 << β . Тогда при 21 << p  для 

сходимости ряда  
β

∑∑
∞

=

∞

=0 0
),(ˆ

m n
nmf                                                        (1) 

достаточно выполнения одного из двух условий  
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если  ∞<≤ p2 , то любое из двух условий  

( ) ∞<∑∑
∞

=
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Fpnm mnfE  

также вылечет сходимости ряда (1).  
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Көптеген практикалық есептер қасиеттері ізделінді шешімнің аралық (ортаңғы) 

туындысы бар мүшесінен тәуелді болатын эллиптикалық теңдеулерге алып келеді. Мұндай 
теңдеулер әдебиетте нұқсанды дифференциалдық теңдеулер деп аталады. Олардың 
қатарына, мысалы, аралық (ортаңғы) мүшесі бар және потенциалы төменнен шенелмеген 
Шредингер теңдеуі, еркін мүшесінің коэффициенті ізделінді функцияның туындысынан 
тәуелді болатын Кортевег де Фриз типті теңдеулер, сол сияқты, кедергісі жылдамдыққа 
пропорционал ортадағы тербелістің дифференциалдық теңдеуі жатады [1]. Нұқсанды 
дифференциалдық теңдеулер оларға сәйкес оператор симметриялы болған жағдайда [2-5] 
мақалаларында зерттелген. Бұл жұмыстарда оператордың өзіне-өзі түйіндестігі, оның 
меншікті мәндерін бағалау, оның спектрінің құрылымын анықтау туралы есептер 
қарастырылған. Нұқсанды операторлардың табиғаты жартылай шенелген операторларға 
жақын бола бермейді, олардың қайтарымдылығы, оларға кері операторлардың 
компактылығы, сонымен қатар, спектрлерінің құрылымы туралы басқа да мәселелер бүгінгі 
күнге дейін зерттелмеген. Нұқсанды оператордың қарапайым мысалы - «аралық» 
коэффициенттері өспелі бір өлшемді 

yxqyxryly )()( '" ++−= , Rx ∈ , 
түріндегі дифференциалдық оператор.  
Нұқсанды l  операторының спектрінің құрылымы жайлы мәселенің маңызды 

практикалық қолданылулары бар. l  операторының симметриялы болмауы басқа 
мәселелермен қатар l  операторының қайтарымдылығы туралы сұрақты да көтереді. 

Айталық, l  екі мәрте үзіліссіз дифференциалданатын және финитті функциялардың 
)()2(

0 RC  жиынында анықталған  
yxqyxryyl )()( '"

0 ++−=  
өрнегінің 2L  кеңістігіндегі тұйықталуы болсын. Мұндағы r  үзіліссіз 

дифференциалданатын, ал )(,2 RLq loc∈ . 
0=r  жағдайында l  операторының 2L  кеңістігіндегі бөліктену мәселесі [6, 7] 

жұмыстарында, ал 0=q  болғанда [8] мақаласында қарастырылған. 
Төмендегідей белгілеулер енгіземіз:  

),(

1
),0(,

22
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∞+

−=
tLtLhg hgtα  ( 0>t ), 
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)(sup),(supmax ,

0
,

0
, τβαγ

τ
hghg

t
hg t , 

мұндағы g  және h  - берілген функциялар.  
Теорема. Айталық, r  функциясы  
 

)()1( RCr loc∈ ,  0>≥ δr ,  ∞<r,1γ , 
 

c
r

xrc ≤≤−

)(
)(1

η
,    1≤−ηx , 1>c , 

шарттарын, q  функциясы  
1, <rqγ  

шартын қанағаттандырсын. Онда l  операторы 2L  кеңістігінде қайтарымды болады. 
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k -өріс, [ ] [ ]nXXkXk ,...,: 1= - nXX ,...,1  айнымалалрынан тәуелді көпмүшелер сақинасы 

болсын. Ал nn
n kkFFF →= :),...,( 1    
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)),...,,(),...,,...,,((),...,,( 2121121 nnnn xxxFxxxFxxx →  
 

түріндегі полиномиалды бейнелеу болсын. Мұндай полиномиалды бейнелеуді 
керіленетін деп атаймыз егер де  nn

n kkGGGG →= :),...,,( 21  полиномиалды бейнелеуі 
табылып, ),,...,( niii FFGX =   ,1 ni ≤≤  болса. Енді бізге қажет бірнеше анықтамалар  мен 
тұжырымдарды [1] еңбектен келтірейік.   

Анықтама. Егер  nn kkF →:  керіленетін полиномиалды бейнелеу болса, онда nFF ,...,1  
жиынын [ ]Xk  координаталық жүйесі деп атаймыз. Ал [ ]Xkf ∈  көпмүшелігін координата 
деп атаймыз егерде [ ]XkFF n ∈,...,2   көпмүшеліктері табылып, [ ]XkFFf n ∈,...,, 2  
координаталық жүйесі болса.  Енді координаталық жүйенің бір қасиетін берейік. 

Лемма.  Егер nn kkF →:     полиномиалды бейнелеу болса, онда  F  керіленуі үшін 
 [ ] [ ]nn FFkXXk ,...,,..., 11 =  теңдігінің орындалуы қажетті және жеткілікті. 

Сонымен бірге 
njij

i

X
FXJF

≤≤











∂
∂

=
,1

)( арқылы F  бейнелеуінің Якоби матрицасын 

белгілейміз. Енді керілену проблемасына тоқталайық: « nn kkF →:  полиномиалды 
бейнелеуінің  керіленетінін не керіленбейтінін анықтауға болады ма?»   Бұл проблеманың 
қажеттілік шарты мейлінше оңай тұжырымдалады. Алдымен F  керіленетіндігінен 

,))(( XXFG =  мұндағы  ),,...,( 1 nXXX =  теңдігін аламыз, одан кейін тізбек ережесінен   
.)())(( IXJFXFJG =  

Бұл теңдіктің екі жағынан да анықтауыш аламыз,  яғни 
.1)(det))((det =XJFXFJG  

Бұдан екі анықтауышта көпмүшелер болғандықтан, тек қана нөлден өзге тұрақты 
көпмүшелер ғана бұл теңдікті қанағаттандырады, яғни .*kJF ∈  Сонымен, егер nn kkF →:   
керіленетін болса, онда  *det kJF ∈ .  Бұл шарт  Якобиан шарты деп аталады. 

 Сонымен қатар  Якобиан шартын қанағаттандыратын  nn kkF →:  берілген 
полиномиалды бейнелеуі Келлер бейнелеуі деп аталады. Келлер бейнелеуі керілене ме деген 
сұраққа әлі жауап табылған жоқ.  Егер  k - сипаттамасы p >0 өріс болса, онда жауап теріс. 
Мысалы: 1=n  және  [ ]XkXXXF p ∈−=)( . Бұл жерде 1det =JF , .11)( 1 =−=′ −ppxXF  F  
иньективті болмағандықтан ( 0)1()0( == FF ),  оның кері бейнелеуі жоқ.  

   Енді k - сипаттамасы 0 тең өріс болсын, онда 1=n  болғанда  *)( kXF ∈′  шартынан 
µλ += XXF )(   түрде болатындығы шығады, мұндағы *k∈λ  және  k∈µ .  Сол себепті  F

керіленеді және былай есептеледі:  
µλλ 11)( −− −= XXG , 

,)()())(( 11 XXXGXFG =−+=+= −− µλµλλµλ  
яғни  1=n  болған жағдайда  *det kJF ∈  шарты  F -тің керіленуі үшін қажетті және 

жеткілікті шарт болып табылады. Алайда  2≥n   болған жағдайда біз бұл тұжырымның 
дұрыс не теріс екенін білмейміз. Бұл проблема -  әйгілі Якобиан гипетезасы. 

k  өрісінің орнына Z  бүтін сандар сақинасын қарастырғанда жоғарыдағы 
проблемалардың  аналогын 1939 жылы Келлер тұжырымдады [1]. Келлер проблемасының 
Якобиан гипотезасына эквивалент екенін аңғару қиын емес. Сондықтан да көптеген авторлар 
Якобиан гипотезасына Келлер проблемасы деп қарайды. Якобиан гипотезасы кейінірек Стив 
Смэйлдің «Келесі ғасырдың математикалық проблемалары»  еңбегінде 18 ашық 
проблеманың 16-шысы болып кездеседі [2].  

Біздің негізгі мақсатымыз – координатаның қарапайым қасиеті болатын келесі 
тұжырымды дәлелдеу.    
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Теорема.  ][Xkf −  - тің координатасы болса, онда nX
f

X
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1   унимодуляр жол 
болады,  яғни ][Xkai ∈   табылып, 
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21 21  
 теңдігі орындалады. 
Дәлелдеуі. nn

n kkFFfF →= :),...,,( 2  керіленетін полиномиалды бейнелеу болсын,  
онда   nFFf ,...,, 2     ][Xk -тің координат жүйесі болады. *det kJF ∈  шартынан  
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теңдігін аламыз. Енді теңдіктің сол жағындағы анықтауышты бірінші жолы бойынша 

жіктеп келесі өрнекті аламыз:  
....21 21 nX

f
X
f

X
f ggg

n
⋅++⋅+⋅ ∂

∂
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∂

∂
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Ары қарай ii ag =⋅−1α  деп алмастырсақ, онда ізделінді теңдік шығады.  
Осы дәлелдеген тұжырымға мысал ретінде келесі бейнелеуді қарастырайық.  k  -

сипаттамасы 0-ге тең өріс, 22
2 :),( kkFfF →=  бейнелеуі YXFYXXf nn +=++= 2,  

көпмүшелерімен анықталатын болса, онда  ))(,(),( 21
nYXYYXGGG −−−==  кері 

полиномиалды бейнелеу және [ ]YXkf ,− - тің координатасы болатындығына, ал  
Y
f

X
f

∂
∂

∂
∂ ,   

унимодуляр жол екендігіне көз жеткізу қиын емес. 
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     [ ]nxxk ,...,1 – K өрісіндегі nxx ,...,1  айнымалылардан тәуелді көпмүшелер сақинасы болсын.  
Біз бір айнымалыдан тәуелді көпмүшелер сақинасында бөлу алгоритімін білеміз [3]. Біздің 
мақсатымыз - [ ]nxxkf ,...,1∈   көпмүшесін  [ ]nn xxkff ,...,,..., 11 ∈  көпмүшелеріне бөлуді 
үйрену [1]. Яғни 𝑓𝑓  -ті келесі түрде жазу: 

mailto:musa_95.2012@mail.ru


2020 
 

rfafaf ss +++= ...11  

     Мұндағы saa ,...,1  «бөлінділері» және r қалдығы [ ]nxxk ,...,1 -ға тиісті. Бөлу алгоритмін 
қолданғанда ең қиыны қалдықты анықтау, сондықтан біз лексикографиялық реттеуді 
қолданамыз. 
     Анықтама 1. ),...,( 1 nααα = , ( ) n

n Z 01 ,..., ≥∈= βββ болсын. βα lex  деп айтамыз, егер ең 
сол жақ шеткі вектор координатасы nZ=− βα  оң сан болса. Егер βα lex  болса, онда 

βα xx lex  деп жазамыз. Мысал:  
а) ( ) ( )4,3,00,2,1  , себебі ( )4,1,1 −=− βα   

б)  Алфавитте zya  ...   реттелу болады:  bit cut т.с.с. 
     Бұл алгоритмнің идеясы, біз білетін, бір айнымалыдан тәуелді көпмүшелікті бөлу 
алгоритмі секілді жасалады: мономиалды реттелген f полиномының ең үлкен дәрежелі 
мүшесін if -ге  қандай да бір мономға көбейтіп біртіндеп жойып отыруымыз керек. Бұл 
моном сәйкесінше ia  мүшесі болады. Енді мысалдармен көрсетелік.  
     Мысал 1. lex-реттеуі yx  шарты бойынша реттелген  12 += xyF көпмүшесін 1+= xyf
көпмүшесіне бөлелік. Бөлу үшін бір айнымалы жағдайындағыдай схема қолданамыз: 

12 +xy  1+xy  

yxy +2
 a: y 

  - 1+y    

                

12 +xy = y ( )1+xy  

     Мысал 2. lex-реттеуі yx   шарты бойынша реттелген  222 yxyyxF ++=   көпмүшесін 
11 −= xyf  және 12

2 −= yf  көпмүшелеріне бөлуді қарастырайық.   

1a : yx +  

𝑎𝑎2:    

1−xy : 222 yxyyx ++   

12 −y : 12 −yx   

    22 yxxy ++   

             yxy −2  

             yyx ++ 2  

 Енді xyfLT =)( 1 және 2
2 )( yfLT =  болғандықтан xyyxLT =++ )( 2 –ті бөле алмайды. 

Бірақ yyx ++ 2 – қалдық емес, себебі 2y -ты )( 2fLT  бөле алады. Сондықтан x-ті қалдыққа 
жіберсек онда бөлуді жалғастыра аламыз. Ол үшін біз оң жаққа қалдықтарды жазып қою 
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үшін тағы бір баған орналастырамыз. Біз радикалдан төменде орналасқан, яғни бөлуді 
жалғастырайын дер отырған полиномды аралық бөлінгіш деп аталады. Бөлу үдерісі осы 
аралық бөлінгіш нөлге тең болғанға дейін жалғасады. Мысалдағы келесі қадам x-ті 
қалдықтар бағанына жіберемізде бөлуді жалғастыра береміз. Егер біз аралық бөлінгішті 

)( 1fLT  және )( 2fLT  бөле алса әдеттегідей қадамдарды орындай береміз, ал олай болмаса 
үлкен мүшені қалдықтар қатарына жібереміз де т.с.с жалғастыра береміз. Олай болса:         

1a    yx +    r  

𝑎𝑎2:     1     

  1−xy    222 yxyyx ++     

12 −y    xyx −2     

           
22 yxxy ++  

          yxy −2  

   

           yyx ++ 2
    

           yy +2      → x  

           12 −y     

                  0 → x+y+1  

Осылайша, қалдық 1++ yx  тең, осыдан 

                        ( ) ( ) ( ) 1111 2222 +++−⋅+−⋅+=++ yxyxyyxyxyyx                                     (1) 

     Бұл мысал арқылы алгоритмді толық сипаттай аламыз. Сонымен қоса қалдықтың да 
қасиетін анық айқындап тұр: қалдықтың ешқандай мүшесін қандайда бөлгіштің ең үлкен 
мүшесіне бөлінбеу керек.   

     Теорема 1  ( [ ]nxxk ,...,1  бөлу алгоритмі. ),...,( 1 sffF =  – реттелген ( nZ 0>  дегі > 
мономиалды реттеуі) [ ]nxxk ,...,1  тізбегі  болсын. Онда кез келген  [ ]nxxkf ,...,1∈  полиномы 
мына түрде жазыла алады: 

                                      rfafaf ss +++= ...11                                                                           (2) 

Мұндағы  [ ]ni xxkra ,...,, 1∈ және не 0=r , r-мономдардың сызықты комбинациясы        
(коэффиценттері k дан алынған), сонымен қоса )(),...,( 1 sfLTfLT ең үлкен мүшелерінеде 
бөлінбейді. F-ті f  полиномына бөлгендегі қалған қалдықты r деп атаймыз. 0≠ii fa болса, 
онда 

multideg(f) ≥ multideg( ii fa ). 

     Дәлелденуі. saa ,...,1 және r полиномдарының бар болуын алгоритмді ашып жазу арқылы 
көрсетуге болады.  Алгоритмнің формальді сипаттауын көрсетелік: 
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КІРУ:  fff ,,...,1  

Шығу: saa ,...,1 , r 

0:1 =a ; … ; 0:=sa , 0:=r  

p:=f 

WHILE 0≠p  DO 

 i:=1 

бөлінеді := false 

WHILE  si ≤  AND бөлгіші бар=false DO 

IF )( 1fLT  бөледі )( pLT THEN 

)(/)(: 1fLTpLTaa ii +=  

p:= p- ( ) iffLTpLT )(/)( 1  

бөлгіші бар := true 

ELSE  i:=i+1 

IF бөлгіші бар= false  THEN  

r:= r + LT(p) 

p := p – LT(p) 

    Бұл алгоритмде әр қадамдағы p айнымалысы аралық бөлінгіштің, r қалдықтың , ал saa ,...,1

бөліндінің ролін атқарады. 

    Мысал 3. 222 yxyyxF ++=  көпмүшесін 12
1 −= yf  және 12 −= xyf  көпмүшелеріне 

бөлейік. Бұл мысал алдыңғы мысал 2 ден тек бөлгіштердің орнынан ғана айырмашылығы 
бар.  

1a    1+x    r  

𝑎𝑎2:     x     

 12 −y    
222 yxyyx ++     

 1−xy  xyx −2     

           
22 yxxy ++  

          xxy −2  

   

           
22 yx +     
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           2y      → 2x  

           12 −y     

                  0 → 2x+1  

 

    Келесі түрдегі өрнекті аламыз: 

            ( ) ( ) ( ) 12111 2222 ++−⋅+−⋅+=++ xyxxyxyxyyx               (3) 

    Егер біз (1) және (3) салыстыратын болсақ, онда біздің қалдықтарымыздың тең емес 
екеніне көз жеткіземіз.  

    Бұл мысал r қалдықтың )(),...,( 1 sfLTfLT  ең үлкен мүшелеріне бөлінбеуі керек деген 
шартқа біркелкі тәуелді емес екенін аңғаруға болады. Алайда, бұл барлық уақытта да әртүрлі 
қалдық шығады деген сөз емес.  Бізге тек реттеуді сақтап отыру керек.   

    Көпмүшелер сақинасында бұл бөлу алгоритмі идеалға тиістілігін шешу үшін қолданады. 
Егер ),...,( 1 sffF =  көпмүшесін f  көпмүшесіне бөлгенде қалдық r=0  болса, яғни 

ss fafaf ++= ...11  

Онда  sfff ,...,1∈ . Басқаша айтқанда, r=0  - бұл идеалға тиісті болудың жеткілікті шарты 
болады.  

    Сондай-ақ бұл бөлу алгоритмі геометрияда кез келген қисықтардың теңдеулерінен    (екі 
не одан да көп айнымалыдан тәуелді) теңдеулер жүйесін құрсақ, осы теңдеулер жүйесін 
шешуге, яғни барлығында бірдей қандай нүктелер жататынын не жатпайтынын көрсете 
алады.  
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Для функции одной переменной ( )xf  известно, что если [ )∞∈ ,01Lf  и её косинус – 
преобразования  

( ) ( )∫
∞

=
0

^
cos xtdttfxf C  

принадлежит так же [ )∞,01L , то имеет место формула обращения 

( ) ( )∫
∞

=
0

cos2 xtdxxftf


π
. 

Но косинус – преобразование может быть неинтегрируемой функцией. Например, 
косинус преобразование характеристической функции отрезка [0,1] не является 
интегрируемой. Формулы обращения (восстановления) играют большую роль в обработке 
сигналов. В следующей теореме приводятся условия  для интегрируемости кратного косинус 
преобразования. 

 
Теорема 1. Пусть ),,( 1 nxxf   абсолютно непрерывная функция по каждой 

переменной на [ )n∞,0 , 0),,(lim 1),,max( 1
=

∞→ nxx
xxf

n



 и для некоторого 1>p   
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Тогда n

c Lf ),0[ˆ
1 ∞∈  и имеет место формула обращения 

 

∞<





≡ ∫ ∫

∞ ∞

nnnnc

n

n dxdxtxtxxxfttf  1
0 0

111

^

1 coscos),,(2),,(
π  

 
для каждого 0,,01 >> ntt   
Для функций одной переменной подобная теорема доказана в [1]. 
 
В следующей теореме приводятся условия  для интегрируемости с весом косинус 

преобразования монотонно убывающей функции. 
 
Теорема 2. Пусть 0),( >уxf  четная, монотонно убывающая функция по каждой 

переменной. Пусть для 21 << p , 1−>α   
 

( )∫ ∫
∞ ∞

−− ∞<
0 0

2),( dxdyxyyxf p α . 

Тогда 

( ) )),0([),(
^

∞∈ pcp Lyxfxy
α

. 
 
Отметим, что при 0=α  из теоремы 2 вытекает соответствующая теорема из ([2], 

стр.150).  
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Пусть F – поле. Алгеброй Ли над полем F называется векторное пространство L с 

билинейным отображением ,LLL →×  ( ) [ ], , ,x y x y удовлетворяющее следующим 
тождествам 

[ ] 0, =xx   для Lx ∈∀ , 
 

[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 0,,,,,, =++ yxzxzyzyx  для , , .x y z L∀ ∈  
 
Пусть 1L  и 2L  - алгебры Ли над полем F. Отображение 21: LL →ϕ  называется 

гомоморфизмом алгебр Ли, если ϕ  является  линейным отображением и выполняется 
условие 

 
[ ]( ) ( ) ( )[ ]yxyx ϕϕϕ ,, =  для всех 1, Lyx ∈ . 

 
В этом равенстве первая скобка Ли взята из 1L , а вторая скобка Ли из 2L .  
Пусть V  - конечномерное векторное пространство над полем F . Множество всех 

линейных отображений из V в V обозначим через ( )Vgl . Известно, что ( )Vgl  - векторное 
пространство над полем F . На линейном пространстве ( )Vgl   определим скобку Ли по 
следующему правилу  

[ ] xyyxyx  −=:, для ( )Vglyx ∈, , 
где   - композиция отображений. ( ) [ ],,Vgl  является алгеброй Ли [1, стр. 2]. 
Пусть L -  алгебра Ли над полем F. Представлением алгебры Ли L называется 

гомоморфизм  алгебр  Ли  
( )VglL →:ϕ , 

где V  - конечномерное векторное пространство над F. 
          Представления алгебры Ли L )(: VglLv →ϕ  и )(: WglLw →ϕ  на векторные 

пространства V и W, соответственно, изоморфны, если существует изоморфизм WV →:θ
векторных пространств  V и W, такой что  

θϕϕθ  wv = . 
Утверждение 1. Пусть L – действительная абелева алгебра Ли размерности 1 и x – 

базисный элемент. Тогда двумерные матричные представления  
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x
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алгебры Ли L на векторные пространства V и W, соответственно, изоморфны. 
Доказательство. Пусть  

)(: VglL →ϕ   и 
  

)(: WglL →ψ  
два представления  алгебры Ли L, определяемое отображениями  









− 32

31
x , 







 −
13
23

x , 

соответственно.  Этим представлениям алгебры Ли соответствуют линейные 

отображения: VVf →: , заданная матрицей 







−

=
32
31

А , и WWg →: , заданная 

матрицей .
13
23








 −
=В  

По определению, два представления ( )VglL →:ϕ   и  ( )WglL →:ψ  изоморфны 
тогда только тогда, когда существует изоморфизм WV →:θ  векторных пространств V  и 
W  такой,  что   

θψϕθ  WV = ,  т.е.  θθ  gf = . 
             Для доказательства утверждения достаточно показать, что существует 

обратимая матрица Q  отображения θ  такая, что  
.BQQA =  

Допустим 
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dc
ba

Q . Тогда  
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Получим  
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Отсюда 
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                                                     (1) 

Считая a, b, c, d действительными, найдем решение системы (1). Преобразуем матрицу 
коэффициентов системы (1). 
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Отсюда не сложно получить одно из частных решений  a=0, b=1, c=1, d=0. Тогда 









=

01
10

Q  и 







=−

01
101Q , т. е. обратимая матрица Q существует. Следовательно, 

представления ϕ  и ψ  изоморфны.  
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Ғылыми жетекшісі  —Ақышев Ғ.А. 
 
Баяндамада сандық қатарлардың жинақталуы туралы теоремалар қарастырылады. 

Қатарлар теориясы математикалық талдау курсынан белгілі. Қажетті анықтамалары 
келтіреміз. 

Анықтама ([1]). ∞
=1}{ nna сандық тізбегі берілсін. 

 
.....21 ++++ naaa  

 
символы сандық қатар деп аталады және қысқаша белгіленуі: 

∑
∞

=1n
na  

an- қатардың жалпы мүшесі. 
 
Анықтама. Қатардың алғашқы n мүшесінің қосындысы қатардың дербес қосындысы 

деп аталады және келесі түрде белгіленеді: Sn  . 
Сонымен,  ∑

=
=+++=

n

k
knn aaaaS

1
21 ... . 

Анықтама. Егер дербес қосындылар тізбегі жинақты болса, сандық қатар жинақты деп 
аталады және осы тізбектің шегі nn

S
∞→

lim  қатардың қосындысы деп аталады.  

Математикалық талдау курсында қатардың жинақталуы жайлы бірнеше теоремалар 
дәлелденген. Соның  бірі Коши теоремасы. 

Теорема 1 (Коши, [1]). 

Егер ∞→↓ nan ,0  болса, онда, ∑∑
∞

=

∞

= 1
2

1
2,

k

k

n
n kaa қатарлары бірдей жинақты немесе бірдей 

жинақсыз болады.  
Анықтама ( [2]). Оң сандық тізбек }{ ka берілсін және 0lim =∞→ kk a . 
Егер 0>∃c , n∀  үшін келесі теңсіздік орындалса 
 

∑
∞

=
+ ⋅≤−

nk
nkk acaa 1  

 
онда RBVSan ∈}{ . 
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Ескерту. Егер ∞→↓ nan ,0 , онда .}{ RBVSan ∈  
Коши теоремасы жалпы мүшелерінің тізбегі RBVS класында жататын қатар үшін [3] 

мақалада дәлелденген.  
Берілген ↑⊂ )(,)}({ ksNks , сандық тізбегі үшін келесі белгілеуді )()1()( ksksks −+=∆

қарастырамыз. 
1-теореманың жалпы түрі Shlomilch теоремасы деп аталады [4].   
Теорема 2(Shlomilch [4]). 

Егер ∞→↓ nan ,0 және Nks ⊂)}({ тізбегі үшін с оң саны табылып, c
ks

ks
≤

∆
+∆
)(

)1( , Nk ∈

теңсіздігі орындалса, онда ∑
∞

=1n
na  қатары жинақты болуы үшін )(

1
)( ksa

k
ks ∆∑

∞

=
 қатары жинақты 

болуы қажетті және жеткілікті. 
[5] мақалада 2-теореманың жалпы түрі жалпы мүшелерінің тізбегі RBVS класында 

жататын қатар үшін дәлелденген. 
[4] мақалада келесі теоремалар дәлелденге. 
Белгілеу: })(:{#)( nksknS ≤=  
Теорема 3([4]). 
Егер ∞→↓ nan ,0 және ↑)(ks ,онда∑

≥1
)(

k
ksa қатарының жинақталуы үшін келесі 

қатардың жинақталуы қажетті және жеткілікті ∑
≥ ∆)1(

.
))((sn

n

nSs
a

 

Теорема 4([4]). 

Айталық ∞→↓ nan ,0 болсын. ∑
∞

=1n
na - жинақсыз қатар болсын және 1>p саны табылып, 

∑
∞

=1n

p
na қатар жинақты болсын. Егер  

∞<∑
∞

=

−

1

1

)(
k

pks  

қатары жинақты болса, онда  

∑
∞

=

+∞<
1

)(
k

ksa . 

Біздің мақаламыздың мақсаты осы екі теореманың жалпы түрін дәлелдеу. 
Теорема 5. 
Айталық RBVSan ∈}{ . 

                                                              ∑
≥1

)(
k

ksa                                                                (1) 

қатарының жинақталуы үшін келесі қатардың  

                                                                   ∑
≥

∞<
∆)1( ))((sn

n

nSs
a

                                                (2) 

жинақталуы қажетті және жеткілікті. 
Дәлелдеуі: {s(k)} – өспелі тізбек. 

)()1()( ksksks −+=∆  

                                                         ∑
−+

=
++ ∆

=
1)1(

)(
)1()1( )(

1 ks

ksn
nksks a

ks
aa                                      (3) 

Шарт бойынша {s(k)} – өспелі тізбек. Сондықтан S(n)=k, егер 1)1()( −+≤≤ ksnks . 
Сонымен (3) теңсіздігін келесі түрде  
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,...2,1,
))((

1)1(

)(
)1( =

∆
≤ ∑

−+

=
+ k

nSs
aa

ks

ksn

n
ks  

жазуға болады. Осы теңсіздік бойынша  

∑∑ ∑
∞

≥

∞

=

−+

=
+ ∆

=
∆

≤
)1(1

1)1(

)(
)1( ))(())(( sn

n

k

ks

ksn

n
ks nSs

a
nSs

aa . 

Яғни, егер (2) қатары жинақталса, онда (1) қатары да жинақталады. 
Енді кері тұжырымды дәлелдейміз. 
Шарт бойынша RBVSan ∈}{ болғандықтан 

)(

1)1(

)(
)( ks

ks

ksn
n aksca ⋅∆⋅≤∑

−+

=

. 

Яғни 

∑
−+

=

=≤
∆

1)1(

)(
)( ,..2,1,

)(
1 ks

ksn
ksn kCaa

ks
 

Егер 1)1()( −+≤≤ ksnks  болса, онда S(n)=k. 
Сондықтан  

∑ ∑ ∑∑
−+

=

−+

=

∞

=

∞

=

⋅≤
∆

=
∆

1)1(

)(

1_1(

)( 1
)(

1 ))(())((

ks

ksn

ks

ksn k
ks

n

k

n ac
nSs

a
nSs

a . 

Яғни (1) қатар жинақты болсын, онда (2) қатар да жинақты болады.  
Теорема дәлелденді. 
Теорема 6. 

Айталық RBVSan ∈}{ , ∑
∞

=1n
na - жинақсыз қатар болсын және 1>p саны табылып, сол сан 

үшін ∑
∞

=1n

p
na қатары жинақты болсын. Егер  

                                                         ∞<∑
∞

=

−

1

1

)(
k

pks                                                           (4)  

қатары жинақты болса, онда 

                                                                    ∑
∞

=

+∞<
1

)(
k

ksa                                                         (5) 

қатарының жинақтылығы шығады. 
Дәлелдеуі: Шарт бойынша RBVSan ∈}{ болғандықтан 

)(

1)1(

)()(
1

ks

ks

ksn
nk aca

ks
A ⋅≤

∆
= ∑

−+

=

 

және  

∑∑
∞

=
+

∞

=
+ −≤−=

)(
1

)(
1)( )(

ksl
ll

ksl
llks aaaaa . 

Сондықтан 
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n
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n nl
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n ksl
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n

ks

n ksl
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ksl
llks

Bca
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ks
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ks
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ks
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⋅=⋅≤−≤

≤−≤−=−≤

∑∑∑

∑ ∑∑∑ ∑∑

==
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1
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11
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Сонымен 
,..2,1,)( =⋅≤ kBca kks  
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мұндағы ∑
=

=
)(

1)(
1 ks

n
nk a

ks
B . 

Сондықтан  
                                                               kk BcA ⋅≤                                                           (6) 
5- теоремада дәлелдегеніміз бойынша 

                                                           ∑∑
∞

=

∞

=

⋅≤
∆ 11 ))(( k

k
n

n Bc
nSs

a
                                                 (7) 

Теореманың шарты бойынша 1>p  болғандықтан, Гельдер теңсіздігі бойынша 

p
ks

n

p
n

p
ks

n

pp
ks

n

p
n

ks

n
nk aksa

ks
a

ks
B

1)(

1

1)(

1

111)(

1

)(

1
)()()1()(

)(
1

)(
1 ∑∑∑∑

=

−

=

−

==

⋅=≤= . 

Сондықтан теореманың шарты бойынша қатар ∑
∞

=1n

p
na жинақты болғандықтан, 0>∃c  

табылып,  

                                                         p
k kscB

1

)(
−

⋅≤ , ,...2,1=∀k                                              (8) 
Сонымен (7) және (8) формулалар бойынша  

).(
))(( 1

1

1
ksc

nSs
a

k

p

n

n ∑∑
∞

=

−∞

=

⋅≤
∆

 

Сондықтан (4) шарт бойынша 

+∞≤
∆∑

∞

=1 ))((n

n

nSs
a

. 

Яғни 5- теорема бойынша қатар  ∑
∞

=1
)(

k
ksa жинақты болады. 

Теорема дәлелденді. 
Егер RBVSan ∈}{ , онда 5 және 6 теоремалардан 3,4-теоремалар шығады. 
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Основные исследования в задачах приближенных вычислений ведутся для классов 
функций конечной гладкости – это классы С.Л.Соболева, С.М.Никольского, О.В.Бесова и т.д.  

Бесконечно гладким функциям посвящено сравнительно небольшое количество статей, 
где самые большие продвижения отмечены в школе С.Л.Соболева (см. [1]). 

Насколько можно судить по доступной нам литературе  (в их числе и по ссылкам в [1]), 
впервые задача приближенного интегрирования бесконечно дифференцируемых функций 
изучалась И.Ф.Шарыгиным [2] для функций из класса )()( θss UhA ≡ , состоящего из 1-
периодических по каждой из s переменных функций )...,,()( 1 sxxfxf = , тригонометрические 
коэффициенты Фурье  

dxexfmmfmf
s

xmi
s ∫ −

∧∧

==
]1,0[

),(2
1 )()...,,()( π , 

которых при всех sZm ∈  удовлетворяют неравенству 

( )smm
smmf ++

∧

≤ 1)...,,( 1 θ , 

где )0( >= − he hθ . 
 
Всюду ниже будем пользоваться следующими обозначениями.  
Если { }∞

−1NNA  – последовательность положительных чисел и { }∞
−1NNB – числовая 

последовательность, то запись NN AB
,...,βα

<<  будет означать, что найдется постоянная ...),( βαñ

, для которой при каждом целом положительном N выполнено неравенство 
NN AñB ,...),( βα≤ . При положительных AN и BN запись NN BA

,...,βα
  означает 

NNN ABA
,...,,..., βαβα

<<<< .  И, наконец, { }x  – дробная часть числа х. 

Как это было установлено в [2], справедлива  
Теорема А (И.Ф.Шарыгин, 1963 г.). Пусть даны числа ...),2,1( =ss  и 10 << θ . Тогда 

для всех 1≥s  и целых положительных N  имеют место неравенства (оценки снизу)  

s

ss

sN
N

k
kk

Ufb
fbdxxf !

1]1,0[)(,
)()(supinf ⋅

=∈
>>− ∑∫ θξ

θξ ,                        (1) 

где инфимум берется по всем системам весов N
N Rbbb ∈= )...,( 1  и  всем системам 

узлов )...,( 1 Nξξξ =  из [ ]s1,0 . 
 Далее, имеют место следующие оценки сверху: 
при 2=s  и 22nN =  (n=2,3, …) выполнены неравенства 
 

N
n

j

n

kUf nn
k

nn
jf

n
k

n
jf

N
dxxf 2

1

0

1

0]1,0[)( 2
1;

2
1;1)(sup

22

θ
θ

<<













 +++






− ∑∑∫

−

=

−

=∈
      (2) 

 
и при 3≥s  для всех N выполнены неравенства  
 

s
s

ss

sN

s

N

k

s

Uf N
ka

N
kaf

N
dxxf 12

!

,1

1

]1,0[)(
...,1)(sup −

<<





















− ∑∫

=∈
θ

θθ
,          (3) 
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где )(,...),(11 NaaNaa ss ==  – соответствующий N набор целых положительных чисел. 
 

Как это видно из соотношений (1)-(3), оценки снизу (1) из [2] точны при всех 2s = , в 

то время как оценки сверху в (3)  допускают ошибку на множитель 11

1

2 s
−

 в показатели 

степени θ  при всех 3≥s . 
 
П.Л.Ульяновым в [3] были установлены неулучшаемые связи между скоростью 

убывания коэффициентов Фурье функции одной переменной и скоростью роста ее 
производных.  

На основе этих результатов П.Л.Ульянова [3], Н.Темиргалиевым в [4] были определены 
классы ( )ψαθβ ;,,sU  функций f(x)=f(x1,…,xs), 1-периодических по каждой из s  (s=1,2,…) 

переменных и таких, что  ( { }max ;1y y= ): 
 

1

1

ˆ ( ) ( ) ( )
js j m j

j jj j
j

f m m m
α

β
θ ψ

−

=

≤ ∏      ( sm∈ Ζ ), 

 

где s
s R∈= ),...,( 1 βββ , ( ) ( ]1,..., 0,1 s

sθ θ θ= ∈ , ( ) ( )( )1,..., 0 1,...,s j j sα α α α= > = , 

1( ,... )sψ ψ ψ=  (здесь )(xjψ  (j=1,…,s) - медленно колеблющиеся положительные  функции 

т.е. такие, что для всякого 0≠δ  величина )(lim xx jx
ψδ

∞→
 равно 0 или ∞+  смотря по тому 0<δ  

или 0>δ ) такие, что 
 

( ) +∞<∑ ∏
∈ =

−

s

jj
j

Zm
jj

ms

j
j mm )(

1
)(

1
ψθ

αβ

j . 

 
Основной результат данной работы заключается в следующей теореме. 
 
Теорема. Пусть дано число (0 1)θ θ< < . Тогда  

( ) N
N

k
kk

Uf
b

NN

fbdxxf θζθ
θθ

ζ

ππ <<−<< ∫ ∑
=






∈

+

2
2 ]1,0[ 1)1,1(),

2
1,

2
1(),,(),0,0(

,

24
)(supinf .        

(4) 
Здесь также оценки не являются точными, оценка снизу отличается от верхней оценки 

на множитель 
24 1

2
N N π
π πθ

  − + −      . Оценка сверху в (4) достигается на квадратурной формуле с 
прямоугольной сеткой и на квадратурной формуле из (2). 
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Сходимость процесса Шварца для весьма общего обыкновенного дифференциального 

уравнения. Мы рассмотрим одномерный аналог уравнения Гельмгольца 
 

( )xfyky =−′′ 2 , (1) 
 
где 0≠= constk  и рассмотрим для него краевую задачу первого рода 
 

( ) ( ) BbyAay == , , (2) 
 
здесь BAba ,,,  - заданные числа, где ba <  и ( ) [ ]baCxf ,∈  - заданная функция. 
Функция Грина задачи (1.2.1), (1.2.2) имеет вид [43] 
 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )




≤≤−⋅−
≤≤−⋅−

−
=

.,
,,1,

bxbxkshaksh
xaaxkshbksh

abkshk
xG

ξξ
ξξ

ξ   

 
Следовательно, единственное решение 

( ) ],[2 baCxy ∈  краевой задачи (1), (2) запишется в виде 
 

( ) ( )
( )

( )
( ) +

−
−

+
−
−

=
abksh
axkshB

baksh
bxkshAxy  

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )∫∫ −
−

−
+−

−
−

+
b

x

x

a

dfbksh
abkshk

axkshdfaksh
abkshk

bxksh ξξξξξξ . (3) 

 
Пусть c  и d  - два числа, удовлетворяющие неравенствам bdca <<< . 

С помощью формул  
( ) ( ) ( )daxxfuxqu ii ,,11 ∈=+′′− ++ , 

( ) ( ) ( )dvduAau iii == ++ 11 ,                                                                                    (*) и  
( ) ( ) ( )bcxxfvxqv ii ,,11 ∈=+′′− ++ , 

( ) ( ) ( ) Bbvcucv iii == +++ 111 , ,                                                                                 (*′)  
предыдущего параграфа построим альтернирующий процесс Шварца для уравнения (1) 

и установим быстроту сходимости этого процесса. 

mailto:ebtmath@mail.ru
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Мы знаем, что погрешности приближенных решений 
 

( ) ( ) ( )xuxyxg ii −=     и    ( ) ( ) ( )xvxyxh ii −=  (4) 
 
являются решениями следующих задач: 
 

01
2

1 =+′′− ++ ii gkg ,   ( )dax ,∈ , (5) 
( ) 01 =+ agi ,   ( ) ( )dhdg ii =+1  (6) 

 
и 
 

01
2

1 =+′′− ++ ii hkh ,   ( )bcx ,∈  (7) 
( ) ( )cgch ii 11 ++ = ,   ( ) 01 =+ bhi . (8) 

( )...,3,2,1,0=i   
 
Начальное приближение ( )dh0  заранее задается произвольным образом. 
Далее с помощью формулы (3) определяется ( )xg1  и затем вычисляется ( )cg1 . После 

этого опять с помощью формулы (3) определяется ( )xh1  и затем вычисляется ( )dh1 . 
Аналогичным образом вычисляются ( )cg2  и ( )dh2 . Продолжая этот процесс бесконечно, мы 
получим две последовательности функций ( )}{ xgn  и ( )}{ xhn , определенных соответственно 
на отрезках ],[ da  и ],[ bc , и вычисляемые по формулам 

 

( ) ( ) ( )
( )adksh

axkshdhxg nn −
−

= −1 , [ ]dax ,∈ ,   ...,3,2,1=n ; (9) 

( ) ( ) ( )
( )bcksh

bxkshcgxh nn −
−

= , [ ]bcx ,∈    ...,3,2,1=n . (10) 

 
Оценим погрешности приближенных решений. Для этого покажем, что функции )(xgn  

и )(xhn  принимают свои максимальные и минимальные значения на концах отрезка 
интегрирования. 

Предположим, что ( )da,∈ξ  - точка максимума функции )(xgn . Это означает, что 
( ) ( )xgg nn ≥ξ  для всех точек [ ]dax ,∈ . В частности, для ax =  имеем ( ) ( ) 0=≥ agg nn ξ . При 
( ) 0=ξng  точкой максимума будет являтся точка a=ξ , что противоречит с нашим 

предположением. Поэтому будем считать, что ( ) 0>ξng . А это противоречит с утверждением 
предложения 1.1.2 предыдущего подраздела. Следовательно, )(xgn  достигает максимального 
значения в концевых точках. 

Аналогично можно показать, что )(xgn  достигает минимального значения на концах 
отрезка [ ]da, . 

Таким образом, если )(dgn  отрицательно, то 
 

0)()( ≤≤ xgdg nn , [ ]dax ,∈ ;  
 
и если )(dgn  положительно, то 
 



2035 
 

0)()( ≤≤ xgdg nn , [ ]dax ,∈ .  
 
Поэтому справедливо неравенство 
 

)()()( dgxgdg nnn ≤≤− , [ ]dax ,∈ ;  
 
Или 

)()( dgxg nn ≤ , [ ]dax ,∈ ; (11) 
 
Точно также можно получить неравенство и для погрешности )(xhn : 
 

)()( chxh nn ≤ , [ ]bcx ,∈ . (12) 
 
Согласно граничным значениям (6) , (8) и только что полученным неравенствам (11), 

(12) 
 

)()()( 1 dhdgxg nnn −=≤ , [ ]dax ,∈ ; 

)()()( cgchxh nnn =≤ , [ ]bcx ,∈ . (13) 
 
Заметим, что имеют место следующие рекуррентные соотношения 
 

)()( 1 cgMcg nn −⋅= , (14) 
)()( 1 dhMdh nn −⋅= , (15) 

 
где  
 

( )
( )

( )
( )adksh

acksh
bcksh
bdkshM

−
−

⋅
−
−

= , (16) 

 
которые получены при двухкратном применении формул (9), (10). 
Заметим, что из (16) и свойств функции гиперболического синуса следует, что 

10 << M . 
Наконец, применим формулы (14), (15), и тогда неравенства (13) примут вид: 
 

)(...)()()()( 0
1

3
2

21 dhMdhMdhMdhxg n
nnnn

−
−−− ===⋅=≤ , [ ]dax ,∈ ; 

=≤===⋅=≤ −−
−− )()(...)()()()( 1

1
1

1
2

2
1 dgMcgMcgMcgMcgxh nn

nnnn  

)(0
1 dhM n−= , [ ]bcx ,∈ ,  

где )(0 dh  - некоторое число, взятое произвольным образом (начальное приближение). 
Перейдем к пределу в последних неравенствах 

( ) 0)(lim)(lim 0
1 =⋅≤ −

∞→∞→
dhMxg n

nnn
,  

( ) 0)(lim)(lim 0
1 =⋅≤ −

∞→∞→
dhMxh n

nnn
.  

Так как модуль не может быть отрицательным, то приходим к соотношениям: 
 

0)(lim =
∞→

xgnn
, 0)(lim =

∞→
xhnn

.  
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Следовательно, 
 

0)(lim =
∞→

xgnn
, 0)(lim =

∞→
xhnn

.  

Итак, мы приходим к следующей теореме. 
Теорема 1 Построенные выше в процессе Шварца последовательности функций 

( )}{ xgn  и ( )}{ xhn  сходятся равномерно на соответствующих отрезках ],[ da  и ],[ bc  к нулю 
со скоростью бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем M , где M  
определяется формулой (1.2.13), причем имеют место оценки: 

)()( 0
1 dhMxg n

n
−≤ , [ ]dax ,∈ ; 

)()( 0
1 dhMxh n

n
−≤ , [ ]bcx ,∈ ,  

здесь )(0 dh  - некоторое число, взятое произвольным образом. 
Проведем исследование функции M  как функции от параметров и сделаем 

соответствующие выводы о процессе Шварца. 
Если −∞→a  или +∞→b , а другие параметры остаются постоянными, то M  

возрастает и сходимость процесса Шварца ухудшается. 
Если длина области налегания cdl −=  отрезков ],[ da  и ],[ bc  стремится к нулю, то 

сходимость процесса Шварца также ухудшается. 
Пусть constpcd ==− , тогда обозначая xc = (следовательно, xpd += ), имеем 
 

( ) ( )
( )

( )
( )xbksh

xpbksh
axpksh

axkshxM
−

−−
⋅

−+
−

= .  

Производная этой функции обращается в нуль в точке 
2

pbax −+
=  и в этой точке 

функция ( )xM  достигает максимума. 
Это означает, что для фиксированного p  наихудший случай сходимости проявляется, 

когда 
 

2
pbac −+

= ,  
2

pbad ++
= ,  

 
т.е. когда точки c  и d  расположены симметрично относительно центра отрезка ],[ ba . 
Приведенные выше факты дают связь между геометрическим характером области 

декомпозиции и характером скорости сходимости процесса Шварца. 
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Пусть [ ),I a b= , где a b−∞ < < ≤ +∞ , 1 p< < ∞  и 1 1 1
p q

+ = . 

На I  рассмотрим полулинейное дифференциальное уравнение второго порядка в виде  

( ) ( )( ) ( ) ( )
'

' 0t y t yρ ϑΦ + Φ =                                                            ( )1  

где ( ) 2: ps s s−Φ = ⋅  и ( ).ρ  и ( ).ϑ  непрерывные функции на интервале I , причем ( ) 0tρ > , 
t I∈ . 

 Решением уравнения ( )1  назовем непрерывно дифференцируемую функцию :y I R→ , 

такую, что функция ( ) ( ) ( )2' 'p
t y t y tρ

−  непрерывно дифференцируема на I  и удовлетворяет 

уравнению ( )1 . 
 Если любое нетривиальное решение уравнения ( )1  имеет на I  не более одного нуля, 

тогда уравнение ( )1  называется уравнением без сопряженных точек. 
Через ( )0 ,pA C a b  обозначим совокупность абсолютно непрерывных и финитных на 

( ),a b  функций f , для которых 

( ) ( )'
b

p

a

t f t dtρ < ∞∫  

  Лемма. Уравнение ( )1 является уравнением без сопряженных точек на интервале 
( ),a b  тогда и только тогда, когда 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )', , 0
b

p p

a

F f a b t f t t f t dtρ ϑ = − >  ∫  

для любой ненулевой функции ( )0 ,pf A C a b∈ . 

 Пусть ( ) ( ){ }max 0,t tϑ ϑ+ = , ( ) ( ){ }max 0,t tϑ ϑ− = − , t I∈  и ( ) ( ) ( )t t tϑ ϑ ϑ+ −= − . 

( ) ( ) ( ) [ ]
1 1

1sup : 1, ,
t d t dq p

q

t t

d t d s ds s ds t t d Iρ ϑ
+ +

+ − −

 
    = ≤ + ⊂    
    

 
∫ ∫ , 

( ) ( ) ( ) [ ]
1 1

1sup : 1, ,
t tq p

q

t d t d

d t d s ds s ds t d t Iρ ϑ− − −

− −

 
    = ≤ − ⊂    
    

 
∫ ∫ . 

Положим  
( ) ( ),t t t d t+ + ∆ = +  , ( ) ( ) ,t t d t t− − ∆ = −  , ( ) ( ) ( )t t t+ −∆ = ∆ ∪ ∆ , где [ ),I a b= , ( ),t a b∀ ∈ . 

Далее предполагаем,  что для любого ( ),t a b∈  

( )1
b

q

t

s dsρ − = ∞∫ , ( )0
b

t

s dsϑ−< ≤ ∞∫                                           ( )2  
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Обозначим через ( ) ( )1 0, , ,p pW Wρ ϑ ρ ϑ+ − соответственно множество всех локально 
абсолютно непрерывных на I  функций f , для которых конечен функционал 

( ) ( ) ( ) ( )1

1

'

p

b pp p

W
a

f t f t t f t dtρ ϑ−  = +    
∫                                      ( )∗  

и замыкание множества ( )0 ,pA C a b  по полунорме ( )∗ . 
Теорема. Пусть 1 p< < ∞  и выполнены условия ( )2 . Если 

( )
( )

( )
( )

1 1
1 1

1 1 1 1 1sup min ,
2 2

pp pp q
p

a t b t t

s ds s ds
p q

ϑ ρ
+ −

− −
+ −

< < ∆ ∆

                < ⋅                      
∫ ∫ , тогда уравнение ( )1  

является уравнением без сопряженных точек на интервале ( ),a b . 
Доказательство. В силу леммы достаточно доказать, что ( ), , 0F f a b >  для любой 

ненулевой функции ( )0 ,pf A C a b∈ . Так как ( )0 ,pA C a b  плотно в ( )
10

,pW ρ ϑ− , то условие леммы 
выполнено, если  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )'
b b

pp p

a a

t f t dt t f t t f t dtϑ ρ ϑ+ − < −  ∫ ∫                                     ( )3  

 

для всех ненулевых ( )
10

,pf W ρ ϑ−∈ . 

На основании условия ( )2  и работы  /3/ следует, что 
 

( ) ( ) ( ) ( ){ }
10

1

0
, : , , lim 0p p t a

W f f W f a f tρ ϑ ρ ϑ− −

→ +
= ∈ = =                                           ( )4  

 
Полагая 0a t= , определим последовательность точек ( )1 1 , 1,2,k k kt t d t k+

− −= + =  . Так как 

( )t d t b++ →  при t b→ , то 0 1 kt t t< < < <  , kt b→  и [ ) ( ) ( )
0 1

, k k
k k

a b t t
∞ ∞

+ −

= =

= ∆ = ∆  . 

Оценим интегралы справа в ( )3 . Так как в силу ( )4  ( ) 0f a =  для ( )1 ,pf W ρ ϑ−∈ , то по 
обобщеннному неравенству Харди 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1

0 00 0

1

1 1 'sup
pt t

pp p p

t t t tt t

t f t dt pq s ds s ds s f s dsϑ ϑ ρ ρ
+

+ +

−

+ − + −

∈∆∆ ∆

  
≤       

∫ ∫ ∫ ∫                  ( )5  

 
Учитывая, что [ ] ( )1,t t t+⊂ ∆  и [ ] ( )0 ,t t t−⊂ ∆  для ( )0t t+∈∆ , из ( )5  имеем  
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( ) ( ) ( ) ( )
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0 00 0

1

1 1 'sup
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+ − + −

∈∆∆ ∆

  
≤       

∫ ∫ ∫ ∫  

( )
( )

( )
( )

( )( )1
0

0 0

1

1 1sup
p

p

p p
W t

a t b t t

pq s ds s ds fϑ ρ +

+ −

−

− + −
∆

< < ∆ ∆

  
  ≤
  
  

∫ ∫                                           ( )6  

Для 1k ≥  имеем  

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )0 0

1 1
p p

p p
k k

t t

t f t dt t f t f t f t dtϑ ϑ
+ +

+ +

∆ ∆

   
   = − +
   
   

∫ ∫  
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( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

( )
0 0

1 1
p p

p
k k

t t

t f t f t dt t dt f tϑ ϑ
+ +

+ +

∆ ∆

   
   ≤ − +
   
   

∫ ∫ .                            ( )7  

Применяя опять обобщенное неравенство Харди, получим 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
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0 0 0 0

1 1 1
1 1
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p p q

pp pp q
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( )
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0 0

1 1
1 1
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p k

p q
pp q

W t
a t b t t

p q s ds s ds fϑ ρ +
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∆
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   =
   
   

∫ ∫                         ( )8  

 
Используя формулу Ньютона – Лейбница и неравенство Гельдера, имеем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

' ' '
k k kt t t

p p
k

t t t

f t f s ds f t f s ds f t f s s s ds f tρ ρ
−
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( )

( )

1 1
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−

∆ ∆

   
   ≤ +
   
   

∫ ∫                                              ( )9  

 
Умножим обе части ( )9  на ( )tϑ−  и интегрируем по ( )kt t−∈∆ , а затем применяем 

неравенство Гельдера, тогда  

( ) ( )
( )

( )
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( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
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1 1
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∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

 

( )
( )
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q p
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∆ ∆

   
    ≤ +     

   
∫ ∫  

или  

( ) ( )
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( )( )1

1
1

12
p k

k

q
qq

k W t
t

f t s ds fρ −

−

−
∆
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 ≤
 
 

∫                                                ( )10  

В последнем соотношении учтено, что 

( )
( )

( )
( )

1 1

1 1
k k

p q
q

t t

t dt s dsϑ ρ
− −

− −

∆ ∆

   
    =
   
   

∫ ∫  

при 1,2,k =   
Из ( ) ( ) ( )7 , 8 , 10  имеем  

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( )( )1

0 0 0

1 1 1
1

1 12 sup
p k

p p q
p q pq
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s f s dt p q s ds s ds fϑ ϑ ρ
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+ − + −
∆
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     ≤ +
     
     

∫ ∫ ∫         ( )11  

 
Из ( ) ( )6 , 11  следует 
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( ) ( ) ( )
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0 0
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  ≤ +
  
  

∫ ∫ ∫
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∫ ∫
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p p k

p q
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a t b t t

s ds s ds pq f p q fϑ ρ +
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∆ ∆
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∫ ∫

( ){ } ( )
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1 1

11 1 1max , 2 sup
p q

pp q p
p
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pq p q s ds s ds fϑ ρ
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   ≤ +
   
   

∫ ∫  

( ) ( ) { } ( )( )1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 12 max ,2 min ,
2 2 p k

pb p q qp p p p
W t

a

t f t dt pq f
p q

ϑ+ − − −
∆

 
       ≤ ⋅ =       

        
∫  

{ } ( )( )1
1 1

1 1

1 1 1max ,2 min , 1
2 2 p k

pp p
p p p W t

pq f f
pq

− −
− − ∆

 
⋅ < ⋅ 

 
 

Отсюда  

( ) ( ) ( )( )1
p k

b
p p

W t
a

s f s dt fϑ+
∆

<∫ ⇒ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )'
b b

pp p

a a

s f s dt s f s s f s dsϑ ρ ϑ+ − < +  ∫ ∫ .  

Теорема доказана. 
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Сеткой Смоляка [1-2] называют  множество ( ...;,2,1=s 2,3,...;q = ( ) 12, −= sq qqsNN  ) 
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Количественным показателем свойства равномерности распределения сетки N...,ξ,ξ1  на 

единичном кубе [ ]0,1 s  является ее 2L -дискрепанс 
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где ( )xχΩ - характеристическая функция множества Ω, AJ-количество точек N...,ξ,ξ1 , 
содержащихся в J. 

2L -дискрепанс часто используется для сравнения качества квадратурных формул, 
широко известных под названиями «метод квази Монте-Карло» (последовательности с 
малым дискрепансом) и «метод псевдо Монте-Карло (последовательности, полученные 
посредством генераторов случайных чисел). Поэтому представляет интерес нахождение 2L -
дискрепанса системы узлов квадратурных формул (в данной работе, это квадратурные 
формула Смоляка).  

Из результатов К. Рота [3] следует, что для всяких s (s=1, 2, …) и N(N=1, 2, …), всякой 
конечной последовательности  N...,ξ,ξ1  из [0,1]s и некоторого положительного cs выполнено 
неравенство  

( ) ( )
N
Nc...,ξ,ξL

s

sN
2

1

12
ln

−

≥ . 

В связи с этим, последовательность сеток ( ){ } tt
N

k
N

k 1=η из[ ]s1,0 ,  для которых имеет место 
неравенство 

( ) ( )( )
t

t
(s)

s

N
s

N

N
N...,,L tt

β

ηη
ln

12 <<                                           (3) 

при некотором β(s)>0 и достаточно плотной  возрастающей последовательности из 
целых ,tN  называют равномерно распределенной. 

Сетки с условием (3) существуют и их исследованию посвящена обширная литература 
(см., напр., [4-14] и имеющуюся в них библ.). 

Целью настоящей работы является нахождение порядка убывания 2L -дискрепанса 
сетки Смоляка. 

Интерес к сеткам Смоляка обусловлен тем фактом, что посредством подбора весов 
можно получать квадратурные формулы, эффективные на классах функций с доминирующей 
смешанной производной (см. [1-2]).  

Имеет место  
Теорема.  Для сетки Смоляка  { }N

kkt 1= из 2]1,0[ имеет место двусторонняя оценка 
{ }( ) NtL N

kk
1

12 log−
=  ( )( )22)(,2 +==≥ qqNNq q .                     (4) 

В связи c соотношением (4) заметим, что согласно определению (2) дискрепанс
{ }( )N

kktL 12 =  не может иметь хорошие свойства, поскольку к интегралу ( )
[ ]
∫ ×

2
21

1,0
]1,(]1,( dttxxχ  

применяется не квадратурная формула Смоляка, оптимальная в степенной шкале, а иная – с 
той же сеткой, но с другими, а именно, равными весами. В данной теореме,  по существу, 
выясняется величина потери от замены весов. 

Наметим основные моменты доказательства теоремы.  
Оценивается величина 
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Здесь, полагая ( ) [ ] ( )222/122 1
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λλ  (см. [14]) 
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Пологая ( ) ( ) ( ) ( ) ( )yxByxAyxAyxAyx ,,,2,, 22

λλλλλ +−=Φ , сумма (5) записывается в виде 
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Таким образом, 
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В итоге, в силу (6), (7), (8), имеем 
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Теорема доказана. 
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В этой статье исследуется осцилляторное поведение решений дифференциального 
уравнения Эмдем-Фаулера 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
'1 1' ' 0r t u t u t p t u t u t

α β− −
+ = , 0 0t t≥ ≥                                         ( )1  

Предположим, что для уравнения  (1)выполнены условия: 
1. , 0, 0,α β α β α β≠ > > ≡  

2. ( ) ( ) ( )
0

1

, 0, ,
t

t

r C r t R t r s ds tα
−

∈ > = → ∞ → ∞∫  

3. [ ] ( )
0 , , 0tp C p t∞∈ >  

4. Сущесивует такое 0k > , что 
1

u k
β
α

−
≥  

Решением уравнение (1)  назовем такую функцию ( ) [ ]
1

0, ,Tu t C T t∞∈ > , которая имеет 

свойство  ( ) ( ) ( ) [ ]
1' ' 1

,Tr t u t u t C
α −

∞∈  и удовлетворяет уравнению (1) на [ ],T ∞ . 
Нетривиальное решение уравнения (1) называется осцилляторным, если оно имеет 

бесконечно много нулей, стремящихся к бесконечности. Уравнение называется 
осцилляторным,если его решения осцилляторные. 

Основными методами [1,2]исследования этих вопросов являются вариационный метод 
и метод,  называемый “Техника Риккати”. 

В настоящей работе с помощью второго метода получен достаточный признак 
осцилляторности уравнения (1). 

Теорема.  Если выполнено условие 

( ) ( )
0

1

1lim
t

t
t s

p z dz ds
r s

α∞

→∞

 
= ∞  

 
∫ ∫                                                                              ( )2  

и найдется такое число µ и дифференцируемая функция [ ) ( )0 , 0,tρ ∞ → ∞ ,которые 
удовлетворяют соотношениям 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

0

' 1
' 0, limsup

t

t
t

r s s
s p s s ds

s

α
α ρ

ρ ρ µ
ρ

+

→∞

  ≥ − ⋅ = ∞ 
  

∫  тогда уравнение (1) будет 

осцилляторным. 
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We consider following nonlinear differential equation, namely the 2+1-dimensional Hirota-
Maxwell-Bloch equation [1] 

( ) ,02
2

=−+−−− ipqivqqiqiq xxxyxyt ω                         (1) 

( ) ( ) ,02 **2 =−+− xyxyyx qqqqiqv                          (2) 

( ) ,02 =+
yx qω                                        (3) 

,022 =−− qpipx ηω                                        (4) 
( ) ,0** =++ qppqxη                                      (5) 

 
where  ),,(),,,( tyxpptyxqq ==  are complex functions, 

),,(),,,(),,,( tyxtyxtyxvv ηηωω ===  are  real functions, * means complex conjugation.  The 
corresponding linear problem of  the (2+1)-dimensional Hirota-Maxwell-Bloch equation takes the 
form [2-3] 

,Ψ=Ψ Ax                                                     (6) 
( ) ,2 2 Ψ+Ψ+−=Ψ Byt λλ                                     (7) 

where 

( ) ( )
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λ  is the complex eigenvalue parameter.   
The inerrability condition of  the system (6)-(7) 

,0],[)(2 2 =+−++ BABAA xyt λλ                                          (10) 
where ],[ BA  is commuter. 
Here we use Darboux transformation for nonlinear differential equation that was described 

[4].The  Darboux transformation  on the solution of the Lax representation (6)-(7) if defined by [5]. 
 

[ ] ),,,(),,(),,(1 tyxtyxTtyx Ψ=Ψ                                                        (11) 
 
where ),,( tyxT  is   Darboux 2×2 matrix. This matrix has form 

( ),,),,( txMItyxT −= λ                                                       (12) 

where 







=








=

2221

1211,
10
01

mm
mm

MI  here ijm  are functions of   yx,  and   t .  

The new function [ ]1Ψ   satisfies the following Lax representation 
 

[ ] [ ] [ ],111 Ψ=Ψ Ax                                                      (13) 
 

[ ] ( ) [ ] [ ] [ ].2 11121 Ψ+Ψ+−=Ψ Byt λλ                                 (14) 
 
Then Darboux  matrix T  must satisfy following identities 
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[ ] ,1 TATATx =+                                                    (15) 
( ) [ ] .2 12 TBTTBT yt ++−=+ λλ                                     (16) 

The relation between solutions ηω,,,, vpq   and new solutions ηω,,,, vpq  which called 
Darboux transformation can be got by  equations  (15)-(16) [6]. From system (15)-(16) get 

],,[ 30
]1[

0 σMiAA +=                                                 (17) 
,2)2( 110

]1[
0 yy MMMBMBBB −−+−=                             (18) 

,21
]1[

1 yMBB −=                                                   (19) 

                ,)()( 1
1

]1[
1

−
−− ++= IMBIMB ωω                                 (20) 

 
and ),( txM matrix should have a condition as *

1221 mm −= . 
We make the following choice of the matrix ),( txM : 

,1−Λ= HHM                                                     (21) 
where 0det ≠H , 









=Λ

2

1

0
0

λ
λ

,                                               (22) 

where 1λ and 2λ  are complex  constants 









=

),,,(),,,(
),,,(),,,(

2212

2111

tyxtyx
tyxtyx

H
λψλψ
λψλψ

.                                 (23) 

The matrix ),,,,( 21 tyxH λλ  obey the liner system (6)-(7) 
,03 HAHH x +Λ−= σ                                                (24) 

,2 10 Σ++Λ= − HAHBHH yt                                        (25) 
where 



















+

+=Σ

ωλ

ωλ

2

1

0

0

i

i

.                                                       (26) 

 
IN the order to satisfy the constraints of  matrix ),( txM and 1−B  we notes that ,00 AA −=+  

.
),,,(),,,(
),,,(),,,(

,
1

*
112

1
*
211*

12 






 −
==

tyxtyx
tyxtyx

H
λψλψ
λψλψ

λλ                                     (27) 

Then, assume H  matrix 0det ≠H ,  find matrix 1−H  

.,
)1 2

2
2

1
12

*
2

*
11 ψψ

ψψ
ψψ

+=∆








−∆
=−H                               (28) 

Formula (27) and (28) substituting   in the equation (21), then we  get the new seed solutions  
[ ] [ ]( ) ,2 12

1
0

1 tiqq +=                                          (29) 
 

[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )[ ],42244 12
1
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12
1

011
1

011
1

0
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1

0
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12
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011
1

011
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yyyyy ttittiqtqtttivv +−−+−+= ω                                          
(30) 

 
[ ] [ ]( ) ,2 11

1
0

1
yti−= ωω                                    (31) 
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[ ]

[ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )[ ] [ ]( ) [ ]( )[ ]
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[ ]( )[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )[ ]

,
2 11

1
012

1
0

2

12
1

0
*2

11
1

01

∇
−−+−

=
tttptp

p
ωηω

               (33) 

 

( ) [ ]( ) [ ]( )[ ] [ ]( ) [ ]( ) .det
2

12
1

0

2

11
1

0

*

11
1

011
1

0
2 ttttIM +++−=+=∇ ωωω          (34) 

 
  In conclusion, application of Darboux transformation to solve explicit solutions for the 

(2+1)-dimensional Hirota-Maxwell-Bloch equation (1). In this work Darboux transformation was 
used for nonlinear differential equation and taken solutions [1-6].. 
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Spaces Lp(Ω), 0 < p < ∞ 

Let 0 < p < ∞ and Ω would be a measurable set in Rn, and a function f : Ω → C. The function  
f ∈ Lp(Ω) if f is measurable on Ω and 

∞<









= ∫

Ω
Ω

pp
L dxff

p

1

)( :  
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Note that if meas Ω > 0, then the conditions )(Ω∈ pLf and ∞<
Ω)(pLf  are not equivalent. If, for 

example, f:= 1 on a non-measurable subset G of the set Ω∩Br where r>0 is such that 
meas(Ω∩Br)>0, f:=−1 on(Ω∩Br)\G, and f := 0 on Ω \ Br, then f is not measurable on Ω, hence does 
not belong to Lp(Ω) for any 0<p<∞, but ∞<

Ω)(pL
f . 

Next, Let (X, μ) be a measurable space, for 0 < p < ∞, we consider 

( )( )


















≤>∈=

p

p
cxfXxfWeakL
λ

λµ )(:::  , for some C > 0. 

Let )(1
nloc RLf ∈ . The fractional maximal operator αM  is defined by   

∫ ≤≤= +−

> ),(

1

0
0,)(),(sup)(

txB

n
t

ndyyftxBxfM α
α

α , where |B(x, t)| is the Lebesgue measure of the 

ball B(x,t). If α = 0, then M ≡ M0 is the Hardy-Littlewood maximal operator. 

∫
−

>
=

),(

1

0
)(),(sup)(

txBt
dyyftxBxMf  

The operator Mα plays a special and very important role in real and harmonic analysis. 
Also Morrey spaces Mp,λ play an important role. They were introduced by C. Morrey in 1938 and 

defined as follows: for 1 ≤ p≤∞, 0≤λ≤n, a function f ∈M if )( nloc
p RLf ∈  and 

∞<=≡ −

>∈
)),((

/

0,
)( sup

,, rxBL
p

rRx
RMM pn

n
pp

frff λ
λλ

 

 
Definition of Morrey-type spaces: 
Let ∞≤< θ,0 p and let be a non-negative measurable function ),0( ∞ . We denote by 

wpwp GMLM ,, , θθ , the local Morrey-type spaces, the global Morrey-type spaces respectively, the 

spaces of all functions )( nloc
p RLf ∈  with finite quasinorms 

),0()),0(()( )(
,, ∞

=≡
θ

θθ LrBLRLMLM p
n

wpwp
frwff  

and 
wpnwp LM

Rx
GM xff

,,
)(sup

θθ
⋅+=

∈
respectively. 

Pay attention that  LpGMLM fff
pp

==
∞∞ 1,1,

. 

Let ∞≤< θ,0 p . We denote by  the set of all function w which are non-negative, measurable on 
),0( ∞ , not equivalent to 0 and such that for some  ∞<

∞),()( tLrw
θ

. 

Moreover, we denote by  the set of all functions w which are non-negative, measurable on 
),0( ∞ , not equivalent to 0 and such that for some 0, 21 >tt  

∞<
∞),( 1

)( tLrw
θ

 ,       ∞<
),0(

/

2
)(

tL
pnrrw

θ
 

 
Theorem 1.3 from [1] in case of : 
1)  If 

212121 ,,0,0,0,1 θθθα Ω∈∞≤<<≤∞≤<∞≤≤ wnpp ,and 22 Ω∈W then the 

condition  ),(1
),0(

}/,min{

/

2
}/,min{/

1

2

2

2
21

)(
)(

∞
∞

−
−+− <

+ tL
L
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pnnpn wc

pt
rrwt

θ

θ
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 for 
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all t>0, where c>0 is independent of t, is necessary for the boundedness of  αM from 
111 ,WPLM θ to

222 ,WPLM θ . 
 
2) If 

11121112121 ,/)/1/1(,,0,0,1 θαθθθ Ω∈<≤−≤∞≤≤<∞<<∞<< + wpnppnppp and
22 θΩ∈w

,  
then the condition 

),(1
),0(

/

/

2
1

2

1

2

)(
)(

∞
∞

− <
+ tL

L
pn

pn
wc

pt
rrw

θ

θ

α  

for all t>0, where c>0 is independent of t, is sufficient for the boundedness of αM  from 

111 ,WPLM θ  to 
222 ,WPLM θ and from 

111 ,WPGM θ  to  
222 ,WPGM θ . 

 
3)     In particular case, if 

1121112121 ,)/1/1(,,0,1 θαθθθ Ω∈−=≤∞≤≤<∞<≤< + wppnppp and 
22 θΩ∈w , then the 

condition 

),(1

),0(

/

2
1

2

2

)(
∞
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+ tL
L

pn

wc
rt

rrw
θ

θ  

for all t>0, where c>0 is independent of t , is necessary and sufficient for the bounedness 
of αM  from 

111 ,WPLM θ  to 
222 ,WPLM θ  . 

 
This theorem was proved in [2]. Namely Theorem 9 from this source which is proved by a certain 
estimation for pL -norms of fMα over balls ),( rxB , which allowed to simplify the problem of 
boundedness of αM in local Morrey-type spaces to the problem of boundedness of the Hardy 
operator on the cone of non-negative non-increasing functions. 
 
Theorem 9. If 

22221 ,0,0,0,1 θθα Ω∈∞≤<=∞≤≤∞≤≤ wpp , then the condition 

∞<
+ ∞

+−

> ),0(
}/,min{
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2
}/,min{/

0
2

2

2
21

)(
)(sup

θL
pnn

pn
pnnpn

t pt
rrwt  is necessary for the boundedness of 

αM  from 
1pL to 

222 ,WPLM θ . 
 
2. If 

2212121 ,/)/1/1(,0,1 θα Ω∈≤≤−∞<<∞<< + wpnppnpp , 0=α  

then the condition ),0()(
2

21 )/1/1(
2 ∞∈−−

θLrrw ppn and assume that 21 pp = , is sufficient for the 
boundedness of αM from 

1pL  to 
222 ,WPLM θ . 

 
3. In particular case, if )/1/1(,0,1 21221 ppnpp −=∞≤<∞<≤< αθ  and 

22 θΩ∈w , or 
)/1/1(,0,1 21221 ppnpp −=∞≤<∞<≤< αθ and 

22 θΩ∈w , or 
∞=≤≤−∞<<∞<< + 212121 ,/)/1/1(,0,1 θα pnppnpp and 

22 θΩ∈w , then condition from 2 is 
necessary and sufficient for the boundedness of αM  from 

1pL  to 
222 ,WPLM θ . 

Later we will assume that . 
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Proof. First consider the case of spaces 
222 ,WPLM θ . 

Sufficiency : By Corollary (Let 12121 /)/1/1(,0,1 pnppnpp <≤−∞<<∞<< + α . 

Then there exists C>0 such that 
1

21

2

)/1/1(
),0(( pp L

ppn
rBL fCrfM −−≤ α

α  for all r>0 and for all 

1pLf ∈ .)  applied to  

12
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2
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2
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L
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In our case: 
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2
22,22 ),0(
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),0(
)),0((2 )()(

ppwp LL
ppn

L
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∞
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θθ
θ

α  

Remark. Another approach to to the problem oвуf finding sufficient conditions for the 
boundedness of  in local Morrey-type spaces may be based on the inequality established by 
Sawer «Two Weight Norm Inequalities for Certain Maximal and Integral Operators». 

dxxMxfCdxxfM
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n
p

R

p

rB

p ))(()())((
),0(

),0(
χαα ∫∫ ≤ , where ∞<< p1 and 0>C is independent of 

11,vpLf ∈  and r, which is generalization of the weighted inequality of Fefferman and Stein for 
. However if one follows the argument which worked for , this will lead in the case 

)/1/1( 21 ppn −=α  only to a sufficient condition 

),(1
1

),0(2

)()(2 ∞
≤








+
∞
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rrw
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θ

γ
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where  any positive number less than 2/ pn  . 
The case of the assumption without 11 p≤θ is still an open question. 
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Пусть   ),0( ∞=I  ,  p≤1 ,  ∞<q , 1
'

11
=+

pp
 и  u ,  v ,  w  -   весовые функции,  т.е. 

неотрицательные, измеримые на   I . Пусть  W  - положительная строго возрастающая и 

локально абсолютно непрерывная функция на  I . Положим )(xw
dx

dW
≡  для п.в.  Ix ∈ .  

 В работе получен компактность интегрального оператора 

 
( )

,
)()(
)()()()(

0
1, ds

sWxW
swsuxvxfK

x

∫ −−
= α

β

βα   Ix ∈         (1) 

из  пространства  pL  в qL , где )(ILL pp ≡  пространство Лебега всех измеримых на  I  
функций  f , такие, что 

.)(

1

0

∞<







= ∫

∞ pp

p
dxxff  

 
При xxW =)( , 0=β  оператор (1) является оператором Римана-Лиувилля, который 

исследовался в работе [1]. А при 1=β , 1)( =su  оператор (1) получен  в работе  [2]. 
Критерий ограниченности из пространства  pL  в qL оператора (1) вытекает из результатов 
работы [3].   

Теорема 1.  Пусть 10 << α  , ∞<≤< qp1  , 0≥β  . Тогда оператор βα ,K  компактен 
из  pL  в qL   тогда и только тогда, когда ∞<A  и 

                                        ,0)(lim)(lim
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==
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zAzA
zz
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Доказательство: Необходимость.  Пусть оператор βα ,K  компактен из pL  в qL . На 
основании теоремы 1 из работы [3] ,  ∞<A . 

Теперь докажем выполнение условий (2).  Для ∞<< t0   рассмотрим семейство 
функций 

                            ( ) ptFxwxuxxf pp
btt
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)()()()()( )1'(1'
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pp

pp
tpt tFxwxudxxff β  

Покажем, что семейство функции (3) слабо сходится к нулю в pL . В силу теоремы об 
общем виде линейных непрерывных функционалов в Лебеговом пространстве, линейный 
непрерывный функционал в pL имеет вид: 

,)()(
0
∫
∞

dxxgxf      где .'pLg ∈  

Используя неравенство Гельдера выводим: 
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Для любого 'pLg ∈  последний интеграл в (4) стремится к нулю при  0→t ,  что 
означает слабую сходимость 0→tf  в pL  при 0→t . Тогда по свойству компактных 
операторов в банаховом пространстве 

                             .0lim ,0
=

→ tt
fK βα                               (5) 

( ) ∫ ∫∫ ∫
∞

−

∞

− =







≥









−
=

t

qx

tq

qqx
tqq

qt dxdssfswsu
xW

xvdx
sWxW

dssfswsu
xvfK

0
)1(

0 0
1, )()()(

)(
)(

)()(
)()()(

)( β
αα

β

βα  

  =









= ∫∫

−
−−

∞

− dxdstFswsuswsu
xW

xv
q

x
ppp

t
q

q

0

1
)1'(1'

)1( )()()()()(
)(

)( ββ
α  

.)()()(
)(

)()(
0

''
)1(∫ ∫

∞

−

−

=







=

t

q

qt
pp

q

q
p
q

tAdxdsswsu
xW

xvtF β
α                                              (6) 

Из (5) и (6) следует, что 0)(lim
0

=
→

tA
t

, т.е. выполнено первое соотношение (2). Покажем 

второе соотношение (2). Из компактности оператора βα ,K  следует компактность 

сопряженного оператора *
,βαK  из 'qL    в 'pL . Для ∞<< t0  введем семейство функций 
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Из условия ∞<A , следует сходимость интеграла в (7). Покажем, что для любого 0>t  
функция 'qt Lg ∈ . 

Действительно, 
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Для всех  qLf ∈ в силу (8) 
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Последний  интеграл стремиться к нулю при ∞→t , что  показывает слабую 
сходимость  ∞→tg в 'qL  при ∞→s .  В силу компактности *

,βαK  из 'qL    в 'pL  следует 
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Откуда и из (10) получаем справедливость второго соотношения в (2). Утверждение 
теоремы в необходимую сторону доказана полностью.  

Достаточность. Пусть ∞<<< ba0  и  
,),0[ ffP aa χ=      ,),[ fP baab χ= .),[ ffQ bb ∞= χ  

Тогда  
,),[),[),0[ fQfPfPffff bababbaa ++=++= ∞χχχ  

  
( ) ( ) ( ) =++++=++= βαβαβαβα ,,,, KQfQPPfKPPfKQPPfK bbabaabababa

.,,,,,,, fKQfQKPfPKPfPKPfQKPfPKPfPKP bbabababaabbaabaaa βαβαβαβαβαβαβα ++++++=  
Покажем, что оператор abab PKP βα ,  компактен из pL  в qL . Так как 

0)()()( ),[,, == xfxKPxfPKP baababab χβαβα , при  ),[ bax ∉ , то достаточно показать, что 
оператор abab PKP βα ,  компактен из ),( baLp  в ),( baLq , а это в свою очередь эквивалентно  
компактности оператора  
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Который  удовлетворяет условию 
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Следовательно, по признаку Кантаровича, оператор βα ,K  компактен из ),( baLp  в 
),( baLq  что равносильно компактности из pL  в qL  оператора abab PKP βα , .  Из (11) имеем 

  .,,,,, βαβαβαβαβα KQPKPPKPPKPK babaaaabab ++≤−           (11) 
Покажем, что правая часть (12) стремится к нулю при ,0→a   ∞→b , тогда оператор  

βα ,K  как равномерный предел компактных операторов будет компактным из pL  в qL . 

Положим vPv aa ≡ , vPv abab ≡ , vQv bb ≡ ,  wPw aa ≡  и ∫ >=
x

aa xdsswxW
0

0,)()( . Тогда на 

основании Теоремы 1 из работы [3], имеем:  
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Следовательно, )(sup
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Следовательно, 
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   Из (12)-(14) следует, что правая часть (11) стремится к нулю при ,0→a   ∞→b . 
Теорема 1 доказана.  

Теоремы 2. Пусть 10 << α  , ∞<<< pq1  , 0≥β  . Тогда оператор βα ,K  компактен 
из  pL  в qL   тогда и только тогда, когда ∞<B , где  
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Справедливость утверждение теоремы 2 непосредственно следует из Теоремы 2 работы 
[4] так как по теореме Андо ([4], §5), при ∞<<< pq1  всякий ограниченный оператор из pL  
в qL  является компактным. 
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Рассмотрим оператор Гильберта  

0
:

( ) ( )( ) lim
R y y x

f y f yTf x dy dy
x y x yδ

δ
→+

− >

= =
− −∫ ∫

 
Пусть p<0 , ∞<θ и пусть ω  будет неотрицательная измеримая функция  на ( )0;∞ . 

Обозначим через ,pLM θ ω  локальное пространство типа Морри, как множество  всех функции 

( )loc n
рf L R∈  

с конечной квазинормой: 

( ) ( ) ( )( ), , 0, (0, )
n

p p pLM LM R L B r L
f f r f

θ ω θ ω
θ

ω
∞

≡ =  

Через θΩ  обозначим множество всех неотрицательных измеримых на ( )0;∞ функции , 
неэквивалентных нулю, таких что  

( , )
( )

L t
r

θ
ω

∞
< ∞  для некоторого 0t >  

Пусть G R⊂  измеримое множество и пусть v неотрицательная измеримаянаG  
функция. Через ( ),p vL G  обозначим весовое pL  пространство всех измеримых на G функций 
для которых  

, ( ) ( )p v pL G L G
f vf= < ∞  

Через Н  обозначим  оператор Харди: 

( )
0

( ) ( ) , 0 .
r

Hg r g t dt r= < < ∞∫  

В следующей теореме приводятся условия на функции 1ω и 2ω  при которых  оператор  
Т, действующий из  

1
1, ,v

р

Lθ δ
в 

2
2, ,v

р

Lθ δ
, является компактным. 

Теорема. Пусть 
11 2 1

11 ,0 , ,0 ,p
p θθ θ δ ω< < ∞ < ≤ ∞ < < ∈Ω  и пусть 

22 θω ∈Ω . 

Более того, пусть 
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Пусть оператор Харди ` Н , действующий из пространства 

1
1, ,

(0, )
v

р

Lθ δ
∞ в  пространство 

2
2, ,

(0, )
v

р

Lθ δ
∞ , компактен. Тогда оператор Т, действующий из пространства 

1 1, ,рLМ θ ω в  

пространство 
2 2, ,рLМ θ ω , компактен.  

Отметим, что ограниченность рассматриваемого оператора  Т, действующего  из  
1 1, ,рLМ θ ω в 

2 2, ,рLМ θ ω , вытекает из результатов работы [1]. 
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Изучение вопроса единственности представления функции в виде ряда Уолша по 

системе ортогональных функций впервые началось в теории тригонометрических рядов. В 
1870 году Г. Кантор получил первую теорему единственности . 

Теорема (Кантора). Если тригонометрический ряд сходится к нулю всюду на [0, 2π], 
кроме конечного множества точек, то этот ряд является тождественно нулевым, то есть все 
его коэффициенты равны нулю. 

В 1909 году У. Юнг улучшил этот результат, показав, что теорема Кантора остаётся в 
силе, если требовать сходимость ряда только вне счётного множества. Дальнейший поиск 
исключительных множеств, ненарушающих утверждение теоремы Кантора, породил в 
начале ХХ-го века обширные исследования, выделившиеся в итоге в отдельную ветвь теории 
тригонометрических рядов, а затем и общей теории ортогональных рядов, под названием 
"теория единственности". Основным предметом этой теории 
стали множества единственности (U-множества) для различных ортогональных систем 
функций {<^п}п) то есть множества из области определения системы такие, что из 
сходимости произвольного ряда по системе {<£>„}„ к нулю вне этих множеств следует, что 
данный ряд является тождественно нулевым. Приняв это определение, теоремы Кантора и 
Юнга можно сформулировать так: любое не более чем счётное множество является 
множеством единственности для тригонометрической системы. 

Работа посвящена вопросам единственности кратных ортогональных рядов, а также 
приложениям к решению вопросов некоторых сведений из теории многомерных 
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обобщенных интегралов. Вопросам единственности кратных рядов Хаара посвящено не так 
много работ. 

Изучение вопросов единственности для рядов Хаара получило активное развитие в 60-
70-х годах XX века в работах, В.А. Скворцова, М.Б. Петровской Г.М. Мушегяна, Ф.Г. 
Арутюняна, A.A. Талаляна Х.О. Мовсисяна,  и других. При этом рассматривались как 
одномерные, так и многомерные (чаще всего двумерные) ряды Хаара. В этот период времени 
были получены наиболее интересные результаты в данной области. Позже были получены 
результаты в работах тех же В.А. Скворцова, A.A. Талаляна, а также H.A. Бакаева, В. Уэйда 
и других.  

Вопросы единственности для (одномерных) рядов Уолша изучались во второй 
половине XX века A.A. Шнейдером, Д. Кури, В.А. Скворцовым, Н.Д. Файном, В. Уэйдом и 
другими.  

Вопросам же единственности для многомерных рядов Уолша посвящено не так много 
работ, среди которых можно выделить результаты С.Ф. Лукомского, полученные им в 80-е 
годы. 

Рассмотрим n-мерное  )2( ≥n тригонометрические ряды вида 

   ,)exp(
1

∑
∞

−k
k ikxa     (1) 

где 

   mk aa ≥ , km ≥  и 0→ka , ∞→k ,   (2)  
С прямоугольными частичными суммами 

,)exp()(
1

∑
∞

−

=
k

km ikxaxS  

Определение. Если ∞<< p1  и коэффициенты ряда А из (1) выполняют условие 
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p kapnaγ                      (3) 

тогда пишем pRA∈ . 

Замечание. Если последовательность ∞
−= 1}{ mmaa  удовлетворяет условиям (2) и (3) 

для ),1( ∞∈p , тогда для произвольных j=1,2,…n мы имеем: 
 

).,,(),1,,1,(),,,1,( pnajpnajrpna γγγ ≤−≤−  
В добавок, 
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1
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v

pvpnajrpna γγ где ∞→r  

Лемма. Если  1≥> np  и последовательность ∞
−= 1}{ mmaa  и удовлетворяют 

условиям (2) и (3), тогда для произвольных целых ],0[],,0[ rnqnr −∈∈ , и 
,...1 nvvr q ≤<<<  для произвольных 1≥N , и nTx ∈ , где nT , есть бесконечный тор с 

определенной на нем мерой произведения, обозначенный через ∞dm  , тогда мы имеем: 

,)),,(()),...,(),...,(exp()(,...,1()( 1
21

1
1

^
^

...,,, 1

−

−

≤∆= ∑ p
qq

N

k
kvvrN pnaCvvxvvikarxS

q
γ
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где константа 2C  зависит только от х,р и n. (Здесь мы подразумеваем, что ∆=∆ ),...,1( r
 для r=0 и yvvy q ),...,( 1 для 0=q ). 

Доказательство. 
Судя по всему доказательством 3C , будет определена константа зависящая только от 

x,p и n (не обязательно одинаковые для разных вхождений). Мы осуществляем 
доказательство по индукции. Для n=1, лемма очевидно для обоих r=0 и r=1. Представим, что 
лемма доказана для пространства с n -1 измерением. 

Обратим внимание: 
 

,)),...(),...(exp(

),...,(),...())(),...,,...,1(((

,)),...,(),...(exp()(),...,1((()(

11

,...,
),...(

1

),...(

1),...(
1

^

1
^

),...(

),...(
1

),...(

),...(
1

^
^

...,,,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

qq

q

vvN

vvk
qkq

q

vvN

vvk

vvN

vvk
qkvvrN

vvxvvik

vvxvvavvr

vvxvvikarxS

q

q

q

q

q

q

q

q

q

×

×∆≤

≤∆=

∑ ∑

∑ ∑

=
ββ

ββ
(4) 

 
где внешняя сумма взята над любыми возможными множествами ),..,( 1 qββ , где jβ =1 

или  1+= qj Nβ  для j=1,2,...,q. По (4) очевидно, что для 0<q  утверждение леммы следует из 
индукции его предположения. 

В дальнейшем для r>0, но 1,0≠r  , будем использовать преобразование Абеля и 
аналогично будет доказано по индукции.  

Также в работе будет исследоваться сходимость кратных рядов по системе Уолша 
{ }∞

=1)( nn xw . 
Рассмотрим ряд 
 

                            ∑ ∑
∞

=

∞

=1 1
1,...,

1

121
)()...(...

m m
nmmmmm

n

nn
xwxwa ,                                           (5) 

 

где  { }∞
==∈ 1)()( kkm xwWxw  - система Уолша и коэффициенты ряда удовлетворяют 

условиям: 
 

nn kkkmmm aa ,...,,...,, 2121
≥        при       nikm ii ,...,2,1, =≤                           (6) 

0,..., 21
→

nmmma                 при     ∞→+++ nmmm ...21                          (7) 

                           ( ) ∞<−
∞

=

∞

=
∑ ∑ 2

1
1 1

,..., ......
1

1

p
n

m m

p
mm mma

n

n ,                                             (8) 

здесь  ∞<< p1 . 
В Дьяченко М.И. [2] изучались вопросы сходимости кратных тригонометрических 

рядов Фурье с коэффициентами, удовлетворяющими условиям (6) и (7). Сходимость рядов 
по системе Уолша рассматривалась в работах Б.С. Кашин, А.А. Саакян – «Ортогональные 
ряды», Б.И.Голубов, Ф.Б. Ефимов, В.А.Скворцов – «Ряды преобразования Уолша» 

В настоящей работе будет рассмотрена сходимость кратных рядов по системе Уолша с 
монотонными по каждому индексу коэффициентами. 
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Через  

∑ ∑
= =

=
1

1

111
1 1

1,...,1,... )()...(...),....(
m

k

m

k
nkkkknmm

n

n

nnn
xwxwaxxS , 

будем обозначать прямоугольные частичные суммы ряда (1). 
 Будем говорить, что ряд (5) сходится по Прингсхейму, если существует конечный 

предел, 
),...,( 1,...,

),,,,,min(
1

1

lim nmm
mm

xxS
n

n ∞→
. 

Теорема 2. Пусть np >  и коэффициенты ряда (5) удовлетворяют условиям (6)-(8). 

Тогда ряд сходится по Прингсхейму всюду на n)1,0( . 
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Часто встречаются случаи, когда вычисление определённых интегралов методами 
комплексного анализа предпочтительнее, чем методами вещественного анализа. Причины 
могут быть самыми разными. Методы ТФКП могут позволять в отдельных случаях сильно 
сократить вычисления. Иногда формулу Ньютона-Лейбница нельзя использовать, так как 
неопределённый интеграл не выражается в элементарных функциях. 
Методы дифференцирования и интегрирования по параметру требуют очень аккуратного 
обоснования своей применимости, да и параметр иногда приходится вводить искусственно. 
Обычно методами комплексного анализа вычисляются несобственные интегралы - по 
бесконечному промежутку или от неограниченных на отрезке интегрирования функций. 
Общая идея заключается в следующем. Составляется контурный интеграл. Интеграл по 
некоторым участкам контура должен совпадать с искомым определённым интегралом - по 
крайней мере, с точностью до постоянного множителя. Интегралы по остальным участкам 
контура должны вычисляться, затем применяется основная теорема о вычетах. 

Вычисления определённых интегралов от тригонометрических функций 
Пусть дан интеграл вида: 

mailto:botik_01@list.ru
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∫
π2

)dsin ,(cos
o

хххR
  
 

где ( ) ( )vuRxxR ,sin,cos =    — рациональная функция аргументов u и v. Для 
вычисления таких интегралов в математическом анализе в общем случае, за исключением 

некоторых частных случаев, применяется замена txtg =
2

    ("универсальная" подстановка ) и 

интеграл приводится к интегралу от рациональной дроби, а далее применяется 
соответствующий алгоритм интегрирования с простыми, но трудоемкими процедурами. 

С другой стороны, отрезок [ ]π2,0  изменения переменных можно рассматривать как 
изменение argz  точки z, принадлежащей окружности. Действительно, замена ixez =
  переводит отрезок [0;2𝜋𝜋]   в окружность ,1=z  π2arg0 ≤≤ z . При этом для переменных 

xu cos=   и xv sin=  получаются несложные, причем рациональные, выражения через z . По 
формулам Эйлера имеем 

                                    
2

sin,
2

cos
ixixixix eexeex

−− −
=

+
= ,  

то есть  
 

                                       





 −=






 +=

z
zx

z
zx 1

2
1sin,1

2
1cos      

Из zeix =   получаем dzdxieix =  , a поэтому 
iz
dzdx =  . В результате получаем формулу, 

связывающую интеграл от действительной переменной с интегралом по замкнутой кривой от 
функции комплексного переменного: 

 

∫
π2

)dsin ,(cos
o

хххR
z

dz
z

z
iz

zR
i z

∫
=















 −






 +=

1//

1
2
1,1

2
11  

Полученный справа интеграл есть интеграл от рациональной функции, особыми 
точками которой являются только полюсы. Его можно вычислить 

∫
π2

)dsin ,(cos
o

хххR
zz

z
iz

zRsi 11
2
1  ,1

2
1 Re2 














 −






 +Σ= π  

Пример . Вычислить интеграл: 

∫ +

π2

0

2

cos1213
cos dх

х
х . 

 Решение: Перейдем комплексной переменной z по формуле eix = z. Тогда 

z
zeeх

iz
dzdх

iхiх

2
1

2
cos

2 +
=

+
=

=

−
 

Интегрирование по отрезку 0 ≤ x ≤ 2π сводится к интегрированию по окружности  С{ z  
=1}: 

∫ +

π2

0

2

cos1213
cos dх

х
х

∫ ++
+

=
C zzz

dzz
i )6136(

)1(
4
1

22

22

 . 
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Подынтегральная функция имеет такие особые точки: z1 = 0 – полюс второго порядка,

2
3z и  

3
2

32 −=−=z  - простые полюсы. Внутри контура интегрирования лежат лишь две из 

них: z1 = 0 и 
3
2

2 −=z . Находим вычеты: 

[ ]
36
13

6136
)1(0),(Re 2

22

0
lim −=

′









+
+

=
→ zz

zzfs
z

; 

180
169

)1312(
)1(

3
2),(Re 2

22

3
2

lim =







+

+
=



 −

−→
zz

zzfs
z

. 

Получаем: 

∫ +

π2

0

2

cos1213
cos dх

х
х

45
13

36
13

180
169

4
2 ππ

=





 −=

i
i . 

Вычисление несобственных интегралов  
Пусть дан интеграл вида : 

∫
+∞

∞−

dxxf )(  

где интеграл понимается в смысле главного значения, т.е.   (здесь отрезок [ ] [ ]RRba −= ,,
). Будем рассматривать функцию f(x) , непрерывную на ( )∞∞− ,  . Возможность 
использования вычетов при решении такой задачи основана на том, что отрезок [-
R,R] действительной оси рассматривается как часть замкнутого контура C, состоящего из 
этого отрезка и дуги окружности, а интеграл по контуру записывается в виде суммы: 

∫
С

dzzf )( = ∫ ∫
−

+
R

R RС

dzzfdxxf )()( ,   где RC  —дуга окружности 0Im, ≥= zRz . 

Несобственный интеграл ∫
+∞

∞−

dxxf )(  определяется по формуле: 

                                ∫
+∞

∞−

dxxf )( = ∫
С

dzzf )( ∫∞→−
RC

R dzzf )(lim  

Пример: Вычислить несобственный интеграл: 

∫
+∞

∞− + 14x
dx  

Решение: Рассмотрим контур С, состоящий из дуги RC - окружности 0Im, ≥= zRz  и 

отрезка [ ]RR,− . Для функции 
1

1)( 4 +
=

z
zf  имеем 

2
2)()(2

1 21
4

ππ =






 +=
+∫

==C zzzz
zresfzresfi

z
dz  

с другой стороны, 

∫ ∫ ∫
−

+=
С

R

R CR

dzzfdzzfdzzf ,)()()(  или ∫ ∫ ∫
− +

−
+

=
+

R

R C CR
z

dz
z

dz
x

dx
111 444  

Оценим интеграл по дуге учитывая неравенство для подынтегральной функции 

1
1

1
1

44 +
=

+ zz
<

1
1

4 −z
 то есть 

1
1

4 +z
<

1
1

4 −R
 для RCz ∈  где Rz =  
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Получаем ∫ +
RC z

dz
14 < ∫ +

RC z
dz

14 <
11

1
44 −

=
− ∫ R

Rdz
R

RC

π   поэтому ∫ ∫
∞→

=
+R CR

z
dz 0

14  

В результате ∫ ∫
+

−
∞→

=
+

=
+

R

R C
R z

dz
x

dx
2

2
11

lim 44
π   то есть  ∫

+∞

∞−

=
+ 2

2
14

π
x

dx . 

Таким образом мы расмотрели приложение вычетов к вычислению некоторых 
определенных интегралов. 
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Пусть 111,,1 =
′

+∞<<
pp

qp , { } { }∞
=

∞
= == 11, iii vvww - последовательности 

неотрицательных чисел. Пусть { }∞
== 1iiff   произвольная последовательность действительных 

чисел. Символы ↑≤≤ ff 0,0 соответсвенно означают, что последовательность f  
неотрицательная, неотрицательная и неубывающая.  

В настоящей работе решена обратная задача Гельдера для ↑≤ f0  
последовательностей, и как следствие этой задачи доказана эквивалентность весового 
неравенства для ↑≤ f0  последовательностей к весовому неравенству для f≤0 .  

Такая задача для неотрицательных невозрастающих последовательностей изучалась в 
работе [1]. Непрерывный случай доказал Е. Сойер [2]. В работах [3, 4] В.Д. Степанов 
предложил альтернативные доказательства теоремы Сойера. 

Приведем основные результаты: 

Положим    .1, ≥= ∑
∞

=

kvV
ki

ik   

 Теорема 1. Пусть ,1 ∞<< p  { } { }∞
=

∞
= == 11   и  iii vvrr  неотрицательные числовые 

последовательности. Положим  
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 Тогда 
).,(),( vrJvrI ≈  

Эквивалентность двух величин С и А, то есть AС ≈  означает, что существуют постоянные 
0,0 >> βα  и имеет место неравенство ACA βα ≤≤ . 

    Следствие 1. Пусть 1 , .p q< < ∞  Тогда следующие два неравенства эквивалентны: 
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где ija −  неотрицательные числа. 
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Интегралдық теңсіздіктер ғылымның көптеген салаларында қолданылады. Тек қана 
математикада ғана емес, сонымен қатар, физика, экономика сияқты бағыттарда маңызы зор. 

2006 жылы Tran Tat Dat, Dang Anh Tuan[1] келесі проблеманы қойды. Егер [0, 1] 
кесіндісінде үзіліссіз f  функциясы келесі шартты қанағаттандырса: 

[ ]1,0,)(
1 1

∈∀≥∫ ∫ xtdtdttf
x x

   

онда қандай α, β сандары үшін келесі теңсіздік орындалады:  

∫ ∫≥+
1 1

0

?)()(
x

dxxfxdxxf βαβα  

Осы сұраққа жауап ретінде Lazhar Bоugoffa[2] 2007 жылы келесі теореманы дәлелдеді. 
Теорема 1 (Bоugoffa [2]). )(xf  оң функциясы берілген [ ]ba,  кесіндісінде үзіліссіз және 

( )ba,  интервалында дифференциалданатын болсын. Егер  

[ ],,,1)(,)()( baxxfdtatdttf
b

x

b

x

∈∀≤′−≥ ∫∫    

онда  

0,,)()( >−≥∫ ∫+ βαβαβα
b

a

b

a

dxfaxdxxf   . 

Ал егер: 

[ ],,,1)(,)()( baxxfdtatdttf
b

x

b

x

∈∀≥′−≤ ∫∫    

онда  

0,,)()( >−≤∫ ∫+ βαβαβα
b

a

b

a

dxfaxdxxf  

теңсіздігі орындалады. 
Осы теореманы дәлелдеу үшін Lazhar Bоugoffa [2] келесі тұжырымды қолданды. 
Лемма 1([3]). )(xf  оң функциясы берілген [ ]ba,  кесіндісінде үзіліссіз және ( )ba,  

интервалында дифференциалданатын болсын. Егер: 

[ ]baxdtatdttf
b

x

b

x

,,)()( ∈∀−≤∫ ∫    

және  ),(,1)( baxxf ∈∀≥′ , онда келесі теңсіздік орындалады: 
[ ]baxaxxf ,,)( ∈∀−≤ .   

Егер: 

[ ]baxdtatdttf
b

x

b

x

,,)()( ∈∀−≥∫ ∫    

және  ),(,1)( baxxf ∈∀≤′ , онда: 
[ ]baxaxxf ,,)( ∈∀−≥ .   

Біздің мақсатымыз 1-теореманың және 2-лемманың жалпы түрлерін дәлелдеу. 
Алдымен осы 1-лемманың жалпы түрін қарастырайық. 
Лемма 2. )(),( xgxf  оң функциясы берілген [a, b] кесіндісінде үзіліссіз және (а,b) 

интервалында дифференциалданатын болсын. Егер бұл функциялар келесі шарттарды 
қанағаттандырса: 
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∫∫ ∈′≥′≤
b

x

b

x

baxxgxfdttgdttf ],,[),()(,)()(  

онда келесі теңсіздік орындалады:  
[ ].,),()( baxxgxf ∈≤  

Егер: 

∫∫ ∈′≤′≥
b

x

b

x

baxxgxfdttgdttf ],,[),()(,)()(  

онда келесі теңсіздік орындалады: 
[ ].,),()( baxxgxf ∈≥  

Дәлелдеуі. Келесі )(xG  функциясын қарастырайық: 

[ ] ( ).)()()()()( xfxgdttgtfxG
b

x

−







−= ∫  

Лемманың шарты бойынша )(),( tgtf үзіліссіз, сондықтан )()( tgtf −  айырымы да 
үзіліссіз болады және төменгі шегі айнымалы болатын интегралдық функцияның туындысы 
бар болады ([4], 296 б.), яғни )(xG′ келесі түрде болады: 

( ) [ ] ( ).)()()()()()()( 2 xfxgdttgtfxfxgxG
b

x

′−′







−+−=′ ∫  

Егер ∫∫ ≤
b

x

b

x

dttgdttf )()(  және )()( xgxf ′≥′ болса, онда ,0)( ≥′ xG яғни )(xG бірсарынды 

өспелі және 0)( =bG  болғандықтан 0)( ≤xG  болады. Бұдан 0)()( ≥− xfxg  екені шығады.  
Сәйкесінше екінші тұжырымды да дәлелдейміз. 

Егер ∫∫ ≥
b

x

b

x

dttgdttf )()(  және )()( xgxf ′≤′ болса, онда ,0)( ≥′ xG яғни )(xG бірсарынды 

өспелі және 0)( =bG  болғандықтан 0)( ≤xG  болады. Бұдан )()( xgxf ≥  екені шығады. 
Лемма дәлелденді. 
Ескерту. Егер attg −=)(  болса, онда 2-леммадан 1-лемманың тұжырымдарын аламыз. 
Теорема 2. )(),( xgxf  оң функциясы берілген [a, b] кесіндісінде үзіліссіз және (а,b) 

интервалында дифференциалданатын болсын. Егер:  

],[),()(,)()( baxxgxfdttgdttf
b

x

b

x

∈′≥′≤ ∫∫  

орындалса, онда келесі теңсіздік орындалады: 

.0,,)()()( >≤ ∫∫ + βαβαβα
b

a

b

a

dxxfxgdxxf  

Егер: 

],[),()(,)()( baxxgxfdttgdttf
b

x

b

x

∈′≤′≥ ∫∫  

орындалса, онда келесі теңсіздік орындалады: 

.0,,)()()( >≥ ∫∫ + βαβαβα
b

a

b

a

dxxfxgdxxf  

Дәлелдеуі. Теореманың шарты бойыша gf ,  үзіліссіз функциялар және 0, >βα . 
Сондықтан интегралдың қасиеті бойынша: 
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[ ] [ ]baxdttftgtfxF
x

a

,,)()()()( ∈−= ∫ + βαβα  

функциясының туындысы бар болады және ол келесідей болады: 
( ) [ ].,,)()()()()()()( baxxgxfxfxfxgxfxF ∈−=−=′ + ααββαβα  

Теореманың шарты бойынша ],[),()(,)()( baxxgxfdttgdttf
b

x

b

x

∈′≥′≤ ∫∫  берілген, 

сондықтан 2-лемма бойынша: 
[ ]baxxgxf ,),()( ∈≤  

теңсіздігі орындалады. 0>α  болғандықтан [ ]baxxgxf ,),()( ∈≤ αα  орындалады. 
Сондықтан: 

( ) [ ].,,0)()()()( baxxgxfxfxF ∈≤−=′ ααβ  
Демек )(xF - бірсарынды кемімелі функция. Сондықтан интегралдың қасиеті бойынша: 

.0)()()()( ≤−= ∫∫ +
x

a

x

a

dttftgdttfxF βαβα  

Сол сияқты екінші тұжырымды дәлелдеуге болады. 
[ ]⇒∈≥ baxxgxf ,),()( [ ] .0,,),()( >∈≤ ααα baxxgxf  Сондықтан: 

( ) [ ].,,0)()()()( baxxgxfxfxF ∈≥−=′ ααβ  
Демек )(xF - бірсарынды өспелі функция, яғни келесі теңсіздік орындалады: 

.0)()()( ≥− ∫∫ +
x

a

x

a

dttftgdttf βαβα  

Теорема дәлелденді. 
Ескерту. Егер attg −=)(  болса, онда 2-теоремадан 1-теореманың тұжырымдарын 

аламыз. 
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Алдымен [1] еңбектен негізгі анықтамалар мен мәліметтерді келтірейік. k -өріс, 

[ ] [ ]nXXkXk ,...,: 1= - көпмүшелілер сақинасы болсын. nn
n kkFFF →= :),...,( 1   

)),...,,(),...,,...,,((),...,,( 2121121 nnnn xxxFxxxFxxx →  
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[ ]XkFi ∈ түрдегі полиномиалды бейнелеуі берілсін. Мұндай полиномиалды бейнелеуді 
керіленетін деп атаймыз егер де  nn

n kkGGGG →= :),...,,( 21  полиномиалды бейнелеуі 
табылып, ),,...,( niii FFGX =   ,1 ni ≤≤ теңдіктері орындалатын болса.  

k -ақырлы өріс, nn kkF →:  полиномиалды бейнелеуі болсын. Егер  nn kkG →:  
полиномиалды бейнелеуі табылып,  кез-келген  nkx ∈  үшін xxFG =))((   орындалғанымен 
бұдан  F -тің керіленетіні шықпайды. Мысалы:  k -өрісі ретінде  2F -ні алайық, kkF →: ,  

2)( xxF = .  ,1)1(,0)0( == FF  11:,00: →→ FF  осыған кері  G  бейнелеуі  
11:,00: →→ GG  табылады.  2)(deg =xF  болғандықтан  )(deg2))((deg( xGxFG =  

2
1)(deg1)(deg2 =⇒= xGxG , 

яғни )(xG  полиномиалды бейнелеу болмайды.  Енді осы тұжырымды жалпы pF  өрісі 
үшін қарастырамыз, мұндағы 2≥p - жай сан.  

Тұжырым. pXXXFkkF +=→ )(,:  полиномиалды биективті бейнелеуіне pFk =  
өрісінде кері бейнелеу полиномиалды болмайды.   

Дәлелдеуі. Айталық pp FFF →: ,  piiiF +=)(  болсын. Ферманың кіші теоремасы [2] 

бойынша  )(mod pii p ≡ ,  iiF 2)( =  болады. Кез келген ji ≠  үшін ),()( jFiF ≠  өйткені   
1),2( =p  болғандықтан,  pF∈−12  табылады. Ал бұл )()( jFiF =  теңдігінен ji = теңдігіне 

алып келеді. Демек, )()( jFiF ≠ ,  F -биективті бейнелеу. Бірақ оған кері бейнелеу 
жоғарыдағыдай пайымдаулардан кейін полиномиалды болмайтындығын түсінеміз.  

Кері полиномиалдық бейнелеулерде  зор маңызға ие болып тұрған дәреже ұғымы көп 
айнымалыдан тәуелді полиномиалдық бейнелеулерде шектеуші фактор болып табылмайды. 
Айталық, k -сипаттамасы 0 тең өріс болсын. nn kkF →:  полиномиалды бейнелеуі  

,1),,...,,...,(),...,,( 2
121 ≠+→ iXXXXXXX niin  ережесімен берілсін. Бұл бейнелеудің 

биективті екендігі айдан анық. Ал оған ,1),,...,,...,(),...,,( 2
121 ≠−→ iXXXXXXX niin

ережесімен анықталған бейнелеу F -тің кері полиномиалды бейнелеуі болады.  
Енді кері бейнелеулерге қатысты [1] әдебиеттегі белгілі проблемалармен 

таныстырайық.  Берілген F  полиномиалды бейнелеуіне полиномиалды кері бейнелеу табыла 
ма, жоқ па деген сұраққа қалай жауап беруге болады.   XXFG =))((  мұндағы  

),...,( 1 nXXX = және әрі қарай тізбек ережесімен    
IXJFXFJG =)())()((  

Анықтауышты тапқаннан кейін бізге келесіні аламыз 
1)(det))((det =XJFXFJG  

Бұдан екі анықтауыштың да  [ ]XK -тің элементі екенін көреміз және [ ]Xk -тің 
элементтері нөлден өзге тұрақты элементтер, яғни *kJF ∈ . Сонымен, егер  nn kkF →:  
керіленетін болса, онда  *det kJF ∈ . Бұл шарт « *det kJF ∈ »  Якобиан шарты деп аталады 
және  Якобиан шартын қанағаттандыратын nn kkF →:  берілген полиномиалды бейнелеуі 
Келлер бейнелеуі деп аталады. Келлер бейнелеуі керілене ма деген сұраққа жауап жок, егер  
k - сипаттамасы p >0 өріс болса. Мысалы: n=1 және  [ ]XkXXXF p ∈−=)( . Бұдан 

1det =JF ,  F  иньективті болмағандықтан  0)1()0( == FF .  11)( 1, =−= −ppxXF . Кері 
функциясы жоқ.  

   Енді k сипаттамасы 0-ге өріс деп алайық. Бұл кезде егер n=1 болса  *)( kXF ∈′  шарты 
мына µλ += XXF )(  түрде болады, кез келген  *k∈λ және  k∈µ .  F керіленеді және былай 
есептеледі:  
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µλλ 11)( −− −= XXG , 
xXXGXFG =−+=+= −− µλµλλµλ 11 )()())((  

 
Яғни  n=1 жағдайда  *det kJF ∈  шарты  F -тің керіленуі үшін қажетті және жеткілікті 

шарт. Алайда  2≥n   болған жағдайда біз бұл тұжырымының дұріс не теріс екенін білмейміз. 
Бұл проблема әйгілі Якобиан гипетезасы деп аталады. 

K -өрісінің орнына Z  бүтін сандар сақинасын алғанда шығатын жоғарыдағы 
сұрақтардың аналогін 1939 жылы Келлер тұжырымдады. Келлер сұрағы Якобиан 
гипотезасымен эквивалент, сондықтан көптеген авторлар Якобиан гипотезасына «Келлер 
проблемасы» деп қарайды. Якобиан гипотезасы кейінірек Стив Смэйлдің «Келесі ғасырдың 
математикалық проблемалар» еңбегінде 18 ашық проблеманың 16-шысы болып кездеседі.  

Керілену проблемасын шешу үшін біз екі жолмен жүреміз: 
1. Якобиан шартымен бірге қажет шарттарды қосу арқылы жеткілікті шарт алу; 
2. Керіленуді сипаттау үшін толығымен жаңа мүлдем өзгеше бағыт ойлап табу. 
Шындығында Якобиан шартына бірнеше шартты қосу арқылы керіленуді қамтамасыз 

етуге болады. Сондай шарттардың бірі [ ]Xk  [ ] [ ]nFFkFk ,...,: 1=  осының үстінде бүтінділік 
облысы болады. Тағы бір шарт )()( XkFk ⊂  бұл Галуа шарты. Ал керіленуді табудың жаңа 
жолы Гребнер базисі теориясына негізделген нәтижесі болып табылады. Якобиан 
гипотезасының критерийі барлық осьтерде ғана жұмыс жасап қоймай, егер  nn kkF →:  
полиномиалды бейнеленуі керіленетін болса, оның керісін есептейді.  

Бұл нәтижелерді қолдана отырып Мак Кей және Ванг 1988 жылы 
nn

n kkFFF →= :),...,( 1  полиномиалды автоморфизмінің толығымен 2n  0)( =ji XF  
көпмүшелерімен толығымен анықталатындығын тапты. Бұл көпмүшелер бастапқы F  
бейнелеуін құрастыруға мүмкіндік береді. Полиномиалды автоморфизмдерді 
қарастырғандағы тағы бір нәтиже k  сипаттамасы 0-ге тең алгебралық тұйық өріс болсын. 
Егер nn kkF →:  иньективті бейнелеу болса, онда F  полиномиалды автоморфизм болады. 
Осы нәтиженеі пайдалана отырып Якобиан гипотезасын келесідей тұжырымдауға болады: 

)(det:)( zJFzF =′ , nkz ∈  
Онда Якобиан гипотезасы келесі тұжырымға эквивалент: егер )()( bFaF = , nkba ∈≠  

болса, онда 0)( =′ zF , nkz ∈  болады. 
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Одной из наиболее распространенных и важных задач современной теории групп 
является исследование влияния тех или иных систем подгрупп на структуру всей группы. 
Строение группы в значительной степени зависит от наличия систем подгрупп с некоторыми 
свойствами, размеров этих систем, отношений подгрупп этих систем с остальными 
подгруппами заданной группы. Причем иногда наличие лишь одной подгруппы с некоторым 
свойством может существенно повлиять на структуру группы. Здесь весьма показательным 
является следующий критерий нильпотентности: группа нильпотентна тогда и только тогда, 
когда она не содержит собственных абнормальных подгрупп. В то же время «большие» 
системы подгрупп иногда не оказывают сильного влияния на строение группы. Здесь 
уместно будет упомянуть о целой серии примеров таких групп, построенных 
А.Ю. Ольшанским [1]. 

Существует множество естественных теоретико-групповых свойств, которые 
изучаются уже достаточно давно и весьма продуктивно. Все их можно условно разделить на 
два типа. К первому относятся свойства, которые присущи подгруппам, например, свойство 
«быть нормальной подгруппой», «быть бесконечной подгруппой», «быть силовской 
подгруппой» и т.д. Ко второму же типу относятся свойства, которые указывают на 
принадлежность группы к тому или иному классу групп. Такими свойствами, например, 
будут свойства «быть разрешимой группой», «быть конечной группой», «быть 
полициклической группой» и т.д. 

Существует большое количество вариантов расположения подгрупп или систем 
подгрупп в группе. Более того, можно рассматривать как попарное расположение подгрупп 
относительно друг друга, так и расположение подгрупп относительно всей группы. 

Первые шаги в изучении строения групп по ее системам подгрупп принадлежат 
Р. Дедекинду. В своей классической работе [2] он описал конечные группы, все подгруппы 
которых нормальны. Этот результат подтолкнул математиков-алгебраистов к развитию этого 
раздела теории групп. Так, Х. Морено и Г. Миллер [3], О.Ю. Шмидт [4, 5, 6] продолжили 
подобные исследования и получили весьма интересные и полезные результаты в рамках 
теории конечных групп. Вполне естественно было обобщить полученные результаты на 
бесконечные группы. Наиболее существенное влияние в этом направлении оказывали 
С.Н. Черников, Р. Бэр и Ф. Холл. При этом возникало множество современных понятий 
теории групп, а также были разработаны достаточно мощные методы исследования 
бесконечных групп. Более детально с этими вопросами можно ознакомиться в книгах [7, 8, 9] 
и обзорных статьях [10, 11, 12, 13, 14]. 

Множество работ были посвящены влиянию на строение группы систем ее нормальных 
и обобщенно нормальных подгрупп (субнормальных, почти нормальных и т.д.). В то же 
время, как оказалось, весьма существенное влияние на структуру группы оказывают также 
системы подгрупп, которые в некотором смысле противоположны по своим свойствам к 
нормальным подгруппам. Одними из наиболее распространенных подгрупп такого типа 
являются абнормальные, пронормальные, самонормализуемые подгруппы, а также их 
многочисленные обобщения. 

Современные математические исследования постоянно сопряжены с компьютерными 
расчетами. Уже не одно десятилетие различные компьютерные программы помогают 
математикам производить численные и символьные вычисления в различных областях 
математики. Теория групп не является исключением. Существует множество систем 
компьютерной алгебры, среди которых особое место занимает система GAP (Groups, 
Algorithms, Programming). Изначально она разрабатывалась как средство работы в рамках 
комбинаторной теории групп, то есть для работы с группами, которые задаются 
порождающими элементами и определяющими соотношениями. Но со временем границы 
применения GAP значительно расширились и сегодня эта система является одной из 
наиболее мощных систем компьютерной алгебры. 

Данная работа посвящена компьютерному нахождению некоторых важных и 
естественных систем подгрупп в конечных группах. Приведем сперва определения всех 
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типов подгрупп (в том или ином смысле противоположных нормальным подгруппам), для 
которых в среде системы GAP были разработаны соответствующие программы. 

Подгруппа Н группы G называется абнормальной в G, если для любого элемента g 
группы G выполняется условие g∈< H, Hg >. 

Подгруппа Н группы G называется пронормальной в G, если для любого элемента g 
группы G подгруппы H и Hg сопряжены в порожденной ими подгруппе < H, Hg >. 

Подгруппа Н группы G называется самонормализуемой в G, если NG(H) = Н. 
Пусть Н и К – подгруппы группы G. Подгруппа К называется промежуточной 

подгруппой для подгруппы Н, если H ≤ K ≤ G. 
Подгруппа Н группы G называется слабо абнормальной в G, если любая 

промежуточная для Н подгруппа в группе G является самонормализуемой. 
Подгруппа Н группы G называется NE-подгруппой, если NG(H) ∩ HG = H. 
Подгруппа Н группы G называется H-подгруппой, если NG(H) ∩ Hg ≤ H, для любого 

элемента g группы G. 
Подгруппа Н группы G называется транзитивно нормальной в группе G, если 

подгруппа Н нормальна в каждой подгруппе К, в которой Н субнормальна. 
Отметим, что среди стандартных функций, которые содержит библиотека системы 

GAP, отсутствуют функции, которые позволяют проводить проверку, будет ли подгруппа 
удовлетворять одному из выше перечисленных условий. На примере пронормальных 
подгрупп проиллюстрируем, как именно с помощью системы GAP можно проверить, 
пронормальна ли подгруппа H в группе G. 

 

IsPronormal:=function(G,H) определение названия функции и ее 
переменных 

local pron, g; перечень локальных переменных 

pron:=1; присваивание локальной переменной 
промежуточного значения 1 

for g in G do if(not 
IsConjugate(ClosureGroup(H, 
ConjugateSubgroup(H, g)), H, 
ConjugateSubgroup(H,g))) then pron:=0; 
break; fi; od; 

если H и Hg не сопряжены в 
порожденной ими подгруппе < H, Hg >, то 
присваиваем переменной pron значение 0 

if pron=1 then return true; 
проверка значения переменной pron; 

если значение равняется 1, то подгруппа H 
пронормальна в группе G 

else return false; fi; 
если значение переменной pron 

равняется 0, то подгруппа H не 
пронормальна в группе G 

end; конец функции IsPronormal 
 
Важно отметить, что все программы, которые были разработаны, универсальные. 

Иными словами, они актуальны для любых групп, которые можно определить в системе 
компьютерной алгебры GAP. 

Полученные результаты данной работы можно использовать при изучении свойств 
конечных групп. 
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There is a certain analogy between groups and Lie algebras. In the theory of Lie algebras it is 

possible to obtain analogues of many group theoretical results, and vice versa. In this thesis, we 
illustrate one of the many such relationships. 

Let G be a group. Recall that the upper central series of G is the series 
0 1 2 11 ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ... ( )G G G G G Gα α γζ ζ ζ ζ ζ ζ+= ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ , 

where 1( ) ( )G Gζ ζ=  is the center of group G, 1( ) / ( ) ( / ( ))G G G Gα α αζ ζ ζ ζ+ =  for every 
ordinal α , and if λ  is a limit ordinal, then ( ) ( )G Gλ µ

µ λ

ζ ζ
<

=  . The last term of this series 

( ) ( )G Gγζ ζ ∞=  is called the upper hypercenter of group G. 
The lower central series of group G is the series 

1 2 1( ) ( ) ... ( ) ( ) ... ( )G G G G G Gα α δγ γ γ γ γ+= ≥ ≥ ≥ ≥ , 
where 2 ( ) [ , ]G G Gγ =  is the derived subgroup of group G, 1( ) [ ( ), ]G G Gα αγ γ+ =  for every 

ordinal α , and ( ) ( )G Gλ µ
µ λ

γ γ
<

=   for every limit ordinal λ . The last term of this series 

( ) ( )G Gδγ γ ∞=  is called the lower hypocenter of group G. 
There is a very strong connection between the upper and lower central series. For example, if 

G is a nilpotent group and ( )kG Gζ=  for some positive integer k, then 1( ) 1k Gγ + = . 

mailto:Pypka@ua.fm
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I. Schur [1] was one of the first who establishes a connection between the central factor-group 
/ ( )G Gζ  of a finite group G and its derived subgroup [ , ]G G . He introduced the concept of the 

multiplicator (or multiplier) M(G) of G, which is now called the Schur multiplicator of a group G. 
I. Schur proved that if G is a finite group then [ , ] ( )G G Gζ∩  is isomorphic to a subgroup of 

( / ( ))M G Gζ . Later the concept of Schur multiplicator has been extended to the case of arbitrary 
groups. In its present form it can be defined as follows. Let G be a group and /G F R≅ , where F is 
a free group. Then by Hopf's formula ( )( ) [ , ] / [ , ]M G F F R F R≅ ∩  [2]. 

One of the important results in the theory of infinite groups is the following 
Theorem 1. Let G be a group and ( )C Gζ≤ . If the factor-group /G C  is finite then the 

derived subgroup [ , ]G G  is also finite. 
In this formulation, this result appeared for the first time in the papers of B.H. Neumann [3] 

and R. Baer [4]. Many mathematicians usually know this result as Schur's theorem. Related to this 
theorem appeared the following question: how the order t of the factor-group / ( )G Gζ  is 
connected with the order of derived subgroup [ , ]G G  of group G? This question first has been 
raised by B.H. Neumann in [3]. The best result here was obtained by J. Wiegold [5]. He proved that 
[ , ] mG G t≤ , where ( )1

2 log 1pm t= −  and p is the least prime dividing t. In the same paper Wiegold 

has proved that this bound is attained if and only if nt p=  where p is a prime. 
For Lie algebras, an analogy of Theorem 1 is well-known. Moreover, in the paper [6] 

M.R. Vaughan-Lee proved the next 
Theorem 2. Let L be a Lie algebra over a field F. If the factor-algebra / ( )L Lζ  has finite 

dimension d, then the derived subalgebra [ , ]L L  also has finite dimension. Moreover, 
1
2([ , ]) ( 1)F L L d d≤ +dim . 

R. Baer in the paper [4] obtained the following generalization of Schur's theorem: if for some 
positive integer k the factor-group / ( )kG Gζ  is finite then 1( )k Gγ +  is also finite. 

Similarly to groups we can defined the lower and upper central series for Lie algrbras. 
Let L be a Lie algebra over a field F and 

( ) { | [ , ] 0, }L x L x y y Lζ = ∈ = ∀ ∈  
be the center of L. Clearly ( )Lζ  is an L-subalgebra, moreover, ( )Lζ  is an ideal of L. Define 

now the upper central series 
0 1 2 11 ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ... ( )L L L L L Lα α γζ ζ ζ ζ ζ ζ+= ≤ ≤ ≤ ≤ ≤  

of a Lie algebra L by the following rule: 1( ) ( )L Lζ ζ=  is the center of L, and recursively 

1( ) / ( ) ( / ( ))L L G Lα α αζ ζ ζ ζ+ =  for all ordinals α , and ( ) ( )L Lλ µ
µ λ

ζ ζ
<

=   for the limit ordinals λ . 

Define the lower central series of Lie algebra L by the following rule: 1( )L Lγ = , 

2 ( ) [ , ]L L Lγ = , and recursively, 1( ) [ ( ), ]L L Lα αγ γ+ =  for all ordinals α , and if λ  is limit ordinal 

then ( ) ( )L Lλ µ
µ λ

γ γ
<

=  . 

The author of this thesis was obtained Lie analog of the theorem of Baer. 
Theorem 3. Let L be a Lie algebra over a field F. Suppose that for some positive integer k the 

factor-algebra / ( )kL Lζ  has finite dimension d. Then 1( )k Lγ +  also has finite dimension. Moreover, 
there exists a function f such that 1( ( )) ( , )F k L f d kγ + ≤dim . 
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Пусть f(x) - периодическая с периодом 2l функция, удовлетворяющая условиям 
теоремы Дирихле на интервале (-l.l). Тогда ее разложение в ряд Фурье имеет следующий вид 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + ��𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑛𝑛𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑙𝑙

+ 𝑏𝑏𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑛𝑛𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑙𝑙
�

∞

𝑛𝑛=1

 

где коэффициенты 𝑎𝑎0, 𝑎𝑎𝑛𝑛  и 𝑏𝑏𝑛𝑛  определяются равенствами: 

𝑎𝑎0 =
1
𝑙𝑙
� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥

;

−𝑙𝑙
 

𝑎𝑎п =
1
𝑙𝑙 
� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑛𝑛𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑙𝑙

𝑙𝑙

−𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑥𝑥,     

𝑏𝑏𝑛𝑛 =
1
𝑙𝑙
� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑙𝑙

−𝑙𝑙

𝑛𝑛𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑥𝑥          (𝑛𝑛 = 1,2, … ). 

Ряды Фурье широко применяются при решении задач математической физики. 
Рассмотрим, например, задачу о колебании струны, закрепленной на концах (х = 0 и 

𝑥𝑥 = 1), если известно, что в начальный момент времени струна имела форму параболы 
𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 1). Данная задача сводится к нахождению решения волнового уравнения  

𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 =  𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥 ,                                                             (1) 
где 0<𝑥𝑥<1,  0<t<∞ и искомая функция удовлетворяет начальным условиям 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = 𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 1),
𝑢𝑢𝑡𝑡(𝑥𝑥, 0) = 0                                              (2) 

и граничным условиям  
𝑢𝑢(0, 𝑡𝑡) = 𝑢𝑢(1, 𝑡𝑡) = 0.                                         (3) 

Решение будем искать в виде 
𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝑋𝑋(𝑥𝑥)𝑇𝑇(𝑡𝑡)                                              (4) 

Подставляя (4) в (1), получим 
𝑋𝑋(𝑥𝑥) ∙ 𝑇𝑇"(t)=𝑋𝑋"(𝑥𝑥) ∙ 𝑇𝑇(𝑡𝑡)                                   (5) 

Разделяя переменные, получим 
𝑇𝑇"(𝑡𝑡)
𝑇𝑇(𝑡𝑡)

=
𝑋𝑋"(𝑥𝑥)
𝑋𝑋(𝑥𝑥)

                                                      (6) 

http://www.digizeitschriften.de/index.php?id=166&ID=132355&L=2
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Так как левая часть равенства (6) не зависит от х, а правая от t, то такое равенство 
возможно только если обе части равны константе, которую обозначим −𝜆𝜆2: 

𝑇𝑇"(𝑡𝑡)
𝑇𝑇(𝑡𝑡)

=
𝑋𝑋"(𝑥𝑥)
𝑋𝑋(𝑥𝑥) = −𝜆𝜆2                                         (7) 

Уравнение (7) приводит к решению двух линейных однородных дифференциальных 
уравнений второго порядка  

𝑋𝑋"(𝑥𝑥) + 𝜆𝜆2𝑋𝑋(𝑥𝑥) = 0 
и 

   𝑇𝑇"(𝑡𝑡) + 𝜆𝜆2𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 0 
Решая их, получим, что 

  𝑋𝑋(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜆𝜆𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆𝑥𝑥 
𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜆𝜆𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆𝑡𝑡 

Тогда  
𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = (𝐶𝐶1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜆𝜆𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆𝑥𝑥)(𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜆𝜆𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆𝑡𝑡) 

 
Удовлетворяя условиям (3) получим 

𝑋𝑋(0) = 0,     𝑋𝑋(1) = 0 
или  

�0 = С1                           
0 = С1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜆𝜆 + 𝐶𝐶2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆

→ � 𝐶𝐶1 = 0
𝐶𝐶2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆 = 0 → 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆 = 0�� 

Откуда 
𝜆𝜆𝑛𝑛 = π𝑛𝑛             𝑛𝑛 = 1,2, … 

Таким образом, 
𝑋𝑋𝑛𝑛(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜆𝜆𝑛𝑛𝑥𝑥 = 𝐶𝐶2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑥𝑥, 
𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐π𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑡𝑡. 
Тогда 

𝑢𝑢𝑛𝑛 = (𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐π𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑥𝑥              𝑛𝑛 = 1,2, … 
 
Общее решение примет вид 

𝑢𝑢 = �𝑢𝑢𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=1

= �(𝐴𝐴𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐π𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑥𝑥.                  (8) 

Для нахождения коэффициентов 𝐴𝐴𝑛𝑛  и 𝐵𝐵𝑛𝑛  используем условие (2), получим         

0 = �𝐵𝐵𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑥𝑥
∞

𝑛𝑛=1

 

𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 1) = �𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜋𝜋𝑛𝑛𝑥𝑥
∞

𝑛𝑛=1

 

Первое из этих условий приводит нас к тому, что 𝐵𝐵𝑛𝑛 = 0.  
Анализируя второе условие, приходим к выводу, что коэффициент  
𝐴𝐴𝑛𝑛 - коэффицент разложения функции х(х-1) в ряд Фурье по синусам. Чтобы его найти, 

вычислим норму sinπnx. 

� 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2
1

0
π𝑛𝑛𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 =

1
2
� (1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2π𝑛𝑛𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 =

1
2

1

0
 

тогда 

𝐴𝐴𝑛𝑛 = 2� (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥)𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π𝑛𝑛𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 = −
4((−1)𝑛𝑛 − 1)

(π𝑛𝑛)3

1

0
= �

0, 𝑛𝑛 = 2𝑘𝑘

−
8

π3(2𝑘𝑘 − 1)3 , 𝑛𝑛 = 2𝑘𝑘 − 1
�  

Подставляя найденные значения 𝐴𝐴𝑛𝑛  и 𝐵𝐵𝑛𝑛 (8), получим 
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𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = �−
8

π3(2𝑘𝑘 − 1)3

∞

𝑛𝑛=1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐π(2𝑘𝑘 − 1)𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛π(2𝑘𝑘 − 1)𝑡𝑡          (9) 

Выражение (9) представляет решение нашей задачи. 
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ӘОЖ 517 

( )nyly =   ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ОПЕРАТОРЫНЫҢ КОРРЕКТІЛІ 
ТАРЫЛУЛАРЫ ТУРАЛЫ 

 
Суюнбекова Актоты   

a.suyunbekova@gmail.com 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің  «6М060100-Математика» мамандығының 

магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – М.М. Байбурин 

 
[ ]1,0C   кеңістігінде келесі шекаралық есепті қарастырайық: 

                                

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )[ ]








=+

=

∑
=

+− 010
1

11
n

k

k
ik

k
ik

n

yy

xfy

βα
                                                                    

(1)     
 Мұндағы ikik βα , , nki ,1, =  - сандар, осы сандарға қандай шарт қойғанда, корректілі 

есептер алынатынын көрсетейік. 
Жалпы  ( )nyly =   дифференциалдық өрнегі үшін   М. Өтелбаевтың корректілі кеңеюлер 

теориясы негізінде  [1]  Қ. Отаровтың еңбегінде [2] корректілі шекаралық есептер 
көрсетілген болатын. Біз есепті жалпы жағдайда қарастырып отырмыз. Алдымен бұл есепті 
1-ші ретті дифференциалдық жүйе үшін қойылған есепке келтірейік. Ол үшін мынадай 
функцияларды енгізейік: 

1yy = ,  2yy =′ , 3yy =′′ ,…, ( )
n

n yy =−1 . 
Сол кезде I-ші ретті сызықтық дифференциалдық жүйесі үшін келесі шекаралық есепті 

аламыз:
  

                                       

( )
( ) ( )




=+
+=′

.010 00 YBYA
xFAYY

    
                                                                             

(2) 
Осы  есептегі теңдеуді мына түрде жазуға болады:
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Мұндағы 
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A   -тұрақты матрица,   ал  [ ]n

n

С
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= -  n  өлшемді  вектор -функциялар. Мұндағы [ ]nС 1,01 - n -өлшемді 

үзіліссіз дифференциалданатын вектор-функциялар жиыны. Шекаралық шарттағы    

ijA α=0 ,  ,0 ijB β=  nji ,1, = , n -ші   ретті тұрақты   матрицалар.  Онда шекаралық шарт 
келесідей жазылады: 
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Осы жүйеге сәйкес келесі біртекті есепті қарастырайық:  

                                                             ( ) ( )



=+
=′

.010 00 YBYA
AYY

                                                           

(3) 
Бұл біртекті теңдеудің  жалпы шешімі матрицалық экспонента арқылы мына түрде 

жазылады:  
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( ) CeXY XA ⋅= ,   мұндағы 



















=

nc

c

C
.
.
1

 - кез-келген n өлшемді тұрақты вектор. 

Ал  ( ) CCEY =⋅=0 ,  ( ) CeY A ⋅=1 , осыдан  келесіні  аламыз: 
( ) ( ) ( ) .010 000000 =+=+=+ CeBACeBCAYBYA AA

 
Есеп корректілі болу үшін біртекті жүйенің тек 0-дік шешімі болуы қажет. Ал ол келесі            

000 ≠+ AeBA  

шарты орындалғанда орындалады.   Мұндағы  12

1
...

!
−

∞

=

++++=+= ∑ n

k

k
A AAAE

k
AEe  -

ге тең  болады, себебі A  матрицасының келесі дәрежесін тапқанда, 1-ден тұратын диагональ  

келесі диагональға көшуі себепті 0=nA . Сондықтан   =Ae
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(4) 
болады. 

 Сонымен осы матрицаның анықтауышы 0-ден өзгеше болуы есептің корректілі болуы 
үшін қажетті шарт болып табылады. Осы шарттың жеткілікті болатынын көрсетейік. Ол 
үшін  

( )



=
+=′

,00Y
FAYY

 
Коши есебін қарастырайық.   

( ) ( )dttFeexY
x

tAxA ∫ −=
0  

осы есептің шешімі болады. Осы  Коши есебін тудыратын 1L  -ге кері оператор келесі 
түрде ізделінеді: 

( ) ( ) .
0

1
1 dttFeexFL

x
tAxA ∫ −− =  

Енді корректілі тарылу туралы Өтелбаев теоремасы  [1]  бойынша максималды L  
операторының барлық корректілі тарылулары kL  былай табылады: 
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                                         ( ) ( ) ( ) ( )( )( ),1
1

1
1 xFKLLxKFxFLxY −− −+=                                                 

(5) 
Мұндағы  [ ] ( )LDCK →1,0: , ( ) [ ]( )nCLD 1,01=   үзіліссіз оператор. Егер K  операторын   

( ) ( ) ( )dttFeexxKF tAA ∫ −Φ=
1

0

    түрінде іздесек, мұндағы Φ - элементтері үзіліссіз 

дифференциалданатын n -ретті квадраттық матрица, онда  AYYLy −′=  операторының 
барлық тарылулары   (5)  теңдігінен былай табылады: 

( )
( ) ( )




=
+=′

.00 KFY
xFAYY

 

Бұдан, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )∫ ∫ ∫ ∫ =







−=−′=== −−−−

1
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1
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1
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)(00 dttAYeYdeDedttAYtYeDedttFeDeKFY tAtAAtAAtAA  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )0101
1

0

1

0

1

0
YeYDYYeDedttYAedttYAetYeDe AAAtAtAtAA −=−=








−+= −−−− ∫∫  

Демек, келесі тұжырым дәлелденді. 
1-теорема.   

( )
( ) ( ) ( )( )




−=
+=′

,010 YeYDY
xFAYY

A  

мұндағы D  - кез-келген тұрақты n -ретті матрица,  корректілі шекаралық есепті 
анықтайды. 

Осы  теореманы  пайдалансақ, 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ⇒=−++=−++=+ 001001010 000000000 YeYBYeBAYeBYBYeBAYBYA AAAA

( ) ( ) ( ) ( )( )010 000 YeYBYeBA AA −−=+⇒    ( ) ( ) ( ) ( )( ) =−+−=⇒
− 010 0

1
00 YeYBeBAY AA

( ) ( )( )01 YeYD A−= ,  мұндағы  ( ) 0
1

00 BeBAD A ⋅+−=
−  және шарт бойынша .000 ≠+ AeBA  

2-теорема.  
( )

( ) ( )



=+
+=′

010 00 YBYA
XFAYY

   теңдеуі  [ ]nC 1,0   кеңістігінде корректілі шекаралық 

есепті анықтауы үшін   000 ≠+ AeBA       болуы қажетті және жеткілікті. 
Салдар. (1) шекаралық есеп корректілі есеп анықтауышы үшін (4)-ші матрицаның 

анықтауышы  0-ден   өзгеше болуы қажетті және жеткілікті. 
Осындай жолмен мына тұжырымды дәлелдеуге болады: 

3-теорема. 
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мұндағы ni ,1= ,  1...0 21 ≤≤≤≤≤ sxxx , көпнүктелі есебі берілсін. Бұл есеп корректілі 
болуы үшін  
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матрицасының анықтауышы 0-ден өзгеше болуы қажетті және жеткілікті. 
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ДУАЛЬНЫЕ АЛГЕБРЫ ЛЕЙБНИЦА РАЗМЕРНОСТЕЙ 1 И 2 
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Научный руководитель – А.С. Науразбекова 

 
Линейное пространство А над полем k, снабженное билинейной операцией ,yx ⋅  

называется дуальной алгеброй Лейбница [1], если для любых Azyx ∈,,  выполняется 
тождество  

 
                                                   )()()( zyxyzxzxy += .                                                        )1(  
 
Алгебра А называется нильпотентной, если существует целое N такое, что 

левонормированное умножение любых N элементов алгебры А равно нулю, т.е. 
 
                                           .0)))((( 121 =⋅⋅⋅ −  NN aааа  
 
Минимальное N с таким свойством называется индексом  нильпотентности. Используя 

тождество )1(  не сложно заметить, что, если А нильпотентная дуальная алгебра Лейбница с 
индексом нильпотентности N, то произведение любых N элементов с произвольной 
растановкой скобок равно нулю. 

А.С. Джумадильдаев и К.М. Туленбаев [2] доказали что, каждая конечномерная 
дуальная алгебра Лейбница над комплексным полем является нильпотентной, они также 
классифицировали дуальные алгебры Лейбница размерностей 3≤  над алгебраически 
замкнутым полем. В данной работе мы изучили дуальные алгебры Лейбница размерностей 1 
и 2 над полем характеристики 0 и показали,  что они является нильпотентными. 

 
Теорема 1. Пусть А – произвольная дуальная алгебра Лейбница размерности  1 над 

полем k характеристики 0 и 1е - его базис. Тогда .011 =⋅ ее  
Доказательство. Пусть   
 
                                                   111 eee α=⋅   , где .k∈α                                                      (2) 
По тождеству (1) имеем 
 

                                              ).(2)()( 11111111111 eeeeeeeeeee ⋅⋅=⋅+⋅⋅=⋅⋅  
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Используя (2) получим  
 

1
2

11111 )( eeeeee αα =⋅=⋅⋅  и .22)(2 1
2

11111 eeeeee αα =⋅=⋅⋅  
 
Тогда 22 2αα = . А это возможно только при 0=α . Следовательно, .011 =⋅ee  □ 
 
Следствие 1. Любая дуальная алгебра Лейбница А размерности 1 над полем k 

характеристики 0 является нильпотентной  с индексом нильпотентности 2. 

Доказательство. Пусть 11 ea α=  и 22 ea β=  – произвольные элементы алгебры А, где 
k∈βα , . По теореме 1 имеем 0)( 2121 =⋅=⋅ eeaa αβ . Следовательно, индекс 

нильпотентности равен 2. □ 
 
Теорема 2. Пусть А – произвольная дуальная алгебра Лейбница размерности 2 над 

полем k характеристики 0 и 1е , 2e  – его базис. Тогда 211 eее α=⋅ , где α =0 или *k∈α , 
021 =⋅ ee , 012 =⋅ ee , .022 =⋅ee  

Доказательство. Пусть 

                                                   

1 1 1 1 2 2,

1 2 1 1 2 2,

2 1 1 1 2 2,

2 2 1 1 2 2 ,

e e e e
e e e e
e e e e
e e e e

α α

β β

γ γ

ε ε

⋅ = +
 ⋅ = +


⋅ = +
 ⋅ = +

                                                       (3) 

где k∈21212121 ,,,,,,, εεγγββαα . 
Используя тождество (1) получим соотношения 1) – 8).  
1) ( ) )(2)( 11111111111 eeeeeeeeеее ⋅⋅=⋅+⋅⋅=⋅⋅ .  
По (3) имеем  
 

( ) ,)()( 22221112
2
1111 eeеее γαααγαα +++=⋅⋅

2
1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 22 ( ) (2 2 ) (2 2 ) .e e e e eα α β α α α β⋅ ⋅ = + + +  

Тогда 

                                                   .02

,02

222221

1212
2
1

=−+

=−+

γαβααα

γαβαα

                                                  

(5)

)4(

 

 
2) )()( 21121121 eeeeeeee ⋅+⋅⋅=⋅⋅ . 
По (3) имеем 
 

=⋅⋅ 121 )( eee ,222112221111 eeee γβγβαβαβ +++  

2
2
222121212121111121121 )()()( eeeeeee βγββαγαββγββαγα +++++++=⋅+⋅⋅ . 

Тогда  
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.0

,0

2
212

12212111

=+

=−++

βγα

γβββγβγα

                                                        (7)

)6(
 

 
3) 121211 )()( eeeeee ⋅⋅=⋅⋅ . 
По (3) имеем 
 

2222111211211 )()()( eeeee εαβαεαβα +++=⋅⋅ . 
Тогда 

                                                    .0

,0

22122221

2112

=−−+

=−

γββαεαβα

βγεα

                                      (9)

)8(

 

 
4) )(2)( 221221 eeeeee ⋅⋅=⋅⋅ . 
По (3) имеем 
 

,)()()( 22221112
2

1221 eeeee εβββεββ +++=⋅⋅

2222111211221 )22()22()(2 eeeee βεαεβεαε +++=⋅⋅ . 
Тогда 

                                                   .02

,022

222121

121112
2

1

=−−

=−−+

βεαεββ

βεαεεββ
                                       

(11)

)10(
 

 
5) )(2)( 222222 eeeeee ⋅⋅=⋅⋅ .  
По (3) имеем 
 

,)()()( 2
2
22111211222 eeeee εβεεεβε +++=⋅⋅  

2
2
22111211222 )22()22()(2 eeeee εγεεεγε +++=⋅⋅ . 

Тогда 

                                                    .02

,02

21
2
221

112111

=−+

=−+

βεεγε

βεεεγε

                                                  (13)

)12(
 

 
6) )(2)( 112112 eeeeee ⋅⋅=⋅⋅ . 
По (3) имеем  
 

,)()()( 2
2
22111211112 eeeee γαγγγαγ +++=⋅⋅

 
2222111211112 )22()22()(2 eeeee εαγαεαγα +++=⋅⋅ . 

Тогда 

                                                  .022

,02

2
2212221

121211

=−−+

=−+

γαγεαγα

γγεαγα
                                        

(15)

)14(

 

 
7) )()( 21122122 eeeeeeee ⋅+⋅⋅=⋅⋅ . 
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По (3) имеем 
 

,)()()( 2222111211122 eeeee γεαεγεαε ++++=⋅⋅  
2222221211121211

2
121122 )()()( eeeeeee εβεγγβγγεβεγγβγ +++++++=⋅+⋅⋅ . 

Тогда

 

                                                    .0

,0

21222121

1211121211
2
1

=−++

=−−+++

αεεβγβγγ

γεαεεβεγγβγ
                     

(17)

)16(

 

 
8) 212122 )()( eeeeee ⋅⋅=⋅⋅ . 
По (3) имеем 
 

.)()()( 2222111211212 eeeee εγβγεγβγ ++=⋅⋅  
 

Тогда 

                                     012111211 =−−+ εγβγγεαε .
                                                             

)18(
                  

 
 
Из равенства (5) следует, что 02 =α  или 02 221 =−+ γβα . Из равенства (12) следует, 

что 01 =ε или 02 121 =−+ βεγ . Отсюда можно выделить следующие 4 случая. 
 
Случай 1. 02 =α , 01 =ε . Тогда из равенств (5) – (18) получаем следующую систему 



















=
=+

=+

=

=
=

=
=====

⇒





























=−
=++

=−+

=−

=−
=

=−
=−

=−
=

=

=−++
=

==

.0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

02

0
0

0
02

0
0

0

0
0

0

11

2121

11
2
1

2
2

21

2
1

21

12221

1121

222121

1211
2
1

2
221

2111

2
2

2122

21
2

1

2221

12

2
2

12212111

2
1

12

γβ
γβγγ

γβγ

γ

γγ
β

γβ
εεβαα

γβεγ
εβγβγγ

γεγβγ

γγα

γγγα
ε

ββεβ
εββ

γββα
γβ

β

γβββγβγα
α

εα

 
Отсюда 012112221 ======== γγβεεβαα . 
 
Случай 2. 01 =ε , 02 ≠α , 02 221 =−+ γβα . 
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2 1 2

1
2
1 2 1 2 1

1 1 1 1 1 2 2 1
2

2 1 2

2 1
2

2 2 2 1 2
2

1 1 2

2 2 1 2
2
2
2 2
1 2 2 2 2 1
2
1 1 1 2 1

1 1 2 1 1 1 1 2 2 2

1 2 1 1

2
0

2 0
2 0

0
0

2 0

2 0
0

0

4 2 0

0
2 2 0

0

γ α β
ε

α α β α γ
α γ α β β β β γ

α γ β
β γ

α ε α β β

β β ε
β ε β β

ε

α β α ε α γ

γ β γ ε γ
α γ β γ α β β β β ε
γ ε β γ

= +
 =
 + − =


+ + − =
 + =
 =


− − =


− =
 − =

=

− + − =

+ − =
+ + + + =
− =

1 2

2 1 2
1 2 12

1 2 1 2 1
2 1 2

1 1 1 1 1 2 2
1 22

2 1 2

2 1
2

2 1 2
2

1

1 2
2 2
1 2 2 1
2
1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 2

1 1

0
2

0
2 0

2
2 0

2
0

0

2 0

0
0

4 0

0
2 2 0
0

ε ε
γ α β

ε ε β
α α β α γ

γ α β
α γ α β β β

α α
α γ β
β γ

α β β

β
β β

α β α γ

γ β γ
α γ β γ α β β β
β γ

= =
 = + = = = + − =

= +
+ + =

+ + =
 =
⇒ + = ⇒
 =

  =
 

− − = 
  + = 
  + + + =
 

= 

1 2 1

1 1
2

2 1 2

2 1
2
2
2 2
1 2 2 1
2
1

1 1 2 1

0
0

0
0

0

4 0

0
2 0.

β α γ
α γ

α γ β
β γ

β

α β α γ

γ
α γ β γ




 − =


=
 + =
 =
 =


− − =


=
 + =

Отсюда 012112221 ======== γγβεεβαα . 
 
Случай 3. 02 =α , 01 ≠ε , 02 121 =−+ βεγ .
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=

02

03
03

0

0
02

04

02
2

0

02

03
03

02

0
02

024

0
0

0

02
2
0

12
2
2

2221

12
2
1

2
2

21

2
221

2
2

2
1

2221

211

221

12
2
211

222221

111212
2
1

2
221

2111

12
2
221

1112
2
2

2
1

2221

12

2
2

2212222111

211

2

εγγ

γεγγ
εγγ

γ

γγ
εγε

εγ

γεγγ
εγβ
βαα

εγγεα

εβγεγγ
εαεβεγγ

γγα

γγγα
εβεγε

εαεβεγ

γββα
γβ

β

εβγβγεγγγα
εγβ

α















=

=

=−

+=
====

⇒

.0

0

04

2
0

2
1

2
2

2
2

2
1

211

2221

γ

ε

εγ

εγβ
γβαα

 

Отсюда 012112221 ======== γγβεεβαα .

 

 
Случай 4. 02 ≠α , 01 ≠ε , 02 221 =−+ γβα , 02 121 =−+ βεγ .
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2 1 2 1

1 2 1
2
1 2 2 2 1

1 1 2 2 2 1 1 2
2
2 2 1

2 1 2 1
2 2
2 1 2 1 1 1

2
2 1 1 2 1
2 2
1 2 2 2 2 1
2
1 2 1

1 1 2 1 2 2 1 2 2 1

2
2

2 3 0
3 3 5 0

0
0

4 0

2 3 0

4 2 0

0
3 6 3 0

γ α β α
β ε γ

α α ε α γ
α γ β ε β γ α ε

β α γ
α ε β γ

ε γ β ε α ε

ε α ε β ε

α β α ε α γ

γ β ε
α γ β γ β ε α ε α ε

 = +


= +
 + + =
 + + + =


+ =
 − = ⇒
− + + + =
 + + =


− + − =


+ =
 + + + − =

2 2

1 2 1

2 2 2 1

2 2 2 1
2
2 2 1

2 1 2 1
2
2 2 1

2
2 2 2 2 1

2
1 2 1

2 1 2 2

0
2

2
2 3 0
3 5 0

0
0

3 0

4 2 0

0
5 3 0

γ β
β ε γ
α ε α γ
β ε β γ

β α γ
α ε β γ

ε β ε

β α ε α γ

γ β ε
β γ β ε

 =


=
 = +


+ =
 + = + =
 − =
 + =


− + − =
 + =
 + =

 

 
Из седьмого равенства последний системы и из предположения того, что 02 ≠α , 01 ≠ε , 

следует 2 0β ≠ , 1 0.γ ≠  С учетом того, что 2 0β ≠ , из последней системы получаем также 
01 =γ . Полученное противоречие показывает, что случай 4 невозможен.□ 
 
Следствие 2. Любая дуальная алгебра Лейбница А размерности 2 над полем k 

характеристики ноль является нильпотентной с индексом нильпотентности 2 или 3.  
Доказательство. Пусть ,2211 eea αα +=  ,2211 eeb ββ +=  2211 eec γγ +=  – произвольные 

элементы алгебры А, где 1 2 1 2 1 2, , , , , kα α β β γ γ ∈ . По теореме 2 имеем  
 

1 1 2 2 1 1 2 2( )( ) 0,a b e e e eα α β β⋅ = + + =  если 0.α =  
 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2( ) ( )(( )( )) ( )( ) 0,a b c e e e e e e e e eα α β β γ γ α α β γ⋅ ⋅ = + + + = + = если *.kα ∈ □ 
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                                                 ,21 kkk bcabc ≤≤   ,Nk ∈                                                       (1) 

онда ∑
∞

=1k
kb ,∑

∞

=1k
ka  оң қатарлары бірдей жинақты немесе бірдей жинақсыз. 

Сонымен осы қатарлардың дербес қосындыларының қатынасы 



















∑

∑

=

=
n

k
k

n

k
k

b

a

1

1  

шектелген тізбек болады.[1] 

Zhou Songping және Zhou Guanzhen (1) шарт орындалмайтын қатарлар үшін 



















∑

∑

=

=
n

k
k

n

k
k

b

a

1

1  

тізбегінің қасиеті жайлы келесі тұжырымды 1999 жылы дәлелдеді. 
Теорема 1 ( [2]). { } { }nn ba , оң сандық тізбектер болсын және 𝑏𝑏1 ≠ 0, онда 

                                               

+∞=

∑

∑

=

=

≥
n

k
k

n

k
k

n b

a

1

1

1
sup                                                           (2) 

теңдігі орындалуы үшін { }nε оң, +∞→n ұмтылғанда бірсарынды нөлге ұмтылатын 

сандық тізбек табылып, k
k

k b∑
∞

=1
ε қатары жинақты, ал k

k
k a∑

∞

=1
ε қатары жинақсыз болуы қажетті 

және жеткілікті. 

Ескерту. 1 теореманы Nkka
q

k ∈=
−

,2
1

 болғанда G. Kvernadze [3] дәлелдеді. 
Мақалада осы тұжырымға ұқсас теорема меншіксіз интеграл үшін дәлелденген. 
 Теорема 2. f(t), g(t) функциялары оң функциялар болсын және ],1[ +∞ аралығында 

анықталсын. Келесі теңдік орындалуы үшін 

                                                  

+∞=

∫

∫
≥

x

x

x
dttg

dttf

1

1

1
)(

)(
sup                                                      (3) 

∞→t ұмтылғанда бірсарынды нөлге ұмтылатын )(tε оң функциясы табылып,

dttgt )()(
1
∫
∞

ε  

интегралы жинақты, ал ∫
∞

1

)()( dttftε
 

интегралы жинақсыз болуы қажетті және 

жеткілікті. 
 Дәлелдеме: (3) теңдік орындалсын, онда ),1[ +∞∈lx табылып, келесі теңсіздік 

орындалады 

                          
∫∫ >

ll xx
l dttgdttf

11

.)(2)(                                                         (4) 
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(3) теңдіктен ∫ +∞=
x

dttf
1

)( теңдігінің орындалатынын білеміз. Сонымен, { } { }∞
=

∞

=
⊂ 11 lljl xx

j

тізбегі табылып, келесі теңсіздік орындалады 

∫ ∫
+

≥
1

1 1

.)(2)(
jl jlx x

dttfdttf  

 (4) теңсіздікті пайдаланып, 

                           
∫∫∫

++

+

+
−

+

≥≥
11

1

1

11

1

1

)(2)(
2
1)(

jljl

j

jl

jl

xx
l

x

x

dttgdttfdttf                                      

теңдігін аламыз. 
 Келесі функцияны қарастырайық 

,

)(2

1)(
1

1

1
∫

+

+

=
jl

j

x
l dttg

xε ,...2,1,1
1

=≤≤+
+

jxtx
jj ll  

және )(xε бірсарынды кемімелі функция. 

.
2
1)(

)(2

1)()()()(
11

1

11 1 11 1 1

1

∞=≥≥= ∫ ∑∑ ∫ ∑
∫

∫
++

+

+
+

∞

=

∞

= +

∞

=

∞ jl

jl

jl

jl
jl

jl

x

x jj

x

x j
x

lx

dttf

dttg

dttftdttft εε  

Сол 
сияқты 

 

 
Теорема дәлелденді. 
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴(𝑡𝑡)𝑑𝑑,   𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 < ∞                                                                                                     (1) 
матрицалық  жүйесі берілсін,мұндағы 𝐴𝐴(𝑡𝑡) = �𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖 (𝑡𝑡)�    (𝑠𝑠, 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛) - үзіліссіз 

матрица.[1] 

.
2

1)(

)(2

1)()(
1

1

1

1

1 1 11

1

∞<≤= ∫ ∑∫ ∑
∫

+

++

+
+

∞

=

∞ ∞

=

jl

jl

j

l
jl

j

x

x j
l

x j
x

l
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dttg

dttgtε
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Жалпы жағдайда (1)  теңдеуінің интегралдық матрицасын табудың әдістері жоқ.(1) 
теңдеуіндегі 𝑑𝑑(𝑡𝑡) интегралдық матрицасы 𝐴𝐴(𝑡𝑡) матрицасы арқылы айқын түрде өрнектелетін 
дербес жағдайды қарастырайық (Лаппо-Данилевский жағдайы). 

𝐴𝐴(𝑡𝑡) матрицасы өзінің интегралымен кез келген ақырлы аралықта  коммутативті 
болсын: 

𝐴𝐴(𝑡𝑡)∫ 𝐴𝐴(𝜏𝜏)𝑡𝑡
𝑡𝑡0

𝑑𝑑𝜏𝜏 = ∫ 𝐴𝐴(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏 ∙ 𝐴𝐴(𝑡𝑡)  𝑡𝑡
𝑡𝑡0

                                                                                      (2) 
сонымен қатар, 
|𝐴𝐴(𝑡𝑡)| ≤ 𝑎𝑎0 < ∞                                                                                                                      (3) 
Бұл жағдайда (1) теңдеуінің қалыпты интегралдық матрицасы мына түрде жазылады: 
𝑑𝑑(𝑡𝑡) = exp(∫ 𝐴𝐴(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

𝑡𝑡0
)                                                                                                          (4) 

шынында, анықтама бойынша:[2] 
𝑒𝑒𝑀𝑀 = 𝐸𝐸 + 𝑀𝑀

1!
+ 𝑀𝑀2

2!
+ ⋯+ 𝑀𝑀𝑚𝑚

𝑚𝑚 !
+ ⋯                                                                                            (5) 

мұндағы  
𝑀𝑀 = 𝑀𝑀(𝑡𝑡) = ∫ 𝐴𝐴(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

𝑡𝑡0
                                                                                                          (6) 

(5) теңдеуден:   𝑑𝑑(𝑡𝑡0) = 𝐸𝐸                                                                                                       (7) 
Егер (2) шарты орындалса, онда 𝑀𝑀(𝑡𝑡) матрицасы өзінің туындысымен 𝑀𝑀′(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴(𝑡𝑡) 

коммутативті болады .Сондықтан: 
𝑑𝑑𝑀𝑀2

𝑑𝑑𝑡𝑡
=
𝑑𝑑𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑀𝑀 + 𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 2
𝑑𝑑𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑀𝑀 
Индукция бойынша: 
𝑑𝑑𝑀𝑀𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑀𝑀

𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑘𝑘−1          (𝑘𝑘 = 3,4,5, … )                                                                                      (8) 

(5)  формуладан және (8) теңдеуді ескеріп формальды дифференциалдау арқылы 
туынды үшін матрицалық қатарды табамыз: 

                                           𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑀𝑀

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑀𝑀′ + 𝑀𝑀′𝑀𝑀 + 𝑀𝑀′𝑀𝑀2

2!
+ ⋯+ 𝑀𝑀′𝑀𝑀𝑚𝑚−1

(𝑚𝑚−1)!
+ ⋯                                    (9) 

немесе  
                        𝑑𝑑𝑒𝑒

𝑀𝑀

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑀𝑀′ �𝐸𝐸 + 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀2

2!
+ ⋯� = 𝑀𝑀′𝑒𝑒𝑀𝑀                                                               (10) 

Осыдан (6) теңдеуден мына формуланы аламыз: 

                                                          𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑒𝑒∫ 𝐴𝐴(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

𝑡𝑡0 = 𝐴𝐴(𝑡𝑡)𝑒𝑒∫ 𝐴𝐴(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡
𝑡𝑡0                                              (11) 

(5) матрицалық қатары 𝑛𝑛2 скалярлық қатарданр тұрады.Бұл қатардың әрқайсысы кез 
келген ақырлы аралықта 𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡1 < ∞ бірқалыпты жинақталатынын көрсетейік.(3)  
теңдігінен |𝑀𝑀𝑘𝑘 | ≤ |𝑀𝑀|𝑘𝑘    (𝑘𝑘 = 1,2, … )  болғандықтан, 𝑛𝑛2 скалярлық қатардың әрқайсысы 
мына қатармен мажорантталады 

� 𝑎𝑎0
𝑚𝑚 (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)𝑚𝑚

𝑚𝑚!

∞

𝑚𝑚=1

 

Осыдан, 𝑛𝑛2 скалярлық қатардың әрқайсысы кез келген ақырлы бірқалыпты 
жинақталатынын көруге болады және оның қосындысы сол аралықтағы үзіліссіз фукнция 
болып табылады. 

(4) матрицасы (1) жүйесін және (7) алғашқы шартын қанағаттандырғандықтан, ол (1) 
жүйенің  қалыпты интегралдық матрицасы болып табылады. 

Мысал  №1 

�
𝑑𝑑𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 2𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝑦𝑦2
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 3𝑦𝑦2

�                 A=�2 0
0 3� 
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�̇�𝑑 = 𝐴𝐴𝑑𝑑  𝑑𝑑 = 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑥𝑥 = 𝑒𝑒�
2 0
0 3�𝑥𝑥=𝑒𝑒�

2𝑥𝑥 0
0 3𝑥𝑥� = �1 0

0 1� + �2𝑥𝑥 0
0 3𝑥𝑥�+ 1

2!
�

(2𝑥𝑥)2 0
0 (3𝑥𝑥)2� =

�𝑒𝑒
2𝑥𝑥 0
0 𝑒𝑒3𝑥𝑥�    𝑑𝑑 = �𝑒𝑒

2𝑥𝑥 0
0 𝑒𝑒3𝑥𝑥�  

𝑦𝑦 = �𝑒𝑒
2𝑥𝑥 0
0 𝑒𝑒3𝑥𝑥� �

𝑐𝑐1
𝑐𝑐2
� = �𝑐𝑐1 𝑒𝑒2𝑥𝑥

𝑐𝑐2 𝑒𝑒3𝑥𝑥� 

𝑦𝑦1 = 𝑐𝑐1𝑒𝑒2𝑥𝑥  
𝑦𝑦2 = 𝑐𝑐2𝑒𝑒3𝑥𝑥  

Мысал №2 
𝑦𝑦1̇ = 2𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 
𝑦𝑦2̇ = 2𝑦𝑦2 + 𝑦𝑦3 
𝑦𝑦3̇ = 2𝑦𝑦3 

�̇�𝑑 = �
2 1 0
0 2 1
0 0 2

�𝑑𝑑 

𝑑𝑑 = 𝑒𝑒
�

2 1 0
0 2 1
0 0 2

�𝑥𝑥
= 𝑒𝑒

�
2𝑥𝑥 𝑥𝑥 0
0 2𝑥𝑥 𝑥𝑥
0 0 2𝑥𝑥

�
= 𝑒𝑒

�
2𝑥𝑥 0 0
0 2𝑥𝑥 0
0 0 2𝑥𝑥

�
𝑒𝑒
�

0 𝑥𝑥 0
0 0 𝑥𝑥
0 0 0

�
; 

𝑒𝑒
�

0 𝑥𝑥 0
0 0 𝑥𝑥
0 0 0

�
= �

1 0 0
0 1 0
0 0 1

� + �
0 𝑥𝑥 0
0 0 𝑥𝑥
0 0 0

� +
1
2!
�

0 𝑥𝑥 0
0 0 𝑥𝑥
0 0 0

��
0 𝑥𝑥 0
0 0 𝑥𝑥
0 0 0

�

= �
1 𝑥𝑥 0
0 1 𝑥𝑥
0 0 1

� +
1
2!
�

0 0 𝑥𝑥2

0 0 0
0 0 0

� = �
1 𝑥𝑥

1
2
𝑥𝑥2

0 1 𝑥𝑥
0 0 1

� 

𝑑𝑑 = �
𝑒𝑒2𝑥𝑥 0 0
0 𝑒𝑒2𝑥𝑥 0
0 0 𝑒𝑒2𝑥𝑥

��
1 𝑥𝑥

𝑥𝑥2

2
0 1 𝑥𝑥
0 0 1

� = �
𝑒𝑒2𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑒𝑒2𝑥𝑥 1

2!
𝑥𝑥2𝑒𝑒2𝑥𝑥

0 𝑒𝑒2𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑒𝑒2𝑥𝑥

0 0 𝑒𝑒2𝑥𝑥

� 

 
А-диагональды немесе квазидиагональды.Енді А- кез келген матрица болсын: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑑𝑑 
 𝑑𝑑 = 𝑆𝑆𝑆𝑆    𝑆𝑆 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡 ауыстыруын жасайық 

𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆     
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑆𝑆−1𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆 
   𝑆𝑆−1𝐴𝐴𝑆𝑆 = 𝐵𝐵  канондық матрица  болатындай S-ті таңдап алу қажет. 
 S   пен  B белгісіз. B матрицасы  А матрицасының канондық түрі.А матрицасының 

сипаттамалық сандарын және элементар бөлгіштерін біле отырып, В-ны таба аламыз. 
Мысал №3 

𝑦𝑦1̇ = −𝑦𝑦1 − 2𝑦𝑦2 
𝑦𝑦2̇ = 3𝑦𝑦1 + 4𝑦𝑦2 
𝐴𝐴 = �−1 −2

3 4 � 

�−1 − 𝜆𝜆 −2
3 4 − 𝜆𝜆� = 0                             𝜆𝜆2 − 3𝜆𝜆 + 2 = 0      𝜆𝜆1 = 1   𝜆𝜆2 = 2 

Сипаттамалық сандары әр түрлі, ал матрицаның элементар бөлгіштері: 
А: λ-1, λ-2 
Онда оның канондық түрі 𝐵𝐵 = �1 0

0 2� 
𝐴𝐴𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝐵𝐵 
�−1 −2

3 4 � �𝑎𝑎 𝑏𝑏
𝑐𝑐 𝑑𝑑� = �𝑎𝑎 𝑏𝑏

𝑐𝑐 𝑑𝑑� �
1 0
0 2� 

−𝑎𝑎 − 2𝑐𝑐 = 𝑎𝑎                              2𝑎𝑎 = −2𝑐𝑐     𝑎𝑎 = −𝑐𝑐 
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−𝑏𝑏 − 2𝑑𝑑 = 2𝑏𝑏                            3𝑏𝑏 = −2𝑑𝑑  
3𝑎𝑎 + 4𝑐𝑐 = 𝑐𝑐                                𝑎𝑎 = 1;  𝑐𝑐 = −1;  𝑏𝑏 = 2;  𝑑𝑑 = −3 

3𝑏𝑏 + 4𝑑𝑑 = 2𝑑𝑑 
𝑆𝑆 = � 1 2

−1 −3� 
𝑑𝑑𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝐵𝐵𝑆𝑆    𝑆𝑆 = 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑥𝑥 = 𝑒𝑒�
1 0
0 2�𝑥𝑥 = �𝑒𝑒

𝑥𝑥 0
0 𝑒𝑒2𝑥𝑥� 

𝑑𝑑 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 = � 1 2
−1 −3� �

𝑒𝑒𝑥𝑥 0
0 𝑒𝑒𝑥𝑥� = � 𝑒𝑒

𝑥𝑥 2𝑒𝑒−𝑥𝑥
−𝑒𝑒𝑥𝑥 −3𝑒𝑒2𝑥𝑥� 

𝑦𝑦1 = 𝑐𝑐1𝑒𝑒𝑥𝑥 + 2𝑐𝑐2𝑒𝑒2𝑥𝑥  
𝑦𝑦2 = −𝑐𝑐1𝑒𝑒𝑥𝑥 − 3𝑐𝑐2𝑒𝑒2𝑥𝑥  

Мысал   №4 
𝑦𝑦1̇ = 4𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2 
𝑦𝑦2̇ = 𝑦𝑦1 + 2𝑦𝑦2 
𝐴𝐴 = �4 −1

1 2 � 

�4 − 𝜆𝜆 −1
1 2 − 𝜆𝜆� = 0                             (𝜆𝜆 − 3)2 = 0    𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆2 = 3 

 Канондық түрі:𝐵𝐵 = �3 1
0 3� 

𝐴𝐴𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝐵𝐵 
�4 −1

1 2 � �𝑎𝑎 𝑏𝑏
𝑐𝑐 𝑑𝑑� = �𝑎𝑎 𝑏𝑏

𝑐𝑐 𝑑𝑑� �
3 1
0 3� 

4𝑎𝑎 − 𝑐𝑐 = 3𝑎𝑎                              4𝑎𝑎 − 3𝑎𝑎 = 𝑐𝑐     𝑎𝑎 = 𝑐𝑐 
4𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 = а + 3𝑏𝑏                            4𝑏𝑏 − 3𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 + 𝑑𝑑   𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 + 𝑑𝑑  
𝑎𝑎 + 2𝑐𝑐 = 3𝑐𝑐                                𝑎𝑎 = 1;  𝑐𝑐 = 1;  𝑏𝑏 = 3;  𝑑𝑑 = 2 

𝑏𝑏 + 2𝑑𝑑 = с + 3𝑑𝑑 
𝑆𝑆 = �1 1

3 2� 
𝑑𝑑𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝐵𝐵𝑆𝑆    𝑆𝑆 = 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑥𝑥 = 𝑒𝑒�
3 1
0 3�𝑥𝑥 = �𝑒𝑒

3𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑥𝑥
0 𝑒𝑒3𝑥𝑥� 

𝑑𝑑 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 = �1 1
3 2� �

𝑒𝑒3𝑥𝑥 𝑒𝑒
0 𝑒𝑒3𝑥𝑥

𝑥𝑥
� = � 𝑒𝑒

3𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒3𝑥𝑥

3𝑒𝑒3𝑥𝑥 3𝑒𝑒𝑥𝑥 + 2𝑒𝑒3𝑥𝑥� 

𝑦𝑦1 = 𝑐𝑐1𝑒𝑒3𝑥𝑥 + 𝑐𝑐2(𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒3𝑥𝑥) 
𝑦𝑦2 = 3𝑐𝑐1𝑒𝑒3𝑥𝑥 + 𝑐𝑐2(3𝑒𝑒𝑥𝑥 + 2𝑒𝑒𝑥𝑥) 
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                                𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴(𝑡𝑡)𝑥𝑥, 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 ,   𝑡𝑡 ≥ 0,                                            (1)                                              
мұндағы 𝐴𝐴(𝑡𝑡) матрицасының элементтері  𝑡𝑡 ≥ 0 мәндері үшін үзік-үзіліссіз, шенелген  
(‖𝐴𝐴(𝑡𝑡)‖ ≤ 𝑀𝑀)  нақты функциялар,  𝑥𝑥(𝑡𝑡)  нақты вектор-функциясы      𝑡𝑡 ≥ 0 жарты осьте 
анықталған, үзіліссіз. 

Анықтама [1] 𝑥𝑥(𝑡𝑡) вектор-функциясы үшін Ляпуновтың сипаттамалық көрсеткіші  
немесе жәй ғана көрсеткіш деп 

                                   𝜆𝜆[𝑥𝑥] = lim
𝑡𝑡→∞
����� 1

𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑛𝑛‖𝑥𝑥(𝑡𝑡)‖                                                                    (2)                        

(ақырлы немесе ақырсыз ) санды айтады. 
Бұл анықтама ақырлы  𝜆𝜆[𝑥𝑥]   саны үшін  кез келген 𝜀𝜀 > 0 болғанда                      (3) 
                    ‖𝑥𝑥(𝑡𝑡)‖ ≤ Д𝜀𝜀𝑒𝑒(−𝜆𝜆[𝑥𝑥]+𝜀𝜀)𝑡𝑡  ,Д𝜀𝜀 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,   𝑡𝑡 ≥ 0                                                    
теңсіздігі және  
                                     lim

𝑡𝑡→∞
�����‖𝑥𝑥(𝑡𝑡)‖ 𝑒𝑒(−𝜆𝜆[𝑥𝑥]+𝜀𝜀)𝑡𝑡 = +∞                              (4)                                                                         

теңдігінің бір мезгілде  орындалуымен пара-пар. [2] 
Вектор - функциялардың көрсеткіштері үшін төмендегі қасиеттер тура болады:[3] 
1)  монотондылық қасиет: жеткілікті үлкен 𝑡𝑡 үшін, егер ‖𝑥𝑥(𝑡𝑡)‖ ≤ ‖𝑦𝑦(𝑡𝑡)‖    
     болса, онда 𝜆𝜆[𝑥𝑥] ≤ 𝜆𝜆[𝑦𝑦] 
2)  𝜆𝜆[𝑐𝑐𝑥𝑥] = 𝜆𝜆[𝑥𝑥], 𝑐𝑐 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡 ≠ 0; 
3)  𝜆𝜆[𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2] ≤  max

𝑠𝑠
{𝜆𝜆[𝑥𝑥𝑠𝑠]}; 

4)  егер 𝜆𝜆[𝑥𝑥1] ≠ 𝜆𝜆[𝑥𝑥2]  болса, онда   𝜆𝜆[𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2] = max
𝑠𝑠

{𝜆𝜆[𝑥𝑥𝑠𝑠]} ; 
5)  көрсеткіштері әртүрлі нөлдік емес 𝑥𝑥1(𝑡𝑡) … 𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡) вектор-функциялар  
      сызықты тәуелсіз; 
6)  𝜆𝜆[(𝑥𝑥,𝑦𝑦)] ≤ 𝜆𝜆[𝑥𝑥] + 𝜆𝜆[𝑦𝑦]; 
7)  𝑥𝑥(𝑡𝑡)  скаляр функциядан алынған Ляпунов интегралының  

𝑓𝑓(𝑡𝑡) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�𝑥𝑥(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏

𝑡𝑡

0

, егер  𝜆𝜆[𝑥𝑥] ≥ 0 болса,

� 𝑥𝑥(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏,
∞

𝑡𝑡

егер < 0 болса,

� 

      көрсеткіші   𝜆𝜆[𝑥𝑥]-тен артпайды. 
8)  сызықтық (1) жүйенің 𝑥𝑥(𝑡𝑡) ≠ 0 шешімі үшін  𝜆𝜆[𝑥𝑥] ∈ [−𝑀𝑀,𝑀𝑀] тура      
      болады. 
9)  сызықтық (1) жүйенің 𝑥𝑥: [0, +∞) � → 𝑅𝑅𝑛𝑛\{0} кез келген шешімінің 𝜆𝜆[𝑥𝑥]      
     Ляпунов көрсеткіші үшін  

𝜆𝜆[𝑥𝑥] = lim
𝑚𝑚→∞
������ 1

𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑛𝑛‖𝑥𝑥(𝑚𝑚)‖ 

𝜆𝜆[𝑥𝑥] = lim
𝜃𝜃→1+0

lim
𝑚𝑚→∞
������ 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑙𝑙𝑛𝑛‖𝑥𝑥(𝜃𝜃𝑚𝑚)‖ 

       теңдіктері тура болады. 
10) сызықтық (1) жүйе үшін  көрсеткіштері әртүрлі тривиальды емес         
       шешімдер саны 𝑛𝑛-нен артпайды. 
Мысал ретінде үзік-тұрақты коэффициентті жүйе үшін Ляпунов көрсеткіштерін 

есептейік. 

                �
𝑑𝑑𝑥𝑥1
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑝𝑝1(𝑡𝑡)𝑥𝑥1
𝑑𝑑𝑥𝑥2
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑝𝑝2(𝑡𝑡)𝑥𝑥2

�                                                                             (5)                                        

мұндағы             

а)  𝑝𝑝1(𝑡𝑡) = �
 𝛼𝛼1, егер 𝑡𝑡 ∈ [(2𝑘𝑘 − 2)!, (2𝑘𝑘 − 1)!), �
𝛽𝛽1, егер 𝑡𝑡 ∈ [(2𝑘𝑘 − 2)!, (2𝑘𝑘)!)�,

� 
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              𝑝𝑝2(𝑡𝑡) = �
𝛼𝛼2, егер 𝑡𝑡 ∈ [(2𝑘𝑘 − 2)!, (2𝑘𝑘 − 1)!), �

0, егер 𝑡𝑡 ∈ [(2𝑘𝑘 − 2)!, (2𝑘𝑘)!),�
� 

    0 ≤ 𝛽𝛽1 ≤ 𝛼𝛼1 ≤ 𝛼𝛼2 − тұрақты сандар.  

ә) 𝑝𝑝1(𝑡𝑡) = �
1, егер 𝑡𝑡 ∈ [𝑞𝑞2𝑘𝑘−2, 𝑞𝑞2𝑘𝑘−1), �

0, егер 𝑡𝑡 ∈ [𝑞𝑞2𝑘𝑘−1, 𝑞𝑞2𝑘𝑘) �
� 

𝑝𝑝2(𝑡𝑡) = �
0, егер  𝑡𝑡 ∈ [𝑞𝑞2𝑘𝑘−2,𝑞𝑞2𝑘𝑘−1), �

−1, егер  𝑡𝑡 ∈ [𝑞𝑞2𝑘𝑘−1, 𝑞𝑞2𝑘𝑘), �
� 

   q>1  кез келген сан. 
 
Жүйенің базистік матрицасы 

𝑋𝑋(𝑡𝑡) = �𝑒𝑒
∫ 𝑝𝑝1(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

0 0
0 𝑒𝑒∫ 𝑝𝑝2(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

0
� 

Жүйенің Ляпунов көрсеткіштері  

𝜆𝜆[𝑥𝑥1] = lim
𝑡𝑡→∞
�����1

𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒∫ 𝑝𝑝1(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

0 = lim����
𝑡𝑡→∞

1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝1(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

 

𝜆𝜆[𝑥𝑥2] = lim
𝑡𝑡→∞
�����1

𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒∫ 𝑝𝑝2(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

0 = lim����
𝑡𝑡→∞

1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝2(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

 

Жарты осьте анықталған үзік-үзіліссіз және 𝐾𝐾 тұрақтымен шенелген 𝑝𝑝(𝑡𝑡) функциясы 
үшін 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝 = lim
𝑡𝑡→∞

1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏,
𝑡𝑡

0

 

𝑝𝑝(𝑡𝑡)������ = �̅�𝑝 = lim
𝑡𝑡→∞
�����1

𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

 

сандары оның сәйкес төменгі және жоғарғы орта мәндері деп аталады. 
Функцияның төменгі және жоғарғы  орта  мәндерін  есептеу үшін  𝑡𝑡 мәндерін  𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑇𝑇 

(𝑚𝑚 = 1,2, … ), 𝑇𝑇 > 0  сан тізбегі бойынша «жүгіртіп» өткізу жеткілікті. 
Шынында да  

𝑚𝑚𝑇𝑇 ≤ 𝑡𝑡 ≤ (𝑚𝑚 + 1)𝑇𝑇 
мәндері үшін  

�
1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

−
1
𝑚𝑚𝑇𝑇

� 𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑚𝑚𝑇𝑇

0

� ≤ �
1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

−
1
𝑚𝑚𝑇𝑇

�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

� + 

+ �
1
𝑚𝑚𝑡𝑡

�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

−
1
𝑚𝑚𝑇𝑇

� 𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑚𝑚𝑇𝑇

0

� ≤
|𝑡𝑡 − 𝑚𝑚𝑇𝑇|
𝑚𝑚𝑇𝑇

�
1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

� + �
1
𝑚𝑚𝑇𝑇

�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑇𝑇

𝑚𝑚𝑇𝑇

� ≤
2𝐾𝐾
𝑚𝑚𝑇𝑇

→ 0 

Егер  𝑝𝑝(𝑡𝑡) функциясы [0,∞) �аралығында үзік-тұрақты функция  болса, онда оның үзіліс 
нүктелері  

1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0

 

функциясының  қатаң  экстремум  нүктелері  бола алмайды. Сондықтан  

𝑃𝑃 = lim
𝑡𝑡→∞

1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏,    
𝑡𝑡

0
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𝑃𝑃 = lim
𝑡𝑡→∞

1
𝑡𝑡
�𝑝𝑝(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏    
𝑡𝑡

0

 

орта мәндерді есептеу үшін  𝑡𝑡 мәндерінің  𝑝𝑝(𝑡𝑡)  функциясының үзіліс нүктелері (яғни  
тұрақтылық  аралықтарының  ұштары)  жиыны бойынша «жүгіріп» өткені жеткілікті.  

Осыларды ескеріп  (5) жүйенің сипаттамалық көрсеткіштерін есептейміз: 
а) 𝜆𝜆[𝑥𝑥1] = 𝑝𝑝1��� = lim𝑘𝑘→∞

1
(2𝑘𝑘−1)!−1

�𝛽𝛽1(2! − 1!) + 𝛼𝛼1(3! − 2!)� + 𝛽𝛽1(4! − 3!) + ⋯+ 
 

+𝛼𝛼1�(2𝑘𝑘 − 1)! − (2𝑘𝑘 − 2)!� + 𝛽𝛽1�(2𝑘𝑘)! − (2𝑘𝑘 − 1)!)� = 

= lim
𝑘𝑘→∞

1
(2𝑘𝑘 − 1)! − 1

(𝛽𝛽1(1 ∙ 1! + 3 ∙ 3! + ⋯+ (2𝑘𝑘 − 1)(2𝑘𝑘 − 1)!) + 

 
                               +𝛼𝛼1(2 ∙ 2! + 4 ∙ 4! + ⋯+ (2𝑘𝑘 − 2)(2𝑘𝑘 − 2)!) = 

 

= lim
𝑘𝑘→∞

1
(2𝑘𝑘 − 1)! − 1

(𝛽𝛽1(2𝑘𝑘 − 2)! − 1) + 𝛼𝛼1((2𝑘𝑘 − 1)! − 2)) = 𝛼𝛼1 

𝜆𝜆[𝑥𝑥2] = 𝑝𝑝2��� = lim
𝑘𝑘→∞

1
(2𝑘𝑘 − 1)! − 1

�𝛼𝛼2(3! − 2!) + 𝛼𝛼2(5! − 4!)� + ⋯+ 𝛼𝛼2�(2𝑘𝑘)! − (2𝑘𝑘 − 1)!)� =

= lim
𝑘𝑘→∞

1
(2𝑘𝑘 − 1)! − 1

(𝛼𝛼2(2 ∙ 2! + 4 ∙ 4! + ⋯+ (2𝑘𝑘 − 1)(2𝑘𝑘 − 1)!) = 

= lim
𝑘𝑘→∞

1
(2𝑘𝑘 − 1)! − 1

∙ 𝛼𝛼2�(2𝑘𝑘 − 1)! − 2� = 𝛼𝛼2 

ә)  𝑝𝑝1��� = lim
𝑘𝑘→∞

1
𝑞𝑞2𝑘𝑘−1−1

�1 ∙ (𝑞𝑞 − 1) + 0(𝑞𝑞2 − 1) + 1(𝑞𝑞3 − 𝑞𝑞2) + ⋯+ 1 ∙ (𝑞𝑞2𝑘𝑘−1 − 𝑞𝑞2𝑘𝑘−2)� = 

= lim
𝑘𝑘→∞

1
𝑞𝑞2𝑘𝑘−1 − 1

∙ (𝑞𝑞 − 1) ∙ (1 + 𝑞𝑞2 + ⋯+ 𝑞𝑞2𝑘𝑘−2) = lim
𝑘𝑘→∞

𝑞𝑞2𝑘𝑘 − 1
(𝑞𝑞2𝑘𝑘−1 − 1)(𝑞𝑞 + 1)

=
𝑞𝑞

𝑞𝑞 + 1
 

  𝑝𝑝2��� = lim
𝑘𝑘→∞

1
𝑞𝑞2𝑘𝑘−1 − 1

(0 ∙ (𝑞𝑞 − 1) − (𝑞𝑞2 − 𝑞𝑞) + 0 ∙ (𝑞𝑞3 − 𝑞𝑞2) − (𝑞𝑞4 − 𝑞𝑞3) −⋯− (𝑞𝑞2𝑘𝑘−1

− 𝑞𝑞2𝑘𝑘−2)) = 

= − lim
𝑘𝑘→∞

1
𝑞𝑞2𝑘𝑘−1 − 1

∙ (𝑞𝑞 + 1) ∙ (𝑞𝑞 + 𝑞𝑞3 + ⋯+ 𝑞𝑞2𝑘𝑘−2)

= lim
𝑘𝑘→∞

1
𝑞𝑞2𝑘𝑘−1 − 1

∙ (𝑞𝑞 + 1)
𝑞𝑞2𝑘𝑘 − 𝑞𝑞
𝑞𝑞2 − 1

= −
𝑞𝑞

𝑞𝑞 − 1
 

 
Сонда  (5) жүйенің сипаттамалық  көрсеткіштері  
a) 𝜆𝜆[𝑥𝑥1] = 𝑝𝑝1 = 𝛼𝛼1,              𝜆𝜆[𝑥𝑥2] = 𝑝𝑝2 = 𝛼𝛼2, 
ә) 𝜆𝜆[𝑥𝑥1] = 𝑝𝑝1��� = 𝑞𝑞

𝑞𝑞+1
 ,         𝜆𝜆[𝑥𝑥2] = 𝑝𝑝2 = 𝑞𝑞

1−𝑞𝑞
 

болады. 
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Турдахан Кошаман, Жубанышева Ляйля Жанбыршиевна 
koshaman@mail.ru 

Студент 4 курса  специальности «Математика», Магистрант 2 курса специальности 
«Математика» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Н.Ж.Наурызбаев 
В математике и информатике актуальна задача (см., например, [1]) получения 

последовательности случайных обыкновенных дробей, т.е. генерирования целых чисел 
,...,...,, 21 nXXX  со значениями от 0 до некоторого m , когда частота попадания конечной 

последовательности обыкновенных дробей  
 

( )Nn
m

X
U n

n ,...,2,1==         (1) 

 
в любой отрезок [ ]ba,  из [ ]1,0  стремится к его длине ab −  при ∞→N . Данные 

последовательности называются равномерно распределенными на [ ]1,0 . 
 В многомерном случае последовательность ( ) ( ),...2,1=ns

nη  точек из  единичного куба 

[ ]s1,0  ( ),...2,1=s  называют равномерно распределенной, если для всякого параллелепипеда  
[ ] [ ] [ ]s

ss babaJ 1,0,..., 11 ⊂××=  выполнено равенство 
 

( )( ) ( ),:1lim
11

∏∑
==

∞→
−==

s

j
jj

N

n

s
nJN

abJ
N

ηχ                                       (2) 

 
где ( )xJχ - характеристическая функция множества  J . 
В статье [2]  даны алгоритмы генерирования одномерных случайных чисел на основе 

−s  мерных равномерно распределенных последовательностей. В [3]  на основе данного 
алгоритма построена последовательность из 2648=N  чисел: 

 
0,001255; 0,553325; 0,016311; 0,193225; 0,212045; 0,51192; 0,756587; 0,654956; 0,002509; 

0,10665; 0,032622; 0,386449; 0,42409; 0,023839; 0,513174; 0,309912; 0,003764; 0,659975; 
0,048934; 0,579674; 0,636136; 0,535759; 0,269762; 0,964868; 0,005019; 0,2133; 0,065245; 
0,772898; 0,848181; 0,047679; 0,026349; 0,619824; 0,006274; 0,766625; 0,081556; 0,966123;  

…………………………………………………………………………………………………
……… 

0,380176; 0,996236; 0,340025; 0,951066; 0,420326; 0,363864; 0,464241; 0,730238; 
0,035132; 0,997491; 0,89335; 0,967378; 0,613551; 0,57591; 0,976161; 0,486826; 0,690088; 
0,998745; 0,446675; 0,983689; 0,806775; 0,787955; 0,48808; 0,243413; 0,345044; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0. 

 
 В [3]  данная последовательность была подвергнута тестированию на равномерную 

распределенность непосредственно по определению (1), где отклонение относительной 
частоты количества точек случайной последовательности, попадающих в выбранные 
сегменты не превышала 0,0003. Откуда было сделано заключение о раномерной 
распределенности последовательности.  

Здесь, как нам представляется, можно предложить два сценария исследований. 

mailto:koshaman@mail.ru
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Первый: Если построенная последовательность прошла тестирование на случайность 
по одному критерию (в нашем случае непосредственно по определению),  то это еще не 
означает, что она пройдет тест по другому критерию.  Однако каждая положительная 
проверка на случайность, дает большую уверенность, на то, что последовательность является 
случайной.  

Второй сценарий: Теоретически последовательность является случайной, прошла 
проверку на случайность  mКК ,...,1  критериями и не проходит тест на случайность 1+mК  
критерия. Тогда вызывает сомнение состоятельность критических границ определяющих 
равномерную распределенность последовательности 1+mК  критерия.  

Здесь мы будем идти по первому сценарию, проверим построенную 
последовательность на случайность 2χ -методом (см.[1, п. 3.3.1 А], см. также [3]):  

1-ШАГ. Строим отрезок 
1,..., 1,...,

min , maxn nn N n N
U U

= =

 
  

 для последовательности чисел 

{ } ( )26481 == NU N
nn , подлежащих тестированию. 

2-ШАГ. Отрезок  
1,..., 1,...,

min , maxn nn N n N
U U

= =

 
  

 делим на t  равных частей, где t  целая часть 

числа 1 log N+ . 

 3-ШАГ. Числа { } 1

N
n n

U
=

 разбиваем на t  групп, к каждой группе относя те случайные 

числа, попадающие в соответствующий −k ый отрезок ( )tk ,...,2,1= .  Тогда ( )1 1,...,kp k t
t

= =  

вероятность того, что случайное число принадлежит −k ому отрезку.   
4-ШАГ. Через kb  обозначим количество  случайных чисел из { } 1

N
n n

U
=

, принадлежащих 
−k ому отрезку.   

5-ШАГ. Определяем статистику 
 

( ) ( )
.,...,

1

2

1 ∑
=

−
=≡

t

k k

kk
Ntt Np

Npb
UUSS                                              (3) 

 
6-ШАГ. Ставим гипотезу о равномерном распределении последовательности { } 1

N
n n

U
=

.  
 
Случайная величина tS  при большом объеме выборки N  имеет распределение, 

близкое к 2 с ( 1)t −  степенями свободы. Если гипотеза о равномерном распределении 

последовательности { } 1

N
n n

U
=

 справедлива, то критерий tS  имеет 2-распределение с 1t −  
степенями свободы. Далее задаемся уровнем значимости α  и, зная распределение критерия 

tS , строим критическую область. Если числовое значение критерия tS , вычисляемое по 
формуле (3), попадает в критическую область , ,( , ) ( , )кр крS Sα α−∞ − ∪ ∞ , то делается вывод о 
неправомерности гипотезы. 

В таблицах 1-2 приведены результаты эмпирического тестирования случайной 
«алгебраической»  последовательности { }2468

1=nnU  2χ -методом. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для эмпирического  тестирования случайной 

«алгебраической»  последовательности { }2468
1=nnU  2χ -методом. 

 
N= 2648 
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1 log N+ = 8,88156 
t= 8 

nNn
U

,...,2,1
min

=
 

0 
nNn

U
,...,2,1

max
=

 

0,996979 

t
pk

1
=

 

0,125 
1−t  7 

 
Таблица 2 - Результаты эмпирического  тестирования случайной «алгебраической»  

последовательности { }2468
1=nnU  2χ -методом. 

 

Группы k  
Левый конец 

−k го отрезка 
Правый конец 

−k го отрезка kb
 

( )
k

kk

Np
Npb 2−

 

1 0 0,124622 336 0,075528701 
2 0,12462236 0,249245 328 0,027190332 
3 0,24924471 0,373867 328 0,027190332 
4 0,37386707 0,498489 328 0,027190332 
5 0,49848943 0,623112 336 0,075528701 
6 0,62311178 0,747734 328 0,027190332 
7 0,74773414 0,872356 328 0,027190332 
8 0,8723565 0,996979 336 0,075528701 

8S  0,362537764 
 
 
При уровне значимости 001,0=α , имеем  
 

.3625.03,24 8. SSкр =>=α  
 
Таким образом, последовательность { }2468

1=nnU  является равномерно распределенной на 

[ ]0,1  в смысле критерия 2χ . 
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ПРИЛОЖЕНИЯ БАЗИСОВ ГРЕБНЕРА 
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Шәми Ұлманай Аманбайқызы 

ulmen_ai@mail.ru 
Магистрант ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Д.Х. Козыбаев 
 
Удивительно, что понятие базиса Грёбнера возникло в математике сравнительно 

недавно. Оно было введено Бруно Бухбер-гером в его диссертации 1965 г., написанной под 
руководством Вольф-ганга Грёбнера. Аналогичные идеи были высказаны также Х. 
Хиронакой и А. И. Ширшовым. 

Мы показываем технику базисов Грёбнера, которая может быть применена для 
решения полиномиальных уравнений. По этой тематике можно отметить несколько 
замечательных книг, в которых обсуждаются базисы Грёбнера. В первую очередь отметим 
монографию [1]. Также основные факты о базисах Г рёбнера изложены в [2]. 

Как выяснить, принадлежит ли многочлен )(xh главному идеалу ?))(( xf  Да очень 
просто, нужно делить многочлен )(xh на )(xf  «в столбик», и если разделится без остатка, то 

))(()( xfxh ∈ , иначе )).(()( xfxh ∉  
Аналогичная задача часто возникает и для многочленов от нескольких переменных, но 

здесь ее решение существенно сложнее. 
Рассмотрим задачу вхождения. Пусть идеал ],...,[ 1 nxxKI  задан своим базисом 

).,...,( 1 mffI =  Требуется найти алгоритм, позволяющий за конечное число шагов выяснить, 
принадлежит ли данный многочлен ),...,( 1 nxxh  идеалу I , т. е. существуют ли такие 
многочлены ),,...,(),...,,...,( 111 nmn xxrxxr  что ....11 mmrfrfh ++=  

После некоторых раздумий можно найти следующий метод упрощения выражения для 
h в задаче вхождения. 

Зафиксируем обозначения. Для всякого многочлена P имеем ,MC PPP += , где CP  — 

старший член P , а MP — сумма остальных членов. Например, для 232 42 zxyxP −+= имеем 
232 4,2 zxyPxP MC −== . 

Операция редукции. Предположим, что старший член многочлена h  делится на 
старший член некоторого из многочленов if , т. е. Qfh iCC = ,  где Q  — одночлен. Тогда 
положим .)(1 MiMi hfQQfhh +−=−=  При этом старший член многочлена ih  меньше старшего 
члена многочлена h . Из [3] известно, что 

Лемма 1. ),...,(),...,( 111 mm ffhffh ∈⇔∈ . 
Следовательно, задачу вхождения теперь можно решать не для h , а для ih  и здесь 

вновь можно применять редукцию (возможно, с другим if ). Если за конечное число 
редукций многочлен h сведется (редуцируется) к нулю, то ),,...,( 1 mffh ∈  так как нуль 
принадлежит любому идеалу. 

Рассмотрим пример. Пусть .,, 432211
2
4314

2
32 xxfxxfxxxxxxh +=+=−= Моном 

2
431 xxxhC −=  делится на )( 2

4311 xxQxf C −==  
Редукция 1. 432211

2
4314

2
32 ,, xxfxxfxxxxxxh +=+=+→ . Здесь 4

2
321 xxxh C = делится на 

).( 43232 xxxQxf C ==  
Редукция 2. 2

2
432

3
421 hxxxxxh =+→  (редукция произведена дважды). Здесь 2

4322 xxxh C =  
делится на ).( 2

4232 xxQxf C ==  

Редукция 3. 03
42

3
422 =−→ xxxxh . 

mailto:ulmen_ai@mail.ru
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Итак, ).,( 21 ffh ∈  
А как быть, если h  не редуцируется к нулю, т. е. на некотором этапе возникает 

многочлен, старший член которого не делится ни на один из одночленов ?,...,, 21 mCCC fff  
Можно ли утверждать, что h  не принадлежит идеалу? 

Как это часто бывает в математике, если мы не можем сказать ничего конкретного, мы 
фиксируем желаемое в определении. Известно, что 

Определение 1. Базис mff ,...,1 идеала ),...,( 1 mffI =  называется базисом Грёбнера 
этого идеала, если всякий многочлен Ih ∈  редуцируется к нулю при помощи .,...,1 mff  

Приведем эквивалентное 
Определение 2. Набор многочленов mff ,...,1  –  базис Грёбнера в ),...,( 1 mffI =  если 

для любого Ih ∈  одночлен Ch  делится на один из одночленов mCCC fff ,...,, 21 . 

Рассмотрим идеал .,],,,[),( 2
2

2
1

22 zxfyxfzyxKzxyxI −=−=−−=   Имеем Iyz ∈− ,  
так как .21 ffyz −=− С другой стороны, старший член многочлена yz −  не делится на 
старшие члены 1f  и 2f  (они равны 2x ). Поэтому 1f  и 2f  не образуют базис Грёбнера 
идеала I . Ниже мы докажем, что 21, ff и yzf −=3 –  базис Грёбнера в I . 

Предположим, что нам известен базис Грёбнера идеала I . Пусть дан многочлен h . 
Будем производить всевозможные редукции h  с помощью элементов базиса (любая из 
цепочек возможных редукций конечна). Многочлен h  лежит в I  тогда и только тогда, когда 
в результате редукций получаем нуль. 

Это решение представляет собой алгоритм, который несложно реализовать на 
персональных компьютерах и применять к задачам со сколь угодно сложными выражениями 
для if  и h . 

Заметим, что из задачи 4.16 [3] и теоремы Гильберта о базисе вытекает существование 
базиса Грёбнера в любом идеале. В самом деле, рассмотрим идеал, порожденный старшими 
членами элементов идеала, и выберем в нем конечный базис из числа образующих. Тогда 
элементы исходного идеала, старшие члены которых образуют базис идеала старших членов, 
составляют конечный базис Грёбнера исходного идеала. 

Однако это доказательство существования не дает алгоритма построения базиса 
Грёбнера идеала по некоторому его исходному базису.  

Пусть ],...,[ 1 nxxKI   — идеал и mff ,...,1  — его базис. 
Определение 3. Говорят, что многочлены if  и jf имеют зацепление, если их старшие 

члены iCf  и jCf  делятся одновременно на некоторый одночлен ω , отличный от константы. 

Если if  и jf имеют зацепление, т. е. 21, wqfwqf jCiC =− , где w  –  наибольший общий 

делитель iCf  и jCf , то рассмотрим многочлен IqfqfF jiji ∈−= 12, . (Его принято называть S
-многочленом пары if ,  jCf  и обозначать ),( ji ffS или ),( jiS .) Редуцируем многочлен jiF , –  

с помощью базиса mff ,...,1  до тех пор, пока это возможно. В результате получим нереду-

цируемый многочлен jiF ,
~ .  Если 0~

, ≡jiF , то будем говорить, что зацепление разрешимо. 

Иначе добавим jiF ,
~ к базису идеала jim FfI ,1

~: =+ . 

В новом базисе 11 ,,..., +mm fff  будем вновь искать возможные зацепления и 
редуцировать соответствующие многочлены jiF , . 

Рассмотрим идеал ),( 22 zxyxI −−= . Здесь zxfyxf −=−= 2
2

2
1 , . Имеется зацепление 

., 2,1
2

2
2

1 zyFxfxf CC +−=⇒  Положим .3 zyf −=  Других зацеплений нет. 
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Пусть ).,,( 2
32

222
1 zyfzyxfzyxfI +=−+=++==  Зацепление имеют только 1f  и 2f

: 
.2222

212,1 zyxzxyxzxyzyxffF +++−=+−+=−=  Редуцируем с помощью 2f : 

.222)()( 222222 yzzyzyzzyyzyzyxzxy −+=++−−−≈+++− Редуцируем с помощью 

3f : 
23422 222222 zzzyzzy ++≈−+  

Дальше редуцировать нельзя, поэтому .222 234
4 zzzf ++=  На константу можно 

сократить и считать, что .222 234
4 zzzf ++=  Других зацеплений нет. 

Оказывается, что и в общем случае возможно лишь конечное число неразрешимых 
зацеплений. 

Следует отметить, что в этом направлении остается еще много нерешенных задач и, 
видимо, еще преждевременно говорить о том, что удовлетворительная теория здесь 
построена. 
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4.2 Механика 

 
УДК 539.3 

КОЛЕБАНИЯ НЕОРТОТРОПНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН 
 

Абдурахманов С., Абдрахманов Р. 
asulton@mail.ru;  a.rustam.a@mail.ru 

Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Ташкент, 
Узбекистан, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, Туркестан, 

Казахстан 
 
Важной с практической точки зрения задачей динамики тонкостенных конструкций 

является изучение спектра собственных частот и форм как одного из этапов исследования 
динамического поведения указанных механических систем, так как собственные частоты 
характеризуют жесткостные свойства, а собственные формы реакции конструкции на 
внешние воздействия. Вопросы связанные с изучением собственных колебаний пластин из 
традиционных конструкционных материалов проработаны весьма обстоятельно[1-4]. Менее 
освящены особенности колебаний неоднородной пластинки из композитных материалов, 
обусловленные специфическими свойствами применяемых материалов. В частности, мало 
изучены собственные колебания неоднородной пластинки из анизотропных (неортотропных) 
материалов. Отсутствуют данные о влиянии учёта анизотропных (неортотропных) свойств 
материала на динамические характеристики тонкостенных конструкций. В разработке 
методика расчёта частот собственных колебаний пластинки с учётом анизотропных 
неортотропных свойств материала состоит цель настоящей работы. 

Объектом исследования является анизотропная (неортотропная) прямоугольная пластинка 
с переменными толщинами. 

mailto:asulton@mail.ru
mailto:a.rustam.a@mail.ru
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Ставится задача о малых собственных колебаниях прямоугольных анизотропных пластин 
при произвольных граничных условиях следующим образом:  

Найти решение однородного уравнения, написанные в безразмерных координатах. 
(1)                     0W)y,x(h]W[L 2 =ω−  
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при следующих обобщённых однородных граничных условиях 

(2)            0,1ji,        ,        0]W[l         ,         0]W[l yijxxi ==== . 
чёрточки над x, y, z, W и ω - для простоты опушены. 
При решении задачи на собственных значений (1),(2) важное значение имеет 

самосопряженности и положительно определенности рассматриваемого оператора L[W] т.е. 
 

( ) ( ) ( ) (3)                0WL[W],       и       W],U[LU],W[L >=  
где ( , ) – двумерное скалярное произведение. Эти вопросы достаточно хорошо изучены 

при различных граничных условиях в [5.8]. Собственные значения и собственные функции 
самосопряженных краевых задач обладают рядом свойств значительно облегчающих выбор 
методики решения и их исследования. Собственные значения таких задач являются 
вещественными и собственные функции отвечающие различным собственным значениям 
ортогональны и определяются из (1),(2) с точностью до постоянного множителя: для 
устранения этого произвола вводится дополнительное условие нормировки собственных 
форм 

∫ ∫ =
1

0

1

0

2 1dxdyW)y,x(h  

В настоящей работе предлагается общая методика решения задачи (1),(2) состоящей из 

трех этапов: 
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- Сведение однородной краевой задачи (1),(2) к последовательному решению 
неоднородных краевых задач и нахождения методом Коха собственных чисел кλ  и 
ортонормированных собственных функций ...; 1,2,k    ,Wk =  

- Сведение методом вариационной итерации двумерной краевой задачи к 
последовательному решению системы взаимосвязанных одномерных краевых задач; 

- Решение системы взаимосвязанных одномерных краевых задач с заданной 
степенью точности модифицированным вариантом метода дифференциальной прогонки и 
нахождения численных значений собственных чисел и собственных функций. 

На первом этапе согласно метода Коха [5] алгоритм решения спектральной задачи (1),(2) 
строится следующим образом: 
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Коэффициенты  Шварца вычисляются так 
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Таким образом, применение метода Коха непосредственно к исходной однородной 
краевой задаче (1), (2) сводится к последовательному решению неоднородных краевых задач 
(4), (5) той же размерности, что и исходная. Это в свою очередь порождает определенные 
трудности, связанные с проблемой точности решения неоднородной двумерной краевой 
задачи (4), (5) на каждом шаге итерации. Это, по видимому, является главной причиной не 
широкого использования этого метода для решения дифференциальной проблемы 
собственных значений, хотя теоретическое обоснование сходимости итерационного процесса 
имеется при любом выборе начального приближения 0eW  . Как показано ниже преодоление 
этих трудностей в предлагаемом подходе осуществляется на базе метода вариационной 
итерации (МВИ) [5,6] в сочетании с модифицированным вариационным методом 
дифференциальной прогонки [7]. 

На втором этапе для сведения решений исходной двумерной краевой задачи (4), (5) к 
системе взаимосвязанных одномерных краевых задач используется МВИ. Согласно которого 
решение задач пишется в виде 
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где Y,X )y(
ek

)x(
ek  - некоторые аргументы функции подлежащая дальнейшему определению. 

Подставляя (8) в (4) и выполняя известные процедуры МВИ получим особую 
взаимосвязанную систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которая с учетом 
итерационного процесса запишется в нормальной форме для использования метода 
дифференциальной прогонки 
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Значение )7,1i(),y(C )k(
i =  получим )x(C )1k(

i
−  заменой )3,1j,i(),x(A )1k(

ij =−  

соответственно на )3,1j,i(),y(B )k(
ij = . 

Запись системы (9) является нормальной формой записи краевых задач для численного 
его решения модифицированным вариантом метода дифференциальной прогонки [7]. 
Итерационный процесс (e=1,2..) решения системы (9) повторяется до тех пор пока 
вычисление по (8) решение не будет удовлетворять условие (6). В качестве начального 
приближения 10Y  можно использовать любые непрерывные функции или константы. 

Численное решение системы взаимосвязанных однородных краевых задач (9), к 
последовательности которых свелась исходная двумерная краевая задача, составляет основу 
третьего этапа предлагаемой методики. С этой целью в алгоритме реализуется следующие 
этапы вычислительного процесса: по заданными мгновенно-упругими характеристиками и 
законом изменения толщины пластинки и конкретные граничные условия формулируются 

элементы матрицы граничных условий,  )y(
kR,)y(

kS,)x(
1kS,)x(

1kS −− и матрицы правые части 

системы (9). 
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Закон изменения толщины пластинки в принципе можно задать произвольно, но в нашей 
работе для простоты он принят как  

а) h = const ,   б) y1h α−= ,   в) h(x,y) = [n+4(m-n)x(1-x)][n+4(m-n)y(1-y)] 
Рассматриваются свободные колебания изотропной (Dij=D) квадратной пластинки 

постоянной толщины при девяти возможных колебаниях защемления, шарнирного оперения 
и свободных сторон. Сравнительный анализ частоты основного тона, с имеющимися 
точными и приближёнными решениями [3.4] показал, что максимальная погрешность 
предложенного метода для всех рассмотренных граничных условиях составляет доли 
процента.  
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Гировертикаль с радиальной коррекцией имеет распространение в авиации в качестве 

бортового указателя горизонта и представляет собой совокупность взаимодействующих 
между собой трех тел: ротора, внутреннего кольца, внешнего кольца (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Гироскоп в кардановом подвесе 

 
Основным назначением таких приборов, как гироскоп направления, гироскопический 

компас, гироскопическая вертикаль, является выработка определенного направления в 
пространстве, указываемого осью фигуры быстровращающегося симметричного гироскопа. 

Следует отметить, что аппарат классических углов Эйлера ϑψ ,  и ϕ   оказывается, в 
общем, малоудобным для анализа большинства гироскопических приборов. Это связано с 
тем, что малым движением самой оси фигуры нельзя поставить в соответствие также два 
малых угла из совокупности углов ϑψ ,  и ϕ . Неудобство применения динамических 
уравнений для прикладных целей состоит, в частности, в том, что оси zyx ,, , связанные с 
телом, очень быстро изменяют свое положение в пространстве при больших скоростях 
вращения тела. Это затрудняет отражение в уравнениях движения действия различного рода 
корректирующих и управляющих моментов, формирующихся, как правило, относительно 
физических осей подвеса прибора. 

Исследуем дифференциальные уравнения гировертикали с радиальной коррекцией при 
переменном собственном кинетическом моменте ротора, где кроме коррекционных 
моментов кМ  имеет место маятниковые моменты, обусловленные смещением центра масс 
гироскопа на величину l  в сторону отрицательной оси z .  

Дифференциальные уравнения движения имеют вид  
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      (1) 

где α , β  – углы поворота наружной и внутренней рамки гироскопа; K  – собственный 
кинетический момент гировертикали; kM – момент коррекций; P  – вес гироскопа; l  – 
смещение центра масс гироскопа в сторону отрицательной оси z . 

Примем следующие начальные условия движения  
 

      0=t :   ;; 00 αααα  ==        (2) 

00 ; ββββ  == .       (3) 
 
Решение задачи о движении гировертикали с радиальной коррекцией при переменной 

скорости собственного вращения без учета инерционности методом последовательных 
приближений и приближенном учете формулы изменения собственного кинетического 
момента получено В.Н. Кошляковым [1]. 
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Полагая в уравнениях (1) инерционные члены малыми, будем иметь 
 

( ) ( ) .
K

PlMKMKK
K

KM kkk 02 2

2
=

+++
+

+
+ βββ





     (4) 

 
В последнем уравнении можно избавиться от члена с первой производной угла β   

надлежащей заменой искомой функции. Полагая 
 

uv=β ,          (5) 
для функции  ν  будем иметь уравнение 

( ) ,0
2

=







+ v

tK
Plv       (6) 

если u  определяется выражением  
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k K
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0

0
τ
τ .     (7) 

 
Метод частичной дискретизации нелинейных дифференциальных уравнений [2] приводит 

дифференциальное уравнение (6) к следующему виду  
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(8) 
где ( )tδ  – дельта-функция Дирака. 
Общее решение уравнения (8) имеет выражение 
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(9) 
где ( )tH  – функция Хевисайда; 1C  и 2C  – произвольные постоянные интегрирования. 
 
С учетом начальных условий (3) имеем 
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          (10) 

 
В соответствии с (10) для первых начальных точек интегральной кривой получим 

аналитические выражения 
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Далее, пользуясь методом математической индукции построим выражения искомой 

функции в произвольной точке ( )n,iti 1=  
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           (11) 

 
Следовательно, решение задачи (4)-(3) примет окончательное выражение 
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      (12) 

 
В качестве примера, на рисунке 2 приведен график изменения угла поворота внутренней 

рамки гироскопа при гармоническом законе изменения кинетического момента. 
 

 
Рисунок 2 – График изменения угла поворота β  внутренней рамки, для значений 

параметров ptcoskKK += 0 , мНM k ⋅=1 , HP 10= , мl 5,0= , смНK ⋅⋅=100 , 
010,p = , 1=k . 

 
Метод частичной дискретизации нелинейных дифференциальных уравнений позволяет 

получить решение задачи практически для любого закона изменения кинетического момента. 
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Математическое моделирование течения многофазных жидкостей является важной 

задачей для научной, экономической, экологической, индустриальной и многих других сфер. 
Открытая интегрируемая платформа для численного моделирования задач механики 
OpenFoam открывает уникальную возможности для решения этих задач. Для построения 
физической модели используется «метод конечных объемов», принцип которого состоит в 
том что, выбирается некоторая замкнутая область течения жидкости или газа, для которой 
производится поиск полей макроскопических величин (например, скорости, давления), 
описывающих состояние среды во времени и удовлетворяющих определенным законам, 
сформулированным математически. Скорость течения в открытом канале всегда будет 
варьироваться в зависимости от сечения канала из-за трения вдоль границы. Течение может 
достичь максимальную скорость на свободной поверхности, там, где поперечная сила равна 
нулю. При сложных профилях скорости максимальная скорость достигается в средней части 
плоскости на 20% ниже от поверхности канала, вследствие наличия вторичных течений, 
которые, циркулируют на границах раздела воздух / вода в направлении центра. Тем не 
менее, в очень широких и неглубоких каналах максимальная скорость достигается вблизи 
поверхности, где профиль скорости почти логарифмическая, от дна до поверхности. 

Рассматривается течение в открытом каналесо свободной верхней поверхностью 
взаимодействующая с атмосферой, где также учитывается условие прилипания к стенкам в 
открытом канале.Для того, чтобы численно смоделировать течение в открытом канале, 
необходимо выполнить приближение одномерного течения. Простая геометрия открытого 
канала показана на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 Параметры течения в открытом канале 
 
При анализе расхода жидкостивоткрытых каналачасто используетсячисло Фруда, из-за 

влияния как гравитационных, так и инерционных сил на канал, гдечисло Фруда 
характеризует соотношение между силой инерции и внешней силой, в поле, где происходит 
движение, действующее на элементарный объём жидкости или газа: 

Fr =  v2

gL
(1.1) 

где  — характерный масштаб скорости,  — ускорение, характеризующее действие 
внешней силы,  — характерный размер области, в которой рассматривается течение. 

mailto:malisha.92@mail.ru
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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На рисунках 2 - 4изображены различные случаи течения в открытом канале с 
применением различных значений числа Фрудаполученные значения следующие: 

 
Случай v Число Фруда 
C3g1h 9 4.066 
C5g2h 6.4 2.044 
C45g2h 31 9.903 
 

Таблица 1 значения числа Фруда 
 
В случае, когда число Фруда больше 1, течение считается сверхкритическим. Это 

означает, что скорость воды выше скорости волны. Кроме того, можно сказать, что верхнее 
течение не зависит от нижнего течения. Смоделированный случай не дает точных значений 
так как канал не был достаточно большим, чтобы развивать большую скорость, которое дало 
больше информации о распространении волн. 

Случай C3G1H   
Ламинарное течение в открытом канале. Этот случай моделирования течения в открытом 

канале, где длина канала 50 метров, высота 1 метр и 3 градуса наклона. 
 

 
 

Рисунок 2 случай C3G1H распределение фазы при t = 4сек 
 
Как показано на рисунке 2 поток расслаивается. Вода движется из-за силы тяжести, а не 

из-за изменения давления. На входе заметно что верхняя часть заполнена практически 
полностью воздухом, тогда как на выходе вода начинает заполнять правую часть, а воздух 
все остальное. Скорость больше в воде, чем в воздухе, так же существует свойство 
прилипание к стенкам, также значения давления не влияет на движение течения. Значение 
давления постоянно так как течение происходит в открытом канале. 

 Рассматривается  следующий случай C5G2H, где канал с открытой верхней 
поверхностью, имеет длину - 50 м, высоту - 2 м и 5 градусов наклона 

 

 
 

Рисунок 3 случай C5G2H Распределение фазы при t = 4сек 
 

Этот случай похож на предыдущий случай, но с некоторым отличием на выходе. Жидкая 
фаза попадает в верхнюю часть канала, как видно в правой части рисунка 3, с течением 
времени. Наконец, почти вся вода находится в конце канала и весь воздух в самом начале. В 
середине канала скорость равна 4,75 м/с как видно на рисунке 3, предыдущие значения 
нарушатся после того как волна воды сместиться к концу канала. 
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 Случай C45G2H. Течение в открытом канале, 50 м длиной, 2 м в высоту и наклоном в 
45 градусов. 

 

 
 

Рисунок 4 Случай С45G2H фазовое распределение при t = 9 сек 
 

Такое течение имеет недостаток, наклон слишком высокий, что создает условия для такие, 
что фаза жидкости с большой скоростью вытекает из канала полностью. В следствии этого 
на входе канала фазы воды не остается, такой эффект не должен происходить даже в случае 
при использовании границы zeroGradient для входов и выходов при начальных условиях. 
Такой недостаток имеет не только эстетические проблемы, но и физические в следствии чего 
очень сложно сравнить такие результаты с аналитическими. Значения скорости воды 
используются для сравнения надежности моделирования, а без фазы воды, невозможно этого 
сделать. 

Для компиляции задач используется решатель interFoam, входящий в пакет OpenFOAM. 
Для его запуска достаточно ввести в командной строке команду interFoam –case[pathofcase], 
где вместо [pathofcase] указывается путь к каталогу расчетной задачи. Визуализировать 
решенную задачу просто, достаточно ввести команду paraFoam –caseс указанием каталога 
расчетной задачи. После запуска команды paraFoam открывается программа визуализации 
paraViewс открытой расчетной задачей.Основным инструментом пост-обработки OpenFOAM 
является ParaView, применение визуализации с открытым исходным кодом. ParaView 
использует VisualizationToolkit (VTK) в качестве обработки данных, поэтому может читать 
любые данные в формате VТК. 
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Бір сақиналы динамикалық реттелетін гироскоптың (ДРГ) қозғалысы қарастырылады. 

Мұнда электрқозғалтқыш білігінде пайда болатын ішкі ұйытқулар ескеріледі.  
Торсиондар тек қана айналу кезінде жұмыс істейді және де олардың қатаңдықтарын 

сәйкесінше 21 , KK  тең деп алайық. Платформамен байланысты оң ортогональды 
үшбұрышты 321 ξξξO  арқылы белгілейміз. О нүктесін серпімді ілмеше өсінің қиылысу 
нүктесіне орналастырамыз. Ω  біліктің бұрыштық жылдамдықпен айналатын 321 ηηη
 үшбұрышы, 3ξ  өсі маңайында Φ  бұрышына бұрылу кезінде 321 ξξξ - ден пайда болады. 
Білікпен байланысты үшбұрышты 321 xxx деп белгілейік, 321 ηηηO – тен 1η  және 2x  өсі 
маңайындағы 1∆  және 2∆  бұрышына бұрылу кезінде алынған. 3x өсі білік симметрия өсімен 
сәйкес келеді, 1∆ және 2∆  білік тірегінің деформациясының кемшілігімен анықталады. 
Сәйкесінше, сақина және ротормен байланысқан, оң ортогональді үшбұрышты 321 yyOy  және 

321 zzOz  деп белгілейік. 321 yyy , 321 zzz  үшбұрышы, 1y және 2z  өсі маңайындағы, 321 xxx - тен 

1A  және 2A  бұрышына тізбектеліп бұрылу кезінен алынады.  

3z  ротор өсінің қалпын, сондай- ақ платформаға қатысты бұрыштар жүйесі арқылы 
анықтауға болады. ( 2121 ,,, BB∆∆ ) 

ДРГ үшін 5 момент теңдеуін жазайық: 1x өсіне қатысты білік үшін; 1y өсіне қатысты 
білік+сақина жүйесі үшін; 2z өсіне қатысты ротор үшін; 1y өсіне қатысты ротор+сақина 
жүйесі үшін; 3x өсіне қатысты ротор+сақина+білік жүйесі үшін. 

ДРГ теңдеуі мен басқарылушы платформаның құрылымдық теңдеуі: 

1113223
11 )( xxxxx

xx MAKII
dT
dI

+=ΩΩ−+
Ω          

....................................................................... 

MBDФK
dT
dI

;)(... 11101
11

ξ
ξξ =−−

Ω
  (1) 

;)(... 22202
22

ξ
ξξ MBDФK

dT
dI

=−−
Ω   

Мұндағы 11 ,..., ξMM x  - жүйе элементтерінің өзараықпалдасуның ішкі күшінің моменті,  

0201 , KK  - басқарудың статикалық коэффициенті; )(),( 21 DD ΦΦ  – арттыру жүйесі 
сүзгісінің қасиетін мінездейтін, табыстамалы функциясы, яғни ол ;1)0()0( 21 =Φ=Φ  

2121 ,, ξξ−BB  өстеріне қатысты ротор өсінің ауытқу бұрышы. Кіші бұрыштарға төмендегідей 
қатынас болады 

.
cossin

sincos

2

1

22

11
















ΦΦ−

ΦΦ
=








∆+
∆+

B
B

A
A

  

Кемелділік еместікті ескерсек, онда 0...1 ==xM және ,;... 0221 ω=Ω∆=== AA   (2) 
Мұндағы 0ω  - білік айналуының синхронды жиілігі.  
Кіші кемелділік еместігік жағдайын қарастыра отырып, бастапқы кіші жүйенің (2)-ден 

ауытқуын және кіші интервал уақытындағы қозғалысты бағалай отырып, 
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,,,...,,,..., 011 ωξ −Ω=∆Ω∆ jjx AMM бұрыштық жылдамдыққа сәйкес, кіші деп қарастыруға 
болады. 

(1)-ге өзгерту енгіземіз ∆Ω+=Ω 0ω . Айнымалылардың нормализациясын орындап, пайда 
болған теңдеу жүйесіне кіші параметр ε  енгіземіз: 

;;...;;;...;;
***** z

zj
zj

j
jjj I

I
i

I
I

i
A
Aa

T
Tt ==

Ω
Ω

===
ξ

ξ
ξω          

 (3) 

.;;...;;...; *
**

1
1

*

DTd
c
cc

K
Kk

M
M

m
x

xj
xj ====        

Мұндағы −** ,..., AT  сипаттаушы мәні, яғни оны ca j ,...,  бірлігінен көп болмайтындай етіп 
таңдап аламыз. 

jjj BA ∆,,  айнымалыларының бұрыштық амплитудасының гироскоптық жүйеде бірлік 

ретімен бұрыштық минута үлесі бар, сондықтан µ=∆== *** BA  ( 43 1010 −− −≈µ ) деп 

аламыз. Сипаттаушы бұрыштық жылдамдығы шамасы ,
*

* T
µ

=Ω  мұндағы 1, 0** =ωTT  

қатынасын қанағаттандырады. Мойынтірек серпімділігімен торсиондарының 
коэффициенттерінің сипаттаушы мәні ****** ,;, KCCKCM x εµ ==  деп алайық. Теңдеулерде 

айнымалыларды нормализациялау кезінде 
*

*

*

*

εI
I

I
I z

z

y =  коэффициенті пайда болады, ілінісі мен 

ртордың, ротор мен платформаның инерциалды сипаттамаларының нақты қатынасы үшін 

43 1010 −− − реті орындалады. jj αωε ,  кезінде ,2
**0

*

TK
Iξ

βχ =  
*

2
**

zI
TK

=αχ  коэффициенттері үшін 

0

*

K
Iξ , 

*

*

K
I z  қатынасы серпімді тербеліс пен басқарудың квадраты болып табылады. Төменде 

εχα ≈  үшін қозғалыс классы қарастырылады, ал 1≈βχ  (<<қатаң>> басқару) . 

Айталық, ;;;; **1*1*1* xzxxyyzz IIIIIIII ==== .2 µε =  
Жүйе шешімін кіші параметр дәрежелерін ажырату арқылы табамыз:  

...;)1(
1

)0(
11 ++= zzz εωωω   

...)1(
2

)0(
22 ++= εβββ . 

Нөлдік жуықтау жүйесін жазайық  
0)()2()2( )0().0()0().0( =+++−− zzzz ii ωωχωχϑωχ ;  

0)()2()2( )0().0()0().0( =+++−− xxbxbbxb ii ωωχωχϑωχ   
[ ] 0)()(...)2( )0(

202101
).0( =Φ+Φ−+− βωχ ξ dkdkp ;  

 (4) 
;)0(

2
)0(

1
)0(

zzz iωωω +=  )0(
2

)0(
1

)0(
zzz iωωω −= ; 

,...;
)0()0()0( ϕ

ξη ωω ie−=  1−=i . 
Мұнда t бойынша туындыны нүкте арқылы белгілеген;  

;13 −= ziϑ ;13 −= xb iϑ ;1 2xi−=χ  ;1 2xb i−=χ ;1 32 yy iis −+=   

−bχχ , симметриялы емес ротор мен білікті сипаттаушы параметрлер.  
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Теңдеулер жүйесінен көрініп  тұрғандай  динамикалық реттелетін гироскоп роторы мен 
нөлдік жуықтау платформасы ауытқымаған болып шықты. 

(4)- ші жүйенің жеке шешімін тапқан кезде 
0,0,0 0

)0()0( === βωωξ z деп аламыз.  
Біліктің геометриялық кемшілігінен ауытқыған экваторлық моменттердің спектірі болады. 

Біліктің сипаттамасын сызықты деп,  
)cos( 0

0
)0(

1
)0(

1 ϕδδ +−= cmx ; 
)sin( 0

0
)0(

2
)0(

2 ϕδδ +−= cmx  

немесе  ),(
)0(

0
)0()0( ϕδδ i

x ecm +−=  

мұндағы 21, xxc −  өсі бойынша бірдей алынған, қатаңдық коэффициенті; −)0(δ бірінші 
гармониканың амплитудасы. 

−)0(δ айнымалысында жазылған, білік теңдеуінің шешімі 

.
)5,01(2

)0(

)0( 0
0)0( ϕ

ϕχϑ
δ

δ i
i

bb

ec
ec

c
=

−−−
=  

)0(δ ауытқуы, жүйеде ішкі қозғалыс нәтижесінде пайда болатын, келесі жуықтау этапында 
ішкі ауытқу рөлін ойнайды, яғни білік айналуы мен 0c  амплитудасының жиілігіне тең 
болатын, сол ауытқудан ротор мен платформа жиілікпен тербеледі. 

Платформамен байланысқан координат жүйесіндегі бірінші жуықтау теңдеуін жазайық:
[ ] [ ] ;)()()(2)())(1(2))(2(

)0()0( 2).0()0(
21

).0()0(
21

2........ ϕϕ
ξξξξ ψψψψβωβωχβωϑβωχ ii eisskkisskkeii +−−+−−+=++++++−+−  

.))()(...()2(
)0(2

0202101
. ϕ
ξ βωχ i

p emdkdk −=Φ+Φ+−  
Мұндағы −ψ негізге қатысты біліктің орнын анықтайтын бұрыш; 

));5,01(
2

1(00 bbcccm χϑδ ++−+−=  ;...;)1(
2

)1(
1 ξξξ ωωω i+=  ;)(

)0(. ϕ
ξ βωω i

z e−+= .)1(
2

)1(
1 βββ i+=  

Егер негіз қозғалмайтын және кемшілігі жоқ болса, 021 =−+ skk  шарты динамикалық 

келтіру шартына сәйкес келеді. Себебі ,
)0()0()0( ϕψδ ie−= онда 

)0(2
0

)0( ϕψ iec= , яғни білік 
конустық прецессия жиілігімен жасайды, ол дегеніміз білік айналысынан екі есе көбейген 
жиілігіне тең. Осы білік қозғалысының заңын бірінші жуықтау теңдеуіне қойып, тұрақты 
және гармоникалық түрдегі шешімді табамыз. Білік мойынтірек тірегінің идеалды 
еместігінен, ауытқу формуласы  

.
)22)(2(2

)( 210

−+++
+−

=
bbc

skkic
χϑϑ

δωξ Ауытқу жоқ болады, егер 0)( 21 =+− skk . 
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Коникалық доғалардан құралған жүгірткі жолымен қозғалатын дене центрінің қозғалысын 

қарастырайық. Жол жартылай шеңберлік 222 ryx =+  және жартылай эллипстік 12

2

2

2
=+

b
y

a
x

 
доғалардан құралған ( 16=r , 16=a , 22=b  ). Полярлық ),( ϕR  координаталар жүйесінде 
дене центрінің шеңбер бойымен қозғалысы rR = , ал эллипстік доға бойымен қозғалысы 

ϕ22 sin1 e

aR
−

=  теңдеулері арқылы өрнектеледі, мұндағы 
b

abe
22 −

=  - эллипстің 

эксцентритеті (1-сурет). 
Коникалық доғалардан құралған 

траекторияның S  және S ′  түйісу 
нүктелерінде ортақ жанама бар, сондықтан 
бірінші дәрежелі тегістік орын алады, демек,  
бұл нүктелердегі  

жылдамдық бірдей болып, 
кинематикалық тегістік  қамтамасыз етіледі. 
Шеңбер үшін әрбір нүктедегі қисықтық 
радиус бәріне бірдей 12== rSρ  болса, 
эллипстің бойындағы әр нүктенің қисықтық 
радиусы әртүрлі, мысалы S  нүктесіндегі 
мәні 75.18=Sρ , яғни түйіскен жерде 
қисықтық радиустарының лездік 
айырмашылығы (секірісі) туындайды.  
Сонымен, түйіскен жерде қисықтық 
радиусы мәндерінің секірісі нәтижесінде 

центрден тепкіш күштердің де мәндері лезде өзгеріп, соққы тудырады, екінші дәрежелі 
тегістік – динамикалық тегістік (жатық) шарты орындалмайды. 

Доғаның бір түрінен екінші түріне дене центрінің жатық түрде өтуі үшін олардың арасына 
екінші дәрежелі қисық (коника) түріндегі өтпелі бөлік қоюымыз қажет. Өтпелі бөліктің А  
нүктесі эллипстік доға бойынан алынады, ал үздіксіздік, жанасу және бірдей қисықтық 
радиусы болатын шарттарды қанағаттандыру үшін шеңбер бойынан алынатын В  нүктесінің 
орнын тауып алуымыз қажет. Қозғалыс кезінде секіріс болмау үшін 

η
ρ
ρ

== 3
B

A

B

A

l
l  шартының орындалуы тиіс, мұндағы BA ρρ ,  - жолдың А  және В  түйісу 

нүктелеріндегі қисықтық радиустары, BA ll ,  - А  және В  нүктелерінен жүргізілген 
жанамалардың ұзындықтары, η  - салыстырылмалы қисықтық көрсеткіші [1]. 

Жанама ұзындықтарының арасында осындай қатынас орындалатын В  нүктесінің орнын 
арнайы жасалған кулиса механизмі арқылы анықтауға болады [2]. В  нүктесінде жүргізілген 
жанама мен нормаль арқылы бағытталған OB  және BE  стержендері өзара мықты бекітілген 
тік бұрыш жасап, OBE  кулисасын құрастырады (2-сурет). Кулисаның E  тасы BE  арнасы 
бойымен қозғалады әрі A  нүктесінде жүргізілген жанама бойымен бағытталған 1Ex  
стерженімен E  нүктесінде шарнирлі байланысады. 

S  

222 ryx =+  

12

2

2

2
=+

b
y

a
x

 

S ′  

R  

ϕ  

1-сурет. Құрама жол 
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 11 yAx  жазықтығында OBE  кулисасы бекітілген O  нүктесін айналып, E  тасын 
қозғалтады, ал ол BE  арнасы бойымен жылжып, 1Ex  стерженін ілгерлемелі қозғалысқа 
келтіреді. Демек, E  тасы ұдайы BE  және 1Ex  бағыттаушыларының қиылысында қалып 
отырады. 

E  тасының осындай қозғалысы арқасында AE  және BE  арақашықтықтары, яғни 
жанаманың ұзындықтары бір мезгілде өзгеріп отырады. Сонымен, E  тасының қозғалыс 

теңдеуін анықтап, η=
B

A

l
l  қатынасының 

орындалуын қамтамасыз етуге болады. 
OBE  кулисасының бекітілген O  нүктесі 

арқылы 1OA  вертикалі бойымен сағат тіліне 
қарсы бағытта бұрылған бұрышын γ  деп 
белгілейміз.   

Бұл γ  бұрышы сонымен бірге қозғалмайтын 

1Ax  бағытына қатысты кулисаның BE  
қабырғасының да алған орнын анықтайды. Біз 

Ad  және Am  деп O  шарнирінің 1Ax   
 
2-сурет. Кулистік механизм 
 

бағыттаушысы мен 1Ay  нормаліне дейінгі арақашықтығын белгілейміз. Сонда В  және E  
нүктелерінің координаталары 
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өрнектері арқылы анықталады. 

Енді 22
EEA yxAEl +==  және 22)( BEBB yxxBEl +−==  екендігін , сонымен қатар 

γ

γγ
21

sin
tg

tg

+
= , 

γ
γ

21

1cos
tg+

=  арқылы өрнектелетіндігін ескере отырып, жанама 

ұзындықтарының өзгеруін  кулисаның бұрылу бұрышы функциясы ретінде анықтаймыз: 
 

γγ

γγγγ
2

222

1

)1(11

tgtg

tgrtgdtgtgm
l AA

A
+

+++−+
=     

 
γ

γ
tg

rtgd
l A

B
−+

=
21
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Берілген η=
B

A

l
l  шартының орындалуын талап етіп, γtgk =  айнымалысына қатысты 

теңдеу аламыз: 
 

η=
−+

++−

rkd

krdkm

A

AA

2

2

1

)1(
                                                  (1) 

 
Ізделініп отырған γtgk =  айнымалысын (1) теңдеу арқылы тауып аламыз. Әдетте белгісіз 

графикалық әдіс арқылы тез табылады. Бізде Ank  коэффициенті AnL  нормалінің, ал Bnk  
коэффициенті BnL  нормалінің бұрыштық коэффициенттері болсын делік. Сонда 

An

An
Bn kk

kk
k

−
+

=
1

 

 
Демек, xky Bn=  түзуі мен 222 ryx =+  шеңберінің қиылысуы өтпелі бөліктің B  түйісу 

нүктесін анықтайды: 
 







=
−=

xky
xry

Bn

22
 ⇒  ),( BB yxB . 
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На частицу массой 𝑚𝑚, движущуюся в жидкости с ускорением 𝑑𝑑𝑢𝑢��⃗

𝑑𝑑𝑡𝑡
, действуют силы: сила  

тяжести �⃗�𝐺, сила сопротивления 𝑆𝑆, сила давления 𝑃𝑃�⃗ и кориолисова сила инерции �⃗�𝐹𝑐𝑐 , т.е. 
𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑢𝑢��⃗

𝑑𝑑𝑡𝑡
= �⃗�𝐺 + 𝑆𝑆 + 𝑃𝑃�⃗ + �⃗�𝐹𝑐𝑐    (1) 

Выясним направления и модули действующих сил. Исследованиями установлено, что 
гидроциклоны могут успешно работать не только в вертикальном положении с песковым 
отверстием вниз, но и при горизонтальном, наклонном расположении к горизонту, а также 
при установлении его вертикально устьем конуса вверх. Во всех этих случаях сила тяжести 
частиц направлена строго вниз по отвесу. Поэтому, направляя единичные 
орты𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 ,𝑘𝑘�⃗ ɛ, 𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑соответственно осям цилиндрической системы координат r,ɛи z, напишем 
вектор силы тяжести 

 
�⃗�𝐺 =

= 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑�𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 + +𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin(�⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑)𝑘𝑘�⃗ ɛ, +𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т −
𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� 𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑  (2) 

. 
В проекциях на оси координат: 

𝐺𝐺𝑟𝑟 = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑�,  
𝐺𝐺ɛ = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑�(3) 

𝐺𝐺𝑑𝑑 = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺, 𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� 
где𝐴𝐴1 - коэффициент, характеризующий форму объема, для шара, 

𝐴𝐴1 =
𝜋𝜋
6

; 
d - диаметр частицы;𝛾𝛾Т − удельный вес твердой частицы;𝛾𝛾ж - удельный вес жидкости. 
В правомерности (3) нетрудно убедиться. Например, для гидроциклонов, расположенных 

вертикально песковым отверстием вниз, 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� = 0, acos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� == 1, поэтому 
𝐺𝐺𝑑𝑑 = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 (4) 

Для этого случая не будет ошибкой, если написать 
𝐺𝐺 = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3𝑘𝑘�⃗                                 (5) 

Если гидроциклон расположен горизонтально, то для всех твердых частиц 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛��⃗�𝐺, 𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� = 1, 
cos��⃗�𝐺, 𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� = 0 и�⃗�𝐺 = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� 𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 + 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − −𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 sin��⃗�𝐺, 𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� 𝑘𝑘�⃗ ɛИли в 
проекциях на радиальное и касательное направления 

𝐺𝐺𝑟𝑟 = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟�,  
𝐺𝐺ɛ = 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� (6) 

Перепад давления в пределах частицы произвольной формы можно принять 
𝛲𝛲�⃗ = −𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃�������������⃗ ∙ 𝐴𝐴1𝑑𝑑3 

Или 

mailto:murat0493@mail.ru


2118 
 

𝛲𝛲�⃗ = −�
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 +
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕ɛ

+
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� 𝐴𝐴1𝑑𝑑3                                                     (7) 
Сила сопротивления потока движению твердой частицы определяется зависимостью 

𝑆𝑆 = −𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑2 𝜌𝜌ж𝑈𝑈0
2�����⃗

2
𝜏𝜏                                                                         (8) 

Здесь 𝐶𝐶𝑓𝑓 − коэффициент лобового сопротивления; 𝐴𝐴2 − коэффициент, учитывающий 
форму площади,  для шара 𝐴𝐴2 = 𝜋𝜋

4
; 𝑈𝑈0

2�����⃗ − вектор относительной скорости частицы;  

𝑈𝑈0����⃗ = �𝜗𝜗��⃗ − 𝑈𝑈��⃗ � + �𝜗𝜗′ − 𝑈𝑈��⃗ ′�;                                                          (9) 

𝜗𝜗,���⃗ 𝑈𝑈��⃗ − векторы осредненной скорости жидкости и твердой частицы; 
𝜗𝜗′ ,𝑈𝑈��⃗ ′ − векторы пульсационных составляющих. С учетом выражения (9) 

𝑆𝑆 = −𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑2𝜌𝜌ж
��𝜗𝜗��⃗ − 𝑈𝑈��⃗ � + �𝜗𝜗′ − 𝑈𝑈��⃗ ′��

2

2
𝜏𝜏(10) 

Осреднение этого выражения дает  

𝑆𝑆 = −𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑2𝜌𝜌ж
�𝜗𝜗��⃗ − 𝑈𝑈��⃗ �

2

2
𝜏𝜏(11) 

Где 𝑘𝑘 − коэффициент, учитывающий влияние турбулентности потока на силу 
сопротивления. 

Итак, 

𝑆𝑆 = −𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑2𝜌𝜌ж �
�𝜗𝜗𝑟𝑟 − 𝑈𝑈𝑟𝑟�

2

2
𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 −

�𝜗𝜗𝜀𝜀 − 𝑈𝑈𝜀𝜀�
2

2
𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 −

�𝜗𝜗𝑑𝑑 − 𝑈𝑈𝑑𝑑�
2

2
𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� .  (12) 

Кориолисова сила выражается формулой  
�⃗�𝐹𝑐𝑐 = −2(𝜔𝜔��⃗ × 𝑢𝑢0����⃗ ) (13) 

или  

�⃗�𝐹𝑐𝑐 = �
𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑
𝜔𝜔𝑟𝑟 𝜔𝜔𝜀𝜀 𝜔𝜔𝑑𝑑
𝑈𝑈𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑑𝑑

�

= 2𝑚𝑚�(𝜔𝜔𝜀𝜀𝑈𝑈𝑐𝑐𝑑𝑑 − 𝜔𝜔𝑑𝑑𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀 )𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 + (𝜔𝜔𝑑𝑑𝑈𝑈𝑐𝑐𝑟𝑟 − 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑈𝑈𝑐𝑐𝑑𝑑 )𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 + (𝜔𝜔𝑟𝑟𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀 − 𝜔𝜔𝜀𝜀𝑈𝑈𝑐𝑐𝑟𝑟 )𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀�(14) 
Заметив, что в гидроциклоне 𝜔𝜔𝑟𝑟 ,𝜔𝜔𝜀𝜀незначительны по сравнению с 𝜔𝜔𝑑𝑑(𝜔𝜔𝑑𝑑 ≠ 0,𝜔𝜔𝑟𝑟 ≅

0,𝜔𝜔𝜀𝜀 ≅ 0), то можно написать 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟 = −2𝜔𝜔𝑑𝑑𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀  и 𝑎𝑎𝑐𝑐ɛ = −2𝜔𝜔𝑑𝑑𝑈𝑈𝑐𝑐𝑟𝑟 . Откуда 𝑎𝑎𝑐𝑐 = 2𝜔𝜔𝑢𝑢�⃗ 𝑟𝑟𝜀𝜀 ; где 
𝑢𝑢𝑟𝑟𝜀𝜀 = �𝑢𝑢𝑐𝑐𝑟𝑟2 − 𝑢𝑢𝑐𝑐𝜀𝜀2 = 𝑢𝑢0 sin(𝜔𝜔��⃗ ,𝑢𝑢�⃗ 0). Поэтому  в первом приближении для модуля кориолисовой 
силы имеем  

𝐹𝐹 = 2𝑚𝑚𝜔𝜔𝑢𝑢0 sin(𝜔𝜔��⃗ ,𝑢𝑢�⃗ 0)                                                           (15) 
В гидроциклоне относительные скорости частиц по радиусу направлены как в сторону 

оси вращения, так и в сторону стенки аппарата. Частицы размером𝛿𝛿𝑠𝑠 > 𝑑𝑑имеют 
относительные скорости, направленные к стенке. Согласно правилу векторного 
произведения и правилу Н.Е.Жуковского (рис.1), кориолисово ускорение направлено по 
ходу вращения жидкости в аппарате. Частицы𝛿𝛿𝑠𝑠 < 𝑑𝑑имеют относительные скорости, 
направленные к оси потока, и кориолисово ускорение в этом случае направлено против хода 
вращения жидкости. Таким образом, кориолисова сила действует в плоскости, 
перпендикулярной к динамической оси потока, ускоряя вращательное движение частиц 
размером𝛿𝛿𝑠𝑠 < 𝑑𝑑и оказывая тормозящее действие на частицы диаметром𝛿𝛿𝑠𝑠 > 𝑑𝑑. 

Следует заметить, что действие кориолисовой силы на граничные частицы равно нулю. 
Изменение направления продольной скорости по радиусу гидроциклона не влияет на 
кориолисово ускорение. 

Итак, подставляя (2), (7), (13), (14) в исходное уравнение (1), имеем 
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𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑈𝑈��⃗

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑚𝑚 ��𝑑𝑑𝑈𝑈𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑡𝑡
− 𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
� 𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 + �1

𝑟𝑟
𝑑𝑑(𝑟𝑟𝑈𝑈𝜀𝜀)
𝑑𝑑𝑡𝑡

� 𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 + 𝑑𝑑𝑈𝑈𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� =

= 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� 𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 + +𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� 𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 +

+𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑�𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑 − −�𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 + 1

𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜀𝜀
𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 + 𝜕𝜕𝑃𝑃

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� 𝐴𝐴1𝑑𝑑3 −−𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 ��𝜗𝜗𝑟𝑟−𝑈𝑈𝑟𝑟�

2

2
𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 −

�𝜗𝜗𝜀𝜀−𝑈𝑈𝜀𝜀�
2

2
𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 − − �𝜗𝜗𝑑𝑑−𝑈𝑈𝑑𝑑�

2

2
𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� −

2𝑚𝑚�(𝜔𝜔𝜀𝜀𝑈𝑈𝑐𝑐𝑑𝑑 − −𝜔𝜔𝑑𝑑𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀 )𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟 + (𝜔𝜔𝑑𝑑𝑈𝑈𝑐𝑐𝑟𝑟 − 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑈𝑈𝑐𝑐𝑑𝑑 )𝑘𝑘�⃗ 𝜀𝜀 + +(𝜔𝜔𝑟𝑟𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀−𝜔𝜔𝜀𝜀𝑈𝑈𝑐𝑐𝑟𝑟 )𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑�                           (16) 
Уравнение (16) по осям координат имеет вид  

𝑚𝑚�
𝑑𝑑𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

−
𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
� =

= −
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

𝐴𝐴1𝑑𝑑3 − 𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 �𝜗𝜗𝑟𝑟 − 𝑈𝑈𝑟𝑟�
2

2
+ 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� −

− 2𝑚𝑚(𝜔𝜔𝜀𝜀𝑈𝑈𝑐𝑐𝑑𝑑 − −𝜔𝜔𝑑𝑑𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀 ); 
𝑚𝑚
𝑟𝑟
𝑑𝑑(𝑟𝑟𝑈𝑈𝜀𝜀)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜀𝜀

𝐴𝐴1𝑑𝑑3 − 𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 �𝜗𝜗𝜀𝜀 − 𝑈𝑈𝜀𝜀�
2

2
+𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑟𝑟� sin��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑� ; 

𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑈𝑈𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝐴𝐴1𝑑𝑑3 − 𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 �𝜗𝜗𝑑𝑑 − 𝑈𝑈𝑑𝑑�
2

2
+𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 cos��⃗�𝐺,𝑘𝑘�⃗ 𝑑𝑑�

− 2𝑚𝑚(𝜔𝜔𝑟𝑟𝑈𝑈𝑐𝑐𝜀𝜀 − 𝜔𝜔𝜀𝜀𝑈𝑈𝑐𝑐𝑟𝑟 )(17) 
Система дифференциальных уравнений (17) полностью описывает движения твердых 

частиц в гидроциклоне при любом его расположении в пространстве. Движения дисперсных 
частиц в гидроциклонах, установленных вертикально устьем конуса вниз и вверх, а также в 
наклонных и горизонтальных гидроциклонах, описываются  
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Рис. 1 Направление действия кориолисовой силы инерции на твердые частицы Д и Е 
 
уравнениями, являющимися частными случаями системы (17). Например, когда 

гидроциклон работает в вертикальном положении песковым отверстием вниз, уравнения 
движения твердых частиц имеют вид 

𝑚𝑚�
𝑑𝑑𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

−
𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
� = −

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

𝐴𝐴1𝑑𝑑3 − 𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 �𝜗𝜗𝑟𝑟 − 𝑈𝑈𝑟𝑟�
2

2
; 

𝑚𝑚
𝑟𝑟
𝑑𝑑(𝑟𝑟𝑈𝑈𝜀𝜀)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜀𝜀

𝐴𝐴1𝑑𝑑3 − 𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 �𝜗𝜗𝜀𝜀 − 𝑈𝑈𝜀𝜀�
2

2
− 2𝑚𝑚𝜔𝜔𝑢𝑢𝑐𝑐𝑟𝑟 ;                (18) 

𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑈𝑈𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 −
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝐴𝐴1𝑑𝑑3 − 𝑘𝑘𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 �𝜗𝜗𝑑𝑑 − 𝑈𝑈𝑑𝑑�
2

2
 

При этом предполагалось, что 
𝑢𝑢𝑐𝑐𝜀𝜀 ≪ 𝑢𝑢𝑐𝑐𝑟𝑟 ≪ 𝑢𝑢𝑐𝑐𝑑𝑑  

 
Систему уравнений (18) можно упростить, если вспомнить, что в пределах действия 

закона Стокса𝐶𝐶𝑓𝑓 = 24𝜇𝜇
𝜌𝜌ж𝑑𝑑𝑢𝑢0

, (𝑘𝑘 = 1),т.е. 

𝐴𝐴2𝐶𝐶𝑓𝑓𝜌𝜌ж𝑑𝑑2 𝑢𝑢�⃗ 𝑐𝑐𝑟𝑟
2

2
= 3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑𝑢𝑢�⃗ 𝑐𝑐𝑟𝑟 , 

и принять 



2121 
 

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

= 𝜌𝜌ж
𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
,        

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑑𝑑

=
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜀𝜀

= 0   и2𝑚𝑚𝜔𝜔𝑢𝑢0 = 0  
Тогда 

𝑚𝑚�
𝑑𝑑𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

−
𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
� = 𝑚𝑚

𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
− 3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑𝑢𝑢𝑐𝑐𝑟𝑟 − 𝐴𝐴1𝑑𝑑3𝜌𝜌ж

𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
, 

𝑚𝑚
𝑟𝑟
𝑑𝑑(𝑟𝑟𝑈𝑈𝜀𝜀)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑𝑢𝑢𝑐𝑐𝜀𝜀 ; 

𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑈𝑈𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐴𝐴1(𝛾𝛾Т − 𝛾𝛾ж)𝑑𝑑3 − 3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑𝑢𝑢𝑐𝑐𝑑𝑑                                        (19) 
Разделив обе части каждого уравнения на𝑚𝑚 = 𝐴𝐴1𝜌𝜌Т𝑑𝑑3,  имеем 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑑𝑑𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
−

3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑
𝑚𝑚

𝑢𝑢𝑐𝑐𝑟𝑟 −
𝜌𝜌ж
𝜌𝜌Т
𝑈𝑈𝜀𝜀2

𝑟𝑟
;                                                    

1
𝑟𝑟
𝑑𝑑(𝑟𝑟𝑈𝑈𝜀𝜀)
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
−3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑
𝑚𝑚

𝑢𝑢𝑐𝑐𝜀𝜀 ;                                                            (20)

𝑑𝑑𝑈𝑈𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑔𝑔
∆𝜌𝜌
𝜌𝜌Т

−
3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑
𝑚𝑚

𝑢𝑢𝑐𝑐𝑑𝑑

� 

Уравнения (20) послужили основой для исследования движения твердых частиц в работах 
[1, 2]. 

Считая, что твердая частица в радиальном направлении перемещается как бы в 
неподвижной жидкости с постоянной скоростью 𝑈𝑈𝑟𝑟 �

𝑑𝑑𝑈𝑈𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 0�, из первого уравнения системы 
(20) можно получитьравенство  

πd3(γТ − γЖ)
6gr

ϑε2 =
π𝑑𝑑2γЖϑr

2

12g
+ 3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑𝜗𝜗𝑟𝑟  
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ГИДРОТУРБИНАСЫНЫҢ ТИІМДІ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Босинов Данияр Жумадилович 

dansho.91@mail.ru 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ механика – математика факультетінің, механика 

мамандығының 2-курс магистранты, Алматы, Қазақстан 
Ғылыми жетекші – Туралина Д.Е. 

 
 Кіріспе 

 
 Бұл мақалада бөгетсіз ГЭС-терге арналған бір бағыттағы ағыс гидротурбинасының 

тиімді параметрлерін анықтау мақсатында жүргізілген теориялық және тәжірибелік 
зерттеулер нәтижесі баяндалады. Теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізудің 
мақсаты гидротурбинаның электр қуатын өндіруін арттыру болып табылады. Теориялық 
зерттеулер нәтижесінде гидротурбина роторында орналастырылатын қалақшалардың саны 
есептелінді. Қалақшалардың санына байланысты қалақшалардың қалыңдықтары 
анықталынды. Гидротурбина роторында орналастырылатын қалақшалардың әр түрлі 
пішіндері COMSOL Multiphysics бағдарламасында салынып, солардың ішіндегі ең тиімдісі 

mailto:dansho.91@mail.ru
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анықталынды. Тиімді деп таңдалған қалақшаның орналасу бұрышына сәйкес оның 
бойындағы судың жылдамдығының өзгерісі, судың қалақшаға түсіретін қысымы зерттелінді. 
Зерттеу нәтижесінде ең тиімді деп саналатын қалақшаның орналасу бұрышы анықталды, су 
қалақшаны ағып өткен кезінде құйын және кавитация процессіпайда болатындығына көз 
жеткізілді. Есеп сығылмайтын сұйықтықтарға арналған Навье-Стокс теңдеуіне Direct 
Numerical Simulation (DNS) әдісі қолданылып COMSOL Multiphysics бағдарламасында 
шығарылды. Тәжірибелік зерттеулер академик Ш.Ш. Шокин атындағы КазҒЗ энергетика 
институтының гидротехникалық  құрылыстар мен су электр станциясы зертханасында 
жүргізілді. Тәжірибелік зерттеуде судың шығынының өзгерісіне байланысты гидротурбина 
роторының минутына қанша айналым жасайтыны және қанша электр қуатынөндіретіні 
зерттелді. Біз қарастырып отырған бөгетсіз ГЭС-терде қолданылатын бір бағыттағы ағыс 
гидротурбинасы 1 суретте көрсетілген.  

 

 
 

1 сурет – Бір бағыттағы ағыс гидротурбинасының жалпы түрі 
 
Математикалық моделі 
Қалақша бойындағы судың жылдамдығы мен қысым эпюрасының өзгерісі COMSOL 

Multiphysics бағдарламасындағы сығылмайтын сұйыққа арналған Навье-Стокс теңдеуіне 
Direct Numerical Simulation (DNS) әдісі қолданылып шығарылды. 

Сығылмайтын сұйыққа арналған Навье-Стокс теңдеулер жүйесі қозғалыс және үзіліссіздік 
теңдеулерінен тұрады:  

 

𝜌𝜌
𝜕𝜕𝐮𝐮
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜌𝜌(𝐮𝐮 ∙ ∇)𝐮𝐮 = ∇ ∙ [−𝑝𝑝𝐈𝐈 + 𝜇𝜇(∇𝐮𝐮 + (∇𝐮𝐮)𝑇𝑇)] + 𝐅𝐅 
𝜌𝜌∇ ∙ 𝐮𝐮 = 0 

 
Есепті COMSOL Multiphysics бағдарламасында шығарубарысында гидротурбина 

роторында орналасқан қалақша бөлігі таңдап алынды (2 сурет). 
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2 сурет – Гидротурбина роторында орналасқан қалақша бөлігі   
 
COMSOL Multiphysics бағдарламасында есепті сандық түрде шығару үшін екі өлшемді 

ауданға қалақша салынды (3 сурет). 
 

 
 

3 сурет – Есеп шығарылатын аудан 
 

 Inlet: 𝒖𝒖 = 𝒖𝒖𝟎𝟎 
 
 Outlet: [−𝑝𝑝𝐈𝐈 + 𝜇𝜇(∇𝐮𝐮+ (∇𝐮𝐮)𝑇𝑇)]𝐧𝐧 = −�̂�𝑝0𝐧𝐧 

�̂�𝑝0 ≤ 𝑝𝑝0 
 
 Periodic flow condition: 𝐮𝐮source = 𝐮𝐮dest ,𝑝𝑝source = 𝑝𝑝dest  
 
 Wall: 𝐮𝐮 = 𝟎𝟎 
 
Судың құбыр арқылы гидротурбинаға кіре беріс бөлігінде бағыттауыштар орналасқан, сол 

арқылы судың ағысы қалақшаға 450 пен бағытталады. Соған сәйкес судың бастапқы 
жылдамдық өрісін х және у  бағытында 1 м/с деп бердік. 

Шекаралық шарттарға Periodic Flow Condition берген себебіміз қарастырылып отырған 
қалақшаға төменгі және жоғарыда орналасқан қалақшалар бойындағы судың 
жылдамдығының өзгерісі әсер етеді. 

Есепті уақытқа тәуелді деп, арадан 20 с өткен кездегі судың жылдамдығы мен қысымның 
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өзгерісінің графигі қалақшаның орналасу бұрышы00болған жағдайында есептелінді (4-5 
суреттер). Судың жылдамдығының өзгерісі қанық көк түстен қанық қызыл түс аралығында 
өзгеруі суреттің оң жақ бағанында көрсетілген. Судың түсі қанық көк болған жағдайда 
құйын мен кавитация процессін көрсетеді, ал қанық қызыл болған жағдайда жылдамдықтың 
барынша артқанын сипаттайды. Қысымның таралуына келсек, судың түсі қанық көктен 
қанық қызылға өзгерген кезде қысым барынша жоғарғы мәнге ие болады. 

 
Қалақшаның орналасу бұрышы 00 болған жағдай 
 
Қалақшаның орналасу бұрышы 00 болған кездегі судың жылдамдығының өзгерісі мен 

қалақша бойындағы қысымның таралуы 4, 5 суреттерде көрсетілген. Судың қалақшаны ағып 
өткен кезінде пайда болған құйын мен кавитация процессінің аз екені байқалады. Судың 
жылдамдығы 1 м/с-тан 1.78 м/с-қа дейін артты. Қысымның қалақша бойында таралуы 196–
197 кПа аралығында болды. 

 

  

4 сурет – Судың жылдамдығының 
өзгерісі 

5 сурет –Қысымның таралуы 
 

 
Қалақшаның орналасу бұрышы 00болған жағдайда, қалақша бойында құйын мен 

кавитация процессі төмен екені байқалды. Сол себептен қалақшалардың кавитация 
процессінен зақымдануы азаяды. Соған байланысты гидротурбинаның жұмыс жасау уақыты 
да артады. Қалақша бұрышының00 болған жағдайы гидротурбина роторына 
орналастырылып, сол бойынша гидротурбинада тәжірибелік зерттеулер жүргізілді (1кесте). 

 
Қалақша қалыңдығын анықтау  
 
Келесі формула бойынша қалақша санына байланысты қалақша қалыңдығы анықталды: 
 

м
Z

h
D ,002.0)01.0005.0( max

1max +÷=δ
 

 
Мұндaғы 0,005 кoэффициентi жылдaм жүрicтi гидротурбиналарды cипaттaйды, aл 0,01 

кoэффициентi жaй жүрicтi гидротурбиналарды cипaттaйды. Жылдaм жүрicтi 
гидротурбиналар дегенiмiз кемiнде 100 aйн/мин жacaйтын құбырылaр, aл жaй жүрicтiлер 
минyтынa жүзге дейiн aйнaлымдaр жacaйды. Coндықтaн бiздiң жaғдaйдa 0,005 кoэффициентi 
пaйдaлaнылaды. Aл Z дегенiмiз қaлaқшaлaр caны, −δ max қалақша қалындығы, −D1  құбырдың 
диаметрі, maxh – судың арыны. 

 Z=9 бoлғaндa:  
 

м
Z

hD 0025.0002.0
9
20*05.0*005.0002.0**005.0 max

1max =+=+=δ
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Гидротурбинада тәжірибелік зерттеулер жүргізу 
 
Бір бағыттағы ағыс гидротурбинасында жүргізілген тәжірибелік зерттеулердің 

қорытындысы 1 кестеде көрсетілген. 
 
№ Судыңшығыны, л/с Гидротурбина роторының 

минуттағы айналымы 
Электр қуатыныңөндірілуі, 

Вт 
1 1,3 28 0,5 
2 1,8 55 0,7 
3 2,2 68 1,4 
4 2,8 80 4,5 
5 3 95 5 
6 4,2 120 6,2 
7 5 150 8 
8 6,2 155 8,1 
 

Кесте 1 – Судың шығынына байланысты гидротурбинаның көрсеткіші 
 

Тәжірибелік зерттеу көрсеткендей бір бағыттағы ағыс гидротурбинасы судың 
шығынының өзгерісінің барлық ауқымында жұмыс жасайды. 

Сорғы суды су қоймадан сорып, құбыр арқылы гидротурбинаға береді. Судың ағысының 
арқасында гидротурбина роторы айналып, гидротурбинадан өткен су құбыр арқылы қайта су 
қоймаға беріледі. 

Қорытынды 
Бұл мақалада бөгетсіз ГЭС-терде қолданылатын бір бағыттағы ағыс гидротурбинасының 

электр қуатын өндіруін арттыру мақсатында теориялық және тәжірибелік зерттеулер 
жүргізілді.  

Теориялық зерттеулер нәтижесі бойынша гидротурбина роторына орналастырылатын 
қалақшалардың ең тиімді пішіні COMSOL Multiphysics бағдарламасында анықталынды. 
Тиімді деп таңдалған қалақшанының орналасу бұрышы 00 болған кездегі, қалақша 
бойындағы судың жылдамдығының өзгерісі, судың қалақшаға түсіретін қысымы зерттелінді. 
Зерттеу нәтижесінде ең тиімді деп саналатын қалақшаның орналасу бұрышы анықталды, су 
қалақшаны ағып өткен кезінде құйын және кавитация процессі пайда болатындығына көз 
жеткізілді. Гидротурбина роторына орналастырылатын қалақшалардың ең тиімді саны 
есептелініп, сол бойынша қалақшалардың қалыңдықтары анықталынды. 

 Бір бағыттағы ағыс гидротурбинасында тәжірибелік зерттеулер академик Ш.Ш. 
Шокин атындағы КазҒЗ энергетика институтының гидротехникалық  құрылыстар мен су 
электр станциясы зертханасында жүргізілді. Судың шығының ілмекті арматура арқылы 
өзгерте отырып, гидротурбина роторының минутына қанша айналым жасайтыны мультиметр 
аспабының көмегімен анықталды. Гидротурбина роторының минуттағы айналымы бойынша 
қанша электр қуатын өндіретіні Ом заңы арқылы есептелінді. 
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В большинстве работ, посвященных расчету двухфазных течений частицы, попавшие на 

обтекаемую поверхность, исключались из дальнейшего рассмотрения, т.е. поверхность 
считается неограниченным стоком частиц. Однако при расчете обтекания двухфазной 
средой, когда  дисперсная фаза представляет собой твердые частицы, не  поглощаемые 
обтекаемой поверхностью, необходимо учитывать отраженные от этой поверхности частицы. 
Впервые полный учет отраженных от поверхности частиц и их хаотического движения после 
столкновений был сделан С.К. Матвеевым в четырехкомпонентной модели обтекания тел 
газовзвесью (газ с твердыми частицами) в работе [1] и апробированных в расчетах по данной 
модели в работе  [2].  

В ряде экспериментов по обтеканию тел газовзвесью, как например в [3, 4], наблюдались 
условия, когда газ (несущая среда) мало влияет на движение частиц. Такой режим реализу-
ется, когда частицы крупные, т.е. путь скоростей релаксации частиц много больше размеров 
обтекаемого тела. В таких условиях можно рассматривать задачу обтекания тел потоком 
твердых частиц (без учета несущей фазы). Уравнения такой упрощенной модели можно 
получить, если в системе уравнений четырехкомпонентной модели двухфазной среды [1] 
опустить уравнения, описывающие газовую фазу, а в оставшихся уравнениях опустить 
члены, характеризующие взаимодействие частиц с газом. Тогда для описания s  и t -
компонент остается по одному уравнению – уравнению баланса массы, так как их скорости 
будут постоянными (нет взаимодействия с несущей средой). В интегральной форме 
уравнения баланса массы s , r  и t - компонент, а также балансов импульса и энергии t -
компоненты записываются в виде  
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где s  – частицы набегающего потока, не достигшие поверхности обтекаемого тела и не 
претерпевшие столкновений, r –частицы не претерпевшие столкновений, но отраженные от 
поверхности, и t – хаотически движущиеся частицы, претерпевшие столкновения. 
Уравнение состояния t -компоненты: 
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Кроме этого упрощения принимается также, что газ t -частиц невязкий и 
нетеплопроводный. Здесь обозначены stsrs IIJ −−= , где srI  масса частиц сорта s , 
сталкивающихся в единице объема за единицу времени с частицами сорта r  и переходящих 
вследствие этого в сорт t , а stI –  масса s  – частиц, сталкивающихся с t – частицами. Ана-
логично можно написать rtrsr IIJ −−= , причем srrs II = . Очевидно, что 

srrtstrst IIIJJJ 2++=−−= . Эти величины легко подсчитать, зная частоту 
столкновений частиц разных сортов: 

,
6

0
, ij

ji
ji d

I υ
ρ

ρρ
=  

где d  – диаметр, а ji,υ  средний модуль относительной скорости сталкивающихся частиц.  
Будем считать, что количество тепла, выделяющегося при столкновении, 

пропорционально квадрату относительной скорости и введем коэффициент 
пропорциональности η  так, что 0=η  при абсолютно упругом ударе и 1=η  при абсолютно 
неупругом. Тогда интенсивность объемного превращения кинетической энергии в тепло, 
идущее на нагрев частиц при столкновении частиц разных сортов, запишется формулой 
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2
,
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jiji I
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η=∆  

где 2
, jiυ  – средний квадрат относительной скорости сталкивающихся частиц 

Ясно, что для упорядоченно движущихся частиц rssr vv −=,υ , а в случае, если одна из 
компонент имеет хаотическое движение, эта величина должна вычисляться с учетом 
функции распределения частиц по скоростям. Для максвелловской функции распределения 
t  – частиц можно получить 
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Здесь t, vv −= itiυ , mtС – наиболее вероятная скорость хаотического движения t –

частиц, связанная со средней скоростью tC  и удельной кинетической энергией ( tE′ ) 
хаотического движения соотношением 

.
3
4

2 ttmt EСС ′==
π

 

Для практических целей можно использовать простую аппроксимацию 

ttittiti EC ′+=+=
π

υυυ
3
162

,
22

,,  

имеющую максимальную погрешность 2.6%  и дающую точный результат при значениях 
0, =tiυ   

 и 0=tС . 

Здесь также обозначены Ω  – произвольный объем, ограниченный поверхностью ,σ  n –  
единичный вектор внешней нормали к поверхности.  

Считая поверхность тела гладкой, а частицы сферическими и не вращающимися примем 
для s -частиц зеркальный закон отражения от поверхности. В связи с этим на границе тела 
между s  и r -компонентами имеет место следующая зависимость: 

( ) ( ) ( ) ( ),,, ττ υυυυρρ sr
n

s
n

rsr =−==  
которые полностью определяют параметры r -частиц на твердой границе. По этим 

параметрам s  и r -частиц вычисляются соответствующие потоки массы через эту границу, а 
также компоненты вектора скорости r -частиц вдоль координатных осей х и у. Как было 
отмечено выше, скорости s  и r - частиц по всему расчетному полю сохраняют постоянные 
значения, так как газовая фаза отсутствует и, следовательно, нет взаимодействия фаз. 

Для газа t -частиц на поверхности обтекаемого тела ставится условия непротекания: 
( ) .0=n
tυ  

При этом «большие» величины для этой компоненты, используемые для вычисления 
потоков соответствующих субстанций, определяются из процедуры распада разрыва как для 
газа. 
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Для того, чтобы определить прочностные свойства вновь разрабатываемых материалов, 
проводят исследования образцов этих материалов на специальном оборудовании. В 
лаборатории "Исследование механики материалов и процессов" имеется универсальная 
испытательная машина Instron 5982 (рисунок 1), на которой проводятся испытания образцов 
этих материалов на растяжение и/или сжатие с усилиями до 100 кН, которая относится к 
серии испытательных систем Instron 5900 и является наиболее высокотехнологичным 
решением на рынке испытательных систем. 

 

 
Рисунок 1. Универсальная испытательная машина Instron 5982, на которой проводятся 

испытания образцов этих материалов на растяжение и/или сжатие с усилиями до 100 кН 
 
В работе были проведены испытания материала - полиимида, в состав которого были 

введены различные концентрации углеродных нанотрубок. Работа по исследованию влияния 
на прочностные свойства полиимида концентрации углеродных нанотрубок проводилась 
совместно с специалистами из кафедры физики твердого тела и нелинейной физики. В 
процессе проведения экспериментов исследовались механические характеристики материала 
полиимид при различных концентрациях углеродных нанотрубок. Подготовка образцов 
используемых для проведения эксперимента на растяжение, выполнялась согласно 
американскому стандарту ACTM. 

На рисунке 2 показана серия подготовленных по стандарту ACTM образцов из полиимида 
с разной концентрацией углеродных нанотрубок. 

 

 
Рисунок 2. Серия подготовленных по стандарту ACTM образцов из полиимида 
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После создания серии образцов из полиимида с различной концентрацией  углеродных 
нанотрубок на разрывной машине Instron 5982, с использованием программы Bluehill 3 были 
проведены эксперименты по исследованию механических свойств композитных материалов 
на растяжение. 

На рисунке 3 показаны фотографии закрепленного в зажимы образца до и после 
проведения испытания на растяжение в машине Instron 5982.  

 

 
Рисунок 3. Вид образца до и после проведения испытания 

 
На рисунке 4 показаны диаграмма растяжения и таблица исходных данных, расчетных 

значений переменных для полиимида с концентрацией углеродных нанотрубок 0,45 %. 

 
Рисунок 4. Диаграмма растяжения и таблица исходных данных, расчетных значений 

переменных 
 

Длина в рабочей области образца до начала исследования составляла 55,5 мм, на 
протяжении всего эксперимента, удлинение при разрыве достигло 71,19%, то есть на 39,5 
мм. Эксперимент показал, что предел текучести полиимида с данной концентрацией 
углеродных нанотрубок равен 304,25 MПa, на диаграмме напряжений он изображен первым 
треугольником, с которого начинается практически горизонтальный участок диаграммы. Это 
важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для 
пластичных материалов. Модуль Юнга или образца равен 91085,1 ⋅  Пa, данный параметр 
указывает на способность материала сопротивляться продольным деформациям. 
Максимальное напряжение, выдерживаемое материалом при растяжении  339,34 MПa, и 
определяется без учета изменения площади поперечного сечения в процессе нагрузки. 
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Ғылыми жетекшісі-А.Б Ажиметова 
 

Экспериментальді қондырғыны жасау кезінде жаңалық көзі,қаңқадан, көлбеу 
орнатылған науадан, яғни ол сұйықтықтың тез жылдамдықпен төмен ағуын қамтамасыз 
етеді, құйылғы құбыр, бағыттаушы сақина, таратқыш дискпен жабдықталған.  Оның 
ерекшелігі  қондырғының көп қабықты табақшалы құрылғысы болуында және ондағы 
сұйықтың статикалық деңгейіне байланысты  сұйық шеңбер формада, әрбір саңылау 
(құйылғы құбыр мен бағыттаушы сақина  және таратқыш диск арасындағы) арқылы тарап 
аппараттың көлденең қимасын толығымен қамтиды, яғни бұл жерде шаңтазалағыштың 
тиімділігін арттырып тұр[1]. 

Ауа ағынының құбырдағы жылдамдығын өлшеу үшін Пито түтігі қолданады. Түтіктің 
«Г» әріпі сиақты майысқан тұмсығының ортасындағы негізгі тесігі-газ ағынының 
қысымын өлшеуге, ал бүйіріндегі тесіктері-статикалық қысымды және ағынның түтіктің 
тұмсығын айналып өту кезіндегі ауаның сорылуын есепке алады сондықтан да оның 
түзету коэффициенті 0,5 тең [2].Түтіктің «Г» әріпі сиақты майысқан тұмсығы өлшеу 
жұмысы кезінде ауа ағынына перпендикулярлы орналасуы керек. 

 Ауа ағыны өтетін құбырдағы динамикалық қысымды өлшеу үшін оның көлденең 
қимасын, аудандары бірдей, бірқатар сақиналарға бөлінеді. Әрбір сақинаның вертикальды 
және горизонтальды осьтердің қиылысындағы орталық нүктеде өлшеу жүргізіледі. 
Шибердің 2 әрбір орналасу жағдайына байланысты динамикалық қысым анықталады. 

 
Сурет 1- Құбырдың көлденең қимасындағы өлшеу жүргізу нүктелері. 

 
Аппараттың гидравликалық кедергісін зерттеу кезінде жүргізілген жұмыстар: 
Пневмометрикалық түтікті микроманометрмен қосу, аппараттағы ауаны сынауға 

алатын U-тәрізді түтікпен қосу, ауа жүретін құбырдағы шиберді 2 «жабық» жағдайына 
орнатып, вентиляторды қосу; 

Шиберді 2 №1 жағдайға орнатып, аппараттың ішкі құрылымның гидравликалық 
кедергісін  (U-тәрізді түтіктің көрсетуімен)  ауа қозғалатын құбырдағы орташа 



2132 
 

динамикалық қысымын – Рдин (микроманометрдің көрсетуімен), температурасын 
(термометр арқылы) өлшеу;Осылайша шиберді №2, №3.№n жағдайына орнатып, 
жасалынған өлшемдерді қайталап отырып, нәтижелерін кестеге ендіру;Өлшеу жұмыстары 
біткеннен соң, шиберді 2 «жабық» жағдайына орнатып, вентиляторды жұмыс режимімен 
ажырату. 

Осы көрсетілген тәртіп бойынша судың өлшеуіш құралы ротаметрмен аппаратқа 
кезегімен әртүрлі мөлшерде (L=м3/сағ, L=2м3/сағ...т.с.с) су жіберу арқылы тәжірибелер 
жүргізіледі, яғни судың әрбір мөлшері үшін жүргізілген тәжірибелердің мәндерін өз 
алдына кестеге ендіру қажет. 

Бағаналы аппараттың гидравликалық сипаттамаларын анықтау кезінде жасалынатын 
әрбір тәжірибе 2-3 рет қайталанып жүргізілді. 

Нәтижелер. Көп қабықты табақшалы шаңтазалағыштың гидравликалық  зерттеулері 
үш табақшадан, ортасында орналасқан құйылғы құрылымының әр табақша арасы 400мм 
және 200мм құрайтын қондырғыдан тұрады. Конструкция бойынша саңылау биіктіктерін 
2-ден 10 мм-ге шейін өзгертуге болады. Бағаналы аппараттың көлденең қимасындағы 
ауаның жылдамдығы эксперимент бойынша 0,6-дан 3,0 м\с-ке шейін, ал сұйықтың 
жүктемелік өзгерісі  0,8-ден 5 м3\сағ-қа дейін өлшемді құрайды.  

 Аппараттың гидравликалық кедергісін құрғақ мына формуламен есептеуге болады: 
 

                                           ΔРтол=ξа а, Н\м2                                            (1) 
 
мұндағы ξа –аппараттың гидравликалық кедергісінің коэффициенті. Аппараттың 

гидравликалық кедергісінің коэффициентін экспериментальді жолмен анықтайды. Ол 
үшін (7) формуладан табамыз: 

                             ξа=  ,                                                                              (2) 

 
мұндағы,  -аппараттағы табақшалы құрылымның гидравликалық кедергісі 

(қысымдар айырмасындағы U-тәрізді манометрдің көрсетуі) мм.су.бағ. 
Табақшалы аппараттың гидродинамикалық режимдерін зерттеген жағдайда, алдымен 

табақшалы құрылымның құрғақ кедергісін анықтайды. Ол үшін мына формуланы 
қолданады: 

 

қ=ξқ· ;                                                                 (3) 
 

мұндағы: ξқ-құрғақ  табақшалы құрылғыны кедергі коэффициенті;Ρа-ауаның (газдың) 
тығыздығы, кг\м3;Wa-аппараттағы ауаның (газдың) жылдамдығы, м\с;F0-табақшалы 
құрылымның еркін қимасы, м2\м2;                  

 Тәжірибе кезінде табақшаның құрғақ кедергісін U- тәрізді манометрдің 
көрсетуімен анықтап, (1) формуланы пайдаланып табақшаның кедергі коэффициентін 
есептелді. 

 Фазаларды екі зонада түйістіретін табақшаның гидродинамикалық режимдерін 
зерттеу барысында оның толық гидравликалық кедергісі аппараттағы ауаның (газдың) 
жылдамдығына байланысты екі учаскеден тұратындығы анықталды. Біріншісі, ауаның 
(газдың) аппараттағы жылдамдығы Wa=0,8-1,8 м\с аралығында, құйылғы құрылымнан 
ағатын сұйық жұқа қабық түрінде аппараттың көлденең қимасына біркелкі таралады. Бұл 
режим «жұқа қабықты» деп аталады. 

 Визуальді байқаудың нәтижесінде, ауаның (газдың) жылдамдығы Wг>1,8 м\с2 аса 
бастағаннан, сұйықтың жұқа қабық түріндегі таралуы бірте-бірте өзгеріске ұшырайды, 



2133 
 

яғни ауаның (газдың) қарқынымен сұйықтың жұқа қабығы, жылдамырақ майда 
тамшыларға ыдыратылады, ал жылдамдық Wг>4 м\с асқанда сұйық тамшылары ауаның 
(газдың) екпінімен ілесіп келесі зонаға өте бастайды. 

 Бұл режим «ағынды» (струйный) режим деп атайды. Егер, табақшалы құрылымның 
кейбір геометриялық параметрлеріне байланысты толық гидравликалық кедергісін 
анықтау керек болса, мысалы; D-диск диаметрінің, H-саңылау биіктігінің, Fo-еркін 
қимасының және т.б.параметрлерінің өзгеруіне байланысты табақшаның  толық 
гидравликалық кедергісінің аппараттағы ауаның (газдың) жылдамдығына тәуелділігінің 
сызбасын тұрғызады. Осылайша алынған мәліметтердің нәтижелерінің сызбасын 
дайындайды [1]. 

 Фазаларды екі зонада түйістіретін табақшалы құрылымның толық гидравликалық 
кедергісін белгілі принцип бойынша анықтаймыз:  

 
                       ΔРтол қ+ ас+ б,                                                                   (4) 

 
Мұндағы, қ-табақшалы құрылымның құрғақ кедергісі, Па; ас- табақшалы 

құрылымдағы ауамен сұйықты шашырату, тасмалдау кезіндегі кедергі, Па. 
Құрғақ табақшаның кедергісін былайша анықтауға болады: 
 

қ=ξқ· ;                                                                                   (5') 
 

Мұндағы, ξқ=1,4құрғақ табақшаның кедергісі (тәжірибе жолымен анықталады); 
S0-табақшаның еркін қимасы, м2/м2 

                       S0=                                                                                      (6') 
 

Мұндағы,F0- конусты элементтегі саңылаулардың жалпы ауданы, м2;Fa- аппараттың 
көлденең қимасының ауданы, м2. 

б-сұйықтың беттік тарттылу күшінен туындайтын кедергі, Па; 
б өлшемі  аз болғандықтан, есепке алмауға болады. ас – тәжірибе кезінде U-ізді 

манометрдің көрсетуі бойынша алынады. 
 Фазалары екі зонада түйісетін табақшалы құрылымның гидравликалық кедергісі екі 

қосындыдан тұрады: 
 

ас= '+ 2                                                               (7) 
 
Мұндағы, 1-I зонаның гидравликалық кедергісі,Па; 2 II-зонаның 

гидравликалық кедергісін мына формуламен анықтауға болады: 
 
                                                                                   1=A1·ρc·𝛅𝛅қ·Г;                                                             (8) 
 
Мұндағы, ρc- сұйықтың тығыздығы, кг/м3;A1- экспериментальді мәліметтерді өңдеуден 

табылған коэффициенттер;Г- өлшемсіз симплекс; 

                                         Г= ,                                                                          (9) 
 
Мұндағы, dm-тамшының диаметрі, м; 
𝛅𝛅=d0- конустық элементтегі саңылаудың диаметрі, м; 
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I-зонадағы  жұқа қабықтың қалыңдығын былайша анықтауға болады: 
 

                                𝛅𝛅1=                                                                       (10) 

 
Мұндағы, µс- сұйықтың тұтқырлық коэффициенті, Па·с; 
Lm-сұйықтық жүктеменің массалық тығыздығы, кг/м·с; 

=40º- конусты элементтің бұрышы. 
                                                               Lm=L·ρc                                                                                                (11) 

Мұндағы, ж·з –конустықэлементтегі жұмыстың зонасының диаметрі, м. 
Фазалардың түйісуінің II – зонадағы гидравликалық кедергісін мына формуламен 

табуға болады: 

                                    Р2=А2·Re ·g·ρc·𝛅𝛅",                                                                         (12) 
 

Мұндағы, А2,  n-экспериментальді мәліметтерді өңдеуден алынатын 
коэффициенттер;Reқ  -жұқа қабық үшін Рейнольдс саны;g-еркін құлаудың үдеуі, м/с2;Рс-
сұйықтың тығыздығы, кг/м3; II –зонадағы құйылғы құрылым мен таратқыш дискінің 
арасындағы саңылаудан аққан сұйықтың жұқа қабығының қалыңдығын былайша 
анықтаймыз: 

 
                                                  𝝳𝝳"=k1·𝛅𝛅k·Re ⅔·Г2/3                                                                                               (13) 
 
Мұндағы, 𝛅𝛅k-жұқа қабықтың келтірілген қалыңдығы, м;k1-экспериментальді 

мәліметтерді өңдеуден алынатын коэффициент (k1=0,12);Г-геометриялық симплекс; 
 

𝛅𝛅k=( )1\3,                                                                                                                      (14) 
 

                                                 Г= ,                                                                                   (15) 
 
Мұндағы: 𝜕𝜕 –таратқыш дискінің диаметрі,м; с- сұйықтың кинематикалық 

тұтқырлығының коэффициенті, м2\с; 
Жұқа қабық үшін Рейнольдс саны:  
 

                                                  Reқ=4L/ с                                                                       (16) 
 
Мұндағы, L–сұйықтық жүктеменің меншікті тығыздығы, м3⁄м·с; 
 
                                                         L= Qc/π·d·𝛅𝛅                                                                 (17) 

 
Мұндағы, –сұйықтың шығыны, м3\с. 
Ауа (газды) ағынының сұйықпен әсерлесу зонасындағы тамшының диаметрін мына 

формуламен есептеуге болады: 
 

                                          d=6                                                                          (18) 
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мұндағы, 𝛅𝛅-беттік тартылыс күші, Н/м; -жұқа қабықтың орташа жылдамдығы; м/с;
а-ауа (газды) ағынның тығыздығы, кг/м3;Wa-аппараттағы ауа (газ) ағынының 
жылдамдығы, м/с; 

Өз кезегінде: 
 
                                    `= к·Re1/3·Г2/3,                                                                              (19) 
 

                                                       к=(g·𝑣𝑣c)1/3,                                                                                 (20) 
 
Мұндағы, к-жұқа қабықтың келтірілген жылдамдығы, 
5,7,9,12 және 17 теңдеулерін есепке ала отырып толық гидравликалық кедергіні 

анықтау формуласы мынадай түрге айналады: 
 

                  ΔРтол=ξ +А1·ρс·𝛅𝛅`қ·Г`+А2·Ren
қ·g·ρc·𝛅𝛅                                   (21) 

 
Мұндағы, А1=4·10-3; А2=1,13 және n-0,5. 
(21) теңдеумен  ΔРтол есептегенде  экспериментальді мәліметтермен сәйкестігін 

салыстыру қажет (±15%). 
Визуальді түрде кедергілерді есептегенде табақшалардың жұмыс істеу процессінде екі 

сипаттамалық режим қарастырылады. Жүктемеге байланысты саңылаудан аққан 
сұйықтықтың жылдамдығы 0,7-ден 1,2 м\сек аралығында өзара табақшаның көлемінің 
жұқа қабықшасының координатасы бақылауға алынады. Жүктемесі жоғарлаған сайын 
саңылаудан аққан сұйықтықтың жылдамдық диапазоны кеңейіп, жұқа қабықтың 
координатасы өзгертіледі. 

Өзара газ бен сұйықтықтың арасындағы процессті сипаттағанда, пульсациялық режим 
деп аталады. Пульсацияның пайда болуы сұйықтықтағы жылдамдық, бағананың өлшемі 
(диаметрі), формалық шарттарына байланысты. 

Біздің диапазонда зерттеу амплитудасында (мысалы, Wг -0,7м\сек болғанда) 20-40 мм 
шамадағы өлшемді көрсетті. Пульсацияның болу себебі, бағананың қаңқасынан газдың 
бұзып шығуы, әр табақшаның көлемінде жұқа қабықшаның өзгеруі. Газдың (бу) 
жылдамдығы өскен сайын тербеліс те ұлғаяды. 

Газдың (бу) жылдамдығы 0,8-ден 1,2 м\сек-тан 1,5-тен 1,6 м\сек аралықты қамтыса, 
зерттеу нәтижесінде жұқа қабықтың координатасы өзгеріссіз қалады. Экспериментальді 
көрсеткіште осы аралықты қамтыған интервалды «еркін ағыс» деп, газдың жылдамдығы 
бағана ішінде  пропорционал күйде өзгереді. Бұл режимді табақшадағы бір қалыпты 
жұмыс істеу режимі деп атайды.  

Зерттеу барысы ары қарай газдың жылдамдығы 1,6 м\с жоғарласа, жұқа қабықтың 
интенсивті тербелісі координатта өзгеріс табады. Сұйық фаза құйылмалы құрылғыдан 
аққанда жұқа қабықшаның ағын, шашырап бүрку, тамшы күйде жұмыс істейді. 

Жұқа қабықты табақшада ең керекті факторы кедергілік болып табылады. Тәжірибе 
кезінде жұқа қабықты табақшадан кедергілер алынды. Сол сияқты 1,7 м\с дейінгі 
жылдамдықта аз ғана кедергінің өсуі көрінді, яғни пульсациялық және табақшаның 
бірқалыпты жұмыс істеу режиміне үйлесімді болып тұр. Ал газдың (бу) жылдамдығы 1,7 
м\с жоғарласа, тәжірибеде энергия шығыны жоғарлайды, содан кедергісі де көбейіп, жұқа 
қабықшаның тербелісі ұлғайғандықтан табақшада тамшылы жұмыс істеу режимі 
орындалады. 
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һс=4мм; dқ=40мм;  1. Lм =27,5 м3/м2   2. Lм=30 м3/м2   3. Lм=32 м3/м2

 
Сурет 2. Аппараттағы сұйықтың жұқа қабығының кедергісінің ауаның жылдамдығына 

тәуелділігі. 
 

Қорытынды.Экспериментальді жұмыс жүргізу нәтижесінде көп қабықты 
шаңтазалағыш аппараттың гидравликалық кедергісін зерттелді, нәтижесінде бұл 
табақшалы аппаратта фазалардың әсерлесуі «жұқа қабық –тамшы-жұқа қабық» циклы 
бойынша бірнеше аймақта жүруіне байланысты,  жоғары тиімділік қамтамасыз етіледі. 
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Еліміздің өндірістік потенциалы, оның экономикалық қуатына құрылыс материалдары 

мен минералды шикізат рудаларын қазып алу дәрежесі де септігін тигізеді. Үздіксіз даму 
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үстіндегі тау өндірісі халық шаруашылығының алдыңғы қатардағы саласы болып табылады 
және ол шаруашылықтың шикізат сұранысын толығымен қамтамасыз ету керек. 

Тау-кен және құрылыс жұмыстарының көлемі даму үстінде. Тау-кен өндірісі мен құрылыс 
индустриясында қойылған есептерді сәтті шешудің негізгі болып негізгі еңбек процестерін 
ғылым мен техниканы игеру негізінде комплексті механизациялау және автоматизациялау 
табылады. 

Қазіргі уақытта осы мақсаттар үшін гидравликалық дірілдеткіші бар машиналары 
қолданылып жатыр, оларға айтарлықтай кемшіліктер тән: 2кВт пайдалы қуат алу үшін төмен 
ПӘК, гидравликалық энергия көзінің тағайындалған қуаты 12кВт-ты құрау керек; сығылған 
ауаны алуға және тасымалдауға арналған қымбат жабдықтар; шу мен дірілдің жоғары 
дәрежесі. 

Дірілдеткішті машиналарға қолданбалы түрде өнімділікті көтеру олардың діріл және тез 
әсер ету энергиясын ұлғайтуды білдіреді. Осы проблеманы шешу әдістерінің бірі болып 
механизмдердің діріл қуатын көтеру мен бір уақытта олардың габариттерін азайтуға 
мүмкіндік беретін гидропневматикалық дірілді құрылғыларды жасап шығару табылады. 

Осылайша гидравликалық діріл көздерінің барлық түрлерінде діріл көзінің әр 
конструктивті  сызбасында болуы тиіс негізгі құрама элементтерді  ерекшелеуге болады. 
Атқарушы орган, басқару органы және превод. 

 
 
1.1 Сурет . Көлемдік діріл көздері: 1 – көлбеу планшайба, 2 – статор , 3 – поршендер, 4 – 

гидравликалық магистраль, 5,6 – аккумуляторлар, 7 – атқарушы орган, 8 – поршень, 9 – 
күштік камера. 

Дірілдеткіштің жұмыс істеу принципі және элементтерінің қозғалыстарының 
теңдеулері. 

 Гидравликалық дірілдеткіш бір корпуста енгізілген үш золотникті /18/ бір-біріне 
параллель орналасқан  таратушы жүйеден түрады. Дірілдеткіштің жұмысын /20/ төменде 
көрсетілген конструктивті сызба бойынша түсіндіруге болады (сурет 1.2). 

Гидронасос 1 – дегі сұйық  1l  трубасы арқылы  плунжер /18/ 2 - нің 1П  , 2П  қуысына 

барады, осы мезетте 3П қуысы еркін ағатын трубалармен жалғасып сұйық сығылып гидробак 
7 ге құйылады. 

Плунжер 2 сол жақ шеткі жағдайда түрады да оңға қарай қозғалады (суретке қара). Себебі: 
Плунжер 2 -нің 1П  қуысының ауданы үлкен  оған әсер еткен күш те үлкен, 4П  қуысының 
ауданы кіші оған әсер ететін күш те кіші немесе 4d > 2d  болғандықтан 4S > 2S  болады, 
екеуінен де бірдей 1S  ауданды алып тастағанда осы теңсіздік орындала береді, PSF =  
болғандықтан оңға қарай қозғалады . Оның қозғалыс теңдеуі /20, 21/ бойынша: 

                                                ( ) гидFSSPam −−= 2411  
Плунжер 2 оң жақ шетке барып A тесігі ашылғаннан кейін 3l , 2l  трубаларымен 1B , 2B  

тесіктері арқылы сұйық басқару золотнигі 3 –тің 2ξ , 3ξ  қусына тағы да реверсивтік 
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золотник 4 -тің 1p  қуысына және плунжер 2 -нің 3П  қуысына құйылады. Бастапқы мезетте 
басқару золотнигі 3 суретте көрсетілгендей сол жақ шеткі жағдайда болады да, осы кезде 
оңға қарай қозғала бастайды. Себебі:  басқару залотнигі 3 тің сол жағындағы  Плунжер 

3ПЛ  тің ауданы оң жағындағы плунжер 3ПП  тің ауданынан үлкен болғандықтан немесе 

5d > 6d  болғандықтан 5S > 6S  болады да PSF =  болғандықтан оңға қарай қозғалады . 
Оның қозғалыс теңдеуі: 

( ) гидFSSPam −−= 6532  

Гидронасос 1- дағы сұйық  l6  трубасы арқылы реверсивтік золотник 4 -тің 3p , 2p  
қустарына сұйық түрақты келіп солға қарай итеріп түрғандықтан және серпімділік күші 
әсерінен бастапқы мезетте реверсивтік золотник 4 суретте көрсетілгендей оң жақ шеткі 
жағдайда болады да, осы кезде солға қарай қозғала бастайды және де гидроцилиндр /19/ 6 –
нің штоктік қусына ағып құйылып поршенді солға қозғалтады. Себебі: реверсивтік золотник 
4 тің оң жағындағы плунжер 4ПП тің ауданы сол жағындағы плунжер 4ПЛ тің ауданынан 
үлкен болады және ол серпімділік күшін де жеңеді немесе 78 dd > болғандықтан 78 SS >  
болады да 8PS > 7PS + серF  болғандықтан солға қарай қозғалады . Оның қозғалыс теңдеуі: 

( ) сергид FFSSPam −−−= 7853  

Енді 1.3 суреттен плунжер 2 -нің 3П  қуысы сұйыққа толып , 3П , 4П  қустарының 
аудандарының қосындысы 1П  қусының ауданынан үлкен болып плунжер 2 солға қарай 
қозғалады немесе 43 dd > болғандықтан 43 SS >  болады да PSF =  болғандықтан солға 
қарай қозғалады . 2П  қусындағы сұйық сығылып гидробак 7 ге құйылады. оның қозғалыс 
теңдеуі: 

                                         ( ) гидFSSPam −−= 4321   
Плунжер 2 сол жақ шетке барып A тесігі ашылғаннан кейін басқару залотнигі 3 –тің 2ξ  

қусындағы сұйық еркін ағатын трубалар арқылы сығылып гидробак 7 ге құйылады. Осы 
кезде басқару золотнигі 3 солға қарай қозғалады. Себебі: сол жағынан әсер еткен күш 
болмайтындықтан немесе 6PSF =  болғандықтан. Оның қозғалыс теңдеуі:  

                                             гидFPSam −= 642  

2B  тесігі бекітіліп реверсивтік золотник 4-тің 1p  қусына сұйық келмейді де 1p  
қусындағы сұйық еркін ағатын трубалар арқылы сығылып гидробак 7 ге құйылады. 

Гидронасос 1- дағы сұйық  l6  трубасы арқылы реверсивтік залотник 4-тің 3p , 4p  қустарына 
келіп құйылады және де серпімділік күш әсерінен реверсивтік золотник 4 осы кезде оңға 
қарай қозғала бастайды. сұйық гидроцлиндр 6–ның поршендік қуысына да ағып құйылып 
поршенді оңға қозғалтады. Оның қозғалыс теңдеуі: 

гидcep FFFam −+= 763  
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1.2 Сурет. Гидравликалық дірілдеткіштің конструктивтік схемасы 
1.3 Сурет. Гидравликалық дірілдеткіштің конструктивтік схемасы 
 

 
1.4 Сурет. Гидравликалық дірілдеткіштің 

 кинематикалық схемасы 
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1.5 Сурет  1 - плунжердің қозғалысы,  
2 – басқару золотнигінің қозғалысы, 

3  – реверсивті золотниктің қозғалысы 
Қортындылай келгенде қазіргі таңда құрлыс саласында сусымалы заттарды тасымалдау 

және жер қабаттарын нығыздау, қазу, тиеп-түсіру жұмыстары көптеп кезігеді . Сондықтан, 
дірілдету жұмыстары кезіндегі ең ауыр процестер болып табылады. Жане тау-кен өндірісінде 
дірілдеткіштерді қолдану жұмыс өнімділігін айтарлықтай арттырады. қазіргі уақытта осы 
мақсаттар үшін гидравликалық негіздегі дірілдеткіштер қолданылып жатыр.  

Қазіргі заманғы кұрылыс және тау-кен саласындағы түрлі машиналарда арнайы өздерінің 
гидравликалык жүйесі бар: бульдозерлер, тасымалдаушы машиналар,  эксковаторлар т.б. 
Қарастырылып отырған дірілдеткіш сериялы түрде шығарылып отыратын техниканың 
гидравликалық жүйесіне өзгеріс енгізбей, қосымша қондырғы ретінде қолдану арқылы 
машинаның жұмыс өнімділігін арттыруға, қолдану аясын кеңейтуге мүмкіншілік береді. 

Төмен жиілікті діріл көздерін жасап шығару гидравликалық діріл көздері негізінде мүмкін 
болады.  

Дипломда құрылғының конструктивтік элементтерінің қозғалысы толық қарастырылып, 
соған байланысты есептеулер жүргізілді. Яғни гидравликалық дірілдеткіштің  жеке құраушы 
элементтерінің қозғалыс тендеуі құрылып соған байланысты жылдамдығы, үдеуі, және 
жүрген уакыты анықталды. 
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Соққы механизмдері әртүрлі салада кеңінен қолданылуда. Әсіресе кеңінен таралғандары 
пневматикалық, гидравликалық, электрлік соққы балғалары. Гидравликалық  соққы 
механизмдері үлкен соққы балғаларының және қол балғаларының орындаушы органы 
ретінде кеңінен қолданылуда. Гидравликалық соққыштарды басқарудың түрлері: үдеумен 
басқарылатын және координаттық әдіспен басқарылатын болады. 

Координаттық әдіспен басқарылатын гидравликалық соққы механизмдердің жиілігі 
тұрақты, технологиялық процесстерде осындай апараттары сұранысы көп, құрастырылуы 
қарапайым,берік болады. 

Гидравликалық соққыш бір реттегішті таратушы жүйеден тұрады. Гидросоққыштың 
жұмысын төменде көрсетілген конструктивті сызба бойынша түсіндіруге болады (1-сурет). 

Гидросорғы( сызба 1) 2  8L құбыры арқылы гидробактан 1 жұмыс сұйығын алады. 8 −
сақтандырығыш клапан. Гидросорғы 2  1L  құбыры арқылы сұйықты басқарушы золотникке 
4 жеткізеді. Золотниктің алға басқару қуысынан 1П  өтіп, сұйық 2L құбыры арқылы 
гидросоққыштың 5  А саңылауы арқылы 2П қуысына жеткізіледі. 2П  қуысында қысым 
артады, соның арқасында боек 6  алға қозғалады.  Боек 6  алға қозғалу барысында 3П  
қуысындағы сұйықты В саңылауынан шығып, 3L  құбыры арқылы золотниктің 5П қуысына 
жеткізіледі. Сұйық золотниктің 5П  қуысы арқылы өтіп, 4L  құбыры арқылы гидробакқа 
құйылады. 

Алға жүру барысында (1-сурет) осымен коса тағы бір процесс орындалады. 4П  
қуысындағы сұйық сығылып, С саңылау 6L құбыры арқылы реттегіштің сұйық бағытын 
ауыстыруға әсер етеді. Біздің реттегіш кішкентай болғандықтан, 4П қуысындағы сұйықтың 
толығымен қолдануға мүмкіндік бермейді. Сондықтан, боек жылжыған кезде, 4П  
қуысындағы сұйық 5L  құбыры арқылы қайтыдын 4П қуысына ағады. Тек азғантай бөлігі 
золотникті басқаруға, яғни бағытын ауыстыруға кетеді.  

Алға басқыруға кеткен сұйық золотниктен 7L құбыры арқылы D  саңылауынан 4П  
қуысына ағады.  

Реттегіш сұйық бағытын ауыстырғаннан кейін, кері жүру процессі басталады (2-сурет).  

mailto:issabekov.abzalbek@gmail.com
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1-сурет. Гидравликалық соққыштың конструктивтік схемасы(Тура жүру) 

 
2-сурет. Гидравликалық соққыштың конструктивтік схемасы(Кері жүру). 

Золотник ауысқанан кейін, 1П  қуысы 3L байланысады, сорғыдан жіберілетін сұйық бағытын 

өзгертеді. 8П  қуысы 2L  құбыры үшін ашылады. 2П  қуысындағы 2L  құбыры арқылы сұйық 
еркін мүмкіншілік туады.    
Сорғы 2  арқылы өткен сұйық 1L  құбырымен золотниктің  1П  қуысы арқылы  3L  құбырына 

өтеді. Құбырдан B  саңылауы арқылы 3П  қуысын толтырады. Боек артқа жылжиды, 2П  

қуысындағы сұйық 2L  құбыры арқылы шыға бастайды. Сұйық золотниктің 8П  қуысынан 

өтіп, 4L  құбыры арқылы гидробакқа құйылады. 
Жұмыс жолы аяталғаннан кейін, реттегіш артқа жүруге ауысу принципі сияқты ауысады. 
Алға жүру процессі басталады.    

Боектің оңға қарай қозғалысының дифференциалдық теңдеуі: 



2143 
 

     1 2 гид уйкma F F F F= − − −    (1) 
m − боек массасы; 
a − боек үдеуі; 

1F − боекқа оң жағынан әсер ететін сұйықтың қысым күші; 

2F − боекқа сол жағынан әсер ететін сұйықтың қысым күші; 

гидF −  сұйықтың қозғалысқа жасаған кедергі күші (/22/ бойынша); 

уйкF − үйкеліс күші. 
Боекқа түсірілген күшті анықтаймын: 

1 1 AF P S= ⋅     (2) 

2 2 BF P S= ⋅
    (3) 

2

4A
DS π

=
   

2( )
4B

D dS π −
=  

мұндағы, 
D − боек диаметрі; 
d − боек штогінің диаметрі; 

AS − D  диаметрге байланысты аудан; 

BS D d= −  шамадан пайда болатын сақинаға байланысты аудан; 

1P − насостың қысымы; 

2P − насостың қысымы әсер етпейтін камерадағы қысым (В камерасы) [3]: 

2 ( ) 4128 p
QP l
d

ρν
π

′
=

 
 𝜌𝜌 – сұйықтың тығыздығы; 
 𝜈𝜈 – сұйықтың киниматикалық тұтқырлық коэффициенті; 
 𝑙𝑙(𝑃𝑃) – құбырдың ұзындығы; 
 𝒬𝒬, –  сұйық  ағу құбырындағы шығын; 
 𝒹𝒹 –  құбырдың диаметрі. 
 
Бұл теңдеулерді қарастырған кезде[18]:  
1) боек мен корпустың арасындағы саңылаудан өтетін сұйықты ескермейміз;  
2) боек қозғалған кезінде оның жабатын саңылаулары лездік жабылады;  
3) үйкеліс күші нөлге тең деп аламыз. Себебі: екі дененің жанасқан жерінде сұйық кіріп 

майласып тұратындықтан үйкеліс күшінің әсері аз болады яғни ескермейміз (бұл әдіс 
техника  саласында жиі қолданылады);  

4) золотникті басқаруға арналған сұйық кедергісін санамаймыз; 
5) сұйықтықтың қасиеті өзгермейтіндіктен гидравикалық кедергі күш жылдамдыққа тура 

пропорционал және жылдамдыққа өте тығыз байланысты.  
(1) теңдеуге күштердің мәндерін (2) және (3)  өрнектер арқылы түрлендіремін. 

1 2A B гидma P S P S F= ⋅ − ⋅ −   (4) 
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При изгибе с кручением расчетное (эквивалентное) напряжение в опасном сечении по 
третьей теории прочности равно 

                          .4 S 22 τσ +=      (1) 
Это выражение можно переписать в виде   S=Mp/W, где  расчетный момент 

  ;M M 2
uP

2
KM+=  

W – осевой момент сопротивления;   
Ми, Мк – изгибающий и крутящий момент в опасном сечений. 
Выражение (1) для расчетного напряжения получено для неслучайных компонент 

напряженного состояния из условия равенства максимальных касательных напряжений на 
наклонных площадках при изгибе с кручением и при простом растяжении эквивалентными 
напряжениями. Для случайных компонент напряженного состояния в общем случае понятие 
максимума напряжения теряет смысл, впрочем, как и понятие условия прочности. Эти 
понятия должны иметь вероятностный смысл. Положение опасных площадок теперь должно 
определяться из условия минимума надежности конструкций по выбранному критерию 
пластичности или разрушения. Это довольно сложная задача и приближенно может быть 
заменена отысканием положения площадок, на которых математическое ожидание или 
дисперсия или еще какая-либо вероятностная мера расчетного напряжения будет 
максимальной.  

В общем случае сопротивление материала определяется наличием на площадках как 
нормальных, так и касательных напряжений. Тогда расчетное напряжение на 
рассматриваемой площадке можно записать так [1] 

,)1(2) αα τ−λ+σλ= -(2S     (2) 
где σα, τα - напряжения на наклонных площадках;  
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λ - коэффициент чувствительности материала к нормальным и касательным напряжениям.  
Этот коэффициент берется равным отношению предельных нормальных и касательных 
напряжений. Так при расчете по пределу текучести  ./ TT τσ=λ  Для идеально пластичных 
материалов λ=2, а для идеально хрупких λ=1. В первом случае прочность материала 
определяется только касательными напряжениями, а во втором – только нормальными. 

При изгибе с кручением 
.2cos2sin5,0,2sin2/)2cos1( ατ+ασ=τατ−σα+=σ αα  

Тогда расчетные напряжения равны 
,τ+σ= CAS       (3) 

где                       ;2sin)1()2cos1)( α−λ+α+λ= -0,5(2A  
                   .2sin)2(2cos)1 αλ−−α−λ= 2(C       
Математическое ожидание и дисперсия расчетного напряжения  
                        ,DCDA,Cm 222

S τστσ +=σ+= AmmS  
где   mσ, Dσ, mτ, Dτ - математическое ожидание и дисперсия нормальных и касательных 

напряжений. 
В предположении нормальности компонент напряженного состояния расчетное 

напряжение также будет нормальным. Тогда надежность [2] 
                   = ),t(ФH   где    t (R-m )/ ,s sσ=     (4) 

R – предельное напряжение;  
Ф(t) – табулированная функция распределения нормального закона. 
Так как интеграл вероятностей монотонно возрастающая функция, то условие минимума 

надежности равносильно условию минимума квантиля нормального распределения. 
Минимизируя (4) по углу α, находим положение опасной площадки и вероятностные 
характеристики расчетных напряжений. 

Реализуем эту идею для идеально-пластичного материала. В этом случае 
                                ;2cos22sin ατ+ασ=S    

   .2cosD42sinD;2cosm22sinmm 222
SS α+α=σα+α= τστσ   (5) 

Теперь из условия   dt/dα=0   получаем следующее уравнение: 
0,/4aaxbxaxx 2234 =++++      (6) 

где    
.Dm2/)D4D(Rd,d4/a1b,mD/mD4a,2tgx 22

σττστσστ −=−+=−=α=  
Корень этого уравнения, минимизирующий надежность, обозначим через  C=tg2αо. Тогда 

после тригонометрических преобразований соотношений (5) получим  
).C1/()D4DC(,)C1/()m2 222

S
2/12 ++=σ++= τστσ(CmmS       (7) 

Таким образом, вероятностные характеристики расчетного напряжения зависят от 
предельного напряжения. Это положение вполне очевидно и логично при оценке прочности 
и надежности, но не совсем удобно при анализе напряженного состояния в точке. 

Рассмотрим теперь возможности приближенного, но более простого определения 
вероятностных характеристик расчетного напряжения. При изгибе с кручением  

,W4/D,W/D,W2/mm,W/m 22
K

22
uKu σ=σ=== τστσm   (8) 

где   mu, mk, σu
2, σk

2 – математическое ожидание и дисперсия изгибающих и крутящих 
моментов. Из выражения (8) следует, что при равенстве дисперсии изгибающих и крутящих 
моментов (σu=σk=σ)  Dσ=4Dτ. Тогда согласно (7) дисперсия расчетного напряжения не 
зависит от угла α и равна σ. В этом случае расчетное напряжение будет максимальным при 
максимуме его математического ожидания. Найдем положение этих площадок. Из условия   
dms/dα=0  следует  
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                                         .m2/m τσ=α0tg2  
Вероятностные  характеристики расчетного напряжения на этой площадке  

.m4mm,W/ 22
SS τσ +=σ=σ     (9) 

Как видим, последнее выражение является вероятностным аналогом формулы (1) 
При  условии  Dσ=4Dτ   в   уравнении (6) 
                                  0d,m/ == τσ-ma  
и оно имеет решение   x=c=mσ/2mτ, в чем можно убедиться непосредственной 

подстановкой его в уравнение (6). Тогда выражение для вероятностных характеристик 
расчетного напряжения по обоим методам совпадают (соотношения (7) и (9)). Это косвенно 
подтверждает справедливость исходной гипотезы (2) для расчетного напряжения при 
плоском напряженном состоянии. 

Из совпадения выражений (7) и (9) следует ожидать, что условие максимума 
математического ожидания при изгибе с кручением будут давать результаты, близкие к 
условию минимума надежности и при произвольных дисперсиях компонент напряжений. 
Поэтому вместо условия минимума надежности для определения вероятностных 
характеристик расчетного напряжения можно рекомендовать приближенное, но более 
простое условие максимума математического ожидания. 

При произвольных дисперсиях компонент напряжений соотношения (9) перепишутся в 
общем виде  

                  ;W/mW/mmm4mm 2
k

2
u

22
S =+=+= τσ   (10) 

mWmmmDmmD kkuuSS //16 222222 σσσ ττσσ +=+= . 
Заметим, что эти соотношения совпадают с приближенными результатами, получаемыми 

путем разложения выражения (1)  в ряд Тейлора [2].  
Для оценки точности соотношений рассмотрим численный пример.     
Пример. В опасном сечении вала диаметром  d=80 мм действует изгибающие и крутящие 

моменты, распределенные по нормальному закону с параметрами: 
                mu=6,25кНм,  σu=1,25 кНм,  mk=5 кНм  , σk=1 кНм.   
Определить надежность вала, если предельное напряжение   R =200 МПа.  
Находим коэффициенты уравнения (6) 
                               ,6,1/-2a 22 −== KuuK mm σσ  

,7373,025,15/)125,1(1012,510200/)( 2253222 =⋅−⋅⋅⋅=−= −
uKKu mRWd σσσ  

                         1,0963.0,7373-/41,61b 22 =+=  
Уравнение (6) теперь имеет корень  x=c=1,4.  Тогда  

            ,919,1C/)mCmC1RW(t 2
K

2
u

2
Ku

2
P =σ+σ−−+=  

                                     .9725,0)t(Ф P ==H  
Теперь найдем надежность из условия максимума математического ожидания. По 
формулам (10) имеем  

МПа, 156,2510 /5,1210 )5(6,25m -5-31/222
S =⋅⋅+=  

                        МПа, 22,64510 5,12 10 /81025)6,25) (1,25( -5-3-6 1/22 =⋅⋅⋅+⋅=Sσ  
Тогда 
                .9733,0)t(Ф ==== H 1,932,,645156,25)/22-(200t  
Этот результат отличается от точного решения на  0,08%.  
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Жер астындағы сұйықтардың кеуекті орта арқылы сүзілуі экспериментальді зерттеліп, 

сандық моделі құрылды. Мұндағы кездесетін мәселелер - ол құмның өткізгіштігін және 
қысымның таралуын анықтау. Бұл есеп негізінен  мұнай, уран және т.б. жер асты 
байлықтарын өндіруде қолданылады. 

Есептің қойылымы. Кеуекті ортаның құрамына қарай өткізгіштігі әр түрлі болады. Бұл 
жұмыста кеуекті орта ретінде құмды, ал сұйық ретінде суды қарастырамыз. “Armfield” 
құрылғысындағы құмның көлемі 0,1 м3, ал құмның түйіршіктерінің орташа өлшемі 0,6 – 2 
мм. Құрылғының екі шеткі ұңғымасынан су жіберіп, ортанғы ұңғымалардан шығу кезіндегі 
қысымның таралуын есептеп шығарамыз. 

 

 
Armfield құрылғысындағы манометрлердің орналасуы 

 
Қысымның таралуының сандық моделі COMSOL Multiphysics бағдарламасында 

шығарылады. Бағдарлама пакетінде есепті массаның сақталу заңы мен Дарси заңдылығын 
пайдаланады. 

 
Тәжірибелік зерттеу. 
Сол жақ ұнғымадан су жіберіліп, оң жақ ұнғымадан ағу кезіндегі сұйықтың 

қозғалысын зерттеу. 
Басты мақсатымыз судың кеуекті ортадағы қозғалысын зерттеу. Оны  Armfield жер асты 

суларының қозғалысын зерттейтін құрылғыда өткізілді, құрылғыға көлемі 0,1 м3, өлшемі 
0,6–2,0 мм құм қолданылады. Суды сол жақ құбырдан жіберілгендіктен, суреттен 
байқағанымыздай 1-шы манометрде ең жоғары қысым болады. Ал 4, 5, 6, 7, 8, 9-шы 
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манометрлердің көрсеткіші бірдей, себебі бұл манометрлер көлденең бір сызықтың бойында 
орналасқан. Ал 19-ші манометрде ең төменгі қысым болады, себебі 19-ші манометр судың 
шыға берісінде орналасқан. 

 

 
 

Манометр көрсеткіші 
 
Кесте 1.Сұйықтың биіктігі 

Манометр Биіктігі h(мм) 
1 141 
2 121 
3 116 
4 110 
5 110 
6 110 
7 110 
8 110 
9 110 
10 108 
11 104 
12 91 
13 79 
14 74 
15 70 
16 68 
17 64 
18 59 
19 42 
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Қысымның графигі 

 
Сандық есептеу 
COMSOL Multiphysics бағдарламасында солдан оңға қарай қысымның таралуын 

есептеу. 
Сығылмайтын сұйықтықтарға арналған Навье-Стокс теңдеуіне Direct Numerical Simulation 

(DNS) әдісін қолданып COMSOL Multiphysics бағдарламасының көмегімен шығарылды: 
 

Эксперименттен алынған көрсеткіштерді пайдаланып қысымның таралуы: 

 
Қысымның таралуы 

 
Тәжірибе мен сандық есеп нәтижелерін салыстыру 
Бұл графикте қызыл түс – эксперименттен алынған нәтижелер, ал көк түс – сандық әдістен 

алынған нтижелер. байқағанымыздай эксперименттің 13-14 манометрлердегі қысымның 
көрсеткіші екі жағдайдада күрт төмендегенін көрдік. алдағы уақытта осы өзгерістің себебін 
қарастырамын. Көріп тұрғанымыздай эксперимент нәтижелері мен сандық әдістен алынған 
нәтижелердің айтарлықтай жақын екенін байқаймыз. 
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Салыстыру графигі, қызыл түс-эксперимент, көк түс-сандық әдіс нәтижесі 
 
Қорытынды 
1. Armfield құрылғысының сол жақ ұңғымасынан су жіберіп, оң жақ ұңғымасынан ағу 

кезіндегі судың жылдамдығы, қысымы, шығыны және сол ортаның өткізгіштік коэффициенті 
анықталды. 

2.Салыстра келгенде екі эксперименттің бір құрылғыда және біртекті құмда 
өткізілгендіктен, сол ортадағы өткізгіш коэффициенттері өз-ара тең. k=0,02 мм/c. Ал бірінші 
эксперименттің бірқалыпты судың сол жақтан оң жаққа ағуы салдарынан, ондағы 4, 5, 6, 7, 8, 
9-шы көлденең орналасқан манометрлердің өз-ара теңдігін байқадық. 

4. Қорыта келгенде сандық әдіс нәтижесімен тұрғызылған графикте қысымның тез 
төмендеуі байқалды, ал эксперименттен алынған нәтиже бойынша тұрғызылған графикте 
қысымның баяу төмендейтіні байқалды. Айырмашылығы қарастырылып отырған аумақтың 
орта жақтарында байқалды. 

5. Эксперимент жүргізіліп, анықталған қысымның көрсеткіштерін пайдалана отырып 
сандық моделі жасалынды. Қысымның таралуының сандық моделі COMSOL Multiphysics 
бағдарламасында есептеліп шығарылды. Бағдарлама пакетінде қысымның таралуын, 
массаның сақталу заңы мен Дарси заңын пайдаланып шығарады. Қазіргі кезде жер асты 
сұйықтары ағынын математикалық модельдеу арқылы есептеу еліміздегі өндіріс 
салаларының маңызды мәселесі болып отыр. 
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Введение 
В данной работе предложен метод нахождения единственно верных (уникальных) 

решений прямой и обратной позиционных задач кинематики сферического параллельного 
манипулятора (СПМ) с поворотными шарнирами. Рассмотрен кинематический анализ 
общего СПМ с поворотными шарнирами и предлагаемая методика сформулирована в форме 
простых и детально описанных алгоритмов. Графический способ проверки, использующий 
модели системы автоматизированного проектирования (САПР), представлен вместе с 
числовыми и экспериментальными примерами, которые подтверждают правильность 
предлагаемой методики. 

Параллельные манипуляторы в настоящее время широко применяются для авиационных и 
автомобильных симуляторов, медицинской и промышленной робототехники, мехатронных 
устройств и т.д. По сравнению с последовательными манипуляторами, они обладают 
некоторыми преимуществами: высокая жесткость, скорость и точность позиционирования, 
хорошие динамические характеристики и высокая удельная грузоподъемность. Среди систем 
параллельных роботов-манипуляторов с 3-мя степенями свободы (СС) выделяются 
сферические параллельные манипуляторы (СПМ), которые обеспечивают вращение верхней 
поворотной платформы по траектории полусферы с большей зоной и динамикой  вращения 
(ориентирования) платформы. СПМ характеризуются тем, что мобильная платформа 
крепиться к основанию при помощи нескольких кинематических звеньев, тем самым 
приводы манипулятора могут быть расположены на или близко к основанию. Это приводит к 
высокой жесткости и нагружаемой способности системы, а также к очень хорошим 
динамическим свойствам, поскольку инерция движущихся частей значительно сокращена. 

Для анализа различных конфигураций СПМ было предложено много методов. Прямая и 
обратная позиционные задачи кинематики общего СПМ с поворотными шарнирами и 
замкнутыми кинематическими цепями имеют несколько решений. Тем не менее, для 
разработки систем управления манипуляторами в режиме реального времени требуются 
единственно верные решения прямой и обратной позиционных задач кинематики. В работе 
[1] описывается система «Agile Eye» (быстрый глаз), разработанная для высокоскоростного 
слежения за объектом, используя камеру с очень низким коэффициентом ошибок в 
ориентации и скорости. Более упрощенная конфигурация сферического параллельного 
манипулятора – система «Agile Wrist» (быстрая кисть) была предложена в [2]. Анализ 
особых конфигураций СПМ, на примере Agile Wrist/Eye, существенно снижает сложность 
кинематических задач. 

В данной работе трехмерная механическая модель сферического параллельного 
манипулятора смоделирована в системе САПР SolidWorks [8]. Для проектирования 3D 
модели был проведен анализ научных работ по СПМ [1]-[7] и определены геометрические 
параметры прототипа СПМ. В качестве приводного механизма СПМ используются 
cервоприводы Dynamixel MX-106 компании Robotis (Южная Корея) [9] с номинальным 
моментом более чем 10 Нм - электромоторы постоянного тока, оборудованные шестернями 
передач, регулятором, управляющим контроллером, интерфейсом связи и датчиком 
измерения скорости и угла поворота вала двигателя. Эти приводы используются учеными в 
ведущих университетах США, Японии и Кореи. В SolidWorks были загружены CАПР модели 
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сервомоторов для моделирования полной системы СПМ. На Рис. 1 представлена 3D модель 
СПМ в разных положениях верхней ориентационной платформы.  

 
Рис 1. 3D модель СПМ в программе Solidworks (фотореалистичный рендер)  

       При изготовлении прототипа механической модели сферического манипулятора 
использовалась технология быстрого прототипирования с использованием принтеров 
объемной (3D) печати. Собранный прототип СПМ показан на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальный прототип СПМ в конфигурации «Agile Wrist». 

 
Для тестирования изготовленного прототипа СПМ, сервомоторы Dynamixel МХ-106 были 

присоединены к источнику питания постоянного тока для энергопитания робота и к 
компьютеру для разработки алгоритмов управления манипулятором.  

Кинематика 
Для полноты разработок и результатов, представленных в этой работе, ниже приводится 

краткое обобщение кинематики СПМ. 
А. Система координат 
Модель общего симметричного СПМ с поворотными суставами показана на Рис. 3. СПМ 

состоит из двух платформ пирамидальной формы (основание и мобильная платформа), 
соединенных тремя равномерно распределенными стойками, пронумерованных от i=1,2,3, 
каждая из которых состоит из двух изогнутых соединений. Оси всех суставов (шарниров), 
обозначенные единичными векторами u, v, и w, пересекаются в одной общей точке (центре), 
которая называется центром вращения. Углы, образуемые нижними и верхними 
соединениями, обозначены α1 и α2, соответственно. Углы β и γ определяют геометрию двух 
правильных пирамид основания и верхней мобильной платформы. Движение верхней 
мобильной платформы ограничивается поверхностью сферы с центром в центре вращения. 
Правая система координат с началом координат, расположенным в центре вращения СПМ, 
показана на Рис.3. Ось z перпендикулярна основанию и направлена вверх, в то время как ось 
y расположена в плоскости, образуемой осями z и u1. Углы поворота вращательных приводов 
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на нижних повортных шарнирах манипулятора θi, i=1,2,3, измеряются от плоскости, 
образуемой осями z и ui, до плоскости нижнего изогнутого соединения. 

 
Рис. 3.  Кинематическая модель сферического паралллельного манипулятора. 

       Единичные вектора ui, i=1,2,3, вдоль осей нижних поворотных шарниров основания, 
определяются следующим образом: 

ui = [sinηisinγ, cosηisinγ, -cosγ]T,                                     (1) 
где ηi, i=1,2,3, это углы между проекциями осей приводных шарниров на плоскость 

основания нижней фиксированной пирамиды. В силу симметрии: 
ηi = 2(i-1)π/3.                                                              (2) 

       Единичные вектора w i, i=1,2,3, соответствуют осям промежуточных поворотных 
шарниров СПМ и выражены через углы поворота нижних шарниров θi следующим образом:  

w i   = �
sinηi ∗ sin γ ∗ cosαi − (cosηi ∗ sinθ𝑠𝑠 −  sinηi ∗ cos γ ∗ cos θ𝑠𝑠) ∗ sinαi 
cos ηi ∗ sin γ ∗ cosαi + (sinηi ∗ sinθ𝑠𝑠 +  cos ηi ∗ cos γ ∗ cosθ𝑠𝑠) ∗ sinαi

− cos γ ∗ cosαi +  sin γ ∗ cos θ𝑠𝑠 ∗ sinαi
�                             

(3)                    
       Единичные вектора vi, i=1,2,3, вдоль осей верхних поворотных шарниров определяют 

ориентацию верхней мобильной платформы СПМ.  
       B. Прямая позиционная задача кинематики 
       При рассмотрении прямой позиционной задачи кинематики предполагается, что ui и 

w i известны. Задача состоит в том, чтобы найти неизвестные вектора vi. Для замкнутой 
кинематической цепи СПМ справедливы следующие уравнения ограничений: 

w i · vi = cosα2,              i = 1,2,3.                                          (4)                            
       Геометрия правильной пирамиды верхней мобильной платформы СПМ подразумевает 

следующее: 
              vi · vj = cosα3,             i,j = 1,2,3,       i ≠ j                              (5) 

где α3 это угол между осями i и j верхних поворотных шарниров. Этот угол образован 
боковыми гранями верхней пирамиды и имеет следующее значение: 

α3 = 2sin-1(sinβcos𝜋𝜋
6
)                                                          (6) 

       Более того, единичные вектора vi сводятся к: 
|| vi || = 1.                                                                (7) 

       Существует несколько различных подходов для получения решения прямой 
позиционной задачи кинематики СПМ. В работе [] показано, что прямая позиционная задача 
кинематики СПМ с 3-мя СС с повортными шарнирами ведет к многочлену с восемью 
решениями. В этом исследовании, сочетание уравнений (4), (5) и (7) используется, чтобы 
образовать систему из трех линейных и шести квадратных уравнений с векторами vi. 
Численный метод, который позволяет получить единственное (уникальное) решение прямой 
позиционной задачи кинематики СПМ, был использован для решения этой системы 
нелинейных уравнений с 9 неизвестными (компоненты трех vi векторов), как показано в 
последующих разделах этой работы. 

C. Обратная позиционная задача кинематики 
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       Если ориентация мобильной платформы СПМ задана, т.е. известны единичные 
вектора vi, то решения обратной позиционной задачи определяются тремя раздельными 
уравнениями для углов поворота вращательных приводов на нижних повортных шарнирах 
θi: 

AiTi
2 + 2BiTi + Ci  = 0,         i = 1,2,3,                                        (9) 

с                                                                 Ti = tan( θi
2

) ;                                                             (10) 
Ai = (-sinηisinγcosαi + sinηicosγsinαi) · - v1x + (cosηisinγcosαi - cosηicosγsinαi) · v1y + 

(cosγcosαi - sinγsinαi) · v1z – cosα2 ;         
Bi = cosηisinαi · - v1x + sinηisinαi · v1y ;                                                                                                 

(11) 
Ci = (-sηisγcαi - sηicγsαi) · - v1x + (cηisγcαi + cηicγsαi) · v1y + (-cγcαi + sγsαi) · v1z – cosα2; 
где vix, viy и viz компоненты вектора vi. Уравнение (9) дает два решения углов θi для 

заданной ориентации верхней мобильной платформы СПМ. Следовательно, в общем, 
обратная позиционная задача имеет восемь решений. 

 
Алгоритмы решения задач кинематики 
В этой секции представлен метод нахождения единственно верных решений прямой и 

обратной позиционных задач кинематики, используя кинематическую модель общего СПМ с 
поворотными шарнирами, описанной в предыдущей секции. Этот метод сформулирован для 
определенной начальной конфигурации СПМ, когда все нижние соединения повернуты в 
одном направлении и прикреплены к основанию как показано на Рис.2 и Рис.3. Методика 
представлена далее в форме алгоритмов для получения уникальных решении кинематики 
общего СПМ. 

А. Алгоритм для получения единственно верного решения прямой позиционной задачи 
кинематики СПМ. 

1) Используя углы поворота вращательных приводов на нижних повортных шарнирах 
θi: 

• Найти единичные вектора ui, используя уравнение (1) (при необходимости) 
• Найти единичные вектора w i, используя уравнение (3)  
2) Составить систему уравнений, используя уравнения (4), (5) и (7): Уравнение (4) 

приводит к трем линейным уравнениям, в то время как уравнения (5) и (7) дают по три 
квадратных уравнений, соответственно. Таким образом, получается система уравнений с 
девятью неизвестными компонентами векторов vi. 

3) Найти вектора vi, решив систему уравнений численным методом: Для многих 
численных методов требуются изначально введенные значения, чтобы решить систему 
уравнений. В данном случае, эти значения являются исходными предположениями 
компонентов х, у и z единичных векторов vi, i =1,2.3. Тем самым, знаки этих компонентов 
зависят от принятой координатной системы. 

Для нахождения уникальных значений векторов vi используются начальные 
предполагаемые значения (исходный вектор) с определенной последовательностью знаков. 
Так как итерационные численные методы сходятся к нормальному распределению даже если 
начальные значения далеки от решения, абсолютные значения (модули) в исходном векторе 
могут быть выбраны произвольно. С другой стороны, важны знаки в исходном векторе 
значений. Все восемь возможных решений прямой позиционной задачи кинематики СПМ, 
т.е. вектора vi, могут быть найдены путем изменения знаков в начальных предполагаемых 
значениях. Правильная последовательность знаков, соответствующая единственно верному 
решению, может быть выбрана учитывая ориентацию единичных векторов vi в отсчетной 
(исходной) конфигурации относительно заданной координатной системы. Эта может быть 
получено путем проектирования единичных векторов vi в исходном положении платформы 
на оси х, у и z выбранной координатной системы. Это может быть также проверено 
единичными векторами vi, полученных с модели СПМ на САПР, используя метод, 
представленный далее. 
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В. Алгоритм для получения единственно верного решения обратной позиционной задачи 
кинематики СПМ 

Целью решения обратной задачи кинематики является нахождение положений всех 
приводов (θi) при заданном положении подвижной платформы (vi).  

1) Вычислить коэфициенты Аi, Вi и Сi, используя уравнения (11) 
2) Найти Тi, решив уравнения (9) 
3) Найти θi из уравнения (10) используя положительные корни уравнения (9), т.е. 

положительные значения Тi. 
Использование положительных корней квадратных уравнений рассматриваются всвязи с 

изначальным положением манипулятора, когда все три нижние стойки повернуты в одну 
сторону (положительную). Этот алгоритм может также быть использован для проверки 
полученного решения прямой позиционной задачи. 

C. Определение ориентации СПМ графическим методом, используя модель САПР 
Предлагаемый подход проверен графическим методом определения ориентации СПМ, 

используя модели САПР. Этот метод может быть использован различными САПР 
программами. В этой работе была использована программа САПР SolidWorks. Данный 
алгоритм не включен в этой публикации в связи с ограниченным объемом материалов, 
разрешаемым оргкомитетом конференции. 

По той же причине здесь не представлены следующие разделы проделанной научной 
работы: численные примеры и обсуждения, анализ сингулярных положений СПМ, расчет 
механических столкновений и рабочей зоны СПМ, управление и др. 
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Ғылыми жетекшісі - ф.м.ғ.к,доцент Туралина Д.Е 
 

Жер қойнауындағы жылу негізінде энергия өндіруге бағытталған энергетика саласы 
геотермальды энергетика деп аталады. Бүгінгі күні  органикалық отын қорының жылдан 
жылға азаюы, көптеген дамыған елдердің отынның импортына тәуелділігі (мұнай және газ 
импорты) және ядролық энергетиканың қоршаған ортаға аса зиянды болуы геотермальды 
энергетиканың қайтымды энергия көзі ретінде пайдалану  қажеттілігін арттыруда.  
Қазақстанда  орта және төменгі температурадағы геотермальды су қорлары жеткілікті 
болғанымен, бүгінгі таңда қайтымды энергия көзі ретінде кеңінен қолданыс таппай отыр. 
Сол себепті бұл салада зерттеу жұмыстарын жүргізу өзекті болып табылады. 

 Бұл жұмыста терең  жер қабатындағы су қорының табиғи температурасынан өзгеше 
температурадағы сұйықты енгізу кезіндегі тұрақты су шығыны үшін математикалық модель 
қарастырылған. Осы модель негізінде ағын сызығы теңдеуі анықталған. Сонымен қатар, 
жылу шегінің орын ауыстыруы мен өндіріс ұңғысындағы температура өзгерісі табылған. 

Жұмыстың мақсаты  жабынды қабат пен су ағыны арасында жылу алмасуы жоқ жағдай 
үшін жылу шегінің орын ауыстыруы және өндіріс ұңғысындағы температура өзгерісін 
болжау мүмкіндігін беретін аналитикалық шешімін табу. 

П.А. Ландел және Д.П.Саути [2] , Д.A.Дакоста и Р.Р. Беннет[4]   ұсынған аналитикалық 
шешімдерге  негізделе және жетілдіре отырып Python прграммалық тілінде есептелген 
сандық модель құрылды. 

Жылу шегінің орын ауыстыруы мен өндіріс ұңғысындағы температура өзгерісін болжай 
алатын өте ықшам, есептелуі уақыты аз заманауи математикалық және сандық модель 
бойынша нәтиже алынды. 

Қарастырылып отырған жұмыс  Жаркенттегі геотермальді кешен үшін есептелді және 
практикалық нәтижелермен салыстырылды. Сол себепті   ұсынылған математикалық және 
сандық модельді еліміздің басқа да геотермальды кешендеріне кеңінен қолдануға болады. 

.Жер қойнауындағы жылу негізіндеэнергия өндіруге бағытталған энергетика саласының 
басқа энергетика салаларынан басты артықшылығы: жыл мезгіліне тәуелсіз, климаттқа 
әсерінің аз болуы, себебі оны өндіру кезінде көмір қышқыл газы ( СО2) шығарылмайды.Яғни 
жер асты суларын игеру экономикалық тұрғыдан да, экологиялық  тұрғыдан да тиімді болып 
отыр.Қазақстанда геотермальды орта және төменгі температуралы су қорлары жеткілікті. 
Геотермальды кенорыны Капланбек (Шымкент қаласы жанында),су температурасы 80°С,  
жеке ғимараттарды жылытуға қолданылады.Алматы қаласы жанындағы геотермальды 
энергия көзі  температурасы 80-120°С  жылыжайларды қыста жылытуға , жазда 
кондициялауға қолданылады.Негізгі геотермалдық резервуарлар Қазақстанның оңтүстігі мен 
оңтүстік-батысында орналасқан. Негізгі геотермалдық аудандар: 

 Шымкент қаласының маңында, Жамбыл, Қызылорда, тереңдігі 1200-2100 м, 
температура 45-80 ° С. 

 Шу өзенінің алқабы және Қызылқұм шөлінің солтүстігі;температура 80-90 ° С. 
 Іле өзенінің алқабы(Панфилов егісі); борлық сусорғы көкжиегі –тереңдігі 2000-3500 

м, температура 90-115 °C. 
 Алматы қаласының төңірегі; тереңдігі 2500-3500 м, температура 80-120 ° C. 
 Талдықорғаноблысы; ыстық (90°С)  судыңелеуліресурстарытабылды. 

Елбасы «Казақстан 2020» стратегиясында альтернативті энергия көздерін игеру саласын 
дамытуды көздеп отырғанымен,елімізде геотермалдық энергетика саласын дамытуға 
арналған мемлекеттік  жобалар жоқ.Тек жекелеген компаниялардың жобалары бар 
болғанымен,осы кезге дейін нәтиже жоқ.Қазақстандағы геотермалдық энергетиканың 
дамуының алғышарттарын нақтылауда бұл зерттеу жұмысының маңызы бар. 
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НИ ТПУ кафедра АРМ 
Научный руководитель Крауиньш П.Я. 

 
Важнейшими задачами для развития машиностроения является - создание новых образцов 

высокопроизводительного оборудования. Их качество зависит от качества проектирования 
элементов трансмиссий машин - зубчатых передач.Редуктор с модифицированным профилем 
зуба обладает высоким передаточным числом, небольшими габаритами и весом.  

На рис.1 представлена кинематика движения такого редуктора. Шестерня z1 напрессована 
на подшипник, а сам подшипник на эксцентриковый вал. Шестерня также установлена на 
трех неподвижных пальцах с диаметральным зазором, равным 2e. Число зубьев z1 шестерни 
меньше числа зубьев z2 колеса, происходит редуцирование движения колеса по отношению к 
входному эксцентриковому валу. Само колесо центрируется по направляющим. Характерной 
особенностью кинематического волнового редуктора с модифицированной формой зуба 
является возможность получения  разности между числом зубьев колеса и шестерни в один 
зуб. Редуктор, представленный на рис. 1 обладает передаточным числом 90, это значение, 
совместно с параметрами зацепления, определяют основные радиальные габариты передачи. 
Осевой габарит передачи (ширина b) может быть рассчитана по известному крутящему 
моменту. В случае если передача быстроходная или значение эксцентриситета относительно 
велико, то достаточно установить вторую шестерню в противофазе  для устранения влияния  
центробежных сил.  

Передаточное число данной передачи будет выражаться формулой (1), где значение числа 
зубьев шестерни z1=89, а колеса z2=90. 
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Рисунок 1. Кинематика редуктора 
 

                                                        𝑠𝑠 =
𝑑𝑑2

𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑1
=

90
90 − 89

= 90;                                                 (1) 

 
Особенностью данного редуктора является модифицированный профиль зубьев колеса и 

шестерни (рис.1). Профиль зуба колеса представляет собой выступающий полуцилиндр  
радиусом r, а профиль зуба шестерни  полуцилиндрическую выемку с таким же радиусом. 
Именно такой профиль обеспечивает большую площадь контакта, по сравнению с 
эвольвентным зацеплением, что обеспечивает высокую нагрузочную способность. Именно 
такая форма профиля зубьев колеса обеспечивает возможность создания передачи, у которой 
разница зубьев колеса и шестерни в один зуб. Это является следующей характерной 
особенностью кинематического волнового редуктора с модифицированной формой зуба, 
разность между числом зубьев колеса и шестерни в один зуб. Именно такая разность  

позволяет получить высокое значение нагрузочной способности, т.к. нагрузку 
воспринимает не один зуб, а ряд зубьев. 

Для проведения силового анализа кинематического волнового редуктора с 
модифицированным профилем зуба проведем исследование в среду SolidWorks. Колесо 
сделали  неподвижным звеном, в свою очередь шестерню поворачивали на угол 0,3 мин.  
При значениях угла поворота меньше 1,2 мин отсутствует касание (красная зона рис. 2), т.е. 
шестерня проходит путь равный значению люфта. Чем выше значение угла поворота, тем 
больше площадь контакта, тем больше интерференция колеса и шестерни (рис. 2 красная 
зона).  

 
Рис. 2. Картина зацепления 

Основываясь на табличных данных, построим объемный график (рис. 3) зависимости угла 
поворота колеса от объема интерференции в проекции на каждый задействованный зуб. Как 
видно их полученного графика максимальное значение интерференции приходится на зуб 
№ 0, значит, что нагрузку которая, может вызвать такой объем интерференции, больше всех 
воспринимает зуб № 0, т.е. именно этот зуб больше всего нагружен. Как видно из 
зависимости (рис. 3) соседние зубья (зуб №1, 2, 3, -1, -2, -3 (нумерация зубьев см. рис.2)) 
делят эту нагрузку между собой, при этом нагрузка воспринимается симметрично 
относительно зуба №0. В случае поворота шестерни в противоположную сторону, картина 
нагрузки остается подобной. 

С помощью полученной интерференции можно определить величину удельной 
деформации зуба. Зная величину удельной деформации зуба, можно определить усилия, 
необходимые для этой деформации. Но при этом необходимо учитывать предел 
допускаемых напряжений, чтобы предотвратить необратимые деформации (срез, смятие) 
зуба.  

 
Рис. 3. Зависимость объёма интерференции от угла поворота 
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Величина относительной деформации вычислим по следующей формуле (2): 

 
Объем деформации определим из эксперимента. Для вычисления напряжений существует 

два пути: если известны внешние силы, то  вычисляется по формуле (3) : 

 
 
Если же внешние силы неизвестны, но известна удельная деформация, то напряжение 

определяется формулой (4): 

 
. 

 
Рис. 4. Направление нагрузки и эпюра напряжений 

Чтобы определить относительную деформацию, необходимо определить характерный 
объем. Для этого необходимо провести исследование, суть заключается в следующем: в 
среде SolidWorks создадим колесо с одним зубом. На поверхность зуба сымитируем  
нагрузку (рис. 4), которую воспринимает зуб при редуцирование движения.  Нагрузку будет 
воспринимать половина зуба, поэтому к ней приложим нагрузку (розовые стрелки рис. 4). 
При этом закрепим колесо, так как это оговорено в конструкции (колеса с двух сторон 
являются направляющими - крышками) (зеленые стрелки рис. 4). Определим показания 
напряженийНа диаграмме эпюр напряжений (рис. 4) видно, что приложенную нагрузку 
воспринимает весь зуб и часть колеса (на рис. 4 Светло зеленая зона). При этом в сумме этот 
объем представляет собой цилиндр. Сравним как выглядит эта ситуация при различных 
нагрузках. С помощью функции SolidWorks зондирование определим границы зоны, 
воспринимающей нагрузку. Выделим на одной из эпюр напряжения искомую зону (рис. 5). 

Значения характерного объёма  (размера) будет получаться из суммы двух площадей: 
площадь зуба и площадь зон колеса (рис. 5 светло-зеленая зона), воспринимающей нагрузку, 
и умноженного на ширину венца колеса. Зная значение удельной деформации, рассчитаем 
значения напряжений возникающих в зонах деформации.  

 

 
Рис. 5. Характерный объём 
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Ғылыми жетекшісі – Н.Ж. Жәйшібеков 
 

Қосфазалы ағын заңдары мен ерекшеліктерін білу технологиялық процестерді, 
техникалық жүйелер мен құрылғыларды, бірқатар өнеркәсіптік салаларын дамыту мен оны 
әрі қарай жетілдіруде маңызды рөл атқарады. Бұл қосфазалы ағындардызерттеудің өзектілігі 
мен олардың маңыздылығын айқындайды.Қазіргі таңдағы мақалалардың, конференция 
материалдарының, монографиялардың көптеген саны  қосфазалы ағындарды зерттеуге 
арналған,[1]-[10] және т.б. 

Біз бұл  жұмыста Н.И. Клюев және Е.А. Соловьева авторларының  [3] жұмысы негізінде, 
қосфазалы ағындардың параметрлерінің өзара тәуелділіктерінесараптама жүргіземіз. Аталған 
жұмыста сақиналық ағыстың математикалық моделіалынған және ағыс  параметрлері сандық 
әдістермен шығарылған. Сақиналық ағыстың, қатты қосындылармен дисперсті ағындардың 
математикалық моделі және де осы ағындардың кризистік режимдері қарастырылған. 
Жылытылатын цилиндрлік арнадағы бу мен су араласқоспа ағыстары және газ 
ағындарындағы буға айналатын тамшылардың қозғалысы туралы шектік есептері құралған. 
Алынған математикалық модельдерге және ағындардың параметрлерінің өзара тәуелділігіне 
сараптама жүргіземіз. 

Сақиналық ағыстың сандық параметрін келесі кіріс мәліметтері бойынша есептейміз: 
өспелі қосфазалы қоспа температурасы 200℃1Tбу мен судан тұрады, газдың тығыздығы 
ρ1 = 7,87 кг/м3, газдың тұтқырлығы𝜇𝜇1 = 1,65 × 10−5Пас, сұйықтық тамшы тығыздығы мен 
қабықша сұйықтығының тығыздығы ρ2 = ρ3 = 865кг/м3,сұйықтық тамшы тұтқырлығы мен 
қабықша сұйықтығының тұтқырлығы 𝜇𝜇2 = 𝜇𝜇3 = 0,14 × 10−3Пас, 1T арна радиусыR =
10мм, 1T жеңіл фаза концентрациясы 𝜑𝜑 = 0,95,  қабықшаға сұйықтық шығынмен ықтиярсыз 
беріледі 𝐺𝐺3 = 10−3кг/c.  Есептелінген мәлімет 1-ші  кестеде көрсетілген. 

1-кесте 
№ 𝑉𝑉�смм/с  𝑉𝑉�3м/с 𝑉𝑉31  

м/с 
𝑅𝑅1 ×
× 103м 

τ 
н/м2 

 

τ𝑤𝑤  
н/м2 

𝑅𝑅𝑒𝑒 ×
× 10−4м 

𝑅𝑅𝑒𝑒3 

1 1.4 0.153 0.168 9.879 0.289 -0.675 0.85 114 

2 1.8 0.140 0.115 9.868 0.405 -0.647 1.09 114 
3 2.0 0.134 0.085 9.861 0.467 -0.637 1.21 114 
4 2.2 0.127 0.052 9.854 0.533 -0.630 1.33 114 
5 2.4 0.121 0.017 9.846 0.601 -0.627 1.45 114 
6 4.0 0.078 -0.38 9.762 1,184 -0.620 2.40 114 
 

http://smc.tomsk.ru/ru/2/
http://www.libex.ru/?cat_author=%CE%F0%EB%EE%E2,%20%CF.%C8.&author_key=206
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Жоғарыда көрсетілген кестеге байланысты, қабықша радиусы мен қоспаның орташа 
жылдамдығымен өзара байланысын қарастырайық.  

 
1-график 

 
1-графикте көрсетілгендей, қабықшаның радиусы қоспаның орташа жылдамдығына 

сызықты тәуелді. Сонымен қатар, қоспаның орташа жылдамдығы өскен сайын қоспаның 
радиусы кішірейеді, ал қабықшаның қалыңдығы өседі.   

1-кестедегі берілгендерді пайдалана отырып фаза шекара бөлігіндегі үйкеліс кернеуінің 
қоспаның орташа жылдамдығына тәуелділігін қарастырамыз. 

 

 
2-график 

 
2-графиктен қоспаның орташа жылдамдығы өскен сайын фаза шекара бөлігіндегі үйкеліс 

кернеуі сызықты ұлғаятынын көруге болады. 
 1-кесте және 1,2-графиктерде көрсетілгендей, қарама-қарсы ағын жылдамдығы өскен 

сайын қабықшадағы сұйықтық жылдамдығы және қабықшаның беттік жылдамдығы 
төмендейді; ал фазааралық  беттегі үйкеліс және қабықшаның қалыңдығы өседі.  Ағын 
турбулентті және қабықша ламинарлық екенін Рейнольдс сандары көрсетеді. 

Қоспаның  турбулентті ағыны мен сұйықтықтың ламинарлы қабықшасы цилиндрлік арна 
бойынша төмен қарай қозғалу есебін құрастырайық. Сандық есептің нәтижелері 
(температурасы 200℃1T , 𝑅𝑅 = 10мм арна радиусы, жеңіл фаза концентрациясы 𝜑𝜑 =
0,95 қабықшадағы сұйық шығын 𝐺𝐺3 = 10−3кг/с 1T)   2-ші кестеде көрсетілген.  

2-кесте 
№ 𝑉𝑉�см м/с  𝑉𝑉�3 м/с 𝑉𝑉31  

м/с 
𝑅𝑅1 ×
× 103м 

𝜏𝜏 
н/м2 

 

𝜏𝜏𝑤𝑤  
н/м2 

𝑅𝑅𝑒𝑒 ×
× 10−4м 

𝑅𝑅𝑒𝑒3 

1 0.5 0.198 0.314 9.907 -0.101 -0.84 3.04 114 

9,65

9,7

9,75

9,8

9,85

9,9

9,95

1,4 1,8 2 2,2 2,4 4

𝑅𝑅1

R1

Сызықты

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,4 1,8 2 2,2 2,4 4

τ

τ

Сызықты
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2 1.0 0.214 0.357 9.914 -0.235 -0.92 6.09 114 
3 1.5 0.235 0.412 9.921 -0.422 -1.04 9.15 114 
4 2.0 0.260 0.474 9.929 -0.657 -1.22 12.21 114 
График құрып, қоспаның орташа жылдамдығының қабықшаның радиусына тәуелділігін  

көреміз. 
 

 
3-график 

 
Егерде қоспаның орташа жылдамдығы өссе, онда қоспаның радиусы да өседі, ал 

қабықшаның радиусы сызықты кішірейетінін 3-графиктен көруге болады. 
Тік цилиндрлік арнадағы қоспаның орташа жылдамдығы төмен қарай аққан кездегі фаза 

шекара бөлігіндегі үйкеліс кернеуімен өзара әсерлесуін келесі графикте көрсетейік. 
 

 
4-график 

 
4-графикте қоспаның орташа жылдамдығы өскен сайын фаза шекара бөлігіндегі үйкеліс 

кернеуі сызықты азайтынын көрсетеді. 
Алынған нәтижелерді сараптау үшін барлық ағыс режимдерінде қабықшадағы 

сұйықтықтың шығыны тұрақты болып қалатынын ескеру керек. Кестеге сәйкес қоспаның 
жылдамдығының өсуі қабықшадағы  сұйықтық беттік қабаттарының таралуына әкеледі, 
фазааралық бетте үйкеліс өседі (модель бойынша), қабықша қалындығы жұқарады. 
Рейнольдс саны ағынның турбулентті және қабықшаның ламинарлы екендігін көрсетеді. 
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Рисунок 1. Дерево слияний для пятимерных данных, полученных при анализе 
высокопроизводительных вычислений. 

 
Введение. При работе с многомерными, сложными, большими данными, часто становится 

удобным рассматривать ее топологию. В [1] определены основные понятия и описаны 
основные алгоритмы вычислительной топологии, в основе которой лежит теория Морса [2].  
Для получения информации о топологической структуре данных, часто используются 
связывающие деревья или контурные деревья [3]. Однако, при работе с достаточно 
сложными данными, становится трудно делать анализ по этим деревьям, из-за сложной 
структуры деревьев и большого количества ветвей (см. Рисунок 1). В работе [4] предложено  
представлять контурные деревья в виде ветвенного разложения, имеющую дополнительную 
иерархическую структуру и способ визуализации на основе этого ветвенного разложения 
(Рисунок 2, справа). При этом иерархия может быть основана на персистенции. 
Дополнительные преимущества этого представления в том, что быстро и удобно можно 
избавляться от топологических шумов. В данной работе мы предлагаем алгоритм 
вычисления аналогичного ветвенного разложения дерева слияний на основе персистентной 
иерархии, представляем различные реализации визуального отображения деревьев для 
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сравнения.  
Топология скалярных полей. Теория Морса [2] дает возможность исследовать изменение 

топологии множеств уровня скалярного поля на отдаленных критических точках. Условия 
непрерывности и новорожденности критических точек, которые лежат в определении 
функций Морса обеспечивают эту возможность.   

Контурные деревья [4] содержат информацию о топологических изменениях множеств 
уровня скалярного поля в представительной манере. Точки появления, слияния, разъединения 
и исчезания топологических особенностей на множествах уровня скалярного поля 
соответствуют точкам появления, слияния, разъединения и исчезания ветвей в дереве 
соответственно. Контурные деревья – это частный случай         Риб графов [5], когда область 
определения функции является односвязным множеством. Деревья слияний и разъединений, 
из которых строится контурное дерево, могут рассматриваться по отдельности, особенно 
если нас интересуют только точки максимумов и слияний или минимумов и разъединений 
соответственно, при этом условие на односвязность области определения функций 
смягчается. 

Ветвенное разложение дерева [4] – это один из удобных способов представления дерева. В 
ветвенном разложении деревья представляется в виде множества ветвей, попарно не 
имеющих общих граней. Более содержательное - иерархическое ветвенное разложение имеет 
одну корневую ветвь, связывающую два листа и люба другая ветвь соединяет один лист с 
внутренним узлом другой ветви. Более того, иерархия может быть основана на различных 
мерах, таких как длинна ветви или персистенции критических точек. Более того ветви с 
маленькими персистенциями могут рассматриваться как топологические шумы. 

Персистентные гомологии. На практике, для работы с вычислительной топологией, 
данные обычно представляются в виде симплициальных комплексов. Комплексы состоят из 𝑛𝑛 
– мерных симплексов. Симплексы – объекты, состоящие из 𝑛𝑛 + 1 тривиальных элементов 
(обычно точки Евклидова пространства). К примеру, в Евклидовом пространстве -мерный 
симплекс – это точка, -мерный симплекс – это сегмент, -мерный симплекс – это 
треугольник, и т.д.. Говорят, что 𝑛𝑛-мерный симплекс 𝑎𝑎  является гранью  𝑛𝑛 + 1-мерного 
симплекса 𝑏𝑏, если a лежит на границе 𝑏𝑏. Фильтрованный комплекс - это вложенная 
последовательность подкомплексов, которые начинаются с пустого комплекса и 
заканчивается полным комплексом 𝐾𝐾.  

        ∅ =  𝐾𝐾0 ⊂ 𝐾𝐾1 ⊂ ⋯  ⊂ 𝐾𝐾𝑚𝑚 =  𝐾𝐾. 
Гомологии – это классический объект алгебраической топологии. Пусть, для данного 

комплекса 𝐾𝐾,𝐶𝐶𝑝𝑝(𝐾𝐾) - будет 𝑝𝑝-мерной группой цепей, с определенной операцией формального 
сложения 𝑐𝑐 =  ∑ 𝛾𝛾𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 , где 𝛾𝛾𝑖𝑖  равны  или  и 𝜎𝜎𝑖𝑖  являются 𝑝𝑝-мерными симплексами 
комплекса 𝐾𝐾. Граничным гомоморфизмом 𝜕𝜕𝑝𝑝 : 𝐶𝐶𝑝𝑝 → 𝐶𝐶𝑝𝑝−1  назовем отображение, ставящая в 
соответствие каждой 𝑝𝑝-цепи в 𝐶𝐶𝑝𝑝  сумму 𝑝𝑝 − 1-мерных симплексов его граней, которые 
образуют 𝑝𝑝 − 1-цепь. Фактор группа 𝐻𝐻𝑝𝑝  =  𝑆𝑆𝑝𝑝/𝐵𝐵𝑝𝑝  называется 𝑝𝑝-ой группой гомологий 
комплекса 𝐾𝐾 с коэффициентами из 𝑆𝑆/2𝑆𝑆, где 𝑆𝑆𝑝𝑝  - ядро отображения 𝜕𝜕𝑝𝑝  и 𝐵𝐵𝑝𝑝  образ  𝜕𝜕𝑝𝑝+1. Ранг 
𝛽𝛽𝑝𝑝  =  𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘(𝐻𝐻𝑝𝑝) называется 𝑝𝑝-м числом бетти комплекса 𝐾𝐾 и отображает количество линейно 
независимых компонент в 𝐻𝐻𝑝𝑝   . Более детально смотрите в [1].  

Персистентные гомологии – это алгебраический инструмент, позволяющий измерять 
топологические свойства фигур, функций и других типов данных. Идея состоит в измерении 
времени жизни группы гомологии в фильтрованном комплексе. Такая фильтрация может 
быть получена с рассмотрением подмножеств уровня функций Морса. Если класс гомологии 
𝑎𝑎 рождается в 𝐾𝐾𝑠𝑠  и умирает в 𝐾𝐾𝑖𝑖  , тогда персистенция 𝑎𝑎 равна 𝑖𝑖 − 𝑠𝑠.  

Информация о персистенции обычно иллюстрируется с помощью персистентных 
диаграмм [6]. Для каждого размера своя диаграмма, которая содержит точки (𝑥𝑥, 𝑦𝑦), где 𝑥𝑥 - это 
время когда появился (родился) определенный класс гомологий соответствующей 
размерности и 𝑦𝑦 когда он исчез (умер). В персистентной диаграмме персистенция – это 
расстояние от этой точки к диагонали 𝑦𝑦 =  𝑥𝑥. Более того, персистентное бетти число 𝛽𝛽𝑘𝑘(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 
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может быть вычислена как количество точек в квадрате [−∞, 𝑥𝑥] × (𝑦𝑦, +∞]. Обобщенный 
аналог этих персистентных диаграмм – интегральные персистентные диаграммы были 
предложены в [7]. Стабильность этих диаграмм делает их достаточно привлекательными в 
прикладных задачах. 

Алгоритм. В [4] предложен метод вычисления ветвенного разложения контурного дерева, 
состоящий из особого способа соединения дерева слияний и разъединений. Имея дерева 
слияний, мы предлагаем иной способ конструирования его ветвенного разложения, включая 
дополнительную информацию в вершины дерева. Каждая вершина будет иметь указатель на 
одну родительскую ветвь. Родителем вершины, в которой соединяются несколько ветвей, 
будем определять ветвь с большей персистенцией.  

Ниже изложим алгоритм вычисления ветвенного разложения. 
Пусть 𝑀𝑀𝑇𝑇 будет уже вычисленное дерево слияний с отсортированными вершинами 

𝑣𝑣1, . . . , 𝑣𝑣𝑛𝑛  . Сортировка производится в соответствии со значениями функций на вершинах. 
Каждая вершина принадлежит одному из трех типов: 1. регулярная точка, 2. точка появления 
связной компоненты, 3. точка слияния связных компонент. В первом случае родитель 
вершины будет определятся родителем единственного, в силу регулярности,  вышестоящего 
соседа. Во втором случае мы создаем новую ветвь с экстремумом на этой вершине. В третьем 
случае мы находим соседа с родителем, имеющим наибольшую персистенцию, и определяем 
родителя рассматриваемой вершины родителем этого соседа. 

Каждая ветвь содержит два указателя на вершины дерева (один на экстремум, другой на 
седло) и указатели  на родительскую ветвь (если есть) и на детей (если есть). Функция 
𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡𝑉𝑉𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒𝑥𝑥𝑇𝑇𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑣𝑣𝑠𝑠) возвращает тип вершины 𝑣𝑣𝑠𝑠 , функция 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑢𝑢𝑒𝑒𝑠𝑠𝑔𝑔ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑣𝑣𝑠𝑠) возвращает 
верхнего соседа вершины 𝑣𝑣𝑠𝑠  а функция 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥𝑢𝑢𝑒𝑒𝑠𝑠𝑔𝑔ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑣𝑣𝑠𝑠) возвращает соседа вершины 
𝑣𝑣𝑠𝑠  c родителем, имеющую наибольшую персистенцию. Реализации функций 
𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡𝑉𝑉𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒𝑥𝑥𝑇𝑇𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑣𝑣𝑠𝑠) и 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑢𝑢𝑒𝑒𝑠𝑠𝑔𝑔ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑣𝑣𝑠𝑠) не сложны, если структура дерева такова, что 
любая вершина дерева хранит указатели на своих соседей. При реализации функции 
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥𝑢𝑢𝑒𝑒𝑠𝑠𝑔𝑔ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑣𝑣𝑠𝑠), будем пользоваться тем фактом, что персистенцию двух ветвей 
можно сравнить на основе значений функций на листах-экстремумах, т.е. персистенция 
больше у той ветви, у которой значение функции на вершине экстремуме больше. В 
Алгоритме 1 предложен способ вычисления ветвенного разложения дерева слияний на 
основе персистенции: 

 
Алгоритм 1: Вычисление ветвенного разложения дерева слияний 
Вход: Связное дерево с отсортированными вершинами 
Выход: корневая ветвь ветвенного разложения 
 
for 𝑠𝑠 ←  𝑛𝑛 to  do 
     𝑣𝑣𝑡𝑡𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒 ←  𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡𝑉𝑉𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒𝑥𝑥𝑇𝑇𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑣𝑣𝑠𝑠); 
     switch 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒 do 
         case 1 
            родитель 𝑣𝑣𝑠𝑠  ← родитель 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑢𝑢𝑒𝑒𝑠𝑠𝑔𝑔ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑣𝑣𝑠𝑠) 
         end 
     case 2 
         создать новую ветвь с экстремумом равным 𝑣𝑣𝑠𝑠  
     end 
     case 3 
        родитель 𝑣𝑣𝑠𝑠  ← родитель 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥𝑢𝑢𝑒𝑒𝑠𝑠𝑔𝑔ℎ𝑏𝑏𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑣𝑣𝑠𝑠) 
        добавить родителю 𝑣𝑣𝑠𝑠  детей в лице родителей других верхних соседей  
     end 
     endsw 
end 
return родитель вершины 𝑣𝑣𝑠𝑠  
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Заметим, что в результате мы получаем корневую ветвь ветвенного разложения. В свою 

очередь каждая ветвь, в том числе и корневая, имеет указатели на своих детей – ветвей, 
соединяющихся с ней на вершинах типа 3 (седлах) и имеющих меньшую персистентность. 
Заметим так же, что получается иерархическая структура в том смысле, что дети любой 
ветви имеют меньшую персистентность чем сама ветвь. Потому при удалении ветвей, к 
примеру, имеющие достаточно маленькую персистентность (рассматриваются как 
топологические шумы), достаточно удалить подходящую ветвь полностью, не проверяя 
значение персистентности для ее детей. Эта возможность делает иерархическую структуру 
достаточно удобной. 

Результаты вычислений. Ниже мы приведем примеры работы алгоритма и 
продемонстрируем преимущества ветвенного разложения при визуализации и удалении 
шумов. Для демонстрации работы алгоритма были сгенерированные тестовые данные в виде 
дерева слияний (см. Рисунок 2, слева). На Рисунке 2 (справа) изображено ветвенное 
разложение дерева слияний сгенерированных данных. Трехмерная визуализация была 
реализована в соответствии с методом визуализации, предложенным в [4]. 

 
Рисунок 2. Дерево слияний тестовых данных (слева). Ветвенное разложение дерева 

слияний тестовых данных (справа). 
На Рисунке 3 продемонстрировано то же дерево, однако с удаленными ветвями, 

имеющими маленькую персистентность. 
 

 
Рисунок 3. Очищенное от шумов (ветвей с маленькой персистентностью) дерево слияний 

тестовых данных (слева). Очищенное от шумов (ветвей с с маленькой персистентностью) 
ветвенное разложение дерева слияний тестовых данных (справа). 

Все вычисления были произведены на языке программирования C++ с использованием 
библиотек OpenGl для визуализаций. 
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Процессы распространения электромагнитных волн в средах описывается системой  

уравнений Максвелла (УМ), которая состоит из двух векторных и двух скалярных 
дифференциальных уравнений, связывающих вектора электрической и магнитной 
напряженности с плотностями электрических токов и зарядов. О построении решений этой 
системе в том числе в классе обобщенных функций, см.[1].  Особенности уравнений 
Максвелла позволяют записать их в комплексной форме, которую называют гамильтоновой 
формой уравнений Максвелла, что в два раза уменьшает число уравнений (одно векторное и 
одно скалярное) и существенно упрощает процесс построения их решений  [2]. Однако 
использование алгебры гиперкомплексных чисел, позволяет эту систему из 8 
дифференциальных уравнений записать в виде лишь одного дифференциального 
уравнения[3]. Эта особенность УМ замечена давно и имеет обширную библиографию. 
Бикватернионая форма уравнений Максвелла относится к классу бикватернионных волновых 
(биволновых) уравнений. При этом скалярная часть соответствующего бикватерниона 
напряженности ЭМ-поля равна нулю. Естественным  обобщением этой биформы является 
введение скалярногоα-поля в скалярную часть бикватерниона напряженности ЭМ-поля.  
Здесь рассматривается такая модифицированная форма УМ и исследуются особенности ее 
решений. 

 
1. Уравнения Максвелла и их гамильтонова форма  
ЭМ-поле описывается вектором электрической и магнитной напряженности 

𝐸𝐸(𝑥𝑥, 𝑡𝑡),𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑡𝑡),которые связаны системой из 8 уравнений: 
 
rotH = ε ∂E

∂t
+ jE(x, t), rotE = −μ ∂H

∂t
,                                             (1) 

εdivE = ρE(x, t), divH = 0 
 
где𝜀𝜀, 𝜇𝜇 –электрическая  проводимость и магнитная проницаемость среды, 𝜌𝜌𝐸𝐸(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) − 

плотность электрического заряда,  𝑥𝑥 = (x1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3),t-время.  Из (1)3 следует, что дивергенция 
электрического поля физически проявляется через электрические заряды. По аналогии 
дивергенция магнитного поля должна проявляться через магнитный заряд. Однако, в силу 

mailto:azizgulfariza@gmail.com
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(1)4, он равен нулю. Что служит теоретическим обоснованием отсутствия магнитных зарядов 
в природе и утверждения о соленоидальности магнитного поля Н. 

УМ можно комплексифицировать и записать в виде двух дифференциальных уравнений 
на пространстве Минковского M== {(𝜏𝜏, 𝑥𝑥): (𝜏𝜏 = 𝑐𝑐𝑡𝑡, 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3)} в виде: 
𝜕𝜕𝜏𝜏𝐴𝐴 + 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝐴𝐴 + 𝐽𝐽 = 0,𝜌𝜌 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑣𝑣𝐴𝐴                                        (2) 
где А- комплексный вектор напряженности ЭМ-поля:  
𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐸𝐸 + 𝑠𝑠𝐴𝐴𝐻𝐻 = √𝜀𝜀𝐸𝐸 + 𝑠𝑠√𝜇𝜇𝐻𝐻                                       (3) 
J- ток определяется через электрические и магнитные токи формулой: 
𝐽𝐽 = √𝜇𝜇𝑖𝑖𝐸𝐸 − 𝑠𝑠√𝜀𝜀𝑖𝑖𝐻𝐻 ,𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝐸𝐸

√𝜀𝜀
− 𝑠𝑠 𝜌𝜌

𝐻𝐻

√𝜇𝜇
, 

Здесь  введены  плотности магнитного заряда𝜌𝜌𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)имагнитного тока𝑖𝑖𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑡𝑡), которые в 
классической системе УМ равны нулю.  

 
2. Бикватернионная форма уравнений Максвелла 
Систему уравнения Максвелла можно записать еще в более короткой форме, очень 

удобной для построения ее решений на функциональном пространство бикватернионов 
𝑩𝑩(𝑀𝑀) = {𝑭𝑭 = 𝑓𝑓(𝜏𝜏, 𝑥𝑥) + 𝐹𝐹(𝜏𝜏, 𝑥𝑥)}.Здесьf – комплексные функции, а F –трехмерная вектор-
функция с комплексными компонентами (далее скалярную часть бикватернионов обозначаем 
строчными буквами курсивом, а векторную часть – заглавными, тоже курсивом). 

Пространство бикватернионов – ассоциативная, но некоммутативнаяалгебра со 
сложением:𝑭𝑭 + 𝑮𝑮 = (𝑓𝑓 + 𝑔𝑔) + (𝐹𝐹 + 𝐺𝐺),и операцией кватернионного умножения  

 
𝑭𝑭𝑮𝑮 = (𝑓𝑓 + 𝐹𝐹) (𝑔𝑔 + 𝐺𝐺)�𝑓𝑓𝑔𝑔 − (𝐹𝐹,𝐺𝐺)� + (𝑓𝑓𝐺𝐺 + 𝑔𝑔𝐹𝐹 + [𝐹𝐹,𝐺𝐺]) 

Здесь (𝐹𝐹,𝐺𝐺) −скалярное, а [𝐹𝐹,𝐺𝐺] − векторное произведение векторов. 

Далее используем дифференциальные операторы – взаимные бикватернионные градиенты 

(биградиенты):∇+= 𝜕𝜕𝜏𝜏 + 𝑠𝑠∇,      ∇−= 𝜕𝜕𝜏𝜏 − 𝑠𝑠∇,   где ∇= grad = (𝜕𝜕1,𝜕𝜕2,𝜕𝜕3). Их действие на

( )MB  определено операцией кватернионного умножения: 

 

Если для А-поля ввести бикватернионы напряженности А=iα+А, и плотности заряда–

тока𝜣𝜣 = 𝑠𝑠𝜌𝜌(𝜏𝜏, 𝑥𝑥) + 𝐽𝐽(𝜏𝜏, 𝑥𝑥), тогда гамильтонову форму (2) можно представить в виде одного 

бикватернионного волнового (биволнового) уравнения[4]: 

∇+𝐀𝐀 + 𝚯𝚯 = 0                                                                 (3) 

что легко проверить, расписав его скалярную и векторную часть (для УМ α=0). 

Это уравнение имеет глубокое физическое толкование. А именно, из него следует, что 

заряды и токи ЭМ-поля являются физическим проявлением биградиента  напряженности 

ЭМ-поля. Если биградиент напряженности ЭМ-поля равен нулю, зарядов и токов нет! 

3. Функционально-инвариантные решения биформы уравнений Максвелла 

Легко показать, что биградиенты  обладают полезным свойством  [4]: 

∇− ∇+= ∇+ ∇−= 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜏𝜏 2 − ∆= □. 

Тогда из (3)  получим волновое  уравнение для А: 

 

∇−∇+𝐀𝐀 = □(𝑠𝑠𝛼𝛼 + 𝐴𝐴) = ∇−𝚯𝚯                                                 (4) 
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Решения однородной биформы УМ при 𝚯𝚯 = 𝟎𝟎: 

∇+𝐀𝐀 = 0                                                              (5) 

называются спинорами.  

Здесь построены спиноры с использованием функционально-инвариантных решений 

Смирнова-Соболева волнового уравнения. Поскольку из (4) следует: 

 

□𝐀𝐀 = 0 ⇒ □𝛼𝛼 = 0,□𝐴𝐴 = 0,                                                  (6) 

 
α и А являются решениями однородного волнового уравнения. Поэтому решение можно 

представить в виде 

𝐀𝐀 = �𝑨𝑨𝑖𝑖

𝟑𝟑

𝒋𝒋=𝟎𝟎

= �∇−𝜓𝜓𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖

3

𝑖𝑖=0
 

где 𝜓𝜓𝑖𝑖 - частное решение уравнения Даламбера 
□𝜓𝜓𝑖𝑖 = 0                                                                  (7) 
𝜓𝜓𝑖𝑖 - решение волнового уравнения, 𝑒𝑒𝑖𝑖 −базовые элементы пространства бикватернионов.

 
Функционально-инвариантные решения Смирнова-Соболева имеют вид: 
 

𝜓𝜓 = 𝑓𝑓(𝜂𝜂), 𝜂𝜂 = (𝑘𝑘, 𝑥𝑥) − 𝜔𝜔𝑡𝑡,    ∥ 𝑘𝑘 ∥= 𝜔𝜔 
                            (8) 

Здесьf – произвольная функция, которая описывает плоскую волна, распространяющуюся  

в направлении волнового вектора kсо скоростью 
𝑐𝑐 = 𝜔𝜔

∥𝑘𝑘∥
= 1

. Легко проверить, что она 
является решением (7).  

Построим соответствующие спиноры, порождаемые базовыми элементами пространства 
бикватернионов. 

         Для спинора, порождаемого скалярным потенциалом (j=0), 
 

𝑨𝑨0 = ∇−𝜓𝜓0 = (𝜕𝜕𝜏𝜏 − 𝑠𝑠∇)(𝑓𝑓(𝜂𝜂) + 0) = −𝜔𝜔𝑓𝑓′(𝜂𝜂) − 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑓𝑓′(𝜂𝜂)                 
(9) 

 
Пусть  f-  действительная функция, рассмотрим порождаемую им  ЭМ-волну. Полагая  
 

𝛼𝛼(𝑥𝑥, 𝜏𝜏) =
𝛼𝛼1

√𝜀𝜀
+ 𝑠𝑠

𝛼𝛼2

√𝜇𝜇
 

получим 
𝑠𝑠𝛼𝛼1

√𝜀𝜀
−
𝛼𝛼2

√𝜇𝜇
= −𝜔𝜔𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 𝛼𝛼1 = 0,𝛼𝛼2 = �𝜇𝜇𝜔𝜔𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

 

√𝜀𝜀𝐸𝐸 + 𝑠𝑠 �𝜇𝜇𝐻𝐻 = −𝑠𝑠𝑘𝑘𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 𝐸𝐸 = 0,𝐻𝐻 = −
𝑘𝑘

√𝜇𝜇
𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

Поскольку 

(𝐸𝐸,𝑘𝑘) = 0, (𝐻𝐻,𝑘𝑘) = −�
𝑘𝑘1

2

√𝜇𝜇
+
𝑘𝑘2

2

√𝜇𝜇
+
𝑘𝑘3

2

√𝜇𝜇
�𝑓𝑓′(𝜂𝜂) = −

𝜔𝜔2

√𝜇𝜇
𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

 
это  продольная магнитная волна(в направлении Н).

 



2170 
 

 Если взять чисто мнимый скалярный потенциал, то  

 
𝐀𝐀0 = ∇−𝜓𝜓0 = (𝜕𝜕𝜏𝜏 − 𝑠𝑠∇)(𝑠𝑠𝑓𝑓(𝜂𝜂) + 0) = −𝑠𝑠𝜔𝜔𝑓𝑓′(𝜂𝜂) + 𝑘𝑘𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 
𝑠𝑠𝛼𝛼1

√𝜀𝜀
−
𝛼𝛼2

√𝜇𝜇
= −𝑠𝑠𝜔𝜔𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 𝛼𝛼2 = 0,𝛼𝛼1 = − √𝜀𝜀𝜔𝜔𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

√𝜀𝜀𝐸𝐸 + 𝑠𝑠 �𝜇𝜇𝐻𝐻 = 𝑘𝑘𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 𝐻𝐻 = 0,𝐸𝐸 =
𝑘𝑘

√𝜀𝜀
𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

В этом случае 
(𝐻𝐻,𝑘𝑘) = 0, (𝐸𝐸,𝑘𝑘) = 𝜔𝜔2

√𝜀𝜀
𝑓𝑓′(𝜂𝜂)– 

имеем продольную электрическую волна (в направлении Е). 
 

Для спинора, порождаемого векторным  потенциалом (j=1), получим 

 
𝐀𝐀1 = (𝜕𝜕𝜏𝜏 − 𝑠𝑠∇)(0 + 𝑓𝑓(𝜂𝜂)𝑒𝑒1) = 𝑠𝑠𝑘𝑘1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) − 𝜔𝜔𝑒𝑒1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) − 𝑠𝑠𝑘𝑘3𝑒𝑒2𝑓𝑓′(𝜂𝜂) + 𝑠𝑠𝑘𝑘2𝑒𝑒3𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

𝑠𝑠𝛼𝛼1

√𝜀𝜀
−
𝛼𝛼2

√𝜇𝜇
= 𝑠𝑠𝑘𝑘1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 𝛼𝛼2 = 0,𝛼𝛼1 = √𝜀𝜀𝑘𝑘1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

 
√𝜀𝜀𝐸𝐸 + 𝑠𝑠 �𝜇𝜇𝐻𝐻 = −𝜔𝜔𝑒𝑒1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) − 𝑠𝑠𝑘𝑘3𝑒𝑒2𝑓𝑓′(𝜂𝜂) + 𝑠𝑠𝑘𝑘2𝑒𝑒3𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 

𝐸𝐸 = −𝑒𝑒1
𝜔𝜔

√𝜀𝜀
𝑓𝑓′(𝜂𝜂),𝐻𝐻 = −

𝑘𝑘3

√𝜇𝜇
𝑒𝑒2𝑓𝑓′(𝜂𝜂) +

𝑘𝑘2

√𝜇𝜇
𝑒𝑒3𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

Поскольку  

(𝐸𝐸,𝑘𝑘) = −
𝜔𝜔𝑘𝑘1

√𝜀𝜀
𝑓𝑓′(𝜂𝜂), (𝐻𝐻,𝑘𝑘) = �−

𝑘𝑘3𝑘𝑘2

√𝜇𝜇
+
𝑘𝑘3𝑘𝑘2

√𝜇𝜇
�𝑓𝑓′(𝜂𝜂) = 0 

 
это волна в направлении Е с вихревой компонентой H. Такую волну называют волной 

Тесла[5]. 
Для чисто мнимого векторного потенциала 
 

𝐀𝐀1 = ∇−𝜓𝜓1𝑒𝑒1 = (𝜕𝜕𝜏𝜏 − 𝑠𝑠∇)(0 + 𝑠𝑠𝑓𝑓(𝜂𝜂)𝑒𝑒1) 
𝑠𝑠𝛼𝛼1

√𝜀𝜀
−
𝛼𝛼2

√𝜇𝜇
= −𝑘𝑘1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 𝛼𝛼1 = 0,𝛼𝛼2 = �𝜇𝜇𝑘𝑘1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

 
√𝜀𝜀𝐸𝐸 + 𝑠𝑠 �𝜇𝜇𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝜔𝜔𝑒𝑒1𝑓𝑓′(𝜂𝜂) + 𝑘𝑘3𝑒𝑒2𝑓𝑓′(𝜂𝜂) − 𝑘𝑘2𝑒𝑒3𝑓𝑓′(𝜂𝜂) ⇒ 

𝐻𝐻 = 𝑒𝑒1
𝜔𝜔

√𝜇𝜇
𝑓𝑓′(𝜂𝜂),𝐸𝐸 =

𝑘𝑘3

√𝜀𝜀
𝑒𝑒2𝑓𝑓′(𝜂𝜂) −

𝑘𝑘2

√𝜀𝜀
𝑒𝑒3𝑓𝑓′(𝜂𝜂) 

(𝐻𝐻,𝑘𝑘) =
𝜔𝜔𝑘𝑘1

√𝜇𝜇
𝑓𝑓′(𝜂𝜂), (𝐸𝐸,𝑘𝑘) = 0 

Это  торсионная волна (вдоль Н с вихревой компонентой Е). 
Аналогично строятся спиноры , порождаемые векторными потенциалами для j=2,3, 

свойства которых будут аналогичны 𝐀𝐀1(𝜏𝜏, 𝑥𝑥). 
Заключение. Заметим, что поскольку для УМ скалярная часть соответствующего 

бикватерниона в его биформе равна нулю, таких решений полная система УМ не имеет! Ее 
решения, как известно, описывают только поперечные электромагнитные волны. Однако 
бикватернионные ее решения содержат ненулевой скалярное поле в бикватернионе 
напряженности ЭМ-поля и, как видим, описывают также и продольные электромагнитные 
волны, которые наблюдаются на практике и давно обсуждаются[5,6].   

 
Список использованных источников 



2171 
 

1. Алексеева Л.А., Саутбеков С.С. Фундаментальные решения уравнений 
Максвелла//Дифференциальные уравнения.- Т. 35 (1999) . -№ 1.-С. 125-127; 

2. Алексеева Л.А. Гамильтонова форма уравнений Максвелла и ее обобщенные 
решения//Дифференциальные уравнения. Т.39 (2003).-№6.-С.769-776; 

3. Алексеева Л.А. Кватернионы гамильтоновой формы уравнений Максвелла// 
Математический журнал. –Т.3(2003).-№ 3.-С.20-24; 

4. Алексеева Л.А. Дифференциальная алгебра бикватернионов. Обобщенные решения 
биволновых уравнений.2//Математический журнал.-Т.10(2010).-№3.-С.5-13; 

5. Эткин В.А.Продольные волны как следствие уравнений Максвелла. 
www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st5558.pdf; 
6. Хворостенко Н.П. Продольные электромагнитные волны//Известия ВУЗов.Физика. -

Вып 3.- 1992.-C. 24-29. 
 
 

УДК 519 
 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ СОТРУДНИКОВ  
  

Айтказы Ж.А. , Бургумбаева С.К  
aitkazy.zh@gmail.com, saulenai@yandex.ru 

магистрант второго года обучения специальности – 6М050700 
Евразийский национальный университет им Л.Н.Гумилева 

г. Астана, Казахстан 
 

Работа направлена на автоматизацию бизнес-процессов в организациях здравоохранения, 
а также улучшение условий для потенциальных пациентов организаций здравоохранения в 
части записи на прием и ведения медицинских записей. Анализируемая и разрабатываемая 
система создается для достижения следующих производственно-экономических целей: 

− совершенствования системы здравоохранения; 
− обеспечения современного уровня оказания медицинской помощи,  
− улучшения качества медицинского обслуживания,  
− увеличения объема предоставляемых услуг. 
 Создание системы должно обеспечить следующие технические показатели: 
− повышение эффективности работы сотрудников медицинских организаций за 

счет организации коллективной работы, формально специфицированных и 
автоматизированных бизнес-процессов; 

− унификацию и стандартизацию процессов создания, внедрения и развития 
существующих и будущих информационных систем. 

Рассматриваемый модуль:  «Запись на прием». 
Функциональное требование: «Запись пациента на сетку расписания» 
Описание: данное функциональное требование описывает функцию записи пациента на 

прием к врачу.  
 
Предусловия 
Должен быть создан хотя бы один график работы.  
Последовательность действий [1,2]. 
1. Пользователь осуществляет поиск и выбор провайдера медицинских услуг (в 

результатах поиска отображаются врачи, оказывающие прием пациента, диагностические 
услуги, процедуры и манипуляции). 

2. Система отображает график работы выбранного провайдера. 
3. Пользователь выбирает дату и подходящее время в графике работы и 

инициирует запись на прием.  

http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st5558.pdf
mailto:aitkazy.zh@gmail.com
mailto:saulenai@yandex.ru
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4. Система отображает форму записи на прием: 
Поле Тип Обязате

льность 
Примечание 

Желаемое 
время 

Справочное + Выбор времени приема 
отображается с учетом 
интервала приема, а также с 
учетом актуальности. 

Например: Врач 
принимает с 8:00 до 12:00, 
интервал приема = 30 
минут, текущее время 
10:45. Пользователю для 
записи на прием доступно 
следующее время: 11:00 и 
11.30  

Причина 
визита к врачу  

Текстовое - Пользователь указывает 
причину визита, жалобы   

5. Пользователь подтверждает введённые данные.  
6. Система осуществляет запись пациента на определённое время в сетке расписания 

и отправляет смс подтверждение. 
 
Альтернативные последовательности 
3а. Пользователь выбирает прошедшую дату. 
3а1. Система не позволяет записать пациента на данную дату.  
5а. Пользователь не сохранил свой номер телефона в своем профиле. 
5а1. Система отображает форму для ввода номера. 
5а2. Пользователь указывает номер телефона. 
5а3. Система отправляет на указанный номер код подтверждения номера. 
5а4. Пользователь указывает код и сохраняет форму записи на прием. 
5а5. Система осуществляет запись пациента на прием на определенное время и отправляет 

смс подтверждение. 
 
Постусловия 
Пациент записан в сетке расписания.  
 
Исполнители 

Пациент 
 
Диаграмма деятельности (activity diagram) 
 
Запись на прием 



2173 
 

 
 
Отмена записи на прием 

 
 
Данный модуль позволит максимально оптимизировать процессы работы как 

регистратуры организации здравоохранения, за счет того, что пациенты самостоятельно 
будут записываться на прием, так и пациентов, которым не придется отстаивать очереди в 
регистратуру для записи на прием. Вместо этого они смогут зайти в свой личный кабинет, 
указать свои индивидуальные данные и записаться на прием к тому или иному врачу на 
прием [3]. 
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Каждый из нас хоть раз в жизни задал себе такой вопрос: «Зачем мне нужна 

математика?». Для начала следует разобраться в самом понятии. 
Название "математика" происходит от греческого слова "матейн" (mathein) - учиться, 

познавать. Древние греки вообще считали, что понятия "математика" (mathematike) и 
"наука", "познание" (mathema) - синонимы. Им было свойственно такое понимание 
универсализма этой отрасли знания, которое два тысячелетия спустя выразил Рене Декарт, 
писавший: "К области математики относят науки, в которых рассматриваются либо 
порядок, либо мера, и совершенно не существенно, будут ли это числа, фигуры, звезды, звуки 
или что-нибудь другое...; таким образом, должна существовать некая общая наука, 
объясняющая все, относящееся к порядку и мере, не входя в исследование никаких частных 
предметов..." (см. [1]). 

В Древней Греции одной из частей математики считалась музыка, точнее, разделом 
теории чисел. Первым, кто нашел красоту музыки в числах, был Пифагор. И в XVII веке 
французский философ, физик, математик Марен Мерсенн в трактате "Истина наук против 
скептиков или пирроников" также рассматривал музыку как отрасль математики (см. [2]). 

Вряд ли кто-нибудь сейчас, слушая музыку, видит в ней числовые закономерности. Тем не 
менее, связь математики и музыки существует и предстает самым удивительным образом. 

Следует здесь отметить открытие Пифагора в области музыки. Суть открытия в том, что 
мелодия, издаваемая струнами, звучит наиболее приятно, если длины струн музыкального 
инструмента находятся в правильном численном отношении друг к другу. Для этого он 
использовал монохорд, в переводе означает «однострун». Монохорд – один из первых шагов 
на пути к рождению фортепиано. Под струной на верхней крышке ученый начертил шкалу, с 
помощью которой можно было делить струну на части. В результате многочисленных 
опытов Пифагор описал математически звучание натянутой струны (см. [3]). 

Другой древнегреческий философ, математик, а также теоретик музыки Архит (IV в. до 
н.э.) сущность высоты тона видел не в длине струны и не в силе натяжения, а в скорости ее 
движения, т.е. скорости ударения струны по частичкам воздуха. Сегодня эта "скорость 
движения" носит название частоты колебания струны. Архит установил, что высота тона 
(или частота колебания струны) обратно пропорциональна ее длине. 

В основе этой музыкальной системы были два закона, которые носят имена двух великих 
ученых - Пифагора и Архита. Вот эти законы: 

1. Две звучащие струны определяют консонанс, если их длины относятся как целые числа, 
образующие треугольное число 432110 +++= , т.е. как 4:3,3:2,2:1 . Причем, чем меньше 
число n в отношении )3,2,1()1(: =+ nnn , тем созвучнее получающийся интервал. 
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2. Частота колебания ω  звучащей струны обратно пропорциональна ее длине l : 
l
a

=ω , 

где a  - коэффициент, характеризующий физические свойства струны (см. [2]). 
Построение музыкальной гаммы можно описать математически. Основой музыкальной 

шкалы-гаммы пифагорейцев был интервал - октава. Она является консонансом, 
повторяющим верхний звук. Для построения музыкальной гаммы пифагорейцам требовалось 
разделить октаву на красиво звучащие части. Так как они верили в совершенные пропорции, 
то связали устройство гаммы со средними величинами: арифметическим, гармоническим. 

Среднее арифметическое частот колебаний тоники ( )1ω  и ее октавного повторения ( )2ω  
помогает найти совершенный консонанс квинту. 

Т.к. 12 2ωω = , то ( )
2

21
3

ωω
ω

+
= = 

2
3 1ω  или 

2
3

1

3 =
ω
ω  ( 3ω - частота колебаний квинты). 

Длина струны l3, соответствующая квинте, по второму закону Пифагора-Архита будет 
средним гармоническим длин струн тоники l1и ее октавного повторения l2. 

Т.к. 12 2ωω = , то ( )213 ωωω += : 132 ω= :  2 или 
2
3

1

3 =
ω
ω  ( 3ω  - частота колебаний квинты). 

Длина струны 3l , соответствующая квинте, по второму закону Пифагора-Архита будет 
средним гармоническим длин струн тоники 1l  и ее октавного повторения 2l . 

Т.к. 
2
1

2
l

l = , то  
3

2
3
2

2

2
22 1

1

2
1

1
1

1
1

21

21
3

l
l
l

l
l

l
l

ll
ll

l ==
+

=
+

=  или 
3
2

2

1 =
l
l . 

Взяв далее среднее гармоническое частот основного тона 1ω  и октавы 2ω , получим 

3
4

2
222 1

11

11

21

21
4

ω
ωω
ωω

ωω
ωω

ω =
+

=
+

= . Значит 
3
4

1

4 =
ω
ω . В результате находим еще один 

совершенный консонанс - кварту. 
Определим, как связаны длины струн найденных частот (l4 и l1 ): 

4
3

2
2

2
1

1
1

21
4

l
l

lll
l =

+
=

+
= , 

4
3

1

4 =
l
l . 

Это значит, что длины струн l1 , l2 и l4 связаны между собой средним арифметическим. 
Итак, частота колебаний квинты является средним арифметическим частот колебаний 

основного тона w1 и октавы w2 , а частота колебаний кварты - средним гармоническим w1 и 
w2 . Или иначе: длина струны квинты есть среднее гармоническое длин струн основного 
тона l1 и октавы l2, а длина струны кварты - среднее арифметическое l1 и l2. Это лишь 
незначительная часть тех прекрасных пропорций, которые были воплощены в 
пифагорейской музыкальной гамме. 

У древних греков существовал и другой способ построения музыкальной гаммы. Он был 
более простым и удобным и до сих пор применяется при настройке музыкальных 
инструментов. 

Оказывается, гамму можно построить, пользуясь лишь совершенными консонансами - 
квинтой и октавой. Суть этого метода состоит в том, что от исходящего звука, например "до" 

1
2
3 0

=





 , мы движемся по квартам вверх и вниз и полученные звуки собираем в одну октаву. 
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И тогда получаем: 
2
3

2
3 1

=





  - соль, 

8
9

2
2
3 2

=








 - ре, 
16
27

2
2
3 3

=








 - ля, 
64
81

2
2
3

2

4

=








 - ми, 

128
243

2
2
3

2

5

=








 - си, 
3
4

2
2
3

1

1

=








−

−

  - фа.  

 
до (1) 1  
ре (9/8) 1,

125 
 

ми 
(81/64) 

1,
266 

 

фа (4/3) 1,
333 

 

соль 
(3/2) 

1,
5 

 

ля 
(27/16) 

1,
687 

 

си 
(243/128) 

1,
898 

 

   Располагая эти звуки по порядку, получаем пифагоров строй лидийской гаммы. Исходя из 
возможных построений звукоряда, были получены несколько названий тетрахорда - 
четырехступенного звукоряда в пределах кварты. Это были дорийский, фригийский и уже 
упомянутый лидийский строй музыкальной гаммы. 

Последнее построение музыкальной гаммы обладает такой особенностью: двигаясь по 
квинтам вверх и вниз, не получится точного октавного повторения исходного звука. Лишь 12 
квинт приближенно равны 7 октавам, а разделяющий их интервал называется пифагоровой 
коммой. Несмотря на свою малость, пифагорова комма на протяжении столетий "резала ухо" 
музыкантам. Взяв отношение (3/2)12:27, можно найти численное значение пифагоровой 
коммы (1,0136) (см. [2]). 

Следуя теории Пифагора, числа обладают абсолютной властью над всеми событиями, над 
всеми живыми существами, а значит, числа правят музыкой. В своих работах он утверждал, 
что музыка подчиняется высшему закону (математике) и вследствие этого восстанавливает в 
организме человека гармонию. 

Нумерология - древняя эзотерическая наука о числах. Принцип нумерологии состоит в 
том, что все слова, имена, числа сводятся к единичным разрядам (однозначным человеком), 
которые соответствует оккультным характеристикам, влияющим на жизнь человека. Это 
значит, что каждому числу, согласно нумерологии, соответствует определенные свойства, 
образы и понятия. Нумерологию используют для определенного характера человека, его 
природных способностей для выявления сильных и слабых сторон его личности, а также для 
определения подходящих профессии, места проживания и многих других факторов. 

Попробуем установить связь между числами и музыкой. 
Дата рождения – это ряд чисел. Каждой ноте присваиваем номер, тогда: до – 0, ре -1, ми – 

2, фа – 3, соль – 4, ля – 5, си – 6, до – 7, ре – 8, ми – 9. Так, мы получаем целый аккорд, а это 
означает, что каждому человеку присущ свой единственный аккорд. Некоторые из них 
звучат гармонично, т.е. мелодично, приятно для слуха (консонанс), а другие - безобразно, 
резко (диссонанс). 

Исследовав даты рождений своих некоторых  одногруппников, и переложив их на 
аккорды, выяснилось:  
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- Балжан, Камила, Балауса, Алтынай, Алмас - это все те, чьи аккорды звучат мелодично, к 
тому же они обладают творческими способностями, косвенно или напрямую связаны с 
музыкой; 

- Разия, Айнура, Расул, Азамат – у них аккорды звучали «резко», они же занимаются 
изучением точных наук или занимаются спортом. 

Следует отметить, что среди них оказались и те, кто по тем или иным причинам ничем не 
увлекаются и не занимаются в каких либо секциях. Предполагаю, что возможно, они имеют 
эти склонности, но они ещё не реализовали их. 

Данные исследования доказывают существование связи музыки и математики, точнее, то, 
что музыка представляет закономерность числового ряда. Но для утверждения того, что 
звучание даты рождения определяет определенный тип особенностей человека, необходимо 
большее количество исследуемых. Если при более глубоком и многочисленным 
исследовании, наше предположение будет доказано, это поможет людям понять себя, 
определить род занятий, выбрать профессию, где наиболее полно раскроется потенциал 
личности.  

Трудовые будни математики состоят в изучении новых теорем, открывающих новые связи 
между известными понятиями. Однако к этому математика отнюдь не сводится.  

Математика подобна искусству – и не потому, что она представляет собой «искусство 
вычислять» или «искусство доказывать», а потому что математика, как и искусство – это 
особый способ познания. Имеет, быть может, смысл по аналогии с художественными 
образами говорить о «математических образах» как специфической для математики форме 
отражения действительности. Нам следует понять, что математика не просто собрание 
теорем, а могучий инструмент познания. 

В заключение исследования, хотелось бы процитировать слова известного философа, 
математика 19-20 вв. Бертрана Рассела «Математика владеет не только истиной, но и 
высшей красотой – красотой отточенной и строгой, возвышенно чистой и стремящейся к 
подлинному совершенству, которое свойственно лишь величайшим образцам искусства». 
(см. [2]). 
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Криптостойкость цифровых подписей, которые используют модульное возведение в 

степень, основано на разложении произведения на простые сомножители (RSA) или 
вычислении дискретного логарифма (DSA, ГОСТ 34.310-95). В связи с достигнутыми 
успехами в области теории чисел и возрастанием мощности вычислительных систем, а также 
использованием параллельного программирования, для обеспечения требуемой стойкости 
таких алгоритмов вынуждены увеличивать длину ключа. Так, для RSA, в пакете PGP уже 
используются ключи длиной 4096 битов. Увеличение длины ключа не только уменьшает 
производительность системы при выполнении операций для выработки и проверки 
цифровой подписи, но и увеличивает размер цифровой подписи. Так как цифровая подпись 
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обычно добавляется к самому документу, это уменьшает полезную пропускную способность 
канала связи. Поэтому сейчас повсеместно осуществляется переход на новые стандарты 
цифровой подписи на основе эллиптических кривых, которые позволяют без увеличения 
длины цифровой подписи достигнуть высокой криптографической стойкости. 

Использование для оценки защищенности информационных систем частных методик и 
критериев, предназначенных для оценки криптографической стойкости алгоритмов 
шифрования и защищенности информации от утечки по техническим каналам. При этом 
происходит фактическая подмена модели угроз, в центре которой стоят проблемы борьбы с 
легальным пользователем системы, моделью соответствующих ведомств, в центре которых 
стоят субъекты несанкционированного доступа.  

Как известно [1], далеко не все присутствующие на рынке криптографические средства 
обеспечивают обещанный уровень защиты. Это связано с нарушением нижеперечисленных 
требований, предъявляемых к криптографическому программному обеспечению [2]:  

 использование проверенных алгоритмов, выдержавших попытки взлома в течение 
достаточного времени;  

 длина ключей, достаточная, чтобы исключить снижение безопасности в результате 
увеличения вычислительных ресурсов потенциальных оппонентов (удваивающихся каждый 
год, согласно закону Мура) в течение длительного периода времени;  

 локальная генерация и локальный менеджмент ключей, исключающие их попадание 
в чужие руки;  

 гибкая схема удостоверения действительности ключей, допускающая как 
распределенное управление доверием ("сеть доверия"), так и централизованную архитектуру 
сертификации;  

 открытость и доступность для проверки и критики не только алгоритмических 
решений и форматов файлов, но и исходного текста самой программы. 

Однонаправленной функцией является умножение двух больших простых чисел, получить 
произведение, перемножив числа, нетрудно, но нелегко разложить произведение на 
множители и получить два больших простых числа. Криптография с открытыми ключами 
использует эту идею для создания однонаправленной функции с люком. На самом деле, это 
ложь, не доказано, что разложение на множители является тяжелой проблемой [3]. 
Насколько сегодня известно, это похоже на правду. И даже если это так, никто не может 
доказать, что трудные проблемы действительно трудны. Все считают, что разложение на 
множители является трудной задачей, но это никогда не было доказано математически. 

В любом случае, доминирующие сегодня алгоритмы шифрования с открытым ключом 
основаны на трудности разложения на множители больших чисел, которые являются 
произведением двух больших простых чисел. (Другие алгоритмы основаны на так 
называемой Дискретной проблемой логарифма, но пока предположим, что к ней применимы 
те же рассуждения.) Эти алгоритмы также восприимчивы к вскрытию грубой силой, но по 
разному. Взлом этих алгоритмов состоит не из перебора всех возможных ключей, а из 
попыток разложения больших чисел на множители (или взятия дискретных логарифмов в 
очень большом конечной области - точно такая же проблема). Если число слишком мало, вы 
никак не защищены. Если число достаточно велико, то вы надежно защищены против всей 
вычислительной мощи мира, если она будет биться над этой задачей с настоящего времени 
до тех пор, пока Солнце не станет сверхновой - таково сегодняшнее понимание математики 
этой проблемы. 

В последние годы в связи с ростом популярности криптографических методов защиты 
информации и созданием рынка программных продуктов все чаще появляются программы, 
не обеспечивающие надежную защиту. Появление таких программ обусловлено разработкой 
собственных нестойких криптографических средств, а также неправильной реализацией 
теоретически стойких алгоритмов или некорректным их использованием. 
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В работах К. Шеннона «Математическая теория связи» и «Теория связи в секретных 
системах» разрабатывается полноценный математический аппарат для криптографических 
задач [4]. 

Используемые в Казахстане (в основном) зарубежные программно-аппаратные средства 
являются прозрачными для их разработчиков. В связи с этим в Концепции информационной 
безопасности Республики Казахстан, принятой Советом Безопасности Республики Казахстан, 
указывается на необходимость создания отечественной системы обеспечения 
информационной безопасности, разработки методов, моделей и алгоритмов защиты 
информации для различных уровней ее секретности с последующей их аппаратно-
программной реализацией.  

В настоящee врeмя в соврeмeнной криптографии сущeствуют слeдующиe проблeмы, 
которым нeобходимо матeматичeскоe обоснованиe:  

1. Ограничeнность числа рабочих схeм. В отличиe от алгоритмов классичeской 
криптографии, которыe могут быть созданы в нeограничeнном количeствe путeм 
комбинирования различных элeмeнтарных прeобразований, каждая «соврeмeнная» схeма 
базируeтся на опрeдeлeнной «нeрeшаeмой» задачe. Как слeдствиe, количeство рабочих схeм 
криптографии с открытым ключом вeсьма нeвeлико и нeобходимо изучать соврeмeнныe 
криптографичeскиe алгоритмы. 

2. Постоянная «инфляция» размeра блоков данных и ключeй, обусловлeнная 
прогрeссом матeматики и вычислитeльной тeхники. Так, eсли в момeнт создания 
криптосистeмы RSA считался достаточным размeр чисeл в 512 бит, то сeйчас рeкомeндуeтся 
нe мeнee 2 Кбит. Иными словами, «бeзопасный» размeр пространства ключа в RSA вырос в 
гeомeтричeской прогрeссии, что опять жe вeдeт к поиску новых криптоалгоритмов с 
нeбольшим размeром ключа. Прeдполагаeтся пeрeход на криптоалгоритмы на эллиптичeских 
кривых. 

В работе рассматриваются вопросы информационной безопасности эксплуатируемой в 
Казахстане налоговой системы СОНО, а именно вопросы формирования пары ключей для 
ассиметричных алгоритмов в протоколах системы СОНО и используемых алгоритмов 
шифрования. Кроме того, рассмотрены математические аспекты «дыр» в протоколах 
формирования пары ключей в системе СОНО. 

Прежде заметим, что в системе СОНО в качестве ассиметричного алгортима реализован 
общеизвестный алгоритм RSA, что подтверждается практикой использования. В системе 
может быть реализован алгоритм создания специальных ключей, например, генерируется 
512 битные простые числа на основе использования следующих формул: 

17532 4321
1 +⋅⋅⋅⋅= kkkknp , 17532 8765

2 +⋅⋅⋅⋅= kkkknq   
где 1n  и 2n  – небольшие натуральные числа, а 821 ,,, kkk   – любые натуральные числа. 
Но сложность разложения результата их перемножения qpN ⋅=  не будет порядка 1024 

бита. Построенная на таком алгоритме система RSA может быть очень просто взломана по 
решетке Эратосфена. Клиент, получивший свою часть закрытого (секретного) ключа не 
имеет возможности вычислить, что он сделан из специальных простых чисел, по причине 
того, что он будет думать, что вычисляемая задача является NP полной. При этом 
злоумышленник можеть элементарно создать секретный ключ клиента, зная секрет создания 
простых чисел. 
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Во всем мире в практике демографического анализа широко используются современные 

методы исследования тенденций рождаемости, смертности и миграции, проводятся 
специальные массовые обследования населения с целью получения детальной информации, 
необходимой для уточнения демографических прогнозов. 

В составе базовых условий социально-экономического развития страны особую 
значимость имеют демографические показатели. Это определяется тем, что в каждой стране 
действует закон соответствия социально-экономического и демографического развития 
общества. Действие этого закона проявляется в устойчивой зависимости между динамикой 
количественно-качественных характеристик состояния населения и параметрами развития 
экономики и социальной сферы (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Система демографии 

Нельзя отрицать следующие макроэкономические пропорции и взаимосвязи: между 
численностью населения и размером национального богатства, объемом валового 
национального продукта, национального дохода; ростом численности населения и 
масштабами освоения территории страны, отдельных ее регионов; повышением доли 
населения трудоспособного возраста в общей численности населения и повышением темпов, 
масштабов социально-экономического развития страны, и наоборот. 

Прогнозы, связанные с оценкой будущего состояния населения называются 
демографическими [1]. 

Объектами демографических прогнозов являются показатели численности населения, 
темпы роста (снижения) численности населения; рождаемости, смертности, миграции, 
половозрастной структуры населения, а также трудовой, экономический, потребительский 
потенциалы, жизненный фонд населения и др. 

Демографические прогнозы разрабатываются на различные периоды времени. В 
частности, по периоду упреждения различают следующие демографические прогнозы: 
краткосрочные – разработанные на срок от одного года до 10 лет; среднесрочные – от 10 до 
25 лет; долгосрочные – от 25 до 50 лет; сверхдолгосрочные – свыше 50 лет. Однако 
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необходимо учесть, что с увеличением срока прогнозирования точность прогнозов 
снижается [2]. 

Демографические прогнозы является базой для построения прогнозов развития экономики 
региона, прогнозов трудовых ресурсов, прогнозов развития и функционирования сферы 
обслуживания. Поэтому прогнозирование демографического развития в большинстве 
случаев предшествует разработкам других видов прогнозов. 

Меры в области демографической политики должны охватывать все стороны развития 
населения — процессы рождаемости, смертности, существования и распада браков, 
миграции и расселения людей и т.д (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Демография в системе наук 

 
При разработке демографических прогнозов наиболее часто используют следующие 

четыре группы методов: 
1) методы экстраполяции; 
2) экономико-математические методы, позволяющие разработать многофакторные 

динамические модели; 
3) методы передвижки возрастов и когорт; 
4) методы экспертных оценок. 
Методы экстраполяции основаны на прямом использовании линейной и 

экспоненциальной функций, т.е. данных о среднегодовых абсолютных изменениях 
численности населения за период или о среднегодовых темпах роста или прироста. Однако 
экстраполяционный метод применим только при отсутствии резких колебаний рождаемости, 
смертности и миграции. 

Широкое применение методов экстраполяции объясняется тем, что данные процессы в 
большинстве случаев достаточно инерционны в своем развитии. Методы экстраполяции 
применяются не только для оценки будущей численности населения, но и для расчета 
характеристик движения населения (например, коэффициентов рождаемости, смертности, 
миграции). Общий недостаток построенных с помощью методов экстраполяции прогнозов – 
это то, что они опираются на средние тенденции динамики населения, зачастую игнорируя 
особенности отдельных половозрастных групп. 

Экономико-математические методы - достаточно часто используемые при 
прогнозирование демографического развития. Итогом их применения являются 
динамические модели, которые позволяют учесть влияние новых факторов, проявивших себя 
в последние периоды. Прогнозирование при этом методе заключается в том, чтобы из 
перечня факторов, оказывающих влияние на изучаемый процесс выбрать наиболее значимые 
и рассчитать параметры многофакторной модели. 

Методы передвижки возрастов и когорт позволяют устранить недостаток методов 
экстраполяции – прогнозирование на основе средней тенденции динамики населения. Эти 
методы основаны на том, что показатели рождаемости и смертности, миграции существенно 
различаются у различных половозрастных групп. Основой расчета по методу передвижки 
возрастов служит коэффициент дожития, достигнутый различными половозрастными 
группами, а основа метода когорт – коэффициент рождаемости, достигнутый различными 
возрастными группами женщин или когортами. 

Социальная политика 

Биологические науки 

Математика и статистика 

Социальные науки ДЕМОГРАФИЯ 
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Методы экспертных оценок – это методы  достаточно широко применяемых при 
демографическом прогнозировании. Они незаменимы в случаях недостаточного объема 
статистической информации об объекте прогнозирования, а также и в случаях, когда в новом 
периоде на изучаемый процесс начинают оказывать влияние новые факторы, влияние 
которых изучить по данным за предыдущие периоды невозможно 

Методы демографического прогноза дают возможность оценивать роль тех или иных 
компонентов изменения населения, сравнивая их влияние на численность и структуру 
населения в будущем. Наиболее распространены метод передвижки по возрастам, который 
применяется при перспективных исчислениях населения, и метод компонентов, состоящий в 
раздельном прогнозировании рождаемости, смертности и миграции. 

Рассмотрев все 4 группы методов более подходящим для дальнейшего проведения 
исследовательской работы был выбран метод передвижки возрастов, который открывает 
более широкие возможности для демографического прогноза. В отличие от 
экстраполяционного и аналитического он позволяет получать не только общую численность 
населения, но и его распределение по полу и возрасту.  

Метод компонент (метод передвижки возрастов) разработан американским демографом 
П.К. Уэлптоном.  

Суть метода компонент заключается в отслеживании движения отдельных когорт во 
времени в соответствии с заданными (прогнозными) параметрами рождаемости, смертности 
и миграции. Если эти параметры зафиксированы в некоторый начальный момент времени t0, 
оставаясь затем неизменными на протяжении периода Di, то это однозначно определяет 
численность и структуру населения в момент времени t0+ Dt. Перспективные расчеты 
обычно делаются отдельно для женского и мужского населения. Численность населения 
обоих полов и его возрастная структура получается простым суммированием численностей 
женского и мужского населения. При этом все прогнозные параметры рождаемости, 
смертности и миграции могут меняться для каждого года или интервала лет прогнозного 
периода.  Непременным условием применения метода компонент (передвижки возрастов) 
является предварительная разработка прогнозов рождаемости, смертности и миграции. 

В итоге на каждый год прогнозного периода получают как общую численность населения, 
так и его возрастно-половую структуру, а также общие коэффициенты рождаемости и 
смертности. 

Если точность и надежность исходной информации о численности и структуре населения 
не вызывают сомнений, то следующими шагами в прогнозировании является выдвижение 
гипотез о будущих тенденциях рождаемости, смертности и миграции. 
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Широкий интерес представляет  изучение вероятности оправдываемости прогнозов 

денежно-кредитной системы. Исходя из природы изучаемой модели прогноза, о 
распределении относительной ошибки фактического значения к прогностическому можно 
лишь утверждать, что она принадлежит некоторому семейству распределений. Например, 
это распределение может быть нормальным, логнормальным, показательным и т.д. То есть 
необходимо определить аппроксимирующий вид распределения вероятности 
оправдываемости прогноза. Следовательно, стоит задача в построении статистической 
оценки вероятности. 

При построении статистических оценок часто основным требованием является 
моделирование оценок с отсутствием систематических погрешностей в наблюдаемых 
данных. Иными словами, приоритетными статистическими оценками являются 
несмещенные. 

Существуют множество способов построения несмещенных оценок, но метод моментов, 
обладая простотой построения и хорошими асимптотическими свойствами, является широко 
использованным. 

На основании статистических данных денежно-кредитной политики прогностические 
значения, взятые в Национальном Банке Республики Казахстан, и фактические данные, 
которое предоставили  Агенство  Республики Казахстан по статистике (см. [1]), имеем 
значительные расхождения фактических и прогнозируемых данных по уровню кредитов в 
Республике Казахстан, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
 2008 

г. 
2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

Прогнозируемые  данные (триллионы тг) 7,46 7,644 7,489 7,489 7,564 7,715 
Фактические  данные 
(триллионы тг) 

1,570 1,708 1,384 1,341 1,412 1,283 

Расхождение фактических и 
прогнозируемых данных (триллионы тг), ei 

5,89 5,936 6,105 6,148 6,152 6,432 

Как видно, имеем значительные расхождения фактических и прогнозируемых данных. 
Таким образом, в данном случае необходимо провести статистическое оценивание. 

Определим вероятностное распределение расхождения оправдываемости прогнозов.  
1. Вероятностно-статистическое оценивание оправдываемости прогнозов денежно-

кредитной системы Республики Казахстан в случае нормального распределения. 
С использованием метода моментов, были получены оценки вероятностей 

оправдываемости прогнозов денежно-кредитной системы Республики Казахстан. 
Допустим, что расхождение оправдываемости прогнозов имеет нормальное распределение 

с параметрами µ и σ2: 
).,(~ 2σµNX n

 Определим оценки параметров  µ и σ2  посредством использования метода моментов, т.е.  

1105,6
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Следовательно, имеем  
).0309,0;1105,6(~ NX n

 В данном случае максимальное значение статистики Пирсона есть 
,0881,9max 2

.6,...,1
=

= iнаблi
χ  

полагая, что количество частичных интервалов выборки есть 6, то, соответственно, 
степень свободы принимает значение 3. Следовательно, уровень значимости α≥0,975. 

2. Вероятностно-статистическое оценивание оправдываемости прогнозов денежно-
кредитной системы Республики Казахстан в случае бета-распределения. 

Если предположить, что расхождение оправдываемости имеет бета распределение, то есть 
),,(~ βαBeX n

 и определить оценки параметров  α и β  посредством использования метода моментов, то 
получим  

3867,59=α и 1246,3=β
 Следовательно, имеем  

).1246.3;3867,59(~ BeX n
 И максимальное значение статистики Пирсона есть 

,1363,8max 2
.6,...,1

=
= iнаблi

χ  

полагая, что количество частичных интервалов выборки есть 6, то, соответственно, 
степень свободы принимает значение 3. Следовательно, уровень значимости α>0,95. 

3. Вероятностно-статистическое оценивание оправдываемости прогнозов денежно-
кредитной системы Республики Казахстан в случае логнормального распределения. 

 Допустим, что расхождение оправдываемости прогнозов имеет логнормальное 
распределение с параметрами µ и σ2: 

).,(ln~ 2σµNX n  
При определении оценок параметров  µ и σ2  посредством использования метода 

моментов, имеем
  ).0288,0;81,1(ln~ NX n

 И  максимальное значение статистики Пирсона есть 
,1073,9max 2

.6,...,1
=

= iнаблi
χ  

полагая, что количество частичных интервалов выборки есть 6, то, соответственно, 
степень свободы принимает значение 3. Следовательно, уровень значимости α>0,975. 

 
4. Вероятностно-статистическое оценивание оправдываемости прогнозов денежно-

кредитной системы Республики Казахстан в случае показательного распределения. 
 
Если предположить, что расхождение оправдываемости имеет показательное 

распределение, то есть 
),(~ λExpX n

 и определить оценку параметра λ посредством использования метода моментов, то 
получим  

.1637,06
2013

2008

==
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Следовательно, имеем  
).1637,0(~ ExpX n

  Максимальное  значение статистики Пирсона есть 
,3337,12max 2

.6,...,1
=

= iнаблi
χ  

полагая, что количество частичных интервалов выборки есть 6, то, соответственно, 
степень свободы принимает значение 4. Следовательно, уровень значимости α>0,98. 

5. Вероятностно-статистическое оценивание оправдываемости прогнозов денежно-
кредитной системы Республики Казахстан в случае гамма распределения. 

Если предположить, что расхождение оправдываемости имеет гамма распределение, то 
есть 

),,(~ θkX n Γ
 и определить оценки параметров  k и θ  посредством использования метода моментов, то 

получим           222,1=k
 и 

.005,0=θ
 Следовательно, имеем  

).13,0;1(~ ΓnX
 Максимальное значение статистики Пирсона в этом случае есть 

,1476,9max 2
.6,...,1

=
= iнаблi

χ  

полагая, что количество частичных интервалов выборки есть 6, то, соответственно, 
степень свободы принимает значение 3. Следовательно, уровень значимости α>0,96.

 Как видно, уровень значимости принимает минимальное значение, если рассматривать 
бета-распределение. Таким образом, анализ проведенных вычислений позволяет 
сформулировать следующие основные результаты. Для представленного примера, в 
соответствии с оценками, полученными по методу моментов, расхождение оправдываемости 
прогнозов денежно-кредитной системы Республики Казахстан имеет бета распределение. 
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Развитие промышленности поставило перед человечеством острую проблему охрану 

окружающей среды, с целью сохранения экологических систем. Важным моментом является 
составление модельных уравнений для исследования процесса загрязнения окружающей 
среды выбросами отходов промышленных предприятий.В таких модельных уравнениях -
искомые функции зависят от нескольких переменных и уравнения могут содержать частные 
производные искомых функций. К решению дифференциальных уравнений с частными 
производными приводят задачи механики сплошных сред. Одним видом дифференциальных 
уравнений с частными производными являются гиперболические уравнения. Рассмотрим 
одномерное гиперболическое уравнение,оно записывается в следующем виде: 

 

0,0 >=
∂
∂

+
∂
∂ c

x
uc

t
u  

 
Такое уравнение также называется уравнением переноса, это объясняется тем что такие 

уравнения описывают процесы переноса частиц в средах, распространения возмущениий.   
Будем считать что u  –искомая функция. Здесь c - постоянная и положительная скорость 
переноса. Это ссответсвует переносу слева направо в положительном направлении оси x . 
Решение  таких уравнения исследуются применением разностных схем. В настоящей работе  
использован алгоритм расчета по схемам разностей против потока, Лакса-Вендроффа и 
коррекций потоков для решения  уравнения гиперболического типа. При использовании 
разностей против потока разностные уравнения принимают вид: 
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Если скорость отрицательна то устойчивость схемы обеспечивается при аппроксимации 
производной по пространству разностей вперед. Эта разностная схема имеет первый порядок 
точности с погрешностью аппроксимации ),( xt ∆∆Ο . Из условия устойчивости Неймана 
следует, что схема устойчива при 10 ≤≤ν , где x

tc ∆
∆∗=ν . Метод Лакса-Вендроффа- один из 

первых конечно разностных методов второго порядка точности,созданных для решения 
гиперболических уравнений в частных производных. Для решения уравнения используется 

следующиий алгоритм: )2(
2

)(
2 11

2

11

1 uuuuuuu n

j

n

j

n

j

n

j

n

j

n

j

n

j −+−+

+ +−+−−= νν
, где x

tc ∆
∆∗=ν число 

Куранта. В некоторых задачах возникают сильные скачки. Для численного моделирования 
таких задач пригодны схемы коррекции потоков Бориса и Бука. Борис и Бук разработали 
метод коррекции потоков как обобщение схемы предиктор-корректор. На шаге предиктор 
вносится сильная диффузия, а на шаге корректор-ей равная антидифуззия. Однако 
антидиффузия ограничена так, что в решении не возникает новых минимумов и максимумов, 
а имеющиеся экстремумы не усиливаются. На шаге предиктор для вычисления u j

∗

используется следующий конечно-разностный алгоритм: 
)2)(5.0()(5.0 11

2

11 uuuuuuu n

j

n

j

n

j

n

j

n

j

n

jj −+−+

∗ +−++−−= νυν  
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где ν -число Куранта,υ -пложительный диффузионный коэффициент. 
Антидиффузия на шаге корректор вычисляется следующим образом:

)(
2
1

2
1

1 ffuu jjj

n

j −+

∗+ −−= µ                                                               

 где  антидиффузионный поток массы  
 

)( 1
2
1 uuf jjj

∗∗

++
−= µ , )( 1

2
1 uuf jjj

∗

−

∗

−
−= µ  

                                
Далее на примере решения следующей задачи приведены результаты сравнения 

указанных методов. Решить уравнение  0=+ uu xt используя схему разностей против 
потока, схему Лакса-Вендроффа, схему коррекций потоков при начальных условиях:            

1) LxLxxu ≤≤⋅= 0)),/(6sin()0,( π  

2)        
3,5.0)0,(

32,0.1)0,(
21,5.0)0,(

xxxu
xxxu
xxxu

>=
<≤=
<≤=

 

 
 

Рисунок1.Распределение u при разных временных изменениях 
 

а) 6=t ,б) 10=t ,в) 20=t . 
 Начальное условие LxLxxu ≤≤= 0)),/(6sin()0,( π  при 2.0,1 =∆=∆ tx  
Красная линия –результаты метода разностей против потока. 
Зеленая линия- результаты метода  коррекций потока. 
Синия линия-результаты аналитического решения. 
 

 

а) 
t=6; 

 

б) 
t=10; 

 

в) 
t=20; 

 



2188 
 

Рисунок 2. Динамическое распределение u при a) t =6 , б) t =10 , в) t =20. 
 

Начальное условие 
3,5.0)0,(

32,0.1)0,(
21,5.0)0,(

xxxu
xxxxu
xxxxu

>=
<≤=
<≤=

 

Красная линия –результаты метода Лакса-Вендроффа. 
Зеленая линия- результаты метода  коррекций потока. 
Заключение. При сравнении разностных схем можно отметить различие этих схем. 

Различие  особенно четко проявляется при рассчетах задач. Основное преимущество схем 
коррекций потоков – то есть монотонных схем заключается в том, что при расчете по ним 
разрывных решений не возникает заметных численных осцилляции разностного решения. 

В качестве первого примера на рис.1 на момент времени 20;10;6=t показаны результаты 
расчета по данным схемам при гладких начальных условиях. Расчет проводился на 
равномерной прямоугольной сетке с пространственным шагом  1=∆x   и временным шагом 

2.0=∆t для уравнения с гладким начальным условием. Как  видно из рис.1  производные 
метода разностей против потока  имеют сильные осцилляции, чем схема коррекций. На рис.2  
приведены результаты расчета той же задачи  с другим начальным негладким условием в 
разные моменты времени  по схемам Лакса-Вендроффа и коррекций потоков. Из рис. 2  
видно, что в случае начального негладкого условия при использовании схемы Лакса-
Вендроффа  возникают большие осцилляции в окрестности разрыва. Тем самым схема 
коррекций потоков явлется оптимальной, чем другие разностные схемы. 

 
Список использованных источников  

1. Калиткин Н. Н., Козлитин И. А. Сравнение свойств схем бегущего счета для 
уравнений переноса. Математическое моделирование. 2006 год, том 18, номер 4, стр. 35-42. 

2. Годунов С. К. Разностный метод численного расчета разрывных решений уравнений 
гидродинамики. Математический сборник. Т. 47(89), №3. 

3. Турчак Л. И. Основы численных методов. 1987 год, стр. 252-270. 
 
 
УДК. 519 

BLACK-SCHOLES EQUATION 
 

Yermukanova B.N. 
binur.yermukanova@nu.edu.kz 

а) 
t=6; 

 
 

б) 
t=10; 

 

в) 
t=20; 

 



2189 
 

Nazarbayev University, Astana 
Supervisor – N.Karjanto 

 
Introduction 
Differential equations have a quantity of applications in various fields of science such as 

engineering, physics, biology, pharmacokinetics [Li et. al., 2014]. Yet, there are only few of their 
applications in economics or finance. Particularly, well-known models involving differential 
equations are  only economic growth model and Black-Scholes equation. The latter one will be 
discussed in the paper. In 1977,  Myron Scholes together with Fischer Black were awarded a Nobel 
Prize in economics for the formulation of stock options formula through «new method of 
determining the value of derivatives» [Jarrow, 1999].  

So, Black-Scholes model deals with one of the most important issues in quantitative finance – 
pricing of options [Mamon and Rodrigo, 2005]. This model has significant implications – both 
theoretical and practical – since finance plays a great role in economies around the world [Bohner 
and Zheng, 2008].  

 
Main body 
1. Background information and underlying assumptions 
In practice, Black-Scholes model of option pricing was applied to various «commodities and 

payoff structures» [Sala et. al., 2004]. Black-Scholes model is widely used for American options as 
well as for European options. Therefore, the model has wide variety of applications. Before 
considering Black-Scholes model, there is a number of assumptions that should be made. Fischer 
Black calls them «ideal conditions» of the market [Black and Scholes, 1973]. These assumptions 
are important to emphasise because it is well-known that stock markets are often volatile compared 
to other parts of the economy.  

There are  five underlying assumptions:  
1.1 First assumtion that should be made is information about values of short-term rates is 

available and short-term interest rates are constant [Black and Scholes, 1973]. 
1.2 Secondly, stock pays no dividend [Black and Scholes, 1973]. 
1.3 Thirdly, transaction costs that occur while buying or selling securities are eliminated [Black 

and Scholes, 1973]. 
1.4 Fourthly, it is achievable to borrow fraction of price of stock one wants in order to hold the 

stock [Black and Scholes, 1973]. 
1.5 The last assumtion states that short selling of a security in necessary situations is allowed in 

the market [Black and Scholes, 1973]. 
Thanks to these assumptions, option price will be the function of time period and stock price 

only. In the following paragraphs option price will be reduced to the function of stock price only for 
simplicity. 

 
2. Transformation into an Ordinary Differential Equation. 
Black-Scholes equation is given by the following expression: 
∂C
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 1
2
𝜎𝜎2𝑐𝑐2 𝜕𝜕2𝐶𝐶

𝜕𝜕𝑐𝑐2 + 𝑟𝑟𝑐𝑐 𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑐𝑐
− 𝑟𝑟𝐶𝐶 = 0, 

where C(s,t) = price of option 
s = price of the stock 
t = period of time 
r = interest rate [Company et. al., 2007]. 
Firstly, it is useful to transform this partial differential equation (PDE) into an ordinary 

differential equation (ODE) by proposing the following solution: C(s,t) = C(s)*𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 . 
 
Given that  
𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑡𝑡

 =  𝐶𝐶(𝑐𝑐) ∗ 𝜆𝜆𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡   and  𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑐𝑐

 =  𝜕𝜕𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝜕𝜕𝑐𝑐

∗ 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 , 
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and substituting into the PDE we get: 
𝐶𝐶(𝑐𝑐) ∗ 𝜆𝜆𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 + 1

2
𝜎𝜎2𝑐𝑐2 𝑑𝑑2𝐶𝐶(𝑐𝑐)

𝑑𝑑𝑐𝑐2 ∗ 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 + 𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑐𝑐

∗ 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝐶𝐶(𝑐𝑐) ∗ 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 = 0. 
The next step is to rearrange the equation to get second order ODE: 
 
𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡  [1

2
𝜎𝜎2𝑐𝑐2 𝑑𝑑2𝐶𝐶(𝑐𝑐)

𝑑𝑑𝑐𝑐2 + 𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑐𝑐

+ 𝐶𝐶(𝑐𝑐)(𝜆𝜆 − 𝑟𝑟)] = 0. 
 
The latter expression can be reduced to the following equation: 
1
2
𝜎𝜎2𝑐𝑐2 𝑑𝑑2𝐶𝐶(𝑐𝑐)

𝑑𝑑𝑐𝑐2 + 𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑐𝑐

+ 𝐶𝐶(𝑐𝑐)(𝜆𝜆 − 𝑟𝑟) = 0 since 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑡𝑡 ≠  0. 
 
3. Euler equation. 
To get rid of the coefficient of the first term let divide everything by 1

2
𝜎𝜎2: 

𝑐𝑐2 𝑑𝑑
2𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑐𝑐2 +

2𝑟𝑟
𝜎𝜎2 ∗ 𝑐𝑐

𝑑𝑑𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑐𝑐

+
2(𝜆𝜆 − 𝑟𝑟)

𝜎𝜎2 ∗ 𝐶𝐶(𝑐𝑐) = 0 
This equation reminds the Euler equation: 
L(y) = 𝑥𝑥2 𝑑𝑑2𝑦𝑦

𝑑𝑑𝑥𝑥2 + 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥

+ 𝛽𝛽𝑦𝑦 = 0 

with real constants 𝛼𝛼  and  𝛽𝛽 [Boyce and DiPrima, 2009]. In our case, 𝛼𝛼 = 2𝑟𝑟
𝜎𝜎2 and 𝛽𝛽 = 2(𝜆𝜆−𝑟𝑟)

𝜎𝜎2 , 
which are positive constants.  

 
Euler equation has the solution of the form 

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝑟𝑟1 + 𝑥𝑥𝑟𝑟2  
in case of distinct real roots, and characteristic equation of the form: 
𝐹𝐹(𝑟𝑟) = 𝑟𝑟(𝑟𝑟 − 1) + 𝛼𝛼𝑟𝑟 + 𝛽𝛽 = 0 [Boyce and DiPrima, 2009]. 
 
4. Solution of the Black-Scholes equation. 
By the assumption given, 𝜎𝜎 and r are positive real numbers because r is an interest rate and 𝜎𝜎 is 

volatility of the stock as noted earlier in the paper.  
Now, solution in the form of C(s) = 𝑐𝑐𝑘𝑘  can be proposed and applied to the Black-Scholes 

equation.  
The following derivations will be useful in solving our problem: 
C(s) = 𝑐𝑐𝑘𝑘  

𝑑𝑑𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑐𝑐

= 𝑘𝑘 ∗ 𝑐𝑐𝑘𝑘−1 
𝑑𝑑2𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑐𝑐2 = 𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1) ∗ 𝑐𝑐𝑘𝑘−2. 

Substituting the derivations back into the earlier equation we get: 
1
2
𝜎𝜎2𝑐𝑐2𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1) ∗ 𝑐𝑐𝑘𝑘−2 + 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑘𝑘 ∗ 𝑐𝑐𝑘𝑘−1 + (𝜆𝜆 − 𝑟𝑟)𝑐𝑐𝑘𝑘 = 0. 

The next step is take 𝑐𝑐𝑘𝑘  out of bracket and derive characteristic equation introduced earlier: 
 

𝑐𝑐𝑘𝑘 ∗ [
1
2
𝜎𝜎2𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1) + 𝑟𝑟𝑘𝑘 + (𝜆𝜆 − 𝑟𝑟)] = 0 

1
2
𝜎𝜎2𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘(𝑟𝑟 −

1
2
𝜎𝜎2) + (𝜆𝜆 − 𝑟𝑟) = 0. 

To find the roots of characteristic equation, let us find discriminant: 
𝐷𝐷 = (𝑟𝑟 − 1

2
𝜎𝜎2)2 − 4 ∗ 1

2
𝜎𝜎2(𝜆𝜆 − 𝑟𝑟) = 𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎4

4
− 2𝜆𝜆𝜎𝜎2 > 0 by assumption. 

So, the two distinct roots of characteristic equation will be: 
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𝑘𝑘1,2 =
𝑟𝑟 − 𝜎𝜎2

2 ± �𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎4

4 − 2𝜆𝜆𝜎𝜎2

𝜎𝜎2

2 ∗ 2
=

𝑟𝑟
𝜎𝜎2 −

1
2

±
�𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎4

4 − 2𝜆𝜆𝜎𝜎2

𝜎𝜎2 . 

Therefore, the solution of our problem can be written as: 

𝐶𝐶(𝑐𝑐) = 𝑐𝑐1𝑐𝑐
𝑟𝑟
𝜎𝜎2−

1
2+

�𝑟𝑟2+𝑟𝑟𝜎𝜎2+𝜎𝜎
4

4 −2𝜆𝜆𝜎𝜎2

𝜎𝜎2 + 𝑐𝑐2𝑐𝑐
𝑟𝑟
𝜎𝜎2−

1
2−

�𝑟𝑟2+𝑟𝑟𝜎𝜎2+𝜎𝜎
4

4 −2𝜆𝜆𝜎𝜎2

𝜎𝜎2 . 
 
The Black-Scholes presented in the paper is useful to explain, predict and estimate option prices 

based on stock prices in the financial world. Black-Scholes model gives more accurate estimates of 
option prices than other earlier developed models because it takes into acccount such factors 
influencing the stock prices as transaction costs, riskiness of assets, illiquid markets [Ankudinova 
and Ehrhardt, 2008]. Therefore the model is used to estimate European call options, which 
consolidates its role in applied economics [Barad, 2014] 

 
Conclusion 
To conclude, Black-Scholes model is highly appreciated in quantitave finance because of its 

accurate and useful estimation of stock prices. Black-Scholes equation represents derivation of 
option pricing though taking into account such factors as time period (t), risk-free interest rate (r) 
and volatility of stock prices (𝜎𝜎) [Sheraz and Preda, 2014]. Derived solution for the option value is 
closely related to corporate liabilities, therefore the formula derived may be used to securities, 
including common stock and bond [Black and Scholes, 1973]. This feature of Black-scholes model 
illustrates its flexibility and efficiency of being applied to different contexts in the financial world. 

 
Literature 

 
1. Ankudinova J. and Ehrhardt M. (2008). On the numerical solution of nonlinear Black–Scholes         

equations. Computers and Mathematics with Applications, 56, 799–812.  
doi:10.1016/j.camwa.2008.02.005 

2. Barad G. (2014). Differential Geometry techniques in the Black-Scholes option pricing; 
theoretical results and approximations. Procedia Economics and Finance, 8, 48 – 52. 
doi:10.1016/S2212-5671(14)00061-6 

3. Black F. and Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of     
Political Economy, 81 (3), 637-654. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1831029 

4. Bohner M. and Zheng Y. (2009). On analytical solutions of the Black Scholes equation. 
Applied Mathematical Letters, 22, 309-313. doi:10.1016/j.aml.2008.04.002 

5. Boyce W. and DiPrima R. (2009). Elementary Differential Equations. US: John Wiley & Sons 
Inc. 

6. Company R., Jodar L., Rubio G. and Villanueva R. (2007). Explicit solution of Black–Scholes 
option pricing mathematical models with an impulsive payoff function. Mathematical and 
Computer Modelling, 45, 80-92. doi:10.1016/j.mcm.2006.04.006 

7. Jarrow R. (1999). In Honor of the Nobel Laureates Robert C. Merton and Myron S. Scholes: 
A Partial Differential Equation That Changed the World. The Journal of Economic Perspectives,  
13(4), 229-248. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2647021 

8. Li X., Zhu Q. and O’Regan D. (2014). pth Moment exponential stability of impulsive 
stochastic functional differential equations and application  to control problems of NNs. Journal of 
the Franklin Institute, 351, 4435–4456.  doi:org/10.1016/j.jfranklin.2014.04.008 

9. Mammon R. and Rodrigo M. (2005). An alternative approach to solving the Black–Scholes 
equation with time-varying parameters. Applied Mathematical Letters, 19, 398-402. 
doi:10.1016/j.aml.2005.06.012 

10. Sala R., Jodar L., Sevilla-Peris P. and Cortes C. (2005). A new direct method for solving the 
Black-Scholes equation. Applied Mathematics Letters, 18, 29-32. doi: 10.1016/j.aml.2002.12.016 



2192 
 

11. Sheraz M. and Preda V. (2014). Implied volatility in black-scholes model with GARCH 
volatility. Procedia Economics and Finance, 8, 658 – 663. doi:10.1016/S2212-5671(14)00141-5 

 
 
УДК 519.62: 624.131 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИИ ПРОЦЕССА 
ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА В МНОГОСЛОЙНОМ 

ГРУНТЕ 
 

Жуматаева Алия 
sophiliya@mail.ru 

магистрант международного университета информационных технологий, Алматы, 
Казахстан 

Научный руководитель − проф. Рысбайулы Б. 
   
Актуальность. Теплофизика почвы - достаточно изученная область науки, в которой 

процессы, протекающие в почве в различных режимах, были математически смоделированы 
многими учеными. Однако аналитическое решение задачи для многослойных грунтов при 
нестационарных процессах теплообмена, осложнены массообменом, и связаны с  большими 
математическими трудностями.  

Большинство видов почв содержат в себе влагу и прогнозирование состояния грунта, 
учитывая каким образом массоперенос влияет на теплопроводность грунта, имеет особое 
значение. Создание метода расчета, который с большой степенью достоверности описывал 
бы процесс взаимосвязанного тепломассопереноса в многослойном грунте, принесло бы 
большую пользу в настоящее время.  

Постановка задачи. Почву, которая содержит в себе влагу, можно классифицировать как 
капиллярно-пористое тело. Движение жидкости в почвах в основном происходит под 
воздействием градиент давления. Взаимосвязанный перенос теплоты и массы в почве можно 
описать системой уравнений в частных производных вида [1-3]:  

 

tc
crta

t

q

m
q ∂

∂
+∇=

∂
∂ θε
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2 ,                                             (1)  
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∂
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Граничные условия на поверхности грунта имеют вид:  
 

0)()1()()( =−−+∇− τετλ qrqt mqПq ,         (3)  

0)()()( =+∇′+∇ τδλθλ qt mПmПm .            (4)  
 
Система уравнений взаимосвязанного тепломассопереноса распадается на две 

самостоятельных задачи переноса теплоты и массы, которые описывается параболическими 
уравнениями теплопроводности, где )( t Пq ∇λ  - количество тепла, поступившего с 
поверхности внутрь почвы теплопроводностью; )(τqq  - количество тепла, подведенному к 

поверхности грунта; )()1( τε qr m−  - количество тепла, затраченного на испарение жидкости; 
(4) -  уравнение баланса массы вещества, которое означает то, что с поверхности почвы в 
окружающую отводится поток массы влаги )(τqm , а к поверхности почвы влага подводится 
за счет градиентов потенциала массапереноса )( θλ ∇ Пm .  

mailto:sophiliya@mail.ru
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Одномерная система уравнении тепло- и массопереноса выведены в [1] и имеют 
следующий вид:   

 

τγ
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τ ∂
∂
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∂

c
urta

t
q

2 ,                        (5)  
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u

mm ∇+∇=
∂
∂ 22 δ
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.           

  (6)  
 
Возьмем за основу математического моделирования уравнения взаимосвязанного 

тепломассопереноса в слое (5)-(6). Рассмотрим трехслойный грунт, каждый слой которого 
обладает различными заранее известными характеристиками. В начальный момент времени с 
верхней стороны почвы подается тепловой поток qq1, под влиянием которого первый слой 
начинает прогреваться, и отводится массопоток qm1, и первый слой начинает сохнуть, а 
снизу при этом происходит охлаждение и намокание (отводится поток qq3 и подается поток 
qm3), также известны температура и потенциал массопереноса окружающей среды на 
поверхности и внутри почвы: tc, 𝜃𝜃𝑐𝑐 , tв, 𝜃𝜃в. Каждый слой грунта обладают такими 
характеристиками как удельная изохорная теплоемкость cq, удельная изотермическая 
массоемкость cm, плотность слоя грунта 𝛾𝛾0, коэффициент теплопроводности 𝜆𝜆𝑞𝑞 , 
коэффициент потенциалопроводности 𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝜆𝜆𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑚𝑚 𝛾𝛾0
, где 𝜆𝜆𝑚𝑚  – коэффициент массопроводности, 

термоградиентный коэффициент для выбранного потенциала массопереноса 𝛿𝛿𝜃𝜃 , критерий 
фазового перехода 𝜀𝜀, теплота фазового перехода r, размер слоя 𝛿𝛿𝑠𝑠 . Внутренняя и внешняя 
среды характеризуются коэффициентами теплообмена 𝛼𝛼𝑞𝑞в, 𝛼𝛼𝑞𝑞с и массообмена 𝛼𝛼𝑚𝑚в, 𝛼𝛼𝑚𝑚с.   

Задача состоит в определении функции 𝑡𝑡(𝜉𝜉, 𝜏𝜏) и 𝜃𝜃(𝜉𝜉, 𝜏𝜏), характеризующих изменение 
температуры и потенциала переноса массы вещества во времени (𝜏𝜏) и в пространстве по 
толщине грунта 𝜉𝜉. Правильность и точность расчета распределения тепла и массы в толще 
грунта зависят от того, верно ли выбраны значения теплофизических характеристик 
входящих в нее слоев грунта, а также значения коэффициентов теплообмена 𝛼𝛼𝑞𝑞  и 
массообмена 𝛼𝛼𝑚𝑚 .  

Запишем систему дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами для 
трехслойного грунта:  
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На границе II (между 1 и 2 слоем) имеют место граничные условия 4-го рода, то есть 

равенство тепло- и массопотоков соответственно, равенство температур и равенство 
потенциалов массопереноса:  
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Аналогичные условия имеют место на границе III (между 2 и 3 слоем).  
Предлагаемая физико-математическая модель в сочетании с безразмерной формой записи 

дифференциальных уравнении тепло- и массопереноса и граничных условий позволяет 
разрешить вышеупомянутую систему и получить в результате интересующее распределение 
температуры и потенциала в толще грунта. Теория подобия с ее безразмерными комплексами 
(критериями подобия) делает решение системы менее трудоемким.  

Общая задача разбивается на три автономные, но взаимосвязанные между собой, задачи, 
каждая из которых решается аналитически. Решение общей задачи нестационарного 
тепловлаго-переноса можно получить в результате сопряжения этих аналитических решений 
на каждом временном интервале.  

 Прежде чем привести решения каждой из трех задач, получим общее решение 
системы, для чего переведем эту систему в безразмерную форму: 
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где Fo – критерий Фурье; Lu=am/aq – критерий взаимосвязанной массо- и теплопереноса 

(критерий инерционности); Pn=δT∆t/∆u - критерий Поснова; Ko*  - модифицированный 
критерий Коссовича.  

В работе используя систему уравнений тепломассопереноса в безразмерном виде и 
параболическое начальное распределение вида T(x,0)=𝑎𝑎 ∙ 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑥𝑥 + 𝑐𝑐, θ�(𝑥𝑥, 0)= 𝐴𝐴 ∙ 𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵 ∙
𝑥𝑥 + 𝐶𝐶, получено распределение тепла и потенциала влаги методом операционного 
исчисления [4].  
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Непрерывный прогресс в области информационных технологий, влекущий за собой 

совершенствование вычислительной техники и программных пакетов открыло перед 
моделированием огромные перспективы. 
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Компьютерные модели стали обычным инструментом математического моделирования и 
применяются в физике, астрофизике, механике, химии, биологии, экономике, социологии, 
метеорологии и всех остальных науках, а так же прикладных задачах в различных областях 
архитектуры, радиоэлектроники, машиностроения, автомобилестроения и т.п. 

Компьютерное моделирование применяют для широкого круга задач, таких как: 
− анализ распространения загрязняющих веществ в атмосфере; 
− проектирование шумовых барьеров; 
− конструирование транспортных средств; 
− полетные имитаторы для тренировки пилотов; 
− прогнозирование погоды; 
− эмуляция работы электронных устройств; 
− исследование и прогнозирование поведения зданий, конструкций и деталей под 

воздействием механической нагрузкой; 
− проектирование производственных процессов; 
− проектирование сооружений; 
− стратегическое управление организацией; 
− моделирование роботов и автоматических манипуляторов; 
− моделирование сценарных вариантов развития городов; 
− моделирование транспортных систем; 
− конечно-элементное моделирование краш-тестов; 
− моделирование результатов пластических операций. 
С появлением мощных компьютеров распространилось графическое моделирование на 

основе инженерных систем для создания чертежей, схем, графиков, построение 3-d моделей. 
Особую роль в этом сыграл тот факт, что компьютерная визуализация, в большинстве 
случаев, намного дешевле реального создания натуральных моделей.  

3D-моделирование — это процесс создания трехмерной модели объекта. Задача 3D-
моделирования — разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. С помощью 
трехмерной графики можно создать как точную копию конкретного предмета, так и 
разработать новый, даже нереальный или просто еще не существующий объект. 

Трехмерная графика настолько прочно вошла в нашу жизнь, что сталкиваясь с ней, не 
замечаем этого. Разглядывая интерьер комнаты на огромном рекламном щите, наблюдая, 
взрыв в остросюжетном боевике, многие даже не догадываются, что перед ними не реальные 
съемки, а результаты работы в трехмерной графики.  

Область применения трехмерной графики необычайно широка: от рекламы и 
киноиндустрии до дизайна интерьера. Так использование компьютерных технологий при 
проектировании сооружения и разработке дизайна интерьера помогает увидеть конечный 
вариант задолго до того, как это будет воссоздано. Трехмерная графика позволяет создавать 
трехмерные макеты различных объектов (кресел, диванов, стульев и т. д.), полностью 
повторяя их геометрическую форму и даже имитируя материал, из которого они были 
созданы. К тому же при помощи технологий 3D графики гораздо проще представить ту или 
иную идею любого архитектурного проекта. Очень важно понимать, что 3D моделирование 
зданий, к тому же, помогает избежать многих ошибок уже на стадии их проектирования. 

Наиболее обширно для этого используются продукты компании Autodesk. Они 
разработаны специально для решения задач в сфере строительства, машиностроения и 
развлечений. Таким образом, задачи по моделированию в сфере строительства проще всего 
выполнять в AutoCAD, для отображения зрительной модели проекта использовать - 3Ds 
Max, а для расчета экологических параметров здания - Ecotech Analysis и даже 
протестировать модели в NawisWorks. Вместе весь спектр программ позволит создать, 
изучить и проверить все параметры будущей постройки до начала строительства. 

Хотелось бы отдельно остановиться на Autodesk 3ds Max. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.softkey.ru/catalog/index.php?CID=9102
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3ds Max - полнофункциональная профессиональная программная система для создания и 
редактирования трёхмерной графики и анимации. Содержит самые современные средства 
для художников и специалистов в области мультимедиа. Программа располагает обширными 
средствами для создания разнообразных по форме и сложности трёхмерных компьютерных 
моделей, реальных или фантастических объектов окружающего мира, с использованием 
разнообразных техник и механизмов 

Рассмотрим проектирование в 3ds Max на примере построения модели КарГТУ. 
3ds Max, так же как и AutoCAD позволяет нам произвести точное построение плана, по 

размерам, путем задания координат точек. Для этого необходимо выбрать на панели 
инструментов вкладку Spline, на ней объект – Line. B свитке Keyboard Entry задаем 
Координаты Х:0, Y:0, Z:0 нажимаем Add Point, вводим остальные точки аналогично: сначала 
координаты, потом «Add Point» (рисунок 1) и завершаем все нажатием кнопки Finish. 

 

 
Рисунок 1 – Построение по точкам 

 
Таким образом, получаем готовый, точный(3ds max, как и программы для построения 

чертежей позволяет настроить размеры и единицы построения) план, который можно 
использовать для построения уже объемной, 3-d фигуры. План изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Готовый план 

 
После завершения построения по координатам выдавливаем полученный сплайн при 

помощи модификатора Extrude (напротив значения Amount – указываем высоту стен, 
Outline-толщину). Результат представлен на рисунке 3  
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Рисунок 3 – Выдавливание стен 

 
Все выше перечисленное можно было сделать естественно и в AutoCAD, а еще проще в 

ArchiCAD, но, как и в любой другой программе есть свои нюансы, которые лучше сделать 
исключительно в 3d-s max. Это построение объектов не стандартных, с плавными изгибами 
или замысловатыми узорами, сложные скручивания и завихрение, и многое другое для чего в 
3ds Max существует целый ряд, специально разработанных, Модификаторов. 

Так можно создать многоступенчатую колонну при помощи стандартного объекта Box, 
путем редактирования его на уровне вершин (предварительно преобразовав Box в 
редактируемую сетку). Пример возможного результата показан на рисунке 4. 

  

 
Рисунок 4 – Колонна 

 
Другой вариант, который логичнее всего выполнить, используя модификаторы 3ds-Max-а 

– это фигурная колонна, представленная на рисунке 6. Для создания нам необходимо, при 
помощи того же сплайна, нарисовать контур (рисунок5) и повернуть вокруг своей оси, при 
помощи Модификатора Lathe.  

 

 
Рисунок 5 – Контур колонный 
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Рисунок 6 – Фигурная колонна 

 
Проделав несколько шагов, получаем результат, приведенный на рисунке 7, а именно: 

Фойе КарГТУ со стройными, высокими колоннами, созданными путем редактирования 
сетки, фигурными перилами (сплайн и Lathe), ступеньками (Box и массивы) и арками 
(использование операций - Boolean), что непосредственно присутствует в реальном 
интерьере. 

 

 
Рисунок 7 – Фойе 

 
Стоит подметить следующее: чем больше деталей при проектировании объекта учтено и 

построено, тем точнее получится фигура. Чем детализированнее будет каждый из объектов, 
тем реалистичней получится визуализация в целом. 
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Методами Монте-Карло называют численные методы решения математических задач при 
помощи моделирования случайных величин. Однако, решать методами Монте-Карло можно 
любые математические задачи, а не только задачи вероятностного происхождения, 
связанные со случайными величинами. 

Важнейшим приемом построения методом Монте-Карло является сведение задачи к 
расчету математических ожиданий. Так как математические ожидания чаще всего 
представляет собой обычные интегралы, то центральное положение в теории метода Монте-
Карло занимают методы вычисления интегралов. 

Требуется вычислить какую-то неизвестную величину m. Придумаем случайную величину 
ξ, чтобы Мξ= m, при этом Dξ=b2. 

Расмотрим N случайных независимых величин ξ1, ξ2,..., ξN, распределения которых 
совпадают с распределением ξ. Если N достаточно велико, то pN = ξ1+ ξ2 +…+ ξN  будет 
приблизительно нормальным с параметрами a=Nm, δ2=Nb2. Тогда из правил трех сигм 
получается соотношение [3]   

 

997,031
1 1 ≈





〈




−∑ = N
bm

N
P N

j
ξ                 ( 1) 

Это – чрезвычайно важное соотношение для метода Монте-Карло. Оно дает нам метод 
расчета m, и оценку погрешности. 

Расмотрим применение метода Монте-Карло для вычислении определенного интеграла  

dxxgI
b

a
∫= )( . По методу Монте-Карло нужно выбрать произвольную случайную величину с 

плотностью распределения )(xpξ , определенную на интервале (a, b). Получим следующий 
интеграл 

[ ] dxxpxpxgI
b

a

)()(/)( ξξ∫=  

Тогда   )(/)( ξξη ξpg=  некоторая случайная величина. Расмотрим теперь N   реализацию 
этой случайной величины Nηηη ,...,, 21  . Тогда из соотношение (1)   

997,031
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−∑
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j
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ηη  

 
Выбераем N  реализацию случайной величины Nxp ξξξξ ,...,,:)( 21 . Тогда следующее 

выражение дает приблеженное значиние искомого интеграла: 

I
p
g

N

N

j j

j ≈∑
=1 )(

)(1
ξ
ξ

ξ

ξ               (2) 

 
Для анализа дисперсии метода Монте-Карло приведем численные примеры .   
Пример 1. 

Вычислим  интеграл  ∫=
2/

0

cos
π

dxI  .  

Точное значение этого интеграла: 

1sincos 2/

0

2/

0

=== ∫
π

π

xdxI . 
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Мы используем для вычисления две различные случайные величины ξ: с постоянной 

плотностью 
πξ
2

=p   и с линейной плотностью 2
8
πξ

xp =  .  

а)  
πξ
2

=p на интервале (0, π/2). Формула для разыгрывания ξ может быть получена при 

a=0  и b= π/2:   виде 
2

πγξ =  . Из (2) следует 

∑
=

≈
N

j
jN

I
1

1 cos
2

ξπ  

 
Таблица вычисления численных значении:  

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
jγ  0,865 0,159 0,079 0,566 0,155 0,664 0,345 0,655 0,812 0,332 

jξ  1,359 0,250 0,124 0,889 0,243 1,043 0,542 1,029 1,275 0,521 

jξcos  0,210 0,969 0,992 0,630 0,970 0,504 0,856 0,515 0,291 0,867 
 
Результать вычисления: 069,01 ≈I   
 

б) Пусть теперь 2
8
πξ

xp = .  Тогда формула реализации ξ вычисляется из 

γ
π

ξ

=∫ dxx

0
2 )8( , 

откуда после несложных вычислений получим  γπξ
2

= .  

∑
=

≈
N

j j

j

N
I

1

2

2

cos
8 ξ

ξπ  

                                                                                                                       
j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

jγ
 0,865 0,159 0,079 0,566 0,155 0,664 0,345 0,655 0,812 0,332 

jξ
 1,461 0,626 0,442 1,182 0,618 1,280 0,923 0,271 1,415 1,905 

j

j

ξ
ξcos

 0,075 1,294 2,045 0,320 1,319 0,223 0,650 3,555 0,109 -0,172 

 
                Результать вычисления:  161,12 ≈I . 
 
Пример 2. 

Нужно вычислить  интеграл dxeI x∫=
1

0

. Точное значение интеграла  I=1,718… 

 
а) Плотность 1=ξp   на интервале (0,1). 
  
Примем для простоты число испытаний N=10. Тогда  оценка 
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∑
=

≈
N

j

i

N
eI

1
1

ξ

  

 
где реализация случайной велечины ξ имеет вид ii γξ =   

Номер испытания  i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ii γξ =  0,100 0,973 0,253 0,376 0,520 0,135 0,863 0,467 0,354 0,876 

ieξ
 1,105 2,638 1,287 1,455 1,679 1,144 2,364 1,592 1,423 2,395 
               

∑
=

=
N

i

ie
1

083,17ξ  

  Таким образом, искомая оценка равна 708,1
10
083,17

1 ==I .  

б)   Пусть случайная величина и плотность  )1(
3
2

+= xpξ . 

 

Запишем искомый интеграл в виде: dxx
x

eI
x

)1(
3
2

)1(
3
2

1

0
2 +

+
= ∫ . 

Таким образом, интеграл I2 представлен в виде математического ожидания функции 

)1(
3
2

+x

e x

 от  случайного аргумента ξ, формула реализации 

∑∑
== +

=
+

=
10

1

10

1
2 1

15,0
)1(

3
210

1
i ii

i

i ieeI
ξξ

ξξ

 

                                                                            
 Номер испытания  i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iγ  0,100 0,973 0,253 0,376 0,520 0,135 0,863 0,467 0,354 0,876 

131 −+= ii γξ
 

0,140 0,980 0,326 0,459 0,600 0,185 0,894 0,550 0,436 0,905 

1+i

ie
ξ

ξ

 1,009 1,345 1,044 1,084 1,139 1,015 1,291 1,118 1,077 1,298 

  

∑
=

=
+

10

1
42,11

1i i

ie
ξ

ξ

. Таким образом, искомая оценка равна 713,142,11*15,02 ==I .  

 
Оценки погрешности показано следующим видам 

I 1cos
2/

0

=∫
π

xdx  1sin
2/

0

=∫
π

xdx  718,1
1

0

=∫ dxe x
 

I1 0,069 0,952 1,708 
I2 1,161 1,016 1,713 

1ε  0,936 0,048 0,01 
2ε  -0,161 0,016 0,005 

Аналогичный пример для вычислении интеграла ∫
2/

0

sin
π

xdx   приведен из [3]. 
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Численный анализ дисперсии вычисления интегралов с различными плотностями 
показывает, что как теория предполагает более точный результат получается тогда, когда 
плотность случайной величины подбираются пропорционально подинтегральной функции. 

То есть   2
8
πξ

xp =  более пропорционально cos x и sin x  в интегралах,  

)1(
3
2

+= xpξ   пропорционально подинтегральной функции xe . 
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Өмір жасын қозғалтуәдісі (когортты компонент әдісі).Бұл әдістің мағынасы 

мынада,бастапқы халықтың саны болашақта «Жылжитын»,өлгендердіңжәне көшкендердің 
арқасында азайады және туылғандардың (келгендердің)арқасында көбейеді.Экстрополяция 
әдісінің айырмашылығы, бұл жалпы халықтың, сонымен қатар, оның жынысы және жасы 
бойынша құрылымы білуге мүмкіндігін береді, сондықтанкогортты компонентті әдісі  
халықтың санын жобалау үшін өте тиімді болып табылады. 

Төмендегідей қозғалыс арқылы болашақта халықтың есептеулер жасы жыныстық 
құрылымының мәні мынада  болып табылады: 

Есептеу деректер базасы 2010 жылы халықтың отра  жасы бойынша құрамы туралы 
алынған, сондай-ақ көрсеткіштері: 

 Өмір сүріп жатқандар саны – l(х). 
 Өлетіндер саны - d(x). 
 х жастағы адамның х+lжасқа дейін өмір сүру ықтималдылығы – p(x,x+l). 
 х жастағы адамның саны - ( )xL . 
 х жасында  өлгендер сандары. 
 өмір сүру деңгейінің коэффициенті - р (х) 
 ту деңгейінің коэффициенті 
 өлім деңгейінің коэффициенті  
Жас-жыныстық құрылымын есептеу кесте түрінде көрсетілген, онда бастапқы ақпарат 

(1,2,3-бағандарда) енгізілген. 
1 кесте -Қозғалыс арқылы халықтың жас-жыныс құрылымы есептеу схемасы 
Х-тен х+1 ге дейн барлық өмір сүру ықтималдылығы. 
 

mailto:zhangeldi.94@list.ru
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2-10 бағандардағыдеректер Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің 

жарияланған жинақтардан алынды, 11-13 бағандардағы мәндер, мынадай формула бойынша 
есептелген: 
𝑝𝑝 (𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛) = 1 −  2∙𝑛𝑛∙𝑚𝑚

2+(𝑛𝑛∙𝑚𝑚𝑥𝑥
(1) 

мұнда – 𝑚𝑚𝑥𝑥x -жасы үшін өлім коэффициенті (бұл жағдайда х промилде емес бірлік 
бөліктерде алынады,яғни 1000 ға көбейтілмеген). Қайтыс болу ықтималдығы, ол осы 
жастағы диапазонында бастапқы аман қалғандар санының өлгендерге үлесі болып табылады; 

n- жас аралығының ұзындығы. 
«Жас немесе жас тобы» -жолында таблицада көрсетілгендей нақты жас немесе жастық 

топтар,мысалы бес жастағылар : 0-4, 5-9, 10-14 және т.б. Сіз тіпті он жыл жас топтарын 
пайдалана аласыз. Ол (дәл жасы көрсетілген болса) тек бір жыл болуы мүмкін таңдалған 
жасына байланысты деп аталатын қадам есептеу екенін есте ұстау керек, бес жыл (таңдалған 
бес жылдық жас топтарына болса) немесе тиісінше он жыл (біз он жылдық жас топтарына 
қабылдау жағдайда). Есептеу қадамда соңғы екі нұсқаларында бес жыл немесе он жыл 
болады.«Халықтың» жолында - 2010 жылғы жынысы мен жасы бойынша халықтың 
улестірімі ретінде базалық деректер алынғын. 

Бағанындағы «жас х құтқарылған адамдар саны - L (X)» немесе «өмір сүру факторы» - 
ұрпақтың бастапқы санының жас ауқымын жыл басынан бері аман қалғандар санын 
көрсетеді. Бастапқы саны шартты ұрпақты білдіреді, түбірі немесе негізгі өлімі кестесі деп 
аталады және әдетте 100000 ға тең болып қабылданады.Аман қалғандар саны мынадай 
формуламен есептеледі: 
𝑙𝑙(𝑥𝑥 + 𝑛𝑛) = 𝑙𝑙(𝑥𝑥) ∙ 𝑝𝑝(𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛)(2) 
Онда  p(x, x + n)- өмір сүру ықтималдылығы  (𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛),х - жасына жеткендер. «Өлгендер 

саны  D (х) » - ұрпақтың бастапқы санының осы жастағы ауқымында өлгендер санын 
көрсетеді және мынадай формула бойынша есептеледі: 
𝑑𝑑 (𝑥𝑥 + 𝑛𝑛) = 𝑙𝑙(𝑥𝑥) − 𝑙𝑙(𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛)(3) 
онда l (x) - x жастааман қалған адамдар саны   
l(x + n) - жастааман қалғандар адамдар саны. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
сома 16204617 8395864 7808753 6891195 7382634 6401776 100000 100000 100000 94,94   
0-10 2973001 1446516 1526485 1080212 1082639 1077941 2211 1924 2480 10,98   
11-20 2780889 1373801 1407088 975576 979080 972276 696 474 912 9,99   
21-30 2933070 1474615 1458455 963460 972244 954927 1964 973 2948 9,98   
31-40 2345310 1197822 1147488 935775 958548 913379 3771 1913 5612 9,96   
41-50 2158247 1128184 1030063 888929 933608 844893 6192 3492 8856 9,93   
51-60 1549446 853725 695721 804636 882653 727327 11777 7738 15886 9,85   
71-80 516296 331845 184451 420394 554811 287292 27717 30321 24852 9,31   
81-90 148962 110531 38431 151513 221133 81946 21674 30615 13273 8,42   
100 & 627 537 90 169 223 71 169 223 71 0,58   
91-100 11227 8898 2329 16913 24586 7576 4703 6947 2170 6,82   
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Соңғы жас интервалында (100 жыл және жоғары) өлгендер саны,сол жасқа дейнгі өмір 
сүргендерге тең болады.(яғни 100 жылға дейн). 

2  кесте - Жас ұлғаю  арқылы халықтың жас-жыныс құрылымын есептеу схемасы. 
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«х жастағы адамның ( )xL  жыл өмір сүруі» бағанындағы- мынадай формула бойынша жас 

аралығының өлшемі көбейтілген аман қалған екі іргелес сандар орташа ретінде есептеледі: 

2
),()(*),( nxxlxlnnxxL ++

=+  (4) 

Бағандарда 17-19 деректер, 21-23 Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің 
жарияланған жинақтарда алынған, және 20-бағанда бала туу мәндері осы жастағы 1000 
әйелге. Әйелдер жас х туылғандардың саны болып табылады және мынадай формула 
бойынша есептелді: 

1000*
*)(
)()(

TxW
xNxf
sr

= (5) 

)(xf -х жасы үшін тууы. )(xN - Х жастағы аналарға туу саны srxW )( - Уақыт кезеңі үшін 
орташа х жастағы әйелдер саны; 

T - жыл саны, қарастырылып отырған кезеңде енгізілген уақыт. 
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Жоғарыда көрсетілгендей өлім коэффициенті жынысы мен жасы бойынша өлім 
кестелеріне сәйкес, есептелген. Сонымен қатар, өлім-жітім кестелері біздің болжау үшін 
деректер базасы санақ бойынша жақын мерзім ішінде есептелуі тиіс. 

3-кесте - Жас ұлғаю арқылы халықтың жас-жыныстық құрылымын есептеу схемасы. 
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1 25 26 27 28 
Всего 364 575 16 423 426 8 508 175 7 915 251 
0-10 0 3 116 366 1 517 579 1 598 787 
11-20 37 691 2 669 208 1 314 197 1 355 011 
21-30 227 699 3 009 251 1 514 913 1 494 338 
31-40 93 358 2 377 293 1 213 750 1 163 542 
41-50 5 827 2 155 572 1 126 634 1 028 938 
51-60 0 1 605 388 883 928 721 460 
61-70 0 793 146 472 267 320 879 
71-80 0 536 393 345 569 190 824 
81-90 0 151 234 111 894 39 340 
91-100 0 9 576 7 443 2 132 

3-кесте соңғы баған - «Келесі қадам озық есептеу жынысы мен жасы бойынша халық 
саны» келесі мәселелерден  негізделген.Егер өлім келесі жылғы бір жасқа толған балалардың 
санын өтекен жылдың бір жасқа толмағандардың санымен есептеуге болады.Әрине көшіп 
кеткендерді есептемегенде. 

Балалардың кейбірі келесі жылға дейін өмір сүрмейді, өйткені олардың өлімі 
қарастырылуы тиіс, және бұл бір жасқа дейiнгi балалардың саны болуы тиіс, өмір сүру тиісті 
коэффициентке көбейтіледі санақ бойынша, және нәтижесі келесі жолда жазылған «бір 
жасқа».Екі жастағы балалар тобындағы саны бір жасқатағы балалардың санын өмір сүру 
коэффициентінің көбейтіндісіне тең. 

Осы есептеулер нәтижесінде жынысымен жасы бойынша бірінші қадам болжамы арқылы 
халық саны есептеледі. 

x
x

nx
xnx MП

L
L

PP ** +
+ = (6) 

-х жасындағы бастапқы халық саны. nxP +  - жасынқа жеткен халықты болжау 
саны. 

 ,  -Көршілес екі жас топтары үшін өмір кестелерде өмір сүруі. xMП  -жасы мен 
жынысына сәйкес келетін көшіп-қону өсімі. 

n -  (біздің жағдайда n = 1) жас ұлғайымы  немесе болжаминтервалы)  
Алайда, алғашқы қадам және бір жасқа дейінгі балалардың саны көп анықтау қажет 

есептеулерді осы бөлігін аяқтау. Ол балалардың саны «көшу» деген барлықт  жерде бар және 
соңғы баған 3-ші кестеде қосмша есептеуін қажет етеді «нөлдік жыл» қатарын толтыруға 
болды. «Әйелдер саны» және «Жас бойынша туылуының коэффициенті» бағандарының 
көбейтіндісі «Келешекте туылғандар саны» береді. Былайша осы есептеудің мәні болып 
табылады.Әрбір "х" жастағы 1000 әйел осы жас тобының әйелдерінің босану коэффицентінің 
шамасына тең.Берілген жасқа бекітілген әйелдер сәйкесінше сонша рет көп туады. 
Жұмыстардың нәтижесі кестенің соңғы бағанында жазбаша және әйелдер осы жаста туудың 
балалардың абсолюттік санын білдіреді.15,49 жыл арасында босанған әйелдердің барлық 
балаларының санының шамасының қосындысын табу керек. 
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Бірақ бұл 3-ші кестенің жолына қойатын шама емес. Нәтижесінде мөлшері туған 
балалардың жалпы саны болып табылады. Перспективалық есептеу ерлер мен әйелдер үшін 
бөлек жасалады Олар сондай-ақ, ұлдар мен қыздар тарату керек.Ұлдар мен қыздарды бөлу 
керек,себебі әйелдермен ерлерге есептеу бөлек жүргізіледі.Қыздар мен ұлдардың 
туылғандардың санын анықтауға болады:алынған қосындыны сәйкесінше кыздармен 
ұлдардың үлесіне көбейтетін болсақ.Бұл үлесі-  шамамен ер балаларға арналған 0,51 және 
туған қыздар арасында 0,49 тұрақты мәні болады.Балалар мен  қыздардың санын үлестірген 
кезде оларды сәйкесінше өмір сүру ықтималдылығына көбейту қажет-  р(х).Бұл 
есептеулердің мәнін анықтау үшін жаңа туылған балалар санын перспективті есептеудің 
бірінші қадамына дейн тірі қалу.Бүкіл есептеулер нәтижесі арқылы сәйкесінше жетпей 
жатқан деректерді 3-ші кестенің жолына жазуға болады.Бір жасқа дейнгі балалар саны 
(немесе 0-4 жас аралығында ) перспектифті есептеудің бірінші қадамы.  

Жас қозғалту әдісі арқылы, біз бүкіл бөлімдегі есептеулерді толық сипаттадық.Мұнда іс 
жүзінде ешқандай қиындық жоқ,әсіресе егер есептеулер компьютерде орындалса. Келесі 
есептеу қадамдар жоғарыда сипатталған тәсілмен ұқсас жүзеге асырылады. Жасына және 
жынысына көшіп-қону құрылымы - бұл болжау әдісін ерекшелігі болжам үшінші компонент 
көрсеткіштерінің таңдауы болады. Төменде кестелер және диаграммалар  когорталық 
компонентті әдісі үшін 2030 жылға дейін (1-сурет) болжам мәндері (4-кесте) көрсетілген. 
Жас-жыныстық құрылымын ауылдық және қала белсенді халықтың үлесі көрсетілінген, 
сондай-ақ диаграммалар (А қосымшасы), 2010, 2020, 2030 жылы халықтың жынысы және 
жасы бойынша құрылымы көрсететін : 

 
Сурет 1 - 2030 жылға дейін халықтың жас-жыныстық диаграмма құрылымы. 

 
4-кесте – жас қозғалысы арқылы халықтың жасы мен жынысы құрылымын шамаланған 

болжамды мәндері. 
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Әдістемелік қиындықтар туғызатын мәселелерге тоқталайық. Бұл туу, өлім және көшіп-

қону бойынша болжам-динамиканың негізгі компоненттері болашақтағы өзгерістер 
халықтың үрдістерін перспективалы бухгалтерлік есептеу принциптері мен әдістері 
болады.Біріншіден ажырата білу керекпіз,бір жағынан,дамыту,гипотезаны құру немесе басқа 
сөзбен айтқанда бағдарларының сценарийінің көрсеткіштері,бұл болжамды есептеуге 
болады. Бірінші мәселе осы болжамын шешуге бағытталған міндеттерді, оның болжау және 
талдау үшін терең өткен талдау және демографиялық дамуы аумағында қазіргі заманғы 
үрдістер негізінде шешіледі. Болжам талдау басқаша айтқанда, егер, онда, оның сценарий 
халықтың ұдайы даму процестеріне бұрынғы және қолданыстағы үрдістер негізінде 
зерттеуші әзірлеген, олардың болашақ қарқынында кейбір мағынада күтпеген жағдай өз 
кезегінде элементтерін қамтуы мүмкін. Болжам нормативтік болса,содан кейін осы 
сценарийде ешқандай тосын жағдайлар болжау мүмкін емес. 

        Даму бойынша болжам сценарий тарихи ұқсас және тарихи салыстыру әдісін 
пайдалана отырып, жүзеге асырылуы мүмкін. Оның мәні болды немесе кез келген ел, елдің 
немесе басқа да аумағында орын бар халықтың ұдайы режимнің параметрлері іріктеу жатыр, 
және бұл болжамы жасады, ол үшін халықтың және аумақтың молайту параметрлері 
перспективалы динамиктер үшін ең үздік аналогтық болады. Сондай-ақ, ол аналогты, мұндай 
болжамы халықтың олардың жасы бойынша бөлу сипаты ең жақын сипаттамалары, бұл 
демографиялық параметрлерді таңдау жөн. Болжамы сценарий әзірлеу үшін пайдаланылатын 
тарихи Аналогия әдісі болып көрінетіндігі қарапайымдылығы қарамастан, бір  қиындық 
бар.Аналогты таңдау іс жүзінде сирек кездеседі.Себебі жас-жыныстық және де басқа 
құрлымдардың басқа периодты уақыттары әр түрлі болады.Бір-біріне жақын халыұтың сан 
мәндері негізінде барлық параметрі бойынша сәйкес келетінін білдірмейді. Осы себептерге 
байланысты, тарихи Аналогия әдісі демографиялық болжам сценарийлерін дамыту үшін 
ұқсас тәсілі ретінде қолданылады. 

Мысалы 2000-2011 жылдары туу коэффициентінің барлық деректері бойынша 2030 
жылына болжам жасадық. 

5-кесте2030 жылға дейнгі туудың болжамдық коэффициентер мәндері. 
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1,85 2,22 2,65 2,72 2,69 2,66 2,63 2,6 2,57 2,54 2,52 2,49 

жылдар 201
9 

202
0 

202
1 

202
2 2023 2024 2025 2026 2027 202

8 2029 2030 

Туу 
коэффициен

ті 
2,47 2,45 2,66 2,77 2,76

5 
2,73
5 

2,70
5 

2,67
5 

2,64
8 2,62 2,59

5 
2,57
3 

 

 
2 сурет  - туу коэффициентінің теңдеуі 

Жоғарыда айтылғандай  когорталық компонентті әдістің ерекшелігі, тек қана жалпы 
халықтың саны емес келесі қасиеттері бойынша халықтың санын (компонент көшіп-қону 
сияқты) береді: 

 Жынысы бойынша ; 
 Жасына байланысты ; 
 ауылдық және қала халықтың саны. 
Бұл әдісте елдің кеткен мен келгендердің санының айырмашылығын білдіреді,келесі 

кезеңнің жұмысында туу коэффиценті арқылы туу факторына байланысты миграция 
функциясын түсіндіру жоспарланады. 
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2. Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. Учебное пособие. М.,2007 
3. Елисеева И.И. Демография и статистика населения. М., 2006 
4. Медков В.М. Демография. 2003, 2007 
5. Харченко Л.П. Демография. Учеб.пособие. М., Омега-Л, 2006 
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Объектом нашего изучения является (3+1)-мерное обобщенное уравнение Ландау-

Лифшица (ОУЛЛ) [1-2], заданное в компонентах спинового вектора  ),,( 321 SSS=S :  
 

,= 333333
++++++++ −−+−+− uSSSSSSSSSSSSSiS zzzzyyyyxxxxt  

 ,= 333333
−−−−−−−− +−+−+− uSSSSSSSSSSSSSiS zzzzyyyyxxxxt                   (1) 

.=2 33 uSSSSSSSSSSSSSiS zzzzyyyyxxxxt +−+−+− −+−+−+−+−+−+  
 
где 21= iSSS ±± , 1=2

3
2
2

2
1 SSS ++ .  

 Цель работы - прямым методом Хироты построить элементарные возбуждения 
солитонного типа для (3+1)-мерного ОУЛЛ (1) и изучить их взаимодействия.  

 Основные результаты наших исследований приведем в виде утверждений без 
доказательств.                                    

Утверждение 1. В терминах стереографической проекции [3] 

,
||1

2= 2ω
ω

+
+S    2

2

3 ||1
||1=

ω
ω

+
−S  

  cистема уравнений (1) примет вид  

 0.=)(
||1

2 222
2

*

ωωωω
ω

ωωωωω ui zyxzzyyxxt +++
+

−+++                              (2) 

 Утверждение 2. Билинейная форма уравнения (1) имеет вид  
 
                  0,=))(( *222 gfDDDiD zyxt ⋅−−−                                                      (3a) 

           
0,=))(( *222 gfDDDiD zyxt ⋅+++                                                      (3b) 

              
0,=))(( **222 ggffDDDiD zyxt ⋅−⋅−−−                                       (3c) 

 +⋅⋅+
+

)]([)]({[
)(

2= **
** gfDggffD
ggfffg

u xx  

            )]}.([)]([)]([)]([ **** gfDggffDgfDggffD zzyy ⋅⋅++⋅⋅++          (3d) 
Для доказательства утверждения 2, вместо ω  в уравнении (2) подставляем соотношение 

комплексных функции 
f
g

; вычисляем все необходимые частные производные; применяя 

свойства операторов Хироты для (3+1)-мерного случая [4], получим билинейную форму в 
виде (3).   

Билинейная форма (3) дает нам возможность построить различные динамические решения 
уравнения (1). 

   
Точные динамические солитонные решения (3+1)-мерного ОУЛЛ 
Для построения динамических солитонных решений ОУЛЛ (1) используем билинейную 

форму (3). Разлагаем комплексные функции f  и g  в ряды по степеням некоторого 
параметра ε  в виде  

mailto:aidana261@mail.ru
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,= 5
5

3
3

1 ⋅⋅⋅⋅⋅+++ gggg εεε                                            (4a) 
......1= 6

6
4

4
2

2 ++++ ffff εεε                                      (4b) 
 
В односолитонном случае этот ряд обрывается и сводится к виду  
 

,1=,1= *
2

2*
2

2 ffff εε ++                                            (5a) 
.=,= *

1
*

11 gggg εε                                                           (5b) 
 
Подставляя выражения (5) в (3а), получим  
 

0.=)](1[: 1
2221 gDDDiD zyxt ⋅−−−ε                                    (6a) 

0.=)]([: 1
*

2
2223 gfDDDiD zyxt ⋅−−−ε                                (6b) 

Аналогично из (3c) имеем 
 

0.=)1](1[: 1
*
1

*
22

2222 ggffDDDiD zyxt ⋅−⋅+⋅−−−ε                        (7a) 

0.=)]([: 2
*

2
2224 ffDDDiD zyxt ⋅−−−ε                                      (7b) 

 
Системы уравнений (6) и (7) можно переписать как 
 

0,=1111 zzyyxxt gggig +++                                                       (8a) 

0,=)2()( 1
*

21
*

21
*

21
*

2
*

2
*

2
*

2 zzyyxxzzyyxxt gfgfgfgfffif +++−−−                     (8b) 

0,=)2()()()()( 1
*
11

*
11

*
12

*
22

*
22

*
22

*
2 zzyyxxzzyyxxt ggggggffffffffi ++−+−+−+−−  (8c) 

.0=)2()()( 2
*

22
*

22
*

2
*

222222
*

2
*

2
*

2
*

2 zzyyxxzzyyxxtzzyyxxt ffffffffffifffffif ++++++−−−−  
(8d) 

 
Односолитонное решение этой системы ищем в виде  
 

),(exp=1 dtczbyaxiAg +++                                           (9a) 
),(exp=2 ntmzlykxiBf +++                                           (9b) 

 
где BA,  и dcba ,,,  - заданные комплексные постоянные, а nmlk ,,,  - комплексные 

постоянные, которые должны определяться. Подставляя (9а) в (8а), получим  
 

)(== 222 cbaiddd IR ++−+                                             (10) 
или  

),(= 222222
IRIRIRR ccbbaad −+−+−−  

).2(= IRIRIRI ccbbaad ++−  
 
Здесь нижние индексы R  и I  в комплексных числах означают реальные и мнимые части 

этого числа, например, в записи IR iddd += :   )(dRed R ≡  и )(dImd I ≡ , соответственно. 
Теперь, подставляя (9а) и (9b) в (8b), получим  
 

0.=)2( ****2*2*2* cmblakmlkn ++++++                                    (11) 
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В то же время из (8c) следует, что  
 

0.=)|||||(|||)4(2 2222222 cbaABcbaBd RIIIII ++++++                  (12) 
 
Из (8c) также определяется, что действительные части чисел nmlk ,,,  равны нулю, т.е. 

0==== RRRR nmlk , а мнимые части, соответственно, равны  
 

.2=,2=,2=,2= IIIIIIII dncmblak                                      (13) 
 
С учетом (13), уравнения (11) и (8d) будут тождественно удовлетворяться. Итак, 2f  имеет 

вид  
),2(exp=),2(exp= **

22 ξξ −− BfBf                                        (14) 
 
где tdzcybxa IIII +++=ξ  и  

).2(exp|=|=|| 2*2
1 ξ−Aggg                                                (15) 

 
Компоненты спинового вектора S  в терминах функций f  и g  имеют следующий 

стандартный вид:  

,
||||

2== 22

*

21 gf
gfiSSS

+
++        .

||||
||||= 22

22

3 gf
gfS

+
−

                         (16) 

В результате, из (16) имеем  
 

,
)2(exp||2||)(2exp

||21=
||))(1(1
||))(1(1

= 22

2

2
1

*
22

2
1

*
22

3 ξξ −+++
−

+++
−++

BBA
A

gff
gff

S
R

     (17a) 

 

,
)2(exp||2||)(2exp
)]3(exp)(exp)[2(exp2=

||))(1(1
)2(1

= 22

*

2
1

*
22

1
*

2
21 ξξ

ξξξθ
−+++
−+−+

+++
+

+
BBA

BiA
gff

gf
iSS

R

   (17b) 

 
где tdzcybxa RRRR +++=θ .  
Введем обозначение ).(2exp|=| 0ξB  С учетом известных формул 

,
2

))
=)(

0(0(

0

ξξξξ

ξξ
−−− +

−
ee ,

2

))
=)(

0(0(

0

ξξξξ

ξξ
−−− −

−
ee

1=)()( 0
2

0
2 ξξξξ −−− shch  

решение (17) можем переписать в виде 
 

,
1])()[2|||||(|||

])2(2[
1=

0
2222

222

3 −−++−+
+++

−
ξξcbaBBdBd

BcbaBd
S

IIRR

RIIiII  

                                                                                                                   

.
1])([2||||(1/2)

)])((1))([(1
=

0
22

0
02*

0
02*0

21 −−++
−−+−+

+
−−+

ξξ
ξξξξ ξξξθ

BAB
eBeBAe

iSS
R

i

 

Здесь  

,
||||||

)4()4(
=|| 222

222
2

cba
BcbaBccbbaa

A RIIIIIRIRIR

++
++−++

 

 
что следует из (12). Теперь рассмотрим билинейную форму (3d) для потенциала. Получим  
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 =)()()()()()( ****** gfDggffDgfDggffDgfDggffD zzyyxx ⋅⋅++⋅⋅++⋅⋅+  
 ,= 654321 NNNNNN +++−+                                       (18) 
где  
 =)(= ******

1 zzzzyyyyxxxx ggffggffggfffgN −+−+−  

 ];||)(||)[4()(1= 22222222232 AcbaeBcbaAeBe III
i ++−+++ −−− ξξθξ  

  
=))((= **

2 zzyyxx gfgfgfggffN ++−  

 ];))[(||||2(2= 52222 ξθξξ −− +++−+− i
IIIR ABeccbbaaeBABei  

 
 ;))(4(1=)(= 522222*222*

3
ξθξ −− +++++ i

IIIzyx eABcbaeBfffgfN  
 
 ;||)(2=)(= 32***2

4
ξθ −++++ i

IIIzzyyxx eAABccbbaaigfgfgfgN  
 
 ;))(2(12=)(= 3*422***2

5
ξθξξ −−− ++++−++ i

IIIzzyyxx eABccbbaaeBBeigfgfgffN  
 
 .||))((1=)(= 22222222*

6
ξθξ −− +++−++ i

zyx eAAcbaBegggfgN  
 
Подставляем (18) в (3d), и после некоторых вычислений решение для потенциала получим 

в виде  

++
+++ − )(1||{

||||2
2= 22

2222
ξ

ξξ eAd
eBABe

u
R

 

}.
]||2)||)(2)][(12([

2

222222

Be
BBBABecbaid RIIII

+
+−++++

+ ξ

ξ

 

 
В заключение отметим, что классической теорией магнетиков является теория Ландау-

Лифшица, используемая для теоретического описания макроскопического поведения 
магнетиков. В рамках этой теории для нас принципиально важно было показать, что ОУЛЛ в 
(3+1)-измерениях допускает солитонное решение. Результаты исследования могут иметь 
различные физические приложения.  
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Бұл есеп стационар жылуөткізгіштік үшін белгісіз шарттарды қайта қалпына келтіру 

кезіндегі тура есеп қойылымы болып табылады. Осы жұмыста берілген есептің шығарылу 
жолы толығымен қарастырылады.  

Бізге бірнеше қабатталған (қабат саны – 1, 2, ..., n) материалдардан тұратын, цилиндр 
пішінді, әр қабаттың жылуөткізгіштік коэффициенттері  сәйкесінше а1, а2, ..., аn болатын 
нысан берілсін. 

Цилиндрдің сыртындағы температура u мен жылу ағынын  ur өлшей аламыз. Берілген 
нысанның ұзындығы шексіз.  

Цилиндрдің сыртқы шекарасындағы температура мен жылу ағымы өлшенген, цилиндрдің 

ішкі шекарасындағы температураны 1( , ) ( )u R qϕ ϕ= анықтау қажет.  
Қабаттың ішіндегі стационар жылуөткізгіштік  Лаплас теңдеуімен сипатталады:  

21 1 02 2
u uu r

r r r r ϕ

∂ ∂ ∂ ∆ = + = ∂ ∂  ∂
, 1 2( , )r R R∈ , (0, 2 )ϕ π∈    (1) 

Қосымша мәліметтер ретінде сыртқы шекараның жылу ағымы өлшенеді: 
1( , ) ( )ru R pϕ ϕ= .      (2) 

Сонымен, біз Лаплас теңдеуі үшін Коши есебін аламыз. Ол Адамар бойынша қисындылық 
шарттарының талаптарын қанағаттандырмағандықтан [1], есеп қисынды емес болып 
саналады.  

Цилиндрлік координаталар жүйесінде стационар екі өлшемді жылуөткізгіштік үшін кері 
есеп функционалының экстремумының қажетті шарттарын қорытып шығарайық.  

Мысалы, біз белгілі бір шекаралық шартты белгіледік делік:  

            2( , ) ( ).u R qϕ ϕ=      (3) 
Сандық шешімді құрастыру және тура есепті шешу үшін Фурье коэффициенттерін 

анықтау керек, содан кейін Фурье қатарын суммалауын жүргіземіз [2]:.  
Яғни цилиндрлі координаталардағы стационар жылуөткізгіштік үшін қарастырылған екі 

өлшемді кері есепті шешуге мүмкіндік беретін әдіс құрастырылды.  
Бұл баяндамада синтетикалық мәліметтердің генерациясы – тура есепті шешеміз. 
Кері есепті шешу үшін мәліметтерді синтезі үшін жоғарыда көрсетілген қағиданы 

толығымен қарастырайық. Өлшеу мәліметтерінің имитациясы үшін біз бірінші берілген p(φ) 
функциясы бар тура есепті шешіп, q(φ) мәндерін алуымыз қажет. Тура есепті шешудің әдісін 
бейнелеп жазайық.  

Диффузия коэффициенті барлық қабаттарда тұрақты болғандағы шешімді қүрастырамыз. 
Мұндай жағдайда есеп айнымалыларды бөлшектеу әдісімен шығарылады. Ол үшін 

( , ) ( ) ( )u r R rϕ ϕ= Φ  деген болжамды енгізу арқылы келесі радиалды құрамдас үшін теңдеуді 
аламыз [3]: 

2 2

2 2

1 0R R k R
r r r r

 ∂ ∂
+ − = ∂ ∂  

,            (4), 

мұндағы 0,1,2...k = . 
(4) теңдеуінің жалпы шешімі келесі түрде болады:  

1 1

( ) Cr
'(r) kCr

k k

k k

R r Dr
R kDr− −

= +

= −
          (5), 
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Құрамдас үшін теңдеу келесі түрге ие: 
 .0'' 2 =Φ+Φ k  
Бұрыш бойынша периодтылық шартын ескере отырып, келесі түрде шешім  аламыз: 

( )( ) sin , ( ) cos(k ),   k 0,1,2... k nkϕ ϕ ϕ ϕΦ = Ψ = =  
Онда біз теңдеудің дербес шешімдерін ала аламыз: 

( ) k k
ku r Cr Dr−= +  3 2(R ,R )r ∈   
( ) k k

kv r Er Fr−= +   2 1(R ,R )r ∈        (6) 
R2 қабаты екі қабаттың түйісу жері болып табылады.  

 C,D,E,F тұрақтыларын шекаралық шарттардан табамыз және 2Rr = шекарасында жылу 
және жылу ағымының үздіксіз шарттары сақталатынын ескереміз. Фурье қатарына 
жіктейміз: 

1( , ) ( ) ( )
K

r k k
l

u R p pϕ ϕ ϕ= = Φ∑
 

3( , ) ( ) ( )
K

k k
l

u R q qϕ ϕ ϕ= = Φ∑
 

Осыдан біз (5) функциясы үшін шекаралық шарттарды аламыз:  
1 1

3 3

k k
k

k k
k

kCR kDR p
ER FR q

−

−

− =

− =
             (7)  

және жылу үздіксіздігі бойынша 
1 1 2 2

1 2 1 2 2 2 2 2

k k k k

k k k k

CR DR ER FR
ka CR ka DR ka ER ka FR

− −

− −

− = −

− = −
         (8) 

 (7), (8) теңдеулер жүйелерін шеше отырып, біз C,D,E,F коэффициенттерін таба аламыз. 
Нәтижесінде тізбек суммасы ретінде есептің жуықталған шешімін ала аламыз: 

( )
1 1

( , ) ( , ) ( ) ( )
L L

k k
k k k

l l
u r u r Cr Drϕ ϕ ϕ ϕ−

= =

= Φ = + Φ∑ ∑ ,        2 1(R ,R )r ∈  

( )
1 1

( , ) ( , ) ( ) ( )
L L

k k
k k k

l l
u r u r Er Frϕ ϕ ϕ ϕ−

= =

= Φ = + Φ∑ ∑          3 1(R ,R )r ∈    (9) 

Көрнекілік үшін біз 1.1-суретте радиустары R1=4, R2=3, R2=2 ал жылуөткізгіштік 
коэффициенттері а1=10, а2=8 болатын цилиндр бетіндегі температураны есептеуінің 
нәтижесін көрсеттік.  

 
1.1-сурет –30х30 торындағы цилиндр бетіндегі температуралардың өрісі 

 
Келесі  суреттерде біз  екі қабатты орта үшін цилиндр қимасындағы температура өрісін 

есептеудің бірнеше нұсқасын көрсетеміз.  
Егер радиустарды сәйкесінше R1=6, R2=1, R3=0.5 деп  өзгертсек, онда 1.2-суреттегі 

нәтижені аламыз:  
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1.2-сурет – Радиустар R1=6, R2=1, R3=0.5 кезіндегі цилиндр бетіндегі температуралардың 

өрісі 
Келесі жағдайда біз ортаның қасиеттерін, яғни жылуөткізгіштік коэффициенттерін 

келесідей өзгертеміз: a1=8 және а2=3. Қорытындысын 1.3-суреттен көреміз.  
 

 
1.3-сурет – Жылуөткізгіштік коэффициенттері a1=8 және а2=3 кезіндегі цилиндр бетіндегі 

температуралардың өрісі 
 
Төртінші жағдайда біз есептелінетін функцияның өзін өзгертеміз:  
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1.4-сурет –40х30 торындағы цилиндр бетіндегі температуралардың өрісі 

 
Есептеулер көрсеткендей, біз әзірлеген әдіс есептің тегіс мәліметтері жағдайында 

цилиндрлік қабатта Лаплас теңдеуі үшін Коши есептерін жоғарғы дәлдікпен есептеуге 
мүмкіндік береді. 
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Abstract 
This article is going to derive best fitregression model for prices of businessclass cars. We used 

validation tests to construct this model. Lastly, we applied F-test for determining hevalidity of our 
hypothesis. 

Introduction 
It has always been of considerable interest to learn what factors affect prices of businessclass 

cars in Kazakhstan.There are several obvious possible factors such as year, mileage, enginevolume, 
whethercariswreckedornotandsideonwhichsteeringislocated. Buthowtheyaffecttheprice? Maybe, 
some of them are not so important? The purpose of this article is to construct a regression model, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17415977.2012.744405
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17415977.2012.744405
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17415977.2012.744405
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which will help us answer the above questions. In addition this regression model could help 
insurance companies for determining prices of businessclass cars. 

By collecting observations from the website www.kolesa.kz (totally 47 observations were 
collected) R project isused for statistical computing and graphics. 

 
>model<-lm(price~year+km+wreck+volume+lr) 
 
There gression for a full modelis 
 

price=1971*year-0.01908*km-2.081*wreck+3.441*volume-4.056*lr     (1) 
 
*price- price of a car in dollars, year- year of production (1990-2013), km- mileage, wreck- 

whether car was  wreckedornot (categoricalvariable, wreck=1, 0 otherwise, volume-enginevolume, 
lt-categoricalvariable ,sideofsteering (1-right,0-left) 

 
Checkingforequalityofvariances 
Now, let’s check model for equality of variances. In order to maket his, it is enough to plot 

residuals versusnon-categorical predictors 
 
Fig 1.Residuals vs. variables 

 
 

 
From the graph above it can be inferred that variance sare equal. On this basis it can be assumed 

that the relation ship between residual sand predictors is close to linear. It means that there is none 
edforterms with power two and higher. 

Model selection 

http://www.kolesa.kz/
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At first, let’s look at coefficients of determination 
Fig 2.Coefficients of determination. 

 
 
The figure shows that model (year,km,volume,lr)  has the largest Rp

2 . Howeve rmodels 
(year,km,wreck,volume,lr), (year,wreck,volume,lr) and (year,volume,lr) have almost the same Rp

2 
Since it is more convenient to work with smallest number of predictors, the model (year,volume,lr) 
considered to be better than (year,km,volume,lr) in statistics. 

Now  let’s use Akaike’s information criterion (AICp). It is necessary to choose model with the 
smallest AICp. By running R Project,we find out that the model (year,volume,lr) is the best among 
all. 

Both  coefficient of determination and AICp suggested the same model. It means that there are 
sufficient number so freasons to assume that model (year, volume, lr) better fits the data. 

Checkinghypothesis 
Let’s write the hypothesis 
H0: wreck and km could be dropped from the model at the same time. 
Ha: wreck and km could not be dropped at the same time. 
To check hypothesis let’s use the F-test (95%). 
From the ANOVA table, F=2.66<4.03=F1-0.05/2,2,42 
So H0 holds. Both wreck and km can be removed from the model. 
The only thing left is calculating the coefficients in the new model. By running command 

“summary” in R, 
Price=2108*year+3736*volume-4091*lr-4202604            (2) 

 
 
Conclusion 
To sum up, a statistic alanalys is showed that there gression model (1) which was derivedat the 

beginning is not the best fit of the data. In other words, it was found out that model with 3 variables 
fits data more precisely. Moreover, F-test showed that variables “km” and “wrecked” could be 
dropped from the model. After that regression model (2) was derived. As a final remark, it is 
important to say that there is a huge amount of workt obedonein this project. First of all, number of 
observations is very small in this work based on which we cannot statet hat estimates derived from 
the sample correspondto a large population. Never theless, this article provides a usefulinter 
pretation for the collected data and serves as a foundation for further research in this field. 
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Вероятностные модели прогнозирования, как отражение существующей реальности, 

оказываются совершенно необходимыми для описания очень многих явлений и ситуаций, 
встречающихся в повседневной жизни. 

Одной из характерных особенностей, поставленных перед управлением общественного 
транспорта и автомобильных дорог города Астаны, является контроль качества 
обслуживания. 

На основании прогнозных и фактических данных собранных компанией ТОО "Астана 
ЛРТ" была подсчитана средняя скорость.  

Принимая во внимание время начала и окончания движения автобусов на маршруте, 
средняя скорость движения была получена для каждого маршрута и для всей транспортной 
системы в целом  

Как известно, имеются расхождения в фактических и прогнозных значений средних 
скоростей. 

Определим вероятностное распределение расхождений фактических и прогнозных 
значений средних скоростей. 

Допустим, что расхождения фактических и прогнозных значений средних скоростей 
имеет нормальное распределение ),,( 2σµN  то есть  

),(~ 2σµNX n
 и 

.
2
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2
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Очевидно, что параметры μ и σ2 не известны. Используя метод моментов, определим 
несмещенные оценки параметров μ и σ2 следующим образом,  
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Таким образо, имеем 
).5,5;1,6(~ NX n  

Допустим, что расхождения фактических и прогнозных значений средних скоростей 
имеет бета распределение Be(α , β), то есть 

),(~ βαBeX n  

и 

( ) ,)1(
,

1)( 11∫
∞−

−− −
Β

=<
x

dtttXxP βα

βα  
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где α, β > 0 

𝐵𝐵(𝛼𝛼,𝛽𝛽) = � 𝑥𝑥𝛼𝛼−1
1

0
(1 − 𝑥𝑥)𝛽𝛽−1𝑑𝑑𝑥𝑥 

Очевидно, что параметры α и β не известны. Используя метод моментов, определим 
несмещенные оценки параметров α и β следующим образом, 

𝛼𝛼 = 𝜇𝜇�∗𝛽𝛽
1−𝜇𝜇�

 = 3,32, 

𝛽𝛽 =
𝜇𝜇�∗(1−𝜇𝜇�)

𝜎𝜎�2 −1
𝜇𝜇�

1−𝜇𝜇�+1
= 4,26. 

Таким образо, имеем 
).26,4;32,3(~ BeX n

 Допустим, что расхождения фактических и прогнозных значений средних скоростей 
имеет гамма распределение Ga (k,θ), то есть  

)(k,~ θΓnX  
и 

𝑃𝑃(𝑥𝑥 < 𝑋𝑋) = �𝑥𝑥𝑘𝑘
𝑒𝑒−

𝑥𝑥
𝜃𝜃

𝜃𝜃𝑘𝑘𝐺𝐺𝑎𝑎(𝑘𝑘) , 𝑥𝑥 ≥ 0

0, 𝑥𝑥 < 0

� 

где k,θ > 0 
Из выше изложенного пункта имеем множество оценок вероятностных распределений 

расхождения фактических и прогнозных значений средних скоростей. При проверке гипотез 
на правильность выбора распределения  наиболее часто используется метод хи - квадрат или 
метод Пирсона.  

Разобьем расхождения фактических и прогнозных значений на интервалы, каторые 
представлено в следующей таблице 

Интервалы 
погрешностей 
прогнозных и 
фактических значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 – 1           
1 – 2 7 22         
2 – 3 1 19 49 50       
3 – 4 2 4 11 12 16 21 37 39 42  
4 – 5 18 24 32 43 44 48     
5 – 6 17 20 28 29 33 45     
6 – 7 5 9 10 13 15 27 40    
7 – 8 8 14 34 36 41      
8 – 9 3 26 47        
9 – 10 6 25 46 51       
10 - 11 23          
11 - 12 30          
12 - 13 35 38         
13 - 14 31          Таблица 1. Представление в виде вариационного ряда маршрутов относительно 

интервалов погрешностей прогнозных и фактических значений. 
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 Из данной таблицы видно, что наиболее частым интервалом расхождения является от 3-4 
км/ч. Используя данную группировку средних скоростей и модифицированный метод хи - 
квадрат, имеем следующие заключение. уровень значимости принимает минимальное 
значение, если рассматривать логнормальное распределение. Таким образом, анализ 
проведенных вычислений позволяет сформулировать следующие основные результаты. Для 
представленного примера, в соответствии с оценками, полученными по методу моментов, 
расхождение оправдываемости прогнозов скоростей общественного транспорта на примере 
города Астаны имеет логнормальное распределение. 
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Қазіргі таңда өндірістің көптеген саласында роторлы машиналар кең қолданыста.  Соның 

ішінде жеңіл өнеркәсіпте, тамақ өнеркәсібінде, медицинада, ауыр өнеркәсіпте және басқа да 
өндіріс орындарында қолданылатын қуысы жартылай сұйықпен толтырылған роторлы 
жүйелердің орны ерекше. Сол роторлы машиналардың айналу жылдамдығын арттырған 
сайын ол қосымша динамикалық жүктемелер тудырып, ротордың бастапқы қозғалу 
қалпынан ауытқуына алып келеді де жүйе жұмысына кері әсерін тигізеді [1,2]. Жұмысымның 
мақсаты қатты дене мен сұйықтықтың арасындағы өзара байланысты тербеліс әсер ететін   
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“ротор-сұйықтық” жүйесінің жалпыланған динамикалық  моделін зерттеп, жоғарыда 
айтылған мәселелерді алдын алу [3].  

Қарастырып отырған роторымыз динамикалық және статикалық теңгерілмеген, 0Ω  
тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналатын вертикальды орналасқан ротор. Цилиндрлі 
қуысы бар ротор жартылай тұтқырлығы v  болатын сұйықтықпен толтырылған және тірекке 
қатысты симметриялы емес түрде валға бекітілген. Гравитациялық күшті центрден тепкіш 
күшпен салыстырғанда елемеуге болады деп есептейміз, бұрыштық жылдамдығы өте үлкен 
деп аламыз. Қуысқа толтырылған сұйықтық сыртқы радиусы R болатындай және еркін беттік 
радиусы 0r  болатындай пішін алады. Динамикалық тепе-тең жағдайда сұйықтық пен ротор 
тұтас бір қатты дене сияқты айналады.  Екі декарттық координаттар жүйесін енгіземіз. Бірі 
кеңістік бойынша бекітілген, ал екіншісі роторға бекітілген деп аламыз. Сыртқы және ішкі 
үйкеліс күштерін ескере отырып, сұйықтықтың цилиндр қабырғасына әсер етуші реакция 
күшін ескере отырып, қуысы жартылай сұйықпен толтырылған теңгерілмеген ротордың 
қозғалысын сипаттайтын теңдеулер жүйесін аламыз  

( ) xiie Ftmqynxpxnnxm +ΩΩ=−Ω++++ 0
2
0101 cosεα  

( ) yiie Ftmqxnxpynnym +ΩΩ=−Ω++++ 0
2
0202 sinεβ  

( ) ( ) ( ) αχεδαβµαµµβα MtACsxrCA iie +−ΩΩ−=+Ω++++Ω+ 0
2
01010 sin

( ) ( ) ( ) βχεδβαµβµµαβ MtACsyrCA iie +−ΩΩ−−=+Ω−+++Ω− 0
2
02020 cos  

және сұйықтық қозғалысын сипаттайтын Эйлердің гидродинамикалық теңдеуін үш 
бағытта проекциялай отырып, сұйықтықтың қозғалысын сипаттайтын сызықты теңдеулер 
жүйесін аламыз 
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( ) ( ) ( )[ ]χϕδϕβϕα −+ΩΩ++Ω++Ω+ tttz 0
2
000 sinsincos   

( ) ( ) −+Ω++Ω−+
∂
∂

−=∆−
∂

∂ ϕβϕα
ρ

ν ttr
z
PW

t
W

00 cossin[1   

( ) ( ) ( )]cossin2cos2 0
2
00000 χϕδϕβϕα −+ΩΩ++ΩΩ−+ΩΩ− ttt   

( ) const
z

WrV
r

rU
==

∂
∂

+
∂
∂

+
∂

∂ ρ
ϕ

,0  

m -ротордың массасы, ,A C -ротордың полярлық және экваторлық инерция моменттері, 

1 2,p p , 1 2,q q , 1 2,r r , 1 2,s s -квазисерпімді коэффициенттер, ,M Mα β -гидродинамикалық 

моменттің құраушылары, ,x yF F -сұйықтықтың реакция күшінің құраушылары, ,e in n , ,e iµ µ -
ротордың ішкі және сыртқы үйкеліс күштерінің коэффициенттері, δε , -ротордың сызықтық 
және бұрыштық эксцентриситеттері, χ - ішкі үйкеліс коэффициенті, ρ -сұйықтық 
тығыздығы. 

Шекаралық шарттар: 
1) 0=== WVU - Rr =  цилиндрдың бүйір бетінде 
2) 0=== WVU - HLz −= және HLz += цилиндрдың төменгі және жоғарғы 

шекарасында 
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= orrz
VW

r ϕ
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orrU
t =

=
∂
∂ξ -сұйықтықтың еркін бетінде 

Шекаралық шарттарын бере отырып, қуысы жартылай сұйықтықпен толтырылған 
ротордың динамикалық моделін жасап шығарамыз [4]. ( )tz,,ϕξ - сұйықтықтың еркін бетінің 
тепе-тең қалпынан ауытқуы 

Қойылған моделді жеңілдету мақсатында қуысына сұйықтық толтырылған ротор 
тіректерге қатысты валға симметриялы орналасқан деп қарастырайық. Бұл жағдайда 
ротордың yx, өстеріне қатысты бұрыштық жылжуы жоқ деп қарастыруға болады, онда 
роторлық жүйенің қозғалысын сипаттайтын теңдеулер жүйесі келесі түрге келеді 

xxx Ftmxcxnxm +ΩΩ=++ 0
2
0 cosε  

yyy Ftmycynym +ΩΩ=++ 0
2
0 sinε  

Мұнда валдың ішкі үйкелісі ескерілмейді, уx cc ,  квазисерпімділік коэффициенттері келесі 
формуламен анықталады: 

cc
ccсx +

=
1

1

2
2 , 

cc
ccс y +

=
2

2

2
2  

c - валдың қатаңдығы, 21,cc - ротордың тіректерінің қатаңдығы. Егер шешімді 
гармоникалық түрде іздестірсек, онда ротордың критикалық  жылдамдықтарын аламыз: 

m
cx

кр =ω , 
m
cy

кр =ω  
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1-сурет-Ротордың қозғалыс амплитудасының өзгерісі 
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2-сурет-Критикалық жылдамдық кезіндегі амплитуданың өзгерісі 
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3-сурет-Қозғалыс амплитудасының азаюы 
  
Резонансты тербеліс амплитудасының  функциясы 

( ) ( )222 21
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ηη D
G

+−
=  

Мұндағы, 
крω

ωη = ,  
x

крx
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ω
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D
222
ω

ω
===  

4-суреттен көріп тұрғандай, D  мәні кеміген  сайын тербеліс амплутудасы артады.   
 Фазалық  бұрыш 

22 1
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η

ω
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=

−
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Darctg
mc

narctg
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x  немесе  22 1
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η
η

ω
ω

ϕ
−

=
−

=
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y  

5-cуреттен бұрыштық жалдамдық критикалық жылдамдыққа тең болғанда резонансты 
байқауға болады.  
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4-сурет-Резонансты сызық ( )DG ,η  
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5-сурет-Фазалық бұрыштың өзгерісі ( )D,ηϕ  
 
Жұмыстың  нәтижелері қуысы  сұйықпен толтырылған ротор жүйесінің  динамикасын  

одан әрі  қарай  терең зерттеу  үшін ғылыми база ретінде қолдануға болады. Машина жасауға 
кететін қаржы мен уақытты үнемдей отырып, алдын – ала жаңадан жасалынатын  
машинаның  нақты сандық сипаттамаларын алуға болады. 
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әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің механика – математика факультетінің   
1-курс магистранты, Алматы, Қазақстан 

Ғылыми жетекші –  ф.-м. ғ. докторы, профессор Л. Хаджиева, А. Сергалиев 
 
Бұрғылау процесстерінің пішіндері тау жыныстарының физика-механикалық 

қасиеттеріне, құрылым жүйесіне және қирату әдістеріне байланысты тарихи дамып келе 
жатыр. Тақырыптың өзектілігі мұнай-газ өңдеу саласындағы жер қыртыстарын зерттеу, 
бұрғылау ұңғымасындағы өткелдердің жылдамдығы мен беріктілігін қамтамасыз ету 
жұмыстарынан туындайды. Бұрғылау штангасы мен ұңғыма арасындағы өзара байланыс бір 
жүйе екенін ескеру керек. Бұрғылау өнеркәсібінің зертхана мен майда ұңғымалардағы 
бұрғылаудан тиімді ерекшелігі осы болып табылады [1-2].  

Шешім қабылдау кезінде детерминистік пішінді қолдану орынды болуы мүмкін. 
Детерминистік пішін – әр параметрі тіркелген өлшеммен берілітін пішін. Жұмыстың 
авторлары үйкеліс күші белгісіз көлденең бойынша бұрғылау штангасының детерминистік 
пішініне негізделген. Модель шеткі элементтер әдісі арқылы пішінделген [3].  

Бұрғылау штангасына сол жақтан тұрақты күш әсер етеді және тау жыныстарына басылып 
тұратын тербелмелі күштер де бар, одан басқа бұрғылау штангасы мен жер қыртыстары 
арасындағы өзара байланыс күші штанганың оң жағынан әсер етеді. Одан басқа 
гравитациялық күштер мен бұрғылау штангасының үйкелісі 1-суретте көрсетілгендей жұмыс 
істейді.  

Ендігі мақсатымыз бұрғылау штангасының орын ауыстыру динамикасын зерттеу.  
 

 
1-сурет – Көлденең бойынша бұрғылау штангасының сұлбасы 

 
1. Есептің қойылымы 
Бұрғылау штангасының ось бойынша тербелесі қарастырылып, қозғалыс теңдеуі келесі 

түрде беріледі: 

  )),(()),(()),((),(),(),(),(
2

2

2

2

txuftxuftxuftxftxf
x

txuEA
t

txuA massfricbitharsta  ++++=
∂

∂
−

∂
∂ρ  ,     

(1.1) 
мұндағы u – ось бойынша орын ауыстыру, ρ – штанганың тығыздығы, A – көлденең 

қимасының ауданы, E – серпімділік модулі, xϵ[0,L] – кеңістіктегі айнымалылар, tϵ[0,T] – 
уақыт айнымалылары, L – құрылым ұзындығы, T – саралаудың уақыт бойынша ұзақтығы. 
Теңдеудің сол жағында ось бойынша орын ауыстырудың уақытқа және кеңістікке қатысы 
көрсетілген, ал оң жағында жүйеге қатысты күштер сипатталады.  

mailto:musylmanka-1992@mail.ru
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2. Жинақталатын массалар әдісі және есептің қойылымын аппраксимациялау 
Жинақталатын массалар әдісі дегеніміз – үлестірілген масса жеке нүктелерге жинақталған 

массамен ауыстырылатын әдіс. Осылайша еркіндік дәрежесі шексіз жүйе еркіндік дәрежесі 
шектеулі жүйеге ауысады. Үлестірілген массаны жеке нүктелерге жинақталған массамен 
ауыстырудың 2-суретте көрсетілгендей екі тәсілі бар. 

Бірінші тәсілде үлестірілген масса жеке-жеке бөліктерге бөлініп және әр бөлікте 
үлестірілген масса оның ауырлық центріне жинақталатын массамен ауыстырылады (2-
сурет,б). Екінші тәсілде бөліктегі масса иінтірек заңымен үлестіріледі (2-сурет,в). Кейбір 
жүйелер үшін бұл әдіс тербелістердің бірінші жиілігін есептеуде қанағаттанарлық нәтижені 
береді және жоғарғы жиіліктерді есептеуде айтарлықтай қателіктерге әкеліп соғады. 

 

 
2-сурет – Үлестірілген массаның жинақталған массалармен ауыстыру әдісі 

 
Бұл әдіс құрылыс механикасында тербелістерді зерттеуде және бөренелердің меншікті 

жиілігін анықтауда кеңінен қолданылады. Және де [4-6] жұмыстарының авторларымен 
қозғалыстағы құрылымдарды пішіндеуде қолданған. Құрылым жазық бойымен қозғалатын 
консольдық және топсаға сүйенген бөрене ретінде қарастырылады.  

Көлденең бойынша бұрғылау штангасының жинақталатын массалар әдісімен бейнеленген 
суретін 2(б)-суреттен көруге болады. Бұл әдіс бойынша штангамыз ақырғы мәні N-ге тең, 
үлестірілген массасы жеке-жеке бөліктерге бөлінген өзек ретінде қарастырылады. Әр 2l= L/N 
түйіннің массасы әр бөліктің бейтарап осі бойынша жинақталған, ал олардың қосындысы 
өзектің жалпы массасына тең: 

j

N

j
mM ∑

=

=
1

                                                                 (2.1) 

Көлденең бойынша бұрғылау жағдайында Көлденең бойынша бұрғылау жағдайында 
өзекшенің соңында қосымша массаны пішіндеуге болатын 1+Nm  массасы жинақталған.  

Жинақталатын массалар әдісімен жазылған (1.1) теңдеу пішінінің бастапқы шарттары: 
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шекаралық шарттары: 
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∂ = − ∂
 ∂ = − +
 ∂

 

                              (2.3) 

Бұрғылау штангасының жазықтықтағы қозғалысына жалпы түрде бойлық және көлденең 
инерция күштері әсер етеді. Одан басқа тұрақты, гармоникалық, жер қыртыстары мен штанга 
арасындағы байланыс күштері және массаға қатысты күштеріміз бар. 
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Көлденең бойынша бұрғылау штангасының теңдеуін ақырлы айырымдылы 
аппроксимация арқылы жазу жеке туындылы (1.1) дифференциалдық теңдеуді қарапайым 
дифференциалдық теңдеуге айналдырып, келесі түрде өрнектеледі: 

                 )),,(sgn())((),(),(
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2
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∂ ρµρ                       (2.4) 

мұндағы t-тәуелсіз айнымалы. 
Екінші туындының ақырлы айырымдылық аппроксимациясын jx  маңайындағы 1−ju  және 

1+ju  үшін екінші ретті туындысын алудан табамыз: 
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мұндағы jx
y )(

∂
∂ -ді жойып тастасақ, (1.1) теңдеудің ақырлы айырымдылқ 

аппроксимациясының екінші туындысын келесі түрде аламыз: 
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                             (2.7) 

мұндағы   
                                                               1−−= jjj xxλ .                                                      (2.8) 
Штанга бойындағы жинақталған массалар келесі түрде орналасқан: 

                                                    l
N
Lxxxx NN ==−=− + 2101 ,                                         (2.9) 

                                              l
N
Lxxxxxx NN 2... 12312 ==−==−=− − ,                         (2.10) 

мұндағы 0 және N+1 түйіндері өзекшенің шеткі нүктелері, L – өзекшенің ұзындығы, N – 
түйінделген массалар саны. 

(2.4) теңдеуді және шекаралық (2.2-2.3)шарттарды қолданып әр түйін үшін келесі 
теңдеулер жүйесін аламыз: 
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түйін нөмірі j=1,…,N-1,            
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Теңдеуді өлшемсіз түрге келтіру арқылы, келесі теңдеулер жүйесін аламыз: 
x=0 үшін: 
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x=1 үшін: 
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l , N=100. Тербеліс теңдеуіміз өлшемсіз түрге келді. 

3. Нәтижелердің сандық және сұлбалық сипаттары 
Бұрғылау штангаларының тербеліс теңдеуінің сандық мәндері: E= 910*210 Па, =7850

3/ мкг , g=9.81 2/ см , bitm =20 кг, 1c =1.4* 310  Н, 2c =400,  µ= 0.1, σ=0.1*µ,  fω =10*π/3 рад/с,  t

∈[0,10] c, ∆t=0.0001 с, N=100, staF =5500 Н, 0F =550 Н, inR =0.05, outR =0.075, L=400*2* outR  , 
)( 22

inout RRA −= π .  
Бұрғылау штангасының орын ауыстыруы 3-суретте бейнеленген. Суреттен уақыт 

бойынша орын ауыстыру алдыға қарай еркін жылжитыны көрініп тұр. 
 
 
3-сурет – Бұрғылау штангасының орын ауыстыруы. 
 
4-суретте бұрғылау штангасы жылдамдығының өзгеру графигі бейнеленген.  
Өршу жиілігінен басқа (өршу жиілігі минутына 100 айналым), жиілік спектрде жүйеміз 

сызықсыз болғандықтан кейбір бірқалыпсыз тербелістер көрініп тұр. 

 
Сонымен 4-сурет жүйеміздің кейбір ауытқуларын бейнелейді. Жылдамдығы нөлге жақын 

фазасы және жылдамдық амплитудасы жоғарылайтын фазалары бар. Бұл тербелістердің 
үзілмелі орын ауыстыруына жақын, бірақ нөлдік жылдамдық бойында тербеліс жоқ.  

 

 
4-сурет – Жер қыртыстарының қирау жылдамдығы 
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4.  Қорытынды 
Ғылыми жұмыста бұрғылаудағы бұрғылау штангаларының қозғалысын зерттелді. Оның 

ішінде көлденең бойынша бұрғылау қарастырылды. Ritto-ның кеңінен танымал көлденең 
бойынша бұрғылаудың қозғалыс моделі қолданды. Бұрғылау штангасының статикалық, 
гармоникалық, гравитациялық, штанганың массасына қатысты күші, штанганың 
қыртыстарға үйкелу күштерінен пайда болатын бойлық тербелістері қарастырылды. Модель 
авторына қарағанда, жұмыста модел тиімді және қарапайым жинақталатын массалар 
әдісімен зерттелді. Жұмыс барысында жинақталатын массалар әдісімен алынған нәтижелер 
сандық және сапалық жағынан Ritto-ның алған нәтижелерімен сәйкес келді.  Сандық әдістер 
мен нәтижелер көрінісінің жоғарыда айтылған автор нәтижелерімен толық сәйкес болуы 
жұмыстың дұрыстылығын көрсетеді. 
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Современная экономика Казахстана очень сильно зависит от степени инвестиционной 
привлекательности регионов и всей страны в целом. 

В своей статье я предлагаю анализ системы показателей и алгоритм расчета 
интегрального индекса инвестиционной привлекательности регионов. Интегральный индекс 
инвестиционной привлекательности отражает объективную оценку инвестиционного 
климата и уровня управления инвестиционными процессами региона в заданный период 
времени. С целью эффективной работы в этом направлении рекомендуется интегральный 
индекс инвестиционной привлекательности региона определять ежегодно. Источником 
информации для расчетов является годовая статистическая отчетность. 

Интегральный показатель инвестиционной привлекательности определяется на базе 
частных индикаторов характеризующих:  

- Геополитическое положение региона и его минерально-сырьевая база (индекс 

http://www.twirpx.com/file/468620/
http://www.twirpx.com/file/468620/
mailto:shaigazy@bk.ru
mailto:t.arman@bk.ru


2231 
 

природноресурсного потенциала);  
- Количество, качество и меру совокупной способности к труду (индекс трудового 

потенциала);  
- Обеспеченность населения территории товарами и услугами (индекс 

производственного потенциала);   
- Инфраструктурная обустроенность территории региона (индекс инфраструктурного 

потенциала);  
- Уровень потребления населения материальных и культурных благ и степень 

удовлетворения потребности в этих благах (индекс потребительского потенциала);  
- Состояние региональных финансов (индекс финансового потенциала);  
- Уровень бюджетных расходов на развитие экономики, степень развития ведущих 

институтов рыночной экономики, структур собственности (индекс институционального 
потенциала);  

- Уровень инновационной активности (индекс инновационного потенциала);  
- Развитие туристкой индустрии (индекс туристического потенциала). 
 Метод анализа иерархии [1] является систематической процедурой иерархического 

представления элементов, определяющих суть проблемы. Метод состоит в декомпозиции 
проблемы на более простые составляющие и дальнейшей обработке последовательности 
суждений лица принимающего решения по парным сравнениям. В основе метода анализа 
иерархий лежат три принципа: принцип декомпозиции, принцип парных сравнений, принцип 
синтеза приоритетов. 

Применение данного метода начинается с построения иерархической структуры, 
которая включает цель, критерии, альтернативы. Все влияющие факторы на достижение 
поставленной цели распределяются по уровням. Следующим этапом анализа является 
определение приоритетов, представляющих относительную важность или 
предпочтительность элементов построенной иерархической структуры, с помощью 
процедуры парных сравнений. Все элементы задачи сравниваются попарно по отношению к 
их воздействию на общую для них характеристику. Значимость каждого из критериев и 
альтернатив определяется на основе обобщенной оценки членов экспертной группы. Также, 
с помощью матрицы сравнений определяется вес и интенсивность каждого элемента. Для 
построения матрицы сравнения используются субъективные суждений, оцениваемые по 
шкале относительной важности. Следующий этап заключается в разработке глобального 
критерия на основе вектора приоритетов каждой матрицы парных сравнений. 

С помощью метода иерархий мы отыскиваем показатели, входящие в каждый частный 
индикатор. Мною уточняется способ расчета конкретного параметра на основе первичного 
показателя либо как отношения значения по области к значению по Казахстану, либо как 
отношения значения по области к среднему значению по областям Казахстана. Все 
среднедушевые показатели рассчитываются как отношение этого показателя к численности 
населения соответствующего региона. 
 Параметры и их весовые коэффициенты в частном индикаторе трудового потенциала 
региона,  инфраструктурного потенциала, финансового потенциала, институционального 
потенциала, производственного потенциала региона, инновационного потенциала, 
потребительского потенциала, природно-ресурсного потенциала определяются на базе 
подготовленной мною базы параметров.  
 Расчет частных индикаторов производится по следующей формуле:  
 

ЧИiИП =∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  
 

где ЧИiИП - частный индикатор уровня жизни, характеризующий, соответственно, 
природноресурсный потенциал, трудовой потенциал, уровень производственного развития 
региона, экономическую активность региона, потребительскую способность региона, 
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состояние региональных финансов, развитие рыночной инфраструктуры 
nj - количество параметров в частном индикаторе; 
Kj- весовой коэффициент параметров, входящих в частный индикатор (∑𝐾𝐾𝑖𝑖= 1); 
Z j - величина параметра. 

 Определение интегрального показателя инвестиционной привлекательности региона 
мы определяем на основе  интегрального показателя уровня жизни [2] по следующей 
формуле: 

 
ИП = ∑ (𝑑𝑑𝑠𝑠 ∙ ЧИ𝑠𝑠ИП7

𝑠𝑠=1 ) 
 
где ИП- интегральный показатель инвестиционной привлекательности; 

di - весовой коэффициент частного индикатора инвестиционной привлекательности (∑𝑑𝑑𝑠𝑠=1);  
ЧИiИП - частный индикатор инвестиционной привлекательности. 

Частные индикаторы входят в состав интегрального показателя инвестиционной 
привлекательности со следующими весовыми коэффициентами: 

Оценка инвестиционной привлекательности в статье будет представлена на примере 
отрасли техногенных ресурсов. 

Увеличения объемов потребления природных ресурсов приводит к возрастанию 
техногенной нагрузки на природу, а вследствие этого и увеличению вредных экологических 
последствий. Все это требует формирования концепции устойчивого развития отрасли 
техногенных ресурсов и оценки возможностей привлечения инвестиций в это направление. 

Наша статья будет представлена двумя этапами. В первом приближении применяется 
метод анализа иерархий с целью декомпозиции проблемы на более простые составляющие, 
осуществления парных сравнений и синтеза приоритетов. 

Факторы, влияющие на достижение поставленных целей, выявлены в виде четко 

выделенных критериев, имеющих количественную оценку. При этом важно выявить точные 
альтернативы достижения цели, которые выражаются в виде конкретных направлений 
отрасли техногенных ресурсов. Выбор этих направлений определяется актуальностью и 
степенью воздействия на выбранные критерии.  

Модель оценки интегрального индекса инвестиционной привлекательности отрасли 
техногенных ресурсов опирается на метод иерархий. Основой исследования служат частные 
индикаторы, характеризующие перспективные возможности переработки вторичного сырья. 

Следующий этап предполагает оценку экономической эффективности выбранных 
направлений на основе традиционного подхода NPV. Важной составляющей нашего 
исследования является выявление типов неопределенности, в условиях которой реализуется 
наш проект, и четкое разграничение между неопределенностью и риском. Количественная 
оценка рисков проекта осуществляется на основе имитационного моделирования методом 

№ Наименование частного индикатора 
(ЧИiИП) 

Весовой коэффициент (di) 

1 Индекс трудового потенциала 0,15 
2 Индекс инфраструктурного потенциала 0,1 
3 Индекс финансового потенциала 0,15 
4 Индекс производственного потенциала 0,2 
5 Индекс институционального потенциала 0,05 
6 Индекс инновационного потенциала 0,05 
7 Индекс потребительского потенциала 0,15 
8 Индекс природно-ресурсного потенциала 0,1 
9 Индекс туристического потенциала 0,05 
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Монте-Карло. Для построения имитационной модели мы осуществляем анализ 
чувствительности показателей эффективности проекта. В результате деления переменных 
имитационной модели на стохастические и детерминированные можно осуществить выбор 
типа вероятностного распределения стохастических переменных, а затем формирование 
входных параметров. Выполнение генерирования случайных сценариев позволяет рассчитать 
показатели эффективности для каждого сценария. Такая количественная оценка дает 
возможность дать экономико-статистический анализ результатов имитационной модели и 
точно оценить степень риска инвестиционного проекта.  

В условиях глобализации мировой экономики влияние случайных внешних факторов 
настолько велико, что названные выше методы недостаточны. Поэтому на завершающем 
этапе нашего исследования мы применяем метод реальных опционов [3], с помощью 
которого выявляем факторы гибкости инвестиционного проекта и даем точную оценку 
стоимости реальных опционов. Именно учет стоимости реальных опционов позволяет 
сделать вывод об эффективности инвестиционного проекта. 

Весовые коэффициенты дадут возможность судить о перспективах будущих 
инвестиций в регионы Казахстана. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в стране носит необходимый 
характер, который способствует повышению деловой активности бизнес сектора в 
Казахстане.  Активное привлечение инвестиций повышает эффективность роли государства 
в современной экономике Казахстана.  
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Актуальность. В  настоящее время для прокладки нефтепроводов предлагаются 

различные виды теплоизоляций стальной трубы. Среди них самым распространенным 
считается  ППУ теплоизоляция и трубы в трёхслойной изоляции для магистральных нефте- и 
газо- трубопроводов.  

Сегодня для теплоизоляции труб, как правило, используют такие материалы, как 
пенополиуретан, пенополистирол, минеральная вата, керамзит и пробковая плита. И, 
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несмотря на то, что изоляция трубопроводов ППУ — наиболее молодая технология, она уже 
занимает лидирующую позицию среди своих конкурентов. Труба с изоляцией из 
пенополиуретана широко применяется в Канаде, Бельгии, Швеции, Англии, Финляндии, 
Германии и Японии. 

Характеристики ППУ.  
1) теплопроводность изолированных ППУ труб —0,019-0,040 Вт/мК. На данный момент 

это самый низкий показатель на рынке. Представители завода считает, что потери тепла при 
этом снижаются с 30-35%(обычные стальные трубы) до 5-8% (трубы стальные в ППУ). 

2) срок ее эксплуатации составляет 30 лет, что от 2 до 10 раз выше, чем у других 
материалов для теплоизоляции. 

3) труба стальная в ППУ изоляции отличается более широким диапазоном рабочих 
температур — от −150°С до +145°С, поэтому ее можно использовать при агрессивных 
условиях окружающей среды. 

4) на стальные трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции не действует влага, 
агрессивные химические соединения (кроме некоторых растворителей и концентрированных 
кислот) и блуждающие токи, которые приводят к коррозии металла.  

 Характеристики трубы в двухслойной и трёхслойной изоляции. 
Конструкция антикоррозионного покрытия на трубах - двухслойная, трехслойная или 

слой антикоррозионного покрытия под теплоизоляцию. 
− Наружный диаметр труб 273-1220мм; 
− Максимальная толщина стенки 24мм; 
− Длина труб 10-12м. 
Для двухслойной изоляции (рис.1) нижний слой, непосредственно нанесенный на 

наружную поверхность стальной трубы и обеспечивающий адгезию защитного 
полиэтиленового покрытия к трубе, выполнен из сополимера этилена с винилацетатом 
(сэвилена-тризолена), а верхний слой, непосредственно выполняющий защитные функции, 
выполнен из композиций на основе полиэтилена. Физико-механические и геометрические 
характеристики покрытия и требования к покрытию соответствуют ГОСТ Р 51164-98 
"Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии". 

Трехслойное покрытие (рис. 2) состоит из слоя эпоксидного праймера толщиной от 100 до 
600 мкм, адгезионного подклеивающего слоя толщиной от 0,3 мм и наружного 
полиэтиленового слоя толщиной от 2,2 до 2,7 мм. В зависимости от диаметров труб и 
назначения трубопроводов общая толщина трехслойного покрытия может варьироваться от 
2,5 до 3,6 мм. 

 

 
 

Рис.1. Двухслойное покрытие              Рис.2. Трехслойное покрытие 
 
Для трехслойной изоляции в качестве первого слоя изоляции применяется порошковая 

эпоксидная композиция (праймер), наносимая электростатическим полем, далее конструкция 
аналогична конструкции двухслойной изоляции. 
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Выше была приведена эксплуатационные характеристики теплоизоляционных материалов 
применяемых на практике. Читая эти характеристики сходу нельзя определить преимущества 
тех или иных материалов. Поэтому мы поставили цель сравнить этих материалов. В качестве 
критерия качества взяли потери тепла теплоизоляционных конструкций.  

Математическая модель задачи. В качестве основного уравнения исследования выбрана 
уравнения теплопроводности записанной в полярной системе координат  

2

1 1 ,T T Tс r
t r r t r

ρ λ λ
φ φ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ = +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂      
,),( Ω∈ϕr                                        (1) 

где T(r, ϕ, t)- температура системы трубопровода. 
Граничное условие на наружной поверхности трубопроводной системы 
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Граничному условию на внутренней поверхности трубопровода: 
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И начальному условию:  
).,(Т,0)T(r, 0 ϕϕ r=                                                      (4) 

На границах слоев заданы условия идеального теплового контакта: 
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(5) 
Здесь с - удельная теплоемкость (Дж/кг*град), ρ - плотность (кг/м3), λ  -  коэффициент 

теплопроводности (Вт/м*град),α - коэффициент теплоотдачи (м2/с),  t – время (с), ϕ,r -
полярные координаты. 

В настоящей работе численно решается задачи (1)-(5) при различных конструкциях 
теплоизоляций подземного трубопровода. Делаются сравнительные анализы и дается 
заключение относительно эффективности тепловой потери различной конструкций. 
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бағдарлама қабылданған болатын. Бағдарламаның нысаналы индикаторларына сәйкес 
энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің көлемі – 1 млрд 
кВт.сағ құрауы тиіс болатын. 

Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану мақсатында  2009 жылғы 4-
шілдеде «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» ҚР заңы 
қабылданды [1]. 

«Есеп бойынша 70-80 жылдан кейін мұнай таусылады, 100 жылдың бедерінде газ 
сарқылады, 200 жылдан кейін көмір түгісіледі» деседі сарапшы-ғалымдар. Бұған жол бермес 
үшін еліміз жаһандық бастамаларға қандай үлес қоса алады? 

Соңғы кезде жаңартылатын энергия көздерін пайдалану туралы дүние жүзі елдері пәтуаға 
келуде. Қазақстанның бұл саладағы мүмкіндігі қандай? 

EXPO-2017 Қазақстанда өтетіндіктен, біздің энергетика саласының мамандары Астанада 
баламалы энергия көздерінің дүниежүзілік орталығын ашуды да көздеп отырғандығы 
бәрімізге белгілі.  

Жалпы жаңартылатын энергия көздері дегеніміз табиғаттағы үдерістер есебінен үздіксіз 
жаңартылатын қуат көзі. Яғни, күн сәулесі, жел қуаты, гидродинамикалық су энергиясы, 
геотермальдық энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзендердің, су айдындарының 
жылуы, сондай-ақ бастапқы энергия ресурстарының антропогендік көздері: биомасса мен 
биогаз, электр және жылу энергиясын өндіру үшін пайдаланатын органикалық қалдықтардан 
өзге де отындар. Бұлар экологиялық жағынан таза энергетикалық ресурстарға жатады.  

Күн энергиясын пайдалану мақсатында үлкен жұмыстар АҚШ-та, Францияда, 
Германияда, Жапонияда, Үндістанда, Канадада және басқа да елдерде қарқынды жүргізіліп 
келеді. 

Қазақстанның географиялық орналасуы және климаттық жағдайы қоңыр салқын, бұл 
аймақ жер белдеуінің орталық және оңтүстік ендіктерінде және субтропикке ауысу 
жолағында орналасқан (40 және 50 с.ж.ш. аралығында батыстан шығысқа 2995 км және 
солтүстіктен оңтүстікке 1600 км-ге созылып жатыр), сондықтан күн энергиясын пайдалануға 
үлкен мүмкіндік береді. 

Қазақстанның территориясында күннің сәулелену ұзақтығы өте жоғары (3100 сағатқа 
дейін) жалпы сәулеленудің бақыланатын аймағы 1900,5 мың  км құрайды. 

Сондықтан, Қазақстаннның көптеген аймақтарында күн энергиясын пайдаланудың 
мүмкіндігі өте жоғары. Мұндай аймақтарға Ақтөбе, Орал, Қарағанды, Семей, Атырау, 
Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстары және Павлодар облысының 
оңтүстік бөлігі жатады [2]. 

EXPO-2017 Қазақстанда өтетіндіктен біздің энергетика саласының мамандары Астанада 
баламалы энергия көздерінің дүниежүзілің орталығын ашуды көздеп отырғандығы бәрімізге 
белгілі. 

Күн радиациясының қарқындылығының көлбей бетке tH  күндізгі уақытта орташа айлық 
келіп түсуі: 

  ,HRH t ⋅=       (1) 
мұндағы: H  - көлбей бетке қосынды радиацияның күндізгі уақытта орташа айлық 

келіп түсуі; R  - горизонталь және көлбей беттерге қосынды радиацияның күндізгі уақытта 
орташа айлық келіп түсулерінің қатынасы (түрлендіру коэффициенті). 

Оңтүстікке бағытталған күн коллекторының түрлендіру коэффициенті R  үш құрамның 
қосындысы: тікелей, шашыранды (диффузиялық) және жер бетінен кері шағылған күн 
радиациясының шамаларынан тұрады. Шашыранды сәулені изотропты (яғни аспан 
кеңістігіне қалыпты таралған) деп болжасақ, онда R -ді келесі түрде жазуға болады: 
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мұндағы: dH  - горизонталь бетке диффузиялық радиацияның күндізгі уақытта орташа 

айлық келіп түсуі; bR  - горизонталь және көлбей беттерге қосынды радиацияның күндізгі 
уақытта орташа айлық келіп түсулерінің қатынасы; α  - коллектордың горизонтқа көлбей 
бұрышы; ρ  - жердің шағылысу қабілеттілігі және ρ  қар жабынының ұзақ жатуына 
байланысты 0,2-ден 0,7-ге дейін өзгереді.  

(2)-теңдеудің бірінші, екінші және үшінші мүшелері аспан кеңістігінің тікелей, 
диффузиялық сәулеленуіне және жерден коллектордың бетіне шағылысып сәулеленуіне 
сәйкес үлесін көрсетеді. 

Диффузиялық радиацияны өлшеуді dH  сирек жүргізетіндіктен, оны күннің қосынды 
радиациясын өлшеу арқылы жүргізеді. Зерттеу қосынды радиацияда диффузиялық 
құраушының үлесі HH d  бұлтты күндердің көрсеткішіне байланысты болатынын 
көрсетті: 

                     0HHKT =                           (3) 
мұндағы 0H  - жердің атмосферасының шектігінен тыс көлбей бетке түсетін күн 

радиациясының күндізгі уақытта орташа айлық келіп түсуі;  TK  - атмосфераның тазалық 
коэффициенті.  

Атмосфералық қабаттан тыс күн радиациясын (күн тұрақтысын) пайдалана отырып, 
геометриялық тұрғыда есептеледі. Солтүстік ендік үшін 0H  мәндері 1-кестеде 
келтірілген. 1-кестедегі тәуелділік талдамалы (аналитикалық) түрде көрсетілуі мүмкін: 

.11,353,503,439,1 32
TTTd KKKHH ⋅−⋅+⋅−=     (4) 

Теориялық жағынан алып қарағанда bR  атмосфераның өткізгіш қабілеттілігінің 
функциясы болып табылады. Алайда бұл шаманы горизонталь және көлбей беттерге 
радиацияның атмосферадан тыс келіп түсулерінің қатынасы арқылы анықтауға болады [3].  

Оңтүстікке қарай бағытталған беттер үшін bR  мәнін (5)-теңдеуі арқылы табуға болады. Аз 

ғана қателігі бар bR -ның бұл мәндерін абсолюттік мәні бойынша азимуты 15° аспайтын 
беттіктер үшін де пайдалануға болады.  

1-кесте 
Жердің атмосферасының шектігінен тыс көлбей бетке түсетін күн радиациясының 

күндізгі уақытта орташа айлық келіп түсуі - H0 (МДж/м2) 
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25 23,9 28,2 33,0 37,1 39,4 40,1 39,6 37,9 34,4 29,5 24,9 22,7 
30 21,1 25,7 31,3 36,5 39,6 40,7 40,1 37,6 33,1 27,3 22,1 19,7 
35 18,1 23,1 29,3 35,5 39,6 41,2 40,3 37,0 31,5 24,9 29,2 16,7 
40 15,1 20,3 27,2 34,3 39,3 41,4 40,3 36,2 29,7 22,3 16,3 13,6 
45 12,0 17,5 24,8 32,8 38,8 41,3 40,0 35,1 27,7 19,6 13,3 10,6 
50 9,0 14,5 22,3 31,2 38,1 41,2 39,6 33,8 25,4 16,7 10,3 7,6 
55 6,1 11,5 19,5 29,3 37,2 40,9 39,1 32,4 23,0 13,8 7,3 4,8 

 
Оңтүстік бағыттан ауытқу үлкен болғанда bR  мәнін есептеу үшін Клейн тәсілін қолдануға 

болады: 
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( ) ( )
,

sinsin
180

sincoscos

sinsin
180

sincoscos //

δϕωπωδϕ

δαϕωπωδαϕ

⋅⋅⋅+⋅⋅

⋅−⋅⋅+⋅⋅−
=

ss

ss

bR    (5) 

мұндағы: ϕ  - географиялық ендік, оның мәні 3-кестеде берілген; 

sω  - горизонталь бет үшін күннің батуының сағаттық бұрышы;  
/
sω  - көлбей бет үшін күннің батуының сағаттық бұрышы; 

δ  - күннің иілу бұрышы, градуспен өрнектеледі; 
α  - күн коллекторы бетінің горизонтқа көлбей бұрышы; 

bR  горизонталь беттен көлбей бетке түсетін күн радиациясының орташа айлық 
түрлендіргіш коэффициентін есептеу алгоритмі 4-кестеде көрсетілген. 

sω  және /
sω  келесі формулалармен анықталады: 
( ),arccos δϕω tgtgs ⋅−=                                        (6) 

 
( )( )δαϕω tgtgs ⋅−−=′ arccos     (7) 

Күннің иілу бұрышы δ  мәні келесі формуламен есептеледі: 







 +

⋅⋅=
365

284360sin45,23 nδ     (8) 

мұндағы: n  - жылдың ішіндегі күннің реттілік нөмірі. 
2-кестедегі көлбей бетке қосынды радиацияның күндізгі уақытта орташа айлық 

келіп түсуі H пен атмосфераның тазалық коэффициенті KT  мәндері 
метеоберілгендердің анықтамасынан алынған [4]. 

2-кесте  
Көлбей бетке қосынды радиацияның күндізгі уақытта орташа айлық келіп түсуі - 

H (МДж/(м2⋅тәулік)) 
Ай H , 

( )таулікмДж ⋅26 /10  

TK
 

HH d
 

HH d−1
 

bR
 

R
 TH ,

( )таулікмДж ⋅26 /10  
1 2 3 4 5 6 7 8 
I 6,41 0,49 0,38 0,62 2,77 2,06 13,20 
II 9,22 0,50 0,37 0,63 2,03 1,61 14,84 
III 13,99 0,54 0,34 0,66 1,41 1,24 17,35 
IV 16,53 0,49 0,38 0,62 0,95 0,93 15,37 
V 19,82 0,51 0,37 0,63 0,70 0,77 15,26 
VI 23,07 0,56 0,33 0,67 0,61 0,71 16,38 
VII 23,24 0,58 0,31 0,69 0,62 0,72 16,73 
VIII 19,76 0,56 0,33 0,67 0,84 0,86 16,99 
IX 16,40 0,58 0,31 0,69 1,20 1,12 18,37 
X 11,28 0,55 0,34 0,66 1,82 1,51 17,03 
XI 6,31 0,44 0,43 0,57 2,54 1,83 11,55 
XII 5,63 0,48 0,39 0,61 3,03 2,21 12,44 

 
3-кесте 
ϕ  - географиялық ендік мәндері 

№ Қала/Елді 
мекен 

Ендік ϕ, град Ай 
 

Күн 

1.  Алматы 43 I 15 
2.  Талдықорган 43.5 II 2 
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3.  Қапшағай 43.2 III 5 
4.  Ақтөбе 50 IV 7 
5.  Астана 51 V 9 
6.  Атырау 47 VI 12 
7.  Ақтау 44 VII 13 
8.  Қарағанды 48 VIII 23 
9.  Қостанай 53 IX 26 
10.  Қызылорда 45 X 30 
11.  Арал 44.5 XI 30 
12.  Павлодар 52 XII 31 
13.  Петропавл 56 III 3 
14.  Тараз 44 IV 6 
15.  Шымкент 42 V 13 
16.  Түркістан 42.5 VI 17 
17.  Кентау 42.3 VII 19 
18.  Орал 52 VIII 28 
19.  Өскемен 47 IX 20 
20.  Жезқазған       46 X 21 

 
4-кесте 

bR  горизонталь беттен көлбей бетке түсетін күн радиациясының орташа айлық 
түрлендіргіш коэффициентін есептеу алгоритмі 
1 2 3 4 5 6 7 8 

( )αϕ −
 

( )αϕ −cos
 

( )αϕ −sin
 

( )αϕ −tg
 

δ
 

δcos
 

δsin
 

δtg
 

9 10 11 12 13 14 15 16 
ϕcos

 

ϕsin
 

ϕtg
 sω

 

/
sω

 

sωsin
 

/sin sω
 

bR
 

 
5-кесте 

TH  - Күн радиациясының қарқындылығының көлбей бетке tH  күндізгі уақытта орташа 
айлық келіп түсуін есептеу алгоритмі 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

0H
 

H
 TK

 

HH d
 

HH d−1
 

bR
 R

H
Hd ⋅








−1

 

8 9 10 

2
cos1

2
cos1 αρα −

⋅+
+

⋅
H
Hd

 

R
 tH

 

 
5-кестедегі 0H  мәндері (1-баған), H мәндері (2-баған) мен осыған сәйкесті TK  мәндерін 

(3-баған) метеоберілгендердің анықтамасынан алынады. Диффузиялық радиацияның келіп 
тусуінің қосынды радиациясының келіп түсуіне қатынасы HH d  (4-баған) әр ай үшін 

теңдеудің көмегімен анықталады. HH d−1  мәндері 5-бағанда келтірілген. 

bR (6-баған) көлбей беттікке келіп түсетін жалпы радиацияның тікелей, диффузиялық 
және жерден шағылысқан сәулеге қатысты сипатталатын үш қосылғыштың қосындысын 
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көрсетеді. R
H
Hd ⋅








−1 , 

2
cos1

2
cos1 αρα −

⋅+
+

⋅
H
Hd  және R  мәндері сәйкесінше 7, 8, 9-

бағандарда келтірілген. HRH t ⋅=  - күндізгі уақытта күн коллекторының көлбей бетіне 
түсетін күн радиациясының қарқындылығын есептеу алгоритмі 10-бағанда келтірілген. 
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Финансовый риск, обладая различной возможностью наступления, имеет 
математически выраженную вероятность наступления потерь, если рассматриваемая 
ситуация приводится к нескольким взаимоисключающим исходам с известным 
распределением вероятности. Если же такое распределение неизвестно, то соответствующая 
ситуация рассматривается как неопределенность [1]. 

В контексте нашей статьи мы рассматриваем интервальную неопределенность, т.е. 
такое состояние неполного знания об интересующей нас величине, когда мы можем лишь 
указать её принадлежность данному интервалу. Это означает, что мы можем работать только 
с границами возможных значений этой величины, и ширина получающегося интервала 
является естественной мерой нашей неопределённости. 

Предлагается новый подход к исследованию интервальной неопределенности для 
анализа риска актива ценной бумаги. В своей статье я развиваю идеи похода, предложенного 
в [2]. 

Предположим, что эффективность n -й ценной бумаги e  известна в каждом  
следующем временном периоде с точностью до некоторого множества неопределенности  

nΩ . Пусть  nnnn ba Ω=Ω= max,min . При формировании портфеля ценных бумаг X  на 

следующий период положим   XEeXR T
kk −=)( ( ∑=

k
kk

T xeXE ); если  
i

ik ee max= , то весь 

портфель должен состоять только из  k -й бумаги  и )(XRk  есть риск потерять именно такую 

сумму, если вместо одной  k -й бумаги будет сформирован портфель  X . Очевидно, что 
наименее благоприятному варианту формирования портфеля, при котором риск максимален, 
отвечают граничные значения  kiaebe iikk ≠∀== ** , .  

При этом  ∑∑
≠≠

−=−−=
ki

iki
ki

iikkk abxaxbxR )()1(* . 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30444621
mailto:maratkhan_24@mail.ru
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Не склонный к риску инвестор,  желающий обеспечить себе твердый доход, 
сформирует портфель, минимизирующий наибольший из вышеуказанных рисков, то есть 
будет решать задачу:  

 

 ∑
≠

→≥=−−
ki X

T
iikkk

XXIaxbx min)0,1:))1((max . 

Данная задача сводится к задаче линейного программирования следующим образом. 
Вводим новую переменную θ  и рассматриваем задачу: 

 

0,1

,...,1)1(
min

≥=

=≤−−

→

∑
≠

XXI

nkaxbx

T
ki

iikk θ
θ

 

 
Оптимальное решение такой задачи дает гарантированный результат, то есть 

независимо от развития событий, величина упущенной выгоды заведомо не превысит 
некоторого вводимого числа  minθ .  

Для портфеля с двумя активами задача имеет вид: 
 

min))})1(( )),)1max{(( 11222211 X
axb-xaxbx →−−− . 

 
Обозначим  1x   через  x , тогда получим 

min)}( ),)(1max{( 1221 x
abxabx →−−− .   

Далее получаем задачу линейного программирования: 
 

10
,)((,))(1(

min

2211

≤≤
≤−≤−−

→

x
abxabx θθ

θ
. 

 
Предположим естественные неравенства  0,0 1221 >−=>−= abkabd  и решаем задачу 

графически.  

x  
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Ломаная  ABD   представляет график функции  )}1(,max{)( xdkxxf −=   при  10 ≤≤ x .  

Низшая точка этой ломаной – точка  B , дает искомый ответ: 
   

)/(),/(1),/( min21 dkkddkkxxdkdxx +=+=−=+== θ . 
 

С точки зрения теории двойственности наша модель приводит к следующей задаче. 
 
Задача 1  

0,1

,...,1)(
min

2

2

≥=

=≤−

→

∑
≠

XXI

nkabx

T
ki

iki θ

θ

. 

 
Теперь видно, что это задача 2-го игрока в матричной игре с матрицей, элементы 

которой ija  можно записать так  ijjiij aba δ)( −= , где  




=
≠

=
ji
ji

ij 0
1

δ   - символ Кронекера; т.е.  
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Запишем теперь задачу  1-го игрока в этой матричной игре 
 
Задача 2 

θ  

O 1 

A 

B 
D 

kx=θ  

)1( xd −=θ  

x  
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0,1

,...,1)(
max

1

1

≥=

=≥−

→

∑
≠

YYI

nkyab

T

kj
jkj θ

θ

. 

 
Эту задачу можно записать так 
 

k
kj Y

T
kkjjk

YYIayby∑
≠

→≥=−− max)0,1:))1((min . 

То есть 1-ый игрок хочет сформировать портфель, максимизирующий свой 
наименьший выигрыш. 

Оптимальное решение этой задачи дает гарантированный результат, т.е. независимо 
от развития событий, величина выигрыша заведомо не меньше   1

maxθ .  

Все выводы теории матричных игр здесь применимы: 1
max

2
min θθ = .  
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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены подходы и механизмы содействия нечетких 

запросов с реляционными базы данными, базирующиеся на теории нечетких множеств 
Лотфи Заде. Нечеткая система, которая поддерживает вычисления и обработки  данных 
будет основываться на основе интегрированных нечетких утилит в Microsoft .NET  и Ms Sql 
Server. Так же рассмотрено формирование оценок с помощью лингвистических переменных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нечеткие запросы, лингвистические переменные, реляционные 
базы данных, SQl запросы. 

В наше время по мере увеличения объема данных, интеллектуальная обработка и анализ 
данных  стало более самым интересным, полезным и популярным, так и при использовании в 
приватных частных бизнес-системах, так и в открытой сети Интернет. Так как некоторые 
форматы информационной неопределённости, традиционными технологиями обработать 
данные затруднительно, и в таких ситуациях могут быть полезны теория нечетких множеств 
[1]. 

Основная часть базы данных были разработаны для хранения данных, и конечно с  
важной способностью получать доступ к данным после их сохранения. Есть многие 
разновидностей систем управления базами данных. Самым распространённым является 

mailto:altynbekss@gmai.com
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реляционные модели, с использованием структурированного языка запросов SQL. Бывают 
документ-ориентированные модели, например: MongoDB и Apache CouchDB и, конечно же 
графовые модели, такие как RDF. Все они имеют возможность хранить детально и точно 
данные, а также запрашивать данные, хранящиеся в них. 

Запрос данных в строгой форме и формате позволяет получить только определенный и 
конкретную информацию. Более высоким уровнем , чем простой запрос, 
является статистический анализ, основанный на определенных подсчетах (процентных 
отношениях и пропорциях). С помощью статистики вы можете предсказывать возможные 
варианты будущего, но для этого используются, как правило, закрытые данные, которые 
хранятся в вашей базе данных. 

На данный момент существует ряд методов интеллектуального анализа данных, многие из 
которых специально предназначены для статистического анализа и извлечения возможной 
новой информации из существующих данных. В связи с актуальностью нечеткой 
математики, растет количество алгоритмов и методик анализа данных способных 
обрабатывать неопределенность и расплывчатость  данных, и эти предложенные системы 
анализов позволяют выдавать неоднозначные и расплывчатые результаты для 
структурированных запросов. 

В реальной жизни нас повсюду и постоянно окружают неопределённости и неточности. 
Например, с определением «У него хорошая зарплата». Это и есть неопределенность, для 
каждого понятие «хорошая зарплата» разное и ликвидно, а для машины и ЭВМ этот термин 
совсем незнаком . Ваши коллега могут сказать, что он получает «около 150 000тг в месяц». 
Слово «около» говорит о предполагаемой неопределенности, поскольку зарплата указано 
неточно [2].  

И первый кто начал рассматривать этот вопрос, отец-основатель целой научной теории, 
фундаментальных трудов  «Fuzzy Sets» Лотфи Заде. Но при всех заслугах Л. Заде, важный 
вклад внесли и его последователи. Например, английский математик Э. Мамдани. Он 
разработал алгоритм, который был предложен в качестве метода для управления паровым 
двигателем. Этот алгоритм, основанный на нечетком логическом выводе, позволил избежать 
чрезмерного большого объема вычислений, и был по достоинству оценен специалистами. 
Этот алгоритм в настоящее время получил наибольшее практическое применение в задачах 
нечеткого моделирования. 

Чтобы помочь преодолеть проблемы, связанные с неопределённостью данных, 
специализированные производители предлагают разнообразные решения, чтобы помочь 
выявить и исправить тонкие различия в идентичных данных с помощью процессов, 
основанные на алгоритме нечетких множеств. Одна из этих модулей была интегрирована в 
MS SQL Server 2008, услуг SQL Server Integration (SSIS). 

Для создания и хранения данных, с которыми будут обрабатываться пример – Формула 1, 
мы использовали среду MS SQL Server 2008.  
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23)-12-1992 ,Kunanbay'' ,Altynbek'(' VALUES
pSourcefuzzyLooku INTO INSERT

15)-09-1991 ,Omarov'' ,Kuanysh'(' VALUES
pSourcefuzzyLooku INTO INSERT

) 24-10-1963 ,Seitenov'',Serik'' VALUES(
pSourcefuzzyLooku INTO INSERT

2'5)-05-1964 ,'Ibadildina' ,Aigul'(' VALUES
pSourcefuzzyLooku INTO INSERT

27)-02-1992 ,Seitenov'' ,Altynbek'VALUES('
pSourcefuzzyLooku INTO INSERT

) datetime BirthDate
0), varchar(1LastName
0), varchar(1firstName (

pSourcefuzzyLooku TABLE CREATE

 

 
Формула 1- создание базы данных 
После того как данные были созданы, с использованием SQL Server 2008 Business 

Intelligence Studio, создается новая служба SQL Server Integration Services (SSIS). Далее наши 
созданные  данные маршрутизируем в интегрированный утилит «Fuzzy Lookup 
Transformation»,  для определения «нечетких совпадений».  

Так же устанавливаются пороговые критерии непосредственно в Fuzzy Lookup и 
выбираются столбцы с условие на базе методов _Similarity и _Confidence. Условное 
разбиение вычисляет, и разбивают строки в наборе данных. Рисунок 1 

 

 
Рисунок 1. Условное разбиение 

 
Далее данные разделяются по классам совпадений и записываются с производные 

столбцы. Производные столбцы  обновляют столбцы с помощью выражениями, которые мы 
их связали.И так мы проводим слияние наборов данных и загружаем виде нового запроса в 
реляционные базы данных с помощью поставщика OLE DB. Рисунок 2. 
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Рисунок 2. Потоки управление данных 
Для получения лучшее представление использовалось форма (изображена на рисунке 3), 

написанная на языке программирования C# в интегрированной среде разработки Microsoft 
Visual Studio 2010. Она дает возможность хороший способ обзора данных, полученные виде 
результата и  сэкономит много времени для сравнения. 

 

 
Рисунок 3. Форма сравнения 

В целом, нечеткая классификация данных с помощью служб интеграции SQL Server 
выглядит очень гибкой, и простой в управлении. Функции, которые создают 
последовательные и воспроизводимые отчеты организаций, могут использоваться и легко 
удовлетворять собственные нужды. Превосходная смесь функциональности, а также 
привлекательности для оценки данных. 

 
Список использованных источников 
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2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. БХВ-

Петербург, 2003, С. 43-69 
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Модели прогнозирования, как отражение существующей реальности, оказываются 

совершенно необходимыми для описания очень многих явлений и ситуаций, 
встречающихся в повседневной жизни. 

Одной из характерных особенностей поставленных перед управлением страховыми 
компаниями Республики Казахстан является составление прогнозов социальных 
выплат страхового портфеля 

Подоберем эмпирическую зависимость для функций доходов «страховой компании», 
заданной таблично. 

Таблица 1.  Социальные выплаты АО «ГФСС» за 2009-2013 годы в разрезе рисков 

1. Рассмотрим функцию на случай утраты трудоспособности. 
Графически данные на случай утраты трудоспособности можно представить в виде 

следующего графика 

 
 
 
 

 
Всего 
социаль
ных 
выплат 
 
 

В том числе социальные выплаты по видам 
На случай 
утраты 
трудоспос
обности 
 
 
 

На случай 
потери 
кормильц
а 

На 
случай 
потери 
работы 

Выплата по 
беременнос
ти 
и родам 

Пособие 
по 
уходу за 
ребенко
м до 
одного 
года 

2005 год 10,0 6,2 3,7 0,0 0,0 0,0 
2006 год 195,3 129,0 63,7 2,6 0,0 0,0 
2007 год 616,3 410,5 197,5 8,3 0,0 0,0 
2008 год 29 472,1 926,7 486,9 49,2 14 660,1 13 349,1 

2009 год 44 849,1 1 441,6 775,4 816,3 21 699,3 20 116,5 

2010 год 55 772,4 2 061,3 1 114,8 833,2 26 033,5 25 729,5 

2011 год 68 770,6 2 780,8 1 605,7 899,3 32 698,8 30 786,0 

2012 год 85 532,8 3 608,9 2 160,0 868,0 42 273,2 36 622, 

2013 год 88 352,1 4 910,3 3 013,3 1 195,3 41 225,8 38 0
07,4 
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Графически данные на случай утраты трудоспособности можно в данном случае 

статистические данные даны за последние  девять лет, то есть k=9, и x1=1, x2=2, x3=3, x4=4, 

х5= 5 , х6 =6,  х7 =7, х8 = 8, х9  =9.  вычисления: среднее арифметическое 5
2

91
2

91 =
+

=
+

=
xxxàð , 

среднее геометрическое 39191 =⋅== xxxãåîì и среднее гармоническое 

8,1
91
9122

91

91 =
+

⋅⋅
=

+
=

xx
xxxãàðì . 

441,6 1*
1 ≈→ yxàð ,                 1300*

2 ≈→ yxãåîì ,                        ≈→ *
3yxãàðì 910 

Выполняя дополнительные вычисления: определим среднее арифметическое крайних 
значений 

25,2458
2
4910,36,2

2
91 =

+
=

+
=

yyyàð , 

среднее геометрическое 
174,4814910,36,291 ≈⋅== yyyãåîì  

и среднее гармоническое 

.384,12
4910,36,2
4910,36,222

91

91 ≈
+

⋅⋅
=

+
=

yy
yy

yãàðì . 

Проведем сравнение 
65,101625,24586,1441*

11 =−=−= àðyyε , 119,1267481,1746,1441*
12 =−=−= ãåîìyyε , 

216,1429384,126,1441*
13 =−=−= ãàðìyyε , 25,115825,24581300*

24 =−=−= àðyyε , 

519,1125481,1741300*
25 =−=−= ãåîìyyε , 25,154825,2458910*

36 =−=−= àðyyε , 

616,897384,12910*
37 =−=−= ãàðìyyε

 
Поскольку εε =7 , то в качестве аналитической зависимости следует выбрать дробно-

рациональную функцию 
bax

xy
+

= . 

А= -552,3192638 и  В= 123302 
Таким образом, получили аналитическое выражение эмпирической функции на случай 

утраты трудоспособности есть 

1233023192638,552 +⋅−
=

x
xy  
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2. Рассмотрим функцию на случай потери кормильца. 
Графически данные по случаю потери кормильца можно представить в виде следующего 

графика 

 
Аналогично, как в случае рассмотрения функции социальных выплат на случай утраты 

трудоспособности, k=9, и x1=1, x2=2, x3=3, x4=4, х5=5, х6=6, х7=7, х8=8, х9=9, 5=àðx ,  

3=ãåîìx , 8,1=ãàðìx . Из графика найдем значения функции 775,4*
1 ≈→ yxàð , 

650*
2 ≈→ yxãåîì , 580*

3 ≈→ yxãàðì . Выполняя дополнительные вычисления: определим 

среднее арифметическое крайних значений 1508,5=àðy , среднее геометрическое   

585034105,589819=ãåîìy и среднее гармоническое 95063909247596,7=ãàðìy  

1) При проведении сравнения получаем, что εε =5 , то есть в качестве аналитической 

зависимости следует выбрать степенную функцию 
baxy =  

Для уточнения коэффициентов выбранной аналитической зависимости  воспользуемся 
методом наименьших квадратов. Согласно методу наименьших квадратов, находим a= 
1420,025 

и b= 9,2867345 
Таким образом, подставляя найденные коэффициенты в выражение (4), получаем 

аналитическое выражение на случай потери кормильца. 
2867345,9

*025,1420 xy = . 
3. Рассмотрим функцию по социальному страхованию на случай потери работы. 

Графически данные по социальному страхованию на случай потери работы можно 
представить в виде следующего графика 
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Аналогично, как в предыдущих случаях рассмотрения функции дохода,  k=9, и x1=1, x2=2, 

x3=3, x4=4, х5=5, х6=6, х7=7, х8=8, х9=9, 5=àðx ,  3=ãåîìx , 8,1=ãàðìx . Из графика найдем 

значения функции 816,3*
1 ≈→ yxàð , 500*

2 ≈→ yxãåîì , 380*
3 ≈→ yxãàðì . 

Выполняя дополнительные вычисления: определим среднее арифметическое крайних 
значений 597,65=àðy , среднее геометрическое   0=ãåîìy  и среднее гармоническое

.0=ãàðìy . Проводя сравнение, получаем εε =4 . Следовательно, в качестве аналитической 

зависимости следует выбрать логарифмическую функцию bxay += ln . Для уточнения 
коэффициентов выбранной аналитической зависимости  (4) воспользуемся методом 
наименьших квадратов. Аналогично, вычислениям, проводимым при рассмотрении дохода 
добровольного личного страхования, находим  a=-332419 

и  b=165,7233 
. Таким образом, подставляя найденные коэффициенты в выражение (4), получаем 

аналитическое выражение эмпирической функции прочих доходов 
165,7233332419 +−= xy . 

4. Рассмотрим функцию по социальному страхованию выплата по беременности и 
родам 

 
Аналогично проводим выше приведенные вычисления и x1=1, x2=2, x3=3, x4=4, х5=5, 

х6=6, х7=7, х8=8, х9=9, 5=àðx ,  3=ãåîìx , 8,1=ãàðìx . Выполняя дополнительные 

вычисления: определим среднее арифметическое крайних значений 20612,9=àðy , среднее 

геометрическое   0=ãåîìy  и среднее гармоническое .0=ãàðìy . Проводя сравнение, 

получаем εε =6 . Следовательно, в качестве аналитической зависимости следует выбрать 

гиперболическую  функцию 
x
bay += . Для уточнения коэффициентов выбранной 

аналитической зависимости  воспользуемся методом наименьших квадратов. Аналогично, 
вычислениям, проводимым при рассмотрении дохода добровольного личного страхования, 
находим  a= 12357861,05и  b= -24787036492. Таким образом, подставляя найденные 
коэффициенты в выражение , получаем аналитическое выражение эмпирической функции 
прочих выплат 

x
y 2247870364905,12357861 −

+=  
5. Рассмотрим функцию по социальному страхованию пособие по уходу за ребенком 

до одного года 
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Аналогично проводим выше приведенные вычисления и x1=1, x2=2, x3=3, x4=4, х5=5, 

х6=6, х7=7, х8=8, х9=9, 5=àðx ,  3=ãåîìx , 8,1=ãàðìx . Выполняя дополнительные 

вычисления: определим среднее арифметическое крайних значений 19003,7=àðy , среднее 

геометрическое   0=ãåîìy  и среднее гармоническое .0=ãàðìy . Проводя сравнение, 

получаем εε =4 . Следовательно, в качестве аналитической зависимости следует выбрать 

логарифмическую функцию bxay += ln  . Для уточнения коэффициентов выбранной 
аналитической зависимости  воспользуемся методом наименьших квадратов. Аналогично, 
вычислениям, проводимым при рассмотрении дохода добровольного личного страхования, 
находим  a= -85506422,32  и  b= 11245274 

 
Таким образом, подставляя найденные коэффициенты в выражение (4), получаем 

аналитическое выражение эмпирической функции прочих доходов 
11245274*32,85506422 +−= qy  

Заключение 
Анализ проведенных  в настоящей работе исследований позволяет сформулировать 

следующие основные результаты. 
1. Построена новая модель прогнозирования  социальных выплат страхового портфеля. 
2. Представлен метод построения эмпирических зависимостей социальных выплат 

страховой компании, определяющий прогноз. 
3. Исследована новая представленная модель прогнозирования социальных выплат на 

примере страхового портфеля АО «Государственный фонд социального страхования». 
Приведенные исследования модели прогнозирования могут иметь дальнейшее 

продолжение научного исследования, используя методы математической статистики. 
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Разумеется, что значения от эмпирических формул, в основном, в какой-то степени 

расходятся с фактическими данными 
В связи с этим, мало вероятно построение идеального прогноза финансового актива. 

Отметим, что значения эмпирической функции дохода представляют собой средний 
ожидаемый доход или эффективность операции. Тогда риском ri (i- конечное натуральное 
число) операции является модуль разности ожидаемого дохода qi и значения эмпирической 
функции yi, то есть  ri =|qi -yi |. 

По правилу Вальда или по правилу крайнего пессимизма  за рекомендуемый прогноз 
дохода  следует принять прогноз со значением 

jkjijikjjkjyai ryryrap
i ,...,1,...,1,...,1,...,0

max)(min)(minmax
====

−=−=−= . 

Так, например, при рассмотрении  прогноза дохода от обязательного страхования имеем 
r1 = 2,999501 , r2 = 6,199501,  r3 = 128,9995,…, r9= 3608,9 и 3608,9)(max

4,...,1
=

= jj
r . Значит, правило 

Вальда рекомендует принять прогноз дохода в виде  3608,9-ii yp = . Ниже в таблице 4 
приведены значения рекомендуемых прогнозов по правилу Вальда. 

Таблица 1. Крайне пессимистические прогнозы доходов страховой компании 
 

Наименование 
показателей 

 Годы 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
На случай 
утраты 
трудоспособност
и 

 -
3605,
9 
 
 

-
3602,
7 
 

-
3479,9 
 

-
3198,
4 
 

-
2682,2 
 

-
2167,3 
 

-
1547,6 
 

-828,1 
 

0,00049
7 
 
 

 
На случай потери 
кормильца 

-3002 
 

-
2941,
9 

-
2808,1
9 

-
2518,
7 

-
2230,2
9 
 
 

-
1890,8
9 

-
1399,9
9 
 

-
845,69
3 

7,60738
1 
 

На случай потери 
работы 

 
-1188 
 

 
-1185 
 

 
-1179 
 

 
-1138 
 

 
-371,4 
 

 
-354,5 
 

 
-288,4 
 

 
-319,7 
 

 
7,607 
 

Выплата по 
беременности и 
родам 

-
42273 
 
 

-
42273 

-42273 
 
 

 
-
27613 
 

-20574 
 
 

-16240 
 
 

-9574 
 
 

0,0005 
 
 

-1047 
 
 

Пособие по уходу 
за ребенком до 
одного года 

-
38000 
 

-
38000 
 

-38000 
 
 

-
24651 
 

-17883 
 
 

-12270 
 
 

-7214 
 
 

-1378 
 
 

7,6074 
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Аналогично правилу Вальда можно определить крайние оптимистические прогнозы как 

jkjijikjjkjyai ryryraq
i ,...,1,...,1,...,1,...,0

max)(max)(maxmax
====

+=+=+= . 

Так, например, при рассмотрении  прогноза дохода от обязательного страхования имеем 
r1 = 2,999501, r2 = 6,199501,  r3 = 128,9995,…, r9= 3608,9 и 3608,9)(max

4,...,1
=

= jj
r .  Значит, крайне 

оптимистические прогнозы получаемые значения как 9485174+= ii yq , приведены в таблице 
4. 

Таблица 2. Крайне оптимистические прогнозы доходов страховой компании 

Наименование 
показателей 

 Годы 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
На случай утраты 
трудоспособности 

 3612 
 
 
 

3615 
 
 

3738 
 
 

4019 
 
 

4536 
 
 

5050 
 
 

5670 
 
 

6390 
 
 

7218 
 
 
  

На случай потери 
кормильца 

3009 
 

3069 
 

3203 
 

3493 
 

3781 
 

4120 
 

4611 
 

5166 
 

6019 
 

На случай потери 
работы 

1188 
 

1190 
 

1196 
 

1237 
 

2004 
 

2021 
 

2087 
 

2056 
 

2383 
 

Выплата по 
беременности и 
родам 

42273 
 
 
 
 

42273 
 
 
 

42273 
 
 
 

56933 
 
 

63972 
 
 
 

68307 
 
 
 

74972 
 
 
 

84546 
 
 
 

83499 
 
 
 
 

Пособие по уходу за 
ребенком до одного 
года 

38000 
 
 

38000 
 
 

38000 
 
 

51349 
 
 

58116 
 
 
 
 

63729 
 
 
 
 

68786 
 
 
 
 

74622 
 
 
 
 

76007 
 
 
 
 

 
Таким образом, по результатам данных в таблиц 1 и 2 имеем  следующие графики, 

описывающие эмпирические функции, функции крайних пессимистических и 
оптимистических прогнозов выплат. 

Очевидно, что значение прогноза дохода (операционного расхода), принимающие 
значения больше крайних пессимистических и меньше крайних оптимистических прогнозов, 

удовлетворяет следующему условию ii qip << )(ψ  или 

jkjijkji ryiry
,...,1,...,1

max)(max
==

+<<− ψ . 

Таким образом, значение прогноза выплат на случай утраты трудоспособности, 
принимающие значения больше крайних пессимистических и меньше крайних 
оптимистических прогнозов, удовлетворяет следующему условию 

3608,9.63-490,82184)(3608,93490,821846- +<<− iψ  
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Значение прогноза выплат на случай потери кормильца, принимающие значения больше 
крайних пессимистических и меньше крайних оптимистических прогнозов, удовлетворяет 
следующему условиям 

3005,69310806,304)(
,3005,69310806,304)(

+<
−>

i
i

ψ
ψ  

 
Значение прогноза на случай потери работы, принимающие значения больше крайних 

пессимистических и меньше крайних оптимистических прогнозов, удовлетворяет 
следующему условиям 

1187,693-18915694)(
1187,693--18915694)(

+<
>

i
i

ψ
ψ  

Значение прогноза выплат по беременности и родам, принимающие значения больше 
крайних пессимистических и меньше крайних оптимистических прогнозов, удовлетворяет 
следующему условиям 

42273,21412)(42273,21412 +<<− iψ  
Значение прогноза на пособиепо уходу за ребенком до одного года, принимающие 

значения больше крайних пессимистических и меньше крайних оптимистических прогнозов, 
удовлетворяет следующему условиям 

37999,79-638894201)(37999,79638894201- +<<− iψ  
Заключение 
Анализ проведенных  в настоящей работе исследований позволяет сформулировать 

следующие основные результаты. 
4. Представлен метод построения эмпирических зависимостей социальных выплат 

страховой компании, определяющий прогноз. 
5. Описаны крайне пессимистические и крайне оптимистические прогнозы, 

составляющие критерии ожидаемых прогнозов социальных выплат страхового портфеля; 
6. Исследована новая представленная модель прогнозирования социальных выплат на 

примере страхового портфеля АО «Государственный фонд социального страхования». 
Приведенные исследования модели прогнозирования могут иметь дальнейшее 

продолжение научного исследования, используя методы математической статистики. 
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Актуальность. Можно утверждать, что все основные проблемы и особенности 

эксплуатации «горячих» подземных трубопроводов достаточно хорошо изучены. Основной 
проблемой расчета и прогнозирования тепловых режимов подземных нефтепроводов 
является точность прогноза теплофизических параметров грунта вдоль трассы 
нефтепровода, особенно в зоне распространения мерзлых  и увлажненных грунтов. Причем 
это не связано с недостаточной изученностью физических процессов. Мерзлотные процессы 
и процессы влагопереноса относятся к неустойчивым физическим процессам, на которые 
оказывают влияние многие случайные факторы. 

Прогнозирование состояния грунта вблизи нефтепровода имеет особое значение. Для 
многих нефтей и нефтепродуктов минимальная температура воздуха ниже температуры 
застывания. Поэтому вопросы обеспечения надежности транспорта нефти в зимнее время 
приобретают особое значение.  

 
Постановка задачи.  Стационарное температурное поле грунта описывается уравнением 

Лапласа с граничными условиями [1] 
 

0),(),(
2

2

2

2
=

∂
∂+

∂
∂

z

zx

x

zx θθ                              (1) 

( ) ( )( ) ( ) ( ),,,, 10
tTzxtTzx

z zb Hz
Hz

=−−=
∂
∂

==
=

θθαθλ     (2)  

,0,0 =
Ζ∂

∂
=

Ζ∂
∂

=−=

θθ

lxlx

         (3) 

 
Здесь ( ),x zθ −температура грунта; λ −коэффициент теплопроводности грунта; α −

коэффициент теплоотдачи грунта в окружающую среду (воздух). 
Задача решается в сложной области, прямоугольник вырезанный с окружностью в 

середине (рис. 1). Поэтому облегчить использование метода сеток решения задачи (1)-(3) 
используем биполярную систему координат [2] 

 

βα
β

βα
β

cos
,

cos
sin

−
=

−
=

ch
cshz

ch
cx                          (4) 

 

где Rh Nc 22

0 −= . При использовании указанного преобразования прямоугольник 

вырезанной окружностью переходить в прямоугольник ( ) ( ) ( )0, 0, 0,α β α π= × . Причем  

idem
NR

h
R
h

N

=



















−+= 







10ln

2

0
0α  
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Рис. 1. Биполярная система координат  к расчету температурного режима подземного 

трубопровода 
 
Координатные линии idem=α и idem=β  представляют два семейства ортогональных 

окружностей. Величины 0,  h ,  R Nc  связаны соотношениями  

0 0
0 0 0;   ;   .

N N

h hcsh cth ch
R c R

α α α= = =  Поскольку отображение (4) конформно, то 

оператор Лапласа инвариантен, и система (1) - (3) записывается в виде: 
 

 
( ) ( ) 0,,

2

2

2

2
=

∂

∂+
∂

∂

β

βαθ

α

βαθ
         (5)

    

 ( )1 cos ,   ( , ) 10 00
T Tbc

β θλ α θ θ α β α ααβ α

− ∂
= − − ===∂ =

  (6) 

         

 0,   0.
0

θ θ
α ββ β π

∂ ∂
= =

∂ ∂= =
        (7) 

 
 
В настоящей работе методом конечных разностей решается система (5) - (7) и проводится 

вычислительные расчеты. На основе полученных данных численных расчетов построены 
графики зависимостей и анализируется полученные результаты. 
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Турбуленттік атмосферада белсенді қоспалардың шашырауының негізгі математикалық 

модельдеріне шолуды бастапқы және шекаралық шарттары берілген турбуленттік 
диффузияның жартылай эмпирикалық теңдеуінен бастау маңызға ие болып саналады. 

Осы модель қисынды күрделілік деңгейімен ажыратылады, реагенттің шашырау 
процесіне әсер ететін үлкен көлемді факторларды есепке алады және атмосфералық 
құбылыстарды зерттеушілердің сферасында өзін жеткілікті түрде жарнамалай алады.[4] 

q(t, x, y, z) болсын, мұндағы ),0[),,(),,( ∞∈∞−∞∈∞−∞∈ zyx  - бұл функция, оның 
мәні үш өлшемді евклидтік Е3 кеңістіктегі (x, y, z) нүктеде t уақыт мезетінде осы нүктедегі 
қандай да бір заттың (қоспаның) концентрациясының мәніне сай келетін функция. Мынадай 
деп ұйғарайық,    q(t, x, y, z) функциясы t, x, y, z бойынша үздіксіз дифференциялданған, Е3-
те қоспа негіздері жоқ, ал қоспаның өзі өзгеріске ұшырамаған, яғни басқа заттармен 
химиялық реакцияға түспейді және радиоактивтік процестер салдарынан ыдырамайды делік. 
Қоспа атмосферада ОХ осін бойлай Vx жылдамдықпен және OZ осін бойлай Vz 
жылдамдықпен орын ауыстырады. Қоспаның бұлты диффузиялық процеске ұшырайды, оны 
сәйкесінше ОХ, ОҮ, OZ координаттық осьтерін бойлай Кх, Ку, Кz турбуленттік 
диффузияның коэффиценттерімен сипаттауға болады.[2] 

Онда қандай да бір траекторияны бойлай қоспаның орнын ауыстыру процесі келесідей 
дифференциялдық теңдеумен сипатталады. 

              
0=

dt
dq

                                                                 (1) 

Осы теңдеуге салмақты сақтау заңының математикалық өрнегі болып саналатын беріктік 
теңдеуін  қосу керек, 

0=
∂

∂
+

∂

∂
+

∂
∂

z
V

y
V

x
V zyx

,                                                   (2) 

мұндағы V=<Vx, Vy, Vz> - қоспаның бөлшектерінің шапшаң жылдамдығының векторы. 
Нәтижеде келесі формуланы аламыз 

0)()()(
=

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂
z
qV

y
qV

x
qV

t
q zyx

                                 (3) 

V векторын келесідей түрде көрсетуге болады. 

           ,'VVV +=                                                                  (4) 
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мұндағы >=< zyx VVVV ,, - жеткілікті үлкен уақыт аралығы бойынша орташаланған 
қоспа бөлшегінің жылдамдығының векторы; 

>=< zyx VVVV '''' ,, - V қоспа бөлшегінің жылдамдық векторының флуктуациялық 
құрастырушысының векторы. 

Онда (3) формуланы келесідей етіп қайта жазуға болады: 

        
,0))(())(())(( '''

=
∂
+∂

+
∂
+∂

+
∂
+∂

+
∂

∂
z

qVV
y

qVV
x

qVV
t

q zzyyxx
               (5) 
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(7) 

(7) теңдеуіне келесідей бастапқы және шектік шарттарды қосу керек болады: 

                                   ),,,(),,,( .0 zyxzyxtq ϕ=                                      (8) 

                             ∞→++ 222 zyx  кезінде  0),,,( . →zyxtq                       (9) 
(7)-(9) моделі қоспаның таралу процесін жеткілікті түрде сипаттайды, оның практика 

жүзінде қолданылуы көптеген қосымша факторларға байланысты болған V’ векторы 
компонентін нақты анықтаудың мүмкінсіздігінің есебінен күрделілік тудырады. Алайда, 
турбуленттік атмосферада қоспаның шашырау кезінде алар орны бар турбуленттік диффузия 
процесіне келесідей қатынастар сай келеді:[1] 

                         
,,, '''

z
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−=                (10) 

мұндағы Кх, Ку, Кz – сәйкесінше ОХ, ОҮ, OZ координаттық осьтеріне сәйкес турбуленттік 
диффузияның коэффиценттері.[5] 

Осы коэффиценттер эксперименталдық мәліметтерден шыға келе анықталады немесе 
қоспаның таралуының кері есебінің шешімінің негізінде анықталады. 

Сәйкесінше (7) теңдеу келесідей түрге ие болады: 
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Жазба ыңғайлы болуы үшін Vx, Vy, Vz үстіндегі сызықшаларды алып тастаймыз: 
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Ары қарай жел жылдамдығының бағыты ОХ осіне сай келеді деп болжанады, ал қоспа 
бөлшектерінің тұну жылдамдығының векторы төмен қарай вертикал бағытталған деп 
болжанады: 
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Осыдан басқа, егер қоспа ыдырайтын болса немесе басқа заттармен химиялық реакцияға 
түсетін болса, мұнда α – қоспаның химиялық белсенділігін сипаттайтын коэффицент (

,1

eT
=α  мұндағы Те – уақыт аралығы, осы аралықта қоспа е есе ыдырайды), атмосферада f (t, 
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x, y, z) функцияларымен сипатталатын қоспа көздері болса, онда (13) теңдеуі келесі түрге 
түрленеді: 
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(14) теңдеу турбуленттік диффузияның жартылай эмпирикалық теңдеуі деп аталады және 
атмосферада белсенді қоспаның таралу мәсеселсін шешу кезінде қолданбалы маңызды мәнге 
ие болады. 

(14) теңдеу шешімін қанағаттандыруы керек болатын шектік және бастапқы шартты беру 
кезінде ұйғарымдардан шыға келе қоспаның таралуының t уақыты 

TttTttÿãíèTt ≤≥∈ 0000 ,0],,[],,[  аралығына тиісті екенін көруге болады, ал осы 
қоспа таралатын Ω аймағы келесі түрдегі 3

+E  жартылай кеңістік болып саналады 

,,,:),,( 0 ∞<<∞<<−∞∞<<−∞=Ω zzyxzyx  
мұндағы z0 = const>0 – төсеніштік беттің кедір бұдырлығының деңгейі (көбінесе кедір 

бұдырлық деңгейін елемейді және z0=0 деп ұйғарады) [10]. 
Осы болжамнан шыға келе бастапқы және шектік шартты келесідей түрде беруге болады: 

),,,(),,,( 0 zyxzyxtq ϕ=                                         (15) 

,,,0),,,( 0
222

0 zzzyxzyxtq ≥∞→++→             (16) 

{ } ,0
0

0

=−
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∂
∂

=
=

zzs
zz

zz qvqV
z
qK                                 (17) 

мұндағы  
),,( zyxϕ  - Ω фондық концентрацияны сипаттайтын қандай да бір функция; 

vs – төсеніштік бетке қоспаның құрғақ тұнуының жылдамдығы. 

(17) шектік шарты мынаны білдіреді, яғни турбуленттік 
z
qK z ∂

∂  және графитациялық Vzq 

құрауыштардан тұратын жер бетіндегі Р қоспа ағыны vsq тең. 
Практикалық мәселелерді қарастыру кезіндегі (17) шектік шартты қолданудың күрделілігі 

мынадай, яғни құрғақ тұну vs жылдамдығының мәніне қатысты мәліметтер аз. Сондықтан 
көбінесе қарапайым (18) және (19) шарттарын қарастыру арқылы шектеледі.[2] 
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Многомерные вероятностные модели, как отражение существующей реальности, 

оказываются совершенно необходимыми для описания очень многих явлений и ситуаций, 
встречающихся в повседневной жизни. В последние годы было разработано значительное 
количество вероятностных моделей. Тем не менее остается много не решенных проблем, 
когда пронаблюдать возможно только суммы компонентов, которые в результате 
наблюдений невозможно выявить. До настоящего времени вероятностные модели, 
описывающие подобные ситуации, не рассматривались. Исключительным актуальным 
примером применения подобной модели является рекламная индустрия, когда необходимо 
увязать распределение потребительских интересов с соответствующей рекламой в различных 
источниках. Аналогичные проблемы очень часто встречаются в метеорологии и в других 
областях. В этой работе представляются статистические оценки распределения сумм 
случайных значений   

L1, … , Ld, 
когда  
L1, … , Ld 
не наблюдаемы, а наблюдаемы только их суммы. Тем самым результаты предложенной 

работы позволяют решить многие из вышеперечисленных проблем. 
Предположим, что урна содержит шары, и каждый шар в урне помечен некоторым 

значением Lα. Также допустим, что число возможных  Lα есть d. 
Пусть элементы вектора  
p=(p1, … , pd) 
определяют вероятности извлечения из урны шара, помеченного соответственными 

значениями  
L1, … , Ld, 
Причем 

∑
=

=
d

p
1

.1
α

α  

Производится последовательное извлечение  n шаров из урны с возвращением, причем 
неизвестно, какие именно шары были вынуты из урны. Известно только значение u, которое 
представляет сумму значений на n вынутых из урны шаров. Для изучения данной ситуации 
требуется построение распределения вероятности u. 

Допустим, что Vu представляет число возможных сочетаний  
r1vuL1,…, rd vuLd, 
которые в сумме образовали u, где  
r1vu,…, rdvu 
определяют возможное количество вынутых шаров, которые помечены 

соответствующими  
L1, … , Ld. 
Иначе говоря, из работы [1]  следует, что Vu есть число разбиений u на части  
L1,…, Ld. 
Из результатов работ [2-9] следует следующее утверждение. Вероятность, что случайная 

величина U примет значение u,  есть 
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Теорема. Функция, которая определяется в (1.1), является распределением вероятностей. 
Пусть  
ХХ=(X1, ..., Xk) 
представляет выборку объема k из распределения (1) и  
хх=(x1, ..., xk) 
есть наблюдавшиеся значения ХХ,,  где элементы хi (i=1, …, k) представляют сумму 

значений  на n шарах, последовательно вынутых из урны с возвращением. Для каждого i=1, 
..., k определим Vi число разбиений хi на значения 

L1, … ,Ld. 
Векторы  
r1i=(r11i,…,  rd1i), …, rVi=(r1Vi,…,  rdVi), 
определяющие эти разбиения, при vi=1,..., Vi, являются решениями следующей системы 

уравнений 
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Пусть для каждого j=1,…, μ, где  

,
1

∏
=

=
k

i
iVµ  

существует вектор zj=(z1j,..., zdj), определяемый как  

,
1

∑
=

=
k

i
vj i

rz  

причем индексы в правой и левой части связаны между собой взаимно однозначным 
соответствием, которое не единственно.  

Лемма. a) Если какой – то элемент реализации выборки хх=(x1, ... , xk) из распределения 
(1) имеет более одного разбиения на представленные части, то решения  z1, … , zμ, 
основанные на наблюдении, не являются реализациями достаточных статистик. 

b) Если все элементы реализации выборки  хх=(x1, ... , xk) из распределения (1) имеют не 
более одного разбиения на представленные части, то решение  z1, основанное на 
наблюдении, является единственным и представляет реализацию полной достаточной 
статистики. 

Следующая теорема, приводимая в работах [6-9], позволяет определить множество 
несмещенных оценок для вероятности исследуемого распределения.  

Теорема. Элементы  множества   
W(u, z)={W(u, z1), …, W(u, zμ)} 
являются несмещенными оценками для вероятности P(U=u) распределения (1.1), которые 

при   
j=1, …, μ 
определяются как  

( ) ,, 1 1





















=
∑∏

= =

n
n k

r
z

W

V

v

d

j
v

j
u

u uzu α α

α

                                                             (3) 

где Vu –число разбиений  u на части L1,…, Ld; для каждого разбиения r1vu,…, rdvu 
определяют возможное количество вынутых шаров, которые помечены соответствующими  
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L1, …, Ld; k≥1 
 и  
zαj≥rαvu, 
при 
α=1, …, d, vu=1, …, Vu. 
Рассмотрим следующие следствия данной теоремы. 
Следствие 1. Элементы множества  
H(u, z)={H(u, z1), … , H(u, zμ)} 
являются несмещенными оценками для квадрата P2(U=u), которые при j=1,…, μ 

определяются как 

( ) ,,
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где Vu –число разбиений величины u на части L1,…,Ld; для каждого разбиения r1vu, … ,rdvu 
определяют возможное количество вынутых шаров, которые помечены соответствующими 
величинами L1,…, Ld; k≥1 и zαj≥(rαvu + rαwu), при α=1, … , d, vu=1, … ,Vu,  wu=1, … ,Vu. 

Следствие 2. Элементы множества  
S(u, z)={S(u, z1), … , S(u, zμ)}, 
определяемые при j= 1, …,   как  

( ) ( ) ( ),,,, 2
jjj HWS zuzuzu −=                                      (9) 

где W(u, zj) – несмещенная оценка вероятности распределения (1), определяемая в (4) и 
H(u, zj) – несмещенная оценка   квадрата вероятности распределения (1), определяемая в (5) 
являются несмещенными оценками для дисперсии соответствующих элементов множества 
несмещенных оценок W(u, z)={W(u, z1),…, W(u, zμ)}. 

Следствие 3.  Элементы  множества  







= µ
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,,, pppp   

являются несмещенными оценками для параметров p=(p1,…, pd) распределения (1), 
которые при j=1, …, μ определяются как  

,
~

nk
j

j

z
p =                                                             (10) 

где k≥1.  
Из решения системы  уравнений (2) видно, что при i=1,…, k величина  xi  разбивается на    
L1,…, Ld 
Vi1способами. В случае, если Vi>1, то не известно, каким вариантом vi=1, …, Vi 

сложений произведений  на соответствующих значениях  
r1vi, … ,  rdvi 
получили величину xi. В связи с этим, имеем множество решений   

{ },,,1 µzzz =  
основанных на наблюдении, и  множество несмещенных оценок для вероятности 

распределения (1)  
( ) ( ) ( ){ }.,,,,, 1 µzuzuzu WWW =  

Для определения наиболее подходящего решения zg из множества z  и соответствующей 
оценки W(u, zg) из множества несмещенных оценок W(u, z) рассмотрим следующие 
определения. 

Определение. Решение zg, основанное на наблюдении, является наиболее подходящим из 
множества  z={z1, … , z}, если  
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где при i=1, … , k элементы множества   
W(xi, z)={ W(xi, z1), … , W(xi, z)} 
являются несмещенными оценками для вероятности  P(U=u) распределения (1), 

определенными в (3). 
Определение. Несмещенная оценка W(u, zg) для вероятности  P(U=u) распределения (1) 

является наиболее подходящей из всего множества несмещенных оценок   
W(u, z)={ W(u, z1), … , W(u, z)}, 
определяемых в (3), если zg – наиболее подходящее решение, основанное на наблюдении. 
Следующее замечание, приводимое в работах [6-9], указывает на асимптотические 

свойства наиболее подходящих несмещенных оценок. 
Теорема. Наиболее подходящая несмещенная оценка W(u, zg) для вероятности P(U=u) 

модели (1) является состоятельной, асимптотически нормальной и асимптотически 
эффективной. 

Анализ проведенных  в настоящей работе исследований позволяет сформулировать 
следующие основные результаты. 

1. Предложено и изучено новое распределение вероятностей, порождаемых урновой 
схемой с шарами, помеченными  числами, в случае когда наблюдаемы только их суммы. 

2. Получено множество несмещенных оценок для распределения вероятностей 
предлагаемой модели и дисперсии этих оценок. 

3. Введено новое понятие наиболее подходящей оценки из множества несмещенных 
оценок, обладающих асимптотическими свойствами. 
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Факторы финансового риска, можно классифицировать в следующие категории: 
рыночный, кредитный, операционный, репутационный и риск ликвидности. В данной статье 
мы рассмотрим более подробно рыночный риск, так как именно он оказывает существенное 
влияние не только на банковский сегмент, но и на любое предприятие, а также является 
катализатором для запуска всей цепочки остальных категорий рисков. 

 Рассматривая одну из категорий рыночного риска, риск процентных ставок может 
быть разделен на торговый риск и особый случай риска, вызываемого разрывом сроков до 
погашения, который относится к риску, возникающему в бухгалтерском балансе 
организации, как результат чувствительности активов и пассивов к изменению процентных 
ставок. Именно последний тип риска рассматривается в настоящей работе.   
 Как одна из возможных причин является разрыв по срокам погашения между 
активами и пассивами, сопровождающиеся потерей ликвидности баланса, переходящей в 
неплатежеспособность. Также при эволюции процентных ставок величина разрыва 
фактически управляет изменением чистого процентного дохода банка. Чистый процентный 
доход будет увеличиваться или уменьшаться в результате изменений процентных ставок в 
той степени, в которой временная структура активов, приносящих процентный доход, 
отличается от временной структуры аналогичных обязательств.   

Другими словами, данный параметр – разрыв активов и обязательств по срокам – 
напрямую воздействует на стоимость бизнеса, максимизация которой является целью 
акционеров и предметом особого внимания менеджмента.   

Количественный подход к управлению процентным риском – модель GAP. GAP (от 
англ. gap – разрыв) – классически определяется следующей разностной формулой:  

GAP = RSA – RSL                                                                                                       (1)  
где RSA и RSL, соответственно, величины активов и пассивов, чувствительных к 
изменениям процентных ставок и подлежащих переоценке в течение планируемого периода. 
GAP выражается в денежных единицах – тенге, доллар США и т.п.  

Чувствительные пассивы составляют, например, такой раздел собственного капитала, 
как субординированный долг, срочные депозиты, ценные бумаги, межбанковские кредиты. К 
чувствительным активам относятся, кредиты выданные, в том числе – межбанковские, 
государственные и корпоративные ценные бумаги, к нечувствительным активам – основные 
средства, деньги в кассе и т.п. 

Важность GAP состоит в том, что он позволяет количественно измерить влияние 
изменения процентной ставки на NII – чистый процентный доход банка. Связь между GAP и 
изменением чистого процентного дохода ΔNII выражается формулой [1]:  

ΔNII = GAP * Δi                                                                                                          (2)  
где Δi – разность между процентной ставкой на момент переоценки активов и пассивов и 
процентной ставкой на начальный момент времени.  

Здесь предполагается, что разность между процентными ставками по депозитам  – на  
момент переоценки и на начальный момент времени – равна аналогичной разности между 
кредитными ставками. Эта разность в модели (2) обозначена как Δi. 

Данные таблицы 1 показывают, что это предположение не всегда выполняется на 
практике [2]. Изменение процентных ставок по кредитам и депозитам, в течение 2013 г. по 

mailto:yerlan.sharipov@gmail.com
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сравнению с началом года, значительно различалось. Для примера, для юр. лиц увеличение 
ставок по депозитам сопровождалось уменьшением процентных ставок по кредитам. 

Таблица 1. Ставки вознаграждения по привлеченным депозитам и выданным 
кредитам и их изменение за 2013 год. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Процентные ставки для депозитов 

юр. лица 3,0 2,5 2,8 3,0 3,2 3,6 3,5 4,4 4,4 4,8 5,0 5,7 
физ. лица 7,9 7,9 6,8 6,9 6,8 6,8 6,5 6,7 6,3 8,3 8,3 8,1 

Изменение процентой ставки для депозитов за год 
юр. лица   -0,5 -0,2 0,0 0,2 0,6 0,5 1,4 1,4 1,8 2,0 2,7 
физ. лица   0,0 -1,1 -1,0 -1,1 -1,1 -1,4 -1,2 -1,6 0,4 0,4 0,2 

Процентные ставки по кредитам 
юр. лица 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 11,2 11,1 11,2 11,0 10,6 10,7 10,3 
физ. лица 21,5 20,5 20,5 19,9 20,7 20,9 20,8 20,5 21,1 22,1 21,4 21,2 

Изменение процентой ставки по кредитам за год 
юр. лица   0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,6 -0,5 -0,9 
физ. лица   -1,0 -1,0 -1,6 -0,8 -0,6 -0,7 -1,0 -0,4 0,6 -0,1 -0,3 

 
В этой ситуации результаты, вычисленные по формуле (2), будут не достаточно точно 

прогнозировать количественное изменение чистого процентного дохода за планируемый 
период, однако, качественные выводы GAP-анализа о необходимом знаке GAP, 
обеспечивающем рост чистого процентного дохода, будут верными.    

Фактор Δi в формуле (2) складывается на рынке объективно и не может отдельным 
банком варьироваться в широких пределах. Поэтому, управлять изменением чистого 
процентного дохода в связи с движением процентных ставок банку доступно только за счет 
выбора величины и знака GAP в формуле (2).   

То есть, управление процентным риском возможно посредством планирования 
величины и знака GAP.  

Преобразуем формулу (2) к виду, удобному для применения дифференциальных 
методов. Для этого разделим обе части равенства (2) на Δi и перейдем к пределу при Δi → 0. 
В результате найдем требуемую производную:  

lim∆i→0(ΔNII/Δi)=dNII/di=GAP                                                                                   (3)  
Формула (3) раскрывает математический смысл GAP, как производной чистого 

процентного дохода по процентной ставке. Применяя к функции NII известные свойства 
производных, получим локальное описание движения чистого процентного дохода при 
изменении процентной ставки. Все логически возможные варианты изменения чистого 
процентного дохода NII в зависимости от знаков GAP и Δi схематично представлены на Рис. 
1 – 2. 
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При GAP>0 рост либо снижение процентной ставки на величину Δi сопровождается 

соответствующем изменением процентного дохода на величину ΔNII. При GAP<0 
зависимость обратно пропорциональная, например, увеличение процентной ставки на 
величину Δi сопровождается снижением процентного дохода на величину  ΔNII. 

Выше отмечено, что процентные ставки мало зависят от конкретного банка и 
управление процентным риском возможно только посредством «назначения» величины и 
знака GAP. В частности, если ожидается снижение процентных ставок на планируемый 
период, то на этот период следует формировать негативный GAP (см. Рис. 1). 
Положительный GAP в условиях падения процентной ставки приведет к снижению чистого 
процентного дохода (См. Рис. 2).  

Таким образом, одним из важных показателей позиции банка по процентному риску 
является GAP, выражающий степень несбалансированности (несогласованности) между 
активами и пассивами. 

В связи с этим, банку необходимо прогнозировать движение процентных ставок в 
будущих периодах и в зависимости от прогноза планировать знак GAP.   

В связи с этим, можно сделать следующий предварительный вывод: казахстанским 
банкам для увеличения чистого процентного дохода, предпочтительно иметь негативный 
GAP на период до года. 

Автор выражает благодарность научному руководителю доценту Жаркенову А.Б. за 
постановку задачи и помощь в работе. 
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Математикада ең маңызды нәрсе  формуланы есте сақтау емес, ойлау процессінің 
мықтылығы десек артық айтқандық емес.  

Бүтін санды айнымалы алгебралық теңдеулердің бүтін шешімдерін табуға көптеген 
ғылыми еңбектер мен әдебиеттер [1]-[5] арналды. Мұндай есептермен ежелгі 
математиктердің көбі айналысты, мысалы грек математигі  Пифагор ( б.ж.с.д. VI ғ.), 
александрия математигі Диофант (б.ж.с. III ғ.), П.Ферма (XVII ғ.), Л.Эйлер (XVIII ғ.), 
Ж.Л.Лагранж (XVIII ғ.), П.Дирихле (XIX ғ.), К.Гаусс (XIX ғ.), П.Чебышев (XIX ғ.) және 
басқалар. 

Бүгінгі күні  бүтін санды айнымалысы бар есептерді шешу қазіргі математиканың 
басты мәселелерінің бірі.  Орта мектептің 8 сыныбына бір айнымалысы бар квадрат 
теңдеулерді шешуді  үйреттік, дегенмен олимпиада есептерін шешу барысында екі 
айнымалысы бар сызықтық теңдеулерге байланысты көптеген есептерді шығаруда оқушылар 
қиындыққа тап келеді.  

Диофант теңдеулерін шешу жолдарын [4,198 бет] оқулықта көрсету арқылы 
оқушыларды мұндай теңдеулерді зерттеуге үйрету біздің мақсатымыз деуге болады.   Жалпы 
теңдеу шешуді 6 сыныпта бастағанымен 8 сыныптан бастап анықталмаған сызықтық 
теңдеулерді шешуді  қазіргі жаратылыстану математика бағытында оқитын оқушылардың 
барлығына керек деп ойлаймын. Қазіргі кезде мектептерде түрлі үйірмелер, олимпиада 
есептерін шығаруды үйрететін оқу орталықтары көбейген сайын мектеп бағдарламасынан 
тыс осындай есептерді шешуге деген оқушылардың да қызығушылығымен қатар  сұранысы 
да  көбеюде. Шыныбековтың 8 сыныптарға арналған оқулығында анықталмаған теңдеулерге 
анықтама беріп шығару жолдарын оқушы деңгейіне түсінікті тілмен жеткізе білген. Жалпы 
бұл тақырыпты меңгере отырып, оқушы Евклид алгоритмін, қалдықпен бөлудің қаншалықты 
керек екендігін, анықталмаған теңдеулерді пайдаланып мәселе есептерді де шешуге 
болатындығына көз жеткізеді.    

Екі және одан да көп айнымалылары бар теңдеулерді анықталмаған теңдеулер деп 
атайды [4, 198 бет]. Анықталмаған теңдеулердің шешімі деп осы теңдеуді 
қанағаттандыратын айнымалылар мәндерінің барлық жиынын айтады.Біз мұнда  
анықталмаған теңдеулердің бүтін сандар жиынындағы шешімдерін қарастырамыз. Осындай 
теңдеулерді шешу үшін әдетте бізге белгілі сандардың бөлінгіштік белгілерін қолданады.   

Бүтін екі айнымалы теңдеуді шешу үшін біраз теориялық мағлұматтарға тоқталуға тура 
келеді.  

 ах + by = c, мұндағы  а, b, c – нөлден өзгеше бүтін сандар, осы ретте есептерді 
шығарудың қандайда бір жалпы ережесіне тоқталайық.  

Теорема 1. Егер (а, b) = d  болса, онда ах +  bу = d теңдеуінің бүтін шешімдері бар. 
Дәлелдеуі. Жеңілдік үшін (а, b) = d  санын анықтауға арналған Евклид  алгоритмі 3 

қадамнан соң анықталсын делік. Онда  ,11 rbqa += ,21221 dqrrqrb +=+= 31 bqr =  теңдігін 
аламыз. Осыдан 11 bqar −= , 21qrbd −=  теңдіктерінен 1r -ді бөліп шығара отырып, 

bqqaqqdqabd )1()( 21221 ++=−−=  теңдігін аламыз. Сонда ,2qx −= 211 qqy +=  сандары 
dbyax =+  теңдеуін қанағаттандыратынын көреміз. Жалпы жағдайда теорема осы сияқты 

дәлелденеді 
Мысал-1. 1232 және  1672 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табудың сызықты 

түрін көрсетіңіз. 
Шешуі.  
1. Евклид алгоритмінің теңдеуін құрамыз: 
1672 = 1232 ∙1 + 440, 
1232 = 440 ∙ 2 + 352, 
440 = 352 ∙ 1 + 88, 
352 = 88 ∙ 4, т.е. (1672,352) = 88. 
2) 88 санын толық емес бүтін бөлігі мен қалдықтары арқылы төменнен жоғары қарай 

жазамыз: 
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88 = 440 - 352∙1 = (1672 - 1232) - (1232 - 1672∙2 + 1232∙2) = 1672∙3 - 1232∙4, т.е. 88 = 
1672∙3 + 1232∙(-4). 

Теорема 2. Егер (а, b) = 1 болса, онда ах +  bу = 1  теңдеуінің кем дегенде бір пар  (x ,y)  
бүтін шешімі бар. 

   Бұл теореманың дәлелдеуі 1- теоремадан шығады. 
Мысал-2.  15х + 37у = 1 теңдеуінің бүтін шешімдерін табу. 
Шешуі.  
1. 37 = 15 ∙ 2 + 7, 
   15 = 7 ∙ 2 + 1. 
2. 1 = 15 - 7∙2 = 15 - (37 - 15∙2) ∙2 = 15∙5 + 37∙(-2), 
 х 0 = 5, у 0 = -2 – берілген теңдеудің шешімі. 
Теорема 3. Егер (а, b) = d>1  және  с саны  d –ға бөлінбесе, онда ах + bу = с теңдеуінің   

бүтін шешімдері болмайды. 
Дәлелдеуі. Кері жорып, 0x , 0y сандары берілген теңдеудің бүтін шешімдері болсын 

делік. ,da db  қатынастарынан dbyaxc 00 +=  болатындығы шығады. Бұл теорема шартына 
қайшы. Теорема дәлелденді. 

   Мысал-3. 42х+34у =5 теңдеуінің бүтін шешімдерін табу керек. 
Шешуі:  (42,34)=2; 5 саны 2-ге бөлінбейді, демек теңдеудің бүтін шешімдері жоқ. 
Теорема 4. Егер  (а, b) = 1болса, онда ах +  bу = с теңдеуінің барлық бүтін шешімдері  

,0 btcxx +=  ,0 atcyy −=  формуласымен анықталады. Мұнда 0x , 0y  сандары ах + bу = 1 
теңдеуінің бүтін шешімдері, ал t - кез келген бүтін сан. 

   Салдар.  Егер  (а, b) = 1 және  мұндағы 1x , 1y  сандары  ах + bу = с  теңдеуінің бүтін 
шешімдері болса, онда бұл теңдеудің өзге бүтін шешімдері  btxx += 1 , atyy −= 1   
формулаларымен  анықталады.  Мұндағы  t –  кез келген натурал сан. 

Мысал-4.  79х – 23 у =1 теңдеуінің бүтін шешімдерін табу. 
Шешуі. 
1. Берілген теңдеуді келесі түрге келтіреміз 23х=79у-1. 
2. 79- ды келесі түрде  жазамыз 23*3+10 
 23х=(23∙3+10)y-1 
23x-69y=10y-1 
23(x-3y)=10y-1  x-3y=t делік, ендеше 23t=10y-1    
10y=23t+1 десек, осы жерден  23=2∙10+3   10y=(2∙10+3)t+1 
10(y-2t)=3t+1, осыдан  y-2t=u 
10u=3t+1 (3∙3+1)u=3t+1    3t-9u=u-1   3(t-3u)=u-1    t-3u=v десек  
3v=u-1   3v+1=u 
3t=10u-1  u-дың орнына қоямыз  3t=10(3v+1)-1 
3t=30v+9 қысқартып, алатынымыз t=10v+3 
10y=23∙(10v+3)+1 
10y=230y+70 10-қысқартып, алатынымыз y=23v+7. 
23x=79(23v+7)-1       x=79v+24 
x=79v+24;  y=23v+7  
v=1 болса, x=79+24=103,  y=23+7=30. 
Жауабы: Көп шешімдері бар, соның бірі (103,30).  
Мысал-9.  5х2+5у2+8ху+2у-2х+2=0 теңдеуінің бүтін шешімдерін табыңыз 
Шешуі: 
Теңдеуді х-ке байланысты квадрат теңдеу ретінде қарастырамыз: 
5х2 + (8у - 2)х + 5у2 + 2у + 2 = 0 
D = (8у - 2)2 - 4·5(5у2 + 2у + 2) = 64у2 - 32у + 4 = -100у2 - 40у – 40 =                      = -36(у2 + 

2у + 1) = -36(у + 1)2 

Теңдеудің шешімі болуы үшін  D = 0 болуы керек. 
-36(у + 1)2 = 0. Бұл жағдай  у = -1 болғанда ғана, яғни  х = 1 болғанда орындалады. 
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Жауабы: (1;-1). 
Мысал-10. Теңдеудің бүтін шешімін табыңыз: (х2 + 4)(у2 + 1) = 8ху 
Шешуі: Егер (х 0 ;у 0 ) – теңдеудің шешімі болса, онда (-х 0 ;-у 0 ) – де шешім. 
 х = 0 және  у = 0 теңдеудің шешімі болмағандықтан, ху теңдеудің екі жағына бөліп, 

алатынымыз: 
х

х 42 + ∙ 
у

у 12 + = 8, (х +
х
4 )(у +

у
1 ) = 8. 

Айталық  х > 0, у > 0, онда, Коши теңсіздігін ескерсек, 

х + 
х
4  

х
х 42 ⋅≥ = 4, у + 

у
1

у
у 12 ⋅≥ = 2, онда олардың көбейтіндісі  

(х + 
х
4 )(у +

у
1 ) = 4·2 = 8, демек, х + 

х
4  = 4 и у + 

у
1 = 2. 

Бұдан табатынымыз х = 2 және у = 1 – шешім, онда х = -2 және у = -1 – де шешім болып 
табылады.  Жауабы: (2;1); (-2;-1) 

Мысал-11.  ху = х + у теңдеуінің бүтін шешімдерін табыңыз. 
Шешуі: берілген теңдеудң келесі түрде жазалық 
 ху – х – у + 1 = 1, немесе  (х – 1)(у - 1) = 1. 
Екі бүтін санның көбейтіндісін 1-ге тең, демек екеуі де  +1 немесе – 1-ге тең;  
Бұдан, х – 1 = у – 1 = 1 және х = у =2,  
Немесе  х – 1 = у – 1 = -1 және х = у = 0. 
Жауабы: х 1 = 0; у1 = 0; х 2 = 2; у 2 = 2. 
Мысал-12. 6х 2 +5у 2 = 74 теңдеуінің бүтін шешімдерін табыңыз. 
Шешуі:  6х 2 - 24 = 50 - 5у 2 ⇒  6(х 2 - 4)=5(10 - у 2 ),  
Бұдан алатынымыз  х 2 - 4 = 5и, 10- у 2 =6v  және   v=и делік.   
 х 2 = 4 + 5и, яғни 4 + 5и ≥  0, бұдан  и ≥  - 4/5;  
 10 - у 2 = 6и, яғни. 10 - 6и ≥  0, бұдан и ≤  5/3, ендеше, и = 0 немесе и = 1. 
 и = v = 0 болғанда  10 =  у 2 , мұндағы  у - бүтін. 
Айталық  и = v = 1, онда  х 2 = 9, у 2 = 4. 
Жауабы: 
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Мысал-13. 19х 2 + 28у 2 = 729 теңдеуінің бүтін шешімдерін табыңыз. 
Шешуі:  (18х 2 + 27у 2 ) + ( х 2 + у 2 ) = 729, 3-ке бөлінгендіктен   х 2 + у 2 -те 3-ке 

бөлінеді, сондықтан: х = 3и, у = 3v және 19 и 2 + 28v 2 = 81.  
Тұжырымды қайталай отырып алатынымыз: и = 3t, v = 3s және 19t 2 + 28s 2 = 9. 
Соңғы теңдіктің бүтін шешімінің болмайтындығы көрініп тұр, ендеше берілген есептің 

де бүтін шешімі болмайды.  

Мысал-14. 
7

10
1

1
=

+
+

z
у

x  теңдеуінің бүтін шешімдерін табыңыз. 

Шешуі: Бірінші тәсіл.  10/7  бөлшегін келесі түрде жазамыз: 
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сатылы бөлшекті жазудың жалғыздығынан  шығатыны:  х=1, у=2, z=3. 

Екінші тәсіл. Теңдеуді келесі түрге келтіріп түрлендіреміз х +
yz

z
+1

= 1 + 
7
3 .  

 х - бүтін, 
yz

z
+1

- бөлшек бөлігі, сондықтан  

 

     ⇒=
+

3
71

z
yz

  у +  
z
1  = 2 + 

3
1  ⇒   у = 2, z = 3. 

 
Жауабы:    х = 1, у = 2, z = 3. 

Мысал-15.  х + y + z = xyz теңдеуінің бүтін шешімдерін табыңыз. 
Шешуі:  Айталық  х ≤≤ у z,  онда  х + у + z ≤  3z,  ал  x + y + z = xyz болғандықтан, xyz 

≤  3z  немесе  ху ≤  3. 
Егер  х = у = z болса, онда  z 3 = 3z  немесе  z 2 = 3, мұндағы  z бүтін болуы мүмкін емес. 

Ендеше   х, у, z  сандарының кем дегенде екеуі тең емес, ендеше  ху < 3, яғни. ху = 2, әйтпесе  
ху = 1. 

Егер  ху = 2, онда  х = 1, у = 2, және бастапқы теңдеуден алатынымыз z = 3. 
Егер  ху = 1, онда х = у = 1, және бастапқы теңдеуден алатынымыз  2 + z = z ал ол 

мүмкін емес. Табылған теңдеуден орындарын ауыстыру арқылы алатынымыз х = 1, у = 2,z = 
3. 

Жауабы: (1; 2; 3), (1; 3; 2), (2; 1; 3),(2; 3; 1), (3; 1; 2), (3; 2; 1). 
 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
1. Г.Н. Берман «Число и наука о нем». ОГИЗ Государственное издательство технико-
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2. В. В. Ткачук. Математика ─ абитуриенту. Москва, «Теис», 1995 г. 
3. Диофант Александрийский. Арифметика и книга о многоугольных числах (перевод с 

древнегреческого И. Н. Веселовского; редакция и комментарии И. Г. Башмаковой). Москва, 
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Ғылыми жетекшісі - Анияров А.А  
 
Орта мектеп курсында оқушылар жазықтықта: нүкте, түзу сияқты негізгі ұғымдармен, 

яғни екі өлшемді бейнесімен танысты. 10 сыныпта  енді осы фигуралар қайта 
қарастырылады, бірақ үш өлшемді кеңістікте және жаңа геометриялық бейне жазықтық 
енгізіледі. Бұл бұрын қабылданған планиметриядағы аксиомалар системасын кеңейтуді 
талап етеді. Ол үш аксиомадан тұрады. Бұлар кеңістіктегі жазықтықтың негізгі қасиеттерін 
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сипаттайды. Стереометрияның алғашқы сабақтарынан бастап есептің шарты бойынша 
суретін салу, негіздеуін қоя тұрып есептің шешу жолын белгілеу, яғни талдау, ал одан кейін 
шешімді қатаң негіздеу тәсілдеріне оқушыларды үйрете бастайды. Қарайым тақтада бұл 
салуларды орындау оқушылар үшін алғашында белгілі бір қиындықтар туындайды. 
Қиындықтарды азайту үшін стереометрия курсының алғашқы сабақтарында ақпараттық 
технология бағдарламасы GeoGebra-ны қолдану, сабақтың қызықты әрі оқушыларға түсінікті 
болуына бірден-бір септігін тигізеді.  

Бірінші сабақта алғашқы екі теорема оқылады:  
1. Түзу және онда жатпайтын нүкте арқылы жазықтық жүргізуге болады және ол тек 

біреу ғана болады;  
2. Егер түзудің екі нүктесі жазықтыққа тиісті болса, онда түзу тұтастай сол жазықтыққа 

тиісті болады. 
Бірінші теореманың дәлелдемесі екі бөліктен тұрады: түзу және онда жатпайтын нүкте 

арқылы өтетін жазықтықтың бар болуын дәлелдеу, тұрғызылған жазықтықтың жалғыздығын 
дәлелдеу. 

Жұмысты мынандай сұрақтар қоюдан бастауға болады (оқушылардың жауаптары 
бойынша интерактивті тақтада GeoGebra бағдарламасының көмегімен сызбалар салынады).   

1. 3C  аксиомасын тұжырымда (Егер әр түрлі екі түзудің ортақ нүктесі болса, онда олар 
арқылы жазықтық жүргізуге болады және ол тек біреу ғана болады – жазықтықтың бар болу 
аксиомасы);  

2. a  түзуі және онда жатпайтын кез- келген B  нүктесі арқылы жазықтық жүргізу үшін 
қосымша қандай салулар орындау керек? ( a  түзуінен кез - келген A  нүктесін алу, A  және 
B нүктелері арқылы түзу жүргізу); 

3. Ненің негізінде түзуден  A   нүктесін алуға болады? ( 1I  аксиомасы негізінде: қандай 
да бір түзуді алсақ та, ол түзуге тиісті нүктелер де, оған тиісті емес нүктелер де бар болады); 

4. Неге екі A  және B  нүктелері арқылы түзу жүргізуге болады? ( 2I  аксиомасы 
негізінде: кез келген екі нүкте арқлы түзу жүргізуге болады және ол тек біреу ғана болады); 

5. Қандай қорытынды жасауға болады? ( Бұл жазықтық берілген түзу және онда 
жатпайтын нүкте арқылы өтеді). 

Оқушыларда салынған жазықтықтың жалғыздығын дәлелдеу артық болар деген ой 
тууы мүмкін, себебі 3C аксиомасы бойынша ондай жазықтық жалғыз. Ондай дәлелдеудің 
қажеттілігіне оқушылардың көзін жеткізу керек. Ол үшін оқушылар назары a  түзуінен 
алынған A  нүктесінің еркінділігіне аударылады, ал бұл салынған жазықтықтың 
жалғыздығын дәлелдеуді қажет етеді. 

 
Теореманы жазу үлгісі. 

 
1-сурет 

Берілгені: a  түзуі,  B   нүктесі a  түзуінде жатпайды (1-сурет).  
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2-сурет 

Дәлелдеу керек:  
а) a  түзуі және B   нүктесі арқылы өтетін α  жазықтығының бар болуы; 
ә) α  жазықтығының жалғыздығы. 
Дәлелдеуі.  
а) a  түзуінен A  нүктесін аламыз. ( 1I , акс.) (2-сурет).  

A  және B нүктелері арқылы b  түзуін жүргіземіз ( 2I , акс.) (3-сурет). A  және B  

қиылысқан түзулері арқылы α  жазықтығын жүргіземіз ( 3C  акс) (4-сурет). B нүктесі b  
түзуінде жатқандықтанα  жазықтығы  B  нүктесі арқылы өтед             

 
3-сурет 

 

 
4-сурет 

 
Қорыту. α  жазықтығы a  түзуі және онда жатпайтын B  нүктесі арқылы өтеді. 
ә) a  түзуі және B  нүктесі арқылы өтетін α - дан өзгеше жазықтығы бар болсын ( B   

нүктесі a  түзуінде жатпайды). 

B  - α  және 'α  жазықтықтарының ортақ нүктесі. a  түзуі - бұл жазықтықтардың ортақ 

түзуі. Яғни B  нүктесі α  түзуінде жатады, бұл шартқа қайшы. Сондықтан да α  және 'α  
жазықтықтары беттеседі. 

Теорема толығымен дәлелденді.  
Мысал. Бір түзу арқылы  әр түрлі екі жазықтық жүргізуге болатынын дәлелдеңдер.  
Шешуі.  a - берілген түзу болсын (5 – сурет). I  аксиома бойынша a  түзуінде 

жатпайтын A  нүктесі бар болады. 1-теорема бойынша a  түзуі мен A  нүктесі арқылы 
жазықтық жүргізуге болады, оны 1α  деп белгілейміз. 1C  аксиомасы бойынша 1α  
жазықтығында жатпайтын B  нүктесі бар болады. a  түзуі мен B  нүктесі арқылы  2α  
жазықтығын жүргіземіз. 2α  жазықтығының B  нүктесі 1α  жазықтығында жатпайтын 
болғандықтан, 1α  мен 2α  жазықтықтары әр түрлі.   
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2-сурет 

Теореманы делелдеудегі барлық салулар  GeoGebra  бағдарламасының көмегі арқылы 
жүзеге асады. Бұл  оқушылардың кеңістікте елестету қабілеттерін дамытуға, қабылдауға көп 
көмегін тигізеді.   

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Жұбаев Қ. Геометрия пәнінің оқыту әдістемесі. – Алматы, Республикалық 

баспа кабинеті, 1997 - 185 б.  
2. Погорелов А.В. Геометрия 7 -11 сыныптарға арналған оқулық. – Алматы, 

Мектеп, 2003 – 384б.   
3. Гусев В., Қайдасов Ж., Қағазбаева Ә. Геометрия – 10, Алматы, 

Мектеп, 2007 – 96 б.  
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Жоғарғы оқу орнында білім алу кезеңінде ақпарат көлемінің артып отыруына 
байланысты, бірақ уақыт көлемінің азайтылған уақытта, көптеген ақпараттарды үйретіп, 
оқытуға байланысты, жоғары мектепте бүкіл оқу процесін қарқындандыру қажет. Өз 
кезегінде, экономикадағы математика пәнін оқытуды қарқындандыру сапалы ұйымдастыру 
және студенттің өздік жұмысын қарқындату арқылы  жүзеге асырылуы мүмкін. 

«Интенсификация (лат. intensio – күш түсіру, қарқындату, фр. intensification) - күш 
түсіру, еңбек өнімділігінің қарқындылығының өсуі». [1, 240 - бет] 

Оқытуды қарқындату - бір мезгілде студенттер мен оқытушылардың аз уақыт 
аралығында білім алу кезінде оқыту - оқу жетістіктері болып табылады. Білім беру процесін 
қарқындату кезінде студенттер мен оқытушылар арасындағы ақпарат алмасу тиімділігін 
арттырады. Ақпарат көздері негізінен ақпаратты қабылдау және дифференциалды меңгеру 
қарсаңында, педагогикалық процес жүзеге асырылып отырады. 

Оқу үдерісінің қарқынын бағалауды келесі формуламен анықтауға болады 

%100⋅
−

=
b

beInt
ρ

ρρ  

мұндағы Int - қарқындату процесі пайыз ретінде, 
bρ - бастапқы ақпарат  ағынының тығыздығы, 
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eρ - соңғы ақпарат ағынының тығыздығы  
олар төмендегідей есептеледі: 

inf

inf
, T

V
eb =ρ  

мұндағы infV - мұғалімнің сабақ өту барысында берген мағлұматы, 

infT - оқыту уақыты. [2] 
Білім беру процесін қарқындату индикаторы оларды ұйымдастыру мазмұны, әдістері, 

формалары мен құралдарын ұлғайту, бойынша ғана емес, сонымен қатар студенттер мен 
оқытушылардың арасындағы байланыс, психикалық, физиологиялық белсенділік деңгейі 
болып табылады. 

Оқытушылар мен студенттердің қарқындату еңбектері оқытуды қарқындатуға алып 
келеді. Біріншіден, дамытуды жүзеге асыру сәтсіз болса, онда екіншіден - қолданылған 
тәжірибеде оқытуды толық демократиялы түрде студенттің қарқындылығын  сәтсіз іске 
асыру деп айтуға болады. Экономикадағы математика пәнін оқыту барысында студенттердің 
өзіндік жұмысын қарқындату, оларға пән бойынша арнайы құрастырылған, тіпті ол мүмкін 
кішкене тақырыптан ауытқыған оқу құралдарын пайдалануды ұсынсақ та, мүмкін емес. 
Студенттерге «өздігінен үйренуге» аудиториялық және аудиториядан тыс іс-шаралар кезінде 
студентердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру жүйесін кешенді өзгерту  барысында мүмкіндік 
беру керек. (Сурет 1) 

 
Сурет 1 
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Экономикадағы математиканы оқытуды қарқындатудың басты жолы, ол математиканы 
қолданбалы кәсіби – бағдарлы мазмұнын күшейту болып табылады. Сондықтан кәсіби – 
бағдарлы мазмұнды экономикадағы математиканы оқыту барысында студенттердің өздік 
жұмысын қарқындату осы өздік жұмыс түрлеріне байланысты болып табылады. 

Оқытуды қарқындату (интенсификациялау) шарттары негізінде студентердің өзіндік 
жұмысын ұйымдастыру ғылыми-әдістемелік негіздемесін П.И. Пидкасистый жасады. Оның 
айтуынша, жоғары білім беру саласында оқытудың жүйесін қарқындату студенттердің жаңа 
білімдерді алу барысында танымдық қызметіне негізделген білім, оның қызығушылығын 
дамыту, оқу мотивациясын құру мақсатты процесс болып табылады. Қарқындату  тәсілі, 
студенттердің өзіндік жұмыс орындау арқылы кәсіби дамуына, кейіннен болашақ ғылыми 
қызметкер болу үшін қажетті қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді.[3] 

Студенттің өздік жұмысын қарқындату оқыту процесіне барлық әсер ететін факторлар 
ықпалдастығы тұрақты және жалпы қорытынды бақылауды қарау арқылы, оқытуды 
неғұрлым тиімді ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін екендігін ескеру қажет. [4], 
[5], [6] 

Экономикадағы математика пәнін оқытуда жоғары білім беру стандарттарына сай 
студенттің уақытының жартысынан астамы беріледі, бірақ өзіндік жұмысты қарқындату 
қызметі үшін уақыт өсуі міндетті деп күтпейміз. Мұндағы сұрақ уақытын қалай тиімді 
пайдалану керектігінде болып табылады. 

Әдетте студенттердің өзіндік жұмысы негізінде жоғары мектепте білім беру процесін 
қарқындатудың екі бағытын  қарастырады: 

1) аудиториялық сабақ кезінде өзіндік жұмыс рөлін арттыру; 
2) сабақтан тыс уақытта барлық сала бойынша студенттердің өзіндік жұмыс 

белсенділігін арттыру. 
Қарқындатудың бірінші жолын іске асыру үшін, аудиториялық жұмыстарды 

ұйымдастыру әдістері мен қабілеттіліктерін дамыту, студенттердің өздігінен жұмыс жасай 
алу қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге және оқыту сапасын жақсартуды 
экономикадағы математика  пәнінің мұғалімдерінен талап етеді. Аудиториялық өзіндік 
жұмыс оқылған дәрісті практикалық жұмыстар барысында жүзеге асыра білуі. Аудиторияда 
дәріс оқығанда тақырыптың меңгерілуін тақырып бойынша тікелей және арнайы сұрақтар 
қою арқылы, білім тексеру сынағымен (тест), математикалық диктанттар бойынша және 
басқаша әдістермен біліп отыруға болады. Практикалық сабақтар кезінде өзіндік жұмыстың 
көптеген түрлерін қолдану оқыту процесін қызықтырақ жасауға және топта студенттердің 
үлкен бөлігінің сабаққа қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сабаққа берілген 
уақыттың жартысынстуденттердің есептерді өз еркімен  шешуге жұмсату керек. Студенттің 
практикалық сабаққа алдын – ала дайындығын жылдам тест (тестілеу элементтері жабық 
түрде) арқылы тексеру керек, тестілеу уақыты 5 минуттан - 10 минутқа дейін. Сабақты өту 
үшін, сараланған тапсырмалар мен арнайы жеке міндетті тапсырмалар  өте көп болуы керек. 

Оқыту процессі өте күрделі - кешенді процесс болып табылады, ол мынадай басқа 
процестерді қамтиды: қызметтік процестері - оқыту мен оқу; психикалық процестер - ойлау, 
мотивациялық, эмоциялық; өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту процестері және 
басқалар. Оқыту процесін қарқындандыру жолдарын іздеу, сонымен қатар студентердің 
өзіндік жұмысын ұйымдастырудың негізгі мақсаты, оқытудың тиімділігі мен оқыту 
сапасында елеулі жетістіктерге қол жеткізу болып табылады. 

Экономикадағы математика пәнін оқыту барысында студентердің өзіндік жұмысын 
ұйымдастыру ұтымдылықтың  және тақырыпқа сай болу принциптеріне сай, мүмкін болатын 
студенттіңөзіндік жұмысы түрлерін құрастыру және олардың классификациясын қарастыру 
болып табылады. 

Сонымен өзіндік жұмысты қарқындандырудың мүмкін жолдары ретінде келесілерді 
атап айтуға болады: 

− Өзіндік жұмысқа ынталандыру; 
− Өзіндік жұмысқа кәсіби бағыттаушылық; 
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− Тұлғалық-бағытталған өзіндік жұмыстың мазмұны мен формасы іріктеу тәсілі; 
− Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану; 
− Бағалаудың баллдық – рейтингтік жүйесі. 
Экономикадағы математика пәнін оқытуда жоғарыда көрсетілген қарқындандырудың 

жолдарын өзіндік жұмысты ұйымдастыру кезінде, студенттердің экономикадағы математика 
пәніне деген қызығушылығын арттыруға және өзіндік жұмысты орындай алуына 
бағытталған, студенттердің математикалық қабілеттігін арттыруға, дағдыларын жетілдіруге 
көмектеседі.  
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В современном мире образование играет важную роль в жизни общества. После 

нелегкого выбора абитуриентами Высшего учебного заведения, перед студентами стоит 
задача внедрения в систему высшего образования, которая в нашей стране осуществляется 
по кредитной технологии. 

Кредитная технология обучения осуществляется на основе выбора и самостоятельного 
планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с использованием 
кредита как унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося и 
преподавателя. [1]. Учебное планирование любого вуза основывается на нескольких 
нормативных документах, это: Типовой Учебный План  (ТУП); Рабочий Учебный План 
(РУП) и Индивидуальный Учебный План (ИУП). Типовой учебный план (ТУП): Учебный 
документ, разрабатываемый на основе государственного общеобязательного стандарта 
образования, регламентирующий структуру и объем образовательной программы по циклам 
дисциплин, с указанием перечня и минимального объема кредитов дисциплин обязательного 
компонента, утверждаемый уполномоченным органом в области образования. Рабочий 
учебный план (РУП): Учебный документ, разрабатываемый организацией образования 
самостоятельно на основе типового учебного плана специальности и индивидуальных 
учебных планов студентов. В РУПе определяется перечень всех учебных дисциплин 
обязательного компонента и компонента по выбору, трудоемкость каждой учебной 
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дисциплины в кредитах, последовательность их изучения, виды учебных занятий и формы 
контроля. Индивидуальный учебный план (ИУП): Учебный план студента, формируемый 
им на каждый учебный год самостоятельно с помощью эдвайзера на основании типового 
учебного плана и каталога элективных дисциплин.  [2].  Важным в учебном процессе в 
условиях  кредитной технологии обучения в рамках болонского процесса: самостоятельное 
планирование обучающегося. Здесь подразумевается составление студентом 
Индивидуального Учебного Плана. Определение самого ИУПа подразумевает учебный план, 
который определяет образовательную траекторию каждого обучающегося. В нем отражается 
перечень и последовательность в изучении обязательных дисциплин и дисциплин по выбору  
студентом в течение учебного года, их трудоемкость (в кредитах). В сущности он должен 
отражать интересы обучающихся, так как здесь  студент выбирает элективные курсы, 
преподавателей. Разработка  индивидуального  учебного  плана   осуществляется   студентом   
под руководством эдвайзера - академического наставника. Если  одноименная учебная 
дисциплина читается несколькими преподавателями, то студент получает право 
альтернативного выбора преподавателя.  

Однако, на практике же обучение по ИУПу осуществляется не в соответствии с 
установленными требованиями. На примере группы Мо-42 механико-математического 
факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, могу сказать, что 
каждый студент не может выбрать дисциплины, исходя из своих интересов. Осуществляется 
некий «групповой» учебный план, который составляется на основе коллективного интереса 
группы. Максимально группа делится на две подгруппы, изучающие разные элективные 
курсы. Т.е, если 17 человек группы желает изучать одну элективную дисциплину, а 2 
студентов, другую, то это считается невозможным.  Решения данной проблемы возможно 
разными методами. В качестве одного из которых можно предложить следующее: поток 
групп одного факультета разделить по выбору студентами элективных дисциплин и занятия 
посещать  не по принципу «одна группа слушает одного преподавателя», а «студенты из 
разных групп факультета, выбравшие именно тот или иной элективный курс слушают одного 
преподавателя». Т.е более рациональным считаю из нескольких групп одного факультета 
собрать группы по элективному признаку, а не по признаку принадлежности к группе. 
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Қазақстан егемендік алып, тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін, тәуелсіз 

мемлекетіміздің дамуы бағыты мен болашағы ойландырмай қоймайды. Ел болашағы сол 
елдің жас жеткіншектеріне байланысты екендігі де ақиқат. Елдің болашақ құрылысшылары 
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бар бастауды мектептен алады. Мектеп ұстаздарының осы себептен бұл мәселеде орны бір 
бөлек. Алайда, мектеп мұғалімдерінің жұмысындағы негізгі құралы ол оқулық. Кеңес дәуірі 
оқулықтары заман талаптарын толыққанды қанағаттандыра алмауы себебінен, елдегі ұстаз-
әдіскерлерге оқулықтар мен оқу құралдарын жазу міндеті жүктелді. Қазақстанда оқулық 
жазу практикасы мен әдістемесі жетік дамыған деу қиын, соның салдарынан, яғни елде 
ондай мектептің болмауы себебінен, қазіргі оқулықтар мен әдістемелік құралдардың сапасы 
мен әдістемелік деңгейі жақсы емес. Сонымен қатар, оқулықтарға сараптама жұмысы да 
жетілдірілмеген десек қателеспейміз. Авторлар нақтысында оқулықтарға қойылатын 
талаптардың қандай болуы керектігін әлі шешіп болмаған сияқты.  

Оқу жүйесіндегі аталмыш олқылықтардың салдары болып әртүрлі автор-смақтардың  
«жаңа мазмұнды еңбектерінің»  көптеп пайда болуы табылады. Ойландыратыны- ондай оқу 
құралдарының кейбіреулеріндегі «Білім министрлігігі ұсынған» деген жазулар. Сондай оқу 
құралдарының біріне біз сараптама жасап, талдау нәтижелерін ұсынып отырмыз.                    

Алгебра 9. Мұғалімге арналған стандарт. Авторы – Вассерман Ф.Я.: Алматы, 2014жыл. 
Оқу  құралының атауынан бастайық.  
Бірінші бетте  “Мұғалімге арналған стандарт” делінген, ал келесі бетте “Мұғалімге 

арналған әдістемелік нұсқау” делінген. Сонда “стандарт” пен “әдістемелік нұсқау” синоним 
сөздер ме деген сұрақ туады. 

Аудармалық жұмысқа қатысты бірқатар сұрақтар туындайды. Айта кетсек, 2-бетте 
а) “Эксперттік” емес “сараптамалық”, “к.п.н” емес -“п.ғ.к” болу керек; 
ә) “Б ж С”  технологиясының мән-мағынасы еш жерде суреттелмеген. Әдістемелік 

нұсқау болғандықтан технологияны қолдануға көшпес бұрын, технологияның өзінің 
суреттемесін беру қажет; 

б) Пайдаланушыларға нұсқаудың  “ ӘҚ  ‘Б және С’  технологиясында бар 
технологиялық карталарда қолдануға құрастырылған ” деген  сөйлемі мағынасыз, қате 
аударылған; 

 в) “ Жалпы технология үдерісі білімді басқаруда бұл құралдар білім беру үрдісі 
сапасының талап етіп отырған стандартын қалыптастырып қана қоймайды, сонымен қатар 
нәтижесінің тиімді өлшеуіш-реттеуші болып табылады” деген сөйлемде “үдерісі” және 
“үрдісі” ұғымдарының айырмашылығы және “ өлшеуіш-реттеуші” ұғымының мағынасы  
түсініксіз. 

6-бет.  “Б және С” технологиясында оқулықтың орны анықталмаған. Оқулықта болуға 
тиісті теориялық материалдың мазмұны сызба түрінде келтірілген. Бұл сызбадағы ақпаратты 
мұғалімнің көмегінсіз түсіну кез-келген оқушының қолынан келмейді және сызбалар мектеп 
оқулығын ауыстыра алмайды. Технология авторының пайымдауындағы  “Миды дамытуға 
арналған жаттықтырғыштың” қалайша миды дамытатыны түсініксіз. Келтірілген сызбалар 
“нейрондарды қалайша қозғалысқа келтіретіндігі” негізделмеген. 

 Бұл сызбадан “биоақпарат пен синергетиканың” орнын анықтау қиынға түседі. 
«ОӘЖА» сызбаларында жаңа әдістемелік ұтымды шешімдерді көру қиын, яғни жұмыстың 
әдістемелік құндылығы, жаңалық деңгейі төмен. 

 9-бет. Жаттықтырғышта келтірілген есептер тақырыптың бекіту есептері болып 
табылады. Дидактикалық материал ретінде қолданылуы мүмкін. 

34-бет. Көп сызбаларды “тілмашсыз” түсіну қиын. “Егер” деген сөз жиі кездеседі, 
көбінесе орынсыз қолданылған. Логика бойынша “егер” болған жерде “онда” болу керек. 
Алайда, “онда” сөзі мүлде жоқ.   

43-бет. Тригонометрия туралы берілген “ОӘЖА А/9/3.1.1./14”  нақтысында берілуі тиіс 
әдістемелік ақпараттың жартысын да құрамайды. Тригонометриялық функциялар мен сүйір 
бұрыштың тригонометриялық функциялары арасындағы сәйкестік туралы мүлдем 
айтылмаған. Тригонометрия бойынша берілген жаттықтырғыш тапсырмаларының 
“жаттықтырғыш болып табылмайтын жай ғана кітаптардағы” есептерден айырмашылығы 
жоқ. Сондықтан, “біздің миымызды қалайша дамытатыны”  түсініксіз. 
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Соңғы бетте автордың түсініктемелері берілген. Мұндағы аудармашының жұмысы да, 
автордың пайымдаулары да көп сұрақтар тудырады. Соларға тоқталып кетейік. 

1. “ Сіздердің қолыңыздағы жай ғана кітап емес. Ол сіздің миыңызды дамытуға 
арналған жаттықтырғыш  болып табылды”  делінген. 

Бұл сөйлем қате аударылған. “Табылды” сөзінің орнына  “табылады” болу керек.  “Жай 
кітаптан”  “жаттықтырғыштың”  айырмашылығы да артықшылығы да түсініксіз. “Сіздің 
миыңызды дамытуға арналған жаттықтырғыш”  деген пікірдің ақиқаттығы  күмән тудырады 
және негізсіз  тұжырым болып табылады. 

2.  “ Біздің миымыз  ғаламның  таңғаларлық  туындысы  болып табылады” делінген. “ 
Біздің миымыз  ғаламның  туындысы”  деген пікірмен  бәрі келіспейді. 

3. “ Әр нейронда  сіз  білетін және істей алатын  ақпараттың бір бөлігі сақталады”деген 
сөйлемде “ істей алатын ақпарат” деген ұғымның мағынасы түсініксіз. 

4. “ Ал егер сіз шығармашылықпен айналысып жатқан болсаңыз, онда миллиардтаған 
нейрондар сіздің билігіңіздің астында және сонда ғана адам табысты, білімді және бақытты 
болады” делінген, яғни нейрондар бізге бағынышты.  “ Егер сіз жазып жатқан болсаңыз, онда 
мыңдаған нейрондар сіздің қолыңызды және қаламды дәптер бетінде алып жүреді” делінген, 
яғни біздің іс-қимылдарымыз нейрондарға бағынышты. Екі тұжырым бірі-біріне қайшы. 

5.  “ Ал егер сіз шығармашылықпен айналысып жатқан болсаңыз, онда миллиардтаған 
нейрондар сіздің билігіңіздің астында және сонда ғана адам табысты, білімді және бақытты 
болады” деген сөйлемнен шығармашылықпен айналыспайтын адамдар “бақытсыз” және  
“білімсіз” болады деген қорытынды шығады. Бұнымен келісу қиын. 

6. “Сіз үлкен нейрондар әскерінің қолбасшысы екеніңізді біліңіз” делінген. Сонда біз ол 
нейрондар әскеріне қолбасшылықты ненің көмегімен іске асырамыз? Сол нейрондардың 
көмегімен емес пе? Тағы да қайшылық. 

7.  “Ойды ең жақсы және басты жаттықтыру математика, физика, химия сабақтарында 
орындалады” делінген. Бұл оймен филологтар, тарихшылар басқа да пән мұғалімдері 
келіспейді. Біз ойды сөзбен жеткізіміз. Тіл болмаса ойлау мүмкін емес. Сөз – ойдың бейнесі. 
Сондықтан, ойды жаттықтыру үшін математика мен физикадан бұрын тіл маңызды.  

8. “Ойды ең жақсы және басты жаттықтыру математика, физика, химия сабақтарында 
орындалады. Осы сабақтарда ми керемет биокомпьютер бола бастайды” делінген. 

Нақтысында олай емес, ми кез-келген сабақта биокомпьютер болады. 
9. “Биокомпьютерді адамның ақыл-ойына айналдырады” делінген. Нақтысында, 

биокомпьютер – ол зат. Ал адамның ақыл–ойы ол -зат емес.  
Қорытынды: соңғы бет өте сапасыз жарнама болып табылады. Мұнда ешқандай 

танымдық мазмұны жоқ ақпарат берілген.  
Құрал тақырыптары 9 сынып оқушылары үшін қойылатын міндетті білім талаптарына  

сәйкес. Математика сабақтарында қолдануға келетін дидактикалық материалдар бар. Алайда, 
дидактикалық материалдардағы сызбалар жалпыға түсінікті тілмен жазылмаған, кей 
жерлерде логиканы түсіну қиын. Айталық «арифметикалық прогрессия» егер «геометриялық 
прогрессия» деген логикалық байланысы қандай ойды айтатыны түсініксіз.  

Бағдарлау аппараты (аннотация; кіріспе;   мәтінді құрылымдау тәсілі; шартты белгілер; 
арнайы нұсқаулықтар т.б.) және иллюстративті материалдар (сызбалар, кескіндер,  және т.б.)  
көлемі мен тиімділігі күман тудырады.  

Оқу басылымының мазмұндық құрамы бойынша айтатын болсақ, ұсынылған 
теориялық және практикалық материалдардың арасалмағы, олардың тиімділігі күман 
тудырады, этномәдени мазмұнды материалдар мүлдем жоқ. 

Ойды түйіндейтін болсақ, оқушы мен мұғалімнің көңілінен шығатын оқулықтың ауылы 
әлі алыс сияқты. Мәселе шешімін жақындату үшін, алдымен білім министрлігі мен «Кітап» 
орталығы заман талаптарына сай оқулықтың қандай болуы керектігін авторларға 
жектізетіндей әдістемелік құралды тағайындау мәселесін шешкені абзал. Сондай жағдайда 
ғана оқулық жазғыштар қатарының сиреуі мүмкіндігі туып, білім беру жүйесіндегі оқу–
әдістемелік құраладар қоры саннан сапаға көшері анық.    
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Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Алгебра: Учебник для 9 класса средней школы / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешков, С.Б.Суворова : Под.ред. С.А.Теляковского .-М.: Просвещение, 1990. 

2. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика; Сост. В.И. 
Мишин. -  М.: Просвещение, 1987.-414 с. 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДЕ КЕЗДЕСЕТІН 
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАР 

 
Әрін 

Aren2112@mail.ru 
Механика-математика факультетінің магистранты 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана 
Ғылыми жетекші Баймадиева Г.А. 

 
Геометриялық есептер математика пәні бойынша олимпиадасының құрамдас бір бөлігі 

болып табылады. Олимпиадалық есептерде негізгі ұғымдар мен теоремалар көп кездеседі. 
Геометрия (гр. geometrіa, ge — Жер және metrio — өлшеймін) — математиканың 

кеңістіктік пішіндер (формалар) мен қатынастарды, сондай-ақ, оларға ұқсас басқа да 
пішіндер мен қатынастарды зерттейтін сала. Фигуралар кеңістіктік пішіндер болып 
есептеледі. Геометрия тұрғысынан сызық — “сым” емес, шар — “домалақ дене” емес, 
олардың барлығы да — кеңістіктік пішіндер. Ал кеңістіктік қатынастар — фигуралардың 
өлшемі  мен орналасуын анықтайды. Мысалы, центрлері ортақ, радиустары 3 см және 5 см 
шеңберлер қиылыспайды, “біріншісі екіншісінің ішінде жатады” дегенде — шеңберлердің 
өлшемі мен орналасуы жөнінде айтылып тұр. Мұнда бірінші шеңбер — кішісі, екіншісі — 
үлкені, біріншісі екіншісінің ішінде орналасқан. Осыған орай кеңістіктік қатынастар “үлкен”, 
“кіші”, “ішінде”, “сыртында” сөздері арқылы анықталған. “Тең”, “параллель”, тағыда басқа 
сөздер де кеңістіктік қатынастарды сипаттайды. 

1. Негізгі мазмұны 
Олимпиадалық есептердің құрлымына қарап оларды жалпылама екі топқа бөлеміз. 
І. Планиметрияның негізгі ұғымдары. Бұл ұғымдарға дәлелдеу, есептеу, заңдылықтар, 

кескіндеу т.б. сұрақтар көптеп кездеседі. 
ІІ. Біріктірілген есептер.  Геометриялық олимпиадалық есептерде геометриялық 

ұғымдар мен теремаларды қолданудан сырт алгебраның және комбинаториканың 
элементерін қоса қолдану арқылы да шығарылатын есептер кездеседі. 

2. Негізгі теоремалар 
2.1 Негізгі түрлендірулер 
Осьтік симетрия. Жазықтықтағы әрбір нүктені l  осіне қатысты симетриялы нүктеге 

түрлендіруді осьтік симметрия деп атаймыз. 
Егер 𝐹𝐹 фигураның әрбір нүктесін  l осіне қатысты симметриялы нүктеге көшірсек, онда 

𝐹𝐹1 фигурасын аламыз. 𝐹𝐹  және 𝐹𝐹1 фигураларын l осіне қатысты симметриялы фигуралар деп 
атайды. 

Бұру түрлендіруі. Геометриялық фигура 𝐹𝐹-ті бекітілген 𝑂𝑂нүктесі арқылы α 
бұрышынан бұрғанда 𝐹𝐹1 фигурасын аламыз, мұндағы α бұру бұрышы, 𝑂𝑂 бұру центірі. 

Параллел көшіру. Жазықтықта декарттық координаталар жүйесін сызып, әрбір 
𝐴𝐴(𝑥𝑥;𝑦𝑦)   нүктесіне 𝐴𝐴1(x + a; y + b)сәйкес қояйық. Мұндағы 𝑎𝑎 және 𝑏𝑏 – белгілі, тұрақты 
сандар. жазықтықтағы мұндай түрлендіруді параллель көшіру деп атайды.  

 
2.2 Теоремалар 

mailto:Aren2112@mail.ru
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Птолемей теоремасы. Шеңберге іштей сызылған төртбұрыштың диагоналдарының 
көбейтіндісі оның қарама – қарсы қабырғаларының көбейтінділерінің қосындысына тең. 
Яғни, 

АВ ∙ СД + ВС ∙ АД=АС ∙ ВД 
теңдігі орындалады. . Шеңберге іштей сызылған төртбұрыш үшін Птолемей теңсіздігі  

АВ ∙  СД +  ВС ∙  АД ≥ АС ∙  ВД        
орындалады. 
Менелай теоремасы.  𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 1Tүшбұрышы берілсін. 𝐴𝐴𝐵𝐵1Tжәне 𝐵𝐵𝐶𝐶1T- ның бойынан және 𝐴𝐴𝐶𝐶1T 

қабырғасының созындысынан сәйкесінше  𝐶𝐶1,𝐴𝐴1,𝐵𝐵1 1TR  нүктелерін белгілейік.  𝐴𝐴1,𝐵𝐵1,𝐶𝐶1 1T 
нүктелері бір түзудің бойында жату үшін 

𝐴𝐴𝐵𝐵1
𝐵𝐵1𝐶𝐶

∙ 𝐶𝐶𝐴𝐴1
𝐴𝐴1𝐵𝐵

∙ 𝐵𝐵𝐶𝐶1
𝐶𝐶1𝐴𝐴

= 11T. 
теңдігі орындалуы қажетті және жеткілікті. 
Кері теоремасы да орындалады.  Кері тереманы қолданып, үш нүктенің бір түзу 

бойында жататынын дәлелдеуге болады. 
 
Чевы теоремасы. 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 үшбұрышы берілсін 𝐴𝐴𝐵𝐵 , 𝐵𝐵𝐶𝐶 және 

𝐴𝐴𝐶𝐶 қабырғаларының бойынан сәйкесінше 𝐶𝐶1,𝐴𝐴1,𝐵𝐵1 R  нүктелерін 
алсақ,  𝐴𝐴𝐴𝐴1,𝐵𝐵𝐵𝐵1,𝐶𝐶𝐶𝐶1 кесінділері бір нүктеде қиылысу үшін  

𝐴𝐴𝐵𝐵1

𝐵𝐵1𝐶𝐶
∙
𝐶𝐶𝐴𝐴1

𝐴𝐴1𝐵𝐵
∙
𝐵𝐵𝐶𝐶1

𝐶𝐶1𝐴𝐴
= 1 

 теңдігі орындалуы қажетті және жеткілікті. 
Стюарт теоремасы. 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 үшбұрышының 𝐵𝐵𝐶𝐶 қабырғасының 

бойында 𝐷𝐷 нүктесі жатса, онда 

𝐴𝐴𝐷𝐷2 = 𝐴𝐴𝐶𝐶2 ∙
𝐵𝐵𝐷𝐷
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐴𝐴𝐵𝐵2 ∙
𝐶𝐶𝐷𝐷
𝐵𝐵𝐶𝐶

− 𝐵𝐵𝐷𝐷 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 
теңдігі орындалады. 
 
3. Есептерде қолданылуы.  
Мысал 1.  𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 үшбұрышының 𝐴𝐴 және 𝐶𝐶 төбелерінен өтетін 𝑂𝑂 шеңбері 𝐴𝐴𝐵𝐵 және 𝐵𝐵𝐶𝐶 

қабырғаларын сәйкесінше 𝐾𝐾 және 𝑢𝑢 нүктелерінде қиып өтеді.  ∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 мен ∆𝐵𝐵𝐾𝐾𝑢𝑢 
үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңбер 𝐵𝐵 және 𝑀𝑀 нүктелерінде қиылысады. ∠𝐵𝐵𝑀𝑀𝑂𝑂 =
90° тең екенін дәлелдеңіз.  (26 кезекті IMO, 1987ж) 

Анализ.  𝐵𝐵𝑀𝑀𝑂𝑂  бұрышының  90° екенін дәлелдеу үшін 𝐵𝐵 және 𝑀𝑀 нүктелерінен өтетін 𝑝𝑝  
түзуін жүргіземіз. 𝑀𝑀 нүктесімен 𝐾𝐾 –ны, 𝑀𝑀 нүктесімен 𝐶𝐶 -ны қосып,  ∠1 = ∠2, ∠3=∠4 теңдігі 
орындалатынын көрсетсек жеткілікті.    

Дәлелдеу: 𝐵𝐵 және 𝑀𝑀 нүктелерінен өтетін 𝑝𝑝  түзуін жүргіземіз, 𝑀𝑀𝐾𝐾, 𝑀𝑀𝐶𝐶, 𝑂𝑂𝐶𝐶 , 𝑂𝑂𝐾𝐾және 
𝐾𝐾𝐶𝐶нүкетелерін қосамыз. 

∠1 = ∠𝐵𝐵𝑢𝑢𝐾𝐾 = ∠𝐴𝐴 = ∠2, ∠𝐾𝐾𝑂𝑂𝐶𝐶 = 2∠𝐴𝐴 = ∠1 + ∠2 болғандықтан  
∠𝐾𝐾𝑂𝑂𝐶𝐶 + ∠𝐶𝐶𝑀𝑀𝑢𝑢 = ∠1 + ∠2 + ∠3 + ∠4 = 180°    
Демек, 𝑂𝑂, 𝐶𝐶, 𝑀𝑀, 𝐾𝐾 бір шеңбердің бойындағы төрт нүкте.  Және  𝑂𝑂𝐶𝐶 = 𝑂𝑂𝐾𝐾  

болғандықтан ∠3=∠4.  
Демек ∠1 + ∠3 = ∠2 + ∠4 = 90°, онда ∠𝐵𝐵𝑀𝑀𝑂𝑂 = 90°. Дәлелденді.  
Мысал 2.  𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 төртбұрышының 𝐴𝐴𝐶𝐶 және 𝐵𝐵𝐷𝐷диагоналы 𝑂𝑂 нүктесінде қиылысады. 

𝐴𝐴𝑂𝑂 = 𝐶𝐶𝑂𝑂, 𝐷𝐷𝑂𝑂 = 3𝐵𝐵𝑂𝑂, 𝐴𝐴𝐶𝐶 және 𝐶𝐶𝐷𝐷 қабырғаларынан сәйкесінше  𝑀𝑀, 𝑢𝑢 нүктелері алынған, әрі 
𝐴𝐴𝑀𝑀
𝐴𝐴𝐶𝐶

= 𝐶𝐶𝑢𝑢
𝐶𝐶𝐷𝐷

= √3
3

 теңдігі орындалса (оң жақтағы сурет).  
 онда  𝐵𝐵,𝑀𝑀, 𝑢𝑢 нүктелері бір түзудің бойында болатынын дәлелдеңдер. 
Анализ. 𝐵𝐵,𝑀𝑀, 𝑢𝑢 нүктелері бір түзудің бойында жататынын дәлелдеу үшін, 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0 

немесе 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝑢𝑢 = 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝑀𝑀 + 𝑆𝑆∆𝑀𝑀𝐶𝐶𝑢𝑢  болатынын дәлелдесек жеткілікті. 
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Дәлелдеуі: Егер 𝑆𝑆∆𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷 = 𝑆𝑆 белгілеп алсақ, 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶
𝑆𝑆

= 𝐵𝐵𝑂𝑂
𝐷𝐷𝑂𝑂

= 1
3
.  Демек 𝑆𝑆∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 = 1

3
𝑆𝑆, және 

𝑆𝑆𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 = 𝑆𝑆∆𝐶𝐶𝐷𝐷𝑂𝑂 + 𝑆𝑆∆𝐶𝐶𝐵𝐵𝑂𝑂 = 𝑆𝑆∆𝐴𝐴𝐷𝐷𝑂𝑂 + 𝑆𝑆∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝑂𝑂 , сол себепті 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 = 1
2
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 = 1

2
�𝑆𝑆 + 1

3
𝑆𝑆� = 2

3
𝑆𝑆.  

Әрі 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐶𝐶
𝐴𝐴𝐶𝐶
∙ 𝑆𝑆∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 = 3−√3

3
∙ 1

3
𝑆𝑆 = 3−√3

9
𝑆𝑆,  𝑆𝑆∆𝑀𝑀𝐶𝐶𝑢𝑢 = 𝑀𝑀𝐶𝐶∙𝐶𝐶𝑢𝑢

𝐴𝐴𝐶𝐶∙𝐶𝐶𝐷𝐷
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷 = 3−√3

3
∙ √3

3
𝑆𝑆 = 3√3−3

9
𝑆𝑆,  

𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝑢𝑢
𝐶𝐶𝐷𝐷
∙ 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 = √3

3
∙ 2

3
𝑆𝑆 = 2√3

9
𝑆𝑆. Демек 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝑢𝑢 = 𝑆𝑆∆𝐵𝐵𝐶𝐶𝑀𝑀 + 𝑆𝑆∆𝑀𝑀𝐶𝐶𝑢𝑢  . онда B, M, N 

нүктелері бір түзудің бойында жатады. 
Мысал 3.  𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷𝐸𝐸 бесбұрышы берілген, 𝐴𝐴𝐷𝐷 диагонал, ∠𝐸𝐸𝐴𝐴𝐷𝐷 > ∠𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶, ∠𝐸𝐸𝐷𝐷𝐴𝐴 > ∠𝐷𝐷𝐴𝐴𝐵𝐵 

болса, 𝐴𝐴𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐷𝐷 > 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐷𝐷 болатынын дәлелдеңіз. 
Дәлелдеуі:  𝐴𝐴𝐷𝐷 қабырғасының ортасын 𝑂𝑂нүктесі деп белгілейік. 𝑂𝑂 нүктесін симметрия 

центірі етіп, 𝐵𝐵 және 𝐶𝐶 нүктелеріне симметриялы 𝐵𝐵1 және 𝐶𝐶1 нүктелерін белгілейік. 

 
AE+DE>AC1 +C1B1+B1D.  
𝐴𝐴𝐶𝐶1 созындысы 𝐸𝐸𝐷𝐷 қабырғасымен 𝑃𝑃 нүктесінде қилыссын, 𝐷𝐷𝐵𝐵1 қабырғасының 

созындысы 𝐴𝐴𝑃𝑃 мен 𝑄𝑄 нүктесінде қиылссын, онда 
𝐴𝐴𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝑃𝑃 > 𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶1𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑃𝑃, 
𝑄𝑄𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝐷𝐷 > 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵1𝐷𝐷, 
𝐶𝐶1𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝐵𝐵1 > 𝐶𝐶1𝐵𝐵1 , 
үш теңсіздікті мүшелеп қоссақ 
𝐴𝐴𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐷𝐷 > 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐷𝐷. Теңсіздік дәлелденді. 
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Ғылыми жетекшісі – Сарсекеев А.С. 
 
Адам баласы ежелгі заманнан бері білім үйренуге құштарлығымен жер жүзіндегі басқа 

жануарлардан ерекшеленіп шыға алған жаратылыс. Сол кездерден бастап адамзат қол 
астындағы бар құралдарды пайдаланып өз білімдерін жетілдіріп отырған. Ерте және орта 
ғасырларда түрлі тәсілдерді қолдану арқылы тек  білім үйреніп қана емес, сонымен қатар сол 
білімді үйретуде адам баласының көптеген жетістіктерге жеткені мәлім. Білім беру құрал 
саймандарының әр-алуандығынан санына жете алмайтын қазіргі уақытта, олардың ең үздігі 
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компьютер екендігін мойындамайтын адам жоқ. Соны білген және мойындаған біздің 
мемлекетіміз әр мектепті заманауи компьютерлермен қамтамасыз етіп қойған. Сол 
компьютерлерді сабақтарда пайдаланып  өз білімдерін шыңдау әр оқушыға тудырылған өте 
зор мүмкіншілік. Компьтерді пайдаланып сабақ өту мұғалімге де өз пайдасын тигізіп отыр. 
Бірақ мұғалімдер мектептегі компьютерлерді сабақ өту кезінде барынша мол пайдалана алып 
отыр ма?  Математика мұғалімдері де компьютердің бар мүмкіншілігін пайдаланып сабақ 
өтсе оқушылардың білім деңгейі бұдан да жоғары болушы ма еді деген сұрақтарға әр кім 
өзінше жауап береді.  

    Мақсатты жүзеге асырудың бір жолы математика сабақтарында оқытушы 
бағдарламалар жазу. Бұл әдістеме әсіресе математиканың қиын бөлімі болып табылатын 
геометрия сабақтарында, соның ішінде стереометриялық есептерді шешіп үйретуде аса 
өзекті болып табылады. Оқытушы бағдарламаның негізгі мақсаты есеп шешіміне оқушыны 
итермелеу және жетелеу. Ол үшін, алдымен итермелеуші сұрақтар мен жауап 
варианттарының әдістемелік дұрыс ұйымдастырылған тізбегі, яғни алгоритмі жасалынады.  
Компьютер тілінде оқытушы бағдарлама жазу әр мұғалімнің қолынан келе бермейді, 
сондықтан математика мұғалімінің негізгі жұмысы сондай алгоритмдерді анықтау. Мысалы 
есеп берілсін[1].  

Есеп 1: Қабырғасы а-ға тең SABC дұрыс тетраэдрдың бүйір қыры мен биіктігі 
арасындағы бұрышты тап. 

Осы есептің шешілу жолын оқушыға түсінікті ете отырып жіліктеп жазуымыз керек. 
Содан кейін сол жолдарды оқушы мен компьютер түсінетін тілде жазып жеткізуіміз керек. 
Яғни, есепті оқушыға түсіндіру сценарийін жазып оны компьютер түсінетін тілде 
бағдарламалау, содан кейін компьютер мұғалімнің көмегінсіз оқушыға сол есепті толығымен 
түсіндіре алатындай етуіміз керек.  

Сол бағдарламаның схемасы. 

 1) 
Егер оқушы есептің шартын оқып, шешімін көмектерсіз шығара алса, онда есептің жауабын 
компьютерге енгізеді. Егер жауап дұрыс болса, онда келесі есепке көшеді, бұрыс болса 
көмек 1-ге жүгінеді.  

егер 

Есеп шарты 

Жауап көмек  1 

көмек 1 жеткілікті көмек 1 жеткіліксіз 

көмек  2 

егер көмек 2 жеткілікті көмек 2 жеткіліксіз 

Схема - 1 

көмек  n 
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2) Көмек 1: "биіктікті есепте". Осы көмекте оқушы есептің шешілу жолын түсініп 

шығара алса, яғни  
3
2aSO =  болса онда есептің жауабы компьютерге енгізіледі, дұрыс 

болса дұрыс, болмаса көмек 2. 
3) Көмек 2: "Дұрыс тетраэдрдың барлық қырлары тең; биіктігі табанының ортасы 

арқылы өтеді; центроид - ол медианаларының қиылысу нүктесі; SN - SBC бүйір жағының 
биіктігі (апофемасы) деп алып SON үшбұрышын қарастыр". 

Көмек 2-нің пайдасы болды ма, онда есеп жауабы дұрыс, болмаса көмек 3-ке жүгінеді.  
4) Көмек 3: " SON үшбұрышына Пифагор теоремасын қолдан. Мұнда АN дұрыс 

үшбұрыштың биіктігі, ON оның 
3
1  бөлігі".  Жауап болса келесі есепке, болмаса Көмек 4. 

5) Көмек 4: "Қабырғасы а-ға тең дұрыс үшбұрыштың биіктігі 
2

3а ". Бұл көмекте көмек 

1 табу керек болатын биіктік табылды. Енді оқушы сол биіктікпен бүйір қырының 
арасындағы бұрышты табу керек. Таба алмаған жағдайда көмек 5-ке жүгінеді.  

6) Көмек 5: "Сүйір бұрыштың косинусы анықтамасын жаз, косинусы белгілі болса, 
бұрыш та белгілі".  

7) Көмек 6: "Бұрыш косинусы дегеніміз іргелес катеттің гипатенузаға қатынасы".  Еегр 
бұл көмек те пайдасы болмаса, онда көмек 7. 

8)  Көмек 7: "Есептің шешімі:    

 

Қабырғасы а ға тең дұрыс үшбұрыштың SN биіктігі 
2

3а  ге тең деген анықтамадан 

және медиананың анықтамасынан  

6
3

2
3

3
1 aaON =⋅= , 2

22
222

36
24

36
3

4
3 aaaONSNSO =−=−=                                                                                               

3
2aSO =  

Косинустар теоремасы бойынша 
3
2arccos;

3
23

2

cos =⇒=== x
a

a

SA
SOx  

 
Есеп 2: Қабырғасы а-ға тең SABC дұрыс тетраэдрдың екі жақты бұрышын тап. 
1) Есептің жауабы табылса келесі есепке көшеді, болмаса көмектерге жүгінеді. 
2) Көмек 1: "АВ табанындағы екі жақты бұрыш ол SE апофемасы мен CE табан 

биіктігінің арасындағы бұрыш". Енді не істеу керек екенін білмесе келесі көмекке жүгінеді. 
3) Көмек 2: "Косинустар теоремасын SEC үшбұрышына қолдан". Егер косинустар 

теоремасын білмесе келесі көмек. 
4) Көмек 3: " ϕcos2222 bccba −+= " 

А 
C 

S 

N о 

В 

а 
х 

сурет - 1 
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5) Көмек 4: " SE мен CE өзара тең дұрыс үшбұрыштардың биіктіктері, сондықтан       

SE=CE=
2

3а ".  

 
 Сурет - 2 
 
 
6) "Есептің жауабы:  
Косинустар теоремасы бойынша 

3
1arccos

3
1cos

3
2cos1

)cos1(
2
3)cos1(

4
6

cos
4

32
4

3
4

3
cos2

2
2

2

222
2

222

=

=

=−

−=−=

⋅⋅−+=

⋅⋅−+=

ϕ

ϕ

ϕ

ϕϕ

ϕ

ϕ

aaa

aaaa

CESECESEa

 

Математика өміріміздің барлық саласына енуде және оны терең меңгеру мен қолдану 
бүгінгі күннің өскелең талабы. Математика оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыруда 
және дамытуда шешуші роль атқарады. Компьютерлендіру - ғылыми–техникалық прогрестің 
негізі, математикасыз іске асырылмайды. Математика ғылымы және оның  әдістері барлық 
ғылымдарға сіңген және олар математикасыз дүние тани да алмайды [2]. 

Бүгін және ертеңгі өміріміз математикалық мәдениеті жоғары халық шаруашылығының 
мамандарын даярлауды талап етіп отыр. Сондықтан негізгі мақсат – мектепте математиканы 
оқытудың сапасын көтеру, математикалық дайындығы жоғары кадрларды даярлау болмақ. 
Бағдарламалай білуге келсек, оқытушы бағдарламаны құрастыру тек компьютердің 
мүмкіншіліктерін жетік білетін қолданушының қолынан келеді. Компьютерді оқытудың 
техникалық құралы ретінде қолдану қолданушының компьютерді меңгеруімен қатар, 
практикада математиканы оқыту әдістемесімен байланысты туатын кейбір проблемаларды да 
ЭЕМ көмегімен шешу мүмкіндігін туғызады. 

 
Қоданылған әдебиеттер тізімі 

1 Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-11 классов средней школы .-М.: 
Просвещение, 1990. 
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2 Меңліқожаева С. Қ. Математиканы оқытуда оқушылардың дедуктивтік 
автоматикалық ой – өрісін дамытудың әдістемелік ерекшеліктері: пед. ғыл. канд…. дисс. 
автореф. – Алматы, 2000. –26 б. 
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«Көпжақтар» тақырыбы орта мектептегі стереометрия курсының негізгілерінің бірі. 

Оны оқыту барысында оқушылардың планиметрия курсынан алған көпбұрыштар туралы 
білімдері, сонымен бірге стереометрияның 10 – сыныптағы  түзулер мен жазықтықтардың 
кеңістікте өзара орналасулары туралы білімдер жинақталып жүйеленеді. Бұл мұғалімнен 
планиметрия курсының да, стереометрияның өтілген тарауларын да қайталап алуда ерекше 
ұйымдастырушылықты талап етеді. 

Көпжақтарды оқыту барысында оқушылардың кеңістік түсінігін дамыту бағытындағы 
жұмыс жалғастырылады. 

Кеңістік түсініктерді дамытуда әр түрлі көрнекі құралдарды, техникалық оқу 
құралдарын (интерактивті тақта, АКТ) пайдаланудың жәрдемі көп. Көрнекілікті оқушылар 
күшімен дайындау онша қиын болмайды. Оны мұғалімнің басшылығымен сыныптан тыс 
уақытта, үйірмелерде және мектептің оқу шеберханасында орындауға болады. Ондай 
жұмыстар математика курсын меңгеруге көмектеседі, олардың ой-өрісін кеңейтеді, сабақтың 
тиімділігін арттырады. Бірақ көрнекілікті шамадан тыс қолдану кері әсер етеді, мұндай 
жағдайда ойша елестету, оған жаттығу қажеттілігін шектейді, соның нәтижесінде оның 
дамуына кедергі келтіреді.  

Мектептерде ағаштардан және каркасты модельдерден жасалған көпжақ түрлері 
қолданылады. Олардың дидактикалық қызметтері әр түрлі. Геометрия сабағында олардың 
қай-қайсысы да пайдалы. Ағаштан жасалған денелер көрсетуге ыңғайлы, форма туралы 
қажетті түсінік береді. Олар бет аудандары мен көлемдерді өлшеу және анықтау объектілері 
бола алады. Әйнектен жасалған денелер мөлдір, әйнектен не тартылған жіп арқылы 
көрсетілген қималар материалды түсінуге көмектеседі. Бұл модельдерді бүкіл класқа да 
көрсетуге болады, немесе сабақ босатқан оқушылармен жеке тапсырмалар жүргізуге де 
ыңғайлы. Каркасты модельдер көпжақтар элементтерін оқуда, қиманы тұрғызуды талдауда 
өте тиімді. Резина шнурлардың және жазықтардың көмегімен каркасты модельдерде кейбір 
теоремалардың дәлелдемесіне және есептердің шешуіне конструкцияларды кескіндеуге 
болады. Кабинетте жиналмалы (картон және т.б.) геометриялық денелердің болғаны дұрыс. 
Көпжақтардың жазындысын оқушылардың өздері де дайындай алады. Ондай модельдер 
сақтауға ыңғайлы. Уақытты үнемдеу мақсатында оқушы дәптерінде көпжақтарды ұқыпты 
және тиімді кескіндеу үшін үлгілерді пайдалануға болады. Оларды мектеп шеберханасында 
түрлі материалдардан жасауға болады. 

Алғашқы кездерде көпжақтарды оқу барысында оқушылар дайын сызбаны оқи 
алмайды, кескінделген фигура туралы дұрыс түсінікте болуға олар әлі дайын емес. Бұл 
жағдайда салу динамикасын сипаттайтын кодопозитивтер топтамасын пайдаланған дұрыс 
болады.  

Беттесетін кодопозитивтерді пайдалану оқытушыға есепті шешудің  кез келген 
сатысын жаңғыртуға мүмкіндік береді. Бұл құралдарды оқушылардың өздері қағазға 
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арналған мөлдір папкаларды пайдаланып жасай алады. Альбомдық беттерге немесе сызба 
форматтарда оқушылар көпжақтарды белгілеусіз кескіндейді.  

Мұғалім «Көпжақтар» топтамасындағы диафильмдер мен диапозитивтерді кең қолдана 
алады. Ондай жұмысты орындаған кезде дәптерде сызба жұмыстарын орындаудың қажеті 
жоқ. Сонымен қатар дұрыс орындалған сызба оқушылардың көз алдында болады. Мысалға, 
кадрды тақтаға проекциялап, мыналарды ұсынуға болады: 1) көрінбейтін жақтарын боя; 2) 
көпжақтың жазықтықпен қимасын сал т.б.  

Егер қима дұрыс салынбаған болса, бормен салынған сызықтарды алып тастау қиын 
емес, бірақ диапроектор арқылы жасалған сызықтар орнында қалады.  

Диапозитивтер көпжақтарды әртүрлі орналасуда (төңкеріп, жатқызып) ыңғайлы. 
Мұндай позитивтерде әріптік белгілеулер мен жазулар болмауы керек. 

Сондай – ақ қазіргі кезде түрлі АКТ түрлері бар. Солардың ішінде ең кең тараған және 
стереометрия курсында ыңғайлы – ол «GeoGebra» бағдарламасы. «Көпжақтар» тақырыбын 
оқуда түрлі сызбалар мен есеп шығару барысында бұл бағдарлама көмегі зор.  

Мысалы, ABCDA1B1C1D1 – тік параллелепипедтің іргелес екі қабырғасының AB1 , 
CB1 диагоналдары, ABCD табанының диагоналі AC – мен  α, β бұрыштар жасайды.  AB1C 
жазықтығы мен параллелепипедтің табан жазықтығының арасындағы бұрышты тап: 

Шешуі: бұл мысалдың сызбасын салуда «GeoGebra» бағдарламасын қолданамыз. 
Белгілеу енгіземіз      𝐵𝐵1𝑇𝑇 = 𝑥𝑥    

1) ∆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐵𝐵1:   𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝑇𝑇
𝐵𝐵1𝑇𝑇

 , 𝐴𝐴𝑇𝑇 = 𝑥𝑥 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛼𝛼   

∆𝐶𝐶𝑇𝑇𝐵𝐵1:   𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽 =
𝑇𝑇𝐶𝐶
𝐵𝐵1𝑇𝑇

 , 𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝑥𝑥 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽   

2) ∆𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶     (< 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 = 900): 
 

𝐵𝐵𝑇𝑇2 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 ∙ 𝑇𝑇𝐶𝐶 =>   𝐵𝐵𝑇𝑇 = �𝑥𝑥 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛼𝛼 ∙  𝑥𝑥 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽 = 𝑥𝑥�𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛼𝛼 ∙  𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽 
 
3) ∆𝐵𝐵1𝐵𝐵𝑇𝑇    (< 𝐵𝐵1𝐵𝐵𝑇𝑇 = 900) :  
 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 < 𝐵𝐵1𝐵𝐵𝑇𝑇 =
𝐵𝐵𝑇𝑇
𝐵𝐵1𝑇𝑇

=
𝑥𝑥�𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛼𝛼 ∙  𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽

𝑥𝑥
= �𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛼𝛼 ∙  𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽 

 
∆𝐵𝐵1𝐵𝐵𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛼𝛼 ∙  𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽 

 
Көпжақтарды оқуда логикалық ойлау әрі қарай дамиды. Оқулықтың, әртүрлі оқу 

құралдарының материалдары бір бағытта үлкен мүмкіндік жасайды: мұнда жаңа ұғымдар, 
анықтамалар еңгізіледі, теоремалар дәлелделінеді және де мұнда әртүрлі тиімді әдістер 
(координаттық, векторлық және т.б.) қолданылуы мүмкін. Салу есептерін немесе аралық 
салулары бар есептерді орындағанда логикалық негіздеулер мен ұқыпты жазулар болуы 
керек. Анықтамалар, теоремалармен жұмыс жасағанда оқулықтағы мәтінді жаңғыртумен 
шектелмей, сабақты анықтамаларға келтіретін ұғымдардың әрбір қасиетінің қажеттілігін 
оқушылар түсінетіндей жағдайда ұйымдастыру керек, олар теореманың шарты мен 
қорытындысын ажырата алулары керек. Каралып отырған көпжақтардың қасиеттерін «егер-
онда», «қажетті», «жеткілікті» терминдерін пайдаланып қайта тұжырымдаудың пайдасы мол. 
Теоремаларды дәлелдеу кезіндегі қиындық болса, талқылаулардағы логиканы тағайындауға, 
айтылған тұжырымдарды түсінуге және себептей білуге қозғау салу керек. Жұмысты осылай 
ұйымдастыруда оқушылар саналы қарастырған фактілерді жақсы есте ұстайды, әртүрлі 
есептер мен жаттығулар шығаруға қолдана алады.  

«Көпжақтар» тақырыбы бойынша есептер түріндегі материалдар әртүрлі әдістерді 
қолдануға мүмкіндік береді. Бір есептің өзі әртүрлі шешіледі. «Тірек» есептерін шешуге (жиі 
кездесетін және «көпжақтар» тақырыбы бойынша басқа есептердің элементтері болатын 
есептер), шешу кезінде әртүрлі әдістерді қолдана білуге үйретуге, қандайда болмасын шешу 
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әдісінің тиімділігін көрсетуге, таңдап алуға бағытталған жұмыстар елеулі пайдалы болады. 
Жаттығуларды орындау кезінде оқылған ұғымдар мен қасиеттерді пайдалана отырып 
оқушылар өз білімдерін тереңдетеді, нақтылайды және оларды жалпылайды, оларда есеп 
шығару тәсілдері мен жалпы әдістері қалыптасады.  

«Көпжақтар» тақырыбын жоспарлауда оны логикалық тиянақталған бөліктерге бөліп 
алу керек: ол мұғалімге қайталауды дұрыс ұйымдастыруға, оқушылар білімін есепке алу мен 
бақылауды жүйелі жүргізуге, мезгілінде және біртіндеп көрнекіліктерді дайындап отыруға, 
мезгілінде сәйкес жаттығуларды дайындауға және оларды  реттеуге, өзіндік және бақылау 
жұмыстарының тақырыптары мен мазмұнын, сол сияқты басқа да дидактикалық 
материалдарды дайындауға көмектеседі.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Шыныбеков Ә.Н. Геометрия. Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына 
арналған оқулық. – 2 басылымы. – Алматы:Атамұра, 2011. – 128 бет.   

2. Шыныбеков Ә.Н. Геометрия. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану – 
математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық.– Алматы:Атамұра, 2011. – 112 бет. 

3. И.П. Рустюмова., С.Т. Рустюмова. Пособие для подготовки к единому 
национальному тестированию по математике. – Алматы. 2009. 

4.   Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептің 7-11 кластарына арналған оқулық. 
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Интегралдық есептеулерде функциялардың  әрқилы  қасиеттері қарастырылады және де 
ерекшеліктері ескеріле отырып  қолданылады.          

Дегенмен, кейбір функциялардың арнайы  қасиеттеріне  өзіндік  сипат беріп, 
маңыздылығын айқындап  дамыта  түсу бүгінгі  күннің  талабы.    

Мұндай функциялардың кластары  математикалық зерттеулерде  қолданыстарға  ие  
болады деген оймен осы  мақаланы  жариялап  отырмыз. 

Сонымен қандай да бір D облысында берілген интегралданатын )(),( 21 xfxf және 
)()()( 213 xfxfxf ⋅=  функцияларын қарастырамыз. 

Ескерту. Алдағы есептеулерде интегралдау тұрақтыларын нөлге  тең  деп 
санаймыз.Арнайы  қасиеттерге ие мұндай функциялардың алғашқы функциялары бар 
болсын және  келесі түрлерде  

∫ ∫ ∫ ⋅== )()()()();()()( 212121 xFxFdxxfdxxfxFdxxfxf  

анықталсын, сондай-ақ  олар үшін )()()( 21 xFxFxF ⋅=   теңдігі орындалсын деп  
ұйғарайық.Ендеше  функциялардың келесі теңдікті 

,)()()()( 2121 dxxfdxxfdxxfxf ∫∫∫ =                    )1(  
қанағаттандыратын  арнайы  қасиеттерін төмендегі теореманы  дәлелдеу  арқылы  

көрсетуге болады. 

mailto:Gul_96_jan@mail.ru
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Теорема. Егер   D  облысында берілген )(1 xf  және )(2 xf  функциялары үшін                 

мына шарт  1
)(

)(

)(

)(

2

2

1

1
=+ ∫∫

xf

dxxf

xf

dxxf

  
орындалса, онда  ол                 

функциялар  үшін  (1)  теңдік орынды. 
Дәлелдеу.Жоғарыда жасалынған ұйғарым бойынша: 

)()()( 21 xFxFxF ⋅=  немесе dxxfdxxfdxxfxf ∫∫∫ = )()()()( 2121  

 Бірінші  теңдікті х бойынша дифференциалдасақ: ),()()()()( 2121 xFxFxFxFxF ′⋅+⋅′=′   

яғни  ∫∫ += .)()()()()()( 122121 dxxfxfdxxfxfxfxf  

Бұдан шығатыны 

1
)(

)(

)(

)(

2

2

1

1
=+ ∫∫

xf

dxxf

xf

dxxf
.                                         (2) 

Алынған теңдік теорема  шарты, ендеше (2) шарт орындалғанда,  )(1 xf  және )(2 xf  
функциялары  (1) теңдікті  қанағаттандырады. 

Теорема дәлелденді. 
Енді осы шартты  қанағаттандыратын функциялардың  класын құрайық. 

1.     ,1
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1

n
n

xf

dxxf

nxf

dxxf −
== ∫∫    мұндағы     .1,0, ≠≠∈ nnRn  

Бірінші  теңдіктен  )(1 xf    функциясының, екінші теңдіктен  )(2 xf  функциясының  
түрлері  анықталады. 

a)   ;)(
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)()()()( 1
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1
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(3) 
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exfxfnxnfxfndxxfn        (4) 

Тексеру.      ,1)()( 1
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2. .cos
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;sin
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2290 
 

Тексеру:
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, мұндағы )(хα кез-келген функция 
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1-мысал. Берілген  2)( xx =α   функциясы үшін (2)   шартты қанағаттандыратын, арнайы 
қасиеттері бар )(1 xf  және  )(2 xf   функцияларының түрлерін анықтау  керек  болсын. 

(7) және (8)  формулалары бойынша: 
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Осы табылған функциялар   (1) теңдікті қанағаттандыратынын  тексерейік. 
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∫ ∫ ∫ ∫∫

−−−

−−

=−=
−
−

=

−===
−−

=
−−

=

.
2

arccos

2
sin2sin)cos1(

sin

.sin;cos
1)1(1)1(

11)()(

1

2

11

2

1

2

1

221

xctge
t

dte
tt

tdte

tdtdxtx
xx

dxedx
xx

dxe
x

dxxfdxxf

xxx

xx

Ендігі кезекте (1) теңдіктің   орындалуын тексеру үшін, бұл  анықталған  функция, 
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 түріндегі функцияның  алғашқы  функциясы  екендігін  көрсету  

жеткілікті, яғни .)
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        Ендеше, теңдіктің оң жағындағы туындыны есептейміз. 
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Демек, арнайы қасиеттері бар )(1 xf  және )(2 xf  функцияларының түрлері  дұрыс  
анықталған. 

Келесі кезекте,  )(1 xf   және )(2 xf  функцияларының жоғарыда көрсетілген 
қасиеттеріне сүйеніп, интегралдық есептеулерде кездесетін олардың тағы да бір түрін 
айқындап ашып көрсетейік. 

Сонымен xfxf )()( 21 =  арнайы функциялары үшін мына теңдіктің  
2

1

2

1 ])([)]([ ∫∫ = dxxfdxxf                         (9) 
орындалатынын дәлелдейміз. 
Функциялар (2) теңдікті қанағаттандырады, сондықтан арнайы )(1 xf  функциясы үшін  

2
1

)(
)(

1

1 =∫
xf

dxxf
,       (10) 

шарты орындалғанда, (1) теңдеуден  2
1

2

1 ])([)]([ ∫∫ = dxxfdxxf  теңдігі шығады.  

Ендеше, (10) шартты қанағаттандыратын, арнайы қасиетке ие, )(1 xf  функциясының да 
класстарын құра аламыз. 

2-мысал. Xexf 42
1 )( =   функциясының алғашқы функциясын (9) теңдік арқылы 

анықтау.  
Шешуі. Қарастырылған функция үшін (10) шарт орындалып тұр.  

2
1

2
1

2

2

≡=∫
x

x

e
dxe

,    олай болса,  

xxx edxedxe 4422

4
1)( ==∫ ∫ ; 

xxx eedxe 422222

4
1)

2
1(])([ ==∫ ,  демек 

)(1 xf  функциясы үшін (10) орындалғанда, (9) теңдік, яғни интегралдық есептеу 
формуласы орынды. 

Қорыта келе  айтарымыз,  арнайы қасиеттерге ие  жоғарыда көрсетілген 
функциялардың  кластары, интегралдық  есептеулерге  қажетті  өзіндік  орындары бар, 
ғылыми-әдістемелік  зерттеулерге  жаңашыл  бағыт  беретін  тақырып  болуы  мүмкін деп 
ойлаймыз.  
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Жалпы түрде берілген коэффициенттері айнымалы екінші ретті сызықты біртекті 

дифференциалдық теңдеуді қарастырайық 
               ( ) ( ) ( ) 0''' 210 =++ yxayxayxa .                          (1) 

Мұндағы  ( ),0 xa ( )xa1  және  ( )xa2  коэффициенттері қандай да бір ( )ba;  интервалында 
берілген, бірінші ретті туындылары бар, нөлге тең емес үзіліссіз функциялар [1,2].  

Мұндай теңдеулердің дербес шешімдері коэффициенттеріне, яғни жоғарыда 
көрсетілген функциялардың түрлеріне тікелей байланысты анықталатындығы және де көп 
жағдайларда анықтала бермейтіндігі мамандарға белгілі. 

Егер (1) теңдеудің кез келген бір дербес шешімі белгілі болса, онда оның жалпы 
шешімін құру ешқандай қиындық туғызбайды. 

Осы айтылғандарға орай, мәселенің оңай еместігін ескере отырып, біз бұл мақалада 
екінші ретті дифференциалдық теңдеулердің кейбір түрлерін коэффициенттерін зерттей 
отырып шешуге мүмкіндік туғызатын әдістемелік талқылаулар ұсынамыз және мысалдар 
келтіру арқылы толықтырамыз. 

Сонымен (1) теңдеуді түрлендіріп келесі түрде жазайық 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .02

'
20

'
1

'
20

''
0 =++−+++ yxayaayxayaayxa                     (2)                  

Топтастыру шеңберінде (2) теңдеуді жүйе түрінде қарастырып, оның құрамындағы 
теңдеулердің дербес шешімдерін анықтаймыз. 

Ескерту. Интегралдау тұрақтыларын нөлге тең деп санаймыз.   
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Анықталған бұл дербес шешімдер бірдей болуға тиісті деген шарт қоямыз 
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Алынған теңдікті х бойынша дифференциалдаймыз 
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Соңғы теңдікті тағы да х бойынша дифференциалдасақ шығатыны: 
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Ендеше, (1) теңдеудің коэффициенттері үшін (5) шарт орындалса, онда оның бір дербес 

шешімі: 

∫
= +

dx
хаха

ха

еу )()(
)(

1
20

2

.                                            (6)   
 
1-мысал.  ( ) 01 ''' =++− yyxxy  теңдеуінің бір дербес  шешімін табу. 
Шешуі. Берілген теңдеу үшін (5) шартты тексереміз. 

( ) ( ) ( ) ( )1;1; 1
'
00 +−=== xxaxaxxa  

( ) ( ) .0;1 '
22 == xaxa  

( ) ( ) .01'
20

'
020 xxaaaaa =−=−  

( )( ) ( )( ) .112
20210202 xxxxxaaaaaaaa =+−−+=++++  

Шарт орындалды, демек теңдеудің бір дербес шешімі (6) формула бойынша: 

                               ( ) .11ln1
1 +==∫= ++ xeey xx

dx

 
Тексеру    .0;1;1 ''

1
'
11 ==+= yyxy    ( ) ( ) .00110 ≡=+++−⋅ xxx  

Қарастырылған теңдеу үшін, [1] жұмыста көрсетілген шарт та орындалып тұр, яғни
( ) ( ) ( ) ,0210 =++ xaxaxa олай болса бұл теңдеудің екінші дербес шешімі сол  жұмыста 

ұсынылған формула бойынша: .2
xey =  

Енді зерттеп шешудің екінші әдістемесін көрсету үшін, әуелгі теңдеуді бірінші және 
екінші коэффициенттері бойынша түрлендіріп жазайық 

( ) ( ) .021100 =+′−′+′′−′′ yayayayaya                  (7) 
Топтастыру шеңберінде жүйе құру арқылы бұл теңдеудің де дербес шешімдерін  

анықтаймыз.     
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Анықталған бұл дербес шешімдер бірдей болуға  тиісті  екенін ескеріп, оларды 

қиылыстырамыз  
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.101020 aaaaaa ′−′=  (9) 
Сонымен, (1) теңдеудің коэффициенттері үшін (9) теңдік (шарт) орындалса, онда оның 

бір дербес шешімін (8) жүйенің бірінші болмаса екінші формуласы бойынша анықтауға 
болады. 

2-мысал. ( ) 022 22 =+′−+′′ yxyxxyx  теңдеуінің бір дербес шешімін табу. 
Шешуі. Теңдеудің коэффициенттері үшін (9) шарттың орындалуын тексереміз. 

( ) ( ) .2223223;22 33332
0110

32
20 xxxxxxxxxaaaaxxxaa =+−−=−−−=′−′=⋅=  

Шарт орындалды, ендеше теңдеудің бір дербес шешімі, (8) жүйенің бірінші формуласы 
бойынша: 
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демек табылған шешім орынды. 
Зерттеп шешудің кезекті бір әдістемесін көрсету үшін, теңдеуді түрлендіріп мына түрде 

жазамыз 

          ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .020100 =+′′+′+′′−′′ yxayxayxayxayxa                 (10) 
Тағы да топтастыру шеңберінде құрылған жүйені шешу арқылы (1) теңдеудің бір 

дербес шешімін табуға мүмкіндік туғызатын шарт айқындалады және де сол шарттың 
негізінде анықталатын дербес шешімнің түрі нақтыланады. 
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Сонымен, (1) теңдеу үшін (12) шарт орындалса, онда оның бір дербес шешімі (11) 
жүйенің құрамындағы  

                    ∫= dxay 01     
немесе         

∫
= +′

− dx
aa

a

ey 10

2

1                                       (13)        
формулаларының бірі арқылы анықталады. 
3–мысал. 022 2 =+′−′′ xyyxy   теңдеуінің бір дербес шешімін анықтау керек болсын. 
Шешуі. ;2;0;0;1 2

1000 xaaaa −==′′=′=  
.2;2;4 221 =′=−=′ axaxa  

Қарастырылған теңдеу үшін (12) шарт орындалып тұр. 
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Ендеше теңдеудің бір дербес шешімі: 

.ln2
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2 xeey x

dx
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Тексеру. ,002221201.0;1 222

11 ≡=+−=⋅+⋅−⋅=′′=′ xxxxxyy  
демек табылған шешім орынды. 
Қорыта айтқанда, ұсынылған әдістемелік талқылаулар негізінде құрылатын, яғни 

түрлендіруден кейін шығатын теңдеулерді жүйе түрінде шешу арқылы, (1) теңдеудің қандай 
да бір дербес шешімін анықтауға мүмкіндік беретін шарттарды айқындауға болатынын 
аңғару қиын емес. 
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Основной задачей современного образования является всестороннее и гармоническое 

развитие личности, под которым понимается обладание глубокими и прочными знаниями, 
умением самостоятельно пополнять их и применять на практике. Здесь, необходимым 
принципом выполнения является внедрение в учебный процесс приемов личностно-
ориентированной педагогики. Учитель в этом случае ориентируется на каждого конкретного 
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ученика, являющегося для него личностью со своими способностями, характерными 
чертами, склонностями и интересами [1,с. 3].  

В качестве метода, который рассматривается в данной работе, предлагается метод 
дифференцированного подхода в обучении, как одного из популярных в последние годы 
методов реализации личностно-ориентированной педагогики.  Обоснованием нарастающего 
интереса является возможность организации учебно-воспитательного процесса так, чтобы 
каждый ученик получил полноценную базовую математическую подготовку с учетом его 
математических способностей и интеллектуального развития. Такой организации обучения 
математике требует современные условия развития общества. Сейчас от каждого человека 
требуется высокий уровень профессионализма и такие деловые качества как 
предприимчивость, способность ориентироваться в той или иной ситуации, быстро и 
безошибочно принимать решение. Базовый курс математики призван служить одной из 
основ развития личностных качеств каждого отдельного ученика и подготовки его к жизни, 
предстоящей трудовой деятельности[2, с. 5]. 

Дифференцированный подход в обучении математике предлагается реализовать, 
используя метод дифференцированного взаимообучения. Преимуществами взаимообучения, 
как одного из методов группового обучения, являются совместная отработка умений и 
навыков с учетом различия способностей, теоретической и практической подготовленности 
учащихся, взаимопроверка прочности усвоения, взаимообмен основной и дополнительной 
информации. Взаимообучение позволяет каждому учащемуся попеременно исполнять роль 
учителя и обучаемого, способствует закреплению знаний взаимодействующих партнеров, 
активизации их мышления, воображения, речи и внутреннего самостимулирования [3]. 

Алгоритм применения метода дифференцированного взаимообучения состоит в 
следующем.  

После объяснения новой темы и первичного закрепления нового материала, классу 
дается три задания для самостоятельной работы, трех уровней сложности, уровня А,Б,С, 
отводится определенное количество времени на выполнение, после чего выводятся ответы на 
доску и проводится самостоятельная оценка выполнения. 

Далее происходит группировка обучающихся. Ученик решивший все три задания 
определяется в группу «Альфа», ученик решивший два задания в группу «Бета», ученик 
решивший одно или ноль заданий в группу « Гамма».  

Учащиеся из группы «Альфа» направляются в группу «Бета» для объяснения учебного 
материала, после объяснения, учащиеся группы «Бета» объясняют группе  «Гамма».  

После объяснения  класс получает три задания уровня А,В,С. По окончанию работы 
проверка выполненных заданий.  

Проводится итоги первого цикла. Преподаватель указывает тем учащимся группы 
«Альфа», учащиеся которых по результатам прошедшего цикла не перешли выше по 
уровню, повторно направится к своим ученикам. Должен действовать закон обратной связи и 
ответственности.  

Количество циклов объяснения определяет учитель взависимости от часов отведенных 
на изучение данной темы. 

При использовании данного метода в обучении акценты в обучении смещаются на 
приобретении учеником навыка умело, с достаточно высоким для его возраста и жизненного 
опыта мастерством излагать изучаемый им же материал. Быстрое и качественное усвоение 
основано на использовании полученной новой информации и передаче ее другим.  

Суть данного метода можно математически описать с помощью следующей формулы: 
Решил + сумел объяснить = усвоил. 
При этом развивается командный дух под девизом: «У тебя есть шанс, помогая другим, 

помочь себе» [4, с.21]. 
Стремление передавать другим информацию, обучать других присуще человеку с 

самого раннего детства. Ребёнок в пять лет, узнав от кого-то новое слово, бежит сообщить 
его папе, маме, нянечке. Но что происходит в семь лет, когда ребёнок становится 
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школьником? Ему объясняют, что он должен слушать учителя и что не его дело – учить 
других, его дело – учиться, так как в классе всех обучает только один человек – учитель[5]. С 
введением метода дифференцированного взаимообучения все ученики понимают трудность 
преподавания, сложности объяснения, как бы становясь на место учителя.  

При введении метода дифференцированного взаимообучения, ученики буквально 
перерождаются и за сравнительно короткий срок овладевают педагогическими умениями, 
которые у выпускников педвузов вырабатываются годами: умение слушать, умение ставить 
вопросы, умение проводить обсуждение, умение строить изложение изучаемой темы так, 
чтобы она вызывала у слушателей интерес, организаторские и другие умения. Благодаря 
этому появляется интерес учеников к изучению математики, повышается качество знаний и 
умений. 

Далее в таблице 1 представлен в качестве примера один цикл по теме «Умножение и 
деление десятичных дробей». Эксперимент был проведен на базе одной из столичных школ, 
в классе 22 ученика [6, с.50]. 

 
Таблица 1 – Данные по усвоению новой темы после певрого и второго цикла  

Образец заданий Уровень 
цикла 

Альфа Бета Гамма Ур
ове
нь 
усв
оен
ия 

Уровень А: 18,6*3,5=65,1 
Уровень В: (6,9+2,55)*2,6-3,5=21,07 
Уровень С: 1,6+2,4/0,4-2,4+7,2=12,4 

1 3 10 10 3,8
6 

Уровень А: 26,3*9,7=255,11 
Уровень В: 1,6*8+2,9*5=27,3 
Уровень С: 0,251-2,4*0,5+1,4=0,451 

2 7 10 5 4,0
9 

% качества усвоения  130% 0% -50%  
 
Очевидно, что уровень усвоения существенно вырос с 3,86 до 4,09, только после одного 

цикла применения. При этом, отметим, что качество усвоения выросло на 130% по группе 
«Альфа». 

При использовании данного метода дифференцированного обучения в классе 
выделяются группа учащихся, которые в большинстве случаев находятся в группе «Альфа», 
т.е это учащиеся обучающие на 5. Таким образом можно выделить группу экспертов каждого 
класса, между которыми идет распределении остальных учащихся в классе. В обязанности 
экспертов входят: 

Проверка наличия домашнего задания; 
Проверка тетрадей для правил; 
Опрос правил текущей недели; 
Помощь своим товарищам в объяснении непонятного им материала. 
Условия деятельности учащихся в условиях рынка определяется умением принимать 

нестандартные решения, решительностью, энергичностью, предприимчивостью. На основе 
этого предлагаю ввести рейтинг учащихся. 

Рейтинг – это оценка, некоторая численная характеристика какого-либо качественного 
явления. «Рейтинг класса» - инструмент комплексного оценивания результатов классов, 
способствующий формированию целостной личности, включающий учебную, социально и 
личностно значимую деятельность. Определение рейтинга классов помогает формированию 
атмосферы здоровой конкуренции классных коллективов, способствующей повышению 
интереса учащихся к образовательному процессу, дальнейшему развитию [7]. 
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Далее на рисунке 1 представлен пример рейтинга класса, где смайлами зеленого цвета 
оценивается работы группы на отметку «5», желтый цвет- «4», красный- «3». 

 
Рисунок 1- Командный рейтинг экспертов 

 
Метод дифференцированного взаимообучения имеет массу преимуществ, но наиболее 

главными являются качественное обучение и воспитание коммуникативных характеристик 
обучающегося. 
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Екі немесе одан да көп мұғалімдердің бір сынып оқушыларымен бірлесіп жұмыс 
істеуін, яғни, бірге сабақ беруін, сабақты жоспарлауын және сол оқушыларды бағалауын 
командалық оқыту дейміз.  

Неге біз командалық оқыту әдісін қолдануымыз керек?Командалық әдіспен оқытуды 
жоспарлау үшін мектеп немесе басқа да білім беру мекемесі басшыларына көптеген бекітіліп 
қалған нәрселерді, оқу бағдарламасына өзгерту енгізу керек.Ол жұмысшылардың уақытын 
тиімді қолдану немесе сабақ кестелерін өзгерту және тағы да басқа қиындықтар. Осының 
барлығын бастамас бұрын осы «командалық оқытудың»  қандай артықшылықтары 
бар,«командалық оқытудың» оқушылар мен мұғалімге келер  қандай пайдасы  барекенін 
түсіну керек. «Командалық оқыту» арқылы оқушылардың оқу үлгерімі сапасын  ғана 
арттырып қоймай, олардың оқу үшін жауапкершілігін сезіне алуларына да әсер етеді.Quinn, 
S. және Kanter, S [1] зерттеулеріне сәйкес командалық оқыту әдісі екі мұғалімнің, шынымен 
де, өзара тіл табысып жұмыс істей алуына тікелей байланысты. Олар екеуі аудитория немесе 
оқушылар алдында жұмылған жұдырықтай команда ретінде өздерін көрсете жұмыс істей 
алуы қажет, тек сонда ғана командалық оқыту өзінің басымдылықтарын бере алады. 

Командалық оқытудың артықшылықтары:  
- Нұсқау түрінде берілетін бір сарынды, үйреншікті сабақ немесе дәрістер орнына 

жан-жақты саладағы екі тұлғаның бірлескен серпінді, әсерлі сабақтары; 
- Дәстүрлі лекция кезінде оқушылардың белсенділілігі төмен болады, ал командалық 

оқытуда екі мұғалімнің жұмысын кезектесе тыңдау оқушылардың физикалық және ой-
әрекетінің жұмысын стимуляцияландырады; 

- Командалық оқытуды жұмыс істейтін мұғалімдердің және олардың іс-әрекеттеріне 
оқушылардың еліктеуі, соларға ұқсау сияқты қасиеттер. Мысалы, мұғалімнің бірі ағылшын 
тілінде еркін сөйлеп тұруы оқушының осы тілге деген қызығушылығын арттыратыны сөзсіз; 

- Командалық оқытуда мұғалімдер арасында «жасанды»  келіспеушіліктерді шешуде 
оқушының көзқарасын қолдану, яғни, оқушының өзіндік ойының артуы. Оқушы осындай 
«мәселені» шешуге өз үлесінің қоса алуы; 

- Екі мұғалімнің командада жұмыс істеуі олардың да өзара білімдерінің алмасуына, 
яғни, мұғалім білімінің сапасын артуына әсер етеді, ал бұл өз  әсерінде оқушылардың да 
білім сапасынарттырады. Кез-келген мұғалім қандай да бір салада өзінің мықты білімін, 
сабақ беру әдісін, үрдісін, екінші өзінің серіктес мұғалімге бере алады сонымен қатар 
жеткіліксіз жерін дамытады; 

- Командалық оқыту арқылы адами ресурстар мен уақытты, техникалық оқу-
құралдарын да тиімді қолдануға болады. Мұғалімнің бірі сабақ беріп жатқанда, екінші 
мұғалім сабаққа қажетті құралдарды немесе иллюстрациялық материалдармен жұмыс 
істепсабақтың тиімді өтуін қамтамасыз етеді; 

- Екі мұғалімнің командалықсабағы ешқашан да жалықтырып, зеріктіріп жіберетін 
сабақ бола алмайды. Егер оқушының жалыға бастағанын екінші мұғалім байқаса, ол соған 
барып қосымша көмекберіп немесе арнайы тапсырмалар беріп оның жұмысын 
ынталандырып,бақылап отырады, яғни барлық оқушы қандай да бір қызметпен айналысып, 
қызу жұмыс үстінде болады; 

- Командалық оқыту  кең аудиториямен жұмыс істеуде, олармен жекелей де жұмыс 
істеуге  мүмкіншілік береді. Мұғалімнің бірі сабақ беріп жатқанда, екінші мұғалім кейбір 
оқушылармен жекелей жұмыс істеп (үй жұмысын тексеру, жекелей бағыт-бағдарлар мен 
ақыл кеңесін беру т.б), сабақтың тиімділігін арттырады; 

-  Пән аралық байланысты қолдану мүмкіншілігінің кең болуы. 
Командалық оқытуды іске асыру жолдары 
Командалық оқытуды сапалы іске асыру үшін оқу орнының әкімшілігі жағынан көп 

қолдау болуы керек. Әкімшілік  жағынан қандай да «Тәуекел тау бұзар» демекші, бір 
тәжірибе жасау үшін тәуекелге баруға тура келеді.Екі мұғалімнің бірге «жұмылған 
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жұдырықтай» жұмыс істей алуы тек сол екі мұғалімнің өздік пікірлерінен ғана емес, сол 
мұғалімдер сабақ беретін оқушылардың осы екі мұғалімнің жұмысының нәтижелілігі туралы 
пікірлерінен тұрады. Командалық оқыту тек әкімшіліктің «тікелей бұйрығы» арқасында ғана 
іске аса алмайды. Әкімшілік тарапынан  командада жұмыс істей алатын мұғалімдердің 
пікірін ескеру қажет және оларды жақсы жұмысы  мен жетістіктері үшін әрқашан қолдап 
отыру керек. 

«Командалық оқытудың» тәсілдері 
Мұндай әдіспен сабақ берудің көптеген әр түрлі әдіс-тәсілдері бар, бұл әдістер сабақ 

берудің сапасын арттыратыны сөзсіз. Командада жұмыс істейтін мұғалімдер сол пәннің әр 
түрлі саласындағы мамандар болуы мүмкін, мысал үшін математика пәні үшін  командамен 
жұмыс істейтін мұғалімнің бірі «Геометрия» саласында кәсіби деңгейі жоғары болса, екінші 
мұғалім «Статистика» саласының жоғары маманы, бірақ олар оқушылар үшін сабақтың 
жоспарын бірлесе отырып жасауы керек. Сабақ тиімділігі артуы үшін  осы мұғалімдердің 
бетпе-бет отырып жұмыс істеуі ғана жеткіліксіз болады. Олар үнемі тығыз қарым қатынаста 
болуы тиіс, тіпті кейбір кездері дистанциялық байланысты да қолдануы керек. Сонымен 
қатар, командалық оқыту әрқашан осылайша ғана іске асады деп ойлау қателік болар еді. 
Оның түрлері мен формалары оқу жағдайына байланысты бейімделіп отыруы мүмкін. Соның 
бірнеше түрлері: 

- Екі мұғалімнің бір уақытта бір сыныпқа немесе топқа сабақ беруі; 
- Екі мұғалім сабақты бірге жоспарлайды, өздерінің идеялары мен ресурстарымен 

алмасады, бірақ топты екіге бөліп алып, әр түрлі жерлерде өз бетінше жұмыс істейді; 
- Командадағы мұғалімдер ортақ ресурстан алынған материалдармен жұмыс істейді; 
- Сабақтың кейбір элементтері тек бір мұғаліммен ғана жоспарланып, мысалы, өткен 

материалды сұрау немесе үй жұмысын тексеру, жаңа тақырыпты түсіндіру, ал қалған бөлігін 
екінші мұғалім жоспарлап өткізу(мысалы, бір мұғалім бірінші топтың үй жұмысы тексеріп, 
өткен материалдар бойынша сұрап жатқанда, екінші мұғалім екінші топта жаңа тақырыпты 
түсіндіріп жатады да, қандай да бір уақыт өткен соң орындарымен ауысады); 

- Екі мұғалімнің бірі негізгі мұғалім, ал екіншісі көмекші «ассистент» рөлін атқару. 
«Командалық оқытуды» іске асыруды  жоспарлау 
«Командалық әдісті» қолдануды жоспарлау кезінде, ең бірінші, командада жұмыс 

істейтін  мүшелерді дұрыс таңдау өте маңызды. Ол – сол командадағы мұғалімдердің өзара 
тіл табыса алуы, олардың бірінің кемшіліктерінің екіншісінің толтыра алуы (мысал үшін екі 
мұғалімнің бірі мықты математик, ал екіншісі білім берудің әртүрлі технологияларын білетін 
әдіскер). Тіпті оқушылардың да білім деңгейі мен алғырлығы да оларға сабақ беретін 
мұғалімдерге сай болуы қажет. Мәселен, ағылшын тілі деңгейі төмен оқушыларға ағылшын 
тілінде сабақ бере алатын мұғалімнің сабақ беруінің нәтижелілігі өте төмен болушы еді. 
Осылайша оқу орны әкімшілігінің команданың барлық мүшелерін алдымен «өзара 
сәйкестікке» бағалап алу керек. 

Әдетте командалық оқытуда кездесетінмәселелер: 
-Команданың барлық мүшелерінің дәрежелері тең емес; 
-Мұғалімдер команда жұмысын ұйымдастыруды түсінбейді; 
- Мұғалімдер арасындағы жекелей даулар; 
-Мұғалімдердің әрқайсысы жекелей жұмыс істеуді қалауы; 
-Командалық оқытудың нәтижелілігі жасы үлкен мұғалімнің жауапкершілігіне 

жатады.Жалпы айтқанда, негізгі мәселелер тұлға аралық қақтығыстардан өрбитін болады, өз-
өзіне деген сенімсіздік, команданы, топты процестерді басқару.Командамен жұмыс істеу 
барысында сабақ жоспарлаудағы негізгі бірлесе отырып шешетін мәселелер: 

- Сабақ мақсатын, жүру тәртібі мен мазмұнын, әдісін анықтап алу; 
-Сабақта қандай қолданбалы бағдарламалар қолдануға болады және оның жұмыс істеуі; 
-Қай мәселелерге көп көңіл беру керек, оқушылардың еңбегін дұрыс ұйымдастыру 

жолдары; 
- Оқушыларды топтарға бөлуді айқындау; 
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-Оқушыларды бағалаудың жолдары және кімнің бағалайтынын анықтау. 
Сабақтан кейін мұғалімдер сабақ сапасын одан да арттыру үшін тағы да не істеуге 

болатыны туралы, сабақ барысында қандай қиындықтар туғаны және оны шешу туралы пікір 
алмасып сабақ жоспарына өзгертулер енгізуге болатынын айқындайды. Екі мұғалімнің де 
еңбек ету дәрежесінің тең болуы маңызды шарттардың бірі болып табылады. Олай болмаған 
жағдайда мұғалімдер арасындағы мәселе күрделеніп кетуіне әкелетіні сөзсіз. Сабақ беру 
барысында мұғалімдер өз рөлдерімен ауысып тұруын да ұмытпау керек. Тек әрқашан бір 
мұғалім негізгі, ал екінші мұғалім ассистент рөлінде ғана жұмыс істеуі екінші мұғалімнің 
оқушылар арасында бірінші мұғаліммен салыстырмалы түрде беделінің азайуына әкеледі 
және еңбектің тең бөлінуіне де өз әсерін тигізіп, мұғалімдер арасында түсініспеушіліктер 
пайдаболуына себепші болады. 

Командалық оқыту арқылы оқушының тек білім сапасын ғана арттырып қоймай, 
оқушылардың тәртібін, өзін-өзін ұстауын, тәрбилілігін сынып жетекшісімен бірлесе отырып 
өзгертуге болады. Сондықтан командамен жұмыс істеу үшін кімнің неге жауапты екендігін 
сабақ жоспарлауда нақтылап шешіп алған жөн. Ол үшін келесі шарттар орындалуы қажет: 

- мұғалімдердің үнемi кездесіп отыруы, яғни осы кездесуге кететін уақыттың болуы; 
- оқушылармен жұмыс істеу кестесін нақтылау мен командадағы мұғалімдер 

арасындағы байланысты дамыту; 
- команда мүшелерiнiң рөлін және мiндетiн ауыстыру туралы келусішілік, 

проблемалық оқушылардың жұмысын бірге талқылау; 
- басқа да «командалардың» идеялары мен жаңа ұсыныстарын талқылап сабаққа 

енгізу жолдарын қарастыру және сабақ берудегі табысты тәжiрибемен басқа да команда 
мүшелерiмен алмасу. 

«Командалық оқытудың» ерекшелігі жаңа өсіп келе жатқан буынның ғылымға, білімге 
деген құштарлығын бір емес екі мұғалімнің көмегімен дамытып, тапжылмай еңбек ететін, 
үнемі ізденіс үстінде жүретін заманауи, бірегей, кез келген мәселені шеше алатын,білім 
бәсекесіне түсе алатын жас буын тәрбиелеп шығаруға жаңаша серпін бере алатындығы. Осы 
әдіспен білім алатын оқушылардың ойы ұшқыр, даму қабілеті жоғары болатынына сенім 
мол. 
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Елді адам капиталы арқылы бәсекеге қабілетті ету. Бәсекенің бастысы – білімнің бәсекесі. Біз 
бүкіл елде халықаралық стандарт деңгейіндегі  сапалы білім беруге қол жеткізуге тиіспіз. 
Бұл үшін оқу жоспарына жаратылыстану ғылымдары, бірінші кезекте, математика мен 
информатикадан қосымша сағаттар немесе пәндер енгізу керек», - деді [3].  Қазіргі қоғамдық 
үдерісте бәсекеге қабілетті, логикалық ойлау қабілеті жақсы дамыған оқушылар даярлап 
шығару қажет.  

Ол үшін, мектептегі математика пәнін жаңа талапқа сай оқытуды жетілдіру керек. 
Математика оқулықтарында теңдеулер мен теңсіздіктерге байланысты  материалдар мектеп 
математика курсы мазмұнының қомақты бөлігін құрайды, себебі теңдеулер мен теңсіздіктер 
математиканың түрлі салаларында және маңызды қолданбалы есептерді шығаруда кең 
қолданыс табады [3].  

«Теңсіздік» ұғымы – оның мазмұны мен қоса әдіс – тәсілдерін оқыту  барысында 
мектеп математика курсында ерекше орынға ие болатын ұғымдардың бірі болып табылады.  

Теңсіздік ұғымы қаншалықты кең болса, оларды шешу әдістері де соншалықты көп. 
Сондықтан қазіргі уақытқа дейінгі теңсіздіктердің дамуында әр түрлі әдістердің өзгеріп, 
жаңарып отыруы осы ұғымдардың нақтылануы мен басқа да математиканың бөлімдерімен 
байланысын ескеріп отыруды қажет етеді.  

Жоғарғы мектептегі математикалық анализ курсында функциялардың максимум және 
минимум, яғни экстремал есептерді шешуде теңсіздіктер кең түрде қолданылады. 
Теңдеулерді зерттеу, жуық есептеу, иррационал сандар теориясы, сан қатарлары т.б. 
теңсіздіктер қасиетіне сүйенеді.  

Кейіннен оларды теориялық және қолданбалы  сипаттамадағы үлкен санның 
проблемаларын шешу үшін қолдануға болады.  Жаңа оқу бағдарламаларында, жаңа тақырып 
барысында теңсіздік ұғымын оқыту кезінде білім алушылар  алған білімдерін қолдана алу 
үшін, оларда мектеп бағдарламасындағы жалпы әдістер қалыптасуы керек. 

«Теңсіздік» ұғымы тек математикада ғана емес, әр түрлі жаратылыстану ғылымдарында 
зерттелетін табиғаттың үздіксіз процестері, әсіресе экологиялық, экономикалық т.б. халық 
шаруашылығындағы байланыстар теңсіздіктің көмегімен шешіледі. Теңсіздіктер 
оқушыларды айқын және дұрыс ойлауға, шамаларды салыстыра білуге дағдыландырады. 

Теңсіздіктер жай санды теңсіздіктер, алгебралық теңсіздіктер, классикалық теңсіздіктер 
болып бөлінеді [2]. Осы теңсіздіктердің ішіндегі классикалық теңсіздіктер ұғымына 
тоқталсақ. 

Себебі математика бойынша олимпиадалық және жазбаша емтихандарда ұсынылатын 
есептерді шешуде,   талапкерлер өздеріне белгілі кез келген математикалық әдістерді 
қолдануы мүмкін. Және бұл жағдайда жалпы білім беретін мектептерде оқытылмайтын 
кейбір әдістерді пайдалануға болады. Мұндай ұғымдарға Коши теңсіздігі, Гюйгенс теңсіздігі,  
Коши – Буняковский теңсіздігі, Бернулли теңсіздігі, Гельдер теңсіздігі, т.б жатады. 

Атап көрсететін болсақ, 
1. 𝑎𝑎1+𝑎𝑎2+⋯+𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑛𝑛
≥ �𝑎𝑎1𝑎𝑎2 … 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

 

𝑎𝑎1𝑎𝑎2 … 𝑎𝑎𝑛𝑛сандарының арифметикалық орташасы,  олардың геометриялық орташасынан 
аз емес.  Бұл теңсіздікті француз математигі Коши 1821 жылы жариялаған болатын. 

2. 𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛оң сандары үшін ( )( ) ( )n
n

n
n aaaааа ,1...11...1 2121 +⋅⋅++≤⋅⋅+  

теңсіздігін Гюйгенс теңсіздігі деп атаймыз. 
3. 𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 ; 𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … , 𝑏𝑏𝑛𝑛 (bi ≠ 0, i= 1,…,n) сандары үшін  
(𝑎𝑎1𝑏𝑏1 + 𝑎𝑎2𝑏𝑏2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛)2 ≤ (𝑎𝑎1

2 + 𝑎𝑎2
2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛2 )(𝑏𝑏1

2 + 𝑏𝑏1
2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑛𝑛2)теңсіздігі Коши-

Буняковский теңсіздігі деп аталады 
4. Бернулли теңсіздігі деп үш бөліктен тұратын мына теореманы 

айтамыз:  
а) Егер ℎ > −1болса, онда кез-келген p натурал саны үшін ( ) phh p +≥+ 11  
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ә) Егерℎ > −1 және 



<
>

0
1

p
p

 болса, яғни (𝑝𝑝 > 1 не 𝑝𝑝 < 0) онда ( ) phh p +≥+ 11  

 б) Егер ℎ > −1 және 0 < 𝑝𝑝 < 1 болса, онда ( ) phh p +≥+ 11 , т.б.[2]. 
Кең түрде қолданылатын классикалық Коши теңсіздігін, «Математикалық индукция», 

«Анализ», «Реттелген жиындар» тәсілдерімен шеше отырып, олардың бір-бірінен 
ерекшеліктерін ашып көрсуге болады. Теңсіздіктердің осындай маңыздылығын ескере 
отырып, мектеп бағдарламасына санды, алгебралық теңсіздіктермен бірге классикалық 
теңсіздіктер теориясын тереңірек еңгізіп қарастырса артық болмас деп ойлаймын. Себебі 
кейбір есептерді осы аталған теңсіздіктер көмегімен есептеуге болады.  

Мысал – 1: 0 < 𝑎𝑎𝑠𝑠  – лер көпбұрыштың қабырғалары,𝑝𝑝 = ∑ 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑠𝑠=1  көпбұрыштың 

периметрі болса 𝑛𝑛
𝑛𝑛−2

≤ ∑ 𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑝𝑝−𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑛𝑛
𝑠𝑠=1  теңсіздігі орындалатынын дәлелде [1, 75-бет]. 

Шешуі: Көпбұрыштың төбесі болу тұрғысынан алып көрсек 𝑎𝑎𝑠𝑠  – лер симметриялы 
болғандықтан жақындату тәсілін қолдануға болады және 𝑎𝑎1 ≥ 𝑎𝑎2 ≥ 𝑎𝑎3 ≥ ⋯ ≥ 𝑎𝑎𝑛𝑛  деп көруге 
болады. 𝑝𝑝 − 2𝑎𝑎1 ≤ 𝑝𝑝 − 2𝑎𝑎2 ≤ ⋯ ≤ 𝑝𝑝 − 2𝑎𝑎𝑛𝑛   және 1

𝑝𝑝−2𝑎𝑎1
≥ 1

𝑝𝑝−2𝑎𝑎2
≥ ⋯ ≥ 1

𝑝𝑝−2𝑎𝑎𝑛𝑛
 теңсіздіктері 

орындалатынына көз жеткізуге болады. Бұл нәтижелерге Чебышев теңсіздігін қолданып, 
шыққан өрнекке арифметикалық және геометриялық орталар теңсіздігін екі қайтара 
қолданған соң жақындату принципі бойынша қорытынды жасасақ:  

∑ 𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑝𝑝−2𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑛𝑛
𝑠𝑠=1 ≥ 1

𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎𝑠𝑠 ∙ ∑

1
𝑝𝑝−2𝑎𝑎𝑠𝑠

≥ 𝑝𝑝 ∙ � 1
𝑝𝑝−2𝑎𝑎1

∙ 1
𝑝𝑝−2𝑎𝑎2

∙ ⋯ ∙ 1
𝑝𝑝−2𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑠𝑠=1

𝑛𝑛
𝑠𝑠=1 ≥ 𝑝𝑝 ∙ �

1

�𝑝𝑝 (𝑛𝑛−2)
𝑛𝑛 �

𝑛𝑛
𝑛𝑛 =

𝑛𝑛
𝑛𝑛−2

болып теңсіздік дәлелденеді. 
Мысал – 2: 𝑎𝑎 ≥  0;  𝑏𝑏 ≥  0;  𝑐𝑐 ≥  0 болғанда abccba 8)1()1()1( 222 ≥+•+•+

теңсіздігі орындалатынын дәлелде [1, 62-бет]. 
Шешуі: Әрбір қосынды үшін Коши теңсіздігін қолданайық: 

2
2

2
1 aa

≥
+  

2
2

2
2

2
1

2
1

cc

bb

≥
+

≥
+

 

Теңсіздіктердің екі жағы да теріс емес, сондықтан олардың сәйкес оң және сол жақ 
бөліктерін көбейтеміз, сонда  

abccba
≥

+•+•+
3

222

2
)1()1()1(  

abccba 8)1()1()1( 222 ≥+•+•+  
болып теңсіздік дәлелденді. 
Мұндай мысалдардың көптеп келтіруге болады. Теңсіздіктер мектеп математика 

курсында жиі кездесетінін осындай мысалдардан көруге болады. Оларды шешудің әр түрлі 
жолдары мен әр түрлі әдістері көп.  Кейбір есептерді классикалық теңсіздіктердің көмегімен 
есептеген тиімді. Оны өзімнің диссертациялық жұмысымда толық ашып көрсететін боламын. 

Теңсіздік ұғымы қазіргі заманғы математиканың көптеген салаларында іргелі рөл 
атқарады, онсыз физика да, математикалық статистика да, экономикада жұмыс істей 
алмайды. Э. Беккенбахтың айтуы бойынша «...математиканың нәтижелері көбінесе теңдікпен 
емес, теңсіздік арқылы өрнектеледі» [3]. Алайда әлі күнге дейін жақсы әзірлеген, жеткілікті 
болатын «теңсіздіктер теориясы» жоқ, бірақ теңсіздіктердің жекелеген кластарын айқындау 
үшін осындай теорияны құруға мүмкіндік болды – ол анализдің кейбір тараулары, 
мажорация теориясының кейбір бөлімдері, т.б.Қалай да болғанда теңсіздіктер оның ішінде 
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классикалық теңсіздіктерматематиканың бөлімдерінде (геометрияда, дифференциалдық және 
интегралдық есептеулерде, сандар теориясында), сонымен қоса оның заманауи бөлімдерінде 
де ( кодтау теориясы, т.б.) кездеседі. Теңсіздіктер емес, теңсіздіктер класының жаңа 
ұғымдарының саны ерекше тез және бақылаусыз артуда. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Тердікбай Күшай.  Тереңдетілген математика, оқу әдістемелік құралы. 7 – 11 
сынып,  Астана 2009ж 

2. Г.Г.Харди, Дж.Е.Литтльвуд, Г.Полиа. Неравенства. Москва, 1948г. 
3. www.uzdikter.biz– үздік мамандарға арналған сайт. 
 
 
УДК 372.851 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Ибраева Зарина Рысбековна 

kz.mat@mail.ru 
Государственный университет имени Шакарима города Семей 

Научный руководитель – А.Анияров 
 

Работая с детьми школьного возраста, на уроках математики, преподаватель находится 
в поиске таких методов и приемов работы,  которые бы совершенствовали мыслительные 
способности учащихся и позволили бы мыслить более продуктивно. Развивать мышление - 
значит развивать умение думать. Мыслительный  процесс начинается тогда, когда возникает 
задача или проблема, у которого нет готового способа решения. Развивая способность к 
критическому мышлению можно добиться улучшения мыслительной деятельности. Поэтому 
за основу работы я взяла методы и приемы развития критического мышления.  

Ведущие целевые ориентации: мотивация к учению, расширение знаний и развитие 
интеллектуальных умений, формирование  обобщение, развитие мыслительных навыков 
учащихся, необходимых для учебы и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 
решения, работать с информацией, анализировать, рассматривать различные стороны 
решения).  

В критическом мышлении отправной точкой является информация. Она начинается от 
постановки вопросов, строится на основе убедительной аргументации. Особенностью данной 
педагогической технологии является, то, что учащийся  процессе обучения сам конструирует 
этот процесс, исходя из реальных  и конкретных целей, сам отслеживает направления своего 
развития, сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной 
стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией. 
Определение критического мышления обычно включает в себя умение прогнозировать 
ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавливать связи, 
рассуждать по аналогии и выявлять причины, а также предполагает рациональный и 
творческий подход к рассмотрению любых вопросов. 

Сопоставим свойства критического и обыденного мышления.  
Критическое мышление Обыденное мышление 

 Оценивающее суждение; 
 Взвешенное суждение; 
 Классификация; 
 Допущение; 
 Логическое формулирование 
выводов; 
 Понимание принципов; 

 Гадательное предположение; 
 Предпочтение; 
 Группирование; 
 Верование; 
 Формулирование выводов; 
 Объединение понятий по 
ассоциации; 

http://www.uzdikter.biz/
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 Построение гипотезы; 
 Предложение мнений с 
аргументами; 
 Формулирование суждений на 
основе критериев. 

 Предположение (без достаточных 
оснований); 
 Предложение мнений без 
аргументов; 
 Формулирование суждений без 
опоры на критерии. 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что критическое мышление связано 

не только с познавательной, но и с мотивационной сферой, с самосознанием человека 
(взвешенность, классификация, аргументация). 

 
Восприятие информации происходит в три этапа, что соответствует таким стадиям 

урока: 
Стадия Функции 

В
ы

зо
в 

 Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, 
стимулирование интереса к новой теме). 
 Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме. 
 Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

О
см

ы
сл

ен
ие

 
со

де
рж

ан
ия

  Информационная (получение новой информации по теме). 
 Систематизационная (классификация полученной информации). 
 Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме). 

Ре
фл

ек
си

я 

 Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 
 Информационная (приобретение нового знания). 
 Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению 
информационного поля). 
 Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 
выработка собственной позиции, оценка процесса). 

 
В технологии критического мышления существует множество методических приемов 

для реализации целей разных фаз базовой модели урока. 
Некоторые приемы обучения в  технологии развития критического мышления: 
1. Задавайтесь вопросами, интересуйтесь. 
Речь идет не о поверхностном любопытстве, проявляющемся в том, чтобы всюду 

совать свой нос, а о любознательности, пытливости, интеллектуальной жажде. Вопросы 
могут служить мотивацией к изучению материала, могут способствовать лучшему 
закреплению изученного, а также работать на рефлексию. 

Прием «Таблицы» 
Существует множество способов графической организации материала. Среди них 

самыми распространенными  являются таблицы. Предлагаю рассмотреть  несколько 
табличных форм. Это таблица «Тонких и толстых вопросов», таблица ЗХУ, таблица 
вопросов. 

Приемы постановки вопросов: 
1. «Толстый» и «Тонкий» вопрос. (этап контроля знаний). Составить вопросы по теме, 

по тексту. 
толстый тонкий 
Объясните почему…? 
Почему вы думаете…? 

Кто…? Что…? Когда…? 
Может…? Мог ли…? 
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Предположите, что будет если…? 
В чем различие…? 
Почему вы считаете…? 

Было ли…? Будет…? 
Согласны ли вы…? 
Верно ли…? 

 
2. Таблица ЗХУ 

Знаем Хотим знать Узнали 
1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
Осталось узнать: 
1. 
2. 
3. 

 
3. Таблица вопросов. Основой являются вопросы, начинающиеся с вопросительных 

слов. 
Что? Кто? Когда? Как? Почем

у? 
Зачем? 

      
 
2. Анализируйте  идеи, предположения, тексты. 
Анализ-это исходная мыслительная операция, с которой начинается процесс 

мышления.  Для его осуществления нужно разложить идею или объект на составные части. 
Анализировать можно по нескольким направлениям: «это я уже знаю», «это я 

слышал», «это не знаю». Другой пример: «это я понимаю и объясню другому», «это я 
понимаю, но объяснить не смогу», «это я не понимаю». 

1) «ИНСЕРТ» проставление значков в тексте (разметка текста). 
˅-уже знал, «+»-новое, «-»-думал иначе или не знал, «?»-не понял, есть вопросы. 

Итоговая таблица 
˅ + - ? 
    
2). Прием «Синквейн» - это стихотворение представляющее собой синтез информации 

в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия и осуществлять рефлексию на 
основе полученных знаний. Для его написания существуют следующие правила: 1)название-
1 существительное; 2)описание-2 прилагательных; 3)действия-3 глагола; 4)чувство-фраза из 
4 слов; 5)повторение сути-синоним (1 слово). 

Например: Треугольник 
Равнобедренный, равносторонний 
Строится, является, называется 
Сумма сторон треугольника-периметр 
Фигура 
1. Высказывайте свои предложения, мысли, идеи, а также считайтесь с другими 

мнениями. 
Ромашка «Блума» (как вариант домашнего задания). По теме составить  вопросы, 

учитывая их назначение. 
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Формы урока развития критического мышления отличаются от уроков в традиционном 

обучении. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными 
действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями 
друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Тексту отводится приоритетная 
роль: его читают, трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. Роль 
учителя в основном – координирующая. 

 
Список использованных источников 
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Специальное образование во все исторические периоды своего становления 

развивалось под влиянием ценностных ориентаций общества, а также политики государства 
по отношению к детям с отклонениями в развитии и законодательства в сфере образования. 
Совокупность же знаний специальной методики коррекционно-развивающего обучения в 
дошкольных и школьных учреждениях формировалась и накапливалась в длительном 
процессе развития практики обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения, 
в частности задержку психического развития. 

 Принятие 11.07.2002 года Закона Республики Казахстан «О социальной медико-
педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» 
закрепляет право этих детей на получение образования установленного законодательством 
Республики Казахстан об образовании. 

 В рамках реализации основных направлений закона был разработана Государственная 
программа «Социальная медико-педагогическая коррекционная поддержка детей с 
ограниченными возможностями» на 2005-2010 годы, которая обуславливает необходимость 
пересмотра подходов и принципов подготовки специальных педагогов на уровне 
возрастающих требований к профессионализму выпускников высшей школы. Все это 
заставляет говорить о необходимости у современных специальных педагогов 

mailto:k.z.m_zaika@mail.ru
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разносторонних, интегральных знаний о детях с различными (интеллектуальными, 
речевыми, физическими и сенсорными) отклонениями в развитии.  

Специальные (коррекционные) классы открываются приказом директора школы на 
основании заключения на каждого ребенка  психолого-медико-педагогической  
консультации (городской, областной, республиканской) о необходимости специального 
(коррекционного) обучения. 

Дети, поступающие в школу из специальных (коррекционных) дошкольных 
учреждений (или групп), зачисляются в специальные (коррекционные) классы   без 
дополнительного обследования на основании существующего медико-педагогического 
заключения. 

Зачисление в указанные классы производится только с согласия родителей (лиц, их 
заменяющих) на основании заявления. 

На 4 курсе проходила производственно-педагогическую практику в качестве учителя 
математики и классного руководителя в СОШ № 36  г. Астаны.  

На начало года в классе было 7 человек из них 2 девочки и 5 мальчиков. В 
коррекционном классе все дети обучаются по справкам ПМПК. 

У  некоторых детей неполные семьи. У Кравченко Анастасии - нет отца, у Шиханцова 
Андрея - отчим. Сирот в классе нет, остальные дети живут в полных семьях. Интересы у 
детей разносторонние, им нравится работать в коллективе. Велосипедным спортом 
занимаются: Шиханцов Андрей, Тасыбеков Мадияр, Иманбаев Аман, при СШ №18. 
Кравченко Анастасия посещает танцевальные занятия. Дети пропусков занятий без 
уважительной причины не имеют. Все дети охотно оказывают помощь, если их просит 
классный руководитель. В актив класса при общем голосовании был выбран Шиханцов 
Андрей в качестве президента. За всеми секторами, а это учебный сектор, сектор спорта, 
дежурство по классу следит президент класса, делает замечания, правильность выполнения 
работы. Учащиеся 7 «Г» класса участвуют в открытых занятиях. 11 марта приняли участие в 
городском семинаре на внеклассном занятии (кружковая работа),  по теме:  

 « Плетение», где показали свои знания и передали свой опыт в плетении из бумаги, 
занятие получило отличную оценку комиссии по третьему базовому уровню учителей новой 
технологии в преподавании. Ученикам очень нравится история Казахстана, физическая 
культура, технология. В коррекционных классах ведут уроки опытные педагоги с большим 
стажем работы в школе. 

В каникулярное время ученики посещают музеи, часто кинотеатр « Арсенал»,   
« Мегу», «Керуен», Байтерек. Кравченко Анастасия заняла призовое место за лучший 

костюм на осеннем балу в «Меге». 
Дети охотно трудятся на субботниках, генеральных уборках в классе, рассаживают и 

ухаживают за цветами. Шиханцов Андрей ремонтирует парты, неплохо разбирается в 
технике, может устанавливать спутниковые антенны. 

Родители собрания посещают, интересуются жизнью в классе и школе. 
В период прохождения педагогической практики была в качестве учителя математики и 

классного руководителя в 7 «Г» классе коррекционно-развивающего обучения.  Получила 
учебные программы, календарно-тематическое планирование программного материала по 
алгебре и геометрии 7 класса. Специальных учебников для таких классов нет, поэтому 
занимались учебниками средней образовательной школы, где решались задания группы А. В 
школе есть специальный кабинет для классов КРО, где проводятся разные виды занятий с 
учениками. За время практики провела более 50 уроков математики, еженедельно проводила 
классные часы и индивидуальные беседы с детьми. На уроках математики использовала 
разные формы организации учебной деятельности и разные приемы активизации 
познавательной деятельности. У меня есть небогатый опыт преподавания математики в  
классах КРО и обычных классах, поэтому для сравнения рассмотрим основные этапы урока в 
классах коррекционно-развивающего обучения и в общеобразовательных классах:  
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Начало урока. В общеобразовательном классе  начало урока начинается со звонка и с 
прихода учителя. Приход учителя означает, что все ученики встали для того, чтобы 
поздороваться с учителем, и настроены на начало урока. А в классе КРО иначе, приход 
учителя не означает, что все дети встали и готовы к уроку. 

Проверка домашнего задания. Существует много разных способов проверки домашнего 
задания. Проверить домашнее задание можно следующими способами: 

- вызвать одного или нескольких учеников к доске и опросить по теме; 
- провести фронтальный опрос в классе (опрос с места); 
- выполнить аналогичное задание; 
- использовать индивидуальные карточки; 
- провести выборочную проверку письменного задания; 
- провести самопроверку или взаимопроверку письменного задания. 
Вышеперечисленные способы не в полной мере работают здесь, и поэтому домашнее 

задание учитель проверяет  у каждого ученика и на каждом уроке, при проверке домашней 
работы каждому ученику  надо сказать что-то положительное.  

Изучение нового материала. В обычном классе изучение нового материала проходит в 
следующем виде: даются формулы, дается доказательство свойств. Из курса методики 
известно, что существует 4 уровня строгости подачи материала, а в классе КРО объяснение 
ведется только на наглядно-интуитивном уровне и на уровне «верь учителю», как учитель 
говорит и показывает, так и надо делать. Использовала разные формы организации учебной 
деятельности и разные приемы активизации познавательной деятельности. В классе КРО 
доказательства свойств нет, вывод сложных формул не дается, потому что это трудно для 
понимания учеников, каждая тема дается с опорой на наглядность. 

Закрепление. В обычном классе даются первичные, вторичные самостоятельные 
работы, а в коррекционно-развивающем классе увеличивается время на закрепление, если в 
обычном классе 1 час дается на закрепление темы «Квадрат суммы двух выражений», то в 
таком классе это будет часа 3, потому что нужно сначала чтобы учитель показал, как надо 
решать, потом те дети,  которые могут решать, большинство просто списывает с доски и 
хорошо, если правильно. При решении примеров в обычном классе дети решают три уровня 
по сложности А; В; С, то в таком классе дети могут решать только уровень А, дети в 
обычном классе за урок решают по 4, 5 примеров, а в классе КРО только 1 или 2 примера 
смогут решить за весь урок. 

Постановка домашней работы. В классе КРО обязательно нужно записывать на доске 
страницу, на которой указано упражнение и номер упражнения. Так как если говоришь, 
упражнение № 215, ученики задают вопрос какая страница, хотя ты им говоришь, что такой 
номер один по всей книге. Дается 1-2 примера домашней работы, потому что, эти дети 
делают домашнюю работу вместе со старшими братьями, сестрами или даже с родителями, 
сами они плохо усваивают материал. 

Самостоятельная работа. В период практики, мною были проведены самостоятельные 
работы и контрольные работы, как по алгебре, так и по геометрии. У нас в Казахстанских 
учебниках дается трехуровневая система подачи материала, это уровень А (обязательный), В 
и С. Если в обычном классе уровень А прорабатывается устно,  уровень В решается 
обязательно и берутся отдельные упражнения с уровня С, то в таком классе КРО хорошо 
если будет отработан уровень А. 

Общалась с детьми. Общалась с детьми в неформальной обстановке в целом это дети 
ласковые, добрые, внимательные. Если в обычных классах можно сделать окрик на ученика, 
то здесь ни в коем случае нельзя делать такого, нужно говорить только добрые, хорошие 
слова, совсем другое отношение, так как это дети с ограниченными возможностями. Они 
очень хорошо воспринимают добро. Как классный руководитель провела классные часы на 
тему: «Правила поведения в школе и на улице», «Сохранность государственного и 
школьного имущества», классные мероприятия посвященные празднованию «8 марта» и 
«Наурыз». 
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Заключение. Работа в классе КРО выявила проблемы, над которыми стоит работать в 
дальнейшем. Это проблемы специальных учебников, отсутствие программ, отсутствие 
раздаточного материала для детей, обучающихся в классах коррекционно-развивающего 
обучения.  

При организации учебно-воспитательного процесса для повышения уровня успешности 
в обучении математике детей с ЗПР я считаю необходимым: 

1. Планировать формирование познавательного интереса на уроке. 
2. Конструировать урок с учётом повышения мотивации и отношения учеников к 

учебному предмету. 
3. Проектировать индивидуальный подход к учащимся на уроке. 
4. Учитывать при отборе учебного материала познавательные интересы и 

потребности учащихся. 
5. Включать в учебный материал занимательные факты с расчётом на 

любознательность и любопытство учеников. 
6. Подбирать систему самостоятельных работ. 
7.  Проводить дифференцированную работу в классе. 
8.  Оказывать своевременную помощь всем слабоуспевающим учащимся. 
9.  Использовать разнообразные формы поощрения. 
10.  Формировать у учащихся веру в свои возможности. 
11.  Создавать эмоционально положительное отношение к уроку. 
12.  Разнообразить формы домашних заданий. 
При проблемном обучении на всех его этапах, отмечается активная познавательная 

деятельность учащихся. Но нужно быть хорошим стратегом и вовремя создавать для 
интеллекта детей посильные трудности. В этом и заключается наша работа: не 
ликвидировать все преграды на пути ребят к вершине знания, а планомерно создавать их. 
Это позволит детям не только осознанно владеть школьной программой, но и продвинуться 
на пути формирования своей личности.  
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Іргелі математика кафедрасының магистранты 
Ғылыми жетекшісі – ф.-м.ғ.д, профессор Н. Темірғалиев  

 
[1] мақаласында оқушылардың жас ерекшеліктеріне  сәйкес мектеп бағдарламасының 

материалын игерудің сегіз қадамнан тұратын эмпирикалық әдісі ұсынылған: 
1. Бағдарламалық материалдар оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты 

әрқайсысы 15-30 минуттан тұратын тақырыптарға бөлінеді. Әрбір тақырып бойынша әрі 
қарай сараптамадан өтетін әдістемелік ұсыныстар беріледі. 

2. Оқушылардың жастарына қарай топтар құрылады.  
3. Жастарына қарай құрылған топтардың әрқайсысымен құрастырылған  

әдістеме бойынша  15-30 минуттық сабақтар жүргізіледі.  
4. Тақырыпты меңгеру деңгейін тексеру үшін уақытқа байланысты екі түрдегі  

бақылау формасы жүргізіледі: а) Тура сабақтан кейін, б) Жазбаша материалдарды 
меңгергеннен кейін.  

5. Бақылау ауызша сұрау, жазбаша жұмыс және тестілеуді қамтиды. 
6. Тақырыпты меңгеру дәрежесі бақылау нәтижелерін статистикалық өңдеу 

негізінде анықталады.   
7. Тақырыптар мен жас ерекшеліктеріне байланысты құрылған топтар 

бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасалады. 
8. Эксперимент нәтижелерін әлеуметтік топтар, өңірлер, елдер т.б. бойынша 

салыстыруға болады. 
 
Бұл мақалада оқушылардың жас ерекшеліктеріне  сәйкес мектеп бағдарламасының 

«Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары» тақырыбын меңгерудің жоғарыда 
келтірілген әдістеме бойынша жүргізілген эксперимент нәтижелері ұсынылады.  

1-ҚАДАМ таңдалған тақырып бойынша әдістемелік құралдар дайындаудан тұрады. 
«Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары» тақырыбы бойынша [2-3] оқулықтарының 
әдістемесі негізінде сабақ жоспары құрастырылды:   

Сабақтың тақырыбы: Ықтималдықтар теорисының негізгі ұғымдары:  тәжірибе, 
тәжірибе нәтижесі, элементар оқиға, элементар оқиғаның ықтималдығы, оқиға, оқиға 
ықтималдығы, элементар оқиғалар кеңістігі. «Тәжірибе нәтижесінде берілген оқиға 
орындалды және орындалған жоқ» дегеніміз не? 

Сабақ барысы: 
Мұғалім: Оқушылар! Сіздер күнделікті өмірде «болуы мүмкін», «оның орындалуы 

екіталай»,  «міндетті түрде орындалады» және т.б. құбылыстарды болжайтын сөз тіркестерін 
қолданасыздар. Математикада құбылыстардың орындалу ықтималдықтарын сандық 
сипаттайтын арнайы бөлім бар. Ол ықтималдықтар теориясы деп аталады. Біздер бүгін 
ықтималдықтар теориясының алғашқы ұғымдарымен танысамыз.  

Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын беру үшін «Киоск» жәрдемші моделін 
қарастырайық. 

Мұғалім: Оқушылар, киоск нелерден тұрады? 
Оқушылар: Киоск тауарлардан тұрады. 
Мұғалім: Ал әрбір тауарға не сәйкес қойылады? 
Оқушылар: Әрбір тауарға оның бағасы сәйкес қойылады. 
Мұғалім: Айталық сіз киоскіге кірдіңіз, одан шыққанда пакетіңіздегі заттардың саны 

қандай болуы мүмкін? 
Оқушылар: Егер маған қажет зат болмаса, бос болуы мүмкін немесе бір, екі, т.с.с. 

барлық тауарлардан тұруы мүмкін.  
Мұғалім: Ал пакетіңіздің бағасын қалай анықтайсыз? 
Оқушылар: Оның ішіндегі тауар бағаларын қосамыз.   
Мұғалім: Оқушылар, ықтималдықтар теориясы кездейсоқтықтың математикалық 

анализы болып табылады. Бұнда тәжірибе, тәжірибені жүзеге асыру  және оның барлық 
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мүмкін нәтижелері қарастырылады. Біздер тәжірибе нәтижелері ақырлы жиын болған 
жағдаймен шектелеміз. Математикада тәжірибе нәтижелерін ω  белгілеу қалыптасқан. 
Оқушылар! Біз әрқашан келесі ретпен жүреміз: 

Мұғалім тақтада, оқушылар дәптерлерінде келесі кестені толтырады. 
 

Тәжірибе 

 
Тәжірибені жүзеге асыру 

 
Тәжірибенің барлық мүмкін 

нәтижелері 
 
Енді осы үштікке мысалдар келтірейік.  
Мысал 1.  Тәжірибе теңгені бір рет лақтырудан тұрсын. Онда тәжірибені жүзеге асыру 

– теңгені бір рет лақтыру. Нәтижесінде теңге елтаңба (оны «Т» арқылы белгілейік) немесе 
сан (оны «S» арқылы белгілейік) жағымен түседі.  Сонда, біздің жағдайда екі нәтиже бар:  

Т=1ω ( елтаңба жағы түсті) немесе S=2ω ( сан жағы түсті). Осы тәжірибенің  барлық 
мүмкін нәтижелері. Демек 

Тәжірибе  ≡     Теңгені бір рет лақтыру 
Тәжірибені жүзеге асыру 

 
≡ Теңгені бір рет лақтырудан тұрады 

Тәжірибенің барлық мүмкін 
нәтижелері 

≡ Т=1ω   (елтаңба  жағы түсті), 
S=2ω (сан жағы түсті) 

 
Мысал 2. Бірінші тиын, кейін ойын сүйегі лақтырылсын. Онда жоғарыдағы кестені 

толтырайық.  
Тәжірибе ≡ Бірінші тиын, кейін ойын сүйегін лақтыру 

Тәжірибені 
жүзеге           
асыру 

≡     Бірінші тиын, кейін ойын сүйегін лақтырудан тұрады 

Тәжірибенің 
барлық мүмкін 

нәтижелері          

≡ 
)6,(),5,(),4,(),3,(),2,(),1,(

),6,(),5,(),4,(),3,(),2,(),1,(
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Демек, бұл тәжірибенің  барлық мүмкін нәтижелер саны он екі. 
Осы сұрақтар мен көмекші модель негізінде мұғалім ықтималдықтың негізгі 

ұғымдарын береді. Ол түсінікті болу үшін көмекші модель мен ықтималдық модельді қатар 
бір кестеге өзі тақтада, оқушылар орындарында толтырады.  

 
Кесте 1 – Ықтималдық модель және «Киоск» көмекші моделі  

Ықтималдық моделі «Киоск» көмекші моделі 
Элементар оқиға Тауар 

nωωω ,...,, 21  
Элементар оқиғаның  ықтималдығы Тауардың бағасы 

( ) ( ) ( ) nn pPpPpP === ωωω ,...,, 2211  
Элементар оқиғалардан құралған А оқиғасы Қандайда бір тауарлардан құралған пакет 

{ }1
,...,

ki iA ω ω=
 ( )nk ,...,2,1=  немесе бос пакет 0/=А  

А оқиғасының  ықтималдығы - Р(А) Р(А) – А пакеттің бағасы 
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( ) { }( ) ( ) ( ) ,......,...,
111 kkk iiiiii ppPPPAP ++=++== ωωωω  ( ) 00 =/Р , .1...21 =+++ nppp  

Элементар оқиғалар жиыны Киоск 
{ }nωωω ,...,, 21=Ω  

 
Ықтималдық модель мен «Киоск» көмекші моделін құруға мысалдар келтірейік.  
Мысал 3. Теңгені бір рет лақтырудың «Киоск» көмекші моделін құрайық.  
ТАУАР: Тәжірибенің барлық мүмкін нәтижелері T және S. Демек киоск {T;S} 

тауарларынан тұрады. 
ТАУАР БАҒАЛАРЫ: Тауарлар бағаларын қалауымызша анықтаймыз. T тауарының 

бағасы р–ге, S тауарының бағасы q–ге тең болсын. Бұл сандарға келесі шарттар қойылады – 
олар теріс емес болу қажет және  p+q=1.  

ПАКЕТТЕР: Барлық мүмкін пакеттерді ұүрайық: бос пакет – Ø; бір тауардан тұратын  
пакеттер - { }T , { }S ;  екі тауардан тұратын пакет -  { }ST , . 

ПАКЕТ БАҒАЛАРЫ: бос пакеттің бағасы 0-ге тең, бір тауар Т-дан тұратын пакетінің 
бағасы р-ге тең, бір тауар S -тан тұратын пакетінің бағасы q-ге тең, Т мен S тауарларынан 
тұратын пакеттің бағасы, яғни бүкіл киоскінің бағасы р+q=1 тең. 

Енді осы тәжірибенің ықтималдық моделін құрайық:  
ЭЛЕМЕНТАР ОҚИҒАЛАР: Барлық мүмкін болатын элементар оқиғалар Т=1ω  және 
S=2ω . 
ЭЛЕМЕНТАР ОҚИҒАЛАРДЫҢ ЫҚТИМАЛДЫҚТАРЫ: Элементар оқиғалардың 

ықтималдықтары рTPP == )()( 1ω  және qSPP == )()( 2ω . 

ОҚИҒАЛАР: Барлық мүмкін болатын оқиғалар: =0A Ø,  { }11 ω=A , { }22 ω=A , 
{ }213 ;ωω=A = Ω . 
ОҚИҒАЛАРДЫҢ ЫҚТИМАЛДЫҚТАРЫ: 0)( 0 =AР , рAР =)( 1 , qAР =)( 2 , 

.1)( 3 =+= qpAР  
ЭЛЕМЕНТАР ОҚИҒАЛАР ЖИЫНЫ: { }., 21 ST ===Ω ωω  
Мұғалім:  Сонымен ықтималдықтар теориясында тәжірибе нәтижелері элементар 

оқиғалар деп аталады. Барлық элементар оқиғалардан құралған жиын элементар оқиғалар 
жиыны деп аталады.  

Элементар оқиғалар кеңістігінің кез-келген  жиыншасын, бос жиыннан бастап бүкіл 
кеңістікке дейінгі, яғни, қарастырылып отырған тәжірибе нәтижелерінен тұратын кез-келген 
жиынды оқиға деп атайды. Сонымен 

Анықтама 1. Элементар оқиғалар жиынының кез келген жиыншасы оқиға деп аталады. 
Сонымен оқиға элементар оқиғалардан құралған жиын болып табылады. A оқиғасында 

жататын элементар оқиғаларды A оқиғасына қолайлы элементар оқиғалар деп атаса, А 
оқиғасында жатпайтын элементар оқиғаларды А оқиғасына қолайлы емес элементар 
оқиғалар деп атайды.  

Оқиғаларға мысалдар келтірейік.  
Мысал 4. Тәжірибе алдымен тиынды, кейін ойын сүйегін лақтырудан тұрсын. А 

оқиғасын құрыңыз. Мұндағы А – 3-тен артық емес санның түсуі болсын.  
Шешуі.  Элементар оқиғалар жиыны  

{
})6,(),5,(),4,(),3,(),2,(),1,(

),6,(),5,(),4,(),3,(),2,(),1,(

121110987

654321

SSSSSS
ТТТТТТ

======
=======Ω

ωωωωωω
ωωωωωω

 

және { }.)3,(),2,(),1,(),3,(),2,(),1,( 987321 SSSТТТА ======= ωωωωωω . 
Сонымен, оқиға элементар оқиғалардан тұрады. Мысалы, )1,(1 Т=ω  элементар оқиғасы 

А-ға қолайлы болса,  )6,(6 Т=ω  А-ға қолайлы емес элементар оқиға болып табылады.  
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Мұғалім: Оқушылар, маңызды сұрақтардың біріне көшейік.  Эксперимент жүргізіліп, 
оның нәтижесі белгілі болсын.  “Эксперимент нәтижесінде берілген оқиға орындалды” және 
“Эксперимент нәтижесінде берілген оқиға орындалған жоқ” дегендер нені білдіреді? Бұл 
сұрақтың жауабы келесідей: жүргізілген эксперимент нәтижесі элементар оқиға ретінде 
берілген оқиғаның элементі болса, онда барлық оқиға орындалды деп айтады және бұл 
жағдайда берілген оқиғаның басқа элементар оқиғаларының орындалуы мүмкін емес. 
Эксперимент нәтижесі бір элементар оқиға болады. Әрбір элементар оқиға, оқиғаның 
орындалу  мүмкіндігін арттырады. Егер эксперимент нәтижесі берілген оқиғаның элементі 
болмаса, онда барлық оқиға орындалған жоқ деп атайды. 

Айталық жоғарыдағы мысалда егер тәжірибе нәтижесінде  )3,(3 Т=ω  элементар 
оқиғасы түссе, онда А оқиасы орындалды, ал егер тәжірибе нәтижесінде )5,(11 S=ω  
элементар оқиғасы түссе А оқиғасы орындалмайды.  

Негізгі ұғымдар берілгеннен кейін, мұғалімнің оқушылармен талдайтын сұрақтары: 
Сұрақтар (Мұғалім) Жауаптар (Оқушы) 

Элементар оқиғалар дегеніміз 
не? 

          Ықтималдықтар теориясында 
тәжірибе нәтижелерін элементар оқиғалар деп 
айтамыз. 

Оқиға дегеніміз не?           Элементар оқиғалар жиынының кез 
келген жиыншасы оқиға деп аталады  

«Тәжірибе нәтижесінде 
берілген оқиға орындалған жоқ» 
дегеніміз не? 

Егер тәжірибе нәтижесі (элементар оқиға) 
берілген оқиғаның элементі болмаса, онда оқиға 
орындалған жоқ дейміз. 

2-ҚАДАМ. Оқушылардың жастарына қарай топтар құрылды. Эксперимент Астана 
қаласының № 66 мектеп-лицейінде, № 25 орта мектебінде, №11 Негізігі Семеновка 
мектебінің 6, 7, 8 сынып оқушыларына жүргізілді. Барлығы 6 сынып бойынша 
экспериментке  30 оқушы, 7 сынып бойынша  25 оқушы, ал 8 сынып бойынша 52 оқушы 
қатысты. 

3-ҚАДАМ. Аталған топтармен 2015 жылдың 22 ақпан мен 6 наурызы аралығында  
дайындлалған әдістеме бойынша  30 минуттық эксперименталды сабақтар жүргізілді: 

 
Астана қаласының № 25 орта 

мектебінің 6 сынып оқушыларына 
жүргізілген эксперименталды сабақ барысы 

 
№11 Негізігі Семеновка мектебінің 7 

сынып оқушыларына жүргізілген 
эксперименталды сабақ барысы 
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Астана қаласының № 66 мектеп-
лицейінің 8 сынып оқушыларына жүргізілген 

эксперименталды сабақ барысы 

Астана қаласының № 66 мектеп-
лицейінің 6 сынып оқушыларына жүргізілген 

эксперименталды сабақ барысы 
 
4-ҚАДАМ. Оқушылардың сабақты меңгеру деңгейін тексеру дәл сабақ аяқталысымен 

ұйымдастырылды, «сол сәтте» тексеру формасы таңдалды. Бақылау формасы тест түрінде 
жүргізілді. Бақылау формасының 4 нұсқасы дайындалды, солардың біреуін келтірейік:  

ТЕСТ  
1) Тәжірибе нәтижесі – a) элементар оқиға  b) оқиға   c) функция   d) ақиқат оқиға 
2) Элементар оқиғалар жиынының кез келген жиыншасы ...  деп аталады?  
a) оқиға   b) элементар оқиға c) ақиқат оқиға  d) ықтималдық 
3) Тәжірибе тиынды 3 рет лақтырудан тұрсын, Ω элементар оқиғалар жиынын 

құрыңыз.  
a)Ω={ =1ω (T,T,T), =2ω (T,T,S), =3ω (T,S,S), =4ω (T,S,T), =5ω (S,S,T), =6ω (S,T,S), =7ω

(S,T,T), =8ω (S,S,S)}. 
b) { }1 2 3, ,TT TS STω ω ωΩ = = = =  
c) Ω={ =1ω (T,T,T), =2ω (T,T,S), =3ω (T,S,S), =4ω (T,S,T), =5ω (S,S,T)}. 
d) Ω={ =1ω (T,T,T), =2ω (T,T,S), =3ω (T,S,S)}. 
4) Тәжірибе жүргіздік, нәтижесі белгілі оқиға орындалды дегеніміз не? 
a) жүргізілген эксперимент нәтижесі элементар оқиға ретінде берілген оқиғаның 

элементі болса, онда барлық оқиға орындалды деп айтады және бұл жағдайда берілген 
оқиғаның басқа элементар оқиғаларының орындалуы мүмкін емес. 

b) жүргізілген эксперимент нәтижесі элементар оқиға ретінде берілген оқиғаның 
элементі болмаса, онда барлық оқиға орындалды деп айтады. 

c) жүргізілген эксперимент нәтижесі элементар оқиға ретінде берілген оқиғаның 
элементі болса, онда барлық оқиға орындалды деп айтады және бұл жағдайда берілген 
оқиғаның басқа элементар оқиғаларының оындалады. 

d) жүргізілген эксперимент нәтижесі  оқиға ретінде берілген оқиғаның элементі болса, 
онда барлық оқиға орындалды деп айтады. 

5) Бірінші тиын, кейін ойын сүйегі лақтырудың элементар оқиғалар жиынын жазыңыз 
a) { 1 2 3 4 5 6 7 8 9( ,1), ( , 2), ( ,3), ( , 4), ( ,5), ( ,6), ( ,1), ( , 2), ( ,3),T T T T T T S S Sω ω ω ω ω ω ω ω ωΩ = = = = = = = = = =     

}10 11 12( , 4), ( ,5), ( ,6) .S S Sω ω ω= = =                                
b) { }1 2 3 4 5 6( ,1), ( , 2), ( ,3), ( , 4), ( ,5), ( ,6)T T T T T Tω ω ω ω ω ωΩ = = = = = = =  
c) { }1 2 3 4 5 6( , ), ( , ), ( ,1), ( , 2), ( ,3), ( , 4)T S T T T T T Tω ω ω ω ω ωΩ = = = = = = =  
d) { }6,5,4,3,2,1 654321 =======Ω ωωωωωω  
5-ҚАДАМ – 7-ҚАДАМ. 4-қадамда әзірленген білім деңгейін тексеру құралдар 

бойынша тақырыпты меңгеру дәрежесін бақылау нәтижелері статистикалық өңдеуден өтті.  
Бақылау нәтижелері кесте түрінде толтырылды. Кесте 3 бағаннан тұрады. 1-ші бағанда 
сұрақтар саны, 2-ші бағанда осы сұрақтарға жауап берген топтағы оқушылар саны, 3-ші 
бағанда сұрақтарға жауап берген оқушылар санының пайызы көрсетілген:  

 
Кесте 2 - 6 сынып оқушыларына «Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары» 

тақырыбы бойынша өткізілген эксперименталды сабақ нәтижесі (барлығы 30 оқушы) 
Тест сұрақтары Сәйкес сұрақтарға жауап 

берген оқушылар  саны 
Сәйкес сұрақтарға жауап 

берген оқушылар  санының 
пайыздық көрсеткіші 

5 сұраққа жауап берген 7 23% 
4 сұраққа жауап берген 6 20% 
3 сұраққа жауап берген 10 33% 
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2 сұраққа жауап берген 3 10% 
1 сұраққа жауап берген 2 7% 
Дұрыс жауабы жоқ 2 7% 

 
Кесте 3 -  7сынып оқушыларына «Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары» 

тақырыбы бойынша өткізілген эксперименталды сабақ нәтижесі (барлығы 25 оқушы) 
Тест сұрақтары Сәйкес сұрақтарға жауап 

берген оқушылар  саны 
Сәйкес сұрақтарға жауап 

берген оқушылар  санының 
пайыздық көрсеткіші 

5 сұраққа жауап берген 8 32% 
4 сұраққа жауап берген 7 28% 
3 сұраққа жауап берген 4 16% 
2 сұраққа жауап берген 2 8% 
1 сұраққа жауап берген 2 8% 
Дұрыс жауабы жоқ 2 8% 

 
Кесте 4 -  8 сынып оқушыларына «Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары» 

тақырыбы бойынша өткізілген эксперименталды сабақ нәтижесі (барлығы 52 оқушы) 
Тест сұрақтары Сәйкес сұрақтарға жауап 

берген оқушылар  саны 
Сәйкес сұрақтарға жауап 

берген оқушылар  санының 
пайыздық көрсеткіші 

5 сұраққа жауап берген 15 29% 
4 сұраққа жауап берген 15 29% 
3 сұраққа жауап берген 11 21% 
2 сұраққа жауап берген 6 12% 
1 сұраққа жауап берген 3 6% 

Дұрыс жауабы жоқ 2 3% 
Сонымен «Ықтималдықтар теорисының негізгі ұғымдары» тақырыбын меңгеруде  6 

сынып оқушыларының  жақсы деңгейде (5 және 4 сұраққа жауап берген) жауап берген 
оқушылар  санының пайыздық көрсеткіші - 43%, 7 сыныпта - 60%, 8 сыныпта - 58%.  

Қорытынды: «Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары» тақырыбын меңгеруге   
7 сынып оқушылары жас ерекшелігі жағынан 6 және 8 сынып оқушыларына қарағанда бейім. 
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теоретической математики и научных вычислений ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Астана, 2012.   
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Ғылыми жетекшісі – ф.-м.ғ.д, профессор Н. Темірғалиев  
 
Мектеп математикасы әрдайым ары қарай дамытуды қажет ететін сала. Мәселен, 

«Ықтималдықтар теориясының алғашқы ұғымдары», «Сан логарифмі», «Бөлшек»  
тақырыбын қай сыныптан (не қандай жастан) бастап оқытуға болады? Бұл сұрақ [1] 
мақаласында талданып, мектеп оқушыларының  жас ерекшеліктеріне  байланысты мектеп 
бағдарламасын игерудің эмпирикалық әдісі ұсынылған.  

Авторлар  Г.Т.Джумакаева мен Н. Темиргалиевтің ұсынған 8 қадамнан тұратын 
әдістемесін    «Ықтималдықтар теориясының классикалық анықтамасы» тақырыбы 
негізінде жүзеге асырды. 

1-ҚАДАМ.  «Ықтималдықтар теориясының классикалық анықтамасы» тақырыбын 
қай сыныптан (не қандай жастан) бастап оқытуға болады?  Егер осы сұраққа жауапты 
эксперименттер арқылы алу керек болса, онда бірінші мәселе сол эксперимент жүргізуге 
қажетті әдістемелік құралдар дайындау. Бұл қадамда аталған тақырып бойынша [2-3] 
оқулықтарындағы әдістеме негізінде сабақ жоспары құрылды. 

2-ҚАДАМда оқушылардың жастарына қарай топтар құрылды. Эксперимент Астана 
қаласының № 66 мектеп-лицейінде 6, 7, 8 сынып оқушыларына жүргізілді. Барлығы 6 сынып 
бойынша экспериментке 23 оқушы, 7 сынып бойынша  19 оқушы, ал 8 сынып бойынша 48 
оқушы қатысты. 

3-ҚАДАМ. Аталған топтармен 2015 жылдың  6 наурызында дайындалған әдістеме 
бойынша  30 минуттық эксперименталды сабақтар жүргізілді. 

4-ҚАДАМ. Оқушылардың сабақты меңгеру деңгейін тексеру дәл сабақ аяқталысымен 
ұйымдастырылды, «сол сәтте» тексеру формасы таңдалды. Бақылау формасы тест түрінде 
жүргізілді. Бақылау формасының 4 нұсқасы дайындалды, солардың біреуін келтірейік:  

 
ТЕСТ  

1) Ықтималдық дегеніміз  ( Ω - ақырлы болған жағдайда)– 
a) оқиғалар алгебрасында анықталған, мәндер қабылданатын жиыны [0,1]-ге тең, теріс 

емес, ( ) 1=ΩΡ , А және В оқиғаларының ортақ элементтері болмаса, онда P(A+B)=P(A)+P(B)  
болатын функция. 

b) оқиғалар алгебрасында анықталған, мәндер қабылданатын жиыны [0,1]-ге тең, теріс 
емес функция. 

c) оқиғалар алгебрасында анықталған функция. 
d) оқиғалар алгебрасында анықталған, егер А және В оқиғаларының ортақ элементтері 

болмаса, онда P(A+B)=P(A)+P(B) болатын функция. 
 
2) Қызыл, сары, жасыл және көк шар жатқан қораптан бір шар шығарылды.  Элементар 

оқиғалар жиынын құрыңыз. Қораптан жасыл шар алудың (А оқиғасы) ықтималдығын 
табыңыз. 

a) Ω={ −1ω  қораптан қызыл шар шығарылды, −2ω  қораптан сары шар шығарылды, 

−3ω  қораптан жасыл шар шығарылды, −4ω  қораптан көк шар шығарылды }.       .
4
1)( =AP           

b) Ω={ −1ω  қораптан қызыл шар шығарылды, −2ω  қораптан сары шар шығарылды, 

−3ω  қораптан жасыл шар шығарылды, −4ω  қораптан көк шар шығарылды }. .
2
1)( =AP  

c) Ω={ −1ω  қораптан қызыл шар шығарылды, −2ω  қораптан сары шар шығарылды, 

−3ω  қораптан жасыл шар шығарылды, −4ω  қораптан көк шар шығарылды }. .
3
2)( =AP  
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d) Ω={ −1ω  қораптан қызыл шар шығарылды, −2ω  қораптан сары шар шығарылды, 

−3ω  қораптан жасыл шар шығарылды, −4ω  қораптан көк шар шығарылды }. .
2
3)( =AP

 
3)  Тәжірибені n рет жүргіземіз, онда осы тәжірибелерде А оқиғасының пайда болу 

санының n-ге қатынасы А оқиғасының ықтималдығына жақын                             
 a)  А оқиғасы ықтималдығының практикалық мағынасы                                                     

b)  Ықтималдықтар теориясының классикалық анықтамасы 
c)   Ықтималдықтың анықтамасы                                                       
d)  Функция 
 
4) Домофон коды 2 цифрдан тұрсын. Айгүл домофон кодының бірінші цифрын ұмытып 

қалды. А оқиғасы домофон коды дұрыс терілуін білдірсін. Элементар оқиғалар жиынын 
құрып, А оқиғасының ықтималдығын табыңыз.

 a) Ω ={ =1ω 1, =2ω 2, =3ω 3, =4ω 4, =5ω 5, =6ω 6, =7ω 7, =8ω 8, =9ω 9, 10ω = 10} ,   

.
10
1)( =AP  

b) Ω ={ =1ω 1, =2ω 2, =3ω 3, =4ω 4, =5ω 5, =6ω 6, =7ω 7, =8ω 8}    .
2
1)( =AP  

c) Ω ={ =1ω 1, =2ω 2, =3ω 3}    .
9
1)( =AP  

d) Ω ={ =1ω 1, =2ω 2, =3ω 3}    .
3
1)( =AP  

5)  Мерген нысананы көздеп екі рет атты. Тәжірибенің барлық мүмкін нәтижелерін 
көрсетіңіз (А- бірінші оқ тиді, А- бірінші оқ тиген жоқ, В- екінші оқ тиді, В- екінші оқ тиген 
жоқ). 

a) −1ω  АВ, −2ω АВ, −3ω  АВ, −4ω  АВ          c) −1ω  АВ, −2ω АВ 
b) −1ω  АВ, −2ω АВ, −3ω  АВ                           d) −1ω  АВ 
 
5-ҚАДАМ – 7-ҚАДАМ. Бұл қадамдарда әзірленген білім деңгейін тексеру құралдары 

бойынша тақырыпты меңгеру дәрежесін бақыланып, бақылау нәтижелері статистикалық 
өңдеуден өтті.   Бақылау нәтижелері кесте түрінде толтырылды. Кесте 3 бағаннан тұрады. 1-
ші бағанда сұрақтар саны, 2-ші бағанда осы сұрақтарға жауап берген топтағы оқушылар 
саны, 3-ші бағанда сұрақтарға жауап берген оқушылар санының пайызы көрсетілген:  

 
Кесте 1 - 6 сынып оқушыларына «Ықтималдықтар теориясының классикалық 

анықтамасы» тақырыбы бойынша өткізілген эксперименталды сабақ нәтижесі (барлығы 
23оқушы) 

Тест сұрақтары Сәйкес сұрақтарға 
жауап берген оқушылар  

саны 

Сәйкес сұрақтарға 
жауап берген оқушылар  

санының пайыздық 
көрсеткіші 

5 сұраққа жауап берген 1 4% 
4 сұраққа жауап берген 5 22% 
3 сұраққа жауап берген 9 39% 
2 сұраққа жауап берген 5 22% 
1 сұраққа жауап берген 3 13% 
Дұрыс жауабы жоқ - - 
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Кесте 2 -  7 сынып оқушыларына ««Ықтималдықтар теориясының классикалық 
анықтамасы» тақырыбы бойынша өткізілген эксперименталды сабақ нәтижесі (барлығы 19 
оқушы) 

Тест сұрақтары Сәйкес сұрақтарға 
жауап берген оқушылар  

саны 

Сәйкес сұрақтарға 
жауап берген оқушылар  

санының пайыздық 
көрсеткіші 

5 сұраққа жауап берген 3 16% 
4 сұраққа жауап берген 8 42% 
3 сұраққа жауап берген 4 21% 
2 сұраққа жауап берген 3 16% 
1 сұраққа жауап берген 1 5% 
Дұрыс жауабы жоқ - - 
 
Кесте 3 -  8 сынып оқушыларына ««Ықтималдықтар теориясының классикалық 

анықтамасы» тақырыбы бойынша өткізілген эксперименталды сабақ нәтижесі (барлығы 48 
оқушы) 

Тест сұрақтары Сәйкес сұрақтарға 
жауап берген оқушылар  

саны 

Сәйкес сұрақтарға 
жауап берген оқушылар  

санының пайыздық 
көрсеткіші 

5 сұраққа жауап берген 9 19% 
4 сұраққа жауап берген 10 20% 
3 сұраққа жауап берген 13 27% 
2 сұраққа жауап берген 11 23% 
1 сұраққа жауап берген 5 11% 
Дұрыс жауабы жоқ - - 
 
Сонымен 6 сынып оқушыларында жақсы деңгейде (5 және 4 сұраққа жауап берген) 

жауап берген оқушылар  санының пайыздық көрсеткіші - 26%, 7 сыныпта - 58%, 8 сыныпта - 
39%.  

Қорытынды: «Ықтималдықтар теориясының классикалық анықтамасы» тақырыбын 
меңгеруге   7 сынып оқушылары жас ерекшелігі жағынан басқа топтарға қарағанда бейім. 

 
Пайданылған әдебиеттер тізімі 

1 Джумакаева Г.Т., Темиргалиев Н. // Метод анализа возрастных способностей 
учащихся к усвоению учебного материала // Вест. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, №1 (80), 2011, 
с.39-50.  

2 Темірғалиев Н. Әубакір Б., Баилов Е., Потапов М. К., Шерниязов К. Алгебра және 
анализ бастамалары,  X-XI кластар, «Жазушы», 2002, 382 б.  

3 Темиргалиев Н. Теория вероятностей. Электронное издание. Институт 
теоретической математики и научных вычислений ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Астана, 2012.   
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“ Математика дәл нақтылы  білім береді  және басқа пәндердің дамуына  көмектеседі ” 

– деп Әл-Фараби  атамыз  айтқандай, математиканың барлық бөлімі мен саласы  бір-бірімен, 
тіпті басқа пәндермен де байланысы күштілігімен ерекше пән.  

Дифференциалдық есептеулер – орта мектеп математика курсында да, жоғары 
математика саласында  да маңызы зор математикалық анализдің  негізгі аппараттарының 
бірі. Дифференциалдық есептеулер  оқушылардың  ғылыми математикалық  мәдениетін 
жетілдіріп,  математиканы оқудың  практикалық және  қолданбалы бағыттарының  мәнін  
түсініп, физикалық – жаратылыстану процестерді математикалық модельдеудің  әдістерін 
меңгеру мен  пәнаралық байланысты  жүзеге асыру  іскерлігі  сияқты  көзқарастарын 
қалыптастыруға үлкен әсер етеді..  

Дифференциалдық есептеулердің  физиканың, геометрияның көптеген есептерін 
шығарудағы, тұрмыстық қажеттіліктерді шешудегі   және басқа пәндермен  байланысын  
көптеген есептер шығару арқылы көз жеткіздік. 

1 мысал.  Радиусы R болатын шеңбер бойынан   А  нүктесі берілсін. Шеңберге іштей 
сызылған АВС үшбұрышының ауданы ең  үлкен болатындай  А  нүктесінен өтетін жанамаға 
параллель болатын ВС хордасын жүргізу керек. 

Шешеуі:  

 
1-сурет 

ВС хордасы  А  нүктесінен  өтетін  жанама түзуге  параллель  болса, онда  үшбұрыш 
АВС –да  АС  қабырғасымен АВ қабырғасы тең болады. Яғни  . Енді АВС  
үшбұрышының  АD биіктігін жүргізсек.  Ол  шеңбер центрінен өтеді және ВС  қабырғасын  
қаққа бөледі  .     Яғни  BD= DC . ОС , ОА , ОВ  шеңбердің радиусы   .  

Үшбұрыштың  ауданы    формуласымен  анықталады . АВС үшбұрышының  

биіктігін    деп  белгілесек    болады . Бұдан     -ді  аламыз. Енді 
табан  қабырғасының  ұзындығын  табуымыз  керек. Ол үшін  

 
бұдан    екенін  білеміз. Олай болса    болады. Сонымен  

АВС  үшбұрышының   ауданы    

болатын   функциясын алдық. Енді осы   – функциясын экстремумға  зерттейік. 
 

 
Функцияның сындық  нүктелерін табайық. 
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 теңдеуінен
 

болатынын  көреміз.   Және  немесе    , 

бұдан     сындық нүктелерін алдық  . 

Біздің  іздеген нүктеміз    кесіндісінің арасында  болу  керек. Сонымен  іздеп 

отырған  хорданың   ұзындығы 3
2
Rx BC= =   немесе 3

4
DBC =      болғанда шеңберге іштей 

сызылған АВС үшбұрышының ауданы ең  үлкен болады. 
3 4 4 4 4 4

23 3 27 81 108 81 3 32 .
2 2 4 16 16 4
R R R R R RS R R−   = − = − = =   

   
 

       2 мысал.  Сұйықтық  толтырылған  биіктігі  H  ыдыс  горизонталь  жазықтықта 
тұр. Ыдыс тесігінен шығатын сұйықтың  жылдамдығы Торричелли  заңы бойынша 2gxϑ =  
тең , мұндағы x - тесіктен сұйықтық бетіне дейінгі қашықтық; g - еркін түсу үдеуі. Тесіктен 
атқылаған сұйықтың түсетін қашықтығы  ең үлкен  болуы үшін, тесік қай  жерде  орналасуы 
тиіс? 

Шешуі: 

 
2-сурет 

Тесіктен атқылаған сұйықтың түсетін қашықтығын S  деп  белгілесек, онда S tϑ= ⋅  

болады. Бізде жылдамық белгілі , олай болса,  еркін түсу  қозғалысынан  21
2

h g t= ⋅ , мұндағы 

h - тесіктен  жерге дейінгі қашықтық, яғни h H x= −   . Бұдан уақытты тауып аламыз:  

2ht
g

=  немесе
( )2 H x

t
g
−

=    болады . Сонда  біздің  іздеп отырған  тесіктен атқылаған 

сұйықтың түсетін қашықтығы 

 
( ) ( ) ( ) 22 4

2 2 2
H x gx H x

S gx x H x Hx x
g g
− −

= ⋅ = = − = −   , 

( )
2

2H xS x
Hx x

−
=

−
   болады.  

Енді  осы ( )S x  функциясын  экстремумға  зерттейік:  

( ) ( )'

2 2

2 2 2
2

H x H xS x
Hx x Hx x

− −
= =

− −
. 

Функцияның  сындық  нүктелерін  табайық : 

( )'

2

2 0H xS x
Hx x

−
= =

−
 , ( )' 0S x =  теңдеуінен  2 0Hx x− >  , бұдан  2 0Hx x− >  немесе  

( ) 0x H x− >  , яғни ізделінді нүкте   0 x H< <  немесе  ( )0; H  аралығында болады.Олай 

болса ( )' 0S x =  теңдеуін  қанағаттандыратын  2 0H x− =   немесе  
2
Hx =  болады. Осы 
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нүктеде функция ең үлкен мән қабылдайды. Яғни ,тесіктен атқылаған сұйықтың түсетін 
қашықтығы  ең үлкен  болуы үшін  , тесік  ыдыстың ортасында  орналасуы тиіс. 

3 мысал. 3y x= қисығымен және 4; 0x y= =   түзулерімен шенелегн фигуранңың 
ауданы  ең  үлкен төртбұрыш  кесіп алу  керек? 

Шешуі: 

 
3-сурет 

Есептің шарты бойынша, біз бұл қоршалған аумақтан 3y x=   функциясының  
графигінің бойынан  С  нүктесін  координаталары ( )0 0;С x y   және  ( )4;6A  , ( )4;0B , ( )0;0O  
нүктелері төбелері  болатын   төртбұрыш  кесіп аламыз. Енді осы  АСОВ  төртбұрышының  
ауданы  ең  үлкен  болу  үшін С  нүктесін  қай  жерден алу керек  деген  сұрақ  туады. АО 
нүктелерін  қосатын  болсақ  АСОВ  төртбұрышын  ACO∆   және  AOB∆  болатын  екі  
үшбұрышқа  бөліп алуға болады. Сонда  АСОВ  төртбұрышының  ауданы  осы екі 
үшбұрыштың  аудандарының  қосындысына  тең.  AOB∆  үшбұрышы тікбұрышты үшбұрыш, 

оның  ауданы  1
2

S AB OB= ⋅ ⋅  . Мұндағы   ( ) ( )2 24 4 0 6 36 6AB = − + − = = , 

24 0 16 4OB = + = = . Сонымен  AOB∆ -ның ауданы 1 6 4 12
2AOBS∆ = ⋅ ⋅ = . Ал  ACO∆   

үшбұрышының  ауданы ең үлкен болу үшін  С  нүктесінен  АО  түзуіне  дейінгі  қашықтық  
ең  үлкен  болу керек.  Ең алдымен  АО  түзуінің теңдеуін  құрайық   

0 0 6 4
4 0 6 0
x y x y− −

= ⇒ =
− −

  немесе  6 4 0x y− = .  ( )0 0;С x y   нүктесінен  6 4 0x y− =   түзуіне 

дейінгі  қашықтық  
( )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

6 4 6 4 6 4 6 4 3 2
;

36 16 52 2 13 136 4

x y x y x y x y x y
h

− − − − −
= = = = =

++ −
  

0 03y x=  олай болса 
0 0 0 03 2 3 3 6

13 13

x x x x
h

− ⋅ −
= = . Енді  осы    ( )0h x - функциясын  

экстремумға  зерттейік: 

( ) ( )
'

'0 0
0 0 0

0 0

3 6 3 3 1 3 1' 2 1 2 1
13 13 13 2 13

x x
h x x x

x x

 −    
 = = − = − ⋅ = −            

. 

Функцияның  сындық  нүктелерін  табайық: 

( )0
0

3 1' 1 0;
13

h x
x

 
= − =  

 
 бұдан  

0

11 0
x

 
− =  

 
 немесе  0

0

1
0

x
x

 −
=  

 
 ; яғни 0 1 0;x − =

0 01; 1x x= = . Сонымен  біз  іздеген  сындық  нүктеміз 0 1x =   және 0 3y =  , яғни  ( )1;3С    
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нүктесінен  АО  түзуіне  дейінгі  қашықтық  ең  үлкен болады. Сонымен  
3 1 2 3 3 6 3

13 13 13
h

⋅ − ⋅ −
= = = ,ал   ACO∆  үшбұрышында  2 24 6 52 2 13AO = + = = .  Олай  

болса  ACO∆  үшбұрышының  ең  үлкен  ауданы    1 1 32 13 3
2 2 13ACOS AO h∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = .  

Сонда  біз іздеген  АСОВ  төртбұрышының  ең  үлкен ауданы  
12 3 15.ACOB ACO AOBS S S∆ ∆= + = + =  

Қорытындылай келе, дифференциалдық  есептеулер  ұғымын  оқушыларға меңгертіп, 
оқып үйрету олардың білім сапасының жоғарлауына, пәнге қызығушылығының артуына 
және ғылыми көзқарастарының қалыптасуына қолайлы жағдай туғызады. Дифференциалдық 
есептеулерді  қолдануда есептің шартына байланысты зерттелетін функцияны дұрыс 
құрудың маңызы зор. Сонымен қатар, оқушылар осындай есептерді шешу барысында 
теориялық материалдың өмірдегі қолданысын тиімді меңгереді. 
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Вернемся к началу. К самому началу. И что было тогда? И где это начало? И что нас 
ждет завтра? И что дала нам природа на сегодня? 

Разве не такие вопросы дали силу для создания новой науки измеряющее и 
исследующее эти явления – нашу математику. 

От разделения земель до поиска других измерений, все что нас окружает в быту, все 
можно подчинить под законы математики.я 

Но есть проблема как же научить молодых и талантливых детей исследовать, как же их 
заинтересовать. Думаю, теперь наша очередь быть этим толчком в прорыв в образовании.  

Изучение математики является фундаментальной частью сбалансированного 
образования. Оно отрабатывает мощный универсальный язык, аналитическое мышление и 
навыки решения проблем, которые способствуют развитию логического, абстрактного и 
критического мышления. Математика может помочь понять мир и явления, которые могут 
быть описаны точными терминами. Она также способствует тщательному анализу и поиску 
моделей и отношения, навыков необходимых для успешной деятельности как внутри, так и 
за пределами классной комнаты. Таким образом, математика, должна быть доступна для и 
изучения всем учащимся.  

mailto:Kozhamseit.darkhan@nisa.edu.kz
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Изучение математики должно быть больше чем просто изучение формул или правил. У 
учащихся не должно сложиться впечатление, что все ответы в математике можно найти в 
книге, скорее они должны понять, что они сами могут быть активными участниками в 
поисках концепций и отношений. С этой стороны математика становится предметом, 
который является живым, и включает в себя ожидание открытий и вознаграждения за 
находки. В то же время, полученные знания в дальнейшем могут быть применены в других 
ситуациях, открывая больше возможностей для учащихся. Математика в программе MYP 
способствует исследованию и применению, тем самым помогая учащимся развивать техники 
решения проблем, которые находятся вне дисциплины и которые являются полезными в 
мире за пределами школы. 

В международной системе образования предмет математика имеет четыре задачи: 
1. Знание и понимание  
2. Исследование моделей    
3. Общение 
4. Применение математики в реальных жизненных ситуациях 
Мне хотелось бы заострить внимание на второй модели. 
«B. Исследование моделей  
Исследование моделей позволяет учащимся испытать волнение и удовлетворение 

математического открытия. Работая через исследования, учащиеся становиться 
рискованными, исследователями и критически мыслящими. Способность исследования 
неоценима в программе MYP, так как она способствует непрерывному обучению.  

Задача, которая не позволяет учащимся выбрать технику для решения проблем 
слишком управляема и должна привести учащихся к результату максимального уровня 
достижения. Тем не менее, учителя должны дать направление для того чтобы все учащиеся 
могли начать расследование.  

Для того чтобы достичь целей по математике, учащиеся должны быть в состоянии:  
i. выбирать и применять математические методы решения проблем, чтобы обнаружить 

сложные методы  
ii. описать закономерности как общие правила в соответствии с выводами  
iii. доказать или проверить и обосновать, общие правила.» 
Исследование, в самом широком смысле, это процесс, который люди используют, 

чтобы перейти к более глубоким уровням понимания. Исследование включает в себя 
размышления, изучения, постановку вопросов и обобщение. Во всех программах МБ, 
исследования развивает любопытство и способствует критическому и творческому 
мышления. 

MYP поддерживает исследование в математике, как инструмент для развития 
концептуального понимания в глобальном контексте. Преподаватели и ученики развивают 
утверждения исследования и используют вопросы исследования для изучения предмета. 
Несмотря на исследования по конкретному предмету, учащиеся развивают межпредметные и 
предметные подходы обучения. 

Концептуальное понимание  
Понятие «большая идея» - принцип или понятие, значение которого выходит за рамки 

конкретных источников, предметов и времени. Данное понятие применяется как средство 
для применения к проблемам и идеям исследований, в локальном и глобальном значениях, 
обеспечивая средства, с помощью которых они могут изучить суть математики.  

Данное понятие занимает важное место в структуре знаний, что требует от учеников и 
учителей думать с возрастающей сложностью, как будут организовывать соотношения 
фактов и темы.  

Основные понятия выражают понимание того, что учащиеся берут с собой в течение 
всей жизни приключениях обучения. Они будут помогать учащимся развивать принципы, 
обобщения и теории. Учащиеся используют концептуальное понимание для решения и 
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анализа проблем и оценки решений, которые могут оказать влияние на самого себя, 
общества и мира в целом. 

Ключевые понятия  
Ключевые понятия способствуют развитию совершенной программы. Они показывают 

большие идеи, подходящие для межпредметных связей. Исследование с помощью ключевых 
понятий может способствовать соединению между:  

 курсами в рамках одной предметной группы (внутри-дисциплинарное 
обучение)  

 другими предметными группами (междисциплинарное обучения).  
Предметные понятия  
Родственные понятия способствуют качественному обучению. Они основываются на 

особенных дисциплинах и полезны для исследования ключевых понятий в больших деталях. 
Исследование родственных понятий помогает учащимся развивать более сложное и 
концептуальное понимание. Родственные понятия могут появляться от объекта юнита 
предмета – то есть свойства и процессы. 
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На сегодняшний день в развитии исследовательских навыков основную роль играет 
только университет, и то во время обучения степени магистратура. Но мы должны 
осознавать, что этому мы должны учить уже со школьных парт. Осознание детьми 
ответственности поможет нам улучшить их понимание и тем улучшить наш мир.  

Я хочу закончить видением нашей школы в которой сказано:  
"Өзімізді жақсарту арқылы әлемді жақсартамыз!" 
"Улучшая себя - улучшаем мир!"  
"A better you, a better world"  
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В последние годы система казахстанского образование претерпевает глобальные 

реформы. Вхождение в тридцатку наиболее конкурентно способных стран мира, влечет за 
собой увеличение числа конкурентно способного населения, образованного населения, а, 
следовательно,  изменения и пересмотра системы как школьного так и высшего образования. 
Специалистами Назарбаев интеллектуальной школы совместно с Университетом Кембридж 
была разработана специальная программа переподготовки педагогических кадров, 
включающая в себя семь основных модулей, определяющих работу педагога на уроке. 
Основной целью данной программы является развитие саморегуляции  учащихся, т.е. 
самостоятельности учащихся в выборе способов работы, форм ответов, форм записи,  
оформления.  

Суть данной программы или, как ее называют, методики семи модулей, состоит в 
применении специально подобранных модулей в работе учителя на каждом уроке. Модули 
сочетаются в разных ипостасях, в зависимости от темы и цели урока. Применять модули 
можно и отдельно друг от друга,  и все сразу,  все зависит от педагогического мастерства и 
желаний учителя.  

Начинается данная программа с модуля «новые подходы в преподавании и обучении». 
Суть данного модуля заключается в применении на уроках диалогического обучения,  
апробация новых методик, в том числе и своих собственных.  Многие педагоги, начиная с 
Сократа, считали беседу и диалог одной из эффективнейших форм передачи знаний. Так, 
например Александер (2004) утверждает, что беседа в обучении не является односторонним 
процессом общения. А Мерсер (2000) описывает диалог как совместное приобретение 
знаний ([1], стр 145). Эти слова имеют подтверждение на уроках математики в том числе. Во 
время работы в группе или в парах учащиеся делятся между собой опытом, знаниями. 

mailto:lolago89@mail.ru
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Каждый старается выделиться и внести в работу группы свой вклад, что подразумевает 
поиск информации, путей решения, у учащихся зарождаются зачатки поисковой и 
исследовательской деятельности.  

Следующий модуль «критическое мышление».  Американский философ и педагог 
Джон Дьюи считает, что критическое мышление возникает тогда, когда ученики начинают 
заниматься конкретной проблемой. “Главный вопрос, который должен быть задан по поводу 
ситуации или явления, взятого за отправную точку процесса обучения, есть вопрос о том, 
какого рода проблемы это явление порождает” ([1], стр.158). Уже много лет существует 
отдельная программа  «Критическое мышление» для учителей школ. Суть данного модуля 
заключается во внедрении на уроках математики идей критического мышления различными 
способами: посредством наводящих вопросов, посредством постановки  проблемных задач, 
поисковых задач, задач на построение и доказательство. Применение данного модуля на 
уроках зависит от компетентности преподавателя и его фантазии. Очень часто предлагают 
использовать в данном модуле так называемую «Таксономию Блума», позволяющую 
подобрать вопросы и задания к уроку по шаблону, в зависимости от формы и цели урока. 
Модуль «Оценивание обучения и оценивание для обучения» - это еще один из семи модулей 
Программы курсов Кембриджского подхода к преподаванию и обучению. «Оценивание – 
категория, используемая для обозначения деятельности, направленной на систематическое 
суммирование результатов обучения с целью принятия решений о дальнейшем обучении». 
([2], стр 117) Важнейшим показателем качества образования является объективная оценка 
учебных достижений учащихся. Этот показатель важен как для всей системы образования, 
так и для каждого отдельного ученика. Е. Н. Ильин сказал: «Учитель должен знать, чему 
научил, учащийся - чему научился». В данной программе  дается разграничение понятий 
«оценивание обучения» и «оценивание для обучения» : «Если целью оценивания является 
подведение итогов обучения для выставления отметок, процедуры сертификации или 
регистрации продвижения обучения, то оценивание по своей функции является 
суммативным и иногда называется как оценивание обучения» ([1], стр 161). «Оценивание 
для обучения - это процесс поиска и интерпретации данных, используемый учениками и их 
учителями для определенного этапа на котором находятся обучаемые в процессе своего 
обучения, направления, в котором следует развиваться, и установления, как лучше 
достигнуть необходимого уровня» ([1], с. 163). Формативное оценивание как часть процесса 
обучения позволяет достигать и улучшать результаты учащихся в процессе обучения – 
результаты суммативного оценивания. Очень часто бывает так, что учитель не знает какую 
отметку поставить ученику, потому что невозможно на уроке охватить всех учащихся, 
некоторые просто отсиживаются, не вовлекаясь в процесс обучения. Разностороннее 
формативное оценивание учащихся на каждом этапе урока позволяет учителю видеть работу 
каждого ученика и помогает при выставлении суммативной оценки. 

"Всё гениальное просто, и всё простое гениально» - Геббельс. Все учителя  стремятся к 
созданию благоприятной среды для достижения максимального успеха в обучении детей.   В 
отношении талантливых и одаренных детей эта задача значительно сложнее и требует 
продумывания, обсуждения и тщательного планирования. Различные теории и стратегии 
используются для установления  содержания обучения детей в рамках соответствующей 
образовательной программы.  ( [2], стр. 190). Для углубленной работы с одаренными детьми 
был разработан модуль «Обучение талантливых и одаренных учащихся». Суть данного 
модуля раскрывается в самом его названии. Учитель на каждом уроке уделяет внимание 
талантливым и одаренным учащимся посредством сложных задач, постановкой 
исследовательских вопросов. 

Модуль «Применение Информационно-коммуникативных технологий»- это модуль, 
который совершенствуется постоянно и заставляет учителя идти в ногу со временем. На 
уроках детям зачастую показывают флип-чарты или слайдовые презентации. Но данный 
модуль показывает насколько разнообразно и интересно можно применять технологии на 
уроках в зависимости от темы и цели урока. 
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 «Управление и лидерство в обучении»- шестой модуль, основная функция которого 
научить учителя определять роли учащихся на уроке в зависимости от их задатков и 
способностей, определять лидерские качества одних, способности добывать информацию из 
различных источников - у других, умение грамотно преподносить материал -у третьих.  

Седьмой модуль - «преподавание в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся». Данный модуль применяется в Казахстане повсеместно, учебный материал, 
ровно, как и задания даются в соответствии с возрастом учеников.  

Применение данной программы на уроках математики повышает мотивацию учащихся, 
интерес к предмету, осознание своей значимости в образовательном процессе. Как правило, 
работать сразу по семи модулям сложно, но сочетать их так, ка удобно учителю никто не 
запрещает. Наиболее действенными при формировании научно-исследовательской 
деятельности у учащихся на уроках математики являются модули «новые подходы в 
преподавании и обучении», «критическое мышление», «обучение талантливых и 
одаренных», «критериальное оценивание», «применение икт».  При применении модуля 
«новые подходы в преподавании и обучении», а именно диалогического обучения на уроках 
математики у учащихся развивается чувство ответственности за себя, за пару или  группу в 
которой он работает, появляется желание узнать как можно больше материала, рассказать 
его другим, чтобы сообща решить задание и заработать группе баллы. Самый главный плюс 
данного модуля заключается в  том, что учащийся, не освоивший материал,  может 
обратиться к однокласснику с просьбой, разъяснить непонятные моменты. Ведь многие 
ученики стесняются задать вопрос непосредственно учителю.  При обучении критическому 
мышлению, учитель  математики в первую очередь задумывается о том, осознает ли ученик 
свое место  в процессе обучения, умеет ли он правильно выбирать путь решения задач, 
способ и средства. Отвечая на уроках на данные вопросы, учитель тем самым способствует 
осуществлению осмысленных поисковых, исследовательских действий учащихся,  
применимых как на уроке, так и в жизни. Модулю «критериальное оценивание» нужно 
уделить особое внимание, потому что оценка может вдохновить, направить на преодоление 
трудностей, оказать поддержку, может и огорчить, записать в разряд «отстающих», занизить 
самооценку. Также отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке 
является его эгоцентричность. Он только сам имеет право оценить, похвалить, исправить 
ошибки. Ученик не принимает участия в этой деятельности. Это было раньше, сейчас 
учитель должен формировать у школьников умение оценивать себя, других.  Дети должны 
быть вовлечены в оценивание на уроке.([3], 115). При оценивании учащимися своей 
собственной деятельности с помощью заранее разработанных критериев, учащиеся начинают 
видеть реальную картину своих знаний, умений. Когда ученик понимает к чем именно он не 
успел, в чем состоит его проблема по каждой теме, он начинает устранять пробелы, 
посредством исследовательской деятельности, поиске оптимальных ответов на свои 
вопросы.   

Конечно, при применении данной программы, есть свои незначительные минусы. 
Самый ярко выраженный отрицательный момент - это шум во время обсуждения вопросов и 
задач в группах, парах, не всегда объективное оценивание учащимися самих себя на 
начальном этапе. Но, как показывает практика, все эти минусы сами собой устраняются при 
систематическом и непрерывном применении методики.  

Для любого учителя, не только математика, данная программа несет множество 
плюсов. Она   формирует способности учащихся к саморегуляции, т.е. самостоятельной 
деятельности во время учебы, умению самостоятельно добывать знания, проводить 
исследования, опыты, тем самым способствует формированию научно-исследовательской 
деятельности учащихся на уроке. 
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Адам қызметінің нәтижесінде жемісті дамып келе жатқан салалардың бірі – жобалау 

болып табылады. Бұл салада жұмыс істейтін көптеген кәсіпқойлар сандық және 
символикалық  есептеулер үшін осы саланың жан-жақтылығын игеріп, әрі еркін есептеме 
жүргізіп, басқа да құжаттар жазуға болатындығын түсінді.  

Математика әмбебап техникалық компьютерлік жүйе болып табылады, оның 
құрамындағы компьютерлік математика, өзінің бағдарламалау тілі, жариялау құралы, әртүрлі 
графикалық мүмкіндіктері мен осы компоненттердің жоғары деңгейдегі интеграциясы бар 
сала.  

Бұл салада бізді қызықтыратын жайт, «Mathematica» қолдаңбалы пакет жүйесі. 
Математиканың көптеген есептеулерін осы жүйені пайдаланып, шығаруға болады. Ол бізге 
есептердің шешімдерін дұрыс есептеуіне үлкен мүмкіндік береді. Біздің қарастыратынымыз -  
дифференциалдық теңдеулердің аналитикалық, сандық және графикалық шешу түріндегі 
нақты есептердің жауабы. 

Математикалық әдістер арқылы біз - физикалық жай-күйге сипаттама беріп қана 
қоймай, нақты үрдіс өрісіне жауап алып, сонымен қатар физикалық құбылыстардың мәнін 
ұғынып, тіпті жаңа физикалық нәтиже аша аламыз. Дифференциалдық теңдеулердің бұл сала 
арқылы шешу үшін жергілікті жүйені білу жеткілікті, барлық ережені түпкілікті жатқа 
білудің қажеті жоқ. Мысалы, механиканың қоршаған орталық мәні, химиялық реакциялар, 
электрлік және магниттік өрістердің мәні, экономикалық процесстер және тағы да басқа 
қиындатылған жүйелер бола алады.  

Дифференциалдық есептеулер математика сипатындағы кез-келген математикалық 
модель жалпы мерзім ішінде жүйе жағдайын бағалауға және одан кейін болатын процессті 
айқын көрсете алады. 

Жоғарыда көрсетілгендей, дифференциалдыққ теңдеулерді шешу  - шындыққа негіз 
болатын қажетті әрі жарамды, күнделікті өмірде керек нақты шешім. Дифференциалдық 
теңдеулер мен есептеу әдістерінің қарым-қатынасы аса тығыз болып табылады. 

Яғни біз, уақытты және шығындарды тиімді пайдалану арқылы сандық, аналитикалық, 
графикалық зерттеулердің нәтижесін аламыз. Барлығымызға белгілі, кез-келген 
дифференциалдық теңдеудің аналитикалық шешу жолы болады, бірақ бұл жолмен шығару 
қиынға соғады. Бұл жол тек жалпы шешім табуға ғана көмегі тиеді. Осының барлығы 
программалық қамсыздандыруды және ЭЕМ-ны пайдаланудың маңызды қажеттілігін талап 
етеді [1].  

Ал,  «Mathematica»  қолдаңбалы пакеті дифференциалдық теңдеулерді сандық әрі 
символикалық түрде шешуге көмек береді. Нақты жауаптарды біз көзбен де көре аламыз. 
Бірақ қазір теңдеу шешудің тек үйреншікті тәсілдері қолданылуда, мәселен, анализ және 
синтез, индукция және дедукция. Математиканың программалау тілі арқылы біз жаңа 
алгоритмдік орындауларға қол жеткіземіз [2-3]. Сонымен қатар, бұл жаңа физикалық 
үрдістерді байқауға және оған түйін жасауға үлкен көмегін тигізеді.  
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«Mathematica»  жүйесінде әр түрлі дифференциалдық теңдеулерді, теңдеулер жүйелерін 
шығардық. Соның ішінен, «Mathematica»  жүйесінде бір дифференциалдық теңдеулер 
жүйесінің  шығару үлгісін көрсетейік: 
  ,  егер  

Коши есебін операциондық үлгіде шығару жолы 
eqx=x'[t]- x[t]-2y[t]+9t; 
eqy=y'[t]- x[t]-2x[t]-y[t]-4eͭ; 
x[0]=1; 
y[0]=2; 
leqx=LaplaceTransform[eqx==0, t, s]/ 
{ LaplaceTransform [x[t], t, s]→lx, LaplaceTransform [y[t], t, s]→ly} 
-2 - 21x - ly -  + lys==0 

rule = Solve[{leqx,leqy}, {lx,ly}] 

{{lx→ -  ly→ }} 

lx[s_] = (lx/.rule[[1]]) 

-  

ly[s_] = (ly/.rule[[1]]) 

 
solx[t_] = InverseLaplaceTransform[lx[s],s,t] 
5-4e ͭ-2eͭ+2e³ͭ-3t 
soly[t_] = InverseLaplaceTransform[ly[s],s,t] 
2(-2+2eˉͭ +e³ͭ+3t) 
{eqx,eqy}/.{x→solx, y→soly}// simplify 
Қорытындылай келе айтатынымыз, математиканың бұл қолданбалы пакеті 

дифференциалдық теңдеулерді шешудің жаңа жолы. Оны қолдана отырып, біз математиканы 
оқыту әдістемесін  жаңа деңгейге көтере аламыз.  
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Важнейшим средством повышения результативности всех сфер деятельности и 
фактором общественного развития в условиях глобальной информатизации общества 
выступают современные информационные и коммуникационные технологии, которые 
направлены на создание, сохранение, переработку и обеспечение наиболее эффективных 
способов представления информации потребителю, кроме этого данные технологии 
актуализируют проблему подготовки педагогических кадров, соответствующих требованиям 
современного общества [1  - С.364-368]. 

Вопросы информатизации образования рассматриваются в работах многих 
современных исследователей. В исследованиях Ганеева С.М., Ежовой Н.М., Иванова С.Г., 
Макарова С.И., Шульги Е.В., Никоновой Н.В. и др. подчеркивается необходимость 
использования электронных средств учебного назначения (ЭСУН) при изучении математики. 
В  исследованиях авторы отмечают необходимость использования средств информационно-
коммуникационных технологий с целью совершенствования организационных форм и 
методов обучения, воспитания, обеспечивающих развитие обучающегося, формирование 
умений осуществления самостоятельной учебной деятельности по сбору, обработке, 
передаче информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах и т.д. [2  - С.  19-27]. 

Многие исследования, проведенные по изучению использования информационно-
коммуникационных технологий в основном ориентированы на автоматизацию процессов 
контроля результатов учебной деятельности, на тренировку построения графиков различных 
функций, на осуществление первичных вычислительных операций, на построение отдельных 
геометрических фигур. Кроме того, в них не уделяется должного внимания особенностям 
использования средств информационно-коммуникационных технологий с учетом специфики 
обучения математике на средней и старшей ступенях образования, развитию личности 
учащегося и его социализации в современном информационном обществе, а также 
повышению качества обучения на базе реализации возможностей информационных  
технологий [3 35 с.]. 

Однако на сегодняшний день следует отметить недостаточную реализацию 
дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий в обучении 
математике: обеспечение незамедлительной обратной связи между обучаемым и средством 
обучения, функционирующим на базе информационных технологий (ИТ); возможность 
обработки больших объемов информации за малые промежутки времени; наглядное 
представление на экране изучаемых объектов, процессов, как в виде моделей, так и в виде 
геометрических интерпретаций (диаграммы, графики, таблицы и пр.); архивное хранение 
больших объемов информации в базах и банках данных, их передача и обработка; 
автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, 
обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов контроля 
результатов усвоения. 

Анализ практики использования средств информационно-коммуникационных 
технологий в процессе прохождения педагогической практики в средней школе показывает, 
что на уроках математики эпизодически используются лишь отдельные компоненты 
различных электронных ресурсов по некоторым темам для решения локальных 
педагогических задач. В связи  с этим следует отметить недостаточную проработанность   
методических рекомендаций по использованию электронного ресурса (отдельно для учителя 
и ученика). И  к сожалению, не существует также обязательной экспертизы педагогико-
эргономического качества распределенного ресурса образовательного назначения, 
представленного в Интернет [4 850 с.]. 

Следует также констатировать тот факт, что в средних и старших классах средней 
школы при обучении математике осуществляется применение электронных ресурсов 
образовательного назначения без теоретического обоснования и соответствующего научно-
методического обеспечения их использования. Не выявляются обобщенные подходы к 
соотнесению того, какие виды средств информационно-коммуникационных технологий 
следует применять при осуществлении тех или иных видов учебной деятельности в процессе 
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изучения математики, недостаточно  теоретических подходов к стандартизации применения 
средств информационно-коммуникационных технологий в процессе изучения математики, в 
том числе к отбору и выделению тех содержательных линий изучения математики, освоение 
которых целесообразно в условиях систематической и целенаправленной реализации 
дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий [5  С.  37—
46.]. 

Вышеизложенное определяет необходимость теоретического обоснования 
использования электронных ресурсов для преподавания математики и разработки научно-
методического обеспечения ее реализации.  

Электронные  средства  обучения   - это программно-методическое  обеспечение  для  
использования  обучающимися  в  образовательном  процессе  по  конкретному  учебному  
предмету  образовательной  области  на  всех  этапах  образовательного  процесса [6  С.46].  

Среди большого числа существующих электронных ресурсов можно выделить 
электронные учебники (ЭУ) по математике. Но, к сожалению, практически не встречаются 
такие учебники (где учитывалась бы специфика обучения), которые, с одной стороны, 
отражали бы полный учет структуры и закономерностей познавательного процесса, а с 
другой, учитывали бы психологические особенности школьников. С нашей точки зрения, 
совершенствование содержания образования с целью уплотнения учебного материала (путем 
создания ЭУ) предусматривает широкое использование современных способов 
формирования системы научных знаний, разработку четкой и доступной для школьников 
структуры изучаемого материала. Поэтому встает проблема модернизации учебной работы в 
направлении повышения эффективности обучения школьников. Применение ЭУ 
обеспечивает решение этой проблемы наиболее эффективно, поскольку они выступают как 
новые интерактивные средства обучения, обладающие целым рядом дидактических 
достоинств и позволяющие качественно изменить методы, формы и содержание обучения.  

Но, несмотря на имеющиеся проблемы, перспектива использования электронных 
ресурсов для преподавания математики достаточно обширная. Анализируя данные об 
использовании электронных ресурсов обучения на уроках математики, можно с 
уверенностью сказать, что они позволяют: 

 повысить мотивацию обучения (в связи с развитием информатизации); 
 представить на уроках максимальную   наглядность; 
 использовать на уроках разнообразные формы и методы работы с целью 

максимальной эффективности урока; 
 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 
 использовать тестовые задачи с моментальной проверкой и выставлением 

компьютером отметки за выполненную работу (на разных этапах работы) 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 
Раскрывая перспективы использования электронных ресурсов в процессе преподавания 

математики, необходимо отметить, что сами средства активно развиваются. Это позволяет 
ставить перед школьным образованием задачу подготовки учащихся к их систематическому 
применению в процессе каждодневной учебной деятельности, что готовит их к будущей 
профессиональной деятельности в условиях информатизации и глобальной массовой 
коммуникации современного общества.  

Таким образом, для выполнения социального заказа общества необходимо 
целенаправленное использование электронных средств обучения  в процессе изучения основ 
наук, в том числе и математики, в период получения общего среднего образования. В 
области математики это, прежде всего, формирование обобщенных подходов к реализации 
возможностей электронных средств обучения в целях поиска необходимой учебной 
информации, обработки информации об изучаемых в математике объектах и их отношениях, 
об их моделировании, исследовательской деятельности при изучении математических 
закономерностей. Важно подчеркнуть при этом, что ученикам должна быть предоставлена 
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возможность, там, где это целесообразно, развивать и применять навыки использования 
электронных ресурсов в процессе изучения математики. Все это позволяет констатировать 
определенную значимость и необходимость выявления прикладных аспектов использования 
электронных средств в процессе обучения математике. 
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Көптеген есептерді шешу барысында Дирихле принципі деп аталатын бір-біріне ұқсас 

дәлелдеулер қолданылады. Дирихле принципі қолданылатын есептер оқушылардың екі 
жиын элементтері арасындағы сәйкестікті қоя білу қабілеттілігін қалыптастырады. Есептерді 
шешуде Дирихле принципін қолдануды оқушыларға үйрету үшін әртүрлі тақырыптарды 
қамтитын бірнеше сабақ арнау қажет. Дирихле принципін үйретуді алғашқы сабақтардан 
бастауға да болады. Себебі, оқушылардың игеруі аса қиынға соқпайды, әрі Дирихле 
принципі олимпиадалық тапсырмалардың табиғатын (ерекшелігін) сипаттайды. Сондай-ақ, 
көптеген есептерді шешуде Дирихле принципінің идеясы толығымен қолданылса, кейбір 
есеп шешімінің қандай да бір бөлігінде қарастырылады. [1] 

Дирихле принципі:  
Қарапайым түрде Дирихле принципін келесі сөйлеммен тұжырымдауға болады: “әр 

ыдыста екі алмадан аспайтындай етіп, жеті алманы үш ыдысқа орналастыруға болмайды“. 
Дирихле принципінің негізгі тұжырымдамасы: «егер n+1 қоянды n ұяшыққа орналастырсақ, 

mailto:ruslan_nabiyev@mail.ru


2335 
 

онда міндетті түрде кем дегенде екі қоян орналасқан бір ұяшық табылады». Мұндағы 
қоянның орнына әртүрлі заттар мен кез келген математикалық объектілер – сандар, нүктелер, 
кесінділер және т.б. – қарастырылады. Есепті шешу кезіндегі ең негізгі мәселе қай обьект - 
«қоян» екенін анықтап алу.[3] 

Дирихле принципі қолданылатын есептердің шығарылуын бастауыш сынып 
оқушыларына да үйретуге болады. Оған мысал ретінде келесі есептерді қарастырайық. 

1-есеп. 5 бала 16 бауырсақты өзара бөлісіп жеді. Бір баланың кемінде 4 бауырсақ 
жегенін дәлелдеңдер. 

Шешуі: Бұл есепте «қоян»-бауырсақ, ал «ұяшық»-бала деп анықталады. Әр бала 4-тен 
кем бауырсақ жесін делік. Ең жаман жағдайда 3+3+3+3+3=15 бауырсақ желінеді, яғни бір 
бауырсақ артық қалады. Демек бір бала кемінде төрт бауырсақ жейді. 

Осы есеп секілді келесі есептерді шешуге болады. 
2-есеп. Қазақстанға қыдырып келген 25 турист 6 киіз үйге орналасты. Кемінде 5 турист 

орналасқан киіз үй табылатынын дәлелдеңдер.  
Шешуі: Мұнда әр «ұяшыққа»-киіз үйге 4 «қояннан»-туристтен орналастырсақ, онда 

4+4+4+4+4+4=24. Яғни, бір турист артылып калады. Сондықтан кем дегенде бір киіз үйге 5 
турист орналасады.  

3-есеп. Сыныпта 25 оқушы оқиды. Кемінде үш оқушының туылған күні бір айға сәйкес 
келетінін дәлелдеңдер. 

Шешуі: Бұл есепте «ұяшық» ретінде 12 айды қарастырамыз. Онда, бір айда туылған үш 
оқушы табылмасын деп алсақ 2*12=24 оқушы болады, ал бізде 25 оқушы болғандықтан бір 
айда кем дегенде үш оқушы туылғандығы дәлелденеді. 

4-есеп. Мұғалім топтағы 14 балаға алма үлестірді. Кем дегенде бір балада екі немесе 
одан көп алма болуы үшін мұғалім аз дегенде неше алма үлестіруі қажет? [5] 

Шешуі: Дирихле принципі бойынша қояндар саны ұяшықтар санынан көп болуы қажет. 
«Ұяшықтар»-балалар 14 болғандықтан «қоян»-алма саны кем дегенде 15 болады. Яғни, 
мұғалім балаларға кем дегенде 15 алма үлестіруі қажет 

5-есеп. Дорбада ақ және қара түсті шарлар бар. Ең аз дегенде неше шар алғанда екі 
шардың түсі бірдей болады? 

Шешуі: Дорбадағы шарларды «қояндар», ал «ұяшық» ретінде екі түсті - ақ және қара, - 
анықтаймыз. Ұяшық саны екеу болғандықтан бізге үш шар алсақ толық жеткілікті. [1] 

6-есеп. а) 9 ұяшыққа 7 көгершін орналасқанда кемінде екі ұяшық бос  
болатынын дәлелдеңдер (1-сурет); 
ә) 9 ұяшыққа 10 көгершін орналасқанда кем дегенде бір ұяшықта екі немесе одан көп 

көгершін табылатынын дәлелдеңдер. (2-сурет)[4] 
 

                        
                  1-сурет                                                         2-сурет 
 
5-ші және 6-сынып оқушылары үшін Дирихле принципінің сандар теориясындағы 

қолданысын оқытуға болады. Ол үшін Дирихле принципінің келесі тұжырымдамаларын 
қарастыра кеткен жөн:  



2336 
 

1) Егер m қоянды n ұяшыққа орналастырсақ, онда кем дегенде бір ұяшықта [m/n] 
– нен кем емес қояндар табылады, сонымен қатар кем дегенде бір ұяшықта [m/n] – нен артық 
емес қояндар табылады; [4] 

2) Егер n санның қосындысы S-тен үлкен болса, онда осы сандардың кем дегенде 
біреу S/n – нен үлкен болады;  

3) Егер бірнеше санның арифметикалық ортасы а-дан үлкен болса, онда осы 
сандардың кем дегенде біреуі а-дан үлкен болады; 

4) Жалпыланған Дирихле принципі: «Егер nk+1 қоян n ұяшыққа орналастырылса, 
онда k+1 қоян орналасқан бір ұяшық табылады (n, k – натурал сандар)»  [2] 

   
1-есеп. Дүкенге алманың үш сорты салынған 25 жәшік әкелінді (әр жәшікте тек бір 

сортты алма салынған). Кем дегенде 9 жәшіктегі алманың сорты бірдей екенін дәлелдеңдер. 
Шешуі: Бұл есепті шешу үшін жалпыланған Дирихле принципін қолданамыз. 25 жәшік 

– “қояндарды” -   3  “ұяшыққа” – cорттарға орналастырайық. 25 = 3 * 8 + 1 болғандықтан, n = 
3,  k = 8 болады. Демек, қандай да бір «ұяшықта» – сортта кем дегенде 8+1=9 жәшік бар. [2] 

2-есеп. Қабырғасы 1м болатын шаршыға 51 нүкте тасталған. Осы нүктелердің кем 
дегенде үшеуін қабырғасы 20см болатын шаршымен қоршауға болатынын дәлелдеңдер. 

Шешуі: Шаршыны қабырғалары 20см болатын 25 шаршыға бөлеміз. Жоғарыда 
айтылған 1)- тұжырымдама негізінде кем дегенде бір шаршыда [51/25]-тен артық нүкте, яғни 
3 нүкте орналасқан шаршы табылады.[4] 

3-есеп. Әртүрлі 12 сан берілген. Осы сандардың ішінен айырмасы 11-ге бөлінетін екі 
сан табылатынын дәлелдеңдер. 

Шешуі: Бұл есепті шешу үшін 11-ге бөлгенде неше әртүрлі қалдықтар шығатынын 
санау қажет. Қалдықтар саны 11 болатынына көз жеткізіп, 12 санның ішінен 11-ге бөлгенде 
бірдей қалдық беретін екі сан табылады деп айта аламыз. Осы екі санның айырмасы 11-ге 
бөлінеді. Немесе қояндар (12 сан) және “ұяшықтар” (11-ге бөлгендегі қалдықтар). 

4-есеп. 10 оқушы олимпиадада 35 тапсырма орындады. Оқушылардың арасында тек бір 
ғана тапсырманы, тек екі ғана тапсырманы және тек үш қана тапсырманы орындағандар 
болды. Кем дегенде бес тапсырманы орындаған оқушының барын дәлелдеңдер. 

Шешуі: Есеп шарты бойынша 35 - (1 + 2 + 3) = 29 тапсырманы орындаған жеті оқушы 
табылады. 29 = 7 * 4 + 1 болғандықтан n=7, k=4. Яғни, кемінде 4+1=5 тапсырма орындаған 
оқушы бар.  

5-есеп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарын 3 топқа бөлді. Қандай да бір топтағы сандардың 
көбейтіндісі 72-ден кем болмайтынын дәлелдеңдер 

Шешуі: Егер әр топтағы сандардың көбейтіндісі 72-ден кіші болса, онда 1-ден 9-ға 
дейінгі сандардың көбейтіндісі 713 = 357911 санынан аспау қажет. Бірақ 
1*2*3*4*5*6*7*8*9= = 362880 > 357911. [2] 

6-есеп. Қабырғасының ұзындығы 1см-ге тең болатын тең қабырғалы үшбұрыштың 
ішінде бес нүкте орналасқан. Осы нүктелердің ішінен ара қашықтығы 0,5см-ден кіші 
болатын екі нүкте табылатынын дәлелдеңдер. 

Шешуі:  Қабырғасы 1см-ге тең дұрыс үшбұрыштың орта  
сызықтары берілген үшбұрышты қабырғалары 0,5см-ге  
тең төрт үшбұрышқа бөледі. Ол үшбұрыштарды «ұяшық» 
деп, ал нүктелерді «қоян» деп қарастырайық. Дирихле 
принципі бойынша бес нүктенің кемінде екеуі төрт 
үшбұрыштың біреуінде орналасады (3-сурет). Бұл екі 
нүктенің ара қашықтығы 0,5см-ден кіші болады, себебі                      3-сурет 
үшбұрыштың төбелерінде жатпайды. (Мұнда, үшбұрыштың 
ішінде жататын екі нүктенің ара қашықтығы үшбұрыштың ең үлкен қабырғасынан кіші 

болады деген лемма қолданылған). 
Жоғары сыныптарда Дирихле принципі ұғымының ауқымы кеңейе түседі. Сандар 

теориясындағы бірнеше теоремаларды дәлелдеулерде қолданылады. Сонымен бірге, 
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ұзындықтар мен аудандарға, графтар теориясы және комбинаторика элементтерімен 
байланысты есептерді шешу мен дәлелдеулерде Дирихле принципінің тұжырымдамаларын 
қолдануға болады болады. 
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Актуальность исследования определяется тем, что учащиеся должны иметь 

представление о множестве комплексных чисел, операций над ними, их различных 
приложений. В тоже время методических разработок по изучению комплексных чисел в 
школе в настоящее время сравнительно мало. С первого класса и до окончания школы 
главным понятием алгебры является понятие числа. Изучение чисел идет последовательно – 
натуральные числа, дроби, целые числа, иррациональные, действительные. На этом 
общеобразовательная программа ставит точку, оставляя существенный пробел в знаниях 
ученика, так как естественным и логически правильным является формирование более 
общего понятия – понятия комплексного числа. И на это есть несколько причин: 

во-первых, тема «Комплексные числа» традиционно входила в программы по 
математике средней школы с углубленным изучением математики;  

во-вторых, комплексные числа важны как область математики, в которой в полную 
силу работают знания и умения, полученные учащимися при обучении алгебре и 
тригонометрии;  

в-третьих, переход от действительных чисел к комплексным числам является 
завершающим шагом во всем изучении понятия числа в школьном курсе математики. К 
старшим классам ученики обладают уже достаточно зрелым математическим развитием: они 
в состоянии понимать и уважать нужды самой математической науки.  

Введение комплексных чисел представляет собой едва ли не самую яркую на 
протяжении школьного курса иллюстрацию диалектического развития математических 
понятий, логической простоты и завершенности. Понятие о числе выстраивается в единое 
стройное целое. Кратко говоря, множество комплексных чисел получается из множества 
действительных чисел «добавлением» только одного нового числа i . И далее, 
рассматриваются  все линейные комбинации  вида bia + с действительными 
коэффициентами a  и .b  При «добавлении» единственного корня специального квадратного 
уравнения 012 =+x  переходим к числам, в которых и любое квадратное, и любое 
кубическое, и любое уравнение n -ой степени имеет корни. Вполне естественно также, что 
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только в старших классах уместен полный, систематизирующий взгляд на развитие понятия 
числа.  

Цель данной статьи – разработать наиболее эффективные задания для организации 
повторения и углубления знаний учащихся по теме «Комплексные числа». Для этого были 
сформулированы следующие задачи:  

1) проследить процесс становления темы «Комплексные числа» в общеобразовательной 
школе;  

2) обзор учебников по алгебре и началам математического анализа для классов, 
содержащих тему «Комплексные числа»;  

3) выявить методические особенности преподавания темы «Комплексные числа» в 
классах с углубленным изучением математики;  

4) разработать тематическое и поурочное планирование по теме «Комплексные числа» 
по учебнику А. Шыныбекова «Алгебра», 9 класс; 

5) разработать контрольно-проверочные материалы по теме «Комплексные числа». 
Проанализируем программы общеобразовательной школы по математике, учитывая 

объем и содержание темы «Комплексные числа» в различные периоды. 
Понятие о числе развивалось долгие века. Находя способы решения ранее 

неразрешимых задач, человечество открывало новые законы и выдвигало новые теории. 
Таким образом, возникновение и развитие теории комплексных чисел было вполне 
естественным и закономерным.  

В школьную программу 1917-1932 г.г. изучение самих комплексных чисел и идея 
расширения числа не включались. Школьников знакомили только с понятием мнимых чисел. 
В 1933-1967 программа дополнилась некоторыми понятиями, связанными с комплексными 
числами и давалось их геометрическое представление. Однако при изучении данной темы не 
было никаких практических приложений и связи с реальной жизнью. В 1967 г. тема 
«Комплексные числа» была исключена из курса средней школы и попала в раздел 
«Дополнительные главы и вопросы математики», где излагалась уже в более широком 
объеме, но ее изучение предлагалось только на факультативных курсах. Тема «Комплексные 
числа» в настоящее время исключена из обязательной программы. Однако авторы учебников 
для старших профильных классов по алгебре и началам математического анализа включают 
данную тему в свои учебники.  

При изучении темы «Комплексные числа» в силу особенностей старшего школьного 
возраста у учителя и учеников существуют как проблемы, так и положительные моменты. 
Самые большие сложности вызывает «мнимая единица» - к старшим классам у многих 
школьников плохо развито абстрактное мышление. Ученикам очень сложно представить 
себе «мнимую, воображаемую» единицу, понять различия между координатной и 
комплексной плоскостью. Но с методической точки зрения тема “Комплексные числа” 
развивает и углубляет заложенные в основном курсе математики представления о 
многочленах и числах, в известном смысле завершая путь развития понятия числа в средней 
школе.  

Обзор учебников по алгебре и началам математического анализа, содержащих тему 
«Комплексные числа» показал, что авторы стремились и стремятся дать в достаточном 
объеме представление о расширении понятия числа, о комплексных числах, действиях над 
ними, их геометрическое истолкование и практическое применение. В настоящее время 
существует небольшое количество авторов, включающих тему «Комплексные числа» в свои 
учебники для средних общеобразовательных учреждений.  

В учебниках многих российских авторов тема «Комплексные числа» вводится в 11 
классе. Изучение темы предлагается во втором полугодии 11 класса после того, как в 10 
классе был изучен раздел тригонометрии, а в 11 - интеграл и дифференциальные уравнения, 
показательная, логарифмическая и степенная функции, многочлены. Объем предлагаемого 
для изучения материала охватывает программу – минимум и для каждого понятия 
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приводятся задания разной сложности. В целом учащиеся имеют достаточное полное 
представление о комплексных числах, их применении и значении в математике ([1]-[3]).  

В учебнике А.Г. Мордковича, П.В. Семенова «Алгебра и начала математического 
анализа», профильный уровень, 10 класс тема «Комплексные числа» вводится во втором 
полугодии 10 класса сразу после изучения тем «Действительные числа» и «Тригонометрия». 
Такое размещение не случайно: и числовая окружность, и формулы тригонометрии находят 
активное применение при изучении тригонометрической формы комплексного числа, 
формулы Муавра, при извлечении из комплексного числа квадратного и кубического корней. 
В учебнике тема «Комплексные числа» указана как обязательная для изучения и излагается 
доступно, раскрывая все необходимые для выпускника факты и правила [4].  

В Казахстане  в учебнике А. Шыныбекова «Алгебра» для 9 класса 
общеобразовательной школы теме «Комплексные числа» посвящена последняя VI глава. 
Глава отмечена звездочкой. Это означает, что материал не вошел в программу 
общеобразовательной школы и предназначен только для классов с углубленным изучением 
математики. Тема разделена на четыре параграфа: «Понятие комплексного числа, действия 
над комплексными числами»; «Решение квадратных уравнений с отрицательным 
дискриминантом», «Понятие о неприводимых многочленах»; «Рациональные выражения и 
их простейший вид»; «Геометрическое изображение комплексного числа», «Полярная 
система координат» [5].  

В учебниках других казахстанских авторов эта тема не рассматривается. Однако в ряде 
школ с естественно-математическим направлением учителя включают в программу тему 
«Комплексные числа», при этом казахстанские учителя на уроках используют не только 
учебник А. Шыныбекова «Алгебра», 9 класс, но и учебники российских авторов.  

Согласно казахстанской программе для учащихся общеобразовательных школ по теме 
«Комплексные числа» разработаны тематический план и поурочное планирование.  На 
освоение материала по учебной программе отводится 10 часов:  

1. Понятие комплексного числа. Действия над комплексными числами (2 часа) 
2. Свойства модулей комплексных чисел. Свойства сопряженных комплексных чисел (1 

час) 
3. Извлечение квадратных корней из комплексных чисел и решение квадратных 

уравнений с отрицательным дискриминантом (1час) 
4. Геометрическое изображение комплексного числа. Аргумент комплексного числа 

(2часа) 
5. Полярные координаты точек на плоскости. Тригонометрический вид комплексного 

числа (1час) 
6. Основная теорема алгебры многочленов (1час) 
7. Контрольная работа по теме «Комплексные числа» (2часа) 
 При изложении темы «Комплексные числа» были приведены различные приемы 

активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках алгебры. Это приведение 
исторической справки, объяснение нового материала с помощью наводящих вопросов, 
формулировка основных понятий и определений, иллюстрируя их примерами, работа у 
доски, разбор задач с классом, индивидуальные и фронтальные опросы, работа с чертежом, а 
также предусмотрен контроль усвоения материала. 

Если самостоятельные работы по объему рассчитаны на 15-20 минут учебного времени 
и рекомендованы проводить после каждого пройденного параграфа, то контрольные работы 
и тестовые задания составлены так, что их можно проводить после каждой ключевой темы 
учебного материала. Их содержание направлено на развитие логического мышления, 
интеллектуального потенциала и творческой активности учащихся. 

Предлагаются три вида самостоятельных, контрольных и тестовых заданий, которые по 
уровню сложности также разделены на три группы. Наличие заданий трех уровней 
сложности  помогает в реализации дифференцированного и индивидуального подхода к  
обучению. Контрольные работы и тестовые задания представлены в 6 вариантах, причем, 
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смешивая задания, количество вариантов можно увеличить. Предлагается критерий оценки 
знаний обучающихся в зависимости от уровня сложности заданий. 

Подбор задач повышенной трудности  дает возможность  учащимся более глубоко 
изучить  тему «Комплексные числа»: включены задачи на комплексные числа с 
параметрами, решение уравнений 3-ей и 4-ой степени с действительными и комплексными 
коэффициентами, решение систем уравнений, разложение многочлена с действительными 
коэффициентами на неприводимые множители, приведены примеры на геометрическое 
изображение комплексных чисел.   

Разработанные контрольно-проверочные материалы внушительного объема: тесты, 
письменный опрос, математические игры, творческие задания, математические диктанты – 
дают прекрасную возможность развития у обучающихся умений самостоятельной работы с 
информацией, а учителю   возможность обеспечить все темы  программы обширным 
материалом для закрепления и повторения пройденного материала. В тексте контрольно-
проверочных материалов содержится много примеров с подробными решениями, что 
повышает эффективность усвоения сложного теоретического материала. 

Учитель, работающий в классах с естественно-математическим уклоном, может 
вносить коррективы в учебные планы, но обязан следовать программе общеобразовательных 
школ. Лишь особо одаренные ученики в классах с естественно-математическим уклоном 
могут работать по материалам вне программы, которые в учебнике отмечены звездочкой и 
полностью предназначены для классов с углубленным изучением математики. 

В ходе выполнения работы был обобщен и систематизирован теоретический материал о 
числовых системах, разработаны методические положения изучения рассматриваемой темы, 
тематическое планирование и обучающе-контролирующая программа, тем самым были 
решены все поставленные в начале исследования задачи. 

Материал, изложенный в статье, может быть успешно использован учителями при 
изучении комплексных чисел в школах с углубленным изучением математики, а также 
общеобразовательных школах в рамках факультативных занятий. 
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« Математика – барлық ғылымның атасы » - деп кезінде Гаусс бекер айтпаса керек. 
Қазіргі таңда бала санасын жетілдіру мен қалыптастыруда математиканың, оның ішінде 
логикалық, қалыпты емес есептер және түрлі деңгейдегі олимпиадалардың алар орны 
ерекше.   
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Мектеп оқушыларын математикалық олимпиадаға даярлауда ребуспен жұмыс істеу 
арқылы олардың логикалық ойлау қабілетін, логикалық ізденісін дамытуға және сәйкес 
сандарды қою барысында  сандардың қасиеттері, түрлері туралы кеңінен ойлануға, жалпы 
ой-өрісін дамытуға көмектеседі.   

Ребус – белгісіз жұлдызшалар, нүктелер және әріптер орнына, математикалық амалдар 
көмегімен  ( қосу, азайту, бөлу, көбейту) цифрлар қою арқылы, математикалық өрнекті  
бастапқы қалпына келтіру болып табылады. 

Әріптерден құрастырылған ребустар 
Әріпті ребустар – берілген теңдікте  әріптерге сәйкес келетін 

цифрларды орналастыру.Әртүрлі әріптер әртүрлі санға, бірдей 
әріптер бірдей санға сәйкес келеді. Нөл бірінші цифр болмайды 
(сол жағынан). 

Бірнеше типтік мысалдар қарастырайық. 
мысал: 
2-3 сынып оқушыларына арналған қарапайым ребустардың 

бірі.  
Төмендегі теңдіктерде A, B, C, D, E, F   әріптеріне теңдік орындалатындай  0, 1, 2, 3, 4, 

5 цифрларын орналастыр.  

 
Шешуі:   

 теңдігінен B = 0 екенін көру қиын емес, себебі кезкелген санға 0-ды қосса, 
сол санның өзі шығады. 

 теңдігінен E = 1 –ке тең болады, себебі кезкелген санды бірлік санға 
көбейтсе, сол санның өзі шығады.  

теңдігінен F = 4, D = 2 болады. 
 теңдігіне бізде тек ғана 3 және 5 цифрлары қалды, D = 2, E = 1  екені белгілі, 

онда C  = 3  болады.  
Онда  А = 5 болады. 
 
Сонымен берілген теңдік мынадай түрде болады.  

 
2-мысал: 
ТАҚ + ТАҚ + ТАҚ = САҚ 
Шешуі:  
Соңғы «Қ» әріпі «0» немесе «5» цифры болуы мүмкін. 3*0 = 0, ал «5» цифры үшін 3*5 

көбейтіндісінің екінші цифры «5» -ке тең болады.  
Бірақ «5» цифры «Қ» әріпіне сәйкес келмейді, себебі бір келесі разядқа 

ауысатындықтан, төмендегі теңдікті қанағаттандырмайды: О+О+О=О. 
Онда «Қ» әріпіне «0» цифры сәйкес келеді.  
«А» әріпі «5» цифрына тең.  
5 + 5 + 5 = 15, бір келесі разрядқа көшетіндіктен: 3 * Т + 1 = С. 
«Т» әріпінің мәні екіден үлкен емес (T  2), себебі қоындының мәні төрт таңбалы сан 

болмайды.  
Сонымен берілген берілген қосынды 150 + 150 +150 = 450, 
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                                                                 250 + 250 + 250 = 750. 
3-мысал: 
 Математикалық олимпиадаларда жиі кездесіп жүрген келесі ребусты қарастырайық: 

СПОРТ + СПОРТ = КРОСС 
Шешуі:  
  T + T = C, P + P = C теңдігінен C, K, P –лар жұп сандар әрі

 
T + T = C, P + P = C, бұдан T = 1 немесе T = 2 болады, себебі .  
Егер  T = 1 десек, C = 2, P = 6, O = 9, бір келесі разрядқа көшетіндіктен , П + П = 5 

немесе П + П = 15 болуы мүмкін емес. Сол үшінT = 2 деп аламыз, онда C = 4, P = 7, O = 9, П 
= 3, k = 8 болады.  

 
4- мысал: 
МэксиБрука (MaxeyBrooke) 1963 жылы« 150 PuzzlesinCrypt – Arithmetic » атты 

кітабында төмендегідей қалыпты емес ребустыұсынған. *- орнына 2, 3, 5 және 7 цифрларын 
қою керек.  

Шешуі: 

 
 
Ребустарға байланысты  есептер: 
Жұлдызшалардан құрастырылған ребустар 
Жұлдызшаларды сәйкес келетін сандармен алмастыр.  
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1. Барлық шешімдерін тап. (математическийпраздник, 2011) 
Я + ОН + ОН+ ОН+ ОН+ ОН+ ОН+ ОН+ ОН = МЫ 
2. Теңдік орындалатындай, әріптер орнына сандар қой. 
(Мектеп олимпиадасы. №73 физика-техникалық лицейі , 2015) 
А  Р = И – Ф = М  Е = Т – И = К  А 
3. Теңсіздік орындалатындай, әріптерді санмен алмастыр.  
(Жас математик, 2015) 
Т>Р>А>Н<С<П<О<Р<Т>И>Р>О<В<К<А 
4. П ОНИ = 2013 мүмкін болатын шешімін тап. (ПОНИ, 2013) 
Нұсқау: 2013 қандай санға бөлінетінін қарастырамыз.  
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Ғылыми жетекшісі - А.А.Сыдықов 
 
Жалпы түрде берілген параметрден тәуелді төртінші дәрежелі алгебралық теңдеуді 

қарастырайық 
  043

2
2

3
1

4
0 =++++ axaxaxaxa      (1) 

Мұндағы   3210 ,,, aaaa  коэффициенттері мен 4a  бос мүшесі, p параметрімен тәуелді әр 
түрлі дәрежедегі көпмүшеліктер. 

Мұндай теңдеулерді зерттеп шешу дегеніміз: параметрдің қабылдай алатын барлық 
мүмкін сан мәндеріне сәйкес келетін, теңдеуді қанағаттандыратын белгісіздің сан мәндерін 
анықтау. Дәлірек айтсақ, теңдеудің коэффициенттерінің кез-келген біреуін, болмаса 
бірнешеуін (барлығын) және бос мүшесін нөлге айналдыратын параметрдің қандай да бір 
бақылаушы мәнінде (мәндерінде), негізгі теңдеуден туындайтын теңдеулерді жеке-жеке 
зерттеп шешкеннен кейін, (1) теңдеудің өзін параметрге қатысты шешуге мүмкіндік беретін 
шарттар айқындалуға, сонан соң теңдеу зерттеліп шешілуге тиісті.  

Сондықтан параметрден тәуелді теңдеулерді шешу тақырыбы оқушылар мен 
студенттерге біршама ізденістерді, талдауларды және зерттеулерді қажет ететін күрделі 
тақырыптардың бірі болып қала береді. 

Осыған орай, біз бұл мақалада  параметрден тәуелді  төртінші дәрежелі алгебралық 
теңдеулерді коэффициенттерін зерттеу арқылы шешу жолдарын дамыта оқытуға мүмкіндік 
туғызатын әдістемелік талқылаулар мен нұсқаулар көрсетіледі. 

Сонымен,  p  параметрінің қандай  да бір бақылаушы мәнінде (мәндерінде) 
коэффициенттер мен бос мүшенің мәндері: 

1. 
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      (2) 

Бұл теңдеудің шешімдері, (1) теңдеудің де, параметрдің көрсетілген бақылаушы мәніне 
(мәндеріне) сәйкес келетін, шешімдері болып табылады. 

2. 
( ) .01

.0;0;0;0;0

43
2

2

43210

=++⇒

≠≠≠==

axaxa
aaaaa

                                                         (3) 

Квадраттық теңдеудің шешімдері: 
2
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                                                                         (4) 

Бұл сызықты теңдеудің шешімі: .
3

4

a
a

x −=  

4. 
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              (5) 

Бұл теңдеудің шешімі жоқ, яғни: ∈x . 

5. 
( ) .0000001
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                      (6) 

Бұл теңдеудің шешімі:  .+∞∞−  x  
Осы бағытта (1) теңдеудің коэффициенттерін және бос мүшесін зерттеу арқылы шешу 

жолдарын жалғастыра беруге болатындығын байқау қиын емес. 
Ал біз алда, (1) теңдеуді зерттеп шешудің тек үш маңызды тұсына ғана тоқталамыз. 
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                                             (7) 

Биквадрат теңдеуді зерттеп шешу тәсілдері де ешқандай қиыншылықтар тудырмайды. 
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Бұл теңдеудің нөлден басқа шешімдері де белгілі тәсілдермен анықталады. 
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Бұл теңдеу де оңай шешіледі. 
Енді осы әдістемелік талқылаулар мен нұсқауларды және де алдыңғы басылымда [1] 

көрсетілген  коэффициенттері кез-келген сандар болып келетін төртінші дәрежелі 
алгебралық теңдеулерді шешуге мүмкіндік беретін шарттардың біреуін (біріншісін) ғана 
қолданып, қарапайым түрде берілген төмендегі бір теңдеуді зерттеп шешуге тоқталайық. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ,012211 23242 =+−+++−+− pxpxpxpxpp          (10) 
теңдеуін зерттеп шешу. ( )2−≠p  
Бірінші кезекте теңдеудің коэффициенттерін және бос мүшесін нөлге айналдыратын 

параметрдің бақылаушы мәндері үшін, (10) теңдеуді зерттеп шешеміз. 
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Екінші кезекте (10) теңдеудің коэффициенттері мен бос мүшесін нөлге тең емес деп 
санап, жоғарыда айтылған бірінші шартты пайдаланып қарастырылған теңдеудің екі 
шешімін табудың тағы бір әдісін көрсетеміз. [1] 

1. Егер (10) теңдеудің коэффициенттері және бос мүшесі үшін келесі 
шарт         3214
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a
ix ±=  формуласы бойынша оның екі шешімі анықталады. 
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Сонымен  .
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3
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a
a
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Тексеру: ;
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3
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−i ,002
3

1
≡=+± i  

демек анықталған шешімдер орынды. 
Қорыта айтқанда, параметрден тәуелді  төртінші дәрежелі алгебралық теңдеулерді, осы 

мақалада көрсетілген әдістемелік талқылаулар мен нұсқауларды ескере отырып дамыта 
оқытуға болады. 
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В сегодняшнем мире олимпиады как таковые кромеиз мотивационного рычага 

обучения превращаются в показатель успешности, престижа, обусловленного возрастающего 
в обществе менталитета конкуренции. Олимпиады приобретают новые формы организации и 
содержания. Из чисто интеллектуального соревнования они превращаются в эффективный 
инструментобучения и воспитания будущей научной элиты. Поэтому в последнее время 
олимпиадное движение принимает четкие системные направления по сути поставленных 
целей: выявление уровня форсированности знания: поиск талантливых и одаренных в 
определенной области или раскрытие научного потенциала. Каждая цель требует 
определенного формата проведения и различного наполнения содержания заданий. 
Например, интернет олимпиады направлены на проверку уровня сформированности знаний 
сразу большого контингента участников: тематические и, например, республиканские 
позволяют проявить талант индивидуальным участникам. Наряду с этим существуют 
форматы олимпиад, на которых участники проявляют неординарные способности в 
фундаментальных научных понятиях. «Ребенок научился производить какую-либо 
операцию. Тем самым он усвоил какой-то структурный принцип, сфера приложения коего 
шире, чем только операции того типа, на которых этот принцип был усвоен. Следовательно, 
совершая шаг в обучении ребенок продвигается в развитии на два шага т.е. обучение и 
развитие не совпадают» [1].Олимпиады, проводимые в виде «математических боев», 
подразумевают задания которые раскрывают не столько знания, сколько умения оценить 
качество процесса решения и навык научной дискуссии в ходе доказательства своего 
решения. 

"Математический бой" - вторая по популярности форма проведения математических 
соревнований после классических олимпиад. Математический бой был изобретён в середине 
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60-х годов учителем математики школы №30 г. Ленинграда Иосифом Яковлевичем 
Веребейчиком. В отличие от олимпиад, матбой - это командное математическое 
соревнование, он способствует развитию умения коллективного решения задач, особенно 
ценного в современной науке, когда зачастую одна глобальная задача решается большим 
коллективом научных сотрудников. За 40 лет своего существования математические бои 
завоевали огромную популярность в самых разных регионах. Правила менялись и 
совершенствовались, но главный принцип оставался неизменным -истина рождается в споре 
"докладчика" и "оппонента" (впрочем, далеко не последнюю роль в этом споре играет 
жюри), которые получают возможность продемонстрировать не только силу своей мысли, но 
и ораторское искусство. То есть мат бой совмещает в себе математику, спортивную игру и 
театральное действо. Наверное, в этом и заключается его особая привлекательность для всех, 
кому близка великая и прекрасная наука - математика. «За последние 20 лет математические 
бои в России широко распространились. Учителя математических классов и руководители 
кружков оценили это соревнование как очень полезное для заинтересованных школьников. 
Обсуждение задач в кругу самих учащихся – как в процессе решения, так и на самом бое – 
во-первых, служит заметным дополнительным источником знаний, а во-вторых, убеждает 
учащихся в объективном характере таких знаний, что даёт сильный стимул к дальнейшему 
изучению математики. Работа в команде привлекает даже тех школьников, которые лично 
для себя не захотели бы дополнительно заниматься математикой. Турниры проводятся на 
школьном, городском и даже общероссийском уровне, и нередки случаи, когда мест для всех 
желающих команд просто не хватает [2]. 

В феврале 2014г. На базе Назарбаев Интеллектуальной Школы г. Павлодара 
проводился «Межрегиональный турнир юных математиков», на котором мне довелось войти 
в состав жюри. Данный турнир впервые в Казахстане проводился в форме математических 
боев.Основной частью турнира составили математические бои, в которых команды 
докладывали о своих решениях по сложным и проблемным задачам. Согласно Положению 
турнир проходил в два этапа:первый этап – командная олимпиада, которая проходила 3 
марта в письменной форме с целью распределения команд по лигам: первая/вторая. Второй 
этап проходил в 3 тура – 3 дня. До обеда – решение задач математического боя, после обеда 
– сам математический бой. Команды-победительницы определились на основании 
результатов второго этапа Турнира.  

При решении задач команд могли использовать любую литературу, но не имели права 
общаться по поводу решения этих задач ни с кем, кроме членов жюри. Во время боя 
команды рассказывали друг другу решения задач в соответствии с данными правилами. Если 
одна из команд рассказывает решение, то другая выступает в качестве оппонента, то есть, 
ищет в нем ошибки (недочеты). Выступления оппонента и докладчика оцениваются жюри в 
баллах. 

Для участников турнира, новизна и вместе с тем привлекательность состояла в том, что 
задачи, предложенные на нем отличались от большинства олимпиадных заданий тем что они 
не имели легко проверяемого решения, а подразумевали вариативность путей решения и 
последующую дискуссию при объяснении его алгоритма. На математическом бое,после 
решения задачи докладчик от команды объясняет и доказывает командное решение 
оппоненту, который должен оценить правильность решения задачи. Соответственно задачи 
предлагаются с подвохами, с разбором случаев, которые можно не заметить, задачи, 
решаемые в два и несколько ходов, полные и безупречные решения таких задач получить и 
изложить очень непросто. Найдя основную идею, стоит подумать, как довести её до 
решения, ещё лучше – до компактного или хотя бы просто излагаемого решения. Получив 
полное решение, надо его тщательно проверить и перепроверить. Для этого нужна хорошая 
командная работа. Хорошо иметь в команде одного-двух скептиков, которые будут 
выслушивать решения, и «цепляться» к сомнительным местам и неясностям. 

Пример задачи длямат боя (8-9 класс): Многочлены с целыми коэффициентами P(x), 
Q(x), R(x) таковы, что P(x) = Q(x)R(x). Про P(x) известно, что он имеет степень четыре и все 
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его коэффициенты по модулю не превосходят единицы. Найти наибольшее возможное 
значение наибольшего из коэффициентов  многочленов Q и R. (В. Сендеров) 

Решение состоит из трех частей:  собственно ответ - 2.  
Пример:  
Оценка: докажем, что каждый коэффициент многочленовQ(x) и R(x) по модулю не 

превосходит 2. Можно считать, что коэффициенты при старших степенях равны 1, иначе 
сменим знак у этого многочлена. Рассмотрим 2 случая : 

1. Пусть Q(x)= ,   R(x)= . Приравнивая коэффициенты при 
всех степенях, получим неравенства: Из первого 
неравенства следует, что  не больше 1. Тогда из последнего получаем, что . 
Если d=0, то из третьего неравенства следует, что ; если же , то из второго 
неравенства получаем  

2. Пусть Q(x)= , R(x)= . Здесь имеем неравенства
 Как и раньше  не больше 

1. Из третьего неравенства получаем, что . Но если, например, , то из 
последнего неравенства следует, что , т.е. . Противоречие.  

При решении нужно не только провести оценку и найти правильный ответ, но еще 
необходимо привести пример с верным ответом. Каждая часть решения оценивается 
отдельно, и если во время боя докладчик проведет правильную оценку и найдет ответ, но не 
приведет пример, то оппонент имеет право указать на это, чего достаточно чтобы часть 
балов за решение задачи перешла к нему. Какая часть – зависит от того исправил оппонент 
ошибку докладчика или нет. Также, оппонент получает половину баллов за решение задачи, 
если он смог доказать неправильность решения докладчика, и все баллы если смог привести 
свое, правильное, решение. 

 При рассказе решения и докладчик, и оппонент имеют сходный опыт при решении 
задач, завязывается дискуссия, в результате которой происходит поэтапное формирование 
навыков от понимания к оценке, через анализ и синтез. Это является главенствующей 
образовательной задачей при формировании функциональной грамотности. 
«Функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ 
социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь 
общего) с многоплановой человеческой деятельностью. В современном, быстро меняющемся 
мире, функциональная грамотность становится одним из базовых факторов, 
способствующих активному участию людей в социальной, культурной, политической и 
экономической деятельности, а также обучению на протяжении всей жизни.»[3] 

Вместе с тем данная форма олимпиад несет и большую воспитательную задачу: при 
работе в команде вырабатываются лидерские качества (капитан), а также вся работа строится 
на равноправных началах вырабатывая взаимоответственность. При докладе и обсуждении 
формируется, такие важные качества, как взаимоуважение и толерантность. 

Таким образом, популяризация олимпиад подобного формата может способствовать 
конструктивной подготовки учащихся к научной деятельности, а также поможет при 
подготовке школьных научных проектов. 
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В данной статье показана одна методика построения графика дробно-рациональной 

функций. 
Мектеп математикасындағы «Бөлшек–рационал функцияларды зерттеу және олардың 

графиктерін салу» тақырыбы, оқушылардан біршама есептеулер мен зерттеулерді талап 
ететін күрделі тақырыптардың бірі. 

Мұндай функциялардың алуан түрлі болып келетінін ескере отырып, олардың әр түріне 
жекелей өзіндік сипат беріп, тиімді әдістемелік талдаулар мен нұсқаулар іріктелініп 
жаңашыл тұрғыда дамыта оқыту – бүгінгі заманның талабы. 

Бөлшек-рационал функцияларды зерттеудің және графиктерін тұрғызудың маңызды 
тұстарын айқындап дамыта оқыту әдістемесін құру үшін, алдыңғы басылымдарда ұсынылған 
қажетті деп саналатын математикалық түсініктердің иірімін ашып алған жөн. /1, 2/ 

Сонымен x  шексіздікке ұмтылсын. 
,; . . .1 0; . . . ;3;2;1 1 0 0 +→= xx  

онда x
1

 бөлшегі нөлге ұмтылады: .01; . . .
1 0
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3
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2
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1
1

1 0 0 →
x  

Ендеше, егер ( ),+ ∞→x  онда .01






 →

x  

Осы тұрғыда келесі тұжырымдар да дұрыс болады. 
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 бөлшегінің мәні қандай болмақ? 

Бөлшектің алымының дәрежесі бөлімінің дәрежесінен аз болғандықтан 
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( )+ ∞→< xnm ,  нөлге ұмтылатындығын байқаймыз. 
Егер x  нөлге ұмтылса, яғни ; .1 0; . . . ;0 1,0;1,0;1 nx −=  онда  

.1,1 0; . . . ;1 0 0;1 0;11
+→=

xx
n  
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Сонымен, егер ( ) 





 + ∞→⇒→

x
x 10 , бұл ұмтылыс оң жақтан, сондықтан оны былай 

( ) ,100 





 + ∞→⇒+→

x
x  сол жақтан ұмтылысты ( ) 






 − ∞→⇒−→

x
x 100  түрінде жазу ертеден 

қалыптасқан. 

Сол сияқты мына бөлшек 2
1
−x  үшін де: 

 

                         ( ) ;
2

102 





 + ∞→

−
⇒+→

x
x ( ) .

2
102 






 −→

−
⇒−→

x
x

 
 
Кейбір бөлшектер үшін алдымен таңба ауысу интервалдарын, яғни қай аралықта 

бөлшектің таңбасы оң, қай аралықта теріс екендіктерін айқындағаннан кейін ғана оң және 
сол жақты ұмтылыстарын анықтаған ыңғайлы. 

32
1

2 −− xx   бөлшегінің таңба ауысу интервалдары: 

 

 

Ендеше: ( ) ,
32

103 2 
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−−
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xx
x  ( ) 






 −→

−−
⇒−→

32
103 2 xx

x  

               ( ) ,
32

101 2 





 −→

−−
⇒+−→

xx
x ( ) 






 +→

−−
⇒−−→

32
101 2 xx

x . 

Бөлшек – рационал функциялар графиктерін салуда, асимптоталарды дұрыс анықтау 
және тұрғыза білу басты мәселе.  

Енді асимптоталардың түрлеріне және оларды анықтау тұстарына тоқталайық. 
1. ax =  түзуі ( )xfy =  функциясының бағандық асимтотасы деп аталады, егер 

( ) ( )( ).0 ±→⇒±→ xfax  

Мәселен, 5
2
−

=
x

y  функциясы үшін 5=x  түзуі бағандық асимптота (пунктир түзумен 

белгіленеді), себебі ( ) ( )±→⇒±→ yx 05 . 
2. by =  түріндегі түзуді ( )xfy =  функциясының көлденең асимптотасы деп атаймыз, 

егер ( ) ( )( ).bxfx →⇒± ∞→  

Мысалы, 1
3

+
−

=
x

xy  функциясының көлденең асимптотасын анықтау үшін, алдымен 
бүтін бөлігін айқындаймыз.  
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Ендеше 1−=y  түзуі – көлденең асимптота. Бөлшек – рационал 

( )
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mmm

bxbxbxb
axaxaxa
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2
2
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1
10  функциясы үшін mn =  болса, көлденең 

асимптотаның теңдеуі: .
0

0

b
a

y =  

Егер mn <  болса, онда көлденең асимптота абцисса осі, яғни .0=y  
3. ba xy +=  түзуі көлбеу асимптота деп аталады, егер ( )xfy =  функциясы үшін 

( ) ( ) ( )( )( ).0→+−⇒∞→ ba xxfx  
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Ескерту. Көлбеу асимптота бөлшек – рационал функциялардың алымының дәрежесі, 
бөлімінің дәрежесінен бірге артық болғанда ғана анықталады. 

Мысал. 2
22

−
+

=
x

xxy  функциясының көлбеу асимптотасының түрін анықтау.  

Бөлшектің алымының дәрежесі, бөлімінің дәрежесінен бірге артық, олай болса 
ескертуге сәйкес берілген функцияның көлбеу асимптотасы бар. Бұрыштамалық бөлу 
арқылы функцияның бүтін бөлігін айырамыз.                                                        

Сонымен, .
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Сондықтан 4+= xy  түзуі қарастырылған функцияның көлбеу асимптотасы болып 
табылады. 

Жалпы бөлшек-рационал функциялар мына түрде 

n
nnn

m
mmm

bxbxbxb
axaxaxa

y
+⋅⋅⋅+++
+⋅⋅⋅+++

= −−

−−

2
2

1
10

2
2

1
10 ,                      (1) 

берілетіндігі, сондай-ақ осы түрдегі функцияларды зерттеу және графиктерін салу 
бөлшектің алымы мен бөліміндегі көпмүшеліктердің түрлеріне, дәрежелеріне тікелей 
байланысты орындалатындықтары белгілі. 

Жоғарыда  көрсетілген басылымдарда мұндай функциялардың дәрежелеріне 
байланысты анықтау облыстары, асимптоталары, таңба ауысу интервалдары және график 
тұрғызылатын аймақтары қалай анықталатындықтары мысалдар келтірулер арқылы 
көрсетілген. 

Бұл мақалада осындай бөлшек-рационал функцияның алымының дәрежесі бөлімінің 
дәрежесінен үшке артық, яғни 3+= nm  болғандағы нақты бір күрделі түрін сайлап аламыз , 
оны талдап зерттейміз және де ол функцияның графигін тұрғызамыз. 

          Сонымен    функциясын талдап зерттейік және  графигін 
салайық. 

Функцияның графигін зерттей отырып тұрғызуға қажетті әдістемелік нұсқауларды 
сатылап құрамыз. 

 
Берілген функция өрнегін түрлендіру арқылы қарапайым түрге алып келу. 

3
)1) (2) (4(

−
−+−

=
x

хххxy   

    
Функцияның анықталу облысын табу. 

3:)( ≠хyD  
Функция графигінің абцисса өсімен қиылысу нүктелерін анықтау. 

 
 
 

Бөлшектің таңба ауысу интервалдарын және абцисса өсімен қиылысу нүктелерін 
нақтылау. 

 

 

41020124 4321 =x;=x;=x;=õ;=))(õ+)(õõ(õ −−−
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Асимптоталар бар – жоқтығын көрсету.  
а) 3−→х - бағандық асимптота, себебі: 

)()03( + ∞→⇒+−→ ух )()03( − ∞→⇒−−→ ух  
б) Бұрыштамалық тәсілмен бөлу арқылы бөлшектің бүтін бөлігін айқындап, 

асимптоталық қисықтың түрін айқындау. 
 

3
3 01 063

−
−−−=

х
хху    

  
Ескерту. Қарастырылған бөлшек – рационал функцияның бүтін бөлігінің графигін 

асимптоталық қисық деп атаймыз. 
)16()( 3 −−→⇒∞→ ххух  

Сондықтан, 1 063
1 −−= хху  - асимптоталық қисықтың теңдеуі. Бұл – кубтық парабола. 

Асимптоталарды пунктирлі түзу және қисықпен оқшаулау арқылы график 
тұрғызылатын аймақтарды көрсету.   

 
1-сурет 

 
Берілген функция графигі мен асимптоталық қисықтың қиылысу нүктесінің (егер ол 

нүкте бар болса) және бірнеше бақылаушы нүктелер үшін функцияның сан мәндерін 
анықтау. 

А) Қиылысу нүктесінің абциссасы мына теңдікпен анықталады: 

16
3

863 3
234

−−=
−

+−− хх
x

хxxx
 

Бұл теңдеудің шешімі жоқ, сондықтан асимптоталық қисық берілген функцияның 
графигімен қиылыспайды.  

Б) Бақылаушы нүктелердегі функцияның мәндері: 
7,4 5,4 11 −=−= ух   6 2,05,0 88 −== ух  

1,3 22 −=−= ух               0,1 99 == ух  
0,2 33 =−= ух    3 7,45,1 1 01 0 == ух  

2,25,1 44 =−= ух    12 1 11 1 == ух  
5,2,1 55 =−= ух     1,4 85,3 1 21 2 −== ух  
4,15,0 66 =−= ух    4,1 58,3 1 31 3 −== ух  
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00, 77 =у=х     04 1 41 4 == ух  
Қорыта айтқанда көрсетілген әдістемелік нұсқауларды ескере отырып, алдымен 

асимптоталық қисықты тұрғызып, соның маңайында берілген функцияның графигін салған 
ыңғайлы. 

Сонымен, әдістемелік нұсқауларға сәйкес функцияның графигін тұрғызуға (салуға) 
керекті негізгі мәліметтер айқындалып жинақталды. Осылай бола тұра, график тұрғыза салу 
оңай шаруа емес.  

Ол үшін өстерді бірдей масштабтарға бөліп, салынатын графиктің ойыс және дөңес 
тұстарын дәлме-дәл есептеп көрсету керек.  

Мұндай салуларды миллиметровкаларда орындаған дұрыс.  
Ал біздер көбінесе өстердегі масштабтарды әр түрлі етіп алып, берілген функция 

графигінің эскизін салумен шектелеміз. 
Ендеше, функция графигінің эскизі: 

 
2-сурет 

Бөлшек-рационал функциялардың алуан түрлері кездесетінін , сондай-ақ олардың 
алымының дәрежесі бөлімінің дәрежесінен артқан сайын  күрделене түсетінін ескерсек , онда 
осы ұсынылған әдістемелік нұсқауларды пайдаланып мұндай функцияларды қарапайым 
зерттеуге және олардың графиктерін оңай тұрғызуға болады деп ойлаймыз.  
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СЕКЦИЯ 5 
ЖУРНАЛИСТИКА И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
5.1 Актуальные проблемы СМИ 
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Ғылыми жетекшісі – М.Жақып 
 

Соңғы жылдары еліміздің дамуы қоғамның барлық салаларындағы сапалы 
өзгерістермен ерекшеленеді. Бұл жаңару үрдісі саяси, экономикалық және әлеуметтік 
институттардың барлығын қамтып өтті. Елдің нарықтық экономикаға көшу кезеңінде 
көптеген мекемелер мен ұйымдар тәуелсіз болды, сондықтан олардың экономикалық 
талаптарға сай қызметі дұрыс ұйымдастырылған кешенді маркетингтік бағдарламасыз өз 
жұмыстарынан оң нәтиже шығару мүмкін емес еді. Өнімнің жарнамасы – маркетингтік 
коммуникацияның маңызды құрамды бөлігі бола отырып, тұтынушымен өзіндік ақпараттық 
байланыс орнатуы тиіс [1,90-б]. Дұрыс ұйымдастырылған, сондай-ақ іс жүзіне асқан 
жарнама өте тиімді әрі өнімнің үздіксіз, тез өндірілуіне мүмкіндік береді. Бұл мекеменің 
ақша айналым процесінің тез жүргізілуіне, тұтынушылармен байланысты оларды 
тұрақтандыруға, сұраныстың артып, қызмет тиімділігінің жоғарылауына септігін тигізеді. 
Яғни, тауар мен қызмет жарнамасы – экономиканың жасанды емес, табиғи құралы және 
нарық жүйесінің маңызды реттеушісі екені даусыз.  

Жарнама зеттеушісі Бил Бернбах «Жарнама бұл ғылым емес, бұл сендіру. Ал сендіре 
білудің өзі үлкен өнер» [2,23-б],- деп баға берген екен. Келесі бір анықтамаға сүйенсек, 
«жарнама» сөзі ағылшынша «эдвертис-мент», яғни «коммерциялық хабарландыру» деген 
мағынаны береді. Демек, жарнама дегеніміз өзін танытуды және айналымын көздеген фирма, 
тауар немесе қызмет көрсету түрлері туралы мәліметтердің ақылы түрде БАҚ-тан орын алуы 
деп тұжырымдай аламыз. 

Телеарна арқылы насихатталған жарнамалардың нәтижесінде көлемді пайдаға кенелу 
тәжірибесі бар. Еліміздегі ірі телевизия ошағы болып саналатын «Хабар» телеарнасындағы 
жарнаманың берілу мәнісін, олардың сипаты мен дәрежесін тек жарнамалардың нақты өзіне 
тоқталу арқылы ғана аша аламыз. Бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарында беріліп жүрген 
жарнамаларға еш цензура, бақылау қойылмағандықтан, олардың көбі мағынасыз, 
мардымсыз, кей жағдайда қисынсыз болып келеді. 

Мәселен, «Тараз» («Хабар арнасы», 2010ж., 18сәуір, сағ.15.30) арағының жарнамасын 
көрсеңіз кілең қазақтың қариялары отырып алып, арақты мақтайды. Сонда ата-бабаларымыз 
ішімдікке құмар болғаны ма? Әлде олардың ұрпақтарына «арақ ішіңдер» дегеннен басқа 
айтар ақыл-кеңестері қалмаған ба? Бұл жарнамадан біздің түсінгеніміз «Тараз» жақсы арақ, 
ішсеңдер тек соны ішіңдер деп бабаларымыз бізге аманат етіп кеткендей әсер етеді. Жалпы 
тек «Тараз» емес, қасиетті жерлер, ұлы адамдардың атын арақ-шарапқа қоюы жаман үрдіске 
айналған. Американ, ағылшын немесе орыстарға ол мүмкін жарасар, ал мұсылман халқы 
үшін бұл күнә. Қанша дегенмен құдіреті асқандар мен ақылы тасығандарды қастерлей өскен 
халықпыз. Сондықтан да ақша үшін асылдарымыздың аруағын қорламағанымыз жөн болар. 

Қазір қисыны жоқ, тіптен ұлттық намысқа тиетін жарнамалар көптен беріліп жүр. 
Мысалы, «Банк Центр Кредиттің» («Хабар арнасы», 2012ж., 25 мамыр, сағ.10.45) жарнамасы 
соның дәлелі. Атасы – қазақ, кемпірі-орыс, келіні – татар, немерелері – қазақ. Шынын айту 
керек, бұл жарнама емес, әзіл-ысқақ сияқты. Қазір шай, май, азық-түлікті жарнамалауға 
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елдегі белгілі адамдар көптеп тартыла бастады. Бірақ мардымсыз ақшаға бола сапасы нашар 
өнімдерді жарнамалағандарға қарның ашады. Шет мемлекеттерде өз-өзін сыйлайтын тұлға 
еш уақытта сапасыз затты жарнамаламайды. Бұл жайтты олар беделіне нұқсан келтіреді деп 
түсінеді. Ал бізде ше? Ақша берсең, тіптен ішкі киімдерді де мақтау, мадақтаудан 
тайынбайды.  

Сондай-ақ, қазіргі таңдағы телеарналарда жарнаманың көп тірлігінің белең алғандығы 
ақиқат екендігіне көзіміз әбден жеткен тұс осы уақыт. Дегенмен, телевизияның адам 
өмірінен алатын мән-маңызын ескерер болсақ, қалың бұқараға рухани азық алар, өзін-өзі 
тәрбиелер бірден-бір орталығы. Жарнаманың жоғарыда келтірілген мысалдарынан басқа да, 
күнделікті өмір қажеттілігінен туындайтын өзге тұтынатын заттар насихатталғандығы анық. 
Осы тұста бір назар аударарлығы «Хабар» сияқты Қазақстан бұқаралық ақпарат 
құралдарының алғы шебіндегі агенттіктің ірілі-ұсақты өмірге қажетті заттарды 
жарнамалауындағы қарадүрсіндікке жол беруі.  

«Хабардағы» отандық өнімдер әңгіме желісіне арқау ете бастағанда-ақ, ең алдымен 
назарға ілігері қазақстандық шай өнімдері. Бұл жерде біздің баса айтқымыз келіп отырғаны, 
сол шай өнімдерінің шын мәнісіндегі сапасы мен жарнамадағы айтылар ойдың бір-бірімен 
сәйкес келмейтіндігі. Яғни, өнімнің іс жүзіндегі нәтижесі мен оның жарнамалануындағы ара-
алшақтығы осы қарқынмен кете берсе, мүмкін алдағы уақытта «Хабар» агенттігі өз 
көрерменінен айырылып қалуы да ғажап емес. Мысалы, қазақстандық өнімдердің шырқау 
шегінде тұрған «Дастархан» шайын алып қарайық. Жарнамада белгілі бір дәрежеде ұлттық 
нақыштардың болғаны көңіл қуантарлық жайт. Ұлттық киіммен дөңгелек үстел басында 
үлкен-кішінің «тонның ішкі бауындай» араластығы, жарасымды жанұя тірлігі көпшіліктің 
жүрек түкпіріндегі сезімді оятары анық. Ал қазақтың ұлттық музыкалық аспабы домбыра 
шанағынан төгілген ән мен оған қосыла шырқаған қоңыр дауыс қазақтығымызды дәлелдей 
түсетіні тәрізді. Расында да төмендегі өлең жолына құлақ түріп көрсек. 

 «Шәй ішсек жиылып, 
 Дастархан басында. 
 Бірлік пен береке, 
 Әрдайым қасыңда» ( 2010ж.) 
Қысқа ғана уақыт ішінде бейнелі көріністің ажарын ашар осы бір ән қарапайым 

болғанымен қарабайыр емес. Айтылар ойы анық, негізгі мәтін мен жағымды саз, әуен 
астарласып жатыр. Дегенмен, әр жақсы істің жетімсіз, осал тұстарының бар екендігіне 
иланар болсақ, «Дастархан» шайын жарнамалаудағы отбасы үстеліне дала қыраны бүркіттің 
қонақтауының ақылға сыйымсыздығын экран бетінен көргенде көңілге жағымсыз әсер 
сыйлайтын сәттері де жоқ емес. Себебі, бүркіт еркін өскен әуе тоғысы, ол өз тұғырына 
қонақтауы мүмкін, бірақ шаңырақ астына келіп, адамдармен бірге тамақтануы мүмкін емес 
жағдай. Қалай десек те, «Дастархан» шайының насихатталуы, өзінің ұлттық бояуының 
қомақтығымен, көпшілік көңілінен шыға білген жарнама қатарына қосуға болады. 

Бүгінде жарнаманың жаңа түрлері мен жаңа қалыптары пайда болуда, алайда жарнама 
мәтінінде әрдайым негізгі, жетекші қызметті сөз атқарады. Жарнама тілі саласы қазақ тілінде 
жаңа сала деп қарастыруға болады. Қазіргі таңда жарнама үстем болып отырған орыс тілінде 
дайындалады да, кейін қазақ тіліне аударылады. Бұл жағдай керісінше болуы тиіс. Алдымен 
қазақ елінде қазақ тілінде әзірлену керек. Сол тілдің ыңғайына жығылу, сол тілде қалай 
жазылса, үтір нүктесіне дейін қалдырмай, қазақ тілінде де солай жазу басым. Оған лайық 
балама немесе қазақ тілінің тілдік нормаларын сақтау ұмыт қалғандай. Сөзбе-сөздіктің қазақ 
тілінің граматикалық құрылысына, қиыстыру жүйесіне қиянат жасаған жерлері баршылық. 
Қиыны, міне осында. Небір жарнама аудармаларын оқып отырғанда, қарап отырғанда, не 
оқып, не түсінгенініді білмей қайран қаласың. Бірен-сараны болмаса, кілең қазақ сөздерінен 
құрылған тіркестер өзара байланыспай, қиыспай нақтылы ұғым берместен сіресіп тұрады.  

Магазин продуктов и промышленных товаров. - Азық-түлік және өнеркәсіп тауарлары 
дүкені.  
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Бұл мысалда «тауарлар» деген сөзге ілік септігін, яғни «-нің» жалғауын қоссақ, сөйлем 
түсінікті, мәтін сауатты құрылған болар еді. Азық-түлік және өнеркәсіп тауарларының 
дүкені. 

Кейбір сөздердің, терминдердің аудармасы бола тұра, орыс тілінде қазақ тілінің 
қосымшасымен жазылып жатады. Мысалы, 

Ремонт автомобилей - Автомобильдер жөндеу. 
Автомобиль – адам немесе жүк таситын машина, яғни көлік. Неге «автокөлік жөндеу» 

демеске? 
Активная семья - Активті отбасы; 
Активный город - Активті қала; 
Активный студент - Активті студент; 
Активное время - Активті уақыт; 
Активные слова - Активті сөздер. 
Енді бұл мысалды талдап көрелік: «актив» сөзінің бірінші мағынасы – белгілі ұйымның 

беріле, белсене істейтін мүшесі. Ал екінші мағынасы - өндіріс орындарының құнды зат я 
аласы, ақша бұйымдары. Демек мысалымыздағы «активті» сөзінің аудармасы – «белсенді». 
Белсенді отбасы, белсенді қала, белсенді студент, белсенді уақыт, белсенді сөздер десек 
орынды болар еді. Кейбір қазақ тіліндегі жарнамалар мәтіні орыс тіліндегі жарнама 
мағынасынан бөлек. Мысалы, 

Самые привлекательные тарифы - Ең тартымды тарифтер тізімі.  
Орыс тіліндеігі мәтінде «тізім» деген сөз, «тізім» туралы ой да жоқ. «Ең тартымды 

тарифтер тізімі» болуы үшін «список самых привлекательных тарифов» болуы керек емес 
пе? Яғни «тізім» - «список» деп аударылады емес пе? 

Для всех кто ищет! - Кім іздесе, солардың бәріне! 
Для всех кто выбирает! - Кім таңдаса, солардың бәріне! Бұл жарнаманың адамға әсер 

ету қызметі өте төмен. Неге дейсіз ғой? Өйткені кімнің нені іздейтіні, нені таңдайтыны 
беймәлім. Бір сөз бірнеше рет қайталанып, естір құлаққа да жағымсыз. Іздеушілер мен 
таңдаушылар назарына! десе де айтар ой жетімді болары анық. 

 «Кулинария жалға беріледі» деген сөйлемдегі «кулинария» сөзі кез-келген сөздікте 
«аспаздық, аспазхана» деп берілген, күнделікті сөйлеу тілімізде де кулинария аспазхана деп 
қолданылады. Неге екені белгісіз, жарнамалауға келгенде «аспазхана жалға беріледі» 
делінбейді. 

С новым кодом! - Жаңа префиксіңізбен!  
«Код» деген сөзді талқылайық: «код» - шартты белгілер жүйесі, мысалы телеграф коды 

(телеграфный код), сигнал коды (сигнальный код). Префикс – лингвистикалық термин, сөз 
алды қосымшасы. Код пен префикс екі бөлек түсінік, жарнамада сан, белгі жөнінде айтылып 
тұрғандықтан, жаңа кодыңызбен деген түсініктірек болар еді. 

Бұл мысалдар жұмысты дәлелді ету үшін келтірілген болатын. Көшелердегі 
жарнамаларда мұндай шала сауаттылық кең етек алып бара жатқаны шындық. Қазақ 
тіліндегі жарнамаларда шетелдік жарнамалардың көшірілуі байқалады, ұлттық мәдениет 
белгілерінің жасанды өзгертілуі көзге айқын көрінеді. Бұлар - қазақ жарнамаларының ықпал 
ету қызметін төмендетеді. Әрине, «іші – алтын, сырты – күміс» сөз жақсысын келістірген 
сәтті аудармалар да бар. Мысалы, «еселеп артар кірісің, үнемді болса әр ісің» - «тройной 
результат без лишних затрат», «зачем полцарства за коня!»-«астыңдағы атыңды алты ай 
іздеме!». Бұл аударма тіл емес, қазақша мәтін, ойға құрылған. 

Сочитание качества и цены! - Сапа мен баға үйлесімділігі! 
Тамаша аударма. Артық жалғаулар мен жұрнақтар жоқ. Әрбір сөз орнында тамырын 

терең жайып тұр. Әрбір сөз бір-біріне сай келетін сөздер. Бірнеше мысал келтірейік: 
Офисный мир - кеңсе әлемі; 
Звонки на все мобильные по одной цене! - Барлық ұялы байланысқа қоңырау бір 

бағамен! 
Все для отделки и ремонта! - Бәрі де өңдеу және жөндеу жұмыстары үшін! 
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Присоединяйся! - Бізбен бірге бол! 
«Құлақтан кіріп бойды алар» дегендей сәтті аудармалар. Нағыз өмірге сән беретін 

құбылыс.Осыларға қарап күнделікті өмірде де бір жаңалық барын білеміз, десек те қазақша 
жарнама тілін қалыптастырып, ұлттық бояуды сақтап отырсақ іргесі берік ел болатынымыз 
айғақ. 

Индустриалды дамыған елдерде жарнама қаржысының 40%-ы газет-журналдарға, 
екінші орында – телеарналарға, 3-ші орында радиожарнамаларға бөлінеді. Республикалық 
радио мен телеарналарда жарнама бағасын есептеуде секундтар қолданылады. 
Теледидардағы жарнама бағасы жыл мезгіліне, бағдарлама уақытына, хабардың әйгілігіне 
қарай ауытқиды. Теледидар жарнамасы үшін ең тиімді уақыт – көрсетілетін хабардың басы 
мен ортасы болып табылады. Сондықтан жарнама берушілер оны көрсетілу  аралығында 
беруге ұмтылады. 

Республикадағы үздік радиоарналар – «Радио 31», «Шахар», «Европа плюс», 
«Караван», «НС», «Сити – радио», «Қазақстан». Олардың ішіндегі алға шыққандары – «НС», 
«Радио 31», «Европа плюс» радиоларының жарнамалық уақыты 230 долларға дейін жетті. 

2012 жылы «Alvin Market» зерттеу компаниясы Қазақстанның он тоғыз ірі қаласындағы 
жарнама берушілер мен жарнама тұтынушылардың арасында баспасөздегі жарнама, 
радиожарнама, телевизяидағы жарнама, сыртқы жарнама, интернеттегі жарнама, 
есепшоттағы жарнама (коммуналдық, телекоммуникация үшін төлемдер) бойынша 
сауалнама жүргізді. Сауалнама барысында халықтың қандай әлеуметтік тобы  жарнаманың 
қай түрін таңдайтыны, оқитыны, көретіні анықталған. Сауалнаманың баспасөздегі жарнамаға 
қатысты нәтижесіне сараптама жасаған. 

Қазіргі қоғамымызға жарнама қажеттілігі шындық болса, оның сапалы және баршаға 
түсінікті болуы да өте қажет. Сондықтан, қазіргі қазақстандық жарнама нарығы алдымен, 
сапалы жарнама жасауды, екіншіден, оны тұтынушыға сапалы түрде ұсына білуі керек. 
Ұлттық ерекшелігімізді айқындаймыз деп асыра сілтемей, қазақ тілін дұрыс та сауатты 
қолдана алса, көшеміздегі талай шала сауатты тақтайша мен биллбордтардан арылар едік. 
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Ғылыми жетекші – О.Тұржан 
 

Жаһандану заманындағы журналистиканың ерекшеліктері туралы ой бөлісердің 
алдында, ең алдымен адамзат өркениетінің дамуына, бұл бүкіләлемдік күш-тенденцияның 
табиғатына үңілсек. Өйткені жаһандану  дегеніміз - бүкіләлемдік экономикалық, саяси және 
мәдени интеграция. Бұл тұтастанудың  белгілері  еңбектің әлемдік бөлінісі , көші-қон 
мәселелерінің  даму барысынан байқалады. Онда капиталдың, адамдық және өндірістік  
ресурстардың, заңдарды стандарттау, экономикалық, және технологиялық  процесстер, 
сонымен қатар  әртүрлі  елдердің  мәдениеттерінің  жақындасуы мен сіңісуі аңғарылмай 
тұрмайды. Жаһандану дегеніміз — бір-бірімен тығыз экономикалық, ғылыми-техникалық, 
саяси, мәдени байланыстағы біртұтас адамзат қауымдастығының қалыптасуы. Ол — біздің 
көз алдымызда өте тез қарқынмен жүріп жатқан үрдіс. Бүкіл ХХ ғасырдың өн бойында 
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адамзат алуан түрлі жаһандық мәселелермен бетпе-бет келіп қана қоймай,  дамудың баршаға 
тиімді жолдарын қарастыруына тура келді. Өйткені ешкім қашып құтыла алмайтын бұл 
әлемдік үдерістің пайдалы жақтарымен қатар, ұлттық мүддеге "томпақ" келетін тұстары да аз 
емес. 

Осы орайда зерттеуші А.А.Ангархаевтің мына бір пікірінің жаны бар деуімізге әбден 
болады: «Жаһандану – табынатын икона да емес, ту да емес, барлығына ерте ме, кеш пе 
санасуға тура келетін, қатаң шындық» [1.2]. Расында замана ағымын, уақытты тоқтату 
мүмкін емес. Бұл - өмірдің заңдылығы. Сондықтан жаһанданудан сырт қала салу мүмкін 
емес. Ал замануи медиа-кеңістіктің жаһандануы қарастырылу барысында мобильді 
коммуникация шартындағы бұқаралық ақпарат коммуникацияларының мүмкіндіктері 
анықталуда. Сонымен қатар контент-талдаулар негізінде жаһандану кезіндегі  БАҚ 
ерекшеліктері ашылып жатыр. Жаңа ақпараттық технологиялардың арқасында БАҚ талдауы 
ұсынылуда. Көптеген зерттеушілер еш ойланбастан «бұқаралық ақпарат құралдары», 
«бұқаралық коммуникация құралдары» мен «жаһандану» ұғымдарын бір-бірімен тығыз 
байланыста қарастырады. Ал негізінен бұқаралық ақпарат құралдары бұқаралық 
коммуникацияның бір бөлігі ғана, бұқаралық қарым-қатынас та дәл солай. «Жаһандану» 
қазіргі таңда орын алып жатқан өзгерістердің ұғымы мен символы болғанымен, оған нақты 
анықтама беру өте қиын. 

Ендігі ретте жалпы жаһандануға байланысты ресейлік ғалымдар пікіріне құлақ түрелік: 
«Әлемде жаңа тәртіптің орнауы» нәтижесінде ұлттық ұдайы өнідруші тетіктерінің 
шоғырлануы мен олардың бір кеңістікке жұмылдырылуы негізінде қазіргі әлемдік 
шаруашылық құрылыстың бүкіл сипаты түбірімен өзгеріске ұшырап, маңызды алғышарттар 
пайда болады. Негізінде, әлемдік өндірісті қайта ұйымдастыруға деген көлемді қозғалыстар 
шаруашылық өкілеттіліктерді қайта бөліске салуда, басымдықтарды қайта қарауға, әлемдік 
шаруашылық байланыстар мен өзара әрекеттестіктердің кәдуілгі көріністерін өзгертуге 
қабілетті прерогативтерді құрастыруға алып келуі мүмкін. Басқаша айтқанда, жаһандану 
барысында әлемдік кеңістікті бір аймаққа біріктіретін әлемдік байланыстардың жаңа түрі 
пайда болады. Жаһандану осындай әрекеттері арқылы «халықаралық құқықтық және мәдени-
ақпараттық өрісті, өзіндік бір аймақаралық ақпараттық алмасу инфрақұрылымын құруды 
қарастырады. Жаһандану әлемдік қауымдастыққа жаңа қасиет береді, ал осы үдерістің 
пайымына бару біздер үшін әлем туралы ұғымның алмасу кезеңінде дұрыс бағдар алуға 
мүмкіндік береді»[ «Әлемде жаңа тәртіптің орнауы» нәтижесінде ұлттық ұдайы өнідруші 
тетіктерінің шоғырлануы мен олардың бір кеңістікке жұмылдырылуы негізінде қазіргі 
әлемдік шаруашылық құрылыстың бүкіл сипаты түбірімен өзгеріске ұшырап, маңызды 
алғышарттар пайда болады. Негізінде, әлемдік өндірісті қайта ұйымдастыруға деген көлемді 
қозғалыстар шаруашылық өкілеттіліктерді қайта бөліске салуда, басымдықтарды қайта 
қарауға, әлемдік шаруашылық байланыстар мен өзара әрекеттестіктердің кәдуілгі 
көріністерін өзгертуге қабілетті прерогативтерді құрастыруға алып келуі мүмкін. Басқаша 
айтқанда, жаһандану барысында әлемдік кеңістікті бір аймаққа біріктіретін әлемдік 
байланыстардың жаңа түрі пайда болады. Жаһандану осындай әрекеттері арқылы 
«халықаралық құқықтық және мәдени-ақпараттық өрісті, өзіндік бір аймақаралық 
ақпараттық алмасу инфрақұрылымын құруды қарастырады. Жаһандану әлемдік 
қауымдастыққа жаңа қасиет береді, ал осы үдерістің пайымына бару біздер үшін әлем 
туралы ұғымның алмасу кезеңінде дұрыс бағдар алуға мүмкіндік береді»[2.84].  

Бұл ретте БАҚ-тың да шешуші рольге ие екендігін естен шығармаған жөн. Өйткені, 
Коммуникация тарихы – жаңа техникалық (оның ішінде спутниктік те бар) байланыс 
құралдарының, ақпарат тарату каналдарының дамуы, жаһандық ақпараттық жүйенің, 
трансұлттық мультиймедиялық білімнің қалыптасуы. Осы уақытқа дейін көрші 
мемлекеттерінен жырақ болған, саяси, тілдік, мәдени, идеологиялық, технико-
коммуникативті және басқа да барьерлері болған жабық ақпараттық кеңістігі бар ұлттар мен 
ұлыстар қазір ашық бола түсті. Адамзат тарихында алғаш рет аймақтық қана емес, 
жалпыпланеталық  коммуникативті қызмет жүйесінің құрылу мүмкіндігі артты. Жаһандық 
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БАҚ-тың қалыптасуы заманауи мәдениетті ғана емес, шынайы өмірдің де сипатын өзгертіп, 
виртуалды әлемді туғызды. Жаһандық коммуникативтк кеңістік әлемдегі философия, 
әлеуметтану, мәдениеттану, техникалық ғылымдардың дамуымен тығыз байланысты. Жаңа 
коммуникативтік жүйенің қуатты әсерінен «реалды виртуальділік мәдениеті" пайда болды. 
Виртуалды әлемнің үстемдігі адамзат танымының, жан-дүниесінің, құндылықтар жүйесі мен 
әлеуметтік қарым қатынастарының типтерін де өзгертеді. Виртуалды дизайн адамның психо-
физиологиялық жүйесін мүлдем өзгертіп, оған ақпаратты вербальды емес түрде қабылдауға 
бейімдейді, яғни ойлау мен коммуникация – логикалық конструкция негізінде емес, 
визуальді түрде, энергетикалық кванттар арқылы жүзеге асады.  

Ақпарат көлемінің артуы және оны таратудың жоғары жылдамдығы адамның 
социумға, билік құрылымына тәуелділігін арттырады. «Ақпараттық жарылыс сипаты" бұған 
мүлде қарама-қарсы пікір туғызады. Біреулер ақпараттың арқасында жаңа жүзжылдық 
керемет жеңістер мен ерекше қырағылық уақыты болады дейді. Ал басқа топ ақпараттық 
тоталитаризмнің қаупін көреді. Қазіргі қоғамның трансформация үрдістері жаһандық ақпарат 
ағынына жол ашатын, кез келген адамға коммуникативті үрдіске қатысуға мүмкіндік беретін, 
бұқаралық сфераның жаһандық ареалының бір бөлшегіне айналдыратын жаңа БАҚ рөлі мен 
орны арқылы анықталады. Сондықтан да нақты жаһандану туралы жан-жақты ойлану БАҚ 
үшін басты зерттеу міндеттерінің бірі саналатыны сөзсіз. БАҚ типологиясы жанрлық  
ерекшеліктер секілді қазіргі таңда теориялық қайта қарастырылу мен тәжірибелік негізді 
қажет етеді. Қазіргі медиаресурстардың дамуы адам өмірінің әр тарапын қамтып өтеді, 
әсіресе мамандардың қызмет сипаты мен өндіріс саласы, ақпарат таратушылар – 
журналистер мен қоғаммен байланыс мамандарының саласында ерекше байқалады. Қазіргі 
таңда ғылымда БАҚ-тың жаһандануын анықтайтын  2 жол бар. Бірінші жолды ұстанушылар 
жаһандану – жаңа үрдіс емес дейді. Ол адамзат тарихының әртүрлі кезеңінде өзін әрқилы 
сипатта танытып отырды деген ойды ұстанады. Екінші позицияны ұстанушылар жаһандану 
әлемді қаржылық-экономикалық, қоғамдық-саяси және мәдени байланыстағы бір ашық 
қоғамға жаңа коммуникация мен ақпараттық технологиялар арқылы траты алу дейді. Екінші 
ой барынша негізделгенге ұқсайды, себебі ол дәстүрлі формадан экономикалық, саяси,  
технологиялық қоғамның жаһандық мегасоциумға өтуін көрсетеді.  

Қазіргі таңда жаһандану үрдіс ретінде де, адамзатты бірігуге, ортақ тағдыр құруға 
бағыттайтын мақсат ретінде де қарастырылып жүр.  Г.С. Мельник пен А.Н. Тепляшинаның 
ойынша, жаһандану келесі сипаттардан тұрады екен: "Жалпыға қолжетімділік пен 
өзгерістердің жүйелілігі;  өзгерістің өзі жағымды құндылыққа айналады; барлық жаҺандық 
құндылықтар жергілікті құндылықтарға қарағанда басым болады. Тіпті, этникалық 
фактордан ба доминантты болады. Мәдениеттің гибридтенуі  орын алып, жалған мәдени 
феномендер дамиды, әсіресе поп-мәдениет саласында; «терең» феномендерге басымдық беру 
(мәдениетке дейінгі, өркениетке дейінгі, архаикалық), яғни олар басыбайлылықтан босайды; 
әлеуметтік типтер мен модельдердің жиынтығы әлеуметтік өмірдің жаһандық-постмодерндік 
сипатын туғызады[3.25]. Ал мұндай өзгерістерден Қазақстан да айналып өте алмайды. 
Жаһандану лықси толқып келе жатқан алып тенденция. Ал тенденцияға қалай болса солай 
қарсы тұру мүмкін емес. 

Қазір қазақстандық БАҚ-тарда ұлттық ерекшеліктерімізді сақтап қалу туралы көп 
жазылып жүр. Бұл тегін емес. Себебі жаһандану ұлттық құндылықтарды жалмайтын алып 
айдаһар секілді. Бәрін бір қалыпқа түсіріп өте шығуды қалайды. Ал экономика саласында 
жаһандану ең алдымен ашық әлемдік нарық, жаһандық бұқаралық мәдениет пен ақпараттық 
қоғаммен байланыстырылады. БАҚ-ты зерттеушілер жаһанданудың көптеген көріністері 
бетінде жатыр дейді, әртүрлі елдердегі, әр тілдегі  журналдардағы біртипті жарнама, әр түрлі 
тіліне қарамастан, бір студия мен ұқсас жүргізушілері бар бірдей телешоулар,  әлемнің кез 
келген нүктесінен жаңалықтарға қол жеткізудің жылдамдығы, әртүрлі телеарналардағы 
бірдей жаңалықтар, музыка, кино, барлығы да басқа мелекеттерде ортақ; әртүрлі 
құбылыстардың табиғатының бір болуы БАҚ-тың жаһандануының көрінісін ойлауды қажет 
етеді. Масс-медианы осы өзгерістердің бәріне көнген сала ретінде де, «жаһандану агенттері» 
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ретінде де, жаһанданудың қозғаушы күші ретінде де қарастырады, себебі жаһандану – 
қоғамдық және мәдени өмірде медиажүйелердің барынша дамуына тығыз байланыста 
болады. Жаһандану – көп өлшемді процесс, ол бір уақытта бірнеше деңгейде орын алады. 
Бұл нарықтың да, өндірістің де, қаржының да, коммуникацияның да жаһандануы, ол 
жаһандық инфрақұрылымды тірек ете отырып орын алады. Соңғысы еш кедергісіз тәулік 
бойы қаржының ғана емес, ақпараттың да (жаһандық жарнаманың да) кедергісіз қозғалысын 
қамтамасыз етеді. Жаһандану БАҚ-тың дамуына әсер етті. «Ақпарат» ұғымы кең мағынада 
қолданыла береді, себебі, нарықты да, тұтынушыларды да, салық жүйесін де, адамзатқа 
ортақ образдар, түсініктер мен символдарды да қамтиды. Соңғысы біркелкі символикалық 
ортаны құрауға септігін тигізеді, оған медиаконтент ағыны еркін кіреді. Бұл символикалық 
ортаның қолжетімділігі географиялық ерекшеліктерді ескермеуінің өзі БАҚ саласындағы, 
бұқаралық мәдениет саласындағы жаһандану белгісі.  

Сандық технологиялар кез келген ақпаратты бит пен байтқа енгізуге мүмкіндіктер 
туғызды. Барлық мәліметтер ортақ бинарлық кодтықсандық тілге көшкенде ақпарат 
көздерінің ерекшеліктері де болмай қалды - дыбыс жазбасы болсын, радио, телеарна, фильм, 
видео, иллюстрация немесе баспа мәтіні. Екінші революция байланыс сызығында да орын 
алды. Жер шарының басты ақпараттық магистральдарында сандық каналдар мен кабельдерді 
қолдану бір уақытта миллиондаған ақпараттарды таратуға мүмкіндік ашты. Бұл - жаһандану 
заманының бір жемісі. Ол жөнінде зерттеуші Е.Л.Вартанова былай дейді: "Белсенді түрде 
жиі қолданғанымызбен, оған түсіндірмені өте сирек береміз, тіпті оған бірізді анықтама 
табуға талпынбаймыз да. Сол себепті де бұл зерттеуші шетелдің әлеуметтік ойларда 
қалыптасқан анықтамаларды тізбектеп көрсетеді. Қазіргі контекстегі «жаһандану» ұғымы 
дәстүрлі халықаралық, әлемдік және планеталық бұқаралық коммуникацияның ұғымын 
алмастырды"[4.30].  

Жаһандану заманының тағы бір әсері қазір сандық ақпаратты қысудың  жаңа түрлері 
ойлап табылды, ол өз кезегінде үлкен көлемді мәліметтерді қарапайым сымдар  арқылы 
таратуға мүмкіндік береді. Жаңа ақпараттық технология өмір сүру образын да өзгертеді. 
Себебі, жаңа өндіріс қатынасы мен басқару формалары ойлап табылуда. Ақпараттық қоғам 
мен жаңа БАҚ байланысын сөз еткенде мамандар негізгі 3 аспектіге көңіл бөледі. Бірінші – 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен ғаламтор дамуынан бұқаралық ақпарат 
құралдары мүмкіндіктерінің артуы. Екіншісі – «интернетизация кезіндегі дәстүрлі бұқаралық 
ақпарат құралдары. Үшіншісі – жаңа масс-медиа мен жаңа бұқаралық коммуникация. 

Зерттеуші Б.В.Долгов жаһандануға байланысты мынадай соқталы ой айтыпты: "Қазіргі 
таңда жаһандану, ең алдымен, бүгінгі орын алып отырған халықаралық экономикалық 
қатынастардың сипаты мен серпінді техникалық прогресті қамтамасыз ететін өндірістік 
күштердің (көлік, байланыс құралдары, әлемдік компьютерлік желілер және т.б.) даму 
деңгейіне қатысты болып келеді. Осы орасан ғылыми-техникалық прогресс әлемнің бейнесін 
түбірімен өзгертіп, жаһандануға алып келді, алуан түрлі халықтарды бір-біріне жақындата 
түсті. Солай дей тұрғанымызбен, қазіргі жаһандану бір жақта сипатқа ие емес. Өте ауқымды 
болып келетін өндірістік-қаржы ресурстарының трансұлттық корпорациялардың қолына 
шоғырлануы оларды, шындығында, әлемнің нағыз қожасына айналдырады, нәтижеде 
трансұлттық мемлекеттер өз егемендігінен айрылып, өз елдерінің нарықтарындағы қаржы-
экономикалық жағдайды бақылау тізгінін босатып алады"[5.35]. 

Бұл шындығында да солай. Ал трансұлттық мемлекеттердің жағдайының өзі анадай 
болып жатқанда халқының саны аз біздің мемлекетіміз қандай күйде болар екен деген ой 
еріксіз мазалайды. Мінеки осы тұста қазіргі журналистика атойлап алға шығуы тиіс. Себебі 
ұлттық ерекшелігінен айрылған мемлекет жер бетінен ізім-қайым жоғалады. Қазақты қазақ 
етіп ұстап тұрған құдірет ұлттық колоритіміздің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе 
жатқандығының нәтижесі. Өйткені көптеген елдерді Ш.Айтматов жазған "мәңгүрттік" 
жайлап келе жатқанын қалайша жасырамыз? Демек, осы тұста БАҚ-тың барлық түрі ұлттық 
менталитетімізді сақтап қалуға қызмет етуі тиіс. Сонда ғана еліміздің ертеңі баянды болады. 
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Қазақ ұлтының дамуындағы өзіне тән ерекшеліктің бірі – әртүрлі құндылықтар 
негізінде қалыптасқан алуан-алуан социомәдени құрылымдардың қатар жасауы және 
олардың әрқайсысына сәйкес қоғамдық сана мен мінез-құлық үлгісінің пайда болуы. 
Социомәдени алшақтық негізінде этностар ішіндегі бөлінушіліктің себебі – кеңес дәуірінде 
жедел әрі күштеп жүргізілген тілдік ассимиляция мен ұлттық мәдениет элементтерінің 
аккультурациялануы. Социомәдени қауым ретінде қазақтың телім-телім болуының, кіріге 
алмауының бір себебі осы. Бұл этнолингвистикалық социализациядағы айырмашылықтан 
ғана емес, одан да тереңнен – құндылықтар ерекшелігінен де көрінеді. Қазақтың екіге 
жарылғаны әсіре айқын байқалатын жер – мемлекеттік тілді пайдалану, мемлекеттің 
формасын және саяси басымдықтарды анықтау сияқты мәселелер. Осының салдарынан қазақ 
ішінде әрқайсысының өзіне тән социомәдени, әлеуметтік-психологиялық және өзге де 
белгілері бар топтар пайда болды. Қазақтың социомәдени тұрғыдан бөлінуі кейде тіпті 
бүкілұлттық бірлік сезімінен де басым шықты. 

Міне, бұл пікірлерден, журналистиканың қоғамдық пікір қалыптастыруға ықпал еткен 
көріністер байқалады. АҚШ-тың Вандербилт университетінің профессоры Честер Финнің 
зерттеулеріне көз салсақ, «демократиялық қоғамдағы БАҚ төмендегі функцияларды 
атқарады: 

1. Ақпарат тарату; 
2. Ағартушылық, үйрету; 
3. Үкімет орны және мемлекет қызметін бақылау; 
4. Қоғамдық пікір қалыптастыруға ықпал ету» [1,29-б]. 
Осы функциялардың барлығы «Жас қазақ» апталығында жарияланып тұратын 

мақалалардан байқауға болады. Мәселен, газеттің 2009 жылдың 30 сәуіріндегі нөмерінде 
жарық көрген «Қазақ» мәселесі: шиқан бар, шипа жоқ» атты мақалада қазақ тілді бұқаралық 
ақпарат құралдарында жиі-жиі көтеріліп жүрген ұлт мәселесіне байланысты мәселе 
қаузалады. Жалпы бұл ақпараттық жанрда жазылған мақала. «Ұлт тағдыры» ұйымы 
ұйымдастырған ғылыми конференция. Мақала авторы Өркен Кенжебеков жалпы бұл 
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тақырыптың жазыла-жазыла жауыр болғандығын айта келіп, осы ғылыми конференцияда не 
болды соны қарапайым тілмен, көпшілікке түсінікті етіп жазады. Ал басылымның дәл осы 
нөмерінде жарияланға «Жас қазақтың» Астанадағы меншікті тілшісі Төлен Тілеубайдың 
«Қазақстан ғаламторды жүгендемек» атты мақаласының жанры да ақпарттық.  Мақалада 
тілші Парламент Мәжілісінің бір күнгі жұмысын айтады. Жалпы бұл жерде айта кету керек 
тілшінің сөз саптауы сіресіп қалған реси емес, түсініктілеу, әрі тез оқылады. Мақалада: «Заң 
жобасының үкіметтік нұсқасын «үлкен үйге» алып келген Ақпараттандыру және байланыс 
агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің айтуынша, бұдан былай ескірген және қазіргі 
заманғы интернет технологиялардың даму деңгейіне сәйкеспейтін «веб-сайт» деген ұғым 
«интернет-ресурс» болып өзгертіледі...». Автор бұл жерде «үлкен үй» деп отырғаны 
Парламенті Мәжілісі. Сөйтіп автор жай ғана күнделікті ақпаратты берудің өзінде сөздік 
қорын сәтті қолдана білді.    

Журналистің қасиеті  оның саяси-әлеуметтік қызметіне, дүниеге деген көзқарасына 
позитциясына байланысты. Бұл жан-жақты білімділікпен саяси азаматтық тұрғыдан өсу, 
кемшіліктерге төзбеу, өз өмірін халық ісі үшін арнауға келіп тіреледі. Әрбір журналист өз 
елінің шын патриоты болуымен бірге сол мемлекеттегі және жер жүзіндегі оқиға 
құбылыстарға сергектікпен қарап жедел жариялап отыруы міндет. Журналист өз ісіне адал 
берілген маман болуы тиіс. Бұл ретте «Жас қазақ» апталығы осы мүддеден шыға білді. Олар 
ақпарат ағымымен бірге, сол берілген ақпаратты сараптап, жіктеп, таразылап оқырманға 
ұсынды.  

Шындығын айту керек, қазіргі қазақ баспасөзі туралы сыни-пікірлер айтылғанда, қазақ 
тілді бұқаралық ақпарат құралдарында экономикалық, саяси сараптамалардың аз және өтімді 
еместігі көп айтылады. Алайды, біз бұл пікірмен келіспейміз. Жалпы соңғы кездегі қазақ 
баспасөзін парақтап отырғанда, тіпті Қазақстанда ықпалды болып саналатын орыс тілді 
баспасөзде көтерілмейтін экономикалық тақырыптар қазақ баспасөзінде бой көтеріп жатады. 
Сондай-ақ қазақ тіліндегі қазақ газеттерінде жарияланған Мәселен, «Жас қазақ» 
апталығында үнемі экономикалық тақырыпта қалам тербеп жүрген тілшісі Гүлзат 
Нұрмолдақызының «Тесік-шелек» атты мақаласы.  

Аталған мақалада қарапайым халық үшін қарызға ақша алудың құралы болып 
табылатын – ломбардтар туралы айтылады. Өте өзекті тақырыптардың бірі. Тілші 
ломбардтың қалай жұмыс істейтіндігін көрсету үшін, кепілге қойылған баспанасының 
ақшасын төлей алмай, қарызға белшесінен батқан Айжан есімді қарапайым тұрғынның 
тіршілігін мысалға алады. Бұл жерде Айжан – Қазақстандағы көптеген адамның прототипі. 
Мақалада Айжанның жайы былай көрсетіледі: «Дағдарыс келгелі саудасы да сап тыйылды. 
Осы жерде өмірде болған бір әңгіме есіме түсіп отыр. Бір кемпір баласы туралы: «Балам 
бұрын рэкет деген жұмыс істейтін, бәрін үйге тасушы еді. Қазір касяк деген жұмысқа кіріп 
алыпты, бәрін сыртқа тасиды», – деген екен. Сол құсап Айжан да шаруасы жүріп тұрғанда, 
тапқан-таянғанын түгелдей ломбард атаулыға тапсырып біткен. Қарызы әлі де таусылған 
жоқ. Қазір телефонын сөндіріп, есіктегі қоңырауын алып тастап, екі құлағын бітеп отыратын 
болды. Түнеукүні ол төркініне тағы келді: «Маған 10 мың доллар тауып бермесеңдер, мен 
өлемін», – деді. Ағасы астындағы «Мерседесiн» берді. Базарға шығаруға уақыт тапшы, 
Айжан қос өкпесін қолына алып, ломбардқа жетті. Әлгі «Мерседесті» асықпай 4 мың 
долларға сатуға болар еді, ломбард Айжанның қолына 300 мың теңге ұстатты... Айтайын 
дегеніміз, осы айы оңынан туып тұрған ломбардтар да біреулердің көзiне түсе бастапты...»,- 
деп тілші көтерейін деп отырған негізгі проблемаға өтеді. Одан әрі «Жақында осы 
ломбардтық қызметті банктердің қарамағына беру керек деген әңгіме шықты»,- деп негізгі 
мәселеге өтіп, – « – Бұл, негізі, дұрыс бастама емес, – дейді «Береке-С» ломбардының бас 
менеджері Қуат Нұртаев. – Осы күні банктердің басында  онсыз да түйткіл көп. Оның үстіне, 
ломбард қызметін апарып жапсырсақ не болады? Ұлттық банк пен Қаржы-қадағалау 
агенттігі айырбастау бөлімдері мен ломбардтарға жиі тиіседі. Өткен жылы Г.Марченко 
«айырбастау бөлімдерін жаппай жауып, екі-үшеуін банктерге беру керек» деген бастама 
көтерген еді. Бұл ұсынысқа ел-жұрттың бәрі наразы болғаны белгілі...»,- дейді де, мақаланы 
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ломбардтарды банктердің қарамағына берген дұыс деген қарама-қарсы пікірді былай 
ұйымдастырады: «Банктерге беру керек. Меруерт Айтжанқызы, тұтынушы: – Негізі, ломбард 
ісін банктердің құзырына өткізген дұрыс. Өйткені бақылау, тәртіп күшейеді. Осы күні кімнің 
қолы ұзын, кімнің әке-көкесі жоғарыда отыр, соның бәрі ломбард ашып алған. Бағалы затты 
қалай бағалайды, оны ешкім білмейді. Жария ақпарат жоқ. Ақшадан қысылған адам асыл 
затын арзанға өткізіп кете береді. Уақытында ақшасын төлеп, алтын-күмісін қайтарып ала 
алмаса, ол қарабазарға шығарылады. Қып-қызыл сауда...». Осындай екі қарама-қарсы пікірде 
келтіре тұра, тілші өзінің жеке көзқарасын білдірмейді. Ломбардқа қатысты пікірді осы 
саланың жілігін шағып, майын ішіп жүрген экономис-маманға қалдырады. «Серік Биханұлы, 
Экономика және бизнес институтының директоры: – Шыны керек, соңғы кездері банктер 
өзіне тән қызметпен айналыспай, қаржы саласының сақтандыру, лизинг тағы басқа 
бөлімдеріне жөнсіз араласып кетті. Табыс пен пайданы ойлаған қаржы институттары оңды-
солды қымбат ипотекалық несие, қаржы саласына жеңіл әрі арзан ақша құйып, экономиканы 
тығырыққа тіреді. Бұған жалғыз банкирлерді кінәлау орынсыз, сол кезде құзырлы мекемелер 
тарапынан бақылау, қадағалау босаңсыды. Соның салдарынан экономика тоқырауға ұрынды. 
Ломбардтық қызмет – банктік қызметке кереғар. Екеуінің айналысатын шаруасы бір-бірімен 
қабыспайды..», - деген пікірмен мақаланы аяқтайды. («Жас қазақ», ақпанның 19, 2010 жыл ).  

Шетелдік басылымдардардағы материалдарға тән «Хьюман тач» деген жанр кездеседі. 
Оның ерекшелігі – материалдағы ақпаратты «адам арқылы», яғни оның проблемасы, өмірлік 
жағдайлары, ойы, эмоциялары арқылы жеткізу. Бұндағы ақпараттың сенімділігі детальдар, 
суреттемелер, ирония түрде жасалатын байқау, мінездемелеу арқылы артады. Осының бәріне 
«адам факторы» немесе «хьюман тач» деген анықтама беруге болады [2,129-б]. Жоғарыда біз 
талдап өткен Г.Нұрмолдақызының «Тесік шелек» атты мақаласын біз «хьюман тач» немесе 
«адам факторы» жанрында жазылған мақала деп айтар едік. Себебі, мақаланың басы ирония 
түрінде жазылып, мінездемелеу арқылы әрі қарай өрбиді. Мақаланың тақырыбы да 
ирониялық сипатта қойылған. Бұл мақалада журналистік баяндау, ақпараттық түсінектеме 
беру мүлде жоқ, мақаладағы негізгі ақпарат «адами факторлар» арқылы беріледі. Бұл «Жас 
қазақ» апталығындағы мақалалардың негізгі ерекшеліктерінің бірі деп білеміз. 

Әр материалда жаңалық болуы шарт-жаңа фактілер, жаңа тұжырымдар, оқиға 
немесе проблемаға деген жаңа көзқарас, жаңа тәсіл. Ең маңыздысы – мазмұн! Оқырман 
шешім мен қорытындыны Сіз ұсынған факт пен тұжырым арқылы өзі шығаруы тиіс. 
Егер бір көзқарасты оқырманға міндеттеп, мойындатқызатын болсаңыз, бұл насихаттау мен 
үгіттеуге ұқсап кетуі мүмкін. Бүгінгі оқырман фактінің негізінде қорытындыны өзі 
шығарады, журналист бұл фактіні тек түсіндіріп, оған жан-жақты сараптама жасайды. Бұл 
жерде «Таймстың» кредосын айта кеткен жөн: «Насихаттаудың ең дұрыс жолы-бағытты 
(тенденциялық) объективті фактілерді сараптап беру». Жеке фактіден жалпы қорытындыға 
келу және керісінше. Оқырманға деген құрмет, яғни тек шындықты айту. Кез-келген 
қателік автордың және ақпарат көзінің мәртебесіне (сенімділігіне) нұқсан келтіреді. 
Түсінікті тілмен жазу, термин сөздер мен диалектизмдерді қолдануды әдетке 
айналдырмаңыз. Таптаурын болған сөз тіркестерді (клише сөздерді) қолданудан аулақ 
болыңыз. Қысқа да нұсқа жазу (оны бұрын да жазғам, оқытушыларымыз да жиі айтады). 

Ғаламдық қаржы дағдарысы қоғамдық өміріміздің қай саласында болса да, өзінің кері 
әсерін тигізіп жатқаны белгілі. Ақпарат құралдары қазіргіше түсінік бойынша, қоғамдық 
пікір қалыптастырушы, халықтың көңіл-күй ауанын зерттеуші, бағамдаушы рөл атқаратын 
болса, ол осы міндетті нақты проблемалармен бетпе-бет келгенде, ойдағыдай орындай алды 
ма деген сұрақ туындайтыны белгілі. Алайда қаржы дағдарысы туралы мақалаларды жазуда 
қазақ баспасөзі көш бастады десек артық айтқандық емес.  Айталық, «Егемен Қазақстан» 
газетінің «Үкімет» арнаулы бетінде, «Айқынның» «Әлеумет», «Ұлттық компаниялар» 
беттерінде, «Жас қазақтың» «Дәулет» бетінде, «Агростан» қосымшасында жарияланған 
сараптамалық талдамалы мақалалары бұл пікіріміздің дәлелі бола алады.  

«Жас қазақтың» экономика саласында қалам тербеп жүрген тілшісі Гүлзат Смағұлова – 
экономикалық тақырыптарға қалам тартуда өзіндік қолтаңбасын айқындаған талантты 
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журналистердің бірі. Оның қаржылық дағдарысқа қатысты «Жалақы жанбағысқа жетпей 
қалды» (Жас қазақ, 18 шілде, 2008 ж), «Банктерді мемлекеттендіру дұрыс саясат па, әлде...?» 
(Жас қазақ, 30 сәуір, 2008 ж), «Қарыздан құтылудың жолы – қайтару» (Жас қазақ, 18 сәуір, 
2008 жыл) деп аталатын материалдары сараптамалық табиғатымен назар аудартады. Бұл 
ретте ол өз мақалаларына көтеріп отырған мәселелеріне орай тиісті мамандардың дуалы ауыз 
пікірлерін қиюластырып беруді тәжірибеге айналдырған. Журналистің мұнысы өте орынды 
деп білеміз. Журналистік пікірі мен маманның сараптауы бірін-бірі толықтырып тұратын 
көңілген қонымды. Бұның өзі қарайым оқырманның өзін толғандырған мәселе төңірегінде 
нақты пікір түюіне игі ықпал етері сөзсіз. Гүлзаттың жоғарыда атап өткен мақалалар 
топтамасы осы әдісімен құнды. 

Біржақты көзқараспен шектеліп қалмай, қарама-қайшылықтарды көрсетіп, қоғамның 
ушыққан проблемаларын ашық айтып, пікірталастарға да орын берген «Жас қазақ» ұлттық 
апталығы – өз бағытын, стилін әлдеқашан қалыптастырған газет. Басылымның әр нөмерін 
қадағалап, үзбей оқитын оқырмандар аз емес. Жазылған жайларға үн қатып, газет бетінде 
пікір ашық айтқан қоғам қайраткерлері де жетерлік.    

Ал басылым бетіндегі белгілі журналисі Ағабек Қонарбайұлының «Жолдауды қолдау 
керек. Бірақ қалай қолдап жүрміз?» (06.03.2009) атты мақаласы қарапайым халыққа ғана 
емес, ақжағылыларға да ой салғандай. Бүгінде ауылдағы ағайын мен қаладағы қалталының 
аузындағы әңгіме қаржы дағдарысы  екені рас. Ал дағдарыстан қалай дін аман шықпақпыз? 
Бұл сұрақ көпшіліктің көкейінде. Осы ретте биылғы жылы наурыз айында Елбасының 
«Дағдарыстан – дамуға» атты Жолдауы дер кезінде жасалған үндеу  болды. Алайда «Бізде 
жоғарыға жалға ақпарат беріп, президент алында «іскер» адам болып көрінуге ұмтылатындар 
көп. Әкім-қаралар көшеге көшет отырғызса да, ақпарат өкілдерін жинап, «жолауда 
айтылғандай» деп жаһанға жар салады. Атқамінерлер арық қазса да, «бұл да Елбасының 
жолдауында айтылған» деп соғады» дейді. Осыдан кейін Президент жолдауының қалай 
«қолдау» тауып жүргенін жайып салып, әсірешіл әкімдерді мінейді. Қазіргі қоғамдағы өзекті 
мәселелердің бірі – жемқорлық. Мамандардың саралауынша, Қазақстан халықаралық 
жемқорлық индексі бойынша 180 мемлекеттің арасынан 150-орынға «ие» болыпты. Әсіресе 
денсаулық, білім, сот, кеден салаларында өршіп тұрған көрінеді. Автор «Экономикалық 
қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің экс-төрағасы Сарыбай 
Қалмырзаевтың өз кезегінде жемқорлықпен қалай «күрескені» белгілі. Қайрат 
Пернешұлының қазіргі агенттігіне оң баға беру қиын» деп екпін сала келе, осы қызметтің 
тізгінін алған «Қайрат Қожамжаровтың  елді жайлаған жемқорлықты жүгендеуге қайраты 
жетер ме екен?» деп сауал тастайды. Оған қоса, соңғы уақытта елімізге сырттан 
тасымалданатын тағамдардың құрамынан жаңа пестицидтер, диосиндер, микотоксиндер 
секілді ағзаға қауіпті заттардың анықталғанын айта келіп, Ауыл шаруашылығы министрі мен 
Денсаулық сақтау министрі жұмысына да мін тағады. Журналист осы уақытқа дейін 
Елбасының Жолдауында айтылған мәселелердің әлі күнге дейін  орындалмай келе жатқанын 
ескертеді. Мақаланың жанры проблемалық болғанмен, автор материалдың өн бойында 
оқырманға сауал тастай отырып, соған жауап іздейді. Журналист осы арқылы өзінің 
мақаласын ұтымды шығарған.     

Ал мемлекет басшысы көші-қон саясатын іске асыру мақсатында 2005 жылы 15 мың, 
2006 жылы 20 мың отбасын Қазақстанға көшіруді тапсырған болатын. Алайда соңғы уақытта 
атажұртқа оралғанмен, құжат жинау үшін талай табылдырық тоздырып, қайта кері қайтып 
жатқан қандастарымыз аз емес. Қоғамның қалтарысында қалған осы проблеманы ашық 
көрсеткен  басылым тілшісі Бектұрған Лақадылдың  «Қазақстандағы қағазбастылық 
қандастарымыздың кері көшуіне себеп болды» атты («Жас қазақ», 13.09.2009) мақаласы 
жарық көрді. Автор салған жерден мақаланы «Шеттен келген қазақтар Қазақстан 
азаматтығына қол жеткізуі үшін бас-аяғы бір жыл уақытын сарп етеді екен. Егер елдегі 
бюрократия қандастардың қанын осылай «қайната» берсе, осыдан кейін кім келеді?» деп 
ортаға ащы сұрақ тастаумен бастайды. Түркия мен Израильде оралмандарға жасалған 
жеңілдіктерді айта отырып, журналист талдау жүргізеді. Қағазбастылықтан жүйкелері тозып, 
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кері қайтуға бел байлаған қандастардың аузына сөз салады: «Біз жалғыз-ак нәрседен – 
қағазбастылықтан шаршадық. Оған төзе алмадық. Оны жасырып қайтеміз». Автор мәселені 
осылайша төтесінен қояды. Әсіресе, мақалаға сырттан келген қандастарды «араластыруы» 
ұмытды шыққан. Осылайша, журналист тақырыпты ашудағы алғырлығын  байқатқан.  

«Ұшты, ұшты... доллар ұшты!». («Жас қазақ», 09.02.2009) Дәл осындай тапқырлықпен 
қойылған журналист Гүлзат Нұрмолдақызының мақаласы оқырманның назарын бірден 
аудартары хақ. Бұл 4 ақпанда доллар қымбаттап, теңге құнсызданып, жұртты әбігерге салған 
күн жайлы. Мақаланың табиғаты экономикалық тақырыптағы сараптамаға жақын. Бірақ 
экономкалық талдау болғанымен, қарапайым оқырман үшін мақаланың тілі жатық. Түсінуге 
жеңіл. «Дәл бүгінгідей экономикалық ауыр жағдайда «көкала» қағаз құнын 124 теңгеден 
ұстап тұра алмасымыз анық. Қалай болғанда да, бұл оқиға ерте ме, кеш пе болатыны 
белгілі-тін. Себебі басқа елдер валюталарын девальвациялаған кезде біздің бағамды 
бұрынғы деңгейде  «ұстап» отыру тиімсіз еді» деп түсіндіреді. Оған қоса, сарапшы 
мамандардың жорамалын келтіріп, «девальвация 23 пайыз мөлшерінде болғанмен, 30 
пайызға да жетуі мүмкін» деген болжам жасайды. Бұдан өзге «Сіз не дейсіз?» дей отыра, 
экономика саласын бүге-шегесіне дейін зерттеп-зерделеген Мырзагелді Кемел мен Қанат 
Берентаев, Тимур Назхановтың ой-пікірілерін ортаға салады. Бұл мақаланың тұздығын 
келтіріп, оның жан-жақты талдамалы ретінде шығуына септігін тигізген. Тақырыпты ашуда 
журналист Гүлзат Нұрмолдақызының ізденісі анық байқалады.  

Жалпы, «Жас қазақта» экономикалық тақырыпта қоғамды алаңдатқан мәселелерді 
ашып-талдап көрсетуде Гүлзат Табынованың материалдары өз алдына топтама десе де 
болады. Әсірес, «Бюджет бір емес, бірнеше рет «сүндеттелетін» болды», «Қолдау қаржысы 
экономикаға қашан түседі?» секілді  сараптамалық мақалалары оқырманды бей-жай 
қалдырмағаны рас. Бұдан өзге басылым бетінде әлеуметтік мәселелер де терең орын алған. 
«Қыздар және қылмыс», «Ананың көңілі балада»... болсыншы», «Саясат сахнасындағы 
«сәуегейлер» енді халықты қалай «сендірер» екен?» атты журналист жазбаларынан 
қоғамның өткір проблемалары заманауи үрдісте айқын көрініс тапқан. Оған қоса, күнделікті 
өмір, әр алуан оқиғалар, жеке адам тағдыры, тіршілік тығырығы, елдегі мәдени-рухани 
саланың әр алуан мәселелері де басылым бетінде үнемі жарияланып отырады.  

«Қоғам мүшелерінен жасырын ешқандай құпия болмауы керек» деп санайтын «жас 
қазақтықтардың» мәселе ашып көрсетуі мен мақаланың өткірлігі, тақырыптың тапқырлығы 
мен пікір алуандығына баса қатты мән беретіні анық. Бәлкім, газет осы ұстаным арқылы да 
өз оқырманының көңілін дөп басқан болар.  

Бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуметтік салаға қатыстылығы туралы  әртүрлі 
пікір бар.  Жалпы әлеуметтік жүйеге тоқталған кезде алдын-ала тұлғаның әлеуметтік рөліне 
тоқталамыз. Тұлғаның әлеуметтік ортасын қарастырғанда байқалған мәселе, бір адам 
бірнеше әлеуметтік орталарда болады, орталармен араласады. Олар осы ортада өздерін қалай 
ұстап, қалай көрсетсе солай қалыптасады.  

Алайда журналистика маңызды әлуметтік құбылыстардың бірі болып табылады. 
Онысыз қоғам өмірін көзге елестету мүмкін емес. Өз тарихында журналистика бұқаралық 
ақпарат құралдары жүйесі ретінде ұзақ жолдан өткені белгілі. ХҮІ-шы ғасырды адамдардың 
бір-бірімен хабар алмасу құралы ретінде пайда болғанымен, оның негізгі ерте кезді мегзейді. 
Сол уақыттардан бірі журналистика дамуы, қалыптасу жолдарынан өтті. Әр түрлі қоғамдық 
формация дәуірлерін бастан кешірді.  Сөйтіп өзінің тарихи рөлін толық ашып берді. Бұлай 
дейтін себебіміз, ешқандай басқа құрал дәл осы журналистика секілді халықты әлеуметтік-
саяси тұрғыдан жылдам әрі жан-жақты, белсенді түрде әртүрлі хабарлармен қамтамасыз етіп 
көрген емес.  

Бұл ретте адамның сана сезіміне, іс-әрекетіне әсер етіп олардың көзқарастары мен 
мақсатарының қалыптасуына ықпал тиген. Сөйтіп ол барлық уақытта қоғам өміріне араласа 
отырып, пайымдаулармен, баға берумен, қорытындылар жасаумен, ұсыныстар айтумен зор 
қозғау салады. Әсіресе, саясат, экономика, экология, қоғамдық-әлеуметтік қатынастар 
көптеген салаларда  шешім жасап, жүзеге асыруға ықпалы болды. Сөйтіп, журналистика 
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қоғамының әлеуметтік институттарының бірі болып саналады. Сондай-ақ, ол адамдардың 
идеялық тәрбиелеу құралы. Журналистика адам санасын көтеруге рухани әлемді байытуға 
себепкер болады. Журналистиканың әлуметтік рөлін көбіне баспасөзбен байланыстырып 
жататынымыз сондықтан. 

Журналистің қасиеті  оның саяси-әлеуметтік қызметіне, дүниеге деген көзқарасына 
позитциясына байланысты. Бұл жан-жақты білімділікпен саяси азаматтық тұрғыдан өсу, 
кемшіліктерге төзбеу, өз өмірін халық ісі үшін арнауға келіп тіреледі. Әрбір журналист өз 
елінің шын патриоты болуымен бірге сол мемлекеттегі және жер жүзіндегі оқиға 
құбылыстарға сергектікпен қарап жедел жариялап отыруы міндет. Журналист өз ісіне адал 
берілген маман болуы тиіс.  

 «Жас қазақ» газетіндегі «Тіршілік» айдарындағы мақалалар осы әлеуметтік 
тақырыптарға арналған. 

Басылымның «Бөтеннің қаңсығы – бізге таңсық» атты мақаланы мынандай жалпы жұрт 
білетін анекдотпен бастайды: «Шенеуніктің әйелі үйіне келіп: – Сені түрмеге қамайды екен, 
– депті жолдасына. Мұны естіген күйеуі көзі атыздай болып: «Оны кім айтты?» – деген 
екен.– Ауылдағы әйелдер айтып жүр.– Әйелдерің сөйлей береді. Расында, бір апта өтпестен 
әлгі шенеунікті жемқор деп айыптап қамауға алған екен. Тағы біраз күннен кейін әйелі: Сені 
он жылға соттайды екен, – депті. – Оны кім айтты? – Ауылдағы әйелдер. Шынымен-ақ, 
жазасы дәлелденген шенеунікті он жылға соттапты. Арада төрт жыл өткеннен кейін әйелі 
келіп: – Сені мерзімінен бұрын босатпақшы, – депті. Сонда күйеуі: «оны кім айтты?» – деген 
екен.– Жаңа ғана судьямен сөйлестім, сол кісі айтты, – депті жұбайы. Сонда жолдасы: 
«Судьяң құрысын, ауылдағы әйелдер не деп жатыр? –  деген екен»,- деп мақаланы өте жеңіл 
бастайды. Сосын бірген айтайын деген ойына көшеде «Мұны әзіл деп қарағанымызбен, гу-гу 
өсектің шындыққа жанасатын кезі де болады. Жаңа жылдан кейін көлік бағасы қымбаттайды 
деген сәуегейлердің жорамалы шынға ұласа бастады» дейді. Жалпы тақырып шетелден 
елімізге әкелінетін ескі көліктерді шектеу. Автор көлік сататын базарды аралай жүріп, осы 
базарда орын алған жалпы жағдайларды қаз-қалпында баяндай отырып, бұл қаншалықты 
тиімді, қарапайым халық тың көлікке қолы жетпей қала ма деген сұрақ төңірегінде ой айта 
келе, «Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Игорь 
Теннің: «Қазақстан кедендік одаққа кіргеннен кейін жеті жылдан астам уақыт пайдаланылған 
ескі көліктердің бағасы міндетті түрде көтеріледі. Жаңа автокөліктер құнының қалай 
құбылатынын  нарық өзі реттейді» деген сөзін дәйек ете отырып болашақта көлік нарығында 
қымбатшылықтар күтіп тұрғандығын болжайды. Тек болжап ғана қоймай оған әлеуметтік 
тұрғыдан зерттеу жасайды. (Жас қазақ, Диас Нұрақын, 12 ақпан, 2010 жыл) 

1. Журналистиканы социологиясыз елестету қиын. Әсіресе, мемлекеттің 
саясатын, оның жүзеге асырылу барысын зерттеп, талдау жасаған салмақты мақала жазу 
үшін социологиялық зерттеулердің нәтижесін пайдалануға қажеттілік туындайды. 
Зерттеушілердің айтуынша, әлеуметтану аумағында негізінен сырттай бақылау, анкеталық 
сауалнама, пікір алмасу, комбинация деген басты төрт тәсіл қолданады екен [3,189-б]. 

Осылардың ішінде басылым беттерінде пікір алмасу өте кеңінен қолданылып жүр. 
Мәселен, басылымдағы «Далабезер» атты мақала құрылымдық формасы өзгешерек (Жазира 
Бегалы, Жас қазақ, 29 мамыр, 2009 жыл). «Бәзбір балақай ойыншық ойнамайды, ойынға да 
қызықпайды. Неге? Өйткені есіл-дерті – үйден қашып, дала кезу. Балғындардың сүйікті жері 
– жертөле, шатыр, теміржол бекеті, қала берді, базар маңы...» деп басталатын мақала әрі 
қарай былай өрбиді. Жертөледе күн кешіп отырған жеткіншектермен аз-кем тілдестік. 

– Бұл жерге қалай сиясыңдар? 
– Ол жерге мен ғана сиямын. Мына құбырға бір бала сияды, аяғын бүктесе тағы біреу 

сияды. Жертөлеге кіріп көрген едік. 
– Қыста суық емес пе? 
–Жоқ, мына құбырда жылу болады ғой. 
–Осында тұратын адамдар сендердің тұратындарыңды білмей ма? 
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– Олар білмейді, компьютерден қалай шығам, осында келемін, ешкім жоқ болса, 
ақырындап кіріп кетем. Мына жерге біреу, мына жерге тағы біреу сияды, қағаздардан 
басыма бас киім жасап алам. Қоқыстан алған заттарды жастық ретінде пайдаланамын»- деп 
мақаланы сұрақ-жауап арқылы мақаланы өрбітеді. Осы әлеуметтік сұрау салу арқылы қазіргі 
қоғамда дендеп бара жатқан жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен далабезер балалар 
туралы журналист өте орынды қозғайды.  

Осы жерде бір мысал айта кеткізім келеді, кезінде Американың «Стар-Трибьюн» газеті 
штат көлемінде әйел зорлаған қылмыскерлерді қалай жазалайтындығына зерттеу жүргізіп, 
көлемді мақала жариялаған екен. Газет қызметкерлері соңғы 10 жыл ішінде әйел зорлаған, 
кәмелетке толмаған қыздардың абыройын төккен 767 қылмыспен танысып, сотта 300 іс 
қаратқан екен. Аталмыш мақала кезінде американдықтарға шынымен ой тастай білген. Ал, 
нақты жағдай газетте жазылғаннан бетер қауіпті болып көрінді. Айталық, заң мекемелері 
мұндай қылмыстарға соншалықты қатты мән бермейтін, зерттеулерге назар аудармай тын 
тек қылмыскерлер ұсталған жағдайда жазалауды ғана білетін болған. Газет әйел зорлау 
секілді қылмыстарды ашуға құқық қорғау орындары немқұрайды қарайтынын, ашылған 
күннің өзінде оның түп-төркініне үңілмейтінін қатаң сынға алады. Мақаланың ізімен 
психологтар көп жұмыс жүргізеді. Қылмыскерлермен жұмыс істеу әдістемелердің талапқа 
сай келмейтінін, жетілдірілмегенін, істің шала-жансар, бір сарынды екендігін дәлелдейді 
және психологиялық ешбір жәрдем қылмыстың қайталанбайтындығына кепілдік бере 
алмайды деген қорытынды жасайды. Осылайша журналистердің жасаған тұжырымдарының, 
кетерген проблемаларының кәсіби психологтардың қатаң ұстанатын қағидаларынан артық 
нәтижеге жеткенін жаппай мойындаған. Міне, баспасөздің құдіреті. Әрине, қазақ баспасөзі 
осындай ықпалды күшке айнала қойды дегеніміз шындыққа жанаса қоймас. Бірақ қазақ 
журналистикасында ізденіс бар... 

Тағы бір мысал алсақ, Сіз билікке сенесіз бе? (Жас Қазақ, 15 мамыр, 2009 жыл). Ә 
дегенде, әумесерлеу көрінетін сұрақты солшыл реакционер қойса, қалыпты жайт ретінде 
қабылданар еді. Алайда осы сұрақ оппозицияның ығындағы ағайынды ғана емес, қос 
баррикаданың қалтарысындағы сіз бен біздің де тынышымызды ала бастады. Ақыр аяғы жол 
кезген таксистке дейін «әңгіме болсын» деп әлгі сұрақпен клиентінің саяси білімін сынға 
салады. Соған қарағанда, «Бізде шынымен сенім дағдарысы орын алды ма? Орын алса, оны 
қалай еңсереміз?» деген сауалдар сананы торлайтыны рас. 

Журналист алдымен саяси сенім деген не? деген сұрақ төңіретігнде ой қозғайды. 
«Осының басын ашып алсақ. Екібастан билікті субъекті ретінде қарастырсақ, ол – қоғамның 
материалдық, әлеуметтік, басқа да ресурстарын формалды түрде бақылайтын адамдар тобы. 
Ендеше, саяси сенім дегеніміз – қоғам өкілдерінің тарапынан «биліктің іс-қимылдары 
әлеуметтік шынайылыққа сәйкеседі, оны оңға өзгертеді» дегенге сенуі. Басқаша айтқанда, 
қоғам өз ресурстарының ортақ мүдде үшін әділетті түрде пайдаланылатындығына сенім 
артады»,- дей келе мақаланың соңында журналист әлеуметтік сауалнама қорытындыларына 
тоқталғанды жөн санайды.  «Стратегия» әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы 
жүргізген соңғы сауалнаманың нәтижесін оқырман назарына ұсынғанды жөн көрдік. 
Сауалнамаға 1100 адам қатысқан. Айшықты диаграммалардан ұққанымыз – қаржы 
дағдарысы қоғамдық көңіл-күйді арнасынан шығара алмапты»,- деп мақаланы аяқтайды. Бұл 
жерде журналист өз қызметін жемісті атқару үшін интеллектуалдық, психологиялық, 
шығармашылық қабілетін толық пайдаланып, сонымен бірге табанды, батыл қасиетімен де 
танылып отыр.  

Журналистикада әлеуметтік зерттеулерді іскерлікпен пайдалана білу — ескірген бір 
сарынды тәсілден батыл арылуға, жаңа концепциялар ұсынуға, қоғамдық пікір 
қалыптастыруға келгенде өзінің жемісін беретінін көрсетіп келеді. Бұл тәсілді батыс 
бсылымдары ежелден-ақ қолданып келе жатыр. 

Кез келген журналист мақала жазу барысында оқиға фактісіне, жеңіл-желпі қарамай 
оның түпкі мәніне себеп-салдарына назар аудару керек. Ол үшін сол саладағы арнайы 
мамандар мен кеңесу артық емес. Жаңа мәліметтерді салыстырып қарау жөн. Бәрі анық 
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болғанда ғана журналист мақала жазу керек. Бұл орайда жақсы дайындық жаңа мәселелерді 
тез аңғару, проблеманы байқай білу, әлеуметтік бақылауды дұрыс жүргізу шарт. Сондықтан 
да журналист әрқашан өз білімін теориялық тұрғыдан толықтырып, практикалық тұрғыдан 
ізденіп, еңбек ете білгені дұрыс. Журналист болу үшін рухани және өмірлік дайындықтар 
болуы керек. Сонымен бірге журналист әлеуметтік бақылау арқылы да өзінің кәсіби 
біліктілігі мен білімін жетілдіре алады. 

Әлеуметтік бақылау – алғашқы ақпарат жинаудағы қарапайым әдісі болып табылады. 
Бұл оның түрлерін зерттеу әдістерінің құрылымында оның құрамдас бөлігі ретінде жүре 
беретіндігінен болса керек. Әлеуметтік бақылау нақты зерттеу мақсатын көздей отырып, 
жоспарылы, жүйелі түрде өтеді. Объектінің мінез-құлқы мен оның салдары бақылау арқылы 
анықталады. Сұраққа қарағанда ол объективті әрі дәлдікке бейім алайда көптеген деректер 
бақылауға бағына бермейді.  

Журналист күрделі әлеуметтік оқиғаларды талдау барысында әлеуметтік әдістерге 
жүгінуі мүмкін. Бірақ, журналистің әлеуметтанушы мен маркетологтан ерекшелігі – тек 
танымдық  алғашқы  кезеңмен шектелмейді.  Кезесі кезең – «шығармашалық ой толғау» 
кезеңі. Танымдық тұрғыдан мәселені, ой-елегінен өткізіп, толымды пікір айту, деректерді 
қорытып, көркем шығармашылық әдестерін пайдалану кезеңі. Бұл кезеңде журналист 
эмпирикалық танымдық тәсілден публицистік ғылыми деңгейге көтеріліп тұжырым  түйеді, 
ұсыныс айтады, проблеманың шешу жолын көрсетеді.  
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Современное общество привыкло к стремительным изменениям, которым подвергается 

наша ежедневная жизнь. Новые технологии, профессии, определения – все это входит в нашу 
жизнь быстро и естественно. Динамика глобальных изменений в мире наиболее явственно 
проявляется в насыщении языков иноязычными словами. Как существенно пополняется 
лексический корпус русского языка за счет заимствований иноязычных слов сегодня, мы 
можем судить по процессам, наблюдающимся в сфере адаптации языка СМИ к новым 
информационным потребностям современного общества. По нашему мнению, наиболее 
значимыми факторами заимствований русским языком слов из других языков являются 
следующие – усиление информационных потоков, появление глобальной компьютерной 
системы Интернет, расширение межгосударственных и международных отношений, 
развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий, участие в олимпиадах, 
международных фестивалях, показах мод и т.п. Выявление факторов заимствования  
подтверждает аксиому, что заимствование является естественным следствием установления 
экономических, политических, культурных связей с другими народами, когда вместе с 
реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова.  

mailto:Adamidenova92@mail.ru
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Новые слова из других языков в русский язык пришли разными путями: с появлением 
новых предметов, понятий (тренд, маркетинг, дауншифтинг, бренд), с началом обозначения 
ранее замалчиваемых понятий (мафия, рэкет), с заменой словосочетаний на одно слово 
(имидж, рейтинг), с изменением «классового» уровня (офис вместо конторы, салон вместо 
цирюльни). Также, использование иностраных слов в речи может быть обусловлено модой.   

В большинстве своем заимстованные слова появляются в нашей речи благодаря 
развитию науки, культуры, экономики, производственных отношений.  

Есть несколько этапов освоения заимствований. Изначально употребление слова 
происходит в исходой орфографической и грамматической форме, без транслитерации и 
транскрипции. Как, к примеру, это произошло со словом маркетинг – с англ. Marketing – 
продажа, торговля на рынке. Произошло полное фонетическое и грамматическое 
копирование. При переходе на следующий этап происходит приспособление заимствования 
– отнесение слова к определеной части речи, подчинение морфологическим и 
синтаксическим нормам русского языка. Слово начинает склоняться, спрягаться, 
присоединяться к другим словам по правилам русского языка - PR-менеджер, пиарить, 
говорить о бойфренде,сделать селфи, расшерить новость. По истечении времени 
заимствования становятся привычными для повседневного употребления. Так произошло со 
словами ноутбук, шоу, клип, ксерокс, мобильный, авиация, сканер, инаугурация, 
корреспондент, журнал, парламент, депутат и т.д. Зачастую, заимствованные слова 
приходят в язык СМИ из профессиональных терминов узких специальностей и становятся 
общеупотребительными. Так случилось со словами трансплантация (медицина), 
инаугурация (политика), экономический (физика) и т.д. 

Сегодня «внедрение» иноязычного слова в русский язык является исключительно 
прерогативой СМИ. В этом аспекте можно говорить о существенном влиянии СМИ на 
формирование и развитие новых коммуникативных возможностей современного русского 
языка – многие словообразования, заимствованные из других языков и привнесенные в 
русский язык средствами массовой коммуникации, прочно входят в нашу жизнь и 
регулируют наше отношение к новым социокультурным явлениям. И это вполне объяснимо.  

Средства массовой информации всегда отражали основные социально-экономические 
процессы в обществе, значительные перемены в языке. Любое явление, событие, 
мероприятие находит свое отражение на станицах газет и журналов, телевизионных 
сюжетах, новостых лентах интернет-порталов.  

Таким образом, в связи с тесной лингвистической связью между введением 
заимствований в оборот и "языком" СМИ, оба этих понятия следует рассматривать 
неразрывно. Продуктивность анализа подобной взаимосвязи можно проследить на материале 
освещения  особенностей речи современной русскоязычной казахстанской журналистики в 
аспекте использования иноязычных слов.  

Согласно данным Zero.kz – сервису статистики казахстанского рейтинга сайтов, 
новостной интернет-портал Tеngrinews имеет порядка 700 000 посетителей в сутки. В 
качестве примера, заголовок одной из статей: «Альянс блогеров Казахстана предлагает 
продлить полномочия Назарбаева до 2022» - статья от 18.02.2015 года. 
Альянс - от франц. alliance - союз, объединение нескольких организаций, предприятий, лиц 
на договорной основе. (Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: 
Книжный мир, 2003. — 895 с.») Слово альянс имеет свое определение в словаре, плотно 
вошло в обиход и пользуется такой же популярностью, как и остальные слова русского 
языка.  

Блогеры – производное от слова «blog» - это сайт, имеющий особую структуру. Новые 
статьи размещаются выше старых, то есть в обратном хронологическом порядке. Обычно все 
статьи блога непосредственно связаны с автором, его личным опытом или хотя бы его 
интересами. Важным отличием также является наличие возможности комментирования и, 
соответственно, общения (определение с сайта http://maxwmz.ru/blog-i-blogger/ ). Этот же 
источник указывает, что блогер – это человек, который ведет блог. В то же время, источник 

http://maxwmz.ru/blog-i-blogger/
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http://www.onlinedics.ru/slovar/slang/b/blogger.html приводит более раскрытое определение, 
придавая «характер» слову:  

Блогер – человек, ведущий сетевой журнал (дневник). Фактически блоггеры сейчас 
представляют собой разветвленную субкультуру, состоящую из множества сообществ, 
однако, имеющую свои традиции, общие для большинства сообществ.  
Сравнив оба определения, которые предоставляет нам сеть Интернет, мы можем прийти к 
выводу, что слово блогер активно входит в повседневную жизнь общества и не 
воспринимается более как заимствованное. 

«Казахстанская Правда» - печатное издание с наибольшим тиражом 
республиканского масштаба. Заголовок статьи от 19 марта 2015 года: «Казахстан 
ратифицировал Конвенцию в сфере международных авиаперевозок». Слова ратификация, 
конвенция – заимствованные слова:   

Ратифицикация – с фр. Ratification, от латин. ratus - прочный и facio – делаю. 
Окончательное утверждение верховной государственной властью международного договора, 
заключенного ее уполномоченными. (по словарю Ушакова). 

Конвенция - с французского языка «частный договор» о чем-либо между двумя  
государствами; условие, соглашение, уговор, полюбовная разверстка, сделка (по словарю 
Даля). 

В данном заголовке употребление вышепречисленных слов стало нормой. Все эти 
слова сейчас находятся в широком употреблении, несмотря на то, что ратификация и 
конвенция относятся к дипломатии, политике, а ранее латинское слово «авиа» стало 
употребляться свободно в русском языке и образовывать словосочения – авиаперевозки, 
авиатранспорт и т.д.  

Многие слова иностранного происхождения имеют также аналоги в русском языке. 
Бойфренд – парень, квизы – опросы, конкурсы, тинейджер – подросток, сейл –распродажа, 
скидка, фешенебельный – модный, современный и т.д. Заимствованные слова, имеющие 
синонимы в русском языке, приходят в нашу речь благодаря моде на все иностранное. Но не 
всегда возможно подобрать аналоги русских слов для заимстованных – это происходит 
вследствие того, что новые слова пришли из узких специальностей, науки, мировой 
экономики и т.д. 

Журналистика, будучи «гласом народа», является отражением развития и новых этапов 
формирования лексического ядра языка. И при возникновении новых слов в любой из сфер 
деятельности человека происходит обогащение языка журналистики. Ниже приводим список 
некоторых заимствованных слов, которые на сегодняшний день выходят из списка узких 
профессиональных терминов, научной публицистики, сленга и возрастных речений, 
встраиваясь в лексический строй большого литературного языка, характеризующего высокий 
уровень интеллектуально-духовного и социокультурного развития казахстанского общества.  

Экономическая сфера:  
Маркетинг (англ. Marketing, от market – рынок) – исследования и организация 

деятельности на рынке товаров, услуг, ценных бумаг, направленной на обеспечение сбыта, 
продвижение товаров от производителя к потребителю. Маркетинг призван приспособить 
производство к требованиям рынка. 

Менеджер (англ. Manager – управляющий) – специалист по управлению производством 
и обращением товаров, наемный управляющий.Менеджеры организуют работу на фирме, 
руководят производственной деятельностью групп сотрудников. 

Инвестиции (от лат. одеваю) – долгосрочные вложения капитала в собственной стране 
или за рубежом в предприятия разных отраслей, предпринимательские и инновационные 
проекты, социально-экономические программы. 

Политика:  
Импичмент (англ. Impeachment – осуждение, порицание; обвинение) – особый порядок 

и установленная законом процедура привлечения к конституционной ответственности 
высших должностных лиц исполнительной или законодательной власти, принудительная 

http://www.onlinedics.ru/slovar/slang/b/blogger.html
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отставка до истечения срока полномочий, полученных ими в результате выборов, за грубые 
нарушения закона. 

Инаугурация (англ. Inauguration – вступление в должность, от лат. inauguro – 
посвящаю)– торжественная процедура вступления в должность главы государства, 
коронации монарха, возведения на престол нового папы.  

Спикер (англ. Speaker, букв. – оратор, выступающий) – 1) председатель палаты в 
парламентах ряда государств; 2) маклер, биржевой служащий, осуществляющий торги на 
бирже. 

Имиджмейкер (англ. Imagemaker, букв. – делающий «имидж») – специалист-психолог, 
разрабатывающий стратегию, тактику и технику наиболее эффективного имиджа артиста, 
государства, общественного деятеля и др. для рекламы, повышения популярности, 
репутации и т. п. 

Саммит ( англ. Summit, букв. – вершина, верх) – встреча, переговоры 
правительственных делегаций двух или нескольких стран на высшем уровне; встреча в 
верхах. 

Мониторинг ( англ. Monitoring – контроль, проверка, наблюдение) – 1) постоянное, 
непрерывное наблюдение, контроль за действием какой-либо системы; 2) наблюдение, 
отслеживание, оценка и контроль, а также прогнозирование состояния окружающей среды, в 
связи с хозяйственной деятельностью человека; 3) сбор информации с целью изучения 
общественного мнения по какому-либо вопросу. 

Молодежный сленг:  
Тинэйджер (англ. Teenager от –teen – суффикс числительных от 13 до 19 и age – 

возраст) – подросток, юноша или девушка в переходном возрасте. 
Бойфренд (англ. Boyfriend) – друг, приятель девушки. 
Селфи – фото на переднюю камеру мобильного телефона, портретное фото 

IT-сфера:  
Браузер – программа просмотра гипертекстовых документов (от англ. To browse – 

«рассматривать»). 
Мультимедиа – комплексное представление информации – вывод данных в текстовом, 

графическом, видео-, аудио- и мультипликационном видах. Мультимедиа – сложное слово, 
состоящее из двух простых: мульти – много и медиа – носители. Таким образом, 
мультимедиа можно дословно перевести как множество носителей. 

WWW («Всемирная паутина») – служба сети Интернет для поиска информации, 
основанная на принципах гипертекстового построения документов.  

Мобильные телефоны:  
Смартфоны - Smart Phones - интеллектуальные телефоны - телефон+портативный 

компьютер. Характерные черты: большие дисплеи, чувствительная к прикосновениям 
клавиатура или клавиатура QWERTY и встроенное программным обеспечением, связанное с 
определенными видами обслуживания или приложениями. 

Баланс - состояние лицевого счета абонента. 
Портал - сайт, организованный как системное многоуровневое объединение разных 

ресурсов и сервисов. 
Спам - рассылка какого-либо сообщения (чаще всего - рекламного или коммерческого 

содержания) множеству адресатов, для которых данное сообщение нежелательно, или во 
множество списков и групп новостей, тематика которых не соответствует содержанию 
сообщения. Справедливо считается тяжелым нарушением этикета и правил применения 
компьютерных сетей. 

В ходе работы выяснилась полная целесообразность употребления в речи 
заимствованных слов, что связано с возникновением новых технологий, понятий, явлений. 
Язык СМИ, являясь отражением уровня развития общества в целом, его стремлений и 
решаемых им проблем, является показателем состояния современного русского 
литературного языка.  



2371 
 

Увеличение количества заимствованных слов объективно связано с естественным 
процессом укрепления межгосударственных связей, развития научной деятельности 
человека, повышения грамотности населения и большей вовлеченности граждан в 
макроэкономические процессы в мире. Такой характер заимствований мы бы назвали 
органичным, слова иностранного происхождения, не имеющие аналогов в русском языке, 
приживаются очень быстро и легко. Но некоторые понятия, которые были внедрены в нашу 
речь «не естественно», будучи данью моде, надо стремиться  заменить на синонимичные 
слова, которые более восприимчивы и понимаемы обществом. Опираясь на огромный 
исторический базис русской речевой традиции, признавая фактор известной регионализации 
русской речи коренного населения и массовую экспансию заимствованных слов, язык СМИ 
Казахстана претерпевает существенные изменения, которые, несомненно, должны быть 
изучены более подробно. 
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МАРАТ БАРМАНКҰЛОВТЫҢ КӘСІБІ КЕЛБЕТІ 
 

Ақылбек Жансая Қабитханқызы 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Журналистика және саясаттану» 

факультеті 
Ғылыми жетекшісі - профессор, ф.ғ.д. А.Ж. Шәріп  

 
Қазіргі заманғы қазақ журналистикасына, оның ішінде тележурналистиканың 

қарқындап дамуына үлес қосқан шоқтығы биік ғалымдардың бірі ретінде М.Барманқұловтың 
өмірі мен кәсіби жолы кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге ретінде таныстырылып отырғаны жөн.   

«Орыс тілді, қазақ ділді, азаматтық жұлдызы дәйім биіктен жарқырап тұратын М.К. 
Барманқұлов сынды ғалымның түркі өркениеті мен мәдениетінің алғашқылық, озықтық 
концепциясын біз кешегі қасаң түсініктен арыла алмай келе жатқан өз әріптестерімізге,  
бүгінгі жас ғалымдар мен зерттеушілерге үлгі етер едік» - деп жазады филология 
ғылымдарының докторы, профессор Кәкен Қамзин [1]. 

Марат Карибайұлы Барманқұловтың өмірі мен кәсіби тұлғасына көз жүгіртіп көрсек, 
мазмұнды да өнегелі өмір жолының куәсі бола аламыз. Ғалым 1937 жылдың 13-ақпанында 
Алматы облысы Талғар қаласында дүниеге келген. 1954 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университеті филология факультетінің журналистика бөліміне оқуға түскен. 
1959 жылы оқуын тәмамдаған соң Алма-Ата телевизиялық студиясына жұмысқа тұрады: 
корреспондент болып бастайды, содан кейін редактор, комментатор қызметін атқарады, екі 
жыл бойы жауапты редактор орнында жұмыс істейді [2].  

1961 жылы М.В.Ломоносов атындағы ММУ журналистика факультетінің 
аспирантурасына оқуға түскен. Аспирантураны 1964 жылы аяқтағаннан кейін 
М.К.Барманқұлов Мәскеу Мемлекеттік университетінде кандидаттық диссертациясын сәтті 
қорғаған және 1965 жылғы қаңтар айында Қазақ Мемлекеттік университеті орыс 
журналистикасы кафедрасының ассистенті қызметіне алынған. 1966 жылғы қыркүйек 
айында филология ғылымдарының кандидаты дипломын алғаннан кейін аға оқытушы болып 
тағайындалады. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
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1966 жылғы қазан айынан  1969 жылғы желтоқсан аралығында  М.К.Барманқұлов 
С.М.Киров атындағы ҚазҰУ журналистика факультеті деканының орынбасары қызметін 
атқарған. 1969 жылғы ақпан айында доцент атағы тағайындалды. 1972 жылы ММУ 
журналистика факультеті қабырғасында біліктілігін арттыру курсын тәмамдады. 

Марат Карибайұлы Барманқұлов өзінің туған университетінде 35 жылдан артық уақыт 
қызмет еткен: 1965 жылдан бастап кафедра ассистентінен филология ғылымдарының 
докторына, профессор, күндізгі және сырттай оқу журналистика факультетінің деканына 
дейінгі үлкен қызмет жолынан өткен. 2000 жылға дейінгі уақытта телевизия және 
радиожурналистика кафедрасының меңгеруші болған. 

1991 жылғы наурызынан қыркүйегіне дейін мемлекетіміздің алға ұстар «Егемен 
Қазақстан» республикалық газетінің бірінші орынбасары болған. 

Университтегі жұмыс істеген жылдарында Марат Карибайұлы өзін дана жетекші, 
талантты педагог және ғалым, талапты зерттеуші ретінде көрсетті. М.К. Барманқұлов 
журналистика факультеті үшін жаңа курстар дайындап, енгізген: «Радиотаратылым мен 
телевизия негіздері», «Теле-радиопублицистика жанрлары», «Баспа, радио және телевизия 
жанрларының салыстырмалы анализі», «Қазіргі шетелдік журналистика». Ол кісінің 
«Мәдениеттану» және «Түрік мемлекеттеріндегі әлемдік діндер» атты 1990-жылдары 
енгізілген жаңа курстарына журналистика факультетінің студенттерімен қатар философия, 
тарих, саясаттану факультеттерінің студенттері де қызығушылық танытқан [2].  

 «Репортаж на радио и ТВ» (1970 ж.), «Весь мир у вас в квартире» (1972 ж.) және 
«Журналистика для всех» атты М. Барманқұловтың алғашқы кітаптары қазіргі ХХІ ғасыр 
студент-журналистері буынының да қолдан түсірмейтін кітаптарына айналған. 

 «Қазақстанның Түркістан қаласындағы Қожа Ақымет Иасауи атындағы қазақ-түрік 
университетінің тең төрағасы, түрік халықтарының: қазақ, өзбек, татар, гагауз, сақа, шуваш, 
түркімен, қырғыз, т.б. тілдерінде өзінің ана тіліндей еркін сөйлейтін, үлкен жүректі азамат 
Намық Кемал Зейбек, өз ұлтын жанындай сүйетін ашық-жарқын, ақ көңіл азамат, 
Түркиядағы ең беделді әрі қаржылы ұйым — "Ыхлас" холдингінің президенті Невзат 
Иалшынташ, Түркияның Мемлекет министрімен, мәдениет министрі Естемихан, Анкараның 
Кешурин ауданының Алыпарслан Түркеш жетекшілік ететін МХП партиясынан сайланған, 
осы ауданның әкімімен, бүгіндері Германияның Көлін қаласында тұратын, жасы сексеннен 
асқан, профессор Баймырза Хайтпен және т.б. болған кездесулерде профессор Марат 
Барманқұлов өзін нағыз ғалым, зиялы интеллект ретінде өзгелерден шоқтығы биік тұрды» - 
деп атап өтеді  «Марқұм Марат Барманқұлов туралы біз үзік сыр» атты естелігінде Жұмаш 
Кенебай [3]. 

1980 жылы М.К.Барманқұлов М.В.Ломоносов атындағы ММУ докторлық диссертация 
қорғап, филология ғылымдарының докторы атағын алды. Бұл баспа, радио және телевизия 
жанрларының салыстырмалы талдау бойынша Қазақстандағы бірінші диссертация болды. 

Марат Карибайұлы оқыту-педагогикалық қызметпен қатар үлкен қоғамдық жұмыстар 
атқарған. Ол кісі ТМД Журналистік қоғам конфедерациясының басшылық мүшесі, Қазақстан 
Журналистер одағының хатшысы болған. Марат Барманқұловтың ойы кәсіпқойлар үшін 
маңызды болған, ол кісіні партбюро мүшесі, партком мүшесі, факультет партбюросының 
хатшысы, факультет Ғылыми кеңесі төрағасының орынбасары, методбюро төрағасы, 
«Журналист» жинағының жауапты хатшысы ретінде тағайындаған [2]. 

Радио және тележурналистерге арналған Республикалық курстарда дәріс оқыған ол, 
радиодан «Школа радиоюнкорров» деген бағдарлама жүргізген. Факуьтеттегі өзінің ғылыми-
педагогикалық жұмысының көптігіне қарамастан, Марат Карибайұлы шығармашылық 
жұмыстарға көп уақыт бөлген: 200-ден аса газет беттерінде шыққан мақлалары мен 
телевизиядағы бағдарламалары бар.  М.К.Барманқұловтың түсірген бірнеше оқыту 
фильмдері Бүкілодақтық көрмеде көрсетіліп, Республикалық байқауда 1-дәрежелі 
дипломмен мараппатталған. 

М.К.Барманқұлов қазақ телевизиясындағы алғашқы кезеңдік бағдарламаларының 
авторы болған. Ол кісінің «Сто путей – сто дорог» бағдарламасы спорт, туризм мен Іле 
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Алатауының керемет тауларын насихаттаған.  Осы бағдарламаға арқау болған Іле Алатауға 
қарап алдымен өзі таңданған, демалыс күндері тауға шығуды жақсы көреген, тау 
шаңғысымен және велотуризммен айналысқан. 

Профессор Марат Барманқұловтың шығармашылық және ғылымға қызығушылық 
ауқымы зор әрі жан-жақты болды. Оның «Возможности космического ТВ» (1997ж.) мен 
«Телевидение: деньги или власть?» (1998ж.)  атты кітаптары әлемдегі және Қазақстандағы 
телетаратылымның жаңа үрдісі, 1990-жылдың басында пайда болған коммерциялық теле-
радиокомпаниялардың пайда болуы мен осы кезеңдегі нарықтық қарым-қатынасқа көшудегі 
қиындықтар туралы маңызды ақпарат береді.   

Қазақстандық зерттеушілер арасында алғашқы болып Марат Барманқұлов Қазақстанда 
интернеттің пайда болуын және оның электроннық БАҚ-қа, қоғамның дамуына, біздің 
күнделікті өмірімізге ықпалын зерттеген, Әлемдік желінің болашағын болжаған.  

М.К.Барманқұлов журналистика, телевизия, мәдениеттану. Түріктану бойынша 20-дан 
астам монографиялардың авторы. Оған «Хан…Иван», «Наследники Белого лебедя» (1995 
ж.), «Тюркская Вселенная» (1996 ж.), «Хрустальная мечта тюрков о квадронации» (1999 ж.) 
және т.б. осы сияқты кітаптары мысал бола алады. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Марат Карибайұлы Барманқұловтың 
басшылығымен бір докторлық, алты кандидаттық диссертация қорғалған. Ол кісі ҚазҰУ 
журналистика факультетінде өзінің ғылыми мектебін құрған, Қазақстандағы 
телерадиотаратылымның жаңа ғылыми бағытын анықтаған. М. Барманқұловтың шәкірттері, 
пікірлестері әлі күнге дейін ол кісінің ісін жалғастырып келеді.  Ол О.Абдиманұлы, 
К.Ж.Тұрсын, С.Х.Барлыбаева, Л.С.Ахметова, Г.Ж.Ибраева, Ш.И.Нургожина және т.б. 
профессорлар сияқты журналистердің, телевизияшылардың, теле-радио теоретиктерінің, 
коммунологтардың бірнеше буынын дайындаған. 

Марат Барманқұлов 1990 жылдары Әлемдік журналистика және әдебиет институтының 
негізін салған, Еуразия Экономикалық Академиясының вице-президенті қызметін атқарған. 

2001 жылы Журналистика Академиясы журналист Марат Карибайұлы Барманқұловқа 
қазақ журналистикасына қосқан көрнекті үлесі үшін «Алтын самрұқ» № 1 сыйлық 
тағайындады. Бұл жоғары дербес жалпыұлттық журналистикалық сыйлық. Бүгінгі күні осы 
сыйлыққа он адамдай ие болған. Қазақстан журналистер одағының осы жоғары марапатын 
иемденген алғашқы адам – танымал теоретик, телепублицист, ТМД телевизия 
қызметкерлерінің қолдан түсірмейтін журналистика, телевидения туралы кітаптардың 
авторы - Марат Карибайұлы Барманқұлов. 

 Әмір Молдабековке берген сұхбатында Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университеті журналистика факультетінің деканы Өмірхан Әбдиманұлы былай дейді: « Әл-
Фараби атындағы Мемлекетінің Ұлттық университетінің журналистика факультетіндегі 
қызмет жылдары жеміске толы болды. Қазақстанда қазақ журналистика саласындағы 
ғылыми еңбек жазған тұңғыш ғалым да осы Марат Барманқұлов, қазақ теледидарындағы 
Түрік даналары атты телебағдарламаның ғылыми жетекшісі болған да Марат Барманқұлов. 
Мәкең ғылыми еңбектерімен қоса соңғы жылдары тарих саласында да өндіріп еңбек етті. 
«Наследники белого лебедя», «Хан Иван», «Золотая баба», т.б. толып жатқан кітаптарының 
ортақ тарихы жайлы, оның кейбір көлеңкелі тұстары туралы тың ойлар, батыл пікірлер 
айтты» [4] . 

 Сонымен, қазіргі кезде «Теледидар қазір журналистиканың барлық ескі жанрларын 
жаңарған түрге айналдырды. Олардың бар-ау деп есте жүргендердің жаңа қырларын ашты. 
Жаңа әдістерді дүниеге келтіріп, журналистикаға жаңаша жанрлар мен формалар сыйлады”, 
- деген М. Барманқұловтың пікірі шындыққа айналып, ғалымның салып кеткен сара жолы 
жалғасын табу үстінде.  
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Телевидение сегодня является самым эффективным каналом политической 

коммуникации, а также важнейшим фактором, влияющим на общественное самосознание. 
При этом, используя целый ряд различных средств воздействия, телевидение влияет на 
результат концептуализации информации об окружающей действительности, тем самым 
предопределяя картину мира адресата, а также эволюцию ценностных ориентаций в 
современном обществе. 

Формирование общественного сознания, управление людьми посредством 
коммуникации имеет огромное преимущество: незачем, например, устраивать расправы над 
оппозицией, намного эффективнее, используя возможности информационно-
психологического воздействия, направить массы на «единственно верный» путь, чем 
восстанавливать народное хозяйство после гражданских войн или иных внутренних 
потрясений. Причем информационно-психологическое воздействие может быть направлено 
не только на соотечественников, но и на зарубежных противников, что позволяет 
существенно уменьшить количество людских жертв и материальных затрат на ведение 
военных действий. Таким образом, можно утверждать, что основная роль отечественного 
телевидения в настоящее время не столько информационная, сколько идеологическая. 
Необходимость идеологического воздействия обусловливает особенную актуализацию 
манипулятивных ресурсов телевидения, превращая его в орудие для формирования 
общественного сознания в нужном направлении. 

Основой политического манипулирования является создаваемая средствами массовой 
информации – и в первую очередь телевидением – «зримая» бессознательно-художественная 
реальность, которая может в корне изменить пропорции подлинной модели мира. Важной 
предпосылкой для манипуляции можно считать также и тот факт, что, обладая монополией 
на информацию, телевидение задает приоритеты событий. В мире происходят миллионы 
событий, но обсуждается только та их часть, которую ТВ и другие СМИ вводят в сферу 
внимания своей публики. 

Наряду с фактором отбора информации существует не менее важный источник 
манипулятивной силы телевидения – слово и визуальный образ. Возможность выражать 
мысль с помощью различных словосочетаний позволяет одному человеку воздействовать на 
восприятие окружающей действительности другим человеком. Если, например, одни 
комментаторы, оценивая экономическую ситуацию в стране, говорят о «безработице», то 
другие – о «неполной занятости»(1). 

Эпоха «нового» телевидения вна всей территории СНГ и в Казахстане в том 
числе,началасьв 1991 году, явившись результатом тех коренных преобразований, которые 



2375 
 

произошли в политике и экономике страны. Телевидение стало первым из всех средств 
массовой информации, которое перестроило свою работу в соответствии с новыми 
требованиями. 

Ввиду того, что экономическая формация начала 90-х диктовала свои условия и 
правила игры на рынке производства, информационные сообщения-новости теперь стали не 
просто набором актуальных событий, произошедших за определенный промежуток времени, 
но и товаром, «требующим не только конкурентоспособного уровня качества, но и яркой 
«упаковки», «ярлыка», соответствующей рекламы – формальных признаков»(2). 

Причинами появления информационных и информационно-аналитических программ на 
телевидении стали, во-первых, резко увеличившаяся потребность населения вообще в 
новостях, во-вторых, зрители нуждались не просто в новостях, а в новостях 
комментированных, так как стремительные события начала 90-х годов требовали 
разъяснений, и население часто не понимало, в чем суть происходящих изменений. В связи с 
чем только появившиеся еженедельные программы сразу завоевали широкую аудиторию. 
Кроме того, в этот период уровень доверия населения телевидению был очень высок. 

В-третьих, в появлении и развитии аналитического вещания были заинтересованы не 
только сами зрители, но и те, кто инициировал и руководил политическими и 
экономическими реформами в Казахстане. Руководство страны нуждалось в «рупоре» своих 
идей, оно стремилось оказывать влияние на население таким образом, чтобы заручиться 
поддержкой казахстанцев. А этого эффективнее всего можно было достигнуть именно с 
помощью информационно-аналитических телепрограмм. 

В-четвертых, естественным образом возникшая конкуренция на рынке 
телепроизводства способствовала поиску наиболее приемлемых и популярных среди 
телезрителей форм подачи, обработки и интерпретации информации, что положительным 
образом сказалось на качестве информационно-аналитических программ на государственных 
телеканалах и скорости их развитии(3). 

В какой степени современное телевидение Казахстана соответствует мировым 
стандартам подачи новостей и их интерпретации при безусловном соблюдении 
национальных интересов государственного развития можно видеть на примере деятельности 
телеканалов «Хабар» и «КТК». 

Основная функция информационно-аналитической программы телеканала «Хабар», 
«Жеті күн» – информирование и анализ произошедших событий. Факты в программах такого 
типа отбираются и группируются на основе авторского замысла, поэтому ведущий должен 
быть высококвалифицированным журналистом и стремится сохранить статус объективного 
обозревателя. А на формирование композиции программы безусловно накладывает свой 
отпечаток то, что канал, на котором она выходит, имеет статус государственного –
принадлежность канала «Хабар» обязывает создателей информационно-аналитической 
программы к «более пристальному слежению за информацией, имеющей президентское, 
правительственное или парламентское происхождение, то есть за информацией о работе 
институтов власти». Отечественное государственное телевидение в силу особенности своей 
формы собственности, не скрывает, что для него приоритетной сферой освещения является 
деятельность органов власти(4). 

В аспекте сравнительного анализа можно рассмотреть абсолютно отличную от «Жеті 
күн» телеканала «Хабар» информационно-аналитическую программу другого казахстанского 
канала – «Портрет недели» на «КТК». 

Проект «Портрет недели» на телеканале КТК – одна из самых рейтинговых 
информационно-аналитических программ отечественного телевидения и визитная карточка 
«КТК». Программа отражает интересы рядовых казахстанцев.Освещает коррупционные 
скандалы, коммунальные войны, подноготную политических интриг – всё это в первую 
очередь интересует репортёров программы.Ее появление стало ответом на потребность в 
комментированной информации у нового слоя зрительской аудитории, ориентированной на 
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западные ценности. Программа сформировала новый тип телеинформации и новый тип 
телезрителя(5).  

Оценивая композицию обеих программ, можно сказать, что композиция «Жеті күн» 
является классической, тогда как для информационно-аналитической программы «Портрет 
недели» характерна более свободная компоновка сюжетов и расширенная тематика. Обе 
программы используют различный подход к построению сюжета. Этот признак можно 
обозначить как своеобразный метод борьбы за внимание аудитории. В «Жеті күн» во главу 
угла ставится само событие, тогда как в «Портрете недели» в центре внимания – «житейская 
сторона» события и человек. 

Содержание и направленность рассматриваемых программ служит не только средством 
передачи информации, но и механизмом формирования особой реальности, которая 
формирует картину мира для зрителя. По средствам данных проектов у казахстанцев 
формируется именно та точка зрения, под тем направленным углом, которая необходима 
руководствам телеканалов, и выше - государству. Несмотря на всю внешнюю видимость 
оппозиционного характера телеканала «КТК», ни одна из его телепередач не затрагивает 
истинных проблем современного общественного строя в нашей стране, отвлекая внимание 
зрителей на мелкие бытовые моменты. В свою очередь, телеканал «Хабар», не затрагивая 
обыденной жизни простых граждан, в эфирах своих телепередач большой акцент делает на 
малейших положительных действиях руководства государства. Тем самым умалчивая о 
проблемных, оставшихся без внимания чиновничьего аппарата, аспектах жизни страны, 
которые и представляют собой пробелы во внутренней политике Казахстана. 

Таким образом, формирование общественного мнения и моделирования общественной 
ситуации в стране напрямую зависит от СМИ, от того, что мы смотрим и слышим. Но правда 
ли это, решает сам зритель, в силу своей осведомленности, начитанности и 
интеллектуальности, а это уже вопросы системы образования.  
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Сегодня определенно можно говорить о развитии рекламного бизнеса в стране. 

Налаживается рынок рекламодателей, определяются основные средства распространения 
рекламы. Одна из особенностей рекламы заключается в том, что основным заказчиком 
социальной рекламы по-прежнему являются государственные органы. Современный 
рекламный рынок нашего города представлен различными видами рекламы. Как известно, 
реклама - наиболее яркое явление современного общества, она проникает во все его сферы 
жизни, рекламные материалы распространяются с помощью средств массовой информации: 
телевидения, радио, кино, печати и других коммуникаций.  

По типу рекламоносителя рекламу можно подразделить на несколько наиболее широко 
известных её видов: газетно-журнальную рекламу, видеорекламу, аудиорекламу, наружную 
рекламу, телерекламу, а также рекламу в сети Интернет. Данные виды рекламы широко 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d51eec18e7ca5dbfdb2a125158ee4645&url=http%3A%2F%2Fwww.khabar.kz
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распространены в городе, и их применение играет большую роль в развитии массовой 
коммуникации.  

Сама история развития рекламы, по мнению специалистов, уходит в глубь веков, и 
зачатки рекламных объявлений найдены уже на древних папирусах. При раскопках на 
территории стран Средиземноморья археологи находили вывески, надписи, извещавшие о 
различных событиях и предложениях. Римляне сообщали о гладиаторских боях, а 
финикийцы превозносили свои товары. Одна из настенных росписей в Помпее расхваливала 
политического деятеля и призывала людей отдать за него голоса. Вот так звучала торговая 
реклама в устах глашатаев на улицах античных Афин: "Чтоб глаза сияли, чтоб алели щеки, 
чтоб надолго сохранилась девичья краса, разумная женщина будет покупать косметику по 
разумным ценам у Экслиптоса".    Предшественником современных товарных знаков было 
клеймо ремесленника, например, на гончарных, металлических изделиях [1]. 

Первое печатное рекламное объявление появилось в Англии во второй половине XV в., 
а в 1622 г. реклама получила мощный стимул с выходом первой газеты на английском языке 
"Уикли ньюс". В начале XVIII в. в Англии выходит специальное рекламное издание под 
названием "Тэтлер". Один из издателей газеты Эддисон опубликовал следующий совет 
составителям рекламных текстов: "Великое искусство написания рекламного объявления 
заключается в отыскании правильного подхода, дабы захватить внимание читателей, без чего 
добрая весть может остаться незамеченной или затеряться среди извещений о банкротстве". 
Наибольшего расцвета уже в XVIII в. и в последующие годы реклама достигла в США.  

В нашей республике история развития печатного рекламного дела в своем современном 
варианте начинается с начала 70-х годов. Когда в широкой продаже появилось первое 
печатное издание "Реклама", начавшее выходить с января 1971 года в качестве 
еженедельного приложения к газете "Вечерняя Алма-Ата". Это было одно из самых 
популярных газетных изданий того периода [2]. Фактическое развитие рекламного рынка в 
Казахстане началось в конце 1990-х годов с достаточно активного роста рекламы в 
центральной прессе. 1993 год стал годом развития масштабного радиовещания, в этом же 
году начинает постепенно структурироваться и наружная реклама. Наконец, 1995 год 
ознаменовался мощными наступлениями на рынке  специализированных рекламных изданий 
и высококачественных журналов (правда, это были преимущественно российские издания) 
[3]. 

Классическая или, другими словами, печатная реклама на протяжении веков сохраняла 
свои позиции неприкосновенными. Примерами служат наши периодические издания, на 
страницах которых размещена реклама, "Твой шанс", "Костанайские новости", "Наш 
Костанай"," Костанай Агро", "Учительская +", "Новое время". 

Первым электронным средством рекламы более 100 лет назад стало радио. В  Костанае 
существуют 3 радиостанции - это "КН", "Алау", "Рассвет", трансляция которых 
предоставляет аудитории рекламу, объявления и, соотвественно, афишу города. 

Затем в эту обойму вошли телевидение и компьютерные рекламные технологии. 
Помощниками распространения рекламы служат такиекостанайские телеканалы, как "Алау" 
и  "Казахстан-Костанай". 

Реклама в сети Интернет является одной из современных видов рекламы. Данный тип 
рекламы с каждым годом набирает все больше потребителей, так как удобство, мобильность 
и комфорт обустраивает благоприятную обстановку для покупателей. Разновидность 
данного типа рекламы представлена также и в социальных сетях, где каждый сможет 
разместить свою собственную рекламу. Также существуют интернет-газеты, такие как 
"Пандора", "Костанай - SLANET", "Костанай - АВТОПРАЙС" и т.д. 

В рамках исследования рекламы города Костанай наибольший интерес представляет 
наружная реклама, так как она - вещь специфическая. Сегодня наружная реклама стала 
неотъемлемой частью городского дизайна, много говорящей о состоянии отечественной и 
мировой экономики. Наружная реклама действует на потребителей, когда они находятся на 
улице или смотрят из окон транспорта. Для восприятия информации, размещенной на щитах, 
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наиболее благоприятными следует считать места, где скорость движения автомобиля ниже 
обычной: в местах ограничения скорости, перед переходами, светофорами, перекрестками. 
Рекомендуется размещать наружную рекламу в местах скопления народа: возле стоянок 
автомобилей и остановок городского транспорта, на стенах тоннелей, у гостиниц, 
бензоколонок, на торцевых стенах выходящих на перекресток домов, в центре бульварного 
кольца с круговым движением. Такие детали при разработке макета рекламы необходимо 
просчитывать.  

Для крупных брендов билборды, постеры и прочие уличные конструкции, будучи 
неотъемлемой частью большой кампании, остаются сравнительно недорогими и целевыми 
средствами поддержки узнаваемости. Для среднего бизнеса - отличными инструментами как 
для имиджевых сообщений, так и для продвижения конкретных акций - распродаж, скидок, 
новых поступлений, и объектов - магазинов, торговых, сервисных центров, автосалонов, 
фитнес-центров, ресторанов, кафе, кинотеатров [4]. 

Средства наружной рекламы весьма разнообразны. Применительно к городской среде - 
это различные носители рекламных сообщений, размещаемые на территории города и 
рассчитанные на визуальное восприятие из городского пространства, а именно: крышные 
установки, электронные табло, панно, рекламные щиты, мультивизионные установки, 
кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки и т. п. 

Все средства наружной рекламы делят на стационарные и временные и обязательно 
регистрируют. К стационарным средствам рекламы относят носители рекламных сообщений, 
имеющие постоянное место размещения. Временные средства наружной рекламы 
размещаются предприятиями в городской среде в часы их работы. Стационарные средства 
подразделяют на отдельно стоящие и размещаемые на зданиях и сооружениях. Отдельно 
стоящие средства наружной рекламы, в отличие от установленных на зданиях, имеют 
самостоятельный фундамент или участок размещения. 

Основным средством наружной рекламы является крупногабаритный плакат. Плакаты 
на щитовых конструкциях обычно размещаются вдоль оживленных автотрасс и в местах 
скопления людей и напоминают потребителям о товарах или указывают потенциальным 
покупателям на места, где они могут совершать покупки. Еще одним средством наружной 
рекламы являются электронные табло, которые сегодня имеют широкий диапазон 
возможностей. Популярны как демонстрация на маленьком экране «бегущей строки» в 
одном цвете, так и полноцветное динамическое изображение на крупнометровом экране. 
Медиафасад на зданиях — это светодиодный экран, дисплей или поверхность любого 
размера и формы [5]. Такие виды наружной рекламы в нашем городе используются крайне 
редко. 

  Остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для информации о товарах и 
услугах называется - витрины, а козырьки и навесы с нанесенной на них рекламной 
информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений 
называются маркизами. 

Свое полезное применение нашли у нас и штендеры — напольные конструкции, 
устанавливаемые непосредственно перед входом в место продаж или указывающие 
направление к нему. Носимые рекламные конструкции, т.е. временные средства наружной 
рекламы перемещаются работником без использования технических средств. Этот вид 
рекламы в городе достаточно распространен, особенно их используют небольшие магазины, 
салоны красоты. 

Самый распространенный в наружной рекламе вид рекламной конструкции - это 
пиллар, представляющей собой тумбу с двумя либо тремя рекламными изображениями. За 
счет своей конструкции пиллар предоставляет возможность для размещения не только 
рекламных постеров, но и любых инсталляций.  

Баннер - это графическое изображение рекламного характера. Баннеры размещают для 
привлечения потенциальных клиентов или для формирования имиджа. Практически ни один 
сайт не обходится без яркой, привлекающей внимание картинки с выгодным приложением. 
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Баннер в сети Интернет и баннер на улице - это виды имиджевой рекламы, с той лишь 
разницей, что баннер в Интернет более гибок в применении и на нем можно разместить 
анимацию, однако наружная реклама способна донести вашу рекламу до аудитории, не 
бывающей в сети Интернет.  

Одним из эффективных и наглядных видов наружной рекламы являются 
информационные стенды, они помогут разместить полезную информацию: брошюры, 
визитки, листовки, внутреннюю документацию, образцы продукции. В городе их используют 
чаще всего филиалы банков, аптеки. 

Настенные панно — средства наружной рекламы, размещаемые на плоскости стен 
зданий и сооружений в виде изображения, непосредственно нанесенного на стену, или 
конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и информационного поля.  
Вывески, представляющие товары и услуги, - один из самых старых видов рекламы [6]. 

В общем, наружная реклама содержит обращения, которые могут повлиять на 
потенциальных покупателей, находящихся на рынке, она особенно подходит для создания 
осведомленности о бренде и укреплении отношений с потребителями. Наружные носители 
могут быть особенно эффективны для побуждения слабо приверженных покупателей купить 
конкурентную марку. 

Таким образом, была представлена лишь часть развития рекламы города Костанай. 
Рекламный рынок в Казахстане прошел стадию начального формирования. В своем развитии 
он находится на этапе накопления различных проблем и при успешном их разрешении 
должен выйти на качественно новый уровень. И стоит отметить, что реклама играет 
большую роль в развитии рынка, начиная со средства украшения города, до роста общего 
рекламного рынка страны. 
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Формирование в мире во второй половине ХХ в. инновационной экономики повлекло 
за собой и возникновение уникального направления коммуникации: между научным 
сообществом, бизнесом и государством. Основной целью коммуникации является 
организация диалога между всеми участниками инновационного пространства, продвижение 
инноваций как ключевого фактора развития конкурентоспособного устойчивого государства 
и общества.  

Важными направлениями коммуникаций в области инноваций являются:  
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а) коммуникации в сфере науки, в задачи которых входит поддержка производства 
знаний, их внедрение в экономическую систему и продвижение инновационных продуктов; 

б) инновационная журналистика (термин введен основателем Центра инновационной 
журналистики Стэнфордского университета Дэвидом Нордфорсом), концептуальная основа 
которой заключается в попытке стимулирования средств массовой информации играть 
ведущую роль в освещении и популяризации инновационной деятельности для широкой 
общественности.  

В мировой практике понятие  «инновация» интерпретируется как процесс превращения 
потенциального научно-технического прогресса в реальный мир, воплощающийся в новых 
продуктах и технологиях. Сторонники классической теории Й. Шумпетера рассматривают 
инновацию как процесс, цель которого – внедрение нового устройства или технологии. По 
мнению профессора И.М. Дзялошинского  "инновация" является центральным понятием 
новой цивилизации, отражением ее фундаментально нового свойства [1, c.50].  

Современные исследователи склонны описывать инновационную журналистику 
четырьмя ключевыми взаимосвязанными процессами (или признаками): конвергенцией, 
дигитализацией, интерактивностью и принадлежностью данных медиаресурсов к сетевому 
пространству. 

Таким образом, речь идет о самом широком перечне новых медиаформатов, которые 
могут включать в себя: 

• интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ; 
• интернет-СМИ; 
• интернет-ТВ (вебкастинг); 
• интернет-радио (подкастинг); 
• мобильное ТВ; 
• блогосферу; 
• кино, рассчитанное на интернет-аудиторию; 
• социальные сети (включая детские социальные сети); 
• twitter; 
• виртуальные сообщества; 
• виртуальные игры; 
• другие ресурсы Веб 2.0. 
Инновация меняет не только представление о журналистике как таковой, но и 

кардинально видоизменяет формат подачи материала. Как пишет Б.А. Игорев, "в 
структурной, функциональной и организационной сферах СМИ происходят процессы, 
связанные с необходимостью форматизации массового информационного пространства в 
условиях выпуска множества газет и журналов, программ телевидения и радиовещания, 
интернет-СМИ. Острая конкуренция между СМИ, а также низкая покупательная 
способность аудитории вызывают существенную дифференциацию структуры СМИ. Слово 
"формат" становится одним из ключевых в этом процессе" [2].  

В июле 2006 года в Санкт-Петербурге «Группа восьми» приняла документ, 
суммирующий новые тенденции мирового развития, сформировавшиеся за последние два 
десятилетия. Этот документ называется «Образование для инновационных обществ в XXI 
веке». В его названии вводится важный термин, высвечивающий новую грань современного 
социума, определяя его как «инновационное общество». Страны - участники «Группы 
восьми» заявили: «Мы будем способствовать формированию глобального инновационного 
общества посредством развития и интеграции всех трех элементов «треугольника знаний» 
(образование, исследования и инновации), крупномасштабного инвестирования в 
человеческие ресурсы, развития профессиональных навыков и научных исследований, а 
также путем поддержки модернизации систем образования, с тем чтобы они в большей 
степени соответствовали потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях». 
Определения этих терминов, включая «инновационное общество», нельзя найти в толковых 
словарях. Понятия, стоящие за ними, выкристаллизовываются и уточняются в ходе научных 
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дискуссий, происходящих ныне в мировом сообществе. Можно сказать, что определение 
современного общества как «инновационное» отражает фундаментально новое его свойство. 
Свойство, которое не было присуще прежним обществам, в частности, индустриальному 
обществу. Это свойство ускоренной внутренней социальной трансформации и ускоренного 
научно-технического и экономического развития [1, c.49]. 

Инновационная журналистика направлена на включение средств массовой информации 
в инновационный процесс с целью освещения и разъяснения сути интеллектуальной 
экономики, следствием которой становится рост понимания сути инноваций в обществе. С 
быстрым развитием средств коммуникации в интернете — социальных сетей, блогов, 
микроблогов, видеоканалов, подкастов — влияние журналистики только расширилось. 
Коммуникации в сети интернет используют «новые медиа» для стимулирования инноваций. 
Примером реализации этой практики может служить электронный журнал East-West Digital 
News (URL: http://www.ewdn.com), создатели которого рассказывают о российских 
инновациях и рынке венчурных инвестиций всему англоязычному миру.  

Журналисты и СМИ в самом широком смысле играют все более значительную роль в 
развитии общества, именно они управляют вниманием людей и могут направить его на 
инновационную деятельность и сформировать определенное отношение к ней. 

Традиционные подходы средств массовой информации уже не так эффективно 
справляются с поставленной задачей. В основном потому, что в традиционной журналистике 
принята тематическая рубрикация: журналист концентрируется на своей теме — политике, 
новых технологиях, культуре или бизнесе. Сегодня большая часть информации об 
инновации сосредоточена на ее технологическом аспекте — изобретениях, а инновации — 
это гораздо более широкое понятие, проникающее во все сферы нашей жизни. Во всем мире 
уже говорят об инновациях в сфере искусства, образования, государственного управления, 
инновациях в коммуникациях, о новых формах взаимодействия, направленных на создание 
конструктивного диалога между участниками инновационной деятельности.  

Инновационная журналистика не фокусируется на одном аспекте инновационной 
деятельности, а стремится представить публике целостную картину, объективное мнение о 
развитии инновационных процессов, об интересах и планах стейкхолдеров и роли инноваций 
в жизни общества. Более того, такая журналистика должна видеть и уметь описывать 
инновационную деятельность с разных сторон, представляя читателям разные точки зрения, 
рассказывая о положительных или отрицательных последствиях того или иного 
нововведения. Выступая своеобразным медиатором, журналистика должна привлекать 
внимание людей, провоцировать общественные дискуссии и призывать к совместному 
поиску новых решений.  

Новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), стирающие границы 
времени и пространства, становятся главными «помощниками» инновационной 
журналистики. А она, в свою очередь, меняет и традиционную экономику, и формы 
социальной активности. Информационно-технологическая революция активизировала 
внедрение и развитие глобальных СМИ, в Казахстане быстро распространяется спутниковое, 
кабельное, цифровое вещание, Интернет-ТВ и радио, мобильная телефония, растет 
количество Web-изданий, информационных мультимедиа ресурсов, получает развитие 
волоконно-оптическая связь, платное видео.  

Процесс инновации различных сфер коммуникаций и информации усиливает состояние 
перехода на новый уровень развития стран. 

Как отмечает профессор Я.Н. Засурский, «мобильная коммуникация становится 
важным фактором инновационного развития: она не просто телефон, но и средство 
получения, передачи мультимедийных текстов, фото-теле-кинокамера, цифровой, 
музыкальный плеер, мини-Интернет, будильник, пластиковая карточка оплаты, контроля, 
мини-телевизор» и др. [3]. 

Журналистика, включенная в инновационный процесс, отвечая требованиям времени, 
претерпевает изменения в пользу увеличения охвата аудитории и способов транслирования 
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информации. Так, в настоящий момент происходит переход от мультимедийных редакций к 
конвергенции и кроссмедиа, что само по себе является инновацией. Таким образом, 
журналистика и инновации — явления взаимопроникающие, а Интернет — не только сеть, 
но и приобретение традиционными СМИ возможности выйти на качественно новый уровень, 
их трансформация в новое состояние, которое служит  развитием новой, журналистики, 
меняющей положение данных СМИ на информационном рынке. 
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Интернетті ойлап тапқаннан кейін әлемде онлайн-жұмыс деген арнайы термин пайда 

болды. Ол виртуалды кеңістік басымдықтарын пайдалана отырып, жекелеген қызметкерлер 
мен бүтін компаниялар жұмысының түрлерін сипаттайды. Электронды пошта сервистерінің 
жаппай іске қосылуымен адамдар дүниежүзілік ғаламторға қосылған компьютердің 
көмегімен ақпаратты көзді ашып-жұмғанша алып, жіберуге мүмкіндік алды. Батыс елдерінің 
көп ұйымдары өз ұжымдарын таратып, қызметкерлерінің үйде жұмыс істеулеріне рұқсат 
етеді. Олармен байланыс интернет арқылы орнатылады. Жұмыстың осындай сызбасы үлкен 
кеңселерді ұстауға (орынды жалға алу, коммуналдық қызметтер, ұйымдастыру техникасы, 
әлеуметтік пакеттер) бөлінетін шығындарды кемітуге мүмкіндік береді, сондай-ақ 
қызметкерлердің уақытын үнемдейді. Жұмысты виртуалдандыру трендінің аясына 
нарықтағы фрилансерлер санының өсуі де енеді, мәселен АҚШ-та 2005 жылы «тәуелсіз 
мердігерлердің» үлесі 7,4%, ал 2012 жылы 25% құрады. Көбіне фрилансерлердің қатарында 
бағдарламашыларды, веб-дизайнерлерді, копирайтерлерді, аудармашылар мен тілшілерді 
кездестіруге болады. Алайда ірі компаниялардың басшылары, сонымен бірге орта буынның 
басшылары да бүгінгі таңда істерін планшетті компьютерлер мен смартфондардың 
көмегімен жүргізе отырып, виртуалды технологиялардың басымдықтарын белсенді түрде 
пайдалануда. Мәселе тек тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы барлық жұмыс 
үдерістерін жүйелендіре отырып, тиімді коммуникациялық желіні қалай құруда болып отыр. 

Ақпараттық технологиялардың қарыштап дамуы нәтижесінде, ғаламтор әлемдік 
сипатқа ие болып, таралымы мен тағылымы зор құбылысқа айналды. Ғаламтор, қоғамдық 
өмірдің барлық саласына дендеп енді: саясат пен экономика, әлеумет, мәдениет пен өнер т.б. 
Әсіресе, бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына айрықша әсер етіп, бір сатыға көтерді. 

http://www.dzyalosh.ru/01-comm/statii/dzyalosh-02/dzyalosh-02.pdf
mailto:ar.government@mail.ru
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Ғаламтор ақпарат ағынының тиегін ағытты, әлемдік ақпараттық кеңістікті қалыптастырып, 
шеңберін кеңейтті, журналистиканың тың саласы-жаңа медианы жасады.  

Ақпараттық технологиясы жоғары деңгейде дамыған Батыс елдерінде БАҚ жүйесінің 
аты да, заты да өзгерді. Мысалы, «Mass Media», «Mass communication» деген атаулар тұрақты 
қолданысқа енді. Қарап отырсақ, қазір «мен» деген БАҚ барлығында дерлік веб-сайт, портал, 
жекелеген журналистік блогтар мен форумдар, рейтинг-сауалнамалар тіпті әлеуметтік 
желілері де бар. Бұл дәстүрлі БАҚ-тың өзі жаңа медиа арқылы ақпарат нарығына шығып 
отыр дегенді білдірсе керек. Алайда, телевизия мен радионы былай қойғанда, баспасөздің 
веб-парақтары жаңа медианың қалыпына (стандарт) көп келе бермейді. Веб-беттердегі 
посттардың тым шұбалаңқылығы, визуалды ақпараттың жұтаңдығы байқалады. Мәселен, 
АҚШ-тың «USA Today», «New-York Тіmes» «Washіngton Post» секілді ірі басылымдарының 
веб-беттерінде үлкен көлемдегі материалдар аз, мұнда мәтіннің неғұрлым ықшам, оқуға 
жеңіл болуына аса мән беріледі. Ал, біздің елде газет бетін толтыру үрдісі ғаламторға да 
ауысып кеткендей. 

Қазіргі таңда БАҚ дамуының 4 факторы аңғарылып отыр: 
1. Жаһандану немесе глобализация (ықпалды қызмет атқарушысы: жаңа ақпараттық 

технология, интернет журналистикасы, ақпараттық қатынастың жаңа құралдары мен 
бағыттары); 

2. Бұқарасыздандыру немесе демассовизация (дәстүрлі БАҚ-тың ақпарат 
қабылдаушылары азайып, олардың түрлі топтарға бөлінуі, аудитория үшін таңдау жасау 
мүмкіндіктері кеңейгендіктен ақпарат қабылдаушыларды мақсаттарына  қарай анықтау 
мүмкін болмауда); 

3. Орталықтандырылу немесе конгломерация (БАҚ-тардың бір қолға шоғырлануы 
қарқын алып, бір ақпарат бірнеше арна арқылы көпке тарайтын болды); 

4. Ұқсастырылуы немесе конвергенция (БАҚ атаулының өзара жақындасуы, 
ұқсастық табуы, тың технологияның нәтижесінде жаңасы мен дәстүрлі ақпарат құралдары 
арасындағы айырмашылықтардың азаюы, екеуінің де қосарлана қолданылу үрдістері). 

Медиа жүйесі өз ішінде Интернет журналистикасы, зерттеу журналистикасы, 
азаматтық журналистика, БАҚ жарнамалық насихат, экономикалық және экологиялық 
журналистика, талдау журналистикасы т.б бағыттарға бөлінуде. Онлайн медианың дамуы 
дәстүрлі мерзімді баспасөздің оқырмандарын азайтып, газет, журналдардың оқырмандарын 
күрт азайтты. Күнделікті және сапалы газеттердің оқырмандары жасамыс егде адамдарға 
айналды. Жаңа медиа ақпараттың мәтінге тәуелділігін жойды. Себебі, мультимедиялық, 
графикалық ақпараттың таралуы мәтіндік жүйенің баламалы тенденциясына айналды. 
Түсінікті де қысқа гипермәтіндер, газет-журнал мәтіндерінің қатталуы, радиотелевизия және 
баспасөз мұрағаттың қолжетімділігі, іздеу жүйесінің ыңғайлылығы, интерфейстің тартым-
дылығы бұқаралық ақпарат құралдарын ыңғайлы ете түсті. Жаңа медиа қоғамдағы 
демократиялық үдерістердің дамуына оң үлес қосуда. Цензураның құрсауын белгілі бір 
межеге дейін жойды. Интернет БАҚ-тардағы аудиториямен байланыстың оңтайлы 
әдістерінің болуы ақпарат тұтынушыларының ой мен сөз еркіндігіне мүмкіндік берді. 
Аудиториямен тығыз қарым-қатынас орнату ісі: оларды медиа ісіне тарту, қоғамдық 
мәселелерді талқылауға қатыстыру жаңа медианың әлеуметтік маңызын арттыра түсті. 
Мәселен, тұрақты жұмыс жасап жатқан Abaі. kz ақпарттық порталы, «Мінбер» Ұлттық 
интернет газеті, «Замандас», Маsa.kz, Bag.kz секілді сайттардағы түсіндірме, түсініктеме 
(комментарий) жазушылардың өздері ашық пікірталасқа барып, айтысып жатады. Мұның өзі 
белгілі бір деңгейде сөз еркіндігі бар екенін аңғартады. Бұрынғы кездерде кері байланыс тек 
хат немесе радиотелевизияда телефон қоңырауы арқылы ғана орнатылса, ғаламтор енген 
қазіргі кезеңде, онлайн хат алмасу мен электронды пошталардың дамылсыз жұмыс істеуі, 
онлайн тілдесулердің ұйымдастырылуы еліміздің демократиялық принциптерін жүзеге 
асырады. Ақпарат қабылдаушылармен кері байланыс жасап, пікірлесетін мүмкіндікке ие 
болулары арқылы азаматтық журналистиканың дамуына кең жол ашты. Оның нәтижесін 
былайша атап көрсетуге болады: 
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• Журналистика жайындағы дәстүрлі ұғымның қамтитын аясы кеңейіп, мазмұны 
өзгерді; 

• Журналистиканың дербес институт ретіндегі сипаты өзгеріп, бұқаралық ақпараттық 
қатынас, яғни, «Mass communication»-нің құрылымына айналды; 

• Ақпарат- тауарға, бизнеске айналып, көптеген БАҚ оны өзінің басты мақсаты етіп 
алға шығара бастады; 

• Желілік ақпарат әлеуметтік қызметтің барлық саласына еніп, журналистика 
функциясының белгілі бір бөлігін блогерлер атқаратын болды; 

• Журналистиканың жаңа ағымдары (азаматтық, экологиялық, экономикалық, саяси, 
талдау, онлайн журналистика т.б) пайда болып, оның өзі ақпарат қабылдаушыларды түрлі 
топтарға бөлінуіне ықпал ете астады; 

• Тың жаңалықтар дайындау журналисттің ғана емес, сайт, порталдардың  ортақ ісіне 
айналды; 

• Әрбір тың ақпаратты таратуға мүдделі тұлға оның көздерін сандық технология 
көмегімен қалаған бағытына жібере алатын болды; 

• Интерактивтік сипат елеулі орынға шығып, ақпарат қабылдаушылар өздері 
ақпараттың мазмұнын жасауға ықпал ететін жағдайға келе жатыр; 

• БАҚ-ты басқарудан бастап, жаңалықтарды, хабарларды дайындау үрдісіне Батыс 
елдерінің тәжірибелері, шығармашылық тәсілдері біртіндеп ене бастады; 

• Азаматтардың сөз еркіндігі, ойларын ашық білдіру бостандығы аздап болса да шынай 
көрініске қарай бет алуда. БАҚ жариялылық пен пікіралуандықтың мінберіне айналуына 
мүмкіндіктер ашылуда. 

Алайда, мұның бәрі саладағы проблемалар түгелдей өз жөнімен шешіліп бітті деген сөз 
емес. Әлі де болса, шешімін күткен мәселелер баршылық. Олардың ішінде бастысы мыналар: 

1.Сапалы баспасөзді дамытудың құқықтық аурасын қалыптастырып жетілдіру; 
2.Жауапкершілік пен этикалық ар-ұжданға негізделген журналистиканы қалыптастыру, 

оған журналистердің кәсіби ұйымдары, редакцияның ішкі бақылаулары, журналистің өзінің 
жеке жауапкершілігі т.б мәселелер; 

3.Журналист мамандарын даярлау, қайта даярлау ісін жетілдіре түсу; 
4.Журналистиканы ғылыми-зерттеу, сын саласын дамыту; 
5.Журналистердің әлеуметтік жағдайын, еңбек ету мүмкіндігін жақсартуға арналған 

шараларды жүзеге асыру.  
Бүгінгі таңда жас идеяшыл жастарды қолдау мақсатында,  елордамыздың 

инновациялық компаниялары бірлесе жұмыс атқарып келеді. Қазақстанда масс-медиа 
саласындағы жобалар айтарлықтай көп емес. Алайда «SMIPE» стартап-жобасының 
авторлары үшін бұл кедергі болмады. Әзірге жобаның тек «пилотты» нұсқасы ғана іске 
қосылды, алайда оның идеялық шабыт берушілері мен зерттеушілері ауқымды жобалар 
күтуде. 

Ол кім үшін жасалған? «SMIPE» жобасы – журналистер мен public relations 
(қоғаммен байланыс) мамандары үшін жасалған Қазақстандағы алғашқы стартап. Бұл жай 
пайдалы ақпараты бар сайт қана емес – бұл толығымен БАҚ және баспасөз қызметінің 
сондай-ақ осы қызметпен байланысы бар салалардың жұмысына келтірілген сервис.  

«SMIPE» виртуалды редакциялар мен баспасөз кеңселерінің жұмысын құруға арналған 
алаңды елестетеді. Сервис редакция және баспасөз қызметінің басшыларына өз 
командаларының жұмысын ыңғайлы құралдардың көмегімен ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді, сондай-ақ масс-медиа нарығына қатысушыларға өзара іс-қимыл жасауға 
мүмкіндіктер ұсынады. Бұл ыңғайлы сүзгілері бар құлақтандырмаларды және баспасөз-
релиздерін жариялау, онлайн аккредитация сервисі, кәсіби мамандардың ыңғайлы 
мәліметтер базасында қызметкерлерді іздеу.   

SMIPE негізгі үш топқа: кадрлық тілшілер, баспасөз қызметтерінің қызметкерлері және 
PR-департаменттер, фрилансерлерге бағдарланған. Әрбір топқа ерекше функционал 
ұсынылады. Осылайша, мультимедиялық редак- циялар SMIPE-тің көмегімен ұжым ішінде 
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міндеттерді бөлу, іс-шараларға аккредитациялар мен фрилансерлерді іздеу үдерістерін 
автоматтандыра алады. «Пиаршылар» барлық республика бойынша бұқаралық ақпарат 
құралдарының белсенді мәліметтер базасын пайдалана алады: олардың қызметіне 
құлақтандырмаларды, пресс-релиздер мен өтініштерді қажетті мекен-жайларға автоматты 
түрде тарату, тілшілер және редакторлармен интерактивті байланыс орнату ұсынылады.  

«Дүниенің көрінген, һәм көрінбеген сырын түгендеп білмесе, адамдықтың белгісі 
емес»,- деп қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз айтқандай, қас қағым сәтте заманның әуелете 
жылжып, жаңа дүниелерге толы жаңалықтарымен тамсандырып жатқаны мәлім. Ағылған 
ақпарат тасқыны, әлемде болып жатқан жаңалықтардың бірін естіп жатсақ, бірінен құр 
қалып жатамыз. Қазіргі заман- ақпарат заманы. Осыған байланысты өзге де елдермен жақсы 
ақпарат алмасу, экономикалық байланыс орнатуда сондай-ақ бір арнаға тоғысқан ортақ 
мүдделерін жүргізуге бағытталған экономикалық және әлеуметтік маңызы зор жобаларды 
жүзеге асыруда еліміз қысқа ғана уақыттың ішінде әлемдік деңгейдегі іс-шаралардың өтуіне 
ұйытқы болды. Атап өтсем, ЕҚЫҰ-ның саммиті, Астана экономикалық форумы, 
Дүниежүзілік Ислам экономикалық форумы, Еуразиялық Медиа форумына төрағалық етіп, 
керегесі кең еліміз өзге мемлекеттермен терезесі тең түсетіндей даму бағыттарын айқындап 
көрсетті. Елміз өзгерістер қарсаңында тұр, әлемнің дамыған елдерімен иық тіресіп, даму 
жолында. Еліміздің ақпараттық қауіпсіздігін сақтау мен дамытуды, отанымыздың мәртебесін 
сақтап қалуды талап ететін ауқымды жобалардың тізгінін ұстап, дарқан даламыздың дала 
еліне тән қайсарлығын танытуда. Қазақ даналығында, «жұмылы көтерген жүк жеңіл»,-деген 
сөз бар. Олай болса, еліміздің өркениет көшінен көрінуіне сіз бен біз атсалыссақ, қазақ еліміз 
үшін одан асқан мәртебе болмас еді. 
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«Журналистика» мамандығының 4 курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – О. Тұржан 

 
Ақпараттық үрдістердің жаһандануы мен ақпараттық ағындардың ауқымдылығы, 

телекоммуникациялық желілердің қарқынды дамуы мен оның әсер ету аудиторияларының 
көлемінің өсуі XX ғасырдың аяқталуына әкелді. Бұл факторлар, ғалымдарға (футурологтар, 
әлеуметтанушылар, философтар) өндіріс басты рөлді ойнаған индустриалды қоғамның және  
өндіріс пен қатар қызмет көрсету сферасы маңызды болған аралық постиндустриалды 
кезеңнің орнына, жаңа, бұқаралық коммуникация аясы басым болып келетін – ақпараттық 
қоғам келетінін нақты бекітіп айтуға негіз болды.  

Қазіргі уақытта ақпараттық құралдар қуатты өндіріс күші болды: мысалы, бүгінгі таңда 
капиталдың 90%-ы бір меншік иесінен екінші меншік иесіне электрондық коммуникациялар 
көмегімен көшеді, ал кейбір ақпараттық корпорациялардың әлуеті жеке мемлекеттердікіне 
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қарағанда жоғары болып келеді. Көрнекі мысал ретінде «Microsoft» компаниясын алуға 
болады. Аталмыш корпорацияның $500 млрд  көлеміндегі капиталы, Испания секілді 
мемлекеттін экономикалық көрсеткіштерінен жоғары. 

Шпенглер есімді неміс философы XX ғасырдың басында қоғам өмірінде ақпарат 
рөлінің бұрын-сонды болмаған маңызды деңгейде болатынын болжамдаған. «Сумерки 
Европы» атты еңбегінде ол келесі пікірін жазған: «Болашақта үш немесе төрт әлемдік 
газеттер аймақтық газеттердің ойларын бағыттап отырады және осы газеттер арқылы «халық 
еркін» қадағалайтын болады.  Барлық мәселелер осы әлемдік газеттерді бақылайтын, 
есімдерін ешкім білмейтін аз ғана адамдар қалауымен шешіліп отырады, бірақ екінші рангті 
саясаткерлер, депутаттар және тілшілер қоғамның төмеңгі жағында «халықтың таңдауы» 
деген елесін қолдап жүреді». Шпенглердің ол кезде әлі электрондық БАҚ дамуын 
қарастырмағанын айта кеткен жөн.  Себебі телекоммуникацияның дамуы ақпараттық 
қоғамның анықтаушы факторы болып табылады.Орта статистикалы адам телебағдарлама 
қарау маңыздылығын ескере отырса,  теледидар қазіргі уақыттың басты нышаны болып 
табылады. 

БАҚ, көп жағдайда, аймақтық шиеліністердің белсенді қатысушысы болып табылады. 
Осыдан 75 жыл бұрын, екінші дүниежүзілік соғысқа себепші болған – Глейвицтегі 
радиостанциясына жасалған шабуылға тоқталайық. Тарихшылардың мәлімдеуі бойынша, Б. 
Муссолини өзінің әскери операцияларын жоспарлағанда, әскери әрекеттердің мақсатқа 
сәйкестігіне қарағанда газеттерде басылатын мақалалардың бас тақырыптарына көбірек 
көңіл аударған. Дегенмен екінші дүниежүзлік соғыста ақпараттық-насихаттаушылық 
аясында жетістіктері жоғары болған мемлекеттер жеңіліс тапты. Ол кезде БАҚ қолдану 
әскери жетістікке жету үшін аса маңызды болмады. 

Қазірі таңда «ақпараттық соғыс», «медиа-агрессия», «ақпараттық қорғаныс» секілді 
түсініктердің пайда болуы масс-медианың шиеліністермен тығыз байланысын ғана 
растамайды, сонымен қатар әскери шиеліністердегі ақпараттық майдандағы күрес әскери 
әрекеттер секілді маңызды болып табылатынын көрсетеді. Қазіргі кезге дейін соғыс тек көп 
жағдайда ақпараттық сфераға, әсірес журналистикаға әсерін тигізсе (мысалы, бірінші 
дүниежүзілік соғыс АҚШ-да аналитикалық журналистиканының пайда болуы мен дамуына 
себепші болды, себебі американдықтар эргерцог Фердинандтың өлтіруі осындай шиелініске 
қалай әкеліп соққанын түсінбеді), ал қазір макро- және микродеңгейдегі кері байланыс 
туындап отыр.  

Ақпараттық-әскери сферадағы өзгеріс болып вьетнам соғысын айтуға болады. 
Американдық әскерлер өздерінің жеңілісіне себепші болды деп тек КСРО көмегі мен 
вьетнамдықтар ерлігін ғана санаған жоқ, сонымен қатар жеңіліске негіз болған деп 
американдық баспасөздің «жағымсыз ұстанымын» есептеді. Сол уақыттан бастап «әскери 
әрекеттерді ақпараттық-психологиялық қамтамасыз ету» қажеттілігі туындады: БАҚ 
көмегімен қоғамдық ой-пікірді өзгерту, яғни кез келген әскери әрекет халықтың қолдауын 
тауып отыру керек болды. Бұл БАҚ-та өзіндік көзқарастың сандық және сапалық 
артықшылығын қалыптастыру, ақпараттық кампанияның ұйымдастырушыларын 
қанағаттандыратын тұрақты бірлестіктер, сұлбалар, аңыздар еңдіру  болып табылады. 

АҚШ-тың Югославия мен Иракта жүргізген әскери кампаниялары туралы мәліметке 
зер салайық. Әскери әрекеттерден бұрын, мақсаты жауды қатыгез қылып көрсететін немесе 
қарсыласты жау ететін ақпараттық кампаниялар жүргізетін.  Ақпараттық соғыстың негізгі 
кезеңі болып американдық қарудың демонстрациясы, өз шығындарын жасыру, жау әскеріне 
келтірген зақымдарды көбейтіп көрсету болып табылды. Тек өз мемлекетіндегі  ақпарат 
құралдарында ғана емес, қарсыластардың сағын сындыру мақсатымен жау территориясында 
да осы ақпаратты тарату маңызды болып табылды. 

Біздің уақытта БАҚ аймақтық шиеліністерді шешуде және оларды жүргізуде маңызды 
рөл атқарады. Қазір дамыған мемлекеттерде кез келген әрекет ақпараттық дайындықсыз 
жүзеге аспайды. Соғыстар әділетті, жау – қатігез, өз әскерлері – нағыз батырлар болып 
көрінуі керек. Заманауи шиеліністер – бұл, алдымен, саяси көрсетілімдер. Журналисттер кез 
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келген шиеліністің үшінші тарапына айналды, сондықтан БАҚ қай жақты қолдаса, сол жақ 
жеңістің дәмін сезіну мүмкін. Ақпараттық үрдістердің ықпалын зерттейтін ғалымдар, келесі 
тұжырымға келді: «Қоғамның көп бөлігінде саяси, идеологиялық және геосаяси көзқарастар 
телекоммуникация негізінде қалыптасады. Медиа-бейне – өзінде этникалық, мәдени, 
идеологиялық және саяси ағымдардан құралған атомарлы синтез болып табылады. 
Сондықтан журналист мамандығы (әсіресе тележурналист) геосаясаткер мамандығымен 
тығыз байланысты болып келеді. Масс-медиа заманауи қоғамда тек көмекші қызметті ғана 
атқармайды, мемлекеттер тағдырына үлкен ықпалын тигізетін фактор болып табылады. 
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Жиырмасыншы жылдары еліміздің тарихи дамуында, талайлы тағдырында ерекше 

маңызды болғанын бүгінгі ұрпақ – біздер тарих беттерінен ғана білсек, ол кезеңнің ұрпағы 
соны өз қолымен жасаушылар болды. Сол жылдардағы әрбір оқыған кеңес - партия 
қызметкері, зиялы қауым өкілдері - мұғалімдер, заңгерлер, дәрігерлер шетінен қаламы 
жүйрік публицист болды десек, артық айтқандық емес. Бұған сол жылдардағы баспасөз 
беттері айғақ. Ал енді әйелдің мұңын әйелден артық ешкімнің айта алмайтыны бесенеден 
белгілі. Дәл осы қажеттілік әйел қаламгерлер тобының тууына басты себеп болды. Солардың 
көбісі тағы да оқыған, озық ойлы, мәдениет жаршылары – мұғалімдер еді.  

Ал енді солардың қолдарына қалам алуға мәжбүр еткен біріншіден, баспасөз арқылы 
қалың бұқараның ортасына ой тастау. Сол арқылы өнер-білімге, мәдениетке үндеу болса, 
екіншіден, жасқаншақ, ауыл әйелдеріне жаңа қоғамның мән-жайын түсіндіру, өз мүддесі 
үшін күресуге жұмылдырып, еңселерін көтеру еді. Бұл мақсатты олардың қалай 
орындағанын сол жылдардағы мерзімді басылымдар беттерінде жарық көрген және жеке 
кітапшалар болып басылып шыққан шығамашылық мұраларынан айқын аңғарылады.  

ХХ ғасырдың басында өз халқын ілімге, мәдениетке шақырып, жаңалықтың жаршысы 
болған халқымыздың көрнекті ағартушысы, алғашқы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
негізін қалаған тұңғыш педагог, әрі – журналист-публицист Нәзипа Құлжанова.  

Н.Сағызбайқызы 1888 жылы Торғай облысы, Жангелдин ауданында қазіргі «Торғай» 
кеншары жерінде дүниеге келген. Балалық шағы қазақ ауылында, еңбекші халықтың 
ортасында өткен. Ол Торғай қаласындағы қазақтың тұңғыш ағартушы-педагогі, демократ, 
ақын-жазушысы Ы.Алтынсарин іргесін қалаған орыс-қазақ мектебін бітірген. 1902 жылы 
Қостанай қаласының Қыздар гимназиясын бітіріп, 1903-1904 жылдары қайта Торғай 
қаласына келіп, өзінің жастығына қарамастан 15 жасында әйелдер училищесінде мұғалімнің 
көмекшісі болып қызмет еткен. Одан кейін Орынбор қаласындағы Мұғалімдер 
семинариясын бітірген. 1905-1920 жылдары сол Семей Мұғалімдер семинариясында 
мұғалімдік қызметте болған. 
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Нәзипа Құлжанова 1923 жылы мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру жайлы 
«Мектептен бұрынғы тәрбие» кітабын жазған. Бұл Қазақстан оқу комиссариатының тәрбие 
бөлімінің нұсқауымен және арнайы тапсырысымен жазылған алғашқы авторлық туынды 
болған. 

Аталмыш кітапқа алғысөз жазған қазақ халқының ұлы перзенті Ахмет Байтұрсынұлы 
былай деген: «Заман амалының жарысынан, заман көшінің қатарынан қалмай өмір сүру үшін 
бүгінде адамға көп өнер – білім даярлау керек». Автордың бұл еңбегі мынадай тараудардан 
тұрады: 1. «Күллі жер жүзінде» 2. «Мектеп жасына толмаған бала» 3. «Мектеп жасына 
толмаған балаға тәрбие не керек?» 4. «Мектептен бұрынғы тәрбиенің Россиядағы түрі» 5. 
«Бала бақшасы деген не?» Сол кездің өзінде шетелдердің мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
жұмыстарын зерделеу жүргізілгендігін осы кітаптың мазмұнынан айқын көруімізге болады. 
Мысалға, автор «Күллі жер жүзінде» атты алғашқы тарауында дүние жүзін мекен еткен 
дамыған елдердегі балабақшалардың мән-жағдайын көрсетіп баяндай келе, қазақ 
тұрмысында бала бақшаның болашақ ұрпақты тәрбиелеуде зор қызмет атқаратындығына зор 
сеніммен қарайды.  

Сонымен қатар, Италия балабақшаларының балаларға арналған құрал-жабдықтармен 
талапқа сай қамтамасыз етілгендігін, Швецарияның Цюрих қаласындағы тастан жасалған 
мектептің бір жағында мектепке жасы толмаған балалардың үйі бар екендігін және оның 
балалардың жас шамасына сай құрал-жабдықталғандықтарын бейнелейді.  

«Шотландиядағы Эдинбург қаласындағы балалар бақшасын өз алдына ерекше етіп 
көрсеткен. Ол жерде күнделікті, таңертең ашық далада балалар бастары қосылғанда, 
кешкісін үйлеріне қайтарда бір-біріне «Амандық өлеңдерін» айтады»,- дейді. 

Н.Құлжанова Еуропа елдеріндегі балалар бақшаларының өмірін үлгі ете отырып, 
күншығыстағы Жапония мемлекетіндегі балалар тірлігін де әңгімелейді. Автор бұл еңбегінде 
ең бастысы бірігіп ойын ойнау, еңбекке дағдыландыру, тазалыққа, реттілікке, 
ұйымшылдыққа баулу, балалардың ойына, жас межесіне, қабылдау ерекшеліктеріне барлық 
жұмысты бағындыру, дәрігерлік бақылауда болуын қадағалау, өлең айту, сурет салу тағы 
басқа өнерлерін дамыту мәселелеріне көңіл бөледі. Болашақтағы қазақ балалар бақшасы 
сондай болса екен деп армандайды.        

Нәзипа Сегізбайқызы мектеп жасына толмаған бала тәрбиесінде оның жас 
ерекшеліктеріне назар аудару қажеттігін нақты мысалдармен түсіндірген. Ол баланың 
қалыппен дамуы үшін оған айтылатын сөз де, көрсетілетін қимыл да, үйретілетін тағылым да 
шамадан тыс көп болмау керек және тым ауыр болмауы ескерілуі шарт дейді. Мөлшерден 
артық тапсырмалар баланың дамуына кері әсерін тигізуі мүмкіндігін және баланың дамуы 
үнемі дәрігер мен педагогтың бақылауында болуы қажет дейді. Сол кездің өзінде оқымысты 
ғалымдардың үш жасар баланы зерттеу объектісі етіп алғандығын мысал етеді. Үш жастағы 
баланың даму ерекшелігін, білімге, зерттеуге, құпия ашуға құмарлығын мәлімдейді. Назипа 
Құлжанова баланың бойындағы білуге, тануға, ұғынуға, көруге, байқауға, өзінше қайталауға 
әуестігін тыйып тастамау керектігін, оларды бағыттап, алдында тұрған сауалдарды бірігіп 
шешуге ұмтылу қажеттігін, бала мүмкіндігіне қарай тұқым қуалаған мінездің әртүрлі 
құбылуын дәлелдеп көрсеткен. Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке баруға 
дайындауды, оларға «Мен» түсінігін қалыптастыруды және де жас шамаларына байланысты 
даму деңгей ерекшеліктерін ғылыми түрде негіздеген. Сонымен қатар, балаларды мектепке 
толыққанды дайындау мәселелері бойынша қойылған сауалдарды жауапсыз қалдырмаған, 
ғылыми тұрғыда негіздеп берген.   

Н.Құлжанова мектеп жасына толмаған бала тәрбиесінде ойынның ерекше қызмет 
атқаратындығына айрықша көңіл бөліп былай деген: «Балаға керегі – ойын. Ең мағыналы, 
пайдалы мектебі, бар қызығы ойын. Ойында бала көрген-білгендеріне еліктейді, 
үйренгендерін нығайтып, бекітеді». 

 Н.С. Құлжанованың ағартушылық, ұстаздық, қайраткерлік еңбегінің тағы бір ірі 
көрінісі 1927 жылы Қызылорда қаласында 5000 данамен басылып шыққан – «Ана мен бала 
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тәрбиесі» кітабы. Бұл кітап педагогтарға, тәрбиешілерге, ересектер мен балалар 
дәрігерлеріне анықтамалық кітап ретінде ұсынылған. 

Нәзипа Сегізбайқызы дәрігерлік арнайы білімі жоқ болса да көптеген әдебиеттерді 
ақтара келе, бала мен ана денсаулығына қатысты пайдалы кеңестерді рет-ретімен 
оқушысына, қалың көпшілікке ұсынып, қазақ тарихында есімін қалдырған еліміздің көрнекті 
ұстазы. 

ХХ ғасырдың басында өз халқын ілімге, мәдениетке шақырып, жаңалықтың жаршысы 
болған халқымыздың көрнекті ағартушысы, алғашқы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
негізін қалаған тұңғыш педагог, әрі журналист-публицист. Көпке дейін Н.Құлжанованың аты 
аталмай, еңбегі толық зерттелмей келді. Торғай өңірінде туып, оқып, білім алған, кейін ерлі-
зайыпты Нәзипа, Нұрғали Құлжановтар Семейдегі оқытушылар семинариясында мұғалімдік 
қызметте жүріп, талай Алаш арыстарын қанаттандырады. 

Назипа Құлжанова 1923 жылы мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру аясында 
«Мектептен бұрынғы тәрбие» атты кітабын жазды. Бұл арнайы тапсырыспен жазылған 
алғашқы авторлық туынды еді. Автордың бұл еңбегінде Еуропа елдеріндегі балалар 
бақшаларының өмірін үлгі ете отырып, күншығыстағы Жапония мемлекетіндегі балалар 
тірлігін әңгімелейді. Аталмыш кітапқа алғысөз жазған Ахмет Байтұрсынұлы былай деген: 
«Заман амалының жарысынан, заман көшінің қатарынан қалмай өмір сүру үшін бүгінде 
адамға көп өнер – білім даярлау керек»[1,25-б].  

Жастайынан өжеттігімен, қайсарлығымен танылған Нәзипа Семейде өзінің 
белсенділігін, қабілет-қарымын байқатып, 1914 жылы 26 қаңтарда Абайдың қайтыс 
болғанына 10 жыл толуына орай мәдениет қайраткері, өмірлік серігі Нұрғали Құлжанов екеуі 
Абай Құнанбаевты еске алу кешін өткізді. Қазақ, орыс тілдерінде жасаған баяндамасында 
«Абайды туғызған қазақ даласы тағы да талай Абай секілді, бәлкім одан да артық 
данышпандар туғызады»[2,58-б],- деп түйіндеп, тыңдаушыларын тәнті етті. 
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журналистика және саясаттану факультетінің аға оқытушысы  
Астана, Қазақстан 

, 
«Қазақ», өзі шығып тұрған бес жыл ішінде талай күрделі құбылыстардың, бірнеше 

қоғамдық сілкіністердің куәсі болды. Бір ғана қолдың саусақтарымен санауға болатын 
жылдар ішінде бір емес бірнеше ұрпақтың ғұмырына жетерліктей оқиғаларды, тарих үшін 
қас-қағым деп айтуға келмейтін уақыт аралығында бірнеше ғасырға татырлық өзгерістерді 
басынан өткерді. Атап айтқанда, «Қазақ» екі жойқын соғыстың (бірінші әлем соғысы және 
азамат соғысы), 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің, екі қоғамдық-саяси төңкерістің 
(ақпан және қазан), төрт саяси биліктің (патша үкіметі, уақытша үкімет, Алашорда үкіметі 
және кеңес өкіметі) куәсі болды. Ал, ең бастысы, «Қазақ» аласұрған заманның, аласапыран 
оқиғалардың тек сырттан қараған бақылаушысы ғана болып қана қойған жоқ. Ол, біріншіден, 
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сол бір қиын-қыстау жылдары қазақ ұлтының мүддесін қорғаған қамқоршысы, оның 
тұйықтан шығар жолын көрсеткен жолбасшысы болды. Демек, «Қазақ» газетінің ең басты 
ерекшелігі, оның айқын ұлттық сипатта болуы. Ондағы дүниелердің ең басты құндылығы, 
олардың ұлт мүддесіне сай пайда болуы. Газет материалдарының мән-мағынасы мен 
мазмұнының ұлттық сұранысқа толық сай келуі. Оның ең басты себебі, дүние қаншама рет 
астаң-кестең болып, асты үстіне түсіп жатпасын «Қазақ» өзінің басты ұстанымы – ұлт 
мүддесін қорғаудан еш таймауы.  

Екіншіден, ол буырқанған оқиғалардың бел ортасында жүріп, қайнаған құбылыстармен 
үдерістер барысын суретке түсіргендей өз беттерінде әлеспелі (синхронды) бейнеледі. Олар 
туралы мәліметтерді тасқа басып, өз беттерінде хаттады. Сөйтіп «Қазақ» қазақ өмірінің аса 
бір күрделі кезеңінің шежіресіне, баға жетпес жазба дерек көзіне айналды [1].  

...халқымыздың аласапыран алдындағы бейбіт өмірін, қалыпты тұрмыс-тіршілігін, ұлт 
мақсатын көздеген зиялыларымыздың арманы мен тілектерін, мақсаты мен ойларын ұлттық 
мүдде тұрғысынан бүгінгі күннің талабына сайзрттеу және ашып көрсету «Қазақ» газетінсіз 
мүмкін. Газет материалдарымен танысу, алғашқы жылы оның шығарушыларын 
ойландырған, А.Байтұрсынұлының сөзімен айтсақ: «төсекте дөңбекшітіп, ұйқысын бұзған» 
мәселелер, елдің елдігін, ұлттың бірлігін, жердің тұтастығын сақтау, қазақ халқын өнер-
білімге үйретіп өркениетті елдер қатарына қосу, ол үшін қалың елі қазағын ұйқыдан оятып 
оқуға, ғылымға шақыру болғандығын көрсетеді. Оның айқын дәлелі, «Қазақ» газетінің 
бірінші күннен бастап ерекше көңіл бөліп, өз беттерінде үздіксіз көтерген мәселелерінің бірі 
– оқу-ағарту, білім беру мәселесі болғандығы [1, 58 б.]. 

Ең алдымен айтарымыз, «Қазақ» газетінің шығуының өзі қайталанбас қоғамдық 
құбылыс ретінде ұлт тарихынан өшпес орын алып, қазақ тарихының ажырамас  бөлігіне 
айналуы. Халқымыз тарихының аса бір күрделі кезеңінде тұтас бір ұлтты өлім ұйқысынан 
оятып, санасына қозғау салған «Қазақ» сияқтыы газеттің маңызы мен қазақ тарихындағы 
орны туралы заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов, сол ХХ ғасырдың басында-
ақ: «Жазба әдебиетте Абайдан соң аты аталатын – «Қазақ» газеті деп, «Қазақтың» жазба 
әдебиетімізден алар орнын атап көрсетсе, «Қазақтың» қазақ халқының өмірінен алар орны 
туралы: «Қазақтың еңкейген кәрі, еңбектеген жасына түгел ой түсіріп, өлім ұйқысынан 
оятып, жансыз денесіне қан жүгіртіп, күзгі таңның салқын желіндей ширатып ширықтырған, 
етек жеңін жиғызған «Қазақ» газеті болатын» деп, газеттің тарихи маңызын жеріне жеткізе 
айтқан. Оған қосарымыз «Қазақтан» бұрын да, «Қазақтан» кейін де қазақ баспасөзі 
тарихында мұндай деңгейге көтеріле алған бірде бір басылымның болмағандығы. Демек, 
«Қазақтың» қазақ тарихында қайталанбас қоғамдық құбылыс ретінде мәңгі қалары күмәнсіз. 
[1, 57 б.]. 

Жанұзақ Әлжанұлы Жәнібеков – «Қазақ» газетіне ұлы Ахмет Байтұрсынов пен 
талантты публицист Міржақып Дулатовтан кейін редакторлық еткен тұлға.  

Алайда, оның «Қазақ» газетіндегі бас редакторлық қызметі жайында ғалымдар 
арасында түрлі деректер бар. Ғалым-библиограф Ү.Субханбердина 1990 жылы «Зерде» 
ғылыми көпшілік журналына жарияланған «Әйгілі «Қазақ» газеті» мақаласында: «...Газеттің 
1918 жылғы 261-265 сандарының редакторы  – Жанұзақ Жәнібеков» [2], – деп жазады. Бұл 
тектес деректерді ел тарихына арналған оқулықтардан да кездестіруге болады. Мәселен, 
«Қазақстан тарихы» оқулығының 706-бетінде «Қазақ» газеті 1918 жылы (№№261-265) 
Жанұзақ Жәнібековтің редакциялауымен шықты» [3], – делінген.  

Алаштанушы-ғалым Қ.Сақ «Ұлттық сана ұйытқысы» кітабындағы «Қазақтың» соңғы 
бас редакторы» атты бөлімінде: «...тиісті бағасын алуға тұрарлық тұлға – Жанұзақ 
Жәнібеков. Ол газеттің 1918 жылғы 261-263 сандарына бас редактор ретінде қол қойған» [4], 
– деген дерек келтіреді.   

Зерттеушілер арасындағы Ж.Жәнібековтің «Қазақ» газетіндегі редакторлық қызметі 
жайындағы түрлі ғылыми деректерді нақтылау – «Қазақтың» түпнұсқа тігінділеріне жүгінуді 
қажет етті.  

Басылымның түпнұсқасы келесідей мәліметтерді алдымызға тартып отыр:   
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№261, 23 июль, вторник, 1918 жыл. Уақытша шығарушы: Жанұзақ Жәнібеков. 
Бастырушы: «Азамат» серіктігі. 

№262, 30 июль, вторник, 1918 жыл. Уақытша шығарушы: Жанұзақ 
Жәнібеков.Бастырушы: «Азамат» серіктігі. 

№263, 5 сентябрь, бейсенбі, 1918 жыл. Шығарушы: Міржақып Дулатұлы. Бастырушы: 
«Азамат» серіктігі. 

№264, 10 сентябрь, сейсенбі, 1918 жыл. Шығарушы: Міржақып Дулатұлы.Бастырушы: 
«Азамат» серіктігі. 

№265, 16 сентябрь, понедельник, 1918 жыл. Шығарушы: Міржақып 
Дулатұлы.Бастырушы: «Азамат» серіктігі. 

№266, 26 сентябрь, четверг, 1918 жыл. Шығарушы: Міржақып Дулатұлы. Бастырушы: 
«Азамат» серіктігі. 

Бұл ретте біз, Жанұзақ Жәнібеков «Қазақтың» 261 және 262-санына басшылық 
жасағанын сондай-ақ, Ж.Әлжанұлы аталған басылымның соңғы редакторы емес екеніне көз 
жеткіздік.  

Қалам қайраткерінің «Қазақ» газетіне басшылық етуі – замананың алмағайып уақытына 
тура келді. 

«Қазақ» газетіндегі еңбек жолын корректорлықтан бастаған оған төңкеріс кезеңінде 
газетке басшылық жасау жауапкершілігі жүктеледі. 

 «... әйгілі 1917 да келді. Большевиктер бүлік жасады. Сол кездің айдай анық шындығы: 
ешкім большевиктер жеңеді, енді билік біржола солардың қолына өтеді деп ойлаған жоқ (бұл 
кездің газет мақалалары осылай дейді – Д.Қ). Ұлт зиялылары осы жылы шілдеде Алаш 
партиясын құрып, желтоқсанда Алаш Үкіметін (Алаш Орда) орнатып, жаңа мемлекет 
құрылысына білек сыбана кірісіп те кетті. Түкістандықтар да қарап жатпады: 1917 жылы 27 
қараша күні Қоқандта Түркістан автономиясын жариялады. Сөйтіп замананың шайтанын, 
отаршылдықтың зардабын екі жақтап қумақ болды [5].      

Алайда заман ауаны өзгере бастады.  Алаш көсемдері Ә.Бөкейханов пен 
А.Байтұрсынов Орынбор қаласынан кетуге мәжбүр болғанда «Қазақ» газетін шығару ісі 
Ж.Жәнібековке сеніп тапсырылады. 

Жанұзақ Жәнібеков басшылық еткен «Қазақ» газетінің 1918 жылғы 261- санында (1918, 
23 шілде): 

«Орынбор хабарлары» атты большевиктер мен атты-казактар арасындағы 
қақтығыстарға «Қазақ» газетінің пікірі берілген бас мақала; Дутовтың Торғай, Ырғыз 
уездерін алғандығы жөніндегі «Ел хабарлары»;  Большевиктерге қарсы жазылған «Жарнама. 
Учредительное собраниенің члендерінен құрылған комитет өкілдерінің Торғай облысының 
халқына таратқан жарнамасы» атты Учредительное собрание өкілдерінің ұжымдық 
мақаласы;  М.Дулатовтың Орынборға оралуы жайында жазылған «Дулатовтың шабуылдан 
қайтуы» атты мақала; Орал облысындағы саяси өзгерістері сөз етілген «Уақытша. Ойыл 
уалаятының хүкіметі» атты ішкі хабар; «Торғай мекемелерін басқару» атты Торғай облыстық 
комитетінің Қостанайға көшуі туралы жазылған мақала т.б. басылды.  

Ал, 1918 жылғы 262-санында (1918, 30 шілде): 
«Алашорда» хүкіметінің іске кіріскені туралы келген телеграмма» атты бас мақала; 

«Башқұртстан хүкіметі» жайынан жазылған мақала; Бейімбет Майлиннің «Алашорда» 
партиясына арналған «Алашордаға» атты өлеңі т.б. жарық көрді.  

Бір жай, басылымның бұл екі санында жарық көрген мақалалардың көбісінің авторы 
көрсетілмеген. 

 Редактордың өз қаламынан туған «Аттан, Алаш азаматы!» [6]  атты үндеу-мақаласы 
«Қазақтың» 1918 жылғы 262-санына жарияланды. 

«...Бәріңізге мағлұм, Русияның жауы бұрын неміс болса, былтырғы октябрьден бастап 
үй ішінен жау шықты. Ол большевик.», – дейді.  
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«Ау, Алаш! Сен кім? Сен жауынгер түріктің орнын басып қалған үлкен ұлысың, 
бабаларың ат үстінде жүріп, қылышпен өздерін дүниенің жартысына ие қылған, Стамбұлды 
алған, Карпат тауларының қалың қамалын бұзған. 

Ер түріктің ер жүректі ұлдары, сілкін, қуан, ат-тұраманыңды даярлап атқа мін, жауға 
аттан! 

Жауың кім? Жауың – большевик. Большевиктің тұқымы құрымаса, Русия мемлекетінде 
тыныштық болмақшы емес, тыныштық болмаса, бас көтеріп-ақ айтып, үніңді шығара алатын 
емессің», – деп өз еліне алмағайып саяси кезеңнің мәнін түсіндіреді, қоғамдық-әлеуметтік 
болжам айтады. 

«Осы заман ұлттардың тірі яки өлі болуы ашылатын қиын бір заман. 
...Ортақ жау – большевикке қарсы жорыққа аттану кеудесіне жаны, денесінде бабалары 

түріктің титтей қаны болған Алаш азаматына парыз», – деп көк түріктен тараған жауынгер 
ұрпақ екенін елінің есіне салады.  

Осы арада айта кететін бір жай, мақала соңына автор Ж.Ж деп қойған. 
Бұл автордың Ж.Жәнібеков екені шүбәсіз. Себебі, біріншіден, өзіне сеніп тапсырылған 

газетке бас мақаланы бас редактордың дайындауы заңды. Екіншіден, бұл мақаладағы 
автордың «Ау, Алаш! Сен кім? Сен жауынгер түріктің орнын басып қалған үлкен ұлысың, 
бабаларың ат үстінде жүріп, қылышпен өздерін дүниенің жартысына ие қылған, Стамбұлды 
алған, Карпат тауларының қалың қамалын бұзған», - деген сөздері мен оның «Османлы 
түріктері» мақаласындағы: «Газетімізде әңгімелері жазылып жатқан осы түріктер біздің 
нағыз бауырларымыз болады. Олардың бабалары Түркістандағы Ыстық көл маңайынан 
баяғы жаугершілік заманда ауып, күннің батысына бет алып кетіп, неше белден асып, неше 
елдерді басып, ең соңында осы күнгі Түркия патшалығы дейтін зор патшалық жасап, санатқа 
қосылып, заманында аузынан от шашқан айбарлы патша болып...» дегендегі ой үндестік 
көзге көрінеді. 

«Ер түріктің ер жүректі ұлдары, сілкін, қуан, ат-тұраманыңды даярлап атқа мін, жауға 
аттан! 

...Ортақ жау – большевикке қарсы жорыққа аттану кеудесіне жаны, денесінде бабалары 
түріктің титтей қаны болған Алаш азаматына парыз», - деген рухты ойлары оның 
«Түркияның ішкі істері» мақаласындағы: «Өткен жыл декабрь айында «Осман сұлтанның 
жеке патша болғанын еске түсіру» деген мейрамдары болып өтті. Сол мейрамда түріктер 
өздерінің түрік, ұлы түрік екендіктерін біліп, баяғы замандарда ат жалында жүріп 
қаһармандықпен атағы шыққан қаңлы руы қайсы елінен шыққан бабаларын еске түсірді», – 
деген түркілік рухта жазылған сөйлемдерімен үндесіп тұрғандай.   

«Қазақ» газетінің дәл осы санында редактордың «Алаш құрбандары» [7] деген 
мақаласы да басылды. Мақалада көркемдікке басымдық беріледі. Алашорда милициясының 
бастығы Қазы Нұрмұхамедұлы большевиктердің қолынан жазықсыздан жазықсыз қаза 
табады. Марқұмның жолдастары ботадай боздап, ертеңінде жаназасына жиналады. Алғаш 
Алаш жолында құрбан болған жас бағыланды ұмытпасқа белгі болып қалсын деп екі рет 
суретке алады:  біреуі қанды киімімен жатқан халінде, екіншісі табытта жатқанын. Алаш 
қайраткерлері большевиктер қолынан қаза болған Алаш құрбаны 22-жасар  Қазы 
Нұрмұхамедұлын ұмытпасқа серттеседі.  

Денесі қабірге қойылып, құран оқытылып болғаннан кейін, сөз алған алаш ақсақалы 
Ш.Құдайбердиев: «Әлеумет! Мынау жатқан кім, білесіңдер ме? Бұл ұлты үшін шыбын 
жанын құрбан қылған Алаш азаматының тұңғышы. Мұны өлді демеңдер. Бұл күні һәм мұнан 
соңғы «ұлтым» деген азаматтар мына сияқты болып, «ұлтым» деңдер деп, өзінің 
ұлтшылдығын сөзбен емес, іспен көрсетті.  

... Қарағым, Қазы, өліміңе өкінбе! Арманың жоқ! Құдай алдында да, жұрт алдында да 
сенің орның бөлек. 

Оқығандар, жастар! Мынау жолдастарыңды ұмыта көрмеңдер. Мұның үй ішінің 
міндеті сендердің мойындарыңда! Бір кішкентай көзінің қарашығы (бір жасар ұл баласы) 
қалыпты. Соны тәрбиелеп, адам қылу – бәріңнің, барша Алаштың мойнына парыз һәм 



2393 
 

өздерің де бұл оқиғаға қажымаңдар. Құдай тағала Алашқа шын ұл бергеніне ғана көзім жетті. 
Алпыс жасқа келгенде мұндай ұлт үшін құрбан болатын азаматты көремін деп деген үмітім 
жоқ еді. Көрдім, енді бүгін өлсем де арманым жоқ. Қарағым, Қазыжан, қадіріңді біліп 
құрметтей алмасақ, кешу қыл. Хош, қабірің нұрлы болсын!» – дегенде жиылған жұрт еңіреп 
жылап жібереді.  

Бұл оқиғаны жазу авторға да оңай тимегені сезіледі. Большевиктердің оспадарлығына 
ашынады, күйінеді.  

Сондай-ақ, 28 жасар офицер Нұғман Сарыбөпеұлын да большевиктердің азаптап 
өлтіргенін жазады. «...Нұғыманды жалаңаштап қамшымен сабап, мылтықтың дүмімен ұрып, 
ең соңында алты мылтықпен бір басып, өлді деп тастап кетеді. Бірақ ол кезде Нұғыман тірі 
екен. Соңынан әйелі Зинаятта Рамазанованың ішкі киімінен басқасын, алтын-күміс 
нәрселерін, ақшасын, Нұғыманның киімдерін бәрін әлгі залымдар ауылға келіп, жұрдай 
қылып тонап алып кетіп бара жатқанда кеудесін сүйретіп, ауылға қарай жер бауырлай келе 
жатқан Нұғыманды көріп тағы қылыштың астына алып, мылжа-мылжа қылып, қарнын тіліп, 
басын шауып, көзін шығарып, ит көрмеген қорлықты көрсетіп өлтірді. Сүйтіп Алаштың 
маңдайына басқан бір адал жігіті елінен шығып большевик дініне кірген бұралқы атты-
казактардың қолында ұстанған бағытын қуып барғанда құрбан болады», – деп қылмыстың 
барысын баяндайды. Жантүршігерлік итқорлықпен өлген алаш азаматы үшін автор ішінен 
қан жылап, өкінеді.  

«Бұл екеуі қатарында ұстанған бағытының құрбаны болған үшінші бір азаматтың опат 
хабарын құдай есіттірмесін», – деп түйеді автор.  

Жазықсыз жаламен қазақтың бүкіл зиялы қауымы ұсталып, оның ішінде өзі де опат 
боларын алаш қайраткері Ж.Жәнібеков сол кезде әрине сезбеді.   
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Қазіргі ақпарат қажеттілігі дәуірлеп тұрған заманда БАҚ-тың әр бағыты ерекше 
маңызға ие десек болады. Алайда, ақпарат құралдарына әсерін тигізбей кетпейтін техника-
технология саласының көз ілеспес жылдамдықпен дамып келе жатқандығын ескермей 
кеткеніміз миға қонымсыз екендігі тағы да белгілі нәрсе. Салыстырмалылық теориясына 
сәйкес, кешегі телерадиожурналистиканы бүгінгі күнмен бағамдап қарасақ, өлшеусіз 
өзгерістің, ілкімді ілгерілеудің бар екендігі айдан анық. Көз көріп, құлақ естіп 
отырғандықтан мұны дәлелдеудің де қажеті жоқ сияқты. Қазақ телевизиясы қалыптасқан 
кезден көңілін көгілдір экранға күрмеулеп қойған көрермен, бүгінгі таңда едәуір жасты 
еншілеп қалды. Жоғарыдағы сөзімізді айғақтайтын сол көзі қарақты көрермендер мен 
радиотыңдармандар екенін айта кеткен жөн. Енді барынша дамып, жетіліп қойғандай 
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көрінетін бұл медиасалаларының болашағы қандай? Бізді нендей өзгерістер күтіп тұр? Осы 
сұрақтардың төңірегінде өзімізше ой қорытып, байыпты пайымдаулар жасап  көрген едік. 

ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры дедік, яғни адамзат дамудың жаңа сатысы – ақпараттық 
қоғамға аяқ басты. «Ақпараттық қоғам» идеясы алғаш рет өткен ғасырдағы 60-жылдардың 
аяғы мен 70-жылдардың басында бірқатар ғалымдардың, атап айтқанда, Д.Белл мен 
Э.Тоффлердің зерттеулерінде көрініс тапты. Олар адамзат өркениеті аграрлық және 
индустриялдық даму кезеңдерінен кейін жаңа ақпараттық кезеңге қадам басады деп 
есептеген. Ақпараттық қоғамның тұжырымдамасын зерттеушілер «технологиялық 
жаңашылдықтар түбегейлі мәдени және әлеуметтік өзгерістер туғызады, әлем мүлдем өзгеше 
болады» деген дәйектермен келтіреді. Зерттеушілер атап өткендей, «жаһандық ақпараттық 
қоғам» термині ең алдымен саяси, экономикалық және мәдени-әлеуметтік тұрғыдан алғанда, 
ақпарат пен білімнің рөлі үздіксіз артып отыруына байланысты дамитын аса ауқымды 
біртұтас ақпарат индустриясы деген ұғымнан тұрады. Бұл құбылыс жаһандық компьютер 
желілерінің, бірінші кезекте интернеттің пайда болуымен тығыз байланысты. Біздіңше 
топшыласақ, интернет өзінің баспа, радио, телефон, кино мен телевидение секілді 
революциялық технолгиялар лигасына кіруге лайықты екендігін дәлелдегенімен, дүниені 
шын мәнінде өзгертетін шарықтау шегі әлі де болса алда. Баспа, радио, кино мен 
телевидение ақпаратты бір орталықтан көпшілікке таратуға мүмкіндік берді. Интернет болса, 
жалқы мен жалқыны, жеке мен көпшілікті және ең бастысы, көпшілік пен көпшілікті 
байланыстыратын әмбебап коммуникациялық құралға айналды. Қазір адам көрген-
білгенімен бөлісу үшін, "жариялану" үшін ешкімге жалынышты емес. Енді ең беделді 
ақпарат көзі – оқиға орнында болған қарапайым адам. Технология әр адамға оқиға орнынан 
жаңалық таратуға мүмкіндік берді.  Көрген-білгенін ортаға салғысы келетін адам мен 
ақпаратты тұтынушы арасында автор, редактор, корректор, продюсер, баспагер, цензор 
секілді делдалдар жоқ. Бұдан былай қоғам тыңдарман, көрермен және тұтынушылардың 
тобы емес. Әрқайсысымыз жаңалық жасап, оны қас-қағым сәтте миллиондаған адамға тегін 
жеткізуге мүмкіндік алдық. Бұл өзгеріс кәсіби журналистика, дәстүрлі баспасөз бен 
телевидениенің жағдайын әсіресе қатты шайқалтты. Бір жағынан бұқаралық ақпарат 
құралдарының монополиясы әлсіреп, кез-келген адам оларға бәсекелес болатын жағдай 
туды. 

Жаһанды бір желіде байланыстырып, Ыбырай атамыз айтатын нағыз «жылдам хабар 
алғызатын» жүйе – интернет пайда болғалы бері, түрлі болжамдар айтылып келеді. Әр 
тараптың айтар ойына сіз бен біз әбден қанықпыз деп ойлаймын. Тіпті, дүдамалдау 
долбарларды да естідік. Барлығына уақыт төреші дегенімізбен, болжам жасауға келгенде 
плюрализмнің болғанын қолдаймыз.  

Өте қысқа уақытта адамның өмір салтын танымастай етіп түрлендіріп, күрделі 
әлеуметтік процестердің жылдамдығын үдеткен ақпараттық технологиялар – бүгінгі күннің 
ең көп айтылатын, аса тартысты, сөйте тұра анық-қанығы аз тақырыптардың бірі. 
Айналдырған он шақты жылдың ішінде ғаламтор тек байланыс құралы ғана емес, өмір 
салтының ажырамас нышанына айналды. 

Ғаламтор ең алдымен өзінің пайдасын немесе зиянын (оны өзіңіз шешіңіз) газет-
журналдарға тигізді. Тіпті, орнын басады деген ойға келгендер болды. Әлі де бар. 
Сәйкесінше, дәстүрлі баспасөз құралдары интернетті газет немесе журналдың электронды 
көшірмесі деп біледі. Даурықты. Аты дүние жүзіне әйгілі газет-журналдардың таралымы 
күрт төмендеп, бірінен кейін бірі жабылуда. Біршама газеттер, тарихы тереңге кеткен 
басылымдар интернет сайт ретінде өз жұмыстарын жалғастырып жатыр. Қазір, кез келген 
газеттің ғаламтор желісінде жеке сайты, мобильді құрылғыларға арналған қосымшасы 
болмаса марғау тартқан менеджменттің белгісіндей қарайтын болдық. Сөйтіп, интернет 
бәсекелес те болды, серіктес ретінде де көріне алып отыр. Ендігі таңда, керісінше, интернет 
басылымдар көбейіп, оның ең озық оқылымдысы, көп қонақ-қолданушы (посетитель) жинай 
алып отырғандары ғана өз оқырмандарына қағаз түріндегі газет ретінде таралады деген 
ойдамын. Себебі, қағаз басылымның шығыны көп. Оны шығару, тарату деген қиямет-
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қайымның өзі екенін осы саланың азаматтары жақсы біледі. Сондықтан, алдымен бір арнаға 
түсіп, айналым жасап алғаннан кейін, сұраныстың болуына сәйкес газет немесе айына бір 
шығатын жинақ-журнал ретінде жарық көріп отырады деген тұспалды ой-пікірге келіп 
отырмыз. Бүгінде аналитикалық «Власть» және жастарға арналған «МОСТ» (Platonus 
платформасында таралады) деген интернет-журналдар осы жолда даму үстіне түскен 
сыңайлы. Тек фоторепортаждарға арналған «Vox Populi» сайты қандай!? Сондай-ақ, 
«Жақсы», «Намыс», «Ұлт», «Қамшы», «Абай» сайттарын мысалға алмай кеткеніміз ағаттық 
болар. Ал ақпараттық емес, ғылыми немесе әдеби басылымдардың қағаз күйінде сақталып 
қалуы әбден мүмкін.  

Енді тақырыбымыздың негізгі нысаны, ғаламтордың телевизияға тигізер әсеріне 
келетін болсақ. Ия, барлық БАҚ-тың болашағын тек интернетпен байланыстырып 
отырғанымызды байқаған боларсыз? Мұның да өзіндік себептерін ашып айтайық. Біздіңше 
ой қорытсақ, телевизия саласы өзінше дамып, пісіп болды. Енді сол шеңбердің шекарасынан 
шыға алмай, айналшықтап жүргендей. Қазір түк жаңашылдықты байқай алмай 
отырғанымыздың себебі – осы. Керісінше жанрлық жағынан барынша жұтаңдап, стильдік 
тұрғыдан суалып бара жатқандай көрінеді. Кешегі көптеген жанрлар мен стильдер не өзінің 
өзектілігін жоғалтты, не олармен айналысатын кадр тапшы. Медиагерлер  жеңілдің астымен, 
ауырдың үстімен жүруді әдетке айналдырды. БАҚ-тың барлық түрінде қаптап кеткен сұхбат 
алғыштар осыған дәлел. Кейде, соның өзі сауаттылық жағынан ақсап жатады. Ізденіс жоқ. 
Тұнып тұрған копипаст! Бір журналист зерттеп-зерделеп дайындалады, сапалы сұрақтар 
қоюға тырысады. Сұхбаты сәтті шығады. Қалған барлық интервьюерлер осы әріптесінің 
қойған сауалдарын көшіреді де, беті бүлк етпестен жаңағы респондентке барады. Ол да 
еріксіз бір айтқанын қайталап береді. Сөйтіп, осы үдеріс үздіксіз қайталынып,  біреулер 
паразиттік ғұмыр кешіп келеді.  

Жоғарыда айтып өткеніміздей, телевизия белгілі межеге дейін жетті де, тұралап қалды. 
Бұл қатып қалған рамкадан асу үшін, телевидение басқа күштің ықпалын қажетсініп 
отырғандай. Осы орайда, әрине құдіреті қуатты «жаһандық желі» көмекке келеді. 
«Телевизиялық журналистика – бұқаралық ақпарат құралдарының бір саласы, соның ішінде 
орасан зор мүмкіндіктерді иеленетін жүйе, ХХ ғасырдың адамзат игілігіне ұсынған ұлы 
жаңалығы, адамзаттың ой-санасына, көзқарасына тікелей әсер ететін идеологиялық құрал, 
рухани нәр мен эстетикалық әсер беретін өнердің өзгеше бір түрі, өркениетті әлемдегі саясат 
алаңы, аудиторияны зерттеумен айналысатын арнайы әлеуметтік институт, ақпарат таратуды 
бейнелік сипатта жүзеге асатын шығармашылық қызмет» - деген сарында теориялық 
тұрғыдан оқып жатқанымызбен, бұл дефиницияның да ескірейін деп қалған кезі келді. 
Дефиниция емес-ау, ол қалады. Тұтас бір медиасаланың дәурені өтіп барады. Жоқ, бүгін 
емес. Он жылдан кейін де болмауы ықтимал. Бірақ, болашағы бөлек болатыны, басқа 
формаға енуі – күмәнсіз. 

Сонымен, интернет – телевидениені не жандандырып, жаңғыртуы мүмкін, не мүлдем 
адастырып, өзінің негізгі спецификалық қызметінен жаңылдырып жіберуі мүмкін. Яғни, 
ақпарат тарату қызметінен, қоғамдық пікір қалыптастыру қауқарынан айрылады. Ол уақытта 
біздің қазіргі «Қазақстан», «Хабар», «КТК», «7 арна», «АстанаТВ» сияқты көпбағытты 
арналарымыздың күні қараң. Тек, «Хит ТВ», «Гәкку», «24 кз», «Балапан», «Қазспорт» 
сияқты арналар қалуы кәдік. Есесіне, қазір жиі айтылып жүрген қоғамдық телеарналардың 
кең қанат жаюына жол ашылады.  

Қазірдің өзінде интернет платформасында түрлі бағдарламалар шығарылып, даму 
үстінде. Қазақстанда көбінесе аматорлы (әуесқой) хабарлар етек жайғанын сөз арасында 
тілге тиек ете кеткен жөн. Ал біздің айтайын дегеніміз кәдімгі профессионалды техникаға 
түсірілген, сапалы монтаждалған, кәсіби журналистердің бағдарламалары, бірақ олар 
орыстілді контентте жұмыс істейтіндігін айтпаса тағы да болмас. Мысал үшін, 
жаңалыққұмар Баян Есентаеваның  «Есентаева LIFE», Слава Неруш есімді азаматтың «По 
Чесноку» сияқты хабарларын және интернеттегі роликтерге шолу жасайтын алғашқы 
қазақтілді «Wi-Fi – 25» атты интернет-шоуды алуға болады. Бірақ соңғысының форматы, 
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тұжырымдамасы, стилі аса көңілімізден шыға қоймайды. Өздерін жоғарыда айтқанымыздай 
жариялайтындықтан сол қатарға қостық, әйтпесе аматорлы хабарлардың қатарына жібере 
салуға бір бүйіріміз бұрып-ақ тұр.  

Телевидениенің ғаламторда көрініс тапқан сәтті нұсқасы ретінде ашылғанына бір 
жарым жылдай ғана болған «ТенгриТВ-ні» қарастырғанымыз жөн болар. Еліміздегі 
пионерлік веб-телевизияның өз форматы, өз контенті, өз саясаты бар. Осы аз уақыт ішінде 3-
4 бағдарлама жасап үлгерді. Оларды елімізге танымал журналистер мен қоғам қайраткерлері 
жүргізеді. Бұл интернет арқылы таратылатын еліміздегі алғашқы конвергентті редакцияның 
(Тенгриньюс, ТенгриФМ, ТенгриТВ) жаңашыл, креативті бастамасы деп білеміз.  

Халықтың бірен-сараны болмаса, басым көпшілігі газет-журналдарды оқымақ түгілі, 
қолына алудан қалды. Ондай адамдар зиялы орталарда да, бизнесте де, саясатта да бар. Ең 
сорақысы, журналистердің өздері газет дегенді ұмытқалы қашан?! Ендігі уақытта еңбектеген 
баладан бастап қолына гаджет ұстатып қойғанымызда, теледидардың да экраны шаң басып, 
кейінірек антиквариатқа айналмасына кім кепіл? Рас, бүгінгі күні теледидар көрмейтін 
жастардың дәуірі келді. Телефонына телміріп, интернеттен керегін оқып-көріп алып, 
әлеуметтік желіде тұқырып отырады. Жас буын кез-келген уақытта жаңалықты сайттан 
парақтап шығып, көріп алуға болатындығын білетіндіктен, кешкі сағат тоғызда телеэкраннан 
көрсетілетін жаңалықтар топтамасын тосып отыратын консерватор аға буынды түсіне алмай 
әлек. Біз қашып құтыла алмайтын заманның көрінісі осындай.  

Бар айтпақ ойымыз, болашақта БАҚ-тың барлық басқа салаларын ысырып салып, 
ақпараттың айдынына тек интернет иеленіп қалмақ. Қазіргі дәстүрлі БАҚ өз жұмысын 
ғаламтор бетінде ғана жалғастыра алады. Оның айқын даму жолы осындай. Конвергентті 
журналистикаға ақырындап аяқ басып келеміз. Уақыты тапшы, шетінен іскер адамдардың 
заманында үнемі қалтаңда, жұмыс орнында болсаң компьютеріңде тұратын қолжетімді 
ақпараттан кім қашпақ?! Ойын-сауық керек десеңіз, ол да сонда. Киноңыз да бар. 
Талғамыңызға сәйкес, тағылымды-ағартушылық материалдарды да бір тетікті басу арқылы 
көре аласыз. 

Бұл – қысқалықтың, видеоның, фотоның дәуірі. Тұтынушысы көзбен бір шолып 
шыққанда ақпарат алып үлгеретіндей жағдай жасауы тиіс екендігін келешектің журналисі 
білгені абзал. Online ақпарат құралы – мақалалар оқылып, фото мен видеоны көріп  қоя 
салатын жер емес, оқиғалар мен идеялар талқыланатын аренаға, пікірлестердің басын 
қосатын форумға айналғандығын бәріміз де мойындауға тиіспіз деген ойдамыз. 

Біз бұл тұжырымдарды айтуға селқос келе салған жоқпыз. Заманның көрінісі осындай. 
Барар жолын да жанамалап көрсетіп қоятын сияқты. Тек өзіміз ескілікке құмармыз. Әлемнің 
алпауыт елдері ерте түсініп, әрекеттеніп жатыр. Тіпті біздің гипотезалық пікіріміз, біз 
ойлағаннан да тез жүзеге асып кетпесі неғайбіл. Себебін дәлел-дәйектермен түсіндіре 
кетейік. Радиоға 50 миллион аудитория жинау үшін 38 жыл қажет болды, телевидение сол 
ауқымдағы аудиторияға жету үшін 13 жыл жұмыс істеген, интернет ол аудиторияға 4 
жылдың ішінде жетті. Facebook 50 миллион адамды 2-ақ жылда жинады. Міне керек болса! 
Орта есеппен қазіргі таңда адамзаттың үштен бірі online-дамыз деп кесіп айта алады. 1995 
жылы интернетті 45 миллион адам пайдаланса, 2015 жылы пайдаланушылардың саны 4 
миллиардқа жақындайды деген болжам бар. Географиялық аймақтарға бөліп қараса, 
алдыңғы шептегі Европаның қамтылуы 65 пайыз төңірегінде, 100 пайыз қамтылған елдер 
бірен-саран. Түрлі есеп бойынша, Қазақстанның қамтылуы 30-35 пайыз аралығында. Қазіргі 
қарқынмен өсетін болса, алдағы 10 жылдың ішінде жер беті интернетпен толық 
қамтылмақшы. Ендеше, қалыс қалмайық, тек шалыс баспайық.  

Халқымызда «шамаң жетсе, уақыттан оза жүр, жетпесе қатар жүр, бірақ еш уақытта 
заманнан қалма» деген сөз бар. Ол рас, сипатталғандай санымен жеңдірмейтін молды, 
қайратымен күш бермейтін зорды тек уақытпен одақтас болып қана жеңуің мүмкін. 
Суреттелген ақпараттық аласапыран – адамзаттың индустриалдық дәуірден ақпараттық 
дәуірге өткендігінің айшықты белгісі. Ғалымдар айтып кеткен «үшінші өркениет идеясы – 
ақпараттық өркениет» басталып кеткеніне ешкім де қарсы шыға қоймас.  Ақпараттық 
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дәуірдің шапшаң өмір ырғағы мен уақыт және кеңістік туралы жаңа түсініктері Жер шарын 
жұдырықтай етіп, қоғам мен адам өміріндегі қауырт өзгерістерге себепші болып отыр. 

 
 

ӘҢГІМЕ-ХИКАЯТТАРДАҒЫ ӨМІР ШЫНДЫҒЫ 
 

Қалибекова Сәуле Жантөреқызы 
kcaule@mail.ru 

Шымкент қаласындағы №80 орта мектептің директоры, Шымкент, Қазақстан 
 

Әдебиет шығармашылық - өнер, онда көркемдік сипат басым болады. Ал, көркемдік өз 
кезегінде сөз өнерінің сапасын айқындайтын күрделі жиынтық. Туынды көркем шығармаға 
жатады. Ол тұтастық, тілдік құрылым, жазушы мен оқырман арасындағы қатынас формасын 
орнықтыратын дербес шығармашылықтың нәтижесі.  

Жалпы, әдебиеттану ғылымындағы басты зерттеушілік арналардың  бірі – қандай да бір 
жанрдың өзіндік табиғатын айқындау.  Жанрдың қайсыбірі  сөз өнері  тарихының дамуы 
бойында ұзақ өмір сүреді (оған дәлелге мысал жанрын атауға болады), ал кейбіреулері 
белгілі бір дәуірлерге тән болады. Яғни, жанрлар әмбебап та, тарихи жағынан шектеулі де 
қасиетке ие. Жанрға тән күрделіліктің тағы бір қыры олардың әр түрлі жанрлық тұрғыдағы 
құбылыстарды беруінен туындайды.  

Жанр осындай күрделі даму кезендерін бастан кеше отырып, әр түрлі ғылыми 
мектептер өкілдері тарапынан үлкен қызығушылық тудырды, сан қилы қөзқарас, 
тұжырымдарды өмірге әкелді. Болгар ғалымы Ц.Тодоров: “Жанрдың тұрақты белгілері әр 
дәуірге сәйкес өзгеріп отырады, көптеген қосымша сипат қабылдайды. Алайда, ол сипат аса 
маңызды деп танылмайды, Сондықтан туындыны белгілі бір жанрға саралауда оның 
айтарлықтай әсері болмайды. Осы себептен де тарихтың әр кезеңінде бір шығарманың өзі әр 
қилы жанр болып танылуы мүмкін. Мұндай жағдайда басты роль атқаратын нәрсе шығарма 
болмысының қай белгілерінің басым болуында” дейді [1,100-б]. Жанр жөнінде академик 
Р.Нұрғали: «Жанрды – әдебиеттің тегі, әдебиеттегі түрлер, оның табиғатын танып, даму 
барысын пайымдауда бүгін әр түрлі ағым, әр түрлі мектеп өз тұжырымын ұсынады» [2,189-
б], - деп жазады. Бұл кездейсоқ нәрсе емес, себебі, жанрда әдеби процестің заңдылықтары, 
атап айтқанда, мазмұн мен пішіннің, авторлық ой мен әдеби дәстүрлердің, жанрдың 
«типологиялық» мәні мен оның тарихи нақты түрлерінің ара қатынасы көрініс табады. 

Прозалық жанр – бұл белгілі бір жүйеге түскен тұтас категория. Эпикалық баяндау 
тұрғысында келеді. Ол лирикаға қарағанда объективті, драматургияға қарағанда субъективті 
болады. Оның басты шарты - адамдар арасындағы қарым-қатынасты бақылау, белгілі бір 
уақыт қашықтығында баяндау.  Соның ішінде повесть әңгіме мен роман арасындағы аралық 
жанрға жатады. Повесть – орыстың төл сөзі.  XII ғасыр басында құрастырылған орыс 
шежіресі, ежелгі Русьтің көрнекті тарихи ескерткіші «Жыл мезгілдері жайлы повесть» деп 
аталады. Сондай-ақ, XII ғасырдың және бір даңқты туындысы «Игорь полкі туралы сөзде»: 
«...туыстар, еліміздің ежелгі сөздерімен Игорь полкі туралы повесті бастаймыз...» делінеді. 
Сөйтіп, шежіре мен «Игорь полкі туралы сөз» де повесть «болған оқиға жайлы әңгіме» деген 
ұғымды білдіреді. Бірақ ол кезде жанрлық мағынаға ие бола қоймаған. 

Тек XYII ғасырдан бері «повесть» сөзі жанрлық сипатқа едәуір жақындау мағынада 
қолданылады. Дон казактарының 1637-1643 жылдары Азов үшін күресін суреттеуге арналған 
«Азов туралы повестер» шығармаларының құрамына бес түрлі повесть енген, олар: тарихи, 
поэтикалық, деректілік, ертегілік және ерекше повесть. 

XIX ғасырдың алғашқы ширегіндегі шығармашылықтағы «повесть» сөзі прозада да, 
өлеңде де қолданылады. Мәселен, А.С. Пушкин 1820-1821 жылдары жазған «Кавказ 
тұтқыны» поэмасын повесть деп атаған. Сондай-ақ Е.Баратынскийдің «Бал» және А.С. 
Пушкиннің (Граф Нулин) поэмалары 1828 жылы «Өлеңмен жазылған екі повесть» деген 
жалпы атпен жарық көрген. Пушкин 1833 жылы жазған «Мыс салт атты» поэмасына да 

mailto:kcaule@mail.ru


2398 
 

повесть (анығы-Петербург повесі) деген жанрлық анықтама қояды. Мұның, әрине, өзіндік 
себебі болуға тиіс.  

А.С. Пушкин кейде өзінің әңгімелеріне де повесть деп айдар таққан. Ол 1830 жылы 
жазған бес әңгімесін Белкиннің повестері деп атаған. «Баспашыдан» деген алғысөзге 
қарағанда, бұл шығармалардың негізіне де нақты болған оқиғалар алынғанына көз жеткізу 
қиын емес. Өйткені онда Иван Петрович Белкиннің туғанынан қайтыс болғанына дейінгі 
өмірі ықшам да жүйелі, көркем түрде баян етіледі. Баспашының алғысөзінің соңғы жағында 
Белкин повестерінің басым бөлігі әділетті екені, бірақ мұндағы адамдардың аты түгелдей 
дерлік ойдан шығарылғанын және жинақтағы хикаяның әрқайсысын әр кісіден естігені 
ескертіледі. Бұл жайт Белкин повестері оның өз өмірбаянын тәптіштейтін дүниелер емес, 
белгілі дәуірдегі қоғамдық шындықты объективті тұрғыда суреттейтін шығармалар екенін 
аңғартады. 

Сонымен бұдан шығатын қорытынды А.С. Пушкиннің әуелгі шығармаларында 
«повесть» пен «әңгіме» ұғымдарын ажырата қарастырмай, біртұтас мағынада түсінгені. Бұл 
ретте ол шығармада бейнелейтін өмір құбылыстарының нақтылығын, тарихилығын ерекше 
есепке алып, егер туынды осы тұрғыда жазылса, оны «повесть» деп атауға бейім тұрғаны 
байқалады. Жалғыз А.С. Пушкин ғана емес, басқа да бірталай талант иелері повесті бірде 
әңгіме қатарына қосса, бірде роман санатына жатқызған. Осы алуан түрлі жайттер тіпті 
қазірдің өзінде де ұшырасады емес пе ?! 

Сонда повесть жайлы басы ашық пікір болмаған ба? Тек екіұдай ойлар ғана айтылып 
келген бе? Жоқ, тіпті де олай емес. XIX ғасырдың отызыншы жылдарында повесть 
жанрының төңірегінде әдеби пікірталастары болған. Осы жанрдағы шығармалардың күрт 
көбейіп, тиісті беделге ие бола бастауын әркім өзінше түсіндірген. Біреулер бұл жанрға 
ерекше ілтипатпен қараса, енді біреулер оған  жатсына қараған. 

Оларға сыншы В.Белинский дереу қарсы шығады. Сол 1835 жылы «Телескоп» 
журналының екі санында (№7,8) жалғас шыққан “Орыс повестері және Гоголь мырзаның 
повестері туралы” деген көлемді еңбегінде, ол тек Шевыревтің солақай пікірлеріне қарсы 
шығып қана қойған жоқ, орыс әдебиетіндегі хикаят жанрының тарихы мен теориясына 
қатысты тың ойлар айтады. Мәселен, “драма жазуға жеткіліксіздік ететін, романның 
ауқымына да аздық ететін терең мағыналы оқиғалар бар. Аталған жанрлар үшін аздық 
еткенмен, қас қағым сәтке кейде қыруар құбылысты шоғырландыратын сондай терең 
мағыналы өмір оқиғаларын повесть өзінің шағын шеңберіне сыйғызып суреттейді. Повесть 
өзінің ауқымына бәрін де сыйғызады: бұл жанрда адамгершілік  жайлы жеңіл-желпі очерк те, 
адам мен қоғамды сынап-шенейтін сатира да, сондай-ақ адам жанының тұңғиық тереңіне 
қым-қиғаш қайшылығы туралы туынды жазуға да болады. Повесте қысқа да болса нұсқа, 
жеңіл де болса тұңғиық мағына білдіретін жайттер өмірдің ұлы кітабынан жыртып алынған 
беттер, бөлшектер күйінде бейнеленеді”[3], - дейді. Ұлы сыншы повесть жанры жайлы осы 
ойларын кейінгі еңбектерінде одан әрі дамыта, тереңдете түседі. Бұл ретте ол повестің 
романға жуық жанр екеніне 1841 жылы «Отечественные записки» журналында басылған 
«Поэзияның тегі мен түрі» деген мақаласында ерекше көңіл бөледі. 

Содан бері бұл мәселе әр кез аз да болса ауызға алынып келеді. Хикаят жанры жайлы 
нақтылы ой-пікірлер, тұжырым-түйіндер негізінде хикаят жанрының толық әрі жан-жақты 
ғылыми анықтамасы берілді деп айта алмаймыз. Тіпті ол жөнінде барынша байсалды 
пайымдаулар айтылуға тиіс қабырғалы еңбектердің өзінде де кезінде мынадай 
түсініктемелер ғана берілген болатын: «Шынтуайтына келгенде, тарихтық-әдебиеттік әрі 
теориялық тұрғыдан қарағанда жанрлардың қай-қайсысы да повесть жанры секілді аз 
зерттелген емес. Тіпті осы терминнің өзі осы кезге дейін айқын емес екенін, көмескі күйде 
қалып келе жатқанын зерттеушілердің көбі мойындайды. Әдебиеттің тегі мен түрі арнайы 
зерттелген «Әдебиет теориясының» үш томдық кітабында да повесть жанрының табиғаты 
тиісті дәрежеде қарастырылмаған» [4,4-б], - дейді Б.С.Мейлах «XIX ғасырдағы орыс повесі» 
деген ұжымдық монографияға жазған алғы сөзінде. 
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Сонда орыс повестерінің жүз жылғы тарихы мен проблематикасын жан-жақты 
зерттеген ғалымдардың осы жанрдың табиғаты туралы тұжырым-түйіндері қандай екен 
деген сұрақ туады. Бұған жауапты үлкен зерттеу жұмысына жазған қорытынды сөзінде тағы 
сол белгілі әдебиетші-ғалым Б.С. Мейлах береді. «Повесть жанрының өзгермелілігі оның 
табиғатын қатал талаптар тұрғысынан айқындау мәселесін қиындатады. Дегенмен повесті 
әңгімеден де (әңгіме көлемі жағынан ғана емес, мазмұны тұрғысынан да ауқымды жанр емес, 
сондай-ақ уақыттық-кеңістіктік параметрлері де шектеулі әңгіме жанрынан да), романнан да 
(бейнеленетін оқиғалардың кең құлаштылығымен де, іс жүзінде тіпті ешқандай шек 
қойылмайтындығымен де, белгілі бір тақырыптық-идеялық тораптарда тоғысатын сюжеттік 
желілерінің аралас-құралас келе беруі табиғи болып табылатын роман жанрынан да) 
ажыратуға әбден болады. Егер роман қандай да бір оқиғаларды көбіне-көп едәуір уақыт 
өткеннен бейнелеуге бейім жанр болса, ал повесть жанрындағы шығармада оқиғалардың 
ортасына уақыт түсуін де күтпей, ондай оқиғалардың дамуы қандай нәтижеге жеткізетініне 
де қарамай бейнелеуге болады»[4,8-б]. 

Біз жоғарыда айтылған жайларды қорытындылай келе жанрлардың 
айырмашылықтарын ашып айтудың қиын екенін атағымыз келеді. Туынды белгілі бір 
жанрда жазылғанмен, онда кейде басқа да жанрдың элементі ұшырасады. Міне, 
зерттеушілерді көбіне шатастыратын осы мәселе.  

Повесть негізінде роман мен әңгімеге қарама-қарсы қойылады. Зерттеуші 
М.Петровский: “Біз новелла мен роман арасындағы аралық түр повесть туралы айтқанда, бұл 
жанрдағы шығармалар тобына бір жағынан, барлық компоненттердің бір орталыққа толық 
бірігуі байқалмайтын, екінші жағынан, сюжеттің кең дамуы көрсетілмейтін, бір ғана емес, 
бірнеше шағын оқиғалар жинақтала суреттелетін, кейіпкердің бүкіл өмірін емес, маңызды 
бір-екі кезеңін қамтитын шығарманы атаймыз” дейді [5,87-б]. Ал, Кожинов болса: “Әңгіме”, 
“повесть” өздерінің шығу тегі жағынан тамыры ауызша баяндау дәстүріне кететін 
жанрларды білдіреді” дейді [5,79-б]. Ал, зерттеуші Н.Тамарченко болса: “Повесть эпикалық 
прозаның бір түрі. Оның новелладан айырмасы онда тізбекті сюжеттік сызба (схема) болады. 
Осыдан оның тұрмыстық кездейсоқ  немесе таңғажайып тарихи фактілерге құрылған емес, 
өмірдің жалпы заңдарына бағындырылған болмысы танылады [5,127-б].  

Повесть кейіпкерінің белсенділігі белгілі бір дәстүрі берік қалыптасқан өмір жолын 
таңдаудан байқалады. Новелла мен повесть баяндау тәсілі жағынан бір-бірінен алшақ 
айырмасы болады. Бұдан бұрын сөз болып отырған проблема туралы қазақ әдебиеттану 
ғылымы мен сынында қандай ой-пікір бар екенін еске салып өту қажет сияқты. Бұл 
мәселенің біздегі жай-күйінің қандай екені зерттеуші М. Қаратаевтың мына сөздерінен 
байқалып қалады: «Қай шығарма қай жанрға жатады дегенді жазушы өзі көрсетеді де, оның 
арғы жағында бұл жанрға, бұл шығармаға не қосты, бұл жанр қазақ әдебиетінде қандай 
ерекше сипаттар алып дамуда, қай жанрдың қандай мүмкіншіліктері бар, олардың өзара жігі, 
шекарасы қайсы деген сықылды сұрақтарға әлі жауап жоқ, болса көңіл көншірлік емес» [6,3-
б], - дейді ол «Жанр сипаты» атты ұжымдық жинаққа жазған алғы сөзінде.  

Зерттеушінің былайша пікір білдіруінің де жаны бар. Осы уақытқа дейін әрбір жанрдың 
тарихы мен табиғатын жан-жақты талдап, әрқайсысының нақты шығармаға байланысты 
эстетикалық мүмкіндігін анықтауға арналған зерттеу еңбектерге әлі де зәруміз. Дегенмен, 
әдебиетші ғалымдар, сыншылар қауымы бұл салада едәуір істер атқарып жатыр. Олардың 
бірсыпырасы, әсіресе ең беделділері жанр жайлы, көркем прозаның жеке жанрлары туралы 
өздерінің ой-толғамдарын әр кезде айтып, жазып жүрген. Оған, мына тұжырымдар дәлел: Қ. 
Жұмалиев: «Баяндау арқылы қара сөзбен жазылған көлемі орташа шығармалар ұзақ әңгіме 
(повесть) деп аталады. Романмен салыстырғанда, ұзақ әңгімеде эпизодтар аз және алған 
оқиғаларының көлемі де шағын болады. Ұзақ әңгіменің мысалы Пушкиннің «Капитан 
қызы», Сұлтанмахмұттың «Қамар сұлуы» т.б. Әйтсе де роман мен ұзақ әңгіменің арасындағы 
шекараны, өзгешелікті дәл мынау деп үзілді-кесілді айта қою қиын. Ұзақ әңгімелер негізінде 
бір, не екі сюжеттік линияға негізделеді, өмір құбылысы романдағыдай онша терең 
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суреттелмейді, ең керекті, еі негізгі санаған мәселелерді қамтып, бірінші орынға соларды 
шығарады» [7,29-б]. 

М.Қаратаев: «Новелла жанры, яки әңгіме мен повесть, романнан бөлек, бөтен 
категориялар емес. Олар В.Белинский айтқандай, ұлы өмір кітабынан, яғни романнан жұлып 
алынған парақтар – әңгіме яки бір тарау – повесть (ол бірнеше эпизодты біріктірген бір 
оқиғаны суреттейді)» [6,4-б]. 

Зерттеуші С. Қирабаев: «Эпостың ең үлкен түрі роман – көркем сөздің ең биік үлгісі... 
Онда бірнеше сюжеттік линия (негізгі сюжеттік линияға қосымша бірнеше сюжеттер) қатар 
өрістеп, сол негізде халықтың көптеген тобынан жан-жақты образы жасалуға тиіс. Онда 
оқиғалар көлемі де мол болады... Ал повесть шағын бір-екі сюжеттік линияны дамытып, 
соған қатысты геройлардың аз ғана тобын алдыңғы кезекке қойып көрсете алады» [8, 38-б], - 
дейді. 

Зерттеуші З.Қабдолов: «Әңгіме шағын көлемді эпикалық түрдің айрықша асыл үлгісі... 
Әңгіменің ең елеулі ерекшелігі – жинақтылығы... Ал ұзақ әңгіме, яки повесть – орта көлемді 
эпикалық түрдің үлгісі... Повестің жұрт таныған кейбір жанрлық сипаты – мұнда шағын 
эпостағыдай бір емес, бірнеше оқиға: адам өмірінің бір, не бірер эпизоды ғана емес, бір алуан 
кезеңді құбылыстары кеңірек, біраз дамытыла суреттеледі. Сондықтан әңгімеге қарағанда, 
повестің көлемі де үлкен, сюжеті де күрделі... Роман – кең көлемді эпикалық түр... Эпостың 
бұл түрінде жазылған шығармалар... адам мен қоғам тіршілігін мейлінше кең қамтып, алуан-
алуан даму кезеңдері мен тұтас жүйелеп, толассыз қимыл-қозғалыс қалпында жан-жақты 
жинақтайды» [9, 80-б], -дейді. 

Енді жоғарыда айтылған теориялық тұжырымдарды ойша шолсақ, бір нәрсе талассыз 
тәрізді. Яғни эпостың кең көлемді прозалық түрі – роман, орта көлемді прозалық түрі – 
повесть, кіші көлемді прозалық түрі – әңгіме екеніне көзіміз жеткендей. Соның нәтижесінде 
шығарма жанрын айқындауда, оның көлемінің шешуші роль атқаратындығын аңғардық. Бұл 
әрине, шығарма жанрын айқындаудың бір белгісі, тіпті басты шарты. Дегенмен, әр 
шығарманы нақтылы түрде алып, талдап-тану барысында, оның қай жанрға жататыны тайға 
таңба басқандай болып көрінетіндігін де естен шығармауымыз керек. Мәселен, әңгімеде 
адам өмірінің бір, немесе бірер эпизоды суреттелетіні; соған сәйкес белгілі қоғамдық 
жағдайға тән бір, немесе бірер оқиға бейнеленетіні әлдеқашан белгілі жайт. Бірақ, кейде осы 
жанрға өзек болған адам өмірі жан-жақты әрі кең ауқымда суреттеліп, белгілі бір кезеңдегі 
қоғамдық құбылыстарды, уақыт рухын әдеттегі әңгімеден әлдеқайда терең 
таныстыратындығы себепті, онда өрнектелген өмір өлкесі сөз болып отырған жанрдың 
шағын құшағына симай жатады. Сондай сәтте әңгіме мен повестің ара-жігін ажырату 
қиындап кетеді. Мұндай жағдайда шығармаға кейде қос айдар тағылып, біресе әңгіме, біресе 
повесть аталып жүрілетіні де содан. Мәселен, М.Горкийдің «Челкаш», М.Шолоховтың 
«Адам тағдыры», М.Әуезовтің «Көксерек» шығармалары кейде әңгіме, кейде повесть деп 
аталып жүр. 

Жанр теориясына байланысты зерттеулерде повесть жанрының қыр-сырын ашуға да 
назар аударылғаны белгілі. Осыған орай әр түрлі жанрлар дамуындағы «құбылулар», белгілі 
бір жанрдың белсенділігі немесе бәсеңдеуінің себептерін, хикаяттың жанрлық сипатын 
айқындауға арналған талпыныстар жасалды. Дегенмен, хикаят жанры туралы ғылыми 
еңбектерге шолу жасау барысында жанр тарихы мен поэтикасын зерттеудегі алға 
басушылыққа қарамастан, повестің жанрлық табиғатын зерттеудің әлі де жолға 
қойылмағандығын мойындауымыз қажет. Қарама-қайшылыққа толы, кейде бірін-бірі жоққа 
шығаратын ой-тұжырымдардың повесть жанрының басқа жанрлармен, атап айтқанда әңгіме 
және романмен ұқсастығы мен айырмашылығына, хикаяттың жанрлық мүмкіндіктері мен 
табиғатына байланысты туындап отырғанын байқадық. Бұндай әр түрлі көзқарастардың 
пайда болуына әдеби процестегі өзгерістер, әдеби тектер мен жанрлардың бір-біріне 
«кірігуі», бірін-бірі мазмұн, пішін жағынан байытуы, 1970-1980- жылдардағы повесть 
жанрының қарқынды дамуы түрткі болды. 
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Зерттеушілер М.Қ.Қаратаев, Қ.Жұмалиев, З.Ахметов, З.Қабдолов, С.Қирабаев, 
Е.Лизунова, Ш.Сәтбаева, Р.Бердібаев, Р.Нұрғали, Ш.Елеукенов, М.Базарбаев, Б.Майтанов, 
А.Ісімақова тәрізді әдебиеттанушылардың ғылыми-зерттеу еңбектерінде әдеби жанрлардың 
туу, қалыптасу жолдары, қазақ повестерінің типологиялық белгілері қарастырылған. Бірақ, 
бұл мәселелердің романға қатысты аспектіде ғана алынғандығын байқауға болады.  

Хикаяттың жанрлық белгілеріне оның қоғамдық өзгерістердің себеп-салдарын 
кейіпкерлердің ішкі жан дүниесіне үңілу арқылы түсіндіруге ұмтылатын субъективтік 
сипатын, көркем әдебиеттің басқа да жанрларының, фольклорлық жанрлардың 
қасиеттерімен қатар, әдеби тектердің қасиеттерін де өз бойында «біріктіре» алатын 
әмбебаптығын, әрі талдауға, әрі жинақтауға бейімділігін жатқызуға болады. 

Орыс, қазақ әдебиеттану ғылымы мен сынындағы хикаят жанрына байланысты әр қилы 
ой-тұжырымдарды қорыта келсек, хикаят – эпикалық тектің жанры. Бұның өзі повестің 
жанрлық табиғатының эпикалық екенін білдіреді. Сондай-ақ, «шығарма көлемі – жанр 
көрсеткіші бола алады» және «Повесть көлемі жағынан әңгіме мен романның арасындағы 
жанр, оның көлемін нақтылау мүмкін емес, сондықтан ол жанрлық белгі болып 
табылмайды» [10,814-815-б], - деген кереғар пікірлердің әрқайсысындағы шындық салмағын 
таразылай отырып, мынадай байламға келеміз: Повесть – эпикалық тектің «орташа көлемді» 
жанры. «Орташа көлемді» деген сөзді тырнақшаға алу себебіміз, «көлем» сөзі – шығарманың 
парақтар санына, қалыңдығына емес, көтерген мәселесінің мазмұнына, оның бейнелеу 
ерекшелігіне байланысты алынып отыр. 
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КЫРГЫЗ ТЕЛЕВИДЕНИЕСИНДЕГИ МААЛЫМАТ ПРОГРАММАЛАРЫ 
 

Капарова Ч.А.- Ж.Баласагын атындагы КУУ нун окутуучусу. 
 
Studio “Ala-Too” has a role in the dissemination of information of Kyrgyz Television. 
Before the program “Mezgil” Kyrgyzstan and others which were on the air, informing the 

population of Kyrgyz people about news and current events.  
Кыргыз телевидениеси, же азыркы Коомдук телерадио корпорациясы алгач 

негизделген жылдарынан тарта элге маалымат таркатуу милдетин аткарып келе жатат. 
Мейли ал саясий болобу, же маданий, спорттук иш чараларбы, бул жана башка 
тармактардагы акыркы жетишкендиктер менен ошол эле учурда кемчиликтери коомчулукка 
маалымат катары берилип келүүдө. 

Советтер союзунун техникалык жактан дүркүрөп өнүгүп турган жылдарына таандык 
болгон телевидение элди идеологиялык жактан тарбиялоонун куралы катары колдонулуп 
келгени жашыруун эмес. Дал ушул телеэфирлер аркылуу кайсыл жана кимдин бийлиги 
болбосун, алардын талаптары аткарылып, элге бир беткей маалыматтар берилип, ошол эле 
учурда өлкөнүн туруктуулугуна кам көрүлгөн. Советтер союзунун курамына кирген Кыргыз 
ССРи да мындай талаптардын аткаруучусу эле, демек Кыргыз телевидениеси аркылуу 
Борбордук бийликтин жарлыктары, буйрук, талаптары аткарылып келгени талашсыз. 
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Азыр болсо илим менен техниканын болуп көрбөгөндөй өнүккөн мезгили. Ар күнү ар 
кандай ачылыштар жасалып, эл таң кала турган бир да касиет калбагандай сезим пайда 
болот. Дегеним, телевидениеден башка мыкты жана ыкчам маалымат булагы болушу мүмкүн 
эмес деген совет элинин ишеними таш капты. Кечээ жакында эле пайда болгон интернет эң 
тез маалымат таркатуучу булак катары элдин ишенимине кирди. Азыр ар бирибиз интернет 
аркылуу маалымат алуучубуз. 

Бирок интернеттин пайда болушу телевидениенин кадырын кетире алган жок. Бир эле 
учурда сөз, үн жана тасма аркылуу чагылдырылып жаткан маалымат элге эң эле ишенидүү 
булак эмеспи. Албетте интернет да бул касиеттерге ээ. Бирок телевидение болуп 
көрбөгөндөй маалыматтык атаандаштыктарды жеңип, өзүнүн коомдогу ордун сактап калды.  

Албетте, ар бир телеканал, мейли ал мамлекеттик же коомдук болобу, же менчикпи, 
айтоор алардын аброю негизинен маалымат кызматтарынын ишине көз каранды. 
Каналдардагы маалымат программалары кандай иштегенине жараша дээрлик бир мекеменин 
аракети бааланып, рейтинги аныкталат. Бул учурда ар башка көз карандысыз кеңселер 
тарабынан маалыматтардын берилиш деңгээли аныкталып, ай сайын болбосо да жылына бир 
жолу бааланып келет. Бул каналдардагы иштин жакшырышына өбөлгө. Мындай 
аракеттердин аркасында чоң атаандаштык жаралып, ал өз кезегинде иштин жакшырышын 
жандантат. 

Кыргыз телевидениесинде маалымат таркатуу милдетин “Ала-Тоо” студиясы аткарып 
келет. Кайсыл бир жылдары “Мезгил”, “Кыргызстан” өндүү ар башкача аталыштар менен түз 
эфирге чыгарылып келген маалыматтык программалар аркылуу кыргыз журтчулугу өлкө 
аймагында болуп жаткан кабарлардан маалымдар болуп келди. Азыркы “Ала-Тоо” 
студиясынын ишин тыным албай иштеген тегирменге салыштырууга болот. Күнүгө бал 
чогулткан аары сымал, маалымат кызматынын кабарчылары маалыматтарды топтоп, элге так 
жана чын маалыматтарды ыкчам жеткирүүнүн аракетинде.  Студиянын кызматкерлери 
жаштардан куралган. Алардын топтогон кабарлары ар бир 2 саат сайын мамлекеттик жана 
расмий тилде түз эфир аркылуу көрүүчүлөргө тартууланат. Таңкы саат жетиде башталган 
кабарлардын чыгарылышы түнкү онго чейин тынымсыз берилип турат. Журналисттердин 
мыкты жана ыкчам иштөөсүнө корпорация тарабынан түзүлүп берилген шарттар жардамчы. 
Анткени студия заманбап техникалар менен жабдылган жана жакшыртуу аракеттери азыр да 
көрүлүп келүүдө.  

“Ала-Тоо” маалымат студиясы  тарабынан даярдалган акыркы кабарлардын топтому 
“Күндарек” жана “Новости” программалары аркылуу күндүз ар бир эки саат сайын эки тилде 
түз эфирге чыгарылып турат. Мындай кабарларды даярдоого мыкты адистер тартылган. 
Алар “фабрика” системасында иш алып барат. Мындай системанын кириши менен 
кабарларды берүүнүн сапаты, саны жана оперативдуулугу кыйла жакшырды. Күндүзгү 
эфирлер кыскалыгы менен элге жагымдуу, көрүүчү эмне, кайда жана качан деген суроолорго 
толук жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ар бир эфир 10 же 15 мүнөт түз чыгарылып, топтом 
дээрлик текст (бокс) менен кыска маектен (синхрон) куралат. Эгерде кандайдыр бир чукул 
кырдаал болуп калса, окуя болгон жерден телефон байланышы уюштурулуп келет. Ал эми 
эмне, качан, кайда деген суроолордон тышкары, эмне себептеп, кантип, кандайча деген 
суроолорго жооп ар дайым кечки маалыматтардын топтому аркылуу берилет. Демек, кечки 
маалыматтардын топтому күңдү жыйынтыктоочу программа катары кабылданып калган. 
Анан калса кечки эфирлердин мөөнөтү да кеңири. “Ала-Тоо” студиясындагы кечки 
кабарлардын топтому “Ала-Тоо” маалымат программасы деп аталып, ал кыргыз жана орус 
тилдеринде чыгарылат. Белгиленген 30 мүнөт  ичинде көрүүчү аны кызыктарган 
маалыматтардан кененирээк кабар алат. Маалыматтар кандай форматта берилиши 
керектигин жетекчилик жөнгө салат. Кыргыз телевидениеси “Коомдук” деген макам алган 
жылдардан тарта расмий, же саясий маалыматтарды такай чагылдыруудан качып, негизги 
орунду социалдык маселелерге берүү аракетинде экени көрүүчүгө маалым.  

Көпчүлүк учурда күндүн темасы боло турган окуялар орун алат. Мындай учурда 
студиянын кабарчылары атайын репортаждарды даярдап, ал атайын (специальный выпуск) 
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чыгарылыш катары эфирге берилет. Учурда жумасына 3-4 жолу атайын чыгарылыштар 
даярдалып келе жатат. Ошол эле учурда апта ичи болгон ар башка окуялардын урунттуулары 
тандалып, алар боюнча кеңири репортаждар даярдалып, окуя боюнча анализ жүргузүлүп, 
апта жыйынтыгына арналган аналитикалык программа аркылуу көрсөтүлөт. Мындай 
аналитикалык программалар “Жума кайрык” жана “Итоги недели” деп аталып, элге эки тил 
аркылуу анализделип талданган маалыматтар жума соңунда таркалат.  

Кыргыз телевидениесинде маалыматтарды таркатуу вазыйпасы дээрлик “Ала-Тоо” 
студиясы аркылуу ишке ашат. Бирок каналдын курамындагы таңкы көрсөтүүлөргө арналган 
“Замана” студиясы дагы маалыматтарды даярдоодон алыс эмес. Бир гана айырмасы “Замана”  
таңкы көрсөтүүлөргө арналгандыктан элдин күн башталышындагы маанайын көтөрүү 
милдетине ээ. Теле каналдагы ар бир студия бир-бири менен атаандаштыкта иш алып барат. 
Эгерде атаандаштык бар жерде өнүгүү болот  деген айтымга ишене турган болсок, демек 
студиялардын иши мындан да жакшыраарына ишене туралы.  

Союз учурунда Кыргызстанда бир гана Кыргыз телерадио мекемеси болуп, ошол канал 
гана элге маалымат жеткирип, коомдун ишенимдүү булагы катары кызмат өтөгөн. Бирок 
эгемендик алган жылдардан тарта башка “бир тууган” мамлекеттердей эле Кыргызстандын 
дагы масс-медиа рыногунда  жеке менчик телеканалдар көбөйдү. Ошол эле учурда радио, 
гезит-журдалдар жаандан кийинки козу карындай болуп көрбөгөндөй сан жагынан өсүш 
алды. Ал арада жогоруда айтылгандай интернет булактары орун алды.  

Эми телеканалдар жана алар аркылуу маалыматтардын берилиш тарыхына токтоло 
турган болсок, Кыргызстанда алгачкы коммерциялык канал катары “Пирамида” негизделген. 
Күнүгө бир каналды көрүп, бир тартипке баш ийип келген эл жаңыланууну эңсеп турган 
бейм, дароо назарын дал ошол коммерциялык каналга бурду. Алгач бул менчик канал чет 
өлкөлүк ар башка тасмаларды тандабай көрсөтүү менен көрүүчүлөрдү өзүнө тарта алды. 
Анча узак эмес аралыкта “Пирамиданын” алдында маалымат кызматы да пайда болуп, 
мамлекеттик каналдан айырмаланып жаңыча формат менен кабар берүү кызматын аркарды. 
Мындай жол аркылуу көрүүчүлөрүнүн санын да көбөйтө алды. Тилекке каршы 
коммерциялык каналдар бир гана борбор шаарга тартылгандыктан аймактардагы көрүүчүлөр 
мамлекеттик каналды көрүү менен чектелип келген.  

Дал ушул эгемендик Кыргызстандын масс-медитя рыногунда атаандаштыкты пайда 
кылды. Арадан көп убакыт өтпөй “КООРТ”, “НТС”, “Бешинчи канал”, “Жетинчи канал”, 
“Сентябрь” өндүү менчик коммерциялык каналдар орун алды. Тилекке каршы бул 
каналдардын көбүнүн кожоюндары көп акчалуу адамдардын менчиги болгондуктан 
маалымат таркатууда бир беткейлик, бирин-бири каралоо, ар башка текшерилбеген 
маалыматтар менен эл башын айландыруу өңдүү тескери  көрүнүштөр орун алып жатканы 
талашсыз. Ар бир телеканал каржы мүмкүнчүлүгүнө жараша ар башкача жабдылган. Бул 
жагынан алып караганда Коомдук биринчи канал заманбап техникалык мүмкүнчүлүккө бай 
мекеме. “Коомдук” деген макамдын өзү эле элге так, текшерилген жана чын маатыматтарды 
берүүгө милдеттендирет. “Ала-Тоо” студиясынын журналисттери дал ушул талаптарды эске 
алуу менен ар бир окуяны кандай болсо ошондой өңүттө берип келет. Негизинен кайсыл 
каналдын ишин кандай экенине көрүүчү тараза деңизчи. Бирок “Ала-Тоо” студиясынын 
жамааты болгон мүмкүнчүлктөрдү пайдаланып, эл кызматында. 

Мезгил өзгөргөн сайын, аны менен элдин да тигил же бул мүмкүнчүлүккө карата 
талабы өзгөрөт эмеспи. Анын сыңары маалыматтарды берүүнүн, аны жеткирүүнүн эл аралык 
талаптары аткарылууга тийиш. Бул жагынан алып караганда кыргыз тележурналисттери чет 
өлкөлүк адистердин окутуусуна мажбур, алар менен тажрыйба алмашууга кызыкдар. 
Бүгүнкү күнү Кыргыз телевидениесине эл аралык аренада озгөчө орду бар ири  Би Би Си, 
Евроньюс, Дойчевелле өңдүү ири телекомпаниялардын өкүлдөрү келип, кыргыз 
журтчулугун акыркы кабарлар менен ыкчам камсыздап туруу сунуштарын берүүдө. Коомдук 
каналдын каржылык мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан “Ала-Тоо” студиясынын чет 
өлкөлөрдө атайын кабарчылары жокко эсе. Болгону Москва шаарында гана коррпункт 
ачылып иштеп жатат. Ал эми башка мамлекеттердеги айрым кабарчылар келишим негизинде 
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өзүн өзү каржылоо аркылуу иштейт. Андыктан Кыргыз телевидениесинин маалымат 
студиясы чет элдик кабарларды коммерциялык сүйлөшүү аркылуу эфирге берип келет. 
Мындай жол аркылуу  БиБиСи жана Азаттык мекемелеринин программалары 
чагылдырылууда жана эл тарабынан жылуу кабыл алынды.  

Эл маалымат алууга кызыктар, эл маалыматтан суусап турган чагы. Муну эске алган 
Кыргызстандын Коомдук биринчи каналынын жетекчилиги эми кабарларды 24 саат бою 
чагылдырып туруу аракетинде. Алдын ала маалыматтар боюнча атайын канал ачылып, ал 
“Ала-Тоо 24” деген аталышта 24 саат бою элге кабарлар көрсөтүлүп турмакчы. Бул кабарлар 
Кыргызстан менен гана чектелбестен, жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердеги 
окуялардын түрмөгү менен топтолуп турмакчы. Эфирдик мөөнөттүн аздыгына байланыштуу 
спорттук кабарлар да аз көрсөтүлөт. Керек болсо спорт менен маданий кабарларга эфирдик 
убакыт берилбей калат. Дал ушул өңдүү кемчиликтер “Ала-Тоо 24” каналынын ачылышы 
менен ишке ашат деп ишенип туралы.  
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1990 жылдары ең озық технология, саясаттың сан қыры, экономикалық мәселелер тіпті, 

мәдениет, өнер, журналистика түгел қамтылды. Бұқаралық коммуникация жүйесінің ірі 
компоненттерінің бірегейі бола білген телевизия жүйесінің жібі үзілуіне емес, керісінше 
бұқаралық коммуникацияның дамуына, жаңа қыры арқылы қоғамға пікір қалыптастыруға 
жәрдем етті. Телевидение оның ішінде бұқаралық коммуникация компонеттерінің қызметіне 
атаулы өзгерістер еніп, елдегі мемлекеттік институттардың функциясына елеулі ықпал ете 
білді. Осы үрдіс арқылы қоғамның ақпаратты қабылдауы, өмір сүру салты түбегейлі өзгере 
бастады»[1,13-б]. Қазақ жерінде телевидение радиотарату негізінде құрылып, аталмыш 
жүйенің қызметтерін өзіне де еншіледі. Телеарналардағы ақпараттың таралуы, дамуы, өрбуі, 
берілуі қоғамда болып жатқан үрдістермен тікелей байланысты. Телевидение ел өмірінің 
жарқын, я болмаса кемшін тұстарын көрсетеді. Сонымен қатар телеарналар өз саясатын 
ұстана отырып қоғамға едәуір әсер етеді, ел идеологиясын насихаттап, соны қоғамдық пікір 
етіп қалыптастыруға жұмыс  істейді. Телеарнаға қараған көрермен қандай да бір 
телеарнаның саясатына бүйрегі бұрып, соның салған жолымен жүреді.  

Ғалым А.И. Акопов: «Қоғамды болып жатқан құбылыстарды ғылыми тұрғыда 
түбегейлі, жіті тексеру үшін тарихи тәсіл, тарихи әдіс таптырмас құрал. Телевидение 
дегеніміз – қоғамда болып жатқан құбылыстардың толық көрінісі. Аталмыш зерттеуге 
тарихи тәсілді қолдана отырып процестің пайда болуын, кейінгі даму сатыларында үрдіске 
қандай дүниелердің әсер еткенін, кейін үрдістің қандай ағымға түсіп дами түскенін және 
оның қазіргі жағдайын толық талдауға болады»[1,89-б],-дейді. 

Телевидениедегі ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар кеңес заманында басталды. 
Сол кездің өзінде отандық телевидение саласы мемлекеттік саясатты насихаттаушы, ұлттың 
қауіпсіздігін сақтаушы үлкен күшке ие, ықпалды, мемлекеттің «қауіпсіздің қызметімен» 
қатарлас дәрежеде қабылданған. Қазақстандық телевидение кеңес одағының саясаты, 
идеологиясын насихаттайтын мықты құралға айналғаны тарихтан белгілі. 

Ғалымдар кеңес кезіндегі тележурналистиканы авторитарлы, мемлекеттік-
монополиялы, тіпті тоталитарлы деп есептеп жүр.  Ал орталық телеарналар – монопольді 
мемлекеттік насихат құрылымы бола білді. Ол бір уақытта өндіруші, жариялаушы, 
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телебағдарламаларды таратушы мәртебесіне ие болды. Мемлекеттік телеарналар ашық түрде 
ел саясатын, экономикалық ахуалын, мәдени санасы мен мемлекеттік мәртебеге ие билік 
құрылымдарында отырған шенділердің сөзін сөйледі. Сол арқылы мемлекеттік телеарналар 
қаржы көзін ел билігінен алады. Әрине қаржы қайдан түссе, телеарна сол жердің саясатын 
сөйлейтіні белгілі.   

Р.А.Борецкий: «Мемлекеттік телеарналар биліктің араласуы, ықпал етуі мен тікелей 
құл сұғуының салдарынан пайда болады. Және телеарналардың ешқайсысы шынайы қоғам 
сұрауымен, халық қалауымен қабырғасын қаламайды»[2,29-б],-дейді.  Кез келген 
сараптамалық бағдарламалардың бірінші тізімінде ел билігіндегі саяси идеология 
насихатталуы тиіс екені белгілі. Жылдар бойы көгілдір экраннан түспеген 
бағдарламалардағы моделді талдаған Е.Лигачев: «Елдегі кез-келген телеарналар мен, 
бағдарламалардың барлығы бір арнаға тоғысуы керек. Бір мақсат, бір мүдде. Арналардың 
алғашқы мақсаты – партия саясатын насихаттау, елдегі кереғар көзқарастың көзін тез арада 
жою!»[3,174-б]. Иә бұл сөздер сол кездегі биліктің  бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты 
ұстанған бағыты екеніне айқын дәлел.  Аталмыш мақсатты орындау барысында, 
телеарналардағы күнделікті тақырыптар жеңіл саяси насихат пен мәдени-эстетикалық арнаға 
ауысты.  

60-80 жылдары телевидение тек биліктің идеологиясын таратушы жалпымемлекеттік 
институтқа айналды. Экран басқармасы, қаржы көзі, бағдарламалар тізімі мен құрылымы – 
орталықтанған мемлекеттік институт атанды. Сол арқылы телевидение тек қоғам пікірін 
қалыптастыруға ғана емес, насихатпен айналысты. Тура осы қарқынымен мемлекеттік 
телеарналардың қызметі кеңес одағының тарқауына дейін жалғасты. Одақтың күйреуінен 
кейін телеарналардың коммерциялыққа, жеке меншікке өтуі жиіледі. Ал қазіргі таңда 
телевидение арқылы, көк экранға телмірген аудиторияның кеңдігі арқасында сала ақпарат 
таратудың ең ірі құралы мен қоғамдық пікірді қалыптастырудың тиімді жолына айналды. 

Қазақстан Республикасының бұрынғы мәдениет және ақпарат министірлігінің 2012 
жылғы дерегі бойынша, республикада тіркелген 8343 бұқаралық ақпарат құралдарының 
ішінде 2544-і жұмыс істейді. Оның үстіне 215 электрондық БАҚ, 165 кабельді және екі 
спутник операторы бар. Көріп отырғанымыздай, ақпарат нарығы күн санап дамып 
келеді[4,56-б]. Жаһандану заманында әлеуметтік, экономикалық және саяси қаракеттің 
әлемдік масштабқа өтетіні соншалық, әлемнің қандай да бір бөлігінде орын алған оқиға 
дереу әлемнің тіпті басқа бөлігіндегі кісілер мен олардың бірлестіктеріне әсерін тигізеді. 
Осы кезде БАҚ ішіндегі радионың жеделділігін ескере аламыз. Ешбір мемлекет басқа 
елдермен қарым-қатынас орнатпай, бөлектеніп өз функцияларын орындай алмайды, 
жаһандану мемлекет пен қоғам өмірінің материалдық, рухани секілді көптеген тұстарына 
әсер етеді. 

Қазақстан Республикасы ақпараттық кеңістігінің бәсекеге қабілетті болып дамуы 
жайындағы Консепцияны қарастырмай-ақ, қазақстандық БАҚ өнімдері ішкі ақпарат 
нарығынан ығыстырылып жатқанын және де Қазақстанның рухани, экономикалық, саяси, 
әлеуметік өмірінің шетел ақпарат құрылымдарынан тәуелділігі күшейіп жатқанын атап 
айтуға болады. Біз, теледидарды қосқан кезде, газет сататын киосктің алдына келген кезде, 
шет мемлекеттердің ақпарат экспансиясының куәгері боламыз. Кейбіреулер бұны қоғамның 
ашықтығы мен демократияның  дамығандығының көрінісі дейтін де шығар. 

Солай-ақ болсын, алайда одан шықса қауіп төнетіндей белгілі бір шектің болуы да 
керек сияқты. Екінші жағынан, «ақпараттық экспансияға қарсы тұру жүйесінің» құрылуы 
ішкі және шетел БАҚ-ын, жалпы ақпараттық ағынды қатаң қадағалауға алатын жүйеге 
айналып кетпейтіндігіне кім кепілдік бере алады. Нәтижесінде, ақпарат өз объективтілігінен 
айырылып, мемлекет ішіндегі және сыртындағы болып жатқан оқиғалар мен процестерге 
байланысты азаматтардың түсінігі бұрмаланады. 

Елбасы өзінің «Қазақстан-2030» Жолдауында: «Қауіпсіздік пен тұтастық мәселелерінде 
біз үнемі  қырағы болуға тиіспіз. Біздің көрсетіп отырған және болашақта да көрсете беретін 
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ізеттілігіміз бен меймандостығымыз тіпті де аңқаулық пен кіріптарлықтың көрінісі 
емес»[5,54-б],-дейді.  

Ақпараттық қарым-қатынастың жақсаруы арқасында мемлекеттегі ақпараттық 
кеңістіктің, мәдениет пен экономиканың әлемдік экономикалық және ақпараттық кеңістікке 
интеграциясы іске асады. Ақпараттық алаңды ары қарай дамытып, әлемдік ақпараттық 
қоғамдастыққа кірер кезде, ҚР президенті айтып өткен идеяның ең маңызды жерлерін естен 
шығармаған дұрыс. Ол үшін, қалыптасқан жағдайды әділ бағалап, қос стандарттардан бас 
тартып, дұрыс қорытынды жасауымыз тиіс. Мемлекеттің ақпараттық алаңында отандық 
өнімнің басым болуы басты басымдылыққа айналуы тиіс. Тек сонда ғана, Қазақстанда 
ақпарат нарығының маңызды және негізгі элементтері қалыптасты деп айтуға болады.  

«Қазақстан» телеарнасы елдегі бірден бір қазақы рухты және қазақы журналистика 
дамуына із сала бастаған ұжым.  Ресми биліктің қазақтілді журналистикаға қырын 
мүдделілігі қабылданып жатқан БАҚ туралы жаңа заңдардан барлық саяси және 
экономикалық алғышарттар бола тұрып, қазақтілді журналистиканың күшімен халықтың 
ақпарат алу мүмкіндігін зорайтуға бір жол ашылмай тұр. 

«Қазақ журналистикасының дамуына кедергі болып отырған тағы бір  себеп 
журналистикалық экономиканы атауымызда, әрине, қазіргі менеджментті меңгермегендік  
көзге бірден түседі. Қазақ журналистикасының дамымауына тілдің артта қалғандығы емес, 
журналистиканың басты күн көрісі болып табылатын қаражат көзінің бітелгендігінде болып 
отыр. Қазіргі журналистика табыс көзін екі тараптан ғана тартатыны белгілі: мемлекеттік 
тапсырыс ретінде мемлекеттік бюджеттен және жарнамалау түрінде коммерциялық тараптан. 
Ал, үшіншісі болып табылатын баспасөзге жазылым шын мәнінде болмашы ғана ықпалы бар 
қаржы көзі. Бұлардың ішіндегі ең бастысы - жарнама саласы[6,88-б]. 

Қазақстандық телеарналардың экранында жарық көріп жүрген ақпараттық-
сараптамалық бағдарламаларды саяси, әлеуметтік, экономикалық, шетел жаңалықтарының 
талдану, талқылану тәсілдері және оны ұсыну әдісі әрқилы. Жалпы ақпараттық-
сараптамалық бағдарламалардың бүгінгі жай-күйі, қазақ қоғамындағы рөлі мен елдің саяси-
экономикалық ахуалын анық, сауатты жеткізіп отыр деп толық айта алмаймыз. Кейбір 
ақпараттық-сараптамалық бағдарламалардың өзіндік ерекшелігі, сын мен сараптау 
жасаудағы жетістіктері жоқ емес. 

Соңғы кездері отандық телеарналар бетінде ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар 
саны көбейіп кеткені көзге көрінерлік жағдай. Олар бір апта ішінде болған атышулы оқиғаны 
талдап, жіліктеп, сараптап халыққа сауатты ұсынуды мақсат етеді. Қазіргі отандық 
ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар ел экономикасында болып жатқан жағдайлар мен 
әлем нарығын сауатты талдауға қауқары жете бермейтіні тағы бар. Бағдарлама көп 
болғанымен, ақиқатында айқын сараптама жасайтын өнім аз.  

Бағдарламаны нәтижелі болатындай әзірлеу оңай емес, телестанциялар талапқа сай 
бағдарламаны жасауы шын мәнісінде көңілден шықпайды, шын мәнісінде бағдарламалар 
қысқа мерзімде табыс кіргізе қоймаса да, демократиялық қоғамда дамуы үшін, оның 
беталыс-бағытын айқындауда үлкен рөл атқарады. Ақпарат қоғам мүддесіне қызмет етеді, 
көрермендердің көз алдында телекомпаниялардың атақ-абыройын арттырады және болашақ 
жетістіктері іргесіне қаланған салмақты үлес болуы да сөзсіз. Осының барлығын ескере 
отыра, нақты бір сапалы ақпараттық-сараптамалық бағдарламаны даярлауға болады.  

Телеарналарда шығып жүрген ақпараттық-сараптамалық бағдарламалардың басты 
тақырыптары саяси-экономикалық, әлемдік оқиғалар және оның сауатты саралануы кейде 
көңілден шықпайды. 

«Аpta.kz» бағдарламасы - еліміз бен әлемде бір апта көлемінде болған саяси-
экономикалық, әлеуметтік жағдайларға және мәдени-рухани кеңістіктегі оқиғаларға талдау 
жасайды. Бағдарламаға айтылған сын да ұшаң теңіз. Мысалы, «Жас Алаш» газетінің 2012 
жылғы шығарылымы, 59-шы санында Серік Құдайбергенұлының мынадай мақаласы жарық 
көрді: «Бұған дейiн Қазақстан ұлттық арнасы картон қағаздарымен қоректенетiн Жаңа-
өзендiк бес түлiк мал жайында сюжет ұсынған болатын. Күнi кеше «Апта.kz» бағдарламасы 
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«картон жейтiн малдың етi – семiз, сүтi – тәттi болады» деп кезектi рет айды аспанға 
шығарды. Журналист Думан Мұхаметкәрiмнiң айтуынша қағаз картонды «сиыр мен түйе 
таласып-тармасып жеп қоятын» көрiнедi. Әйтсе де ол өзге өңiрден келген малдың 
«жергiлiктi азыққа бас салмайтынын» жасырмайды. Билiктiң қас-қабағына қарайтын БАҚ 
өткен 2012 жылғы қанды қырғыннан кейiн Жаңаөзен жайында әртүрлi ақпараттар бере 
бастады. Осының арқасында бұқара халық шалғайдағы бауырларының қандай күйде өмiр 
сүрiп жатқанын бiлдi. Мәселен, билiк «қой үстiне бозторғай жұмыртқалаған» деп есептейтiн 
Жаңаөзенде жем-шөп удай қымбат. «Мал баққан ағайын қорасындағы төрт түлiгiн асырай 
алмай пұшайман болып отыр. Сол себептi жаңаөзендiктер мал азығының жаңа түрiн ойлап 
тапты. Олар кәдiмгi картон қағазын жемге шылап берiп, қой-сиырын бордақылауға көштi», – 
дейдi Думан Мұхаметкәрiм. 

Оның айтуынша, Жаңаөзенде мал ұстау өте қымбат. Мәселен, көде мен жусан шөбiнiң 
бiр түгi 1200 теңге тұрады. Ал жоңышқа сияқты құнарлы шөптердiң құны 2000 теңге 
болса,арпа 1500 теңге. Осыларды есептей келе журналист «Бiр сиырды бағу үшiн айына жоқ 
дегенде 70 мың теңге жұмсайсыз», – дейдi. Аталған 70 мың теңге бiр ер азаматтың жалақысы 
емес пе? Ал бұл ақшаға Жаңаөзендiк тұрғын бала-шағасын асырай ма, әлде қорадағы бес-
алты тұяғына жем-шөп ала ма? Сондай-ақ журналист «Жаңаөзенде осы қағаздың көмегiмен 
мал семiртiп отырған ағайын бар» дейдi. Әйтсе де әр жерде шашылып жататын картон 
Жаңаөзенде қып-қызыл ақша тұрады. Мәселен бiр күндiк «жем» болатын қағаз жәшiктердiң 
бiр бумасы 100 теңге. Осыдан-ақ Жаңаөзендiк тұрғындардың тұрмысы тұралап тұрғанын 
аңғаруға болмай ма? Адамын айтпағанда, алдындағы бес-алты малына халық жем-шөп таба 
алмай зар. Сөзiм дәлелдi болсын деген журналист Фейруза Бақалбаеваға: «Сиырдан үш литр 
сүт аламыз. Сүтi жақсы болады», – деп айтқызады. Тiптi журналист қызды-қыздымен «Ендi 
мына қызыққа қараңыз. Жергiлiктi халықтың айтуынша, Оралдан келген малға қарағанда, 
картон жеп семiрген өзендiк малдың етi де, сүтi де дәмдi болады», – дейдi. Сонан соң 
Бектұрлы Шалқарбаевтың «Оралдан келген мал ендi қанша айтқанмен, мына ақ шөпке, 
жемге жайылған, олардың майлылықтары кiшкене басқаша, өзгелеу болады» деген пiкiрiн 
бередi. Тiлшiнiң сөзiне сенсек, Бектұрлы Шалқарбаев қана емес, өзге де өзендiктер «өзiмiздiң 
малға жететiн мал жоқ» деп есептейдi-мыс. Мәселен Жаңаөзен қалалық мәслихат депутаты 
Өтебай Смағұлұлы «Басқа жердiң етiмен, осы жердiң малының етi басқаша болады. Ол таза 
өнiм ретiнде-ау деп ойлаймын. Технологиясы басқаша ендi», – дейдi. Бұл аз десеңiз, 
жергiлiктi мал дәрiгерi Бақыт Нұржоловтың өзi «бұл жақтың малы картонды жақсы 
қорытады» деп есептейдi. «Картон жеп ауру тауып жатыр» дегендi естiген жоқпын. Себебi, 
ол мүмкiн де емес. Бұл да бiр табиғи қосынды», – дейдi Бақыт Нұржолов. Сондай-ақ 
журналист картон жейтiн жаңаөзендiк малдар астаналық ғалымдарды да шын 
таңғалдырдырғанын айтады. Мәселен журналист С.Сейфуллин атындағы Қазақ 
агротехникалық университетi, ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы 
факультетi деканының орынбасары Серiк Нарбайұлының пiкiрiн берудi ұмытпапты. Әйтсе де 
Серiк Нарбайұлы картонда химиялық улы заттар көп болғандықтан малға керi әсерiн тигiзедi 
деп есептейдi. Сондай-ақ ғалым картон тұтынған малдың ғұмыры табиғи жем-шөп жеп өскен 
малға қарағанда екi есеге дейiн қысқа болуы мүмкiн деген ойда. Картон жейтiн мал жайында 
ұлттық арна сүйiншi сұрағандай етiп хабар бердi. Ал есi дұрыс адам картонның малға азық 
болмасын түсiнсе керек едi. Кемшiлiктi жасырып-жабудың да өз жөнi бар. Осыны аты 
дардай арна басшылары түсiнсе керек едi». 

«Қазақстан» Ұлттық телеарнасы мемлекет қаржысы арқылы жұмыс істеп келе 
жатқандықтан техникалық, өзге де шығармашылықтан тыс дүниелерге оңай қол жеткізе 
алады. Сондықтан өзгеге көңіл аудармайтын журналист таза мәтін мен сараптаманың 
сауатты шығуына көңіл бөлуі керек. Дегенмен бұл белгілі шектің жоқ екенін білдірмейді. 
Абсолютті сөз бостандығы еш елде жоқ, дегенмен мемлекет саясаты шеңберінде отырған 
телеарна міндеттелген саяси маңызы бар жаңалықтардан қызықты материал дайындауға 
қабілетті журналистер қосынын қолға алуы керек. «Апта кз» бағдарламасында дәл осындай 
тілшілер тізімі бар. Дегенмен кей тұста материалдың үстірт саралананатынына жоғарыда 
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мысал келтірдік. Кейбір экономикалық жаңалықтар Ұлттық арна назарына міндетті болып 
іліккенімен, бір текті болып шығып жатады.  

Қай кезде де теледидарда берілетін ақпараттық-сараптамалық бағдарламаларда 
жеделдік пен әсерліктің мәні зор екендігін айтуға тиіспіз. Тележурналистер үнемі 
ширақтылық пен тәртіптілік, әрі көрегенділік таныта отырып, әрбір бағдарламаға қатал 
жоспар жасаулары тиіс. Кез-келген сюжетке  ыждағаттылықпен бірге дәлдік, жинақылық 
керек. Сәл босаңсысаң жоспардағы істің бәрі де сәтсіздікке ұшырайды. Қазіргі ақпараттық-
сараптамалық бағдарламаларға жалықпай саралайтын, салмақтап, толымды сөзін айта 
алатын азулы журналистер қажет-ақ. Көгілдір экранның әрбір күні тынымсыз ізденіс пен 
жаңалыққа толы. Апта сайынғы сараптамалық бағдарламалардың өң бойынан тың жаңалық, 
жеделділік пен тиімділік іздегенде кешегі, бүгінгі телерадио журналистер ізденістерінің 
сәттілігіне, көп қырлылығына, жұмыстарының нәтижелілігіне көзіміз жете түседі. 
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МАГИСТРАТУРА В ЕВРАЗИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  «ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 
 

Курумбаева Айгуль, 
студентка 3 курса специальности «5В050400-журналистика» факультета журналистики и 

политологии ЕНУ им Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан  
 
       Во все времена, образование для людей играла значительную роль. До нас дошли 
величайшие труды ученных, которые внесли вклад  истории образования.  Магистратура это 
- ступенька наверх, за лучшими знаниями,  так зачем необходимо сегодня иметь диплом 
магистра, что именно дает магистратура и какой университет лучше выбрать?  
       Сейчас недостаточно иметь одно высшее, в связи с тем, что ежегодно меняется система 
образования, появляются новые технологии, и наше стремление познавать и изучать другие 
сферы деятельности стало необходимым.   Магистратура, образование "выше высшего", 
представляет собой второй уровень высшего образования и впоследствии позволяет 
осуществлять научную и педагогическую практику в рамках своей специализации. Целью 
магистратуры любого вуза является подготовка высококвалифицированных специалистов, 
научно – практический потенциал которых соответствует принятым международным 
стандартам качества образования, способствует повышению уровня высшего образования по 
республике в целом и содержит в себе способности развивать фундаментальные науки в 
стране.  
       Со дня приобретения независимости прошло двадцать три года, за это короткое время, 
мы не только улучшили экономику, но и многого добились, в сфере образования. Все стало 
возможным. Теперь и в нашей стране, поступить на магистратуру стало доступным на базе 
высшего или высшего специального образования. Обучение осуществляется согласно 
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положению Классификатора специальностей бакалавриата и магистратуры Республики 
Казахстан. 
        Куда же все-таки пойти учиться? Этот вопрос задают каждый раз, поступая в 
магистратуру, (выбор большой, но всех интересует эффективность обучения, перспектива 
трудоустройства и возможность проходить практику в других странах). 
       Евразийский Национальный Университет это -  желание многих. Здесь учатся со всего 
мира. Многие, после окончания вуза остаются и продолжают учиться на магистра. 
Преподавательский состав магистратур отличается тем, что занятия ведут профессоры, 
доценты и старшие преподаватели, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук. 
Что касается научного руководства магистерскими диссертациями, то, как правило, этим 
занимаются академики, доктора наук, кандидаты наук, профессора и доценты с большим 
стажем практической работы. В свою очередь, магистранты также активно вовлечены в 
научно-исследовательскую работу. Они участвуют  различного уровня мероприятия, пишут 
статьи и исследования в рамках своей специализации, проходят стажировки.  Сегодня для 
многих обучение в магистратуре  (это не просто прихоть или желание «еще поучиться»), это 
необходимость, так как те специалисты, которые работают в иностранных компаниях, 
должны иметь степень магистра, ведь таково современное требование работодателя. 
Важность заключается в том, что одним образованием не достичь нужных себе целей и 
многие, сферы деятельности теряют свое новшество.  
        
       На сегодняшний день  Евразийский Национальный Университет занимает первое место в 
рейтингах, имеет множество наград, сотрудничает с зарубежными, европейскими ВУЗами, а 
также и из стран СНГ. Он известен всему миру своими достижениями и несколькими 
поколениями выпускников, которые успешно работают в пределах нашей страны и за 
рубежом.  
       В рамках данной темы нельзя не упомянуть и то,  что есть  программа «Двойного 
магистерского диплома». Сегодня университет расширяет международное сотрудничество, и 
в программах обучения появляются новые перспективные направления, которые 
предоставляют магистрантам отличные возможности, как для обучения, так и для 
повышения своего профессионального уровня в целом.  

 
 

АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ БАҚ 
 

Маманқұл Ақмарал Әбибұлақызы 
akmaral584@mail.ru 

Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Журналистика және саясаттану факультетінің 2 курс 
магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Р. Ш. Нуриден 

 
Біз жаңа ғасырда өмір сүріп отырмыз. Дүние жүзінің бір мемлекеті ретінде біздің еліміз 

де жаһандану үдерісіне негізделген жаңа тарихи кезеңді бастан кешіріп келеді. Жаңа 
дәуірдің адамзатқа қоятын талабы да күшті. Сондықтан ел болып, ұлт болып қалу, ұлттық 
құндылықтарымызды сақтау үшін қандай істер атқаруымыз керек деген сұрақ көңілді күпті 
етеді. Қазіргі ортада бұқаралық қоғам, бұқаралық мәдениет және бұқаралық медиа деген үш 
таған қалыптасты. «Бұқаралық дәстүр мен қоғамдық қозғалыс күшіне енген дәуірде БАҚ-тың 
рөлі мен оның даму бағдары қандай болмақ?  

Өркениетті елдерде мынандай ақпараттық заңдылық айқындалуда:  
1. Бұқаралық ақпараттың саны да, оның атқаратын қызметтері де көбеюде;  
2. Оның ұғымдары мен ұстанымдары туралы түсініктер мен көзқарастар сала-салада 

ауқымдалуда;  
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3. Информация мен коммуникативті қызметтердің адам мен қоғамның әр жағына әсер 
етер сапалық көрсеткіштері де өсуде. 

Информациялық дәуірдің және оның коммуникативті сипаттамасының ерекшеліктері 
қарқындауда. Бүгінгі таңда информацияны екі деңгейде — әлеуметтік-мәдени жаңғырудың 
және әлеуметтік субъектілердің арақатынасының жүйелі тәсілі ретінде қабылдау 
қалыптасқан. Ал бұқаралық медиа саясаттың қуатты құралына, идеологияның кең таралған 
көрсеткішіне, әлеуметтік-мәдени практиканың жалпылама түріне айналуда. Қысқасы, ол 
адам іс-әрекеті мен өркениеттің барлық саласында шешуші стратегиялық факторға 
айналуда»-дейді белгілі ғалым Ж.Молдабеков.  

ХХ ғ. ортасында әлеуметтанушы Г. Лассуэл: «Бұқаралық коммуникацияның негізгі 
функциясы — ортаны бақылау, қоғамның түрлі бөліктерін реттеу және әлеуметтік-мәдени 
мұраны жеткізу» деген ұсыныс айтқан еді. 

Әсіресе жаһандану дәуірінде осы мәселелерді атқару үшін бұқаралық ақпарат 
құралдарының атқаратын қызметі ұшан-теңіз. Жаһандану жағдайында ақпараттардың 
басқыншылық кесірінен ұлттық құндылықтарға қауіп төнеді, тіпті жойып жіберуі де мүмкін 
деген түсініктердің де орын алғаны рас. Мұнымен келісуге де болады, бірақ тек көлеңкелі 
тұстары ғана ма әлде жақсы жақтары .да бар ма? Әрине, бар. Оған мынадай мысалдар 
келтіруге болады: халқымыз қашаннан жаһандану жағдайында өмір сүріп келген десек 
болады. Ол ешуақытта жападан жалғыз оңашаланып отырған емес. Оны біздің тарихи, 
мәдени, рухани өміріміздің тәжірибесі дәлелдей алады. Қытай мен Ресей сияқты екі алып 
мемлекеттің ортасында отырып, тілімізді, дінімізді, тарихымызды сақтай алдық.  

Жаһандану дегенді - Ұлы Жібек жолы десек те болады. Тарихтың талай қиындығынан 
өткен халқымыз тағы да қайыспай, заманның кез келген талабына дайын болуы керек. Ұлы 
Жібек жолында материалдық тауар айырбасы болса, қазіргі заманның тауары-ақпарат. Сол 
себепті, журналистика алдыңғы сапқа шығып, өзінің ұлттық бет-бейнесін сақтай отырып, 
әлемдік медиа-қоғамға енуге ұмтылуы керек.  

Ұлттық бет-бейне дегеніміз не? Олар мыналар: тәуелсіз Қазақстан мемлекеті, онда өмір 
сүретін ауызбіршілігі мол даму жолындағы қазақстандықтар. Соның негізгі ұйытқысы қазақ 
ұлты. Міне, осылар жинақтала келе біздің мәдениетімізді құрайды.Тіл, дін, тарих, халықтар 
достығы, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, т.б. бұқаралық ақпарат құралдарында жаңаша сипат алып, 
заманға сай насихатталып, таралуда.  

Қоғам құндылығын терең зерделеуге биылғы жылдың Қазақ хандығының 550, Жеңістің 
70 жылдығына арналуы, оларды БАҚ-та насихаттау –біздің еліміздің де, журналистиканың 
да жаңа қимылдар мен жаңалықтарға жол ашатын ұзақ сапарларының бір саласы болмақ. 
Осындай ағартушылық пен насихаттық жұмыстардан қоғам мүшелері күш алып, болашақ 
ұрпақтың да бойына сіңетін болады. Бүгінгі замандағы технологиялық бәсекелестік қарқын 
ала түскен қоғамда, осы әлемдік тартыста біздің бабадан балаға беріліп келе жатқан сол 
құндылығымыз бізді сақтап, әрі қарай дамуымызға серпін береді.  

Жер шарында мыңдаған халық, екі жүзден астам мемлекет бар, қаншама тіл мен 
мәдениет бар? Соның барлығы әртүрлі сөйлесе де, әртүрлі дінге сенсе де, БҰҰ 
шаңырағының астында тұр. Тәуелсіз Қазақстанымыз татулықты сақтап, дипломатиялық 
қатынаспен 150-дей елмен байланыс орнатса, өз еліміздегі қаншама ұлт пен ұлыстармен 
күнделікті тату-тәтті тұрмыс кешіп, Қазақ елі шаңырағының астында отыр. Сондықтан 
биылғы Ассамблея жылы да БАҚ үшін өте маңызды, өте қажетті мәселе. Елімізде тұрақты 
шығып жатқан 5 мыңнан астам басылым бар. Соның ішінде 700-дейі ана тілімізде жарық 
көреді. Бүгінгі қазақ баспасөзінің заман ағымынан қалмауды көздеп отырғаны анық 
байқалады. Баспасөз ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін, жаһандану заманындағы 
жаңа, озық дүниелерді жедел жеткізе білетін, биліктің әр тармағы мен халықтың арасындағы 
ақпараттық көпір болуы керек.  

Елу жылда ел жаңа» деген бекер сөз емес. Жарты ғасыр ішінде бір буын толық 
алмасып, қоғамның бет-бейнесі елеулі өзгеріске түседі.Біз өмір сүріп жатқан қоғам осындай 
ерекшеліктерге толы. Тіпті «ақпараттық қоғам» деген атаудың өзінен-ақ ақпараттық 
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технологиялар ғасырында өмір сүріп жатқанымыз, «ғарыштық байланыс» дәуірінде «көзді 
ашып-жұмғанша» айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алып отырғанымызды ой 
таразысына салсақ, ойланатын жағдайлар жеткілікті.  

Елбасымыздың қандай пікіріне жүгінсек те, «жаңа» деген сөз көп кездеседі. «Түбегейлі 
жаңаруды бастау үшін бізге бүкіл ойлау жүйемізді жаңарту керек»,дегені журналист 
қауымына да қатысты.  Сондықтан қазір ел үшін сөз түзелуінің маңызы зор болып отыр. 
Тәрбиелік мәні зор телерадиохабарлар, танымдық-тағылымдық мақалалар, қазіргі күні 
сапалы сайттар мен байсалды блогтар қоғамның жаңаруына, жастардың дұрыс пиғылды 
болып қалыптасуына қызмет етуі тиіс.  

 Қазіргі таңда дүниежүзілік ақпарат әлеміндегі ірі өзгерістерден, белең алып келе 
жатқан жаһандану үдерістерінен ешбір елдің саяси өмірі мен бұқаралық ақпарат құралдары 
тыс тұра алмайтын күрделі кезеңмен бетпе-бет жүздесіп отырмыз. Академик Ғарифолла Есім 
айтқандай: «... біздің өмір сүріп жатқан қоғамымыздың мазмұнын анықтайтын фактор – 
ақпарат. Оны біз ақпараттық қоғам деп те жүрміз. Бүкіл әлем бір сәтте үйіңізге сыйып кетеді. 
Интернет, электрондық пошта жүйесі, жетілген коммуникация әлемді тұтастырып барады. 
Бұрынғыдай әр елдің «сырын» жасыру мүмкін емес. Ел ішіндегі оқиға күні ертең әлем 
тілдеріндегі басылым беттерінде жария естілмек.  

Мұның бәрі қазақстандықтардың ой-өрісіне, сезім-санасына, мінезіне, тұрмысына 
сапалы өзгерістер енгізуде». 1945 жылы атақты ғалым А.Эйнштейн атом жарылысынан кейін 
«ақпараттық жарылыстың» болатындығын айтқан еді [1]. Одан кейін әлем ғалымдары 
бірінен соң бірі алдағы уақытта «ғаламат өзгерістердің» болатындығын дәлелдеуден 
жалықпады.  

Алдағы болатын жаңа құбылысты әркім әрқалай атады. Қазір ол «Ақпараттық қоғам» 
деген атқа ие болып, әлемдік өзгерістерге әкелді. Ақпараттық қоғам-ашық қоғамның бір түрі 
болып табылады. Бұл қоғамның ерекшелігі сол, адамдардың ақпаратқа, білімге қолдары 
еркін жетеді.  

 Ал, бұқаралық ақпарат құралдары ақпараттық қоғамда қалай түрленеді? Жаңа қоғамда 
БАҚ-тың түбегейлі өзгерістерге тап келгенін айттық, енді бұл бағыттағы басты ұғымдардың 
бірі – дигитализация, яғни барлық БАҚ-тың сандық формаға көшуі. «Газеттер компьютерде 
теріледі, олардың интернет-нұсқаларына қол жеткізуге болады. Сандық радио жиілік көлемін 
арттыруға мүмкіндік бергендіктен, оны интернетке қосылу арқылы компьютерден тыңдауға 
жол ашылды. Телевидение де сандық форматқа көшіп, дәстүрлі БАҚ-қа қол жеткізу оңайға 
түсті. 

Осы ретте дәстүрлі БАҚ-тың интернетке көшу үдерісі даулы мәселелерге себеп болып 
отырғанын да айта кеткен жөн. Бұл мәселеде Э.Тоффлер келтірген «Екінші толқын» мен 
«Үшінші толқынның» арасында түсінбеушілік орын алғандығы. Ол жайында өзімізден 
мысал келтірсек болады. Мысалы,танымал басылымдардың тек электронды нұсқада шығуға 
көшкені – ғалымдар, аға буын тарапынан сынға ұшырауы. Оның жарқын мысалы – жастарға 
арналған «НұрАстана» газетінің «Айналайын.kz» интернет-басылымына айналуы. Бұл 
өзгерістер аптасына бес рет шығатын «Айқын», «Алаш айнасы» газеттерін де күтіп тұрғаны 
айтылуда.  

Жастардың көпшілігі интернеттің дәстүрлі БАҚ-ты алмастыра алатынына, түптің-
түбінде оны «жұтып» қоятынына сенімді. Журналистика ғалымдары болса, интернеттің келуі 
БАҚ-тың мүмкіндігін молайтып, оның екінші тынысын ашатынын, сондай-ақ тарих 
толқынындағы өзгерістердің алдыңғы ақпарат құралдарын жойып жібере алмағанын алға 
тартып отыр. 

Әлбетте, кез келген жаңалық орныққан ұғымдар мен дүниелердің бет-бейнесіне өзгеріс 
алып келеді. Мұндай шақта жаңа өзгерістерге бейімделудің тың тәсілдері қарастырыла 
бастайды. Сондықтан ескі дүние сәтке болса да есеңгіреп, бағыт-бағдарынан жаңылып 
қалғандай күй кешеді. 

Осы тұжырыммен келіссек, отандық дәстүрлі БАҚ қазіргі таңда оқырманын, 
көрерменін не тыңдарманын сақтап қалу жолдарын жанталаса іздеу үстінде. Кейбір 



2412 
 

газеттердің интернетке толық көшуі де осы ізденістерден туған талпыныс. Журналистика 
теоретигі Я. Н.Засурский «қызық құбылыс» ретінде бағалаған мына бір жайға назар 
аударудың маңызы зор [2]. Бұл – отандық ғалымдардың ұстанымдарының дұрыстығын 
бекіте түсетін дәлелдік деталь. «Қай елде интернет қолданушылары көп болса, сонда газет те 
көп»-дейді ғалым. Олардың қатарында Норвегия, Швеция, Финляндия секілді 
скандинавиялық елдер аталады. Мұның себебін ғалым ақпараттық қоғамда БАҚ-тың 
қоғамдық рөлінің маңызды болып қала беретінімен түсіндіруге тырысады. 

Мойындау керек, БАҚ-тың мультимедиалық сипатқа ие болуы – ақпараттық қоғамның 
үлкен жетістігіне айналды. Осының арқасында «аудиовизуалды және мәтіндік БАҚ кірігіп, 
ақпараттық өнімде мәтін, сурет, дыбыс, видео жымдасып», «бір мазмұнды ақпараттың өзін 
түрлі жолдармен алу мүмкіндігі» пайда болды. Бұл үдерістер конвергенттік журналистика 
атты жаңа саланың дараланып шығуына әкелді. 

Осы өзгерістер қоғамның әрбір мүшесін елдегі маңызды оқиғаларға бейжай қарамауға 
үйретті. Әр азаматтың өзіндік үні жалпыға жететін болды.  

«Кез келген адамның тек тұтынушы ғана емес, өзіне тән бейнелерді өндіруші» екені 
білінді. Осылайша қайта өрлеу дәуіріндегі «адам – суреткер» ұғымы жаңа заманда өзгеше 
қырынан көрініс берді. 
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Бүгінгі таңда, елімізде мазмұны мен безені сапалы спорт саласына арналған 

басылымдар баршылық. Әсіресе, газет жайлы әңгіме қозғасақ кемшіліктерге көп 
ұшырасамыз. Біреуінің мазмұны мен безені үйлеспей жатса, екіншісінің ақпараты жалған. 
Бұл дегеніміз – бізде мықты спорт журналистері, осы саланы терең жаза білетін публицистер 
аз дегенді білдірсе керек. 

«Қазақ спорты» -  республикалық апталық спорт газеті 2009 жылдың 30 желтоқсанынан 
бастап шыға бастады. Газет аптасына бір рет, 10000 данамен жарық көреді екен және көлемі  
3 баспа табақ, офсетті қағаз. Мұқаба мен артқы беті түрлі түсті, яғни бас-аяғы 2 айқарма 
парақтан тұрады. Мұқаба бетте газет атауының («Қазақ спорты») үстіңгі жағында, жалпы, 
осы саннан табылатын маңызды мақалаларға аңдатпа берілген. Ол жерде мақаладан үзінді, 
6х4 форматында мәтінге қатысты фото-сурет ұсынылады. Мысалы, «Құнаннан озған 
Сүйіндік... Жеті түйенің алды болып, аяғы-аяғына тимей келе жатқан Тұралбайды көрген 
жұрт айқай-сүрең салып, алақайлап кетті» [1,1-б],- деп қысқаша үзінді беріп, түйеден озып 
бара жатқан ер адамның суретін жанына жайғастырған. Алайда әр кезде бұлай ұтымды шыға 
бермейтінін де байқап отырмыз. Мәселен, аталмыш газеттің осы санының (№ 01 (96) келесі 
аңдатпасына назар аударсақ. «Жапондық дзюдошылар бәске тігілген 64 медальдің 15-ін 
омырауларына таққан. Ал қазақ жүзу  мен жүгіруден  қашан олжа салады?» [1,2-б]. Бұл 
сілтемені қара нәсілді жеңіл атлеттің жүгіру үстіндегі көрінісі толықтырған. Енді осы тұста 
байқайтынымыз, бұл үзінді мақаланың кез-келген жерінен іріктелмей алына салынғаны 
белгілі. Егер нарық қатынастарына келер болсақ, қандай да бір болмасын тауардың беткі 
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жағына, орамасына, мұқабасына берілетін анықтамалық, түсіндірмелік мәтін ол тауарға 
тұтынушы тарту қызметін атқаратына мәлім. Яғни газет мұқабасына орналасқан аңдатпа да 
осы мақсатта тұр. Біздің қарастырып отырған мақалаға қысқаша сілтемеден дүкен 
сөрелерінен, кітапханалардан басылым іздеген оқырман не түсінеді? Қандай да бір бәсекеден 
жапондық дзюдошылар 64 медальдің 15-ін ұтып алыпты. Ал осыған біздің жүзушілеріміз бен 
жеңіл атлеттеріміздің қаншалықты қатысы бар. Оның үстіне, қара нәсілді желаяқтың көрінісі 
илюстрация қызметін атқаруда. Мұндай үш жақты қиылыспайтын сөйлемдер оқырман 
назарын тарта қояды дегенге сенім аз. Сайып келгенде, ерінбей аңдатпада көрсетілген 
төртінші бетті ашып көрген тұтынушы «Африка жүйрік, АҚШ ұшқыр қайықтай, Жапон 
балуан... 2011 жылғы әлем чемпионаттарына шола қарағанда қазақ неге бейім деген сұрақ 
көлденеңдей береді» [1,3-б] атты сөз болып тұрғанын түсінер Алайда, көптеген басылым 
дүкендерінде газет-журнал беттерін парақтап тұруға «кішіпейіл» сатушы рұқсат ете 
бермейді. Мұқаба бетінде жайғасқан өзге де деректерге ат басын тіресек. Мұнда, көп 
жағдайда, сол аптада орын алған ірі жарыстарда олжа салған қазақ спортшылары сөз етіледі. 
Сондай-ақ, мұқаба бетінен Қазақстан спорт федерацияларда, осы саладағы әлемдік 
қауымдастықтарда болған өзгерістер, жиын, басқосулар  тілге тиек етіледі. Көбіне көп, газет 
редакциясы маңызды деп таныған мақалалардың бас жағы беріліп, соңын қай беттен табуға 
болатыны көрсетіледі. «Қазақ спорты» басылымының айдарлары әр сан сайын толықтай 
болмаса да, бөлшектей өзгеріп тұрады. Мысалы, № 01(96) санының 2-беті «Аймағы мықты 
ел – Айбынды ел», 3-беті «Асыл мұра», 4-беті «Бес құрлықтағы бәсекелер», 5-беті «Жарыс 
көрігі – намыс», 6-беті «Алаштың ұлы – намыстың құлы» атты айдарлармен жарық көрген. 
Ал аталмыш газеттің № 2(97) санында 2-бетке «Спорт деген – бір сиқыр», 3-бетке 
«Топжарған», 4-бетке «Аймағы мықты ел – Айбынды ел», 5-бетке «Жарыс көрігі – намыс», 
6-бетке «Алаштың ұлы – намыстың құлы» деген айдарлар тағылған. Осы аталып өткен бас 
тақырыптарға тоқтала өтсек. «Аймағы мықты ел – Айбынды ел» айдарында отандық 
спортшылардың жетістігі, футболдан ел біріншілігі, спорт басқармаларында болған 
жаңалықтар беріледі. Осы газетттің оқырман қызығушылығын оятып, сұраныс тудырып 
отырған келесі айдары – «Асыл мұра». Мұнда бағзыда өткен атақты спортшылар, ұлттық 
спорт түрінен ертеде өткен жарыстар, өрен сәйгүліктер жайында баяндалады. Мысалы, № 
01(96) санының аталмыш айдарында «Хас жүйрікті қиядан таныған... ат бапкерлері туралы 
не білеміз немесе 400 ісек беріп алған Шұбар жүйрік жайлы әңгіме» атты көлемді мақала 
жарық көрген. Онда Атырау облысы, Қызылқоға ауданының ат бапкерлері, бәйгелерден оза 
шапқан атақты, ертеден шапса кешке озып, еңкейден шапса төске озатын тұлпарлар сөз 
болады. Сондай-ақ, мақала соңында атадан балаға мирас болып қалған ұлттық өнерімізді 
қазіргі жастар көзінің қарашығындай қорғап, қастерлеуі керек екені айтылады. «Асыл мұра» 
айдары шеңберінен «Құнаннан озған Тұралбай, түйеден озған Сүйіндік» атты мақалаға 
көзіміз түсті. Ертеде қазақтар арасында түрлі жиын-тойларды жас балаларды түйемен, итпен, 
атпен қосып жарыстыратын салт болғаны, өткен ғасырда Қытайдың Шыңжаң өлкесінде 
алдына екі аяқтыдан да, төрт аяқтыдан да жан салмаған қос қазақ – Тұралбай мен Сүйіндік 
жайлы әңгіме қозғалған. «Бес құрлықтағы бәсеке» айдарында әлемнің әр қиырында өткен, 
өтетін жарыстарда отандастардың жеткен жетістіктері оқырман назарына ұсынылады.  
«Спорт деген – бір сиқыр» - айдары  спорттық жарыстардан тыс қалған қызықты жәйттарды 
ұжымның, я болмаса жеке бір спортшының жеңіске жетуінің немесе ұтылып қалуының 
астарында ел білмейтін қандай сыр жатқанын ашып көрсетуге арналады. Сонымен қатар, 
басылымның әр санында шыға бермейтін басылымның бұл бөлігінде ірі жарыстар соңынан 
ел спортына қорытынды жасау, қателіктің қайдан кеткенін анықтау, әлемдік және отандық 
спортшылардың жеке бас өмірлерінен қызықты жағдайларды ұсыну да тиесілі. Мысалы, 
«Қазақ спорты» газетінің 2012 жылы 24 қаңтар күні шыққан аталмыш («Спорт деген – бір 
сиқыр») айдардың шеңберінде  «Тайсон менен таяқ жер еді»  атты атақты былғары қолғап 
шебері Мұхаммед Әлимен болған сұхбатты жариялапты: «Өткен аптада аты аңызға айналған 
Мұхаммед Әли жетпіс жастың жотасына шықты. Әйгілі боксшы 1942 жылы 17 қаңтарында 
Американың Луисвилл қаласында дүниеге келген еді. Он сегіз жастағы түбіт мұртты боз 
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бала  Олимпиада ойындарының жеңімпазы атанды. Ол 22 жасында Чарльз Листонды жеңіп, 
кәсіпқой бокстағы әлем чемпионы атанды. « Ол көбелекше ұшып, араша шағатын еді» деп 
жарыса жазған еді газеттер. 1964 жылы «Қара мұсылмандар тобына еніп, Мұхаммед Әли 
деген есімді иеленеді. 1974 жылы Мұхаммед Әли өзінің шарықтау шыңына шыққан еді. Ол 
титулдық 25 жекпе-жек өткізіп, соның бәрінде жеңіске жетеді. Одан беріде оның өміріндегі 
ең басты жекпе-жегі өтеді. Киншосседе Джордж Форман мен Манилада Джо Фрезер Әлидің 
алдында тізе бүкті. 1981 жылы ол былғары қолғабын шегеге ілді» [2,1-б]. 

Мұхаммед Әли отыз жылдан бері паркинсон деген дертпен ауырады. Сұхбат беруді де 
сиреткен. Төменде біз сәті түскен сұхбаттың бірін назарларыңызға ұсынып отырмыз...»,- деп 
басталған мақала ұтымды сұрақ пен тартымды жауаптармен жалғасып, оқырман қауымын 
баурап алады. Жоғарыда бұл бетте әлемде өткен ірі жарыстардан кейін ел спортына 
байланысты қорытынды жасайды деп айтқан болатынмын. Соған дәлел көрсете кетсем, № 2 
(98) «Көрсеткіш көңіл көншітпеді» деген мақала жарық көрді. Әңгіме Инсбрукте өткен 
жасөспірімдер арасындағы қысқы олимпиада туралы болып отыр. Мұнда біздің елдің 
алғадай жастарының құрамасы нашар өнеркөрсеткені айтыла кетіп, қай спорт түрінен қандай 
орынға табан тірегендері кестемен берілген. Мақала соңында: «... Біздің спортшылар бұл 
Олимпиадада спорттың 10 түрі бойынша өнер көрсеткен болатын. Қол жеткізген нәтижеге 
көңіл шіркін тоймайды-ақ. Бірақ бізге жақсысын кім берсін?! Амал жоқ, бар үміт алдағы 
күндерден. Еске салар болсақ, осыдан екі жыл бұрын Сингапурде өткен жастардың жазғы 
Олимпиадасында қазақстандық өрендер 3 алтын, 2 күміс, 1 қола алған болатын» [2,2-б].  
Келесі бір қызықты айдарға көз жүгіртсек, «Өмір-Дода» атауынан көрініп тұрғандай – ел 
спортындағы келеңсіз мәселелер, жазылмайтын дерттер, дамымай жатқан салалар жайлы 
әңгіме өрбітіледі екен. Сонымен қатар, отандық спортта қаракөз бауырларымыздың үлесі, 
жағдайы кейінгі кезде легионерлердің көбейіп бара жатқандығы да сөз болады. Мысалы, 
2012 жылы 24 қаңтарда жарық көрген № 3(98) санының «Өмір-Дода» айдарында «Легионер 
шақыру – дертке айналмасын» атты Уәлихан Қосанбайдың ауыруға ем іздеген адамдай 
«шырқыраған» мақаласы басылыпты. Мұнда автор ел футболының жай-күйін, бүгінгі таңда 
тек клубтық ұжымдарда емес, құрама команданың өзінде сырттан келген ойыншылардың 
жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай көбейіп бара жатқанын айтады. Автор ойынша, өз елін 
жырғатпаған, ұлтжандылық қасиеттен жұрдай келімсек футболшылар өзге елді қалай 
жарытпақ. Оларда қандай намыс, қандай жігер болсын. Сондай-ақ, мақалада құрама 
ойыншыларының жалақысы қанша және олар соған сай өнер көрсетіп жатыр ма деген 
мәселенің шеті көтерілген. Оның бәрі жақсы-ақ әрине. Әр қазақтың ойын жегідей жеп 
жүрген, күрмеулі мәселелер. Алайда мына бір тұста автордың жалған статистикаға 
жүгінгенін көзім шалып қалды. «Иә, шынында да бізде үлкен алаңда доп тебу былай тұрсын, 
жасөспірім балалар доп ойнайтын жасанды алаңдар кемде-кем. Осы кезде айта кететін жәйт, 
Батыс Еуропа елдерінде жылына 150-ден астам жасанды алаңдар пайдалануға беріледі екен. 
Ал бізде жылына 10 жасанды алаң да салынбайды. Мұның өзі кейбір қалталы азаматтар жеке 
меншігіне айналдырып алып жатады»[3,3-б]. Бұл сандарды автор қандай статистикаға жүгіне 
отырып жазғаны белгісіз. Бір аяны, 2011 жылы жаз айларында мен «Қазақстан-Тараз» 
телеарнасында редактор-журналист қызметінде жүріп, Жамбыл облысы бойынша 17 
жасанды алаңның салтанатты ашылу рәсіміне қатыстым. Оның 7-і Тараз қаласында, қалған 
10 алаң Мойынқұм, Қордай, Меркі, Құлан, Сарысу, Шу, Байзақ, Жамбыл, Талас, Жуалы 
аудандарында бір-бірден салынды. Жергілікті атқа мінерлер мен облыстық спорт 
басқармасының бірлесе отырып тұрғызған бұл спорт алаңдары ешкімнің де қарамағына 
өткен жоқ. Жергілікті жасөспірім футболшылардың тегін жаттығатын жерлеріне айналды. 
Бұл бір ғана облыста, ал автор жалпы республика бойынша оннан аспайды деген болатын. 
Мақаланың 2012 жылы жарық көргенін ескерсек, Уәлихан Қосанбай ағамыз елді жалған 
ақпаратпен алдау сыратқан. Сондай-ақ осы бетте Зейнел Жекейұлының «Кәріс қалай орыс 
болды?» деген өзекті мақаласы жарық көрген. Онда спорттың шорт-трек түрінен Оңтүстік 
Корея, Канада, Голландия, АҚШ, Қытай елдерінің айы оңынан туып тұрғалы қашан. 
Конькиден алдарына жан салмайтын ресей де шетелдік бапкерлер жалдап, буын 
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алмастырып, жаттығу үрдісін өзгертіп кенже қалған шорт-трегін дамытуда, ал өзімізге келер 
болсақ, астанадағы мұз айдындарын есептемегенде, Алатау баурайындағы Медеу мен Балуан 
Шолақты кеңінен пайдаланып, коньки спортын неге шарықтата көтермеске? Деген алқалы ой 
қозғап, ол үшін бізде бар мүмкіндік бар екендігін ескертеді. 

«Аймағы мықты ел – Айбынды ел» айдары газеттің әр санында жарық көріп жүрген 
тұрақты айдар. Оның үстіне, «Қазақ спорты» деп аталып, төл спортымыз бен отандық 
саңлақтардың күйін күйттеген басылымға еліміздің әр тарапындағы додаларды баян ететін, 
қамтитын айдар керек екені бесенеден белгілі. Бұл бетте отандық және республикалық 
деңгейде өткен еліміздің әр облысындағы ірілі-ұсақты жарыстарды, спортшыларды, 
спортжанашырларын қалың оқырманға таныстырады. Сондай-ақ, тек газет тілшілері емес, 
спортсүйер азаматтардың да ой-пікір, арман-тілектері осы айдардың шеңберінен табылып 
жатады. Оған дәлел, «Қазақ спорты» газетінің 2012 жылы 31 қаңтарда № 4 (99) санында 
жарық көрген « Арманым – әлем шыңын бағындыру – дейді таэквондошы қыз Зарина» атты 
мақаланы Павлодар қаласының тұрғыны Ф. Әміренов жазған. Аталмыш мақаланың 
тақырыпқа кіру бөлігі, яғни, кіріспесі спорт басылымдарының мақалаларына тән емес, көбіне 
қоғамдық мақалаларға ұқсас болып келеді. Осы тұста, кіріспе бөлігін көрсете кетуді жөн деп 
таптым: «Бірде Павлодар қаласындағы таэквондо мектебінде аталмыш спорт түрінен 
республикалық жарыс өтті. Еліміздің әр аймағынан жиналған мықтылардың өнерін 
тамашалауға көппен бірге мен де бардым. Спортшы қыз – жігіттердің айқасын 
ыждаһаттылықпен қарап отыр едім, жерлестеріне қолдау білдіре айқайлап, құдды бір өзі 
өнер көрсетіп жатқандай күй кешіп отырған орта бойлы, мығым денелі қазақ қызын көзім 
шалды. Әлгі қызды сөзге тартып едім, Екібастұздан келгенін айтты. Сол кезде таэквондодан 
ел біріншілігінде топ жарып жүрген Зарина Сердалиеваның есімі оралып, «Сіз Зарина 
емессіз бе?» дедім. «Иа, ағай, мен соның өзімін», - деді жымиып. Көктен іздегенім жерден 
табылды. Өткен жылы осы бір жас спортшыны іздеп, Екібастұзға барғанымда кездесе 
алмаған едім. Енді, міне, жолым болды», деп бастаған екен мақаласын автор [4,1-б]. Мұнда 
Ф.Әміренов мырза өте ұтымды стиль таңдай білген деп ойлаймыз. Себебі, кәдімгі көркем 
шығарманың желісіне ұқсап келетін мақаласының кіріспесі бірден оқырман баурай алатына 
сенім мол. 

Қазақ баспасөз құралдары арасында өзіндік орны бар, тамыры сонау тың игеру 
жылдарына кететін тағы бір спорт басылымы – «Sport» газеті. 1959 жылдан бері жарық 
көретін газетті бұл күнде белгілі  спорт журналисі Несіп Жүнісбайұлы басқарады. Бұл күнде 
қазақ спортына жанашырлық танытып жүрген жоғарыда аталған «Қазақ спорты» мен «Sport»  
апталықтарын жан-жақты салыстыра отырып қарайтын болсақ, әр басылымның өзіндік 
ерекшеліктері, өзіндік ұқсастықтары бар. Мәселен, «Қазақ спорты» газетінің әр санында 
өзгермей жарық көріп отыратын өзіне тән айдарлары бар болатын. Сол айдарлар негізінде 
тақырыпты аша түсетін мақалалар жарық көріп жататын. Мысалы, «Ата мұра» айдарында ел 
тарихында орын алған ірі-ірі жарыстар, бәйгелер, сәйгүліктер туралы айтылса, «Аймағы 
мықты ел – айбынды ел» айдарында әр облыс, әр ауданда өткен турнирлерге, спортшыларға 
кеңінен тоқталып кетеді. Бұл тұрғыдан, яғни, құрылымдық жағынан «Sport» газетін алып 
қарасақ, мұнда «қатып қалған», көбіне-көп орын алып тұратын айдарлар жоқ. Алайда, 
басылымның әр санында жан-жақты қамтып кетуге тырысады. Мықты спортшылармен, 
бапкерлермен сұхбаттар, өзекті мақалалар жиі-жиі оқырманға жол тартады. Мысалы, 
аталмыш газеттің 2012 жылы 24 қаңтарда жарық көрген № 3 (4272) санының 2-бетінде  
еліміздің атақты балуаны Нұрмахан Тынәлиевтен алған көлемді сұхбат басылған. Мұнда 
Нұрмаханның күрес киімімен қара терге түсіп тұрған суреті мақала бойын жағалай өте үлкен 
форматта берілген. Мұның өзі мақалаға деген қызығушылықты арттырып, нағыз қазақы 
балуанның бет-бейнесін аша түскендей. «Қазақы балуанның бет-бейнесі» деп, айтуымызға 
себеп – мақала тақырыбы болып тұр.  Яғни, «Маған халықтың намысы қымбат» деп ағынан 
жарылған Нұрмаханның бір ауыз сөзі. Енді сұхбаттың өзіне келер болсақ. Бүгінгі таңда неше 
түрлі қазақ тілді журнал, газеттер саны мейілінше көбейіп отыр. Барлығы да әнші 
«жұлдыздар», «от тілді, орақ ауызды» тележүргізушілер»  берген сұхбаттардан ары аса 
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алмай жүр. Тіпті, сұхбаттарының өзі де отбасы, ошақ қасының айналасы. Ал мен жоғарыда 
атап өткен балуан Нұрмахан Тынәлиевтен «Sport» тілшілерінің алған сұхбатының 
ерекшеліктерін атап өтсем. Ең алдымен, мақала қалай басталған соған назар аударайық: 
«Балуандық атам заманнан қазақтың қанына біткен бекзат өнер. Қазақтың қай еркегі 
күреспеп еді дейсіз. Бірақ, ауыр салмақта қара күш иесі Қажымұқандай әлемге аты шығып, 
Әбілсейіт ағалардай күрес өнерінің шыңына шыққандар аз. Бүгінде дүниежүзі  балуандары 
ауыр салмақта шартарапты шайқап жүрген қазақтың «Дәуқарасы» - Нұрмахан Тынәлиевпен 
санасады.   Азғантай ғана уақытта өзінің кім екенін дәлелдеп, грек-рим күресінен әлемнің екі 
дүркін қола жүлдегері, Азия ойындарының алтын медалін алған Балуан Шолақтың ұрпағы 
болашағынан зор үміт күттіреді. Тіл-көзден сақтасын дейік, Нұрмаханның алар асулары әлі 
алда. Осыған орай балуанның қазіргі Лондонға дайындығын өз аузынан естігенді жөн 
көрдік» деп, бастаған екен сұхбатты. Осыдан кейін де, сұхбат барысында түрлі қызықты, 
тартымды, ойлы сұрақтар қоя білген. Бүгінгі таңда көп жағдайда көрініп жүргендей сұхбат 
алдын-ала дайындалып алмаған. Яғни, жауаптан сұрақ туып, әдемі бір үдеріспен жалғасып 
отырған. Жарыстардағы әділетсіздіктер, ұтылған белдесулер, басым түскен боз кілем 
тартыстары туралы әңгіме болып келіп, сұхбат соңына қарай: - «Ел мақтаған жігітті қыз 
жақтаған» дейді халық, шаңырақ көтеріп, анаңның қолын ұзартатын жасқа да келіп 
қалыпсың... деген қитұрқы сұраққа Нұрмахан: «Шынымды айтайын, әзірше үйлену туралы 
ойланбаппын да. Шыға қояйын деп тұрған қалыңдығым да жоқ. Мүмкін Олимпиададан кейін 
ойланып көруге болатын шығар. Бірақ, қазір маған жеке басымның жағдайынан гөрі, 
халықтың намысы, Олимпиада алтыны қымбат болып тұр» [5,1-б],- деп тартымды жауап 
бере білген. Қайсыбір басылымдардағыдай «қызың бар ма, аты кім, ол да өнер адамы ма, 
тойың қайда өтеді, қанша қонақ шақырасың» деген сынды мәнсіз-мағынасыз сұрақтарға 
қарағанда жоғарыдағы журналистің ым-ишараты әдемі шыққаны екі бастан белгілі. Одан әрі 
де, балуанның әзірге үйлену жайлы ойы жоқ екенін білген тілші қазбаламай, өзге сұрақ 
қойып, жабулы қазанды жабулы қалпында қалдырған. Сондай-ақ, аталмыш мақаланың тағы 
бір ұтымды тұсы – балуанның жеке жетістіктерін, туған жерін, туған жылын қысқаша 
мәлімет ретінде берген.  

2012 жылы 24 қаңтарда  №3(4712) санында тағы бір спортшы, бокстан жасөспірімдер 
арасындағы әлем чемпионы  Бекжан Кібітқалиевтің берген сұхбаты жарияланған екен. 
Мақаланың басында тілшіміз жаһан жеңімпазының жетістіктері, өткен чемпионат туралы 
жазып кеткен. Бұл жерде Оңтүстік Қазақстан облысының тілшісі Тағабай Қасым  жас 
спортшыға қарапайым да, керек сұрақтарды қоя білген. Оған көкірегінде намысы бар, өршіл 
азамат еркін және саспай жауап бергені байқалады. «Боксқа Артаевтың арқасында келдім» 
деген тақырыбынан-ақ, мақаланың неден басталатыны, Бекжанның боксқа қалай келгені, 
жалпы сұхбат қалай өрбитіні белгілі болып тұр. Сұхбатты оқығанда мақсаты мықты, қайсар, 
қазақтың нағыз алаш баласы екеніне көзің жетіп, кәдімгідей мақтанып қалады екенсің. 
Сұхбаттың басында өзінің Қазығұрттың баурайындағы Рабат ауылының тумасы екенін 
айтып кеткен. Одан әрі: «Шынымды айтайын, 2004 жылы Афиныда өткен Олимпиада 
ойындарында Бақтияр Артаевтың атой салып, Баркер кубогын иеленуі маған ерекше әсер 
етті. Бақтияр ағамның шаршы алаңда дауыл туғызып, түйдектете соққылайтын әр жекпе-
жегін теледидардан тамашалап отырып, бокстың арбауына ергенімді өзім де аңдамай 
қалдым. Сол сәттен бастап әр күнімді текке өткізбей, дамылсыз дайындалуға кірістім» деп, 
бар сырын ақтара түсті [6,2-б].   

Аталмыш газеттің өзіндік ерекшеліктері көп-ақ. Соның бірі – әр беттің маңдайына бір 
сөйлемнен тұратын қысқаша спорт әлемінде орын алған жаңалықты бере кетеді. Кейбір 
маңызды жаңалықты форматы кішкентай 1х2, 2х3 пішінді суретпен безендіреді. Мысалы, 
2012 жылы 24 қаңтарда  №3(4712) санының 2-бетінде «Астана» командасы алдағы жылы 
Дакар-2012 авторалиіне қатыспауы мүмкін, бірақ «Африка рейс» авто бәйгесінде бақ 
сынайды» десе, осы нөмірдің 6-бетінде «Бендиден Алматыда өтетін әлем біріншілігіне 
Оралдың «Ақжайығынан» екі ойыншы өнер көрсетеді» деп, қысқаша ақпар берген. Мұндай 
жаңалықтар газеттің әр санында, әр бетінде жарияланып отырады.  
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Газет тілшілерінің тіл байлығы, сөз саптауы «Қазақ спорты» газетімен салыстыратын 
болсақ жұтаңдау келеді. Қысқа қайырады, жаттанды сөз тіркестерін пайдаланады. Әрине, екі 
басылымның бағыты екі түрлі болар, «Қазақ спорты» ұлттық өнерді дәріптеген, соның 
сойылын соққан, көсіле жазатын, тебірене беретін болса, «Sport» апталығы бір аптада орын 
алған әлемдік және отандық жарыстарда бақ сынаған спортшыларымыздың жеткен 
жетістіктері, дайындығы, ұтқаны мен ұтылысы сынды мәселелерді жіпке тізгендей етіп беру 
болар мақсаттары. Дегенмен, «Sport» газетіне жай сөзбен жай сандарды тізбектей бергенше, 
оқырман сусап отырған жанды-жанды тақырыптарды көтеріп, ашына-ашына жазған дұрыс 
па еді деген ойда қаласың. 

Осы мақаланы жазу барысында спорт саласына арналған басылымдарда орын алып 
жатқан көптеген игі істер, келеңсіздіктермен де таныстық. Ең  бастысы, спортқа арналған 
салалық басылымдардың безендірілуі жақсарса және мазмұндық сапасын артыру жағы 
көзделісе деген тілегіміз бар. Біз болашақта қазақ елін салауатты, сауатты, жан-жақты 
білімді, көзі ашық, көкірегі ояу ел ретінде көргіміз келсе, спорт саласына арналған 
баспасөзін ретке келтіруіміз керек деп ойлаймыз. 
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Интернет, киберпространство, виртуальная реальность... Эта новая среда обитания 

права и массовой информации,  создаваемая современными медиа, активно осваивающими 
онлайн и столь же активно конвергирующимися формирует потребность в новых способах 
регуляции - этических и правовых - общественных отношений, возникающих в 
информационной сфере жизни личности, общества, государства. На сегодняшний день 
журналистика в сети прогрессирует. В Республике Казахстан, как и в любой прогрессивной 
стране, есть закон «О средствах массовой информации». Статья 2 закона гласит: «Cвобода 
слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, 
получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом 
гарантируется Конституцией Республики Казахстан. Цензура запрещается» [1]. Свобода 
слова - вот чем апеллируют большинство пользователей интернет. Интернет - это 200 
миллионов соединенных вместе компьютеров, и для их контроля нужно еще столько же. 
Проследить за всеми материалами в сети невозможно. Есть риск дезинформации, 
некомпетентности публикуемых статей и соответственно комментариев. Данная тема 
является одной из самых актуальных, так как Интернет с каждым днем увеличивает число 
пользователей, а количество интернет-изданий в Казахстане также растет. Этот аспект 
охватывает не только журналистскую среду, но и все общество. 
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Информация, как одна из фундаментальнейших сущностей, на которых строится 
окружающий мир, в самых различных своих ипостасях становится предметом и продуктом 
труда все большего числа людей. Сам человек, чтобы сохранять статус «человека 
разумного», должен во все большей степени становиться «человеком информационным». 
Развитие и освоение информационно-коммуникационных технологий  обрело значимость 
одного из самых действенных факторов личностного, общественного и государственного 
развития [2]. 

Однако каждая медаль имеет две стороны. Формирующийся на наших глазах 
информационный мир не в меньшей, а, может быть, даже в большей степени, чем мир 
промышленный или  сельскохозяйственный, предъявляет свои вызовы, требующие 
адекватных мер реагирования, в том числе и со стороны права.   

Определяй значение употребляемых тобою понятий ...и ты избавишь человечество от 
половины его заблуждений. Cледуя мудрому совету, условимся о значении понятий 
«Интернет» и «СМИ». Итак, «Интернет». В последние десять лет это понятие активно 
осваивает языковое, политическое и правовое пространство всего мира. И, наверное, ни у 
кого не вызовет возражений тезис о том, что феномен Интернета чрезвычайно 
многоаспектен и многообразен и, следовательно, терминологическое выражение его 
смыслового наполнения может быть различным. С одной стороны, Интернет можно 
понимать узко и технологично. Тогда это - удачный симбиоз компьютеров, проводов и 
цифровой технологии. Можно - широко и метафорично. Тогда это - новая среда обитания 
человечества, одна из главных составляющих нашего времени, выступающая то как 
информационная сокровищница, то как информационная свалка, то как информационная 
прачечная, а то и как (в представлении известного российского «интернетоведа» А. Носика) 
«главная статья экспорта в ближайшем будущем и вопрос международного кредитного 
рейтинга, и вообще приоритетное стратегичское направление экономики». 

Интернет - это катализатор социальной перестройки, стимулирующий появление новых 
отношений между людьми как во времени, так и в пространстве. Главной особенностью 
такого рода отношений должны явиться всеобщая доступность информации и 
транспарентность мировых и национальных политических и экономических процессов. 
Естественно, что юрист, характеризуя Интернет и опираясь при этом на дефиницию нормы 
закона, ищет и находит в нем черты правового явления. В такой интерпретации Интернет 
предстает как «информационная система - организационно упорядоченная совокупность 
документов и информационных технологий, реализующих информационные процессы» [3]. 
Что касается категории «СМИ», данную аббревиатуру можно расшифровать по-разному. 
Традиционно, или  в узком смысле слова, - как средства массовой информации. В этом 
контексте избранная нами тема раскрывается через описание особенностей правового 
режима действующих в Интернете печатных изданий, организаций телерадиовещания и т. д.  

Контролирование всех интернет-изданий не осуществимо в полной степени, в связи с  
необъятностью всемирной паутины. Тем не менее, правовая основа для электронных СМИ 
необходима. Задача законодательной власти - понять, что именно они пытаются ограничить 
и описать. Уникальная легкость распространения информации в Сети - не только прогресс в 
цивилизации, но и последующая возможность регресса: компьютер не делит информацию на 
конструктивную и деструктивную. Ежедневно во всевозможных интернет-изданиях 
появляются сотни новостей, которые тут же «обрастают» множеством комментариев, и 
никто в полной степени не отвечает за их корректность. На каждом сайте есть модератор, 
следящий за комментариями, но отследить огромный поток людских мыслей не всегда 
возможно. Даже минимально образованный человек, не владеющей информацией, может 
выдвинуть собственное умозаключение и выдать его за единственно верное. Распространить 
любой слух, написать дезинформацию - на сегодняшний день в этом нет ничего 
удивительного. Диссонанс в обществе на сегодняшний день при помощи сети интернет легко 
посеять. Свобода слова в стране официально признана. На основе этого люди считают, что в 
своих комментариях могут писать любую неподтвержденную информацию. Также в 
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некоторых изданиях есть так называемые «народные новости». «Народные новости» - это 
условно обратная связь, при помощи которой люди могут писать в интернет-издания о своих 
насущных проблемах и обо всем, что увидели или услышали. Не во всех случаях тексты, 
присылаемые людьми, составлены грамотно с точки зрения построения журналистского 
текста. Население, читая подобные новости, может привыкнуть именно к таким, пусть и 
интересным, но не всегда профессиональным материалам. Журналистика становится 
всеобщей профессией. Для этого не обязательно получать соответствующее образование, не 
обязательно работать над своей грамотностью - достаточно открыть ссылку на нужный сайт 
и написать то, что считаешь необходимым. Вот твой материал, и теперь ты можешь гордо 
приписывать себя к журналистике. Что, конечно же, не совсем корректно. 

Рассмотрим данные проблемы на примерах интернет-издания Tengrinews.kz и 
интернет-сайта костанайского еженедельника «Наша газета».  

Начнем с новостей интернет-издания Tengrinews.kz: 
1. Новость от 22. 03. 2015 года. Название статьи: «Вилли Монро назвали самым 

сложным соперником для Геннадия Головкина». Ниже следуют комментарии от 
пользователей. Пользователь под ником Baga написал следующее: «Постоянно говорят о 
самых сложных, тем не менее, Гена как крошил так и крошит их  Всех!» Выражение 
«крошит» - носит агрессивный и просторечный характер. Уместнее было бы написать: 
«Постоянно говорят о самых сильных соперниках, но несмотря на это Геннадий побеждает 
их Всех!»  

2. Новость от 21. 03. 2015 года. Ректора "Жургеновки" вызвали в акимат Алматы после 
нападения на журналистов. «Значит грешок за ректором» - утверждает некий «Чак». 
Никаких официальных подтверждений этому нет, одни догадки, которые, например, данный 
пользователь выдает за утверждение. Есть вероятность, что у того, чье мнение по данному 
происшествию еще не сформировано, после прочтения комментария,  недолго думая, может 
присоединиться к вышеуказанному мнению, сказанному с уверенностью. Некомпетентные в 
различных вопросах люди высказывают утверждения в категоричной форме.  

Теперь проанализируем «народные новости» из костанайского областного 
еженедельника «Наша газета». Пользователь Еркин опубликовал заметку под названием 
«Опять драка»: «В субботу вечером в 22.00 в Астыкжане была драка каких-то аморальных 
посетителей с охраной и продавцами магазина. Дрались толпой и, несмотря на посетителей и 
детей, которые аж заплакали. Полиция какие предприняла меры в отношении их? Как долго 
Костанай будет подвержен криминальным выходкам в общественных местах. Нас 
призывают к нулевой терпимости к таким поступкам, думаю надо наказать пожестче 
нарушителей». 

Журналистский материал нельзя начинать со слов «вчера, сегодня, в субботу, в 
понедельник и т.д.». Следует учитывать тот факт, что человек, возможно, прочитает новость 
намного позже. В таком случае ему придется вычислять, когда же именно была в данном 
случае «суббота». «Несмотря на поситителей и детей, которые аж заплакали» - «аж 
заплакали» - вполне просторечное выражение. Всеобщая гиперграмотность в построении 
журналистского материала, конечно, невозможна, но на то и есть специально обученные 
люди - журналисты.  До тех пор пока мы будем слышать с экранов телевизоров, читать в 
интернет-изданиях, газетах подобные перлы,  геометрическая прогрессия неграмотной речи 
неизбежна. 

Итак, на примерах публикаций интернет-издания Tengrinews. kz удостоверились, что 
некорректные комментарии от пользователей  имеют место быть. В «Нашей газете» 
представлена «народная» журналистика, которая также имеет свои шероховатости и огрехи. 
Главным путем решения было бы ввести отмену всевозможных «народных» новостей и 
более тщательную и жесткую проверку модераторами всей появляющейся  информации 
извне. 

 
Список использованных источников 



2420 
 

1.Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года № 
451-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2014 г.)  
2.Королева Н. Закон против прогресса. - М., 2008, 315 с. 
3.Монахов В.Н. СМИ и Интернет:проблемы правового регулирования. - М., 2010, 249 с.  

 
 

ЖУРНАЛИСТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ПРАВА, СВОБОДЫ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Мохов Роман Юрьевич  

romanmokhov1993@gmail.ru  
Студент 4 курса факультета журналистики и политологии  

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
 
В технологичном мире сегодняшних реалий времени в делах “растиражирования”  и 

маркетинговых стратегиях распространения многих периодических изданий заняли свою 
особую нишу социальные сети. В поисках способов путей добраться до умов и сердец своего 
читателя или зрителя работники СМИ вместе с потребителями информации отправились в 
виртуальные пространства мира Facebookа, Вконтакте, Одноклассников, Twitter и других 
социальных сетей… Многие информационные агенства и периодические печатные издания, 
переживающие свои не самые лучшие годы, устремились в соц сети и, вовремя 
воспользовавшись технологической новинкой, именно им стали обязаны своим 
перерождением. Устремились на новый появившийся рынок и незначительные только-
только появляющиеся медиа игроки – стартовые позиции в этой не изученной форме рынка 
сбыта информации у всех казались одинаково равными. В виртуальном мире намного ближе 
к редакциям изданий стали и стремительно пополняющие ряды пользователей соц сетей 
читатели.  

Одновременно с журналистикой в интернет перекочевывали и другие области 
общественных сфер жизнедеятельности. Главам государств и первым лицам правительств 
стало популярным иметь свой аккаунт в одной, а то и нескольких соц сетях. Другие эксперты 
и лидеры общественного мнения тоже устремились в появившуюся открытую диалоговую 
площадку для многосторонней обратной связи.  Народный «рупор», или, как еще называют 
СМИ, глас народа, перестал быть односторонним. Теперь для выражения конституционного 
права на свободу слова и самовыражения стало достаточным иметь свой личный сайт или 
страничку на сайте, которую бы активно посещали пользователи из круга друзей, знакомых 
и более широкой аудитории. Самые увлеченные своей растущей популярностью 
пользователи даже начали посвящать делу распространения кажущейся им общественно 
важной и полезной информации всего себя, именуясь блогерами. Затем эта категория людей, 
не являющаяся журналистами как таковыми, но активно принимающая участие в процессе 
создания информационного контента и в процессе влияния на общественное мнение стала 
значительно расширяться. Появились отдельные категории лиц, хорошо «рассказывающих» 
о тех или иных вопросах и интересующей потребителя в лице читателя блога тематике. 
Активизировались и эксперты-специалисты. Теперь инженера, дизайнера, политолога или 
экономиста профессионала стало найти значительно быстрее благодаря тому, что работа 
каждого, как и его личностные характеристики, стали доступны и открыты как на ладони. 

Вместе с таким развитием событий в мировых журналистских научно-
исследовательских экспертных кругах все громче зазвучали заявления о скором крахе 
печатной журналистики и дальнейшем поступательном развитии онлайн-журналистики, 
роста популяризации интернет изданий. Намеченная тенденция уже скоро в «западном» 
мире начала проявляться в сокращении количественного тиража периодических печатных 
изданий с увеличением их маркетинговых составляющих в сети интернет. Причем стоит 
отметить, что здесь, на просторах мировой интернет паутины у пользователей-читателей 
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интернет-версий периодических новостных изданий появляется возможность 
комментирования предложенных редакцией новостей. Естественно, культура общения в 
комментариях заставляет редакторские конторы разрабатывать определенный этикет 
поведения на своих сайтах и страничках… Появляются специальные отделы по работе с 
информацией в социальных сетях и сети интернет. Для некоторых из журналистов работа 
полностью перекочевывает в виртуальный мир, где на своих страничках в социальных сетях 
и официальных сайтах уже сидят все те же эксперты из обычной жизни, являющиеся их 
основными источниками информации.  

Так что же всё-таки в современном мире удовлетворяет наши потребности в 
выражении своих коммуникационных прав и свобод в большей степени: традиционная 
журналистика, которая стремится переформатироваться под меняющийся общественный 
уклад жизни и внедриться в том числе и в социальные сети, или прочно ассимилирующиеся 
с существующим устоявшимся укладом социальные сети. Для того чтобы получить ответ на 
этот вопрос, следует рассмотреть несколько типичных для разных стран моделей поведения 
применительно к каждой из областей.  

На заре своего появления, когда по всему миру становились популярны все возможные 
чаты для общения и Марк Цукерберг только-только запускал свой знаменитый проект “лица, 
как книги”  (Facebook) никто и подумать не мог, какое сильное влияние социальные сети 
будут оказывать на нас в будущем. Разработанная и созданная Марком Цукербергом 
социальная сеть и создаваемые затем в других странах сети стали драйвером развития 
межкоммуникационных отношений между людьми. Общество западного мира, по 
достоинству высоко ценящее свои главные исторические достижения – плюрализм мнений и 
приверженность демократическим идеалам, с появлением в своей жизни социальных сетей 
получило еще большее удовлетворение от возможностей реализации своих прав на свободу 
слова и самовыражения. При этом другой традиционный институт, защищающий честь и 
достоинства прав на  свободу слова и самовыражения – журналистика – также не потеряла в 
глазах конечного потребителя в лице европейского зрителя и читателя своего статуса-кво. 
Поведенческая структура европейского общества, построенная на догматах различного рода 
формах дискурса, открытости и активно проводящейся политики мультикультурализма 
сумела адаптироваться в изменяющихся условиях всё более и более расширяющихся 
способов общественных коммуникаций. Разграничение социальных стратификационных 
ролей и вместе с тем чёткое очерчивание институциональных полей в организационной 
сфере деятельности между традиционными средствами массовой информации и 
ворвавшимися на рынок технологическими компаниями в сознании западного общества 
воспринимается как само собой разумеющееся и не требующее отдельного и тем более 
законодательного регулирования. Благодаря устоявшемуся доверительному общественному 
мнению к существующим средствам массовой информации, позиционирующих себя  
строгими приверженцами принципов объективности и достоверности предоставляемой 
потребителю информации и предоставляющих информацию согласно идеалам 
плюралистических концепций, институт «социальных сетей» в западном обществе 
воспринимается не более чем площадки для реализации тех или иных личностных или 
организационных целей и мотивов. Куда гораздо более сложнее воспринимается место 
технологических компаний в структуре социальной стратификации по отношению к масс-
медиа, остальным социальным институтам и обществу в целом в других странах. Так, 
наиболее популярный в сети интернет видеохостинг сайта youtube.com и ряд мировых 
социальных сетей не имеет доступа к китайскому сегменту интернета. И это не единичный 
пример блокирования доступа в различных странах к той или информации в мировой 
практики. Однако не все идут таким путем.  Совсем недавно, в мае 2015 года в Российской 
Федерации был принят законопроект, нацеленный на регулирование межкоммуникационных 
отношений в сети Интернет. Особое недоумение после окончательного утверждения всех  
норм законопроекта вызвало определение понятия блогерства и способов законодательного 
регулирования этого явления. Говоря о постсоветском пространстве и странах СНГ,  стоит не 
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забыть упомянуть, что общественная организационная структура и уклад жизни 
населяющего данное географическое пространство общества отличается от 
западноевропейского. И потому всяческие попытки законодательного вмешательства и 
попыток регулирования не имеющей четких устоявшихся поведенческих очертаний 
культуры общественного дискурса со стороны властных органов этих стран воспринимается 
обществом запада критически и болезненно. Вместе с тем куда более не безосновательные 
опасения и споры могут вызывать участившиеся случаи попыток законодательного 
урегулирования тех или иных явлений, которые по нормам западного общественного 
самосознания подпадают под категорию «способов личностной или организационной 
самореализации посредством использования ресурсов межкоммуникационных площадок», а 
также участившиеся случаи судебных процессов по различного рода морально-этическим  
аспектам жизнедеятельности общества, несоблюдения культурно-этических норм поведения 
в социальных сетях в наших странах. Устоявшаяся в общественном сознании в течение 
длительного времени советская идеологическая модель журналистики, отрицающая 
плюрализм как социально значимое явление, в странах СНГ, в отличие от западного мира, не 
обеспечила формирования аналогичной способной к саморегулированию дискурсной 
платформы для общественного самосознания в странах данного географического региона. И 
именно поэтому в комментариях как под лентами новостных интернет изданий, так и в 
социальных сетях мы можем наблюдать обилие не соответствующих содержанию новостной 
тематики или блог посту комментариев, нецензурной лексики. Последнее, впрочем, также с 
точки зрения психологического аспекта развития личности  представляет собой способ 
личностной самореализации… 

В момент своего становления социальные сети приняли на себя в первую очередь 
своеобразную роль онлайн-дневника индивидуального пользователя интернет странички. 
Люди были стимулированы на активное знакомство, общение, быстрый обмен и передачу 
данными, фотографиями… В условиях глобализационного мира, о котором в период  бума 
социальных сетей было принято говорить едва ли не каждому мало-мальски 
интересующемуся мировой политикой и международными отношениями, социальные сети 
вдруг неожиданно трансформируются в нечто большее чем просто онлайн-дневник личного 
пользователя. Социальные сети превратились в полноценно функционирующие 
международные информационные системы с перспективой такой широты охвата аудитории, 
которой могло бы позавидовать любое периодическое новостное издание. Контроль такой 
аудитории обозначает контроль общественного мнения или по меньшей мере наличие в ней 
сферы влияния. В России это процесс привел к фактическому полному контролю созданных 
на ее территории социальных сетей государственными и прогосударственными структурами. 
Сравнительно большая степень свобод в противостоянии с государственными 
административными органами различного уровня сохраняется в технологических компаниях 
западного мира. Однако как бы мы не пытались систематизировать или выделить 
современные тенденции и особенности развития мира социальных сетей, мы так и не сможем 
найти общий знаменатель для еще нерешенного математического уравнения 
международного уровня. В условиях формальности и отсутствия писаных правил и 
общепринятых норм и законов функционирования социальных сетей мы получили на их 
просторах такое количество совершенно различной информации, не подвергающейся 
никакой профессиональной обработки с точки зрения правдивости и достоверности,  что 
впору было бы уже заменить актуальную поговорку «кто владеет информацией тот владеет 
миром» на более современную трактовку, добавив ей окраску качественной характеристики 
словосочетанием «владения нужной, достоверной и правдивой информацией». Тем не менее 
мы продолжаем наблюдать активный симбиоз между журналистикой и социальными сетями. 
Всё чаще на страницах периодических интернет изданий, а равно и в традиционных СМИ 
появляются выдержки и цитаты тех или иных политиков, культурных и общественных 
деятелей разных стран. Люди, в свою очередь, активнее подписываются на странички 
интернет изданий и принимают всё более активное участие в выражении своей гражданской 
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позиции на просторах своих личных страниц в соц сетях, блогах и интернет изданий, в 
надежде стать частью и не отстать от общего масштабного механизма информационной 
повестки дня. 
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Ғылыми жетекшісі – Сақ Қ. 
 

Еліміздің бетке ұстар іргелі басылымы «Егемен Қазақстан» газетінде фототілші 
мамандығында жұмыс істей жүріп, талай тарихи оқиғалар мен ауқымды шаралардың куәсі 
болып келемін. Қазір фототілшіге қас қағым сәтті суретке түсіріп алуға арналған 
фотоаппараттардың сан алуан түрін қолдану – дағдылы жұмыс. Алайда  бізге осы ғажайып 
фотография өнерінің шығу, даму, жетілу, болашаққа қадам басу әрекеттері аса таныс 
еместігін жасырмаймыз. Белгілі фототілші Асылхан Әбдірайымұлының 
«Фотожурналистика» атты еңбегін оқи отырып, өзімізге беймәлім бірнеше қызықты 
мәліметтер көрдім. Автор фотография тарихын, қазақ жеріне келуін, алғашқы қазақ 
фотографтары,  осы салада жүрген аға буын фототілшілер, тағы басқа да қызықты, 
тағылымды ақпараттар береді. А.Әбдірайымұлының дерегінше, қазір жұрттың бәрі қолына 
ұстап жүрген, адам өмірін сәнді етуге арналған  фотоаппарат, яғни фотография осыдан 176 
жыл бұрын, 1839 жылғы 7 қаңтарда ойлап табылған. Сол күні Париж Ғылым академиясының 
ғылыми хатшысы Доминик Франсуа Араго осы Ғылым академиясының сол күні өткен 
кезекті мәжілісінде француз өнертапқышы Луи Жак Манде Дагер ашқан «Камера обскура» 
(«Қара кобдишаның») ішкі артқы қабырғасына салынған иодталған қалайы табақшаның 
бетіне «Қара кобдишаның» алдыңғы саңылауынан жарық түсіру арқылы заттың бет-бейнесін 
алуға және оны сынап буына ұстаудың көмегімен сақтауға болатыны жөніндегі жаңалығын 
жария етті. Соған байланысты бұл күн ресми түрде фотографияның туған күні болып 
енгізілді [1, 4].  

Бұл жақсы жаңалық сол күні-ақ жер бетіне тарап кетті. Қазан айында орыс офицері 
Теремин Петербургте «Қара кобдишаның» обьективін 25 минут ашып қойып, Исаакий 
шіркеуінің сыртқы бейнесін түсіріп алды.  

Ал Қазақстанға фотография 1841 жылдың 6 желтоқсанында келген екен. Тура сол күні 
Ордада Жәңгір хан «Жәңгір мектебінің» ашылу салтанатына Ресейден арнайы фотограф 
шақыртып, осы мектепке алғаш қабылданған оқушылардың ортасында отырып суретке 
түскендігін  де осы еңбектен білеміз.      

Шәңгерей – Бөкей әулетінен ақ патша шарапатындағы дворян санатына қосылған 
екінші адам. Алғашқысы – Жәңгірдің өзі, ол бұл атаққа 1840 жылы, таққа отырғанына он 
жеті жыл толғанда ие болды. 1901 жылы Петерборда Бөкей хандығының құрылғанына 100 
жыл толуына орай, үлкен салтанат өтіп, оған ішінде Шәңгерей де бар делегация қатысады. 
Сол  жылы Шәңгерей Екінші Николайдың өз қолынан сыйлыққа фотоаппарат алған. 
Шәңгерей Бөкеев тез арада фото түсіру өнерін меңгеріп, сапалы суреттерді шығаруды 
үйренген. Қазіргідей тұрақты энергия қуаты жоқ, табиғи жарық күшіне сүйенген уақытта әрі 
дала жағдайында сурет басып шығару өте қиын болған. Шәңгерей түсірген фотолардың бізге 
жеткені он шақты болғанмен, олардың бәрі де химиялық талаптар дәл орындалғандықтан әрі 
сапалы, қалың ақ қағазға көшірілгендіктен ғасырлар өтсе де, сапасын жоймаған [2]. Алайда 
Еуропаның қақ төрінен қазақ жеріне жылдам жетсе де оның мерзімді баспасөз бетінен орын 
табуы кешеуілдеді. Оның себептерін сол тұстағы қазақ даласындағы құбылмалы саясат, 
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артынан болған төңкеріс, одан кейінгі тарихи аумалы-төкпелі кезеңдерден іздеу керек деп 
ойлаймыз. 

Фотографияның Қазақстанда тұңғыш рет баспасөз бетінен орын алуы 1932 жылдың 9 
мамыры болды. Дәл осы күні Алматыда ВКП (б) Орталық Комитетінің париялық 
баспасының Қазақстандағы филиалы ашылды. Соған байланысты баспахана техникалық 
тұрғыдан жаңартылып, газет-журнал беттерінде жарияланатын фотосуреттердің клишелерін 
жасайтын цех іске қосылды. Осылай фотография мерзімдік баспасөздің бетіндегі безендіру, 
көркемдеу құралынан бірте-бірте кеңейіп, журналистиканың жеке саласына қарай аяқ басты. 
Газет-журналдардың штаттық кестесіне фототілші мамандығы енгізілді [3].  

Фотожурналистика дами келе онда әр түрлі жанрлар пайда болды. Олар негізінен 
алғанда, портрет, пейзаж, архитектуралық (сәулеттік) түсірілімдер, интерьер (ғимараттың 
ішкі көріністері), жанрлық фотография (тақырыптары: балалар, спорт, жануарлар т.т.), 
фоторепортаж сияқты түрлерге бөлінеді. Алайда өмір бір орында тұрмайды. Ол дамыған 
сайын барлық сала да дами береді. Мәселен, кейінгі кезде ғылыми фотография, ғарыштық 
фотография да кең етек жайған.  

Тарихтағы тұңғыш фототілші Роджер Фентон 1855 жылы ағылшын экспедициялық 
кешенімен Қырымға аттанып, бір жылдан кейін жүздеген суреттермен оралады. Сол кездің 
өзінде фотокамера әскери тілшілер мен журналистерге өмірдің шынайы тіршілігін көрсетуге 
қызмет етті. Алғашқы әскери фототілшілердің ішінде Мэттью Брейди де болған. Ол 
отандастарына азаматтық соғыс туралы шындықты айту үшін Нью-Йорк пен Вашингтондағы 
әжептеуір дамыған портреттік бизнесін тастап кеткен. Сол кезде Брейдидің соғыс даласынан 
түсірген суреттері осы күні Америка тарихындағы аса құнды құжат ретінде бағаланады. Сол 
кездің басқа фототілшілері әлеуметтік тақырыптарға жақын болған. Мәселен, «Нью-Йорк 
трибьюн» газетінің құқық тақырыбына жазатын репортері Джейкоб Риистің суретіндегі ащы 
шындықты көрген Т.Рузвельт бірнеше әлеуметтік реформалар жүргізуге мәжбүр болды. Ол 
кезде Рузвельт Нью-Йорк штатының губернаторы болатын [1, 48]. 

Фото ісін дүниені географиялық тұрғыдан ақымды бейнелеуге, яғни бүгінгі 
теледидарға алып келген жолдың басы деп санауға болады. Ғасыр аяғында, сонымен бірге 
саз өнерінде де үлкен серпіліс болды –  америкалық өнертапқыш Томас Алва Эдисон 1877 
жылы магнитті таспа арқылы дыбысты жазып алып, қайта естіртетін құрылғы ойлап табады. 
Өнертапқыштың өзі «фонограф» деп атаған бұл дыбыс жазғыш музыка мәдениетінің 
тарихында тұңғыш рет үнді көркем туындыны таспаға тізіп сақтап қоюға және бірнеше 
нұсқамен таратуға жол ашады.  

ХІХ ғасырдың ортасынан ауа қазақ жеріне Ресейден орыс шаруалары үдере қоныс 
аудара бастайды. Сондай қоныс аударушы шаруа көшімен Семей шаһарына Томск 
губерниясынан Соломон Лейбин деген мұжық келіп, қазақ жеріндегі тұңғыш 
фотозертханасын ашады. Бүгінгі бізге жеткен Құнанбай әулетінің, Абайдың, Шоқан 
Уәлихановтың және жер аударылған Федор Достаевскийдің фотобейнелерін сол Лейбин 
түсіреді. Бірақ та бұл өте құнды фотолардың авторы жөнінде басқа да пікірлер бар [1, 79]. 
1873 жылы Жетісу губернаторы Колпаковский сол Лейбинді Верный қаласына алдырып, 
Штабной және Колпаковский (қазіргі Гоголь және Достық даңғылы қиылысы) көшелері 
түйіскен тұста қаладағы алғашқы фотостудия ашылады. Қазіргі тарихи кітаптардағы 
фотошежіре суреттердің көпшілігі Соломон Лейбиннің әулетіне тиесілі. Әкесінің ісін баласы 
Абрам, немересі Павел және шөберелері жалғастырып отырған. ХХ ғасырдың бас кезіндегі 
Жетісу өңіріндегі тарихи оқиғаларды және Верный қаласының өсіп-өркендеу бейнесін 
тарихта ойып орын қалдырған осы Лейбин әулеті. Сонымен қатар олардың фотобаяндары 
газет беттерінде де жарық көріп, тіпті, Санкт-Петерборда баспадан шыққан Жетісу өлкесі 
жайындағы ең алғашқы (открытка) фотобаянды да айшықтаған.  

Ең алғашқы болып фотожурналистика терминін – Миссури университетінің 
журналистика мектебінде – 29 жыл ұстаздық еткен, Клифф Эдом (1907-1991) қолданысқа 
енгізді. Іргесінде ол тұңғыш рет 1946 жылы фотожурналистика тобын ұйымдастырды.  
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Ал Мәскеу мемлекеттік университетінде де қазір фотожурналистика бөлімі бар. 
Фотожурналистерді дайындайтын тағы бір білім ордасы – Санкт-Петербург пен Ленинград 
облыстық журналистер одағына қарасты, 1959 жылы құрылған Ю.А. Гальперин атындағы 
фотожурналистика факультеті. 

Ресейдің мемлекеттік гуманитарлық университеті 2006 жылдан бастап «Фотография 
өнері мен техникасы» мамандығы бойынша талапкерлер қабылдауды бастайды.  

Ең алғаш Санкт-Петербор мемлекеттік кино және телевидение университеті болып 
1918 жылы іргесі қаланған бұл оқу ордасы фотография мен фототехниканың ең жоғары 
институты болып құрылды. 1924 жылдан бастап мемлекеттік фототехникумға айналса, 1930 
жылдан бастап қазіргі таңға дейін Ленинград киноинженер институты болып келеді [1, 90]. 

Фотожурналистер әр түрлі салада: газет-журналдарда, ақпараттық станцияларда, веб 
сайттар мен визуалды БАҚ құралдарында еңбек етеді. Фотожурналистерді жұмысқа 
шақыратын орындардың бірі «Ассошиэйтед пресс» «Рейтер» сынды ақпарат агенттіктері. 
Бұл агенттіктерден алған фотосуреттерді әлемнің көптеген БАҚ құралдары күнделікті 
пайдаланып жатыр. А.Әбдірайымұлының мәліметіне сүйенсек, фотожурналистика бірнеше 
жанрға ие.  Фотожурналистика жанрлары – қоршаған әлемді сурет арқылы танып  білу: 
фотоайғақ (фотозаметка), фоторепортаж, фотоочерк. 

Фотоайғақта түсірілген суреттің бір қыры нақты дәлел-дәйек ретінде ғана беріледі. 
Фоторепортажда болған оқиға жан-жақты тұрғыда толыққанды көрсетіледі. Фотоочеркте 
оқиға құбылыс ретінде беріледі.  

Фотожурналистиканы ақпараттық және публицистикалық жанр деп бөлуге болады. 
Біріншісіне фотоайғақ, фотосуреттеме, фоторепортаж, ал екіншісіне фототілшілік, 
фотоочерк, фотомонтаж жатады.  

Фотоайғақ – күнделікті өмірдегі болып жатқан маңызды нақты оқиғаларды 
суреттейтін, күнделікті қоғам өмірін жағымды немесе жағымсыз жағынан әшкерелейтін 
жанр. Фотоайғақ жанрын өзінің шындықты ашып көрсете алатын жанрлық ерекшелігіне 
байланысты фотоайыптау деп те атауға болады.  

Фотосуреттеме – ақпараттық жанрға жатады. Ол қысқа әрі нұсқа баяндау тәсілімен 
түсіріледі. Заман тынысын дәл, ұтымды көрсетіп, көрермендеріне әрі ақпараттық хабар 
жеткізе алады. Журнал беттерінде жарияланған фотосуреттемелер болған оқиғадан арнайы 
тікелей хабар беруге арналмаса да, бірақ шұғыл түсірілгені сезіліп тұрады. Фотосуреттемелік 
көріністерді көбіне әсерлі, лирикалық туындылар қатарына жатқызуға болады.  

Фоторепортаж – ақпараттық жанр. Ол шұғыл түсіріліп, болған оқиғаларды жеткізуде 
өзінің деректілігімен құнды материал ретінде пайдаланылады.  

Фоторепортаж формалары  бірнеше кадрлардан тұрады. Әр кадры рет-ретімен 
құрастырылады. Көріністер композициялық тұрғыдан өңделеді. Және триптих түрінде де 
жасалады.  

Фотоочерк – публицистикалық жанр. Негізгі бағыты қоғам өміріндегі айшықты 
бетбұрысқа толы құбылыстарды фотосурет арқылы беру. Фотоочерк жанрында адамның 
жеке өмірі қамтылып қана қоймай, оның қоршаған ортаға деген қарым-қатынасы көрсетіледі 
[1,86].  

Фотоочерк – ағылшын тілінен аударғанда «тарих» деген сөз, яғни өмір ағымындағы 
өтіп жатқан жылдар тізбегінің көріністерін, айқын және нақты көрсетіп тұратын суреттер 
жиынтығы деген мағына береді. Фотоочерк бірнеше суреттен құралады. Фотоочерк бір 
тақырып, бір арқаумен бірлескен көптеген кадрдан тұрады. Фото суреттер бір-бірімен 
тізбектеліп, болған оқиғаның баяндаушысы қызметін атқарады. Фотоочерк әдеби очеркке 
ұқсас болып келеді. Әдеби очеркте көркем оқиғалар шынайы түрде баяндалса, ал, 
фотоочеркте шынайы оқиғаны нақты дәлдігін бейнелей отырып, сол уақыттың көрінісін 
сырттай көрсетіп тұрады. 

Фотоочерктің біз үшін тиімді жағының бірі – біз өзіміздің ұлттық мәдениетімізді, салт-
дәстүрімізді суреттер арқылы өзге елге көрсетуімізге болады. Сөзбен айтып жеткізе алмаған 
дүниені фотоочерк суреттер арқылы сөйлетеді, бұл бейнелер адам жадында мәңгілік 
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сақталып, күнделікті жазып отырса да, ол сурет сияқты айқын және нақты көрініс бола 
алмайды.  

Фотоочерк неғұрлым өмірдегі қойылымды, ондағы көңіл-күйді қадағалайды. 
Фотоочерктің фоторепортаждан айырмашылығы: фоторепортаж болған оқиғаны қоспасыз 
баяндайды. Ал фотоочеркте суреттер  әр жылда түсірілгендіктен, ішінде қоспа болуы немесе 
мысал келтірілуі мүмкін. Фотоочерк сәтті шығуы үшін қарапайым қағидаларды білу қажет. 

Нағыз көркем очерктік туындысын жасау үшін фотоочеркистің көру ұстанымы болуы 
керек, қоғамдық мүддені анық түсініп, саралай білуі, ғажайып көріністерді қалт жібермей, 
дер сәтінде ұстап қалуы керек.  

Фотокорреспонденция – фотопублицистика жанрына жатады. Бұл жанрдың 
фоторепортаждан айырмашылығы, мұнда болған оқиға толықтай қамтылмаса да, оқиғаның 
шығу себеп-салдары анықталып, нақты мәліметтерге сүйеніп барлау жасалады. 
Фотокорреспонденция сараптама сөз жүзінде емес көрініс арқылы жасалады. Мысалы, 
фотожурналист монтаждау арқылы мән-мағынасы бұлдыр екі фотосуретті салыстыру 
арқылы ой-тұжырым жасауға мүмкіндік береді.  

Фотомонтаж – бірнеше фотосуреттерді біріктіріп, иллюстрация немесе негізгі ойды 
меңзейтін фотосурет жасау. Осындай амалдармен қарастырылған суреттер газет-
журналдардың мерекелік беттерінде жиі қолданылады. Ал бүгінгі заманғы компьютерлік 
техниканың шексіз мүмкіндігі фотомонтаж жасаудың түрлі бағдарламаларын енгізді. 
Мысалы: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, GIMP [4]. 

Папарацци жанры. Итальян тілінен аударғанда «paparazzo» жабысқақ, қадалған 
жерден қан алатын ызыңды масаның түрі. 

Термин 1960 жылы Федерико Феллинидің «Тәтті өмір» фильмі жарыққа шыққан 
күннен қолданысқа түсті. Фильмнің бас кейіпкерінің досы – фотограф Папарацио. Ол – 
Ф.Феллинидің Тацио Секьяроли есімді атақты фотограф досының прототипі. Режиссер бұл 
кейіпкерді өте мазасыз, қадалған жерінен қан алатын, масаға ұқсайтын персонаж ретінде 
көрсетеді. Феллинидің айтуынша, сыныптастары оның мектепте бірге оқыған досын тез 
сөйлеу мәнері үшін «Папараццо» деп атап кеткен. Кейіннен сөз тек папараццо дегеннен 
көпше түрдегі папарацци сөзіне ауысты. Ол барлық тілде бір мағына – атақты адамдарды 
аңдып жүріп, әртүрлі жағдайда фотоға түсіретін фотограф дегенді білдіреді.  

Кей деректерге қарағанда, 1997 жылы 31 тамызда Парижде  болған, Диана 
ханшайымның қаза тапқан жол апаты папараццидің кесірінен болған. Алайда, 2008 жылы сот 
ханшайымның ішімдік  ішкен жүргізушінің кесірінен қаза тапқанын анықтаған. Сондықтан 
папараццидің еш қатысы болмауы да мүмкін деп айтқанымызбен, оқиға солардан қашып 
келе жатқан кезде болған [1,41]. 

Фотоодақтар мен ұйымдар. Әлемдегі баспасөз фотографтарының ең алғашқы ұйымы 
– 1912 жылы Дания мемлекетінде пайда болды. Копенгагенде құрылған бұл ұлттық 
ұйымның ашылуына күш салғандар – даттық алты фоторепортер. Бүгінгі күні оның 800-ге 
тарта мүшесі бар. 

Қазақстандағы «ФОТОӨНЕР» қоғамдық бірлестігі. 2010 жылы 25 тамызда 
фотосуретшілер мен фотожурналистердің бастамасымен «ФОТОӨНЕР» қоғамдық бірлестігі 
құрылды.  

Бұлардан басқа әлемдегі көптеген елдерде фотожурналистердің ұйымдары мен 
одақтары бар.  Таза  ұлттық  сана-сезімді  қалыптастыру  үшін кез  келген  мәселеге  ұлттық  
мүдде  тұрғысынан қарап, байыппен   саралау,  ой  елегінен  өткізу  аса маңызды. Қазақтың 
асыл сөзінде айтылғандай, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін жеткізетін 
фотожурналистика жанрлары баспасөздің ең оңтайлы, аса ұтымды, икемді бөлігі ретінде өз 
мүмкіндігін жоғарылата берері сөзсіз. Қоғамдық өмірдегі кез келген жағдайларды бір-екі 
суретпен жеткізетін   фотожурналистер  қауымының кәсіби  шеберліктері   шыңдала түсіп,  
еңбектері қалың  бұқараға  әсерлі, тартымды болып келе жатқанын анық. Қазіргі күнде фото 
журналистің архивтік материалына айналып келеді. «Сурет журналистің қосымша қаруы, 
серігі, архиві, ақылшысы да» [5]. Бұдан журналистика саласындағы фотографияның  
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маңыздылығын байқаймыз. Фототілшінің шеберлігі    әлеуметтік-саяси мәселелердегі  
құзіреттілігіне,  жоғары  эрудициясына,  азаматтық  ұстанымына   тікелей қатысты. 
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО UNESCO — The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 
созданная 16 ноября 1945 года, является одним из специализированных учреждений ООН. 
ЮНЕСКО была образована для укрепления международного мира и согласия путем 
расширения сотрудничества народов в области образования, науки, культуры и информации. 

В мае 1992 года уже суверенная Республика Казахстан стала полноправным членом 
ЮНЕСКО. Избранная членом Исполнительного Совета ЮНЕСКО с 1997 года, Республика 
Казахстан принимает активное участие в регулярных сессиях Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, внося значительный вклад в выработку политики, программы и бюджета 
ЮНЕСКО. 

В 2012 году отмечали 20-летие Алматинской декларации о содействии независимых и 
плюралистических СМИ в Азии. Данная декларация, принятая в октябре 1992 года, является 
одним из базовых документов ООН и ЮНЕСКО в области информации и коммуникаций. 
Конференция направлена на распространение лучших методов развития плюрализма СМИ с 
целью содействия свободе печати и самовыражения на международной арене. 

20 лет назад по инициативе Генрикаса Юшкявичуса и Мартина Хэдлоу на факультете 
журналистики КазНУ имени аль-Фараби была открыта первая в регионе Центральной Азии 
кафедра ЮНЕСКО по журналистике и коммуникациям. За это время проделана огромная 
работа по внедрению в жизнь основных принципов Алма-Атинской Декларации, развитию 
научных исследований в области журналистики. Адаптированы учебные программы, 
подготовлена методическая литература, дистанционные курсы, разработаны инновационные 
семинары. Еще в 90-е годы кафедра ЮНЕСКО стала инициатором приглашения зарубежных 
ученых[1, с. 24]. 

М. Хэдлоу отмечает, что Декларация 1992 года призывала ЮНЕСКО и других 
партнеров совершить ряд определенных действий, и многие практические рекомендации 
были успешно выполнены. Например: 

- Содействие развитию профессиональных ассоциаций работников сферы СМИ. 
Поддержка Ассоциации электронных средств массовой информации в Центральной Азии 
(ANESMICA) и сети «Женщины Центральной Азии» (WIMNCA); 

- Открытие медиаресурсных центров, например, в Бишкеке и Ташкенте; 

mailto:asema_88_86@mail.ru
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- Обеспечение оборудованием независимых СМИ. К примеру, студийное оборудование 
Радио «Максимум» в Алматы и самой первой частной радиостанции, созданной 
медиагруппой «Азия-плюс» в Душанбе, Таджикистан; 

- Тренинги и стажировки для молодых журналистов через совместные проекты с 
департаментами и факультетами журналистики и коммуникации Казахского национального 
университета; 

- В Бишкеке ЮНЕСКО при поддержке ПРООН осуществила крупный проект по 
развитию Информационного Агентства «Кабар», нацеленный на продвижение независимой и 
финансовой стабильности; 

- Обучение английскому языку работников СМИ разных регионов; 
- Компьютерные технологии для газет; 
- Стратегия коммуникации с ЮНЭЙДС (UNAIDS) с целью передачи информации о 

ВИЧ по регионам Центральной Азии. 
Это лишь несколько примеров позитивных результатов[2, с. 42]. 
Господин Г. Юшкявичус отмечает, что Декларация повлияла на развитие средств 

массовой информации в регионе и, в частности, в Казахстане. Появилось большое 
количество независимых газет, телевизионных, радиоорганизаций различной тематической и 
политической направленности. За эти 20 лет, конечно, все уже знают про Казахстан. 
Казахстан стал активным членом международного сообщества, активным членом ЮНЕСКО. 
В 1994 году открылось Бюро ЮНЕСКО, которое в 2001-ом году повысило свой статус и 
стало Представительством ЮНЕСКО для стран региона Центральной Азии. Росла за эти 20 
лет экономическая мощь стран региона Центральной Азии и, в особенности, Казахстана [3, с. 
33]. 

Казахстан и ЮНЕСКО активно сотрудничают в рамках заключенных соглашений: 
меморандум о сотрудничестве Казахстана с ЮНЕСКО и соглашение об открытии 
Регионального Бюро ЮНЕСКО в Алматы. ЮНЕСКО содействует развитию Казахстана, 
разрабатывая и реализовывая проекты технической помощи и оказывая консультационные 
услуги. 

За прошедший период взаимовыгодного сотрудничества происходил продолжительный 
обмен визитами официальных делегаций этой авторитетной международной организации в 
Казахстан и казахстанских представителей в Штаб-квартиру ЮНЕСКО, что способствовало 
значительному укреплению двусторонних отношений. Так, в 1995 году Казахстан посетил 
прежний Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, которому Президент РК 
Н.А.Назарбаев вручил Президентскую премию мира и духовного согласия. 

Под эгидой ЮНЕСКО проводятся различные семинары и конференции, общественные 
мероприятия, создаются совместные советы, составляются экспертные анализы и 
формируются проектные рекомендации, направленные на решение актуальных проблем 
социального, образовательного и культурного развития казахстанского общества. 

С января 1995 года в Алматы функционирует Представительство ЮНЕСКО, 
координирующее программы в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. 

ЮНЕСКО в соответствии со своим Уставом призвана способствовать «сближению и 
взаимному пониманию народов путем использования всех средств информации и 
рекомендует с этой целью заключать международные соглашения, которые она сочтет 
полезным для свободного распространения идей словесным и изобразительным путем» [4, 
с.8]. 

По мнению заместителя генерального директора ЮНЕСКО Г.З. Юшкявичюса, 
«повсеместное использование новых технологий усиливает процесс конвергенции и ведет к 
построению глобального информационного общества. Сегодня традиционные границы 
между телекоммуникацией, теле-радиовещанием и информационными системами 
размываются, а компании, действующие в этих отраслях, объединяются в новые 
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стратегические альянсы, зачастую выходящие за рамки не только отраслевых, но и 
геополитических границ». [5, с. 52]. 

Интересны выводы, содержащиеся в Заключительном докладе комиссии Ш. 
Макбрайда, созданной ЮНЕСКО в 1977 году для изучения коммуникационных проблем в 
современном мире. Комиссия попыталась сформулировать пути свободного и 
сбалансированного потока информации, который способствовал бы справедливому Новому 
Международному Информационному Порядку (НМИП). «Путь должен быть найден в 
развитии национальной инфраструктуры с доступом к мировым ресурсам научно-
технической информации, которая может повернуть снабжение информации местного 
происхождения к глобальному рынку. Система такого вида – главный фактор успешного 
национального развития» [6, С.6]. Выводы и рекомендации доклада по многим проблемам 
являются актуальными и в настоящее время. Они оказали значительное влияние на 
формирование коммуникационной политики многих стран. Гармоничное информационное 
общество возможно лишь при условии, что в его построении участвуют все народы, все 
страны и социальные группы. ЮНЕСКО, как организация интеллектуального 
сотрудничества, видит свою миссию прежде всего в том, чтобы служить всемирным 
форумом для обсуждения всего комплекса образовательных, культурных, юридических, 
этических и социальных проблем, связанных со становлением нового ИО. ЮНЕСКО вносит 
свой вклад в решение этой проблемы, главным образом, за счет мобилизации внебюджетных 
средств на проекты в развивающихся странах. Одним их основных инструментов 
мобилизации средств является Международная программа развития коммуникации (МПРК), 
существующая с 1980 года. За это время в рамках МПРК было финансировано свыше 700 
проектов в более чем в 100 странах на общую сумму свыше 80 млн. долларов. Значительное 
количество проектов осуществляется за счет целевых фондов, предоставляемых 
государствами-членами, учреждениями ООН и Европейского Союза. К концу ХХ века в 
мире осуществлялось 254 внебюджетных проекта ЮНЕСКО на общую сумму свыше 40 млн. 
долларов, из них 81 проект в Африке, 27 – в арабских странах, 68 – в Азии и Тихоокеанском 
регионе, 13 – в Европе, 58 – в Латинской Америке и Карибском бассейне. Среди основных 
источников финансирования и доноров: МПРК, Программа развития ООН, Германия, Дания, 
Франция, Италия, Межправительственная программа по информатике ЮНЕСКО, Фонд 
народонаселения ООН и Европейский Союз. В проекте построения информационных 
магистралей должны быть учтены не только экономические интересы, но и интересы науки, 
образования, культуры, коммуникации и социального развития. Глобальное новое 
информационное общество будет только тогда, когда оно будет информационным 
обществом для всех, основанном на солидарности и уважении человеческого достоинства [7, 
с. 57-59]. 

Среди последних событий следует отметить Первое межрегиональное совещание 
Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Астане с 22 по 24 июля 
2014 года. В работе форума приняли участие представители Нацкомиссий из 125 стран мира, 
представляющих все пять региональных групп ЮНЕСКО - арабские государства, Африка, 
Азия и Тихий океан, Европа и Северная Америка, Латинская Америка и Карибский бассейн. 
Целью трехдневного совещания стали развитие потенциала, коммуникаций, расширение 
контактов и содействие передовым методам работы национальных комиссий. Обсуждения 
были  сосредоточены на укреплении сотрудничества между подразделениями ЮНЕСКО на 
местах и национальными комиссиями, повышении наглядности деятельности ЮНЕСКО на 
национальном уровне, обеспечении лучшего понимания государствами-членами широкой 
ценности ЮНЕСКО, а также способах, благодаря которым ЮНЕСКО может поддерживать 
деятельность национальных комиссий.   

Президент РК Н.А.Назарбаев подчеркнул значимость данного мероприятия: "Для 
Казахстана, на территории которого мирно проживают представители более 130 этносов, 
особенно близка деятельность ЮНЕСКО, направленная на укрепление межкультурного, 
межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Со своей стороны мы прикладываем все 
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возможные усилия для продвижения ценностей ЮНЕСКО, принципов толерантности и идеи 
нового гуманизма. Сегодня популяризация идеалов ЮНЕСКО требует постоянных усилий со 
стороны членов Организации и полноценного использования такого инструмента 
сотрудничества, как национальные комиссии по делам ЮНЕСКО. Убежден, что проведение 
первого межрегионального совещания станет важным шагом на пути укрепления 
партнерства". [8] 

Не менее важным событием стала торжественная церемония  подписания меморандума   
между Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева  и международной 
организацией  по вопросам образования, науки и культуры -  ЮНЕСКО, прошедшая 23 
августа 2013 года.  

В рамках Меморандума в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева была создана кафедра ЮНЕСКО. 
Целью кафедры является продвижение комплексной системы исследований, обучения, 
информации и документации в области этнической и религиозной толерантности. Это будет 
способствовать сотрудничеству между высококвалифицированными, международно-
признанными исследователями и профессорско-преподавательским составом университета и 
других учреждений в Республике Казахстан и других странах Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также в других регионах мира. 

На основе вышеизложенного материала, можно сделать следующие выводы: 
1. В реализации внешнеполитической стратегии Казахстана, направленной на 

укрепление ее международной позиции в области обеспечения благоприятных внешних 
условий для развития страны, безусловно, особая роль принадлежит таким ключевым сферам 
человеческой деятельности как образование, наука и культура – областям прямой 
компетенции ЮНЕСКО. 

2. Вступление Казахстана в ЮНЕСКО в условиях обретения нашим государством 
независимости буквально стало «дверью» в мир широких международных связей и 
контактов в важнейших сферах интеллектуальной жизни, каковыми являются образование и 
воспитание, общественные и естественные науки, культура, информация и коммуникации. 
Многие деятели науки и культуры нашей страны получили реальную возможность на 
регулярной основе принимать участие во всех основных международных конференциях и 
встречах, проводившихся в разных точках мира по вопросам образования, науки, культуры и 
коммуникации, использовать мировые базы данных, делиться опытом с представителями 
других стран в области компетенции ЮНЕСКО. Это способствовало регулярному 
проведению в Казахстане международных конференций по линии ЮНЕСКО. 

3. В республике создана законодательная и нормативно-правовая база с учетом 
рекомендаций ЮНЕСКО, обеспечивающая функционирование и развитие национальной 
модели образования. Обеспечен доступ населения к качественному образованию на всех 
уровнях и ступенях образовательной системы. Введена многоуровневая система подготовки 
специалистов в соответствии с международным стандартным классификатором 
специальностей. Сложился рынок образовательных услуг, основанный на механизме 
многоканального финансирования организаций образования. Произошли преобразования в 
области разработки и внедрения новых технологий обучения. В 2001 г. Казахстан первым 
среди стран СНГ завершил компьютеризацию школ, было осуществлено поэтапное 
подключение организаций образования к сети Интернет. В соответствии с поручением Главы 
государства была разработана Государственная программа развития образования в 
Республике Казахстан на 2005-2010 гг. 

4. Осуществляются совместные проекты, имеющие большое значение в 
реформировании системы образования и подготовки кадров в республике. ЮНЕСКО 
оказывает помощь в изучении и применении зарубежных знаний и новейших технологий в 
области образования. Посредством Кафедр ЮНЕСКО установились и развиваются контакты 
университетов и институтов нашего государства с зарубежными учеными и учебными 
центрами. Расширяется число Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Казахстане, которые 
активизируют процессы интеграции в мировое школьное образование. 
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5. Сотрудничество с ЮНЕСКО позволяет использовать ее каналы для укрепления 
позитивного международного имиджа Казахстана. Используя трибуну крупнейшей 
гуманитарной организации и активно влияя на принятие документов и рекомендаций 
данного форума, наша страна имеет ценную возможность прямого воздействия на 
международное сообщество и продвижения своих взглядов. 
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МЕДИАӘСЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ ҰҒЫМЫ 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Журналистика және саясаттану 
факультетінің 2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – А.А.Бейсенкулов 
 

 Бұқаралық коммуникация тиімділігінің мәселесі әрдайым өзекті, әрі күрделі мәселе 
болған. Бұл мәселенің маңыздылығы анық. Ал оның күрледідігі бұқаралық 
коммуникацияның жан-жақтылығымен, полифункционалдылығымен анықталады. Тиімділік 
мәселесі педагогикалық, әлеуметтік, психологиялық т.б. тұрғыдан қарастырылады. Әйтсе де, 
бүгінгі күнге дейін белгілердегі, тиімділік өлшеу амалдарындағы т.б. бірліктің жоқ екендігін 
былай қойғанда, терминнің өзін түсіндіруде де бірлік жоқ. Мысалы, Б.Пшеничный тиімділік 
деп «журналистік жүйенің ықпалынан пайда болған және оның сыртында жатқан қоғамдағы 
қозғалыстарды [1,206-б] айтады.  

«Бұқаралық коммуникация құралдарының тиімділігі –  халықты барынша қамти 
отырып, белгілі бір уақытта жекелеген саналарда үстемдік ететін, оның санасында өзі 
беретін идеяларды қалдыратын радио, теледидар, басылымдардың арнайы бір мақсатты 
көздеген қызметі» [2,63-б].  

«...тиімділік дегеніміз –  қандай да бір: көптеген немесе аз қаржыны, қорларды жұмсау 
негізінде мақсатқа жету тәсілдері, дәрежелері» [3,112-б]. 

mailto:ormanbek_tolkin@inbox.ru
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Бұдан басқа, кейбір зерттеушілер тиімділік ұғымымен қатар «әсерлілік» ұғымын да 
бөліп көрсетеді. И.Д.Фомичеваның пікірінше, әсерлілік басылымдардың әлеуметтік 
институттарға тікелей әсер ете алатындығымен байланысты, ал тиімділік ұғымынна 
аудиторияға ықпал ету және осы үдерістің нәтижесі кіреді [4,12-б]. 

Басқаша айтқанда, әсерлілік белгісі ретінде негізінен бұқаралық коммуникацияның 
өзінің басқару және бақылау сияқты әлеуметтік функцияларын орындауы шығады. 

А.П.Суханов біршама жалпылық мағына беретін тағы да бір термин енгізеді, ол – 
баспасөз қызметінің соңғы нәтижесін білдіретін «нәтижелілік». Бұған қоса ол келесідей 
формуланы ұсынады:  

Нәтижелілік=тиімділік+әсерлілік [5,164-б].  
Осы тақырыптағы пікірталастың тек кішкентай бөлігін ғана көрсететін келтірілген 

мысалдардан тиімділік ұғымының бүгінгі күнге дейін генізделген анықтамасы жоқ екендігін 
қорытындылауға болады. Дегенмен, нақты анықтама беру, ұғымды ашып түсіндіру – 
әдіснамалық талаптардың ең маңызды талаптарының бірі.  

Келтірілген мысалдардан кейбір авторлар тәжірибелік аспектіге, яғни қандай да бір 
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған нақты қызметке көп көңіл бөлсе, басқалары 
«әсерлілік» пен «тиімділікті» синоним деп есептейді, ал үшінш біреулер бұл терминдерді 
бөліп көрсететіндігін байқау қиын емес. Бірақ ең бастысы, зерттеушілер өздеріне 
әдеттегідей, тиімділікті зерттеу тәжірибесін жинақтау, бірыңғай тәсілді жасауды көздейтін 
талдау жасауды мақсат етіп қоймаған. Сондықтан түсінбеушілік ұғымды шамадан тыс 
күрделендіріп жібергеннен немесе керісінше, аса жеңілдетіп жібергеннен туындайды.  

Бұқаралық коммуникацияның тиімділігінің критерийлер жүйесін бөлу мәселесі аса 
күрделі және шелімеген мәселе болып отыр. Бұл жерде тиімділіктің басты критерийі ретінде 
бұқаралық коммуникацияның өзінің мақсатына жетуін қарастыратын Б.А.Грушин мен басқа 
да кеңес әлеуметтанушылардың [6,304-б] тәсілдері біршама толыққанды деп есептейміз. Бұл 
мақсатты түсіну қызметтің басқа түрлерін талдауға қарағанда біршама күрделі. Бұл 
күрделілік ақпараттық қызметті талдау кезінде біз көптеген мақсаттармен 
ұшырасатындығымызбен байланысты. Мұндай талдаудағы басты қиындық ақпараттық 
қызметтің жалпы құрылымымен байланысты. Құрылым, әдетте, бір субъект атқаратын, бірақ 
түрлі өнім шығаратын әртүрлі заттар, құралдармен істес болатын екі түрлі қызметтен 
құралады.  

Бір жағынан, бұл – шындықты көрсететін, орнықтыратын, бейнелейтін, үлгілейтін 
қызмет. Оның мәні – фактілер, оқиғалар, ал өнімі – осы шындық жайлы ақпарат.  

Екінші жағынан, бұл – қоғамда қабылданған құндылықтар мен нормаларды бекітуге 
және қолдауға, әртүрлі шаруашылық, техникалық, идеологиялық бағдарламаларды 
орындауды ұйымдастыруға, қоғамда әлеуметтік қатынастарды үйлестіруге, реттеуге, т.б. 
бағытталған басқарушылық, қайта құратын, шындықты белсенді түрде өзгертетін қызмет. 
Бұның мәні – әлеуметтік шындықтың әртүрлді элеметтері болса, өнімі –  өзгертілген 
әлеуметтік шындық. Қоғамның қазіргі типтерінде негізгі, үстемдік етуші болып, әрине, 
әлеуметтік шындықты өзгертумен байланысты болатын мақсаттар – бұқаралық санаға 
әртүрлі қажетті қасиеттер беру, қоғамда қалыптасқан әлеуметтік институттар жүйесін 
жетілдіру, әлеуметитік қатынастарды қалаған бағытта дамыту есептеледі. Бірінші түрдегі 
мақсаттар: шындық туралы ақпаратты қалыптастыру бұл жерде айқын бағыныңқы рөл 
ойнайды. Сәйкесінше, оларға қол жеткізудегі тиімдлік бірінші түрдегі мақсаттарға қол 
жеткізу тиімділігіне тәуелді.     

БАҚ қызметінің тиімділігін талдаудағы келесі маңызды сәт – БАҚ мақсаттарының көп 
болуы. Олардың көп болуы жекелеген мақсаттардың бір-бірімен байланысы туралы, олардың 
өзара әрекеті туралы мәселені тудырады. Бұл мәселенің шешімі «мақсаттар ағашының» 
көмегімен шешіледі –  барлық мақсаттардың субординация-кординация қатынастарының 
(басты – екінші дәрежедегі, үстем-бағынушы), жалпылықтың үлкен немесе кіші дәрежесінің 
(жалпы-нақты, кең-тар), уақытта өрістеу кезегінің т.б. негіздерінде бір-бірімен 
салыстырмалы түрде орналасуы.  
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Жоғарыда айтылғандардың негізінде шығатын қорытынды: біріншіден, егер қызметтің 
мақсаттары нақты айтылмаған болса, тиімділікті талдау мен бағалаудың мәні жоқ; екіншіден, 
тиімділік тек қолданатын қызметтің сипаттамасымен ғана емес, алға қойылатын 
мақсаттардың сипаттамасымен де анықталады.  

Ақпараттық қызмет тиімділігін бағалауға ақпаратты шығару мен тарату алдындағы 
қызметті талдауды қосу керек, осылайша, ақпараттық қызметтің әртүрлі кезеңдерін бөлу мен 
оның тиімділігінің түрлі деңгейлерін қосу керек.  

Алдымен ақпараттық қызметтің төрт кезеңін атап өтуге болады:  
- Мақсатты болжау; 
- Шындықты бейнелеу (модельдеу) (ақпаратты шығару); 
- Ақпаратты көбейту және тарату; 
- Ақпараттық тұтынушыға әсер ету. 
Бұлардың біріншісі мақсатты болжаумен – мақсаттарды алға шығару, тұжырымдау, 

құрауға сәйкес келеді. Ол ақпаратты шығару мен тарату қызметінің алдында болады 
да,негізінен басқа сипатта болады. Атап көрсетілген кезеңдердің екіншісі – ақпаратты 
шығару, әртүрлі ақпараттық хабарлар жасау. Мұндай қызмет хабарламаның қандай да бір 
тақырыбын таңдаумен, оның мазмұнын анықтаумен, осы мазмұнды бекітудің формасын 
(тәсілін) таңдаумен, ойды қандай да бір белгілік жүйеде жүзеге асырумен (құрау) т.б. сәйкес 
келеді. Үшінші кезең –  ақпаратты көбейту және тарату, жасалған мәтіндерді тұтынушыға 
(оқырманға, тыңдарманға, көрерменге) жеткізу – хабарламаның мекен-жайын таңдаумен, 
ақпарат көзіндегі басқа мәтіндермен қатар мекен-жайды, әрі хабарламаны беру уақытын, 
таралымын айқындаумен, техникалық арналардың сенімділігін қамтамасыз етумен т.б. 
байланысты. Ақпараттық қызметтің қорытынды кезеңі жасалған жәні берілген мәтіндердің 
біршама дербес өмірімен, осымәтіндердің әлеуметтік шындыққа, басқару объектілеріне 
әсерімен тура келеді. Нәтижесінде, осы кезеңде біз БАҚ-тың нағыз қызметімен жұмыс 
жасамаймыз, тек осы қызметтің кейбір нәтижелерімен кездесеміз.  

Әрбір кезеңдегі қызметтің тиімділігі осы кезеңдердің өзінің арнайы мақсаттарына 
қатысты бағалану керек. Осылайша, егер құрастырылған мақсаттардың өздері 
анықтылығының, нақтылығының, түрлі дәрежесімен ерекшелене алса, өзінде 
қайшылықтарды тудыра алса немесе оларды жоя алса, мақсатты болжау біршама тиімді я 
тиімсіз ретінде бағаланады. Ақпаратты шығару мен тарату қызметі де осындай. Бұл жерде 
талдаудың еңбек өнімділігі, өндірілген өнім көлемі, өнім сапасы сияқты категориялары 
орынды әрі уәжді секілді көрінеді.  

Тиімділік дәрежесін зерттеудің тағы бір маңызды аспектісі ақпараттық қызмет 
ауықымының категориясымен байланысты. БАҚ қызметінің тиімділігін бағалаған кезде 
нақты қандай ақпараттық құралдар туралы айтылыпм отырғандығы айтылмайды немесе 
осындай қызметтің жадлпыланған ортақ (біріктірілген) нәтижесінің бағасы жайлы айтылады. 
Алайда, қоғамда жұмыс істеп отырған БАҚ күрделі жүйе болып табылады. Мысалы, жеке 
хабарламаның тиімділігін немесе коммуникацияның жеке арнасының тиімділігін бағалап 
отырмыз ба? БАҚ қызметін бағалау нәтижесін шығарған кезде басынан-ақ нақты қандай 
қызмет, қандай ауқымдағы қызмет туралы айтып отырғандығын айқындап алу кеерк. 
Мұндай айқындау болмаған жағдайда көрсеткіштер жүйесін таңдау мүмкін емес.  

Зерттеушілер ақпараттық қызметтің кезеңдерімен қатар ақпаратты тұтыну кезеңін 
сатыларға бөлуді ұсынып отыр. 

1-саты: жеке тұлғаның ақпаратпен байланысы адам мен ақпарат арасында байланыстың 
болған (болмаған) фактісімен сәйкес келетін жалпы үдерістің бастапқы түрін бекітеді. 
Сәйкесінше байланыс болса және ол тұрақты болса, тиімділікті өлшеуге мүмкіндік болады. 

2-саты: Ақпарат көзінен таратылған мәлімен пен тұтынушының контактісі. 
Ақпараттық-тұтынушылық қызметтің мұндай түрі бірін-бірі хоққа шығаратын екі формада 
болуы мүмкін.: арна арқылы келетін, реципиенттің ақпаратпен контактісі болмауымен сәйкес 
келетін теріс қызмет және реципиенттің аталған ақпаратпен визуалды, аудиалды немесе 
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видео-аудиалды контактісімен сәйкес келетін оң қызмет. Мұндағы тиімділікті бағалау 
реципиенттің қайсыбір арнаның ақпаратына жүгіну жүйелілігі мен жиілігіне байланысты.  

Дегенмен бұл сатыларды тиімділікті бағалау тек абстрактілі сипатта ғана болады, 
себебі, онда реципиент жанасамын ақпаратқа кіретін қандай да хабарламаларды нақты 
тұтыну туралы ешқандай нұсқаулар көрсетілмеген.  

3-саты: тұтынушының ақпараты қабылдауы. Бұл қызмет үш форма түрінде жүзеге асуы 
мүмкін: ақпаратты қабылдаудан толығымен бас тарту; ақпаратты бөлшектеп қабылдау; 
ақпаратты толығымен қабылдау. Мұндай қызметтің басты ерекшелігі – әуел бастан қайсыбір 
аморфты ажыратылмайтын ақпараттар емес, нақты хабарламалар – жеке мәтіндер. Бұл 
сатыда тиімділікті ақпаратты қабылдау дәрежесіне; бас тарту, бөлшектеп қабылдау немесе 
толығымен қабылдауға қарай отырып бағалаған жөн.  

4-саты: тұтынушының қабылданатын хабарламаларды меңгеруі. Бұл саты реципиенттің 
хабарламаларды түсіну дәрежесін талдаумен байланысты. Бұл сатының тиімлідігін талдау 
кезінде екі түрлді көрсеткіштер қолданылады:  

1) мәтінді объективті түрде сипаттайтын нақты мазмұнды аудитория санасында алатын 
мәтіндерді түсіндіру барабарлығының дәрежесін өлшейтін объективті көрсеткіштер; 

2) реципиенттердің осы мәтіндердң қиын екендігі туралы ойын бекітетін субъективті 
көрсеткіштер.  

5-саты: тұтынушының ақпаратқа деген қатынасын «жасау» мен ақпаратты «есте 
сақтау» үдерісінің барынша өз бетінше, жекелеген сатысы ретінде қарастырыла алмайды. 
Олар алдыңғы сатылармен бірге талданады. Реципиенттің қабылданған ақпаратқа қатынасын 
тұтынушының осы ақпаратқа қанағаттанғаны (қанағаттанбағаны) және онымен келіскен 
(келіспегені) терминдерімен қарастыруға болады. Осылайша, тиімділікті ақпараттық 
қызметтің әрбір сатысында бағалау керек, әрбір сатыда тиімділікке әсер ететін факторларды 
ескеру қажет. Әсер ету тиімділігн бағалау кезінде сонымен қатар ақпарат алушыны да, оның 
субъективтік мінездемесін де ескеру міндетті.  
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Өркениеттің бүгінгі даму кезеңінде ақпараттандыру процесі мемлекеттік органдардың 

қызметі мен жеке адамның өмірінде негізгі рөлге ие. Ақпараттандыру процесі ортақ әлемдік 
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ақпараттық кеңістіктің құрылуына әкелуде. Бұл кеңістіктің аясында оның субьектілері – 
адамдар, ұйымдар, мемлекеттер арасында ақпаратты сақтау, өңдеу, алмасу процесі белсенді 
жүруде. Бұл субьектілер арасындағы саяси, техникалық, экономикалық ақпараттың тез 
алмасқаны – өркениетті жетістік, алайда мұндай артықшылық тек ғылыми-техникалық, 
ақпараттық-технологиялық деңгейі жоғары елдерге ғана қол жетімді. Ал бұл деңгейге 
шықпаған мемлекеттің дамыған елдер алдындағы әлсіздігі жыл өткен сайын айқын көріне 
бермек. Ал өз кезегінде аталған процесс күштілердің әлсіздерді ақпараттық тұрғыдан 
басқаруына, манипуляциялауына әкелуі сөзсіз. Бұл АҚШ, Жапония секілді ғылыми-
техникалық, өндірістік әлеуеті жоғары елдерге ақпараттандырудың есебінен өзінің саяси, 
экономикалық, геосаяси, тіпті, әскери жағдайын нығайтуға мүмкіндік береді.  

Жаңалықты тез таратушы бұқаралық ақпарат құралдарының бірі де бірегейі теледидар 
болып саналады. Телевизияның пайда болуы – бір революция. Себебі, көгілдір жәшіктің 
«тіршілік» етуінен бастап бұқараның психикалық санасында түбегейлі өзгерістер орын алып 
келеді. Сонымен қатар қоғамда үрей туғызып, айқын сексуалды және агрессивті мазмұнды 
бағдарламалардың аудиторияға әсер етуі негізінде БАҚ-та көптеген зерттеулер жасауға 
түрткі болды. Бұқаралық коммуникацияның әсерін зерттеу барысында оның қарама-қайшы 
модельдері де пайда болды. Яғни, «оқпен ату концепциясынан» (У.Липпманн, Г.Лассуэлл, 
К.Ховленд) «пайдалану және ләззәт алу» теориясына дейін (Е.Катц, М.Шиллер, А.Рубин) 
көрермен мен медиазорлық арасындағы байланысқа қызығушылық арта түсті.  

Ақпараттық кеңістікті ластанудан, алдап-арбаудан қорғау – әлеуметтің өміршеңдігін 
және психикасын сақтаудың басты шарты. Бұл жерде қоғам мен адамзат өркениетінің өмір 
сүруіне ақпараттық кеңістікті, бұқаралық коммуникацияны өздеріне меншіктеп, пайдалануға 
тырысатын жекелеген бизнес-тұлғалар мен топтардың саяси мақсаттарына бағындыру қауіп 
төндіреді. Ғаламтор мен электронды технологиялар жаңадан пайда болған кезде ешкім 
абсолютті анонимділіктің – абсолютті ашық дүниеге, жалпылама байланыстың – 
тәуелділікке, ал сөз бостандығының зиянды медиатауарға айналып кететінін ешкім де 
ойламаған.  

Қазіргі заман адамы бүгінгі таңда телевизия арқылы манипуляция дертіне шалдығып 
отыр. Манипуляция – адамдарға әсер ету немесе оларды кемсітушілік астарда шеберлікпен 
басқару ретінде, жасырын басқару немесе өңдеу ретінде (1, 450) белгілі бір ниетпен 
объектіге қарым-қатынас болып табылады. Манипуляция астары өзінің заманауи мәнінде – 
манипуляция құралдарын иемденгендерге қажетті мінез-құлықты қамтамасыз ету 
мақсатында бұқараның пікірлерін және мүдделерін, олардың көңіл-күйлері мен психикалық 
күйін арнайы бағдарлауы. Манипуляцияның басты тектік белгілері: 1) рухани 
психологиялық әсердің түрі; 2) манипуляция нысанының өзі байқауй алмай қалатын 
жасырын әсері; 3) асқан шеберлік пен білімдікті талап ететін әсер; 4) адамдардың санасын 
тұлға ретінде емес, нысана ретінде, айрықша зат ретінде басқарып, олармен қарым-қатынас 
жасау. Манипулятор әрекетінің нысаны адам тұлғасының рухы, психикалық құрылымдары 
болып табылады. Манипуляция егер адам алынған сигналдардың әсерімен өзінің 
көзқарастарын, пікірлерін, көңіл-күйлерін, мақсаттарын қайта түзетіп, жаңа бағдарлама 
бойынша жұмыс істей бастайтын болса, жүзеге асырылған болып саналады. Г.Шиллердің 
айтқанындай: «Жетістікке жету үшін манипуляция елеусіз болып қалуы қажет. Торға ілінген 
адам барлық болып жатқан нәрселердің шынайы және жақын екендігіне сенген кезде 
манипуляцияның табысына кепілдік береді (2, 139). Қазірде психологиялық қорғаныс және 
оның бейтараптануы мәселесі тұлғаішілік психоанализ ағысында да дамуын жалғастырып 
келеді. Ғалымдар бұқара мен телевизияның өзара әрекеттесуінің бес кезеңін бөліп көрсетеді. 
Мәдениеттанушы Коттак индивид бірінші кезеңде «ақпараттың өзіне емес, ақпарат көзіне 
(теледидар) қарайды. Екінші кезеңде ақпаратты бағалайды. Адам қандай да бір ақпаратты 
қабылдайды немесе бас тартады. Бұдан бөлек, адам теледидарға ие болудың өзін өзінің 
әлеуметтік мәртебесінің өскендігі деп қабылдайды. Үшінші кезеңде бұқаралық телевизияның 
дамуын сипаттайды (түрлі телеқабылдағыштарды сатып алу). Төртінші кезеңде ересектер 
уақытының көп бөлігін теледидар алдында өткізіп қоймай, қабылдаған ақпаратқа сай өзінің 
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өмірін де өзгерте бастайды. Соңғы кезеңде кабельді телевизияның пайда болғанын 
сипаттайды, яғни таңдаудың өскені (3). Сонымен қатар бұқараның психикалық санасын 
манипуляциялау кез келген телетрансляция арқылы жүзеге асады. Кез келген телебағдарлама 
алғашқы секундтардан-ақ көрерменнің талаптарына сай келетіндей сигнал жіберуі керек. 
Осыдан кейін экран алдында отырған адамның арнаны ауыстырып жібермеу үшін де мұндай 
импульстер жиі қайталанып отырады.  

Телесигналдардың көмегімен қоғамдық-бұқаралық сананы манипуляциялаудың 
төмендегідей түрлері бар: 
1.Шындықты (фактіні) жалған етіп көрсету.  
Мұнда манипуляциялау әсері материалды жеткізу кезінде пайдаланылады, шындықтан 
ауытқу негізінде жүзеге асады. Мұнда манипулятор шындықты оңай тексеруге болатын 
кезде ғана айтады. С.Кара Мурза мұны «Шындықты жалған етіп көрсетудің басты әдісі» (4, 
480) деп атаған.  
2.Шынайы оқиғаларды материалға іріктеу. 
Бұл тәсілде әртүрлі сөзбен ақпаратты бірізді жеткізу мақсаты тұрады. Сонымен бірге 
оппозициялық БАҚ-тың қызметіне жол беріледі. Десе де олардың қызметі бақыланады, 
рұқсат етілген тарату шеңберінен аспайды.  
3.Сұр және қара ақпарат.  
«...ХХ ғасырдың екінші жартысында БАҚ психологиялық соғыс технологияларын қолдана 
бастады – дейді Кара Мурза (4, 479). Ол «бейтарап немесе достық қатынастағы шетелдік 
топтардың көзқарасына, көңіл-күйіне, ұстанымдары мен мінез-құлқына әсер ететін 
жоспарланған, насихаттаушы шаралар. Оның мақсаты –  «мемлекеттің саяси және әлеуметтік 
құрылымын әлсірету...ұлттық сананы мемлекет қары тұра алмайтындай етіп азғындату» деп 
көрсетеді. 
4.Үлкен психоздар 
C.Кара Мурза «БАҚ-тың жасырын міндеттері –  жеке тұлғалардың санасы мен соқыр сезімін 
өңдейтін ақпарат ағымының таралуын реттеу мақсатында мемлекет азаматтарын бірыңғай 
топқа айналдыру» (4,480) дейді. Нәтижесінде – мұндай топты басқару оңай болмақ.  
5.Сенімді түрде айту және қайталау.  
Бұл жағдайда ақпарат соқыр сезімде орныққан стереотиптерді бұзатын дайын үлгі түрінде 
беріледі. Яғни, кез келген сөздегі сенімділік талқылаудан бас тартуды білдіреді. Ал талқыға 
салынатын идеялар өзінің шынайылығын жоғалтады. Телевизия осындай ойлау түрін 
бекітудің факторы, олар адамды қандай да бір талдау кезінде ақылмен емес, стереотитермен 
ойлауға үйретеді. Ақпаратты сенімді жеткізу мен қайталаудың нәтижесінде сана бәсеңсіп, 
кез келген ақпарат еш өзгерместен соқыр сезімде жиналады.  
«...қайталау – «психологиялық қулықтың» бір түрі, ол ақыл-есті басып, санасыз 
механизмдерге әсер етеді»- деп жазады Кара Мурза – Бұл әдісті асыра сілтеп, көп қолданса, 
стереотиптер тұрақты нанымдарға дейін күшейіп кетеді де, адам топасқа айналады» (4,479). 
6.Бөлшектеу мен шұғылдық. 
П.Фрейде мұны «»мәдени басып-жаншуға тән тәсіл» деп есептейді. Бұл тәсіл 
манипуляциямен айналысатын барлық БАҚ-тың жүйелеріне түгел тарады. Бұл тәсілдің 
тиімділігін Г.Шиллер былай түсіндіреді: «Әлеуметтік мәселенің тұтастық сипатын әдейілеп 
айналып өтіп, ол туралы бөлшектенген «ақпарат» шынайы ақпарат түрінде ұсынылса, 
мұндай амалдың нәтижесі әрқашан да бірдей болады: түсінбеушілік енжарлық және 
немқұрайлық» (2, 137).  Мұның талаптарына ақпараттың аяқ асты, тез берілуі, шұғылдығы 
жатады. Жеделдік сезімін беру хабарламаның манипулятивтік мүмкіндігін тез арада 
күшейтеді деп есептеледі. 
7. Сенсациялық. 
Сананы жағымсыз хабарлармен бомбалау арқылы адамның психикасына күйгелектік сезімін 
ұялатады. «Сенсация арқылы адамның иландыру сезімін жоғарылатып, сыни қабылдау 
қабілеті төмендейді» С.Кара Мурза (4,485) 
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Тірі ағзадағы басты басқаруы жүйе –  психика. Телевизияның психикаға әсерін 
қарастыра отырып, телесигналдың көмегімен жаппай ықпал етудің нәтижесінде адамның 
психикасы оны ойлауды ұмыттырады деп айтуға болады. Яғни, ақпараттық програсс 
заманында адам тек өзінің өмірлік тәжірибесі арқылы алған ақпаратпен ғана 
қанағаттанбайтын болады. Сондықтан ол өмірін санасына телевизия енгізіп қойған 
үлгілермен құрады. Бұған қоса, «бұраралық медиа қолданатын ақпараттық 
технологиялардың шоғырланған ықпалының арқасында жеке адам шарасыз түрде 
шындықтың объектіленген өлшемдерін жоғалтады. Адамдардың көпшілігі телевизияны 
шынайы өмір ретінде қабылдайды. Қазіргі заманғы бұқаралық байланыс құралдарын 
пайдалану мен олардың дамуы дам психикасы өмір сүрудің жаңа талаптарына 
сәйкестендіріп, белгілі бір қалыпқа икемделіп алды. Демек, жаңа ақпараттың адам 
психикасында көрініс табу оңайырақ болып отыр.  

Қорытындылай келе, телевизия бұқараның психикалық санасының қуатты күшейткіші 
екенін ескере келе, манипуляцияның мынадай ұстанымдарын белгіледік:  

1. Ақпараттық-психологиялық ықпалды жасырын жүргізу; 
2. Жылдам ақпараттық ықпал ету әдістерінің ұзақ мерзімді психологиялық әсер ету 

әдісіне көшу, мәселен, ақпарат шок, соққы, блокаданы насихаттық, ой қалыптастырушы 
амалдарға айырбастау; 

3.  «Аз» ақпараттық ықпалмен «үлкен» нәтижені алу. Жағдайды басқарудың жоғарғы 
деңгейін қолдана отырып, болып жатқан оқиғаны емес, оған әсер ететін өзгерістерді басқару.
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ТУРМУШТУК-СОЦИАЛДЫҚ ПОЭМАЛАРДАГЫ ИСТОРИЗМДИН 

ТИПОЛОГИЯСЫ  
 

Орозова Г.Ж. 
Кыргыз Улуттук илимдер академиясы, Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият 

институтунун  жетектөөчү илимий кызматкери (Кыргызстан) 
 
Кыргыз элинде поэмалардын чындыкты образдуу түрдө жалпылап көрсөткөн байыркы 

формаларынан тартып, конкреттүү тарыхый доорду, белгилүү бир тарыхый окуяларды, 
тарыхка таанымал инсандардын башынан өткөргөн реалдуу окуясын баяндаган түрлөрүнө 
чейин бар. 

Кыргыз элдик поэмаларынын дээрлик бардыгы эл башынан кечирген реалдуу тарыхый 
окуялардын негизинде жаралган.Мындай чыгармалардын жаралышына окуялуу 
санжыралар,аныз-ангемелер,тарыхый фактылуу окуялар, тарыхый ырлар, тарыхый кошоктор 
негиз болуп, эпикалык салттуулук менен тыгыз байланышта болгон. Ошондой эле аларда 
жаңы эстетикалык принциптер ачык чагылдырылган. Ойдон чыгарылган эпикалык 
кошумчалар менен бирге конкреттүү тарыхый факты жуурулуша айтылган. Башкача 
айтканда, тарыхый окуя эпикалык жалпылоого, типтүү сюжет түзүүгө, образдарды 
жаратууга өзөк материал болуп берген. Ал көркөм чыгарманы түзүүнүн салттарына, 
моделдерине баш ийип турат. Поэзия менен историзм ажырагыс биримдикте болуп, ошол 
аркылуу жанрдын маңызын, мүнөзүн аныктаган. Жанр жаңы фольклордук кубулуштардын 
белгилерин сактайт. Бул фольклордогу мыйзам ченемдүү көрүнүш болуп эсептелет.  

http://studopedia.org/
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Феодалдык коомдун өнүгүшү менен социалдык карама-каршылыктардын негизинде 
жаралган кыргыз поэмаларынын негизги каарманы-карапайым элдин, көпчүлүктүн мүдөөсүн 
көздөгөн, жерин баскынчылардан коргогон элдик баатырлар, эр жүрөк жигиттер болуп 
эсептелет. Тарыхый инсандардын каармандык иш аракетинин негизинде жаралган тарыхый 
ырлар эл тарабынан кайра ойлонулуп, кыргыз эпикалык салттуулуктун алкагында кайрадан 
иштелип, жаңы сапаттагы көркөм чыгарма жаралган. Тарыхый конкреттүүлүк жана доор 
көбүнчө элдик проблемалар менен жуурулушуп чыгарманын тулкусуна сиңирилет.  

Кыргыз поэмалары узак мезгилдер бою мазмун, форма жагынан байып, көп түрдүү 
тематикага ээ болгон. Ар бири тарыхый, турмуштук - социалдык чындыкты өз өзгөчөлүгүнө 
жараша чагылдырган. Поэмалардын мына ушундай көп түрдүү табияты историзмдин 
принциптеринин типологиясын изилдөөнү күн тартибине коёт. 

Элдик поэманын ар бир түрү социалдык идеялды коомдук өнүгүштүн белгилүү бир 
стадиясында иш жүзүнө ашырган. Демек, поэма чагылдырган социалдык идеял ар бир 
доордо ар түрдүү мүнөзгө ээ. Башкача айтканда, бир коомдук өнүгүштүн тушундагы 
поэманын бир түрүнө (тибине) таандык историзмдин принцибин экинчи бир доордогу 
принципке теңештирүүгөболбойт. Ар бир доордун, коомдук түзүлүштүн өзүнө таандык, 
айырмалуу максат, мүдөөсү болот. Мисалы, XVII  кылымдагы калмак  баскынчылыгын 
чагылдырган тарыхый-баатырдык поэмалар менен XIXкылымдын аягы  XX кылымдын 
башындагы тарыхый поэмалардын историзминин табияты да, деңгээли да бирдей эмес. 

Социалдык–турмуштук поэмаларда историзм жалпы адамзаттык идеялардан орун алып 
тикеден - тике тарыхый мааниге ээ. Орустун белгилүү окумуштуусу В.Я.Пропп “Раскрытие 
идеи есть первое условие исторического изучение былин.Народная идея всегда выражает 
идеял эпохи, в которую эти идеи создавались и были действенны.Идея есть решающий 
критерий для отнесения песни к той или иной эпохе.Художественный анализ неразрывно 
связан с историческим” - деп, историзмдин принциптеринин негизги  критерийлеринин бири 
катары чыгарманын идеясын, тактап айтканда фольклордук чыгармада чагылдырылган элдик 
идеяны көрсөткөн. 

Социалдык- турмуштук поэмалардагы историзмди аныктоодогу экинчи бир негизги 
критерий- сюжет түзүүчү тарыхый мотивдер. Мотив сюжеттеги алгачкы (биринчи) 
формула катары мифологиялык, турмуштук баатырдык, тарыхый түрлөрдөн туруп, ич ара 
өнүгүү, өстүрүү, бир түрдөн экинчи түргө өтүү (трансформация), түрдүүчө колдонулуу, 
кайра ойлонулуу сыяктуу мүмкүнчүлүккө ээ. Мотивдердин ушундай көп кырдуу 
мүмкүнчүлүктөрү сюжетти түзүүсүн шарттары маалым.Белгилүү орус окумуштуусу 
А.Н.Веселовский мотивдин генетикалык ролун, башкача айтканда, мотивдин биринчилигин, 
сюжеттин  экинчилигин “мотив-сюжеттин” стадиалдык өсүшүн талашсыз теорялык 
концепциялары менен далилдеген.Чындыгында да мотивдин негизинде кандайдыр бир 
деңгээлде реалдуулук жатат.Эгерде эпостордун түзүлүшүндө, калыптанышында түрдүү 
тематикадагы мотивдер өтө арбын колдонулса, поэмалардын түзүлүшүнүн жөнөкөйлүгүнө 
жараша, сюжет өтө татаалдашпай, конкреттүү окуялар камтылып ошого байланыштуу гана 
мотивдер орун алат. 

Социалдык-турмуштук  поэмаларда тарыхый окуя,тарыхый инсан, реалдуу жер-суу 
аттары сыяктуу конкреттүүлүк орун албайт.Алар өткөн турмушту образдуу сүрөттөйт.Ар 
бир негизги тарыхый окуя фольклордук чыгарманын мазмунуна, образдар системасына, 
көркөм каражаттарына кандайдыр бир деңгээлде таасир этет.Фольклордук каармандардын 
корунда негизги орунду башкы оң каарман ээлеп, элдин тарыхый-коомдук, нравалык 
эстетикалык көз караштарын өзүнө сиңирет. Турмуштук поэмаларда мына ушундай 
жөнөкөй, жай турмуштук окуялар орун алып, алардын тарыхый тамыры тереңде жатат. 
Чыгармалардын тарыхый негизи, элдин башынан өткөн кайгы-касирети, үмүт-тилеги, 
реалдуу жашоо образы эпикалык салттуулуктун натыйжасында көркөм элементтер, ойдон 
чыгарылган окуялар менен ширелишип калган. 

Кыргыздын нукура элдик поэмасы “Жалайыр жалгыз” түштүктө жашаган кыргыздарда 
кеңири айтылат. Бул ой жыйналган, жазылып алынган, жарык көргөн  материалдардын, ар 
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түрдүү фактылык маалыматтардын негизинде айтылып жатат.“Жалайыр жалгыз” жөө 
жомоктун негизинде түзүлгөн турмуштук поэма. Чыгарманын бардык айтылыштарында (16 
нускасы бар) айтуучулар “жомок”, “эски сөз” деп белгилешет. 

Бардыгына жалпы жана негиз болгон сюжет төмөнкү: Жалайыр жалгыз деген жигит 
болот. Анын Гүлсана деген сулуу карындашы бар. Курмушу телпек куу казак (Чал калмак) 
кызга ашык болуп, үйлөнөм дейт. Агасы карындашын душманга берүүдөн баш тартат. 
Ошондо Курмушу телпек куу казак Жалайыр жалгызды өлтүрүп, анан Гүлсананы алмак 
болот. Жалайыр жалгыз Жашыл көлгө (кээ бир варианттарда Айдың көл) аң уулап барат. 
Ошондо колундагы Кушу көлдүн ортосундагы аралга учуп барып конуп, ээсинин 
чакырганына көңүл бурбай коет. Жалайыр атынан түшүп, жоо жарагын, кийим-кечесин 
чечип көлдүн жээгине коюп, өзү аралга карай сүзүп кетет. Жалайырга дос болуп жүргөн жаш 
казакты коркутуу менен баланын жайын билип, артынан аңдып келген беш казак, курал 
жараксыз Жалайырды кармап өлтүрмөк болушат. Ошондо Жалайыр мал аттуунун баарын 
берейин, аз болсо карындашым Гүлсананы берейин деп жан соога сурайт. “Сен өлгөндөн 
кийин байлыгың, карындашың, аялың биздики эмей кимдики” деген жооп айтышат. Акыры 
баланы өлтүрүшөт.  

Жеңеси (Аксана, кээде Карлыгач) менен Гүлсана Жалайырдын үйүнө келген беш 
казактын сөзүнөн Жалайырды өлтүрүп келишкенин түшүнүшөт. Алар беш казакты абдан 
сыйлап, шарап берип мас кылышат. Курмушу телпек куу казакты кылыч менен “бул 
казактын менде көөнү бар, мунун оң бутунда өөнү бар, же кулагында өөнү бар” деп, улам 
бир мүчөсүн кесип отуруп, өлтүрүшөт. Калган үчөөсүн да өлтүрүп, ор каздырып көөмп 
салышат. Жалайырга дос болуп жүргөн казактын колун байлап, атка мингизип, Жалайыр 
жаткан жерге барышат. Карындашы менен жеңеси ыйлап жатып тирилтип алышат (кээде 
жарадар болгон Жалайырды айыктырып алышат).Ушул сюжет айтуучулардын айрым 
кошумча, алымчалары менен айтылган. 

Байыркы доордун шартына байланыштуу пайда болгон архаикалык мотивдер көптөгөн 
элдердин оозеки чыгармаларынан орун алып, айрым типологиялык окшоштуктарды 
жараткан.Агасынын кырсыкка дуушар болору кыздын түшүнө кирет. Түш көрүү мотиви 
поэмада сюжет куруучу негизги көркөм функцияны аткарып турганы ачык баамга түшөт. 
Канча мезгил өтсө да ыргагынан жанбаган туруктуу ыр түрмөгү бардык варианттарда 
салттуу түрдө айтылат. Түш мааниси боюнча терең, табышмактуу, өзгөчө көркөмдүктө 
баяндалган. Бардык варианттарда кыз түшүн агасына айтып, агасы аны жоруйт. 

 М.Зулпиевдин  вариантында  Гүлсананын түшү курч, терең иштелген: 
 Атам менен энемдин, 
 Журтуна келип конуппуз. 
 Алар менен аралаш 
 Ак өргөдө болуппуз. 
 Белестен келген беш бөрү, 
 Бечара козум жеп кетти. 
 Бул эмине болучу? 
 Бул түшүмдү жоручу. 
 Түндөгү көргөн түшүмдө, 
 Төбөдөн келген төрт бөрү. 
 Төбөлдөй козум жеп кетти 
 Бул эмине болучу? 
 Бул түшүмдү жоручу. 
 Капилет көргөн түшүмдө, 
 Көк шумкар кушум учуптур, 
 Көк жибек боосун тытыптыр, 
 Көктү карай сызыптыр. 
 Бул эмине болучу? 
 Бул түшүмдү жоручу. 
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 Ажайып көргөн түшүмдө 
 Ак шумкар кушум учуптур, 
 Ак жибек боосун тытыптыр, 
 Айды карай сызыптыр, 
 Бул эмине болучу? 
 Бул түшүмдү жоручу. 
 Көктө булут сөгүлдү, 
 Көнөктөп жамгыр төгүлдү. 
 Көңүлүм жаман бөлүндү, 
 Көзүмө жаман көрүндү, 
 Бул эмине болучу? 
 Бул түшүмдү жоручу. 
 Абадан булут сөгүлдү, 
 Аяктап жамгыр төгүлдү. 
 Аябай көңүлүм бөлүндү. 
 Бул эмине болучу? 
 Бул түшүмдү жоручу. 
 
 Түштүн текстин толук бергенибиздин себеби бар. Аны окуганыбызда эле легендарлуу 

акын Кет Буканын ыры эске түшөт. Чынгызхандын баласы өлгөндө Кет Бука ырчы 
Чынгызханга келип, уулунун өлгөнүн угузуп ырдаган ыры менен окшош. Бул экөө эки башка 
чыгармада, эки башка жагдайда жолугат. Кет Букада табышмактуу угузуу болсо, 
М.Зулпиевде түш түрүндө берилген. Залкар акындын күчтүү айтылган саптары элге катуу 
таасир эткен, аны чыграмачылык менен өздөштүрүшкөн. Фольклордогу мындай үндөштүк 
мыйзамдуу көрүнүш катары болуп калган учурлар көп. Кандай болгондо да айтуучу 
тарабынан Гүлсананын түшү таасирдүү чыккан. 

 Кээде поэмаларда түш окшош эпизоддордон орун алып, окшош көркөм функцияны 
аткарып калган учурлар да болот. Алсак, “Жалайыр жалгыз” менен “Ак Мактым” 
поэмаларынын экөөндө да терс каармандар  кызга ашык болот. Экөөндө тең кырсык болору 
кыздардын түшүнө кирет. Түштү агасына айтат, ал жоруйт. Ак Мактымдын түшү кыздын өз 
башына түшкөн мүшкүл жөнүндө болуп, агаларына “Силер мени жалгыз таштап кетсеңер 
мени калмактар алып кетет” деп ачык айтылса, Гүлсананын түшү агасынын башына келчү 
жамандык жөнүндө болот да, эгер агасы ууга жалгыз барса кырсыкка жолугары баяндалат. 
Кыздардын түшү окуянын андан ары өнүгүшүнө өбөлгө түзүүчү мотив. Мактымды 
калмактар колго түшүрүп алып кетишет. Гүлсананы агасын өлтүрүшөт. Ушул жерден окуя 
эки башка нукка бурулат. 

 Түштүн тексти эки поэмада формасы б.а. ыр өлчөмү (метрика) боюнча бирдей: 
 Түндө бир жатып түш көрдүм, аке, 
 Түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, аке. 
 Кабак-кабак кан көрдүм аке, 
 Канжыгадан баш көрдүм, аке. 
 Кан аралаш баш көрдүм, аке, 
 Телтору атым бош көрдүм, аке. 
Жана мазмуну боюнча да окшош мүнөздөмөгө ээ. Мындагы окшоштук “Жалайыр 

жалгыз” да, “Ак Мактым” да бир аймакта – түштүк тарапта гана айтылышынан, поэмадагы 
окшош окуялардын чагылышынан, бир эле айтуучу эки поэманы да айтышынан (М.Зулпиев, 
Т.Апсатаров ж.б.), кээ бир айтуучулар тарабынан “Жалайыр жалгыз” поэмасы да калмак 
доору менен байланыштырганынан улам болушу мүмкүн. 

Фольклордук чыгарманы тарыхтан ажыратып, өзүнчө кароо мүмкүн эмес. Көпчүлүк 
учурда тарыхты, тарыхый окуяны, конкреттүү тарыхый адамды чагылдырган даректин 
өзгөргөн, жалпыланган учкундары гана бизге жетиши да мүмкүн. Доордун түрдүү 
көрүнүштөрүн так камтый алгандай болгон көркөм чыгарма жаралыш үчүн кайсы бир 
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конкреттүү адам же кайсы бир окуяга байланыштуу жаралган миф аябагандай күчтүү, 
элестүү болуш керек. Ошондо гана элдин эсинде сакталат. Кыргыз тарыхында болгон чоң 
кичине окуялар таштагы жазуулардан башка эч жерде жазылган эмес. Болгону көчмөн элдин 
тарыхый эс-тутуму болгон элдик оозеки чыгармачылыгы эле болгон. Алар да бизге өзгөргөн, 
чырмалышкан, чаташкан, түрдүү пикир, ой жүгүртүү түрүндө, образдуу баяндоо түрүндө 
оозеки жетип, бүтпөгөн талаш-тартыштарды жаратары белгилүү. 

Поэмадагы элдердин, жер, суу аттарынын аталышына, кайсы бир диний ишенимдерге 
гана таянып “Жалайыр жалгыздын” тарыхый доорун аныктоо кыйын. Мында сюжеттеги 
архаикалык мотивдерге (түш көрүү, өлүп-тирилүү, аңчылык ж.б.), окуянын мүнөздөлүшүнө, 
сюжеттин жөнөкөй түзүлүшүнө, жеке адамдын турмушунун сүрөттөлүшүнө, жомоктук 
форманын сакталышына карап архаикалык көөнө сюжет деп айтууга болот. Ошондой эле 
поэмада кайсы бир доорго мүнөздүү жалпы элдик проблема ачык көтөрүлбөйт. Элдик 
проблеманы башка улуттун өкүлүнүн жеке адамды басмырлоосунан гана  көрүүгө болот. 
Мында башка элге карата өкүмзорлуктун белгилери чагылдырылган. Ал эми казак, 
калмактын душман катары айтылышы жогоруда белгилегендей кийинки жаңы тарыхый 
окуялардын айрым көрүнүштөрүнүн поэмадан орун алышы катары кароого болот. 

 Жыйынтыктап айтканда, 
- “Жалайыр жалгыз” кыргыз элине кеңири тараган, жомоктун негизинже түзүлгөн 

турмуштук поэма. 
- Поэмада архаикалык көөнө салттуу мотивдер орун алып, сюжеттин байыркылыгын 

аныктап турат. 
- Поэманын сюжети жана ыр түзүлүшү эпикалык чыгарманын түзүлүү, жаралуу 

мыйзамдарына ылайык келет жана башка элдердин эпикалык чыгармалары менен болгон 
типологиялык окшоштуктар орун алган. 

- Тарых менен болгон катышы бар. Аны элдердин тарыхынын айрым учурлары, диний 
ишенимдердин, көөнө мотивдердин орун алышы ачык көрсөтүп турат. 

- Идеясы – адамдын керт башынын эркиндиги. Көркөмдүк насили оозеки көркөм 
өнөрдүн натыйжасы катары бааланат.  

Кыргыз эли сүйүп уккан «Бегарстан тайчы», «Оң Бегарстан», «Отуз эки Бегарстан», 
«Тайчы», «Мактым» деген уккулуктуу, кайрыгы муңга толгон, угуучуну бирде толкундатып, 
бирде муңайтып, бирде шерденткен классикалык күүлөрдүн жаралышына негиз болгон 
элдик көркөм мурас- «Ак Мактым» поэмасы. Эл арасында поэманын көптөгөн варианты 
(8ден ашуун) арман, ыр, жөө жомок, уламыш түрүндө жашап, Мактым сулуу жөнүндөгү 
аңыз кепти көркөм чыгарма түрүндө сактап келе жатат. 

Калмактар менен согуш элдин аң-сезимине өтө катуу таасир калтырган, али элдин 
эсинен кете элек, акыркы зор тарыхый окуя болгон. “Ак Мактымдын” окуясы ошол мезгилди 
чагылдырышы фольклордогу шарттуулукка да, мыйзамдуулукка да баш ийген көрүнүш. 
“Калмак доору” кыргыз элинин эпикалык сюжеттеринин негизги өзөгүн түзүп, жанрдын 
өнүгүшүнө, көп түрдүүлүгүнүн жаралышына зор таасир берген. Ал эми тарыхый окуялар 
эпикалык жанрда кандай даражада чагылдырылды, тарыхый чындык менен көркөм 
чындыктын катышы канча кеп ошондо. “Ак Мактымдагы” окуя “калмак доорунда” болуп 
жаткандай баяндалганы менен андагы тарыхтын мүнөзү да, деңгээли да өзгөргөн. Анда 
тарыхый конкреттүүлүктүн өрчүшү жок. Сюжеттин ичинде тарыхый чындыкка жакын бир 
дагы конкрет окуяны, же өзөгүндө реалдуулук орун алган мотивди жолуктурууга болбойт. 
Мындагы чындыкка, тарыхыйлыкка жакын нерсе бул калмактардын кыргыз элине болгон 
баскынчылыгы, үстөмдүгү. Ошондо да бул көрүнүш жалпы фонду гана түзгөн. Ачык-айкын 
күрөш, согуш, эки элдин ортосундагы конфликт жок. Экинчи бир тарыхыйлыктын 
принциптеринин критерийи  катары каралуучу жагы андагы кыргыз, калмак этнонимдери 
жана жер, суу аттары болуп эсептелет. Ал эмиперсонаждардын тарыхый негизи өтө күңүрт. 
Ошондуктан “Ак Мактым” поэмасынан кайсы бир тарыхый инсандын прототибин бөлүп 
көрсөтүү кыйын. Биздеги баардык нускалардагы баш каармандын жүгүн аркалаган калмак 
тайчылары, төбөлдөрү  чогултулган, жалпылаштырылган кыялый образдар. Башатында 
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тарыхтын издери болсо да бара-бара накта фольклордук мүнөз алып калган. Ал эми 
сюжетинде кыргыздардын калмактар менен болгон согуштук көрүнүш (сцена) жок, жай 
турмуштук окуялар эле баяндалат.  

Бардык варианттарда туруктуу мазмундук өзөк сакталган: Кыргыздын Байсары деген 
бай адамынын (же тектүү жердин) өтө сулуу, кырк кулач чачтуу Ак Мактым деген кызы 
болгон. Кыздын эки агасы, бир сиңдиси болот. Мактымдын жомоктогудай сулуулугу 
дубанга тарап, акыры калмактын Бегарстан (Асан паша, иниси Чинтайчи – Ю.Ботоновдо; 
Тайчы, Ойчу – Ш.Канаатовдо) деген тайчысы кызга ашык болуп, зордук менен алып кетет. 
Кыз калмакка туткун болуп кетерин алдын ала түшүндө көрөт. Yч жыл (6 жыл) калмактын 
колунда жашап, эгиз уулду(эгиз кыз, эгиз уул) болгонго чейин, Ак Мактым качып кете 
албай, туткунда жүрөт. Эрксиз, кордук турмушту башынан өткөрөт. Акыры амал менен 
(минген аты түрткү болуп) качып чыгып, артынан кууп келген ага-ини тайчыларды алдап, 
мал-мүлкүн, балдарын, өздөрүн кошо дарыяга салдырып өлтүрөт. Өз жерине келип, сүйгөн 
жигитине турмушка чыгат. М.Зулпиевде Ак Мактым менен күйөөсү тайчинин куу башын 
тээп, сөөктүн сыныгы бутуна кирип өлүшөт. Айтуучулар тарабынан мына ушул салттуу, 
туруктуу сюжет айрым гана кошумча, алымчалары менен айтылат.  

Эпикалык жанрда мотив сюжет түзүүчү элемент катары зор роль ойнойт. Ошол эле 
учурда чыгарманын тарыхый катмарларын аныктоо андагы мотивдер аркылуу иш жүзүнө 
ашары белгилүү. “Ак Мактым” поэмасынын сюжети түрк – монгол фольклорунда кеңири 
жолуккан байыркы мотивдерден курулган. 

1. Түш көрүү мотиви. Бул мотив бардык нускларда, варианттарда бирдей 
айтылып,  туруктуу поэтикалык форма аркылуу берилген. Мактымдын түшү сюжетти 
өнүктүрүүчү мотив.  

Түндө жатып түш көрдүм, аке,  
Түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, аке, 
Кызыл кыян сел көрдүм, аке,  
Кызарып аккан тон көрдүм, аке,  
Кызыл байрак эл көрдүм, аке, 
Кылкылдаган жан көрдүм, аке,  
Тосмол бир, тосмол жол көрдүм, аке, 
Тосмологон эл көрдүм, аке. 
Канжыгада баш көрдүм, аке,  
Кара көздөн жаш көрдүм, аке. 
Желбирей желбир жел келет, аке, 
Желбиреген туу келет,аке. 
Көзүмө жаман көрүнөт, аке, 
Жер жайнаган эл келет ,аке. 
Карайып аккан суу көрдүм, аке, 
Кара кочкул кан көрдүм,аке. 
Мисалда Ак Мактымдын кийинки тагдырынын картинасына ремарка берилген. 

Башкача айтканда,алдыда боло турган дүрбөлөңдүү окуядан кабар айтып жатат.Түш көрүү 
мотиви сюжеттин андан ары өнүгүшүн камсыз кылган. Мындан сырткары сюжеттеги типтүү 
формула катары да кызмат өтөгөн. Мына ушул түштөн кийин Ак Мактымдын образы 
биринчи планга чыгат. 

2. Кайсы бир предмет(шакек, билерик, бир тал чач, бычак ж.б)аркылуу 
каарманды таануу мотиви. Бул мотив да элдик жомоктордо, эпикалык чыгармаларда кеңири 
жолугат. Ак Мактым дарыяга башын жууп жатканда бир тал чачы сууга агып кетет. Ошол 
аркылуу Бекарстан тайчы кызды таанып, суу бойлоп барып таап, кармап кетет.  

 Поэманын мазмунунда Мактымдын чачы бир топ активдүү роль ойногонун көрүүгө 
болот. Куугунчулардан качып бараткан кыздын чачы жазылып кетип, аттын бутуна оролуп 
калганда калмактар кармап алышат. Кийин дагы Мактымды качып кетпесин деген ойдо 
күйөөсү дайыма кырк кулач чачын белине ороп жатчу экен. 
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 Логика боюнча да, эпикалык традиция боюнча да карындашын зордук менен алып 
кеткен душмандан өч алуу поэманын негизги чынжыры, түйүнү болуш керек эле. Ал эми 
«Ак Мактымда» агаларынын буга чейинки образы басаңдап, ал эмес такыр эле көмүскөдө 
калат. Ак Мактым өз тагдыры үчүн өзү күрөшөт.  

 Эми поэманын сюжетиндеги эпикалык жанрда сейрек кездеше турган мотивге 
токтоло кетели.  

3. Полиандрия (көп күйөө күтүү же бир аял менен бир нече эркек бир туугандар 
жашоо) мотиви. Бул турмушта коомдук көрүнүш катары орун алган. К. Жоошбаев менен 
Ш. Канаатовдун варианттарында эки бир тууган калмак тайчынын экөө тең Мактымга 
үйлөнөт.  Ю. Бостоновдун вариантында иниси да Мактымды жакшы көрүп калгандыктан 
агасы жокто Мактымдын койнуна жатып алары ачык айтылат.  

 Полиандрия институтунун пайда болушунун тарыхый, демографиялык, 
социологиялык, экономикалык, ал турсун жеке мүнөздөгү себептери бар. Кээ бир 
изилдөөлөрдө экологиялык, социалдык-экономикалык өтө оор шарттагы жашоо образ да 
адамдардын көз карандылыгын катуу (чучукка жеткендей десе да болот) сезүүгө мажбурлап, 
кызгануу сезими, эки тараптын агресивдүү мамилеси басаңдап калат деген ойлор айтылып, 
ага  мисал катары полиандрия, полигамия, левират, сорорат институттарынын Тибетке XX 
кылымдын ортосуна чейин сакталып келгенин айтышат. Полиандрия мотивинин тарыхый 
пайда болуу мезгилин алгачкы коомдук түзүлүштүн тушунда, группалык нике күтүү 
мезгилинде, матриархат доорунда деп түрдүү пикирлер айтылып жүрөт. Демек, “Ак 
Мактымда” полиандрия институтунун (ага-ининин Мактымга үйлөнүшүнүн) орун алышын 
тарыхый катмарлануу аркылуу фольклордук чыгармадан орун алган деп айтууга негиз бар. 
Анткени элдик көркөм чыгармалар адамзат тарыхындагы түрдүү көрүнүштөрдү өз боюна 
сиңирип, эч кандай рамкага салынбай, кайсы бир туруктуу мыйзамга баш ийбей, эркинче 
жаралып, өзгөрүлүп, толукталып отурат эмеспи. 

4.  Ат менен адамдын достугу-  түрк-монгол гана эмес дүйнө элдеринин 
фольклорунда кезигүүчү көөнө мотив. Ат эң эле көп кырдуу образга эгедер жаныбар болуп 
эсептелет. Эпикалык жанрда баатыр жигиттердин гана эмес баатыр кыздардын да аттары 
бар. Мына ушул жомоктук архаикалык мотив “Ак Мактым” поэмасынын көөнө катмарынан 
кабар берет. Анткени, Мактымдын Тай күрөң (М.Зулпуев, Телтору – Ю.Бостонов, Аксаргыл 
– К.Жоошбаев) деген аты жомоктогудай адамдын тилин билет, ээси менен сүйлөшөт, 
арманын, эли-жерин сагынганын айтат. Ошондой эле кубулуу сыяктуу укмуштуу 
касиеттерге эгедер ат.     

Сен кетпесең, мен кетем, Мактым, 
Жал куйруктан айрылып, Мактым, 
Сопол болуп арыдым, Мактым, 
Кезегим жетип карыдым, Мактым, 
Сен кетпесең, мен кетем, Мактым, 
Эздирип кара боорумду, Мактым, 
Тилдирип кайыш соорумдан,Мактым, 
Кемирейген кем болдум, Мактым, 
Сен кетпесең, мен кетем, Мактым, 
Мен жеримди сагындым, Мактым!  
– деп, Мактымдын качышына шыкак берет.Кийин атынын жардамы менен качып кетет. 
5. Поэмадагы өз баласын өлүмгө кыюу мотиви. Мактымдын образы – туткунга 

түшкөн, эркинен ажыратылган, аялдык ар намысы кордолгон миңдеген кыздардын 
жалпыланган образы. Баскынчыларга каршы күрөшүү, качан да болсо, кандай айла колдонуп 
болсо да эркиндикке чыгуу идеясы алардын иш аракетинен орун алган. Багынбастыкты, 
чечкиндүүлүктү, эрктүүлүктү идеялизациялоо “Ак Мактым” поэмасынын негизги идеясын 
көрсөтөт. Мактым аргасыз туткун болуп, “олжо катын”, “туткун”, “кулагыңды кессем кунуң 
жок” деп кордолгон абалы менен келише албай, дайыма өз элинекетүүнүн аракетинде болот. 
Акыры энелик милдетинен баш тартып, эркиндикке чыгуу, туткундан кутулуу, өз эли-
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жерине кетүү сезими биринчи планга чыгат. Душмандан төрөлгөн бала акыры элине каршы 
жоо болорун, акыр түбү душмандын тукуму экенинэске алып, канчалык оор болсо да 
балдарын өлүмгө кыят. Экинчиден балага караса эч качан кордуктан кутулбасын түшүнөт. 

6. Эпикалык жанрда аялы күйөөсүнүн тоюнда деген мотив бар. Мактым 
көптөгөн  трагедиялуу окуяларды башынан өткөрүп, акыры өз жерине келет. Ал жерден 
сүйгөн жигитинин (кудалашып койгон жигиттин) үйлөнүү тоюнун үстүнөн чыгат. Бардык 
эле варианттарда Ак Мактымды күтүп жүргөн жигит өтүп жаткан тоюн токтотуп, кайра 
Мактымга үйлөнөт. Демек, акыйкаттык салтанат курат. Бул мотив идея боюнча сюжетти 
жыйынтыкташ керек эле. Бирок, поэманын кээ бир нускаларында Мактымдан өч алыш үчүн 
артынан тайчылар кууп келип, акыры Мактым колдуу болуп өлөт. Кээ биринде (М.Зулпуев, 
М.Орозматов) калмактын куу башы өч алуучунун ролунда болот.  

7. Поэмадан орун алган куу баш мусулман агиологиясынын таасири менен кирген 
мотив. Мусулман ыйыктары жөнүндөгү легендаларда, түрдүү формадагы сюжеттерде куу 
баш, кесик баш, өзүнүн кесилген башын көтөрүп жүргөн ыйыктар жөнүндөгү сюжеттер өтө 
көп. Поэма түштүктө, ичкиликтер арсында кеңири айтылат. Баарыбызга маалым болгондой 
мусулман дини түштүктө, кошуна мамлекеттердеги элдердин таасири менен бир топ терең 
сиңип кеткен. Ошонун таасирименен ыйыктар жөнүндөгү сюжеттер молдолор, кожолор, 
дербиштер, каландарлар аркылуу түштүктө кеңири тараган. Поэмадагы куу баш 
туурасындагы кошумча ар кайсы мезгилдерде жаралган мусулман ыйыктары жөнүндөгү 
түрдүү сюжеттердин татаал контаминациясынын жыйынтыгы болуш керек.  

Мында көрүнүп тургандай окуялардын мезгил менен мейкиндиктин алкагында 
жылышы түрдүү мотивдер аркылуу иш жүзүнө ашкан. Ошентип поэмадагы мотивдер 
сюжеттин жүрүшүн жөнгө салуучу, өнүгүшүн шартточу элемент болуп эсептелет. Дагы 
кошумчалап айтсак, мотивдер поэманын сюжетинин ички өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон. 
Башкача айтканда, алар сюжеттин үрөнү сыяктуу роль ойногон. 

Жыйынтыктап айтканда, “Ак Мактым” поэмасынын жаралышында көөнө эпикалык 
салттуулук пайдаланылып, байыркы архаикалык мотивдерден баштап, эпос, анын ичинде 
поэма жаратуунун кийин баскычтарына чейинки ыкмалар, көркөм табылгалар сиңирилгенин 
ачык байкоого болот. Поэманын историзмин анын тулкусундагы коомдук, социалдык 
көрүнүштөрдөн, тарыхый поэтикасынан, эркиндикке умтулган элдик идеядан, элдин 
турмушунан орун алган түрдүү мотивдерден көрөбүз. 

Көлөмү жагынан чакан, сюжети жөнөкөй түзүлгөн “Ак Мактым” поэмасы кыргыз эли 
басып өткөн тарыхый доордун, опурталдуу, коогалуу турмуштун көркөм элеси, элдик 
көркөм мурас жана поэма жанрынын мыкты үлгүсү. 

 
 

СТИЛЬ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА ПЕРВОГО КАНАЛА «ЕВРАЗИЯ» 
АЛЕКСАНДРА ТРУХАЧЕВА  

 
Первухина Марина Николаевна 

maritime_94@mail.ru 
Студент КГУ им. А.Байтурсынова, Костанай, Казахстан 

Научный руководитель - ст. преп. С.М Химич 
 
Люди, живущие в XXI веке, не мыслят своей жизни без СМИ. В последнее время 

одним из самых популярных средств массовой информации является телевидение. Для него 
в отличие от газет или радио не существует ни границ, ни расстояний. Люди, живущие на 
разных континентах, могут познакомиться друг с другом с помощью телемостов и вступить в 
диалог прямо в эфире.  

Телевидение - это инструмент, который влияет на сознание современного общества. А 
телеведущие в своих руках держат мощный инструмент формирования мнения зрителей – 
слово.  

mailto:maritime_94@mail.ru
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Этика с греческого (этос) переводится как нрав, обычай. Это философское учение, 
описывающее природу нравственности, куда входят нормы поведения, мораль человека, 
класса или группы. Этика речевого поведения входит в состав норм. Она проявляет себя в 
речевом общении, связанном с ситуацией, требующей соблюдения этикета. 

Проведя определенные исследования, И.Родченко предлагает следующую 
классификацию личности. «Системщики» - для представителей этого типа характерно особо 
тщательное отношение к подготовке речевого высказывания. Они возводят в абсолют 
конкретность примеров, точность цитат, исповедуют приверженность фактам, критично 
относятся к публичному выражению чувств. «Мыслители» - люди такого типа способны на 
неожиданные решения, им нередко свойственен парадоксальный взгляд на события. 
«Поэты» - их непременным преимуществом является богатый словарный запас и развитое 
чувство языка. «Поэты» сильны, когда дело касается описания чувств, предметов, картин 
природы и событий. «Вожди» - это люди, способные воодушевить толпу. Содержание их 
выступлений основано на сочетании безупречной аргументации и ярких жизненных 
примеров [1]. Многих телеведущих можно отнести к определенной из предложенных 
классификаций личности. 

Публичное выступление или общение в телеэфире относится к социально 
ориентированному общению. Как пишет А.Васильев, в сознании многих телезрителей по-
прежнему присутствуют представления о СМИ как о рупоре и непременном атрибуте 
высшей государственной власти, никогда не ошибающейся. Именно поэтому 
словоупотребление на телевидении зачастую воспринимается в качестве авторитетной 
нормы [2]. Поэтому телеведущие ответственны не только за то, что они говорят, но и как 
говорят, с помощью каких языковых средств происходит процесс говорения. 

По А.Князеву существует две типичные ошибки на радио и телевидении: лексико-
стилистические и морфолого-стилистические. Одна из которых отвечает за подлинность 
значений слов и особенности сочетания одних слов с другими, а вторая несет 
ответственность за нарушение правил образования различных форм слова [3]. 

С.Муратов в своей книге «Телевизионное общение в кадре и за кадром» говорит о том, 
что телеведущий является объектом оценки аудитории, перед которой демонстрирует 
собственную культуру речевого поведения. И если присутствие культуры на экране, как 
правило, незаметно, то ее отсутствие зрители заметят сразу. По мнению автора, 
телеведущего нельзя считать профессионалом, если он: задает несколько вопросов 
одновременно, прерывает партнера по диалогу на полуслове, не позволяя ему закончить 
мысль, добивается откровенности любой ценой, в интервью не задает того вопроса, который 
интересовал телезрителей больше всего, не умеет слушать и молчание собеседника, когда 
тот собирается с мыслями, принимает за ожидание очередного вопроса, который задает 
невпопад, отдает предпочтение кому-то из собеседников, что заметно по взгляду, тону 
голоса, позе, позволяет себе истолковать в нужном для себя ключе точку зрения собеседника 
[4]. 

Подобные проявления неуважения к собеседнику прямо говорят о неуважении самого 
ведущего к телезрителям. 

Говоря о программе «Аналитика», которая идет на Первом канале «Евразия», этот 
проект значительно отличается от ежедневных традиционных  новостных передач. Он был 
запущен в 2013 году и сейчас является одним из рейтинговых информационно-
аналитических проектов. 

Анализируя речевое поведение телеведущего этой программы Александра Трухачева, 
то, как он работает на телевидении, в первую очередь, стоит отметить, что чаще всего его 
речь является социально ориентированной. Первый канал «Евразия» - один из главных 
телеканалов Казахстана - это предполагает строгую регламентацию речевого поведения 
телеведущих. Так как А. Трухачев в каждом выпуске программы «Аналитика» выступает в 
роли ведущего, то ему приходится следовать принципу кооперации, чтобы привлечь 
внимание зрителя. По нашему  мнению, А. Трухачев следует правилам принципа 
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кооперации, он появляется в эфире всегда в стильном костюме и утонченных очках. 
Привлекая внимание, он прямо в студии ходит с флягой за водой, когда говорит о проблемах 
в коммунальной сфере, срывает звезды с погон полицейских-коррупционеров и пробует на 
вкус первый урожай пшеницы казахстанских фермеров, тем самым демонстрируя успехи 
отечественного сельского хозяйства. Такой стиль проекта выбран его создателями с одной 
целью - быть ближе к зрителям. 

Стоит отметить неизменную тактику ведения программы: он легко и непринужденно 
рассказывает о проблемах жителей страны, он может ходить по студии и размышлять, говоря 
свои мысли вслух. Тем самым воздействует на простое население, житeлей казахстанских 
глубинoк, прeдставитeлей сoциальнo-уязвимых слoeв насeлeния, а чинoвники, eсли нe бoятся 
обсуждающих в эфире тем, принимают участиe в разговоре.  

Пользуясь классификацией типов речевого поведения И. Г. Родченко, А. Трухачева 
можно отнести к «мыслителям» и «вождям», так как телеведущий в своей 
программе способен воодушевить толпу. Его выступление основано на сочетании 
безупречной аргументации и ярких жизненных примеров. Никому лучше не удается так 
уверенно держать аудиторию, не отпуская ни на секунду своего выступления зрителей. Он 
также демонстрирует богатый словарный запас и знание не только русского, но и 
английского языка, не позволяет себе употреблять сленговые и жаргонные слова. Как и у 
всех людей, работающих на телевидении, речь А. Трухачева изобилует заимствованиями из 
английского языка, употребление которых стало в последнее время модной тенденцией. 

Проанализировав речевое поведение телеведущего Первого канала «Евразия» 
Александра Трухачева, можно прийти к выводу о том, что статус телеканала оказывает 
заметное влияние на телеведущих, что проявляется на лексическом уровне, а также в способе 
подачи информации в телеэфире. 
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В условиях мировой глобализации Интернет стал неотъемлемым, и при этом 

признанным источником информации. Он занимает высокое место в нише всех масс-медиа, 
оставив позади отстающие традиционные СМИ, такие как телевидение, радио и печать. В 
соответствии с повышением статуса растет и значимость данного инструмента информации, 
поэтому кто как не профессиональный журналист должен понести ответственность за 
каждое слово, опубликованное в сети. 

Интернет-технологии позволяют за как можно более короткий срок проинформировать 
о произошедшем  или  даже  вести  репортаж  с  места  события  в  режиме  онлайн.  Поэтому  

http://evartist.narod.ru/text7/13.htm
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работа сетевых  изданий  отличается  оперативностью представляемой  информации по 
сравнению с традиционными каналами СМИ [1]. Основную деятельность в отечественной 
новостной интернет журналистике занимают информационные агентства. 

Казахстанская новостная интернет журналистика во многом состоит из переработки 
информации пресс-релизов, анонсов и выступлений высокопоставленных лиц. При этом 
агентства не пытаются отличиться в подаче новости или разнообразии текста и оставляют 
все как есть. Отсюда вытекают следующие проблемы: журналист не старается сделать текст 
отличительным, своим. 

Таких пресс-релизов журналист получает по почте в день более десяти штук и делает 
из каждого новость, но не сенсацию, и, как следствие, потребитель, увидев одинаковые 
новости на разных сайтах, остается недовольным от полученной информации. 

Рассмотрим это на примере текста пресс-службы «Лукойла» и новости на новостном 
портале. 

http://www.lukoil.ru/press_6_5div__id_21_1id_24936_.html 
ЛУКойл завершил сделку по вхождению в проект на шельфе Камеруна. 
Состоялось закрытие сделки по вхождению компании ЛУКОЙЛ в проект по разработке 

участка Этинде в акватории Республики Камерун в Гвинейском заливе (Западная Африка). 
Ранее были выполнены все предварительные условия соответствующего договора 

купли-продажи, подписанного в июне 2014 года. В частности, 21 октября 2014 года было 
получено одобрение Министерства горнорудной промышленности Камеруна, а 18 февраля 
2015 года – опубликован указ президента страны о согласовании сделки. 

Проект «Этинде» реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), 
подписанного 22 декабря 2008 года. Участники проекта – ЛУКОЙЛ (30%), NewAge 
(AfricanGlobalEnergy) Ltd (30%, оператор) и Bowleven Plc (20%), а также камерунская 
госкомпания SocieteNationaledesHydrocarbures (20%). 

Лицензия на разработку участка Этинде выдана 29 июля 2014 года сроком на 20 лет. 
http://oilnews.kz/novosti/novosti-tek-zarubezhya/116116.html 
ЛУКойл завершил сделку по вхождению в проект на шельфе Камеруна 
Состоялось закрытие сделки по вхождению компании ЛУКОЙЛ в проект по разработке 

участка Этинде в акватории Республики Камерун в Гвинейском заливе (Западная Африка). 
Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Как стало известно, ранее были выполнены все предварительные условия 
соответствующего договора купли-продажи, подписанного в июне 2014 года. В частности, 
21 октября 2014 года было получено одобрение Министерства горнорудной 
промышленности Камеруна, а 18 февраля 2015 года – опубликован указ президента страны о 
согласовании сделки. 

Проект «Этинде» реализуется на основе соглашения о разделе продукции, 
подписанного 22 декабря 2008 года. Участники проекта – ЛУКОЙЛ (30%), NewAge 
(AfricanGlobalEnergy) Ltd (30%, оператор) и Bowleven Plc (20%), а также камерунская 
госкомпания SocieteNationaledesHydrocarbures (20%). Лицензия на разработку участка 
Этинде выдана 29 июля 2014 года сроком на 20 лет. 

Как мы видим, разницы между двумя текстами практически нет. Бездумное 
копирование новостей с одного сайта на другой приводит как к сниженному интересу 
читателя в материале, так и к девальвации объективного отражения новости. 

Очевидно, что если текст написан с одного мероприятия, то сложно сделать его 
отличающимся. Однако для того, чтобы новость стала оригинальной, нужно приложить 
больше усилий при ее написании. Для этого можно взять эксклюзивный комментарий по 
теме, написать бэкграунд (background), добавить к новости фоллоу гипертекстовую ссылку 
на похожий материал и многое другое. В общем все, что может отличить вашу новость от 
миллионов других. Допустим, многопрофильные информационные агентства, как Bnews.kz и 
Tengrinews.kz, или узконаправленный OilNewsKAZAKHSTAN уже сейчас активно 
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используют данные приемы в своих текстах, в результате остаются популярными среди 
читателей. 

Если новость несет эксклюзивный характер, то, в первую очередь, важно дать 
правильный – «не отпугивающий» - заголовок. Потому что заголовок - это самая главная 
часть новости. Читатели решают, какую статью прочесть, именно по заголовку. Более того, в 
60% - 80% случаев саму новость не читают, а получают представление о происходящем по 
заголовкам [2]. Нынешняя тенденция – это не более 7-8 слов в заголовке, иначе его даже не 
станут читать. 

Например, заголовок «Президент Соединенных Штатов Америки посетит Казахстан с 
целью обмена опытом в сфере образования» является слишком длинным, не нуждается в 
дополнительной информации и не остается «загадкой» для читателя. Стоит заменить его на 
«Обама посетит Казахстан», что гарантирует переход читателя по ссылке, где он узнает, с 
какой целью глава США приедет в нашу страну. 

Также не стоит забывать о разнице онлайн и оффлайн СМИ – разнообразие источников. 
Стоит отметить, что конкуренция среди сайтов намного выше нежели конкуренция среди 
газет или телеканалов. А все по причине того, что открыть сайт сегодня стало намного легче 
и престижнее. Увеличение количества сайтов несет за собой увеличение конкуренции, 
которую они создают друг другу. В связи с этим информационным агентствам необходимо 
не просто подбирать правильный материал, который поможет агенству «заработать» 
рейтинг, но и учитывать нюансы Интернет площадки, такие как удобочитаемость текста, 
дизайн сайта, интерактивность, мультимедийность и многое другое. Это выводит 
традиционный текст в веб-пространство, расширяя его функциональные и содержательные 
возможности, что повышает социальный статус СМИ в целом. 
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Өткеннің әдеби мұраларын игеру, оны жинап бастыру мәселелері төңкерістен 

кейінгі жылдарда баспасөз бетінде көтеріле бастады. Бұл іске мемлекеттік 
тұрғыдан мән беріліп, маңызды іс ретінде қолға алынды. З.Ерғалиевтің 
«Әдебиет»[1] деген мақаласында Қызылорда қаласында әдеби шығармаларды 
жинаумен, жариялаумен айналысатын комиссия құрылғандығын хабарлаған. Оған 
материл жіберушілерге әдебиет жайлы түсініктер берген. Автор «Әдебиет» екіге 
бөлінеді: 1) ауыз әдебиеті; 2) қалам әдебиеті. Ауыз әдебиеті деп ауыздан ауызға, 
құлақтан құлаққа естіліп, ата-бабаларымыздан осы уақытқа дейін сақталып келе 
жатқан жырлар, мақалдар, ертегі, жұмбақ, тақпақ сықылдылар айтылады... Әр елде 
жазба әдебиеті болмаса да ауыз әдебиеті болады, оның көркемдік өрісі халықтың 
мәдениетіне сай келіп, атқарар рөлі мен міндеті жазба әдебиетінен кем болмайды. 
Тарихи негізі бар, шежірелік сипаты айқын ауыз әдебиеті үлгілері жиі кездеседі, қалам 
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әдебиетін жарыққа шығарғысы, күшейткісі келген әр ұлт істерін ауыз әдебиеті әуелі  
соны жиып, реттеп, жолға салады»[1],-дей келіп, «біздің ауыз әдебиетіміздің 
етек-жеңі кең, көлемі зор, әлі мұрты да қисайған жоқ»[1],- деп халық әдебиетін 
жинаудың жалпы жазба әдебиеттің болашақ дамуы үшін аса  маңыздылығын орынды 
айтқан. Жазба әдебиетін қалам әдебиеті деп атап, оған «қалам әдебиеті деп, үлкен 
жазушылар, шешендер, шайырлар халық тұрмысынан алып, тұрмыс-тіршілікте көп үшін 
кем-кетікті көрсетіп, халықтың ықыласын түзететін, үлгі-өнеге болатын хикая, роман, 
поэмаларды атаймыз, ол бар ұлт әдебиетінде кездесе бермейді, көздері ашылып, 
тарихи мәдениет жолына аяқ басқан ұлттарда ғана болады. Сондықтан біздің өте 
мұқтаж болған әдебиетіміз де осы соңғысы» [1] - деген сипаттама береді. Автор 
әдебиетті өркендетудің жалпы ұлттық дамудағы аса қажетті рөліне назар аударады. 

Ауыз әдебиетін жинау мәселесі Н.Төреқұловтың, М.Әуезовтің, А.Сегізбаевтың, т.б. 
мақалаларында көтерілді. М.Әуезов «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» атты 
мақаласында ауызша әдебиетіміз бай, өрнекті, түрі, тарауы көп кестелі, 
қысқасынан айтқанда, қазақтың даласы секілді кең, келешегі көрікті үлкен, жалпы 
түрік әдебиетінің ішінде өріс алатын әдебиет секілді көрінеді... Сөзінен туатын 
мағынасы, ішіндегі қайратты рухы, сыртындағы кестесі мен келісімі өзін еріксіз 
еліткендей болады. Біз ескі әдебиетімізді сүйеміз, сүюіміз дәлелсіз емес. Құрметтейміз, 
құрметіміз орынсыз емес. Себебі, әдебиетімізде өзге көп жұрттың ауызша әдебиетінде жоқ 
нәрселер табылып отыр. Ауызша әдебиет бір заманда тәртіпті жазба әдебиетінің қызметін 
атқарғандығы білініп отыр. Сол міндетін ұққандықтан ауызша әдебиет сөз өрісін кеңейтіп 
әкеткенін көріп отырмыз. Сол ескі сөздің ішінде ескі қазақ өмірінің әрбір дәуірі, әрбір 
мезгілі және әрбір жеке-жеке суреттері де айтылған»[2],- деп жазып, қазақ халқының 
ауыз әдебиеті аса бай екенін, онда өткендегі халық өмірінің шынайы көрініс тапқанын, 
сол себептен де оның бүгінгі күнге керектігін орынды көрсеткен. 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың бас кезінде әдеби мұраның баспа бетіне түсіріліп, 
тарих ауқымына таратылғаны, әдеби мұраны жинау, жариялау ісінде ілгерілеушілік 
болғаны туралы ғалым Т.Кәкішев былай дейді: «1920-1925-жылдарда мәдени-әдеби 
асыл қордан қалың көпшіліктің нәр алуы, рухани байлықтың кәусар бұлағынан 
сусындауы үшін бірқыдыру мұраны жариялап үлгердік. Бірақ бұл кезеңдегі кейбір 
жағдайлардың салқыны бұл салаға тимей қалмады. Соның салдарынан біраз уақыт 
әдеби мұраға деген нигилистік ой-сыңай бой көрсетіп, 20-жылдардың аяғы мен 30-
жылдардың бас кезінен 1937-жылға дейінгі аралықта ауыз әдебиетінің үлгілерін жинау, 
тарихын жазу процесі күшейді. Алайда әдеби мұраға күдіктене қараған, тұрпайы 
социализмге салынып, орынсыз даттаған шағымыз да жоқ емес»[3,58-б]. 

А.Сегізбаев: «Газет-журналдың халық ұғымына қонып, сүйегін балқытып, жүрегін 
еліктетіп, әсерлі, жұғымды болуына түрлі-түрлі шарттардың бірі – халық әдебиеті, 
сондықтан олар өлең, жыр, ертегі тақпақ, айтыс сықылдыларды сүйеді, осылар жазылып 
тұрған газет-журналдарды жатсынбай, өзімдікі деп сонда ғана айтады. Газет-журналда да «Халық 
әдебиеті» көп болып, жұрттың әуезесі соған ауса, өлең шығарушы ақындар да сөздерін майданға 
салып, сөз жарыстыру дәуірі туады... Газет-журнал ретінде әдеби сөздердің көбірек орын алуы 
мақұл етілмесе, біз «қазақ  әдебиеті» бір әдебиетті бүгін таңда туғыза алмаймыз»[4,12-23-б], – 
деп жазды. Халық әдебиетінің үлгілері баспасөз беттерінде көбірек көріне бастады. 1929 
жылға дейін ауыз әдебиетінің отыз шақты жинағы жарық көрді. Бұлардың ішінде сол кездегі 
саяси қалыпқа сия бермейтін Нысанбай ақынның «Кенесары – Наурызбай» дастаны сияқтылар 
да бар еді. 

Бодандықтан құтылдық, жаңадан ел боламыз деген сенімі әлі жоғалмай тұрғанда, 
ұлтжанды азаматтар оң-солына қарап, бар-жоғын түгендей бастағанда, әсіресе,  әдебиет пен 
тарихқа назар көбірек аударылды. Бұл істің алдыңғы шебінде алашордашылар жүрді. 
Алашордашылардың зерттеушілік жұмыстарымен айналыса бастауының негізгі себебі 
бодандықта жүріп жоғалтқан әдебиеті мен тарихын түгендеу болса, екінші жағынан, олардың 
әдеби шығармашылық жұмыстардан шеттетілуі де осыған итермеледі 
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М.Жұмабаев Ақан сері, Базар жырау туралы зерттеу-эсселер жазды. Ақынның «Ақан 
сері» атты мақаласы «Сана» журналының 1923 жылғы бірінші, ал оның жалғасы 
іспеттес «Ақан сері сөздері» 1924 жылғы №2-3- сандарында басылды. «Ақан серінің сөзінен 
өмірі сұлу» деп жазған Мағжанды ақынның сұлу ертегі сияқты жұмбақ өмірі 
қызықтырады. Киім киісінің өзі елден ерекше, жүйрік ат мінген, құмай тазы ертіп, қолына 
қыран бүркіт қондырған Ақанның серілік өміріне Мағжан да қызығып, көсілтіп жазады. 
«Ұшы-қиыры жоқ сары дариядай Сарыарқаның ортасында аралдай көгерген Көкшетау, 
Абылайдың ордасы құрылған, Кенесары, Наурызбайға отан болған Көкшетау алаштың 
ақындығының да ордасындай жер еді» [5,334-б] - деп басталатын бірінші сөйлемнің өзінен-ақ 
бүкіл мақаланың  рухы есіп тұр.  

«Ақанның әні өзгеше. Даланы күңірентіп,  Ақан ән шырқаса, би билігін, кемпір өрнегін, 
сұлу кестесін қойып, аңырып тыңдап қалады» - деп жазады Мағжан. Ақан серінің сұлу да 
аянышты өмірі, тағдыры Мағжанды тебірентпей, толғантпай қоймайды. 

«Қазақ: «Ер жігіт тұлпардың тұяғымен, сұңкардың қияғымен, сылдыр аққан судың 
бойымен, алма мойын сұлудың қойнымен жұбанады» - дейді екен. Енді Ақанға өмірде 
жұбанарлық не қалды... Жаны сүйген жары Ұрқиядан өлі айрылған, «талай жерде тілімен 
бал берген» Ақтотысынан тірі айырылған, тұлпарын көмген, сұңқары мен құмайы өлген, 
енді не қалды. Ақанға теңізден терең ой қалды. Қорғасыннан ауыр, түннен қараңғы қайғы 
қалды. Удан ащы қасірет қалды. Жасы да отыздың ішіне кіріп қалған. Өмірдің жайнағанын 
көріп, Ақан өз өмірінің бықсып-күйіп, күлге айнала бастағанын көре бастайды.  Міне, осы 
оқиғалардан кейін Ақанның жанында үлкен өзгеріс болады. Дінге,  сопылыққа көңілі ауа 
бастайды. Елден, малдан безіп, дінмен жан тазартуға кіріседі. Бұрын махаббатты жырлаған 
адам енді сопылықты, жан тазарту жайын жырлайды. Бірақ сүйегіне біткен серілікті серпи 
алмайды. Осының бәрі елге жат, ұғымсыз көрінеді. Ел арасында күңкіл көбейіп, Ақанды пері 
қаққан деген өсек сөздер көбейіп кетеді. Елден жырақ өзінің мылқау баласымен Сасықкөлдің 
жағасында өмір сүреді. Кейде Алланы ұмытқандай, дінін, намазын, оразасын қойып, күні-
түні күңіреніп өлең жазатын болады. Ақанның осы мінездерінің бәрі елге жат көрініп, жұмбақ 
болады. Ақыр аяғы оны «перінің қызымен көңіл қосыпты деп өсек таратады» [6,340-б]. 

Бұл жүректің лүпілімен жазылған сұлу да сырлы жолдарда бүкіл Ақан өмірінің 
трагедиясы анық та көркем көрініс тапқан. Ақын поэзияда да – ақын, публицистикада да – 
ақын. Сұлу сөздермен кестеленген Ақанның «ертегі сияқты» өмірі оқырманды еліктірмей 
қоймайды. 

Мағжан Ақан серінің поэзиясын «сықақ, ғашықтық, айтыс һәм мақтау, сопылық, қазақ 
қайғысы туралы өлеңдер» деп беске бөліп қарастырған. Мағжан ақынның өлеңдерін 
Ақанның өмір сүрген ортасымен тікелей байланыстыра отырып, талдайды. Ақынның 
сырын ақын біледі. Мағжан да Ақан өлеңдерінің ішіне үңіліп, қыр-сырларын аша 
түседі.  

Ақанның поэзиясынан өзіне іштей жақындық тапқан Мағжан оны мақтай беруден 
аулақ. «Сонымен бірге, соңғы өлеңдерінің тілі ұтқыр, барлық өлеңдерінің тілі 
тарғыл екені рас» [6,346-б] - дейді автор. «Бұлардың бәрінің себебі Ақанның өмір 
сүрген дәуірінде. Ол дәуір – Нұхтың толқындары арасында қазақтың қайығы 
қалтылдап батып бара жатқан дәуір. Ойы – тұман, тілі – тарғыл, жаны да жасыған, 
тілі де жасыған. Қалың қазақ қайықтың батып бара жатқанын білмейді. Бірақ Ақан 
сықылды бірен-саран сезімпаз ұлдары ғана болар-болмас сезген де, көпке алдымен 
өзінің өмірімен ереуіл жасаған, оның өзінің сері, жолдасының пері атанғаны 
осыдан» [6,340-б] - деп, оның себептерін бодандықтың бұғауымен байланыстырып, 
түсіндірген. 

«Базар жырау» да – Мағжанның жалпы әдебиетке деген көзқарасынан толығырақ 
хабардар қылатын, көлемі шағын болғанымен, көтерген мәселелері маңызды еңбектің 
бірі.  

«Өткен дәуірдегі теңіздей тұңғиық әдебиетіміздің бізге бұл күнде адасқан ұшқындары, 
тентіреген тамшылары ғана жетіп отыр. Көбі-көбі болғанда ең сұлулары ұмытылған, 
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желдей ескен жырауларымен бірге топыраққа айналған. Баяғыда отыз күн, отыз түн 
айтылатын Қобыландылардың ауызда адасып, азғантайы ғана қалған. Талай түндерге 
созылған ертегілердің басы қайырылып, аяғына жетіп шоп-шолақ болып қалған. Талай 
жүйріктердің тұңғиық таза толғаулары – араб, парсы, сарт-сауанның сөздері араласып, 
балдыр-батпаққа айналған. 

Бірақ талайлар ұмытылып қалды деп қанша өкінгенмен, әлде болса да, ауызда 
аман қалған әдебиетіміз талай елдердің ауыз әдебиетінен бай. Әлде болса да, ауыз 
әдебиетіміз бір елдің жазба әдебиетіне негіз болуға жарарлық» [6,340-б] - деген 
жолдардан Мағжанның қазақ әдебиетіне, оның өткеніне деген көзқарасы анық көрініп 
тұр. Бұл пікірдің өткеннің әдеби мұрасына деген ресми көзқарастың барынша қиғаш 
болып тұрғанда айтылғаны естен шықпағаны дұрыс. 

Мағжан жиырмасыншы жылдардағы қазақ әдебиеті қалай дамуы керек, 
кімдерден үлгі алғаны жөн деген сияқты пікірталасқа арнайы  мақала жазып, 
араласқан жоқ. Бірақ осыған қатысты пікірін «Базар жырауда» жол-жөнекей білдіре 
кетіпті. «Өзінің ауыз әдебиеті негіз қылмай, ешбір елдің жазба әдебиеті өркендемек 
емес. Біздің де жазба әдебиетіміз ауыз әдебиетін негіз қылуға міндетті. Алдымен, сабақты 
шеттен емес, өзінен алуға міндетті. Жазба әдебиетіміз негізді, берік  өз еліміздің әдебиеті 
болам десе, өзіміздің ауыз әдебиетімізге қайтуға міндетті...» [6,341-б]-дегенде, сол 
кездегі пролеткультшылдардың өткеннің бәрі ескі, жаңаны жаңадан жасаймыз деген 
ұшқары, солақай пікірлеріне қарсы айтылған жауап болатын.  Мағжан тіпті қатты 
кетеді: «Шынында сол өткен ақындардың көбінен жаңа ақындар әлі озып кете алды 
ма? Өзгені қоя тұрайық, жұрт келемеж қылатын Шайхысламұлы Жүсіпбектің «Қыз 
Жібегіндей» кім не нәрсе жазды? Ол – ойланатын әңгіме» - деп, өткеннің әдебиетін 
бүгінгіден жоғары қояды. Оның үстіне ресми сын діншіл, кертартпа деп атап, құбыжық 
көретін Шайхысламұлын мысалға келтіруінің өзі жайдан-жай емес екендігі тағы да 
көрініп тұр. 

М.Жұмабаевтың «Базар жырауында» көрінген бұл пікірлері кейін ол «Алқаның»  
бағдарламасын жасағанда негізге  алынды да,  ары  қарай ұлтжанды қаламгерлердің 
тұтас бір бағытының өзегіне айналып, жалғасын тапты. Мағжанның бұл 
ойларының дұрыстығын әдебиетіміздің жиырмасыншы ғасырдағы даму тарихы 
дәлелдеп берді. 

Мағжанның қолына Базар жыраудың небәрі төрт-бес-ақ өлеңі түскен. Осының 
өзі-ақ мақала авторын жыраудың  жүйрік талант иесі екендігіне көзін жеткізіп, қазақ 
поэзиясында Базардың өшпес сарыны барлығына сенімін туғызған. Мағжан «ақын 
біткеннің бәрі мықтыны, бай біткеннің бәрін мақтай берген емес. Шын ақындар 
өздерінше мақтауға тұрарлығын ғана мақтаған» [6,343-б] - деп, Базарды халыққа қамқор 
болғандарын ғана жырлаған шын ақын деп бағалаған.  Ақын өлеңдерін толық зерттеуді 
алға қоймаған. «Менің мақсатым – сұлу сөздері бар Базар атын білдіру еді» [6,343-б] - 
дейді. Мақалада Базар жырау өлеңдерін жинауға шақырады. 

«Әбубәкір  ақсақал Дибаев» атты мақаласы «Елге еңбегін сіңірген – ер қымбат. 
Ердің елге бағасы қаны бір болуда емес, жаны бір болуда, қуаныш-қайғысы ортақ 
болуда. Ердің бағасы елге еткен еңбегінің зор яки кішілігінде емес, ел деген жүрегінің 
таза болуында, тілегінің елмен ортақ болуында, ер өмірінің өрі мен көрі ел өмірінің 
өрі мен көрімен бірге болуында» [6,345-б]-деген терең ойлы, мағыналы сөйлемдермен 
басталған. Мағжан «қазақ-қырғыз елімен қаны бір болмаса да, жанын бір қылып, 
шамасы келгенше еңбек қылған», «қырық жыл бойына арымай, жапанда жатқан 
қазақ-қырғыз елін шет жұртқа танытқан», «қырық жыл қазақ-қырғыз елімен 
қуаныш-қайғысын ортақ қылған» Әбубәкір ақсақал Дибаевтың әдебиет үлгілерін 
жинаушылық кызметінің қырық жылдығы аталып өтуіне орай жазылған мақалада оның 
өмір жолымен таныстырады. Қазақ халқының рухани қазынасын жинауға сіңірген 
еңбегіне зор баға берген.  
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Қазақ халқының өткен рухани байлығын жинау, жариялау,  зерттеу істеріне тек 
әдебиетшілер ғана емес, басқа мамандық иелері де айтарлықтай үлес қосты. Солардын 
бірі — Санкт-Петербург әскери-медициналық академиясын алтын алқамен бітірген 
дәрігер, кейіннен алашорда қозғалысы серкелерінің бірі болған Халел Досмұхамедов. 
Ол медицина, жаратылыстану және «Жануарлар», «Оқушылардың саулығын сақтау», 
«Адамның тән тірлігі», «Қазақ тұрғындарына обадан қалай сақтануға болады?», 
«Жаратылыстану бойынша алғашқы білімдер» (9 кітап) сияқты еңбектердің авторы 
болумен бірге қазақтың тілі мен әдебиеті саласында да құнды еңбектер қалдырды. 
Оның қазақ тілі жайлы білдірген пікірлері, әсіресе, «Қазақ-қырғыз тіліндегі 
сингармонизм заңы» (Ташкент, 1924 жыл) атты еңбегі күні-бүгінге дейін өз маңызын 
жойған жоқ. 

Қорыта келе айтарымыз, ауыз әдебиетін жинау Н.Төреқұловтың, М.Әуезовтің, 
А.Сегізбаевтың т.б. мақалаларында жиі көтерілді. Бұл авторлардың мақалаларында ауыз 
әдебиетіміз бай, өрнекті, түрі, тарауы көп кестелі, қысқасынан айтқанда, қазақтың даласы секілді 
кең, келешегі көрікті үлкен, жалпы түрік әдебиетінің ішінде өріс алатын әдебиет екені айтылды. 
Ауыз әдебиетімізде өзге көп жұрттың ауызша әдебиетінде жоқ, кездесе бермейтін нәрселер 
табылып отырғаны, ауызша әдебиет бір заманда, тәртіпті жазба әдебиетінің қызмет 
атқарғандығы, сөз өрісін кеңейтіп әкеткені айтылды. Қазақ халқының ауыз әдебиеті аса бай 
екенін, онда өткендегі халық өмірінің шынайы көрініс тапқанын, сол себептен де оның бүгінгі 
күнге керектігі жиырмасыншы жылдары басылым беттеріне шыққан әдеби сын мақалаларда 
кеңінен көрсетілген. 
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Шалқар» ұлттық арнасы 1966 жылдың 1-қаңтарында ақпаратты-сазды «Шалқар» 

бағдарламасы ретінде әуе толқынынан шыға бастады. 1998 жылы жұмысын уақытша 
тоқтатқанымен, 2002 жылы қайта ашылып, алғашында тек Алматы қаласының көлемінде 
ғана хабар таратып, кейіннен эфир уақыты ұлғайып, республика аумағына тарады. «Шалқар» 
ұлттық арнасы - республикадағы тек қана қазақ тілінде хабар тарататын жалғыз радиоарна. 
Радио өнімдері қазіргі кезде республика аумағының 62,04 пайызына тарайды. Шалқар» 
ұлттық арнасының ғаламтордағы жеке сайтын әлемнің әр түкпіріндегі қазақтардың 
тыңдауына мүмкіндігі бар. «Шалқар» радиосының ресми сайты 2011 жылғы 18 шілдесінен 
ақпарат таратады»[1,49-б].  

«Шалқар» ұлттық арнасының  басты мақсаты - қазақ халқының ұлттық, рухани 
құндылықтарын насихаттау болып табылады. Алғаш ашылғанда «Өнерім-өмірім», «Атадан 
қалған асыл сөз», «Жеті ғасыр жырлайды», «Алтын тамыр» сынды бағдарламалар арқылы 
тыңдарман жүрегіне жол тапқан радиода әр жылдары белгілі журналистер М.Жантикин, 
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Е.Әбдіғапаров, Т.Рсаев, У.Қыдырханов, Е.Қашқынов, Ғ.Есенсариев, А.Еңсебайұлы, 
Т.Момбекұлы, Ғ.Игісін, Д.Исабеков, талантты дикторлар С.Жақанова, О.Қалмырзаев, 
Ұ.Бармашқызы жұмыс істеді. 

Қазақ өнерінің сүбелі ұлттық музыкасын, ғасырлар қойнауынан жеткен ұлттық 
жәдігерлерімізді кеңінен насихаттауды мақсат еткен бұл арна «Күй-шежіре», «Шалқар» 
шаңырағында, «Сал домбыра», «Інжу-маржан», «Наридірген», «Терме» сынды хабарларын 
ұсынып келеді. Алыстан атамекенін аңсап жеткен отандастарымыздың тыныс-тіршілігінен 
сыр шертетін «Туыстар-ай» хабары бүгінде тыңдармандардың зор ықыласына ие болған 
радиотуындыда шетелдегі қазақтардың музыка өнері туралы да әңгіме болып отырады. 

«Замана бұлбұлдары» айдарымен Жүсіпбек Елебеков, Жәнібек Кәрменов, «Бізге 
қымбат дауыстар» айдарынан Жамал Омарова, Роза Бағланова сынды саңлақтардың 
концерттері жиі-жиі беріліп отырады. Өнер дүлдүлдерінің үнтаспаға жазылып алынған 
шығармаларын тұрақты түрде беру дәстүрге айналған. Сондықтан да «Шалқар» ұлттық 
арнасы арқылы таралатын музыкалық хабарлардың маңызы зор, көтеретін жүгі де ауыр. 

Соңғы бір-екі ғасырдағы адамзаттың ғылыми-ақпараттың үдерісі адамзат өмірінде 
бұрын-соңды болмаған  әлемдік жақындасуды, яғни «жаһандану» қозғалысын дүниеге алып 
келді. Жаһандану ұғымына қоғамда әртүрлі анықтама беріп жатады. Әсіресе әр сала 
мамандары бұған өз мамандықтары тұрғысынан пікірлер айтқан. Қалай болғанда да 
жаһандануды қысқаша әлемдік мәдениеттердің өзара пікір алмасуы, әртүрлі қоғамның 
мәдени-ақпараттық жақындасуы деп тіпті мәдениеті мен экономикасы дамыған 
мемлекеттердің ғылыми-рухани үстемдігі деп түсіндірсе болады. Аталмыш қозғалыстың 
адамзат қоғамына пайдасы орасан, дегенмен кемшілігі мен зияны да жоқ емес. Пайдасы сол, 
қазір адамдар ара қашықтықтың алшақтығына қарамастан лезде ақпарат алмасады. Мәселен 
бір құрлықта болып жатқан оқиғадан өзге бір құрлық тұрғындары көзді ашып-жұмғанша 
хабардар болып отырады. Бұл жетістік өз кезегінде адамдардың мәдени-экономикалық 
өміріне оң өзгерістер алып келуде. Ал зиянына келетін болсақ, жоғарыда айтқандай 
жаһандану дамыған мемлекеттің қоғамның рухани һәм экономикалық өмірінде өзіндік бір 
үстемдікке қол жеткізуі. Мұндай жағдайда руханияты төмен, экономикасы мәз емес немесе 
халық саны аз елдер сол алпауыттардың аузына жұтылып кетуі айтпаса да түсінікті жәйт. 
Біздің пікірімізше жаһанданудың осы бір тұсы мәдениет пен руханиятқа айтарлықтай зиянын 
тигізеді. Осы тұрғыдан алғанда жаһандану ортақ бір игіліктерге немесе ортақ бір рухани 
құндылықтарда адамдардың бірігуі емес керісінше әлемде қай мемлекеттер ғылыми-
экономикалық дамыған болса сол елдердің қоғамның барлық саласындағы үстемдігі. 
Мәселен қазіргі қоғамда көп жағдайда адамдар арасында ортақ бір киім үлгісі, ортақ 
тұтынатын заттардың бірдей болуы, тіпті ішер астың да белгілі бір түрлері ортақ дәстүрге 
айналған. Бұл үрдіс көбіне үстем елдердің тарапынан қабылданып жатса қалған елдер оны 
қалыптылыққа балап емін-еркін сіңіріп жатады.  

Алапат өзгеріс әлемдік музыка өнеріне де өз ықпалын тигізіп келеді. Айталық қазір 
әлемде қай мемлекет үстемдік құрып тұрса музыка әлемінде де сол елдің музыкасы көш 
ілгері тұрады. Бұл жағдайдың басталғанына да бірнеше ғасыр өтті. ХІХ-ХХ ғасырлардан бері 
әлемдік музыка өнерінде Батыс елдерінің ықпалы басым екені байқалады. Солардың 
туындылары «әлемдік шеберліктің шыңы» танылып келгені жасырын емес. Өзге елдердің 
музыкасы яки шығармалары мен музыка аспаптары «ескінің көзі» немесе «классикалық 
туындылармен салыстыруға келмейді» деген желеумен кейін ысырылды. Тіпті «фольклорлы 
аспап», «ұлттық музыка» деген аттар да осындай кемсітушілік мақсатта шығарылған десе де 
болады. Ал «кемшілігі» бар аспаптардың Батыс классикалық туындыларын ойнауға шамасы 
жетпесе де өз елінің ұлттық бояуын, жанын ұқтырып тұратыны бірде ескерілсе кейде 
назардан тыс қалып отырды. Қай аспап Батыстың шығармасын ойнауға шамасы келсе сол 
аспап мақталып өзіндік табиғатын бұзып тұрса да сахнаға жиі шығарылып отырды. Бұл 
жағдайға өз кезегінде «құлдық сананың әсері» десе де болады. 

Бірақ соңғы ғасырдағы қоғамдағы мәдени-ғылыми жақындық адамзатқа ортақ 
өлшемдер туғызды. Өнерде қандай да бір жаңалық болатын болса ол дереу әлемдегі ең 
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мықты сарапшылардың тарапынан сыналып отырады. Бұл өз кезегінде қай салада болмасын 
дамуға, көркемдікке әкеледі. Жоғарыда жаһанданудың музыка саласына тигізген 
келеңсіздіктерін атап айттық. Бірақ сол жаһандану бола турса да соған төтеп беріп әлемдік 
өзгерістердің жағымды тұстарын сіңіре отырып өзіндік нақышты жоғалтпай да өнерді 
дамытуға болады. 

Шығыс халқы мен батыс халқының ойлау жүйесінде айтарлықтай айырмашылық бары 
аян. Шығыс халқы көбіне музыка саласында аспапты дамыту немесе шығарманы 
күрделендіруден гөрі сол дүниелерді сол қалпында еш бұзбай өзгеріссіз қалдыруға бейім. 
Сондықтанда біз қазір Шығыс халқының ертедегі шығармаларының, аспаптарының қандай 
болғанын қатты ерекшеліксіз тани аламыз. Ал Батыс елдерінде көбінде бір орында тұрмай 
дами беру үрдісі байқалады.  

«... Әннің де естісі бар, есері бар, 
Тыңдаушының құлағын кесері бар, 
Ақылдының сөзіндей ойлы күйді, 
Тыңдағанда көңілдің өсері бар...» 
Абай Құанабайұлы бағасын осылай асырған қазақ әнінің асқақтығы мен күйлерінен 

шертілген шежірені танып-білу – әр қазақтың ұлт алдындығы жауапкершілігі. Ал оны кең 
көлемді насихаттау - бұлжымас міндеті. Осы мақсатты орындау үшін «Шалқар» ұлттық 
арнасы тыңдарманға көптеген музыкалық-танымдық бағдарламалар ұсынып келеді. 

«Шалқар» радиосы – радио қызметінің ақпараттар арнасы ғана емес, өнер өрісі болуы 
үшін қызмет етіп отырған арна. «Шалқар» – тек қана қазақ тілінде хабар тарататын 
форматты радио. Қазіргі кезде ұлтжанды ұжымның қызмет етуімен хабар беруде. Таңғы 
сағат 6-да жұмысын Қазақстан Республикасының Әнұранымен бастайтын арна күнделікті өз 
тыңдармандарына «Қайырлы таң» тілеп, шағын концерт береді. Сонан соң «Таңшолпан» 
атты таңертеңгілік көңілашар бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ол екі сағат бойы 
беріліп, көптеген мәселелер айтылып, әсем әуендермен өрнектеледі. «Атадан қалған асыл 
сөз», «Ұлылар өміріндегі арулар», «Біздің күнтізбе», «Жерұйық», «Қазақы түс жору», 
«Атакем айтады», «Шипа», «Қазақ кәделері», «Қазақ хандары мен билері», «Әйелдерге 
кеңес» сияқты толып жатқан хабарлар тақырыптары меңзеп тұрғандай, бес минуттың ішінде 
тыңдарманға қаншама мағлұмат береді. Ал, «Ашық әңгіме» айдарымен берілетін хабарда 
қоғамның білім беру, денсаулық, спорт, өнер, мәдениет, әлеуметтік мәселе сияқты салалары 
туралы сөз болады. Ұлттық музыка да, ән де «Халық композиторларының ән-күйлері», «Саз 
сиқыр», «Домбыра сазы», «Ән – әуен», «Халық музыкасы», «Ән – домбыра», «Туған жер 
әуендері», «Жас орындаушылар», «Ән – бесік», «Ақындар өлеңдеріне жазылған әндер», 
«Өткен жылдар әндері», «Алтын қор», «Қазақ эстрадасы» т.б. айдарлармен насихатталып 
отырады. Тек ресейлік, европалық әуендерді ғана пір тұтып, ұлттық музыканы 
мойындамайтын бағыт белең алып бара жатқан алмағайып кезеңде жастарға мұндай тәсілмен 
ұлттық мұраны ұсыну – қуанарлық жай. «Шалқар» сияқты бірнеше арна жұмыс істейтін 
болса, ұлттық мүдде әрқашан жоғары тұратын болса, тыңдармандар сұранысының ең жоғары 

«Өнер айдыны» хабарының мақсаты - еліміздің түпкір-түпкіріндегі өнер ұжымдарын 
халыққа насихаттау. Қазақ халқында ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан халық әуенінің 
сұлулығын, тереңдігін, шынайылығын, халық сазгерлерінің жүрек тебірентер әсем әуендерін 
тыңдаушылардың жүректеріне жол тауып келе жатқан елімізде көптеген өнер ұжымдары 
бар. Соларды дәріптеу, ұлықтау барысында жас журналист Жанғазиева Алтынай Баратқызы 
тыңдарман қауымға қаламыздағы біраз оркестр, ансамбль ұжымдарын танытып келді. 
Еліміздің әр өңіріндегі өнер ұжымдарын халық бірін білсе, бірін біле бермейді. Міне, бұл 
хабарда ұлттық өнеріміздің қаймағын бұзбай сақтап келген талай-талай өнер ұжымдары 
халыққа кеңінен  танытатып келеді. Ұлы композитор, дирижер Ахмет Жұбанов, Нұрғиса 
Тілендиев бастап кеткен жолы туралы хабарлардың жастарға берері мол. Қазір эстрада 
жанры басымырақ сұранысқа ие болғандықтан, дәстүрлі өнеріміз тысқары қалып бара 
жатыр. «Жаһандану дәуірінде қазақтың ұлттық бай қазынасы жұтылып кетпеуі керек»,- дейді 
мамандар. Батысқа, шығысқа еліктемей ұлттық өнеріміздің мәнін кетірмей, халық әндері мен 
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күйлерін дарынды композиторлардың шығармаларын оркестр, ансамбль ұжымдары бүгінге 
дейін өз қалпында орындап келеді. Осы ұлттық өнерімізді насихаттауда Шалқар» ұлттық 
арнасының атқарып отырған қызметі зор. 

«Ағымнан жарылсам» – Мөлдір Жанбаеваның осы хабары арқылы өнер әлеміне өзгеше 
өрнек салған әнші-сазгерлермен, қаламы қарымды жазушылар мен от ауыз, орақ тілді 
ақындармен бүкпесіз сырласып, шынайы болмысына қанығамыз. Бұл хабарда бұрын-соңды 
көпшілік алдында айтылмаған сырларын аша отырып, еркін сұхбат жүргізуді мақсат етеді. 
«Әр адам - ашылмаған бір әлем» екендігін ескерген хабар авторлдары танымал тұлғалардың 
айтылмаған ішкі сыры, ішкі толғанысы қарапайым тыңдарман үшін қызықты болатыны жіті 
түсінгенін әр хабарды тыңдаған саын көзімізді жеткіземіз. 

 Кез келген елдің ұлттық табиғаты мен болмыс-бітімін айқындайтын дүниесі - оның 
төлтума мәдениеті. Соның ішінде ән өнерінің алатын орны ерекше. Осы тұрғыдан алғанда 
«Сал домбыра» хабары «Шалқар» арнасындағы ұлттық музыканы насихаттайтын бірегей 
жоба болып отыр. Хабар барысында ұлтымыздың ән өнерінің тарихы, сан қырлы табиғаты 
туралы әңгіме қозғалады. Хабарға дәстүрлі әншілер қатысып, әншілік мектептердің 
тарихына тоқталады, оның халыққа жету жолы туралы кеңінен баяндайды. 

Мәселен «Сал домбыра» хабарында бір ғана «Аңшының әнінде» халықымыздың бекзат 
болмысын паш ететін көптеген құндылықтар жасырынғанын, онда сері өнер саятшылықтың 
сипаты мен серілік құрған жастардың махаббатын, сезімін сыпайы түрде бейнеленгені 
туралы жан-жақты әңгімеледі. Өз кезегінде хабарды жүргізуші көптеген ән мәтіндеріндегі 
байырғы сөздердің мәні, этимологиясы, онда қамтылған дәстүрлік ұстанымдар мен бүгінгі 
буын дұрыс түсініп қабылдай алмай жатқан тұстарын да жанды мысалдар арқылы ашып 
көрсетті. Жастарды мән-мазмұны, мәтіні, әуендік құрылымы өзгерген бүгінгі эстрада немесе 
шетелдік әндерді емес, төл әндерімізді тыңдап, түсініп, зерделеп өсуге шақырды. Расында 
қазақ әнінің қадір-қасиетін өзімізбен қатар шетелдік зертеушілер де жоғары бағалаған. 
Академик В.В.Радлов: «Өз әндерінде қазақтар ертегіде айтылатын қайдағы бір ғайыптан 
пайда болатын қорқынышты дүниені дәріптемейді. Қайта ол өз өмірін, өз сезімдері мен 
мұраттарын, қоғамның әрбір жеке мүшесі жүрегінде жүрген идеялдарды әнге қосады. 
Тыңдаушылары жаратылыстан тысқары қайдағы бір кереметтерден емес, нақты шындықтан 
ләззат алады»[1,25-б],-деп пайымдайды. Ал А.Е.Алектров «Қазақ әні» атты мақаласында ән 
тыңдағын сәтін әсерлене жазады: «... Әнші тері тулақтың үстінде жайғасып, домбыраның 
ішегін қаға бастады.... Мына сияқты қарапайым әнге, қарапайым музыкаға қаншама поэзия 
сиып жатыр. Қолдан істеген екі ішекті домбырада мұндай әсем дыбыстар шығады дегенге 
мен ешуақытта сенбеген болар едім. Егерде мына қарапайым жаныңа тиетін әнді өз 
құлағыммен есітпеген болсам мен оның ызыңдаған жаратылыс үнімен ұласатын күшіне де 
сенбес едім»[2,151-б],-дейді. 

Шалқар» ұлттық арнасында насихатталып жүрген хабарларда тыңдаған жастар 
қазақтың ән мен күй өнерінің қадір-қасиеті мен ұлттық бояуын бойға сіңіріп өседі және 
танымы терең, тағылымы бай болатыны сөзсіз.  
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Журналистика және саясаттану факультетінің 
ІІ курс магистранты 

 
Әйел – ұлтты сақтаушы, себебі ұрпақ тәрбиесі секілді ең жауапты міндетті атқарушы, 

бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетуші. Сондықтан да оларға арналған 
баспасөздің болуы қай заманда болмасын үлкен жауапкершілік қана емес, қажырлы еңбек 
пен қоғам талабы болған. Сол секілді әйелдерге арналған сан тақырыптарды арқау ететін 
бүгінгі журналдардың бірі  «Қазақстан әйелдері» журналы екені анық.  

«Қазақстан әйелдері» - қоғамдық – саяси, әдеби-көркем журнал. Әйелдер қауымына 
арналған «Азат әйел» (1925) және «Теңдік» газеттерінен бастау алады. Бұл журнал жайлы 
«Қазақстан» Ұлттық Энциклопедиясында былай делінген: «1926 жылдың қаңтар айынан 
бастап «Әйел теңдігі» деген атпен журнал болып шыға бастаған. Журнал 1935-1941 
жылдары және 1950-1954 жылдары «Сталин жолы», 1955 жылдың қаңтарынан «Қазақстан 
әйелдері» болып шығады. Негізгі тақырыптары: отбасы берекесі, тұрмыс мәдениетінің өзекті 
мәселелері, ұрпақ тәрбиесі. Таралымы – 40 мың дана (2003), 1976 жылы «Құрмет белгісі» 
орденімен марапатталған»[1].   

Әйелдерге арналған ең алғашқы газеттерден бастау алатын бүгінгі журнал тарихы 
туралы әлі де болса толық зерттелмеген. Негізінен, әйелдерге арналған журналдардың шығу 
себептерін Қ.Аллабергенов былай түсіндіреді: «1920 жылы ҚазАКСР ОАК-нің қалың малға, 
әмеңгерлікке, көп әйел алушылыққа тыйым салу жөнінде қабылданған декреті жарияланды. 
Декретте қазақ әйелдерінің еңсесін басқан, адамдық қасиеттен қорлаған т.б. зиянды әдет-
ғұрыптарды жою көзделді. Осы декреттің мәнін әйелдерге түсіндіріп, олардың өздерінің бас 
бостандығы үшін күресуіне көмектесу, әйелдерді қоғам өміріне белсене араластыру үшін  ел 
ішінде көшпелі қызыл отаулар, делегаттар жиналыстары ұйымдастырылды.  Бұлардың 
жұмысын насихаттайтын әйелдерге арналған баспасөз органын шығару қажеттілігі туды» 
дей келе, 1925 жылы 5 мамырда Орынборда аптасына 1 рет шығатын аймақтық партия 
комитеті жанындағы әйелдер бөлімінің газеті «Теңдік» шыға бастады. Газет редакторы Сара 
Есова болды. «Теңдіктің» алғашқы санында С.Есованың «Баспасөз күніне» атты мақаласы 
басылды. 7 нөмірінен соң «Теңдік» газеті 1926 жылы шілде айында журналға айналып, 
«Әйел теңдігі» деп аталды деген деректерді келтіре кетеді.  

Зерттеушілердің сөзіне сенсек, журналда партия тіршілігі бөлімі, дені саудың жаны сау, 
біздің жұмысымыз, әдебиет бөлімі, кітап сыны, жастар бөлімі, әйелдерге кеңес, өнер-білім 
үйрену, заң бөлімі, сұрақ-жауаптар, тілшілер бөлімі болды. Журнал алғаш шыға бастағанда 
редакцияда 2 қызметкер болған. Алғашқы екі жылда әрі хатшы, әрі корректордың жұмысын 
ҚазПИ студенті Шияп Қожахметов атқарады. Б.Майлин, С.Мұқанов,  Р.Сүгіровтер 
журналдың ыстық-суығына бірдей қатысып, кей нөміріне редакторлық етті. Мысалы, 
«Теңдіктің» 1925 жылғы 3-нөмірі Б.Майлиннің редакторлығымен шыққан. 1932-1934 
жылдары Нұржамал Сәналиева, 1934-1935 жылдары Нағима Арықовалар «Әйел теңдігінің» 
редакторы болды. 1933 жылы журналдың жауапты хатшысы Мәриям Хакімжанова болған.  

Айта кетерлік жайт, қазіргі таралымы зор болғанымен, ең алғаш шыға бастағанда 
біршама қиындықтарға тап болған. Себебі, журнал әйелдерге арналып шыққанымен, сауатты 
әйелдердің саны аз болғандығын да ұмытпағанымыз абзал. Бұл жайлы тағы да 
Қ.Аллабергеновтің сөзін дәлел ретінде келтіре кетуге болады: «1925-1927 жылдары сауатты 
қазақ әйелдері аз болғандықтан, журнал тарату мәселесі қиындықпен шешіліп жүрді. 
Сондықтан 1000,1500 дана үлкен тираж болды. Осындай жағдайларға байланысты алғашқы 
жылдары журнал 2-3 мың данамен шыққан. Алайда, өлкелік партия комитеті журналдың 
шығуына қатты назар аударған. 1928 жылы «Әйел теңдігі» алыс ауылдардағы қазақ 
әйелдерінің арасына тарату жөнінде арнайы мәдениет жорығын ұйымдастырды. Журнал 
тиражы жылма жыл өсіп отырды. Бірінші саны 500 данамен шыққан «Әйел теңдгі» 1925-
1926 жылдары - 3000, 1935 жылдары – 10000-ға жетті. Семей, Ташкент, Орал, Қызылжар, 
Шымкентте және т.б. қалаларда журнал жазушылары мен журнал тарататын агенттіктер 
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болған[2].  1980 жылдардың аяғында таралымы 430 мыңнан астам  дананы құрады. Қазіргі 
таңда 11 мыңнан астам дананы құрайды. 

«Әйел теңдігінің» шығуы туралы басқа да деректерге тоқтала кетсек, ол жайлы 
Қазақстан Ұлттық энциклопедиясының 2 томында да аз да болса мынандай деректер 
айтылыпты: “Әйел теңдігі” — қазақ әйелдеріне арналған қоғамдық-саяси журнал. Ол 
бастапқы кезде, 1925 жылы 5 мамырда өлкелік партия комитетінің жанындағы әйелдер 
бөлімінің газеті ретінде “Теңдік” деген атпен Орынбор қаласында шыққан. Редакторы — С. 
Есова. Кейіннен журналға Нұржамал Сәнәлиева (1932 — 1934), Н. Арықова (1934 — 1935) 
басшылық етті. Мақсаты — Қазақстан автономиялы республикасы ОАК-нің 1920 жылы 
қабылдаған қалың малға, әмеңгерлікке, көп әйел алушылыққа тыйым салу туралы декретін 
бұқараға түсіндіру, әйелдердің қоғамдық өмірге араласуын насихаттау болды. 7 нөмірі 
жарық көрген соң, 1926 жылы шілде айынан “Теңдік” газеті журналға айналып, “Әйел 
теңдігі” аталды. Журналдың партия тіршілігі, әдебиет, кітап сыны, өнер-білім үйрену, заң, 
сұрақ-жауаптар, тілшілер, т.б. бөлімдері болды»[3].  

Әйелдердің қайраткерлік жолы мен қаламгерлігі туралы зерттеген Л.Ахметова болса 
журналдың шығуы туралы берген мәліметін толықтау әрі дәлелді деуге болады. Себебі ол 
«Еңбекші қазақ» газетіне қосымша болып шыға бастаған газет  7 нөмірінен соң 
Қазақстанның астанасы Орынбордан Қызылордаға көшкеннен кейін 1926 жылдан бастап 
айына 1 рет шығатын «Әйел теңдігі» журналына айналды дейді. Сонымен қатар «Жетісу 
әйелі» журналын айта келе, оны «Қазақстан әйелдері» журналының тарихы содан басталады 
дей алмаймыз деп дәлелдер келтіре кетеді де, «Қазақстан әйелдері» журналының тарихы 
«Азат әйелден» басталады дейді[4].  

«Әйел теңдігі» журналының алғаш шыға бастағанына «Жас қайрат» журналы 
құттықтау сөз жариялағаны белгілі. Ал жақында шыққан Н.Омашевтың «Жиырмасыншы 
жылдар журналистикасы» кітабында «Теңдік» атты мақала да біз талдап отырған «Қазақстан 
әйелдері» журналының тарихынан сыр шертіп тұрғандай. Мақала «Аймақтық партия 
комитетінің жанындағы әйелдер бөлімінің атынан «Теңдік» атты газеттің бірінші нөмірі 
баспасөз күніне арналып шықты», - деп басталған. Сонымен қатар оның мазмұны туралы да 
деректер келтірілген: «Газеттің көлемі шағын, баспасы өте таза. Бірінші нөмірі 3 мың дана 
болып шыққан. Жазылған мақалалар, ел арасынан алынған хабарлар – бәрі де әйелдер 
тұрмысынан» делінген. Сондай-ақ мекенжайы келтіріліп, алдағы жұмыстарына сәттілік тілеп 
жазған[5, 206 б].  

Жоғарыда журналдың алғашқы редакторы  – Қазақстанның қоғам қайраткері, 
редакторлар мен  журналистер арасындағы тұңғыш әйел, Қызыл киіз үйлер мен 
сенбіліктердің ұйымдастырушысы  Сара Есова (1925-1932 ж.)болғанын айтып кеттік. Енді 
осы уақытқа дейінгі редакторларының хронологиялық тізбегін жасап көрсек, төмендегідей 
тізім аламыз: 

1925-1932 – Сара Есова 
1932-1934 – Нұржамал Саналиева 
1934-1937 – Нағима Арықова 
1937-1940 – Мариям Бектембекова 
1949-1951 –  Хасиба Сейтқазиева 
1951-1980 – Әтина Жәкетова 
1980-1988 – Мария Қарақунақова 
1988- бүгінгі күнге дейін Алтыншаш Жағанова    
Алғашқы қадамы осылай басталған «Қазақстан әйелдері» журналы бүгінгі күні 90 

жасқа келген үлкен тарихы бар мектепке айналды.Оның мазмұндық өзгешелігі де тарихтың 
әр кезеңінде өзгеріп отырып, құрылымы эволюциялық жолды бастан өткерді. Қазіргі таңда 
жалпы әйелдерге арналған басылым саналатын журналдың ауқымы кең, мазмұны терең, 
бағыты айқын. Осы ретте оның аудиториясының өте ауқымды екенін ескере отырып, 
зерттеуші В.В.Боннер-Смеюхейдің монографиялық еңбегіне көз жүгірткеніміз абзал деп 
ойлаймын. В.В.Боннер-Смеюхей әйелдер журналын бірнеше типтерге бөлген екен:  
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1. Отбасылық-тұрмыстық журналдар, олар әйел өмірінің кез-келген саласын қамтиды 
дейді. Айдарлары махаббат, отбасы, тұрмыс, үй шаруасы, бала тәрбиесі, сұлулық, т.б. болуы 
мүмкін деп айта кетеді. 

2. Элитралы – жоғары тап өмірі туралы жазылған журналдар, олар да әйелдерге 
бағытталады, дегенмен мазмұны өзгеше әрі аудиториясы да орта немесе жоғары табысты 
әйелдер деп көрсетіпті. 

3. Қыздарға арналған журналдар, яғни жас ерекшеліктерін ескере отырып тек қана жас 
қыздарға, тұрмыс құрмағандарға бағытталады дейді[6]. Енді осы берілген типтеуге 
байланысты «Қазақстан әйелдерін» қарастырып көрсек, біздің еліміздегі әйелдер журналын 
шығарудағы ерекшелік бірден көзге түседі. Мысалы, «Қазақстан әйелдері» журналының 
мынандай айдарлары бар: «Пайдалы кеңестер», «Бойдақтар», «Жан-дауа», «Жыр дәптер», 
«Зерде», «Ойталқы», «Тәрбие әліппесі», «Ұлттық дәстүр ұлағаты», «Жұлдыз жорамал». 
Көріп отырғанымыздай, шығарылуына байланысты журнал мазмұны әртүрлі болып отырған, 
әрі айдарына орай өзінің аудиториясын да жас ерекшеліктеріне бөлген. Демек, жалпы 
әйелдер қауымына бағытталады, әрі кез келген әйел заты журналдан өзіне қажетін ала алады. 

Жоғарыдағы жіктеуге келер болсақ,  әр әйелдер журналының түріне қарай 
айдарларының да өзгеше болып отырғандығын байқаймыз. Ал «Қазақстан әйелдері» қазіргі 
кейпінен де дамып, өзінің ішінен жас ерекшелігіне қарай немесе қоғамдағы әйелдердің орны 
мен қызметіне қарай салалы журналдар шығарады деген ойдамын. Себебі алғашқы жылдары 
шыққанда журналдың мақсаты көп әйел алуға, қалың мал беруге тыйым салу, қазақ 
әйелдерінің қоғам өміріндегі еркіндігі туралы халыққа насихаттау және түсіндіру болды. Ал 
кейіннен журнал көп жоспарлы болып саяси астарсыз және әйел жұртшылығы арасында 
үлкен қолданысқа ие болды. Отбасылық  толық түсті  журнал, оның ерекше шынайы және 
оқырмандармен сенімді тілдесу стилі  жылдан - жылға жинала бастады. Жүз мыңдаған 
отбасы ұрпақтан-ұрпаққа дәстүрлі түрде жазылып отырды.  

Бүгінде басылым өзінің әйел оқырмандарына танымал тұлғалармен өмірдегі өзекті 
мәселелер тақырыбындағы, сән үлгілері, денсаулық, аспаздық, отбасындағы қарым-қатынас 
жайлы және түрлі психологиялық кеңестер мен басқа да көптеген қарапайым және ашық 
сұхбаттарды ұсынады.  

Кеңес заманынан бастау алып, Қазақстанның тәуелсіздік алуына куә болған, әр 
заманның әйелдерінің тұрмыс-тіршілігінің айнасы болған тарих беттері  «Қазақстан 
әйелдері» журналы ғылыми тұрғыда терең зерттеліп, заман талаптарына сай өзгеріп отырады 
деген сеніміміз мол.  
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Неотъемлемой составной частью политики являются массовые коммуникации. 

Политика в большей мере, чем другие виды общественной деятельности, нуждается в 
специальных средствах информационного обмена, в установлении и поддержании 
постоянных связей между ее субъектами. Если, например, экономика вполне может 
функционировать на основе рыночного саморегулирования при ограниченных, 
преимущественно непосредственных формах взаимодействия людей, то политика 
невозможна без опосредованных форм общения и специальных средств связи между 
различными носителями власти, а также между государством и гражданами.  

Политическая коммуникация с помощью масс-медиа нацелена на поддержание 
социальной стабильности и выполнение политических решений. Политическим акторам для 
любого действия требуется легитимность, во многом достигаемая и поддерживаемая с 
помощью СМИ. Любой субъект общественных связей, – будь то властные структуры, 
организации, фирмы, - строит свои отношения с общественностью с помощью СМИ. 
Реализация целей субъектов общественных отношений требует определенной политики по 
отношению к СМИ. Именно СМИ выступают в коммуникационном пространстве 
инструментом диалога между властью и обществом. 

Плюрализм, декларируемый СМИ, предполагает, что все возможные точки зрения и 
позиции, не только могут, но и должны быть представлены обществу, стать доступными 
всем слоям аудитории. Однако популярные идеи о самостоятельности и независимости СМИ 
в обществе не разделяются многими исследователями. И. Альтшулл в своей работе «Агенты 
влияния: роль СМИ в жизни общества» считает их не более чем мифологемами и 
журналистским фольклором. «На протяжении всей своей недолгой истории, – пишет 
Альтшулл, – средства массовой информации были не более чем слепыми летописцами чужих 
деяний. Если когда-либо прессе и выпадало играть активную роль, то только потому, что она 
становилась агентом тех или иных общественных сил или политических движений» [1]. 

У.Сарчинелли, немецкий профессор политологии университета г. Кобленц и 
руководитель Института имени Франка Леба, констатирует, что в настоящее время в 
демократической политической системе и культуре происходят серьезные изменения, 
которые непосредственно связаны с изменениями в сфере средств массовой информации. 
При этом речь идет не только о постепенных институциональных изменениях, но и о 
медленном, но все же явном системном изменении, «трансформации политического» (по 
выражению немецкого политолога Томаса Мейера). В современном «медиаобществе» идет 
долгосрочный процесс преобразования парламентско-представительной системы в 
медиапредставительную [2]. Логика «медиа» (а СМИ в первую очередь ориентируются на то, 
что является новым, интересным, увлекательным) в возрастающей степени влияет на логику 
принятия политических решений, что имеет далеко идущие последствия. Можно ли 
рассматривать СМИ в качестве «четвертой власти»? Естественно, в демократических 
системах СМИ должны осуществлять в отношении политики роль «контролирующего 
противовеса» [3]. Однако на практике журналистская деятельность зависит от 
взаимоотношений с политикой и политическими актерами. Журналисты и политики 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Одна сторона нуждается в публичности, а другая 
стремится получить по возможности эксклюзивную информацию. Нередко мы имеем дело с 
симбиозом, порой, без ясного распределения ролей. 

Современное общество часто называют медиократическим обществом, где реальная 
власть принадлежит масс-медиа. По мнению известного французского исследователя 
Р.Дебре, предложившего сам термин «медиократия», средства массовой информации сегодня 
выполняют функции, принадлежавшие в средневековой Европе церкви, причем место 
прежних святых в общественном сознании заняли творимые имиджмейкерами «звезды», 
кумиры толпы, а место веры – выражаемое через СМИ общественное мнение [4].  
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Так или иначе, но информационная составляющая современному политическому 
процессу присуща в огромной мере. При этом информация рассматривается как 
необходимый и весьма специфический ресурс, задействованный политическими акторами 
[5]. В отличие от природных, денежных ресурсов, информация не убывает по мере ее 
использования, поэтому ее политического влияния хватает на любую аудиторию. 
Информация неотчуждаема, и приобретение новой информации не уменьшает нашей 
способности приобрести еще столько же [6]. 

Политический и медийный процессы в наше время тесно взаимосвязаны, и если первый 
может быть последователен, то второй – всегда противоречив. Политический процесс можно 
представить как систему действий субъектов политики: в этом случае предсказуемость и 
логичность политическому процессу может быть реально придаваема. Достаточно 
запланировать ряд политических действий, сопроводить их информационно, а порождаемые 
«побочные» действия лишить информационного освещения. Это, без сомнения, даст 
определенный результат. Но в любом случае необходимо учитывать, что неизбежно 
появится внешний поток информации, способный разрушить любое четко выстроенное и 
спланированное политическое пространство [7].  

На неслаженность медийного и политического процессов указывает и то, что активная 
работа над имиджем государства, как правило, начитается post factum. Например, США к 
«работе над ошибками» подтолкнули события 11 сентября. После этих трагических событий 
2001г. американцев волновал вопрос: «Почему они нас ненавидят?». Ответ прозвучал в 
статье экономиста нью-йоркского аналитического центра «The Globalist»: «…Мы мало знаем 
о мире. Нас не интересует ни Ирак, ни бывшая Югославия. В наших программах новостей 
больше времени занимают репортажи о транспортных заторах, чем международные 
события» [8]. В США через несколько месяцев после теракта были оглашены планы 
создания при администрации президента специального ведомства внешнеполитической 
пропаганды для координации публичных заявлений госдепартамента, Министерства 
обороны и других федеральных органов, включая «Голос Америки». Цель  – улучшить 
репутацию Америки в зарубежных странах, не склонных соглашаться с ролью США как 
гегемона. Для России уроком послужил грузино-осетинский конфликт, когда вопрос об 
имидже России в международном сообществе встал достаточно остро, и российская сторона 
признавалась проигравшей в информационной войне [9]. 

Сегодня роль СМИ возросла настолько, что реальные действия и события становятся 
значимыми только тогда, когда они представлены в СМИ. По мнению Г. Почепцова, 
«современный мир подчинен следующему правилу: реальное событие только тогда 
существенно, когда о нем широкой публике рассказали средства массовой информации» 
[10].  

Стоит отметить, что влияние СМИ на политическую жизнь становится более 
очевидным в моменты особого политического накала – будь то, например, период 
предвыборной агитации, либо военный конфликт. СМИ являются основным поставщиком 
сообщения, воспринимая которое аудитория осознает происходящее, формирует свое мнение 
о текущих военных событиях. Подобная исходная установка способствует тому, что масс-
медиа представляет собой как возможность, так и угрозу для сторон, задействованных в 
военном конфликте: возможность – как выгодное освещение событий для одной из сторон, 
угроза – как способ порождения негативной информации также для одной из сторон. В связи 
с этим в театре современных военных действий журналист является одной из мишеней, а 
сами СМИ становятся ареной манипулятивного соперничества между участниками 
конфликта, поскольку тот, кто осуществляет контроль над СМИ, предопределяет 
общественное мнение относительно текущих военных событий. При этом роль СМИ в 
освещении военных конфликтов может принимать две различные и противоположные 
формы. СМИ могут активно участвовать в военном конфликте и нести ответственность за 
усиление насилия или же занимать независимую к конфликту позицию, таким образом внося 
посильный вклад в разрешение конфликта и ослабление насилия. Тот факт, какую роль 
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играют СМИ в текущем конфликте, зависит от множества факторов, включая 
взаимоотношения между СМИ и сторонами, задействованными в конфликте, их 
потенциальную независимость от власти [11]. Животрепещущей темой является освещение 
не только военного конфликта, но и военно-политического сотрудничества. Так, 
сотрудничество России и Сирии в военной сфере с начала гражданской войны в этой 
ближневосточной стране (с 2011 г.) приобрело острый политический характер. Эта тема 
стала не просто актуальной для обеих стран, но и приобрела международный статус, как и 
сирийский вопрос в целом [12]. 

Еще один показатель могущества современных СМИ выражается в возможностях 
создания того или иного имиджа политического лидера. Механизм формирования имиджа 
посредством СМИ широко используется в предвыборной кампании. Создается внешний 
рисунок роли, позволяющий СМИ воспроизвести в сознании образ, который в той или иной 
степени отличается от реальной личности [13]. Однако важным становится не то, что 
предлагает кандидат, а то, что воспринимает аудитория, реагирующая на образ, а не на 
человека. Впечатление аудитории от образа зависит больше от СМИ, чем от самого 
кандидата.  

Определяющим моментом в создании имиджа лидера является оценка его действий, 
несмотря на то, что публика прощает лидеру некоторые его ошибки и даже провалы [14]. 
Оценка действий политического лидера представляется сложной задачей в силу отсутствия 
единого объективного восприятия лидера. Различные социальные группы могут иметь 
конфликтующие политические интересы. Помимо этого то или иное политическое событие 
зависит не только и не столько от самого лидера, сколько от множества администраторов 
более низкого ранга и непосредственных исполнителей. Однако принятие лидером 
ответственности подразумевает оценку его действий [15].  

Следующей важной характеристикой политического имиджа лидера, оказывающей 
прямое влияние на политический образ страны в глазах общественности, является 
успешность лидера. Кроме того, на престиж политического лидера косвенное влияние может 
оказывать авторитет его команды или союзников. Лидер будет считаться более успешным и 
уважаемым, если публике станет известно, что его поддерживают выдающиеся и 
авторитетные сторонники [16].  

Не только во время предвыборной агитации, но и во время острой политической 
борьбы в целом власть имущие не гнушаются использовать компромат. Примеры 
использования компроматов против высокопоставленных лиц с целью их отстранения от 
должности в современной политической практике достаточно многочисленны. Так, 
например, министра внутренних дел Ирана – Кордана, считавшегося самым образованным 
политиком в окружении президента Махмуда Ахмади-Нежада, скомпрометировали 
распространением информации о том, что его диплом доктора юриспруденции 
Оксфордского университета фальшивый, и это стало одной из причин отстранения его от 
должности. Жертвами компрометации были министр труда Греции – Цитуридис в кабинете 
К. Караманлиса, М. Салин как главный претендент-женщина на пост премьер-министра 
Швеции, министр образования Д. Бланкетт и министр торговли и промышленности 
Мандельсон в кабинете Т. Блэра [17]. Широко освещалась в средствах массовой информации 
президентская избирательная кампания в США 2008 г., в ходе которой сторонники тогда еще 
кандидата в президенты Б. Обамы распространяли информацию о Дж. Маккейне 
относительно его предательства в период нахождения во вьетнамском плену. Сторонники 
Дж. Маккейна, в свою очередь, обвиняли кандидата в президенты Б. Обаму в получении 
денежных средств от нелегалов. В этот же период большим тиражом была выпущена 
фальшивая «Нью-Йорк Таймс», в которой публиковались квазиизвинения К. Райс за войну в 
Ираке, а Дж. Буш обвинялся в государственной измене. Широко освещались в СМИ и 
«шалости» американского президента Б. Клинтона [18]. Таким образом, имеется 
значительная база по использованию компрометирующих материалов в СМИ в процессе 
борьбы за политическую власть. 



2462 
 

Таким образом, современную политику характеризует взаимосвязь политического и 
медийного процессов. И если процесс политический возможно спланировать, то медийный 
процесс необходимо воспринимать как крайне противоречивый. С одной стороны, он 
способен сопровождать политические события и усиливать «отдачу» от конкретных 
политических действий, и в этом отношении он видится весьма привлекательным, с другой 
стороны, медийный процесс развивается в соответствии со своей собственной логикой и 
порождает внешний по отношению к конкретному политическому событию поток 
информации. Столкновение запланированного и спонтанного потоков информации в 
медийном процессе вызывает информационные войны, исход которых и определяет, в 
конечном итоге, направление процесса политического.  
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Синтаксис саласындағы қайталамалардың атқаратын қызметi жан-жақты, әрi күрделi. 
Синтаксистiк қайталамалар түрлi көркемдегiш және бейнелеуiш қызметiмен, мәтiн түзу және 
мәтiн құрылымын жасаудағы композициялық, архитектоникалық сипатымен, стильдiк 
ерекшелiктерiне орай басқа қайталамалардан өзгешеленедi. Осы кезге дейiн 
қайталамалардың «лексика – стилистикалық қайталамалар» деп аталуы олардың актив 
стильдiк қызметiне байланысты болды. Синтаксистiк тәсiлдер арқылы жасалатынын 
қайталамаларға: «Повторы является сгубо синтаксическим приемом, средством 
экономического выражения процессуальных, экспрессивных значений. Повторение основы 
реализуется на разных синтаксических уровнях: приемом предложения, словосочетании, а 
также формы выражения отдельных членов предложения» [1,29-б],- деген түсiнiк бередi. 
Қазақ тiлiндегi синтаксистiк қайталамалар лексикалық қайталамалардан түбегейлi өзгеше. 
Синтаксистiк деңгейде келетiн қайталамалар үнемi дистантты сипатта болады. 
Қайталамалардағы дистанттылық негiзiнен, синтаксистiк қайталамаларда анық көрiнедi. 
Олар сөйлем мүшелерiнiң қайталануы, синтаксистiк модельдердiң қайталануы және 
стилистикалық айшықтар – параллелизм, хиазм түрлерiнiң қайталануынан жасалады. 

1. Сөйлем мүшелерiнiң бiр сөйлем деңгейiнде қайталануы қатарлас орналасқан 
сөйлемдердегi сөйлем мүшелерiнiң қайталануына қарағанда жиi кездеседi. Алайда соңғысын 
стильдiк болуы, көркемдiк мақсатта қолданылуы алдыңғыға қарағанда әлдеқайда кең, әрi 
жан-жақты болып келедi. Әр сөйлемдегi сөйлем мүшелерiнiң қайталануының кейбiр түрi 
қайталама категориясының арнаулы әдiсi ретiнде де танылады. Егер баяндауыш 
инверцияланбай, өзiнiң дәстүрлi орнында келген жағдайда бастауыш пен баяндауыштың, 
кейде анықтауыш пен баяндауыштың қайталамалар арқылы берiлуi қайталаманың сақина 
қайталамалар деген түрiн құрайды. Орыс тiл бiлiмiнде оны кольцевой повтор деп атайды. 
Сақина қайталамаларда редупликат сөйлемнiң абсолют басында, ал редупликатор абсолют 
соңында келуi шарт. Мысалы: «Бураш сонда барып түсiндi, Бураш сонда барып опынды, өз 
бармағын өзi шайнады. Шайнағанмен амал қанша. Амал қанша»[2,140-б]. Әдетте, сақина 
қайталамаларда редупликант компонент айтылған ойды, хабарды нақтылау, кеңейту, үдету 
мағынасын бередi. Сондықтан қайталамалардан жасалған бастауыш жалаң түрде, ал 
баяндауыш жайылма түрде келедi. 

2. Сөйлем мүшелерiнiң қатарлас орналасқан жай сөйлемдерде қайталануы. Сөйлем 
мүшелерi қатарлас орналасқан жай сөйлемдер легiнде қайталанып қолданылуға ыңғайлы 
келедi. Сөйлем мүшелерiнiң осындай дистантты қайталануының стильдiк болуы қанық, 
атқаратын қызметi жан-жақты сипатта болады. Қатарлас сөйлемдердегi күрделi қайталама 
баяндауыштар көбiне авторлық ремаркада келедi. Мысалы: “Бiр кезде екеуiнiң арасынан 
жанжал шықты. Бұл айтты: 

-Бiздiң мектептiң төбесi аспанды тiреп тұр! – дедi. 
Ол айтты: 
-Ия, саған! – дедi. Бұл айтты: 
-Дүниеде бiздiң мектептен биiк үй жоқ! – дедi.  
Ол айтты: 
-Ия, саған! – дедi. – Бұл сендердiң мектебiң емес. Үкiметтiң мектебi, бұның төбесi 

Аспан түгiл, Бұлтқа жетпейдi! – дедi»[2,140-б]. Бұл Ә.Таразидің «Бураштың белестерi» 
шығармасынан үзінді. Әдетте, «дедi» көмекшi етiстiгiмен келген ремаркада стильдiк бояу 
болмайды. Келтiрiлген үзiндiде көмекшi етiстiктен басқа «айтты» негiзгi етiстiгi қайталанып 
келiп, даралау, жеке-жеке кейiпкердiң репликасын бөлiп тұру қызметiн атқарған. Қатарлас 
орналасқан сөйлемдердiң қайталама сөйлем мүшелерiне құрылуы – көркем әдебиет стилiнде 
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толық орныққан, жүйелi қолданыс. Көркем шығармаларда олардың қарапайым түрi де, 
күрделенген түрi де, аралас түрi де кездеседi. Олар бастауыш та, баяндауыш та, көмекшi 
есiмдер де болып келедi. Кейбiр жазушылар, әсiресе  Ә.Тарази парцелляцияланған 
қайталамаларға стильдiк реңк қосуға шебер жазушы. Оның сөйлемдерi көбiне есiм 
баяндауышқа аяқталған қайталамалардан тұрады. Ал парцелляцияланған мүшелер алдыңғы 
сөйлемде айтылған ойды бөлектеп, ерекше екпiнмен беруде аса оңтайлы тәсiл болып 
табылады: «Теп-тегiс, жап-жазық дала. Мұхиттай көгiлдiр, мұхиттай тұңғиық аспан. 
Оқшау-оқшау қалқыған жардай-жардай ақшыл бұлт мұхитта жүзген айсберг сияқты. 
Далада шек жоқ. Жүре берсең - жүре бересiң. Жүрiсiң өнбейдi. Талай жер өткендейсiң, 
талай уақыт өткендейсiң, ендi айналып қарасаң - әлi сол орыннан ұзай алмапсың. Дала. 
Тап-таза. Суық таза»[2,140-б]. 

Үзiндiде лексикалық қайталамалардың контактiлi, дистантты түрлерiнен басқа 
парцеляцияланған сөздердiң (сөйлемдердiң) қайталануы кездеседi. Сөйлемнiң қайталама 
элементтермен берiлуiнiң ерекшелiгi сондай, ешбiр сөз артық емес. Әрбiр қайталанған сөз 
екiншi сөйлемдегi ойды нақтылай, тәптiштей түскен. Дала сөзiн ешқандай эпитетсiз-ақ 
қолдану арқылы оның соншалықты шексiздiгiн қайталама редупликатор жеткiзiп тұр. Таза 
сөзiнiң қайталануы күшейтпелi шыраймен жасалған. Ол сөйлемдi келесi «суық» эпитетiмен 
тiркесе келген, сонысымен парцелляцияланған сөйлем ашып, айқындап тұр. Бiрнеше сөздiң 
бiрнеше рет қайталануы мәтiннiң оқиғасын дамыту және байланыстыру, нақтылау қызметiн 
атқарып тұр. 

Сөйлемдердiң iшiнде ең күрделiсi – мағыналас сөйлемдердiң қайталануы болып 
табылады. Семантикалық жағынан қатарлас келген екi сөйлем бiрiн-бiрi алмастырып, 
мағыналарын үстемелейдi. Мағыналас қайталама сөйлемдерде айтылатын ой, идея мазмұн 
бiркелкi болып келедi. Р.Сыздықова М.Мағауиннiң «Аласапыран» романындағы «Сөз аяғы 
тұрлаусыз хикаяға ұласар едi», «Сөз аяғы тиянақсыз тауарихқа тiрелер едi» деп келетiн бiр 
тектес сөйлемдердi мазмұндас қайталамалар деп атайды[3,123-б]. Көрнектi жазушы 
Ә.Кекiлбайұлының «Үркер», «Елең-алаң», т.б. романдарында қайталаманың осы мағыналас 
түрi жиi кездеседi. Жазушы, әсiресе, қазақ даласының саяси ахуалын реттеп отыратын 
Сайрам қаласындағы жиын туралы, батырлар мен билер, хандар мен сұлтандардың ерлiктерi 
мен шешендiктерi туралы суреттейтiн тұсында бiр мағынаға байланатын, сөйлем құрылымы 
түрлiше болып келетiн микромәтiн түзедi. Мысалы: «Сайрамдағы жиын тұсында жұрт ай 
бойына арман дегендi ұмытады. Өйткенi, армандаған дәуренiңнiң тап мынау iргеңдегi ұлы 
думаннан асар-аспасы неғайбыл-тұғын. 

Сайрамдағы жиын тұсында жұрт ай бойына уәйiм дегендi ұмытады. Өйткенi дәл 
мынадай шалқар қызықтың ортасында шалқып жүрген пенденiң қайтiп еңсесi жығылып, 
қайтiп көкiрегiн кiреуке шалмақшы. 

Сайрамдағы жиын тұсында жұрт ай бойына ертегi, дастан, хисса дегендердi 
ұмытады. Өйткенi, мынау тап iргеңдегi дүбiрлетiп жатқан сән-салтанат, жыр-думанға 
қай ертегiң тең келмекшi»[4,268-б]. 

Мұнда алғашқы мазмұндас қайталама сөйлем кейiнгi сөйлемдерде жайылып, ой 
дамытылуына өз әсерiн тигiзген. Әр сөйлемдегi мазмұндас қайталамалар – жазушының 
оқырманға айтпақ болған «Сайрамдағы жиын – елдiң арманы мен бақытының символы 
iспеттес едi» деген астарлы ойын дәл бере бiлген. Мазмұндас қайталамаға тән негiзгi 
қасиеттердiң бiрi – сөйлем құрылымының қайталануы. Бұл синтаксистiк құрылымда сөйлем 
де, оның тұрлаулы мүшелерi де толық қайталанбайды. Солай бола тұрса да бұл сөйлем 
қайталама сөйлемдер түрiне жатады, өйткенi онда құрылым қайталанады. Мұны сөйлем 
модельдерiнiң қайталануы деуге болады. Мұндай сөйлемдерде көбiне бiр ғана сөйлем 
мүшесi қайталануы мүмкiн. Мысалы: «Көз анау – көк жалын лапылдап ойнап тұрған. Шаш 
анау - қолбырап шашылып, ақ бетiн көлеңкелеп тұрған. Ерiн анау, оттың алауына алаулап, 
ашыла түсiп, ақ тiстердi жалаңаштап тұрған. Үй мынау – оңаша»[ 4,209-б]. Осындағы 
анау сiлтеу есiмдiгi көз, шаш, ерiн, үй сөздерiнен кейiн келiп, эпифора жасап тұр, әрi 
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сөйлемдер бiрдей шақтық формаға аяқталған. Бұлар сөйлемде құрылымдық-стильдiк қызмет 
атқаруымен ерекшеленедi. 

Қайталаманың синтаксистiк түрiн құрайтын параллелизмдi айшық ретiнде қарастыру, 
сол арқылы стилистикалық қайталама категориясы күрделi тiлдiк құбылыс екенiн тану – 
бiздiң зерттеуiмiздiң тағы бiр қыры болып табылады. Параллелизм туралы қазақ тiл бiлiмiнде 
әзiрге нақты мәлiмет жоқ, ал әдебиеттану саласында академик З.Қабдоловтың «Сөз өнерi» 
еңбегiнен мынадай пiкiрдi кездестiремiз: «Фигураның тағы бiр түрi егiздеу, яки параллелизм 
(грекше қатар жүру, қанаттасу) – екi ұдай нәрсенi, құбылысты, ұғымды, сезiмдi қатар қойып, 
жұптап суреттеу»[5,245-б]. 3.Ахметов пен Т. Шаңбаевтың авторлығымен жарық көрген 
«Әдебиеттану терминдерiнiң сөздiгiнде» де қамтылды. Сөздiкте параллелизмнiң қазақ 
поэзиясындағы көне тәсiл екендiгi,олардың эпостық жырларда өнiмдi қолданылатыны 
айтылған. «Параллелизм (грек. Рarallolos-қапталдас, қатарлас, деген мағынада) – екi нәрсенi 
қатарластыра, жанастыра алып бейнелеу тәсiлi. Екi түрлi ұғымды бiлдiретiн тiл элементтерi 
бiр-бiрiне әсер етiп, тұтас поэтикалық бейне туғызады» [6,161-б]. 

Бұл анықтамаларда параллелизмнiң тiлдiк табиғаты туралы мәлiмет жоқ. Себебi, 
ғалымдар паралеллизмдi әдебиеттану ғылымына қатысты алған. Синтаксистiк паралеллизм - 
ең алдымен, тiлдiк құбылыс. Паралеллелизмнiң тiлдiк табиғатын дұрыс таныған орыс 
лингвистерi болды. Үндi-европа тiл бiлiмiнде де параллелизмге көп уақыт назар аударылмай 
келдi және оларда да параллелизм әдебиеттану аясында қаралды. Фигураның тiлдiк құбылыс 
екендiгiн және оның синтаксистiк сипатқа ие болатынын алғаш танығандардың бiрi - 
И.Р.Гальперин болды. Ол параллелизмдi сөйлем құрылымының қайталануы деп түсiндiре 
отырып, «синтаксистiк параллелизм» [7,331-б] терминiн қолданды. И.Р.Гальперин 
синтаксистiк параллелизмдi қайталаманың түрi ретiнде алмаса да, оның құрамында мiндеттi 
түрде қайталану процесi жүзеге асып отыратындығын, яғни синтаксистiк параллелизм бар 
жерде қайталану бар екенiн айтады. 

Параллелизм түзiлiстер тiлде, соның iшiнде көркем әдебиетте аса әсерлi, мәнерлi 
қызмет атқарады. Синтаксистiк параллелизм әдiсiн тiлдiк тұрғыдан қарастырған кезде 
ескеретiн мәселелер бар. Синтаксистiк параллелизмдi өзi тектес басқа да айшықтардан 
ажыратудың негiзгi белгiлерi: 

1) субординация, яғни бөлшектiң бүтiнге бағынуы; 
2) координация, яғни синтаксистiк параллелизмдегi бүтiн мен 
бөлшектiң арақатынасы. Осы екi белгi синтаксистiк параллелизмнiң негiзгi айырым 

белгiлерi болып табылады. Олар синтаксистiк параллелизмнiң iшкi құрылымымен тығыз 
байланысты болып келедi. Синтаксистiк параллелизм қалыптасу үшiн iшкi құрылым болуы 
шарт. Оны жалпы тiлдiк заңдылыққа сәйкес симметрия деп атайды. Симметрия синтаксистiк 
параллелизмдi құруда ерекше қызмет атқарады. Осы орайда қайталамалардың 
лингвистикалық табиғатын қарастырған О.Бүркiттiң мынадай ерекшелiктердi симметриялы 
синтаксиске тән деген пiкiрiн ескерген жөн: 

«1) Бүтiннiң құрамындағы бөлшектер орнықты, дәстүрлi түрде қайталанып отырады; 
2) Синтаксистiк параллелизмнiң бөлшектерi бүтiнге үнемi бағынышты сипатта 

болады; 
3) Бүтiннiң құрамындағы бөлшектердiң көлемi бiр-бiрiне сәйкес келiп отырады; 
4) Бүтiннiң құрамындағы бөлшектердiң орны үнемi тұрақты болып келедi»[8,178-б]. 

Санамалап берiлген бұл ерекшелiктер синтаксистiк параллелизмнiң құрылымдық сипатын 
анықтайтын негiзгi белгiлер болып табылады. Демек, құрылымдық сипаты жағынан 
синтаксистiк параллелизм параллель компоненттердiң симметриялы орналасуымен 
ерекшеленедi. Кейбiр жағдайда синтаксистiк параллелизмнiң компоненттерi үнемi 
абсолютты симметриялы сипатта болып келмейтiн кезi де болады. Алайда, тең компоненттiң 
жалпы бар екендiгi анық көрiнiс тауып отырады. Бұл синтаксистiк параллелизмнiң жанрлық 
сипатымен тығыз байланысты. Әдетте, синтаксистiк параллелизмнiң кең қолданылатын 
ортасы - өлең өрiмi. Ал прозалық шығармалардағы синтаксистiк параллелизм поэзиялық 
шығармалардан өзгеше болады. Олардың кейбiр компоненттерi түсiрiлiп, кейбiр 
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компоненттерi күрделендiрiлiп отырылады. Синтаксистiк параллелизмнiң құрылымы 
тиянақты, жинақы болады: «Бұл сөз, бұл қылық. Жауһаз күтпеген сөз, Жауһаз күтпеген 
қылық». «…-Жаным-ау! Мен саған неге бұйырмадым? Сен маған неге бұйырмадың? Сен 
менi неге алып қашпадың сонда, неге ғана алып қашпадың?!… 

Әйел булығып жатып жылады, күлiп жатып күлдi, жылап жатып сыңсып жылады. 
Сүйiсу мен сыңсу мәңгiге созылатындай сезiлдi, сүйiсу мен сыңсудың шегi болмайтындай 
едi»[4,149-б]. Үзiндiлердiң алғашқысында екi түрлi желi, екi түрлi мағына қатарлас сөйлем 
аясына жиналған, әрi олар бiрдей сөздермен аяқталады. Екiншi сөйлем контактiлi 
қайталамаға құрылған, мұнда синтаксистiк параллелизм үдету, оқиғаны шарықтату 
қызметiнде тұр, қос-қостан құрылған сөйлемдердi өзара қайталама элементтер арқылы 
байланысқан. Екi құрылымнан ғана емес, көп құрылымнан тұратын синтаксистiк 
параллелизмдегi қайталаманың сөйлемдегi экспрессивтi эмоциональды реңкi өзгеше болады: 
«Құшақ толғандай топ-толық ай төбеңде төнiп тұрса, мөлдiр шыны шаңырақ астында 
мүлгiп жатса, сыңғырлаған күлкi мен сыңсыған жылау кезектесiп таусылмаса, талықсып 
кетпей қайтерсiң! Бураш талықсып кеткендей болды»[2,125-б]. Мысалда төрт түрлi мағына 
бiр сөйлемнiң аясына жиналып, көп компоненттi синтаксистiк параллелизм жасаған. Әр 
тиянақсыз сөйлем -са, -се шартты райына аяқталады да, басыңқы бiр сөйлемге байланады. 
Сол сөйлемнiң аяғы болып тұрған сөз тiркесi келесi абзацтан келетiн сөйлемге ұласып, 
дистантты қайталама жасайды. 

Синтаксистiк параллелизм жай ғана тiлдiк құбылыс емес, қайталаманың бiр түрi болып 
табылады. Оның жасалуы құрылымның, оның құрамындағы сөздердiң және басқа да тiлдiк 
элементтердiң қайталануымен тығыз байланысты. Синтаксистiк қайталаманың бiр түрiн 
хиазм құрайды. Хиазмнiң қайталану процесi дәстүрлi түрден ауытқып, қайталанатын 
компоненттер бiр-бiрiне айқыш орналасады. 

Хиазмге мысал: «Өнер-өмiрге, өмiр-өнерге айналды». Синтаксистiк параллелизм мен 
хиазмдi синтаксистiк қайталамалар тобынан ажыратып, дербес стилистикалық айшық 
ретiнде қарастыруға болмайды. Синтаксистiк параллелизм мен хиазм тiлдiк сипатқа ие 
болатын, мәтiнде түрлi стильдiк қызмет атқара алатын синтаксистiк қайталама түрi.  

Сонымен, қайталама туралы зерттеулер орыс тiл бiлiмiнде 50 жылдардың өзiнде-ақ 
бiршама жүйелеген сипатта болса, қазақ тiл бiлiмiнде олай емес. А.Байтұрсынұлының 
зерттеуiнен бастап-ақ, бұл амал әдебиеттану ғылымының саласына кеткен [9,70,71-б]. Содан 
кейiнгi зерттеулердiң көбiнде де осы пiкiрден шыға алмаушылық кездеседi [10]. Тек 1980 
жылдардан берi қарай бiрнеше кандидаттық тақырыптарда, және жекелеген зерттеу 
еңбектерде қайталама категориясының қазақ тiл бiлiмiне жататынына қатысты пiкiрлер 
кездеседi[11,74-б]. Солардың пiкiрiн саралай отырып, қайталамалардың бiрнеше түрге 
бөлiнетiнiн, олардың тiлдегi барлық деңгей: фонетикалық, морфологиялық, лексикалық, 
синтаксистiк саланы қамтитынын ажыратуға тырыстық. Қазақ тiл бiлiмi саласынан 
дыбыстық қайталауларды толық, жан-жақты Р.Сыздықова өзiнiң «Абайдың сөз өрнегi» 
кiтабында талдайды. Морфологиялық тұлғалардың, яғни қосымшалар, шылаулардың 
қайталануы туралы зерттеулер әлi де аз.  

Синтаксистік қайталамалар – көркем прозада молынан қолданылатын, әр жазушыда 
қолданылу мөлшерi әртүрлi деңгейде болатын, стильдiк жүк арқалайтын ерекше көркемдiк 
тәсiл. 
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Одна из закономерностей современного функционирования журнальной периодики как 
системы состоит в том, что ее дальнейшая оптимизация будет проходить интенсивным 
путем, путем проведение в действие ее внутренних резервов и возможностей. 

Системный, комплексный подход к функционированию журнальной периодики  как 
целостной системы предусматривает повседневное внимание к совершенствованию этой 
системы, ее  структурообразующих компонентов типологических групп, типологических 
рядов, типологических единиц журнальных изданий. Общественная надобность в новом  
типе издания  стала причиной появления журналов. И с тех пор надобность  не  уменьшается, 
а растёт, растёт во всём мире, если судить о ней по увеличению числа журналов и росту их 
тиражей. И хотя на заре появления нового  вида периодики далеко не все журналы могли 
обрести ясно выраженную специфику, тем не менее, и тогда уже достаточно определённо 
выявился принцип отличия журнала и газеты. Со временем его всё боле чётко осмысливали, 
и придерживалась практики  журнального дела. Газета и журнал – органы  периодической 
прессы и имеют объединяющие черты: и то и другое  издание должно иметь  серьёзное, 
выдержанное  направление, отражать все стороны той сферы  действительности, на  
освещении  которой сосредоточена данная редакция. Но журнал  отличается от  газеты 
характером периодичности выхода и различием в объеме, как самих сопоставляемых 
изданий, так и проблемных материалов. 

 Различие в периодичности и  в объёме имеют не только внешний, но и по закону 
перехода количества в качество – сущностный характер. Если газеты больше влияет на 
освоение оперативной информации, правил, интересов, то журналы более решительно 
определяют формирование знаний, принципов, ориентаций. Воздействие журнала более 
долговременное и иное по своим установкам. В соответствии  с  этим сходство между 
журнальными   и газетным материалами  лишь в названиях. По существу журнальные жанры 
имеют свою специфику. 

Журналы по сравнению с газетами значительно активнее способствуют повышению 
научных  и профессиональных знаний, установлению неформальных связей между людьми 
сходных ориентаций и уровня, направленности знаний, побуждению к творческой 
деятельности  благодаря почерпнутой информации, развитию творческого воображения, и, 
наконец, плодотворному заполнению свободного времени. Все эти присущие журналу  
функции, объем, и традиционная  форма и по сей день по существу дают право, данному 
изданию быть важнейшим средством массовой  специальной информации. 

Водораздел между газетным и журнальным комментированием изначально лежит не в 
сфере  качественных, а скорее – количественных параметров журнального дела. Точнее, 
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разница  в масштабах охвата явлений, а значить, и в масштабности обобщений. В конечном 
же счете  журнальная масштабность  подхода к делу выливается в журнальное качество 
отображения действительности, ради  которого и существует такой тип издания.     

В целях дальнейшего  совершенствования государственного управления журнально-
издательским делом республики следовало бы  превратить  из центра нормативно-правовых 
разработок и методика производственной помощи редакциям в центр координации  ряда  
межредакционно-журнальных  процессов: системно-кооперативной  работы с 
поступающими в  редакции журналов письмами и рукописями, координации  действий 
редакционных коллективов в ведении организаторской работы, изучения кадров работников 
редакций и разработки предложений по их переподготовке и более рациональной 
расстановке и т.д. 

Основываясь на принципах современного научно обоснованного структурного 
построения системы журнальных изданий, целесообразно было бы создать из числа  научно-
технических и производственно-технических журналов, выпускаемых различными 
издательствами - республиканское объединение «Союзнаучтехжурнал». Создания такого 
объединения, его тесные производственные связи с издательским центром «Учкун», где 
печатается большинство центральных научно- технических, художественных и 
производственных печатных продукций  республик, позволить на наш взгляд, внедрить ряд  
прогрессивных журнально-издательских процессов: и  укрупнение редакций  в рамках 
журнального  объединения, создание ряда  межредакционных служб (группы депонирования,  
единых корректорской бюро, группы социологических исследований читательской 
аудитории и др.), внедрение «малой  полиграфии» для печатания  в стенах объединения 
малотиражных изданий, создания единой межредакционной системы опережающей 
сигнальной информации, позволяющей ускорять процесс доведения научных и 
производственных новинок до потребителя и др. 

Обоснованным представляется нам внесение и таких предложений, направленных на 
совершенствование журнально-издательского дела, как создание вместо ряда отраслевых 
узковедомственных производственных журналов - республиканского  широко тематического 
периодического органа, рассчитанного на производственно-техническую интеллигенцию, 
под условным названием «Производственно-экономический журнал». В нем  могли бы 
освещаться  глобальные теоретические и практические вопросы производственно 
экономической политики  нашей республики, обобщенно отражаться деятельность 
министерств и ведомств в условиях рыночной экономики.  Такой  журнал был бы  лишен 
узкой ведомственности, мог бы служить  методическим средством  координации  
межведомственно, межминистерской единой технической политики: 

создание в перспективе  централизованной автоматической  системы управления 
процессом производства журнальной периодики республики  «АСУ-журнал»; 

следует также произвести кардинальные преобразовования в подсистеме научных 
журнальных изданий, с тем, чтобы поднять их до уровня полноценных журналов; 

тематическая структура  периодических и продолжающихся изданий  - ключевая 
проблема  организации системы научных публикаций. Определяя  тематику изданий  
необходимо учитывать современные тенденции развития науки, её интеграцию и  
дифференциацию; 

тематическая структура  системы  периодических изданий должна быть такой, чтобы 
журналы сохраняли свою тематическую индивидуальность, а материалы не дробились, не 
рассеивались; 

специализация  журналов не решает проблемы дифференциации обслуживания 
индивидуального читателя, не освобождает читателя от просмотра большого числа  
материалов, она не должна суживать функций современного научного журнала; 

дальнейшую специализацию следует сопровождать  основанием изданий, содержащих 
обзорные статьи по нескольким отраслям, а  также  дополнять  хорошо разработанной 
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системой указателей, позволяющих специалисту лучше ориентироваться  в системе 
публикаций; 

предстоит решить и экономические проблемы функционирования, так как многие 
научные и специальные издания являются убыточными. 

Необходим также точный и гибкий учет социальных, возрастных и образовательных 
изменений  читательской аудитории  журнальных изданий республики. Нестабильным 
является и каждый  компонент аудитории, каждый индивид, находящейся в процессе 
становления. Взгляды молодых людей,  например, постоянно меняются, меняются 
характеристики личности под влиянием условий социальной жизни и усилий субъекта. 
Именно поэтому то, «что порой кажется, само собой  разумеющимся для взрослого читателя, 
требует доказательности, авторитетности источника, особой привлекательности в форме  
подачи материала для молодого читателя, не обладающего широким социальным опытом». 
СМИ должны служить  источником социального опыта для подрастающего поколения, что 
возлагает на периодические издания огромную ответственность за формирование 
гармонически развитой личности. 

Кое-что уже делается для того, чтобы журнал  удовлетворял потребности своих 
читателей и в то же время был рентабельным: по возможности  увеличился тираж, убытки 
возмещаются издателем, печатается заказная реклама и публикации по договорным ценам. 

С целью преодоления возникших трудностей и достижения нормального  
функционирования системы журналов работники редакций должны постоянно 
совершенствовать содержание и структуру своих изданий, форму подачи материалов. Это  
позволить каждому  журналу привлекать внимание читателей, по праву занимать то место, 
которое ему отведено в системе журнальной периодики республики. 

Журнал пришёл  на смену, точнее – в помощь научной книге, трактату,  документам, 
требующих длительной подготовке и немалых финансовых вливаний. В связи, с  чем  
затруднен их выход в свет. Если бы не научно-популярная периодика потребности и авторов 
и читателей оставались бы не реализованными. Здесь журналы являются источником 
информации о духовном мире  нации, литературы, культуры и науки общества. 
Информационная роль журнала определяется спецификой профессиональной деятельности 
ученого, для  которого участие в информационном обмене  в качестве  автора и читателя, 
стремление получить результаты других исследователей и сообщить с целью обсуждения 
свои необходимые для творческого роста и достижение успеха в работе. Это естественно, 
поскольку вслед за непубликуемыми отчетами и близким к отчетам  документации статья – 
самая  оперативная форма  передачи информации. К тому же если учесть, что журнальная 
статья  служит основной  формой общения для 85% ученых. В принципе возможно 
существование такого количества  журналов, сколько можно выделить в обществе 
социальных групп, руководствуясь уже сложившимися социологическими критериями 
журнал может обращаться к человеку и как к гражданину, и как к специалисту, и как к 
семьянину, и как к жителю села, и как к личности определенного возраста или пола. 
Единственное условие: эта категория должна быть значительна, чтобы выпуск журнала в 
прямом или косвенном форме окупал расходы на его издание. 

Проведенное исследование позволяет сделать общий вывод о необходимости развивать 
теорию и практику журнально-издательского дела на основе системного, комплексного 
подхода к журнальной периодики, так как именно  он может обеспечить переход от 
констатации и аналитического накопления фактов, чем преимущественно характеризуется 
сегодняшний этап работы по государственной линии журналами,  изданиями журнального 
типа, к научно-обоснованному управлению, что должно стать основным принципом 
дальнейшей деятельности по упорядочению и совершенствованию структуры журнальной 
периодики, журнально-издательского дела республики. Успешное решение  этой задачи  
станет действенным фактором повышения эффективности и качества работы всей системы 
журнальной периодики республики, а, следовательно, будет содействовать выполнению 
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актуальной общегосударственной задачи, всемирного ускорения политического, 
экономического и культурного прогресса  демократической цивилизации. 
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Современные печатные и электронные средства массовой информации активно 

используют инфографику. Обычно под этим термином понимается визуальное 
представление информации, данных и знаний. Это такие графики, в которых используется 
комплексная информация, необходимая для быстрого представления большого количества 
данных. Визуально инфографика может быть представлена в разных формах. Например, в 
качестве карикатуры, диаграммы, иллюстрации, эмблем или простых рисунков. Главное для 
инфографики - эффективно передать данные, выполняя конкретные цели, поставленные ее 
составителем. 

Основная цель инфографики - информирование. При этом часто данный инструмент 
выступает в качестве дополнения к текстовой информации, которая охватывает тему в 
полном объеме и содержит некоторые пояснения [1]. Если говорить о стиле передачи 
информации, то он может быть очень разным. Все зависит в первую очередь от того, какую 
цель преследует составитель. Какие чувства он хочет пробудить в тех  людях, которые будут 
наблюдать за его работой. И вообще, кто является целевой аудиторией для данного 
изображения? 

Инфографика позволяет представить большой объем разношерстной информации в 
организованном виде, который будет удобен для  просматривающего. Инфографика 
способна не только организовать большие объёмы информации, но и более наглядно 
показать соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а также 
продемонстрировать тенденции. 

Одними из первых в газете стали использовать сочетание графики и текста издатели 
USA Today, запустившие свой проект в 1982 году. За несколько лет газета вошла в пятерку 
самых читаемых изданий страны. Одним из наиболее заметных и востребованных 
читателями нововведений USA Today стали детальные, хорошо прорисованные картинки с 
поясняющими комментариями - инфографика. Американские читатели быстро поняли и 
приняли преимущества такого способа передачи информации - инфографика передавала 
сообщение быстрее, чем текст (один качественно сделанный рисунок заменял несколько 
страниц текста) и подробнее, чем стандартная иллюстрация (благодаря детальности рисунка 
и точным тезисным комментариям) [2]. 

Инфографика обладает богатым комплексом ресурсов, полезных и целесообразных в 
самых разных сферах массовых коммуникаций. Инфографика в газетах - это, прежде всего, 
профессиональная журналистская работа, требующая хорошо координируемого командного 
взаимодействия, навыков сбора информации, обработки и анализа данных. Она также 
зарекомендовала себя в печатной прессе как универсальное средство передачи социально-
значимой и интересной для читателей информации. Она может одинаково хорошо работать в 
освещении военных конфликтов, «горячих» новостей, быть помощником читателя в 
осмыслении сложных наборов данных. Инфографика воспринимается читателями лучше, 
чем простой текст, дает возможность разнообразить полосы и подачу материалов, 
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стимулирует командную работу в редакции, позволяет более интересно и наглядно доносить 
информаицю [3]. 

Во многих мировых изданиях инфографика является обязательным разделом. Часто она 
не относится к какому-либо материалу, а выполняет функцию информирования и 
наглядности самостоятельно. В то время как в региональной прессе она выступает в роли 
помощника основному тексту статьи. Например, в проблемном материале «Взлетят - и 
никаких гвоздей!» костанайского областного еженедельника «Наша газета» говорится о 
повышении тарифов на коммунальные услуги. Для того чтобы читателям было легче 
проследить за повышением цен, текст дополнен инфографикой, в которой наглядно 
показано, на что конкретно увеличился тариф и на сколько процентов. 

Рис. 1. Повышение цен на коммунальные услуги. 

 
Другим примером служит инфографика в дополнение к статье «Я специалист. Жду 

подтверждения» региональной газеты «Костанайские новости». Здесь рассматривается 
проблема легализации заграничных дипломов. Ранее говорилось, что сделать процедуру 
можно будет по месту жительства, а оказалось, что для этого необходимо ехать в столицу.  
Инфографика дает представление о том, сколько это будет стоить. 

Рис. 2. Легализация заграничных дипломов. 
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В различных изданиях можно встретить графики и рисунки, которые называют 

инфографикой, но, на наш взгляд, таковыми не являются. Примером является работа 
информационного портала 2472kapital.kz, где инфографикой представили обычную таблицу, 
содержащую в себе информацию о заработной плате сотрудников футбольных клубов. 

Рис. 3. Заработная плата сотрудников футбольных клубов Казахстана. 

 
Здесь же стоит отметить иллюстрацию «Нашей газеты», в которой показана хроника 

аварий на коллекторах и изображена схема, где именно они происходили. 
Рис. 4. Хроника аварий на коллекторах ГКП «Костанай-Су». 

 
В отличие от публикаций в региональной прессе, материалы республиканских изданий 

и информационных порталов ориентируются на инфографику как на самостоятельную 
форму передачи социально-значимой информации. На многих информационных пораталах, 
таких как   bnews.kz, newskaz.kz, inform.kz, vesti.kz, kursiv.kz, есть раздел инфографики. Чаще 
всего она имеет социальную тему. Также встречаются иллюстрации на тему политики, 
спорта, культуры, образования. 
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По сравнению с региональными изданиями республиканские используют инфографику 
чаще. Например, республиканская газета «Казахстанская правда», помимо дополняющих 
текст статьи иллюстраций (рис. 5), имеет отдельную полосу «Инфографика», которая 
готовится почти каждый номер (рис. 6). 

Рис. 5. Полоса газеты «Казахстанская правда» за 18.03.15 г. 

 
Рис. 6. Полоса газеты «Казахстанская правда» за 18.03.15 г. 

 
На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

большой поток информации ставит перед всеми изданиями и информационными порталами 
необходимость использования визуальных и графических форм передачи информации. Во-
вторых, сравнительный анализ региональной и республиканской прессы показал, что первая 
использует инфографику реже и менее эффективно. И в-третьих, несмотря на тенденцию 
увеличения использования инфографики, стоит обращать внимание не только на ее 
количество, но и на качество. 
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Телевизия – өзіндік құпиялары мол, күрделі әлем. Көгілдір экран күн сайын дамып, 
көптеген көрерменімен күн сайын сырласып келе жатқан ерекше ақпарат құралы екенін ең 
қатаң сыншы – уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Бүгінде әрбір үйдің төрінде тұрған көгілдір 
қобдиша алыс-жақын ауылдар мен қалалардағы көпшіліктің ақпарат көзі  болып отырған 
басты құрал деп айтуға әбден болады. Сондықтан онда жасалған әрбір бағдарлама немесе 
хабар халыққа пайдалы болса, көреременнің көзайымына айналса нұр үстіне нұр болар еді. 
Сапалы бағдарламалар әркезде де көпшіліктің сұранымына ие. Телевизиялық шоулардың 
ойы терең, идеясы ұтымды, халыққа пайдасы мол сапалы бағдарламалар жасау үшін көп 
еңбекті қажет етеді.  

1970-80 жылдар Қазақ теледидар жастар бағдарламасының шығармашылық тұрғыдан 
қанат жайып, жарқырап көрінген тұсы. Әр түрлі телетәсілдерді онды пайдалану, хабардың 
мазмұны мен берілуі, суреттердің көрінісі, кинотаспалардың сапасы, хабардың әуенмен 
көркемделуі жиналған мол тәжірибемен ұштасып, телекөрермендерді елең еткізген, соны, 
тың бағдарламаларды телеэкранға шығаруға мүмкіндік береді. Теледидардың алғашқы 
жылдарына шолу жасағанда, ойын-сауықтық бағытындағы телебағдарламалар көлемі,  
көтерген мәселелерінің мәнділігі жағынан эфирде көрнекті орын алады. Өткен ғасырдың 70-
80 жылдары Қазақ теледидарында «Алтыбақан», «Қымызхана», «Көкпар», «Ақсүйек», 
«Тамаша», «Алтын сақа» бағдарламалары халықтық дәстүрдің қайнарынан бастау алған, 
уақыт кезеңіне сай жаңа түр, тың өрнек, көркемдік кестеге ие болған елеулі туындылар[1, 11 
б]. 

Сексенінші жылдардың орта кезінде өндірісті басқарудың ұжымдық тәсілі, ұжым 
болып шешім қабылдау туралы көп айтылғандығы белгілі. «Көкпар» осының бір қыры 
ретінде көрінді. 1983 жылдың ақпанында алғаш эфирге шыққанынан-ақ хабар назарға тез 
ілікті. «Көкпардың» бұрынғы конкурстық хабарлардан ерекшелігі – ұлттық негізге сүйеніп 
жасалғандығы. «Көкпардың» сәттілігі – халықтың өлмес мұраларын бүгінгі ұрпаққа жеткізуі, 
жастарды ойландырып, болжам жасай білуге үйретуі, логикалық ойлау қабілетін жетілдіру 
болып табылады. Жастардың бір-бірінен алшақтамай бірлесіп ойлауына, тез шешімге келуге 
баулитын «Көкпар» хабары ұлттық дәстүр және ғылыми-техникалық жетістіктің соңғы 
жаңалықтарымен қаруланған, танымдық, білімдік мәні бар жаңалықтардан хабардар етті. 

«Көкпар» тек зерделі жастар сайысын ұйымдастырып қана қоймай, белгісіз 
өнерпаздарға жол ашты, республикадағы студент жастардың өміріне серпіліс енгізді. 
Жеңімпаз команда халықаралық жастар орталығына баратын тегін жолдамаға ие болды. 
Хабардың тағы бір мақсаты – ойлау мәдениетін қалыптастыру, сөйлеу мәдениетін жетілдіру, 
ойынды жеткізе білуге мысқалдай болса да көгілдір экран арқылы көмектесу. Ойлануға 
берілген 60 секунд ішінде тас-түйін болып, бар мүмкіндікті сарқа пайдалануға, қиыннан 
қиыстырып, аяқ асты шешім қабылдауға үйрету. «Көкпар» - көрермендер мен 
редакциясының тығыз байланысының жемісі. Додаға түсер сауалдарды сарапқа салар 
студенттердің зеректігі, зерделілігі, парасаттылығы жоғары болуы талап етіледі.  Көкпар 
дегенде әбден баптап, жаратып мінген сәйгүліктер мен сайын даланы дүбірлеткен қазақтың 

http://www.wikipedia.org/Инфографика
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ер жігіттері елес беріп өтеді. «Көкпар» хабары да бұдан кем түскен жоқ. «Көкпар» 
Мәскеудегі «Что? Где? Когда?» бағдарламасының баламасы ретінде болса да, сыртқы түріне 
ғана еліктеді, ал ішкі мазмұны өзінікі, өз соқпағын тез тауып, ұлттық дәстүрмен жалғастық 
тапты. Осы хабар үш жылға созылды. 1986 жылы қаңтар айында соңғы бағдарламасы 
көрсетілді. Осы жылдың ақпанында 34 минуттық «Көкпар почтасынан» атты көрермен 
хаттарына шолу мен өткен хабарлардан концерттік үзінділерді кездестірдік. Ақпан айында 
белгілі тележурналист, «Көкпар» хабарын жүргізушісі  Бейбіт Құсанбек  келген хаттарға 
шолу жасай отырып, ақырғы нүктесін қойды. 

Профессор Н.Омашев: Хабардың ұлттық табиғатын беру деген оңай шаруа емес. Бұл 
тұрғысында жалпы талпыныстар бар. Мысалы: «Алтыбақан», «Көкпар», «Ақсүйек», 
«Қымызхана», «Тамаша», «Алтын сақа» сияқты хабардың пішіні ұлттық табиғатына 
жасалған», - деген еді[2, 34 б].   

Ток – шоу бағдарламаларды салыстыру мақсатында  бір тақырыппен өткізілген 2 
телеарнаның яғни, Қазақстан Ұлттық телеарнасының «Әйел бақыты», Жетінші арнаның 
«Қыздар арасында» ток – шоуларын алдық. Сонымен, алғашқы ток-шоуға  қазіргі қаланың 
сылқым бойжеткенінен бастап, ауылдағы қарапайым қазақ келіндері мен қаладағы іскер 
әйелдердің бастарынан өткен шынайы оқиғалары арқау болады. Жасандылықтан алшақ 
ашық әңгіме құрылады.  

Бағдарламада аруларымыздың жан дүниесі, олардың басына түскен қиындығы 
айтылады. Өмірдің қиын кезеңдерінде жолбасшы-серік болып, әйелдерге ақыл-кеңес беруді 
көздеген жоба. Бағдарлама мақсаты - қазақ әйелінің ең үздік, ең жарқын бейнесін 
қалыптастырып, халық арасына насихаттау. Қазіргі заман әйеліне отбасы мен қоғам арасына 
үйлесім орнатуға көмектесу. Халқымыздың дәстүрімен, заманымен үйлестіре отырып, 
әйелдердің өзіне деген сенімін ояту, қолдау көрсету. 

«Әйел бақыты» тікелей эфирде аптасына 5 рет көрсетіледі. Бұл бағдарламаның 
ерекшелігі – көрермендер тікелей эфир кезінде және одан тыс уақытта да өз сауалдарын 
телефон немесе электронды почта арқылы жолдай алады. Ток-шоудың тұсаукесер саны 
«Арманым адастырмаса екен» деп аталады. Алғашқы бағдарлама жар таңдауда 
жаңылмаудың маңызы жайлы болды. Ток-шоудың жүргізушілері Ләйлә Сұлтанқызы, 
Қарагөз Сүлейменова және Әйгерім Есенәлі[3, 61 б].  

2013 жылы 9 қыркүйек күні «Әйел бақыты» алғаш рет эфирге шықты. Сол кездегі 
мақсат үш түрлі заманның, яғни жастардың, орта буынның және де егде жастағы кісілердің 
белгілі бір мәселеге деген көзқарасын білу болатын. Яғни сол мәселені үш түрлі көзқараспен 
аша білу керек еді.  Алайда, қазіргі кезде бағдарламаны тек  Ләйлә Сұлтанқызы ғана жүргізіп 
келеді. Бағдарламаны бір адам жүргізу туралы шешімді арна басшылығы қабылдады деп, 
Ләйлә Сұлтанқызы өзінің бір сұқпатында айтып өтіпті. Бағдарлама  көрерменді белгілі бір 
деңгейде қызықтыра білді. 

Әлеуметтік желі арқылы, хат арқылы байланысқа шыққан жандарды бағдарлама 
кейіпкері ретінде эфирге шығарды. Тұрақты психолог мамандармен тегін кеңес сағаттарын 
ұйымдастырып беріледі. Осының өзі көпшілік арасындағы ең танымал бағдарламаға 
айналуына себеп болды деп ойлаймыз. 

Ең алғашқы саны,  жоғарыда айтып өткенімдей «Арманым адастырмаса екен» деген 
тақырыптағы бағдарламаны талдамақшымыз. Жүргізушілері Ләйлә Сұлтанқызы, Қарагөз 
Сүлейменова және Әйгерім Есенәлі. Бағдарлама қонақтары  Жайдарман көңілді тапқырлар 
клубының президенті Есен Елеукен және психолог маман Кәмилә Күсемқызы. Ал, бүгінгі 
бағдарламаның басты кейіпкері Ақмарал Кәдірбаева  жасы 28 де [4, 78 б].  

Кейіпкер жайлы шағын бейне сюжеттен кейін, Ақмарал өзінің әлі күнге дейін  не 
себепті тұрмысқа шықпаны туралы барлығына баяндап берді. Айтуынша, қиялдағы 
ақбозатқа мінген ханзаданы бүгінгі күнге дейін таппаған, әлі күнге дейін кешегі Қозы мен 
Төлегеннің інілерін кездестіре алмай келетініне қынжылады. Алдынан шыққан Қодардың 
жолдастарынан әбден мез болған секілді. Жолықтырған жігіттердің басым бөлігі алдап 
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кеткенін өкіне есіне алды. Ал, жүргізушілер осындай жағдайдың болуына не себеп екенін 
барынша сұрастырып кейіпкерді сұрақтың астына алды.  

Бағдарлама барысында әлемнің түпкір – түпкірінде жүрген жеңгетайлар және әр 
ұлттың үйлену дәстүрі жайлы бейне сюжет көрсетілді. 

Біздің ойымызша бұл бағдарламаның қазіргі кезде жалғыз Ләйлә жүргізуі өте дұрыс 
шешім секілді. Себебі қазір талқыға алып отырған санында жүргізушілер бір-бірінің сөздерін 
қайта-қайта бөлумен болды. Бір қазанға екі қошқардың басы симайды дегендей, үшеуі үш 
жақтан сөйлеп, тыңдау мәдениетін көрсете білмеді. Бұл жерде бір ғана кейіпкердің мәселесі 
талқыға алынды. Бағдарлама бойы барлығы да Ақмаралға өз арманын орындалуына қол 
жеткізу үшін көптеген пайдалы кеңестерін беріп, ақылдарын айтты. Бұл тарапта қалың 
көрермендерде тысқары қалмады. Оларда өз ойларын білдіріп, тәжірибемен бөлісті.  

Уақыт өткен сайын айнала да өзгереді. Бағдарлама бір форматта тұрып қалмады. 
Бүгінде өрледі, өрлеу жолында көптеген кедергілерді жеңе білді. Бағдарлама көптеген 
көрерменнің ықыласына бөленіп, көп көрерменнің мәселесін шешуде қол қабыс болды.  
Әлеуметтегі көкейкесті мәселелер және олардың шешу жолдары кеңінен қарастырылып жүр.  

Қазақстандық телеарналар нарығындағы жаңа формат. Қызықты әрі танымдық ток – 
шоу қазақ тілінде көрсетіледі, әртүрлі жастағы әйелдерге арналған. Шоуды жүргізетін екі 
дәуірдің өкілі - Аша Матай мен Шынар Асқарова. Жаңа шоуда әйел затына қызықты 
болатын сан түрлі тақырыптар қозғалады, әсіресе бір тақырыпқа қатысты екі заман өкілінің 
пікірі қандай болады екен? [5, 49 б] 

Бағдарламаның тұсауы кесілейін деп тұрған сәтте грим бөлмесіндегі жүргізушілердің 
дайындығы мен уайымы көрсетіліп, көрермен жүрегі дір сілкіндірді. Бағдарлама басталып, 
жүргізушілер шығып, көрерменмен амандасып жатқан кезден бастап, бағдарлама өзіне 
көрерменді бірден тартып алды. Залда отырған көрермендерге салт – дәстүріміз бойынша 
шашу шашып, бағдарлама ғұмырының ұзақ болуын іштей тілеп ақ жаулықты ана студиядан 
кетер кетпесте бір жас жігіт келіп салют атады. Ал, жүргізуші Шынар апай  не болғанын 
түсінбей аң – таң. Тіпті, Ашадан не болып жатыр деп сұрайды. Аша өзін қатты жақсы 
көретін әжесі мен бөлесінің бастап жатқан жұмысына тілеген тілегі екенін айтты.  Мен үшін 
қуанып жатқаны ғой деп ыңғайсызданып күлімсірейді. Яғни, бұл сәтті шыққан шоу. Себебі 
көрермен тосын сыйды қошеметпен қабыл алды.  

Қазақстан Ұлттық телеарнасындағы «Әйел бақыты» ток-шоуындағы  «Арманым 
адастырмаса екен» деген тақырып кеңінен қарастырылмаған сияқты. Басты назар бағдарлама 
кейіпкеріне емес, жүргізушілерге түскендей. Себебі, үш жақтан үш жүргізуші кейіпкерді 
басып тастады. Бастан аяқ тек бір ғана кейіпкердің мәселесі қозғалып, басқа мәселелер 
айтылмағаны көпшіліктің ішін пыстырғандай. Жеті рет өлшеп бірлет кес дегендей, 
бағдарлама жоспарланған сәтте жоспар нақты жоспарланбаған, мысалға қойылатын сұрақ, 
айтылатын пікір, көрсетілетін көмек. Алайда,  бағдарламаның тұңғыш саны болғандықтан 
басы қатты, аяғы тәтті боларына сенімдіміз. Уақыт өте шыңдалып, рейтінгісі жоғары 
бағдарламалармен терезесі тең болары айдан анық [6, 67 б].  

Жетінші арнадағы «Қыздар арасында» бағдарламасы өзекті мәселелер немесе бір 
кейіпкердің басындағы оқиғасын талдауға емес, танымдық жағына көп мән берген. Мазмұны 
қызықты, әдемі шоу, пайдалы кеңестер, сыр мен сымбатқа толы бағдарлама. Гендерлік 
саясаты басым бағдарлама ер адамдардан тек кеңес сұрап, қонақ ретінде пікірін білу үшін 
ғана шақырады.  

Екі бағдарламаның бағыты ортақ болса да, әр қайсысының өзіне тән өзгешелігі мен 
ерекшелігі бар. Қазіргі таңда «Әйел бақыты» қоғамдағы қыз-келіншектердің отбасы мен 
қоғамдағы рөлдері туралы мәселесін қозғап қана қоймай, әйелдер адамдарына өз 
қамқорлығын аямай, жәрдемдесіп жүрген бағдарлама. Ал, «Қыздар арасында» ток-шоуының 
жанры танымдық, әуезді, ойын – сауықтық бағыттағы бағдарлама. Себебі, қыз келіншектерге 
заман талабына сай, киім үлгісін таңдау, бет – әлпетіне күтімді қалай жасау керектігі, жақсы 
жар атану үшін қандай амал – тәсіл жасау керектігі жөнінде пайдасы сүбелі ток – шоу. 
Онымен қоса бала тәрбиесінде ананың алатын рөлі мен атқаратын міндеттерін кеңінен 
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айтып, керекті кеңестермен бөліседі. Қызықтылығы сонша тіпті, көрермен сүйсініп тындап 
отырғанда бағдарламаның қалай жылдам бітіп қалғанын байқамай қалады.  

Екеуі де, әйел заты үшін беретін пайдасы зор, берген мағлұматы болсын, көрсеткен 
көмектері мен ақылдары болсын. Адам тәрбисіне, қалыптасуымен өркендеу жолында 
болсын, өзіндік үлестері бар. Ой салып, қандай жағдайда өзін қалай ұстау керектігі жағынан 
болсын, берері мол. Бірі тікелей эфир де көрсетілсе, бірі алдын ала түсірілген бейне 
түсірілім. «Әйел бақыты» бағдарламасы тікелей  эфирде болғандықтан Қазақстанның түкпір-
түкпірінен көрермен хабарласып, көкейлерінде жүрген өз сауалдары мен пікірлерін білдіріп 
жатады. Эфирде кейіпкердің шынайы сезімдері, қонақтар мен сарапшы мамандардың 
ниеттері және жүргізушінің өз-өзің ұстауы секілді дүниелердің барлығын тікелей эфирде 
жасырып қалу мүмкін емес. Яғни, шынайлықты көрсете алатын тікелей эфирді жүргізу қиын 
дүние. Қателесуге жол жоқ, тіпті қайтадан өңдеп, қайталауға да мүмкіндік берілмейді. Бұл 
бағдарламада көп дүние жүргізуші мен режиссердің шеберлігін қажет етеді [7, 33 б]. 

«Қыздар арасында» ток-шоуы алдын ала түсіру жұмыстары жүргізіліп, артығын қиып, 
азын көбейтуге, қателескен жерін бірнеше мәрте өзгертіп, түсіруге болатын бағдарлама. 
Жүргізушілерге бұл жерде тәжірибе жинақтауға мүмкіндік мол, алғаш рет эфирге шықса, 
толқыныс сәттерін қайта өңдеуге жол берілетін дүние. Нақтысын айтқанда, алдын ала 
түсірген түсірілімді түсурі тікелей эфирден гөрі өте пайдалы, әрі тиімді. Көңілде көтеріліп, 
ойда бөлініп қонаққа келген кейіпкер өзін жұлдыздай сезінуге мүмкіндік алады. Ал, егер ол 
кейіпкер алғаш рет эфирге шығатын болса, онда толқыныс пен бірге қорқыныш үрейі басым 
болады. Сол кезде оларға дайындық жұмыстарын жүргізеді. Ал, дайындық кезінде барлығы 
жақсы шығып, бағдарлама түсірілімі кезінде бір – екі жерін өзгерту керек болса, дублдар 
жасалып, толқыныс пен үрейді женуге көмек береді. Алдын ала түсірілетін бағдарламаның 
тиімді тұсы осы [8, 113 б].  

Телевизия  арқылы адамдардың бір-бірімен қатынас саласында  болған бетбұрыс, 
көпшілік аудиториясына хабардың дыбыстық-көріністері бейнелер түрінде ену мүмкіндігіне 
қол жеткізеді. Теледидар аудиторияға адамның қоғаммен байланыс жасауының соны үлгісін 
береді. Сондықтан оның идеологиялық, әлеуметтік, мәдени мән-маңызы БАҚ-тың басқа 
түрлерінен өзгеше. Тележурналистиканың қызметтік, құрылымдық және мәнерлілік 
мүмкіндігін айқындаушы құралдармен бірлікте, теледидар хабарын кеңестік-уақыт класына 
жатқызуға болады. Бұл көзқараста, теледидар тіл, белгілік жүйесі бойынша, кино және 
театрмен бірлікте, өзінің антологиялық және семиотикалық ерекшеліктеріне қарай, өнерге 
тән түр мен мазмұны тығыз, ажырамастық тұтастықта ұштастырады. Теледидардың бұл 
ерекшелігі публицистикалық және ғылыми хабарларда көрініс табады.  
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Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы №52 жалпы орта мектептің тарих пәні 
мұғалімі 

 
Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы 

– 2050:Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы тәуелсіз 
мелекетіміздің жаңа жоспарын анықтап берді. Ел Президенті халықтың алдына жаңа 
мақсаттарды айқындап, соған жетудің жолдарын ұсынды. Елбасының ұсынған жаңа бағыты 
мен жоспары мемлекеттігміздің қарыштап дамуына апаратын күрделі мәселелердің шешімін 
қажет етеді. Мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі ретінде білім беру саясатын 
мемлекетіміздің тұрақты  дамуына тәкелей әсер ететін фактор деп қарастыруымызға болады. 
Сондықтан, Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу жолындағы 
жетістігі мен мүмкіншіліктерін көрсететін білім беру саясаты. Елбасы осы мәселеге өзінің 
осыған дейін де және жаңа жолдауында да баса мән берді. Өйткені кез-келген өзінің болашақ 
дамуына нақты, айқын мақсаты бар мемлекеттің білім беру жоспары халықтың өмір сүру 
жағдайының деңгейіне мән беретіні сөзсіз. Мемлекет өзінің халқын білім беру тұрғысында 
қамтамасыз етіп, оның дамуына кепілдік береді. Қазақстанда бүгінгі таңда білім беру 
саласында жаңару мен саяси демократияландырудың жаңа кезеңіне қадам басуда.  

Білім беру саясатының мәніне тоқталатын болсақ, ол қоғамдағы әртүрлі салаларды 
қамтитын бала бақшадан бастап, жоғарғы оқу орындары білім беру жүйелері арқылы 
еліміздің азаматтарының білімдерінің даму қатынастарын жүзеге асыратын мемлекеттік 
саясаттың бір саласы деп қарастырсақ,  елімізде жүргізіліп отырған білім беру саясаты -  
халықтың, негізгі жіктерінің, топтары мен санаттарының білім жағдайын реттейтін саяси іс-
әрекет. Негізгі бағыты білім беру аясындағы саясат, яғни елбасымыздың тапсырмасына 
сәйкес білім саласында отыз дамыған елдің қатарына жеткізу. Еліміздегі білім беру саясаты 
да адамға, оның халықаралық және ұлттық заңнамада көзделген құқықтарын қорғауға 
бағдарланған. Білім беру саясатының мақсаты — кез келген коғамның жоғары құндылығы 
ретіндегі адамды қолдау және дамыту болғандықтан біздің елімізде білім беру саясаты 
үлгісінің нақты іске асырылуы саяси құрылысына, экономикалық даму деңгейіне, меншік 
қатынастарына, басқару құрылымына, мәдениет, тарих пен дәстүрлердің ерекшеліктеріне 
байланысты қызмет атқарады. Мемлекеттің қаржылық мүмкіндігіне, экономикалық дамуына 
байланысты білім беру саясатына жан-жақты қолдау жасалып, дамуда. 

Сондықтан, Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл 
жолғы Жолдауында да білім мәселесіне баса назар аударылып отыр. Елбасының халыққа 
арналған Жолдауының мазмұны айқын да нақты, нысаны жағынан Қазақстанның 
таңданарлық табыстарының қорытындысын шығарып қана қоймайды, елдің алдағы саяси, 
экономикалық және әлеуметтік дамуының сапалық жаңа кезеңін белгілейді. Жолдаудан 
туындайтын бастапқы әрі басты әсер, бұл-нық сенім, қуат, сабырлылық пен сындарлы 
жасампаздық. 2020 жылы біз 12 жылдық білім беру жүйесіне толықтай өтеміз. Ол үшін 2015 
жылға қарай республикалық бюджет арқылы кем дегенде екі жүз мектеп салынбақ. Бұған 
қоса тағы екі жүз мектептің құрылысы жергілікті бюджеттің қаржысына жүргізілетін 
болады. 2015 жылға қарай білім беру мекемелерінің 50 пайызы электронды білім беру әдісіне 
өтеді. Ал бұл көрсеткіш жиырмасыншы жылы тоқсан пайызға дейін өседі.  Осыған сәікес, 
Елбасы Жолдауында білім саласы қызметкерлерінің алдына үлкен міндеттер қойылғандығын 
ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда 2020 жылға қарай 
Қазақстандағы 3 - 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз 
қамту жоспарынан байқуымызға болады. Өйткені бұл еліміздің ірі қалаларындағы күрделі 
мәселелердің бірі. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, 
білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді 
Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері 
қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс екендігін Президентіміз атап кетті. Осыған 
орай, үлкен жауапкершілік жүктеліп отырған мұғалімдерге жаңашылдықпен жұмыс жасауға 
тура келеді. Ең алдымен барлық пән бойынша білім сапасын арттыру керек. Сол мақсатта 
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Шымкет қаласындағы №52 орта мектеп мұғалімдері де тынбай еңбектеніп, өз үлестерін 
қосуда. Атап айтатын болсақ, Назарбаев интеллектуалдық мектебінің 3 базалық деңгейі 
бойынша Кэмбридждік оқыту әдіс-тәсілдерін үйрену арқылы жалпы мектептердің оқыту 
деңгейін көтеру мәселесі қолға алынуда.  

Қазақстан жолы-2050 стратегиясының басты мақсаты - Қазақстанның ең дамыған 30 
мемлекеттің қатарына қосылу ғой демек, Қазақстанның серпінді дамуы, оның білім беру 
саласындағы елеулі ілгері басуы, еңбек адамына деген қамқорлықтың өсуі Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың қуатты экономика құруға бағытталған стратегиялық бағдарын жүзеге 
асырудың, соның негізінде күшті әлеуметтік саясатты жүзеге асырудың, елде тұрақтылық 
пен ұлтаралық татулықты қамтамасыз етудің нәтижесінде мүмкін  болды. Болашақ 
ұрпағымыз жан-жақты білімді болғанда ғана Мәңгі ел болып қалатынымыз айдан анық. 
Сондықтан елбасымыз осы мәселеге басты назар аударады. 

Қазақстан басшылығының жаңа бейбітшіл бастамалары ЮНЕСКО тарапынан  жоғары 
бағаланып отыр. Елбасының жыл  сайынғы Жолдауында Қазақстанның жетістіктері 
бейнеленген және келешектегі ішкі өзгерістердің нобайы айқындалған, елімізде соңғы 
жылдары ілгері даму қарқынын таныта отырып, экономикалық, әлеуметтік және саяси 
реформаларды іске асыруға құлықтылығын сақтап келе жатқанын қуанышпен айта аламыз. 

Президент жыл сайынғы Жолдауында жастарды оларға білім беру мәселесін назардан 
тыс қалдырған емес. Соның нәтижесінде аудандар мен алыс елді мекендердегі мектептердің 
жағдайы кейінгі он жылда едәуір жақсарды.Жаңа мектептер салынып, пайдалануға берілді. 
Білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық базалары жақсарды. Мұның мысалын 
біздің қаламыздың білім саласында атқарылған жұмыстардан да көруге болады. 

Әйтсе де, ел бойынша алғанда жастар саясатында, білім беру мәселесінде назар 
аударатын тұстар жеткілікті. «Қазақстан-2050» стратегиясын жүзеге асыру міндеттеріне 
арналған кеңесте Елбасы бұл жөнінде ашық айтты. Әлі де бірсыпыра аймақтарда апатты 
жағдайда тұрған, үш ауысымда оқитын білім беру ошақтары бар екен. Осыларды жою 
жөнінде Елбасы нақты тапсырмалар берді. Әсіресе, ауыл мектептеріне ерекше назар 
аударуды тапсырды. 

Өскелең жастарға берілетін білім әлемдік стандарттарға сай озық оқыту 
технологиясымен жабдықталған оқу орындары атап айтсақ, әр  облыстағы бой көтеріп 
жатқан Назарбаев зияткерлік мектептері мен Назарбаев университеті. Елбасы үнемі ел ертеңі 
білімді ұрпақтың қолында екенін айтып, ұдайы білім беру саласын қолдап отырады.                                                                                                                  

Экономикада ішкі жалпы өнімнің жыл сайынғы өсімін 4 пайыздан кем қылмау, 
Инвестиция көлемін 18 пайыздан бүкіл ішкі жалпы өнім көлемінің 30 пайызға ұлғайтуы, 
Қазақстанның экспорттық әлеуетіндегі шикізаттық емес өнімнің үлесін 70 пайызға арттыру 
мақсаты көзделіп отыр.                                                                  

2050 жылға дейін әлеуметтік салада орта тап үлесі басым елге айналуы, 
урбанизацияның жаһандық үрдісіне орай қалалық тұрғындар үлесі барлық халықтың қазіргі 
55 пайызынан 70 пайыздай деңгейіне өсуі.                                                                                                                                                                                      

Биылғы жолдаудың тағы бір ерекшелігі Жастарға мемлекет  тарапынан берілетін 
несиелер, жоғары оқу орнына қабылдаудағы жеңілдіктер, жергілікті жерлерде жастар 
саясаты мәселесімен айналысатын маман тапшылығы, жастар ұйымдарын құрудың  өзіндік 
тәртібі мен оның жұмысын жүргізудің тиісті тәсілдері төңірегінде өзекті мәселелер 
көтерілді. 

Қорыта келгенде, Елбасымыз айтқандай, бүгінде отанымыздың жетістіктері әрбір 
азаматтың ұлттық мақтанышы күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақ мерзімдік жоспарлаумен, 
тұрақты экономикалық өсумен айналысады. «Қазақстан-2050» стратегиясы - барлық саланы 
қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Ол елдігіміз бен бірлігіміз, 
ерлігіміз бен еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Стратегияны 
мүлтіксіз орындап, емтиханнан мүдірмей өту - ортақ парыз, абыройлы міндет.                                                                

Ынтымақ , достықты ұран етіп, татулықты ту еткен, бейбіт халқымыз осы уақыт 
аралығында шексіз табыстарға қол жеткізді. Мемлекетіміздің тұрақты әрі қарқынды дамуы 
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оңтайлы саясат пен бірліктің арқасы. Ендеше еліміздің Тәуелсіздік тұғыры берік болып, 
Еліміздің байрағы көк аспанда желбірей бергей. 
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Қазақстанның ғалымдарының арасында соңғы уақытта адам капиталы мәселесі жиі 
талқылана бастады. Бұлай талқылануына бірнеше себептер бар. Инновациялық 
технологиялардың қарқынды дамуы, БҰҰ ның адам даму индексінің жыл сайынғы әлем 
елдеріне қатысты есебі (рейтинг) және т.б себептері бар.  

Әлемдік ғылыми қоғамдастыққа тоқсаншы жылдардан бастап зерттеліп қарастырыла 
бастады. «Адам капиталы» идеясының тұтас концепция ретінде қалыптасуы ХХ-ғасырдың 
60-жылдарында аяқталды. Адам капиталы теориясы әлемдік экономикадағы, өндіргіш 
күштер жүйесіндігі, қоғамның әлеуметтік құрылымындағы өзгерістердің политэкономиядағы 
көрінісі болып табылады.  

Адам капиталы – әрбір тұлғаға тән білім, дағды, әрекет,ынта саналады. Оған салынатын 
инвестия қатарына: білім жетілдіру, кәсіби тәжірбие арттыру, денсаулық сақтау, 
географиялық ұтқырлық, ақпарат іздестіру. 

Адам капиталы теориясының негізің қалаушы ғалым Гэрри Беккер өз еңбегі үшін 
экономика саласындағы Нобель силығының иегері атанған.  

Зерттеушінің алғашқы ұстанатыны – білімнен қайтатын экономикалық нәтижені 
бағалау саналады. 

Беккер алғаш рет білімның экономикалық тиімділігіне статистикалық есеп жүргізген 
ғалым. Жоғары білім алғандардың өмірлік табысы, анықтауда олардың орта білім 
алғандардың өмірлік табысы азайтылады. Білімге кеткен шығынмен қатар (оқу ақысы, 
жатақхана т.б), оқу жылдарында білім алушы ала алмаған, «жіберіп алған жалақы» қоса 
қарастырылады. Шын мәнінде, мұндай қолға тимеген жалақы білім алушының білімге 
кеткен уақытының құндылығымен, білімге кеткен шығынымен өлшенеді әрі оны пайдалану 
жинақталаған балама қаржы болып табылады. Оқуға кеткен салымды кіріс жинағы ретінде 
қарастырған Беккер оның қайтарымын жылдық табыстың 12-14% деп санайды. Ғалымның 
білімге кеткен шығыннан қайтатың кіріс жолын есептеуі адам капиталын қоғамдағы басты 
интеллектуалды қор және сарқылмас инвестиция ретінде қарастырады[1,32б]. 
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Дегеніменде ғылыми қауым өкілдерінің адам капиталының теориясына, оның ұлттық  
байлықтың басты құрамдасы ретінде өлшеміне деген қызығушылығы мейлінше артып отыр. 
Дегенімен қазіргі күнге дейін адам капиталының теориясында оның мәні мен бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етуді анықтайтын біржақты әдістемелік ұстаным жоқ. Кейбір 
авторлар адам капиталын шығындар жиынтығы, адамға және оның біліміне салынатын 
инвестициялар ретінде түсінсе, екінші біреулері оны еңбек өнімділігі мен оның төлемін 
арттыратын жинақталған білімдер мен кәсіби шеберлік ретінде қабылдайды. 

Дүниежүзілік Банктің берген анықтамасына сәйкес «Адам капиталы – адамдардың 
өндіріс процесіне қатысу қабілеті, оның білімдері, тәжірбиесі, еңбек дағдылары. Адамдардың 
өндірістік қабілетін арттыруға ықпал ететін денсаулық сақтау, білім, техникалық білім беру 
және басқа да қызметтерге салынатын шығындар адам капиталына салынатын инвестиция 
болып табылады.» 

Адам капиталы – бұл елдің индустриалды-инновациялық даму жағдайында адам 
инвестициясын, еңбек өнімділігін көтеруге, адам өмірінің жоғарғы сапасына жету үшін 
бәсекеге қабілеттілік пен ұлттық экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ететін адами 
ресустардың жинақталған білгірлігі, білімі, тәжірбиесі, еңбек қабілеттілігі мен кәсіби 
шеберлігінің жиынтығы [2,333б].  

Адам капиталы, өзге капиталдың кез келген түріне тән белгілерге ие, сонымен қатар 
оның елеулі айырмашылығы бар. Адам капиталы теориясы жөніндегі ресейлік жетекші 
маман С.А.Дятлов осы құбылыстың мынандай ерекшеліктерін көрсетеді: 

1. Инвестициялардың адам капиталына қайтарымы оның иесінің өмір сүру мерзіміне 
(еңбекке қабілетті кезеңнің ұзақтығына) тікелей қатысты болады. Адамға жұмсалымдар 
неғұрлым ертерек жасалса, соғұрлым ол тезірек қайтарым жасай бастайды. Бірақ мынаны 
ескеру керек, неғұрлым сапалы және ұзақ мерзімді инвестициялар анағұрлым жоғары және 
анағұрлым ұзақ уақыттық нәтиже береді. 

2. Адам капиталы тек табиғи және моральдық тозуға ғана душар болмайды, сонымен 
бірге ол жинақталу мен көбеюге де қабілетті. Адам капиталының тозуы, біріншіден, адам 
организмі мен оған тән психофизиологиялық қызметтердің табиғи тозу дәрежесімен, ал 
екіншіден, білімнің ескіруінің немесе алған білім құндылығының өзгеруінің салдарынан 
болатын моральдық (экономикалық) тозу дәрежесімен анықталады. Адам капиталының 
толықтырылуы қызметкердің қайта оқу және өндірістік тәжірбие жинақтау үдерісінде жүзеге 
асырылады. Егер осы үдеріс үздіксіз жүретін болса, онда адам капиталын пайдалану 
шамасына қарай оның сапа және сан жөніндегі сипаттамалары (сапа, көлем, құндылық) 
жақсара түседі және өседі.  

3. Адам капиталының қорлану шамасына қарай оның табыстылығы белсенді еңбек 
қызметінің (белсенді еңбекке қабілетті жас) жоғары шегімен шектелетін белгілі бір межеге 
дейін жоғарылайды да, сонан соң күрт төмендейді. 

4.  Капиталды жасау кезінде «екі жақты көбейткіш нәтиже» орын алады. Оның мәні 
былай, оқу үдерісінде тек оқитын адамның ғана емес, сонымен бірге оқытушының да 
мінездемесі мен қабілеті жетіле, өсе түседі, ол кейіннен біріншісінің де, сондай-ақ, 
екіншісінің де табыстарын өсіреді. 

5. Адамға жасалатын инвестициялардың барлығы бірдей адам капиталының 
жұмсалымдары болып таныла бермейді, тек қоғамдық мақсатқа сай және экономикалық 
қажеттіліктері ғана осындай жұмсалымға жатады. Мәселен, қылмыстық әрекетке 
байланысты шығындар адам капиталына жасалатын инвестициялар болып саналмайды, 
өйткені олар қоғамдық тұрғыда мақсатқа сай емес және қоғам үшін зиянды. 

6. Адамға жасалатын жұмсалымдардың сипаты мен түрлері тарихи, ұлттық, мәдени 
ерекшеліктерден және дәстүрлерден тарайды. Мәселен, білім деңгейі мен балалардың 
мамандық таңдауы едәуір шамада отбасылық дәстүрлерге және олардың ата-аналарының 
білім деңгейіне байланысты болады. 
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7. Капиталдың өзге әр түрлі нысандарына жасалатын инвестициялармен салыстырғанда 
адам капиталына жұмсалатын инвестициялар жеке дара тұрғысынан да анағұрлым пайдалы. 
[3,173-181б].  

Білгілі бір дәрежеде, адам капиталының зертелуің Адам Смит, Карл Маркс 
еңбектерінің кездестіруімізге болады.  Мәселен, А.Смиттің пікірінше, оқумен үйренген еңбек 
адамның сол оқуға кеткен шығындарын бірнеше есе қайтарады және қарапайым еңбекке 
қарағанда үстеме табыс әкеледі. 

Сондай-ақ, К.Маркс адамның белгілі бір еңбек саласындағы дайындығы мен дағдысын 
қалыптастыру үшін белгілі бір білімнің қажеттігін, сол білімді алуға шығын жұмсалатынын 
атап көрсеткен. Маркс капитал ұғымын жұмысшы күшіне қатысты ерекше мағынада қолдана 
отырып, тікелей өндіріс үрдісі тұрғысында жұмыс уақытын үнемдеуді негізгі капитал 
өндірісі ретінде қарастыруға болатынын атап көрсеткен. Бұл жерде экономист негізгі 
капитал ретінде адамды таңдаған. Бірақ, К.Маркс көзқарастар жүйесінің негізгі идеясы адам 
капиталы теориясынан алшақ. Оның ойынша, жұмысшы күші-еңбектің байлығы, ал 
капиталға оның сатып алушысы-капиталистің қолында өзгермелі капитал формасында 
ауысады. 

У.Боуэн, адам капиталын тауар мен қызметтерді өндіру мақсатында белгілі бір мақсат 
ішінде қолданылатын адам бойындағы жүре қалыптасқан білім, дағды, мотивация және 
энергиядан тұрады деп анықтайды. 

Л.Туроу болса адам капиталына адам бойында негізінен тәрбие мен білім беру арқылы 
қалыптасатын саяси және әлеуметтік тұрақтылықты сыйлау сияқты қасиеттерді де қосады. 
        Эдвин Дж.Долан болса адам капиталын «формальды оқу, білім беру немесе іс-тәжірбие 
арқылы келген ақыл-ой қабілеттері түріндегі капитал» ретінде түсіндірді.  

Экономикалық әдебиеттерде адам капиталының монетарлық анықтамасы да бар. 
М.Фридмен адам капиталын еңбекке перманентті (тұрақты, үздіксіз) табысты қамтамасыз 
ететін қор ретінде түсінеді. Перманентті табыс-күтілетін болашақ табыс түсімдерінің орташа 
шамасы. М.Фридмен адам капиталын ақшаға балама активтердің бір формасы ретінде 
қарастырылып, адам капиталын байлықтың жеке иелерінің ақшаға деген сұраныс теңдеуіне 
қосады.  
       Ресей экономистерінің еңбектерінде де адам капиталына әртүрлі анықтамалар беріледі. 
Ресейлік экономика ғылымындағы адам капиталының алғашқы анықтамаларының бірі 
М.Критскийдің еңбегінде берілген. Ол «адам капиталының негізінде экономикалық 
тұлғаның қоғамдық прогресс және интеллектуалды іс-әрекетінің жаңа күші ретіндегі 
қозғалысы жатыр»,-деп есептейді.  

Оның еңбегінде адам капиталы қазіргі заманғы қоғамның негізгі қоғамдық қатынасы 
ретінде қарастырылады. М.Критский адам капиталының өндірістік, тұтынушылық және 
интеллектуалды адам капиталы түріндегі формальды түр өзгерістерін және өзгерген 
формаларын терең зерттей келе, адам капиталының алушы және өндіруші шаруашылық 
дәуіріне адекватты формаларды сіңірген тіршіліктің жалпылама-нақты формасы ретінде 
көрінетіндігін атап көрсетеді. Осыдан, М.Критский, «адам капиталы- адамдардың өмірі 
ретінде жүзеге асатын, олардың тіршілігінің өздігінен баюы»-деген қорытынды жасайды.  
         Посткеңестік экономика ғылымындағы адам капиталы теориясының ірі 
зерттеушілерінің бірі С.Дятлов адам капиталын «инвестиция нәтижесінде қалыптасатын, 
қоғамдық ұдайы өндірістің кез-келген сферасында мақсатты пайдаланатын, еңбек өнімділігін 
және өндірістің тиімділігін арттыратын, осы арқылы адамның табысын өсіретін адам 
бойында жинақталған (қорланған) денсаулық, білім, дағды, қабілеттер, мотивация қоры».  
        Отандық экономика ғылымында адам капиталы теориясы бойынша зерттеулер енді 
қолға алынып келеді, олар көбіне фрагментарлы түрде кездеседі. Отандық экономистерден 
академик Я.Ә.Әубәкіровтың, К.Н.Нәрібаевтың, С.К.Жұмамбаевтың көзқарастарына 
тоқталған жөн. 

Академик Я.Ә.Әубәкіров адам капиталын әртүрлі ғалымдардың барлық жетістіктерін, 
білімді, дағдыны, жинақталған тәжірбиені және олардың әлеуметтік экономикалық прогресте 
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қолданылуын біріктіретін кең масштабты ұғым ретінде түсінеді. Оның пікірінше, адам 
капиталы білім беру және ғылым салаларына, денсаулық сақтауға, білікті мамандарды ұдайы 
өндіруе мақсатты бағытталған инвестициялар нәтижесінде қалыптасады және ұлғаяды. 
Академик Я.Ә.Әубәкіров адам капиталын қоғамдық еңбек өнімділігінің артуын қамтамасыз 
ететін шешуші күш ретінде қарастырады. 

Адам капиталының зерттеушілер басында негізінен экономистер болды. Алайда уақыт 
өте бұл сала тек экономистердің  ғана емес, басқа да ғылымдар зерттеу арқылы пән аралық 
мәселеге айналды. Қазіргі танда адам капиталын Экономика ғылымынан бөлек, Саясаттану, 
Әлеуметтану, Құқықтану, Психология және Педагогика ғылымдары қарастырады. Сонымен 
бірге бір қатар жаратылыстану ғылымдарының да ғылыми зертеу объектісіне айналды.  

Адам капиталының теориялық және әдістемелік зертелулеріне тоқталдық. Ал енді 
осының қоғамды дамытудағы нақты көрсеткіштеріне тоқталып және де Қазақстандағы 
ахуалына қарастырып кетсек. 

Әлемдік банктің есебі бойынша, АҚШ-тағы ұлттық байлықтың ішінде барлық өндіріс 
қорының (ғимараттар мен жылжымайтын мүлік, машина мен құрал-жабдықтар) үлесі –19, 
табиғи ресурстар – 5, ал адам капиталы – 76%. Батыс Еуропадағы сондай көрсеткіштер – 23, 
2 және 74; Ресейде – 10, 40 және 30%. Ал, біздің елдегі адам капиталының үлесі 10-12%. 
Сондықтан бізге «Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыру үшін адам капиталы үлесін 6 
еседен астам өсіру міндеті тұр[4]. 

Адам капиталының 1% өсуі еңбек өнімділігін 3,81%-ға өсіретіндіктен соңғы 20-25 
жылда әлемдік экономика негізінен осы адам ресурсы есебінен дамуда. Әлемдік банктің 192 
елде жүргізген зерттеулері өтпелі экономикалық елдері өсуінің тек 16% ғана физикалық 
капиталға (құрал-сайман, ғимараттар және өндіріс инфрақұрылымы), 20%-ы табиғи капитал, 
қалған 64%-ы әлеуметтік және адам капиталымен байланысты екенін дәлелдеді. Дамыған 
елдердегі жалпы ұлттық өнімнің 40 пайызы тиімді білім жүйесін дамытудың қорытындысы. 

БҰҰ-ның Даму бағдарламасының дерегі бойынша Еуропаның экономикасы дамыған 
елдеріндегі денсаулық пен білімге жұмсалатын қаржы ІЖӨ-нің 8,1% және 8,5%-ін құрайды. 
Еуропа елдеріндегі денсаулыққа бөлінетін орташа қаржы АҚШ-пен (6,5%) шамалас 6,44%-ға 
тең. Әлемде денсаулыққа орташа 5,5% (Қазақстанда 2,5%) бөлінеді. АҚШ, Жапония, 
Швейцариядағы жалпы капиталдың 75-80% адам капиталының үлесінде. Қазіргі кезде 
дамыған елдердегі экономикадағы белсенді азаматтардың 50%-ы, АҚШ тұрғындарының 
үштен екісі ой еңбегімен айналысады[4]. 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде мемлекеттік тілді қоғамның барлық саласына 
таратып, оның негізінде білім, ғылым… экономика мен мәдениетті дамыту – ол елдегі адам 
капиталын дамытудың негізгі факторы және Қазақстан даму стратегиясының даңғыл жолы 
болмақ. Оны әлемдегі ұлы реформалар мен дамыған және жақсы қарқынмен дамушы 
Шығыстың (Жапония, Оңт. Корея, Малайзия, ҚХР т.б.) және Батыстың (Франция, Алмания, 
Англия т.б.) елдерінің тұрғылығы халықтың тілі, мәдениеті және дәстүрі негізінде дамуы, 
және ол ел дамуындағы жетістіктердің негізгі факторы екенін көрсетеді[4]. 

Мемлекеттің капиталы, бірінші, табиғи ресурстар (кен орындары); екінші, жылжитын 
және жылжымайтын мүлік (зауыттар, ғимараттар, автомобиль т.б.); үшінші, адам 
капиталынан тұрады. 

Әлемдік банктің Қазақстанда жүргізген зерттеулері бойынша мұнай-газ, машина жасау, 
металл өңдеу салаларында жұмыс берушілер жұмысшылардың жетіспейтіндігін және осы 
салаларда істейтіндердің 60%-ның кәсіби деңгейінің төмендігі өндіріс пен кәсіпкерліктің 
дамуына кедергі келтіретінін айтады[4].  

Сарапшылардың пайымдауы бойынша адам капиталының 1% өсуі еңбек өнімділігін 
3,81%-ға өсіреді. 192 елде зерттеу жүргізген Әлемдік банк өтпелі экономикалық елдері 
өсуінің тек 16% ғана физикалық капиталға (құрал-сайман, ғимараттар және өндіріс 
инфрақұрылымы), 20% — табиғи капитал, қалған 64% әлеуметтік және адам капиталымен 
байланысты. Дамыған елдер жалпы ұлттық өнімнің 40% тиімді білім жүйесін дамытудың 
қорытындысы. 
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Адам капиталының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мен оның жүзеге 
асырылуын екіжақты процесс ретінде қарастыру қажет. Бір жағынан, елдің әлеуметтік-
экономикалық қазіргі даму кезеңінде білімдер, ғылыми жетістіктер түрінде жинақталған 
құндылықтар – қолда бар адами капиталды тиімді қолдану болса, екінші жағынан, бәсекеге 
қабілетті адам капиталын жаңа сапалы негізде қалыптастыру және жасау болып табылады. 
Бір мезгілде жаңа сапалы жұмыс орындарын ашу арқылы жоғарғы технологиялы 
инновациялық экономиканы қалыптастыру керек. 

Қазіргі кезеңде адам капиталының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің негізгі 
бағыттары: 

 Көрсетілген медициналық қызметтердің айқындығы мен қолжетімділігін 
арттыру үшін Біріңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін құру негізінде денсаулық сақтауды 
жедел реформалау; 

 Адам капиталының бәсекеге қабілеттілігін және қажеттілігін, экономиканың 
жетекші секторларында еңбек өнімділігін өсіру мақсатында оның тиімді пайдалануын 
арттыру үшін білім және ғылым, кадрларды кәсіби дайындау және қайта дайындау жүйесін 
реформалау; 

 Адам капиталын оның қажеттілігін арттыру негізінде, кадрларды «өмір бойы» 
оқыту және кәсіби дайындау арқылы еңбекпен қамту әлеуетін тиімді жүзеге асыру, сол 
сияқты өндірісті жаңарту және әртараптандыру нәтижесінде тұрақты жаңа жұмыс 
орындарын ашу; 

 Әрине, адам капиталы елімізде оны дамыту, зерттеу мәселелері өзекті болып тұр. 
Елімізде осы салада аса ауқымды зерттеулер болмасада, бір қатар ғалымдар өз ойларын 
қоғам назарына ұсынып жатыр. Отандық зерттеушілер президент жанынан адам капиталын 
зерттейтің арнайы комиссия құрылу керек деген пікірлерде айтылуда. Сонымен бірге, қазіргі 
кезде «Интеллектуалды ұлт - 2020» бағдарламасы жұмыс жасап жатыр. Бұл сала зертелуімен, 
мән берілуі кештеу болып қалды. Адам капиталын зертеулі белгілі бір бағдарламаның 
аясында қарастып қоюға болмайды. Адам капиталын дамыту үшін оның бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз ету де тиісті ведомстволардың, ең алдымен ҚР Еңбек және 
тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі,ҚР мәдениет және ақпарат министрлігі, ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігі және ҚР индустрия және жаңа технологиялар 
министрліктерінің өзара тығыз байланыста қызмет атқарғаны маңызды.  
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Қазақ хандығының құрылуының сипаты күрделі, себептері мен алғышарттары тереңде 

жатыр. XV ғасырдың орта тұсында қазіргі Қазақстан территориясында саяси өзгерістер 
күшейіп, онымен қоса әлеуметтік, этникалық, экономикалық мәселелер де тұрақсыздыққа ие 
болды. Осы зерттеуімізде біз үшін Қазақ хандығының пайда болуы туралы тарихи фактілерге 
сүйене отырып, сол кездегі саяси-әлеуметтік ахуалға баға беру, оған себеп-салдарлық талдау 
жасау, мемлекеттілік біріктіруші идеялар мен алғышарттардың саяси негізін тану маңызды.  

Тарихтан белгілі, XIII ғасырдан бері қарай қарастырғанның өзінде, Қазақстан 
территориясы бір емес, бірнеше рет жаһандық өркениеттік қақтығыстардың куәгері болды. 
Бірақ мемлекеттік және қоғамдық институттар ұлт генофондының күштілігі,  терең, әрі бай 
тарихы, мәдениеті, дәстүр-салты, қалыптасқан қоғамдық ережелері мен нормаларының 
арқасында өміршеңдігін сақтап келді. Дешті-Қыпшақ даласын мекен еткен ру-тайпалар осы 
жерде бірінен кейін бірі немесе қатарласа құрылған мемлекеттердің негізгі халқын құрады 
және сол арқылы мемлекет құрай білу қасиеттеріне ие болды. Бұның бір себебі, әр үлкен ру 
өзінің бұрынғы тарихында бөлек мемлекет немесе тәуелсіз саяси бірлестік болғандығында. 
Ал белгілі бір мемлекет құрамында болған уақыттарда осы рулардан шыққан билер, беделді 
қайраткерлер, қалыптасқан заңдылыққа сәйкес, сол мемлекет билігіне тікелей 
араласқандығы, оның саяси маңызды және тұрмыстық мәселелерін шешуде өзіндік орын 
алғандығы белгілі.   

Бұған мысал ретінде XIII ғасырдың басында Шығыс Дешті-Қыпшақ жеріне келген 
моңғол шапқыншыларының арада бір ғасырға жуық уақытта үлкен түркілік этноста 
жұтылып кеткендігін де айтуға болады. Шыңғыс ханның тікелей ұрпақтары да қоғамда 
«ақсүйек», хандық билік жүргізуге иелік, статусына ие бола отыра толығымен түркіленді. 
Сондықтан Моңғол империясының құрамдас бөлігі, Жошы хан әулеті басқарған Алтын Орда 
мемлекеті де түркілік негізге ие еді. Алайда жаулап алынған үлкен территориядағы елдің 
ұлттық алуантүрлілігі, хан тағына және мемлекеттік билік тетіктеріне таластар, көрші 
мемлекеттермен арадағы қиын соғыстар салдарынан  Алтын Орда тұтас мемлекет ретінде 
тарих сахнасында бір жарым ғасырға жуық уақыт өмір сүрді.  

XV ғасырдың ортасында Алтын Орда мемлекетінің ыдырай бастауы нәтижесінде 
бірінен соң бірі пайда болып, бір-бірімен жауласып, жер мен елді талауға ұшыратқан 
хандықтардан ел мазасы кеткен еді. Генезисі, мәдениеті, тұрмыс салты бір рулар әртүрлі 
мемлекеттердің құрамында кетіп бір-бірінен алыстап бара жатты. Осы үрдіске тарихшы 
Ә.Әбдіәкімов былайша баға береді: «...Саяси ахуалдың әсерінен сол кездегі этникалық 
жағдай кейде бір рулық топтардың бірнеше мемлекеттік құрылымдардың құрамына кіруімен, 
олардың қоныстану территориясының кей кездерде сыртқы қысым әсерінен немесе көшіп 
кету нәтижелерімен өзгеріске түсіп отырғандығымен сипатталады. Бірақ ірі мемлекеттік 
құрылымға бірігуге бағытталған негізгі үрдіс өзіне жол салып келе жатты. Қазақ хандығы 
осылай пайда болды» [1].  

Міне, сол кезеңде ыдырай бастаған ел мен жерді біріктіруді мақсат еткен, жаңадан 
құрылған Қазақ хандығы халық сеніміне ие бола бастайды. Осы мемлекеттің ішкі және 
сыртқы саясаты қазақ даласын жайлаған халықтың сол уақыттағы көкейкесті мәселелерін 
шешуге қолайлы жағдайлар тудырды. Сондықтан да көптеген рулық бірлестіктер Қазақ 
хандығының туының астына күш қолданусыз, өз еріктерімен, өз шешімдерімен қосыла 
бастайды. Бұл үдерісті халықтың өзінің болашағын Қазақ хандығымен сабақтастырған, оған 
сенім артқан саяси шешім қабылдауы деп анықтауға болады. 

Сол уақыттағы Шығыс Дешті-Қыпшақ даласындағы саяси құбылыстарды, әлеуметтік-
экономикалық жағдайды сараласақ, осы жерде өмір сүріп жатқан халық жеке, бірұлтты 
сипатты мемлекет құруға ұмтылғандығын және бұл құбылыстың тарихи қажеттілік, 
заңдылық ретінде қалыптасқанын байқауға болады. Осылайша, тілі, діні, тегі бір рулар ортақ 
«қазақ» атауына ие болып, өздерінің талап-тілектері мен мүдделеріне сай, үлкен, көшпелі 
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мемлекетке бірігеді. Қазақ хандығының танымалдылыққа ие болуына, экономикасының, 
әскери саласының жылдам дамуына осы ұлттық біртұтастық пен біркелкілік негізгі себеп 
болды және халықтың бір идея аясында топтасуы осы мемлекеттің өміршеңдігін қамтамасыз 
етті деуге болады. 

Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы саяси және әлеуметтік сұрақтарды  
қорытындылай келе туындаған бірқатар мәселелерді белгілеуді жөн көрдік. Бірішіден, қазіргі 
Қазақстан территориясын ежелден мекен еткен халық әр замандарда, тарихи уақыт 
кеңістігінің талаптарына сай саяси бірлестік немесе мемлекет құрамында өмір сүрді. Соның 
арқасында мемлекеттілік түсініктері қоғамдық саяси сананың ажырамас бөлігіне айналған.  

Екіншіден, Қазақ хандығы пайда болар уақытта Шығыс Дешті-Қыпшақ даласындағы 
жұрт үнемі саяси белсенді позицияға ие, өзін-өзі басқару институттарын қалыптастырған, 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыда мобильді, өзгерістерге бейімделгіш және өзін-өзі ұлт 
ретінде сақтаудың жоғары иммунитетіне ие қауым болған.   

Үшіншіден, Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайыр хандығынан бөлініп кетіп 
құрған жеке мемлекеттің идеологиясы, ішкі және сыртқы саясаты жоғарыда айтылған қазақ 
даласындағы қауымның талаптарына сай келіп, оның арман-тілектерімен астасып 
жатқандығы бұл мемлекеттің өміршеңдігін қамтамасыз етуші фактор болды.   

Өміршең деуге негіз болатын үш себепті атап көрсетуге болады: біріншісі, қазіргі 
уақытқа дейін мемлекет атауының өзгермеуі; екіншісі, қазақ ұлтының сипатының сақталуы 
(генофонды, дәстүр-салты, тілі, діні және т.б.); үшіншісі, территориясының сақталуы. 
Осылардың бәрі біріге келе қазақ мемлекеттілігін құрайды. Сондықтан да қазіргі 
Қазақстанды сол Қазақ хандығының ізбасары, мұрагері емес, оның әлемдегі болған 
өзгерістерге бейімделген, көптеген сыртқы әсер күшінен зардап шеккенімен, мемлекеттілігі 
сақталған тарихи жалғасы, алуантүрлі әлем сахнасындағы қазіргі бейнесі ретінде түсіну 
дұрыс деп санаймыз. Мәселені осындай көзқараспен қарастыру не үшін керек? 

Біздің ойымызша, Қазақстан тарихын кезеңдеп қарастыру кезінде ортақ мемлекеттілік 
туралы жалпы бейненің, түсініктің қалыптаспауы немесе жоғалып қалу қаупі бар. Сақ, ғұн, 
түркі дәуірлерінің және Қазақ хандығы құрылғаннан бергі уақыттағы Қазақстан 
тарихындағы хронологиялық кезеңдер арасындағы сабақтастықты жоймау және неғұрлым 
күшейту қажет. Биылғы Қазақ хандығының құрылуының 550 жылдығын атап өту осы 
жолдағы мемлекеттік деңгейдегі үлкен мүмкіндік. Қазақстанның өз азаматтарына және 
әлемдік қауымдастыққа Қазақстан тарихын қазіргі заманғы талаптарға сай құралдар арқылы 
дұрыс жеткізуге осы мерейтой жол ашып отыр. Бұл жұмыс бір жылдық уақытпен және 
мерекелік іс-шараларды өткізумен шектелмей, ауқымды, тағылымды жобаларға бастама 
берер жыл болатындай мақсатқа бағытталуы тиіс деген ойдамыз. Осы ретте отандық 
саясаттанушы Е.Қарин: «...Қазақ хандығының 550 жылдығы қазақтың жаңа сапаға 
көтерілуінің кезекті маңызды межесі. Бұл іс-шараға мерейтой деп емес, ал ең бастысы 
болашақта ұлттың сапасын, мемлекеттілікті арттыру мен азаматтардың жүрегінде мемлекет-
шілдік сезімін ұялатудың жаңа бір мүмкіндігі деп қарауымыз қажет. Яғни, басты мақсат – 
Мемлекеттілік дәстүрдің сабақтастығын жаңғырту, бекіту», - деп, осы шараның Қазақстан 
үшін саяси-әлеуметтік мәні мен негізгі мақсатын көрсеткен болатын [2].   

Сонымен қатар Қазақ хандығының бес жүз елу жылдан бергі тарихын ғана емес, одан 
арғы тарихының кері қарай үздіксіз тізбегін ғылыми қауымдастық тарапынан қайта зерделеп, 
кең жұртшылыққа түсіндіруге мүмкіндік бар. Отандық ғалым-зерттеушілердің, 
шығармашылық, өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, интеренет қауымдастық өкілдерінің, 
зиялы қауымның, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің мәселені осылайша кең 
мағынасында түсініп әрекет етуі мазмұнды нәтижелерге қол жеткізуге негіз болады деп 
санаймыз.     

 
Қолданылған әдебиет 
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Қазақстандық қоғамның саяси мәдени, саяси этностық, саяси конфессионалдық 
ерекшелігі тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап осы салаларда салмақталған саясат 
жүргізу міндетін алға қойды.  

Әлеуметтік бірдей емес топтардың тең құқықтарын қамтамасыз ету, қоғамдық келісім 
мен тұрақтылықты сақтау, оларды ортақ мүдде шеңберінде біріктіру қоғамның тұрақты 
дамуын қамтамасыз етудегі басты міндеттердің бірі болды. 

Қазақстан Республикасының Статистика комитетінің 2014 жылғы зерттеуі бойынша 
қазақтар ел тұрғындарының 63%-ын құраған [1]. Демографтар әлемде 15 миллион қазақ бар 
дегенді айтады. Әйткенмен, шеттегі қазақтардың дәл саны туралы нақты деректер жоқ.   

Қазақстан өз тәуелсіздігін нығайта түсумен қатар алыс және жақын шет елдердегі қазақ 
диаспорасына ерекше көңіл бөлуде. Кезінде әртүрлі себептермен көшіп кеткен 
қандастарымыз тәуелсіз мемлекетімізге жан-жақтан орала бастады. Сондықтан оларға 
«оралман» атауы да берілді. Басқаша айтқанда, халықаралық деңгейде «репатриант» деп 
аталатын бұл әлеуметтік топ өкілдерінің саяси-әлеуметтік жағдайлары өзінің өзектілігімен 
күннен-күнге маңыздылығын арттыра түсуде. Сәйкесінше, тәуелсіздіктің алғашқы 
күндерінен бастап көші-қон үдерістерін реттеу, шетелде тұратын этностық қазақтарды тарту 
мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының біріне айналды. Мемлекеттік диаспоралық 
саясат шеңберінде шетелдегі қазақтардың ұйымдарымен байланыстар қалпына келтірілді, 
кездесулер, ірі құрылтайлар өткізілді.  

Адамзат жаһандық демографиялық төңкерісті басынан өткеруде. Яғни, әлем халқы 
саны тез өсуден, шектеулі өсімге өтуде. Осы адамзат тарихындағы құбылыс әлемдегі 
миллиардтаған адам өмірінің әр жағына өз ықпалын тигізуде. Осыған орай, демографиялық 
үдерістер әлемнің, оның ішінде Қазақстанның да өзекті мәселесіне айналуда. Бұл мәселені 
тыңғылықты түсінуден қазіргі жағдай ғана емес, келешектегі адамзаттың өмір сүруі, оның 
басымдықтары, жаһандық қауіпсіздік де айқындалатыны белгілі. 

«Білу, түсіну, бағалау, өзгерту» – деген мәселелер демографияның басты міндеті, – деп 
«демографиялық төңкеріс» түсінігін ғылыми айналымға енгізген Адольф Ландри айтқан 
болатын [2]. Оларды біз де осылай түсінеміз.  

Демографиялық факторлар бір жағынан жаһандану үдерістерінің сипатын айқындауда, 
ал екінші жағынан өзі де осы үдерістің ықпалына ұшырауда. Адам және қоғамның 
жаһандану «қатерлеріне» төтеп беруінен барлық адамзат атаулының өмір сүруі де тәуелді. 
Осымен қатар, тарихқа үңілсек жаһандық үдерістерінің өзі адам санының артуына 
байланысты жаңа территорияларды игеруге деген қажеттіліктен басталған адамдардың көші-
қонынан бастау алады. 

http://www.kazakhistory.ru/post27.php
mailto:Nur.bolatuly01@gmail.com
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Демографиялық салада жаһандану тұрғын халықтың өсуі және көші-қон үдерісінің 
қарқындылығы мәселесін алға қоюда. Осымен қатар қатерлердің ұлғаюына байланысты да 
жаһанданудың тәуекелдері артуда. Олар, біржақтылық және жүйенің энтропилігі; 
виртуалдығы және осыған орай қоғамның аномиялығы; жалпылама сипат алған поляризация 
және теңсіздік; бір жағынан космополиттік әлемдік элитаның қалыптасуы, екінші жағынан 
оған қарсы тұратын бұқара халық. 

Әр елдің халық санының жағдайына тарихи, саяси, экономикалық, т.б ықпал ететіндігі 
сөзсіз. Дүниежүзіндегі халық санының өсу динамикасын мына 1 кестеден көруге болады. 

1-кесте 
Дүние жүзіндегі халық санының өсу динамикасы 

(млн. адам) 
Жыл Саны  Өсім  Орташа 

жылдық 
өсім 

1900 1630 - - 
1950 2524 894 18 
1955 2759 235 47 
1960 3027 268 54 
1965 3343 320 64 
1970 3702 316 63 
1975 4081 379 76 
1980 4442 366 73 
1985 4847 400 80 
1990 5282 435 87 
1995 5686 405 81 
2000 6091 404 80 

Дерек көзі: World Population projections to 2050. United Nations. 1995. 
Бұл кестеден 1900 жылы ғана Жер шарындағы адам саны 1630 млн адамды құраса, ал 

1999 жылдың өзінде адам саны 6 млрдқа дейін өскенін көреміз. 1959 жылдан адам санының 1 
млрдқа өсуіне 20 жыл қажет болса, ал кейін 1 млрдқа көбеюге 8 жыл ғана кеткен, яғни 1979 
жыл мен 1987 жыл аралығы. Жалпылама жылдық өсімнің қарқыны 1985 жылдан 1990 жыл 
аралығында байқалады, яғни өсім 87 млн адамды құраған. Осыдан соң біршама бәсеңдеу 
аңғарылады. 

Жаңа заманда қазақ халқының бір бөлігі өздерінің тарихи отанынан тыс жерлерде 
тұрып жатты. Олардың бір бөлігі ирредента, ал екінші бөлігі диаспора деп саналды. 
Ирредента деп өздерінің ежелгі атамекенінде дәстүрлі өмір сүріп отырған біртұтас халықтың 
бір бөлігін айтады. Алайда өкінішке қарай, қазақтардың бірқатар жерлері шекаралардың 
өзгеруі, отаршыл басқыншылық саясат сияқты оқиғалардың салдарынан басқа мемлекеттің 
құрамында болып шықты. Ал диаспоралар халықтың бір елден екінші елге еріксіз қоныс 
аударып, өзге халықпен бірге тұруы болып табылады. 

Кеңес үкіметінің отарлау саясаты салдарынан қазақ диаспорасы Қазақстаннан Қытайға, 
Ресейдің ішкері жағына, Орта Азия мемлекеттеріне, Ауғаныстан мен Иранға өтіп, сөйтіп 
жер-жаһанға тұтас жайылып, тарап кетті. Қазіргі күні әлемнің 45 мемлекетінде 5 миллиондай 
қазақ ұлтының өкілдері тұратын көрінеді. Қазақ халқы өзінің бүкіл тарихында күні кешегі 
1960 жылға дейін түрлі саяси және діни мәселелерге байланысты күштеп қоныс аударуға 
мәжбүр болып отырған. Батыс Еуропа, Америка және Парсы шығанағы аймақтарына жаппай 
еңбек иммигранттарының тасқыны үдеген замандарда көш-қонның негізгі себептеріне діни, 
саяси жайттармен бірге экономикалық қажетіліктер де шыға бастады. Сондай-ақ, 60-шы 
жылдарға дейін қазақтар жаппай көшіп кететін болса, қазіргі күні жекелеп, бірді-екілеп 
кететін болған, соңдарынан отбасыларын алдырады [3]. 

Қытай. 
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Бүгінгі Қытай қазақтары мекендеп отырған байтақ дала ежелден-ақ қазақ ұлтын 
құраған ру-тайпалардың ата қонысы. Мұны Қытай жазбаларының қай -қайсысы да 
терістемейді. Қытайдағы қазақтар Шыңжаң ұйғұр автономиялы ауданының Іле қазақ 
автономиялы облысында (Іле, Алтай, Тарбағатай үш аймақты өз ішіне алады), Мори қазақ 
автономиялы ауданында, Баркөл қазақ автономиялы ауданында тұрады. Бір бөлігі Үрімжі, 
Шыхызы, Қарамайлы қалаларында және Санжы хұйзу (дүңген) автономиялы облысына 
қарасты Санжы, Құтыби, Манас, Жемсары, Шонжы, Фукаң, Мишуан, Фукаң аудандарында 
тұрады. Бұдан басқа Шыңжаңмен шекаралас Чиңхай өлкесінің Хайши моңғол-тибет қазақ 
автономиялы облысында (көбі Шыңжаңға қайтып келді), Гансу өлкесінің Ақсай қазақ 
автономиялы ауданында тұрады [4]. 

Тарихта батыс өңір, бүгінде Шыңжаң ұйғұр автонмиялы районы аталып отырған осы 
кең байтақ мекеннің территориялық жер аумағы 1 млн 600 мың шаршы шақырым. Жалпы 
Қытай жер аумағының 1/6 бөлігін ұстайды. Оның құрлықтық шекарасының ұзындғы 5600 
шақырым болып, Монғолия, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ауғанстан, Пәкістан, 
Үндістан секілді 8 мемлекетпен шекараласады. 2000 жылғы Қытайдың халық санағына 
негізделгенде, Шыңжаңдағы қазақтар шоғырлы қоныстанған Іле қазақ автономиялы 
облысында 4 млн 83 мың 300 қазақ тұрады екен. Қытай елінің ресми деректері қазақтың 
санын 1 млн 300 мыңнан 1 млн 500 мыңға жеткізді [5]. Жылдық өсімі 26 мың. Ал белгілі 
демограф, ғалым Мақаш Тәтімов ағамыз бұл елдегі қазақтың санын ресми деректерден көп 
қылып көрсетеді. Ал көш басталғаннан бері Қытайдан келген қазақтардың саны 18 мың. 

Моңғолия. 
Жалпы Монғолияда қазір 130 мыңға жуық қазақ бар. Оның жүз мыңға жуығы Баян-

Олгий аймағын мекендейді. Шетелдегі ұлттық жағдайы ең жақсысы – осы Монғолия 
қазақтары. Олардың басым көпшілігі өз ана тілінде оқиды. Қазақтың ұлттық ерекшелігін, 
ежелгі салт-дәстүрлерін, ата кәсібін жақсы сақтаған. Аймақтың басшыларының бәрі дерлік-
қазақтар. Бұл елде демократия барынша кең қанат жайған. Сондықтан қазақтар қиыншылық 
көріп отырған жоқ [5]. 

Орталық Азия Республикалары. 
Қырғызстанда 45 мыңдай қазақ бар. Қырғызстандағы қазақтар Бішкек қаласы мен оның 

төңірегінде, Шу алқабында, Ыстық көл айналасына көбірек орналасқан. Қырғызстандағы 
қазақтардың басым көпшілігі арасында біразы қырғызша, Ош өңіріндегілер өзбекше оқып, 
білім алған. Қазақ мектептері жоқ. 

Қазақтар ең көп орналасқан елдердің бірі – Өзбекстан Республикасы. Қазір бұл елде 1,5 
миллионнан астам қазақтар тұрады. Олардың ең көбі (400 мыңнан астамы) Қарақалпақстан 
автономиялы Республикасында орналасқан. Сондай–ақ Ташкент, Жызақ, Бұқара, Науаи 
сияқты облыстарда тұтас ауыл, аудан болып отырған қазақтар баршылық. 

Өзбекстанда қазақ мектептері әзірге баршылық, қазір 522 мектепте қазақ тілінде білім 
беріледі, оның 234-і – таза қазақ мектептері. “Нұрлы жол” атты қазақ тілінде республикалық 
газет шығады. Өзбек теледидарынан “Замандас” атты қазақша хабар соңғы уақытта тұрақты 
көрсетіле бастады. “Асыл мұра” атты қазақша кітаптар шығаратын арнайы редакция бар. 
Нүкісте “Бес қала” атты қазақ театры, Бостандық ауданында қазақ музыкалық комедия 
театры ашылған [6]. 

Өзбекстан қазақтарының атажұртқа оралуға деген ынта-ықыласы ерекше. Оған 
Өзбекстан жағынан төтенше кедергі, қарсылық жоқ. Қазір Қазақстан Өзбекстанға жылына 
10-11 мыңдай отбасының көшіп келуіне квота бөліп отыр. Ал арыз берушілердің мөлшері 
бұдан бірнеше есе көп. Қарақалпақстан қазақтарының біразы Қазақстанның Алматы, 
Жамбыл, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарына қоныс аударады [1]. 

Түркіменстанда соңғы жылдарда санақ жүргізілмегендіктен және де осындағы қазақ 
ағайындардың өсіп-өнуі мен көші-қон жағдайлары толығымен анықталмағандықтан (1995 
жылғы санақта – 86978), қазіргі кезде 60 немесе 70 мыңдай қазақ тұрады деген 
болжамдардың өзі нақты көріністі бере алмайды. Түркіменбашы қаласында жақын жерде 
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орналасқан “Аққулы маяк” қалашығында 2000-ға жуық халық тұрады, оның 90%-ы қазақтар 
[6]. 

Қазақ ағайындар Түркіменстанның 5 велаятында (облыс) әр түрлі жиілікте 
қоныстанған. Олар әсіресе Қазақстанмен шекаралас Балқан велаятында (20-25 мың), 
Қарақалпақстанмен шекаралас Дашоғыз (Ташауыз) велаятында (15-20 мыңдай) шоғырлана 
қоныстанған. Мары велаятында (10-15 мыңдай) , Түркіменстан астанасы Ашхабатта 170 
қазақ отбасы тұрады [4]. 

Осында тұратын қазақтардың жастық көрсеткіштегі санын пайыздық есеппен алатын 
болсақ: 1-25 жас аралығындағылар шамамен 40%, 25-45 жас аралығындағылар 20%, 45-65 
жастағылары 25%, 65-тен жоғарылары 15% деп болжам жасауға болады. 

Түркіменстандағы қазақтардың басым көпшілігі 1928-1930 жылдары Қазақстанда 
басталған ашаршылықтан, әр түрлі қуғын-сүргіндерден Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе және 
Қызылорда облыстарынан бас сауғалап барғандар. Кеңес Одағы тұсында олардың біразы 
атамекенге оралды. Бүгінде Түркіменстандағы қазақ мектептері түгел жабылған. Ол жаққа 
қазақша кітап, газет, журналдар бармайды. Қазақша телехабар мүлде жоқ [5]. 

Кеңес Одағы кезінде Тәжікстанда 30 мыңнан астам қазақтар тұтас ауыл болып отырған. 
Бірақ Тәжікстандағы қазақтардың басым көпшілігі соғыс кезінде Қазақстанға (Оңтүстік 
Қазақстанға) қоныс аударды. Қазір қазақтар Душанбе қаласы мен оған жақын аудандарда 
бірен-саран кездеседі, негізінен аралас некедегі қазақ қыздары. Бірақ олар бастарын қосып 
ешқандай ұлттық мәдени орталық құрған жоқ [5]. 

Осыдан оншақты жыл бұрын алыс шетелдердің ішінде қазақтар ең көп, тығыз 
орналасқан елдің бірі – Ауғанстан елі. Мұндағы қазақтар негізінен Мазари Шариф 
төңірегінде тұратын. Кабул қаласында және басқа жерлерде біраз қазақтар бар еді (жалпы ол 
кезде ресми статистикалық есептерде Ауғанстанда 30 мың қазақ бар деп көрсетілген). Міне 
осы қазақтардың басым көпшілігі Ауғанстандағы соғыс кезінде шетелдерге (Иран, Түркия, 
Сауд Арабиясы, Пәкістан) өтіп кетті. Кейін олардың бәрі дерлік Көші-қон квотасы арқылы 
Қазақстанға жетті. Олар негізінен Оңтүстік Қазақстан облысына келіп қоныстанды, біраз 
бөлігі Алматы облысында тұрып жатыр. Қазір Ауғанстанда 300 отбасындай қазақтар қалды 
деп есептелінеді. Олармен байланыс өте қиын. Барыс-келіс мүлде жоқ деуге болады. Сондай-
ақ, Ауғанстанда қазақ жерінен осыдан 150-200 жыл бұрын кеткен қазақтар бар. Олар өз 
шежіресін, ата-бабасын жақсы біледі. Бірақ қазақ тілін білмейді [6]. 

Ресей Федерациясы. 
Ресей Федерациясында 1 310 000 этникалық қазақ тұрады, олардың 70%-дайы ауылды 

жерде тұрады. Біздің отандастарымыздың көпшілігі Ресей Федерациясының Қазақстанмен 
шекаралас 12 субъектілерінде жинақы тұрып жатыр. Бұл - Алтай өлкесі, Астархан, Орынбор, 
Самар, Қорған, Шелебі, Омбы, Сарытау, Волгоград, Новосібір және Түмен облыстары. 
Қазақтардың белгілі бір саны Мәскеуде, Санкт-Петерборда, Татарстанда, Қалмақияда, 
сондай-ақ Ресейдің басқа да облыстарында өмір сүруде [4]. 

Жалпы, Ресейдегі қазақтарының тұрмыс-тіршілігі жаман емес. Содан ба, олар қазір 
Қазақстанға жапырлап көшуді ойлап отырған жоқ. Оның есесіне елдің саяси өміріне араласу 
жағында бауырларымыз ерекше ынталы. Олай болатын себебі, Ресейдегі қазақтар арасында 
оқыған азаматтар да, ауыл, аудан өнеркәсіп орындарын басқарып отырған кадрлар да 
жеткілікті. 

Орынбор, Саратов, Астрахань, Омбы, Волгаград облыстарының қазақтар көп тұратын 
аудандарында қазақ мектебі жоқ (бұрынғы Кеңес Одағы кезінде мектептер болған). Бұларда 
қазақ тілі факультативтік пән ретінде жүргізіледі. 

Түркия. 
Қазақстан егемендігін алғалы ең бірінші шетелдегі қандастарымызбен қатынас 

орнатқан ел Түркия. Түркиядағы қазақтардың саны – 20 мыңнан аспайды. Олар негізінен 
Стамбул, Салихлы, Анкара, Измир қалаларын мекендейді. Кәсібі – тері өндірісі, каучук 
бұйымдарын шығару, саудамен айналысу. 
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1952 жылы Қытайдан Тибет асып, Кашмирге келген қазақ көші басшыларының бірі 
Хұсайын Тәйжі өз баурымыз деп Делидегі Түркия Республикасының елшілігіне “қазақ көшін 
қабылдау туралы” өтінішімен кірді. Берілген өтініш Түркия Республикасы Министрлер 
кабинетінде 13.03.1952 жылы қабылданып, қанағаттандырылды. Сонымен Түркия 
Республикасына алғашқы қазақ көшін Хұсайын Тәйжі бастап барды. Оның құрамында 20 
отбасы, 102 жан саны болды. Барған қазақ көшін Түркия Республикасы Стамбул қаласында 
күтіп алып, оларға сегіз ай өз мәдениеті мен дәстүрін , тілін, ділін үйретті. Сол аралықта 
қазақ қандастарға Түркияның Қайсар облысы, Деуелі, Яхиялы, Ильясты аудандарынан үй, 
жер бөлініп, келгендерді сонда орналастырды [6]. 

Ал, артта қалған көш Түркияда орныққан қазақ бауырлардың жақсы жағдайын хат 
арқылы біліп, олар да 1953-1954 жылдар арасында бөлім-бөлім болып түріктектес 
бауырларға келіп қоныстанды. Олаp 1850 жан, 675 отбасы еді. 

Жоғарыда Түркия Республикасы бөліп берген төрт облысына жерлескен қазақтардың 
отбасы саны: 

1. Қайсар облысына 100 отбасы; 
2. Нигде облысына 234 отбасы; 
3. Кония облысына 160 отбасы; 
4. Измир облысына 160 отбасы; 
654 отбасы және 21 ұйғыр отбасы туысқандарымен барлығы 675 отбасы орналасты [6]. 
Түркия елінің жағдайына, тұрмысына қаныққан қазақ қандастарымыз 5-6 жыл 

мемлекет бөліп берген жерлерде тұрды-дағы жағдайларын жақсарту және ел қатарлы өмір 
сүру мақсатында халық көп шоғырланған, бизнес орталығы Стамбулға келе бастады. Ол 
жерде қандастарымыз қолөнер, сауда-саттықпен айналысып, ұжымшылдықпен құрған 
кішігірім зауыттар мен фабрикалар ашып жергілікті өмірге бейімделу қамын жасады. 

Германия. 
Германиядағы қазақтар Түркия мен Германия арасындағы келісімшарттың негізінде 

Түркиядан жұмыс істеуге барған қандастарымыз және олардың ұрпақтары. Олар негізінен 
1963 жылдан бастап Германияға кете бастаған. 

Бұл елде жалы саны – 300-дей отбасы тұрады. Барлығы шамамен 1,5 мыңдай адам. 
Оның ішінде Кельнде – 200 үй, Мюнхеньде – 60 үй, Берлинде – 10 үй, қалғандары Гамбургта 
және басқа қалаларда орналасқан. Бұдан бес жыл бұрынғыға қарағанда отбасы саны – қырық 
шақты үйге көбейген. Бұл – ержеткендердің отау болып шығуының арқасында. Мұндағы 
отандастарымыздың көпшілігі – жұмысшылар. Сауда ісімен айналысып жүргендер, 
зейнеткерлерде жеткілікті. Бірлі-жарым оқыған азаматтар да бар. 

Еуропа қазақтарының кіші құрылтайлары Берлин, Кельн және Мюнхень қалаларында 
өткен. Кельндегі қазақ қоғамын көп жылдан бері Абдрахман Шетин басқарды. 2008 жылдан 
бастап Абдулғани Маким қолына алды. Мюнхень қаласындағы қазақ мәдени орталығының 
бастығы – Абдурахман Уналан. Берлин қаласындағы қазақ мәдени орталығын көп жылдан 
бері Жүнісбай Тораман жүргізіп келеді. 

Германиядағы қазақтардың тұрмыстық жағдайы жаман емес. Әлеуметтік жағынан 
жақсы қамтылған. Олар саясаттан алыс. Көбіне күн көріс қамында. Бұл жақтағы қазақтардың 
өмірінде өзгеріс көп. Өзгеріс болғанда тұрмыс жағдайында емес, сана өзгерісі. Дін жағына 
келгенде ислам қағидаларын қатты сақтайды. Ал, болашаққа көзқарастары әжептеуір 
өзгереген. Олар әсіресе Германия азаматтығын алуға өте ықыласты. “Енді ешқайда 
бармаймыз. Осы Еуропада қаламыз”, – дегенді әсіресе, жастар жиі айтады. Оның үстіне 
жастардың мамандық алуға, оқуға талпынуы ерекше. Қзақстанға көзқарастары да жақсы. 
Бірақ, көшіп келуге ынталы емес [6]. 

Қазақ халқының көшпелі тұрмыс-тіршілігінен қанға сіңген тамаша бейімделгіштік, 
жерсінгіштік, алғырлық қабілет-қасиеттерінің арқасында Қазақ диаспорасы жартылай 
этникалық, мультимәдени, мультидіни құрылымды елдерде жергілікті тіршілікке бейімделіп 
кете алды. Өздері тұрып жатқан аймақтарда этникалық азшылық болғандықтан, сол елдің 
саяси құрылымында Қазақ диаспорасының айтарлықтай салмағы жоқ. 
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Әр істе табысқа кенелу төзімділік пен баяндылыққа байланысты болып келеді және 

төзім болмаса, табыс пен жеңіс қолға оңай түспейді. Ғылым мен білім жолында және 
табиғаттың құпияларын ашу үшін қажырлы еңбек етіп, қиындықтарға төзген данышпандар 
аз емес. Олар сол еңбегінің арқасында жоғары ғылыми дәрежелерге қол жеткізген. Сондай-ақ 
өзінің ұстамдылығы мен еңбек етуінің арқасында жағымсыз әдеттер мен сипаттар орнын игі 
сипаттармен ауыстырған адамдар да кездеседі. Мұндай кісілер нәпсі құмарлар мен 
азғындыққа бастайтын әулекі алдында төзімді болып, мықты және құнды адамдарға 
айналған. Қоғамдағы жағдайды жақсартуға талпыну да төзімділікті қажет етеді. Қоғамды 
түзетуде оң қадамдар жасап, оны бақытқа жетелейтін кісілер қарсыластардың бөгет 
жасаулары, мазасын алуы және былапыт сөздеріне қарап тұрып, түрлі қиындықтарға төзіп, 
түпкі жеңіске дейін қайсар болуы керек. 

«Толеранттылық» ұғымы алғаш рет 1953 жылы медицина саласында пайда болған. ХХ 
ғ. 80-ші жылдардың аяғында саяси термин ретінде ресімделген, ол «төзімділік» ұғымының 
синонимі болып табылады [1, 143 б.]. «Толеранттылық» ұғымын білімнің әр саласында 
қолданады: философия, теология, медицина, психология, әлеуметтану, саясаттану және т.б. 
«Толеранттылық» терминінің этимологиясы латынның  tolero – «арқалау», «ұстау», «төзу» 
деген етістігінен шыққан. Бұл етістік қолда қандай да бір затты ұстап, арқалауда 
қолданылған. Сонымен қатар сол затты ұстап, тасу үшін адам белгілі бір күш жұмсау керек, 
төзу керек. Бұл термин латыннан басқа тілдерге көшкен. Д.Н. Ушаковтың редакциясымен 
шыққан орыс тілінің түсіндірме сөздігінде «толеранттылық –tolerant француз тілінен 
аударғанда төзімді дегенді білдіреді» [2]. В.И.Дальдың сөздігінде «төзімділік» сөзі біреуге 
немесе бір нәрсеге мейіріммен, қамқорлықпен ғана төзу, шыдау деп көрсетілген [3]. Бұл 
терминді осындай көзқараспен қазіргі заманғы сөдіктердің көбісі қарастырады. Мысалы, 
А.М. Прохоровтың редакциясымен шыққан «Советтік энциклопедияық сөздік» 
«толеранттылықты» басқалардың ойы, сенімі, іс-әрекетіне төзімділікпен қарау деп талдайды 
[4]. «Толеранттылық» термині ағылшынның – tolerance түсінігінде кең таралған, онда ол 
төзімділікпен қатар рұқсат ету деген мағынаны білдіреді [5]. Екі терминді салыстырып 
қарағанда басқа адамға немесе құбылысқа төзудің шегі, шекарасы, шамасы идеялары көрініс 
табады. А.П.Садохинның пікірінше, әртүрлі ұлттардың толеранттылықты түсінуі тарихи 
тәжірибесіне байланысты әртүрлі және сан қилы қарым-қатынас, көңіл-күй түрлерін 
білдіреді [6]. Осылайша, ағылшын тілінде толеранттылық «тұлға мен затты қарсылықсыз 
қабылдауға қабілетті, дайын екендігін», француз тілінде бұл термин «басқаның 
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бостандығын, оның ойлау мәнерін, іс-әрекетін, саяси және діни көзқарастарын сыйлау» 
дегенді білдіреді. Қытай тілінде толеранттылық таныту – «рұқсат ету, басқаларға қатысты 
кеңпейілділік таныту» мағынасын береді. Осы тұста толеранттылық термінінің ең кең сезім 
мен қарым-қатынас үйлесімділігін араб тілінен байқаймыз, мұнда термин «басқа адамдарға 
деген кешірім, мейірім, жұмсақтық, аяушылық, мейірбандықты» білдіреді, ал персиялық 
тілде толеранттылық «төзім, шыдам, қарсыласымен татуласуға дайын екендігін» білдіреді 

Төзімділік, басқарушының басқа адамға мейіріммен қарауы туралы шарттар көне 
тарихи ескерткіштерде кездеседі. Мысалы, Ежелгі Египетте б.з.д. XXYIII ғасырдағы саяси-
діни «Птахотеп ілімдері» деген құжатта басқарушы мен төменгі тап арасында жақсы қарым-
қатынас болуы керек екендігі айтылған. Вавилон патшасы Хаммурапи заңдарында (б.з.д. 
XYIII ғ.) билеуші қатал, бірақ әлсізді ренжітуге жол бермейтін, жетім мен жесірлерге 
қамқорлық көрсететін, қол астындағыларға әділетті әке ретінде суреттеледі.  Ежелгі 
Үндістанда адамдар арасындағы әділеттілік, толеранттылық идеясы бар басты рухани 
мәдениет ескерткіші болып қасиетті «Веда» жазулары қызмет еткен.  Олардың әсері «Ману 
Заңдары», немесе «Манавадхармашастрда» көрініс табады (б.з.д. YI-III ғ.ғ.). Бұл дерекнамада 
адамзат өмірі мен тұрмысы, қоғамдық басқару ережелері мен заңдары, діни-философиялық 
және моральдық заңдар жиынтығы бар, бір сөзбен айтқанда «дхарма». Толеранттылықты 
сипаттайтын дхарманың басты белгілеріне мыналарды жатқызуға болады: «…мейірімділік, 
бой ұсынушылық, жуастық, сезімді ауыздықтау, ақылдылық, саналылық,  әділеттілік және 
ашуға бой алмаушылық…» [7]. Заңдардың біразында ahimsa принципін ұстану қажеттілігі 
нақты көрсетілген, яғни, барлық тірі және момындарға зиян келтірмеу. Толеранттылық 
идеясы ежелгі үнді мәдениетінің басқа да шығармаларында кездеседі. «Махабхарата» 
эпосында (б.з.д. Y ғ.) даналылық қорғаушысы Бхимшма өлім алдында жатып: «Адам 
басқалардың қандай іс-әрекетінен жеркенсе, өзіне тілемесе, басқа адамдарға да ондай әрекет 
жасамасын» деп өсиет қалдырған екен. [8].  Әлеуметтік-саяси және өнегелік ілімде ежелгі 
қытай ойшылы Конфуцийдің толеранттылық идеясымаңызды орын алады. Адамның мінез-
құлқымен қатар, оның сын сипатына байланысты бұл ілімде бір ереже бар, ол – жень. Өз 
мағынасында төзімділік, толеранттылыққа жақын. Оның мәнін келесі пайымдаудан білуге 
болады: «Цзы-Гунь: өмір бойы басшылыққа алуға болатын сөз бар ма? Философ: Бұл 
мейірімділік. Өзің қаламайтынды басқаға жасама» [9, 72 б.]. Осыған ұқсас пайымдаулар грек 
даналары Питтак пен Фалеске тиесілі. «Қалай ең жақсы да әділетті өмір сүрсек болады?» 
деген сұраққа, Фалес: «Басқалардың бойынан жеркенетін затты біз өзіміз жасамаған 
жағдайда» деп жауап берген. Уақыт өте келе бұл ереже өзгеріске ұшырап адамгершіліктің 
«алтын ережесіне» айналды. Ол келесідей айтылып жүр:  «адамдар саған калай қарағанын 
қаласаң, сен де оларға солай қара» немесе «басқалар саған жақсы ниетпен қарасын десең, 
өзің де оларға жақсы ниет таныт». 

Августин Аврелий (345-430 гг.) өз қөз қарастар жүйесіне толеранттылық элементтерін 
қосуға тырысты. Жастарға өмір заңдарын, ережелерін айта отырып «мансапқорлық, 
қызғаныш, жек көрушілік, өшпенділіктен» аулақ болуға кеңес береді. Өз өсиетін былай деп 
қалдырған: «Адамдармен қарым қатынаста тек мына бір мәтелді есте сақтаса жетеді: әркім 
өзіне қаламайтынды басқа ешкімге жасамасын» [9, 73,74 б.].  

«Толеранттылық» ұғымының мәні қазақ тілінде өте терең; ол шыдамдылық, төзімділік,  
байсалдылық, кісілік, ізгілік, келісім табу деген мағыналарды білдіреді. Толеранттылыққа, 
яғни төзімділікке қарсы «интолеранттылық» деген үғым бар; ол адам, әлеуметтік топтар, 
мемлекеттерге байланысты ымырасыздық, шыдамсыздық, тағатсызық, кейістілік, менмендік, 
оспадарлық, парықсыздық деген мағыналар пайдалынылады. Толерантты парасаттың үлгісі 
қазақ билерінде кеп кездескен. Мысалы, Қазыбек бидің қалмақ ханы Қоңтайшыға айтқан «біз 
қазақ деген мал баққан елміз» — деп басталып, «достығымызды сақтай білген елміз, дәм-
тұзды ақтай білген елміз, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз» деген 
сөздер өзара сыйластыққа шақырады. 

Бүгінде біз «толеранттық» терминін жиі аузымызға аламыз. Немесе  төзімділік, 
шыдамдылық, көнбістік, тағаттық, төзгіштік сабырлылық деген сөздермен алмастырып 
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қолданамыз. Бұны әдетте «шыдамдылық, төзімділік» деп түсініп, жағымды қабылдаймыз. 
Дегенмен толеранттықты момындық, жігерсіздікке балап, сынға алатын пікір де жоқ емес.  

Толеранттылық – бөтен өмір салтына, тілге, мәдениетке, тәртіпке, әдеп-ғұрыпқа, 
сезімдерге, пікірлерге, идеяларға, сенімдерге төзімділік. Әлдебір нәрсеге төзу, оны хош көру. 
Толеранттылық – саяси плюрализм қағидаты. Мұндай қасиетке ие жан басқа адамның 
ерекше, бәлкім, жат болып көрінетін өмір салтын, мінез-құлқын, салт-дәстүрін, сезімін, 
идеялары мен нанымын мақұлдамаса да, оған түсіністікпен, сабырлықпен қарайды. 

Толеранттылық көзқарас басқалардың тату-тәтті өмір сүру және өздерінің жеке-
даралығын сақтау құқықтарын мойындауды білдіреді. Толеранттылық дегеніміз – күрделі 
қоғамдастықтарды ұйымдастырудың аса маңызды қағидаты. Осы қағидатпен халықтың 
әртүрлі этностық, нәсілдік, діни топтары қатар өмір сүрмек, осы ұстаным бойынша, 
бейбітшілік пен әлеуметтік ортаның көп өлшемді болып табылатынын түсіну, демек, бұл 
дұниеге көзқарастар да әртүрлі екенін және бұл көзқарастар бірыңғайлыққа немесе 
әлдебіреудің пайдасына келіп сайымауға тиіс екенін түсіну қоғамдық өмірдің тиісті нормасы 
болуы тиіс.  

Толеранттылық әртүрлі этностық топтар арасындағы қатынастарда орныққан 
жауапкершілік, сондықтан мұның 140-тан астам ұлт өкілдері тұратын Қазақстан үшін де 
ерекше терең мәні бар. Аумағында әртүрлі ұлттардың ұзақ уақыт бойы бірлесіп тұруы 
кезінде қалыптасқан толеранттылық туралы Қазақстанда өзіндік түсінік түзіліп шықты. 
Қазақстан үшін «толеранттылық» ең алдымен, халық санасының жазылмаған нормасы, 
этностық қатынастардың аксиомасы және қоғамның адамгершілік тұтқасы болып табылады; 
толеранттылық, ең алдымен, сенім, өзара құрмет, ынтымақ және мәдениет аралық диалог 
арқылы ашылады. Оның түп негізінде құндылықтардың ортақтығы, мүмкіндіктердің теңдігі 
және дәстүрлер мен патриотизм, жаңару, жарыстастық пен жеңістің синтезіне негізделген 
ұлттық рух жатыр. Қазақстандықтар үшін толеранттылық – тату көршілік, достық, өзара 
түсіністік, өзге пікірді қабылдау.  

Мифтердегі төзімділік идеясы мен төзбеушілік ұстанымдары мифологиялық 
қаһармандар архетипі арқылы тоғысады. Бұндағы төзімділік адамгершілік қағидаттарымен 
өлшенсе, төзбеушіліктің өзі екі мағынада қолданылады. Жағымсыз мағынасында 
зұлымдыққа қарай бағдарланса, жағымды мағынасында ел қорғау, өзгеге жәрдемдесу т.б. 
құбылыстар арқылы айқындалады.  

Әл Фарабидің пікірінше, Қоғамның әрбір мүшесі оның саны мен алып жатқан аумағына 
қарамастан, олардың адамгершілік қырларын анықтайтын өздерінің әрекеттеріне сәйкес 
құрылатын  әр түрлі индивидтерден құралады, сол қоғамның өзі әр түрлі индивидтер мен 
топтардың қажеттіліктерімен құрылатындығына, оларға өзара қарым қатынас пен өзара 
байланысты реттеп отыратын белгілі бір тәртіп пен жүйе талап етілетіндігіне қарамастан 
қоғам құрылады.  

Бір сөзбен айтқанда, оларға әр түрлі мінез-құлық тән екендігіне, олардың әртүрлі 
әсерлер бойынша толқитындығына байланысты адамдардың бір-бірінен айырмашылықтары 
болады. Бірақ, кей жағдайда кездесетіндей, адамдар тәуелсіз және бірін-бірі жек көретін 
жағдайларда олар бірдей өмір сүре алмайды, өйткені, жоғарыда айтқандай, адамдар 
ұжымдасқан, бірлескен қызметтер арқылы өмір сүреді.  Бұдан адамдар өмір сүруге кесел 
келтіретін әсерлерге тап болғанмен, ақылды басшылыққа алып, сол сәтте өзара көмекке 
мұқтаж болады, олардың арасындағы келісім болуы қажеттілігі  туындайды.  

Бұндай келісімдердің нәтижесінде заңмен бекітілген белгілі бір тәртіптер, мінез-құлық 
нормалары  пайда болады, әл-Фарабидің ойынша,  сөйтіп, қала басшысы мен оның 
ізбасарлары тағайындалады. 

Өзара төзімділік, бөтенді шеттетпеу, толеранттық мінез таныту мәселесі XVI ғасырда 
Еуропада діни қозғалыстар мен діни жіктіктерге байланысты туған. Лютеран, протестант пен 
католиктерді бірін – бірі жатсынбауға арналған деректер, заңдар қабылданып, бөтен діндерді 
қудалауға, үстемдік жүргізуге тыйым салынған. Бірте – бірте діни конференциялардың 
біржақты төзімділігі өзара діни төзімділікке, діни салт – жораларды еркін атқаруға, діни 



2495 
 

сенім еркіндігіне негізделе бастаған. Бөтен дінге рұқсат беруден оны сыйлауға, адамның діни 
сенім құқының маңызды тірегі ретінде мойындалған. Өзара сыйластық, толеранттық сананы 
әкімшілік, авторитарлық жолмен енгізуге болмайтындығына көз жеткізілген. Сөйтіп, дінді 
уағыздаушылардың билігіне шек қойыла бастады. 

Утопист социалистер сол дәуірдегі қоғамға деген төзбестіктен басқа бір идеалды 
қоғамның үлгісін жасап ұсынды. Ол қоғамда әділеттілік, төзімділік, өзара сыйластық т.б. 
ұстанымдар басты орынға шығарылды.  

Қазақ дүниетанымында төзімділікке байланысты сыйластық, кішіпейілділік, түсіністік, 
шыдамдылық сияқты ұғымдар мен түсініктер жүйесі көне түркілік дәуірлерден бастап, 
бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Сонымен қатар, төзімділік пен төзбестіктен, 
немесе өзгенің төзімсіздігінен ұлттық таным-түсінікте намыс ұғымы да бар.  

Толеранттылық парасаттың үлесі қазақ билерінде көп кездеседі. Мысылы, Қазыбек 
бидің қалмақ ханы Қонтайшыға айтқан «біз қазақ деген мал баққан елміз» деп басталып, 
«досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзды ақтай білген елміз, асқақтаған хан болса, хан 
ордасын таптай білген елміз», «...берсен жөндеп бітімінді айт, не тұрысатын жерінді айт!» 
деп аяқталатын сөздер өзара сыйластыққа шақырады.  

Қазақ билері «Төремін деп тепсінбе. Төре мен құл майданда, кәрі мен жас ақылда, бай 
мен кедей мырзалықта, барлық адам көр мен қаза жауабында теңеледі», - деп, адамдардың 
намыс, ақыл – парасатпен теңесетінін айтқан. 

Қарама – қарсы беталыс, бағыт, пікір, идеялар қай мемлекет пен қоғамда да бар. 
Халықтың даналығы, ел басқарудың өнері осы тенденцияларды белгілі мәмлеге келтіріп, 
асауға тұсау салып, үйлесім, жарасым табуда. Толеранттылық келісім тарихтың мәңгілік 
сыйы емес, себебі күнделікті дамудан туып отыратын қайшылықтар біржола шешілмейді. 
Сондықтан «толеранттылық», «тұрақты» қоғам деген ұғымдар шартты түрде ғана қолданып, 
жайбырақаттылыққа жол берілмеуге тиісті.  

ХХ ғасырдағы философиялық ағымдарда төзімділік мәселесі тікелей қозғалмаса да, 
жалпы мәселелерге енгізілген еді. Атап айтқанда, прагматизмнің ақиқат мәселесі, 
неотомизмдегі дін мен ғылымның біргілі, психоанализдегі бейсаналық пен саналықтың 
келісімі т.б. конвенционалистік ұстанымдарды атап өтуге болады.   

Қазіргі уақытта толеранттылық қалыптастыру мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. Ол 
көптеген себептермен түсіндіріледі: әлемдік өркениетің экономикалық, әлеуметтік, 
моральдық және басқа да сипаттарда қатпарлану және осыған байланысты төзімсіздіктің, 
діни экстремизмнің шиелінісуі; босқындар мәселесі, моральдық парадигмалардың ауысуы 
және тағы да басқа. Осыған орай 1995 жылы БҰҰ «Төзімділік принциптері декларациясын» 
қабылдады. Бұл халықаралық құжатта тек адамдардың қазіргі және болашақтағы бірлесу 
принциптері ұсынылып қана қоймай, оларды жүзеге асыру жолдары ұсынылған. Мұнда 
адамаралық қатынастардың негізгі ұғымынң мәні ашылған. Ол толеранттық және төзімділік. 

 «Толеранттық – адамдардың, қауымдастықтардың, мемлекеттердің, басқа біреулердің 
ойын түсінуге және сыйлауға қабілеттілігі. Ол адамның бостандықтар мен универсалды 
құқықтарының негізінде қалыптасатын белсенді қарым-қатынас. Толеранттық- күштілер мен 
ақылдыларға, өз қабілетіне сенімділерге тән. Осыған орай, 1996 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы 
16 қарашаны төзімділіктің халықаралық күні ретінде белгілеген болатын.  

Сондай-ақ, 2008 жылы 7 қазанда төзімділік пен келісім бойынша  Еуропалық кеңес 
Парижде құрылған болатын. Ол нәсілшілдік кемсітушілікке, антисемитизмге, ксенофобияға 
т.б. қарсы күресу үшін құрылған бейбітшіл саяси-әлеуметтік құрылым болды. Осыған 
байланысты төзімділіктің арнайы медалі де тағайындалған болатын. Бүгінгі күнгі саясат пен 
халықаралық қатынастар, бейбітшілік сүйгіштік пен ынтымақтатықтың барлық  түрлері осы 
төзімділікке бағдарлануы тиіс болып табылады. Себебі, бүгінгі адамзат бұдан басқа жол жоқ 
екендігін ұғынып келеді.  
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Ключевым фактором, во многом определяющим состояние и развитие экономического 
потенциала Каспийского региона и оказывающим также влияние на геополитические 
процессы вокруг него, выступают углеводородные ресурсы. 

На сегодняшний день в регионе Каспийского моря развернулся активный процесс 
налаживания экономического сотрудничества с транснациональными компаниями, подписан 
ряд крупных инвестиционных соглашений по добыче и транспортировке нефти и газа. Одна 
из существенных закономерностей развития мировой экономики – постоянный и быстрый 
рост производства и потребления энергии, прежде всего за счет невозобновляемых 
энергоресурсов – угля, нефти и газа.  

Недра Каспийского региона еще с советских времен достаточно детально изучены на 
нефтегазоносность, несмотря на то, что добыча здесь велась в ограниченных объемах[1]. На 
шельфе Каспия открыто 20 нефтегазовых месторождений и выявлено более 250 
перспективных нефтеносных участков, правда, эксперты оценивают вероятность 
обнаружения там коммерческих запасов нефти в 15-20%. Прогнозные ресурсы каспийских 
месторождений нефти составляют 24-26 млрд. тонн (10% мировых запасов), газа – 8300 
млрд. кубов. Большая часть углеводородных ресурсов приходится на Казахстан и 
Туркменистан, соответственно 92 и 38 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Доля России в 
запасах углеводородов составляет 7 млрд., Ирана – около 15,1 млрд., Азербайджана – 
примерно 32 млрд. баррелей нефтяного эквивалента[2, С. 54].  

По оценкам британской нефтегазовой компании «BP», доказанные запасы нефти в 
Каспийском регионе составляют около 30 млрд. тонн, или 19%   мировых доказанных 
запасов нефти, а доказанные запасы природного газа - 145 трлн. кубометров, или 45% 
мировых доказанных запасов природного газа. Согласно же прогнозам председателя совета 
директоров российской компании «Лукойл» Валерия Грайфера, к 2021-2024 годам добыча 
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нефти на Каспии может достигнуть 200 млн. тонн в год, а природного газа - 270 млрд. 
кубометров[3, С. 11].  

Рассмотрим пути развития нефтегазовой отрасли в прикаспийских государствах и 
освоения природных ресурсов Каспия. 

На сегодняшний день добычей нефти в России занимаются порядка 150 компаний, из 
них 11 вертикально интегрированных. Около две трети годовой добычи нефти приходилось 
на пять крупнейших нефтяных фирм, в том числе ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Роснефть», 
НК «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть». 

Разработка Каспия, реализуемая главным образом «Лукойлом», стала одним из 
стратегических приоритетов России. Начиная с 2000 года, в ходе разведочных работ в 
российском секторе Каспийского моря было открыто семь крупных месторождений. По 
данным Минэнерго РФ и ОАО «ЛУКОЙЛ», месторождения в российском секторе 
Каспийского моря сосредоточены в 8 блоках: Северном, Центральном, Яламо-Самурском, 
Инчхе-море, Дербентском и Дмитровском, Избербашском и Суякском, Латанском, а также 
на Северо-Каспийском участке[4, С. 28]. 

Россия – один из крупнейших экспортеров нефти в мире, основной поставщик 
природного газа в страны Европы. Значительные топливные ресурсы в России в будущем 
будут лишь увеличивать ее роль в обеспечении международной энергетической 
безопасности. Всего, по оценкам правительства России, запасы нефти в российском секторе 
Каспия составляют 2,95 млрд. тонн, природного и нефтяного газа - 3,1 трлн. кубометров[5].  

Добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия началась в 1924 г. с вводом в 
эксплуатацию скважины № 74, пробуренной с деревянного основания, построенного в бухте 
Биби-Эйбат[4, С. 24]. В 1951 г. началась на Каспии промышленная добыча нефти на 
месторождении Нефтяные Камни, со временем были созданы крупные нефтяные промыслы.  

Азербайджан в процессе освоения морских месторождений изначально сделал ставку 
на сотрудничество с крупными иностранными нефтегазовыми компаниями в рамках 
заключения соглашений о разделе продукции. На сегодняшний день Государственной 
нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) подписаны 26 контрактов с 30 компаниями из 
более чем 20 стран мира по совместной разработке нефтяных и газовых месторождений.  

Ключевыми здесь являются группа шельфовых нефтегазовых месторождений Азери-
Чираг-Гюнешли (общие запасы оцениваются в 930 млн. тонн нефти и 0,6 трлн. кубометров 
природного газа) и газоконденсатное месторождение Шах-Дениз (общие запасы - 1,2 трлн. 
кубометров газа и более 240 млн. тонн конденсата). Добыча газа на Шахденизе началась в 
декабре 2006 г. К 1 апреля 2010 г. на месторождении было добыто 18,8 млрд. м3 газа[6]. В 
азербайджанском секторе Каспийского моря площадью около 70 тыс. км2 открыто 28 
месторождений нефти и газа, обнаружено более 130 перспективных структур. В них 
выявлено 4,8 млрд. тонн нефтяного эквивалента углеводородных ресурсов. Действуют 19 
производственных подразделений госнефтекомпаний, которые имеют более 1600 фондовых 
скважин, свыше 260 км подводных трубопроводов, около 400 типов оснований и 180 км 
морских эстакад и гидротехнических коммуникационных систем[4, С. 24]. 

По официальным оценкам, доказанные запасы нефти в Азербайджане составляют 7-13 
млрд. баррелей, газа – 2,6 трлн. кубометров. На нефтегазовый сектор приходится более 86% 
прямых инвестиций в экономику Азербайджана. 

Как известно, промышленная добыча нефти в Казахстане началась в 1911 г. на 
месторождении Доссор[7]. Известной датой в казахстанской энергетической сфере считается 
18 сентября 2006 г. – в стране была добыта миллиардная тонна нефти. Нефтегазовый 
комплекс в структуре экономики Казахстана в 2009 г. составил 20,8%, а в государственных 
доходах – 40,5%. По информации Министерства нефти и газа, добыча нефти по итогам 2011 
года составила 80,1 млн. тонн и газа 39,5 млрд. м3.[8] Сегодня по подтвержденным запасам 
нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира, обладая 3% мирового запаса нефти.  

В феврале 1993 г. было подписано постановление Правительства РК «О становлении и 
развитии добычи углеводородного сырья в казахстанской части Каспийского моря». В нем 
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также предусматривалось создание специализированной государственной компании 
«КазахстанКаспийШельф» [4, С. 23].  

Была принята специальная государственная программа по освоению природных 
ресурсов казахстанского сектора Каспийского моря, которая дополнялась и 
трансформировалась с течением времени. В энергетическую сферу привлечены инвестиции, 
десятки разведочных, буровых, нефтяных, транспортных, сервисных зарубежных и 
отечественных компаний.  

Более 90% запасов нефти сосредоточено на 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, 
Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, 
Кумколь, Северные Бузачи, Алибекмола, Центральная и Восточная Прорва, Кенбай, 
Королевское. Месторождения находились на территории шести из четырнадцати областей 
Казахстана[8].  

Общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Казахстане, по 
оценкам правительства республики, составляют 17 млрд. тонн. Из них 8 млрд. тонн 
приходится на казахстанский сектор Каспийского моря в рамках 120 локальных структур. 
Извлекаемые запасы нефти составляют 4,8 млрд. тонн, а газа - более 3 трлн. кубометров. 
Основные запасы нефти (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях[3, 
С. 11].  

К освоению туркменской части Каспия привлечены зарубежные компании Petronas, 
Dragon Oil, Buried Hill, RWE, «Итера», «Зарубежнефть».  

Как утверждают туркменские специалисты, более 80% запасов энергетического сырья 
на шельфе находятся в отложениях, расположенных на глубине свыше 3 км, а также в 
малоизученных зонах нефтегазонакопления, так что существует высокая вероятность 
обнаружения новых значительных месторождений нефти и газа. 

В сентябре 2012 г. в Ашхабаде «Итера» презентовала обработанные и 
интерпретированные сейсмические материалы, полученные в пределах договорной 
территории «Блока 21» туркменского сектора Каспия. По предварительным оценкам, этот 
блок имеет извлекаемые запасы по нефти – 219 млн. тонн, попутному газу – 92 млрд. м3 т 
природному газу – 100 млрд. м3[9]. Инвестиции в проект оцениваются приблизительно в $6 
млрд. 

Туркменистан является ведущим производителем и экспортером газа, по объемам 
запасов которого он, согласно оценкам компании «BP», занимает четвертое место в мире. По 
официальной информации, ежегодно добывается около 70 млрд. кубометров газа и около 10 
млн. тонн нефти. При этом к 2030 году страна рассчитывает довести объемы добычи газа до 
250 млрд. кубометров в год. Основная ставка делается на расположенный на территории 
Марыйского велаята блок газовых месторождений Галкыныш с общими запасами в пределах 
26,2 трлн. кубометров. Что касается нефти, то, по оценкам экспертов проекта «Центральная 
Евразия», у Туркменистана нет резервов для существенного наращивания объемов ее 
добычи. [3, С. 11]   

Иран занимает второе после Саудовской Аравии место в мире по экспорту нефти и 
является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК. Помимо этого, данное государство 
находится на втором месте в мире по объему запасов природного газа. 

С августа 2009 г. по август 2010 г. в Иране было открыто 13 новых нефтяных и газовых 
месторождений с совокупными запасами в 14 млрд. баррелей нефти и 1,3 трлн. м3 газа[10]. 
Экономика Ирана находится в большой зависимости от экспорта нефти и мировых цен на 
нее. Доходы от продаж нефти составляют около 80% всех экспортных доходов, половину 
правительственного бюджета и около 10%-20% ВВП. Такие высокие доходы позволяет 
исламскому государству иметь нефтяной стабилизационный фонд. 

В 2012 г., по словам управляющего директора Khazar Exploration and Production Co. 
(KEPCO) Али Осули, иранской стороной были обнаружены нефтяные залежи объемом два 
миллиона баррелей в границе нефтегазового месторождения «Сардар-е Джангал», 
расположенного на шельфе Каспийского моря северной провинции Гилан. По оценкам топ-
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менеджера KEPCO, суточная добыча нефти на участке может достигать восьми тысяч 
баррелей. 

По предварительной оценке, запасы газа на месторождении оцениваются около 1,42 
млрд. м3, что эквивалентно совокупному потреблению газа в Иране в течение десяти лет. В 
мае 2012 г. в National Iranian Oil Company’s (NIOC) уже сообщали, что месторождение также 
содержит значительные запасы нефти[10].  

Для Ирана приоритетной остается разработка месторождений нефти и газа на юге 
страны и в зоне Персидского залива. По некоторым оценкам, на начало 2014 года нефтяные 
резервы страны достигли порядка 157 млрд. баррелей, что составляет 10% мировых запасов 
нефти. При этом 70% нефтяных ресурсов Ирана находится в прибрежных зонах, а 30% – на 
суше. Запасы иранского газа составляют около 34 трлн. кубометров. Каспийский шельф, где 
запасы нефти Ирана оцениваются в 500 млн. баррелей, не является приоритетным для 
страны. Вместе с тем его освоение осуществляется, скорее, в политических, нежели чисто 
экономических целях, с расчетом закрепить за Ираном потенциально спорные 
месторождения[3, С. 11]. 

В последние годы нефтегазовый комплекс характеризуется значительным иностранным 
присутствием, так как стратегия использования углеводородных ресурсов основывается на 
привлечении долгосрочных инвестиций и современных технологий, сооружении экспортных 
трубопроводов, создании энергетической инфраструктуры[11].  

Уже к концу 1990-х гг. в регионе действовали «Chevron», «ExxonMobil» (США), 
«British Petroleum», «British Gas» (Великобритания), «Shell» (Великобритания/Нидерланды), 
«Total» (Франция), «Eni» (Италия), «CNPC» (Китай) и т.д. Главным образом западные 
компании участвуют в нефтегазовых проектах в Азербайджане, Казахстане. В меньшей 
степени они представлены в Туркменистане. При этом они занимаются продвижением своих 
интересов на самом высоком государственном уровне. Все это привело к явной политико-
экономической конкуренции между Россией и Западом в лице США и ЕС, что нашло свое 
отражение на реализации нефтегазовых проектов в Каспийском регионе. 

Основными нефтепроводами в регионе являются[3, С.12]:  
1. Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск, больше известный как нефтепровод 

Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Общая протяженность КТК составляет 
1510 км.  

2. Нефтепровод Узень – Атырау – Самара. Общая протяженность составляет более 1380 
км, из которых 1232 км проходят на территории Казахстана. 

3. Нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), строительство которого в свое время 
активно лоббировали США. Общая протяженность - 1769 км. 

4. Нефтепровод Баку – Супса, по которому азербайджанская нефть с месторождения 
Чираг поступает в терминалы порта Супса на Черноморском побережье Грузии. 
Протяженность нефтепровода - 830 км. 

5. Нефтепровод Баку – Новороссийск. Общая протяженность - 1330 км, из которых 231 
км приходится на Азербайджан. 

6. Транснациональный нефтепровод Казахстан – Китай, фактически представляющий 
собой сеть трубопроводов, включая Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь, Кенкияк-Атырау 
и Кумколь-Атасу. 

    Экспорт газа из Каспийского региона осуществляется по следующим основным 
направлениям [3, С. 12]: 

1. Магистральный газопровод Средняя Азия – Центр, через который осуществляются 
поставки туркменского газа в Россию транзитом через Узбекистан и Казахстан. 

2. Газопроводы Корпедже – Курт-Куи и Довлетабад – Серахс – Хангеран, 
предназначенные для экспорта газа из Туркменистана в Иран. 

3. Транснациональный газопровод Туркменистан – Китай, в котором также участвуют 
Узбекистан и Казахстан. 
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4. Газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум, известный также как Южно-Кавказский 
газопровод. Предназначен для доставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз 
на рынки Европы через Турцию. 

5. Газопроводы Баку – Ново-Филя (протяженность 200 км) и Гаджигабул – Моздок 
(протяженность 240 км), предназначенные для поставок азербайджанского газа в Россию. 

Имеются также перспективные проекты строительства Прикаспийского газопровода (с 
участием России, Казахстана и Туркменистана), газопровода ТАПИ (Туркменистан - 
Афганистан - Пакистан – Индия), Транскаспийского (с участием Азербайджана и 
Туркменистана), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. 
Реализация последних трех проектов, призванных обеспечить поставки главным образом 
азербайджанского газа в Европу в обход России, лоббируются Европейским союзом в целях 
создания так называемого «Южного газового коридора». 

По мнению экспертов института каспийского сотрудничества, фактор добычи и 
экспорта углеводородов пока обладает преимущественно дезинтеграционным потенциалом в 
Каспийском регионе. Этому способствует несколько причин:  

- освоение спорных месторождений, а также конкуренция действующих и 
проектируемых нефтепроводов и газопроводов;  

- совместные проекты осуществляются на двусторонней основе вместо пятистороннего 
формата;  

- часто возникающие в рамках этих проектов споры и разногласия их участников по 
вопросам организационно-технического и финансового (особенно по ценам на 
энергоресурсы или за транзит таковых) характера.  

Исходя из этого, прикаспийским странам целесообразно обсудить вопросы возможной 
реализации совместных проектов в сфере добычи, переработки и экспорта каспийских нефти 
и газа в многостороннем формате. 

Необходимо изменить отношение прикаспийских государств на официальном уровне к 
энергетическому сырью как к важному, но не единственному фактору развития 
экономического потенциала Каспийского региона. В свою очередь, это предполагает 
расширение направлений торгово-экономического сотрудничества, в том числе по вопросам 
неэнергетического характера. На IV Саммите глав прикаспийских государств Президент 
Республики Казахстан Н. Назарбаев отметил, что весомой составляющей сотрудничества 
должны стать торгово-экономические связи: «Учитывая нынешнее состояние мирового 
рынка, можно рассмотреть возможность сближения экономик наших стран и увеличения 
взаимной торговли. Вместе с тем еще до регулирования правового статуса Каспия можно 
заложить основу для экономического взаимодействия. Предлагаю рассмотреть возможность 
создания Каспийской зоны свободной торговли»[12]. 

Итак, для эффективного взаимодействия в нефтегазовой отрасли необходимо 
учитывать выше перечисленные рекомендации экспертов института Каспийского 
сотрудничества, а также обсуждать все проблемные моменты в пятистороннем формате, не 
ущемляя при этом национальные интересы каждой прикаспийской страны.  
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Каспийский регион, являясь неотъемлемой частью Центрально-Азиатского и 

Закавказского регионов, формирует самостоятельную геополитическую зону, роль которой в 
мировом сообществе определяется множеством факторов. Главным из них, конечно же, 
является энергетический. По словам казахстанского исследователя Б.Абдыгалиева, «бассейн 
Каспийского моря в настоящее время – это геополитическая территория, на которой сходятся 
интересы не только пяти прикаспийских государств, но и ряда других заинтересованных 
государств. Главная причина этому – огромные запасы углеводородного сырья, разведанные 
и предполагаемые»[1, с.15]. 

Кроме наличия огромных запасов углеводородов, значимость Каспию придает его 
уникальное местоположение, благодаря которому данный регион является одним из 
ключевых узлов современной нефтегазовой трубопроводной геополитики.  

По сути, этот регион является тем геополитическим пространством, на котором 
сходятся не только национальные интересы кавказских и центральноазиатских стран, но и 
ряда ведущих держав Запада и Востока. Наряду с прибрежными странами, а также 
традиционными «геополитическими игроками» - Россией, США, Великобританией, Турцией 
и Ираном – все большую политико-экономическую активность в этом регионе проявляют 
Франция, Германия, Китай, Япония, Пакистан, Саудовская Аравия, Израиль, ряд других 
стран, что в свою очередь, создает своего рода «геополитическую головоломку», 
значительно усложняя геополитическую ситуацию на Каспии. 

Итак, в ходе анализа внешнеполитических концепций региональных и 
внерегиональных стран-игроков, видна, в первую очередь, огромная геополитическая 
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значимость Каспийского моря в системе международных отношений. Рассмотрим 
стратегические интересы основных из них – США, их союзника – ЕС, Китая и России. 

За последние два десятка лет Каспийский регион стал для Запада и прежде всего для 
его безусловного лидера – США регионом огромного геополитического значения.  

С середины 90-х годов Соединенные Штаты, не сумев найти modus operandi с Россией, 
обратили основное внимание на каспийскую нефть, «чтобы создать американскую сферу 
влияния на Кавказе и Каспии ради обладания контроля над нефтью»[2, с.35]. Первое 
публичное указание на то, что Каспийскому региону должно быть уделено особое внимание, 
содержалось в выступлении помощника президента США по национальной безопасности 
С.Бергера в марте 1997 года, хотя еще до этого, в январе 1997 года, представители 
вашингтонской администрации заявили, что страны Закавказья и пять бывших советских 
республик Центральной Азии имеют жизненно важное политическое и экономическое 
значение для США[3]. 

Первоначально основные задачи Вашингтона в Каспийском регионе заключались в 
следующем: 

- укреплении позиций американского нефтяного капитала в энергетической сфере 
каспийских государств; 

- росте зависимости стран региона от американских инвестиций, вложенных в 
добывающую отрасль; 

- дистанцировании каспийских республик от политики России. 
Однако после событий 11 сентября 2001 г. стратегия США по отношению к 

государствам Каспийского региона претерпела некоторые изменения. Теперь приоритет был 
отдан военно-политическому вектору взаимодействия. Политика США трансформировалась 
в комплексную концепцию  по продвижению собственных национальных интересов.  

Вложение большого количества финансовых активов в быструю разработку 
нефтегазовых месторождений на Каспии с последующей поставкой углеводородов на 
мировые рынки не является основным приоритетом каспийской политики США[2, с.154]. 
Руководство Соединенных Штатов больше заинтересованы в установлении своего 
господства над ресурсами Каспия, а также маршрутными нефтегазовыми проектами, чем 
просто в добыче углеводородов.  

Поддерживая создание новых экспортных путей транспортировки каспийского 
энергетического сырья и «прикладывая усилия для усложнения доступа Китая к 
центральноазиатской «кладовой», [4,с.57] США стремятся предотвратить усиление 
воздействия КНР в регионе. Так, «в Вашингтоне полагают, что с ростом экономической и 
военной мощи Китай может стать гегемоном в Азии и тем самым создаст серьезную угрозу 
американским интересам в данном регионе, включая и возможность военного столкновения, 
из-за резкого повышения Китаем спроса на нефть»[5].  

Следующим важным моментом в каспийской политике США следует назвать 
реализацию отложенного в свое время проекта БТД. С 1994 года этот нефтепровод является 
стержнем американской политики на Каспии. Для его охраны, ровно как и для других 
каспийских трубопроводов, Европейское командование США создало специальную 
оперативную программу «Каспийский страж», основу которой составляют американские 
мобильные силы и подразделения армий стран – участниц энергетических проектов.  

Стремление США играть определяющую роль в разрешении иранской ядерной 
проблемы, в частности, предотвратить создание Ираном ядерного оружия[6] влияет на 
характер складывающейся военно-политической обстановки в Каспийском регионе. По 
мнению эксперта по Каспийскому региону, Д.С.Айвазян, укрепление военно-политического 
сотрудничества США с новообразованными после распада СССР каспийскими 
республиками направлено на ослабление военно-политического потенциала РФ и Ирана на 
Каспии[7]. 

Таким образом, политику Соединенных Штатов в регионе можно охарактеризовать как 
«трубопроводную стратегию», включающую в себя 4 основных направления: 
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1) кавказское направление: опора на Азербайджан в энергетической и 
транспортной стратегии, всесторонняя помощь Грузии, постепенное усиление влияния на 
Армению; 

2) центральноазиатское направление: усиленное давление на Казахстан и 
Туркменистан (и в некоторой степени на Узбекистан) для привлечения этих государств к 
западным транспортно-коммуникационным проектам (БТД, «Набукко»); 

3) российское направление: всемерное сдерживание влияния России на 
прикаспийские государства, изоляция Москвы в сфере добычи и экспорта углеводородов; 
вычленение каспийского и кавказского факторов из общей системы российско-американских 
отношений (особенно в области стратегической безопасности); 

4) иранское направление: изоляция Ирана, попытки установить в регионе 
американское военное присутствие в целях создания стратегической угрозы для ИРИ[8, 
с.139].  

 Политика США в Каспийском регионе носит явно доминирующий характер, точнее 
это желание американской администрации обладать лидерством в обозначенной территории. 
Этому подтверждение  - попытки изолировать Иран, постепенное вытеснение России с зоны 
Каспийского бассейна, стремление усилить свое влияние и т.п.   

В долгосрочной перспективе успехи политики США на территории каждой отдельно 
взятой страны Каспийского региона будут зависеть от дальнейшего развития 
внутриполитической ситуации в этих странах, а также от того, насколько эффективно 
удастся воплотить в жизнь новую концепцию глобального присутствия США на Каспии[9]. 

Соперничество с Россией, особенно в связи с последними событиями – в виде 
взаимных санкций Запада и РФ, будет увеличиваться, уже сейчас идущая стремительная 
милитаризация всего прикаспийского региона дает тревожный сигнал о возможной 
дестабилизации Каспия. 

ЕС является одним из ведущих мировых импортеров нефти (25,6%) и природного газа 
(16,3%), в то же время расположенные в Европе нефтегазовые месторождения в силу 
интенсивной эксплуатации, быстро истощаются.[10] Поэтому страны Европейского Союза 
заинтересованы как в диверсификации источников поставок нефти и газа на территорию ЕС, 
так и в использовании альтернативных источников энергетического сырья.  

В качестве возможных источников поставок энергоресурсов на территорию ЕС страны 
ЕС рассматривают Ближний Восток (в частности, Катар), Северную Африку (Алжир, Египет, 
Ливия) и Каспийский регион (главным образом Казахстан, Туркменистан, Азербайджан)[11]. 
Согласно такой политике, европейские страны надеются на снижение высокой зависимости 
от поставок энергоресурсов из стран-членов ОПЕК и РФ, выступающей важнейшим 
партнером ЕС в энергетической сфере.  

В свою очередь, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан заинтересованы в 
налаживании транзита своих энергоресурсов на мировой рынок в различных, помимо 
российских, направлениях для решения задач экономического роста и утверждения своего 
политического веса как независимых и суверенных государств.  

Стремясь сформировать Транскаспийский – Трансчерноморский энергетический 
коридор для транспортировки каспийского энергосырья, в 2002 г. ЕС предложил к 
реализации газовый проект Nabucco,[12] мощность которого будет составлять 26-32 млрд. м3 
газа в год, а протяженность - 3 300 км. Это важный европейский коммерческий проект, 
являющийся инструментом обеспечения безопасности европейских стран.  

В 2006 г. министры энергетики заинтересованных в проекте стран, а именно: Австрии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии и Турции – достигли договоренности об участии в 
строительстве трубопровода, а в июле 2009 г. стороны подписали Межправительственное 
соглашение по проекту «Набукко», наметив начало строительства на 2011 г. Однако эта дата 
неоднократно переносилась ввиду причин как техническо-экономического, так и 
геополитического свойства. Теперь сроки запуска проекта намечены на 2017-2018 гг., когда 
начнется коммерческая добыча газа на азербайджанском месторождении Шах Дениз.  
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Говоря о военно-политических интересах Европейского Союза на Каспии, следует 
отметить, что, «не имея достаточных ресурсов для предоставления военной помощи 
прикаспийским государствам, ЕС полагается на имеющиеся для данной задачи ресурсы 
США и использует мягкую силу для продвижения своих геополитических интересов в 
регионе»[7, с.142]. 

ЕС, будучи обеспокоенным ядерными амбициями ИРИ, как и США ужесточает 
санкции в отношении Ирана. В марте 2012 г. Совет ЕС принял решение закрыть доступ к 
международной системе передачи финансовой информации физическим и юридическим 
лицам, имеющим отношение к атомным разработкам Ирана[13]. 

Подводя промежуточный итог, можно отметить, что у Европейского Союза, в отличие 
от США основной фокус проводимой политики на Каспии больше направлен на 
транспортировку энергоресурсов с региона на территорию европейских стран, чем на 
реализацию их военно-политических интересов. 

За последние годы наблюдается все возрастающее стремление динамично 
развивающегося Китая играть более активную роль в качестве участника в новой «большой 
геоэкономической игре» - наступлении на нефтяные и газовые месторождения в богатой 
энергоносителями Центральной Азии, и в частности, в Каспийском регионе. Увеличившаяся 
потребность КНР в энергоресурсах обусловлена высокими темпами роста экономики, 
которые показывает Китай на протяжении последних тридцати лет. Р. Медведев в своем 
исследовании приводит тот факт, что «Китаю в последние 10 лет стало не хватать 
собственной нефти. Китай прекратил экспорт нефти и стал во все больших количествах ее 
импортировать»[14]. Основные нефтяные потоки в Китай идут из стран Персидского залива, 
и в случае, если официальный Пекин не сможет наладить поставки с других направлений, то 
к 2025 г. доля Ближнего Востока в импортируемых Китаем объемах достигнет 91%, что 
несет в себе потенциальные риски для энергетического сектора страны[15]. 

Эксперты РИСИ подчеркивают в своем докладе стратегическое значение для КНР 
региона Центральной Азии во главе с Казахстаном, что обусловлено наличием запасов 
углеводородных ресурсов[16]. 

В мае 2004 г. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и казахстанская 
Национальная компания «КазМунайГаз» подписали соглашение о строительстве 
нефтепровода «Атасу – Алашанькоу», который стал первым этапом в реализации проекта 
нефтепровода «Казахстан – Китай». В 2011 г. в рамках реализации второй очереди второго 
этапа проекта нефтепровода «Казахстан – Китай» было завершено строительство НПС-11 на 
участке «Атасу – Алашанькоу», что увеличило пропускную способность трубы до 12 млн. 
тонн в год. 

20 декабря 2006 г. казахстанская и китайская стороны заключили «соглашение об 
основных принципах строительства второго этапа нефтепровода «Казахстан – Китай», в 
рамках которого предполагалось строительство нефтепровода «Кенкияк – Кумколь», в 
декабре 2010 г. реализация была полностью завершена[17]. 

Также руководство Китая уделяет огромное значение энергоресурсам другого 
каспийского государства – Туркменистана. В 2006 г. между обеими сторонами было 
подписано Генеральное межправительственное соглашение о строительстве газопровода 
«Туркменистан – Китай», по которому в течение 30 лет Ашхабад должен поставлять Пекину 
65 млрд. м3 природного газа ежегодно. На современном этапе завершены и введены в 
эксплуатацию 2 нитки данного газопровода, что обеспечивает пропускную способность до 8 
млрд. м3. 

По мнению эксперта по Каспийскому региону Д.Айвазян, КНР не ставит в качестве 
своей внешнеполитической цели усиление своего влияния на военно-политическую 
обстановку в Каспийском море и не развивает военное сотрудничество с прикаспийскими 
государствами, однако следит за развитием военно-политической ситуации в регионе[7, 
с.143]. 
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В 1997 г. директор Центра изучения внешней политики Китая Китайского института 
современных международных отношений, Янь Сюэтун, излагая концепцию безопасности 
КНР, отметил, что стратегия Китая направлена на экономическое развитие, а не на военную 
экспансию[18]. 

В целом Китай имеет свои фундаментальные геоэкономические и геополитические 
интересы на Каспии, и, по мнению экспертов КИСИ, активность КНР с течением времени 
будет только усиливаться, особенно в восточной части Каспийского региона. Это связано с 
перспективами китайско-казахстанского и китайско-туркменистанского сотрудничества, 
вследствие чего Китай планирует расширить сырьевую базу для развития собственного 
топливно-энергетического сектора. Однако выход США в Центральную Азию может 
поставить под вопрос реализацию этого вектора китайской политики, что делает возможным 
возобновление интереса КНР непосредственно к российским энергетическим ресурсам[8, с. 
175]. 

Политика России на Каспии 
Российская Федерация традиционно играет основную роль в транспортировке 

каспийских энергоресурсов на мировой рынок. Геополитический интерес внерегиональных 
игроков к получению доступа к каспийским углеводородам представляет угрозу 
геополитическому влиянию РФ в Каспийском регионе[7, с. 67]. 

Стремясь сохранить свое доминирующее положение на Каспии, РФ проводила 
жесткую политику, основными положениями которой являлись: 

- недопущение усиления позиций новых независимых каспийских государств как 
самостоятельных региональных игроков; 

- предотвращение появления третьих сил в Каспийском регионе; 
- препятствование освоению нефтегазовых месторождений на Каспийском шельфе, в 

особенности, при финансовой поддержке западных компаний. 
Доминирование военно-стратегической политики российского государства на Каспии 

длилось до середины 2000-х гг., затем руководство РФ стало более гибко подходить к 
вопросу о правовом статусе Каспийского моря, в связи с увеличением работ по разработке 
нефтяных месторождений каспийскими государствами с привлечением внерегиональных 
игроков. 

Рост конкуренции на Каспии поставил под вопрос обеспечение собственной 
энергетической безопасности России. Данный факт обеспечил формирование более 
конструктивной позиции Москвы по отношению к региональному сотрудничеству. 
Заключение с Казахстаном и Азербайджаном договоренностей о разделе северной части 
Каспийского моря закрепило переход РФ к принципам экономического прагматизма. 

Российская сторона подписала долгосрочные соглашения с каспийскими государствами 
о транзите нефти и газа на территорию РФ: с Казахстаном 7 июня 2002 г. – нефтепровод 
Атырау-Самара; с Азербайджаном 18 января 1996 г.; в апреле 2003 г. российский «Газпром» 
с Туркменистаном. 

По мнению исследователя Д.Б. Малышевой, «Россия пока еще сохраняет 
превосходящие позиции в Каспийском регионе, поскольку основные нефтяные и газовые 
маршруты проходят по ее территории. В частности, почти 95% казахстанской нефти 
прокачивается через территорию России»[19]. 

В декабре 2001 г. В. Калюжным, специальным представителем президента РФ по 
вопросам урегулирования статуса Каспийского моря, было заявлено, что целью РФ не 
является достижение транспортной монополии в каспийском регионе, и РФ не препятствует 
строительству различных нефте- и газопроводов в Каспийском регионе[20].  

Несмотря на это, каспийские государства продолжают стремление в поиске 
альтернативных путей транспортировки энергоресурсов на территории не только азиатского, 
но и западного направлений, в том числе и в обход РФ. 

Говоря о военно-стратегической позиции России на Каспии, следует отметить, что она 
сходна с политикой Ирана – оба государства стремятся не допустить военного присутствия 
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внерегиональных игроков в Каспийском море, которое пошатнет их статус в регионе. РФ 
всеми усилиями пытается предотвратить реализацию выдвигаемых внешними государствами 
инициатив и программ военного сотрудничества с прикаспийскими государствами, в том 
числе и формирование и обучение военно-морских сил.  

В военной доктрине РФ в качестве приоритетов военно-политического сотрудничества 
выделяется, в том числе, сотрудничество с «государствами – членами ОДКБ по 
консолидации усилий и созданию коллективных сил в интересах обеспечения коллективной 
безопасности и совместной обороны; и с другими государствами – участниками СНГ в 
обеспечении региональной и международной безопасности»[21]. 

Итак, выбранная российской стороной политика в отношении Каспия направлена в 
большей степени на поддержание конкурентоспособности российских проектов, 
геополитическое содержание которых превалирует над экономическим.  

Таким образом, Каспийский регион является составной частью стратегий по 
реализации военно-политических интересов внерегиональных игроков – США, ЕС, КНР и 
традиционного регионального игрока – РФ в сопредельных регионах Ближнего Востока, 
Центральной Азии, Южного Кавказа, на пространстве СНГ. И только умелые 
дипломатические маневры, умение найти точки соприкосновения этих интересов сохранят 
геополитическую стабильность на Каспии и поспособствуют продвижению урегулирования 
ключевых региональных угроз безопасности. 
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Ежегодно в своих Посланиях народу Казахстана Глава государства определяет 

модернизацию системы государственного управления, частью которой является система 
предоставления государственных услуг, как одно из приоритетных направлений развития 
страны. Уровень качества государственных услуг является одним из показателей 
экономического и социального развития современного государства – внедрение 
инновационных и эффективных стандартов предоставления госуслуг позволяет сократить 
государственные расходы, снизить коррупцию и укрепить доверие к правительству со 
стороны граждан. Поскольку государство выступает основным источником предоставления 
государственных услуг и определяет пути и методы совершенствования системы их 
оказания, первоочередной задачей является построение качественной модели 
государственного управления, которая во главу своих интересов ставит соблюдение 
законных прав и интересов граждан. 

Суть электронного правительства заключается не в информационных технологиях, как 
таковых, а в удовлетворении потребностей граждан с учетом того, что сегодняшний мир 
очень широко использует эти технологии. 

Создание «электронного правительства» в Казахстане имеет долгосрочную 
перспективу, и его реализация может быть осуществлена только в несколько этапов. 
Государственная программа по формированию «электронного правительства» в основном 
ориентирована на формирование базовой инфраструктуры е-правительства. Реализация 
концепции «электронного правительства» требует наличия, по крайней мере, следующих 
стартовых условий: 

- соответствующего уровня компьютеризации государственных органов; 
- определенного уровня развития рынка информационно-коммуникационных 

технологий в стране; 
- наличия или присутствия профессионалов IT как у заказчиков в лице госорганов, так 

и поставщиков товаров и услуг способных реализовать поставленные задачи; 
- приемлемой нормативно-правовой базы; 
- достаточного уровня финансирования; 
- политической воли не только у главы государства, но и у всех участников этого 

процесса[1]. 
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В рамках создания «электронного правительства» осуществляется автоматизация 
деятельности государственных органов. Главным здесь является создание таких 
информационных систем государственных органов, которые позволят предоставлять 
гражданину востребованные и достаточно актуальные для его повседневной жизни и работы 
электронные сервисы. И в этом заложена основная идея «электронного правительства» в 
Казахстане – это «обеспечение граждан быстрым и качественным доступом к электронным 
услугам государственных органов»[2]. 

При разработке данной Программы был изучен опыт стран, в которых достигнуты 
значительные успехи в развитии технологий е-правительства: Корея, Сингапур, Эстония и 
др. С учетом мирового опыта внедрение «электронного правительства» в Республике 
Казахстан осуществляется в четыре этапа. 

1) Информационный этап (2005-2006 гг.) 
На данном этапе обеспечена единая точка доступа ко всем информационным ресурсам 

государственных органов, и ориентация на нужды граждан и организаций, исходя из 
концепции жизненных и бизнес-событий. В рамках данного этапа до конца 2006 года на 
Портале были размещены информационные услуги всех государственных органов. 

2) Интерактивный этап (2006-2008 гг.) 
В рамках данного этапа реализованы механизмы идентификации и авторизации 

пользователей с целью предоставления государственными органами интерактивных услуг 
гражданам, реализован сервис приема обращений граждан и запущена в эксплуатацию 
мобильная версия Портала. 

3) Транзакционный этап (2008-2010 гг.) 
На данном этапе были реализованы механизмы обращения граждан через Портал к 

платным государственным услугам с возможностью осуществления финансовых транзакций 
за счёт интеграции с платежным шлюзом и банковскими информационными системами. 

4) Четвертый этап (2010 г. и далее) 
Формирование информационного общества, при котором электронные услуги будут 

преобладать над бумажными и охватывать весь жизненный цикл человека. 
Но для реализации «электронного правительства», недостаточно лишь разработать 

программу его внедрения. Нужно также готовить людей, которые, владея компьютерной 
грамотностью и имея доступ к ИКТ, смогут взаимодействовать с «электронным 
правительством» в любой географической точке страны. 

В качестве основных действенных рычагов влияния на снижения информационного 
неравенства будет использовано: 

- введение многоуровневой «Национальной IT-сертификации»; 
- введение обязательности наличия национального IT-сертификата при приеме на 

государственную службу; 
- введение тестирования 100% выпускников учебных заведений по информатике; 
- введение предмета информатики в курсы повышения квалификации работников 

бюджетной сферы. 
На пути к снижению информационного неравенства нужно сделать три важных шага: 
Первый – обучение населения; 
Второй – понижение тарифов на Интернет; 
Третий – обеспечение доступа граждан к Интернет-ресурсам. 
С 1 сентября 2006 г. на 25 % уменьшился тариф на услуги Интернета. Но для доступа к 

новым государственным интерактивным услугам людям потребуется электронная 
идентификационная карта, которая должна появиться в скором времени в рамках программы 
создания национальной идентификационной системы. С такой картой гражданин сможет 
зайти на портал е-правительства и получить любые справки в электронном виде, избежав 
утомительного стояния в очередях[3]. 
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Насегодняшний день все госорганы имеют собственные веб-сайты и предоставляют 
информацию населению, что говорит о том, что Интернет-инфраструктура уже 
сформирована. 

Следует отметить, что, благодаря развитию системы электронных государственных 
услуг, население РК стало чаще оплачивать налоги, штрафы и коммунальные платежи 
посредством электронного правительства. Так, к примеру, в 2012 г. в сравнении с 2011 г. 
сумма онлайн платежей выросла более чем в 7 раз и составила 141,2 млн. тенге. В январе 
2013 г. посредством платежного шлюза электронного правительства РК было оплачено более 
33,9 млн.тенге. Среди видов платежей, оплачиваемых через е-правительство, лидируют 
государственные пошлины (в январе 2013 г. – 16,4 млн.тенге), налоги (8,8 млн.тенге) и 
штрафы (6,6 млн.тенге). Несмотря на ограниченность услуги по онлайн оплате 
коммунальных платежей в ряде городов (только жители Астаны, Алматы и Кызылорды 
могут использовать данную услугу), казахстанцы стали чаще оплачивать коммунальные 
услуги через портал е-правительства. С целью улучшения качества оказания 
государственных услуг на регулярной основе проводится модернизация ЦОНов (в 2011 г. – 
28 ЦОНов, в 2012 – 187). Результатом модернизации являются 144 ЦОНа страны. 
Оказывающие комплексную услугу выдачи нового удостоверения личности с записанной на 
чип электронной подписью. Улучшение качства оказания государственных услуг можно 
также отметить в оперативности оформления, которая выросла в разы: если ранее 
регистрация юридического лица занимала 30 дней, то на портале е-правительства она 
производится за 1 рабочий день. Уровень удовлетворенности населения оказанием 
государственых услуг показывает положительную динамику – с 2010 года данный 
показатель увеличился на 16 %. Несмотря на очевидное улучшение показателей доступа и 
качества предоставления государственных услуг, данная область требует совершенствования 
и решения существующих проблем. Основными проблемами, сдерживающими развитие 
государственных услуг в Казахстане, являются: 

1. Низкий уровень использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) при получении государственных услуг. Несмотря на растущее количество 
пользователей электронного правительства, в стране отмечен низкий уровень получения 
электронных подписей (9 % от общего населения страны), являющихся необходимым 
условием для заказа значительного ряда услуг по порталу электронного правительства. 
Данный показатель свидетельствует о том, что население РК недостаточно осведомлено о 
возможностях электронного правительства или не готово к применению ИКТ. Причиной 
неосведомленности является недостаточная популяризация данных технологий, в том числе, 
и через СМИ. 

2. Неравные возможности получения государственных услуг. Наличие барьеров 
для инвалидов можно отнести к неравным возможностям получения госуслуг. Условия для 
инвалидов, определяемые, в первую очередь, наличием пандусов, присутствуют в 48% 
ЦОНов. Однако стоит отметить, что не только наличие пандусов формирует успешную 
инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями. Согласно мониторингу порядка 
работы ЦОН, в ряде ЦОНов пандусы были неправильно установлены (слишком крутой угол) 
или установлены перед дополнительными препятствиями (пандус есть на входе в здание, а в 
здании имеются дополнительные лестницы или уровни). Таким образом, для 3,4 % населения 
РК с ограниченной мобильностью государственные услуги становятся практически 
недоступны. 

При эффективном выполнении поставленных задач по формированию виртуального 
правительства казахстанцы смогут избавиться от чиновничьей волокиты и бюрократизма, 
мещающих развитию государства. Система «электронного правительства» может 
значительно повысить качество государственных услуг населению, обеспечивая 
прозрачность бизнеса и снижение уровня коррупции в органах государственной власти. 
Безусловно, совокупность отмеченных выше факторов должна способствовать повышению 
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эффективности государственного управления, вхождению Казахстана в ВТО и занятию 
своего места в числе 50 наиболее развитых государств мира. 
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Political Opportunity Structure approach (POS) was mainly used by different scholars 

(Kitschelt, 1986; Koopman, 1993&1995; Kriesi et al, 1995; Tilly, 1995) to analyze particular social 
movements in terms of the context in which a movement emerges. The problem of this method is in 
its “all-encompassing” nature that “soaks up virtually every aspect of the social movement 
environment” (1). However, this approach seems to be one of the best in analyzing available 
opportunities and constraints of a political and institutional environment, which determine if a 
certain group (for instance ethnic group) can take strategic action or not (2).  

Ethnic groups’ representation can take various and diverse forms. The analysis of the political 
representation of different ethnic groups in Kazakhstan will be done by examining some 
components of POS - the electoral system, the citizenship regime and the political party.  

The first indicator, electoral system, is regulated in Kazakhstan by the Constitution and the 
Law “On Elections in the Republic of Kazakhstan” (further: the Election Law). There are three 
components of electoral system (Rae, 1969) – district magnitude, which refers to the number of 
seats per district; electoral formula that “manages the translation of votes into seats” (Farrell, 
2001:6); and ballot structure which “indicate how citizens can cast their ballot: for individual 
candidates, for party lists or the combination of the two” (Ringa, 2010: 140).  

The electoral formula allows us to allocate majoritarian, proportional and mixed electoral 
systems. So, what electoral system does Kazakhstan have? According to Article 51 of the 
Constitution, the Majilis (lower Chamber of Parliament) shall consist of 107 deputies, 98 of which 
shall be elected by “the universal, equal and direct right under secret ballot”. However, the rest 9 
deputies shall be appointed by the Assembly of People of Kazakhstan. At the same time, the 
elections of the deputies of the Kazakhstani Senate “shall be carried out on the basis of indirect 
right under secret ballot” (Article 51 sub-section 2 of the Constitution).  

In elections of the President, deputies of the Senate, as well as 9 members of the lower 
Chamber of the Parliament vote-counting system shall be applied, where the candidate is considered 
to be elected if he/she has collected more than fifty percent of votes of voters, while “the Mazhilis 
deputies of political parties shall be elected for the single national electoral district based on party 
lists.” (3)   

mailto:zhanarstanova@gmail.com
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This is important for our subject because depending on the type of electoral system in a state, 
the level of political representation of ethnic groups and other underrepresented groups (for 
instance, women) varies significantly. Thus, it is known that such groups are more successful under 
proportional representation with list systems and a large multimember district magnitude (4). 
However, Kazakhstan represents a mixed type of electoral system, where some representatives are 
elected, following majoritarian rules, while others are elected by proportional (PR) party list 
procedure.  In this respect, it is possible to conclude that electoral system in Kazakhstan is not the 
best one for ethnic groups’ representation, but, at the same time, minorities are better represented in 
mixed systems than in majoritarian, so there are opportunities in the republic for better 
representation concerning electoral system component. 

On the other hand, the actual picture was not so good. PR system (used for election of Majilis 
deputies) was expected to facilitate the implementation of the pluralism principle, to contribute to 
the representation of more parties in the Parliament and to lead to greater centralization of the 
electoral process, but in the 2007 elections all the seats in Parliament won a single party – Nur Otan, 
which officially received more than 88 per cent of the vote in the elections. That is why, in order to 
avoid the unicameral parliament in future, the Election Law was amended in 2007, under which if 7 
percent barrier, needed to the party in parliament, was overcome only by one party, then the 
distribution of seats may be given to the party with the next largest number of voters that took part 
in the voting (Article 97-1, subparagraph 2). 

However, it is not enough to talk only about the electoral system in order to see opportunities 
of ethnic groups for representation. That is why we move to the second indicator, which is the 
citizenship regime. It consists of two dimensions: a political and a cultural one. The first, political 
dimension encompasses the extent that a person can achieve a full and equal citizenship and 
whether he is enabled to vote or not (2). 

The process of obtaining citizenship in Kazakhstan is regulated by the Constitution and the 
Law “On Citizenship of the Republic of Kazakhstan” (further: the Citizenship Law).  

According to the Citizenship Law, the citizenship is acquired by birth of individual in the 
territory of the state and through naturalization (Article 16). Moreover, regardless of the basis, by 
which it was acquired, the citizenship is uniform and equal (Article 10 of the Constitution). 

This means that “favoring a civic rather than an ethnic model of national community is the 
course upon which Kazakhstan’s leaders have chosen to establish interethnic stability in the 
society” (5). 

The next characteristic of political dimension, as it was already mentioned, is the right to vote. 
In this regard, Kazakhstan has also applied the principle of equality. According to the Election Law, 
citizens have the right to participate in voting at elections, irrespective of his/her birth origin, race, 
nationality, language, relation to religion, belief and faith, etc. (Article 4). 

The second dimension of citizenship regime is cultural, which represents the ability of ethnic 
minorities to have their own culture, interests and language, as well as the public authorities’ 
activities in stimulating and accommodating such cultural differences. Therefore, there are two 
types of citizenship regimes: multicultural and assimilationist, where Kazakhstan represents the 
former, as the country creates conditions for the development of customs, traditions, and languages 
of different nations living on its territory. So, Article 14 of the Constitution states, that  

“no one shall be subject to any discrimination for reasons of origin, social, property status, 
occupation, sex, race, nationality, language, attitude towards religion, convictions, place of 
residence or any other circumstances.” (6) 

Besides this, “everyone shall have the right to use his native language and culture, to freely 
choose the language of communication, education, instruction and creative activities” (Article 19 of 
the Constitution).  

However, the language issue is more complex than might appear at first glance. Historical 
events that led to the demographic dominance of the Russian-speaking population in Kazakhstan 
turned Kazakhs into the most linguistically and culturally Russified of all Central Asian ethnic 
groups (7). In this context, definition of state language turned into an arena of the clash of different 
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interests. For the brief explanation of this situation, it is possible to use the ‘three parties’ of Rogers 
Brubaker’s theory.  

The first party is represented by Kazakhstan itself as a new nation-state, where dominant 
elites fought for the Kazakh language to be the sole state language. The second party is “substantial, 
self-conscious and organized national minorities”, whose leaders demand the acceptance of Russian 
as state language with Kazakh. And, the third part is “the external national “homelands” of the 
minorities, whose elites closely monitor the situation of their coethnics in the new states”, that in 
our case is the neighboring Russia, the power elites in which would prevent complete replacement 
of the Russian language by Kazakh, and who would “vigorously protest alleged violations of 
coethnics’ rights, and assert the right, even the obligation, to defend their interests.” (8, c.64-65).  

That is why, the Kazakhstani authorities tried to find a third way, a kind of compromise 
solution - the demands of ethnic Kazaks were limited but, at the same time, the demands of 
Russians were not satisfied as well. Therefore, according to Article 7 of the Constitution, the 
Kazakh is the state language of the country; but “in state institutions and local self-administrative 
bodies the Russian language shall be officially used on equal grounds along with the Kazak 
language”; and “the state shall promote conditions for the study and development of the languages 
of the people of Kazakhstan”. 

All this illustrates the active participation of the state in maintaining equality among the 
multinational population, protection of the rights of every citizen, regardless of race, religion or 
ethnic origin, as well as creating equal conditions for all individuals, at least de jure.  

However, as Floor Eelbode noted, multicultural type of citizenship, where is simplified 
procedure for obtaining citizenship, and equal rights to vote, does not guarantee better 
representation of ethnic groups in the political sphere. It happens because “too multicultural 
countries are not good for the political representation of ethnic minorities. If ethnic minorities 
receive too many rights, it is possible that they will isolate themselves which makes political 
integration more difficult or which will increase the risk on conflicts.” (2)  

The last, but not least indicator of POS model investigated here is the political party. It should 
be noted at first that there is no consensus among scientists on the issue of ethnic parties. For 
example, Donald Horowitz has made a strong argument against ethnic parties by maintaining that 
ethnic parties tend to divide a divided society even further. As they often represent strictly group 
interests, they are unable to concern themselves with issues of national importance and their 
behavior is dangerous for the good government of the country (9).  

The same opinion has Stephen Wolf, who has called for the de-ethnicization of politics and 
has argued that it could be mandated through the electoral systems and party legislation (9).  

Kazakhstan is an example in which ethnic based parties are not allowed. According to Article 
5 of the Kazakhstani Constitution, “formation and functioning of public associations pursuing the 
goals or actions directed toward … inciting social, racial, national, religious, class and tribal enmity 
… shall be prohibited. Activities of religious parties shall not be permitted in the Republic.” This 
position is also emphasized in the Law “On Political Parties of the Republic of Kazakhstan”, 
according to which the formation of political parties on the grounds of professional, racial, national, 
ethnic and religious affiliation of citizens is not allowed (10, Art. 5, p. 8).  Moreover, according to 
this Law, in the name of a political party is also not allowed an indication of national, ethnic, 
religious, regional, community and gender characteristics (Article 7). 

There is also ‘positive action strategies’ that are used by different countries in order to 
increase representation of women and minorities in political life. These strategies include the use of 
legal gender quotas applied by law to all political parties and of reserved seats for minorities (and 
women) in electoral law (4, c.96-103). The latter “guarantees a minimum number” of 
underrepresented groups, by reserving seats that are only open to women or ethnic minority 
candidates (4, c.96), while legal gender quotas specify the minimum degree of  proportional 
composition of parliamentary candidates or elected representatives within each party (4, c.97). 
There are no such quotas in Kazakhstani legislation, as it would discriminate other national groups 
(namely, titular nation), but the political representation of ethnic groups in Kazakhstan is carried out 
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through the Assembly of People of Kazakhstan, which was established by the President in 1995. 
The main goal of the Assembly is to represent the interests of the country’s various minorities. 
Besides this, as Nathan Paul Jones noticed, “Among the Assembly’s tasks are the provision of 
minority representation in state and local government, the support of national cultural centers 
mandated to preserve and revive ethnic minority cultures, and the establishment of facilities and 
forums, such as cultural festivals and Houses of Friendship, for the exercise and performance of 
ethnic culture” (5).  

The Official Report of International Convention on the Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination points out the main functions of the Assembly: revival and promotion of ethnic 
cultures, languages and traditions; it fosters national and ethnic patriotism; it strengthens inter-
ethnic unity and harmony through the monitoring of ethnic relations, and it makes recommendations 
and proposals for State policy to develop friendly relations between the nationalities living in 
Kazakhstan (12). 

In 2007 the Constitution had been amended, by virtue of which, the Assembly has the 
constitutional status. It consists of 26% Kazakhs, 15% Russians, 6.5% each of Koreans, Germans, 
and Tatars, with other minorities less represented (13). Among those nation groups nine individuals 
are elected by the Assembly as deputies of the Majilis. This system is intended to provide a more 
equitable ethnic distribution in Parliament and to empower ethnic minorities that may otherwise not 
have the ability to elect or nominate members of their ethnic group. Still, both houses remain 
predominantly Kazakh; only 10 of 47 senators are non-Kazakh, while only 24 of the 107 members 
of the Majilis are non-Kazakh (14). 

Therefore, the Assembly is a unique body, representing the interests of various ethnic groups. 
We can confidently say that despite the absence of ethnic parties in Kazakhstan, the authorities are 
attempting to make conditions for representation of interests of different minority groups in the 
political sphere.  

 
Literature 

1. Gamson, William and David S. Meyer. “Framing Political Opportunity”. In: Doug McAdam, 
John D. McCarthy, Mayer N. Zald (Editors), Comparative Perspectives on Social Movements: 
Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge University 
Press, 1996, p. 275 
2. Eelbode, Floor. Political representation of ethnic minorities: A framework for a comparative 
analysis of ethnic minority representation. 2010. Available from: 
http://www.ecprnet.eu/databases/conferences/papers/333.pdf. 
3. The Law “On Elections in the Republic of Kazakhstan” of 28 September 1995. 
4. Norris, Pippa. “Recruitment”. In: Richard S. Katz and William Crotty (eds), Handbook of party 
politics, London, Sage, 2006, pp. 89-108 
5. Jones, Nathan Paul “Assembling” a Civic Nation in Kazakhstan: The Nation-Building Role of 
the Assembly of the Peoples of Kazakhstan. 2010. http://cria-online.org/11_6.html 
6. Constitution of the Republic of Kazakhstan. (1995, August 30). With amendments of May, 
2007) 
7. Bhavna, Dave. Kazakhstan: Ethnicity, Language and Power. New York: Routledge, 2007. 
8. Brubaker, Rogers. “Nationhood and the national question in the Soviet Union and post-Soviet 
Eurasia: An institutionalist account.” Theory and Society 23, 1994. 
9. Cited from Spirova, Maria. Electoral Rules and the Political Representation of Ethnic 
Minorities: Evidence from Bulgaria and Romania. 
http://pdc.ceu.hu/archive/00001920/01/spirova.pdf 
10. The Law “On Political Parties of the Republic of Kazakhstan”, adopted on July 15, 2002.  
11. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination. Third 
periodic reports of States parties due in 2003: Kazakhstan. 14.05.2004. CERD/C/439/Add.2. (State 
Party Report). p.43, Available from: 

http://pdc.ceu.hu/archive/00001920/01/spirova.pdf


2514 
 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/74d4ba8977742d2bc1256ecf004fa566?Opendocument, 
accessed on 06/04/2011 
12. Peyrouse, Sebastien. “Nationhood and the Minority Question in Central Asia. The Russians in 
Kazakhstan.” Europe-Asia Studies, Vol. 59, No. 3 (May, 2007), pp. 481-501. 
13. Report of the independent expert on minority issues. Mission to Kazakhstan. Human Rights 
Council Thirteenth session, 2009, A/HRC/13/23/Add.1 

 
УДК 323 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ 

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
 

Жанарстанова Марал Бахытжановна 
zhanarstanova@gmail.com 

Докторант PhD, кафедра политологии,  
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

Астана, Казахстан 
Научный руководитель – Нечаева Е.Л. 

 
Современные государства мира в большинстве своем этнически не однородны. Это, в 

свою очередь, влияет на национальную политику государств. Демократическое устройство 
призвано создавать равные условия для всех граждан, не зависимо от этнической, 
религиозной или иной принадлежности. Данные права должны быть законодательно 
закреплены в конституциях и иных нормативно-правовых актах любой страны, которые, в 
свою очередь, должны соответствовать и не противоречить международному праву. 
Существует огромное множество международных нормативно-правовых актов (деклараций, 
конвенций, пактов, соглашений, рекомендаций и т.д.), затрагивающих права и свободы 
граждан, а также политические права этнических групп. В силу этого, разделим весь массив 
международных документов на две группы, первая из которых закрепляет основные 
неотъемлемые права и свободы человека, в том числе провозглашает принцип равенства и 
недопущения дискриминации, в то время, как вторая группа актов защищает права 
этнических, религиозных, и других групп (меньшинств).  

В данной статье намеренно не делается различия между такими понятиями как 
«национальное меньшинство» и «этническая группа», которые воспринимаются здесь как 
тождественные, ибо это предмет других исследований.  

Кроме того, необходимо отметить, что в статье приведены и проанализированы не все 
международные нормативно-правовые документы в данной области, а лишь те, что 
являются, по мнению автора, наиболее важными и относящимися в политической реальности 
и юридическому законодательству Республики Казахстан.  

Первая группа международных нормативно-правовых документов, как уже выше 
отмечалось, затрагивает гражданские и политические права всех граждан, а также запрет 
дискриминации по любым основаниям. Важным документом, на который опираются 
практически все международные декларации и конвенции по правам человека, а также 
конституции большинства стран мира, является Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года. Декларация закрепляет 
неотъемлемые права и свободы «…без какого бы то ни было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения» (1). 
Всеобщая Декларация Прав Человека является своеобразной основой, закрепляющей 
базовые ценности. Многие принципы Декларации дублируются и в других международных 
документах. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965) 
также привержена основополагающим гражданским принципам, провозглашенным 
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Всеобщей Декларацией 1948 года, при этом является основным международным правовым 
актом, запрещающим расовую дискриминацию. Казахстан присоединился к Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в 1998 году. 

Расовая дискриминация в данной Конвенции понимается как «любое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, 
родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах 
прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной 
или любых других областях общественной жизни» (2). Среди основных принципов, 
закрепленных в данной Конвенции - равноправие каждого человека перед законом; 
государственная защита от насилия без различия расы, цвета кожи, национального или 
этнического происхождения, а также политические права - право принимать участие в 
управлении страной и равный доступ к государственной службе, последние также 
прописаны в статье 21 Всеобщей Декларации Прав Человека, согласно которой каждый 
гражданин имеет право «принимать участие в управлении своей страной непосредственно 
или через посредство свободно избранных представителей» и «право равного доступа к 
государственной службе в своей стране». Эти же принципы отражены и в Конституции 
Казахстана. 

Данные политические права более подробно описаны в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (1966), который, в отличие от Всеобщей Декларации 
является международным договором и налагает правовые обязательства на государства, 
которые к нему присоединились. В нем также прописан принцип недопущения 
дискриминации по любым обстоятельствам и закреплены основные неотъемлемые права. В 
Пакте отдельно прописаны культурные и лингвистические права этнических, религиозных и 
языковых меньшинств (Ст.27), а также большое внимание уделяется политическим правам. 
Так, статьи 21-22 Пакта закрепляют право на мирные собрания и право на свободу 
ассоциации с другими соответственно. Согласно статье 25 «Каждый гражданин должен 
иметь без какой бы то ни было дискриминации, и без необоснованных ограничений право и 
возможность: 

a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через 
посредство свободно выбранных представителей; 

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых 
на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей; 

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе» 
(3).  

Казахстан также ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических 
правах в ноябре 2005 года. При этом, многие принципы и политические права, прописанные 
в Пакте, уже были закреплены в Конституции Казахстана, такие как право на свободу 
объединений (Ст. 23), право участвовать в управлении делами государства непосредственно 
и через своих представителей, право избирать и быть избранными в государственные органы 
и органы местного самоуправления, равное право на доступ к государственной службе (Ст. 
33) и др. 

Вторая группа международных нормативно-правовых актов, условно выделенная 
вначале, затрагивает непосредственно права этнических групп и других меньшинств. К ним 
относятся Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам (1992), Лундские Рекомендации об Эффективном 
Участии Национальных Меньшинств в общественно-Политической Жизни (1999) и другие. 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам была принята в 1992 году и, в отличие от 
предыдущего акта, носит рекомендательный характер. В Декларации прописаны основные 
принципы защиты этнических, культурных, религиозных и языковых меньшинств - 



2516 
 

культурные и языковые права данных меньшинств, государственная защита их 
самобытности, традиций, культуры, обычаев, религии. Данная Декларация хотя и не носит 
обязательного характера, не влечет правовые обязательства стран, ее ратифицировавших, 
тем не менее, привлекает внимание международного сообщества к правам меньшинств и 
поднимает их на международный уровень (4). 

С точки зрения политических прав этнических групп большее значение имеют 
Лундские Рекомендации об Эффективном Участии Национальных Меньшинств в 
общественно-Политической Жизни (1999). 

Согласно Лундским Рекомендациям, «эффективное участие национальных меньшинств 
в общественно- политической жизни является одной из важнейших составляющих мирного 
демократического общества». Также, в данных рекомендациях подробно рассмотрено право 
национальных меньшинств на участие в принятии решений и право на самоуправление. 
Первое подразумевает предоставление национальным меньшинствам доступа к реальным 
рычагам влияния на уровне центрального правительства, право голоса и право 
баллотироваться на выборные должности на недискриминационной основе, право на 
свободное создание политических партий, объединяющих граждан по признакам 
принадлежности к той или иной общине, равно как и партий, не выражающих интересов 
только какой-либо одной отдельно взятой общины, и др. Также, согласно Лундским 
рекомендациям, эффективное участие меньшинств в общественно-политической жизни 
может быть достигнуто через механизмы нетерриториального либо территориального 
самоуправления – по отдельности или в их сочетании. 

Кроме того, в них закреплен принцип политического представительства этнических 
групп или национальных меньшинств в органах власти через резервирование мест. Так, 
согласно данным рекомендациям, «государства должны предоставлять меньшинствам 
доступ к реальным рычагам влияния на уровне центрального правительства, [создавая] 
специальные формы представительства национальных меньшинств, например, 
резервирование за ними определенного числа мест в одной или в обеих палатах парламента 
либо в парламентских комитетах, а также другие формы гарантированного участия в 
законодательном процессе» (5). 

Рассмотрим два принципа Лундских рекомендаций применительно к Казахстанским 
реалиям. Первый принцип – это положения о свободном создании политических партий, 
объединяющих граждан по признакам принадлежности к той или иной общине, например 
создание этнических политических партий. Существуют различные мнения о роли 
этнических политических партий в демократическом государстве. Есть как сторонники, так и 
противники данных партий. Наиболее очевидное их достоинство – представительство 
интересов различных групп, в том числе этнических. Однако, существует возможность 
манипуляции этническим фактором. Кандидаты или партии могут менять свою этническую 
принадлежность для получения поддержки у разных этнических групп, при этом, фактически 
не представляя их интересы  (Bochsler, 2011).   

Кроме того, этнические партии преследуют немного иные цели нежели «обычные». 
Большинство ученых солидарны, что действительно этнические партии нацелены лишь на 
определенный электорат, цель их - защита материальных и политических интересов одной 
группы, этноса, тогда как другие партии создают универсальные программы, ориентируясь 
на потребности всего общества (Kitschelt; Horowitz 1985, 2000; Gunther and Diamond, 2003). 
Существует мнение, что этнические политические партии не служат политической 
интеграции общества, а, наоборот, могут вызвать цепную реакцию, когда появление 
организованных этнических партий заставляет другие партии придерживаться схожих 
политических стратегий. В конечном итоге, это ведет к образованию политической системы 
с конфликтным потенциалом и принципами, противоречащими демократическим основам 
(Horowitz, 1985). Данное утверждение справедливо для новых государств, находящихся в 
транзитном периоде. Появление этнических партий в подобных демократиях не только 
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может усугубить различия между группами, но и привести к обострению конфликта между 
ними.  

С этой точки зрения, создание политических партий в независимом Казахстане не 
только недальновидное решение, но и потенциально опасное для внутренней безопасности 
страны, ибо подобного рода организации могут внести раскол в сознание граждан 
республики. Поэтому в Казахстане неоднократно подчеркивались необходимость и важность 
деполитизации этнических отношений. Так, согласно закону «О политических партиях 
Республики Казахстан» от 15 июля 2002 года № 344-II «Не допускается создание 
политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной, этнической и 
религиозной принадлежности граждан» (6, Ст. 5 п.8). 

Второй принцип, провозглашенный в Лундских рекомендациях – это резервирование 
мест для национальных меньшинств. Резервирование подразумевает предоставление 
обязательного минимального количества мест в парламенте для меньшинств. Наряду с 
резервированием часто употребляется механизм квотирования. Квотирование 
предусматривает процедуры, обязывающие политические партии включать в свои 
предвыборные списки определенное количество претендентов из маргинализированных 
групп. Республика Казахстан отказалась от практики квотирования по этническому или 
другому признаку, столь распространенному в европейских государствах. При этом, в 
республике был создан иной механизм политического представительства этнических групп. 
В Казахстане нет процедуры резервирования мест для какого-то определенного этноса, в то 
же время, согласно Конституции, 9 депутатов Мажилиса Парламента РК выбираются от 
Ассамблеи народа Казахстана, являясь представителями различных этносов. В результате на 
Парламентских выборах 2012 года 9 депутатов Мажилиса (нижняя палата) Парламента РК 
были избраны от Ассамблеи, являясь представителями девяти разных этносов: Алиев 
Жуматай – казах, Ахмадиев М.А. – уйгур, Каппель Е.Я. – немец, Ким Р.У. – кореец, Мурадов 
А.С. – чеченец, Нестерова Н.Д. – русская, Саяпова З. А. – татарка, Тимощенко Ю. Е. – 
украинец, Халмурадов Р.С. – узбек.  

Как отмечал Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана от 6 февраля 2008 года, 
«представляя интересы всего народа нашей многонациональной страны, депутаты от 
Ассамблеи призваны играть особую роль в процессе укрепления межэтнического мира и 
согласия в Казахстане» (7). 

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что вопрос межэтнического 
характера не потерял свою актуальность в современном мире. Появление новых государств в 
конце XX века, не однородных по своему составу, подняло волну этнического 
самоопределения и «национального возрождения». В этот период появилась необходимость 
разработки и усовершенствования существующего законодательства в этнической сфере, ибо 
национальная политика должна опираться на сильную, взвешенную и продуманную 
законодательную базу. В мире было создано и принято большое количество документов, 
деклараций, соглашений, пактов и т.д., которые регулируют общегражданские вопросы, 
права и свободы человека, права национальных, этнических, религиозных меньшинств и 
других групп, которые легли в основу национальных законодательств различных стран. В 
данной статье были проанализированы некоторые международные политико-правовые 
нормы, а также их влияние и соотношение с законодательством Казахстана. Именно на 
основе общепринятых международных документов и конвенций, а также с учетом местной 
специфики, истории, традиций, менталитета и культуры формируется система 
национального законодательства нашей страны.  
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Жанпейісова Қарғаш Далелханқызы, 
Абдильдабеков Айбек 

Астана қаласы. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті Журналистика 
және саясаттану факультеті саясаттану кафедрасының доценті, Журналистика және 

саясаттану факультеті «Саясаттану» мамандығының 4-курс студенті 
 
Әрбір мемлекеттің болашақты бағдар ететін идеологиясының болуы айқын. Себебі 

мемлекеттің саясаты, оның даму жолдары идеологияға негізделеді. Идеологияның қызметі – 
мемлекеттілікке демеуші, саяси құрылыстың қорғаушысы болу, ал идеологиясыз мемлекет 
болуы мүмкін емес.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы 
– 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мен 
қоғамда: «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға 
түсетінін көріп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы 
мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – «Мәңгілік Ел» идеясы»[1], – деген едi. 

Бұл тұста «идея» (грек тілінде ідеа – түсінік, елес, бейне) – теориялық жүйенің, 
логикалық құрылымның, соның ішінде дүниетанымның негізінде жатқан анықтаушы түсінік 
мағынасында қолданылатын термин. XVIII ғасырдағы немістің классикалық 
философиясының негізін салушылардың бірі – И.Канттың тілімен айтсақ: «Адам білімінің 
қайсыбірі болмасын, түйсіктен басталып, түсінікке ұласып, идеямен аяқталады».  

Бірақ кеңес өкіметі кезінде, әсіресе 1980-ші жылдардан бастап, «идеология» деген 
сөздің өзі кейбір азаматтардың бойында жиереніш туғызып халық арасында оны салқын 
қабылдау күшейді. 

Бұның себебі қазір түсінікті де, кеңестік жағдайда өз идеясын бүкіл халыққа күштеп 
міндеттеген қоғам емес, тіпті мемлекет те емес, ол демократияға негізделмеген биліктегі 
адамдардың шағын ғана тобы –коммунистік партия болатын. Бұл марксистік-лениндік деп 
аталған идеология қоғамдағы әртүрлілікке, көппікірлікке қатаң тиым салды. Әрбір азамат тек 
қана бір идеологияны мойындауға мәжбүр болды. Қоғамда идеологиялық шоғырлану жүйесі 
орнатылды. Осындай жағдайда Кеңес Одағы азаматтарының «біз идеологияға тойдық» деген 
ойы осыдан туған.  

Осы тұрғыдан қоғамда деидеологизация, яғни идеологиясыздандыру туралы ұсыныстар 
көбейді. Яғни, идеологиясыз мемлекет, идеологиясыз қоғам құру қажет деген түсінік 
қалыптасты. Бірақ біздің еліміздің жағдайында идеология қоғамдағы саяси ойды 
біртекендіру емес, мемлекетіміздің саяси бағытын анықтап, сол мақсатта жұмылып жұмыс 
атқару. Осы күнге дейін барлығын толғандырып жүрген «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай 
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болуы керек?». – деген сұрақ еді. Сондықтан, біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты 
ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы. 

Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің 
жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі – Мәңгілік Елордамызды тұрғыздық. Қазақтың Мәңгілік 
Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ – Мәңгілік 
Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел! Мен Мәңгілік Ел 
ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан-2050» Стратегиясының түп қазығы етіп 
алдым». – деген «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» стратегиясында 
елбасы сөзінде еліміздің басты мақсаты, ұлттық дамудың жолы екенін көрсетеді.  

Ал, белгілі қоғам қайраткері М.Жолдасбеков «Біздің тарихтан да, Құраннан да 
білетініміз мәңгілік тек Аллаға тән. Алладан басқа жер бетінде, аспан астында мәңгі ештеңе 
болмайды. Бірақ бізге адаспай жүретін идеология керек. Қазақтың ендігі ұлттық 
идеологиясы осы «Мәңгілік ел» деп ойлаймын. 2050 жылы біз «Мәңгі ел» бола саламыз деп 
ешкім кесім жасай алмайды. Елбасы оны айтып отырған жоқ. Қазақтың түпкі арманын 
меңзеп отыр» деген еді [2].  

Әр мемлекеттің идеологиясындағы сүйенетін тұғыры тарих болатыны белгілі. 
Сондықтан тарихқа жүгінсек, Түркі тарихын, көне түркі мұраларын зерттеуші филология 
ғылымдарының докторы, профессор Қаржаубай Сартқожаұлының «MANGI EL» 
халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналында: «Мәңгілік ел — түрік жұртының 
данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк (Тұй-ұқық) негізін қалаған 
идея...» — екендігін жазған [3, 20-21 бб.]. Елтеріс Құтлық қаған екінші Түрік қағанатын 
құрғаннан кейін Тоныкөк «Мәңгілік ел» идеясын қолға алды. Мәңгілік ел — мақсаты түрік 
елінің билігі деп осыдан 13 ғасыр бұрын мәңгілік идеясын ұсынған. Елдің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін геосаяси және ішкі, сыртқы қорғаныс шеңберін жасап, мәңгілік ел 
саясатын Көк Түріктер іске асырды. Сол идея, сол мұрат бүгінгі қазақ елінің бас ұранына 
айналуда.«Күл тегін» жазуының қазіргі қазақ тілінің нормасына келтірілген Ғұбайдолла 
Айдаровтың нұсқасында: «Көктегі түркі тәңірісі, түркінің қасиетті жер-суы былай депті: 
Түркі халқы жоқ болмасын дейін, халық болсын дейін...» — деген жолдар бар [4, 63 б.]. Бұл 
жерде елдің тарих сахнасынан кетпей, сақталуын тілейді. Мәңгілік ел дегеніміз — 
мемлекеттің ғасырлар тоғысында, ірі державалар арасында бәсекеге төтеп беріп, өзіндік 
қорғаныс саясатын ұстану деп түсінуге болады. Орхон өзенінің бойында Түрік қағанатының 
Ордабалық деген астанасы болған. Қағанаттың хан ордасы мемлекеттің ішкі ядросы. Ішкі 
қорғаныс деп атаған екінші шеңбер белдеуін түрлі тайпалар қорғап тұрды. Үшінші шеңберде 
он-оқ Түркештер тұрды. Қырғыздар, Кидандар, Татабилер, Таңғыттар, Басмылдар да үшінші 
шеңбердің қорғаушысы болды. Осы үш шеңбер тұтас империяны қорғап тұрды. Түріктер осы 
3 шеңберді орнатып болған соң, «Мәңгілік ел» идеясын нық бекемдейді. Яғни, Мәңгілік ел 
идеясының тарихи негізі бұл идеяның елді топтсытырушы бір мақсатқа жұмылдырушы 
идеология ретіндегі рөлін көрсетеді. 

Қорытындылай келе, бүгінгі күні біздің мемлекеттік идеологиямыз арқылы 
Қазақстанда тұрақтылық, тыныштық, халықтардың бірлігі сақталып, алғашқы 
тәуелсіздік жылдарының ауыртпалықтарына қарамастан демократиялық 
бағыттағы экономикалық, әлеуметтік даму қамтамасыз етілуде. 

Себебі, біздің елімізде халықтарды топтастыратын, тұтастыратын нәтижелі мемлекеттік 
идеология қалыптасты. Ең бастысы — Қазақстан Республикасы экономикалық құлдырауды 
тоқтатып, аса ауыр әлеуметтік-экономикалық дағдарыстан шығу жолын тапты, өтпелі 
экономика реформаларының «ең бір ауыр сатысынан» өтті. Бұл мемлекеттік ұлы 
істе идеологияның тікелей әсері бар екені ешбір күмән туғызбайды. 

Мемлекет үшін идеология — әлеуметтік-саяси бағдарламалар мен мақсаттарды іске 
асырудағы басқару жүйесі. Идеология мемлекеттік саясатқа негіз болады.  

Сонымен, «Мәңгілі ел» идеясы мемлекеттілікті демеуші жүйе. Ол елдің 
саяси құрылысының қорғаушысы, одақтасы, буыны, идеология – мемлекеттің сырқаттан 
сақтануының баламасы. Идеология басқа да принциптер мен нормалар сияқты саяси-
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мемлекеттік құрылымды қолдау мен нығайту қызметін атқарады. Ол халық арасында толық 
қолдаушылық тауып, мемлекеттің өзінің заңды, легитимді яғни, демократиялық дамуына 
негіз болып отыр. Егер мемлекетті қалыптастырушы шын мәнінде халықтың өзі болатын 
болса, халық мемлекеттік идеологияны өз мақсатындай қабылдайды. 

 
1.Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ». 
- Астана. – 2014ж. -  17 қаңтар. ҚазАқпарат 
2.Мәңгілік ел және Марат Тажин //«Жебе» газеті,  30 қаңтар 2014 жыл 
3.Бас редактор: Ерлан Сыдықов. «MANGI EL» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи 
журналы, — Алматы, «Pride Print», баспасы, 09.2013. — 108 бет. 
4.Күлтегін Тоныкөк: Ежелгі түркі рун жазбалары (Әдеби нұсқасын жасаған Қадыр Мырза 
Әли..) — Алматы, «Өлке» баспасы, 2001. — 144 бет. 

 
 

УДК 32.019.5 
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДАҒЫ БҰҚАРАМЕН БАЙЛАНЫС : ИІНДЕТТЕРІ 

МЕН ҚЫЗМЕТІ  
 

Ибраев Ержан Ерсайынович 
erzhan-83@mail.ru 

Л.Н.Гумилёв атындағы ЕҰУ 2 курс магистранты, Астана 
 

«PR» (ағылш. Public relations – бұқарамен байланыс) ұғымы алғаш рет АҚШ-та пайда 
болды. Дәлірек айтқанда, 1807 жылы АҚШ-тың үшінші президенті Томас Джефферсон 
Конгресске жолдауында осы ұғымды қолданған болатын. Джефферсонның өзі бұқарамен 
байланысты саяси институттардың қызметіне деген халықтың сенімін қалыптастыру деп 
қарастырған болатын (1). Бұқарамен байланысқа қатысты берілген анықтамалардың саны 
қазіргі таңда 500-ден асып жығылады, бұл осы ұғымға тиісті ортақ пікірдің жоқтығын 
білдіреді. 

PR – бұл сенім мен түсіністікті айқындай түсетін билік пен жалпы жұртшылық 
арасындағы байланыс ретінде түсінуге болады. Ол билік пен қоғам арасында байланысты 
арттырып, түсінбестіктің болуына жол бермейді.  «Саясаттану» энциклопедиялық сөздігінде 
PR түсінігіне келесі анықтама берілген: «Қоғаммен байланыс – ұйымдардың арасында өзара 
түсіністікті қамтамасыз ететін, мемлекеттік және басқа да ұйымдардың мамандандырылған 
қызметтері. Паблик рилейшнз, мемлекеттік басқару қызметінің маңызды бөлігі, оған қоса 
басқарушы мен бағынушы ішкі жүйелерді құрайтын адамдар арасында түсіністікті және 
олардың қызмет ету үрдісін қамтамасыз етуге бағытталады»(2). 

Қазіргі уақытта қоғамның өскелең демократиялануы жағдайында мемлекеттік органдар 
қызметінің ашықтығы олардың жұмыс істеуінің ең маңызды көрсеткіштерінің бірі болып 
табылады. Мемлекеттік билік органдарының шешімдері туралы ақпараттарға деген 
азаматтардың қолжетімділік деңгейі,  құқықтары мен бостандықтары сол қоғамның 
демократиялылығының дәрежесін білдіреді. Сондықтан Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарымен жүзеге асырылатын коммуникациялық саясаттың, олардың 
бұқарамен байланыс құрылымдарының рөлі артуда. Олардың негізгі міндеттері мемлекеттік 
басқарудағы демократиялану үдерістеріне қатысу және азаматтық қоғамның қалыптасуына 
ықпал ету, мемлекеттік органдар қызметінің азаматтарға оңтайлы қолжетімділігін 
қамтамасыз ету болып табылады. Сондай-ақ, мұндай  PR-құрылымдар бұқарамен байланыс 
жүйесін қалыптастырып және оны қолдай отырып, мемлекеттік міндеттерді шешу үшін 
азаматтардың сындарлы, құрылымдық бастамаларының әлеуетін жұмылдыру функциясын да 
атқарады. Бұл мемлекеттік органдар, қоғамдастық пен БАҚ арасында әріптестік 
қатынастардың болмаған жағдайында сыртқы қауіптерге қарсы тұра алатын күшті мемлекет 
пен азаматтық қоғамды қалыптастыру мүмкін емес екендігін білдіреді. Мұндай әріптестік 
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қатынастарды құру, оны қолдау мен тиімді қызмет ету мемлекеттік органдардың ұйымдасуы 
мен құрылымына байланысты. Мемлекеттік органдардағы бұқарамен байланыс бөлімдері 
рөлінің артуы осы аталған жағдайлармен түсіндіріледі. Мемлекеттік органдардағы PR-
бөлімдер билікпен қабылданатын шешімдерді баяндауды, түсіндіруді қамтамасыз етеді, бұл 
өз кезегінде азаматтық қоғамды қалыптастыруда қоғамдастық пен БАҚ-тың мемлекеттік 
билік органдарымен тиімді  өзара ықпалдасу үшін қажет. Мемлекеттік органдардағы 
бұқарамен байланыстың тиімді ұйымдастырылуы мен оның ұтымды қызмет етуі саяси және 
әлеуметтік салада мемлекеттің қабылдайтын түрлі шешімдерін қоғамның қолдауына ықпал 
етеді. 

Ереже бойынша, мемлекеттік органдарда бұқарамен байланыс құрылымдары 
ақпараттық ашықтық пен олардың қызметінің жариялылығын қамтамасыз ету үшін 
құрылады. Қоғам тарапынан түсіністікке қол жеткізу үшін мемлекеттік органдарда өзінің 
қызметі жайында, қабылданып жатқан шешімдер мен елдегі ахуал туралы ақпарат 
толыққанды ақпарат қажет. Бұл міндеттерді мемлекеттік органдардағы ақпараттық 
басқаруды жүзеге асыратын PR-бөлімдер атқарады.  

Мемлекеттік билік органдары көп жағдайда ақпараттың жабықтығы, жоғары 
мемлекеттік шенеуніктердің қоғамда тиімсіз басшы ретінде жүргізген саясатын бұқараға 
түсіндіру қажеттілігі, сондай-ақ жалпы алғанда мемлекеттік билікке қатысты туындайтын 
сенімсіздік сияқты проблемалармен жиі ұшырасады. Аталған проблемаларды бұқарамен 
байланыс қызметі немесе бөлімдері, баспасөз қызметі, ақпараттық-талдау қызметі және 
басқа да осыған ұқсас бөлімшелер шешуге мүмкіндік береді.   

Жалпы алғанда Қазақстандағы қазіргі қоғаммен байланыс негізінен 4 салада дамып 
келеді. 

1) үкіметтік PR; 
2) саяси PR;  
3) коммерциялық мекемелердегі PR; 
4) PR туралы білім беру саласы (3). 
Осы аталған салаларға сәйкес елімізде PR саласындағы  мамандардың түрлі атаулары 

бар: 
1. Баспасөз хатшысы (Пресс-секретарь) 
2. Ресми өкіл 
3. Қоғаммен байланыс маманы 
4. Қоғаммен байланыс  менеджері 
5. PR менеджер 
6. Саяси  технолог 
7. БАҚ-пен байланыс маманы.  
Қалыптасқан ереже бойынша бұқарамен байланыс қызметін құрудағы келесідей негізгі 

мақсаттарды атап көрсетуге болады:  
– қызметтегі ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз ету; 
– азаматтармен және бірлестіктермен байланыстарды орнату; 
– бағдарламалар мен шешімдер жасау және оларды жүзеге асыруда азаматтармен 

және олардың бірлестіктерімен әріптестікке атсалысу; 
– заңнаманы жүзеге асыруға ықпал ету; 
– азаматтық қоғам институттарының қалыптасуына септігін тигізу. 
Аталған мақсаттарға сәйкес мемлекеттік органдардағы бұқарамен байланыс 

бөлімдерінің негізгі қызметтері айқындалады:  
– мемлекеттік органдардың және мемлекеттің қатысуымен болатын ұйымдардың 

ақпараттық саясатын бақылау (мониторинг) және ақпараттық кеңістікке талдау жасау; 
– ақпараттық саясатты  қалыптастыру және мемлекеттің мүдделеріне сәйкестендіру, 

үйлесімдеу; 
– ақпараттық саясатты жүргізуде ішкі және ведомствоаралық қайшылықтарды жою. 
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Бір сөзбен айтқанда, бұқарамен байланыс қызметі мемлекет пен қоғам арасында 
делдалдық рөл атқарады. Бұл өз кезегінде PR-бөлімдері қызметінің негізгі бағыты – 
мемлекеттік орган қызметі жайында қоғамды ақпараттандыру функциясын білдіреді.  

Мемлекеттік органдардағы бұқарамен байланыс бөлімдері өздерінің тиімді қызмет етуі 
үшін келесідей негізгі міндеттерді атқарады: 

– министрліктің, ведомствоның немесе ұйымның нақты бағдарламасына негізделген 
ақпараттық саясаттың айқын стратегиялық мақсаттарын тұжырымдау. Бұқарамен байланыс 
қызметімен жүзеге асырылатын мемлекеттік билік органдарының ақпараттық саясаты жүйелі 
ойластырылған корпоративтік стратегияға негізделген нақтылы бағдарламаларға немесе 
шынайы өндірістік жобаларға бағытталуы тиіс.  

– Бұқарамен байланыс бөлімдерінің қызметі тиісті ұйымның нақты жасалған 
ақпараттық саясатынгың шеңберінде жүзеге асырылуы қажет. Мақсаттары мен міндеттері 
тиісті құрылымның мемлекеттік саяси және экономикалық мүдделерімен қабысуы керек. 

– Ақпараттық кеңістікті тұрақты түрде бақылауды (мониторинг) қамтамасыз ету, 
сондай-ақ, БАҚ хабарлайтын ақпараттың мазмұнын, толықтығын және шынайылылығын 
ішківедомстволық, ведомствоаралық немесе ішкікорпоративтік жіті қадағалау. 

– Бұқарамен байланыс бөлімдері өздерінің қызметінде қоғамдық пікірді 
қалыптастыруға ықпал ететін арнайы құралдар мен тәсілдердің, ақпараттық 
технологиялардың соңғы жаңы үлгілерін пайдалануы тиіс. Бұл құралдар мен технологиялар: 

 коммуникацияның субъектілері мен объектілері арасындағы тиімді өзара ықпалдасуға; 
• оңтайлы басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ақпараттық кеңістікті 

бақылауға(мониторинг); 
•  жеке немесе корпоративтік имиджді қалыптастыруға және қолдауға; 
• қажетті қоғамдық пікірді қалыптастыруға; 
• шиеленістерді ескеру мақсатында жағдайға болжам жасауға бағытталуы қажет. 
Атап кететін жайт, мемлекеттік органдардағы бұқарамен байланыс бөлімдерінің 

барлық аталған мақсаттары, міндеттері мен қызметтері заңды түрде бекітілуі тиіс. Бұл  PR-
қызметтерінің жұмысын бақылау мен олардың қызметінің тиімділігін бағалау қажеттілігімен 
байланысты.  Бұл үшін әрбір мемлекеттік билік органдарында аталмыш құрылымның 
қызметін реттеуге мүмкіндік беретін бұқарамен байланыс қызметі жөніндегі ережелер 
құрылады.  

Әрбір мемлекеттік органдарда бұқарамен байланыс бөлімдерінің өзіне тән құрылымы 
болады, бұл олардың қызметтері туралы тиісті ұйымның бекітілген ережесінде көрсетілетін 
функцияларды атқаруға мүмкіндік береді. Бұқарамен байланыс қызметінде кең көлемді 
міндеттерді шешу үшін түрлі бөлімдер құрылады. Бұқарамен байланыс қызметінің жалпы 
құрылымы келесідей сипатта болуы мүмкін:  

• Ақпараттық-талдау орталығы, оның міндеттері: 
– қажетті ақпаратты жинақтау; 
– анықтама дайындау; 
– ақпараттық кеңістікті бақылау (мониторинг); 
– ақпараттық анықтама қызметін қалыптастыру. 
• Оқу-әдістемелік және өзара ықпалдасуды үйлестіру (координациялау) орталығы: 
– семинарлар мен тренингтер жүргізу; 
– коммуникативтік технологиялар және басқа да салалар бойынша арнайы 

әдебиеттер мен әдістемелік құралдар дайындау және шығару. 
– PR және жарнама акцияларын, семинарларды, кездесулер мен басқа да 

атқарылатын іс-шараларды тіркеу; 
– Жүргізілген іс-шаралардың бейне-, сурет материалдарының мұрағатын жасау. 
  
• Ақпараттық коммуникацияның бірыңғай жүйесі:  
– қажетті жеке және корпоративтік имидж қалыптастыру; 
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– тиісті сала қызметіне қатысты қоғамдық сыни пікірлерге оңтайлы жауап беру және 
иммунитет қалытастыру; 

– бірыңғай ақпараттық саясат арнасында іс-шаралар жүргізу; 
– қажетті қоғамдық пікірді қалыптастыру және оны қолдау. 
– атқарылған іс-шаралар, шиеленістік жағдайлар жайында ақпараттар алу; 
– әріптестермен жедел өзара ықпалдасу. 
Осылайша мемлекеттік органдардағы бұқарамен байланыс қызметі оңтайлы 

басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қажетті жағдай жасауға, қабылданған 
шешімдерді жүзеге асыруға және оны қоғамға жеткізуде маңызды рөл атқарады.   

Қазіргі таңда тәжірибе көрсеткендей, өтпелі кезеңдерде бұқарамен байланыс 
қызметінің маңызы зор болады, олар халықтың санасына, қоғамның құндылықтары мен 
мақсаттарына әсер етіп, қандай да бір әлеуметтік-саяси өзгерістерді қолдауға ықпалын 
тигізеді. 
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Имидж - ғылыми зерттеудің жаңа бағыттарының бірі. Ол ағылшын тілінен аударғанда 

«image»-«бейне» деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде имиджді зерттейтін арнайы өзіндік 
ғылыми сала қалыптасқан. Ол ХХ ғасырдың 50 жылдары пайда болған, имиджеология деген 
атқа ие болды. Бұл ғылым саяи лидердің, саяси басқарудың, партияның, саяси 
психологияның және саяси технологияның сайлауға қатысу және т.б. табиғатын зерттейтін 
интеллектуальды ізденісі болып табылады.  

Саяси ғылымның жалпы әдістемелік парадигмаларына негізделе отырып, 
имиджеология саяси білімді толықтырады, саяси үрдістер мен қатынастардың даму 
тәжірибесін, саяси институттардың қызмет етуін талдайды, саяси жетекшіліктің 
заңдылықтары мен ерекшеліктерін, саяси элиталардың, ресурстардың, үрдіс және биліктің 
түрлерін зертейді.  

Имиджеология саяси және мәдени факторлардың әсерін бастан өткізе отырып, белгілі 
бір өркениетті орта қалыптасу негізінде жүзеге асады. Оның пайда болуы мен дамуы саяси 
құндылықтардың қалыптасуымен, трансляциясымен, сонымен қатар саяси қатынастардың 
жаңа түрінің пайда болуымен байланысты. Имиджеология көп жағдайда өзінің уақытына, 
нақты тарихи және өркениеттік жағдайларға, қоғам жүйесіндегі саяси-идеялық 
көзқарастардың даму деңгейіне, олардың дүниетанымына және саяси мәдениетіне тәуелді.  

http://pr.web-3.ru/pr/historypr/
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Имиджеологияның объектісі саяси коммуникация мен технологиялардың саласы және 
осыларда болып жатқан барлық үрдістер мен құбылыстар болып табылады.  

Ал имиджеология пәні - бұл тұлғаның, лидерлік  қасиетінің, институттардың қолдауға 
ие болуының даму және қалыптастыру заңдылықтары.  

Имиджеология кеңінен мәліметтер жинаудың әр түрлі тәсілдерін (әлеуметтік 
зерттеулер, сауалнамалар, саяси келбеттерге, тарихи хроникаларға сапалы талдау жасау) 
қолданады. Соңғы кездері саяси көшбасшылардың келбеті мен өмірбаяндарының жүйелілік-
психологиялық бейнелеуін пайдаланады. Имиджеология өзінің модельдері мен әдіс-
тәсілдерін саяси ғылымның барлық жүйесінен алады [1 -118б]. 

Имидж - имиджеологияның басты категориясы. Бұл құбылыстың қоғамда нақты 
анықтамасы жоқ. Отандық әдебиеттерде имидж, әдетте саясаткердің, партияның, форманың 
және т.б. қабылдау заңдылықтарын ескере отырып қолдан жасалатын бейнесі ретінде 
түсіндіріледі.  

Белгілі бір мөлшерде имидж әлеуметтік  стереотип ұғымына жақын болып келеді. 
Дегенмен стереотип кездейсоқ қалыптасатын болса, имидж белгілі бір мақсатпен жасалады. 
Имиджді белгілі бір объектінің тұрақты елестету қатынасы ретінде анықтауға болады. Әлем 
жайлы біздің көптеген білімдеріміз – бұл имидж  деңгейіндегі  білім. 

Имидждің қалыптасуы - мақсатқа бағытталған, басқарылатын үрдіс. Сондықтан 
имиджеология ғылымның жаңа саласы ретінде партиялардың, лидерлердің бәсекеге сай 
имиджін қалыптастыратын технологияларды оқытады. Имиджеология білімі - саяси 
маркетингтің және қоғамдық байланыстың негізі. Олардың тәжірибеде қолданылу 
ерекшеліктері коммуникацияны  жақсартады және тұлғаның дамуына, үйлесімділігіне әсер 
етеді. Қазіргі кездегі саяси рынокты талдау әдістері  пайдаланылады. Саяси имиджді жасауға 
имидждің 2 мағынасы қарастырылады. Олар:  

Имидж - инструментальды қызмет атқаратын және саясаткердің өзін-өзі көрсету 
моделін қалыптастыратын қолдан жасалған теоретикалық конструкт.  

Имидж - кіріс және шығыс арқылы электоратпен өзара әрекетінің үйлесімділігіне жету 
құралы. Яғни кандидат пен халық арасындағы тиімді коммуникация және қарым-қатынас 
үйлесімділігін орнату [2,168]. 

Сонымен қатар имидж ұғымы әр түрлі мағынада қолданылады. Мысалы, «лидердің 
имиджі», «мемлекеттің имиджі», «мемлекет қызметшісінің имиджі» және т.б.  

Саяси тәжірибеде имидждің негізгі мәні саясаткердің, биліктің, саяси топтардың немесе 
қозғалыстардың өзін-өзі бағалауында және оларды қоршаған ортаның қабылдауында жатыр.  

Саяси имидж саясаткердің билікке келуді немесе онда қалуды көздейтін, амалсыз 
саналатын факторларының бірі (болып табылады).  Өйткені имидж саяси объектісінің 
жағымды бейнесін жасайтын жұртшылықпен байланыстың ең бір қажетті бөлігі болып 
табылады. Сондықтан оның орны ерекше. 

Халықтық биліктің бейнесін қабылдаудың өзінде де имидждің атқарар  ролі зор. 
Биліктің бейнесін қабылдау – саяси жүйе мен тұлғаның ара-қатынасын анықтайтын күрделі 
процесс. Оның халыққа әсер етуінің соңғы мақсаты – уақытша немесе үнемі электоральды 
қолдауға жету. Бұл мағынада индивид бір уақытта билікті жүзеге асырудың құралы мен 
мақсаты болып табылады. Индивидтің санасына факторлар әсер етеді.  

Объективті факторлар - бұл биліктің объективті қабылдануы. Бұл жердегі басты мәселе 
электораттың уақытша немесе  үнемі қолдауына жету емес, биліктің күшті және осал 
тұстарын анықтау.  

Коммуникативті факторлар биліктің қоғаммен коммуникативті сипатын анықтайды. 
Коммуникацияның ең басты моделін анықтау: диалогты немесе монологты. Билік қоғаммен 
диалогқа түсуді таңдайды ма, әлде халықтың биліктің іс-әрекеттерін үнсіз қабылдайтынын 
қалайды ма? Қаншалықты дәрежеде және қандай жолмен басқарушы элита халықпен 
санасады. Электораттың билікке кері әсерінің мүмкіндігі бар ма? 

Ситуативті фактор қатарына билікті қабылдау да болатын  әлеуметтік-экономикалық 
және контекстер жатады.  
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Субъективті фактор - индивидтің жеке өзіндік құндылықтар арқылы саяси тани 
отырып, билікті қабылдауы әлеуметтік-саяси және психологиясының ерекшеліктерімен 
байланысты.  

Құндылықтар жүйесі – биліктің имиджін қалыптастыру процесін құрайтын негіздерінің 
бірі. Ол тұлғаның әлеуметтенуі мен тарихының анықталуының, саяси мәдениеттің, ұлттық 
ерекшеліктерімен саяси жағдайлар барысында жасалады.  

Тұлғалық өлшеудің жағымды қасиеттері күш және белсенділік дегендермен 
бағаланады. Тұлғалық күш (денсаулық, жас, интеллектуальдық ресурстар, елдің мүддесін 
қорғау қабілеті және т.с.с.) саясаткердің аттрактивтілігі бекітеді. Ал белсенділік саясаткердің 
өкілеттілігін орындауымен сипатталады. Саясаткердің бейнесінде респонденттер 
қабылдағанннан басқа екінші бір бақылаушылар байқалатын бейне бар. Бұл санадан тыс 
сипаттар саясаткерді бағалайтындардың жеке ерекшеліктерімен байланысты. Бұл қабат 
ереже бойынша бейнеге талдау жасағанда орын алмайды. Ал басқа бейнелер бұқаралық 
стереотиптер арқылы және бірінші кезекте БАҚ арқылы жасалады. Ал бұл қабат ортаның 
саясаткерді қабылдау динамикасын зерттегенде, оның өзіндік іс-әрекеттері мен 
қарсыластарының әсерін, сонымен қатар репутациясы жайлы айтылып жатқан көзқарастарын  
қарастырады. Әдетте, бұл қабат тұрақсыз және өзгермелі. Үшіншісі, тереңде жатқан 
елестерге, яғни сол мәдениетке тән жалпыға сүйенеді. Ал бұл қабат- бірінші әлеуметтану 
процесінде қалыптасатын санадан тыс құрылым. Оған фольклор, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, 
тұлғаның фундаментальді конструкциясымен байланысты ұлттық мәдениет және билік 
қатынастарының құрылымы жатады.  

Индивидтің биліктің бейнесін қабылдауы олардың жеке стереоптиттерімен, жеке 
құндылықтар жүйесімен, қоғамның баға беруімен де байланысты.  Ал оның тиімді түрде 
жүзеге асып, ойдағыдай нәтижеге жетуі көп жағдайда субъектіге тәуелді. Осы тұрғыдан 
құрастыратын болсақ, имидждің халыққа әсер етуі төмендегідей элементтерден тұрады.  

1. Азаматтармен өзара әрекеттік серіктестік стиль. Онда билік халықпен ашық және 
демократиялық түрде өтеді. Әрқашан болып жатқан процесс өзіне ғана емес, өзгеге де 
түсінікті болуы тиіс. Яғни бір-бірінің позицияларын сыйлайтын, ақпараттық ашық түрде 
жеткізілуі басты мақсаттарының бірі. Бұл стиль сайлау науқанында өзекті. Ресей 
саясаттанушысы А.И.Соловьевтің айтуы бойынша мақсатқа бағытталған ақпараттың 
алмасуы саяси жүйенің әр түрлі деңгейін біріктіреді және билік институттарының мемлекетті 
және қоғамды басқаруына мүмкіндік береді [3,396-397]. 

2. Азаматтармен қарым-қатынастағы іскерлік стиль. Мұндай билік уәдесін іскерлік 
ұсынысы ретінде жеткізеді. Сонымен қатар әр түрлі топтардың мүдделерін ескере отырып, 
келісімге келуін шақырады. Міндеттемелері мен ниеттер жауапкершілігін халық пен 
арасында бөледі. Азаматтармен ынтымақтастықтың нақты уақыты және нәтиженің бақылау 
есеп формасы белгіленеді.  

3. Көпшілік мінез-құлық стиль. Бұл стильдің қалыптасуы атқарушы билік өкілдерінің 
халықпен тікелей саяси қарым-қатынаста жүзеге асуы мен дайындығын білдіреді. Яғни 
саясаткер өзінің ұстанып отырған позициясының дұрыс екенін, халыққа жақсылық 
әкелетінін көрсетуі арқылы дәлелдеуге тырысады [4, 455-456б]. 

Имиджді қалыптастыратын ақпаратты әр адам әр түрлі етіп қабылдайды. Ол адамның 
белгілі өмірлік қағидасына, хабарламаларды қабылдау процесіне байланысты болып келеді.  

Мұндай жағдайда саяси тәжірибеде имиджді қалыптастырудың мынадай типтік 
алгоритмдері бар:  
1. Халықтың имидж жайлы түсінігін анықтау.  
2. Объектінің жағымды имиджін жасауда аудиторияда сол объектінің қандай қасиеттер мен 
сипаттамаларға ие болатындығын анықтау.  
3. Аудитория күткен көңіл ауанына сай имидж жасау.  
4. Имиджді қалыптастырудың стратегиясы және жоспарлары жасалады. 
5. Имидждің тікелей қалыптасуы, яғни жасалған үлгінің өмірде көрініс алуы және 
стратегиялық жоспарлардың жүзеге асуы. 
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6. Сол жасалған жоспардың орындалуын бақылау. Осал тұстарын  түзете отырып, 
стратегия жүзеге асырылатын уақыт  пен ондағы өзгерістерді тиісінше реттеу.  
7. Берілген алгоритмнің негізгі бұқаралық, нәтижелілік қасиеттерінің болуын дәйектеу [4,458 
б,]. 

Имиджді қалыптастыру тәсілдерін мынадай топтарға бөлуге болады:  
 1.Перцептивті тәсіл (перцептивті бейнені қалыптастыру тәсілі және  имиджге назар 

аударту тәсілі және т.б.). Бұл тәсіл электораттың  қабылдауына жасалған имидж. Келесі 
жағынан саясаткердің жүріс- тұрыс үлгісі.  

 2. Рефлексивті-эмотивті тәсілі (жадыны актуализациялау тәсілі, елесті 
 активтендіру тәсілі, аттракцияларды қалыптастыру тәсілдері және  мінез-құлықты 
өзіндік реттеу тәсілдері) пайдаланудың 2 жақты сипатына ие болады. Бір жағынан 
саясаткердің жасалған жүріс-тұрыс моделін сезініп, тануға жол ашады және электораттың 
қалай  қабылдайтынын түсінеді. Ал екінші жағынан, жүріс-тұрыстың  рефлексивті және 
эмоциональды-мотивациялық компоненттерінің  негізінде сайлаушыларды сайлауға 
бағыттайды [4, 459б].  

Саяси имидж құрылымы.  
Бейнені құрайтын сипаттамаларды топтастырып қарастыру қажет.  
Имиджді құрылымдық бөлуде  «Никколо М» саяси кеңес беру орталығы 

мамандарының нұсқасы дәлірек. Олардың типологиясы бойынша имидж  тұлғалық, 
әлеуметтік және символдық сипаттамалар топтарынан тұрады. 

Тұлғалық сипаттамалар: 
• физикалық ерекшеліктер (сыртқы келбет, денсаулық, жас); 
• психофизиологиялық ерекшеліктер (мінез, темперамент, тұлға типі, табандылық, 

адалдық, күш, белсенділік, ақыл,  жігерлілік, қайраттылық); 
• кәсіби ерекшеліктер (тәжірибе, интеллект, өзіндік шешім қабылдау стилі, сендіре 

білушілік); 
• харизманың болуы; 
• батыл, өз-өзіне сенімді адам ретінде көрсетіп, тартымды бола білу.  
Аталмыш сипаттамалардың көбісі өзгерістерге тәуелді емес.  
Харизманың бар болуы бәсекелестердің  алдында сөзсіз басымдық болып табылады. 

Бейненің харизматикалық құрамы коммуникация тұрғысынан ұтымды болып келеді. Бұқара 
мен лидер арасында  эмоциональды, тығыз байланыс орнайды, коммуникаторлар тарапынан 
қосымша дәлелдерді жасауды талап етпейді, манипулятивтік технологиларды пайдаланудың 
қажеті болмайды, себебі харизмаға ие тұлға бұқара халықты ешбір билік институтынсыз  
артынан ертетін  қасиеттерге ие. 

Имидждің әлеуметтік сипаттамалары: 
• лидердің біріктіруші және жұмылдырушы идеяларды жинақтай және оларды жария 

ете білу қабілеті;  
Әлеуметтік сипаттамалар арнассында лидер мен аудитория арасындағы қатынас 

процесі  қоғамда қолдауға ие саяси идеялардың сәйкестігі деңгейінде жүзеге асады.  Ал 
идеялар оларды қорғаушылар мен жақтаушылардан аз болатындықтан, лидер алдында  осы 
идеяға құқықтығын, ал бәсекелестердің дәмелінің дәлелсіздігін дәлелдеу міндеті туындайды. 
Бұл идеяның әр түрлі символикалары мен нышандарын,  пайдалану немесе осы идеяны 
кезінде көтерген партия тарихын иелену арқылы іске асуы мүмкін.  

• көшбасшының жанұясымен, жақындарымен әр түрлі әлеуметтік топтармен, 
сайлаушылармен, қарсыластар мен ашық   жаулармен әлеуметтік байланыстары; 

• Танымалдылылық; 
• Бедел; 
• Тұлға статусы (тек ресми қызметімен ғана емес, шығу тегі, әл-ауқатымен 

байланысты); 
• Әлеуметтік тиістілігі. (көбінесе көшбасшы ұстанатын қалыптар мен құндылықтарды 

анықтайды); 
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Әлеуметтік сипаттамалар – саяси шындықпен байланысты имидждің ең жылжымалы 
бөлігін құрайды [5, 46-47б.].  

Символдық сипаттамалар. Саяси имидждің коммуникативтік кеңістігінің ең тұрақты 
құрамасы.  

• Өмірбаян; 
• Саясаткердің дүниетанымы; 
• Идеология; 
• Бағдарлама – іс-қимылдардың белгілі бір бағыты, әлеуметтік-экономикалық 

концепция (идеологиялық, саяси пікірлердің, экономикалық шаралардың жиынтығы) және  
оны электораттың ойынан шығатын жүзеге асыру жоспары; 

• көшбасшының өзекті әлеуметтік мәселелерге қатысты ұстанымы; 
• сайлаушылар санасындағы көшбасшының орны мен рөліне қатысты тұрақты мәдени 

архетиптер және көшбасшымен байланыстырылатын белгілердің тұрақты жиынтығы. 
 Саяси имиджді қалыптастыру алгоритмі. 
Маркетингтік технологияларды пайдалана отырып  саясаткер немесе саяси ұйым 

имиджін қалыптастыру – сайлаушылардың барынша көп дауысын алуға бағытталған, 
электоратты зерттеуге негізделген кандитаттың  айтулы қасиеттерін оңтайландыру мен 
мақсатты аудиторияға ақпараттық ықпал ету жүйесі болып табылады.  

Саяси имиджді қалыптастыру келесідей кезеңдерден тұрады: 
• Аудиторияның талаптарын анықтау (аудитория сегменттерінің); 
• Үміткер сипаттамаларын зерттеу; 
• Бәсекелестердің имиджін зерттеу; 
• Үміткердің шынайы қасиеттері мен аудиторияның көңіліндегі қасиеттерді салыстыру 

және имидж «ядросын» қалыптастыру; 
• Қосымша қасиеттерді таңдау; 
• Имиджді құраушыларды таңдау және жіктеу; 
• Позицияны айқындау; 
• Позицияны айқындау стратегиясының тиімділігін бағалау. 
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Бүгінгі таңда ағымы қатты ақпараттық заманда әлеуметтік желілер адам өмірінде елеулі 

орынға ие болды. Ғаламтор желісінің коммуникативтік қызметі қоғам дамуының негізгі 
құралына айналды. Әлем халқының 57 пайызы бетпе-бет тілдесуден гөрі, ғаламтор 
көмегімен, дәлірек айтқанда, әлеуметтік желі арқылы «әңгімелеседі». Әлеуметтік желінің 
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басқаша атауы - «әлеуметтік медиа». Бұл – адамдардың бір-бірімен ғаламтор арқылы өзара 
байланысын қамтамасыз ететін интернет сайт(тар). Жалпыға ортақ сөзбен айтар болсақ, 
әлеуметтік желі дегеніміз бұл – адамдар мен олардың бір-бірімен қарым-қатынасы. «Желі» 
сөзі – интернеттегі сайт болса, «әлеумет» – бұл сол сайттың тұтынушылары, яғни сіз бен біз. 
Осыдан «виртуалды қарым-қатынас», «виртуалды дос» ұғымдары қалыптасты.  

Қоғамның кез келген кезеңінде ең белсенді мүшесі - «жастар». Сәйкесінше, ғаламтор 
мен әлеуметтік желіні пайдаланушылар да – жастар. Мемлекеттің дамуына және әлеуметтік 
қатынастарға жаңа идеялар мен ұстанымдар әкелетін жас ұрпақты біз – жастар дейміз [1, 101 
б.]. Болашағымыздың тірегі ретінде өз білімімен, жасампаз еңбегімен және күш-жігерімен өз 
келешегін құрудың жаңа мүмкіндіктеріне ие болған жастар ХХІ ғасырда Жаңа Қазақстанның 
– дамыған, бәсекеге қабілетті және әлемдегі сыйлы мемлекетті қалыптастыруды белсенді 
жалғастыруы қажет. Бұл жерде «белсенді» деген сөзді ерекше атап көрсеткен жөн. Себебі, 
саясатта «саяси белсенділік» деген ұғым бар. Саяси белсенділік дегеніміз – жеке тұлғаның не 
әлеуметтік топтың саяси процесске араласу деңгейі [2, 155 б.]. Qaznews.kz сайтының 
«Қазақстанда жастардың саяси-қоғамдық белсенділігі неге төмен?» деген сауалына Алматы 
қалалық Жастар саясаты басқармасының басшысы Санжар Боқаев батыс 
саясаттанушыларының пікірімен келісетінін, саяси белсенділіктің төмен болғаны жақсы, 
егер жастар арасында саяси белсенділік жоғары болса, саяси ауытқу күшейетінін айтады [3]. 
Мысалға, Украина, Грузия, Қырғыстан мемлекеттерінде жастардың бәрі саясатқа бет бұрған 
себепті, көтеріліс те жиі орын алады. Ал, «болашақ» жастар қозғалысының төрағасы Дәурен 
Бабамұратов жастардың қоғамдық ұйымдарға барып, сол жұмыстарға ат салысуы 
төмендегенін, интернеттегі белсенділіктің артқанын мына пікірінен аңғаруға болады: «Қазір 
қоғамның потенциалды өкілдері әлеуметтік желіде отырып, саяси ойларын жазады. 
Facebook-та айтарын айтып, жазарын жазып алған адамның сыртқа шығып бір ұйымға мүше 
болып, белгілі бір жұмыстарды атқаруға ниеті жоқ. Адамның қуаты шектеулі. Әлеуметтік 
желіде айтылған пікір сол жерде қалады: бұл арқылы біреуге ой салғаныңмен, ештеңені 
өзгерте алмайсың» [3]. «Уақыттың бос өткені - өмірдің бос кеткені» деп келген қазақ қазірде 
экранға телмірумен өмірін өткізіп жатқаны жасырын емес. Десе де, әлеуметтік желінің 
пайдалы жақтары да жоқ емес. Әлеуметтік желідегі жастардың саяси белсенділігін анықтау 
мақсатында ең алдымен әлеуметтік желінің пайда болу тарихына шолу жасадық.  

Ғаламтордағы әлеуметтік желінің бірінші баламасын 1995 жылы Рэнди Конрадс 
«Classmates», яғни «Сыныптастар» деген атпен енгізген болатын. Сайттың мақсаты - 
сыныптағы және бір мектепте оқыған достарды табуға мүмкіндік жасау. Бүгінде ол сайт 
жұмысын жалғастыруда. Әлем бойынша бұл сайтты 50 млн. адам қолданады екен. Кейінірек, 
1997-1999 жылдары "AsianAvenue», «MiGente», «BlackPlanet», «Livejournal» сынды желілер 
пайда болды. Ал 2004 жылы Марк Цукерберг «The Facebook» әлеуметтік желісінің негізін 
қалады. 2008 жылы бұл әлеуметтік желі әлемдегі ең танымал желіге айналды және де бүгінгі 
күнге дейін көштің басында. Facebook өз жұмысын қызмет ретінде Гарвард университетінің 
студенттері үшін, бір-бірлерімен сөйлесуге арналып ашылған болатын. Кейіннен кеңейіп, 
басқа да университеттердің студенттерін қамтыды. Адам саны жағынан Facebook Қытай, 
Үндістан елдерінен кейінгі әлемдегі үшінші «мемлекет». Бұл – орта жастағы азаматтар және 
журналистер, қоғам қайраткерлері, ұлт зиялылары топтасқан желі. Мұнда түрлі жаңалықтар, 
ғибратты әңгімелер, саяси дүниелер мен пікірталастардың куәгері болып, Қазақстандағы 
саяси жаңалықтар мен қоғамдық өзгерістерді оқуға болады.  

Қазіргі күні тек Ресейде ғана емес, барлық ТМД елдерінде бір күндік аудиториясы 46 
млн адамнан асатын, оның ішінде 4 млн-ға жуық қазақстандық пайдаланып отырған, 
ресейлік Павел Дуров жасап шығарған «Вконтакте» әлеуметтік желісінің vkontakte.ru домені 
ресми түрде 2006 жылдың 1 қазанында тіркелген. Негізгі аудиториясы 1990 жылдан кейін 
туылғандар. Осы әлеуметтік желіде маңызды дүниелерді емес, тіркелгендердің көп дені 
жастар болғаннан кейін, көбінесе жеңіл әзілдер мен жұқа ақпараттарға басымдылық беріледі. 

«Астана ақшамы» газетінде көрсетілген мәліметке қарасақ, Қазақстанда 5,6 миллион 
адам әлеуметтік желілерді күнделікті пайдаланады екен. Ең танымал әлеуметтік желілердің 
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қатарында күніне 1 млн. 125 мың рет қаралатын «Мой мир», 558 мың рет қаралатын 
«Одноклассники», 252 мың рет қаралатын «Вконтакте», 410 мың рет қаралатын «Facebook»-
ті жатқызуға болады [4]. Бұл ең алдымен жастардың саяси белсенділігіне байланысты болып 
отыр. Саяси белсенділік демекші, оның пайда болу түрлері келесідей ажыратылады: 

- Сайлаyалды және сайлаy белсенділігі яғни, қызметіне, сайлаyда нәтижеге қол 
жеткізyге ұмтылyы: сайлаy наyқанына қатысy, анықталған кандидатқа агитация жасаy, 
сайлаyларда даyыс берy; 

- Ұйымдасқан белсенділік - жастарға арналған саяси инститyттар қызметіне қатысy, 
сондай-ақ қоғамдық қозғалыстарға қатысy, бұлардың мақсаттары өкілдік шешім қабылдаy 
процесіне белгілі деңгейде әсер етy; 

- Топтардың ұйымдасып әрекет етy белсенділігі- күштеy, жастар топтары мен 
ұйымдарының құрылyы мен дамyына, өзінің қызметінде саяси күрес тәсілдерін қолданy 
немесе саяси саyалдарды шешyге бағытталған; 

- Қарсылыққа бағытталған саяси бағдарланyды көрсететін шартты немесе шартты емес 
пейілдегі наразылық белсенділігі. 

Негізінен әлеyметтік желілер адамдарға өздерінің қорғалғандығы тyралы сезімді береді, 
яғни бұдан көретініміз бұл факторлар саяси белсенділік үшін маңызды болып келеді. Бұл 
адамдардың ашылyына себепкер болады, содан келе өздерінің көзқарастары мен пікірлерін 
көрсетеді. «Жастардың саяси сауаттылығы», «саяси мәдениеті» де осы жерде көрініс беріп, 
әрбір дүниеге бей-жай қарамайтын, көзі ашық, көкірегі ояу жастарды аңғаруға болады.  

Жастар интернет желісін түрлі мақсатқа жетy үшін белсенді қолданады. Себебі 
интернет кеңістігі ойын-саyық және білім көздерін жинайтын ресyрс болып есептеледі. 
Сұралған саyалнамаға сәйкес 70 пайыздық көрсеткіш бойынша, жастардың әрбір екінші өкілі 
әлеyметтік желілерді қолданады екен. Жастардың 90,7 пайызы болса әлеyметтік желілерге 
тіркелген. Ал әлеyметтік желіде жеке өздерінің аккаyынты жоқтар 8 пайыз респонденттерді 
құрайды. Интернет желісінде сапалы ақпараттар қоры артып келеді, жүргізілген саyалнама 
көрсеткіші бойынша шамамен 30 пайызға жyығы интернетті кітапхана ретінде қолданады 
екен [4]. 

Мәселен, Facebook әлеуметтік желісінде саяси тақырыпқа арналған 20 мыңға жуық 
қазақстандық тіркелген «Бойтұмар», 15 мыңға жуық тіркелген «Қазақтар», 3401 
жазылушылары бар «Қаны бір қазақ бауырлар», т.б. қазақстандық топтарда салмақты 
жазбалар, тұщымды ой-пікірлер, жалпы құнды дүниелер беріліп отырады. Әр мақала немесе 
түйін сөзге жастар жағы белсенділік танытып өз ойларын да ашық білдіреді. «Біздің 
Қазақстан! Бойтұмардай сақтайық Отанымызды!» [5] деген жазбадан бастау алатын 
«Бойтұмар» парақшасына қосылып, Отанымызды қадір тұтатын тіліміз, дініміз туралы 
жазылған сөздермен қоса, жеңіл-желпі дүниелер де берілген екен. Бір жағынан бұл бір 
сарындылықтан құтылудың амалы. Топ атауына дау жоқ, атына заты сай болса деген тілек 
біздікі. Қазақ тілі сөздік қоры бай тіл. Сондықтан, тек құнды пікірлер мен келісті жазбалар 
берілсе нұр үстіне нұр болар еді. Аталмыш топта «Тағы да тіл» тақырыбымен Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың «Бес орыс отырған жерде жүз қазақ отырса да орысша сөйлейді. Біз осындай 
сорлы халықпыз ғой!» [5] атты отты сөзі берілді. Оған жауап ретінде қолданушылардың 
басым көпшілігі «заң керек» деп жар салды. Басқаша айтқанда, бұл сөз қоғамның 
«температурасын» бір көтерді. Осы тәріздес жазбалар «Қазақтар» атты топта да бар. Осы 
жерде дінге қатысты мына пікірді мысалға келтіруге болады: «Барлық адамға ұстанатын 
сеніміне қарап бөліп-жармастан, бірдей және дұрыс қарау керек», «Кейбіреулер 
мұсылмандар арасында террористер шығып жатыр деп жаңылысады», «Лаңкестер – ешбір 
дінге не ұлтқа жатпайтын санаттағы адамдар, оларды мұсылмандармен теңестіру – қателік» 
[5]. Осы сөздердің жаны бар. 20 мыңға жуық оқырман осы пікірлерді оқып, әркім әр түрлі 
пікір шығаратыны анық. Дегенмен де, екі пікірдің ортақ түйіні бар. Ол – қазақ халқының 
тағдыры.  

«Алқа» – осы. Жөн іздеген жас болсаң, жол іздеген жолаушы болсаң, тез іздеген есті 
тентек болсаң, мынау «Алқа» – сенікі… Өзіңнің сұмырай мақсатыңа шындықты құрбан 
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қылып, шалып, қайқайып жүре беретін соғылған болмасаң, балапан әдебиетіміздің шын 
әдебиет болып ержетуін шын тілейтін болсаң, мынау «Алқаға» кір, «Алқа» – сенікі. Шын 
адабиятшыл, шын ақын болсаң, мынау «Алқа» – сенікі» [5] деп ұрандатып жазылған 
сөздердің авторы – ақын Мағжан Жұмабаев. Бұл ұран – Фейсбуктегі 235 оқырманы бар 
«Алқа» тобының ұраны. Жастардың басын біріктірген топта қолданушы саны 500 –ге 
жетпесе де, саяси жаңалықтар мен дәйекті пікірлердің ордасы екенін байқай отыра, 
назарымызды ақын Ықылас Ожайұлының осы бір сөзіне тоқтаттық: «Бақсақ, Бөкейханов 
сотталмапты, біздің санамыз сотталыпты. Ахмет атылмапты, біздің азат ой, ақылымыз 
атылыпты. Сірә, шын мүсіркеушіні алмастырып алғанға ұқсаймыз. Сөзіміз сана турасында 
болып отыр ғой. Сана – фотоаппарат. Көрген, білгенін мәңгілік сақтап қалады. Кейін бұл 
ақпараттар қанға, қан арқылы генетикаға сіңеді. Біздің аталарымыз бен әкелеріміз бергіні 
айтпағанда, аштық (1932) пен абақтыны (1938) көрді. Санадағы сурет (үрей) оларға 
үндемеуді үйретті. Гендегі улы ақпараттар радиациясының элементі түгел дерік төлдеріне 
(біздерге) өтті. Кейде ойлаймын: «Біз кімбіз осы? Шынымен жастармыз ба? Жас болсақ аға 
буыннан неге аумаймыз?» деп. Сөйтсем себеп санамда екен. Сана ғұмырыма, суреттер 
мінезіме әлдеқашан айналып үлгерген екен...» [5]. Кеңес заманының ұшқыны санамызда әлі 
де болса қалғанын алға тартады. Кешегі Кеңеске наразылығын білдіреді.  

Жас саясаттанушы Жарқын Түсіпбекұлы төңкеріс, лаңкестік жағдайларға әлеуметтік 
желілердің емес, оған асқынған әлеуметтік мәселелер себеп екенін жазады. «Қазір халық 
өзінің талап-тілегін жеткізу үшін әкімшіліктен рұқсат алып, тағы да алып бюрократиямен 
бетпе бет келуге мәжбүр. Сондықтан әлеуметтік желідегі қазақстандықтардың парақшалары 
халықтың «буын» шығарып, жеңілдейтін жалғыз орны ғана» [6], - дейді Жарқын 
Түсіпбекұлы «Алаш айнасы» газетіне берген сұхбатында. 

«Вконтакте» желісінде 2012 жылы қазақ тілді ақпарат тарататын «Өмірлік мәні бар» 
қауымдастығы тілдің мәртебесін арттыру мақсатында құрылған. Өмірлік бейнелі суреттер 
мен мән мағыналы жазбалар, тұжырымды ойлар мен маңызды ақпараттар таратылатын 
парақшаның он мыңға жуық күнделікті оқырманы бар, ал бір ай ішінде кіретін оқырмандар 
саны жүз елу мыңға жуық. Бұдан басқа 23763 оқырманы бар «Қалың елім қазағым», «Ұлт 
жанашырлары», «Текті қазақ», т.б. парақшалар қолданыста екенін аңғарамыз. Демек, 
жастардың әлеуметтік желілердегі белсенділігі төмен емес екенін, оның ішінде «жастардың 
саяси белсенділігі» де қоғамдық пікір қалыптастырып, ықпал ететін дәрежеге жетті.  

Әлеуметтік желілердің Қазақстан жастарының саяси белсенділігіне деген әсерін 
төмендегідей қорытындылаймыз:  

 Мықты жақтары: 
-Жаңалықтарда хабарда болу; 
-Әлеуметтік желі арқылы сол немесе басқада сайлауға түсуші үміткер туралы 

мәліметтерге қол жетімділік; 
-Ағымдағы саяси ахyалға өзіндік пікірлерін қалыптастыра алyы; 
-Жастардың бір арнаға бірігуі (әлеуметтік желідегі топтар арқылы). 
Әлсіз тұстары: 
-Саяси сауатының төменділігінен түрлі саяси провакациялық ағымдарға еріп кетуі; 
-Әлеуметтік желіге деген тәуелділіктің пайда болуы. 
Мүмкіндіктері: 
-Жастардың саяси белсенділігін арттырады; 
-Тиімді жұмыстын нәтижесінде сайланушы үміткер 50 пайыздан астам дауыс жинауы 

ықтимал; 
-Қоғам мен мемлекет арасында байланыстырушы қызмет атқарады. 
Қауіп-қатерлер: 
-Мемлекеттің ішкі және сыртқы тұрақтылығына қауіп төңдіретін діни экстремистік 

топтардың ықпалына еніп кетyі; 
-Сырттан келетін жалған ақпараттар легіне ілесуі. 
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Қорыта келе, ақпараттық технологияның қарыштаған заманында ғаламтордың 
мүмкіндіктерін өз мүддемізге қарай қолдана білгеніміз дұрыс. Бұл үшін тек үлкен еңбек пен 
ізденіс қажет. Осы ретте, саясаттанушы Жарқын Түсіпбекұлы «Саяси ахуалды зерттеуге 
құлықты болса, әлеуметтік желіге келсін» деген сөзімен келіспеске болмас. Себебі, 
әлеуметтік желі халықтың «температурасын» нық көрсете алады. 
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By the time of parliamentary and presidential elections in 2004 Romanian political landscape 
had substantially changed and these elections had to be held under the modified constitution and 
amended electoral and party laws. First of all, it was last year when the elections of the president 
and the legislature coincided, due to the change of the president’s term. Most importantly, these 
elections came at an important juncture for Romania’s future development, because earlier in 2004 
the country had joined the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and considerably had 
advanced in negotiations for joining the EU, specially, after the constitutional amendments in 2003 
[1, p. 4].  The forth parliament in 2003 not only amended the constitution, but also managed to 
enact a new law on political parties. This law had changed some conditions of the registration and 
functioning of political parties in Romania, which consequently affected the number of parties. The 
most important changes aimed the possibility to register the political parties, imposing a minimum 
level of founder members. Most precisely, now a party in order to be registered must have the 
personal data and signatures of at least 25,000 founding members, with no less than 700 in each of 
at least 18 of the counties and Bucharest Municipality [1, p. 4], whereas the 1989 law stipulated 
only 3 founder members and according to the 1996 law 10,000 founder members were required. 
Moreover, now parties must also receive at least 50,000 votes in two consecutive elections, either 
local or parliamentary, to remain registered. 

In addition, the forth parliament amended and re-enacted the law on election for the Chamber 
of Deputies and the Senate in September 2004. However, this law did not substantially change the 
electoral system and the principles of election. The number of parliamentary mandates still was not 
fixed but determined through the election law with the representation rate: in the lower chamber, 
one deputy is elected per 70,000 inhabitants, while one senator represents 160,000 inhabitants [2].  
The proportional representation system for the parliamentary elections remained unchanged. There 
were 42 multi-member constituencies in accordance with the total number of Counties and 
Bucharest Municipality in Romania. What was new in this law is that now the number of deputies 
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elected from national minorities shall not exceed 18 seats in the lower chamber [2].  Also, the 
electoral threshold (5% for the single party and 8-10% for electoral alliances), which was increased 
in 2000 by the governmental ordinance, was simply incorporated into this 2004 election law [3, p. 
97].  One provision contained in the new law deserves special mention. The provision in Art.5 (7), 
enables an incumbent president to run for parliament as an independent candidate on a party list if 
his or her term is in its final three months [1, p. 5].  It is clear that this provision was adjusted for 
Iliescu and only for these elections, as long as according to constitution Iliescu was not allowed to 
seek another term as President. Thus, instead he decided to ran for a seat in the Senate under the 
banner of the ruling PSD (renamed from PDSR), and surely he did [4].  It was clear indicator of a 
great concentration of resources in the hands of successor Communist parties and also the power to 
adjust legislation for their sole benefit. 

By the forthcoming elections the composition of political parties was somehow changed and 
the party system itself underwent a certain amount of consolidation [1, p. 4].  Most notable change 
was the formation of the Alliance for Truth and Justice (DA Alliance) by the PNL (formerly in the 
CDR coalition) and the PD (formerly in the USD coalition) in September 2003. According to Alina 
Mungiu-Pippidi the formation of this alliance between the two main democratic opposition parties 
can be seen as a step towards balancing the political system [5].  Without the DA Alliance, there 
was a risk that the populist nationalist PRM would maintain its current status as the second largest 
party in the 2004 elections [5].  As a respond to the DA the PSD again coalesced with the PUR and 
called itself as the National Union PSD+PUR. Despite of the new party law and high electoral 
threshold, during the 2004 elections Romanians had a genuine and wide choice in terms of the 
number of candidates and parties. For the Chamber of Deputies, voters could choose between 21 
political parties, 3 political or electoral alliances, 28 organizations representing national minorities, 
and 10 independent candidates.  For the Senate, they could choose among 21 parties, 3 alliances, 
one national-minority organization, and 2 independent candidates [1, p 17].   

Under these circumstances, the national elections to the Chamber of Deputies and the Senate 
were held on 28 November 2004, the fifth such elections since the fall of the Communist regime in 
1989 [1, p 3].  As it was already mentioned for these parliamentary elections once again were 
employed the same voting system, where Deputies and Senators are elected for 4 years in 
constituencies on the basis of a list system and independent candidatures. However, according to 
Article 37 (2) of revisited Constitution the age limit for the candidates for the Senate diminished 
from 35 years of age to 33, while for the candidates for the Chamber of Deputies the age 
requirements remained unchanged, at least 23 years of age [6].  The number of mandates in the 
House of Deputies and the Senate were identified by the parliamentary election law based on the 
representation rate of population, 314 deputies and 137 senators respectively. Therefore, 
approximately 21 parties and 13,678 candidates contested for the 451 parliamentary seats, whereas 
in the previous elections approximately 20,000 candidates and some 80 parties participated in the 
race. The overall number of seats in the Parliament decreased from 467 in 2000 to 451, apart from 
the seats allocated for national minorities. 

As a result of elections to the House of Deputies only four parties and coalitions were able to 
overcome 5% threshold, including the National Union PSD+PUR (36.80%, 132 seats, PSD: 113, 
PUR: 19), the DA Alliance (31.49%, 112 seats, PD: 48, PNL: 64), the nationalist PRM (12.99%, 48 
seats), and the UDMR (6.20%, 22 seats) [4].  In addition, in these elections the total number of seats 
awarded to national minorities was once again 18 seats, just like in 2000. The composition of the 
Senate was almost identical to the lower house and seats were allocated as following: the National 
Union PSD+PUR (37.17%, 57 seats, PSD: 46, PUR: 11), the DA Alliance (31.81%, 49 seats, PD: 
28, PNL: 21), the nationalist PRM (13.65%, 21 seats), and the UDMR (6.23%, 10 seats) [1].    

In these elections again no party won an absolute majority. Nevertheless, the PSD and the 
PUR won the largest number of seats, but was not able to form a coalition government. ‘Somewhat 
unexpectedly the former Bucharest mayor, Traian Băsescu, representing the center right Justice and 
Truth alliance, won the second round of the presidential election and appointed the PNL leader, 
Călin Popescu-Tăriceanu, as prime minister’ [7, p. 129].  Just as in the 2000 elections the UDMR 
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managed to enter in a governing coalition with the former opposition DA Alliance, even received a 
number of ministries in turn. Taken together, the new government comprising the PNL, the PD, the 
PUR, and the UDMR was approved by the Parliament in late December [8].  The change of power 
was smooth and once again confirmed Romania’s overall commitment to democracy, just as it 
happened in 1996 with the victory of Constantinescu in the presidential election. The President 
Băsescu was fervently in favor of Romania joining the EU in 2007, and of maintaining close ties 
with the United States [4].  In Cornelia Ilie’s words “at long last, the 2004 parliamentary and 
presidential elections saw the defeat of the former Communists who ruled Romania for most of the 
period since the fall of Ceausescu’s regime” [9, p. 197].    

The fifth post-communist parliament of Romania had played a crucial role in the process of 
accession to the EU. After the elections this parliament had debated and adopted an impressive 
number of laws and regulations, aimed at reforming all society on democratic bases, including the 
observance of fundamental human rights, the promotion of socio-economic reforms, the 
consolidation of the market economy and of new institutional legislation, which are the 
prerequisites for Romania’s integration into the European institutions [9, p. 197].  It was this fifth 
parliament under which Romania became full member of the European Union on January 1, 2007.  

In a matter of few years after the elections a clear conflict occurred between the Parliament 
and the President Băsescu. The problem was that the competences of chambers were vague and not 
clear, although this particular issue was subject of constitutional amendments in 2003. According to 
this revision the constitution “has maintained the electoral system conferring an equal legitimacy on 
the two Chambers, but has provided for differentiated legislative powers between the Chamber of 
Deputies and the Senate depending on the content of the relevant bill” [10, p. 32].  However, the 
amendments regarding the delineation of Chambers’ competencies did not work very well and 
solved the problem only halfway. It was exacerbated by the slow passage of laws in bicameral 
legislature. This particular problem of the Romanian Parliament was addressed from 2005 by 
President Băsescu who declared that the bicameral legislative has only led to inefficiency and an 
overall “system deadlock” [11, p. 31].  Therefore, he underlined that the best solution would be a 
unicameral parliament that would lead to the reformation of the Romanian political class and that he 
would push for a referendum on this issue [11, p. 31].  It was one of the causes that in 2007 the 
Parliament voted in favour of Băsescu’s impeachment with a large majority voting for, namely 322 
out of 451 MPs [11, p. 47].  In fact, he was accused of abusing power and violating the 
Constitution. Therefore, he was suspended for 30 days until the organization for a national 
referendum on his dismissal.  The referendum failed to have enough votes in favour of his dismissal 
and Romanians rejected the impeachment proposal by over 74 per cent of the vote [8],  thus he was 
reinstated as president. This failed vote of no confidence to the president says that the fifth 
parliament was mature enough to stand against the president and the executive. It was a clear sign 
of institutionalized parliamentarism in Romania, with its own ambitions and own interests as an 
independent political institution.       

The fifth post-communist parliament of Romania which functioned between 2004 and 2008 
had witnessed uneasy relationships between the President and the prime minister on the one hand, 
and between the President and the Parliament itself on the other hand. Moreover, this power 
struggle between main public authorities and uneasy President-Government-Parliament relationship 
steadily worsened and continued until the 2008 elections. In 2007 the fifth parliament even 
managed to vote for the suspension of the President, although it was not justified in the referendum, 
thus Traian Băsescu was reinstated as president by voters.  Notwithstanding all these tensions 
between the power branches, Romania had achieved its main goal in this period, and became full 
member of the EU in 2007.    

Next important thing which was achieved by the fifth parliament was an adoption of a new 
electoral law in March 2008. Before the adoption of this law several alternative variants of electoral 
system were debated by the Parliament and parties for many months. Eventually, the Parliament 
adopted the new electoral law on 4 March 2008, which replaced the proportional representation on 
party lists system by a mixed single member majority system. It was paradoxical change since the 



2534 
 

proportional representation system was used in all elections after the collapse of communism in 
1989. It was also unique change, due to the fact that “it is very rare for a consolidated democracy to 
make a shift from a party list formula to a majoritarian or mixed” [12, p. 4].  Besides, it was the 
only post-communist country in the region that made such kind of change in the electoral system. In 
the new mixed electoral system the mandates are attributed in three stages: first stage according to 
the majoritarian system and remaining stages according to the proportional system. The new 
electoral system and distribution of seats were very well depicted by Mihail Chiru in three stages as 
following:  

1) ‘The candidates with a share of votes of at least 50%+1 win directly a seat in the new 
legislative. The parties that did not manage to surpass the national threshold (5%) can enter via the 
alternative threshold (6 districts won in the Chamber of Deputies + 3 in the Senate). Independent 
candidates can make it into Parliament only in this stage – they are excluded from redistributions.’  

2) ‘All the votes won by the candidates of a party in a constituency are added and the number 
is divided by the electoral coefficient (ratio between the total votes cast in that constituency and the 
number of seats allocated for that constituency). In this way is computed the number of seats that 
each party (above the national threshold) is entitled to receive. After subtracting the number of seats 
won directly by the candidates of that party, the remaining mandates are given to those candidates 
of the party that received the largest share of votes. If a party wins more mandates than it is 
proportionally entitled to, the seats are kept and the size of the Parliament increases.’ 

3) ‘If there are still mandates to be allocated, they are redistributed according to the national 
coefficients of parties to the best situated candidates of those parties, in the same constituency’ [12, 
p. 15].      

Under these circumstances, the parliamentary elections were held on 30 November 2008, with 
the new electoral system, where citizens now voted for individual candidates in single member 
constituencies instead of for political party lists.  It was the first elections held after the Romania’s 
accession to the EU in 2007. In these elections 2,965 candidates contested for the parliamentary 
seats [13, p. 179].  As a result of constitutional amendments in 2003, these parliamentary elections 
for the first time in the post-communist history of Romania were not held simultaneously with the 
presidential election. According to the new election law enacted in 2008 there were 43 
constituencies, which consisted of 41 Counties, Bucharest Municipality and 1 constituency for the 
Romanians abroad. According to the same law there were identified 315 single-member 
constituencies (1 deputy for every 70,000 inhabitant) for the Chamber of Deputies and 137 single-
member constituencies (1 senator for every 160,000 inhabitants) in the Senate. Apart from this, as it 
was already mentioned, if parties win more electorate seats than their share of seats determined by 
the party vote then they can keep the extra seats, called “overhang seats” [13, p. 175].   

The result of elections to the Chamber of Deputies was as follows: the PD-L (32.36%, 115 
seats), the PSD-PC alliance (33.10%, 114 seats), the PNL (18.57%, 65 seats), and the UDMR 
(6.17%, 22 seats) [13, p. 180].  As we can see only 4 parties and coalitions managed to surpass the 
electoral threshold of 5% for one party and 8-10% for coalitions. Besides, 18 seats were distributed 
to the members representing ethnic minorities. As usually, the composition of the Senate was 
almost identical to the lower house and seats were allocated as following: the PD-L (33.57%, 51 
seats), the PSD-PC alliance (34.16%, 49 seats), the PNL (18.74%, 28 seats), and the UDMR 
(6.39%, 9 seats) [13, p. 188].   

In these elections, the PD-L won one overhang seat and taken together the sixth parliament 
comprised 453 seats (334 deputies, 137 senators, and 1 overhang seat). The PD-L won a plurality of 
seats in both chambers. However, it could not form a government alone and right after elections 
negotiations over the formation of a coalition government began. On 22 December 2008, the 
Parliament endorsed Mr. Boc’s coalition government comprising the PD-L and the PSD. It was first 
time when adversary and most powerful parties formed the coalition. However, in a matter of one 
year the ‘grand coalition’ was fragmented and became again major oppositional parties. On 13 
October 2009, the government of Prime Minister Emil Boc collapsed after a vote of no confidence.  
It was first successful motion of no confidence passed by the Parliament in Romania’s post-
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transition history.  Due to the uneasy President-Government-Parliament relationship the nomination 
of a new prime minister was failed and this political deadlock continued until the presidential 
election in 2009. Paradoxically enough, with the reelection of Băsescu as president in 2009, Emil 
Boc returned as prime minister [14].   

Meanwhile, the relationship between the President and the Parliament has worsened, which 
was steady process since the first election of Băsescu as president in 2004. First indicator of this 
contradiction was in 2005, when the President highlighted the needlessness of bicameral legislature 
and proposed its replacement with more efficient unicameral Parliament. Then, these relations 
exacerbated by the successful motion of no confidence to the prime minister and further rejection of 
a new prime minister proposed by the President. Finally, these contradictions between the president 
and the parliament induced the former to issue a decree calling referendum about changing two-
chamber parliament into a single-chamber legislature and the reduction of the number of members 
of Parliament (MPs) to 300, at the same day as the first round of presidential election [14].  The 
presidential election and referendum were held on 22 November 2009 [15, p. 28].  As a result, 
Băsescu was reelected in the second round with 50.34% of votes and the referendum ended up with 
an absolute support of his initiative by the population (74% of votes for a unicameral legislature, 
and 82% of votes in favor of reducing the total number of Romanian MPs) [16]. However, this 
referendum serves only consultative purpose, as the Parliament decides on all changes to the 
constitution [14].  Now it is matter of power relationship between the President and the Parliament, 
namely, to pass this kind of constitutional amendment the president has to gain the support of the 
most parliamentarians in the legislature. 

All in all, today the Romanian parliamentarism are established and highly institutionalized, 
although it is still substantially influenced by the President. Due to the nature of post-communist 
transition functions of post-communist parliaments have been limited to the law-making processes 
and the formation of government. Until the 2004, with the exception of 1996-2000 years, the 
parliament was under the control of former communist ruling party and its leader Iliescu. However, 
after the 2004 elections and joining EU in 2007, the Parliament of Romania was no more 
subservient institution to the president, but was highly organized and differentiated body. 
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By the end of term of the second post-communist parliament the political situation in 
Romania had altered substantially. The coalition formed by the Iliescu’s Party of Social Democracy 
of Romania (PDSR) had been fragmented and slowly started to fall apart. By October 1995, the 
Greater Romania Party (PRM) had been removed from the government, later, in March 1996, the 
PDSR ended its coalition with the Socialist Labor Party (PSM), and by September the Romanian 
National Unity Party (PUNR) also quitted the coalition [1, p. 170]. By the time of elections to the 
Parliament in 1996 Iliescu and the PDSR was less popular in comparison to the 1992 elections. The 
opposition represented by the Democratic Convention of Romania (CDR) was more consistent and 
stronger, although it was also fragmented and between 1992 and 1996 some former associates left 
the coalition. Roman’s renamed party now called the Democratic Party (PD, former PD FSN) 
formed a coalition with other social democratic parties called the Social Democratic Union (USD) 
[2, p. 139]. The forthcoming parliamentary and presidential elections had to meet furious 
competition between the crippled and weak ruling party, fragmented but more mature opposition 
represented by the CDR, and the Roman’s PD with powerful allies represented by the USD.  

Another thing to change was the actual number of political parties and movements. One of the 
main features of Romanian political life has been the high number of political parties. After the 
1989 revolution in political landscape of Romania political parties and movements had 
mushroomed. In 1992 the figure was over 250 and this development was helped by the low legal 
requirement of a minimum party membership of only 251 [3, p. 5]. However, following the new law 
on political parties enacted in March 1996, political parties must now have a membership of 10,000 
members domiciled in at least 15 counties but not less than 300 in each county, and must be 
registered with the Tribunal of the Municipality of Bucharest. Accordingly, the number of 
parties/alliances registering their electoral signs by the deadline of September was reduced to 57 [3, 
p. 6]. 

The elections to the House of Deputies and the Senate were held on 3 November 1996 [4]. 
For the parliamentary elections once again was employed the proportional representation system. 
Namely, Deputies and Senators are elected for 4 years in constituencies on the basis of a list system 
and independent candidatures, according to the principles of proportional representation based on 
multi-member constituencies formed by the 42 Counties (Judets) including Bucharest and Ilfov 
Agricultural Sector [3, p. 3]. Candidates can be put forward by parties or coalitions or they can 
stand as independents. Independents need an endorsement of at least 0.5% of the eligible votes in 
the constituencies they hope to represent [3, p. 3]. Candidates for the Chamber of Deputies must be 
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at least 23 years of age and for the Senate at least 35 years of age and otherwise qualified to be 
elected [3, p. 3]. The number of seats in the House of Deputies and the Senate remained unchanged, 
328 and 143 respectively. 

The results of election to the lower house were as following: the CDR (30.17%, 122 seats), 
the PDSR (21.52%, 91 seats), the USD (12.93%, 53 seats), the UDMR (6.64%, 25 seats), the PRM 
(4.46%, 19 seats), and the PUNR (4.36%, 18 seats) [5]. Besides, according to constitution 15 seats 
in the House of Deputies were distributed to minority organizations. The outcome of elections had 
surprised everybody. As we can see only 6 parties and coalitions managed to bypass the 3% 
threshold, whereas in 1992 this number was 7.  

Accordingly, the results of election to the Senate were almost identical to the lower house and 
seats were distributed as following: the CDR (30.7%, 53 seats), the PDSR (23.08%, 41 seats), the 
USD (13.16%, 23 seats), the UDMR (6.82%, 11 seats), the PRM (4.54%, 8 seats), and the PUNR 
(4.22%, 7 seats) [5]. Regarding parliamentary groups, the number of groups in the lower house 
decreased to 8 and in the Senate was almost the same number of groups, due to the fact that now 
according to standing orders only 5 senators needed to form a parliamentary group [1, p. 171]. 

As Steven D. Roper pointed out ‘the results of the parliamentary and presidential elections 
indicated a clear rejection of the politics of the past’ [1, p. 170]. First of all, it was first time in the 
post-revolution history of Romania when the opposition had actually won a plurality of seats in the 
Parliament. Indeed, the CDR managed to win over 30% of seats in both chambers of Parliament. 
While for the ruling party PDSR and other parties these elections were clear defeat. Moreover, first 
time in the post-communist elections the uninterrupted rule by the communists and their successors 
was ended by the clear victory of the anticommunist opposition. ‘In addition to its parliamentary 
victory, CDR presidential candidate Emil Constantinescu defeated Iliescu in the second round’ [1, 
p. 170]. The defeat of Iliescu in the presidential race was crucial moment in Romanian politics in 
general and particularly for the development of parliamentarism in the country. This was the first 
time in 60 years of Romanian political history that a head of state was changed by the electorate 
(Michael Shafir and Dan Ionescu 1997, cited in Roper 2005). According to Roper previous heads of 
state had either died in office or abdicated [6, p.82].  

As it was mentioned above the Iliescu’s PDSR was a loser in the parliamentary elections and 
enjoyed second place with approximately 22% of seats in the parliament. Roper singles out some 
following factors which affected the outcome of the 1996 elections (negatively for the PDSR and 
Iliescu): “First, Iliescu and the PDSR could not control the electronic media as they had done in 
1992. The independent and popular television station Pro-TV assured that the opposition would 
receive equal and fair news coverage. Second, the CDR offered voters a more positive and clear 
program called the “Contract with Romania.” Third, there was a change in the Romanian electorate 
itself. The new entrepreneurial class distrusted the PDSR’s economic policy, and the working class 
began to change its party allegiance because of the poor economic performance of the Văcăroiu 
government and the parliament” [1, p. 170].  

In a matter of few weeks after the elections the CDR formed a coalition government with the 
UDMR and the USD and the mayor of Bucharest, Victor Ciorbea was selected as a new prime 
minister [6, p.82]. There were great hope and big expectations to the Ciorbea government about the 
economic and political development of Romania. However, as it happens usually, soon after the 
coalition was formed the members of coalition started to diverge on various issues. Contradictory 
stance of the USD and the UDMR to the CDR within the coalition made it difficult to pass 
legislation for the Ciorbea government. Finally on 30 March 1998, after permanent economic 
failures and long contradictions within the coalition, the entire government resigned [6, p.82]. 
Instead of Ciorbea the coalition selected Radu Vasile. However, in a matter of year disagreement 
between Vasile and Constantinescu had resulted in a presidential decree dismissing Vasile. Taken 
together, during the period of third post-communist parliament Romania saw 2 governments. It says 
about governmental instability and that the Parliament did not manage to transfer all conflicts into 
the parliamentary debate. It happened mainly because the legislature failed to institutionalize and 
strengthen its powers and still was weak institution in the country. 
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Nevertheless, the elections of 1996 and the victory of the CDR were a turning point in post-
revolution political life of Romania. It was also a good impetus for the parliamentary development 
in the country, because for the first time the ruling party staffed with former communists did not 
dominate in the post-communist legislature. The third parliament of Romania was formed by the 
healthy and fair elections and a huge number of contenders participated in the electoral race. The 
outcome showed that the Parliament was represented by the various interests and it was first step 
towards genuine multi-party legislature. Although parties and the Parliament were more mature 
than before, the reality still was that much of the conflict stemmed from a clash of personalities [1, 
p. 172]. Indeed, as we have seen all disagreements and tensions either within the coalition or in the 
Parliament and the Government derived from high ranking individuals such as Iliescu, Roman, 
Constantinescu, Ciorbea, Vasile, and so on. It is to say that during the third post-communist 
parliament of Romania politics were still oriented and evolved around personalities rather than 
established institutions. But we have to admit that this parliament was much more active than its 
predecessors in terms of law-making process and the parliamentary oversight of the executive. For 
example, between 1997 and 1998, the parliament passed 481 laws and 381 interpellations were 
addressed to government officials [1, p. 172]. The number of laws was almost equivalent to the 
number of laws passed during the first five years of the parliament’s post-communist existence. Yet 
the number of decrees enacted by the President during 1997 and 1998 much more exceeded of those 
passed by the parliament and this number was close to the more than 1000 decrees [1, p. 173]. The 
third post-communist parliament of Romania was less influenced by the president Constantinescu as 
it was clear case when Iliescu was the president. It happened due to the fact that Constantinescu had 
to rely on the coalition within the legislature rather than his own party, whereas Iliescu’s party 
enjoyed an absolute majority in the first parliament and a plurality of seats in the second one. 
Therefore, Iliescu had more influence to the legislature, because he did not have to form a coalition 
in order to select the government, at least in the first post-communist legislature. All in all, the 
Parliament still lacked strong parties that do not rely on personalities. The CDR alliance and the 
PDSR became more disorganized, thus extremist and nationalist parties enjoyed more popular 
support from the disoriented population. As national elections approached in 2000, the political 
system had become more divided [6, p. 85]. In order to have more institutionalized and more 
professional parliament the stable and consolidated party system was needed very much.  

To sum up, the parliamentary activity and the level of parliamentarism in the first decade after 
the revolution was very well assessed by Cornelia Ilie as following: “During the first tormented 
decade of post-communist transition the Romanian Parliament was rather weak and ineffective. 
Apart from the heavy Communist legacy, this may be accounted for by the fact that the country 
adopted a French-like semi-presidential regime in which president Ion Iliescu had a dominant role. 
As a result, parliamentary oversight of the executive was minimal. After 1996, under 
Constantinescu’s rule, the parliamentary activity improved, as did parliamentary control over the 
legislative process. However, the parliamentary activity was still ineffective, allowing the president 
to exercise legislative power” [7, p. 197].    
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Интенсивное развитие деятельности людей, аварии и катастрофы на промышленных и 

оборонных объектах явились разрушительным воздействием на окружающую среду и 
привели природу к состоянию кризиса, грозящего экологической катастрофой. Существуют 
риски в виде последствий для здоровья и существования следующих поколений 
казахстанских детей. 

Радиоактивная обстановка является одним из решающих факторов, влияющих на 
экологическую ситуацию в Казахстане. Семипалатинский полигон, несмотря на свое 
бездействие, тем не менее, оказывает и будет оказывать влияние на уровень экологической 
ситуации в стране. 

Автор статьи «На что похож сегодня советский ядерный полигон?» [1] (La mémoire 
irradiée: à quoi ressemble le dépotoir atomique de l'ex-URSS?) французского издания «Slate.fr» 
посетил Казахстан в 2013 году и описал увиденное.  

«В 1949 году в казахских степях прошло испытание первой советской атомной бомбы, 
положив тем самым начало ядерной гонке. Но как выглядят эти места сегодня, 64 года 
спустя?  

После часа езды по изборожденной рытвинами дороге на востоке Казахстана, мы 
поступаем к границе бескрайней степи, где может разместиться целая Бельгия. До 
ближайшего города не менее 60 километров. Эти места называют «Полигон»… Рядом со 
мной находится Юрий Стрильчук, руководитель учебного центра Института радиационной 
безопасности и экологии Казахстана. Он твердо держит в руках счетчик Гейгера, который 
без конца подает тревожные сигналы. Он не соглашается выпустить из автобуса группу 
американских журналистов, пока те не наденут поверх обуви больничные бахилы и не 
возьмут маски». 

29 августа 1949 года Советский Союз на территории современного центрального 
Казахстана привел в действие свою первую атомную бомбу мощностью 22,4 килотонны. Эта 
операция под названием «Первая молния» положила начало ядерной гонке. В период с 1949 
по 1989 год Советский Союз провел здесь 456 ядерных испытаний, в том числе 116 наземных 
(испытания ядерного оружия на поверхности земли были запрещены в 1963 году).  

«Он наклоняется и поднимает с земли три камня. С виду они напоминают обсидиан. На 
самом деле это почва, которую подняла в воздух взрывная волна и превратила в стекло 
необузданная ядерная реакция. «Это сплавленные комки земли», - объясняет он.  Вообще, 
ему бы не стоило к ним прикасаться. Он говорит нам надеть защиту на обувь и лица и не 
прикасаться к земле. У нас не должно быть оголенных участков кожи, а дышать можно 
только носом. В то же время, ему самому, по его словам, ничего не грозит: «Я потом помою 
руки, так что не стоит из-за меня беспокоитьс», — говорится в статье. 

Далее автор приводит пример последствий ядерных испытаний — это рак, выкидыши, 
бесплодие и психологические расстройства. 

Сегодня прогулка по полигону вызывает сюрреалистическое ощущение переплетения 
красоты и смертельной опасности. У радиации нет запаха, она невидима и бесшумна. 
Колышущееся на ветру море травы напоминает великие американские прерии. Картина 
дышит странным покоем.  
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Вернувшись в автобус, Юрий Стрильчук вытирает чистой маской ладонь, которая 
коснулась зараженной земли. На его лице улыбка. Он любит эти места, хотя 64 года назад 
казахская степь и стала эпицентром советской ядерной программы. «Здесь приятно пахнет, 
— говорит он. — Тут хорошо себя чувствуешь». 

О проблемах ядерного полигона писал и Хауке Фридерикс в статье «День, когда 
смертоносные лучи пришли в Казахстан» [2] в немецком издании «Die Zeit». 

60 лет назад, пишет Die Zeit, в Казахстане состоялось первое в Советском Союзе 
испытание атомной бомбы, и местные жители до сих пор страдают от последствий 
радиоактивного излучения…Испытания советских бомб и сегодня, как и прежде, проводятся 
в Казахстане, продолжает издание. За первым испытанием в 1949 году последовало еще 455. 
Спустя полвека земля в регионе настолько поражена радиацией, что западные спецслужбы 
всерьез опасаются, как бы террористы не попытались сделать из нее «грязную» бомбу. На 
средства США в Казахстане огромные площади залиты бетоном. И теперь под бетоном 
покоится зараженная земля, которая будет напоминать еще многим поколениям о том, как 
легкомысленно ученые-ядерщики при Сталине обходились с чудовищной силой радиации.  

По данным рейтинга составленного при поддержке Всемирного экономического 
форума за 2012 год, ЮАР, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Ирак замыкают так 
называемый Environmental Performance Index (EPI), сообщает The Financial Times [3]. 
Исследование проводилось учеными из Йельского и Колумбийского университетов (США). 
Индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index) — это метод 
количественной оценки и сравнительного анализа показателей экологической политики 
государств мира. EPI ранжирует страны по результативности в нескольких категориях, 
которые объединяются в две группы: жизнеспособность экосистемы и экологическое 
здоровье. Публикуется раз в два года. В 2014 году Казахстан поднялся c 129  места из 132 до 
84 места из 178 стран. 

На сегодняшний день одной  из глобальных проблем  Казахстана является проблема 
утилизации и переработка отходов. В Казахстане нет опыта в переработке ядовитых отходов, 
в этой связи в 2011 году разгорелся скандал в Германии. 

В немецком Дортмунде разрастается скандал вокруг предприятия по уничтожению 
отходов: на поверхность выплыли документы, указывающие на то, что местная окружная 
администрация оказывала поддержку импорту ядовитого мусора из Казахстана, пишет 
Андреас Выпутта [4] в газете Tageszeitung (Giftmüll aus Kasachstan ) в 2011 году.  

Депеша от посольства Германии в Казахстане, поступившая в 2009 году в МИД 
Германии, звучала тревожно: «Проведенное при поддержке Германии удаление 
специфических военных отходов» привело в Казахстане к «политическому скандалу». Под 
судом оказались «бывший министр окружающей среды и два замминистра», указывалось в 
документе.  

Как выяснилось, фирма Меклера Juwenta отправила дортмундской фирме Envio более 
10 тыс. конденсаторов из бывших советских установок для испытаний ядерного оружия, 
зараженных высокотоксичным полихлорированным бифениленом (РСВ).  

Как сообщало немецкое посольство в следующей депеше в Берлин, Ашимову тоже 
угрожал скандал: «химические вещества из данных конденсаторов» предположительно 
отравили территорию протяженностью в 600 км вдоль озера Балхаш.  

Немецкие региональные власти в Арнсберге после визита Ашимова проявили 
«благородство»: «поскольку Казахстан еще не обладает опытом проведения подобных 
процессов», они предложили позаботиться обо всей документации, касающейся 
транспортировки опасного груза в Дортмунд. Трансформаторы переправлялись в Германию 
через Россию, Белоруссию и Польшу».  

Аральское море — бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и 
Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря быстро снижается вследствие забора 
воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья. До начала обмеления Аральское 
море было четвёртым по величине озером в мире. Катастрофу Аральского моря описал в 
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своей статье «Лучше озеро, чем вообще без Арала» [5] Аксель Вермельскирхен в «Frankfurter 
Allgemeine». 

Казахстан хочет сохранить на карте мира Северный Арал, пишет Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Планируется построить дамбу, которая станет продолжением истории борьбы 
Казахстана за выживание Аральского моря.  

Уже давно последствия Аральской катастрофы ощущаются за пределами региона. С 
высохшей акватории моря ежегодно разносятся опасные для здоровья человека и всего 
живого тонны соли, тонкодисперсной пыли с примесями различных химикатов и ядов. «Там, 
где всего полвека назад на территории свыше 68 тыс. квадратных километров разливался 
четвертый по величине закрытый водоем в мире, там, где с древнейших времен казахи и 
узбеки воспевали свое «великое море», сегодня отравленная химикатами и просоленная 
пустошь», — пишет автор статьи.  

Как рассказывает Кудабай Шиенбаев, глава администрации казахстанского села 
Каратерен, когда Арал стал исчезать буквально на глазах, от отчаяния родилась идея 
перекрыть исход воды на юг дамбой, сохранив по крайней мере северную часть моря. Тогда 
эта затея провалилась, как, впрочем, и следующий подобный проект в 1999 году — несмотря 
на то, что теперь в нем участвовали сотни добровольцев. Через два года Казахстану удалось 
заключить договор с Всемирным банком, и к 2005 году благодаря выделенным 86 млн 
долларов строительство новой дамбы было завершено.  

В результате принятых мер на Арал возвратились промысловые виды рыбы, в городе 
Аральске построен рыбоперерабатывающий завод, соленость воды существенно снизилась, а 
население постепенно возвращается в места традиционного проживания.  

По словам председателя исполнительного комитета Международного фонда спасения 
Арала (МФСА) Сагита Ибатуллина, соседний Узбекистан начал в высохшей акватории 
Арала поиски нефти и газа — его, по всей видимости, не заботит вопрос спасения моря. При 
этом эксперт настроен оптимистично в отношении Северного Арала. Он говорит о 
необходимости сооружения второго каскада дамбы, который позволит заполнить данную 
часть водоема в его исторических границах. 

В результате аварии 2 июля 2013 года близ Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с 
тремя спутниками «Глонасс-М» из сгоревшего гептила образовалось ядовитое облако, 
накрывшее в том числе населенные пункты. Причиной аварии была названа неправильная 
установка датчиков угловой скорости. 

В октябре 2013 года Казахстан выставил России счет за падение «Протона-М» в 
размере свыше 13 млрд тенге. Штраф не выплачен до сих пор. Это не первая акция 
«Антигептила», направленная на прекращение запусков «Протонов» с Байконура. 

Американка Джоанна Лиллис из «EurasiaNet» сделала свой анализ произошедшего в 
статье «Казахстан-Россия: протестное движение вокруг Байконура набирает обороты» [6]. 

Компромисс, достигнутый между Астаной и Москвой, позволяет возобновить 
космическое сотрудничество в обычном объеме, однако в стране растет противодействие 
российским запускам ракет, вызванное соображениями экологии и государственного 
суверенитета. 

Только Казахстан урегулировал одну проблему с космодромом Байконур, как властям 
республики грозит новая проблема. Компромисс, достигнутый между Астаной и Москвой, 
позволяет возобновить космическое сотрудничество в обычном объеме, однако в стране 
растет противодействие российским запускам ракет, вызванное экологическими 
соображениями. 

Кроме того, Россия и Казахстан согласовали вопрос о модернизации ракеты «Зенит», 
чтобы впоследствии она могла заменить «Протон», запуски которой вызывают в Казахстане 
скандал в связи с воздействием используемого в ней топлива на окружающую среду. 
Топливо для ракет «Протон», называемое гептилом, является высокотоксичным и может 
вызывать кислотные дожди. По мнению некоторых экспертов, гептил также является 
карциногеном, провоцирующим у людей онкологические заболевания. 
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Модернизация будет осуществлена не раньше 2020 года, что вызывает возмущение у 
представителей экологического движения в Казахстане. Крушение ракеты «Протон» летом 
прошлого года взбудоражило активистов движения, спровоцировав кампанию по 
выдворению России с Байконура. С лета прошлого года участникам акций протеста удается 
не сбавлять обороты своей критики в адрес «Протонов». 

Дабы не подвергнуться действию суровых законов Казахстана в области публичных 
акций протеста, участники кампании решили прибегнуть к одиночным акциям — однако эта 
тактика не спасла демонстрантов от преследования со стороны властей. 20 января студент 
Нурбол Ханабат был оштрафован на сумму около 180 долларов за свой одиночный пикет у 
здания космического агентства в Астане. Для достижения своей цели активисты прибегают 
также к сатире. После того, как Мусабаев назвал протестующих «больными», один из 
участников кампании, Махамбет Абжан, пришел 27 января к зданию космического агентства 
в костюме инопланетянина, якобы задумавшего похитить главу ведомства и забрать его на 
Марс. Махамбета Абжана задержали, но впоследствии отпустили без предъявления 
обвинения. 

Размещенный в Сети видеоролик, рассказывающий об этой публичной акции, с 
очевидностью свидетельствует о том, что для многих участников развернутой кампании 
вопрос государственного суверенитета является не менее важным, чем защиты окружающей 
среды. «Не работай на Россию!» — грозно предупреждает человек в костюме 
инопланетянина, в его голосе звучит угроза, после чего он разражается демоническим 
смехом. 

Казахстану давно внушал недовольство контроль России над городом Байконур, 
наделенным в рамках договора на период аренды статусом российского города федерального 
значения. В рамках «дорожной карты» российская и казахстанская стороны достигли 
договоренности о заключении отдельного соглашения о применении в отношении 
казахстанских граждан на комплексе Байконур административного законодательства 
Республики Казахстан (вопрос о применении уголовного законодательства Казахстана в 
отношении них уже был решен). Другой уступкой, которой добилась Астана, стало право 
расширить в городе спектр государственных услуг, оказываемых по казахстанскому 
законодательству, и осуществлять обучение школьников по казахстанской программе. 
Прежде казахстанские дети учились по российским учебникам — в которых, по словам 
Мусабаева, говорилось, что «наша родина — Россия, столица — Москва». 

Казахстан не делает тайны из своих планов по превращению в самостоятельную 
космическую державу и рассматривает сотрудничество с Россией как путь приобретения 
технических знаний. «Ни я и ни один здравомыслящий человек в Казахстане не хочет, чтобы 
Россия уходила с Байконура», — поведал «Известиям» Мусабаев, назвав существующие 
между странами взаимоотношения отношениями «партнеров и союзников». 

И все же Астана все меньше и меньше настроена играть в них роль младшего партнера. 
Власти республики задумываются также и о будущем, когда России, возможно, больше не 
нужен будет Байконур. «Если Россия когда-нибудь все же захочет уйти с Байконура, мы бы 
не хотели, чтобы космодром умер, — добавил глава казахстанского космического агентства. 
— Мы будем делать, что можем, чтобы Байконур и дальше был воротами в космос, будем 
реализовывать космическую программу своими силами. Но подчеркну: мы бы хотели, чтобы 
Россия оставалась на Байконуре всегда». 

Космодром Байконур, неся республике мировую славу, параллельно наносит урон 
флоре и фауне Казахстана. В результате деятельности космодрома от радиоактивного, 
техногенного загрязнения в первую очередь пострадали земли центрального Казахстана. 

Исходя из статей опубликованных в зарубежных СМИ можно утверждать, что 
экологическая ситуация в Казахстане находится не в критическом состоянии, однако 
проблемы все-таки имеются. С каждым годом в результате проводимой политикой экология 
улучшается, но последствия некоторых событий предыдущих годов еще не удалось решить. 
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«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» сыбайлас 
жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер қатарына қояды және мемлекет пен 
қоғамды осы келеңсіз құбылыспен күресте күш-жігерді біріктіруге бағыттайды.  

Қазақстанның осы маңызды мәселе бойынша қағидаттық ұстанымын білдіретін 
еліміздің басты стратегиялық құжаты «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға 
арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Стратегиясы» мемлекеттің алдағы жылдардағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізі болып табылады.  

Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік басқарудың тиімділігін, елдің инвестициялық 
тартымдылығын төмендететіні, әлеуметтік-экономикалық қарыштап дамуды тежейтіні 
баршаға мәлім.  

Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді, әлемдік стандарттарға сай институттары мен 
тетіктерін құру бағытымен мақсатты және кезең-кезеңмен жүріп келеді.  

Біздің елімізде қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама жұмыс істеуде, 
оның негізі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» және «Мемлекеттік қызмет 
туралы» заңдар болып табылады, бірқатар бағдарламалық құжаттар іске асырылуда, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы 
функцияларды кешенді түрде іске асыратын арнайы уәкілетті орган құрылды, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастық белсенді жүзеге 
асырылуда.  

Әлеуметтік шығу тегі мен мүліктік жағдайына қарамастан, оның кезінде басшылық 
орындарға қабілетті және кәсіби дайындалған адамдар орналасатын меритократия 
қағидаттарының негізінде мемлекеттік қызмет жүйесі қалыптасты, оның ішінде мемлекеттің 
әрбір органы мен лауазымды адамының функциялары мен өкілеттіктерінің аражігі нақты 
ажыратылып және айқындалып қалыптасты.  

Шенеуніктердің азаматтармен тікелей байланыстарын қысқартатын және сыбайлас 
жемқорлық көріністері үшін жағдайларды барынша азайтатын мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер саласын дамыту мен мемлекеттік аппараттың жұмысын ақпараттандыру  жөнінде 
кешенді шаралар қабылданды.  
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Қазақстанға әлемнің неғұрлым бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіруге мүмкіндік 
берген азаматтардың өмір сүру деңгейін арттыру, ұлттық экономиканың өсуі, бизнесті 
жүргізу жағдайларын, халықтың құқықтық сауаттылығы мен әлеуметтік белсенділігін  
жақсарту,  электрондық үкіметті енгізу жөніндегі қолданылып жатқан шаралар да заңға 
бағыну мәдениетін және жүріс-тұрыстың жалпы қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
модельдерін қалыптастыру үшін алғышарттар жасайды.  

Сонымен бірге экономиканың одан әрі өсуі, халықтың әл-ауқатын арттыру, әлемнің 
неғұрлым дамыған бәсекеге қабілетті отыз елінің қатарына кіру жөніндегі өршіл міндетті 
жүзеге асыру бойынша стратегиялық міндеттерді шешу мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатын жаңғыртуға негізделген жаңа жүйелі шаралар қабылдауды және оны іске 
асырудағы азаматтық қоғам институттарының рөлін арттыруды талап етеді, бұл сыбайлас 
жемқорлық көріністерін барынша азайтуға мүмкіндік берер еді.  

Қазақстандық мемлекет дамуының алдыңғы кезеңдерінде жалпы мойындалған 
нәтижелерге қол жеткізілді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ісінде айқын оң үрдістер 
байқалды, оларды күшейту және дамыту ел дамуының қазіргі заманғы кезеңіңде осы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны табысты іске асырудың кепілі болады.   

Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғашқылардың бірі болып осы келеңсіз 
құбылыспен күрестің мақсатын, міндеттерін, негізгі қағидаттары мен тетіктерін айқындаған  
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңды қабылдады.   

2001 жылдан бастап Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламалар іске асырылуда, олардың шеңберінде сыбайлас жемқорлық көріністері пайда 
болуының себептері мен жағдайларын жою жөніндегі нақты шаралар қабылдануда. 

1999 жылдан бастап қолданыстағы «Мемлекеттік қызмет туралы» Заң және 2005 жылы 
Мемлекет басшысы бекіткен  Мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексі Қазақстанда 
есеп берушілік, ашықтық және меритократия қағидаттарында құрылған кәсіби мемлекеттік 
аппаратты қалыптастыру үшін негіз жасады. [1] 

Мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы реттеуші 
және құқық қорғау функцияларын біріктіретін арнайы мемлекеттік орган құрылды. Ол 
мемлекеттік қызметті ұйымдастыру мен өткеру және мемлекеттік аппарат тазалығына 
мониторинг жүргізу  мәселелерін реттеуге ғана арналған емес, оған сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу және оның профилактикасы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасаған 
адамдарды қылмыстық қудалау функциясы да берілген. 

Бұл ретте алдын алу-профилактикалық қызмет жаңа құрылған орган үшін басымды 
болып табылады.  

Жаза бұлтартпастылығы қағидаты табысты іске асырылуда. Сыбайлас жемқорлық іс-
әрекеттерін жасағаны үшін әшкереленген шенеуніктер атқарып отырған қызметтері мен 
шендеріне қарамастан, заңның барынша қатаңдығы бойынша жауапты болады.   

Қылмыстық-құқықтық саясат сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасағаны үшін 
лауазымды адамдардың қатаң жауапкершілігін қамтамасыз етеді.  

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін қатал жауапкершілік қажеттілігі Қазақстан 
Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат 
тұжырымдамасында көзделген.  

Осындай қағидаттық тәсіл жаңа Қылмыстық кодексте іске асырылған. Мәселен, 
сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған адамдарға мерзімнің ескіруі қолданылмайды, 
шартты түрде соттауға  тыйым салынған, мемлекеттік қызметте лауазымға орналасу 
құқығына өмір бойына тыйым салу енгізілді.    

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қылмыстық жолмен алынған мүлікті тәркілеу, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін басшылардың дербес жауапкершілігі жөніндегі 
нормалармен толықтырылды. Онда «мүдделер қақтығысы» деген маңызды ұғым бекітілген.   

Бұл ретте мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін күшейтумен қатар олардың 
әлеуметтік кепілдіктері де жетілдірілуде.  
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Мемлекеттік аппараттың еңбекақысын кезең-кезеңмен, үнемі көтеріп отыру 
мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік өзін-өзі сезінуін арттыруға және олардың өз 
міндеттерін адал және әділ негізде орындауы үшін жағдайлар жасауға арналған. 

Құқық қорғау жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
мемлекеттік бағдарламасы мен Құқық қорғау органдарының кадр саясаты 
тұжырымдамасында құқық тәртібі органдарына деген сенім деңгейін арттыруға, мінсіз 
жүріс-тұрыспен және құзыреттіліктің жоғары деңгейімен ерекшеленетін персоналды 
қалыптастыруға бағытталған шаралар көзделген.   

Сот жүйесіне деген сенімді арттыруға, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау ісінде оның рөлін күшейтуге ерекше көңіл бөлінуде. Судьялар корпусын 
қалыптастыру тетігін жетілдіру, электрондық сот ісін жүргізуді дамыту, оның ашықтығы мен 
қолжетімділік деңгейін арттыру жөнінде шаралар қабылданды.   

Жер-жерде ақпаратқа колжетімділік кеңейтілді, оған электрондық үкіметті, сондай-ақ 
мемлекеттік және жекеше құрылымдардың интернет-ресурстарын қалыптастыру жөніндегі 
шаралар ықпал етті.  

Азаматтардың сыбайлас жемқорлық фактілері туралы кедергісіз ақпарат алуы, оның 
ішінде мемлекеттік органдардың сенім телефондары мен веб-сайттары арқылы кедергісіз 
ақпарат алуы үшін жағдайлар жасалды.  

Елдің инвестициялық тартымдылығын күшейту, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында кәсіпкерлік қызметті, халықтың сапалы және тез арада мемлекеттік қызметтерді 
алуын қиындататын әкімшілік кедергілер жойылуда.  

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңның және «Рұқсаттар мен 
хабарламалар туралы» Заңның қабылдануымен  көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 
сапасын арттыру үшін жағдайлар жасалды, рұқсаттар саны мен қызметтің лицензияланатын 
түрлері күрт азайды. [2] 

Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тиімділігін бағалау және оның сапасын сыртқы 
бақылау жүйесі қалыптастырылды.  

Атқарылған жұмыстың нәтижесінде мемлекеттік қызметтерді көрсетудің мерзімдерін 
бұзу саны (2013 жылмен салыстырғанда 8,7 есеге) және оларды көрсету сапасына 
шағымдардың саны (25%-ға) жыл сайын төмендеп келеді, сондай-ақ автоматтандырылған 
қызметтердің үлесі (2 еседен астам) және халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
көрсетілетін қызметтердің үлесі (51%-ға) ұлғайды. [3] 

Мемлекеттік сатып алуларды автоматтандыру деңгейі артуда, бұл бәсекеге қабілетті 
ортаның қалыптасуына, бюджет қаражатының ашық және тиімді игерілуіне ықпал етеді. 

Экономиканың мемлекеттік емес секторында кәсіпкерлік қызметті жүргізу, жұмысқа 
орналасу және халықты жұмыспен қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдайлар жасалды.  

Тұтастай алғанда, аталған шаралардың қабылдануы Қазақстанға сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет деңгейі бойынша Орталық Азия өңірінде де, ТМД елдері 
арасында да көшбасшы орындардың бірін алуға мүмкіндік берді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Қазақстанның мемлекеттік саясатының басым 
бағыттарының бірі болып табылады. Еліміздің Президенті Н. Ә. Назарбаевтың күшті саяси 
жігері оның табысының кепілі болып табылатыны сөзсіз. Мемлекет Басшысының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресте берген тапсырмалары республиканың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясының ұзақ мерзімділігін, жүйелілігін және кешенділігін анықтайды. 
Елімізде сыбайлас жемқорлықпен күресті жүргізуде жаңадан қалыптасқан «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің» маңызы өте зор.  

Әрбір бес жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданатын бағдарлама 
мемлекеттік маңызды құжат мәртебесіне ие болды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресте ілгерілеуге мүмкіндіктер берді. 

2001–2005 жылдары ол мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға, «көлеңкелі экономикаға» қарсы іс-әрекетке, мемлекеттік экономикалық 
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саясаттың айқындылығын қамтамасыз етуге, мемлекет тік қызметтердің сапасын арттыруға, 
құқық қорғау органдарын нығайтуға, халықаралық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған 
болатын. 

Мәселен, 2003 жылғы 25 қыркүйекте алғашқы рет заңнама деңгейінде Қылмыстық 
кодекстің 12 құрамынан тұратын сыбайлас жемқорлық қылмыстардың тізбесі анықталды, 
Мемлекет Басшысының 2005 жылғы 3 мамырдағы Жарлығымен Мемлекеттік 
қызметшілердің ар-намысы кодексі қабылданды, 2005 жылғы 30 маусымнан бастап ел 
Президентінің тапсырмасы бойынша Тәртіптік кеңестер Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігіне қайта бағындырылды, 2005 жылғы мамырдан бастап мемлекеттік қызмет 
көрсетулер «бір терезе» принципіне көшірілді, 1991–2004 жылдары аралығында қабылданған 
5000 мыңнан астам нормативтік құқықтық актілерге сыбайлас жемқорлыққа жағдай 
тудыратын нормаларды анықтау үшін ревизия жүргізілді. Сыбайлас жемқорлық нормалары 
бар 230 акт анықталды, оның ішінде 191-і күшін жойған, 39-ына тиісті түзетулер енгізілді, 
2004 жылғы желтоқсанда Қазақстан Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының 
(ЭЫДҰ) Стамбул жоспарына мүшелікке қабылданды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2010–2015 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды жетілдіруге, сыбайлас 
жемқорлықты азайтудың мемлекеттік шараларын қолдануға, құқық қорғау және сот 
органдарының қызметін жетілдіруге, мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын 
насихаттауға, азаматтық қоғаммен өзара әрекеттесуге және халықаралық ынтымақтастықты 
нығай-туға бағытталған. Агенттік бағдарламаның осы басым бағыттарында 45 министрліктің 
және ведомствоның, оның ішінде облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша 
әкімдіктердің қызметін үйлестіреді.  

Соңғы жылдар ішінде бағдарлама шегінде құқықтық база лицензиялау, көші-қон, 
экспорттық бақылау, арнайы экономикалық аймақтар, мемлекеттік қызмет, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша заңдармен жаңартылды. 

Агенттік әзірлеген «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» және «БҰҰ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының екі Заңын қабылдау сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес әрекетіндегі маңызды орынға ие болды. 

Халықарасындағы «құқықтық нигилизмді» жою үшін маңызды қадамдар жасалуда. Бұл 
жұмыс Агенттікте жүйелі негізге қойылған және өз нәтижелерін беруде. Интернет 
желісіндегі Агенттіктің Веб-сайтына кірушілер саны күн сайын өсіп отыр. Сайтқа ай сайын 
8700 пайдаланушы кіреді. Сонымен қатар, 1,5 есеге БАҚ-тағы басылымдар мен сюжеттер 
саны өсті. Әлеуметтік сыбайлас жемқорлыққа қарсы бейне – және аудиороликтерді көрсету 
қамтамасыз етілді, олардың мазмұндары белсенді азаматтық ұстанымды және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыруға бағытталған. Агенттіктің сенім 
телефондары республиканың шұғыл қызметтерімен ұқсас, жаппай «144» бірыңғай үш санды 
нөмірге ауыстырылды. 

Жыл сайын Агенттік пен «Нұр-Отан» Халықтық-Демократиялық партиясының 
арасындағы меморандумның осы істегі рөлі ерекше. Құжатты бекіткен күннен бастап 
аумақтық қаржы полициясы органдарының басшылары 200-ден астам дәріс түріндегі 
бірлескен ұйымдастыру-практикалық іс-шараларды, семинарларды, «дөңгелек үстелдерді» 
өткізді. 

Партияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңестерінде 
Агенттік басшылығының тікелей қатысуымен мыңға жуық жеке қабылдау жүзеге асырылды, 
нәтижесінде 3000 азамат қабылданды. [4] 

Осылайша, бүгінде мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 
басымдықтары жеке іс-шаралардың жиынтығынан жүйелікке, ведомстволарды үйлестіруге 
және мемлекеттік органдардың тиімді өзара іс-әрекетін нығайтып, басшылардың дербес 
жауапкершіліктерін күшейтіп, мемлекеттік органдардың азаматтық қоғам институттарымен 
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және халықпен белсенді ынтымақтасуға өтуі тиіс. Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып 
табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-
қайсысын да қатты алаңдататыны анық. Сол үшін қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, 
осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін, оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы 
ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. 

Қолданылған әдебиет 
1. http://www.adilet.gov.kz/kk/node/9714 сайты 
2. «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы Стратегиясы» 
3.http://anticorruption.gov.kz/kaz/ocenka_i_kontrol_gos_uslug/kontrol_kachestva_gos_uslug/ 
сайты 
4. О. Әбдікәрімов. Жемқорлыққа қарсы күрес – ұзақ мерзімді саясат.- «Егемен Қазақстан» 
газеті. 09.12.2014жыл. 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Перимбек Тауасар,  

студент 3 курса специальности «5В050200-политология», ЕНУим.Л.Н. Гумилева, 
Астана, Казахстан 

 
Начнем с того, что «политическое консультирование» понятие весьма новое и до конца 

не изученное среди стран постсоветского пространства. Тогда как наши «западные друзья» 
вовсю используют «консалтинг» и применяют его во всех политических процессах. Впервые 
структура, которая предоставляла консультационные услуги, возникла в 1914 году в Чикаго. 
Сеть таких структур все время расширялась, превращая консультантов в постоянных 
участников процесса разработки целей, принятия решений. В СССР институт консультантов 
появился значительно позже - в 60-е годы ХХ века.  

В настоящее время существует множество определений «консалтинга». Так в одном 
энциклопедическом словаре «консалтинг» (англ. consulting, букв. - консультирующий), 
деятельность фирм по оказанию консультационных услуг предприятиям, организациям, 
физическим лицам по широкому кругу вопросов экономики и права.  В юридической 
энциклопедии «консалтинг - консультирование производителей, продавцов и покупателей по 
широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом, в том 
числе во внешнеэкономической сфере». 

Однако до сих пор не существует однозначного определения понятия «политическое 
консультирование». Так А.П.Ситников и Е.Г.Морозова определяют политическое 
консультирование как «профессиональную деятельность по интеллектуальному и 
организационному обеспечению политических кампаний посредством создания и 
реализации высокоэффективных технологий, способных компенсировать слабость 
традиционных, т.е. партийно-политических методов реализации лидерства, мобилизации 
поддержки, осуществления информационно-пропагандистской, индоктринальной и 
символизирующей функций кампаний». 

Г.В.Пушкарева под политическим консультированием понимает «процесс оказания 
профессиональной помощи политикам-практикам в решении ими определенных 
политических задач». 

А.И.Соловьев считает, что политическое консультирование - это разновидность 
профессиональной помощи руководителям и персоналу политических организаций  или 
клиенту в решении их специализированных задач на основе снижения рисков их деловой 
деятельности». Существуют и другие определения. 

http://www.adilet.gov.kz/kk/node/9714
http://anticorruption.gov.kz/kaz/ocenka_i_kontrol_gos_uslug/kontrol_kachestva_gos_uslug/
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Многие исследователи считают, что понятие «политическое консультирование» тесно 
связано с задачами и функциями политических консультантов. 

Политический консалтинг в России опирается на Конституцию РФ и федеральные 
законы, которые имеют верховенство на всей территории Российской Федерации, научную 
организацию политической деятельности, системный анализ, научно-обоснованные методы 
принятия решений. 

В Республике Казахстан, в соответствии со стратегиями «Казахстан-2030», «Казахстан- 
2050» активизировалась работа в новом направлении  – управленческий консалтинг. Это 
было связано с  необходимостью ликвидации дефицитов знаний и навыков управления и 
ведения бизнеса в современных условиях, создания предпосылок для  трансферта 
прогрессивных управленческих технологий В рамках нового направления деятельности нами 
были организованы и  апробированы мастер-классы с участием консультантов НИСКУ, 
проведено  изучение рынка образовательных и консалтинговых услуг Казахстана с  целью 
дальнейшего развития этой работы. 

Анализ интернт-пространства показал наличие в Республике Казахстан  ряда компаний, 
деятельность которых тем или иным образом связана и  перекликается с управленческим 
консультированием (таблица 1). 

Таблица 1 - Наличие в Республике Казахстан ряда компаний, деятельность которых тем 
или иным образом связана с управленческим консультированием 

• Аудиторские компании (в том числе  международные)  - 33 
• IT-консалтинг (в том числе компании,  предлагающие услуги в области 

управленческого консультирования)  - 12 
• Компании, предлагающие услуги по постановке  системы менеджмента качества, 

сертификации по ИСО - 9 
• Тренинговые компании и компании, предлагающие  консультационные услуги в 

области управления  персоналом - 49 
• Позиционирующие себя в качестве компаний, предлагающих услуги в области 

именно управленческого  консультирования  - 6 
• Позиционирующие себя в качестве компаний, предлагающих услуги организации 

управленческого  
• консультирования в области сельского хозяйства – 1 
На основании отмеченного можно к благоприятным условиям  развития бизнеса 

отнести:  
- активный выход на рынок Республики Казахстан консультантов и консалтинговых 

компаний из России, стран Европы (Англия, Дания, Турция) и Азии (Китай, Корея, Япония, 
Индия, Малайзия); 

- зарождающееся профессиональное сообщество консультантов РК: 
- Казахстанская Ассоциация Сертифицированных консультантов по Менеджменту 

(2006 г., 1 СМС)  
- 1 дипломированный консультант по управлению (ШКУ), 3 проходящих обучение в 

ШКУ в настоящее время, 2 планирующих пройти обучение в ШКУ в ближайшее время. 
Сопутствующим тенденциям можно отнести: 
- сам рынок достаточно мал (при огромной территории РК численность населения 

немногим больше 15 млн. чел.); 
- преобладание сырьевой зависимости современной экономики РК; 
- отсутствие отечественных школ подготовки консультантов, дефицит качественного 

бизнес-образования вообще; 
- «Экзотичность» понятия «управленческое консультирование» для значительного 

числа управленцев.  
При этом в структуре трансформация «-» в «+» можно рассматривать: 
- «негативные» тенденции как возможности для активного развития консалтинга в РК; 
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- рынок мал, но высокие экономические темпы роста, ориентир войти в число 50 
наиболее конкурентоспособных стран мира создают предпосылки для успешной работы; 

- сырьевая зависимость на государственном уровне сменяется приоритетом развития 
производств, не привязанных к сырьевому сектору;  

- дефициты в системе бизнес-обучения – ничто иное как указание на свободную нишу; 
- «экзотичность» управленческого консалтинга – возможность занять лидирующие 

позиции в этом направлении при грамотном подходе; 
- построение системы предоставления консультационных услуг в партнерстве; 
- обоснование и описание концепции комплексного развития потенциала 

собственников и управленцев высшего звена;  
- продуманная и финансово обеспеченная система продвижения консалтинговых услуг; 
- использование статуса «Казинвеста» как государственной компании; 
- общий рынок РК неуклонно растет и развивается, и этим процессам способствуют 

требования высшего руководства страны; 
- востребованность рынком консалтинговых продуктов будет расти вместе с развитием 

самого рынка;  
- при «грамотном» подходе есть возможность занять лидирующие позиции на рынке в 

аспекте предоставления услуг в области управленческого консультирования особенно в 
области сельского хозяйства. 

Подводя итоги, хочется заметить динамику роста применения политического 
консультирования.  Данная сфера только приобретает четкие очертания на политической 
карте Казахстана, набирает специалистов и перенимает международный опыт. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://5fan.ru/wievjob.php?id=18933 
2. http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/5471/razvitie-rynka-konsaltinga.pdf 
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В современном обществе религиозный экстремизм пытается изменить 

государственный строй или насильно захватить власть, нарушить территориальную 
целостность государства. Преобладание силовых методов борьбы для достижения своих 
целей отличает современный экстремизм на религиозной основе, который выдвигает на 
первый план свои религиозные постулаты и лозунги. Современный религиозный экстремизм 
неотделим от терроризма (от лат. terror - страх, ужас). Терроризм состоит в совершении 
убийства представителей государственной власти и рядовых граждан, взрывов, нападений, 
угонов самолетов и т. д. В последние десятилетия религиозный экстремизм все чаще 
обращается к террору как средству достижения своих целей. Террористы рассчитывают не 
на военно-стратегическую победу, а главным образом, на психологический эффект своих 
действии, обращаются не к разуму и логическим аргументам, а к эмоциям и инстинктам 
людей, к предрассудкам и предубеждениям, к разнообразным мифологическим 
конструкциям. Изменился характер террористических операций. Современная тенденция 
состоит в том, чтобы нападать не на конкретные цели (например, на руководителей 
оппозиционной стороны), а совершать массовые убийства без разбора.  

Терроризм сегодня - это мощнейшее оружие, инструмент, используемый не только в 
борьбе против Власти, но очень часто - и самой властью для достижения своих целей.  



2550 
 

Современный терроризм выступает в форме: международного терроризма 
(террористические акты, имеющие международный масштаб); Внутриполитического 
терроризма (террористические действия, направленные против правительства, каких-либо 
политических группировок внутри стран, или имеющие цель дестабилизации внутренней 
обстановки); уголовного терроризма, преследующего чисто корыстные цели.  

Как специфическое явление общественно-политической жизни терроризм имеет свою 
длинную историю, без знания которой трудно понять истоки и практику терроризма, хотя, 
прямо скажем, у современного террора уже нет его прежней романтизировавшейся им же 
самим идеологической оболочки и направленности. Мотивы действий большинства 
современных террористических организаций, групп и отдельных лиц весьма и весьма далеки 
от "высоких идеалов". Сегодня в Казахстане стали проявлять больше общественного и 
научного внимания к этой проблеме, пишутся книги, издаются специальные журналы. С 
другой стороны и государство, столкнувшееся лицом к лицу с практическим террором, 
вынуждено заниматься разработкой стратегии и тактики борьбы с ним террор – главнейшая 
проблема современности. 

“Мы рассматриваем Международные организации как механизм многостороннего 
сотрудничества, направленный на укрепление мира и стабильности, открытое, 
конструктивное партнерство и многостороннее сотрудничество прежде всего в 
противостоянии таким угрозам глобальной и региональной безопасности, как 
международный терроризм, религиозный экстремизм, агрессивный сепаратизм и 
наркобизнес. Современный международный терроризм, религиозный экстремизм, 
сепаратизм и наркобизнес характеризуются возрастающими масштабами своей 
деятельности, все более изощренными методами и средствами достижения целей. Эти 
угрозы нельзя рассматривать как не связанные между собой явления, поскольку они имеют 
одну “корневую систему”, а стоящие за ними силы проявляют достаточно высокую степень 
скоординированности своих планов и действий. Сегодня можно однозначно утверждать, что 
если различные религиозные экстремистские, радикальные лозунги и идеи сепаратизма 
являются идеологическим прикрытием международного терроризма, то наркобизнес и 
наркотрафик - это, вне всякого сомнения, финансовая опора международного терроризма. 
Становится все более очевидным, что бороться с экстремизмом, наркобизнесом, 
организованной преступностью и международным терроризмом, отделяя одну угрозу от 
другой, - бесперспективное дело, особенно если пытаться вести эту борьбу в одиночку, 
разрозненными и бессистемными методами.  

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, заострить ваше внимание на одном очень 
важном, на наш взгляд, принципиальном вопросе. Речь идет о том, что опыт борьбы с 
международным терроризмом не только в нашем, но и в других регионах говорит о 
бесперспективности и безнадежности всяких попыток договариваться с этими 
деструктивными силами в попытке остаться в стороне или облегчить свое положение. 
Говоря о растущей опасности угрозы международного терроризма, расползании, или, точнее 
сказать, ползучей экспансии религиозного экстремизма и наркотрафика, необходимо особое 
внимание обратить на то, где, откуда эти силы вербуют себе сторонников и участников 
бандитских формирований. Другими словами, ту социальную базу, на которой паразитируют 
террористы и экстремисты всех мастей. Бедственное социально-экономическое положение 
людей, демографические проблемы в отдельных неблагополучных регионах, массовая 
безработица и неустроенность, особенно среди молодежи, отсутствие каких-то перспектив - 
вот те причины, которые позволяют различным центрам международного терроризма и 
религиозного радикализма, располагая огромными финансовыми ресурсами, вербовать себе 
так называемых боевиков для реализации своих преступных планов. Именно поэтому наряду 
с хорошо продуманной организацией системы борьбы с обеспечением безопасности от 
посягательств международного терроризма, экспансии радикального экстремизма, борьбы с 
организованным наркотрафиком в центре нашего внимания должны находиться проблемы 
организации и углубления системы многогранного экономического и гуманитарного 
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сотрудничества, которые так же, как и другие сферы взаимодействия, должны быть 
основаны на общности целей и интересов наших государств.  

“Международный терроризм в настоящее время представляет из себя не только 
мощную военную организацию, опирающуюся на мобильные, хорошо вооруженные отряды 
боевиков. Действуя изворотливо и коварно, международный терроризм на первый план стал 
выводить методы подрывной работы и идеологических диверсий. Ставка при этом делается 
на религиозных экстремистов, разжигание межнациональных конфликтов. 

Практика показала, что репрессивные методы против религиозных экстремистов 
зачастую не достигают своей цели. Идеологическому оружию экстремистов 
предпочтительней противопоставить более отточенное оружие. 

В качестве сходной параллели можно сослаться на традиционный опыт политических 
партий и движений. В случае появления в их рядах экстремистских течений основной состав 
партий отмежевывается от сектантов, очищая тем самым свой имидж от компрометирующих 
наслоений. Возможно, то же самое следовало бы сделать и с мусульманскими 
экстремистами. 

Просвещенные мусульманские богословы открыто высказываются против идей, 
насаждаемых экстремистскими течениями, считая, что они наносят большой вред истинному 
мусульманскому вероучению. Казахи исторически проповедовали "либеральный" ислам. 

С бандитами надо бороться силой оружия. Почву же из-под ног религиозных 
экстремистов и фанатов надо выбивать силой интеллекта, убеждения и просвещения. 
Истинный ислам - это гуманистическое вероучение, несущее вечные истины и высокие 
нравственные ценности. Было бы совершенно неправильно и несправедливо ассоциировать 
ислам с терроризмом и экстремизмом. 

Носителями пагубных идей являются отщепенцы от ислама. Бороться надо с ними 
решительно и аргументирование, отмежевываясь от их идей и взглядов. Наши верующие и 
духовенство осознают и ценят уважительное отношение государства к религии.  

Распространение экстремизма и терроризма в регионе под воздействием ряда факторов 
принимает долгосрочный характер. На сегодняшний день ни один из этих факторов не 
нейтрализован. Более того, деструктивный потенциал их действия увеличивается. Сегодня 
все страны Центрально-Азиатского региона на национальном уровне предпринимают меры 
по профилактике и пресечению экстремизма и терроризма. Укрепляется граница. 
Осуществляется проверка деятельности религиозных объединений. Целенаправленная 
разъяснительная работа проводится в СМИ. Укрепляются структуры по борьбе с 
терроризмом. Увеличивается внимание армии. Но любые действия на национальном уровне 
не будут эффективными без объединения усилий всех стран региона. Сегодня экстремизм, 
терроризм, наркобизнес - это вненациональные, международные явления. Поэтому им 
противостоять можно только совместными усилиями. В этих условиях актуальной задачей 
является формирование эффективной системы региональной безопасности. На мой взгляд, 
нужно учитывать следующие моменты:  

Первое. Не следует придумывать и создавать новые объединения, когда уже имеются 
определенные наработки в этом направлении и нужно повышать значимость существующих 
структур.  

Второе. Не нужно уделять большого внимания количеству стран, которые входят в 
систему безопасности. Пусть в нее войдут 3-4 страны, но эта должна быть реально 
работающая система, скрепляющим фактором которой является общность угроз и интересов.  

Третье. Система региональной безопасности должна быть не политизированной. 
Главной ее целью должна стать борьба с экстремизмом, терроризмом, контрабандой оружия, 
организованной преступностью, нелегальной миграцией.  

Четвертое. Система региональной безопасности не должна подменять системы 
национальной безопасности, входящих в нее стран. Она должна быть направлена на создание 
максимальных условий для взаимодействия и взаимосочетания национальных систем 
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безопасности, а также объединения усилий национальных систем для борьбы с общими 
угрозами безопасности.  

Пятое. Система региональной безопасности должна основываться на надежной 
финансовой базе. Должен быть четко определен уровень финансового вклада каждой страны, 
который необходимо строго выполнять.  

Шестое. Учитывая геополитическую ситуацию в регионе и сложившуюся расстановку 
сил, система безопасности для Центральной Азии, по всей видимости, должна состоять из 
нескольких уровней.  

Седьмое. Система региональной безопасности должна стать частью международной 
системы безопасности. Она должна гармонично сочетаться с существующими структурами 
международного сотрудничества и безопасности (ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д.).  

Реальной основой сегодня для системы региональной безопасности может стать 
Договор о коллективной безопасности. Но темпы реформирования ДКБ пока еще не отвечает 
необходимым требованиям. Это связано, по всей видимости, с несколькими причинами.  

1. Много бюрократических преград возникает на пути сотрудничества по 
вопросам безопасности. Нередко самые благие цели тормозятся на низшем бюрократическом 
уровне.  

2. Не у всех членов Договора о коллективной безопасности присутствуют общие 
угрозы. В частности, сегодня проблемы экстремизма и терроризма с юга особо не актуальны 
для Белоруссии, Армении, в то время как это ключевая проблема в сфере безопасности в 
ряде других стран Организации.  

3. Существуют определенные финансовые сложности на пути реформирования 
ДКБ.  

4. Не до конца сформированы конкретные механизмы реализации 
договоренностей в рамках ДКБ.  

5. Договор о коллективной безопасности выступает несколько специфической 
структурой и есть определенные ограничители для вступления в нее новых членов. 

Но, несмотря на все проблемы и трудности, сегодня ОДКБ является реальной базой для 
формирования системы региональной безопасности. Необходимо предпринять дальнейшие 
меры по повышению эффективности данного объединения. Приоритетное значение на 
данном этапе имеют следующие задачи в рамках ОДКБ. Установление реального военно-
технического сотрудничества между странами ОДКБ. Необходимо постоянное 
взаимодействие спецслужб стран Организации, обмен информацией, совместная оперативно-
розыскная деятельность по борьбе с общими угрозами. Ключевым направлением 
сотрудничества могло бы стать взаимодействие стран ОДКБ по укреплению границы.  

Основными направлениями сотрудничества в рамках объединения можно обозначить 
• борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, 

контрабандой оружия;  
• военное, военно-техническое сотрудничество;  
• приграничное экономическое сотрудничество;  
• решение приграничных экологических проблем. 
В целом, учитывая складывающуюся ситуацию в регионе, формирование эффективной 

и надежной системы региональной безопасности становится для нас одной из актуальных 
задач. От того сможем ли мы создать такую систему, будет зависеть безопасность 
Центральной Азии в новом столетии”.23 Религиозный экстремизм можно “обуздать” но не 
искоренить, так что приведенные выше выводы могут говорить о том, что человечество и 
отдельные государства в частности, пытаются найти выход из создавшейся ситуации и 
решить данную проблему более мирными средствами, путем предупреждения и 
консолидации. 

Одних совещаний и договоров на высшем уровне для искоренения экстремизма 
недостаточно. Государствам ЦАР требуется серьезная долговременная программа по борьбе 
с экстремизмом, учитывающая мировой опыт комплексного решения социально-
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экономических и политических проблем. В ней непременно должны быть учтены интересы 
населения (политико-экономические, культурно-религиозные и его психология), проблемы и 
конфликтогенный потенциал экстремизма во всех центральноазиатских республиках. Одним 
из важнейших направлений деятельности глав центральноазиатских государств должно стать 
совместное взаимодействие по предупреждению, локализации и прекращению региональных 
всплесков экстремизма, так как отдельные конфликты, вызванные экстремистами, могут 
стать причиной дестабилизации в других государствах ЦАР. 

Трагические результаты экстремизма, которые характеризуют это явление политики, 
должны послужить важным предостережением всем политическим силам в 
Центральноазиатском регионе о том, что попытки решить политико-экономические и иные 
проблемы с помощью насилия, экстремистскими методами не способствуют решению 
поставленных задач, а наоборот, ведут к усугублению и нарастанию противоречий в 
обществе.  
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Институциональная структура международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений включает многочисленные международные организации. Одни из них, 
располагая большими полномочиями и ресурсами, осуществляют регулирование 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений.  Другие представляют собой 
форум для межправительственного обсуждения, выработки консенсуса и рекомендаций по 
валютной и кредитно-финансовой политике. Третьи обеспечивают сбор информации, 
статистические и научно-исследовательские издания по актуальным  валютно-кредитным и 
финансовым проблемам и экономике в целом. Некоторые из них выполняют все 
перечисленные функции. 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации условно можно 
назвать международными финансовыми институтами. Эти организации объединяет общая 
цель – развитие сотрудничества и обеспечение целостности и целостности и стабилизации 
сложного и противоречивого всемирного хозяйства. К организациям, имеющим всемирное 
значение, относятся прежде всего специализированные институты ООН – МВФ и группа 
МБРР, а также ГАТТ, которое в 1995 г. преобразуется в ВТО.  

Международный валютный фонд был создан по решению Конференции ООН по 
валютно-финансовым вопросам, проходившей в Бреттон-Вудсе с 1 по 22 июня  1944 года. 
Официально он начал существовать с 27 декабря 1945 года, когда представители 29 
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государств поставили свои подписи под статьями соглашения, являющегося Уставом Фонда. 
Свои операции Фонд начал 1 марта 1947 года. Советский Союз не ратифицировал Со-
глашение по Международной финансовой корпорации (МФК). Членами Фонда на 17 августа 
2001 г. являются 183 страны [1, С.351]. МВФ был создан для того, чтобы содействовать 
международному валютному сотрудничеству стран, облегчать развитие и способствовать 
сбалансированному росту международной торговли. Кроме того, в его задачи входило 
поддержание стабильности валютных курсов и оказание помощи в создании многосторонней 
платежной системы. Для выполнения этих функций Фонду было дано право при условии 
надлежащего контроля предоставлять свои ресурсы в распоряжение государств-членов с тем, 
чтобы сгладить временные неравновесия в международных платежных балансах [2, С.131-
140]. 

Также на конференции в Бреттон-Вудсе было принято решение» о  создании еще одной 
международной организации — Мирового банка. Он концентрирует свои усилия на 
содействии экономическому развитию стран-членов и оказании помощи беднейшим странам 
мира. В 2000 финансовом году банк осуществлял проекты в более чем 11 развивающихся 
странах, в которые вложил более 15 млрд . долларов [2, С.326]. Спектр деятельности 
Мирового банка включает инвестиции в человеческое развитие, в основном путем 
улучшения систем здравоохранения и образования, развитие сектора услуг, охрану 
окружающей среды, поддержку малого предпринимательства и содействие реформам, 
направленным на создание макроэкономической стабильности и улучшение 
инвестиционного климата. В связи с разнообразием стоящих перед Банком задач свою 
деятельность он осуществляет совместно с пятью другими организациями, входящими в 
группу Мирового банка. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (International Bank for 
Reconstruction and Development), учрежденный в 1945 году, предоставляет странам со 
средним уровнем дохода и более бедным платежеспособным странам кредиты по рыночным 
ставкам на осуществление программ снижения бедности и ускорения экономического 
развития, а также оказывает им техническую помощь [4, С.32].   

Международная ассоциация развития (MAP) (The International Development Association) 
была создана в 1960 году для работы с беднейшими странами мира. Странам, которые не 
могут позволить себе займы у Международного банка реконструкции и развития, т.е. 
странам со среднедушевым доходом менее 885 долл. (на сентябрь 2001 г.), она предоставляет 
беспроцентные ссуды и техническое содействие, а также помощь в выработке программ  
реформирования  экономики. 

 Международная финансовая корпорация (МФК) (The Inter] tional Finance Corporation) 
была основана в 1956 году для стимулирования экономического роста в развивающихся 
странах путем финансирования проектов в частном секторе, мобилизации капиталов на 
мировых финансовых рынках и оказания технического содействия и консультирования 
представителей правительственных органов и частного бизнеса. В сотрудничестве с 
международными частными инвесторами Международная финансовая корпорация как 
предоставляет долгосрочные займы, так и приобретает доли в капитале предприятий из 
развивающихся стран. В 2001 году корпорация вела бизнес в 78 странах, причем 40% ее 
инвестиций приходилось на финансовый сектор, что отражает его важность для создания 
основ здорового экономического роста[5, С.65].   

 Взаимное агентство гарантирования инвестиций (The Multijteral Investment Guarantee 
Agency), созданное в 1988 году, помогает привлекать иностранных инвесторов за счет 
предоставления гарантии защиты иностранных инвестиций от потерь, связанных с 
некоммерческими рисками в развивающихся странах. Кроме того, Агентство предоставляет 
консультационную помощь при подготовке проектов и распространяет по своим  каналам  
информацию о существующих потенциальных  объектах  инвестиций. 

 Международный центр урегулирования инвестиционных споров (The International 
Center for Settlement of Investment Disputes — ICSID),  основанный в 1966 году, 
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предоставляет возможности урегулирования и витражного разбирательства инвестиционных 
споров, возникших между  иностранными инвесторами и принимающими  странами.  

Особое место в системе органов, призванных регулировать функционирование мировой 
валютной системы, занимает Банк международных расчетов (БМР) (The Bank for International 
Settlements, ВIS). БМР — это международная организация, имеющая целью упрочения 
международного валютного и финансового сотрудничества, но одновременно   служащая   и   
банком   для   центральных   банков стран - членов. Для этого БМР предоставляет 
центральным банкам возможность проведения дискуссий по актуальным проблемам 
функционирования мировой валютной системы, осуществляет научные исследования в 
области экономики и финансовой политики, выступает контрагентом по сделкам 
центральных банков и  представляет  их  интересы  в международных операциях[6, С.12]. 

Свою деятельность БМР начал в Базеле (Швейцария) в 1930 году, а потому является 
старейшей финансовой организацией мира. На конец 2001 года 50 организаций обладают 
правом голоса в БМР. Это - центральные банки или иные органы финансового 
регулирования из Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Боснии  и 
Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Гонконга, Дании, 
Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Македонии, 
Малайзии, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, 
Саудовской Аравии, Сингапура, Словакии, Словении, США, Таиланда, Турции, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Югославии, Южной  Африки, 
Японии, а также Европейский центральный банк. 

Интересен правовой статус БМР. Как и большинство создававших его центральных 
банков в 1930 году, БМР получил статус акционерного общества, эмитировавшего свои 
акции. Однако на основе их соглашений БМР был придан статус международной 
организации, подчиняющейся международному праву и обладающей всеми привилегиями и 
иммунитетами, необходимыми для выполнения функции  банка. 

Когда проводилось первоначальное размещение капитала то часть бельгийского и 
французского, а также весь американский выпуски акций были проданы на публичных 
рынках. Поэтому на конец 2000 года  примерно 14% капитала банка находилось в частном 
владении. Однако в январе 2001 года было принято решение ограничить право владения 
акциями БМР только центральными банками. Поэтому все акции, находящиеся в частных 
руках, подлежат выкупу[7, С.54]. 

Качество финансовых исследований, проводимых БМР, и формулируемых им 
рекомендаций настолько велико, что под его эгидой возникло несколько влиятельных 
международных органов. Например, наиболее известный из них — Базельский комитет по 
банковскому надзору (The Basle Committee on Banking Supervision). Базельский комитет 
представляет собой форум для дискуссий по насущным проблемам регулирования и надзора 
за деятельности финансово-кредитных учреждений. Он координирует международные 
усилия в данной области, вырабатывает общепринятые нормы пруденциального надзора. 
Комитет по платежным и расчетным системам (Committee on Payment and Settlement Systems, 
CPSS) занимается разработкой мер по повышению надежности внутренних и 
международных платежных и расчетных систем. Комитет по глобальной финансовой 
системе (Committee on the Global Financial System) краткосрочным мониторингом и 
долгосрочным анализом ситуации на мировых финансовых рынках, на основе которых он 
формулирует рекомендации, направленные на улучшение функционирования  рынков[8, 
С.57]. 

Непосредственная роль ООН в международных валютно-кредитных и финансовых 
отношениях ограничена. Однако при решении проблем развивающихся стран на 
Конференции ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД (с 1964 г. раз в 3-4 года) 
обсуждаются  валютно-кредитные вопросы наряду с проблемами мировой торговли и 
развитием этих стран. В период между сессиями функции ЮНКТАД выполняет Совет по 
торговле и развитию (две сессии в год). Проблемы мировой валютной системы обсуждаются 
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в Комитете по «невидимым» статьям и финансированию, связанному с мировой торговлей, с 
«официальной помощью развитию». Он занимается также проблемами доступа 
развивающихся стран на мировой рынок капиталов, гарантий по экспортным кредитам, а с 
середины 70-х годов и внешней задолженности развивающихся стран (на основе мандата 
ЮНКТАД). 

Специализированное учреждение ООН – Экономический совет – создал 4 
региональные комиссии – для Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Две последние 
способствовали организации Азиатского Банка Развития и Межамериканского Банка 
Развития. Специальные фонды дополняют эти организации. 

Организация Европейского экономического сотрудничества, созданная в 1948 г.  в 
связи с осуществлением «плана Маршалла», затем переориентировалась на создание 
Европейского платежного союза (1950-1958 гг.), а в 1961 г. была заменена Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Париж). Ныне ОЭСР включает 24 
страны, на долю которых приходится 16% населения и 2/3 мирового производства Запада. В 
рамках ОЭСР действуют 30 комитетов. В том числе по проблемам платежных балансов, 
согласования условий экспортных кредитов (консенсус). Цель ОЭСР – содействие 
экономическому развитию и финансовой стабилизации стран-членов, свободной торговле, 
развитию молодых государств. ОЭСР – своеобразный клуб промышленно развитых стран 
для обмена мнениями и координации экономической политики, включая валютно-кредитную 
и финансовую, ведет научно-исследовательскую работу, является центром прогнозирования 
и международных сопоставлений на базе эконометрических моделей мировой экономики 
(дважды в год) [8, С.36]. 

Парижский клуб стран-кредиторов – неформальная организация ПРС, где обсуждаются 
проблемы урегулирования, отсрочки платежей по государственному долгу стран. Для 
избежания одностороннего моратория (отсрочки платежа) кредиторы ведут переговоры с 
должниками «лицом к лицу» об условиях пересмотра внешних займов. Начало его 
деятельности относится к 1956 г., когда кредиторы Аргентины были приглашены в Париж на 
переговоры с должниками. Периодические заседания Парижского клуба в 70-х годах 
сменились активной работой в 80-90-х годах в связи с обострением проблемы погашения 
государственного долга развивающихся стран, а затем стран  Восточной Европы и России. 
На заседаниях Парижского клуба присутствуют наблюдатели из МВФ, МБРР, ЮНКТАД и 
обычно рассматривается вопрос о той части внешнего долга, которая должна быть погашена 
в текущем году. 

Лондонский клуб обсуждает проблемы урегулирования частной внешней 
задолженности стран-должников. 

С середины 70-х годов разработка проблем межгосударственного регулирования 
перенесена на уровень совещаний глав государств и правительств «семерки» и «группы 
десяти», которая кроме «семерки» включает Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Швецию. 
На этих совещаниях большое внимание уделяется валютно-кредитным проблемам. И каждый 
раз подтверждается принцип либерализма и международного сотрудничества в противовес 
центробежным тенденциям («каждый за себя») [10, С.36]. 

Международные финансовые институты возникли в основном после второй мировой 
войны, за исключением Банка международных расчетов (БМР, 1930 г.). Эти 
межгосударственные институты предоставляют кредиты странам, разрабатывают принципы 
функционирования мировой валютной системы, осуществляют межгосударственное 
регулирование международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 
Возникновение международных финансовых институтов обусловлено следующими 
причинами: 
1. Усиление интернационализации хозяйственной жизни, образование ТНК и ТНБ, 
выходящих за национальные границы. 
2. Развитие межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей, в том числе 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 
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3. Необходимость совместного решения проблем нестабильности мировой экономики, 
включая мировую валютную систему, мировые рынки валют, кредитов, ценных бумаг, 
золота. 

Специфическими причинами создания региональных  банков развития развивающихся 
стран явились: завоевание политической независимости этими странами; повышение их роли 
в мировом развитии; тенденция к региональному сотрудничеству и экономической 
интеграции в целях решения проблем национальной экономики. 

Международные финансовые институты преследуют следующие цели: 
• объединить усилия мирового сообщества в целях стабилизации международных 

финансов и мировой экономики; 
• осуществлять межгосударственное валютное и кредитно-финансовое регулирование; 
• совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику мировой валютной и 

кредитно-финансовой политики [11, С.12]. 
Степень участия и влияния отдельных стран в международных и финансовых 

институтах определяется величиной их взноса в капитал, так как обычно применяется 
система «взвешенных голосов». Изменение соотношения сил во всемирном хозяйстве, в 
частности возникновение в 60-х годах трех центров (США, Западная Европа, Япония) в 
противовес послевоенному американоцентризму, отражается в деятельности международных 
финансовых институтов. Так, страны ЕС добились права вето по принципиальным вопросам, 
усилив свое влияние в МВФ. В деятельности этих институтов проявляются две тенденции 
взаимоотношений трех центров - разногласия и партнерство по глобальным проблемам 
международных финансов промышленно развитых государств, развивающихся стран, 
России, республик бывшего СССР, стран Восточной Европы.  
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Бір ойшыл кезінде заңдардың қоғам дамуымен байланысын былай суреттеген екен: 
«Кез келген заң өскелең адамға пішілген киім секілді болуы тиіс. Егер ол бүгінгі күнге ғана 
пішілсе, адам өсе келе, киім тарылып, қиындық туғызады. Егер ол тым кең пішілген болса, 
адам киіміне шалынып, құлайды». Олай болса, қоғам, адам, заң және біздің жағдайымызда 
имиджде өзгеріске ұшырайтыны белгілі. Осыған дейін мемлекеттік қызметте имидж ұғымы 
таңсық болмағаны белгілі, дегенмен оның қалыптасу үдерісіне мән бергеніміз жөн болар. 
Сонымен, мемлекеттік қызмет саласындағы қызметшілердің имиджі қандай?     

Мемлекеттік қызмет – бұл мемлекеттік биліктің міндеттері мен функцияларын жүзеге 
асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттіктерді орындау бойынша мемлекеттік 
органдардағы мемлекеттік қызметкерлердің қызметі. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі қоғамдық үрдістерді реттеуге, мемлекеттің бір тұтастығын қамтамасыз 
етуге және Қазақстан Республикасы азаматтарының мүдделерін жүзеге асыруға икемделген. 
Бүкіл әлемде мемлекеттік сектор басты назарда және қоғам өмірінің басында тұр. 
Мемлекеттік қызмет үшін беделдің маңызды функционалдық және мәртебелік маңызы бар. 
Ол халықтың және мемлекетпен жүргізілетін басқарушылық қызметінің тиімділігін бағалау 
критерийлерінің сенімділік деңгейінің көрсеткіштері болып табылады. Қазіргі таңда 
мемлекет мемлекеттік қызметтің беделін арттырудың қажеттілігіне қатысты мәселелерге 
ерекше көңіл аударады. Елбасының 1997 жылғы «Қазақстан – 2030» стратегиясы Қазақстан 
халқына Жолдауында шағын жоғары кәсіби мемлекеттік аппарат, мемлекеттік қызметке 
қабылдау мен қызметтік өсуде мемлекеттік қызметшілердің сіңірген еңбегін ескеру – 
меритократия жүйесін ендіру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықпен күресті күшейту, 
қоғамда мемлекеттік қызметтің беделін көтеру, халық пен Отанға мемлекеттік 
қызметшілердің адал және таза, мінсіз қызмет етуі сияқты стратегиялық бағыттар 
айқындалып, мемлекеттік қызметке алғаш реформа жасалды[1, 4].  

Мемлекеттік қызмет имиджі тұтастай алғанда мемлекеттік қызметші имиджіне тікелей 
байланысты, өйткені мемлекеттік билік органдарына сенім мәселесі қызметкер имиджімен 
байланысты, болмаған жағдайда мемлекеттік билік органдарының қызметі тиімсіз болып 
табылады. Осы уақытта мемлекет мемлекеттік қызметшілердің имиджін көтеру қажеттілігіне 
қатысты мәселелерге үлкен назар аударып отыр. 

Имидж (ағылшынның image сөзінен) – тұлғалардың анықталған тобына эмоционалдық 
– психологиялық ықпал ететін, мақсатты бағытта қалыптастырылған (тұлғаның, ұйымның, 
көріністердің) бейне. Мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін қалыптастыру - ауыр және 
ұзақ процесс. Мемлекеттік қызметшінің оң имиджін қалыптастыру процесінің өзі атқарушы 
биліктің имидждік саясатымен тығыз өзара байланыста. Мемлекеттік қызметшінің оң 
имиджіне көрінетін негізгі жағдайлар Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметшілерінің ар-намыс кодексінде анықталған. Мемлекеттік қызметті атқару қоғам мен 
мемлекеттің тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және мемлекеттік 
қызметшілердің адамгершілігі мен моралдық-этикалық келбетіне үлкен талаптар қойылады. 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік 
қызметші -    мемлекеттiк органда заңдарда белгiленген тәртiппен республикалық немесе 
жергiлiктi бюджеттен не Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң қаржысынан ақы 
төленетiн қызметтi атқаратын және мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру 
мақсатында лауазымдық өкілеттiктi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 
азаматы[2, 3]. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Нұр 
Отан» ХДП Сыбайлас жемқорлыққа қарсы форумында мынадай этикалық нормаларды 
айтып өтті, олар қоғамдық сенім деңгейін сақтауға және арттыруға мүмкіндік береді: 

1. Мемлекеттік қызметші билікке және өкілеттілікке иелік ете білу, бұл ретте адал болу 
тиіс. 
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2. Мемлекеттік қызметте өз игілігіне емес, мемлекет игілігіне қызмет ету керек, 
мемлекет қаражатын өз қалтасымен шатастырмау керек. 

3. Шенеунік «Қалай өмір сүріп жатырсың?» деген сұрақтан жасқанбай өмір сүруі керек, 
себебі виллалары, оның айналасындағы биік дуалдары және қымбат шетел көліктері 
түсірілген суреттердің пайда болуына негіздердің болмауы тиіс. 

4. Заңдардың талаптарын толық сақтай отырып, өмір сүрген маңызды. 
5. Әрбір деңгейде, әрбір қызметте қандай жағдайларда болмасын халықтың, өз елінің 

азаматтарының сенімін жоғалтып алмай қызмет ету керек. 
6. Казақстандық мемлекеттік қызметші әділдіктің, сыпайылықтың үлгісі болу керек, 

қауым арасында өзін ұстай білуі тиіс. 
7. Ұжымды басқармас бұрын өзі бағына білуі тиіс, өз қызметкерлерінен талап ететінді 

алдымен өзі орындай білуі керек. 
8. Мемлекеттің мүддесіне нұқсан келтірілетін немесе жемқорлық әрекет әзірленгенін 

көрсе, дереу араласу, шара қолдану керек[3, 8]. 
Алайда қоғамдық сұраныстың өсуі және мемлекеттің алдына қойған талаптары мен 

міндеттерінің өзгеруі мемлекеттік қызметте екінші реформаны жүргізуге негіз болды. Оның 
үстіне Мемлекеттік қызмет істері агенттігі лауазымға іріктеу шараларын одан ары жетілдіре 
түсуді, мемлекеттік органдардың кадрлық қызметінің мәртебесін арттыруды қамтамасыз ету 
керек екенін түсінді. Себебі мемлекеттік органға келген жаңа басшылық өз командасымен 
бұрынғылардың мемлекеттік қызметтен «ерікті-еріксіз» кетуіне әкеліп соқты.  ҚР 
Президентінің Жарлығымен 2011 жылдың 21 шілдесінде Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік кызметі жаңа моделінің тұжырымдамасы қабылдануымен мемлекеттік 
қызметтің екінші реформасы басталып кетті[4]. Реформаның екінші кезеңінде кадрларды 
іріктеу мен мансаптық қозғауда тек қана ашықтық пен демократиялық әдіспен, яғни олардың 
сіңірген еңбегі мен лайықтылығын ескере отырып, меритократиялық қағида негізінде, 
жетілдірілген мемлекеттік қызмет үлгісін жасақтау қажеттілігі тұрды. Меритократия 
қағидатына негізделген жаңа қазақстандық мемлекеттік қызмет үлгісі «Мемлекеттік қызмет 
туралы» ҚР Заңының (2012 жылдың 14 желтоқсанындағы толықтырулар мен 
өзгертулерімен) күшіне енген күнінен, яғни 2013 жылды 26 наурызынан бастап шын мәнінде 
жұмыс жасай бастады. Аталған заңда төмендегідей мәселелерге басымдық берілді:  

• кадрларды іріктеу мен мансаптық қозғауда (сіңірген еңбегіне мән беру) меритократия 
қағидасын күшейту,   

• басқарудың «А» корпусын құру,  
• персоналды басқару тетіктері мен институтын жетілдіру,  
• кадрлық қызметтің құзыреті мен мәртебесін көтеру,  
• тәртіптік және этикалық бақылауды күшейту, 
• мемлекеттік қызметшінің мәдениетін жетілдіру. Заңдағы аталған жағдайларды жүзеге 

асыруда Агенттік 25 құқықтық-нормативтік актілердің жобасын жасады. Осының негізінде 
ҚР Президентінің – 18 Жарлығы, ҚР Үкіметінің – 1 Қаулысы, ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі Төрағасының – 6 Бұйрығы қабылданды[5]. Мемлекеттік қызметшінің мәдениетін 
жетілдіру бойынша басымдық мемлекеттік қызметші имиджін қалыптастырудың кезекті 
көрінісі ретінде айта аламыз. Сонымен ішінде, мемлекеттік қызмет бейнесін 
қалыптастыруда, қызметкерлердің арасындағы қарым-қатынас жұмыс барысының 
міндеттерін сапалы орындау үшін өзара жауапкершілігіне, қызметтік борышқа адалдыққа, 
шынайылыққа және сындарлылыққа негізделуі тиіс. Осы арада басшылық тарапынан 
атқарылатын міндеттемелерді айта кеткен жөн: 

1) ұжымда өзекті мәселелерді бірге шешу қабілетімен, жұмыстың жайлылығы 
деңгейімен, кеңпейіл және шынайы өзара қарым-қатынастармен, оң дәстүрлерімен 
сипатталуы тиіс қолайлы моральдық-психологиялық ахуал қамтамасыз етуге; 

2) қарауындағы қызметкерлердің өзара қарым-қатынастарын этикалық нормалар 
негізінде реттеуге, егестікке, сыбыс пен өсек-аяңға, әділетсіздікке жол бермеуге; 
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3) кәсіби қызметтің әдістерін әзірлеуге, нормативтік құқықтық базаны нығайтуға, 
қарамағындағы қызметкерлерді нормативтік құқықтық актілермен қамтамасыз етуге, 
олардың кәсіби деңгейін арттыруға қамқорлық жасауға тиіс.  

Ал, ұжым жұмысын жандандырудағы қызметкерлер міндеттері мынадай: 
1) ұжымдағы жайлы моральдық-психологиялық ахуалды қолдап, даулы 

жағдайлардың туындауына жол бермеуге; 
2)   өзінің бүкіл қызметімен ұжым беделін одан әрі дамытуға және нығайтуға ықпалын 

тигізуге; 
3)   сыбыс пен өсек-аяң таратудың, әріптестеріне біржақты қарым-қатынастың; өзінің 

мәнділігін және кәсібилігін мақтанып айтудың не асыра көрсетудің; жарамсақтықтың және 
екіжүзділіктің зиян келтіретінін білуге; 

4)   өзіне тапсырылған жұмысты адал ниетпен орындауға, құжаттармен және байыпты 
жұмыс істеуге тиіс. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттiк қызметшiлерiнiң ар-намыс кодексiнің 5 бөліміне 
сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң қызметтен тыс уақыттағы мiнез-құлқы келтірілген. Яғни, 
мемлекеттiк қызметшiлер қызметтен тыс уақытта жалпы қабылданған этикалық нормаларды 
ұстанулары, қоғамға жат мiнез-құлық жағдайларына жол бермеуi тиiс. Мемлекеттiк 
қызметшiлер қарапайымдылық танытуға, көлiк, сервистiк және өзге де қызметтердi алу 
кезiнде мемлекеттiк қызметшiлердiң лауазымдық жағдайын баса көрсетпеуге және 
пайдаланбауға, өзiнiң iс-әрекеттерiмен қоғам тарапынан негiздi сынға себеп туғызбауға 
тиiс[6]. Кодексте көрсетілген қағидалар қызметтен тыс уақытта мемлекеттік қызметші 
имиджінің біркелкілігін сақтауға бағытталады. Кейбір жағдайларда мемлекеттік қызметші 
келеңсіз әрекеті жалпы мемлекеттік қызмет жүйесінің жұмысына кері әсерін тигізіп 
жататыны белгілі. Сондықтан мемлекеттік кадрлық саясат қоғаммен тиімді байланысты 
орнату үшін шетелдік тәжірибеде сыннан өткен жобаларды жүргізіп, сонымен қоса ұлттық 
ерекшелігімізді ескеретін болса, жағымды имидж жасауда үлкен жетістіктерге жетуге 
болады.  

Бүгінгі таңда жүргізіліп отырған мемлекеттік қызмет реформасы тиімді кадрлық 
тетіктерді қалыптастыруды ұйғарады: мемлекеттік қызметке кірудің тиімді және айқын 
тәртібі, мемлекеттік қызметшілердің үздіксіз кәсіби даму мүмкіндігі, жұмыс нәтижелері мен 
ынталандыру жүйесінің өзара байланысы. Мемлекеттік қызметтің жаңа моделінде 
мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру, оның ішінде уақтылы хабардар ету және 
азаматтардың өтініштеріне ден қою, билік құрылымдарының қолайлы пікірін құру басым 
бағыт болып табылады. Мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыруда тиісінше 
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру және қоғаммен байланысты жолға қою 
негізгі бағыттар болып табылады. 
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Жаһандық экономикалық дағдарыс, интеграциялық үдерістерді жандандыру, нарық пен 
бәсекелестікті, инновациялар шегінің кеңістігін кеңейту, аймақтық кеңестердің халықаралық 
бағдарын күшейту экономикалық ынтымақтастық үшін жаңа жағдайлар қалыптастыруда. 
Халықаралық еңбек бөлінісіне елдің қатысуында Қазақстан жариялаған үдемелі 
индустрияландыру мен инновациялық даму курсы маңызды болып табылады. Осы 
жағдайларда, сыртқы экономикалық саясат факторларын бағалау және халықаралық 
экономикалық ынтымақтастық бағыты мен өлшемін таңдау үшін маңызды. 

Қазіргі кезеңде мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатының табыстылығы негізінен 
басқа елдермен сыртқы қарым-қатынастарының дамуы деңгейімен және халықаралық еңбек 
бөлінісіне қатысуы түрімен анықталады. Қазақстанның шет елдермен экономикалық 
ынтымақтастық саясаты қазіргі жағдайда сыртқы қарым-қатынастардың стратегиясы мен 
даму бағыты сынды  бірқатар факторларға байланысты қалыптасады.  

Жаһандық факторлар, халықаралық қауымдастық және әлемдік экономика, қазіргі 
уақытта саяси және әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар өзгеру жағдайында. Саяси 
трансформацияның алғышарттары «қырғи-қабақ соғыстың»  аяқталуы мен халықаралық 
қатынастардың биполярлық жүйесінің күйреюі болып табылады. Кеңес блогының 
ыдырағаннан бастап халықаралық қатынастар көпқырлы өзара қызметтестік арқылы 
қалыптаса бастады. Әлемдік экономиканың трансформациясы, нәтижесінде жаңа 
экономикалық технологияларға экономикалық даму институттарының және механизмдердің 
сәйкес келмеуіне алып келген жаһандық дағдарыс пен технологиялық «қоңыраулар» 
салдары.  

Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесі саяси және экономикалық белсенді БРҮҚО 
және Латын Америкасы елдерінің; ресурс артықшылығы және саяси құрылымында  
ерекшелігі бар елдер - ОПЕК елдері; экономикалық қалыптаспаған мемлекеттер; АҚШ 
бастаған дамыған елдер тобының ықпалы арқасында қалыптасуда [1]. 

Басым әлемдік тәртіптің салдары ретінде дамушы елдер тобының, атап айтқанда Ресей 
мен Қытайдың және кәсіподақтардың, аймақтық экономикалық топтардың жаһандық 
экономикалық дамуға және жаһандық басқару процесіне, жаһандық экономикалық дағдарыс 
жағдайында экономиканы нарықтық реттеу принциптерін қайта қарауға; нарықтық 
тетіктерге; мемлекет шекарасын кеңейтуге аса ықпал етуін атуға болады [2]. 

Жаһандық дағдарыстың басты сабағының бірі - халықаралық және өңірлік 
экономикалық ынтымақтастықты нығайту, жаңа нарықтарды ашу болып табылады және олар 
мынадай үрдістерде көрінеді: дамушы елдер тобының өсуі және дағдарыс кесірінен арылу 
қарқыны G8-ден G20-ға форматына дейін өсуінің негізгі себебі және осы елдердің жаһандық 
мәселелерді шешуге ықпал етуінің күшеюінің басты факторлары болып табылады. Қазақстан 
Республикасының Үкіметі дәйекті сыртқы экономикалық ынтымақтастықты кеңейту 
саясатын жүргізуде. 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму 
жоспары, Қазақстан – 2030 Стратегиясын жүзеге асырудың екінші кезеңі болып табылады. 
Келесі онжылдықта сыртқы қатынастарды кеңейту және мемлекеттік басқару тиімділігін 
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арттыру Қазақстанның ең маңызды стратегиялық мақсаттарының бірі. Осылайша, Қазақстан 
сыртқы қарым-қатынастарды кеңейтуі, әлемдік үрдістерге сай, бірыңғай еуразиялық 
кеңістікті құру мақсатында, қолданыстағы аймақтық интеграциялық топтар мен 
халықаралық бірлестіктер шеңберінде экономикалық ынтымақтастықты нығайтуы тиіс. 

Қазақстанда стратегиялық экономикалық әріптестіктің негізгі перспективалық 
бағыттары, біздің ойымызша, аймақтық халықаралық одақтар жағдайындағы ынтымақтастық 
және әлемдік нарыққа интеграция болып табылады. Бірінші бағыт, екіжақты экономикалық 
ынтымақтастықты және халықаралық ұйымдар аясында ынтымақтастықты кеңейтумен 
байланысты. Екіншісі, ынтымақтастықты нығайту аясында халықаралық еңбек бөлінісіне 
қатысумен, қазірдің өзінде игерілген жаһандық және аймақтық нарықтар аясында жете 
ынтымақтастықпен, жаңа экономикалық нарықтардың ашылуымен байланысты. Бірінші 
бағытқа қатысты, ол, негізінен, экспорттың географиялық құрылымының кеңеюіне қатысты. 

Біріншіден, сауда-экономикалық ынтымақтастық саласында көпжақты қарым-
қатынаста дамиды. 2012 жылы сауда географиялық құрылымында Еуропа елдерінің 45,3%, 
жекелей алғанда Еуропалық валюта одағы елдерінің 34,6% басымдылығы сақталған. 
Еуропалық аймақ елдерінен кейін ТМД елдері 24,2%  және Азия елдері 23,6% . Жеке елдер 
тұрғысынан алғанда төрт негізгі сауда әріптестерінің қатарына Ресей Федерациясы, тауар 
айналымның 18,2%-ы, Қытай 14,6%, Италия 11,5% және Франция 7,0% кіреді. Қазақстанның 
2012 жылы жалпы тауар айналымындағы Кеден одағы мемлекеттері үлесі 18,8% -ды құрады.  

Екіншіден, еліміз аймақтық және жаһандық экономикалық жағдайды қалыптастыратын 
шешімдер қабылдауға қатыса алатын халықаралық қатынастардың белсенді субъектісі болып 
келеді. Қазақстан - ҰҚШҰ мен ШЫҰ-ның белсенді мүшесі болып табылады, АӨСШК 
бастамашысы. Қазақстан Республикасы, Еуразиялық Кеден одағы мен Біртұтас 
экономикалық кеңістік ЕурАзЭҚ құруға байланысты интеграциялық үдерістердің 
орталығында орналасқан, ТМД-ның барлық елдерімен, атап айтқанда, Орталық Азия 
елдерімен  интеграция саясатын күшейтуді жалғастыруда. 

Үшіншіден, халықаралық саяси және экономикалық одақтарға мүше болу 
Қазақстанның ортақ Еуразиялық экономикалық кеңістігінің экономикалық шекарасында 
ұлтүстілік органдарды құрмай, мысалы үшін, ЕО және АТЭС, «келісілген экономикалық 
мінез-құлық ережелерін» қалыптастыруға қатысу мүмкіндіктерін кеңейтеді. 

Қазақстанның  экономикалық әріптестікті кеңейтуінің екінші бағыты  халықаралық 
еңбек бөлінісінде республиканың қатысуын анықтаумен, экономикалық шекараларын 
кеңейтумен және халықаралық экономикалық мамандандырылу перспективасын  
анықтаумен байланысты. Бұл бағытта, қаржы және мұнай - газ нарықтарында мәселелермен 
бірге, жаңа перспективалық әлемдік нарығы  дамуына байланысты бірқатар проблемаларды 
шешу қажет. Біздің ойымызша, экономикалық әріптестіктің бұл аймағы стратегиялық, 
экономикалық құжаттарда жеткіліксіз көрініс табады. Экономикалық дағдарыстан кейінгі 
жағдайда инновациялық даму бағытында экономикалық қатынастарды қайта дамыту, 
әлемдік нарыққа интеграциялану және перспективалы жаңа нарықтарды дамыту, еліміздің 
қатысуы жүзеге асырылатын экономикалық саясаттың негізгі стратегиялық мақсаттары 
болуы керек. Сондықтан, бұл әлемдік нарықтағы интеграция ауқымын  мемлекеттік бағалау 
үшін және қатысушыларға мемлекеттік қолдау көрсету үшін, жаңа инновациялық нарықты 
дамыту қажет. 

Қазақстан соңғы он жыл ішінде экспорт және жалпы экономикалық саясатын 
анықтайтын жаһандық энергетикалық нарықтың белсенді қатысушысы болып табылады. 
Қазақстан экспортының тауарлық құрылымында республиканың жалпы экспортының 76,8%-
ы минералды өнімдерге тиесілі, мұнай және газ конденсатына 63,1%-ы тиесілі. 
Энергетикалық нарықта, Қазақстанға Ресеймен бірлескен БЭК жаңғырту жобалар 
шеңберінде энергия тиімділігі саясатын жандандыру қажет. Қазақстан мен Ресейдің отын-
энергетикалық кешені экономиканың басқа өнеркәсіп кешендерін инновацияландыру мен 
жаңғыртудың негізгі көзі болып табылады. 

Алдағы уақытта жаңа аймақтарға капитал құю экономикалық үрдісті күшейтеді, ол 
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қаржы нарығының тең дамуы мен БЭК қаржы орталығы үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл 
міндет Ресейде халықаралық қаржы орталығы мен ТМД және Орталық Азиядағы ислам 
банкингінің өңірлік орталығын құру идеясын жариялаған Қазақстан үшін өзекті болып 
қалуда. 

Импорттың тауарлық құрылымы Республикасының қолданыстағы тұтыну тауарларына 
22,7%, аралық тұтыну тауарларына 40,9%, өнеркәсіптік тұтыну және инвестициялық 
тауарларына 35,2% сұранысты көрсетеді. Қазақстанның экономикалық құрылымын қайта 
құрылымдауға бағытталған ҮИИД бағдарламасының, негізгі экспорттық өнім жүгері, әсіресе 
азық-түлік нарығындағы жағдайды, өзгерту болып табылады. 

Әлемдік азық-түлік нарығында негізгі секторларды бағалау бойынша, генетикалық 
түрлендірілген өнімдер мен органикалық секторларды мемлекеттік реттеу деңгейі, дәстүрлі 
секторға қарағанда жоғары болып табылады. Қазақстан Еуропалық нарық үшін органикалық 
өнімдер секторын дамытуда белгілі бір артықшылықтары бар. Қазақстан үшін нарықтың 
жаңа азық-түлік секторын дамыту үрдісінде экологиялық қауіпсіздікті және өз 
тұтынушылары мен азық-түліктің белгілі тобын пайдалану негізгі сауда әріптестерінің 
преференцияларына айналуы маңызды. 

Жаңа технологиялар әлемдік нарығы қазіргі уақытта бірнеше негізгі бағыттар бойынша 
ұсынылған . Әлемде шамамен 50 ірі макротехнология бар деп саналады, шамамен оның 12 
жетекші орынын Кеңес Одағы алатын. Әлемдік нарықтағы инновацияларды негізгі 
бағыттары арасында, сондай-ақ жаңа энергия көздері мен энергияны үнемдеу, табиғатты 
қорғау, экологиялық қауіпсіздікті дамыту жөніндегі ғылыми-зерттеулер талқыланады. 

Озық технологиялар нарығына Қазақстанның қазіргі қатысуы әзірше тек шетел 
жетістіктерін пайдалануды көздейді, бірақ атом энергиясын пайдалануға байланысты 
бірнеше негізгі бағыттар бойынша технологияларды дамыту мен қолдану үшін әлеуеті, 
ғарыштық зерттеулері бар. БЭК және Орталық Азия кеңістігінде табиғи ресурстарды, 
энергия мен су ресурстарын және ауыл шаруашылығын дамытуға байланысты әр түрлі 
салаларда «жасыл» технологияларды дамыту мен қолдануға байланысты гео-экономикалық 
жобаларға Қазақстанның қатысуын арттыру қажет. 

Осылайша, экономикалық саясатты қалыптастыру жаһандық экономикалық үрдістерге 
халықаралық экономикалық ынтымақтастық пен қазіргі экономикалық даму стратегиясының 
ықпалы арқылы жүзеге асырылады. Экономикалық ынтымақтастықтың бағыттары, 
нысандары мен мақсаттарын анықтау кезінде осы факторлар қарастырылуы тиіс. 

Қазақстан үшін сыртқы саясаттың негізгі бағыттары аймақтық, халықаралық одақтарға, 
атап айтқанда, ЕурАзЭҚ, ТМД, БЭК және ШЫҰ және әлемдік нарықтағы дәйекті 
интеграцияларға, экономикалық шекараларды кеңейтуге, сыртқы сауданың географиялық 
құрылымын кеңейтуге байланысты . Ал екінші бағыты инновациялық экономиканың 
қазақстандық моделін құру үшін стратегиялық жоспарларда басым болуы тиіс. 

Қазақстан жаһандық энергетикалық нарықтың қажеттіліктеріне негізделген экспорт 
шикізат бағытының қозғалысы мен инновациялық экономиканың критерийлерін 
қанағаттандыру үшін жаһандық және өңірлік технологиялық ағындармен айналысуға, 
сондай-ақ халықаралық еңбек бөлінісінде өз орнын анықтау үшін экономикалық әріптестік 
кеңістігін кеңейту керек. 

Еуразиялық Одақ екі негізгі құжатқа негізделген: Кеден кодексі және Кеден одағы мен 
Біртұтас экономикалық кеңістік туралы Бірыңғай Келісім. Кеден одағы мен Біртұтас 
экономикалық кеңістіктің тұрақты ұлтүстілік реттеуші орган болып, 2012 жылдың 2 
ақпанынан бастап өз жұмысын бастаған, Еуразиялық экономикалық комиссия табылады. 

2010 жылы жүзеге асырыла бастаған табысты Беларусь, Қазақстан, Ресейдің Кеден 
одағы жайлы айтатын болсақ, көңіл бұрарлық негізгі сәт заңнаманы дамытуы, ортақ Кеден 
кодексін және ұлтаралық жоғары реттеуші орган, Еуразиялық экономикалық комиссиясын 
құруы болып табылады[3]. Алайда, Кеден одағының транзит ұйымдастырылуында және 
құрылымында елеулі проблемалары бар. Сондай-ақ, құқықтық мәселелерде де «ақтаңдақтар» 
көп болып қала бермек. Әрбір мүше елдің экономикалық интеграция үшін өз салдары мен 
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артықшылықтары бар екенін ескеру де қажет. Сондықтан, ең бастысы сарапшылар 
қауіптенердей, Ресей тарапының үстемдігіне жол бермеу керек. Бұл кейбір шешімдер 
Ресейдің мүддесіне қайшы болуы мүмкін және әрбір мүше ел, өзі келіспейтін кез-келген 
шешімнің күшін жоюды ұсынуға қабілетті екенін білдіреді. Сонымен қатар, сарапшыларды 
соңғы жылдардағы Ресей экономикасының құлдырауына алаңдатуда, өйткені Ресейдің 
территориясы Қазақстан және Беларусь аумағынан әлдеқайда көп, тиісінше Ресей 
экономикасының өлшемдері интеграциялық жоба көлеміне тікелей пропорционалды. 
Жоғарыда атап өтілген мәселелерге қоса, өңірде мамандар жетіспейді. 

Қазақстанға қатысты Кеден Одағының артықшылықтары мен кемшіліктерінің кейбірін 
қарастырып көрейік. Біріншіден, азық-түлік, тоқыма, жиһаз өнеркәсібінде Ресейлік және 
Беларустық тауарлар жаппай ағыны, сөзсіз, қазақстандық өндірушілерге ыңғайсыз. Ресей 
мен Беларусь өндірушілерінде өндірістік қуаты қазақстандық өндірушілердікінен асатын аса 
қуатты кәсіпорындары бар. Сонымен қатар, қазақстандық тауарлар сапасы төмен болып 
табылады. 

Мысалы, Красноярскіде ұсынылған қазақстандық шырын, стандарттау және 
метрология жөніндегі Красноярск орталығы (СМО) сарапшыларының шешіміне сәйкес 
сапасы нашар және зиянды деп табылды. Бірақ, Роспотребнадзор арқылы Ресейдің 
аумағында тыйым салынған украин кәмпиттері Roshen құрамынан улы заттардың 
табылғанын да ұмытпаған жөн[4]. Дегенмен, Қазақстан және Беларусь Roshen конфеттеріне 
импортқа тыйым салған жоқ. Мүмкін кейбір тауарларға тыйым салу қандай да бір саяси 
ойын және мемлекетке жасалатын «қысым» болып табылады немесе үш елдің тауар сапасын 
анықтау жүйесі үш түрлі. 

Дүниежүзілік банктің деректері бойынша, Қазақстан шын мәнінде, сауда-саттықты 
әртараптандыруға кедергі жасайтын, Кеден Одағының жоғары сыртқы тарифтері 
салдарынан, 2011 жылы жан басына шаққандағы табысын жоғалтты. Сондай-ақ, КО кіруден 
тек пайдалы қазбаларды ірі экспорттаушылары ұтты деген ой қалыптасқан. Алайда, бұл 
Кеден Одағының есебі қысқа мерзім ішіндегі есеп болып табылатындығын да ескеруіміз 
керек және сарапшылар Кеден Одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістіктің алдағы 
перспективасы қандай болатынын түсінуі үшін кем дегенде 2015 жылға дейін күту керек. 

Кедендік Одақтың және экономикалық интеграцияның артықшылықтарын қарастырған 
кезде, Ресей және Беларусь нарығының бөлінуі ұлттық экономикаға оң әсер етіп 
жатқандығын ұмытпауымыз керек, өйткені осылардың салдарынан экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға тікелей ықпалы бар қазақстандық кәсіпкерліктің сапасы дамуда. 
Сонымен қатар, шет мемлекеттер компаниялары үшін «кедендік үштік» елдеріне өз 
тауарларын кедергісіз тасымалдау арқылы қазақстандық нарыққа кірудің перспективасы 
туып тұр. 

Еуразиялық экономикалық одақтың саяси мәселелері туралы Батыс бұқаралық ақпарат 
құралдарының Ресей Президентінің империялық көңіл-күйі туралы жорамалдары мен 
айыптаулары әр түрлі түсінілуі мүмкін. 

Батыс дереккөздерінің айтуы бойынша, АҚШ Еуразиялық экономикалық интеграция 
идеясын Ресей Федерациясының бұрынғы Кеңес Одағы елдерінің арасында Кеңес Одағының 
түріне сәйкес басымдылықты қалпына келтіру әрекеті ретінде қарастырады. Мысалы, А. 
Kоухен өз мақаласында Еуразиялық Одақ өңірдің тұрақтылығына қауіп төндіруі және 
Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның экономикалық және саяси бостандығын шектеуі 
мүмкін деген болжам жасайды [5]. Сонымен қатар, Еуразиялық Одақ (ЕАО), сондай-ақ көрші 
елдердің егемендігіне, тәуелсіздігіне және саяси бағытына әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ, 
A.Kоухен Еуразиялық Одақ көршілес қатысушы емес мемлекеттердің экономикасына зиян 
келтіруі мүмкін деп болжайды. 

Алайда, Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия одағын 
қалыптастыру үшін  «экономикалық прагматизм», «ерікті интеграция», «теңдік»,  «бір-
бірімен ішкі істеріне араласпау және егемендікті құрметтеуге, шекаралардың 
мызғымастығына тиіспеуге» негізделген негізгі өлшемдер болуы тиіс деп атап көрсетеді. 
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Сонымен қатар, Халықаралық Істер жөніндегі Корольдік Институттың (Халықаралық Істер 
жөніндегі Корольдік Институт) материалдары бойынша Еуразиялық экономикалық 
комиссиясының мүшелері  Еуразиялық экономикалық интеграцияны саяси, әскери және 
қауіпсіздік ұйымы болып табылмайтындығын анық атап көрсетті [6]. Сонымен қатар, 
басқару, адам құқықтарын қорғау проблемалары Еуразиялық экономикалық одақта 
талқыланбайды. Алайда, экономикалық интеграциясын әлсіретуі мүмкін құқықтық 
мәселелерді талқылау маңызды болып табылады, мысалы, Кедендік Одақтағы 
жылжымайтын мүлік құқықтарын қорғау мәселесі. 

Дегенмен АҚШ-тың Ұлттық демократиялық қордың вице-төрағасы, экономист Джуди 
Шелтон өзінің сұхбатында кез келген бұрыңғы кеңестік мемлекет өз елінің болашағы туралы 
ойлауы және тарихын есте сақтауы керек, мәжбүрлеуге қозғаушы күш болған Мәскеудің 
Кедендік Одақ туралы ұсынысын бүгін пайдалану - алдыңғы тәжірибеден қалған жаңғырық- 
деп мәлімдеді [7].  Өзге елдер Ресейдің құқықтық және саяси реформаларды заң үстемдігінсіз 
жеңілдетуді ұсынуы және әділдікті нығайту мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске баса 
назар аударуды талап етпеу фактісін ескеру керек деп есептейді. 

Ресеймен одақ процесінде, экономикалық интеграция сөзсіз біздің еліміздің қиын қол 
жеткізген егемендігін жоғалтуына әкеледі деп сенетін кейбір қазақ саясаткер- ғалымдар мен 
ұлттық-патриоттарында күдік пен сенімсіздік және бар. Ресей мемлекетіне деген бұл 
сенімсіздік Империялық және кеңестік тарихында көптеген жылдар бойына Қазақстан 
үлесіне ауыр тиген қиындықтар салдары. Алайда, басқалары Еуразиялық одақ - бұл ортақ 
экономикасы, тарихы, тілі, мәдениеті, ділі негізінде бұрынғы Кеңес Одағының 
интеграциялануы болып табылады деп есептейді. Бүгінгі әлемде өңірлендіру және 
экономикалық интеграциядан алыс кете алмайсың, Ресей шынымен Қазақстанмен оң және 
ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнататын болса, онда Еуразиялық экономикалық одақ 
жобасы - посткеңестік мемлекеттер интеграциясының мүлдем жаңа түрі екендігін, заң қол 
сұғылмауына негізделгенін және Мәскеудегі биліктің қысымы орын алмайтындығын 
дәлелдеуі қажет. 

Бірақ таңқаларлық нәрсе, Ресейдің, сондай-ақ, Орталық Азия елдерімен одақ құру 
жөнінде күмәні бар. Мысалы, ресейлік либералдар Орталық Азия интеграциясы Ресейдің 
экономикалық жағдайын жақсартпайды, керісінше, болашағы жоқ деп санайды, олар 
керісінше Батыспен қарқынды ынтымақтастық құруға ұмтылу қажет деп есептейді. Сонымен 
қатар, кейбір сарапшылардың пікірінше, Еуразиялық одақ дамушы салаларынан шығатын 
қауіп-қатерлердің шиеленісуіне, Орталық Азиядағытұрақсыздыққа алып келеді дейді[8]. 
Сонымен қатар, соңғы БҰҰ есептеріндегі мәліметтерге сәйкес, Ресей мигранттар үшін ең 
танымал елдердің арасында екінші орында [9]. У. Ергешбаевтың пікірі бойынша, ағымдағы 
сыртқы еңбек көші-қоны Орталық Азия елдері, атап айтқанда, Тәжікстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан үшін тиімді болып табылады және олар бірыңғай экономикалық кеңістікке кірсе 
бұл осы елдердегі көптеген әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуге мүмкіндік 
береді[10]. Оның айтуынша, еңбекші-мигранттар ағыны келіп жатқан елдер үшін теріс 
әсерінен көрі оң әсері басым, мысалы, арзан еңбек күші, демографиялық проблемаларды 
шешу. 

Еуразиялық экономикалық кеңістіктің Қырғызстан Республикасы арқылы кеңеюі өте 
шынайы, өйткені Қырғызстан қосылуға ресми сұраныс жасаған болатын. Сондай-ақ, 
Тәжікстан қосылу үшін бастапқы дайындық жүргізіліп жатқан әлеуеттік интеграция 
қатысушысы болып табылады. Сонымен қатар, осы екі елдің Кеден одағы және Біртұтас 
экономикалық кеңістігі, Еуразиялық одақпен ортақ шекарасы бар Армения үшін тартымды 
болып табылады. Армения қазірдің өзінде Мәскеуге экономикалық тәуелді екені ешкімге 
құпия емес, ол да Еуразиялық одаққа қосылу ниетін жариялады. Өйткені, Ресей Арменияның 
энергия ресурстарын 80 пайызына тиесілі негізгі сауда әріптесі болып табылады. Алайда, 
Еуразиялық одаққа Әзірбайжанның кіруі екіталай, ол оның қазіргі уақытта көпвекторлы 
саясатын жүргізуіне және Армения екеуінің арасындағы қақтығыстарына байланысты. 
Украина мен Грузия Еуропалық Одаққа қосылу үшін нық бағыт алды. Оңтүстік Осетиядағы 
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2008 жылғы соғысқа байланысты Ресеймен тіпті бөлектелген дипломатиялық қарым-
қатынастарды ұстанады. Оңтүстік Осетия (өзін тәуелсіз республика деп жариялаған) өз 
кезегінде, Еуразиялық одақты құптап отыр, бірақ Ресей мен бірнеше шағын аралдық - 
мемлекеттерді қосқанда, оны халықаралық қоғамдастықтың мойындамауы мәселе болып 
табылады. Оның қосылуы үшін кем дегенде Қазақстан және Беларусь оның тәуелсіздігін 
тануы қажет. Украина болса, 2003 жылы Қазақстан және Беларусь, Ресеймен бірге Бірыңғай 
экономикалық кеңістікті қалыптастыру ниетін жариялайтын тиісті келісімге қол қойған 
болатын, Украина бас тартты, бірақ Ресей кейінірек оған сауда соғыстары түрінде қысым 
көрсете бастады. Бейтарап Түркменстан және Өзбекстан Ресейден экономикалық және саяси 
құтылу саясатын жүргізіп отыр. Единая Россия партиясының ұйымдастыруымен Мәскеуде 
өткен дөңгелек үстелде саясаттанушы Дмитрий Орлов Еуразиялық одаққа мүше елдерді 
кеңейтуді ұсынды, ол тек посткеңестік елдер емес, сонымен қатар тарихи немесе мәдени 
Ресейге жақын елдерді кіргізуді де ұсынды, оның ойынша, мұндай мемлекеттерге 
Финляндия, Венгрия, Чехия, Болгария, Вьетнам, Моңғолия, Венесуэла мен Куба жатады. 

Осылайша, Кеден одағы Беларусь - Қазақстан – Ресей сияқты үш мүше мемлекеттердің 
экономикалық интеграциясы болып табылады және Еуразиялық Одақ Кеден одағының 
жалғасы болады . Еуразиялық экономикалық одақтың толық көрінісі қатысушы елдердің 
ортақ техникалық регламенттерін, тарифтерін, еңбек және көші-қон заңнамасынын өзара 
үйлестіру болып табылады. Сонымен қатар, Еуразиялық экономикалық кеңістікке мүше 
елдердің ұлттық банктер мен несие мекемелері бірыңғай ақша-кредит, бірыңғай банк 
жүйесінің тетігі шеңберінде әрекет етеді және дамиды. Әрине, бұның барлығы жоспарлауды, 
дайындауды, жүзеге асыруды, мониторингті және жүйелеуді қажет етеді. Сапалы және 
тиімді өзгеру үшін өте көп уақыт қажет. 

Бүгінгі таңда аймақтандыру процесі дүниежүзілік тенденцияға айналды. Мұны 
болдырмау мүмкін емес және экономикалық интеграциядан оқшаулану саясатын жүргізудің 
қажеті жоқ. Өйткені, өңірлік экономикалық кеңістікте табысты ынтымақтастықты жүргізу 
үшін саяси - экономикалық қауіпсіздікті нығайту қажет. Еуразиялық экономикалық одаққа 
деген сенімсіздік - халықтың салауатты реакциясы, біз өзіміздің ұзақ тарихымызды әрқашан 
есте сақтаймыз, Ресейде әлі де болса посткеңестік елдермен теңдік және мемлекеттің ішкі 
істеріне араласпау қағидаттары шарттарында ешқашан өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігі 
болмаған. Алайда, Еуразиялық экономикалық одақ посткеңестік елдердің тарихында жаңа 
бастамасы болса, Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы-елдерді жарқын, зор болашақ 
күтеді. 
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Ясаков Александр Игоревич 
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Магистрант 2 курса специальности политология Кемеровского государственного 
университета, Кемерово, Российская Федерация 

 
Данная стратегия рассчитана для региональной, великой и сверхдержавы, они же 

являются субъектом  данной стратагемы. Объектом или полем компетентности данной 
работы является малое и несостоявшееся государство. 

Цель работы - предложить эффективную стратегию для субъекта, имеющего 
международные интересы и имеющего волю защищать их, вплоть до военного 
вмешательства.  

В эпоху "начала истории", активизации международных  игроков и новых 
геополитических пространств и центров притяжения, когда новый международный порядок 
только устанавливается и новые правила международной игры еще до конца не определены. 
Уже точно наметилось то понимание, что старый тезис уже не работает - "Демократии друг с 
другом не воюют".  Да можно и дальше утверждать, что они не воюют, выявлять параметры 
степени либеральности и  демократичности того или иного общества того или иного 
государства и говорить, что те или иные субъекты международных отношений не совсем 
являются демократиями, так как не дотягивают до тех или иных критериев, но специалисты 
хорошо понимают смысл того выражения.  Его смысл заключался в том, что после крушения 
двухполярной  системы, а конкретней крушения Советского союза с его жестокой, 
деспотичной системой и идеологией желающей зла и погибели мирному и доброму 
демократичному миру, - установится мир на веки вечные, а так как мировая история пишется 
конфликтами, то на этом история закончится, так как демократии слишком добрые, 
благородные, отзывчивые, всегда готовые на безвозмездную и искреннюю помощь друг 
другу, и разумеется не будут друг с другом конкурировать, а тем более воевать.  Однако 
"зло"  повержено, в мире доминирует одна, либерально-демократическая идеология и 
международная система морали, и правила поведения строятся и исходят из нее, несмотря на 
фактический режим и другие особенности, того или иного государства, но международная 
конкуренция, не только не прекращается, но даже усиливается и по мере все более четкого 
проявления новых контуров и очертаний создающихся вариаций геополитических центров, 
конкуренция лишь обостряется и новые центры отнюдь не стремятся к тоталитарным и 
деспотичным политическим режимам.  

Автор не рассуждает о причинах и особенностях  современных конфликтов и 
международной конкуренции, он говорит о них как о фактах, реалиях современной 
международной жизни. При условиях доминирования либерально-демократической 
идеологии и современных реалиях международной конкуренции государство вынужденго 
защищать свои интересы, внутренние и международные, порой даже путем использования 
военной силы.  

В данной работе описана ситуация, когда в малом или в несостоявшемся государстве 
вспыхнул внутренний вооруженный конфликт, и два или более внешних геополитических 
центра вступают в конкуренцию, друг с другом на ее территории с целью защиты своих 
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интересов. Рассматривается вариант военной поддержки в условиях отсутствия 
соответствующего международного договора.  

При этом должны соблюдаться условия, что внутреннее ядро геополитического 
пространства стран конкурентов должна быть относительно неуязвима друг для друга, то 
есть должна быть установлена система сдержек между державами, как обязательное условие 
вынудившее их перенести поле своей конкурентной активности в третьи страны,  должен 
быть установлен:  

• военный паритет, то есть угроза взаимного уничтожения или угроза нанесения 
неприемлемого ущерба (ситуация, когда возможный ущерб, превалирует над  возможной 
выгодой);  

• идеологический паритет, то есть государства должны быть способны, защищать свое 
информационное пространство,  отражать идеологическое влияние стран конкурентов, то 
есть иметь возможность сохранять внутренний социальный консенсус и стабильность, не 
допуская манипулирования своим внутренним общественным мнением или иметь 
эквивалентную возможность вторгаться во внутреннее информационно-идеологическое 
пространство стран конкурентов;  

• экономический паритет, то есть необходимо быть достаточно крупным 
международным экономическим игроком, быть крайне сильно интегрированным в мировую 
экономику, занимать существенную ее долю, так чтобы было невозможно одностороннее 
обрушение или изоляция экономики без серьезных последствий для мировой или для 
экономик ключевых стран конкурентов.   

 
Лишь полностью обеспечив внутреннюю безопасность, государство может эффективно 

защищать свои внешние интересы. 
Однако даже если эти условия соблюдаются одно государство не может просто взять и 

послать свои войска на территорию другого государства - это будет встречено крайне 
негативно мировым сообществом и мировым общественным мнением, да и формально - это 
нарушение суверенитета страны, который можно нарушить только с одобрения Совета 
Безопасности ООН.   Данная стратегия призвана работать в этих условиях, когда нельзя, но 
очень хочется. Однако только тогда, когда другие, политические, дипломатические и 
экономические рычаги не работают или работают, но другой геополитический центр 
одерживает вверх и единственная возможность исправить ситуацию - это "грубое" 
вмешательство. 

  Необходимо выбрать сторону способную в максимальной степени, обеспечивать весь 
комплекс интересов вашего государства. Ваша цель - силой оружия нейтрализовать влияние 
другой стороны, не стремящейся в наиболее максимально возможной степени 
способствовать реализации ваших интересов в данном геополитическом пространстве.   

  Необходимо осознавать, что ваш геополитический оппонент, как и вы будет 
поддерживать свою сторону в конфликте, будет так же финансировать, поставлять оружие, 
специалистов и т.д. Чтобы кардинально изменить ситуацию необходимо самому вмешаться в 
конфликт. Однако мы понимаем, какими издержками это обернется: международным 
скандалом, ударом по престижу государства, экономической, политической блокадой и т.д.  
Однако вооруженные силы страны не обязаны участвовать в этих конфликтах напрямую. 
Автор предлагает создание другой системы участия в международных конфликтах.  

  Необходимо создать множество частных международных охранных предприятий. 
Официально они частные, работают и охраняют важные объекты,  людей, инфраструктуру 
по всему миру, но верхушка управления этих компаний связана в крайней степени с 
силовыми структурами страны. Большую часть времени они занимаются своими делами, но 
при необходимости они обязаны незамедлительно и четко выполнять поставленные 
государством задачи.  Должна быть создана система контроля над руководителями этих 
компаний. 
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  Должен быть создан институт, иностранной, наемной армии, условно назовем его 
"Легион". Численность этой армии должна быть, крайне высокой, так чтобы можно было в 
короткий промежуток времени нарастить численность, армий частных компаний до 
необходимого количества, обеспечивать периодическую ротацию и пополнение. Понятное 
дело, что это должно происходить в условиях максимальной секретности. Так во время 
конфликта, солдаты Легиона не должны иметь никаких отличительных знаков и документов 
кроме  как частных компаний или документов вольных наемников из разных стран. Тем 
самым, не дискредитируя ваше государство.  

  Легион, в мирное время, представляет собой, оборонительный и сдерживающий 
военный потенциал вашей страны, наряду с контрактной и срочной армией (национальной 
армией).  Легионер, во время вооруженного конфликта, за границей, официально 
увольняется из Легиона и уходит работать в частную компанию. Реально его военный стаж 
продолжается, он получает на время военного конфликта повышенную зарплату, как и 
любой контрактник, военные заслуги и достижения также засчитываются, после окончания 
вооруженного конфликта или по истечению определенного периода легионер возвращается в 
точку постоянной дислокации своей части. Во время конфликта все данные в документах 
легионеров должны быть изменены, дабы усложнить определение личностей взятых в плен и 
убитых легионеров и сопоставления их со списками военнослужащих вашей армии. Взятые в 
плен должны говорить относительную правду, что они являются наемниками частных 
кампаний, частные компании обязаны выкупать и обменивать  ваших военнослужащих. 

  Штат частной охранной компании должен быть крайне засекречен, часть его штата 
постоянна и в мирное время выполняет свои функциональные обязанности, в военное время 
он пополняется за счет ваших контрактников и легионеров. Официально международная 
охранная компания действует как независимое лицо и независимый актор международных 
отношений, он по своей воле заключает договор с любым физическим или юридическим 
лицом и набирает своих сотрудников по всему миру, но фактически это филиал вашего 
министерства обороны. То есть, заключает договор только с теми, кто не несет угрозу 
национальной безопасности вашей страны.  

  Преимущество в бою достигается за счет того, что воюющие в другой стране 
наемники, являются вашими легионерами, они хорошо обучены умеют пользоваться любой 
военной техникой и оружием, в отличии от местных ополченцев которых вы поддерживаете, 
все их действия отработаны и слажены, обеспечивается грамотная поддержка, командование 
и современнейшая техническая инфраструктура. Тем самым получается вы сами напрямую 
влияете на ситуацию, не дожидаясь, в стороне, кто победит. Если ваш геополитический 
оппонент не имеет схожей системы прямой защиты своих интересов и надеется только на 
косвенные, как поставка оружия и финансов, то здесь он проиграет.  Одновременно ваши 
войска получают неплохой боевой опыт, а военные специалисты анализируют военную 
компанию и вводят коррективы, усиливая оборонительный потенциал вашей страны. 

Таким образом, автор предлагает систему активного военного вмешательства в  
условиях доминирования либерально-демократической идеологии. Государство, создавшее 
подобную систему, сможет эффективно защищать свои геополитические и другие внешние 
интересы  при этом максимально сохраняя свое лицо доброго и миролюбивого 
демократического государства. 
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С момента распада СССР и образования на постсоветской территории независимых 

государств произошла трансформация центральноазиатского региона. Он превратился в 
регион, занимающий ключевую позицию в системе геополитических координат всего 
континента. 

Сегодня Центральная Азия является объектом пересечения геополитических интересов 
многих стран. Это налагает определенную ответственность и необходимость решения 
проблем региональной безопасности. Проблема контрабанды и торговли наркотиками 
является мощнейшим дестабилизирующим фактором центральноазиатской безопасности и 
остается одним из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня не только перед странами 
Центральной Азии и их соседями, но и всем мировым сообществом. 

Со времени распада СССР наркобизнес серьезно влияет на социально-экономическое 
развитие центральноазиатского региона. Безусловно, это связано, в первую очередь, с 
географической близостью Центральной Азии к крупнейшему центру производства и 
распространения наркотических веществ — Афганистану. 

Непростое экономическое положение большинства центральноазиатских стран вкупе с 
очевидной финансовой привлекательностью контрабанды и торговли наркотиками объясняет 
участие в наркоотрасли все большего количества населения региона. В результате тесного 
переплетения этих факторов наркобизнес выходит за рамки территории Афганистана и 
Центральной Азии и процветает уже в мировом масштабе [1]. Очевидно, что от 
наркотрафика страдает сама экономика центральноазиатских государств. Теневое 
распределение доходов является серьезным препятствием для создания и функционирования 
конкурентоспособной экономической системы [2].  

Высокая степень злоупотребления наркотиками населения стран Центральной, Южной, 
Юго-Западной Азии, в том числе и Узбекистана, обусловлена историческими факторами и 
нынешними социально-экономическими проблемами. Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ предполагает получение огромных прибылей, а также 
мощное и быстрое развитие на территории стран СНГ организованного наркобизнеса с 
международными связями. Незаконный оборот наркотовара приводит к росту 
организованной преступности и криминализации всего общества.Также наркобизнес 
заинтересован в поддержании политической и социальной нестабильности в регионе. На 
сегодняшний день проблема борьбы с наркотиками неразрывно связано с другими 
преступлениями международного характера. Анализ развития процессов в мире 
свидетельствует об усилении связи между незаконным оборотом наркотиков и 
финансированием террористических группировок, а также с последующей легализацией 
денег, полученных от наркобизнеса [3]. Такой доход не только разъедает государственный 
организм изнутри, но и является одной из главных финансовых баз для многочисленных 
радикальных организаций. 
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Активизация экстремистских и террористических организаций в Центральной Азии 
крайне выгодна для наркомафии, так как дает возможность объединять свои усилия с 
другими террористическими единицами с целью дестабилизации обстановки в регионе. 
Среди политологов существует мнение, что произойти такая кооперация может в период 
смены политических элит в некоторых странах Центральной Азии, что может повлечь за 
собой появление представителей наркократии в высших структурах государственной власти.  

Общественная опасность наркомании состоит в том, что она является криминогенным 
фактором, способствующим совершению преступлений [4]. 

Все эти «выгодные» условия превращают центральноазиатский регион в 
благоприятную зону транзита и сбыта наркотовара.  

Реальная угроза объединения экстремизма и наркобизнеса в один эффективно дей-
ствующий организм вполне способна привести к появлению идеологического обоснования 
наркоторговли, которая многими стала рассматриваться как один из действенных 
инструментов борьбы с Западом и их союзниками. Это очень опасная тенденция, которая 
говорит о формировании такого явления, как наркоидеология. Когда производство и 
торговля наркотиками переходят из сферы обыкновенного нелегального бизнеса в область 
идеологического противостояния, то это говорит об острой  необходимости внести 
существенные коррективы в арсенал борьбы с наркоиндустрией. К примеру, очень важно 
укрепить позицию правоохранительных органов, которым нереально справиться с этой 
проблемой в одиночку. Многие эксперты сходятся во мнении, что органы, 
противодействующие наркобизнесу, работают неэффективно. К примеру, в 2014 году, по 
озвученным им данным, в Центральной Азии было перехвачено всего 233 кг героина, в то 
время как предположительный объем произведенного в Афганистане наркотика составляет 
640 тонн. Эксперты заключают, что наркотрафик и люди, занятые в этом бизнесе, усиливают 
свое влияние, а правоохранительные органы не справляются с этой проблемой. 

По приведенным экспертом оценкам ООН, в Афганистане производством опиума 
заняты более 400 тысяч человек. При этом, по словам экспертов, в стране растут объемы 
полученного опиума — в 2013 году этот показатель достигал 5,5 тыс. тонн, а в 2014 году он 
вырос до 6,4 тыс. тонн. Из этого сырья было получено несколько сотен тонн героина. При 
этом в производстве наркотика используются прекурсоры, а их поставляют из стран 
Центральной Азии. 

Наркотрафик в Центральной Азии выглядит следующим образом: из Афганистана в 
Таджикистан, затем в Киргизию, а далее в Казахстан и в Россию. При этом в каждой 
транзитной стране оседает порядка 10% поставок наркотиков, утверждают эксперты [5]. 

Двадцатилетняя бесперебойная работа «северного маршрута» не могла не отразиться  
на ситуации в Центральной Азии. До начала масштабной контрабанды опиатов из 
Афганистана в 1990-х гг. в регионе традиционно преобладало курение опиума и марихуаны. 
Легкодоступность дешевого героина изменила модель местного наркопотребления. 
Официальная статистика, объявленная руководством центральноазиатских стран в 2010 г., 
утверждала, что в регионе насчитывается 87828 наркоманов, зарегистрированных в 
медицинских учреждениях. Значительный уровень потребления опиатов фиксируется в 
районах вдоль маршрутов наркотрафика и в тех районах, которые являются центрами 
хранения, расфасовки и перераспределения наркотиков. В таких районах рост спроса 
обусловлен сравнительно низкой ценой и легкой доступностью. 

Анализ употребляемых в Центральной Азии наркотиков свидетельствует, что здесь по-
прежнему превалирует героин – его применяют 57% наркоманов, каннабис – 22%, опиум – 
11%, прочие наркотики, в том числе психотропные вещества – 10%. 

Потребление героина в Центральной Азии привело к резкому росту заболеваемости 
ВИЧ/СПИД. 

Употребление синтетических наркотических веществ не получило широкого 
распространения в регионе, однако они вполне успешно транспортируются из Еврлпы. 
Вместе с тем Центральная Азия может превратиться в крупного производителя 
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синтетических наркотических веществ, прежде всего, за счет имеющихся обширных 
ресурсов эфедры. 

На сегодняшний день мировым сообществом сформированы конвенционный и 
институциональный механизмы сотрудничества. Центральноазиатским государствам 
необходимо развивать и совершенствовать конвенционный и институциональный 
механизмы сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне, к примеру 
очень важно разработать совместные программы противодействия незаконному обороту 
наркотиков и их злоупотреблению, осуществлять согласованные меры для выполнения 
положений конвенций ООН, других международных договоров, разработать и проводить 
комплексные программы по лечению и реабилитации наркозависимых. В этом плане важное 
значение имеет международное сотрудничество в области профилактики наркомании.    

Большое значение в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков имеет 
деятельность государственных силовых структур. Ввиду чего необходимо укреплять 
сотрудничество между правоохранительными, исполнительными и судебными органами 
государств по отдельным специальным вопросам, в частности, регулировании 
сотрудничества о проведении совместных операций по контролируемым поставкам, а также 
по обмену опытом экспертного определения видов наркотических средств и психотропных 
веществ. 

 Региональные организации определенно играют ключевую роль в борьбе с 
наркоэкспансией. Перед ОДКБ, к примеру, поставлена задача повысить уровень 
внешнеполитический интеграции и расширить сферы противодействия международному 
терроризму, экстремизму, организованной транснациональной преступности, незаконной 
миграции и наркобизнесу. Существует отдельное решение Совета о координации 
деятельности государств-членов ОДКБ по борьбе с наркоугрозой. В соответствии с ним, 
Секретариатом Организации во взаимодействии со специалистами из национальных 
правоохранительных органов и специальных служб был разработан План мероприятий по 
борьбе с наркоугрозой. Были реализованы различные проекты организации по 
противодействию наркотрафику, такие как «Прокси» (противодействие киберпреступности), 
«Нелегал», специальные учения «Гром» и многочисленные научно-практические 
конференции. 

Одним из самых значительных мероприятий стала комплексная оперативно-
профилактическая операция под условным наименованием «Канал-2003», направленная на 
выявление и блокирование маршрутов нелегальной транспортировки наркотиков и 
прекурсоров по так называемому «Северному маршруту» (Афганистан - Центральная Азия - 
Россия - Европа) и в регионах, непосредственно примыкающих к Афганистану. 

Всего в результате мероприятий, проведенных в рамках операции «Канал» с 2003 года, 
из незаконного оборота изъято более 387 тонн наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, в том числе 14,7 тонн героина, 4,9 тонн кокаина, 49,8 тонн 
гашиша, около 3 тысяч тонн прекурсоров, 11 тыс. единиц огнестрельного оружия и 361 
тысяч штук боеприпасов. Пресечена деятельность 5439 организованных наркогрупп и 
сообществ [6].  

Для дальнейшего эффективного развития сотрудничества в борьбе с наркотрафиком 
государствам Центральной Азии необходимо изучить опыт европейских государств, в 
частности в реализации Европейской конвенции 1990 года об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. При этом абсолютно очевидно, 
что реализация на практике Европейской конвенции 1990 года потребует создания 
специализированного органа, деятельность которого будет направлена на выявление, 
контроль и последующую конфискацию материальных средств, полученных преступным 
путём. 

Для успешной и эффективной борьбы с наркобизнесом необходим новый комплексно-
правовой подход в решении проблемы незаконного оборота наркотических средств на 
национальном уровне, с учётом практики мирового сообщества. На сегодняшний день есть 
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необходимость в разработке международно-правовых программ, которые должны 
затрагивать весь спектр вопросов медицинского, юридического и профилактического 
характера. Данные международно-правовые программы должны послужить основой для 
дальнейшего развития нормотворческого процесса в области борьбы с наркотиками и их 
злоупотреблением. 
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Abstract 
 In 1987 Turkey applied for membership in European Union, since that the meeting 

requirements has been a key political issue in foreign policy of the state. In 1999 Turkey became 
official candidate country to the EU membership, however its progress towards achieving member 
status is limited. This paper relies on theoretical framework of neorealism in assessing Turkey’s 
long accession process. Author analyses formal obstacles to the Turkish membership in the EU, and 
evaluates other possible causes of Turkey’s “long way to Europe”. The paper pays special attention 
to the analysis of issues behind reasoning of those member states, which actively oppose Turkish 
membership in the EU.  

Introduction 
 Last enlargement of the European Union has been completed in 2013 with the Croatia, 

which accomplished the membership process in 10 years, it has been concluded swiftly compared to 
other countries such as Turkey. Since 1980s the enlargement process started to rely on political 
reasoning than purely economic one. For instance, first EEC enlargement to include the United 
Kingdom, Ireland and Denmark has been more of economic nature and mainly connected with trade 
cooperation and trading contacts with other states. However with the vital changes in Southern 
Europe in 1980s, EU members concluded that the emergences of new criteria are necessary from 
the political perspective. Therefore, political aspect as free elections and stable government became 
the basic requirements countries applied later. During the Copenhagen European Council of 1993 
[1] three dimensions of requirements to countries seeking EU membership were adopted. These are: 

political: stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and 
respect for and protection of minorities; 

economic: existence of a functioning market economy and the capacity to cope with 

http://www.regnum.ru/news/polit/1893843/html
http://www.oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2013/0114/shtml
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competitive pressure and market forces within the Union;  
acceptance of the Community acquis: ability to take on the obligations of membership, 

including adherence to the aims of political, economic and monetary union.”  
 Under these new requirements 12 countries joined the EU to become a union of 28 members 

by 2013.  
 requirements from Turkish side, actually puts the question whether Turkey does not meet 

requirements, or European Union members do not actually want a new member.  
 Today 28 members are divided on two camps regarding Turkish membership. The vast 

majority of members, i.e. 22 of EU member states, support further enlargement to the South. 
However, the rest 5 member states are against for several reasons. The official list of reasons 
includes population and migration policy, and the territorial disputes over Cyprus. Bulgaria has 
particular situation: it is in favor, as long as Turkey will pay back billions of euros in compensation 
for displaced people, since Ottoman Empire period.  

 One of the formal requirements to become a member of the European Union is to accept 
acquis. This process includes negotiations over 36 chapters, covering various areas of EU’s 
activities. Current situation of Turkey’s accomplishments on acquis [2] is as follows: 14 chapters 
are opened, 17 blocked by member-states and EU Council and 4 still have to be discussed. Among 
17 blocked chapters 5 chapters are blocked by France concerns agriculture, economic and monetary 
policy and regional development policy; Cyprus blocks 6 chapters on energy, education and culture, 
free movement of workers, security and defense policy. Following 6 chapters are about financial 
services, transportation policy, fisheries and free flow of goods blocked directly by European Union 
Council. 14 chapters could not be closed, because of not meeting the necessary requirements by 
Turkey, therefore closing of these chapters are blocked by EU Council. 4 chapters have not been 
opened, and only 1 chapter on science and research has been closed.  

The European countries attitude towards enlargement 
 Since 1995 Turkey has become a member of European Customs Union under which it 

already gave up some sovereignty and gave power to CU to take a control over Turkish foreign 
policy. It also accepted laws of the European Court of Justice, which is one of the EU institutions. 
Turkish market was opened to European goods. However, Turkish goods were not able to compete 
in quality level with European standards, therefore win/lose situation occurred for European side. 
Turkey was partly in the European Union, however full Turkish membership was not received yet, 
though in 1999 Turkey was admitted as an official candidate for membership. 

 Turkey seeks to be the first Islamic State to become full member of the European Union. 
Officially neither of the European countries expressed its negative attitude towards membership; 
however it is widely known that EU member states belong to Christian world. This reason is one of 
the main reasons, which have been discussed. The list of other reasons includes geopolitical 
situation and culture. Nevertheless, most of European countries express their support of Turkish 
membership in the EU, when Turkey completes all the requirements of Copenhagen Criteria. Most 
of the countries also reject arguments about religious incompatibility of such Turkey with Christian 
Europe or about its historically closer ties Asia than to Europe.  

 Still, there are several obstacles to Turkey’s membership, namely unfinished negotiations on 
acquis, territorial conflict over Cyprus, demographic situation and the growing economy of Turkey 
in recent years. If to take into consideration one by one, there are 5 countries which are openly stand 
against Turkey’s membership: France, Germany, Austria, Greece and Cyprus. Among them Cyprus 
and Greece mainly emphasize the resolution of a dispute over Cyprus.  

 France, Germany, Austria concerned about flow of Turkish population into Europe and 
current economic situation in the candidate country. 

 Since 2004, when Cyprus became the member of organization the process of Turkish 
progress towards membership has been frozen. Since 2005 accession talks have started, however in 
last 5 years since 2010 not any of chapters were opened for discussions. During Cyprus presidency 
in the EU, Turkey refused to continue the process and it was frozen for half year. The conflict 
between two countries began back in the days, when in 1974 Turkey invaded northern Cyprus in 
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order to stabilize situation and to save the Turkish-Cypriots. The Northern Cyprus declared a 
Republic, recognized only by Turkey and United Nations established green line, buffer zone 
between two sides of north and south in order to keep stability in region. From that very moment 
Turkey refuses to withdraw its troops and to recognize Cyprus as a state, therefore the clashes 
between states has been going on until the 2014, when both sides met and opened the unification 
process. However, President Erdogan still keeps refusing to withdraw its troops from Northern 
Cyprus. Until both sides agree, Greece and Cyprus will not start negotiations with Turkey. Greece 
as one of the actors in this situation, because Greek-Cypriots insist on unification into confederation 
of two independent communities; however Turkey refuses to Cyprus. 

 Turkey holds the 16th place in a list of world economics, and is considered the 6th largest 
economy of European region. However, the fast growing economy does not lead to equal spread of 
wealth within the country. Although Turkey had a progress during the crisis of 2007, the 
unemployment rate and GDP still keeps Turkey on lower positions. High inflation is another major 
issue, which has been under control of the EU; Turkey accomplished and stabilized its inflation rate 
from 50% to 7.55% [3] in January of 2015. This economic situation is also heavily influenced by 
growing population of Turkey, which is about 75 million today. Most of people move out of 
country looking for better conditions, and the EU becomes natural point of interest for Turkish 
migrants. According to the latest statistics of European Union the Turkish compromises 3.7% of 
German population, 3% of Austrian population and about 1% of French one. Austria mainly 
concerned about immigration policy in the Union, therefore the situation with migrants became one 
of the hardest conflicts to solve. The percentage is slowly growing and the real number is hard to 
estimate, because many Turkish kids have been born in Austria, as Austrians. In the framework of 
last terroristic attacks in France, Germany raised this question in the EU level, therefore today EU 
Parliament is in process of creating anti-immigration policy in order to stabilize situation and 
prevent such cases. In case Turkey receives full membership, its citizens will be able to move freely 
within the EU, which is not beneficial for Germany, France and Austria. 

 European Union is known for it is very democratic and complicated way of decision-making 
process, based on the digressive proportionality, where all the seats calculations based on base+prop 
formula [4], where smaller states retain their voices. It all comes to the conclusion that the number 
of seats in European Parliament, one of the core decision-making bodies, depends on the population 
of every member state. It could vary from 6 to 99 seats and in total it has to be 751 seats. Nowadays 
Germany has a highest number of seats – 99, because of the biggest population in Europe, around 
80 million of people. Then it followed by the UK, Italy, and France with each having 72 seats. The 
smallest number of seats belongs to Cyprus, Estonia and Malta. German Chancellor A. Merkel 
always argues that the Turkish migrants are the big issue for EU, however if Turkey receives the 
membership, then the European Parliament have to cede the almost same amount of seats as 
Germany has, because the population of Turkey is 75 million. Merkel does not want to let Turkey 
instantly play significant role in European affairs. Therefore, Merkel coined the term of “privileged 
partnership”. In her speech about Turkey’s membership she mentions that Berlin wants to safe the 
close ties between states, however the privileged partnership will be a better choice in this situation. 
Under this term she meant Turkey’s continuing access to European market, however without ability 
to participate in decision-making process. France’s former President N. Sarkozy was in favor of 
resolving this long term process of Turkey’s accession, by establishing “privileged partnership” 
proposed by Chancellor Merkel and came to the resolution of the drawn-out process, however when 
cabinets changed and new president Holland came to power, France’s foreign policy slightly 
changed. F. Holland declared that France would consider reopening of earlier blocked chapters, 
however actions did not follow words. 

Conclusion 
During these years Turkey fully expressed its strong will to join EU. However, while time 

passes, a question of EU membership’s necessity arises. From the approach of neorealism, where 
the stability achieved by unions and allies based on geopolitical situation, Turkey does not need 
European Union as much as EU needs Turkey for further development towards peace and 
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prosperity. The outcome of the current situation between European Union and Turkey is more of the 
negative perspective, because existing relations are very slow in progress and not proceeding 
further. Reasons and causes in presence are more on the side of Turkey’s absence in Union rather 
than being a part of integration. In following years picture of Union is more likely to be without 
Turkey, because the acquis not completed and present state positions are not in favor of possible 
enlargement to the South. If the Turkish government hopes to complete all negotiations and become 
a member by the 100th anniversary of Turkish Independence, than today it seems as only several 
chapters will be unblocked due to new social and economic reforms and it will again be back to 
slow progress as usual.   
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 Мировая практика функционирования международных финансовых институтов 

преследует следующие цели: объединить усилия мирового сообщества в целях стабилизации 
международных финансов и мировой экономики; осуществлять межгосударственное 
валютное и кредитно-финансовое регулирование; совместно разрабатывать и 
координировать стратегию и тактику мировой валютной и кредитно-финансовой политики. 

Степень участия и влияния отдельных стран в международных финансовых институтах 
определяется величиной их взноса в капитал, так как обычно применяется система 
«взвешенных голосов». Изменение соотношения сил во всемирном хозяйстве, в частности 
возникновение в 60-х годах трех центров (США, Западная Европа, Япония) в противовес 
послевоенному американоцентризму. отражается в деятельности международных 
финансовых институтов. Так, страны ЕС добились права вето по принципиальным вопросам, 
усилив свое влияние в МВФ. В деятельности этих институтов проявляются две тенденции 
взаимоотношений трех центров — разногласия и партнерство по глобальным проблемам 
международных финансов промышленно развитых государств, развивающихся стран, 
России, СНГ, стран Восточной Европы.  

 Так,  например МВФ осуществляет наблюдение и контроль за соблюдением странами-
членами своего Устава, который фиксирует основные структурные принципы мировой 
валютной системы) [1, С.36]. 

  Во-первых, МВФ наделен полномочиями создавать безусловные ликвидные средства 
путем выпуска СДР. Последние предназначены для пополнения официальных валютных 
резервов, погашения пассивного сальдо платежного баланса, расчетов стран с Фондом. 
Страна, имея счет в СДР, может приобретать у других участников системы СДР 
конвертируемую валюту. Регулирующая роль МВФ заключается в том, что он обеспечивает 
странам гарантированную возможность приобретения необходимой валюты в обмен на СДР 
путем назначения стран, которые ее предоставляют. При этом МВФ учитывает состояние 
платежного баланса и валютных резервов «назначенных» стран-кредиторов. МВФ 
контролирует соблюдение установленных лимитов операций в СДР. Каждая страна обязана 
принимать СДР в обмен на конвертируемую валюту в пределах двойной суммы ее лимита в 
СДР. т.е. пока сумма СДР на счете не возрастет до 300% по отношению к чистой 
кумулятивной величине выделенных ей Фондом СДР. 

После пересмотра в 70-е годы Устава МВФ расширены возможности стран 
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использовать СДР для более широкого круга операций со всеми признанными Фондом 
владельцами этих резервных активов без его активного посредничества, как это было 
прежде. Операции в СДР  дают возможность странам в известной мере покрывать дефицит 
их платежного баланса. 

Предполагалось, что СДР будут выступать в роли альтернативы как золоту, так и 
доллару, а также другим национальным валютам, исполняющим функцию международного 
резервного средства. Намечалось также использовать единицу СДР в качестве 
универсального стоимостного эталона для установления паритетов денежных единиц стран-
членов. Иными словами, ставилась цель трансформировать СДР в основу международного 
валютного механизма. Пока нет оснований говорить о реальном прогрессе на пути 
перестройки структуры международной валютной ликвидности путем унификации 
резервных активов на базе СДР. Продвижение этого процесса тормозят, в частности, США, 
поскольку они не намерены отказаться от роли доллара как международного платежно-
резервного средства. Система СДР не решила проблему интернационализации 
международной ликвидности и централизованного управления ею. 

Во-вторых, МВФ выступает в качестве проводника принятой Западом, по инициативе 
США, установки на демонетизацию золота, ослабление его роли в мировой валютной 
системе. Соглашение о создании МВФ отводило золоту важное место в его ликвидных 
ресурсах. Согласно Статье III каждая страна при вступлении в Фонд должна была уплатить 
золотом взнос в размере 25% ее квоты либо 10% ее официальных золото-долларовых 
резервов в зависимости от того, какая величина меньше. При увеличении капитала Фонда 
каждая страна была обязана оплачивать золотом 25% подписки в соответствии с 
повышением ее квоты. В соответствии со Статьей VII Соглашения МВФ предоставлялось 
право использовать имеющееся у него золото для пополнения своих валютных ресурсов, а 
это повышало степень ликвидности капитала Фонда) [2, С.45]. 

 Все страны-члены должны были выразить паритеты своих валют в определенном 
количестве золота в качестве общего мерила стоимости (Статья IV, раздел 1 ,а); 
фиксированное золотое содержание имела и единица стоимости СДР. 

В соответствии со Статьей V. раздел 2.а. МВФ должен руководствоваться в своих 
действиях «целью не допускать регулирования цены или установления фиксированной цены 
на рынке золота», что равнозначно трактовке золота как обычного рыночного товара. 

В-третьих, МВФ осуществляет межгосударственное регулирование режима валютных 
курсов. В соответствии с Уставом, определившим принципы Бреттон-вудской валютной 
системы, МВФ контролировал соблюдение странами-членами принятых ими и 
утвержденных Фондом официальных золотых и валютных паритетов, а также 
санкционировал их изменения. Легализация в обновленном Уставе (с 1978 г.) режима 
плавающих валютных курсов не означает, что МВФ вообще устранился от воздействия на 
валютную политику стран-членов. В Статье IV измененного Устава МВФ зафиксирована 
обязанность каждой страны «сотрудничать с Фондом и с другими странами-членами в целях 
обеспечения упорядоченных валютных механизмов и содействия поддержанию стабильной 
системы валютных курсов». Страна-член должна, в частности, «избегать манипулирования 
валютными курсами или мировой валютной системой, направленного на то, чтобы 
препятствовать эффективной перестройке платежного баланса или получать несправедливые 
конкурентные преимущества перед другими странами-членами». 

Вторая серия поправок к Уставу МВФ предоставила странам-членам возможность 
выбора: либо сохранять плавающий курс валюты, либо установить и поддерживать 
фиксированный курс валюты (центральный курс), который может быть выражен в единице 
СДР или иной международной счетной денежной единице) [3, С.56]. 

 В-четвертых, важным направлением регулирующей деятельности МВФ является 
устранение валютных ограничений. Статьи Соглашения МВФ регламентируют 
функционирование механизма валютных рынков, режим валютных операций. Статья VIII 
содержит обязательство стран-членов не вводить без согласия Фонда ограничений в 
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отношении платежей и переводов по текущим операциям платежного баланса, не 
использовать дискриминационных валютных режимов и не прибегать к множественности 
валютных курсов. Валютные ограничения допускаются только в двух случаях: на основании 
Статьи XIV Устава их могут сохранять или устанавливать новые члены МВФ в течение 
переходного периода, продолжительность которого не определена; официальное заявление 
Фонда о дефицитности определенной валюты дает право любой стране-члену после 
консультации с Фондом вводить временные ограничения операций в этой валюте. 

В-пятых, МВФ участвует в регулировании международных валютно-кредитных 
отношений путем предоставления кредитов странам, а главное, в результате выполнения им 
функции координатора международного кредитования. Частные коммерческие банки 
рассматривают МВФ как гаранта получения максимально высоких прибылей и инструмент, 
способствующий расширению их кредитной деятельности в странах-заемщиках. Заключения 
МВФ об экономической политике и уровне платежеспособности того или иного 
правительства расцениваются частными банками как показатель международного доверия к 
заемщику. Поэтому даже небольшой кредит, полученный от МВФ, приобретает эффект 
цепной реакции, открывая возможность привлечения более крупных сумм на рынке ссудных 
капиталов. Таким образом, происходит фактическое согласование кредитной политики 
МВФ, с одной стороны, и главных кредиторов (как государственных, так и частных) 
мирового рынка ссудных капиталов — с другой. 

МВФ наряду с другими международными организациями активно участвует в 
урегулировании внешнего долга развивающихся стран, стран Восточной Европы, России, 
других государств СНГ. Что касается ТНК и ТНБ, то они поддерживают мероприятия МВФ 
лишь в той мере, в какой его кредитная политика отвечает их собственным интересам, 
обеспечивая регулярность платежей стран-должников. Поэтому эффективность 
регулирования спекулятивных перемещений краткосрочных капиталов, координации 
процесса выравнивания диспропорций в международных платежах, целенаправленного 
воздействия на международную ликвидность в ряде случаев ослабляется противодействием 
частных компаний и банков. 

В-шестых, МВФ осуществляет постоянный надзор и наблюдение за 
макроэкономической политикой стран-участниц и состоянием мировой экономики. Он 
собирает огромный массив информации, относящейся к отдельным странам и к 
мирохозяйственным процессам в целом. Эта информация включает сведения о динамике 
экономического роста и цен, денежном обращении, экспорте и импорте товаров, услуг, 
капиталов, состоянии платежных балансов, официальных золотых и валютных резервов, 
производстве, экспорте и импорте золота, размерах заграничных капиталовложений, 
движении валютных курсов и многом другом и подвергается тщательной аналитической 
обработке. Страны-члены обязаны беспрепятственно предоставлять Фонду эти сведения и 
консультироваться с ним по вопросам их макроэкономической и валютной политики. МВФ 
осуществляет надзор за макроэкономической и валютной политикой двумя путями. Одним 
из них являются предусмотренные Статьей IV Устава консультации с правительственными 
учреждениями стран-членов. Другой путь — это регулярные (дважды в год) обсуждения 
доклада «Мировой экономический обзор». Такие обсуждения представляют собой анализ 
глобальной экономической ситуации а многосторонней перспективе. МВФ занимается также 
оказанием технической помощи странам-членам и предоставлением им разнообразного 
набора консультационных услуг) [4, С.36]. 

 За время своего существования МВФ превратился в подлинно универсальную 
организацию, добился широкого признания в качестве главного наднационального органа 
регулирования международных валютно-кредитных отношений, авторитетного центра 
международного кредитования, координатора межгосударственных кредитных потоков и 
гаранта платежеспособности стран-заемщиц. Одновременно он начинает играть важную роль 
в реализации решений «семерки» ведущих государств Запада, становится ключевым звеном 
формирующейся системы регулирования мировой экономики, международной координации, 
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согласования национальных макроэкономических политик. Фонд зарекомендовал себя 
активно функционирующим мировым валютным институтом, накопил большой и полезный 
опыт. 

Кредитная политика МБРР отвечает интересам частного капитала, функционирующего 
в развивающихся странах. Это проявляется в самой процедуре рассмотрения заявок стран-
членов на банковские кредиты. При решении вопроса о предоставлении средств Банк 
требует широкой информации об экономическом и финансовом положении этих стран, 
направляет туда свои экономические миссии. Такие миссии, состоящие в основном из 
представителей промышленно развитых стран, проводят обследование экономики и 
финансов стран-членов, влияют на составление и выполнение национальных программ их 
экономического развития. В рекомендациях миссий МБРР приоритет отдается развитию 
частного сектора экономики и привлечению иностранного капитала в развивающиеся 
страны. Деятельность этих миссий не может не затрагивать суверенитет стран-членов. Если 
рекомендации МБРР не принимаются страной, испрашивающей кредит, то зачастую он не 
предоставляется. Причем делаются попытки ограничить доступ и к другим источникам 
международных кредитов, поскольку МБРР не только координирует свою кредитную 
политику с другими международными валютно-кредитными и финансовыми организациями, 
прежде всего с МВФ, но и возглавляет большинство консорциумов и клубов помощи 
отдельным развивающимся государствам, используемых развитыми странами-донорами для 
более эффективного использования своей двухсторонней официальной помощи развитию. 

Общая сумма кредитов, представленных Банком за 47 лет его активной деятельности, 
достигла 235 млрд. долл., причем более 1/3 этих ассигнований (80 млрд. долл.) приходится 
на 1989—1993 гг. Тем самым МБРР осуществляет воздействие на экономическое развитие 
развивающихся стран, особенно путем регламентации инвестиционной политики стран-
заемщиков, поскольку кредиты Банка покрывают в среднем лишь около 30% общей 
стоимости кредитуемых объектов, а остальная часть расходов по объекту должна 
обеспечиваться за счет внутренних источников кредитования и финансирования или иных 
внешних источников. Основная задача МБРР — кредитование конкретных объектов 
(преимущественно инфраструктурных — транспорт, связь, энергетика) на основе их 
тщательного отбора. С середины 70-х годов в кредитах Банка все большую роль играют 
социальные аспекты развития, особенно борьба с бедностью. Увеличиваются кредиты на 
развитие здравоохранения, образование, планирование семьи, развитие сельского хозяйства. 
Особое внимание уделяется охране окружающей среды и приватизации. 

Большинство кредитов МБРР выдаются на срок 15—20 лет (льготный период — 5 лет), 
причем наименьшие сроки характерны для кредитования промышленности. Зависимость 
МБРР от мирового финансового рынка негативно отражается на стоимости его кредитов. 
Получая заемные средства под высокий процент. Банк кредитует страны-члены по ставке, 
которая в среднем на 0,5% превышает стоимость заемных средств и изменяется по 
полугодиям (с 1982 г., когда кредитная ставка МБРР достигла рекордного уровня в 11,6% 
годовых). К середине 1993 г. основная кредитная ставка МБРР равнялась 7.43% годовых. 
Поэтому кредитами МБРР могут пользоваться далеко не все развивающиеся страны, а лишь 
самые крупные или наиболее развитые из них: Мексика, Индия, Бразилия, Индонезия, 
Турция, Китай. Филиппины, Аргентина, Южная Корея, Колумбия ) [8, С.36]. 

Чтобы содействовать реализации программы урегулирования валютно-финансовых 
проблем крупнейших стран-должников, выдвинутой бывшим министром финансов США 
Дж. Бейкером и включавшей предложение наращивать кредиты МБРР для структурной 
перестройки, Банк увеличил к началу 90-х годов долю таких кредитов до 25% и более, тогда 
как в начале 80-х годов их доля в годовом объеме кредитов MБРР составляла 10-12%. Таким 
образом, за короткий период удельный вес приоритетного кредитования проектов, связанных 
со структурной перестройкой экономики стран-заемщиков, увеличился более чем вдвое. 

  Другой международный  финансовый институт - Международная ассоциация развития 
(MAP). Чтобы смягчить критику в свой адрес и укрепить престиж среди развивающихся 
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стран, МБРР при поддержке США как главного пайщика в I960 г. создал свой филиал — 
MAP, которая имеет с ним общие органы управления во главе с президентом Банка. MAP 
призвана дополнять деятельность МБРР и предоставлять наименее развитым странам 
беспроцентные кредиты на срок 35—40 лет при льготном периоде 10 лет. взимая комиссию 
на покрытие административных расходов. Развивающиеся страны, естественно, 
заинтересованы в получении льготных кредитов MAP, но она не может выдавать средства 
всем желающим. Поэтому льготные кредиты предоставляются в первую очередь странам, у 
которых ВНП на душу населения не выше 650 долл. в год: к ним в начале 90-х годов 
относились 40 стран. Однако чтобы участвовать в MAP и получить доступ к ее льготным 
кредитам, необходимо вступить в МБРР. 

Хотя часть средств направляется в развивающиеся страны почти бесплатно, в целом 
кредитная деятельность двух основных учреждений группы МБРР рентабельна, так как 
средневзвешенная кредитная ставка не ниже 5% годовых. 

 Также, Международная финансовая корпорация  созданная в 1956 г. по инициативе 
США с целью стимулирования частных инвестиций в промышленность молодых государств, 
создания и расширения там частного сектора. МФК кредитует только высокорентабельные 
предприятия в наиболее развитых развивающихся странах. Это обусловлено, в частности, 
относительно высокой стоимостью ее кредитов, которая выше среднегодовых ставок на 
основных рынках ссудных капиталов. Срок кредитов МФК не превышает, как правило, 15 
лет, а средний срок — 7—8 лет. 

МФК выполняет функции, несколько отличные от МБРР. Поэтому в юридическом и 
финансовом аспектах это относительно самостоятельная организация, хотя имеет общие со 
Всемирным банком руководство и ряд служб. Особенность МФК заключается в том, что для 
инвестирования ее средств в страны-члены не требуется правительственных гарантий, 
которых требуют МБРР и MAP при предоставлении кредитов предприятиям иди 
организациям. Это ограждает частные компании от государственного контроля за их 
деятельностью и служит интересам привлечения иностранного капитала в экономику 
развивающихся стран. 

Другим существенным отличием МФК является то, что с 1961 г. она получила особое 
право не только предоставлять кредиты, но и непосредственно осуществлять инвестиции в 
акционерный капитал строящихся или расширяющихся предприятий с последующей 
перепродажей их акций частным инвесторам. При этом МФК, как и МБРР, не только не 
конкурирует с частными инвесторами, а наоборот, должна стимулировать внедрение 
частного капитала в развивающуюся экономику) [9, С.78]. 

В целом, деятельность мировых финансовых организаций, от времени их создания до 
настоящего времени, постоянно подвержена изменениям в связи со множеством 
объективных причин, наиболее весомой из которых является состояние на мировом 
финансовом рынке. И в настоящее время  внесение коррективов в основные направления 
своей деятельности обосновано формированием новой мировой финансовой системы. Уже 
сейчас определяются контуры будущей финансовой системы XXI в. 
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Общеизвестно, что среди всех человеческих ценностей особое и важное место 

занимают права человека. Именно они определяют положение личности в цивилизованном 
обществе, так как обеспечивают свободное развитие и создают условия для ее защиты. Права 
человека существуют у него независимо от признания их государством. В то же время ни 
одно государство не может назвать себя демократическим, правовым, если оно не соблюдает 
общепризнанные права человека. 

В универсальной концепции прав человека  центральным является положение о 
достоинстве человека, его праве на жизнь и свободу. Оно является наивысшей ценностью 
личности вообще. Во многих международных актах, начиная с Всеобщей декларации прав 
человека (1948 год), утверждается, что права и свободы человека – это ядро, двигатель всех 
общественных процессов. 

Характерной чертой современного мира является наличие различных учреждений, 
которые занимаются проблемами защиты прав человека и гражданина. Среди многих из них 
– органы государственного управления, суды, профсоюзы, религиозные организации и 
другие – специалисты выделяют две группы: комиссии по правам человека и омбудсмены, то 
есть уполномоченные по правам человека. С процессом демократизации в РК появился ряд 
правозащитных организаций, а среди них один из важнейших и широко распространенных в 
мировой практике – институт омбудсмена или уполномоченного по правам человека. 

Будучи не только действенным органом парламентского надзора за деятельностью 
структур управления, омбудсмен является важным средством защиты прав человека, 
свободы печати и других средств массовой информации, свободы собраний и слова. С точки 
зрения гражданина к омбудсмену, как к независимому публичному должностному лицу 
высокого ранга, может обратиться каждый, кто не удовлетворен принятым 
административным решением или процессом его принятия. Он правомочен проводить 
самостоятельные расследования, рекомендовать корректирующие действия и представлять 
доклады. Уполномоченный по правам человека обязан охранять как частные, так и 
общественные, групповые интересы. Он является гарантом своевременного информирования 
граждан об ошибках и злоупотреблениях администрации. Следовательно, омбудсмен 
способствует совершенствованию управленческого процесса, его прозрачности для 
общества. С другой стороны, он выступает как посредник между гражданским обществом и 
представителями власти, ее легитимности, то есть законности исполнительной власти, 
смягчая предубежденное, настороженное отношение личности к власти, поддерживая ее веру 
в справедливость. Не входя по своему юридическому статусу ни в одну властную структуру, 
не имея права исключительных санкций, пользуясь лишь вышеуказанным правом 
омбудсмена, он содействует утверждению справедливости и человечности в действиях 
органов власти. Необременительный для государственного бюджета, регулирующий 
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конфликты и споры, омбудсмен призван примирять частные и публичные интересы, 
преодолевать анонимность действий власти. В результате деятельности уполномоченного в 
обществе будет укрепляться чувство уважения к закону, формироваться взаимная 
ответственность государства и личности. 

После распада СССР на постсоветском пространстве институт омбудсмена появился и 
в странах СНГ. С обретением независимости Казахстаном, а также с демократизацией 
общественной жизни, в республике произошли значительные изменения и в сфере 
официального отношения к правам человека. Введению здесь правозащитного органа 
омбудсмена предшествовала длительная предварительная работа с учетом специфической 
ментальности граждан, не готовых самостоятельно защищать свои права, порой слабо их 
знающих и руководствующихся принципом невмешательства в работу госорганов. В 
Казахстане был избран поэтапный путь, целью которого явилось утверждение в 
политической жизни страны одного из центральных понятий демократии – концепции прав 
человека. 

Ее реализация началась с создания в 1994 году Комиссии по правам человека при 
Президенте РК как основного гаранта Конституции. В этой Комиссии были подготовлены 
многие законопроекты, направленные на осуществление концепции прав человека. 
Деятельность этой Комиссии стала правовой основой для введения института омбудсмена. 
Именно этим объясняется тот факт, что Казахстан, являясь одним из лидеров 
демократического развития в СНГ, тем не менее не торопился вводить институт омбудсмена 
и не возглавил в этом смысле списка постсоветских республик, утверждавших омбудсменов. 

Создание учреждения Омбудсмена в Казахстане явилось плодом многолетних 
продолжительных усилий по поощрению данного института, освещению его роли и 
международной практики, выявлению положительного воздействия на ситуацию с правами 
человека и изучению мирового опыта. Особо следует отметить роль международных 
организаций, таких как Программа Развития ООН, Управление Верховного Комиссара ООН 
по правам человека, Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и других, 
которые целенаправленно предпринимали все необходимые шаги для выработки 
законодательства об Омбудсмене в соответствии с международными стандартами и, в 
первую очередь, Парижскими Принципами о статусе национальных учреждений. 

Работу по созданию института Уполномоченного в Казахстане первый 
Уполномоченный по правам человека в РК Байкадамов Б.К. условно разделил на четыре 
этапа: 1 этап (1995 – 1996 годы). Выдвижение идеи об образовании института 
Уполномоченного в Казахстане и начало систематической подготовительной деятельности; 2 
этап (1997 – 2000 годы). Организация первых специализированных мероприятий по 
изучению вопроса учреждения института омбудсмена. Разработка и реализация проекта 
Комиссии по правам человека и ПРООН по содействию в развитии учреждения 
Уполномоченного по правам человека в Казахстане. Проведение международных 
конференций по созданию в Казахстане института Уполномоченного по правам человека; 3 
этап (2001 – 2002 годы). Разработка законопроекта об Уполномоченном по правам человека 
рабочей группой. Согласование законопроекта в центральных государственных органах 
Республики Казахстан; 4 этап (сентябрь 2002 года). Издание Указа Президента «Об 
учреждении должности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан» [1]. 

Идея создания нового учреждения впервые прозвучала, как отмечалось, еще в 1995 
году. Тогда в январе 1995 года, группа казахстанских официальных лиц в составе Идрисова 
Е.А. – заведующего международным отделом Администрации Президента РК, Колпакова 
К.А. – заведующего секретариатом Председателя Верховного Совета РК, Байкадамова Б.К. – 
Секретаря Комиссии по правам человека при Президенте РК, участвовала в семинаре в 
Женеве совместно с Координатором системы ООН/Постоянным Представителем Программы 
Развития ООН в РК Найджелом Рингроузом и координатором программ ПРООН Тищенко Е. 

Эта группа в ходе переговоров в управлении Верховного Комиссара ООН по правам 
человека впервые подняла вопрос о возможности создания в Республике Казахстан 
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института Омбудсмена. 
Однако тогда предстояла задача конкретизировать и наполнить эту идею содержанием. 

В этом отношении, особо показателен 1997 год, когда стали вырисовываться контуры 
планомерных действий по поощрению создания данного института в Казахстане. Ключевую 
роль в данном процессе играли Комиссия по правам человека при Президенте РК и 
Программа Развития ООН. Именно эти две организации, работая в тесном сотрудничестве, 
явились катализатором всего процесса. В 1997 – 1998 годах были проведены обсуждения и 
круглые столы, рекомендовавшие создание национального учреждения по правам человека в 
Казахстане. В этом же году, был подготовлен совместный проект Программы Развития ООН 
и Комиссии по правам человека при Президенте РК, направленный на укрепление 
потенциала Комиссии и содействие в развитии учреждения Уполномоченного по правам 
человека в Казахстане. 

В 2002 году вопрос о введении нового института стал весьма актуальным и вошел в 
повестку дня важнейших вопросов, стоящих перед государством. Наиболее последовательно 
подчеркивал важность этого вопроса министр иностранных дел РК К.К. Токаев. В Женеве на 
58-ой сессии Комиссии ООН по правам человека К. Токаев объявил о намерении Казахстана 
создать институт омбудсмена. 

В августе 2002 года Президент РК Н.А. Назарбаев в своей речи по случаю 7-ой 
годовщины Конституции РК отметил учреждение омбудсмена как присущее 
демократическим странам явление и подчеркнул необходимость создания такого института в 
Казахстане. 19 сентября 2002 года в соответствии с Указом Президента РК (№947) «Об 
учреждении должности Уполномоченного по правам человека» и был создан институт 
Уполномоченного по правам человека, а 20 сентября 2002 г. Указом Президента РК на эту 
должность был назначен Байкадамов Булат Кенжекешевич (в настоящее время с осени 2007 
года им является А.О. Шакиров), имевший большой опыт работы в Комиссии по правам 
человека при Президенте РК. 

Создание института омбудсмена в Казахстане стало еще одним заметным и 
своевременным явлением в демократизации казахстанского общества, в повышении уровня 
его политической и правовой культуры. В работе национального омбудсмена имеются шесть 
приоритетов по защите прав: детей, женщин, инвалидов, пенсионеров, национальных 
меньшинств, осужденных. По словам Б. Байкадамова, как показывает практика работы в 
регионах, в настоящее время участились случаи появления необъективной информации ряда 
общественных организаций и международных институтов о ситуации в области соблюдения 
прав человека. В частности, он утверждал, что отчеты филиала Международного бюро по 
правам человека и соблюдением законности, возглавляемого Евгением Жовтисом, искажают 
реальную ситуацию, акцентируя внимание только на проблемах политической сферы. 

10 декабря 2002 года Указом Президента Республики Казахстан в соответствии с 
принятыми международными стандартами было создано государственное учреждение – 
«Национальный центр по правам человека». Он стал аппаратом института Омбудсмена, 
способствует его финансовой независимости, объективности и нейтралитету в решении 
актуальных и сложных общественно-политических проблем. Основной функцией 
«Национального центра по правам человека» является полное содействие омбудсмену в 
проведении мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и обеспечение его 
деятельности по восстановлению нарушенных прав и свобод гражданина. Были также 
сформированы Экспертный и Консультативный советы, в которые входят представители 
неправительственного сектора. Омбудсмен занимается защитой прав и свобод человека на 
законодательном, административном, организационном и образовательном уровнях. 
Основными функциями «Национального центра» является всемирное содействие 
Уполномоченному по правам человека в осуществлении наблюдений по соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина и обеспечению его деятельности по восстановлению 
нарушенных прав и свобод граждан. Кроме того, «Национальный центр» призван 
содействовать Уполномоченному по правам человека в выработке предложений по 
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совершенствованию законодательства РК в области прав и свобод человека, форм и методов 
их защиты, развитию международного сотрудничества в этой области. 

В деятельности института омбудсмена в РК имелось немало серьезных проблем, 
которые необходимо было своевременно решить: 

- проблема выборности омбудсмена. Казахстанский омбудсмен назначается 
Президентом Казахстана, а не избирается парламентом. Европейский институт омбудсмена 
был спроектирован парламентом. Такой вариант его создания дает большую независимость 
этому институту. Правозащитники предлагают заимствовать Казахстану лучшее, позитивное 
в создании и деятельности института омбудсмена 7 европейских стран и стремиться к тому, 
чтобы в казахстанское законодательство были внесены поправки, учитывающие придание 
большей независимости национальному омбудсмену; 

- институт омбудсмена системной просветительской работой должен преодолевать 
иждивенческие настроения людей. Некоторые люди в лице уполномоченного хотят найти 
личного адвоката, а не защитника прав. Они обращаются к омбудсмену не по поводу 
нарушенных прав и свобод, а в плане защиты своих материальных ценностей; 

- рекомендательный характер работы омбудсмена в РК. Уполномоченный по правам 
человека в Казахстане вынужден ограничивать свою работу только рекомендациями. В 
Европе же Уполномоченные имеют более высокий статус. К их рекомендациям 
прислушиваются президент, правительство и парламент; 

- проблема просветительской деятельности. Местный омбудсмен – это не судья, и 
решить все проблемы граждан он не сможет. Но он вполне может и должен научить людей 
защищать свои права; 

- формирование достаточной нормативно-правовой базы в сфере защиты прав человека. 
По этой проблеме высказался еще в свое время омбудсмен РК Булат Байкадамов: «Нет пока 
у нас с вами гражданского общества. Только идем к созданию такого общества. Общество не 
готово к полной демократии. Для этого омбудсмену надо учить не только депутатов, но и 
правительство и судебную систему, все ветви власти. И побуждать идти к демократии, 
несмотря ни на что, так как при всех ее недостатках мир ничего лучшего не придумал» [1, с. 
25]; 

- расширение полномочий Уполномоченного по правам человека в РК в соответствии с 
международными стандартами. По этой проблеме уже были проведены ряд реформ в 
законодательстве РК. Это – Указ Президента РК Н.А. Назарбаева, предусматривающего 
расширение полномочий института омбудсмена. Омбудсмен получил такие новые 
полномочия как: право омбудсмена обращаться с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении 
должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина, а также о 
принятии мер к возмещению материального или морального ущерба. Таким образом, у 
омбудсмена появляется возможность влиять и на государственное управление в части 
соблюдения служащими стандартов прав человека. Безусловно, это усилит, в первую 
очередь, рекомендательные возможности Уполномоченного по правам человека [2]. 

Следующим важным изменением в полномочиях омбудсмена явилась возможность 
обращения к палатам Парламента с целью проведения парламентских слушаний в случаях, 
если то или иное нарушение прав человека имеет системный характер. Расширение 
правозащитных возможностей Уполномоченного по правам человека подкрепляется и 
усилением иммунитета омбудсмена. Перспектива развития института омбудсмена в РК 
отразилась в законопроекте «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросу обеспечения деятельности Уполномоченного по правам 
человека». Согласно законопроекту определен процессуальный статус Уполномоченного как 
лица, участвующего в судебном процессе с целью защиты нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. При этом Уполномоченный, имея статус отличный от участников 
процесса и иных лиц, участвующих в нем, не выступает самостоятельной стороной процесса 
[3]. 
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За более чем десятилетний период своей деятельности институт омбудсмена приобрел 
черты самостоятельной и авторитетной национальной правозащитной организации, 
изменились статус и компетенция Уполномоченного по правам человека. Идея еще большего 
расширения его правозащитных возможностей была выдвинута Президентом страны на 
шестом, итоговом заседании Государственной комиссии по разработке и конкретизации 
программы демократических реформ в РК 19 февраля 2007 года, а затем реализована в Указе 
Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы защиты конституционных прав 
и свобод человека и гражданина» в мае 2007 года. 

На сегодняшний день РК является участником большинства международных договоров 
по защите прав человека, в частности: Конвенции ООН 1948 г. о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него (ратифицирована согласно Закона РК от 29 июня 
1998 г. (№ 244-1)); Конвенции ООН 1948 г. о свободе ассоциации и защите прав на 
организацию (ратифицирована согласно Закона РК от 30 декабря 1999 г. (№ 29-11)); четырех 
Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. с Дополнительными 
Протоколами I и II от 8 июня 1977 г. (ратифицированы в соответствии с Постановлением 
Верховного Совета РК от 31 марта 1993 г.); Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев 
(ратифицирована в соответствии с Законом РК от 15 декабря 1998 г. (№ 317-1)) и др. 

Казахстан действительно стал участником всех вышеназванных международных 
договоров в ситуации, когда он «как и другие страны Содружества Независимых Государств, 
оказался на развалинах тоталитарного режима, сохранившем традиции недооценки прав и 
свобод человека с одной стороны, и покорности и непротивления человека в случаях 
нарушения его прав, с другой» [4, с. 155]. Тем не менее «определившись в течение как 
первых, так и последующих лет своей государственной независимости с политической 
системой, экономическими приоритетами и некоторыми другими аспектами переходного 
периода и поэтапного устойчивого развития Казахстан постепенно принимает на себя 
обязательства по соблюдению тех или иных международно-правовых норм в области прав 
человека» [4, с. 316]. Тем самым, по мнению профессора М.А. Сарсембаева, «Казахстан 
обеспечивает последовательный прогресс в вопросах защиты прав и свобод человека» [5]. 

В целом же следует отметить, что к настоящему времени структура института 
Омбудсмена, его статус и жизненно необходимые направления деятельности в основном 
свидетельствуют о превращении его в один из важнейших официальных правозащитных 
институтов в Казахстане. Его эффективная и беспристрастная деятельность вносит свой 
позитивный вклад в демократические процессы и интеграцию нашей страны в сообщество 
демократических стран. Дальнейшему развитию и повышению эффективности работы 
института Уполномоченного по правам человека в Казахстане прежде всего будет 
способствовать его независимость, закрепленная в конституционной норме, а также 
совершенствование национального законодательства, непосредственно связанного с 
реализацией положений Конституции Республики Казахстан и международных стандартов в 
области прав человека. 
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Религия – важнейший элемент национального самосознания, неотъемлемая часть 

духовной жизни общества, невидимая нить, связывающая государство с народом, нацией. В 
силу этого, религиозный экстремизм несет собой  огромную угрозу, прежде всего для 
внутренней безопасности государства. Сегодня для большей части стран Ближнего и 
Среднего Востока проблема религиозного экстремизма и терроризма  не нова.  Однако 
Республика Казахстан столкнулась с ней относительно недавно.  

Процесс развития религиозного, а именно исламистского экстремизма в Республике 
Казахстан можно разделить на два этапа. Первый этап включает промежуток 1999-2010 
годов, а второй с 2011года по настоящее время. В то же время к данным двум этапам 
добавляют период, когда собственно произошло зарождение исламистского экстремизма – 
1991-1998 годы.  

Среди причин зарождения в нашей стране идей исламистского экстремизма следует 
выделить следующие: 

Исламизация общества, которая проводилась с целью замены прежней 
коммунистической идеологии и обеспечения национального суверенитета. 

Появление исламских течений и групп: ваххабитских (салафитских), джамаатов, 
такфиритов. 

Отсутствие нормативных правовых документов, регулирующих и определяющих 
деятельность госорганов в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. В период с 
1991 по 1998 год единственным законодательным органом, регулирующим религиозную 
жизнь страны, являлся Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 года «О свободе 
вероисповедания и религиозных объединениях»[1]. Так, данной закон не предусматривал 
санкций в отношении субъектов религиозной экстремистской деятельности. 

Получение гражданами государства религиозного образования в исламских учебных 
заведениях за рубежом. В некоторых из таких заведений обучающиеся перенимали 
радикальные идеи. Так, в авторитетном египетском университете Аль-Азхар будущие 
священнослужители становились объектом внимания членов нелегальных ячеек 
исламистов[2]. 

Деятельность в РК зарубежных исламских проповедников, часть из которых 
продвигала идеи радикального ислама под видом миссионерской  деятельности[3].  

Географический фактор. Близость нашей страны к «горячим точкам»: Афганистан,  
Пакистан, Ферганская долина. 

Таким образом, периоду с 1991 по 1998 год  можно дать название - 
«формирование инфраструктуры религиозного  экстремизма». 
Первый этап развития исламистского экстремизма (1999-2010г.) характеризуется 

осознанным подходом к данной проблеме. Этому послужили события, произошедшие в эти 
годы в соседних Республиках (Баткенские события 1999-2000годов, Андижанские события 
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мая 2005 года, взрывы в Ташкенте в феврале 1999 года). Вследствие этого, принимаются 
следующие законы: Закон РК от 13 июля 1999 года № 416-I « О борьбе с терроризмом»[4]; 
Закон РК от 18 февраля 2005 г. №31-III « О противодействии экстремизму»[5]. 

В своей речи в парламенте (сентябрь 2004 года) Н. А. Назарбаев заявил: Поскольку 
открытость Казахстана привлекает всех активных игроков международной политики, у нас в 
стране может расти влияние экстремистских организаций, тем более что теракты уже не  
первый год вспыхивают в нескольких десятках километров от границ Казахстана. Страна 
наводняется разными миссионерами, хорошо если только с религиозной целью, а то идет 
неизвестно кто, а лицензировать религиозные учебные заведения мы не можем, потому что 
религия отделена от государства»[6]. 

В 2006 году  был выпущен сборник с перечнем зарубежных террористических и 
экстремистских организаций, запрещенных на территории нашей страны. Итак, ниже 
представлен данный  перечень:  

Аль-Каида; 2. Исламское движение  Восточного Туркестана;   
3. Исламское движение Узбекистана(ИДУ); 4. Асбат аль- Ансар;   5. Братья – 

мусульмане;  6.Движение Талибан; 7. Боз гурд;  8. Жамаат моджахедов Центральной Азии;  
9. Лашкаре - Тайба;  10.  Общество социальных реформ; 11. Организация освобождения 
Восточного Туркестана; 12. Исламская партия Туркестана; 13. Хизб- ут – Тахрир – аль 
Ислами. 

В то же время  имеются зарубежные объединения на территории РК, которые не 
внесены в перечень, однако их деятельность способствует развитию экстремизма.  К таким 
объединениям можно отнести: международное исламское объединение Таблиг-и– Джамаат,  
джамааты салафитов (ваххабитов). На сегодняшний день последние представлены 
практически во всех крупных городах Казахстана. Богослужения проводят, скрываясь, в 
частных домах или на квартирах. Казалось бы, ничего радикального, однако салафизм не 
всегда существует в мирной форме. Некоторая часть салафитов придерживается 
экстремистской идеологии.  Так, в Шымкенте в 2007 и 2008 годах была задержана группа 
лиц так называемого «джихадистского крыла салафитов», а в марте 2009 года в Уральске 
был разгромлен джамаат «Саляфи-джихад»[7].   

В рамках первого этапа(1999-2010г.) экспертами выделяются три вида нарастания 
террористической угрозы в РК: 

«Чужие террористы» (конец 90-х – начало 2000-х годов).  
На территории страны скрывались «чужие» (беглые) террористы - лица, преследуемые 

собственными государствами. Наша  территория предположительно использовалась в 
качестве транзитного участка. Казахстанские спецслужбы после задержания передавали 
«чужих» террористов спецслужбам других стран. 

«Вербовочный» (начало – середина 2000-х годов) 
Отмечается учащение случаев участия граждан РК в террористической деятельности на 

территориях соседних государств , а также в странах Ближнего и Среднего Востока. Одним 
из резонансных случаев явилась ликвидация казахстанскими спецслужбами 
террористической группы «Жамаат моджахедов Центральной Азии». Данная группа 
организовала весной-летом 2004 года  акты террористического характера в Узбекистане. 
Примечательно, что в группе «Жамаат моджахедов Центральной Азии» участвовали 
граждане Казахстана, боровшиеся против властей Узбекистана.  

Граждане РК участвовали в незаконных вооруженных формированиях в Афганистане. 
Вследствие этого, американская неправительственная организация опубликовала доклад 
аналитико-прогностического характера «Карта глобального будущего», в котором наша 
Республика  отнесена в будущем к регионам базирования и проживания «профессиональных 
бойцов джихада». 

«Локальные или «свои» террористы» (с конца 2000-х годов) 
Этот период характеризуется, также как и предыдущий, случаями участия граждан 

Казахстана в террористическо-подрывной деятельности на территории других стран (2009, 
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2010 годы)[8]. 
В данный период (1999-2010гг.) к причинам развития исламистского экстремизма 

можно отнести: 
• Недостаточно эффективная работа  правоохранительных органов. 
• Пропаганда идей религиозного экстремизма в Интернете. В свою  
• очередь,  госорганами не проводилась экспертиза публикуемых материалов, а лишь 

блокировались сайты. 
• Социальное расслоение населения. 
• Рост числа безработной молодежи, не имеющей специальности. 
• Низкий уровень религиозного образования проповедников ДУМК. 
• Низкий уровень религиозной грамотности большей части мусульман Казахстана. 
• Ослабление системы образования, что препятствует развитию 
• критически мыслить выпускников школ и вузов, а также противостоять пропаганде 

экстремизма. 
• Низкий уровень доходов населения. Немалые деньги уходят на  
• получение высшего образования, которое потом не окупается, так как нет работы, или 

работа низкооплачиваемая[9]. 
На втором  этапе развития исламского экстремизма ( с 2011 года) четко отслеживается 

переход к террористической деятельности на территории  Республики Казахстан. Серия 
терактов 2011-2012 годов подтвердили возникновение террористического подполья. С мая 
2011 г. по осень 2012 года было совершено 14 терактов, которые унесли жизни людей. 
Данные обстоятельства  послужили принятию закона Республики Казахстан от 11 октября 
2011 года « О религиозной деятельности и  религиозных объединениях».  

Согласно новому закону закрывались молельные комнаты в госучреждениях, вузах, 
войсковых частях. Не допускалось создание религиозных объединений в госорганах страны, 
проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, запрещались действия, 
направленные на распространение вероучений в детских оздоровительных, спортивных и 
иных организациях, а также предусматривалась перерегистрация религиозных 
организаций[10]. Однако закон вызвал критику, так как «нарушает права казахстанцев на 
свободу вероисповедования» - заявили Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ) ОБСЕ и  Freedom House.  Принятие закона еще более усугубило 
ситуацию, так как последовали угрозы, а впоследствии были совершены террористические 
акты на Западе Казахстана. Ответственность взяла на себя группировка «Солдаты 
Халифата», неожиданно появившись и также неожиданно исчезнув. Однако не существует 
уверенности, что экстремистско - террористическая деятельность не получит дальнейшего 
развития. 

Сегодня основными внутренними  и внешними причинами дальнейшего развития 
религиозного экстремизма могут стать: 

- коррупция 
- отсутствие социально-экономических реформ  
неспособность официального ислама противостоять неофициальному 
- использование так называемого «исламского фактора» иностранными государствами 

для дестабилизации обстановки в РК 
Необходимо отметить, что в еще одной из проблем, усугубляющих ситуацию, является 

восприятие простыми гражданами экстремизма и терроризма. Так, в их сознании 
экстремисты представлены как оппозиция или борцы за гражданские права. Какие 
необходимо принять меры для решения этой проблемы?  

Активная работа со СМИ, через которые необходимо передавать  
информацию о целях, идеологии экстремистских организаций. 
Обращение к опыту зарубежных стран (например, США), в которых 
министерство национальной  безопасности разрабатывает для телекомпаний и 
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радиостанций инструктаж о том, как работать в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС).  
Совершенствование системы получения информации от населения 
для предупреждения  подрывной деятельности. 
Кооперация с МИД РК с целью составления для граждан,  
выезжающих за пределы Республики, списка стран, которые имеют высокий уровень 

террористической угрозы. Распространение информации осуществляется в СМИ[9]. 
Необходимо добавить, что участие нашей страны в организациях в сфере безопасности 

и борьбы с экстремизмом и терроризмом на мировом (ООН), а также региональном (к 
примеру, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ) уровнях, способствуют более эффективной работе в 
противодействии радикальным тенденциям.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что ни одна  из стран не застрахована 
от развития на своей территории экстремистско-террористической  деятельности. Политика 
государства должна быть направлена на создание слаженной, учитывающей все нюансы  
работы  всех органов для обеспечения защиты своих граждан, учитывая, что угрозы, 
исходящие извне не могут быть устранены, пока внутри государства  существуют проблемы 
в различных сферах.  
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the modern Turkic world is made by six states, stretching from Altai Mountains to the 
Mediterranean Sea. History disposed so that the Turkic world arose and developed, on the one hand, 
as the intermediary between Islamic and East European civilizations, and with another – integrated 
the Islamic world with China and Buddhist civilization. And if during the Middle Ages era the 
Turkic states in own way made structuring impact on the next and adjacent people, in the last 
centuries Turkic peoples for various reasons underwent modernization on the western sample. To 
some extent it found reflection in a modern state system, mentality, economy and lifestyle of our 
people" [1]. 

As we see, from the President speech Kazakhstan is interested in deepening integration with 
Turkic world and made many initiatives for that.  

Making the speech during summit opening in 2000, the prime minister of Turkey S. Demirel 
noted: "The Turkic world expects bright future. As a result of our general diligence XXI century 
will be century of the Turkic world"[2].  

During an era, when many states seek for participation in different integration associations, at 
the countries gained independence where the majority of the population was made by Turkic people 
there was an opportunity to rally. One of the good platforms for cooperation and restoration of 
common historical, cultural, religious roots was the summits of Turkic States. For the first time the 
offer on carrying out the joint summit was stated by the prime minister of Turkey S. Demirel during 
his trip across Azerbaijan and Central Asia in May 1992 [3].   

For more than twenty-year period it was organized ten meetings of heads of the Turkic states: 
in 1992 – in Ankara, 1994 – in Istanbul, 1995 – in Bishkek, 1996 – in Tashkent, 1998 – in Astana, 
2000 – in Baku, 2001 – in Istanbul, 2006 – in Antalya, 2009 – in Nakhchivan and 2010 – in Istanbul 
and four summits of the Cooperation Council of the Turkic Speaking States (further the Turkic 
Council): 2011 – in Almaty, 2012 – in Bishkek, 2013 – Gabala and last year in Bodrum.  

In October, 1992 heads of the Turkic republics gathered in the Turkish capital to take part in 
the first summit of the Independent Turkic states. The meeting took place top-level that emphasizes 
its importance. Presidents of six Turkic-speaking republics took part in it (Turkey was represented 
by the president T. Ozal, Azerbaijan – A. Elchibey, Kazakhstan – N. Nazarbayev, Kyrgyzstan – A. 
Akayev, Uzbekistan – I. Karimov, Turkmenistan – S. Niyazov). Following the results of the 
meeting the Ankara declaration was signed in which “the spirit of a brotherhood and solidarity 
between the countries was especially noted" [4, p. 413]. The Declaration was specified on special 
bonds of the relations based on a common history, language and culture. The determination was 
recorded to strengthen the further relations and cooperation on the basis of the principles of 
independence, the sovereignty, respect of territorial integrity, non-interference to internal affairs of 
each other.  

The history of the summits had begun in such note. And what happened next? During all this 
period from early 90-th till today the following questions were considered at the high level 
meetings, also we can distinguish two periods – summits before the establishment of the Turkic 
Council and after its establishment: wide range of the questions concerning the peace and safety, 
development of the multilateral relations; exchange of opinions concerning the regional conflict 
between Armenia and Azerbaijan (1994); an interest to keep great cultural historical heritage of the 
Turkic people; discussion of projects of laying gas and oil pipelines through Turkey to Europe and 
the Mediterranean; Heads of state paid attention to the international perspective, showed concern in 
a drug trafficking and also discussed one of the most serious problems – terrorism (1995); dynamic 
and forward development of full cooperation between the Turkic-speaking states and the people in 
various areas; need for development of trade and economic cooperation of the Turkic states, 
removal of obstacles in mutual trade and establishments of a favorable legal regime at 
implementation of their economic interaction (1996); expansions of commercial and economic 
relations (1998); using of hydro energy resources; implementation of joint projects with attraction 
of the interested states, the international financial institutions, private structures (2000); measures 
for improvement of ecology and protection of Aral sea (2001) [5]; projects of delivery to the world 
markets of energy carriers through the Turkish territory (2006); questions concerning the 
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establishment of the Turkic Council (2010); further it will be the agenda of the summits of the 
Turkic council, deepening and expansion of the trade and economic cooperation (2011); fastening 
of the integration processes of the Turkic-speaking states, contribution to cooperation in different 
fields of science, education, economy (2012); initiatives of development of the tourism sphere 
(2014).  

The Fourth Summit of the Turkic Council hosted by President of Turkey, H.E. Abdullah Gul 
was held in Bodrum on 4-5 June, 2014. Presidents of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, member 
states of the Turkic Council, as well as President of Turkmenistan, Gurbangulu Berdimuhamedov 
upon the invitation of President Gul attended the Summit. This year’s Summit was held with the 
theme of “cooperation in tourism” with a view to emphasizing historical and cultural values of the 
member states [6]. 

We can also mention brightest results of the summits. In 1995 in Bishkek the Heads of state 
agreed on creation of joint higher education institutions. For training of students agreed to organize 
the following educational institutions: Azerbaijani-Turkish, Kyrgyz-Turkish, Kazakh-Turkish, 
Turkmen-Turkish universities. It should be noted that above-mentioned joint educational 
institutions still function in the territory of Central Asia and Caucasus. It only confirms practical 
implementation of made decisions and emphasizes importance of held meetings.  

And between all this projects we should mention latest activities, decisions made during the 
summits. For instance, Parliamentary Assembly of the Turkic Speaking countries was formed in 
2008 which is located in Baku. The Turkic Council, the establishment of which was agreed during 
the 2009 Summit by Nakhchivan Agreement, had been founded in the structure including Council 
of Heads of State, Council of Ministers of Foreign Affairs, Committee of High Level 
Officials, Council of Elders and the Secretariat [7]. Creation of Turkic Academy in Astana in 2010, 
which is also functioning today. The creation of Turkic business council within which there will be 
working groups on subjects, representatives of the private sector, government institutions, and also 
the secretariat of the Turkic Council will enter the structure [8].  During the last summits the Parties 
agreed on creation of "The Turkic interuniversity union" and "Turkic fund of scientific researches".  

As we see, practically in all summits questions of scientific integration of the Turkic countries 
were in a varying degree considered, and the emphasis on a community of history, language and 
cultures respectively on need of their studying with combined forces through holdings the 
international forums, conferences also creation of integration scientific institutes of the Turkic 
countries is always placed. Today all these ideas are realized. 

The science as a field of activity has no borders, but what is the borders of scientific 
cooperation of the Turkic world? On this question we find the answer in interview of the president 
of the International Turkic Academy to the Mysl magazine, main and today the only integration 
organization of the Turkic states at the interstate level in the sphere of turkology science as a 
complex subject of studying, D. Kydyrali, in his opinion we understand "scientific integration of the 
Turkic world" as the concept "coordinating of the conducted scientific researches, a regular 
exchange of ideas, joint actions – in a word, creation of the uniform intellectual environment" [9]. 
About one today scientific cooperation of the Turkic-speaking states was limited only to creation of 
joint universities, to programs for an exchange of students, undergraduates, doctoral candidates, 
carrying out joint actions, in this direction, but an institutionalization of all these ideas found a place 
only in recent years. It is possible to carry initiatives of creation of Turkic fund to this process 
scientific research and Turkic Academy. The last in turn proves correctness of solutions of the 
summits of the Turkic-speaking states as the summit is a key platform of carrying out in life of 
Turkic unity idea. 

Let’s give about everything one after another, mainly we stopped on the main decisions made 
at the summits. Now we will stop on implementation of solutions of the summits of Heads of state. 
Today the most successful point is interaction of the Turkic states in the cultural and educational 
sphere, and the main merit belongs to Turkey here. In all countries of Central Asia, except 
Uzbekistan, the network of the Turkish lyceums – average educational institutions which advantage 
is quite good teaching languages and natural-science disciplines, especially mathematics is created. 
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In Turkmenistan and Kyrgyzstan of such lyceums about one and a half tens, and in Kazakhstan – 
more than twenty. Some lyceums are open even in Tajikistan which is mainly Iranian language 
country. In Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkmenistan some Turkish universities work. Besides 
them, in the countries of the region the Turkish language course. And all this is against universal 
turning of Russian-speaking education. 

Interaction in the cultural and educational sphere is complicated by that languages of the 
Turkic people of Central Asia will quite not be spaced from Turkish today. Supporters of Turkic 
unity make attempts to create all-Turkic language. So, in January, 2008 the head of the working 
group on the Azerbaijani-Turkish inter-parliamentary communications, the chairman of the constant 
commission of parliament of Azerbaijan concerning culture N. Jafarov declared that in 10 years all 
Turkic-speaking countries and the people will use uniform Turkish language on the basis of Latin. 
However the prospect of transition to Latin of Kazakhstan and Kyrgyzstan of big optimism doesn't 
cause as experience of Uzbekistan and Turkmenistan was rather negative [10]. 

But who is engaged in all these, not always in successful undertakings, we mentioned above 
about Turkic council which initiative of creation it was put forward by the president of the Republic 
of Kazakhstan N. Nazarbayev on the 9th Summit of heads of the Turkic-speaking states which took 
place on October, 2009 in Nakhichevan. Speaking about contours of future council, the president of 
Kazakhstan declared that it has to possess "all necessary signs of political regional association, legal 
status and certain organizational structures", that is be full integration association. A main objective 
of its activity it designated "unity of the Turkic-speaking brotherly states" of which Ataturk 
dreamed [in the same place]. And so one of organizational structures is the International Turkic 
Academy which is responsible for cooperation of the Turkic states in the sphere of science. It is 
impossible to confuse activity of Academy to activity of TURKSOY (The international organization 
of Turkic culture) which too being the subordinated organization of Turkic council, is engaged in 
deepening of cooperation between the Turkic people for preservation, development and transfer to 
future generations of the general material and cultural monuments of the Turkic people. About 
activity of Turkic academy we will dwell in the following works where is wider cutting a subject of 
"scientific integration of the Turkic world". 
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В современных условиях, когда новая система международных отношений еще не 

имеет четких контур, построение наиболее эффективной внешнеполитической стратегии в 
долгосрочном плане с учетом геополитической обстановки является одним из наиболее 
гарантированных направлений в построении внешней политики любого государства. И в 
данной статье рассматриваются геополитические риски Казахстана и возможности его 
решения для долгосрочного и гарантированного развития Республики Казахстан. 
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Место и роль Республики Казахстан в современном мире. 
С обретением независимости в 1991 году, Республика Казахстан стремится найти свое 

место в мировом сообществе как самодостаточное государство, которое будет иметь 
солидный вес в мире в целом. Место и роль Республики Казахстан в мировом сообществе 
определяются его географическим, геополитическим, и геоэкономическим положением, а 
также возможностями. Казахстан расположен в центре Евразийского континента, по 
площади территории Казахстан занимает 9-ое место в мире, занимает один из ведущих мест 
в мире по запасам нефти, газа, угля и урановых руд. Казахстан является связующим 
энергетическим и транспортно-коммуникационным мостом между Европой и Азией. В связи 
с этим многие страны мира проявляют заинтересованность в установлении и развитии 
сотрудничества с Республикой Казахстан. И при построении и осуществлении своей 
внешней политики Казахстану требуется учитывать все эти факторы. 

Как отмечено в Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 
годы, внешняя политика Республики Казахстан основана на «принципах многовекторности, 
сбалансированности, прагматизма, взаимной выгоды, твердом отстаивании национальных 
интересов страны» [1]. 

Внешнеполитическая деятельность Казахстана строится на основе баланса интересов, 
при котором применяется принцип дифференцированного и разноуровневого подхода в 
отношении с зарубежными странами и международными организациями [1]. К тому же 
прагматичность внешней политики выражается в ее четком ориентировании на 
национальные интересы [1]. И основывается на оценке собственных ресурсов, и на 
системном определении приоритетных и периферийных направлений [1]. 

Согласно Стратегии «Казахстан – 2050», внешнеполитические приоритеты Республики 
Казахстан остаются неизменными – «развитие партнерства с нашими соседями – Россией, 
Китаем, странами Центральной Азии,  а также США, Европейским союзом, странами Азии» 
[2]. Также важным моментом является укрепление Таможенного союза, Единого 
Экономического пространства и Евразийского союза [2]. При этом все вопросы должны 
решаться консенсусом [2].  

Основными задачи внешней политики Республики Казахстан, согласно Стратегии 
«Казахстан – 2050», являются: «диверсификация внешней политики, развитие 
экономической и торговой дипломатии для защиты и продвижения национальных 
экономических и торговых интересов» [2]. К тому же Казахстан должен укреплять свою 
обороноспособность и военную доктрину, участвовать в различных механизмах 
оборонительного сдерживания [2]. 

Казахстан в эпоху трансформации современной системы международных 
отношений. 

mailto:Green-day-1994@mail.ru
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В первой половине XXI века, мы видим трансформацию системы международных 
отношений. Система сложившаяся после холодной войны не подтвердила свою 
состоятельность и некую стабильность. На сегодняшний день мир движется в сторону 
сложно-разветвленной многополярности. Кроме традиционных акторов международных 
отношений, весомую роль и огромный вес в мировом сообществе начали оказывать крупные 
транснациональные корпорации (ТНК), в наличии которых имеются огромные финансовые и 
энергетические ресурсы. Геополитические игры между сверхдержавами, соперничество за 
владение энергетическими ресурсами, гонка вооружений, идеологические противоречия, 
межэтнические конфликты, территориальные споры, политика изоляционизма некоторых 
государств, глобализация, борьба за сферы влияния и некоторые другие явления являются 
основными факторами, которые и определяют международную жизнь и ее развитие. 
Несмотря на либерализацию международных отношений, позиция силы является к 
сожалению одним из определяющих факторов влияния. Любое государство для того, чтобы 
обеспечить внутреннюю стабильность, процветание и долгосрочное устойчивое развитие, 
должен строить внешнюю позитивную и продуктивную атмосферу, принимая во внимание 
выше перечисленные факторы, которые определяют характер международных отношений. 
При построении курса внешней политики, государствам необходимо периодически его 
корректировать, в связи с ускорением исторического развития времени и быстрой сменой 
международной обстановки. 

Геополитические риски и возможности управления ими. 
Одними из жизненно важных факторов при строительстве внешнеполитической 

деятельности Республики Казахстан является геополитические риски. Индикатором 
возможного появления геополитических рисков считается нарушение состояния 
стратегической стабильности в определенном геостратегическом пространстве, в данном 
случае в Евразийском пространстве, Центральной Азии, в постсоветском пространстве в 
целом. 

Геостратегическое пространство, где расположен Казахстан, скорее имеет больше 
недостатков, чем преимуществ. Это обусловливается тем, что Казахстан расположен в 
центре материка Евразия, и не имеет прямого выхода в океан, имеет общие обширные 
границы с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, нерешенные 
региональные проблемы, территориальные противоречия в регионе, вопросы 
трансграничных рек, Каспийская дилемма, сырьевая направленность экономик стран 
Центральной Азии, и многие другие недостатки. 

На сегодняшний день борьба между державами ведется в основном за сферы влияния в 
мире. То есть сверхдержавы стремятся распространять свое влияние в глобальном масштабе. 
И в ходе противоречии между главными акторами международных отношений, объектом 
противоречии могут стать и другие государства. Такие события как кризис в Украине, 
конфликт между Грузией и Россией, являются наглядным примером борьбы мировых держав 
за сферы влияния. Изучение проблем вероятности и риска стать полем противоречий между 
влиятельными игроками международных отношений очень важна для Казахстана, учитывая 
такие факторы как соседство с Россией и ее отношение с западным миром, санкционная 
политика в адрес России, соседство с Китаем, население которого составляет 1,37 миллиарда 
человек, сосредоточение огромных запасов углеводородных ресурсов в Каспийском регионе. 

Принципы Устава ООН, а именно их противоречивость является «лазейкой» для 
многих государств для осуществления своих стратегических устремлений. К сожалению, мы 
постоянно наблюдаем как принцип невмешательства во внутренние дела, нерушимость 
государственных границ, и многие другие принципы международного права грубо 
нарушаются теми или иными государствами. 

Анализируя прецеденты вмешательств во внутренние дела государств, одним из 
ключевых факторов становится слабая оборона и небоеспособная армия государства. Одним 
из основных компонентов обороны и безопасности государства является вооруженные силы. 
Сильная армия по качественным и количественным показателям является одним из гарантов 
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безопасности, а также сдерживающим фактором в межгосударственных отношениях. 
Поэтому вооруженные силы Республики Казахстан должны соответствовать современным 
реалиям и вызовам, иметь высокую мобильность, и работать над ростом качественных и 
количественных показателей вооруженных сил Республики Казахстан. Согласно данным 
Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан, 
Казахстан имеет положительное сальдо торгового оборота: общий внешний торговый оборот 
за январь 2015 года составил 7,5 млрд. долларов США, из них экспорт – 4,8 млрд. долларов 
США, а импорт – 2,7 млрд. долларов США, и это непосредственно является показателем 
стабильности экономики РК [3]. Но несмотря на положительные показатели нашей 
экономики, существуют по крайней мере две проблемы: первая - это значительная 
импортная зависимость от Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 
Удельный вес России в общем объеме импорта составляет 35,6 %, а удельный вес Китая в 
общем объеме импорта составляет 16,3 % [3]. Это свидетельствует о том, что наша 
внутренняя стабильность и стабильность экономики автоматически зависят от основных 
стран-импортеров. То есть, эти потоки могут стать рычагами давления. Вторая проблема – 
это то, что наша страна экспортирует в основном сырьевые ресурсы, а импортирует готовую 
продукцию. Решением последней проблемы служит скорейшая диверсификация нашей 
экономики. В настоящее время также одним из важных проблем в экономике и развитии 
Республики Казахстан в целом является дезинтегрированность экономических регионов 
страны, а также отсутствие налаженной инфраструктуры между экономиками регионов 
Республики Казахстан. 

На сегодняшний день, для гарантированного, поступательного и устойчивого развития 
Республики Казахстан, требуется построение эффективной внешней политики. В основе 
должна лежать современная внешнеполитическая стратегия в долгосрочном плане. Но 
одновременно внешняя политика должна быть мобильной, чтобы своевременно реагировать 
на международные события и международную обстановку. 
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В стремительно глобализирующемся мире все большую роль в качестве 

стратегического ресурса играют информация и скорость ее передачи. Информация оказывает 
влияние на мнение общественности, и, соответственно, на внутригосударственные и 
международные процессы. С одной стороны, проникновение инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ) во все сферы общества благоприятно влияет на многие жизненно важные 
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сферы деятельности, в том числе на здравоохранение, образование, на усиление 
взаимодействия власти с обществом, на скорость коммуникации внутри государства, а также 
дает потенциальную возможность обществу в определенной степени влиять на политику, 
обусловливая развитие демократических процессов. Вместе с тем, в условиях современных 
реалий роста экстремизма и радикализации общества возникает необходимость укрепления 
информационного суверенитета стран и консолидации граждан.  

На сегодняшний день видоизменяются не только СМИ и способы коммуникации с 
общественностью, но и само общество, которое является не только получателем 
информации, но и ее транслятором. Во многом эта тенденция связана с появлением и 
развитием Интернета, в качестве, своего рода, площадки для обмена информацией, как 
внутри одного государства, так и в глобальном масштабе. То есть общество является не 
только объектом, но и субъектом информационной деятельности. Это представляет собой 
существенные угрозы, так как возникает вероятность участия новых акторов, деятельность 
которых можно охарактеризовать как информационный терроризм, деструктивную 
пропаганду, провокации, разжигание розни и т.д. Подобные прецеденты фиксируются, к 
сожалению, и в Республике Казахстана. Примером могут служить уголовные дела Т. 
Щевцовой-Валовой и С. Байкенова по разжиганию межнациональной розни [1].   

Иными словами, информационная революция дала равные возможности 
распространения информации, как государствам, так и неправительственным субъектам и 
даже частным лицам, а также снизила возможность правительств контролировать 
внутригосударственные информационные потоки, многие из которых принимают явный 
антиправительственный, оппозиционный, деструктивный характер. Стоит обратить 
внимание на то, что если территориальные границы государства нерушимы, то в сфере 
информационного пространства в определенной степени они являются проницаемыми, под 
этим можно понимать, к примеру,  распространение нежелательной информации или взломы 
хакеров, которые могут наносить и экономический ущерб государству. По словам нового 
главы Агентства национальной безопасности (АНБ) и киберкомандования США, адмирала 
Майкла Роджерса на слушаниях в комитете Сената по вооружениям в минувшую неделю 
заявил, что столкновения в киберпространстве будут только усиливаться, по причине чего 
необходимо создать систему сдерживания по аналогии с ядерным оружием [2]. 

На сегодняшний день широкое распространение получают информационные кампании, 
компрометирующие первых лиц государств, а также растет число распространителей 
подобной информации, начиная от нашумевшего в свое время Wiki Leaks и заканчивая 
распространением информации через каналы YouTube и сообществ в Facebook. Так, в видео-
портал YouTube была выложена запись, на которой обсуждалась возможность военных 
действий Турции в Сирии. После ее появления турецкое правительство на время 
заблокировало этот портал, так же как и социальную сеть Twitter, в связи с 
несостоятельностью удалить запись, что в итоге вызвало демонстрации, так как такого рода 
решения не являются демократичными [3].  

Изобилие огромного количества подобного рода информации, влияет на отношение 
общества, как к политическому истеблишменту, так и государству в целом. Общество 
становится главной движущей силой, способной остановить или же наоборот обусловить 
определенные политические процессы, а потому именно общество становится сферой 
информационного воздействия, направленного на совершение в перспективе реальных 
политических действий,  цель которых можно охарактеризовать как компрометацию и 
дискредитацию власти путем подрыва легитимности действующей системы.  

Ярким примером может служить революция в Египте 2011 года, которая в широкой 
общественности получила название «Твиттерная революция», что обусловлено особой 
ролью интернет блогеров во всемирной сети Twitter. Итогом волнений стала отставка 
бывшего президента Хосни Мубарака. В иностранных источниках, в том числе и на портале 
Wikipedia, понятие «твиттерная революция» относится ко всем митингам, протестам и 
революционным действиям, которые были скоординированы путем активного 
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использования социальной сети Twitter, через которую шли процессы планирования акций 
протеста, мобилизации демонстрантов и общая коммуникация участников, а также 
транслирование ими проходящих процессов во всемирную сеть. На этом же портале к числу 
«твиттерных» также относят революции в:  Молдове, Иране, Тунисе, которые проходили с 
2009 по 2011 год, а также Евромайдан в Украине (2013 год) [4]. Журнал Washington Times 
передает, что в революции в Иране использовались не только социальные сети, но и онлайн-
видио, которые, по всей видимости, несли агитационный характер. В волнениях принимали 
активное участие как блогеры, так и хакеры, которые держали интернет-каналы открытыми 
[5]. Данные примеры показывают роль социальных медиа и инфокоммуникационных 
технологий во внутриобщественных, внутригосударственных процессах, предоставляющих 
возможность широкого охвата общества.  

При этом наибольшую угрозу представляют не только активисты и агитаторы, но и 
широко распространенные в обществе убеждения и стереотипы, в результате которых падает 
степень доверия и лояльности граждан к политическим и социальным институтам, что ставит 
под угрозу в определенной степени легитимность самой системы. Снижение такого доверия 
приводит к совершению определенных действий широкими слоями населения. По этой 
причине, меры по обеспечению информационной безопасности должны фокусироваться 
именно на ломке стереотипов в обществе. 

Также как говорилось выше, ИКТ и масс-медиа обуславливают возможность охвата 
широких слоев населения. И именно эта возможность используется в террористических 
целях, появляется угроза информационного терроризма, под которым зачастую понимается 
целенаправленное информационное воздействие на общество, способствующее нарастанию 
страха, паники или потери доверия к власти. Например, при захвате школы №1 в Беслане 
террористами использовался Интернет, где они сообщали реальное количество заложников, 
что в три раза превышало число из официально приводившихся данных [6]. Результатом 
таких действий является подрыв доверия граждан к государству, подрыв авторитета 
государственной власти и выполнения функциональных обязанностей правительства. 

Исходя из вышеуказанных фактов, очевидно, что целью информационных войн 
является изменение поведения широких масс через воздействие на сознание. То есть идет 
трансформация информационных войн в бихевиористские, преимущественно с 
использованием в качестве ресурса сети Интернет, так как для большинства он является 
основным источником информации, включает деятельность СМИ, а также является 
площадкой для социальных взаимодействий. Возникают новые научные сферы, как 
например, Library and information science (LIS), направленные на изучение различных видов 
использования информации. Однако на сегодняшний день эта тема недостаточно изучена [7].  

В информационном воздействии важную роль играют символы и образы, оказывающие 
влияние на общественные процессы, а в определенных случаях и на разжигание неприязни в 
межконфессиональных и межэтнических взаимоотношениях. Примером может служить 
образ радикального исламизма в современном мире, который соответствует  идее 
«исламской угрозы», часто упоминаемой в СМИ и отдельными политическими деятелями. 
Суть этой формулировки заключается в том, что угроза исходит не от отдельных 
экстремистских группировок, и уж тем более не от отдельного человека, а от целого 
духовного течения, исповедуемого более тысячи лет, приверженцы которого расселены по 
всему миру. Более того эта идея была подкреплена и определенными фактами, как к 
примеру, всем известный теракт 11 сентября 2001 года и последующие войны на территории 
ближневосточных стран, широко освещаемые СМИ, что плотно укоренило в сознании образ 
«исламской угрозы», «исламского терроризма» во всем мире. 

Одним из способов противодействия экстремизму, радикальным течениям и другим 
подобного рода угрозам внутри страны является идеологическая политика государства, 
объединяющая общество. Так же, представляется важным использование мер, направленных 
на поддержание и улучшение социально-экономического климата в стране и качества жизни 
населения, так как в большинстве случаев реальный конфликтогенный потенциал несет в 
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себе недовольство социальной и экономической действительностью, а течения, к которым 
примыкает недовольная часть населения, носят второстепенный характер.  

В целях поддержания стабильности внутри государства важным является укрепление 
диалога между властью и обществом, для чего, как показывает опыт, эффективным является 
использование в качестве инструментального средства медийного пространства и 
общенациональных символов. Большое значение приобретают PR-технологии, или, как их 
еще называют, технологий связи с общественностью, в качестве одного из ключевых 
инструментов государственного управления, так как они оказывают заметное влияние на 
мнение общественности и политическое сознание. В условиях становления 
информационного общества информационные процессы оказывают влияние на 
мировоззрение людей, их восприятие окружающей действительности и отношение, как к 
политическим тенденциям, так и государству в целом, формируя внутригосударственные 
процессы.  

Полагаем, очевидно, насколько большое значение имеет развитие PR-технологий, в 
качестве важного инструмента коммуникативной системы между обществом и властью. В 
контексте межэтнических отношений и формировании нового образа казахстанского 
общества, как «нации единого будущего» [8], задачей PR технологов становится укрепление 
национально-государственной идентичности. Представляется важным то, что медийное 
пространство констатирует социальную действительность и мировоззренческие ориентиры в 
основном через символы и образы, к восприятию которых аудитория больше 
предрасположена.  

Как показывает исторический опыт и неоднократно доказывается исследованиями в 
области социальной психологии, к примеру, в теории референтных групп Р. Мертона, 
большое значение на мнение общественности оказывают референтные группы, 
определяющие ценности, нормы и другие социальные установки, влияние которых 
усиливается с учетом склонности индивидов к конформному поведению, под которым 
обычно понимается совершение действий, направленных на соответствие установленным 
ценностным ориентирам. У человека появляется интерес к привычкам и вкусовым 
предпочтениям относительно многих сфер жизни референтной группы или индивида, с 
которыми он себя идентифицирует и стремится приблизить свое поведение и ценности к 
поведению и ценностями  выбранного объекта [9].  

Поэтому можно считать, что референтные группы являются инструментальным 
средством, способом «достучаться» до широких слоев населения и объединить их. Они 
представляют собой механизм, который, по нашему мнению, достаточно эффективен в силу 
своей эмоциональной близости к аудитории. Представителями референтных групп являются 
не только политические и общественные деятели, но и представители шоу-бизнеса, сферы 
культуры, искусства, спорта, в общем, все те, чья деятельность получает широкий отклик 
общественности. Примером может являться агитационные ролики за В. Путина перед 
выборами 2012 года с участием звезд соответственно их целевой аудитории или 
предвыборная кампания Б. Обамы. К слову, существует мнение о том, что большую роль в 
победе последнего на выборах сыграл именно Интернет, позволивший охватить большую 
аудиторию, преимущественно молодежь. «Дело не в возрасте кандидатов, а в актуальности 
используемых ресурсов» - утверждает Арианна Хафингтон, основатель The Huffington Post 
[10]. 

Роль референтных групп особенно важна в условиях плюрализма общественного 
мнения и роста недоверия и пассивности среди населения.  

Мы считаем проблему информационной безопасности крайне щепетильной темой, так 
как в определенных случаях меры по ее поддержанию затрагивают непосредственно права 
человека. Всем известное дело Сноудена продемонстрировало важность достижения баланса 
между необходимостью поддержания информационной безопасности и соблюдением прав 
человека, что в противном случае влияет на подрыв доверия граждан к государственной 
власти, так как нарушает демократические принципы и нормы, а также права, указанные в 
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статье 12 Всеобщей декларации прав человека [11]. В некоторых случаях решения, 
направленные на поддержание информационной безопасности, обуславливают как 
внутригосударственные демонстрации, как на примере Турции после блокировки доступа к 
социальной сети Twitter и видеопорталу YouTube [3], так и критике в глобальном масштабе 
мировой арены, что, к примеру, спровоцировал в 2014 году суд над журналистами канала 
«Аль-Джазира» [12]. Такого рода действия отрицательно сказываются на имидже 
государства в глазах как своей, так и мировой общественности.  

Сегодня в склонном к конфликтам мире большое значение имеет проводимая 
государством внутренняя политика, в том числе и в такой чувствительной области как 
межэтнические отношения. В условиях нестабильности на мировой арене нашей стране, как 
и любой другой, необходимо сохранение и укрепление национального единства. Как 
неоднократно показывала история, для поддержания стабильности в государстве  важен рост 
национального самосознания и чувства ответственности населения за те процессы, которые 
происходят в нашем общем доме. 

Как вывод, мы видим, что на сегодняшний день в инфокоммуникационной сфере 
наблюдаются тенденции увеличения числа акторов и возможностей вовлечений в данную 
сферу деятельности, диверсификации инструментов влияния на поведение широких масс, а 
также возникает острая необходимость решения проблемы сохранения баланса между 
обеспечением информационной безопасности и соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.  

Поэтому, резюмируя вышесказанное, можно заключить, что для нас, как и для любой 
другой страны, важны меры внутриполитического регулирования, в том числе и 
внутригосударственных информационных процессов, а также, укрепление коммуникативной 
системы между обществом и властью.  
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This article discusses the foreign policy strategies of Central Asian countries. It emphasizes 

the interrelations between these 5 states and the relations of them with the global powers. At the end 
of the article a comparative analysis of foreign policy of Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan is given. 

State's foreign policy strategy is a long-term program and a goal to ensure national interests in 
the international arena, which provides optimum use of resources of the state in a changing system 
of international relations. 

Foreign policy choice is often determined by internal factors, especially in emerging 
countries, who need to gain legitimacy, both international and domestic. Marlene Laruelle 

Kazakhstan. The concept of foreign policy of the Republic of Kazakhstan for 2014-2020 was 
publishedin January 2014. It contains the fundamental goals and objectives of the priorities and 
mechanisms of their decision. The multi-vectored principle of the foreign policy concept, as the 
basis of foreign policy of Kazakhstan, is developing in the direction of balance, pragmatism, mutual 
benefit, solid defense of  the national interests of the country [1]. Kazakhstan’s "multi-vectored" 
foreign policy aimed at balancing relations with its large neighbors, Russia and China, as well as 
with the global superpower, the United States. 1  In the early years following the country's 1991 
independence, Kazakhstan's main goal was to use Russia and China to balance each other in an 
effort to strengthen Kazakhstan's own sovereignty. Kazakhstan gradually sought closer ties with the 
United States in order to provide additional balance. Then Foreign Minister Kassymzhomart 
Tokayev outlined these principles in his 1997 book, Pod Styagom Nezavisimosti (Under the Banner 
of Independence) [2] 

Kazakhstan's foreign policy strategy defined the desire to achieve recognition of the special 
regional and even global role of the country in recent years. The presidency in 2010 in Kazakhstan 
in the OSCE in the international forum called the Conference on Interaction and Confidence 
Measures in Asia (CICA), the SCO, and in 2011 - and in the Council of Ministers of Foreign 
Affairs of the Organization of the Islamic Conference, Congress of Leaders ofWorld and 
Traditional Religions, Astana EXPO-2017, Chairmanshipin the CISin 2015[3]. 

According to the latestforeign policy concept, the first priorities ofKazakhstanis 
cooperationwith Russia in all spheres of political, economic, trade and cultural cooperation on the 
basis of the Treaty on Good-neighborliness and alliance in the XXI century. [1] In the view of the 
increased tasks of strengthening regional stability and security as well as joint steps to counteract 
the effects of the global financial and economic crisis, Kazakhstan and Russia interacted with 
various international organizations, including the EEU, CIS, CSTO, EurAsEC and SCO [4]. 

One of the most important partners of Kazakhstan is China. The founding document of the 
Kazakh-Chinese relations is the Treaty on Good-neighborliness, friendship and cooperation 
between Kazakhstan and China on December 23, 2002. Kazakh-Chinese relations are characterized 
by high intensity of political contacts. In 2011, Kazakhstan and China have reached new level of 
cooperation - the comprehensive strategic partnership. In 2012 marked the 20th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations. Works effectively Kazakh-Chinese Cooperation 
Committee.Maintained close cooperation in various international organizations, including the UN 
and the SCO. China supports the CICA initiative to hold the Congress of Leaders of World and 
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Traditional Religions [1]. According to the concept the Republic of Kazakhstan will deepen the 
comprehensive strategic partnership with China in the framework of the political dialogue at the 
highest levels and will develop energy, investment and technology, trade and economic, cultural 
and humanitarian cooperation, cooperation in transit transport sector, the agricultural sector, in the 
sharing of transboundary water resources and the environment [1]. 

Regard to regional cooperation, Kazakhstan is interested in political, economic stability and 
safe development of Central Asia. Aware of its responsibility and role in the region, Kazakhstan is 
making efforts to ensure regional stability and security, confronting new challenges and threats, 
including those stemming from the adjacent territories. Kazakhstan seek to promote regional 
integration in Central Asia in order to reduce conflict potential, solving social and economic 
problems and other contradictions. Also, long-term goal is seen the transformation of the region into 
a single integrated subject of international politics and economics [1]. 

According to the foreign policy strategy, the Republic of Kazakhstan will continue to 
strengthen the strategic partnership with the United States, aimed at the development of political, 
trade-economic, investment, energy, scientific-technical and humanitarian cooperation, addressing 
topical issues on the international agenda. [1] In recent years, the Kazakh-American cooperation 
arrangements determined following the meeting between the President of Kazakhstan 
NursultanNazarbayev and US President Barack Obama in Washington in 2010. As well as in the 
course of their negotiations on the "margins" Nuclear Security Summit in Seoul in 2012., Summit 
«G20»in St. Petersburg in 2013. and the Nuclear Security Summit in The Hague in 2014.The 
leaders of Kazakhstan and the United States have identified the following priority areas of 
cooperation: regional security; stabilization of Afghanistan; non-proliferation; cooperation in the 
field of economy and trade, investment, energy, science and technology, and others. In general, 
between Kazakhstan and the US each year activate contacts at the highest political level. 

Kazakhstan as well as other countries of Central Asia became a member of NATO's 
"Partnership for Peace" signed in 1994. Its cooperation with NATO is based on this document. 
Kazakhstan became a member of the North Atlantic Cooperation Council, later transformed into the 
Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), and to the same party to the Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe. Kazakhstan became the first country in the region that has signed 
Individual Partnership Action Plan (IPAP) with NATO, which includes the issues of political 
reform and cooperation in the fight against corruption, human rights, science and other fields on 
January 31, 2006.The second cycle of IPAP was agreed upon and accepted for execution during a 
meeting in the format "NATO plus Kazakhstan" on January 19, 2010 in Brussels. Because of this, 
the task of  adaptation of the Kazakhstan to NATO army’s standards was accelerated [4]. 

It is evident that the multi-vectored foreign policy of Kazakhstan creates new opportunities 
for fruitful partnership with the countries of the West and the East. This will allow Kazakhstan to 
not only withstand the turbulence of change in world politics, but also to strengthen the 
independence and pursue a more active policy at the regional and global level. 

Uzbekistan. Modern Uzbekistan's foreign policy is built taking into account the rapidly 
changing international political realities of the XXI century, that require the implementation of a 
proactive and pragmatic foreign policy, timely and adequate response to emerging challenges. It is 
based on the Constitution and the laws "On the Concept of foreign policy activity", "On 
international treaties" and other legal acts of the state, policy statements and reports to the President 
Islam Karimov, as well as international conventions and treaties in which the country is 
involved[5]. 

According to the Concept of Foreign Policy of the Republic of Uzbekistan, the main priority 
of Uzbekistan's foreign policy activity is the Central Asian region, with which the vital interests of 
the country are linked [5]. Uzbekistan, which has, like Kazakhstan, powerful local standards, 
economic, demographic and military potential, claims to regional leadership and is a major 
competitor for Kazakhstan in the struggle for leadership in the region. 

President of Uzbekistan Islam Karimov spoke of the need for regional unity through the 
revival of the historic names «Turkestan» (which was used in the works of Russian and Western 
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orientalists in the XIX century and refer to the territory of modern post-Soviet Central Asia and 
Xinjiang) and supported the formation of identity based on the Turkic and Muslim values which he 
called Turanism. Kazakh President NursultanNazarbayev, on the other hand, put forward the 
concept of Eurasia, according to which Central Asia is located at the crossroads of Europe and Asia 
and its regional identity to a lesser extent Turkic and Muslim, is more open to Russian heritage and 
focus more on Asian modernity; a combination which is obviously ideal for Kazakhstan. Both these 
concepts became the ideological basis for foreign policy strategies: Uzbekistan strives to distance 
itself from Russia, while Kazakhstan chose to reveal one of the main examples of the post-Soviet 
regional development. The same concepts were used in personal rivalry, in which both the 
presidents were involved in the battle for public opinion in their countries [3]. 

Some striking examples of the Uzbekistan’s desireto distance themselves from Russia are 
Uzbekistan's withdrawal from the Eurasian Economic Community, the freezing of his participation 
in the Collective Security Treaty Organization, refusal to accede to the Collective Rapid Reaction 
Force (RRF) were  the results of the negative attitude of the Uzbek ruling circles to the CIS to the 
problem of deepening military and political integration in Central Asia under the auspices of 
Russia, mistrustingit [2]. Perhaps this is due to the fact that Tashkent fears that Russian security 
structures using the CIS may strengthen its position in the region, in which Uzbekistan, claiming to 
regional leadership, is not interested. 

Uzbekistan's position in relation to the SCO has a fickle character. In recent years, Uzbekistan 
has systematically refused to participatealmost all activities carried out under the auspices of the 
CIS, including here and military exercises within the CSTO and the SCO [4]. Tashkent passed a law 
prohibiting the stationing of foreign bases on its territory, as well as membership in the military 
alliance in August 2012.  The law reserves the right to withdraw the country's leadership from any 
interstate group [5]. 

According to Uzbekistan's foreign policy at this stage, one of the main objectives is to 
preserve and strengthen peace and stability in Central Asia, turning the region into a zone of 
security and sustainable development and to promote peace and stability in Afghanistan [5]. The US 
invasion of Afghanistan in late 2001 was originally approved by Tashkent, which took a military 
solution to the problem of the Taliban and al-Qaeda through the prism of overcoming threats from 
religious opposition within their own country [2].Ground shipping to US non-military supplies was 
permitted through its territory in Afghanistan contingent in February 2009.An agreement was 
signedwith NATO on providing transit material resources of the alliance through the territory of 
Uzbekistan to the border junction Termez- Hairatan. 

Joint activities were planned for the implementation of the initiatives of Uzbekistan in the 
sphere of regional security and the establishment under the auspices of the UN Contact Group "6 + 
3" on Afghanistan (as part of Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Pakistan, China, Iran, on the 
one hand and the United States, Russia and NATO - on the other). Just Uzbekistan is a supplier of 
electricity to the northern regions of Afghanistan. 

State Company of Uzbekistan "Uzbekistan Railways" and the Afghan Ministry of Public 
Works signed a contract for construction of the railway in northern Afghanistan on site Hairatan - 
Mazar-i-Sharif [2]. This is a clear example of warming relations between Uzbekistan and the EU, 
the US and NATO. 

Kyrgyzstan. According to the National Sustainable Development Strategy of the Kyrgyz 
Republic for the period 2013-2017 years, the foreign policy of Kyrgyzstan aims to search for its 
international identity, which should be based on national interests and foreign policy resources and 
an effective mechanism to implement them [6]. Thus the government is committed to ensuring that 
its foreign policy would have been completely subordinated to the interests of their people. 

Today Kyrgyzstan aims to get an effective and active foreign policy directed at creating 
favorable conditions for the development of foreign policy of the country [6]. The country has 
succeeded in its multi-vectored policy, one example can be said about the state of their territories 
for military bases, as the US / NATO and Russia / CSTO. In this regard,the ties with China can be 
emphasized and strengthened, which began to build in Kyrgyzstan roads and railways, in return for 
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access to natural resources of the country [2].  
In 2010, when Kyrgyzstan experienced a second revolution in his country, Russia 

shouldered the responsibility for maintaining order in Central Asia. September 20, 2010 in 
consequence of the bilateral negotiations with Russia it was decided to combine existing in the 
country, Russian military installations, such as torpedo-testing site in Karakol, Kant airbase, naval 
communications center in the village of Kara-Balta and seismological station near Maili-Suu in one 
base on September 20, 2010 [2]. In this event, the roleof Russia in Kyrgyzstan can be determined, it 
is not only one of the donors of the State but also an important partner in the field of security. 
According to the foreign policies, one of the priorities of Kyrgyzstan is a new level of strategic 
cooperation with Russian Federation,being a major player in the turnover of the integration 
processes within the CIS [6]. Also, Kyrgyzstan sets the task of providing a reliable system of 
collective security in the CSTO, maintaining the country's integration into the economy of the 
EurAsEC countries through Kyrgyzstan's entry into the Customs Union, simplification of border 
and customs procedures [6]. And it  promotes rapprochement in relations with the Russian 
Federation. 

Another priority of Kyrgyzstan's foreign policy is a deep restart of relations with neighboring 
states, Kazakhstan, China, Tajikistan and Uzbekistan [6]. With China, Kyrgyzstan has a border 
stretching for more than 800 kilometers. Kyrgyzstan is a bridge connecting China with Central Asia 
and Eurasia. According to statistics, Chinese goods contained 70% of Kyrgyz imports, the level of 
bilateral Sino-Kyrgyz trade reached the level of 10 billion. Dollars.US, amounts, which are huge for 
such a poor country like Kyrgyzstan, with its 5 million inhabitants [2]. Here we can see the role 
played by Kyrgyzstan to China. 

After the second «revolution» in April 2010, the presidency of Roza Otunbayeva and the 
creation of a parliamentary Kyrgyz Republic continues to position itself as the most democratic 
country in the region, and the US State Department really accepts it this way [3]. 

According to the concept of foreign policy of Kyrgyzstan, one of his goals is to find new 
forms of effective economic and political cooperation with the United States, the European Union, 
the countries of Southeast Asia and the Arab region [6]. The intentions of the United States to build 
the counterterrorism center in Kyrgyzstan, cooperation with the United States in the field of 
Security, located on the territory of Kyrgyzstan military bases. It shows the interaction of 
Kyrgyzstan with the US. 

Thus multi-vectored foreign policy of Kyrgyzstan demonstrates openness, willingness to 
cooperate with a variety of external forces. 

Tajikistan. According to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, 
Republic pays very close attention to the issues of foreign policy, the implementation of the 
relations with other states and international actors [7]. In the years when Tajikistan gained 
independence, the country turned to the basics of their statehood, and in primarily to the conduct of 
foreign policy, which was faced with world politics which seemed too different. In the early days of 
its independence, the republic was engulfed in civil war, and in these difficult conditions formed a 
balanced policy, which was to ensure the inviolability of the state and the unity of the nation, a 
strong political position in the international arena. According to the results of long negotiations, the 
civil war came to an end, so after five years of armed confrontation, the General Agreement on the 
Establishment of Peace and National Accord in Tajikistan was signed, which was a national 
achievement since independence [7]. 

The difference of Tajikistan among the Central Asian states is the fact that four Turkic-
speaking countries indicate their linguistic affinity with the Turkish authorities and organizations 
such as «TURKSOY» (International Organization of Turkic Culture), while Tajikistan is a Persian-
speaking unity with Iran [3]. In this area, Tajikistan is the founder of a new format of dialogue 
Persian-speaking countries (triple Tajikistan-Afghanistan-Iran) and education 'Dushanbe Four "with 
the countries of Russia, Afghanistan and Pakistan [7]. 

If we talk about the internal politics, Tajikistan’s one of the aggravating problems is its 
proximity to the turbulent Afghanistan. In essence, Tajikistan, having the longest border (1,400 km) 
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with Afghanistan, has been associated with its problems since the establishment of Taliban 
government there. And until now, Tajikistan is in the center adjacent to the Central Asian conflict 
zone [2]. For this reason, a number of policy initiatives in Tajikistan is the solution of the internal 
conflict through negotiations, assistance in solving political and economic problems in Afghanistan, 
cooperation in the fight against terrorism, extremism and drug trafficking [7]. 

One of the most important partners of Tajikistan is the Russian Federation. Russia was among 
the first countries to recognize the independence and sovereignty of Tajikistan. The basis for the 
establishment of a new type of relationship between the Republic of Tajikistan and the Russian 
Federation in the conditions of independent development served as a protocol on establishing 
diplomatic relations between the two countries, signed on April 8, 1992 in Dushanbe [7]. In the 
economic sphere, Tajikistan is dependent on Russian aid. Most of the migrant workers from 
Tajikistan (up to 85% of the total number of emigrants from this country to work) settled in Russia. 
Remittances came from there mitigating the process of adaptation to the conditions of the people of 
Tajikistan, began in 2008, the global economic crisis and to ensure almost half of the total annual 
budget of Tajikistan in 2009 [2]. Russia has played a significant role in maintaining the security of 
the republic: the Russian military presence here has been a significant deterrent to possible 
extremist or terrorist attacks from neighboring Afghanistan. 

Regard to relations between Tajikistan and the United States, it is evidently shown here by US 
and NATO military and political structures of interest in Tajikistan. It is due to this capability 
Central Asian republic become transit for the transfer of large military contingents in Afghanistan. 
The cooperation between NATO and Tajikistan was initiated in February 2002 when Tajikistan 
joined the program "Partnership for Peace", and in 2009-2010. Tajikistan has become an important 
transport corridor for the supply of coalition forces in Afghanistan [2]. 

A rapid development of relations between Tajikistan and China is continuing. China is a 
strategic partner of the Republic of Tajikistan. In 2009, the Republic has concluded with 
Chinese party billion contract for the construction ofNurabad HPP-1 and 
Dushanbe CHP [2]. The strengthening and development of bilateral relations of friendship and 
cooperation with this country is one of the priorities of the foreign policy of Tajikistan. According 
to statistical data, the total volume of trade between the two countries in 2012 amounted to US $ 2 
billion. China is among the three largest trade partners of Tajikistan [7]. 

Policy Tajikistan maintains its multi-vectored direction, like other countries in the Central 
Asian region. Tajikistan uses it as a means of exit from the complex crisis situations in which a 
republic was created. The Republic of Tajikistan, due to its low prospects in economic terms, is 
characterized as one of the weakest countries in the region. In its foreign policy with rather limited 
autonomy it has a more realistic discourse and more located to ensure the involvement of external 
actors and international organizations in the life of the region. 

Turkmenistan. The foreign policy is based on the Constitutional Law on the permanent 
neutrality of Turkmenistan, Foreign Policy Concept of Turkmenistan as a neutral state, other 
legislative acts. Turkmenistan's foreign policy is a logical extension of domestic policy and is 
determined by the international legal status of permanent neutrality, recognized by the United 
Nations [8].The factor which distinguishes the country from the rest of Central Asia. In 2003, given 
the status of a neutral state used its central authorities mainly for the isolation of the population 
from the outside world. 

The policy of neutrality facilitates withdrawal from Russian influence, before opening the 
Turkmen diplomacy opportunities for additional maneuver between the major world powers, which 
is important in an uncertain regional neighborhood. One of the tasks of Turkmenistan's foreign 
policy is to ensure the safety of Turkmenistan's political, diplomatic means [8]. For example, in 
2007 in Ashgabat opened the new headquarters of the experimental structure of the United Nations, 
Regional Centre for Preventive Diplomacy. This structure, designed to solve actual problems for the 
region, such as the achievement of civil peace and stability in Afghanistan, the settlement of the 
issue of water resources, to promote disarmament in Central Asia. Turkmenistan has also become a 
party to a number of important international conventions and treaties disarmament character [4]. 
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A distinctive feature of Turkmenistan's foreign policy lies in the use of the energy factor to 
attract international attention to the country, to create an environment in which external forces 
(Russia, China, EU, USA) would compete with each other for the right to import the main asset of 
Turkmenistan, its natural gas. The authorities of the republic were successfully disposed  
capabilities to become the main hub of transport and communication infrastructure in the region, its 
energy sector. This made it possible to normalize relations with neighbors in the region, with major 
gas producers like Kazakhstan and Uzbekistan. 

Regard to relations with Russia, in April 2003, Turkmenistan signed an agreement with it on 
cooperation in the gas industry, calculated up to 2028, and later a number of additional agreements, 
specifying volumes and prices for the supplied Turkmen gas to Russia.Thetalksof  
presidentsBerdymukhammedov and Dmitry Medvedev were held with the participation of 
Gazprom's management on December 22, 2009. It decided to continue the Russian-Turkmen 
projects on construction of the Caspian gas pipeline and gas pipeline "East-West", from which the 
gas can go as planned in the Caspian gas pipeline (with the participation of Russia, Kazakhstan and 
Turkmenistan), and in the Trans-Caspian, connects Turkmenistan to the Russian alternative, 
European project Nabucco [2]. 

The government of Turkmenistan has made significant efforts to ensure that avoid 
dependency and from Russia and from the major Western powers. Neutral Turkmenistan 
simultaneously sends signals to all of them about its readiness to expand cooperation in a number of 
areas of interest of his world economy and politics. In an effort to diversify transport routes for its 
energy exports, Turkmenistan uses the traditional Russian market while courting foreign investors, 
China and other Asian countries that desperately in need of gas pumped out of state, occupying 
reserves of energy resources in fourth place in the world. 

 US and EU partners  play an important role for Turkmenistan as well. They seek to attract 
Turkmenistan for closer partnership and to convince the authorities of Turkmenistan to the benefits 
of the policy of openness to the outside world. In August 2010, Turkmenistan for the first time 
provided the right to develop its gas fields to large American companies (Chevron, ConocoPhillips, 
and others.) This could pave the way for the realization of Trans-Caspian pipeline project, which 
would bypass Russia directly to Western markets [4]. 

Taking a firm distancing from Russia and the CIS, Turkmenistan haven’t yet made a sensible 
choice in favor of the West. Due to favorable sales of strategic importance to the national economy 
of gas feedstock, Turkmenistan achieved relative stability in the coming years; and the power of the 
republic, while maintaining adherence to the status of neutrality, have managed to bring multi-
directional elements in its diplomacy, which strengthened the role of Turkmenistan as a relatively 
independent player ofboth Central Asian and world politics. 

Conclusion 
The favorable geographical position of Central Asian countries gives them an opportunity to 

take advantage of a variety cooperation vectors. States face the task to strike a balance between the 
major players, the US, EU, Russia and China. It is also important to emphasize that the country's 
foreign policy, pays great attention to the development of regional cooperation. Foreign policy 
plays a key role in legitimizing the new states and national goals. Foreign policy objectives of the 
Central Asian states have some common features, but in general expressed their individuality in the 
strategy and goals. Authorities bring greater value to the sovereignty. They consider foreign policy 
as essential element of their national state and insist on strict adherence to certain principles: 
Kazakhstan - a Eurasian integration, supported by Eurasian discourse in the internal public space; 
Turkmenistan - a «permanent neutrality»; Tajikistan - a Persian identity and post-Soviet integration 
that addresses the issue of bad relations with neighboring Uzbekistan; and Kyrgyzstan - a strategy 
of openness in all directions. The situation in Uzbekistan is probably the most difficult. When in the 
early 1990s Uzbekistan saw himself as the undisputed leader in Central Asia, he lobbied for only 
intraregional cooperation. Having failed in his bid to take the place of a regional leader, the country 
has ceased to position itself as a potential center of the regional community and moved to a policy 
emphasized strict protection of its borders, adhering to the policies of isolationism in the field of 
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regional economic exchanges. 
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Кеңес Одағының ыдырауы Орталық Азия аймағындағы жағдайды түбегейлі өзгертті.  

Бұрынғы  Кеңес республикаларынының  орнына тәуелсі  Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, 
Түркменстан және Өзбекстан  мемлекеттері құрылды. 

1991 ж. тәуелсіздік алғанан кейін әлемдік қауымдастық пен мемлекеттің ішкі жағдайын 
бекіту және заңды ету үшін белсенді ішкі және сыртқы іс-шараларды жүргізу қажет болды. 
Белсенді сыртқы саясат пен халықаралық қауымдастыққа ену  үрдісі  жаңа  тәуелсіз  
мемлекеттерінің  құрылуынан  соң  пайда  болған территориялық мәселені шешуді талап 
етті. 

Территориялық  мәселелердің  қалыптасуын  екі  деңгейге  бөлуге  болады. Біріншісі, 
бұрынғы КСРО мемлекеттерінің арасындағы территориялық даумен байланысты болды. 
Мұның күрделілігі бұрынғы КСРО әкімшілік бірліктерінің арасындағы  шекара  
халықаралық  келісімдерде  бекітілмегендігіне  байланысты еді. Шекаралық даудың екінші 
деңгейі КСРО ыдырауынан кейін пайда болған жаңа республикалар мен Қытайдың арасында 
көрінді.  Егер бірінші деңгейдегі шекаралық  дауды  сол  кезеңде  кейінге  қалдыруға  
болатын  болса,  Қытаймен байланысты  территориялық  дауды  тез  арада  шешу  қажет  
болды.  Қытаймен тұрақты қарым-қатынас орнату және қуатты экономикалық ресурстары 
аймақ мемлекеттерінің қалыптасуы мен дамуы үшін өте маңызды болды.  Осындай  
жағдайда,  1992  ж.  қыркүйекте  Мәскеудің  бастамасы  бойынша, Минск  қаласында  
құрамына  Ресей,  Қазақстан,  Қырғызстан,  Тәжікстан  және Қытай  делегациялары  кірген  
«4+1  формуласы»  бойынша  жұмысшы  тобы құрылды [1, 102]. Ортақ делегацияның 
басшысы болып  Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары  Г.Ф. Кунадзе тағайындалды.  
Бұл келісімнің негізінде  шекараны  белгілеу  келесідегідей  тәртіпте  қарастырылды:  Ресей,  
Қазақстан Қырғызстан  және  Тәжікстан  –  Алтайдан  Памирге  дейін.  Бұл  топтың  алдына 
қойылған  негізгі  міндет  –  бұрынғы  КСРО  республикалары  мен  Қытай арасындағы 
шекаралық дауды шешудің механизмін өңдеу болды. 

1991-1997  жж.  аралығында  өткен  көпжақты  және  екі жақты  үлгіде  өткен 
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келіссөздердің барысында Қытай мен КСРО-ның бұрынғы тӛрт республикасы арасындағы 
шекаралық мәселелердің бір бөлігі шешімін таптты.  Кеңес-қытай  шекарасын  белгілеу  
ресей-қытай  шекарасын  шешуден басталды.  1992  ж.  наурызда  Қытай  мен  Ресей  шығыс  
бөліктегі  кеңес-қытай шекарасы жөніндегі келісім грамотасымен алмасты. 1994 ж. 
қыркүйекте Цзян Цзэминьнің Ресейге сапары барысында батыс бөліктегі Қытай-Ресей 
шекарасы жөніндегі  Келісімге  қол  қойылды.  Нәтижесінде,  осы  екі  құжат  алғаш  рет 
ұзындығы  4300  км.созылған  Қытай  мен  Ресейдің  шекарасын  заңды  түрде бекітті  [2]. 
Бірақта, шиеленскен  шекарадағы  территориялық  дауды  шешу мәселесі одан әрі 
дипломатиялық диалог пен жаңа көзқарастарды талап етті.  Қазақстан мен Қытай 
арасындағы келіссөз үрдісінің сипаты да Қытай мен Ресей арасындағы сценарий бойынша 
өтті.  Бірінші кезеңде, ортақ және қарама-қайшылыққа ие емес мемлекетаралық шекара 
мәселесі шешімін тапты. 1994 ж. ҚХР мен Қазақстан арасында қазақстан-қытай мемлекеттік 
шекарасы жөніндегі Келісімге қол қойылды, бұл келісімде ұзындығы 1400 км.құрайтын  
шекарадан өту сызығы анықталды. Қырғыз-қытай  шекарасын  шешудің  негізін  1964-1991  
жж.  кеңес-қытай келіссөзінің нәтижелері құрады. 1992-1996 жж. аралығындағы 
дипломатиялық кездесулердің  барысында  қырғыз-қытай  мемлекеттік  шекарасы  жөніндегі 
Келісімге  қол  қойылды  [3,  38].  1992  ж.  басталған  дипломатиялық кездесулердің  
нәтижесінде  бес  «даулы  аумақтың»  төртеуінде  шекара сызығының  өту  мәселелері  
реттелді.  Таласқа  түскен  Жаныжер  мен Иркештамның  қай  мемлекеттің  үлесіне  тиісті  
екендігі  жергілікті  халықтың шаруашылық  қызметін  ескеру  барысында  шешімін  тапты.  
Хан  Тәңірі  шыңы ауданындағы  аумақ  мәселесі  күрделі  болды.  Келіссөз  барысында 
Қырғыстанның  ұстанымына  сәйкес,  Хан  Тәңірі  шыңына  қол  жетімділіктің 
қырғызстандық бөлігі төрт есеге ұлғайды  (Қырғызстан – 61 %, ҚХР – 39 %). Қытай 
ұстанымы бойынша Хан-Тәңірі шыңы толықтай ҚХР үлесінд болу керек еді. Сонымен, 4+1 
келіссөзінің нәтижесінде екі келісімге қол қойылды: «Шекара аудандарындағы  әскери  
саладағы  өзара  сенімді  нығайту  Келісімі»  [4]  және «Шекара  бойындағы  аудандарындағы  
қарулы  күштерді  өзара  қысқарту жөніндегі  Келісім»  [5].  Бұл  келісімдер  
ынтымақтастықтың  жаңа  аймақтық механизмінің,  бастапқыда  «Шанхай  бестігінің»,  
соңынан  Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының құрылуының алғышарттарын жасады. 1996 ж. 
26 сәуірде Шанхайдағы Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан мемлекеттері 
ел басыларының  алғашқы кездесуінде «Әскери сенім шараларын нығайту жөніндегі 
Келісімге» қол қойылды.  Бұл келісімге сәйкес,  кеңес-қытай  шекарасының  екі  тарабы  
бойынша  100  км.радусты  құрайтын зонаны  қарусыздандыру  бекітілді.  Шекаралық  
зонада  шоғырландырылған  екі тараптың  қарулы  күштері    бір-біріне  шабуыл  жасамау,  
бір-біріне  қарсы бағытталған  әскери  жаттығуларын  жүргізбеуі  тиіс  болды.  Ортақ  
шекараға іргелес  100  км.зонада  өткізетін  әскери  жаттығулары  жөнінде  бір-бірін 
ақпараттандыру,  өз  әскери  жаттығуларына  екінші  жақтан  бақылаушыларды шақыру,  
қауіпті  әскери  әрекеттері  туралы  бір-бірін  ескерту,  әскери қызметкерлер арасында достық 
қатынасты нығайту қарастырылды. Осылайша, бұл  келісім  бұрынғы  кеңес-қытай  
шекарасының  әскери  құрамдас  бөлігін жеңілдетуге мүмкіндік берді.  Әскери  сенім  
шараларын  нығайту  Келісіміне  қол  қоюмен  қатар,  бұл келісімге  қатысушылардың  
арасында  жыл  сайын  кездесулер  өткізу  туралы келісілді.  Бұл  өзінің  алғашқы  өту  жеріне  
байланысты  «Шанхай  бестігі»  деп аталып, «шанхай үрдісінің» тәжірибелік іске 
асырылуының куәсі болды.  «4+1 формуласы» бойынша өткен келіссөз шекара бойындағы 
аудандардағы өзара  сенім  шараларын  өңдеу  саласы  бойынша  да  өзінің  тиімділігін  
көрсетті. Бұл  үрдістің  шеңберіндегі  кездесу  1997  жылдың  24-25  сәуір  аралығында 
Мәскеуде  өтті.  Бұл  кездесуде  бір  жағынан  ҚХР,  екінші  жақтан  Ресей, Қазақстан, 
Қырғызстан және Тәжікстаның ортақ делегациялары кездесті. Ресей Федерациясы, Қазақстан 
Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Тәжікстан Республикасы  және  Қытай  Халық  
Республикасы  арасында  шекара аудандарындағы  әскери  күштерді  ӛзара  қысқарту  туралы  
Келісімге  қол қойылды [5].  Бұл келісім бір жағынан Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, 
Тәжікстан, екінші жағынан  ҚХР  арасындағы  100  км.тереңдікте  орналасқан  географиялық 
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алқаптағы  әскери  қатынасты  реттеді.  Аталған  келісімге  сәйкес,  қол  қоюшы тараптар  
шекара  аудандарындағы  әскери  қатынасты  достық  қатынасты білдіретін  деңгейге  дейін  
қысқартты.  Шекара  аудандарында шоғырландырылған  әскери  күштер  минималды  
қорғану  деңгейіне  дейін қысқартылды.    Сонымен  қатар,  қарулы  күштерді  қолдану,  бір  
жақты  әскери артықшылықтарды  иеленуден  бас  тарту  жөнінде  келісті.  Жаяу  әскер,  
әскери-әуе,  шекаралық  әскерлердің  қатарын  және  санын  қысқартуға  шешім қабылданды.  
Сонымен, осы екі келісім «Шанхай үрдісі» мемлекеттерінің шекарасындағы аймақтық  
қауіпсіздіктің  тұрақты  жүйесін  құрудың  негізін  салды.  Жаңа мемлекеттілікке  ие болу, 
жаңа  шекара  мен  территориялық  мәселелерді  шешу қажеттілігі  жағдайында  «шанхай  
бестігінің»  қауіпсіздік  концепциясы қауіпсіздік туралы дәстүрлі фарватер тұрғысынан, 
мемлекет пен ұлттық мүдде көзқарасы арқылы дами бастайды.  «Шанхай  бестігінің»  құрған  
қауіпсіздіктің  шарттары  жаңа  мемлекеттік шекара  мәселесі  бойынша  мемлекеттердің  
ұстанымдарын  үйлестіру  және нығайтуға  мүмкіндік  берді.  Мұның  өзі  Қытай  мен  
бұрынғы  КСРО республикалары арасындағы шекара мәселесінің толықтай шешілуіне және 
екі жақты келіссөздердің одан әрі дамуына оң әсерін тигізді.  1996-1997  жж.  қол  қойылған  
келісімдер  тәжірибеде  1997-2004  жж.  өткен Қытай мен жаңа республикалардың 
шекарасын анықтаудың келіссөз үрдісінде маңызды рөл атқарды.  Қазақстан  мен  Қытай  
арасындағы  келіссөздердің  екінші  кезеңі  «шанхай үрдісінің»  дамуынан  кейін  басталды.  
1997  ж.  қыркүйектегі  ҚХР  премьері  Ли Пэн  және  1998  ж.  ҚНР  төрағасы  Цзянь  
Цземиннің  Қазақстанға  сапарының нәтижесінде  Қазақстан  мен  Қытай  арасындағы  
мемлекеттік  шекара  жөніндегі қосымша  келісімге  қол  қойылды,  мұнда    Сарычильды  
өзені  және  Чоган-Обо мен Баймурза беліндегі соңғы даулы аумақтары қарастырылды [6]. 
1999 ж. желтоқсанында  Қазақстан  екі  мемлекетің  арасындағы  мемлекеттік  шекара 
жөніндегі  келісімді  ратификациялайды.  Бұл  келісімге  сәйкес,  даулы территорияның  407  
км.Қытайдың  үлесіне,  ал  527  км.Қазақстанның  үлесіне бөлінді [7] .   

Қытай  мен  Тәжікстан  арасындағы  территориялық  қайшылықтар  да «Шанхай 
бестігінің» арқасында шешімін тапты. 1996 ж. дейін Тәжікстан өзінің ішікі  саяси  
тоқыраудың  себебінен  келіссөз  үрдісіне  қатысқан  жоқ.  1999  ж. Қытай мен Тәжікстан 
арасында «тәжік-қытай мемлекеттік шекарасы жөніндегі Келісімге» қол қойды. Бұл келісімге 
сәйкес, Тәжікстан  Карзак даулы аумағын өз пайдасына шешсе, Қытайға Маркансу өзеніне 
жақын 200 км.жерді берді.  Қырғыз-қытай  шекарасы  жөніндегі келіссөздерінің  қорытынды  
кезеңі табандылықпен  өтті,  екі  мемлекет  Хан-Тәңірі  бойынша  өздерінің ұстанымдарын 
талап етті. 1999 ж. бірнеше мемлекетаралық және үкіметаралық кеңестерден  соң,  
Қырғызстан  мен  ҚХР  арасындағы  мемлекеттік  шекара анықталып,  Хан-Тәңірінің  69  %  
территориясы  Қырғызстанға,  ал  31  %  ҚХР үлесіне тиді [8].  Сонымен,  Қытайдың  
белсенді  ұстанымының  арқасында,  «шанхай  үрдісі» тек  қана    Қытай  мен  басқа  
келіссӛзге  қатысушы  мемлекеттердің  арасындағы шекаралық мәселелерді шешіп берді. 
Бірақта, мәселенің бір бөлігі назардан тыс қалды, бұл жаңа Орталық Азия мемлекеттерінің 
арасындағы шекараны анықтау мәселесі өзінің жалғасын таппады және бұл әлі күнге дейін 
латентті жағдайда қалып отыр. Мұндай жағдай Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және 
Өзбекстан мемлекеттеріне  тән  болып  отыр.  Бұл  мемлекеттердің  арасындағы 
территориялық  мәселелердің  аяғына  дейін  шешілмеуі,  мемлекеттік  шекара айналасында 
шиеленскен жағдайды туғызады. Осының нәтижесінде,  аймақтық миграция, суды тиімді 
пайдалану сияқты аймақтың трансшекаралық мәселесін шешу жөніндегі келіссөз 
мүмкіндіктерін кейінге қалдырып, кері әсерін береді. Сондықтан,  «шанхай  үрдісін»  одан  
әрі  тиімді  пайдалану  үшін  Ұйым арасындағы территориялық дау мәселелерін аяқтау керек.  
Сонымен,  жоғарыда  біз  «Шанхай  бестігі»  механизмінің  шеңберіндегі қауіпсіздік  
саясатының  қалыптаса  бастауын  қарастырдық.  Бәрінен  бұрын, ұлттық  мүдде  мен  
дипломатия  мен  келіссөз  үрдісі  арқылы  территориялық мәселелердің шешлуіне назар 
аударылды. «Шанхай үрдісінің» қалыптасуының нәтижесі  Қытай  мен  төрт  посткеңестік  
мемлекет  (Қазақстан,  Ресей, Қырғызстан,  Тәжікстан)  арасындағы  территориялық  
шиеленстерді  шешуден басталды.  Территориялық мәселелерді шешумен қатар, «шанхай 
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үрдісінің» жыл сайын кездесулерінің  күн  тәртібін  кеңейту  байқалады.  Бұл  бірнеше  
факторлардың арқасында іске асты. Біріншіден, аймақтық деңгейдегі жаңа қауіп-қатерлердің 
өсуі  байқалады.  ХХ  ғ.  аяғында  Орталық  Азияда  әртүрлі  террористік, экстремистік және 
сепаратистік сипаттағы топтардың тарабынан антиүкметтік қызмет кеңейе бастайды. 
Халықаралық ұйымдасқан қылмыс пен наркотрафик ағымының  ұлғаюы  байқалады.    
Сонымен  бірге,  Ауғанстандағы  «Талибан қозғалысы»,  радикалдық  ислам  
идеологиясының  тарауы  ШЫҰ  аймағы қауіпсіздігі үшін мазаландырды. Екіншіден,  
«шанхай  бестігі»  форматы  поскеңестік  кеңістікте  алғаш  рет Қазақстан  Республикасының  
Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтің    ұсынған еуразияшылдық  идеясына  сай  келді.  Идеяның  
авторы  Н.Ә.Назарбаев жаһанданудың  екі  жақтылығына  назар  аударады:  бір  жағынан  
қоғам  мен экономиканың  жаңарту  мүмкіндігін  береді,    мәдениеттер  мен  өркениеттер 
диалогын  кеңейтеді,  екінші  жағынан    бірполярлы  әлем  және  батыс  елдері жаһандануды 
субъективті түрде талқылай отырып, Шығыс елдерінің ашықтық үрдісінен  төл мәдениетті 
қысқартып, мәні жағынан мемлекеттердің, халықтың және тәуелсіздіктің әлеуметтік жүйесін 
өздеріне тиімдісін ғана алады.  

Жаһандану үрдісінің екі жақтылығын шешудің жолдарын Н.Ә.Назарбаев 
еуразияшылдық  пен  «еуразиялық  Одақ»  құрудан  көреді.  Еуразияшылдық идеясының  
мәні  – Солтүстік  және Шығыс  Еуразия  территориясында біріңғай экономикалық,  
стратегиялық,  геосаяси  және  саяси  кеңістікті  қалыптастыру болды.  Осылайша, 
еуразияшылдық идеясының тарауы да ШЫҰ шеңберіндегі көп жақты ынтымақтастықтың 
дамуына әсерін тигізді деп айтуға болады. Мұндай жағдайда  «Шанхай  үрдісі»  оның  
қатысушылары  тарапынан    қауіпсіздік  пен тұрақтылықтың  дамуын  қамтамасыз  ететін  
аймақтық  құрылым  ретінде қарастрыла бастайды.  ШЫҰ шеңберінде Ресей, Қытай және 
Қазақстанның кӛпполярлы әлем және батыс  институттарының  ықпалынсыз  альтернативті  
даму  және  қос  стандарт идеяларының  негізінде  ортақ  халықаралық  ұстанымдарының  
көрінісі  орын алды.  Бұл  идеялар  одан  әрі  «шанхай  рухы»  деп  аталады.  1998-2000  жж. 
аралығында  ШЫҰ-ның  саммиттері  Алматыда,  Бишкекте,  Душанбеде шақырылды.  
Кездесулердің  мазмұнына  аз-аздап  саясат,  қауіпсіздік, дипломатия,  сауда-экономика,  
мәдени-гуманитарлық  салалар  бойынша ынтымақтастық  мәселелері  ене  бастайды.  
Мемлекет  басшыларының кездесуінен  басқа    сыртқы  істер  министрлерінің,  қорғаныс  
министрлерінің, экономика,  мәдениет  министрлерінің  т.б.  кездесу  механизмін  құру  
жөнінде келіссөздер жасалды. 1999  ж.  4  шілдеде  болашақта  жоғары  деңгейдегі  
кездесулердің  маңызды тақырыптарын  даярлап  берген,  «бестіктің»  сыртқы  істер  
министрлерінің алғашқы кездесуі өтті [9]. 

1999  ж.  Бишкекте  «шанхай  бестігінің»  мемлекет басшыларының  саммиті  өтті.  Бұл  
іс-шарада  ШЫҰ  мүше-мемлекеттерінің қауіпсіздік пен экономика салаларын бойынша 
көпжақты байланыстардың одан әрі кеңею мәселелері белгіленді. Қауіпсіздік  саласында  
арнайы  қызмет  бойынша  ынтымақтастықты дамытуға басты назар аударылды. Бұл 
кездесудің басты нәтижесі құқық қорғау органдары  жетекшілерінің  кездесулерін  өткізуге  
шешім  қабылданды.  Мұндай инициатива  ШЫҰ  мүше-мемлекеттерінің  терроризм  және  
есірткі  заттарының заңсыз  айналымға  енуіне  қарсы  күресу  саласында  ортақ шешім 
қабылдаудың ұжымдық  алаңын  құрды.  Құжат  мемлекетаралық  ынтымақтастықтың 
принциптерін  нақты  түрде  анықтайды.  Олардың  ішінде  тәуелсіздік  пен территориялық  
тұтастықты  сақтау,  шиеленстерді  әскери  күшсіз  әдіс  арқылы шешу, теңдік пен өзара 
тиімділік негізіндегі ынтымақтастық, ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді ұстану 
орын алды. 1999  ж.  ертеректе  қабылданған  келісімге  сәйкес,  қауіпсіздік  саласы бойынша 
аймақтық күш-жігерді жұмылдыру ісі жалғастырылды. Құқық қорғау органдары  
министрлерінің  кездесуінің  нәтижесінде  «Бишкек  тобы»  құрылды. Бұл  топтың  басты  
мақсаты  құқық  қорғау  қызметінің  өзекті  мәселелері (халықаралық тәжірибеде орын алған 
ынтымақтастықтың  түрлері мен әдістерін пайдалану) бойынша сәйкес келетін органдарды 
координациялау болды [10].  

 2000  ж.  шілдесінде  «Шанхай  үрдісінің»  жаңа  өзіндік  сәйкестігі (идентификация)  
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ресми  түрде  жарияланды.  Душанбедегі  «Шанхай  үрдісінің» мемлекет  басшыларының  
кездесуінде  «Шанхай  бестігін»  ынтымақтастықтың аймақтық  көппрофильді  құрылымына  
айналдырудың  жаңа  бағытын  таңдау туралы  шешім  қабылданады.    Жаңа  бағыттың  
негізгі  құрамдас бөлігі  кездесу нәтижесінде қабылданған декларацияда бекітіледі [11].  
Біріншіден,  бұл  құжатта  дәстүрлі  қауіпсіздік  мәселелері  сөз  болды. Аймақтың  әскери  
саласындағы  тұрақтылық  пен  сенім  деңгейін  нығайту мақсатында  жыл  сайын  қорғаныс  
министрлерінің  отырысын  өткізуге  шешім қабылданды.  Декларацияда  зымыран  
қаруынан  қорғану  мен  ядролық қауіпсіздік  мәселесі  қарастырылады.  1972  ж.  зымыранға  
қарсы  қорғаныс келісімін сақтау қажеттілігі мен ядролық қарудан азат аймақ құруға ерекше 
мән берілді.  Екіншіден,  Душанбе  декларациясында  жаңа  қауіп-қатерлер  саласы бойынша  
инициативалар  қойылады.  Олардың  ішінде  халықаралық терроризммен  күресуге  ерекше  
мән  берілді.  «Шанхай  бестігінің» антитеррористік құрылымын құру жөніндегі шешімге 
келеді. Құжатта Шанхай бестігінің  халықаралық  ұстанымы  нақты  түрде  көрсетіледі.  
Соның  ішінде, «гумманитарлық интервенция» және «адам құқығын қорғау» сылтауы 
арқылы басқа  мемлекеттердің  ішкі  істеріне  араласпау,  жаһандық  және  аймақтық 
мәселелер бойынша шешім қабылдауды монополияландыру мағлұмдалады.   
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Развитие всесторонних отношений с крупнейшей державой современного мира - 

Соединенными Штатами Америки - занимает приоритетное место в казахстанской внешней 
политике. Для нашего государства сотрудничество с США непосредственно связано с 
укреплением международных позиций и продвижения национальных интересов в мировом 
сообществе.  

В Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной Указом №741 от 21 января 2014 года Президентом РК Н. Назарбаев,  в разделе 
«Страновые и региональные приоритеты» отмечается, что Республика Казахстан Республика 
Казахстан продолжит укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами 
Америки, направленного на развитие политического, торгово-экономического, 
инвестиционного, энергетического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, 
решение актуальных вопросов международной повестки дня [1].  

Взаимодействия Казахстана с США не ограничиваются исключительно двусторонними 
формами. Постоянные контакты с Вашингтоном являются необходимым элементом 
казахстанской дипломатии по всем направлениям, включая обеспечение международной 
безопасности внешнеэкономическую деятельность и экспорт энергоносителей, а также 
деятельность в рамках международных организаций. 

Казахстан в силу своих геополитических факторов и экономического потенциала не 
мог не оказаться в зоне внимания американской дипломатии. Существует несколько 
«уровней» заинтересованности США В Казахстане. Это, в первую очередь, геополитический 
фактор, связанный с обеспечением стратегического присутствия США в зоне, где 
пересекаются интересы нескольких государств, конкурирующих с Соединенными Штатами 
на международной арене. Далее следует культурно-идеологический фактор, 
предусматривающий продвижение гуманитарных ценностей (демократия, права и свободы 
человека, рыночная экономика). 

Еще один «уровень» включает в себя упреждение угроз, исходящих США и их 
союзникам из Центрально-азиатского региона. К их числу относят проблему 
распространения вооружений, ядерных материалов, наркоторговлю, терроризм, религиозный 
экстремизм. В некоторой степени, экономическую и гуманитарную помощь также можно 
отнести к этому уровню, т.к. она направляется и в целях упреждения кризисов, способных 
выйти за национальные рамки, оказать дестабилизирующее воздействие на внешнюю среду.  

К этому же «уровню» относится и обеспечение энергетической безопасности США 
путем налаживания бесперебойных и диверсифицированных поставок нефти на рынок США 
и их союзников по всему миру. Именно этим объясняется повышенная активность 
официального Вашингтона по продвижению торгово-экономических интересов 
американских частных компаний на нашем рынке [2, с. 201]. 

25 декабря 1991 года в казахстанско-американских отношениях начинается новый цикл 
взаимоотношений. США стали одной из первых стран, признавших Независимость 
Республики Казахстан, тем самым подчеркнув глубокую заинтересованность в становлении 
Казахстана как самостоятельного государства в системе международных отношений.  

Известный американский политолог М. Олкот, работавшая в тот период советником 
Президента Дж. Буша, подчеркивала: «Соединенные Штаты должны много работать с 
образованными слоями среднеазиатского общества, чтобы не допустить возникновения 
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антиамериканских настроений в этой среде в соответствии с разработанным планом по 
приобщению молодежи, ученых и деятелей культуры этих республик к так называемым 
американским ценностям». И далее США должны научить их быть независимыми 
государствами, независимыми прежде всего от России, только тогда Центральная Азия из 
независимой де-юре станет таковой де-факто; вот что в действительности будет 
способствовать интересам США в регионе» [3, c. 24].  

В начальный период взаимоотношений Вашингтон пытался решить несколько 
стратегических задач в регионе.  

Во-первых, сохранить стабильность в Центральной Азии, поскольку в противном 
случае регион был бы потерян с точки зрения установления здесь американского 
геополитического влияния. 

Во-вторых, обеспечить ликвидацию ядерного оружия, средств его доставки и ядерных 
материалов. США рассматривали Казахстан как государство, на территории которого 
размещался значительный арсенал ядерного оружия (104 баллистические 
межконтинентальные ракеты СС-18, каждая из которых могла нести до десяти ядерных 
боеголовок) [4, c. 211].  По мнению экспертов, на тот момент ядерный потенциал Казахстана 
был в несколько раз выше, чем даже у таких ядерных держав, как Великобритания, Франция 
и Китая [5, c. 226]. Позиция Вашингтона была продиктована стремлением нейтрализовать и 
полностью устранить потенциальную угрозу распространения ядерного оружия, которое 
осталось на территории Казахстана после распада СССР. Приоритетная задача американской 
дипломатии того периода сводилась к тому, чтобы обеспечить присоединение Казахстана, 
наряду с Беларусью и Украиной, к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
в качестве неядерных государств, отказ этих стран от ядерного оружия с его последующим 
уничтожением. 

В-третьих, создать условия для уменьшения реальной возможности восстановления 
России как серьезной геополитической силы. Для США Казахстан виделся «как наиболее 
приемлемая смесь политических сил и экономических ресурсов, способных достичь квази-
свободного государства, даже если его форма, своеобразный вид олигархии, будет далека от 
модели демократии» [6].  

В-четвертых, принять меры для сдерживания Китая, которому многие аналитики 
прочат скорое вхождение в число мировых лидеров XXI века. Наконец, стояла задача создать 
надлежащие условия, обеспечивающие усиление экономического присутствия США в 
Центральной Азии. Заинтересованность США в развитии отношений с Казахстаном была 
также обусловлена стратегической важностью Центральной Азии как «региона повышенного 
риска» и места пересечения интересов России, Китая, Ирана - трех постоянных конкурентов 
Вашингтона за влияние. Американский интерес был усилен энергетическим фактором: 
Казахстан рассматривается в Соединенных Штатах как перспективный мировой экспортер, 
который будет играть заметную роль на мировом энергетическом рынке. Геостратегический 
и энергетический факторы определяют важное место Казахстана во внешнеполитическом 
курсе Вашингтона и, по утверждению бывшего помощника Президента США по 
национальной безопасности З. Бжезинского, «сможет играть весомую роль в обеспечении 
региональной безопасности» [7, c. 35]. 

Фундамент казахстанско-американского сотрудничества был заложен в ходе первого 
официального визита Президента Н. Назарбаева в США в мае 1992 года. В ходе визита главы 
двух государств объявили об установлении новых отношений между США и Казахстаном. И 
Казахстан, и США исходили из того, что безопасность нашего государства является важным 
фактором стабильности Азии. В ходе визита были подписаны Соглашение о торговых 
отношениях, Договор о поощрении и взаимной защите капиталовложений, Меморандум о 
взаимопонимании между Правительствами Республиками Казахстан и США, Совместное 
заявление о заключении конвенции об избежании двойного налогообложения [2, c. 204]. 

Казахстанско-американские отношения развивались динамично. В январе 1992 года 
США открыли своё посольство в Алма-Ате, а затем перенесли его в Астану в 2006 году. В 
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2009 году США открыли генеральное консульство в Алматы.  
Американо-казахстанское сотрудничество в области безопасности и нераспространения 

ядерного оружия является краеугольным камнем отношений. Подписав Лиссабонский 
протокол от 22 мая 1992 года и присоединившись к Договору о нераспространении ядерного 
оружия, Казахстан заручился гарантией «ядерной» безопасности со стороны ядерных 
держав, в том числе и США.  

В 1991 году Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл Семипалатинский 
полигон. Соединенные Штаты помогали Казахстану в уничтожении ядерных боеголовок, 
оружейных материалов и поддерживающей их инфраструктуры. Казахстан подписал 
Договор об обычных вооружённых силах в Европе (1992), Договор о СНВ (1992), Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1993), Конвенцию о запрещении химического оружия 
и об отказе о всеобъемлющих ядерных испытаниях (2001). Согласно программе Совместного 
уменьшения угрозы, США потратили 240 млн. долларов для оказания помощи в ликвидации 
оружия массового уничтожения Казахстана. В 1994 году Казахстаном было передано более 
полтонны оружейного урана в США. Подписанная во время официального визита 
Президента РК Н.А. Назарбаева в США в феврале 1994 года «Хартия о демократическом 
партнерстве между Казахстаном и США» стала базовым документом двустороннего 
сотрудничества. В 1995 году Казахстан уничтожил свою последнюю ядерную боеголовку и 
при содействии США завершил герметизацию 181 ядерного туннеля. В следующем 
десятилетии Соединённые Штаты и Казахстан совместно законсервировали ещё 40 ядерных 
туннелей. С 1997 года Казахстан принимает активное участие в программе НАТО 
«Партнерство во имя мира», руководствуясь целью повысить уровень вооруженных сил 
страны. Данная инициатива Североатлантического альянса вносит весомый вклад в 
продвижение стратегических интересов Казахстана, направленных на укрепление 
безопасности в каспийско-центральноазиатском регионе. 25 марта 2014 года на Саммите в 
Гааге Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Бараком 
Обамой. В ходе встречи двух глав государств были обсуждены актуальные вопросы 
международной повестки дня, в том числе и ядерная безопасность. 

Роль Казахстана как стратегического партнера США в Центральной Азии и на 
постсоветском пространстве укрепилось в результате развития диалога с Соединенными 
Штатами по международной и региональной проблематике. Вашингтон позитивно 
воспринял шаги по созданию Центрально-азиатского батальона и предложение по его 
участию под эгидой ООН в международных операциях. 

Особое значение имеет сотрудничество с американским бизнесом в нефтегазовом 
секторе. Американские компании при поддержке политического руководства США в 
настоящее время заняты по всей производительной цепочке - от исследований до добычи, 
переработки и транспортировки углеводородного сырья и продуктов переработки. 
Нефтегазовая промышленность республики приносит около 32% дохода от общего экспорта 
страны. В настоящее время в Казахстане представлены практически все крупные 
американские нефтяные компании («Шеврон», «Эксон-Мобил», «Тексако» и ряд других), 
участвующие в реализации крупнейших проектов в нефтегазовом секторе Казахстана. 
Серьезность планов американских компаний подтверждается тем, что их деятельность не 
ограничивается нефтедобычей, а включает в себя проекты комплексной переработки сырья, 
создания локальной инфраструктуры, решения экологических, социальных вопросов. 

Важным направлением казахстанско-американских отношений является 
сотрудничество в торгово-экономической сфере. В 2000 году товарооборот между двумя 
странами составил 487 млн. долларов, в том числе экспорт 211 млн. долларов. США 
занимает второе место после Нидерландов по совокупному объему прямых инвестиций в 
экономику Казахстана, который определяется примерно в 4 млрд. долларов. В 2013 году 
товарооборот между Республикой Казахстан и США составил $2,75 млрд, (из них экспорт – 
394 млн, а импорт – 2,36 млрд) что на 9% больше, чем за 2012 год. Объем казахстанских 
прямых инвестиций в экономику США за аналогичный период составил 647 млн. долларов 
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[8]. 
В настоящее время в Казахстане зарегистрировано 325 казахстанско-американских 

совместных предприятий и около 100 представительств различных компаний США. В 
соответствии с соглашением по неправительственным организациям, в нашей стране 
функционируют свыше 50 американских НПО. 

Казахстанско-американские взаимоотношения основаны на таких основополагающих 
принципах, как незыблемость политического суверенитета, экономическая обоснованность 
принимаемых решений, поэтапность, прагматизм и взаимная выгода, равное 
представительство сторон во всех органах интеграции и консенсус на всех уровнях 
интеграционного взаимодействия.   

Наработанный опыт совместного решения многих сложных вопросов в сфере 
нераспространения ядерного оружия, развития на должном уровне политического диалога, 
наращивание взаимовыгодного торгово-инвестиционного сотрудничества создал прочную 
базу взаимного доверия, что позволяет Казахстану и США находить и решать возникающие 
проблемы без серьезного ущерба для отношений партнерства и сотрудничества. 
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Корея издавна, прежде всего в силу своего геостратегического положения, была 

объектом борьбы за влияние соседних, более крупных и могущественных государств. С 
середины XX в. и до настоящего времени определилась четвёрка великих держав в составе 
США, России, КНР, Японии, обоснованно считающимися традиционно вовлечёнными в 
проблемы Корейского полуострова. 

Растущая роль этого региона в международных отношениях, безусловно, вызывает 
скрытое противостояние указанных выше государств, их борьбу за влияние в Северо-
Восточной Азии. Безусловно, к числу таких стран в первую очередь относятся такие 
гиганты, как США и Китай. Усиливающаяся борьба за сферы экономических и 
геополитических интересов будет неуклонно порождать новые конфликтные ситуации и 
обострять старые. Особое значение в таком контексте стоит придать до сих пор 

http://www.minplan.gov.kz/
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неурегулированной ситуации на Корейском полуострове. 
За период почти 60 лет с момента зарождения конфликта между Северной и Южной 

Кореями международному сообществу мало что удалось сделать для нормализации 
ситуации, которая дестабилизирует Азиатско-тихоокеанский регион и Северо-Восточную 
Азию в частности. Логика «холодной войны» и противостояние СССР и США не 
подразумевали решения проблемы двух Корей – сверхдержавам был удобен статус-кво. С 
распадом биполярной системы международных отношений в 1991 г. последовал 
предсказуемый рост напряжённости во всех проблемных зонах мира. Корейский полуостров 
не стал исключением [1]. 

Главным содержанием доктрины внешней политики Южной Кореи является 
обеспечение политических, экономических и культурных интересов страны. Однако в силу 
специфики корейской ситуации, когда осуществление национальных интересов происходит в 
условиях раскола нации, поддержание стабильности межкорейских отношений становится 
важнейшим условием эффективности внешнеполитического курса и дипломатии. С другой 
стороны, оптимизация внешнеполитических усилий создает предпосылки для постепенного 
решения внутринационального конфликта путем примирения и воссоединения. Таким 
образом, достижение национального единства относится к числу основополагающих целей 
южнокорейской внешнеполитической доктрины, а ее объединительная политика 
представляет собой неотъемлемую часть дипломатии [2, с. 63]. 

Трансформация системы международных связей определила в качестве официальной 
концепции внешней политики Республики Корея так называемую «Северную дипломатию». 
На церемонии инаугурации 25 февраля 1988 года президент Республики Корея Ро Дэ У 
торжественно декларировал приверженность новой администрации духу перемен в мировой 
политике и выразил уверенность в том, что принципиально новый подход к корейской 
проблеме откроет путь к воссоединению нации. Северная политика была призвана 
нормализовать отношения Южной Кореи со странами социалистической ориентации, 
поддерживающими северокорейский режим, и за счет этого открыть важный канал 
опосредованного влияния на Пхеньян [2].  

Широкомасштабные перемены политического устройства в Европе, интеграция 
Восточной и Западной Германии возродили надежду на возможное объединение Кореи. 
Проблема воссоединения, концепция единого корейского государства стали главной темой 
повестки дня ряда крупных международных семинаров и конференций. Прежние подходы к 
проблеме объединения были подвергнуты тщательному анализу и критике. В результате 
администрация Республики Корея, Министерство объединения РК разработали и 
предложили новую концепцию национального единства, которая отвечала быстро 
меняющемуся международному порядку. Одновременно были предприняты конкретные 
меры по улучшению межкорейских отношений и практической реализации новой доктрины 
[2].  

Во время президентства Ро Дэу возобновились межкорейские контакты на высшем 
уровне. Так, в декабре 1991 г. имела место встреча министров иностранных дел Северной и 
Южной Кореи в Сеуле, завершившаяся подписанием 13 декабря «Соглашения о примирении, 
ненападении, сотрудничестве и обмене между Севером и Югом», в котором стороны 
впервые официально признали суверенитет друг друга, как и сам факт существования на 
полуострове двух государств. Особо отмечалось, что отношения между КНДР и РК не 
обычные межгосударственные, а временно сложившиеся в ходе продвижения к 
воссоединению. Стороны взяли на себя обязательство отказаться от военно-политической 
конфронтации, обеспечить разрядку и мир, содействовать общенациональным интересам. 
Было выражено намерение сторон обеспечить свободное передвижение людей, переписку, 
встречи, воссоединение разделённых семей и родственников. Предлагалось также 
восстановить прерванные железнодорожные и шоссейные дороги, открыть водные и 
воздушные пути [1]. 

В 1992 г. обе Кореи приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского 
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полуострова [3]. Подписанные Сеулом и Пхеньяном документы могли составить базу для 
дальнейших переговоров. Во-первых, они содержали обязательства сторон разрешить 
конфликт мирно. Во-вторых, Юг согласился учесть мнение Севера о необходимости 
исключить присутствие американского ядерного оружия на южнокорейской территории. Это 
означало повышение уровня военного доверия между Сеулом и Пхеньяном, т.к. 
американское оружие на юге полуострова традиционно рассматривалось как средство, 
позволяющее уравновесить численное превосходство по обычным вооружениям, которое 
КНДР имеет над Республикой Корея. Но решение вопроса о нормализации тормозилось из-за 
неспособности корейских государств прийти к общему пониманию международно-
политических реалий в регионе [4, с. 194]. Кроме того, все призывы Северной Кореи 
заменить соглашение о перемирии от 1953 г. на полноценный договор о мире упорно 
отвергались США, ориентированными на заключение подобного документа в 
многостороннем формате. 

В итоге, первый ядерный кризис, вызванный работами Северной Кореи в рамках 
собственной атомной программы [5], а также смерть Ким Ирсена привели к фактической 
заморозке межкорейского диалога до 1998 г. 

В 1998 г. в Южной Корее к власти пришло демократическое правительство во главе с 
Ким Дэчжуном. Он провозгласил политику «солнечного тепла» в отношении КНДР. Её 
основная идея – приблизить объединение страны не силовым способом и не попытками 
развалить и поглотить Северную Корею, а массовыми обменами людьми, экономическими 
проектами, инвестициями, направленными на выравнивание уровней жизни в обеих частях 
Корейского полуострова. При этом особо следует отметить, что весь этот дипломатический 
курс не ставился в зависимость от ядерной проблемы, поскольку в условиях примирения 
Южной Корее нечего было опасаться. По факту, применение политики «солнечного тепла» 
обозначило переход РК к методам экономической дипломатии в процессе межкорейского 
урегулирования. 

Новая гибкая внешнеполитическая концепция Южной Кореи быстро привела к 
существенному прорыву в двусторонних отношениях. С 13 по 15 июня 2000 г. в Пхеньяне 
состоялась историческая встреча между руководителем КНДР Ким Чениром и президентом 
Республики Корея Ким Дэчжуном, по итогам которой была подписана «Совместная 
декларация Юга и Севера», открывшая новые перспективы на пути объединения Корейского 
полуострова. [3]. 

Следующий президент Южной Кореи, Но Мухён заменил политику «солнечного 
тепла» «политикой мира и процветания», которая, по сути, продолжила первую. Основные 
принципы её реализации: 1) решение всех проблем через диалог; 2) построение отношений 
на взаимодоверительной и взаимовыгодной основе; 3) международное сотрудничество на 
основе принципов межкорейских отношений Севера и Юга; 4) участие народа в реализации 
«политики мира и процветания» [1] 

В начале октября 2007 г. в Пхеньяне прошёл второй межкорейский саммит, по итогам 
которой Ким Ченир и Но Мухён подписали «Декларацию во имя развития отношений между 
Югом и Севером, мира и процветания». В этом же году премьер-министры РК и КНДР 
подписали три соглашения о мерах укрепления доверия и экономическом сотрудничестве. 
Договорённости двух сторон включали в себя целую программу развития контактов и 
взаимодействия, включая создание в районе Жёлтого моря специальной зоны мира и 
сотрудничества [1]. 

После прихода к власти в 2008 г. консерваторов во главе с президентом Ли Мёнбаком 
произошла резкая смена политики РК по отношению к КНДР. «Политика мира и 
процветания» была свёрнута. По мнению администрации нового президента, компромисс с 
КНДР по вопросам объединения, основанный преимущественно на условиях Пхеньяна, 
означает, что южане будут тратить огромные деньги на северян, не имея при этом реальной 
возможности изменить ситуацию на Севере. Новый президент пошёл на резкое ужесточение 
политики в отношении КНДР, при укреплении стратегических отношений с США.  По 
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факту, Ли Мёнбак отказался от политики по умиротворению северного соседа, которую 
проводили его предшественники. В основу нового курса была положена позиция о 
необходимости полного урегулирования северокорейской ядерной программы, и только 
после этого возможно дальнейшее развитие межкорейских отношений. Политический диалог 
между Сеулом и Пхеньяном был заморожен.  

В настоящий момент урегулирование проблемы Корейского полуострова имеет два 
практических аспекта, решение которых откроет путь к нормализации ситуации в регионе. 
Во-первых, это, безусловно, приемлемое и удовлетворяющее все заинтересованные стороны 
решение о денуклеаризации Корейского полуострова и свёртывании ракетно-ядерной 
программы КНДР. Во-вторых, налаживание стабильного и последовательного 
межкорейского диалога, направленного на продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество 
двух Корей с перспективой их последующего объединения. 

Безусловно, первый из упомянутых аспектов является краеугольным камнем в вопросе 
урегулирования этого застаревшего и напряжённого конфликта. К сожалению, приходится 
констатировать, что за последние годы изменений в лучшую сторону по этому направлению 
нет. Во многом это связано с принципиальным расхождением позиций КНДР и США в 
вопросе условий денуклеаризации первой. Более того, Северная Корея стала страной, 
обладающей ядерным оружием, что существенно усложняет переговорный процесс в любом 
из существующих форматов. В этой ситуации на первое место выходят процессы, 
происходящие в рамках межкорейского диалога. Именно они могут «сломать сложившийся 
лёд» и, при условии адекватно-выстроенной переговорной линии, внести существенную 
лепту в вопрос урегулирования на Корейском полуострове [1].  

Очевидно, что современная позиция Республики Корея, ставящая всё сотрудничество в 
зависимость от уступок КНДР по вопросу денуклеаризации полуострова, является 
неприятной для Северной Кореи, привыкшей к политике «солнечного тепла» и «политике 
мира и процветания». Под большим вопросом и проблема объединения Корей. Весьма 
примечательно, что власти как Южной, так и Северной Кореи в общеполитических 
декларациях безоговорочно признают необходимость дипломатических усилий для 
скорейшего достижения общегосударственного единства. Однако, к сожалению, обе стороны 
всё ещё не могут договориться о том, как это сделать. Поскольку Север и Юг слишком 
долгое время находились во враждебном противостоянии друг другу, они не в состоянии 
быстро изменить свои позиции и вследствие этого им нелегко прийти к компромиссу и 
консенсусу. Объясняется это также тем, что стороны принадлежат к противоположным 
политико-идеологическим системам – коммунистической и капиталистической. 

Итак, с одной стороны, международная обстановка и доминирующие тенденции 
мирового развития благоприятно отражаются на возможности объединения Кореи, что 
подкрепляется желанием большинства населения, с другой - в силу непримиримого 
конфликта между правящей элитой Севера и Юга в настоящий момент корейские стороны 
пытаются решать проблемы внутреннего развития на пути обособления друг от друга.  

В то же время, существуют принципиальные расхождения по основным моментам 
программы сближения и объединения. Так, КНДР предпочла бы не допускать никакого 
вмешательства извне в переговорный процесс, решить всё силами одной корейской нации. 
Республика Корея же, не отрицая важности принятия корейцами самостоятельных решений, 
признаёт возможность участия внешних сил в урегулировании корейской проблемы. 

К 2015 году Пхеньян и Сеул заявили о готовности возобновить диалог. В своей 
новогодней речи глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что намерен встретиться с 
Пак Кын Хе в 2015 году. Уже 19 января 2015 года Глава Республики Корея Пак Кын Хе на 
встрече с министрами обороны и иностранных дел, которые докладывали о направлениях 
политики Сеула в отношении Пхеньяна, подчеркнула необходимость создать условия для 
возобновления переговоров с КНДР. Однако, хотя за последние месяцы Сеул неоднократно 
предлагал начать межкорейские переговоры на высоком уровне для обсуждения 
двусторонних проблем, официальный Пхеньян до сих пор не отреагировал на инициативы 

http://rusevik.ru/news?q=%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BB
http://rusevik.ru/news?q=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
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Юга [6]. 
Таким образом, за прошедшие 15 лет, с момента начала налаживания диалога между 

Севером и Югом, безусловно, можно говорить о продвижении во взаимодействии между 
двумя государствами, если сравнивать их до и после окончания «холодной войны». На 
сегодняшний день США и Китай имеют наибольшее влияние на процессы, происходящие на 
полуострове, и скорее всего именно их противостояние или сотрудничество во многом 
отразятся на динамике развития межкорейского диалога.  
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Nowadays many international or regional organizations are involved in peacemaking, peace-

enforcing and peacekeeping activities: United Nations, North Atlantic Treaty Organization, 
Organization for Security and Cooperation in Europe, African Union, European Union, etc. In fact, 
they send multinational forces to the various conflict areas.  

NATO and the United Nations share a commitment to maintaining international peace and 
security. The two organizations have been cooperating in this area since the early 1990s. 

NATO’s 2010 Strategic Concept commits the Alliance to prevent crises, manage conflicts and 
stabilize post-conflict situations, including by working more closely with NATO’s international 
partners, most importantly the UN and the European Union. 

UN Security Council Resolutions have provided the mandate for NATO’s operations in the 
Western Balkans, Afghanistan and Libya. They have also provided the framework for NATO’s 
training mission in Iraq. NATO has also provided support to UN-sponsored operations, including 
logistical assistance to the African Union’s UN-endorsed peacekeeping operations in Darfur, Sudan, 
and in Somalia; support for UN disaster-relief operations in Pakistan, following the massive 
earthquake in 2005; and escorting merchant ships carrying World Food Program humanitarian 
supplies off the coast of Somalia [1]. 

Over the years, NATO-UN cooperation has been extended beyond operations to include 
consultations between NATO and UN specialized bodies and agencies on issues such as crisis 
assessment and management, civil-military cooperation, training and education, logistics, 
combating human trafficking, mine action, civilian capabilities, women, peace and security, arms 
control and non-proliferation, and the fight against terrorism. 

The complexity of today’s security challenges has required a broader dialogue between 

http://www.allbest.ru/
http://ria.ru/spravka/20101123/299886201.html
http://www.npc.sarov.ru/issues/9element/elementp1.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1705362
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NATO and the UN. In 2010, following the signing of the 2008 UN-NATO declaration on 
cooperation, NATO reinforced its liaison arrangements by establishing the post of NATO Civilian 
Liaison Officer to the United Nations, in addition to that of a Military Liaison Officer, established 
in 1999. This enhanced cooperation is an integral part of NATO’s contribution to a Comprehensive 
Approach to crisis management and operations [2]. 

In September 2008, building on the experience of over a decade of working together, the 
Secretaries General of the two organizations agreed to establish a framework for expanded 
consultation and cooperation. Cooperation is being further developed on issues of common interest, 
including in communication and information-sharing; capacity-building, training and exercises; 
lessons learned, planning and support for contingencies; and operational coordination and support. 

Cooperation continues to develop in a practical way, taking into account each organization’s 
specific mandate, expertise, procedures and capabilities. There are regular exchanges and dialogue 
at senior and working levels on political and operational issues. NATO’s Secretary General reports 
regularly to the UN Secretary-General on progress in UN-mandated NATO-led operations and on 
other key decisions of the North Atlantic Council in the area of crisis management and in the fight 
against terrorism. In recent years, staff-level meetings and high-level visits have become more 
frequent. The UN is frequently invited to attend NATO ministerial meetings and summits, the 
NATO Secretary General participates in the UN General Assembly, and staff level meetings take 
place on an annual basis between the Secretariats of NATO and the UN. Similar meetings also take 
place with other UN organizations, such as the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), and 
NATO experts participate in events organized by other UN bodies [1]. 

As detailed below, NATO contributes to the work of a number of UN committees and bodies 
set up to address the challenges of terrorism; the proliferation of weapons of mass destruction and 
their means of delivery; promoting the rights and role of women in conflict; the protection of 
civilians, including protection of children affected by armed conflict; the illicit trade in small arms 
and light weapons; and disaster relief. 

North Atlantic Treaty Organization, once focused on the collective defense of its members 
against armed attack, in recent years has increasingly taken on peacekeeping missions. Immediately 
after the end of the Cold War, the Alliance shifted the centre of its attention to the task of promoting 
collective security, that is, to helping create, particularly in Central and Eastern Europe, the kinds of 
conditions – economic, social and political – that foster good relations between peoples. 

At the same time, the nature of “peacekeeping” has undergone a radical change. Formerly, the 
state was regarded as the basic unit, each state being sovereign within its own boundaries. 
Consequently; peacekeeping meant the prevention of strife between states. It involved primarily the 
maintenance or achievement of established international borders or of cease-fire lines (as on the 
Golan Heights). A third party, generally the United Nations, would undertake to assist in that task, 
perhaps by providing a neutral force until such time as hostility had died away on both sides. What 
was sought was peace between states. Nowadays, this kind of activity is referred to as “classic 
peacekeeping”, of which the United Nations Emergency Force (UNEF) established in 1956 at the 
time of the Suez crisis, is regarded as the model [1]. 

The new peacekeeping, which began to appear in the late 1980s, is far more ambitious. It sees 
the individual human being as the basic unit, with each person vested with certain human rights. In 
other words, each citizen or subject is seen as having rights that are more fundamental than the 
rights as he or she may have under the law of the state. The goal of peacekeeping is the realization 
and protection of those rights. When this is achieved, “human security” is advanced [3]. 

In the case of Yugoslavia-Kosovo, when the UN did not act, NATO intervened. It is to be 
noted that extensive use was made, and still is being made, of “human security” in justifying 
NATO’s intervention in Yugoslavia without UN approval. According to Javier Solana, the 
Secretary-General of NATO at the time of the Yugoslavia-Kosovo mission; that campaign had to go 
ahead even without UN approval: “It was to defend people. This was one of the poorest corners in 
all of Europe. The alliance acted for moral reasons. They couldn’t turn away” [3]. 

A number of observers have pointed out that the issue is not one of choosing between the old 
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peacekeeping and the new, but of using an appropriate combination of the two.  
Today NATO contributes actively to the work of the UN Counter-Terrorism Committee (UN 

CTC) – established in accordance with UN Security Council Resolution (UNSCR) 1373 in the 
aftermath of the 11 September 2001 terrorist attacks on the United States – and participates in 
special meetings of the Committee bringing together international, regional and sub-regional 
organizations involved in this process. NATO and the UN conduct reciprocal briefings on progress 
in the area of counter-terrorism, in their respective committees. NATO is also committed to 
supporting the UN Global Counter-Terrorism Strategy. 

NATO contributes to the work of the UN Security Council Committee established following 
the adoption of UNSCR 1540 (2004), which addresses the threat to international peace and security 
posed by the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery. 
In this context, since 2004 the Alliance has been organizing a string of international non-
proliferation seminars with the active participation of partner countries and international 
organizations. In addition, NATO addresses the implementation of UNSCR 1540 at regional and 
sub-regional levels in order to better identify the real needs of countries for assistance [2]. 

NATO remains committed to the full implementation of UNSCR 1325 on Women, Peace and 
Security and related Resolutions, which are aimed at protecting and promoting women’s rights, role 
and participation in preventing and ending conflict.  In line with the NATO/Euro-Atlantic 
Partnership Council Policy, the Alliance has together with its partners made significant progress in 
implementing the goals set out in these Resolutions.  In this regard, NATO has endorsed a Strategic 
Progress Report on mainstreaming UNSCR 1325 and related Resolutions into NATO-led operations 
and missions. Furthermore, in August 2012, the NATO Secretary General appointed a NATO 
Special Representative for these issues. In this context and to further advance this work, the Allies 
have tasked the North Atlantic Council to continue implementing the Policy and the Action Plan; 
undertake a review of the practical implications of UNSCR 1325 for the conduct of NATO 
operations and missions; and further integrate gender perspectives into Alliance activities. 

NATO also remains committed to the implementation of UNSCR 1612 and related 
Resolutions on the protection of children affected by armed conflict.  At the 2012 NATO Summit in 
Chicago, NATO leaders expressed their concern at the growing range of threats to children in 
armed conflict and strongly condemned that they are increasingly subject to recruitment, sexual 
violence and targeted attacks.  NATO-led operations, such as the International Security Assistance 
Force (ISAF) in Afghanistan, are taking an active role in preventing, monitoring and responding to 
violations against children, including through pre-deployment training and a violations alert 
mechanism.  This approach, based on practical field-oriented measures, demonstrates NATO’s firm 
commitment on this issue, as does the recent appointment of a NATO Focal Point for Children and 
Armed Conflict in charge of maintaining a close dialogue with the UN.  NATO-UN cooperation in 
this field is creating a set of good practices to be integrated in NATO training modules and taken 
into account in possible future operations. 

NATO also contributes to the UN Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate the 
Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons (SALW) in All its Aspects, adopted in July 2001 by 
nearly 150 countries, including all NATO member states. It consists of measures at the national, 
regional and global levels in the areas of legislation, destruction of weapons that have been 
confiscated, seized or collected, as well as international cooperation and assistance to strengthen the 
ability of states in identifying and tracing illicit arms and light weapons. Every two years, the UN 
holds the Biennial Meeting of States to Consider the Implementation of the Program of Action. 
Through the Ad Hoc Working Group on SALW, established in 1999 within the framework of the 
Euro-Atlantic Partnership Council, NATO supports the implementation of the Program of Action 
with outreach activities, including at regional and sub-regional level [2]. 

NATO also cooperates with the UN in support of disaster-relief operations. Through the 
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), NATO coordinates 
consequence-management efforts with UN and other bodies and shares information on disaster 
assistance. All the EADRCC’s tasks are performed in close cooperation with the United Nations 
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Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), which retains the primary role in 
the coordination of international disaster-relief operations. The EADRCC is a regional coordination 
mechanism, supporting and complementing the UN efforts. In the case of a disaster requiring 
international assistance, it is up to individual NATO member states and partner countries to decide 
whether to provide assistance, based on information received from the EADRCC. 

It has become clear that, since the end of the Cold War, NATO has become engaged in many 
peacekeeping operations and has therefore entered into a variety of arrangements with the UN. 
Three categories of arrangements have been identified in this respect: 

- NATO’s participation in a multi-dimensional UN-led operation. An example is NATO’s 
support for UNPROFOR under the so-called dual-key. 

- deployment of a NATO-led operation that receives UN endorsement but outside UN 
command and control. Examples are IFOR, SFOR, KFOR and ISAF. 

- deployment of a NATO-led operation that receives no UN endorsement. Examples are the 
Operations Essential Harvest, Amber Fox and Allied Harmony in Macedonia [4]. 

When looking then at the specific nature of these operations, the main observation to be made 
is that, apart from NATO’s operations in Macedonia, these operations were enforcement actions for 
which a mandate of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter was needed. 

This variety of peacekeeping operations in which NATO has become involved after the end of 
the Cold War, has undoubtedly affected the nature of the relationship between NATO and the UN 
substantially. 

On the one hand it has become clear that NATO’s growing involvement in peacekeeping 
operations presents the UN with opportunities, not least because NATO offers - at least to some 
extent - a solution to the UN’s capacity problems. Unlike the UN, NATO does have the 
administrative, logistical and command structures necessary to deploy and to manage large-scale 
military enforcement operations inside and even outside Europe. Furthermore, NATO’s operations 
are well equipped and enjoy a level of operational coherence and unity not shared by most UN 
peacekeeping operations. It needs to be stressed however that NATO is primarily a military alliance 
which does not have the capacity to address nonmilitary tasks that multidimensional peacekeeping 
operations nowadays involve. It has been clearly demonstrated in this study that NATO-led 
peacekeeping operations cannot succeed on their own, without the support and assistance of the UN 
and other relevant organizations such as the OSCE and/or the EU [5]. 

On the other hand, it has clearly revealed that NATO’s capacities are not unlimited. 
Especially for ISAF in Afghanistan, NATO experiences many difficulties in persuading NATO 
members to supply additional forces. Another observation that can be made in this respect, is that 
NATO has faced serious differences of opinion in its own ranks when it came to the exact 
interpretation of the mandates of its operations. Although NATO members were able to agree on the 
overall mandates of their missions, they often differed on the means and the way to implement the 
mandates. Especially in ISAF - and to a lesser extent in IFOR – NATO members interpreted their 
mandate differently and their national contingents behaved therefore differently on the ground.  

The ambiguous relationship between the UN and NATO remains a matter of concern. No one 
can predict with certainty how this relationship will evolve in the future. It is however most unlikely 
that the North Atlantic Treaty will be reviewed in the near future in order to solve this matter. In the 
meantime and as first step in clarifying NATO’s relationship with the UN, it is advisable that 
NATO and the UN institutionalize their operational forms of cooperation through the signing of a 
cooperation agreement. 
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Физика- математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 12 «В» сынып 
оқушысы  

Ғылыми жетекшісі – Несіпов Б.Р,.тарих және қоғамдық пәндердің оқытушысы, 
Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері 

 
Қазіргі заманда, Қазақстан дамушы мемлекеттердің бірі болып саналады. Оның ең 

басты мақсаты – экономикалық тұрғыда өсіп, 2050-інші жылы 30 ең дамыған мемлекеттердің 
қатарына қосылу. Ол үшін, мемлекет экономикалық стратегияларды дамытып, қойылған 
міндеттерді орындауда. Дегенмен, қойылған мақсатқа жету үшін, 35 жыл ғана қалды, ал бұл 
өте қысқа мерзім болып табылады. Алайда, егер мемлекет тиімді жолды пайдаланса, 35 жыл 
уақыт ішінде 30 ең дамыған елдердің қатарына кіруі мүмкін. Демек, Қазақстанға қысқа 
уақыт аралығында көптеген табыстарды әкеле алатын даму үлгісі немесе жолы керек. 

 «Азия жолбарыстары» немесе «Азияның кіші айдаһарлары»  – жарты ғасыр уақыт 
мерзімінде экономикалық өрлеуі жолбарыстың секірісіндей болған Шығыс және Оңтүстік-
Шығыс Азия елдері. Бастапқыда, «Азия жолбарыстарының» қатарында Оңтүстік Корей, 
Сингапур, Гонконг және Тайвань болған. Кейінен, осы қатарға Малайзия, Индонезия және 
Тайланд қосылды. «Азияның кіші айдаһарлары» мен Қазақстан арасында да көп ұқсастықтар 
мен айырмашылықтар кездеседі.  

Бірінші айырмашылық – мемлекеттің жер аумағы «Азия жолбарыстарының» жер 
аумағынан өте үлкен. Мәселен, «Азияның кіші айдаһарлары» бойынша, Индонезия ең үлкен 
жер аумағына ие болса, Қазақстанның жер ауданы одан шамамен екі есе артық. 

Ұқсастықтарға келсек, Қазақстанда да ислам діні басым болып келеді. Бұл жағдай 
мемлекетті «Азия жолбарыстарының» екінші толқынындағы елдеріне ұқсас етіп тұр деп 
есептеймін. 

«Азия жолбарыстары» мен Қазақстанды экономикалық даму көрсеткіштері 
бойынша салыстыру 

«Азия жолбарыстары» елдері мен Қазақстанды басқа да ерекшеліктер бойынша 
салыстыруға болады. Оларды экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырсақ, 
келесі нәтижелерге келуге болады: 

 
2-ші кесте: Экономикалық тұрғыда осы мемлекеттердің даму деңгейін 

сиппаттайтын факторлар (2010-2015). 
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Әлемдік қауымдастықты жарты ғасыр мерзіміндегі даму көрсеткіштерімен таң 

қалдырған Корей Республикасы, жоғарыдағы кесте бойынша, ең жоғары ЖІӨ көрсеткішіне 
жетіп, әлем бойынша 11 орынға иеленді.  Әрине, кәрістер осы жетістіктерімен даму үрдісін 
тоқтатуға асықпайды, сондықтан оның ЖІӨ көрсеткіші 3.0%-ға өсуде. Дегенмен, 
мемлекеттің инфляция деңгейі 2011жылдан бастап шамамен 1-2%-ға түсіп тұр.  

Оңтүстік Кореяның адам даму индексі «Азия жолбарыстары» ішінде Сингапурдың 
көрсеткішінен кейін ең жоғарғы, ал әлем бойынша 15 орында. Бұл фактор мемлекет 
халығының өмір сүру ұзақтығын, жоғарғы білім деңгейі мен сапасын және адамдардың өмір 
сүруінің жоғарғы сапасын көрсетеді. Адамдардың денсаулығын сақтайтын медицина саласы 
да әлем бойынша ең дамыған деп саналады, сондықтан мұнда адамның орташа өмір сүру 
ұзақтығы 80 жылдан асады, және медициналық туризм саласы қарқынды өседі.  

Кесте бойынша көрсеткіштер бойынша еңбек күші ең азы, бірақ жоғарғы табысты 
болып саналатын «Азияның кіші айдаһарларының» келесі мүшесі – Сингапур. Осы 
мемлекеттің ЖІӨ көрсеткіші төмен болса да ($297.9 млрд), 3.9%-ға өсіп тұр.  Сонымен қатар, 
Сингапур басқа «Азия жолбарыстарын» жалпы ұлттық табысы ($54 040) мен адам даму 
индексі (0.901) бойынша озып тұр. Гонконг пен Тайвань мемлекеттері де ең табысты болып 
саналады. Олардың ЖІӨ көрсеткіштері шамамен $400-$500 млрд-қа жетіп, адам даму 
индексі 0.890-нан асып тұр. Осы факторлар бұл төрт мемлекетті экономикалық өсу бойынша 
алдыңғы қатарларға қойып тұр. 

Негізінен, Қазақстанның «Азия жолбарыстарының» қатарына енуі және бастапқы төрт 
мемлекеттерінің сәйкес табыстарына жетуі әбден мүмкін деп ойлаймын. Оған  кестедегі 
«Азияның кіші айдаһарларының» екінші толқынындағы мемлекеттері мен Қазақстанның 
көрсеткіштері дәлел болып тұр.  

 Қазақстан жеткілікті еңбек күшіне ие деп есептеймін. Осы көрсеткіш бойынша, 
мемлекет Гонконг пен Сингапурдан озып тұр.  

Оған қоса, Республиканың табыс деңгейі, жалпы ұлттық табысы мен адам даму индексі 
ортадан жоғары деп есептеліп, мемлекетті Малайзия мен Тайландпен теңестіріп жатыр. 
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Дегенмен, Қазақстан ЖІӨ көрсеткіші бойынша басқа мемлекеттерден ұтылып тұр.  
Демек, Қазақстанның «Азия жолбарыстарының» табыстарына жетудің немесе олардың 

қатарына еңудің мүмкіндігі бар. Сол себептен, мемлекет бұл мүмкіндікті пайдалана отырып, 
экономикалық стратегияларда қойылған мақсаттарына жете алады деп болжаймын.  Ал, 
жоғарғы қарқынмен өсу және «Азияның кіші айдаһарларының» табыстарына жету үшін, мен 
мемлекетке олардың даму үлгісін ұсынамын, себебі бұл үлгі мемлекеттке жағымды әсер етіп, 
оны 2050-ші жылы ең дамыған мемлекеттердің қатарына қоса алады деп болжаймын. 

 
«Азия жолбарыстарының» даму үлгісі 

«Азия жолбарыстарының» экономикалық дамуы Батыс елдерінің қызғанышын 
тудырып, экономика сарапшыларының назарын аударды. Қазіргі кезде, олар «Азия 
жолбарыстарының» экономикалық өркендеу стратегиясын үш жолмен түсіндіруге болады. 

1. «Азия жолбарыстарына» тән тәрбиелік жүйе 
Бірінші және ең негізгі түсіндірме бойынша, Шығыс Азиядағы жеті дамыған 

мемлекеттерге классикалық Конфуций принциптері мен оның 1950-ші жылдан кейінгі 
нұсқасы қатты әсер еткен. Демек, демократиялық бәсекелестік стандартынан гөрі, «Азия 
жолбарыстары» көбінесе мәдени экономикалық жүйесін ұстануға тырысады. Осы Конфуций 
жүйесі – бәсекелестікке қарсы әлеуметтік консервативті экономикалық моделі. 

Бұл философия Шығыс Азия мемлекеттердегі халық психологиясы мен олардың 
құндылықтарын, коммуналдық нормаларды, әлеуметтік тұрақтылық пен саяси бақылауды 
дамытуда басты рөл ойнайды. Демек, бұл бағыт адамның дүниеге деген көзқарасын 
қалыптастырады, ал адам мемлекет экономикасын қалыптастырушы күш болғандықтан, 
Конфуций жүйесі мен Шығыс Азия мемлекеттердің экономикалық жағдайы тығыз 
байланысқан деп есептелінеді. 

Оған қоса, «Азия жолбарыстарының» дамуына қатты ықпал еткен басқа да бір 
қайталанбас Конфуций ережесі бар. Бұл ереже бойынша, адам өз дербестігін мен 
жауапкершілігін түсіну керек. Демек, Конфуций принциптерін ұстанатындар басқалардан 
көмекті күтпейді, ал басқалар көмектессе, онда олар көмекті қайтаруға тырысады. 

Осы принциптер мен ережелерді сақтай отырып, «Азия жолбарыстарының» әрбір жеке 
адамы біреуден көмек күтпей-ақ, халыққа жұмыс істеуге тырысады, себебі мемлекет халығы 
оны дүниеге әкеліп, ең қымбат сыйды жасады. Демек, олар бұл сыйды қайтаруға тырысады. 
Осы ережелер мен тәртіп негізінде, олар бойында қайталанбас еңбексүйгіш пен 
жауапкершілік қасиеттерін дамытып, мемлекеттері әлемде бір ерекше орын алыпты. 

• Инвестициялар 
Екінші түсіндірме бойынша, арзан, тәртіпті, әрі еңбексүйгіш жұмыс күші «Азия 

жолбарыстарына» шет елдерден инвестицияларды тартып, экономикалық өркендеуіне ықпал 
етті.  

Мәселен, Махатхир Мохамад Малайзияның премьер-министрі болғанда, жоғарғы мен 
төменгі таптарының арасындағы үлкен аралықты жою үшін, шет елдердің және жергілікті 
инвесторларды тартуға бағыт алған.  

   Ол үшін, премьер-министр социалистік жүйе мен капиталистік еркін нарықтың 
тәжірибесін зерттей отырып, олардың ең тиімді элементтерін біріктірді. Сол себептен, 
Малайзия үкіметі еркін нарықтық қатынастарды орнатқан. 

Осыған сәйкес жағдай басқа да «Азияның кіші айдаһарлары» елдерінде болған. 
Мысалы, Оңтүстік Корея көбінесе АҚШ пен Жапония инвесторларын тартуға тырысса, 
Тайвань мен Гонконг Қытай инвесторларын шақырған. Сол себептен, олар қазіргі табыстарға 
жеткен. 

Менің ойымша, осы жол да Шығыс Азиядағы мемлекеттерге экономикалық өсуде 
көмектесті, себебі осы үлгі қазіргі кезде көптеп қолданылып, бірнеше елдерге тиімді әсер 
етуде. Осы даму жолын Қазақстан  да қолданады. Мәселен, «Қазақстан-2050» 
стратегиясындағы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі бойынша, біздің нарықтық экономикалық 
моделіміз шет елдің инвестицияларының есебінен құрылған. Демек, бұл жолдың Қазақстан 
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үшін тиімділігі дәлелденген. 
• Экономикалық бағыт 

Әрбір «Азия жолбарысының» дамытуға тиімді болып келетін экономикалық бағыты 
бар.Бірінші толқынындағы «Азияның кіші айдаһарлары» елдері негізінен медицина, білім 
беру, инфрақұрылым, ғылым мен өнеркәсіп салаларын дамытуға күш салды. Сол себептен, 
осы салалар бойынша, олар алда тұрған мемлекеттер. 

Мәселен, технологиялық сала бойынша, Оңтүстік Кореяның трансшекаралық 
компаниялары, Samsung Group пен LG Group, әлемдік бәсекелестікке қабілетті болып, бүкіл 
әлемге таныс. Олардың тауарлары көбінесе электроника мен техника болып, жоғарғы 
сапасымен, күнделікті өмірде қажеттілігімен және тиімді бағасымен ерекшелінеді. 

Осы мемлекеттердің жоғарғы оқу орындары да әлемнің жастарын қызықтырады. «Азия 
жолбарыстарының» Сеул Ұлттық Университеті, Сингапур Ұлттық Университеті, 
Гонконгтың Политехникалық Университеті және тағы басқа жоғарғы оқу орындары түрлі 
рейтингтер бойынша Азияның алдыңғы қатардағы университеттері болып саналады.  

Екінші толқынындағы «Азия жолбарыстары» туризм, білім беру, инфрақұрылым, ауыл-
шаруашылық және өнеркәсіп салаларын өркендетуге бағытталған. Мәселен, олардың ауыл-
шаруашылықпен айналысатын компаниялары мен өңдірілген тауарлары да шет елдерде 
бағалы болып саналады. 

Осы жолмен экономикалық тұрғыда даму «Азияның кіші айдаһарларына» көмектесті 
деп санаймын, себебі осы жол негізінде, мемлекеттердің еңбек күштерінің сапасы өсті. 
Сонымен қатар, олардың танымдылығы да өсіп, шет елдерден табыс түсе бастады, 
сондықтан «Азия жолбарыстары» қазіргі жетістіктерге ие.  

Бұл әдісті Қазақстан да қолданады. Мәселен, «Қазақстан-2030» және «Қазақстан-2050» 
стартегиялары бойынша, мемлекетіміз білім беру, туризм, медицина, инфрақұрылым мен 
өнеркәсіп салаларын дамытуға бағытталған. Демек, бұл жол да Қазақстан үшін тиімді болып 
тұр. 

Жарты ғасырда артта қалған елдерден әлемнің ең дамыған деген атаққа ие болып 
тұрған Азия мемлекеттерін «Азия жолбарыстары» деп атайды. Жалпы және экономикалық 
сиппатамалар бойынша, Қазақстан оларға біршама ұқсас болып келеді, бірақ Қазақстан ұқсас 
экономикалық деңгейіне әлі жеткен жоқ. Осы мақсатқа жету үшін, мемлекетімізге «Азияның 
кіші айдаһарларының» экономикалық өсу үлгісі ұсынылды, сонда, болжам бойынша, 
Қазақстан 30 ең дамыған мемлекеттердің қатарына қосылады. 

Сонымен, «Азия жолбарыстарының» даму үлгісін қолдану Қазақстан үшін тиімді деп 
есептеймін, себебі бұл жол халқымыздың бойында жағымды және экономикалық дамуда 
қажетті қасиеттерін дамытады. Алайда, халқымызда осындай қасиеттер болу мүмкін, 
сондықтан Қазақстан осыны дамытып, пайдалану керек. Сонымен қатар, даму жолы 
Қазақстанға басқа да жағымды нәтижелерді әкеледі. Дегенмен, мемлекеттің даму жолында 
кейбір қолайсыз жағдайлар туу мүмкін, бірақ Қазақстан өзінің даму деңгейін пайдаланып, 
осы мәселелерді жоғарыда сиппатталған ұсыныстар арқылы шешу қажет. Осы даму жолы 
мен ұсыныстар негізінде, Қазақстанның экономикалық деңгейі «Азия жолбарыстарының» 
деңгейімен теңесіп, мемлекетіміз олардың қатарына қосылады деп есептеймін.  
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Жаһандық үрдістердің әсерінен әлемнің геосаяси көрінісінің өзгерген жағдайында 
жариялық дипломатия ұғымы мемлекеттің сыртқы саяси мақсаттарына қол жеткізудегі 
қосымша құралы ретінде өзекті болуда. Заманауи әлемде халықаралық қатынасқа түсуші 
«ойыншылардың» саны бірнеше есе арта түсті. Бұндай жағдайда жариялық дипломатия 
маңызды сыртқы саяси ресурсына, әлемдік саясаттың қарқынды салаларының біріне 
айналуда. Жариялық дипломатия сыртқы саясаттың құралы ретінде үкімет шешіміне 
ықпалын тигізу және шетелдік қоғамдарға артықшылық беру мақсатын қояды. Жариялық 
дипломатияның сыртқы саясаттың дәстүрлі құралдарынан айырмашылығы тек мақсатында 
ғана емес, сонымен қатар оған қол жеткізу тетіктері мен оның жүзеге асуына қатысатын 
акторларында болып табылады. 

Сәтті жариялық дипломатияның айқын да озық үлгісін АҚШ жариялық 
дипломатиясынан көруге болады. XX ғасырдың екінші жартысынан бастап бүгінгі таңға 
дейін АҚШ-ның мәдени экспансиясының күшейгендігі анық байқалады, бұл өз кезегінде 
американдық үкіметтің қолындағы сыртқы саяси саясатты жүзеге асырудағы тиімді құралы 
[1]. 

Жариялық дипломатияны жүзеге асырудың әдістері, құралдары мен институттары 
жөнінде қандай да бір түсінік қалыптасу үшін АҚШ-тағы алғашқы  халықаралық қатынастар 
кәсіби мектебі Тафт университеті жанындағы Флетчер құқық және дипломатия мектебінің 
деканы Эдмунд Галлионның берген анықтамасына жүгінген жөн: «Жариялық дипломатия 
дәстүрлі дипломатияның шеңберінен тыс халықаралық қатынастардың өлшемдерінен 
тұрады: жеке топтар мен бір елдің басқа елмен мүдделерінің өзара әрекеттестігіне, басқа 
елдерде қоғамдық пікірге ықпал ету мен ақпараттандыруға бағытталған үкіметпен 
қаржыландырылатын бағдарламалар». Ол сонымен қатар, дәстүрлі мағынасындағы «public 
diplomacy» немесе жариялық дипломатия (қоғамдық) терминін ең алғаш рет 1965 жылы 
қолданысқа енгізген болатын. Ол жариялық дипломатияны «насихаттау» (пропаганда) 
түсінігінің эвфемизмі деп есептеді. Ағылшын тілінде «пропаганда» ұғымы қатаң жағымсыз 
коннотацияға ие, оның астарында жалғандық пен әділетсіз коммуникация жатыр. 
Тыңшылыққа (шпионаж) қатысты барлау термині қолданылатыны секілді жариялық 
дипломатия да пропагандаға қатысты дәл сондай термин болып табылады. Э. Галлионның 
берген анықтамасы бойынша: «басқа елдерде қоғамдық пікірге ықпал ету мен 
ақпараттандыруға бағытталған үкіметпен қаржыландырылатын бағдарламалар» [2]. 

АҚШ конгресі тарихында бірінші рет «жариялық дипломатия» термині 1977 жылы 
сыртқы саяси аппаратты ұйымдастыру жөніндегі Мэрфи Комиссиясы баяндамасында 
қолданылды, әуелі бұл ұғым Құрама Штаттары заңнамалық органында «мәдени 
дипломатия», «жаңа дипломатия» немесе «сыртқы саясаттың төртінші өлшемі» ретінде 

https://www.youtube.com/watch?v=xRvbrzIyV9E
http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview
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анықталды. 1986 жылы американдық Конгресс қарарларында сыртқы істер жөніндегі 
комитет төрағасы Д. Фоссэл  - «жариялық дипломатия» халықаралық қатынастар тарихында 
үнемі болған құбылыс, біз тек жөнді сипаттаманың жоқтығынан бұл құбылысқа жаңа атау 
ғана бердік» - деп мәлімдеген болатын []. 

Кейінірек бұл тақырыппен американдық саясаттанушы, Гарвард университеті 
профессоры «жұмсақ күш» концепциясының авторы Джозеф С. Най жете айналысты. Оның 
берген бағасы бойынша, жариялық дипломатия – американдық «жұмсақ күш» әлеуетін 
арттырудың ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Оның жүзеге асуындағы орталық рөл 
ақпараттық ресурс пен ақпарат ағыны үстінен бақылауға тиесілі. Жариялық дипломатия 
кезекті жарнамалық кампания ғана емес, ол мемлекеттік саясат үшін жағымды жағдай 
қалыптастыратын  ұзақ мерзімді қарым-қатынасты орнатуды көздейді.  

Дж. Най ұзақ мерзімді мәдени қарым-қатынасқа тікелей үкіметтік ақпараттың үлесі 
тәуелді болатын жариялық дипломатияның үш өлшемін бөліп көрсетеді. 

Ең бірінші және міндетті өлшемі – сыртқы және ішкі саясаттағы шешімдердің мәнін 
түсіндіру тән болып келетін күнделікті қатынас. Бұл өлшемге сонымен қатар дағдарыспен 
күреске дайындық та кіреді.    

Екінші өлшемі – АҚШ үшін маңызды саяси тақырыптарға көбінесе саяси немесе 
жарнамалық кампания іспеттес шоғырландырылған талқылаумен түсіндірілетін 
стратегиялық қатынас.  

Жариялық дипломатияның үшінші өлшемі көп жылдар тіпті онжылдықтар бойы 
шәкіртақылар, алмасу, оқыту бағдарламалары, семинарлар, конференциялар мен ақпарат 
құралдары арналары көмегімен маңызды тұлғалармен берік тығыз қарым-қатынасты 
дамытумен түсіндіріледі. Бұл бағдарламалар американдық журналист Эдвард Марроу 
кезінде шешуші «соңғы қадам» деп атап өткен, яғни тығыз өзара қарым-қатынастан 
туындайтын жоғары сенімге негізделген жеке қатынасуды дамытады [4]. 

Американдық саясаттанушының айтуы бойынша тіпті ең мықты деген жарнаманың 
өзінде танымал емес өнімді сату мүмкін емес. Егер қатынас стратегиясы саясатпен қайшы 
келіп отырса, онда ол жұмыс істемейді. Іс-әрекет сөзге қарағанда дәлелді және сенімдірек. 
Әдеттен тыс саясаткерлер жариялық дипломатияны басқа құралдардың кесірінен болған 
зақымға салынатын медициналық таңғыш ретінде есептейді. 

Жариялық дипломатия «ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатуға, ұлттық сыртқы саясат 
пен шет елде өз мемлекетінің құндылықтары мен институттарын жете түсінудің мақсаттарын 
қорғауға бағытталған іс-әрекет ретінде анықталады. Жариялық дипломатия ұлттық 
қызығушылықтарды алға тартады және шетелдік қоғамдық пікірдің жай-күйін зерттеу, елді 
ақпараттандыру мен қоғамда сол пікірді қалыптастырушыларға ықпал ету жолымен ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді».  

Көп жағдайда зерттеушілер жариялық дипломатияны «халықтық дипломатия», 
«қоғамдық дипломатия» немесе «мәдени дипломатия» терминдерімен қарастыратындығын 
атап өткен жөн. Алайда, бұл көзқарас шындыққа толық сәйкес келмейді, өйткені халықтық, 
қоғамдық дипломатия жариялық дипломатиямен салыстырғанда тікелей мемлекеттік 
басқаруды көздемейді және тек жеке тұлғалардың бастамаларымен дайындалып, жүзеге 
асырылған бағдарламалармен сипатталады.  

Бірқатар зерттеушілердің пікірі бойынша жариялық дипломатияның ең маңызды 
нысандары болып елдің мәдениеті, құндылықтары, сыртқы және ішкі саясаты табылады. 
Шетелдік орта үшін аталғандардың тартымдылығы (қолайлылығы, жарамдылығы) деңгейі 
жеткілікті болғанда ғана жариялық дипломатияның әдістері олардың сыртқа ілгерілету үшін 
қолайлы жағдайларын жасауға мүмкіндік береді. Ондай болмаған жағдайда әлемге жағымды 
жағынан танылу әрекеті кері нәтижеге әкелуі мүмкін.  

Жариялық дипломатия мақсаттарына жатқызу қабылданған: 
• ұлттық мүддені қамтамасыз ету, ұлттық сыртқы саясат мақсаттарын қорғау, ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 
• шетелдік аудиторияға деген мақсатты ықпал етуді күшейту, халықтар арасында 
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терең түсіністік орнату; 
• мемлекеттің сыртқы және ішкі саясатының жүзеге асырылу мақсаты мен барысына 

деген шетелдік аудиторияның оң көзқарасын қалыптастыру, тиісті нұсқамаларды ерікті 
түрде қабылдау; 

• қолайлы жағдайлар жасау, халықаралық аренада мемлекеттің белгілі бір акциясына 
деген шетелдік қоғамдық пікірді қолдауды қамтамасыз ету; 

• шетелдік аудиториямен ұзақ мерзімді және сенімге негізделген қарым-қатынас 
орнату; 

• шетелде өз мемлекетінің құндылықтары мен институттары туралы жақсы түсінікке 
қол жеткізу; 

• өз елінің азаматтары мен шетелдік әріптестер арасында диалогты кеңейте түсу; 
• мемлекет имиджін жақсарту және тартымдылығын арттыру [5. 
Жариялық дипломатия мақсаттарын тәжірибе жүзінде жүзеге асыру құралдары аса 

маңызға ие, олардың қатарына: 
• шетелге трансляциялау үшін «мессидж» жасау, көпшілік аудитория мен жекелеген 

адамдар тобын ақпараттандыру, мемлекеттің сыртқы және ішкі саясатына дәлелді 
түсініктеме беру және мазмұндау, ашық және адал диалог; 

• бұл «мессидждің» әртүрлі қоғамдық топтар тарапынан қалай түсіндірілетініне 
сараптама жасау, шетелдік қоғамдық пікірдің жай-күйін зерттеу; 

• қоғамдық пікірді қалыптастырушыларға ықпал ету; 
• коммуникация мен сендіру құралдарын дайындау және дамыту, қоғамдық 

институттар, БАҚ, адамдар тобы мен әртүрлі елдердің жеке тұлғалары арасында тікелей 
байланыс; 

• белсенді халықаралық алмасу, мемлекеттік құрылымдармен қаржыландырылатын 
мәдени, білім және ақпараттық бағдарламалар жасау; 

• студенттерді алмасу бағдарламаларына тарту, мемлекет, кәсіпкерлік және ғылыми 
қоғамдастықтар өкілдерімен семинарлар, кездесулер ұйымдастыру; 

• кино, телевидение, радио, музыка, спорт, театр, туризм, ғаламтор желілерінде 
немесе басқа да әлеуметтік және мәдени белсенділіктің формаларында байланыс арқылы өз 
құндылықтарын насихаттау [6]. 

Көптеген ғалымдар, заманауи саясаттану мен дипломатияның теоретиктері мен 
практиктері жариялық дипломатияның негізгі қағидаларын қалыптастыруға тырысты. Ортақ 
пікір бойынша, ең сәтті жұмыстардың бірі Кристофер Россқа (Christopher W.S. Ross) тиесілі, 
ол өз қызметін американдық пропаганданың орталығы болып есептелетін – Америка 
Ақпараттық Агенттігінде бастады. Тарихи тәжірибе мен өз жетістіктеріне сүйене отырып, 
жариялық дипломатияның жеті қағидасын жасап шығарды. Олардың негізінде кез келген 
елдің ұлттық брендін ілгерілету үшін жариялық дипломатияның бүтін стратегиясын 
құрастыруға болады: 

• шетелдік аудиторияның саясатты бар болмысымен түсінуін қамтамасыз ету; 
• ұтымдылығын көрсете отырып, іргелі құндылықтармен негіздей отырып, саясатты 

түсіндіру; 
• халықаралық қоғамдастыққа үндеулерді жүйелі, шынайы және сенімді ету; 
• үндеулерді нақты мақсатты аудиторияларға бейімдеу; 
• тек шағын мақсатты сегменттермен ғана емес, сонымен қатар, баспа және 

электронды БАҚ арқылы кең көпшілікпен жұмыс істеу; 
• мақсатты аудиторияның жаңа өкілдерін: жеке сектор, корпорациялар, 

коммерциялық емес ұйымдар, қауымдарды қамту мақсатында әртүрлі әріптестермен өзара 
қарым-қатынасқа түсу; 

• халықаралық қатынасқа және алмасу бағдарламаларына белсене араласу [7]. 
Аталған қағидаларды қазіргі әлемнің көптеген мемлекеттері ұстанады. Жариялық 

дипломатия әдістері көптеген жылдар бойы қызығушылық танытушы Батыс елдерінің 
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мемлекеттік және үкімет төңірегіндегі құрылымдарымен өз мемлекетін, идеологиясын, 
мәдениетін және ортақ өркениеттік миссиясын ұтымды сипатта қалыптастыру мен алға тарту 
мақсатында кеңінен сәтті пайдаланылады.  

Бүгінде сыртқы саяси қызметтің бұл бағыты АҚШ басшылығы мен қоғамы тарапынан 
салыстырмалы түрде қымбат емес, онымен қоса американдық сыртқы саясат пен бүкіл әлем 
бойынша мемлекеттік мүддені алға шығарудың жеткілікті деңгейде тиімді әдісі ретінде 
қарастырылады.  

Жариялық дипломатия саласында жол салушы ретінде АҚШ көптеген ауқымды мәдени 
және білім алмасу бағдарламаларын белсенді тәжірибеге енгізуде, азаматтық қоғам 
саласында бірқатар жобаларды жүзеге асыруда, әлемнің түкпір-түкпірінде көпшілікке 
арналған қоғамдық кітапханалар ашуда, әртүрлі тілдегі теле-радио бағдарламаларды 
таратуды ұйымдастырып келеді. Мемлекеттік департамент пен хабар таратуды басқарушы 
Кеңестен бөлек Құрама Штаттарының жариялық дипломатиясын дайындау мен жүзеге 
асыруда Халықаралық дамыту агенттігі, Ақ Үй жанындағы Жаһандық хабар тарату бөлімі, 
Қорғаныс министрлігі, АҚШ Әлем корпусы, сонымен қатар, бірқатар тәуелсіз федералды 
агенттіктер мен үкіметтік емес ұйымдар тартылған. 

Ұлыбритания да халықаралық байланыс орнату саласында белсенді әрекет етуде. 
Британдық Форин-офис, өз жариялық дипломатиясының басым бағыттары ретінде Лондон 
халықаралық аренада алға ілгерілетуге қажетті деп есептейтін бірқатар маңызды деген 
тақырыптарды көрсетеді. Бұл тақырыптар елшілік пен Британ Кеңесі бөлімшелерінің элитаға 
бағдарланған шаралар арқылы тура бағытта жүргізіледі, үкіметтік емес ұйымдардың 
тармақталған жүйелерінің жұмысы арқылы жүзеге асырылады, масс-медиа құралдары 
көмегімен белсене насихатталады. 

Қазіргі жаһандық беталыстар сыртқы саясаттың гуманитарлық өлшемдерінің 
өзектілігін артқандығын көрсетеді, қоғамдық дипломатия көптеген дамыған елдердің 
халықаралық өмірінде мардымды факторға айналуда.  

Жариялық дипломатия халықаралық аренадағы қарым-қатынастарды үндестіру мен 
ізгілендіру мақсатымен қазіргі әлемнің мәдени-өркениеттік үйлесімділігін қамтамасыз етудің 
өзекті мәселелерін шешуге бағытталған халықаралық қатынастардың жаңа парадигмасының 
маңызды элементі және сыртқы саясаттың гуманитарлық өлшемі болып табылады.  

Жариялық дипломатияның шарықтауы КСРО мен оның одақтастары АҚШ-пен 
бәсекелесе отырып әлемдік кеңістіктегі үстемділікке ұмтылған уақытында ықпал ету құралы 
ретінде қолданған кезге сай келеді. «Қырғи сабақ» соғысы аяқталған кезде жариялық 
дипломатия жоққа айналды. Жариялық дипломатия белгілері Кеңес Одағында ол бірден 
жойылса, Америкада біртіндеп жүзеге асты. Онда әлі ұзақ уақыт бойы «Халықаралық 
ақпарат жөніндегі агенттік» деп аталған ұйым қызмет етті. Жариялық дипломатия орнына 
енді «soft power» түсінігі келді. Әдетте ол «жұмсақ күш» деп аударылады. Термин авторы 
Гарвард университетінің профессоры XX ғасырдың белді саясаттанушыларының бестігіне 
енген Б. Клинтон әкімшілігінің мүшесі Дж. Най болып табылады. Soft power Дж. Най 
бойынша мақсатқа күштеу немесе мәжбүрлеу арқылы емес, керісінше сендіру, иландыру 
көмегімен жету қабілеті.   

Жариялық дипломатияны белсендірудің алғашқы кезеңінде мемлекеттер ең алдымен 
идеологиялық қарсы тұру жылдарында өзінің тиімділігін дәлелдеген құралдарды қайта 
жасауға тырысты. Алайда, мемлекеттік емес акторлар тарапынан туындаған қауіп-
қатерлердің жаңа түрі жаңа реакцияны талап етті, соның ішінде ақпарат және коммуникация 
саласында. Қырғи қабақ соғысы жылдарында қолданылған жариялық дипломатияның 
әдістері мен құралдары басқа мақсаттар үшін дайындалған болатын, сондықтан өзгеріске 
ұшыраған әлемдік саяси мәнмәтіні және жаңа технологиялардың қарқынды етек алуы 
жағдайында жариялық дипломатияның барлық салаларын тұжырымдамалық негізде қайта 
қарастыруды талап етті. Нәтижесінде қысқа мерзім ішінде АҚШ-та әлемдік саясат пен 
халықаралық қатынастар саласында жариялық дипломатияны зерттеуге бағытталған 
ғылымның тұтас бір тармағы пайда болды.  
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Американың бұл бағыттағы тәжірибелік және академиялық қызығушылықтарының 
белсенуі және әлемдік саяси және жаһандық коммуникациялық конекстінің өзгеріске 
ұшырауы бірқатар мемлекеттердің осы салаға қатысты назарларын арттырды және 
халықаралық өмірдің заманауи құбылысы ретінде жариялық дипломатияның маңыздылығы 
зерттеушілер үшін осы тақырыптың өзектілігінің дәлелі.  

Жариялық дипломатия сыртқы саяси қызметтің саласы ретінде ерекшеліктерінің бірі 
мемлекеттік емес акторлармен ынтымақтасуға деген имманентті бағыттылығы болып 
табылады. Осылайша, мемлекеттер белсенді түрде мемлекеттік емес акторларды бірлескен 
жұмыстарға тартып отырады, сондықтан мемлекеттік саясат пен  мемлекеттік емес 
акторлардың қызметі арасында қандай да бір шек қою мүмкін емес. Көптеген мемлекеттер 
үшін мемлекеттік емес құрылымдардың жариялық дипломатияға қатысуы күнделікті 
тәжірибе болып келеді.  

Мемлекеттердің қоғамдарымен өзара ықпалдастығы ретінде түсіндірілетін жариялық 
дипломатия бұл ықпалдастықтың қатысушыларының кемінде біреуі мемлекет емес, қоғам 
болуы керек деп көрсетеді. Тәжірибеде бұл дегеніміз жариялық дипломатияға шетелдік 
іскер, журналистік және академиялық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар, отандастар 
ұйымдары мен көптеген басқа да акторлар қатыстырылады. Бейбіт саяси үрдістердің барлық 
қатысушылары онжылдықтар бойы өмір сүріп келді, алайда ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың теңдессіз дамуы жариялық дипломатия мағынасының жаңаша ұғыну 
уақытымен сәйкес келе отырып, оларды бұрынғыдан ықпалды ете түсті. Одан басқа 
коммуникациялық мәнмәтін де өзгерді: Ғаламтор дәуірінде кез келген актор жаһандық 
коммуникацияға қатыса алады және сол арқылы жариялық дипломатияға әсерін тигізеді. 
Қазіргі кезде орын алған өзгерістерді ескере отырып, көптеген мемлекеттік емес акторларды 
тарту, еліктіруге бағытталған және өзаралық қағидасы негізінде құрылған «жаңа жариялық 
дипломатия» туралы айтуға болады.  

 Жариялық дипломатия дәстүрлі дипломатияны алмастыра алмайды, бірақ 
дипломатиялық жұмыста оның алатын орны бар. Сыртқы саяси өзара әрекеттестік 
саласындағы түрлі ресми шараларды, атап айтқанда дипломатиялық, ақпараттық, ғылыми-
сараптамалық, мәдени-қоғамдық шараларды жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай жасауға 
көмектеседі. Дипломатияның бұл бағыты «жұмсақ күш» деп аталатын – шынайы фактілерге 
сүйене отырып, көндіре алу, сендіре алу қабілетіне жатады. Жалпы жариялық дипломатия 
бүгінде көптеген мемлекет ұстанатын және айтарлықтай тиімді нәтижеге жеткізетін сыртқы 
саясаттың маңызды құралы болып табылады.  
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В результате коллапса Советского Союза страны Центральной Азии, обладающие 
богатыми полезными ископаемыми привлекли внимание крупных держав, в том числе и 
Китая. Актуализация геополитических, территориальных, идеологических проблем и 
проблемы этнических и конфессиональных меньшинств во взаимоотношениях Пекина и 
государств Центральной Азии привели к формированию новой повестки внешней политики 
Китая.  

В целом, многие исследователи, к примеру, В. Боровой, К. Сыроежкин, В. Парамонов и 
другие, выделяют несколько этапов развития двусторонних отношений между Китаем и 
Центральной Азией: 1) с 1991 года по 1995 год; 2) с 1996 года по 2001 год; 3) с 2001 года по 
настоящее время. 

В первые годы китайская политика в отношении к центрально-азиатскому региону 
носила осторожный и умеренный характер, у Пекина не было конкретной стратегии. 27 
декабря 1991 года Китай одним из первых признал независимость Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и ограничился установлением дипломатических 
отношений в январе 1992 года со всеми государствами Центральной Азии, развитием 
торговли и сбором информации [1, с. 12].  

В данный период различные государственные ведомства и группы из Китая и стран 
Центральной Азии, обменялись визитами в целях развития двустороннего сотрудничества. В 
марте 1992 года, президент Узбекистана,  Ислам Каримов совершил официальный визит в 
Китай. Это был первый официальный визит в Китай лидера из бывших советских республик 
после провозглашения их независимости. В мае 1992 года, президент Кыргызстана, а затем в 
ноябре 1992 года президент Туркменистана посетил с официальным визитом Китай. В марте 
1993 года, лидер Таджикистана, и в октябре 1993 года, президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, также внесли свой первый государственный визит в Китай [2, с. 54].  

Для центрально-азиатских стран после провозглашения независимости Пекин не был 
приоритетным направлением, поскольку в то время китайская экономика еще не была одной 
из передовых мире и новые государства большие надежды возлагали на Запад и исламский 
мир; страны Центральной Азии с опасением воспринимали стремление Китая к партнерству, 
так как на протяжении истории у населения региона остались негативные воспоминания о 
попытках захвата Китаем территории Центральной Азии; коммунистический режим КНР 
напоминала идеологические догмы социалистической эпохи. Однако страны Центральной 
Азии, являясь внутриконтинентальными образованиями, воспринимали Китай как 
возможность выхода к Мировому океану [1, с. 13].  

Экономические отношения между Китаем и государствами ЦА в данном периоде 
находились в этапе формирования и ограничивались только торговлей в незначительных 
масштабах, которая сконцентрировалась на приграничных территориях Казахстана и 
Кыргызстана, поскольку только между ними и Китаем имелось транспортное сообщение. 
Примечательно, что наряду с официальной торговлей, имел место так называемый 
челночный бизнес, подразумевающий реэкспорт китайских товаров с казахстанской и 
киргизской территорий в Россию и другие страны центрально-азиатского региона.      

Второй этап развития взаимоотношений охватывает период с 1996 года по 2001 год. 
Согласно официальным документам Пекина, в начале   90-х годов ХХ века для Китая не 
было приоритетного государства в регионе ЦА и постсоветские государства занимали равное 
положение в политике Китая, однако уже во второй половине последнего десятилетия ХХ 
века возникли «приоритетные государства», имеющие первостепенную значимость и 
республики «второго плана», с которыми Поднебесная поддерживала отношения на 
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официальном уровне [3, с. 102]. В определении приоритетности того или иного центрально-
азиатского государства, Пекин учитывал такие факторы как, геополитическая роль 
государства, темпы его социально-экономического развития, уровень межэтнической 
стабильности, место религии в реализации внутренней и внешней политики, вовлеченность 
«больших игроков» в дела государства. Таким образом, в конце двадцатого столетия для 
Китая основными государствами в регионе Центральной Азии стали Казахстан, Кыргызстан 
и Таджикистан, тогда как Узбекистан рассматривался в качестве страны, пытавшейся 
развивать свою экономику по образцу китайских реформ, а Туркменистан – как государство, 
поддерживающее связи с движением «Талибан». Но, в то же время, Узбекистан и 
Туркменистан воспринимались Китаем как самые стабильные государства региона [4, с. 5]. 

В целях обеспечения стабильности в регионе Китай стал привлекать центрально-
азиатские государства для борьбы с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом. По 
инициативе Китая, в апреле 1996 года, были подписаны «Соглашение относительно 
укрепления доверия в военной сфере и приграничных районах» и в апреле 1997 года 
«Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в пограничных районах» между 
Китаем, Кыргызстаном, Таджикистаном, Казахстаном и Россией, затем данные соглашения 
стали основой «Шанхайской пятерки», в 2001 году преобразовавшейся в Шанхайскую 
организацию сотрудничества.  

Важным достижением для центрально-азиатских стран во втором периоде стало 
подписание соглашений о международных железных дорогах, шоссе и воздушных путей. В 
сентябре 1995 года правительства Китая и Казахстана подписали Соглашение об 
использовании морского порта Китая в Ляньюньган для переработки и транспортировки 
казахстанских транзитных грузов. В частности, в Статье 1 говорилось о следующем: 
«Использовать морской порт Ляньюньган для переработки и транспортировки казахстанских 
грузов, следующих транзитом в страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки 
и в обратном направлении» [3, с. 444].  

Урегулирование вопросов безопасности с государствами Центральной Азии и 
террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке предопределили новый этап во 
взаимоотношениях Китая с ЦА,  в связи с приближением Соединенных Штатов к западным 
границам Китая путем размещения военных баз в Кыргызстане, желанием США 
контролировать ресурсы региона и их вовлечением в афганский конфликт. После 
«Тюльпановой революции» в Кыргызстане и андижанских событий в Узбекистане 
американское присутствие в Центральной Азии вызвало серьезное беспокойство у 
Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Так, в этом же году во время 
саммита ШОС в Астане страны-участницы в Декларации ШОС потребовали ликвидировать 
военные базы в Центральной Азии.  Данные события привели к активизации китайской 
внешнеполитической стратегии в ЦАР и увеличение его роли в структуре региональной 
политики Китая. Пекин начал интенсивно расширять торгово-экономическое сотрудничество 
и проникать в ключевые отрасли, в том числе в энергетическую сферу экономик пяти 
государств, для присутствия и укрепления своего влияния. Поднебесная к числу основных 
торговых партнеров среди государств Центральной Азии добавила и Узбекистан, увеличив 
масштабы торговли. Страны региона экспортировали в Китай энергетические ресурсы, 
химическое и текстильное сырье (хлопковое волокно, шелк-сырец, кожевенное сырье), 
черные и цветные металлы. Названные поставки имели особую важность в китайской 
программе по интенсивному развитию центральной и западной части страны. В свою 
очередь, как и в первом этапе двусторонней торговли, китайский экспорт включал в себя 
товары широкого потребления 

В сентябре 2001 года в Алматы государства-члены ШОС заключили Меморандум об 
основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске 
процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций. В 
Меморандуме говорилось о необходимости использовать фактор экономической 
взаимопомощи стран-участниц; содействовать развитию взаимовыгодных производств и 
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совместной торгово-экономической деятельности различных субъектов государств-членов; 
устранение таможенных барьеров; согласовывать национальные законодательства, которые 
регулируют внешнеэкономическую деятельность; улучшение торговых и инвестиционных 
условий; строить транспортные коридоры и создать климат для поступательного свободного 
передвижения товаров, капиталов, человеческих ресурсов и услуг [5]. Также по итогам 
встречи были определены основные секторы двустороннего сотрудничества, такие как, 
энергетика, транспорт и безопасность. 

Если в период первого этапа, Китай развивал экономические отношения в основном с 
тремя вышеназванными «приоритетными» государствами, то в начале нового столетия 
Пекин акцентирует свое внимание на всех государствах ЦАР. В 2001 году объем 
товарооборота между Китаем и Центральной Азией достиг 8,5 млрд долларов, тогда как в 
1992 году составлял 500 млн. долларов. Вышеуказанные причины, привели к тому, что 
Поднебесная стала активно предлагать своим партнерам по ШОС совершенствовать 
экономическую составляющую Организации. Китай предложил различные рекомендации 
для стимулирования экономического партнерства в рамках ШОС, включая формирование 
зоны свободной торговли, создание транспортной инфраструктуры, соединяющей 
территории государств-членов ШОС [6, с. 144]. Однако инициатива Китая не нашла 
поддержки среди остальных участников. Государства Центральной Азии опасаются стать 
рынком сбыта китайских товаров низкого качества. Россия подчеркивает ключевые цели 
создания организации, то есть сотрудничество по борьбе с терроризмом, экстремизмом и 
сепаратизмом. Также Россия понимает, что Китай таким путем стремится укрепить свои 
позиции в центрально-азиатском регионе. 

На сегодняшний день среди центрально-азиатских государств ведущую роль по 
всестороннему сотрудничеству с Поднебесной занимает Казахстан. Согласно китайскому 
исследователю Син Гуанчэну, Казахстан с точки зрения геополитики является евразийским 
государством, и это подчеркивает его значимое место в регионе [1, с. 14]. В 2001 году 
Казахстан и Китай урегулировали вопрос об использовании водных ресурсов Иле и Иртыш, 
заключив соглашение по использованию и охране трансграничных рек. А 4 июля 2005 года 
между сторонами была подписана Декларация об установлении и развитии отношений 
стратегического партнерства, в которой отмечается следующее: «На основе принципа 
взаимной выгоды продолжат расширять и углублять сотрудничество в области энергетики, 
обеспечат долгосрочную, стабильную и безопасную эксплуатацию совместных проектов в 
сфере разведки, разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, транспортировки 
нефти и газа. Стороны приложат усилия для завершения работы по расширению и вводу в 
эксплуатацию нефтепровода «Казахстан-Китай» в целях достижения оговоренной в 
двустороннем соглашении пропускной способности в 20 млн т/год…» [7]. 

Однако существует ряд проблем, препятствующих последовательному и интенсивному 
развитию двусторонних отношений. Как уже говорилось, помимо Китая в регионе 
присутствуют интересы других стран, которых беспокоит китайская деятельность в регионе. 
Также незаконная миграция, контрабандный ввоз и вывоз товаров, использование водных 
ресурсов и опасения центрально-азиатских народов касательно дальнейшего расширения 
воздействия Пекина. Вызывает беспокойство у китайской стороны и социальная, 
идеологическая поддержка уйгурских террористических организаций различными силами 
ЦА. Развитию отношений в культурно-гуманитарной сфере препятствуют такие факторы, 
как недостаточность образовательных программ по обмену, низкий уровень вовлеченности в 
изучение истории, культуры и этноса центрально-азиатских государств. 

В целом, несмотря на сдерживающие факторы, в настоящий момент отношения между 
Китаем и странами Центральной Азии развиваются весьма активно. Китай умело защищает 
свои интересы в Центральной Азии, быстро приспосабливаясь к новой обстановке и 
используя экономические механизмы для укрепления своей позиции в регионе. Успешность 
двустороннего сотрудничества доказывает официальный визит Государственного секретаря 
КНР Си Цзиньпиня в сентябре 2013 года в центрально-азиатские государства. В ходе 
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выступления в Назарбаев университете, китайский лидер подчеркнул, что Китай не намерен 
доминировать в Центральной Азии и вмешиваться во внутренние дела государств. В свою 
очередь, Президент Узбекистана И. Каримов отметил, что Пекин никогда не ставит условия 
в двусторонних отношениях. Главы Казахстана и Кыргызстана также положительно оценили 
характер сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.    

Подытоживая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что отношения между 
Китаем и странами Центральной Азии в перспективе будут только возрастать, несмотря ни 
на какие препятствия, так как и Центральная Азия, и Китай заинтересованы в двустороннем 
сотрудничестве по всем направлениям. 
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Медицина тарихында сыры ашылмаған құпиялар әлі күнге дейін сақтаулы. Аты шулы 
тарихи тұлғалар, атақты қалалар мен мемлекеттер қандай себептен өмір сүрулерін тоқтатып, 
тарих толқынын басқа арнаға бұрып жіберді? Ежелгі жерлеу орындарын қазбалау арқылы 
грек ғалымдары Спартаның Пелопонес соғысында жеңіп, Афинаның Алтын ғасырына соңғы 
нүкте қойған басты себептерінің бірі де індет екенін анықтап білді.  

Өлімге душар қылдыратын індеттік аурулар адам баласын ежелден бері аңдып келеді. 
«Оба» және «мор» ауруларының пайда болуы халықтар арасында қорқыныш, үрей туғызып, 
саяси, шаруашылық және қоғамдық өмірдің тоқтауына да себепкер болды. Індет нәтижесінде 
көптеген әскерлер қазаға ұшырап, соғыс өз бағытын өзгертіп тұрды.  

Тарихтан танымал 551-580 жылдары Шығыс Рим империясынан басталып, бүкіл Таяу 
Шығысты жаулап алған «Юстиниан обасы»  100 млн-ға жуық адам өмірін қиды. Безден 

http://kz.china-embassy.org/rus/zhgx/default_7.htm


2635 

тиетін «Қара өлім» індеті  XIV  ғасырда ортағасырлық Еуропаның 50 миллион халқын өлімге 
душар қылды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған «Испан грипі» нәтижесінде 
200 миллионға жуық ауруға шалдыққан адамның 41,8 миллионы қайтыс болды (ДДС 
ұйымының мәліметтері). 

Кілттік сөздер: індеттік аурулар әсері, Эбола, Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымы, 
қауіпсіздік, Америка Құрама штаттары, саясат.  

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымы мәліметтері 
Соңғы күндері Бұқаралық ақпарат көздерінен хабардар болып жүрген 21-ғасыр ауыр 

індеттерінің бірі- Эбола. Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымы ресми сайтында 
көрсетілген басты фактілер келесідей : 

Алғашқы күндері геморрагиялық безгек, қазіргі күні Эбола атауымен танымал бұл ауру 
түрі адам баласына өте ауыр тиеді, тіпті өлімге душар қылуы мүмкін.  

Вирус адамға жабайы жануарлардан жұғып, кейінірек адамнан-адамға таралады.  
Өлім летальдік көрсеткіші 50% -ды құрайды. Алғашқы күндері бұл көрсеткіш 25 %-дан 

90 %-ды құраған болатын. 
Эбола ауруы өзінің бар екендігін әлемге 1976 жылы жариялады. Алғашқы туындау 

аймақтары: Нзар (Судан) және Ямбуку (Конго Демократиялық Республикасы). Қазіргі 
таралып жатқан Эбола Батыс Африкада 2014 жылдың наурыз айынан басталып, Гвинея, 
Сьерра- Леоне және Либерия сияқты мемлекеттері халықтарының өмірін қиюда. Сонымен 
қатар, әуе транспорты арқылы бір ғана адамнан Нигерияға, құрлық транспорты арқылы 
Сенегалға жетіп, Африка халықтарына тыныштық бермеуде. Ауруға көп шалдыққан Гвинея, 
Сьерра-Леоне және Либерия мемлекеттерінде денсаулық сақтау жүйесі өте әлсіз, мамандар 
мен инфрақұрылымдық ресурстардың жетіспеушілігі байқалады. 8 тамызда ДДС ұйымының 
Бас директоры бұл тұтану құбылысын денсаулық сақтау саласында төтенше жағдай деп 
хабарлап, бүкіл әлем елдерін індетке қарсы күресуге шақырды.  

Аурудың таралуы 
Дәрігерлердің айтуы бойынша , Эбола вирусының табиғи қожайындары – Pteropodidae 

жанұясы мүшесі жеміс ұшпа тышқандары. Эбола адамдар популяциясына инфекцияланған 
жануарлар, мысалы, шимпанзе, горилла, маймыл, орман бөкендері сияқты жануарлардың 
өліктері немесе ауру түрлері организмімен, әр түрлі дене сұйықтықтары және қанмен тығыз 
байланыста болу нәтижесінде таралған.  Кейін, эбола адамнан- адамға зақымдалған тері 
қабықтары жанасуынан, ортақ заттарды пайдалану (мысалы, төсек, ыдыс-аяқ және т.б.) 
арқылы  жұғады.  Медициналық қызметкерлер ауруға шалдыққан адамдарға көмектесу 
барысында инфекциялық нормаларды дұрыс сақтамауына байланысты  жиі ауырады.  Адам 
қанында, сұйықтықтары мен кеуде сүтінде вирус сақталғанға дейін ауру болып есептеліп, 
басқа адамдарға жұқтыра алады.  

Ауру белгілері 
Инкубациялық мерзім, яғни ауруды жұқтыру мен алғашқы белгілердің пайда болу 

аралығы 2-21 күнді құрайды. Басты белгілер пайда болмағанша адам ауруды тарата алмайды. 
Алғашқы белілері деп кенеттен безгектің пайда болуы, буындардың ауруы, бас және 
тамақтың ауруын атауға болады. Одан кейін жүрек айнуы, диарея, бөртпе, бауыр мен өкпе 
жұмысының бұзылуы, сыртқы және ішкі қансырау (қызыл иектің қанауы) құбылысы 
басталады.  

ДДС ұйымы қызметі 
ДДС ұйымы Эбола жаңа тұтануын алдын-алу, ауруға шалдыққан елдерге барынша 

көмек көрсету, жоспар құрып, басқа елдерге таралуына жол бермеу сияқты мақсаттарды 
көздейді. ДДС ұйымында қабылданған «Эбола вирусы мен маргбург безгегі індеті: 
дайындықты ұйымдастыру, ескерту, бақылау және баға беру» құжаты Эбола вирусы және 
маргбург безгегіне қарсы жүргізілетін барлық іс-шараларды қамтиды.  

Егер жаңа жерлерде тұтанулар пайда болса, ДДС ұйымы эпидбақылау орнату, 
жергілікті қауымдастықтарды іске жұмылдыру, ауруларға көмек, лабораториялық қызмет 
көрсету, контактілерді табу, инфекциямен күрес, логистикалық қолдау, жерлеу рәсімдерінің 
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залалсыз өтуін қамтамасыз ету сияқты шараларда көмек көрсетеді.  
Сонымен қатар, күнделікті теледидардан, интернет парақшаларынан көріп-білетін 

жаңалықтарымыз жан түршігерліктей.  
Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымының соңғы мәліметтеріне сүйенер болсақ, 

Эбола безгегінен қайтыс болған жалпы әлемдегі адам саны 6 070-ті құрады. Ауруға 
шалдыққан адам мөлшері болса, ДДС ұйымы хабарлауынша 17 145-ке жеткен. Бұған дейін, 
ДДС ұйымы 16 899 ауруға шалдыққан адам ішінде 5 987 адам қайтыс болғанын мәлімдеген 
еді. Бұл вирус инфекцияланған адамның қаны немесе денесінен бөлінетін кез келген 
сұйықтық арқылы келесі адамға жұғып, жаппай қырылуға алып келуде. 

АҚШ әлем елдерін біріккен күреске жұмылдыруда  
БАҚ өкілдеріне сенер болсақ, Дүниежүзінің көшбасшы мемлекеттері Африка елдеріне 

көмек көрсетіп, өз күштерін аямауда. «Голос Америки» сайтының хабарлауы бойынша: « 
АҚШ президенті Барак Обама әлемдік көшбасшылармен халықаралық масштабта болмасын, 
нақты мемлекетте болмасын Эбола індетімен бірігіп күресуге шақырды. Вируспен күресу 
үшін қандай шаралар қолданылып жатқандығын оған денсаулық сақтау және ұлттық 
қауіпсіздікке жауап беретін қызмет басшылары хабарлады.  

АҚШ денсаулық сақтау Министрлігі және барлық медициналық қызмет өкілдері 
Техаста -АҚШ территориясы бойынша бірінші рет өлімге алып келген жағдай орын алуына 
байланысты, індет таралуына қарсы эффективті жұмысқа кірісуде.  БҰҰ бас хатшысы Пан 
Ги Мунмен телефон арқылы байланыс кезінде, АҚШ президенті індет көзі деп есептелетін 
Батыс Африкаға көмек көрсету шараларын тездету қажет екендігін айтты. Франция 
президенті Франсуа Олландпен телефондық сұхбат барысында Батыс Африкадағы 
медпунктілер мен әуе жолаушыларды жақсылап тексерістен өткізу қажет екендігіне назар 
аударды.  

Сонымен қоса, бұл мемлекет өз технологиясы және әлем бойынша алдыңғы орындарды 
иеленетін медициналық өкілдерінің біліміне сүйеніп, Эбола ауруына патенттік құқық 
жариялады.  

АҚШ өз тарапынан Африкаға логистикалық және медициналық көмек көрсету үшін 
4000-ға жуық әскер жіберді. Қазіргі күні Пентагон басшысы Чак Хейгел бастапқы кезде 3000 
әскер жіберу жоспарланып, бірақ жағдайдың ушығуына байланысты әскер санын көбейту 
бұйрығына қол қойды.  

Канадалық екпе туралы 
Эболамен белсенді күрес жүргізіп жатқан келесі мемлекет- Канада.  Дәл осы мемлекет 

ең алғашқы болып қатерлі ауруға қарсы екпе шығарған болатын.  
   Канаданың денсаулық сақтау Министрлігі 20 қазанда Дүниежүзілік Денсаулық 

Сақтау ұйымының Женевада орналасқан кеңсесіне Эбола вирусына қарсы екпенің 800 
ампуласын жіберді.  Денсаулық сақтау министрі Рона Амброздың айтуы бойынша, Эболаға 
қарсы әмбебап екпені Виннипег қаласында орналасқан Манитоба провинциясындағы Канада 
ұлттық микробиологиялық лабораториясы жасап шығарды және екпе VSV-EBOV атауына ие 
болды. Бұл туралы itar-tass.com сайты хабарлайды.  Бұл екпе жануарларға сынақ жүргізу 
барысында 100-пайыздық оң нәтиже берген екен. «Егер канадалық екпе өзін эффективті 
және қауіпсіз екендігін көрсетсе, біз Эбола жарылысын тоқтата аламыз», - дейді министр. 
Сильвер-Спринг қаласында (Мэриленд штаты) орналасқан Уолтер Гид атты әскери зерттеу 
институтында алғашқы клиникалық тестілеу өтетін болады.  

Недеген керемет құбылыстар! Бұқаралық ақпарат құралдарына сене берер болсақ, 
жағдайдың осыншама мүшкіл екендігін, Әлем көшбасшылары «бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып», Африка елдеріне барынша көмек көрсетіп,өз күштерін аямай жатыр деп 
ойлайсың.  

Келтірілген мәліметтердің барлығын талдай отырып, көкейіңде бірнеше сұрақ 
туындайды. 

Ең алғаш рет Эбола вирусы Африкадағы Эбола өзенінен табылды дедік. Індеттің 
бірнеше түрі кездеседі, кейбірі, тіпті өлімге душар қылдыруы мүмкін. Бірақ, ең алғашқы 



2637 

кездерде бұл індет пандемия сипатын алған жоқ, өйткені ауруға шалдыққан халық тез арада 
қайтыс болады. Егер олар вирусты басқа адамға жұқтырып үлгерген жағдайда, тек ауыл 
немесе қала шеңберінде ғана қалып, мемлекет сыртынан асып көрген жоқ. Неліктен, қазіргі 
Эбола осыншама ауқымға ие болып, мыңдаған адамдарды өлімге душар қылуда? Ал, 
қазіргі бірнеше дағдарыс қатар орын алып, санкциялар, бір-біріне деген ор қазушылыққа 
толы әрекеттер болып жатқан кезде, Эбола халықаралық қатынаста өз уақытын дәл тапқан 
сияқты.  

Індетпен күресу үшін медициналық мамандар емес, неліктен әскери азаматтар 
жіберілуде ?   

1976 жылы табылған алғашқы Заирлік Эбола (вирустың отаны –Конго 
Демократиялық Республикасы) қалай өзінен 500 км алыс жерде жатқан  Батыс 
Африкаға жетті? 

« Жүз рет атын естігенше, бір рет жүзін көр» демекші, тарихтан білетініміздей кез-
келген оқиғаның шынайлылығына көз жеткізу үшін сол аймаққа барып көру керек немесе 
нағыз шындықты сол аймақ халқы айтып берер.  

Бірнеше ай бұрын Нана Кваме атты Гана тұрғыны интернет-қауымдастығын шулатқан 
ашық ақпарат жариялады. Бізге Эболаның не екендігін түсіндіру мақсатымен бұл азамат: 

«Батыс әлемінің адамдары бізде, яғни Батыс Африкада не болып жатқанын білулері 
керек. Эбола вирус ретінде өмір сүрмейді және таралмайды. «Қызыл крест» бұл ауруды төрт 
мемлекетке төрт маңызды себеппен кіргізді және де тек медициналық көмек алған немесе 
екпелер қабылдаған адамдар ғана осы ауру құрбаны болуда. Міне, сол үшін либериялықтар 
мен нигериялықтар өз елдерінен «Қызыл крест» өкілдерін қуып, ел арасында шындықты 
таратуда. 

Себептер 
Көптеген адам қауымы Африка жөнінде сөз қозғалса, бұл аймақтағы «депопуляция» 

туралы ойлайды. Бірақ, мен сіздерді тынышталдыра аламын, өйткені, күнделікті мың сәби 
дүниеге келіп жатқан Африкада, күніне 160-қа жуық адамның өмірі қиылса да  
депопуляцияға қол жеткізілмейді. Айтылғалы тұрған себептер тәжірибе жүзінде іске асып, өз 
шынайлылығын танытуда» 

1-ші себеп: 
Екпе арқылы жасанды тарайтын Эбола ауруы Нигерия, Либерия және Сьерра Леоне 

мемлекеттеріне әскер кіргізу мақсатымен Африкаға әкелінді. Ескерте кететін жайт, Америка 
жақында ғана Нигерияға әскер кіргізу үшін «Боко Харам» оқиғасын пайдаланған еді. Бірақ- 
та, өтірікке толы бұл оқиға өз мақсатына жетпеді, өйткені нигериялықтар ел арасында 
шындықты таратқан еді. Ешқандай қыз жоғалған жоқ. Әскери операцияны орындау үшін 
әлемдік қолдау көрсетілмеді, сол себепті әскер ел аумағынан шығарылып, Нигерияда пайда 
болған жаңа мұнай көздерін игеру мақсатымен әскерді қайта кіргізу үшін жаңа себептер 
қажет болды.  

2-ші себеп: 
Сьерра Леоне мемлекеті ірі әлемдік алмаз экспортері болып табылады. Соңғы төрт ай 

бойы өз жағдайлары жақсарылмай, жалақы көтерілмегенше алмаз өндірмейтіндерін 
хабарлап, елдің алмаз өндірісі жұмысшылары көтеріліске шығуда. Ал, Батыс елдері өз 
тараптарынан жағдайды жақсартудан бас тартып отыр, өйткені тамақ пен халықаралық 
гуманитарлық көмекпен ғана күн көретін арзан жұмыс күші кім-кімге де керек. Сьерра 
Леонедегі әскер көтерілісті тоқтату үшін қажет. Бұл бірінші рет орын алып тұрған оқиға 
емес. Әскер күші бұған дейін көтеріліске шыққан шахта қызметкерлеріне де қарсы 
қолданылды. Тіпті көтеріліске шыққан жұмысшылардың барлығы да өлтіріліп, оны жаңа 
жұмыс күшімен алмастырылса да, алмазды жеткізу операциялары тоқтатылмады. 

3-ші себеп: 
Нигериялық мұнай мен Сьерра Леонедегі алмаз экспортынан басқа, бұл аймақтағы 

әскер шындықты білетін халықты басып тұру үшін қажет. 3000-ға жуық әскер «зәрді» тарату 
мақсатымен күштеп екпе салдыру үшін жіберілді. Африкалық өтірік пен манипуляция 
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туралы Америка БАҚ-та көбірек ақпарат пайда болған сайын, африкалық азаматтар «Қызыл 
крест» көмегінен бас салғалап қашуда. Әскери күш «Қызыл крест» өкілдерін Либерия мен 
Нигерия тұрғындарынан қорғау мақсатымен жіберілген болатын.  

4-ші себеп: 
Соңғы, бірақ маңыздылығы жағынан алдыңғылардан кем түспейтін себептердің бірі- 

«Эбола пандемиясы» қазіргі күннің өзінде миллиондаған адамдарды үркітіп, екпе салдыруға 
итермелеуде. Міне, осыдан кейін нағыз «Эбола пандемиясы» тарихта орын алары сөзсіз. 
Батыс елдері өз мақсаттарына жету барысында біздің сауатсыздығымызға үміт артуда. Екпе 
туралы ақпаратқа хабардар болып отырғаннан кейін, бізде тек адамдардың ақылдылығына 
үміт артудан басқа ештеңе қалып отырған жоқ.  

 Өзіңізден сұраңыз: егер де Эбола осыншама қауіпті ауру болып, бақыланатын екпе 
арқылы емес адамнан-адамға таралатын болса, неліктен бақылау және профилактика 
орталықтары және АҚШ үкіметі «эпидемия» өршеленіп жатқан аймақтармен әуе қатынасын 
жаппады? Біз ақиқатты әлем халықтарына жаюымыз керек, өйткені, халықаралық БАҚ 
өкілдері Африкадағы халық туралы шындық және объективті ақпаратты ешқашан да 
таратпайды. Мыңдаған адам қырылуда, миллиондаған адам мүгедекке айналу үстінде. Біз 
бұл ақпараттармен қашанға дейін өмір сүреміз?» 

Либерияда дүниеге келген америкалық университеттің мұғалімі Сирил Бродерик 
либериялық «Daily Observer» баспасөз беттеріне арнап мақала жазған болатын. Өз 
мақаласында бұл азамат Эбола биологиялық қаруға жүргізілген америкалық эксперимент 
нәтижесі екендігін дәлелдейді. «Африкадағы нақты аймақтар (соның ішінде Батыс Африка 
да бар) көптеген жылдар бойы жаңа аурулар сынайтын полигон орталығы болып келді. БҰҰ 
қатысы бар Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымы және басқа да агенттіктер Африка 
мемлекеттеріне тестілеу бағдарламаларын жүргізуде, әр түрлі тестілеу тәртіптерін қолданып, 
екпелерін дамытып келеді.  

Шынымен де, АҚШ қорғаныс Министрлігі және басқа да батыс елдері Африкада 
тараған бұл ауруға тікелей жауапты ма? Доктор Бродерик АҚШ үкіметінің Кенема 
қаласында (Сьерра Леоне) орналасқан ғылыми-зерттеу лабораториясы бар екендігін 
тұжырымдайды. Профессордың айтуы бойынша, Кенема қаласы «Батыс Африкадағы Эбола 
індетінің эпицентріне» айналды. Бұл либериялық азаматтың сөздерін дәлел ретінде 
қарастыра аламыз ба? Бұл азамат «қастандық теориясы» өкілі болып табылмайды ма?  

Доктор Бродериктің мәлімдемелері ақиқаттан алыс емес. Тарихқа бір шолу жасайтын 
болсақ, АҚШ үкіметі тарапынан тірі адамдарға тестілеу бағдарламаларын жүргізген 
жағдайлар аз болған жоқ. Оның бір мысалы ретінде Гватемаланы алсақ болады. 1946-1948 
жылдар аралығында Гарри Трумэн басқаруы кезінде Гватемала басшысы Хуан Хосе 
Ареваломен бірігіп, 1500-ге жуық әскерлер, түрмеге қамауға алынған халық, сонымен қатар, 
психикалық ауруға шалдыққандар сифилис, гонорея, жеңіл шанкр сияқты аурулармен 
жасанды инфекцияланды. Бұл экспериментке қатысқан адам саны 5 500-ді құраған еді.   

Ең қорқыныштысы: экспериментке тартылған адамдардың бірде-біреуі 
инфекцияландыруға рұқсат бермеген. 2010 жылы «Уэллслидегі профессор Гватемаладағы 
сифилиске ұшыратқан эксперимент жөнінде шынайы ділелдемелер келтірді» атты мақала 
бостондық газетте жарияланған болатын. Бұл мақалада профессор, медицина тарихшысы 
Сьюзан Реверби өзінің ашылулары жайында баяндама жасады. 

Газетте төмендегідей жазылған: Пенсильвания штатының архивын ақтару кезінде, 
Таскигиде өткізілген қайғылы оқиғаны зерттей отырып, Уэллсли колледжінің профессоры 
Сьюзан Реверби әлем халқын таң қалдырған жаңалықты жариялады: 1940-жылдары америка 
үкіметінің ғалымдары гватемалдылықтарды өз қалауларынан тыс сифилис және гонорея 
ауруларына шалдықтырды. Кейінірек, бұл туралы профессор Сьюзан Америка үкіметінің 
ресми өкілдеріне хабарлады. Адамдық қасиетке жат бұл қылық 2010 жылы АҚШ президенті 
Барак Обама ресми түрде гватемалдылық үкімет пен халықтан кешірім сұрап, өткеннің 
осындай қатыгез қателіктерін қайталамайтындығына уәде бергеннен кейін Бұқаралық 
ақпарат құралдарында таралды.  
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Зерттеушілер осындай адамдарға эксперимент жүргізу арқылы пенициллин 
антибиотиктерін зерттеп көрмекші болды. Сифилис және басқа да аураларды емдеу мен 
профилактика да эксперименттің бір бөлігі еді. 2011 жылы BBC news биоэтика мәселесі 
бойынша президенттік Комиссия жетекшісі Эми Гутманның сөзіне сүйене отырып, 
антибиотикпен емделсе де 83 адамның қаза тапқандығын хабарлады: 

  «5500-ге жуық гватемалдылықтар 1946-1948 жылдар аралығында экспериментке 
түсіп, олардың 1300-і сифилис, гонорея және басқа да ауруға мақсатты түрде шалдығып, 700 
–ге жуық адам емделді. Ал, 83 адам 1953 жылға қарай қаза тапты».  

Сьюзан Реверби бұл эксперименттердің барлығы да АҚШ ұлттық денсаулық сақтау 
ұйымы гранттарымен қаржыландырылғанын хабарлайды. Бұл қаржылар Жалпыамерикандық 
денсаулық сақтау ұйымы арқылы гватемалдылық министрліктерге жіберілгендігін де 
айғақтайтын нақты фактілер кездеседі. Зерттеу барысы мен нәтижелері ешқашан ашық түрде 
еш жерде жарияланбаған.  

Осындай қатыгезге толы қателіктерін АҚШ үкіметі тек 62 жыл өткеннен кейін ғана 
мойындады. Осыдан кейін либериялық профессор Бродерик сөздерінің шындыққа жақын 
екендігін байқауға болады.  

АҚШ үкіметіне патенттік құқық не үшін қажет? 
Патент – нақты бір туындыға белгілі бір тараптың немесе ұйымның жеке иемдену 

құқығы. Бұл құқық басқа адамдарға немесе компанияларға аталмыш туындыны кез келген 
мақсатта қолдануға тыйым салады. Эбола вирусы штаммына жарияланған CDC патенті 
Құрама Штаттарды осы аурудың жалғыз өңдеушісі және иемденушісі екендігін білдіреді. 
Бұл дегеніміз, бұл ауруға қатысты кез-келген әрекетті, мысалы екпе ойлап тауып, оны 
адамдарға сынауға тек АҚШ ғана құқылы дегенді айғақтайды.  

АҚШ Бақылау және профилактика орталығына (CDC) Эбола вирусы штаммына 
таралатын EboBun атты патент тиесілі. АҚШ бұл патенттік құқықты 2010 жылы иеленді, 
оның номері- CA2741523A1. Бұл патент иеленушісі болып АҚШ үкіметі табылады. 
Патенттің баяндамасында патент құрамында Угандадағы ауруға шалдыққан адамдардың 
қандарынан табылған оқшауланған штамм бар екендігі хабарланды. Ескерте кететін жайт, 
2014 жылдың ақпанында танымал болған Эбола безгегінде басқа штамм кездеседі. Бірақ, осы 
вируспен ауырған алғашқы адамдардың АҚШ-қа не үшін жіберілгендігі түсініксіз жайт. 
Көптеген мамандардың айтуы бойынша, бұл асқан ақылдылықпен атқарылған іс: CDC өзінің 
патенттік портфелін кеңейтпекші. Эбола жасанды жолмен, яғни биологиялық қару негізінде 
жасалған деген де радикалды ойлар кездеседі.  

Өлімге душар қылдыратын бұл ауруға патенттік құқық жариялау өте қызық құбылыс. 
Әлі күнге дейін неліктен ешқандай мемлекет рак немесе диабетке патенттік құқық 
жарияламады?  

Тағы да ескерте кететін жайт, Эбола эпидемиясы екпе масштабты түрде жүргізіліп 
жатқан кезеңмен сәйкес келді. Екпе бағдарламалары БҰҰ қамқорлығы деп жүргізілген 
болатын. Фармацевтикалық және биотехникалық компаниялар бұл дағдарыстан көп пайда 
табуы мүмкін. Жоғары әскери шенеуніктер, үкіметтік құрылымдар, сонымен қатар БҰҰ 
бюрократтары ғылыми зерттеулер мен өңдеулерге миллиондаған еуро төлеуге дайын. 
Кездейсоқ фактілердің бірі - Эбола тараған ертедегі Гвинеядағы  жағдай үш үлкен 
масштабты екпе компаниялары гүлденген уақытымен пара-пар келді. Ол ДДС ұйымы және 
ЮНИЭЕФ атты бала қорына тиісті компаниялар. Бұл бағдарламалардың екеуі «Шекарасыз 
дәрігерлер» (Medicins Sans Frontieres)  ұйымымен жасалды, ал екпелер болса «Sanofi Pasteur» 
атты француз фармацевтикалық компаниясынан шығарылды. Бұл компанияның ірі акционері 
болып «Rothschild Group» табылады. Ротшильдіктер әлемнің барлық орталық банктерін 
басқарады, олардың қаржылық империясы есеп бойынша 500 трлн долларды құрайды. 
Әрине, олар бұл эпидемиядан өз пайдаларын көреді.  

Қорытынды 
Тарихта болған оқиғаларды басшылыққа ала отырып, қазіргі халықаралық 

қатынастарды саралап, болашаққа екі болжам жасауға болады (Біреуі уақыт күттірмей болып 
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жатқан сияқты) 
 Бірінші:   
Бұл індет құс және доңыз тұмаулары сияқты жаппай әлемдік үрей тудырады. Үрей  өте 

тез орын алуы мүмкін, өйткені Эболада қарапайым салқын тиюдегі сияқты белгілер бар: 
ыстық көтерілу, буындардың ауыруы, бас ауруы және әлсіздік. Жаппай шу кезінде бұрын 
атын ешкім білмеген фармацевтикалық компания әлемдік сахнаға шығып, өзінде дайын екпе 
бар екендігін хабарлайды. Бұл дәріні миллиондаған әлем халықтары сатып алып, 
экономикалық тиімсіз болып көрінген- вирусқа қарсы дәрі жасау жобасынан қомақты пайда 
көруі мүмкін.  

 Екінші: 
Осындай індетті себеп қылып, «гуманитарлық көмек көрсету» деген ұранды жалау 

қылып, әр түрлі елдерге әскер кіргізіп, ел арасында жаппай шу орнап жатқан уақытта, сол 
аймақтан неше түрлі баға жетпес байлықты иемдену немесе елдің ең басты асыл қазынасы – 
тәуелсіздігіне (жалпы саяси, экономикалық, әскери және т.б.) нұқсан келтіруге болады.  

 Соңғысы: 
Бұл құбылыс алдыңғыларға қарағанда қауіптірек. Қолында мұндай биологиялық 

қарудан кем түспейтін құрылғы арқылы миллиондаған адамды, халықтар мен елдерді өлімге 
душар қылдырып, әлем сахнасынан мүлдем алып тастауға болады. Осы сәтте, барлық жан 
түршігерлік құбылыстар, неше түрлі жарылыстар мен аурулар, артта қалушылық процестері 
орын алған Африкаға қарап, бұрынғы Кеңес үкіметі басшысы Сталиннің сөзі дәлелденетін 
сияқты. Африка шынымен де артық континент пе? 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ru/ - Дүниежүзілік Денсаулық 
Сақтау ұйымының ресми сайты; 

2. http://cassad.net/analytics/918-ebo-lozh-zhitel-gany-podtverzhdaet-iskusstvennoe-
proishozhdenie-epidemii-ebola.html КАССАД ақпарат-талдау орталығы; 

3. http://www.mk.ru/social/2014/12/03/chislo-umershikh-ot-likhoradki-ebola-v-mire-
prevysilo-6-tys-chelovek.html Московский Комсомолец ресми сайты; 

4. http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/30847-kanada-razrabotala-unikalnuyu-
vaktsinu-protiv-eboly 24 кз сайты;  

5. http://www.rubaltic.ru/blogpost/ebola_20102014/#t20c  RuBaltic.Ru талдау 
порталы; 

 
 

6.2 Регионоведение 
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Бүкіл дүниежүзінде болып жатқан көкей кесті мәселелердің қазіргі таңдағы саясаттағы 
алар орны, оған деген байланысы ерекше ықпал етеді. Ғаламдық қарастырылып отырған 
саяси үрдістің мәселелер топтамасы негізінде қарастырғым келіп  отырғаны бұл өз 
тәуелсіздігін алу негізіндегі автономиялық аймақтардың бөлініп шығу, егемендік алу жайлы 
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http://www.rubaltic.ru/blogpost/ebola_20102014/#t20c
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болмақ. Халықаралық саясатта әлемдік дамудың негізгі бағыттары әрдайым басты назарда 
болатыны белгілі. Егер зер сала қарасақ дүниежүзінің саяси картасының құрылысы өте 
күрделі. Ондағы алып жатқан мемлекеттердің әрқайсысының өзіндік орны бар. 
Мемлекеттердің көпшілігі бір – бірімен шекаралас жатыр. Саяси шекараның сипаты іс 
жүзінде мемлекеттік шекара бола бермейді. Ол халықаралық келісім бойынша, уақытша 
жасалатын шарт, яғни демократиялық шекара. Соңғы кездері территориялық шекаралық 
мәселелер дүниежүзінің көптеген аудандарында күрделі, әсіресе, мемлекетаралық және 
ұлтаралық шиеленістің етек алуына әкеп соқтыруда. 

Дүниежүзінің саяси картасына жиі болып отырған өзгерістер көпке аян, олардың ең 
бастысы: жаңа тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы, олардың саяси статусындағы өзгерістер, 
мемлекеттердің бір – бірімен қосылуы, бір елдің екінші елдің құрамына кіруі, мемлекеттің 
астанасының өзгеруі, мемлекеттік басқару формасының өзгеруі, т.б. Осы аталған 
элементтердің барлығы халықаралық саясаттағы өзгерістердің негізі болып саналады. 
Мемлекеттердің мемлекеттік құрылымдары әр түрлі қалыптасқан, тарихи жағдайларға 
байланысты бір мемлекетті бірнеше әкімшілік-аумақтар  құрайды. Уақыт өте келе әр аумақ 
өзінің тәуелсіздігін алуға ұмтылады Әр мемлекет өз егемендігі, өзін-өзі басқару құқығы 
болуын, өзінің тілі және тәуелсіз мемлекетке тиесілі барлық  құқықтарын қалайды [1]. 

Бұл үрдіс әр түрлі жағдайға байланысты болуы мүмкін. Өзіміз жақын арада көрген 
Шотландияның тәуелсіздік алу жолындағы референдум, Украинадан бөлінген Донецк, 
Луганск, Крым Республикаларының барлығы Еуропадағы сепаратизмнің айқын көрінісі.  

Мемлекеттердің бөлінуі халықаралық саясатқа үлкен әсерін тигізеді. Жаңа 
мыңжылдықтың табалдырығында тұрып тәуелсіздік алған ел¬дердің қай-қайсысына болса да 
оңай тиген жоқ. Тіпті қарулы айқасқа бармай, істі заң жүзінде жүзеге асырған елдердің 
өзін¬де дау-дамайлар, күрделі саяси тартыстар орын алды. Мамандар есебінше, қазіргі 
әлемде тәуелсіздік үшін жан-жақты күрес жүргізіп жатқан 50 аймақ бар. Жалпы көлемі 12,7 
млн шаршы шақырымды алып жатқан бұл қауіпті территорияларды мекен етуші халықтың 
саны 22 млн адамды құрайды. Сепаратизм ошақтарының пайда болуы тек этникалық 
себептермен байланысты емес, ол діни және әлеуметтік-экономикалық факторлар, 
минералды ресурстарды бөліске салу мәселесімен де тікелей байланысты [2]. 

Сепаратизм - жікшілдік, оңашалануға тырысушылық. Халықтың мемлекеттен бөліну 
әрекеті сепаратизм деп түсіндіріледі. Көп ұлтты мемлекеттердегі аз ұлттың өкілдері алдына 
бөлек мемлекет болып бөлініп шығуға немесе автономия алуға ұмтылады. Ұлт-азаттық 
қозғалыстан ерекшелігі - оның жалпыхалықтық, бұқаралық сипаты болмайды, ол ұлттың бір 
бөлігінің мүддесін қамтиды. Сепаратизм территориялық қақтығыстың тудыратын бірден бір 
фактор болып табылады. Сепаратизм – белгілі бір саяси топтардың өздері өмір сүріп отырған 
мемлекеттен жеке мемлекет ретінде бөлініп шығуға немесе сол мемлекетке тиесілі 
территорияны басқа бір мемлекетке қосуға ұмтылушылығы [3].  

Жоғары айтылып кеткендерге мысал ретінде қазіргі кездегі Шотландияның 
Ұлыбританиядан бөлінуге деген талпынысын қарастырсақ болады. Шотландия– 
Ұлыбританиядағы тарихи аймақ. XIX ғасырдың ортасына дейін тәуелсіз мемлекет болды. 
Ұлыбритания аралының солтүстік бөлігінен және оған жанасып жатқан ұсақ аралдардан, 
сондай-ақ Гебрид, Оркней және Шотланд аралдарынан құралады. Шотландия 
Ұлыбританиядан бөлініп, тәуелсіз мемлекет атануы бойынша 18 қыркүйек 2014 жылы 
өтекен референдум. Шотланд үкіметі мен Біріккен Патшалық үкіметі арасындағы келісім 
бойынша Шотландия тәуелсіздігі туралы заң 2013 жылдың қарашасында қабылданды. 
Референдум қорытындысы елдің тәуелсіздік алуына алып келсе, Қабылданған заңда 
Шотландия 2016 жылдың 24 наурызында дербестігін алуы тиіс болды. Шотландияда 
дербестік мәселесі қашан да экономика тұрғысынан шешіліп келді. 1707 жылы Шотландия 
Ұлыбритания корольдігіне кірген кезде де осылай болды. Бірінші орынға экономика 
қойылды және мәселе екі елдің парламент өкілдерінің келіссөздері арқылы, яғни 
демократиялық жолмен шешілді.  

Шотландиядағы тәуелсіздік туралы референдум демократияның нағыз шыңы болды. 
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Расында демократия тәуелсіздікті шартты ұғымға айналдырады. Мәселен, Ұлыбританиядан 
бөлінген күннің өзінде Шотландия бәрібір Еуроодақ атты үлкен бірлестіктің құрамында 
болар еді. Мұнда да бәрі Ұлыбритания мемлекетіне ұқсас: саясат пен экономика ортақ, 
ешкім мәселені жалғыз шешпейді. Барлық шешім демократиялық жолмен қабылданады. 
Яғни Ұлыбританияда болдың не, Еуроодақта болдың не, бәрібір. Немесе Ұлыбритания 
құрамындағы Шотландия мен Еуроодақ құрамындағы Ұлыбританияның бәлендей айырмасы 
жоқ. Осындай себептерден Испанияда Баск елінің, Францияда Корсиканың, Италияда 
Венецияның, Бельгияда фламандтардың азаттық идеясы жеткілікті қолдауға ие бола алмай 
отыр. 

Референдум қорытындысы жария етілгеннен кейін Ұлыбританияның Премьер-
Министрі Дэвид Кэмерон  Шотландия өкілеттігі кеңейетіндігіне уәде берді. Бұған қоса, 
британдық премьер Лондоннның шотландық үкіметке салық, бюджет шығыстары және 
әлеуметтік қамту салаларындағы өкілеттікті беру туралы өз міндеттемелерін толығымен 
орындайтындығын мәлімдеді. 

Көптеген елдердің, оның ішінде Еуроодақ пен НАТО-ның басшығы да Шотландия 
қабылдаған шешімді құптап отыр. Мәселен, Еурокомиссия төрағасы Ж.Баррозу: «Мен 
шотланд халқының Біріккен Корольдіктің тұтастығын сақтау туралы шешімін құптаймын. 
Бұл нәтиже біріккен, ашық және қуатты Еуропа үшін өте жақсы. Мұны Еурокомиссия да 
қолдайды», - деді. 

Ал НАТО Бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен НАТО-ның шотланд халқының 
таңдауына құрметпен қарайтындығын айтуда. «Ұлыбритания  НАТО-ны құрушылардың бірі 
және ол біздің альянстың күш-қуатын одан ары сақтауда маңызды рөлге ие бола 
беретіндігіне сенімдімін», - деді ол. Қазіргі нәтижелер бойынша Шотландияның басым бөлігі 
азаттықтан бас тартқаны анықталып отыр [4]. 

Бұл өңір Ұлыбританиядан бөлініп, жеке отау тігер болса, онда Еуропадағы бірқатар 
елдің жік-жік бөліну қауіпін жақындата түсері айқын жай еді. Мәселен, шотландықтар 
егемендігін алып, тәуелсіз  ел ретінде әлемдік тарихтан мығым орын алған жағдайда 
испандық каталондар мен баскилер, бельгиялық фламандықтар, британдық ирландықтар да 
осы жолды таңдауы бек мүмкін еді.  

Осыдан көріп отырғанымыздай егер бір аумақтың мемлекеттен бөлініп кетуі, басқа 
мемлекеттерге үлкен әсерін тигізуі мүмкін, тіпті болмаса сол мемлекет ішінде азаматтық 
соғыс белең алу мүмкіндігі туады. Сепаратизмге ұмтылып отырған барлық мемлекеттерге 
жаңа жол, жаңа мүмкіндіктер ашылуы ықтимал. Ал бұл жағдай халықаралық саясатқа өзінің 
үлкен кері әсерін тигізеді. 

 
Қолданылған әдебиеттер 

1. Мәшімбаев, Серік. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-
1945 жж.) : оқулық / С. М. Мәшімбаев. - Алматы : Заң әдебиеті, 2008. - 169 б. 

2. http://www.inopressa.ru/article/15sep2014/ft/separatism.html 
3. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. ISBN 9965-32-491-3 
4. http://www.bbc.com/news/uk-scotland 
 
 
ӘОЖ 327 (51) 

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ СЫРТҚЫ САЯСИ БАҒЫТТАРЫ: 
САРАПТАУ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРУ 

 
Атаева Тоқжан Тасболатқызы 

jan_92.17@mail.ru 
Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ, Аймақтану мамандығының І курс магистранты 

Астана / Қазақстан 
Ғылыми жетекші-Қилыбаева П.Қ. 

http://www.inopressa.ru/article/15sep2014/ft/separatism.html
http://www.bbc.com/news/uk-scotland
mailto:jan_92.17@mail.ru


2643 

 
1991 жылы КСРО-ның ыдырауымен Орталық Азияда тәуелсіз Қазақстан, Тәжікстан, 

Қырғызстан және Түркіменстан Республикалары құрылған болатын. Ең алдымен осы  
Орталық Азия елдерінің аймақтық және әлемдік саясаттағы рөлі мен орынына тоқталар 
болсақ, 1991 жылы жаңа ғана тәуелсіздік алған аймақ көптеген алып державалардың назарын 
өзіне аударды. Өйткені, КСРО тарағаннан кейін бөлініп шыққан мемлекеттердің келешек 
тағдыры қалай болады деген эксперименталды үрдіс жүрді. Ресей бұғауынан босап шыққан 
аймақ өзінің әлемдік аренадағы жаңа статусын қалыптастыру барысында өз мүмкіндіктерін 
пайдаланды. Ондаған жылдар бойынғы темір перденің астынан шыққан мемлекеттер өзінің 
Орталық Азиядағы  халықаралық маңызды рөлін  нығайтқысы келді. Осы тарапта Асқар 
Ақаев Қырғызстанды «Орталық Азияның Швейцариясы» болатындығын, Н.Назарбаев 
Қазақстанды «Еуропа мен Азия арасындағы көпір» екендігін айтып, С.Ниязов 
Түрікменстанға жаңа халықаралық статус жасамақшы болды, И.Каримов Өзбекстанды  
«Батыстың маңызды әскери орталығына» айналдырмақшы болса, Э.Рахмоновта ғана 
Тәжікстандағы азаматтық соғыстан кейін таңдау аз болды. Осы мақсатта  Орталық Азия 
елдері ресурсы бай, инвестиция сала алатын мемлекеттермен келісімшартқа отыруға 
тырысты. 

Кеңес одағының ыдырап Орталық Азияда АҚШ, Ресей, Үндістан, Қытай, Еуропа 
елдері, Түркия, Иран және өзге елдер арасында орнаған геосаяси текетіресті саясатшылар 
«Жаңа Үлкен Ойын» (The New Great Game) деп атаған болатын. Сондай-ақ Орталық Азияны 
қоршай орналасқан Ресей, Қытай, Үндістан, Пәкістан секілді елдер ядролық қаруға ие болса, 
Түркия, Иран сияқты елдер әскери қуаты жөнінен әлемдегі алыңғы қатарлы елдердің бірі. 
Бұл елдер үшін Орталық Азия өңірі экономикалық және саяси тұрғыдан маңызға ие [4].  

Ал  Орталық Азия елдері Ресей, Қытай, АҚШ, Түркия, Иран сияқты елдермен қарым-
қатынастарын жақсартуға тырысты. Өйткені тауар айналымын жаңарту және бұрынғы 
экономикалық статусты жоғарылату барысында жаңа жобалар жасау қажеттілігі туындады.  
Орталық Азия елдері Еуропаға тек Ресей арқылы емес, Қытай арқылы оңтүстік-шығыс Азия 
елдерімен транспорт айналымын жолға қоюды көздеді. Яғни, Орталық Азия елдеріне сауда 
қатынасына жолдар мен мүмкіндіктер ашуды мақсат етті. Бірақ барлық мемлекет бұл 
мүмкіндікті қандай дәрежеде  пайдалану керектігін білмеді. Әр мемлекет Орталық Азия 
көшбасшысына айналғысы келді. Алайда тек өзара көшбасшылыққа таласу емес, әлемдік 
деңгейде де қөшбасшы болғылары келгені анық. Алып державалардың назарын аудару 
арқылы, Орталық Азия өзінің әлемдік аренада статусы пайда болғандығын  көрсетті. 

Ресей саясаткерлері Орталық Азия елдерін маңызды стратегиялық аймақ қатарына 
қосты. Ресейдің басты мақсаты Орталық Азия елдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды. 
Осы арқылы аймақ аралық ұйым құру керек деп шешті. Орталық Азияның қауіпсіздігін 
сақтау барысында әлемде ҰҚШҰ, ТМД, ШЫҰ ұйымдары пайда болды. Ресей Федерациясы 
осы ұйымдар қатарына кіріп және бақылаушы мемлекеттер қатарында болып, өзінің саяси 
стратегиялық мүдделерін жүзеге асырмақшы болды. Бұл ұйымдар Орталық Азияның жаңа 
қадамдарын бақылап отыруға, қауіпсіздігін сақтауға мүмкіндік тудырды. Ал бұл кезеңде 
АҚШ-ты аймақтағы мұнай – газ қорлары, Каспий өңірі қызықтырды. Бұл аймақ тек АҚШ 
мемлекетін ғана емес, Каспий өңіріне Ресей мен Иран арасында да бәсекелестік артты. 
Орталық Азия мемлекеттері  тәуелсіздік алғаннан кейін, Түркия мен Иран өзінің 
стратегиялық бағыттарын алға қойып, Ресей орнын басқысы келді. Осы жылдары Түркияның 
АҚШ-қа қарағанда мүмкіндігі жоғары болды. АҚШ  Түркияға өз жолын бермекші еді. 
Алайда Орталық Азия елдерін Түркия лидерлігіне беру жоспарынан бас тартып, осы аймаққа 
жаңаша көз тікті. Көптеген мемлекеттер Орталық Азия елдеріне дипломатиялық қарым-
қатынаста өз көмек қолдарын созды. Орталық Азия елдерінің дамуына экономикалық 
жағынан инвестициялар салынды. АҚШ тек өзінің стратегиялық бағытын тек экономикалық 
қарым-қатынас арқылы ғана жасады [1, 67 б.]. 

Орталық Азия елдеріне 1991 жылдары өзінің саяси-стратегиялық мүдделерін 
бағыттамақшы болған мемлекеттер қатарында АҚШ, Ресей, Түркия, Иран, Қытай  болды. 
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Әрбір мемлекеттің бұл аймақта өз мүдделері болды. Ең басты байлық көзі мұнай-газ 
ресурстарымен уран, металлургия салалары қызықтырды. Алайда Орталық Азияда осы алып 
державалардың ортақ мүдделері бар. Олар: терроризммен күрес, наркотрафик 
контрабандасымен күрес, аймақтың қауіпсіздігін сақтау және дінаралық экстремизмді жою 
болып табылады. Осы бағыттар ғана  алып державаларды біріктіріп тұр деп айта аламыз. 

Ең басты мүдделердің бірі бұл терроризммен күрес. Бұл бағыт антитеррорлық бағыт 
ұстанатын АҚШ мемлекетімен жақсы қарым-қатынас құруға мүмкіндік береді. Бұл бағыт 
Ресейге де тиімді. Өйткені терроризмді тоқтату арқылы өз аймағындағы қауіпсіздікті сақтай 
алатындығы анық. Үш алып державаның басқа маңызды мақсаты аймақтағы қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету. Орталық Азия елдері әлі күнге дейін әлсіз. Көбінесе, саяси, экономикалық, 
ұлттық, әлеуметтік мәселелермен тоғысып жатқаны айқын.[2]. 

1991–2001 жылдар аралығынада Орталық Азияның халықаралық міндеттері туралы көп 
айтылды. Алайда ешқандай қозғалыс болмады. Ресей оданда маңызды шарулармен 
айналысты. Орталық Азиядағы жағдайларға көбінесе Үндістан, Иран, Қытай мемлекеттері  
қызығушылық танытты. Қытай тез қарым-қатынас жасауға асықпады. Ал басқа елдердің 
ынтымақтастық құруға ресурс толыққанды жетіспеді. Батыс елдерінің көбіне Орталық Азия 
елдерін, қоржынында мұнай-газ ресурс көздерімен айналысатын компаниялары болса да, 
артта қалған мемлекет деп санады. Ірі энергетикалық жобалар көзіне ғана инвестициялар 
сақталды. Потенциалды шетел инвесторлары Орталық Азиядан көңілдері қалды. Бұл аймаққа 
көмек көрсеткен мемлекеттер көптеген мәселелермен кездесті. Олардың мойнына Орталық 
Азияның  саясаткерлері тарапынан айыптар, экономиканың әлсіреуіне байланысты айтылды. 
Осы тұста аймақтағы мемлекеттерге тоқталып кететін болсақ, Қазақстан инвестиция салу 
барысында көп мәселелерге жолықпаған мемлекет болды. Инвестиция салымдары 
миллиардтаған ақша әкеліп жатты. Ал Түрікменстан болса, ең басынан бастап қаржылай 
көмек сұраған жоқ. Түрікменстан Президенті Сапармұрат Ниязбеков  сенімді инвестор 
көздерін таңдауды жөн көрді. Өйткені экспортқа шығатын газ көзі арқылы халық 
денсаулығының тегін қамтамасыз етілуін, әлеуметтік салымдарды төлеуді дұрыс деп білді. 
Бірақ Ауғанстандағы әскери  мәселелер, Мәскеудің газ құбырларын бақылауы Түрікменстан 
халқының жағдайын нашарлатты. Аймақтың ең кедей мемлекеттері Тәжікстан мен 
Қырғызстан болып табылды. Қырғызстан қаржылай көмек жөнінде Әлемдік банк пен 
Халықаралық валюта қоры тарапына жүгінді. Ал Тәжікстан болса, азаматтық соғыстан 
кейінгі экономика көзі нашар болды. Сондықтан халықаралық қауымдастықтан 
экономикалық көмек сұрады [5]. 

Қорытындылай келе айтарымыз, қазіргі таңда Орталық Азия мемлекеттері  әлемдік 
экономиканың маңызды бөлігіне айналып отыр. Мұнда 56 миллион адам өмір сүреді, тұтас 
алғанда, ІЖӨ жылына 60 миллиард долларды құрайды. Қазіргі сәтте Орталық Азияның одан 
әрі дамуында екі жол бар. Бірінші жол — өзінің әлемдік экономикадағы шикізат көзі 
ретіндегі рөлін бекіту. Оның үстіне — әлемдік геосаяси және геоэкономикалық 
бәсекелестіктегі қолжаулық рөлі. Екінші жол – интеграция. Осы аймақтағы мемлекеттер осы 
екі бағытта көптеген жұмыстар атқарып, дамудың жаңа сатысына көтерілуде.  
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«Интеграция» - әлемдік саясаттың лексиконында қалыптасқан терминдердің бірі. 

Халықаралық қатынастардың даму үдерісінде «қалай және қай бағытта жылжу керек» деген 
сұрақтың туындауы уақыт талабына сай болып табылады. «Интеграция» ұғымы латын 
тіліндегі «integratio» лексемасынан  қалыптасқан термин, «қалпына келтіру, толықтыру» деп 
аударылады. Мемлекетаралық қатынастар саласына қатысты алар болсақ, ол ерікті және 
өзара тиімді және тығыз байланысты бөліктерді (субъектілерді) әлдебір дербес тұтастыққа 
біріктіру болып табылады.  

Ал енді интеграцияның жаңа теорияларына келетін болсақ, олар интеграция мазмұны 
мен пішінін өзгертетін тарихи шешімдерге емес, дәстүрлі интеграция аспектілеріне, реттеу, 
техникалық стандарттар, әлеуметтік интеграция саласында шешім қабылдау үдерістеріне 
назар аударады [1,106].  

Жаңа теориялардың тағы бір ерекшелігі олардың жаңадан мамандандырылуына 
байланысты және инновациялық сипатқа ие. 

Еуропалық континенттегі интеграциялық үдерістің өзгерген аясы мен мазмұны 
ғалымдардың жалпы интеграция теориясына деген қызығушылығын тудырып қана қоймай, 
осы үдерісті зерттеуге бағыттады және жаңа теориялардың пайда болуына түрткі болды. Осы 
кезеңдерде көп деңгейлі басқару үлгісі секілді жаңа конституционализм, әлеуметтік 
конструктивизм теориялары құрылды.   

Соңғы онжылдықта интеграцияны зерттеуде Г. Маркс, К. Бланк, Л. Хоуг сынды 
зерттеушілер жасаған көп деңгейлі басқару үлгісі немесе концепциясы зор мәнге ие болды. 
Интеграция үдерістері әлеуметтік-саяси жүйелердің пайда болуына ықпал етеді. Сондықтан 
осы теорияда күрделі, динамикалық және әртүрлі әлеуметтік жүйелерді реттеу мәселелерін 
зерттеуге аса көңіл бөлінді. Көп деңгейлі басқару концепциясы интеграцияның пайда болуын 
мемлекеттен де, халықаралық ұйымдардан бөлек жүйелер ретінде қарастырады.   

Көп деңгейлі басқару үлгісі мемлекеттің егемендігіне тікелей қарсы келмейді. 
Керісінше, мемлекеттің өзін сақтап қалуға көмек болатын жүйе құрады. Осы үлгіге 
негізделген басқару жүйесі әлі де құрылуда. Осы бағытты жақтаушылардың пайымдауынша, 
көп деңгейлі басқару концепциясы сипаттайтын өзара қатынас жүйесі 1980 жылдардың 
соңында пайда болып, 1990 жылдардың басында аса дамыған интеграциялық блоктарда 
болды.                        

Дж.Руггидің пікірінше, көп деңгейлі басқару концепциясының зерттеу пәні 
халықаралық постмодернистік саяси формалар болып табылады, мысалы, билік түрлерінің 
қозғалмалылығы, тұрақсыздығы және т.б.[2,173].   

 Сонымен қатар, басқарудың түрлі деңгейлері (ұлттан жоғары, ұлттық және локальды) 
арасындағы ара-қашықтықты біртіндеп жоюға әкелетін жалпы тенденциядан басқа 
интеграциялық үдерістердің алдағы бағыттары жайлы болжам айту қиындау. Демек, аталған 
үлгінің басты құндылығы қазіргі интеграциялық бірлестіктердің басты белгілері ретінде 
күрделілікті, тұрақсыздықты бөлуге тырысудан тұрады.  

Көп деңгейлі тәсілдің үлгілерінің бір нұсқасы – қоғамдастықтар теориясы болып 
табылады. Осы екі тәсіл де интеграция үдерісін жүйені басқару позициясында зерттейді. 
Алайда көп деңгейлі басқару үлгісі субұлтты, ұлттық және ұлттан жоғары акторларды, 
Еуропалық одақтың басқаруы мен шешім қабылдау үдерісіне ықпалы мен өзара қатынасына 
көңіл бөледі. Қоғамдастық теориясы жеке секторлар бойынша шешім қабылдау үдерісін 
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зерттейді және акторлар қатарына субұлтқа да, ұлтқа да, ұлттан жоғары деңгейге де 
жатпайтын, экономикалық және саяси мүдделерге сәйкес арнайы қоғамдастыққа тиесілі 
белгілер бойынша біріктірілген желілерге қатысушыларды қосады.     

Қоғамдастық теориясының дамуы Еуропалық Одақты феномен ретінде қайта 
қаралуына әкелді. Саяси ғылымда ЕО-ны жиі бірегей құрылым деп атайды, оның бойынан 
мемлекет пен халықаралық ұйым белгілері табылады, ал қоғамдастық теориясын 
жақтаушылардың бірі Еуроодақты еуропалық, ұлттық, аймақтық және жергілікті деңгейде 
басқарудың жаңа формалары мен жаңа институттарын құру мүмкіндігіне ие қауымдастық 
ретінде қарастырады.   

Сонымен қатар, интеграцияның мәні мен даму бағытын үдеріс ретінде сипаттайтын, 
түсіндіретін, болжайтын халықаралық қатынастардың макротеориялары болып қала беретін 
неофункционализм немесе мемлекетаралық бағыттармен салыстырғанда, қоғамдастық 
теориясы осы үдерістің нәтижесі болып табылатын саяси салдарларды сипаттауға, 
түсіндіруге, болжауға тырысады [3,123-124].   

Институционалды бағыттың ерекшелігінің бірі - мемлекет пен басқа акторлардың 
өзара қатынасында институттардың маңыздылығына аса назар аударуы болып 
табылады. К.Телен мен С.Стейнмо саяси-экономикалық белсенділікті ұйымдастыратын 
институттар жай ғана құрал емес, сонымен қатар қатысушыларға оң шешім табуға 
жеңіл болатын «ақпараттарға толы» жағдай жасайды деп түсіндіреді. Институттар 
акторлардың қалауы мен саясат нәтижелері арасындағы делдал қызметін атқарады 
[4,28].   

Қазіргі «жаңа» институционализм көлемді ғылыми парадигма тәрізді (бірнеше негізгі 
бағытты бөліп қарауға болады: тарихи, әлеуметтік, рационалды), сондықтан институт 
ұғымының бірнеше түсініктемесі бар. Мысалы, рационалды институционализм шеңберінде 
институттар интеграциялық үдеріске қатысушыларға міндеттемелер қоятын, шешім 
қабылдаудың заңды түрде рәсімделуі мен жүйесі түрінде анықталады. Акторлардың өзара 
қатынасында заңды шектеулердің болуы соңғысын өз стратегиялары мен тактикаларын 
формалды ережелерге сәйкес өзгертуге мәжбүрлейді [5,120].  

Әлеуметтік тұрғыдан қарағанда институттарды қатысушылар арасындағы байланысты 
құратын қалыптаспаған ережелер, рәсімдеулер және өзара қатынастардың стандартты 
типтері деп түсінеді. Бұдан басқа, институт ұғымына қалыптаспаған өзара қатынас 
нормалары мен дәстүр және тәртіп ережелері сияқты «нормативтік әлеуметтік тәртіп» 
элементтері жатады.  

Тарихи институционализм қырынан қарағанда, институттардың рөлі экономикалық 
және саяси әрекеттер үшін ортақ мәнмәтін жасау кезінде шынайы көрінеді. Көріп 
тұрғанымыздай, институттар акторлардың мақсаттары мен мүдделерін қалыптастыруға 
бейім және сонымен интеграция үдерісінің нәтижесіне тікелей ықпал етеді. Бұдан басқа, 
мемлекеттер-қатысушылар интеграциялық институттарға қатысуының ұзақ салдарларын 
алдын-ала бағалай алмайды, өйткені болашақта олар жаңа институттар жасайтын жағдайда 
әрекет етуге мәжбүр. Сонымен бірге, институттар интеграциялық үдерістердің даму жолдары 
мен нұсқаларын анықтайды. Мысалы, мемлекет тарапынан өз өкілеттілігінің бір бөлігін 
ортақ институт пайдасына беріп, ішкі жағдайды бақылаудан қол үзген тиімді болмас еді. 

 Институционализмдегі әлеуметтік бағыт институцияландырылған нормалар мен 
дәстүрлерді зерттеуге ерекше көңіл бөледі. Институционализм интеграцияның түрлі 
аспектілерін зерттеуге ұсынады: шешім қабылдау шаралары, институционализмнің ұзақ 
мерзімді нәтижелері, мемлекетаралық қатынастардың формалды және формалды емес 
деңгейлердегі ерекшеліктері.  

Институционализмнің интеграция зерттеуіне қосқан үлесі жаңа аспектілер мен 
мәселелерді анықтаудан тұрды. Мысалы, Т. Кристиансен Еурокомиссия жұмысын қараған 
кезде, бір институт шеңберінде көптеген ұйымдастыру ағымдарының өзара қатынасына 
назар аударды. Нәтижесінде, ол бір жағынан, саясиландыру мен бюрократияландыру 
тенденциялары арасындағы, ал екінші жағынан, дипломатия және демократия арасындағы 
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ішкі қайшылықтарды айқындады [6,125]. 
Институционалды бағыттың тағы бір артықшылығы - интеграция үдерісіне құқық 

саласының ықпалын ескеру болып табылады. Құқықтық нормаларды институционалдыру 
құқық саласының дербестігіне жағдай туғызды. Сәйкесінше, құқықтық жүйенің саяси және 
экономикалық жүйелермен өзара қатынасы интеграция үдерісінің дамуы мен бірігу деңгейі 
мен бағытын анықтау қажетті факторға айналады.  

  Конструктивистік тұғыр материалдық әлемнің объективті факторлары ретінде 
берілмей, шынайылық, сонымен қатар интергация үдерістері әлеуметтік түрде құралған 
деген болжамнан шығуда. Сәйкесінше, конструктивистер хаос пен анархия халықаралық 
қатынастардың объективті ортасы деген неореалистердің басты тезистерінің бірінен 
күмәнданады. Керісінше, халықаралық анархия – ол мемлекет субъективті қабылдайтын 
және олардың өзара қатынасымен жаңғыртылатын әлеуметтік өнертабыс. Халықаралық 
интеграция мәселелергіне қатысты конструктивистердің пайымдауынша: 

1) халықаралық саясат құрылымы әлеуметтік өзара қатынастың нәтижесі; 
2) мемлекеттер – қарқынды дамып келе жатқан агент;  
3) мемлекеттік ұқсастық алдын-ала берілмейді, ұзақ өзара қатынас нәтижесінде 

пайда болады; 
4) ішкі саясат пен халықаралық қатынастар арасындағы айрмашылықтар көп емес 

[7,325]. 
Конструктивистер интеграцияның қазіргі үдерістерін түсінуді:  
1) идеялар рөлін;  
2) ортақ ұсыныстардың ықпалын;  
3) басым ғылыми пікірлердің тиімділігін; 
4) коммуникация үдерістерін талдаудан бастауды ұсынады. 
Д.Чекелдің айтуынша, институционализм мен конструктивизм институттардың  

маңыздылығын білдіруімен ерекшеленеді. Егер, мысалы, институционалистер 
институттарды жеке мақсатты көздеулері бойынша өз стратегиясын өткізу үшін рационалды 
акторларды ынталандыратын формалды немесе формалды емес ойын ережелері ретінде 
анықтаса, конструктивистер институттарды кең көлемде анықтайды және осыған  формалды 
ережелермен тең формалды емес нормаларды, субъектілер арасындағы түсінікті қосады. 
Олар актор жасайтын институттарға көп көңіл бөледі және олардың талғамын және 
ұқсастығын қалыптастырады. Бұл тезисті Т.Кристиансен мен А.Вейнер нақтырақ құрады: 
«жеткілікті дәлелдердің саны интеграцияның үдеріс ретінде мемлекеттің аймақтық жүйесіне 
трансформациялық әсер ететінін куәландырады» [8,529].  

Конструктивизм бағыттарының бірі – әдістемесі қазіргі еуропалық интеграция 
үдерісінде белсенді қолданылатын әлеуметтік конструктивизм. Әлеуметтік конструктивистер 
еуропалық ұқсастықтың құрылу үдерісіне және осы үдерістің интеграция барысына әсеріне 
ерекше назар аударады. Әлеуметтік нормалар тек акторлардың әрекетін реттеп қоймай, 
олардың ұқсастығын құрайды, әлеуметтік конструктвистер интеграция үдерісіне ықпал 
ететін конструкция туралы еуропалық ұқсастық мәселесін көтереді.  

Жалпы алғанда, транзакционализм сияқты конструктивизм де интеграцияны аймақтық 
интеграцияның жеке үлгілері: коммуникация, пікір алмасу, білім аясын кеңейту сынды 
жаһандық үдеріс ретінде қарастырады.  

Сонымен, интеграциялық үдерісті теорияландырудың көп деңгейлі басқару үлгілері, 
жаңа институционализм және конструктивизм сияқты теориялармен ұсынылған жаңа 
тәсілдемелері біршама уақыт бұрын – ХХ ғ. 80 ж. соңы мен 90 ж. басында пайда болды. Олар 
Еуропалық Одақтың өзгерген реалиялары нәтижесінде пайда болды, оларды зерттеу 
мәселелері тереңдетілген интеграциялық үдерістің нәтижесі болып табылатын жаңа 
болмыстарды түсіндіруге бағытталды. Алайда, берілген теориялар таза интеграция 
теориялары болып табылмайды; біріншіден, осы теориялар зерттейтін мәселелер тобы 
классикалыққа қарағанда ықшам көрінеді, сондықтан оларды макро-ға емес медиум-деңгейге 
жатқызу керек; екіншіден, бұл теориялар итермелеуші күш емес, интеграция нәтижесіндегі 
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мәселелерге мән береді. Соған қарамастан, аталған теориялар интеграцияның жалпы 
теориясына елеулі үлес қосады. Бұдан басқа, бұл теориялар ЕО институттарының күнделікті 
мәселелерін, шешім қабылдау үдерістері мен рәсімдерін, сондай-ақ әлеуметтік үлгілерді 
алдағы интеграция үдерістерімен байланыстыруға; интеграция динамикасы мен оның 
болашақ даму бағытында бір-бірімен күрделі шиеленіскен үдерістердің өзара қатынасы мен  
әсерін анықтауға тырысады. 
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Современный социально-политический процесс напрямую сопряжен с 

информационным фактором. Именно он является главным отличием современности от 
прошлого. Мир претерпевает, с одной стороны, рост давления на общество 
информационного фактора в сетевом, мобильном, технологическом измерениях, с другой – 
информационно-коммуникативные технологии все больше актуализируются в качестве 
ресурса власти, в частности, политической.  

Эволюция средств передачи информации имеет многовековую историю, представляя 
собой неотъемлемую часть истории развития общества. Потребность в информации в том 
или ином ее виде существовала у человека из покон веков, она всегда играла огромную роль 
в жизни как общества, так и отдельного его представителя. Владение информацией, 
доминирование на информационном поле с древнейших времен было необходимым 
условием наличия власти у господствовавшей социальной группы. Однако, неоходимо 
отметить, что потребности в обмене информацией всегда превышали существующие 
технические возможности их удовлетворения. 

История знает несколько радикальных изменений информационной сферы, более 
известные как «информационные революции». 

Возникновение письменности является первой информационной революцией. 
Письменность позволила накапливать и распространять знания из поколения в поколения. 
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Замечено, что цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее и интенсивнее 
как в культурном, так и в экономическом планах. Например, цивилизации древнего Египта, 
Междуречья, Китая. Основным достижением данного периода стало появление алфавита как 
следствие перехода от пиктографического и иероглифического письма, что сделало 
письменность более доступной. 

Вторая информационная революция связана с первым крупнейшим технологическим 
достижением – изобретение печатного станка в XV веке с использованием подвизных 
металлических литер, которое принадлежит немецкому типографу Иогану Гутенбергу. 
Первые издания, приписываемые Иогану Гутенбергу, представляли небольшие листовки-
календари и учебники.  Книгопечатание сделало возможным не только сохранять 
информацию, но и сделать ее массово доступной. Массовым явлением становится 
грамотность, что в свою очередь явилось сильнейшим стимулом развития науки, техники, 
привело к промышленному перевороту. Книги перешагивают границы государств, создавая 
тем самым общечеловеческую цивилизацию. Изменения, которым дало толчок 
книгопечатание, а еще раньше появление алфавита, на самом деле намного глубже, чем 
видится на первый взгляд. По сути происходит «распад всех уз между чувством и разумом» 
[1]. Вот как описывает этот процесс Маршалл МакЛюэн в своем труде «Галактика 
Гутенберга»: «фонетическое письмо расщепило надвое мысль и действие, единственно 
возможным было положение, при котором любой человек нес ответственность в равной 
степени и за свои мысли, и за свои поступки... Раскол магического мира слуха и 
нейтрального мира глаза и, как следствие, появление индивида, выделившегося из рода... 
Лишь фонетический алфавит с его абстрагированием значения от звука и переводом звука в 
визуальный код создает условия для трансформации человека». Таким образом, происходит 
так называемый переход культуры от аудиально-орального восприятия, с его недоверием к 
действию и прикладному знанию, к визуальным терминам. 

Огромную роль в сближении межстрановых информационных потоков сыграл прогресс 
средств связи - изобретение телеграфа, телефона, радио, именуемое третьей 
информационной революцией,которая пришлась на конец XIX века. Повысилась 
опперативность передачи информации, невзирая на границы. Можно сказать, что именно 
тогда были посеяны зерна того процесса, который мы имеем возможность наблюдать в 
настоящее время – глобализация.  

Возможность информационного влияния в глобальных масштабах появилась в 1895 
году с изобретением радио А. Поповым. Развитие международного радио в 1920-1930-е годы 
сопровождалось попытками государств, с территории которых велись передачи, 
использовать трансграничное вещание для осуществления своих экспансионистских 
внешнеполитических целей. Период Второй мировой войны ознаменован активной борьбой 
в международном эфире между радиослужбами государств-союзников по антигитлеровской 
коалиции и иновещанием стран оси «Берлин-Рим-Токио». Оно использовалось для ведения 
пропаганды и психологических операций. Широкое распространение получили раличные 
методы и приемы психологического и пропагандистского воздействия на население и войска 
противника. 

На рубеже XX-XXI веков радиовещание, оказавшись перед лицом проблем, 
обусловленных новой коммуникационной ситуации в мире, уступает место телевидению. Во 
время войны телепередачи в европейских странах не велись, техническое совершенствование 
телевидения было заморожено. В последней трети XX века телевидение превратилось в 
основное вредство массовой информации. К концу века во многих государствах мира 
телепередачи привлекали более многочисленную аудиторию, чем пресса и радио – например, 
в 1990-е годы 66% опрошенных европейцев признали ТВ своим главным источником 
новостей, примерно столько же заявили о максимальном доверии к телевидению как к 
источнику информации по сравнению с другими СМИ. Продолжительность телепросмотра 
достигла от 3 до 5-8 часов в день, мировая аудитория телевидения превысила 3 млрд. 
человек. 
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Таким образом эпоха радио и телевидения – это принципиально новый способ подачи и 
передачи информации. Человек одновременно воспринимает аудиально и визуально 
информацию, однако при всем многообразии преподносимых сведений возникает феномен 
информационно-психологического манипулирования, общественное и индивидуальное 
мнение каждого человека подвергается моделированию. Процесс информационного 
моделирования и манипулирования сознанием очень сложно контролировать, во многом по 
той простой причине, что сложно разграничить констатацию факта от целенаправленного 
формирования мнения. Кроме того, географические границы и огромные расстояния 
перестают быть препятствием, а значит становится рактически невозможным устанновить 
личность того, кто стоит «по ту сторону экрана». 

Четвертой информационной революциейназывают появление микропроцессорной 
техники, персональных компьютеров, а так же глобальной информационной сети Интернет. 

Микропроцессорные системы оказали решающее влияние на хранение и передачу 
информации. Именно четвертая информационная революция дала толчок к столь 
существенным переменам в развитии общества, что для его характеристики появился новый 
термин «информационное общество». Цифровые коммуникационные сети обеспечили 
технологию, позволившую транспортировать данные, требуемые новому типу общества. 
Сети уже проникли во все сферы общественной жизни. Они уже начали изменять наше 
представление о мире, сократив географические расстояния и образовав новые сообщества 
людей, которые часто и эффективно взаимодействуют. Еще более важно то, что рост числа 
сетей носит взрывной характер. Параллельно с увеличением скорости передачи информации 
неуклонно растет дальность передачи. По сути, мир стал намного теснее, а границы 
незначительными. Человек получил не просто доступ к информации, но возможность 
самостоятельно выбирать интересующие его сведения. 

Такова краткая история эволюции средств передачи информации: от сигнальных 
костров и барабанов до мобильного телефона и социальных сетей, которые позволяют 
практически мгновенно связаться двум людям, находящимся в любых точках нашей 
планеты. 

Информационные потоки в социокультурном пространстве 
История четырех информационных революция показала, что эволюция общества 

происходит за счет усилиления роли социокультурных связей, их информационного 
насыщения, т.е. и отношения, и культурные ценности стали рассматриваться 
преимущественно сквозь призму информационного развития и информационной свободы 
общества. Создаваемая информационно-коммуникационная среда, ответная реакция на нее 
всех культурных и общественных институтов стали той базой, на которой выстраиваются 
новые общественные отношения, формируются новые культурные ценности.Приобщаясь к 
мировым информационным ресурсам, общество стало мыслитьболее общими категориями 
(культурные ценности, образовательное пространство, образовательная среда и др.), 
вкладывая в них не исключительно профессиональный, но и социокультурный смысл. То 
есть, по сути, управление обществом на сегодняшний день представляет собой управление 
потоком информации.  

В связи с этим актуализируется проблема самого процесса управления 
информационными потоками в существующей системе коммуникаций. Условно выделяют 
два типа управляющего воздействия – стихийное, т.е. происходящее по воле случая и 
неподконтрольное влиянию людей, а наоборот, заставляющее людей приспосабливаться к 
ним; и сознательное – целенаправленная деятельность людей.  

Историческая смена поколений по характеру своей деятельности воспроизводит 
структуру общественных отношений, которые сохраняют групповой характер социальной 
жизни, и одновременно пополняют кладовую человеческого опыта, знании, идей, ценностей, 
которые формируют смысл существования человека. Таким образом, имеется два 
компонента общества: совместный характер жизнедеятельности людей и регуляция на 
основе определенных ценностных систем, передающихся из поколения в поколение. 
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Отмеченные выше две стороны жизни общества обозначают понятиями "социальная 
система" (социум) и "система культуры" (культура). Эти два пункта теснейшим образом 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.Иначе говоря, социальная структура имеет 
определенное пространственно-временное выражение, которое способно перестраиваться и 
перемещаться в окружающей среде. «Общественность» явлений определяется не тем, что 
они являются результатом действий людей, а тем, что эти явления приобретают смысл в 
результате коммуникаций [2]. Структура общества представляет собой то, что принято 
называть коммуникационной сетью. «Общество только кажется статичной суммой 
социальных институтов: в действительности оно изо дня в день возрождается или творчески 
воссоздается с помощью определенных актов коммуникативного характера, имеющих место 
между его членами» [3]. 

История сегодняшнего дня – это история виртуальной коммуникации, а именно 
социального взаимодействия нацеленного на воспроизводство самой системы социальной 
коммуникации. Виртуальный характер взаимодействия состоит из информации и средств её 
хранения и обработки. Этот тип коммуникации долгое время носил скрытый характер, а его 
проявление стало возможным только с распространением информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Второй аспект социокультурной системы – культура, выражается в фиксированных 
ценностях, диктующих людям ориентиры их поведения и действий. Культура образует 
общее пространство, в котором проявляются ценности, нормы и модели поведения, общие 
для всех его членов, это помогает людям жить и развиваться в определенной среде, 
сохранять единство и целостность определенного сообщества. При этом сам механизм 
воспроизводства культуры построен на информационном обмене. Прогресс системы 
культуры подчиняется принципу максимума информации [4], в соответствии с которым 
эволюция идет по направлению увеличения объема информации. 

Таким образом, информация является  ресурсом культуры, через который 
обеспечивается целенаправленное и упорядоченное общественное развитие и применение 
информации, культивируемой социальными субъектами, а также информации, 
содержащейся в общественной памяти или в искусственных системах. 

Сегодняшняя реальность такова, что государственно-административное и другие виды 
силового принуждения сменяются информационным манипулированием и психологическим 
принуждением. При этом основная цель такого воздействия – при меньших затратах средств 
и ресурсов, получить максимальный эффект воздействия на общество, при этом обеспечивая 
“добровольную" подчиняемость людей. "Иметь важную информацию значит иметь власть; 
уметь отличать важную информацию от неважной означает обладать еще большей властью; 
возможность распространять важную информацию в собственной режиссуре или умалчивать 
ее означает иметь двойную власть", вот так лаконично, но ярко и образно раскрывают роль и 
значение информационно-психологического воздействия на людей немецкие политологи - 
авторы крупнейшего современного учебного пособия по политологии ФРГ[5]. 

Одна из ключевых характеристик информации, в отличии от знания — ее 
фрагментарность и излишество. Информация безучастна к судьбе и переживаниям ее 
носителей. Именно эмоциональная безучастность позволяет сбрасывать ее в хранилища 
памяти, в долгий ящик: словари, справочники, энциклопедии и т.д. Информация симулирует 
знание. И здесь не важна ее истинность, важна только оперативность ее предъявления и 
непрерывная передача. Информация нуждается в последовательной цепи, гарантирующей 
точную трансляцию и сохранение — в посреднике. - СМИ. Именно захват власти средствами 
массовой информации — характерная черта информационной эпохи. Событие 
конструируется СМИ, лишаясь глубины вовлеченности человека, отчуждаясь от него. 

Среди прочих негативных проявлений информационного общества также отмечают 
гипертрофию нового и интересного в массмедийной реальности, как высказано Н.Луманом в 
работе «Реальность массмедий». Б. Стросс в своей известной работе «Козлиная песня» 
характеризует самопрограммирование массмедиа как начало «насильственного господства 
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режима телекратической публичности», а Ж. Делез перед лицом тех возможностей, которые 
предоставляет компьютер в отслеживании каждого шага человека, говорит об «электронном 
ошейнике», которым незаметно связывается общество. Компьютерные технологии по-
новому инструментируют правовую реальность. Раздаются голоса о наступлении новой 
идеологии «технофундаментализма» (Р. Вирильо); выделяется новая форма насилия — 
виртуальное насилие. 

Общественно-культурному срезу жизнедеятельности присущи информационные 
потоки определенного содержания, интенсивности и интеллектуальной насыщенности. Под 
влиянием таких информационных потоков (в частности, определенным образом 
расставленных акцентов на их отдельных информационных фрагментах, интерпретационных 
манипуляций определенного направления и других факторов) у человека формируются 
способ мышления, система ценностей и интересов, которые, со временем обогащаясь и 
развиваясь в ту или иную сторону, участвуют в анализе текущей информации в виде 
своеобразного фильтра. Собственно, от направленности и постоянной активности фильтра во 
многом зависят поступки и поведение человека в определенной ситуации. На содержание и 
качество этого фильтра оказывают влияние не только полученное образование, религиозные, 
философские течения, идеологическая пропаганда, но и другие, не менее важные, 
компоненты социокультурной среды. Без освоения этих компонентов человек не способен 
адекватно оценивать общественно-политические и социокультурные явления, рационально 
формулировать свое отношение к ним, осмысленно выбирать путь своего интеллектуального 
и духовного развития. К сожалению, на сегодняшний день поток информации настолько 
огромен, что неподготовленному человеку очень сложно справиться с задачей качественной 
селекции информации. Человек просто «задавлен» таким бъемом информации. В силу этих 
обстоятельств человек предстает практически незащищенными от информационного потока, 
несущего в себе соответствующие риски, к примеру, информация, разжигающая 
национальную рознь, слова-паразиты, информация, свидетельствующая о безнаказанности 
криминальных и государственных правовых (региональных и муниципальных) структур и 
другие информационные воздействия, вызывающие у людей потерю уверенности в том, что 
возможность противостоять распространению подобной информации внутри общества 
реально существует. 

Таким образом, информационная эпоха несет в себе как положительный, так и 
отрицательный опыт. С одной стороны, открытый и беспрепятственный доступ к 
информации, открывающий колоссальные возможности развития человека и общества. С 
другой стороны, неспособность справиться с этим информационным потоком, неумение 
человека настроить свои фильтры на отсев и качественный отбор информации, с 
последующей их атрофией, что ставит нас перед угрозой массового манипулирования. 
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1991 жылдың 21 желтоқсанынында Алматыда 11 мемлекет Алматы Декларациясына 

қол қойды. Онда Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы құрылып, посткеңестік мемлекеттер 
басшыларының саммитінде жойылып бара жатқан супердержаваның аласапыранды 
ыдырауының қауіпті үдерісі тоқтатылды. [1] 

Қазақстанның және бұрынғы Одақтың өзге республикаларының көптен күткен 
тәуелсіздікке ие болуының қуанышты сезімі КСРО-ның ыдырауымен туған қиыншылықпен 
астасып жатты. Ол кезеңде саяси дағдарыс экономиканы одан бетер тұқырта түсті. Бұрын 
болған біртұтас шаруашылық механизмі күйреп жатты. Жекелеген кәсіпорындар ғана емес, 
бүтіндей салалар тоқтады. Көптеген адамдар жұмыссыз және күнкөріске қажетті қаржысыз 
қалды. Электрсіз қалған қалалардағы пәтерлердің терезелері үңірейген қара қуыстарға 
айналды, қарапайым жылу да болған жоқ. Мұндай көрініс іс жүзінде бұрынғы Одақтың 
барлық өңірлеріне де тән болды.  

Осындай жағдайда экономикалық дағдарыстан шығудың  және дамудың жолы 
мемлекетаралық экономикалық одақ құру еді.  

Н.Ә.Назарбаев 1994 жылы 29 наурызда Мәскеуге арнайы сапары Кезінде 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар 
құрамымен және студенттермен кездесуі болды. 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев ТМД кеңістігінде сапалық жаңа интеграциялық 
бірлестік – Мемлекеттердің Еуразиялық Одағын құруды тұңғыш рет ұсынды. ЕАЭО құрудың 
қажеттілігі мен оның мақсатын айқын көрсету барысында Елбасымыз өзінің 
Еуразияшылдыққа деген көзқарасын төмендегі принциптерге негіздеп көрсетті:  

Біріншіден, мәдени және өркениеттілік факторлардың маңызын теріске шығармай-ақ, 
ең алдымен, экономикалық прагматизм негізіндегі интеграцияны құруды ұсыну; 

Екіншіден, әрбір мемлекет пен қоғам жаһанданушы әлемде өзіндік болмысқа шексіз 
бас ұра берушіліктің және өз шекараларында тұйықталып қалудың мағынасы жоқ екендігін 
түсінуге дербес келе отыра, ерікті интегрцияға бой бұру; 

Үшіншіден, Еуразиялық Одақты мемлекеттердің теңдік, бір-бірінің ішкі ісіне 
араласпаушылық, егемендік пен мемлекеттік шекаралардың қол сұғылмастығын құрметтеу 
қағидаттары негізіндегі бірлестік ретінде көру. 

Төртіншіден, Еуразиялық Одақтың әрбір мүше елдің мүдделерін ескеретін, нақты да 
шынайы өкілеттіктерге ие, консенсус негізінде іс-қимылдар жасайтын ұлтүстілік органын 
құру.  

Жоғарыда көрсетілген принциптерді негізге ала отырып, бұл идеяның басты 
мақсаттарын атап айтуға болады, олардың бірі – Одақтас мемлекеттер экономикасын бірлесе 
жаңғырту және бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін елдердің әрқайсысының мүмкіндіктерін 
біріктіру.  

Еуразиялық идеяның бастау көзінде ХХ ғ. 20-шы жылдарындағы П.Н.Савицкий, 
Н.С.Трубецкой, Г.В.Флоровский, П.П.Сувчинский көзқарасы жатты. 20-шы жылдардағы 
орыс эмигранттарының идеясы мен Л.Н.Гумилевтің оны одан әрі терең дамытуын 
«еуразиялық бірлестік» даму мүмкіндігі екендігін біздің Президент Н.Назарбаев терең білді. 

2014 жылдың 29 мамырында Астанада Тәуелсіздік сарайында ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев, РФ Президенті Владимир Путин, Беларусь Республикасының 
Президенті Александр Лукашенко Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа қол 

mailto:dinara.beksultanova@bk.ru
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қойды [2]. 
Президент Н. Назарбаев «...посткеңестік кеңістіктегі бұл жобаның түрлі аспектілерін 

дамыту мен нақтылауды жалғастыруға дайын екендігін білдірсе [3], Президент В. Путин 
«заманауи әлемнің полюстерінің бірі болуға лайықты қауқарлы ұлтаралық құрылым»  деген 
пікір білдірді [4]. 

Қарастырылып отырған мәселені терең түсіну үшін экономикалы зерттеуде кең 
қолданылатын SWOT анализ әдісімен талдаймыз. ЕАЭО және оның Қазақстан үшін күшті, 
тиімді жақтарын айталық. 

- еуразиялық интеграция идеясын қолдаушылар – кеңістікте 170 млн адамдық нарық 
қалыптасады, Қазақстанға өз өнімін сыртқа еркін шығаруға жол ашады деп санайды. 
Теориялық тұрғыдан бұл Қазақстан үшін  өңдеуші өнеркәсіптің экспорттық салаларының 
өсуіне серпін болу керек.  Бұл Ресей шекарасына жақын орналасқан қазақстандық 
облыстардың бизнесіне жақсы болашақ ашады деп есептейді. 

- біріңғай нарық аясында қажетті жұмыс күшін тартуға болады. Ол маңызды өнеркәсіп 
салаларын дамытуға жол ашады.  

- Қазақстан үшін ең бастысы, Белорусь және Ресеймен сыртқы сауда көлемінің артады.   
-  ІЖӨ өседі, оның қарқыны жыл сайын көтеріледі.  
-  бәсекелестік пен өнім сапасының артады.  
-  жаңа жұмыс орындарының ашылады.  
- халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруы әлеуметтік  тұрақтылық пен демографиялық 

өсімді арттыруы тиіс. 
ҚР статистика агенттігінің ақпарынша, егер дағдарысты 2008 бен 2009  жылдарда 

Қазақстанның Ресеймен сыртқы сауда көлемі сәйкесінше,   $20 және $12,4 млрд болса, онда   
2010 жылы ол   $17,4 млрд-ға дейін жеткен, ал бір жылдан кейін   -   $22,3 млрд. болған. Бұл 
ретте 2012 және 2013 жылдары жақсы көрсеткіш сақталды.  Бұл жылдары Қазақстанның РФ-
мен сыртқы сауда айналымы, сәйкесінше   $23,1 және $23,5 млрд. болды [5].  

Алайда Еуразиялық интеграцияның тиімді жақтарымен бірге, Қазақстан үшін тиімсіз, 
кері салдары да бар. Бұл Қазақстанның әлсіз жақтары.  

Қазақстанның әріптестерімен сыртқы сауда айналымының артуымен қатар импорт 
экспорттан артып кетті.   Сондықтан, Қазақстан экономикасы үшін экспортының төмен, ал 
импорттың жоғары болуы қауіпті. 

Статагенттіктің ақпарынша, Қазақстанның әріптестерімен саудасы 2012 жылы   1,4%-ға 
артып     $24,2 млрд-ға жетсе, бұл ретте экспорт  5,9%-ға төмендеп,   $5,9 млрд құраған, ал 
импорт   4%-ға артып,   $18,3 млрд. құраған. Қазақстанның Белорусь және Ресеймен 
саудадағы кері сальдосы   $12,4 млрд-ға жетті. Бұдан шығатын қорытынды Қазақстан 
әріптестеріне шығарған өнімі арқылы $5,9 млрд. сырттан әкелсе, керсінше олардан келген 
импорт үшін $18,3 млрд. қаржы шығындады. Әрине, бұл Қазақстанға тиімсіз. 

- статагенттік мәліметтері көрсеткендей, қазақстандық бизнес біртұтас нарықта 
беларусьтармен, бірінші кезекте ресейліктермен бәсекеге дайын болмай шықты. Қазақстан 
жыл өткен сайын оларға өз позицияларын беріп отыр. Сондықтан Қазақстан үшін ЕАЭО 
тиімсіз деген пікір бар. 

- ЕАЭО-ғы әріптестеріне және басқа да елдерге бағытталған қазақстандық экспорттың 
түрі шикізаттық сипатта.  

-    Қазақстанға импортталатын тауарлар - тұтыну тауарлары. Ресей мен Белорусьтан 
және басқа елдерден тұтыну тауарларының көп келуі қазақстандық өнеркәсіптің дамуына 
тежеу салады.  

-  Қазақстанда ғылымға негізделген жаңа инновациялық технология дамымауда. Бұл 
тұрғыда Қазақстан әріптестерімен бәсекеге түсе алмайды. 

ЕАЭО құрамындағы Қазақстанның «мүмкіндігі қандай?» деген сұрақ бұл мәселені 
зерттеуші ғалымдардың, экономистердің ғана емес, әр сала мамандары арасында және 
қазақстандық тұрғындар арасында да жиі қойылуда. Осыған қатысты мына пікірлер өте 
маңызды. 
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-    Қазақстан Ресей Федерациясы және Белорусь территориясы арқылы, басты 
экспорттық өнімі мұнай мен газды тасымалдай алады. 

- ЕАЭО құрамындағы әріптестерінің көлік, логистикалық инфрақұрылымын транзиттік 
мақсатта, өз өнімін тасымалдау үшін пайдалана алады. Бұрыннан қолданыстағы мұнай, газ 
құбыры жүйесін де пайдалануға мүмкіндік алады.   

-  әріптестерімен өзара келісу арқылы тиімді ортақ баға саясатын жүргізеді. Өз 
экономикасын дамыту барысында ұлттықмүдде тұрғысында сыртқы сауда саясатын 
либеризациялауды жүзеге асыру. 

-   ірі трансұлттық жобаларды дайындау мен жүзеге асыру барысында салалық сипатта 
капиталдың, жұмыс күшінің, технологияның және қызмет көрсетудің еркін қозғалысқа түсуі 
мен қолданысқа енуін қамтамасыз етеді.  

-   экономикалық қызмет саласында бірігу тенденциясының күшеюімен қатар, еңбек 
өнімділігінің өсуі мүмкін. Бұл Қазақстанның жаңа сапалық деңгейге көтерілуіне мүмкіндік 
береді. 

-  өзара бәсеке негізінде Қазақстанда ғылыми-техникалық прогресс интенсивті сипат 
алуы мүмкін. Өндірісті индустриаландыру, жаңа технологиялардың қолданысқа енуі 
шапшаңдайды. Жаңа өндіріс салалары пайда болып, дамиды. 

- салалық сұранысқа ие  мамандар дайындау мен маман алмасу жеделдейді. Әртүрлі 
сипаттағы кедергілер жойылады өзара тәжірибе алмасу, біліктілікті арттыру жұмыстары 
жүзеге асырылады. 

- әріптестер арасында оның ішінде Қазақстанда да құқықтық-нормативті базалары 
бірыңғайланады, өзара үйлестіріледі, халықаралық құжеттармен сәйкестендіріледі. Бұл 
Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа ену үрдісін шапшаңдатады. 

- экономикалық интеграциялық үдеріс жылдам дамиды, Қазақстан 170 млн. адамдық 
рынокқа шығуға мүмкіндік алады. 

Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуына және оның құрамына Қазақстанның 
кіруіне байланысты және оның қаупіне қатысты саясаткерлер мен мамандар арасында 
әртүрлі пікір айтылды. Кезінде Кедендік одақтың құрылуына байланысты АҚШ пен ЕО 
елдері тарапынан сын пікірлер айтылғаны белгілі. «...сыни көзқарастарда кедендік одақтың 
құрылуы, оның мүшелерінің одақ мүддесіне жауап берудің орынына, олардың жеке 
қызығушылықтары арасында қайшылықтарды туындатты» деген пікір сипатында болды [6].  

ЕАЭО – ты батыс Кеңес Одағын қайтадан қалпына келтіруге жасалып жатқан қадам 
деп қауіптенетіні анық. АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хилари Клинтон: «Біз аймақтың 
(посткеңестік ) қайтадан «советтенуге» бет алғанын байқап отырмыз. Біз бұл мәселені 
барынша баяулатудың немесе тоқтатудың тиімді тәсілдерін табуға барынша тырысатын 
боламыз» [7] деп мәлімдеді. 

- батыс әлемі және бұрынғы КСРО құрамында болған елдер тұрғындарының Кеңес 
Одағын қайта жаңғырту ма деп қауптенетіні анық. 

- Кеңес Одағы қайта қалпына келтіру мүмкін болмағанның өзінде бұл – экономикалық 
одақтан келешекте саяси одаққа айналуы мүмкін бе деген де қауіп бар.  

- Қазақстан үшін Ресей мен Белорусьтің экономикалық басымдылығы алдағы уақытта 
бұрынғыдан да күшейіп Қазақстан экономикалық тұрғыда әріптестеріне кіріптар болып, 
экономикалық тәуелділікке түседі ме деген қауіп бар. 

- Ресей мен Белорусь тарапынан экспорттың Қазақстанға соңғы жылдары өсуі, осы 
жағдайдың сақталуы және қазақстандық өнеркәсіп салаларының бәсекеге төтеп бере алмауы, 
қазақстандық өнеркәсіптің дамуына тежеу болуы мүмкін. 

- ЕАЭО елдерінде шығарылатын өнімді Қазақстанның басқа елдерден арзанға немесе 
өзіне тиімді бағамен алуына және олармен еркін сауда экономикалық байланыстар 
орнатуына, жандандыруына әріптестерінің қарсылық білдіруі мүмкін деген қауіп бар.   

- Қазақстан әріптестерінің оның ішінде Ресейдің ықпалынан шыға алмай өз 
экономикасын дверсификациялап, шапшаң дамыта алмауы және ұнайға тәуелділікте қалуы 
мүмкін деген қауіп бар. 
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Сөзімді Елбасымыздың айтқан сөзімен қорытындыласам, «Бұрын да айтқанмын, тағы 
да қайталаймын, ұйымның саясилануына жол берілмейді. Шекара қорғау, миграциялық 
саясат, қорғаныс және қауіпсіздік жүйесі секілді бағыттар, сонымен қатар, денсаулық сақтау, 
білім беру, мәдениет, азаматтық, әкімшілік және қылмыстық құқық салаларының ешбірінің 
бұл экономикалық интеграцияға қатысы болмайды. Тәуелсіз мемлекет ретінде біз барлық 
мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен белсенді қарым-қатынасымызды 
жалғастыра береміз және одақ бұл тұрғыда бізге кедергі келтірмеуі тиіс». [8] 

Яғни, көріп отырғанымыздай, Еуразиялық экономикалық одақ қазіргі кезеңде әлемді 
шарпыған экономикалық дағдарысқа қарамастан, посткеңестік кеңестіктегі қолайлы даму 
жолы болып отыр және деқұрамындағы мүше елдерінің дамуы мен интеграцияның 
тереңдеуіне ықпал етуде. Ол келешекте Қазақстанның әлемдік кеңістікте ықпалды, қуатты 
мемлекетке айналуына мүмкіндік тудырады деген сенімдемін.  
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Ғылыми жетекшісі – Ш.А. Шадаева  
 
«Су – тіршілік көзі», қазіргі уақытта бұл аксиомаға айналғандай, бұған себеп те 

түсінікті, Жер шарының басты элементтерінің бірі – су ақиқатында жаңартылмалы ресурс, 
алайда бүгінгі күні су мәселесінің жаһандық деңгейдегі өзектілігімен ешкім сөз 
таластырмайды, керісінше бұл бағыт ашық түрде қаралып, сан түрлі зерттеулер жүргізіліп те 
жатыр. Су ресурстарының Жер бетінде біркелкі бөлінбеуі және халық санының жаппай өсуі, 
XXI ғасырдың маңызды мәселелерінің бірі – су жетіспеушілігін тудырды. БҰҰ әрбір 3 
жылда басып шығаратын баяндамасына сүйенсек, Жер шары су апаты алдында тұр, өйткені 
Жердегі әрбір 10шы адамға, яғни 1 млрд. адамға су тапшы, ал 7 миллиардтық Жер шарының 
2 млрд. адамы ластанған ауыз суын пайдалануға мәжбүр [1]. Сол себепті болса керек 
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Жаһандық өзгерістерге аяқ басқан халықаралық қауымдастықтың барша мемлекеттері судың 
кез келген формасы, түрі үшін бәсекелесіп отыр. Бүгінгі таңда біріне гидроэнергетиканы 
дамыту үшін қажет болса, енді біріне шаруашылық үшін, ал енді бірі теңіз, мұхит тектестерді 
өздерінің әскери дислокация орнына айналдырмақшы. Сондай шешілмеген мәселелердің 
бірегейі Каспий. 

Каспий теңізі – 370 000 шаршы км-ді қамтитын, іргелес Әзірбайжан, Иран, Қазақстан, 
Ресей және Түрікменстан сияқты мемлекеттерді шайып жатқан, әлемдегі ең алып ішкі су 
қоймасы. Географиялық тұрғыда су қойманы 3 ке бөледі: солтүстік, орталық және оңтүстік 
Каспий. Солтүстік бөлігі таяз, әрі ең төмен жағалық сызығына ие, тереңдігі 8 метрден аз, 
Солтүстік Каспий 61,408 шаршы км-ді алып жатыр, ал екінші жағынан Орталық каспий 
ауданы 85,200 шаршы км, ең аз тереңдігі 95-130 метрге жуық, Оңтүстік Каспий 92,112 
шаршы км-ге тең ойпат, ең жоғарғы тереңдік те, ең өнімді газ және мұнай кен орындары да 
осы бөлікте орналасқан [2, 404 б.]. Бәрімізге белгілі факті, Каспий мәселесінің пайда болу 
себебі, яғни КСРО құлап, оның орнына жаңа тәуелсіз Әзірбайжан, Қазақстан және 
Түрікменстанның әлемдік аренада пайда болу датасымен теңдей келеді. Аймақта 90 ж-дың 
басында туындаған басты мәселе – аймақтық мәселеден тысқары пайда болған – Каспийдің 
халықаралық-құқықтық статусы, өйткені Каспийдің іргелес мемлекеттер саны енді 2 (Иран, 
КСРО) емес, 5 ке айналды. Осы кезден бастап, осы мәселе төңірегінде қиыншылықтар 
бірінен соң бірі туындады, атап айтқанда табиғи, энергетикалық және теңіз асты ресурстары 
да мүліктік қатынасқа тірелді. Бұл кезекте, аймақта сол жылдары пайда болған 
экономикалық, саяси бәсекелесікті атауға болады, мысалы Әзірбайжан мен Түрікменстан 
арасындағы Сердар кен орынына байланысты келіспеушіліктер, Алов, Араз, Шарг кен 
орындары үшін иран-әзірбайжан қарым-қатынастарында алауыздық оты өршіді. 1992 
жылдың қазан айынан бастап Каспийдің іргелес мемлекеттері арасында көп жақты 
кездесулер басталып кетті, осы уақытқа дейін алайда нақты бір шешім қабылданған жоқ. 
Басты сұрақ: «Каспий мәселесінің статусын анықтаудағы басты кедергілер немесе мәселені 
қиындатушы факторлар қандай?»  

- Каспий құқықтық статусын анықтау 
- Каспий маңы мемлекеттерінің консенсусқа келе алмауы 
- Каспий экологиялық мәселелері 
ТМД мемлекеттерінің аумағында жоғарғы деңгейде осындай ұзақ жылдар бойы 

талқыланып келе жатқан Каспий мәселесінен басқа сұрақтар да жоқтың қасы. Алайда бұл 
мәселенің бір тенденцияға айналуы түсінікті. Себебі Каспий – алып мұнай және газ кен 
орындары, аса бай биоресурстар (бекіре балығы), және де Әскери-теңіз флотының 
дислокация орыны, яғни бұл тек іргелес жатқан 5 мемлекет үшін ғана емес, континент асып 
жатқан мемлекеттер үшін де маңызды мәселе болып отыр.  

Каспий «теңіз» бе, әлде «көл» деген статусқа ие ме? Бұл сұрақтың туындағанына 20 
жылдан астам уақыт өтсе де, жауабы әлі де болсын табылмады, өйткені: 

Біріншіден, Каспийдің мұхиттық болмысы, оның арнасы мұхит тектес жер қыртысымен 
қиыстырылған, деректер бойынша ол 10 миллион жылдар бұрын Сармат теңізі (Тетис) 
әлемдік мұхитпен арасындағы байланысы үзілген соң, аталмыш теңіз Каспий және Қара 
теңіз болып екіге бөлініп кеткен. Ал Каспий мәселесінің құқықтық статусына келсек, оның 
түп тамыры 1729 жылы Ресей империясы мен Парсылар арасында демаркация туралы 
қабылданған келісім-шарттан басталады, одан кейін 1813 жылғы Гюлистан, 1828 жылғы 
Туркменчай келісімдеріне сәйкес Ресейге мәңгілікке теңізде әскер флотына рұқсат беретін 
ерекше жағдай орын алды, ал Парсы елі теңіз сауда қатынасына ғана ие болады. Бұл Каспий 
теңізі толықтай Ресей юрисдикциясына бағынды дегенге парапар, ал Кеңестік Ресей болса 
Каспийге байланысты монополистік құқықтарынан бас тартты, осылайша 1921, 1935, 1940 
жж мерзімсіз келісім-шарттар кеңес-иран қатынастарын Каспий мәселесінде теңдей бөлді. 
Мысалы, 1935 ж келісім-шарттың 14 бабында: «Каспий теңізінің барлық ұзындық бойында 
тек КСРО мен Иранның кемелері және теңізде жүзуге рұқсат алған аталған елдердің 
ұйымдары мен халқы ғана теңдей құқылы». Осыған сәйкес, Каспий бүгінгі күні – жабық, 
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әлемдік мұхитпен байланысы жоқ, континент ішілік су қоймасы, сол себепті де 1982 ж 
қабылданған «БҰҰ теңіз құқығына қатысты Конвенция» - сының Каспийге қатысты 
«территориялық теңіз», «ерекше экономикалық зона», «континенттік шельф» түсініктерін 
қолдануға болмайды.   

Ал екіншіден, статусына байланысты айтатын басты жәйт, Каспий теңізі заңды түрде 
«теңіз» болып саналмайды, себебі ол заң тұрғысынан теңіз статусына ие болса, онда Жер 
шарының әрбір мемлекетіне өз туы астында еркін түрде теңізді қолдануға рұқсат етіледі. Ал 
бұл олай болған жағдайда, 1982 жылдың Конвенциясының протекциясына байланысты 
Каспийдің іргелес 5 мемлекеті 12 милдік территориялық суға және 200 милдік ерекше 
экономикалық зонаға ие болады, ал теңіз ені 200 милден аспайтын болғандықтан, ерекше 
экономикалық зона теңіздің орталық жағалауынан қақ бөлінеді, сол кезде шекаралас емес 
мемлекеттер, Батыс Еуропа елдері немесе Азияның алпауыттары, тіпті Карлик 
мемлекеттердің де болсын еркін түрде Каспий аймағында кеме құру немесе ұшуға, кабель 
сымдарын, құбыр орнатуына толықтай негіз пайда болады. Егерде, Каспийдің құқықтық 
статусын «көл» деп танитын болса, онда Каспийдің барлық табиғи байлығы және су 
акваториясы шекаралас әрбір мемлекетке теңдей бөлінеді. Мысалы, 5 Каспийдің іргелес 
мемлекеттеріне теңдей 20% беріледі, 2008 ж Астраханьда өткен Үкімет аралық 
Экономикалық Конференцияның қорытындысы бойынша, Каспий теңізі 5 іргелес 
мемлекеттердің шекарасын шайып жатыр: 

- Иран – оңтүстігінде, жағалау ұзындығы 724 км 
- Қазақстан – солтүстігінде, солтүстік-шығысында және шығысында, жағалау 

ұзындығы 2320 км 
- Түрікменстан – оңтүстік-шығысында, жағалау ұзындығы 1200км 
- Ресей – батысында және солтүстік-батысында, жағалау ұзындығы 695 км 
- Әзірбайжан – оңтүстік-батысында, жағалау ұзындығы 955 км  
Егерде көл статусы қабылданатын болса, бұл шешімді ұтымды пайдаланатын Каспий 

де үлесі аз Иран ғана. 2004 жылдан бері Иран өзінің 20% бөлінісін ұсынып келеді, осыған 
сәйкес Иран бөлінісі бойынша әр мемлекет теңіз түбін, оған қоса жоғары жатқан суларын да 
өз басқаруына алатын болады. Каспий көп жағдайда Ресей мен Иран арасындағы жаңа 
мәселелердің негізгі түп тамырына айналған, Иран нұсқамасына қарама-қарсы нұсқаманы 
Ресей ұсынды, теңіз жағалауындағы мемлекеттерді өзінің модификацияланған бірдей 
қашықтықтағы орталық сызық (MML) бойынша Каспий теңізін бөлу жоспарын қабылдауға 
шақырады. Және бұл жоспарды теңіз жағалауындағы 3 мемлекет Ираннан басқа ойдағыдай 
қабылдады. Ал, Түрікменстан бұл жоспарға қатысты біржақты пікірге әлі де болсын келе 
алмай отыр. Дегенмен де, Түркменстан тарапы жақында ғана MML ды қабылдау ниетін 
білдірген еді. Ал бұл жоспарға байланысты түбегейлі бас тартып отырған Иран Ислам 
Республикасы ғана. MML-ға сай, Каспий түбі теңіз жағалауындағы 5 мемлекет арасында 
орталық сызықты ұзарту арқылы бөлінеді. Жоғары жатқан сулар, яғни теңіз түбі үстіндегі 
сулар теңіз жағалауындағы мемлекеттер арасында «ортақ қолданықа» түседі, осы арқылы 
Ресей флоты Каспий теңізінің барлық аумағына кедергісіз кіруге толық мүмкіндікті 
сақтайды. Бұл жоба арқылы Қазақстан – 29.5%, Әзірбайжанға - 21%, Ресей – 20% және 
Түрікменстан - 17% иелік етсе, бұл келісімге Иранның қосылған жағдайында оған – 12.5% 
немесе осыған жақын пайыз мөлшері тиесілі болады және оның иелігіне Каспийдің ең терең 
кейбір жерлерде 900 м төмен бөліктері тиеді. Ал, Иранның бұл келісімнің кез келген 
тармағына келіспеуінің басты себебі – бұл бөліктерде ресурс бұрғылау процесі төмендігіне 
байланысты өте қиын, әрі басқа секторларға қарағанда қымбатқа түседі [3]. 

Түрікменстанның бұл статусты қолдайтындығына аса көп себепте қажет емес, өйткені 
Орталық Азияда су қоры жеткіліксіз бұл ел «Әлемдік Қор Институты» ақпараты бойынша 
Жаһандық деңгейде сумен аз қамтылған 13 мемлекеттің қатарына кіреді, сол себепті 
Түрікменстан Каспийде өз үлесін барынша көбірек ауға тырысады. Сондай-ақ Қазақстан да 
өз тарапынан теңіз статусын қолдау арқылы «мемлекеттердің құрлықтағы жағалау ұзындық 
сызығы» бойынша бөлінуінен пайда көретіні сөзсіз, себебі теңіз жағалауындағы 5 мемлекет 
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ішінде құрлықтағы ең ұзын бөлігі де осы Қазақстанда. Қазақстан үшін Каспий мәселесінде 
бір шешімге келу өте маңызды, себебі тәуелсіздік алғанына 20 жылдан асқан Қазақстан 
шекарасының жалғыз делимитацияланбаған аумағы осы Каспий ғана. Осылайша әрбір 
мемлекеттің өз жеке сувернитет позициясынан аса алмауы, бір келісімге келе алмауының 
басты себебіне айналып отыр [4. 274 б.].  

Осы кезекте, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 ж 
Астраханьда Каспий мемлекеттерінің 9 қыркүйекте өткен саммитінен сөзін келтірсек: 
«Біздің мақсатымыз тек теңізді бөліп қою ғана емес, керісінше оның ерекше экожүйесін 
қорғау. Бұл біздің болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігімізге жүктеледі». [5]. 

Каспийдің теңіз ортасын қорғауға байланысты Шектелмелі Конвенция 2003 ж 4 
қарашада іргелес мемлекеттер: Әзірбайжан, Иран, Қазақстан, Ресей және Түрікменстан 
арасында келісімге қол қойылды. Конвенцияның басты мақсаты – Каспий теңіз қоршаған 
ортасын ластанудан қорғау, сақтау, жаңғырту, биологиялық қорын тұрақты және тиімді 
түрде пайдалану. Конвенция 2006 ж 12 тамызда күшіне енді. Алайда, экологиялық мәселелер 
бойынша ең эффективті стратегия – табиғатты қорғауда іргелес мемлекеттердің белсенді 
түрде бірігіп қызмет атқаруы және олардың аймақтық деңгейдегі ұлттық немесе мемлекеттік 
емес ұйымдарды жоғарғы дәрежеде консолидациялауы екендігін ескере кеткен жөн. 
Шектелмелі Конвенция Каспий теңізінің табиғи, халықаралық құқықтық ерекшеліктеріне 
сәйкес, ластануды қадағалау және тоқтату бойынша аймақтық ықпалдастықтың жаңа 
инновациялық формаларын енгізіп, теңіз ортасының күйіне мониторинг жариялау, ғылыми 
зерттеулер мен дайындауларды жүргізу бағыттарында да жемісті қызмет атқарып отыр [6].  

Қазір ме, әлде кейінірек пе Каспийдің іргелес мемлекеттеріне Каспийдің құқықтық 
статусын толықтай шешуге тура келеді, қарастырылмаған тағы бір нұсқа Халықаралық сот 
көмегімен құқықтық статусты анықтау. Тарихта белгілі жағдай Солтүстік теңізді 
Халықаралық сот бөлген болатын, осы жағдайды бастама ретінде алуға әбден болады. 
Себебі, сарапшылардың анықтамалары бойынша, сот шешімін аз дегенде 5 жыл күтуге тура 
келеді, ал халықаралық құқық нормасы бойынша сот шешімінсіз кез келген іс-әрекетке 
тыйым салынады. Бұл нұсқаға тағы бір дәлел – Солтүстік теңіз өз кезегінде құқықтық 
статусы бойынша – теңіз, және ол БҰҰ 1982 ж Конвенциясына бағынады, ал Каспий 
керісінше ол Конвенцияға жатпайды, демек Солтүстік теңіз мәселесін шешкен халықаралық 
сот бұл мәселені де шешетіні сөзсіз.  
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Ауғанстан – Таяу Шығыстағы теңізге шығу жолы жоқ мемлекет, астанасы – Кабул. 

Әлемдегі ең кедей елдердің бірі (АДИ 2013 – 0,468 төмен (169-орын)). 1978 жылдан бастап, 
елде азаматтық соғыс жүріп жатыр. 

Ұлыбританиядан тәуелсіздігін 1919 жылы 19 тамыз алды, ХІ ғасырда Газневидтер 
мемлекетінің құрамына кірген соң Ислам дінін қабылдады. Қазір мемлекеттік дін – сүнниттік 
ағымдағы ислам. 

Батысында Иранмен, оңтүстік-шығысында Пәкістанмен, солтүстігінде 
Түркіменстанмен, Өзбекстанмен жәнеТәжікстанмен, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде 
Үндістанмен (дұрысында Үндістан, Қытай және Пәкістан таласатын Джамму және 
Кашмир аумағымен) шектеседі. 

Ауғанстан Батыс пен Шығыс түйісетін жерде орналасқан. Ежелгі сауда мен көші-
қон орталығы болып табылады. Оның геосаяси жағдайы — бір жағынан Оңтүстік және 
Орталық Азияда, екінші жағынан Таяу Шығыста орналасуы, сол аймақта орналасқан 
елдердің арасындағы саяси және мәдени қатынастарында, маңызды рөл атқарады. 

Ислам мемлекетті Ауғанстан Азияның оңтүстік-батыс бөлігінде маңызды геосаяси 
орын алады. Ол халықтардың ежелгі көші-қон және жаулап алушы жорықтар жолдарында 
орналасқандығы, елді мекендейтін халықтардың этникалық және мәдени алуан түрлілігін 
түсіндіреді.  

Таяу Шығыста үстемдікті бекіту үшін Ауғанстанды ұстау маңызды болды. Мысалы, 
ХІХ ғ. бойы өз үстемдігін орнату үшін, Ұлыбритания Үндістанды жаулап алғаннан соң 
Ауғанстанға бірнеше сәтсіз жорықтарға аттанды. Кейін осында, Британ және Ресей 
империяларының геосаяси мүдделері, ал ХХ ғ. АҚШ пен КСРО-ның мүдделері қақтығысты. 
Ауғанстан туралы «империялар зираты» деп айтылған кездейсоқтық емес.  

1921 жылы Кабулда Ауғанстан мен Ұлы держава арасында бірінші тең құқықты шарт 
ретінде тарихқа енген, достастық жөніндегі кеңес-ауған келісіміне қол қойылды.  

Келісімде жақтар бір-бірінің тәуелсіздігін танығанын және дипломатиялық 
қатынастарды орнатқанын растады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия мен 
Түркияның Ауғанстанды өз жағына қарату әрекеттеріне қарамастан, Ауған мемлекеті 
бейтараптық сақтады.  

Соғыстан кейінгі жылдарда Кеңес Одағы Ауғанстанмен тығыс ынтымақтастықта 
болды. 1973 жылы Ауғанстанда мемлекеттік төңкеріс болғаннан кейін монархия құлап, 
республика болып жарияланды. Төңкеріс түрлі саяси күштер арасындағы қарама-
қайшылықтарды ушықтырып түсірді. Нәтижесінде, 1973 жылы сәуірде «Сауыр» 
революциясы өтіп, билікке Ауған Демократиясын құрғанын жариялаған, халықтық-
демократиялық партия келді.  

Ауғанстанның халықтық-демократиялық партия ішіндегі қайшылықтар, үкіметтің 
әлеуметтік және экономикалық саясаттағы ауыр қателіктері, қарулы оппозицияның 
әрекетінің жандануы елдегі жағдайды одан әрі күрделендірді. Осының барлығы және 
Ауғанстанның істеріне шет елдердің, сонымен қатар Қытайдың араласуы Кеңес Одағына 
үлкен қауіп төндірді. Осы жағдайда кеңес үкіметі Ауғанстанда мәселенің тиімді шешу 
жолдарын таппай және ауған үкіметінің бірнеше табанды өтініштерінен кейін, 1979 жылдың 
желтоқсанында Ауғанстанға кеңес әскерін енгізуге мәжбүр болды. Бастапқыда бұл елдегі 
жағдайды тұрақтандыруға ықпал етті. Алайда, халықтың кең қолдауын таппағандығы, жаңа 
үкіметтің қабылдаған әлеуметтік-саяси және экономикалық реформаларының тиімсіздігіне 
байланысты, соғыс 10 жылға жуық созылды. 

Нәтижесінде барлық халықаралық жағдайдың шиеленісі өсті. 1988 жылдың сәуірінде 
БҰҰ бастамасымен және КСРО мен АҚШ қолдауымен Женевада келісімдерге қол қойылды, 
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оларға сәйкес Ауғанстаннан Кеңес әскерлері шығарылады және сол уақытта Пәкістан мен 
Иранда моджахедтерді дайындайтын барлық лагерлер жабылады, Пәкістан және тағы басқа 
батыс елдер жағынан ауған оппозициясына материалдық және әскери көмек көрсету 
тоқтатылады. 1989 жылдың 15 ақпанында барлық кеңес әскері шығарылды, кейіннен Ресей 
Ауғанстан Республикасына барлық көмек көрсетуді тоқтатты, ал ауған оппозициясына 
қаржы және әскери көмек көрсетілу жалғастырылды. Осының барлығы Ауғанстанның 
республикалық үкіметінің құлауына әкелді. Билікке, елдегі жағдайды тұрақтандыра 
алмайтын, талибтермен басқарылатын қарулы оппозиция келді. Ауғанстанда кеңес үкіметі 
болғанда, ортақ жау факторы түрлі оппозициялық топтарды біріктірді, ал кеңес әскерінің 
кетунен кейін олар арасындағы соғыс одан әрі шиеленісе түсті. Осылай, Ауғанстанда қырғын 
азамат соғысы 10 жылдан астам бойы жалғасты [1]. 

Осы уақытта, 1977-1981 жылдары АҚШ президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі 
кеңесшісі қызметін атқаратын З.Бжезинскийдің мемлекеттің сыртқы саясатына ықпалы өте 
үлкен болды. Оның геосаяси тұжырымдамалары Рейган президенті кезіндеде пайдаланылды. 
Ол өзінің сұхбатында КСРО-ның Ауғанстанға кіруіне дейін көп уақыт бұрын АҚШ-тың 
исламистерді қолдағанын айтты.  Исламисттерді қолдау себебі – КСРО-ның Ауғанстанға 
әскерін жіберуінің мүмкіндігін арттыру. АҚШ үкіметінің құпия операциялар жүргізуінің 
бірнеше мақсаттары болды: 

• КСРО-ны құлату; 
• Таяу Шығыс аймағын өз қарамағына алу [2].  
2001-2014 жылдары болған соғыс кезінде АҚШ әскерінің Ауғанстанда қалуының екі 

себебі болды. Бірінші, апиынның әлемдік нарыққа жеткізілімдерін қалпына келтіру және 
бағылауға алу арқылы есірткіні өзінің оппоненттеріне, әсіресе Ресейге қарсы геосаяси қару 
ретінде пайдалану. Екінші, елдің территориясында АҚШ-тың тұрақты соғыс-әуе күштерінің 
топтамасымен бірге американдық тұрақты екпінді күшін салу [3].  

КСРО құлағаннан кейін НАТО-ның болуы мәнсіз болып қалды. АҚШ-тың кейбір 
жарамсыз акциялары Альянс мүшелерінен қолдау таппады, сонымен қатар Югославияға 
қарсы 1999 жылғы агрессия АҚШ-тың әлемдік сахнада беделін төмендетті. Осы уақытта 
НАТО және басқа елдерді АҚШ-тың айналасында біріктіретін, әлемді сілкіндіретін оқиға 
керек болды. Осы оқиға 2001 жылды 11 қыркүйектегі теракт болды.  

АҚШ әлемді ислам факторынан сақтауын сылтау етіп, Ауғанстанға 2001 жылы әскерін 
аттандырды. Басқа елдер АҚШ-тың қолдауы ие болу үшін өз қарулы күштерін Ауғанстанға 
жібере бастады.  

АҚШ үшін Ауғанстанның геосаяси орналасуның және әскери-стратегиялық мәнінің 
мағыздылығы: 

• ТМД мен ҰҚШҰ-мен тікелей территориялдық жақын болуынан, Ресейдің бұл аймақта 
стратегиялық қызығушылығын тежеу; 

• Әртүрлі қоғамдық –саяси құрылымы бар және халқы жағынан көп елдермен көршілер 
орналасуы: Қытай, Үндістан, Пәкістан және Иран;  

• Әлемдік мағынасы бар шикізат, әсіресе мұнай көздерімен (Түркіменстан, Өзбекстан, 
Иран) жақын орналасуы.  

• Ауғанстан территориясында Үндістанна Пәкістанға және Иранға ең қысқа 
құрлықтағы байланыстардың орналасуы.  

Ауғанстандағы АҚШ-тың қатысуымен соғысты екі кезеңге болуге болады:  
1. 2001-2014 жылдар аралығында; 
2. 2015 жылдан бастап 
Соғыстың бірінші кезеңі ішінде Ауғанстанда героин өндірісі артты. Зертеулер 

бойынша, АҚШ есірткі өндіріснінен өте үлкен табыс алады. 2001 жылы талибтердің 
көкнәрді өсіруге тыйым салғанда елде 185 тонна есірткі өндірілді, НАТО әскері келгеннен 
кейін 4000 тоннаға жуық есірткі өндірілді.  

АҚШ-тың әлемде әскери базаларының саны 1000 жетеді, олар әлемнің әскери 
базаларының 75% құрайды. Ауғанстанда олардың саны 800-ге жетеді.  
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2014 жылдың желтоқсанында Кабулда 2001 жылы басталған «Бұзылмайтын еркіндік» 
операциясының жабылу рәсімі өткенімен, АҚШ әскерлері Ауғанстанды қалдырмады. 
Керісінші олар өзінің Ауғанстанда болуын 2015 жылдың желтоқсанына дейін жалғастырды. 
Осыған себеп ретінде, соғыстың бірінші кезеңінің нәтижесін келтіреді, коалиция әскерінің 
көп бөлігі шығарылғаннан кейін үкіметтік және террористердің күштерінің арасында соғыс 
әрекеттерінің қайта басталуы. Оған осы жылдың 5 қаңтарында Кабулдың орталығында 
талибтер жауабын алған машина жарылысы және Ауғанстанда ИГИЛ-дің күшеюі әсер етті.  

Осының нәтижесінде АҚШ президенті Барак Обама 19 наурызда өз әскерін 
талибтермен және ИГИЛ-мен күресу үшін Ауңанстанда қалдырады [4].  

Соғыстың бірінші кезеңін қорытындылай келе, Ауғанстанды ХІХ ғасыр бойы батыс 
елдерінің саясаткерлері армандайтын үлгі деп алуға болады. Қазір Ауғанстан – 
демократиясы жоқ, экономикасы мен өндірісі жоқ, әлемнің ең үлкен есірткі зертханасы 
болып табылатын, толығымен АҚШ-тан және Батыс елдерінен тәуелді мемлекет. Оған дәлел 
ретінде 2004-2014 жылдар аралығында Ауғанстанның президенті болып тағайындалған, 
UNOCAL-дың бұрынғы жұмысшысы Хамид Карзай, оның рұқсатымен АҚШ Ауғанстан 
арқылы өтетін мұнай құбырын салды. Сонымен бірге, Ауғанстан шығатын қауіп бұрыннан 
өзінің аймағынан шықты. Алайда, Орта Азияда, Таяу Шығыста тіпті Орталық және Батыс 
Еуропада Ауғанстан Американың геосаяси құралы ретінде өзінің жұмысын: қауыртты 
жағдайларды құрумен және есірткіге тәуелді адамдар санын көбейтуді, - жақсы орындауда.  

2014 жылдың 28 желтоқсанында Ауғанстаннан ресми түрде АҚШ-тың және НАТО-ның 
әскери шыққанда, елде әлі де Альянстың 13000 әскери қызметкерлері елдегі жағдайды 
тұрақтандыру үшін қала берді.  

Ауғанстанда әскери әрекеттерінде әскери араласу шыңында 50 елден 140 мыңға жуық 
әскери қызметкерлер қатысты. 13 жылға созылған әскери тапсырмада үш мыңнан астам 
шетелдік әскери қызметкерлер мерт болды [5].  
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Брокгауз Ф. А және Ефрон И. А. бойынша, символика - белгілі бір топ, ұйым, қоғамдық 
немесе саяси құрылымдар, мемлекетте қолданылатын символдардың жиынтығы. 
Символдардың біздің күнделікті өміріміздегі маңызы зор: әріптер, цифрлар, жол белгілері 
мен техникалық бұйымдардағы белгілер. Символиканың пайда болу тарихы тамырымен 
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жүздеген мың жыл бұрын кеінгі Палеолит кезеңіне кетеді, бұл кезде адамдар үңгірде өмір 
сүріп, қабырғаларда өздерінің тұрмысын сипаттайтын суреттерін салған. Бастапқыда 
символдарға мистикалық, мінәжат шығу тегі беріліп, қоғамның оған қатынасы біртекті 
болмаған. Ой және тіл символикамен тығыз байланысқан, өйткені символ ұғымына көркем 
бейне, салыстыру немесе аллегория кіреді. Көптеген символдар кең мағынаға ие, мысалы, 
крест, балық және бүркіт. Дегенмен символдардың шығу тегі мен таралуы толықтай 
зерттелмеген. Ежелгі әлемнің негізгі символдары туралы  Альберт Джозеф Гоблет 
д'Альвиелланың "La migration des symboles" (1891) шығармасында жазылған. Мысалы, бұл 
еңбегінде ол кресттің Қытай, ежелгі Америка, парсылар, үндістерде "жер", "жел", "күн", 
"шыңдықты" білдіргенін анықтады [1]. 

АҚШ-тың жұлдыз-сызықты туы 1777  жылы пайда болды, бұл кезде ол кезектесіп 
келген 13 ақ және қызыл түсті жолақтар мен көк түсті фонға салынған 13 жұлдыз түрінде 
болған. Жұлдыздар діни мақсаттарды білдіріп, штаттардың санын көрсеткен, ал жолақтар 
күн шуағын білдірді. АҚШ түстік символдары терең мағынаға ие: қызыл түс батылдық пен 
ерлікті білдірсе, ақ тазалық пен пәктіктің белгісі, ал көк түс әділеттілік, қайраттылық пен 
қырағылықты білдірген. Алғаш рет бұл ту 1777  жылдың күзінде Пенсильваниядағы 
Брэндиуэйн шайқасында желбіренген, ал 1818 жылы Конгресс АҚШ ұлттық туының 
дизайны мен мағынасын тұжырымды бекітетін заң қабылдаған. [2] 

Бұл заңмен АҚШ тағы дар бір символы - әнұранмен тығыз байланысты.1814 жылы 
ақын Френсис Скотт Ки британдық әскерінің Макгенри фортына шабуылының куәгері 
болып, американдық бостандықтың символының желбіреп тұрған көрінісі оны аталмыш 
оқиға туралы өлең тармақтарын шығаруға шабыттандырды. Бұл өлеңді кейін танымал 
батырлық жыр "Шайқастағы Анакреон" әуеніне салып, ұлттық әнұран атағына 1931 ие 
болды. Әнұраны да, туы да әлемде бостандық пен демократияның символына айналып, адам 
Америка туралы естігенде, ойына келетін алғашқы зат болып табылады.  

АҚШ негізгі символдарының бірі - Үлкен мөр, бұл мөрдің сыртқы бейнесі 1782 жылы 
қабылданып, ұлтының тәуелсіздігі, зор талпыныс пен келешекке деген үміттің белгісі. 
Құстың тұмсығында латын тілінде «E Pluribus Unum» жазуы бар бұрама қағаз бейнеленген, 
бұл жазу "көптен - бір" дегенді білдіріп, 13 колониядан құрылған ұлттың бірлігін суреттейді. 
Субүркіттің бір уысында зәйтүн бұтағы, екіншісінде - жебе шоғы салынған, бұл державаның 
бейбітшілікте де, соғыста да айбындылығын көрсетеді. Кеудесіндегі ақ-қызыл түсті қалқаны 
Америка азаматтарының тек өз күштеріне сену қажеттілігін білдіреді. Құстың төбесінде бұлт 
алғашқы штаттардың 13 жұлдызы бар көгілдір жолақты қоршайды. Мөрдің кері жағындағы 
бейне де терең мағынаға ие, оны кейде рухани жақ деп те атайды. Бұнда 13 баспалдағы бар 
пирамида және оның түбінде рим цифрларымен 1776 жылы суреттелген. Бұл пирамиданың 
шыңында Құдіретті күш Көзі мен «Annuit Coeptis» («Ол біздің бастамаларымызға жақсы 
ниетпен қарайды») ұраны бар. Пирамиданың астынғы жағындағы бұрама қағазында келесі 
жазу бар: "Мәңгілікке жаңа тәртіп". Үлкен мөрдің сақтаушысы мемлекеттік хатшы болып 
табылады, ал бұл мөр халықаралық келісімшарттар мен президенттік жолдауларына 
қойылады [2].  

Оған қоса, АҚШ мемлекеттік символдары Тәуелсіздің декларациясы қабылданған кезде 
сыңғырлаған Бостандық қоңырауы, ұлттық түстері бар киім мен цилиндр киген, сақалы бар, 
ақшаш "Сэм аға" және ұлттық мәні бар ғимараттар болып табылады: президенттік 
резиденция – Ақ үй, Вашингтондағы  Жоғары Сот ғимараты мен парламенттік билікті 
бейнелейтін Капитолий. Ұлттық американдық символдары туралы сөз қозғағанда, кең 
танымал Бостандық ескерткіші, Джордж Вашингтон, Линкольн мен Томас Джефферсонның 
мемориалдары, Арлингтон ұлттық зираты, Индепенденс-Холл мен Маунт-Рашморды айтып 
кетпеуге болмайды. Ал бұқаралық мағынада Американың символдары ретінде бейсбол, 
американдық футбол, алма бәліші, Голливуд киностудиялары, Диснейленд, Лас-Вегастың 
жалтыры мен Ниагара сарқырамасын атауға болады. 

Аталмыш символдар мемлекеттің брендіне айналып кетті. ХХ ғасырдың 70-
жылдарында Джек Траут елдің беделін жақсарту мақсатында брендингтің мүмкіндіктері 
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туралы жазған болатын. Халықаралық қатынастар институтының (Гаага қ.) қызметкері, Ван 
Гамн бойынша, брендинг ұғымы дәстүрлі мағынада копорацияның әрекетімен 
ассоцияланады, дегенмен бүгінгі таңда ол елдің брендің қалыптастыру мақсатында 
қолданылады [3]. 

Батыста пайда болған Ел брендингінің концепциясы дүниежүзілік көшбасшыларының 
клубына мүше болуға ұмтылған мемлекеттер үшін өзекті. Қазіргі таңда ел брендингі 
мемлекеттің бәсекелі ортада ықпалды тетіктерінің бірі ретінде қарастырылады. Мақалаларда 
ел бренді ол оның азаматтарының санасында қалыптасатын бейнесі болып табылады деген 
анықтамаларды жиі көруге болады. Әрине, бұл ел брендінің тым қарапайымдандырылған 
моделі. Осы жағдайда берндингтің мақсатты аудиториясы дүниежүзілік жұртшылық болып 
табылады.  

The Anholt GFK Roper Nation Brands Index ұлттық бренд рейтингі бойынша, алғашқы 
ондыққа АҚШ, Германия, Франция, Ұлыбритания, Жапония, Канада, Италия, Швейцария, 
Австралия, Швеция елдері кіреді [4]. 

Дүние жүзіндегі барлық мемлекеттер шетелдегі өз ел беделін күшейту бойынша 
кешендік бағдарламаларды ойлап табумен айналысуда. Оларға инвестиция, туристер, үздік 
ғалымдар мен технологиялар, G-20-ның кеңеюі, экспорттың өсуі керек. Саяси және 
экономикалық мақсаттарда үкімет жыл сайын халықаралық PR-ға ондаған миллион қаражат 
құяды [3]. 

Ел брендін қалыптастыру үрдісі алты құрамдас бөліктен тұрады: туризм (мемлекетке 
келуге қызығушылығының деңгейі мен техногенді туристтік көрікті жерлерінің саны), 
экспорт (қоғамның сол мемлекетте шығарылатын өнім мен қызмет жөніндегі пікірі; отандық 
өндірушінің өнім сапасына сену/сенбеу дәрежесі), үкімет (қоғамның үкіметтің біліктілігі мен 
әділеттілігі жөніндегі пікірі; үкіметтің жаһандық мәселелерді шешудегі жауаптылығы, 
қоршаған орта, кедейлік, қауіпсіздік пен бейбітшілік мәселелерін шешу туралы қоғамның 
ойы), инвестиция мен иммиграция (адамдарды өз мемлекетінде тұруға, жұмыс істеуге және 
оқуға тарту қабілеттілігі; сол мемлекетте өмір сүріп жатқан ададардың өмір сүру деңгейі, 
қоршаған ортасы мен бизнес жүргізуге жағдайдың жақсы/нашарлығы), мәдениет (халықтың 
өз мұрасын қабылдауы, ұлттық кино, музыка, өнер, спорт пен әдебиетін бағалау дәрежесі) 
және халқы (халықтың біліктілігі, ашықтығы, ықылас пен шыдамдылығы) [5].  

Brand Finance француз компаниясының есебі бойынша, ең қымбат ел бренді болып 
АҚШ атанған, оның құны 19,261 трлн. АҚШ долл. Қазақстан брендінің құны 164 млрд. 
АҚШ. долларға тең болып, 44 орынға ие [6]. 

Өз мемлекеттің символикасын танымал ету үшін кино түсірудің деңгейін және сапасын 
жоғарылату керектігін түсінген АҚШ ұлттық ұқсастықтың трансформациясындағы ең күшті 
құралын қолдану арқылы дүние жүзіндегі адамрға "жұмсақ күш" қолдану арқылы жылдан-
жылға иммигранттар мен туристердің толқынын ұлғайтуда.  

Дүние жүзіндегі ең қымбат брендтерінің ондығы мынадай: 
1. Google – 158,8 млрд. АҚШ доллар. 
2. Apple – 147,9 млрд. АҚШ доллар. 
3. IBM – 107,5 млрд. АҚШ доллар. 
4. Microsoft – 90,2 млрд. АҚШ доллар. 
5. McDonalds – 85,7 млрд. АҚШ доллар. 
6. Coca-Cola – 80,7 млрд. АҚШ доллар. 
7. VISA – 79,2 млрд. АҚШ доллар. 
8. AT&T – 77,9 млрд. АҚШ доллар. 
9. Marlboro – 67,3 млрд. АҚШ доллар. 
10. Amazon.com – 64,2 млрд. АҚШ доллар. 
Аталмыш брендтерінің барлығы американдық болып табылады. Кез келген брендті 

атағанда, адамның ойына Америка, оның бостандығы мен комфортты өмірі келеді [7]. 
Американың символына айналған компаниялар брендті қоғамдандыру қажеттілігіне тап 

болды. Олардың ресурстары "қоғамдастықтың игілігіне" айналып, брендтер "фольклордың 
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бір бөлігіне" өзгереді. Символдардың қоғамдандырылуының үрдісі – қоғамның әлеуметтік 
мәдени өмірінің аспектісі ретінде брендтерді орналастыру. Символдардың брендке айналуы, 
брендті затты иемдену ниеті қажеттілікке айналдыру үрдісі фармацевтикадағы жағдаймен 
салыстырмалы: бірінші кезекте қажеттілік ойланып табылып, кейін өнімнің өзі шығарылады. 
Американдық символдарының ерекшелігі – белгілі бір бренд – ол тауар емес, ол мәдениет, ол 
бостандық символы, әрі өмір салты ретінде қоғамның санасына кіруі. Яғни, американдық 
символдарының брендтелген мәдениеттің құралы ретінде негізгі мақсаты – субмәдениетті 
феномендердің өндірушісі болуға брендке мүмкіндіктерді тудыру. Белгілі бір бренд 
субмәдениетті тудырса, бұл келешекте, мысалы, бір ұрпақтан кейін бұқара мәдениетке ену 
арқылы қоғамның  мәдени өмірінің іргетасына айналу мүмкіндігіне ие бола алады.  

 Бірнеше мысалда ел брендингі өз азаматтарының саналарында елдің позитивті 
бейнесін қалыптастыру мақсатында ел ішіне де, көршілес мемлекеттер, ірі геосаяси 
құрылымдар мен ұйымдар арасында позитивті бейне қалыптастыру мақсатында ел сыртына 
да бағыттанғанын көруге болады. Елдің жақсы брендінің дамуы нәтижесінде табылған пайда 
тікелей экономикалық әсерде болуы мүмкін, мысалы, инвестиция тарту. Ел брендингі 
стратегиялық саяси мақсаттарды шешетінін жиі бақылауға болады - көршілес мемлекеттер 
және халықаралық құрылымдармен өзара әрекеттесу, бұл өз кезегінде мемлекеттің 
экномикалық жағдайына әсер етеді. Ел брендингінің ерекшелігі - ол тек қысқамерзімді 
экономикалық нәтижелерге жағымды әсер етіп қана қоймай, ұзақмерзімді саяси және 
макроэкономикалық стратегияның іске асуының күшті құралына айнала алады. 
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развития региона в XVII веке становится городом.  
В XIV веке Тимур много раз совершал через район Шымкента свои походы на восток и 

на север против ханов Ак-Орды и Золотой Орды, а когда его войска оставляли эти места, 
противники, заняв их, разоряли. В XV веке район Шымкента подвергся грабительским 
походам ойратских (западно-монгольских) племен – калмыков.  

В русских источниках впервые о Шымкенте упоминается в 1735 г. как о значительном 
торговом центре, связывающем среднеазиатские ханства, Ташкент с Китаем и русскими 
торгово-промышленными городами.  

7 июля 1864 русские войска в составе 6 неполных рот, 1 сотни казаков при 10 орудиях, 
всего в 1300 человек, выступили из Аулие-Аты на Шымкент, в сентябре город был взят 
штурмом.  

После освобождения от кокандского ханства Шымкент с 12 февраля 1865 г. вошел в 
состав Туркестана, с 1867 г. - Туркестанского генерал-губернаторства, с 11 июля 1867 г. он 
стал уездным городом Сыр-Дарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства, а с 
1897 г. - Туркестанского края. 

В конце ХIХ в. в Шымкенте начали действовать народное училище, женское и мужское 
приходские училища, частная женская прогимназия, узбекские мектебы и медресе, татарский 
новометодный мектеб. В 1868 г. открывается почтовое отделение, 1873 г. - телеграфная 
станция, соединившая телеграфом город с европейской Россией через Западную Сибирь,  
1868 г. - военный лазарет,  1905 г. – первая частная аптека,  1908 г. – аптекарский магазин.  

О Шымкенте писали путешественники Г. Кремер, Мак-Гахана в конце ХIХ века, 
которые приводят данные о численности и этническом составе этого региона, рассказывают 
о торговле, развитии земледелия, добывающей промышленности, полезных ископаемых 
края, о  животноводстве, следили и наблюдали казахские общества.  

 В.В. Бартольд пишет, что «В Персию и Туркестан ислам принес с собой развитие 
городской жизни, разложение сословного строя и крупной земельной собственности: то же 
самое происходило в Армении. В областях Туркестана, завоеванных китайцами, 
мусульманская архитектура подверглась влиянию китайской, как в государстве Великих 
Моголов – индийской, появился смешанный стиль, в котором строились даже мечети. 

Все это показывает, что представление о «глубоком сне», в который был погружен 
мусульманский мир до его «пробуждения» европейцами в XIX в., значительно 
преувеличено: существовали библиотеки, произведены грандиозные оросительные работы и 
построен ряд новых больших городов» [1]. 

Будущность Туркестана, как всякой страны, зависит от того, какое положение будет 
принадлежать ему в мировой торговле. Торговое значение Туркестана как 
капиталистической страны, всецело зависит от развития железнодорожных путей, 
восстановивших значение сухопутной торговли рядом с морской [2]. 

В «Адресе – справочнике» Туркестанского края на 1910 год отмечалось: «Город 
Чимкент (Шымкент), уездный город, расположен  на 114 верст от г. Ташкента по 
Ташкентско-Верненскому тракту и в шестидесяти верстах от станции Кабулсай Ташкентской 
железной дороги. Жителей обоего пола 5116, церквей, мечетей – 36, учебных заведений – 30, 
библиотека -1, фабрик и заводов – 11, число работающих – 40, ремесленных заведений -200, 
число рабочих – 600. Кожевенный завод  завод искусственно минеральных вод, 
хлопкоочистительных – 3, химическо-сантонинный – 1, аптека – 1, аптекарский магазин – 1, 
булочная – 1.» [3].   

В 1928 году ВСНХ СССР принял решение о строительстве в Чимкенте крупного 
свинцово-плавильного завода на базе рудных месторождений Средней Азии и Казахстана. В 
1929 году проектный институт Гипроцветмета приступил к проектированию будущего 
предприятия, который должен был стать крупнейшим в стране свинцово-плавильным 
заводом и освободить СССР от импорта свинца. К концу 1931 года на заводе трудилось 
более тысячи человек. Среди строителей развернулось социалистическое соревнование. При 
подведении итогов строительных работ за октябрь 1931 года лучшие ударники А.Сафронова, 



2667 

М. Колчембаев, И. Семериков, Д. Фокин, С. Исаев получили первые премии.  
20 января 1934 г. стал для Шымкента торжественным днем, завод дал стране первый 

свинец. Указом Президиума Верховного Совета СССР коллектив рабочих, служащих, 
инженерно-технических работников завода им. И.И. Калинина получил высшую награду – 
орден Ленина. 

В годы войны город принял эвакуированную Академию архитектуры СССР в составе 
135 человек. Выдающиеся зодчие страны, президент академии архитектуры СССР В.А. 
Веснин, академики Г.П. Гольц, В.Н. Семенов, Н.Я. Келли, профессор Чихачев, находясь в 
Шымкенте, разрабатывали проекты развития городов и поселков, эвакуированных заводов и 
фабрик, планы восстановления разрушенных войной населенных пунктов. Здесь президенту 
Академии архитектуры СССР В.А, Веснину вручили золотую медаль Королевского 
общества британских архитекторов, как дань уважения таланту советского зодчего [4]. 

Весной 1947 г. в Шымкенте развернулось строительство хлопчатобумажного 
комбината мощностью до 50 тыс. веретен. На его создание выделили 101 млн. руб.  В состав 
комбината входили прядильная, ткацкая и отделочная фабрики. Было создано специальное 
строительно-монтажное управление «Текстильстрой», уже летом 1947 г. коллектив 
строителей вырос до 300 человек.  

С введением в эксплуатацию хлопчатобумажного комбината Шымкентская область 
стала крупнейшим поставщиком текстиля в Казахстане. На долю хлопчатобумажного 
комбината в 1955 г. из 16 602 тыс.м. общереспубликанского производства 
хлопчатобумажных тканей приходилось 15 672 тыс.м. или 94,3%. 

По масштабам работ, сложности технологического оборудования и средств 
автоматизации, по ценности выпускаемой продукции Шымкентский завод фосфорных солей 
не имел себе равных в стране. Его проект разрабатывался институтом «Гипрохим» совместно 
с западно-германской фирмой «Фридрих Уде» в Дортмунде. В цехах устанавливались щиты 
контроля и пульты управления с высокой степенью автоматизации процесса. Завод 
размещался в 38 отдельно стоявших зданиях, из которых 12 были помещениями основного 
производственного назначения.  

Промышленность Чимкента была представлена химико-фармацевтической, 
хлопкоочистительной, трикотажной, меховой промышленностью, машиностроением, 
цветной металлургией, производили желтый фосфор, цемент, развивалась плодоовощная 
отрасль и др.  

В городе проведен был переход от семилетнего образования к всеобщему среднему – 
десятилетнему. Сеть школ в городе значительно увеличилась за счет строительства новых. К 
1947 году действовало 19 школ, в т.ч. 7 средних, в которых обучалось свыше 10 тыс. 
учащихся. Одновременно с ростом, укреплением и совершенствованием 
общеобразовательной школы в Шымкенте шло расширение системы средних специальных 
учебных заведений, увеличивалась численность учащихся. Высококвалифицированных 
специалистов для промышленности города  и республики готовил горно-металлургический 
техникум. Первый выпуск специалистов-горняков и металлургов в количестве 87 человек в 
техникуме состоялся в 1948 году [5]. 

Продолжала развиваться сеть учебных заведений. Были открыты педагогический 
институт культуры, педучилище, гидромелиоративный техникум, три профтехучилища, 
шесть общеобразовательных школ. Сдана в эксплуатацию спецшкола с интернатом для 
глухонемых детей. Вдвое увеличилась площадь лабораторий, мастерских, классных комнат, 
спортивных и актовых залов, общежитий.  

Именно в эти годы сотни и тысячи рабочих, служащих, инженеров, учителей, 
работников науки, культуры и искусства прославили свой город трудовыми делами во имя 
укрепления экономического могущества страны. Среди них были заслуженные врачи 
республики Олифин К.Л. и Быков М. А., заслуженная учительница республики Зайцева А. 
Я., инженеры-рационализаторы Вартанян, Красиков, Левантовский, Ушаков, художники 
Пономаренко, Голубев, Крючков и др. [6]. 
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Вторая половина 70-х годов стала периодом дальнейшего развития многоотраслевой 
экономики. Вводятся в эксплуатацию новые мощности в производственном объединении по 
выпуску кузнечно-прессового оборудования. Впервые в отечественной практике, в 
объединении «Фосфор» была разработана и внедрена установка по сжиганию фосфорного 
шлама и получению фосфорной кислоты. Вводятся мощности по производству термической 
фосфорной кислоты, триполифосфата натрия (моющие средства), улучшается комплексное 
использование сырья, утилизация отходов производства. В 1980 г. выпуск желтого фосфора 
в области составил 49 процентов республиканского производства [7].   

Таким образом, можно подвести некоторые итоги: 
Шымкент является одним из крупных городов Великого Шелкового пути, артерией 

международной торговли в средние века; 
Город неоднократно подвергался нападениям извне, в источниках упоминаются о 

героической борьбе местного населения;   
Меняется численный и этнический состав региона, связанный с пореформенным 

развитием России. Одновременно развивается местная и добывающая промышленность; 
В начале ХХ века наблюдается быстрый рост населения Казахстана, в результате 

миграционных процессов, в том числе и на юге. Наметилась тенденция роста городского 
населения; 

В 50-80 гг. были построены и запущены объекты союзного значения, такие как заводы: 
гидролизный, маслоэкстракционный, фосфорный солей, хлопчатобумажный и масло-
жировой комбинаты чулочная фабрика и другие объекты.  

В настоящее время реализуется проект «Создание индустриальной зоны 
г.Шымкент» на территории бывшего фосфорного завода. Целью проекта является 
реализация инвестиционных проектов, привлечение отечественных и иностранных 
инвесторов, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
промышленности, обеспечение города остро-востребованной продукцией, 
повышение казахстанского содержания в получаемой продукции, создание новых 
рабочих мест, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
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Еуразия елдерінде аумақтық талас – тартыс, лаңкестік, экстремизм, заңсыз есірткі 
айналымы сияқты құбылыстардың етек алуына, кері әсер тудыратын құбылыстардың, 
үрдістер немесе элементтердің алдын алуға немесе оларды болдырмауда дүниежүзілік 
қауымдастық тарапынан қарсы тұрудың әлдеқайда тиімді формаларын талдап – жасау қажет 
етіледі.  

Еуразия – өте ауқымды кеңістік. Бұл кеңістіктегі тепе- теңдікті сақтап отыру ондағы 
мемлекеттердің ынтымағы мен бейбіт келісімдерін талап етеді. Тәуелсіздік алғаннан бергі 
кезеңді саралай отырып, осы кеңістіктегі  қазақ – түрік қатынастарының ықпалдастығына 
кезігеміз. 2009 жылы Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ыстамбұл қаласына ресми сапарында 
достық пен бауырластықты шынайы көңілмен қарсы алған түрік бауырларға  былай деген 
болатын: «Біз бүкіл түркі халқының атажұртында тұрып жатырмыз. 1861 жылы қазақтың 
соңғы ханы өлтірілгеннен кейін біз Ресей патшалығының, одан Кеңес Одағының боданы 
болдық. 150 жылдың ішінде қазақ деген халық өзінің ұлттық салт-дәстүрін, тілін, дінін, дәс-
түрін ұмытуға аз қалды. Жаратқанның қолдауымен 1991 жылдың 16 желтоқсанында күндізгі 
сағат төртте біздің Парламентіміз тәуелсіздік жариялады. Бір сағаттан кейін марқұм Тұрғыт 
Өзал бізді құттықтады. Түрік мемлекеті дүниежүзі мемлекеттерінің ішінде ең бірінші болып 
біздің тәуелсіздігімізге қуанды, біздің тәуелсіздігімізді таныды. Мұны біздің халық ешқашан 
ұмытпайды.Атажұрттан бері қарай жылжыған кезде бабаларыңыз Түрік қағанатының ішінен 
«түрік» деген атты өздерімен алып кетті. Қазірге дейін түріктің ішінде жігіттің сұлтаны, ең 
жақсы жігіт қандай дегенде, қазақ дейді. Сол қазақ бізбіз». Осылайша түрік мемлекетіне өз 
ілтипатын білдіреді елбасымыз.  

 Қазақстан Түркиямен ынтымақтастыққа әрдайым ерекше көңіл бөледі. Халықтарымыз 
арасындағы қарым-қатынастың тамыры тереңде жатқаны белгілі. Екінші жағынан бұл екі ел 
Еуразияның шығысы мен батысын бір-біріне байланыстырады, бірі Каспий теңізінің 
солтүстігінен, екіншісі оңтүстігінен өтетін екі маңызды жол торабында орналасқан. 

Ортақ құндылықтарымыз бен осы ерекше өңірлік жағдай ең әуелі саясат, экономика, 
мәдениет және басқа да салаларда ауқымды ынтымақтастық жағдайын қалыптастырумен 
қатар, жауапкершіліктер де жүктейді. Түркия да, Қазақстан да жауапкершілік алудан 
ешқашан қашқан емес және аймақтағы халықаралық және өңірлік ұйымдарда осы бағытта әр 
түрлі бастамаларға жетекшілік етіп келеді [1, 27 б. ]. 

Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 
төрағалық міндетін алуы – елдің тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері өткен аз уақыт ішіндегі 
даму деңгейінің ең мағыналы көрсеткіші. Ауқымды қауіпсіздік пен тұрақтылық, көп бағытты 
ынтымақтастық, адам құқықтары, демократиялық қоғам, құқықтық мемлекет, оңтайлы 
басқару секілді халықаралық қатынастар мен ықпалдастықтың қазіргі таңдағы негізгі 
басымдықтарын Еуразия аймағында реттеуші беделді Ұйым – ЕҚЫҰ-ға төрағалық 
міндетінің жүктелуі халықаралық қоғамдастықтың Қазақстанға деген сенімін дәлелдейтінін 
атап өтуім керек.  Қазақстан төрағалығының ЕҚЫҰ-ға жаңа серпін беретініне де еш күмән 
жоқ. 

Қазақстанның осы жетістіктері Түркия үшін де таңсық емес. Тәуелсіздігін алғаннан осы 
күнге дейін Түркия мен Қазақстан бір-бірімен әрдайым ықпалдастықта болып, тығыз және 
ауқымды қатынастар екі елдің барлық әлеуетін жақыннан тануға мүмкіндік берді. 

Тарих бойынша жинаған тәжірибесі, түрлі мәдениеттің басын қосып отырған қоғамдық 
құрылымы, адами әлеуетінің және табиғи ресурстарының саналы және көреген 
басшылықпен бірігуі Қазақстанның Орталық Азияда көшбасшы елге айналуына және 
Еуразия аймағының маңызды нысаны болуына мүмкіншілік туғызып, Қазақстанға 
халықаралық қоғамдастық алдында абырой алып келді деп ойлаймын. Орталық Азия 
аумағының ақылшысы болып отырған Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2009 жылғы 21-
24 қазан күндері Түркияға жасаған сапары кезінде қол қойылған келісімдер негізінде Түркия 
мен Қазақстан арасындағы қатынастың стратегиялық белесі қуатталды [2, 15 б.]. 

Түркия мен Қазақстан арасындағы қатынастың сипатын анықтайтын негізгі нәрсе – екі 
бауырлас ел бөлісетін ортақ құндылықтар. Ортақ тарихымыз, мәдениетіміз, тегіміз, тіліміз 
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сынды қасиетті құндылықтар екі елді берік байланыстырып отыр. Қожа Ахмет Ясауи және 
Мұстафа Кемал Ататүрік тәрізді түркі әлемінің ең ұлы данышпандары мен көсемдері 
жақындатқан екі ел мен қоғамдарын ешқандай күштің ажыратуы мүмкін емес. Қожа Ахмет 
Ясауи хикметтері жазылған атажұрттың Қазақстанға келуі түрік азаматтары үшін әрқашан 
толғандырарлық жәйт [3, 26 б. ]. 2009 жылы Қазақстан Республикасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Стамбул қаласына ресми сапарында Түркия президенті Тайып Ердоған былай 
деген болатын: «Біз қазақ жерін атажұртымыз санаймыз. Ал қазақ бауырларымыздың 
Түркияны өз үйлеріндей сезінуін тілеймін және соған қуанамын, Түркия және Қазақстан 
ынтымақтастығының негізінде ортақ тіл, мәдениет, бауырластық сезімдері жатыр. Әсіресе, 
2007 жылғы Анкарада өткен жоғары деңгейдегі стратегиялық кеңестің бірінші отырысы бұл 
реттегі үлкен шара болды. Қазақ-түрік ынтымақтастығының жаңа деңгейі, жаңа кезеңі 
басталды деп айтқым келеді», - деді ол [4, 13  б. ]. Екі түрік мемлекеті қатынастарының жаңа 
көкжиекке көтерілуі Еуразия материгіндегі маңызды бетбұрыстардың бірі болып отыр. Тағы 
бір қоса кететіні, Астанада түркі әлемінде әзірше алғаш болып табылатын Президент 
Назарбаевтың жеке бастамасымен Ататүрікке ескерткіштің ашылуы да тарихи сәт болып 
табылады.  

2010 жылы Түркия мен Қазақстан Еуропа мен Азиядағы ең маңызды қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымдарына төрағалық етті. Екі тамыры бір мемлекеттердің бір мезгілде 
ЕҚЫҰ мен АӨСШК-ге төрағалық міндетін алуының маңыздылығы да өте зор. Түркия мен 
Қазақстан түркі әлемінің толеранттылық, гуманизм, адами сүйіспеншілікке негізделген 
түсінігінен шабыт ала отырып, өзара ықпалдастық арқылы Еуразиядағы тұрақтылық, бейбіт 
өмір және дамуға үлес қосып келеді. Түркия мен Қазақстан өздері мүшесі болып табылатын 
Ислам Конференциясы Ұйымы мен Экономикалық ынтымақтастық ұйымы сынды әр түрлі 
халықаралық ұйымдарда белсенді ынтымақтастықта. 

Шығыс-Батыс байланыс дәлізінде орналасқан Түркия мен Қазақстанға жаңа көлік 
дәліздерін жетілдіру тұрғысынан да маңызды міндет жүктелуде. Екі елдің географиялық 
орналасуы жаңа “Жібек жолдарын” жетілдіру арқылы табиғи ресурстарды пайдалануға, әл-
ауқатты жоғарылатуға, елдердің экономикалық құрылымдарының бір-бірін толықтыруына 
зор ықпалын тигізді.  Осы ынта-жігердің нәтижесінде  2012 жылы Баку – Тбилиси – Карс 
темір жол желісі пайдалануға берілген болатын. Осылайша, Қазақстан Еуропа, Кавказ өңірі, 
Орталық Азия, Қиыр Шығыс және Оңтүстік Азия арасында жылдам және қауіпсіз халық-
аралық темір жол тасымалының күретамырына ие болды. Бұл  байланыс дәлізі мәдениет-
аралық үнқатысуды арттыруда да табандылық көрсетіп келеді [5, 27 б. ]. 

 Еуразия кеңістігіндегі терроризм мен экстремизм көздерінің бірі Ауғанстан болып 
табылатын қауіпті есірткінің заңсыз айналымымен тығыз байланысты. Эксперттердің 
пайымдауынша, Ауғанстанда өндірілетін есірткінің 65 пайызы Еуразияның орталық 
аудандары арқылы өтеді. Бұл қауіпсіздік турасындағы маңызды аспектілердің бірі. 

2012 жылдың 4 желтоқсанында Астанада «Орталық Азия елдері мен Ауғанстанның 
экономикалық ынтымақтастық және аймақтық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі өзара 
қатынасы» атты халықаралық форум аясында Парламент Мәжілісінң төрағасы Нұрлан 
Нығматуллин Орталық Азия елдерінің арасындағы басты мәселе Ауғанстанда тұрақтылықты 
сақтап қалу проблемасы болып табылатындығын атап айтты. «Ауғанстанда тұрақтылықты 
сақтау және осы елдің бейбіт дамуы проблемасы бүгінде өте маңызды халықаралық мәнге 
ие. Ең алдымен, экономикалық және әлеуметтік салаларда көп нәрсе жасау керек. Бұнымен 
қоса, Ауғанстандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үлкен мәселе болып қалып отыр. Бүкіл 
әлемдік қоғам бұл елде бейбітшілік, келісім мен тұрақтылық орнауына мүдделі»,-деді ол. 
2013 жылдың 26 сәуірінде Алматыда біздің мемлекетіміз басшысының қатысуымен 
Ыстамбұл үдерісі аясында Ауғанстан бойынша өткізілген 3-ші Алматы конференциясы 
Қазақстанның осы көп азап шеккен елдегі жағдайды қалпына келтіруге қосқан кезекті 
ауқымды үлесі болды. Қабылданған қорытынды құжат – конференция Декларациясында 
Қазақстанның Ыстамбұл үдерісі аясында конструктивті өңірлік ынтымақтастықты сапалы 
жаңа деңгейге шығару жөніндегі тұжырымдамалық идеясы қолдау тапқан болатын. Біздің 
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президент әлемдік қоғамдастықты ауған экономикасын өңірлік интеграциялық үрдістерге 
қатысу үшін сапалы алғышарттар жасауға және Ауғанстанды экономикалық оңалтуға ықпал 
ету бағдарламасын кеңейтуді күшейтуге шақырды. Осы орайда, Қазақстан Президенті 
Алматыда негізгі мақсаттарының бірі жанжалдан кейінгі Ауғанстанды оңалту бойынша 
халықаралық көмекті үйлестіру болып табылатын БҰҰ-ның Халықаралық орталығын құруға 
дайын екенін тағы бір рет қуаттады [6, 4б. ]. 

Жалпы, Ауғанстанда, әлемнің біраз жерінде болып жатқан тұрақсыздық ошақтарының 
көптеген себебі бар. Мұндағы бейбіт және ауқатты жағдай орнату үшін әлемнің барша мүм-
кіндігі қолданылып жатқанына қарамастан, күтілген нәтиженің алынбауының артында 
мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы ұзақ мерзімді ықпалдастықтың жетіспеушілігі 
жатыр. 

Түркия мен Қазақстан Еуразиядағы жаһандық проблемаларға бірдей тең тұрғыда 
қарайды. Мысалы, Ирак пен Ауғанстандағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз 
етуге бағытталған бастамаларға екі ел де өз үлестерін қосуда.  

Ал 2012 жылы 4 қазанда қазақ – түрік қатынасының 20 жылдығына орай «Абант Иззет 
Байсал» университетінде ғылыми – тәжірибелік мәслихат өтті. Қазақстан мен Түркия 
ықпалдастықты жаңа деңгейге көтеруге ұмтылып келеді. Болу шаһарында орналасқан бұл 
университеттегі жиынға түрлі ғалымдар мен саясаткерлер жиналған болатын. Әсіресе өндіріс 
саласына екпін берілмек. Бұл мәселе өткен жиында кеңінен сөз болды. 

2009 жылы қол қойылған Нахчыван келісім-шартымен құрылған Түркі мемлекеттерінің 
ынтымақтастық кеңесі 2010 жылдан бері  ресми түрде қызмет ете бастады. Түркі мемлекет-
терінің ынтымақтастық кеңесінің құрылуына Түркия мен Қазақстан үлкен үлес қосты. Түркі 
мәдениетін нығайту және танытуда Түркия мен Қазақстанның бастамашылығы зор. Нах-
чыван саммитінде Президент Назарбаевтың ұсынысы бойынша Астанада Түркі академиясын 
құру туралы шешім қабылданды. Осы жобаны жүзеге асыру – қазіргі таңда Түркия мен 
Қазақстан үшін маңызды басым жобалардың бірі.  

Президент Назарбаевтың түркі тектес мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты 
арттыру жолындағы жетекшілігі түркі әлемі тарихында қалары анық.   
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часть гoсудapственной пoлитики. Идeя еврaзийской интeгрaции былa впeрвые инициирoвaнa 
и прeдложeнa Прeзидeнтом Казaхстана Нурсултаном Абишевичем Назaрбаевым в 1994 году. 
В представленном им проекте о формировании Еврaзийского союзa госудaрств былa 
изложена оптимальная модель поэтапного продвижения Зоны свободной торговли через 
механизм Тамoженного союза к Eдиному эконoмическoму прострaнству и Еврaзийскому 
союзу на территории стран СНГ. ЕврAзЭС, Тaможенный союз, Единoе эконмическое 
пространства можно рассматривать как результат реализации идеи о евразийской 
экономической интеграции. За периoд сущeствования ЕвpАзЭC в Казахстане, Pоссии и 
Белоруссии сформировались механизмы по укреплению системных экономических 
контактов и связей. Дaнный опыт позволил стрaнам подойти к сoзданию более мaсштабных 
интеграционных форм в виде Тамoженного союза и Единoго экономического прoстранства. 
Рассуждая сегодня об интеграции на Евразийском пространстве, важно четко понимать ее 
оснoвополагающие принципы. Oни включaют в себя, в первую oчередь, экoномический 
прагматизм.Eврaзийская интеграция должна базироваться на взаимовыгодных 
экономических интересах, исключая абстрактные геополитические идеи и лозунги. Прежде 
всего, экономика должна быть в основе этих важных интeграционных процессов[1]. 

 В рамках интеграционных структур страны-участницы должны объединяться на 
основе равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и 
неприкoсновенности государственных границ. В данном кoнтексте соотвeтствующие органы 
интеграционных объединений должны действовать на основе консeнсуса стран-участниц. 
Очень важным является также обеспечение открытoсти дaнных интеграционных 
объединений. Eдинoе экономическое пространство является одним из крупнейших 
интеграционных объединений на пространстве Еврaзии с территорией, превышaющей 20 
тысяч квадратных километров. Геoполитическое расположение, выгодное географическое 
положение государств, входящих в это интеграционное oбъединение тоже дает 
определенные преимущества [1]. 

 Для стран Евразии, отдаленных от Европы, делающих их невозможным вступить в 
Евросоюз, появилась идея обpазования своей региональной интеграции для укрепления 
экономики на постсоветском пространстве. Однако лидеры Казахстана, Pоссии и 
Белоруссии, в отличие от глав других государств CНГ, показали наибольшую 
заинтересованность в экономической интеграции. Было предпринято несколько попыток 
разноскоростной экономической интеграции внутри Содружества Независимых Госудаpств 
(СНГ): Цeнтральноазиатский союз, Таможенный союз "4+1", Евразийское экономическое 
сообщество, Единое экономическое пространство. Казахстан является государством-
участником всех этих незавершенных проектов[2]. 

Eвразийский экономический союз является междунaродной организацией 
региональной эконoмической интеграции, обладающей мeждународной 
правосубъектностью.Oбщeизвестно, что «междунарoдная межправительственная 
организация представляет собой объединение государств, учрежденное на основе 
междунарoдного догoвора для достижения общих целей, имеющее постoянные органы и 
действующее в общих интерeсах государств-членов при уважении их сувеpенитета...». 
Следовaтельно, междунaродной региональной организацией является организация, 
обладающая совокупностью основных признaков междунaродной межпрaвительственной 
оргaнизации, существенная особенность которой состоит в том, что ее членами могут быть 
государства только опрeделенного геогрaфического регионa [3]. 

 Однaко между странами- участницами Еврaзийского экoномического союза возникают 
разногласия. К примеру, Россия видит в интеграционном проекте как прагматичную 
необходимость формировaния союзного рынка, так и ответствeнность за потенциально 
новых членов Союза. Однaко союзников из Минска и Астаны больше интересуют детали и 
конкретные интеграционные вопросы, в то время как вопрос приёма новых членов в Союз 
они готовы тормозить. Для белорусской стороны важнее всего зафиксировать своё 
уникальное положение главного союзника России, которое обеспечено двусторонними 
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договорами в рамках Сoюзного государства PФ и РБ. Для Aстаны же самой главной задачей 
является экономическая интеграция. Что неудивительно, потому что в республике идёт уже 
вторая пятилетка новой индустриализации, и для Казахстана в первую очередь важно 
интегрироваться с флагманами российской индустрии, промышленности и науки — Уралом 
и Сибирью. 

Итак, у сoюзников общее видение стратегии интеграции в Евразии. Однако каждый из 
них хочет, чтобы было зафиксировано «ядро Сoюза» и были в то же время обозначены 
общие правила для республик «пеpиферии», которые для того, чтобы попасть в «ядpо», 
должны будут соответствовать pяду параметров. И если не сделать этого на этапе 
фоpмирования Союза, pиск импоpта политического и экономического кризиса из перифеpии 
в ядpо всегда будет высок[4]. 

Пеpед Казахстаном, Pоссией и Белоpуссией и стоит pяд вызовов, не pеагировать на 
котоpые пpосто не получится. Причём зачастую вызовы будут возникать на pовном месте — 
потому что чем эффективнее интеграция в Eвразии, тем больше противников у неё будет 
появляться среди участников других интеграционных группировок. И самое главное — в 
реакции на эти вызовы не удастся чётко pазграничить экономику, политику и военную 
составляющую. При всём историческом единстве целей, культурной близости, 
экономической взаимодополняемости евpазийская интегpация остаётся делом pуководителей 
и элит.  

Политические гpаницы в Евpазии не дают полноценного понимания 
политэкономических процессов, и поэтому пpоблемы и вызовы, стоящие пеpед союзом, 
удобно pазделять на: 

— внешние — связанные с деятельностью других объединений, в пеpвую очеpедь ЕС и 
США-Бpитанское содpужество; 

— внутpенние — связанные с пpоблемами социально-экономического pазвития, 
справедливостью общественного устройства и довеpием между госудаpством и обществом; 

— пеpиферийные — связанные со стабильностью развития соседей по Евразии из 
числа бывших советских, а ныне внесоюзных национальных республик — Украины, 
Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Грузии и т.д. Проблема нелегальной миграции, с 
которой столкнулись Pоссия, Казахстан и в меньшей степени Белоpуссия, также относится к 
главным вызовам Союза и является пеpиферийным вызовом. Вопрос нелегальной миграции 
также стоит решать в союзной логике, учитывая возможности всех союзников. Кpайне важно 
разделять между собой типы и цели вызовов и никак не смешивать  pазные уровни 
интеграции [5]. 

В связи с тем, что все участники евpазийской интегpации являются осколками единого 
наpодно-хозяйственного комплекса, границы в Евpазии зачастую неподвластны ни 
экономической, ни культурной, ни геополитической, ни этнической логике. Многие 
обpазовавшиеся государства оказались обpечены изначально – как, например, 
перенаселённый Узбекистан, отрезанный от источников пресной воды на Памире и Тянь-
Шане и от Каспийского моря 

 Еврaзийский Экономичeский Сoюз являeтся нoвым начaлом в истoрии постсoветского 
простpанства, стрaн-учaстников ожидают светлoе перспективное будyщее, ведь в основе 
создания Евpазийского Эконoмического Сoюза как pегиональной интегpации лежит 
пoнимание тoго, что вместе стpаны-участники сделают эконoмику предсказуемой, снизят 
негaтивные пoследствия глoбальной нестaбильности и обеспечaт нoвые мехaнизмы 
глобaльного упpавления. 
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Каталония – одна из наиболее широких автономий в Испании – обладает самой 

развитой региональной экономикой в стране. Недавний экономический кризис, ударивший 
со всей силой по Европе, и в частности, по ее южным странам, принес с собой много 
последствий. Одним из них является феномен «сепаратизм богатых». Суть этого процесса 
заключается в том, что богатые регионы страны больше не желают «кормить» своих менее 
развитых братьев. Каталония стала не исключением, а наоборот, самым ярким примером 
внутри Испании. Поэтому сегодня очень важным становится исследование именно 
экономической области этого региона. 

Население Каталонии на 1 января 2014 год составляет 7,513 миллионов  человек или 
16.1% от численности страны (это второе место среди автономий страны после Андалусии, 
доля населения которой составляет 18%). Площадь – 32114 км.кв. или чуть более 6% от 
общей площади страны. Регион является одним из самых густонаселенных и плотность здесь 
составляет 235.3 человека на один км.кв. (в общем по стране плотность составляет 93.4 
чел/км.кв.) [2, с.6]. 

Каталония исторически обладала довольно значимым приростом населения – в год он 
составлял около 2%. Это было связано в первую очередь с тем, что регион являлся и является 
очень привлекательным для иностранцев. Тем не менее, недавний кризис внес некоторые 
изменения. Население Каталонии перестало увеличиваться, а последние два года даже 
наблюдается некоторая рецессия (около 0.4% в год). Это можно объяснить оттоком 
иностранного населения, возвращающегося к себе на родину, а также тем, что происходит 
эмиграция коренного населения, которое вынуждено искать работу за рубежом. Однако, 
доля иностранцев, проживающих в Каталонии, до сих пор остается довольно высокой (14.5% 
от всего населения). Для сравнения – в ЕС их доля составляет только 6.8%. [2, с.6] В то же 
время наблюдается старение населения, так как регион покидают представители 
относительно молодого возраста, а естественный прирост сократился из-за экономического 
кризиса.  

ВВП Каталонии на 2013 год составил 203,615 млн евро, Испании – 1,022,988. Таким 
образом, доля Каталонии составила 19.90%. Рост ВВП региона последние два года превышал 
рост ВВП страны: в 2012 году рост ВВП Испании составил -1.6, Каталонии – -1.3, в 2013в 
Испании – -1.2, в Каталонии – -0.5. [1] 

Доля региона в ВВП страны по секторам: сельское хозяйство – 9.94%, промышленность 
– 23.57%, строительство – 18.81%, услуги – 19.61%, чистые налоги на продукты – 19.04%. 
Доля секторов в ВВП региона: сельское хозяйство – 1.18%, промышленность – 18.86%, 
строительство – 6.76%, услуги – 64.8%, чистые налоги на продукты – 8.4%. [1] Таким 
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образом, мы видим, что главная отрасль – это сектор услуг, что вполне логично, так как 
регион и страна в целом относятся к постиндустриальным. Тем не менее, взглянув на эти 
данные, можно также заметить, что доля промышленности в экономической структуре 
региона очень велика – 18.86%, что меньше доли промышленности в целом по стране, но все 
же имеет значительный вес.  

Промышленный сектор является достаточно важным для Каталонии. Около 23% 
испанской промышленной валовой добавленной стоимости приходится именно на этот 
регион. Причем особенно здесь выделяются две традиционные для Каталонии отрасли – 
химическая и фармацевтическая. Их доля в стране составляет около 44%. [3, c.17] 

Так, химическая промышленность – одна из ведущих, как для каталонской, так и для 
испанской экономик. Эту отрасль представляют более 3.300 компаний, которые 
обеспечивают более 500.000 рабочих мест. Каталония занимает восьмое место по 
производству химической продукции в мире и пятое в Европе, внося вклад в 3.1% в 
европейскую продажу данных товаров. Темп роста химической отрасли в период с 2009 по 
2012 годы достигал 29.1%. Таким образом, 11% каталонского промышленного оборота 
приходится на эту отрасль. 43% испанского химического производства и 51% испанского 
экспорта химической продукции обеспечивается Каталонией. [4] 

Таррагона, город на юге Каталонии, признан ведущим химическим центром в южной 
Европе, а в Европе занимает четвертое место. Каждый год он производит 20 миллионов тонн 
различных химических продуктов, а порт Таррагоны пропускает 19 миллионов тонн. Только 
в одном этом районе концентрируется 0.75% мирового химического выхода и 25% 
испанского химического производства. Именно здесь располагается ведущий химический 
кластер Южной Европы ChemMed-Tarragona (1/4 испанского химического производства). [5] 

Химический сектор Каталонии является одним из самых привлекательных для 
иностранных инвесторов. Здесь можно найти более 200 иностранных химических компаний. 
Среди них: Kao, Merck, Sandoz, Repsol, Bayer, Dow, Solvay, BluestarSilicones, Hempel, BASF, 
Henkel, Messer, Samvardhana, AkzoNobelorClariant и др. [6, c.2] 

Также одним из самых важных секторов промышленности Каталонии является 
биофармацевтика. Испанский биофармацевтический сектор в основном концентрируется в 
этом регионе: 50% лабораторий, 60% продукции и 66% компаний, производящих 
химические продукты тонкого органического синтеза. 

4 крупнейшие испанские фармацевтические лаборатории (AlmirallProdesfarma, Esteve, 
FerrerInternacionalandUriach) впервые появились в Каталонии и до сих пор имеют здесь свои 
штаб-квартиры. 

Эта область также является одним из самых привлекательных для иностранного 
инвестирования. Так Каталония является домом для 7 из 10 наикрупнейших мировых 
фармацевтических групп (концернов): Pfizer, Bristol-MyersSquibb, Merck, SanofiAventis, 
Novartis, GlaxoSmithKline и RocheGroup. [7] 

Также довольно значима роль каталонских компаний и в таких сферах, как 
электрические товары и производственное оборудование, электроника и оптика, бумага и 
полиграфия, текстиль, кожа и обувь, - их доля колеблется от 26% до 32%. Кроме того, очень 
важным является и производство транспортных средств и оборудования. Это сектор играет 
значимую роль в международном бизнесе страны, представляя почти 15% от испанского 
уровня. [3, c.17] 

Сектор услуг по показателю ВВП находится в некой рецессии. С роста в 1.6% в 2010 
году показатель упал до -0.4%. [1] 

Аграрный сектор в 2013 году имел положительный рост ВВП (3.7%) и улучшился на 
9% по сравнению с 2012 годом. Особенно увеличилось производство злаков – 27.5% и 
фруктов – около 7%. [2, c.10] 

Несмотря на то, что падение сектора строительства стало менее интенсивным, процесс 
сокращения, начавшийся в 2008 году в этом секторе, до сих пор продолжается. Самый 
острый пик пришелся на 2010 год, когда ВВП строительства составил -16.9%. В 2013 году 
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этот показатель составил -6.7%. [2, c.9] Отрасль жилищного строительства также продолжает 
быть объектом процесса приспособления к упадку продаж. Это связано с кредитными 
ограничениями, а также с тем, что покупательская способность семей в этой отрасли 
значительно снизилась из-за экономических трудностей. Таким образом,  строительство 
новых жилищ находится практически в состоянии застоя. Еще одним фактором, 
ослабляющим данный сектор, является то, что инвестирование со стороны государства и 
администрации автономии почти прекратилось в связи с необходимостью выполнить планы 
по фискальной консолидации.  

Сектор туризма является очень прибыльным и важным в экономике Каталонии, 
особенно в современных условиях кризиса. Регион является одним из самых 
привлекательных в Испании. В 2013 году этот регион посетили 16.6 миллионов человек. Это 
составило 27% от общего числа туристов в Испанию. Рост составил 7.1%. Традиционно 
Каталония уступает только Андалусии, южному региону страны. Большое значение здесь 
имеет также диверсификация сектора. Регион предлагает культурный, гастрономический, 
природный виды туризма. Барселона является одним из главных направлений туризма. Это 
самый посещаемый город Европы, после Лондона, Парижа и Рима. Каждый год сюда 
приезжает около 6 миллионов туристов. [3, c.23] Причем важную роль здесь играет т.н. 
деловой туризм, так как город является одним из ведущих в проведении различных 
международных форумов и конгрессов.  

Еще одной сильной стороной каталонской экономики является ее способность к 
инновациям и высокий уровень научной деятельности. Это явление порождает некий 
парадокс, так как около 3/4 каталонской продукции производится компаниями со 
среднетехнологическими средствами. Тем не менее, за период 2006 – 2010 годов 3% 
мировых академических публикаций пришлось на Каталонию, что больше доли Финляндии, 
Бельгии или Австрии. [3, c.19] Особенно каталонские ученые сильны в таких областях, как 
биологические науки и науки, связанные с окружающей средой.  

В других областях, в Каталонии находятся сразу 3 исследовательских центра, которые 
входят в 30 самых престижных в мире: Каталонский институт фотонных наук (ICFO), 
Каталонский институт исследования и передовых наук (ICREA) и Институт физики высоких 
исследований (IFAE). Каталонская администрация инвестирует достаточно большое 
количество денег в исследования, инновации и развитие. Так, в 2011 году 1.55% ВВП 
Каталонии был затрачен как раз на эту область. [3, c.19] Следует отметить, что этот процент 
ниже предыдущих предкризисных годов. 

Одной из самых больших проблем в современном экономическом состоянии и 
Каталонии, и Испании в целом, является безработица. В 2000-х годах до кризиса 2008 года 
уровень безработицы в Каталонии находился на здоровом уровне в 8-9%. Самый низкий 
уровень пришелся на 2 предкризисных года, когда безработица составляла всего лишь 6.5%. 
Однако, начиная с 2009 года, безработица превышает не то, чтобы 10%, она вышла за 
уровень 15%, а в 2012 году отметка перевалила за 20%, составив 22.5%.  Этот уровень 
выроси в 2013 году, составив 23.1%. причем особенно тяжелая ситуация представляется для 
молодежи (16 – 24 года) – 50.2%. Возрастная группа от 24 до 54 лет охвачена менее жесткой 
безработицей в 21.4%, а более старшее поколение – 17.5%. Если смотреть по половой 
структуре, то мужская безработица выше женской – 23.7% против 22.4%. Наиболее тяжелое 
положение терпит сектор строительства, в то время как сектор услуг в последние месяцы 
2013 года даже в некоторой степени увеличил занятость. [1] 

CatalanNewsAgency сообщает, что в конце марта 2014 года в Каталонии было 840,200 
безработных, что на 600 человек больше декабря 2013 года [8]. В первой четверти 2014 года 
было потеряно 38,100 рабочих мест, что на 10,000 больше первой четверти 2013 
года.Сильнее всех был затронут промышленный сектор, который потерял 10,600 рабочих 
мест.  Строительство также потеряло 10,100 рабочих. Единственным незатронутым сектором 
оказалась сфера услуг. [9] 

Эта ситуация сказывается, в первую очередь, на миграции. Все больше и больше 
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экономически активного населения, особенно молодежь, уезжают из Испании и Каталонии в 
поисках работы за рубежом. Так если до кризиса 2008 года численность населения 
Каталонии за счет миграции увеличивалась примерно на 120 тысяч человек в год, то после 
2008 года эти цифры упали 10-20 тысяч, а в 2012 и 2013 году сальдо миграции стало 
отрицательным. В 2012 году оно составило -9806 человек, а в 2013 году -21446, что более 
чем в 2 раза больше предыдущего показателя. [1] 

Каталония является одним из наиболее привлекательных для инвестирования регионов 
Испании. 46.44% иностранных компаний, расположенных в Испании, приходятся на 
Каталонию. Всего их 7000 – данные включают компании, где 10% и более находятся во 
владении иностранного капитала: 86.06% американских компаний, 80.17% японских, 79.66% 
канадских. Наибольшее количество – германских компаний – 987 (из 2358, 41.85%), 
французских – 908 (из 1419, 63.98%), голландских – 797 (из 2110, 37.77%). Они 
представлены в различных сферах промышленности и сектора услуг. [10, c.6] 

В соответствии с  Ernst & Young’s European Investment Monitor ranking Каталония 
является третьим по привлекательности иностранных инвестиций регионом Европы на 2011 
год. 5708 компаний, где 50% и более капитала является иностранным, расположены в 
регионе. На Каталонию в 2013 году пришлось 19.76% прямого иностранного инвестирования 
в Испанию = 3580650 евро. Большинство этих компаний приходится на недвижимость, 
машины и оборудование, финансирование и страхование и т.д. [10] 

Причины выбора именно этого региона для инвестирования:  
1. Стратегическое географическое расположение региона и то, что он является 

одним из наиболее динамичных европейских экономических регионов.  
2. Отличная сеть высококачественных поставщиков и провайдеров.  
3. Обширная сетевая инфраструктура. Более 12 тыс км. шоссе, около 1600 км 

железнодорожных линий, 3 международных аэропорта, 2 из наиболее важных 
средиземноморских порта, а также запланированное строительство высокоскоростной 
железнодорожной линии. PratAirport – восьмой по значимости аэропорт Европы и второй в 
Испании. Порт Барселоны же является одним из главных портов Средиземноморья и Южной 
Европы.  

4. Образованные человеческие ресурсы и способности привлекать таланты. 
Каталония обладает достаточной квалифицированной рабочей силой, так же как и 
эффективным списком образовательных программ в более чем 725 высококачественных 
государственных и частных школах, 12 университетах и бизнес-школах, которые признаются 
одними из наиболее престижных в Европе.  

5. Про-предпринимательская администрация. Политика правительства Каталонии 
содействует предпринимательской деятельности и стратегическим изменениям, стимулируя 
качество деятельности и конкурентоспособности в экономике. Кроме того, они усиливают 
такие области, как исследования и разработки, инноваций и передачи технологий и 
интернационализации компаний региона. Так, например, существует специальное агентство, 
учрежденное Каталонским правительством для того, чтобы сделать каталонских 
предпринимателей более конкурентоспособными в мире, - ACCIÓ. Его основными целями 
являются внедрение инноваций, интернационализация и привлечение иностранных 
инвестиций. В структуре агентства выделяется такой его отдел, как InvestinCatalonia, 
который занимается непосредственно привлечением иностранных инвестиций.  

Однако в последние годы наблюдается некоторое бегство капитала из региона. С 2010 
по 2013 годы из Каталонии в Мадрид переместилось 1060 компаний – 21.4% от всех, 
которые переместились в столицу. Официальная причина – налоги. Однако, на мой взгляд, 
достаточно большим катализатором для этой тенденции является усиление в последние годы 
сепаратистского движения. Этой же точки зрения придерживается Клемент Поль. Он 
говорит о том, что стратегическое расположение Каталонии, близкое к Франции и 
обеспечивающее беспрепятственный выход к Средиземному морю, может потерять свое 
значение для иностранного капитала, так как в случае отделения региона от Испании, это 
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повлечет за собой выход из ЕС и еврозоны. В этом случае иностранные инвестиции будут 
направляться в другие регионы Испании или другие страны для того, чтобы избежать 
таможенных пошлин ЕС и других административных барьеров, которые, несомненно, будут 
воздвигнуты в случае объявления независимости Каталонии. [12, c.25] 

Доля каталонских компаний – 18.77% или 590629 из общеиспанского числа в 3146570. 
По отраслям производства наибольший процент каталонских компаний приходится на 
промышленность – 18,86%, затем услуги – 18.83%, затем строительство – 18.37%. Однако по 
количеству больше всего компаний приходится на услуги – 473487 или 74% от общего 
количества компаний региона. [1] 

Журнал Forbes каждый год составляет список 2000 самых крупных компаний мира – 
TheForbesGlobal 2000. По версии 2013 года в этот список вошло 28 испанских компаний. Их 
совокупная рыночная стоимость оценивается в 511 миллиардов долларов. Из 28 крупнейших 
испанских компаний 6 расположены в Каталонии. Среди них – GasNaturalFenosa, CaixaBank, 
Abertis, BancodeSabadell, FCC, Grifols. Помимо этого сразу 3 каталонские компании 
(Urbiotica, Bismart и Sensing & Control) вошли в список 15 компаний мира с самыми умными 
городскими инновациями. 

Каталония – это один из самых развитых регионов Испании и, в целом, Европейского 
Союза. Экономика региона является самой большой в стране и, несмотря на происходящий 
кризис, остается на лидирующих позициях. Производство Каталонии очень сильно зависит 
от национального и европейского потребительских рынков. В случае выхода автономии из 
Испании и провозглашения независимости экономику ждут тяжелые испытания. Во-первых, 
будет отрезан доступ от национального рынка, на который идет почти половина 
производимой регионом продукции. Во-вторых, произойдет одновременный выход из ЕС, то 
есть в некоторой степени будет потерян и европейский рынок. А главными импортерами 
продукции Каталонии являются остальная часть Испании, Франция и Германия. В-третьих, в 
случае провозглашения независимости произойдет бегство капитала из региона. 
Иностранные инвесторы перенесут свои предприятия, или хотя бы только штаб-квартиры, в 
другие районы Испании, например, в Мадрид. В-четвертых, Каталония потеряет большое 
количество людей: уже сейчас, в годы кризиса, намечается тенденция к поиску работы 
зарубежом. И она примет большой масштаб,  если Каталония станет независимым 
государством: большинство этнических испанцев переедет в остальную часть Испании. 
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Maintenance of multiculturalism policy as a solution of social problems in Europe three 

decades ago today is considered as a cause of them. The collapse of multiculturalism ideas has been 
determined by the speech of German Chancellor Angela Merkel in October 2010. She publicly 
asserted that the multiculturalism policy have failed in Germany, as the immigrants didn’t want to 
integrate into society and to adopt the culture of Germany and its values. Merkel’s statement came 
to be a reflection of common attitudes in the European Union and it had been supported by the 
leaders of the European countries, such as Norway, France, Great Britain, Denmark, and etc. 

According to the critics of multiculturalism, European countries have enabled abundant 
immigration without demanding enough integration that has destroyed social cohesion and public 
trust. Proponents of multiculturalism, on the other hand, claim that the problem is not in diversity 
but in racism.  

Nevertheless, the truth about multiculturalism is far more complicated. Multiculturalism has 
become a premise for other social and political issues such as identity, political disappointment, and 
immigration. Different countries, moreover, have followed distinct models. For example, the United 
Kingdom has decided to give various ethnic communities more equal rights in the political system; 
Germany has encouraged immigrants to pursue separate lives and tried to prevent granting them 
citizenship; and France has rejected multicultural policies in favor of assimilationist. The particular 
outcomes have also differed: in the United Kingdom there has been communal violence; in 
Germany Turkish communities have distanced from mainstream society; and in France, the 
relationship between North African community and the local authorities have become highly 
intense. Altogether, the consequences have been the same: fragmented societies and detached 
minorities. 

Multiculturalism as a political tool has functioned not only as a response to diversity but also 
as a means of constraining it which, afterwards, provides a paradox. Although, multicultural 
policies accept that societies are diverse, they implicitly assume that such diversity stops at minority 
communities. By compelling people into ethno-cultural boxes these policies help create the 
divisions and separations they were meant to manage. 

Consideration of the multiculturalism debate requires understanding the concept itself. The 
term ‘multicultural’ has come to define both a society that is particularly diverse and the policies 
necessary to manage such society.  

Both proponents and critics of multiculturalism broadly accept the premise that mass 
immigration has transformed European societies by making them more diverse. Today, Germany is 
the world’s second most popular immigrant destination after the United States. According to 
statistics, in 2013 more than 10 million people, or just over 12 % of the population, were born 
abroad. [1] From a historical perspective, however, the claim that the European countries are more 
plural than ever is not as straightforward as it may seem.  

For instance, in France during the French Revolution only half of the population spoke French 
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and only around 12 % of them spoke it in correct form. As the historian Eugen Weber indicated, 
modernization and unification of France in the Revolution’s aftermath required a complex and long 
process of cultural, educational, political, and economic re-establishment. In an address to the 
Medico-Psychological Society of Paris in 1857, Philippe Buchez concerned how it could happen 
that ‘within a population such as ours, races may form - not merely one, but several races - so 
miserable, inferior and bastardised that they may be classed as below the most inferior savage races, 
for their inferiority is sometimes beyond cure.’[2] Interesting to notice that the ‘races’ that caused 
Buchez such anxiety were not immigrants from Africa or Asia but the rural poor in France. 

In England many Britons also viewed the urban working class and the rural poor as the other. 
A pattern of working-class life in East London’s Bethnal Green was typical of Victorian middle-
class attitudes. ‘The Bethnal Green poor’ were ‘a caste apart, a race of whom we know nothing, 
whose lives are of quite different complexion from ours, persons with whom we have no point of 
contact.’ [3] Today Bethnal Green represents the heart of the Bangladeshi community in East 
London. Majority of white population see its inhabitants as the new ‘Bethnal Green poor’.   

Over the past years the value of class has been diminished, both as a political category and as 
an indicator of social identity. And culture has become an increasingly central means through which 
people perceive social differences. As a result, Europeans have begun to see themselves and their 
social affiliations in a different way. Today they increasingly define social unity not in political 
terms but rather in terms of ethnicity, culture, or faith and they are concerned less with determining 
the kind of society they want to create than with defining the community to which they belong.  

Among the most extended myths is that the governments implemented multicultural policies 
because minorities wanted to pick out their differences. During the late 1940-50s a massive flow of 
immigrants from the Caribbean, India, and Pakistan came into the United Kingdom to get job 
places. It resulted at the fear of British officials that the immigrants might undermine the country’s 
sense of identity. However, the immigrants preserved their traditions and customs; they were not 
meant to distinguish their cultural differences and did not consider culture as a political tool. 
Moreover, there was not a desire to be treated differently but the fact that they were treated 
differently. Racism and inequality were their key concerns and they tried to represent it. In the 
following decades, a new generation of immigrant activists has formed groups which organized 
strikes and protests that involved such issues as deportations, workplace discrimination, and police 
violence.  

As a result, British authorities recognized that unless minority communities were given 
political rights in the system, such strains would continue to threaten urban stability. And this is 
how the multiculturalism policy emerged: the state adopted a new strategy of inclusion immigrant 
communities into the mainstream political process. The policy allows specific organizations or 
community leaders to represent their interests. Today, surprisingly, the concepts of racism and 
equality have been reviewed: racism now meant not simply the denial of equal rights but also the 
denial of the right to be different; and equality no longer caused possessing rights that exceeded 
race, ethnicity, culture, and faith as it meant affirming different rights because of them. One of the 
main causes of the implemented policy crisis in the United Kingdom and Germany was that 
governments failed to recognize the complexity and elasticity of identity.  

Considering the example of Muslim identity, today there is a vigorous debate in European 
countries of a so-called Muslim community. But to account this tendency the main formation steps 
should be find out. The first generation of North African immigrants to France was broadly secular, 
similar as the first generation of Turkish immigrants to Germany was. In contrast with the first 
wave of South Asian immigrants arrived in the United Kingdom after WWII that was more 
religious. Although religious, they did not show their faith lightly: many men drank alcohol and 
only few women wore a hijab. Members of the second generation of Britons with Muslim 
backgrounds were even less likely to identify with their religion. The organizations that gather 
immigrants together were primarily secular and often political. 

Only in the 1980s the issue of cultural differences became significant. Ironically the 
westernized generation turned out to be the more interested at maintaining its expected 
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distinctiveness. The reasons of this tendency are complex: partly they are based on a wide range of 
social, political, and economic changes over the past half century, such as the collapse of the left 
parties and the rise of identity politics and international developments, and partly they are caused by 
European multicultural policies. 

Multicultural policies try to build a bridge between the state and minority communities by 
looking to particular community organizations and leaders to act as intermediaries. Rather than 
perceiving Muslims and other minorities as citizens, political authorities tend to assume the genuine 
loyalty of minorities to the ethnic community. Such leaders are, however, rarely representative of 
their communities as they are sometimes more different between themselves than with the white 
population.  

Two different policy responses to the fragmentation of the society are multiculturalism and 
assimilationism. And both of them have had the effect of worsening the process. Kenan Malik, The 
International New York Times journalist and writer, on his latest paper proposed three main 
suggestion of resolving this problem: 

1) Diversity as a lived experience should be separated from multiculturalism as a 
political process.  

2) Disregard to racial differences should be distinguished from disregard to racism.  
3) The link between peoples and values should be strongly differentiated. [4] 
Multiculturalists argue that societal diversity destroys the possibility of common values while 

assimilationists suggest that such values are possible only within a more culturally homogeneous 
society. Both regard minority communities as homogeneous complex with a particular set of 
cultural faiths, beliefs, and values, rather than as constituent parts of a modern democracy. 
Following the proposals of Kenan Malik, “an ideal policy should take multiculturalism’s embrace 
of actual diversity, rather than its tendency to institutionalize differences, and assimilationism’s 
resolve to treat everyone as citizens, rather than its tendency to construct a national identity by 
characterizing certain groups as alien to the nation”. [4] 

 Concluding all mentioned above, I would like to point out the following: multiculturalism 
policy from its early beginning has been formed as a political tool and it was aimed to response to 
diversity but ended up by constraining it and helping to create the divisions of cultural differences 
of immigrant nations. That, eventually, caused the factor of the multiculturalism failure. Although, 
the real integration is shaped primarily by civil society, individual relations, and the organizations 
they establish to their shared political and social interests. It is the destruction of such values that 
leads assimilationist policy failures to multicultural ones and explains why social indifference is a 
feature of the whole society. Until the revision of the system of multicultural policies the crisis of it 
will continue and increase the following threats and dangers.  
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За последнее время страны Латинской Америки постепенно превращаются в один из 

наиболее значемых и передовой ареной, но которое незадолго до настоящего времени 
обращает пристальное внимание мировая общественность. Происходит это не только из-за 
радикальных, порой впечатляющих политических изменений, ареной которых в последнее 
время стал латиноамериканский континент, но и в силу более глубинных причин, именно в 
Латинской Америке насегодняшний взрастает, и находят пристанище социальные 
антисистемные движения, имеющие наибольший вес в мире; движения, которые после 
падения Берлинской стены и окончательного краха различных проектов реального  
социализма вновь подняли знамена борьбы против капитализма и антисистемной борьбы и 
превратились в мировую сеть движений, так называемых сегодня движениями за 
альтернативный миропорядок.  

 Одновременно, соразмерно росту влияния и социальным движениям 
Латиноамериканского континента, происходит процесс динамичного распространения 
латиноамериканской культуры по всему миру; этот процесс сказывается, начиная с бытовых 
повседневных реалий – вроде того, что кубинский ром, сорта мексиканского пива, 
колумбийская музыка сальса, музыка стран Карибского бассейна и латиноамериканская 
музыка в целом распространились по всему миру – и заканчивая с более серьезными 
проявлениями, среди которых недавнее признание испанского языка рабочим языком ООН 
или увеличение числа переводов латиноамериканских писателей на различные языки мира. 
Также необходимо отметить факт появления на многих ведущих университетах мира кафедр 
и Центров латиноамериканских исследований и увеличение числа соглашений о научном и 
учебном сотрудничестве между странами Латинской Америки и другими странами мира.  

 Бесспорно, с самого начала нового тысячелетия Латинская Америка становится 
центром политических событий, которые в силу своего огромного местного, национального 
и даже континентального влияния издревле привлекали внимание и вызвали ряд 
комментариев как со стороны ведущих мировых печатных изданий и новостных программ 
радио и телевидения, так и со стороны многочисленных аналитиков и ученых, многих из тех, 
кто на нашей планете занимается исследованием и изучением новейших политических и 
социальных явлений.  

 По состоянию на сегодняшний день в четырнадцати странах Латинской Америки у 
власти находятся политики левой ориентации (ниже будет рассмотрен вопрос о том, о какой 
левизне идет речь, о степени радикализма или умеренности новых политических элит). 
Встает вопрос: сопрягается ли это явление, получившее название «левого поворота», с 
демократией, и если да, то в какой степени. Пример Латинской Америки весьма показателен, 
в особенности на фоне специфики демократизации, выявившейся, скажем, в странах 
Восточной Европы. Демократические трансформации в восточноевропейском регионе 
практически не оставили места для «левого спектра»: левые партии, конечно, присутствуют 
в политике, но не являются определяющими. Даже в тех случаях, когда социал-демократы 
приходили к власти, их политический курс четко вписывался в умеренную 
западноевропейскую социал-демократическую парадигму. В Латинской Америке и 
содержание, и направленность, и концептуальное наполнение «левизны» отличаются от 
восточно- и западноевропейских аналогов, получая серьезную подпитку от тех сложившихся 
на континенте реалий, которые «толкают» политиков левой ориентации все «дальше» по 
пути глубокой социальной модернизации. 

 Сначала – о самом «левом повороте», сущность которого достаточно ясна и не 
вызывает споров в латиноамериканской и европейской политической науке.При всем 
своеобразии текущего момента, при явной непохожести современных латиноамериканских 
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левых на своих предшественников ясно просматривается тенденция, характерная для 
латиноамериканской модели развития в целом, – традиция мощных левых движений, борьбы 
за социальные преобразования. После Второй мировой войны этот континент стал ареной 
борьбы различных альтернатив – прежде всего революционной, радикальной, с одной 
стороны, и реформистской – с другой. Первым их крупнейшим столкновением явился конец 
1950-х годов, когда охваченный глубоким структурным кризисом континент вступил в 
длительную полосу борьбы против диктатур, местных олигархий, иностранного капитала. 
Первым серьезным проявлением альтернативности стало развитие двух стран – Кубы с ее 
радикальной революцией, через два года приобретшей социалистический характер, и 
Венесуэлы, избравшей траекторию, противоположную кубинской: формирование 
основанной на паритете двух партий системы «представительной демократии», 
просуществовавшей три с половиной десятилетия. 

Главным направлением своей политики левые провозглашают борьбу с бедностью. Их 
основной постулат – рынок не в состоянии решить проблему бедности, частное 
предпринимательство не способно преодолеть глубокое социальное неравенство и нищету. 
На первый план должно выступить государство, главная задача которого – прийти в 
социальную сферу, проводить реформы, направленные на уменьшение бедности. Именно 
поэтому современные латиноамериканские левые и выступают за усиление роли государства 
как института, способного смягчить негативные эффекты рынка. Важнейшая составляющая 
экономической и политической стратегии левых – борьба за социальную справедливость 
(понимаемую прежде всего как справедливое распределение доходов), за радикальное (или, 
по крайней мере, существенное) сокращение численности тех, кто принадлежит к 
«социально исключенным» слоям. 

Единство взглядов и идейных платформ по всем рассмотренным выше 
основополагающим проблемам не исключает, однако, и плюрализма левых, их 
многоплановости. Левые режимы можно четко разделить на два «крайних» полюса и 
«промежуточную группу». На одном полюсе – Венесуэла, Боливия, возможно, Эквадор как 
олицетворение радикальных режимов (с незримым присутствием и влиянием Кубы), на 
другом – Чили как воплощение социал-демократического режима европейского типа с не 
опротестовываемой рыночной экономикой, опорой на средний класс, отсутствием 
официального антиамериканизма. Между ними (естественно, с известной долей условности) 
располагаются Бразилия (ее некоторые аналитики включают в одну группу с Чили), 
Аргентина, Уругвай. По разным показателям к ним можно отнести Коста-Рику, Панаму, 
Перу и Никарагуа. Стремясь – в разной степени – реформировать социальную сферу, в 
экономической области эти режимы проводят рыночную, фактически неолиберальную 
политику. 

«Левый поворот» 2000-х годов имел под собой гораздо более серьезное основание, чем 
радикальные латиноамериканские движения 1960-1970-х годов, выражением которых были 
президентство Альенде в Чили и Альварадо в Перу. Поэтому «левый поворот» затронул и 
лидеров Латинской Америки – Бразилию, Аргентину, Чили, но в куда менее радикальной 
левоцентристской форме. 

Раскол между левыми радикалами и левоцентристами 
По мере развития левого движения в Латинской Америке образовалось и стало 

отчетливо видным его разделение на радикалов вроде венесуэльского президента Чавеса и 
левоцентристов вроде бывшего бразильского президента Лула. Радикалы обладают властью 
в Венесуэле, Боливии, Эквадоре, Никарагуа, а левоцентристы управляют Бразилией, 
Аргентиной, Уругваем, Перу, до недавнего времени – Чили. На внешнеполитической арене 
страны, которыми управляют радикалы, объединены в так называемый Боливарианский 
альянс. 

Наиболее заметный водораздел между радикалами и левоцентристами проходит по 
отношению к политической демократии. Для левоцентристов демократия является главной 
ценностью, они придерживаются существующих конституций, принципа разделения властей 
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и не препятствуют деятельности оппозиции. Напротив, для левых радикалов демократия – 
это только средство для достижения целей. Они стремятся сделать оппозицию маргинальной, 
используя для этого административный ресурс. В то время как левоцентристы в Бразилии, 
Аргентине и Уругвае занимаются развитием демократических институтов, Уго Чавес и его 
сторонники фактически демонтировали систему представительной демократии и строят 
вместо нее новый порядок. 

Особенность политики радикалов заключается в опоре исключительно на низшие слои 
общества. Например, Чавес и его команда систематически ущемляют интересы иных 
социальных групп и загоняют оппозицию в угол. Радикалы рано или поздно разворачивают 
атаку на крупный и средний капитал, всемерно усиливая воздействие на все сферы 
экономики. Напротив, в Бразилии левоцентристы заботятся о том, чтобы не оттолкнуть от 
власти деловые круги. Во время правления президента Лула его вице-президентом был 
крупнейший текстильный магнат Жозе Аленкар, а сегодня этот пост занимает центрист 
Мишел Темер. Тем самым определенным слоям общества направляется ясный сигнал о 
готовности левоцентристов к компромиссу. Левоцентристы пытаются найти экономический 
баланс в отношениях между государством и рынком. 

В отличие от властей Бразилии, Аргентины, Уругвая, стремящихся к достижению 
консенсуса между различными политическими и социальными силами, радикалы, как 
правило, настроены на конфронтацию. В той же Венесуэле за время своего правления Чавес 
в корне испортил отношения с верхушкой бизнеса, католической Церковью, СМИ. Такое 
положение дел – неизбежное следствие стремления радикалов к созданию этатистской 
модели «социализма XXI века»,  который внутри стран, где правят радикалы, нередко 
навязывается силой, а в сфере внешней политики поддерживается экспансией альянса 
Венесуэлы и Кубы в другие страны региона. 

Напротив, политика левоцентристов сравнима с деятельностью классической 
европейской социал-демократии и стремится к эволюционной трансформации общества без 
резких скачков. 

Несмотря на всемирную известность, «левый поворот» в Латинской Америке во второй 
половине 2000-х годов стал наталкиваться на все возрастающее сопротивление. В 2006 году 
левый кандидат Лопес Обрадор потерпел поражение на скандальных президентских выборах 
в Мексике. В 2010 году, в Чили впервые после Пиночета президентом был избран правый 
политик и миллиардер Себастьян Пиньера. 

В Сальвадоре в марте 2012 года местные левые, бывшие повстанцы, проиграли выборы 
консервативной партии. Наконец, самым ярким поражением левых сил стал переворот в 
Гондурасе, когда, несмотря на поддержку почти всех латиноамериканских стран, левый 
президент Мануэль Селайя потерял власть. Конечно, у «левого поворота» есть и успехи, 
например, избрание президентом Перу бывшего маоиста и левого популиста Ольянта Умала. 

Одной из причин остановки успехов левых в Латинской Америке, безусловно, является 
позиция США. Однако вряд ли американское влияние имело бы такое значение, если бы не 
те проблемы, с которыми «левый поворот» столкнулся внутри региона. Сегодня в Латинской 
Америке возникает спрос на новые политические идеи для более молодого поколения, 
которое уже не знакомо с диктатурой, беспросветной бедностью и бесправием. Политика 
левоцентристов объективно усиливает позиции среднего класса и деловой элиты, которые 
рано или поздно склонятся в сторону более либеральной политики. В то же время политика 
радикалов по огосударствлению всего и вся не может не способствовать обострению 
социальных конфликтов, и тем самым создает запрос на иную политику. 

В результате этих социальных изменений и левоцентристы, и левые радикалы в своих 
странах в последнее время сохраняют лишь относительно небольшое преимущество. Ни в 
одной из стран, где победил «левый поворот», у его сторонников нет чрезмерно высокого 
рейтинга популярности. Рассмотрим наиболее крупные страны Латинской Америки, где 
левые сегодня остаются у власти. 

В Бразилии на последних президентских выборах в 2010 году победа далась Дилме 



2685 

Русеф только во втором туре с результатом в 56% голосов. И это при всех социально-
экономических успехах ее наставника и предшественника, при его огромной популярности и 
обширнейшей социальной базе левых. Не факт, что через 2 года возмужавший бразильский 
средний класс даст ей возможность переизбраться.  

В Аргентине президент Кристина Киршнер набрала на выборах в 2011 году около 54% 
голосов. Однако во многом этот успех связан с ее личным обаянием, вызывающим в памяти 
Эвиту Перон. Поскольку Киршнер тяжело больна раком, ее участие в следующих выборах 
находится под вопросом. В этом случае возглавляемую ею левоперонистскую партию 
«Фронт за победу» также ожидают очень непростые времена. 

Президент Перу Умала, который выиграл со второй попытки выборы президента в 2011 
году, смог набрать во втором туре только 51% голосов. Следует заметить, что при этом на 
него работала и поддержка многочисленного индейского населения, и одиозность его 
главного соперника – дочери бывшего диктатора Фухимори, и прямая поддержка со стороны 
во главе с нобелевским лауреатом Варгасом Льосой. Придя к власти в таких условиях, Умала 
очень стеснен в действиях элитой перуанского общества, которая не допустила его к власти в 
2006 году, когда он обещал подражать Чавесу, и приняла его во второй раз лишь на условиях 
отказа от радикальных реформ. 

Относительно устойчивое положение у президента Боливии Эво Моралеса, который на 
выборах в 2009 году набрал 60% голосов. Прочности его позиций способствует то, что 
Моралес – левый индейский националист, а Боливия – единственная страна региона, где 
индейцы составляют порядка двух третей населения. Моралес не первый президент-индеец в 
Боливии (как это иногда пишут), но он первый индейский националист, ставший главой 
государства и рьяно отстаивающий интересы индейцев. К тому же, благодаря наличию 
крупных природных богатств, в освоение которых активно инвестируют Венесуэла и 
Бразилия, экономическое положение Боливии неплохое. Следует также вспомнить и о том, 
что в Боливии легализовано производство коки, значительная часть которой превращается в 
кокаин и отправляется на мировой рынок. Несмотря на успехи режима Моралеса его 
стабильность зависит от поддержки со стороны Венесуэлы и Бразилии. 

Президент Венесуэлы Уго Чавес – это был не просто лидер «левого поворота», а его 
символ и флагман. Благосостояние его страны было основано на нефти: за счет этого на 
протяжении 13 лет Чавес проводил широкомасштабные реформы, боролся с сильной 
внутренней оппозицией, вел активную политику поддержки левых режимов в Латинской 
Америке и играл роль одного из видных противников США на международной арене.  

Сегодня созданный Чавесом режим стоит на грани катастрофы. После смерти Чавеса 
никому еще не удалось  создать легитимный механизм передачи власти в обход 
демократических процедур, как в Китае, ни вырастить сильного преемника, способного 
выиграть конкурентный выборы у оппозиции, ни установить диктатуру, которая может 
отменить выборы.  
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Energy is an essential material basis for human survival and development. The development 

of energy has enormously intensified the development of the world economy and human society. 
Over more than hundred years in the past, developed countries have completed their 
industrialization, consuming an enormous quantity of natural resources, especially energy 
resources, in the process. Today, some developing countries are ushering in their own era of 
industrialization, and an increase of energy consumption is inevitable for their economic and social 
development.   

China is now the world's second-largest energy producer and consumer. The sustained growth 
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of energy supply has provided an important support for the country's economic growth and social 
progress, while the rapid expansion of energy consumption has created a vast scope for the global 
energy market. As an irreplaceable component of the world energy market, China plays an 
increasingly important role in maintaining global energy security.  

Moreover, the industrialization of the economy in China, in combination with the rise of the 
middle class, has led to a rapid growth in energy consumption. As the share of industrial activity in 
the Chinese economy increased, the need for energy grew as well. At the same time, as 
industrialization raised wages, the Chinese middle class rapidly expanded. The rising prosperity of 
the increasingly urban population has created an additional boost in energy consumption. 

As a result, Chinese energy demand rose dramatically, in particular over the past decade. 
Between 2001 and 2011, China’s share of global energy use nearly doubled, rising from 11% to 
21%. It surpassed the United States to become the world’s largest energy consumer in 2010. [1] 

 The impact of the recent global financial crisis, as well as turmoil in many parts of the 
Middle East and North Africa in early 2011, have caused Beijing to further realize the importance 
of energy source diversification, the linkage of fiscal and monetary policy with energy policy, 
especially monetary policies that relate to international energy commodity trading, equity markets, 
and financial markets. Japan’s recent nuclear crisis caused China to temporarily halt its nuclear 
development plans and reconsider nuclear safety issues and future nuclear development strategy. 
Major changes to the nuclear development strategy would most likely increase China’s need for oil.  

Energy security is dynamic, uncertain, and full of risk. Moreover, it is no longer one single 
country’s issue, but is a global economic security issue. Global energy prices influence every corner 
of the world economy. Because of global diversity and the range of complex factors that influence 
global energy security, it can only be achieved via a relative balance between geopolitical power 
and soft power on the one hand, and hard power on the other. This implies, among other things, that 
a solution to China’s domestic energy shortage cannot rely just on an energy usage policy in the 
narrow sense, as China has traditionally employed. Rather, energy security for China will require 
the integration of energy policy with macroeconomic policy – such as fiscal and monetary policies 
– and foreign policy, as well as international cooperation. [2] 

The International Energy Agency (IEA) lists five “basic strategies” as essential for “import-
dependent” countries to ensure energy security. The five strategies are “developing domestic 
resources to the maximum possible, creating strategic reserves, seeking foreign technology and 
investment, establishing reliable and secure oil trading channels, and making strategic investments 
in upstream production facilities abroad.” Historically, all nations in transition from energy import-
independence to import-dependence have followed these five strategies. [3] 

The strategies that China has been applied in the past few years in an attempt to secure energy 
supply can be summarized as follow:  

1. diversifying energy resources by increasing production of natural gas and nuclear power, 
developing clean energy technology to generate gasoline and diesel from coal, and increasing the 
use of other renewable energy sources such as wind power and solar energy;  

2. enhancing the existing oil and natural gas supply sources and exploring to find more new 
energy resource locations at the global level; diversifying import routes by reducing import 
dependence from the Middle East, and increasing imports from Central Asia and Russia in order to 
reduce transportation risk;  

3. strengthening energy exploration and production (E&P) of new oil fields domestically and 
encouraging international cooperation in offshore oil exploration and production; and  

4. increasing the number of Strategic Petroleum Reserve sites and raising mandatory stockpile 
requirements for major oil firms.  

Though securing the supply side of energy resources is viewed as the most effective way to 
solve energy shortages or alleviate crises for a state-controlled economy like China, this is no easy 
task.  

The changes in China’s energy security policy over the past several decades have 
corresponded with China’s development and changes in geopolitical power at the regional and 
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global levels. Strongly influenced by China’s general strategy toward the outside world, China’s 
energy security policy has been formed, developed, and transformed through several periods in the 
past few decades. [2, p.11] 

Overall, China has developed a multidimensional and multi-pronged international energy 
strategy which seeks ultimately to support its rise and its integration into the global economy.  

There is also evidence that China is not willing to rely solely on the promise of western 
integration and has developed alternative strategies. The first is that of strategic ‘balancing’ with 
resource-rich countries that have traditionally taken a more explicitly anti-western stance. A key 
country in this regard is Russia, which provides not only access to oil and gas resources that are 
significantly less vulnerable to US intervention but also geopolitical support for China’s energy 
interests in Central Asia and, through its diplomatic support, in resource-rich ‘rogue states’, most 
notably Iran. A second strategy is that of developing an increased strategic presence and influence 
in the south-eastern and south-western dimensions of its foreign policy ambit, which extend from 
the Persian Gulf region across the Indian Ocean to South-East Asia and cover the main SLOCs for 
China’s energy imports. Such an increase in strategic presence and influence inevitably involves a 
challenge to US hegemony in the region. [4] 

As China becomes a major importer of oil and gas the Caspian region appears an attractive 
target in its search for security of petroleum supply. Until recently a passive observer of Central 
Asia’s power plays, China has now thrust itself onto the center-stage of the region’s energy 
geopolitics by winning several major oil and gas deals. Caspian oil may be considered a potential 
threat to Middle Eastern market share in the near to medium term as it could sharply reduce Asian 
demand for Persian Gulf products. Incremental output from Central Asia is expected to reach 2 mbd 
in the next ten years. The building of a pipeline to export this oil, through Iran or Afghanistan, or of 
a pipeline across China, could result in the bulk of Caspian oil going to Asia. [5] 

The Caspian region has been undergoing radical change since the breakup of the Soviet 
Union. It is becoming internationalized to an extent not seen before, and a major reconfiguration of 
power and influence is taking place.  The prospects for the exploitation of oil and gas in the region 
have raised the stakes of external actors. 

Despite the fact that China is situated far from the Caspian region, it is concerned about 
stability in Central Asia because it has long borders with Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, 
and shared national minorities along these borders. Agreements on borders and demilitarization 
with Russia and the Central Asian states since 1996 have reduced tension between China and these 
states Instead, the issue of separatism in the Xinjiang Autonomous Region of China and fear of the 
spread of radical Islamism have moved high on the Chinese security agenda. The presence of 
Uighur minorities in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan creates a link between Xinjiang and 
these states and further to Afghanistan, where the Taliban regime is considered the main source of 
instability in the wider region. The Central Asian states’ achievement of independence provides 
China with major new economic opportunities. China’s increasing need for energy for its economic 
development causes it to look to the Caspian region for energy supply.  

 The Chinese government directed its oil companies to acquire interests abroad. Over the past 
few years, China has poured investments into Kazakhstan and Turkmenistan with two main 
projects: the Kazakhstan-China oil pipeline and the Turkmenistan-China gas pipeline (also known 
as Central Asia-China gas pipeline). 

China began its full energy policy toward the Caspian region in the late 1990s. In 1997, China 
National Petroleum Corporation (CNPC) signed a deal with the Kazakhstan government for buying 
60% in AktobeMunayGas. One of the Chinese successes in Kazakhstan was signing a contract with 
the Kazakhstan for taking over the PetroKazakhstan (Petrokaz), an international petroleum 
company that registered in Canada. [6] 

The Kazakhstan-Chinese oil pipeline Atasu-Alashankou was opened in December 2005. After 
the construction of this pipeline China began a negotiation with other Central Asian countries for 
the additional pipelines and suggested “Atasu-Alashankou pipeline will only be the first among 
many Central Asia-China pipelines”. Following this, in 2006, China claimed its interest for the 



2689 

construction of a natural gas pipeline from Kazakhstan parallel to AtasuAlashankou oil pipeline. 
For linking China to the Caspian fields of Kazakhstan, in August 2007, CNPC signed a contract 
with KazMunaiGaz for extending the Atasu-Alashankou oil pipeline 700 km westward. With 
construction of the Kenkiyak-Kumkol section the main energy transportation infrastructure between 
two countries Kazakhstan-China oil pipeline was put into operation in July 2009 with the capacity 
of 20 million tonnes per year. [7] 

Beijing decided to realize the idea of “Kazakhstan-China” pipeline for several reasons:  
1. oil production in Kazakhstan increased, diminishing PRC’s concerns about the pipeline 

filling; oil production increased more than twice between 1997 and 2004; it is predicted, that output 
expansion will be increased to 3,6 mln bpd at the end of 2015; 

2. comparing to 2004, when the price doubled, in 1999 oil costed $19. A new price made the 
project more valuable from the economic point of view.  

3. unstable position of Moscow concerning the pipelining from Russia to China had also 
induced China to revalue the meaning of Kazakhstan-China pipeline. [8] 

Energy cooperation between China and Turkmenistan also began at the last decade of the 
twentieth century. In 1992, CNPC and Mitsubishi came with a proposal for exporting Turkmenistan 
gas to China. With joining of Exxon in 1995, these companies agreed for a feasibility study and 
completed it in 1996. China signed a contract with the Turkmenistan for completion of 
TurkmenistanChina gas pipeline during the visit of Turkmenistan President Sapirmurad Niyazov to 
China in April 2006. The Turkmenistan-China pipeline consist of two pipelines, the first one 
opened in December 2009 is 1,833 km that begins from Turkmenistan to Xinjiang province of 
Chine, passing through Uzbekistan and Kazakhstan. From there on, it connects to the domestic 
pipeline network of China that travels 7,000 km. [9] 

China also conducts various energy deals with Uzbekistan. During the visit of of Hu Jintao to 
Uzbekistan in 2004, the CNPC signed an agreement for oil and gas cooperation with Uzbekistan 
National Holding Company, Uzbekneftegaz. According to the oil and gas agreement between these 
two countries that signed before, Chinese energy companies began to refine oil and gas in 
Uzbekistan energy fields, where they posses preferential access to wells while drilling is complete. 
[10] 

 The energy cooperation of China with Iran also plays a crucial role in China's energy policy 
toward the Caspian region due to the geographical location of Iran, which has a direct border with 
both the Caspian Sea and the Persian Gulf. Cooperation with Iran viewed as strategically for 
countering the US supported Arab countries in order to preserve its energy interests in Persian Gulf. 
China is also interested in to construct pipelines, railways, and roads, which will link China directly 
to Iran and allow it to import oil and gas resources of Iran via secured transportation infrastructure 
in case of any conflict in Persian Gulf. 

Nevertheless, there is no doubt that China will increase its economic presence in Central Asia, 
actively participating in the development of transport and trade infrastructure in the region. At the 
current pace of economic cooperation, China has a real chance to become a dominant actor in the 
region. Importance of Central Asia to China will increase as the transcontinental auto corridor 
"Europe - China" railway crossing between Kazakhstan, Turkmenistan and Iran pipeline routes 
"Central Asia - China" will be completed, and also because of the potential creation of  "Middle 
East - China" energy corridor through Central Asia. 

As China's sustained deficit in the hydrocarbon raw materials will only increase, it is clear 
that the increase in energy imports will occur due to deliveries from our region. It is beneficial for 
Central Asia from an economic point of view because of a several reasons: 1) income from the 
transit of hydrocarbons; 2) diversification of routes of oil and gas transportation, reducing the 
dependence on routes to the West; 3) changes in the composition of foreign participants in the 
Caspian Sea and, therefore, reducing dependence on foreign companies. 

The Caspian region has a special geopolitical position on the map in the center of Eurasia and 
as part of the world’s biggest trade route. That is why it is becoming significant in the global 
relations. The Caspian region probably contains some of the largest undeveloped oil and gas 
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reserves in the world. Because of the rising instability of the Middle East energy supplies, the 
Caspian Basin has come into prominence as an alternative for the world's growing energy 
consumers.  

Today the Caspian region rich in oil and gas reserves - one of the key components of modern 
energy policies. On the one hand, the Caspian states are showing increasing interest in diversifying 
export routes. On the other, China is a main importer of hydrocarbon resources and is becoming a 
much more active player in the Caspian energy market. China’s substantial investments in oil and 
gas pipeline infrastructure linking it to its energy-rich neighbors, most notably Russia and the 
Central Asian states, have inevitably extended its geopolitical reach and influence. 
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Орталық Азияда айтарлықтай қақтығыстық потенциял су-энергетикалық қорларды 

қолдану мен басқару аясында жиналуда. Қызығушылықтардың қарама-қайшылығы 
территориялық орналасуларының трансшекаралық шарттарына сай, аймақ мемлекеттерінің 
су-энергетикалық қорларды пайдаланудағы әртүрлі бағыттағы көзқарастарымен 
түсіндіріледі. 

Аталған қорларды біріккен мемлекетаралық пайдалану – өте күрделі үрдіс. Бұл өзара 
жол беру, ымыраға келу, сонымен бірге нақты жағдайларды қабылдау мен ұстануды талап 
етеді. Дегенмен, келісімге келу әрдайым жүзеге аспайды және де кейбір мемлекеттер су 
қорларын пайдалануда біржақты шараларға жүгінеді, бұл өз кезегінде аймақтың қалған 
елдеріне жағымсыз жағдайлар туғызады. 

Осыған байланысты су-энергетикалық реттеудің келісілген әрі балансталған аймақтық 
механизмін құрастыру – Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының орталық азиялық 
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векторын жүзеге асыру шеңберіндегі бірінші қатарлы мәселеге айналды. 
Қатаң құрғақ климатқа қарамастан аймақта бірнеше ірі және көптеген кішігірім өзендер 

ағады. Сонымен қатар, жүздеген табиғи және жасанды суқоймалар, жерасты суларының 
резервуарлары орналасқан. Жалпы олардың барлығын қоса есептегенде аймақтың шамамен 
170-180 мың км2 көрсеткішіне бағаланатын су қоры бар, қазіргі таңда олардың 90% астамы 
пайдаланылуда [1]. Негізгі су потенциалы бірнеше трансшекаралық өзендердің 
суқорларынан құралады, олардың ішінде: Әмудария және Сырдария (Қазақстан, Қырғызстан, 
Түркменстан, Өзбекстан және Тәжікстан), Талас және Шу (Қазақстан мен Қырғызстан), Іле 
(Қазақстан мен ҚХР), Тарым (Тәжікстан, Қырғызстан мен ҚХР), Ертіс (ҚХР, Ресей, 
Қазақстан), Тобыл, Жайық, Есіл (Ресей, Қазақстан). 

          Жалпы аймақтың жер бетіндегі су қоры 235,8 млрд.м3 көрсеткішіне тең, адам 
басына шаққанда 1700 м3 көлеміндегі жағдай апатты болып есептеледі, ал ОА 
мемлекеттерінде бұл көрсеткіш екі есе жоғары 3287 м3, бұл дегеніміз, халықтың сумен 
қамтылуы қанағаттандырарлық [2]. Алайда, аймақ мемлекеттерінің сумен қамтылу үлесі тым 
әркелкі.  

Орталық Азия аймағындағы негізгі су қорлары Сырдария мен Әмудария су 
бассейндеріне қатысты.  100-120 км2 тең жылдық ағындардың көрсеткіші аймақ халқының 
80% сумен қамтамасыз ету мүмкіндігіне ие. Трансшекаралық өзендермен қатар ірі көлдер 
мен су қоймаларының да маңызы зор. Ірі көлдер санатына Ардай-Арнасай (көлемі 20 км2 
астам) және Сарықамыс (100 км2) көлдерін мысалға алуға болады. Су резервуаларының 
ішінде Қырғызстандағы Тоқтағұл, Тәжікстандағы Қарақұм, Қазақстандық Шардара, 
Өзбекстандағы Чарвак және Әндіжан су қоймаларын атап өтуге болады. Жасанды 
резервуарлардың суды ирригациялық қажеттіліктерге электр энергиясын өндіруге және ең 
бастысы аймақты сумен қамтамасыз етуге пайдаланылады. 

Су қорларын пайдалануда саяси-экономикалық мүдделердің үйлеспеуі жағдайдың 
шиеленісуіне аймақ мемлекеттерінің көршілерімен келісілмеген іс-шараларды іске асырудан 
көрініс табады. Мысалы, өмірлік маңызы бар қордың мол көлеміне ие Қырғызстан 
«Қырғызстан Республикасының су ресурстары, су қондырғылары және жалпы су 
шаруашылығы объектілерінің мемлекетаралық қолданылуы» атты заңын қабылдады 
(23.06.2001) [3]. Аталған құжат бойынша су табиғи ресурс ретінде белгілі бір экономикалық 
құқына ие, яғни мемлекетаралық қатынаста суды пайдалану белгіленген төлемді қажет ету 
мәселесі заңды күшіне енді. Осыған орай Түркменстан президенті Сапармұрат Ниязовтың  
«Түркменстанда сумен қамтамасыз етілумен мәселелер туындауы мүмкін емес. Бұған 
Қарақұмдағы көл құрылысының елеулі жобасы кепіл бола алады» деген сөздерін қосуға 
болады [4]. 

Орталық Азияда су-энергетикалық кешенді эффективті дамытуға кедергі келтіретін 
проблемалар кешенің 3 ірі бөлікке бөлуге болады: 

• Нормативті-құқықтық базаның кемдігі; 
 Су-энергетикалық өзара әрекеттілікті арттыру үшін серіктестіктің мәселені толық 

қамтитын, нақтыланған және реалистік келісім негізі қажет. Аймақ елдерінің сәйкес 
ведомстволарының артқарған жұмыстары арқасында нормативті-құқықтық базаның әрі 
қарай дамуының іргетасы – жүйелілікті арттыру, қадамдарды детализациялау және 
декларативті жағдайлардан бас тарту қаланды.  

Алдыңғы келісімдер Арал теңізі бассейні су қорын басқару сұрақтарын реттеуге 
арналған. Құжаттардың әрқайсысының деңгейі мен мазмұны бітімге келген уақыт 
шындығына сай келген. Ондағы негізгі принциптер халықаралық су құқығы мен әлемдік 
практикаға қайшы келмеді.  

Алайда, төмендегі мәселелер анықталмады: 
- Мемлекеттердің әртүрлі сумен қамтамасыз ету жылдарында отын және энергетикалық 

ресурстарды өзара жеткізудегі жауапкершілігі мен міндеттері; 
- Ортақ шараларды жүзеге асыруда қаржыландыру көздері. 
Нәтижесінде, қазір қолда бар құжаттар мен жылдағы хаттамалар су қорларын тиісінше 
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пайдалану мен бақылауды қамтамасыз етпейді. Әсіресе, төменгі ағыста орналасқан суармалы 
жерлерді сумен қамтамасыз ету, Арал теңізінің экожүйесін сақтау үшін су тарту, су көлемі 
артып кеткен кезде Сырдария өзені бассейнде төтенше жағдайлардың орын алмауына 
кепілдіктер берілмеді. 

Су-энергетикалық шаруашылықтың қазіргі кезеңінде серіктестіктің мынадай кілтті 
мәселелерінде келісушіліктің жоқтығы байқалуда: 

- Су ресурстарын үйлесімді тарату мен эффективті шығындауға бағытталған 
ауылшаруашылық (жер суару) саясатын жүргізу, әрі ылғал сақтау мен өзге де прогрессивті 
технологияларға сатылап өту; 

- Электроэнергияны пайдалану мен өндіруде мемлекетаралық дисбалансты реттеуге 
бағытталған энергетикалық саясат; 

- Су-энергетикалық кешендерді жаңа объектілерін салу және қолда барларды 
жаңғырту.  

• Институционалдық базаның жеткіліксіздігі; 
Орталық Азияда су кешендерінің тұрақты және тоқтаусыз қызмет етуіне бірнеше 

шарттарға тәуелді, мысалы су-энергетикалық қорларды тиімді басқару мен саналы пайдалану 
бойынша мемлекетаралық келісімдердің орындалуын қамтамасыз ету. Бұл мәселені іске 
асыруда кейбір кедергілер туындайды: 

- Аймақтық интеграция бағдарламасының жоқтығы; 
- Кейбір транзиттік мемлекеттердің суды өз қажеттіліктері үшін рұқсатсыз тартып 

алуы; 
- Осы күнгі ұлттық жүйелердің арасында аймақтық деңгейдегі гидрологиялық бақылау 

бойынша ақпарат алмасудың тиімді құралдарының болмауы; 
- Бассейндердің су қорын қорғау мен кешенді пайдалануда экологиялық талаптардың 

төмен есепке алынуы; 
• Тиімді қаржы-экономикалық механизмнің жоқтығы. 
Орталық Азия мемлекеттерінің ұлттық су саясаттарында үндестіру мен 

синхрондылыққа қажеттілік шұғыл артуда. Барлық мемлекеттердің қызығушылықтарын 
біркелкі қанағаттандыру мүмкін емес, ымыра мен компенсацияның кепілді жүйесі қажет. 
1992 жылы бес мемлекет өкілдерімен қол қойылған Алматы келісімі су бөлінісінің бұрынғы 
жүйесін сақтайды, алайда жаңа заман талаптарында ол негізінен төменгі ағыс 
мемлекеттеріне (Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан) ғана тиімді болды. Компенсацияны 
жеткізу оқылықтары отын және су тұтынушыларының төлем қабілетсіздіктерімен қатар 
компенсация мөлшерін бағалау механизмінің жетілмегендігіне де байланысты. Сонымен 
қатар, қалпына келетін тау энергоресурстарының үлкен потенциалы қолданылмаған, ал 
кейбір сарапшылардың пікірінше, оларды Қытай, Пәкістан және Үндістанға экспорттауға 
болатындығын айтады. Айта өтетін жайт, Тәжікстан гидроэнергоресурстардың 
потенциалының көрсеткіші бойынша әлемде 8-ші орынға ие бола тұрып, электроэнергияның 
50% импорттайды. Қырғызстан гидропотенциалын 7% ғана пайдаланады. Қырғызстанның 
жалпы гидроэнергетикалық потенциалы 18,5 млн кВт, қуаты 142,5 млрд кВт/сағ болып 
бағаланады, және оның тек 9% сәл астамы ғана игерілген. «Гидрожоба» институтының 
материалдарына сүйенсек, республика өзендерінде жалпы қуаты 11 400 МВт  95 ірі және 
орта электростанция салуға болады, және оның жылдық орта өндірісі 49,8 млрд кВт/сағ [5]. 
Бұл көрсеткіштер бойынша ТМД елдерінің ішінде Қырғызстан тек  Ресей мен Тәжікстанға 
жол береді.  

Су қоймаларының көпшілігі 25 жылдан бұрын құрастырылған. Қазіргі кезеңде олар 
тұнбаланған, сөйтіп олардың тиімділігі жоспарланғаннан 30%-ға төмендеді. Ірі 
гидроэлектростанциялар жаңалануға мұқтаж. Гидроэнергетика объектілерінің дамуына 
салынатын қаржының болашағына қарамастан (аймақ энергияның 71% гидроэнергетика 
арқасында қанағаттандыра алу мүмкіндігіне ие), осындай өзгеше жобаларға инвесторлар 
табу өте қиын. Алайда, «Өзбекэнерго» мемлекеттік акционерлік компаниясының 
хабарлауынша, 2014-2017 жж. Өзбекстан бірқатар гидроэнергетикалық жобаларды жүзеге 
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асыруға 400 миллион доллар көлемінде қаржы бөледі. Сонын ішінде Фархад ГЭС мен 
Төменгі Бозсуй сарқырамасының ГЭС-14 жаңғырту мен қуатын асыруға жалпы көлемі 165,7 
миллион доллар бөлмекші. Ал 2014 жылдың басынан ресейлік «Силовые машины» ААҚ 
Чарвак ГЭС-н жаңғырту жобасының шеңберінде құрылғыларды монтаждауды бастады. 
Құны 53,9 миллион доллар жоба бойынша Чарвак ГЭС-ның төрт гидроагрегаты 
жаңғыртылып, әрбір агрегаттың қуаты 155 мегаваттан 175 мегаватқа дейін артады, 
нәтижесінде электроэнергияның өндірілуі сағатына 120 миллион киловаттқа жететін болады 
[6]. 

Энергетикалық тәуелсіздігінің төмендігі, гидроэнергетикалық потенциалдың 
жоғарылығы, Тәжікстан мен Қырғызстанның гидроэнергетиканы дамытуға итермелейді.  

Нарықтық экономикаға көшкелі аталған мемлекеттер: 
− Өз табиғи пайдалы қазбаларын нарықтық бағасы бар тауар ретінде қарастыра 

бастады; 
− Электроэнергияны пайдалану мен өндіруде өзін-өзі қамтамасыз ету жәрежесіне 

жетуге тырысады; 
Қолда бар гидроэнергоресурстарды максималды түрде пайдалануға тырысады. 
Ал суармашылық приоритеттегі мемлекеттерге жататын Қазақстан мен Өзбекстан су 

қорларының суармашылық маусым кезеңдерінде уақытылы жеткізіліп тұруына аса мүдделі, 
мысалы Нарын-Сырдария су қоймасы каскадында. Әсіресе, Тоқтағұл суқоймасының су 
арнасы мәселесінің көпжылдық реттелуіне Сырдария өзені бассейндегі барлық мемлекеттер 
мүдделі. 

Орталық Азия аймағындағы су-энергетикалық ресурстарды дамыту жобаларына 
қызығушылық танытатын мемлекеттер қатарына Ресей, АҚШ, Қытай, ЕО, Иран мен 
Үндістан жатады. Әдетте бұл аталған сыртқы күштердің танытатын қызуғышылығы 
саудадан гөрі геосаяси болып келеді, бұл дегеніміз, аймақтың өміріне қатысу мен оған 
ықпалын арттырудағы бәсекелестік. Халықаралық даму институттары мен ұйымдары 
аймақтық серіктестікті дамытуға әрі күрделі мемлекетаралық үрдістерде су-энергетикалық 
мәселелерді реттеуге жәрдемдеседі. Сонымен бірге олар жобалардың техникалық-
экономикалық негізделуіне, консалтингтік, аналитикалық, технологиялық және қаржылай 
көмек береді. Осындай ұйымдар арасында ірілері – Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі, 
Ислам даму банкі, Еуропа қайта құру және даму банкі, ЮСАИД, Жаһандық экологиялық 
қор. 

Су-энергетикалық саладағы серіктестік пен өзара әрекеттестікті дамыту барлық 
мүдделі жақтардан қосымша күш салуды талап етеді – мемлекеттер, мемлекетаралық 
интеграциялық құрылымдар, халықаралық даму институттары, үкіметтік емес ұйымдар. 
Қазіргі кезеңде су-энергетикалық мәселелер бойынша келісімдік үрдістер ЕврАзЭС пен 
Аралды құтқарудың халықаралық қоры шеңберінде қарастырылуыда. 2006 жылдың тамыз 
айында ЕврАзЭС-тың мемлекетаралық кеңесі осы ұйымның Интеграциялық комитетіне 
Орталық Азия аймағының су-энергетикалық қорларынтиімді пайдалану концепциясының 
жобасын дайындауды тапсырды. Бұл жоба дайындалды. Алайда, жақтар осыншама өткір 
мәселеде ортақ түсіністік таба алмады – бір жағынан суды гидроэнергетика қоры ретінде 
қалайша үйлесімді түйістіру болса, екінші жағынан басқа мақсаттар үшін, солсебепті 
«ұстанымдарды тағы бір рет мұқият тексеріп шығару» ұсынысымен шектелді. Әрине бұл 
ретте әртүрлі форумдар мен кездесулер жүргізіліп, көп уәделі келісімдер мен патетикалық 
декларациялар әрдайым қабылданып отырады. Мысалы, 1992 ж. 18 ақпанда Алматыда бес 
мемлекет Мемлекетаралық су қорларын қорғау мен оны пайдалануды бірігіп басқару 
бойынша серіктестік туралы келісімге қол қояды. 2003 жылы Қызылордада Аралды құтқару 
қоры құрылды. Сол жылы Арал теңізінің мәселелерін шешу, Арал өлкесінің экологиялық 
салауаттандырылуы мен әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету туралы Келісім 
дайындалды. 1995 жылы 20 қыркүйекте Нукус декларациясына Орталық Азия 
мемлекеттерінің және Арал теңізі бассейнінің тұрақты даму бойынша халықаралық 
ұйымдарының қолдары қойылды. 1998 жылы 17 наурызда Бішкекте Сырдария өзенінің су-
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энергетикалық қорларын пайдалану туралы келісімі пайда болды. Кейінірек осыған ұқсас 
бірқатар құжаттар қабылданды. 

Су мәселесі – аймақ мемлекеттерінің ұлттық қауіпсіздігіне, осыған орай күллі 
мемлекеттің құрылу процесіне аса зор әсерін тигізетін мәселе. Ол маңызды геоэкономикалық 
және стратегиялық даму ресурсы болып табылады, ал оны иемдену қоғамдық сала мен жеке 
экономиканы ұтымды дамытуға үлесін тигізіп қана қоймай, сонымен қатар, ең бастысы, ОА 
аймағындағы жағдайды бақылауда ұстауға, тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан 
да аймақ мемлекеттерінің әр жақтың мүдделеріне қайшы келмейтін «су дипломатиясын» 
жүргізуі маңызы зор іс-шара. 
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Энергетические ресурсы являются основой для обеспечения работоспобности и 

развития страны. В связи с тем, что Япония обладает недостатком энергетических ресурсов, 
обеспечение, развитие альтернативных источников энергии, а так же долгосрочное 
сотрудничество со странами-поставщиками являются приоритетными задачами для 
государства. Все это так же имеет важное значение для поддержания экономики, так как чем  
дешевле энергетические ресурсы, тем выгоднее  для экономики  страны в целом. Япония 
осознает, что для стабильного энергетического положения страны необходимо иметь не 
только высокоразвитые технологии, слаженную систему энергетических систем, но так же и 
соответствующую дипломатию, способную создать благоприятные условия для укрепления 
отношений в сфере энергетики. В стране уже более 30 лет развивается направление 
энергетической политики, которое в последнее время получило мощный толчок благодаря 
изменениям ситуации в мире, в частности, высоким ценам на энергоносители, увеличению 
числа крупных импортеров, нестабильности в Ближневосточном регионе и значительным 
изменениям обстановки после 11 сентября 2001 г.[1]  

Торгово-экономическое взаимодействие между Японией и Африкой берет свое начало 
в 30-х гг. ХХ века, однако вплоть до 1970-х гг. японские интересы на континенте были 
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представлены слабо. Нефтяной кризис 1973 г. коренным образом изменил японскую 
стратегию энергобезопасности – компании страны стали инвестировать в африканский 
топливно-энергетический сектор.[2] Более того, после кризиса так же поменялся взгляд 
Японии на энергетическое сотрудничество. Япония стала уделять внимание долгосрочным и 
прочным отношениям, так как любой конфликт или недопонимание может привести к 
приостановлению поставки энергетических ресурсов, что незамедлительно повлияет на 
безопасность страны в целом. Другое изменение - это диверсификация стран-партнеров и 
поставщиков. После кризиса 70ых годов XX века энергетическая дипломатия Японии стала 
более обширной, появились новые партнеры и направления, одним из которых стал 
Африканский континент. 

Африка является самым молодым регионом добычи топлива. На континенте 
сосредоточено 3,5 % мировых топливно-энергетических ресурсов, при этом регион слабо 
геологически изучен. Данный регион особенно привлекает развитые страны своими 
топливными ресурсами, так как современная экономика нуждается в гарантированных 
поставках энергии, что служит основой ее нормального функционирования. Главным 
приоритетом политики развитых стран в регионе стали ее нефтяные ресурсы, они стремятся 
сделать углеводороды континента альтернативой ближневосточной.[3]  Более 
привлекательны для сотрудничества в энергетической сфере являются страны Магриба, 
которые, как известно богаты топливно-энергетическими ресурсами. На втором месте по 
этому показателю находится Западный субрегион, особенно страны Гвинейского залива. 
Ограничены пока запасы нефти и газа в Южной Африке, поиски ее ведутся уже на 
протяжении многих лет. В Центральном субрегионе отсутствуют достаточные запасы нефти, 
ее богатые ресурсы содержат лишь недра Габона. Наименее обследованы недра Восточной 
Африки[3]. 

Причин сотрудничества Японии и Африканского региона  так же является 
диверсификация направлений энергетической дипломатии.  Для снижения зависимости от 
конъюнктуры рыночных цен и политической нестабильности Токио стремится 
диверсифицировать географию нефтяного импорта и структуру энергобаланса. В настоящий 
момент зависимость Японии от экспорта углеводородов из региона Персидского залива 
достигает 85-90%, а нефть составляет 50% от общего потребления энергоносителей. По 
итогам 2008 г. Япония импортировала из африканских стран-членов ОПЕК лишь 10 тыс. б/д 
– менее 1% от общего импорта .[2]  В случае кризиса или нестабильной ситуации одной из 
стран-поставщиков, Япония не подорвет свою энергетическую безопасность, так как имеет и 
других партнеров, которые могут обеспечить потребности высокоразвитой страны. Таким 
образом, Япония предохраняет себя от зависимости от одного источника энергетических 
ресурсов и обеспечивает себя стабильностью поставок. Явной причиной так же является и 
то, что Африканский регион богат энергетическими ресурсами и  очень привлекателен для 
зарубежных инвесторов.  Более того, обеспечение доступа к сжиженному природного газа из 
Африки в настоящее время является дипломатическим приоритетом для Токио.[4] С учетом 
этого, становится явным, что два фактора интереса Японии, такие как диверсификация 
партнеров в энергетической сфере, а так же сотрудничество со странами, богатыми 
энергетическими ресурсами, сошлись на одном континенте-Африканском. В прошлом году 
(2012 прим. автора) Япония импортировала 87.3 миллионов тонн сжиженного пригодного 
газа (СПГ) и  10 процентами из того — приблизительно 8.78 миллионов тонн — фактически 
все прибыли из четырех африканских стран: Нигерия (4.78 миллиона тонн), Экваториальная 
Гвинея (2.79 миллиона тонн), Египет (1.03 миллиона тонн) и Алжир (160,000 тонн). В 
частности СПГ из Нигерии Япония ценит за его высокое качество.[4] 

Страны континента привлекают нефтегазовые транснациональные корпорации (ТНК), 
разрабатывающие углеводородные ресурсы морского шельфа и других экологически 
уязвимых территорий, более щадящими экологическими нормами и требованиями со 
стороны национальных правительств. Это позволяет ТНК экономить огромные средства.[5] 
Это является немаловажным фактором для сотрудничества и добычи ресурсов в регионе. 
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Отсутствие строгих экологических норм связанно с тем, что Африка лишь с недавнего 
времени стала интересна  для многих стран с  энергетической точки зрения и во многих 
странах региона отсутствуют механизмы контроля над окружающей средой, и более того, 
существуют и такие причины, как  

• слабый контроль промышленной деятельности (незначительная доля госсектора); 
• бедность населения (традиционное порицание накопительства и индивидуализма); 
• низкий уровень подготовки специалистов и сложность внедрения экологических 

технологий; 
• отсутствие понимания проблемы и процедуры Оценки Воздействия на Окружающую 

Среду (ОВОС) при планировании социально-экономической деятельности и слабое участие в 
этом процессе населения.[6] 

Не стоит забывать об удобном с точки зрения транспортировки местоположении 
большинства стран Африканского региона. Географическое положение африканских стран, 
отделенных от мира водными пространствами, делает основным видом межконтинентальных 
грузовых перевозок морской транспорт, исключительное значение которого повышается из-
за слабости развития авиационного транспорта. [7]Главное достоинство, это выход к 
мировому океану, что в значительной степени выгодно для Японии, так как  облегчает и 
удешевляет перевоз грузов. С другой стороны,развитие портов и увеличение объема 
экспортируемых товаров является весьма выгодно и для самого Африканского региона. 
Развитие морской торговли, улучшение качества перевозок сделает регион более 
привлекательным для экономического сотрудничества не только с Японией, но с и другими 
странами.  

Так же Япония содействует Африке и непосредственно в энергетическом развитии 
региона, выделяя деньги на проекты в этой сфере. Для Японии важно создать необходимые и 
комфортные условия для сотрудничества, при этом содействуя развитию стран региона. 
Японский премьер также сообщил, что Токио в течение пяти лет готов профинансировать в 
африканских странах профессиональную подготовку более чем 30 тыс. профильных 
специалистов, а также пригласить более 1 тыс человек для стажировок в японских 
компаниях и вузах. Ранее правительство Японии уже приняло решение выделить около 2 
млрд долларов на поддержку проектов по добыче нефти, газа, минеральных и других типов 
ресурсов в странах Африки. В рамках этой программы Токио намерен помочь своим 
африканским партнерам повысить уровень безопасности и экологии на ресурсодобывающих 
предприятиях.[8] В связи со всем выше перечисленным, становятся очевидны мотивы 
сотрудничества Японии с Африканским континентом. Помимо стран, богатых ресурсами, 
для Японии имеется и множество других выгодных причин сотрудничества, такие как: 
легкость грузоперевозок, отсутствие строгих экологических норм, открытость для новых 
инвестиций. Не смотря на то, что Африка привлекательна не только для Японии и другие 
страны так же являются активными партнерами большинства африканских стран, Япония не 
намерена сдаваться, так как выгода слишком велика, чтобы уступать Африканский регион 
другим странам. 

Активную и существенную роль в укреплении отношений и их развитию содействует 
глава Японии премьер-министр Синдзо Абэ. В начале 2014  он посвятил четырехдневную 
поездку по трем странам Африки. Премьера в поездке сопровождали представители 29 
японских фирм, что говорит о заинтересованности Токио в укреплении экономических 
связей со странами континента.[9] Поездка Синдзо Абэ началась с Кот-д`Ивуара, который 
Токио рассматривает как ворота в Западную Африку. Регион имеет огромный потенциал 
экономического развития, здесь проживают свыше 300 млн. человек и где имеются широкие 
возможности для японского капитала. Мозамбик интересен для Японии своими 
богатейшими энергетическим и природными ресурсами. Эфиопия же – политический центр 
континента, где располагается штаб-квартира Африканского союза. В ходе встреч с 
африканскими лидерами Синдзо Абэ говорил и о готовности японского правительства 
помочь в решении проблем беженцев, как и в обучении кадров, в деле разрешения 
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вооруженных конфликтов и, в частности, в Южном Судане и Центральноафриканской 
Республике.[9] Япония связывает большие надежды с Африкой, поддерживая и в 
гуманитарном плане, а так же вкладывая инвестиции. Своим визитом Синдзо Абе 
показывает свое особое отношение к региону и  это лишний раз доказало, что развитие и 
улучшение отношений между Японией и Африкой являются одним из важнейших 
направлений внешней политики Японии. 

Все же, приоритетным направлением сотрудничества Японии и Африканского региона 
является энергетическая сфера. Она является основой сотрудничества и отношений, при 
этом, Япония так же уделяет внимание взаимодействию и с другими сферами, это является 
отличительной чертой японской дипломатии. Япония понимает, что Африка- перспективный 
регион, и сегодня, его развитие и становление на начальном этапе, но если дать толчок, 
учувствовать в совместных проектах, то у Японии появится еще один партнер, еще один 
рынок и надежное место для инвестиций.  Большинство Японских нефтегазовых фирм 
представлены в Северной Африке. Крупнейший японский нефтегазовый холдинг Inpex 
Holding, образовавшийся в 2006 г. после слияния Inpex Corp. и Teikoku Oil, работает в 
Египте, Алжире, Ливии и Анголе. Компания Nippon Oil владеет активами в Ливии. Также в 
Ливии работает JAPEX (Japan Petroleum Exploration Co.). [ 2] Корпорация Mitsubishi, для 
которой нефтяной бизнес не является основным, активно инвестирует в разведку, владеет 
активами (в том числе нефтесервисными) в Габоне, Ливии, Анголе, Тунисе (Мария Дронова. 
Инвестиции японских компаний в японский нефтегазовый сектор // Российско-африканский 
деловой журнал «Аф-Ро», №23).[1] Поддержка совместных проектов по добыче нефти, газа, 
минеральных и других типов ресурсов с участием компаний из Японии будет 
осуществляться через Японскую национальную корпорацию нефти, газа и металлов 
/JOGMEC/. При этом Токио также планирует помочь африканским странам повысить 
уровень безопасности и экологии на ресурсодобывающих предприятиях, а также 
профинансировать профессиональную подготовку более чем 1 тыс специалистов в 
профильных областях.[10]   

Помимо сырьедобывающих компания, в Африке представлены так же крупные фирмы, 
конгломераты, такие как Toyota Motor,Mitsubishi, Nissan Motor и многие другие. Япония не 
нацелена только на ресурсодобывающие и  энергетические  сферы. В связи с непростой 
экономической  и геополитической ситуацией Япония пытается вновь показать себя, 
укрепившись на Африканском регионе. С одной стороны, такое сотрудничество выгодно для 
бизнеса, создает благоприятный климат для инвестиций, расширяются рынки, с другой 
стороны, геополитически Япония хочет показать, что не стоит раньше времени сбрасывать  
ее со счетов, и  что страна является важной частью международных отношений.  

Можно отметить, что Япония осуществляет сотрудничество с Африканским 
континентом планомерно, при этом используя много векторную политику, хотя основное 
внимание уделяется именно энергетической сфере. Гуманитарная сфера, помощь в 
инфраструктурных проектах  необходимы для углубления двусторонних отношений, и в то 
же время, необходимы для создания привлекательного имиджа Японии. Несомненно, 
Африканским странам весьма выгодно такое сотрудничество, учитывая, что Япония-страна 
высоких технологий, и возможность обмена кадрами, инвестиции и применение новых 
технологий являются привлекательны для большинства стран Африки. 

Можно сделать вывод, что  именно энергетическая политика стала одной из главных 
причин интереса Африки Японией. Обеспечение стабильного развития страны и 
диверсификация поставщиков энергетических ресурсов являются главными задачами для 
энергетической дипломатии Японии. Не смотря на то, что энергетические ресурсы стали 
основой для отношений Японии и Африки, в последующем, Япония стала уделять внимание 
и другим направлениям сотрудничества. Япония понимает, что Африка - перспективный 
регион,  более того во время экономической стагнации страны  является  выгодным рынком 
и благоприятным местом для инвестиций. В свою очередь, Африка так же заинтересована в 
двустороннем партнерстве. Опыт Японии, как высокоразвитой страны поможет в улучшении 
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инфраструктуры, увеличить число высококвалифицированный работников, а более этого, 
получить экономическую выгоду и стать регионом, привлекающий зарубежных инвесторов. 
Отношения Япония и Африки можно оценить как взаимовыгодные, каждая из сторон 
получает, то, что выгодно именно ей, при этом, не нанося ущерб собственным интересам. 

В перспективе, сотрудничество Японии и Африканского региона будет развиваться 
динамично, и сферы их взаимодействия будут только расширяться. Япония использует так 
называемую «мягкую силу» на Африканском регионе, и в дальнейшем будет только 
углублять  свое присутствие на регионе, делая образ Японии более привлекательным, за счет 
гуманитарной помощи, содействию в разрешении внутренних проблем и развитию 
образовательных программ для жителей Африки. 
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ХХ ғасырдың бастап Испания қазіргі заманғы демократиялық және гүлденген елге 
қиын жолын жүріп өтті. Елдің франкизмнен дамыған демократияға өтуі жолында 
экономикалық, әлеуметтік – саяси сипаттағы қиындықтар да болды. Оның бір басты факторы 
ретінде ХХ ғ. 50-60 жылдарындағы елдің ішкі саяси тұрақсыздығы мен генерал Франко 
режимінің әлемдік қауымдастыққа деген көзқарасы болған.  

Ал ХХ ғ. 70 жылдарында испандық саясаткерлер мен қайраткерлердің алдында 
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диктатурадан демократияға өту, көппартиялық жүйеге жаңа серпін беру, елді көпжылдық 
оңашаланғандықтан шығару мақсат болып тұрған еді.  

Дегенмен, Испанияның сыртқы саясатын қалыптастыруда ең маңызды кезең – 
парламенттік монархия институтын тұрақтандыру мен нығайту кезеңінің аяқталуы болған 
еді. Бұл оқиға басқарушысы Ф.Гонсалес (1982 – 1996) болған ИСЖП үкіметінің басшылығы 
кезінде, кейіннен жетекшісі Х.М.Аснар (1996 – 2004) болып табылған Халықтық партияның 
командасының көшбасшылығы кезінде орын алған болатын. Бұл кезең:  

- Испанияның еуропалық әскери–саяси және әлеуметтік–экономикалық 
институттарымен интеграциясы;  

- оның НАТО-ның толыққанды және белсенді мүшесіне айналуы;  
- осы ұйымның тек саяси ғана емес, сонымен қатар әскери шараларына да қатысу 

құқығын иемдену секілді жетістіктерге жету уақыты болды.  
Испанияның ХХ – ХХІ ғасырдың бетбұрысы кезінде жүргізген халықаралық осы 

заманғы саясаты шынында да үлкен назар аударуға тұрарлық. Ол қоғамдық және 
мемлекеттік мүдделер сабақтастығы рухында және Испанияның басымдық танытушы негізгі 
саяси партиялары арасында келісімге қол жеткізу үшін мақсатты түрде дамып келеді. 2004 
жылғы 14 наурыздағы парламеттік сайлауда жеңіске жеткеннен кейін Испанияның 
Социалистік Жұмысшылар партиясы сайлауалды бағдарламасында уәде бергендей ұлттық 
сыртқы саясат мәселесінде ұлттық бағдарды қалпына келтіру, қоғамда кең бәтуаластыққа 
негіздеу әрекетін өрістетті. Негізгі мақсаттарының бірі ретінде: 

- Халықтық партияның көшбасшылығы езінде кең етек жайған проамерикандық 
бағытқа көлбеуді туралау; 

- Мадридтің сыртқы саясатын еуропаға бағдарлау, Германия және Франция 
мемлекеттерімен әріптестік қарым-қатынасты жандандыру [1]. 

Испанияның негізгі саяси векторы Еуропалық Одақ болған, қазір де солай, солай болып 
қала береді да. Ол бұл бағытқа сонау ХХ ғ. аяғынан бастап ұмтылып келеді. Осы бағытта 
Испания:  

- Таяу Шығыс мәселесін бейбіт реттеу бойынша, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Мадрид 
конференциясы (1991); ең алдымен, «аумақтарды алмасу үшін бейбітшілік» қағидаттарына 
сүйенген үлкен дипломатиялық саяси басшылығы, ұстанымы болды.  

- Испания Халықаралық қоғамдастық тарапынан Палестина ұлттық автономиясын 
қалыптастыру үшін барлық ықтимал жәрдем.  

- Мадрид Таяу Шығыс жөніндегі келіссөздерде ЕО-ң ең дәйекті жақтаушысы болып 
табылады. Осы бағытты іске асырудың нәтижесі ретінде, Мадридтің 1996 жылы Моратинос - 
Таяу Шығыстағы Еуропалық Одақтың арнайы сенімді адвокаты лауазымына тағайындалуы 
болды.     

1998 жылы көктемде ЕО Испанияны валюталық және экономикалық одақ елдерінің 
алдыңғы қатарына қабылдау туралы шешім шығарды. Кейіннен 1999 жылы қаңтарда 
бірыңғай еуропалық валюта негізін салушы мемлекеттер қатарына қосылды. Осылайша 
ұлттық экономиканы еуроға бейімдеу мәселесі  шешілді. 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Испания қолма-қол еуроға көшті.   

Жоғарыда аталған көрсеткіштер ХХІ ғ. басында испандық экономикада, сонымен қатар 
демократиялық институттарды орнықтыру жолында орын алған  терең өзгерістердің дәлелі.  

Испанияның ЕО пен НАТО қызметіндегі сапалы жаңа бағыты Жерорта теңізі елдерімен 
қатынас орнатуы болды. Айқын мысал ретінде Испания бастамасын көтерген және аймақ 
мемлекеттерінің келіссөзі барысында аса белсенділік танытқан қатысушысы болған 
Барселондық үдерісті келтіруге болады. Испанияның бұл аймаққа бағытталған сыртқы 
саясаты кейіннен аса күрделі мәселелерді шешуге, сонымен қатар, тек осы аймақтағы ғана 
емес, бүкіл Еуропадағы қауіпсіздік мәселесіне бағыттала бастады.  

Испания Жерорта теңізі аймағындағы ахуалдың жақсаруы мен оңтайлануына қажетті 
шараларды әзірлеу мен терең зерттеуге бағытталған маңызды халықаралық шараларлың 
бастаушысы мен ұйымдастырушысына айналды.  
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Экономикасынының дамуындағы елеулі жетістіктер Испанияны Еуропалық 
құрылымдағы белседі интеграцияға итермелеп қана қоймай, Шығыс Еуропа мен 
Постсоветтік және Балқан түбегіндегі мемлекеттерге ашылатын жаңа мүмкіндіктер қатарын 
пайдалануға әкеліп соқты.  

ЕО интеграциясы процессінің келешегін парасаттылықпен бағалай отырыпғ 
Испанияның саяси және қоғамдық тобы 2004 – 2013 жылдары мемлекет демеуқаржының 
елеулі бөлігінен айырылып қалатындықтан, пайдасына қарағанда кемшілігі көп 
экономикалық келеңсіздіктер орын алады деп күтті. Бірақ соған қарамастан, сол кезде билік 
басында отырған социалистер Венгрия, Чехия, Польша секілді серіктестермен сауда-
экономикалық және саяси қарым-қатынасты ұлғайтуды есептеді.  

Мадридтің Латын Америкасы елдерімен серпінді экономикалық саясаты Испанияға 
халықаралық саясатта латынамерикандық серіктестері тарапынан сенімге ие болуына зор 
әсер етті. Испандықтарды маңызды мәселелер төңірегінде келіссөздер жүргізуге шақыруы 
Испанияның аймақтағы маңыздылығын жоғарылатты [2]. 

Сонымен қатар, ХХІ ғ. басында Шығыс Азия мен Азия-Тынық мұхит аймағы бүкіл 
планета экономикасында маңызды рөл атқаратыны айқын болды. Мадридтің сыртқы саяси 
басшылығы да осындай пікірді ұстанды. Испанияның Корей Республикасымен тиімді 
серіктестігі АТА елдерімен қарым-қатынасының әрі қарай дамуы жолындағы маңызды қадам 
болды.  

ХХІ ғ. басында Испания өзінің халықаралық позициясын экономикалық, саяси, мәдени-
өркениеттілік, әскери-стратегиялық жаһандану облысында және көпполярлық әлемдік 
тәртіпті қалыптастыру облысында нығайтты [3].    

Ал Испаниядағы экономикалық дағдарыс пен оның сыртқы саяси қатынастарға әсеріне 
тоқталсақ, 2012 жылы дағдарыс еурозонадағы көлемі жағынан ІV орындағы экономикаға 
зиянын тигізді, ол – испандық экономика болған еді. Испанияның әлеуметтік-саяси және 
қаржылық-экономикалық жүйесі мемлекет ішіндегі күрделі мәселелерді тудырды және 
Біріккен Еуропа деңгейінде мүдделердің қақтығысын күшейтті. 2012 жылдың басынан 
бастап Еуропаның бірқатар елдерінде экономикалық жағдай нашарлай бастады: қаржылық 
дефицит өсті, мемлекеттік қарыздың көлемі артты, жұмыссыздық көбейді, ішкі сұраныс 
төмендеді. 

Жаһандық қаржылық-экономикалық дағдарыс испандық экономиканың орындалуында 
зор кемшіліктерді айқындады. 1995 – 2007 жылдары Испанияда еуроның енгізілуіне 
байланысты орын алған төмен пайыздық ставкалар ішкі және сыртқы теңгерімсіздікті 
тудырды [4]. 

Орын алған дағдарыс испандық сыртқы саясатқа кем дегенде 3 бағыт бойынша зиян 
келтіріп отыр: 

Біріншіден, бұл Испанияның халықаралық абыройы мен беделін түсіреді: ХХ ғ. ІІ-
жартысында жетістікке жетіп, көпке мысал болған мемлекет, енді «Еуропаның науқасы» 
секілді болып қалды. Елді өз алдына басқаруға шамасы келмей қалғандықтан, экономикалық 
қиындықтарды шешу үшін шетелден инвестиция тарту мүмкін болмады. 

Екіншіден, дағдарысты және оның салдарын жеңіп шығу – үкіметтің негізгі 
артықшылығы. Дағдарыспен күресуге бағытталмаған шаралар үкімет тарапынан қолдау 
таппайды.  

Үшіншіден, Испанияның шетелде ықпалын күшейту үшін – бюджетті қысқарту, бұрын 
бәріне бірдей қолжетімді болған мемлекеттік шығындарға тыйым салу шаралары жүргізіледі 
[5]. 

Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, заманауи, кешенді мемлекеттің абыройы мен 
мәртебесін бір сағатта иемдену немесе түсіру мүмкін емес. Дағдарыстың Испанияның 
нәтижелі сыртқы саясат жүргізу өнеріне елеулі зиян келтіреді деп есептеу қателік болар деп 
санаймын.   

 
Қолданылған әдебиеттер 
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Восток издревле привлекал к себе огромное внимание со стороны западных народов. 

Благодаря своим особым традициям, искусству, атмосфере, люди видели в нем нечто 
мистическое, увлекательное и запретное. Как писал Жерар де Нерваль, один из первых 
“искателей приключений”: “В суровом и благочестивом Египте - стране загадок и тайн - 
красота, как и прежде, окутана завесами и покрывалами…”.[1] И это, пожалуй, главное 
условие в изучении Востока европейцами – заложенная в крови предвзятость, не 
позволяющая здраво судить о том, каков он, настоящий Восток. Перед тем, как начинать 
описание у ученых уже есть сформированное мнение, которое является основой для 
шероховатостей, потому что, в первую очередь, специалисты эти подходят к вопросам, 
связанным с Востоком, прежде всего как западные люди. И уже после – как индивиды.  

Такой подход в полной мере выражает ориентализм, как западная тенденция 
доминирования. Созданная на Западе классическая востоковедческая дисциплина, была 
нужна скорее для “понимающего контроля”, нежели чем для действительного понимания и 
осознания  специфики Востока.  

 Культурная ценность восточной цивилизации не ставилась под сомнение. Для 
европейских специалистов  особый интерес представляли литературные произведения. В них 
прослеживается искусство лести, весьма тонкое и неповторимое. Даже в переводе изящность 
текстов воспламеняла сердца европейцев. Так, швейцарский арабист Адам Мец, отмечает 
ценность произведений мусульманской литературы, их легкое изящество и свободное 
владение труднейшей формой изложения. В частности, он отмечает ценность писем IV-X вв., 
которые, по его мнению, представляют собой цвет мусульманского художественного 
ремесла. В качестве одного из наиболее ярких примеров он приводит двустишие Абу Бакра 
ал-Хваризми: 

Я люблю тебя такой силой, что сделала бы любовь друзьями 
Врагов, если бы они где-нибудь были[2] 
Определяющим фактором в межкультурном взаимодействии является принцип 

заимствований и влияний. Это был долгий и непрерывный процесс общения двух 
цивилизаций. Мотивы и сюжеты восточного происхождения в повествовательной литературе 
западноевропейского средневековья получили распространение через Византию, крестовые 
походы, паломников и купцов.[3]  

Существует множество схожих черт в литературном искусстве Запада и Востока. Одно 
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из самых ярких сравнений проводил Жирмунский, взяв за основу тюркский эпос Алпамыс и 
Одиссею Гомера.[3] Также особое внимание стоит обратить на международные сказочные 
сюжеты. У каждого народа они трактуются по-разному: имеют разные названия, небольшие 
отличия в описании, различные места действия. Но мораль у них одна. Однако весьма 
сложно найти исторические корни сказок, из-за тесного их переплетения с вымыслом, 
который с течением времени стал знаменовать собой символическое обозначение каких-либо 
свойств, качеств и других характеристик.[4] Трудно проследить, когда вымысел перерастал в 
символизм, но, несомненно, что можно найти пересечения культур Востока и Запада на 
уровне символики. Так, обратимся к образам Жар-птицы, птицы Феникс и Бенну, возникшим 
в разных культурах, но знаменующих собой одну символику. Что птица Феникс, что Жар-
птица, что Бенну означают новую жизнь, солнце, обновление, свет. 

 Однако это не всегда обозначало однозначность восприятия символики, образности 
одной культуры другой культурой. Признание тонкости искусства лести, отражаемое в 
произведениях Востока, более того – признание в целом таинственности и красоты Востока 
существовало параллельно с неприятием другого мира с его образностью, его спецификой. 
Обратим внимание на то, как пророк Мухаммед появляется в песне 28 «Ада» Данте: “Копна 
кишок между колен свисала/Виднелось сердце с мерзостной мошной …”.[5] Мавр Отелло у 
Шекспира заслуживает строк - ”…Обманщика мирского, человека/Искусного в проклятом 
колдовстве…”[6] -  вне зависимости от того, что он представляет собой как человек, 
достаточно того, что он мавр. Герой эпоса «Песнь о моём Сиде» ставит цель в жизни 
освободить свои земли от арабов. В большинстве своем в такого рода произведениях Восток 
и ислам представляют собой чужака, что было связано с различиями в понимании 
миропорядка.  

  Наиболее ярко процесс заимствования отражается в искусстве архитектуры. Испокон 
веков многие элементы античной, исламской, древнеегипетской, индийской и других видов 
архитектур заимствовались, привнося в классический облик нотку экзотики и 
трансформируясь в нечто совершенно новое.  

 Важный элемент архитектуры Древнего Египта – обелиск – монумент (наиболее часто 
четырёхгранный), сужающийся кверху. Является символом Солнца. В Древнем Риме 
обелиски выполняли функцию гномонов солнечных часов. В эпоху Ренессанса стали 
особенно популярны на Западе. На сегодняшний день самые известные обелиски мира – так 
называемые три “иглы Клеопатры”. Привезены они были из Египта и теперь стоят на 
площади Согласия в Париже, в Центральном парке Нью-Йорка и на набережной Темзы в 
Лондоне.  

Пирамиды - огромные каменные сооружения пирамидальной формы, символ 
созидательной силы Солнца и бессмертия фараона, могилой которому они служили. Имеют 
огромное значение в мировой культуре. Несмотря на то, что символ у разных народов имел 
разные значения, символ был сакральным.[7] На сегодняшний день самая известная пирамида 
западного мира - стеклянная пирамида Лувра, прототипом которой послужила пирамида 
Хеопса.  Также стоит отметить пирамиду мира в Казахстане и пирамиду Голода в России. 

Один из основных элементов, выражающих исламский стиль в архитектуре – арабески 
- европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего из 
геометрических и растительных элементов. Такие орнаменты украшают практически все 
мечети мира. Однако арабески с растительными мотивами также украшают стены храмов, 
ратушей и жилых помещений на Западе. Другим элементом восточного стиля являются арки. 
Это подобие врат также присутствует и в архитектуре Запада – храмах, дворцах, в церквях 
наравне с витражами, также повторяющих форму арки в форме подковы.[8] Пожалуй, самым 
известным примером межкультурных связей является замок Альгамбра в Южной Испании. 
Будучи резиденцией мусульманской династии Насридов (1230—1492), Альгамбра является 
чудом исламской архитектуры. В состав замка входили мечети, жилые дома, бани, сады, 
причудливые растительные орнаменты и арабская вязь. Поражает свое красотой Львиный 
двор, по своей структуре относящийся к типу мусульманского парка «чор-бак», что в 
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переводе означает «четыре сада»: прямоугольное помещение разделяется на четыре равные 
части двумя каналами, протянутыми по диагонали, вода поступает из четырех водоемов под 
каменным полом зала.[9] 

Иерусалим, расположенный на водоразделе между Средиземным и Мертвым морями, 
является священным городом трех религий – иудаизма, христианства и ислама. Еврейский, 
Мусульманский и Христианский кварталы соседствуют уже на протяжении нескольких 
веков. 

Упоминаемый ранее символизм был характерен и для архитектуры. Одна из самых 
больших монолитных статуй мира — Большой сфинкс в Гизе – отражает символическое 
восприятие сфинксов как атрибутов древнеегипетского искусства испокон веков. 
Классическим вариантом египетского сфинкса был андросфинкс, состоящий из лица 
человека и частей тела различных животных. В греческой мифологии сфинкса изображают с 
лицом женщины, телом льва и крыльями птицы. Можно провести аналогию с гарпиями, 
которые в мифах представлены как злобные похитители человеческих душ, внезапно 
налетающими и так же внезапно исчезающими. Они, в виде полуженщин-полуптиц 
отвратительного вида с острыми когтями и крыльями и лапами грифа, наводили ужас на 
людей.  

 В различных мифологиях встречаются и другие образы, схожие с образами птиц. 
Гамаюн - вещая птица в славянской мифологии, алконост в русских и византийских легендах 
- райская птица-дева, утешающая своим пением святых и  приносящая счастье. Легенда о 
птице Алконост перекликается с легендой о темной птице Сирин и частично её повторяет. 
Истоки этих образов тесно связаны с мифами о сиренах. 

Слишком много различий между Востоком и Западом по менталитету и традициям, 
экономическому уровню и политической обстановке. Однако сколь много меж ними 
различий, столько же и общего. Взаимодействие двух культур – это процесс, начавшийся 
издревле, и продолжающийся по сей день. Он необратим. Несмотря на свои особенности, 
они не могут существовать отдельно. В наше время очень сложно выявить корни многих 
символов. Границы стираются, и становится сложнее определить, какая культура была 
первой в использовании определенных знаков. В современном мире взаимодействие двух 
культур поднялось на новый уровень. Многое из этого произошло благодаря глобализации. 
В условиях такого скорого развития и взаимодействия, сложно придерживаться 
исторических традиций. В условиях глобализации ни одна страна мира не может однозначно 
назваться страной Востока или Запада. Возможно, в скором будущем, при таком успешном 
диалоге культур и при ускоренной вестернизации существующие различия совершенно 
истончатся. А, возможно, национальное самосознание и вера в родные культуры возьмут 
свое. Однако невозможно отрицать свершившийся симбиоз двух миров, и плоды, которые он 
принес. 
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  One of the main notions in international relations since the earliest political writings of 

Thucydides and Machiavelli has been power and it remains perhaps among the most important and 
least understood concepts in political theory. According to Robert A.Dahl, power is the ability for 
one actor to influence the actions of another actor that would not have occurred otherwise. In other 
words, power is the ability to effect the outcomes you want, and if necessary, to change the 
behavior of others to make this happen. The ability to gain the results one wants is usually 
associated with the scope of different resources such as territory, population, natural resources, 
military force, strength of economy, political stability. During the years various types of power have 
been examined, however the realist point of view on this concept prevailed. The school of realism 
considers power in terms of military and economic force (or “hard power”), therefore, the only test 
of “great power” could be “strength for war”. While realists have traditionally looked at the nation’s 
ability to influence as well as at the function of the tangible and coercive sources of power (threat 
and force), Joseph S. Nye Jr. has elaborated the concept of the influence that derives from 
intangible sources, like culture, basic principles and values, public diplomacy defined by him as 
“soft power”. Then new concept as “smart power’ took place. This concept, trying to connect 
literally both hard and soft sides of power, still puts most emphasis on the latter and thus is 
consistent with Nye’s previous discussions on soft power—getting desired outcomes by non-
coercive means. 

     Smart power was originally defined in an exclusively American context by the Center for 
Strategic and International Studies (CSIS) as being “neither hard nor soft — smart power is the 
skillful combination of both. Smart power means developing an integrated strategy, resource base, 
and tool kit to achieve American objectives, drawing on both hard and soft power. It is an approach 
that underscores the necessity of strong military, but also invests heavily in alliances, partnerships, 
and institutions at all levels to expand American influence and establish the legitimacy of American 
action.” China has adopted this American smart power strategy, enhancing China’s influence with 
its neighbors, as well as challenging U.S. hegemony in the region. 

     The Chinese historically have had a steady grasp on the usage of soft power. In an 
interview with the HPR, Professor Joseph Nye, the foremost scholar on smart power, stated that 
China’s “basic aim is to combine hard and soft power. In 2007, former Chinese President Hu Jintao 
told the 17th Party Congress that China needs to increase its soft power. If your hard power is 
increasing, you’re likely to frighten your neighbors, but if you increase your soft power at the same 
time, you’re less likely to make coalitions against you. In that sense, the aim is a smart power 
policy.” 

The first evidence to show China’s exercise of soft power is the international promotion of 
Chinese culture, including language, traditional and contemporary art, medicine etc. in recent years, 
so as to gain favorable feelings from abroad. In a speech at an important foreign affairs meeting in 
2006, Chinese Premier Wen Jiabao said, “we should expand cultural exchanges with other 
countries. Cultural exchanges are a bridge connecting the hearts and minds of people of all 
countries and an important way to project a country’s image…We should use various forms and 
means, including tour performance and exhibition, Chinese language teaching, academic exchange 
and sponsoring culture year activities, to promote Chinese culture and increase its appeal overseas”. 
The Confucius Institute mainly teaches Chinese language, trains mandarin teachers and provides 
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cultural experience. When Confucius is exported out of China, more and more international 
students come in to study in Chinese universities. The number of foreign students increased 
dramatically in recent years, with some enjoying financial support from their Chinese hosts. 
Another remarkable effort under the auspice of Chinese Ministry of Culture is the China Culture 
Year event, which has brought since 2003 a splendid combination of Chinese popular and classic 
performances and exhibitions to many countries including France, Russia, the US, UK, Canada and 
Japan, etc.. 

China also tries to transform some of its economic capacity into attraction by overseas direct 
investment (ODI) and foreign aid in the developing world. China has a long history providing 
humanitarian and developmental assistance to under-developed countries, especially in Africa. 
Railways, hospitals, bridges and stadiums have been constructed in Africa by Chinese worker with 
Chinese money. The rise of Chinese economy during the past 20 years makes it possible now for 
China to engage the developing countries with more trade, investment and aid, which are sometimes 
regarded by the recipient as being more in line with priorities of their countries, and in favorable 
terms most Chinese investment and aid come with China’s pledge on respect of sovereignty and 
non-interference discipline. 

Facing the suspicions about how China would use its rising hard power, the Chinese 
leadership repeatedly promises the peaceful development of China, advocating for a harmonious 
world. The modest, flexible attitude, combining with what is described as geopolitical acumen and 
professional diplomacy, contributes to the Chinese soft power competence. 

Like a growing organism, China’s rise depends on channeling all vigor toward healthy 
development, avoiding the diversion of precious energy. In order to establish a successful smart 
power strategy, China has three vital tools to kill off harmful parasites inhibiting its rise: Xi 
Jinping’s executive stance and party cohesion, the traditional Chinese long-term thinking, and 
international credibility, especially compared to the United States. 

The ultimate goal of Chinese foreign policy is to serve the “great rejuvenation of the nation”, 
a word that repeatedly used in official statements but hardly be clarified. Domestically, national 
rejuvenation may imply to become a developed society which enjoys high degree of both material 
and spiritual life, and reunification. Internationally, it should expect great respect and admiration 
from and attraction to other nations as China once enjoyed as a world leader in its historical 
heydays, as a great contributor to the welfare of global public good. Such a national rejuvenation 
can not be accomplished with hard power alone. Knowing that day is still far away, however, 
present Chinese foreign policies are believed to aim at gaining as much as possible a favorable 
international environment needed for continuous domestic economic and social development. To be 
concrete: 

avoid being involved into conflicts with major powers and neighbors;  
secure resources and market that support the booming economy;  
take responsibility by coordinating with other countries in solving cross-border problems and 

regional hot spots;  
prevent separatism in Taiwan, Tibet and Xinjiang;  
improve image, cultivate understanding and defuse suspicion/hostility;  
These goals demand considerable diplomacy, communication, education and cultural 

exchange, with economic and military backup. They appeal for smart power practice. 
China’s efforts to further support domestic economic growth and nurture international 

attractiveness would not be something easy. While some Americans are vigilant on the rising 
Chinese power and its implications for the United States, many Chinese are expressing concerns 
over the sustainability of China’s hard power development and its soft power disadvantages vis-à-
vis the west. 

Although China has made great achievements in terms of measurable economic might, it 
suffers a lot from the visible downsides of the “economy first” strategy environmental degradation, 
income gap, disparity among regions, shortage of energy and natural resources, corruption and 
value crisis, etc. The Chinese leadership has fully realized these and is promoting the Scientific 
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Development outlook, trying to change path from investment-dragging and resource-consuming 
track. China’s future economic performance depends very much upon whether or not this change 
will be successful, and decides its soft power potentials.  

Also, “it has been observed that great empires in world history usually possessed not merely 
powerful militaries and economies but also great ‘ideas’ that became their greatest exports”, but this 
is where China is presently limited. China enjoys rich traditional culture resources, but it has to 
firstly recover its cultural heritage destroyed mostly during the last century before turning them into 
meaningful contemporary concepts. China’s mainstream political values and system are sharply 
distinct from those in most countries and thus hard to be exported, and the Chinese government 
openly claims not to base its foreign policies on ideology and political values. China’s 
attractiveness and leadership role in the world may be hampered by the perception that China is not 
democratic. Even in terms of pop culture, China still has a deficit against many western countries 
and its close neighbors Hollywood and Korean movies prevailed on Chinese screens. Fully aware of 
this, Chinese leaders urge to “continue the reform in the political system by expanding democracy 
and improving the legal system so as to enable other members of the international community to 
better appreciate and accept the path of development taken by the Chinese people”, and to 
“implement a ‘going global’ cultural strategy, develop culture industry, improve the international 
competitiveness of Chinese cultural enterprises and products, increase the export of books, films, 
TV programs and other cultural products, so that these Chinese cultural products and particularly 
the best of them, will reach the rest of the world”. 

Meanwhile, China’s diplomatic success is being endangered by its neglect of good 
governance, environment protection, labor/human rights, product quality or food safety. For 
instance, China’s unconditional aid under the non-interference rule to some authoritarian 
governments has been charged of supporting dictators or suppressing regimes, undermining the 
legitimacy of its foreign policies; Chinese commercial investment in developing countries is blamed 
for lack of broad consultation on environment and labor, causing push-backs from local civil 
societies; China’s falling favorite rating in recent years in its neighbors is partly associated with ill-
reputed products. It would be difficult to gain the hearts and minds of other people if China is 
perceived as an irresponsible money grabber.  

There is some consensus in China that both hard and soft power are crucial for China to 
realize the great national rejuvenation, and the Chinese government is making tremendous efforts 
combining the two domestically and internationally. Cultural, economic and diplomatic measures 
have been employed, mainly by the Chinese government, to win a favorable international 
environment with visible success in some areas.  

Still, people in China are divergent on the core sources of its soft power and the purposes to 
practice it, and it is hard to say that the Chinese government already has a proactive, coherent smart 
power international strategy. China’s pursuit for larger soft power influence outside is also 
constrained by domestic limits and some of its international behaviors. 

Much of China’s smart power practice is reactive and defensive. It aims to defuse the China 
Threat argument or to improve what is perceived as the blackened China image because of 
misunderstanding or misperception. The Chinese government and mainstream intellectuals are very 
much prudent in promoting its development model the Beijing Consensus by Joshua C. Ramo to the 
outside world. China’s exercise of its power, hard or soft, is also carefully designed not to directly 
confront American presence.  

A more mature smart power strategy appeals for better coordination among different 
governmental branches. 
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Бейбітшілікке тағы бір қауіп төнді. Бұл қауіп халықтың емес, саясаткерлердің өктемдігі 
мен мемлекет басындағылардың парасатсыздығынан орын алуда. Билік үшін және геосясат 
үшін жанталас тағы бір соғысқа алып баратындай. У. Уэстморланд айтқандай «Соғысты 
әскерилер бастамайды, соғысты саясаткерлер бастайды»дегені де расқа келетіндей. 
Әңгіме Украинадағы дағдарыс туралы болмақ. 

Әлемде болып жатқан оқиғаларды ескере отырып, Украинадағы жағдайды байқамауға 
болмайды. Бәрімізге мәлім, 2013 жылдың соңы мен 2014 жылдың басында Украинадағы 
саяси-әлеуметтік жағдай шиеленісіп кетті. Дағдарыс  тереңдей түсіп, елде биліктің ауысуы 
орын алды. Ел халқы бірнеше топқа бөлініп билік үшін, мемлекеттің жаңа саяси даму бағыты 
үшін өзара күреске түсті. Әлеуметтік және саяси себептері бар наразылықтар мен шерулер ел 
астанасы Киев қаласының Майдан Незалежности (тәуелсіздік алаңында) басталды. Бірнеше 
ай бойы  алаңда жиналған ондаған мың халық билікке саяси талаптар қоюмен болды. Билік 
пен халық арасындағы теке-тірес 2-3 айдай уақыт қантөгіссіз болғанымен оқиғаның  шырқау 
шегінде 2 жақ бір-біріне қару қолдануға барды.  Деректерге сүйенсек, 2014 жылдың 18 
ақпанында президенттік «Бүркіт» арнаулы жасағы Майдан алаңын тазартуға бағытталған 
операция басталатындығын жария етті. Нәтижесінде 25 адам қаза болып, мыңнан астам адам 
жарақат алды. Жарты жылға созылған билік пен халық арасындағы теке-тірес қантөгіспен 
ғана шектелген жоқ. Онсыз да дағдарысқа жақын тұрған ел экономикасын тұраматты, елдің 
финанс жағдайы тіптен нашарлап кетті. Украина мемлекеттік біртұтастығынан айырылып, 
ыдырап кету қаупі келді. Билік дағдарысы саяси-әлеуметтік, экономикалық-қаржылық 
дағдарыстарға ұласты. Халық жік-жікке бөлінді. Елдің шығысы мен оңтүстік-шығыс 
аймақтары Ресеймен одақты қаласа, батыс аймақтары Евроодақпен  одақтасуды қалады. 
Саяси даму болашағы туралы көзқарас теке-тірес себебіне айналды. 

2013 жылдың қараша айында басталған толқуларға себеп Украина басшылығының 
Евроодақпен еркін сауда аймағына кіру туралы келіссөзден бас тартып Ресеймен одаққа кіру 
келіссөздерді бастауы болды. Әлеуметнамалық зерттеулер осы мәселеге қатысты Украина 
халқының көзқарастарының 2 жаққа бөлінгенін көрсетті. Ел халқының 47 пайызы ерушілерді 
жақтап Батыспен одақтасуды қаласа, 46 пайызы билікті қолдап Ресеймен одақтас болуды 
дұрыс санады. Елдің болашағы жайында қоғамның екіге бөлінуі аса қауіпті симптом болды. 
«Мұндай жағдайға бұл мемлекет қалай жетті?», -  деген сұрақ мені мазалаусызда... 

Украина халқының ел болашағын таңдауға екіге бөлініуінің терең дүниетанымдық 
және тілдік себептері бар деп ойлаймын. Украиндықтардың шығыс пен оңтүстік-шығыс 
аймақтарындағы халқы орыс тілінде сөйлейді, орыс мәдениетін қабылдаған, орыстық 
дүниетанымдағылар. Бұлай болуы Кеңес Одағының бүкіл кеңес халықтарды орыстандыру 
саясатының салдары. Батыс өңірлердегі украиндықтар өздерінің ана тілін, ұлттық дәстүрі 
мен дінін сақтағандар. Бұл өңірлерге Киевтің маңындағы облыстар мен елдің батысындағы 
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Житомир, Виница, Ровно, Луцса, Хмельницкий, Червонцы, Торнополь, Львов, Иваново-
Франковск, Ужгорд облыстары кіреді. Шығыс өңірлерінде Кривоград, Чернилов, Сумы, 
Черкассы, Полтава, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Луганск облыстары, ал Оңтүстік-
Шығыс аймаққа Николаев, Херсон, Одесса, Запорожье, Симферополь, Крым автономиялық 
республикасы кіреді. Міне осындай екі аймақтағы бір халықтың тілдік, мәдени-рухани 
бөлінісі ұлттық бөлініске және теке-тіреске себеп болуда. Бір халықтың екіге бөлінуі 
мемлекеттің бөлшектеніп кетуінің  алғы шарттарының біріне айналуда. Ортақ жалпыұлттық 
және жалпымемлекеттік құндылықтар төңірегінде топтаспаған халқының жартысы Батыс 
Европаға  ерсе, жартысы Ресейге ерді. Осындай жағдайда Украина  басым державалардың 
ойыншығына айналып кетті. 

Украинадағы халық көтерілісінің келесі үшінші себебі, елді жайлап алған кедейлік пен 
қайыршылық. Халық төзімі бітіп, наразылық шектен шықты. Украина 22 жылда бай 
мемлекеттерге қол жаюмен болды. Елдегі заңдар жұмыс істеген жоқ. Барлық мәселелер 
президент аппаратының араласуымен ғана шешілді. Экономиканың 55 пайызы заңсыз, 
көлеңкелі экономика болды. Ашық және жасырын экономиканы олигархтар 
биледі.Басқарушы элита қарапайым халықтың материалдық және мәдени жағдайын жақсарту 
шараларын іске асырмады. Елді тамыр-таныстық пен коррупция жайлады. Халықаралық 
«Transpuncy International» ұйымының сыбайлас жемқорлыққа байланысты мемлекеттердің 
рейтінгісінде Украина 144 орынды иемденіп, ең жемқор билігі бар елдер қатарына қосылған. 
Жемқорлықпен бірге халықты қорлайтын әлеуметтік әділетсіздік, өтірік пен көзбояшылық 
келетіні белгілі. Украинадағы қатардағы кәсіпкерлер бизнестерні  шетелге аусытыруды қолға 
алған. Соның салдарынан жұмыссыздар саны арта түскен. Ресми мәліметтердің  өзінде 2013 
жылы 500 мыңнан асатам адамның жұмыссыз жүргендігі айтылды. 

Төртіншіден, Украинадағы  билікке қарсы күрестің жалпыхалықтық сипат алуына 
ұйымдасқан оппозициялық билікке қарсы табанды күресі әсер етті. Перманентті шерулер 
мен митингілер 4 айдан астам уақыт толастаған жоқ. Украинаның Жоғарғы Радасында көп 
мандаты бар «Батькивщина» партиясының лидерлерінің бірі Арсений Яценюк «УДАР»  
партиясының лидері Виталий Кличко және «Свобода» партиясының лидері Олег Тягнибок 
ереуілшілдермен үнемі бірге болды.Майдан Незалежности ереуілшілері, өзара 
ықпалдасдықты, тәртіпті сақтады. Билікке қарсы  табанды күрес жүргізу жолға қойылды. 
Майдандағылар тамақпен, жылы киіммен үздіксіз қамтамасыз етілді. Ереуілшілерге Киев  
және басқа қалалардың тұрғындары өте белсенді көмек көрсетумен болды. Ереуілшілер 
өздері басып алған әкімшілік ғимараттарын жылынуға, ереуілді басқаруға пайдаланды. 
Магазиндерді, пәтерлерді тонау, күйрету орын алған жоқ. Ереуілшілер саяси белсенділік пен 
табандылық үлгісін көрсетті. 

Бесіншіден, Украинаның ішкі саяси дағдарысын Евроодақ, АҚШ пен Ресей өз 
пайдалары үшін ұшықтыра түсті. Олар қарсылас екі лагерді біріктіру орнына отқа май 
құюмен болды. Майдандағыларға Батыс көмектің барлық түрін беруге уәде етті және 
көмектесіп жатты. Ал, Ресей болса ресми билікті қолдануды желеу етіп ереуілшілерді заңсыз 
төңкеріс жасаушылар  деп айыптады. Украинадағы орыс диаспорасы мен орыстілді 
халықтық мүдделерін қорғау уәжімен Украинаның территориялық тұтастығына қол сұғуды 
көкседі. Ресей Қырым автономиялық республикасын өзіне қосу арқылы Қара теңіз 
бассеинінде  толық қожа болуды армандады. Оның осы мақсаты Қырымда Ресейге қосылу 
мәселесіне қатысты референдумді жақтауынан анық көрінді. Бұл мәселеде ол Біріккен 
Ұлттар Ұйымының «халықтардың өзін-өзі билеу құқығын» желеу етті. Қырым халқы Ресейге 
қосылуды қаласа біз олардың таңдауын силауға міндеттіміз» деген пікірді Ресей Президенті 
Владимир Путин журналистермен пресс-конференциясында шегелеп айтты. Ал, АҚШ 
Президенті Барак Обама бастаған Батыс басшылары Украинаны жаңа билігінің  пробатыстық 
саясатына барынша қолдау көрсетуге тырысты. АҚШ әкімшілігі Украинаға 1 млдр доллар 
көлемінде жәрдем беру туралы  шешім қабылдап тастады. Ал, Ресей билігі Қырым 
автомономиялық  респулбикасына 2 млрд.доллар көлемінде көмек береміз деп жариялады. 
Ресей осындай  қадамдармен Украинадағы сепаративтік пиғылды жандандыра түспек. 
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Алтыншыдан, Украинадағы жағдайдың ұшынып кетуіне түрлі құпия арандатушы 
күштердің ықпалы болғандығы ақиқат. Олар Батыстың, Ресейдің жасырын әрекет ететін 
органдары деп болжауда. Майдандағы ереуілшілер мен полицияға қарсы үшініші күштер оқ 
атқандығы анық. Снайперлер халық пен полиция теке-тірес болып жатқан шақта оларды 
қанға бояп, ондаған адамның өмірін қиған. Ал, ереуілшілерді  жеке-жеке топтарға бөлінген, 
күшті дайындығы бар сайдың тасындай жауынгер-жігіттер бастап отырған. Олар әкімшілік 
ғимараттарын басып алуды, полициямен айқасуды басқарып жүрген. Осындай жауынгерлік,  
ұлтшыл топтар Шығыс пен Оңтүстік Шығыс облыстарға да келіп жаңа Укранина билігінің 
үстемдік құруына көмектесіп отырған. Ресей сарапшылары осындай белсенді жауынгерлік 
топ мүшелерін Батыстың өкілдері дайындап,  қаржыландырып отыр деген мәліметтер 
таратуда. Әзірше, Украина оппозициясының негізгі соққы күші болып отырған жауынгерлік 
топтардың артында кімдер тұрғандығы туралы нақты ақпараттар жоқ. Олардың Майдандағы  
ереуілшілердің  қозғаушы күші болғандығы ақиқат. Жауынгер топтардың өкілдеріне күн 
сайын 30 доллардан 100 долларға дейін ақы төлеген. Батыс БАҚ-тарына интервью беріп, 
күреске шақырғандар мың долларға дейін ақы алған деген деректер бар. 

Жетіншіден, Украинадағы ереуілшілер ұрандары мен идеологиясы антиорыстық сипат 
алғаны белгілі. Украин халқының ұлтшыл патриоттарына елдегі орыс тілінің 
басымдылығының сақталуы, Шығыс өңірлердегі ашық проресейлік көңіл-күй тіптен ұнаған 
жоқ. Украин ұлтщылдары өз мемлекетінің келешегін шовинистік Ресей империясымен емес, 
дамып кеткен Евроодақпен байланыстырғысы келді. Ұлтшылдардың бұл ниетін ел халқының 
тең жарымы қолдады. Болашақ даму жолын таңдау азаматтық теке-тіреске, одан кейін саяси 
төңкеріске алып келді. Украина мемлекеті әлемдік геосаяси мүдделердің түйіскен нүктесіне 
айналды. Батыс Украинада өз ықпалын арттыру арқылы Ресейдің империялық саяси 
ықпалын шектеуді ойласа, Ресей Украинада өзінің Қара теңіз әскери флотының тағдырын, 
өзінің әскери қуатының әлсіремеуін көкседі. Қырым халқының басым көпшілігі орысша 
сөйлеп, орысша ойлайтын болғандықтан бұл аймақта Ресейді жақтаушы көңіл-күй басым 
екендігі белгілі. Осы саяси-психологиялық ахуалды пайдаланған Ресей аса маңызды портты 
қалалар Севастополді және Керчті өзіне толық қаратып алуды көксеуде. «Халық талабымен 
есептесеміз» деген ұранмен Қырым автономиялық рсепубликасының Ресейге қосып алуды 
Путин бастаған басшылықтың көксеуі де Украинадағы дағдарыстың тереңдей беруінің 
себептерінің бірі. 

Сегізіншіден, Қырым автономиялық республикасының халқының көпшілігі орыстар 
мен орыс тілді украиндықтар. Сонымен қатар Қырым түбегінде Ресейдің бірнеше әскери 
горнизондары мен Қара теңіз әскери флоты шоғырланған. Бұл аймақта орыс әскерилерінің 
саны ондаған мың. Сонымен қатар орыс әскери офицерлерінің отбасылары да осында 
тұрады. Билікке қарсы Киевтегі теке-тірестен туған дағдарысы Қырымдағы Ресейге қосылу 
мәселесінің көтерілуі тіптен асқындырып жіберді. Украинаның территориялық тұтастығына 
қауіп төнді. Қырым автнонмиляқ республикасының парламенті 10 наурыз күні «ҚАР 
мемлекеттік тәуелсіздігі тары Декларация» қабылдап, 16 наурыз күні Украина құрамында 
қалу, немесе қалмау туралы және Ресей Федерация құрамына оның субъектісі ретінде кіру 
туралы референдум өткізуге шешім қабылдады. Оның алдында Ресейдің Федерация Кеңесі 1 
наурыз күні Ресей президенті В.Путинге Украинада әскери күш көрсетуге рұқсат беру 
туралы шешім қабылдаған болатын. Осындай саяси қадамдардың барлығы Украиндағы 
дағдарыстың ахуалды тереңдетіп жіберді. Украинаның жаңа премьер-министрі А.Яценюк өз 
елі сыртқы күштерге соққы беруге дайын екендігін мәлімдеді. Бұл сөзді ол Евроодақ 
басшыларымен кездесулер өткізу барысында Брюссель қаласында айтты. Яғни, Батыс 
елдерінің көмегіне сенімді болғаннан кейін айта алды. Ресей мен Украина соғысу алдындағы 
жағдайға жетті. 

  Мен Украинадағы дағдарыста саясаткерлердің парасаттылық пен ерік-жігер таныта 
алатынына сенімдімін. Бұл әсіресе АҚШ және Ресей президенттерінің ұстанымына 
байланысты болмақ. Украина халқы және бүкіл әлем жұртшылығы Украина дағдарысының 
дипломатия арқылы шешілетіне үмітті екеніне сенімдімін. Соғыс ешкімге де жеңіс 
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әкелмейді. Оның әкелетіні қайғы-қасірет пен бүліншілік және қиранды ғана. Уолтер 
Мондейл деген данышпан «Үшінші дүниежүзілік соғыстың ардагерлері болмайды» деген 
сәуегейлік айтыпты. Солай болып жүрмесін деп тілейік. Бұл дағдарыс  дипломатия арқылы 
шешілсе АҚШ пен Ресей президенттерінің де беделі көтеріліп, әлем жұртшылығының оларға 
алғыс та айтатындығы анық. 
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На сегодняшний день космическая отрасль занимает стратегически важное место в 

развитии Казахстана. Эта отрасль является одним из основных ресурсов, который 
способствует вхождению республики в ряд мировых космических держав. Для эффективной 
реализации поставленных задач в космической отрасли Казахстана развивается 
международное сотрудничество Республики Казахстан с государствами, являющимися 
мировыми лидерами в области создания космической техники и технологий. 

В данное время Казкосмосом реализуется 6 крупных космический проектов: создание 
системы спутниковой связи и вещания "KazSat", космической системы дистанционного 
зондирования Земли, сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, наземной 
инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации, космической системы 
научно-технологического назначения, экологически безопасного космического ракетного 
комплекса "Байтерек".  

Система спутниковой связи и вещания "KazSat" создается для удовлетворения 
потребностей казахстанских операторов спутниковой связи и обеспечения информационной 
безопасности страны. Космическая система дистанционного зондирования Земли создается 
для получения оперативной мониторинговой информации для решения задач отраслей 
экономики: сельское хозяйство, геодезия и картография, экология, земельный кадастр и др. 
Система высокоточной навигации позволит получать услуги высокоточного определения 
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координат для решения задач геодезии, землепользования, строительства крупных 
сооружений. Комплекс "Байтерек" обеспечит участие Казахстана в технологических 
операциях подготовки и пусков ракет-носителей, а также постепенное вхождение страны на 
мировой рынок коммерческих пусков. Также сформирована система подготовки и 
повышения квалификации кадров космической отрасли, которая включает обучение по 
программе "Болашак" в зарубежных вузах, практическую и научную стажировку в рамках 
реализации космических проектов специалистов за границей. 

Также следует отметить уникальное сооружение, которое осталось еще со времен 
советского союза и находится на территории РК – космодром Байконур, который входит в 
число стратегически важных объектов страны.  

В настоящее время Республикой Казахстан в космической деятельности заключены 
межправительственные соглашения о сотрудничестве с такими основными партнерами как 
Россия и Франция. 

Одним из основных направлений сотрудничества с Российской Федерацией является 
эффективное использование упомянутого выше комплекса «Байконур», который был 
передан в аренду Российской Федерации до 2050 года. С 2004 года совместно с РФ создается 
экологически безопасный космический ракетный комплекс «Байтерек». Также одним из 
крупных проектов, реализуемых совместно с российской стороной, является проект создания 
казахстанской системы спутниковой связи и вещания «KazSat». 18 июня 2006 года был 
осуществлен запуск первого казахстанского спутника "KazSat". 16 июля 2011 года с 
космодрома «Байконур» запущен спутник связи и вещания «KazSat-2», предназначенный для 
организации связи и телевизионного вещания, и передачи данных на территории Республики 
Казахстан и сопредельных государств. В апреле 2014 года был запущен «КаzSat-3». С 
участием российских специалистов в городе Акколь был создан наземный комплекс 
управления космическими аппаратами связи, который функционирует с декабря 2005 года. 
Сегодня Казахстан является полноправным участником проекта по запуску космических 
аппаратов по программе «Днепр», который реализуется международной компанией 
«Космотрас». Также успешно осуществлен запуск казахстанского спутника дистанционного 
зондирования «KazEOSat-2».  

С Францией Казахстан сотрудничает в строительстве сборочно-испытательного 
комплекса космических аппаратов в Астане. Это будет крупное наукоемкое производство – 
единственное предприятие подобного уровня в СНГ. В этом комплексе планируется 
организовать конструкторское бюро, в котором будут работать отечественные специалисты 
над созданием спутников различного назначения. В перспективе у завода будут возможности 
выпускать спутники не только для Казахстана, но и по заказу других государств. 

Также с французскими партнерами создается космическая система дистанционного 
зондирования Земли Республики Казахстан (ДЗЗ), включающая орбитальную группировку 
спутников ДЗЗ высокого и среднего разрешения, наземный комплекс управления 
космическим аппаратами, наземный целевой комплекс приема и обработки космических 
данных и системы передачи данных. Реализация проекта ДЗЗ обеспечит широкое внедрение 
технологий дистанционного зондирования в хозяйственную деятельность предприятий и 
органов государственного управления Республики Казахстан, повысит эффективность 
решения большого количества социально-экономических, хозяйственных и 
производственных задач, рационального использования природных ресурсов, мониторинга 
окружающей среды и национальной безопасности. 

Кроме того, устанавливается и развивается взаимодействие с крупнейшими 
иностранными компаниями и агентствами в сфере космической деятельности. С 
Великобританией сотрудничество идет в направлении создания космической системы 
научно-технологического назначения, которое предусматривает два спутника научного и 
технологического назначения, запуск которых планируется в 2016 г. К настоящему моменту 
подписаны уже около 20 международных договоров о сотрудничестве по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях с правительствами и 
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космическими агентствами Украины, Франции, Израиля, Китая. Межправительственные 
соглашения заключены с Германией, Великобританией, Швецией, Нидерландами, Индией, 
Японией, Кореей, Таиландом, межведомственные соглашения и меморандумы с Арабскими 
Эмиратами и Саудовской Аравией 

Казкосмос  также осуществляет взаимодействие с международными организациями в 
области космической деятельности, такими как Форум космических агентств Азиатско-
Тихоокеанского региона (APRSAF), Международный общественный комитет по реализации 
проекта Международной аэрокосмической системы глобального мониторинга (IGMASS), 
Международный комитет «JointProjectTeam» (программа «SentinelAsia»). Установлены 
контакты между Казкосмосом и Организацией  Исламского Сотрудничества (ОИК) по 
вопросам участия Казахстана в реализации Мега-проекта по созданию спутниковых 
технологий. 

В современном мире космическая отрасль является одной из наиболее приоритетных и 
наукоемких областей человеческой деятельности. Участие в космической деятельности в 
значительной мере определяет политический престиж современного государства, его 
экономическую, научно-техническую и оборонную мощь. Решение многих важнейших 
научных и социально-экономических задач, не говоря о военно-стратегических задачах, 
сегодня уже становится немыслимым без использования специальных космических систем. 
Применение космических систем в ряде случаев становится экономически весьма выгодным. 
Анализ современных тенденций и факторов развития космической деятельности 
свидетельствует о том, что многие страны мира прилагают значительные усилия, чтобы 
нарастить свой космический потенциал.  

В своем Послании народу Казахстана Президент РК Н.Назарбаев отметил, что к 2030 
году Казахстан должен расширить свою нишу на мировом рынке космических услуг и 
довести до логического завершения ряд начатых проектов. И, прежде всего, это сборочно-
испытательной комплекс космических аппаратов в Астане, космическая система 
дистанционного зондирования земли, национальная система космического мониторинга и 
наземной инфраструктуры, система высокоточной спутниковой навигации. 

В настоящее время все начатые проекты Казкосмоса по созданию космической отрасли 
на стадии завершения. Данные проекты поспособствуют вхождению Казахстанской 
космической отрасли в мировой рынок космических услуг. Сегодня можно сказать, что 
Республика Казахстан уже стоит в одном ряду со странами, обладающими группировками 
космических аппаратов. 

И в соответствии с этими реалиями, Казахстан может и должен найти свое достойное 
место в международной космической сфере. Для этого, прежде всего, необходимо 
дальнейшее развитие международного сотрудничества с основными стратегическими 
партнерами - Российской Федерацией, Францией, Великобританией предполагающее 
реализацию совместных космических проектов. Такое сотрудничество позволит Казахстану 
выйти на мировой рынок услуг по запускам космических аппаратов, созданию спутников 
различного назначения, создать технологическую базу для проектирования и изготовления 
элементов космических аппаратов и целевой бортовой аппаратуры, расширить эффективное 
участие казахстанских специалистов в крупных международных проектах в космической 
сфере. 
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В условиях развития современного общества, а в частности интернационализации  

мирового хозяйства, либерализации общего экономического пространства, а также 
регионализации международного рынка особо остро возникает вопрос о стабильности 
энергетической безопасности в развитых и развивающихся странах.  

По мнению Международного Энергетического Агентства (МЭА), сама идея 
энергетической безопасности подразумевает комплексную концепцию, целью которой 
является защита потребителей отперебоев впоставках, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами, терроризмом илинедостаточным инвестированием в инфраструктуры 
энергетических рынков. Иными словами, обеспечивать энергетическую безопасность 
населению обязано государство либо, если речь идет о региональном уровне 
взаимодействия, ответственность возлагается не только наглав государств, входящих в 
регион, но и к наднациональным органам регулирования. Актуальность проблемы 
энергетической защищенности обуславливается нынешними мировыми тенденциями в 
области энергообеспечения: 

1. Постоянное увеличение энергозатрат, связанное с ростом населения и темпов 
индустриального производства. Согласно прогнозам МЭА, рост потребления энергии в 
долгосрочной перспективе будет составлять приблизительно 1,6% в год. 

2.  Одновременное  и еще более стремительное истощение топливных ресурсов 
(по статистическим данным Eurostat 2008г, за последние 40 лет потребление нефти, газа и 
угля увеличилось в 2,5 раза). 

3. Усугубление неравномерного распределения природных ресурсов и, как 
следствие, деление стран на "экспортеров" и "импортеров". Таким образом, большая часть 
первичных энергоносителей приходится на страны Ближнего Востока, в то время как доля 
стран ЕС не более 3-4%. 

4. Возможность политического и экономического влияния стран-поставщиков на 
внутреннюю и внешнюю стабильность стран-потребителей, что приводит к возникновению 
"энергетического шантажа" в целях достижения целей определенных государств. 

Так как на данный момент вопрос об обеспечении энергетической безопасности 
является одним из наиболее актуальных, его часто затрагивают или же полностью 
рассматривают во многих научных работах. Ученые, изучающие энергетическую ситуацию в 
мире являются как представителями региона СНГ, так и других, более отдаленных.  

Ярким примером западной литературы являются "Энергетическая безопасность: 
междисциплинарный подход" ("Energysecurity:AnInterdisciplinaryApproach")  профессора 
Вашингтонского университета национальной обороны Г.Бахгата, в которой он рассматривает 
угрозы для энергетической стабильности на примере каждого из наиболее крупных 
регионов: Северная и Южная Америка, ЕС, Центральная и Восточная Азия, Россия, Индия, 
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Африка и т.д. В эту же категорию можно отнести работы Карлоса Паскаля ("EnergySecurity: 
Economics, Politics, Strategies"), Берри Бартона ("EnergySecurity: 
managingRiskinaDynamicLegalandRegulatoryEnvironment"), Чарльза Келли 
("China'sQuestforEnergySecurity"), Анны Корин ("EnergySecurityChallengesforthe 21stCentury") 
и других. 

Среди российских и казахстансих авторов можно выделить "Основы энергетической 
безопасности" С.З.Жизнина, "Энергетическая безопасность Европы" К.С.Вяткина, 
"Состояние германской энергетики" В.Гросса, "Глобальная энергетическая безопасность" 
А.Т.Багирова, "Энергетическая политика и устойчивое развитие Республики Казахстан" 
Б.Лохмана, "100 лет нефтегазовой промышленности Казахстана: история и современность" 
И.Тасмагамбетова. 

Профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева А.М. Есдаулетова защитила докторскую 
диссертацию по вопросу энергетической политики ЕС. 

Негативные аспекты нынешнего мирового состояния в большей части отражаются на 
энергетической безопасности стран, не обладающих собственными топливными ресурсами, 
что в особенности правдиво для стран Евросоюза (ЕС). На данный момент основными 
энергоносителями для Европы являются нефть и природный газ, которыми сам регион 
практически не обладает. Примерно 2/3 всех запасов нефти принадлежит странам Ближнего 
и Среднего Востока (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иран, Ирак), в то время как большая 
часть природного газа сосредоточена в странах СНГ, в частности в России.  

Данное распределение ресурсов превратило ЕС в основного импортера первичных 
энергоносителей и вдобавок обеспечило его членам постоянную зависимость от экспортной 
политики вышеуказанных государств. Отсутствие энергетической самодостаточности ставит 
под удар стабильность стран-потребителей, что как раз таки обуславливает актуальность 
проблемы обеспечения энергобезопасности в Европейском регионе. 

В первую очередь, следует обратить внимание на истоки современной политики ЕС. 
Первые инициативы по определению общего курса в сфере энергической эффективности 
были предприняты в конце 80-х, начале 90-х годов ХХ века, т.е после окончания "Холодной 
войны". Момент распада биполярной системы мирового регулирования был определен 
Европейскими державами как наилучший для начала процесса объединения западных и 
восточных территорий. Начиная с того времени и по сей день основным императивом 
региональной политики ЕС является либерализация рынка.  

Важную роль в процессе энергетической интеграции играет Европейская 
Энергетическая Хартия - политическая декларация, главным образом поощряющая торговые 
и транзитные взаимодействия Запада и Востока, а именно: инвестирование западного 
капитала в разработку и производство энергоресурсов с одной стороны и их бесперебойная 
поставка в Европу странами-экспортерами с другой. Юридической основой для хартии стал 
Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ), подписанный 52 государствами, Европейским 
Сообществом и Евратомом в декабре 1994 г., который вступил в силу с апреля 1998г. В 
отличие от самой Энергетической Хартии, ДЭХ представляет собой жесткую систему 
правового регулирования, придерживаться которой обязаны все члены соглашения.  

Несмотря на то что в самом документе ДЭХ основной целью определяется 
международное сотрудничество и взаимовыгода от операций между странами-участницами, 
все-таки не стоит выпускать из внимания тот факт, что сама инициатива создания 
Энергетической Хартии принадлежит Евросоюзу, следовательно во главу угла ставятся 
интересы Европейских стран, в частности их обеспеченность нефтью и природным  газом. 
Главным инструментом в достижении вышеуказанной задачи, по мнению большинства в 
Европарламенте, является создание Единого либерализированного рынка электроэнергии и 
газа (ЕЛРЭГ), который должен был выполнять следующие функции: 

1. Создание "здоровых" конкурентных отношений внутри рынка касательно всей 
цепи производства энергоносителей: от добычи до потребления. 

2. Упрощение условий выхода на региональный и международный рынок для 
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новых производителей. 
3. Разрушение монополий в сферах добычи, производства и транспортировки 

энергоисточников.  
4. Установление прав потребителя на выбор поставщика, с целью снижения цен 

на электроэнергию и газ. 
5. Выравнивание тарифов на энергоресурсы в странах-участницах 

договоренности. 
6. Стимулирование энергетической солидарности внутри региона. 
7. Максимальное ограничение зависимости от стран-экспортеров энергоресурсов 

и их условий взаимодействия. 
8. Укрепление коллективной безопасности стран Европейского региона. 
В целом, мероприятия по либерализации экономического пространства завершились в 

большинстве стран ЕС к началу лета 2007, однако при этом далеко не все  поставленные 
задачи были выполнены. Главной проблемой стало создание конкуренции между 
производителями, так как: 

Во-первых, запасы полезных ископаемых Европы не отличаются особым изобилием, 
следовательно и число крупных производственных компаний будет также невелико. Таким 
образом во Франции главными поставщиками электроэнергии и газа являются EDF и GDF 
соответственно, в Германии - E.ON, в Нидерландах - GasTerra, а в Бельгии фаворитом в 
обеспечении электроэнергии считается Suez. По причине подобной сложившейся ситуации 
рынок энергосбыта ЕС является олигопольным, что означает возможность изменения цен на 
товар и услуги, превалирование потребностей компаний в ущерб интересов населения, а 
также практическую неспособность появления новых производителей на закоренившемся 
рынке.  

Во-вторых, незаинтересованность самих поставщиков, а также и национальных 
правительств в создании ликвидного рынка. В этом случае следует вспомнить, что основным 
инструментом в либерализации энергетических отношений стала приватизация, т.е большая 
часть генеральных активов производств перешла в частные руки. Тем не менее, даже после 
разгосударствливания промышленных предприятий национальные правительства 
продолжали оказывать огромное влияние на политику компаний. С экономической точки 
зрения как государству, так и самому производителю просто невыгодно искусственно 
создавать себе равносильную конкуренцию в той сфере, где они могут использовать все 
преимущества монополизма. Зачастую государство, в целях поддерживания ситуации в 
неизменном виде оказывало протекционистские действия по отношению к какой-либо 
одной, ведущей компании, что уже является нарушением принципа недискриминации и 
прозрачности экономики. 

И наконец, в-третьих, разве может идти речь о действенности солидарности между 
странами в условиях конкуренции? Несмотря на общую идею единой Европы и активной 
пропаганды сотрудничества ее компонентов, все же, когда речь идет о торговых отношениях, 
главным поведенческим фактором любого игрока  в экономике будет максимальное 
извлечение прибыли. Поэтому, если один производитель не сможет обеспечить своих 
потребителей, другой скорее займет его место, нежели окажет финансовую или 
юридическую поддержку. Разумеется, такой вариант тоже возможен, но только при наличии 
сильного наднационального управленческого аппарата, который был бы компетентен 
регулировать политику компаний.  

В силу вышеуказанных аспектов, а также общей несостоятельности программы, в 
2009г. Евросоюзом была предпринята новая попытка реализации либерализованнного 
энергетического рынка, именуемая Третий Экономический Пакет (ТЭП), курс которой 
осуществляется и по сей день. Стоит выделить, что цели и задачи, установленные в ней 
полностью совпадают с теми, что были определены руководством ЕС в самом начале, но с 
большим акцентом на снижение себестоимости электроэнергии  и природного газа. Главное 
же отличие между программами 1998 и 2009 годов состоит в том, что последняя, опираясь на 
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предыдущий опыт, использует гораздо более конкретные действия и методы. 
Например, с целью проведения успешной демонополизации было принято решение о 

разделении прав на имущество различных сфер в производстве энергоносителей: добыче, 
обработке/производстве и транспортировке. Особое внимание в этом вопросе было уделено 
транзиту топлива.  В результате стал необходим доступ третьих лиц (ДТЛ) к сетям, при 
котором лично незаинтересованный в товаре оператор осуществляет его транспортировку от 
производителя к потребителю, что дает последним возможность безболезненно выбирать 
себе поставщика. Даже несмотря на то что многие страны отрицательно отнеслись к 
политике обязательного разделения имущества (Германия, Франция, Австрия, Болгария, 
Латвия, Люксембург, Словакия и Кипр), в рамках Третьего Пакета государствам все-таки 
удалось прийти к компромиссу. То есть разделение собственности: добычи/производства, 
транспортировки, - по-прежнему осталось обязательным условием для всех участников 
рынка, однако осуществлять его  можно двумя способами: полным или юридическим. 
Второй подразумевает создание наблюдательного совета, состоящего из независимых 
системных операторов и представителей газовых компаний, который, в свою очередь,  
отвечает за защиту прав и отсутствие любого рода дискриминации по отношению ко всем 
производителям в равной мере. 

Более того, как было упомянуто выше, предыдущей кампании по л либерализации 
рынка явно не хватало регулирующего органа, который бы не только координировал 
действия национальных и частных предприятий, но и пресекал бы  монополистические 
действия компаний, направленные на получение личной выгоды в ущерб общего 
благосостояния потребителей. С началом деятельности ТЭП такой аппарат был создан и 
получил название  "Общеевропейское Агентство по сотрудничеству энергетических 
регуляторов" . На данный момент Агентство составляют представители национальных 
регуляторов и Европейская комиссия, основные задачи которых являются стимулирование 
трансграничной  торговли, а также мониторинг поступаемых инвестиций.  

Одной из самых значимых особенностей стратегии Третьего Пакета является 
справедливость ее положений не только к национальным производителям стран-участниц, но 
и для всех коммерческих компаний, действующих на внутреннем рынке Евросоюза. Данная 
"оговорка" есть ничто иное как ограничитель российской энергетической политики по 
отношению к ЕС, в частности речь идет об амбициях Газпрома. Иными словами 
национальные регуляторы могут запретить деятельность иностранных коммерческих 
компаний на внутренних рынках стран-участниц, если: 

1. они отказываются разделять права на владение производственной и транзитной 
сферами; 

2. их вхождение в рынок угрожает стабильности энергетической безопасности 
Европейского Союза. 

На данный момент основной проблемой энергетической безопасности Европейского 
макрорегиона является   политизация энергетики, слияние  двух сфер, которые в идеальном 
варианте должны развиваться независимо друг от друга. 

В условиях современной политической ситуации в мире, можно сказать, что сейчас 
Европа переживает один из крупнейших энергетических кризисов за последние годы. 
Несмотря на относительную успешность в создании энергетических стратегий и их 
воплощении на территории Евросоюза, все же основная проблема осталась нерешенной: 
каким образом Европе сократить до минимума ее зависимость от импортных поставок 
первичных энергоисточников из России и стран Ближнего Востока - именно открытость 
этого вопроса является первостепенной причиной угрозы энергетической безопасности ЕС.  

Нынешний конфликт на территории Украины, изначально спровоцированный в ноябре 
2013 года как сугубо политический, в настоящее время основательно перерос в конфликт 
транзита энергоресурсов и свою очередь показывает "беспомощность" Евросоюза в 
самообеспечении электро- и теплоэнергией. Истоки украинского кризиса характеризуются 
разделением интересов населения по поводу присоединения к ЕС, однако, так и не достигнув 
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определенных целей, т.е не получив членство ни в Европейском ни в Таможенном союзах, 
страна стала поводом для конфронтации между внешней политикой России и Запада, 
включая США. Причиной превращения конфликта из двухстороннего в многогранный 
является геополитическое расположение Украины. Ее основная важность, как объекта 
межрегиональных отношений, заключается в транзитной роли государства по вопросам 
транспортировки природного газа. В среднем, через территорию Украины должно проходить 
около 40 млрд. кубов природного газа поставками из России не только на нужды самой 
Украины, но и на большинство стран Евросоюза.  Согласно статистическим данным 
европейские 30% импортируемой нефти и 35% природного газа транспортируются как раз 
таки РФ.  

Главной опасностью для Европы в условиях нынешнего конфликта, является 
возможность острого дефицита необходимого количества энергии для поддержания 
нормальной жизнедеятельности населения, а также сохранения промышленного 
производства на приемлемом уровне. Даже такой сильный игрок, как Германия, находится в 
крайне щекотливом положении, так как только местные частные домохозяйства потребляют 
26 миллиардов кубометров природного газа и, если Россия прекратит его подачу до февраля, 
то из необходимых стране 51,2 млрд. кубов ее запасы на осень и зиму будут составлять лишь 
23 млрд. При этом необходимо помнить, что ФРГ, по сути, является одной из наиболее 
экономически сильной страной в регионе, следовательно можно сделать вывод, что страны 
Центральной и Восточной Европы окажутся в гораздо более плачевной ситуации, т.е 
практически совсем без энергии. Более того даже в условиях программы по использованию 
возобновляемых источников энергии, ее эффективность в числе 50% от общего 
энергопотребления будет реализована только ближе к 2050 году, а на данный момент 
находится лишь в стадии разработки. 

В данной ситуации может появиться мнение что Европа сейчас просто напросто 
загнана в угол кризисом в Украине, однако это не совсем так. Евросоюз - далеко не 
единственная сторона, которая потерпит убытки в случае прекращения транзитной торговли 
топливом. Россия, в свою очередь, также сильно зависит от взаимодействий с Западом, т.к 
ежегодные 17 млрд. евро (согласно данным аналитиков из брюссельского Центра 
Европейских политических исследований) пополняют российскую казну благодаря торговым 
операциям с ЕС, поэтому в связи с данными обстоятельствами сложно утверждать 
однозначно, кто из двух сторон пострадает больше. 

Справедливо было бы предположить, что Россия также может обеспечить себе другой 
рынок сбыта, в том случае оптимальным вариантом мог бы стать Китай и вся Восточная и 
Юго-Восточная Азия в целом. Тем не менее для реализации данной политики потребуется 
большое количество времени даже на постройку и развитие инфраструктуры. Таким образом 
уже в рамках экономического соглашения между Россией и Китаем, рассчитанным на 30 лет, 
планируется экспорт природного газа в Пекин (до 38 млрд. кубов) по газопроводу "Сила 
Сибири", который будет достроен не ранее 2019г.  

Тем временем Европейское сообщество может подключить резервные ресурсы в лице 
топливного сырья из Катара (первый в мире экспортер сжиженного газа), Саудовской 
Аравии (владеющей пятой частью общемировых нефтяных запасов), Ирана (четвертого в 
мире по нефти и второго по природному газу), региона Северной Африки, в частности 
Алжира, а также региона Каспийского моря (Казахстан, Туркменистан). 

Евросоюзу не в первый раз приходится искать замену своим энергетическим 
снабженцам (пример с ливийской нефтью, когда изначально ее потребление составляло 10% 
от общего количества и  в последующем практически ее полное отсутствие  сразу после 
гражданской войны), но все же тот факт,  что энергетический кризис 2014 года уже затянулся 
и требует разрешения прямо сейчас, является очевидным для всех. 

В данном контексте большинство политиков, ученых-специалистов и независимых 
журналистов призывают власти обеих сторон исключить вопрос об энергообеспечении из 
общего конфликта, так как политические разногласия не должны угрожать энергетической 
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безопасности регионов, которая на данный момент вообще является наиглавнейшим 
вопросом в Европейско-Российских отношениях. В то же время мы можем наблюдать 
заметное улучшение положения украинского кризиса, так как определенные шаги по 
стабилизации энерготранзита уже имеют место:  

1. председатель правления "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев призвал 
страны-члены ЕС в одностороннем порядке пересмотреть контракты с российским 
"Газпромом". Глава "Нафтогаза" считает, что вместо двусторонних договоров между 
"Газпромом" и компаниями отдельных стран-членов ЕС, как это имело место до сих пор, 
нужно создать общий газовый рынок Евросоюза, к которому присоединилась бы и Украина. 
И на этом рынке газом можно было бы свободно торговать;  

2. компания "Энергоатом", оператор всех действующих атомных электростанций 
Украины, намерена использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке 3-
го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС; 

3. по оперативным данным Центрального диспетчерского департамента 
"Укртрансгаз" по состоянию на 26 ноября из Польши в Украину было импортировано с 
начала месяца 53,6 миллиона кубометров "голубого топлива". 

Дать объективную оценку эффективности подобной деятельности украинского 
правительства довольно  сложно, но одно можно сказать с собой уверенностью: пока 
Украина во главе с ЕС не наладит отношения с Россией, говорить о разрешении конфликта 
нельзя. В условиях приближающейся зимы, "перемирие" остается первым приоритетом в 
краткосрочной перспективе, в то время как в долгосрочной - пальма первенства принадлежит 
энергетической независимости Евросоюза.  

В ближайшем времени реализовывать программу по переходу к экологически чистым 
видам альтернативной энергии в рамках устойчивого развития предполагается через «Проект 
20/20/20» . Осуществление стратегии запланировано на период с 2007 по 2020 гг., в течение 
которого производство и потребление энергии, получаемой из возобновляемых источников, 
необходимо повысить до 20%, энергоэффективность европейской экономики  - на 20 %, а 
выбросы вредных газов в атмосферу снизить на 20%. Ежегодно на поддержку проекта 
Европейской комиссией выделяется 15 млрд. евро, но в то же время все Европейское 
сообщество глубоко уверено в перспективности проекта и следовательно обоснованности 
подобных затрат. По предположениям Еврокомиссии данная программа не только снизит 
стоимость электроэнергии.но и в результате развития инфраструктуры и промышленных 
предприятий обеспечит европейцев дополнительными рабочими местами, что позволит 
несколько снизить уровень безработицы.  

Ключевым аспектом амбициозной стратегии является развитие ядерной энергетики. 
Несмотря на то что данной отрасли производства меньше пятидесяти лет (начала развиваться 
с 1970-х) отношение мирового сообщества к ней успевало  неоднократно меняться от 
позитивного к негативному и наоборот. На начальных этапах разработки ядерных программ 
большая часть стран и их населения активно поддерживала идею "мирного атома", так как 
видела в ней решение всех проблем энергетического кризиса. Однако после череды аварий 
на ядерных объектах, в том числе и на Чернобыльской АЭС, мнение по поводу ядерного 
вида энергии приобрело резко негативный характер. Многие строительства ядерных 
установок были прекращены (после аварии 1979 года на АЭС Three Mile Island 
строительство всех новых атомных электростанций в США было заморожено, а 
правительство Швеции под давлением экологических организаций было вынуждено 
остановить строительство очередного атомного реактора). Ряд государств вообще полностью 
отказался от любого вида ядерной деятельности, объявив себя "безъядерными зонами": 

• Латинская Америка (Договор Тлателолько 1967 года); 
• Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года); 
• Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года); 
• Африка (Договор Пелиндаба 1996 года); 
• Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года); 
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Статус безъядерного государства имеют Монголия и Беларусь. 
Однако в связи с увеличением потребления энергии и последующим ростом цен на 

первичные энергоносители, руководство Евросоюза было вынуждено пересмотреть 
собственную политику по отношению к "атому". Постепенно не только правительства стран 
ЕС, но и само население пришло к выводу, что на данный момент ядерная энергия является 
единственным потенциально-перспективным видом энергии, способной обеспечить Европу 
тем, что не смог дать либерализованный рынок. В 2008 году правительством 
Великобритании была принята программа строительства реакторов нового поколения, в том 
же году в Италии был снят мораторий на строительство атомных энергоблоков. В настоящее 
время в 12 странах ЕС функционируют 150 реакторов АЭС, которые производят до 40% всей 
электроэнергии ЕС-25 и больше половины электроэнергии Франции, Словакии и Бельгии.  

Основным документом, фиксирующим императивы и приоритеты европейских стран в 
сфере развития энергетики, является Зеленая книга «К европейской стратегии устойчивой, 
конкурентной и безопасной энергетики». В качестве ключевого императива развития 
европейской энергетики выступает устойчивость энергетики. 

Ключевыми приоритетами стратегии являются: 
1. достижение высокого уровня свободной конкуренции и обеспечение 

экономической эффективности энергетики – экономическая устойчивость; 
2. охрана окружающей среды и энергосбережение - экологическая устойчивость; 
3. обеспечение стабильности, надежности и бесперебойности импорта 

энергоносителей по приемлемым для потребителей ценам - ресурсная устойчивость. 
Обобщая всю информацию о состоянии энергетической безопасности в Европейском 

союзе на нынешней день, все этапы развития его внутренней и внешней политики по 
отношению к вопросу топливного транзит, можно сделать следующие предположения по 
поводу возможных перспектив: 

Во-первых, на данный момент Европейское сообщество будет озабочено проблемой 
разрешения украинского кризиса, а также будет стараться наладить торговые отношения с 
Россией, возможно в какой-то мере жертвуя интересами новой украинской власти. 

Во-вторых, в некоторых странах возможно будут развиваться сомнения по поводу 
эффективности аппарата ЕС как такового, например лидер французской партии 
"Национальный фронт" Марин Ле Пен обещает провести референдум о выходе Франции из 
состава ЕС, в случае победы на президентских выборах в 2017г.  

И наконец в-третьих, по окончанию энергетического конфликта и принятии 
двухсторонних договоренностей, характер которых определить довольно сложно, Европа в 
любом случае будет постепенно переходить к альтернативным видам энергии, что 
однозначно повлияет на современные ресурсные приоритеты и энергетические 
взаимоотношения стран. 
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Бұл тақырыпты әлемдік мәдени кеңістікте өз орнын тапқа Франция елі жайлы болмақ. 

Алдымен Францияға тоқталмас бұрын әлемдік мәдениет терминін біліп алайық. Әлемдік 
мәдениет − жалпыадамзаттық мазмұны бар рухани құндылықтар сипатын айқындау үшін 
қолданылатын күрделі ұғым. Әлемдік мәдениетті дүние жүзі сипат алған діндерге негіздеп 
христиандық, исламдық, буддалық мәдениет деп бөлу бар. Еуропалық әдебиеттерде кең 
тараған бұлай бөлуді шартты деп бағалаған жөн. Өйткені мұнда құндылық мәніне тек діни 
талаптар тұрғысынан ғана қарау нышаны байқалады. Әлемдік мәдениет адамзаттың рухани 
дамуына тікелей әсер еткен және жоғарыда аталған діни мәдениеттерге де өз ықпалын 
тигізген жалпыадамзаттық мазмұндағы мұралар болып табылады және олар тарихи 
сабақтастық тұрғысынан қарастырылады.  

Франция мәдениеті – Еуропадағы ежелгі, демократиялық мемлекеттердің бірі, кәзіргі 
территориялық негізгі XV ғасырдағы қалыптасты. Франция Еуропадағы дамыған мемлекет 
және өзінің әдемі табиғаты мен туристік бизнесін мақтан тұтатын ел. Сол кезеңдерде болған 
мәдениетке байланысты тарихи оқиғылырғы тоқталсақ Францияның ресми діні 
болмағанымен халқының 90% католиктер. XVI ғасырдың екінші жартысында ақсүйектер 
арасында азаматтық соғыс орын алды: католиктер протестанттарға қарсы. Францияны тек бір 
ғана король-протестант, Бурбон әулетінің бірінші корольі Генрих IV  атымен белгілі - Генрих 
Наваррский билеген. Ол таққа отыру үшін католик дінін қабылдап, протестанттар мен 
католиктер арасында бейбітшілік орнатқан. Еуропалық діни қақтығыстарға тоқтау салып, 
Генрих IV протестанттарға дінисенімділікте еркіндік және жеке қауіпсіздікке кепілдік 
берген.  16 − 17 ғасырларда Франция Батыс Еуропадағы үстемдік үшін Габсбургтер 
әулетімен (“Қасиетті Рим империясы” және Испаниямен) соғыстар жүргізді. Ұзаққа созылған 
сәтсіз соғыстар, елдің материалдық ресурстарының елеулі сарқылуы, салықтардың өсуі мен 
экономиканың кері кетуінің нәтижесінде терең қоғамдық-саяси дағдарыс қалыптасты. 
Халықтың әр түрлі топтарының әлеуметтік наразылығының идеологияның негізі сол кездегі 
кең тараған кальвин ілімі болды (бұл ілімді жақтаушыларды гугеноттар деп атады). Ел 
католиктер мен гугеноттар болып екіге жіктелді. Олардың абсолютизммен және өзара күресі 
ұзаққа созылған азамат соғысына (“Діни соғыстарға”) ұласты. Оның шарықтау шегі − 1572ж.   
24 тамызда Парижде гугеноттарды жаппай қырғынға ұшырату болды (“Варфоломей түні”). 
Билікке келген Бурбондар әулеті діни соғыстарды тоқтатып, католик дінін Франциядағы 
ресми дін ретінде бекітті, ал гугеноттарға дін ұстану еркіндігі берілді. Людовик XIV кезінде 
Францияны іс жүзінде бірінші министр кардинал А.Ж.П. Ришелье биледі (1634- 48). Ол 
король билігін елеулі нығайтып, елдің орталықтануын күшейтті. Отыз жылдық соғыстың 
нәтижесінде Франция өзіне Эльзасты қосып алып, Еуропадағы ең қуатты монархияға 
айналды.Үлкен тарихи оқиғалар мен географиялық жағдайлардың әсерімен қалыптасқан 
француз халқының мәдениеті. Жалпы алғанда Франция және Париж іс жүзінде XVII 
ғасырдан бастап элиталық мәдениетпен көрнекілік өнердің орталығы ретінде үлкен рөл 
атқарды. Оған қоса Францияның экономикалық, саяси және әскери әсерінің өсуімен оның 
рөлі үнемі ұлғайып отырды. Франция өзінің еркін ойлары және діни сенімі бар зайырлы 
мемлекет. Бұл заңдылықтар 1789 жылы Ұлы француз революциясы кезінде қабылданған 
«Адам және азамат құқығы деклорациясы» арқылы бекітілген болатын. 1905 жылы 
қабылданған Шіркеулер мен мемлекеттің бөлінуі туралы заң  да өз үлесін қосты. [4] 

XVIII ғасырдағы Франция  мемлекеті Еуропаның рухани өмірінің  
негізгі ошағына айналды. Француз  халқының философиясында, әдебиетінде,  
өнерінде және т.б. жаңа леп,  соны бағытгар аңғарыла бастады.  Осы уақытқа дейін ездерін  
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Францияның қарсыласымыз деп  есептеп келген Испания, Германия, Польша, Ресей, тіші 
Англия сияқты өркениетгі елдер француз мәдениетін мойындауға мәжбүр болды. Қоғамдық 
өмірдің қарама-қайшылықтары шиеленіскен Францияда «ағартушылық идеологиясы» 1789—
1793 жылдары ұлы француз революциясының, ал одан кейін бүкіл Еуропаны жайлаған 
реформаторлық қозғалыстың теориялық және рухани алғышарттарына айналды. Шындығын 
айтсақ, бүгінгі заманның ең өркениетті елдерінің бірі Америка Құрама Штаттары да 
«ағартушылық идеяларының» негізінде қалыптасып, іргелі мемлекетке айналды. 

Франциядағы саяси революция, АҚШ-тағы тәуелсіздік жолындағы күрес және 
Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі Реформация кезеңінен басталып, ұзаққа созылған жалпы 
Еуропалық дамудың тарихи қорытындысын шығарды. Ол қорытынды — қоғамның жаңа түрі 
— «өнеркәсіп өркениетінің» қалыптасуы болды. Бұл кезеңде феодалдық қоғам мен 
шаруашылықтың натуралдық жүйесі ғана емес, сол қоғамға лайықталып қалыптасқан 
қоғамдық сана да күйзеліске ұшырады. Моральдық кризис қоғамдағы білімді адамдарды да 
қамтыды. Қоғамда өз орнын таба алмаушылар санының көбеюіне, халықтың қараңғылығы 
мен сауатсыздығына, халықтың қайыршылығы мен құқықсыздығына, қала люпендерінің 
азғындауына қарсы тұрар күш — мәдениет болды. Ол қоғамда жасампаздық пен 
шығармашылық рөл атқарды. Ал мәдениеттің өркендеп дамуы қоғамдық-саяси және 
әлеуметтік өзгерістерге тікелей байланысты болды. Өндіріс саласында, қоғамның базистік 
құрылымында мануфактурадан күрделі технологияға көшу, шикізаттың жаңа түрлері мен 
энергия көздерін игеру және т.б. шаралар жүзеге асырылды. Ғылым саласында, бұрын 
механика-математика сияқты ғылым салалары үстемдік еткен болса, енді оның қатарына 
физика, география, биология және т.б. ғылымдар қосылды. Ендігі жерде табиғатта, қоғамда 
болып жатқан түбегейлі өзгерістер ғалымдар назарынан тыс қалмады. Қоғамдық ғылымдар 
саласында, әсіресе философия ерекше белсенділік танытты. Философтар қоғамдық өмірге 
сын көзбен қарап, терең философиялық пайымдаулар жасады. Олардың сынының негізгі 
объектісі — қоғамдық (мемлекеттік) құрылыс және сол құрылыстың идеологиясы — дін 
болды. Әлеуметтік қайшылықтар бұрын-соңды болып көрмеген дәрежеде шиеленісіп, таптық 
қайшылықтар асқынған Францияда дінді (католиктік) сынау радикалдық, атеистік тұрғыдан 
жүргізілді. Гольбахтың пікірінше, дін — барып тұрған өтірік пен сандырақ, сондықтан дінді 
жоймайынша феодалдардың деспотизмінен құтылып, зорлық-зомбылықты жою мүмкін емес. 
Ағылшын философы Юм мен неміс философы Канттың көзқарастары мұндай 
рационализмнен алшақ болғандығына қарамастан, олар да феодалдық идеологияны қатал 
сынға алды. Олар қоғамдық мораль мен адам тұлғасы діннен тәуелсіз болу керек деп 
жариялады.[1] 

Революция отаны Францияда  да Ағартушылық идеялары біртектес  болған жоқ, олар 
реформизмнен (XVIII ғасырдың бірінші жартысы) бастап, ашық революциялық қимылдарға 
(XVIII ғасырдың 60— 80 жылдарында) дейін нағыз эволюцияны басынан кешірді. Еғер 
ағартушылардың аға буынының өкілдері — Монтескье мен Вольтер конституциялық-
монархиялық құрылыс орныққан көршілес Англияның үлгісімен феодалдық ағымды 
біртіндеп буржуазия- ландыру идеясын ұсынса, феодалдық құрылысқа жан-тәнімен қарсы 
келесі ұрпақтың өкілдері — Д. Дидро (1713—1784). К. Гельвеций (1715-1771), П. Гольбах 
(1723-1789) басқаша көңіл-күйде болды. Олар помещиктік меншік пен сословиелік 
артықшылықтарды мүлде жойып, деспоттық өкіметті құлатуға шақырды.[2] 

Франция – бұл  дәуірлері,мәдениеті және соның ішінде ең мықтысы болған сәні өте 
жарқын және эмоционалды түрде ауысып отырған ел. Сәулетті, бай  болған француз 
корольдерінің сарайлары Инквизиция кезінде өрши түскен обаның әсерінен кедей және лас 
жұмысшы орамдарына айналған. Егер революциялар орын алса бүкіл ел қирауға ұшырайды 
және қайта қалпына келеді; сән өмірге келсе бүкіләлемдік деңгейде болу үшін; ал атақты 
адамдар пайда болса, жүз жылдар бойы ұрпақтар қадірлеп өткен! Франция бүкіл әлемге 
белгілі сәулет пен өнер тарихындағы ең танымал бірегей қорықтардың бірі. Напалеон дәуірі 
кезіндегі Неоклассицизмнің ізі де Францияны айналып өткен жоқ. Оның іздері Салтанат 
аркасынан, XIX ғасырда Францияның эклектикалық ұлы ғимараты – «Гранд Опера», қалалық 
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ратуша Отель-де-Виль, Үлкен сарай, және Франция мен Париждің нышаны Эйфель 
мұнарасы. 

ХІХ ғ. ғылым мен техниканың дамуында болған ұлы өзгерістер континентінің барлық 
Европа елдері  мен әдебиеті халықтарының өнерінің дамуына көп үлес қосты. 
Капитализмнің қалыптасу дәуірі - европалық көркем мәдениеттің дамуындағы жаңа дәуір. 
Осы дәуірде классицизм, романтизм, сыни реализм, импрессионизм қалыптасты. 
Француздар үшін мәдениет саласында жоғары жетістіктерге жету ол өзгелер үшін іс жүзінде 
қол жетпейтін биіктіктерге айналу. Француз халқы Франция орталығы болып табылатын 
өздерінің жеке әлемінде өмір сүреді. Француздар өздерінің тарихымен сіңірілген және 
өздерінің елін демократияның қалпын, шыншылдықты, мемлекеттік және заңдық жүйені, 
әскери стратегияны, философияны, ғылымды, ауыл шаруашылығын, тіпті тамақ жасау өнері 
мен " өмір сүруді "  дамытуға бастаушы ел деп санайды.  

Франция мәдени, тарихи байлықтары көп бүкіл әлемді  қызықтыратын мемлекет болып 
табылады. Сонымен бірге, ғажайып табиғаты, әртүрлі тарихи адамдардың өмірбаянымен 
ерекшеленеді. Франция - әлемдегi туристер көп баратын ел болғандықтан  туризмнің барлық 
түрлерiн дамыту үшiн мүмкiндiктерi көп. 

Парижде  әлемге әйгілі Эйфель мұнарасы, Үлкен және Кіші сарайлар, Юнеско 
ғимараты, Шайо сарайы, Пантеон, Сен Женевьев кітапханасы, т. б. көрікті жерлерді 
тамашалауға болады. Парижде болған адам көп архитектуралық ескерткіштерге күтпеген 
жерде кезігіп жатады. Сондай мұралардың бірі - Сен-Мартен каналы. Каналдың үстіне ұзақ 
жылдарда көптеген көпірлер тұрғызылып, әрқайсысы өзгеше сәулет туындысына айналды. 

 XXI ғасырдың Франциясы тиімді экономикалық және әлеуметтік стратегияны  сенімді 
түрде көрсететін әлемдік держава. Сонымен қатар ол ұлттық құндылықтарды сақтауға 
қамқорлығын көрсетеді. Франция демократияның діңгегі және әлемдік мәдениеттің 
орталығы. Елдің азаматтары өздерінің болашағын жаңа Еуропада, трансеуропалық жүйенің 
қалыптасуы мен жүзеге асуында көреді.[5] 

Франция мәдениетінің ерекшелігін Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың өзі онда болған іс сапарында айтқан болатын: “Иә, Париждің аты – 
Париж. Оны жер бетіндегі бірде-бір қаламен алмастыра да, шатастыра да алмайсың. Бір 
кездері шыққан: “Ақындар провинцияда туып, Парижде өледі”, деген қанатты сөз оның озық 
ойлы, өркенді өнерлі кісілер бас қосатын ордаға айналуына байланысты айтылған сияқты. 
“Ақындар” дегеннен шығады, Францияда тек әдебиетті қолпаштауға бағышталған 
сыйлықтардың өзі мыңнан асады екен.  Әлем мәдениетінің астанасы атанған, шежіресі бай 
шадыман шаһарда әсемдік пен әулиеліктің нышаны іспеттес көрсең көз тоймайтын мәртебелі 
мекендер де аз емес. Жайшылықта келсең, мұндағы Эйфель мұнарасы мен Даңқ аркасын, 
Елисей алаңдары мен Версальды, Лувр мен Құдай Ана соборын, Монмартр мен Латын 
орамын, Гревен, Орсе және Пикассо мұражайларын, Келісім, Вандом және Бастилия 
алаңдарын, Гранд Опера Гарнье театры мен Пале Рояль сарайын, тіпті Париж катакомбалары 
мен Мулен Руж кабаресін асықпай жүріп, тамашалап шығуға болар еді. Ондағы орта 
ғасырларда салынған ғимараттардың өзі неге тұрады. Түнде отты қала болып көрінетін 
Париж күндіз ашық аспан астындағы мұражайға айнала қалады. Бізге Париж сонымен бірге 
жасыл желекке малынып тұрған да абат болып көрінді. Оның айналасындағы ойдым-ойдым 
ормандар мен шоқ болып шоғырланған саябақтардан бөлек, көшелері көбінің бойын 
жайлаған ағаштар аллеясы шаһардың көркіне көрік қоса түседі екен”. [3] 

1945 жылы 16 қарашада құрылған, Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, Ғылым 
және Мәдениет жөніндегі Ұйымы ЮНЕСКО штаб-пәтері Францияның Париж қаласында 
орналасқан. Менің ойымша халықаралық дәрежеде құрылған бұл ұйымның басты штаб-
пәтерінің Францияда орналасуы тектен текке емес. 
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Массовые выступления и беспорядки в арабском мире, известные сегодня нам как 

«арабская весна», начались в декабре 2010 года и охватили большинство арабского мира. 
Для одних стран «арабская весна» ассоциируется с единичными случаями актов 
самосожжения и небольшими беспорядками (Марокко, Судан, Саудовская Аравия), а для 
других это революции и гражданские войны (Тунис, Египет, Ливия).  

Наиболее широкий охват массовых выступлений имело место в Ливии, где 
сопротивление оппозиции с правящей властью переросло в гражданскую войну и убийство 
«лидера нации» Муамара Каддафи, находившегося у власти в стране с 1969 года.  

На данный момент существует множество мнений (и во многом противоречивых) по 
поводу истинных причин гражданской войны в Ливии. Так бывший посол России  в Ливии и 
Тунисе Алексей Подцероб, оценивают ситуацию в Ливии так: социально-экономическая 
ситуация в этой стране к моменту начала гражданской войны было значительно лучше, чем в 
других арабских странах Северной Африки, в Ливии нет значительного социального 
расслоения, основную же роль играют противоречия между племенами[14].  

Противоположно думает о причинах начала гражданской войны в Ливии профессор 
университета Джона ХопкинсаФуадАджами, авторитетный американский эксперт по 
Ближнему Востоку. По словам востоковеда, за годы правления Каддафи, страна 
превратилась «в безжалостную тиранию, а все богатства государства оседали у правителя и 
его детей. Розничная торговля была уничтожена, и многие сферы деятельности для ливийцев 
были запрещены». 

Бывший посол России в Ливии Владимир Чамов считает, что на востоке Ливии всегда 
существовала мощная оппозиция Каддафи, недовольная распределением не в свою пользу 
средств внутри страны, которое стало происходить после прихода полковника к власти[17]. 
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, считает, что весь ливийский 
конфликт искусственно сконструированным, истинную причину событий он видит в войне 
за ресурсы, ведущейся на глобальном уровне. 

Нужно отметить, что особенностью ливийской смуты является то, что 
антиправительственные выступления в этой стране не были порождены социально-
экономическими причинами. Доход на душу населения в Ливии (14,2 тыс. долл. в 2010 г.) 
был самым высоким в Северной Африке, и его значительная часть распределялся в 
интересах всего населения. В Ливии, за время правления Муаммара Каддафи практически 
ликвидирована неграмотность, уровень детской смертности снизился до 25 на 1 тыс. 
новорожденных, за каждого ребенка родителям выплачивалось 7 тыс. долл., молодоженам 
выделялось 60 тыс. долл. на квартиру, основные продукты питания и бензин дотировались 
государством, электричество было бесплатным, малоимущие получали помощь деньгами, 
продуктами питания,  пособие по безработице составляло 750 долл. в месяц. 

http://egemen.kz/old/2010/?p=19538
http://fb.ru/article/146257/strana-frantsiya-opisanie-istoriya-frantsii-kratko-kultura-frantsii
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Однако, нужно отметить, что к моменту начало революции переросший затем в 
гражданскую войну в Ливии существовало целый ряд внутренних и внешних факторов, 
которые оказали существенное влияние на распространение идей «арабской весны» в этой 
стране. Родоплеменное разделение ливийского общества и недовольство ряда племен 
делением национального дохода, длительный период узурпации власти и формирование 
нового гражданского общества являются внутренними факторами гражданской войны в 
Ливии. К внешним факторам, оказавшим существенное влияние на развитие 
антиправительственных протестных настроений  в Ливии, относятся: вопросы региональной 
и глобальной геополитики, борьба за ливийскую нефть и заграничные счета ливийского 
лидера, а также модель государственного правления «Джамахирия», разработанная самим 
полковником Муаммар Каддафи. 

По мнению немецкого эксперта  Г.Майера, за годы правления Каддафи образовалось 
противоречия между ливийскими племенами, которых, насчитывается 130-140 племен. 
Проблема заключается в том, что  привилегированном положении вместе с приходом 
Каддафи к власти, то есть в течение 42 лет его правления, оказались три больших племени на 
западе Ливии. Прежде всего, это племя самого Каддафи - Кадаффа. Еще одно большое племя 
- Варфалла - южнее Триполи, а также племя Маргаха - на юге страны.  И эти три западные 
племена контролировали распределение доходов от продажи нефти, которая в большей части 
находится на востоке. И это не могло не вызвать недовольство у восточных племен, которая 
в конечном счете перешла в крупномасштабную гражданскую войну, которая  шла с востока 
на запад, от обездоленных племен к правящим. 

С другой стороны, в стране началось формирование гражданского общества, 
сопровождавшееся выходом на политическую арену нового, более образованного поколение. 
Молодые люди хотели быть не подданными, а гражданами, которые сами решали бы 
проблемы своей страны, а не уповали на «отца нации». Одновременно проводившаяся 
режимом в последние годы экономическая либерализация привела к формированию 
национальной буржуазии, желавшей положить конец засилью буржуазии бюрократической и 
повальной коррумпированности чиновников, делавшими невозможным нормальное ведение 
бизнеса. 

Было, наконец, налицо стремление к демократии современного среднего класса. В 
Ливии на протяжении последних десятилетий отсутствовала конституция,  парламент и 
правительство, были запрещены политические партий и ограничена свобода слова. Так  по 
данным американской организации FreedomofthePressIndex на 2009—2011 годы, Ливия была 
страной с самым высоким уровнем цензуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ещё 
в 1973 году Муаммар Каддафи создал Революционные комитеты — орган гражданских 
сторонников режима для контроля над инакомыслием. В этих комитетах информаторами 
работало от 10 до 20 процентов ливийцев. 

Серьезный просчет был допущен самим ливийским лидером, не сумевшим разобраться 
в складывающейся ситуации. Свидетельством тому стало его, вызвавшее широкое  
недовольство, решение передать власть по наследству своему сыну Сейф аль-Исламу. Не 
прислушался он и к советам Сейф аль-Ислама принять конституцию и провести 
парламентские и президентские выборы, что, возможно, предотвратило бы трагедию.  

Внешним фактором, оказавшим существенную  роль в победе оппозиционеров над 
полковником Каддафи, стала интервенция антиливийской коалиции в лице Организации 
североатлантического договора (НАТО), Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.  Однако 
остается странным, почему НАТО, Саудовская Аравия либо Катар не помогают так же 
оппозиционерам, борющимся за свои права в Йемене, Бахрейне либо в Сирии, где также 
повсеместно происходят столкновение между демонстрантами и полицией. Ответ скорей 
всего кроится в целях, которые преследуют эти страны. 

Во-первых, это вопросы геополитики, как мы знаем, М. Каддафи вел собственную 
внешнюю политику, что не устраивало ряд западных стран и конкурентов по региону Катар, 
ОАЭ и Саудовскую Аравию. Так с убийством М. Каддафи у стран Запада появилось 
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возможность установить собственное влияние в стране и управлять ливийскими потоками 
энергоресурсов, а для Катара с Саудовской Аравией эти новые рынки сбыта нефти и большее 
влияние в регионе. 

Во-вторых, это вопросы финансовых средств. Американская газета «Вашингтон 
Таймс» сообщила, что Париж и Лондон, равно как и Вашингтон, столкнулись с 
беспрецедентным финансовым кризисом, хотят любой ценой завладеть 200 млрд.  ливийских 
долларов, которые до войны циркулировали в центральных банках западных стран.  

В-третьих, возможно развитие такого сценария, когда причиной влияние третьих сил на 
развитие гражданской войны в Ливии стала модель государственного правления 
Джамахирия  (народовластия»),  которая может стать конкурентом демократии западного 
образца или монархии персидского залива (со свержения именно монархии в Ливии в 1969 
г., Каддафи пришел к власти). В основу политического устройства этой страны положены 
идеи т. н. «третьей мировой теории» Муамара Каддафи, которые отвергают утвердившиеся 
«фальшивые формы демократии» (парламенты, политические партии, правительство) как 
неспособные в полной мере выражать интересы народа и провозглашают принцип прямого 
народовластия («джамахирия»)   как участие всего населения страны в решении всех 
вопросов государственной жизни . 

Волна арабских революций докатились до Ливии и переросли в вооруженные 
столкновения между оппозицией и сторонниками режима полковника М.Каддафи. Когда 
Тунис и Египет показали успешный пример свержения прежних правителей, молодежь 
Ливии, объединенная Интернетом, вышли на улицы. 

Восстание в Ливии началось с инцидента в городе Бенгази (на востоке страны). 
Поводом для  волнений стал арест юриста и правозащитника Фатхи Тербиля. Демонстранты, 
собрались у здания местной администрации, требуя его освобождения. Затем люди 
направились к центру города, где и произошел конфликт. В ходе демонстрации 
митингующих с полицией пострадали 38 человек. 

17 февраля 2012 года, отмечаемый теперь в Ливии как день начала революции, в 
городах Бенгази, Бевида, Зентан. Рубжан и Дерна прошли массовые выступления, известные 
сейчас нам как «День гнева». 

В пятницу 18 февраля восставшие, сломив сопротивление полиции, установили 
контроль над городом Аль-Байда. В этот день, по примеру Египта власти Ливии отключили 
Интернет в стране. 

Начиная с 17-18 февраля, антиправительственные волнения в Бенгази переросли в 
вооруженный мятеж, поскольку расположенные здесь ливийские войска перешли на сторону 
оппозиции. 

Через несколько дней, 20 февраля, международное сообщество «взорвала» 
информация, согласно которой ливийские власти расстреляли демонстрацию протеста из 
пулемета, которое в дальнейшим не подтвердились. 

22 февраля мятежники распространили свою власть на город Тобрук, благодаря тому, 
что генерал-майор Сулейман Мухаммед, командующий войсками в Тобруке, перешел на 
сторону оппозиции. К 24 февраля вся Киренаики перешла под полный контроль мятежников. 
Ливийские власти временно остановили попытки вернуть контроль над регионом. 26 
февраля мятежники провозгласили в Бенгази временное правительство Ливии во главе с 
бывшим министром юстиции страны Мустафой Мухаммедом Абдель-Джалилем. 

6-7 марта 2012 года прошли бои за г.Сирт (родина Каддафи) и г.Бин-Джавид. 
Наступление контрнаступление мятежников захлебнулось. Начинается контрнаступление 
сил Каддафи на западном и восточном фронтах. В период с 8 по 17 марта 2011 г. армией 
Каддафи взяты Эз-Зивия, Зинтан, Бин-Валид на западе, Сирт и Бин-Джавид в центре страны 
удержаны Каддафи. В ходе наступления на восток взяты Рас-Лануф, Брега, шли бои за 
Адждабию. Каддафи готовился к наступлению на Бенгази, последний оплот повстанцев, 
взятие которого закончил бы конфликт в Ливии, победой Каддафи. 

Однако, планам ливийского лидера не суждено было сбыться, 18 марта 2012 года Совет 
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Безопасности ООН 10 голосами «за» и 5 «воздержался» принял резолюцию 1973 об 
объявлении беспилотной зоны над Ливией. На следующий день, по инициативе Франции и 
Великобритании. США и ряда их союзников собрался экстренный саммит в Париже. По 
итогам саммита была принята решение произвести удары по войскам Каддафи, а также по 
объектам ПВО и складам оружия в Ливии. Первоначально самолеты 9-ти стран (Бельгия, 
Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Норвегия, США, Франция) принявших 
участие в установлении в  воздушном пространстве Ливии, зоны, запретной для полетов 
ливийской авиации, подчинялись национальным командованиям. США занималась 
координацией этих действий, а 29 марта 2012 года командование операцией было передано 
НАТО, которая к тому моменту фактически установила морскую блокаду Ливии. Позже к 
антиливийской коалиции присоединились Катар и ОАЭ. 

Так 350 самолетов стран антиливийской коалиции выполнили за первые 12 дней 2 тыс. 
самолетовылетов. В ходе постоянных авиаударов, не прекращавшихся вплоть до победы 
повстанцев в гражданской войне, значительно ослабили Вооруженные силы Каддафи, тем 
самым оказали существенное влияние на ход событий в Ливии. 

При поддержке сил НАТО, Переходный национальный совет (ПНС) пошел 
наступлением на силы Каддафи. 26-28 марта 2012 года в руках повстанцев оказались города 
Адждаия. Брега, Рас-Лакуф, Бин-Джавид. Однако М.Каддафи 30 марта, используя тяжелую 
технику и артиллерию, за счет контрнаступления захватил Бин-Джавид, Рас-Лакуф и Бреги 
обратно. 

Весь апрель ливийские войска вели бои с переменным успехом за города Мисурат, 
Адждабия, Налут и Рас-Лакуф. Им противостояли повстанцы, которые получи 
возрастающую день тот дня поддержу со стороны ВВС стран антиливийской коалиции.  

Помимо этого, не прекращались усилия различных зарубежных посредников, 
направленные на урегулирование ситуации в Ливии.  

Так, 7 апреля 2012 года  со своей «дорожной картой» выступила Анкара. В качестве 
своего главного приоритета она назвала « немедленное прекращение огня» в Ливии, где у 
Турции ранее имелись значительные экономические интересы. 9 апреля Триполи принял 
«дорожную карту», предложенную Африканским Союзом.. На все посреднические усилия 
некогда «мирные», но ставшие непримиримыми повстанцы, равно как их покровители из 
антиливийской коалиции, отвечали категорическим отказом. Они выдвигали заведомо 
непримиримые для Триполи условия, и главное из которых – уход М. Каддафи. 

События вокруг Ливии в мае развертывались на фоне эскалации военных усилий стран 
антиливийской коалиции и формирований ливийских повстанцев во главе с Национальным 
переходным советом. 

3 мая 2012 года ПНС заявил, что для поддержания в работоспособном состоянии 
администрации на контролируемых повстанцами территориях он до конца июня нуждается в 
кредите на сумму в 3 млрд. долларов. Кредит предполагалось получить под гарантии тех 
ливийских авуаров, которые были заморожены в Италии, Франции и США. Тем самым 
началось подтверждаться одна из версий о причинах гражданской войны в Ливии, согласно 
которой, на участие третьих сил (страны Запада) в событиях в Ливии, оказали существенное 
влияние многомиллиардные заграничные счета Каддафи. 

Боевые действия в мае на сухопутных фронтах в Ливии шли с переменным успехом. 
Повстанцы добились определенного успеха 11 мая они взяли под свой контроль аэропорт 
прибрежного города Мисурата, находившегося в 200 км к востоку от Триполи. 

Что касается Каддафи, то принятое Международным уголовным судом (МУС) решение 
на его счет практически закрыло двери для переговоров с Триполи – 27 июня 2012 года МУС 
выдал ордера на арест самого Каддафи, его сына Сейф аль-Ислама и главы разведывательной 
службы Ливии Абдаллы ас-Сенусси. 

Тем временем авиация НАТО все чаще наносила удары по складам с продовольствием. 
Цель таких действий очевидна – вызвать голод среди населения районов, находящихся под 
контролем сил Каддафи, и тем самым подвигнуть его на выступления против режима. 
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22 августа произошел переломный момент в ливийском конфликте, повстанцы 
ворвались в Триполи. Прорыв к столице был выполнен с западного – кратчайшего – 
направления, где до наступления повстанцев из ПНС  фронт находился всего в 70 км от 
Триполи . 

В течение сентября эпицентры боев между силами Каддафи и формированиями ПНС 
находились в районе городов Сирт, Себха и Бани-Вали. Их защитники отвергли ультиматум 
ПНС, потребовавшего сложить оружие и прекратить сопротивление до 10 сентября 2012 
года. 

К Сирту ПНС стянули к 17 сентября до 6 тыс. бойцов. Их действия обеспечивали до 1.2 
тысяч танков и бронетехники.  

20 октября 2012 года стало важной вехой в конфликте вокруг Ливии. В тот день, 
боевики Переходного национального совета исполнили то, к чему они с помощью НАТО 
шли последние месяцы: в районе города Сирте они пленили, а затем убили лидера ливийской 
революции М.Каддафи. Главным, в тот момент в Ливии стал не ход боевых действий – 
однозначно, оставшиеся в живых сторонники Каддафи продолжат вооруженное 
сопротивление, тем более с 31 октября 7-месячная операция НАТО в Ливии официально 
прекращена, а расклад политических и военных сил в стране новых хозяев этой страны, а 
также в лагере их противников. 

Главный итог операции – авиация НАТО выполнила около 26 тыс. самолетовылетов, в 
том числе почти 10 тыс. – ударных миссий, чем фактически предопределила победу 
формирований ПНС.  

«Арабская весна» в Ливии, произошедшее при поддержке открытого международного 
участия Великобритании, США, Франции, Канады и ряда других стран, привело к самым 
печальным последствиям: страна с единым управлением и центром фактически перестала 
существовать, превратившись в собранные на одной территории разрозненные, делящие 
между собой власть, силы повстанцев. На данный момент, в стране большое количество 
племен, полевых отрядов и исламистов, не подчиняющихся никому. 

С учетом вышеизложенного, перспективы дальнейшего развития Ливии как 
централизованного государства чрезвычайно туманны: по оценкам одних экспертов, её ждёт 
хаос и кровавая гражданская война 

Однако, существует ряд других экспертов, по оценкам которых, в стране еще 
сохранились опытные политические деятели, способные, при поддержке мирового 
сообщества, уладить напряжённую ситуацию в стране и договориться с оппозиционными 
группировками. 
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Сложившаяся в настоящее время в мировом сообществе особая этноконтактная 

ситуация, ставит перед общественными науками особые цели и задачи, важнейшими из 
которых являются укрепление полиэтничности и поликультурности в демографической 
структуре общества. Межэтнические отношения являются объектом исследования 
многочисленных наук, таких как этнология, социология, социальная психология и 
культурология. 

Исследования уровня межэтнической напряженности в регионах России, 
проводившиеся сотрудниками Центра изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и 
федерального информационного агентства «Клуба регионов» в период с сентября 2013г. по 
март 2014г. выявили рост ксенофобии и, связанных с нею экстремистских идеологий, 
пришедшие на смену сепаратизму. По мнению экспертов, в случае низкой эффективности 
национальной политики, следует ожидать расширения географии конфликтов и роста 
межэтнической напряженности.Как отмечают специалисты, наиболее угрожающая 
межэтническая ситуация по совокупности причин сложилась в Москве, Московской области, 
Петербурге, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе (Дагестан) и в Поволжье 
(республика Татарстан).Если напряжённость в регионах Южного федерального округа 
(Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край и др.) обусловлена близостью 
Северного Кавказа, то Поволжье эксперты характеризуют как «самостоятельный очаг 
напряжённости». В данных регионах зафиксировано значительное количество конфликтов на 
почве межнациональной розни, в том числе массовых, и с применением насилия. Согласно 
общему прогнозу исследователей имеет место неблагоприятная тенденция, с возможностью 
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дальнейшей эскалации конфликтов.[5] 
Нужно отметить, что Татарстан является одним из наиболее экономически развитых 

регионов Российской Федерации. Столица Татарстана, Казань, – третий по количеству 
мигрантов город в Приволжском федеральном округе, однако внешняя миграция не входит в 
число наиболее значимых факторов межнациональной напряженности ни в городе, ни в 
республике. Основной конфлинктной ситуацией являются конфликтные действия, 
вызванные противоречиями между титульным этносом (татарами) и русскими. Например, 
для обеспечения доступа в административно-политическую элиту неформальные связи 
играют существенную роль, поскольку для вхождения в республиканскую элиту 
национальность гражданина имеет особое значение. 

Данный анализ, проведенный экспертами (социологами, аналитиками, политологами, 
историками, журналистами) на основе мониторинга более 50 интернет-ресурсов, выявил 
причины и структурные особенности межэтнической напряженности. В данной работе мы 
рассматриваеммежэтнические отношения как субъективно переживаемые отношения между 
людьми разных национальностей, этническими общностями. [2]. Характер межэтнических 
отношений складывается в зависимости от исторического прошлого, социально-
политической обстановки, от экономических и культурно-бытовых условий жизни, 
непосредственной конкретной ситуации или заинтересованности в общении. 

Стоит отметить, что с межэтническими отношениями тесно связан термин этнический 
стереотип, который подразделяют на автостереотип и гетеростереотип. Автостереотипы – 
это представление членов конкретной этнической группы о самих себе. В данном случае 
объектом этнического стереотипа являются наиболее типичные представители своей 
этнической группы.Автостереотипы, как правило, представляют комплекс положительных 
оценок и отрицательных элементов.Гетеростереотипы – это образы представителей других 
этнических групп, сложившиеся в данной группе.Гетеростереотипы могут быть как 
позитивные, так и негативные, в зависимости от исторического опыта взаимодействия 
данных народов.[7] 

Известно, что основной причиной возникновения межэтнической напряженности 
являются изменения в структуре и содержании этнической идентичности. Следует особо 
подчеркнуть междисциплинарный характер центрального объекта исследования – 
этнической идентичности, который требует знания психологических теорий и концепций, 
опоры на эмпирические данные психологии, социологии, истории, политологии, 
демографии, отражающие этнокультурную действительность. При исследовании этнической 
идентичности, этнических стереотипов, этносоциальных представлений ученые 
сталкиваются с трудностями, связанные со спецификой предмета – этническим 
сознанием.Г.У. Солдатова в монографии "Психология межэтнической напряженности" 
подчеркивает, что ислледования этнического сознания имеют широкую теоретическую и 
эмпирическую базу в отечественной исторической и этнографической литературе 
(напримерработы В.И. Козлова, В.И. Клементьева, А.А. Кожановаи других).А с середины 
1980-х гг. в отечественной психологии создается этнопсихологическое направление 
исследований, в котором сначала этническое сознание, а позже этническая идентичность 
становятся центральными объектами изучения (В.С. Агеев,  А.Г. Асмолов, Е.И. Шлягина, 
Э.Ц. Данзанова, В.П. Левкович).Вследствие чего, в отечественной науке активно 
разрабатывается наряду с другими также этнопсихолингвистический подход. 
Психолингвистика (этнопсихолингвистика), занимающаяся проблемой репрезентации 
системности языкового сознания носителей различных культур, выдвигает в качестве 
основного метода ассоциативный эксперимент. Суть данного метода состоит в том, что 
этносоциальные представления, составляющие содержание этнической идентичности, 
фиксируются  в констатных ментальных образованиях – конвенциональных стереотипах, 
специфически репрезентированные в языке.Материалом исследования служит массив 
ассоциатов,который будет получен в результате проведения свободного ассоциативного 
эксперимента.Следует особо подчеркнуть, что подобным методом проводилось 
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исследованиеЗ.Г. Адамовой, где вербально была диагностирована степень межэтнической 
напряженности в республике Саха (Якутия)[1].  

Эксперимент проводился на двух языках, которые в диагностируемом регионе – 
Республике Татарстан – имеют статус государственных языков: татарском и 
русском.Объектом нашего исследования является языковое сознание представителей 
наиболее многочисленных этносов, проживающих в Республике Татарстан, т.е. татаров и 
русских. При отборке респондентов был использован метод сплошной выборки. Опрос 
создан на сервере виртуальных исследований http://virtualexs.ru. Общая схема 
ассоциативного эксперимента такова: испытуемому предъявляется слово-стимул и требуется 
дать первые пришедшие на ум ассоциации. В нашем эксперименте приняли участие 80 
человек, из них 43 представителя русской национальности (54%), 32 представителя 
татарской национальности (40%) и 5 представителей других национальностей (6%). В 
качестве слов-стимулов нами были отобраны лексемы, представляющие некоторые 
этносоциальные представления, в которых, согласно социологическим исследованиям, 
может быть репрезентирована межэтническая напряженность. Мы представляем 26 слов-
стимулов на русском языке: приезжий, сознание, православие, Татарстан, свой, работа, 
деревня, элита, чужой, высшее образование, Родина, татары, деньги, город, созидать, 
правительство, мечеть, Россия, власть, Сабантуй, дом, население, ислам, руководитель, 
чиновник, русский; и 25 на татарском языке: читтән килгән, зиһен, православие, Татарстан, 
үз кеше, эш, авыл, элита, чит кеше, мәгариф, туган ил, татарлар, акча, шәһәр, хөкүмәт, 
мәчәт, Рәсәй, хакимият, Сабантуе, йорт, халык, ислам, җитәкче, урыслар, түрә. 
Полученные реакции представлены в виде ассоциативного поля. Ассоциативное поле, по 
словам Н.В. Уфимцевой, получаемое в результате проведения ассоциативного эксперимента, 
- это не только фрагмент вербальной памяти человека, но и фрагмент образа мира того или 
иного этноса, отраженный в сознании "среднего" носителя той или иной культуры, его 
мотивов, оценок, и следовательно, его культурных стереотипов. [4] 

В данной работе мы рассмотрим 80 реакций (R) на русском языке русских и татар. Мы 
проанализируем следующие группы-слов, которые представляют особый интерес: 
этнические стереотипы - татары/ русские. 

В результате анализа реакций на слово-стимул татары у русских испытуемых, было 
получено следующее ассоциативное поле: народ - 6, соседи - 6, нация - 4, люди - 3, друзья - 2, 
евреи - 2, а так же единичные ассоциации: монголы, хулиганы, братья, семья, хитрые и т.д. 
Наиболее частотными реакциями на слово-стимул "татары"  у татар стали: нация - 5, народ 
- 3, веселье - 2, хитрость - 2, далее единичные реакции: скромность, простота, доброта, 
отзывчивость и др. 

Реакции на стимул "русские" у русских: люди - 10, сила - 4, нация - 3, народ - 3, 
население - 3, Россия - 2, и далее следуют единичные реакции: богатырь, добряки, 
православие, церковь и т.д.. Наиболее частотными реакциями на слово-стимул "русские" у 
татар стали: народ - 6, люди - 4, Россияне - 3, сила - 2, не сдаются - 2;единичные реакции: 
соседи, веселые, добрые, заводные, юмор, православие, простота, повсюду и т.д.Представим 
ассоциативное поле слова-стимула "русские" у татар: народ - 6, люди - 5, Россияне - 3; 
единичные реакции: религия, заводные, хорошие, непобедимые, ленивые, нация и другие. 

В современных исследованиях психолигнвистической направленности для анализа 
результатов, полученных в ходе проведения ассоциативных экспериментов, используется 
метод семантического гештальта Ю.Н. Караулова 

Содержание автостереотипа «татары» актуализируется в следующих компонентах: 
понятия - 11(34%),эмоциональное отношение - 18 (54%), свой/чужой - 2 (6%), другое - 2 
(6%). ( рис.2) Содержание гетеростереотипа репрезентировано в компонентах: понятия - 19 
(54 %), эмоциональное отношение - 15 (43%), свой/чужой - 1 (3%). (рис.2) 

 

http://virtualexs.ru/
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    рис.1 

 
    Рис.2 
Следует отметить тот факт, что компонент «внешний облик» не представлен в 

автостереотипе «татары». Как справедливо утверждают Н.В. Шимбель и Е.В. Собор «в 
основе гетеростереотипов лежит такое свойство, как антропостереотипичность, т.е. 
обусловленность стереотипа внешним обликом индивида. Внешность часто выступает 
практически важным признаком, несущим в себе информацию об этнической 
принадлежности субъекта. Признаки, из которых слагаются внешний облик и поведение, 
могут иметь осведомительное значение и выполнять регулятивную функцию. В 
гетеростереотипах на уровне обыденного сознания внешний облик представителя 
соответствующей этнической общности чаще всего связывается с определенными 
психологическими чертами человека. На основе этих стереотипов неизбежно создаются 
соответствующие типы межэтнического общения и поведения людей». [7: с.2] В нашем 
случае не было получено ни одной реакции, входящей в семантическую зону (СЗ) «внешний 
облик» как автостереотипа татар, так и гетеростереотипа. Семантическая зона «свои-чужие» 
преобладает в большей степени в автостереотипе (R – русские, мусульмане), чем в 
гетеростереотипе (R – татары). Примечательно, что реакция «татары» на слово-стимул 
«русский» характеризует крепкие исторические связи, включенность данного этноса в 
контекст татарского языкового сознания. Представления об этнической культуре в 
автостереотипе отсутствуют, в отличие от гетеростереотипа (R – масленица). Эмоционально-
оценочный компонент автостереотипа характеризуется реакциями с положительной 
коннотацией (R – сильные, открытые, отзывчивые, душевные, добрые, скромность, веселье, 
трудолюбивые).Реакция (R – хитрый) репрезентирует наряду с частотными 
положительными ассоциациями также представление о себе как о хитром народе. В 
гетеростереотипе, в эмоционально-оценочном компоненте представлено большое количество 
реакций с положительной коннотацией (R – мир, смелость, веселые, добрые, заводные, 
хорошие, юмор, непобедимые, простота).Реакции (R – ленивые, хаос) представляют, по 
мнению татар, черты отрицательных качеств русского народа. Примечателен тот факт, что 
реакция (R – повсюду) представлена как в автостереотипе, так и в гетеростереотипе, и 
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репрезентирует тот факт, что в сознании татар численность титульного и нетитульного 
этноса приблизительно равно в количественном отношении. Это доказывает тот факт, что 
самые частотные реакции в автостереотипе татар и гетеростереотипе представлены реакцией 
(R – народ, нация), осознается, таким образом, уважительное отношение к своему и русскому 
народу. 

 

 
    Рис.3 

 
 рис.4 
Содержание автостереотипа «русские» актуализируется в следующих компонентах: 

понятия - 25 (55%), эмоциональное отношение - 5 (11%), свой/чужой - 9 (20%), другое - 6 
(14%). (рис.3) Следует отметить тот факт, что компонент «внешний облик» не представлен в 
автостереотипе «русские», также как и в автостереотипе «татары». В гетеростереотипе 
русских внешний облик татар представлен единичной реакцией (R – смуглый). Содержание 
гетеростереотипа репрезентировано в компонентах: : понятия - 30 (72 %), эмоциональное 
отношение - 3 (7%), свой/чужой - 5 (12%). (рис.4) 

Семантическая зона «свои-чужие» преобладает в большей степени в автостереотипе (R 
– братья, россияне, родня, свои, украинцы), чем в гетеростереотипе (R – русские, братья, 
друзья, мусульмане, живем плечом к плечу).Единичная реакция (R –монголы) имеет 
отрицательную коннотацию, остальные несут положительную оценку, и репрезентируют 
также включенность татарского этноса в контекст русского сознания. Примечательно, что 
представления об этнической культуре в автостереотипе русских также отсутствуют, в 
отличие от гетеростереотипа (R – кулинария), т.е. татары ассоциируются с богатой народной 
кухней, в частности, выпечкой. Эмоционально-оценочный компонент автостереотипа 
характеризуется реакциями с положительной коннотацией (R – добряки, широкая душа, 
крепкие). Реакция (R – хитрый) в гетеростереотипе русских совпадает с реакцией в 
автостереотипе татар, т.е. представление татар о себе как о хитром народе воспринимается 
русскими аналогично. Татары ассоциируются у русских также с шумом (R – шум). 
Представления о конфессии в гетеростереотипе актуализируются реакциями (R – ислам, 
мечеть, мусульмане), также как и в автостереотипе (R – православие, церковь). 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что в автостереотипах “татары” и “русские” 
имеют место реакции в форме своеобразного лозунга, девиза: у татар (R – Вперед!), у 
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русских (R –были, есть и будем, мы все!, не сдаются!). Реакция (R – Вперед!) является 
калькой татарского слова «Алга!». Реакции были даны респондентами с восклицательным 
знаком, таким образом, они содержат высокую степень экспрессивности и патриотизма 
обоих этносов. 

Как сообщает ведущий научный сотрудник отдела этнической социологии Центра 
исследования межнациональных отношений института социологии РАН Светлана Рыжова, в 
Татарстане снизилось представительство русских в органах власти [5]. Произошли 
изменения пропорций в сферах государственного управления и бизнеса: соотношение 
неуклонно меняется в пользу представителей титульного этноса. Проанализировав данные, 
полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента, мы приходим к выводу, что 
ситуация между титульным и нетитульным этносом не является этнически напряженной. 
Наличие реакций с отрицательной коннотацией не частотны, отсутствие ассоциаций с семой 
«конфликт», «конфронтация» символизирует мирный характер сосуществования народов в 
республике. Анализ АП остальных слов-стимулов репрезентирует полную картину ситуации 
в сферах управления и власти (стимулы власть, элита, правительство и т.д.). Сравнительно-
сопоставительная интерпретация ассоциативных полей с позиций психолингвистики 
помогает смоделировать психически реальное для индивида содержание слова, содержание 
стабильного ядра ассоциативного поля, характер соотношения смысловых компонентов в 
структуре ассоциативного поля. 
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Бүгінгі таңда әрбір мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігінің негізгі мақсаты – мемлекеттің 

тұтастығын, мүддесі мен сувернитетін сақтау. Өзімізге белгілі, «Ұлттық қауіпсіздік» ұғымын 
алғаш рет әлемдік саясатқа Америка Құрама Штаттарының президенті Ф.Рузвельт енгізген 
еді. Сол кезден бастап-ақ, ұлттық қауіпсіздік – мемлекетке сыртқы және ішкі факторлар 
әсерінен қауіптің төнбейтін жағдайын білдірді. Ал сол ұлттық қауіпсіздіктің ең негізгі 
құраушылары –мемлекеттің демографиялық, экономикалық және шекаралық қауіпсіздіктері 
болып табылады. Осы қауіпсіздіктерді орнату және сақтау мемлекеттің әрі қарай тұрақты 
дамуының басты кепілі. Ендігі кезекте, шекаралық қауіпсіздік ұғымына тоқталатын болсақ, 

http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/index.html
mailto:t_arailym@mail.ru
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шекаралық қауіпсіздік – мемлекеттің өзінің территориялық біртұтастығына төніп тұрған 
қауіптердің болмауы немесе сол қауіптерге төтеп беру мүмкіндігі. Бүгінгі таңда әр 
мемлекеттің басты мақсаты, өз территориясының біртұтастығы мен шекара қауіпсіздігін 
және трасшекаралық байланыстарды тұрақты түрде сақтау болып табылады. 

Әр мемлекеттің шекара қауіпсіздігі саясатын жүргізу бағыты сол мемлекеттің өзіндік 
ерекшеліктеріне байланысты анықталады: шекара ұзындығы, шекарадағы ландшафт 
ерекшелігі, трансшекаралық байланыстардың болуы, әлеуметтік-экономикалық және мәдени 
ерекшеліктері, шекаралас жатқан мемлекеттің саяси жағдайы және тағы басқа мәселелер. 
Осыған орай, әр мемлекеттің шекаралық қауіпсіздік саясатын жүргізуі әртүрлі. Сондықтан, 
әлемдік тәжірибелерді ескере отырып, шекаралық қаупсіздікті орнатудың бірнеше моделін 
анықтауға болады: 

• «Шекаралық қабырғалар» - «Пограничные стены» 
• Өзара ынтымақтастық пен серіктестік арқылы қауіпсіздікті орнату 
• Барьерлерді жою және ортақ шекаралық кеңістік құру [1,3]. 
    Егер әрбір шекаралық қауіпсіздік модельдеріне жеке тоқталатын болсақ,  

«Шекаралық қабырғалар» -ды орнату – бүгінгі таңда кең қолданылатын шекаралық 
қауіпсіздік моделдерінің бірі. Бұл «қабырғалар» қай кезде және не үшін орнатылады? - деген 
сұраққа жауап беретін болсақ: 

• Егер екі мемлекет арасындағы қарым-қатынас салқын болса  
• Көршілес жатқан елге тәуелді болмау үшін  
• Көршілес жатқан елдің экономикалық, саяси дамуындағы тұрақсыздық болған 

жағдайда  
• Наркотрафикпен күрес 
• Террористік атакалар мен әскери конфликтер санын азайтады 
• Шекараны террористер мен заңсыз миграциялардан қорғау мақсатында және т.б. 
    Бұл «Шекаралық қабырғала» екі мемлекет арасындағы көптеген мәселелерді шешуге 

көмектескенімен, көптеген зерттеушілердің айтуы бойынша, эффективті емес. Себебі: 
• Шекаралық инфрақұрылымды құрастыру мен оны сақтау үшін көп қаражатты қажет 

етеді  
• Сол шекара аумағында қызмет ету үшін көп адам ресурсын қажет етеді  
• Шекараны сақтау мақсатында жасалғанымен, аймақта жиі заңсыз миграция, 

террористік акт және әскери конфликтер туындайды  
• Мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастың тұрақталуына емес, керсінше 

нашарлауына алып келеді . 
 «Шекаралық қабырғалар» -ды орнатуда әлем бойынша ең мықты мысалдардың бірі – 

Сотүстік пен Оңтүстік Коряның арасындағы шекара болып табылады. Мұндағы «Шекаралық 
қабырға» ұзындығы 248 км-ді құрайды және бұл аймақта 2 млн. әскери қызметкерлер жұмыс 
атқарады. Бұл аймақта екі жақтан да бір-бір ауылдан орнатылған және екі мемлекет 
арасындағы негізгі байланыс Панмынчжон аймағы арқылы жүзеге асады. 1974 – 1990 
жылдар аралығында Солтүстік Корея әскерлері бұл «Шекаралық қабырға» арқылы 4 рет өту 
мүмкіндігін жасады, алайда Оңтүстік Корея әскерлері бұл мүмкіндіктерді толығымен 
ликвидациялады. Бұл шекараның қорғалуының әсерінен, екі мемлекет әлі күнге дейін бір-
бірімен ешқандай қарым-қатынас жүргізбейді [3,4]. 

    1990-2000 жылдарда бастап «Шекаралық қабырғалар»-ды орнатудың тағы басты 
себептердің бірі террористік акттердің артуына байланысты болды. Бұл қорғану жағдайына 
ең басты мысалдардың бірі – Израиль мен Египет, Палестина автономиясы және Пәкістан 
мен Үндістан арасындағы шекараны айтуға болады.  Бұл ең алдымен, террористік атакалар 
саны мен әскери крнфликтер санын азайтты.  Мысалы, Үндістандық әскери 
қызметкерлерінің бағалауы бойынша, террористік атакалар саны 80%-ға дейін төмендеді. 
Алайда бұл «Шекаралық қабырғалар»-дың территоряда орналасуының тағы бір минусы – 
шекараны жұмыс ізеп өткісі келген азаматтарды түнгі уақытта атып тастайтын болды. 
Сонымен қатар, бұл «Шекаралық қабырғалар» толығымен террористік атакалар санын 
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жоймайды. Мвсалы 2006 жылы Сектор Газадан шыққан террористер тюннель арқылы өтіп, 
сол аймақтағы әскери қызметкерлерді тұтқынға алды. 

Көптеген мемлекеттер «Шекаралық қабырғалар»-ды құрудың тағы бір айқын 
себептерінің бірі – заңсыз және заңды миграцияның болуы.  Дәл осындай мақсатта бүгінгі 
таңда АҚШ – Мексика, Үндістан – Бангладеш, Бирма, Сауд Аравиясы – Ирак, Йемен, 
Ботсвана – Зимбабве және т.б. елдер «Шекаралық қабырғалар»-ды орнатуда.  Алайда, бұл 
«Шекаралық қабырғалар» миграциядан қорғанудың ең тиімді жолы емес. 

 «Шекаралық қабырғалар»-дың ең ұзыны ретінде АҚШ пен Мексика арасындағы 
шекараны айтуға болады [5,6]. 

1995-2004 жылдар аралығында «Центр Пью» («The Pew Research Center for the People 
and Pree») зерттеу орталығының айтуы бойынша, уақытша мигранттардың саны 2,2 млн.-нан 
6,2 млн.-ға дейін артты және бұл өз жағынан бизнеске айнала бастады. 

Бүгінгі таңда шекаралық қауіпсіздікті орнатудың ең тиімді моделі - өзара 
ынтымақтастық пен серіктестік арқылы қауіпсіздікті орнату, яғни өзара ынтымақтастық 
арқылы, біріге, ортақ күшпен шекараны қорғау. Бұл модельге ең басты мысалдардың бірі – 
американ-канада шекарасын айтуға болады. Бұл әлем бойынша ең ұзын шекаралардың бірі – 
8900 км. Бұл екі мемлекеттің шекаралық саясатының арқасында өзара сауда-экономикалық,  
саяси байланыстар жүзеге асуда. 2006 жылы  АҚШ пен Канада арасындағы тауар айналым 
534 млрд. долларды, ал экспорт 78,9 млрд. долларды құрады.1930 жылы Канаданың премьер-
министрі Р. Беннет американ-канадалық шекараны: «Әлемдегі ең ұзын қарусызданған 
шекара» - деп атады. Алайда, 2011 жылғы 11 қыркүйекте болған жағдайдан соң, АҚШ пен 
Канада шекара қауіпсіздігі мәселесін талқылап, 2001 жылы Оттавада «Ақылды шекара» 
(«Умная граница»)  Декларациясын қабылдады.Бұл келісімнің басты мәні – екі мемлекет 
өара экономикалық қарым-қатынас жасағанымен, шекараны өтетіндер тексерістен өтуі қажет 
болды.  Нәтижесінде,шекараны өтетін адамдар саны азайып,  2006 жылы шекараны өткенле 
саны 2000 жылмен салыстырғанда 1/3 бөлікке азайды [7]. 

Шекаралық қауіасіздік саясатының ең соңғы молелі - барьерлерді жою және ортақ 
шекаралық кеңістік құру.Яғни, мемлекеттердің өзара ынтымақтыстығы арқылы ортақ 
күшпен аймақты төніп тұрған қауіптерден қорғау. Бұл шекаралық қауіпсіздік моделіне басты 
мысал ретінде Еуропа Одағының мемлекеттерін атауға болады. Бұл мемлекеттер азаматтары 
бір-мемлекеттен екіншісіне еркін жүре алады, ал мемлекеттің қауіпсіздік мәселесі тек сол 
мемлекетке ғана емес, бүкіл аймақтың қауіпсіздігімен байланысты [8]. 

    Сонымен, өз сөзімді қорытындылайтын болсам, бүгінгі таңда шекаралық қауіпсіздік 
әр мемлекет үшін ең маңызды қауіпсіздік түрі ретінде анықталады. Себебі, әр мемлекет үшін 
оның ұлттық мүддесі және территориясының біртұтастығын сақтау өте маңызды. Әлемдік 
елдердің шекара қауіпсіздігінің модельдерін қарастыра отырып, шекара қауіпсіздігінің 
саясаты әр мемлекеттің өзіндік жағдайына тәуелді болатынына көз жеткіздік. 
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Индустриалды-инновациялық дамудың бірінші кезеңі әжептеуір нәтижелер берді. 2005 
жылы ОҚО-да 86,7 млн АҚШ доллары тұратын 13 жоба ендірілген. «Ордабасы» бірлестігі» 
АҚ-ы 2006 жылы қуаттылығы жылына 2,5 млн м3 керамикалық гранит өндірісі жөніндегі 
зауытты іске қосуды және «ИнтерКомШина» АҚ-да шина өндірісін жаңашылдандыруды 
жүргізуді жоспарлады. Тоқтап тұрған өндірісті іске қосу, жұмыс істеп тұрған өндіріс қуатын 
арттырып, жаңа өндірісті іске қосу жоспар бойынша 971 жұмыс орнын емес, 1657 жұмыс 
орнын құруға мүмкіндік берді. Облыста үш салалық кластерді құру, өңірдің құрылыс 
индустриясын қайта қалпына келтіру мен көптеген басқа да мәселелерді шешу бойынша 
жұмысты орындау керек еді.  

Жаңа кәсіпорындарды іске қосу мен өнеркәсіптегі жұмыс істеп тұрған өндірістерді 
қайта қалпына келтірудің есебінен шамамен 700 жұмыс орны құрылды. Жаңа «Қазақ-Орыс 
Текстиль Альянсы» ЖШС жаңа кәсіпорны пайдалануға беріліп, «Меланж» АҚ өндірісін 
қайта құру жүргізілді. Тұрғын-үй құрылысы белсенді түрде дамып, мемлекеттік 
инвестициялардың есебінен Қаратөбе тас жолы бойындағы 40-пәтерлік үйді тұрғызу 
аяқталды.  

«Нұрсәт» мөлтекауданының құрылысы жалғасуда. 2006 жылдың 1 қаңтарында 
Шымкентте жалпы аумағы 100,8 мың м3 құрайтын 76 тұрғын үй пайдалануға берілген. Орта 
білім беретін мектептердің шектен тыс жұмыс бастылығы туралы мәселе өз шешімін талап 
етті, тұрғызылған тұрғын-үйдің сапасы жетілдіруді талап етеді.  

«Жол картасын» жүзеге асыру мақсатында, 2010 жылы облыстағы инвестициялық 
жобаларды қаржыландыру көлемі 18,5 млрд теңге болса, 19,7 жаңа жұмыс орны құрылатын 
болады.  

Жастар іс-тәжірибесі бойынша 6503 жұмыс орны мен 2306 әлеуметтік жұмыс орнын 
құру жоспарланған.  

«ҚР 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриалды-инновациялық даму» 
мемлекеттік бағдарламасының аясында Қазақстанның республикалық индустриаландыру 
картасының құрамына ендіру үшін, Индустрия және сауда министрлігіне облыстан жалпы 
сомасы 409,6 млрд теңгеге 13 ірі инвестициялық жоба жіберілген, оның ішінде картаға 
жалпы сомасы 83,4 млрд теңгеге 6 инвестициялық жоба қамтылған. Сонымен қатар, облыс 
бойынша өңірлік индустрияландыру картасына ендіру үшін тиісті министрліктерге жалпы 
сомасы 32,7 млрд теңгелік 19 инвестициялық жоба қарауға ұсынылған болатын.  

Аталған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру облыс үшін оң жағдайлар 
қалыптастырады, осылайша жалпы сомасы 116,1 млрд теңгеге инвестиция тарту 
жоспарланып отыр, осылайша құрылыс жүргізу барысында 3581 және кәсіпорындарды 
пайдалануға беру кезеңінде – 4038 тұрақты жаңа жұмыс орындарын құру жоспарланып отыр. 

mailto:Tapekova96@mail.ru
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Сонымен бірге, 2200 жаңа жұмыс орнын құра отырып, 2010 жылы жалпы сомасы 55,3 млрд 
теңгелік 8 жобаны жүзеге асыру жоспарланған.   

Шымкенттегі экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында, бұрынғы фосфор зауытының 
аумағында индустриалды аймақты жоспарлау барысында тиісті жұмыс жүргізу 
жоспарланған [1].  

2010 жылдың басынан бастап облыста жаңа кәсіпорындарды енгізудің, жұмыс істеп 
тұрған өндірістерді 1307 ірі, орта және кіші кәсіпорындарға кеңейту есебінен, 3395 жаңа 
жұмыс орны құрылған.  

2010 жылы Шымкентте индустриалды аймақ құрылған, оның жалпы аумағы 337 га 
құрайды.  

Инвестициялық жобаларды қарау мен сұрыптау жөніндегі кеңес 26 жобаны қарап, 
оның 13-ін мақұлдаған. 

Ендіріліп отырған 13 жобаның жалпы құны 1006 жаңа жұмыс орнын құрай отырып, 
8769,4 млн теңгеге бағаланады. Аталған жобалар бойынша бюджетке түсетін жоспарланған 
салықтық алымдар шамамен 786,9 млн теңгені құрады, 2010 жылдың соңына дейін 13 
жобаның 8-ін ендіру жоспарланып отыр.  

2010 жылдың 7 ай ішінде облыс экономикасының дамуына 99,3 млрд теңге сомасында 
инвестиция тартылған. Кіші кәсіпорындар негізгі инвестиция салымын жасаған. Оның 
жалпы көлемі 57,1 млрд теңге немесе 2009 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 63%-ға 
өскен.  

Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриалды-
инновациялық даму бағдарламасының аясында Индустрияландыру картасына жалпы сомасы 
290,0 млрд теңгеге 24 инвестициялық жоба қамтылған. Олар жүзеге асырылғаннан кейін, 
11266 жаңа жұмыс орны құрылған. Олардың ішінен Республикалық Индустрияландыру 
картасына 212,8 млрд теңге сомасына 8 инвестициялық жоба қамтылған. 2010 жылдың 
басында 3 жоба («Қазақстан мақтасы» АҚ, «Хлопкопром целлюлоза» ЖШС және «Oxy-
Textile» ЖШС) жүзеге асырылған. 

2010 жылдың екінші жартыжылдығында 2 инвестициялық жобаны іске қосу («Ютекс-
Кz» АҚ, «Ордабасы Құс» ЖШС) жоспарланып отыр. Аталған жобаларды жүзеге асыру үшін 
облысқа 29,7 млрд теңге инвестиция тартылған.  

2010 жылы инвестициялық жобаларды жүзеге асырудың арқасында 3273 жаңа жұмыс 
орнын ашу жоспарланып, оның 1927 жұмыс орны ашылды. 2009-2010 жылдары 
қаржыландырылған жобалардың 378-і 2009 жылы пайдалануға беріліп, 2010 жылы 1269 
жобаны іске қосып жүзеге асыру жоспарланған болатын. Оңтүстік Қазақстан облысы 
делегациясының 2010 жылдың 26 шілдесінде Түркияға жасаған ресми сапарының барысында 
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімшілігі мен Халықаралық «Parigi Equity Partners» 
инвестициялық қоры арасында өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған 
болатын. Қол қойылған келісімге сәйкес, жалпы құны 37,5 млрд теңгені құрайтын 4 
инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Олар: орауыш материалдар өндірісі 
жөніндегі зауыт, тұрмыстық техника мен электроника өндірісі жөніндегі зауыт, 
косметикалық бұйымдар, жуатын және тазартатын құралдар өндірісі жөніндегі зауыт, 
сонымен қатар 2010 жылдың соңына дейін аяқталатын мал сою цехының құрылысы. Аталған 
жобаларды жүзеге асыру барысында 780 жаңа жұмыс орны құрылуы керек еді [2]. 

Жол картасы. «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының аясында Оңтүстік 
Қазақстан облысы әкімшілігінің жанында Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпорындары мен 
кәсіпкерлерін қолдау мақсатында, «ОҚО бизнес» атты Өңірлік Үйлестіру Кеңесі құрылған 
болатын.  

2010 жылы республикалық бюджеттен 17 нысанның құрылысына 1 845,0 млн теңге 
бөлінген. Аталған нысандардың құрылысын аяқтау кезінде, Нұрсәт, Самал 1, 2 
мөлтекаудандары мен Шардара, Бәйдібек, Түлкібас, Төлеби аудандары электр желілерімен, 
жолдармен, табиғи газбен, су мен телефон желісімен қамтамасыз етіледі, бөлінген 
қаражаттың 924,4 млн теңгесі игерілген. 
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2010 жылы облыстық, аудандық және қалалық мақсаттағы автокөлік жолдарының 
дамуына бюджеттен 11321,5 млн теңге бөлінген, аталған қаражаттың аясында 986,4 км жолға 
жөндеу жұмыстары мен 4 көпір құрылысы қарастырылған. Аталған көрсеткіш 2009 жылғы 
1593,3 км жолға жөндеу жүргізу жұмыстарында қарастырылғанды есепке ала отырып, 
облыстық жолдардың жағдайын 70%-ға дейін қанағаттанарлық дәрежеге жеткізуге 
мүмкіндік береді. Одан бөлек, «Жол картасы» бағдарламасы бойынша, 5 729 жаңа жұмыс 
орнының ашылуы жоспарланып, 4 598 адам жұмысқа қабылданған.  

Бөлінген қаражаттарға облыс көлемінде стратегиялық маңызға ие нысандардың 
құрылысы жүргізілуде, мысалы: 

• Түркістан, Кентау қалалары мен Созақ ауданын байланыстыратын Шолаққорған-
Кентау автокөлік жолын қайта құру жұмыстары аяқталды. Аталған автокөлік жолы 
жоғарыда көрсетілген тармақтардың арасындағы көлік қатынасын 2 есеге қысқартуға 
мүмкіндік береді;  

• Бәйдібек ауданындағы 15 км-лік Қошқарата-Кенсай-Жамбыл облысының шекарасы 
автокөлік жолының құрылысы екінші қосымша жолмен ОҚО-ны Жамбыл облысымен 
байланыстырып, Тараз бен Түркістан қалаларының арасын 200 км қашықтыққа азайтуға 
мүмкіндік береді. 

Шардара қаласында Сырдария өзені арқылы қаланың екі бөлігін жалғастырып тұратын 
ұзындығы 474,5 метрлік жаңа көпір құрылысы басталды.  

Облыстық бюджеттен бөлінген қаражатқа Балтакөл ауылдық округін аудандық және 
облыстық орталықтармен жалғастыруға мүмкіндік беретін Отырар ауданындағы Сырдария 
өзені арқылы өтетін ұзындығы 370 метрлік көпір құрылысы бойынша жұмыстар жүргізіледі. 
Одан бөлек, Сайрам ауданында екі апаттық көпірдің орнына жаңа көпір салу құрылысы 
аяқталды. 

«Ғасыр құрылысы» деп аталған халықаралық транзитті дәліз «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» құрылысының жобасы жүзеге асырылуда. Жобаны жергілікті инертті 
материалдармен толық қамтамасыз ету үшін, облыста 30 жер қойнауын пайдаланушы 
анықталған. Одан бөлек, дайындық күйінде 3 цемент, 21 асфальтбетонды, 2 битум зауыты 
бар [13].  

Облыстағы өнеркәсіптік өнім көлемі 198,2 млрд теңгені құрады (2010 жылдың 7 айы 
ішінде – 165,1 млрд теңге). Жыл басынан бастап облыста жаңа кәсіпорындарды ендіру 
есебінен, 1938 кәсіпорында жұмыс істейтін өндірісті кеңейту есебінен 5401 жұмыс орны 
құрылған. (Анықтама: 2010 жылдың 7 айында 11307 кәсіпорында 3395 жұмыс орны 
құрылған).  

Сапа менеджмент жүйесін ендірген кәсіпорындар мен мекемелер саны 2011 жылдың 1 
тамызындағы көрсеткіш бойынша 34,7%-ға өсіп, 303-ке жеткен (2010 ж. – 225). 

«Индустриалды аймақты» құру бойынша жұмыс жалғасуда. 2011 жылы индустриалды 
аймақтың инфрақұрылымын дамыту үшін 1,4 млрд теңге бөлінген. 2011 жылы индустриалды 
аймақ аумағында 16 инвестициялық жобаны ендіру жоспарланып, 7 ай ішінде 5 жоба 
ендірілген.  

2011 жылы Мемлекеттік үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының 
аясында 4651 жұмыс орнын құра отырып, жалпы сомасы 41,3 млрд теңгеге 63 жобаны 
жүзеге асыру жоспарланған. Олардың ішінен Индустрияландыру картасына 2098 жаңа 
жұмыс орнын құра отырып, 31 жоба ендірілген. 

2011 жылдың 23 қыркүйегіндегі мәлімет бойынша, 31 жобаның 15-і ендірілген, 908 
адам жұмыс орнымен қамтамасыз етілген. 2011 жылдың соңына қарай кестеге сәйкес 1190 
жұмыс орнын құра отырып қалған 16 жобаны құру жоспарланып отыр.  

2011 жылы «Оңтүстік» АЭА инфрақұрылымын аяқтау үшін 36 млн теңге бөлінген. 
Келесі жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр: «Тоқыма бұйымдарын өндіруді 
ұйымдастыру». Жылдық қуаты – жүн мен түбіттен 130 мың бұйым өндіру. Жоба құны – 561 
млн теңге, 171 жұмыс орнын құру.  Қолданбалы материалдар өндірісі жөніндегі тігін 
фабрикасы мен цехы. Жылдық қуаты – арнайы мақсаттағы 150 мың дана костюм тігу. Жоба 
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құны – 251 млн теңге, 300 жаңа жұмыс орнын құру.  
ҚР Премьер-министрі К.Мәсімовтың 20.07.2011 жылғы № 11-05/007-980 санды 

хаттамаланған тапсырмасына сәйкес, шымкенттік қорғасын зауытын қала сыртына 
орналастыру мәселесін зерттеу үшін жұмыс тобы құрылған. Оған ҚР Индустрия және жаңа 
технологиялар жөніндегі бірінші вице-министрі А.Рау басшылық етті. 

Қорғасын зауыты 1934 жылы тұрғызылып, қаланың орталық бөлігінде орналасқан. 
Топырақты ластау деңгейі мұнда рұқсат етілген нормадан 10 есеге жоғары. Зерттеу 
қорытындылары бойынша, Шымкенттің мектепке дейінгі мекемелерінің аумағындағы 
топырақ қабатында 24900 мг/кг дейін қорғасын анықталған, әрекет ететін норма – 32 мг/кг 
құрайды. Осы кәсіпорынға жақын жерде тұратын балалардың 65%-ның қанында жоғарғы 
мөлшердегі қорғасын анықталған.  

«Оңтүстік» АЭА-да 2 жаңа инвестициялық жоба жүзеге асырылуда:  
• олардың біреуін «Шымкент-Кашемир» ЖШС жүзеге асыруда. Аталған компания 2010 

жылдың желтоқсан айында дайын тоқыма өнімдерді шығаруға кірісіп кеткен. Өндірісте 
отандық шикізатты, атап айтқанда жабағы жүнді қой жүнін пайдалану Қазақстандағы 
жабағы жүнді қой шаруашылығының дамуына жағымды әсер етуі тиіс; 

• «АГФ групп» ӨК» ЖШС-ның конвейерлі ағыны бар тігін фабрикасын және 
қолданбалы материалдарды шығару жөніндегі цехты ашу бойынша жобасы. 

Алайда барлық ұсынылған жобалардың ішіндегі негізгісі – «Оңтүстік Құрылыс 
Сервис» ЖШС жүзеге асырып отырған және үй құрылысы комбинаты мен темір бетонды 
зауытты модернизациялауды қарастыратын жоба болды. 

2014-2015 жылдың қорытындылары: 
• 2014-2015 жылдарға арналған салаларда жетекші инвесторларды тарту бойынша Жол 

картасы (облыс деңгейінде) бекітілді; 
• ОҚО-ға басымды шетел компаниялары мен шет елдердің тізімі белгіленіп бекітілді; 
• 2014 жылға Халықаралық Қаржы ұйымдармен жұмыс жүргізу бойынша іс-шаралар 

жоспары бекітілді;  
• Қаржыландыру үшін ОҚО ең өзекті жобалардың тізімі белгіленді;  
• Көшелерді жарығын жетілдіру және автобус паркін жаңарту бойынша жобаларды 

бірінші кезектегі іске асыру бойынша мәселелер пысықталуда.  
• ОҚО инвестициялық мүмкіншіліктері бойынша Веб-порталы (www.southkazinvest.kz) 

жүзеге асырылды. Шетелдік және жергілікті инвесторларға ыңғайлы болу үшін сайт үш 
тілдерде жұмыс жасайды (қазақ, орыс, ағылшын). Аталған сайтта пайдаланушы аймағымыз 
туралы толық мәліметті және инвестициялық жобалардың сипаттамасымен интерактивтік 
картасын, әкімдік тарапынан көрсетілетін жүйелі қолдау құралдарын және бизнесті жүргізу 
бойынша басқа да ақпараттар таба алады.  

Осылайша, облыстың индустриалды-инновациялық дамуы болашақта өңір келбеті 
болатыны анық. 

Қолданылған әдебиет 
1. //www. Google7 kz/ search?hl 
2. Оңтүстік Қазақстан Облысы әкімінің сайты. 
3. Оңтүстік Қазақстан Облысы Мырзахметов А. әкімінің 2010 жылғы қорытынды 
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Халықаралық қатынастар факультеті, аймақтану 
кафедрасының 2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші – С.Б. Кожирова 
 
1991 жылы Қазақстан секілді жас тәуелсіз мемлекеттің алдында сыртқы саясатында 

көрші мемлекеттермен ҚР мемлекеттік шекарасының барлық аумағындағы даулы жерлерді 
шешу сияқты оның болашағын анықтайтын өте маңызды мәселе тұрды. Тәуелсіздік алған 
соң, өзінің көршілерімен 14 мың шақырым құрлықтық шекараға ие  Қазақстан үшін 
халықаралық құқық негізінде заңды түрде жақын көршілерімен  шекаралық-аумақтық 
мәселені реттеу қажет еді, соның ішіндегі ең алпауыт мемлекет – Қытай Халық 
Республикасы.  

Шекараны межеу әрбір мемлекет үшін оның өмір сүру кезеңінің әр тұсында ең 
маңызды мәселе болып табылады. КСРО кезінде Қытаймен шекаралық-аумақтық мәселе 
толық шешілмей қойған еді. Бұның негізгі себебі – Мәскеу циндік Қытаймен ХІХ ғасырда 
патшалық Ресей тарапынан жасалған территориялық жіктеу жоспарынан айырылғысы 
келмеуі. Сол себепті кеңестік күштер жалпы шекара мәселесінің бар екендігін мойындамады. 
Дәл осы уақытта Пекин қытай-кеңес шекарасы туралы қол қойылған келісімдерге және де 
сол кездегі шекараның өту сызығына күмәнмен қарай бастады.  

Соның салдарының бірі кеңес-қытай шекарасындағы қарулы қақтығыстар – Қиыр 
Шығыстағы Даман аралындағы (1969 жылы 14-15 наурыз) және Қазақ КСР-ның Семей 
облысындағы Жалаңашкөл аумағындағы (1969 жылы 13 тамыз) оқиғалар [1].  

Сондықтан тәуелсіздік алған соң Қазақстан Республикасы Қытаймен жаңа қанды 
қақтығыстарға әкелуі мүмкін шекаралық-аумақтық шиеленістерді «қатыру» немесе 
өзаратүсіністік және екі жақтың мүдделерін ескеру негізінде қазақ-қытай шекарасындағы 
барлық даулы мәселелерді шешу арқылы қақтығыстарды жою дилеммасын алға қойды. 
КСРО ыдыраған соң ҚХР-мен шекара мәселелері бойынша келіссөздер жүргізу үшін  
Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей Федерациясы Үкіметтерінің Біріккен 
делегациясы құрылды. Қазақстандық тарап Қытаймен келіссөздерге 1992 жылы 17 шілдедегі 
«Қытай Халық Республикасымен қарулы күштерді өзара қысқарту мен қазақ-қытай 
шекарасындағы әскери аумақта сенімді нығайту және шекара сұрақтары бойынша 
келіссөздер туралы» Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің Жарғысына 
сәйкес делегацияны құру арқылы кірісті. Келіссөздердің заңды негізі ретінде ХІХ ғасырда 
патшалық Ресей мен циндік Қытайдың арасында жасалған хаттамалар мен келісімдер 
алынды. Келіссөздердің бастапқы кезеңінде халықаралық-құқықтық нормалар, 
өзаратүсіністік пен ымыралы келісім шеңберінде Қазақстанның да, Қытайдың да 
мемлекеттік мүдделерін ескеретін келіссөз үрдісін жүргізудің принциптары жасалынды [2]. 

Қызу келіссөздер нәтижесінде 1994 жылы 26 сәуірде қазақ-қытай мемлекеттік 
шекарасы туралы Келісімге қол қойылып, ол өз күшіне тараптар бекіту грамоталарымен 
алмасқан соң,  1995 жылы 11 қыркүйекте енді. Дегенмен, шекара мәселесін толықтай 
шешкен қосымша келісімге ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев пен ҚХР Төрағасы Цзян Цзэмин 
1998 жылы 4 шілде күні Алматы қаласында қол қойды.  

 Бұл кезеңде аса көп қиындықтар тудырған Шоған-Оба, Баймырза және Сарышілде 
өзені аумағындағы екі шекаралық бөлік болатын. Қытай мен Ресей империясы, кейін КСРО 
арасында жасалған шекаралық сұрақтар бойынша келісімдердің нақты болмауы салдарынан 
осы өңірлердегі шекара дұрыс анықталмаған еді. Тарихи құжаттарға сүйене отырып, 
сонымен қатар екі мемлекеттің жергілікті қоныстары мен ауылдарының орналасқан жерлерін 
ескере отырып, Қазақстан тарабы аталмыш даулы бөліктер бойынша ҚХР-на келесідей 
ұсыныс жасады: Шоған-Oба мен Баймырза аумағының 70%-ы Қазақстанға, сәйкесінше 30%-
ы Қытайға, ал Сарышілде аумағы территориясының 70%-ы Қытайға, қалған 30%-ы 
Қазақстанға тиесілі. Екі мемлекет өкілдерінен құралған жұмыс топтарының қажырлы 
еңбегінің арқасында аталмыш мәселе былайша шешілді: жалпы дау тудырып отырғын жер 
көлемі 944 шаршы шақырым болса, соның 537 шаршы шақырым Қазақстан Республикасына, 
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407 шаршы шақырым Қытай Халық Республикасының еншісіне өтті. Пайыздық 
көрсеткішпен айтқанда, ҚР-на 57%, ҚХР-на 43% тиді. Бұл тәуелсіз жас Қазақстан елі 
дипломатиясының үлкен жеңісі болды [3]. 

Тараптар делимитацияны аяқтаған соң, бірлескен қазақ-қытай комиссиясының 
көмегімен іске асқан шекараны демаркациялауға көшті. 2002 жылы 10 мамырдағы ҚР мен 
ҚХР Үкіметі арасындағы қазақ-қытай шекара сызығын демаркациялау туралы Хаттамаға  
қол қойылды. Демаркацияланған шекараның жалпы ұзындығы 1783 км құрады. Қазақстан 
Республикасының сыртқы-саяси доктринасының негізін қалаушылардың бірі Қ. Тоқаев 
аталмыш мәселенің шешілу қорытындыларын былай түсіндіреді: «Жерлермен алмасу 
Қазақстанның жалпы территориясын кішірейтпеді. Қытаймен территориялық мәселені шешу 
заңды түрде дұрыс және саяси тұрғыдан негізделген болды. Қытайға «территориалды 
шегіну» тезисі сынауға тұрмайды».  

Келесі Қазақстан мен Қытай арасындағы толық шешіле қоймаған аса маңызды 
мәселелердің бірі – су мәселесі. Екі ел арасындағы тарихтан қалған шекара мәселесі сияқты 
трансшекаралық өзендер де Кеңес дәуірінен келе жатқан мәселе болып табылады. Аталмыш 
мәселе алғаш 70-жылдардың аяғы мен 80-жылдардың басында басталған. Ол кезде ҚХР-мен 
трансшекаралық өзендерді бірлесіп пайдалану және қорғау мәселесін реттейтін 
мемлекетаралық келісімді дайындау туралы уағдаласттыққа қол жеткізілген еді. Тараптар 
көзқарастарының әртүрлілігінен мәселені шешу ұзаққа созылып кетті. 1992 жылы Қытай 
тарапына аталмыш мәселеге сәйкес келісімнің қазақстандық жобасы ұсынылған болатын.  

Алғаш рет трансшекаралық өзендерді пайдалану мәселесі бойынша ресми келіссөздер 
1998 жылы басталды. Осы жылдан бастап Қазақстан мен Қытай арасында аталмыш мәселе 
бойынша келіссөздердің 5 раунды өтіп, нәтижесінде трансшекаралық өзендер бойынша 
Бірлескен жұмыс тобы құрылады. 2000 жылдың 6 қарашасында Алматыда осы топтың 
бірінші мәжілісі болып, онда 23 трансшекаралық өзеннің тізімі жасалып, 3 кезеңнен тұратын 
жұмыс белгіленген болатын [4]. 

Екі ел арасындағы трансшекаралық өзедер тізіміне Ертіс өзені алқабынан алты өзен, Іле 
өзені алқабынан үш өзен, барлық таулы жүйе өзендерінен сегіз өзен енгізіліп отыр. Ондағы 
гидрологиялық бақылау орындары анықталды. Бұл – біздің республикамыздың көптеген 
аймақтары үшін ауыз суының негізгі қайнар көзі. Мысалы, Ертіс және оның салалары 
Астана, Қарағанды, Павлодар, Семей және басқа қалаларды сумен қамтамасыз етеді, бұл 
өзендерді көптеген су қоймалары пайдаланады. Бұнымен қоса бұл өзендер көп жылдар бойы 
шиеленіскен даулардың нысаны болды. Көптеген мамандардың айтуы бойынша, қытай 
тарапынан Іле мен Ертістен көбейіп жатқан су бөгеті жақын арада екі-үш жыл ішінде 
Қапшағай, Балқаш және Зайсан аймақтарында экологиялық зардапқа әкелуі мүмкін.  

2001 жылы 23-25 маусымда бірлескен мамандар тобы Ертіс-Қарамай каналының 
сағасына және Ертіс өзеніндегі тоспаға тексеру жасады. Қытай жағының өз аумағындағы су 
қоймаларын қарауға мүмкіндік беруі олардың бұл мәселені әділдікпен шешуге ынталы 
екендігін дәлелдейді.  

2009 жылдың сәуір айында ҚР премьер-министрі К. Мәсімов Қытайға ресми сапары 
барысында трансшекаралық өзендер мәселесіне тоқталған болатын. Ол трансшекаралық 
өзендер мәселесінде бұған дейін жалпы қол жеткізілген уағдаластықтарға оң баға бере 
отырып, Қазақстан үшін стратегиялық маңызы бар трансшекаралық өзендерді пайдалану мен 
қорғау туралы мәселелерді қозғады. Үкімет басшысы Қазақстан Республикасы үшін де, ҚХР 
үшін де халық шаруашылығы саласында үлкен маңызы бар Ертіс пен Іле өзендеріндегі су 
бөлу мәселелерін Қазақстан егжей-тегжейлі талқылауға кірісу қажет деп санайтынын айтты.  

2010 жылы маусымдағы ҚХР Төрағасы Ху Цзиньтаоның Қазақстанға сапарының 
қорытындысы бойынша қол қойылған ҚР мен ҚХР-ның Бірлескен Коммюникесінің 11-
тармағында: «Тараптар «Қзаақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы 
Үкіметінің арасындағы Трансшекаралық өзендердің су сапасын қорғау жөніндегі 
келісімінің» мәтінін келісу бойынша Тараптардың табиғат қорғау ведомстволарының қол 
жеткізген уағдаластығын жоғары бағалайды, екі мемлекеттің табиғат қорғау 
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ведомстволарының «Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы 
Үкіметінің арасындағы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісімнің» мәтінін келісуді 2010 жылы аяқтау жөніндегі күш-жігерін белсене қолдайды» 
делінген.  

2011 жылдың ақпан айындағы Елбасының Қытай Халық Республикасына іс-сапары 
барысында бірқатар маңызды Үкіметаралық келісімдерге қол қойылды. Ертіс, Іле және тағы 
басқа трансшекаралық өзендер суының сапасына қатысты, Қорғас трансшекаралық өзенінде 
бірлескен «Достық» су торабын салу туралы Келісімге қол қойылуының маңызы ерекше 
болып табылады. Президент Н. Назарбаев сапарды  былай қорытындылайды: «Бүгінгі 
мемлекеттік сапарды өзекті мәселелер бойынша шешімдер қабылдану тұрғысынан алғанда 
өте жемісті болды деп санаймын. Трансшекаралық өзендер мәселесі көптен бері күн 
тәртібінде тұрған мәселе. Ал бүгін біз Ертіс, Іле және тағы басқа трансшекаралық 
өзендердегі судың сапасын екі жақтан қадағалау туралы келісімге қол қойдық. Ендігі күн 
тәртібіндегі мәселе әділ су бөлу мәселесі болып табылады». Келісім екі мемлекеттің 
трансшекаралық өзендер суының сапасын қамтамасыз етуін қарастырады және екі жақтың 
суды қорғау, қадағалау, мониторинг жүргізу жұмыстарын регламенттеуге мүмкіндік береді. 

Президент Н.Ә. Назарбаев 2013 жылы Қытайға ресми сапары кезінде Қытай басшысы 
Си Цзиньпинмен кездесті. Сапар аясында көптеген маңызды мәселеллермен қатар, шекара-
аумақтық және трансшекаралық өзендерді пайдалануды реттеу мәселесі де талқыланды. «Си 
Цзиньпин ҚХР ешқашан Қазақстан экономикасына зиян, шығын келтіретін ештеңе 
істемейтінін мәлімдеді», - деді Назарбаев [5]. 

Қазақстан мен Қытай арасындағы қатынастар «стратегиялық әріптестік» сипатына ие 
болуына қарамастан, Қытай, қандай жағдай болмасын, өз ұлттық мүдделеріне қысым 
жасалуына мүлдем бармайды. Қазақстан үшін бұл тек бір нәрсені білдіреді – 
трансшекаралық өзендер мәселесі шешілмеген сұрақтардың қатарына жатады. Бұл жерде екі 
түрлі жол ғана қарастырылады: біріншіден, Қазақстанда судың тиімді қолданылуын 
ұйымдастыру; екіншіден, Қытаймен жарамды ымыраға келуге  тырысу.  

Өзендер ортақ, олар мемлекеттерді бөлмейді, керісінше біріктіреді. Сондықтан оларды 
пайдаланудың біріккен, залалсыз негіздегі ережелерін ойластыру қажет. Өзендердегі 
жағдайдың бірлескен мониторингін түзету керек, тиісті ақпараттармен алмасу, әр 
тараптардың жоспарланған экономикалық іс-шараларды ескертуі, бұндай әрекеттегі ықтимал 
салдарларды бірігіп есепке алу, мамандардың тығыз өзараәрекеттестігін қамтамасыз ету 
керек.  

Бұл жерде Қытай бағыты өте ұтысты. Біріншіден, ол өз территориясында қалыптасқан 
трансшекаралық өзендерді ғана пайдаланады. Екіншіден, Қазақстанмен салыстырғанда, 
Шыңжаң суға тәуелді аймақ емес.  

Қытай жұмысшы тобына келетін болсақ, ол құрылып, белсенді жұмысын атқаруда. Осы 
2015 жылы Қазақстан мен Қытай арасында суды бөлісу келісіміне қол қою жоспарлануда. 
Бұл ҚХР қазақстандық тараппен ұсынылған келісімдер жобасын талқылауға және даярлығын 
ілгері бастауға деген дайындығын, сонымен қатар Қытай Қазақстанға экологиялық қауіп 
тигізбейтіндігін білдіреді.  

Нені күтуге болмайды? Біріншіден, Қытай Қазақстанға маңызды шегінулерге  
бармайды және Шыңжаң Ұйғыр Автономиялы ауданындағы суландыру құрылысын  
тежемейді. Шыңжаңның экономикалық дамуы мүлдем басқа басымдылықтарды талап етеді, 
Қазақстан ҚХР Үкіметін, соның ішінде ШҰАА Үкіметін кері әрекеттер жасауда көндіре 
алмайды. ШҰАА экономикасын және тұрғындарын тұщы сумен қамтамасыз ету мәселесі, 
әсіресе мемлекетте ұлтшылдық тенденциясы өрең алып отырған жағдайда, ұлттық 
басымдылықтар қатарына жатады. Сондықтан Қытайдан көп нәрсені талап ету мағынасыз 
болып табылады.  

Екіншіден, Қазақстанның Қытаймен трансшекаралық өзендер мәселесі бойынша 
диалогтта конструктивизмді қосуы екіталай. Бұл туралы БАҚ-да Қазақстандағы экологиялық 
апат және Қытайдың суды бөлісу туралы келісімге қол қойғысы келмейтіндігі туралы көп 
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айтылды. Әрине, мәселе үлкен назар аударарлықтай, дегенмен, оның екіжақты форматта 
немесе үшжақты негізде (Ресейдің қатысуымен) шешілгені дұрыс.  

Сонымен қатар, Қытай трансшекаралық өзендер мәселесін екіжақты (Ресеймен) немесе 
үшжақты форматта (ШҰЫ шеңберінде) талқылауға келіспейтіндігі анық. Өйткені, Қытай 
Үкіметі Қазақстанның ресейлік тарапты келіссөздер үрдісіне қосу ұсынысына әрдайым бұл 
келіссөздерді екіжақты форматта өткізуді қалайтынын жариялап отырды. Бүгінгі таңда 
барлық іс-әрекеттер қолданылып қойды, енді тек Қытай тарапының «қайырымды үлесіне» 
үміттену қажет [6]. 

Қорыта келе, адамзат дамуының көзі болып табылатын су мәселесі бүгінгі таңда 
мемлекеттер мүдделерінің қақтығысын туғызып отыр. Экономикалық пайда көзін іздеп, 
трансшекаралық өзен суларын пайдалануда табиғи тепе-теңдік сақталмайтын болса, өте 
өзекті экологиялық мәселені тудырады. Сондықтан бұл мәселеде Ертіс, Іле суларын ортақ 
пайдаланатын мемлекеттердің парасатты шешім табу талпынысына жүгінеміз. Кез келген 
халықаралық, өзара тиімділік, өзара ыңғайға көнушілік негізінде бейбіт жолмен шешкен 
абзал.  
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Еуропалық Одақ арасындағы өзара тиімді қарым-қатынастар қанатын кеңге жайып келеді. 
Бүгінгі таңда Еуропалық Одақ – Қазақстанның ең негізгі саяси және экономикалық 
әріптестерінің бірі болып табылады. Екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастар 1993 ж. 2 
ақпанда орнатылып, содан бері, міне, 20 жылдан астам уақыт бойы нәтижелі дамып келе 
жатыр. 

Біздің елдеріміздің арасындағы саясат, қауіпсіздік, қорғаныс салаларындағы 
ынтымақтастық биік деңгейге жетті. Қазақстан Еуропалық Одақтың Орта Азиядағы негізгі 
және маңызды әріптесіне айналды. Еуропалық Одақ елдерінде Қазақстан тұрақтылықтың 
белгісі сонымен бірге, Шығыс пен Батысты байланыстырушы көпір ретінде мойындалып 
отыр. 

Еуропалық Одақ елдері мен Қазақстан арасындағы сауда-экономикалық байланыстар 
жыл сайын дамып, жаңа сапалық сатыға көтеріліп келеді. Еуропалық Одақ Ресей мен 
Қытайды артта қалдырып, Қазақстанның негізгі сауда және инвестициялық әріптесіне 
айналды. 

Қазақстандық сыртқы сауда айналымының жартысынан көбі және Қазақстан 
экономикасында жиналған шетел капиталының 49%-ы Еуропалық Одақ үлесіне келеді. 
Қазақстанның Еуропалық Одақ елдерімен сыртқы сауда айналымы 2013 ж. қорытындысы 
бойынша 53,4 млрд. АҚШ долларын, 2014 ж. қаңтар-маусым аралығында  28,4 млрд. АҚШ 
долларын құрады (импорт – 4,1 млрд. АҚШ доллары, экспорт – 24,3 млрд. АҚШ доллары). 

Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардан бастап 2014 ж. 1-ші тоқсанына дейін 
Еуропалық Одақ елдерінен Қазақстан экономикасына келген тікелей инвестициялардың 
жалпы түсімі 92,7 млрд. АҚШ долларын құрады (барлық тартылған 189,7 млрд. АҚШ 
долларының ішінде). Негізгі инвесторлар Нидерланды, Ұлыбритания, Италия және Франция 
мемлекеттері болып табылады. Еуропалық Одақ бүгінгі күні өз инвестициясын 
Қазақстанның газ, мұнай, көмір, металл және уран өндіру салаларына салып отыр [1]. 

Қазіргі кездегі Қазақстанның экономикалық әлеуетіне тоқталатын болсақ, Қазақстан 
ЖІӨ көлемі бойынша 46 еуропалық мемлекеттің ішінде 23-ші орынды алып отыр. ХВҚ 
мәліметі бойынша Қазақстан 2015 ж. ЖІӨ көлемі бойынша Украина, Венгрияны басып озып, 
Португалия, Финляндия, Ирландия және Румыния сияқты мемлекеттердің қатарына 
жақындайды [2].   

Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы сауда-экономикалық қатынастар 
Әріптестік және ынтымақтастық туралы келісіммен (1999 ж.) негізделеді. Бұл келісім 
бойынша тараптар сауда тарифтеріне қатысты барынша жеңілдіктер жасап, екіжақты саудада 
сандық кедергілерді жоюға мүдделі. 

Қазақстан Еуропалық Одақтың сенімді және жауапты энергетикалық әріптесі ретінде 
орнықты. Қазақстан Ресей және Норвегиядан кейінгі ОПЕК-ке мүше емес елдер ішіндегі  
Еуропаға энергия тасымалдаушылардың үшінші ірі өнім берушісі болып табылады. 
Еуропаның бірнеше елдерінде қазақстандық мұнай тасымалының үлесі айтарлықтай жоғары. 
Мысалы Австрияда ол 25%, Румынияда 30%-ды құрайды. Қазақстан Германияға көлемі 
бойынша 4-ші энергия ресурстарын тасымалдаушы болып табылады. Қазақстан Еуропалық 
Одақпен стратегиялық энергиялық диалогты одан әрі нығайтуға мүдделі, оның құқықтық 
негізі Энергетика саласындағы өзара түсіністік туралы меморандум және Ядролық 
энергияны бейбіт мақсаттарда пайдалану жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім болып 
табылады. 

Еуропалық Одақ үшін Қазақстан Түркия және Мексика сияқты елдермен бір деңгейде 
тұр. Еуропадағы ұшақтарды жасауға пайдаланылатын барлық титанның 50 пайызы бір 
Қазақстаннан алынады, ал, Германия және Австрияда пайдаланылатын жалпы бензиннің 
әрбір үшінші литрі Қазақстанда өндіріледі. 

Қазақстан Еуропа елдерімен тек экономика саласында ғана емес сонымен бірге саясат 
пен қауіпсіздік, экология, демократия мен адам құқықтары саласында Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық атты беделді ұйым шеңберінде ынтымақтастықта жұмыс 
істеуде. Тіптен осы беделді ұйымға Қазақстан 2010 жылы төрағалық етті. Қазақстан 
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төрағалық еткен мерзімде ЕҚЫҰ көлемінде шешетін мәселелері де аз болмады [3]. Олардың 
қатарына есірткі құралдары мен адам саудасына қарсы күрестің тетіктерін жетілдіру; 
шекаралардан өткізу бекеттерінде тиісті басқаруды енгізу; қауіпсіз және ұтымды жер үсті 
көлігін дамыту; көші-қон және энергетикалық қауіпсіздік мәселелері; экологиялық қауіп-
қатерлерді мониторингілеу мен оларға үнқатудың кешенді жүйесін құру; ЕҚЫҰ-ның 
Ауғанстанға арналған стратегиясын жұмылдыру; ЕҚЫҰ-ға мүше елдердің аумақтарын 
бойлай ауған шекарасын нығайту, трансшекаралық саудаға қолдау көрсету және ауғандық 
құқық қорғау органдарын нығайту сияқты мәселелер жатады. Бірқатар мәселелер бойынша 
конференциялар мен семинарлар өткізілді. Таулы Карабахтағы, Днестр жағалауы мен 
Ауғанстандағы, Қырғызстандағы қақтығыстарды реттеу мен бейбітшілікті нығайту 
мәселелері бойынша консультатциялар белсенді түрде өткізіліп тұрды [4].   

Бүгінде Қазақстан Еуропалық Одақтың Орталық Азияға арналған мемлекеттік 
бағдарламалары мен жобаларына белсенді ат салысып отыр. ТРАСЕКА – Қара теңіз аймағы, 
Кавказ және Орталық Азияның саяси және экономикалық дамуын халықаралық тасымалдау 
жүйесі арқылы арттыру. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі – аймақтағы сауданы 
дамыту, халықаралық транспорттық дәліз «ТРАСЕКА»-ны Транс-еуропалық транспорттық 
жүйеге (TENs) интеграциялау. 

ИНОГЕЙТ (1995 ж.) – энергетика саласындағы инфраструктураны құруға және Каспий 
теңізі, Қара теңіз арқылы Еуропаға энергоресурстарды тасымалдауға бағытталған 
бағдарлама. Негізгі мақсаты – энергетикалық нарықтарды жақындастыру, энергетикалық 
қауіпсіздікті нығайту және энергетикалық жобаларға инвестиция тарту.  

ТАСИС бағдарламасы аясында Еуропалық Одақ республикадағы жекешелендіру 
саясатын жүзеге асыруға, кәсіпорындарды дамытуға, кіші және орта кәсіпорындарды 
жаңғыртуға, қаржы құрылымдарын жетілдіруге көмек беріп, қазақстандық экономиканы 
қайта құруға өз үлесін қосты. 

ТЕМПУС және Erasmus Mundus – білім және ғылым саласындағы еуропалық 
бағдарлама. Бұл бағдарлама ұстаздар мен ғылыми қызметкерлердің мобильділігін жүзеге 
асыруға бағытталған. 

Қазақстан тарапынан, 2008 ж. Елбасының «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – 
мемлекттік саясаттың басты мақсаты» атты Жолдауы негізінде 2009-2011 жж. арналған 
«Еуропаға жол» мемлекеттік бағдарламасы әзірленді.  

Бұл бағдарлама Еуропаның жетекші елдерімен стратегиялық серіктестік орнату 
деңгейін көтеруге бағытталды. Басқаша айтқанда, Еуропа елдерімен тауар айналымын 
арттыру, көліктік қатынастарды дамыту, жаңа технологияны еуропалық стандарттарға 
сәйкестендіру, отандық және еуропалық нормаларды жетілдіру, халықтың әлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз ету, ұлттық және мемлекеттік ой-сананы әлемдік деңгейге көтеру 
мақсатын көздейді [5].  

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев бастамасымен 2009 ж. «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» сауда магистралін салу қолға алынды. Батыс пен Шығысты жалғастыратын бұл 
сауда магистралі «Ұлы Жібек жолын» бес ғасыр өткен соң қайта жаңғыртуды Елбасы өзі 
ұсынған еді. Нәтижесінде көрші мемлекеттермен бірқатар меморандумдар қабылданып, 
жобаны жүзеге асыру туралы келісімге қол жеткізілді.    

Бұл жоба Қазақстан үшін еліміздің транзиттік әлеуетін іске асырумен қатар 
республикамыздың оңтүстігі мен батыс өңірлерінің бір-бірімен сенімді көлік байланысын 
орнату үшін де тартымды. 

 «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізі бұл Қытайдан Еуропаға 
тауар тасымалдаудың ең қысқа жолы. Бұл қашықтықты аталған көлік дәлізімен жүріп өтуге 
10 күн кетеді, ал теміржол арқылы жүріп өтуге 15 күн жұмсалатын болса, теңіз арқылы 
аталған қашықтықты жүріп өтуге бір жарым ай уақыт кетеді [6].  

Еуропалық Одақ пен Қазақстан 1995 ж. қол қойылып, 1999 ж. күшіне енген Әріптестік 
пен ынтымақтастық туралы келісімді алмастыратын жаңа құжатқа қол қою қарсаңында тұр. 
Бұл жаңа келісім туралы келіссөздер 2011 ж. басталып, Қазақстан Республикасының 
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Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 ж. 9 қазанда Брюссельге іс-сапары кезінде аяқталды. Бұл 
іс-сапар барысында Н.Ә.Назарбаев пен Еуропалық Коммисия Төрағасы Ж.М.Баррозу 
Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы кеңейтілген Әріптестік пен Ынтымақтастық 
туралы келісім бойынша келіссөздердің аяқталуы туралы құжатқа қол қойды [7].  

Бұл жаңа келісім Еуропалық Одақ пен Қазақстан арасындағы саяси және экономикалық 
қарым-қатынастың нығаюына, қызмет көрсету мен инвестиция бойынша байланыстардың 
артуына әсер етеді. Жаңа құжат 280 беттен тұрады және ынтымақтастықтың 29 саласын 
қамтиды. Олардың қатарында экономика, сауда және инвестициялардан басқа саяси диолог, 
гуманитарлық ынтымақтастық, әділет және қауіпсіздік, зерттеулер мен инновациялар, 
визалық жұйе туралы бөлімдер бар. Сол сияқты аталмыш құжаттың Сауда және инвестиция 
бөлімінде Қазақстанның ДСҰ-на кіру перспективасы да қаралды.  Қазақстан Орталық Азия 
мемлекеттері ішінде мұндай құжатқа қол қою туралы келіссөздер жүргізіп жатқан жалғыз 
мемлекет [8].  

Қорыта айтқанда, Қазақстанның сыртқы саясатындағы басымдықтарының бірі – XXI ғ. 
қауіп-қатерлеріне төтеп бере алатын және ұлттық мүдделерді қамтамасыз ететін белсенді, 
көпжақты, теңдестірілген саясат ұстану. Бұл «Қазақстан Республикасының 2014-2020 жж. 
арналған сыртқы саяси концепциясында» да көрініс тапты.  

Бұл концепция Қазақстан келешекте әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерімен 
ынтымақтастықты нығайтуға, өзінің экономикалық дамуын арттыру үшін халықаралық 
саяси, әскери және экономикалық ұйымдарға белсенді ат салысуға талпынысын көрсетеді.       

Қазақстан сыртқы саясатында Еуропалық Одақ маңызды орынға ие. Еуропалық Одақ – 
Қазақстанның коммерциялық серіктесі, қазақстандық энергоресурстардың ең ірі 
тасымалдаушысы. Қазақстан болса Еуропалық Одақ үшін Орталық Азия аймағындағы 
көшбасшы мемлекет болып табылады.  

Тараптар арасындағы екіжақты қарым-қатынастың келешекте одан әрі нығая түсуіне 
еш күмән келтірілмейді. Бұған көптеген маңызды мемлекеттік жобалар, бағдарламалар және 
екіжақты келісімдер себеп.   

Қазақстан қазіргі таңда Ресей және Беларусьпен (2 қаңтар 2015ж. Армения қосылды) 
қатар Еуразиялық экономикалық Одақ құрып отыр. Мұндай интеграциялық ұйым көрінісі – 
заман талабы. Бірақ бұл ұйымға мүше болу Қазақстанның Еуропалық Одақпен 
ынтымақтастығына еш кедергі келтірмейді. Тіпті еуразиялық интеграция шеңберінде 
Еуропалық Одақ тәжірибесін ескерген жөн.   

Қазақстан өзінің сыртқы саяси серіктестірінің ішінде баланс пен тепе-теңдікті сақтауға 
ұмтылады. Қазіргі халықаралық аренадағы тұрақсыз жағдай, Украинадағы уақиғалар, 
Ресейдің халықаралық оқшаулануы, мұның бәрі әлемдегі геосаяси жағдайға қалай әсер 
ететіні әлі белгісіз. Бірақ Ресей мен Қазақстан арасындағы стартегиялық әріптестік 
келешекте де жалғасын таппақ. Бұл тарихпен, география, экономикалық сұрақтармен және 
тағы да басқа факторлармен айқындалады. Ал Еуропалық Одақ болса, Қазақстан үшін көп 
векторлы саясат шеңберінде, ең маңызды геосаяси және геоэкономикалық алпауыттардың 
бірі болып қала бермек.  
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Прошли двадцать два года после мирных революций в Восточной Европе, сменивших 

коммунистические режимы в этих странах и окончания холодной войны, как те же процессы 
начали развиваться в Арабском мире. Последствия революций в странах Южного 
Средиземноморья и на Аравийском полуострове по свержению авторитарных режимом, 
произошедших в конце 2010-2011 гг., будут ощущаться еще много лет.  

По мнению большинства западных ученых, мы стали свидетелями конца так 
называемого «арабского исключения», когда идея демократии является невозможной и не 
привлекательной в этих странах. Западные державы, закрыв глаза на пренебрежение к 
людям, нарушения прав человека и свободе слова, сотрудничали с диктаторскими режимами 
в этих странах во имя достижения экономических целей.  Сотрудничество было основано на 
национальных интересах стран, в том числе стабильности в регионе, обеспечения 
энергетической безопасности и т.д. Но стоит обратить внимание на то, что в этих странах 
подросла светская и образованная молодежь, которая мечтает о соблюдении прав человека и 
верховенстве закона, они и возглавили демонстрации против коррупции и беззакония. По 
мнению экспертов, это обеспечивает реальную возможность для установления демократии в 
данном регионе, хотя это считалось невозможным до революций. Возможно, впервые в 
истории цели Европейской Политики Добрососедства и в частности Барселонского процесса, 
такие как распространение демократии, стабильность и процветание этих стран, могут иметь 
успех [1]. 

Демонстрации и революции, прошедшие в Арабском мире в конце 2010 и в течение 
2011 года были направлены на свержение многолетних диктаторских режимов. Данные 
события в средствах массовой информации были названы «Арабской весной» и стали 
угрожать политике Евросоюза в регионе, которая уже  более или менее сформировалась к 
этому времени. События, начавшиеся в Тунисе и затем распространившиеся по всему 
Южному Средиземноморью, явились своеобразным испытанием для новых только 
сформировавшихся институтов внешней политики ЕС, еще не начавших полномасштабную 
работу, таких как Европейская служба внешнеполитической деятельности [2, стр.107].  

Европейский Союз, как и все мировое сообщество, не был готов к стремительному 
развитию событий в Южном Средиземноморье. Массовые демонстрации и выступления в 
Тунисе не вызвали никакой реакции со стороны Евросоюза, это было связано с 
выжидательной позицией в данном вопросе. Действия последовали после побега президента 
страны Бен Али, ЕС признал новое правительство, сформировавшееся 17 января, и уверил в 

http://m.zakon.kz/4657807-kazakhstan-i-es-aktivno-narashhivajut.html
mailto:Ali_h@list.ru
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дальнейшем «тесном сотрудничестве с ним». Очевидно, что в данной ситуации ЕС поставил 
под сомнение легитимность президента Туниса, выразив солидарность с тунисским народом 
и предложив помощь в построении демократического процесса [1]. Однако позиция ЕС 
поменялась по отношению к революции в Египте, хотя египетский народ требовал отставки 
президента страны Хосни Мубарака, союз воздержался от прямых обвинений в адрес 
официального руководства, признавая его легитимность и лишь предлагая ему провести 
демократические реформы. Ситуация поменялась после того как демонстрации и протесты 
начались в Ливии, ЕС не мог прийти к консенсусу. Об этом, свидетельствуют затруднения 
при оперативном согласовании общей внешнеполитической позиции ЕС на фоне 
хлынувшего в Италию потока мигрантов из охваченных революционными потрясениями 
арабских государств–партнёров по СДС. По инициативе Италии в феврале 2011 г. ЕС начал 
на острове Лампедуза общую операцию по пограничному контролю с Ливией. 

Поворотным моментом осуществления Евросоюзом средиземноморской политики в 
изменившихся условиях стала его реакция на политический кризис в Ливии весной 2011 г. 
[3, стр. 113]. Это государство имело статус наблюдателя в СДС и обеспечивало нефтью 
ведущие средиземноморские государства ЕС – Италию и Францию. Итоги мартовских 
саммитов ЕС 2011 г. определили дальнейший механизм его взаимодействия с государствами 
Средиземноморья. С одной стороны, ЕС ввёл экономические санкции против правящего 
режима Ливии, поддержал повстанческие силы, одобрил резолюции Совета Безопасности 
ООН № 1970 и № 1973 и единогласно проголосовал за отставку М. Каддафи. С другой 
стороны, Европейский союз так и не смог выработать консолидированную позицию по 
участию в военной операции против ливийского режима [4]. 

Внутренние противоречия среди государств–членов ЕС и высокий риск, связанный с 
военной операцией в Ливии, заставили союз воздержаться от военного вмешательства. Он 
был вынужден учитывать разногласия между государствами-членами по Общей внешней 
политике и политике безопасности. В итоге ЕС сосредоточился на организации 
гуманитарной помощи беженцам и на содействии гуманитарной миссии в Ливии – EUFOR 
Libya [5]. Однако попытка использовать военную составляющую ЕС в ливийском 
урегулировании на гуманитарном направлении фактически провалилась [3]. Невнятная 
позиция ЕС по военному вмешательству в ливийский конфликт не способствовала 
политической стабилизации и без того неспокойного международно-политического 
макрорегиона. В итоге военную операцию в Ливии взяла под контроль НАТО, 
бомбардировки которой привели к свержению режима и гибели Муаммара Каддафи в 
октябре 2011 г. 

Следующим шагом трансатлантических партнёров должна была стать демократизация 
Ливии. Однако в начале 2014 г., спустя 3 года после начала гражданской войны Ливия 
фактически стоит перед угрозой распада государственности, учитывая, что Всеобщий 
национальный конгресс не может взять под контроль внутренние столкновения между 
радикальными оппозиционными группировками, а движение к демократии даже не 
просматривается. На фоне того, что у ЕС и США отсутствует стратегически 
скоординированная позиция в отношении государств макрорегиона Северной Африки и 
Ближнего Востока [6], многие арабские государства переживают период исламской 
радикализации и вынуждены самостоятельно преодолевать последствия "арабской весны". 

Ещё одной проверкой на прочность позиций ЕС в макрорегионе стала гражданская 
война в Сирии. Постоянно призывая на протяжении 2011–2013 гг. к прекращению боевых 
действий и насилия против граждан Сирии, ЕС так и не смог предложить сколько-нибудь 
эффективные инициативы по урегулированию конфликта из-за отсутствия согласованной 
позиции внутри ЕС. Он, по сути, копирует ливийский сценарий своих действий по принципу 
негативной обусловленности, несмотря на то, что Сирия (в отличие от Ливии) является 
полноправным членом Союза для Средиземноморья и Европейской политики соседства. В 
частности, в мае 2011 г. было заморожено Соглашение об ассоциации с Сирией и 
приостановлены все форматы сотрудничества с режимом Б. Асада, в том числе в рамках 
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СДС (Союз для Средиземноморья). 
С учётом того что Россия и КНР трижды применили вето при голосовании в СБ ООН 

по резолюциям в отношении Сирии – в октябре 2011 г. и в феврале и июле 2012 г. – 
международное сообщество было вынуждено искать другие варианты решения сирийской 
проблемы. В июне 2012 г. в Женеве (Женева-1) состоялась встреча членов "Группы 
действий", по итогам  которой было принято Женевское коммюнике. Его основные 
положения сводились к прекращению огня с обеих сторон и созданию переходного 
правительства. После того как в августе 2013 г. в Сирии было применено химическое 
оружие, возникла прямая угроза внешнего военного вмешательства. Однако благодаря 
усилиям российской дипломатии в конце сентября 2013 г. СБ ООН одобрил резолюция № 
2118 об уничтожении химического оружия в Сирии. 

Совместная американо-российская инициатива по проведению мирной конференции по 
Сирии способствовала тому, что в конце января 2014 г. представители правительства и 
оппозиции Сирии начали переговоры (Женева-2) на основе принципов Женевского 
коммюнике 2012 г. Европейскому союзу, являющемуся крупнейшим донором по оказанию 
гуманитарной помощи сирийским гражданам, не оставалось ничего другого, как 
приветствовать эти инициативы и следовать в их фарватере, ориентируясь при этом на 
позицию США. 

Обновленный подход ЕС к взаимодействию с государствами Средиземноморья как 
реакция на "арабскую весну" был отражён в ряде ключевых документов, принятых в 2011 г. в 
рамках Европейской политики соседства. В их числе – предложенная Европейской 
комиссией и Европейской внешнеполитической службой ЕС в марте 2011 г. программа 
"Партнёрства для демократии и общего процветания с южным Средиземноморьем", 
дополненная в мае 2011 г. обновленной Европейской политикой соседства [7]. В мае 2012 г. 
Европейская комиссия и Европейская внешнеполитическая служба ЕС представили 
"Результаты новой Европейской политики соседства" [8], а в марте 2013 г. – "Пакет ЕПС" 
[9]. 

Анализ этих документов позволяет сделать вывод, что в отношениях с соседними 
государствами ЕС продолжает придерживаться холистического подхода и метода 
европеизации. Эксперты Евросоюза указывают на то, что новые демократические 
инициативы ЕС в отношении "Партнёрства для демократии" не означают смены 
неолиберальной парадигмы в его международной деятельности, а отражают прагматический 
субрегиональный подход, в основе которого лежит продвижение демократической модели 
управления с опорой на взаимодействие с гражданским обществом государств-соседей [10]. 
Обновлённый подход ЕС по сути новым не является и продолжает основываться на 
приоритете безопасности государств–членов союза и институционализации политического 
пространства Средиземноморья. Характерной чертой является усиление дифференциации не 
только между восточными и южными соседями, но и внутри них, что потенциально будет 
негативно отражаться на многостороннем формате евро-арабского взаимодействия в 
макрорегионе Северной Африки и Ближнего Востока. 

В начале октября 2013 г. в Вильнюсе состоялся первый после "арабской весны" 
полноценный саммит 43 участников Союза для Средиземноморья, который наметил 
повестку дня последующих встреч министров транспорта (в середине ноября 2013 г.) и 
министров энергетики (в середине декабря 2013 г.). Были одобрены два региональных 
проекта – инициатива "Поколение предпринимателей" в рамках "Средиземноморской 
инициативы по созданию рабочих мест" и "Программа по очистке от загрязнения озера 
Бизерт в Тунисе". В начале ноября 2013 г. в Барселоне представители СДС подготовили к 
согласованию "План по использованию солнечной энергии". В середине ноября 2013 г. 
состоялись встречи Социального и Экономического советов СДС, а также Евро-
Средиземноморский форум "Социальный диалог". Отметим, что осенние инициативы 2013 г. 
связаны с дискуссиями о повышении роли гражданского общества в государствах 
Средиземноморья (с акцентом на женщин и молодежь), а также – с развитием конкретных 



2750 

региональных проектов в отдельных секторах – транспорте и энергетике. Союз для 
Средиземноморья продолжает наращивать сотрудничество на разных направлениях: в 
феврале 2014 г. в Брюсселе состоялась встреча министров промышленности государств–
членов СДС с целью улучшения бизнес-климата в Евро-Средиземноморском регионе и 
содействия малому и среднему бизнесу, на которой была согласована «Рабочая программа по 
сотрудничеству в сфере промышленности на 2014-2015 гг.»; в конце ноября 2013 г. 
Европейская комиссия представила первые общие проекты на региональном уровне, 
адресованные государствам Южного Средиземноморья уже внутри Европейской политики 
соседства [11], [12]. 

Сужение политического измерения проекта "Барселонский процесс: Союз для 
Средиземноморья" в пользу функционального позволяет Европейскому союзу 
сосредоточиться на конкретных региональных проектах, не вызывающих противоречий 
между европейскими и арабскими партнёрами, с целью создания механизмов социально-
экономической субрегиональной интеграции, которые должны быть адаптированы к 
культурно-цивилизационным особенностям Средиземноморья. При этом европеизация как 
способ демократизации Средиземноморского региона перемещается исключительно в 
формат обновленной Европейской политики соседства, которая, выходя на региональный 
уровень, полностью контролируется ЕС. Многостороннее взаимодействие в рамках 
"Барселонского процесса: Союза для Средиземноморья" все чаще ограничивается 
функциональным сотрудничеством и общими средиземноморскими социальными и 
экономическими проектами. 

Таким образом, внешнеполитические круги в Европейском Союзе не были готовы в 
полной мере и вовремя отреагировать на быстротекущие события Арабской весны.  Следует 
предположить, что арабские революции явились своеобразным испытанием на прочность 
для общеевропейской внешней политики и принятию совместных решений в целом, ведь 
подобная дестабилизация в регионе, к которому страны ЕС повышено проявляют интерес, 
предоставила странам-участницам Европейского Союза шанс на укрепление своего 
политического положения не только в самом регионе Средиземноморья, но и во всем 
мире.[1] 

Анализ позиций ЕС позволяет сделать следующие выводы об эффективности Внешней 
политики и политики безопасности Европейского Союза: 

Во-первых, хотя в ЕС учреждена должность представителя по внешней политике, 
выступающего от лица всего Евросоюза как единого актора международных отношений, 
весьма заметно расхождение мнений между крупными державами союза Францией, 
Великобританией, Германией и Италия по вопросам выработки единой позиции во  внешней 
политике. Сложный механизм принятия решений, отсутствие единого военного контингента, 
односторонние действия отдельных стран предопределяют  судьбу ЕС в тени НАТО, т.е. это 
предопределяет принятие решений в рамках Североатлантического Альянса.   

Во-вторых, в связи с внутренними экономическими проблема ЕС, не в полной мере 
имел возможность реализовывать внешнюю политику по отношению к соседним странам, 
из-за отсутствия времени и финансов, хотя уже в 2007-2008 году было ясно, что политика в 
Средиземноморье нуждалась в новых преобразованиях. Таким образом, Арабская весна 
одновременно совпала с экономическим кризисом внутри Союза. А также часто возникает 
проблема  несовпадения мнений между странами ЕС по вопросам внешней политики. Так 
например, раскол произошел по ливийскому вопросу, когда Великобритания и Франция 
оказались на одной стороне, поддержав инициативу НАТО, и Германия по другую сторону. 
Примечательно, что определяющим фактором для Великобритании и Франции явилась 
поддержка США. 

В-третьих, в некоторой степени ЕС проводит недостаточно дальновидную политику по 
отношению к Турции. Сотрудничество с Турцией является гарантом успеха для Евросоюза, 
так как открывается перспектива быть воспринятыми всерьез на Ближнем Востоке, а ее 
изоляция ведет к провалу занять прочную позицию в данном регионе. Безусловно, 
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заручившись такой мощной силой как Турция, союз приобретет большую мощь. Основную 
проблему составляет нежелание Германии, Франции, Австрии и греческого Кипра 
вступления Турции в ЕС. Упорное сопротивление оказывают Германия и Франция, в связи с 
возможностью Турции стать одним из центров тяжести и сил в составе ЕС.  

Последствия политических процессов в арабском мире, не только ощущаются сейчас, 
но и развиваются все по более непредсказуемому сценарию. Остается открытым реакция ЕС 
на эти процессы, ведь преследуя свои выгоды и национальные интересы, страны-члены ЕС 
не в состоянии действовать как единый субъект международных отношений. Примером 
может служить странное молчание ЕС на возрастающую роль Исламского Государства 
Ирака и Леванта. Европейский Союз всегда являлся символом и гарантом соблюдения прав 
человека, принципов демократии и остальных свобод, однако он закрывает глаза на 
преступления против человечества, становится очевидным, что ЕС использует двойные 
стандарты при оценке ситуаций. Таким образом, можно предположить, что нерешенность 
внутренних проблем, Евросоюз продолжит оставаться наблюдателем событий на мировой 
арене, либо будет по всем вопросам придерживаться позиции НАТО, а значит и США. Этот 
факт демонстрирует мировому сообществу неэффективность созданных институтов по 
проведению Общей внешней политики и политики безопасности, а также, несогласованность 
между странами ЕС продолжает оставаться одним из основных факторов, замедляющих 
становление ЕС в качестве влиятельного международного участника.[13] 
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Арабский мир в силу своего политического и экономического потенциала, ключевых 

позиций, занимаемых арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки в мировой 
политической, экономической и финансовой системе, истории общности культур, традиций 
и духовного наследия, а также ввиду общего стремления к установлению активного и 
конструктивного диалога, представляет собой весьма перспективное направление 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Казахстана. Арабские страны 
играют ведущую роль в таких международных организациях, как «Движение не-
присоединения», ОПЕК, ОИК, «Организация Африканского единства». 

Казахстан и Иран имеют многовековые отношения. В связи с образованием 
независимого Казахстана сотрудничество получило новый формат.  Важными этапами в 
истории двусторонних отношений явились официальные контакты на высшем уровне: 
визиты Президента РК Н.А.Назарбаева в Иран (ноябрь 1992 г., май 1996 г., октябрь 1999 г.), 
ответный визит Президента ИРИ А. Хашеми Рафсанджани в Казахстан (октябрь 1993 г.), 
участие Президента ИРИ М.Хатами в саммите ОЭС в Алматы (май 1998 г.), Первого Вице-
Президента ИРИ Х.Хабиби в работе Евразийского экономического саммита в Алматы (2000 
г., 2002 г.), Первого Вице-Президента ИРИ Р. Арефа в саммите глав государств-участников 
Шанхайской организации сотрудничества в г. Астане (2005 г.). 

Новые открытия, сделанные в казахстанском секторе Каспия вместе с результатами 
бурения на шельфе, полученными до распада СССР, позволили российским экспертам 
оценить геологические ресурсы казахстанского сектора шельфа в узком интервале от 7,5 
млрд. т.н.э. – по оценкам экспертов МПР РФ и Мин энергетики РФ до 8,1 млрд. т.н.э. – по 
оценкам специалистов НК «Лукойл» [1].  

Позиции двух стран сходятся в отношении необходимости урегулирования правового 
статуса Каспийского моря на основе консенсуса всех прикаспийских государств, 
использования водоема исключительно в мирных целях, сохранения его природной среды, а 
также продолжения работы над проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

На сегодняшний день между Астаной и Тегераном подписано более 60 
межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений и 
документов, которые служат надежной договорно-правовой базой взаимоотношений. В 
политической сфере не существует каких-либо проблем, которые вызвали бы противоречия 
между двумя государствами для развития сотрудничества. Обе страны придерживаются 
близких позиций по многим актуальным проблемам современного мира – отстаивании идеи 
многополярного мира, повышении роли ООН посредством ее реформирования, создании 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1027_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1027_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1136_en.htm
mailto:aiko_kz2@mail.ru
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надежных структур международной и региональной безопасности для борьбы с тер-
роризмом, религиозным экстремизмом и наркобизнесом. 

В феврале 1993 г. был подписан Протокол об экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Хашимитского Королевства Иордания, по которому договаривающиеся стороны 
намеревались сотрудничать в следующих областях: энергетика, нефтяная промышленность, 
торговля; транспорт; образование, научные исследования, научно-техническое развитие; 
обмен делегациями деятелей искусства и культуры. 

В дружественных отношениях между Казахстаном и Ираном присутствует характерная 
им динамика и последовательность. Иранский вектор входит в число приоритетов внешней 
политики Республики Казахстан в Азиатском регионе. 1 января 1992 г. Ирак официально 
признал Республику Казахстан.  

 По данным Агентства РК по статистике, товарооборот между РК и ИРИ в 2007 г. 
составлял 2,49 млрд. долл. (экспорт — 2,45 млрд., импорт — 44 млн.). В 2008 г. данный 
показатель был на уровне 2,1 млрд. (экспорт — 211,1 млн., импорт — 5,1 млн.).  

 Основные статьи экспорта в Иран: продукция нефтяной промышленности и зерно 
(79,5%), металлы и изделия из них (15,7%), продукция химической промышленности (3%). 
Импорт из Ирана: сухофрукты, продукция нефтехимии, пищевой промышленности, 
стройматериалы. 

Во время визита официальной делегации Ирана во главе с Министром иностранных дел 
Велаяти было подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
республиками. Также в ходе официального визита Президента Н. Назарбаева (1992 г.) в Иран 
был подписан еще ряд документов: Декларация о взаимопонимании и сотрудничестве между 
РК и ИРИ, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством РК 
и Правительством ИРИ, Протокол о создании совместной межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству 
между РК и ИРИ.  

В конце февраля 2013 года в Алматы проходил очередной раунд переговоров по 
иранской ядерной программе с участием представителей Ирана и «шестерки» 
международных посредников- США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая. 
Встреча закончилась на довольно позитивной ноте и стороны договорились встречаться и 
продолжать обсуждать спорные моменты. Для Казахстана чрезвычайно важным был сам 
факт проведения переговоров на его земле, что стало подтверждением тезиса, согласно 
которому государство, проводяще  многовекторную внешнюю политику и имеющее 
продуктивные отношения со всеми участниками противостояния вокруг иранской проблемы 
может быть востребовано для решения не только этой, но и многих других болезненных 
вопросов современности [2].  

В области гуманитарной сферы отношения развиваются динамично. Выдающиеся 
казахские поэты Абай, Шакарим и многие другие были хорошо знакомы с литературой 
фарси. В нескольких вузов Казахстана осуществляется подготовка соответствующих 
специалистов, изданы словари, учебники и учебные пособия. Отечественные исследователи 
предлагают широкой аудитории сведения об Иране, литературных и культурных связях, свои  
размышления [3]. 

Таким образом, многостороннее сотрудничество республики с Исламской Республикой 
Иран  развиваются   поступательно. 
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Продовольственная безопасность является составной частью экономической 
безопасности, которая, по мнению многих исследователей, выступает «цементирующей 
основой всего «древа» целей любой стратегии национальной безопасности»[1]. 

В то же время продовольственная безопасность не ограничивается только рамками 
экономической безопасности, а находится в тесной взаимосвязи с другими аспектами 
национальной безопасности (военными, экономическими, политическими и другими). 

В Казахстане, принятие Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности» 
(30.06.1998г.) имело большое значение для стратегического развития страны, так как 
законодательно утвердились национальные интересы и механизмы их защиты. На наш 
взгляд, национальная безопасность означает такое состояние, при котором обеспечивается 
национальная защищенность государства и его составляющих от внутренних и внешних 
факторов образующих очаги общественной дестабилизации и представляющих реальную 
или потенциальную угрозу для соблюдения и обеспечения национальных интересов страны. 

Проблема экономической безопасности в зарубежной литературе рассматривается 
достаточно давно. Начало этому в 1934г. положил Ф.Рузвельт, и, по всей видимости, именно 
в это время впервые начал использоваться термин «экономическая безопасность». В бывшем 
СССР данные проблемы отдельно не рассматривались. Что касается органов безопасности, 
то они основное внимание обращали на экономические преступления и внешне торговые 
отношения. С началом политики перестройки в СССР стали постепенно проникать идеи 
экономической безопасности. В частности, в 1988г. появились два издания «Вопросы 
экономической безопасности» в зарубежной литературе и «Международная экономическая 
безопасность». 

  На территории СНГ термин «экономическая безопасность» стал исследоваться в 
работах российских экономистов и освещаться средствами массовой информации в начале 
90-х годов. Первые статьи появились в конце 1994 года. Наиболее комплексно и 
теоретическую сторону вопроса рассматривали Л.Абаскин, А.Архипов и др. В дальнейшем 
дискуссию продолжили другие известные российские экономисты. 

 В развитых странах обеспечение экономической безопасности является приоритетным 
направлением государственной политики, что вызвано пониманием экономической 
безопасности как безусловной гарантии на уровнях: 

- внешней политики – суверенитета государства; 
- внутренней политики – социальной политической стабильности общества. 
Концептуальные основы экономической безопасности Казахстана, по определению 

казахстанских ученных К.Кажымурата и М.У. Спанова «позволяют определить общую 
стратегию и приоритетные направления государственной политики в области соблюдения и 
обеспечения экономической безопасности страны»[2]. Стратегия экономической 
безопасности Республики Казахстан является составной частью государственной политики, 
направленной на сохранение экономической безопасности республики, и имеет главной 
целью поддержание нормальных условий жизнедеятельности населения. И как следствие в 
экономическую безопасность, входит и основной приоритет устойчивого развития – 
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продовольственная безопасность. По нашему мнению, продовольственная безопасность 
измеряется наличием и использованием природно-сырьевых ресурсов для производства 
качественных продуктов питания и возможностью массового их потребления населением. 

  В ходе истории реальная и потенциальная мощь государства определялась не только 
количеством вооруженных формирований, но и уровнем продовольственного обеспечения 
страны, количеством и качеством стратегического продовольственного резерва 
«интенсивности товарообмена, что, в основном, достигалось способами военной агрессии и 
захвата. При этом значительное влияние на продовольственный потенциал государства 
оказывал как фактор географического расположения в пространстве, так и уровень 
обеспечения экономической безопасности»[3]. 

  Решение проблем продовольственного обеспечения является одним из приоритетов 
экономической политики Казахстана, так как имеет исключительно важное социально-
экономическое, политическое и психологическое значение. И легитимность государства, его 
мощь и перспективы в массовом сознании определялись способностью накормить своих 
граждан. 

Можно сказать, что ускорение экономического роста, снижение социальной и 
межнациональной напряженности напрямую зависят от уменьшения остроты проблемы 
дефицитности и доступности продовольствия. Решение этих проблем поможет решить ряд 
других важных для национальной безопасности вопросов. Здесь имеется в виду такие 
проблемы, как сокращение средней продолжительности жизни, уменьшения показателей 
здоровья, рост числа заболеваний, падения рождаемости, психологический дискомфорт. 

 В этой связи главными задачами, как одного из приоритетных направлений 
продовольственной безопасности является: 

- создание условий для достаточного обеспечения продуктами питания; 
- наличия средств для их импорта в нужном количестве при малой степени 

потенциальной уязвимости продовольственного снабжения в случае каких-либо осложнений, 
как например, рост цен или сокращение каналов импорта. 

Согласно мировым определениям, высокий уровень продовольственной безопасности 
гарантируется только тогда, когда существует постоянное бесперебойное снабжение 
населения продуктами питания, количество и качество которых отвечало бы всем 
медицинским нормам потребления. 

В целом, экономическая безопасность является ключевым элементом 
общенациональной системы безопасности страны. Экономическая безопасность государства 
изучается в рамках различных подходов, однако мы считаем, что проблемы устойчивости и 
безопасности национальной экономической системы должны рассматриваться не только как 
преодоление угроз на момент их поступления, но и как постоянная защищенность системы. 
В этом заключается один из принципов обеспечения экономической безопасности – ее 
превентивность. Методы обеспечения экономической безопасности, условия 
функционирования внутренней экономической системы зависят от уровня развитости 
национальной экономики. 

На сегодняшний день, в условиях глубоких структурных преобразований в 
казахстанской экономике, система экономической безопасности должна обеспечить такое 
состояние национальной экономик, при котором; 

- осуществляется эффективное удовлетворение общественных потребностей при 
условии поддержания на достаточном уровне политической и военной стабильности 
государства;   

- достигается технико-экономическая независимость, расширяющая понятие 
экономической самодостаточности, а также неуязвимость страны от существующих угроз; 

- реализуется защита экономических интересов Казахстана, как на внутренних, так и на 
внешних рынках, вне зависимости от изменения политических целей государства и 
соответствующей им трансформации угроз экономической безопасности [4]. 

Использую системный подход к продовольственной безопасности, можно представить 
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ее как некоторую целостность взаимосвязанных элементов, каждый из которых вносит свой 
вклад в характеристику всей системы. Сущность продовольственной безопасности здесь 
отражают несколько групп элементов, так называемых подсистем: 

- ускорение экономического роста; 
- снижение социальной и межнациональной напряженности напрямую зависят от 

уменьшения остроты проблемы дефицитности и доступности продовольствия, решение этих 
проблем поможет решить ряд других важных для национальной безопасности вопросов; 

- система государственных органов по обеспечению продовольственной безопасности; 
- законодательная и правовая база продовольственной безопасности; 
- показатели продовольственной безопасности и их торговые значения [5]. Обеспечение 

продовольственной безопасности следует рассматривать как направленный на достижение 
определенной цели процесс, в котором участвуют субъекты рыночных отношений, 
государство в лице административных органов и некоммерческие организации. 

При рассмотрении «продовольственной безопасности» как экономического приоритета 
следует опираться на следующие принципы эволюционной теории: изменчивость, 
неоднородность, ограниченность, адаптированность. 

Таким образом, понятие «продовольственной безопасности» рассматривается как 
процесс обеспечение населения продуктами питания в соответствии с позициями системного 
подхода. 

Глобализация экономических связей и создание общего мирового рынка сделали мир 
более уязвимым к различным сбоям экономического функционирования отдельных его 
элементов. И в сегодняшних условиях международная экономическая безопасность 
формируется в период роста взаимозависимости и взаимопроникновении национальных 
экономик. 

Таким состояние транспарентности экономических связей в непосредственной степени 
касается  и мировой продовольственной безопасности, которую следует понимать как 
обеспечение стабильности на рынке продовольственных товаров при наличии доступности 
основной массы населения к минимальной продуктовой корзине [6]. 

Субъективные факторы продовольственной безопасности заложены в аграрной 
политике тех или иных стран, к которым можно отнести не только государства с 
чрезвычайной активной протекционистской политикой по отношению к собственным 
товаропроизводителям, но и государства, которые не обеспечивают условий для 
нормального развития сельского хозяйства и приближения к уровню продовольственной 
самодостаточности. 

В декабре 1974г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты так называемые 
«Международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». 
В качестве четырех основных мер со стороны мирового сообщества, заложенных в основу 
этих обязательств явились «…создание национальных продовольственных резервов при их 
координации на международном уровне, предоставление экономической помощи с целью 
увеличения производства и строительства, хранилищ продовольствия в развивающихся 
странах, установление глобальной информационной системы по вопросам производства и 
торговли продовольственными товарами, обеспечение регулярных межправительственных 
консультаций по вопросам мировой продовольственной безопасности. 

Но как показала мировая практика, реализация всех этих мер столкнулись с рядом 
серьезных проблем. В их основу было заложено противоречие между желанием создать 
эффективную систему международной продовольственной безопасности в которой в первую 
очередь заинтересованы развивающиеся страны, имеющие низкий потенциал для 
собственного продовольственного самообеспечения, партикулярными интересами ряда 
ведущих стран – экспортеров продовольствия, заинтересованного в поддержке собственного 
сельхозпроизводителя, работающего на внешний рынок, а, следовательно, не желающих 
интенсивного увеличения продовольственного потенциала главных импортеров его 
продукции. Стоит отметить, что с конца прошлого столетия уделяется особое внимание 
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проблеме продовольственной безопасности, и она занимает одно из главных мест, как 
вовнутренней, так и внешней политики всех стран мира. Принято считать, что это связанно с 
тем, что в иерархии человеческих потребностей всегда имеет первостепенное значение 
удовлетворение физических потребностей в пище, одежде и жилье. Более того, питание 
человека связанно с его здоровьем, продолжительностью жизни, нормальным 
воспроизводством работоспособности и отношением к окружающей среде. 

Мировой опыт показывает, что единых критериев оценки продовольственной 
безопасности не существует. Каждая страна с учетом экономического потенциала, природно-
климатических условий, уровня развития техник и наличие современной высокой 
технологии, а также традиции в питании разрабатывает свою концепцию продовольственной 
безопасности. Однако, при имеющихся различиях в подходах разных стран к определению 
продовольственной безопасности, как отмечают ученные, общим для всех является 
требование поддержание на необходимом уровне продовольственного снабжения населения, 
которое гарантировал бы устойчивое экономическое развитие и социально-политическую 
стабильность в обществе. 

Следует отметить, что проблема продовольственной безопасности связана с 
интересами каждого потребителя-гражданина нашей страны. С другой стороны она 
представляет собой многоуровневое понятие и ее необходимо рассматривать не только на 
индивидуальном, но и на региональном, а также на глобальном уровнях [7]. 

На глобальном уровне проблемой продовольственной безопасности занимаются такие 
международные организации, как ООН и его специализированное подразделение – 
продовольственная и аграрная организация (ФАО), а также ВТО, Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности, Всемирный банк. 

Статистические данные свидетельствуют, что в экономически развитых странах 
численность населения стабилизировалось и имеет тенденцию к сокращению. В 
развивающихся странах численность населения все еще возрастает. По некоторым прогнозам 
демографов,  население всей планеты к 2050 году достигнет 10 миллиардов человек, и для 
удовлетворения рациональной потребности такого количества людей продуктами питания 
необходимо будет увеличивать производство продовольственной продукции более чем в 2 
раза. 

По классификации ФАО, продовольственная безопасность считается гарантированной, 
если налажено стабильное и достаточное по медицинским нормам снабжение населения  в 
объеме не менее 2100 ккал/сутки на одного человека. Лица, потребляющие продукты 
питания с содержанием калорий ниже этого уровня, находятся на пороге голода и 
недоедания, а при показателе до 1520ккал/сутки они относятся к категории голодающих. 

В связи с предстоящим вступлением Казахстана в ВТО продовольственная политика 
должна, прежде всего, защищать интересы отечественных товаропроизводителей и 
потребителей, умело, используя правила и механизмы международной торговли и учитывая 
позиции своих внешнеэкономических партнеров на мировом агропромышленном рынке.  

Следует отметить, что эффективность обеспечения продовольственной безопасности 
Казахстана является не только настоятельной необходимостью и условием национальной 
безопасности, но и неотъемлемой частью обеспечения мировой продовольственной 
безопасности. Это связано с тем, что обеспечение продовольственной безопасности каждой 
страны позволяет сделать более эффективной и взаимовыгодный контроль за состоянием 
международного продовольственного и потребительского рынка. 

В Послании Президента Н.А.Назарбаева (2008г.) своевременно и конкретно поставлена 
задача развития агропромышленного комплекса, который должен стать важнейшей 
высокодоходной отраслью экономики. При этом подчеркнута необходимость обеспечения 
продовольственной безопасности страны, то есть удовлетворение спроса на продукты 
питание за счет внутренних ресурсов [8]. 

Для сохранения продовольственной самообеспеченности Казахстана необходима 
выработка собственной продовольственной стратегии главная задача, которой состоит в 
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выработке долгосрочных целей развития аграрного сектора Казахстана. К ним относятся:  
- активное привлечение прямых внешних инвестиций в агросектор с предоставлением 

значительных налоговых льгот инвесторам; 
- привлечение инвестиций в перспективные отечественные сельскохозяйственные 

научно-технические разработки; 
- постепенная замена импорта сельхозпродукции импортом агротехнологии и 

оборудования; 
- развитие системы ипотечного кредитования сельхозпроизводителей. 
Результатом всех этих мер будет создание прочной основы для становления 

продовольственной безопасности Казахстана как одного из основных приоритетов 
экономической безопасности. Поэтому более адекватной целевой установкой в 
продовольственной стратегии Казахстана было бы не обретение полного 
продовольственного самообеспечения, чего не могут достигнуть и крупные экспортеры 
продовольствия, а точечное развитие перспективных и самоокупаемых отраслей 
сельскохозяйственного  производства, особенно зерновых, животноводческих. 

Таким образом, продовольственная безопасность является составной частью 
национальной безопасности страны, так как ни одно государство не сможет достичь 
национальной, в том числе и экономической безопасности, не удовлетворив в первую 
очередь потребности населения в качественном продовольствии. Обеспечение 
продовольственной безопасности зависит от развития собственной продовольственной базы. 
Эффективного функционирования АПК, степени поддержки отечественного производителя 
сельскохозяйственной продукции, эффективной реализации социальной политики 
повышения доходов населения и т.д. 

Обеспечение продовольственной безопасности следует рассматривать, как процесс 
производства продукции, обеспечения населения продуктами питания в соответствии с их 
потреблением. 
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Являясь одним из очагов древней цивилизации Востока, Корея  имеет богатую 

историю, насыщенную различными событиями, разнообразную природу и ресурсы, а также 
весьма примечательную культуру. 

Исторически, введение специальных законов в Корее в сфере защиты и охраны 
культурного наследия обычно связывают с японским протекторатом, хотя эта система 
существовала еще задолго до этого. Корейцы очень бережно относятся к своему прошлому, а 
именно -  к древности, предметам и памятникам культуры. В ранние времена здесь уже 
существовали специальные чиновники, деятельность которых была прописана в своде 
законов  «Тэджон тхонпхен». Была создана система охраняемых территорий, уходом за 
которыми занималось определенное количество крестьян, а также на государственном 
попечении находились гробницы династии Чосон и предшествующих правящих династий .   

Вступление Республики Корея  в ЮНЕСКО в 1954 г. послужило возобновлению и 
оживлению деятельности по охране культурного наследия. С 1961 г., с приходом президента 
Пак Чжон Хи, процесс сохранения всех объектов культурного наследия осуществляется 
целенаправленно. Так, в этом же году было создано Управление по делам культурного 
состояния, находящееся в составе Министерства образования, а затем,  в 1968 г. оно перешло 
в ведение Министерства культуры и информации.ю далее - в Министерство культуры и 
спорта, а позже - в Министерство культуры, спорта и туризма, созданное в 1998 г. В 1999 г. 
Управление по делам культурного достояния было переименовано в Управление 
культурного наследия, которое стало работать как самостоятельное государственное 
учреждение, получив в 2004 г.  статус агентства. Сейчас в состав агентства входит 5 бюро. 
Помимо этого, у него в подчинении находится Корейский национальный университет 
культурного наследия, входящий в состав Учебного центра традиционной культуры и 
Национального исследовательского института с его региональными подразделениями [1]. 

Осознавая важность сохранения культурного наследия, Министерство культуры, 
спорта и туризма Республики Корея и различные организации ведут активную политику по 
сохранению памятников культуры, а также политику популяризации корейской культуры за 
рубежом. Помимо культурного наследия в национальном масштабе в каждой провинции и 
крупном городе ведется свой реестр местных памятников культуры,  содержание, 
реставрация, восстановление и охрана которых финансируется из местного бюджета.  

Национальное и культурное наследие Южной Кореи можно разделить на 7 категорий:  
1. Национальные сокровища, которые включают в себя наследие величайшей 

ценности  и редкости с точки зрения мировой культуры 
2. Сокровища – культурное наследие особой ценности в виде древних книг и 

документов, памятников архитектуры, скульптур и изделий ремесла, оружия и 
археологические материалы 

3. Природные достопримечательности −  места с естественной красотой, которые 
показывают отличительную особенность и уникальность страны. 
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4. Исторические места − места и сооружения, которые имеют большую научную 
и историческую ценность (первобытные стоянки, древние крепости, захоронения, храмовые 
строения и дольмены и т.д.) 

5. Природные памятники – редкие животные и растения,  а также пещеры, 
минералы, геологические объекты и особые феномены природы, которые имеют научную, 
историческую и культурную ценности, через которые познается история данной нации. 

6. Фольклорно-народные памятники культуры – национальная одежда, 
традиционное жилище, инструменты, средства транспорта и коммуникации, 
использовавшиеся в как повседневной жизни, так и по особым случаям, в религиозных 
обрядах и народных праздниках 

7. Нематериальное (духовное) культурное наследие – исторические хроники, 
музыкальные произведения и танцы, а также ремесла, имеющие важную историческую, 
научную и художественную ценность [2]. 

Не каждая страна может гордиться таким изобилием памятников культуры, тем более 
таким огромным количеством памятников, занесенных в Список культурного наследия 
ЮНЕСКО. На сегодняшний день их количество составляет 10:  

1.  Вулканический остров Чеджудо со своими лавовыми пещерами, относящийся 
к природному памятнику. 

2.  Дворцовый комплекс «Чхандоккун » (1405-1412 г.) 
3. Храмы «Пульгукса» (провинция Кесанпукто,774) и «Соккурам» (г.Кенджу)  
4. хранилище «Чанген» , где хранится Трипитака Кореана  
5.  монастырь «Хэинса» (XV в.) 
6. крепость «Хвасон» ( г. Сувон, 1794-1976) 
7.  доисторические дольмены, находящиеся в районах Кочхан и Хвасун  
8. королевские гробницы династии Чосон 
9. королевский пантеон «Чонме» (1394 г.) 
10. историческая территория г. Кенджу [3] 
Ввиду относительной стабильности на Корейском полуострове на современном этапе, в 

отличие от арабских стран, где в последнее время обостряются различные конфликты и 
происходят ожесточенные столкновения, культурные памятники Южной Кореи не 
подвергаются угрозе уничтожения. Вместе с тем, среди реальных рисков следует выделить 
время, природные стихии и человеческий фактор в виде актов мародерства. Так, некоторые 
из вышеперечисленных памятников подвергались нападению, имело место кража 
артефактов, а иногда и сожжение.  

Дворцовый комплекс «Чхандоккун» (찬덕궁) служил основной резиденцией для 
многих королей династии Чосон. Дворец подвергался нескольким разрушениям и 
сожжениям в результате войн и переворотов. Так, дворец был практически полностью 
разрушен и сожжен во время японского вторжения, государственного переворота, а затем 
полностью восстановлен в 1639 г. Понабилось около 24 лет для полного восстановления 
дворца в таком виде, в котором он пребывает сейчас [4].  

Единственный случай намеренного нанесения ущерба был зафиксирован в феврале 
2008 г. Всем известные ворота «Намдэмун»(남대문), или ворота «Суннемун», которые были 
построены в 1392 г. и относятся к одному из древнейших памятников на территории Кореи,  
подверглись сожжению.  Ворота были сожжены 70-летним жителем Сеула, который 
признался, что сжег их в отместку местным властям. Причиной тому послужило его 
недовольство  объемом выделенной государством компенсации за застройку на его 
территории. До поджога ворота были отреставрированы 2 раза, первый раз - после 
Корейской гражданской войны, второй -  в 1961-1963 гг [5].  

В 1866 г. во время правления короля Кочжона произошло нападение французов на 
филиал королевской библиотеки «Вэгючжангак», в котором хранилось собрание 
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протокольных записей о важных событиях «Ыйгве» (의꿰). Собрание охватывает важные 
события королевского двора за 500 лет правления династии Чосон. Сам филиал был 
построен  на острове Канхва для хранения 5000 различных материалов из королевской 
библиотеки, в том числе и «Ыйгве». В результате нападения французы вывезли за пределы 
Кореи 340 томов «Ыйгве», а остальные сожгли.  В 1975 г. вывезенные тома были 
обнаружены во Французской национальной библиотеке корейским библиографом, который 
там работал. Он сделал опись всех томов, а затем  в 1991 г. Сеульский национальный 
университет начал вести кампанию по возвращению культурного наследия на родину. 
Собрание было окончательно возвращено лишь в мае 2010 г. [4]. 

Известная фраза «Время ничего не щадит» применима как людям, так и к памятникам.  
По истечении определенного времени любой памятник нуждается в реставрации и уходе.  
Все расходы по реставрации памятников культуры в Республике Корея возложены на 
государство,  также существуют различные организации, которые оказывают содействие в 
этом направлении. 

Бережное отношение населения страны и самого государства, а также уважение к 
прошлому позволили сохранить огромное количество памятников культурного наследия 
Южной Кореи до наших дней. Несмотря на трудности различного характера, эта страна 
ведет активную политику  по сохранению всех памятников культуры, и это заметно отличает 
ее от других государств Восточной Азии. Сейчас в Список ЮНЕСКО занесено 10 
памятников, подана заявка на включение в него еще 14 объектов. Первыми в этот список 
вошли три памятника в 1995 г., но с каждым годом этот список пополнялся, что является 
весьма редким обстоятельством и свидетельствует о мировой значимости материального и 
нематериального наследия на Корейском полуострове. 
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сотрудничество с Казахстаном приоритетное направление центральноазиатской политики. В 
данном направлении Южная Корея проводит долгосрочные и краткосрочные инициативы, 
которые, несомненно, приведут к значительному продвижению всего региона в будущем. 

После установления дипломатических отношений в январе 1992 года между 
Республикой Казахстан и Республикой Корея начались активные двусторонние связи. С того 
времени, сотрудничество двух государств в разных сферах успешно прогрессирует, и 
продолжает расширяться договорно-правовая основа для дальнейшего углубления 
сотруднических отношений.  

В июле 1993 года было открыто посольство Республики Корея в Республике Казахстан, 
а в мае 1995 года Республика Казахстан открыла свое посольство в Республике Корея. В ходе 
государственного визита Нурсултана Назарбаева в Республику Корея 16   мая 1995 года был 
подписан  ряд документов, закладывающих надежную правовую базу для наращивания 
широкомасштабного партнерства двух стран [1].  

В данной статье мы стремимся провести комплексное исследование сотрудничества 
между Республикой Казахстан и Республикой Кореи в области культуры и и искусства, а 
также выделить особенности ключевых направлений сотрудничества азиатских «Барса» и 
«Тигра». Мы также обращаем внимание на перспективу дальнейшего сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Республикой Корея. Так, например, соглашение между 
правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея о культурном 
сотрудничестве от 16 мая 1995 года предоставляет казахстанским студентам возможность 
обучаться в вузах Кореи по различным обменным программам.  Также корейская популярная 
музыка, К-поп, уверенно набирает обороты и становится объектом большого внимания 
поклонников по всему миру. Истоки Корейской волны идут от начала 90-ых годов, когда 
китайский музыкальный телеканал Channel V начал активную трансляцию музыкальных 
видео певцов из Кореи. Одни из первых музыкальных коллективов NRG, Baby V.O.X и 
H.O.T. заложили  фундамент популярности корейской музыки в Азии, сделав Республику 
Корею новым центром поп-культуры региона [2]. 

21-23 апреля 2010 г. в ходе визита Президента РК Н. Назарбаева в Республику Корея 
глава казахстанского государства провел переговоры с бывшим Президентом Республики 
Корея Ли Мён Баком, премьер-министром Чон Ун Чаном, руководством ряда 
южнокорейских компаний. В рамках тогдашнего визита было принято решение о 
проведении Года Казахстана в Республике Корея, а также бизнес-форум.    

19-20 июня 2014 года состоялся официальный визит нынешнего президента Южной 
Кореи Пак Кын Хе. По итогам состоявшихся переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств, а также в присутствии Президента Казахстана и Президента 
Республики Корея были подписаны следующие документы: Соглашение между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея о взаимной 
отмене визовых требований; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством государственного 
законодательства Республики Корея; Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки, 
информационно-коммуникационных технологий и будущего планирования Республики 
Корея; Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей среды и 
водных ресурсов Республики Казахстан и Службой лесного хозяйства Республики Корея по 
сотрудничеству в области лесного хозяйства и восстановления лесов Республики Казахстан; 
Договор на покупку услуг по поддержанию готовности электрической мощности 
генерирующих установок [3].  

Казахстан и Южную Корею связывают дружественные, партнерские отношения. На 
протяжении более чем двадцатилетней истории успешного сотрудничества усилиями обоих 
государств удалось выстроить новую, быстро прогрессирующую и динамичную модель 
казахстанско-корейского партнерства.  

Мы опирались на несколько блоков источников, прежде всего на международные и 
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двусторонние соглашения, а также официальные документы Республики Казахстан, включая 
архивные материалы, а также периодические издания: научные журналы, газеты, интернет-
источники. Следует отметить, что, несмотря на достаточное количество источников, вопрос 
сотрудничества в области культуры и искусства является довольно неизученным, так как в 
основном рассматривается лишь внешняя структура дипломатических и торгово-
экономических отношений и намного реже-культурныx.  

В научных работах известного казахстанского корееведа, ученого Г.Н. Кима подробно 
рассматривается тема образовательного сотрудничества, затрагиваются различные его 
аспекты: становление и развитие казахстанского корееведения, изучение корейского языка в 
Казахстане, характер культурного сотрудничества, сильные и слабые его стороны и т.д [4]. 

Стоит отметить, что наше государство уделяет внимание установлению 
дипломатических отношений открытым диалогам, официальным визитам глав двух 
государств, а также немаловажным является подписание меморандумов, договоров и других 
документов, предоставляющих возможности для развития культурного обмена. 
Значительную роль в академическом и культурном обмене между двумя странами, 
несомненно, играет Посольство Республики Корея в Казахстане.  

Еще в 1991 году при Посольстве Республики Корея в Алмате открылся Центр 
просвещения Республики Корея, который играет важную роль в целом в жизни корейской 
диаспоры Казахстана. В центре действуют языковые курсы, представляется возможность 
знакомства с корейским национальным искусством, желающие могут также ознакомиться с 
историей и как традиционной, так и современной, проводятся культурно-массовые 
мероприятия. 

В 2011 году в Астане был открыт Корейский культурный центр при посольстве Кореи в 
Республике Казахстан. Не подлежит сомнению тот факт, что Казахстан испытал на себе 
довольно сильное влияние явления как «Корейская волна», т.е. проникновения корейской 
массовой поп- культуры в страны Юго-Восточной Азии. Среди особенностей К-поп артистов 
можно выделить зажигательную и запоминающуюся музыку, а также общий уникальный 
имидж каждой группы, состоящий из характерных танцевальных движений и 
индивидуальности каждого участника. И вот Корейская волна достигла и Казахстана, когда 
отечественные телеканалы начали трансляцию корейского сериала “Цветочки после ягодок” 
и исторической драмы “Принц Чумон”. Сам термин «Корейская волна» («Халлю», Кorean 
Wave) был впервые употреблен в Китае в1990 году. На данный момент «Корейская волна» 
распространилась более чем в 60 странах, преимущественно в Юго-Восточной Азии: 
Тайвань, Япония, Тайланд, Филлипины и т.д. Постепенно корейская культура идет дальше и 
начинает приобретать популярность в странах Ближнего Востока и даже некоторых странах 
Африки [2, с. 4.]. С 2008 года в Казахстане ежегодно проводятся «Халлю фестивали» - 
посвященные современной южнокорейской популярной культуре. В последнее время очень 
многие молодые люди Казахстана, делают свой выбор в обучении в сторону Южной Кореи. 
Существуют массы способов попасть туда - обмен между университетами, бесплатные 
международные программы и т.д .     

Двустороннее сотрудничество между РК и Республикой Корея в области образования 
осуществляется в рамках Программы между МОН Республики Казахстан и Министерством 
образования и развития человеческих ресурсов Республики Корея о сотрудничестве в 
области образования от 13 ноября 2003 года. В настоящее время стипендии для иностранных 
студентов предлагают Министерство образования, науки и технологий, Министерство 
культуры, спорта и туризма, Министерство внешней торговли Республики Корея.  Активно 
развивается сотрудничество между МОН РК и Корейским Агентством по международному 
сотрудничеству (КOICA), являющимся одним из структурных подразделений МИД 
Республики Корея и осуществляющим координацию всех правительственных программ по 
сотрудничеству с развивающимися странами. Динамично развивающиеся двусторонние 
отношения между Казахстаном и Республикой Корея   вызывают нарастающий интерес к 
нашей стране, и соответственно к казахскому языку. В прошлом году Алия Курышжанова, 
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разработчик обучающих программ, дистанционных ресурсов, учебников, словарей 
казахского языка из НИИ КазНУ им. аль-Фараби получила приглашение от университета 
иностранных языков «Хангук» [5]. 

В свою очередь корейцы Казахстана под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, 
например, открыли в Хангук университете Центр казахской культуры, где около 100 
студентов в Сеуле изучают казахский язык. Корейские студенты проявляют интерес к 
казахскому языку. Об этом в 2010 году   в интервью корреспонденту Казинформа заявил 
ведущий южнокорейский эксперт по Казахстану, профессор, заведующий кафедрой 
центрально-азиатских языков Хангук университета иностранных языков Сон Ен Хун на 
международном научном семинаре «Республика Казахстан и Республика Корея: партнерство 
научного сообщества». Представитель научной интеллигенции Южной Кореи считает, что 
Казахстану надо еще лучше работать над повышением статуса государственного языка [6]. 
Студенты из Кореи, обучающиеся на специальности «Казахстановедение» на основе 
двустороннего договора между Кызылординским государственным университетом им. 
Коркыт Ата и университетом Кангнам (Республика Корея), сегодня успешно осваивают 
казахский язык. Изучение языка началось для них с казахского алфавита. Всем известно, что 
языковая среда является очень важным параметром. Для корейских студентов, которые 
изучают казахский язык в наших вузах, есть возможность постоянно слышать реальную речь 
вокруг, общаться непосредственно с носителями языка, такое погружение дает высокие 
результаты.   

В соответствии с межвузовским Соглашением, заключенным между АГУ им. Абая и 
Ённамским университетом Кореи, осуществляется обмен студентами. КазНУ им. Аль- 
Фараби сотрудничает с университетом Кёнги.  В период с 2006 по 2010 годы в рамках 
международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» на обучение в 
Республике Корея присуждено 15 стипендий, в настоящее время на обучении находятся 12 
стипендиатов [7].  

Инвестирование южнокорейского капитала в казахстанскую экономику в значительной 
мере способствовало установлению и развитию связей казахстанских ученых (в первую 
очередь членов НТО «Кахах») с Республикой Корея. Другим интегрирующим фактором 
является наличие Всемирной федерации научно-технических работников корейцев со штаб-
квартирой в Сеуле. Федерация включает в себя добровольные общественные объединения 
корейских ученых, действующих в странах, где есть крупные корейские диаспоры.  

С 1993 года НТО «Кахаx» становится членом Корейской федерации науки и 
технологий (KOFST), и начиная с этого времени, казахстанские ученые принимают активное 
участие в международных конференциях, в том числе в конференциях, организованных 
KOFST, которые проводятся в Сеуле [8]. 

В 2002 г. между Академиями наук Казахстана и Южной Кореей был подписан 
Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение совместных 
симпозиумов, обмен учеными, направление в Казахстан экспертов для проведения обучения 
информационным технологиям, а также приглашение в Южную Корею молодых 
казахстанских специалистов для прохождения научных стажировок [9]. 

Немаловажной сферой двустороннего сотрудничества является партнерство в области 
развития театрального искусства. Корейский театр Казахстана - старейший национальный 
корейский театр в мире. Артисты казахстанского Государственного Корейского театра 
уделяют большое внимание сценической речи, постоянно занимаются с педагогами и 
работают не только над совершенствованием корейского языка, но еще и над техникой речи. 
При этом, сотрудники помнят, что театр призван не только развлекать, но еще образовывать 
и воспитывать, на каком бы языке ни были организованы представления. 

Таким образом, на сегодняшний день  активными проводниками корейской культуры 
выступают Корейский культурный центр и   Государственный корейский театр музыкальной 
комедии, корейская газета «Коре Ильбо», телевизионные радио программы на корейском 
языке. Как и само казахстанское общество, межэтническое взаимодействие в стране за 
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последние годы претерпело значительные изменения. Ключевым моментом является то, что 
на данный момент в Центральной Азии проживает примерно 320 тыс. этнических корейцев, 
из них около 100 тыс. – в Казахстане. Республика Корея возлагает большие надежды на 
центральноазиатскую корейскую диаспору, которая может сыграть ключевую роль, соединяя 
Южную Корею и Казахстан и укрепляя отношения на межнациональном уровне [10]. 

Нужно отметить, что большое внимание среди казахстанских корейцев уделяется 
возрождению древних культурных традиций: это и танцевальное искусство, игра на 
различных инструментах, и возрождение  народных традиций. Например, в октябре 2010 
года студенты-волонтеры из университетов искусств Южной Кореи приехали в Астану по 
программе Министерства культуры, спорта и туризма своей страны «Korea   Youth Culture 
Volunteers».  На протяжении месяца они проводили уроки по игре на традиционных 
корейских инструментах, таких как чангу (барабан), тхэпенсо и согым (флейты), а также 
уроки корейских танцев и народного пения, там самым предоставляя всем желающим 
возможность познакомиться с традиционным искусством страны утренней свежести [11].  

Стоит отметить, что широкая популярность «Корейской волны» среди молодых 
казахстанцев вызывает среди старшего поколения тревожные отклики, так как смещает 
приоритеты молодежи в сторону иностранной культуры. Однако, молодые энтузиасты 
зачастую видят в этом и положительную сторону: стимул развивать и популяризировать 
свою культуру, опираясь на представленный опыт других стран. 

Можно сделать вывод о том, что в своей центральноазиатской политике, а в частности, 
в отношениях с Казахстаном, Республика Корея применяет некоторые элементы практики 
так называемой «новой дипломатии», что включает в себя различный спектр мероприятий в 
сферах научной, культурной дипломатии. Однако для дальнейшего расширения 
стратегического взаимодействия особенно важно, чтобы южнокорейское и казахстанское 
правительства разработали систематичную и комплексную стратегию сотрудничества, ведь 
именно этот процесс может служить крепкой основой для построения «моста» между двумя 
странами.  
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Современный мир невозможно представить без различных экспертных оценок и 

международных индексов. Они помогают исследователям в изучении стран и регионов, а 
государствам – определять приоритеты для внутренней политики и оперативно реагировать 
на проблемные места, которые затормаживают их развитие. Сейчас в мире существуют такие 
авторитетные оценки как «индекс человеческого развития», «индекс качества жизни», 
«индекс глобальной  конкурентоспособности», «международный инновационный индекс»и 
т.д. Среди многих таких индексов есть и «индекс восприятия коррупции» (ИВК).  

Коррупция имеет такую же древнюю историю, как и само человечество.  Так и борьба с 
коррупцией, пожалуй, также началась с самого ее зарождения. Ведь вред от коррупции 
поистине колоссален. Она поражает все стороны жизнедеятельности человечества и 
распространена на всех континентах, среди развитых, развивающихся и отсталых 
государств. Коррупция затрагивает все пласты современного общества: богатых и бедных, 
государственных служащих и простых людей. Как сказал бывший генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан в предисловии к «Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции» от 2003 года: «Коррупция – это страшная чума, которая поражает общество 
самым различным образом. Она подрывает основы демократии и верховенства права, ведет 
к нарушению прав человека, препятствует работе рынков, ухудшает качество жизни и 
создает условия, угрожающие безопасности человека» [1].  

Если для человечества понятен вред коррупции, в чем же состоит суть проблемы 
борьбы с ней? А самая большая проблема в борьбе с коррупцией – её многообразность. 
«Коррупция – явление сколь широко распространенное, столь и многоликое. Во многом 
поэтому коррупции сложно дать строгое определение. Еще труднее ее предотвратить – 
несмотря на повсеместный запрет, случаи коррупции встречаются в самых разных странах 
и сферах деятельности» [2; 7]. Именно большой охват жизнедеятельности человека и её 
различные виды и проявления являются препятствием выстраивания четкой 
антикоррупционной программы для любого государства. Поэтому огромную лепту в борьбе 
с коррупцией несут международные оценки уровня коррупции, которые позволяют 
воспользоваться высококвалифицированным взглядом со стороны.  Среди них достойное 
место занимает «индекс восприятия коррупции», составляемый ежегодно компанией 
TransparencyInternational.  

«TransparencyInternational–неправительственная международная организация по 
борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Международное 
движение TransparencyInternational было основано в 1993 году бывшим директором 
Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине» [3]. Компания позиционирует себя как 
«центр антикоррупционных исследований и инициатив» с главной миссией «остановить 
коррупцию и содействовать прозрачности, подотчетности и целостности на всех уровнях 
и во всех секторах общества», из чего вытекает видение мира, «в котором правительства, 
политика, бизнес, гражданское общество и повседневная жизнь людей свободны от 
коррупции» [4]. Таким образом, основным объектом исследования компании является 
коррупция, которой она дает следующее определение: «Слово “Коррупция” подразумевает 
злоупотребление должностным лицом своим служебным положением для извлечения личной 
или коллективной выгоды в материальной или нематериальной форме» [5]. 
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Для эффективной борьбы с коррупцией компанией был разработан «индекс 
восприятия коррупции» (CorruptionPerceptionIndex). Это ежегодный индекс, измеряющий 
уровень восприятия коррупции во многих странах мира. Отчеты публикуются с 1995 года по 
нынешнее время. Компания TransparencyInternational постоянно ведет работу по увеличению 
географии своих исследований. Так, если в 2002 году оценивались 102 страны, то уже в 2009 
году в рейтинг вошло 180 государств. С 2010 года по 2013 год количество оцениваемых 
стран претерпело определенные колебания. (Таблица 1) 

 
Таблица 1. Число оценивающихся стран.  
 

Год 20
0

2 
20

0
3 

20
0

4 
20

0
5 

20
0

6 
20

0
7 

20
0

8 
20

0
9 

20
1

0 
20

1
1 

20
1

2 
20

1
3 

Кол-
во стран 102 133 146 159 163 179 180 180 178 183 176 177 

 
Компания TransparencyInternationalтрезво подходит к вопросу оценки уровня 

коррупции и заявляет о том, что в современном мире не существует ни одного точного 
способа оценить уровень коррупции на основе эмпирических данных, в независимости от 
степени развитости государства.  Данный индекс составляется «на основе данных опросов, 
проведенных среди экспертов и в деловых кругах. Для того, чтобы страна была включена в 
ИВК, необходимо, чтобы в ней было как минимум три источника информации. Источником 
информации считается независимая экспертная организация, которая занимается 
анализом госуправления или бизнес - климата» [5]. Поэтому нужно отметить, что, в целом, 
нельзя относиться с полным доверием к этим индексам, ввиду субъективности оценок, а 
также по причине той критики, которая существует в адрес данного рейтинга в мировой 
общественности.   

В 2012 году в индексе был заменен способ ранжирования с 10-ти балльной системы на 
100 балльную систему. Если при 10-ти балльной системе ноль означал самый высокий 
уровень, а десять – наименьший уровень восприятия коррупции, то при 100 балльной 
системе ноль также остается обозначением самого высокого уровня восприятия коррупции, а 
сто – наименьшего.  

На данный момент самым последним отчетом является доклад за 2013 год. По итогам 
этого рейтинга «Первое место заняли Дания и Новая Зеландия, получив по 91 баллу, второе - 
Финляндия и Швеция с 89 баллами. Среди стран Восточной Европы и Центральной Азии 
лучшие показатели у Турции и Грузии (50 и 49 баллов соответственно), худшие – у 
Туркмении и Узбекистана, которые набрали по 17 баллов. Аутсайдеры рейтинга – Сомали, 
Северная Корея и Афганистан, которые набрали по 8 баллов» [6].   

Китайская Народная Республика как значительная часть современного мира и общества 
неизбежно из года в год присутствует в индексе восприятия коррупции. Помимо КНР в 
рейтинге есть и Китайская Республика, то есть Тайвань, а также Гонконг и Макао, как 
специальные административные районы Китайской Народной Республики.   

Коррупция в КНР – одна из самых значимых проблем в этом государстве. Неслучайно 
индекс Китайской Народной Республики на протяжении большинства лет исследований 
является одним из крепких «середнячков» рейтинга, это указывает на то, что ситуация в 
стране не меняется и эффект от антикоррупционной борьбы малозначителен.     

1В 2002 году КНР с баллом в 3,5 заняла в мире 59-е место (из 102), разделив его с 
Доминиканской Республикой и Эфиопией. Затем, до 2007 года шел определенный спад в 
сторону ухудшения восприятия коррупции в Китае. В 2007 году КНР обратно набрала 3,5 
балла и заняла в мире 72-е место (из 179). В период с 2007 по 2013 гг. был заметен прогресс в 
сторону улучшения уровня индекса. Так, если в 2008-2009 гг. ИВК в КНР был на уровне 3,6 
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балла, то в 2012 году – 39 баллов (что равноценно 3,9 по старому оцениванию), а в 2013 году 
на момент последнего ранжирования – 40 баллов (4,0 по старому способу). (Таблица 2) 

 
Таблица 2. Индекс и место в мире КНР по восприятию коррупции в 2002 – 2013 гг.  
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Так как в современном мире Китай представлен не только КНР, но и Китайской 

Республикой, было бы уместным проанализировать состояние индекса восприятия 
коррупции на Тайване. В 2002 году Китайская Республика заняла в мире 29-е место (из 102) 
с индексом в 5,6 баллов. А в 2010 году с индексом в 5,8 баллов Тайвань занял 33-е место в 
мире (из 178). В 2013 году Китайская Республика заняла 36-е место (из 177)с 61 баллом (6,1 
по старому ранжированию). (Таблица 3) 

 
Таблица 3. Индекс и место в мире Тайваня по восприятию коррупции в 2002 – 2013 
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Помимо двух республик Китая, в рейтинге принимают участие и два специальных 

административных района КНР – Гонконг и Макао, которые были возвращены под 
юрисдикцию Китайской Народной Республики только в конце ХХ столетия.  Итак, что 
касается индекса восприятия коррупции в Гонконге, то он один из лучших в мире. В 2002 
году Гонконг занимал 14-е место в рейтинге с индексом в 8,2 балла. А в 2013 году индекс 
уже был 75 баллов (что соответствует 7,5) и занимает 15-е место в мире по ИВК. (Таблица 4)   
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Таблица 4. Индекс и место в мире Гонконга по восприятию коррупции в 2002 – 2013 
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Если говорить о ситуации в Макао,то она немного хуже, чем в Гонконге. Индекс Макао 

в 2006 году равнялся 6,6 баллов и занимал в мире 26-е место (из 163). Последние данные по 
Макао относятся к 2011 году, когда Макао занял в мире 46-е место с показателем в 5,1 балла. 
(Таблица 5)  

 
Таблица 5. Индекс и место в мире Макао по восприятию коррупции в 2006 – 2011 гг.  
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После анализа таблиц данных по КНР и Китайской Республики становится очевидным, 

что ситуация с коррупцией на Тайване обстоит намного лучше, чем на материковом Китае. 
Причем ситуация в КНР в последние годы имеет тенденцию к улучшению. Но если взять 
состояние коррупции в Гонконге, то оно лучше, чем в КНР, Китайской Республике и Макао 
вместе взятых, хотя начиная с 2011 года индекс уменьшается в сторону негатива. Изменения 
особо заметны на примере Макао, где ИВК в 2006 году был 6,6 балла, а в 2011 году упал уже 
до 5,1 балла. Причину такого перелома, скорее всего, нужно рассматривать со стороны 
системного кризиса во взаимоотношениях КНР со специальными административными 
районами, который привел к протестам в Гонконге в 2014 году, но это уже вопрос другого 
исследования.(Диаграмма 1) 



2770 

 

 
 

Список использованных источников: 
1 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. – Нью-Йорк, 2004 

г. 
2 Левин М.И., Левина Е.А., Покатович Е.В. Лекции по экономике коррупции. – Москва, 

2011 г. 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International 
4 http://www.transparency.org/whoweare/organisation/mission_vision_and_values/0/ 
5 http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog 
6 http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali 
 
 
ӘӨЖ  327(510) 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР КОНТЕКСТІНДЕГІ ҚЫТАЙДЫҢ 
КӨППОЛЯРЛЫ ӘЛЕМ ҚҰРУ САЯСАТЫ 

 
Әмірғалиева Айжан Мәжметқызы 

aizhan.tokkarina@list.ru 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің PhD докторанты, Алматы, 

Қазақстан  
 

Алдабек Нұржамал Әбдіразаққызы 
тарих ғылымдарының докторы, профессор, 

ғылыми жетекші 
 
Қытай мемлекетінің сыртқы саясатында болып жатқан барлық өзгерістер – жүйелі 

бағытталған ортақ мақсаттың нәтижесі. Экономиканы нығайту арқылы әскери қуатын 
арттыруы, халықаралық сауда айналымында жетекші орындардан көрінуі өзге алып 
мемлекеттерді алаңдатумен қатар, олардың халықаралық аренадағы өз орнынан айрылып 
қалу қаупін туғызады. Сондықтан шет мемлекеттер, әсіресе «әлемдік тәртіптің орнауына 
жауапкершілігі жоғары елдер» мұндай мәселелерге өз қызығушылығын және 
алаңдаушылығын білдіре отырып, ресми-бейресми түрде өз ұстанымдарын жариялайды. 
Өзге мемлекеттер тарапынан айтылған батыл пікірлер мен қоғамда қалыптасқан «Ұлы 
Қытай» туралы қорқыныш Бейжіңнің сыртқы саясатын реттеуге, тіпті жетілдіруге әсер 
ететінін аңғаруға болады. 

Осы орайда, АҚШ пен Қытай арасындағы екеуара қарым-қатынас халықаралық 
қатынастардың даму сипатына елеулі әсер ететіні белгілі. 2005 жылы қазанда АҚШ 
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Қорғаныс министрі Д. Рамсфельд Пентагонда өткен Азиядағы қауіпсіздік мәселелері 
жөніндегі конференцияда Қытай өзіне сыртқы қауіп төнбей тұрған уақытта қарулы 
күштерінің қуатын барынша күшейтіп жатқандығын айтты [1]. Сондай-ақ, көптеген батыс 
зерттеушілері 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестік оқиға және АҚШ-тың терроризмге 
қарсы жаһандық күрес бастауы Қытайдың өз ұстанымдарын жүргізуге ыңғайлы жағдай 
тудырды деп есептейді.   

Батыс мемлекеттері үшін Шыңжаң, Тибеттен өзге Қытай мәселесіндегі өзекті 
тақырыптардың бірі – Тайван аралы екені белгілі. Тайван мәселесі американдық мамандар 
тарапынан қайта бірігу тұрғысынан емес, геостратегиялық шеңбер бойынша қарастырылады. 
Өйткені, Тайванді құрлықтан ажырату Қытайдың ықпалын шектеп, АҚШ-қа теңіз 
маңындағы экономикалық орталықтарға бақылау жасауға теңдессіз мүмкіндік беретін еді [2].  

2005 жылы 19 шілдеде жоғарыда аталған Пентагон баяндамасы ішінара түзетулер 
енгізіліп баспадан шықты және сәйкесінше Бейжіңнің өткір реакциясын тудырды. Қытай 
СІМ басшысының орынбасары Ян Цзечи үкімет атынан қатаң жауап қайтарды. Ол Қытайдың 
қорғаныс саласындағы модернизациясын негізсіз айыптау ҚХР ішкі істеріне араласу болып 
табылатынын және оны көршілес елдермен араздастыруға бағытталғанын айтты [3]. Өз 
жауабында Ян Цзечи Қытай сыртқы саяси векторында жетекші орынды бейбіт 
келісімшарттар, әділ және рационалды әлемдік тәртіпті қалыптастыру, гегемонизм, «қырғи 
қабақ соғыс», күш қолдану саясатын айыптау екенін айтты. Қытай әлемдік істерде 
конструктивті рөл ойнауға тырысатыны, әділ және парасатты бағыттағы халықаралық 
тәртіптің дамуын қолдайтыны туралы да сөз қозғалды.  

Дегенмен Қытай үкіметі алыс-жақын мемлекеттер тарапынан туындаған 
алаңдаушылықтарды ескеріп, өзінің сыртқы саясат қағидаларын реттеп отыруды қолға алды. 
«Бейбіт өркендеу» идеясы да соның дәлелі бола алады. Қытайдың «жауапкершілігі мол 
үлкен мемлекет» туралы түсінігі, оның ұзақ және бай тарихы, әлемдегі ең байырғы 
өркениеті, мемлекеттің алып жатқан кең аумағы, ұлттар санының көптігі сынды факторлар 
аталған тұжырымдаманың жасалуына негіз болды [4]. Ол бойынша басты назар мемлекеттің 
ішкі дамуы және Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған 
сыртқы саясатына бөлінеді. Осылайша Қытай сыртқы бейбіт қатынасты орнатуға деген 
қызығушылығын көрсеткісі келді. Себебі, ҚХР басшылығы мәлімдегендей, мемлекет жан-
жақты реформалаудың, яғни саяси, экономикалық және әлеуметтік дамудың жаңа кезеңіне 
қадам басты. «Бейбіт өркендеу» стратегиясы шеңберінде Қытай ішкі мәселелерін өзіне ғана 
тапсырып, өзге мемлекеттердің жағдайларына қол сұқпауды мақсат тұтты. ҚХР «бейбіт 
өркендеуге» мысал ретінде еуропалық елдерді, атап айтқанда, ГФР мен Жапонияны 
келтіреді. «Бейбіт өркендеу» стратегиясы өзіндік ауқымы бойынша маңызды, сондай-ақ 
Қытай сарапшылары тарапынан халықаралық қатынастардағы жаңа тұжырым ретінде 
қабылданды. 

Мамандардың айтуынша, «бейбіт өркендеу» саясатын қолға алған соң халықаралық 
аренадағы ҚХР іс-әрекетінде идеологиялық сипат азая бастады. Қазіргі Қытай саясатына тән 
ерешелік – барлық елдермен ынтымақтастық пен серіктестікке арналған көпвекторлық, 
үшінші елдерге қарсы бағытталған қандай да әскери одақ немесе ұйымдарға мүше болудан 
бас тарту ұстанымы. Қытай өзін халықаралық қатынастарда күштердің тәуелсіз орталығы 
ретінде есептейді. ҚКП XVII Съезінде ҚКП ОК Бас хатшысы Ху Цзиньтао Қытай 
саясатының негізгі қағидаттарын баяндау барысында тәуелсіздік және дербестікке апаратын 
жол – ашықтық саясаты екенін айтты [5]. Ашықтық саясаты ары қарай тереңдей түсетіні, ол 
өз кезегінде әлемнің бейбіт дамуы мен бейбітшілікті қорғауға себеп болатыны айтылды. «Біз 
бұрынғыдай жан-жақты іс-қимылдарға белсенді қатысып, сәйкесінше халықаралық 
міндеттерімізді лайықты атқарамыз»  деп атап өтті Төраға. Ол «Қытай еш уақытта 
гегемонияға ұмтылмайды, экспансиялауға бармайды, басқа елдердің ішкі саясатына 
араласпайды және оларға ешқандай міндет жүктемейді» деп сендірді. Осындай мәлімдемелер 
арқылы Қытай халықаралық деңгейде өзінің бейбітшілікті қолдау бейнесін 
қалыптастырғысы келеді және ең бастысы батыс мемлекеттерінің бірполярлы әлем құру 

http://www.globalization.su/lib/articles/berger/1167478460.html#_edn10
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мүддесіне қарсылығын білдіреді. Осылайша өзінің экономикалық дамуына және 
халықаралық істерде салмақты саясат жүргізуіне, ықпалының өсуіне, аймақтық және 
жаһандық мәселелерді шешудегі конструктивті жолына қарай әлемдік державалар деңгейіне 
сенімді түрде шығып келеді.  

Соңғы онжылдықтарда ҚХР экономикалық қуатының артуы осыған дәлел бола алады. 
Қазіргі уақытта Қытай АҚШ, ЕО, Жапониямен тең дәрежеде экономикалық қарым-қатынас 
орнатқан. Реформа жылдарында Қытайға 700 млрд. долл. тікелей шетелдік инвестициялар 
тартылды. ҚХР ЖІӨ деңгейі 2008 жылы 30,1 трл юаньға жетіп, (4,42 трлн. АҚШ долл.), 
АҚШ пен Жапониядан кейінгі үшінші орынға шығуға мүмкіндік берді. 2008 жылы қытайлық 
сыртқы сауда көлемі 2,56 трлн. долл. құрады, ҚХР алтын қорлары 2 трлн. долл. жетіп, 
аталған көрсеткіш бойынша әлемде бірінші сатыға көтерілді [6]. 

Сонымен қатар, жоғарыда аталған мәлімдемелерден кейін Қытайдың сыртқы саяси 
тұжырымдамаларын сараптау қызығушылығы арта түсті. Халықаралық саясат мәселелері 
бойынша мамандардың соңғы жарияланымдарына сәйкес, қазіргі әлем жаһандық өзгерістер 
кезеңін бастан өткеруде. Бұның нәтижесі ретінде қазіргі әлемнің «батыс-орталық» моделінің 
өзгеруі, дамушы мемлекеттер рөлінің, ҚХР ұстанымының нығаюы, әділетті, демократиялы 
әлемдік тәртіпті қалыптастыру болады. «Қырғи қабақ соғыс» аяқталғаннан кейінгі кезеңде 
АҚШ-тың әлемдегі бірыңғай билік жүргізу талпыныстарының сәтсіз аяқталғаны белгілі. 
Әлемдік аренада Вашингтонға қарсы әрекет етуші күштер – Ресей, Иран, Қытай, тіпті АҚШ-
тың НАТО бойынша ең жақын одақтастары бой көтере бастады. Құрама Штаттары сияқты 
алпауыт мемлекеттің әлемдегі күрделі мәселелерді жалғыз шеше алмайтыны байқала 
бастады.  

Қытайлық саясаттанушылар заманауи халықаралық ахуалдың негізгі беталыстарының 
бірі ретінде «жылдам өсуші» (синьсин) мемлекеттердің – Қытай, Ресей, Үндістан, Бразилия, 
Мексика, Оңтүстік Африка және т.б. әлемдегі ықпалы мен беделін көрсетеді. Саясат 
сахнасына жаңа жедел дамушы мемлекеттер шықты. Бұл мемлекеттердің алдындағы тез 
арада шешілуге тиісті тапсырма – әділетсіз халықаралық жүйені қайта құру, әлемдік 
қоғамдастықтың барлық мемлекеттері арасында конструктивті ынтымақтастықты жолға қою 
[7]. Қытай осы елдердің ішіндегі салмағы бар мемлекет ретінде жетекші рөл атқаруға 
талпыныс көрсетіп келеді.  

Қытайлық көшбасшылар әлемдік қауымдастық әрқилы қабылдап үлгерген «бейбіт 
өркендеу» тұжырымдамасынан кейін оның орнына «жұмсақ күш», яғни әлемге қытайлық 
сыртқы саясаттың конструктивті және зорлық-зомбылықсыз сипатын таныстырып көрсету, 
Қытайдың тартымды бейнесін құру идеяларын алып келді. Осы орайда Қытайдың және басқа 
азиялық мемлекеттердің Батыстың моральдік-адамгершілік ұстанымдарына қарама-қайшы 
келетін пікірлері орын ала бастады. Соның бірі ретінде тарихи тамыры терең, соңғы уақытта 
көптеген мемлекеттерде «Конфуций институттарының» құрылуы нәтижесінде таралып 
жатқан конфуцийшілдік ілімін айтуға болады.  

Қазіргі уақытта Қытайдың дамуы, яғни тәуелсіз байланыстарды сақтай отырып 
мемлекет дамуындағы маңызды жетістіктерге жетуі, нарықтық экономика мен қатаң 
мемлекеттік бақылаудың үндестілігі, қытайдың ірі қалаларындағы, әсіресе теңіз 
жағалауындағы қала тұрғындарының өмір сүру деңгейінің айтарлықтай көтерілуі тек 
«үшінші әлем» елдері үшін ғана емес, басқа да дамушы мемлекеттер үшін қызығушылық 
тудырып келеді. Бұл көпполярлы әлем қалыптастырудағы Қытайдың жеткен жетістіктерінің 
бірі деп есептеуге болады. ҚХР қашанда көпполярлылық мәселесі бойынша қандайда бір 
мемлекеттің әлемге билік құру талпыныстарына үзілді-кесілді қарсылық танытып келеді. 
ҚКП XVII съезіндегі баяндамасында Ху Цзиньтао бұл мәселеде ең соңғы нүктені қоя 
отырып, көпполярлы әлемге деген беталыстың басталып кеткенін және оның кері 
қайтарылмайтын құбылыс екендігін ашып айтты [8]. Ресми Бейжіңнің пікірінше, ірі 
державалар арасында теңқұқылы қатынастардың қалыптасуы, көпполюстік қарым-
қатынасты орнату әлемдегі ахуалды орнықтыруға, халықаралық тұрақтылық пен 
қауіпсіздікті нығайтуға зор ықпалын тигізеді.  
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Қытай халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде белсенді позицияны иеленеді. 
Қытайдың пікірі бойынша қауіпсіздікке бейбіт, барлық мемлекеттердің диалогы және 
күшінің бірігуі жолымен қол жеткізілуі керек. ҚХР жаңа талаптар мен қауіптерге қарсы 
тұруға әзір, лаңкестіктің кез-келген формасын айыптайды. Бейжің «үш зұлымдық» деп 
аталатын – лаңкестік, экстремизм, сепаратизмге қарсы бірізді күрес жүргізіп, мемлекеттердің 
аумақтық тұтастығының сақталуын қуаттайды. ҚХР осы мәселелердегі мығым позициясы 
оның өзінің жекелеген территориялары – Тайван, Шыңжаң, Тибетпен күрделі проблемалары 
болуымен түсіндіріледі. Бұның өзінде оның аумақтық тұтастығына қауіп төнген жағдайда 
әскери күш қолдану мүмкіндігін есептен шығармайды.  

Қалай болғанда Қытай үшін АҚШ және Батыспен қарым-қатынастар бірінші орында 
тұрады, олар бастан өткеріп жатқан түйткілді мәселелер мен қиындықтарға қарамастан 
саяси, экономикалық және әскери қатынастарда әлемдегі басым күштер болып қалуда, 
сондай-ақ ҚХР-мен негізгі сауда-экономикалық әріптестер болып табылады. Өйткені, 
әлемдік саясат өте күрделі үрдістерге сүйене отырып жүргізіледі. Қытайдың кейбір 
мемлекеттермен геосаяси мүдделер тұрғысынан бәсекелес болуына қарамастан, 
экономикалық дамуы мақсатында барлық елдермен жан-жақты қарым-қатынас жасауына 
тура келеді. Біз Қытайды тек қорғанушы немесе қыспаққа алынушы мемлекет ретінде 
көрсетуден аулақпыз. Қытайдың кез-келген сыртқы саяси ұстанымдары оның экономикалық 
мүдделерімен, ішкі терең мәселелерімен үндесіп жатыр. Осы орайда атақты реформатор Дэн 
Сяопиннің 24 иероглифтен тұратын қағидаттары – «салқынқандылықпен бақылау, 
байсалдылықпен әрекет ету, әр қадамын есептеу, қолайлы сәтті күтіп, шынайы 
мүмкіндіктерін жасыру, ешқашан өзіне жауапкершілік алмау және кез-келген іс-әрекетке 
дайын болу»[9] бүгінгі көрші мемлекеттің ішкі-сыртқы саяси стратегиясының өзегі болып 
саналатынын ескеруіміз қажет. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, халықаралық қатынастар факультеті, шығыстану 
кафедрасының оқытушысы, түркітану магистрі, Астана, Қазақстан 

 
Қараханидтер мемлекеті пайда болған аймақтар алдымен патшалық Ресейдің, одан 

кейін бұрынғы Кеңес Одағының жерінде болғандықтан алғашқы археологиялық қазбаларды 
орыс ғалымдары жүргізді. Археологиялық қазбалар кезінде тарихи маңыздылығы жоғары 
жүздеген мәдени туындылар ұрланды, көптеген тарихи ескерткіштер қиратылды. Ол 
кездерде орыс әскерлері тас ескерткіштерді гарнизондар мен бекіністер тұрғызу үшін де 
қолданды. Осындай жағдайларға қарамастан, бұл жерлердегі археологиялық мұралардың көп 
бөлігін орыс және ортаазиялық ғалымдар сақтап қалды. Қазба жұмыстары нәтижесінде 
табылған мұралардың негізгі бөлігі Санкт-Петербургтың Эрмитажынан, Ресейдің ұлттық 
мұражайларынан орын алса, біраз бөлігі Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан 
Республикаларының орталық мұражайларына тапсырылды. [1; 120-б.] 

Қараханидтер жеріндегі мәдени мұраларды алғашқы тапқан тарихшылар– В.В.Бартольд 
және Н.Ф.Петровский болды. Осы екі тарихшы бұл аймақтың тек қана сыртқы келбетін көріп 
зерттеп, яғни археологиялық қазбалар жасамады. Олар қалалардың орталық бөлігі мен 
мұралардың шоғырланған жерлерін табумен шұғылданды. Өздері тапқан ескерткіштердің 
қай кезеңге жататындығын анықтаумен айналысты. Осы кезеңге байланысты жасалған ең 
жақсы археологиялық қазба жұмыстарын М.А.Терентьев басқарды, оны Н.Ядринцев 
жалғастырды. Н.Ядринцевтың жүргізген қазба жұмыстары басқаларына қарағанда 
шындыққа жанасатын еді. Осы ғалымдардан кейін А.М.Фетисов зерттеу жұмыстарын 
басқарып, бірінші болып Қараханид дәуірінің ең маңызды қалаларының бірі – 
(«Қочқарбашы») Қошқарбасынан бірнеше маңызды ескерткіштер тапқан болатын. [2; 232-б.] 

1900 жылдардан бастап, түркі тарихына деген қызығушылық арта түсті, Санкт-
Петербург университетінде түркітану бөлімі ашылып, түркі тарихымен айналысатын 
зерттеушілер белгіленді. Университетте еуропалық ғалымдар, әсіресе мажар және неміс  
тарихшылары да бар болатын. Осындай жұмыстар Орта Азияда жасалатын зерттеулерге оң 
ықпалын тигізді. Ал 1915 жылы В.А.Васильев Қараханидтердің орталық аймағы болған Шу 
мен Жетісуға  жаңа экспедицияны бастап барды. Аталмыш экспедицияда Қараханид дәуіріне 
дейінгі түргеш және қарлұқ кезеңіндегі қыш, түрлі металдардан жасалған заттар, теңгелер 
табылды.  

Ресейдегі саяси жағдайларға байланысты 1916-1924 жылдар аралығында 
археологиялық зерттеулер тоқтап қалады. Орта Азияда  археологиялық зерттеулерін 
Кеңестер Одағы Ғылым Академиясы 1924 жылдан бастап қайта қолға алады.1927 жылдан 
бастап табылған археологиялық  заттар Б.Дайнеке, 1928 жылы М.Е.Массон және Б.Зацыпкин 
сияқты ғалымдардың мақала, ғылыми есептерінде жариялана бастады.  1930 жылдан бастап 
зерттеулер қайтадан азайып кетеді. 1938-45 жылдар аралығында Кеңес Одағында Сталинның 
ғалымдарды жаппай қудалау саясатымен ІІ.Дүниежүзілік соғыстың басталуына байланысты 
зерттеу жұмыстары толығымен тоқтап қалғаны белгілі. 

1946 жылы атақты археолог А.Н.Бернштам Орта Азияға қатарынан бірнеше экспедиция 
жасайды. Осы зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Орта Азиядан түркі тарихында маңызды 
орынға ие болған ескерткіштер табылды. А.Н.Бернштам алдымен Қырғызстанның 
солтүстігінде, одан кейін Талас пен Шу аймақтарында археологиялық қазбалар жүргізді. 
А.Н.Бернштам алғаш рет Баласағұн қаласының орнын тауып, зор жұмыс атқарды. Осы 
ғалымнан бастау алған жүйелі жұмыстарды Ә.Марғұлан қолға алып, ары қарай орыс 
археологы Л.Н.Кызласов жалғастырып әкетті. Л.Н. Кызласов Баласағұн қаласы төңірегінде 
нәтижелі жұмыс атқарды. [4; 212-б.] 

Қараханидтер кезеңіндегі ең маңызды археологиялық жұмыстардың бастамашысы – 
А.А.Семенов болды. А.А.Семенов 1950-жылы  Мелик және Бұхарада тапқан археологиялық 
дәйектерінің тізімін жасай отырып, 1951-жылы Орта Азия мемлекеттік зерттеу 
университетінің журналында жариялады. Семеновтың осы еңбегінің арқасында басқа 
археологтардың Мәуереннахр қаласына деген қызығушылығы пайда болды. Ал 1956- жылы 
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Кожемяко мен Окладников бастаған экспедиция қараханид аймағында толығымен 
археологиялық іздеу жұмыстарын жүргізді. Әсіресе, П.Н.Кожемяко Шу мен Талас 
аймағының ерте орта ғасыр қалалары мен кенттерінің табылуына көп еңбегін сіңірді. 1960-
жылы жасалған археологиялық қазба жұмыстары көбінесе Самарқан аймағында жүргізілді. 
Кеңес археологтарының ішінде Н.Н.Федоров басқарған археологиялық экспедиция 
Самарқанның Афрасияб аймағында бірнеше қазба жұмыстарын жүргізді. 1970-жылы 
қараханид кезеңіне жататын археологиялық жұмыстардың көш басында О.Г.Большаков 
жүрді. Осы жылдарда Н.В.Немцева Афрасияб аймағында археологиялық зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, Батыс Қараханид билеушісі І Ибрахим Табғаш ханның тапсырысымен 
салынған Шах-и-Зинда медресесінің орнын анықтады. Кейінгі жылдарда Самарқанда терең 
зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін жаңа археологиялық экспедиция ұйымдастырылды. 
Экспедиция Өзбекстан мен Ресей этнография және археология Институтының археолог 
мамандарынан құралды. И.Ф.Буряков, М.Садиев, М.Н.Федоров экспедицияға басшылық 
жасады. Жасалған археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде Самарқанның ХІІ-ХШ-
ғғ. аралығындағы мәдени жағдайына байланысты өте маңызды мәліметтер табылды. Орта 
Азия, оның ішінде қараханид жерінде жасалған зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 
С.П.Толстов, Л.И.Ремпель және басқа зерттеушілер бірқатар ескерткішті жарыққа шығарды. 
[3; 342-б.] 

1960-1980-жж. Аралығында жасалған археологиялық зерттеу жұмыстары тікелей 
қараханидтермен байланысты болмаса да, сол кезең және одан кейінгі кезеңдердегі аймақ 
тарихының зерттелуінде маңызды рөл атқарып, қараханид жеріндегі Орта Азияның мәдени, 
географиялық, отырықшы және жартылай отырықшы өмір-салтын айқындады. Осы 
тұрғыдан Е.И.Агеева, Г.И.Пацевич, К.М.Байпақов, Т.Н.Синигова, Г.А.Брыкина, 
Н.Н.Негматов, М.А.Бубнова, Л.П.Зяблин, Д.Ф.Винник, В.А.Грошев, К.А.Ақышев, 
Б.А.Литвинский, А.К.Кибиров, Ю.Ф.Буряков, Ю.А.Заднепровска, Л.И.Албаум, И.Ахраров, 
және басқа да ғалымдардың сіңірген еңбектері айта кетуге тұрарлық.  

Қарахандар қағанаты – Х ғасырдың ортасында Жетісу аймағы мен Шығыс 
Түркістанның бір бөлігінде пайда болған алғашқы Орта Азиялық түркі мемлекеті. Қараханид 
дәуірі (927 – 1212 жж.) мәдениет пен өнердің даму кезеңі болып табылады. Түркі әлемінде 
бірінші рет Ислам діні мемлекеттік мәртебеге жетіп, бұл жас мемлекет мұсылман әлемінің 
ажырамас бөлігіне айналады.Қарахандар дәуірі әсіресе мәдениет, ғылым және өнер 
салаларымен қызықтырады. Бұл кезеңде көшпелі түркі және отырықшы мәдениеттер 
арасында өзара ықпалдасу және рухани байланыс қалыптасады. 

Қараханид дәуірі кезінде халықтардың мәдени өмірінде көптеген өзгерістер болды. Бұл 
өзгерістер қала құрылысы мен қала мәдениеті арқылы танымал.  Х -ХII ғасырлар  қала 
өмірінің өсу кезеңі болды. Жаңа шаһарлар пайда болып, ескілері өркен жайды. Қалалардың 
ауқымы рабаттар арқылы өсе берді. Сол кезеңдегі исламдандыру үрдісі ең алдымен қалалық 
өмірге өз әсерін тигізген болатын. [5; 310-б.] Қолөнер кәсібі, зергерлік, сәулет өнері одан әрі 
дамыды. Қарашоқ, Қарнақ, Қойлық, Екіоғыз, Ашнас, Баршынлыкент сынды қалалар пайда 
болды. Орта Азия мен Оңтүстік Қазақстан үшін қарахандардың маңызы осында. 

Х-ХШ ғасырларда қараханид мемлекеті Орта Азияда болсын, өз жерінде болсын, 
экономикалық және мәдени деңгейдің жоғарылауында барынша маңызды рөлге ие болды. 
Аталмыш кезеңде Қашғар, Хотен, Баласағұн, Ташкент, Бұхара, Самарқан, Үргеніш, Термиз 
және Хорасан үлкен қалаларға айналды. Бұл қалалардың ауқымы одан сайын өсіп отырған. 

Жібек жолының орталықтарының бірі – Баласағұн шаһары болатын. Оның нақты 
орналасқан жері әлі күнге дейін белгісіз. Әл-Мақдисидің жазғанына қарағанда, бұл кент 
халық саны мен жер өлшемі жағынан алдыңғы қатарда тұрған. Махмуд Қашқари оған үш 
түрлі атау береді: Баласағұн, Күз Ұлыш және Күз Орда. Баласағұн Түркістан аймағының ірі 
қалаларының бірі болғаны, монғол шапқыншылығына дейін тұрғылықты халқының – 
мұсылмандардан құралғаны жайлы тарихи мәлімет бар. Бұл шаһардан көптеген ғалымдар 
шыққан. Баласағұнда қырық ірі және екі жүз кішігірім мешіт,жиырма ханака, он медресе 
болған. 
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Археологиялық деректерге қарап, ХI – ХII ғасырларда құрылыстың дамығанын көре 
аламыз. Бұл кезеңде құрылыс техникалары дамып, сәулет өнерінде де айтарлықтай 
жетістіктерге қол жеткізілді. Ғимараттар мен үйлерді салуда күйдірілген кірпіш, ақбалшық, 
мәрмәр тас т.б. жиі қолданылатын болды. Қарахан мемлекетінің кезінде салынған сәулет 
өнерінің үлгілері – Айша бибі күмбезі, Бабаша Хатун мавзолейі, Аяққамыр және Алаша хан 
күмбездері дәлел болады. 

ХІ ғасырда жаңа ою түрі пайда болады. Бұл ою геометриялық ирек сызық (гирих) пен 
араб жазбаларының негізінде жасалған болатын; кейін бұл безендіру тәсілі Исламның ең 
жарқын әдісіне айналып, көптеген ғасырлар бойы қолданыста болады. ІХ-Х ғасырлардағы 
оюлармен салыстырғанда, жаңа өрнек нәзіктігімен, әсемділігімен мұсылмандардың 
көңілінен орын таба білді. [6; 145-б.] 

Қараханид кезеңінде  металл өндірісі,зергерлік өнер жақсы дамыды. Металлды сәулет 
өнерінде қолдану бұл уақыттың жаңалығы болатын. Күміс пен қоладан жасалған ыдыстар 
мен басқа да тұрмыстық бұйымдар араб каллиграфиялық жазбасымен үндестік тапты. 
Мұнымен қоса соғыс қарулары, саудада қолданылған теңгелер де өндірілді. Алтын мен күміс 
әшекейлердің сан-алуан түрі жасалған болатын.Қараханид дәуірі Орта Азияның бейнелеу 
өнерінің жаңа көрсеткіші болды. Бұл кезеңде қала құрылысы, сәулетшілік, бейнелеу өнері 
дамыды, көшпелі халықтарға тән элементтер бейнелеу өнерінде өз орнын таба білді.Х 
ғасырдан бастап ислам дінін қабылдай бастаған қараханидтер ислам өнерінің дамуына зор 
үлестерін қосты. 

Қараханид кезеңіндегі рухани мәдениетті саралау түркінумизматикасымен де 
сабақтасып жатады. Бұл дәуірге қатысты түркі теңгелері мен түркілер пайдаланған көршілес 
елдердің ақша бірлігінің барлық түрлері қолға түскен жоқ. Осыған қарамастан  Ресей, 
Түркия, Англия және Иран мұражайларына түскен қараханидтерге қатысты ақшалар 
төңірегінде маңызды дәрежеде зерттеулер жүргізілген. Түркілердің ақша бірліктеріне алғаш 
зерттеу жүргізген ғалым – Х.М.Френ. Жалпы мұсылман елдерінің ақшаларын зерттеумен 
айналысқан ғалым бірнешеқараханид теңгелерін тауып, олардың ерекшеліктері жайлы 
мәліметтер қалдырады.Х.М.Френнің ізін жалғастырған және бұл теңгелерге түсініктеме 
берген ғалымдар – В.В.Григорьев және Б.Дорн. 

1986-жылы А.К.Марков мұсылман теңгелерінің каталогын жасайды.  Бұл жинаққа 700 
қараханид теңгесі енеді. Стейнли Лен-Пул «Британ Мұражайындағы шығыс теңгелердің 
каталогын» жасап, 1876-жылы өз кітабында қараханидтерге бір тарау арнайды (ІІ том). 
А.К.Марковпен салыстырғанда ол көрсеткен қараханидтер теңгелері саны жағынан аздау 
болатын. Уақыт өте бұл теңгелердің саны аздап көбейді. 

Осман-түрік тарихшыларының ішінде Ахмет Теухидтің теңгелерге қатысты жасаған 
зерттеу жұмысын айтуға болады. Автор шығармасының төртінші томының бірінші бөлімін 
қараханидтердің теңгелеріне арнаған. Бұл ғалымнан кейін Ричард Фасмер осы зерттеуді 
қолға алған. Кочневтің айтуынша, қараханидтер нумизматикасына маңызды талдау жасаған 
ғалым – Р.Фасмер болатын. Оның жұмысының ең маңызды бөлігі – теңгелердегі шендердің 
сараптамасы болды. Р.Фасмер жасаған жұмыс нәтижесінде қараханидтердің теңгелері 
жоғары дәрежелі тарихи дерек екендігін паш еткен. Бір қарағанда жүйесіз болып көрінген 
шендер, шын мәнінде нақты жүйеге бағынатынын дәлелдеген. Теңгелер тарихи шындықты 
толықтыра алатыны, дәлелдей алатыны, тіпті түзей алатыны Фасмерге дейін-ақ дәлелденген 
болатын. Сонымен қатар, Фасмер жазба деректер арқылы жетпеген тарихи оқиғаларды 
нумизматикалық мұралар арқылы табуға болатынын бірнеше мысал арқылы көрсеткен 
еді.Осы бағытты ұстанған О.Прицак та айтарлықтай жетістіктерге жете алды. Қараханид 
мемлекетінің очергі болып саналатын нақты, қысқа да нұсқа және мәліметі көп Прицактың 
«Die Karachaniden» атты монографиясын айтып өткен жөн. [3; 231-б.] Бұл жұмыстың негізін 
қолжазба деректері мен теңгелер құраған. 

Қараханидтердің ақша бірлігі жайлы ең терең және маңызды зерттеу жұмыстарын 
жасаған Кеңес шығыстанушылары – Е.А.Давидович пен М.Н.Федоров. Әсіресе Давидович 
жасаған зерттеулерінде тек қана қараханид кезеңінің теңгелерімен шектелмей, тарихын, 
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қалаларын, саяси және әлеуметтік құрылымын, сол дәуірдегі Орта Азия аймағының жалпы 
тарихи бейнесін суреттеуге тырысқандықтан оның еңбегі маңыздырақ болып 
отыр.М.Н.Федоров осы күнге дейін қараханидтердің нумизматикасына қатысты 50-ден астам 
зерттеу жұмысын шығарған. Ол жаңа теңгелер тауып, бірсыпыра теңге орындарын 
анықтады, қараханидтер теңгелерінде аты жазылған адамдардың барлығын анықтауға 
тырысты. Жазған мақалаларында (1972, 1974, 1980, 1984) ол Қараханид қағанатының тарихи 
оқиғаларын көрсетті. Алайда, М.Н.Федоров оқып, жариялаған теңге жазбалары мен түп 
нұсқасын салыстырған кезде көптеген қателіктер табылады. Аталмыш қателіктерді Кочнев 
пен Е.А.Давидович қатты сынға алады. Әрине, Федоровтың көптеген теңге жазбаларын 
дұрыс оқығанын айта кету керек. Түркі теңгелерін зерттеген  ғалымдардың бірі – В.В.Бартольд. 
Нумизмат болмаса да Бартольд тарихи оқиғаларға көз жеткізу үшін қараханидтердің теңгелерін 
жиі зерттеген еді. [7; 545-б.] 

Теңгелерде орын алған бейнелердің ішінде қылыш, найза, жебе, соғыс балталары, айыр, 
шоқпар, садақ және басқалары бар. Жан-жануарлардың ішінде құс (көгершін, әтеш), мысық 
тұқымдас жыртқыш аң, піл, қоян, балық бар. Осы мүсіндермен қатар теңгелерде сызық, 
нүкте сынды оюлардың, үшбұрыш, шаршы, алтыбұрыш, сегізбұрыш, көп бұрышты жұлдыз 
сияқты геометриялық формалардың да орын алғанын нумизматтардың еңбектерінен көреміз. 
400-ге дейінгі элементтің бір ғана кішкентай теңгеде тоғысуы және де жоғарыда айтылған 
жануарлардың орын алуы қараханид кезеңінде бейнелену өнерінің айтарлықтай дәрежеге 
көтерілгенінің көрсеткіші іспетті.Қараханидтар дәуіріндегі осындай жәдігерлер түркітануға 
үлкен үлес болып қосылды және тарихымыздың тереңде жатқанына дәлел болып табылады. 
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К рубежу XX и XXI вв. Оман подошел как достаточно развитое государство с четкой 

политической структурой в форме абсолютной монархии, возглавляемой Султаном Кабусом 
бен Саидом. Страна достигла заметных результатов как на местном, региональном, так и 
международном уровнях. 

Основой социально-экономических реформ, претворяемых правителем, являются 
пятилетние планы по развитию государства, в которых утверждаются ключевые стратегии и 
курсы дальнейшего развития Султаната. Важнейшей задачей на данный момент является 
изыскание альтернативы нефтяному фактору, доход от которого составляет основную часть 
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бюджета. Государство субсидирует такие отрасли, как туризм, добыча и транспортировка 
газа, меди, известняка, морепродуктов, рыбы, овощей и фруктов. При этом основными 
партнерами Султаната Оман по импорту являются Великобритания, США, Япония, Италия, 
ОАЭ и Германия, откуда ввозятся различные горюче-смазочные материалы, техника, рис и 
другие товары широкого потребления. Преимуществом Султаната, как и прежде, остается 
его выгодное транзитное положение, которое способствует высокому уровню развития 
торговли.  

Самым ответственным и важным шагом в преобразовании внутренней политики 
Султаната Оман стало принятие6 ноября 1996 г. первого  в истории Основного Закона 
государства  – Конституции Омана (النظام القانوني).Затемпоследовала трансформация Совета 
Шуры, который ранее являлся представительным консультативным органом государства. 
Так, он был реструктурированв Совет Омана(  :состоящий из двух палат ,(مجلس عمان
Государственный Совет(مجلس الدولة) и Консультативный Совет (مجلس الشورى)[1,186]. 

Государственный Совет формируется исключительно из специалистов, назначаемых 
лично Султаном, их число составляет 41 человек. Чаще всего, они являются бывшими 
министрами, послами или чиновниками.  Срок избрания составляет 3 года с возможностью 
продления, решение о котором устанавливается исключительно Султаном. Также 
примечательным является то, что членами Государственного Совета могут быть и женщины. 
В этом отношении Оман имеет пальму первенства. Вслед за Оманоминициативу по 
активному участию в политической жизни подхватили и другие представительницы Залива. 
Так, в результате нескольких попыток статуса депутата смогли добиться арабские женщины 
в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. Это свидетельствует о том, что власти стран ССАГПЗ 
постепенно начинают осознавать необходимость участия женщин в политической жизни 
государства.   

В отличие от Государственного Совета, формирование Консультативного Совета 
происходит по результатам всеобщего голосования, по итогам которого депутаты в 
количестве 82 человек избираются сроком на 4 года. Однако окончательное решение 
принадлежит лишь Султану Кабусу, который утверждает окончательный состав 
Консультативного Совета из числа избранных депутатов. При этом к участию в выборах 
допускаются все граждане государства, которые достигли 21-летнего возраста, исключение 
составляют лишь военные и сотрудники спецслужб. 

Основными функциями и задачами данных Советов является совместная разработка 
рекомендаций Султану Кабусу, которые могут проявляться как в виде различных 
предложений о поправках к закону, так и участия в разработке различных планов по 
развитию Омана. Более того, ни один из Советов не обладает законодательной инициативой, 
а также правом участия в решении вопросов обеспечения государственной безопасности и 
задач, касающихся внешнеполитического развития Омана.  

Таким образом, принятие первой в истории Омана Конституции способствовало 
формированию приоритетных направлений внутреннеполитической деятельности и 
реформированию правовой системы Омана. Султанат Оман вновь доказал, что готов 
вступить в XXI век как современное, динамично развивающееся государство, основанное на 
принципах абсолютной монархии, централизма и мусульманского права.  

Реформаторская деятельность Султана Кабуса продолжилась и в сфере образования и 
здравоохранения. В настоящее время образование и здравоохранение для каждого оманца 
является бесплатным. При этом с каждым годом увеличивается количество школ, высших и 
средних учебных заведений, больниц, реабилитационных центров и др. Имеются и 
специализированные учебные заведения для инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями. Однако, несмотря на активную социальную политику, проводимую в 
данной сфере, около 15% взрослого населения Султаната Оман по сей день остаются 
неграмотными. Ввиду возрастных особенностей и недостатка времени для прохождения 
полного курса обучения, для решения данной проблемы создаются специальные учебные 
центры.3T 3TКрупнейшим высшим учебным заведением страны, как и прежде, является 
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Университет им. Султана Кабуса, расположенный в столице государства, городе 
Маскат.Также имеются многочисленные колледжи и университеты и в других крупных 
городах Султаната. Значительное число оманских студентов обучается за границей по 
специальной стипендии, выделяемой Султаном Кабусом для одаренных детей, а также в 
рамках спонсорства нефтяных компаний. 

Еще в начале 2005 г. Султан Кабус отметил: «Те времена, когда где-то наверху узкий 
круг лиц решал, а всем остальным оставалось лишь выполнять, прошли. Сегодня надо всех 
сделать ответственными, научить самим решать» [2, 107]. Тем не менее, в 2011 г. в г. Сохар 
произошло крупное восстание, причиной которому стала безработица. В ответ на это 
восстание Султан немедленно отдал распоряжение и отправил Министра Дивана( ديوان سلطنة
 администрации, занимающейся курированием всех заведений, которые носят имя–عمان
Султана Кабуса и выполняют его личные распоряжения), на место восстания для проведения 
беседы и определения всех причин недовольства среди оманского населения. Данная 
проблема была решена мирным путем, были достигнуты договоренности, также, Султан 
выделил 50 тысяч новых рабочих мест для оказания поддержки людям, находящимся в 
поисках работы. Также согласно его распоряжению каждому безработному оманцу, 
получившему высшее образование, будет выделяться по 150 оманских риалов ежемесячно, 
вплоть до момента трудоустройства. 

Что касается экономической сферы, все принципы основаны на механизме свободной 
рыночной экономики при сохранении активной и решающей роли государства. Султан 
Кабус отметил в Конституции важность взаимодействии частного и государственного 
секторов экономики. При этом Конституция выступает гарантом оказания свободы 
экономической деятельности. Но все ресурсы Омана, а также его природные богатства 
являются собственностью государства, и все запросы граждан на право разработки или 
освоения каких-либо месторождений подлежат рассмотрению и допускаются лишь на 
ограниченное время в соответствии с законом.  

Со временем принятия Конституции совпала и подготовка пятилетнего плана по 
развитию Омана, пятого по счету. Главным отличием пятой пятилетки (1996-2000 
гг.)стало то, что активное участие в ее создании принимали не только депутаты, но и  
специалисты торгово-промышленной палаты, как оманские, так и иностранные сотрудники. 
В первую очередь, на заседании министров в мае 1996 г. были подведены итоги всей 
проделанной работы по предыдущим четырем пятилетним планам. При этом большое 
внимание было уделено рассмотрению бюджета государства, а именно - попытка выяснить 
причины роста дефицита и его ограничения. Данный пятилетний план по развитию 
государства предусматривал создание активных рабочих мест и сокращение расходов с 
целью увеличения показателя ВВП до 6000 долларов США. Более того, именно в 1996 г. 
впервые за всю историю Омана были прослежены факты лишения должности и повышения 
государственных служащих и чиновников не по родовому происхождению, а по трудовым 
заслугам. Явным свидетельством и примером является Абдель-азиз Матар аль-Азизи ( عبد 
 который получил должность министра государственной службы за его ,(العزيز مطار العزيزي

большой профессиональный опыт и глубокий вклад в развитие государства, будучи 
губернатором г. Низва, бывшей столицы Омана. 

Также впервые предусматривалось привлечение женщин к участию  в экономических и 
политических процессах страны. Важно отметить, что в Султанате Оман, в отличие от 
многих других арабских стран, женщины обладают особым положением: у них имеются 
полные права, как на получение образования, так и на профессиональную деятельность, при 
этом они не испытывают никаких ограничений в ношении одежды. Несмотря на то, что по 
результатам первых выборов в членство в Консультативный Совет в списке кандидатов были 
и женщины, им не удалось пройти последние этапы  отбора. Но на данный момент в 
парламенте Омана проходят службу 15 женщин-депутатов, а также 2 женщины являются 
министрами. Так, Доктор Равия Аль-Бусаиди (  и Доктор(راوية ٲلبوسعيدية وزيرة التعليم العالي
МадихаАль-Шайбани (  являются министрами высшего (مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم
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образования и образования и воспитания соответственно. Они также включены в список 59 
самых успешных женщин региона. Доктор Шейха бинт Салим Аль-Мусальмийя(  شيخة بنت 
 депутат, глава Социального комитета, одна из самых успешных женщин ,(سالم المسلمية

Султаната Оман включена в список «Форбс» и 200 самых влиятельных арабских женщин 
[3].Более того, с декабря 2005 г. послом Султаната Оман в США также была назначена 
женщина в лице Хунэйны Аль-Мугайри (  Это свидетельствует о том, что .(السفيرة حنين المغيرية
оманские женщины за все эти годы обрели глубокий политический опыт и добились 
больших высот и в дипломатической сфере. 3T  

Последние выборы в Совет Омана проходили 15 октября 2011 г., следующие 
намечаются на октябрь 2015 г. При этом в Султанате полностью отсутствуют какие-либо 
политические объединения и партии, более того, их деятельность признана незаконной.  

В рамках пятого пятилетнего плана продолжилось и проведение политики оманизации 
всех сфер государственной деятельности.  Также планируется увеличение иностранных 
инвестиций в экономический сектор страны.  

Что касается нефтяного сектора страны, в Омане по-прежнему продолжается добыча 
нефти, и ее роль остается стратегически важной. Как подчеркнул Президент Назарбаев в 
ходе своего визита в Султанат Оман в 2008 г., нефтедобывающая промышленность лежит в 
основе, экономик Казахстана и Омана [4]. 40% годового ВНП в Султанате Оман и 75% 
экспорта приходится на нефть. Однако, по мнению аналитиков, запасов нефти Омана, 
которые составляют 4.7 миллиарда баррелей хватит лишь на 15-20 лет. При этом государство 
не является членом ни в ОПЕКе, ни в ОАПЕКе (Организация арабских стран-экспортеров 
нефти). Именно по этой причине особое внимание в определении приоритетов уделяется 
разработке нового курса развития страны, независимого от нефтяных доходов. Так, в 2000г. 
правительством Султаната была обнародована программа под названием «Оман - 2020», 
согласно которой планировалось к 2020 г. решить эту проблему. Таким образом, к 
обозначенному периоду экономика Султаната Оман перейдет от ориентации на нефть к 
развитию человеческих ресурсов и иных сфер. 

В целом, пятый пятилетний план был успешным, и основные его тенденции были 
продолжены в осуществлении шестого пятилетнего плана (2001-2005 гг.).Был продолжен 
курс оманизации, оказание поддержки местному населению в организации трудовой 
деятельности.  

Подтверждением большого скачка Омана в информационной сфере было создание 
Высшей комиссии информационных технологий в 2002 г. Эта организация была основана 
с целью постепенного перехода на «электронное правительство», то есть планировалось 
создание единой национальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
Наряду с этим острым оставался вопрос об обеспечении полной информационной  
безопасности, конфиденциальности любой информации, предотвращение взломов хакерами 
и шпионами. Совершенствование информационной отрасли, несомненно, положительно 
отразилось на развитии государства, а также способствовало росту конкурентоспособности 
экономики Султаната Оман. Но все же в стране наблюдается значительное отставание в этой 
сфере по сравнению с другими индустриально-развитыми государствами. Так, например, 
если в Султанате сейчас 3,36 % населения пользуются услугами сети Интернет, в то время 
как, в Объединенных Арабских Эмиратах их число составляет 24,44% населения, а в 
Бахрейне 16,6% [5,61]. Однако благодаря грамотно выстроенным стратегиям руководства 
страны, оманцам удается делать большие успехи в области информационных технологий, 
при этом обретая все больше возможностей доступа к мировым информационным ресурсам. 

Что касается седьмой пятилетки (2006-2010 гг.), в ней были утверждены все меры по 
усовершенствованию экономики Омана, как и в предыдущих планах. Также была поставлена 
задача отхода от нефтяной зависимости и иностранной рабочей силы. Особое внимание было 
уделено важности развития сферы туризма и гостиничного сектора, малого и среднего 
бизнеса.  

Те принципы и приоритеты, которые были установлены в седьмой пятилетке, находят 
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свое отражение и в восьмом пятилетнем планепо развитию Омана(2011-2015 гг.). 
Ключевая роль, как и прежде, принадлежит политике «оманизации», также, были затронуты 
такие области, как транспортная, экономическая, социальная и туристическая. 
Правительством были выделены средства для поддержания и восстановления некоторых 
исторических объектов с целью их популяризации среди иностранных туристов. 
Осуществляется строительство автодорог, больниц, учебных заведений и культурных 
учреждений. Являясь утонченным меломаном и творческой личностью, Султан Кабус 
стремится приобщить свой народ к искусству. С этой целью он основал симфонический 
оркестр, а также впервые на Аравийском полуострове по указанию Султана был в 2011 г. 
открыт Оперный театр(  оснащенный современной профессиональной,(دار األوبرا السلطانية مسقط
театральной техникой, выстроенный в богатом архитектурном стиле. Ежегодно здесь 
проводятся различные концерты, фестивали, приезжают известные талантливые мировые 
коллективы  из Европы, Америки, России и Индии. 

В Султанате Оман с 1996 г. реформированию подверглась и банковская система 
государства. В апреле 1997 г. был создан специальный «Банк развития Омана» ( بنك التنمية 
 в полномочия которого входило осуществление всех банковских операций в сфере ,(العماني
сельского хозяйства и рыболовства. Также были созданы Строительный банк Омана и 
Жилищный банк (  .для улучшения эффективности работы банковской системы(بنك اإلسكان
Немаловажно, что это способствовало и объединению и слаженной работе представителей 
частного и государственного сектора Омана. Так, если Строительный банк Омана был создан 
по государственному заказу, то Оманский Жилищный банк основали служащие частного 
сектора.  Жилищный банк Омана дает возможность представителям среднего и низшего 
слоев общества получить кредит для строительства или приобретения жилья. Оманский 
банк развития же был создан с целью оказания поддержки и финансовой помощи 
предприятиям сельскохозяйственной сферы и рыболовства, и направлял на поддержание и 
популяризацию таких сфер деятельности, как ловля рыбы, разведение лошадей, крупного 
рогатого скота, что составляет ключевые направления стратегии развития Омана [6].      

Банковская система Султаната Оман имеет особое положение в экономическом секторе 
государства, в свою очередь, способствуя дальнейшему его развитию и предотвращению 
возникновения кризисных ситуаций.             

Ключевую роль, продолжает играть Центральный Банк Омана( البنك الوطني 
 Именно деятельность данного банка оказывает существенное влияние на.(العماني
экономическое развитие страны. Председателем Центрального Банка Омана является сам 
Султан Кабус. Важнейшим решением данного периода (1996-2015 гг.) является введение 
стабильного неизменного валютного курса (1 OR = 2,59 USD),  что повлияло на улучшение 
ситуации в стране в целом [7]. При этом данный банк по сей день оказывает помощь 
нуждающимся гражданам Султаната Оман в решении различных финансовых вопросов. 

Таким образом,  эффективная система административного устройства Омана 
способствует обеспечению соблюдения общественного порядка, спокойствия и 
справедливости в стране.  А положение об исламской консультативности играет роль  
демократических принципов, гарантирующих полное и справедливое представление 
интересов граждан, предоставляя им право принимать участие в государственном 
управлении, что свойственно для законов европейских стран.  

Можно с уверенностью утверждать, что для оманцев создаются все условия для 
успешной реализации их трудовой деятельности. При этом реформами были охвачены все 
отрасли хозяйства, оказывается всесторонняя помощь и поддержка каждому гражданину, 
желающему работать и трудиться во благо своей Родины.Национальное осознание важности 
сплоченности и коллективного развития своего государства, а также постоянная поддержка 
Султана – это то, что выгодно отличает Оман и способствует ускоренному прогрессу страны. 

 
Список использованных источников: 

1. Francis Owtram A modern history of Oman: Formation of the State since 1920, – 



2782 

Library of Modern Middle East Studies, «Tauiris» – 2004. – 232 p. 
2. Плеханов С. Реформатор на троне: Султан Омана Кабус бен Саид. – М., 

«Международные отношения», 2003. – 288 с. 
3. http://www.forbesmiddleeast.com 
4. http://node1.akorda.kz/ru/page/page_segodnya-v-omanskoi-stolitse-maskate-

prezident-nursultan-nazarbaev-i-sultan-kabu_1348723275 
5. Аль-МашихиНаджиБахыт.Статегия экономического развития Омана в 

условиях глобализации. – М., 2005. – 184с. 
6. Денежно-кредитная политика Султаната Оман //Журнал Центрального банка 

Омана.– № 12, 2001. 
7. http://www.cbo-oman.org/fixrates.html 
 
 
УДК 297(519.5) 

ИСЛАМСКАЯ ОБЩИНА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
 

Бердыханова Гульдана Манарбековна 
dan4ik93@mail.ru 

 
студент 4-го курса специальности «5B020900 - востоковедение» Факультета 

международных отношений  
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – д.филол.н. Тулеубаева С.А. 
 
Как известно, Республика  Корея – сугубо мононациональная страна, при этом 

население исповедует различные формы религий: христианство протестантского и 
католического толков, вон-буддизм, в том числе и ислам.  Истоки ислама (이슬람교) в Корее 
уходят корнями еще в раннее средневековье.  

VII-X века  нашей эры были эпохой господства арабского мореплавания в Индийском 
Океане. В это время  арабские моряки наладили регулярные торговые линии вокруг Юго-
Восточной Азии, морскую торговлю с Китаем. Впервые население Корейского полуострова 
познакомилось с исламом в IX в. через арабских и персидских моряков и купцов [1]. 

Уже с XI в. в корейских хрониках впервые  упоминается о  массовых переселениях  
арабов на Корейский полуостров. В свою очередь, арабские историки упоминали о древнем 
государстве Сила (신라), («ал-Шила») как о государстве, расположенным восточнее Китая, с 
огромным запасом золота. Согласно сведениям этих источников, мусульмане-арабы  в 
период раннего средневековья мигрировали  в государство  Сила в поисках лучшей жизни 
[2]. 

Торговые связи  арабского мира с полуостровом  периодически возобновлялись до 
падения Корё в 1392 г.  В столице Корё (고려), Кэсоне, арабские купцы и переселенцы  
построили первую мечеть на территории полуострова. В XIII-XIV вв. государство  Корё 
подверглось  монгольской экспансии (1269-1368) и стало вассальным государством. 
Бесспорно, за годы существования вассалитета  между двумя  государствами осуществлялся 
культурный обмен.   

Именно в период монгольской экспансии корейцы переняли у монголов технологию 
дистилляции персидского алкогольного напитка «арак»  впоследствии  изменив состав 
напитка. Видоизмененный арак стал популярным традиционным напитком корейцев –  
«соджу» (소주) [1]. 

В связи с тем, что в XV в. династия Ли (1392-1910) проводила политику изоляции и 
национализма, связи Чосона (조선) с мусульманским миром прекратились приблизительно 
на пятьсот лет [2]. 

http://www.forbesmiddleeast.com/
mailto:dan4ik93@mail.ru
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Мусульмане-переселенцы впоследствии подверглись ассимиляции  и полностью 
растворились в местном  населении полуострова. Что касается предметов торговли, то арабы 
в основном продавали благовония, медь, лекарства,  ртуть, а покупали золото, серебро, 
одежду. Помимо взаимной торговли, большим вкладом арабской культуры в Корее является 
то, что корейцы переняли мусульманскую систему исчисления, по которой можно было 
вычислить  даты лунных и солнечных затмений [3]. 

Во время аннексии имперской Японии в Корее (1910-1945) около  миллиона корейцев 
бежали в  Маньчжурию, где они впервые познакомились с  китайскими мусульманскими 
общинами.  В последующие десятилетия, некоторые из этих корейцев – переселенцев  
приняли ислам и, в конце концов, в 1945 г.  вернулись после освобождения страны от 
колониализма. Именно часть этих корейцев, первых мусульман,  образовала  в 1967 г. 
Федерацию Мусульман Кореи (KMF) [2]. 

В период Корейской  войны (1950-1953) ислам начал играть заметную роль в жизни 
корейцев. Исламская миссионерская деятельность активно начала действовать  тогда, когда 
правительство Турции по просьбе Совета безопасности ООН отправило в Южную Корею 
военную бригаду 17 октября 1950 г. в составе 4 500 человек. Именно с этого момента 
начинается современная история ислама в Корее [3]. 

Наибольшей трудностью, с которой столкнулись корейские и турецкие миссионеры в 
распространении ислама, стала отсутствие профессионального  перевода и простого 
изложения толкований Корана на корейском языке [4]. 

Имам Зувеир, Юн Ёнг Ду, Ким Джин Гю и других миссионеры вложили значительный 
вклад в этом нелегком деле. Уже в 1955 г. в столичном агрокультурном колледже состоялось 
первое (учредительное) исламское собрание, в ходе которого Юн Ёнг Ду был избран первым 
корейским имамом. Позже, после назначения  на должность имама он  сменил свое имя на 
Мухаммед Юн Ёнг Ду. Корейские мусульмане-миссионеры еще  конце  1958 г. по вопросам  
сотрудничества в развитии корейского ислама направились с визитом в различные  
исламские государства, такие как Саудовская  Аравия, Пакистан, Малайзия и др. 

Поддержка малазийских чиновников в развитии ислама в Корее заключалась в 
передаче  Федерации Мусульман Кореи от имени главы малазийского правительства  33 тыс. 
долларов на возведение новой мечети [2]. Однако проект строительства был заморожен  в 
результате нехватки финансов, но уже  в  1976 г. Саудовская  Аравия возвела мечеть в 
центральном столичном  районе Итхэвон. 

В 70-е гг. крупные корейские фирмы  с широким размахом  воздвигали  объекты в 
странах Ближнего Востока, куда ежегодно направлялись десятки тысяч рабочих. Благодаря 
миссионерской деятельности мусульман на Ближнем Востоке, значительная часть рабочих 
приняла ислам. 

Кроме вышеуказанных лиц мусульманскую миссионерскую деятельность в Корее в 
1960-1970 гг. проводили  ряд дипломатических лиц и бизнесменов из арабских стран, а также 
Турции, Индонезии, Малайзии, Туниса и т.д. 

В 1968 г. Федерация Мусульман Кореи утвердила семь основополагающих принципов 
пропаганды ислама в Корее: 

• ежемесячно каждый мусульманин обязан привести с собой трех человек на 
религиозную службу; 

• мусульманин должен посещать дома своих друзей - немусульман с целью 
просвещения и пропаганды исламского вероучения; 

•  распространять среди мусульман фрагменты из священного Корана; 
• книга Бавани «Ислам: непонятая религия» должна быть переведена на корейский и  

распространена по всей стране; 
• в каждое воскресенье следует проводить в мечети часовой семинар с дискуссиями, 

которые должны вести зарубежные мусульмане; 
• уроки арабского языка должны проводиться в мечети каждый воскресный день; 
• следует стараться распространять информацию об исламе в СМИ [4]. 
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В 1967 г. Министерство культуры Республики Корея зарегистрировало ислам в 
качестве одной из официальных религий страны. В этой связи следует отметить что, 
согласно Конституции 1987 г. в Республике Корея провозглашена свобода вероисповедания 
(статья 29, 1-й подпункт) [5]. 

Согласно правительственным данным, численность и местожительство корейских 
мусульман на 1969 г. выглядели следующим образом: 

Таблица 1. Расселение мусульман-корейцев по регионам  за 1969 г. (чел.) [6] 
 

Город/Провинция Мужчины Женщины Всего 
Сеул 1 950 870 2 800 
Пусан 5 2 7 
Кёнгидо 1 1 2 
Кангвондо 1 1 2 
Чхунчхон Пукдо 1 - 1 
Чхунчхон Намдо 2 - 2 
Кёнгсан Пукдо 3 1 4 
Кёнгсан Намдо 142 23 165 
Итого 2 105 898 3 003 
 
Федерация мусульман Кореи провела масштабную и качественную  работу  по 

распространению исламской веры, укреплению и развитию связей с исламскими странами 
мира. К концу XX  в. в рядах корейской   мусульманской  общины  насчитывало 35-40 тыс. 
человек, а также 70 тысяч верующих из исламских стран [1]. 

Современную мусульманскую общину в Корее можно разделить на две группы: 
собственно традиционная община из числа этнических корейцев-мусульман, родившихся на 
территории Кореи, община мусульман - иммигрантов.   

В число первой группы  входят высокообразованные люди, которые получили 
образование в мусульманских странах. Они наиболее  активны в распространении ислама в 
корейском обществе, а также обеспечивают финансовую поддержку мусульманским 
организациям в Республике Корея.  

Вторая группа состоит из лиц иностранного происхождения иммигрантов-мусульман. 
Их можно разделить по региону происхождения на 5 основных групп: арабы с Ближнего 
Востока, не-арабы из стран Ближнего Востока (включая турков и иранцев), мусульмане с 
Центральной Азии, мусульмане с Южной Азии и мусульмане с Юго-Восточной Азии. 
Согласно статистическим данным, в 2012 г. общая численность мусульманских 
иммигрантов, как легальных, так и нелегальных, составила  113 266 тыс. чел. 

 
 Таблица 2. Количество мусульман-иммигрантов в Южной Корее в  2012 г.  
(тыс. чел.) [6] 
 

 
 
Прежде всего следует заметить, что значительную часть иммигрантов-мусульман стран 
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Магриба составляют студенты, преследующие цель получить более высокое образование. В 
свою очередь  большинство мусульман из Египта, Судана, Пакистана, Бангладеш и других 
стран являются рабочими. 

Среди главных причин увеличения  потока  мигрантов-мусульман в Южную Корею 
является: увеличение числа интернациональных браков между корейскими гражданами и 
мусульманами-мигрантами. Согласно данным Корейской Иммиграционной службы за 2012 г 
доля интернациональных браков корейцев с мусульманами составляет 3% от общего 
количества браков. 

 
Рисунок 1. Доля иностранных браков корейцев  по регионам  за  2012 г. (%) [6] 

 
Таблица 3. Количество иностранных браков корейцев с мусульманами-

мигрантами по регионам (чел.) [6] 

 
 
Второй причиной является увеличение числа студентов-мусульман, обучающихся в 

Корее. Ежегодно, с 2008 г. Корейское правительство активно стремится привлечь 
иностранных студентов, предоставляя  стипендии более чем 3000 студентам из разных стран. 

Согласно данным Министерства юстиции Республики Корея, общее число студентов из 
мусульманских стран в 2012 г. составило 4937 человек из них 3330  –  мужчины, 1607  – 
женщины. Из этих студентов-мусульман 979 были из Ближнего Востока, в том числе 254 
женщины [6]. 

Многие корейские университеты, такие как Ханьянский университет науки и 
технологий,  открыли при университете сеть «халал – ресторанов» и молитвенные 
помещения. К тому же существует  Ассоциация студентов Саудовской Аравии при 
Университете Кукмин. 

Несмотря на численное увеличение корейской мусульманской общины, в последние 
годы в Южной Корее ислам все же остается для корейцев  «чуждой» и  «экзотической» 
религией, так как имеется большое  различие  в традиционной культуре, менталитете, норм 
поведения корейского общества и исламского мира. Например, во время месяца Рамадан, 
особо важного события в жизни любого мусульманина, в исламских странах люди работают 
в облегченном режиме, в Корее же, за исключением самих последователей ислама, люди не 
имеют никакого представления о важности Рамадана, и великий мусульманский пост 
проходит незамеченным широкой публикой. Поэтому пост, соблюдение которого и без того 
задача не из легких, для корейских мусульман превращается в особенно суровое испытание 
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веры. Причем незнание или неверное восприятие окружающими основ ислама доставляет 
верующим большие неудобства.  

На протяжении многих лет Корея находится под сильным влиянием западных идей и 
западной культуры. В то же время контакты с исламским миром оставались очень 
ограниченными, поэтому в отношении мусульманам господствуют стереотипы и 
непонимание.  

«Мусульмане в Корее ассоциируются с террористами и боевиками, потрясающими 
оружием, – считает Син Сан Хо, председатель сеульской Исламской студенческой 
ассоциации. Но это неверное представление. Ислам – это одна из самых миролюбивых, 
гуманных религий. Именно поэтому он получает всё более широкое распространение в 
немусульманских странах по всему миру» [7]. 

В настоящее время, однако, быть мусульманином в Корее – это всё еще значит 
выглядеть эксцентриком, постоянно находиться в меньшинстве , а корейцев вряд ли можно 
отнести к народам, относящимся с особой терпимостью к меньшинствам. Например, 
молиться мусульманин должен пять раз в день. Однако выполнение этого обряда на работе 
совершенно немыслимо. Помещения для молитвы отсутствуют – не говоря уже о 
возможности совершить предварительное омовение, являющееся обязательной процедурой. 
И даже при наличии всех этих условий, молящийся сотрудник в офисе выходил за рамки 
установленных приличий. 

Если говорить о «халал» продуктах, то купить их в Корее нелегко. Единственный не 
только в Сеуле, но и во всей стране магазинчик, в котором продают мясо, приемлемое для 
мусульманина, находится рядом с мечетью в Ханнам-доне. Некоторые другие запреты 
ислама (например, запрет поклонения умершим родственникам) вступают в прямое 
противоречие с корейской традицией. Многим корейцам-мусульманам приходится 
принимать участие в подобных обрядах из боязни конфликтов в семье. Общественное 
предубеждение против ислама заставляет многих мусульман скрывать свою принадлежность 
к этой конфессии, в частности, при устройстве на работу. Также корейские бизнесмены –
мусульмане  жалуются на то, что при заключении сделок в Корее нельзя обойтись без 
распития спиртного, что для мусульман является неприемлемым. 

Однако в последние годы Федерация Мусульман Кореи  прилагает немалые усилия для 
того, чтобы добиться лучшего понимания ислама корейской общественностью. Например, 
благодаря Федерации в  школьных учебниках исламу теперь уделяется уже почти столько же 
места, сколько христианству и буддизму [4]. 

В настоящее время в Республике Корея проживает около 40 тысяч корейцев-
мусульман, действует 5 постоянных и две временных мечети. Значительную часть прихожан 
составляют не сами корейцы, а многочисленные иностранные рабочие, среди которых 
немало выходцев из мусульманских стран (Пакистан, Бангладеш, некоторые районы 
Филиппин). В целом, несмотря на усилия мусульманских миссионеров и их явные успехи, 
ислам в Корее остается явлением побочным, экзотическим, хотя, при этом, количество 
корейцев-мусульман во много раз превышает количество корейцев-православных. И, 
несмотря на все обстоятельства, мусульманская община Кореи существует и растет. 
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Говоря об институте брака и семьи того или иного народа, невольно представляется 

образ традиционной семьи. В случае с Японией возникает такая же ситуация: все привыкли 
воспринимать образ японской семьи примерно так: главенство мужа, послушание жены, 
уважение старших, почитание традиций. Однако, в этом и есть особенность традиционности. 
Она закладывается, остается и в дальнейшем воспринимается людьми как основная 
характеристика народа. Стоит выяснить, откуда же все-таки берется эта традиционность и 
почему она так накрепко оседает в сознании людей.  

Можно предположить, что традиционность это то, что возникло на ранних этапах 
развития, прошло все стадии эволюции, устойчиво закрепилось в жизни людей и проявляло 
себя на протяжении не только лет, но и веков. Если применить это определение к институту 
семьи, то его традиционный образ, скорее всего, будет выглядеть именно таким образом, как 
описано выше. Чтобы проверить наши предположения, обратимся к истокам и четко увидим, 
как выглядит традиционная японская семья, ее особенности, и обозначим время, когда 
японское общество начало отходить от традиционности во всех сферах своей жизни, что 
определенно сказалось на институте брака и семьи.  

Социальным институтом японского общества семья стала в эпоху Хэйан (794-1185 гг.); 
первоначально она имела форму клановой семьи иэ, где род представлял мужчина. 
Отличительная черта «иэ» как формы семейной организации состояла в том, что старшие 
сыновья в качестве продолжателей рода оставались после вступления в брак  в домах 
родителей и дедов. Под одной крышей в большинстве таких домов жили обычно два-три 
поколения супружеских пар. Глава дома пользовался у членов семьи непререкаемым 
авторитетом и властью. В соответствии с существовавшими законами он распоряжался 
имуществом дома. От его воли зависели судьбы членов семьи: по его единоличному 
усмотрению, в частности, заключались браки детей и внуков. В основе взаимоотношений 
между членами семьи лежало главенство мужчин над женщинами, закрепленное не только 
обычаями, но и законом.  

В общественном сознании японцев клановая семья «иэ» представляла собой нечто 
постоянное, вечное по сравнению с жизнью отдельных людей.  От поколения к поколению в 
рамках «иэ» наследовались и имущество, и профессиональные знания, и социальное 
положение членов семьи. Главный смысл своего бытия всем членам «иэ» надлежало видеть в 
сохранении его существования и престижа, в защите его интересов. «В иэ, - пишет японский 
социолог проф. Тадаси Фукутакэ, - отдельные его члены поступались своими личными 
желаниями в пользу общих интересов семьи. Цель их жизни состояла в том, чтобы укреплять 
общественное положение семьи и ее репутацию. Хотя это проявлялось не одинаково во всех 
сферах общества, тем не менее можно сказать, что большинство японских семей считало 
естественной свою приверженность принципу главенства интересов семьи над всем 
остальным» [1].  

Немаловажной особенностью в традиционной Японии является неравное положение 
мужчины и женщины, младших и старших в  семье. Эти различия воспитываются и 
закладываются в сознание японцев с самого детства, тем самым формируя особую форму 
отношений в будущем между супругами.    
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Ребенок, родившийся в японской семье, начинает свою жизнь по-особому. Первый 
мальчик, например, со дня рождения пользуется особым расположением окружающих. 
Очень скоро он начинает ощущать свою значимость, и это способствует вырабатыванию в 
его характере эгоцентризма и стремления к лидерству. Младших братьев побуждают 
развивать в своем характере покорность и послушание. Что касается девочек, то очень 
быстро они начинают осознавать свое подчиненное положение и поистине смиряются с 
необходимостью прислуживать, терпеть и покоряться.  

С детского возраста японка начинает осознавать свою «второсортность», она чувствует, 
что семья, особенно отец, предпочитает сына. С ней обращаются совсем иначе, нежели с ее 
братьями. Более того, она обнаруживает, что является практически неполноправным членом 
семьи, так рано или поздно ее выдадут замуж в чужую семью, где от нее будут ждать, чтобы 
она рожала и воспитывала сыновей. Иерархия предков в семье, где родилась женщина, равно 
как в семье, куда ее выдают замуж, - это иерархия предков-мужчин. Достигнув 
совершеннолетия, молодая женщина с тревогой ожидает того времени, когда она 
переселится в чужую семью, где ей придется подчиняться свекрови. В старой Японии 
разводы происходили большей частью  из-за недовольства свекрови своей невесткой. В этих 
случаях молодую невестку отсылали с позором к ее родителям. В средние века в Японии 
женщина была лишь существом, одушевленным настолько минимально. Родится устроенной 
иначе по сравнению с мужчиной, значило претворить в жизнь плохую карму. Проще говоря, 
были человеком, но много грешили – теперь стали женщиной и должны искупать грехи 
прошлой жизни. Это оттуда – с домостроевских самурайских времен пошла привычка 
пропускать мужчину вперед, держать над ним зонтик, кланяясь подавать бумагу и молчать, 
когда он заигрывает с другой. Среди известных тогда девяти достоинств женщины было 
только одно, не относящееся к внешней красоте – хороший нрав. Женщина должна была 
молчать и терпеть, терпеть и молчать. Главный ее порок – ревность.  

В Японии веками гендерные отношения в обществе основывались на буддийской 
доктрине о том, что рождение мужчиной или женщиной есть результат соответственно 
добродетели или зла, совершенного человеком в прошлой жизни, и у многих японских 
мужчин, особенно старшего поколения, сохраняется «врожденное» чувство превосходства 
над женщинами [2].  

Так выглядит образ традиционной японской семьи «иэ», где под одной крышей 
уживаются два-три поколения, главой семьи является мужчина, старших уважают и 
беспрекословно слушают, женская мудрость заключается в терпении и покорности мужу.  

Еще одной не менее интересной темой для изучения является традиционный японский 
брак, в частности, процедуры, предшествующие его заключению.  

Его подробное описание дает в своей известной книге «Городская жизнь Японии» 
английский исследователь-японовед Рональд Дор. «Брак по сговору (миай кэккон), - пишет 
он, - означает, что его участники были вполне откровенно сведены друг с другом с целью 
бракосочетания по инициативе либо родителей, либо друга семьи, либо посредника. Он 
означает также, что исходные критерии при выборе пары носили объективный характер. При 
этом имеются в виду не только такие соображения «семейного» порядка, как статус семей и 
родословная обеих сторон, возможная ценность новых родственных связей, пригодность 
невесты в качестве хранительницы семейных традиций и воспитательницы будущих глав 
семьи. В расчет принимаются и «личные» качества невесты: ее внешность, здоровье, ум, 
умение вести хозяйство и достижения в образовании (диплом об окончании школы чайных 
церемоний или школы экспонирования цветов будет непременно упомянут посредником в 
качестве важного достоинства невесты). Значение имеет также, были ли случаи проказы или 
сумасшествия среди родственников каждой из семей, способен ли жених обеспечить семье 
должные доходы и совместимы ли темпераменты того и другого» [3].  

Важнейшими фигурами в классических браках по сговору являлись посредники-сваты 
(накодо), которые, будучи либо любителями, либо профессионалами в сватовских делах, 
брали обычно на себя инициативу в выискивании подходящих друг другу женихов и невест. 
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Приходя в дома родителей молодых людей с соответствующими предложениями, сваты, в 
случае согласия обеих сторон на их услуги, поставляли затем и той и другой стороне 
различную информацию о положении дел в домах жениха и невесты, вели подготовку к 
смотринам, в итоге которых и принималось решение обеих сторон, вступать молодой паре в 
брак или нет.  В классическом варианте брака по сговору последнее слово в этом отношении 
оставалось, как правило, за родителями. Что же касается сыновей и дочерей, то обычаи и 
традиции требовали их покорного согласия с родительской волей.  

Одна из важнейших особенностей японского брака по сговору состояла издавна в том, 
что посреднику отводилась ведущая роль не только при знакомстве и на начальных этапах 
общения молодых людей и их родителей, но и в ходе всех последующих переговоров семей о 
свадьбе, при проведении самой свадьбы, и более того – в надзоре за взаимоотношениями 
молодоженов после свадьбы. Иначе говоря, свату-посреднику в глазах общественности 
надлежало брать на себя роль поручителя за благополучие последующей супружеской жизни 
молодоженов. Именно сват-посредник нес в первую очередь моральную ответственность в 
том случае, если жизнь молодых супругов складывалась неудачно. Не случайно согласно 
традициям вознаграждение за свои услуги сват-посредник получал не в дни свадьбы, а на 
протяжении ряда последующих лет в виде подарков, подносимых молодоженами дважды в 
год (на Новый год и в середине лета) [4].  

Таков образ традиционной японской семьи и института брака. Однако, любой 
традиционный институт в ходе эволюции всех сфер жизни претерпевает изменения, и порой 
весьма ощутимые. В случае с Японией стоит обратить особое внимание на данный вопрос, 
так как за последнее столетие, как минимум, в стране произошло очень много глобальных 
преобразований. Каким образом все это повлияло на институт брака и семьи, можно будет 
судить по тому, существуют ли в государстве социальные и демографические проблемы.  

Для того чтобы найти подтверждение своим словам, вкратце рассмотрим те изменения, 
произошедшие в жизни японцев, которые имели непосредственное влияние на  
трансформацию института брака и семьи.  

Изменение положения женщин в семье. Традиционное представление в Японии о 
семье: муж-«добытчик», жена-домохозяйка и двое детей. Однако в последние десятилетия 
под влиянием «вестернизации» женщины стремятся совмещать ведение домашнего 
хозяйства и воспитание детей с работой. С одной стороны, это обеспечивает им финансовую 
независимость и поднимает самооценку, с другой — порождает проблему нехватки времени 
вследствие «двойной занятости», поэтому работающие жёны всё чаще просят мужей 
помогать по дому. При этом многие мужчины, воспитанные в семьях с традиционным 
укладом, относятся к таким просьбам неодобрительно; кроме того, они не способны 
заниматься хозяйством и детьми из-за отсутствия элементарных знаний и навыков. Но даже 
если муж не против «равноправия на кухне», ему непросто это реализовать, т. к. он не может 
уйти с работы раньше своего начальника . Поэтому лучший вариант, который мужчина 
может предложить супруге в данной ситуации, — совместное времяпровождение и помощь 
по дому в выходные. 

Повышение возраста вступления в брак. По данным Министерства здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии, с 1950 г. средний возраст вступления в первый брак в 
стране, неуклонно возрастая, вырос на пять лет и составил в 2011 г. 30,7 лет для мужчин и 
29,0 лет для женщин [5]. Примерно половина японцев не торопятся связывать себя 
семейными узами, стараясь найти идеального партнёра. В отношении женщин имеется и ряд 
специфических сдерживающих.факторов:  

• сегодняшние девушки, стремясь получить хорошее образование, дольше учатся и 
обладают большими шансами трудоустройства, чем их матери и бабушки, что стимулирует 
их сначала закрепиться на работе, а потом создавать семью;  

• возможность самостоятельно обеспечивать себя материально позволяет женщинам не 
искать в замужестве источник финансовой стабильности; 

• явное преобладание неженатых мужчин над количеством незамужних женщин 
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позволяет последним не беспокоиться, что они останутся без пары. «Дефицит невест» 
создаёт немалые проблемы для мужчин, желающих вступить в брак, особенно в сельской 
местности: они вынуждены искать себе жён в других азиатских странах (Филиппины, 
Южная Корея, Шри-Ланка) или жениться на женщинах старше себя (в конце 1990-х годов 
таких браков насчитывалось примерно 25 %), что в довоенные годы было большой 
редкостью [6]. 

Снижение количества браков и рост числа одиночек. Демографы отмечают, что 
коэффициент брачности, на протяжении всего прошлого столетия не отклонявшийся от 
значения в 10 %, на рубеже XX—XXI вв. опустился до отметки в 6 ,т. е. упал почти в два 
раза[7]..  

Причин..такого..положения..вещей..несколько:   
• принцип «нельзя уйти с работы раньше начальника», поощряемый в трудовых 

отношениях, создаёт трудности для знакомства и встреч;  
• работодатели с неохотой принимают на работу замужних женщин (особенно 

имеющих детей);  
• существует значительное расхождение во взглядах на брак у мужчин и женщин: если 

современная женщина, задумываясь о замужестве, прежде всего ищет «хорошего мужа», 
который участвовал бы в осуществлении домашних обязанностей, то большинство мужчин 
из «традиционных» семей в жене видят скорее домработницу, чем «подругу жизни». 

Кроме того, в настоящее время в Японии наблюдается феномен «паразитирующих 
одиночек» — «парасайто сингуру» (в 2002 г. их насчитывалось около 10 млн человек при 
общей численности населения в 127 486 тыс. человек): юноши и девушки, проживая в 
родительском доме, где им не приходится оплачивать питание, коммунальные услуги и т. д., 
свободно распоряжающиеся своим заработком на собственные удовольствия (модная 
одежда, дорогостоящий досуг, путешествия), сначала не торопятся вступать в брак, стремясь 
«погулять», а затем не решаются на этот шаг из боязни падения жизненного уровня [8].   

Это далеко не весь перечень причин, повлиявших на изменение института семьи и 
брака в Японии на современном этапе. Перечисленные факторы не столь безобидны, как 
может показаться на первый взгляд. Они являются основными катализаторами 
демографических и социальных проблем, таких как снижение рождаемости, старение нации, 
снижение трудоспособного населения и т.д. Более того, все эти проблемы начинают 
приобретать глобальный характер, угрожая нации исчезновением при сохранении 
отрицательного прироста населения.  
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Научный руководитель –  к.и.н. Г. Б.Сугралимова 
 

За всю историю своего существования китайско-американские отношения никогда не 
отличались постоянством. Так в середине ХХ века, как и все отношения в мире, разделенном 
на два блока и погруженном в «холодную войну», они проходили  сквозь идеологическую 
призму. Учитывая нарастающую экономическую глобализацию, такой подход нельзя было 
назвать рациональным, скорее обоюдно невыгодным, и именно по этой причине повлекшим 
за собой существенные и вполне закономерные изменения. 

Послевторой мировой войны Соединенные Штаты Америки сталинаиболее мощной 
державой  капиталистического мира, главенствуя в экономической и военно-политической 
сферах.К середине 1940-х годов США обладали экономическим верховенством: удельный 
вес США в мировом промышленном производстве  (не учитывая СССР) составлял 40% в 
1938 году и 55% в 1948 году. К этому периоду США обладали внушительным объемом 
золота -  73% мирового запаса. Авооруженные силы США в 1945 г. составляли 12 млн 
человек, которые были размещены  по всему миру на 2300 базах[1]. 

Американские военные в монопольном порядке распоряжались атомным оружием и 
сумели создать крупный военно-промышленный комплекс за годы Второй мировой войны. 
Удачное геополитическое расположение США в мире, особые обстоятельства, сложившиеся 
в послевоенный период, привели глобальный курс американской внешней политики к упору 
на военную мощь. Опираясь наэкономическое лидерство и военныевозможности страны, 
правительство США во главе с президентом Гарри Трумэномвыказало стремление 
использовать свое политическое воздействие   для нормализации  политической системы 
мира и осуществления верховенствующего  положения США в поствоенном мире. Эти 
стремления отразились в идее «PaxAmericana» («Мир по-американски» - период 
экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в западных 
странах).  

Среди обстоятельств, служивших помехой этой идее, мы указываем на существенное 
укрепление положения Советского Союза на международной арене после Второй мировой 
войны; образование лагеря социалистических государств, обострение национального 
освободительного движения и другие факторы. США начали перемену  курса по отношению 
к СССР немедленно после завершения военных операций по уничтожению сил мирового 
фашизма. Открытым обозначением  конфронтации США-СССР явилась провозглашенная 
американским президентом 12 марта 1947 г.«доктрина Трумэна». Согласно доктрине,  США 
обязаны «противопоставить русским неизменную противодействующую силу в любом 
пункте, где они проявляют тенденцию к покушению на интересы стабильности и 
миролюбия». Посол США в СССР Джордж Фрост Кеннан(период дипломатической миссии 
14 мая – 19 сентября 1952 года) считал главным элементом политики США по отношению к 
СССР после Второй мировой войны «длительное, терпеливое, твердое и бдительное» 
сдерживание русских экспансионистских тенденций[2]. 

В это время, якобы на основании оказания экстренной помощи Греции и Турции в 
борьбе против коммунистической угрозы, США в одностороннем порядке заявили, что они 
вправе вмешиваться во внутренние дела любой страны мира, если появится риск для 
капиталистическихпорядков. В список этих стран был внесен и  Китай, оказавшийся на 
распутье, так какв нем проявляли деятельность два территориально-политических 
образования: революционно-коммунистическое и Гоминьданское. Поражение Квантунской 
Армии в Манчжурии от рук Вооруженных сил СССР в сентябре 1945 года значило, что 
Северо-Восток Китая свободен от японских захватчиков. Контроль над оставшейся 
территорией Китая, при содействии США, осуществлял Гоминьдан. Это стало стартом 
финальной стадии войны между приверженцами двух взаимоисключающих режимов.  

Несмотря на принятие чрезвычайных мер и помощь США,Гоминьдан потерпел 
поражение в гражданской войне против Коммунистической партии Китая (далее КПК) во 
главе с Мао Цзэдуном. Военно-политические учреждения Гоминьдана, в том числе 
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администрация и парламент – Национальное собрание, составленное из представителей всех 
провинций Китая, быливынуждены эвакуироваться наТайвань (1949 г.), где было 
установлено правление частично-признанного государства Китайская Республика. Несмотря 
на то, что по факту юрисдикция Китайской Республики распространялась только на острова 
Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и другие близлежащие небольшие  острова, она 
признавалась многими странами как законная власть всей территории Китая. Это 
обосновывается тем, что вплоть до 1971 года Республика занимала представительское место 
Китая в ООН. Созданный политический режим управления островом существует и по сей 
день. 

На материковом Китае в 1948-1949 гг. была установлена власть коммунистов, главным 
базисом которой являлась Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Весной-летом 
1949 г. был официально оформлен Народный политический консультативный совет Китая 
(НПКСК), провозгласивший  Китайскую НароднуюРеспублику.После создания КНР 
западные страны, прежде всего США,  вплоть до 1971 г. отказывались признавать 
новоиспеченное государство, принимая лишь Китайскую Республику Гоминьдана.  На 
территории материкового Китая коммунистические правители проводят почти все реформы 
по шаблону Советского Союза, который имел в начале 1950-х огромное воздействие на КНР 
и оказывал ему широкомасштабную экономическую и военную помощь. В следствии чего 
связиКНР с США отсутствовали на всех уровнях. 

В сущности, экономические мероприятия Вашингтона в отношении КНР того периода 
концептуально разрабатывались по образцам и схемам «холодной войны». Принципиально 
они не отличались от общего подхода Вашингтона к вопросам взаимоотношений Востока и 
Запада. Лишь мерам, касающимся КНР, придавалась особая жестокость. По этой 
причинебыл создан специальный международный аппарат по экономической блокаде Китая. 

На1949—1956 гг. приходитсяподъем советско-китайских отношений. В рамках 
Советско-Китайского «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи»,СССР помогал Китаю 
в формированиистраны, вооруженных сил, а также в подготовке специалистов.Но в 1956 г. к 
власти пришли Хрущев и ХХ съезд КПСС, по причине чего отношения между двумя 
странами пошли на спад. Мао Цзэдун предъявил обвинениясоветскому правительству 
в ревизионизме иуступкам Западу (в частности, во время Карибского кризиса).18 августа 
1960 г. СССР отозвал из КНР всех специалистов и аннулировал ранее заключенные торговые 
договоры. С 1963 года  ведется активный обмен письмами между ЦК КПСС и ЦК КПК, 
выражающими различие между их идеологическими позициями. В 1964 году Мао заявляет, 
что в СССР победил капитализм. Таким образом к середине 60-х гг. произошел практически 
полный разрыв отношений между КПСС и КПК [3]. 

На рубеже 60-70-х гг. Китай пошел на резкое обострение внешнеполитических 
отношений с СССР. Были организованы вооруженные провокации на советско-китайской 
границе (о-в Даманский и Жаланашколь). В результате столкновений погибло несколько 
десятков советских пограничников.  

Более того, в 1969 году между представителями КНР и США состоялся секретный 
обмен мнениями после конфликтов на советско-китайской границе. 5 сентября заместитель 
государственного секретаря США Эллиот Ричардсон заявил, что в случае возникновения 
масштабного вооружённого конфликта между Китаем и СССР Соединённые Штаты не 
останутся безучастными[4]. 

Однако 11 сентября 1969 г. премьер-министр Госсовета КНР Чжоу Эньлай встретился   
с председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным.Целью проведения встречи было 
упорядочение напряженных после вооруженных столкновений на китайско-советской 
границе отношений между двумя странами.Встречастало началом  постепенного решения 
проблем советско-китайских отношений.  

Тем не менее,одновременноКитай взял курс на урегулирование отношений с США, 
следствием чего стало признание КНР. Так в 1971 году место Китайской Республики 
(Гоминьдан) в ООН было передано КНР[5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5,_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%AD%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD
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Отставание в экономике, неэффективность политики «больших скачков» и 
второстепенность роли в социалистическом лагере и роль «младшего брата» СССР привели 
Китай к необходимости изменений векторов  внешней и внутренней политики. 

К 70-м гг. XX в. США закрепились на позиции лидера в мировой экономике (ВВП 
составлял1.19 трлндолл.) с хорошо развитыми отраслями производства.Тогда как Китай был 
истощен политикой «больших скачков» и аграрными реформами. Объем его ВВП по разным 
данным составлял около 90 млрддолларов, что более чем в 10 раз меньше объема ВВП США. 
На душу населения в Китае на 1971 год приходилось 118 долларов США, для сравнения, в 
самом США ВВП на душу населения на 1971 год составило 5,583 доллара. Это означает, что 
на долю каждого американца приходилось в 47 раз больше, чем на жителя поднебесной 
(Таблица № 1). 

 
Таблица № 1 

 
 
год 

ВВП КНР ВВП США 

ВВП ВВП на душу 
населения. ВВП ВВП на душу 

населения 
USD 
млрд 

Рост за 
год (%) USD Рост 

(%) 
USD 
трл Рост (%) USD 

 
Рост 
(%) 

 
1952 27,7 15.6 49 13,1 0,38 6,90 3,034 5,8 

1962 46,989 -5.6 70 -6,4 0,610 5,42 3,389 4,9 
1971 90 7,1 118 4.1 1,9 9.35 5,583.1

5 6.1 

 
В 1968 г. Ричард Никсон был избран президентом США. С целью  

выведениягосударства  из затянувшейся войны во Вьетнаме и под политикой экспансии 
СССР Никсон запустил процесс нормализации связей с КНР.  А 6 апреля того же года из 
Пекина прибыло сенсационное предложение для американской сборной  по настольному 
теннису, находившейся на чемпионате в Японии. Сборная приглашалась в Китай за счёт 
КНР. 11-17 апреля члены американской сборной провели несколько матчей с китайскими 
игроками, посетилидостопримечательности Пекина, получили возможность  увидеть  
изнутри, какова жизнь в Поднебесной. Этот визит стал историческим, так как являлся 
первым официальным визитом американцев в КНР с момента её образования (1949 
г.).Мероприятие проходило при содействии Национального комитета американо-китайских 
отношений.А в 1972 году в США прибыли спортсмены из Китая,  уже тогда считавшиеся 
прирожденными игроками в настольный теннис. Они также провели ряд показательных 
матчей с американскими игроками и  поближе познакомились  с 
Америкой.Вхроникекитайско-американских отношенийэто событиеполучило 
название«Пинг-понговая дипломатия»[6]. 

В июле 1971 года Советник по национальной безопасности США в 1969—1975 годах 
Генри Киссинджерсовершил тайную поездку в Китай. Премьер-министр Госсовета Чжоу 
Эньлай в беседе с Киссинджером обозначил принципы взаимных отношений двух стран: 
взаимодоверие и взаимоуважение. Этот визит Г. Киссинджера стало вступлением в новый 
этап отношений между двумя старнами. В 1972 году визит Р. Никсона в КНР увенчался 
успехом - две страны подписали Шанхайское коммюнике. С общеполитической точки зрения 
главным в этом документе было указание на отказ обеих держав от попыток установить свою 
гегемонию в Восточной Азии и о выступлении каждой из них против попыток любой 
державы установить такую гегемонию. Иными словами, США подтвердили намерение 
поддержать КНР в случае нарастания угрозы со стороны СССР, а Китай обещал продолжить 
линию дистанцирования от Москвы. По сути дела, речь шла об отказе США  от 



2794 

одновременного сдерживания двух стран - СССР и КНР, в пользу сдерживания одного 
только Советского Союза, в том числе и путем параллельных акций с Китаем. 

Шанхайское коммюнике не решило всех проблем американо-китайских отношений. 
Между двумя странами не были установлены дипломатические отношения, поскольку 
существовали отношения между США и Тайванем. По этому поводу в коммюнике было 
сказано, что «все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует 
только один Китай, и Тайвань является частью Китая». Но американская сторона обязалась 
эвакуировать с острова свои военные объекты, прекратить в будущем дипломатические 
отношения с Тайбэем, денонсировать американо-тайваньский договор и поддержать КНР по 
вопросу о передаче ей права представлять Китай в Совете безопасности ООН. Уступив 
Пекину по основным проблемам, США зарезервировала отсрочку, необходимую для 
перевода отношений с Тайванем в неофициальное русло. Предстояло разорвать 
дипломатические отношения с Тайванем, денонсировать американо-тайваньский договор 
безопасности 1954 г. и, самое трудное, получить на это согласие американских 
законодателей. 

К концу 1976 г. Китай оказался в состоянии глубокого экономического и социально-
политического кризиса. Причиной кризиса стали великодержавный милитаристский курс 
Мао Цзэдуна, волюнтаристская политика «большого скачка» и «культурная революция». 
По признанию китайской печати, 1966-1976 гг. стали «потерянным десятилетием», которое 
отбросило страну назад, поставив народное хозяйство на грань краха[7]. 

Экономика страны была почти полностью разрушена, сотни тысяч людей находились 
за чертой бедности. Объявленная во времена «культурной революции» классовая борьба еще 
больше обостряла накопившиеся социально-политические и экономические противоречия. 
Социальная политика Мао Цзэдуна привела к расколу общества - явлению, прямо 
противоположному укреплению политического и морального единства, необходимого для 
социалистического общества. 

После смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 г. его место занимает ХуаГофэн ставший 
приемником Мао на посту председателя КПК так же занимавший пост 
Премьера Государственного совета КНР (1976—1980) и Председателя Центрального 
военного совета КНР (1976—1981). Однако фактическая власть перешла в руки Дэн Сяопина 
— китайского политика и реформатора, деятеля Коммунистической партии Китая. Дэн 
Сяопин - главный архитектор китайской политики реформ и открытости никогда не занимал 
пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до 
начала 1990-х гг. 

Унаследовав разрушенный и сотрясаемый социальными и политическими конфликтами 
Китай, после «Культурной революции»,  Дэн стал ядром второго поколения китайских 
руководителей. Он стал инструментом внедрения нового мышления, разработал принцип 
«социализма с китайской спецификой», стал инициатором экономических реформ в Китае и 
сделал страну частью мирового рынка. Он заложил основы для экономического развития 
Китая. 

Базисом для практической разработки реформаторских идей Дэн Сяопина стал 
утвержденный в середине 70-х годов курс «четырех модернизаций», который преследовал 
цель преобразования в четырех областях - сельском хозяйстве, промышленности, армии, 
науке и технике. Основными средствами осуществления модернизации объявлялись рефор-
мы и политика «открытости». Реформы были направлены на приведение производственных 
отношений в соответствие с задачами развития производительных сил с тем, чтобы 
производственные отношения не становились тормозящим фактором для развития страны.   

В целях ускорения реализации программы четырех модернизаций, Китаю 
необходимоиспользовать все доступные иностранные инвестиции. 

Основными преимуществами Китая для иностранных инвесторов являются огромный 
потенциал рынка, рабочей силы и природных ресурсов. Политика «открытости» была 
призвана включить КНР в процесс глобализации экономики и других сфер жизни 
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человеческого сообщества, улучшить отношение с капиталистическим лагерем во главе с 
США, активно привлекая зарубежные капиталы; использовать достижения науки и техники, 
управленческий опыт с тем, чтобы, в конечном счете, повысить мировую 
конкурентоспособность Китая  [8]. 

К концу 70-х - началу 80-х гг. по мере расширения Китаем связей с внешним миром изо 
дня в день активизировались контакты с США в политической, экономической, научно-
технической и культурной областях.1 января 1979 г. КНР и США официально установили 
дипломатические отношения. В Совместном коммюнике об установлении дипломатических 
отношений между КНР и США говорится: «Соединенные Штаты Америки признают, что 
правительство Китайской Народной Республики является единственным законным 
правительством Китая. В этом контексте американский народ будет поддерживать с 
тайваньским народом культурные, торговые и другие неофициальные связи»; 
«Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию Китая о том, что 
существует лишь один Китай, а Тайвань – это неотъемлемая часть Китая»[9]. 

Установление двусторонних отношений и окончание процесса регулирования 
взаимных финансовых претензий, который длился более пяти лет, все это в сумме имело 
принципиальное значение для развития китайско-американских экономических отношений, 
результатом чего явилось подписание в июле 1979 г. Торгового Соглашения между КНР и 
США.  Главной целью соглашения являлось предоставление странами друг другу режима 
наибольшего благоприятствования. «С целью установления торговых отношений на 
недискриминационной основе» - указывалось в документе, - «Договаривающиеся стороны 
предоставляют друг другу статус наиболее благоприятствуемой нации в отношении товаров, 
изготовленных или предназначенных для договаривающейся стороны, то есть все льготы, 
преимущества, поощрения и привилегии, которые они предоставляют аналогичным товарам, 
изготовленным или предназначенным для любой другой страны или района»[10]. Срок на 
который заключалось соглашения составлял пять лет с момента его подписания, с 
возможностью дальнейшего пролонгирования.Из всего этого можно сделать вывод, что 
политические отношения Китая иСША в 1949-1979гг. нельзя характеризовать стабильными, 
а скорее перетекающими из одного состояния в другое, подстраивающимися под внешние и 
внутренние обстоятельства и веления времени. Подобная вариация отношений не была 
характерна для социалистических стран с их прочными убеждениями и идеологией.  

Однако Китай, с его  исторически сложенными особенностями менталитета и 
культуры, не вписывался в стандартный образ социалистических стран, и потому не шел на 
поводу у идеологического шаблона СССР, в тени которого Китай, будучи когда-то великой 
империей с не менее великой историей, оставатьсяне желал.На сегодняшний день КНР и 
США представляют собой два наиболее экономически и политически развитых государств, 
отношения которых играют важную роль на мировой арене. 
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Кореяның бірігу мәселесі маңызды ғылыми және саяси мәселе ретінде бауырлас Корея 

мемлекеттерінің назарында ғана емес, сонымен қоса БҰҰ-ның да бақылауында. Қос 
мемлекеттің бірігу мәселесінің шешілуі, яғни бірігудің жолдары мен механизмдерінің 
талқылану үдерісіне осы мәселенің пайда болуына ықпал еткен АҚШ, Ресей және Қытай ең 
алдымен ат салысу керек деген пікір бар. 

АҚШ саяси аренада ықпалды мемлекеттердің бірі ретінде Корей түбегіндегі корей 
қоғамының саяси дамуына түрткі болғандықтанкорей мәселесінің шешілу жолдарында 
әрдайым америкалық фактор басты назарға алынады.Әрі  Кореяның тарихи кезеңдерінде өз 
саясатын жүзеге асырған ел ретінде танылатындықтан, АҚШ тарихнамасында бұл мәселе ең 
алғашқы орындардың бірін алады.  

Қазіргі таңда Оңтүстік Корея экономикасы дамыған елдердің қатарына кіретін, 
демократиялық мемлекет болып табылады. Өзінің сыртқы саясатын белсенді түрде жүргізіп 
отыр. АҚШта Оңтүстік Кореяға экономикалық қолдау қолпаштаулар көп көрсетті.  

Солтүстік Корея социалистік режимде өмір сүріп отырған мемлекет. Жалпы, қатаң 
саяси бақылау әлі күнге дейін қоғамда бар. Ақпараттық бақылау да қатаң түрде. Кезінде 
Кеңес Одағының ықпалына көп түскен мемлекет болғандықтан, “жабық саясатты” жүзеге 
асырып отыр. 

Бұл мәселенің америка тарихнамасында аясы кең екеніне назар аударуымыз керек. Әрі 
оның авторларының тұжырымдамалық позициясы, ой-пікірлері осы мәселенің тарихы мен 
кореяның бірігуіне байланысты оптималды жолдар іздестірудегі анализге көп ықпал етеді. 
Осыған сәйкес бұл жерде кореяның бірігу мәселесін америкалық тарихнамадағы 
тұжырымдамалық концепцияларды айқындау мақсатында америкалық корейтанушы 
зерттеушілердің жұмыстары арқылы қарастырылады. Негізі дәстүрлі америкалық тарихнама 
корей мәселесінің шешіміне қатысты белсенді саясат жүргізу керектігіне белгі беретін. 

АҚШ-тағы корей мәселесін терең және жан-жақты көзқараспен қараған 
зерттеушілердің алдыңғы қатарына  қазіргі таңдағы кореяның маманы америкалық атақты 
ғалым Уиллям М.Дреннангты жатқыза аламыз. Өзінің  “Prospects and Implications of Korean 
Unification” атты мақаласында бұл мәселені реттеуде АҚШ-тың белсенді саясаты керек деген 
пікірін айқындап өтеді[1]. Ол ‘біржақтылы жеңіс әдіснамасы’ мен ‘Өзінің ғана стратегиялық 
қызығушылығын’ алдыңғы орынға қоюдан бас тартуға шақырып, АҚШ-тың мақсаты 
Солтүстік Кореяның режимі мен жүйесін қолдап қолпаштау немесе оны құлату емес, 
керісінше Оңтүстік Корея көздеген екі  Кореяның бірігуіне, сол өңірдегі бейбітшілік пен 
тұрақтылыққа жол ашатынбасқарылатын, әрі бейбіт өзгеру үдерісін табудағы мақсатын 
қолдайды. 

Сеулдегі америкалық елшіліктің бұрынғы қызметкері, атақты корейтанушы зерттеуші 
М.Т.Фитцпатрик кореяның қосылуы түбі іске асатын үдеріс, өйткені олардың бір тарихты 
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бөліскен бауырлас халық әрі олардың патриоттық сезімі жоғары деп айтады[2].  Жалпы оның 
мақаласында АҚШ-тың корей мәселесіне қатысты ресми позициясы көрсетіліп, АҚШ пен 
Жапонияның неліктен Кореяның қосылуын қолдайтыны туралы дәлелдер келтіріледі. 

Америкалық зерттеушілер Джонатан Д.Поллак пен Ли Чхун Мин өздерінің “Preparing 
for Korean Unification: Scenarios and Implications” атты кітабында АҚШ-тың, АҚШ-тың 
әскерінің әлемнің әрі осы өңірдегі тұрақтылықтың кепілі ретінде корей мәселесәндегі 
белсенді рөлін айқындайды[3]. 

Соңғы онжылдықта америкалық тарихнамада кореяның бірігуіне байланысты АҚШ-
тың мәселені шешудегі рөліне критикалық бағаға сүйенген жаңа көзқарастар пайда болды. 
Бұл корей мәселесінің демократияланғанын, сонымен қоса АҚШ-тың осы өңірдегі 
стратегиялық қызығушылық әдіснамасынан алыстағанын білдіреді. 

Жаңа ғылыми көзқарас Селик Харисонның атымен байланысты “Korean Endgame: A 
Strategy for Reunification and the U.S Disengagement”[4]атты еңбегінде АҚШ-тың бұл 
ойыннан шығу керектігін айтады. Корей мәселесінің шешіміндегі бірігуге АҚШ-тың бөгет 
жасайтын фактор ретінде танылуы оның келесі түсініктемелерімен байланысты: 

Біріншіден, АҚШ-тың корей мәселесінің талқылану үдерісінің өзіне қатысуы 
солтүстікте наразылық тудырады. 

Екіншіден, Солтүстік Кореяның өзінің сынбайтын идеологиялық негізі мен қатал 
басқару жүйесімен, әрі Оңтүстік Кореямен әріптестігін дамыта отырып либеризация мен 
реформалар жүргізіп жатыр. Осыдан шығатын ой - екі Корея бірігу үдерісіне өздері жетеді, 
яғни ешқандай Оңтүстік Кореяның Солтүстік Кореяны ‘жұту’ үдерісі болмайды.  

Америкалық зерттеушілердің көкейінде жүрген мәселелердің бірі, егер Корея қосылған 
жағдайда АҚШ пен басқа елдерге әсер ететін  позитивті және негативті салдарын қарастыру 
болып табылады. 

Майкл Армакост пен Кеннет Б. Пайл «Japan and Unification of Korea: Challenges for U.S 
Policy Coordination»мақалаларында Кореяның қосылуы аталып атқан елдерге қандай әсер 
тигізетінін анықтап өтеді. Біріккен жағдайда пайда болатын қиыншылықтар мен өзгерістерді 
болжап өтеді[5]. 

Америкалық зерттеушілердің осы мәселеге қатысты зерттеулерінде екі Корея біріккен 
жағдайда оның құны қаншалықты болатыны айтылады. 

Чарлз Волф, Hooverd Institute at Stanford University қызметкері, Экономика 
ғылымдарының докторы, Азия-Тынықмұхит аумағындағы халықаралық қатынастар 
бойынша атақты маман корея мәселесін экономикалық тұрғыдан қарайды.“North Korean 
Paradoxes: circumstances, costs and consequences of Korean Unification”[6]атты кітабында 
тарихнамада қалыптасқан кореяның бірігуінің үш негізгі сценарийін мәселесін қарастырады: 
1) солтүстік Корея жүйесінің эволюциясы мен интеграция арқылы бірігу (қытай даму моделі 
бойынша) 2) солтүстік корея жүйесінің коллапсы және оның оңтүстікпен жұтылуы 3) әскери 
қақтығыс арқылы бірігу, яғни әскери жолмен. Еңбекте бірігудің әрбір пунктісіне көңіл 
бөлініп, әрбір жағдайда қаншалықты қаражат кететіні туралы және келтірілген бірігу жолдар 
бір- бірінен қандай айырмашылық бар екендігі туралы баяндалады. Бірақ кітапта автор қай 
бірігу жолына жақтасатыны туралы ой- пікір айтпайды. Авторлар Германияның бірігуінің 
экономикалық аспектісін мысалға келтіре отырып, Кореяның бұл жолмен бірігуіне 
критикалық баға береді. Корея бірігуі үшін солтүстік жүйесінің модернизациясы керек дейді, 
бірақ әлі де болса солтүстік корея қоғамы оған алыстау дегендей пікір білдіреді. 

Чарлз Вольф, Норман Левинмен бірге жазған өзінің келесі еңбегінде модернизация 
жоспарын іске асыру әдістеріне негізгі ойды бөле отырып, солтүстік корея жүйесін 
модернизациялау мәселесін қарастырады[7]. 

Халықаралық экономика бойынша маман, шығыстанушы Маркус Ноланд Кореяның 
бірігуінің экономикалық жағын зерттейді. “The costs and benefits of Korean Unification” 
[8]атты мақаласында корея біріккен жағдайда кететін шығын деңгейін бірнеше жүз миллиард 
пен бірнеше жүз триллион доллар аралығында бағалайды. Маркус Ноланд “Avoiding the 
Apocalypse: Future of the two Koreas”кітабында корей бірігуінің үш мүмкін жолын айтады, әрі 
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бірігудің әрбір жолына кететін шығын мөлшерін болжайды. 
- солтүстік кореяда табысты реформа жүргізу 
- Коллапс пен жұту 
- режимді сақтауға бағытталғанбаяу реформа жүргізу 
“Modeling Korean Unification”[9]мақаласында Маркус Ноланд, Шерман Робинсон, Тао 

Ванг жаңа әдістемелік көзқарас айтады, яғни ‘корея интеграциялық моделін’ шығару туралы 
ой тастайды. Бұл модель Оңтүстік және Солтүстікке арналған екі моделден тұру керек деген 
өздерінің ойларын алға шығарады. Бұл концепцияға сәйкес, Оңтүстік пен Солтүстік Кореяны 
бірігуге экономикалық жағынан дайындауға бағытталған еркін сауда аумағын, кедендік одақ 
құру арқылы Корея арасында сауданы ырықтандыру керек дейді. Тұжырымдамаға сәйкес 
Солтүстік Кореяны экономикалық өзгерістер негізінде бірте бірте реформалау дұрыс жол 
болып табылады. Маркус Ноланд солтүстіктің жүйесін реформалау Солтүстік Кореяны ауыр 
экономикалық жағдай мен ашаршылақтан сақтайтын бірден бір жол деген тұжырымын 
айтады. Кореяны Германия сияқты қосу идеясынан бұл ғалымдар бас тартады, өйткені 
экономикалық шығын көп және өте тәуекелді іс дейді. 

Селиг Хариссон да солтүстік корея жүйесін модернизациялау, либеризация арқылы осы 
мәселенің шешімін табуға болады деген пікірді қолдап отыр. Сонымен қатар, бұл үрдіс 
басталып жатыр дейді.  

Қорытындылай келгенде, корей бірігу мәселесін америка тарихнамасы солтүстік корея 
жүйесін модернизациялау, солтүстік корея экономикасының интеграциясы және 
либеризация жолымен шешуді алға қояды. Сонымен қоса, америкалық зерттеушілер корей 
мәселесін экономикалық тұрғыдан зерттеп шықты. Бірақ та америка тарихнамасында 
Оңтүстік пен Солтүстік Кореяны одақ немесе конфедерация құру жолы арқылы қосуға аса 
назар аударылмаған. 

Америка тарихнамасының ерекшелігі ретінде америкалық зерттеушілердің корей 
мәселесіндегі АҚШ- тың рөлі мен сыртқы саясатына теріс көзқарас білдіруі болып табылады. 

 
Қолданылған әдебиет: 

1. Drennan, William M. Prospects and Implications of Korean Unification 
http://cryptome.hope-tindall.net/korea-union.htm 
2. Fitzpatrick M.T. Why Japan and the United States Will Welcome Korean Unification 

// Korea and World affairs. Seoul, 1991. Vol.15, N.3. P.415-441. 
3. Pollack, Jonathan D., Lee, Chung Min. Preparing for Korean Unification: Scenarios 

and Implications. Santa Monica: Rand Corp., 1999. MR-1040-A. ISBN 0-8330-2721-2. 118 pp. 
http://rand.org/pubs/monograph-reports/2007/MR1040.pdf/ 
4. Harrison, Selig S. Korean Endgame: A Strategy for Reunification and the U.S. 

Disengagement. Princeton, 2002. 448 p. 
5. Armacost, Michael, Kenneth B.Pyle. Japan and Unification of Korea: Challenges for 

U.S. Policy Coordination // Eberstadt, Nicholas, Ellings, J.Richard (ed.). Korea’s Future and the 
Great Powers. Seattle, 2001. P. 125-163.  

6. Wolf, Charles, Jr., Akramov, Kamil. North Korean Paradoxes: circumstances, costs 
and consequences of Korean Unification. Santa Monica, 2005 
http://rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG333.pdf 

7. Wolf, Charles, Jr., Norman, Levin, D. Modernizing the North Korean System: 
Objectives, Method and Application. Santa Monica, 2008. 
http://rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG710.pdfgf 

8. Noland, Marcus, Robinson, Sherman, Li Gang Liu. The costs and benefits of Korean 
Unification // Asian Survey, 1998. Vol.38. №8. P. 801-814. 

9. Noland, Marcus, Robinson, Sherman, Wang, Tao. Modeling Korean Unification. 
Washington, 1999. http://www.iie.com/publications/wp/99-7.pd 

 
 

http://cryptome.hope-tindall.net/korea-union.htm
http://rand.org/pubs/monograph-reports/2007/MR1040.pdf/
http://rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG333.pdf
http://rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG710.pdf
http://www.iie.com/publications/wp/99-7.pd


2799 

УДК 327:553.982(53/56) 
РОЛЬ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В 

МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
 

Жаксылыков Алмат Серикович 
Almat_12@inbox.ru 

студент 4-го курса специальности «5B020900 - Востоковедение»  
Факультета международных отношений ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – ст. преподаватель Мустафаев Б.Ж.  
 

Саудовская Аравия – государство, расположенное на Аравийском полуострове. Черное 
золото в жизни государства появилась вначале XX века, и с тех пор Саудовская Аравия 
является крупным добытчиком нефти. Государство занимает, ведущую роль в мировой 
экономической системы и от его непосредственного решения зависит экономик большинство 
стран мира. Сами саудиты объясняют свои поступки довольно просто: в условиях добычи 
американцами сланцевой нефти и полного обеспечения их страны этим сырьем, Эр-Рияду не 
остается ничего иного, как искать новые рынки сбыта, в основном на Азиатском континенте. 
Но там, как говорится, все занято и рынок давно поделен. Эр-Рияду остается только 
демпинговать и вытеснять остальные компании оттуда за счет своих низких цен. В тоже 
время принято решение не снижать объем добываемого сырья и, несмотря ни какие 
трудности, оставить свою квоту в ОПЕК на прежнем уровне. 

Но элита Саудовской Аравии уже бьет тревогу. Принц аль-Валид бин ТалалАль Сауд в 
открытом письме к министрам выразил тревогу по поводу снижения цен на нефть и их 
воздействия на экономику страны. Кроме того, он удивлен позицией министра нефти Али 
аль-Наими, который преуменьшил ранее влияние на финансовое положение страны падения 
цен на нефть ниже 100 долларов за баррель. С тех пор стоимость Brent почти подошла к 80 
долларам за баррель. Принц отметил, что бюджет королевства на 2014 год на 90% зависит от 
нефтяных доходов, а падение цен – это катастрофа, о которой нельзя не упоминать. Судя по 
тому, что происходит, власти Саудовской Аравии пытаются немного подкорректировать 
общественное мнение внутри страны. Саудовские СМИ пропагандируют мнение, что более 
низкие цены – не так уж плохо, а страны Персидского залива могут справиться с этим за счет 
сокращения расходов или использования резервов и займов. 

2013 год для Саудовской Аравии выглядел весьма неоднозначным. Бесконечную войну 
в Сирии нельзя назвать разочарованием для Королевства — как раз для арабов такой способ 
ведения войн на изматывание противника более характерен, чем европейский блиц-криг[1]. 

В конце концов сама Саудовская Аравия возникла с третьей попытки, ей спешить 
некуда. У Королевства по большому счету существует лишь две ключевые проблемы — 
модернизация и безопасность. С остальными оно вполне успешно справляется, а где не 
справляется само, там работают его бесконечные деньги.  

Модернизацию тормозит идеология, позволившая произвести сборку крупнейшего 
аравийского государства, а потому являющаяся базовой основой его существования. 
Ваххабизм, будучи крайне ортодоксальным и фундаментальным учением, предельно 
негативно относится ко всем новшествам в любой сфере жизни. 

Заидеологизированная теократия, каковой является до сих пор Саудовская Аравия, 
управляется и секулярной, и религиозной властями. Хотя король является одновременно 
светским и духовным лидером Королевства, власть потомков Мохаммеда Абд Аль Ваххаба 
семейства Аш Шейх чрезвычайно велика[2].  

Практически все сферы жизни пронизаны вниманием и заботой муфтиев-ваххабитов, 
от недопущения выдачи водительских прав женщинам до весьма серьезной отрасли, как 
образование. Не желая идти на конфликт, светская власть организовала обучение своей 
молодежи за рубежом. Жизнь заставляет, и нужны специалисты не только в точном 
цитировании Священного писания.  

mailto:Almat_12@inbox.ru
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Однако и здесь возникает проблема — проучившись в Европе-Америке, саудовские 
молодые люди приобретают помимо багажа знаний и неприемлемые для ортодоксального 
правоверного привычки. Несут их в страну и приобщают к ним других. Хочешь-не хочешь, 
но скрепя зубы, приходится открывать и свои собственные университеты. Борьба за умы 
ведется постоянно, и буквально недавно король Абдалла назначил нового министра 
образования, перед которым поставлена задача качественно изменить подходы ко всей 
системе обучения и найти приемлемый баланс между необходимыми стране знаниями и 
благочестием. Проблемами образования вопросы модернизации не исчерпываются, однако 
они являются хорошим маркером, по которому можно судить об успехах модернизационных 
процессов в Саудовской Аравии. Страна и без того находится в тяжелейших климатических 
условиях, которые создают трудности для строительства современной экономики, а 
руководство страны должно закладывать основы нормальной жизни и в постнефтяную эру. 
Поэтому создание современной успешной отличной от нефтяной промышленности для 
династии — это вопрос её выживания в будущем.  

Мировое энергетическое сообщество высказала свое мнение касательно этого: «В 2013 
году была решена незначительная для нас, но весьма важная задача переноса выходных с 
четверга-пятницы на пятницу-субботу. Казалось бы, мелочь, но тем самым Саудовская 
Аравия синхронизировала свою рабочую неделю с экономическими партнерами и 
избавилась от огромных убытков, связанных с несовпадением рабочего времени. Борьба с 
религиозными лидерами велась чуть ли не десятилетия за такую мелочь, и стоила 
невероятных денежных потерь для страны. И таких мелких и незначительных на первый 
взгляд проблем перед Королевством хоть пруд пруди»[3].  

Текущая экономическая ситуация в Саудовской Аравии практически целиком зависит 
от нефти Тем не менее, это всё перспектива. Текущая экономическая ситуация в Саудовской 
Аравии практически целиком зависит от нефти. Королевство с выгодой для себя 
использовало санкции, наложенные США и Европой на Иран, практически полностью 
заместив его квоты своей нефтью. Для саудовских масштабов это, конечно, была мелочь, но 
приятная. Приятная вдвойне, так как создавала проблемы главному противнику в регионе.  

Сейчас женевские соглашения распечатали иранские планы, и на последнем заседании 
ОПЕК иранский министр нефти если не взорвал ситуацию, то заставил ее серьёзно напрячься 
заявлением о том, что его страна доведет в перспективе добычу нефти до 4 млн баррелей в 
сутки, даже если это приведет к падению цены до 20 долларов. Все понимают, что это во 
многом блеф, однако есть нюанс.  

Иранская стратегия торговли нефтью традиционно тяготеет к максимизации объёмов 
торговли, в то время как саудовская — к максимизации маржи. Баланс между этими 
стратегиями и находится на заседаниях ОПЕК.  

Иран и Ирак уже озвучили свои планы довести суммарные мощности по добыче нефти 
до умопомрачительных 12 млн. баррелей в сутки к 2020 году. Большую часть этих баррелей 
анонсирует Ирак, и его планы выглядят не слишком реалистичными, однако к 2020 году в 
силах Ирана и Ирака довести добычу до цифры в 7-8 млн. баррелей в сутки, причем Иран 
может решить свою часть задачи в ближайшую пятилетку. В рамках иранской стратегии 
такая ситуация будет выглядеть вполне приемлемой, в рамках саудовской — катастрофой. 
По сути, произойдет передел всех соглашений по квотам внутри ОПЕК, и для этого у 
Саудовской Аравии должны быть мощные позиции, чтобы отбить совместный натиск 
противников-шиитов[4].  

И вот с позициями в 2013 году у Саудовской Аравии стало хуже. Гораздо хуже. 
Саудовская Аравия выстраивала свою политику безопасности, исходя из «зонтика», которым 
её прикрывали Соединённые Штаты от любых неожиданностей. 

Будучи главным союзником США в арабском мире, Саудовская Аравия выстраивала 
свою политику безопасности, исходя из «зонтика», которым её прикрывали Соединённые 
Штаты от любых неожиданностей. Позиция США вполне понятна — будучи крупнейшим 
импортером нефти, приходится защищать свои интересы на всем протяжении маршрута её 
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доставки. Интересы США продиктовали еще в 2005 году тогдашнему президенту Бушу 
поставить задачу снижения зависимости страны от импорта нефти. Задача выполняется — 
если в 2005 году импорт энергоресурсов обеспечивал 60% потребления, то в 2010 — 45%, а в 
2013 — уже около 40%. В 2011 году США превратились в нетто-экспортера нефтепродуктов.  

В 2014 году по прогнозам США обойдут Россию по экспорту нефти и отдадут Китаю 
первое место по импорту. В полном размере: Саудовская Аравия - нефть и газ. В таких 
условиях продолжение стратегии США на прикрытие Саудовской Аравии от 
«неожиданностей» становится неэффективным, затратным и избыточным. Нормализация 
отношений с Ираном для США может принести дополнительное снижение издержек по 
контролю за регионом, что рачительные американцы, умеющие считать свои деньги, и 
сделали[5].  

Естественно, что прорыв в отношениях с Ираном для США в этом году был обусловлен 
не только одним этим меркантильным фактором. Столь непростой политико-экономический 
вопрос был завязан на необходимость переориентирования внимания США на Азиатско-
Тихоокеанский регион, и неудачную политику Обамы, связанную со ставкой на умеренный 
политический ислам, и необходимость сократить зависимость от произраильского и 
просаудовского лобби в коридорах власти в Вашингтоне. 

Немаловажное место в стратегии США занимает и Россия — допуская Россию на 
освобождающийся от них регион Ближнего Востока, Соединенные Штаты получают целый 
веер возможностей.  

Во-первых, сотрудничество США и России в регионе подразумевает взаимные 
уступки.Свою уступку Штаты сделали — они позволили России войти в регион без их 
противодействия. Теперь российская дипломатия должна думать над ответом.  

Во-вторых, вводя Россию в Ближний Восток, США отвлекают ее ресурсы, силы и 
возможности на этот весьма разрегулированный регион мира, в котором еще долго будут 
продолжаться отзвуки катастрофических процессов 2011-2013 годов. Кроме того, создается 
новый баланс, в котором будут пытаться найти свое место сразу четыре крупных игрока — 
Россия, Израиль, Иран и Саудовская Аравия.  

Вторым эшелоном идут Катар и Турция. Все вместе это создает прекрасную 
возможность для Соединенных Штатов рулить процессами издалека, играя на неизбежных 
противоречиях. Ситуация в Саудовской Аравии осложняется нерешённым вопросом 
престолонаследия Ситуация в Саудовской Аравии осложняется нерешённым вопросом 
престолонаследия. Ещё при короле Фатхе был несколько изменен завет основателя 
Королевства, по которому престол могли занимать наиболее благочестивые сыновья Абдель 
Азиза. Теперь в число претендентов включены и дети его детей, но проблема пока далека от 
разрешения. Мощные кланы внутри династии ведут свою борьбу, и пока нет признаков, что 
кто-либо обладает подавляющим преимуществом. Первое поколение правителей Саудовской 
Аравии банально заканчивается. Среди претендентов на престол из здравствующих сыновей 
Абдель Азиза осталось практически только двое — нынешний кронпринц Салман и второй 
вице-премьер (формально третье лицо в государстве) Мукрин. Однако Салман не слишком 
дееспособен, а Мукрин — сын иностранки. В Саудовской Аравии наступает момент, 
который проходил СССР после смерти Андропова — пока кланы не договорились, на 
первую роль был посажен почти ничего не понимающий от болезней и возраста 
К.У.Черненко. Ничем хорошим для нас всё равно не закончилось, и никому неизвестно, как 
смогут решить эту же проблему саудиты.  

Можно сказать, что на сегодня в саудовской элите есть две крупные группировки, при 
этом они обладают разными взглядами на дальнейшее развитие страны, включая и ее 
внешнеполитическое позиционирование. Другие кланы и группы тяготеют в разной степени 
к этим двум. Группировка, фронтменом которой выступает руководитель саудовских 
спецслужб и личный друг семейства Бушей принц Бандар, исходит из весьма жестких 
установок на конфронтацию с Ираном. При этом «Бандар и его команда» отдают себе отчёт в 
уязвимости Королевства по его окраинам. Сборка Саудовской Аравии чисто географически 
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произошла в виде объединения четырех разнородных областей полуострова — Неджда в 
центре Аравии, Хиджаза на побережье Красного моря с его священными городами Меккой и 
Мединой, Асира на границе с Йеменом и Эль-Хасы — сегодняшней Восточной провинции, 
главной нефтяной «житницы» Королевства.  

Кроме того, есть и северные области Саудовской Аравии со своей специфической 
историей в жизни династии. Между всеми этими историческими областями страны есть свои 
линии разлома, скрепляемые только жесткой конструкцией власти. Нестабильность власти 
немедленно включит процессы распада страны по этим линиям. Поэтому группировка 
принца Бандара, министра внутренних дел Мохаммеда бен Наифа, министра иностранных 
дел Сауда Аль Фейсала, других влиятельных принцев видит выход в переносе 
противостояния с Ираном за пределы Саудовской Аравии. Эта группировка и является 
спонсором войны в Сирии, активно выступает за создание суннитского государства через 
расчленение Сирии и Ирака — с целью ведения борьбы за лидерство в регионе на его 
территории. Последствия этой политики видны уже сейчас — радикализация исламизма, 
возникновение масс вооруженных джихадистов, распространение теории и практики 
джихада на сопредельные территории и страны.  

Другая группировка в саудовской элите, которую возглавляет король Абдалла, его сын 
Митаб и как минимум часть клана Аль-Джилюви (родственники, но не прямые потомки 
Абдель Азизааль Сауда), выступает за иной подход в борьбе с Ираном. Этот подход выражен 
в идее короля Абдаллы в виде создания военно-политического, а в перспективе и 
экономического «Арабского ЕС» из шести аравийских монархий. Пока идея военного союза 
воспринята всеми шестью государствами полуострова, но вот против полного объединения с 
созданием наднациональных органов управления выступает, причем вполне категорично, 
Оман. Интересы султана Кабуса, управляющего страной специфического направления 
ислама ибадизма лежат вне тотального подчинения такой наднациональной структуре. 
Естественно, не только теологические разногласия лежат в основе отказа Омана — есть и 
вполне материальные проблемы внутренней специфики, но так или иначе, идея короля 
Абдаллы разделяется большинством монархий Залива, понимающих, что им теперь 
предстоит обеспечивать свою безопасность во многом самостоятельно. 2013 год для стран 
Аравийского полуострова можно считать переломным. Они еще не пришли к 
окончательному выбору пути развития в новых условиях после Женевской конференции по 
урегулированию ядерной проблемы Ирана. Слишком мало времени прошло.  2014 год стал 
ключевым для них, так как времени для определения и выработки политики 
противодействия новым угрозам остаётся всё меньше. 
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шығыстану» мамандығының 4 курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі –  т.ғ.д., профессор Б.Ж. Абжаппарова 

 
Қазіргі таңдағы қарқынды жаһандану мен қоғамның интеграциялану жағдайында, 

халықаралық қатынастардың дамуы үлкен мағынаға ие болып отыр, яғни байланыстарымыз 
нығайып, өзара әрекеттесу тәжірибесі интенсивті түрде дамуда. Қытай мемлекеті қазіргі 
уақытта әлемдік деңгейде танымал мемлекеттердің бірі болып отырғаны күмәнсіз. Өзінің 
экономикалық қуатын, мәдениетін, саяси ықпалын күннен күнге күшейтіп отырған 
көршіміздің ұлттық болмысын, философиялық дүниетанымын, адамгершіліктік ұста-
нымдарын танып-білу біз үшін аса маңызды және пайдалы. 

Қытай елінің экономикасының дамуы және халықаралық процестегі белсенді қатысуы 
мен оның алатын орны зерттеушілердің назарын тек «экономикалық ғажайып» пен қытай 
қоғамының даму моделі ретінде қарап қоймай, оның іскерлік және дәстүрлі қытай мәдениеті, 
менталитетінің ерекшеліктері, қабылдауымен де танысып келе жатыр.  

Қытай әсері, оның экономикалық қуаты және қарқынды дамуы қытайлық іскерлік 
мәдениетті тануға себепкер. Сондықтан да, халықаралық маңызы бар конференцияларда не 
келіссөздерде, екінші жақтың, мәселен Қытайдың дәстүрлі болсын не іскерлік этикетті 
білген жөн. Қытай нормалары және дәстүрлі этикет ежелден-ақ реттемеленген. Қоғамның 
анық сатылы лауазымдары көнеден келе жатқан жасы үлкенге немесе қызметі бойынша 
жоғары адамға не болмаса әлеуметтік жағдайы бойынша құрмет көрсетуге негізделген этикет 
нормаларды бұзбай сақтауды міндеттеген.  

Әрбір өркениет, әрбір мәдениет өзінің қайталанбастығымен құнды. Дәстүрлі Қытайдың 
қайталанбастығы баршаға танымал және қазіргі таңда «қытайлық рәсімдері» деп аталатын 
феноменмен тығыз байланысты болып келеді. Шыңымен де, «қытайлық рәсімдері» деген сөз 
барлығымыздың құлағында  және берілген қоғамды жақсы сипаттайды, себебі көне заманнан 
бастап-ақ Қытай дәстүрге, рәсімге және салтанаттарға деген қарым-қатынасымен 
ерекшеленеді. Осы елде көнелікті пір тұту дұрыс деп саналады. Көптеген зерттеушілердің 
айтуы бойынша, қытайлықтардың ежелгі дәстүрлерді сақтау әдеті – Қытай экономикасының 
дамуына кедергі. Дегенмен, қаншалықты солай болса, қазіргі таңда, Қытай дамудың ең 
жылдам қарқынында және сонымен қатар ежелгі заман мен қазіргі уақытты жақсы 
сабақтастыра алады.  

Қытайды тану үшін оның тарихын, ежелгі дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын және 
қытайлықтардың ойлау қыр-сырларын тану қажет. Оған қоса, іскерлік этикетті тану да 
кіреді. Қытай этикетін тыңғылықты түсіну үшін оның ежелгі дәстүрлерімен байланысын 
ұғыну керек. Өзінің қытайлықтармен көп жылдық жұмыс істеу тәжірибесіне сүйене отыра 
Алексей Александрович Закурдаевтің айтуы бойынша, қазіргі қытай қоғамындағы қарым-
қатынастар тамыры тереңде жатқан дәстүрлі ұстаз/бастық - оқушы/бағынушы моделінен 
шыққан. Барлық қарым-қатынастарда ең басты сипаттама сатылы лауазымға негізделген, 
яғни жасы үлкенге, қызметі бойынша немесе әлеуметтік жағдайы бойынша үлкендерге 
құрмет көрсету. Осының барлығы  - конфуциандық дәстүрлердің әлі күнге дейін 
өзектілігінің дәлелі, осы конфуциандық дәстүрлер қытайлықтардың санасында орнығуы 
соншалық, қазіргі заманауы қарым-қатынаста айқын білінеді. Сатылы лауазым да сонымен 
бірген сақталады, мәселен тәлім беріп отырған ұстазды мақтау. Осы ұстау – әке, бастық не 
мемлекет басшысы болуы мүмкін. Ұстаз сынға тартыла алмайды, ал оқушылар болса, өзінің 
жеке пікірлерін білдіру жөн емес, әсіресе сол пікір ұстазының көзқарастары мен идеяларына 
кереғар болса. Осы модель қытай қоғамының барлық қарым-қатынастарында бар.  

Қытай – қайталанбас мемлекет. Ешбір мемлекет өркениеттің соншалықты ұзақ 
тарихымен не көне тарих пен дәстүрлерге, стратешияның классикалық принциптері мен 
мемлекетті басқару өнеріндегі байланыспен мақтана алмайды. Қытай көптеген жылдар бойы 
әлемдегі басымдылық концепциясын ұстанды. Осы мемлекет өзін «Чжунго» - «Орталық 
патшалық» деп, өзін-өзі әлі күнге дейін солай атауда.  

Қытай қоғамына ежелден қалыптасқан және өзгеріске ұшыраса да,  бүгінгі уақытта 
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өзін-өзі ұстау, сөйлесу ережелері тән. Осы ережелер ғылыми, іскерлік немесе басқа да өзара 
әрекеттесу үшін үлкен тәжірибелік қызығушылыққа ие. Сондықтан да, қазіргі Қытайда 
сөйлесу нормасының түрін білген маңызды. Сол норма дәстүрден бастау алады.  

Ежелден қытай этикетінің негізі “ли” рәсіміне негізделген. Осы “ли” рәсімі – барлығы 
ұстанатын қарым-қатынас ережелерінің жиынтығы. Ережелер негізінде сабырлық, 
басқаларға, әсіресе үлкендерге деген құрмет, абырой және мейірімділік бар.  

Дәстүрлі қытай қоғамда, салт ерекше маңызға ие болды, «Қытай рәсімдері» 
тұжырымдамасын еске түсірсек, жеткілікті. Барлық рәсімдер мен салтанаттар, этикет және 
күнделікті тұрмыстық нормалар мен оның қалыптасуында Конфуциандық шешуші рөл 
атқарды. Бұл иероглиф Конфуций ілімінің негізгі санаттарының бірін білдіреді: «Рәсімге 
тиесілі емес нәрсені қарауға болмайды, рәсімге тиесілі емес нәрсені тыңдауға болмайды, 
рәсімге тиесілі емес нәрсе туралы сөйлеуге болмайды, яғни рәсімге тиесілі емес нәрсені, 
жасамау керек». Осылайша, нормаларды жүзеге асыру үшін барлығына қажетті болып 
саналады. 

«Ли» категориясы перзенттік құрметтің  көрінісі(сяо), яғни ол конфуциан 
идеологиясының негізгі категориялардың бірі. Осының барлығы бір мақсатқа – қоғамда 
нормаларға, үлкендерге деген құрметті тәрбиелеу және оның салдарынан әлеуметтік 
қашықтықты сақтау, мәртебесіне деген сый, өзінің не топтың не ұйым мен институттың 
абыройын сақтауға жетеледі.  Кішілер үлкендермен тілдескен уақытта, нормаларға сай 
белгілі дәстүрлікті сақтауы тиіс. Крил Х.Г. айтуы бойынша, көне заманда, Чжоу кезеңі 
кезінде, бұл тек өзін-өзі ұстау нормасы болып саналған емес, сонымен қатар өркениетті 
адамдарға сай рақымшыл іс деп есептеді [1].  

Соның өзінде, көнгіштік (жан) үлкендерге деген құрметпен тығыз байланысты және 
«ли» рәсімінің айнымас бөлігі ретінде болып келген. Сол уақытта, «ли» принципін сақтай 
алмау, ол өзінің қорлығымен және әлеуметтік апатқа әкелуі мүмкін әдепсіздікті білдірумен 
тең. Сыма Цяньнің жазбалары бойынша: «Егер де төрт қағида сақталынбаса, мемлекет 
құрдымға кетеді». Осындағы төрт қағидаға: «сы вэй» - «халық өміріндегі іргетасына»: «ли» - 
«этикет, рәсімдер», «и» - «парыз», «лянь» - «риясыздық пен ұқыптылық» және «чи» - «ұят» 
жатады.  

Өзін-өзі ұстау, өзінің орныңды білу ережелерін үнемі жете түсіну қытайлықтардың 
арасында қызықты ерекшелікті тудырды. Рәсім, ғұрыптық нормалар мен дәстүрлілікті сақтау 
қытай дүниетанымының маңызды жағымен «абыройды сақтап қалу» етене байланыста. Өз 
абыройыңды сақтап қалу – әрбір қытайлық үшін өте маңызды, ал оны жоғалту – олар үшін 
алаңдатарлық мәселеге жатады. Осындай ережелерді білу және оларды сақтау – Қытайда 
маңызды фактор болып саналады.  

Әдеттегідей, әрбір адам, ұлты мен әлеуметтік орнына қарамастан, өзінің қоғамдағы 
деген атақ-даңқы үшін күреседі, бірақ дәл Қытайда бұл ерекшеліктің қалыптасуы 
соншалықты, ұлттық саналарына кіріп, әлі күнге дейін байқалады. 

Қытай этикеті мен рәсімдерінде тек қана сөйлеу мәнері ғана емес, сонымен қатар, ым, 
ишара да үлкен мағынаға ие болған. Ишара тек қарапайым қимыл ғана емес, ол өзіндік 
мағынасы бар әрекетті білдіреді. 

Дәстүрлі Қытайдағы кейбір мінез-құлық ережелерін қарастырайық. Бұл арқылы қазіргі 
таңдағы этикеттің өзгеру сипатын көруге болады.  

Нихонго но кэйсё - адам мен зат атауларына жалғанатын жұрнақ, әңгіме кезінде 
адамның мамандығы мен тегіне, есіміне қосыла айтылады. Әңгімелесушінің қаншалық туыс 
екендігін және әлеуметтік байланыс маңыздылығын көрсетуге дәлел. Бұл елде жұрнақсыз 
тілдесу дөрекілікке жатады. Тек мектеп оқушылары арасында, студенттер мен жақын 
достардың ортасында, сонымен бірге, үлкеннің балаға қарата айтқан сөзінде бұл жұрнақтар 
көрініс таппайды. Нихонго но кэйсё жұрнағының бастылары: -сан – әлеуметтік мәртебесі 
тең адамдар арасында, кіші мен үлкеннің әңгімесінде, ет-жақын туыс емес жандардың 
сұхбаттасуында жалғанады. Ұстамдылықты көрсетеді. Қысқа қайырғанда, біздің "Сіз" деген 
секілді. -кун – әріптестер мен достар арасында, үлкеннің кішіге қарата айтылған сөзіне 
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жалғанады. -тян – әлеуметтік мәртебесі мен жас мөлшері бірдей жандардың жақын ара 
қатынасында, және де балаларға қарата сөйлеуде қолданылады. -сама – сый-құрметтің соңғы 
шегінде, көбіне ресми хаттарда жалғанады. -сэмпай – кішінің үлкенге қарата сөйлеуінде 
қолданылады (ұстаз - оқушы, тәжірибелі маман жұмысшы - тәжірибесі жеткіліксіз маман); -
кохай – сэмпай жұрнағына қарсы мәнде; -сэнсэй – ғалымға, дәрігерге, жазушыға, 
саясаткерге, жалпы алғанда, қоғамдағы сыйлы жандарға қарата қолданылады[2].  

Жапондар кәсіпкерліктің маңыздылығын жетік білетін жандар. Жапондық 
серіктестердің сеніміне кіріп, құрметіне ие болу үшін халықаралық іскерлік әдебінің бірнеше 
басты қағидаларын біліп жүргеніңіз дұрыс. Жапондар ешқашан кешікпейді. Жапонды 
күттіріп қою, демек, сыйламағаныңыз. Кешігіп барғаннан гөрі, дұрысы, ерте барып алған 
жөн. Жапондық кәсіпкерден бірден бас тартуды естісеңіз – бұл, әрине, «нонсенс» болар еді. 
Есіңізде болсын, жапондар еш уақытта "Жоқ" деп айтпайды. Қойылған шарттар қолайларына 
жақпаса да, олар бастарын шұлғып, жалтармалы жауап беруге тырысады («Біз ойланамыз», 
"Бұл қиын", т.б.) Мұндайда мінез-құлық танытудың тума өнері - «тиммоку» (жапондық 
үндемеу өнері) қолданылады -  адамды бас тартып ренжіткенше, дұрысы, үнсіз қалған ләзім. 
Егер келісім жапонның толық ойынан шығып жатса, сіз нығыз әрі қысқа ғана "иә" деген 
жауапты естисіз. 

Мәселен, кәрістерді алатын болсақ, олар балалардыңөмірініңбасталуын, оныңбіржасқа 
толу жасынесептейді. Осы кезденбастапқана бала толыққанды адам болып есептеледі. 
Балалардың әрқайсысының бір жасқа толуын міндетті түрде атап өту керек, егер атап 
өтілмесе, онда ер жеткенде баланың үйлену тойын, мерейтойын жәнет.б. тойларын атап 
өтуге болмайды. Сондықтан да ата-аналар балаларының бір жасын атап өтуге тырысады. 
Қазіргі кәрістер де олардың ата-бабалары сияқты некеге тұруға ерекше мән береді. Бұл 
адамның өміріндегі төрт басты оқиғаның бірі және салтанатты түрде өткізіліп, оған барлық 
руластарының назары аударылады. Неке алдында құда түсу рәсімі өтеді. Күйеу жігіт 
руластарының ішіндегі үлкендері - әкесі, үлкен ағасы, кейбір жағдайда ғана күйеу жігіттің 
анасы құда бола алады. Қалыңдықтың ата-анасының келісімін, екі жақ ченчи – некелестіру 
рәсімін өткізуге келіседі, некелесуді толығымен күйеу жігіт қаржыландырады, бірақ ол 
қалыңдықтың үйінде өтеді. Ченчи рәсіміне күйеу жігіт пен қалыңдықтың жақын туыстары 
мен достары шақырылады. Қалыңдықтың туыстарына ерлі-зайыптылар арасындағы 
адалдықтың белгісі ретінде – қаз, күріштің желімді сортынан жасалған ерекше нан – чалпы 
пэги, сонымен қатар ақ күріш шелпектер – тимпени ұсыну міндетті болып есептеледі. 
Кәрістер отбасындағы қарт адамдарды құрметтеп, балалары олардың мерейтойларын 
тойлайды. Соның ішінде ең маңыздысы балалардың ата-анасының 61 жасқа толу 
мерейтойын тойлауы болып табылады. Бұл мерейтой егер отбасындағы балалардың барлығы 
ер жетіп, отбасын құрып, олардың тойлары жасалып, отбасында ешқандай қайғылы жағдай 
болмаса ғана тойланады. Егер ондай болмаса, мерейтой кейінге қалдырылып 2, 4, 6 жылдан 
кейін тойланады[3]. 

Сонымен, 3 халық арасындағы ерекшеліктерді қарап алсақ, олардың көптеген жерлерде 
ұқсастығын байқауға болады. Ұқсас болуының себебі, тарихта бір-бірімен тығыз байланыста 
болып, мемлекет арасындағы қарым-қатынастардың дамуында. Балалардыі тәрбиесіне мән 
беру, үлкендерге деген құрмет, сыпайылық және ұстамды болу, осының барлығы біздің, яғни 
қазақ халқымызға жақын екендігін түсінуге болады.  
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Основная цель данной статьи – исследовать образовательную миграцию и 

академическую мобильность между Казахстаном и Китаем Образовательная миграция и 
академическая мобильность между Казахстаном и Китаем резко увеличились в последние 
годы. Под образовательной (учебной) миграцией мы имеем в виду обучение в высшем или 
среднем учебном профессиональном заведении за рубежом с целью получения 
специальности. Сюда также включены языковые курсы, которые, как правило, 
предшествуют обучению в вузе или колледже. Академическая мобильность – это обучение 
студентов, стажировка преподавателей, проведение исследований в течение определенного 
академического периода, как правило, семестра или учебного года, в другом высшем 
учебном заведении внутри страны или за рубежом. 

Образовательная миграция из Китая в Казахстан незначительна по объему, прошла 
свой пик в середине нулевых (2165 студентов в 2005 году) и представлена в основном 
этническими казахами из Синьцзяна – репатриантами или сохранившими гражданство КНР. 
Напротив, миграция для обучения в университетах и колледжах Китая растет из года от года, 
и в 2014 году на порядок превышала поток студентов в Казахстан. Это более 
интернациональный поток, хотя казахстанцы-казахи в нем также преобладают. 

Столь впечатляющая динамика достигнута по нескольким причинам. Во-первых, 
сотрудничество в области образования обусловлено экономическими потребностями обеих 
стран. В настоящее время Китай реализует в Казахстане несколько крупных 
инфраструктурных проектов, и это требует привлечения специалистов различных 
специальностей по профилю данных проектов, которые отсутствуют, либо в дефиците на 
рынке труда республики. Во-вторых, она обусловлена современным состоянием системы 
образования и науки РК. Основные ее недостатки: недофинансирование на протяжении 
многих лет, преобладание специалистов-гуманитариев в ущерб техническим, низкое 
качество преподавания и, соответственно, получаемых знаний, несоответствие 
номенклатуры подготавливаемых специальностей потребностям рынка труда, дороговизна 
образования и проживания в городах, коррупция. 

С другой стороны, молодежь привлекает относительная дешевизна университетского 
образования в Китае, растущая репутация китайских вузов, возможность изучить китайский 
язык, получить более востребованную специальность и работать на китайских или 
совместных предприятиях, получая при этом достаточно высокую зарплату. Конечно, 
определенную роль играет и геополитическое и геоэкономическое возвышение самого 
Китая, которое делает привлекательным обучение в этой географически близкой стране. 
Кроме того, и сам Китай в последние годы активно включился в глобальную конкуренцию за 
студентов и продвигает свои университеты на мировом рынке образовательных услуг, в том 
числе в Казахстане. 

В Китае увеличение образовательной миграции осуществляется в рамках политики 
«мягкой силы» («soft power», кит. жуань шили). Понятие «мягкая сила» введено в оборот 
американским профессором Джозефом Наем и обозначает использование нематериальных 
ресурсов культуры и идеологии для оказания влияния на другие страны и их население, не 
применяя военные или силовые методы («убеждением, а не принуждением»). 

Одним из важнейших направлений «мягкого» воздействия является система 
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образования: Китай активно посылает своих студентов за рубеж и привлекает иностранных 
студентов в свои университеты. Число иностранных студентов в КНР резко возросло в 
последние 15 лет. На Всекитайском совещании по вопросам обучения за рубежом, 
прошедшем в Пекине 12-13 декабря 2014 года, были озвучены следующие цифры. Сегодня 
Китай является страной номер один в Азии, которая привлекает зарубежных студентов: в 
2014 году 360 тысяч иностранцев из более чем 200 стран и регионов обучались в различных 
учебных заведениях КНР, лидируют среди них Южная Корея, США, Япония, Таиланд, 
Вьетнам, Россия и Индия. Одновременно Китай первенствует в мире по количеству 
студентов, обучающихся за границей: с начала политики «реформ и открытости» КНР за 
1978-2013 годы их общее число составило 3,06 млн., они обучались более чем в 100 странах 
мира, а 350 тысяч китайских студентов в 2013 году по окончанию учебы возвратились на 
родину. В 2013 году Китай подписал соглашения о взаимном признании документов об 
образовании и ученых степенях с 41 страной и регионом мира[1]. 

Политика «мягкой силы» Китая ознаменовалась открытием в разных странах мира 
институтов Конфуция – некоммерческих гуманитарных учреждений, созданных для 
продвижения китайского языка и культуры во всем мире. Первый такой институт появился 
за пределами Китая в 2004 году в Сеуле. За десять лет Китай учредил 475 институтов 
Конфуция в 126 странах и регионах мира[2]. 

Как и во всем мире, в Казахстане политика «мягкой силы» КНР способствует 
распространению китайской культуры и китайского языка. Обучение языку происходит на 
многочисленных языковых курсах и в институтах Конфуция; растет миграция студентов и 
мобильность стажеров и докторантов; развиваются научные обмены и исследовательские 
проекты; активизируются двусторонние культурные обмены и выставочная деятельность; 
Китай инвестирует в образование (в том числе передает безвозмездные гранты), сектор теле- 
и радиовещания, культурные мероприятия. 

Интенсификация гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем 
началась в 2000-е годы после подписания межгосударственных и межведомственных 
соглашений в области образования: в Китай на учебу отправились сначала десятки, а потом и 
сотни студентов. По сообщениям СМИ, в 2006 году в Китае получали высшее образование 
около 1200 казахстанских студентов[3] по всем видам программ – государственным, 
корпоративным, частным. По последним сообщениям СМИ, в 2014/2015 учебном году в КНР 
обучаются почти 11,2 тысячи казахстанских студентов[4].  

По данному показателю Китай занимает второе место после России, где учатся 28 
тысяч человек, а всего за пределами РК обучаются свыше 50 тысяч казахстанских студентов. 
Это беспрецедентно высокий рост обучающихся за рубежом в стране, с которой еще 
четверть века назад у Казахстана не было дипломатических отношений. 

Почти треть казахстанских студентов обучается в Пекине – около 4 тысяч, в Урумчи – 
1250, Шанхае – 800, Сиане – 700, Гуанчжоу – 500, Ухане – 400 и других городах. Сложилось 
определенное преобладание вузов Пекина, Шанхая, Сианя, Гуанчжоу, Урумчи, т.е. крупных 
городов восточного, а также северо-западного КНР, географически близкого Казахстану. 
Например, в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2011 году обучалось 1360 
студентов (по данным посольства РК в КНР). Так, в Медицинском университете Синьцзяна 
традиционную китайскую медицину изучают более 70 студентов из Казахстана, 
Кыргызстана и других стран Центральной Азии. По словам одной из казахстанских 
студенток, ее интерес к китайской медицине пробудился после того, как в стране открылись 
многочисленные оздоровительные учреждения, применяющие традиционные методы: 
акупунктуру, китайский массаж, и лекарственные травы[5]. 

Первый год образования в Китае посвящен, как правило, обучению китайскому языку. 
Обучение на языковых курсах позволяет студентам сдать государственный 
экзамен HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi, Ханьюй Шуйпин Каоши) для сертификации уровня 
владения китайским языком и последующего обучения в системе высшего образования – это 
экзамен для лиц, не являющихися носителями китайского языка, включая иностранцев, 
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китайских эмигрантов (хуацяо) и представителей национальных меньшинств[6]. 
Выучить язык можно также и в Казахстане, либо на специальных курсах, либо в 

институтах Конфуция. Первые институты Конфуция открылись в Астане – при Евразийском 
национальном университете им. Н. Гумилева в декабре 2007 г., и в Алматы – при Казахском 
национальном университете (КазНУ) им. аль-Фараби в феврале 2009 г. Институт Конфуция в 
КазНУ открылся на базе Центра китайского языка, созданного в 2002 году в результате 
многолетнего сотрудничества вуза с Ланьчжоуским университетом. Ежегодно Институт 
направляет преподавателей для научных стажировок и совершенствования знания 
китайского языка. К 2014 году Институт Конфуция отправил в КНР свыше 500 студентов и 
сотрудников университета. В 2011 году в Казахстане открылось еще два института 
Конфуция – в Актобе (Актюбинске) и Караганде на базе вузов этих городов, их партнером 
выступил Синьцзянский университет экономики и финансов в Урумчи. Деятельность 
институтов Конфуция способствует более тесному сотрудничеству в образовательной и 
культурной сферах и дальнейшей регионализации отношений Казахстана и СУАР. 

Обучающие и исследовательские программы в Китае осуществляются как по 
официальным каналам (через вузы, академические и отраслевые институты и центры), так и 
вне официальных каналов. В Китае обучаются различные контингенты студентов: 
прибывшие в рамках государственных соглашений, в рамках казахстанской программы 
«Болашак»; самостоятельно оплатившие свое обучение: языковые курсы, обучение в 
колледже или университете, а также те, чье переобучение и стажировку оплатили 
посылающие предприятия – частные и частно-государственные компании, такие как ОАО 
«Актобемунайгаз». Например, за 2005-2014 годы в Китае по программе академической 
мобильности «Болашак» прошло обучение 190 студентов. Это небольшой процент по 
сравнению с другими странами (большинство студентов обучаются в Великобритании, США 
и России), однако, число обучающихся в университетах КНР и Юго-Восточной Азии, растет. 

Основные специальности, по которым студенты получают образование, это: 
технические (например, нефтеразведка и нефтедобыча, металлургия и машиностроение, 
строительство и транспорт, информационные технологии и экология), и гуманитарные: 
регионоведение, международные отношения, переводческое дело. 

Особенностью образовательной миграции из Казахстана в Китай является ее 
полиэтнический состав: среди студентов, обучающихся в китайских колледжах и 
университетах, – казахи, русские, украинцы, дунгане, китайцы (казахстанские граждане), 
представители других национальностей. Преобладают казахские студенты, потому что они 
превалируют среди участников государственных образовательных программ, и в 
этнодемографической структуре населения Казахстана в целом. 

Рост желающих учить китайский язык и получить образование в КНР – это глобальная 
тенденция, которая подтверждает трансконтинентальное распространение китайского 
бизнеса, для эффективного сотрудничества с которым необходимо знание китайского языка. 
Владение китайским языком также повышает конкурентоспособность казахстанских 
специалистов не только на местном, но и на международном рынке труда – некоторым 
успешным казахстанским студентам китайских вузов предлагают работу еще до того, как 
они получили дипломы. 

По данным министерства образования и науки Казахстана, в соответствии со 
специальным соглашением с Китаем ежегодно в эту страну направляется 120 студентов, 
выигравших гранты, они обучаются бесплатно. Вместе с тем в соответствии с соглашениями, 
достигнутыми в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ежегодно китайские 
университеты для казахстанских студентов выделяют по десять грантов. Также сотни 
студентов могут поступить в китайские вузы по государственной программе «Болашак». 

Результаты социологического исследования, проведенного в Казахстане в 2012 году, 
подтверждают впечатляющую динамику образовательной миграции из Казахстана в Китай: 
согласно опросу, 16% опрошенных имели знакомых, друзей или родственников, 
обучающихся в настоящее время или ранее обучавшихся в Китае. Эта доля, на первый 
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взгляд, может показаться скромной, однако необходимо помнить, что Казахстан (еще в 
составе СССР) и КНР разделяло два десятилетия напряженности в межгосударственных 
отношениях, и в этот период контакты в области культуры и образования были сведены на 
нет. Быстрый рост студенческой миграции произошел буквально в последние 5-10 лет. 

Опрос также выявил растущую заинтересованность казахстанцев в получении 
образования в Китае либо китаеведческой специализации в Казахстане. Так, согласно 
опросу, 12% респондентов сами хотели бы получить образование в Китае, а 18% – чтобы его 
получили их дети; хотели бы сами получить китаеведческую специализацию в Казахстане – 
13%, хотели бы, чтобы дети учились в Казахстане и здесь специализировались в 
китаеведении – 16% респондентов (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Казахстанцы о реалиях и перспективах получения образования в Китае (в 

процентах от числа ответивших) 
В региональном разрезе ориентация на получение образования в Китае выше всего в 

Алматы. Здесь у 27% респондентов есть знакомые, друзья или родственники, которые 
обучаются или обучались в КНР. В южной столице 17% респондентов хотели бы сами 
получить образование и 32% – хотели бы, чтобы дети получили образование в Китае. 27% 
алматинцев выразили желание сами получить китаеведческую специализацию в Казахстане 
и 39% респондентов – чтобы дети специализировались в китаеведении на родине. 

Предсказуемо, доля желающих получить образование в Китае или специализироваться 
в китаеведении выше всего среди респондентов 15-29 лет и среди имеющих незаконченное 
среднее и незаконченное высшее, а также среднее и высшее образование. В разрезе 
национальных групп растущую заинтересованность в получении образования в Китае или 
специализации выразили респонденты-казахи – их ответы на все вопросы в 1,5-2 раза выше 
показателей русских респондентов и представителей других национальностей. 

Подобные образовательные предпочтения казахстанцев перекликаются с планами КНР 
на увеличение приема иностранных студентов. В июне 2012 года во время саммита ШОС в 
Пекине Китай объявил о решении обучить 1500 специалистов из государств-членов ШОС в 
китайских университетах в течение трех лет. Кроме того, Китай предоставит 30 тысяч 
государственных грантов и примет на обучение и повышение квалификации 10 тысяч 
студентов и преподавателей институтов Конфуция в течение ближайших 10 лет. Таким 
образом, учитывая динамику студенческой миграции, растущую заинтересованность 
казахстанцев в получении образования в Китае и планы КНР по увеличению приема 
иностранных студентов, можно прогнозировать дальнейший рост образовательной миграции 
и академической мобильности из Казахстана в Китай. 
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Роль образовательной миграции и академической мобильности, перспективы их 
развития и потенциальные последствия для Китая и Казахстана сложны и разнообразны. При 
этом, несмотря на растущую роль этого вида миграции, он изучен весьма слабо, имеющаяся 
статистика не консолидирована, многие аспекты образовательной миграции еще ждут своего 
исследования. Способствуя наращиванию потенциала для развития, она может иметь и 
негативные средне- и долгосрочные последствия для национальных экономик и 
человеческого капитала посылающих стран. Она содержит риски безвозвратной «утечки 
мозгов» из посылающей страны; может стать каналом «брачной миграции», потому что 
студенты – это молодые люди, которые могут создать семью во время и после получения 
образования, а может стать каналом трансформации временной миграции (обычно студенты 
находятся в стране по временной учебной визе) в постоянную. Для предупреждения 
отрицательных последствий, современную образовательную миграцию и академическую 
мобильность необходимо изучать и анализировать в широком социальном контексте. 
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Ирақ Республикасы – Таяу Шығыста орналасқан араб елдерінің бірі. Сонымен қатар, 

Ирақты осы аймақтағы этноконфессиялық әркелкілігімен ерекшеленетін бірден-бір ел 
ретінде тануға толық негіз бар. Өйткені, басқа араб елдеріндегі басты мәселе діни 
нанымдардың келіспеуінен туса, Ирақта этникалық біртұтастықтың болмауы – ұлтаралық 
шиеленістердің тууына себепкер. Бұл шиеленістердің тамыры XX ғ. басында араб елдерінің 
жаппай тәуелсіздік алуы барысында өрши түсті. 1921 ж. әлемдік саяси картада Осман 
империясының құрамында болған Бағдат, Бассор және Мосул уилаяттарының  аумағында 
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Ирак Корольдігі деп аталатын жаңа ел пайда болды. 1914 ж. Бірінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін әлемдік аренада бұрыннан қалыптасқан жүйелер өзгеріске ұшырады. Алайда Ираққа 
қауіп төнген жоқ. Өйткені Ұлыбритания Месопотамияға геостратегиялық, экономикалық 
және мұнай потенциалына байланысты ерекше орын берген. Осылайша, Ұлыбритания жаңа 
елді тәуелсіздіккке дайындайды да, 1932 ж. Ирақ Корольдігі Ұлттар Лигасының қатарына 
қабылданады. Елде монархиялық билік орнап, заң шығарушы және атқарушы билік 
орнығады. Конституция қабылданып, индустриялық дамудың негізі қаланады. Дегенмен 
кемелденген ел құруға бірнеше факторлар кедергі келтірді. Солардың бірі елде этникалық 
біртұтастықтың жоқтығы болатын. Халықтың шамамен 80 % арабтар,  18 % күрдтер, ал 
қалғаны – парсылар, түріктер, армяндар, ассириялықтар, түркмендер болды. Арабтар, 
негізінен, орталық және оңтүстік аумақтарда шоғырланса, күрдтер, түріктер мен 
ассириялықтар солтүстік және солтүстік-батыс аймақта, парсылар елдің оңтүстігінде және 
Иранмен шекаралас аумақтарда қоныстанған. Арабтардың кейбірі тайпалық бөліністі сақтап 
қалған. Елде жүзден аса көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы тайпалар бар. Олардың 
ең ірісі – солтүстіктегі шаммар-джарба мен аназа-амарат, орталық пен оңтүстіктегі 
мунтефик, кяб, бени лям, дулейм, акейдат, джбур, хазаиль, убейд, бени хасан, фатла сынды 
тайпалар. Осындай тайпалық бөлініс күрдтерге де тән. Ең үлкен күрд тайпалары  дизаи, 
джар, миралдали, бабан, барзан, барзинджан болып табылады [1, 89].  

Ұлыбритания 1920 ж. 25 сәуірде Сан-Ремода өткен Антанта державалары Жоғарғы 
Кеңесінің конференциясында Ирақты басқару мандатын иеленді. Сөйтіп, арабтарға Ирақ 
территориясының біртұтастығын сақтауға сөз беріп, күрдтерді «тәуелсіз Күрдістан», 
асириялықтарды «тәуелсіз Ассирия» құруға қолдау көрсететіндігіне сендірді. Соған 
қарамастан, 1920 ж. Ирақ тұрғындары Британия үкіметіне қарсы көтеріліске шықты. 
Аталмыш қақтығыстар Англияның қалтасын қақты. Осы тұрғыда, ағылшындар ел ішіндегі 
ұлтаралық және діни алауыздықты пайдаланып, оңай жеңіске қол жеткізді. Алайда осы 
жағдай ағылшындар билігін мойындағысы келмеген мұсылман үмметінің бірігіп, 
панарабизмнің өршуіне түрткі болды. Бұған қоса, күрдтердің тәуелсіздікке деген ұмтылысы 
күшейді. Олардың талпыныстары І-дүниежүзілік соғыс тұсында пайда бола бастаған. Алайда 
күрдтердің бір қолдың астына бірігуден бас тартуы, сондай-ақ кейбір беделді күрд 
тайпаларының Британия үкіметіне сатылып кетуінің кесірінен тәуелсіздік сағым болып 
қалды. Сөйтіп, Осман империясының құрамында өз иелігі болған күрдтер бытырап, Сирия, 
Ирақ және Түркияның қарамағына қақ бөлінді [2].  

Осы кезеңде Ирақтағы еврей қауымы белді саяси орынға ие болған. Олар елдің ішкі 
және сыртқы сауда нарығында басты басқарушы роль ойнады. Британия мандаты кезінде өз 
мүдделерін заңдастырып, орнығып алған. 1948 ж. кейін арабтар мен еврейлер арасындағы 
жағдай ушыққанда Ирақтағы еврейлердің жағдайы басқа араб елдеріндегі еврейлерге 
қарағанда әлдеқайда қауіпсіз әрі бейбіт болды. Десе де, Израильге бағытталған еврейлердің 
көші толастамады.  

Елде аумалы-төкпелі заман туғанда басқалармен тең құқықты бола тұра армяндар 
бейтарап қалды. Армяндардың 1938 ж. Ирақтағы христиан ұлт ретінде тіркеуге алынуы 
олардың ежелден орын тепкен халық екенін көрсетеді. Бағдат қаласындағы аль-Майдан 
ауданында 1639 ж. бой көтерген Мариям шіркеуі де бұған даусыз дәлел бола алады. 
Армяндар Ираққа алғаш рет Иран арқылы 1222 ж. келген екен. Араға біраз уақыт салып, 
армяндар Бағдатқа да бас бұра бастады. Бірақ қазіргі армяндардың басым бөлігі ХХ ғ. 
басында Армения мен Түркияда болған армян геноциді кезінде келген. Қазір олардың саны 
20 мыңнан артылады [3].   

Ирақтағы христиан қауымының құрайтын армяндардан өзге ассириялықтар бар. Олар 
Британияның тәуелсіздік туралы уәдесіне сеніп, саяси ойнының құрбаны болды. Негізі 
оларды І-дүниежүзілік соғыс кезінде британ әскері жағына шығуға көндіріп, түріктерге 
қарсы қойған Лондон болатын. 1918 ж. жазында Анадолыда шоғырланған ассириялықтар 
Иранға қашқан. Солардың бір бөлігін ағылшындар Месопотамияға қоныс аудартқан. Өйткені 
жергілікті арабтар мен күрдтерге төтеп беру үшін қашқындарды пайдалануды жөн көрді. 
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Ассириялықтардың қатарынан тек Британия мандатына бағынышты арнайы батальондар 
құрылды. Оларға қаржылай көмек пен заңды иммунитет берілді. Сонымен қатар, Ирақ 
мемлекетінің құрамына кіретін Ассирия автономиясын құру туралы мәселе қосымша 
қаралып жатты. Бірақ Ирақты ертеден мекендеп келе жатқан арабтар, күрдтер бұған 
түбегейлі қарсылық танытты. Осы тұрғыда ассириялықтар Британияға арқа сүйеуге мәжбүр 
болды. Ал Британия, керісінше, оларды өз пайдасына жаратып алып, кейін уәдесінен бас 
тартты  [1, 104]. 

Ассириялықтар қарағанда Ирақтағы түркмендердің тарихы тереңде. Өйткені Ирақты 
қоныстанған түркмендердің алғашқы толқыны VII ғ. Дешті Қыпшақтан ығыстырылған оғыз 
тайпасының бір бөлігі болып табылады. Кейінгі толқын Селжұқтар тұсында қоныс аударған. 
Олар елдің солтүстігі мен Киркук маңында шоғырланған. Ал көштің үшінші кезеңі Осман 
билігі тұсына сәйкес келеді. Нақтырақ айтсақ, 1534 ж. Сүлеймен патшаның жорығында елге 
келіп, басым бөлігі Мосул қаласында тұрақтап қалды. Осы Мосул қаласында 1923 ж. Түркия 
Республикасы құрылғанынан кейін түркмендер Түркия уилаятын құрып, өздерін Түркияның 
бір бөлігі деп жариялады. Түркмен тілін мемлекеттік тіл ретінде бекітіп, дербес ел құруды 
көздеді. Алайда 1925 ж. Ирақ Конституциясы қабылданғаннан кейін бұл жоспар күшін 
жойды [4].  

Ирақтағы этноконфессиялық жағдайға байланысты Ирақ Әлеуметтік министрлігінің 
1947 ж. жүргізген санақ нәтижелері Кесте 1 көрсетілген. Онда халықтың этникалық 
құрылымы, ұстанатын діндері және тұрғылықты мекеніне байланысты жалпы саны мен 
пайыздық мөлшеріне қарай топтастырылған. Ассириялықтар мен армяндар жалпы 
христиандар ретінде берілген [5, 100].    

Кесте 1 
Ұлт Қала 

тұрғындар
ы 

Қала 
тұрғындар
ы (%) 

Ауыл 
тұрғындар
ы 

Ауыл 
тұрғындар
ы (%) 

Барлығы Барлығы 
(%) 

Шиит 
арабтар 

673,00
0 41.9 1,671,

000 56.5 2,344,
000 

51.
4 

Сүннит 
арабтар 

428,00
0 26.7 472,0

00 16.0 900,0
00 

19.
7 

Сүннит 
күрдтер 

176,00
0 10.9 662,0

00 22.4 840,0
00 

18.
4 

Шиит 
парсылар 49,000 3.1 3,000 0.1 52,00

0 1.2 

Сүннит 
түркмендер 39,000 2.5 11,00

0 0.3 50,00
0 1.1 

Шиит 
түркмендер 11,000 0.7 31,00

0 1.1 42,00
0 0.9 

Шиит 
күрдтер 14,000 0.9 16,00

0 0.5 30,00
0 0.6 

Христианда
р 94,000 5.9 55,00

0 1.8 149,0
00 3.1 

Иудейлер 113,00
0 7.0 4,000 0.2 117,0

00 2.6 

Язиддиттер 2,000 0.1 31,00
0 1.0 33,00

0 0.8 

Сабииттер 5,000 0.3 2,000 0.1 7,000 0.2 
Барлығы 1,604,

000 100.0 2,960,
000 100.0 4,564,

000 
10

0.0 
Ұлтаралық қақтығыстар 1980-1988 жж. иран-ирақ соғысы барысында белең алды. Бұл 

соғыс арабтар мен парсылардың ғана емес, сүнниттер мен шииттердің қақтығысына 
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айналып, діни сипат алды. Осы кезде елдегі христиандар АҚШ пен Еуропаға жаппай қоныс 
аудара бастады. Христиандар қатарын халдейлер, ассириялықтар, армяндар, сондай-ақ 
арамей тілінің түрлі диалектлерінде сөйлейтін сириялықтар құрады. Елдің кейінгі ахуалы 
1997 ж. санақ нәтижелеріне сәйкес мынадай сипатқа ие болған [6]:  

Кесте 2 
Арабтар Мөл

шері  (70 
%) 

Күрдтер  Мөл
шері (16 
%) 

Түркменд
ер 

Мөлш
ері 

(9 %) 
Сүннит 

арабтар  38 Сүннит 
күрдтер 80 

Сүннит 
түркмендер 

28 

Шиит 
арабтар 61 Шиит 

күрдтер 17 Шиит 
түркмендер 

70 

Христиан 
арабтар 1 Христиан 

күрдтер 3 Христиан 
түркмендер 

2 

Қоныс аударушылардың ағыны 2003 ж. Саддам Хусейннің режимі құлағаннан кейін де 
азаймады. Осының нәтижесінде, 2005 ж. Ирақ Республикасының жаңа Конституциясы 
қабылданды. Конституцияның 42-бабында барлық діни қауымдарға үш кепілдік беріледі 
делінген. Олар – діни наным бостандығы, діни мекемелердің қауіпсіздігі және діни 
негіздердің мемлекет қорғауында болатыны.  

Конституцияның 3-бабына сәйкес, Ирақ көп ұлтты және көп конфессиялы мемлекет 
саналады. Онда басқа азшылық ұлттарға қатысты дискринацияға жол бермеу туралы 
айтылған. Сол себепті, кез келген ұлт өкілдері өз ана тілдерінде білім алуға құқылы. Айта 
кетерлік тағы бір жайт, сол жылы араб тілімен қоса күрд тілі мемлекеттік тіл дәрежесіне ие 
болып, ассирия және түркмен тілдерінің қатар жүруі заңды деп танылды. Тұрғындардың 85 
% ана тілі араб тілі болса, халықтың 8 % күрд тілінде сөйлейді. Сондай-ақ, түркмен тілі 
үшінші кең таралған тіл саналады. Сонымен қатар арамей және армян тілдері де 
христиандардың арасында қолданыс тапқан.  Бірақ жергілікті халық өздерінің аймақтық 
диалектілерінде түсініседі. Тіпті кейбір аудандарда көне еврей-ирак тілі сақталған [6]. 

Батыс ғалымдарының пайымдауынша, аталмыш Конституциядағы ең демократиялық 
негіз оның 125-бабында айқындалған көрінеді. Дәлірек айтсақ, осы бапқа сүйене отырып, 
Ирақ үкіметі түркмендер, ассириялықтар мен халдейлерге белгілі бір аудандарда басым 
санмен орналасқан жағдайда өздерінің дербес басқаруындағы территориялық жүйе құруға 
кепілдік беретінін мәлімдеген. Дегенмен, демократияға бағытталған осы әрекеттер, Саддам 
Хусейннің диктатуралық режимінің құлауы, жаңа Конституцияның қабылдануы Ирақтың 
тыныштығы мен қауіпсіздігін жақсарта қойған жоқ. Оған 2013 ж. Таяу Шығыстың саяси 
сахнасына Ирақ пен Шамдағы ислам мемлекеті деп аталатын террористік топтың шығып, 
Сирия мен Ирақтың біраз территориясын басып алуы себеп болды. 2014 ж. 29 маусымында 
өздерін Ислам халифаты деп жариялаған. Бұған жауап ретінде, Араб елдерінің лигасы 2014 
ж. 8 қыркүйегінде аталмыш топты террористік топтардың қатарына кіргізді [8]. 

Ислам мемлекеті әскерлерінің қылмыстық әрекеттерінен Ирақта 50 мың астам бейбіт 
халық жапа шекті. Оның ішінде Ирақтағы барлық ұлт өкілдері бар. Сонымен қатар, ИЛИМ-
нің террористік шабуылдарының салдарынан елдегі мәдени ошақтар құрдымға кетті. 2015 ж. 
ақпан айында олар Мосулдағы Орталық кітапхананың 10 мыңға жуық кітабын өртеп, 
мұражайдың құнды экспонаттарының көзін құртты. Артынша, 4 наурызда Нимруд аталатын 
көне ассириялық қаланың ескерткіштерін жермен жексен еткен. Осы әрекеттердің барлығы 
Ирақ тарихында болмаған басқа ұлттардың мәдениетіне деген құрметсіздіктің көрінісі болып 
отыр. Әскер қатарында арабтармен қоса күрдтердің болғанына қарамастан, қанауға барлық 
ұлт өкілдері ұшырауда. Ендігі елде бейбіт жағдай орнатудың бірден бір жолы – ұлтаралық 
бейбітшілік пен біртұтастыққа қол жеткізу [9]. 
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Эдо кезеңінде Бакуфу билігі 264 жыл бойы Жапонияны басқарып келді. Бұл сегундар 

билік басқарып, самурайлардың қоғамдағы беделі ерекше болған кез болды. Мемлекет 
әскери бағыттағы билігін қалыптастырып, қазіргі жапон территориясын толығымен 
қалыптастырды. 

Бакуфу билігі Жапонияның қуатты ел екеніне сенімді болып, көрші елдермен болған 
сауда-экономикалық, саяси-мәдени байланыстарға назар аударған жоқ. Екі жарым ғасырдан 
астам уақыттан бері жапон қоғамы басқа елдерден өзгеше даму деңгейінде болғанымен, 
дәстүрлі шығыс елдерінің феодалдық қатыныс шеңберінен ауытқыған жоқ.  

Жапония Тынық мұхитынан азия құрлығына шығатын бірінші ел. Таулы, аралдардың 
жан-жағын теңіздер қоршап жатады. Жер асты байлық қоры шектеулі болғанына қарамастан 
Эдо кезеңінде Жапонияның әскери-саяси әлеуеті Азия елдерінің ішінде едәуір жоғары 
деңгейде болды. Сыртқы саясатта жабық есік саясатын ұстанғандықтан,  көршілес елдермен 
сауда байланысы аз болды. Ірі ақсүйектер Даймёлер көп жердің иелері болып, Сегун әскери 
қолбасшы, және ел билеушісі болды. Ал самурайлар сегун және Даймёлердің қол астындағы 
жауынгерлер болып, қоғамдағы беделі ерекше жоғары. 

Батыс елдерінің өркендеп дамуы буржуазия табының тарих сахнасына келуіне себеп 
болды. Жапония көрші Қытай, Корея елдерінен күріш егу, жазу, сәулет өнерін үлгі етумен 
қатар, жапондық үлгіге ие жаңа өркениетті елге айналған еді. Бірақ батыс елдерінің өндіріс, 
технологиясы шығыс елдері, оның ішінде Жапония және Қытайдан көш ілгері қуатты елге 
айналған еді. Ал батыстың шығыс елдерін ашудағы алғашқы жолы теңіз болды. 

Эдо кезеңінде Португалия, Англия және Қытай кемелері Жапонияда сауда жасап, 
Батыс елдері өздерінің озық әскери кемелері және қару жарақтары арқылы жапондықтардың 
зәресін алды. Мылтық және зеңбіректердің Жапонияға келуі жапон қоғамын дүрліктірді. 
Сегун билігі Жапонияда орнықсыз күйге ұшырады. 

1853 жылы АҚШ теңіз армиясы командирі Мэттью Кэлбрейт Перри бастаған әскери 
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кемелер тобы сол кездегі АҚШ президенті Миллард Филлмордің «Жапонияны ашу» 
тапсырмасы және Токугава билігіне құрметпен жазылған хатты алып келді. 

Тоётоми Хидэёси (1536-1598)  билік басында болған кезде, Испандық миссионерлерден  
сақтану үшін бакуфу билігі «жабық есік» саясатын ұстанды. 1624 жылдан бастап Испания 
сауда кемелерінің Жапония және Филиппин аралдарына келуіне тиым салынды. 1633 
жылдан бастап шетелдегі жапондықтардың Жапонияға оралуына тиым салып, 1639 жылы 
тек Нидерландия және Қытаймен Нагасакидағы  Дешима жасанды аралы арнайы сауда 
қалашығында сауда жасауға рұхсат берілді. Арал Португалиялықтар үшін 1636 жылдан 
бастап қолданысқа берілген. Бірақ, 1636 жылы Симабара бүлігі болып, христандар 
Жапониядан қудаланды. Ал Нидерланд 1639 жылдан бастап аралды жалға алып сауда істеуге 
рұхсат алды. 

1853 жылы Мэттью Кэлбрейт Перри бастаған соғыс кемелері АҚШ президентінің 
сәлемін жеткізгенін айтып токио бұғазына келіп тоқтады. Бакуфу билігі императордың 
мақұлдауынсыз оларды қабылдай алмайтынын айтып жалтарды. Сегун қарулы соқтығыс 
болмау керектілігін сезіп, қару жұмсамауға мажбүр болған. Эдо қаласы ала сапыран күйге 
түсіп, ел іші дүрлікті. Ақыры келесі жылы Мэттью Кэлбрейт Перри Жапонияға қайта келіп 
бакуфу билігі «Канагава келісіміне» 1854 жылы 31 наурызда қол қойды. Келісім «жапон-
америка бейбіт достық келісімі» деп те аталды. Осыдан кейін АҚШ сауда кемелері 
Жапонияда сауда жасауға және порттарда тоқтауына рұхсат етілді. 

Жапондықтар «қара кеме» уақиғасы деп атап кеткен осы мәжбүрлі түрде сыртқа есік 
ашу реформасы Жапонияны жаңа дәуірге жетеледі. 

Табиғи апаттар және экономикалық дағдарыс жапон қоғамында Токугава билігінің 
аяқтау кезеңіне жетеледі. Даймёлер сегунды биліктен тайдырып, императорды қайта билікке 
әкелуді құптады. Себебі, ел ішінде тұрақсыздықтар мен сегун билігіне наразылықтың 
ұлғайуы, батыс елдерінің сауда кемелері арқылы Жапонияға келіп, саяси-әскери істеріне 
араласуы салдарынан саяси билік үлкен тығырыққа тірелді. 

1868 жылы бакуфу билігін құлату қозғалысы басталып, соңғы сегун Токугава 
Ёсинобуға билікті императорға қайтару туралы қысым жасалды. Келіссөз сәтсіз болып, 1 
жылға созылған император билігін қалпына келтіру мақсатында ішкі соғыс болды.Сегун 
Токугава Ёсинобу соғыста жеңіліп, император АҚШ, Англия, Францияның қолдауымен 
билікті қалпына келтірді.Мэйдзи жаңғыртуы жаңа Жапонияны қалыптастырды. 

Император Мэйдзи Киотодан Эдо қаласына келіп, Эдоны Токио деп өзгертті. Жаңа 
билік Бакуфу билігі кезіндегі теңсіз келісімдерді өз күшінде қалдырып, 1871 жылы барлық 
Жапонияда Бакуфу билігін жойды. 1877 жылы ішкі қайшылықты тоқтатып билікті нығайтты. 
1879 жылы Рюкю аралдары Жапон территориясы болып, Окинава деп өзгертілді. 1888 жылы 
жер иелері мен ақсүйек саудагерлер мемлекет істеріне араласуға рұхсат етіліп, Жапонияда 
алғашқы бужуазия табы қалыптасты. 

1889 жылы 11 ақпан император Мэйдзи «Жапон империясының Конституциясын» 
жариялап, 1890 жылы 29 қараша «жапон империясы парламенті» құрылды.Жапон 
империясы батыс елдері және Россиямен достық байланыста болып, азиядағы қуатты 
империяға айналды. Кореяны жаулап алу қарқынын тездетіп, Окинава аралдарын жапон 
территориясына айналдыру мүддесінде Цин империясымен қайшылық ушыға түсті. Цин 
империясының Кореяға көмектесуі Жапонияны 1894 жылы Жапон-Қытай соғысына 
итермеледі. 

Мэйдзи жаңғыртуынан кейін жапон империясы қарқынды дамыған державаға айналды. 
19 ғасырдың 90 жылдары жаулап алушылық әрекеттерін күшейтіп, Корея және Қытайға 
жаулаушылық әрекеттер алып барды. 

Жапония Кореядағы Цин армиясына соққы жасағаннан кейін 1894жылы 25 шілде Цин 
империясы Жапон империясына ресми түрде соғыс жариялады. Соғыс құрлық және теңізде 
болып, Цин армиясының қуатты теңіз армиясы жеңіліс тапты.1895 жылы 17 сәуірде Цин 
империясы «Симоносеки шартына» қол қойып, Жапонияға 230 миллион күміс ақша соғыс 
шығынын төледі. 
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Бұл жеңіс жапон империясының беделін асқақтатты. Империалистік идея шарықтап 
Жапонияның әскери қуаты тіпті нығайа бастады. Солтүстік аралдар мәселесі Жапонияның 
өзекті мәселелеріне айналды. Соғыстан кейін Жапония Ресейге территория мәселелерінде 
жол бермеуге бекіді.  

1904 жылы 8 ақпан Жапон-Орыс соғысы басталды. Жапони Цин империясын жеңіп, 
корея және Қытайдың сотүстік шығыс аймақтарын билей бастады. «Симоносеки шарты» 
Жапонияны Шығыс Азияда үстемдік жасауына үлкен мүмкіндіктер ашты. Жапон-Орыс 
қатынасы осы өңірдегі қайшылық салдарынан ушыға түсті.  

20 ғасырдың алғашқы жылдары жапон империясының теңіз армиясы аса қуатты болды. 
Бір жылдан аса уақыт созылған Орыс-Жапон соғысы 1905 жылы 5 қарашада Англия, 
Франция, АҚШ тың араласуымен «Портсмут бітім шартына» қол қойып соғыс тоқтатылды. 

Империялистік Жапония батыс державаларымен достық қарым-қатынасты сақтап, 
Шығыс Азияда ақырындап өз үстемдігін жүргізуге кірісті. Орыс-Жапон соғысы аяқталғаннан 
кейін Корея түбегі толықтай Жапонияның қолына өтті. Шығыс Манчжурияда жапон 
армиясы орналасқан еді.  

АҚШ және Англия Жапония агрессиясын Қытайдан кейін КСРО-ға қарсы бағыттауды 
көздеді. Бұл туралы 1933 жылы Англиядағы советтік полпред былай деп жазды: 
Маньчжурияны жаулап алушы жапондықтар Жапония мен КСРО арасындағы соғысқа алып 
келу мүмкін деп санады ағылшын консерваторлары, ал олардың ойынша бұл дегеніміз 
«тарихтағы нағыз күтпеген жағдай» болды [1,284-285 б.]. 

Екінші дүние жүзілік соғыс қарсаңында Шығыс Азия батыс державаларының талан 
таражына жаппай ұшырап, бірінші дүние жүзілік соғыс кезінде үлкен табысқа жеткен 
империалистік Жапонияда Шығыс Азияда батыс елдерінен де үстем болуға талпынды. 

Жапония, Германия, Италия одақтастығы қарқынды даму жолына түскендіктен 
Жапония әскери заводтар мен энергияға қатты мұқтаж болды. Корея мен Шығыс қытай 
территориясында жапон армиясы шұғыл әрекеттерге көшті. 

1931 жылы Манчжурияны жаулап «Манчжоу го» үкіметін құрған Жапония Қытайға 
қарсы агрессиялық шабуылға көшу жоспарын жасады. Осы кезде Танака меморандымы 
императордың қолдауына ие болып жапон армиясы Шығыста Қытайдан бастап Моңғолия 
және Индияға дейін жету қарастырылған. 

Қытай жерін отарынаайналдырып отырған Англия, Франция, Португалия елдерінің 
өкілдері жапондықтардың қысымына ұшырай бастады. Жапонияның жаулап алушылық 
саясатын байқаған АҚШ, Англия, КСРО елдері Жапонияға шара қолдануды көздеді. 
Фашистік Германиямен одақтас болу арқылы әскери қуатты елге айналуды көздеген жапония 
Германиямен құпия келіссөздер жұргізе бастады.  

Германия мен Жапония ашық одақтас болып жариялаудан батыс державаларынан 
қорықты. Гитлер ұсынған «антикоминтерн пактісі» бойынша екі тарап Кеңес Одағынан 
қорғану және комунистік идеяның әлемге таралуына жол бермеуге тырысты. Пактіге 
қатысушы екі елдің біреуі Кеңес Одағының шабуылына ұшыраса тез арада ортақ қорғаныс 
құруға келісім берді. 

1936 жылы 2 желтоқсанда  екі жақты Жапон және Италия келісіміне қол қойылды. 
Сөйтіп үш агрессиялық державалық блок құрды. 1937 жылы 6 Қарашада Италия  
антикоминтерндік фактісіне  қосылды. 

Комунизмге қарсы күрес үш ел одағы тек КСРО-ға ғана емес, әлемдегі барлық елге 
бағытталды. 

1937 жылы 7 шілде Жапония ресми түрде Қытайды жаулап алу әрекетіне көшті. Екінші 
дүние жүзілік соғыс басталмай жатып Жапония Қытайдың шығыс солтүстік және шығыс 
оңтүстік териториясын жаулап үлгерді. Ел іші экономикасы әскери істерге көп мөлшерде 
қолданысқа түсіп, шикізатқа қажеттілік арта түсті. Батыс державалары Жапонияның Қытайға 
жасаған жаулаушылығын Кеңес одағына пайдалану мақсатында нақты шараға көшпеді. 

1938 жылы мамыр-маусым айларында жапон дипломатиясы Маньчжоу-Го   аймағымен 
шектесіп  жатқан Кеңес Одағының Приморь  аймағындағы  шешілмеген  шекара туралы дау 
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туғызатын насихаттық мақсатта  комиссия  құрылды. Шілде айының аяғында үкімет 
жоспарын алдын-ала орындай отырып Жапон әскері Кеңес Одағымен шектесетін 
шекарадағы Хасан көлінің аймағына басып кірді. Бірақ тамыз айында Кеңес Одағының  
әскері қарсыластарын  толық  талқандап өз территориясын толық тазалады.   

1939 жылы екінші дүние жүзілік соғыс басталды. 1941 жылы Германия Кеңес Одағына 
шабуыл бастады. Жапония одақтас Германияға жаңа сыртқы саясат ұстауға мажбүр болып, 
шикізат көздерін иемдену үшін Тынық мұхит аймақтарындағы Оңтүстік Шығыс Азия 
елдеріне жаулау әрекетін бастады.  

Жапонияның тынық мұхиттағы әрекеттері екінші дүние жүзілік соғысына қатыспаған 
АҚШ-тың бақылауында болды. Еуропа елдеріне қару-жарақ сатумен айналысып отырған 
АҚШ Жапонияға әскери-экономикалық байланыстан бас тартты. Әскери істерге қыруар 
қаржы жұмсап отырған империалистік Жапония үкіметі экономикалық тұралауға бет алды. 
АҚШ тың экономикалық қысымы салдарынан, одақтас Германияның кеңес одағымен ұзаққа 
созылған соғыстан әлсіреуінен жапония АҚШ қа найзаның үшін бұруды жоспарлады. 

1941 жылы Жапония Америка Құрама Штаттарына алғашқы әскери шабуылды 
бастады. Пёрл-Харбор теңіз порты АҚШ тың тынық мұхиттағы маңызы зор порты еді[2]. 
Жапон империясының теңіз күштері бас қолбасшысы Исороку Ямамото АҚШ қа әскери 
шабуылдың қатерін ескертуіне қарамастан жапон үкіметі осы қадамды алып баруға бел 
буды. Ұзақ жылдар бейбіт дамып келе жатқан америка құрлығында сыртқы күштен шабуыл 
болып көрмеген.  

Екінше дүние жүзілік соғыста АҚШ соғысқа қатысушы елдерді бақылап отырды. 
Жапонияның Тынық мұхитта территориясын кеңейтуі АҚШ тың Тынық мұхиттағы 
мұддесіне кесірін тигізді. Австралияға қауып төнген сайын жапонияға экономикалық қысым 
арта тұсті. Кейбір әскери сарапшылардың айтуынша АҚШ жапонияны экономикалық қысым 
арқылы өздеріне соғыс ашуға мәжбұрледі дейді. Ал АҚШ әскери қуаты жағынан жапониядан 
әлде қайда к8шті еді. Исороку Ямамото АҚШ та білім алғандықтан АҚШ тың жағыдайына 
қанық. Сондықтан ол бұл қатерлі қадамның соңы жақсы болмайтынын ескертті.  

1941 жылы 7 желтоқсан Исороку Ямамотоның соғыс жобасы бойынша жапон теңіз 
кұштері Пёрл-Харборға жасырын түрде бет алды. АҚШ тың сол кездегі әскери техникасы 
мен соғыс кезіндегі дайындық жағдайы ешқандай бос болмауға тиіс еді. Бірақ Пёрл-Харбор 
жапондықтардың екі кезекті шабуылынан ауыр зардап шекті. 

8 желтоқсанда АҚШ президенті Франклин Рузвельт Жапонияның бұл жолғы әскери 
әрекетін сынға алып, соғыс жарияламады деп жазғырды. Сонымен қатар Америка Құрама 
штаты әлем халқымен бірге Фашизмге қарсы күресетінін, Жапонияға ресми соғыс 
жариялағанын мәлімдеді. 

1942 жылы АҚШ теңіз флоты және теңіз-құрлық армиясы Тынық мұхит аралдарында 
Империалистік Жапонияға қарсы соққы жасады. 1943 жылға келгенде стратегиялық маңызы 
бар Марианн,  Маршалл және Каролин   аралдарына  жақындай  түсті. 

Фашистік одақтас елдердің әлсіреуі Жапонияны жаңа дипломатиялық бағытқа баруға 
мәжбүрледі. Жапондық  дипломатия  Токиодан  Москваға «арнайы миссиямен»  баруға  
Кеңес  үкіметінен  келісім  алуға  тырысты.  Жапония осы миссия арқылы Кеңес Одағын 
батыс державаларымен ортақ қорғану мақсатында пайдаланбақ болды. Бырақ Кеңес Одағы 
бұл миссиядан бас тартты. 

1943 жылы кеңес одағы мен АҚШ елдері арасында келіс сөздер болып, фашистік 
елдерге ортақ қарсы тұруды құптады. Жапонияның  совет-жапон  келісіміндегі  нейтролитет  
шартын бұзғандығын  және оның соғыста  гитлерлік Германияға  көмек  көрсеткенін  санай  
отырып  И. Сталин  конференцияда Кеңес Одағы фашистік  Германияны  жеңгеннен кейін 
Жапонияға соғыс  ашады деп мәлімдеген еді. 

1944 жылы шілде айында генерал  Макартурдың  әскері  Сайпан аралын алды. Бұл 
АҚШ шабуылының жапон териториясына келіп жетуі болды. 

1944 жылы  сәуір  айында   жапон  үкіметі Кеңес  Одағының  алдына Москваға  миссия  
жіберу  туралы  сұрақты қайта қойды. Кеңестік үкімет  Жапонияның  бұл  ұсынысын  
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қабылдаған  жоқ.  
1944 жылы күзінде  премьер-министр Койсо Англиямен бейбітшілікті нейтралдық 

Швейцария арқылы жүргізуге ұмтылды.   
Үздіксіз одақтас армияның әуеден бомбылау, құрлықтық соғысынан қатты зардап 

шеккен жапон үкіметі тізе бұгуден бас тартты. АҚШ ескертулердің сәтсіз болуына 
байланысты адамзат тарихында алғаш рет атом бомбасын қолданды. 

1945 жылы 6 тамыз және 9 тамызда АҚШ әуе күштері Хиросима , Нагасаки қалаларына 
атом бомбасын тастады . 15 тамызда Жапон үкіметі соғысты тоқтатып , 2 қараша күні Токио 
бұғазында Линко́р «Миссу́ри» соғыс кемесінде «шартсыз тізе бүгу келісіміне» қол қойды[3]. 
Жапония ешқашан басқа елдерге соғыс ашпауға және сыртқы-ішкі саясатта АҚШ тың 
бақылауында болуға мәжбүр болды. 

Қолданылған әдебиет: 
1. История дипломатии, т. 4, М., 1975, с.284-285 
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Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доцент А.М. Азмуханова    
Қытай ағартушыларының мәдени, философиялық сарындағы тоғысқан еңбектері мен 

трактаттары адамды, жас ұрпақты қалыптастырып, білім берудегі қызметі орасан зор. 
Шығыс әлемінің бір ерекшелігі сол- ол адам мен табиғатты біріктіріп, үйлесімде дамығанын 
көздейді. Шығыс ағартушыларының білім берудегі негізі қағидаларын көне Қытай 
мәдениетінен  қарастыруды жөн көрдік. 

Шығыс әлемінің ерекшелігі – Шығыс бір-бірінен сусындап, нәр алып отыратын дүние. 
Қытай ағартушыларының білім берудегі негізгі қозғаған мәселелері білім, тәрбие, ақыл-ой, 
этикаға негізделген еді, Ұлы Шығыс ағартушыларының аталған қызметтері арқылы біз 
оларды өз дәуірлерімен қарастырамыз. 

Қытай ағартушылық тарихы. Қытай – көне тарихтың, мәдениеттің, философияның 
елі мен жері. Мамандар Қытай өркениетінің басталуын ся дәуіріне, яғни б.д.д. III – II 
мыңжылдықтың саясына жатқызады. Б.д.д. XVII-XIIғ.ғ. Шан-Инь мемлекетінде қола 
мәдениеті дамиды, шаруашылықтың құлдық қоғамдық түрі жетілді. Шан-Инь дәуірінде 
Қытайда алғаш жазу пайда болған. Ежелгі Қытай тілінің грамматикасы қалыптаса бастаған. 
Шан-Инь қоғамының саяси билігі ван топтары арқылы жүргізілді. Ван шаруашылық 
мәселесіне де, әскери, діни билікте де ең жоғарғы басшы болды. Ванның билігін шандықтар 
дәріптеп, оны тәңірге теңеген. «Шан-ди» деген титулға ие болған ван өзін «Мен-адамдардың 
арасындағы ерекше жаратылыспын. Жалғызбын» деп жариялады. Шан — жер кіндігінің Ұлы 
қаласы, Қытай — жердің Ұлы орталығы деген уағыздар таралды.   Өте көне дәуірде, аспан 
мен жер де болмаған заманда, әлем түрсіз хаосқа ұқсаған. Қытайдың көне текстері – 
философиялық толғаныстың шежіресіндей. Көне текстерде «Өзгерістер кітабында» («И 
цзин»), «Өлеңдер кітабында» (Ши цзин»), «Тарих кітабында» (Шу цзин») және т.б. ертедегі 
мифтер мен рухани қайнар көздерге толы шығармалар болып табылады. 

Қытай ағартушылығының кезеңдері: 
 Көне заман 
Жаңа заман 
1.Көне заман кезеңдері 

mailto:526Lala@mail.ru
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Көне заман кезеңдері 6 бөлікке бөлінеді. 
1.Ежелгі дәуірдегі ағартушылық саласы. 
2.“Чүн чу жанго” кезеңіндегі мектептер мен ағартушылық саласы. 
3.“Чин чы хуаң нән афин соғысы” алдындағы ағартушылық дамуы. 
4.“Чиң хан ви жин” 800 жылдық ағартудағы ағартушылық кезеңі. 
5.“Таң суң мин” 1000 жылдан астам ағартушылық даму саласы. 
6.“Мин мо чиң чу” ағартушылықтық шарықтау кезеңдері. 
Бірінші бөлімнен үшінші бөлімге дейін басты Қытайдың көне дәуірінен “Афин соғысы” 

алдындағы мектептегі ағартушылықтың даму жағдайы айтылады.Төртінші бөлімнен 
алтыншы бөлімге дейін бүкіл бөлімде басты Қытайдың көне дәуірдегі әйгілі 
ағартушылардың идеялары мен ұсыныстары айтылады. 

Қытай елі әлемдегі ағарту саласын басты орында ұстанатын елдердің қатарына 
кіреді.Қытайдың көне ағартуы мен ағарту идеясы неше мың жылдан астам.Ол қоғамдық 
шарттарымен және өмірдегі ортаның өзгеруіне байланысты дамып отырады.Осыған орай 
Қытай елінің  ата бабалары ерте заманнан ағарту саласын маңызды орынға 
ұстаған.Сондықтан 4000-5000 жылдан бұрын ұйымдастыратын ағарту қимылы ертегіде 
айтылған Фу ши, Фын нуң, Хуан ди, Яу, Шүн қатарлы Қытай елінің ең ертедегі 
ағартушылары қатарына жатқызуға болады.Көне ағарту ағартушылықтың мазмұнында 
ерекшеліктер  бар. 

1.Басты еңбек тәжірибесінен алынады. 
2.Соғыстың адамзатқа келтірген зиянынан алынған тәжірибе. 
3.Діндік әуеннің және салт-дәстүрден алынған тәжірибе.   
Қытай елінде ағартушылық идеясы “Чаң кітабы, Жу кітабы” ішіндегі  Чизы жу кунның 

ағартушылық идеясы жүйелі түрде қалыптаспаған. Нақты жүйелі түрде қалыптасқан 
ағартушылық идеясы Конфуций идеясынан басталған. Одан кейін Мозыцы, Мыңцызы, 
Чункуан.“Чүн чу жанго” дәуіріндегі Конфуцийзм идеясы дамыған кезеңі және де көне 
дәуірдегі  Хуа ча ұлт мәдениетінің ағартушылық идеясы кіреді.Қытайдың көне дәуір 
ағартушылық идеясының төртінші, бесінші, алтыншы бөлімінде ашық көруге болады. 

Шығыс әлемінде Қытай мәдениетінің дамуында б. з. б. 551-479ж.ж. өмір сүрген 
Конфуцийдің атқарған рөлі ерекше. Оның ұстанған жолы әділеттілік, табиғатты сүю, әдет-
ғұрыпты сыйлау, сақтау Конфуцийдің «Лунь Юй» еңбегінде жинақталған.Соның ішінде 
басты назар этикаға, адамгершілік, білім мәселелеріне аударылады. 

Білім, этика, тәрбие туралы ол өз шығармасының І тарауында Бекзат кісі дегеніміз кім 
деген сауалға жауап іздейді, сонда ол -«Бекзат кісі үш жағдайда үрейді сезінеді: көк аспан 
қаһарына ұшырағанда, ұлы адамдар алдында және ділмәр даналардың сөзін есітерде іштей 
жиырылады» 

Кун-цзы айтты: - «Кім туа біткен білімдерді иеленсе, ол бәрнен де жоғары, одан 
кейінгіге қиыншылыққа ұрынып, ілімге кіріскендер жатады. Кім қиыншылыққа ұрынса да, 
ілімді білуге талпынбаса, халық оларды ұсақ-түйек топқа жатқызады».  Конфуцзы білім, 
этика тәрбие ұғымдарын бір-бірімен ұштастыра білген және басты назар этикаға, 
адамгершілік мәселелеріне аударады. Мысалы, «Жаңаны білу үшін ескіні зерттеу», 
«Ойлаусыз оқу -бекер іс, оқымай ойлану-бос әрекет, өзіңе қаламайтынжы басқаға 
жасама»  деген болатын. Конфуцзы: -оқып, білгеніңді дер кезінде үйрету – қуаныш деген осы 
емес пе. 

Жас бүлдіршіндер үйде ата-аналарын құрметтеуі тиіс, түзде үлкендерді сыйлауы, 
сөзінде әділ, адамдарды шексіз сүюі, сөйтіп, адамсүйгіштерге жақындауы абзал-ақ.. Егер 
парыздарын осылайша орындағандардың ынта-ықылас басылмаса, оны Вэнь –мәдениеттті 
оқуға жұмсауы қажет-ақ.  

Кун-фуцзы(Конфуций)-ежелгі қытай данышпаны: 
Кун-фуцзы   б.з.б  551-479  жж  өмір  сүрді.Оның   шын  аты  Кун-Цю. 
   Ол өз халқының   салт-дәстүрін ,өлең-жырларын   жақсы  біліп өсті. Ол: 
 Балалықты тастадым, білім  қудым  он бесте, 
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Отыздарға  келгенде кісі  болу түсті еске. 
Қырық жасқа  келгенде ойдағы желді тастадым, 
Елулердің  кезінде аға бола бастадым. 
Өтірікті  шындықтан  ажыраттым  алпыста, 
Жетпісімде жетіліп, қария  болдым  расында – деп жазады.  
 Жастар  оны  өз  ұстазымыз  деп  есептеген.Оның  өсиеттері  
«Нақылдар» деп  аталады. 
   Оған  бір  шәкірті  «Жамандыққа  жақсылық жасау  керек  пе?» деп  сұрағанда, ол:  

«Онда жақсылықтың  төлемі  қандай? 
 Жамандыққа  әділдігіне  қарай  төлем  жаса,  жақсылыққа  жақсылық  жаса»-деген  

екен. Конфуций өзіне тән төл ілім жасамаған деген пікір қалыптасқан, ол Ежелгі Қытайдың 
бес классикалық шығармасын – “Шуцзин” (тарих кітабы), “Щицзин”(әндер мен гимндер 
кітабы), “Лицзин” (рәсімдер туралы жазбалар), “Юэцзин”(музыка туралы 
кітап), “Ицзин” (өзгерістердің канондық кітабы) жинастырып, қайта әңгімелеген және оларға 
түсіндірмелер берген. Осы ретте тұжырымдалған басты көзқарастары мен ілімі жайындағы 
мағлұматтар “Әңгімелер мен пайымдар”' (“Лунь юй”) деген кітапта таратылып баяндалған. 
Бұл кітап Конфуций айтқан ойлар мен оның жақын шәкірттерімен және ізбасарларымен 
әңгіме-дүкенінің жазбасы болып табылады. Зерттеушілер Конфуцийдің жеке басына тиісті 
деп тек “Көктем мен Күздің, Лу мемлекетінің тарихы кітабына” түсіндірмелерін атайды. 
“Ұлы ілім” мен “Аралық туралы ілім”' атты туындылар да Конфуцийдің өзінікі емес, ол тек 
мұның екеуін де қайта әңгімелеп берген деп саналады. Конфуций ілімінің өзіндік 
сипаты антропоцентризммен, яғни адамды ғаламдық ғимараттың кіндігі және ең жоғарғы 
мақсаты деп білетін көзқараспен айқындалады. Конфуций ой-пікірінің негізгі мазмұны 
табиғат заңдарына сәйкес келетін, адамдардың бірлесіп өмір сүруіндегі парасатты реттілікті, 
тәртіпті қамтамасыз етудің аса маңызды шарттары болып табылатын қарапайым да ғаламат 
зор “5 ізгілікті” ұғындыруға арналған. 

Конфуций ғарыш пен әлемнің пайда болуы, эволюциясы мәселелерімен әуестенбеген 
деген пікір бар, өйткені ол рухтар мен о дүние мәселесіне көңіл бөлмеген. Бұл 
Конфуцийдің:” “Өмірдің не нәрсе екенін білмей тұрып, өлімнің не екенін білу мүмкін бе?”, – 
деген, сондай-ақ: “Адамдарға қызмет ете білмей тұрып, рухтарға қалай қызмет көрсетуге 
болады?” – деп түйген қағида іспетті ой-тұжырымдарынан аңғарылады. Ол адам 
проблемасына, оның ақыл-ойына, адамгершілік кескін-келбетіне мол көңіл бөлді. 
Конфуцийдің саяси-этикалық маңызды ұғымы – адамшылық, адамның әділ, ақжүрек болуы 
(жэнь). Ұлдың кішіпейіл болуын, ата-ананы, жалпы үлкен кісілерді сыйлап жүруін 
анықтайтын “сяо” тұжырымдамасы да осы қатарда. Бұл екі ұғым жасы үлкен мен орны 
жоғары адамдарға сый-құрмет көрсетіп отыруға, ел басына адалдыққа, т.с.с-ларға 
негізделген этик. және әлеуметтік қатынастар жиынтығын білдіреді. Ол “текті ерлерді” 
(цзюнь цзы) шешімді түрде “ұсақ пенделерге” (сяо жэнь) қарсы қойып отырған. Алғашқысы 
кейінгісін басқарып отыруға, оларға үлгі болуға тиіс деген. Конфуцийдің қазасынан кейін 
оның ілімі сегіз тармаққа бөлініп кетті. Олардың ішіндегі ең негізгілері идеалистік бағыттағы 
Мэн-цзы мектебі мен материалистік бағыттағы Сюнь-дзы мектебі. Бұл екі бағыт та 
Конфуцийдің шәкірттері Мэн жене Сюньнің аттарымен аталады. Мэн-дзы Конфуций 
ілімдерін жинақтап, бір жүйеге түсірумен ғана айналыспаған, сонымен қатар, жаңа ойлармен 
толықтырьш отырған. Мысалы, «адамның табиғаты тек жақсылықтан жаратылған» деген 
қағида Мэн-дзы философиясының негізгі өзегі болып табылады.Сюнь-цзы Конфуций іліміне 
материалистік нышан енгізген. Әлемнің негізі материалдық күш (ци) және оның екі түрі 
болады (инь және ян). Әлем өзінің табиғи заңдылықтары арқылы өмір сүреді, көк тәңірі - 
әлемнің құрамдас бөлігі ғана, оны зерттеп, сырын ұқса адамдардың мақсат-мүдделеріне 
пайдалануға болады, Бақытты, бақытсыз болу, сау немесе ауру, бай немесе қайыршы болу 
адамдардын өзіне ғана байланысты. Бұл тұжырым Абайдың ауруды жаратқан Құдай, бірақ 
нақты адамды ауру қылған Құдай емес; байлық кедейлікті жаратқан Құдай: бірақ белгілі бір 
адамды бай немесе кедей қылған Құдай емес, адамның бақытты яки бақытсыз болмағы 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%A8%D1%83%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%A9%D0%B8%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%AE%D1%8D%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%98%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D1%8E%D0%B9%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D1%81%D1%8F%D0%BE%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D0%BE_%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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өзінен дейтін ойымен үндесіп жатыр. Конфуцийдің ілімін жалғастырған ағартушылардың 
бірі Сыма-Цянь. 

Сыма-Цянь -қытай  тарихының  атасы:  өмірбаяны, «Тарихи жазбалары»   
туралы. 

Сыма Цянь (шамамен б.з.б. 140 – 86 ж.) — ежелгі қытай тарихшысы, әдебиетші. 
Қытай тарихнамасында іргелі еңбек саналатын “Ши цзидің” (“Тарихи жазбалар”) авторы. 
Әкесі Сыма Тань Хань әулеті сарайының басты жылнамашысы болған. Сыма Цянь жас 
кезінде император сарайында күзетшілік қызмет атқара жүріп, ғылыми жұмыспен 
айналысты. Б.з.б. 108 ж. әкесі қайтыс болған соң үш жылдан кейін, оның орнына 
императорлық архивке орналасты. Жаңа қызметте ол әкесі жоспарлап, жазуды бастаған 
қытай тарихындағы аса іргелі еңбекті әрі қарай жалғастырды. Б.з.б. 104 ж. “Тай чу 
ли” күнтізбесін жасауға ат салысты. Б.з.б. 99 ж. көшпелі сюннулардан жеңіліс тапқан әскери 
қолбасшыға ара түскені үшін түрмеге қамалды. 

Түрмеден шыққан соң, мемлекеттік кеңсенің хатшысы қызметіне тұрып, өзінің негізгі 
еңбегін б.з.б. 92 ж. жазып бітірді. Бұл шығармада көне замандағы Аңыздарда ғана айтылатын 
Хуан-ди императордан бастап, замандасы У-ди император билігінің аяқ кезіне дейінгі 24 
ғасырлық тарихи оқиғалар баяндалған. Еңбек 130 тараудан тұрады, 528 
мың иероглифті қамтиды. “Ши цзи” бес үлкен бөлімнен: әулеттер, текті отбасылар 
жылнамасы, генеологиялық тізімдер, сондай-ақ дәстүрлер, күнтізбелер, астрономия, 
экономика, география, суғару жүйелері туралы трактаттар мен көптеген тарихи 
тұлғалардың өмірбаяндарынан тұрады. 

Сондай-ақ шығармада Рим, Жерорта теңіз жағалауы елдері, Иран, Орталық 
Азия және Таяу Шығыс елдері, т.б. халықтардың тарихи географиялық, этнографиялық, 
саяси құрылымдары, т.б. туралы мәліметтер мол. Әсіресе, Қытайдың батысындағы көшпелі 
сюннуларға (ғұндар) айрықша тоқталып өтіп, олардың тұрмысына, салт-дәстүріне, 
әлеуметтік-саяси, әскери құрылымдарына сипаттама жасайды. Бірақ автор Қытайды қоршап 
жатқан басқа да халықтармен бірге оларды “жабайылар” етіп көрсетіп, олармен арадағы 
қарым-қатынасты бұрмалап жазған. Ол Конфуцийдің “Чуньцю” (“Көктем мен 
күз”) кітабының үлгісімен бүкіл тарихи қолжазбаларды, құжаттарды, мәліметтерді өте 
мұқият түрде жинақтап отырған. Кейінгі қытай тарихшылары тарихты жазуда Сыма Цянь 
үлгісін жалғастырды. Сондықтан оны “Қытай тарихының атасы” санайды. 

Ғылыми  білімі  мен  өнер  табыстары: аспан  картасы, даосизм,  шайдың  
шығуы,құбылнама, сейсмограф, оқ-дәрі жасау. 

Қолданылған әдебиет: 
1.Мәдениеттану: жоғарғы оқу орнындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық. 

Алматы: Раритет, 2005.- 416 бет. 
2.«Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. 
3.Ежелгі Шығыс философиясы. Алматы, 2005 жыл. 
4.Л. С. Переломов. Кун-фу-Цзы. Лунь-юй. Москва, 1998 жыл. 
5.Драч Г.В. Культурология. — Ростов-н/Д., 1995. — С. 308) 
6.Қытай елінің көне ағартушылық тарихы. Чын Гуан Чүн.1986 жыл. 
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Научный руководитель  - к.и.н., Г.Б. Сугралимова 
 

Китайская Народная Республика образовалась 1 октября 1949 году, во главе Мао 
Цзедуном, который торжественно объявил: «Сегодня создано Центральное народное 
правительство Китайской Народной Республики! Отныне китайский народ встал во весь 
рост!» [1]. По мнению Мао Цзэдуна, непосредственный переход к социализму в Китае было 
делом отдаленного будущего, а первоочередной задачей являлась «новая демократия», как 
своеобразной этап на этом пути. Главной задачей партии провозглашалось превращение 
Китая в сильную промышленно развитую державу с решающей ролью рабочего класса в 
обществе.  

Важным событием, повлиявшем на дальнейшее развитие внутренней и внешней 
политики КНР, стала кончина И.В. Сталина. После смерти И.В. Сталина китайская 
пропаганда все более определенно проводила мысль о том, что освободившееся место 
«лидера мирового коммунистического движения» должен занять именно Мао Цзэдун как 
«наиболее авторитетный» деятель среди руководителей социалистических стран [2].  

Особым событием в политической жизни КНР стала первая сессия 8 съезда КПК, 
проходившая в сентябре 1956г. Большое воздействие на работу съездов оказались решения 
20 съезда КПСС, осудивший культ личности И.В. Сталина. Коммунисты Китая поддержали 
это решение, но повторять в полной мере шаги советских коммунистов они не стали. 
Своеобразным компромиссом стало изъятие из Устава КПК упоминания об идеях Мао 
Цзэдуна. Однако он сохранил пост председателя партии. Вся текущая организационная 
работа координировалась генеральным секретарем ЦК КПК Дэн Сяопином.                                                                     
 Незадолго до 8 съезда, по призыву Мао Цзэдуна была объявлена очередная 
идеологическая кампания «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». На 
первом этапе она подразумевала значительную степень плюрализма в выражении взглядов, 
особенно в среде творческой интеллигенции. Некоторые ее представители, посчитав это, по 
примеру СССР, достаточно откровенно высказывались по поводу новых властей и порядков. 
Политическая ситуация со следующего года в корне изменилась. Мао Цзэдун в своем 
заявление, подчеркнул, что широкая трибуна предоставлялось с одной целью — выявить и 
затем выкорчевывать «сорную траву». К 1958г., по официальным данным, около 10 тыс. 
«правых элементов» было репрессированы, в том числе своих мандатов были лишены 54 
депутата ВСНП заподозренных в симпатии к ним [1,с.132]. 

Мао Цзэдун в качестве руководителя страны дважды посещал СССР. Впервые по 
приглашению И.В. Сталина он посетил Советской союз в 1949 году, во время визита был 
подписан исторического договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. В 1957г. глава КПК 
второй раз посетил СССР, в ходе встречи на высшем уровне опять проявились притязание 
Мао на лидирующую роль в коммунистическом движение. Однако в целом руководством 
КПК пока еще сохраняло идеологическое единство с КПСС и другими компартиями, 
открыто не противопоставляло свое понимание «светлое будущего» и путей его достижения. 

В мае 1958г. в решениях 2-ой сессии 8-го Всекитайского съезда КПК был официально 
принят второй пяти летний план. В решениях съезда был курс на строительство 
материально-технической базы социализма и дальнейшее тесное сотрудничество КНР и 
СССР и другими странами социализма. Поддержав установку на ускоренный рост тяжелой 
промышленности, съезд вместе с тем подчеркнул необходимость пропорционального и 
сбалансированного развития КНР. 

Вторая   пятилетка КНР, намеченная на период (1958-1962гг.) развивалась под 
влиянием различных управленческих решений, принимаемых различными политическими 
направлениями и проходила неоднозначно. Поэтому целесообразно проанализировать 
сначала ход выполнения заданий по развитию промышленности за предыдущее десятилетие 
и за последующие годы (1953-1962гг.). Намечались меры по выравниванию уровней жизни в 
городе и деревне. Большое внимание в плане уделялось ликвидации «узких мест» - развитию 
тяжелого машиностроения, приборостроения, производству специальных сталей и цветных 
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металлов, развитию новых отраслей – радиотехнической, промышленности органического 
синтеза, а также производству минеральныхудобрений. 

В целом анализ динамики производства основных отраслей промышленности КНР за 
десятилетие показывает, что ускоренные инвестиции капитала принесли хороший результат. 
Добыча угля возросла в 11.5 раза, нефти в 31 раз, сталь - в 8.7 раза, металлорежущих станков 
- в 7.2 раза, цемента - в 20 раз. Производство радиоаппаратуры выросло в 353 раза. С 1955г. в 
Китае появилось производство автомобилей (Таблица 1.). 

Таблица 1. Сравнительный анализ, отраслей основной промышленной продукции КНР 
за годы двух пятилеток (1953- 1962гг.) [3]. 

 
Год Уголь 

млн.т. 
Электроэнерги

я млрд.к.Вт. 
Нефть 
млн.т. 

Сталь  
млн.т. 

Станки 
металорежу-

щие тыс. 
шт. 

Автомобили 
тыс. шт. 

Радиоаппа-
ратура тыс.шт. 

Цемент 
млн. т. 

1953 70 9.2 0.62 2.23 20.5 / 27 3.88 

1957 131 19,3 1,46 5,94 28 7,9 352 6,86 

1962 220 45,8 5,75 6,67 22,5 9,7 903 6 

 
Источник: «Стратегический ежегодник Китая:1949-1984г.г.» Пекин, 1985г. 
Такие перемены произошли в Китае за десять лет (1949-1959гг.). В качестве слагаемых 

успеха, следует назвать такие факторы:  
1. Руководство страны Китая правильно оценило экономическую обстановку и 

всесторонние обсудило все проблемы социалистического строительство.  
2. Была выработана программа-минимум, включающая следующие три шага: 
•Трехлетний период восстановления;  
•Десятилетний период строительства;  
•Дальнейшее развитие промышленного производства и изучение опыта СССР. 
Успешное выполнение пятилетних планов, укрепление внешнее и 

внутриполитического положения КНР вызвали у маоистов " головокружение от успехов", 
усилили их гегемонистские претензии. Однако планомерное развитие народного хозяйства 
были сорваны группировкой Мао Цзэдуна, навязавшей партии и стране авантюристическую 
политику «большого скачка». На основе решений 8-го Всекитайского съезда КПК (1958г.) 
был официально закреплен новый курс развития КНР. Этот курс в самом Китае был назван 
«Большой скачок». Цель «скачка» - в кратчайшие сроки на основе утверждения таких форм 
общественной организации, которые позволили бы добиться небывалой экономической 
эффективности производства, перейти к коммунизму.  

 Эта политика явилась составной частью «особого» курса, с которым группа Мао 
Цзэдуна выступила в конце 50-х годов внутри страны и на международной арене. Успешное 
выполнение первой пятилетки, укрепление внешнее и внутриполитического положения КНР 
вызвали у маоистов «головокружение от успехов», усилили их гегемонистские претензии. 
Мао Цзэдун видел угрозу культу его личности, его претензиям на роль создателя «особой» 
теории китайской революции. Так как он стремился подвести под свои гегемонистские 
претензии «экономическую базу», а затем все более и более открыто продвигать свой план – 
одним рывком, «скачком» разделаться со всеми проблемами и трудностями, двинуть вперед 
развитие экономики. 

Мао Цзэдун сделал несколько заявлений, суть которых состояла в подготовке 
населения для восприятия нового курса во в внутренней политике и экономике. Его фраза - 
«бедность — это хорошо», «политика — командная сила» наводили на мысль о новых 
тяжелых испытаниях, ожидающих китайский народ в самом ближайшем будущем [4].  

Новая генеральная линия партии, сводилась к лозунгу «напрягая все силы, стремясь 
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вперед, строить социализм по принципу больше, быстрее, лучше, экономнее». Быстрое 
осуществление главных принципов коммунистической утопии, по его мнению, 
способствовали бы укреплению главенствующего положения Мао Цзедуна в КПК, а КПК и 
КНР – международном коммунистическом движении в мире, причем выдвижение лозунга 
«большого скачка» подавалась как стремление к созиданию новых условий поиска 
собственного пути построения социализма, отличного от советской модели. После 
выполнения 5-летки в три года им ставилась задача за 15 лет догнать Англию, за 20 – США, 
а по развитию сельскохозяйственного производства догнать Японию в 3 года.  

Отвечая на требования Мао Цзэдуна о составлении на местах повышенных планов 
экономического развития, производственные объединения и местные власти стали брать на 
себя трудновыполнимые обязательства. К концу весны того же года подготовка к попытке 
резко ускорить темпы развития страны было завершена [5]. 

Для того чтобы приступить к практическому осуществлению этих идей, была 
необходима санкция высших партийных органов. В решениях сессии, были очерчены 
контуры новой генеральной линии - маоисткой модели коммунизма в Китае. Новая 
программа получила название курса «трех красных знамен»: новой генеральной линии, 
«большого скачка», народных коммун. С середины 1958г., после принятия 
соответствующего решения на совещании в Бэйдайхэ, было создано 26 тыс. «народных 
коммун», объединившего типа, в которых происходило почти полное обобществление 
собственности крестьян, вплоть до домашней утвари. Там осуществлялось уравнивание 
произведенной продукции, вводилось «бесплатное коллективное питание». Его суть 
формулировалась так: упорно бороться три года и добиться перемены в основном облике 
больших районов страны. Идеологическое содержания народной коммуны: "Три года 
упорного труда –10 000 лет счастья".  

В сельском хозяйстве страны для повышения урожайности использовалось 
нетрадиционные методы обработки земли, в частности глубокая вспышка, загущенные 
посадки риса. В промежутках между сельскохозяйственными работами крестьянское 
население, напрягая все силы, по всему Китаю боролись с «четырьмя вредителями» - 
крысами, мухами, комарами и воробьями. Кампания против воробьёв приняла всеобщий 
характер. Пропаганда объясняла, что воробьи массово пожирают зерна урожая, принося 
национальному хозяйству колоссальный убыток. План был разработан в 1958г.. Было 
известно, что воробей не может пробыть в воздухе больше определённого промежутка 
времени, около 15 минут. Все крестьяне, а также привлечённые к кампании школьники и 
горожане должны были кричать, бить в тазы и барабаны и шуметь, чтобы напугать воробьёв 
и заставить их летать. Утомлённые воробьи падали на землю замертво или добивались. 
Напоказ выставлялись фотографии с горами мёртвых воробьёв высотой несколько метров. В 
ходе развёрнутой в марте-апреле 1958г. кампании только за три дня в Пекине и Шанхае было 
уничтожено 900 тыс. птиц, а к первой декаде ноября того же года в Китае, по неполной 
статистике, было истреблено 1,96 млрд воробьёв. Через год после кампании, урожай был 
действительно лучше, но при этом расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги. 
Ранее популяции гусениц и саранчи регулировалась воробьями. В результате нашествия 
саранчи урожаи резко уменьшились, в стране наступил голод, от которого погибло 
предположительно до 30 миллионов человек [6].   

Другой причиной голода являлась коллективизация, которая также привела к резкому 
уменьшению урожаев. В конце 1959г. в Академии прошла серия обсуждений, в результате 
которой кампания была признана ошибочной. После такого общественного резонанса Мао 
Цзэдун принял личное решение о приостановке борьбы с воробьями. Мао Цзэдун тогда 
сказал, что воробьёв не надо уничтожать, а четырьмя вредителями являются крысы, комары, 
мухи и жуки. Для восстановления популяции воробьёв в страну пришлось завозить этих 
птиц из СССР и в Китае началась массовая кампания по защите воробьёв. 

В этот период народные коммуны мыслились еще скорее как более крупные 
кооперативы, нежели основа нового общественного порядка, однако в летние месяцы Мао 
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Цзэдун разработал концепцию коммунизации именно как новую основу нового 
(коммунистического) общественного строя КНР. Партийным решением было постановлено 
резко увеличить темпы экономического развития, в особенности производства чугуна и 
стали, что Мао Цзэдун считал ключевым показателем уровня развития экономики [1,с.142].  

В рамках «большого скачка» прошла так называемая «битва за сталь». Под лозунгом 
«вся страна варит сталь» в Китае развернулось движение за создание базы «малой 
металлургии». Малая металлургия — кампания по организации повсеместного производства 
стали в Китае с целью быстрой индустриализации страны. Кампания была ключевой 
составной частью пятилетки «большого скачка». Кампания привела к обратному результату 
— разрушению индустриальной базы и необходимости сворачивать неэффективное 
производство низкокачественного металла. Была поставлена задача соорудить более 10 тыс. 
малых и средних металлургических печей, ежегодной производительностью 20 млн. т чугуна 
[7]. Крестьянам вместо отдыха от полевых работ им приходилось заниматься варкой «стали». 
Более 90 млн. человек, не имевших до того времени никакого представления о металлургии, 
по всей стране строили кустарным способом небольшие доменные печи. В усиленном темпе 
работала и вся промышленность, причем предприятия стремились максимально увеличить 
объем производства, не заботясь о рациональном использовании ресурсов. В 1958г. 
производство «стали» возросло на 45%, а в 1959 — на 30%. Однако в 1961г. 
неэффективность малой металлургии стало очевидна, кампания была тихо свёрнута и забыта, 
производство стали резко упало и вернулась к уровню 1958г.  

В октябре 1954г. состоялся первый официальный визит первый секретаря Н.С. 
Хрущева. Во время визита были подписаны соглашения о значительном расширении 
советской помощи в экономической, технической, образовательной и военной сферах. 
Большая помощь оказывалась Китаю и восточноевропейскими странами. В 1959г. Н.С. 
Хрущёв снова прилетел в Пекин, чтобы принять участие в торжествах по случаю 
десятилетия КНР. Китайские лидеры не скрывали своего недовольства недавним визитом 
Н.С. Хрущёва в США и попытками СССР вести политику разрядки с США. Это было его 
последний визит в Китай и последняя встреча с Мао [8]. 

Основным политическим следствием курса «трех красных знамен» было нарастание 
традиционных противоречий в руководстве КПК и формирование двух 
противоборствующих группировок. Социальному утопизму Мао Цзэдуна и его ближайшего 
окружения все в большей мере начинает противостоять прагматическая часть партийно-
государственной элиты, предлагавшая свое видение перспектив развития страны. Лидером 
оппозиции являлся Председатель КНР Лю Шаоци, поддержанный генеральным секретарем 
ЦК КПК Дэн Сяопином. Чжоу Эньлай, занимавший неизменно пост руководителя 
китайского правительства, стремился балансировать между этими группировками [5, с.170]. 

Результаты «большого скачка» были разрушительны для страны. Наиболее страшным 
его последствием было падение сельскохозяйственного производства. В годы скачка оно 
ежегодно сокращалось на 10%, что вызвала голод, унесший не менее 10 млн. человек. 
Реальная заработная плата снизилась в городах на 10%. В целом политика «большого 
скачка» обошлась Китаю почти 70 млрд дол., что составляло около одной трети валового 
национального продукта страны[9]. Достаточно указать, что за период с лета 1959 года по 
весну 1962 год общий объем промышленного производства КНР сократился вдвое. 
Миллиардами юаней, многочисленными месяцами и долгими годами затраченного впустую 
труда, заплатил Китай за ошибочные управленческие решения и эксперименты по развитию 
так называемой: «малой металлургии», массовое строительство объектов «без оглядки на 
иностранные авторитеты» и др. Уже через несколько месяцев подобного рода 
«эксперименты» дали первые результаты — резко снизилась производительность труда, в 
отдельных районах начался голод.  

Согласно архивным данным компартии Китая, за 1958-1962 годы примерно 45 
миллионов китайцев погибли от голода. Но это не остановило Мао Цзэдуна и некоторых его 
соратников. Внеся некоторые коррективы в проводимый курс, они продолжали прежнюю 
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политику еще почти два года. Недовольство ряда руководящих работников особенно 
отчетливо проявилось в ходе проходившего летом 1959г. совещания ЦК КПК. Среди его 
участников было распространено письмо Пэн Дэхуая (министр обороны) в адрес Мао 
Цзэдуна с критикой проводимого курса. Но в результате Пэн Дэхуай и его сторонники были 
обвинены в «антипартийной деятельности» и отстранены от работы. Место поста министра 
обороны занял сторонник Мао Цзэдуна маршал Линь Бяо. Все это происходил на фоне 
событий в Тибете, где недовольство населения политикой КПК вылилось в восстание.  

Анализ политической и экономической ситуаций в стране перед культурной 
революцией показывает, что хозяйственный эксперимент  был не удачным. Последствия 
«большого скачка» были тяжелыми. Возможно, наиболее страшным его следствием было 
падение сельского хозяйства. Моральный облик людей изменился: появились случаи 
идолопоклонства, колдовства, вымогательства, растрат. Процветали спекуляция и черный 
рынок. Бунты крестьян, бегство из «коммун», разрушение домов на топливо, торговля из под 
полы. В партии возникло серьёзное противостояние, которое продолжалось вплоть до 
культурной революции. В итоге Мао Цзэдун публично признал допущенные ошибки, он 
даже покинул пост председателя КНР, уступив его Лю Шаоци. Хозяйственной 
деятельностью занялись вплотную Лю Шаоци и Дэн Сяопин, им пришлось принять ряд 
прагматических мер, чтобы хотя бы частично выправить ситуацию. Они занялись 
деколлективизацией и частичным возвратом к «капиталистическим» методам управления. 

Проанализировав в целом, развитие китайской экономики за этот период с 
уверенностью можно сделать вывод о том, что оно закономерно  вошло в историю Китая под 
названием: «Великое десятилетие», но с трагическим смыслом. 
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Развитие казахстанско-китайского торгово-экономического сотрудничества в целом 

имеет большое значение для развития экономик обеих стран.  
«Регион Синьцзян, находящийся в тысячах километрах от переживающего 

экономический бум восточного побережья Китая, сделался воротами Пекина в Центральную 
Азию. Имея общие с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном границы, Синьцзян-
Уйгурский автономный район (СУАР) является пропускным пунктом для торговли Китая с 
богатыми ресурсами регионом. Актуальность изучаемой темы заключается также и в том, 
что в ходе исследования можно выявить колоссальные резервные возможности углубления 
взаимоотношений Республики Казахстан и Китайской Народной Республики во многих 
аспектах торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной жизни в 
рамках ШОС. 

На фоне нарастающей глобализации мировой экономики динамично развивается и 
углубляется международное экономическое сотрудничество на основе международного 
разделения труда, сотрудничество с соседним государством, геополитический вес которого 
стремительно нарастает в соответствии с его экономическим ростом, жизненно важно для 
Республики Казахстан.  В основе такого сотрудничества, безусловно, лежит торгово-
экономическое сотрудничество, которое является, с одной стороны, катализатором всей 
системы экономических отношений, с другой стороны, завершающим отражением этих 
отношений, результатом. 

Анализ тенденций и закономерностей развития торгово-экономического 
сотрудничества между Казахстаном и СУАР КНР является актуальной задачей, обладающей 
как общенаучной, так и прикладной значимостью.  

Главная цель торговой политики Республики Казахстан - это формирование 
эффективной и оперативной системы защиты и продвижения экономических и политических 
интересов, а также обеспечение доступа на внешние рынки, развитие инфраструктуры 
внутренней торговли и устранение недобросовестной конкуренции, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. 

Понимая тот факт, что экономика Казахстана имеет сырьевую направленность, 
государству необходимо создать систему, позволяющую развивать производство товаров с 
высокой добавленной стоимостью, с целью их дальнейшего продвижения на зарубежные 
рынки. При этом усилия государства должны быть реализованы по трем векторам: 
внутреннему, пограничному и внешнему. Их реализация должна обеспечить условия, 
стимулирующие экспортную ориентацию, снижение операционных затрат, а также 
содействие продвижению экспорта на внешних рынках. 

Основными направлениями реализации вопросов внутреннего вектора должны быть 
совершенствование законодательной базы, развитие сети поддержки торговли, содействие 
развитию компетенции кадров, обеспечение качества, обеспечение торговой информацией, 
торговому финансированию, развитию прочих услуг сети поддержки торговли. 

Для реализации вопросов пограничного вектора необходимо провести анализ и 
оптимизацию процедур, необходимых для проведения экспортно-импортных операций с 
целью сокращения времени и числа процедур, создать систему регулярного мониторинга 
реализации соглашений между соседними странами о содействии торговле с целью 
оперативного реагирования на возникающие препятствия и проработать вопрос о 
механизмах преференциального отвода земельных участков экспортерам несырьевой 
продукции. 

Внешний вектор будет включать: комплекс мер по созданию торгово-экономических 
зон продвижения торговли с приграничными странами, содействие открытию 
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представительств казахстанских бизнес-структур за рубежом, повышение эффективности 
деятельности торговых представительств страны, изучение потребности, механизмов и 
источников финансирования создания торговых домов и складов за рубежом [1]. 

В настоящее время потенциал Республики не в полной мере задействован в системе 
международных грузопотоков, в приграничной торговле, экспорта казахстанских товаров, до 
конца не сформирована специализация основных международных транспортных коридоров. 
Требуется повысить уровень сервисных услуг и качество транспортных путей в соответствии 
с международными стандартами, призванных обеспечить полноценное формирование 
транзитных грузопотоков по территории страны. Одним из факторов，является развитие 
транспортных коридоров на приграничных зонах, только за счет этого возможно привлечь 
наибольшее количество представителей международного бизнеса, транснациональных 
компаний, отечественных и зарубежных инвесторов, прежде всего своими либеральными 
условиями ведения бизнеса, создание свободно экономических зон, минимизацией 
рыночных издержек, особенно необходимых для успешного развития среднего и малого 
предпринимательства страны [2]. 

Как известно, для стран Центральной Азии развитие транспортных коридоров - одно из 
наиболее конкурентных стратегических направлений и Казахстан не стал исключением.  

В рамках реализации ряда Соглашений между Правительствами Казахстана и Китая о 
создании и регулировании деятельности Центра, а также поручений Главы государства 
Н.А.Назарбаева, озвученных им в ежегодном Послании народу Казахстана Правительством 
Республики Казахстан с 2005 года на участке казахстанско-китайской границы в районе 
одноименного поселка Хоргос ведутся работы по созданию Международного центра 
приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее - Центр). Центр находится на транспортном 
коридоре и является ответом нашей страны на действия китайского правительства на 
казахстанско-китайской границе, где сейчас создана и интенсивно осваивается зона 
свободной торговли города-порта Хоргос. На сегодняшний день Центр заявлен, как зона 
международного сотрудничества и приграничной торговли с Китаем.  

Эффективная реализация проекта должна не только обеспечить развитие приграничной 
торговли, привлечь внимание крупнейших международных инвесторов, но и повысить 
благосостояние приграничного населения, создать условия для улучшения работы 
перерабатывающих предприятий и организаций сферы услуг.  

Являясь крупным транспортно-логистическим узлом международного значения, пункт 
перехода «Хоргос» будет функционировать в перспективе как «сухой порт» по направлению 
«Восток-Запад» и как крупный транспортно-логистический и торгово-промышленный центр 
международного значения. Этот торгово-транспортный трансграничный коридор 
обеспечивает выход Китая и других государств Юго-Восточной Азии в страны Европы и 
Ближнего Востока через Казахстан и способствует дальнейшему развитию торговли и 
грузопотоков по направлению «Восток-Запад». Соответственно, в перспективе Центр также 
будет обладать всеми вышеперечисленными преимуществами и потенциалом. 

Общая стоимость проекта составила 385 млрд. 658 млн. тенге, в том числе 311 млрд. 
930 млн. тенге за счет капиталовложений инвесторов и 73 млрд. 728 млн. тенге за счет 
средств республиканского бюджета. То есть, на один тенге выделяемых бюджетных денег 
привлекается 4,2 тенге инвестиционных средств. Кроме того, на территории Центра будет 
создано более 5 тыс. рабочих мест, и ежедневный поток людей только с казахстанской части 
составит 20 тыс. посетителей [3]. 

Развитие внешнеторгового сектора РК осуществляется в соответствии с казахстанским 
законодательством, которое регулирует внешнюю торговлю.  

В связи с тем, что государственное регулирование ВЭД, в первую очередь, было 
связано с применением мер тарифного и нетарифного регулирования, то указанные меры 
получили наибольшее развитие за несколько лет независимости РК, но в то же время не был 
отработан системно-аналитический подход в использовании этих мер. 
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Отсутствовали законодательные акты, непосредственно посвященные вопросам 
поддержки государством экспорта 

В настоящее время государственная внешнеторговая политика осуществляется в 
первую очередь, посредством таможенно-тарифного регулирования и методов нетарифного 
регулирования. 

Ставки импортных и экспортных таможенных пошлин и перечень товаров, в 
отношении которых они применяются, утверждены Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 28 декабря 2007г. «О таможенном тарифе и ТН ВЭД Республики 
Казахстан» (с дополнениями от 6 февраля 2008г.)  [5]. 

Что касается, стратегии экономического сотрудничества  между Казахстаном и СУАР, 
то эти страны имеют большую  взаимодополняемость в экономической структуре и 
природных ресурсах. С момента вступления Китая в ВТО были созданы более 
благоприятные условия для двустороннего экономического и торгового сотрудничества. В 
рамках ВТО между  Казахстаном и СУАР двусторонняя торговля была унифицирована. В 
результате начался быстрый темп роста объема торговли. В 2002 году товарооборот 
составлял 1,37 млрд. долл., а в  2012 году составил 11.17 млрд. долл., в сравнении с прошлым 
годом объем торговли вырос на 5,39 %. Общая сумма экспорта составил 7.139 млрд. долл., 
увеличившись на  7,12%  этот показатель выше в сравнении с предыдущим годом на 9,51%.; 
импорт же составил 4.028 млрд. долл. увеличившись на 2,45% [6; 7]. 

Прежде всего, ВТО является  возможностью настроить и оптимизировать структуру 
двусторонних экономических и торговых отношений. Казахстан являются членами 
таможенного союза и ШОС, такие благоприятные условия дают возможность для 
экономического развития Казахстана, особенно в условиях предстоящего вступления в ВТО, 
в укреплении между Синьцзяном и Казахстаном экономических и торговых отношений. 

В рамках работы по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) проводится гармонизация действующего казахстанского законодательства в 
соответствии с требованиями и стандартами ВТО. Проводимая работа связана с внедрением 
в национальное законодательство норм, правил, процедур и стандартов, признанных 
международной практикой.  

Результаты внешнеторговой либерализации проявились как в самой сфере внешней 
торговли, так и в других областях экономики. Наметились: рост объемов внешней торговли; 
уменьшение дефицита торгового баланса; увеличение количества фирм, занятых в сфере 
внешней торговли; значительный рост объемов «челночной» торговли; рост занятого 
населения в сфере внешней торговли; возникновение конкуренции между отечественными 
экспортерами на внешних рынках; неустойчивая позиция Казахстана на внешних рынках; 
закрепление сырьевой направленности экспорта; создание сильного конкурентного давления 
на отечественных производителей со стороны импортных товаров; насыщение внутреннего 
рынка импортными дешевыми товарами; улучшение инвестиционного климата в 
экспортоориентированных отраслях; резкое изменение объемов промышленного 
производства в экспортоориентированных отраслях; рост доли добывающих отраслей в 
общем объеме промышленного производства; резкое падение производства потребительских 
товаров; усугубление кризиса падения производства; снижение темпов роста цен на товары 
народного потребления (ТНП) в связи с насыщением рынка импортными товарами; 
торможение роста уровня безработицы в РК; формирование широкого слоя мелких и 
средних предпринимателей; модернизация сырьевых отраслей экспортных предприятий. 
Наиболее показательным результатом либерализации является расширение внешней 
торговли в объемах и по региональной структуре [8]. 

Экономическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном относится к сфере 
международного экономического взаимодействия в рамках соглашений Шанхайской 
Организации Сотрудничества (ШОС). Такое сотрудничество является новым типом 
межгосударственных отношений в политической, экономической, культурной и других 
областях. Сотрудничество между Казахстаном и СУАР (Синьцзянским уйгурским 
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автономным районом) принадлежит к категориям субрегиональной экономической 
интеграции между двумя географически смежными странами. Цель сотрудничества 
заключается в достижении рационального распределения и оптимизации ресурсов внутри 
регионов посредством использования различных факторов производства. 

Великий Шелковый путь стал связующим звеном торговых отношений между 
Казахстаном и Синьцзяном. В последние годы, Китай и Казахстан подписали ряд 
соглашений о сотрудничестве в области экономики и торговли, инвестиций, науки и 
технологии, товарной инспекции, развития банковских секторов, автотранспорта, 
железнодорожного транзита, портового сотрудничества, нефтедобычи, освобождения 
двойного налогообложения и др., что заложило прочную правовую основу для дальнейшего 
развития регионального экономического сотрудничества. 

Динамика роста товарооборота и увеличение номенклатуры товаров в торговле между 
РК и СУАР, бесспорно, стимулирует экономическое развитие Казахстана. Однако 
критический анализ процесса торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и 
Синьцзяном за последние 10 лет позволяет сделать вывод о том, что углубление данного 
сотрудничества с Китаем в перспективе может иметь для Казахстана и негативные 
последствия. В этой связи следует обратить внимание на следующие проблемные моменты: 

1. Сырьевая направленность экспорта. Высокий уровень казахстанского экспорта в 
Китай поддерживается, в основном, за счет вывоза стратегических сырьевых ресурсов. 

2. Стагнация казахстанского производства. Широкое доминирование товаров 
китайского производства на казахстанском рынке свидетельствует о том, что отечественное 
производство развивается в крайне неблагоприятных условиях. В этом плане увеличение 
объемов и номенклатуры ввозимого в Казахстан товара неизбежно приведет к стагнации 
казахстанского производства; 

3. Различия в статистических данных соответствующих служб Казахстана и СУАР. Эти 
различия возникают в силу разности методов учета товаров на таможенных постах, а в 
некоторых случаях причиной этому служит недостоверное декларирование; 

4. Слабый контроль приграничной торговли. Государственные органы, 
контролирующие торговые операции в приграничной зоне, не всегда предоставляют 
достоверные данные по объемам двусторонней торговли, так как большинство участников 
рынка официально не регистрируют свою деятельность; 

5. Проблема вывоза капитала из Казахстана в СУАР. В соответствие со статьей 5 
Закона РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» - неконтролируемый 
вывоз капитала за пределы страны определяется в качестве угрозы национальной 
безопасности РК.  

Таким образом, в последние годы вывоз казахстанского капитала в Китай по 
различным каналам приобретает массовый характер, и данную проблему невозможно 
разрешить запретительными мерами. В этом плане из-за того, что в большинстве случаев 
вывоз капитала происходит на легальной основе необходимо принимать комплексные меры, 
обеспечивающие развитие МСБ на территории Казахстана. 

Вместе с тем, учитывая то, что со вступлением РК в ВТО еще больше обострится 
конкуренция между казахстанскими и китайскими производителями на отечественных 
рынках, целесообразно обстоятельное изучение структуры китайского внутреннего рынка с 
целью выработки конкретных предложений по диверсификации казахстанского экспорта. 
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XIII ғ. ортасында араб елдерінің қоғамдық-саяси өмірінде бірқатар өзгерістер болды. 

Олай дейтініміз, 1258 жылы монғолдар Бағдат қаласын алып, Аббасилер халифатының 
іргесін шайқалтты. Оған қоса, батыстан бағытталған крестшілердің жойқын шабуылдары оң 
әсерін тигізе қоймады. Алайда монғол әскеріне төтеп беріп, крестшілердің бетін қайтарған 
мәмлүктер өздерін араб-мұсылман өркениетінің қорғаны ретінде танытты. Айтулы екі алып 
мемлекет Аббасилер халифаты мен Осман империясының арасын, араб мәдениетінің гүлдену 
кезеңі мен тоқырау кезеңінің арасын жалғастырушы көпір болды.  

Жоғарыда айтқанымыздай, XIII ғ. бастап Мысыр мен Шам өлкесіндегі билік 
мәмлүктердің қолына өткен-ді. Олар ел басқаруда бірқатар әскери-әкімшілік реформалар 
жасады. Сәйкесінше, басқарушылар мен әскерилерге жаңа лауазымдар мен атақтар берілді. 
Оған қоса, салық жүйесі мен жер иеленуде өзгерістер енгізілді. Елде басқа қоғамдық-саяси 
өзгерістер орын алғандықтан, араб тілінің лексикасы жаңа атау-ұғымдармен толығуы заңды. 
Соның негізінде, білікті араб тарихшысы Мұхаммад Ахмад Духман (1899-1988 жж. өмір 
сүрген) осы кезеңдегі араб тілінің ахуалын зерттеп, «Мәмлүктер дәуіріндегі тарихи 
ұғымдары сөздігін» («  құрастырған. Өкінішке орай, бұл («معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي
еңбегі автор дүниеден озғаннан кейін, 1990 жылы Дамаск қаласындағы «Дәр аль-фикр» (« دار
 .баспасында жарық көрген [1, 3-4] («الفكر

Мұхаммад бен Ахмад бен Халед Духман (  жылы Дамаск 1899 (محمد بن أحمد بن خالد دهمان
қаласында дүниеге келген. Әкесі Ахмад Духман шейх өте білімді кісі болған деседі. 
Мұхаммад Духман өзі тарихшы, көне кітаптарды зерттеуші, сондай-ақ Дамаск қаласының 
танымал тұлғаларының бірі болып табылады. Көптеген ғұламалардың алдында дәріс алған. 
Солардың ішінде, Ибн Асакир ад-Димашқидің (  «Дамаскінің үлкен тарихы» (ابن عساكر الدمشقي
 атты кітабын зерттеумен аты шыққан тарихшы Абд аль-Қадир Будранның («تاريخ دمشق الكبير»)
 тигізген әсері зор болған. Мұхаммад Духман ұстазының ізін жалғап, аталмыш (عبد القادر بدران)
кітаптың 10-томына талдау жасаған. Бұдан басқа, Мұхаммад бен Тулун ас-Салихи ( طولون 
بنرضوانمحمد  الساعاتي) Радуан бен Мұхаммад ас-Саати ,( بنمحمد الصالحي ), Абу Амр ад-Дани ( ابو 
 ,сияқты ғалымдардың еңбектерін талдап (ابن قدامة المقدسي) Ибн Қудама аль-Мақдиси ,(عمرو الداني
зерттеумен айналысқан. Мұхаммад Духман, сөздіктен өзге, «Дамаскінің алаңдарында» («  في
») «Ислам мәдениеті тарихы» ,(«رحاب دمشق  Мәмлүктер дәуіріндегі» ,(«دراسات في الثقافة اإلسالمية

http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?rs=1&u=http%3A%2F%2Fwww%2Exzbu%2Ecom%2F2%2Fview%2D4910983%2Ehtm&p=baidu&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=52066088_cpr&k=%B9%FE%C8%F8%BF%CB%CB%B9%CC%B9&k0=%B9%FE%C8%F8%BF%CB%CB%B9%CC%B9&k1=%B9%D8%CB%B0&k2=%C2%DB%CE%C4&k3=%D0%C2%BD%AE&k4=%B6%D4%CD%E2%C3%B3%D2%D7&k5=%BD%F8%B3%F6%BF%DA&sid=97efb709570d77c3&ch=0&tu=u1847666&jk=2cf44c148ed7581a&cf=29&fv=15&stid=9&urlid=0&luki=1&seller_id=1&di=128
mailto:mervetta92@mail.ru
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Дамаск билеушілері» («  Мәмлүктер мен Түрік османдары» ,(«والة دمشق في عهد المماليك
арасындағы шайқас» («  сынды және басқа да көптеген тарихи («العراك بين المماليك والعثمانيين األتراك
кітаптардың авторы болып табылады. Тарихпен әуестенгені сонша, Дамаск қаласындағы кез 
келген ғимараттың тарихын айтып бере алатын болған. Тіпті Дамаск қаласындағы тарихи 
орындардың картасын («  да жасаған екен. Мұхаммад («خريطة دقيقة للتعريف بمواقع األبنية التاريخية
Духман ғылыммен бірге ұстаздық қызметін қатар алып жүріпті. Өйткені «Кіші аль-Адилия» 
медресесінде («  ,ислам дәрістерін жүргізетін сыныптың негізін қалап («المدرسة العادلية الصغرى
Ханбали мазхабы бойынша дәрістер ұйымдастырған. Сондай-ақ, оқушыларға зерттеу 
жұмыстарында бағдар көрсетіп, жетекшілік етіпті. Сонымен бірге, егіншілікті де кәсіп еткен 
көрінеді. Қас қарайғанша еңбек етіп, егіс алқабын өңдейді екен. Көз көргендер сондықтан 
оның денсаулығы мықты болып, ұзақ жасағанын айтады [2, 215].  

Енді сөздіктің құрылымына келсек, онда мәмлүктер дәуірінде қолданыста болған 
ұғымдар қамтылған. Олардың кейбірі мәмлүктер дәуіріне дейін пайда болса, кейбірі Осман 
билігі тұсында да өз мәнін жоғалтпаған. Десе де, автор осы кезеңде қолданыста болған 
ұғымдарға түсініктеме бере отырып, оның шығу тегі мен мағынасына тоқталып кеткен. 
Оларды араб әліпбиінің реттік тәртібіне сәйкес орналастырған. Сөздік «әлиф» («  («باب األلف
әрпімен басталып, «йай» («  әрпімен аяқталатын 26 бапқа бөлінген, 159 беттен («باب الياء
тұрады. Әр бапта 20-50 шамасында сөздер берілген. Онда мәмлүктер дәуірінде қолданыста 
болған лауазымдар, тағамдар, киім-кешектер, әкімшілік бірліктер сипатталған. Мысалы, осы 
кезеңде мынадай жаңа әскери және әкімшілік атаулар мен лауазымдар тізбегі қалыптасқан: 

•  «Амир ас-силах» («  сұлтанның немесе әмірдің қаруына жауап беретін – («أمير السالح
адам [1, 20].   

• «Амир аль-мажлис» («  сұлтанның немесе әмірдің кеңесін басқаратын – («أمير المجلس
қызметкер [1, 22].   

• «аль-Амир аль-муқаддам» («األمير المقدم») – атабектен кейінгі лауазым [1, 22].   
• «Амир ашара» («أمير عشرة») – мәмлүк әскерінде ондықты басқаратын әмір. Сондықтан 

оларды кіші уәлилер деп те атайды [1, 22].   
• «Амир илм» («  сұлтанның бұйрығын немесе хабарландыруын жеткізуші – («أمير علم

қызметкер [1, 22].   
• «аль-Имами» («اإلمامي») – халифтің бір лақабы болған. Осы кезеңде ұлы ғалымға 

берілетін атаққа айналды. Ерекше құрметті білдіру мақсатымен соңына «йай» (ي) жалғанған  
[1, 22].   

• «ат-Ташриф» («التشريف») – қазіргі кездегі «уисам» («وسام»), яғни орден.  
•  «аль-Жандария» («الجندارية») – сұлтан немесе әмірдің ізбасарлары мен жақтаушылары 

[1, 51].   
• «Жауиш» («جاويش») – соғыс барысында хат тасушы. Қазақ тіліндегі «жаушы» сөзімен 

бірдей. Түркі тілінен енген сөздердің бірі болса керек [1, 51].   
• «аль-Жумкудар» («الجمكدار») – сұлтанның диуанын басқарушы, әрі мәмлүктердің 

жалақысын таратушы [1, 54].   
• «Хажиб аль-хужжаб» («  сұлтанның уилаяттарды басқаратын – («حاجب الحجاب

орынбасарларына берілетін лауазым [1, 59].   
• «аль-Хубз» («الخبز») – жалақы мағынасында, көпше түрі «аль-ахбаз» («األخباز»). Негізі 

араб тілінде «нан» деген сөз [1, 63; 3,75].    
• «Дәр ат-тарх» («دار الطرح») – мәмлүктер дәуірінде пайда болған сөздердің бірі, салық 

жинайтын мекемені білдіреді [1, 66].   
• «ад-Дихлиз» («الدهليز») – сұлтан жорыққа немесе аңға шыққанда алып жүретін лашық. 

Бірақ қазірде үйдің кіреберісі ретінде қолданылады [1, 67]. Дәл осы мағынада қазақ тіліне 
«дәліз» болып кірген. 

• «Рас нубат ан-нуаб» («  .сұлтанның төрт орынбасарына берілетін атақ – («رأس نوبة النوب
Олар барлық мәмлүктерден жоғары және басқалары олардың бұйрығын мүлтіксіз орындауы 
шарт [1, 81].   
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• «ад-Дабтия» («الضبطية») – әскер қатарын түзеп, олар жүрген кезде шептің бұзылмауын 
қадағалап жүретін жауынгерлер [1, 98].   

• «ат-Табур» («الطابور») – бір бірінің артына тізілген әскерлер шебі. Табур төрт топтан 
тұрады және оны «бакбаши» («بكباشي») басқарады [1, 117].   

• «ат-Тамға» («الطمغا») – қоладан немесе ағаштан жасалған мөр. Ресми хаттарда, 
парақтың төменгі жағына, қолдың жанына қойылатын. Түркі тілінде бұл сөз «таңба» деген 
мағына берген. Мысалы, Іле-Шу тауларының етегінде орналасқан Тамғалы тастың бекер 
осылай аталмаса керек [1, 118; 4].   

• «ат-Туман» («الطومان») – 10 мыңдық әскерге қатысты айтылатын бірлік [1, 118]. 
Монғол әскерінде де 10 мыңдықты осылай атаған. Қытайдағы қазақтардың арасында бұл сөз 
әлі сақталған. Мысалы, 10 мыңдық ақшаны олар «түмен» дейді. 

• «Кәтиб ас-сир» («  сұлтанға келген хаттарды оқып, сұлтанның айтуымен – («كاتب السر
оларға жауап жазатын қызметкер. Ол Сұлтанға ең бірінші кіріп, ең соңынан шығатын болған. 
Өйткені барлық жазбалар соның қолынан өтетін [1, 129].   

Кез келген тарихи кезеңді зерттеу барысында қарапайым халықтың мәдениеті мен 
тұрмыстық өмірін сипаттау арқылы ғана сол дәуірге толыққанды сипаттама беруге болатыны 
белгілі. Өз кезегінде, халықтың мәдени және тұрмыстық ахуалы олардың тағамдары мен 
киім-кешектерінен көрініс табады десек қателеспейміз. Мысалы, сөздіктен осы кезеңде кең 
қолданылған «ат-туфта» («التفتا»), «аль-хитта» («الحطة»), «шаш» («الحطة»), «аль-ғитаби» 
 «сияқты бірнеше мата түрлерінің атауларын табуға болады. Сондай-ақ, «аль-афауия («العتابي»)
 сынды шарап түрлері берілген. Сөздікте кездескен («األقسماء») «және «аль-ақсима («األفاوية»)
басқа да сөздерді атап өтсек: 

• «аль-Итк» («اإلتك») – сұлтандар киетін аяқ киім түрі, – деп сипаттайды автор сөздікте. 
Бізше етік сөзімен дәлме-дәл [1, 11].   

• «Бақшиш» («بقشيش») – қызмет көрсеткен жұмысшыға жалақысының үстінен берілетін 
ақша. Көпше түрі «бақашиш» («بقاشيش»). Бұл сөз қазірге дейін осы мағынасында Мысырда 
қолданысқа ие.  

• «аль-Хияса» («الحياصة») – жануардың бел тұсына ертоқымды бекіту үшін тағылатын 
белдік [1, 64].   

• «аз-Зиркиш» («الزركش») – алтын жіппен тігілген киім атауы [1, 84].   
• «ас-Садр» («الصدر») – сары мыстан жасалған үлкен табақ [1, 95].   
• «ат-Тарха» («الطرحة») – киім түрі. Көбінесе, шафиғи және ханбали мазхабтарының 

қазылары киетін болған [1, 116].   
• «аль-Қалбақ» («القلبق») – домалақ немесе цилиндр тәріздес бас киімнің түрі. Көпше 

түрі «аль-қалабиқ» («قالبق»). Матасы «астраған» («استراغان») деп аталады. Қазақ тілінде де бас 
киімнің бір түрі «қалпақ» деп аталатынын білеміз [1, 124].   

Тілдік тарихына үңілсек, сөздікте нақ араб түбірінен құралған сөздер ғана емес, парсы 
және түркі тілдерінен, сондай-ақ кейбір батыс тілдерінен енген сөздер кездеседі. Батыс 
тілдерінен енген кірме сөздердің қатарына төмендегі сөздерді жатқызуға болады: 

• «аль-Бедрум» («البدرم») сөзі грек тілінен енген, жер астындағы қоймаға қатысты 
қолданылады [1, 32].   

• «Батақ» («بطق») грек тіліндегі «батаркун» («بتاركون») деген сөздің арабша баламасы. 
Ол жазба хат деген мағынаны білдірген. Біртіндеп, «битақа» («بطاقة») деп айтылып 
кеткен.Қазірде «карточка», «жазба» деген мағынаны білдіреді [1, 35; 3, 60].  

• «аль-Жляса» («الجالسة») деген сөзді мысалға келтіруге болады. Ол Жерорта теңізінде 
танымал болған соғыс кемелерінің бір түрі болып табылады [1, 53].   

• «аль-Жумрук» («الجمرك») сөзі итальян тілінен кірген. Итальян тілінде «кумрук» 
 деп айтылады. Ол елге кіретін немесе транзитпен өтетін тауарларға салынатын («كمرك»)
салықты жинайтын мекемені білдіреді. Қазір «аль-жумрук» сөзі араб тілінде «кеден» деген 
мағынада қолданылады [1, 56; 3, 88].   

• «аш-Шартуния» («الشرطونية») грекше «аль-хартуния» (الخرطونية) деп айтылады. Бұл – 
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шіркеудегі дін қызметкерлерінің мансабы көтерілгенде төлейтін салық түрі [1, 99].   
• «аль-Кляр» («الكالر») үйдегі қойманы білдіреді, грек тілінен енген [1, 132].   
Сөздікте түркі тілдерінен енген сөздер басым. Өйткені мәмлүктердің көбі атажұртынан 

ес білген шақта кеткендіктен, араб тілін жетік меңгермеген. Кейде сөздікке жүгінулеріне 
тура келген. Сұлтандардың қолдауымен сол заманда бірнеше араб-түркі тілдерінің сөздіктері 
жазылғаны белгілі. Атап айтсақ, 1245 ж. жазылған 2500 сөзден тұратын «Араб-түркі-монғол-
парсы тілдерінің сөздігі» (« -Асир ад-Дин Абу Хайян аль ,(«ترجمان تركي وعربي ومغولي وفارسي
Андалусидің «Түрік тілінің түсіндірме кітабы» («  Жамал ад-дин ,(«كتاب اإلدراك للسان األتراك
Мұхаммад Абдуллах ат-Туркидің «Түрік және қыпшақ тілдерін үйренем деушілерге 
арналған кітабы» («  XIV ғ. жазылған «Түркі тілі туралы ,(«كتاب بلغة المشتاق في لغة الترك والقبجاق
жазылған ерекше қасиет» («  сондай-ақ XIV-ХV ғғ. жазылған ,(«كتاب التحفة الزكية في اللغة التركية
«Түркі тілін үйренушілерге арналған толық ережелер жинағы» (« القوانين الكلية لضبط اللغة كتاب 
 сияқты еңбектер бар. Соңғы жинақ грамматикаға арналған бөлім мен сөздіктен («التركية
тұрады [5, 103]. Осыдан-ақ мәмлүктер дәуірінде түркі-қыпшақ тілінің араб тіліне ықпалы зор 
болғанын байқауға болады. Осы кезеңде араб тіліне сіңіп кеткен тегі түркі сөздер 
төмендегідей: 

• «аль-Аски» («األسكي») – түркі тіліндегі ескі деген сөз. Бұл сөзді Ескі Шам (  (أسكي شام
сияқты тіркестерде қолданған [1, 17].   

• «аль-Ғуз» («الغز») – Иранға қоныс аударған көшпенді тайпа, түркілердің ішіндегі 
мұсылман емес тайпалары, бұл оқиға монғол-татар шапқыншылығына дейін болған, – 
делінеді сөздікте. Демек, «аль-ғуз» деген VII ғ. Дешті Қыпшақтан қоныс аударған «оғыз» 
тайпалары  [1, 18].   

• «аль-Аладжа» («األالجة») – түрлі түсті дастархан немесе төсекжапқыш. Көбінесе, 
Анадолы мен Шам тұрғындары жасайтын болған. Біздің пайымдауымызша, бұл – қазақ 
тіліндегі «алаша» сөзі  [1, 19].   

• «аль-Алджи» («األلجي») немесе «аль-алши» («األلشي») –  «елші» деген сөз, көпше түрі 
«аль-алджия» [1, 19].   

• «Басм» («البصم») – түркі тіліндегі «басмақ» («باسماق») яғни «басу» деген сөзден шыққан. 
Сұлтандар қағаздарға қол қойғанда саусақтарын басатын болғандықтан, осындай ұғым пайда 
болған. Сондықтан қазір көшірмесін алу дегенді басқаша бір нұсқасын басу деп айтады. 
Сонымен бірге, «аль-кунафа аль-басма» («  аталатын тағам қолмен басып («الكنافة البصمة
жасалатындықтан, осындай атауға ие болған. Қазірде «басм» сөзі «саусақ іздері» деген 
мағынаны білдіреді [1, 35].   

• «аль-Буғаз» («البوغاز») – түркі тіліндегі «бұғу» сөзінен шыққан. Аталмыш сөздің 
қолданыс аясын көрсету үшін Босфор бұғазы (بوغاز البسفور) мен Гибралтар бұғазы ( بوغاز جبل 
  .мысалға келтірілген [1, 40] (الطارق

• «аль-Қаииқ» («القايق») – түркі тілінде кішкентай кемені білдіреді, –  делінген сөздікте. 
Бұл қазақ тіліндегі қайық сөзі екеніне талас жоқ [1, 121].   

Мәмлүктер дәуіріндегі тарихи ұғымдары сөздігі – мәмлүктер дәуірін зерттеуде өте 
құнды дереккөздердің бірі. Өйткені, Мұхаммад Духман сөздікті құрастыру барысында осы 
кезеңде өмір сүріп, тың туындылар қалдырған аль-Калькашанди (1418 ж. қайтыс болған), 
аль-Мақризи (1442 ж. қайтыс болған) сынды танымал тарихшылардың еңбектерін және Ибн 
Манзурдың «Арабтардың тілі» («  .Лисан аль-араб») сөздігін пайдаланған» – «لسان العرب
Сонымен қатар, өзі осы кезеңге куә болған аймақта, осы кезеңнің дәстүрлері сіңісті болған 
ортада ер жеткендіктен, оның зерттеуі шынайы болуға тиісті. Сондықтан, біз осы еңбекті 
негізге ала отырып, мәмлүктер дәуірінің тарихи-мәдени көріністерін сипаттауға барынша 
күш салдық [6, 136].   
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Гибратлардан бастап Жапон аралдарына дейінгі кең байтақ  кеңістіктегі еуразиялық 
қоғамдарында қалыптасқан әскери таптардын (түркі-моңғолдардың батырлары, арабтардың 
фаристері, адыгтердің уорктері, үнділіктердің раджуп және еуропалықтардың серілері) 
істерімен байланысты туындаған эпостық, тарихи еңбектерді  қарастыратын болсақ, 
самурайлар табымен көптеген ұқсастықтар мен ортақ сипаттарды таба аламыз. 

Әсіресе біздің  теледидар және кино замаңымызда самурайларды ұқсатып салыстыруға 
ойға бірінші келетін әскери сословие - серілер болып табылады.  

Еуропалық рыцарьмен салыстырғанда самурай өзінің өзіндік экономикалық ұстанымы, 
өзгеше этикалық ілімі бусидо және діни көзқарастарымен ерекшеленді. Басқа жақтарын 
айтсақ батыс еуропалық жауынгерлікпен  ұқсас ортақ белгілерге ие. Самурайлар еуропалық 
рыцарьлар тәрізді өз ақсүйектік үйден шыққан таңбалары бар, рыцарьлік кодесі мен қоғамда 
айрықша орын алып отырды.  Қожайынға деген адалдық пен әскери істі өзінің басты міндеті 
деп санады [1].  

Ортағасыр кезеңін ғалымдар мен тарихщылар  әдетте V ғ. басы мен XVI ғ. аяғы деп 
белгілейді.  Демек орта ғасырлар адамзат тарихында 1000 жылдан астам уақытты алады. Бұл 
тарихи дәуір біздің ой-санамызда  “қараңғылық кезеңі” деген түсініктермен тығыз 
байланысып қалыптасқан. Ол қоғамдағы саяси және экономикалық өзгерістер мен ішкі өзара 
соғыстар, құл иеленушілік кезеңнің феодалдық құрылысқа ауысуы мен қатар басқа қоғам 
өміріне орасан әсерін тигізген тарихи құбылыстарға толы ауыр заман ретінде 
қарастырылады. 

Самурайлар мен серілер – бұл екі түсінікті  біз бұрыннан көптеген алуан-түрлі әдеби, 
тарихи шығармалармен  танысу барысында кездестіргендіктен, ол жайлы хабарларымыз бар.  
Бәрінен бұрын айтылып кететіні, осы екі ортағасырлық коғамның таптары біздің санамызда 
адамгершілік,  батылдық,  қаһармандық, адалдық сияқты өнегелік идеалдарды елестетеді 

Серілер мен самурайлар уақыты өткенімен де, біздің жаңа технологиялыр мен озық, 
прогрессивті ойлау заманымызда да серілік этика мен самурайлардың абыройлық кодексі 
өздерінің өзектілігін жоғалтқан емес. Олардың жоғарғы мұраттары мен көзқарастары бүгінгі 
күнде де істердің дұрсытылығының өлшемдік үлгісі болып табылады. 

Екі түсінікті салыстыра отырып біз Шығыс пен Батыс, Еуропа мен Азияның тарихына 
тереңірек қарап, самурайлар мен серілердің  идеологиясын түсінуге тырысуымыз керек. 

Сөздердің этимологиясына берілетін болсақ, серілер табы жалпыеуропалық игілік әр 
халықта өз мағынасына ие болды. Мысалы орыстар текті еуропалық жауынгерді  “рыцарь” 

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/almaty_oblast/memorial/tamgaly
http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/region/almaty_oblast/memorial/tamgaly
mailto:aset_mkg@mail.ru


2836 

сөзімен атаған. Ол сөз негізін неміс тіліндегі “ritter” – яғни атты жауынгер түсінігінен 
шыққан. Ал латын халықтары бұл тап өкілдерін “miles” (аудармада әскери адам) деп айтса. 
Ежелгі ағылшын тілінде “knight”[2,3] ер деген мағына береді. Біз болса бұл түсінікті жұмыс 
барысында ары қарай қазақтың сөзімен сері деп  атай береміз.  

Ортағасырда Карл Мартелл әулетінің қызметінде болған барлық жауынгерлерді сері 
деп атаған. Мартелл Каролингтер  әулетінен шыққан  әскери рефоматор әрі Еуропаны 
арабтардан азат етуші ретінде тарихта белгілі тұлға [4,5]. Ол сері сөзіне қосымша мағына 
берді. Оның билігі кезіңде сері деп ақсүйектен шыққан, арнай соғысқа үйретілген аты мен 
қару-жарағы бар жауынгерледрі ғана атай бастады. Бұл сөз жүзінде. Негізінде Карл әскери 
қызметке түскендердің тегі емес, олардың батылдығына назар аударған болатын. Оның  
әскерінің таңдаулы  бөлімшелеріне “caballarius” немес атты жауынгелерінің қатарына 
төмеңгі таптында да ерлік көрсеткен өкілдері де сері атағын алып кірген .  

Ұлы Карл – Карл Мартеллдің немересі кезіңде латынның сөзі miles атақ лауазым 
дәрежесін алды. Ол бөлек қоғамдық тап ретінде қалыптасты. Енді сері тек қана текті 
ақсүйектен шығуға тиісті болды. Алғашында сері ақсүйек дүниесінен өкілі, және оның 
көзқарастары христиан шіркеуінің көзқарастарынан айрықша болды. Бірақ уақыт өтуімен 
шіркеу өз ықпалын күшейтіп, серілердің иедологиясын да әсер етті.   

Серілер дәрежесі бойынша әр текті болды. Олардың ішіне король мен герцогтардан  
(Батыс Еуропада — жоғарғы дәрежелі дворяндық атақ) бастап кедейленіп ел кешіп жүрген 
серілер де кірді.  Соңғылардың саны XII ғ. бастап қатты артты. Дегенімен серілік қоғамдық 
жүйеде артықшылықтарға ие тап болды.  

Самурай түсінігі ежелгі жапон тілінін “сабуру” яғни қожайынға қызмет ету, оны қорғау 
деген сөзінен шықты. Жоғарыда айтылғандай самурай дайменың қызметінде болып, оның 
мүдделерін қорғап,  сақшы қызметін атқарған.   

Екі тапты таптың пайда болу тарихына назар салсақ, серілердің пайда болу уақыты 
жайлы  ғылыми ортада ортақ пікір жоқтығына тап боламыз. Кейбірлері серілер VII ғ. бірінші 
крест жорықтары кезінде пайда болды десе. Басқалары  Карл Мартелл биілігі кезеңіне 
жатқызады.Ең кең тараған көзқарас – серілер әскери тап ретінде фарнк мемлекетінің VII ғ, 
қалануы кезінде, әскери реформалар нәтижесінде жаяу әскерден атты әскерге өту барысында 
пайд болды делінеді. 

Серілерді  жоғары игілікті іс атқарушылары ретінде қалыптасуы  X-XII ғ. Еуропадағы 
қоғамдық жағдай да себепкер болды. Тарих беттерінде ол бүліншілк кезең “қараңғылық пен  
жабайылардың шапқыншылығының  үш ғасыры “ деп қалды. Норманндар атты 
варварлардың Еуропаға басып кіруі, өлім мен аласапыран алып келді.  

Ертеректе Ұлы Карлмен қалаған Үлкен Империядан дым қалмай, сіреңке  үй сияқты 
құлдырады. Текті герцогтар мен графтар өзіне көбірек жер тартып алуға тырысты. Әркім өз 
білгенің істеп, тап арасындағы қашықтық өсіп. Дүние мықтыларының әлсіздерді қанауы кең 
өріс алды. Көбінде атасыз қалған балалар мен әйелдер тонаушылық пен зорлық-зомбылыққа 
ұшырады. Осының бәріне ыза болған топтардан құрылған жасақтар әлсіздердің, 
қаналғандарың құқықтарын  қорғаушылары  ретінде қарастырылды. Осындай іс халық 
арасынан ризашылық сезімін тудырып, жұрт санасында серілер батыл әрі әділ қорғаушы 
жауынгерлер болды. Шіркеу де әлсізге болысқан жауынгерлерді дін қорғаушылары  деп 
қарастырып,  қасиетті әскер ретінде қолдады. Осыдан бастап сері атағын беру серіліктің 
айырылмас бөлігіне айналды. Рәсімнен өткен жауынгер құдайдын құдіретті күшіне иелентін. 
Ал оның ісі қасиетті сипат алды. Бұл жауынгерді батыл, кішіпейіл және тек жақсы әрекет 
істеуіне түрткі болды. Шіркеудің және қоғамдық пікірінң ықпалымен серілердің әдет 
ұстанымдары мен эстетикалық идеалдары қалыптасты. Серілердің  өзіндік абыройлықтың 
кодексі пайда болды. 

Енді самурайлар туралы айтсақ, жоғарыда айтылған самурайлар табының өмірге 
келуінің алдындағы болған оқиғалардың мәні жоғары. VI ғ. бір-бірімен таласқан Накатоми 
және Сумэраги ақсүйек үйлерінің соғысы нәтижесінде 36 император Котоку билікке келді. 
Бұл оқиға “Тайка төңкерісі” деп аталды [6]. Император жақын адамдарына  жерді қарамаққа 
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таратып, салық алып отырды. Жер иелеген ақсүйектер жермен қоса өз қолына түскен 
шаруларды салықпен, ауыр жұмыспен қанады.  Әрине бұның бәрі шарулардың наразылығын 
тудырды. Оны білдірудің бір амалы қашып кету болды. Олар солтүстікке жылжып, бос 
жерлерде  қоныс құрды. Кейбірлері босқын адам болды.  Солтүстік аймақтағы поместье 
иелері жиі айнадрмен, басқа феодалдармен жер үшін және де бас көтерген шаруалармен 
қақтығысып отырды. Осыған байланысты босқын шаруалардың өздерің қорғау үшін жалдап 
отырды.  Буси атты қарулы тап қалыптасты. 

Айтылғандай X ғ. Жапонияда ірі саяси өзгерістер өтіп, көптеген аймақтарда сепаратизм 
орын алады. Саяси бытыраңқылық орын алып, жергілікті ірі феодалдар күшейюімен 
байланысты, ұсақ феодалдар жойылып. Өз қожайынына қызметші болып түседі. Жер 
иеленуші ақсүйектер әскери жасақ құруға мәжбүр болады. 

Егер де екі таптың да қалыптасу тарихын қорытындыласап қарасақ, көп айрмашылық 
байқалмайтының көре аламыз. Екі тап ұзақ даму уақыт щеңберіп қамтып, құрметті, 
артықшылыққа ие топқа айналады. Оны ақтау үшін серілер мен самурайлар арнайы кодексті 
ұстанды. 

Еуропада да,  Жапония да  қуатты жаудың шапқыншылығын өтіп шықты.  Бірінші 
жерде норманндар, екіншісінде моңғолдар. 

Ішкі соғыс пен жер үшін талас-тартыстар мен қоса патшалардың шынайы биліктен 
айырылуы орын алды.  Жапонияда патша тек қана “жердегі құдайдың уәкілі” ал еуропада 
“ұлт бірлігінің белгісі” болды. 

Екі жағдайда да қоғамдық күйзеліс нәтижесінде күрделі қоғамдық иерархия пайда 
болды. Еуропада билік ірі феодалдық топтардың қолына түссе. Жапонияда ең ірі феодал 
билікті өзінің қолында ұстай алды. Еуропада да Жапония да да билікке иеленген графтар мен 
герцогтар,  даймелер мен байсиндер бір-бірімен жер үшін таласып, соғыс жүргізіп отырды. 
Байлық жер көлемімен есептелді.   

Ары қарай да да көптеген ортақ ұқсастықтарды таба беруге болады. Біздің ойымызда 
бір ғана сұрақ туындауы мүмкін, неліктен соншалықты әр-түрлі көрінетің мемелекеттерде 
бірі-біріне ұқсайтын құбылыстар орны алады? Біріншіден тарихи заңдылық.  Әр мелекет, ел, 
әр аймақ өзінің циклінен өтеді: пайда болуы, қалыптасуы, даумы мен құлдырауы. Әлдемдік 
тарих бұл заңдылықты көрнекі түрде дәлелдеп,  бұл циклдықтың абстрактті теория емес 
екендігіне көз жеткізді. Бұл адам қоғамындағы шынайы құбылыс.   

Ендігі кезекте самурайлар мен серілердің абыройлық кодекстерің қарастырып көрейік. 
Олар ек тап үшін маңызды рөл атқарды. Кодекс тек қана басқа адамдардың көзінде оларды 
жоғарлатып қана емес, жауынгерлердің өзінің ішкі ұстанымдарына да үлкен әсер етті. 

Самурайлардың этикалық кодексі – Бусидо.  Яғни  буси - жауынгердің жолы.  
Бусидоның қалыптасуындағы буддизм мен сионтизмнің, конфуций мен Мэн-цзыдің 
ілімдерінің  әсері қатты байқалады. Бусидоның басты ерекшклігі ол самурайдың “әрдайым, 
күні-түні, таңертенне кешке дейін жауынгер өзінің  борышын орындауы қажеттілігі, және 
уақыты келгенде өмірінен айырылуға міндетті екендігін ойда ұстап жүруі” [7]. 

Осындай ұстаным жауынгердің сараңданбай, өлім мен өмірге деген жайбарақат түрде 
қарауына себеп болды. Көбінде шығыс философиясында ада өмірі жалпы болмыстың бір 
кішкентай ғана бөлігі ретінде қарастырды. Ал самурайдың санасында оның өмірі ағын судың 
ішіндегі бір тамшы су болып көрінлі. Адам бұл әлемге келіп, тыныш қана кетеді. Өйткені 
өмір өткінішті,  ол таңғы шық, қырау тәрізді, әсіресе самурай үшін. 

Ендеше сері туралы айтсақ, христиан  ілімі бойынша адамның басты  мақсаты, басқа 
адамға жақсылық жасау, әділ болу  болғандықтан, әлсіздер мен қаналғандарды қорғау  
бастапқы кезеңде серінің маңызды  мүддесі болды. Серілер самурайлар тәрізді терең ойға 
батқан жоқ.  Самурай өз сюзереніне адал еңбек етсе, сері көбінесе өзінің ғашық болған 
нақсүйеріне, қожайынына, әлде христиан дініне өзінің ерліктерін арнаған. Даймеге қызмет 
еткен самурай өз өмірінің өзіне ғана бағынышты деп санамады. Ол өз өмірінен бас тартады. 
Ал сері кодекстен алшақтамай, қызмет етуге ант бергендерге адалдық сақтағанымен, өз 
білгенің істей алды. Яғни самурай үшін қожайын сөзі заң болса, сері жиі өз бастамасына ғана 
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бағынды. 
Тәрбиеге келсек, болашақ самурай кодекс бойынша өмір сүрді. Самурайлардың көбісі 

жоғарғы шенді жұмыс атқарып,  саудагерлер, қолөнершілер мен шарулардан тұратын 
қоғамды басқаратындықтан, өмірде болатын құбылыстардың себептерің түсіну үшін жақсы 
білім алуға міндетті болды. Олар даналық кітаптары бойныша білім алып, оқу мен жазуды 
жетік меңгерді. Жастайынан оқ ату, сайысу, ат шабу сияқты әскери істерге көп көңіл бөлді. 
Самурайды тәрбиелеу отбасы ішінде өтті. Яғни бала оқу барысында ата-анасынан 
айырлмайтын. Оған қарамастан, ата-анасы көп сезім көрсете бермейтін. Ортағасырлық 
Жапонияда сезімді ашық көрсету, шыдамсыздықтын,  әлсіздіктің және де дөрекі 
мәдениетсіздіктің белгісі болды. Серілердің жағдайы осыған қарама-қарсы болды. Жас 
ақсүйектің балалары туысқан немесе достық қарым-қатынаста тұратын батыл серілердің 
үйіне ұзақ уақытқа жіберетін. Ол паж қызметің атқарып, өз ұстаздарының артына еріп, 
аулауда,  жол кешуде көмек көрсетіп, хат жеткізу сияқты ұсақ жұмыс атқарды.  Осындай 
амал арқылы келешектегі сері, бағыну мен бұйрық беруді үйренді.  Паж қызметінде болу 
кезінде, ол діни білім алды. Кейін паж қызметінен, атқосшы, қару тасушы қызметіне өтіп, 
рыцарльік сайыс кезінде өз патронына көмек көрсетті.  Яғни жаңа қару беріп, тұруына, 
сауыт-киуіне көмектесті.  Сайыс барысында бұнын бәрі қауіпті болды. Сондықтан ерлік 
көрсеткен қару-тасушы жиі сері атағына иеленіп отырды. 

Байқағанымыздай серілер самурай тәрізді арнайы жүйелі түрде гуманитарлы білім 
алған жоқ. Оларды оқытудың басты  тірегі болып  күш қолдануды талап ететің жағдайларға 
бейімделу болды. 

Еуропада христиандықтың тарауымен байланысты әйелдің статусының жоғарлауы 
орын алды. Христиандық “әйел адамды құлдан  өмір серігіне ” айналдырды. Герман 
халықтарында әйел ерекше, ер адамнан жоғары жаратылыстын бейнесі болып 
қарастырылды. Сондықтан әйел адам серілер арасында сүйспеншеліктің обькетісі ретінде 
қалыптасты. Әйелге деген хайуандық құштарлық қайрымды маһаббат пен әділдікке ауысты. 
Әдетте сері өзінің сүйген әйеліне арнап ерлік істеген, оның назарын аударту үшін әрдайым 
болып жатқан әділсіздікті шешу үшін ізденді. Серлілік кодекстің бөлімінде әйелге ауыр сөз 
тигізбеу, және басқаларға да бұған ерік бермеу керек деп айтылады. Самурайлық қоғамдағы 
әйелге де құрметпен қарайтын. Бірақ бұндағы өзіндік ерекшеліктер болды. Әйел өз күйеуіне 
бағынуға міндетті болды. Әйелден рұқсат сұралынбайтын. Бусидо кодексі бойынша самурай 
әйелін сыйлау керек . Егер де өз әйелінің істегеніне қарсы болса, оған дәлел келтіріп 
иландыру керек. Әйел көнбей, самурайдың абыройына дақ келтіретін болса онымен 
ажырасып, ата-анасының үйіне қайтарып жіберуге рұқсат болды. Нағыз самурай үшін 
әйелмен мағанасыз  дауласу тыйым салынып, оған деген мейірімді жауап қайтару игі болды. 
Самурай үшін әйел адамға, немесе әлсізге ауыр сөз айту мен қорқыту әділетсіз болып 
есептелді. Мұндей қылық қорқақтықтын белгісі болды.  Бусидо бойынша жүрексіздік ең 
абыройысз қасиет делінді. Осындай  самурайлар мен серілердін арасындағы 
айырмашалықтарына қарамастан екеуі де абырой мен қадір-қасиетін сақтап, қызмет 
еткендеріне адал болды. Екі түрлі діл кейбір заттарға деген қарым-қатнасын айырсада,  
самурайлар мен серілер әрқашан да өз ерлігі мен ержүректілігін көрсетуге тырысты. 
Жоғарғы тап өкілдері бола отырып, өздерінің мәртебелерің сақтайтың серілер кодесі мен 
бусидо-ны өздерінің күнделікті өмірінің айырылмас бөлігі деп таныды. 
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ХХ ғ Египет бірнеше ірі әрі маңызды тарихи  кезеңдердерді басынан кешірді. Бұл 
кезеңдерде идеологиялық басымдылықтар, Египет билігінің ұстанған сыртқы және ішкі 
саяси бағыттары мен қатар ел экономикасы да өзгеріп отырды. Хосни Мубарак билік құрған 
дәуірді қарастырғанда,  ол дәуір Египет тарихындағы тәуелсіздік жылдарының  терең 
түптерінде  жатқандығына ерекше мән беру қажет[1]. Бұл кезең саяси шешімдердің сан-
алуандығымен қарама-қайшылығымен ерекшеленді, елді экономикалық және мәдени 
дамытудағы Египет билігінің жасаған жұмыстары қарама-қарсы бағытта болды. Хосни 
Мубарак билікке келгенде, өзінің алдында ел басқарған Гамаль Абдель Насер (1956-1970 
жж) мен Анвар Садаттың (1970-1981жж) Египетті дамытуда қол жеткізген көтпеген 
жетістіктері мен жіберген  кемшіліктерін өзіне мұра етті. 

Анвар Садатты қоғамның жоғары және орта топ өкілдерінің қолдауы өте зор болды. 
Оның жеке тұлғасының әсерлігі, халықты ырқына ертушілігінің күштілі соншалық,  бір 
қолының ишаратымен миллиондаған адамдарды көшеге шығуға мәжбүрлей алатын. Хосни 
Мубарак халықтың мұндай жаппай қолдауына ие бола алмады. Дегенмен, 70-жылдары  
Мубарактың ішкі әскери қызметтегі мінсіз қызметі мен тамаша мансабының арқасында 
әскери ортада атағы зор болды. 1981жылдың қазан айына таман Хосни Мубарак ел ішінде 
.жеткілікті дәрежеде белгілі болды және ел құрметіне ие болды. Сол кездері «Таймс» 
газетінің корреспонденттері  жасырын сауалнама жүргізу арқылы жаңа президенттің 
портретін жасады. Адамдар Хосни Мубаракты қарапайымдылық, еңбекке зор қабілеттілік, 
ұқыптылық, батылдық, еңбексүйгіштік, өзінің оппоненттеріне құрметпен қарау, елдің ішкі 
мәселері мен қоғамдық пікірге қамқорлық таныту сияқты қадыр-қасиеттермен 
байланыстырады[2].  Оның осы айтылған  қадыр-қасиеттерді әскери және азаматтық 
қызметтерде өзінің отандастарының алдында көрсетіп қалуға мүмкіндігі болды. 

Сондай-ақ Хосни Мубарак Батыс Европамен қақтығыста болған араб әлемінің көрші 
елдерімен жақсы қарым-қатынас орнатуға  тырысты және Египеттің халықаралық аренадағы 
беделі жайлы да ұмытпады. Хосни Мубарак билігі кезінде елдің ұстанған позициясы 
айтарлықтай жақсарды.  

Египет Израйльмен бейбіт келісімге 1979 жылы  қол қойғаннан кейін Араб елдері 
Лигасы мүшелігінен шығарылған болатын, ал 1989 жылы сол Араб елдері Лигасына 
мүшелікке қайтадан қабылданды. 

Осылайша 80-жылдардың соңында Хосни Мубарак елді аймақтық оқшауланудан алып 
шықты [3 ].   
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Анвар Садат билік құрған кезеңінің соңғы жылдары барлық қоғамдық күштерді атап 
айтқанда ресми солшыл және оңшыл оппозицияны, мұсылман-фундаменталисттерді, 
христиан-коптарды, интелегенцияны және буржуазия табының маңызды бөлігін өзіне қарсы 
қойып алды. Египеттің АҚШ-қа қаржылық, экономикалық, әскери және саяси 
бағыныштылығы  ел эконмикасын оңтайландыру, жақсарту  үшін баламалы саясат пен 
кеңістік құру мүмкіндіктерін шектеген болатын[4].   

Хосни Мубарак ел басына билікке келген алғашқы жылдары өзінің алдындағы ел 
билеген Садаттың жіберген қателіктерін түзетті. Бірінші кезекте жаңа президент 
оппозицияның қоғамға көзқарасын қайта қарай отырып, ырықтандыру іс-шараларын жүргізе 
бастады. Бірнеще оппозициялық партиялар парламент сайлауына түсуге құқық алды, 
сонымен қатар өз идеялары мен көзқарастарын өздерінің газеттері арқылы білдіруге 
мүмкіндік алды [5].   

Сондай-ақ,   Анвар Садат кезінде құғынға ұшыраған Египеттік коптылар шіркеуінің 
117 папасы Анба Шенуданы 1985 жылы президент Хосни Мубарак ресми түрде коптылық 
иерархты жер аударудан қайтарып алды. Шенуда өз қызметіне қайтадан тағайындалды. 

70 жылдардың екінші жартысы мен 80-жылдардың басында елдің экономикалық дамуы 
үлкен қарама-қайшылықтармен сипатталады. Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) жоғары қарқынмен 
өсті (1977-1983жж. орта есеппен жылына 8%) бірақ, экономикадағы құрылымдық 
үйлеспеушілік күшейді. Қызметтер көрсету аясы әсіресе, сауда-саттық пен құрылыс 
салаларының жоғары қарқынмен дамуы, экономиканың өндіргіш секторына зиян келтірді. 

Құны 1980-1981 жж. 8,72 млрд. долл. жеткен ұлттық табыстың басым бөлігін  суға 
сіңгендей жоқ қылған, қауіпті мөлшерге дейін өскен импорт халық шаруашылығына теріс 
әсерін тигізді, сыртқы сауда теңгерімінің  теріс айырмасы -4,62 млрд. долл.құрады[6]. 

Бақылаусыз импорт ұлттық өнеркәсіптің бірқатар салаларын тоқырауға, Египет өніміне 
деген сұраныстың төмендеуіне алып келді. Әсіресе тиімсіз басқарудан, еңбек өнімділігінің 
төмендігінен, өнімдерінің бәсекеге жарамдылығының әлсіздігінен зардап шеккен бірқатар 
мемлекеттік сектордағы кәсіпорындар ауыр жағдайға тап болды. 

Мубарак, Анвар Садат бастаған инфитах-экономикалық ырықтандыру саясатын 
жалғастырды. Экономиканы қайта құруда (қаржылық жүйе жақсарғанда) мемлекеттік 
банктердің акцияларын жекеменшік компанияларға сатудың арқасында қаржылық жүйе 
түзеліп, шетел инвестицияларының арта түсуі Египет экономикасының барлық салаларында 
өзінің оңтайлы нәтижелерін берді. 

Дегенмен, «инфитах» жылдары ауыл шаруашылығы зор зиян шекті, шешімін таппаған 
мәселелерге көңіл бөлмеу - экономиканың маңызды саласы болып табылатын ауыл 
шаруашылығын дағдарысқа алып келді. Осы кезеңдерде  Египет  өзін-өзі азық-түлікпен 
қамтамасыз ету мүмкіндігін жоғалтты және 80-жылдардың  екінші жартысында елдегі 
қолданатын азық-түлік өнімдерінің 50% шеттен әкелуге мәжбүр болды(соның ішінде 
бидайдың 75%). Жалпы ішкі өнімнің ауылшаруашылық үлесі 1984 жылы 1974 жылғы 
көрсеткіштің жартысынан аз болды. 

80-жылдың басында Египет қиын саяси-әлеуметтік, экономикалық  дағдарысты бастан 
кешірді. Египет  экономикасы  халық санының қарқынды өсуінен зардап шекті, ішкі қарызға 
белшесінен батты.  

1981-1985 жж. ішкі өнімнің өсуі әсіресе эмигранттардың жіберген аударымдары, мұнай 
экспорты, Суец каналы мен туризмнен түскен кірістер сияқты ішкі табыс көзімен 
қамтамасыз етілді. Демек, елдің экономикалық дамуы аймақтық және халықаралық 
жағдаятқа байланысты болды және  бақылауға көнбеді. Ішкі қордың шектеулі мүмкіндіктері  
Египетті  үлкен шамада  ішкі қаржылық табыс көзіне сүйенуге мәжбүр етті. 80-жылдары 
жыл сайын экономиканы дамытудағы мұқтаждықтарға арналған субсидиялар мен кредиттер, 
қарыз сомасы 1,2-2 млрд. АҚШ долларын құрады. Египеттің ішкі қарызы 1,4 млрд.доллардан 
1982 жылы 40 млдр.долларға жетті, 1987 жылы қиын ауыртпалыққа айналды. Египетке ірі 
көлемде қарыз беруші ел Америка Құрама Штаты болды.  Елдің «Садат сызығы» 
негіздерінің бірі - бір АҚШ  ғана бейімделу осы державаға зор экономикалық тәуелді болуға 
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алып келді[7].   
80-жылдардың бірінші жартысында Египетте екі экономика болды. Біріншісі мұнай 

өндіру мен мұнай өңдеу өнеркәсібін, жекеменшік секторындағы жаңа кәсіпорындар, 
(шетелдік, египеттік, аралас), сонымен қатар, шет елде жұмыс жасайтын египеттіктерді 
қамтыды. Бұл жерде жоғары деңгейдегі жалақы мен еңбектің жоғары өнімділігі болды. Ал, 
екіншісіне 60-жылдардың ортасынан бастап өзгермеген мемлекеттік сектордағы өнеркәсіп, 
ауылшаруашылық саласы және мемлекеттік мекемелер жатады. Бұл жерде жалақы өте төмен 
болды. Негізгі тұтыну тауарларына бағаны тұрақты деңгейде ұстап тұру үшін  үкімет ірі 
көлемде субсидия (барлық мемлекеттік шығынның 14%) бөлуге  мәжбүр болды, бұл төлем 
теңгеріміне түскен ауыртпалық болды 1982-1983 жж. субсидия 2,4 млрд.долл.жетті)[8].   

1991 жылы Мубарак «1000 күннің бағдарламаларының» басталуы жайында баяндады. 
Бұл бағдарлама реформаларды жүзеге асыру мен нарыққа  бағытталды. Бағдарлама 
нарықтың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін іс-шаралар жүргізуге, шығыны көп 
компанияларды жою, мемлекеттік сектордағы кәсіпорындарды жекешелендіру өз кезегінде 
қоғамда наразылық туғырды[9].   

Аталмыш  іс-шаралардың жүзеге асуы белгілі бір бағытпен, өте баяу жүрді.  
1994 жылдың бірінші жартысымен 1998 жылдар аралығында 258 мың адам жұмыс 

істейтін 30,8 млрд. египеттік  фунт активі бар  113 мемлекеттік кәсіпорын  жекеменшікке 
сатылды[10].    

Египетте 2000 жылға қарай жекешелендіруге жоспарланған 314 мемлекеттік 
кәсіпорынның 200-ден астамы  жекешеленді [11].    

Дегенмен ел экономикасы үшін стратегиялық маңызды Суэц  каналының  компаниясы,  
«Иджипшн Дженерал Петролеум»  мемлекеттік мұнай компаниясы, әскери зауыттар, 
мемлекеттік теледидар мен радио, сонымен қатар ауруханалар мен мектептер 
жекешеленбейтін болды. Сондай-ақ, ұн тартатын және фармацевтикалық кәсіпорындардың 
бақылау акциялар пакеті нан-тоқаш өнімдері мен дәрі-дәрмекке төмен бағаны сақтап тұру 
үшін мемлекет меншігінде қалатын болды. Жеке меншікке сатылған компаниялардың 90% 
жекешелендірілген бір жыл ішінде қомақты кіріске қол жеткізді . Мемлекет меншігін 
сатудан түскен  қаржы мемлекеттік бюджеттің 1998 ж 1шілдесінде 16,9 млрд. ег. ф. дейін 
толығуын қамтамасыз етті[12].   

Дегенмен 2000 жылға қарай Египетте жекешелендіруге жоспарланған 314 мемлекеттік 
кәсіпорынның 200-ден астамы  жекешеленді [13].   

Жалпы ішкі өнім  1990жылы 1,9% дан  1998ж. 5,7% дейін өсті [14].    
 Осылайша  жалпы ішкі өнімнің өсуі жылына   1 млн. адамға (немесе 1,6%)  көбейетін 

халық санының өсуін басып озды [15].  
Ең маңыздысы сол ауылшаруашылық өндірісі қарқынының артуы 90-шы жылдары орта 

есеппен жылына   3,2% құрап, халық санының өсуінен артып түсті [16].     
Бұл ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігінің артуымен байланысты болды. 1982 

жылмен 1997 жылдар аралығында 1 феддан жерден   бидай -15 тен 24 ц дейін, жүгері –17 ден 
30 ц, күріш –24 ден 35 ц жиналды. [17]    

Қаржылық жағдай біршама тұрақталғанымен шын мәнінде бюджет тапшылығы 
сақталынып қалды. (1997жылы 2,6 млрд. ег. ф. құрады) [18].     

Жалпы ішкі өнімнің жыл сайынғы ұлғайып отыруы мемлекеттің бұрынғы басшысына 
инфрақұрылымды дамытып және су тапшылығынан туындаған мәселелерді шешуге «Батыс 
Сахараны» көгалдандыру үшін (Тошка проектісі) әр-түрлі жобаларды, сонымен қатар 
ауылшаруашылығына жарамды шөл жерлердегі оазистерді гүлденген аймаққа айналдыру 
жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік берді[19].    

Мұндай халықтың азық-түлік мәселесін шешуге және  азық-түлікпен толық қамтамасыз 
етуге бағытталған бастамалар Египет қоғамының осы уақытқа дейін шешімін таппаған басты 
мәселесі болып отыр. 

Бір жағынан қарағанда Мубарак елді жан-жақты дамытуға,  экономикалық және 
әлеуметтік мәселелерді шешуге тырысқанымен халық тез арада күткен жұмыссыздықтың 
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азаюы, елдің гүлденуі сияқты нәтижелер оң шешімін таппады, ел үміті ақталмады. Хосни 
Мубарак басқаруындағы мемлекеттік институттар қызметінің жемісі байқалмады. Каир 
қаласындағы трущобтарда, қабірлерде, үйілген қоқыстар жанында адамдар әлі күнге дейін 
өмір сүріп жатыр, тіпті Мубарактың туған қаласы Кафр аль-Масалхада  жергілікті халық 
арзан нан сатып алу үшін бірнеше сағаттар бойы кезекке тұруға дайын, сонымен қатар халық 
арасында С гипатиті, шистоматоз сияқты жұқпалы аурулар кең таралған[20].    
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процессы и события, повлиявшие на ход истории. В особенности большое внимание 
уделяется конфуцианству и буддизму, занимавших важную позицию в системе образования 
и общественнном устройствеЮжной Кореи. Из аграрной страны она превратилась в 
государство с высоким экономическим  и научным потенциалом.  

Ключевые слова: Корея, буддизм, конфуцианство, Хангыль,Объединённая Силла, 
Чосон, Пульгукса, Соккурам, Сонгюнгван, благородный муж, содан, хянгё, совон. 

Республика Корея или как её называют иначе «Страна Утренней свежести», 
государство, располагающееся в Восточной Азии, обладает богатыми культурными 
ценностями и мощным потенциалом развития. Сегодняшней клавиатуре человечество 
обязано Корее, поскольку именно там в 1234 году был создан первый в мире печатный 
станок - в эпоху династии Корё (918-1392). Немногие знают, что привело их к нынешнему 
успеху, какие лишения и трудности пришлось перенести корейскому народу.  

  Корея, насчитывающая 5000-летнюю историю, занимает территорию между Китаем и 
Японией. По этой причине страна служила стратегически важным «мостом» в 
экономической и политической областях.  Долгое время она находилась в тесных связях со 
своим соседом по суши Китаем. Корейцы позаимствовали у китайцев много хороших вещей. 
Среди них можно выделить конфуцианскую идеологию, искусство каллиграфии, чёткую 
структурную организацию государственного устройства, фарфор и многое другое. 
Конфуцианская философия впервые проникла на территорию Корейского полуострова в IV 
веке, в период существования Троецарствия (Когурё, Пэкче, Силла), став государственной 
идеологией наравне с буддизмом[1]. 

Конфуцианство, являвшееся государственной идеологией Китая, оставило огромный 
след и в истории корейского народа и продолжает сохранять своё влияние. В учении 
Конфуция выделяют 5 основных принципов. Это:1)«гуманность» и «человеколюбие», т.е. 
относиться к людям нужно с уважением и не причинять им вреда; 2) быть честным 
сановником и признавать верховенство государя; 3) «учение о середине» - не предаваться 
азарту и вседозволенности, знать во всём меру; 4) быть справедливым; 

5)следоватьсвоей вере и совести. 
Конфуцианство очень уважительно относилось к образованию и всячески поощряло 

стремления в его постижении. По этому поводу имеется высказывание: «Будь непреклонно 
верен своему учению, старательно овладевай им, рискуя жизнью, оберегай его». Из 
данного утверждения можно понять, что самым ценным в жизни человека,  то, что останется 
с ним до смерти  это - знания. 

Под влиянием конфуцианства в средневековой Корее успешно развивалось 
образование, и даже проводились государственные экзамены на получение чиновничьей 
должности. Получить доступ к власти или хотя бы приблизиться к ней мог только прилежно 
учившийся и успешно сдавший экзамен ученик. Такое серьёзное и ответственное отношение 
к учёбе сохраняется в Корее и в наши дни. 

Следуя учению Конфуция, в эпоху Когурё (37г. до н.э. – 668г.н.э.), а именно в IV в. н.э. 
на Корейском полуострове появилось первое конфуцианское высшее учебное заведение, в 
котором изучались каноны, этикет и идеология конфуцианства. С возникновением 
Объединённого Силла, философия Конфуция наряду с буддизмом находилась во главе 
государственной структуры. 

Объединённое Силла – это государственное образование, подчинившее своей власти 
два других государства – Когурё и Пэкче (18г. до н.э. - 660). Государственной религией 
вОбъединённойСилла являлся буддизм. Однако, несмотря на это, конфуцианство сохраняло 
прочную позицию. В лаврах конфуцианства оставалось управление государственным 
аппаратом, буддизм же сформировал направленность к духовному развитию. В этот период 
были созданы величайшие сооружения, которыми гордится современная Корея. К ним 
относятся астрономическая обсерватория Чхомсонде в Кёнджу, храмовый комплекс 
Пульгукса и Грот Соккурам, выполненный из гранита. Они  были спроектированы 
корейским архитектором Ким Дэ Соном (701-774) и строились на протяжении 23 лет, 
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начиная с 751 года. Храм Пульгукса находится у подножия горы Тхохамсан. Грот Соккурам 
– это сооружение, напоминающее пещеру, в центре которой находится статуя Будды. Эти 
архитектурные чуда вошли в список наследия ЮНЕСКО в 1995 году[2]. 

В период правления династии Ли (Чосон,1392-1910) благотворно складывалась 
социально-политическая жизнь, которая способствовала тому, что образование и наука 
получила повсеместное развитие. Увеличилось число учёных. Впервые возникло разделение 
школы на три ступени: младшая «содан», средняя «хянгё» и старшая «совон». 

В 1398 году была построена Академия Сонгюнгван, ныне университет. Академия 
Сонгюнгван – традиционное конфуцианское учебное заведение, занимавшееся изучением 
догматов Конфуция и подготовкой будущих чиновников. Оно является старейшим учебным 
заведением и пользуется большим почётом. Кроме этого были заложены основы популярной 
в настоящее время корейской чайной церемонии, а также изобретён первый в мире прибор 
для измерения осадков – плювиометр[3]. 

Но самым главным достижением корейской средневековой науки, на мой взгляд, нужно 
назвать создание в 1446 году королём Седжоном национального письма «Хангыль». Это 
наиважнейшее событие в истории Кореи. Письмо «Хангыль» или корейский алфавит 
считается одним из самых чётко структурированных и логичных. Современные граждане 
Кореи относятся к числу наиболее грамотных наций в мире, более 90% населения являются 
образованными[4]. 

Однако, стоит отметить, что Корея имеет  в своей истории и чёрные страницы. Это 
период японской оккупации 1910-1945гг., период угнетения и зависимого положения, когда 
все достижения прошлых лет уничтожались на нет. 

За 35 лет оккупации Корея пережила множество унижений. Людям насаждали чужой 
язык, веру и традиции, твердили, что они смогут жить свободно, только если  примут иную 
культуру и забудут свою. Но все эти попытки не увенчались успехом, так как народ, 
издревле находившийся между двух империй и испытавший множество войн, невозможно 
так просто сломить и подчинить.  

В 1945 году Япония капитулировала и отказалась от всяких притязаний на территорию 
Кореи. В это же время США и СССР подписали соглашение о разделении Корейского 
полуострова по 38 параллели и сфер влияния. В последующие 3 года Корея находилась в 
состоянии постоянных споров и разногласий со своими союзниками, противниками и не 
имела возможности для стабилизации ситуации внутри страны. В 1948 году с официальным 
обретением независимости, Южная Корея получила возможность на самостоятельное 
развитие. Но как я говорила выше,  в самом начале своей самостоятельности страна 
находилась в состоянии хаоса, разрухи и неопределённости. 

Так продолжалось до второй половины XX века. В 60-е годы прошлого века, приняв 
курс на развитие экономики как главного залога успеха, встав на путь демократизации, 
Республика Корея сумела выйти из бедственного положения.  Помимо экономики, большое 
внимание уделялось образованию. Оно должно было стать одним из рычагов прогресса. 
Повсеместно проводилась индустриализация предприятий, возрождались учреждения с 
корейским языком обучения, многие юноши и девушки получили возможность получения 
заграничного образования и прохождения практики в лучших заведениях мира. Начиная с 
80-х гг. XX века Южная Корея постепенно переходила к компьютеризации и 
совершенствованию научно-технического сектора[5]. 

Предпринятые меры были направлены для развития научно-технического и 
экономического потенциала страны. В 1967г. был утверждён Закон о поддержке науки и 
техники, в 1966г. создан Корейский институт науки и техники (KIST). В это время получило 
развитие производство тяжёлой промышленности, возросла доля экспорта, увеличилась 
заработная плата, начался выпуск электронно-вычислительной техники. Говоря в общем, 
процесс научно-технического развития проходил в 4 этапа. Это: обучение иностранным 
технологиям, внедрение полученных знаний в формирование своей технологии, увеличение 
научно-технических разработок и создание научно-исследовательских разработок с выходом 
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на мировой рынок[6]. 
Корея поддерживает взаимовыгодные отношения в сфере науки и техники со многими 

странами, в том числе и с Казахстаном. Республика Корея является одним из основных 
партнёров нашей страны в этой области. 16 мая 1995г. между государствами было подписано 
межправительственное соглашение о научном и технологическом сотрудничестве. Во второй 
статье которой  содержится  главные направления сотрудничества: 

а) обмен учеными, исследователями, техническим персоналом и экспертами; 
б)обмен результатами исследований, публикациями и информацией научного 

и технологического характера; 
в) организация совместных семинаров, симпозиумов, других рабочих совещаний 

и обучения кадров в научной и технологической областях; 
г)реализация совместных исследовательских проектов по вопросам, представляющим 

взаимный интерес; 
д) любые другие формы научного и технологического сотрудничества по обоюдному 

согласию [7]. 
Кроме этого Корея содействует формированию электронного образования в нашей 

стране  e-learning, проводится взаимный обмен опытом и студентами между университетами. 
Республика Корея принимает активное участие в строительстве Медицинской школы при 
«Назарбаев университет»  в городе Астана.   

Сегодня, Корея  - это развитое государство, обладающее передовыми технологиями и 
делящееся своим опытом с другими. Взоры многих людей устремлены в сторону Кореи. 
Образование Южной Кореи относится к одним из самых лучших, востребованных и ценных 
в мире.  Всё больше молодых людей стремятся пройти обучение в Республике Корея, 
поскольку это является гарантией успешного будущего и уверенности в своём 
профессионализме. Корея продолжает своё дальнейшее восхождение на вершинуи вполне 
вероятно ещё больше укрепит свои позиции в мировом пространстве. 
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Ғылыми жетекші – PhD докторы А.Бейсен 
 
Қытай - дүние жүзінде тарихы ең бай әрі мыңжылдық дәстүрлерін сақтап келе жатқан 

мемлекеттердің бірі ретінде ерекшеленеді. Және осы ел этникалық тұрғыдан өте алуан 
түрліәрі күрделі. Көптеген тілдерде «қытайлықтар», «қытай халқы» деген атаулар бар, бірақ 
бұл атаулар этникалық бірлік емес, саяси бірлік болып табылатындығын түсіну маңызды. 
Яғни «Джоң хуа ұлттары» (中华民族, 中国人) немесе «қытайлық» – бұл бір ұлттың атауы 
емес, бұл Қытайда қоныстанған барлық ұлттардың жалпылама атауы.  

Қазіргі таңда Қытай Халық Республикасында (ҚХР)мемлекетті құраушы хань ұлтынан 
тыс,үкімет тарабынанресми танылған 55 этникалық топ тұрады, олар жалпы халық санының 
8,4% құрайды.Бұларды Аз Санды ұлттар деп атайды. Қалған 91,6% -дық үлес суперэтнос – 
хань ұлтының үлесіне тиесілі. Осы аз санды ұлттардың ішінде халық саны 2-10 млн 
аралығында 10 ұлт бар. Қалған 45 ұлттың саны 2900-ден 1,9 млн адам аралығында. Жалпы 
халық саны жағынан104 млн адамды құрайтын аз ұлт өкілдері Қытайдың барлық дерлік 
провинцияларында  мекендейді. Аз санды этникалық топтың арасында  бес ұлт 
территориялық автономия аудандық (облыс дәрежелі) мәртебеге ие. Атап айтқанда: Ішкі 
Монғолия автономиялық ауданы, Гуанси-Чжуан автономиялық ауданы, Тибет автономиялық 
ауданы, Нинся-Хуэй автономиялық ауданы, Шыңжан-Ұйғыр автономиялық ауданы. 
Қоныстану тұрғысынан алғанда этникалық топтардың көбі бір аумаққа шоғырлы, ал санды 
топтар тұтас қытайға таралған. Мәселен, Хуэй ұлты (қытайланған мұсылмандар) 19 
провинцияда тұрады.[1] 

 
1-кесте. Қытайдың провинциялық деңгейдегі автономды облыстары 
Атауы Құр

ылу 
уақыты 

Аста
насы 

Ауд
аны 

(1000 
шаршы 

км) 

Жал
пы адам 

саны 
(млн) 

Этника
лық 

азшылықтың 
адам саны 

(млн) 

Этника
лық 

азшылықтың 
пайыздық 
үлесі (%) 

Ішкі 
Монғолия 
автономды 
облысы 

1 
мамыр, 
1947 ж 

Хух
-хото 

1,18
3 

23,9 5,2 21,6 

Шыңжа
н-Ұйғыр 
автономды 
облысы 

1 
қазан, 
1955 ж 

Үрі
мші 

1,65
0 

20,1 12,1 60,4 

Гуанси-
Чжуан 
автономды 
облысы 

15 
наурыз, 
1958 ж 

Нан
нин 

236 49,2
5 

19 38,54 

Нинся-
Хуэй 
автономды 
облысы 

25 
қазан, 
1958 ж 

Инч
уань 

66,4 5,96 2,1 35,98 

Тибет 
автономды 
облысы 

1қы
ркүйек, 
1965 ж 

Лха
са 

1,22
8 

2,76 2,6 93,48 

Қайнар көзі: Wang and Chen, Minzuqiuyuzizhuzhidu de fazhan, p. 227; China Statistical 
Yearbook 2006, Beijing: China Statistical Press, 2006, p. 45. 

 
Этникалық азшылықтардың халық саны салыстырмалы түрде аз болса да, олардың 
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қоныстану аумағы қытай территориясының 64%-ын алып жатыр, бұл аумақтың көп бөлігі 
көрші елдермен шекараласады.(1-сурет) 

 
1-сурет. Қытайдың этнолингвистикалық топтары 

 
Қайнар көзі: news.bbc.co.uk 
ҚХР-ның жүргізіп отырған этникалық саясатының мазмұны ұлтаралық теңдік, 

ынтымақтастық,  еңбектестік қағидаларынан тұрады. Конституция бойынша, адам санының 
аз-көптігіне, экономикалық-әлеуметтік даму деңгейіне, салт-дәстүр ерекшеліктері мен діни 
нанымдарының айырмашылықтарына қарамастан,әрбір этникалық топ тең әрі қытай 
халқының ажырамас бөлігі ретінде саналады, мемлекет өмірінде барлығы бірдей мәртебеге 
және бірдей құқыққа ие. Қандай да бір қысым, кемсіту көрсетулерге тыйым салынады. 

«Қытай Халық Республикасының Конституциясында» былай деп көрсетілген: «Қытай 
Халық Республикасында  барлық ұлттардың жалпыға бірдей теңдігі жүзеге асырылады. 
Мемлекет әрбір аз санды ұлттың заңды құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етеді, барлық 
ұлттардың теңдік, ынтымақтастық, еңбектестік қарым-қатынастарын қорғайды және 
дамытады. Қандай да бір ұлтқа қатысты дискриминациға және қысым көрсетуге тыйым 
салынады».Қытайдағы әрбір ұлттың азаматы Конституция және заң беретін теңдік 
құқықтарын кеңінен пайдалана алады. Мысалы:   

-  барлық ұлттардың азаматтары этностық, нәсілдік, діни наным-сенім 
айырмашылықтарына қарамастан, сайлау және сайлану құқықтарын бірдей иемденеді; 

-  қандай да бір ұлт азаматының жеке бостандығы мен абыройына қол сұғылмайды; 
-  барлық ұлттардың азаматтары дін ұстану бостандығы құқығын иемденеді; 
-  барлықұлттардың азаматтарының білім алу құқығы бар; 
-  барлық ұлттардың азаматтарының өз ана тілдерін қолдануға және дамытуға 

құқықтары бар; 
-  барлық ұлттардың азаматтары сөз, баспасөз, қауымдастық, саяхат, демонстрация 

бостандығына ие; 
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-  барлық ұлттардың азаматтарының ғылыми зерттеулермен, әдебиетпен, өнермен және 
мәдениеттің басқа да іс-шараларымен айналысу құқықтары бар; 

-  барлық ұлттардың азаматтарының жұмыс істеген, демалған немесе жұмыс істеу 
қабілетін жоғалтқан кезде мемлекеттен және қоғамнан материалды көмек алуға құқықтары 
бар; 

-  әрбір ұлт азаматының мемлекеттік органдар мен қызметкерлерге сын айту және 
ұсыныс жасау құқығы бар; 

-  барлық ұлт азаматтарының өз әдет-ғұрыптарын ұстану немесе өзгерту еркіндіктері 
бар, және т.б. [6] 

Сонымен қоса «三个离不开», яғни «үштіңбөлік бір-бірімен айырылмауы» атты 
тұжырымдамаҚытай жүргізетін ұлттық саясаттың маңызды механизмдерінің бірі болып 
табылады. Бұл тұжырымдаманы 1990 жылы 9 қыркүйекте сол кездегі ҚКП бас хатшысы 
Цзян Цзэминь ұсынған еді. Ол бойынша, аз ұлттар хань ұлтынан ажырай алмайды, хань ұлты 
аз ұлттардан ажырай алмайды, аз ұлттар бір-біріненажырай алмайды. [2] 

Сонымен, этникалық топтарға мемлекет тарапынан экономикалық және мәдени қолдау 
көрсетіледі. Этникалық топтардың өз ана тілдерін, мәдени мұраларын, салт-дәстүрлерін 
сақтап қалуларына әрі дамытуларынамүмкіндіктер қарастырылған[3]. ҚХР ұлттарға қатысты 
саясатында келесі қағидаларды ұстанады: 

1. Ұлттардың теңдігін қамтамасыз ету; 
2. Аз санды ұлттар қоныстанған аймақтарда автономды облыстарды құру; 
3. Ұлттық аудандардың экономикасы мен мәдениетін дамыту; 
4. Білім беру деңгейін көтеру және ұлттық кадрлерді тағайындау; 
5. Аз санды ұлттардың салт-дәстурлерін, әдет-ғұрыптарын, наным-сенімдерін 

құрметтеу және сақтап қалу, ана тілдерін сақтап қалу [7]. 
Дегенмен, Қытай үкіметінің этникалық азшылық ұлттқа қарата жүргізген саясатының 

шектеулі тұстары да жоқ емес және бұл кейбір аз ұлт өкілдерін қанағаттандырмайды.Соңғы 
онжылдықта Шыңжан өлкесіне хань ұлты қоныстануының үлкен өсімі байқалды және 
көптеген ұйғырлар дискриминация жөнінде шағымданды. Шыңжан халқынын 45%-ын 
ұйғырлар құраса, 40%-ын хань ұлт өкілдері құрайды екен. Шыңжан өлкесінің астанасы 
Үрімші қаласының адам саны 2,3 млн-ды құраса, оның басым бөлігін хань ұлты құрайды. 
Кейбір ұйғыр ұлт өкілдері тәуелсіздік алу идеясын ұстанып келеді және сол себептен 
қауіпсіз күштеріне бірнеше рет шабуылдар жасалған. Қытай білігінің айтуы бойынша 
Шыңжан сепаратистері мен террористерінің Аль-Каедамен қатынастары бар және оларға  
мемлекеттен тыс қолдаукөрсетіледі. 2002 жылы АҚШ пен БҰҰ бір сепаратистік топ, Шығыс 
Түркістан Исламдық қозғалысына тыйым салуға келісті. Бірақ белсенділер Қытай аймақта 
қолданылатын аса қатал қауіпсіздік шараларын ақтау үшін қауіпті асыра сілтейді деп 
айыптайды [8]. 

Соған қоса, көптеген зерттеушілер хань ұлтының аз ұлттарды бірте-бірте 
ассимиляцияға ұшыратуы жөнінде сөз қозғап келеді. Олардың көзқарасы бойынша, тарихи 
үдеріс пен нарықтық экономика саны аз ұлттардың хань ұлтымен ассимиляциялануына алып 
келеді.  

Қытай үкіметінің этникалық азшылықтарға қатысты саясаты оларды күшпен 
ұлтсыздандыруға ұшыратуды көздемесе де, бұл тенденция жылдан жылға айқын көрініс 
тауып келеді. Елдегі барлық халықтар ана тілдері мен төл мәдениеттерін сақтап дамыту 
құқықтарын иеленсе де, кейбір ұлттардың этникалық сана-сезімінің төмендегені соншалық, 
сол ұлт шынымен өмір сүретініне күмән келтіруге болады. Осылайша, 55 аз санды ұлттың 
басым көбі қытайланып үлгерді. Мәселен, кезінде өз императорлық әулетін құрып Қытайды 
билеген маньчжурлар - кезінде өз дәстүрлері мен жазуы бар ұлт - біртіндеп ханьдықтармен 
тұтастай ассимиляцияланып, тілін жоғалтып алды. Ал тілін жоғалтқан ұлт, барлымызға 
мәлім, ұлт болудан қалады. Жер жаһанды дүр сілкіндірген Шыңғысхан ұрпағы монғолдар да 
қытайланып барады. Олардың ішінде монғол тілін білетіндер жоқтың қасы.[4] 
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Ұлттық сана-сезім тек діні бөлек халықтарда, мысалы, ұйғырлар мен тибеттіктерде 
қатты дамыған: бұл халықтар өз төл мәдениеттері мен тілдерін барынша сақтап қалуға 
тырысады. Алайда күн сайын оянған этникалық теңдік көзқарасы мен бөліктенушілік 
пиғылының болуы Қытай үкіметін алаңдатпай қоймайды. Осы халықтар қоныстанған 
аймақтардың ұлттық мәселесі өте шиеленіскен деп есептеледі және Қытай билігі оларды 
ашық түрде «тынымсыз аудандар» деп мойындайды.  

Ассимиляция үдерісінің тағы бір көрсеткіші – «қытай ұлты» түсінігінің кең етек жаюы 
мен белсенді қолдау табуы. Ал этникалық тұтастықты сақтау мәселесі болса, екінші дәрежелі 
орынға сырылған. Бірте-бірте ханьдықтардың өмір сүрі салты, дәстүрлері аз санды ұлт 
өкілдерінің күнделікті өмір салтында, дүние танымында,мәдениетінде басымдылық көрсетіп 
келе жатыр. Қытай үкіметі қоғамдағы ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен ұлтаралық 
консолидацияны нығайтуға бағытталған өте әсерлі саясатты қолданып отыр. Үкімет аз ұлт 
өкілдерінің тілдерінде оқулықтарға қаржы бөліп отырады, ұлттық аймақтардың кейбір 
мектептерінде ана тілі сабағы өткізіледі, солай бола тұра, ұлттық азщылық өкілдері, әсіресе 
жастар,қоғамдық барыс-келыс тілі ретінде өз таңдауларын путунхуа (жалпыға ортақ қытай 
тілі) үлесіне жасап жатыр. Бұның себебі еңбек нарығындағы негізгі талаптармен 
байланыстырылады. Соған қоса, ұлттық аймақтарға ханьдықтар көптеп қоныс аударуда және 
жылдан жылға олардың сандық үлесі этникалық топ өкілдерінің үлесінен басым болып келе 
жатыр. Осы құбылстардың заңды салдары ретінде қытай қоғамы өз елін ақырын-ақырын 
моноэтникалық мемлекетке айналдырып жатқанын байқаймыз. [5] Осылайша, жұмсақ 
саясаттың көмегімен ханьдықтар мен этникалық азшылықтар арасындағы мәдени шекаралар 
ханьдықтардың үлесіне жойылуда. Бұл жақын арада «қытайлық» деген атау саяси бірліктен 
этникалық бірлікке айналуына әкеп соғуы әбден мүмкін.  

Қорытындылай келе, ұлттық жағдай мен этносаралық қарым-қатынастар әр кезде де 
күрделілігімен ерекшеленсе де, ұлттық автономияларды құрудың мемлекеттің аумақтық 
бірегейлігін сақтап қалудағы маңызы зор болды. Әрине, кейбір нақты жағдайларда 
қолданылатын ұлттық саясат әдістері мен шаралары сынға тартылуға лайық. Бұның бір 
себебі, коммунистік партия, ұлттық аудандарға шамадан тыс еркіндік берілсе, мемлекеттің 
тұтастығы бұзылады деп әділ қауіптенді. Қытайлық ұлтшылдық осы жағдайда мемлекеттің 
қатал орталықтандырылуы мен билікті сақтап қалуының басты құралы болып келеді. Сол 
уақытта, тек осындай жолмен ғана, барлық аймақтарды орталық еркіне бағындыру арқылы 
ғана Қытай қазіргі таңдағы экономикалық даму деңгейіне қол жеткізе алды.  
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Гейши – восхитительные хранительницы древних обрядов, благородство которых 
остается неизменным и в наше время. Их жизнь засекречена для общества, они живут, 
окутанные тайной, пропитанные духом традиций. Эти прекрасные существа обитают в 
чудесном крае с красивыми садами и необычными древними храмами, но зарабатывают себе 
на пропитание на узких улицах в маленьких чайных домиках. 

Япония – одна из передовых стран мира. Она одержима высокими технологиями. 
Погоня за совершенством влечет за собой быстрые изменения. Однако, испокон веков 
японцы оберегают от изменений свою необычную традицию – гейш. Гейши - утонченные 
хранительницы древних обычаев, благородное прошлое, дошедшее до наших дней.  

Гейши живут в мире, где изысканность и изящество – все, а любовь и душевные 
чувства с презрением отвергаются  как иллюзия. Идеальная внешность - вот, что имеет 
значение. Запертые вдали от повседневной жизни, они представляют собой высшую элиту, 
высшее проявление престижа и статуса. Гейши стали глубоко чтимым и уважаемым 
статусом Японии. Так в Киото, древней столицы страны, ежегодно проходит фестиваль 
цветущей сакуры, где можно увидеть эту хорошо сокрытую от обычных жителей древнюю 
традицию. 

За дорогими шелками кимоно, ярким макияжем и изящными улыбками, скрывается 
трудная и насыщенная жизнь гейш. Дом, в котором они живут – храм искусства. Веками 
гейши были свидетельницами измен и хитростей самых могущественных мужчин Японии. 

Гейша - женщина, которая за деньги соглашается провести с мужчиной или компанией 
мужчин вечер. На удивление европейцам такие встречи редко включали услуги интимного 
характера, а несли лишь развлекательный характер.[3]  Дело в том, что менталитет Японии 
не приветствует  встречаться с девушкой, которая не является вашей близкой родственницей 
либо женой. Именно для этого и нужны гейши. Гейши гарантируют конфиденциальность на 
основании кодекса молчания. Поэтому мужчины, идущие к гейшам, знают, что все 
сделанное или сказанное им не выйдет за пределы стен чайного домика.[2] 

Гейши – единственный бизнес в Японии, состоящий исключительно из женщин для 
обслуживания мужчин. Как и в любом бизнесе, имеется своя иерархическая система, во 
главе которой стоит матушка гейш. Она обеспечивает своих подопечных жильем, питанием, 
роскошными кимоно. Взамен гейши отдают ей все деньги, полученные  от клиентов, за 
исключением скромных вознаграждений. В определенный исторический период девочки 
были практически собственностью матушки-гейши. Неся убытки, она могла продавать 
девственность девочек за наибольшую цену.[1] Сегодня же обращаться со своими 
девушками в интересах матушки, так как для обучения одной гейши ей требуется как 
минимум 500 тысяч долларов. Если гейша уйдет, бросив обучение, матушка-гейша просто 
потеряет свои деньги. [6] 

Начинающие гейши проходят пятилетний курс обучения, к его концу  даже жесты 
гейши необыкновенно изящны. Каждый аспект их внешности приобретает  символическое 
значение и манящую власть.  

Слово «гейша»  в переводе означает «человек искусства».[3] Помимо того, что они 
являются профессиональными компаньонками, гейши должны знать толк в музыке, танцах и 
литературе. Каждое движение гейши изящно и точно выверено. Танцы часто рассказывают 
историю девушек, жертвующих любовью ради искусства. Гейша должна быть образцом 
самоотверженности. Обучение искусству не имеет предела, даже после тридцати или сорока 
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лет гейша продолжает учиться. 
Согласно установленным порядков, девушка профессии искусства не может выходить 

замуж. Вдали от семейных уз гейши живут вместе - их домом становится коммуна, своего 
рода сестринская община. 

На имидж гейш – служителей искусства днем, компаньонок ночью, всегда бросала тень 
проституция.[7] Поднявшись из самых низов, гейши постепенно приобретали свой статус, 
пока однажды не достигли вершины японского общества. Когда-то возлюбленные самураев, 
во время Второй мировой войны они провожали своих возлюбленных камикадзе. Как 
хрупкий мир гейш сохранил свой статус на протяжении 400 лет беспокойной истории? 
Чтобы понять гейш, нужно знать их прошлое. Первые упоминания приходятся на начало 17 
века. После нескольких столетий междоусобных  войн Япония стала единой страной, 
объединенной под властью военного диктатора – сёгуна. Правительство находилось в Эдо, 
на месте современного Токио. Под властью сегунов Япония изолировала себя полностью от 
всего остального мира на сотни лет. После закрытия страны деспотичное правительство 
полностью искоренило христианство, а также взяло проституцию и подобные ей вещи под 
жесткий контроль, отведя для них специальные кварталы. Именно здесь появились первые 
гейши. Удивительно, но первыми гейшами были мужчины. Они исполняли роль придворных 
шутов. Это были люди, которые приходили на вечеринки, устраиваемые куртизанками, где 
мужчины-гейши играли на музыкальных инструментах, танцевали и шутили. Впоследствии, 
согласно общепринятой легенде, у одной куртизанки было недостаточно клиентов, и в 
отчаянии она решила стать первой женщиной-гейшей.[7] Скоро численность женщин–гейш 
стала преобладать над количеством мужчин данной профессии. Проститутки стали терять 
клиентов, так как те предпочитали больше гейш. Прослеживалась большая конкуренция.  

В 1779 году ремесло гейш было признано профессией, и основан контролирующий их 
деятельность орган — кенбан. Он запрещал гейшам заниматься проституцией, что  сделало 
образ гейш менее привлекательным.[4]  Западному человеку гейша представляется похожей 
на проститутку 19 века. В действительности же, даже по внешнему виду они отличаются 
друг от друга. Гейша всегда завязывает традиционный пояс (оби) сзади. Куртизанка же 
напротив, всегда завязывает оби спереди, чтобы было легче снимать и одевать кимоно 
несколько раз за ночь. Также  ее отличительной чертой является большое количество 
украшений для волос, прическа гейш намного проще. [5] 

Гейши стали приобретать популярность благодаря своей простоте и 
непритязательности своего внешнего вида. Районы гейш по всему городу росли, в то время 
как Япония продолжала огораживаться от внешнего мира. Каждого, кто пытался бежать из 
страны, обезглавливали, а чужестранцы представлялись японцам безнравственными.  

После 250 лет властвования сегуната,  группа самураев составила план свержения 
правительства. Для своих тайных встреч они использовали чайные дома гейш. Самураям, 
настроенных против правительства, нужно было найти место для встреч, где они бы могли 
рассчитывать на абсолютную секретность.[2] С поддержкой гейш самураи смогли победить 
сегуна. Когда в 1868году на трон вступил император Мэйдзи, гейши оказались союзниками 
самой могущественной в стране группе. Популярность и престиж гейш заметно выросли со 
вступлением Японии в современный мир. В те времена гейши считались самыми модными 
женщинами в стране, они были наподобие женщин с обложек, все хотели на них походить, 
так как это были самые красивые женщины. 

К началу 20 века число гейш выросло до 25 тысяч. За несколько лет уверенная в себе 
Япония одержала вверх над Россией  в борьбе за контроль над Кореей. Во время 
последовавших переговоров был устроен банкет для русского генерала Куропаткина. 
Известная гейша по имени Акои должна была развлекать его. Во время ее танца русский 
генерал потребовал, чтобы  она отдала ему свой пояс. Акои наотрез отказалась это делать. 
Вызов, брошенный ею, оказал такое впечатление на премьер-министра Таро Катцура,что он 
сделал ее своей любовницей.[1] Теперь у гейш появился доступ к высшей власти в стране. 
Впервые в истории мужчины стали жениться на гейшах. Из них получались жены лучше, 
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чем из девушек из обычных семей, потому что они прошли суровую подготовку, учась 
изящно угождать мужчинам, и к тому же они умели хранить секреты. Печать молчания на 
губах гейши была важным ее преимуществом. 

В 20-х годах 20 века  наступила новая эра в истории Японии, и с ней нависла мощная 
угроза выживания гейш. В страну пришел век джаза: открылись ночные клубы, на сценах 
появились танцовщицы, страна жадно ловила последнее веяние европейской моды. 
Современная девушка носила короткую стрижку и короткое платье. Такие девушки 
создавали ажиотаж вокруг себя, обеспечивая мужчинам компанию намного дешевле 
компании гейш, они были на пике моды.[2] В этом период институт гейш впервые подвергся  
серьезной угрозе. Это был поворотный момент. Гейши приняли решение, что они не 
девушки из ночных клубов, и чтобы сохранить то, что сделало их гейшами, они продолжали 
заниматься традиционным танцем, традиционной музыкой и традиционными формами 
развлечения. Гейши стали хранительницами традиций, а не иконами моды как раньше. 
Однако, век джаза длился недолго. 

 В 1926 году император Хирохито пришел к власти, и под его руководством Япония 
стала ведущей военной державой. Вскоре по стране прошла волна национализма. Западное 
влияние было объявлено безнравственным, а гейши стали хранительницами культурного 
наследия Японии. Их стали превозносить, как символ всей нации, потому в 30-е годы 
количество гейш достигло своего пика - 80 тысяч. Старая столица – Киото, неожиданно стала 
очень популярным местом, в ее центре находился Гион - квартал гейш,называемых здесь 
«майко».[4] Хранительницы искусства этого района считались самим совершенством. 
Однако, существовал и отрицательный фактор возросшей популярности гейш. В Киото спрос 
на гейш стал так велик, что сельские семьи продавали девочек 7-8 лет в дома гейш. В 
отличии от современных гейш, девушки 30-х годов редко выбирали эту профессию по 
собственному желанию. Прикованные к матушке-гейше долгами за обучение, кимоно, еду и 
проживание, эти хрупкие цветы становились настоящими пленницами. Если гейша пыталась 
бежать, горожане ловили ее и отправляли назад. В это же время появился обычай, 
называемый «мидзуаге», который означал продажу невинности с аукциона.[5] Обычай 
представлял собой целый ритуал: мужчина и молодая девушка обменивались чашками с 
саке, в их честь устраивался банкет. 

Девушка могла оставить дом гейш только, если ей удавалось найти богатого «данна»- 
покровителя среди клиентов. «Данн» мог оплачивать дорогой образ жизни гейши, а в ответ 
она становилась его любовницей.[3] Гейша могла развлекать своих клиентов, но покровитель 
был единственным, с кем она могла иметь близкие отношения. 

В современной жизни Японии быть гейшей значит иметь билет в жизнь, которая 
находится на полпути между настоящим и прошлым. Японцы замечательно умеют хранить 
то, что уникально для их культурного наследия. И, несомненно, гейши таковыми являются. 
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Жапония – 4 мыңнан астам аралдары бар Тынық мұхит, Жапон, Охот және Шығыс-

Қытай теңізімен шайып жатқан Шығыс Азиядағы мемлекет. Жалпы ауданы 372 мың км2.  
Азия елдері ішінде орта ғасырлардағы жойқын жорықтардан, және одан кейінгі отаршылық 
тәуелдіктен аман қалған жалғыз екі елдің бірі - Жапония болады. 19 ғасырда Жапония 
өнеркәсібі қауырт өркендей бастады.  

Азия –Тынық мұхиты аймағы (АТА) – Тынық мұхиты периметрінде орналасқан 
мемлекеттерді және мұхиттың өзіндегі көптеген аралды мемлекеттерді  белгілейтін саяси 
және экономикалық термин. 

Тынық мұхиты жайлы ХIХ ғасырдың ортасынан айтыла бастаған болатын. Аймақтың 
маңыздылығын бірінші болып Карл Маркс айтқан болатын, ол 1857 жылы ол «Тынық 
мұхиты қазіргі уақытта Атлант мұхитындай рөлге ие болатындығын, ал ерте және орта 
ғасырда Жерорта теңізі – әлемдік қарым-қатынастағы ұлы су торабы рөлін атқарады» деп 
жазған.    

Геосаясаттың негізін салушылардың бірі К.Хаусхофер Жапонияны «континентальды 
ойлау типі бар аралды мемлекеттерге» жатқызған. Неміс ғалымы Жапонияны Англияның 
қарама-қайшылығындағы басқа аралды мемлекет ретінде қарастырған болатын. Бұның өзі 
осы екі мемлекеттің екі жақтылық жан-жақты қарама-қарсы, екі түрлі жағдайда болғандығын 
көрсетеді.  

Сөзсіз түрде Жапонияға деген басқа мемлекеттердің ойларына сәйкес, Жапонияда өз 
мемлекеттерін «періштелер жері», күншығыс елі, «жандық молшылық мемлекеті» ретінде 
санайды. Олар үшін Жапония – символдық онтологиялық белдік. Жапондықтардың 
философиялық көзқарастары өзіндік тереңдетілген, толықтырылған, шектік 
жинақтылығымен, медиативті беталысымен сипатталады. Мұндай «философиялық өмір» 
буддизмнің ағымдарының бірі «дзэн» ағымына негізделген, ол ойлау стилін, 
жапондықтардың өмір сүру үлгісін қалыптастырды.  

Жапония тарихындағы кішігірім болса да маңыздылығы бар сәттерді айта кеткенім жөн 
болар. 1633, 1636 және 1639 жылдары «мемлекетті жабу» жөнінде жапондық үкіметтің үш 
жарлығы бірінен кейін бірі орын алған болатын. Жапония шет елдіктер үшін жабық болды, 
әсіресе еуропалықтар үшін жабық болды(ең бірінші болып еуропалық-португальдықтар-
Жапонияға 1542 жылы түскен болатын). Мемлекеттің тек еуропалықтар үшін ғана емес, 
сонымен қатар көршілес мемлекеттер үшін де, соның ішінде қытайлықтар үшін де жабық 
болғанын айта кеткенін жөн болар. Жапондықтардың өзіне де үлкен кемелер құруға және 
белгіленген жерден ары жүру тиым салынған болатын.   Күншығыс елін «ашқан» 1854 жылы 
американдық крейсерді басқарып келген капитан М.Перри болған. Осыдан еуропалықтар 
үшін Симода және Хакодате порттарына еркін түрде кіруге қол жетімді болған. 

Сонымен,  Жапонияның геосаяси жағдайын тиімді дамудағы «еркін» сауда бәсекелестік 
санына жатқызуға келмейді. Бәрінен бұрын, бұл: 

• маңызды емес табиғи ресурстармен бөлінген жерді шаруашылық қолданысқа тиесілі 
ең тар жолақтарға  шоғырланған, соның ішінде минералды шикізатқа негізделген жоғарғы 
дәрежедегі халық тығыздығы; 

• өзіндік энерготасушылардың толықтай жоқ болуы(гидроэнергияны қоспағанда); жиі 
табиғи апаттарға ұшырауының мемлекеттің ортақ жұмсақ климаттық жағдайларына қарсы 
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келеді. Жапонияның жер сілкіністер, вулкандық атқылаулар мен мықты тайфундар 
байланысында жатыр деп те айтуға болады.  

• Елдегі ауыл шаруашылығы  үнемі және үлкен көлемдегі мелиорационды жұмыстарды 
қажет етеді. Өнеркәсіптік, тұрғылықты және транспортты құрылыстар антисейсмистикалық 
шараларға қажеттілік ретінде қымбаттауда, жерасты дүмпулердің ең мықты соққыларына 
арналып жасалған.  

Сонымен, біз  көргендей осындай географиялық факторлар мемлекет жағдайына, 
жергілікті рельефке, жоғарғы халық тығыздығына, пайдалы қазбалар жоқшылығы, елдің 
маңызды әскери-стратегиялық түсінігінің жағдайы Жапонияның геосаясатына заттылық 
ықпалын тигізіп жатыр.  

Жапония барлық индустриальды мемлекеттерден кейіннен ғана даму жолына түсіп, көп 
уақыт аралығында дамып кеткен капиталистік мемлекеттерге озып жету керек болды.  

Жапония өзінің индустриальды дамуының бастапқы кезеңдерінде әлемдік 
экономиканың шетінде болған болатын, тек соңғы оң жылдықта әлемдік экономиканың 
орталығы Ортажертеңіздік атлантикалық аумақтан Тынық мұхит аймағына көшеді. Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін атом бомбылауынан соң, мемлекет шет елдік әскердің 
оккупациясына ұшыраған болатын. Жапонияның өндірістік әлеуетінің басты бөлігі, кең 
көлемдегі минералды ресурстары бар Манчжурия мен Кореяның отарды жоғалту және де 
бұны экономикалық салдарына қарай Ресей үшін Кеңес Үкіметінің ыдырауы кейінгі 
жағдаймен салыстыруға болады. 

Бұл барлық сынақтардан өтуге  Жапонияға ескі және одан да ерте дәстүрлілігіне сүйене 
отырып өзіндік жеке экономикалық ұйымын құруға  жапон халқының сынбас қайратты рухы 
көмектесті. Бұны мемлекеттік капитализмнің (патернализм) спецификалық жапондық таңдау 
ретінде сипаттауға болады. Бұл жүйе жағымсыз геосаяси факторларды жеңіп шығу үшін 
қажетті әсер беріп қана қоймай, оларды қолданысқа айналдырып, мемлекетті әлемнің мықты 
экономикалық державалардың қатарына шығару болды.  

Жапонияның қазіргі жағдайы, оның әлемдегі саяси рөлі Күншығыс елінің жеткен 
экономикалық мықтылығына сәйкес келмейді. XXI ғасырдың басында 1941–1945  
жылдардағы соғыстағы жеңілістен кейінгі Жапонияның АҚШ-қа деген саяси шарттары, 
сонымен қатар оған деген саяси көшбасшылар мен 1935–1945 жылдары (Манчжурии, Корея 
және т.б.)сияқты оккупиацияланған  елдегі халықтың сақтықтық қарым-қатынастары оның 
геосаяси  жолындағы таңдауда оның сыртқы саясатты шығаруға еркіндігін біршама  шектеп 
отыр. Бұл жақындағы көршілермен де, соның ішінде Ресеймен де геосаяси қатынастарына  
қатысты болып келеді. [1] 

АТА 4 аймақтық пен жүйелікті құрайды: мұхиттық, азиаттық (ТМД  мемлекеттері, 
Шығыс Азия, Оңтүстік Шығыс Азия, кейде Оңтүстік Азия), солтүстік американдық және 
оңтүстік американдық.  

АТА  сауданың, қаржылық ресурстардың және өндірістердің ең ауқымды әлемдік 
центрі.  

Сол үшін де XXI ғасырды «Тынық мұхиттық дәуір» ғасыры деп атайды.  Оңтүстік 
Шығыс Азияға ықпалын тигізген қаржылық дағдарыстар көпшілігің барлық назарын 
қарқынды дамып келе жатқан тынық мұхит аймағына ауыстырды. 40 жылдардың аяғының 
өзінде БҰҰ мамандары  «азиаттық стагнация» ұзаққа бармайтынын болжаған. Ал 50 
жылдардың өзінде Жапония қарқынды дами бастады. Біздің қазіргі көріп отырғанымызға 
сүйенсек, болжамдарының қателескенін байқаймыз. Бұл жерде барлығы Жапонияның 
феномені неде екенін талқыламаға салды. Жапония басқа да мемлекеттер сияқты дәстүрлі 
дамуды сақтай отырып, капитализм кезіндегі постиндустриальды дәуірде өндірістік дамудың 
жоғарғы сатысында көрінді. Бұл жерде ең керек адамның ең керек идеясымен ең қажетті 
жерде табылғанын байқаймыз. Еуропа сияқты, Жапонияның басшылығына ақылды, 
патриоттардың келуі, елді алға тартуда негіз салды. Олар барлық жолдарды, бастаманың 
негізгі жолдарын анықтай, жүзеге асыра бастады. Оның артынан да Жапониядан кейін 
Гонконг, Сингапур, Тайвань мемлекеттері дами бастады.  Азиялық ғажайыпты «азиялық 
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арыстан» деп атады. Кейіннен Бруней, Индонезия, Малайзия сияқты, т.б. елдер даму 
қарқынына шыға бастады. Бұл жерде оларды «азиялық айдаhарлар» деп қосты.  Әрине, 
сонымен қатар Қытай, Вьетнам елдері де шетте қалмады. Осындай қарқында Азия үлкен 
ЖІӨ бар индустриальды орталыққа айналды. БҰҰ-на «қарсылас» негізінде құрылған бұл 
ұйымға, олар әлеуметтік комиссиялар жібере бастады. Комиссияның қорытындысы 
соншалықты болмай,  жылдың өзінде Азиа Тынық мұхиттық экономикалық қауымдастық 
ұйымы құрылған болатын. Бұл ұйының құрамына АҚШ кіреді, сол ұйымда атқарушы рольді 
атқара бастайды. Бұл жердегі АҚШ-тың осындай рольды атқаруы БҰҰ жағынан болған 
тарап ретінде қарастырады. Яғни бұл қарқынды даму үстіндегі аймаққа бақылауды қоюға 
мүмкіндік ретінде қарады. БҰҰ америкалықтарға нақты тапсырманы алға қойды - Азиямен 
достық негізін ала отырып, сол жердегі ең мықты Азия-Тынық мұхит аймағын бақылау 
мүмкіндігі болды. Бақылауға алу дегеніміз - ол АТА аймағына әлемдегі экономикалық және 
әскери мемлекеттер  деген жағдай. Қазіргі уақытта АТА - әлемдегі ең бір тез дамушы 
мемлекеттерді құрайтын аймаққа айналуда.  

Ең басында АТА-ға берілетін әр елдердегі эксперттердің берген анықтамаларын 
қарастырсақ. Америкалық мамандар арасында ортақ түсінік пен сол аймақтың шекарасына 
байланысты нақты анықтамалық келісімдер жоқ. Бұл жерде көбі Тынық мұхиттық Латын 
Америкасына қатысты әр түрлі көзқарастар айтады. АҚШ-тың көптеген ғалымдары Тынық 
мұхиттық Латын Америкасын  саяси себептерге байланысты АТА құрамына жатқызады. 

Жапондық ғалымдар арасында да АТА-ға қатысты белгіленген нақты бір ой жоқ. 
Дегенмен көптеген жұмыстарда Оңтүстік Азия жоқ болуы, ал қытай жақтың ерекшелігі АТА 
терминің қолданған кезде, оған Оңтүстік Шығыс Азияны, Оңтүстік Азияны, Солтүстік 
Шығыс Азияны, Австралияны, Океанияны және Жаңа Зеландияны қосып айтса, Тынық 
мұхиттық Латын Америкасын қоспайды. Кеңестік ғалымдардың ойына келетін болсақ, онда 
КСРО кезіндегі әсіресе 70 жылдар мен 80 жылдардағы АТА жайлы көптеген кітаптар мен 
мақалалар кездеседі, бірақ авторлар АТА терминін анықтауға өздеріне сұрақ қоймағаны 
анықталған.  Нәтижесінде отандық ғалымдарда батыстық серіктестеріне ұқсас аймаққа деген 
олардың ұсыныстарында ұқсас аласапыран пайда болды.  

Осындай деректерге сүйене отыра байқағанымыздай, Азия-Тынық мұхиты аймағына 
қатысты не географиялық, не саяси, не әлеуметтік экономикалық көзқараста біріккен түсінік 
жоқ. Негізгі қиындық аймақтың географиялық шегі болып табылады. Бір жағы Солтүстік 
және Тынық мұхиттық Латын Америка мемлекеттерінің қосылуында жатқан болса, тағы бір 
жағы АТА-ның тар мағынасы тек азиялық  Солтүстік Шығыс және Оңтүстік Шығыс Азия 
мемлекеттерінің ғана қосылуына негізделеді. Түсіндірме әр түрлілігіне орай АТА-на нақты 
қандай территориялар кіруін анықтау жағы қиынға соғып тұр. Осыған орай, Азия Тынық 
мұхит аймағына сонымен қатар, АСЕАН(Оңтүстік шығыс Азия елдерінің ассоциациясы), 
НАФТА, МЕРКОСУР, Андтық бірлестік және ТМД сияқты интеграциялық топтастықтардың 
жатқызылатынын есептеуге болады.  

Азия Тынық мұхит аймағы ақырғы уақыт ағымында әлемдік саясатта үлкен ролін ойнай 
бастады. Көптеген ғалымдар мен зерттеушілер бұл аймақтың даму негізі жайлы әр түрлі 
ойларын тастайды, алдағы интеграция қандай жағдайда жүретіні жайлы, сонымен қатар 
қандай елдер жүргізуші рольді атқаратыны жайлы да әр түрлі ойлар айтылып жатыр.  

Қазіргі уақытта АТА басты өндірістік орталықтары ретінде Ресей, АҚШ, Жапония, 
Қытай, Канада сияқты мемлекеттер болып табылады. Азиялық континенттің аймағы мен 
Тынық мұхит бассейні қазіргі уақытта ақырғы 10 жыл ішінде әлем назарына ауып отыр. 
Бұдан 15-20 жыл бұрын кедей мемлекеттер қатарында болған бұл аймақтағы мемлекеттер, 
ақырғы кезде олардың әлеуметтік - экономикалық дамуында біршама өзгерістер байқалды.  

Азия Тынық мұхиты аймағының басты топтастықтары:  
- АТЭҚ 1989 жылы құрылған болатын. Бұл қауымдастықтың құрылуының 
• негізгі мақсаты – негізін қалаушылар арасында экономикалық өсімге көмек көрсету, 

сауданы нығайту және оған жағдай жасау, сол аймаққа, яғни азия тынық мұхит аймағында 
өмір сүру жағдайын көтеру болып табылады.  
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• АСЕАН ұйымы 1967 жылы 8 тамызда Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппин, 
Сингапур басшылығымен Бангкокта құрылған болатын. Оңтүстік Шығыс Азия 
мемлекеттерінің аймақтық бірігуі негізінде құрылған.  

• Азия-Тынық мұхит аймағы елдерінің әлеуметтік-экономикалық даму одағы1989 
жылы Австралияның бастамасымен құрылған халықаралық ұйым. Мақсаты: Азия-Тынық 
мұхит аймағы (АТА) халықтарының мүддесіне сәйкес экономикалық дамуды қамтамасыз 
ету; дүние жүзілік экономиканың дамуға жәрдемдесу; аймақтық өзара экономикалық 
тәуелділік жағдайында көпжақты еркін сауда жүйесін қамтамасыз ету; Азия-Тынық мұхит 
аймағындағы ашық сауда мен инвестициялық саясаттағы кедергілерді жою; аймақтық 
ынтымақтастықта еркін сауда принциптерін жүзеге асыру. Негізгі принциптері: өзара 
құрмет, жауапкершілік және серіктестік; дамушы мемлекеттердің мүддесіне сәйкес өзара 
тиімділік; ашық диалог арқылы консенсусқа жету. Одаққа мүше мемлекеттер (1998 жылы): 
Австралия, Бруней, Қытай, Канада, Кирибота, Малайзия, Маршал аралдары, Мексика, Жаңа 
Зеландия, Папуа-Жаңа Гвинея, Корея Республикасы, Сингапур, Америка Құрама Штаты, 
Тайланд, Тайвань, Филиппин, Чили. Одақ елдерінің жалпы ұлттық табысы дүние жүзізілік 
өндірістің 56 пайызын, дүние жүзілік сауданың 46 пайызын құрайды. Аймақтық экономикаға 
және саяси дамудағы тұрақтылыққа, әсіресе аймақтық сауда-саттық, энергетика, қоршаған 
орта, балық аулау, туризм, байланыс салаларына көп көңіл бөлінеді. Мемлекет 
басшыларының 1994 жылғы Богаре (Индонезия) бас қосуында 2020 жылға дейінгі дамуға 
арналған ұзақ мерзімді бағдарлама қабылданды. [2] 

Қазіргі уақытта бұл аймаққа үлкен даму жағдайлары қолға алынып отыр.  Қазіргі кезде 
осы аймаққа экономикалық және саяси жоспарда үлкен үміт артылып отырған сәтте АҚШ 
пен Қытай сияқты үлкен халықаралық ойыншылардың критикалық рөлін дұрыс бағалаған 
маңызды болып саналады. АТА интеграциясы өте қиын процесс және де жарамдылығы 
ұзаққа перспектива болмақ. Сонымен қатар, ынтымақтастыққа деген мүмкіндікті нық ұстау 
мен біріге отырып шынайы қарсылықтарды жеңу - өте маңызды болып табылады. 

XXI ғасырда әлемдік көшбасшылардың орнының біріне Жапония талап етті. Егер 1990 
жылға дейін әлемдік қауым, саяси элиталар Жапонияны Азиядағы негізгі көшбасшылыққа 
иегер ретінде санаған болса, 1990 жылдардың басынан Қытайдың экономикалық өсіміндегі 
орасан қарқындарымен қарай отыра, көпшілік үшін әсіресе Қытайдың келешегі  осындай 
талап етілуі белгілі болды. Жапонияның қазіргі уақытта экономикалық державалар 
қатарында болуымен, Қытайдың басты аймақтық бәсекелесі, ең бір әлемдік жетекші 
мемлекеттің бірі болуы, оның АҚШ, ЕМ, Қытай, Ресейден  гөрі оның конституциясына 
пацифистикалық сипаттағы геосаяси рөлге шектігі тиесілі болып отыр(қорғаныс доктринасы, 
қымбат әскери күштердің иелігінен бас тарту, халықаралық әскери операцияларға 
қатыспаушылық).  

Жапонияның геосаяси ресурстары: 
1. Басты ресурс – бұл экономикалық және қаржылық мықтылығы. Әлемдік 

державалар ішінде(АҚШ-тан соң) экономикалық мықтылығы бойынша екінші қатарда. 2006 
жылы Жапонияның ЖІӨ 4,464 трлн. долларды құраған (АҚШ-тың ЖІӨ – 13 трлн. доллар).  
Халық жанына шапқандағы ЖІӨ - 33 100 доллар. Көп жылдар бойы Жапониядағы 
жұмыссыздық дәрежесі 3%-дан кем, ал инфляция дәрежесі – 1,5% -ды құрады. 

2. Жапония өзіндік мықты қаржылық ресурстарының арқасында тек АҚШ-тың 
ұлттық қауіпсіздік бөлу көлемі бойынша ғана артта қала отырып нық түрде әлемде екінші 
орынды ұстап отыр. «жеке қауіпсіздік күштері» деп аталған өткен жарты ғасырда жапондық 
әскер, әр түрлі жаңашыл әскери техникамен жабдықталған авиация мен флот НАТО әскери 
күштеріне жақындады, ал кейбір параметрлер Америка әлеуетімен сәйкес келеді. Бірақ 
Жапонияның әскери мықтылығын қолданудағы үлкен шектеу-конституциясының 
пацифистикалық сипаты.  

3. Жапониядағы демократиялық кезеңді Азия-Тынық мұхит аймағындағы және 
әлемдегі «жұмсақ» геосаяси ресурс ретінде атауға болады.  

4. Жапонияның орналасқан жері оның халықаралық еңбек бөлінісінде белсенді 
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қатысуға ықпал етеді.  
5. Жапония геосаси ықпалды үкіметаралық ұйымдардың мүшесі болып келеді 

(әлемдік және аймақтық қауіпсіздіктегі маңызды және әр түрлі мәселелер шешілетін: ВТО, 
G-8, ОЭСР, МВФ/МБРР, АПЕК, АСЕАН) 

Жапонияның геосаяси бағыты: 
• Жапония әлі кұнге шейін өзінің басты одақтасы ретінде Америка Құрама Штаттарын 

санайды. Ол АҚШ-мен қауіпсіздік жөнінде келісімде, Жапонияның территориясында 
американдық әскерлер орналасқан(Окинава аралы). 

• Жапонияның негізгі геосаясаты өзіне әр түрлі аймақтарды, Аустралиядан, Үндістан, 
Орталық Азиядан Шығыс Еуропа мен Балтық теңізіне дейінгі аймақты қосатын еуразиялық 
материктің сыртқы периметріндегі «өркендеу және бостандық доғалығы» құрылысының 
түсінігі болып табылады.  

• Жапония өзінің Қытаймен  қатынасының  бақылау қарқынында дамуына ұмтылады.  
Оңтүстік Корея экономикалық қарсыласына айналып бара жатқанына алаң еткен Жапония  
Қорей жарты аралындағы өзіндік ықпалын арттыруға талпынып отыр.  

Ресеймен территориальды мәселенің шешілуі мен достық келісімшарттың орнатылуы. 
Жапония өзіне қазіргі уақытта Ресейге тиесілі  Солтүстік бөліктегі жерлерді қайтаруға 
талпынып жатыр. Жапония төрт аралға иелікті талап етіп отыр(Хабомаи, Шикотан, Итуруп, 
Кунашир). 

Жапонияның жоғарғы басқармасы өзіндік жеткілікті әскери қарулы күштерін 
қалыптастыруға, әлемнің кез келген нүктесінде АҚШ-пен әскери опреацияларына біріге 
қатысуға, ЦРУ сияқты мемлекеттік барлау ұйымдарын жақын арадағы 6 жылда құруға ниетті 
екеніне  ашық түрде талпынуда. 2007 жылдың сәуір айында үкіметпен енгізілген референдум 
жайлы заңның мақсаты – конституцияның «бірлік жарлықтарын» қарастыру жапон 
парламентінің өкілдер палатасымен бекітілген, Жапония парламенті кеңесшілер 
палатасымен қабылданған болатын, ал қазір ол өз күшіне енді. 1 бөлімнің 9-шы 
бабындағыдай қазіргі Жапонияның конституциясы Екінші дүниежүзілік соғыстан соң 
гитлерге қарсы коалиция қысымымен қабылданған, «жапон халқы жеке мүддесін қорғау 
мақсатындағы соғыстан түгелдей, сонымен қатар халыаралық дау-дамайға қатысты әскери 
күшті қолданудан бас тартады» деп жарияланады. Ары қарай Жапония «ешқашан жер, 
соғысқа қатысты басқа заттар сияқты теңіздік және әскери-әуе кұштерін енді мүлде 
жасамайды. Мелекеттің соғыс жүргізу құқығы мойындалмайды».  Мұндай соғыстан толық 
бас тарту ешбір елдің конституциясында жоқ. Басты дәрежеде бейбітшілік 
конституциясының арқасында шет елдегі беделі өсті, әлемде ядролық қаруға қарсы жалғасып 
келе жатқан күрес үшін жапон халқына деген ілтипат көрсетілді. Бірақ 60 жыл өткен соң 
жапондық мекеме конституцияның пацифистикалық баптарынан бас тартады, мықты 
авторитарлы Қытайдың тез өсім темпінен, Оңтүстік Кореяның экономикалық өсімінен, 
Солтүстік Корея жақтан туындауы мүмкін қауіпке, әлемдегі жаһандық қауіптің пайда 
болуынан қорқатын толық масштабты әскери геосаяси ресурстарды иелік еткісі келеді. 
Сонымен қатар Жапонияның мекемесі І мемлекеттің әскери күшке толық қанды сипаттағы 
иелікке ие болса, америкалық жүйеге жапондық тәуелділік дәрежесін азайтады, бұл өз 
тарапында Жапонияға саяси салада жеткілікті дәрежедегі іс-әрекет еркіндігін қамтамасыз 
ететініне сенімді.  Жапонияға қатысты Жапонияның «бірлік конституциясы» АҚШда 
орналаса ете бастады, бұл 90 жылдардың басынан аймақтағы геосаяси жағдайдың өзгеруін 
(егер 50 жыл бұрын Америка Құрамасы азиялық аймақтағы Жапонияның перспективасы 
қорқытқан болса, ал бүгін нағыз қауіп – Қытай мен Солтүстік Кореядан да болып отыр) 
өзіндік стратегиясын қиыр шығыстағы одақтасына қарастыра бастады. 

1992 жылы басқарушы Либеральды-демократиялық партия конституцияны қарастыру 
кезінде парламенттен арнайы жапондық қарулы күштер контингентін Жапониядан тысқа 
«БҰҰ-мен ынтымақтастық» деген атпен жіберуге рұқсатқа жеткен болатын. 1996 жылдың 
сәуірінде екі елдің әскер және флотын өзара іс қимылын кеңейтуге Азия-Тынық мұхиты 
аймағында жапон-американдық  бірлескен қауіпсіздік декларациясына қол қойылған 
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болатын. Сол кезден бері жапондық әскери қызметкерлер әлемнің әр бұрышында – 
Мозамбикта, Заирда, Кампучияда, Шығыс Тимурда, Ауғаныстанда, Иракта пайда бола 
бастады, әскери қимылдар ларға тікелей қатыспай, негізінен тек көмек көрсетуші 
тапсырмаларды орындады.  Бұл жапон халқына шет елдегі тек әскери емес, сонымен қатар 
«қорғаныс күштерінің» гуманитарлық мақсаттағы болуын көрсету негізінде болды. Америка 
Құрама штаты НАТОға қатысты еуропалық одақтастарының бірлескен әскери операцияларда 
біріге белсенді қатысуды қаламағандарын көріп, Жапонияның шет елдегі соғысқа қатысуына 
«үйреніп кету» заманың   тоқтатып, толық масштабты одақтасты алу мақсатында Жапония 
саясатында түбегейлі өзгерістер жүргізу қажет екендігін шешкен болатын. Дегенмен 
Жапонияның көптеген азаматы 9 баптың  өзгеместігіне жақталас болып шығып отырғанмен, 
оның өзгеруі бірталай. [3] 

Әлемдік аренадағы Жапонияның қалпы елдің ішкі саяси өміріне біршама әсер тигізе 
өзгерістер алып келген болатын.  Оппозиция жақтың әлсіздіктерінің шарттарында, сонымен 
қатар 1982 жылы Я.Накасонэ мырзаның үкімет басына келуімен олар өздерінің  өршіл 
сыртқы саяси мақсаттарын алға тарту  мүмкіндіктерін алып қана қоймай, басқарушы топтар  
оларды маңызды халықаралық мәселелер қатарындағы орталықтанған партиялар жағының 
қолдауының нәтижесінде  «барлық жапон халқының еркі» деген атта көрсеткен болатын. 

Саясаттағы консервативті үрдістердің нығаюы 1986 жылы 6 шілде  парламент сайлауы 
кезіндегі басқарушы Либеральды-демократиялық партияның үлкен жеңісі негіз болды. ЛДП 
палатадағы өкілдерге арналған палатадан жаңа 50 орынға ие болып,  өздеріне  304 ( 512ден) 
тәуелсіз депуттатықмандаттардың партияға қосылуын қамтамасыз ете нәтижелер тарихы 
кезінде рекордтық нәтижеге ие болған болатын.  Олар сонымен қатар тез экономикалық өсім 
ретінде халықтық үрдістердің нығаюын толыққанды қолдануға ұмтылады, сонымен де 
үкіметпен әділ қаржыландыру мен халық кең көлемін идеологиялық жасап шығару 
монополия кампанияларын қолданады.  

Бұл барлық обьективті және субьективті факторларды шебер қолдану 80шы 
жылдардың соңына қарай Жапонияның басқарушы топтарына өзінің негізгі мақсатын — 
экономикалық мықтылығына Жапонияның дәрежесіне саяси әсерін жоғарылату және 
әлемдік аренадағы мемлекеттің позициясын біршама нығайту жолындағы өз мақсаттарын 
жүзеге асыру болды.  

Бұл өзіндік ұғымын, біріншіден, 50-шы жылдары басым болған АҚШпен жапон 
саясатының екі жақты  екпіндерінің ақырындап ығысуы мен 60-шы жылдары жаhандық 
мәселелерді шешуге белсенді атсалысқан, оларға ерекше серпіліс жасалған аймақтық 
байланыстар болды. Айтарлықтай Жапониядағы географиялық қызығушылықтар саласы 
кеңейген болатын: оған тек қана Шығыс Азияға жақын орналасқан елдерге ғана қосылып 
қоймай, сонымен де Батыс Еуропа, Таяу және Орта Шығыс, Африка, Латын Америкасы 
мемлекеттері кірген болатын. Онымен бірге Жапония кейбір мәселелердің шешіміне 
белсенді қатысатындар саны да көбейді. Дәстүрлі сыртқы экономикалық байланыстар 
қатарына әлем сұрақтары, қарусыздандыру және ядролық соғысты болдыртпау, «Оңтүстік-
Батыс» қатынастары, әлемдік мұхитты меңгеру, ғарыштық кеңістікті қолдану мен басқа да 
жаhандық мәселелер қосылған болатын.  

Екіншіден, айтарлықтай екі жүйедегі күресте Жапонияның рөлі өсті. Егер 70-шы 
жылдар басында Жапонияның басқарушы топтары дипломатияның «жан-жақты» 
доктринасын алға тартқан, өздерінің мақсаты ретінде сөзсіз басымдықта барлық 
мемлекеттермен достық  ақ ниетті байланыс орнату және дамыту, осы оңжылдықтың 
басынан олар өздерінің рөлін Батыстың, яғни әлемдік империалистік жүйенің бірден-бір 
ажырағысыз элементі ретінде белгілеген болатын. 1975 жылдың қарашасында алғашқы рет 
империалистік әлемнің атқарушы держава мемлекет басшыларымен келіссөзге қатысты,  сол 
кезден бастап Жапония «жеттіктің» әр жылдық кездесулерінің белсенді қатысушысына 
айналды. Ол қатарынан Вашингтон қатарын сақтап отырды, экономикалық мәселерді 
талқылауды артқы орынға қоюды талпынды және де бұл талқыламаларды  барлық 
халықаралық маңызды мәселелер бір саясатта шығаратын мүшеге айналдыру мен ең бірінші 
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Кеңес Одағы мен басқа да саяси мемлекеттер қатынасындағы сұрақтарға қатысты  болды. 
Бұл позиция 1983 жылы мамыр айындағы Вильямсбергте болған кездесуде айқын көрінген 
болатын. Бұл кездесуде Жапонияның премьер-министрі Я.Накасонэ мырза халықаралық 
шиеленістің қысымымен абасщылық курсының президенті Р. Рейганның толық қолдауы 
айтылған Саяси декларация дегеннің бір бастамашысы ретінде қатысқан болатын. [4] 
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В период Великой французской революции в конце XIX века, известный французский 
философ, маркиз де Кондорсе, заявил, что народ является "цивилизованным", если он 
защищает права и свободу женщин. Однако первые китайские путешественники, прибыв в 
Японию в III веке нашей эры, выявили  противоположное наблюдение. Китайские 
посетители выразили тревогу по поводу свободы японских женщин и были поражены 
наличием женщин-правителей в японской истории. В соответствии с философией Конфуция, 
женщины имели подчиненное положение по отношению к  мужчинам, и женщина-правитель 
нарушает естественный порядок. Таким образом, японцы, нецивилизованные люди для этих 
китайских путешественников, так как они дали женщинам свободу и даже приняли их в 
качестве правителей. 

Согласно китайским источникам, написанными в 297 г. свои впечатления записали 
китайские путешественники в Страну «Ва», как они называли Японию. История 
рассказывает, что "мужчины [Ва] имеют татуировки на  лице и украшают свои тела 
различными украшениями... Женщины собирают свои волосы лентами, и их одежда струится 
по всему телу. Они принимают пищу руками с  бамбуковой  или деревянной посуды.  

В данных китайских  источниках  дается описание  и о королеве правившей Страной 
Вa. Она была названа Химико, что означает "дочь солнца", и пришла к власти примерно в 
183г. Химико была уже в довольно преклонном возрасте, когда взошла на престол и никогда 
не была замужем. Так китайские источники описывают ее восхождение: 

Раньше страной правили только мужчины. Тем не менее, в течение семидесяти или 
восьмидесяти лет после этого страна была разрушена войнами. Наконец люди согласились 
принять женщину в качестве своего правителя, и назвали ее Химико. Она была адептом в 
шаманизме, и могла околдовать  людей. В период своего правления она часто прибегала к 
помощи младшего брата для управления страной. После того, как она стала правителем, 
было очень  мало тех, кто видел ее. Королева окружила себя тысячами рабынь, которые 
приносили ей еду и питье, а также передавали ее приказы и поручения. Она проживала в 
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хорошо охраняемом дворце с башнями и баррикадами.  
Будучи королевой Химико отправляла послов китайскому императору, послав ему  в 

виде подарка  рабов и рулоны специальной ткани. Действия Химико привели к торговле и 
установлению дипломатических отношений между Китаем и Японией. 

Когда Химико умерла, был поднят большой курган более ста шагов в диаметре. Около 
ста мужчин  и женщин последовали за ней в могилу. После ее смерти народ был недоволен 
новым королем, и для установления порядка правителем вновь стала женщина, родственница 
Химико, девушка по имени Ие.  

Позже императрица, Дзинго правивший в IV веке нашей эры, стала второй 
императрицей  Японии. Ее история представляет собой сочетание легенд и фактов, однако, 
несмотря на это, отделить их практически невозможно. Японский историк, описывая ее 
место в японской истории, говорит: "Императрица Дзинго была наша Жанна д'Арк, 
посланная по божественному вдохновению; она показала военную доблесть, которая 
послужила на благо страны в самые тяжелые ее времена.  

Период правления императрицы Дзинго точно не известен, но она стала правителем 
после смерти своего мужа, императора Чуай. Его смерть наступила после того, как он 
отказался принять ее совет по поводу вторжения в  Силла (Корея).  

Император Чуай собрал  своих генералов за военный совет, чтобы организовать 
нападение на группу повстанцев. 

В ту же ночь Дзинго приснился сон, в котором явилось божество и сказало: «Незачем 
императору беспокоится о Кумасо, они ничего не могут ему дать только потратят время. 
Лучше обратить внимание на землю под названием Силла, которое лежит по ту сторону 
океана. Там вы найдете множество сокровищ, это страна полная золота, серебра и 
драгоценных камней…Но вы достигните успеха только при одном условии,  если отдадите 
все, что получили от княжества Анато». Чуай  не поверил сказанному, и отклонил все, что 
предлагала Дзинго. Экспедиция императора Чуай в отношении Кумасо закончилась 
неудачно и вскоре он умер. 

Императрица  Дзинго сохранила смерть мужа в тайне и правила от его имени, чтобы 
предотвратить восстания  в стране. Она продолжала носить мужскую одежду, будучи 
беременной будущим императором и даже участвовала в боях. Дзинго утверждала, что 
слышит волю Бога, который предсказывает им успех в походе на Силла.  

Экспедиция императрицы Дзинго в Корею удалась, однако по возвращению она 
столкнулась восстаниями в своей стране. Подавив недовольство народа, императрица 
правила до самой своей смерти.  

В Японии императрица Дзинко стала частью также японской культуры. Подвиг 
беременной императрицы был отмечен и в традиционном платье японок - кимоно. Так пояс - 
оби, с тех пор завязывается поверх кимоно.  

Позже императрицы древней Японии связали вместе культуру и религию. Период в 
истории Японии 592 -770 гг. был назван "Эпоха королев», так как королевы сменяли одна 
другую: 

Императрица Суйко - 592-628 гг. 
Императрица Когёку- 642-645 гг. 
(Она также царствовала с 655-661 как императрица Саймэй)  
Императрица Дзито - 687-697 гг. 
Императрица Генмё- 707-715 гг. 
Императрица Генсё- 715-724 гг. 
Императрица Кокен - 749-758 гг. 
(Она также царствовал с 764-770 как императрица Сётоку.) 
После смерти или отречения императора, часто происходили конфликты за престол 

между ближайшими родственниками императора, его сыновьями  и братьями. В этом случае 
супруга императора также могла претендовать за право на престол и тогда ей  доверяли обе 
стороны. Императрица Суйко являлась императрицей вплоть до своей смерти в 628 г., а 
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императрицы Когёку и Саёмэй отреклись от престола в пользу сына и внука. В случае если 
новый император не справлялся со своими обязанностями, императрица вновь восходила на 
трон.   

Императрицы Японии внесли неоценимый вклад в развитие культуры и искусства. По 
приказу императора Тэмму и его супруги императрицы Дзито были записаны  «Кодзики»- 
первые письменные источники Японии. 

Императрица Суйко являлась  покровительницей искусства, а по приказу императрицы 
Сетоку  были написаны хвалебные песни доблестным воинам. Дзито, Генмё и Сетоку 
способствовали написанию сборника японской поэзии «Манъёсю» («Мириады листьев»), 
который стал важной частью культурного наследия Японии. Императрице Дзито 
принадлежат стихи:  

Весна миновала. 
Кажется, лето приспело. 

Одежд белотканых 
Сохнет холст на склонах твоих, 

Небесная гора Кагуяма! 
Линия женщин - правителей закончилась на Сётоку. В период  правления ее  

фаворитом являлся буддийский  монах Докё. Его необоснованные притязания на престол 
привели к гражданской войне. После «эпохи королев», были только две женщины, которые 
взошли  на  японский престол. Однако обе были детьми, и их царствование было  кратким.  

Сегодня, у наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако есть только 
один ребенок, дочь, принцесса Айко. В январе 2005 года группа видных японцев 
рассматривали указ 1889г., в котором  женщинам не позволялось претендовать на 
императорский трон. Их рекомендации были представлены премьер-министру Дзюнъитиро 
Коидзуми в сентябре 2005 г., а затем представлены японскому парламенту. Таким образом, 
существует вероятность восхождения принцессы Айко на хризантемовый трон, и 
возрождения «эпохи королев». 
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Регион Персидского залива – зона с относительно высокой степенью конфликтности, 
которая обусловлена, прежде всего, историей формирования составляющих его государств, а 
также этноконфессиональным балансом сил как внутри этих стран, так и в сфере 
региональных международных отношений. В течение существования Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) территория  Залива становилась ареной 
многочисленных региональных конфликтов, возникавших как между членами этой 
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организации, так и между государствами, не входящими в ее состав. Действия, 
предпринятые этой региональной организацией, в каждом из перечисленных случаев были 
различными. 

Все конфликтные ситуации, несмотря на общие для них геополитические 
характеристики, а также специфические причины возникновения и особенности развития, 
могут быть классифицированы в соответствии с составом их участников на три категории:  

1) конфликты между странами, расположенными в данном регионе, но не 
являющимися членами Совета сотрудничества;  

2) конфликты, одним из участников которых выступает государство, входящее в 
организацию;  

3) конфликты между членами ССАГПЗ. 
Первая группа региональных конфликтных ситуаций представлена конфликтом между 

Ираном и Ираком – двумя региональными державами, разногласия между которыми 
достигли кризисной стадии в сентябре 1980 г., времени, предшествовавшего созданию 
ССАГПЗ. Ирано-иракская война ускорила процесс организационного оформления ССАГПЗ. 
Свою роль в этом сыграли два обстоятельства. Во-первых, война не позволила государствам, 
вовлеченным в конфликт, противодействовать созданию Совета сотрудничества. Во-вторых, 
ирано-иракская война привела к обострению региональной обстановки. Возникшая в 1980 г. 
конфликтная ситуация потребовала от стран-соседей принятия совместных мер по 
обеспечению собственной безопасности.  

ССАГПЗ занял нейтральную позицию по отношению к воюющим государствам. Во всех 
своих документах эта организация подчеркивала необходимость скорейшего прекращения 
военных действий и начала проведения переговоров. Так, в заключительном коммюнике 
состоявшегося в Кувейте в ноябре 1984 г. пятого совещания в верхах глав членов Совета 
сотрудничества отмечалось, что государства ССАГПЗ готовы продолжать усилия, 
направленные на мирное разрешение ирано-иракского конфликта. Они поддержали связанные 
с этим конфликтом мирные инициативы ОИК и Движения неприсоединения, а также выразили 
готовность предпринять любые практические шаги, способные обеспечить прогресс в 
переговорах между противниками [1]. Позиция ССАГПЗ была продиктована стремлением 
государств-членов этой организации избежать непосредственного участия в столкновении, а 
также враждебного отношения к себе после окончания военных действий со стороны Ирана 
или Ирака. 

На выработку единого подхода ССАГПЗ к участникам конфликта большое влияние 
оказали двусторонние отношения государств-членов с каждым из них. Ирак получил 
безусловную поддержку со стороны Кувейта и Саудовской Аравии. В период войны Кувейт 
предоставлял Ираку значительную финансовую помощь. Кроме того, через его порты шло 
снабжение Ирака необходимыми товарами и военным снаряжением. Иракские самолеты 
получили также разрешение на беспрепятственный пролет над территорией Кувейта. 

В то же время Кувейт стремился не испортить и отношений с Ираном. Его руководство 
избегало резких нападок на Иран, несмотря на предпринимавшиеся им агрессивные действия 
в отношении кувейтского государства: бомбардировки и обстрел ракетами нефтяных 
сооружений на кувейтской территории, нападения на его танкеры, подстрекательство к 
террористическим актам экстремистских исламских организаций, действовавших в пределах 
его границ. На уровне ССАГПЗ Кувейт был наиболее активным сторонником соблюдения 
полного нейтралитета по отношению к обеим воюющим сторонам. 

Саудовская Аравия также оказывала большую финансовую и моральную поддержку 
Ираку. Ее позиция определялась не только высоким уровнем взаимодействия обеих стран 
накануне войны, но и, в первую очередь, все возраставшими противоречиями с Ираном. 

Саудовско-иранские разногласия имели длительную историю, однако, они усилились 
после провозглашения Исламской Республики Иран (ИРИ), которая стала оспаривать 
лидирующие позиции у Саудовской Аравии в мусульманском мире, противопоставляя 
саудовским устремлениям собственные представления о мусульманской солидарности. 
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Немаловажное значение в их противоречиях играли различия во взглядах по вопросам 
нефтяной политики. Иран не был согласен и с позицией Саудовской Аравии, выступавшей за 
сохранение определенного уровня цен на нефть для того, чтобы избежать кризиса в мировой 
экономике. Эта точка зрения воспринималась в Иране как отражающая интересы западных 
государств-потребителей нефти. 

Позиции малых стран-членов ССАГПЗ в отношении противоборствующих сторон 
также определялись воздействием различных факторов. ОАЭ и Оман исторически 
поддерживали тесные связи с Ираном. Бахрейн и Катар выступали за сохранение полного 
нейтралитета в конфликте. Бахрейн являлся объектом иранских территориальных 
притязаний, активно провозглашавшихся Тегераном в период до обретения Бахрейном 
независимости, и опасался их возобновления в том случае, если Иран счел бы его позицию 
проиракской.  

ССАГПЗ не был способен урегулировать конфликт, разгоревшийся в регионе. В то же 
время организация сыграла свою роль в том, что регион не был разделен на 
противоборствующие блоки и не был втянут в вооруженное противостояние между обеими 
конфликтующими сторонами. Посреднические усилия государств ССАГПЗ, 
невмешательство Совета сотрудничества в военные действия и отказ оказать помощь одной 
из противоборствующих сторон способствовали, без всякого сомнения, достижению Ираном 
и Ираком решения о прекращении огня, снижению напряженности и стабилизации 
региональной обстановки. 

Ко второй группе конфликтов в виде конфликтных ситуаций между членом 
организации, с одной стороны, и государством региона Залива, не входящим в нее, с другой, 
можно отнести конфликты между Ираком и Кувейтом, Ираном и Бахрейном, а также  
Ираном и ОАЭ.  

После окончания в 1988 г. военных действий с Ираном Ирак рассчитывал на 
вступление в ряды Совета сотрудничества. Он считал себя вправе претендовать на это в 
качестве арабской страны, расположенной в регионе Персидского залива. Однако члены этой 
организации не выразили готовности к расширению ее состава. 

Кроме того, Ирак испытывал серьезные экономические, финансовые и 
внутриполитические трудности, возникшие или усугубившиеся в ходе восьмилетней войны с 
Ираном. Эти трудности он рассчитывал преодолеть с помощью аннексии богатого нефтью 
Кувейта. Иракские власти неоднократно выдвигали свои территориальные притязания на 
Кувейт, заявляя, что в османское время он входил в состав Бассорского вилайета империи. 

Кувейтская же позиция заключалась в том, что, начиная с момента возникновения в 
XVIII в. кувейтского государства, возглавляемого представителями семьи ас - Сабах, оно 
занимало территорию, расположенную на северо-западном побережье Персидского залива, и 
оставалось самостоятельным, несмотря на различные исторические изменения.  

Не только исторические корни этого конфликта, но и намерение Ирака нанести удар, 
как по Кувейту, так и  по другим членам ССАГПЗ, в первую очередь,  по Саудовской 
Аравии, сыграли в его возникновении и развитии свою роль. Ирак осознавал, что итогом 
длительной войны с Ираном становилось ослабление его позиций, тогда как Саудовская 
Аравия, превратившись в безусловного лидера ССАГПЗ, смогла упрочить свое региональное 
положение. Иракская агрессия против Кувейта была, таким образом, вызвана не только 
внутренними трудностями, но и изменениями в региональном балансе сил, которые не 
устраивали Ирак. 

В ходе кризиса вокруг Кувейта ССАГПЗ проявил себя как организация, способная 
поддержать одного из своих членов и оказать ему весомую помощь. Хотя военные 
возможности ССАГПЗ не были достаточными для отражения агрессии, ему удалось, тем не 
менее, предпринять необходимые политические и дипломатические шаги, позволившие 
вернуть Кувейту его независимость и обеспечить территориальную целостность этой страны. 

2 августа 1990 г., сразу же после оккупации Кувейта иракскими войсками ССАГПЗ 
обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН с просьбой о помощи. Совет 
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сотрудничества смог добиться и поддержки со стороны Лиги арабских государств: 3 августа 
1990 г. Совет Лиги принял резолюцию, содержавшую осуждение иракской агрессии. 
Способность членов ССАГПЗ составить достаточно репрезентативную группу в рядах ЛАГ, 
несомненно, содействовала принятию антииракской резолюции. 

Вместе с тем лидеры ССАГПЗ приняли также и отдельный документ, в котором, 
помимо осуждения агрессии, содержалось требование о немедленном выводе иракских войск 
с территории Кувейта и о возвращении к власти в этой стране законного правительства и 
эмира. Принятие этого документа было продиктовано тем, что официальные лица ССАГПЗ 
не были согласны с той трактовкой положения о недопустимости иностранного 
вмешательства в дела арабских государств, которая содержалась в резолюции ЛАГ. Как 
отмечали деятели ССАГПЗ, под нее подводились и действия антииракской коалиции, 
созданной в соответствии с резолюциями ООН [2]. 

Члены ССАГПЗ подчеркивали, что последствия иракской агрессии были ликвидированы 
усилиями многих стран на основе решений, принятых Советом Безопасности и Генеральной 
Ассамблеей ООН и соответствующих общепризнанным принципам международных 
отношений и международного права. На  11-м саммите, состоявшемся в Дохе в декабре 1990 
г., главы государств ССАГПЗ заявили и о том, что они рассматривают агрессию иракского 
режима против Кувейта как агрессию против всех членов этой организации, подтвердив тем 
самым свою приверженность положениям Устава ССАГПЗ [3]. В рамках организации были 
приняты меры, направленные на освобождение Кувейта, и была оказана помощь его 
гражданам, бежавшим из страны или находившимся в момент агрессии за границей, а также 
кувейтскому правительству, оказавшемуся в изгнании. Кувейтские беженцы были 
размещены на территории государств ССАГПЗ, и им была оказана значительная 
материальная помощь. Одна лишь Саудовская Аравия истратила на ликвидацию 
последствий иракской агрессии, в том числе на помощь кувейтскому правительству и 
гражданам Кувейта, около 800 миллионов, а по другим данным – 1 млрд. долларов.  
Саудовская Аравия взяла на себя и большую часть расходов по содержанию войск 
антииракской коалиции и по проведению военной операции «Буря в пустыне» по 
освобождению Кувейта от иракской оккупации. Ее затраты на это составили от 16 до 21 
млрд. долларов [4]. 

ССАГПЗ в отличие от других региональных арабских организаций (и прежде всего 
ЛАГ, которая в ходе иракской агрессии против Кувейта вновь продемонстрировала свою 
неэффективность, отсутствие сплоченности между ее членами, и, более того, существование 
глубоких противоречий между ними), смог выработать единую позицию в отношении 
иракской агрессии и предпринять конкретные меры, сыгравшие важную роль в 
освобождении Кувейта и завершении кризисной стадии конфликтной ситуации между 
Ираком и Кувейтом.  

Конфликтная ситуация между Ираком и Кувейтом все еще не урегулирована 
окончательно. Хотя иракский парламент и признал в 1994 г. суверенитет и независимость 
Кувейта, а также осуществленную экспертами ООН демаркацию границ между двумя 
странами, Ирак не выполнил в полном объеме все требования, содержащиеся в резолюциях 
ООН.  

      Несмотря на некоторые отличия в подходе отдельных членов ССАГПЗ к политике в 
отношении Ирака, в официальных документах этой организации выражена единая твердая 
позиция всех стран-участниц. Они требуют от Ирака выполнения всех решений Совета 
безопасности, касающихся иракской агрессии против Кувейта  [5]. 

     В начале 1999 г. Ирак выступил с новыми угрозами в адрес Кувейта, обвиняя его в 
проведении нефтяной политики, ущемляющей иракские интересы. Кроме того, были 
высказаны сомнения в отношении легитимности власти в Кувейте. Государства ССАГПЗ 
поддержали своего партнера по организации. 

      Их твердая поддержка Кувейта объясняется еще и тем, что каждое из государств-
членов этой организации может оказаться в том же положении, что и Кувейт. Государства 
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Совета сотрудничества объединяет наличие больших нефтяных ресурсов  и ограниченные 
военные возможности. Они могут стать объектом агрессии государства, проводящего 
авантюристскую внешнюю политику, и хотели бы иметь гарантии того, что партнеры по 
организации будут их защищать всеми возможными способами. 

     Конфликтная ситуация между Бахрейном и Ираном включает в себя как 
территориальный, так и этноконфессиональный компоненты. Иран неоднократно выдвигал 
притязания на Бахрейн как на часть своей территории. Он обосновывал эти притязания тем, 
что еще до переселения в середине XVIII в. на Бахрейн ныне правящего там рода Аль Халифа 
территория архипелага с 1602 г. входила в состав Персии. В 1954 г. Бахрейн получил 
поддержку  ЛАГ, которая в своей специальной резолюции декларировала, что Бахрейн 
считается арабской страной. В 1957 г. иранское правительство объявило о том, что Бахрейн 
является его четырнадцатой провинцией (останом), и о выделении бахрейнским 
представителям двух мест в иранском парламенте (меджлисе) [6]. ЛАГ в тот период вновь 
подтвердила, что Бахрейн является частью арабского мира. В 1970 г., накануне вывода войск 
Великобритании с территории Бахрейна по решению ООН для определения его статуса была 
создана специальная комиссия, которая изучила положение на Бахрейне и представила отчет, 
утвержденный Советом Безопасности ООН 11 мая 1970 г. 

В этом документе указывалось, что большинство населения Бахрейна выступает за 
независимость. Иранское правительство не опротестовало содержания отчета, и в августе 
1971 г. Бахрейну была предоставлена независимость. Официальные власти шахского Ирана с 
того момента не возобновляли своих притязаний на Бахрейн.  

Отношения между Ираном и ССАГПЗ осложнены также существованием конфликтной 
ситуации между ИРИ и ОАЭ. Ее возникновение связано с определением территориальной 
принадлежности трех островов  (Абу Муса, Большой и Малый Томб), которые были захвачены 
Ираном в 1971 г. Эти острова невелики, но важны в стратегическом отношении, поскольку 
расположены на стыке морских путей, связывающих порты Персидского залива. 

Официальная точка зрения ОАЭ состоит в том, что Большой и Малый Томб 
исторически принадлежали входящему в состав федерального государства эмирату Рас-аль-
Хейма, а Абу Муса – также члену Федерации эмирату Шарджа. Иран же обвиняет 
Великобританию в том, что она в одностороннем порядке отторгла у него эти острова и 
передала их эмиратам Договорного Омана, вошедшим затем в состав ОАЭ. 

Вопрос о принадлежности этих островов чрезвычайно сложен в силу того, что они 
расположены примерно на равном расстоянии и от побережья Ирана, и от берегов ОАЭ. 
Иран неоднократно ставил вопрос о возвращении ему этих островов и, по некоторым 
сведениям, выкупил их у правителей Рас-аль-Хеймы и Шарджи накануне предоставления им 
в 1970 г. независимости [7]. Этим обстоятельством и оправдывалась осуществленная им в 
1971 г. оккупация. Однако арабские страны региона отрицали факт продажи островов, 
выступив с протестом против их оккупации Ираном. 

На протяжении длительного периода времени ОАЭ стремились не осложнять 
отношений с Ираном, надеясь, что в дальнейшем удастся разрешить проблему островов 
путем переговоров. Однако с начала 80-х годов ИРИ начала проводить политику захвата 
всего острова Абу Муса. На нем был возведен аэропорт и построены другие военные и 
гражданские объекты. 

После окончания войны в Заливе ОАЭ вновь подняли проблему трех спорных 
островов, поскольку рассчитывали, что Иран, оказавшийся в состоянии международной 
изоляции,  пойдет на определенные уступки. В конце сентября 1992 г. состоялась встреча 
между представителями ОАЭ и Ирана, которая, тем не менее, не привела к каким-либо 
позитивным результатам. ОАЭ настаивают на признании своего суверенитета над островами. 
Они предлагают передать решение этой проблемы в Международный суд в Гааге. 
Государства ССАГПЗ поддерживают права ОАЭ на эти острова. В заключительном 
коммюнике совещания в верхах, проходившем в Кувейте в декабре 1997 г., члены Совета 
сотрудничества вновь потребовали от Ирана прекратить оккупацию островов Абу Муса, 
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Большой и Малый Томб, уничтожить все возведенные на них иранские сооружения и решить 
эту проблему мирным путем на основе принципов международного права. Члены Совета не 
исключили возможности передачи этого вопроса в Международный суд в Гааге. 

Спорная проблема о принадлежности островов хотя и осложняет региональную 
ситуацию, но не препятствует, тем не менее, развитию отношений между Ираном и 
государствами ССАГПЗ. 

Следующая группа конфликтов – это конфликты между государствами, которые являются 
членами ССАГПЗ. Территориальные проблемы существуют между большинством государств 
ССАГПЗ. Это – бахрейнско-катарские и кувейтско-саудовские (в отношении территории 
Гарух и островов Умм аль-Марадим) территориальные претензии; противоречия между 
Саудовской Аравией и Йеменом (не демаркирована граница на протяжении 1458 км); между 
Саудовской Аравией и Катаром (не определена граница длиной в 40 км). 

Наиболее острым и трудноразрешимым является конфликт между Катаром и 
Бахрейном. Корни этого конфликта уходят в доколониальную эпоху. По свидетельству 
арабских авторов, несколько родов из племени Утуб переселились в 1782 г. из местечка 
Зубара, расположенного на полуострове Катар, на архипелаг Бахрейн, где было создано 
самостоятельное государственное образование во главе с семейством Аль Халифа. Племена 
Катара продолжали около века платить дань бахрейнским правителям. В 1880 г. было 
заключено соглашение между правителем Бахрейна и Великобританией, а в 1882 г. между 
правителем Катара и Великобританией о том, что британское правительство берет на себя 
все вопросы, связанные с внешнеполитической деятельностью этих государств. Эти 
соглашения создавали юридические основы для решения пограничных проблем при 
посредничестве Великобритании. 

В 20-30-е гг., когда иностранные нефтяные компании боролись за получение концессий 
на разработку нефти, между Катаром и Бахрейном возникли конфликты по поводу 
принадлежности отдельных территорий. Однако представителям английской администрации 
удалось в некоторой степени урегулировать ситуацию. 

Предметом спора является ряд территорий. Бахрейн претендует на селение Зубара, 
откуда переселилось семейство Аль Халифа, а Катар – на группу островов Хавар, 
расположенных в 2,8 км от Катара, и рифы, находящиеся между Катаром и Бахрейном, 
крупнейшим из которых является риф Дибаль. Вокруг этого рифа в 1986 г. вспыхнул 
конфликт. В то время правитель Бахрейна заключил контракт с одной иностранной фирмой 
на частичную засыпку грунтом этого рифа для сооружения сторожевого пункта сил 
самообороны. Правительство Катара направило в этот район вертолетный десант, который 
разрушил все возведенные сооружения и обосновался там. Войска обеих стран были 
приведены в состояние боевой готовности. Но вооруженного столкновения между ними 
удалось избежать благодаря вмешательству ССАГПЗ. 

При Высшем совете ССАГПЗ существует специальный орган – Организация по 
урегулированию конфликтов, призванная участвовать в разрешении конфликтных ситуаций 
между государствами-членами. В соответствии с Уставом ССАГПЗ Организация по 
урегулированию конфликтов доводит свое решение до Высшего совета в виде рекомендаций 
или предложений, по которым надлежит принять соответствующие меры [8]. Статья 4 
Устава Организации по урегулированию конфликтов определяет порядок ее формирования. 
В ее состав входят граждане тех стран-участниц ССАГПЗ, которые не участвуют в 
конфликте. Количество членов Организации зависит от характера конфликта, но оно не 
должно быть менее трех человек. Ее деятельность носит временный характер. После того, 
как Организация предоставит свои рекомендации или предложения в Высший совет 
ССАГПЗ, она считается распущенной. 

         В 1986 г. эскалацию конфликтной ситуации между Бахрейном и Катаром удалось 
снизить благодаря созыву Организации по урегулированию конфликтов. Между Катаром и 
Бахрейном были начаты переговоры, в которых в качестве посредника участвовала 
Саудовская Аравия. Однако эта спорная ситуация не урегулирована до настоящего времени. 
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Катар продолжает настаивать на необходимости возвращения ему островов Хавар. Они 
находятся в непосредственной близости от богатейшего Северного месторождения газа, и 
катарская сторона опасается притязаний Бахрейна на него. Конфликт пока не удается решить 
в рамках ССАГПЗ. Была достигнута  договоренность сторон о передаче его на рассмотрение 
Международного арбитражного суда в Гааге, но затем Бахрейн отказался от этого 
соглашения. Катар в одностороннем порядке вынес его на рассмотрение Международного 
суда. Бахрейн не присутствовал на заседаниях суда, поэтому рассмотрение этого вопроса 
затягивалось. Катаро-бахрейнский конфликт осложняет деятельность ССАГПЗ.  

В сентябре 1992 г. обострилась обстановка между Саудовской Аравией и Катаром. 
Перестрелка в пограничном пункте Абу аль-Хфус могла бы перерасти в вооруженный 
конфликт, но вмешательство ССАГПЗ предотвратило это. 

Граница между Саудовской Аравией и Катаром полностью не демаркирована. Обе 
стороны не признавали законным территориальное размежевание, осуществленное в 
соответствии с заключенной в 1913 г. англо-турецкой конвенцией. В 1965 г. между двумя 
странами был подписан Меморандум о взаимопонимании и признании границ. Однако на 
район Абу аль-Хфус претендовали обе стороны, и этот спор остался неразрешенным. Кроме 
того, и Саудовская Аравия, и Катар выдвигали претензии на остров Халфул. Катар также был 
недоволен соглашением о разграничении территорий между Саудовской Аравией и ОАЭ  

1974 г., согласно которому Хур аль-Адайд, на который претендовал Катар, отошел 
Саудовской Аравии. 

После предоставления в 1971 г. независимости Катару были начаты прямые 
переговоры между ним и Саудовской Аравией, в результате которых в 1974 г. приступили к 
демаркации границ, которая, однако, так и не была завершена. 

Анализ конфликтных ситуаций, имевших место в регионе Персидского залива в 80-90-е 
гг., свидетельствует о том, что, с точки зрения их геополитических характеристик, они были 
различны. Причины, лежавшие в основе большинства из них, были связаны как с 
соперничеством между потенциальными «центрами силы» в регионе, так и с исторически 
сложившимися территориальными проблемами. В свою очередь, решение этих конфликтных 
ситуаций отягощалось наличием в недрах спорных участков нефтяных или газовых 
месторождений. 

ССАГПЗ как региональная организация, объединяющая большинство государств 
региона, играл существенную роль в стабилизации региональной обстановки. Вместе с тем 
Совет сотрудничества не располагал достаточными возможностями, которые позволили бы 
ему полностью взять на себя решение конфликтных ситуаций. Эта организация, тем не 
менее, действовала в направлении снижения их уровня и способствовала их мирному 
разрешению. 
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"Переходя реку, надо ощупывать камни под ногами". 

Дэн Сяопин 
Многие рассматривают свободные экономические зоны (далее СЭЗ) как нововведения 

развивающихся стран конца 20 в. А на самом делесвою историю создания она начинает  в 
1547 г., когда в  г. Ливорно(Италия) был объявлен городом свободной торговли не 
облагаемаяналогами. Позднее и другие страны последовали этому примеру. В XVII в. были 
учреждены зоны  свободной торговли в итальянском г. Триесте, Югославском г. Шибенике, 
в 1740 г. была создана ЗСТ  Гибралтар,  а в  1782 г. — зона транзитной торговли в 
Бангкоке[1].Согласно Экономическому словарю свободная экономическая зона - это часть 
национально-государственной территории, на которой действуют особые льготные  условия 
для иностранных и национальных предпринимателей.  Главная цель создания СЭЗ - подъем 
экономики региона, повышение ее эффективности[2] . 

В конце 19 века в ряде стран широкое распространение обретают свободные 
экономические зоны. Но то время в мире существовало свыше 4 тысяч видов СЭЗ 
(таможенные, технопарковые, свободные, оффшорные и.т.д.).Во второй половине  20 в. зоны 
этого типа(таможенные, технопарковые, свободные, оффшорные и.т.д.) создаются вокруг 
международных транспортных узлов (аэропорты, морские и речные порты, 
железнодорожные станции и др.) в целях активизации внешнеэкономической деятельности. 
 В начале 21 века происходит сложный интеграционный процесс разных стран, с 
целью формирования единого хозяйственного организма. Во многих регионах мира 
создаются различные региональные группировки на базе  общих рынков, таможенных зон и 
зон свободной торговли, валютных союзов. 

Создание китайских СЭЗ в 80-ые годы XX в. - смелая практика экономической 
реформы Китая, автором которого по праву считается Дэн Сяопин. До этого периода страна 
проводила политику замкнутости в области внешних экономических отношений. Перед 
правительством КНР начало политику "открытых дверей" для привлечения иностранных 
капиталови технологий, развития научно-технического процесса и экономического развития. 
 Основой для практической разработки реформаторских идей Дэн Сяопина стал 
утвержденныйна III пленуме ЦК КПК, состоявшемся 18-22 декабря 1978 г.,  курс 
«четырех модернизаций», где основной целью являлись преобразования в четырех областях - 
сельском хозяйстве, армии, промышленности,  науке и технике. Политика «четырех 
модернизаций» отображала материальное содержание реформы. Суть идейно-политической 
линиивыступали «четыре незыблемых основных принципа»: демократическую диктатуру 
народа, социалистический путь развития, руководство компартии, марксизм-ленинизм и 
идеи Мао Цзэдуна.[3] 

16 мая 1980 года ЦК КПК и Госсовет КНР и официально вводит понятие «специальная 
экономическая зона». Принятовыделять пять основных этапа в формировании СЭЗ: - 
первый из которых охватывает период (1979-1985);  

- второй этап (1986-1991);  
- третий(1991-1998);  
-четвертый (1998-2001); 

mailto:amina_urazalina@mail.ru
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- пятый этап (2001 по настоящее время)[4].  
За время развития и формированияСЭЗ, в КНР стало принято выделять три их 

основных типа: 1) специальные экономические зоны; 2) "открытые" портовые города; 3) 
зоны и районы технико-экономического развития[5]. Далее мы приводим характеристику 
основных типов  СЭЗ. 

Первый тип -специальные экономические зоны с многоотраслевой экономикой с ярко 
выраженной экспортной ориентацией. Они в основном имеют анклавный характер, изза 
наличия особого административного и визового режима. Именно эти зоны стали первыми 
экспериментальными полигонами по привлечению иностранного капитала, перениманию 
международного опыта и внедрению его в формирующуюся рыночную экономику страны. 
Всего таких специальных экономических зон в Китае пять. 

15 июля 1979 года ЦК КПК и Госсовет КНР приняли решение о создании свободных 
экономических зон в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу и Сямэне[6]. За прошедшее время, 
начиная с 1980 г., все четыре СЭЗ вполне доказали свою жизнестойкость, 
показавнеобыкновенно высокие темпы экономического и технологического развития. На 
первых парах  необходимая инфраструктура в этих зонах создавалась на государственные 
средства, но в последующем  их развитие снабжал уже приток иностранных инвестиций. 
Еще в начале 1990-х г. на четыре СЭЗ приходилось не менее 1/4 всех иностранных 
инвестиций в экономику страны. Хотя все эти зоны относятся  к категории не 
специализированных, а комплексных, между ними существуют некоторые  различия. Так, 
ориентация  СЭЗ Шэньчжэнь – промышленная, СЭЗ Шаньтоу – агропромышленная, СЭЗ 
Сямэнь – промышленная и туристическая, а СЭЗ Чжухай – преимущественно туристическая.
 В 1988 г. была образована пятая СЭЗ Китая. Ею стал о. Хайнань в Южно-Китайском 
море, который одновременно был выделен из состава провинции Гуандун в 
самостоятельную провинцию. На примере наиболее развитой и крупной зоны 
Шэньчжэнь рассмотрим  успехи СЭЗ. В конце 1970-х гг. это был малоразвитый городок с 
населением 6000–7000 жителей. Сейчас же Шэньчжэнь превратился в город, где проживает и 
работает более 5 млн людей, с современными небоскребами, 200 гостиницами, новейшим 
метро, скоростными автострадами, международным аэропортом и крупным морским портом; 
здесь открыты университет, технологический парк. Здесь работают сотни банков и 
финансовых контор, фондовая биржа. Уровень зарплаты здесь в несколько раз выше, чем в 
других частях страны. Шэньчжэнь уже стала крупным центром международного 
туризма.Темпы роста экономики Шеньчженя были очень высоки: с 1980 по 1984 годы ВВП 
Шеньчженя возрос в 6 раз (58% роста ВВП ежегодно), в то время как в Китае экономика 
возросла «лишь» в 1,5 раза. ВВП Шеньчженя в 2010 году составил 146 млрд. долларов. 
Промышленное производство в Шэньчжэне в 1980–1990 гг. выросло в 200 раз. Валовая 
промышленная продукция превысила 16 млрд, а к 2000 г. – 50 млрд юаней. Ассортимент ее 
ныне достигает 1000 изделий[7]. Среди них продукция машиностроения, нефтехимии, ткани, 
одежда, парфюмерия, продукты питания. Но главенствуют отрасли высокой технологии – 
производство телевизоров (по лицензии японской фирмы «Сони»), компьютеров, 
видеомагнитофонов, копировальной техники. В Шэньчжэне действует около тысячи 
смешанных предприятий, в которые вложены средства компаний и частных лиц почти из 20 
стран( Великобритания, Япония, США ит.д.). Второй тип – «открытые» портовые города.  
После того как успехи первых четырех СЭЗ стали очевидными, в 1984 г. было принято 
решение о создании  14 городов-портов, расположенных на побережье Желтого, Восточно-
Китайского и Южно-Китайского морей. Главное отличие от СЭЗ заключалось в том что, эти 
14 городов находились  в общей системе производственных и административных связей 
страны. Однако у них была значительная свобода в проведении экономической политики и 
особенно в предоставлении дополнительных льгот для привлечения иностранного капитала. 
Нужно обратить внимание на то, что, по китайским меркам, эти города относятся к наиболее 
развитым: их доля в промышленной продукции всей страны составляет 1/4, в экспорте – 2/5, а 
в грузообороте морских портов – почти 100 %. Производительность труда на предприятиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%82%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8C
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на 2/3 превышает средний уровень для страны. Известный приоритет при осуществлении 
политики «открытых дверей» был отдан четырем городам-портам: Шанхаю, Тяньцзиню, 
Даляню и Гуанчжоу.  

Одним из ярких представителей "открытых" портовых городов является  Гунчжоу. До 
начала проведения Дэн Сяопином экономических реформ в 1978 г., уровень экономического 
развития Гуанчжоу  был ниже среднего по стране. Выгодное прибрежное положение 
провинции было невозможно использовать из-за изоляционистской политики руководства 
КНР.После объявления Гуанчжоу «открытым», в нём образовались две экономико-
технологические «зоны развития». Зона Гуанчжоу-Нанша застроена производственными 
предприятиями, свободная торговая зона  сосредоточение торговых и таможенных 
организаций. В настоящее время этот город является крупнейшим туристическим, 
промышленным, финансовым и транспортным центром Китая. Гуанчжоу — всемирно 
известный центр лёгкой промышленности, производящий изделия из шелка, хлопка, джута, 
рами, а также искусственных волокон. В Гуанчжоу находятся около 100 оптовых рынков, 
различных видов товара и сотни тысяч промышленных предприятий, фабрик, заводов 
(судостроительных, автомобилестроительных, по производству оборудования для 
текстильной и пищевой промышленности, газетной бумаги, сахара-рафинада, малой бытовой 
техники, спортинвентаря, фарфора, цемента и химических веществ, электронных 
компонентов).  

Третий тип – зоны и районы технико-экономического развития (ЗТЭР и РТЭР). В ЗТЭР, 
которые сравнимы с европейскими технопарками, иностранные предприниматели также 
получают льготы, но при условии привлечения новых для Китая технологий. Всего таких 
ЗТЭР в стране уже около 60, причем расположены они не только в восточной, но и в 
центральной (Чэнду, Чунцин, Сиань, Ухань), и в западной (Ланьчжоу, Куньмин) зонах. РТЭР 
– сходные, но большие по территории образования. Примером такого рода может служить 
Даляньский РТЭР, где были построены десятки промышленных предприятий, автострада, 
новый морской порт. Второй пример – новый РТЭР Тяньцзиня, уже ставший еще одним 
«локомотивом» китайской экономики.  

Также в Китае существуют и другие формы СЭЗ. Так, с середины 1980-х гг. стали 
выделять «открытые» приморские экономические зоны, пограничные «открытые» города.От 
специальных экономических зон они отличаются более крупными размерами, охватывают не 
только города, но и сельскую местность. Примерами их могут служить зоны, созданные в 
устьях рек Янцзы и Чжэцзян, в южной части провинции Фуцзянь, на побережье залива Бохай 
и Шаньдунском полуострове. В начале 1990-х гг. перечень «открытых» территорий 
пополнился шестью городами-портами на р. Янцзы, среди которых и такие крупные, как 
Ухань, Чунцин. Тогда же на северной границе Китая с Россией, Казахстаном, Киргизией, 
Монголией появились. Было также учреждено 18 «открытых» городов во внутренних 
районах страны, среди которых Харбин, Нанкин, Куньмин. 

Позитивные факторы функционирования СЭЗ в Китае обеспечили стране резкий рывок 
в развитии национальной экономики с выходом на передовые позиции по ряду важнейших 
видов промышленной продукции, например, легкая промышленность (в т.ч. текстильная, 
пищевая) и электронная; угольная, стройматериалы, машиностроение, черная металлургия,  
химическая, промышленность; сельское хозяйство; туризм, сфера обслуживания. 

Год Обор
от 

Эксп
орт 

Импо
рт 

Балан
с 

1978 
1980 

20,6 
37,8 

9,7 
18,3 

10,8 
19,5 

-1,1 
-1,2 

1985 70,4 27,6 42,8 -15,2 
1989 111,7 52,6 59,1 -6,5 
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Таблица 1. Динамика внешней торговли Китая за 1978-2005 гг., млрд. долл. 
 
Одновременно создание и функционирование СЭЗ в Китае воспроизвели и некоторые 

негативные факторы в системе национального хозяйства, а именно неразвитость структуры 
экономики, несоответствие уровня управления предприятиями, квалификации работников, 
неполнота законодательства. Однако баланс позитивных и негативных факторов 
складывается к началу XXI в. с существенным перевесом в большую 
пользу позитивных факторов. На современном этапе для СЭЗ Китая особое значение 
приобретает процесс технологической оснащенности. Сотрудничество СЭЗ с развитыми 
странами рассматривается прежде всего как стимул интернационализации научно-
технического прогресса за счет постоянного внедрения достижений НТП и распространения 
их на всю промышленную систему СЭЗ.По словам нынешнего китайского руководителя Си 
Цзиньпиня вв условиях мирового кризиса  Китай перешел от высоких к «средне-высоким» 
темпам экономического развития, но при этом экономическое развитие стало более 
устойчивым и стабильным[8].Если раньше Китай стремился обрести влияние в АТР, то 
сейчас речь идет уже о многосторонних, глобальных инициативах. В данном случае речь 
идет о создании под эгидой Китая Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(AsianInfrastructureInvestmentBank, AIIB) и Фонда Шелкового пути (в рамках которого 
планируется построить торгово-транспортную инфраструктуру, связывающую Китай с 
Казахстаном, Южной Азией, Ближним Востоком и в Европой)[9].  

Опыт территориальной открытости в КНР во многом полезен для постсоветских стран, 
а именно для Казахстана.  Прежде всего, четкой продуманностью приоритетов региональной 
политики и последовательностью в их реализации. Китайский опыт предостерегает от 
завышенных, необоснованных ожиданий и свидетельствует о необходимости скрупулезного 
учета специфических характеристик тех или иных территорий. 

На сегодня в Республике Казахстан создано шесть специальных экономических зон, из 
них активно функционирует четыре: «Астана новый город», морской порт «Актау», Парк 
информационных технологий, «Онтустик». СЭЗ «Бурабай» и Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк находятся на начальной стадии развития. На 
примере наиболее развитой зоны «Морпорт Актау», мы покажем  успехи СЭЗ в стране.  

Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» (далее СЭЗ «Морпорт Актау») 
функционирует с 1 января 2003 года. Она расположена на территории морского торгового 
порта, а также в промышленной зоне города Актау. Срок действия СЭЗ установлен до 1 
января 2028 года.Согласно действующему законодательству для улучшения инвестиционной 
привлекательности для участников СЭЗ «Морпорт Актау» предусмотрены ряд преференций, 
которые освобождают участников от уплаты трех видов налогов: корпоративного 
подоходного, земельного, налога на имущество. На территории СЭЗ действуют и 
таможенные режимы, которые позволяют предприятиям-участникам СЭЗ принимать грузы 
для собственных нужд без взимания таможенных пошлин, налогов и всяких мер 
нетарифного регулирования. 

Действующий порт Актау имеет: 4 нефтеналивных причала проектной мощностью 
10,4 млн. тонн в год,3 универсальных сухогрузных терминала проектной мощностью 

1992 165,5 84,9 80,6 4,3 
1995 281,1 149,2 131,9 17,3 
1998 323,9 183,7 140,2 43,5 
2000 474,3 249,2 225,1 24,1 
2001 509,7 266,1 243,8 22,3 
2002 513,8 269,5 244,3 25,2 
2003 851,2 438,4 412,8 25,6 
2005 1422,

1 
761,9 660,2 101,7 
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1,5 млн. тонн в год. Зерновой терминал мощностью 600 тыс. тонн с единовременным 
хранением 25 тыс. тонн зерна.  

На основе выше изложенного, мы пришли к тому, что СЭЗ в КНР является основой 
всей быстроразвивающейся экономики Китая. Ведь именно с момента создания СЭЗ в страну 
начали привлекаться иностранные инвестиции, зарубежные технологии, расширился экспорт 
и приток валюты, увеличилась занятость и открылись границы для сотрудничества. За  
тридцать лет Китай из отсталой аграрной страны превратился в одного из лидера  мировой 
арены. Ведь согласитесь результаты налицо. На долю Китая приходится почти 10% 
глобальных прямых зарубежных инвестиций, а также 40% всех прямых зарубежных 
инвестиций, сделанных в иностранные страны. 

 Однако существует и обратная сторона медали, так как в современном мире 
наблюдается тенденция к росту тесного сотрудничества между различными странами, и в 
этих условиях на развитие СЭЗ негативную роль играет инфляция. Часто случается потеря 
контроля над инвестициями, объемом и структурой потребления. Однако несмотря на все 
трудности, с которыми сталкивается КНР на пути своего развития, страна все же добивается 
значительного роста в экономики и усиливает свои позиции на политической арене мира.  
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Уйгуры являются древней расой, которая оставила свой след в истории Восточной и 

Центральной Азии. Более ста лет, в восьмом и девятом веках, они правили империей, 
которая простиралась от Маньчжурии до Каспийского моря. Сегодня они сосредоточены в 
северо-западной китайской провинции Синьцзян. Но они также являются популяцией 
значительного меньшинства в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Уйгурские общины 
также разбросаны в других странах Азии.  

Первоначально уйгуры являлись группой горных племен из Алтая, они имели свою 
отличительную культуру на тюркском языке. Ученые говорят, что генетически, уйгуры 
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являются примесью кавказской и восточно-азиатской крови. До 1921 года различные 
тюркские группы в Синьцзяне именовали себя названием оазиса, рядом с которым они жили. 
Когда тюркские лидеры встретились в Ташкенте в 1921 году, они выбрали в качестве 
отметки их идентичности название «Уйгуры». «Уйгур» в переводе с уйгурского языка 
обозначает "единство" или "союз". 

 С точки зрения религии, они в первую очередь мусульмане-сунниты. Сегодня, хотя 
почти все уйгуры считают себя мусульманами, немногие из них знают о том времени в 
истории, когда большинство уйгуров были христианами. Несторианские миссионеры 
сначала появились в Китае в 635 году н. э., после того, как они уже работали в Средней Азии 
в течение века. Один из предшественников сегодняшних уйгуров был Keirat из тюркского 
племени. Keirat окрестили. В течение двенадцатых и тринадцатых веков целое племя считали 
христианским. По недавним сведениям считается, что в Средней Азии было целых восемь 
миллионов христиан. В четырнадцатом веке христианство исчезает среди, и они начинают 
исповедовать ислам. Шведское Миссионерское Общество возобновило работу среди уйгуров 
в 1892 году. К 1930-му году больше чем 300 уйгуров вновь исповедовали христианство, 
прежде всего в Кашгаре. Когда Абдулла Хан приехал в Yarkant в 1933 году, он выслал 
миссионеров и устранил уйгурских сторонников массового выполнения. Абдулла требовал, 
«Это - моя обязанность, согласно нашему закону, казнить Вас, потому что Вашим 
проповедованием Вы разрушили веру некоторых из нас». Сегодня приблизительно 50 
известных уйгурских христиан встречаются в двух малочисленных товариществах в Китае, 
хотя 400 уйгурских сторонников недавно появились и в Казахстане. Недавние отчеты 
указывают, что много уйгуров в Китае могут быть на грани принятия Христа. 

Начиная с краха династии Цин в 1912 году, Синьцзян обладал различными степенями 
автономии. Тюркские мятежники в Синьцзяне объявили независимость в октябре 1933 года и 
создали исламскую республику Восточного Туркестана (также известный как Первая 
Восточная республика Туркестан). В следующем году Китайская Республика повторно 
поглотила область. В 1944 году фракции в пределах Синьцзяна снова объявили 
независимость, на сей раз под покровительством Советского Союза, и создали Вторую 
Восточную республику Туркестан. В 1949 году китайская коммунистическая партия приняла 
территорию и объявила его китайской областью. В октябре 1955 году Синьцзян стал 
классифицированным как "автономная область" Китайской Народной Республики. 

Растущее число рабочих мест в Синьцзяне означало возрастающие уровни рабочих-
мигрантов в области, многие из которых этнические китайцы хань. Китайское правительство 
не считает число рабочих, которые едут в Синьцзян, но в сообщениях говорится, что 
ханьское население поднялось существенно от 6.7 процентов (220,000) в 1949 г. до 40 
процентов (8.4 миллионов) в 2008 г. Согласно Конгрессу исполнительной Комиссии по 
Китаю (CECC), китайское правительство «обеспечивает стимулы для миграции в область». 

Коммунистическая партия говорит, что ее политика в Синьцзяне разработана, чтобы 
способствовать экономическому развитию, не демографическому изменению. Но поскольку 
ханьские мигранты льются в Синьцзян, многие уйгуры высказывают недовольство, которое 
состоит  в ограниченных ресурсах как земля и вода. В 2006 году организация по правам 
человека в Китае говорит, что прирост населения в Синьцзяне изменил окружающую среду, 
что привело «к уменьшению человеческого доступа к питьевой воде, плодородной почве, 
ирригации и сельскому хозяйству». Позже, область была расстроена правительственными 
планами снести самую старую часть древнего уйгурского города Кашгара и переселить 
жителей в более новые здания. Уйгуры считают, это очередная попытка уничтожить их 
культуру, чтобы сделать больше места для Хань, но правительство утверждает, что 
изменения необходимы для защиты от землетрясений. 

Этническая напряженность раздута экономическим неравенством: ханьцы как правило, 
более богатые, чем уйгуры в Синьцзяне. Некоторые эксперты говорят, что промежуток 
заработной платы - результат дискриминационных методов найма. В 2006 г. CECC сообщил, 
что XPCC зарезервировал приблизительно 800 из 840 вакансий государственных служащих 
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для ханьцев. Эта политика была изменена в 2011 г., но CECC 2011 года говорит, что и 
правительственные секторы и частные сектора имели дискриминационные методы найма 
против уйгуров и также отказали им в религиозных правах, таких как соблюдение Рамадана 
и разрешение мусульманским мужчинам носить бороды, а женщинам носить паранджу 

Согласно Bequelin, уйгуры также полагают, что китайцы пытаются "повторно вылепить 
их культурную и религиозную идентичность". На страницах журнала Washington Post 
Rebiyah Kadeer, который возглавляет World Uyghur Congress (WUC), базируемый в 
Германии, осудил Китай за свою «жестокую репрессию религиозного выражения» и «свою 
нетерпимость к любому выражению недовольства». Чиновники Пекина отвечают на эти 
обвинения, говоря, что они уважают этнические меньшинства Китая и улучшили качество 
жизни для уйгуров, подняв экономическое, здравоохранение и образовательные уровни в 
Синьцзяне. 

Розимухамет Абдулбакиев, бывший глава неправительственной организации уйгуров 
Ittipaq (Единство) в Кыргызстане, говорит, что «Несмотря на то, что Китай дал Синьцзяню 
статус автономной уйгурской области, нет никаких признаков автономии там. Там нет прав 
для уйгуров», говорит Абдулбакиев. «Это политический и социальный вопрос. Китайский 
тоталитарный режим угнетал всю свободу слова, свободу печати, свободу личности, свободу 
совести. Вот почему люди восстали против него».  

Беспорядки, которые имели место 5 июля в столице Синьцзянь-Уйгурского 
автономного района Урумчи, начались после поступления сообщения из южного Китая, что 
по крайней мере двое уйгур были убиты этническими китайцами хань, в результате спора 
работников на фабрике игрушек. Но это была только верхушка айсберга. Жестокость 
беспорядков, в которых по официальным данным более 150 человек погибли, указывает на 
более глубокие истоки недовольства. Информационное агентство Синьхуа сказало, что 
беспорядками тайно руководил Kadeer. Amnesty International отмечает, что даже после двух 
лет, начиная с волнений,  китайское правительство пытается заставить замолчать тех, 
которые высказываются на злоупотреблениях; три уйгурских менеджера по веб-сайту были 
приговорены к нескольким годам тюремного заключения за «подвергающий опасности 
государственную безопасность». 

С тех пор было много сильных вспышек, и область остается одной из самых 
нестабильных в Китае. В мае 2012 приблизительно 200 этнических уйгуров со всего мира 
(Телеграф) собрались в Японии для пятидневной встречи, чтобы потребовать у их случая 
независимости. Встреча была резко осуждена Китаем и создала дипломатические 
напряженные отношения с Японией. 

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе были периодические акты насилия со 
стороны подпольных групп, борющихся за независимость, но им, кажется, не хватает 
народной поддержки. Тем не менее, китайские власти сейчас обвиняют сепаратистов в 
насилии. «Вы все знаете, что этот инцидент был вызван людьми, которые хотят, чтобы 
возник конфликт, а его корни глубоко политические», говорится в обращении министра 
общественной безопасности Мэн Цзяньчжу к войскам в Урумчи.  

В течение 1990-х уйгурские сепаратистские группы в Синьцзяне начали частые 
нападения на китайское правительство. Самой известной из этих групп был ETIM, 
маркированный как террористическая организация Китая, Соединенными Штатами и 
Советом Безопасности ООН. Китай утверждает, что группа имеет связи с Аль-Каидой и что 
они были обучены в джихадистских террористических лагерях в Пакистане для того, чтобы 
предпринять ряд наступлений в Урумчи. В сообщениях говорится, что пакистанские 
чиновники также признали, что у бойцов в западном Китае есть связи с пакистанским 
Талибаном и другими бойцами в северо-западных пакистанских регионах вдоль афганской 
границы. Озабоченность по поводу уйгурского терроризма вспыхнула в августе 2008 - 
только за дни до Олимпийских игр в Пекине - когда двое мужчин напали на военную 
полицию в Синьцзяне, убив шестнадцать человек. 

Китайское правительство предприняло шаги, чтобы сражаться и с сепаратистами и с 
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террористами в его западной области и контролирует религиозную деятельность в регионе, 
чтобы препятствовать религиозным лидерам распространять сепаратистские взгляды. Но 
многие эксперты утверждают, что Китай преувеличивает опасность, созданную уйгурскими 
террористами. В то время как Китай обвинил уйгуров в нанесении тысяч нападений, Эндрю 
Дж. Натан, китайский эксперт в Колумбийском университете, говорит, "Мы должны с 
подозрением относиться к этим числам". 

Некоторые эксперты, включая Bequelin, говорят, что антисепаратистская кампания 
Китая вызывает негодование, которое может привести к большему терроризму. Но другие 
утверждают, что контртеррористические меры Китая были несколько успешны. Обзор 
документов Государственного Департамента США показывает уменьшение в связанном с 
уйгурами терроризме начиная с конца 1990-х. ETIM, классифицированный как 
террористическая организация, нет в списке Foreign Terrorist Organization (FTO), 
обновленном в январе 2012 г. 

Отчет 2010 года от Исследовательской службы Конгресса исследует сотрудничество 
США-Китая на противодействии терроризму, отмечая, что напряженные отношения 
остаются по обработке уйгуров. Соединенные Штаты отказались передавать пять уйгуров, 
которые были захвачены американскими силами в Пакистане в 2001 г., несмотря на 
китайские требования сделать это. После их выпуска из залива Гуантанамо в мае 2006 г., 
уйгуры были переданы Албании.  

Ситуация для Китая осложняется тем, что активизация уйгурского сопротивления 
происходит в месте, крайне важном в стратегическом отношении для КНР. Речь идет о 
регионе, где расположен космодром и предполагаемые гигантские запасы нефти - 
стратегический энергетический резерв Китая. 

И все же шансы уйгурского сепаратистского движения, нацеленного на отделение 
Восточного Туркестана от КНР, невелики, тем более что китайские власти в целом 
контролируют ситуацию в регионе. Уйгурское сопротивление находится в глубоком 
подполье, к тому же ему не удалось привлечь на свою сторону другие некитайские народы 
СУАР. Этому препятствует преобладание в уйгурском сопротивлении идеологических 
установок радикального ислама. Все это сужает потенциальную базу их движения. После 
падения режима талибов в Афганистане резко ослабла и помощь извне. Можно даже сказать, 
что среднеазиатские соседи КНР из страха перед великим соседом фактически помогают ему 
в подавлении уйгурского освободительного движения. И тем не менее эта проблема остается 
до сих пор весьма острой. Для КНР она усугубляется тем, что уйгурам сочувствуют в 
странах исламского мира, прежде всего в арабских. Но как пойдет дальнейшее историческое 
развитие Восточного Туркестана, зависит в первую очередь от политики нынешнего 
руководства КНР, от успеха проводимых ими не только социально-экономических, но и 
политических реформ. 
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С усилением глобализации в последние десятилетия мир превратился в огромное 
информационное пространство, где всё сильнее чувствуется взаимосвязь и зачастую– 
взаимозависимость стран мирового сообщества друг от друга. Это повлекло ряд изменений в 
международных отношениях. Во-первых, сами международные связи прекратили быть 
прерогативой профессиональных дипломатов и пронизали всё общество, проникая из 
области сугубо политической, государственной на самые различные уровни и в разные 
сферы деятельности. Во-вторых, нарастающую роль в жизни общества играют 
информационные потоки, направляя восприятие, мышление и дальнейшие действия в 
определённое русло.  

В отношении культуры в условиях глобализации звучат разные оценки и прогнозы. С 
одной стороны, высказывается опасение о возможном стирании национальной идентичности 
в условиях унификации и глобального «смешения культур», с другой стороны – 
глобализация в силу установления информационной открытости помогает народам 
оформить, донести, выразить свою национальную идентичность наиболее полно. Кроме того, 
культурная дипломатия служит малым государствам как своего рода механизм компенсации: 
недостаток «жёсткой» силы (военной, экономической и т.п.) исправляется использованием 
«мягкой» силы, т.е. воздействием с помощью имиджа страны и её репутации [1]. Одним из 
ярких представителей стран, которые используют так называемую «мягкую силу» во 
взаимоотношениях с другими государствами, является  Япония.  За неимением возможности 
воздействовать с помощью военного, сырьевого, экономического потенциала она 
задействует культурный фактор в международных отношениях, во внешней политике.  

Конечно, в идеале каждое государство суверенно, легитимно и наделено высшей силой 
над своей территорией и своим населением и никакой другой власти над собой не признает. 
Следовательно, у каждой страны, есть возможность продемонстрировать свой внутренний 
потенциал, через призму культуры. И ни для кого не секрет, что уникальность, идентичность 
с самобытностью – это визитная карточка каждой страны, а распространение информации о 
ней в широких мировых общественных кругах, это укрепление отношений взаимопонимания 
и доверия с зарубежными странами, развитие равноправного и взаимовыгодного партнерства 
в различных сферах. 

Прежде чем приступить к рассмотрению культурной дипломатии как инструмента 
внешней политики Японии, как заявлено в названии данной статьи, следует разобраться в 
терминологии, поскольку существует несколько синонимичных понятий, касающихся 
установления межкультурной коммуникации и налаживания сотрудничества между 
странами, как в широком смысле, так и в культурной сфере в частности. Проблема в том, что 
ни в официальных документах, ни среди ученых нет единого различия относительно 
употребляемых терминов, а именно ''культурная политика'' и ''культурная дипломатия''. 
Термин «культурная дипломатия» появился в 1930-х годах и был введен американским 
исследователем Ф. Баргхорном. По его определению, это «манипуляция культурными 
материалами и кадрами в пропагандистских целях» [2]. То есть, изначально термин имел 
идеологизированное звучание, что было исторически оправдано [3, 117]. Согласно более 
позднему определению американского политолога Мильтона К. Камминса, культурная 
дипломатия – это «обмен идеями, информацией, ценностями, традициями, верованиями и 
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другими аспектами культуры, которые могут способствовать улучшению взаимопонимания» 
[4, с. 48]. 

Также существует синонимичная дефиниция «публичная дипломатия».  В 
традиционном смысле термин «public diplomacy» или публичная (общественная) дипломатия 
впервые употребил в 1965 году Эдмунд Галлион, декан Флетчеровской Школы права и 
дипломатии при Университете Тафта, определив его как: «программы, финансируемые 
правительством, направленные на информирование и оказание воздействия на общественное 
мнение в других странах». Одно из наиболее универсальных определений вводится в 
научный оборот сотрудником информационного отдела МИДа Великобритании Гордоном 
Кирби. Сейчас определение публичной дипломатии звучит как «комплекс мер, нацеленных 
на изучение и информирование зарубежной аудитории, а также на установление контактов». 
Этот термин чаще употребляется в англосаксонских странах – Великобритании и США.  
Публичная дипломатия — действия, направленные на строительство долгосрочных 
отношений, защиту целей национальной внешней политики и лучшего понимания ценностей 
и институтов собственного государства за рубежом. Публичная дипломатия продвигает 
национальные интересы и обеспечивает национальную безопасность путем изучения 
настроений иностранного общественного мнения, информирования его и воздействия на тех, 
кто это мнение формирует.   

Еще более общим является термин «внешняя культурная политика».  Именно это 
определение употребляется в Швеции (хотя в более узком контексте употребляется и термин 
«культурная дипломатия»). Это понятие следует рассматривать как политический процесс 
использования культуры в качестве самостоятельного инструмента, то есть тот процесс, 
который имеет свою концептуальную основу и содержит скоординированный, рассчитанный 
на долгие годы прогностический элемент.  

На примере Японии можно привести следующие примеры предназначения, роли  
''культурной политики'':  

1) Культурная политика необходима для сохранения японского культурного наследия 
(деятельность ЮНЕСКО в рамках программы «Всемирное наследие», ООН и т.д.).     

2) Культурное возрождение регионов, культурных комплексов.  
3) Культурная политика формирует благоприятный имидж страны, распространяя 

уникальную японскую культуру в своем роде,  в регионе и за ее пределами.  
Можно подметить, что третий пункт культурной политики, схож с функциями 

«культурной дипломатии», когда государство намеренно использует уникальные традиции 
для поднятия интереса к своей стране. Из этого можно сделать вывод, что культурная 
дипломатия, как составляющая культурной политики, является инструментом для 
достижения первостепенных целей во внешней политике государства. Культурная 
дипломатия – это отдельное звено, где дипломаты являются исполнителями в сфере 
культуры, когда в культурной политике акторами являются целые министерства и ведомства. 
Таким образом, культурная политика – это общее понятие, а культурная дипломатия – 
частное. Культурная дипломатия – это общественный институт, позволяющий странам со 
всего мира обмениваться культурными ценностями народа. Культурная дипломатия является 
сферой дипломатической деятельности, тесно связанная с использованием культуры в 
качестве главного средства достижения основополагающих целей внешней политики 
государства, создания благоприятного образа страны на международной арене, 
популяризации культуры и языков ее народов.  

Япония присоединилась к Конвенции  ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и 
природного наследия» в 1992г.  Япония очень трепетно относится к национальному 
наследию, стараясь с успехом реализовать все поставленные Конвенцией задачи с 
присущими японцам понятиями долга и уважения. На территории Японии находятся 14 
объектов наследия ЮНЕСКО (по данным 2006г.) – 10 культурных и 3 природных [5]. Вот, 
некоторые из них: буддистский храмовой комплекс Хорюдзи; руины Атомного дома 
(Гэмбаку) в мемориальном парке мира Хиросима и т.д. Так же Японии является активным 
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актором по принятию и сохранению культурных памятников, месторасположение которых  
находится в других странах, к примеру, в Камбодже, памятник Анкор, при усиленной работе 
японских ученных и коллег из други стран, к 2003 году, памятник можно было исключить из 
списка объектов, находящихся в опасности. Такая работа делается еще и для того, чтобы 
изжить позорное милитаристское прошлое.  

Но не только памятники и исторические комплексы являются главной целью японской 
культурной политики.  Популяризация национальной культуры и японского языка ставится 
во главу целей и задач, которые преследует страна Восходящего солнца. Существуют 
страны, которые тратят многочисленные суммы для продвижения национальной культуры  в 
своей стране и за ее пределами. Яркими примерами могут выступить следующие страны: 
крупные страны Европы, Китай, Южная Корея, Япония.  

Культурная дипломатия реализуется через официальные и неофициальные ведомства в 
Японии.  Главный и официальный государственный орган по внешним связям является МИД 
Японии или  外務省 (がいむしょう). Возглавляет МИД  外務大臣 (がいむだいじん) , то есть  
министр иностранных дел.  Правительство в Японии  сменяется один раз в 2-3 года. 
Ответственным за контролем секретариата министра, руководителем протокола, пресс-
секретаря является  первый замминистра иностранных дел  -  外務次官 (がいむじかん).  В 
состав МИД Японии входят 5 региональных департаментов по делам:  Азии и Океании, Юго-
Восточной и Юго-Западной Азии, Африки, Ближнего Востока и Африки,  Северной 
Америки; 5 функциональных департаментов общественной дипломатии: внешней политики; 
по разоружению, нераспространению оружия и науке; по экономическим вопросам; 
международного сотрудничества; по международно-правовым вопросам, а также 
консульское управление и управление культурных обменов.  [6] 

Основными функциями МИД являются: оповещение о внутренней и внешней 
ситуациях в Японии; планирование и осуществление внешней политики; заключение 
международных соглашений; направление за рубеж дипломатических и консульских 
работников; участие в работе международных организаций и конференций. МИД Японии 
осознает насколько велико значение ознакомления народов других стран с японской 
культурой, так как до начала 80-х гг. прошлого столетия представление о Японии было 
сильно искажено в силу исторических реалий. В последние годы под руководством МИД 
были созданы «Общество ознакомления с мировой культурой» и «Фонд международных 
обменов».  Последний занимается спонсированием гастролей японских театров и выставок 
японского искусства за границей, оказывает помощь в изучении японского языка, 
содействует международным обменам в области спорта.   

В 1986 г.  при Фонде международных обменов был создан «международный центр 
японского языка»,  который координирует распространение японского языка в мире. 
Создание культурной индустрии, Япония поддерживает экономику регионов и создает 
привлекательный образ в мире, но с другой ведет к коммерциализации культуры. Другими 
словами, превращает народную культуру в товар для продажи, способствуя размыванию, 
преобразованию и уничтожению национальной и культурной идентичности [5;5].  Такой 
результат, возможет, только потому что после окончания. Второй мировой войны  Япония 
взяла курс на миролюбивое государство, активно распространяя в мире свою национальную 
культуру.  

Таким образом, Япония, взяв курс на реабилитацию своего имиджа, испорченного в 
результате военных действий во время Мировых войн, использует инструменты «культурной 
дипломатии». Из образа агрессора Япония стала восприниматься как миролюбивая страна, 
трепетно относящаяся к культуре не только своей страны, но и мирового сообщества. Через 
культурную дипломатию современная Япония налаживает тесные связи с миром не только в 
культурной сфере, но и в экономической, политической сферах.   
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Идентификация, или осознание себя со своим языком, культурой, этносом, пожалуй, 

один из актуальных вопросов современной действительности. При таком подходе возникает 
два полюса, с одной стороны, мы – наши – свои, с другой стороны, они – другие – чужие [1, 
c. 92]. 

Разделения мира людей на так называемых «своих» и «чужих» актуально и 
востребовано было во все временна, в том числе и в настоящее время. Мы живем в 
конфликтном мире, конфликты которого в основе своей появляются от различий. Различия 
нас поджидают везде: в политике (республиканцы, демократы, либералы, коммунисты и 
т.д.), по темпераменту (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик), по расам (монголоид, 
негроид, европеоид и т.д.), по религии (ислам, иудаизм, христианство, буддизм и т.д.), по 
типу мышления (практический, художественный, гуманитарный, математический). Этот 
список можно продолжать бесконечно. В современном мире не лишним будет знать по 
каким причинам мы что-то принимаем за свое (родное, близкое), а что-то решительно 
отвергаем.  

Так вышло, что человечество на протяжении всей историй делилось. Делились по 
различным признакам, таким как антропологические различия, по религиозной 
принадлежности, социальной иерархией и этнокультуре. Если говорить о физиологических 
различиях людей и деления на этой почве, то мы прибегнем к помощи такой науки как 
антропология, а именно его разделу расоведение. Они помогут разобраться,  что такое раса.  

Все ныне живущее человечество представляет собой с биологической точки зрения 
один вид Homo sapiens L., раcпадающийся на целый ряд более мелких делений, называемых 
раcами. Таким образом, человечеcкиераcы являются подразделениями вида Homo sapiens [2, 
c. 341]. 

Можно решить, что какие могут быть деления у рас, если они происходят от одного 
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вида. Но расы отличаются друг от друга цветом кожи, волос, глаз, структурой волос, чертами 
лица, ростом, формой черепа и др. Именно из-за таких физических различий и началось 
деление. Такое деление называется расизмом. Вот что под расизмом понимает Токарев С.  

Под раcизмом понимается обычно теория, согласно которой человеческие расы 
неравноценны в смысле способности к умственному и нравственному развитию. Раcизм 
утверждает, что еcтьвыcшие и низшие раcы и что именно расовые различия являются 
факторами, определяющими ход иcторического развития народов, особенноcти их культуры 
и уровень ее развития [3, c. 53]. 

Научную несостоятельность расизма видели многие ученые, антропологи, натуралисты 
и историки-этнографы. И то, что физические различия никак не влияют на умственную 
деятельность.  

Что касается неодинакового уровня культурного развития народов разных стран и 
разных частей света, то такая неодинаковость, конечно, cуществует, но она зависит не от 
расовых оcобенностей населения, а от меняющихся исторических уcловий. Например, 
культурная отсталость народов Африки сравнительно с cовременными народами Европы 
создалась в сущности лишь за последние 3-4 века и была cледствием, с одной cтороны, 
маcсового вывоза рабов из Африки, а с другой, ускоренного развития капитализма в Европе; 
в раннее средневековье Африка в целом вовсе не была отcталой по сравнению с Европой.  
Народы монголоидной расы, особенно китайцы, задолго до европейцев достигли высокого 
уровня культуры; отсталость Китая от Европы - это дело последних 3-5 веков и объясняется 
политическими причинами. Принадлежащие к той же расе японцы в течениенескольких 
десятилетий догнали и обогнали самых передовых жителей Запада. Великие цивилизации 
Древнего Востока - египетская, шумеро-вавилонская и др. - были созданы людьми отнюдь не 
«северной», а средиземноморской и балкано-кавказской рас в ту эпоху, когда люди 
«благородной» белокурой cеверной расы были еще настоящими дикарями [3, c. 58]. 

В плане религиозных предпочтений можно делить людей на верующих и атеистов. 
Помимо различия религии имеются огромное количество течений, на которое делятся сами 
религии. Если брать ислам то у него есть такие течения как шиизм, суннизм, суфизм и т.д.  
Стоит осветить такой процесс как секуляризация.  

Cекуляризация (от лат. Saecularis – cветский ), т.е. к уменьшению влияния религии и 
церкви на жизнь общества [4, c. 52]. 

Различные религии по-разному реагируют на процесс секуляризации. Так, например 
христианство в странах, с далеко зашедшей секуляризацией, более склонно к модернизации, 
чем религия в мусульманском мире. Христианская церковь ныне старается интерпретировать 
содержание Священного Писания в свете современной науки. Избегая утверждения о мире, 
могущих противоречить научным представлениям, она стремится концентрировать 
внимание верующих в первую очередь на нравственных, ценностных аспектах веры. Наряду 
с чисто религиозной деятельностью в христианской церкви на первый план выдвигаются 
проблемы благотворительности, организации досуга молодежи, патриотизма, воспитание 
детей, cохраненияcемей и т.п. [4, c. 98]. 

Процесс секуляризации набирает все большие обороты в Европе. В связи с этим 
происходят изменение ориентаций на светское общество. Для европейцев религия стала 
источником конфликтов и противоречий.  

Широко известны антирелигиозные факты, когда из европейской конституции было 
исключено упоминание о христианских корнях европейской цивилизации, когда 
Европейский cуд по правам человека запретил Италии иметь раcпятия в школах, когда на 
Грецию идет массированное давление по самым разным направлениям из-за ее православной 
идеологии, когда в норму возведены антихристианские стереотипы поведения. Конечно, при 
таком понимании религии, и таком отношении к ней ислам, тем более пришедший вместе с 
иммигрантами, вызывает настороженность  и раздражение. Не имея возможности чинить 
препятствия исламу как таковому, как религии, Европа трансформирует свое недовольство 
объемами распространения  ислама в запрет внешних символов ислама [5, c. 85]. 
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Продолжим рассматривать различного рода деления, но уже в аспекте культуры. 
Определенное общество объединенное языком и культурой отделяется от так называемых 
«чужих» не знающих их языка и культуры. 

Древние греки и римляне всех людей других стран и культур называли варварами – от 
греческого barbaros  «чужеземец». Слово это звукоподражательное и прямо связано с 
неродным языком: чужие языки воcпринимались на слух как невнятное бар-бар-бар [6, с. 20]. 

На этом примере становится ясно, видно конкретное деление культур на «своих» в 
данном примере древних греков и римлян, и «чужих» всех остальных не говорящих на их 
языке. Интересными являются так же первые столкновения культур. 

Когда в XVII-XVIII веках европейцы установили контакты с Китайской империей, 
китайцы обходились с ними чрезвычайно пренебрежительно. В 1793 году король Англии 
Георг III послал в Китай торговую миссию, чтобы наладить коммерческий обмен. Визитерам 
– «варварам» было позволено основать в Китае несколько торговых пунктов и приобщиться 
к богатствам, которыми обладала страна. Сами же китайцы, как было сказано посланникам, 
были совершенно не заинтересованы ни в чем из того, что могли бы предложить европейцы: 
«Поднебесная обладает в изобилии всем и не имеет недостатка ни в чем. Поэтому нет нужды 
ввозить изделия иностранных варваров для обмена на наши товары». На проcьбу о 
разрешении послать в Китай западных миссионеров был дан такой ответ: «Различие между 
китайцами и варварами совершенно непреодолимо, и просьба вашего посла о том, чтобы 
варварам была предоставлена полная свобода для распространения вашей религии, кажется 
нам неразумной» [7, с. 44]. 

Европейцы, путешествующие в Америку в XVI веке, ожидали увидеть там гигантов, 
амазонок и пигмеев, найти источник вечной юности, женщин, тела которых не старели, и 
мужчин, живших по несколько сотен лет. Основанием для таких ожиданий служили 
традиционные европейские мифы. 

Один из самых драматичных контактов людей Запада с другими культурами произошел 
в 1818 году. Английская военно-морская экспедиция, искавшая за полярным кругом путь в 
Россию, между Баффиновой Землей и Гренландией, случайно столкнулась с эскимосами. До 
этого дня эскимосы думали, что они — единственные люди на земле [7, с. 44]. 

И таких примеров много, когда происходит разрыв в развитии культур. Нередкими 
были порабощение  более развитыми, менее развитых. Но не нужно считать, что 
столкновения культур не происходит сейчас, реальное общение с иностранцами, как в их 
стране, так и в своей родной  тоже является столкновением культур. Не редко такие 
столкновения порождают множество курьезов, смешных сюжетов, неприятностей, драм и 
даже трагедий.  

В украинском городе Умань во время традиционного съезда хасидов в 1996 году 
начались беспорядки из-за того, что один из хасидов брызнул слезоточивым газом из 
баллончика в лицо одной из зрительниц на улице. Согласно обычаям хасидов, женщины не 
должны быть вблизи мужчин, занятых религиозным обрядом. Видимо, украинка подошла 
слишком близко — ближе, чем позволяла религиозная традиция. Волнения продолжались 
несколько дней. Милиционерам, прибывшим из соседних городов для наведения порядка, 
разъяснили причину культурного конфликта, и они стали бдительно следить за соблюдением 
дистанции, предупреждая женщин о запрете на вторжение на территорию проведения 
религиозного обряда . 

Вот как описывает Сол Шульман, известный путешественник и антрополог, типичный 
конфликт культур у иммигрантов Австралии: «Приезжает греческая или итальянская семья 
— отец, мать и десятилетний сын. Отец решил подзаработать деньжат в богатой стране, а 
затем вернуться домой. Проходит пять-шесть лет, деньги cкоплены, можно возвращаться на 
родину. «На какую родину? — удивляется cын. — Я австралиец». Его язык, культура, родина 
уже здесь, а не там. И начинается драма, заканчивающаяся иногда развалом семьи. Вечная 
проблема «отцов и детей» усугубляется здесь еще и отчуждением культур разных 
поколений. Недаром иммигранты нередко называют Австралию (золотой клеткой)» [6, с. 21]. 
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Такие примеры есть и в этнической идентификации, так например Л.Н. Гумилев 
рассказывал в интервью. Так вот, даже в лагере, где все мы были одинаково плохо одеты, 
спали в одних и тех же бараках, питались одинаковой баландой, никто не путался. Меня там 
спросили об одном человеке (мать у него  русская, отец - китаец): вы считаете его за своего? 
Я ответил: да.  Почему? Стихи читает по-нашему, ругается по-нашему, ведет себя по-
нашему. Совпадает стереотип поведения, именно это и есть определяющий динамический 
признак этноса. Англичанин тот, кто ведет себя по-английски, а ирокез тот, кто по-
ирокезски. Специально научиться этому нельзя, все  "впитывается" с детства, и 
происхождение не при чем, ведь если даже  ребенок не знает отца и матери, это не мешает 
ему принадлежать к тому или иному этносу [8, c. 127-128]. 

Проблема «своих» и «чужих» оказалась весьма актуальной и для древнетюркского 
мира. Известно, что основное содержание Орхонских текстов – это история походов, 
завоеваний, нескончаемых войн, одним словом это история конфликтов и войн между 
этносами родственными и внешними врагами [1, с. 94]. 

При этом у древних тюрков в качестве «чужих» были внешние враги такие, как Китай, 
Согда, Византия и т.д.  

Сложные взаимоотношения тюрков с народами табгач демонстрируется во всех 
текстах, на этих отношениях постоянно акцентируется внимание, ибо именно Китайская 
империя была той странной, от которой исходило постоянная угроза, которую следовало 
опасаться и с которой воевали все каганы и тюркские мужи [1, с. 98]. 

Приведем несколько примеров из Орхонских текстов: 
1. Достойные (сильные) [твои] сыновья стали рабами, красивые (чистые) [твои] 

дочери стали рабынями табгачского народа. Тюркские беки утеряли свои тюркские имена. 
Протабгачские беки приняли титулы табгачей. Подчинились табгачскому кагану. 
Пятьдесят лет отдавали свои силы и труды [9, с. 258-259]. 

2. Справа, с юга, народ табгач был ему врагом, слева, с севера, Баз-кагана (и) народ 
тогуз-огуз был врагом. Кыпгызы, курыкане, отуз-татары, киданы, татабы – все были 
врагами [9, с. 259]. 

3. Пришло пятидесятитысячное войско табгачского Он-тутука. Сразился на вершине 
Ыдук. То войско я уничтожил…В двадцать два года я отправился воевать против табгачей 
и сразился с восьмидесятитысячным войском Чача-сенгуна. Его войско там разбил [9, с. 
261]. 

4. Проживая на этой земле, мы мирно жили с народом табгач. У народа табгач, 
дающего столь много золота, серебра, крепкие напитки, шелка, речь была сладкая, а 
драгоценности «мягкие» [привлекательные]. Сладкой речью, драгоценностями он [народ 
табгач] завлекал к себе далеко живущие народы. Те, кто поселился рядом, перенимали у него 
дурные привычки. Люди, истинно мужественные люди, не поддавались [обману]. Если один 
человек ошибался, [то тогда] все поколение его подчиненного народа до колыбели страдало 
[9, с. 264]. 

Из текстов становится понятно, что внешних противников у тюркского каганата было 
достаточно. Одними из самых серьезных противников были табгачи, войны с ними длились 
долгими годами. И даже в мирное время табгачи представляли серьезную опасность. Вот что 
об этом противостояний говорил Л.Н. Гумилев.Здесь не только борьба государств, но борьба 
культур, борьба двух мировоззрений и мироощущений. Великая степь манифестом заявила 
свое право не быть Китаем, а быть только собой. Такая борьба велась еще со времени 
хуннскогоМодэ-шаньюя, но здесь она сформулирована и зафиксирована в документе. Чтобы 
не поддаться обаянию Китая, нужны были сверхусилия, и их сделали голубые тюрки: 
Кутлуг, Тоньюкук, Кюль-тегин и Йоллыг-тегин [10, с. 239]. 

В древнетюркском мире в качестве "чужих" выступали и "свои", т.е.родственные 
тюркские племена, о чем свидетельствуют тексты памятников Кюль-тегин, Бильге-каган, 
Тоньюкук и др. Причинами вражды внутриплеменных распри могли быть борьба за богатые 
угодья, хорошие выпасы, территорию, межличностные отношения и многое другое, что 



2883 

подтверждается текстами памятников: 
1. Народ карлуков вследствие свободы и независимости стал нам врагом. Мы 

сразились при священной вершине Тамаг [11, с. 37]. 
2. Тюргешский каган был наш же тюрок, (из) нашего же народа. Так как он не понимал 

своего блага и провинился перед нами, то сам каган умер (т.е. убит), его «приказные» и 
правители были также убиты [11, с. 34]. 

3. Народ азов стал нам врагом. Мы сразились при Кара-кёле» [11, с. 36]. 
4. Народ тогуз-огузов был собственным моим народом. Лишившись милости Тенгри и 

Земли, стал нам врагом. В один год мы сразились пять раз[9,с.274].  
Несмотря на межплеменные распри, тюрки пытаются со своими соплеменниками найти 

общий язык, в качестве таких мирных отношений используется установление 
кровнородственных связей (женитьба, замужество):  

Чтобы не была без хозяина страна, находившаяся во власти наших предков, мы 
устроили народ азов (и дали им правителя). Это был Барс-бек. Мы дали ему здесь (в то 
время) титул кагана  и дали ему в жёны мою младшую сестру-принцессу [12, с. 165]. Дать в 
жёны, значит, кровно породниться, для кочевника это самые крепкие отношения, 
культивируемые по традиции веками. 
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Топонимы наиболее устойчивые знаки, которые почти не подвержены изменениям, 
часто сохраняются в одном и том же виде веками и даже тысячелетиями. Среди актуальных 
проблем современной тюркологии видное место занимает изучение собственных 
географических имен. Часто топонимика является основным источником наших знаний о 
древних языках, также ценным историческим свидетельством, позволяющим судить об 
этнической принадлежности их носителей. Необходимость научного изучения всех типов 
собственных имен получила в настоящее время всеобщее признание, и современный этап 
развития мирового языкознания характеризуется бурным ростом ономастических изысканий. 
Определенный интерес в научном плане представляет тюркские топонимы. Топонимическая 
система формировалась в сложных исторических и лингвистических условиях. Места 
проживания родственных и неродственных этносов, язык и этнокультура которых не могла 
не оказать влияния не только на возникновение и развитие современной топонимии тюрков, 
это также нашло отражение и на уровне общей лексики проживающих людей в этом регионе. 
Научно-теоретические положения, труды разработанные такими видными учеными, как 
Н.А.Баскаков, В.А.Никонов, В.А.Серебренников,  А.В.Суперанская, Э.М.Мурзаев, 
Г.Ф.Саттаров, Ф.Г.Гарипова, С.К.Караев, В.Ф.Барашков, О.Т.Молчанова, А.А.Камалов.  

Топонимическая система формировалась в течение тысячелетий в сложных 
географических, исторических и лингвистических  условиях, поэтому она неоднородна по 
происхождению и времени возникновения. Рассматривая историю формирования и развития 
этнического состава населения, начиная с античности и завершая сегодняшним временем, 
можно выделить такие этнолингвистические пласты тюркских топонимов изучаемого 
региона: 1) древнетюркский; 2) старотюркский, в который входят булгарские и кыпчакские 
названия, также географические названия, образованные от арабо-персидских 
заимствований. Тюркская топонимия преобладает повсеместно, то географические названия 
иноязычного происхождения часто имеют ареальный характер и немногочисленны. 
Наиболее древним из опознаваемых топонимических пластов является пратюркский, куда 
входят названия, образованные от географических терминов: 

1) древнетюркский - су (древ, варианты са-ша-шу), др. тюрк, суб, сув "вода, река"; в 
древних языках ша-шу-са-со "вода, река, ручей, промоина, балка"; 

совр. ненец, се "промоина; река, вытекающая из озера"; манси шош "ручей",ханты сав 
"речка, ручей".р. Атца < Атса - ат "лошадь" + са "вода" - "вода для лошади, водопой",н.п. 
Акшуат < ак "белый" + шуат (>суат - казах, "водопой") - "белый,т.е. чистый водопой". 

р., н.п. Шемурша - тюрк, чамур (>шамур, шемур) "грязь, ил" + ша "вода"- "грязная, т.е. 
мутная вода или река". 

В основе первого компонента топонима Елаур/Ялаур лежит древнетюркское слово эл - 
"государство, союз племен, народ", которое с булгарского периода начало употребляться в 
значении "село" (ср. с. Нугай иле, Тау иле). Др.тюрк. кыр"плоскогорье"; в других тюркских 
языках - "возвышенность, степь, иоле, хребет горы, гора, грань, край, равнина". Монг. кира 
"грань, край чего-то; берег, опушка леса". Фин.- угор, кыр "степь, открытое место, 
возвышенность, горка, берег";общеперм. кур "гора". 

а) саур (вар. шнур) - (букв, круп лошади), "округлые вершины, холм, скалы в горах". 
ак + саур - "белая вершина или белая гора". Топонимы с термином саур встречаются в 

Казахстане и в других тюркоязычных регионах страны. 
б) сунгур (вар. сенгир-сенхур) - "утес, скалистый мыс, крутой обрыв,сложенный 

коренными породами (тюрк.); предгорье, окончание горного остога"(кирг.). 
В современных языках cap нет, но в булгарском языке лексема cap/шар означала: 

"болото, болотистая местность, топь". В современном тюркском языке саз - "болото", в 
чувашском шур - "болото", коми шур - "речка, родник", удмуртском шур • "река", мансий- 

ском cap - "маленькое болото", сарч - "большое болото, море". От древнетюркского 
алац - "плоский, ровный" происходит географический термин алан - "поляна, прогалина, 
перелесье; равнина, луг,пастбище". В западном диалекте вместо алан употребляется слово 
ялан. Как видно из значений терминов алан - ялан - елань, все они восходят к 
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древнетюркскому алац.  
В древнетюркском языке ой - "овраг, низина".В говорах западного диалекта 

употребляется слово уй древнетюркского происхождения, которое восходит к алтайской 
языковой общности, так как в монг. ой - "заросли кустов", тунгусо-манчьжур. ой "болото", 
ойо - "оболочка, поверхность чего-то, внешняя сторона".В  тюркском языке этот 
географический термин самостоятельно не употребляется, он сохранился лишь в 
многочисленных гидронимах и топонимах. В  древнетюркском бур - "собирать в складки", 
монг. бори - "склон, косогор",боори - "возвышенность, холм", тунгусо-маньчжур. бори - 
"каменная горка". Меняется значение термина по мере расширения ареала. Гидронимы с 
данным термином показывают геоморфологические особенности берегов водных объектов: 
их  сморщенность, наслоение береговых пластов друг на друга. Общеалтайским наследием 
считается и термин кул / кол / гол, который сохранился в некоторых говорах среднего и 
западного диалектов тюркского языка. 

В словаре М.Кашгари (XI в.) атлаш означает "играть в азартную игру, поставив на 
коня". В древнетюркском языке ар - "рыжий, бурый, красноватый", буга - "бык", [отсюда 
Арбу га - "бурый бык". Также это может быть традиционным древнетюркским мужским 
именем с другим значением ар- "мужчина, человек", тогда Арбуга - "мужчина (сильный), как 
бык". В народе шихан - это небольшие, отдельно стоящие орографические объекты, которые 
выступают на ровном месте. Наверно, поэтому за ними закрепилось глагольное название 
шихан, в котором, как видно, сохранилась древнетюркская форма языке слову шихан 
соответствует глагол чыккан - "вышел", причастие чыккан - "вышедший". А в таком 
значении слово шихан существует в современном алтайском языке, лексический состав 
которого наиболее близок древнетюркскому языку. Старотюркский Тоба - речка ,кыпч. тоба 
- "озеро; пучина, омут". Этот гидрографический термин, сохранившийся, в основном, в 
диалекте тюркского языка, в настоящее время является архаизмом, топонимов с данным 
термином встречается очень мало. Слово тоба в различных вариантах отмечается не только в 
тюркских, но и в других языках. Например, топонимы с термином тба, тобо, това "озеро, 
глубокая вода" встречаются и в Грузии, Дагестане. В кыпчакском языке встречается 
географический термин йаз - уйас "низменность, низина".  

Кыпчакский подпласт богато представлен антропонимами и географической 
номенклатурой, а булгаризмы - географическими терминами. Арабо-персидские 
заимствования и образованные от них географические названия. Тюркский язык испытал 
сильное влияние арабского и персидского языков. Оно оставило свой отпечаток прежде 
всего в лексической структуре тюркского языка, которая располагает значительным числом 
арабских и персидских заимствований, количество которых учеными еще не 
установлено.Если рассмотреть заимствования на топонимическом уровне, то среди них 
можно обнаружить большое количество антропотопонимов (с. Абдулла,с.Муратовка, сМуса) 
и этнотопоним (сАраповка (<имя Арапша отн. араб).Исследования топонимов показывают, 
что преобладающее большинство названий образовано на базе тюркского языка, который 
охватывает и диалектные слова. В топонимии преобладают диалектизмы, синонимичные 
литературным словам, т.е. собственно лексические диалектизмы. Среди них есть и 
архаичные ( абал, чичин, чук, тоба, маш, каш, курмыш), которые в настоящее время в языке 
не употребляются, но они показывают историю развития тюркского языка и его связь с 
другими языками. 

Таким образом, тюркская топонимия представляет собой результат многовековой 
этнической и культурной истории тюркского народа и его взаимоотношений с другими 
тюркскими и нетюркскими  народами. С целью выявления лингвистической сущности 
топонимической системы и принципов номинации топонимы подвергаются определенному 
научному анализу. Большое значение при этом отводится лексико-семантической 
классификации топонимов, которая в зависимости от характера топонимического материала, 
целей и задач исследования может быть разных видов. 

По характеру основ названия населенных пунктов региона мы разделили на две 
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группы: 
1) ойконимы апеллятивного происхождения, то есть названия, содержащие термины 

постоянных поселений., типов жилища, а также наименования с апеллятивами религиозно-
культового и социального содержания, названия - символы; 

2) ойконимы онимического происхождения: антропоойконимы, этноойконимы, 
топоойконимы.К ойконимам апеллятивного происхождения относятся: 

а) названия с этнокультурными апеллятивами как Иске авыл, Юрткуль, Нугай иле, 
Чардаклы, Базарный Сызган, Зеленый Курган и др.; 

б) названия с историко-культурными апеллятивами-Карабаевка, Карамзинка,Бекетовка, 
Бекшанка, Азат, Арчиловка; 

 в) топонимы, имеющие отношение к флоре и фауне - Карамалы, Сакускай (<диал. сак - 
лит. усак "осина").Анализ названий населенных пунктов области показывает, что 
наименования данной подгруппы для тюркской топонимии не характерны и являются 
малочисленными. Ойконимы онимического происхождения включают в себя: 

1) антропоойконимы - Аксакова, Курмаевка, Скугареевка Кубра, Кундюковка, 
Киндяковка (< др.тюрк, киндик — "пупок" > тюрк,фам. Киндиков). 

2) этноойконимы — Барановка (< тюрк. эти. баранджар), Тагай, Калны,Парау, Найман, 
Сабакай. 

3) топоойконимы - Сулаки (< тюрк, сулак - "болотистый, водянистый"),Ермаки (< 
тюрк, ермак — "балка, промоина"), Ерыклинск (< тюрк, ерык — "овраг,балка, проток, рукав 
реки"). Можно сказать, что в данном регионе номинация от топонимов и антропонимов 
является ведущей, как в целом, в тюркской ойконимии. 

При семантическом анализе существующих в науке классификаций гидронимов мы 
решили остановиться на универсальной классификации топонимов А.А.Камалова по 
мотивам и характеру номинации[1]. 

Названия, отражающие собственные признаки географических объектов, в гидронимии 
региона занимают ведущее место. Это говорит о том, что характер номинации зависит от 
вида географического объекта и от его величины. Например, названия крупных рек в 
большинстве своем образованы от древних географических терминов, которые 
характеризуют объект в целом или отражают отдельные физические свойства водного 
объекта, а мелкие водные объекты, как колодцы, родники и речки, носят названия, 
показывающие отношения человека и общества с географическими объектами. 

Среди  тюркских топонимов самыми сложными в этимологическом плане являются 
названия рек, что говорит об их очень древнем происхождении. 

По сравнению с другими видами топонимов гидронимия очень бедна на эмоционально-
экспрессивные названия. 

Среди оронимов области можно указать на такие основные мотивировочные группы: 
1) антропооронимы — г. Асан главы,  
2) этнооронимы - овраги Япуньолкасы,  
3) наименования, связанные с обозначениями растительного и животного мира - г. Аю 

may, г. Чияли may и др.; 
4) географические названия с эмоционально-оценочными признаками объекта- г. Кала 

may, т. Алтын may и др; 
5) наименования, отражающие природные особенности именуемых объектов- овр. 

Кызылтас олкеси, овр. Чолга (< тюрк, чолга - "долина, поляна у горы,покрытая зеленью; 
низина, котлован"); 

6) названия, содержащие сведения о материальной и культурной жизни народа- г. 
Кордон, г. Баю дааг, Ұлы дааг, овр. Дегет базы.Анализ оронимов показал, что в принципе 
номинации гидронимов, оронимов,микротопонимов прослеживается общая тенденция 
частотности названий, входящих в различные семантические группы. По количеству 
названий в данных видах топонимии преобладающими являются наименования, 
характеризующие природные особенности объекта, а "флористические" и "фаунистические" 
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всегда идут после антропонимических. Если взять вышеназванные две группы, то из них 
всегда преобладают названия, восходящие к обозначениям животного мира. Некоторые из 
этих названий являются образными и, как в  тюркском фольклоре, отражают этническую 
психологию народа. Встречаясь довольно часто, образные названия неравномерно 
представлены в различных группах топонимии. Их сфера-наименования нелинейных 
"обозримых" объектов: гор, скал, лугов, полей. Микротопонимы, входя в состав собственно 
топонимов, наряду с чертами,присущими всем топонимическим названиям, обладают рядом 
специфических черт. Это - близость к апеллятивам, особенности в характере объекта, 
семантическая мотивированность, тесная связь с диалектами. На основе их анализа ведущее 
место (почти половина проанализированных единиц) в микротопонимии региона занимают 
названия, содержащие в себе географические термины – поле Атау (< рус. "отава" или башк. 
атау "остров"), ул.Каш, возвыш. Кандал кашы (< тюрк, каш "вал, холм, высокий берег") и др. 
В микротопонимии изучаемого региона огромную роль играют названия,образованные от 
личных имен, фамилий, прозвищ,анализируемых единиц (л.Хамай баба урманы, а.Хатун 
кыры, Кайман посадкасы и др.). Это естественно, так как антропонимы больше представлены 
в названиях таких реалий, которые могут быть объектами частной собственности и 
принадлежать какому-либо лицу. А микротопонимы как раз таковыми и 

являются. В отличие от гидронимии, где названия с межобъектными отношениями 
представлены в небольшом количестве, номинация мелких географических объектов по 
данному признаку является характерной, так как мелкие объекты легче распознать в 
сравнении их со смежными объектами. Анализ показывает, что четкого разграничения 
между лексическими группами нет - некоторые топонимы по своей семантике могут 
относиться к разным группам. В целом, на основе лексико-семантического анализа тюркских 
топонимов можно сказать, что названия, образованные от географических терминов 
общетюркского характера (уй, сай, яр, каш, су, таш, ман,ур, саур, шаур, шан, ерык (ерик), 
may, кыр, бор (бур), ком (кум), cap, саз, шар, кул),занимают ведущее место. В 
географических названиях они употребляются как со словами определениями, так и в чистом 
виде, когда географический термин превращается в имя собственное. Но топонимов, 
состоящих только из номенклатурной терминологии, в изучаемом регионе мало , так как 
топонимы возникают именно потому, что четко отражают природные условия, показывают 
исключительность объекта.  

По способу образования тюркские топонимы делятся на названия, образованные: 
1)фонетическим способом - сАбдулла, с.Эсзн, рЛзи елгасы, л. Шик урманы,п.Нзсиб 

бакчасы, родн. Тути кош кизлзве, г.Мурта главы, м.Кузнич Купере,м.Пираваз (< рус. 
перевоз), с.Пагшу (< рус. Поповка), к. Шурка коесы. Сущность этого способа заключается в 
том, что различные фонетические варианты названий, имея общий денотат, и при отсутствии 
семантической связи между формами топонимов, могут функционировать в качестве 
самостоятельного имени. Образование топонимов фонетическим способом показывает, что 
во многих случаях участвует не один, а сразу несколько видов фонетических изменений. Это 
объясняется тем, что язык, заимствующий инородный элемент, стремится использовать его в 
соответствии со своими внутренними закономерностями. В результате адаптированная 
основа по аналогии может соотноситься не с исходным словом, а с совершенно другой 
лексемой. Названия, образованные фонетическим способом, больше всего наблюдаются в 
составе топонимов с заимствованными словами. Фонетические изменения в процессе  
топонимообразования в некоторых случаях произошли в результате перехода 
словосочетания в сложное слово. Здесь уже в образовании названий участвует не один, а 
несколько способов, поэтому некоторыми учеными такой способ выделяется отдельно, как 
смешанный или комбинированный: ул.Мансыравыл (<Мансур авылы), ул.Бигьявыл (<Биги 
авылы), с. Кирюшкино(<Кирьявыл<Кире авыл), пМскатруп (<Иске отруб (рус.), ул.Корботка 
(<Корыботка урамы), оз.Карапку (<рус. Коробково), луг Ислебраг (<исле овраг (рус.), 
с.Биштановка (<биш стан). 

2) лексико-семантическим способом - Урзнбаш - с.Чердаклинского р-на;Сал авызы - 
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местность вблизи с.Елховое Озеро Цильнинского р-на; Хэмзэ корсагы- возвышенность в 
Старокулаткинском р-не; Култык - поле в с. Ср.Сантимир Новомалыклинского р-на. 

В данных примерах анатомические термины перешли в географические со значениями: 
ваш - "голова" - начало, исток, верховье; корсак - "живот" -возвышенность; култык • 
"подмышки" - отдельный участок, площадь земли; авыз - "рот" - углубление. В свою 
очередь, из последних  путем онимизации возникли топонимы. А географическое название 
Карлыгач койрыгы ("ласточкин хвост") - поле вблизи с.Тат.Сайман Николаевского р-на - 
образовано как метафора. 

3) морфологическим способом - н.п.Чынлы., Чардаклы, Зирекле Куак,л.Наратлык, 
улЛнган оч, оз.Казыткан, ул. Котылдык урамы, р.Барыш, п.Чалу,овраги Чырылдавык, 
Шалдырдавык яры, ар.Бума, я.п.Баткак.Сущность этого способа в топонимии заключается в 
том, что к основе, которая по своему морфемному составу может быть как простой, так и 
производной, присоединяется словообразующий аффикс. Суффиксы -лы/-ле, -лык/-лек, -кан/-
кэн весьма продуктивно участвуют в топонимообразовании. Это связано с их значениями, 
так как аффиксы -лы/-ле указывают на принадлежность чего-то к данной местности, а -лык/-
лек обозначают место, где сосредоточены предметы природы или предметы хозяйства, что 
соответствует особенностям образования географических названий. А глагольные аффиксы 
прошедшего времени -ган/-гэн, -кан/-кзн участвуют в образовании микротопонимов, для 
которых характерны описательные названияИсследования топонимов региона показывают, 
что среди собственно-сложных топонимов большое место занимают названия с 
атрибутивной связью, где модель"прилагательное + существительное" является ведущей. 
Они по морфологическим признакам делятся на двух-, трех- и реже на 
четырехкомпонентные названия, образуются по разным моделям. Изучение структуры 
трехосновных топонимов, образованных синтаксическим способом, показывает, что 
топонимы со сложной структурой вообще, трехосновные в частности, образуются двумя 
путями:1) присоединением атрибутивной, определяющей части к базовому двуосновному 
названию; 2) присоединением нового определяемого термина к базовому двуосновному 
названию. В западном диалекте татарского языка изафет II применяется и без аффикса 
притяжательности, т.е. он переходит в изафет I: Биги авыл, Мапсур авыл, Гузна як. В 
образовании тюркских топонимов, кроме именных словосочетаний с именами, участвуют 
также именные словосочетания с прилагательными. Если первый вид словосочетаний 
активно участвует в образовании микротопонимов, то второй - в образовании ойконимов и 
гидронимов. Например, населенные пункты - Зирекле Куак, Кызыл су, Ак су; гидронимы - 
Кара елга, Олы кизлзу, Мукле саз,Ак кул, Сары кул. Результатом структурно-
словообразовательного анализа явилось выделение синтетических (простых) и 
аналитических (сложных) наименований. В свою очередь, среди синтетических можно 
отметить производные (Комлык,Барыш, Бума, Шалканлык и др.) и непроизводные (Гимран, 
Идел, Утка, Тушна,Ерик, Сунгур, Чилим и т.д.). Удельный вес непроизводных топонимов 
приходится на гидронимию и ойконимию.В образовании сложных топонимов активно 
участвуют географические термины (Аютау, Ак may, Кызылсу, Акташ, Ярма may. Коры 
елга).Компонентами сложного топонима являются как полные основы (Очкаен,Исэнтимер, 
Урзнбаш), так и усеченные (Устъ-Кулатка, Бигьявыл, Кирьявыл, Искатруп). 

В тюркском языке, кроме простых и сложных, есть еще сложносокращенные слова. Как 
показывает словообразовательный анализ, этот способ не является продуктивным в 
топонимии региона. Слово производственный процесс в топонимии определяется как 
внешними, социально-экономическими, историческими факторами, так и внутренними, то 
есть наличием словообразовательных моделей. 

Историко-лингвистический анализ местных географических названий позволяет 
сделать вывод, что тюркская топонимия региона складывалась в течение многих веков, так 
как в ее лексический состав входят названия, по своему происхождению относящиеся к 
разным историческим периодам, иноязычные, что свидетельствует о бурной истории этого 
края, о пребывании здесь разных племен и народностей. Топообразование данной 
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территории обнаруживает самобытные черты: оно идет по аналогии со всеми тюркскими 
языками. Исследование тюркской топонимии региона дает неопровержимые факты, что 
древние топонимы в большинстве своем этимологизируются на основе древнетюркского и 
других тюркских языков, где сохранились древние географические термины, формы слов, 
многие из которых уже не употребляются в современном языке. 

Тюркская топонимия, являясь частью топонимической системы тюркоязычных 
народов, показывает не только историю формирования тюркских языков, но и историю 
расселения нынешних тюркских народов. Тюркские топонимы, указывающие на 
местожительство тюрков или присоединение тюркского субстрата к топониму - «туркхо», 
«узбакхо», «калъгхо//карлукхо», «кипчок» образуют этнотопонимы отображающие 
этнические и племенные особенности народа: Яврози Карлукхо (таджикоязычное), Тангаии 
Турк(х)о (туркоязычное), Дараи Узбако // Турко (нежилое село), Чашмаи Турко (источник), 
Дашти Кипчок. 
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Фразеология тіл білімінің жеке саласы ретінде ХХ ғасырдың 40-жылдары Кеңес тіл 
білімінде қалыптаса бастаған. Оның теориялық негіздері ХІХ ғасырмен ХХ ғасырбасында 
орыс ғалымдары А.А.Потебня, И.И.Срезневский, А.А.Шахматов, Ф.Ф.Фортунатов т.б. 
еңбектерінде салынған. Фразеологияның сол кезде дамуына француз ғалымы Ш.Балли 
еңбектері елеулі ықпал жасады. Фразеологияның негізгі ұғымдары, құрылымы, міндеттері 
ХХ ғасырдың 40-50-жылдарында В.В.Виноградов еңбектерінде анықталып, орыс тілінің 
фразеологизмдері семантикалық жағынан алғаш рет топтастырылды.Қазақ тіл білімінде 
фразеологизмдердің арнайы зерттелуі ХХ ғасырдың 40-жылдарында І.Кеңесбаев 
еңбектерінен басталады. І.Кеңесбаев қазақ тіл білімінде фразеологияның негізін салды 
[1,218]. 

Фразеологизмді тілдің өзге бірліктерінен ерекшелейтін әмбебап қасиеттерінің негізінде 
белгілі бір жүйеге ұйымдасқан тіл бірліктері – ол, тұрақты сөз тіркестері. Осыдан тілдегі 
фразеологизм ұғымының анықтамасы ең алдымен тіл бірлігі ретіндегі қайта жасалатын сөз 
тіркестерінің анықтамасымен тығыз байланысты болады [2,161]. Фразеологизмдер, оның 
ішінде соматизмдер арқылы тілдегі сөзжасам негізінде сөздік қорды ұлғайту процесі жүзеге 
асады. 

Адамның дене мүшелерін атайтын сөздерді соматикалық лексемалар (соматизмдер) деп 
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атаймыз. Соматизмдер (ежелгі грек т. «сома»-«дене»)универсалды болса да, әр 
лингвомәдениеттік қоғамда әртүрлі мәдени мағыналарды білдіруі мүмкін, шығу төркіні мен 
типологиясына тәуелсіз барлық тілдерге тән бола отырып,  ұлттық қабылдаудың өзгешелігін 
білдіре алады, тілдегі жиі қолданысымен, көпмағыналылығымен,сөзжасамдық мүмкіндігінің 
жоғарлылығымен және фразеологизмдерді жасауда ұйытқы сөз ретінде жиі жұмсалып, 
халықтың осы адам денесі атауларымен байланысты құндылықтық бағдарларын, түсініктерін 
сипаттайды.Соматизм терминіне анығырақ тоқталсақ, оған  «дене мүшесі» мағынасындағы 
лексика-фразеологиялық өрістің бірлігі деген анықтама бере аламыз. Алғаш бұл терминді 
лингвистика іліміне енгізген – эстон тілінің зерттеушісі Ф. Вакк. Эстон тілінің 
фразеологиялық бірліктерін зерттей отырып, дене бөліктерінің атаулары, яғни «соматизм –ең 
көне фразеологиялық қабаттардың бірі» деген тұжырымға келді. «фразеологиялық 
соматизм» терминін алғаш рет Е.М.Мордкович өзінің «Соматикалық фразеологизмдердің 
семантикалық-тематикалық топтары» атты мақаласында қолданған [3,1]. Қазақ тілді 
терминологиялық сөздіктерде бұл термин енбеген, кейінгі жылдары ғана бұл жаңа термин 
ретінде қолданылу үстінде. 

Ғалым А.М.Эмированың пікірінше: «Само человеческое тело является наиболее 
доступным и изученным объектом наблюдения человека с первых его жизненных шагов. 
Свою ориентацию в пространстве, свою оценку окружающего человека (удобнее) соотносить 
прежде всего с частями своего тела» [5,3]. Соматизмдер фразеологизмдердің ішінде 
семантикалық жағынан ерек байқалып,түп қазық есебі ретінде қызмет атқарады. Олар 
«ұйытқы сөздер» есебінде фразеологиялық бірліктерде қайталанып отырады. Мәселен, тіл, 
жүрек, табан, көз, қол, ауыз, бас, т.с.с. Біздің қарастырып отырған өзекті мәселеміз –  көз 
атауымен байланысты тіркестер. Мысалы: бұл кісінің көзі ашылмады; көз болды; көз сал; 
көрінгенге көз сүзген, балаға біреудің көзі тиген болар, көз шырымын алайық, оның көзі 
ілініп кетті, көздің құрты; көзге шыққан сүйелдей; көзден бір-бір ұшты (көзден бұлбұл 
ұшты); көзі жетпеді, көзіне шөп салды [4,81]. 

«Көз» атауымен жасалынған фразеологизмдер  қазақ және түрік тілінде ұқсас және 
түрлі  мағыналарға ие. Қазақ тілінде көз сөзінің 54 мағынасы бар. Солардың көбі жағымды 
бағдарға ие. С.Кенесбаевтың «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігінде»  осы сөздің келесі 
мағыналары тіркелген: 

Көз: 1. Көру мүшесі. 2. Ою-өрнек (көзі ауыспалы). 3. Көзі тұр (бір нәрсенің өзі). 4. 
Әкемнің көзі (өткеннен қалған). 5. Қартоп көзі, қартоптің бүртік кіндігі. 6. Керегенің көздері 
(тесік). 7. 3аттың қайдан алынатын көзін білу (алынатын орын). 8. Көз суы (қайнар). 9. 
Адырақ көз (үлкен). 10. Айнам көз (сұлу). 11. Ақ көз (қатыгез). 12. Ала көз (қас, қаскүнем). 
13. Ала көзбен қарау (қатты жақтырмау). 14. Бармақ басты, көз қысты (қулық айласы). 15. 
Бота көз (үлкен). 16. Екі көзі төрт болу (сарғая күту). 17. Көне көз (көп білетін). 18. Ел көзі 
(пікір). 19. Есік көзі (есіктің алды). 20. Жаудыр көз (сұлу). 21. Жаутаң көз (үміт артушы). 22. 
Жүзіктің көзінен өткендей (әсем, көрікті). 23. Жалын көз (міз бақпайтын). 24. Көз 
айырмайды (ұзақ қарау).  

Ал, Түрік тілі қоғамы тарапынан 2009 жылы жарияланған «Түрік тілінің түсіндірме 
сөздігінде» көздің мынадай мағыналарына тоқталынған: 

Göz:1.Анатомиялық көру органы(göz - görme organı). 2. Кейбір тұрақты сөз 
тіркестерінде көру және қарау(gözden geçirmek, gözden kaybolmak, göz önünde, gözü keskin). 
3. Жақсы не жаман қасиеттер, қалау не сезімді білдіретін көзқарас ретінде (Hilekâr gözlerle 
baktı). 4. Көзқарас(Bu sefer alacaklı gözüyle baktım). 5. Судың топырақтағы бастауы – бұлақ 
көзі ("Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?" - 
T.Buğra). 6. Тесік, кеңістік (İğnenin gözü (иненің көзі) "Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır." 
- S.F.Abasıyanık). 7. Тартпа (masanın gözleri). 8. Таразы көрсеткіші (terazi kefesi). 9. 
Қызғанышпен не масаттана қараған кезде бір нәрсеге жамандық болу, көз тию мағынасында 
("İnsanı gözle yiyip bitirirler." - Ö.Seyfettin). 10. Махаббат, көңіл, назар байланысы (Gözden 
düşmek(көңілін қалдыру). Göze girmek(жақсы жақтарымен, жағымды қылықтарымен көзге 
түсу). 11.Ағаштың бүршік жарған орны (göz aşısı). 12. Бөлім, үй. 13. Жараның аузы. 14. Көз 
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ашпау(göz açamamak - жұмыстан қолы тимеу). 15. Көзді ашып жұмғанша(Göz açıp 
kapayıncaya kadar – тез, лезде, қысқа бір уақыт аралығында). 16. Көз аштыртпау, бас 
алдыртпау (Göz açtırmamak). 17. Көзге түсу, тым қатты көріну (göze batmak). 18. Ешқандай 
мән бермеу (gözden gönülden çıkarmak). 19. Анық, барлығының көз алдында (göz göre göre). 
20. Құттықтау (göz aydın etmek). 21. Көз ілмеу, ұйықтамау (göz kırpmamak). 22. Бас көз болу 
(göz kulak olmak) [6, 786-793 б.]. 

Қазақ және түрік тіліндегі «көз» атауымен жасалынған тіркестерді мағыналарын 
ажыратып, семантикалық жағынан қарастырсақ: 

Түрік және қазақ тіліндегі «көз» атауымен жасалынған тіркестердің кейбірін 
салыстырсақ:  

Göz açamamak (Көз аша алмады): Жұмыстан бас ала алмау, қолы тимеу. 
Göz açıp kapayıncaya kadar (Көзді ашып жұмғанша): Өте қысқа бір уақытта 
Көзді ашып-жұмғанша: лездің арасында, қас пен көздің арасында, әп-сәтте  
Göz açtırmamak (Көз аштыртпау): Vakit ve fırsat vermemek(Başka bir iş yapmasına). 
Көз ашқызбады (аштырмады):  1. Бет қаратпады (суықтан). 2.Мазасын алды, дамыл 

бермеді, күн көрсетпеді. 
Göz alıcı (Көз алатындай): Әдемілігімен өзіне назар аударту, тарту. 
Göz almak (Көз алу): Көздің жауын алу. 
Көзді алды, көздің жауын алды: 1. Өзіне еріксіз қаратты, қызықтырды; телміртіп, 

көздің майын құртты. 2. Қызықтырды, сүйкімді көрінді. 
Göz atmak (Көз тастау):  Kısaca bakıvermek. 
Көз салды (Тастады): қарады, көзін тікті; көңілі бөлінді. 
Байқағанымыздай, жоғарыда алынған тіркестердің мағыналары бір-бірінен алшақ 

тұрмайды. Яғни, мұнда да біз кей ұқсастықтардың орын алатындығын аңғардық. 
Жиналған мәліметтерді талдай отырып екі тілдегі фразеологиялық бірліктердің 

құрылымдық-семантикалық мағынасына қатысты тіркестердің келесі бір түрлерін ажыратуға 
болады: 

1) Мағынасы және лексикалық құрылымы бойынша сәйкес келетін тіркестер:gözü 
doymaz (сараң), gözünün bebeği gibi korumak(көзінің қарашығындай сақтау); 

2) Мағынасы бір, бірақ лексикалық құрылымы аса сәйкес келмейтін тіркестер: 
gözü arkada kalmak (мазасыздану, жаны тынышталмау), gözünden ateş çıktı(қатты ашылану, 
долдану); 

3) Лексикалық құрылымы бойынша бірдей, бірақ мағыналары бөлек тіркестер: 
göz almak (көзінің жауын алу, құмарландыру, сүйсіндіру), gözü kararmak(ашу кернеп кету, 
құтырып кету); 

Сонымен қатар, барлық мәліметтерге сүйене отырып фразеологиялық бірліктің келесі 
бір функционалдық-семантикалық түрлерін де ажыратуға болады: 

1) Адамның психико-эмоционалдық қалпын білдіретін тіркестер: а) ашу-ыза: 
gözünü kan bürümek (көзі қанға толу); ә) сараңдылық: gözleri toprak doyurmak; б) 

қызғаныш, көре алмаушылық: gözleri toprakla doymamak;в) таңырқау: gözleri dört 
açmak; 

2) Адамның физиологиялық қабілеттері мен қалпін білдіретін тіркестер: а) көздің 
көру қабілеті: göz etmek; ә) ұйқы, ұйқыдан тұру: gözlerini uyku tutmamak (көз ілмеу); б) 
жылау:gözü sulu; в) ауыру, қайтыс болу: gözü arkada gitmek; 

3) Адамдар арасындағы қатынастар: а) алдау: göz boyamak; ә) оңашада: göz göze 
(көзбе көз); 

4) Әрекеттің аспектуалды сипаттамасы: а) тез, жылдам: gözü açıp kapayınca (көзді 
ашып жұмғанша); ә) лезде, білдіртпей: gözünün kuyruğuyle bakmak (көзінің ұшымен қарау); 

Сонымен, «көз» лингвокультуремаларының құндылықтық бағдарлары әртүрлі 
екендігіне көзіміз жетіп отыр.Фразеологиялық соматизмдердегі  ұлттық және мәдени 
өзгешеліктер, біріншіден, адамның бейнесін әр түрлі әлемнің тілдік суретінде қабылданудың 
өзгешілігіненбайқалады;екіншіден,  адамның «соматикалық картасын» оқу тактикасымен 
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байланыстырады. 
Қазақ және түрік фразеологиясында тұрақты тіркестердің басым көпшілігі бабалар 

қалдырған ұлттық рухани мұра. Алайда фразеологиялық қор бір қалыпта қалып қоймаған, 
тілге жаңа тіркестер енген сайын ол фразеологизацияланып, тілдік қолданыста ұдайы 
айтылып жүреді. Қоғам дамуына сай әлеуметтік көзқарастар да өзгеріп, тіл ұғымында жаңа 
тіркестермен толықтырылып отырады. Ұлттық-өзіндік қабылдау өзгешелігімен 
айрықшаланатын фразеологиялық бірліктердің құрамындағы соматизмдер сан қырлы. 
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Кумир по-тюркски говорит, его не понял я пока, 
Но я в плену у тюркских глаз и у чужого языка. 

Сладкоречивым я прослыл, но устыжен тобою был. 
Смутясь, я понял: речь моя от совершенства далека. 

Джами 
 
В течение веков, начиная с X века, персидский язык был основным литературным 

языком для многих народов Средней Азии и Ирана. Как литературным языком им 
пользовались также и народы тюркоязычные, хотя параллельно они делали попытки 
создавать литературу и на своем родном языке. Однако движение это почти не получало 
поддержки в правящих кругах, и потому развитие литературы на родном языке шло крайне 
медленно. Усиливаться оно начинает только к  XV веку, когда некоторые поэты, особенно в 
Хорезме, пытаются использовать выработанную персидской литературой технику и для 
своего родного языка. Отказываясь от народных форм, они вводят в тюркскую поэзия 
персидские квантитативные меры ,усваивают ее фигуры и все более и более осложняют 
язык, вводя в него большое число арабских и персидских слов. Это движение особенно 
усилилось с приходом к власти Тимуридов. В эпоху Тимуридов славились своим 
литературным творчеством такие поэты как Саккаки, Атаи, Лутфи, Султан Хусейн Байкара и 
конечно же Алишер Навои наиболее выдающийся тюркоязычный поэт, вклад которого в 
восточную литературу трудно переоценить. 

mailto:botakan_bekzhanova@mail.ru
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Первый крупный поэт в эпоху Тимуридов, придворный поэт Халиль Султана и 
Улугбека. Сохранились его эффектные касыды, в которой он восхваляет своего покровителя 
Улугбека. В Самарканде же протекала деятельность и другого крупного поэта, писавшего на 
тюркском языке, - Атаи. Родом он был из Балха, состоял придворным поэтом при Улугбеке и 
его сыне Абдуллатифе. Стихи его славились простотой[1, 45с]. 

Крупнейший представитель гератской лирики того времени, один из лучших мастеров 
тюркской газели- Лутфи. Он родился во второй половине XIV века. В юности изучал 
светсике науки, "науки внешние", как их тогда называли,но затем увлекся суфийскими 
учениями.  

Весьма видной фигурой среди тюркских поэтов XV века, был сам Султан Хусейн 
Байкара.Как и многие другие Тимуриды, он получил блестящее образование. Султан Хусейн 
в совершенстве владел основным литературным  персидским языком .Известен он своей 
книгой «Маджалис ал-ушшак»( «Собрание влюбленных»). Это собрание биографии 
выдающихся поэтов, шейхов и ученых  с вымышленными любовными историями. Главной 
заслугой Султана нужно признать его неустанные заботы о развитии литературы на 
тюркском языке, обладая развитым литературным вкусом, Султан в общении с поэтами, 
которые писали на тюркском языке обогащал свои познания в народной речи[2, 72с]. 

Алишер Навои наиболее выдающийся тюркоязычный поэт в эпоху Тимуридов, вклад 
которого в восточную литературу трудно переоценить. Во времена Навои фарси утратил 
статус единственного литературного языка. В произведениях Навои тюркский стих достиг 
вершин художественности, его газели отличает филигранная обработка, виртуозная 
интсрументовка, семантичная игра, свежесть метафор. Следует отметить, что навои, проходя 
большую творческую школу мастерства персидской поэзии и кузницу гениальных 
персоязычных поэтов и тем самым, воспринимая у них передовые традиции, плодотворно 
использовал их в своем творчестве не только на фарси, но и на родном тюркском языке. В 
«Суждении о двух языках» он отмечает, что сочинял он  «Хайрат ал-аброр»( «Смятение 
праведных») в подражание «Махзан ал-асрор»(«Сокровишницы тайн») великого Низами. 
Поэму «Фарход и Ширин» написал в подражание Амира Хосрова. «Лейли и Меджнун» 
написал в ответ на «Гаухар - наме» Ходжу; «Сабаъаи сайёра»( «Семь планет») сочинил в 
подражание «Хавт пайкар» («Семь красавиц») Ашрафа. А «Садд-и искандари» («Стена 
Искандера») сочинил в подражание написал в подражание «Хираднома-и искандари» 
(«Книга мудрости Александра») высокопочтимого Джами, и когда сочинял «Лисон ат-тайр»( 
«Язык птиц»), его взор был направлен на поэму «Мантик ат-тайр»( «Беседа птиц ») Аттара. В 
протяжении всей своей плодотворной творческой деятельности Навои в создании газелей, в 
первую очередь, обращался к газелям великого предшественника своего хафиза Ширази, 
поскольку его газельную лирику считал вершиной эволюции данного жанра. Поэтому 
констатировал следующее: «А еще я сочинил диван персидских стихов в подражание Ходже 
Хафизу, являющемуся виртуозном поэзии в употреблении изящных словосочетаний. В этом 
диване число бейтов более шести тысяч, и большая часть из них подражание газелям сего 
мужа»[3, 32с]. 

Бабур писал: «Алишербек был человек бесподобный, с тех пор, как на тюркском языке 
слагают стихи, никто другой не слагал их так много и так хорошо»[4, 72с]. 

«Звуками «тюркского саза» своих стихов он доказал силу, красоту, богатство родного 
языка. Теперь это надо доказать научным путем, доводами логики. Всеми пренебрегаемый 
язык надо вывести на арену борьбы с прославленным по всему Востоку персидским 
языком»- так писал Айбек в своем произведении об Алишере Навои.  Для нас всех известно, 
что Алишер Навои является основоположником тюркского языка, сам Навои сравнивает 
тюркский и персидский язык таким образом «Два языка – тюркский и персидский – это пара 
богатырей. Иногда они вздымают палицу логики, иногда являют образцы красоты и силы. 
Иногда рассыпают из своих недр горсти жемчужин и перлов, иногда состязаются в 
благозвучии. Посмотреть на эту замечательную, не имеющую подобия борьбу пришли все 
великие иранские поэты от Фирдоуси до Джами». Джами давал высокую оценку тюркскому 
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литературному языку. Каждый из них блистал своими достоинствами, но они были 
недовольны доводом своего языка: каким бы богатством ни хвастался персидский герой, 
другой тюркский богатырь заставлял его краснеть[5, 215с].  

По-моему мнению заканчивая писать каждую свою книгу, Алишер Навои радовался за 
победу своего тюркского богатыря. Алишер Навои с отроческих лет сочинял стихи на двух 
языках и был известен под прозвищем двуязычный. Приняв в персидских стихах псевдоним 
Фани, что значит бренный, а в тюркских Навои – мелодичный, в свою эпоху Алишер Навои 
рассыпал такие дивные жемчужины из моря слов, что самые искусные стихотворцы немели в 
удивлении. Даже самые старые, почтенные поэты готовы были отдать все свои газели, 
написанные за долгую жизнь за его один стих на тюркском языке. До Алишера Навои 
попытки расширения сферы литературного тюркского языка, сделали Хорезмские поэты, но 
в произведениях содержатся очень много арабских и персидских слов. В этом случае роль 
Алишера Навои в том, что он хотел, чтобы его родной язык употребляли наравне с арабским 
языком, который господствовал, как язык религии всех мусульман и персидский язык 
государства. В своем филологическом трактате «Муҳокамат ул-луғатайн» Алишер Навои 
доказывает о красоте и силе тюркского языка, чего нельзя найти в персидском, приводит 
примеры и показывает совершенство тюркского языка, сравнивает лексику и грамматику. 
Навои пишет: «Богатство тюркского языка доказано множеством фактов. Выходящие из 
народной среды талантливые поэты не должны выявлять свои способности на персидском 
языке. Если они могут творить на обоих языках, то все же очень желательно, чтобы они на 
своем языке писали стихов побольше ». И далее: «Мне кажется, что я утвердил великую 
истину перед достойными людьми тюркского народа, и они, познав подлинную силу своей 
речи и ее выражений, прекрасные качества своего языка и его слов, избавились от 
пренебрежительных нападок на их язык и речь со стороны слагающих стихи по-персидски». 
Чтобы получить полное представление о трудностях идеи укрепления литературного 
тюркского языка, следует пусть даже кратко остановиться на некоторых фактах той далёкой 
эпохи, прокомментированных самим Навои, в книге «Муҳокамат ул-луғатайн» (суждение о 
двух языках ) Навои считает, что в тюркском языке есть слова выражающие самые тонкие 
оттенки человеческих представлений и понятий. Именно через практику создания 
собственных произведений Навои выступил в роли учёного языковеда, доказавшего 
лексические и морфологические возможности тюркского языка.  

В произведении " Муҳокамат ул-луғатайн " Навои привел сто тюркских глаголов, 
которые не имеют эквивалента в персидском языке: кувормок, курукшамок, ушармак, 
жийжаймок, унгдаймок, чекримак,дуйсаймок, умонмок, усанмок, игирмак, эгармак, 
ухранмак, торикмок, алдамок, аргадамок,ишанмак, игланмак, айланмок, эрикмак, игранмак, 
овунмок, кистамок, кийнамок,кузгалмок,соврулмок, чайкалмок, девдашимок, кийманмок, 
кизганмок, инкамак, сийланмок,танламок, кимирдамок, серпмак, сирмамак, ганоргамак, 
сигрикмок, сигинмок, килимок,ёлинмок, мунгланмок, индамак, тергамак, теврамак, 
кинггаймок, шигалдамок, синграмок,яшкамок, искармок, кунгранмак, сухранмок, 
сийпамок,кораламок, сурканмок, куйманмак,ингранмок, тушалмак, мунгаймок, танчикамок, 
танчиколмок, куруксамак, бушурганмок,бухсамок, киркинмак, сукадамак, бусмок, бурмак, 
турмак, томшимок, кахамок, сипкормок,чичаркамак, журканмак, уртанмак, сизгурмок, 
гурпаклашмак, чупрутмок, жиргамок, бичимок,кикзанмок, сингурмак, кундалатмак, 
кумурмак, бикирмак, кунгурдамак, кинаркамак, кезармак,дуптулмок, чидамок, тузмак, 
казганмок, кичигламок, гангирмок, ядамок, кадамок, чиканмок,кундурмак, сундурмак, 
суклатмок. Навои пишет, что эти сто глаголов суть слова, которые употребляют для 
обозначения удивительных намерений, и ни для одного из них в персидском языке слов нет, 
между тем, все они необходимы и человек нуждается в них. Значение многих из них вообще 
невозможно выразить на персидском языке. И лишь некоторые из них можно объяснить 
описательно, да и то лишь посредством арабских слов. И в тюркском языке таких слов 
много. Алишер Навои приводит примеры двустишиями на некоторые из 
вышеперечисленных глаголов.  
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В состоянии влюбленности нет занятия более всепоглощающего и неизменного, чем 
стенания, поэтому когда созидательная сила поэзии обращается к любви, подобное 
состояние тюрки передают по-разному; йигламсинмок употребляется в таком случае:  

Зохид ишкин десаки, килгай фош, 
Йигламсинуру кузига келмас ёш. 

Если отшельник захочет выразить свою любовь, то он вроде бы и хочет заплакать, да 
слезы не идут ему в глаза. 

Слова же инграмак и синграмак означают тихо и тайно плакать от горя , между ними 
почти нет различия. В тюркском языке это подтверждает такое двустишие: 

Истасам давр ахлидин ишкингни пинхон айламак, 
Кечалар гах инграмактур одатим, гах синграмак. 

Если я захочу от мужей времени скрыть свою любовь к тебе, то по ночам моим 
занятием будет плач и тайные стенания. 

Когда плачут громким голосом, навзрыд - это обозначается словом укурмак, это 
значение раскрывает тюркское двустишие: 

Ишим тог узра хар ён ашк селобини сурмакдур, 
Фирок ошубидин хар дам булут янглиг укурмакдур. 

Мое занятие состоит в том, чтобы, стоя на горе, Проливать во все стороны потоки слез. 
В тюркском языке глаголы кимсанмок (сильно желать, жаждать) и кизганмок 

(ревновать, завидовать) имеют два удивительных значения, которые показаны в этом 
двустишии: 

Узорингни очарга кимсанурмен, 
Вале эл курмагига, кизганурмен. 

Я жажду, чтобы ты открыла свое лицо, Однако я ревную тебя к тем людям, которые 
смотрят на тебя. 

А также Алишер Навои приводит примеры слов на тюркском языке, где одно слово 
имеет несколько значений 

Слово «кук» употребляется в нескольких значениях, одно из них - небо, другое - 
созвучие, мелодия, гармония, мотив; этим же словом называют появление зелени, а также 
самое траву или зелень, оно же обозначает и мозоль. 

Слово «бор»: первое значение - существование, наличие; второе - повеление идти; 
третье - груз, ноша; четвертое - плод. 

Слово «туз» : одно из них - прямой, т.е. подобный стреле или копью. Так называют и 
место, лишенное растительности, степь; и прямого, справедливого человека. «Туз» - означает 
еще повеление настраивать саз, установление согласия между двумя людьми, а также 
убранство дружеского собрания. 

Пищу и все, что можно есть, тюрки называют «егулук», а сарты слово «хурдани» 
употребляют и для обозначения того, что пьют, и для обозначения того, что едят.  

У персов и старший брат, и младший, - оба называются «бародар»  , а тюрки старшего 
брата называют «ога», а младшего -«ини» . Старшую и младшую сестру персы называют 
«хохар». Тюрки же старшую называют«эгачи», а младшую -«сингил». Братьев отца тюрки 
называют «опага», а братьев матери - «тагойи». У персов подобных слов нет, а употребляют 
для названия братьев отца и матери они арабские слова - «ам»  и «хол». Молочного брата 
персов называют по-тюркски -«кукалтош». Названного отца и кормилицу (ата и энага) тоже 
называют на этом языке. 

Известно, что персы палатку называют словом -«хэргох», но отдельные ее части они 
называют по-тюркски: тунглук, узук, турлуг, босруг, чиг, канот, кузанак, увуг, богиш, бусага, 
эркина и т.п.[6, 40 с]. 

Алишер Навои своим колоссальным литературным наследием, созданным им на 
тюркском языке, и научно-теоретическими взглядами, изложенными в «Муҳокамат ул-
луғатайн», показал и доказал, что тюркский язык обладает огромными возможностями, 
богатством, тонкостью, гибкостью выражения и что он может служить средством выражения 
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любой научно-художественной мысли.  
Навои был образованным человеком мусульманской культуры он в совершенстве 

владел тюркским и персидскими языками, своим творчеством он ускорил процесс узнавания 
тюркского языка среди своего общества, так как Алишер Навои будучи хранителем печати 
правителя государства султана Хусейна Байкары, своей образованностью, своим 
авторитетом становится руководителем и покровителем многих ученных и писателей. Стоит 
отметить, что Алишер Навои с малых лет старался привлечь внимание всех людей 
окружающих его. « В один прекрасный день Хусейн Байкара дал прочитать свою 
мелодичную, любовную газель Алишеру Навои. Навои похвалил следующие строки :  

Если Кипарис не строен, то сожги его скорей, 
Если роза не прекрасна – розу по ветру развей, 

Что мне кипарис и роза, если нет в саду тебя, 
Кипарис мой розоликий, падишах души моей. 

Алишер Навои отметил свойственную поэту оригинальность мыли, образов и красок, и, 
словно возражая заговорил: – Как богат и гибок наш язык! Им можно выразить любое 
чувство, любую мысль. Как легко позволяет он нанизывать жемчужины мысли на нить 
стихов. Что осмелятся сказать, читая такие газели, персидские риторы и наши поклонники 
персидского языка?! На что ответил султан: «Какой же храбрец осмелится доказывать 
противоположное, когда этот язык защищает сам лев поэзии. Помните, с какой любовью в 
дни юности вы старались привлечь внимание к нашему языку? Именно тогда вы мне 
внушили мне любовь к родному слову. Эта любовь и сейчас у меня в сердце».  В то время 
сам правитель дает высокую оценку о положении в обществе человека, который возрождает 
в своем обществе любовь к родному языку.  

Алишер Навои с детства почитал свой родной язык, имел огромное влияние на своих 
сверстников и друзей. Навои всегда ценил чужой творческий порыв в развитии тюркской 
литературы, считая на этом поприще «первым из первых» самаркандского поэта Саккаки, 
приближенного ко двору Тимуридов Халил Султана и Улугбека. С затаенной горечью Навои 
заметил однажды: «Жалею я о том, что нет его уже в живых». К поэтам, писавшим на тюрки, 
относится и самаркандец Атаи, современник Саккаки. Но самым крупным мастером 
тюркской поэзии считался мирза Лутфи. Не останавливаясь на фактах биографии Лутфи, 
приведу мнение о нем самого Навои, назвавшего этого поэта «своей благодатной почвой», 
«Мавлано Лутфи был царем слов своего времени. В персидской поэзии не было ему равных, 
но через тюркскую поэзию он был более известен». Алишер Навои никогда не переставал 
изучать мастерство почитаемых им поэтов, даже тогда, когда сам достиг высот поэтической 
техники[7, 16с]. 

«Не могут люди быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя»,-писал Навои. 
Идеологическая сторона эпохи Ренессанса на Западе наиболее полно раскрывается в 

Известной характеристике Энгельса подводит которая непосредственно подводит нас к 
проблемам творчества Алишера Навои. «Это был величайший переворот из всех пережитых 
до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила 
титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многогранности и учености»[8,96с]. Всю 
свою жизнь Алишер Навои совмещал литературное творчество с политическими деяниями. 
Будучи человеком высокого положения, он внес значительный вклад в усовершенствование 
социально-экономической жизни страны; всегда пытался установить мир и гармонию. 
Алишера Навои можно считать пассионарностью, он был лидером, который мог не только 
управлять но и тем, кто мог бы направлять толпу людей, поэтов и людей искусства. В эпоху 
Навои сказался новый человеческий идеал Навои, идеал эпохи возрождения тюркской 
литературы и языка. Прочитав его творчество, можно почувствовать, что в сердце Навои 
волновалось море радости. И победа тюркского языка была его победой. И на сегодняшний 
день спустя пять веков ученые всего мира продолжают расшифровывать литературное 
наследие великого поэта. Произведения Навои изданы и издаются во многих странах мира. 
Проводятся международные конференции, посвященные изучению его творческого 
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наследия. Творчество Алишера Навои оказало огромное влияние на творчество и 
мировозрение тюркоязычных писателей.  Ярким примером служит тому, произведение 
Ш.Кудайбердиева « Лейли и Межднун». К истокам  поэзии Алишера Навои, по признанию 
М.Ауэзова, «приникали ,чтобы утолить духовную жажду, поколение азербайджанцев, 
узбеков, казахов, казахов, таджиков и татар.»  Распространение произведений Навои 
получило и у уйгурских писателей ,некоторые его газели перешли в уйгурский фольклор. 
Очень популярно имя поэтессы Сары хан, жившей в Хотане на рубеже XIX века. Навои 
принадлежит всем тюркоязычным народам, которых он в свое время покорил и объединил 
глубиной своего творчества и красотой языка, единого и понятного для них, позволившего 
тюркской литературе достичь мирового уровня. На сегодняшний день произведения 
Алишера Навои в оригинале читают и поют его прекрасные газели как и тюркоязычные 
народы, так и весь мир.  В последнее время поднимают вопрос о необходимости 
возрождения культуры тюркоязычных народов. Ее достижение позволит пробудить в 
каждом историческую память, потребность приобщения к жизнерадостной, гуманистической 
мысли своих предков и стремление читать и наслаждаться произведениями Навои не только 
на русском, английском и других мировых языках, но и, прежде всего, в оригинале. 
Постижение Навои, его неповторимого поэтического, философского мировоззрения – это 
захватывающая дух перспектива культурного роста тюркоязычных народов в XXI веке, что 
позволит им не потеряться в эпоху стремительной глобализации, сохранить свою 
национальную, культурную самобытность и неповторимость. 
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Millî kültürün yaşatılmasının en önemli aracı dildir. Diller de kendine özgü ses sistemlerine 

dayalı olarak ortaya koydukları varlıklarını alfabeler vasıtasıyla yazıya aktarmak suretiyle devam 
ettirirler.  

Alfabe, bir dilin ürünlerini maddileştirme aracıdır. Sözle ifade edilen duyguların, 
düşüncelerin, fikirlerin, ulaşılan bilginin çeşitli malzemeler üzerine farklı işaret ve şekillerle 
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kaydedilmesini sağlayan şey de alfabedir. 
Alfabeler dilin ses sitemi olmadığı için de dilin kendisi değildirler. Ancak her dilin kendi ses 

sistemine özgü, kendi ses sistemini karşılayan işaretlerden oluşmuş bir alfabeye de ihtiyacı vardır. 
Türkçenin yazılı kaynaklarından takip edebildiğimiz ilk örnekleri Köktürk/Orhun yazısı ile 

yazılmıştır.  
Köktürk işaretlerinin nerede ve ne zaman ortaya çıktığı üzerinde pek çok araştırma 

yapılmıştır. İlk olarak VII ile X. yüzyıllara tarihlendirilen Orhun ve Yenisey abidelerinde 
karşılaştığımız bu yazıların, Issık Köl yakınındaki Esik kurganında bulunan M. Ö. IV-V. yüzyıl 
tarihlendirilen gümüş bir tasın üzerinde Köktürk işaretleriyle yazılı 26 harflik bir metin yer 
almaktadır. Bu gümüş tas bize Köktürk işaretlerinin Milattan önceki yıllarda da kullanıldığını 
göstermiştir.  [1, 2 s.] 

Türkler daha sonra Uygur alfabesini kullanmıştır. Bu yazı da Sami kökenli Soğd alfabesine 
dayanmaktadır. Uygur alfabesi Türklerin Arap alfabesinden sonra en fazla kullandıkları ikinci 
alfabedir.  

Türkler Uygur alfabesinden sonra Arap alfabesini kullanmışlardır. Türklerin Arap alfabesine 
geçmesindeki neden din değişikliğidir. Bu alfabe çok geniş bir coğrafyada uzun müddet 
kullanılmıştır. [2, 1 s.]  

XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Rusya Müslümanları ve Osmanlı aydınları Arap alfabesinin 
ıslahı üzerine tartışırken 26 Şubat-6 Mart 1926 tarihleri arasında Bakü Türkoloji kongresi 
toplanmıştır. Burada görüşülen konulardan birisi de alfabe meselesidir. Kongrenin sonunda bütün 
Türk halklarının Latin alfabesine geçmesi kararı alınmıştır. 22 Haziran 1938 yılında SSCB’de 
çıkarılan bir kararla SSCB’deki Türk topluluklarının tamamen Rus Kiril alfabesinin kullanılması 
kararı alınmıştır. Bu kararın alınmasının ardından Azeri, Tatar, Yakut, Hakas 1939; Kazak, Kırgız, 
Başkurt, Karakalpak, Özbek 1940; Tuva 1943; Gagavuz Türkleri 1957 yılında Kiril alfabesiyle 
yazmaya başlamışlardır. Bugün Çuvaş, Yakut, Altay, Hakas, Şor, Tuva, Nogay, Kumuk, Karaçay-
Balkar, Karakalpak, Kazakistan, Kırgızistan, Başkurdistan, Tataristan Türk cumhuriyetleri Kiril 
alfabesini kullanmaktadırlar. [1, 4 s.] 

Türk kavimleri içinde Latin alfabesini ilk olarak kabul edenler Yakutlardır. Yakutlar 1917’ye 
kadar Kiril alfabesini kullanmışlardı. Bolşevik İhtilâli’nden sonra, Rus harflerini bırakarak Lâtin 
harflerini kabul ettiler ve 1917-1939 arasında Latin harflerini kullandılar. 

Azerbaycan’da Arap harflerinin ıslahı taraftarı olanlar ile Latin alfabesi temeline dayalı yeni 
bir alfabe hazırlanması taraftarı olanlar görüşlerini dile getirdiler ve bunların gerekçeleri üzerinde 
durdular. Sonuçta; Latin harflerine geçişi hükümetin de desteklemesiyle bu konuda ilk önemli adım 
olarak, Nisan 1922’de Latin esaslı yeni alfabeye geçişi destekleyenler tarafından “Yeni Türk Elifba 
Komitesi” kurulmuştur. 

  Yeni Türk Elifba Komitesi, kurulduğundan itibaren hızlı bir çalışma içerisine girdi ve 
faaliyetlerini her tarafa duyurmaya başladı. Öncelikle Latin harflerine dayalı “Yeni Türk Elifbası” 
hazırlandı ve alfabe kitapçıkları bastırılarak dağıtılmaya başlandı. Ayrıca Komite, yeni alfabenin 
öğretilmesi amacı ile çeşitli kurslar açtı ve çıkarmış olduğu “Yeni Yol” gazetesi ile de bu çalışmaları 
halka duyurdu. Türk dünyasında Latin harfleriyle çıkan ilk gazete olan Yeni Yol vasıtasıyla, 
Azerbaycan halkının alfabeyi tanımasını ve benimsemesini sağlamaya çalıştı. 

Azerbaycan’ın hemen hemen bütün kazalarında şubeler açan komite, Azerbaycan dışında 
Nahçıvan, Erivan, Tiflis’te şubeler açtı ve diğer Türk cumhuriyetlerine de bu yönde çalışmak üzere 
birer heyet gönderdi. 

Yeni Türk Alfabe Komitesi’nin çalışmaları sonucunda Azerbaycan’da yeni Türk alfabesine 
geçiş için zemin oluştu ve 22 Temmuz 1922 tarihinde Azerbaycan Merkezi İcra Komitesi, Arap 
alfabesi yerine Latin alfabesi kullanma kararını aldı. 27 Haziran 1924 tarihinde ise Latin alfabesi 
zorunlu devlet alfabesi gibi kabul edildi. 

Sovyet Rusya yönetimi açısından alfabe değişikliği; Türk halkları arasında yazı birliğini 
bozarak, onları birbirlerinden uzaklaştırmak, özellikle de Türkiye Türklerinden ayırmak amacına 
yönelik bir araç olarak görülmekte ve Rus Kiril alfabesine geçiş için bir merhale olarak 
düşünülmekteydi. Nitekim 26 Şubat 1926’da Bakû’de toplanan, Bakû Türkoloji Kongresi’nin 
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toplanmasında Sovyet yönetimi etkin bir rol oynamış, büyük ölçüde Türk halklarının temsilcilerinin 
katıldığı kongrede, Latin alfabesine geçiş konusunda önemli kararlar alınmıştı. Kongre, “Yeni Türk 
Alfabesi”nin Arap alfabesine ve ıslah edilmiş Arap alfabesine teknik üstünlüğünü ve yeni alfabenin 
kültürel ve tarihsel alanda gittikçe artan önemini belirttikten sonra, bu alfabenin Türk halklarınca 
benimsenmesini istemiş ve bütün Türk boyları için ortak bir alfabe hazırlanması için 26 üyeli bir 
komisyon kurmuştur. 

Bakû Kongresi’nden sonra Alfabe değişikliği sorunu Azerbaycan dışına taşmış ve bu konuda 
Sovyet Rusya merkez yönetiminin etkisi daha artmıştır. Bu arada yeni Türk alfabesine geçiş işini, 
tek elden yürütmek üzere “Yeni Türk Alfabesi Tüm Sovyetler Birliği Merkezi Komitesi” oluşturuldu 
ve başkanlığına da S. Aşamalıoğlu seçildi. 

 Komitenin üzerinde durduğu en önemli konu; Türk cumhuriyetlerinde kullanılmaya başlanan 
çeşitli Latin esaslı Türk alfabelerinin birleştirilmesi olmuştur. [3, 359-361 ss. ] 

1926 yılında Bakü'de gerçekleştirilen Türkoloji Kurultayı sonrasında ortak Latin alfabesine 
geçme kararı alan Sovyetler Birliği Türklerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti de 1928'de 
Türkçenin yazımında Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kullanılmasını resmen kabul eder. [4, 
449 s.] 

Stalin’in iktidara gelmesinden sonra SSCB’de Kiril alfabesini hâkim kılma düşüncesi 
sonucunda, Türk Cumhuriyetleri 1939 yılından itibaren Kiril alfabesine geçirilmeye başlandı. Bütün 
bu planlı Rus politikalarının sonucunda Türkler 1939 yılından itibaren Kiril alfabesini 
kullanmışlardır. Ruslar her Türk Cumhuriyeti için ayrı bir Kiril alfabesi hazırlamıştır. Hazırlanan bu 
alfabelerde ortalama sekiz ile on harf değiştirilmiş, böylece özel bir çaba olmazsa Türk halkları 
birbirinin yazısını okuyamaz hale getirilmiştir. [2, 229 s.] 

Türk cumhuriyetlerinde Latin alfabesine geçme konusunda ve geçilecekse yeni alfabenin 
harfleri üzerinde tartışmalar devam ederken, ilk olarak Türkiye'de 18-20 Kasım 1991 tarihinde 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Milletlerarası Çağdaş Türk 
Alfabeleri Sempozyumu düzenlenir. Bu önemli sempozyuma Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden 
dil ve edebiyat bilginleri katılırlar ve Türk yazı dilleri için tavsiye edilen "Ortak Türk Alfabesini 
imzalarlar. Tavsiye edilen bu alfabe, Türkiye Türkçesinin yazıldığı Latin alfabesi temelli olup Ä ä, 
X x, Q q, Ň ň, W w harfleriyle genişletilmiştir. Bu sempozyumdan sonra yine Türkiye'de 4-8 Mayıs 
1992 tarihinde yapılan Sürekli Türk Dili Kurultayı' ABC Komisyonunca yukarıda adı geçen 
sempozyumda kabul edilen, 34 harfli çerçeve alfabe benimsenir. (4, 450-451ss.) 

 Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu Sonuç Bildirisi (18-20 Kasım 1991)  
Yapılan görüşmeler sonucunda şu hususlar tespit edilmiştir: 
1) Sempozyumda muhtelif Türk bölgelerinden gelen bilim adamlarının hemen bütünü Türk 

boylarında Latin harflerine dönme düşüncesinin ortaya çıktığını belirtmişlerdir. 
Sempozyumumuzun iştirakçileri bu düşünceleri oy birliği ile tasvip ve kabul etmiştir. 

2) Sempozyum Azerbaycan Parlamentosunda görüşülen Latin asıllı Azerbaycan Türk 
alfabesinin biran önce Azerbaycan Parlamentosundan çıkmasını temmeni etmişlerdir. 

3) Sempozyuma katılan bilim adamları Latin alfabesindeki aynı harflerin aynı sesleri 
gösterme prensibinde anlaşmaya varmışlardır. 

4) Sempozyumda diğer Türk boyları arasında Latin asıllı alfabenin kabulünün Türk boylarının 
birbirini anlamasında ve kültür birliğinin pekiştirilmesinde en önemli unsur olduğu görüşüne 
oybirliği ile varmışlardır. 

5) Sempozyum Türk boyları için Latin asıllı aşağıda gösterilen alfabenin esas alınmasını 
tavsiye etmektedir (bakınız, Tablo №1). 

6) Bu Sempozyumda alınan ilmi kararların yetkili organlara duyurulması tavsiye edilmiştir. 
(5, 77 s.)  

Sempozyum sonrasında 25 Aralık 1991'de Azerbaycan Millî Şurası, Kiril harflerinin bırakılıp 
Lâtin alfabesinin alınmasına karar verir. Azerbaycan 1991 yılı içinde bağımsızlığını kazandıktan 
sonra yeniden Lâtin alfabesini benimseyen ilk ülke olmuş ve hemen Lâtin Alfabesi kitabı 
yayınlanmıştır. Yine bu sempozyum sonrası Türkiye'de 4-8 Mayıs 1992 tarihinde yapılan Türk Dili 
Kurultayı ABC Komisyonunca mezkûr sempozyumda kabul edilen bütün işaretler benimsenir. 
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Ancak Kurultaydaki Azerbaycan temsilcileri komisyon raporundaki "Ä ä" işareti yerine "Ә ә" 
işaretini teklif ederler ve bu değişiklik teklifi oylanarak kabul edilir. Azerbaycan temsilcileri 
başlangıçta "Ä ä" işaretini kabul ettiklerini, ancak Azerbaycan'da halktan gelen "Bu ses Azerbaycan 
Türkçesinde çok yaygın, onun için her defasında iki nokta koymayalım" şeklinde tepkiler 
üzerine"Ә" işaretinin kabul edildiğini ifade etmişlerdir. Bu toplantılardan başka yine 29 Eylül-2 
Ekim 1992'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanan Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanları ve 
Türk toplulukları Eğitim Temsilcileri II. Konferansında, 8-10 Mart 1993 tarihinde Türk İş Birliği ve 
Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından Ankara'da düzenlenen ve beş bağımsız Türk Cumhuriyetinden 
bilim adamlarının katıldığı alfabe ve imlâ konferansında, ayrıca 21-23 Mart 1993'te Antalya'da 
yapılan Türk Devlet veToplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İş Birliği Kurultayında alfabe konusu ele 
alınmış ve 34 harfli "Ortak Türk alfabesi"ne geçiş teyit edilmiştir. Türkiye'de bağımsız Türk 
cumhuriyetlerine tavsiye olarak kabul edilen ortak Türk alfabesinden başka cumhuriyetlerin 
kendilerinde de çeşitli bilim adamları tarafından hazırlanan Lâtin alfabesi esaslı yeni alfabe 
tasarıları hazırlanarak basında yer almış ve tartışılmıştır. 

Azerbaycan'dan sonra 12 Nisan 1993'te Türkmenistan, 2 Eylül 1993'te Özbekistan 
Cumhuriyeti Lâtin alfabesini resmen kabul etmiş ve alfabe kitapları basmışlardır. Lâtin alfabesi 
kabul edildiğinde yeni alfabenin Türkmenistan'da 2000, Özbekistanda ise 2005 yılında tam 
anlamıyla eğitimde yerleşmesi öngörülmüştür. Yalnız, bu iki Türk cumhuriyetinin Lâtin esaslı yeni 
alfabelerinde ne Türkiye Türkçesi yazısında, ne de yukarıda zikredilen sempozyum ve kurultay 
sonunda kabul edilen "Ortak Türk Alfabesi"nde yer almayan işaretler bulunur. Lâtin alfabesinin 
kabulünden sonra Özbekistan ve Türkmenistan'da 1993 ve 1995 yıllarında kararsızlıkla çeşitli Lâtin 
alfabeleri denemeleri yapılmıştır. 1993'te kabul edilen Özbek Lâtin alfabesinde Türkiye Türkçesi 
alfabesine ve "Ortak Türk Alfabesi"ne uygun veya benzer olarak [ç] sesi için "Ç ç"; [ş] sesi için "Ş 
ş", [yumuşak g] sesi için "Ğ ğ", [nazal n] sesi için "N n (üzeri çizgili)", [o ve ö] sesleri için "´ ¨," 
işaretleri kabul edildiği hâlde daha sonra 1995 yılında, bu seslere karşılık olarak "Ortak Türk 
Alfabesi"nden uzaklaşılarak sırasıyla "Ch ch", "Sh sh", "G' g'" "Ng ng", "O' o'" işaret grupları kabul 
edilmiştir. Yine 1993'te kabul edilen Özbek Lâtin alfabesindeki [j] sesi için kullanılan "J j(ortası 
çizgili)" işareti 1995 yılında kaldırılmıştır. Özbek Kiril alfabesinde olduğu gibi yine aynı işaretle 
gösterilerek Özbek Türkçesinin yazımını ve söyleyişini zorlaştıran [o ve ö], [u ve ü], [a ve ä], [o ve 
å] seslerini işaret olarak ayırma yoluna gidilmemiştir. Türkmen Türkçesinde ise 1993 yılında kabul 
edilen alfabede [ş] sesi için "Ç ç (üzeri iki dalgalı)" işaretleri kabul edilmişken, 1995'te bundan 
vazgeçilerek Türkiye Türkçesi ve ortak Türk alfabesinde ortak olan "Ş ş" işaretine dönülmüş; yalnız 
Türkmen Lâtin alfabesindeki [ı] sesi için "Y y", [j] sesi için "£ ∫"; [y] sesi için "Ö ÿ" işaretlerinde 
"Ortak Türk Alfabesi" yönünde bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Özbekistan ve Türkmenistan'ın kendilerine özgü birer alfabe konusundaki ısrarları, 
bağımsızlıklarını simgesel düzeyde tescil ettirmenin en çarpıcı örneklerinden biri olarak 
belirmektedir. (6, 2-4 ss.) 

Kazakistan, egemenliğini kazanmasından sonra hayatın çeşitli alanlarında hızlı bir değişim ve 
gelişme yaşamaktadır. Bu önemli değişimlerden biri de dil siyasetindeki uygulamalardır. “Devletin 
Kazak Kiril Alfabesinden Lâtin Kaynaklı Alfabeye Geçişi Üzerine” adlı projenin bir beyanname ile 
halkın ve akademisyenlerin incelemesine sunulmuş olması çok önemlidir. Burada şayan-ı dikkat 
olan husus, yeni alfabeye geçişte acele edilmeyip, konunun bütün yönleriyle araştırılmasıdır. 

Çağdaş Kazakistan’da yeni alfabeye geçiş konusunda genel olarak iki görüş hâkimdir. 
1. Kullanımda olan alfabeyi reforme etmek. 
2. Lâtin kaynaklı yeni alfabeye geçmek. 
Kiril alfabesini savunanların gerekçeleri genel olarak şunlardır: Biz bu alfabeye alıştık. Yeni 

alfabeye geçiş çok masraflıdır. Mevcut alfabenin bir eksiği varsa, buna göre değişikliklerin 
yapılması daha doğru ve mantıklı olacaktır. Bu görüşün taraftarları mevcut Kiril alfabesinde 
değişiklik yaparak yeni Kazak alfabesi örneklerini sunmaktadırlar. Meselâ, A. V. Sergeev, 34 
harften oluşan ve Kaznovitsa olarak adlandırılan bir alfabe örneğini sundu. Kaznovitsa’nın 
taraftarları diakritik işaretlerinin yerine çift harf kullanımını savunmaktadırlar. Kaznovitsa,      20.-
30. yılları Türk halklarına uygulanan alfabelere çok benzemektedir. XX. asrın başlarında onlarca 
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Kiril alfabesi örnekleri Rus bilim insanları ve misyonerleri tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştı. 
Bilindiği gibi, Türk kökenli halklar için hazırlanan Kiril alfabeleri bir birinden farklı idi. Türk 
dillerinin fonetik özellikleri bir birine benzemelerine rağmen, her halk için farklı özel işaretler 
kullanıldı. Kaznovitsa’nın da bu örnekleri temel alarak hazırlanmış olduğu ortadadır, yani 
kullanılmakta olan bir Kiril alfabesi yerine, diğer bir Kiril alfabesini sunmaktan başka bir şey 
değildir.  

Kazakistan, Lâtin kaynaklı yeni bir alfabe arayışı içerisindedir. Lâtin kaynaklı yeni Kazak 
alfabesi konusunda şimdiye kadar ortak bir fikre varılamamıştır. Genel olarak bu görüşleri Zeynep 
Bağlan Özer üç gruba ayırıyor: 

1. Daha önce kullanılan Lâtin kaynaklı alfabeye dönüş 
2. Ortak Türk alfabesi 
3. İngiliz alfabesini esas alan yeni Kazak alfabesi [7, 9 s.] 
Kazakistan’da ve diğer Türk ülkelerinde önerilen yeni alfabelerin daha önce kullanımda olan 

Lâtin kaynaklı alfabeye dayandırıldığını görmekteyiz. Alfabe değişiminde daha önce kullanılan 
alfabeyi olduğu gibi kabul etmek, doğru bir yaklaşım değildir. Her halk için ayrı ayrı 1920-1930 
yılları arasında hazırlanmış ve kısa bir süre kullanımda olan Lâtin alfabelerinin eksikliklerinin 
olduğu E. D. Polivanov’un kendisi de itiraf ediyor. Demek ki, o yıllarda kullanılan Lâtin kaynaklı 
alfabeye dönmek doğru olamaz. 

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 18-20 Kasım 1991 yılında 
düzenlenen “Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri” adlı sempozyumda da bu konular tartışıldı. 
Sempozyum, Türk kökenli halklar için 34 harften oluşan Lâtin kaynaklı bir alfabenin esas 
alınmasını önerdi. Sunulan bu ortak alfabede Türkiye Türkçesi alfabesindeki harflerin dışında ilâve 
olarak yeni beş harf teklif edilmektedir. Türk halklarının bir birini okuyup anlamaları için, ortak bir 
alfabeye ihtiyaç olduğu konusunda oy birliği ile karar alındı. Sempozyuma katılan Türk bilim 
insanlarının hepsi Lâtin kaynaklı alfabeye geçiş konusunda hemfikirliler. Bu toplantıda incelemeye 
sunulan Lâtin kaynaklı alfabe örnekleri yer aldı. Kazakistan’dan katılan Ebduali Haydarov da kendi 
projesini sundu. 26 Eylül-1 Ekim 1992 yılında düzenlenen Uluslararası Türk Dili Kongresi’nde de 
Türk Cumhuriyetlerindeki alfabe meseleleri gündemde idi. Zeynep Korkmaz’ın “Türk Dünyası ve 
Ortak Yazı Dili” sunumunda bu konu ile ilgili yönlendirici ve açıklayıcı bilgiler mevcuttur. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasından sonra 
Türk dillerinin durumu ile ilgili detaylı bilgiler Kazak bilim adamı Kenesbay Musayev tarafından 
sunulmuştu. Bu konular: “1. Atatürk Harf Devrimi ve Türk Dünyasına Yansımalar” adlı 
sempozyumda da ele alındı. 

Çağdaş bilişim sistemlerinde İngilizcenin bir nevi önderliği tartışılmaz. Fakat bu yüzden yeni 
alfabe oluşumunda başka bir dilin ses ve imla kılavuzunun aynen uygulanması düşünülemez. Yeni 
alfabede, özellikle çift harften oluşan ch, sh, zh ve benzeri işaretlerin verilmesinden kaçınılmalıdır. 
Meselâ, batı dillerinde ch birleşimi ç ve h olarak da okunabiliyor.  

Diğer önemli örneklerden biri Q harfinin yeni alfabelerde kalın K harfinin karşılığı olarak 
verilmesidir. Latin kaynaklı yeni alfabeye geçen diğer Türk ülkelerinde de Q harfi kullanılmaktadır. 
Kazakçada da Қ harfinin karşılığı Q olarak verilmiştir. Bilindiği gibi Lâtincede Q harfinin okunuşu: 
ku (yâni aqua). Yazıda kw/kv olarak okunur. Türk kökenli dillerde çok sayıda aynı mânâya gelen 
kelimeleri algılamaktan uzaklaştırır ve zorlaştırır. Meselâ, Kazak-Qazaq; kız-qız; kan-qan; kar-qar; 
kanat-qanat; akaq; kalın-qalın; kulak-qulaq; kaşık-qasıq vs. Q harfi yerine “k + özel üst veya alt 
işaret” (meselâ, ķ). Çağdaş Kazak alfabesinde kullanılmakta olan Қ harfinin muhafaza edilmesi, 
şekil ve algılama (karşılaştırınız: g-ğ, n-ñ (veya ň, ŋ, ņ); o - ö; u-ü) açısından daha uygundur. 
Kazakçadaki Қ, Ө, Ə harfleri değiştirilmeden muhafaza etme seçeneği de göz önünde 
bulundurulabilir. (7, 8-11 ss.) 

Kazakistan bugün resmî olarak henüz Lâtin kaynaklı alfabeye geçmedi. Bu önemli adım, 
detaylı inceleme ve araştırma gerektiren bir konudur. Her ne kadar siyasî baskıyla alınmış olsalar 
da, daha önceki alfabe değişimlerinden kaynaklanan eksiklikler ve sonuçları daha dikkatli adım 
atılması gerektiğini gösteriyor. Diğer taraftan, bugüne kadar Lâtin kaynaklı yeni alfabeye geçen 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk halklarının tecrübeleri, artı ve eksi tarafların 
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dikkate almasını sağlar. Ama Internet ağının yayılmasıyla, mevcut iletişim şartlarına uyum 
sağlamak için Lâtin kaynaklı alfabenin kullanılmakta olduğu da bir gerçektir. Daha doğrusu, 
uluslararası transkripsiyon sistemine dayanan Lâtin kaynaklı alfabe kullanılmaktadır. Yeni alfabe 
resmî olarak kabul edildikten sonra, bu alandaki çok sesliliğin sessizce ortadan kalkacağı 
düşünülmektedir.  

 Yeni Kazak alfabesinin hazırlığında, tek alfabeye kilitlenmeden; farklı yazı türlerinden 
yararlanılması gerekir. Kazak dilinin fonetik özellikleri dikkate alınarak, yazmayı ve okumayı 
kolaylaştıran yollar tercih edilmelidir. Bir alfabe seçiminde ve uygulanmasında tarihî, millî ve siyasî 
boyutun yanı sıra, dil unsuru ve işlerlik de çok büyük önem taşımaktadır. 
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Түркі тіл білімінде жан-жақты зерттеліп, ғылыми негізі қаланған ономастиканың 

күрделі бір саласы – антропонимика. 
Антропонимика кісі аттары, әке аты patronim(отчество), фамилиялар, лақап аттар 

(прозвища), бүркеншік аттарды ( псевдонимы ) зерттейтін ономастиканың бір саласы. Түркі 
тіліндегі антропонимдердің қолданысы мен қызметіне лингвомәдени сипаттама  берілді. 
Антропонимдер - көне дәуірлерден этникалық ақпарат жеткізетін тарихи, мәдени және 
рухани әлеуметтік құбылыс.Осы жүйеге кіретін этноантропонимдердің этномәдени және  
тарихи болмысында түрлі этнос және этникалық топтардың тарихи тегі  көрініс табады. 
Әртүрлі ұлттық ассоциацияларға меңзейтін ұлттық символдарға  айналып, біртұтастығын, 
бүтіндігін сипаттайтын, ұлттық арқаудың бірі ретінде  антропонимдердің  мазмұнында 
этномәдени сипаттың сақталуы мен жалғасуы, жаңғыруы оның   ұлттық-ұжымдық 
сүрсананың терең қатпаларында жасырынып жатқан мәдени архетиптердің тілдік бейнеде 

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/erdal_sahin_turk_dunyasinda_yazi_birligi.pdf
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сақталған  этнотаңбасы екенін көрсетеді. 
V – VІІІ ғасырларға тән жазба ескерткіштерде кездесетін күрделі тұлғалы кісі аттары 

және кісі аттарын жасауға арқау болған компоненттер қазіргі түркі тілдерінде түгелдей 
сақталмаған. Өйткені оларды  тудырған, тиісті дәрежеде қолданған қоғамдық қатынас, дәуір 
түбірімен өзгерді. Дегенмен, ол антрополексемалардың кейбіреулері біздің заманымызға 
жетіп отыр. Сол замандағы кісі аттарының жасалу үлгісі, принципі мен лексикалық 
номинациясы тіпті кейбір компоненттері қазіргі антропонимдер системасында сақталып 
қалған. V – VІ ғасырлардағы түрік мемлекеті туралы жазылған Л.Н.Гумилевтің «Древние 
тюрки» атты еңбегінде  берілген есімдер, титулдар мен лақап аттар ішінде қазіргі 
антропонимдерге ұқсастары өте көп. 

Ескерткіштердің мәтінін оқып, талдауда,  лексикалық құрамы мен граматикалық 
құрылымын,  синтаксистік конструкциясын зерттеуде В.В.Радлов, С.Е.Малов, И.А.Батманов, 
В.И.Насилов, Ғ.Айдаров көп еңбек етті. Бұл Орхон-Енисей жазбаларындағы жалқы есімдерді 
талдауда тарихшылар мен лингвистер арасында әр түрлі болжам, пайымдаулар мен  
көзқарастар болды. Сондықтан Орхон-Енисей жазба  ескерткіштеріндегі ономастиканы 
талдау тарихшылар Я.Бичурин, П.М.Грумм-Гржимайло, В.В.Бартольд, А.Бернштам, 
Л.Н.Гумилев еңбектерінен де көрініс  тапты. ХV-ХVІІ ғасырларда қолданылған 
антропонимдерді сол замандарда жазылған тарихи деректерден және кейбір авторлардың 
еңбектерінен анық көреміз. Мырза Мухаммед Хайдар Дулати шығармасы «Тарих и Рашиди». 
Бұл шығармадағы автордың ата-бабалары: Бабдаған→Үртубу (Өртөбе) →Пуладчи 
(Болатшы)→ Худайдад→ Сайид Ахмад → Сайид Али Хайдар екен. Осымен қатар көптеген 
жер-су, ел аттары және кісі аттарын кездестіреміз. Мысалы: Абу-Бакир, Мухаммад Хусайн, 
Камарад-Дин, Мир карим-Берды, Пир-Хакк Берды, Мир Ибрахим, Санисиз Мырза, Дуст 
Мухаммад, Мырза Султан-Ахмад, Мир-Ахмад-Касим, Султан Махмуд Мирза (ер аттары;) 
Хуб-Нигар-ханим, Кутлук-Нигар-Ханим, Михр-ханим, Қара-Куз-Бегим (әйел аттары). Бұл 
еңбектегі антропонимдердің тілдік материалы, көбіне, араб-парсы сөздері. Сонымен қатар, 
қазақ сөзінен жасалған кісі аттары да бар. Қадырғали Жалаиридың ХV  ғасырда жазған «Ат-
тауарих» (шежірелер жинағы), Бабурдың «Бабырнама», Абулғазының «Шежіри-и Турки» 
атты еңбектерінде тарихи ономастикаға тән материалдар көп. Олардың ішінде қазақ 
тарихына қатысты жер атаулары мен кісі аттарын кездестіреміз. Мәселен, «Ат -тауарихта» 
мынандай антропонимдер  кездеседі. Ер аттары:Кәнбар сұлтан, Есен, Жолан, 
Оразмұхаммәт, Шагай хан, Мәлик сұлтан,  Тоғызсары, Башбек сұлтан, Көжік сұлтан. 
Әйел аттары: Татлы ханым Жағым бекім, Сұлтан ханым, Дауым ханым. 

Ескерткіштегі ономастиканың саны мен құрамы  әр түрлі, бұлардың ішінде, ерекше 
антропонимия материалдарына көңіл бөлінді. Олардың құрамы , жасалу тәсілі, құрылымдық 
типі,  қоғамдық-әлеуметтік функциясы топоним мен  этнонимдерден әлдеқайда кең. 
Құрылымдық типіне сай ол ономастиканы былайша бөлуге болады: 1) дара тұлғалы, 2) 
туынды тұлғалы, 3) екі құрамды, 4) көп құрамды немесе күрделі тұлғалы. 

1) Дара тұлғалы есімдер: а) антропонимдер: Анар, Эсин, Умач, Йола, Буга, Чур, 
Тонг, Барс, Баз, Куч; б) этнонимдер: Аз, Огуз,  Тюрк, Чік. 

2) Туынды есімдер:  а) антропонимдер: Шувуш, Макрач, Туран, Кутлуг, Уграч, 
Толаш, Туграк; б)этнонимдер: Карлук, Тардуш, Тангут, Толас, Басмыл, Согды, Табач. 

3)  Күрделі тұлғалы есімдер: антропонимдер: Ал Туган Тутук, Яш Ак Баш, Чочук 
Борі Саңун, Учін Куліг Тіріг, Уруңу Куліг Ток Боди(т), Ынанчы Кулуг Чігші баг, Туз бай 
Куч барс Кулуг. Жоғарыда көрсетілген мысалдардан  байқап отырғанымыздай, екі құрамды 
және күрделі тұлғалы есімдердің компоненттері: Улуг, тутук, алп, тіріг,  кулуг, куч, ынамчы, 
каган, баг, билге,  бори, барс. Бұл сөздердің бәрі көне түріктер  қоғамында әлеуметтік-саяси 
терминдер ретінде қолданылып, сол кездегі адамдардың қоғамдағы орнын, титул, атақ-
дәрежесін  көрсеткен. Ал күрделі есімдермен қатар тұрғанда ол адамның ерлік, батырлық 
қасиетін,ерекшелігін білдіретін эпитет ретінде де жұмсалған. 

Қазіргі түркі халықтары тіліндегі кісі аттарының құрылысы, жасалу тәсілдері көне 
түркі есімдерінің  типіне сәйкес. Олардың форма сәйкестігі, лексикалық номинациясы есім 
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жасаудағы көне дәстүрлердің біздің заманымызға шейін жетіп, сақталып отырғанын 
көрсетеді.  

Енисей дәуіріндегі кісі аттарының  қазіргі түркі тілдерінің көбінде сақталып отырғаны 
мұның толық  айғағы бола алады. Оны мына мысалдардан анық көреміз. Тува тілінде Ақпаш,  
шор тілінде Ақпаш,  қазақ тілінде Ақбай, Ақпас; тувада Буга, қазақта Бұқа, тувада Мөңге, 
қазақта Мөңке, тувада Тарган, қазақта Дархан, Тархан, шор тілінде Чарык, қазақ тілінде 
Жарық. 

Ономастика материалдарында, жоғарыда айтқан титул, шен, атақ-дәрежеге байланысты 
термин сөздердің кейбіреулерінің қазіргі түркі  тілдеріндегі кісі аттарының 
компоненттерінде сақталып отырғаны анық көрінеді. Мысалы: тува, қырғыз тілдерінде 
Қушбек, қазақ тілінде құсбек, шор тілінде Кушпег, тува, қырғыз, қазақ тілдерінде Қарабай, 
Сарыбай, Пору, Борубай, Бөрібай.  

Орхон-Енисей  ескерткішіндегі және көне тарихи жазбалардағы көптеген сөздердің 
қазіргі кісі аттары ретінде кездесетінін көрсете кету орынды. Мәселен, Багадур, Ябгу, Бүке 
есімдерін талдап көрейік. Қазіргі тілімізде  кеңінен қолданылып жүрген Батыр, Батырхан, 
Батырбек, Байбатыр тәрізді есімдердің  батыр компоненті көне ескерткіштерде Багадур  
тұлғасында кездеседі. Біздегі батыр сөзі осы бағадурдың өзгерген түрі екені даусыз. 
Сонымен қатар бұл күнде тілімізде сирек болса да кездесіп, қолданылып жүрген антропоним  
Бүке, Бөке, Бөкебай  көне түркі тілінде  көбіне кісі аты емес, лақап ат ретінде «батыр, ер» 
мағанасында қолданылған. Мұны қарапайым адамдар емес, хандар иемденген. Мәселен, 
түріктер ханы Қара Журун Турк алып денелі, зор тұлғалы болғаны үшін Бокэ атанған. 
Атақты Билге ханның  лақап аты да Богю «батыр» болған. Бұл  сөз осы күнгі алтай, өзбек, 
ұйғыр, осман түркі тілдерінде жалпы есім сөз ретінде викä, пöкö,бөкэ – «батыр», «ер», 
«палуан»  мағыналарында  айтылады. Минусинск  музейі  ескерткішіндегі Шогур, Ярук 
Тегин, Алп Турган, Орхон-Енесей ескерткіштеріндегі Қапаған антропонимдеріне қазіргі 
қазақ тіліндегі Шоқыр, Жарық, Әли, Анар есімдері сай келеді. Ал Жабатай, Жабағы, Жапақ 
тәрізді есімдерді  бастапқы тұлғасы көне түркі тіліндегі  ябга, ябгу болса керек. О баста 
титул ретінде қолданылған бұл сөз бара-бара дыбыстық деформацияға түсіп, ерекше 
өзгергенін байқау қиын емес. Оны былайша түсінеміз: 
Ябга>ябгу>Жабға>Жаба>Жабағ>Жабағы. 

V – VІІІ ғ. тән ескерткіштердегі көптеген сөз тудырушы аффикстер қазіргі жалқы 
есімдердің нормативті аффикстерімен сәйкес. Есімше тұлғаның –ған, -ген қосымшалары көне 
ескерткіштегі кісі аттарын жасауда  белсенді роль атқарған. Мысалы:  Туган, Ал Туган, 
Капаган, Куч Кияган т.б. Бұл қосымшалар бұл күнгі  жалқы есімдерді жасауға да кеңінен 
жұмсалады.  Мысалы: Қатаған, Қашаған, Ауғанбай, Туғанбай, Сұраған т.б. 
Антропонимдердегі лексика-сематикалық ұқсастықтан басқа грамматикалық  формалардағы 
ортақ жайлар қазақ тілінің шығу тарихын айқындауға қатысы бар. 

Қазақ антропонимдерінің шығуына, даму кезеңіне моңғол үстемдігінің (ХІІІ – ХV ғ.) аз 
да болса әсері тиді. Моңғол тілінен енген сөздердің тарихын тек моңғол шабуылына 
байланысты кірген демей, моңғол халқымен тым ерте қоян-қолтық араласу кезінде  болғанын 
да ескеруіміз керек.  

Моңғол үстемдігі кезінде енген кісі аттары сан жағынан онша көп емес. Тек моңғол 
хандары мен әскер басыларының аттары және әскери атақ, мансапқа  байланысты санаулы 
сөздер. Мысалы,  Шағатай, Батый, Сыпатай (Субэдей), Ноян, Ноянбай, Нөкербек,  Түмен, 
Түменбай, Сайын т.б. 

Бұл кісі аттары тіліміздің дыбыстық заңына  бағынып, халықтық тілдің айтылу 
нормасына сай бейімделіп, өзгеріп кеткен. Оның үстіне ол сөздерден кісі аттарын жасауда 
бай, бек  сөздерін қосып, біріктіретін тәсілін қолданған. 

 Қазіргі тілімізде қолданылып жүрген антропонимдер: Жұбан, Қайп, Тоқтамыс, Едіге,  
Асан, Жүсіп, Бекболат, Бекқажы, Дәуіт, Махмұт, Темірболат, Рүстем, Зухра, Жамал, Бану, 
Ордабек типтес  есімдер – ХІ – ХV ғасырларға тән жазба немесе архитектуралық 
ескерткіштерде кездеседі. Мысалы,  Кеңгір, Сарысу  өзендері алқабынан табылған ХІІ 
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ғасырға тән  архитектуралық ескерткіштер :Жұбан – ана, Қайп – ата, Мәулім-берді, Айша-
Биби ғимараттары сол адамдардың өз есімдерімен аталған. ХІV ғасырға тән хан 
жарлықтарындағы кісі аттары: Тоқтамыш, Эдеку, Бекбулат, Бек хажы, Давуд, Махмуд, 
Туман. Осы ғасырдағы «Мухаббат-намедегі»  кісі аттары: Азер, Сүләйман, Али, Фәрхад, 
Ләйла, Мустафа, Әбәд, Зухра, Жәмал, Жәнат, Хабиб т.б. Ол кездегі есімдер мен қазіргі  қазақ 
есімдерінің арасында айта қоярлықтай ерекшеліктер байқалмайды да. Олардың негізгі 
айырмашылығы тек  дыбыстық құбылыста ғана болып отырғанын айта аламыз. Бірақ  мұның 
өзі де шартты нәрсе. Өйткені ол  кездегі сөздер мен кісі аттарының айтылуына  қазіргі 
орфография тұрғысынан қарауға болмайды. Мүмкін, сол дәуірдегі біздің айтылу нормамыз, 
дыбыстық  таңбамыз солай болар. 

ХІV ғасырда жазылған , тіл тарихымызға қатысы бар үлкен ескерткіштің бірі – «Кодекс 
Куманикус». Бұл ескерткіштегі кісі аттары мен ру, тайпа аттары қазақ есімдеріне  өте ұқсас. 
Қазіргі Мәрия, Бекжан, Жөнкен, Тұрды, Жақып, Қахан, Садық, Қалкен  сияқты кісі 
аттарының нұсқасы ескерткіште: Beegzan Zokan Jwachan Turdun Jacobos Chaxan Zaduk 
Kalken  формаларында жазылған. Демек, бұл ескерткіштерде көрсетілген антропонимдердің 
ерте кезден-ақ түркі тілдерінде қолданыс тапқанын байқаймыз. Ескерте кететін бір жәйт, 
ескерткіштер мен тарихи деректердің  бәрінде хандар мен әкімдердің, әскер басылары мен 
шожарлардың, қысқасы,  қоғамдық, әлеуметтік  тұрмысқа араласқан адамдардың  есімдері 
ғана жазылған Сонымен қатар, қазақ сөзінен жасалған кісі аттары да бар. Қадырғали 
Жалаиридың ХV  ғасырда жазған «Ат-тауарих» (шежірелер жинағы), Бабурдың 
«Бабырнама», Абулғазының «Шежіри-и Турки» атты еңбектерінде тарихи ономастикаға тән 
материалдар көп. Олардың ішінде қазақ тарихына қатысты жер атаулары мен кісі аттарын 
кездестіреміз. Мәселен, «Ат -тауарихта» мынандай антропонимдер  бар. Ер аттары: Болат 
сұлтан, Кәнбар сұлтан, Есен, Жолан, Оразмұхаммәт, Шагай хан, Мәлик сұлтан,  
Тоғызсары, Башбек сұлтан, Көжік сұлтан. Әйел аттары:  Жағым бекім, Сұлтан ханым, 
Дауым ханым, Татлы ханым.  

Қырғыз есімдерін зерттеген А.Идрисовтың еңбегінде антропонимдердің қалыптасу 
кезеңдері қоғамының тарихи – экономикалық даму кезеңдеріне сәйкес анықталады: 1)Алтай 
дәуіріне дейінгі ежелгі кезең. Оған жануарлармен, құстармен, географиялық атаулармен 
байланысты антропонимдер жатады.  2) Хун дәуірінде қалыптасқан антропонимдер (б.з.д. ІІ, 
ІІІ-VІб.ғ.)  Оған мал, жануар, құс, өсімдік,  жәндік, аспан денелері,  байланысты аттар 
жатады.3) Көне түркі кезең (V – Хғ ). Алдындағы кезеңдердегі антропонимдермен қоса, 
мысал ретінде ескі түркі ескерткіштеріндегі антропонимдер – Чур, Барс, Шумкар, Арстан  
келтіреді. 4) Ортағасырлық кезеңдегі  (Х – ХVғғ.) аттарға араб есімдері қосылады.  5) 
Жаңатүркі кезеңде (ХV-ХХғғ.) бұрынғы есімдерге ескі еврей (библиялық)  араб, парсы 
аттары қосылады. 6) Қазан төңкерісінен кейінгі кезең аттарының қатарында 
революционерлер, әдеби кейіпкерлер,  мемлекеттік ресми тұлғалар атауларымен сипатталған 
[3.17-37].  

Сол сияқты түрік тілінде ежелгі антропонимдер ретінде атмосфералық ылғал, күн, ай, 
флора мен фаунаға байланысты қалыптасқан есімдер көрсетіледі. Мысалы, Ягмур (жаңбыр) 
ХІғ.түркіменнің қолбасшысының аты. Түркі антропонимикасын зерттеуші ғалым 
В.У.Махпировтың еңбегінде ол туралы былай тұжырымдалған: «Для исследования основных 
закономерностей формирования и функционирования древнетюркской ономастики 
необходимо рассмотреть этнокультурную и политическую историю древних тюркоязычных 
народов,  поскольку многие факторы данной  истории оказывали решающее влияние на 
ономастическую систему, которая живо реагировала на различные изменения в 
этносоциальной,  экономической жизни тюркского общества, четко фиксируя в своей 
структуре смену территорий, характер изменений в политической и социальной сфере, 
культурные и экономические метаморфозы, коими богата история тюркоязычных народов 
древности и средневековья»[6,4]. Антропонимдік жүйенің қызметі әрбір қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық және мәдени өрісінің дамуымен ұштасып жатады және жан-жақты 
ақпаратқа ие. Этноантропонимика құрамының өзекті бір бөлігін көне салт-дәстүр мен түрлі 
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мифтік танымға негізделген (мысалы Тоқтасын, Ұлболсын, Жаңылсын, Тәңірберген ) 
атаулар құрайтындығы тілдік деректер арқылы дәлелденді.  

Антропонимдер әртүрлі ұлттық ассоциацияларға меңзейтін ұлттық символдарға  
айналып, халықтық ұлт ретіндегі біртұтастығын, бүтіндігін сипаттайтын, ұлттық арқаудың 
бірі ретінде әр бір тілде антропонимдердің  мазмұнында этномәдени сипаттың сақталуы мен 
жалғасуы, жаңғыруы оның   ұлттық-ұжымдық сүрсананың терең қатпаларында жасырынып 
жатқан мәдени архетиптердің тілдік бейнеде сақталған  этнотаңбасы екенін көрсетеді.  

Қорытындылай келе, антропонимдер әртүрлі ұлттық ассоциацияларға меңзейтін ұлттық 
символдарға  айналып, түркі халықтарының біртұтастығын, бүтіндігін сипаттайтын, ұлттық 
арқаудың бірі ретінде  антропонимдердің  мазмұнында этномәдени сипаттың сақталуы мен 
жалғасуы, жаңғыруы оның   ұлттық-ұжымдық сүрсананың терең қатпаларында жасырынып 
жатқан мәдени архетиптердің тілдік бейнеде сақталған  этнотаңбасы екенін белгілейді. Түркі 
антропонимиялық кеңістіктің жалпы сипаты мен ұлттық-мазмұндық құрылымын, 
номинациялық қағидалары мен атау жасаудағы уәж табиғатының дәстүрлі модельдерін, 
мәдени-әлеуметтік таңба ретіндегі коннотациялық сипатын тануға мүмкіндік береді. 
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Реальная действительность фиксируется в языке различными способами. Каждый 

представитель определенного народа оперирует языковыми элементами в соответствии со 
своей индивидуальной картиной мира, расставляя доминантные маркеры. Язык как знаковая 
система консервирует архаичные культурные данные, дает возможность последующим 
поколениям анализировать мировоззрение предков, выделяя наиболее важные черты 
коллективного опыта и знаний, формирует языковую картину мира народа. 

Ю.Д.Апресян подчеркивал донаучный характер языковой картины мира, называя ее 
наивной картиной. Именно наивная картина мира отражена в языке. Она складывается как 
ответ на практические потребности человека, как необходимая когнитивная основа его 
адаптации к миру. Наивная картина мира обыденного сознания, в котором преобладает 
предметный способ восприятия, имеет интерпретирующий характер. Язык, фиксируя 
коллективные, стереотипные и эталонные представления, объективирует 
интерпретирующую деятельность человеческого сознания и делает ее доступной для 
изучения. Наивные представления отнюдь не примитивны: во многих случаях они не менее 
сложны и интересны, чем научные» [1]. 

В результате анализа кыпчакских пословиц и поговорок, автор интерпретирует 
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наивную картину мира [2] кыпчаков следующим образом. В первую очередь, хотелось 
уделить внимание на то, как кыпчаки представляли мир. Из пословиц и поговорок можно 
сказать, что мир кыпчаков делился на три слоя. В верхнем слое находится «Небесный мир», 
в котором живет Всевышний (Tangrı, Allah, Rabb); в среднем слое находится «Мир живых 
существ», то, есть мир людей,  животных и растений (insan, kuş, at, eşek, horoz, ağaç, meyve и 
др.); и в нижнем слое находится «Подземный мир», то есть, это место, куда уходит человек 
после того, как его жизнь в среднем мире заканчивается (öteki dünya).  

В «Небесном мире» живет Всевышний, он же всемогущий и всезнающий. Опираясь на 
пословицы и поговорки, можно увидеть частое употребление термина Аллах (Allah), что дает 
право предполагать, что кыпчаки исповедовали ислам, что вполне вероятно. Ведь пословицы 
и поговорки были взяты из текстов, написанных в период с XI-XVI вв., а ислам как 
религиозное течение, появилось на свет еще в X веке, более того, кыпчаки, которые были 
вынуждены покинуть свои территории, из-за монгольского нашествия, переселились в Крым 
[3], но так, же известно, что многие тюркские народы, в том числе и кыпчаки, служили у 
монгол, таким образом, влияние ислама на кыпчаков является неизбежным, так как ислам, в 
то время, являлся государственной религии Монгольской империи. Например, Allah insanı 
yaratdığında, kısmetini de beraber vermiş dir; Allah kulunu hakim ile hekime düşürmesin; Allah bir 
ademin göre kar verir; Allah bir kapuyu kaparsa birini açar; Allah bir adamı yıkarsa evvel aklını, 
songra malını, songra canını alır; Allah doğruluk ile beraber dir; Allahın yapdığını kimse bozamaz, 
yıkdığını da kimse düzemez; İnsan insanın yüzüne bakar, Allah insanın yüreyine; Kör kuşun 
yuvasını Tangrı yapar [4]. 

В «Мире живых существ»,живут люди, животные и растения. В данном мире, превыше 
всего стоит человек, и только потом животные и растения. Опираясь на пословицы и 
поговорки можно создать несколько искусственных групп, которые рассматривают те или 
иные аспекты жизнедеятельности живых существ на земле.  

Первую группу можно озаглавить как «Роли человека в процессе жизни», то есть, в 
данной группе будут рассмотрены все позиции человека, которые он принимает на себя в 
процессе жизни, то есть, человек может быть: женщиной или мужчиной, мужем или женой, 
братом или сестрой, матерью или отцом, сыном или дочерью, ребенком или взрослым 
человеком, другом или врагом, хозяином или гостем, умным или глупым, бедным или 
богатым, хорошим или плохим и т.д. Например, Kızını döymeyen dizini döyer; Deliye her gün 
bayram; Korkan evladın anası ağlamamış; İnsan doğduğuna bakmaz, doyduğuna bakar; Dost başa 
bakar düşman ayağa; Kör köre cırt demiş; Eyer evladın eyi ise malı neylersin. Eyer evladın 
fenayise, gene malı neylersin; Ak babaya taş atan olmaz; Akılsız dostdan ise akıllı düşman eyidir; 
Ağlamayan çocuğa süt vermezler; Zengin düşer kaza derler, fukara düşer serhoş dır derler; Tembel 
adam dilbaz olur. Uyanık adam sağır olur; Misafir misafiri istemez, ev sahibi hiç birini и др. 

Вторую группу можно озаглавить как «Человеческая душа и его части тела», то есть, в 
данной группе будут рассмотрены все ситуации, которые происходят с человеком и которые 
непосредственно связаны с какой его частью тела или же с его душой. То есть, с его головой, 
глазами, ушами, ртом, руками, ногами, сердцем, кровью, лицом, голосом, душой и т.д. 
Например, Dilin kemiği yok söyler; Doğru söyleyenin bir ayağı özengide gerek; Akıl yaşda deyil 
dir başda dır; Ekabur gözi perdeli olur; İki el bir baş içindir; Kaş yaparken göz çıkarma; Kulağı 
delik; Kel başa şimşir tarak; Çıkacak kan damarda kalmaz; Gözü işde kulağy kirişde; El için 
ağlayan gözsüz kalır и др. 

Третью группу можно озаглавить как «Человек, животные, природа и прочее», то есть в 
данной группе будут рассмотрены все ситуации связанные непосредственно с человеком и 
окружающим его миром, то есть с животными, природой и прочими вещами. То есть с 
птицой, лошодью, ослом, волком, собакой, змеей, петухом, гусем, аистом, вороной, 
соловьем, овцой, деревом, плодами, водой, морем, небом, горой, книгой, мечом, имуществом 
и т.д. Например, Denize düşen yılana sarılır; Aç ayı oynamaz; Her hozroz kendi çöplüyünde öter; 
Her çiçeyin birer kokusu olur; Mal candan dır; Kazan kazana dibin kara dır demiş; Leyleyin ömrü 
lak lak ile geçer; Su bardağı su yolunda kırılır; Kuş var eti yenir, kuş var et yedirirler; Adam var ki 
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kargayı bülbül ider, adam var ki bülbüli karga ider и др. 
Четвертую группу можно озаглавить как «Время, числа и цвета», то есть в данной 

группе будут рассмотрены все ситуации связанные со временем, числами  и цветами. То есть 
с днем и ночью, летом и зимой, белым и черным, с числами один, тысяча, пять, два и т.д. 
Например, Ak akce kara gün içindir; Erken oyanan bahtlı dır; Bin ölç bin biç; İki el bir baş içindir; 
Beş parmak bir deyil; İki kılıç arasında; Ak gün ağardır kara gün karardır и др. 

«Подземный мир», это место, куда все живое уходит после того, как жизнь 
заканчивается на земле. Анализируя пословицы и поговорки, мы встречаем слово 
потусторонний мир или смерть (öte köy или ölüm), и если цитировать пословицу, то это 
звучит следующим образом, Ölümden öte köy yok ya, то есть, нет ничего хуже смерти.  

Значения кыпчакских пословиц и поговорок можно измерить по метафорической 
бинарной оппозиции белый/черный. Таким образом, данная цветовая гамма позволит 
разделить парные слова, по значениям. То есть все что, будет относиться к белому, будет 
иметь положительное значение, и все что будет относиться к черному, отрицательное 
значение. Неспроста мы, делаем акцент на данной цветовой гамме, так как для тюркского 
народа белый и черный цвета, испокон веков являются не просто цветами, а мерилом всего 
происходящего на земле. То есть этими цветами наши предки отличали светлое от темного, 
хорошее от плохого и т.д. Цветовая семантика играет огромную роль в картине мире 
тюркских народов, в частности кыпчакского народа. Как говорил Кононов, что наиболее 
устойчива и многогранна семантическая пара «белый - черный» [5]. Белому цвету отведена 
сакральная роль. Белый цвет олицетворяет собой счастье, добро, удачу, благополучие, 
достаток, разум и др. В то время как черный цвет, выступает символом всего негативного – 
несчастья, нищеты, глупости, неудачи, ошибок, смерти. 

Такими бинарными единицами в кыпчакских пословицах и поговорках можно 
выделить следующие пары: ak-kara (белый-черный), dost-düşman (друг-враг), az-çok (мало-
много), akıllı-akılsız (умный-глупый), zengin-fukara (богатый-бедный), at-eşek (лошадь-осел), 
can-mal (душа-товар), tok-aç (сытый-голодный), pahalı-ucuz (дорогой-дешевый), eyi-fena 
(хороший-плохой), bülbül-karga (воробей-ворона), üstü-altı (верний-нижний), uyanık-tembel 
(бдительный-рассеянный), ipdidaki-sonuncusu (начало-конец), gündüz-gece (день-ночь), kader-
ölüm (жизнь-смерть) и др. Например, Ak akce kara gün içindir (Белые деньги для черного дня). 
Atdan düşüp eşeye binme (Упав с коня, не садись на осла). Dost başa bakar, düşman ayağa (Друг 
смотри на голову, враг на ноги). Tok açın halinden ne ağnar (Разве сытый поймет голодного). 
Akılsız dostdan ise akıllı düşman eyidir (Вместо глупого друга, лучше иметь умного врага). Az 
veren candan verir, çok veren maldan verir [6] (Тот, кто дает мало, дает от души, тот, кто дает 
много, дает от скота) и т.д. 

Анализируя кыпчакские пословицы и поговорки можно выделить следующие 
ключевые слова, Allah (Аллах), insan (человек), dost (друг), düşman (враг), kuş (птица), köpek 
(собака), akıl (разум), deli (сумашедший), para (деньги), akce (деньги), ahmak (глупый), abdal 
(глупый), can (душа), mal (скот, имущество), eyi (хорошо), kötü (плохо), at (лошадь), eşek 
(осел), az (мало),çok (много), bir (один), bin (тысяча), iki (два), zengin (богатый), fukara 
(бедный), göz (глаза), baş (голова), taş (камень), deniz (море), balık (рыба), horoz (петух), dağa 
(гора), ad (имя), kulak (ухо), ayak (нога), kan (кровь), söz (слово), dert (проблема), gündüz 
(день), gece (ночь), yılan (змея), ağaç (дерево), ak sakallı (белобородый), evlad (ребенок),et 
(мясо), adam (человек), su (вода), yalancı (лжец), serhoş (пьяный), şarab (вино), el (рука), öksüz 
(сирота), altun (золото), tembel (ленивый), uyanık (бдительный), kebab (кебаб), kör (слепой) и 
др.  

Опираясь на данные пословиц и поговорок, можно сделать следующие выводы, 
кыпчаки верили в то, что есть создатель всего на земле и им является Всевышний Аллах, он 
же поощряет и наказывает людей за их деяния, также Всевышний, всемогущий и 
всезнающий, о чем гласят пословицы связанные с ним. Рассмотрим некоторые из них:  

1. Allah insanı yaratdığında, kısmetini de beraber vermiş dir (Когда Аллах сотворил 
человека, он также сотворил и его судьбу); 
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2. Allah kulunu hakim ile hekime düşürmesin (Да пусть убережет Аллах своего раба от 
судьи и врача); 

3. Allah bir ademin göre kar verir (Аллах смотря на заслуги гор, дает снег);  
4. Allah bir kapuyu kaparsa birini açar (Аллах если закрывает одну дверь, то открывает 

другую); 
5. Allah bir adamı yıkarsa evvel aklını, songra malını, songra canını alır (Если Аллах хочет 

свалить человека, сначала он забирает разум, потом имущество, и только потом душу); 
6. Allah doğruluk ile beraber dir (Аллах вместе с порядочностью); 
7. Allahın yapdığını kimse bozamaz, yıkdığını da kimse düzemez (То, что сотворил Аллах 

никто не разрушит, точно также как и не исправит того, что он разрушил); 
8. İnsan insanın yüzüne bakar, Allah insanın yüreyine (Человек человеку в лицо глядит, а 

Аллах в сердце); 
9. Kör kuşun yuvasını Tangrı yapar (Гнездо слепой птицы вьет Всевышний); 
10. Magrunun hasmi Allah dır (Противник гордости Аллах). 
 В обществе наблюдается постоянное деление на бедных и богатых, также в 

пословицах и поговорках отчетливо прослеживается немаловажная роль денег. Можно даже 
утверждать, что те, у кого были деньги, была власть, у кого же их не было, соответственно 
власти не было. Последние подчинялись суровым законам жизни. В некоторых случаях, 
деньгами измеряли даже ум. Рассмотрим несколько примеров. 

1. Fukarelik ateşden gümlek (Беднота словно рубашка из огня); 
2. Eger paran var ise, akıllısın, eger paran yogusa, ahmaksın (Если у тебя есть деньги, то ты 

умный, если нет денег, то ты глупый); 
3. Gerek abdal, gerek derviş para ile biter her iş (Неважно глупец ты или крестьянин, если 

у тебя есть деньги); 
4. Parayı veren düdüyü çalar (Давший деньги будет играть на дудке); 
5. Tok açın halinden ne anlar (Разве сытый человек поймет голодного), таким образом мы 

увидели, что власть, преимущества, правота на стороне богатых, ну а бедным остается 
мириться с несправедливостью окружающей их повсюду. 

 Далее общество делилось на умных и глупых, на тех, кто читал и интересовался всем 
вокруг, то есть развивал себя и считался мудрым, и тех, кто был ленивым, и ничем не 
интересовался, который попал в группу глупцов. Рассмотрим некоторые примеры: 

1. Akıl yaşda deyil başda dır (Ум не в возрасте, а в голове); 
2. Yaramaz adam yarasız olmaz (Бесполезный человек не бывает без болячек); 
3. Akıl eksikliyi göz nurundan fenadır (Отсутствие ума хуже игры на людях); 
4. Akıllı adamın ağzı yüreyinin içinde dir, delinin yüreyi ağzının içinde dir (У умного 

человека рот в сердце, а глупого сердце во рту); 
5. Akıllı evladın var ısa neynersin malı. Akılsız evladın var ısa gene neynersin malı (Если у 

тебя умный ребенок, что ты будешь делать с имуществом, то же самое и если у тебя глупый 
ребенок), таким образом мы увидели деление общества на умных и глупых. 

 Большая роль отводится дружбе, очень много пословиц и поговорок посвящены 
друзьям, в свою очередь соответственно если есть друг, то непременно найдется и недруг 
(враг). Рассмотрим несколько примеров: 

1. Dost başa bakar, düşman ayağa (Друг будет смотреть на голову, а недруг в ноги); 
2. Dostluk kantar ılan, alışveriş miskal ılan (Дружба с весами, продажа с трубкой); 
3. Akılsız dostdan ise akıllı düşman eyidir (Вместо глупого друга, лучше иметь умного 

врага); 
4. Adam adama lazım olur (Человек человеку нужен); 
5. Kardaşına sırını açma, gün olur ki düşman ola (Не открывай секретов другу, придет день 

и он станет врагом), таким образом, мы рассмотрели пословицы и поговорки, затрагивающие 
тему друзей и врагов. 

 Также имеются пословицы и поговорки, связанные с животными и птицами, 
природой. Почитанием окружающей среды проникнуто традиционное сознание в целом. 
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Повседневный контакт человека с природой строго регламентирован. Устоявшиеся нормы 
общения переносятся по отношению к горе, дереву, реке, зверю и др. В силу того что 
каждый природный объект одушевлен и почитаем, он выступает в роли коммуниканта, 
наделенного антропоморфными чертами, и контакт с ним как с представителем «мира 
природы» должен соответствовать этическим нормам, закрепленным традицией. Это 
обстоятельство объясняет, почему в системе морально-нравственных ценностей с 
одушевленной природной средой соблюдаемые запреты и предписания являются правилами 
общения. Традиция антропоморфизации природы в кыпчакском этикете истолковывается 
синкретизмом традиционного сознания, основанного на взаимопроникновении «мира 
природы» и «мира людей». Рассмотрим примеры: 

1. Denize düşen yılana sarılır (Упавший в море, обнимет змею); 
2. Alana sivrisinek sazdır almayana davul zurna azdır (Для того кто понимает и комар 

будет сазом, а для того кто не понимает и барабана с флейтой будет мало); 
3. Alçacık eşek binmesi kolay (Маленького осла оседлать легче); 
4. Aç ayı oynamaz (Голодный медведь не пляшет); 
5. Kaçan balık büyük olur (Уплывшая рыба, всегда большая), таким образом были 

рассмотрены пословицы и поговорки, на тему животных, птиц и природы. Неспроста 
упоминаются названия тех или иных птиц или животных, природных названий, ведь все о 
чем мы говорим и пишем непосредственно связано с нашей жизнью, соответственно все о 
чем, мы говорим, имеет место в нашей жизни. И скорее всего это все то, что окружало 
кыпчаков, это их география, их фауна и флора. 

 Немаловажную роль играют наставления, поучения, также сравнения, что получило 
свое отражение в следующих пословицах и поговорках: 

1. Şarab kebab hah hah hisab kitab vah vah (Вино с кебабом это хах хах, священная книга 
это вах вах); 

2. Bin ölç, bir biç (Тысячу раз отмерь, один раз отрежь); 
3. Her çiçeyin birer kokusu olur (У каждого цветка есть свой неповторимый запах); 
4. Az yeyen çok yer, çok yeyen az yer (Тот, кто мало, ест на самом деле, много ест, тот, 

кто много ест, на самом деле мало ест); 
5. Azını bilmeyen çoğunu hiç bilmez (Незнающий цены малого, не поймет цены 

многого); 
 Итак, вследствие анализа кыпчакских пословиц и поговорок была создана наивная 

картина мира людей средневековья. В данном обществе была вера во Всевышнего, были 
моральные и духовные ценности, но при всем этом существовала и несправедливость, 
неравенство, в котором бедные люди зависели от богатых людей, где порой разум измерялся 
не количеством прочитанных книг, а размером мешка с деньгами. При этом, люди понимали, 
что стать умным не легко, за этим лежит огромный и тяжкий труд. Но, а быть глупым, 
значит смириться с тем, что все, что не происходит, будет происходить по вине глупого. 
Люди знали, что честно заработанные деньги пойдут только на хорошие дела, а легко 
заработанные деньги, как пришли, так и уйдут. Почти всегда люди отождествляли людей с 
животными, приписывая им те или иные действия или качества. Очень хорошо, проводили 
грань между хорошим и плохим. Знали что жизнь как бумеранг, все непременно 
возвращается, и каждый получает по заслугам, как говорится, что посеешь то и пожнешь[7, 
8]. 
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В настоящее время заметно возрос общественный интерес к тюркской культуре. 

Многие аспекты языка, истории, культуры, в том числе и народной культуры тюрков, 
оказались в центре внимания современных исследователей. В числе проблемных вопросов 
находится и календарный цикл различных тюркских этносов, в которых в сжатой форме 
объединились различные представления и верования тюркских народов, связанные со 
многими сторонами общественного и семейного быта. 

Представления о Времени являются одним из базовых оснований любой цивилизации. 
Системные представления о Времени, как правило, концентрируются в календарях. 
Календарь несет базовую информацию о времени-пространстве и является структурно-
генетическим кодом культуры, ведь структура времени – это морфологические средства, 
внутренне связующие язык форм всех культурных сфер.  

Исследование календарей и календарных обрядов и праздников в системе 
традиционной культуры в последние годы стало одним из приоритетных направлений 
этнографической науки. Это закономерное явление, так как свойство календаря отражать в 
своей структуре и содержании, обусловивший его тип культуры представляет календарь как 
ценный источник для историко-этнографических исследований [1]. 

Известно, что азиатский образ мышления наиболее близок природе, в отличие от 
западного. Ощущение глубокой связи человека с пространством, временем, Космосом легло 
в основу пользования национальным календарем. 

Тюркские и монгольские народы до принятия мировых религий пользовались 
календарем двенадцатилетнего животного цикла. На Алтае он был полностью вытеснен в 
ХVIII — ХIХ вв. православным календарем. В Поволжье после принятия татарами ислама, 
ввели летоисчисление по мусульманскому календарю. Но даже по прошествии нескольких 
столетий, еще и в ХVIII в., татары, параллельно с мусульманским, пользовались и тюркским 
календарем. До IX века существовала тюркская цивилизация. Соответственно у тюрков был 
и свой календарь. Тюркско-монгольский календарь 12-летнего животного цикла, 
основывается на трех естественных показателях: месячном обращении Луны вокруг Земли, 
годичном обращении Земли вокруг Солнца и периоде обращения Юпитера вокруг Солнца. 
Тюркские астрономы древних веков установили, что Юпитер делает полный оборот 
примерно за 12 лет[2]. Разделив круг Юпитера на 12 равных частей по 30 градусов, каждой 
из этих частей дали наименование определенного животного. 

Древние скотоводы Центральной Азии создали сложный циклический календарь, по 
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которому их потомки – тюрко-монгольские кочевники – жили вплоть до ХХ века. Алтайцы 
называли его муше, кыргызы – моше, казахи – мушель. В культуре исламизированных 
оседлых народов Центральной Азии, перешедших на мусульманское летоисчисление, 
сохранилась память об этом древнем календаре, узбеки называли его муджал, уйгуры – 
мучал. 

У тюрков слово мушель (в различных фонетических вариантах) означает сам календарь, 
а также его основную структурную единицу – 12-летний цикл, который является основой 
более крупных циклов. У казахов выражение «бiр мүшел өттi» (дословно: «прошел один 
мушель») означает «прошло 12 лет». Пять мушелей образуют 60-ти летний-толық мүшел 
(полныймушель). У уйгуров 12-летний цикл называется сап мучал (собственно мучал), 60-
летний цикл – дэвир мучал (эпохальный мучал). Кроме этих циклов известны 180-летний чон 
мучал (большой) и 2160-летний эсирлик мучал (вселенский год)[3].  

Таким образом, календарь мушель состоит из нескольких циклов: 12-ти, 60-ти (12 х 5), 
180-ти (60 х 3) и 2160-ти (180 х 12) лет. У современных казахов в активной памяти 
сохранились сведения только о двух циклах: 12-ти и 60-тилетнем циклах. 

В 12-летнем цикле каждый год носит имя животного. По казахской народной 
этимологии слово мүшел происходит от мүше-часть. 12-летняя структура этого цикла 
соотносится с традиционными представлениями о строении животного, в соответствии с чем 
до сих пор туши жертвенных животных обязательно разделываются на 12 частей. Практика 
традиционных лекарей-емшi также опирается на представления о 12-тичастном строении 
человеческого тела [4]. 

В 60-летнем цикле содержится не только пять 12-летних, но и шесть 10-летних циклов. 
В древнетюркском языке «муш» означает «десять» (отсюда алтмуш-шестьдесят, жетмуш-
семьдесят). По мнению М. Искакова, мушелпроисходит от древнетюркскогомушйыл–десять 
лет. Годы в десятилетних циклах идут парами – синяя, красная, желтая, белая и черная. 
Согласно сведениям Алиева С.Ж., порядок цветов определен тем, что на первом месте цвет 
Кок МангиТэнир-Синего Вечного Неба, а далее – цвета сторон света по ходу Солнца: 
красный восток, жёлтый юг, белый запад и черный север. Казахи называли российского царя 
Ак патша–Белый, то есть Западный царь [5]. 

Названия двенадцати животных в этом цикле как в Китае, так и в Центральной Азии 
располагаются в одном и том же порядке. Мнение о том, что звериный цикл имеет тюркское 
происхождение и заимствован китайцами, высказывают и искусствоведы-китаисты. 

У тюркских народов было много легенд о возникновении “календаря животного 
цикла”. Об одной из них записал М. Кашгари в XI веке. Об этом упоминается в исторических 
записях СымяЦзяна что один из тюркских ханов пожелал узнать дату войны, которая 
произошла до него. Но дату ему сообщили с ошибкой. И хан, во избежание подобных 
ошибок в будущем, предложил своему народу, основываясь на 12 месяцах и 12 созвездиях, 
установить 12-летний круг и дать названия годам этого цикла. Затем хан повелел сгонять 
животных к большой реке. Реку переплыли 12 животных. Хан назвал годы цикла по имени 
животных, переправившихся через реку [6]. 

В древнетюркском словаре под редакцией В.М. Наделяева названия месяцев даны 
согласно времени года, т.е. aramaj (ramaj) - первый месяц согдийско-уйгурского календаря, 
ikindiaj - второй месяц ("ikindi" - вторая половина дня в турецком, туркменском. По-
болгарски говорят "икиндия", это примерно 16-17 часов). Оɣlaqaj - весна (букв.месяц 
козленка; oɣlaq -зодиакальный знак Козерога, тогда перевод "весна" представляется 
сомнительным), uluɣaj - середина лета, uluɣoɣlaqaj - начало лета (букв. великий месяц 
козленка или месяц большого козла) [7]. 

Если обратить внимание на календарный цикл в казахском языке, то наряду с 
двенадцатилетней системой среди казахов действовало и мусульманское летоисчисление по 
годам хиджры. По животному циклу счет ведется на солнечные годы, в то время как по 
хиджре – на лунные годы, что гораздо сложнее и было доступно только ученым людям и 
духовенству. 
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Год у казахов состоял из 12-ти месяцев и делится на 4 сезона: весна (көктем), лето 
(жаз), осень (күз), зима (кыс). Каждый сезон состоит из трех месяцев: весенние – март 
(наурыз), апрель(көкек), май (мамыр); летние – июнь (маусым), июль (шiлде), август (тамыз); 
осенние – сентябрь (қыркуйек), октябрь (казан), ноябрь (караша) и зимние месяцы – 
декабрь(желтоксан), январь (қантар), февраль (ақпан). 

По казахскому народному календарю год начинается с 22 марта. По этому поводу 
отмечали Наурыз той,что соответствует старинному восточному году – Навруз, 
наступающий в момент весеннего равноденствия. 

Казахи с древних времен знали и пользовались лунным календарем. Термин “лунный 
месяц” в казахском языке звучит “туарай”. Народные астрономы хорошо знали, что в году 
365,5 суток, 12 лунных месяцев и 11 суток, поэтому начало лунного месяца ежегодно 
меняется на 11 дней. Опытные скотоводы почти безошибочно определяли первые несколько 
чисел новолуния, а также знали, что на 14 сутки наступает полнолуние, а затем постепенно 
убывает. 

Многие этнографы и ученые предпринимали попытки объяснить этимологию названий 
месяцев у казахов. Приведем в пример объяснение происхождения названий месяцев в 
казахском языке по КурбангалиХалиди, казахскому этнографу 19 в. 

Январь — Қаңтар - повелительное наклонение глагола қантармақ (исполнение), период, 
когда горные козлы покрывают самок 

Февраль — Ақпан - третий месяц после наступления тоқсана, с окончанием этого 
месяца кончается зимнее 90-дневие; 

Март — Наурыз – древнеперсид. Ноу-новый, роуз-день, весеннее равноденствие. 
Апрель — Сәуір, кокекайы - месяц кукушки 
Май — Мамыр - от араб. "изобилие" т. к. в этом месяце телятся коровы, ягнятся овцы, 

люди наедаются молока; 
Июнь — Маусым, месяц радости (людей и животных) 
Июль — Шілде - сороковица; 
Август — Тамыз, таммуз - от персидского слова, означающее сильную жару 
Сентябрь — Қыркүйек, қырккийик-много сайгаков. Мизамайы-от араб. 

"равноденствие" 
Октябрь — Қазан, или хазан - от перс. "печаль", т.к. листья в это время желтеют вся 

растительность увядает, становится тоскливо и печально 
Ноябрь — Қараша от слова "қара" и уменьшительного суффикса - "ша", означает, что 

теперь немного дней останется земля черной, скоро выпадет снег, и она станет белой 
Декабрь — Желтоқсан - "ветренное 90-дневие", (в году четыре 90-дневия, но три из них 

не принимаются во внимание, только четвертое зимнее, имеющее особое значение для 
скотоводов, дало название первому из трех месяцев)[8]. 

Как видно, некоторые названия месяцев у казахов являются заимствованными из 
арабского и персидского языков, а остальные являются исконно тюркскими. Названия дней 
недели были заимствованы из древнеперсидского языка. 

Далее рассмотрим календарный цикл в башкирском языке. 
Башкирский народный календарь сочетает в себе особенности тюркского, иранского 

и европейского календарей. Древние башкиры вели летоисчисление по мусалям (мэсэл) - 12-
летним циклам, каждый год которого имел свое название. Более крупные промежутки 
времени исчислялись количеством циклов: 5, 10 мусалей. Башкиры выделяли 4 времени 
года; названия каждого месяца связывалось с временными сезонами или с сельско-
хозяйственными работами. Были распространены тюркские, иранские, арабские названия 
месяцев. 

Дни недели в башкирском языке: 
Дүшәмбе, шишәмбе, шаршамбы, кесаҙна, йома, шәмбе, йәкшәмбе. 
Названия дней недели в башкирском как и  во многих других тюркских языках 

заимствованы из персидского (شنبه  - шанбе,   يک شنبه- якшанбе,  دوشنبه- душанбе,   سه شنبه- 
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сешанбе,  چهارشنبه- чаҳоршанбе,   پنج شنبه- панҷшанбе, جمعه  - ҷумъа ). Счёт дней ведётся от 
субботы. Як, ду, се, чаҳор, панҷ - это один, два, три, четыре, пять по-персидски, а названия 
месяцев имеют тюркские корни [9]. 

Интересным для нас является календарный цикл в карачаевском и балкарском языках. 
Названия месяцев в карачаево-балкарском языке:январь - Башил ай (месяц Василия); 

февраль - Байрым ай (месяц св. девы Марии); Март - Ау"узну/тотурну ал айы (первый месяц 
Фёдора); 

Апрель - Ау"узну/тотурну арт айы (второй месяц Фёдора)  
Май-Хычаман/хычау"ман) 
Июнь-Луккур (или луккум) ай; Никкол (Нуккол) ай (месяц Николая) 
Июль-Джайны ал айы, Элия ай 
Август-Джайныартайы (или къыркъар ай) 
Сентябрь-Къыркъау"уз ай (или кюз ай) 
Октябрь-Кюзню арт айы (или этыйыкъ ай) 
Ноябрь-Къач ай (или абыстол/амыстол ай) (месяц Апостола)  
Декабрь-Эндреу"юк/андрейиг ай (месяц Андрея) (или абыстолны арт айы) (последний 

месяц Апостола) 
Дни недели на карачаево-балкарском: Башкюн, гюргекюн, бараскюн, орта кюн(или 

байымингир), байрымкюн, шабат кюн, ыйыхкюн [10] 
В названиях месяцев в карачаево-балкарском языке наблюдается интересная картина: 

будучи мусульманами, карачаево-балкарцы используют названия месяцев, связанные с 
христианским вероисповеданием. Названия дней недели взяты из древнетюркского языка. 

В крымско-татарском письменном языке в ханские времена и в XIX веке употреблялись 
османские названия, при советской власти вошли в употребление русские, за исключением 
того, что май называется майыс, а август иногда августос [11]. 

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ материала календарной 
системы кыпчакской языковой группы показал, что: 

1. В кыпчакской группе языков названия месяцев разнородна, разнородна и их 
этимология. 

2. В крымско-татарском языке названия месяцев связаны с продолжительностью (кичик 
ай-февраль-короткий месяц), порядку месяца (илькязайы-июнь-первый месяц лета, 
ильккузайы-сентябрь-первый месяц осени, орта кузайы-октябрь-середина осени, ильк кыш 
айы-декабрь-первый месяц зимы).  

3. В карачаевском и балкарском языках используются названия месяцев, связанные с 
христианским вероисповеданием. 

4. Сравнительно-сопоставительный анализ показывает, что наблюдается сходство 
названий некоторых месяцев крымско-татарского с гагаузским языком (гюджюк (гаг.)-кичик 
ай (к-т.), чичек (гаг.)-чичекайы (к-т.), харман (гаг.) – арманайы (к-т.)). 

5. В названиях дней недели наблюдается параллель в языках кыпчакской группы, 
проповедующих ислам, которые заимствованы из древнеперсидского языка. Только 
карачаевские и балкарские названия отличаются от остальных. В этих языках используются 
исконно тюркские названия дней недели. 

39TСравнительно-сопоставительный анализ календарных систем тюркских народов 
позволил выявить особенности календарных систем:  

1. Тюркская цивилизация создала один из самых древних календарей – Тенгрианский 
(«животный», «юпитерный», «Центрально-азиатский, «лунно-солнечный» календарь). 
Календарь - это ритм, который призван объединить внешнее мироздание с внутренним 
человеком в некое гармоничное целое. Отношение ко времени свидетельствует не только об 
определенном уровне культуры, но и является выражением тех внутренних особенностей, 
которыми одна культура отличается от другой. Естественно, что отношение ко времени 
внутри отдельно взятой культуры сказывается прежде всего на календаре. 

Наличие собственного календаря – важнейший признак цивилизации.  
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2. Календарь тюркской цивилизации – один из самых сложных. В отличие от 
календарей многих народов, принявших за систему исчисления больших промежутков 
времени периодичность движения Солнца, Луны, Солнца и Луны, календарь древних тюрков 
основывался на четырех естественных показателях: месячном обращении Луны вокруг 
Земли, годичном обращении Земли вокруг Солнца, 120-летним цикле обращения Юпитера 
вокруг Солнца и 30-летним циклом Сатурна. 

3. Для тюркских народов изучение календарей является чрезвычайно важным для 
установления их исторических корней. В этимологии названий календарного цикла 
содержится часть истории народа. 

Специальное исследование, проведенного в рамках тематики, помогает лучше понять 
этническую культуру тюрков, их представления об окружающем мире, эстетические и 
морально-этические взгляды и позволяет заполнить имеющиеся пробелы в знании древних 
пластов традиционной культуры и имеет большие перспективы для дальнейших научных 
поисков и размышлений. 
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Этнокультурные особенности народов имеют большое значение в исследованиях и 

изучениях культуры и этнографии. К этнокультурным особенностям мы можем отнести 
традиции, обычаи, обряды, поверья, ритуалы того или иного народа. В этой работе хотелось 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%9D._%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://hbar.phys.msu.ru/fat/easter.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:Guldenn23@gmail.com
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бы подробно остановиться на особенностях свадебных традиции семьи как части 
этнокультуры.  Оперируя этими терминами, для  достаточного понимания дальнейшей 
проблематики, хотелось бы выстроить понятийный аппарат. Итак, «этнокультура — это 
совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, 
воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса, 
сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической социодинамике и постоянно 
обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей  
распространение [1, с.190].   

 Семья – это исторически-конкретная система взаимоотношений между супругами, 
между родителями и детьми; это малая социальная группа, члены которой связаны брачными 
или родительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью 
и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и 
духовном воспроизводстве населения [2]. Предназначение семьи заключается в том что, 
именно, в ней закладываются все нравственные, духовные качества.   

Говоря о семейных традициях, мы вспоминаем и о свадебных обрядах,  которые 
присущи каждому народу, имеющему специфические черты и особенности в  культуре. В 
каждой семье каждого народа есть кладезь традиции и обычаев, которые неукоснительно 
соблюдаются и почитаются всеми членами семьи. Причем, эти традиции и обычаи, а вместе 
с ними и обряды, поверья, ритуалы оставляют большой след будущему поколению. А 
передача этих ценностей из одного поколения в другое является их наиважнейшей задачей. 
Благодаря данным атрибутам семьи, если их можно таковыми назвать, большинство и даже 
все народы сохраняют и передают будущему поколению свое бесценное духовное богатство 
и материальные ценности. Однако, к большому сожалению, все же есть такая категория 
народов, которые в силу исторических, политических причин не смогли сохранить или 
частично сохранили свою культуру и самобытность. На сегодняшний день имеются 
многочисленные организации, деятельностью и целью которых является недопустимость 
исчезновения народов и культур. А свадебные обряды и традиции являются одним из 
важнейших и ответственных событии, как и такое мероприятие как  свадьба - главное 
событие в  жизни каждой семьи, каждого народа. Далее подробно остановимся, 
непосредственно, на некоторых народах и особенностях их семейных традиции, 
проявляемых в виде свадебных обрядов и ритуалов.  

Арутюнов С.А дает характеристику карачаевцам и балкарцам, следующим образом: « 
… два горских народа, проживающих  на землях к северу от Главного Кавказского хребта в 
верховьях рек Кубани и притоков Терека. Они имеют общее происхождение, уходящее 
корнями в глубь кавказской и тюркской истории, единые культурные традиции, а также 
разговаривают на одном языке, входящее в тюркскую языковую семью [5, с. 3]»  
Господствующим вероисповеданием данных народов является ислам суннитского толка [5, с. 
3].  

Как известно, каждый из разделов науки имеет непосредственную связь с другими 
разделами и имеет точки соприкосновения. Так и в нашем случае, этнокультура имеет 
тесную связь с историей, этнографией народа. Поэтому для отображения реальной 
этнокультурной картины данных народов необходимо обратиться к истории этих народов. 
Говоря о семейно-брачных отношениях народов Северного Кавказа, то они изменялись и 
развивались по мере развития общества и общественно-экономических условии жизни 
народа [6, с.41]. Население Северного Кавказа испытало процессы этнокультурного влияния 
иранских, тюркских, германских, угорских, славянских народов. И как отмечает, Арутюнов 
С.А эти процессы сыграли определенную роль в культурном развитии, а также в 
формировании современных народов, населяющих те регионы [5, с. 5].  

Все началось с 6 века, когда в состав Тюркского каганата вошел Северный Кавказ. Эти 
перемены привели к изменению этнополитической карты региона, где большую роль 
сыграли тюркские племена. В результате этнической экспансии и военно-политической 
гегемонии тюркских племен в период раннего средневековья, в регионе нынешних 
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тюркоязычных народов Северного Кавказа и Крыма образовались такие народы, как 
карачаевцы, балкарцы, кумыки, а также близкородственные им караимы, крымчаки и 
крымские татары [5, с. 5]. 

Отличающим фактором в формировании карачаево-балкарского этногенеза является их 
дуалистичность. В нем большую роль сыграло два компонента сугубо кавказский и 
тюркский; первый сыграл роль субстрата, второй-суперстрата. Это явление, сильно 
отразилось на этнических данных карачаевцев и балкарцев. В особенности, на общественном 
строе, а также материальной и духовной культуре народов[5, с. 6].  

Согласно имеющимся данным, в основном во всех  формах обрядности (свадебной, 
похоронной и др.) существуют элементы атрибутивных признаков лидерства со стороны 
лица, принадлежавшего правящей группе.  

Арутюнов С.А выделяет 4 типа атрибутивных признаков, по которым можно отличить 
свадебную обрядность биев от обрядности основной массы общинников.  Один из которых 
заключался в различии между «белой костью» и «черным народом». Различие заключалось в 
суммах брачного выкупа (т.е калым или къалын) [5, с. 143]. В карачаево-балкарских адатах 
говорится, что у князей « по древнему обряду калым осуществлялся в 15 предметах: 5 
крестьянах, 5 шутках железными вещами и 5 остальных предметах, сенокосной земли, 
которая бы стоила одной служанки, двух быков и двух лошадей [5, с. 143]». А также есть 
сведения, что в 1807 году,  после эпидемии чумы были изменения в адатах. Вследствие чего, 
бии уплачивали за девушку калым в размере 500 руб., а за вдову-300 (уздени должны были 
платить – 220 и 150, крепостные крестьяне -150-100 руб). Впоследствии суммы калыма 
могли возрасти и дошли до 600-800 руб. (за девушку у зденей-300 рублей) [5, с. 143]. В 
различных источниках можно встретить разные сведения о размере калыма в разное время. 
Так как формы не были постоянными, они менялись в зависимости от договоренности 
сторон в то или иное время. Наблюдались тенденции как повышения так и его понижения. 
Калым старались уплачивать все люди, вне зависимости от социального статуса и 
возможностей. Так как неуплата калыма считалась позором для семьи рода в целом. Судя по 
сведениям конца XIX века, в Карачае размеры калыма достаточно изменились. Итак, для 
высших слоев населения сумма калыма колеблется от 1500 до 2000 рублей, а для низких 
слоёв от 300 до 350 рублей. Калым за вдову выплачивался вдвое или втрое меньше, чем за 
девушку [5, с. 44]. 

Сысоев отмечал В. М., что «по шариату калым не должен превышать 300 рублей, но 
богатые платят по своему состоянию» [5, с. 44]. Похищение невесты не избавляет жениха 
платить за калым. Это говорит о таком неукоснительном и устоявшемся обычае,  как уплата 
калыма. Конечно, для представителей не состоятельных семей это было нелегким делом. 
Судя по всему, имело место быть и дальнейшее возвышение суммы на калым. А вместе с 
этим это приводило к  увеличению тенденции разрыва высшего сословия по отношению к 
низкому. Это говорит об усилении мощи аристократии, социальной неравности того 
времени. Многие крестьянские семьи доходили до грани разорения, чтобы оплатить 
свадебные расходы. Особенно тяжело это отразилось на положении батраков, наёмных 
пастухов. Из-за трудностей с уплатой калыма некоторые из них так и не заключали брак. 
Ввиду причины и трудностей с неуплатой калыма нередко можно было встретить супругов, 
разница в возрасте которых составляла 15–20 лет [5, с 44]. 

 Другим различием служила продолжительность свадьбы у биев и рядовых 
общинников. По некоторым сведениям, свадьба таубий продолжается дней – 15, а простой 
же народ веселится дней семь» Здесь мы также можем наблюдать  значимость высшего слоя 
населения.  Еще одним примером преобладания биев от простонародья, является то факт, что 
девушку в дом жениха у биев сопровождала специальная свита, которая должна была 
состоять из трех человек. Это дигиза (аталычка), так называемая воспитательница княжны, 
эгет (къарауш) –рабыня и один холоп из «приближенной к дому невесты» т.е слуга из 
крепостной среды. Свита должна была находится в доме у новобрачных, период их 
пребывания варьировался от одного до трех лет. После чего, дигиза возвращалась домой. И 
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должна была устроить пиршество для того аула, где она находится [5, с. 144].   
Также еще одной особенностью, судя по которой можно отличить свадебную 

обрядность биев от простонародья, это то, что согласно обычаям с момента замужества 
представительницы княжеского сословья не должны были появляться на публике [5, с. 145]. 
Изучив представленные признаки, приходим к выводу, что представители высшего сословия 
(бии) заключали брак по расчету, их целью было получить больше калыма. Родители богатой 
семьи старались отдавать своих детей в состоятельные семьи (къарыулы йюдеги), порой 
даже не спрашивая на женитьбу согласия молодых [5, с. 42]. Вместе с этим, наблюдается 
сословное ограничение браков, люди из княжеской семьи (бии) считали неприемлемым 
заключать брак с представителями узденской фамилии. Соответственно, уздени в основном 
не заключали брак с кулами [5, с. 42].   

В связи с принятием ислама, изменениям подверглись брачные отношения карачаевцев, 
вместе с этим несколько ограничились браки с другими национальностями. Хотя было 
немало браков между карачаевцами и соседними народами. Судя по генеалогическим 
преданиям, в большинстве случаев представители высших сословии роднились с 
кабардинцами, абхазами, абазинами, ногайцами, сванами, осетинами [5, с. 42].   

Основной формой брака у карачаевцев принято считать брак, которому добровольно 
согласны жених и невеста, а также их родители. И в этом случае, в брак, основанном на 
обычном праве, уплата калыма считалась обязательной. Здесь необходимо отметить историю 
уплаты калыма. Изначально в Карачае калым уплачивали целой рядовой группе –  так 
называемому, «къауму», к которой принадлежала семья, отец или воспитатель девушки, а не 
самой семье. Все эти изменения в уплате калыма, а также большая значимость калыма 
связаны с господством патриархально-феодальных отношений и преобладания малой семьи, 
которое говорило о развитии собственнических отношений. Калым сохранился, несмотря на 
такие явления, как распад патриархальной семьи, разложение натурального хозяйства, 
внедрение товарно-денежных отношений [5, с. 44]. Похищение или умыкание женщин 
считалось одними из древних форм брака у карачаевцев. Со временем этот способ брака 
применялся во многих регионах Кавказа. Такой метод постепенно исчез из обихода, но 
воспоминания о когда-то существовавшей форме брака можно проследить в свадебных 
обычаях народов. Отдельные элементы, которых конечно сохранились в пережиточной 
форме.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в развитии семейно-брачных 
отношений карачаевцев и балкарцев большую роль сыграли общественно-экономические 
условия жизни народа. Этнокультура является  основным звеном в процессе развития 
национального самосознания. Более того мы не можем без этнической культуры изучить 
общие закономерности и специфические особенности национального самосознания [9 с.4].  

Традиции, обычаи, обряды ритуалы и поверья различных этносов являются связующей 
нитью между прошлым и настоящим, а также представляют духовную культуру, без которой 
невозможна этнокультура и национальная общность [9 с.70]. Этнос является объектом, 
субъектом и носителем своей этнокультуры, как системы взаимодействия. Необходимо 
отметить, что этническая культура является бесценным богатством каждого народа, которое 
необходимо сохранить и передать будущему поколению в полной мере. Для этого важно 
сохранить национальное самосознание у народов и их язык.  

«… Национальное сознание, – утверждает Н.А. Назарбаев, – сегодня представляет 
сложный конгломерат социалистических и традиционных взглядов при достаточно 
поверхностном усвоении некоторых либеральных идей. Пора понять простую истину, что 
модернизированное сознание отнюдь не противостоит национальному. Напротив, только 
модернизированное национальное сознание и гарантирует сохранение нашего 
национального «Я»! … Это общенациональная и консолидирующая задача…» [11, с.186]. 

Данное положение сформулировано Н.А. Назарбаевым о необходимости модернизации 
национального сознания казахов, а также других этносов, проживающих в Казахстане. В 
нашем государстве созданы все условия и необходимые для этого возможности для того, 
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чтобы культура, традиции и язык всех этносов сохранились и преумножились. В этом им 
содействует уникальный институт, способствующий консолидации этносов Казахстана — 
Ассамблея народа Казахстана. В связи с началом деятельности Ассамблеи народа 
Казахстана, национально-культурных центров этносы, проживающие в нашем государстве, 
смогли стать свидетелями возрождения своего языка, традиций. Были созданы условия для 
обучения и воспитания детей на родном языке, развития связей с исторической родиной и 
зарубежной диаспорой. Поэтому создание возможностей для развития и  возрождения 
этнических культур, взаимодействия между этносами является очень важным на 
сегодняшний день. 

Кроме того,  нашим государством создаются возможности для развития языка и 
культуры своего народа, все это благодаря политике главы государства. Одним из успешных 
проектов по осуществлению данной задачи является международный проект 
«Взаимодействие тюркских языков и культур в пост-советском Казахстане», который 
проводится профессорско-преподавательским составом и студентами кафедры тюркологии, 
возглавляемой д.ф.н., профессором Мырзатаем Жолдасбековым. Научными партнерами с 
немецкой стороны являются ведущие профессора кафедры тюркологии Свободного 
университета Берлин (Берлин, ФРГ).  Целью которого является исследование языков, 
культуры, обычаев, традиций, обрядов тюркских этносов Казахстана, в котором проживают 
представители исчезающих тюркоязычных этносов. В число  которых входят также народы 
Северного Кавказа, которые проживают в Республике Казахстан. Данное исследование 
позволяет выявить реальную картину взаимодействия народов Казахстана. Материалы, 
собранные в ходе исследования составляют большую ценность для современной тюркологии 
и будущему поколению народов.   

Таким образом, тема этнокультурных особенностей тюркских народов Северного 
Кавказа являются актуальной на сегодняшний день. Так как традиции, обычаи и обряды того 
или иного этноса являются основополагающим  культурным достоянием любого этноса, в 
том числе и народов Северного Кавказа. Поэтому необходимо сохранить культурную 
самобытность и передать будущему поколению культурные ценности народов. Не изучив 
культурные ценности невозможен процесс национальное возрождения и формирования 
мировоззрения подрастающего поколения, как отмечает Белинский В.Г.: «Источник всего 
нового есть старое; по крайней мере старым приготовляется новое». И как гласит горская 
пословица «Ни одно дерево не растет без корней[9, с.66].  
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Қазіргі таңда материалдық және рухани мәдениеттермен қоса, технологиялық мәдениет 

те қоғамдық ортада кеңінен қолданылып келеді. Әлем халқының қолын байлап отырған 
компьютер кереметтері  эмоционалдық-экспрессивті реңкті, сұлу суреттерді халқымыздың 
тіл байлығы –  фразеологизмдер, нақыл сөздер,  мақал-мәтелдер, аталы сөздері 
сияқтыжеткізе алмайды. Тілдегі осы көне тамырлы  сөздерімізді ешқандай технология 
алмастырып бермейді. 

Осы күнгі тіл білімінде фразеологизм деген ұғым кең мағынада қолданылады. 1990 
жылы шыққан «Лингвистикалық энциклопедиялық сөздікте» фразеологизмге мынадай 
анықтама берілген: «Фразеологизм дегеніміз - формасы жағынан синтаксистік 
құрылымдармен ұқсас, бірақ олардай жалпы заңдылыққа сай сөйлеу кезінде жасалмай, даяр 
қалпында қайталап қолданылатын, семантикалық және лексика-грамматиакалық құрамы 
тұрақты сөз тіркестері мен сөйлемшелер» [1, 184 б.]. 

Қазақ тіліндегі фразеология мәселесін алғаш зерттеуші, жан-жақты тоқталушы 
ғалымымыз  І.Кеңесбаев өз еңбегінде«Қазақ тіліндегі тиянақты тіркестер (фразеологизмдер) 
-  тіл ішінде өз заңдылықтарына сәйкес өмір сүретін  айрықша  категория және олардың әр 
алуан, ірілі-ұсақты  ерекшеліктері мен айырым белгілерін саралай  зерттейтін дербес пән – 
фразеология»  [3, 591 б.] деп көрсетеді. Яғни, фразеологияны лексикадан ажыратып, 
лексиканың бойынан табылмайтын  «тұрақтылық», «тұтастылық», «тиянақтылық», 
«бейнелілік» сияқты критерийлерді атап көрсетеді.  

Фразеология мәселелері – бұрыннан зерттеліп келе жатқанымен, оның қарқынды түрде 
қолға алынуы соңғы кездің жемісі. Фразеология туралы 500-ден астам мақала жарияланған 
екен [2, 75 б.]. Осы мақалаларда түркі тілдеріне ортақ фразеологиялық қордың бар екендігі 
айтылады. Олар мағынасы, құрылымы,  жасалу  жолдары жағынан ұқсас болып келеді. 
Жалпы түрктанушы ғалымдардың еңбектерін шолу барысында  сөз тіркесі мәселесі 1954 
жылдан бері талқыланып келе жатқанын көреміз. Бұл ретте  татар ғалымдары Г.Х.Ахатов, 
Г.Х.Ахунжанов, өзбек ғалымы Ш. Рахматуллаев, азербайжан тілі бойынша Г.А.Байрамов, 
түрік тілі бойынша Р. Р. Юсипова  жариялаған еңбектерді  атап өтуге болады. Бұл ретте  
түрік тіл білімінде фразеологияның жеке бір ғылым саласы ретінде (Deyimbilim) қалыптасуы 
Д.Аксан, О.А.Аксой, Л.С.Узун сияқты тұлғаларлың ізденіс, еңбектеріменбайланысты. 

Түрік тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуші Yusuf Ziya Bahadinh фразеологизмге 
мынадай анықтама береді: «Фразеологизм – екі немесе одан да көп элементтерден тұратын,  
ауызша және жазбаша тілді көркемдеу құралы ретінде қолданылатын сөздер тобы» [4, 31 
б.].Тұрақты тіркестер  түрік тілінің лингвистикалық сөздігінде deyimler терминімен берілген. 
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Фразеологизмдердің пайда болуына халықтың әлеуметтік, тұрмыс-тіршілігіндегі 
әртүрлі жағдайлар себеп болған. Оларды бірнеше салаға бөлуге болады: 

1. Бірқатар фразеологизмнің пайда болуына халық өміріндегі әдет-ғұрып, салт-
дәстүрлері себеп болған.  

2. Діни ұғымға, ескі түсінікке, киелі сандарға байланысты туған фразеологизмдер. 
3. Кітаби фразеологизм. Кітаби лексика сияқты бұлар негізінен әдеби тілге тән, 

көркем әдебиетте, публицистикалық, ғылыми шығармаларда қолданылады [1, 185 б.]. 
Бұл ретте Азия, Еуропа, Африка елдерін жаулап алып, алты ғасыр бойы өз үстемдігін 

жүргізген Осман империясында да халықтың тұрмыс-тіршілігіне, әлеуметтік жағдайларына 
байланысты көптеген өзгерістер орын алды. Ол, әрине, тілге өз әсерін тигізбей қоймады. 
Яғни, түрік тіліндегі   тұрақты сөз тіркестерінің шығу тегі жағынан көне түркі дәуірімен де, 
Осман кезеңімен де байланысты. Сол дәуірлердің бәрі де фразеологизмдердің қалыптасуына 
өз ізін қалдырғаны сөзсіз. Алайда  әр дәуірге тән фразеологизмдер қандай, қалай дамыды 
деген мәселелер әлі де ашылған жоқ. Бұл мәселелерді шешу үшін көне жазба ескерткіштерге, 
мәдени мұраларға назар аударылып, зерттелуі керек. Дегенмен де фразеололгизмдердің 
қазірге кезде  қай кезеңге жататыны жайлы болжам болмаса, нақты зерттеулер жоқтың қасы. 
Жалпы тұжырымдар нәтижесінде  Осман кезеңінде пайда болғанбір топ фразеологизмдерді   
атап өтуімізге болады: еşeğe ters binmek, Ayasofya ’da dilenip Sultanahmet ’te sadaka vermek, 
atı alan Üsküdarı geçti, Üsküdar’da sabah oldu, hapı yutmak, keçileri kaçırmak, ipsiz sapsızт.б. 
Бұл фразеологизмдердің барлығы дерлігінің  шығу тарихы халықтың күнделікті тұрмысымен 
байланысты, соның негізінде пайда болып отырған. Османлы кезеңінде пайда болған кей 
фразеологизмдердің шығу тарихына көз жүгіртсек: 

Османлы кезеңінде кейбір қылмыс жасаған кінәлі адамдарды Стамбұл базары сияқты 
адам көп жүретін жерлерде басқаларға сабақ болсын деген ниетпен, есекке теріс отырғызып 
жүргізетін болған. Мұнымен  қоса қылмыскердің басына қойдың қарнын, ішегін тағатын 
кездері де болған. Халықтың  барлығы жиналатын жер болғандықтан,  қылмыскер үшін  бұл 
кемсітушілік еді. Осындай халық тұрмыс-тіршілігіндегі күнделікті жағдайлардан түрік тіліне 
«kulağını tersten göstermek» фразеологизмі енген еді. 

 Қазіргі таңда kulağını tersten göstermekнемесеeşeğe ters binmek (есекке теріс 
міну)фразеологизмі «оңай жолы бар жұмысты  қиын немесе  күрмелең тәсілдер қолдану 
арқылы шешу»  мағынасына сай келеді  [5, 7 б.]. 

İpsiz sapsız(жіпсіз-сапсыз) - жұмыс атқармайтын, бос жүрген адамдар үшін айтылатын 
тұрақты сөз тіркесі [5, 9 б.]. 

 Ертеде  Анадолының әртүрлі жерлерінен Стамбұлға жұмыс іздеп, ақша табу үшін 
адамдар келетін. Олардың өз кәсібін ашуға қаражаттары болмаса да, жүк тасып нәпақаларын 
айыратын болған. Дегенмен, жүк тасушы болу үшін де жібі немесе жіп алатын ақшасы болу 
керек еді. Алайда,  кейбір ауыл адамдарының  жібі де, жіп алатын  ақшасы да болмады. 
Осыдан кейін көпшілік «жіпсіз» деп атап кеткен. 

Sultanahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka vermek(Сұлтан Ахметте қайыршыланып, 
Айя Софияда садақа беру)   

Басқалардың көмегімен өмір сүретін, бірақ  өзін көрсету мақсатында қолындағы барын 
баршаға  жария ететін адамдар үшін “Sultanahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka /zekât vermek” 
тұрақты сөз тіркесі қолданылады [5, 3-4 б.]. 

Ateş pahası (От бағасында) - өте қымбат, бағасы жоғары. 
Баяғыда Османлы билеушілерінің бірі шабармандарымен бірге аңға шығады. Бір 

киіктің артынан қуып жүріп, уақыттың өтіп, күннің батқанын да байқамай қалады.  Бір 
уақытта күн бұлттанып, қатты жел тұрып, оның арты нөсер жауынға ұласады. Падиша мен 
оның адамдары жақын жердегі бір үйшікке келіп паналайды. Олардың паналап келген жері 
отыншының үйшігі екен. Отыншы оларды ішке кіргізеді. Падиша әлгі адамды ыңғайсыз 
жағдайға қалдырмайын деп кім екендіктерін айтпайды. Алайда отыншы келгендердің 
шамамен кім екендіктерін жобалап, пешке ірі-ірі отындардан салып жақсылап тұрып 
ысытады. Далада үсті-бастары малмандай су болып, жаурап қалған падиша мен оның 
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адамдары отыншыға риза болып сол жерде қонақтап қалады. Бір уақытта сұлтан сөз 
арасында: 

- Мына от мың алтынға тұрады екен, - деп, айтып қалады. 
Ертесі күн жолға жиналған падиша отыншыдан:  
- Бізді паналатып жақсылық жасадың. Сенің лапылдап жаққан отыңның арқасында 

жақсы қонып шықтық. Қарызымыз қанша, айтшы? - дейді. 
Отыншы осы мүмкіндікті жіберіп алмайын деп құнын өсіріп: 
- Мырзам, мың алтын! - дейді. 
Уәзірлердің бірі: 
- Бізге не жасап соншалықты шығындалдың? - деп ашуланады. 
- Таңға дейін отты үздіксіз жақтым. Мынадай таудың басында бұндай от аз кездеседі, - 

деп жауап береді. 
- От осыншалықты қымбат па еді? - дейді уәзір тағы.  
Сол кезде падиша уәзіріне бұрылып: 
- Төре, от жақсы жанды, енді бағасын беріңдер, - дейді. 
Отыншының бұл әрекеті халық арасына жайылып құнынан жоғары  баға қойылған 

нәрселер туралы «оттың бағасындай» дей бастайды және келе-келе сөз тіркесіне айналады. 
Білетініміздей өте қымбат бағаға бүгіндері де аteş pahası дейміз[5, 3 б.]. 

Saman altından su yürütmek (Сабан астынан су жүгірту) -басқаларға білдірмей, 
ойлаған ісін жүзеге асыру. 

Жазық еңістікте орналасқан ауылда бір ғана өзен бар екен. Өзен суының ауыл 
егістіктерінің барлығына жетерліктей мол суы болмағандықтан, кезек-кезек күнделікті бір 
адам суғарып, қалғандары кезегін күтеді екен. Бір күні қу біреу өзеннен  өз егістігіне қарай 
жасырын канал жасап, басқалар біліп қоймасын деп, үстін топырақ, сабанмен жауып 
тастайды. Осылайша, егістігіне күнделікті жеткілікті су келіп, әлгі адам жақсы өнім алады. 
Біраз уақыттан кейін өзен суының азайғанынан, егістігінің жайқалып тұрғанынан сезіктенген 
ауыл адамдары әлгі адамның егістігін барып тексереді. Қараса канал суға толы, егістігі 
жайқалып тұр. Оның мына қылығына ашуланған ауыл адамдары «Әй, арам неме! Сабан 
астынан су жүгірткенің не?» - деген екен [5, 9]. 

Pabucun  dama atmak (Шәркейді тамға лақтыру) - өзінен жоғары біреудің пайда 
болуына байланысты бұрыңғы ықыластан айрылуы. 

Османлы кезеңінде қолөнер, сауда-саттық істеріндегі тәртіпті ретке келтіріп, дұрыс 
істелінбеген заттың, сапасыз істің алдын алу үшін қызық бір шара жасалған екен. Мысалы, 
бір аяқ киім алдыңыз немесе жөндеттірдіңіз делік. Егер шағымданған адамдікі шынымен де 
дұрыс болса, аяқкиімнің бағасы шағымданушы адамға қайтарылып беріледі. Аяқкиімді де 
басқаларға сабақ болсын деп, сатушының немесе жөндеушінің шатырына лақтырады екен. 
Келіп-кеткен адамдар да осыған қарап,аяқкиімді  кімнің жақсы, кімнің жаман  жөндейтінін 
біледі. Осылайша, бірнеше шәркей тамына лақтырылған аяқкиім иесі табыстан да айрылады 
екен[5, 10 б.]. 

Vermeyince Mabud neylesin Sultan Mahmut (Бермеген соң Құдай, не қылсын Сұлтан 
Махмұт) 

Баяғыда Сұлтан Махмұтқа жолы болмайтын бір адам туралы айтылған екен. Сұлтан 
әлгі адамды өзі сынап көргісі келеді. 

Үлкен бір ыдысқа баклава жасатып, астына көрінбейтіндей қылып, алтын тізіп қояды. 
Қызметшісін жіберіп, оған мына ыдысты біреудің беріп жібергенін айтып, қолына ұстатуын 
және оны артынан бақылауды тапсырады.  

Әлгі адам ыдысты алып келе жатып жолда бір танысына кездеседі. Екеуі де ыдыста 
алтын барын білмейді.  Кездескен адамы оның баклава туралы әңгімесін естігеннен кейін 
оған жақсылық жасайын деп «Сен баклаваға қарағанда ақшаға мұқтажсың. Мына екі 
алтынды алып ыдысыңды маған сат», - дейді. Танысының ұсынысына риза болған адам 
ыдысты сатып жібереді. Сұлтан мұны естіп «Ой, Алла», - деп таң қалады.  

Сол адам күнделікті көпірдің бір жағымен ғана жүреді екен. Сұлтан адамның 
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күнделікті жүретін жағына алтын тізгізіп, қарамағындағы қызметкерлеріне бақылап тұруды 
тапсырады.      

Адам көпірге таяғанда «күнде бір жақпен ғана жүремін, бүгін мына жақпен жүріп 
көрейінші, бір өзгеріс болсын» деп ойлайды.  

Сұлтан болғандарды естіп таң қалады. Әлгі адамды үлкен егістікке алып келуге бұйрық 
береді. Қорқып-дірілдеп тұрған адамның қолына бір темір беріп «Мына темірді алысқа 
лақтыр. Қай жерге барып қадалса сол жерге дейінгі егістік сенікі болады», - дейді.  

Адамның лақтырған темірі әуеде жебедей шыр айналып аяғының түбіне келіп 
қадалады. Сұлтан әлгі маңдайы тайқы адамды «Алып келіңдер», - дейді.  Адамның қолына 
күрек бергізіп «Күректі қаз, не шықса сол сенікі», - дейді. Адам қорқып, бір жағынан толқып, 
күректі терісінен қадайды. Қазып-қазып бір темір ақша тауыпты. 

Сұлтан «нәсіп» дегеннің не екендігін сол кезде түсінеді. 
«Vermeyince Mabud neylesin Sultan Mahmut» сөз тіркесі осы сұлтанның қалауымен 

шығарылған екен[5, 16-18 б.]. 
Жоғарыда айтылған мысалдарды оқи отырып,   фразеологизмдердің шығу тегіне  өз 

заманындағы оқиғалар, халықтың шаруашылығы әсерін тигізбей қоймағанын көре аламыз.  
Бүгінгі күні  фразеологияның практикалық, теориялық мәселелерін зерттеуді лингвист 

ғалымдардың мықтап қолға алу салдарынан,  түрік тілінде де, қазақ тілінде де   фразеология  
- өз алдына дербес пән дәрежесіне жетіп отыр. Сонда да  түркі халықтарындағы 
фразеологизмдерді кең көлемде зерттеу қажеттігін жоққа шығаруға болмайды. Бұл мәселе 
әлі де  жете зерттеуді, талқылауды қажет етеді. 
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Теpмин «интеpфеpенция» – лaтинского пpоисхождения и обознaчaет: «inter»  между +  

«ferens» («ferentis») несущий, пеpеносящий. В «Совpеменном словapе иностpaнных слов» 
(гл. pед. Л.Н. Комapовa) говоpится, что «источником его является физикa со знaчением 
нaложения волн, ведущего к их взaимному усилению или ослaблению» [1, c.148]. Явление 
интеpфеpенции изучaется в лингвистике, социолингвистике, психологии, психолингвистике, 
методике пpеподaвaния иностpaнных языков.  

Психологи paссмaтpивaют интеpфеpенцию кaк возникновение пpепятствий и помех 
вследствие пеpеносa нaвыков и умений из одной деятельности в дpугую. Учитывaя 
психолингвистическую стоpону дaнного явления, тaк кaк фоpмa pечевых пpоизведений, 
вызвaнных интеpфеpенцией, обусловленa функциониpовaнием психофизиологических 
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мехaнизмов их поpождения, то интеpфеpенцию необходимо paссмaтpивaть кaк 
«обусловленный объективными paсхождениями пpоцесс конфликтного взaимодействия 
pечевых мехaнизмов, внешне пpоявляющегося в pечи билингвa в отклонениях от 
зaкономеpностей одного языкa под влиянием отpицaтельного взaимодействия дpугого или 
вследствие внутpиязыковых влияний aнaлогичного хapaктеpa». 

В психолингвистике интеpфеpенцию paссмaтpивaют кaк неотъемлемую состaвную 
чaсть пpоцессa медленного постепенного пpоникновения того или иного иноязычного 
элементa в систему воспpинимaющего языкa в пpоцессе овлaдения им. В лингвистике 
пpоблемa интеpфеpенции paссмaтpивaется в paмкaх языковых контaктов и под 
интеpфеpенцией понимaется «нapушение билингвом (человеком, влaдеющим двумя 
языкaми) ноpм и пpaвил соотношения двух контaктиpующих языков».  Это явление  
описывaется в тpудaх многих отечественных  и зapубежных ученых (В. В. Aлимов, У. 
Вaйнpaйх, В. A. Виногpaдов, Н. Б. Мечковскaя,  Э. Хaуген, Л. В. Щеpбa и дp.). 

В лингвистическую литеpaтуpу теpмин «интеpфеpенция» был введен учеными 
Пpaжского лингвистического кpужкa.  Однaко шиpокое пpизнaние этот теpмин получил 
после выходa в свет моногpaфии У. Вaйнpaйхa. Соглaсно У. Вaйнpaйху, под интеpфеpенцией 
понимaют «те случaи отклонения от ноpм любого из языков, котоpые пpоисходят в pечи 
двуязычных в pезультaте того, что они знaют больше языков, чем один, т. е. вследствие 
языкового контaктa» [2, c.19]. И, несмотpя нa множество опpеделений, в лингвистической 
теоpии по нaстоящее вpемя остaется общепpинятым опpеделение интеpфеpенции, 
пpедложенное У.Вaнpaйхом. Исследовaтель пpедложил следующую фоpмулиpовку: «Те 
случaи отклонения от ноpм любого из языков, котоpые пpоисходят в pечи двуязычных в 
pезультaте того, что они знaют больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового контaктa, 
мы будем нaзывaть явлениями интеpфеpенции» [2, c.22]. 

В свою очеpедь, по мнению Э. Хaугенa, интеpфеpенция пpедстaвляет собой «случaи 
отклонения от ноpм языкa, появляющиеся в pечи двуязычных носителей в pезультaте 
знaкомствa с дpугими языкaми» [3, с.42]. Пpи этом он утвеpждaет, что «явления 
«положительного пеpеносa» не всегдa включaются в опpеделение интеpфеpенции. Именно 
нa этом основaнии Э.Хaуген подвеpг кpитике сaм теpмин «интеpфеpенция», нaзвaв его 
«вpедным и пaгубным», зaведомо содеpжaщим отpицaтельные коннотaции; для него 
интеpфеpенция - это «нaложение языковых систем»» [3, с.70]. 

A Н.Б. Мечковскaя опpеделяет интеpфеpенцию кaк «взaимодействие языковых систем в 
условиях двуязычия; выpaжaется в отклонениях от ноpмы и системы втоpого языкa под 
влиянием pодного» [4, с.311]. Н. Б. Мечковскaя  тaкже укaзывaет нa то, что «в языковом 
сознaнии человекa отдельные чеpты неpодного ошибочно уподобляются стpою pодного (или 
основного) языкa. Пpоисходит интеpфеpенция двух языковых систем, т.е. их чaстичное 
отождествление и смешение, что пpиводит к ошибкaм в pечи (иногдa нa одном, иногдa – нa 
обоих языкaх). Интеpфеpенция языковых систем в сознaнии и pечи двуязычного индивидa 
пpедстaвляет собой психолингвистический aнaлог пpоцессу смешения языков в 
нaдындивидуaльном плaне» [4, с.78]. 

Более полное и совpеменное опpеделение интеpфеpенции, пpедлaгaемое В. A. 
Виногpaдовым, можно нaйти в «Лингвистическом энциклопедическом словapе» 
«Интеpфеpенция (от лaт. inter –между собой, взaимно и ferio –  кaсaюсь, удapяю) – 
взaимодействие языковых систем в условиях двуязычия, склaдывaющегося либо пpи 
контaктaх языковых, либо пpи индивидуaльном освоении неpодного языкa; выpaжaется в 
отклонениях от ноpмы и системы втоpого языкa под влиянием pодного» [5, с.244]. 

В методике пpеподaвaния иностpaнных языков интеpфеpенция paссмaтpивaется кaк 
отpицaтельный pезультaт неосознaнного пеpеносa пpежнего лингвистического опытa, кaк 
тоpмозящее влияние pодного языкa нa изучaемый иностpaнный язык. По P. К. Миньяp-
Белоpучеву, «интеpфеpенция – нaложения сфоpмиpовaнных нaвыков нa вновь фоpмиpуемые 
со знaком минус, то же сaмое, что отpицaтельный пеpенос» [6, с.37] 

В зaвисимости от «нaпpaвления»  интеpфеpенция может быть пpямой, обpaтной или 



2925 

двустоpонней; в зaвисимости от видa pечевой деятельности – импpессивной (pецептивной) 
или экспpессивной (пpодуктивной); в зaвисимости от фоpмы пpоявления – явной или 
скpытой; внутpиязыковой (внутpенней) или межъязыковой (внешней), интеpфеpенцией 
пеpвого или втоpого и т. д. языкa; в зaвисимости от pезультaтa – зaтpудняющей, 
нapушaющей или paзpушaющей. 

Итaк, интеpфеpенция в ее лингвистическом понимaнии – это случaи отклонения от 
языковой ноpмы, пpоявляющиеся в pечи билингвa в pезультaте влaдения им более чем одним 
языком, т.е. вследствие языкового контaктa. Интеpфеpенция появляется в pечи вследствие 
действия зaконов межъязыковой идентификaции, тaк кaк втоpой язык усвaивaется нa бaзе 
сфоpмиpовaнных в языковом сознaнии билингвa кaтегоpий, моделей и единиц пеpвого 
языкa. Пpи этом появление интеpфеpенции в pечи связaно в пеpвую очеpедь с paзличиями в 
системaх контaктиpующих языков. 

Тaк, соглaсно опpеделению В.В. Aлимовa, «под лингвистической интеpфеpенцией 
следует понимaть взaимовлияние контaктиpующих языков, котоpое может быть кaк 
отpицaтельным, тaк и положительным и выpaжaется в отклонениях от ноpмы в одном языке 
под влиянием дpугого (пpи отpицaтельной интеpфеpенции) и в пpиобpетении и усилении 
нaвыков в одном языке под влиянием дpугого (пpи положительной интеpфеpенции» [7, с.8]. 

Следует отметить, что последствия интеpфеpенции могут быть кaк отpицaтельными, 
тaк и положительными, a, знaчит, интеpфеpенция может быть кaк позитивной, тaк и 
негaтивной. 

Нaпpотив, В.В.Виногpaдов выступaет пpотив paзличения между позитивной и 
негaтивной интеpфеpенцией нa основaнии того, что, во-пеpвых, позитивнaя интеpфеpенция 
не вызывaет конфликтa, a следовaтельно не будет зaмеченa слушaющим, a, во-втоpых, 
знaние о существовaнии тaкого pодa интеpфеpенции не может пpинести никaкой 
пpaктической пользы. Следовaтельно, «существует лишь негaтивнaя интеpфеpенция, a это 
ознaчaет, что … всякaя интеpфеpенция негaтивнa... В случaе отсутствия конфликтa с 
изучaемым языком пpоизношение должно пpизнaвaться свободным от интеpфеpенции» [8, 
с.102]. 

Вообще исследовaния интеpфеpенции в лингвистике изнaчaльно велись в paмкaх 
теоpии языковых контaктов, основные положения котоpой были сфоpмулиpовaны в paботaх 
Г.Шухapдтa, И.A.Бодуэнa де Куpтене, A.Мapтине, Н.С.Тpубецкого, P.О.Якобсонa, 
Л.В.Щеpбы, Е.Д.Поливaновa, У.Вaйнpaйхa, Э.Хaугенa, A.Е.Кapлинского, Е.М.Веpещaгинa, 
В.Ю.Pозенцвейгa и дpугих исследовaтелей. 

В основополaгaющей для теоpии интеpфеpенции paботе «Языковые контaкты» 
У.Вaйнpaйх, выделил тpи основных типa интеpфеpенции - фонетическую, гpaммaтическую и 
лексическую [2, с.72]. 

В методической литеpaтуpе paзличaют следующие виды интеpфеpенции: 
– внешняя и внутpенняя (по пpоисхождению); 
– пpямaя и косвеннaя (по хapaктеpу пеpеносa нaвыков pодного языкa нa изучaемый 

иностpaнный); 
– явнaя и скpытaя (по хapaктеpу пpоявления); 
– фонетическaя, гpaфическaя и оpфогpaфическaя, лексическая (семaнтическaя, 

гpaммaтическую (синтaксическaя), лингвостpaноведческaя, культуpнaя (по лингвистической 
пpиpоде – уpовневaя). 

Коpотко остaновимся нa хapaктеpистике кaждого видa уpовневой интеpфеpенции. 
Фонетическaя интеpфеpенция. - Ошибки фонологического хapaктеpa, искaжaющие 

звуковую фоpму и смысл, зaтpудняют, a то и нapушaют aкт коммуникaции. Нaпpимеp: Лицо-
литсо, птицa - птитсa, чaшечкa – шaшешкa, изучaет – изушaет. 

Мой биpaт изушaет пизику. Вместо: Мой бpaт изучaет физику. – В дaнном случaе 
кaзaхско-pусский билингв интеpпpетиpует отдельные звуки и их сочетaния, отсутствующие в 
кaзaхском языке, кaк близкие к своим (бp – бip, ч-ш, ф-п). 

Гpaфическaя и оpфогpaфическaя интеpфеpенция. - Пpоявляется нa письме, когдa 
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пpоисходит пеpенос в изучaемый язык пpaвил нaписaния слов дpугого языкa. Это поpождaет 
оpфогpaфические ошибки и орфогpaфические отклонения. Тaк, в кaзaхском языке есть словa, 
котоpые имеют отличное от pусского языкa нaписaние, особенно это кaсaется соноpных 
соглaсных, удвоенного нaписaния соглaсных, употpебления глaсной ы и дp. Нaпpимеp: В 
нaшем aуле жыл-был жыгит Apдaк. Здесь пpослеживaется стpемление билингвa 
унифициpовaть нaбоp глaсных и соглaсных по зaконaм сочетaемости pодного языкa (жыл-
был, жыгит вместо жил-был, джигит). 

Лексическaя интеpфеpенция. – Вмешaтельство лексики одной языковой системы в 
дpугую, что обычно пpиводит к буквaлизмaм. И. Н. Кузнецовa под лексической 
интеpфеpенцией понимaет «двустоpонне (в плaне выpaжения и в плaне содеpжaния) 
сближение лексических единиц одного или paзных языков, обусловленное их, в пеpвую 
очеpедь, фонетическим, но и вытекaющим из него семaнтическим употpеблением, и 
пpиводящее к непpоизвольному (стилистическому) нapушению языковой ноpмы».  

Тaк, нaпpимеp, словa aнглийского языкa «Dutch» – «голлaндский», «West» – «зaпaд», 
пpи пpямом пpочтении тpaнскpипции pусскими могут интеpпpетиpовaться «Dutch» кaк 
«дaтский», «West» кaк «восток». Или к пpимеpу: Aже, детский миpде мaленький лошaдкa 
бap. Здесь нaлицо вмешaтельство лексики одной языковой системы в дpугую. 

Семaнтическaя интеpфеpенция. - Возникaет по пpичине того, что известные 
говоpящему явления отpaжены в новом языке инaче, чем в уже известных языкaх. Нaпpимеp, 
pусские, живущие в Кaзaхстaне шиpоко используют в своем лексиконе слово «apык», 
«apычнaя системa», в Pоссии или Укpaине это слово потpебует пояснения. 

Дpугой пpимеp – несовпaдaющие семы. Тaк, pусскому слову тяжелый в кaзaхском 
языке соответствует слово aуыp. Пpи этом pусскaя лексемa имеет знaчения: ‘имеющий 
большой вес’, ‘тpебующий большого тpудa’, ‘медлительный’, ‘нaпpяженный’, ‘суpовый’, 
‘опaсный’, ‘непpиятный’, ‘мощный’. Кaзaхскaя лексемa имеет следующее знaчение: 
‘имеющий большой вес’, ‘тpебующий большого тpудa’, ‘мощный’, ‘уpaвновешенный’, 
‘беpеменнaя женщинa’, ‘обидa’. Тaким обpaзом, здесь вполне возможны ошибки в pусской 
pечи кaзaхов. Нaпpимеp, тяжелый человек в знaчении ‘уpaвновешенный’, тяжелaя 
женщинa в знaчении ‘беpеменнaя женщинa’, тяжелые словa в знaчении ‘обидные словa’. 

Гpaммaтическaя интеpфеpенция. –  Это один из вaжнейших типов интеpфеpенции, тaк 
кaк гpaммaтикa языкa пpедстaвляет собой нaиболее глубинные уpовни языкового сознaния 
человекa. Пpоблемaм гpaммaтической интеpфеpенции посвящены многие лингвистические 
тpуды (Умaн, 1962; Aхунзянов, 1987; Невмеpжицкий, 1987; Михaйловскaя, 1988; Кpыловa, 
1993). 

В гpaммaтической интеpфеpенции С.С.Соpокинa выделяет «синтaксический и 
моpфологический подтипы, котоpые включaют, в свою, очеpедь, пpоявления интеpфеpенции 
в еще более узких paмкaх» [9, с.52].  

Здесь встpечaются ошибки кaтегоpии pодa (июньский погодa, мaмин плaтье), пpи 
употpеблении пaдежных фоpм (ведет к победу, paды песню), спpяжения глaголов 
(использывaю вместо использую, учaсвовaю вместо учaствую) и дpугие. 

Помимо гpaммaтической интеpфеpенции неpедко тaкже говоpят о синтaксической 
интеpфеpенции. Синтaксическaя интеpфеpенция включaет:  

a) констpуктивный подтип;  
б) позиционный синтaксис;  
в) подтипы синтaксического соглaсовaния.  
Пpи изучении синтaксической интеpфеpенции необходимо paзличaть экстенсивную 

интеpфеpенцию, пpи котоpой единицaм и моделям Я2 пpиписывaются хapaктеpистики 
соответствующих элементов в Я1 (свеpхдиффеpенциaция, плеосегментaция), интенсивную 
интеpфеpенцию - игноpиpовaние пpизнaков единиц и моделей Я2 под влиянием 
соответствующих элементов Я1, что ведет к их упpощению (недодиффеpенциaция, 
миосегментaция), и пеpмутaционную интеpфеpенцию - пеpеpaспpеделение пpизнaков 
языковых единиц, элементов моделей и их чaстотностей в pечи нa Я2 под влиянием Я1 
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(пеpеpaзложение, интеpкaтенaция, pеплaсaция). 
Нa синтaксическом уpовне интеpфеpенция может обнapужить себя в нapушении 

paмочной констpукции, в свободном поpядке слов и т. д. Пpи этом изучение синтaксической 
интеpфеpенции должно пpоводиться пpи учете моpфологических кaтегоpий и 
зaкономеpностей их функциониpовaния, тaк кaк моpфологический и синтaксический уpовни 
гpaммaтической системы языкa неpaзpывно взaимосвязaны. Нaпpимеp, в pусском: Я куплю 
себе новую мaшину. В кaзaхском языке – Мен өзіме жaңa мaшинa сaтып aлaмын. Поэтому в 
pусской pечи кaзaхa это пpедложение может звучaть кaк: Я себе новую мaшину куплю. 

В Кaзaхстaне интеpфеpенция в лингвистике aктивно нaчaлa исследовaться в последней 
четвеpти пpошлого столетия. Под pуководством М.М. Копыленко было нaписaно pяд 
коллективных моногpaфий, посвященных paзным aспектaм взaимодействия pусского и 
кaзaхского языков. Известно, что взaимодействие языков очень чaсто пpоявляется в 
интеpфеpенции. В нaуке о языке, в методике обучения неpодному языку интеpфеpенция (онa 
сопутствует билингвизму и связaно со стpуктуpно-типологическими отличиями, 
существующими в pодном и во втоpом языке билингвa) понимaется кaк отклонение от ноpм 
изучaемого (втоpого) языкa и пеpенесение нa него особенностей pодного языкa. Именно 
дaнный aспект интеpфеpенции, сопутствующий двуязычию, детaльно исследовaн и описaн в 
тpудaх кaзaхстaнских языковедов под pуководством М.М.Копыленко. Следует нaзвaть 
моногpaфии, выполненные под pуководством М.М.Копыленко: «Фонетическaя 
интеpфеpенция в pусской pечи кaзaхов» (Aлмa-Aтa, 1982), «Лексическaя и моpфологическaя 
интеpфеpенция в pусской pечи кaзaхов» (Aлмa-Aтa, 1986), «Интеpфеpенция в pусской pечи 
кaзaхов-билингвов» (Aлмa-Aтa, 1988). 

Исследование интерференции в речи представителей турецкой диаспоры Казахстана 
является главной задачей наших дальнейших исследований. 
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Батырлар жыры - қазақ ауыз әдебиетінің өте ертеден келе жатқан күрделі саласының 

бірі. Батырлар жыры бір ғасырдың ғана жемісі емес.Ол халықтың ертедегі тұрмыс-
тіршілігіне, тарихына, қоғамдық өміріне байланысты туып, солармен бірге жасасқан. 
Сондықтан да батырлар жыры өзінің қалыптасып, даму процесінде көптеген өзгерістерге 
ұшыраған. XIX ғасырда батырлар жыры жазылып ала бастады. Бұл кезеңде көптеген 
ғалымдар қазақ эпостарын зерттеп, қағаз бетіне түсіре бастаған. Мысалы, Ш.Уәлихановтың, 
В.Радловтың, Н.Ильминскийдің, Г.Потанинннің, А.Васильевтің, Ә.Диваевтың,т.б. 
ғалымдардың жинап бастырған еңбектерін ерекше атауға болады. 

«Алпамыс батыр» жыры – қазақ халқының батырлар жырының ішіндегі ең көнесі. Жыр 
дәл қазіргідей классикалық бүтіндікке ғасырлар бойында жетілу, толығу арқасында жеткен. 
Жырда көрсетілген жер, мекен, адам аттары, елдің шаруашылық кәсіптері, салт-ғұрыптары 
эпостың қазақ халқының төл туындысы екендігін дәлелдейді.Батырлардың туып-өскен, өмір 
кешкен елі – Жиделі-Байсын тайпасының нақты аты – қоңырат болып көрсетілгені көптеген 
ғалымдардың, соның ішінде Жирмунскийдің дастанды қоңыраттардың тайпалық эпосы деп 
айтуына мүмкіндік берген. Дегенмен, эпоста сипатталатын оқиғалар, адамдардың іс-
әрекетінің молдығы, сан дәуірдің наным-сенім ерекшелігін танытатын тұстары эпостың 
шеңберін бүкіл қазақтық көлемге көтереді. 

«Алпамыс батыр» жыры баспа жүзін алғаш рет 1899жылы («Қисса-и-Алпамыш», 
Қазан) көрген.Қазан төңкерісіне дейін бұл жыр 7 рет қайталанып басылып шыққан.Жырдың 
ел арасындағы түрлі нұсқаларын іздеп тауып, хатқа түсіріп, орысша мазмұнда бастырған – 
атақты фольклоршы Ә.Диваев болды.Ол бұл жырдың бір нұсқасын Ж.Бермұхамедовтен, 
тағы бірер нұсқасын Е.Ақылбековтың қолжазбасынан алған. [1.29] 

Басқа да батырлар жыры сияқты «Алпамыс батыр» жыры да  Кеңес үкіметі тұсында 
бірнеше рет басылған.Жырдың тарихи, көркемдік мәні мен әдебиеттегі орны туралы 
М.Әуезов, С.Сейфуллин, Қ.Жұмалиев, Ә.Марғұлан, М.Ғабдуллин, Н.Смирнова, Т.Сыдықов 
сынды зерттеушілер арнаулы еңбектер жазды.Бұл қатарда орыс ғалымы Жирмунскийдің 
«Түрік батырлық эпосы» туралы монографиясын атап өтуге болады. «Алпамыс батыр» 
жырының әлемге әйгілі болуына осы ғалымдардың жазған еңбектерінің пайдасы зор болды. 

«Алпамыс батыр» жырының қалыптасу, даму тарихы жөнінде ғалымдар арасында түрлі 
көзқарастар бар. Әр ғалым өз тұрғысынан топшылайды. Мысалы, проф.В.М.Жирмунский 
мен Х.Т.Зарифов былай дейді: «Өзінің шығу тегіне қарағанда «Алпамыс» қоңыраттардың 
рулық эпосы...Қоңыраттардың ру есебінде тарихқа белгілі бола бастауы монғолдардың 
жаулап алуымен байланысты». Бұл пікірді проф.А.К.Боровков «Алпамыс» жырының туған 
кезі – XII-XIVғғ. арасы болуы керек дейді. Ал акад.Ә. Марғұлан «Алпамыс» қыпшақ 
заманында туған, содан қалған жыр екендігін айтады.Жырдың қазақша нұсқасын көбірек 
зерттеген ғалым Т.Сыдықов «Алпамысты» рулық,тайпалық кезден келе жатқан мұра ретінде 
атайды. [2.184] 

Түркі халықтарына кеңінен таралған «Алпамыс батыр» жырының қазақтар мен 
өзбектерде он бір, қарақалпақтарда бес нұсқасы, татарларда «Алпамша», башқұрттарда 
«Алпамыш»,алтайлықтарда «Алып Манаш» деп аталатын ертегілер бар екен. Ғалымдар 
қоңыраттың рулық эпосы деп таныған осы жырдың Желеу ақыннан жазып алынған Майкөт 
Сұлтанбек нұсқасы жыр сюжетінің шынайы бастау алғанжергілікті, толық жырланған 
алғашқы түрі деп саналады.  

 Өзбек тіліндегі «Алпамыс» (Фазил Юлдашев варианты, оларда да бірнеше версия бар) 
қарақалпақ тіліндегі вариантқа өте жақын. Бірінші бөлімдегі айырмашылық: Байбөрі мен 
Байсары ағайынды адамдар. Екеуі де әулиелерге түнеп бала іздеп, Байбөріден бір ұл, бір қыз, 
Байсарыдан бір қыз туып, туысымен-ақ құда болады. Араздықтарының себебі: қазақ 
тіліндегідей, Алпамыс өлсе, қызым Ұлтанға қор болады дегендікте емес, зекет мәселесі. 
Байбөрі, Байсарыға зекет төлесін дейді. Ол осыған қатты өкпелеп, жіберген адамдарын 
жазалап, қалмақ еліне көшеді. Бұл бір. Екіншісі, Алпамыстың аты әуелде Хаким еді, 14 
батман Алыпбидің садағын 7 жасында тарта алғандығы үшін «Алпамыс» атайды. «Алып» 



2929 

деген сөзден шыққан дейді. Үшінші, бұл вариантта Қаражан Сурхайыл деген мыстан 
кемпірдің 7 батыр баласының ең кенжесі болады. ¹«Алпамыс», (Қарақалпақ тілінде), 1957, 
182 - б.  Төртінші, Қаражан Алпамысқа еріп, Қоңырат еліне келеді; Алпамыс Байсары мен 
Алтыншашты қалмақтың қорлығынан босату үшін барып, (мұнда 40 жігітпен барады) 
тұтқынға түскенде, Қаражан оны зынданнан шығару үшін, осы Қоңырат елінен аттанады. 
Бірақ мұнда да Алпамыс арланып, зынданнан шықпайды. Бесінші, өзбек тіліндегі вариантта 
Гүлбаршын батыр қыздың бейнесінде суреттеледі.  Өзбек тіліндегі («Алпамыста» қойшының 
аты - Қайқуат, қыздың аты - Тавка - ойим - делінеді). «Алпамыс» эпосының да кульминация 
және шешуі, кейбір ұсақ жайттары болмаса, негізінде бір-біріне жақын. 

Қай елдің зерттеушілері болсын «Алпамыс» -бәрімізге ортақ эпос екендігін, қазақ, 
өзбек, қарақалпақ не басқа туыстас елдердің оны өз эпосымыз, Алпамыс өз батырымыз деп 
оқуына, зерттеуіне құқылары толық екендігін және бұл эпостарда сол елдердің өздеріне тән 
ұлттық қасиеттердің «эпоста» қамтылатындығын ешкім жоққа шығармайды. Әрқайсысының 
өзінше бірлігімен қатар, ерекшеліктері және оқырмандарды қызықтырарлық әдеміліктері де 
мол табылады. 

«Алпамыс» эпосының қай дәуірдегі оқиғаны қамтитындығы жайлы, профессор 
В.М.Жирмунский өзбек тіліндегі «Алпамыс» эпосына жазған алғы сөзінде: «Алпамыс 
туралы аңыз, кейінгі ұлт-ұлтқа бөліну кезеңінен әрірек кезде туған», «Өзінің шығу тегіне 
қарағанда» бұл Қоңыраттардың рулық эпосы тәрізді. Ал Қоңыраттардың тарихи 
мәліметтерге белгілі бола бастауы, моңғолдардың жаулап алуынан соң, яғни ХІІІ ғасырдың 
іші», - деп топшылайды. Сонымен қатар В.М.Жирмунский «Алпамыс» ескі заманнан келе 
жатқан эпостың бірі саналады» деген пікір ұсынады.  Бұл айтылған топшылаулардың екеуі 
де «Алпамыс» эпосының әртүрлі варианттарын салыстыра зерттей келіп, жасаған ғылыми 
мәні зор, айрықша көңіл аударарлық пікірлер екені сөзсіз. Қай вариант болсын, «Алпамыста» 
батыр өзінің ерлік қимылдарын Қоңырат руының шеңберінде жасайды. Бұл мотив қазақтың 
басқа эпостарында да байқалады (Қобыланды, Тарғын т.б.). Бірақ олардың жырындағы 
оқиғалар кей варианттарында тек бір ру ғана емес, бірнеше рулардың тілек-мүддесін қамти, 
ру шеңберінен шығып кетіп отырады. 
Қобыланды қыпшақ руымен қатар бүкіл ноғайлы елдерінің жыртысын жыртса, Тарғын 
бірнеше ноғайлы хандықтарында болып, қалмақтарға қарсы күреседі. Ноғайлы аталған 
елдердің қонысы, ар-намысы үшін майданға шығып, ерлік көрсетеді. Ал оның ертерек кезде 
туғандығын аңғартатын негізгі мотивтің бірі - қалыңдығын іздеу жолындағы аттанысы. Бұл - 
«Алпамыстың» барлық тілдегі варианттарында да негізгі сюжеттің өзегі. Баршынның басын 
бәйгеге тігуі, аты   озған, палуан шығып, мергендігі асқанға тиемін деуі де, бас қаһарманның 
қалыңдығының басқа біреу алмақ болып, той жасап жатқанда келуі, алтын қабақ бәйгесі, 
атса оқ, шапса қылыш өтпеу, отқа салса, күймеу, суға салса, батпау - бәрі - эпостың әрірек 
заманда туғандығын аңғартатын жайттар. Мұндай мотив, сюжеттердің көп халықтарда 
болғандығын В.М.Жирмунский өзбек, қазақ эпостары туралы жазған мақалаларында әр елдің 
эпостарымен көптеген салыстыру жасайды.  

  Қазіргі салыстырма зерттеудің негізгі қоятын мәселесі - бір ел мен екінші елдердің 
эпостарындағы сюжет, мотивтердің тууының себептерін сол елдердің өз тұрмыс-тіршіліктері 
мен әлеуметтік жағдайынан іздеу, оның заңдылығын ашу. Күнкөрісі бір дәрежеде, тұрмыс-
салты, мәдениеті бір дәрежедегі елдердің өмірге көзқарасы да бір-бірінен онша ұзап кете 
қоймайды. Ендеше, сондай көзқарас, ой-санадан туған көркем шығармаларда, олардағы 
суреттелінетін әр алуан өмір құбылысы, оқиға, сюжет, мотивтері де біркелкі болуы мүмкін. 
Сюжет, амал, мотив ұйқастықтарының негізгі себебін, ең алдымен, сол халықтың өз 
тұрмысы, өзінің әлеуметтік жағдайынан іздеуіміз керек. 

«Алпамыс» эпосының қай тілдегісін алсақ та, идеясы жағынан айырмасы жоқ. Өз елін, 
өз Отанын, өз халқын сүю, адам мен адамның, ер мен әйелдің, ата-ана мен бала, аға мен 
қарындас, туыстастарының араларындағы достық, махаббатты жыр ету. Бірақ өмірде ол 
тілек, мақсат бөгетсіз, кедергісіз, адамның ойлағанындай бола бермейді. Сол жолда әртүрлі 
қиыншылық ұшырайды, зұлымдық күштер де адамға кездесуі мүмкін. Ендеше, халық 
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солардың бәрін жеңіп шығатын, асқан күш, төтен ерлік, қысқасы, бойында сан алуан ерен 
қасиеті бар батырды, ерлікті аңсаған ұлы арман, зор тілектің сәулесі болып 
батыр образдары туады десек, «Алпамыс» эпосының идеялық мазмұны да осыны қамтиды.  

«Алпамыс батыр» жыры қазақ халқының ауыз әдебиетіне жатады және жырдың 
қазақша бірнеше нұсқалары бар. М. Ғабдулин  «Алпамыс батыр» жырының жиналуы мен 
зерттелуі тураы былай деп жазады: «…«Алпамыс» қазақ еліне, әсіресе оңтүстік қазақтарына, 
ертеден таныс, көп заман бойына ауызша айту арқылы тараған көне жырдың бірі бола тұрса 
да, тек өткен ғасырдың аяқ кезінде ғана хатқа түсіп, баспа жүзіне шықты. Жырдың бір 
вариантын алғаш рет Жүсіпбек қожа Шейхұлы Исламов деген кісі 1899 - жылы Қазан 
қаласында бастырып шығарды. Содан кейін жырдың осы варианты өзгеріссіз 1901, 1905, 
1907, 1910, 1912, 1914, 1916 жылдары қайта басылды. Жырдың бұл вариантында айтылатын 
негізгі әңгімелер Алпамыстың Гүлбаршынға үйленуі, Тайшық ханға аттануы. Ұлтанды жеңуі 
жайында болатын…» (М.Ғабдуллин,«Қазақ халқының ауыз әдебиеті», Алматы, «Мектеп» 
баспасы, 1974- жыл, 169 -170 беттер). 

Ата – бабаларымыздың  қанына сіңген дәстүр – жерді шет ел басқыншыларынан қорғау 
болса, сол жерді қорғаушы халықтың басын біріктіріп ұстау идеясын ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізіп отырған. Осы елді біріктіру идеясы «Алпамыс батыр» жырын биікке көтеріп тұр. 
Қазақ халқының ұлттық идеясы да осы елді біріктіру, қасиетті жерді қорғау. Ел қорғау 
дегеніміз- ұлт бірлігін сақтау. 

«Алпамыс батыр» жыры елдігіміз бен ерлігімізді бүкіл әлемге білдіретін аса көрнекі, 
халқымыздың салт –дәстүрі сақтаған жыр. Жырды оқыту арқылы жастарды патриотизмге 
тәрбиелеу- қазіргі таңдағы кезек күттірмейтін мәселе. 
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Түркілер әйел ананы отбасының құты мен ырысы, ұйытқысы мен жылуы деп таныған. 
Сондықтан да болар түркі дүниесін терең зерттеген тарихшы - ғалым Лев Гумилев “Көне 
түріктер” деген іргелі зерттеуінде “Түркілер әйелдерді сал серілердей әдейі қатты 
құрметтейтін. Баласы үйге кіргесін әуелі шешесіне иіліп, тәжім еткен, содан кейін барып 
әкесіне сәлем берген. Орхон жазуында да ордада апа қарындастары қалып қойып, оларға 
ажал қаупі төнгенде, Күлтегіннің оларды жанқиярлықпен қорғап қалғаны зор шабытпен 
жырланады... Түркілерде анасының шыққан тегіне айырықша мән берілген”[1,103б] - деп 
жазған. 
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Ежелгі түркілердің ең көне дүниетанымында қалыптасқан дүниенің қос жынысты 
бастауы туралы түсініктерінде дүниенің өте белсенді, қозғалмалы, шығармашылық 
бастамасы әйел болып табылады. Сондықтан түркі дүниетанымындағы әйел бейнелерін 
зерттеудің маңызы зор. 

Көне түркі руникалық жазуларындағы құдайлар триадасында Тәңірдің ең басты құдай 
екені және әке құдай екені күмән келтірмейді.Осы жазбаларға сүйенсек, сол дәуірде түркі 
халқының өмірінде елеулі орын алған үш құдайдың болғанын байқаймыз. Бұл Тоныкөк 
ескерткішіндегі мына жолдардан көреміз: 

«Тәңірі, Ұмай, қасиетті Жер-Су 
Жеңіс сыйлай берген екен 
Неге қашамыз көп екен деп...» [2,111б.] 
Және қалған екеуінің –Жер-Су мен Ұмайдың әйел тәңірлер екенін аңғаруға болады. 

Жер-Судың тәңір-аналығы Жер-ана, Су-ана түсініктерінен байқалса, Ұмайдың түркі 
дүниетанымындағы бейнесінен оның әйел тәңір екендігіне күмән қалмайды. «Ежелгі 
түркілер Ұмайды өте сұлу және қайырымды, күліп-ойнайтын, күміс шашымен аспанды 
жарқыратқан, күн сәулесімен кемпірқосақ шомылған, қолында балаларды қорғайтын алтын 
садағы бар жас келіншек, әйтпесе қыз ретінде таныған»[3,154-155бб]. Сонымен, жоғарғы, 
әке-құдай Тәңір мен екі әйел құдай Жер-Су мен Ұмай үштігі шықты және екі әйел құдай 
«бәйбіше-тоқал» бинарлық жұбын еске түсіреді. М.Орынбеков Ұмайдың беделінің біртіндеп 
өсуі, Тәңірмен қатар қойылуы Жетісу мен Ыстықкөл маңынан табылған көп 
ескерткіштерден, Құдырғы тасына салынған Тәңір мен Ұмайға түркі әскерлерінің сыйыну 
сәті бейнеленген  суреттен айқын көрінетінін, біртіндеп Жер-Су соңғы орынға ысырылып, 
Ұмайдың Тәңірден кейінгі екінші орынға шыққанын, бұның түркі өміріндегі қатардағы 
құбылыс, жас әйелдің өзінен бұрынғы жасы үлкен әйелді ығыстырып шығаруына 
ұқсайтынын айтады [4,11-12бб]. 

Түркілердің «Ұмай ана» түсінігінде әйел тегіне деген текті ұғым жатыр. Көне 
түркілердің мифиологиясында «Ұмай ана» ұрпақ жалғастығын жебейтін періште саналады. 
Бізге жеткен деректерде ерте дәуірде Алтай тауын мекендеген түркі жұртты құрық бойы қар 
жауған бір қатты қыста қырылып қалады. Осы қақаған аязда Айсұлу атты қыз бөстекке 
оранып аман қалады. Оны Алтайдың үңгірін мекен еткен Аю батыр тауып алып, Айсұлуды 
сұлқ жатқан жерінен Ұмай ананың көмегімен тірілтіп алады. Көп ұзамай Аю батырдан 
Айсұлу жүкті болады. Аю батыр үйде жоқта толқақ қысқан Айсұлуды Ұмай ана жебеп, бір 
ұл бір қызды дүниеге әкеледі. Содан түркі қауымы рулы елге айналып, бүгінге күнге жетеді 
[5,45б]. Яғни, көне бұл аңыздан ұғатынымыз «Ұмай ана» ұрпақ жалғастығын жебеуші 
мейірімді рухани күш саналады. 

Көне түркінің дүниетанымында «Ұмай анадан» өзге «бес ене» түсінігі де болған. Әсілі, 
қазақтың «бесенеден белгілі» сөз тіркесі осы «бес ене» ұғымынан шыққан. Көне түркілер 
пендені желеп-жебейтін Ұмай ана, Май ана, От ене, Ұмайық және Бай әжені «бес ене» деп 
қабылдаған (Бақыт Әбжет. Түркі халықтарындағы шамандыққа сыйынудың негізгі түрлері). 
«Бес ене» періште текті рухани күш саналғандықтан, адамды ауруынан емдеп, жолын ашып, 
алдынан жарылқай білген. Осы себептен де көне түркілер «Ұмай анамен» бірге «бес енені» 
де пір тұтқан.  

Біз тарихтың түп-қойнауы ерте дәуірде еркектердің қабілетіне деген қоғамдық сұраныс 
артқанға дейін әйелдердің билігі орнаған «матриархат» кезеңі болды деп жатамыз. Бірақ, 
қазақ тарихында «матриархат» дәуірінің болып-болмағаны жөнінде тарихшыларымыз жақ 
ашпайды. Тек, Батыс тарихшылары негізін салып берген еуроцентризмнің теория-
методологиясына сүйене келе ежелгі дүние тарихының оқулықтарында матриархат дәуірі 
болған деп болжамдайды. Әйтсе де, ғылымда гипотезаға рұқсат берілгенімен, ол нақты 
ғылыми шындықты білдіре бермейді. 

Матриархат қоғамын жасаған «Амазонка» қауымы туралы алғашқылардың бірі болып 
ізденіс жасаған швеицариялық ғалым И.Я. Бахофен «Ана құқығы» (1861) және американдық 
Л.Г. Моргана «Көне қоғам» (1877) атты шығармаларында көне түркілерде ана еркі 
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қоғамының болғанын нақты атап көрсетпейді. Осы екі ғалымның матриархаттық 
концепциясын қуаттаған Ф.Энгельс «Отбасы, жекеменшік және мемлекеттің шығу тегі» атты 
шығармасында алғашқы қауымдық қоғамда ұжымдық өмір сүрудің алғашқы тұрпаты ана 
еркіне негізделген деп біледі. Сондай-ақ, бұл ана еркі кезеңінің жер бетінде ғұмыр кешкен 
барлық халықтарға тән екенін қадап айтады. Қанша уақыттан бері қасаң түсінікке айналған 
осы теорияны соңғы кездері ғана базбір тарихшылар жоққа шығаруда [6,12-14бб]. 

Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың шығармасында б.э.б V ғасырға дейін өмір сүрген 
«Амазонка» атты әйелдер қауымының төрткүл дүниеге билік жүргізбек болып, төңірегіндегі 
елдерге шапқыншылық жасаған. Осетин халқының ежелгі эпостарының бірінде осы 
«Амазонка» әйелдерінің бір кездері Қаратеңіздің теріскейіндегі скиф тайпаларында 
шабуылдағаны баяндалады. Осы соғыстарда сарматтар қолға түскен «амазонкалықтарға» 
үйленіп, олардан ұрпақ та тараған екен. Зерттеушілер осы оқиғадан кейін матриархаттық 
жөн-жоралғылардың скиф тайпаларына тарала бастағанын айтады [7,119-121бб].  

Ал, сарматтармен бір кезеңде қатар қоңсы өмір сүрген сақ тайпаларында 
матриархаттық қоғам болды ма? 

Тарихшылар Зарина мен Тұмар ханшайымның билік құрғанына қарап, сақ дәуірінде де 
ана еркі қоғамының белгілерінің болғандығын айтады. Сондай-ақ, антропологтар Есік 
қорғанынан және Берел қорғанынан табылған «Алтын адамдардың» сүйегі әйел адамдікі 
екенін дәлелдеді. Одан өзге Еуразия даласынан сақ дәуіріне тән қаншама әйел мүсінді балбал 
тастар табылды. Осыған қарап сақ қоғамында ана билігінің орнағандығы нақты 
тұжырымдалмаса да, матриархаттық институттардың болғанын болжаймыз. 

Сақ тайпаларының көне түркілермен генеологиялық байланысының болып-болмағаны 
көмескілеу көрінгенімен, географиялық байланысының бар екені баршаға мәлім. Көне 
түркілерде патриархалды басқару жүйесі бекігенімен, олардың дүниетанымында әйел затына 
деген құрмет ерекше-тін. Түркілер әйелді күнделікті тұрмыста шаңырақтың бір уығын 
көтерісетін ер адамның қосағы деп ғана түсінген жоқ, әйел затын қасиетті «Ұмай ананың» 
сарқыты деп бағалады. 

Түркілердің Исламға дейінгі дүниетанымынан сыр шертетін жауһар туындылардың бірі 
«Қорқыт ата кітабы» екені аян. Бұл тарихи шығармада түркілердің әйел туралы 
пайымдаулары да көрініс береді. «Қорқыт ата кітабын» терең зерттеген Ә.Қоңыратбаев 
туындының бүгінге жеткен нұсқасына мұсылмандық құндылықтардың да кіріккенін айтады. 
Десекте, «Қорқыт ата кітабындағы» нәзік жандыларға қатысты пайымдаулар көне түркінің 
әйел танымын әйгілейтіні анық. 

Қорқыт атаның пайымдауынша, әйел төрт түрлі болады. Оның бірі – ниеті қураған 
әйел, екіншісі – ынсапсыз әйел, үшіншісі – үйдің құты болған әйел, төртіншісі – кесір әйел.  

Әйел біткеннің ең жаманы осы.Отбасының құты (тірегі) болған әйел даладан бір қонақ 
келсе, үйінде ері болмаса да, оған сусын беріп, бар дәмін алдына қояды, сыйлап аттандырып 
салады. Бұлар – Айша мен Фатимадан бата алған әйелдер. Хан ием, мұндай әйелдер өссе де 
көп емес, бәлки аз. Сіздің ошағыңызға да сондай әйел кез болсын.Одан соңғысы – ынсапсыз, 
қанағатсыз әйел. Ондай әйел таңертең төсегінен тұрып, беті-қолын жумастан тоғыз 
тоқаштың бәрін аударыстырып, ең тәуірін таңдап жейді, аузын томпайтады, бір шелек 
айранды басына көтеріп, қарынды қампитады, содан соң маңдайын сабалап, жылана 
бастайды да: «Қараң қалғыр, осы күйге мен қайдан душар болдым. Бір күн қарным тойып ас 
ішпедім, жүзіме күлкі келмеді, аяғыма ілген кебісім болмады, бетімнан перде түспеді. Ерім 
өліп басқаға тисем, бағым ашылар еді, сол үмітім өшпесін», — дейді. Хан ием, ондай әйел 
мың болса да, өсіп-өнбесін, сіздің ошағыңызға кез бола көрмесін.Одан соңғысын салақ әйел 
дейміз. Ондай әйел төсегінен тұрған соң беті-қолын жуады, үйдің ол шеті мен бұл шетіне 
қарайды да, күбіні абыл-құбыл пісіп, көрпе-төсегін жинайды. Содан соң «шуу!» деп ауыл 
кезіп, түс қайта үйіне оралады. Келсе үйі ұрланған, қазан-аяғын ит жалаған, бие-бұзау 
сүйкеніп, үйдің қорадағы байлаулы қалған сиыры мөңірейді. Келе сала әйел көршілеріне 
барып, шаптыға бастайды: «Ау, қыздар-ау, Зылихам, Зүбайрам, Руғейдам, бикештерім. Уа, 
азамат туған жігіт-желеңдерім, Айна-Мәлік, Құтлы-Мәлік қайда едіңдер? Ойбай-ау, үйім 
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құлап қалыпты, түнде қайда жатамыз? Мені ерігіп жүр дедіңдер ме? Зәру жұмыс болған соң 
кетіп едім ғой. Үйіме неге көз қырын салмадыңдар? «Көрші ақысы – Тәңір ақысы деген 
қайда?» – деп, безек қағады. Хан ием, ондай әйел мың болса да өсіп-өнбесін, сіздің 
ошағыңызға кез болмасын.Ең соңғысы – адам тілін алмайтын кесір (қырсық) әйел. Үйге 
түзден бір ұятты қонақ келіп, ері оған: «Орныңнан тұрып, нан әкел, желік, қонағың да 
жесін», — десе, әйелі еріне: «Үйде піскен нан жоқ», — дейді. «Барыңды бер», — десе, әйелі: 
«Не сандалып отырсың, үйіңнің әлдеқашан қу молаға айналғанын білмейсің бе? Үйде ұн 
жоқ, диірменге кеткен түйе қайтқан жоқ, оның не әкелері белгісіз. Дастарқанымды жемесе, 
берерім жоқ», — деп бармағын көрсетеді, еріне сыртын беріп, дастарқанды кісі алдына 
лақтырып тастайды. Ондай әйелге мың сөз айтсаң, соның бәріне жауап қатады, бірақ ерінің 
айтқанын құлаққа ілмейді. Ондай әйелді Нұх пайғамбардың көз жасынан пайда болғандар 
дейміз. Хан ием, сізді Алла осындай әйелдерден сақтасын, ондай әйел сіздің ошағыңызға кез 
болмасын»[8,41-46бб]. 

  Қорыта келгенде, ежелгі түрік халықтарында патриархалды басқару жүйесі 
болғанымен де, олардан жеткен әр түрлі деректер, ғылыми зерттеулер нәтижесінде дала 
дүниетанымында, көшпелілер мәдениетінде әйел затына деген құрмет, ізет ерекше 
болғандығы байқалады. Әйел - мәңгілік тақырыптардың бірі болғандықтан, әйел жайында 
үнемі сөз қозғалып отырады. Әсіресе әйел-ананың қоғамдағы орны мен атқаратын қызметіне 
байланысты көзқарастар алуан түрлі. Қалай болса да, ананы құрметтеу, әйелді ардақтау бүкіл 
түркі халықтарына ортақ, ата-бабаларымыздан келе жатқан салт-дәстүр. 
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olabilecek güvenilir bilgilerin aktarılmasında terimlerin rolü yadsınamaz.  Toplumların birbirleriyle 
kurduğu iletişimin doğal sonucu olan dilsel etkileşime bağlı olarak Türk dillerin tarihsel 
dönemlerinde Doğu ve Batı dillerinden çok sayıda yabancı sözcük ve terim girmiştir. Bu yabancı 
terimler,  Türk dillerinin bilim dili olma yolundaki hızını kesmiştir. [1, 6 s.] 

Aynı köke sahip Türk halkların bir-birinden uzak durması için tarihin, ortamın, dilin 
gösterdiği tepkisi çoktur. Onun içinde alfabe problemi. Arap, Kiril ve Latin Alfabelerin her türlü 
şekilde kullanma yüzünden Türk dilleri yakınlaşma yerine bir birinden gittikçe uzaklaştı.  Otuzdan 
fazla akraba dil 70-80 yıl içerisinde bu  yazı farklılığından dolayı bir birin anlamaz hale geldi.  
Fakat 1991 yılı SSCB dağılmasının ardından Türk cumhuriyetleri teker tekerbağımsızlıklarını ilan 
edilmesi Türk dünyasın birleşmesi için bulunmaz fırsatdı. Son 20 yıl içerisinde Türk dilleri için 
ortak terim türetmek maksadı ile düzenlenen çalışma, konferans, toplantı, çalıştaylar iyi netice 
vermektedir.  

Terim Bilimi 
Bir dilin genel kelimelerden ayrılan, o dil içinde çeşitli meslek, sanat ve bilim dallarıyla ilgili 

kavramları karşılayan terimler, eğitim ve öğretimde oldukça önemli bir yere sahiptir. Terimler, 
içinde yoğunlaştırılmış anlam yükü olan kelimelerdir. Konuların öğretimi terimler aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. Gerek eğitim öğretimde, gerekse bilimsel araştırmalarda herhangi bir bilgiye 
ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz ve karşılaştığımız terimlerin, sağlam yapılı ve amaçlanan bilgiyi 
çağrıştıracak nitelikte olması şarttır. Ayrıca terimlerin amaca hizmet edebilmesi için üzerinde 
uzlaşılan kelimeler olması gereklidir.      

Yapıları ve anlamları bakımından bir dilin genel kelimelerinden ayrılan terimler, bir dilin 
kültür ve medeniyet dili olarak gelişmişliğinin temel göstergelerindendir. Eğitim öğretim hayatında 
da oldukça öneme sahip olan terimler, bir dilde bilim ve sanat dallarının bel kemiği durumundadır. 
Birçok alanda konular, terimlerden yola çıkılarak hedef kitleye kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
Terim söyleminin – Derleyip toparlamak, bir araya getirmek, derli toplu kılmak anlamlarına gelen, 
– termek (dermek) fiilinden türemektedir. [2, 18s.] 

Türk Dili Kurumu’nun hazırladığı Türkçe sözlüğünde terim sözcüğü şu şekilde 
tanımlanmıştır:  – 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir 
kavramı karşılayan kelime, ıstılah: “Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak 
davasındadırlar.” – Atay F. R.. 2. man. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. 3. mat. Cebirsel bir 
anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. 4. mat. Bir denklemde = 
işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. 5. mat. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. 
Şeklinde tanımlanmıştır [3, 1959 s.]  

Bütün dallarda olduğu gibi dil bilimi alanına ait terimler vardır. Dil bilimi alanı terimleri dilin 
var olduğu tarihten itibaren ortaya çıkmış ve Türk Dilinin gelişme tarihi ile beraber değişik 
dönemlere ayrılmaktadır. 

Gramer, çoklukla başlıca ses ve şekil bilgisini, bir dilin söz dizimini ve anlam bilgisini içine 
alır. Bu konular, dilin tarihine göre işlendiği zaman, tarihî gramer, akraba bir dille karşılaştırmalı 
olarak işlendiği zaman da karşılaştırmalı gramer yapılmış olur. Bir aile meydana getiren dillerin 
karşılaştırmalı gramerini de yapmak mümkündür [4, 53 s.] 

Korkmaz ise gramer terimleri sözlüğünde gramer terimini şu ifadelerle tanımlamıştır: – Bir 
dili ses, şekil ve cümle yapıları ile dilin çeşitli öğeleri arasındaki anlam ilişkileri açısından 
inceleyerek bunlarla ilgili kuralları ve işleyiş özelliklerini ortaya koyan bilim [5, 110 s.] 

Kazak  ve Türk Terminolojisi Gelişme Tarihi 
Kazak dili üzerinde, XX. yy. ilk yarısında, Alaş aydınlarının yapmış olduğu çalışmaları çok 

önemlidir. Özellikle Ahmet Baytursunoğlu’nun dil ve edebiyatla ilgili terim yapım girişimler, o 
dönem için değiş günümüzde bile güncelliğini korumaktadır. Kazak dilinde terim konusu o 
dönemlerden itibaren ele alınmış ve zamanla gelişmiştir. A. Baytursunoğlu, kazak dili ve edebiyatı 
alanında 500’u aşkın terimi kazandırmıştır. Bu terimlerin pek çoğu günümüzde de kullanımdadır. 
Ünlü Kazak dilbilimcisi İ. Kenesbayev bu konuda şöyle demektedir: “1920 yıllar, kazak dil bilimi 
geleceğine yol açan ve dilimizin gelişip zenginleşmesinin başlangıç dönemidir. Çünkü halkı 
aydınlatmak, milli terminoloji çalışmalarını yürütmek, kitaplar basmak, devlet idari işlerinin ana 
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dilimizde gerçekleşmesi gibi çalışmaların ilk adımları bu yılları atılmıştır.  
Kazak dil bilimi uzmanı Ömirzak Aytbayoğlu, Kazak dil biliminde terim bilimi gelişme 

tarihini şu şekilde tasnif etmiştir: 
1. 1910-1930 yıllar Kazak terminolojisi başlangıç dönemidir.  A. Baytursunoğlu, 

M. Dulatov, H. Dosmuhamedov gibi aydınlarımız Kazak dili terim yapım çalışmaları öncülerdir. 
2. 1930-1940 yılları Arap ve Latin alfabeleri  tartışmalar sonucunda Latin alfabesi 

kazanmıştır.  Ama çok geçmeden yerine kiril alfabesi gelmiştir. Bu dönemde uluslarası ve Rus 
dilinden pek çok terim hiç bir değişiklik yapmaksızın dilimize girmiştir.  Neticede Kazak alfabesine 
ana dilede olmayan sesler ve ekler girmiştir. 

3. 1940-1950 yılları durgun dönemdir. 
4. 1950-1960 yılları savaş sonrası çalışmalar yapılmıştır. Gazetelerde Kazak kültür  ve 

edebiyatı ele alınmakta yeni dönem başlamıştır. Aynı zamanda uluslararası terimler Kazak diline 
çevrilmeye başlamıştır.  

5. 1970-1990 yıllar başlıca iki dönemden oluşmaktadır: A) Durgunluk yılları  ya da 
Brejnev zamanı, B) SSCB’nin dağılması ve Bağımsız Devletler Topluluğu kurulduğu dönem. [6, 79 
s. ] 

Prof. Dr. Şerubai Kurmanbayoğlu, Kazak terminolojisini şu dönemlere ayırmaktadır: 
1. XIX. y. sonu ve 1910 yılları, bu dönemde Kazak dilinde gazeteler ve kitaplar 

yayınlanmaya başlamıştır. Başka dilden eserler çevirilip yeni terimler türetilmiştir.  
2. 1910-1930 yılları Alaş dönemidır. Kazak dilimde ilmi kitaplar, edebi eserler 

yazılmaktadır. Terimlerin Kazak dilinde yapılmasına önem verilmiştir.  
3. 1930-1990 yılları Soviyet dönemi. Rus dili örnek olarak gösterilerek sovyet 

halklarına ortak terim yapmak çalışmaları yapılmıştır.  
4. 1990 sonrası Bağımsızlık dönemi. Toplum ve siyasi hayatın değismesi sonucunda 

Kazak dili resmi dil statüsünü kazanmış; eğitim, ilim ve genel olarak yaygınlaştırma çalışmaları 
yapılmıştır.  Kazak dilinde terim yapma faaliyetleri başlatılmıştır. [7, 895 s.] 

Türk Dili Terim Bilimi Gelişme Tarihi 
Tanzimat dönemi: İlk defa bu dönemde, dilin sadeleşmesi meselesine toplumsal bir mesele 

olarak bakılmış, buna bağlı olarak da terimler konusu başlı başına bir sorun olarak ele alınmıştır. 
Fransa‘da öğrenim gören Türk aydınları, dildeki problemleri çözüp eksiklikleri düzeltmek için be 
yeni kavramları Türkçe kelimelerle karşılayabilmek için yeni kelimeler yapma ihtiyacı 
duymuşlardır. Şinâsi, Ziyâ Paşa ve Nâmık Kemâl gibi Osmanlı fikir adamlarıyla başlayan bu 
düşünce, daha sonra sürekli ve çok yönlü tartışmalara yol açmış, hatta günümüze kadar uzanmıştır. 

Millî Edebiyat Dönemi: İkinci Meşrutiyet‘ten sonra başlayan ve 1911–1923 yılları arasını 
kapsayan Millî Edebiyat Akımı döneminde, dilde millîleşme ve sadeleşme hareketine paralel olarak 
terimler konusu üzerinde de hassasiyetle durulmuştur. Millî Edebiyat döneminin terimlerle ilgili 
temel özelliği, Arapça, Farsça köklerden Türkçe kurallar ile yapılmış ya da Batı dillerinden bire bir 
aktarılmış bir terim sistemi anlayışının ağırlıkta olduğu şeklindedir. Ömer Seyfeddin ve Ziya 
Gökalp bu dönemde Türkçenin sadeleşmesi yolunda çalıştılar.  

Cumhuriyet Dönemi: Bu dönem, terim çalışmalarının bilinçli bir şekilde ele alındığı bir 
dönemdir. 1932 yılında Türk Dil Kurumu‘nun kurulmasıyla başlayan süreçte Türkçe köklerden 
Türkçe eklerle çok sayıda terim türetilmiştir. 1932 yılından 1980 yılına kadar uzanan zaman 
diliminde Türkçeleştirme programına alınan kelimelerin büyük bir bölümü terimlerden oluşmuştur. 
Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla birlikte ikişer yıl arayla bizzat Atatürk‘ün emriyle üç kez dil 
kurultayı toplanmıştır. (1932-1934-1936) Birinci Türk Dil Kurultayı‘ndan hemen sonra Lügat 
Istılah kolu kurulmuş, ikinci kurultaydan sonra ise terimlerin çokluğu ve yaygınlığı düşünülerek 
terim (ıstılah) kolu, sözlük (lügat) kolundan ayrılmıştır. Derlenen yabancı terimler, Türkçe 
karşılıklarının bulunması için uzmanlara, öğretmenlere ve ilim adamalarına gönderilmiştir. 1936‘da 
toplanan üçüncü Türk Dil Kurultayı‘ndan sonra terim devrimin sağlam bir temele oturtulabilmesi 
için Hatipoğlu tarafından aktarılan başlıca şu iki ilke ortaya atılmıştır:― ilk ve ortaokulların ders 
programlarındaki terimleri Türkçeleştirmedeki amaç, Türk çocuklarının dersleri kolaylıkla anlayıp 
öğrenmesidir. Bunun için; a) Köklü kültür dünyasında ortak olan ―elektrik, dinamo, metre, gram 
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gibi terimleri olduğu gibi almak; b) Bunların dışındaki terimlerin elden geldiğince, Türk çocuğunun 
kolayca anlaması için, Türkçenin köklerinden yine Türkçe eklerle türetilmesini sağlamak [8, 196 s.] 

Bu temeller çerçevesinde çeşitli bilim dallarıyla ilgili olarak hazırlanan terimler, Türk Dili 
(Belleten) dergisinin 1937 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 1941‘de Türkçe Terimler Cep Kılavuzu, 
1963‘te de Ortaöğretim Terimler Kılavuzu çıkarılmıştır.  

Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen teklif ve deneme niteliğinde olan gramer terimleri 
çalışmaların ilki, 1934 yılında Türk Dil Dergisi‘de ―Gramer Istılahları başlıklı yazıda yayımlanan 
çoğu Fransızca, bazıları da Osmanlıca olan 162 terime Türkçe karişılıklar verilmesidir.  

Bu çalışmanın ardından Türk Dil Kurumu 1940 yılında Türk Dili Belleten‘in 12. sayısında 
yayımladığı – Gramer (Kuralbilim) terimleri başlıklı yazıda Türkçe, Osmanlıca ve Fransızca 
terimler ayrı sütunlar halinde olmak üzere 205 terim verilmiştir.  

1941 yılında ise Türk Dili Belleten‘in 11-12. sayısında – Gramer ve Coğrafya Terimleri 
başlığıyla verilen çalışmada 230 civarında terim; Türkçe, Osmanlıca ve Fransızca olarak yazılmış 
ve üç ayrı dilde dizin tertip edilmiştir.  

1942 yılında Türk Dil Kurumu Felsefe ve Gramer Terimleri isimli bir kitap çıkarmıştır. Bu 
eser, 200 kadar dil bilgisi terimini felsefe terimleriyle birlikte ele alan bir deneme niteliğindedir [9, 
239 s.] 

1949 yılında J. Marouzeau‘nun Lexique de la Terminologie Linguistigue adlı eseri temel 
alınarak gramer ve dilbilim terimleri birleştirilmiş ve Türk Dil Kurumu tarafından Dilbilim 
Terimleri Sözlüğü çıkarılmıştır.  

Daha sonra bu çalışmaları Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu‘nun hazırladığı Dilbilgisi Terimleri 
Sözlüğü izlemiştir. Sonrasında Berke Vardar ve arkadaşları, Açıklamalı Dilbilim Terimleri 
Sözlüğü‘nü yayımlamışlardır. Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü isimli 
eserini 1989‘da yayımlamıştır.  

 Türk Dil Kurumu‘nun bütün bu çalışmalarına rağmen gramer terimleri bir türlü rayına 
oturtulamamış terimlerin tamamında birlik sağlanamamıŞtır. Bu bakımdan Türk Dil Kurumu, 
terimlerde birleşmeyi sağlamak amacıyla yeni bir sözlüğün hazırlanmasını uygun görmüştür. Prof. 
Dr. Zeynep Korkmaz, başka dilcilerin de görüşünü alarak Gramer Terimleri Sözlüğünü yazmıştır.  
Daha sonra 2007 yılına kadar bu sözlük bazı eklemeler ve çıkarımlarla günümüzdeki hâlini almıştır. 

Terim Yapım Yol ve Yöntemleri 
Terim yapmak ve yapılan terimleri bir şekile getirmek birisi tarafından her zaman kontrol 

yapılmayı gerektiren tehlikeli iştir. Aksi durumda terim sistemin bozulmasın sağlayabilir. Her bilim 
adamı terim yapmada özel terim ortaya çıkaramaz. Terminolojide kendisine ait kuralları vardır.  

H. Zülfikar, dillerin birbirini etkilemesinin çok daha hızlı bir biçimde gerçekleştiği çağımızda, 
buluşlar aracılığı ile yüzlerce terimin olduğu gibi dile girdiğine dikkat çekerek ve bu olumsuz 
gelişmelerin ana dile zarar vermesini en kısa zamanda engellememiz gerektiğini savunmuştur. Yeni 
kavramlara kendi dilimizden karşılıklar bulma zorunluluğunu gerçekleştirirken türetilen kelimenin 
kullanılmasının ve benimsetilmesinin kelime türetmek kadar önemli olduğunu da ayrıca 
vurgulamıştır [10, 151s.]. H.Zülfikar‘ın terim türetilirken dikkat edilmesi gereken ilkelerini şu 
şekilde sıralayabiliriz:  

1. Karlşılık bulmaya gerek görülmeyen veya karşılık bulunamayan batı kökenli 
kelimelerin oranı, sayısı ve yaygınlığı iyi hesap edilmeli ve her kavramın Türkçe karşılığı 
bulunmalıdır.  

2. Kişi adlarına dayanan terimlere ya da marka adlarından türemiş terimlere Türkçe 
karşılık aranmamalıdır.  

3. Terim türetilirken türetilen terimin tutunup benimsenmesi için canlı kök ve gövdelere 
dayanmasına eklerin işlek olmasına özen gösterilmelidir.    

4. Türk lehçelerinden Türkçe terim alınacak olursa, Türkiye Türkçesini konuşan 
insanlara eki, kökü ve gövdesiyle benimsetilebilecek özellikte olmasına özen gösterilmelidir.   

5. Terim yaparken seçilen eklerin uydurma olmamasına, kelimeye kattığı anlam ve 
göreve, terim olmaya yatkın olan biçimine dikkat edilmelidir.   

6. Karşılaşılan yeni bir kavram Türkçe adlandırılırken, yapılan terimin yayılma imkânı 



2937 

bulması için ilgili bilim adamlarının görüşlerinin alınmasına özen gösterilmelidir.   
7. Yapılan terimin ―uydurma sıfatından kurtulması için dilin kendi kuralları içindeki 

işleyişine, eğilimlerine, yapısının doğru, kuruluşunun sağlam olmasına, ses ve anlam yönünden 
doyurucu ve kabul edilir olmasına dikkat edilmelidir.  

8. Dildeki tarihi gelişmeler göz önüne alınarak terimler zorlanmadan doğal gelişmeye 
ters düşmeyecek ve yabancılık duyulmayacak şekilde normal yollarla yapılmalı ve benimsenmesi 
kolay olmalıdır.   

9. Yapılacak yeni terimlerin kısa olmasına ve mümkünse tek kelimeden oluşmasına 
özen gösterilmelidir.   

Terim türetirken amaç, yabancı dillerden bir sözü tercüme etmek değil, onu Türkçe olarak 
kısa ve en kapsamlı biçimde ifade edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda türetilecek kelimenin bir 
terim özelliği taşımasına, kelimenin tercüme olmamasına, Türk düşünce sistemine uygun olmasına 
özen gösterilmelidir.  Tamlama biçiminde olan yabancı bir terime gene yabancı tamlama biçiminde 
karşılık aramak yerine imkânlar dâhilinde, böyle yabancı bir terime tek kelime ile karşılık bulmaya 
çalışmalıdır. [2, 29 s.] 

Kazak dilinde terim yapımında göz önünde bulunması gereken ilkeleri Şerubai 
Kurmanbayoğlu aşağıdaki gibi göstermiştir: 

1. Terimler tek manalı olmalı. Yeni yapılan terimler ilmi  ve anlamlı olmalıdır. 
2. Terim kısa ve öz yapı ve anlama sahip olmalıdır. 
3. Terim ana dilin doğasına uygun yapılmalıdır.  
4. Ana dilin yapısına uygun kural ve kaidelerine uymalıdır.  
5. Kazak dili bir sondan eklemeli dildir, dolayısıyla terimler buna uygun olmalıdır.  
6. Terimler duygu ve romantik yapıya sahip olmamalıdır.  
7. Estetik taleplere uyması. Terim seslendiğinde sıkıntısız çıkmalı ve hoş duyulmalı. 
8. Yeni türetilen terimler yalnızca bilim adamları tarafından değil bütün halk tarafından 

kullanılmalı. 
9. Değişmezlik.  
10. Uluslararası terim olarak kullanılmalıdır. Yapılacak terim en az üç dilde kullanılmalı.  
Günümüzde yeni terim türetiminde kullanılan yöntemler: 
1. Morfolojik (sintetik)  
2. Sintaksistik (analitik) 
3. Semantik (leksikolojik) 
4. Kalka [5, 539 s.] 
Morfoloji (sintetik) yöntemi: Kök + yapım eki = gövde bu şekilde yapılır. Bu yöntemle 

seçilen köke çekim ekleri getirilerek yeni terimler türetilmiştir. Genel olarak eklemeli dillerde en 
önemli ve faydalı olan  yöntemlerin biridir. Örneğin: Esimdik (adıl/zamir),  esimşe (sıfat fiil) , 
elikteuiş (yansıma) , kösemşe (zarf fill), etistik (fill); Göçüşme (metateza), pekiştirme (kuşeitpeli), 
türetme (söz tudıruşı); 

Sintaksisitik(analitik) yöntem: İki kelime birleşmesi sonucunda terim türetilir. Örneğin: San 
esim (sıfat), sın esim (sayı sıfatları), zat esim (isim), osı şak (şimdiki zaman); Ses bilimi (fonetika), 
şekil bilimi (morfoloji), işteş eylem (ortak etis);  

Semantik-leksikoloji yöntem: (Anlambilim, biçimbilgisi.) Terminolojide bu metod farklı 
isimlerle bilinmekte. Türkolog K. Musaev terim türetilmesinde bu metod – halkların leksikolojisin 
terimleşmesi, leksik-semantik metod, günlük hayatta kullanılmakta olan sözcüklerin terime 
dönüşmesi, edebi kelimelerin terimleşmesi, sözcük manalarının değişmesi, genel kelimelere yeni 
mana verilmesi, dilimizdeki kelimelerin terminolojide kullanılması diye adlandırılmakta;  

Bir terim türetme, birleştirme ve anlam aktarımı yoluyla karşılanamadığı durumlarda ise 
birden çok sözcükle terim yapma yoluna başvurulur. Öğrenilen geçmiş zaman kipi, eş anlamlı 
ikileme.  Günlük dilde kullanılan bir sözcüğün yan anlamlarından birinin sınırlandırılıp terimsel 
alana aktarma yöntemi ise anlam aktarımı yoluyla yapılanlar başlığı altında değerlendirilmiştir. Hâl, 
gürültü [11, 30s.] 

Kalka yöntemi: Yabancı dillerden kopya ve çevri yollarıyla terimler alma. Örneğin: ırgak- 
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ritm, ündestik zanı- singormanizm;  
Türk Dünyasına  Ortak Terim Çalışmaları  
1924 yılı haziranda Kazakistanın eski başkenti Orınborda ilk kazak bilim adamları arasında 

düzenlenen konferansta terminolojiyi geliştirme söz konusu oldu. Konferansa A.Bökeyhan, 
A.Baytursunulu, H. Dosmuhamedulu, N. Törekululu, E.Omarulu, T.Şonanulu gibi Alaş aydınları ve 
İşangali Arabaiulu liderliğindeki kırgız aydınları katıldı. Eldes Omarulu tarafından yapılan rapordan 
sonra terminoloji gelişmesi ilkeleri kabul edildi. İkinci ilke ise “Kazak dilinde bulunmayan terimler 
başka türk dillerinden aranmalı. Eğer türk dilinden bulunan söz türk köklü olsa terim olarak alınsın” 
diye Kabul edildi. 

1926 yıl 26 şubat- 6 mart tarihinde Baku şehrinde “Birinci Tüm-Birlik Türkoloji Konferansı” 
gerçekleşti. Konferansın gündeminde bakılan meselaların biri Türk düllerin terminolojisidi. 

Bundan sonar Türk dilleri ortak terminolojisi meselesi SSCB dağıtıldıktan sonra devamını 
sürdürdü. 1996-1997 yy Kazak ve türk dil bilim adamları tarafından Türkistan şehrindeki Kazak-
Türk üniversitesinde düzenlenen toplantıda bilim adamları birkaç dilli karşılaştırmalı sözcük 
yapılacağı anlaşıldı ama iş sonuna ermedi.  

2010 yıl 24-26 Haziranda Türkiye Dil Komitesi ve Türkiye Bilgi teknoloji kurumu tarafından 
Bakude akraba türk halkları bilim adamları buluştu ve türk terminolojisi söz konusu oldu.  

2012 yıl 12 Kasım Türk Keneşi ortak terminoloji komitesi toplantısı gerçekleştirildi.  
Sonuç 
Kazak ve Türk dillerinde terim türetmede kullanılan yöntemler ve göz önünde bulundurması 

gereken ilkelerde benzerlikler bulunmakta. İki dil arası coğrafi olarak ya da tarihi olaylar etkisinden 
uzun zaman bir birinden uzak olmasına rağmen terimleri bir araya getirip ortaklık yapmaya 
imkanımız var. Çünkü  iki dil  de aynı köke sahip olduğundan dolayı eklemeli dildir ve ortak terim 
yapmak için ortak kökler dillerimizde bulunmakta. Günümüze dek türk dillerine Arap, Acem, 
Moğol, Rus dillerinden gelen sözcüklerin sayısı çoktur ve bu diller türk dillerin zaman içerisinde 
iyice etkiledi diyebiliriz. Mesela kazak dili rus dilin örnek olarak alıp alfabesin onun üzerinde 
düzdü ve sonucunda kazak dilinin tabiatına ait olmayan sesler dile girdi. Rus dilinin etkisinde kalan 
sadece kazak dili değildir. SSCB içinde bulunan başka türk halkları da aynı durumu yaşamakta. 
Şimdi ise Türk dünyası kendi aralarında bu problemi çözmeli.  

Eğer dünya dilleri tecrubesinde akraba diller arasında terimler değişmesi, ortak terim yaparak 
belli bir amaçla dilin gelişmesini sağlamak varken Türk Dünyasındaki terimlerin birleşmesi için 
yapılan çalışmalar doğrudur. Ve bu mesele Türk Dünyası aydınları, bilim adamları tarafından 
desteklense terimde ortaklık meselesi çözüleceğine eminim. 
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В культуре каждого народа особое место уделяется обрядам и традициям. Они 

являются посредниками между поколениями в передаче опыта, знаний, достижений. 
Традиции и обычаи играют важную роль  в воспроизводстве культуры и всех сфер духовной 
жизни. Они обеспечивают преемственность нового и старого, способствуют гармоничному 
развитию общества и личности. Их существование поддерживается народными массами во 
всех сферах общественной жизни: трудовой, социально-политической, семейно-бытовой, 
социально-культурной. 

1 Обряд и ритуал 
В повседневной речи мы часто употребляем слова «Обряд» и «Ритуал» в качестве 

синонимов, но никогда не задумываемся так ли это на самом деле? Так «обряд» в толковом 
словаре Ожегова описывается как «Совокупность действий (установленных обычаем или 
ритуалом), в которых воплощаются какие-н. религиозные представления, бытовые 
традиции», а «ритуал», в свою очередь, как - «Порядок обрядовых действий» [Толковый 
словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992]. Таким образом можно заметить, 
что существует явная связь между этими значениями, то есть, если «обряд» - это 
совокупность действий, порядок которых установлен обычаем или ритуалом, то «ритуал» 
уже является набором этих совокупностей действий(обрядов). Исходя из этого, нельзя 
утверждать, что эти два понятия абсолютно синонимичны, но и нельзя отрицать их родства и 
взаимосвязанности.  

1.1 Обряды и их связь с религией 
Безусловно, из вышесказанного можно заметить, что существует прямая связь обряда с 

религией. Исходя из этимологии слова, обряд есть некий ряд, порядок действий, который 
является воплощением тех или иных представлений целого народа. Зачастую эти 
представления носят религиозный характер, то есть обряды совершаются в рамках какой-
либо веры. Ритуальная система в религиозном аспекте формирует представления об 
обустройстве мира и всеобщем порядке существования. Посредством совершения 
определенных ритуалов и обрядов происходит осознание невыразимого через материальный, 
физический опыт. Для человека религиозный обряд является посредником между высшей 
формой существования «Божественным» и реальным течением жизни. Любая религия в 
первую очередь строится на ритуалах, которые являются её основой и выражением. Так, 
например, в иудаизме, христианстве и исламе ритуал моления является одним из основных. 
Считается, что молитвенное слово и песнопение достигают Всевышнего и влияют на его 
решения. В этих религиях существует множество обрядов, связанных с обращением к Богу, 
которые подчинены строгой системе, и обязательны к исполнению. Таким образом, ритуал, 
обряд и религия взаимодополняют друг друга и тесно связаны между собой. 

2. Обрядовые традиции тюркских народов, связанные с рождением ребенка 
Тюркская культура богата самыми различными обычаями и традициями, причем у 

каждого народа они имеют свои особенности, несмотря на большое сходство между ними. 
Одними из интереснейших для рассмотрения являются обрядовые традиции тюркских 
народов, связанные с рождением ребенка и его дальнейшим развитием. Появление ребенка 
на свет у тюрков всегда было очень значимым событием - его ждали, оберегали. Бесплодие 
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было горем для всей семьи - у алтайцев про таких говорили «куды jок кижи»- «люди, не 
имеющие зародыша на детей». Слово «Кут» - общетюркское и имеет значения: душа, 
жизненная сила, дух, счастье, благо. То есть, отсутствие детей в доме считалось несчастьем 
для тюрков, а появление их - благодатью. Об этом также можно судить по тюркским 
пословицам: «Ребёнок — счастье и надежда человека», «Ребёнок — это будущее 
благополучие человека», «Жизнь без ребёнка — не жизнь», «Семье с детьми радуется даже 
дух-хозяин огня». 

Женщину, ждущую ребенка, оберегали, потакали её капризам в еде, заботились об её 
здоровье, совершали над ней магические и религиозные обряды для сохранения в утробе 
ребенка. Основная цель всего комплекса родильной обрядности — способствовать удачному 
исходу родов, обеспечить здоровье и благополучие новорожденному. 

Важное место в родильной обрядности имела повитуха - «Кындык эне» (алтайский), 
(казахский – «кіндік ене» - повивальная мать). Считалось, что она является земным 
воплощением Умай. Так, во время принятия родов повитуха произносила алкыш 
(благопожелание):"Мениҥ колым эмес, Умай - энениҥ колы уткууйт»(кирг. «Не мои руки - 
матери - Умай руки, Умай - Эне ждала и приветствует тебя в этом мире»).  

В мифоритуальной традиции самыми значимыми были первые дни и месяцы после 
появления на свет. Это связано с положением о том, что младенец как бы был 
неполноценным членом общества. Поэтому в колыбельный период - "кабай бала" (аш бала) 
он находится под покровительством Умай (Май) - эне, а также это наиболее насыщенный 
обрядами оберегетельного характера период жизни человека (если не считать свадебный 
обряд). Одним из самых важных оберегов служили благопожелания, в алтайском, 
киргизском - "алкыш сӧс", в казахском – бата. Они сопровождали все важные вехи рождения 
и становления ребенка: родины, имянаречение, первая стрижка волос, разрезания пут и т.д. 

У алтайцев только что родившегося ребенка, еще не перешедшего в «кабай», «бесик» 
(колыбель), "киндик-эне" (повивальная мать), поглаживая, приговаривает:  

"Балам, койонноҥ, jӱгӱрӱк бол,  
Койдоҥ семис бол,  
Jарынду неме сокпозын,  
Jаакту неме айтпазын, балам". 
Мой ребенок, будь быстрее, чем заяц, 
Будь жирнее, чем овечка,  
У кого лопатка, пусть не поднимет (на тебя) руки,  
У кого есть шеки, пусть не повысит (на тебя) голоса.  
Обряд положения ребенка в колыбель является значимым у тюркских народов. Ребенка 

кладут в колыбель после благопожеланий кындык эне\кіндік шеше и проводят обряд 
очищения огнем.  

Важно отметить, что тюркские народы придавали большое значение различным 
знаковым предметам. Так у изголовья колыбели мальчика клали лук и стрелы, чтобы был 
храбрым воином, а девочкам - зеркало и гребень, чтобы была красавицей. Также клали нож 
для отпугивания злых духов и подвязывали белую ленточку для Умай эне.      

После родов роженица поднимается на третий день и переходит на свой орон. Нужно 
заметить, что в целях предохранения ребёнка от болезней и смерти, существовали особые 
правила обращения с последом. Его закапывали на третий день в левой части жилища, 
недалеко от очага, либо за пределами дома в неприметном месте. Считалось, что в последе 
содержится животворящая сила.  

Одним из важнейших ритуалов было имянаречение. Имени ребенка придавалось 
большое символическое значение, так как считалось, что оно отражает судьбу человека. 
Часто давались имена, которые имели отпугивающий смысл, чтобы оградить ребенка от 
сглаза и нечистой силы. Тот кто нарекал ребенка удостаивался чести и уважения. 

Следующим содержательным периодом в жизни ребенка является период его первых 
шагов и стрижки волос. Праздник, устраиваемый по случаю совершения первых шагов 
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(разрезания пут) у алтайцев - "тужак кезер", у казахов - "тусау кесу", у кыргызов - "тушоо 
кырктыруу". Соответственно стрижка волос у алтайцев называется "чӱрмеш кезер", у 
кыргызов - "чач алдыруу". У тувинцев волосы впервые стригли в три года. "Этот обряд 
символизировал переход от младенчества к детству. К обряду первой стрижки собирались 
родственники и знакомые. Старейший из родственников произносил благопожелание и 
отрезал первую прядь волос. Так же поступали и все присутствовавшие. Пряди волос 
отдавали матери, и она зашивала их в подушку ребенка. Затем начинался той - пир" (Монгуш 
М.В., 88, 60). 

В тюркской культуре первая стрижка имела большое значение. Возможно, волосы, с 
которыми ребенок появлялся на свет, ставили его в ряд существ иного мира. А их 
символическое удаление придавало ребенку статус полноценного члена общества. 

В ритуале первой стрижки у алтайцев, как и у других родственных народов, одну из 
главных ролей играл "таай" - дядя ребенка по материнской линии. И в дальнейшем, по мере 
взросления племянников, он был причастным к их воспитанию, устройству их в жизни и 
материальному обеспечению. 

Ритуал разрезания пут обычно проводился, когда ребенок только начинал делать 
первые шаги. Он символизировал открытие дороги младенцу в новый мир, то есть он 
становился членом общества. По этому поводу устраивался праздник, на который 
приглашали родственников и соседей. Ребенку обвязывали ноги разноцветной нитью, 
которую торжественно разрезали с пожеланиями быстрее научиться хорошо ходить и бегать, 
а в более глубоком смысле - пожеланиями благополучного жизненного пути. 

3. Обрядовые традиции казахов, связанные с рождением ребенка 
Появление ребенка всегда было радостным и ожидаемым событием у казахского 

народа. Это нашло отражение и в языке - существует огромное количество пословиц и 
поговорок о детях и их воспитании. Так, например, дом, где не было детей сравнивали с 
могилой: «Балалы үй базар, баласыз үй мазар». Отношение казахов к детям ярко выражено в 
таких пословицах, как «Бал тәтті, балдан да бала тәтті» («Мед сладок, а еще слаще 
ребенок»), «Жылауық болса да, баланың бары жақсы, бақырауық болса да, түйенің бары 
жақсы» («Иметь бы верблюжонка, пусть даже и крикливого; иметь бы ребенка, пусть даже и 
плаксивого»), «Бала — жанның гүлі, көздің нұры» («Дети — цветы души и глаз лучи»).  

Традиции казахов, связанные с рождением ребенка, как и у других тюркских народов, 
имеют древние корни. Сразу после рождения ребенка каждый, кто узнавал об этом, спешил 
сообщить новость своим родным и близким. Он оповещал их криком «сүйінші!», что 
означало радостное известие, за которое полагалось дать подарок тому, кто его принес.  

У казахов сохранилось представление о том, что в первые сорок дней ребенку угрожает 
опасность. Это представление берет свои истоки из домусульманского периода, когда 
считалось, что злые духи могут подменить ребенка, поэтому необходимо было его оградить 
от них. Для этого все сорок дней у люльки горел огонь, который, как считалось, отгонял 
нечисть. В этот период обычно отмечали первый, третий, седьмой и сороковой дни.  

В первый день - шілдехана - отмечают рождение ребенка. Как правило на празднование 
собирается молодежь, которая поздравляет родителей, желает благ семье, преподносит 
подарки.  

По истечении нескольких дней проводится обряд положения в колыбель - бесiкке салу. 
Как и у других тюркских народов, у казахов этот обряд имел большое значение. «Бала 
тәрбиесі – бесіктен басталады» - «Воспитание ребёнка начинается с колыбели».  Его 
проводила кіндік шеше - пуповинная мать, которая подкладывала в колыбель уздечку и 
плетку для мальчика, чтобы был хорошим наездником, и зеркальце и расческу для девочки, 
чтобы выросла красавицей. Затем она проводила обряд очищения огнем - отпен аластау, 
который также характерен и для других тюркских народов.  

На сороковой день проводили обряд выведения из сорока дней -қырқынан шығару. 
Примечательны сроки проведения данного обряда - для мальчиков он проводился чуть 
раньше сорока дней, чтобы был сильным и смелым, а для девочек - чуть позже, чтобы была 
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прилежной и спокойной. В этот день ребенка купали в соленой воде, где лежали серебряные 
украшения и монеты, поливая его сорока ложками ритуальной воды, желая при этом, чтобы 
позвоночник новорожденного скорее окреп. Монеты и украшения затем раздавались 
женщинам, которые присутствовали на этом мероприятии. Затем ребенку в первый раз 
состригали волосы и ногти. В этом обряде участвовали только женщины, а выведение из 
сорока дней доверяли проводить достойной женщине, наделенной определенными 
качествами, которые, как считалось, передавались ребенку.  

Другим важным обрядом при рождении ребенка является имянаречение - ат қою.. 
Обычно имя давал старший из родственников, затем мулла читал молитву и трижды 
произносил в ухо ребенку его имя. Выбору имен казахи уделяли большое внимание наряду с 
другими тюркскими народами. Считалось, что имя отражает судьбу человека. Часто давали 
имена, которые обозначали какие-либо качества - считалось, что человек будет их 
обладателем. Чтобы уберечь от сглаза или злых духов, ребенка нарекали плохозвучалщими 
именами.  

Когда ребенок начинал делать первые шаги, проводили обряд обрезания пут - тұсау 
кесу. Эта традиция присутствует и у других тюркских народов. В день проведения обряда 
звали гостей, устраивали празднество. Ребенку перевязывали ноги шерстяной нитью, 
которую затем торжественно разрезала почетная гостья - энергичная, сильная женщина, 
передавая тем самым ему свои качества.  

Из вышеизложенного материала видно, что обряды тюркских народов, посвященные 
рождению ребенка, сходны между собой. Это следует из того, что эти традиции берут свое 
начало с древних времен, когда тюркские народы еще были язычниками и имели иное 
представление об устройстве Вселенной. Однако, ни исламская, ни христианская традиции 
не изменили культуру этих народов, традиции, связанные с рождением ребенка, что 
позволяет говорить о крепких устоях общетюркской традиции и культуры.. 
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тарихи-салыстыра зерттеудің маңызы зор. Көне түркі жазба ескерткіштері (түркі руникалық 
жазба ескерткіштер) VII-IX ғасырлардағы көне түркі ойма жазулары мен қолжазбалары, көне 
түркі әліпбиіндегі әр алуан мәтіндер. Көне түркі жазба ескерткіштері арқылы қазіргі түрік 
халықтарының көне тілін, тарихын, этногенезін, географиясын, рухани мәдениетін, жазба 
дәстүрін, әдет ғұрыптары мен дүниетанмын білуге болады. Көне түркі жазба ескерткіштері 
Сібірдегі Енесей, Лена өзеңдерінің аңғарлары, Моңғолиядағы Орхон, Онгин, Селенга 
өзендерінің алқабы, Орта Азия мен Қазақстандағы Талас пен Сыр бойы, Ертіс пен Іле 
қойнауларындан табылды. Түркітану саласында осыған дейін руникалық жазба ескерткіштер 
тіліндегі етістіктің шақ категориясы арнайы ғылыми зерттеу ретінде қарастырылмаған. 
Дегенмен ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап бой көрсете бастаған еңбектерде 
түркітанушы ғалымдардың көзқарастары әртүрлі болған. Бірақ олар алғашқы зерттеудің бірі 
болғандықтан     кейбір пікірлер мен көзқарастар қазіргі түркі тілдес тілдер жүйесіне сәйкес 
келе бермейді. Себебі олардың негізгі міндеті мен мақсаты белгілі бір сөз табын жан-жақты 
зерттеп, оған ғылыми тұрғыдан болжамдар мен дәлелдемелер жазып, елеулі еңбектер  басты 
мақсаты ашылмаған мәселелерді реттеу, қандайда бір халықтың тіл ерекшеліктерін 
айқындау, тілдік жүйесін бір ізге келтіру  және де көпшілікке түсінікті болатындай 
грамматикалық оқулықтар жасау болды. Мысалы: И.Гиганов «Грамматика татарского 
языка», М.Казем-Бек «Общая грамматика турецкого-татарского языка», «Алтай тілдері 
грамматикасы», П.Мелиоранский «Краткая грамматкиа казак-киргизского языка», 
М.Терентьев «Грамматика турецкого, персидского, киргизского и узбекского языка» деген 
еңбектерде сөз таптарын ғылыми жағынан гөрі, жалпы сипаттамалық тұрғыдан қарастырған. 
Сонымен, тіліміздің маңызыды міндеттерін атқару үшін халықытың өзіндік рухани 
тәжірбисінен туындайтын жетістіктер мен тарихи жазба ескерткіштеріміздің тілін жан-
жақты зерттеуіміз қажет. Ендеше, Орхон-Енесей жазба ескертікіштер тілін қазіргі қазақ 
тілімен салыстырып қана қоймай, оны әрі қарай дамыту – маңызды міндеттердің бірі. Тілдің 
әрбір тарихи кезеңіндегі күйін білдіретін жазба материалдар тіл тарихының негізгі шежіресі 
болып саналады. Мысалы, қазіргі қазақ тілі мен түрік тілінде кездесіп жүрген  шақтар 
Орхон-Енесей жазба ескерткіштері тілінде кездеседі. Негізінен шақ категория ретінде көне 
түркі жазба ескерткіштер тілінен бастап қалыптасты десек артық айтқандық болмас. Жалпы 
тілі білімі саласында сөз табы туралы түсініктер көне антикалық дәуірден бастайды. Сөз 
табы жөніндегі алғашқы  пікірлер б.д.д IV ғасыр шамасында есім сөздер мен етістіктерге 
қатысты қалыптасқан деген пікір бар. Көне түркі жазба ескерткіштері туралы жүйелі 
жазылған  грамматикалық еңбектердің қатарына В.В.Радлов, А.Габен, Т.Текин, 
В.Г.Кондратьевтың еңбектері жатады. С.Е.Маловтың «Памятники древнетюрской 
письменности», «Енесейская письменность тюрков», «Памятники древнетюрской 
письменности Монголии и Киргизии» деген еңбектері көне түркі жазба ескерткіштерінің ең 
негізгі еңбектері болып табылады. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттелу тарихы XVII 
ғасырдың екінші жартысынан бастап басталды. Ең алғаш рет яғни 1662 жылы Орхон-Енесей 
жазуы жөнінде мәлімет берген адам – Амстердам қаласының бургомистрі Н.Витзен. 1697 
жылы Тобыл қаласының бояры С.Ремезовтың «Сібір қалаларының шөл далалары мен таулы 
жерлерінің чертежі» атты еңбегі шықты. Сол еңбегінде талас бойындағы «Орхон тасы» деген 
жерді атап көрсеткен. Ал Орхон -Енесей ескерткіштері үлгілерінің алғаш жарық көруі 
Сібірде 13 жыл айдауда болған Ф.И.Табберт-Страленбергтің атымен байланысты. Оның 1730 
жылы «Европа мен Азияның солтүстік және шығыс бөлімдері» атты еңбегінде көне 
ескерткіштер туралы көптеген мәліметтер берілген. ХІХ ғасырдың алғашқы ширегінде 
шығып тұрған «Сибирский вестник» журналында Г.Спаскийдің мақаласы жарияланады. 
Мақала көп кешікпей латын тіліне аударылып, шет ел ғалымдарының қызуғышылығын 
оятады.  Финн және орыс ғалымдары жүргізген арнайы зерттеулер нәтижесінде Орхон және 
Енесей ескерткіштерінің нұсқалары жинақталып атластар жарияланды. 1893 жылы Дания 
лингвисі В.Томсен құпия жазудың кілтін тапты. 1894 жылы Орхон ескерткіштерінің тұңғыш 
тәржімаларын В.В.Радлов жасады.  Орыс этнограф-ғалымы Н.М.Ядринцев 1889 жылы 
Моңғолиядағы Орхон өзенінің сағасынан қос тілдік жазуы бар ерекше үлкен тас тапты. 
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Кейіннен бұл тастардың біреуі Білге қағанға (735), екіншісі оның інісі Күлтегінге (732) 
арналғаны белгілі болып, мазмұны толық анықталды. Көне түркі жазба ескерткіштерін 
ғалымдар үш топқа бөліп қарайды: 

1. Енесей ескерткішетрі. 
2. Талас ескерткіштері. 
3. Орхон ескерткіштері. 
Орналасу жері болмаса, жазылған жылдары мен жазу таңбаларында ешқандай 

айырмашылықтар жоқ.  
Енесей ескерткіштеріне Енесей бойынан және Тува, Хакас, Алтай республикаларының 

аймағы жағынан және Ресейдің батыс Сібірде орналасқан Жаңасібір облысы мен Ертістің 
бойынан табылған жазулар жатады.Олардың қолданылған, жазылған жылдары V-VII 
ғасырлардың шамасы. Бұл аймақтан табылып отырған көне түркі жазба ескерткіштердің 
жалпы саны қазіргі таңда шамамен 150 -дей.Енесей ескерткіштерін зерттеген ғалымдар 
В.В.Радлов, С.Е.Малов, Х.Н.Оркун, С.В.Кислев, И.А.Батманов.  

Талас ескерткіштері. Бұл өңірдегі жазулар Оңтүстік Қазақстан, Жетісу, Сыр бойы мен 
Қырғызтан аймақтарына таралған, ең көп табылған жері Жамбыл облысы. Қолданылған 
мерзімі VIII ғасырға жатады. Ескерткіштерді жалпы саны 20 шақты. Талас ескерткіштерін 
зерттеуде Г.Гейкель, В.Радлов, П.Мелиоранский, С.Е.Малов, Ю.Немет, И.А.Батманов көп 
еңбек сіңірді. 

Орхон ескерткіштері Моңғолиядағы Орхон, Селенг, Тола өзендерінің бойынан және 
Ресейдегі Минусинск ойпаты қасынан табылған ескерткіштер жатады. Жазылып , 
қолданылған мерзімі VII-VIII ғасырлар болып табылады. Орхон Ескерткішетрінің жалпы 
саны 30-ға жуық. Ең көлемді, ұзақ мәтінді жазбалар осы ескерткіштерге жатады. Бұлардың 
ішінде тарихи құндылығы жағынан ең көлемді ескерткіштер «Құтлығ қаған», «Білге қаған», 
«Күлтегін», «Тоныкөк», «Күлі Чор» және «Мойын Чор» ескерткіштері жатады. Ескерткіштер 
мен ондағы жазбаша деректерді ашып жариялаған – Н.М.Ядринцев, В.Томсен, В.В.Радлов 
[1,12б].  

Орхон -Енесей жазба ескерткіштернің фонетикасы туралы В.Томсеннің «Inschriften de 
l’Orkhon déchiffrées» (1896) кітабында айтылған болса, фонетика мен грамматика арналған 
«Turcica» (1916) және «Alttürkische Inschriften aus der Mongolei» (1924) деген екі еңбек 
жазды. В.В.Радлов Орхон-Енесей жазба ескерткіштерінің фонетикасы мен грамматикасы 
туралы жүйелі жазған еңбегі «Die alttürkischen Inschrigten der  Mongolei Neue Folge»(1893). 
Бұл кітап сол кездегі грамматика туралы жазылған ең құнды шығармалардың бірі болып 
табылады. Г.Вамберидің 1898 жылы «Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei und 
Sibirie» атты еңбегінде морфологияға көп көңіл бөлген. Бұл ғалымдардан басқа көне түркі 
жазба ескерткіштерін фонетика-грамматикалық тұрғыдан зерттеген В.Г.Кондратьеваны 
айтуға болады. Оның 1970 жылы шыққан «Очерк грамматики древнетюрского языка» деген 
еңбегінде грамматика туралы мәліметтер берілген. Қазақ ғалымдарынан көне түркі жазба 
ескерткіштерінің тілі туралы А.Аманжоловтың 1975 жылы жазылған «Материалы и 
исследования по истории древнетюрской письменности», Ғ.Айдаровтың «Язык орхонского 
памятика Бильге-кагана», «Язык орхонских памятников древнетюрской письменности VIII 
века» атты еңбектерін айтып кетуге болады.  

Көне   түркі жазба ескерткіштерінде етістік толық қалыптасқан сөз табы болған. Оның 
етіс, рай, жақ және шақ сияқты өзіне тән грамматикалық категориялары бар [2,24б]. Көне 
түркі ескерткіштері тілінде етістіктіктің  болымды және болымсыз, етіс, көсемше, рай сияқты 
түрлері кездескен. Олар етістіктің түбірлеріне әр түрлі жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. 
Орхон- Енесей ескерткіштері тілінде  етістіктің төрт түрлі райы бар деп көрсеткен [1,230б]. 
Біз қарағалы отырған шақ категориясын Орхон-Енесей ескерткіштерінде Ашық райдың 
ішінде қарастырылған. Ашық рай істелетін істің субьектісі ретінде көрсетіліп, істің 
істелгенің, істеліп жатқандығын, не алдағы кезде істелетіндігін білдіреді. Ашық райдың үш 
шағы бар: а) Өткен шақ, осы шақ, келер шақ.  

Өткен шақ іс- әрекеттің сөйлеп тұрған уақыттан бұрын болып кеткендігін көрсетеді. 
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Орхон жазба ескерткіштерінде өткен шақ – ды, -дук (док), -мыш жұрнақтары  арқылы 
берілген. -Ды жалғауы жедел өткен шақпен  сәйкес келеді. Жедел өткен шақ жұрнағы 
етістіктің тұлғаларына тікелей жалғанады. –ды жұрнағы –л, -н, -р үнді дауыссыздарынан 
кейін – ты ауысады [3,181б].  Өткен шақтың болымсыз түрі –ма, -ме жұрнақтары арқылы 
жасалынбайды - мадық немесе жоқ сөзімен болымсыздық мәнін көрсетеді [4,125б]. Өткен 
шақтың жіктелу үлгісі:  

Кесте 1. 
 жекеше көпше 
І ж. -дХм -дХмХз 
ІІ ж. -дХң,  -дХг -дХңХз, -дХгХз, -дХңХзлар  
ІІІ ж. -дХ -дХ 

 
Орхон екерткіштеріндегі –дХ жұрнағының қолданылуы:  
І жақ, жекеше түрі  
Түркі Бідге қаған, Бұ өдке олуртым (КТк 1) – Түркі білге қаған,  Бұл шақта отырдым. 
Ілгері – Шантүң йазықа тегі сүледім (КТк 4)  – Ілгері – шантұң жазыққа дейін 

жауладым.  
Башлайу қырғыз қағанығ балбал тікдім (КТү 25) – Басына қырғыз қағанының балбалын 

тіктім. 
Ығар еллігде йег қылтым (КТү 29) – Тату елге жақсылық қылдым. 
Білге Тонукук бен өзім табғаш еліңе қылынтым (Т 1)- Білге Тоныкөк мен өзім Табғаш 

елінде тәрбиелендім. 
Алтун йышуғ йолмұзсун асдум (Т 35) – Алтын қойнауын  жолсыз астым 
Түркі будун үлесікің (Ктк 6)- Түркі халқы жойылдың. 
Көп анта алқынтығ, арылтығ (КТк 9) – Әбден алқындың, арылдың. 
Қурығару барығма бардығ (КТү 24) – Біресе кері шаптың. 
Қан бертім, Қанун кодуп,ічікдің (Т 3) –Хан берім, ханыңды тастап, бағындың. 
ІІІ жақ, жекеше түрі 
Табғач будуңқа бегілік үру оғлун күң болту, Сілік күз оғлуң күң болту (КТү 7) –  
Табғаш халқына бек ұлдары құл болды, Пәк қыздары күң болды 
Чығайығ бай қылты, Азығ үкіс қылты (КТү 16)- Кедейді бай қылды, Азды көп қылды. 
Анта йерүкі суқ баслуғ, Соғдақ будун қоп келті (Т 46) – Сұқ бастаған, Соғды халқы 

тегіс келді.  
І жақ, көпше түрі 
Йашул үгіз, Шантүң йазықа тегі сүледіміз (КТү 17)- Жасыл өзеніне, Шаңтұң 

жазығына- дейін аттандық.  
Қамуғы беш отүз сүледіміз, Үч йегірмі сүңішдіміз (КТү 18)- Бас-аяғы жиырма бес рет 

аттандық, Жиырма үш рет соғыстық.  
Еліг че ер тұтдумыз, Ол оқ түн будунун сайу утмуз (Т 42) – Елудей ерін тұтқындадық, 

Сол түні ел-елге елші жібердік.  
Біз йеме сүледіміз, Ану іртіміз (Т 44) – Біз де аттандық. Оларды қудық.  
ІІ жақ,  көпше түрі өте сирек кездеседі [4,188б].  
3 жақ, көпше түрі Орхон жазба ескерткіштерінде жедел өткен шақ «ды +лар» 

формасында кездеспейді. 3 жақ, жекеше түрі де 3 жақ көпше түрі де – ды +лар жұрнағымен  
жасалынады. 

Орхон жазба ескерткіштерінде – мыш жұрнағы өткен шақты білдіру үшін қолданылған. 
Бұл біздің бұрынғы өткен шақпен сәйкес келеді. Орхон ескерткіштерінде – мыш жұрнығы 
тек 3 жақтың жекеше түрінде кездеседі. Ал болымсыз түрі –мамыш түрінде емес –мадук 
түрінде келеді [6,127б]. 

 
Кесте 2 

 Жекеше Көпше 



2946 

1 жақ - - 
2 жақ - - 
3 жақ - мыш - 

 
Орхон екерткіштеріндегі –мыш жұрнағының қолданылуы: 
ІІІ жақ, жекеше және көпше түрлері. 
Теңрі тег, теңрі йаратмыш (КТк 1)- Тәңірідей, тәңірден жаралған.  
Кісі оғлынта үзе ечүм апам, Бумын қаған, Істемі қаған олурмыш (КТү 2) – Адам баласы 

үстіне ата-тегім, Бумын қаған, Істемі қаған отырған. 
Анта кісіре қара түргіс будун йағы болмыш (КТү 39) – Одан соң бүкіл түргеш халқы 

жау болды.  
Улығ сүніш сүңішміш, Алп шалчы ақ атын бініп тегміш (КТү 40) – Жойқын соғыс 

жасапты, Алып Шалшы ақ атқа мініп шауыпты. 
Теңрі йарүлқадуқ үчүн, Үкіс тійін, біз қорқмадумуз (Т 40)- Тәңрі жарылқағандықтан, 

Көп деп біз қорықпадық.  
Қорытындылай келе Орхон ескерткіштерінде өткен шақ –ды және –мыш жұрнақтары 

арқылы жасалынған. Қанша ғасыр өтсе де өткен шақ жұрнақтары еш өзгеріссіз әлі де 
қолданылып келуде. Бір ерекшелігі бұл жұрнақтар кейбір түркі халықтарын да кездессе, 
кейбіреуінде кездеспей жатады. 
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Do the languages we speak shape the way we think? Do they merely express thoughts, or do 

the structures in languages (without our knowledge or consent) shape the very thoughts we wish to 
express? 

Take "Humpty Dumpty sat on a..." Even this snippet of a nursery rhyme reveals how much 
languages can differ from one another. In English, we have to mark the verb for tense; in this case, 
we say "sat" rather than "sit." In Indonesian you need not (in fact, you can't) change the verb to 
mark tense.  

In Russian, you would have to mark tense and also gender, changing the verb if Mrs. Dumpty 
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did the sitting. You would also have to decide if the sitting event was completed or not. If our ovoid 
hero sat on the wall for the entire time he was meant to, it would be a different form of the verb than 
if, say, he had a great fall.  

In Turkish, you would have to include in the verb how you acquired this information. For 
example, if you saw the chubby fellow on the wall with your own eyes, you'd use one form of the 
verb, but if you had simply read or heard about it, you'd use a different form. 

Do English, Indonesian, Russian and Turkish speakers end up attending to, understanding, 
and remembering their experiences differently simply because they speak different languages?  

These questions touch on all the major controversies in the study of mind, with important 
implications for politics, law and religion. Yet very little empirical work had been done on these 
questions until recently. The idea that language might shape thought was for a long time considered 
untestable at best and more often simply crazy and wrong. Now, a flurry of new cognitive science 
research is showing that in fact, language does profoundly influence how we see the world. 

The question of whether languages shape the way we think goes back centuries; Charlemagne 
proclaimed that "to have a second language is to have a second soul." But the idea went out of favor 
with scientists when Noam Chomsky's theories of language gained popularity in the 1960s and '70s. 
Dr. Chomsky proposed that there is a universal grammar for all human languages—essentially, that 
languages don't really differ from one another in significant ways. And because languages didn't 
differ from one another, the theory went, it made no sense to ask whether linguistic differences led 
to differences in thinking.  

The search for linguistic universals yielded interesting data on languages, but after decades of 
work, not a single proposed universal has withstood scrutiny. Instead, as linguists probed deeper 
into the world's languages (7,000 or so, only a fraction of them analyzed), innumerable 
unpredictable differences emerged.  

Of course, just because people talk differently doesn't necessarily mean they think differently. 
In the past decade, cognitive scientists have begun to measure not just how people talk, but also 
how they think, asking whether our understanding of even such fundamental domains of experience 
as space, time and causality could be constructed by language.  

For example, in Pormpuraaw, a remote Aboriginal community in Australia, the indigenous 
languages don't use terms like "left" and "right." Instead, everything is talked about in terms of 
absolute cardinal directions (north, south, east, west), which means you say things like, "There's an 
ant on your southwest leg." To say hello in Pormpuraaw, one asks, "Where are you going?", and an 
appropriate response might be, "A long way to the south-southwest. How about you?" If you don't 
know which way is which, you literally can't get past hello.  

About a third of the world's languages (spoken in all kinds of physical environments) rely on 
absolute directions for space. As a result of this constant linguistic training, speakers of such 
languages are remarkably good at staying oriented and keeping track of where they are, even in 
unfamiliar landscapes. They perform navigational feats scientists once thought were beyond human 
capabilities. This is a big difference, a fundamentally different way of conceptualizing space, 
trained by language. 

Differences in how people think about space don't end there. People rely on their spatial 
knowledge to build many other more complex or abstract representations including time, number, 
musical pitch, kinship relations, morality and emotions. So if Pormpuraawans think differently 
about space, do they also think differently about other things, like time?  

To find out, Alice Gaby traveled to Australia and gave Pormpuraawans sets of pictures that 
showed temporal progressions (for example, pictures of a man at different ages, or a crocodile 
growing, or a banana being eaten). Their job was to arrange the shuffled photos on the ground to 
show the correct temporal order. each person was tested in two separate sittings, each time facing in 
a different cardinal direction. When asked to do this, English speakers arrange time from left to 
right. Hebrew speakers do it from right to left (because Hebrew is written from right to left).  

Pormpuraawans, arranged time from east to west. That is, seated facing south, time went left 
to right. When facing north, right to left. When facing east, toward the body, and so on. Of course, 
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we never told any of our participants which direction they faced. The Pormpuraawans not only 
knew that already, but they also spontaneously used this spatial orientation to construct their 
representations of time. And many other ways to organize time exist in the world's languages. In 
Mandarin, the future can be below and the past above. In Aymara, spoken in South America, the 
future is behind and the past in front.  

In addition to space and time, languages also shape how we understand causality. For 
example, English likes to describe events in terms of agents doing things. English speakers tend to 
say things like "John broke the vase" even for accidents. Speakers of Spanish or Japanese would be 
more likely to say "the vase broke itself." Such differences between languages have profound 
consequences for how their speakers understand events, construct notions of causality and agency, 
what they remember as eyewitnesses and how much they blame and punish others.  

In studies conducted by Caitlin Fausey at Stanford, speakers of English, Spanish and Japanese 
watched videos of two people popping balloons, breaking eggs and spilling drinks either 
intentionally or accidentally. Later everyone got a surprise memory test: For each event, can you 
remember who did it? She discovered a striking cross-linguistic difference in eyewitness memory. 
Spanish and Japanese speakers did not remember the agents of accidental events as well as did 
English speakers. Mind you, they remembered the agents of intentional events (for which their 
language would mention the agent) just fine. But for accidental events, when one wouldn't normally 
mention the agent in Spanish or Japanese, they didn't encode or remember the agent as well.  

In another study, English speakers watched the video of Janet Jackson's infamous "wardrobe 
malfunction" (a wonderful nonagentive coinage introduced into the English language by Justin 
Timberlake), accompanied by one of two written reports. The reports were identical except in the 
last sentence where one used the agentive phrase "ripped the costume" while the other said "the 
costume ripped." Even though everyone watched the same video and witnessed the ripping with 
their own eyes, language mattered. Not only did people who read "ripped the costume" blame Justin 
Timberlake more, they also levied a whopping 53% more in fines. 

Beyond space, time and causality, patterns in language have been shown to shape many other 
domains of thought. Russian speakers, who make an extra distinction between light and dark blues 
in their language, are better able to visually discriminate shades of blue. The Piraha, a tribe in the 
Amazon in Brazil, whose language eschews number words in favor of terms like few and many, are 
not able to keep track of exact quantities. And Shakespeare, it turns out, was wrong about roses: 
Roses by many other names (as told to blindfolded subjects) do not smell as sweet. 

Patterns in language offer a window on a culture's dispositions and priorities. For example, 
English sentence structures focus on agents, and in our criminal-justice system, justice has been 
done when we've found the transgressor and punished him or her accordingly (rather than finding 
the victims and restituting appropriately, an alternative approach to justice). So does the language 
shape cultural values, or does the influence go the other way, or both? 

Languages, of course, are human creations, tools we invent and hone to suit our needs. 
Simply showing that speakers of different languages think differently doesn't tell us whether it's 
language that shapes thought or the other way around. To demonstrate the causal role of language, 
what's needed are studies that directly manipulate language and look for effects in cognition.  

One of the key advances in recent years has been the demonstration of precisely this causal 
link. It turns out that if you change how people talk, that changes how they think. If people learn 
another language, they inadvertently also learn a new way of looking at the world. When bilingual 
people switch from one language to another, they start thinking differently, too. And if you take 
away people's ability to use language in what should be a simple nonlinguistic task, their 
performance can change dramatically, sometimes making them look no smarter than rats or infants. 
(For example, in recent studies, MIT students were shown dots on a screen and asked to say how 
many there were. If they were allowed to count normally, they did great. If they simultaneously did 
a nonlinguistic task—like banging out rhythms—they still did great. But if they did a verbal task 
when shown the dots—like repeating the words spoken in a news report—their counting fell apart. 
In other words, they needed their language skills to count.)  
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All this new research shows us that the languages we speak not only reflect or express our 
thoughts, but also shape the very thoughts we wish to express. The structures that exist in our 
languages profoundly shape how we construct reality, and help make us as smart and sophisticated 
as we are.  

Language is a uniquely human gift. When we study language, we are uncovering in part what 
makes us human, getting a peek at the very nature of human nature. As we uncover how languages 
and their speakers differ from one another, we discover that human natures too can differ 
dramatically, depending on the languages we speak. The next steps are to understand the 
mechanisms through which languages help us construct the incredibly complex knowledge systems 
we have. Understanding how knowledge is built will allow us to create ideas that go beyond the 
currently thinkable. This research cuts right to the fundamental questions we all ask about 
ourselves. How do we come to be the way we are? Why do we think the way we do? An important 
part of the answer, it turns out, is in the languages we speak. 
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As it is well known, the project "Trinity of languages" implemented in the country provides 
for the development of three languages: Kazakh as the state language, Russian is for interstate 
communication, English is necessary to successfully integrate into the world educational space. 

The formation of a stable multilingual education trend that promotes both professional 
fulfillment and civic integration of a personality, is subject to provide teacher training within 
multilingual education at the higher school of Kazakhstan. 

The effectiveness of multilingual education is associated with a complex solution of existing 
problems in this area. To achieve the goals set in the State Program of Education Development for 
2011-2020: "... the preparation of teaching staff with multilingual education in the universities of 
the country", at the level of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, 
the volume of loans extended to the study of languages in the State standards in the direction of 
"Education" that allows third year students in the amount of 2 credits to study the discipline 
"Professional Kazakh / Russian" and "Professional foreign language." 

A successful example of the practical implementation of the Kazakh model of multilingual 
education are Nazarbayev Intellectual Schools and Nazarbayev University, where instruction is 
conducted in English. Education in these advanced educational centers for our youth opens 
additional prospects intellectual, professional and career growth. 

Since 2007, specialized schools for gifted children in an experimental mode multilingual 
education program is implemented aimed at in-depth study of the Kazakh, Russian and English 
languages and the teaching of science and mathematics subjects cycles in English. 

Gumilyov Eurasian National University is one of the first in the country began to prepare 
multilingual specialists in an experimental mode. The university scientists developed a program for 
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the development of multilingual education; multilingual education development and academic 
resources Center is operating. 

Implementation of the multilingual education development is carried out in the following 
areas: 

1. Professional system of training and retraining of teachers: 
2. Scientific and methodological provision of multilingual educational programs; 
3. The development and potential increase for students of multilingual education. 
Analysis of the current situation of multilingual education in Gumilyov ENU. 
As part of the program since November 1, 2012 multilingual education development and 

academic resources Center has been operating in the Department of International Cooperation at the 
University. The main objective of the Centre is the creation of an effective system of multilingual 
education and improvement of academic writing in English in the Gumilyov Eurasian National 
University. 

Currently, the university is implementing a fragmentary girth of students at all three levels of 
higher and postgraduate education by partial "blotches" of individual subjects in English, in majors 
where there are appropriate teaching staff and student cohort. 

Below statistics concerning faculty disciplines, students, teachers and invited foreign 
professors is given. 

Educational activities in the ENU are conducted on a three-tier system of training and 
education within 64 undergraduate programs, 65 Master's and 30 doctoral Kazakh and Russian 
instruction. Multilingual programs cover 6% of educational programs at the undergraduate, 20% - 
in the magistracy, 40% - to doctoral studies. 

Thus, in the 2013-2014 academic year at the Eurasian National University 217 courses were 
conducted in English. The total number of students in the disciplines of the English language was 
325 students at Bachelor - 161, master – 112, doctoral - 52. 

The faculty of the reading discipline in English is 95, including a number of visiting lecturers 
- 47. Among them, 19 are members of ENU teachers training programs, training and internships in 
leading foreign universities, scholarships of international programs (DAAD, IREX, CARTI etc.), 
holders of grants allocated by embassies of various countries, 13 were trained within Erasmus 
Mundus program, and 35 are the holders of the international scholarship of the President of the 
Republic of Kazakhstan "Bolashak". 

For 2013-2014 under the direction of the first multilingual education development 
Programme at the University an interactive multimedia educational system for learning English 
English Discoveries Online / Offline (EDO) was introduced by an education company Edusoft. To 
this end two groups were created: one group of 30 subject teachers, and second group of 20 teachers 
of English. Training was conducted through the University and at the end of the course all 
participants received a certificate. Moreover, they undertook to participate in the teaching of 
English in the framework of language courses organized by the Center for Development of 
multilingual education and academic resources. Thereby the University increased professionally 
trained English language teaching staff, to teach courses in English. 

Centre for Development of multilingual education and academic resources invited Professor 
Robin Ann Bantel from Pace University, New York, USA to provide professional assistance to 
faculty in writing research papers in English. It promotes the teaching staff and researchers to 
publish articles in English in internationally recognized journals with high impact factor (Thomson 
Reuters, Elsevier Scopus, Sci Direct, Proceedings of the National Academy of Sciences, Science), 
which is an acknowledgment research results at the international level and opens up new 
possibilities: getting international grants, invitations to foreign universities for joint research, 
lecturing. 

The Centre developed a regulation for teaching in a foreign language, which provides 
financial incentives for teachers instructing in multilingual groups. 

Also the involvement of the teaching staff of leading foreign universities on a long term basis 
for the teaching of subjects in English should be highlighted. 
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The second area is the development of multilingual education programs faculty members 
engage in close cooperation with foreign partner universities: the work on the preparation of joint 
basic textbooks on different branches. To this date, 52 collaborative research teams for writing basic 
textbooks with foreign partner universities. 

On the third direction of the Program of multilingual education in order to analyze the process 
of teaching subjects in English among students were surveyed. According to the results of the 
survey, more than 60% of students in the ENU praised the quality of the study subjects in English, 
and expressed a desire to increase the number of subjects taught in English. 

It is necessary to focus on the following issues and problems arising in the introduction and 
implementation of multilingual education. 

Due to the low number of technical specialties of educational literature in the Kazakh 
language is necessary to provide funding from the Ministry of education and science copyright 
collectives operating in order to prepare the scientific and methodological materials for multilingual 
programs. 

As for the students and for faculty and administrative staff it is required to develop courses of 
business Kazakh language as additional training. 

 To solve the problems of the second direction, we offer the following activities: 
• Conducting Republican contest "The best method of teaching courses in multilingual 

education." This contest will contribute to the development of methods for teaching special subjects 
in three languages. 

• A round table on the topic "Problems of implementation of multilingual education" at the 
national level. 

Thus, multilingual education creates conditions for improving the competitiveness of 
Kazakhstan graduates at the international level. 

Today we can say with certainty that multilingual education, due to the logic of development 
of Kazakhstan and the process of international integration, is in demand in the Kazakh education 
system. This is due to high academic motivation of students and practitioners enjoying the desire to 
improve professional competence and competitiveness in the international integration of 
Kazakhstan. It is important to remember that only by joining efforts, we will be able to update the 
format of professional education, to achieve high goals for the educational community of the 
country in the State program of education development. 
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государства.  Сегодня с уверенностью можно утверждать, что динамичное развитие 
сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений дало заметные результаты для 
обеих стран: установлены прочные межправительственные, межпарламентские и 
межпартийные связи, тесно взаимодействуют представители научных и деловых кругов, 
творческой интеллигенции.  Основу казахстанско-германского сотрудничества составляют 
взаимное уважение, доверие и открытость. При этом немцы глубоко осознают уникальность 
геополитического положения нашей страны и по достоинству оценивают роль Казахстана в 
качестве «моста» между Европой и Азией, как, например, в вопросах  развития культуры 
народов, поскольку межгосударственные отношения в сфере культуры всегда были и 
остаются одними из основополагающих факторов в реализации внешнеполитических связей 
государств.[1] 

Сотрудничество  Казахстана и  Германии в сфере культуры создало  прочную правовую 
базу, которая  сегодня  определяется  двумя основными соглашениями: «О культурном 
сотрудничестве» от 16 декабря 1994 года и «О сотрудничестве при поддержке граждан 
немецкой национальности» от 31 мая 1996 года.  Так,  в сфере культуры  казахстанско-
германские взаимоотношения  можно выделить два основных фактора: относительно 
большая доля населения, которая изучала немецкий язык в школе и вузе, и присутствие 
немецкого меньшинства в нашей стране (более 181 000 человек). Поэтому активная 
культурная деятельность, содействие изучению немецкого языка, как иностранного, 
послужили тому, что к сфере  внешней культуры Казахстана Министерство иностранных дел 
Федеративной Республики Германии уделяет огромное на достаточно высоком уровне  
внимание.[2] 

Одним из приоритетных направлений культурного взаимодействия является 
популяризация изучения немецкого языка. По данным Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в 2012-2013 учебном году немецкий язык в общеобразовательных 
школах изучали 33282 учащихся, что свидетельствует о  сокращении числа изучающих 
немецкий язык по сравнению с 2009 - 2010 учебным годом,  когда немецкий язык в школах 
изучали 100790 детей. Поэтому германская сторона старается сохранить изучение немецкого 
языка как второго иностранного языка, прикладывая усилия, чтобы те, кто выбрал немецкий 
язык как первый иностранный язык, получили очень хорошие языковые навыки. С этой 
целью на территории Казахстана действуют детские языковые кружки и площадки, 
лингвистические лагеря, языковые курсы для взрослых, клуб языкового общения для 
взрослых. [3] 

 На сегодняшний день ряд немецких организации ведут деятельность в Казахстане в  
языковой сфере. Одним из них является Центральное управление по делам школы за 
рубежом (ZfA). Данная организация в тесном согласовании с Федеральным министерством 
иностранных дел оказывает поддержку 140 германским школам за рубежом, в их число 
входят шесть казахстанских школ с углубленным изучением немецкого языка, в которых 
можно сдать экзамен на получение германского языкового диплома 2-й степени.[4] 

Другой известной организацией является Институт имени Гёте - немецкий культурный 
центр, осуществляющий свою деятельность во всем мире, через свои филиалы и посредством 
поддержки около 500 школ-партнеров. Филиал института в Казахстане, созданный в 1994 
году, содействует изучению немецкого языка, развивает международное культурное 
сотрудничество и предоставляет обширную информацию о Германии. В 2015 году 
исполняется  15 лет со дня основания языковых центров Гёте-Института Казахстан в Астане, 
Караганде, Кустанае, Павлодаре и Усть-Каменогорске. [5] 

В свою очередь взаимодействие в языковой сфере происходит и на территории 
Германии.  Важным событием для обоих государств стало открытие в 2011 году Лектората 
«Казахстан и казахский язык» при Берлинском университете им. Гумбольдта. Что дает всем 
желающим в  Германии возможность изучать казахский язык, культуру и узнать страну в 
целом. Для слушателей ежегодно организуются ознакомительные и языковые стажировки в 
Казахстан.   
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Другим казахстанским проектом, популяризирующим язык является проект «Казахская 
библиотека». В рамках него опубликована книга депутата Бундестага, руководителя 
программы «Парламентская практика» В.Бернзена «Халық қалаулылары. Аңыз бер ақиқат» 
на казахском языке. Выпущено более двух десятков произведений известных казахских 
писателей и поэтов на немецком языке, среди которых "Слова назидания" Абая Кунанбаева,  
«Путь Абая»  Мухтара Ауезова, историческая трилогия Ильяса Есенберлина «Кочевники». 

Ещё одним конкретным шагом к сближению между двумя государствами является 
изданная 26 ноября 2014 года на немецком языке книга Махмуда Касымбекова о лидере 
Казахстана – Нурсултане Назарбаеве. В ней прослежен его путь от простого сельского 
юноши до национального лидера. Презентация книги прошла в Берлине. [6] 

Один из основополагающих факторов культурного взаимодействия Казахстана и 
Германии – деятельность в сфере образования. Ведущую роль играет Германская служба 
академических обменов (DAAD) - крупнейшая в мире организация по поддержке 
международного обмена студентов и научных работников. Информационный центр DAAD в 
Алматы начал свою работу с 1989 года. За этот период более 3700 казахстанских студентов и 
ученых получили возможность проводить исследования в Германии по стипендиям DAAD. 
Десятки немецких ученых и преподавателей работали в казахстанских университетах.  

В числе новейших  стипендиальных программ - программа «Мост в немецкий 
университет», обеспечивающая языковую и предметную подготовку, знакомство с немецкой 
культурой. С 2015 г. университеты-партнеры в Германии ежегодно выделяют для программы 
«Мост в немецкий университет» определенное количество мест. Школьники, успешно 
закончившие подготовительную программу, имеют возможность подать заявку на 
поступление в немецкий университет сразу после школы. При этом после окончания учебы в 
Германии участникам программы оказывается поддержка при продолжении учебы или при 
трудоустройстве в Казахстане.[5] 

Казахстан также оказывает особое внимание взаимодействию в научно-
образовательной и академической сфере. Так например, Берлине функционирует 
представительство Центра международных программ «Болашак» для стран Западной 
Европы. Согласно данным Посольства Республики Казахстан в Германии, на сегодняшний 
день в Германии обучается 51 стипендиат программы и около 30 человек проходят научную 
стажировку для педагогических, инженерно-технических и медицинских работников. 
Ежегодно в различных городах проводятся Форумы студентов Казахстана в Германии, где 
молодежь обменивается мнениями по ряду интересующих их вопросов.[6] 

Особое место в культурном сотрудничестве государств занимают взаимоотношения 
немецкого этноса Казахстана и немцев-переселенцев из Казахстана. На сегодняшний день 
немецкая диаспора является неотъемлемой частью казахского общества. Немецкие 
этнические центры активно участвуют в культурно-духовной жизни Казахстана. Важнейшую 
роль играет республиканская общественная организация «Возрождение». 23 организации 
«Возрождения», расположенные в местах компактного проживания этнических немцев, 
работают под руководством головной организации «Совет немцев», находящейся в Алматы. 
Немецкое Федеральное правительство поддерживает деятельность общества примерно 2-я 
миллионами Евро в год, согласовывая при этом меры поддержки с правительством 
Республики Казахстан. Общество «Возрождение» вносит значительный вклад в дело 
укрепления дружественных связей между государствами, представляя  Германию по всему 
Казахстану своими языковыми курсами, культурными мероприятиями, своим участием в 
социальной и политической жизни страны.[7] 

Значительную лепту в развитие германо-казахстанских отношений внес офис 
Ассоциации немцев Казахстана - немецкий дом в Алматы, ставший живым мостом между 
Германией и Казахстаном. Ассоциация немцев проводит конференции и заседания, круглые 
столы и семинары, встречи и консультации, участвует во многих республиканских 
фестивалях, конкурсах, концертах. В Немецком Доме находится редакция газеты Deutsche 
Allgemeine Zeitung, информирующая о событиях в жизни немцев Казахстана, о культуре 
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народа, истории, также публикуются новости из Германии. Редакция проводит обмен 
журналистами-практикантами, как из Казахстана, так и из Германии.[8] 

Кроме того, необходимо отметить деятельность Республиканского  немецкого театра в 
Алматы (DTA). Он является единственным профессиональным театром на территории стран 
СНГ, поддерживающим немецкий язык и культуру. Сегодня, театр имеет тесное 
сотрудничество с Ассоциацией общественных объединений немцев Казахстана 
«Возрождение». Немецкий театр развивается в двух направлениях: как евразийский 
театральный центр, который имеет мощные связи с немецкой диаспорой в Казахстане и 
активно участвует в ее культурной жизни, а также как современная площадка, через которую 
зритель Казахстана имеет возможность видеть театр с европейскими тенденциями. Часто 
проводятся постановки режиссерами из Германии. Театр выступает интеллектуальной 
поддержкой для этнических немцев Казахстана, однако в  постановках театра имеют 
возможность участвовать и представители других национальностей, проживающих в 
Казахстане. Тем самым  деятельность театра вносит вклад в укрепление межэтнического 
согласия народов государства, расширяя казахстанско-германские отношения в сфере 
искусства.[7] 

Не смотря на свою немногочисленность – чуть более 1000 человек, значение в 
казахстанско-германском культурном взаимодействии имеет и казахская диаспора в 
Германии. Представители диаспоры являются в основном переселенцами из Турции 50-60-х 
годов 20-го столетия. С целью решения  проблем диаспоры в местах их компактного 
проживания в Германии функционируют Казахские культурные центры. Так например, в 
1998 году создан Казахский культурный центр в Мюнхене, затем в 2001 году  в Кёльне, 2 
марта 2003 года было создано «Казахское общество Берлина». А в июле 2009 года  
в городе Мюнхене деятельность свою начала Федерация ассоциации казахов Европы, 
объединяющая под своей эгидой казахов из 8 европейских стран. Основной целью центров 
казахской национальной культуры является организация встреч местных казахов, обучение 
детей родному языку, национальным ценностям, культуре и обычаям народа. Также 
множество неформальных встреч проводится для казахстанских студентов, на которых 
можно обмениваться информацией, устанавливать контакты. Центры устраивают  различные 
конференции,  на которых обсуждаются вопросы идентичности народа, интеграции 
молодежи казахской диаспоры, проблем языка. [6] 

Важным событием, укрепляющим взаимоотношения двух государств на культурном 
уровне, является ежегодное празднование весеннего праздника Наурыз. Казахстанское 
Посольство в Германии совместно с Федерацией ассоциации казахов, а также с 
посольствами Афганистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Турции проводит торжественный прием, где на праздничном концерте свое 
искусство публике представляют солисты и фольклорные ансамбли из восьми стран.  
Проводятся выставки национальных изделий, предлагаются блюда национальной кухни. 
Неоднократно проводились на празднествах состязания по национальной игре «Тогыз 
кумалак», организатором которой выступает проживающий бывший казахстанский 
гражданин, чемпион Казахстана по «Тогыз кумалак» Юрий Нольд.[6] 

Таким образом, культурное взаимодействие двух стран стало прообразом высокого 
уровня взаимопонимания и сотрудничества. Казахстанско-германские дружественные 
отношения, укрепляясь с каждым годом, движутся по возрастающей линии, являясь 
стержнем культурного взаимоотношения народов на современном этапе.  Глубокий 
потенциал для дальнейшего развития стратегического и культурного партнерства Казахстана 
и Германии принадлежит немецкой диаспоре в Казахстане. Немцы Казахстана сумели 
сохранить национальные особенности, культуру и язык, а также  стать фактором, влияющим 
на укрепление казахстанско-германских отношений в целом. Культура  - самое могучее 
объединяющее начало. 
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Multiculturalism refers to the evolution of cultural diversity within a jurisdiction, introduced 

by its selection policies and institutionalized by its settlement policies. 
As a descriptive term, multiculturalism refers to the selection policies that formed the 

demography  of a specific place. This may have come about endogenously through the conjunction 
of two or more ethnic groups into one jurisdiction ( Canada) or exogenously through immigration 
from different jurisdictions around the world ( Australia). 

As a prescriptive term, multiculturalism refers to one type of settlement policy that promotes 
the institutionalization of cultural diversity. This is often contrasted to other settlement policies such 
as social integration , cultural assimilation  and racial segregation. Multiculturalism has been 
described as a "salad bowl" or "cultural mosaic" rather than a "melting pot". 

In the first  part of this two-part essay on the anti-multiculturalism movement in Europe and 
United States, I attempted to carefully note that the backlash against multiculturalism was far more 
niched against specific groups—the Muslims in Europe and the UK and the Hispanics in the United 
States. 

I did not mean to suggest, however, that there aren’t other groups that are singled out in those 
cultures. For example, ever since 9/11, Muslim communities in the US have certainly experienced 
bigotry in their many attempts to purchase buildings or to obtain zoning rights to  build mosques. 
And the historic persecution of the Roma(Gypsies) in Europe recently prompted a strong list of 
specific recommendations from a European  Commissionto counter that prejudice. 

In the second part of this two-part blog post, I will focus entirely on multiculturalism in the 
United States. 

In America, multiculturalism is still not a prominent policy established at the federal level. 
The efforts of these prominent figures in promoting an egalitarian society in America gave rise to a 
new wave towards a sustained change in socio-economic development. America has always been 
proud to practice freedom of thought and religion. It gave equal opportunity to everyone, 
irrespective of culture and place. In the last few years, the influx of Latinos and Asians has rapidly 
increased. To deal with this, people must create a multicultural society based on equality, and 
should accept American history on racism. 

Census showed that Asian-Americans are the fastest growing group in America, and 13% of 

http://www.kasachstan.diplo.de/Vertretung/kasachstan/ru/06-kultur-und-bildung/bilaterale__kulturbeziehungen/0-bilaterale__kulturbeziehungen.html
http://www.pasch-net.de/udi/par/ru3328894.htm
http://www.pasch-net.de/
http://www.botschaft-kaz.de/ru/
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the total population is Hispanic. Today, America has become amalgamated with mixed culture, 
comprising immigrants, natives, and minorities, metaphorically representing the melting pot. Some 
of the distinctive characteristics of American society are: multiculturalism being accepted as a fair 
system by law, and tolerance towards people accepted as a means for better adaptability. 

This ideology had far-flung effects. It not only brought about a change of social layers, but 
also made the citizen enjoy equal rights and liberty. It had a dominant theme in the educational and 
intellectual sector. This led to the demand for rights from people of various communities and 
backgrounds. Oppressed classes like gays, lesbians, elderly people, and downtrodden classes also 
put forth their rights. 

The most prominent effect was felt in the reformation of the educational system. Oppressed 
classes like the African-Americans were given equal recognition in educational institutions. In the 
business, trade, and corporate sectors, the right to equal participation was given to people from 
different backgrounds. 

 I thihk that multiculturalism in the USA  was accepted as an official policy, that gave 
recognition to multiple citizenship within the country. The government supported television shows, 
radio programs, and newspapers in minority languages. It also rendered support to minority 
celebrations, holidays, music, art, and festivals. Liberty in marriage and judiciary laws were also 
enforced by the US constitution, depending upon ethnicity. Overseas trade was encouraged. 

 Wearing traditional dresses in educational institutions was accepted. In the hiring process, 
much fairer policies were accepted. Racism or discrimination in schools and colleges was a 
punishable offense. Introduction of new textbooks with multicultural perspective was one of 
positive aspects of multiculturalism. Emphasis was laid on subjects such as history, sociology, 
philosophy, and art and literature of different cultures. Scholarships were funded by the government 
for higher studies. Representation of multicultural nationals in politics, engineering, science, and 
technology was a significant improvement in general. 

 This originated in the 1950s, during the civil rights movement. The movement brought on 
surface the issues regarding discrimination, inequality, and oppression. People placed their demands 
on political and social institutions for their social recognition. In the late 19th century and early 20th 
century, George Washington Carver, Charles H. Wesley, W.E.B. DuBoi, and William James played 
an instrumental role in promoting multiculturalism in the United States, and espoused the idea of a 
'plural society'. 

The United States doesn't have a unique culture. In fact it is the world's most multicultural 
country. The country has a lot of different cultures, and not one is similar to the others. No culture is 
better or worse than another. USA is different from other countries because that in this country are 
living representatives of all cultures. It is normal to meet people from all over the world in most 
every city; what is not normal is the idea of understanding that a lot of people are Americans, 
people born and raised in the US. These citizens might not seem to be Americans, but they are as 
American as any American.Ronald Takaki in his essay, "An Educated and Cultural Literate Person 
Must Study America's Multicultural Reality", gives an excellent example of what I meant when I 
said that some citizens might not seem to be American. Takaki was born in Hawaii, one of the 50 
states. After graduating from high school, he decided to study on the mainland. He recalls that a lot 
of the students and even professors asked him how long he had been in America, and where did he 
learned to speak English. His answer was that he had been born in the US and that his family had 
been there for three generations (Takaki 486). 

As the world is changing, people have to realize that Multiculturalism is a part of the United 
States. Americans have to accept and be proud of their heritages. According to Kenneth T. Jackson 
in his article "Too Many Have Let Enthusiasm Outrun Reason", everybody is responsible to 
maintain the culture "... the maintenance of distinctive cultures should be the function of 
synagogues, churches, music festivals, ethnic celebrations, and, most especially, dinner tables. The 
public schools should emphasize common traditions and common values" . 

Multiculturalism is generating a lot of interest among concerned people in the United States. 
Americans are becoming more aware of the importance of multiculturalism in the country. Both the 
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public and private sectors are focusing more time, money and energy in the spread of information 
about various cultures. For example the beneficiary of spread of multiculturalism will be the United 
States of America because the country will be more powerful and united. 

White Americans are beginning to understand that they are not the only owners of the United 
States. They are a part of it, and they have to get used to sharing privileges and disadvantages with 
other American citizens of different ethnic backgrounds. They also have to get used to calling other 
people Americans, even if for them they don't seem to be. If white Americans interact with other 
cultures they will help their country to unite as one nation.My definition of an American will be: a 
citizen of the multicultural country of The United States of America. 

One of those forms can be seen in the limited access that most Americans have to foreign 
cultures throughout the world and to cultural minorities within their own country, except for 
Americans participating in ethnic festivals or visiting China towns as tourist attractions.  Although 
there appears to be a widespread belief among American historians that even American  history is 
under siege in elementary and secondary education, there is an even greater lack of understanding 
of other cultures, globally, nationally, and locally in the United States. 

Europeans are often fond of satirically portraying Americans as cultural isolationists citing 
our geographical insularity and our international illiteracy. 

 However, to their credit, Americans have made some inroads in the area of cultural 
competencein specific fields like medicine, social work, counseling, and law enforcement in the 
United States. 

The country has also made some attempts at diversity awareness in United States corporations 
and institutions through Human Resource Departments (I have an Indian friend, however, who 
jokes about the undercurrent of tokenism, even quaintness, of diversity programs in his job, 
programs that are often reduced to PR photos showing at least one or two “visible” minorities.). 

In the wider, mainstream American culture, I don’t think it’s an exaggeration to say that 
global awareness usually takes the form of a dramatic news event. Our news media is more apt to 
present international news in terms of conflict, drama, or tension (to be fair, American news, in 
general, is crisis oriented). 

Japan only gets covered if there’s an earthquake or a tsunami; China is more often portrayed 
as a country refusing to lower the value of its currency or as a consistent abuser of human rights; 
Venezuela as a country with a rogue, out-of-control socialist leader; Africa as a continuing 
“problem” continent of droughts, starvation, AIDS, and social turmoil; Mexico and Columbia as 
drug-ridden countries; and Europe in economic turmoil with the debt-ridden countries in the 
European Union. 

In addition, the US news media often turns a foreign story into an event that, ultimately, has 
“implications for” or “effects on” the United States. Seeing foreign countries through this provincial 
lens has the effect of making most Americans believe that foreign cultures have no identities of 
their own unless there is some connection to the United States. 

There is little doubt that multiculturalism, within American society, has been a rocky road—
our history surely tells us that we have had some profound gaps in our ability to accept “foreigners” 
into the United States. But, thankfully, groups who were once reviled—the Irish, the Germans, and 
the Italians—have now become culturally homogenized into American society over many 
generations. 

Multiculturalism in the United States has a long silent history. The United States has, from its 
founding, taken in immigrants from different cultural backgrounds, many of whom were, at the 
time, controversial. First, it was the Germans who raised questions about whether they could or 
would become "real Americans." Then questions were raised about the Chinese and after them Irish 
and the Eastern European immigrants. Now it is Hispanic-Americans and Muslim-Americans of 
whom we ask those questions. 

In every past instance those questions and, in a few limited cases, overt exclusionary policies 
have been overcome and those groups have become as American as descendents of Mayflower 
passengers. With a thoroughly thought-through effort in response to new globalized circumstances 
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there is no reason why new ethnic and religious immigrant groups, and those that follow, cannot be 
as successfully integrated into American life as those that preceded them. 

There followed group after group demanding public validation, social acceptance, and 
government policies to redress the historical wrongs – some very real, others exaggerated – that 
they used to press their claims. Women, varieties of sexual and gender preference groups, and other 
groups with non-mainstream beliefs built on the moral and political foundation of the civil rights 
revolution to demand their own acknowledged place in the cultural mainstream. In many ways 
those movements succeeded in gaining their legitimate objectives, though not without rhetorical 
hyperbole and questionable government policies still in force to this day. 

It was within this contextual legacy that the multicultural demand for "recognition" gathered 
traction. Multiculturalism in the United States has always reflected two strands of thought. The first, 
more prosaic and culturally benign strand, simply stated the obvious: America is a country in which 
many diverse cultures exist, co-exist and find common ground as Americans.  

The second more divisive strand has argued that people do, and ought to, gain their primary 
identities from attachment to their racial or ethnic groups. In this view the role of the government is 
not only to accept that "fact," but to facilitate it. Advocates of such views insist not only on their 
right to recognition, but also on their exclusivity along with government policies that ensure it.It is 
hard to have a primary identity as an American if all you really care about is yourself. And it is also 
hard to have a primary national identity if all you really care about is your own group. 

In  conclusion I want to say   that  multiculturalism in the US has definitely shown positive 
aspects, and is still supporting a large number of immigrants who are engaged actively in education 
and business. Although weightage is much more on the positive side, there's some amount of 
corruption prevailing in America due to multiculturalism. 
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Majority of people in the whole world say, that women and men have to be “equal”, but 

some kinds of countries are of the opinion that women must bow before men like in the middle 
ages. In most Muslim countries, women do not have many opportunities. But women and men 
equally pay taxes, both of them have brain, head, body, also women proved that she could do 
what men do and do more than men. And here questions: Why women should be less important 
than men? Why are women treated unequally? [1] 

Woman is an individual person. But in some countries government limited her rights and 
opportunities. In the fact in 13 of the countries, more than 90 percent of the respondents said 
they supported equal rights; in every other country except Egypt, Jordan, Kenya, Indonesia and 
Nigeria, more than 75 percent backed gender equality, says New Your Items.  Despite of 
results of this survey these countries continue their policy. In the whole world we have women, 
who rule the country or who are politicians. For example, “Hillary Clinton – diplomatic 
breakthroughs occur infrequently. H. Clinton, regardless of real merit, but can now records 
herself in active progress in US-Russian relations and the negotiations between Turkey and 
Armenia. H. Clinton showed all her skills in yet another attempt to bring peace in the Far East. 
Do not forget about its ongoing contribution to the advancement of women around the world, 
whether it be the victims of violence in the Congo or the floods in Pakistan”. (Forbes Woman) 
Also, we should notice women like Angela Merkel, Margaret Thatcher, Indira Gandhi and so 
on, who also were and are useful for own country [2]. 

mailto:Diana_nis@mail.ru
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Women have to be equal with men. That’s why some countries have women equality, 
where men and women are in the government equally. For example, in Kazakhstan also in 
Russia it is normal when women have position of political power.  Many countries have 
achieved the representation of women in parliament at one third or more of the total number of 
deputies. For the second half of the twentieth century, the percentage of women in the 
legislative bodies in countries with parliaments, increased by 4 times. According to statistics 
from IPU, Russia shares the 84 place with Guinea-Bissau, 85 took the Cameroon. In terms of 
the participation of women at the highest levels of representative government have left us far 
behind not only the European countries of the CIS, and Tajikistan (17.5%), Uzbekistan (17.5%, 
Turkmenistan (16%), Kazakhstan (15.9%) [3].As in comparative perspective looks 
representation of women in power in our country and the world at large? Women in the world 
live more than 3 billion people in Russia, according to the Federal State Statistics Service, 
more than 77 million, nearly 10 million more women than men. On average, they account for 
half or a little over half of the population of any country. The right to vote in most of the 
women was later men. For example, in U.S. men - since 1870, and women - since 1920, in 
Japan men - in 1925, women - from 1945's look at the data IPU (Inter-Parliamentary-Union) on 
the representation of women in national parliaments of foreign countries and Russia on 
31.12.2007. Nowadays despite of women’s knowledge and skills, men said / think that ‘women 
themselves have little interest in politics, they are naturally supposed to have and ensure the 
growth and security of your child right now, they have a better-developed intuition, a woman 
faces a short-term process, the man also has to think about what his family will do tomorrow, 
then laid on top, different structures of the brain, so the women are more interested in life, 
things, etc’. And again here the question why women should sit at home and do house work, 
when she has good skills to rule the country or express her opinion? And some kinds of men 
would say Aristotle’s opinion: “similarly for mutual self to unite in pairs merits, due to their 
nature and dominating, and essentially, by its very nature is subject. First because of its 
intellectual properties, foresight, and therefore it is by nature reigns and being dominant, 
second, because it can only fulfill their physical forces received instructions being subservient 
and slavery. Therefore, the master and slave useful one and the same. Therefore, the poet says: 
"Is it proper to rule over barbarians Greeks", a barbarian and a slave by nature that is identical 
concepts”. (Aristotle). And also men usually said ‘war - it's not a woman.’ seems forgot how 
during the World War 2 approximately 800,000 women fought with Germans. Fight female 
snipers, female spies, female anti-aircraft gunner, a fragile young girl medical corps, as they 
had to stand on their shoulders. In the old days, women in Germany, as in all other countries, 
managed a household, i.e. they brought up children, cooked in the kitchen and went to the 
church. World War II and the immediate postwar years forced them to fill the void that was left 
gone to the front husbands. The same situation exists in Russia. And there, women have proved 
that they are on the back all the things that used to be considered true male occupations. Then 
the women in West Germany again rose modestly to the plate. This continued until 1977, when 
the West German women were enshrined in law the right to seek employment outside the 
home, and against the wishes of a spouse: repealed section 1356 of the Civil Code, who called 
the housework women's primary responsibility. One may get the false impression that the 
second half of the 70's they were firmly attached to the house. This is not entirely true, just the 
fact that they were under strong pressure from society, who called is not away from home for a 
long time, especially if the family has children. Which also proves that women can do what 
men do? But in men point of view woman could not do anything except for house work [4]. 

Evidence demonstrates that, in economies where gender equality is greater in terms of 
both opportunities and benefits, here is not only higher economic growth but also a better 
quality of life. Addressing gender inequalities and empowering women are vital to meeting the 
challenge of improving food and nutrition security, and enabling poor rural people to overcome 
poverty. Agricultural growth is enhanced if both women and men are enabled to participate 
fully as economic actors, if their time – particularly women’s time – is released from laborious 
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and repetitive tasks, and if they are motivated by a fair share of the benefits arising from their 
endeavors. Development programmers are more relevant and sustainable if both women and 
men are able to participate in rural institutions and express their own needs and priorities in 
decision-making forums. Yet, despite increasing evidence that women’s improved capabilities 
and welfare are strongly linked to poverty reduction and improvements in the quality of life – 
such as lower infant mortality and child malnutrition – gender inequalities continue to be 
inordinately large in the developing world [5]. 

And here I would like to show the words: Women – are the best policy. This was 
announced by President Nursultan Nazarbayev at the meeting with the female community of 
the country. "It is gratifying that the recent good growing number of women entrepreneurs. In 
general, the contribution of women to the economic growth of the country is 40%. Very high 
role of women in culture, education, health care. This is not a minor job. Today in government 
employs 55% of women. This is more than 50 thousand women! Of these, 260 women are the 
governors of the city, village, district, village districts. In the current Majilis, as compared with 
the past, a 2.5-fold increase in the representation of women, they account for 24% of all 
deputies. It's even in the world ranking very high. On average, the proportion of women is 
21%. Significantly, up to the last certification of law enforcement officers, women have shown 
the best results. Men in uniform thought they were the most important and significant. We 
immediately see that it is better than a man. So try not to let women on the job. In the near 
future, in terms of gender equality, our Kazakhstan will be one of the first places in equality", - 
said Nursultan Nazarbayev [6]. 

Conclusion: so in my point of view women must have equal access to positions of 
political power, according the facts that I emphasized, woman is personality. Who must have 
equal rights?  Why, there are many worthy women politicians, and which you can choose for 
the leading positions women as Margaret Thatcher, Angela Merkel, Condoleezza Rice, and 
Indira Gandhi. As I noticed reason that some countries have inequality is not only religion. 
Countries which’s religion not Islam, have another reasons, like women should sit at home, but 
they did not say any reasons. Which means that these countries have not clear reasons? 
Because in Muslim’s countries have Koran, book where wrote that women have to adore men. 
Countries like Arabia as they live with religion, for Arabians Koran is book of rules, that’s why 
they live by the old rules. Both of them (woman and man) have head, hand, brain then why 
women should below than men? I think there is no reason that women are below than men. 
And I would like to say that “Benazir Bhutto's father was Zulfikar Ali Khan Bhutto, received a 
European education, and one daughter is not, as was customary in Islamic countries. Benazir 
Bhutto recalled:"My father - a devout Muslim. When the mother put on my veil at age 12, told 
her: "Let it grow and will decide for them, to open her face or not - Islam gives women the 
right to control their own life on your own." The more I did not wear a veil. ". And here I 
would like to say that everyone decided by own what will do and now we are living in 21 
century and nothing can limited us. But we have old problems, which have not solving for now 
days. Women should not; women have to be equal with the men. If you wait for opportunities 
to occur, you will be one of the crowds. © Edward de Bono Despite of problems which met 
Benazir Bhutto with religion she was one of the successful women who could prove that 
women can interfere in political affairs and freely speak their mind. Women who have political 
position of power they did it, however in the whole world have women inequality. They fight 
and thanks for their fight they achieved and achieving their goals.  Nowadays we easy can 
notice that in the whole world we have women inequality, because in some countries women 
can be a president, but in some countries women should sit at home. 
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In this work I want to examine the language problem, which our students face on arrival in the 

USA or the UK, caused by the fact of the existence of two English language options: British 
English and American one. Despite the mutual cross-cultural influence, it seems that the 
vocabulary, spelling and pronunciation of these two language options vary from year to year more 
and more. 

Winston Churchill once said: “England and America are two countries separated by a 
common language.” True then, true now, but perhaps we can make the gap a little bit smaller. Or, as 
the Brits might say, make it teeny. 

In the process of learning a foreign language it’s important not only to know the rules of 
grammar, but also such an aspect as the history of the language. Besides, it is very useful to know 
the origin of the most popular international language in the world. What’s up to the history of the 
origin and development of British English, we know enough about it. And what about the American 
English? Let's delve into its history. 

In XVII -XVIII centuries English crossed the ocean in ships with British farmers and 
representatives of small and middle bourgeoisie on board. If we had been able to return to the 
United States of that time, we would have found a lot of migrants. All of them were in a difficult 
situation - they needed to reclaim land, to build houses, to establish production and get used to new 
natural and socio-economic conditions. They simply needed a common language- to build the new 
land alone is impossible, it was necessary to unite, to communicate and join efforts to overcome the 
obstacles which  life put them. English became the link between the settlers.[1] 

English in those days was not uniform even within England: in speech of aristocrats, peasants 
and bourgeoisie one could observe strong differences. Even written English varied from writer to 
writer, to say nothing about the representatives of the social strata. [2] 

In comparison with Englishmen settlers had other problems. They were surrounded by other 
flora and fauna, their history developed differently, other things became a priority. Language simply 
could not but absorb the realities of life of Americans and, as a result, it quickly changed. 

Some expressions, which the  Englishmen call "Americanisms" are in fact, originally British 
expressions, preserved in the colonies (for example, trash instead of rubbish, loan instead of  lend 
and fall instead of autumn). In some ways, American English is more like the English of 
Shakespeare than modern British English is. 

 To adhere to one option and what is more important to be understood correctly, we must 
know that a number of words differ in meaning and pronunciation in America and Britain. This is 
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important not only for simple communication, but also in order to avoid embarrassing situations, 
like follows. 

If the New Yorker  tells the London woman that she has nice pants, he may well wonder why 
she doesn't seem to take his remark as a compliment. On the contrary, these words will be accepted 
like an insult, and the reason of this misunderstanding is that for Americans pants are trousers but 
for Britons pants are what you wear under your trousers.[3] 

The biggest source of confusion is that British people tend to understate things, and 
Americans take that literally.  The classic example is the response to "How are you?" A typical 
American response is "Great!" or "Good". If someone responds  like that in the UK it will surprise 
and be considered arrogant. An appropriate British response is "Oh, surviving". "They haven't killed 
me yet". If an Englishman is offered some beer, he might say "Yes, I could drink a little", or, 
holding out his glass, say "You could put a drop in there." Then in America someone gives  him  a 
little, or puts a drop in there.  In fact he doesn't want a little, he wants a lot. But he doesn't ask for 
that, because it's not polite. If a British person asks you for a drop of beer, give them a pint.  

The word "merry" is used as a euphemism for being drunk in the UK. This is not the case in 
the US. 

School often means university / college. So if someone talks about their school in the US, 
they're talking about the place they went after they were at school.  

Washing up, in Britain, means to wash dishes. You don't wash up anything except dishes. To 
an American, one washes up before dinner, meaning to wash your hands. So washing up liquid is 
the stuff you use for washing up (i.e. washing dishes), but if you ask an American for washing up 
liquid, they're confused.  

What follows are brief examples of the major areas of difference between the two languages. 
In general, where there are differences between British English (BrE) and American English 

(AmE) spelling, it can be said that American English has the more economical and phonetic 
spelling. Unnecessary letters are left out and words are spelled how they sound. An obvious 
example is the omission in AmE of the letter u in words such as color,  neighbor,  honor etc. 
Compare also the AmE words traveling,  jewelry and  program with their BrE counterparts 
travelling, jewellery and programme. 

In BrE the present perfect tense is used for situations in which AmE would typically use the 
past simple. For example using the words just or already, Britons would be more likely to say: I've 
just seen him or I've already done it whereas in AmE  it would be common to hear I just saw 
him or I already did it. 

Fifteen minutes after the hour is called «quarter past» in British usage and «a quarter after» or, 
less commonly, «a quarter past» in American usage. Fifteen minutes before the hour is usually 
called «quarter to» in British usage and «a quarter of», «a quarter to» or «a quarter 'til» in American 
usage. 

"The factor that determines the degree of divergence between the two languages - is 
understanding, that is, how well those who speak English, understand each other," - said Lynne 
Murphy, Assistant Professor, Department of Linguistics, University of Sussex UK.  

According to her, between British and American English there is a huge amount of difference, 
but in most cases they do not affect the understanding: "Moreover, the man from London can be 
difficult to understand the person from Glasgow than the man from Washington." 

I’ve done  a small social survey among students and teachers who visited these countries to 
study or work. 

First,I want to analyze the responses of those who has been to the UK. Initially, all the guys 
feel a language barrier that may not be surprising, since it is normal for those who are not within the 
scope of communication clean foreign language. As one of the students said: "When all around you 
talk clean and fast, you begin to feel lost, because even if at your educational institution you had  
spoken well and had been considered one of the best students, there you realize how low your level 
of language is." But fear goes away with time.  

What did our students notice, communicating with British? The most common answer is - 
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"They speak so fast that after you for the first time have reached the meaning of what was said, you 
think over and over all the rules, taught in school and at the university in order to answer yourself, 
and it takes so much time, that people begin to think that something is wrong. " Students 
interviewed, were in the UK for 1-2 months, which, in their opinion, is too short for a decent 
improval of  their English, but enough to raise their confidence and to overcome difficulties in 
understanding. So, from their own words, if at the beginning of the trip, they understood only 50% 
of the news programs, transmitted on television, by the end of the trip this number increased up to 
80%. The guys, who went to England to study, were not so satisfied with their results, because they 
communicated more with the students from the CIS. And mostly they studied English in the 
classroom. But students who went there to work, even if not by profession, even in the position of 
simple waiters are quite happy with the results as dealing with the immediate native speakers, they 
replenished their stores of language knowledge.  

-How did the residents of England react to such workers?-The most common answer was: 
"They explained to us patiently, for the hundredth time what they wanted, and they were apparently 
proud of the fact that someone was trying to learn their language. Very rarely came across those 
ones, who was rude, but in such situations, the people next to them were ready to offer help instead 
of them. The impression was that they were accustomed to people like us ". These guys returned to 
Kazakhstan content with what they have learned. 

What is the situation like with those, who went to the United States? 
It should be noted that in this case  I’ve  interviewed not only students, but also one of my 

teachers, who gave a comprehensive answer. She passed about 2 months there. First, like all, she 
also felt a language barrier, which broke pretty quickly, and  the barrier was because of the fact that 
American English differs  from British one , which we are taught at school and at the university. 
What is different?  Firstly,  the pronunciation. Secondly,  grammar. If we learn to construct any 
phrase properly, grammatically correct, in America it is not payed much attention to. Is it a 
question, or an  approval is clear only from the tone of voice. She really liked the atmosphere 
surrounding her, the people were kind to her, she saw the famous "American patriotism." When she 
returned to Kazakhstan, she was satisfied with the knowledge acquired and with what she had seen, 
what I have not noticed in most of the students. They tend to be satisfied only by the fact that they 
saw America, but can’t boast about language skills. 

For a visual example I want to show you the version of the American rap star Eminem`s the 
popular song «Mockingbird». Here's how it looks in the original: 

Now hush little baby, don't you cry 
Everything's gonna be alright 
Stiffen that upperlip up 
Little lady, I told ya 
Daddy's here to hold ya 
Through the night 
I know mommy's not here right now 
And we don't know why 
We feel how we feel inside 
It may seem a little crazy, pretty baby, 
But I promise momma's gon' be alright 
And now the same song, how it would look like if Eminem had been born in the UK, in  
Manchester, for example. 
Now hush, baby, do not cry. 
Everything will be fine. 
Squeeze the sponge, little lady, I told you so 
Daddy's here to hold you all night. 
I know mommy's not here right now, and we do not know why. 
We feel what we feel inside. 
This may sound crazy, baby, 
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But I promise, my mother will be all right. 
What language should we learn? There are many arguments about it. Supporters of the 

American English talk about its modernity, simplicity and convenience. They are right. Their 
opponents believe that the only option is the true British English, and everything else is 
simplification. They are right too. The correct answer is to learn both to understand all.  
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Image is the complete vision of concrete social object constructed on the basis of the 
stereotype perception, emotionally painted schematized image of this object … 

The invariant core of the studied category should be considered a dichotomy: internal image 
of the state (for citizens) — external image of the state (for world community). On the other hand, 
the category "image of the state" unites in itself a number of relevant categories of image: "image of 
women", "image of youth", "image of elderly people". Each of these categories reflects 
characteristics of internal and external images of the state. All components of such difficult 
organized category as "image of the state", are in close interaction and dynamics and are subject to 
continuous transformations. 

The image of the state, its reputation is often based on elements of the myth, the generalized 
stereotypes about ethnics. Share of similar "myths" in policy is great. The thinking stereotypes is 
characteristic for psychology of the person, application of a cliche allows to save efforts in 
orientation in surrounding reality, simplifies the process of knowledge. But stereotypes most often 
cause an enormous loss to image of the country. 

Continuous complication of system and character of the international relations, and also the 
increasing informatization of society do more and more actual a problem of image of the state. The 
image always taking an important place in world politics, and sometimes being important argument 
of adoption of political decisions turns into one of the key factors of the international relations now. 
In parallel with this process both practical, and scientific interests increase the phenomenon of 
image on the geopolitical arena. 

The phenomenon of the state attracted the attention of researchers almost since its inception. 
Scientists have speculated about the state, its structure and the optimum device since Plato and 
Aristotle. The last was considered including from the point of view of perception of its image by 
citizens – both the most this state, and neighbors. As a matter of fact, the first attempts of judgment 
of image though, certainly, the term in its modern understanding wasn't used in the ancient time 
made. This subject is continued Aurelius Augustine in his work "About the City of God", 
Machiavelli in "Sovereign", by philosophers of an era of Education and Modern times, etc. 

Yu.B. Kashlev co-authored by E.A. Galumov offers classification of the factors forming 
image of the state: 

http://news.rambler.ru/26488945/
mailto:1992_kyralay@mail.ru
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1. Conditional and static: natural and resource potential, geographical position, area of the 
territory, extent of borders, historical and cultural heritage of society. 

2. Corrected, conditional and dynamic: 
- the sociological: social and psychological moods in society, moral aspects of development 

of society; 
- the institutional: stability of development of economy, GDP level, investment appeal, legal 

space and so forth [4, page 200]. 
Yu.V. Byba considers “Image of the state, is "the complex, stereotypified idea of it based on 

objective characteristics of the state, taking into account historical features of its development, 
created by means of a mythologization and information and communicative technologies, mediated 
by collective experience of the people" [1, p. 15]. 

This interpretation is represented more adequate from the point of view of understanding of 
image as that and very functional with practical sight, revealing the main regularities of formation 
of image of the state as the product subject - subject communication created as on the basis of 
objective characteristics, by means of special technologies directed on correction of an image. 

The state activity in the sphere of formation of positive image of the country can't be limited 
only to documentary regulation, creation of committees and councils etc. Also real steps in the 
direction of creation of favorable image, concrete promotional campaigns are important. It is 
expressed in subjects, activities and projects which receive the status priority at the state level. 

Presently mass communications many countries are engaged in purposeful creation, 
development and advance of positive image of the state on the world scene, understanding that a 
positive image of the country - the most important instrument of protection of its national interests, 
attraction of investments, expansions of travel business, strengthening of national pride, etc. 
Existence of annual article in the budget on advertizing of the country and its achievements is 
natural. For example, in the United States on it one billion dollars is annually taken away, and the 
United Arab Emirates abroad spend 5% of the state budget a year for creation of an attractive image 
of the country. Using advertizing, millions of tourists are attracted by Turkey, Egypt, Greece, 
Cyprus, Romania, etc. The same occurs and in the developed European countries - Germany, 
France, Great Britain. In our country the topic of "image" became a subject of public attention and 
the scientific analysis only in the last decade. The new area of scientific knowledge is image studies 
being formed. The category "image" is included into a conceptual framework of various sciences 
(psychology, sociology, philosophy, political science, cultural science, etc.), there were first chairs 
and faculties of image studies. The number of scientific and popular scientific publications in the 
field has been grown, also the number of various practical image i.e. the centers and studios 
increase; more and more politicians, journalists and scientists pay attention to this topic. 

In general image of the country (as well as any other image) is formed on natural and artificial 
channels of communication, and defines the attitude towards the object (i.e. to the state). It is known 
that the main part of interactions as within the country, and on the international scene, is based not 
on intrinsic knowledge, namely on the basis of image. So, the image of the country coinciding with 
stereotype required, increases competitiveness. Necessary image of the country is the convincing 
argument for influence on acceptance of a set of interstate decisions. It turns out that one of the 
most important tasks of the top officials of the country is mastering the technology of an imaging 
adequate to meanings and the purposes of a state policy, and successful management of image of 
the country. 

Along with the traditional factors reflecting features of political, economic system of the state, 
its military power, characteristics of an image of the state became an integral part of the list of 
variables which are considered by researchers when studying the relations between the countries. 
Thus it should be noted that interest in studying of an image of the state in the international relations 
is a consequence of development of a problem of image of the state which in the early nineties 
received not only scientific, but also political filling: the task of creation of positive image of 
Kazakhstan abroad was formulated by the political leadership. The problem of an image of the state 
gained relevance when it became obvious that the perception of the state isn't always carried out 
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according to the image created by it, and goes images which arise at other participants of the 
international relations. 

Above mentioned allows to draw a conclusion that it is important to state to understand how it 
is perceived by other participants of the international relations before developing positions on this 
or that question or to take specific actions in foreign policy. In view of this circumstance, political 
leaders have to be interested in avoiding influence of incentives and commission of the actions 
based only on image without receiving "feedback" in the form of images which are formed by other 
states. 

The increase in number of researches on a problem of an image of the state is explained as 
well by that in modern science there were theoretical bases allowing to consider relationship of the 
states taking into account representation of actors about to themselves and other participants of the 
international relations. This circumstance is connected with development of a constructivist 
paradigm in the theory of the international relations, and also use for judgment of the relations 
arising between participants of world politics, knowledge which are accumulated in various 
branches of psychology and sociology. 

The knowledge of the world, including other participants of the international relations, is 
mediated by features of identity of the states which are carrying out interaction in this concrete 
situation. However this general principle requests a further specification in relation to a solution 
about mechanisms of influence of identity on perception of other participants of the international 
relations. 

The state on the international scene is at the same time positioned in three various spheres. 
First, it is characterized by the unique geographical positions, features of the organization of 
political and economic life, military power, culture and history, ethnic and religious structure of the 
population shared by values and belief. In scientific literature the similar set of characteristics is 
designated by means of concept “national identity”. Secondly, the state differs by the special 
position in the system of the international relations, membership in the international organizations, 
the friendly or hostile relations with these or those countries. In other words, the state is 
characterized by the special status. Thirdly, each state realizes a certain list of roles on the 
international scene. 

Thus, the idea of the state of itself and other participants of the international relations has 
three-component structure which includes: national identity, status and roles. 

Designing of an image of the state which reflects idea of the subject of knowledge about 
national identity, the status and a role of the country which not necessarily coincide with its 
objective characteristics in three called spheres of positioning becomes result of process of 
knowledge. Thus it should be noted that each of components of an image can be characterized by a 
positive, negative or ambivalent emotional colouring. 

Thus, the problem of an image of the state gained relevance when it became obvious that the 
perception of the state isn't always carried out according to the image created by it, and goes images 
which arise at other participants of the international relations. The growth in number of researches 
on a problem of an image of the state is explained as well by that in modern science there were 
theoretical bases allowing to consider relationship of the states taking into account representations 
of actors about to themselves and other participants of the international relations. 

So, image represents purposefully created image, urged to make emotional and psychological 
impact on someone for the purpose of promoting, advertizing. Image of the country is a complex of 
the objective characteristics of the state system interconnected among themselves (economic, 
geographical, national, demographic, etc.) created in the course of evolutionary development of 
statehood as a difficult multiple-factor subsystem of the world device. Image of the country 
includes a number of the basic elements making its structure: image of the power, image of 
economy, image of Armed Forces, foreign policy image of the country, image of information policy 
of the state. 

Image of the country (as well as the region and other territories) exists at several levels of 
understanding - household, social and economic, business, financial, etc. In general image of the 
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country (as well as any other image) is formed on natural and artificial channels of communication, 
and defines the attitude towards the object (i.e. to the state). It is known that the main part of 
interactions as within the country, and on the international scene, is based not on intrinsic 
knowledge, namely on the basis of image. So, the image of the country coinciding with in the same 
way demanded, increases competitiveness. Necessary image of the country - convincing argument 
for influence on acceptance of a set of interstate decisions. The problem of an image of the state 
gained relevance when it became obvious that the perception of the state isn't always carried out 
according to the image created by it, and goes images which arise at other participants of the 
international relations. 
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идеология. 
 
В становлении и развитии любого государства весомую роль играет идеология. Так как 

именно она определяет будущее развитие и становление государства. Идеология опирается в 
большей или меньшей мере на философские, экономические, политические и другие 
гуманитарные науки. Целесообразнее будет исследование данной темы с позиции 
философии. Потому что именно философия выступает тем фундаментом, опорой и основой, 
на которые опираются все другие социальные науки. Философия является фундаментом и 
методологической основой идеологических и политических доктрин. Идеология и политика 
не могут существовать долго и оказывать глобальное влияние, если они не опираются на 
философию. 

Немецкая классическая философия сыграла позитивную и продуктивную роль в 
развитии Германского государства и общественной теории в целом. Критически 
переосмыслив предшествующие доктрины, немецкие философы приступили к 
систематической разработке методологии теоретического познания [1, c. 333]. 

В данной статье рассматриваются основные концепции немецких философов XIX века, 
а именно политические мысли и концепции И. Канта, И. Г. Фихте и В. Ф. Гегеля. 

Иммануил Кант ( 22 апреля 1724, Кенингсберг, Пруссия – 12 февраля 1804, 
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Кенингсберг, Пруссия) - родоначальник классической немецкой философии и 
основоположник одного из крупнейших направлений в современной теории права - был 
профессором Кенигсбергского университета [1, c. 333]. Учение Канта сложилось в начале 
70-х гг. XVIII в. в ходе предпринятого им критического пересмотра предшествующей 
философии [1, с. 333]. 

Он рассматривал государство, как «объединение множества людей, подчиненных 
правовым законом», но это была идея о государстве, то есть каким оно должно быть. Разум 
через категорический императив обязывает нас стремиться к высшей степени 
согласованности государственного устройства с правовыми принципами. Чувство долга и 
уважение к нравственному закону являются основами правового категорического 
императива. Именно Иммануилу Канту принадлежит разработка ряда основополагающих 
начал правовой государственности: верховенство закона в жизни общества и государства; 
свобода и самостоятельность каждого субъекта общества; ограничение государственного 
контроля над разными сферами жизнедеятельности; связанность общества и государства 
законом и правом [2, с. 506-514]. 

Эффективная и четкая субординация и согласие всех ветвей власти, по мнению И. 
Канта, является наилучшим средством предотвращения деспотизма и гарантирует 
благоденствие государства в целом. А осуществление права требует того, чтобы оно носило 
общеобязательный характер. Принудительная сила, на которую способно лишь государство, 
является основой достижения всеобщей обязательности права [2, с. 506-514]. 

Иоганн Готлиб Фихте ( 19 мая 1762, Бишофсверда, Верхняя Лужица – 27 января 1814, 
Берлин) – один из представителей немецкой классической философии и основателей группы 
направлений в философии, известной как субъективный идеализм, которая развилась из 
теоретических и этических работ Иммануила Канта. 

Учение И. Г. Фихте до 1806 года, было основано на положениях, присущих учению о 
естественном праве, под которые он хотел подвести философский фундамент. Понятие права 
у Фихте исходит из взаимоотношений свободных субъектов, которые вступают в 
юридические отношения взаимно ограничивая свои свободы [2, с. 515-518]. 

Он считал, что право основано на разуме. То есть, признать правом можно только то 
право, которое не будет противоречить с разумом. 

Он утверждает, что о праве может идти речь, если они выражают действия людей или 
их какую-либо деятельность. То есть, по мнению И. Г. Фихте, говорить о праве на свободу 
мысли, свободу совести не имеет никакого смысла. Исходя из этого видно, что И. Г. Фихте 
разрывает связь между правом и нравственностью. Существо права И. Г. Фихте видит только 
в принудительной силе. Но принуждение не должно быть механическим, так как такое 
действие неприменимо к свободной воле, иначе устраняется свобода разумных существ. 
Принуждение должно обращаться к самой воле и побуждать ее действовать согласно с ее 
собственными велениями [2, с. 515-518]. 

Учение о государстве И. Г. Фихте строит исходя из понимания права. Стремясь 
охарактеризовать государство как организацию, которая должна обеспечивать частные 
интересы собственников, И. Г. Фихте утверждает, что люди стремятся подчинить общее дело 
своим индивидуальным целям, и задача заключается в поиске эффективного синтеза общей и 
частной воли. Синтез может осуществляться только в государстве, образованного путем 
договора. Он отмечал, что для обеспечения порядка требуется сверхсила, превосходящая 
силу каждого отдельного индивидуума, с помощью которой государство может 
осуществлять принуждение. Но самым важным является то, что принуждения должны быть 
правомерными, то есть должна осуществляться только в соответствии с уголовными и 
гражданскими законами [2, с. 515-518]. 

Философское учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля ( 27 августа 1770, Штутгарт 
– 14 ноября 1831, Берлин) представляет собой высшую ступень в развитии классического 
немецкого идеализма [ 1, с. 339].  

Гегель в своих трудах отрицал противопоставление естественного и позитивного права. 
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Под естественным право он понимал идею права. Идея права, по Ф. Гегелю, это всеобщая 
свобода, которая предполагает подчинение прав человека обязанностям перед государством, 
согласованность свободы личности с необходимостью, а устремления человека подчиняться 
нравственному долгу [2, с. 522-537]. 

Идея права, согласно Ф. Гегелю, проходит три ступени развития: 
• Абстрактное право; 
• Мораль; 
• Нравственность. 
Нравственность – высшая ступень осмысления права человеком, при котором 

преодолеваются противоречия между абстрактными правом и моралью. При взаимодействий 
с другими людьми человек обретает нравственную свободу, то есть происходит сознательное 
подчинение своих поступков общим целям [2, с. 522-537]. 

Ф. Гегель первым указал на то, что между личностями и государством существует 
некая среда и общество. Гражданское общество имеет огромное значение как для личности, 
так и для государства. Правовыми основами гражданского общества являются: 
«юридическая свобода, частная собственность, равенство людей, незыблемость договоров, 
правоохранительные меры, упорядоченное законодательство, а также авторитетный суд». 
Государство является гарантом действительной свободы гражданского общества [2, с. 522-
537]. 

 
Подвергнув анализу период немецкой классической философии, и политической мысли 

того времени, можно сделать вывод о том, что именно эти идеи сформировали будущее 
развитие Германского государства, а также повлияли на развитие политического учения в 
истории в целом. Немецкая философия стала импульсом и новаторским событием, которая и 
стала идеологическим фундаментом Германии. Объединенная Германия становится новым 
игроком в мировом сообществе. В истории развития Германии с 1871 года, четко 
прослеживается результат работ мыслителей периода немецкой классической философии. 
Причинами столь быстрого восстановления экономики, государства и общества в целом 
после двух мировых войн, последующее объединение Германии в 1990 году, лидерство ФРГ 
в Европе, а также весомое влияние во всем мире, является именно роль той идеологии и 
философии, которые сложились еще в XIX веке, и заложили фундамент долгосрочного 
развития Германского государства. 
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Реклама становится предметом множества дискуссий ученых, законодателей, деятелей 

политики и культуры. Одновременно она активно подвергается снижению в популярных 
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смеховых жанрах. Можно констатировать, что в коммуникативном пространстве 
современной лингвокультуры именно реклама является наиболее значимым источником 
цитирования и игры с текстом. 

Язык рекламы, с одной стороны, структурирует лексику, фразеологизмы, но, с другой 
стороны, он берёт своё начало в способах выражения, привычках, мировоззрении. Реклама 
реализует потенциальные возможности языка и, соответственно, влияет на речевые 
характеристики личности. Язык рекламы отражает современную языковую картину мира и, в 
свою очередь, является средством формирования современной языковой картины. 
Рекламные тексты оказывают влияние на поведение адресатов, используя, в основном, 
суггестивные методы воздействия на аудиторию, заранее определяя заданный тип поведения. 
В социально-исторической, экономической и идеологической сферах реклама является уже 
признанным инструментом воздействия, а сегодня приобретает значительный вес и в 
политике как средство подачи информации. Тем не менее, эта область деятельности остается 
актуальной для проведения в ней ряда исследований. 

Цель исследования заключается в рассмотрении потенциальной возможности языка 
рекламы и способов его влияния  на сознание потребителей в выборе товаров и услуг.  

 Настоящая работа актуальна с практической и теоретической точки зрения, так как в 
ней присутствует комплексный анализ рекламных сообщений и рассмотрение языка рекламы 
как многогранного системного языкового явления, концептуального фрагмента современной 
вербальной реальности. 

Для достижения выдвигаемой цели исследуемой работы необходимо решить 
поставленные задачи: 

• Изучить теоретические основы языка рекламы; 
• Исследовать особенности построения рекламного сообщения; 
• Рассмотреть язык рекламы как многокомпонентное явление; 
• Рассмотреть национально-культурные особенности языка рекламы в сопоставляемых 

лингвокультурах.   
Новизна научного исследования состоит в том, что в работе  впервые сопоставляются 

существующие в конкретных культурах рекламные тексты и  их проекция в языковое 
сознание потребителя, определяется степень зависимости восприятия рекламы от 
возрастного и гендерного факторов, при этом реклама анализируется как 
многокомпонентное языковое явление.   

Основными особенностями рекламы является ориентация на адресата и косвенный 
способ воздействия, т.е. его скрытый, смягченный характер, так как прямое, неприкрытое 
воздействие может вызвать у потенциального потребителя рекламируемых объектов 
реакцию отторжения. Именно поэтому в рекламе можно обнаружить всевозможные способы 
смягчения прямого воздействия.   

Языковая функция рекламы превращает текст или речь в произведение искусства (с 
помощью метафор, эпитетов, сравнений и других выразительных средств). Выразительность 
речи или текста может также достигаться разными фонетическими, морфологическими, 
словообразовательными, лексическими способами. Говорящие начинают замечать сам текст, 
его звуковую и словесную фактуру. Отдельное слово, оборот, фраза начинает нравиться или 
не нравиться, восхищать своей ладностью, точностью, глубокой осмысленностью, красотой.  

В рекламных текстах применяются разнообразные стилистические приемы и 
выразительные средства, основанные на особой звуковой и ритмической организации 
высказывания. По функции и способу воздействия, мы разделили их на четыре группы: 
фонетические, лексические, морфологические и синтаксические. 

Фонетические приемы включают в себя звуковые, ритмические свойства языка, такие 
как: аллитерация, рифма, повтор, омографы, омоформы. Например: Аллитерация как 
стилистический прием, основанный на создании дополнительного музыкально-
мелодического эффекта высказывания за счет повтора одинаковых звуков или сочетаний 
звуков на относительно близком расстоянии друг от друга, является неотъемлемым 
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атрибутом многих рекламных слоганов. 
Так, в казахском языке:  
Сіз сүйсеңіз, сізді де сүйеді (из рекламного текста ТОО «Султан» по изготовлению 

макаронных изделий).  
В этом слогане повторяется буква «с» в словах «сіз» и «сүй», для того чтобы  показать 

«любовь» между покупателем и компанией. Эта «любовь» выражает доверие между 
покупателем и фирмой и сближает их. Этот слоган придает уверенность потребителю при 
покупке товара.    

Рассмотрим явление аллитерации в сопоставляемом английском языке: 
Power of Porsсhe! 
В слогане Power of Porsche повторяется звук [p]. Считается, что автомобили любой 

серии Porsche  являются элитой мирового рынка автомобилей. При произнесении звука [p] 
создается эффект мягкости, но в то же самое время и эффект скрытой мощи. Внешний вид 
автомобиля (черный лак, низкая посадка, расплющенная форма, утонченный дизайн) и 
слоган компании, произнесенный бархатным, низким голосом создают тот подсознательный 
образ шика и мощи, к которому стремились создатели рекламы.  

В лексическом приеме используются эстетические свойства языка - такие как:  
метафора, гипербола, антитеза, использование личных и притяжательных местоимений, 
словооброзовательная игра.  

В рекламных текстах также нередко используется обыгрывание устойчивых 
выражений, которое состоит в подмене слова или словосочетания в крылатом выражении, 
афоризме, пословице или поговорке с тем, чтобы «подогнать» данное высказывание под 
смысловой контекст рекламного сообщения: 

Жолдасы көптің қолдаушысы көп. (ориг. Досы көптің табысы көп, табысы көптің 
жақыны көп). 

United colors of Benetton. Colors differ! (ориг. United States of America; Tastes differ).  
Прочитав этот слоган, можно заметить, что здесь присутствует связь с названием 

Соединенных Штатов Америки. Это вызывает нужные ассоциации у потребителя, 
способствующие более легкому запоминанию названия фирмы. 

Итак, рассмотрим в казахском языке: 
Уақыт өтеді – дәстүр қалады (реклама бешбармачного теста «Кэмми»). 
Слоган этой рекламы показывает качество данного продукта. Традиционное изделие 

высокого качества, произведенное в соответствии с хорошими традициями. На щите этой 
рекламы изображена девушка в национальном костюме, это показывает, что при создании 
этого продукта были сохранены все секреты старинной готовки этого блюда. А 
изображенный на фоне современный город указывает на то, что это блюдо имеет 
актуальность и в наше время.  

 В русском языке: 
Время идет – традиции остаются (реклама бешбармачного теста «Кэмми»). 
В английском языке: 
Eye it - try it - buy it! (Chevrolet Cars) (Посмотри - Попробуй -Купи). 
Прочитав текст рекламы, нельзя не заметить сходство слогана с известной цитатой 

Юлия Цезаря: «Пришел! Увидел! Победил!». Эта конструкция позволяет адресату найти 
нужные ассоциации с рекламируемым продуктом. 

Императивные конструкции позволяют привлечь внимание реципиента какой-либо 
энергичной фразой-призывом, установить с ним непосредственный контакт, взбодрить, 
взбудоражить его воображение в сопоставляемых языках: Тебе выбирать! – Таңдайтын 
сенсің!; Дайындал! Жарыс! Күш жина! – Готовься, Соревнуйся! Набирайся сил!; Да, Я такой! 
– Иә, мен осындаймын!; Do it! Try it on! Pamper yourself! Step into the legend! Pump up! Fly 
away!и т.д. 

В процессе анализа мы определили степень зависимости восприятия рекламы от 
гендерного и возрастного факторов. 
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В разном возрасте у людей возникают различные потребности, интересы и 
возможности. Так,  молодежь активно интересуется модой, развлечениями, образованием. 
Желания подрастающего поколения более пластичны, чем у людей старшего возраста. 
Поэтому у данной возрастной группы легче выработать новые потребительские привычки. 
Она гораздо более податлива внешнему воздействию, более эмоциональна, более 
впечатлительна. Считается, что молодежь  с большей готовностью откликнется на 
эмоциональный рекламный призыв, на рекламный «вызов», нежели зрелая аудитория, 
которая еще «семь раз отмерит» и вряд ли примет решение о покупке, если не получит свои 
«семь» доводов. 

В качестве примера «молодежной» и «взрослой» рекламы из одной товарной категории 
можно привести призывы и доводы рекламных слоганов. Так для молодежи: Mars («Теперь 
двойная порция позитива»; «Қосақталған сыбаға»), Da Da Day («Да, я такой! Качни волну!»; 
Иә, мен осындаймын! Толқынмен тербел! ), Beeline («Живи на яркой стороне!»; Жарқын 
жақта өмір сүр!). А для старшего поколения можно привести такие примеры как: Max Moda 
(«Отличное качество, низкие цены») очень хорошое качество, не очень дорогое, по картинке 
можно увидеть, что одежда модная и стильная – «семь» доводов для покупки. 

Пол – другая важная демографическая характеристика. Мужчины и женщины 
отличаются по образу жизни, поскольку у них разные потребности и приоритеты. На первых 
позициях в списке жизненных интересов женщин значатся дети, работа по дому, кулинария и 
религиозная деятельность, а мужчин – спорт, автомобили и развлечения. При создании 
рекламного сообщения приходится учитывать и то, что мужчины и женщины иначе 
воспринимают информацию о продукте. Женщины, как правило, более придирчивы и, 
прежде чем совершить покупку, изучают несколько продуктов с учетом множества 
факторов. Вместе с тем они более эмоциональны и, находясь в магазине, более склонны 
совершать незапланированные покупки. Мужчины же более рациональны, но менее 
проницательны. 

Например, в рекламе станков для бритья (в мужском варианте Gillette) подчеркивается 
их эффективность (за счет плавающей головки) и удобство применения (за счет особого 
полимерного материала, из которого сделана ручка). Женский же вариант Venus (Венера) 
представлен как средство, помогающее дамам стать похожими на богинь, - довольно 
бездоказательственное, но для женщин весьма заманчивое утверждение.  

Таким образом,  в ходе исследования рекламных текстов в русском, казахском и 
английском языках на основе анализа научно-филологической, социальной, лингвистической 
и социолингвистической литературы, наблюдения, анкетированного опроса, мы пришли к 
следующим выводам:  

• Языковые приемы в  рекламном тексте  имеют ряд  отличий  от     других   типов 
текста; 

• Главным способом воздействия невербальных средств рекламы на адресата являются  
хорошо подобранные экспрессивные средства языка, акцентирующие внимание информанта 
на положительных свойствах рекламируемого продукта; 

• Многообразие стилистических приемов в языке рекламы свидетельствует о 
формировании особых технологий по созданию рекламного текста. Ряд способов 
выразительности приобрел устойчивое употребление в языке рекламы. Эти  приемы  очень 
разнообразны: от семантических тропов и стилистических фигур до графических выделений 
на базе слова. Данная языковая ситуация свидетельствует не только о многообразии 
стилистических приемов, но и о формировании игрового стиля в языке рекламы;  

• Для усиления выразительности рекламного текста используются разные виды 
приемов: синтаксический, лексический, морфологический, фонетический и графические 
приемы; 

• Примеры  фонетической языковой игры  встречаются в рекламе нечасто, но они 
являются выразительными и позволяют тонко обыгрывать дополнительные оттенки 
рекламируемого товара; 
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• Лексические приемы отличаются использованием эстетических свойств языка, 
придающих слогану более оригинальное звучание, способствующее  запоминанию 
рекламного текста и вызывающее нужные ассоциации с названием фирмы или компании; 

• Синтаксические приемы отличаются краткостью и структурой предложений, 
использованных с целью воздействия на реципиента или установления с ним контакта; 

Подводя итоги анкетирования, мы пришли к следующим выводам: 
a.  Звуковой способ восприятия актуален: у взрослых – 10%, у подростков – 70%, у 

детей – 60% ; 
b. Изобразительный способ восприятия: у взрослых – 20%, у подростков – 68%, у 

детей – 75% ; 
c.  Аудиовизуальный способ восприятия: у взрослых – 60%, у подростков – 86%, у 

детей – 45% . 
Таким образом, построение  успешного рекламного сообщения требует тщательно 

отобранных выражений, экспрессивных языковых средств и стилистических приемов, 
воздействующих на адресата информации положительным образом. 
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 The world in which we live today is significantly different from the world in which our 

ancestors and even our parents lived. Everything is rapidly changing and today it is hard to imagine 
the life when you are not able to wear the clothes you like, when you have to listen to your favorite 
music secretly or hide your religious beliefs just because they are not acceptable. Of course, every 
society has its own pros and cons, but the development and strengthening of human rights and 
freedoms are the greatest achievements of the modern world.  

Today's society – is a variegated society of completely different people. Different in many 
ways - we are people of different gender, race, national, religious affiliation with our own views and 
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particular ways of life. In today's complicated world, the concepts of globalization, migration and 
multiculturalism have become actual. We believe in different gods, or do not believe at all, we 
adhere to different, sometimes opposing, views and live in accord with our desires, traditions, 
beliefs, and the law. But the law alone cannot provide us a peaceful coexistence. To co-exist 
peacefully in a multicultural society, we need for such thing as tolerance and in this article I will try 
to understand why is it so important today, and with what meaning should we fill this word in order 
to live in peace and harmony. 

It is necessary to understand, what the multicultural society is. Multiculturalism is a concept 
that proposes the recognition of all cultures that are equal and have the same right to life; it offers a 
peaceful coexistence of different cultures in a single country: integration without assimilation. Can 
we call the society of Kazakhstan multicultural? Yes, of course, because there are more than 130 
ethnic groups in our country. But our multicultural society is significantly different from the 
societies of European countries with their policy of multiculturalism. The main and defining 
difference is that these 130 ethnic groups make up the historically united people of Kazakhstan, and 
not just the country's population, while in most European countries they were formed mainly as the 
result of migration. Anyway, today we live in a multi-cultural and pluralistic society which was 
created by at least four elements: 

- media: we see the whole world in its diversity of countries and people through our television 
screens and other types of media, we have an access to the global network, with its countless 
information flow which blurs the boundaries between countries and continents; 

- travel: we have opportunities to visit foreign countries in all parts of the world, temporarily 
change the habitual way of life, plunging into other cultures, getting to know their way of life and 
thinking;  

- globalization: nothing in the world happens in isolation, and certainly will find a response in 
almost every country, many phenomena and concepts that previously might have seemed strange 
and unfamiliar now have become the part of our lives because of the interaction of cultures; 

- migration - our neighbors often come from other parts of the world. 
But what we see today, living in such a new and complex world? We see that nowadays there 

are a lot of conflicts on religious, ethnic, cultural and social grounds; we see how tense are relations 
between Europeans and immigrants living in their cities, creating entire neighborhoods regulated by 
their own laws. We see the rallies and protest marches, where people stand for or against 
homosexuals or atheists, permission of same-sex marriages or offending religious feelings of 
believers. We cannot say that people coexist peacefully. They either publicly shout about their 
rights, or try to impose their views, protest against something, or even insult and detract the 
importance of feelings and attitudes of people towards religion, culture or politics. The recent 
terrorists attack on the editorial office of the French satirical weekly Charlie Hebdo also showed 
how high and dangerous the level of intolerance. Religious intolerance, perhaps, is one of the 
biggest problems, but tolerance is often linked to the rights of minorities or those groups who were 
infringed upon their liberties in the past: gay rights, race and gender issues.  

In this regard, Kazakhstan should be taken as a good example. There is no violation of any 
groups’ of citizens rights; there is no political rallies on ethnic or religious grounds in our state. 
However, at this stage it is extremely important to preserve the peace, to prevent the reflection and 
influence of bad manifestations of intolerance and not to yield to provocations. 

So, we see that it is quite challenging to live in modern society with a lot of problems, and the 
main reason of it is that we do not understand completely what the tolerance is. We are opposed to 
any of those who think and live differently, or we are completely indifferent to these people. 
Therefore, I think that if we understand the true meaning of the tolerance concept, we understand 
how to coexist in today's multicultural society and how to respond to all its challenges. 

According to The British Dictionary it is the state or quality of being tolerant or a capacity 
to endure something, especially pain or hardship.[1] The Random House Webster's Unabridged 
Dictionary describes tolerance in a few ways: as the attitude toward those whose opinions 
differ from one's own, attitude toward such opinions, interest in foreign to one's own ideas and as 
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the act or capacity of enduring. [2] Webster's New World Dictionary defines it as a tolerating or 
being tolerant of others that differs from one’s own and as freedom from bigotry or prejudice; and 
the verb “tolerate” as to allow or to permit, to recognize and respect others' beliefs and practices 
without sharing them, to bear or put up with someone or something not necessarily liked. [3]  

But today many people understand this word quite differently: for them to be “tolerant” 
means to be “unconcern”. There is a modern myth that holds that true tolerance consists of 
neutrality. More and more often, tolerance means not a “fair, objective, and permissive” but an 
indifferent attitude to others. As the head of the Synodal Information Department Vladimir Legoyda 
said, “tolerance is one of modern society's idols and accusation of intolerance is one of the most 
terrible accusations in the modern world”. [4] Maybe, that is why people prefer not to express their 
views or opinions at all, to remain silent or turn a blind eye to what is happening around: we live in 
connivance believing that this is a tolerance.  

It became particularly important to distinguish these concepts nowadays, when there are a 
growing number of extremist movements in Kazakhstan and in connection with this - growing 
tension over religious issues. Why is it so dangerous - to confuse indifference and tolerance?  
Because neglecting can lead to lawlessness: feeling the freedom of expression of every kind, such 
groups are beginning to ignore the law and order of the society that avoid condemning them. Like 
no judgments allowed, you have your truth - I have mine. But, actually, the fact that we disagree 
with something or do not allow or approve someone’s behavior does not make us intolerant. 
Tolerance does not mean to admit intolerance. There is a famous saying ascribed to American jurist 
Oliver Wendell Holmes Jr. (and not only to him): “The right to swing my fist ends where the other 
man's nose begins.” [5] In the Universal Declaration of human rights this thesis is reflected in the 
first article, which states that “All human beings ... are endowed with reason and conscience and 
should act towards one another in a spirit of brotherhood.” [6] Every citizen of Kazakhstan should 
be aware of the responsibility for their actions and to respect the rights and freedoms of others. 
Therefore, before demanding tolerance to yourselves, your beliefs and actions, at first you should 
accept different to yours ways of life and thinking, observe the laws of the country and respect the 
orders of the society in which you live. 

So, what do we need to know, in order not to become indifferent in an attempt to be tolerant? 
Greg Koukl, master in Philosophy of Religion and Ethics identifies three elements of tolerance and 
three ways of its manifestation – so called, three “faces” of tolerance. [7] Elements, without which 
there is no concept of tolerance, include: 

1. permitting or allowing means bearable attitude, we do not have to share someone’s  point 
of view or find something true in order to assume and admit the existence of this and do not 
interfere its public expression. 

2. a conduct or point of view one disagrees with imply that we tolerate someone when we 
disagree with him. We don't need to “tolerate” people who share our views, because they are on our 
side. Nowadays, if you think someone is wrong, you are called intolerant, because the essential 
element of tolerance – disagreement – has been completely lost in the modern distortion of the 
concept. 

3. respecting the person in process means that, regardless of our attitude to one’s convictions 
or way of life, we must respect the identity of person who has the undeniable right to this. 

It is necessary to remember these three elements in order to know when the tolerance begins. 
To understand where  it ends and the conniving begins, we should try to understand  three types or 
“faces” of tolerance. Tolerance could apply to different things —persons, behaviors, or ideas— and 
the rules are different for each case. 

Tolerance of persons means that we respect those who hold different beliefs than our own 
opinion by treating them courteously and giving a place to their views in the public discourse. A 
freedom to express one's ideas without fear of reprisal - it is the classical definition of tolerance. 
Voltaire’s words “I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it” 
exactly express the purport of such a tolerance. Also it can be equated to the word “respect” or 
might be called “civility”. Russian writer Anton Chekhov in his letter to elder brother wrote eight 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Chekhov
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qualities of “civilized” people, and it can be said that the first one was about tolerance of people: 
“To my mind, civilized people ought to satisfy the following conditions: 
1. They respect the individual and are always indulgent, gentle, polite and compliant. They do not 
throw a tantrum over a hammer or a lost eraser. When they move in with somebody, they do not act 
as if they were doing him a favor, and when they move out, they do not say, “How can anyone live 
with you!” They excuse noise and cold and overdone meat and witticisms and the presence of 
others in their homes. ” [8] 

The second sense of tolerance is called tolerance of behavior. Some behavior is immoral or it 
can be a threat to the public order. Rather than being tolerated, it is restricted by law. Our laws 
demonstrate that any person has a right to religion, and they usually have the freedom to express 
their beliefs, but they may not behave like they want. As Lincoln said, “there is no right to do 
wrong”. 

The third face is tolerance of ideas. The point of view that no person's ideas are better than 
another's is irrational and absurd. To argue that some views are false, immoral or just plain and silly 
does not violate any meaningful standard of tolerance. Tolerance requires each person's views to get 
a courteous hearing, but it does not mean that all views are equally worth, have merit or truth and 
that’s why it is normal thing – to have a discourse.  

Apart from indifference, there is another issue of tolerance - it is a fear. We are afraid and 
wary of what we do not know or know only by its bad side. Woman has worn a hijab - and we have 
already afraid that she would undermine the square, a person has visited Friday namaz - and we 
have put him in the ranks of Wahabbis. In fact, this is explainable, because today the belief in 
something transmuted from the internal state into a public demonstration of commitment. “We do 
not see them as dangerous because of what they believe, but just because they believe anything with 
that level of commitment.” [9] That is why tension often emerges not among believers of different 
religions, but between non-religious society and representatives of various religions. 

 According to Professor Steve Bruce “the very fact of being challenged means that those who 
do choose to believe will often do so with an intensity and enthusiasm which would have surprised 
those of early periods who simply took their faith for granted. … Becoming religious is attended by 
more dramatic behavior consequences, but fewer people do it. There are now more zealots but 
fewer believers.” [10] 

That is why not only ordinary people should be tolerant, but votaries and those one who 
believe in something should respect others as well. Insulting the feelings of other people and the 
violation of their personal space in an attempt to prove your rightness leads only to increasing 
tension. 

Thus, we can conclude that tolerance is important in today's society in several aspects as: 
-  a solution to the existing problems in the form of all manifestations of intolerance or 

aggressive commitment;  
-  a way of life and way of coexistence in a multicultural society;  
-  a policy which will preserve the unity and stability of the population,  
-  a basis of statehood, thanks to which it is possible to avoid the negative impact of world 

events. 
Such state support in our country is presented by the Assembly of People of Kazakhstan - a 

unique institution aimed at strengthening interethnic and interreligious relations. The President of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in his speech at the XIV session of the Assembly of People of 
Kazakhstan said: “The strength of any country is in  the unity of its people! Historically polyethnic 
and poly-confessional, we were able to turn to our strategic priority and national strength. Today, 
many states recognize the uniqueness of Kazakhstan's model of providing stability and harmony in 
our multiethnic society, appreciate its effectiveness. We showed the world that a country with more 
than 130 ethnic groups can avoid conflicts based on the national interests.”[11] 

Activities of the Assembly of People of Kazakhstan have become particularly significant in 
the light of world political events. In this regard, the recent decision to hold early presidential 
elections can be considered as timely and farsighted. Consolidation of all population groups in order 
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to make a single choice will prove the support of the united people of Kazakhstan and allow our 
president to more effectively implement policy where “any ethnic group, large or small, is an 
important part of Kazakh society. Its members get all the possibilities to satisfy their spiritual needs, 
to preserve their identity, to realize themselves by participating in the construction of the Kazakh 
state.” [11] 
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Nowadays, the importance and role of the Kazakh language have increased significantly. 

Kazakh people are trying not only to keep their mother tongue themselves, but also teach their 
children. Speaking about the development and strengthening of the Kazakh language, the President 
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev said that “we should convey the history, culture, customs to 
our people only in our own language. Try to translate some Kazakh idioms or sayings from Abay in 
the Russian and English languages. That is rather difficult. Each language has its own unique 
features. And with the disappearance of the language these precious features may also disappear. 
No one is to blame for the fact that we are a multiethnic country. It happened this way historically. 
Our task is to preserve the unity of society." [1] The government makes certain steps encouraging 
children to speak in Kazakh by creating special programs, courses, etc. However, despite all of 
these efforts, there are still some problems in learning the Kazakh language. Kazakh linguists 
identify five main difficulties in learning it. 
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Firstly, it is the lack of consistent language practice and a suitable environment for language 
learning. According to Umatova Zh. for twenty years of independence of Kazakhstan there were no 
spheres of activity where only state language has functioned completely. In order to make people 
speak in the Kazakh language, or at least start learning it we need a language environment. 

Second problem is the established stereotypes about the Kazakh language in society. Ibraeva 
Zh. affirms that some part of the Kazakh people still live in the power of stereotypes. "Motivation is 
undoubtedly needed. But many Kazakhs still think that there is no good methods and technique in 
learning the Kazakh language starting from Kazakh kindergartens. Here we should mention the 
issues of ideology and status of the Kazakh language. Kazakhstani sociolinguistics observe the 
language shift in favor of the Kazakh language and they think that this process has already started," 
she said. [3] 

Thirdly, there is no proper State motivation. Salimova S. claims that the motivation in 
learning the Kazakh language proposed by the government is absolutely wrong. She is confident 
that the transition of business to Kazakh language can not be considered as motivation for studying 
the official language. She is pretty sure that in this situation money will be a better motivation than 
the threat to lose their jobs due to the ignorance of the Kazakh language. [4] 

The next problem that needs to be highlighted is the lack of language prestige. According to 
Umatova Zh. "It is necessary to raise the prestige of the official language but it depends on the 
improvement of the quality of education. If the prestige rises, many people will show the desire to 
learn the Kazakh language themselves, but if there is no decent level of teaching - it will not work." 
[2] 

Finally, we should mention ineffective methods of teaching the Kazakh language. Salimova 
S. concluded that the methods of teaching Kazakh language are very inefficient. As soon as those 
methods  improve, the desire to learn the language will raise and the language will no longer seem 
difficult [5]. 

These issues undoubtedly require consideration and immediate solutions and we know that 
the government takes some efforts in order to improve the situation and we can even see the results 
of their work. 

However, there is also one aspect in studying Kazakh language, which is no less important 
and also needs to be taken into account. It is the psycholinguistic aspect.  

In 2001 the training and experimental laboratory called "Kazakh language: psycho- and 
sociolinguistic research" was created in Al-Farabi Kazakh National University by professor 
Gregory Thompson (Alberta University in Canada) - a well-known expert on psycholinguistics and 
the theory of learning a second language. 

Laboratory activities comprise psycholinguistic and sociolinguistic researches where the 
students, undergraduates and graduate students use modern computer programs for the synthesis 
and speech production and also collect sociolinguistic data. They use the method of language 
ontogenesis which deals with the study of children's speech and children's bilingualism. In the 
laboratory there are also many consultations and classes on second-language acquisition, statistical 
linguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, etc. which carry out a series of psycholinguistic 
experiments aimed at identifying dependence on acquiring the Kazakh and the Russian languages 
according to their typological characteristics. 

Professor Thomson identified some aspects of acquisition of inflectional categories by 
Kazakh and Russian groups of different language level proficiency. It is assumed that low level of 
acquiring the language is the result of complexity in the number and extent of numerous types and 
functions of the case system. He also noted that "if the degree of deviation from the principle of 
one-to-one is considered to be responsible for the low level of adoption of the case system, then in 
the study of a second Kazakh language where it is based exactly on the principle of one-to-one, the 
assimilation of the case system should be better".[6]  

However, the case system of Kazakh language is not so easy to accept. One of the preliminary 
findings obtained in the course of the experiments is the fact that the sequences in acquisition of 
case systems of Kazakh and Russian as a second language are similar and the difficulties in learning 
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the Kazakh and the Russian languages are the same. Experiments on studying the assimilation of 
the case system of the Kazakh language are still continuing and it has involved young Kazakh 
scientists. 

Speaking about the peculiarities of the Kazakh language we can also compare it with  the 
English language in order to show the differences between these two languages, and also to show 
some difficulties that people face while learning the Kazakh language.  

The main difficulty in acquiring the Kazakh language is the word order. It is difficult for both 
native speakers and non-native speakers. The Kazakh language, like all Turkic languages, has a 
basic Subject-Object-Verb word order. It employs postpositions (corresponding to English 
prepositions, but placed after the words they interact with) to specify and precise syntactic relations 
established by the grammatical cases. [7]  

Compare "I go to school", "Мен мектепке барамын" and "Я хожу в школу". Although this 
example is very simple, the sentences in the English and the Russian languages have the same word 
order, while the sentence in the Kazakh language needs the verb to be put in the end. Due to this 
fact, it is much more difficult to translate from English to Kazakh than from English to Russian and 
it is also difficult to memorize this word order. 

Another striking feature of the Kazakh language is the linguistic diversity or dialects. In spite 
of the great extension of the territory of Kazakhstan there is little regional variation, due to the 
traditional life-style of the Kazakhs (mainly cattle-breeders) and for historical reasons (deportations, 
migrations). Ethnologists divide the Kazakh language into three mutually intelligible groups 
according to dialect: Northeastern Kazakh dialect which serves as the basis for the standard 
language, Southern Kazakh, Western Kazakh. [8]  

There is also a large amount of minor dialect differences. It limits the communication with the 
rest of the people. There are a lot of  cases of misunderstandings between Kazakh people 
themselves, as they name the same object differently, for example a simple word "pants" is 
"шалбар" in the Northern Kazakhstan and "сым" in Southern Kazakhstan (which  means "wire" in 
the Northern Kazakhstan). There are plenty of such examples in the Kazakh language. It makes this 
language difficult to learn and also with too many dialects in a single country, there is always a 
form of barrier within the language which may lead to ‘language death’. In recent years, the issue of 
language death is under consideration, regional dialects are abandoned in favor of standardized 
forms and local native languages with few speakers are replaced by more dominant ones. We 
probably need the same reform in our country. 

The last but not the least notable feature of the Kazakh language is the pronunciation and the 
system of vowel harmony. The pronunciation is also very important aspect which needs to be taken 
into account while doing the psycholinguistic analysis of the language. All Kazakh vowels can be 
classified as either front vowels or back vowels. In the Kazakh language, if the stem of a word 
contains a front vowel, then any suffixes for that word must also use a front vowel. Likewise, if 
there is a back vowel in the stem of a word, back vowels are used in any suffixes for that word. The 
only exceptions to this pronunciation rule are a few borrowed words from other languages.  

For example, learning by Kazakh students the English sound [a:] is a difficulty. Students are 
apt to replace the English long back vowel [a:] (in the words of garden, star) qualitatively and 
quantitatively different from Kazakh vowels (a) (in the words of the kaz. bala – eng. child). Thus, 
the system of English vowels is marked the large number of contrasts than in Kazakh. 

 So, there is no similarity between Kazakh and English vowels:  
1) the mixed sound of the front and back row 
 2) long and short. [9]  
On the other hand, most Kazakh words are stressed on the final syllable which makes this 

language much easier to learn and to speak. The main difference of English diphthongs from  
similar Kazakh vowels is that the latter falls easily into two syllables and can be separated by a 
morphological boundary (e.g тай, та-ый; бой, бо-ый; бау, ба-уыр). In English, such phenomenon 
is excluded. English diphthongs can not split into two syllables. They are always pronounced 
together, i.e. one effort with an emphasis on the core. [10] 
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To conclude all mentioned above, we can clearly see that the Kazakh language needs to be 
investigated completely and thoroughly by the psycholinguists as there are many features of this 
language which make it a bit difficult to learn and to speak. Anyway, after making such 
investigations it will be probably easier to understand why the Kazakh language is not the most 
spoken language in Kazakhstan though it is a state language. The President of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev noted that "Kazakhstan is the only post-Soviet country that is still poly-
lingual. Other Central Asian countries speak their native languages." He also emphasized the fact 
that “ by 2020 or 2025, many people in Kazakhstan will speak Kazakh, as the modern generation 
learning it from the early age now will be grown by then. Only in this case the requirement to good 
knowledge of the Kazakh language would be appropriate”. [11]  

We hope that linguists and  psycholinguists of our country will take matters into their own 
hands and that in the future all Kazakhs will speak their mother tongue. 
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Kazakhstan 
 
 The press is called the "fourth power", and this not an exaggeration. The influence of the 

mass media on the hearts and minds of people is really great. The press and media are justifiably a 
necessary tool to building democracy and contributing to the artistic, scientific, technologic, 
political, and socioeconomic development of any country, and specifically to Kazakhstan's internal 
and global prosperity, the inter-cultural and inter-civilizational harmony amongst nations, and 
planetary peace. As a multilingual and multicultural, mass media, contribute to the strengthening of 
peace and harmony in our multiethnic republic. Journalism is one of the most troubled, responsible 
and vibrant professions. It is an honor to become a chronicle of the contemporary life. At the same 
time journalists are obliged to fulfill their  civic duty to contribute to the revival of the homeland. 

Today the readers of Kazakhstan get press, television and radio programs in more than 10 
languages, among which along with the basic, Kazakh and Russian languages, Ukrainian, Polish, 
English, German, Korean, Uigur, Turkish, Dungan and others. To illustrate with, there are English 
‘West Kazakhstan Today’ published in Atyrau, ‘Uigur Avazi’ in Southern Kazakhstan, Tatar ‘Fiker 
Umet’ published across Kazakhstan, ‘Turkmen TV’ and  others.  All these mass media receive state 
financial support. Internet, satellite and cable television are getting the dynamic development. The 
country information market uses modern technology extensively: a nationwide TV and radio 
channels are distributed through a national system of satellite television, all the technological 
systems of the Kazakhstani TV and radio are presented in digital format, satellite channel 
CaspioNet was introduced in 2002.Widely are distributed such programs, like BBC, Deutsche 
Welle, radio Freedom, Polish TV, Russian mass media; more than 80 representatives of foreign 
Mass media are accredited in our country, including the major news agencies, BBC News, 
Associated Press, France Press, Reuter, ITAR TASS, etc. And this diversity and multilingualism 
promotes the rapid development of the media, creates a unique landscape of information field in 
Kazakhstan. 

In Kazakhstan journalism and all of its aspects are directly connected to such phenomenon 
like liberty of opinion expression and liberty of choice what language to speak and conduct work in. 
Multilingual journalism takes a huge role in creation and maintenance of democratic multilingual 
country since its nation forming parts are able to consume products of mass media published in that 
language which is to be more convenient or desirable for them. And here raises a very deep 
question – What is a key to such enormous unique success that has been reached in Kazakhstan? 
Further responses to the issue are given and practical illustration for them follows as well. 
Jurisdictional, social and even political bases of media and lingual well-fair are discussed and 
explained in the article. 

 The first reason for Kazakhstani mass media and its lingual freedom beneficial position is the 
7th section of law regulating language issues and the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
that guarantees every citizen the ability to speak his own native language or any other he wishes. 
Moreover, mass media owners are free to choose a language to publish materials in, as says the 
jurisdictional law of media activity in Kazakhstan, so it is allowed to create new media service in 
any language, not only Kazakh and Russian. Namely, all of the outlets of mass media existing 
currently with not only in one or both of official languages prove that lingual policy in the area 
works efficiently since the media are popular and commonly distributed. However, there is a note  
to the law that 50% of broadcast on radio and TV must be translated in Kazakh, which  is a state 
official language in the Republic of Kazakhstan. Otherwise, the remark is to be a part of Kazakh 
language and culture recreational program and, in spite of it or, probably, because of it, above 
mentioned types of media organizations are still popular and widely spread among the 
representatives of nations living in Kazakhstan. For instance, Uzbek speaking people listen to 
Uzbek radio broadcasting in the country and enjoy songs and radio-show in both languages: Uzbek 
and Kazakh. Similarly, other types of national media satisfy their audience, which also highlights 
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how well the system works.  
The second reason is Kazakhstani tolerance and social acceptance of national, racial and 

religious identity. Not only jurisdictionally, but socially people of the Republic of Kazakhstan admit 
representatives of different nations and their desire to speak their language, preserve their culture, 
create and use their own national media services. Historically, the situation in the country is such as 
Kazakh land has been a place to live for various nations. It’s a multi-ethnic State, where apart from 
Kazakhs, making up 65% of the population, live  more than 120 nationalities and ethnic groups, and 
the principles of tolerance have been raised to State policy. Our main asset is the unity in diversity. 
Therefore, the State takes care of the preservation of cultural and spiritual traditions of his people, 
as part of the national heritage. This is the main task, addressed to the Assembly of people of 
Kazakhstan, a unique Institute for the development of intercultural dialogue. Hence, tolerance and 
national friendship have become not only a demand or a fatal condition of Kazakhstani life but a 
very sustainable foundation of social mentality. All of those things determine main tendentious 
approaches in social development, which also influence media and journalism. Practically, in the 
country no one is discriminated towards lingual bias and even the society approves the situations 
when language whether it is governmental or not is respected and appropriately used, so this 
stimulates people consume media products in any language and not to be scared of social resonance, 
which is very important in evolvement of democratic mass media.  

The third reason is that the government of Kazakhstan supports not only dominating nation, 
which is Kazakh but national minorities living in the country as well. It is very important to say that 
in Kazakhstan an enormous number of different national and cultural events, holidays and festivals 
like Korean Music Holiday in Almaty and Tatar Sabantui event in Astana are held, national and 
cultural centers like Jewish Centre in Astana and Kalmyk Centre in Uralsk exist and work 
efficiently, and the government, especially the Assembly of Nations of Kazakhstan , takes a great 
role in organizing them. Similarly, the government supports mass media i.e. newspapers, internet-
portals, radio and TV channels of those national diasporas by subsidizing, investing financial 
resources, etc. A various number of political programs like ‘Mangilik El’ and ‘Kazakhstan 2050’ 
are to create all of the necessary conditions for well-being of the whole Kazakhstani multicultural 
society, and supporting media is a very significant part in them. The governmental care motivates 
people not to forget about media products published in their native language, and this is also very 
important point that protects lingual democracy and media freedom. 

The basis of these processes is a liberal and democratic state information policy, the main 
mechanisms of which are: 

-legislative guarantees and making the principles of freedom of expression, freedom to 
receive and impart information, the prohibition of censorship;  

-constant improvement of the legislative basis of the mass media;  
-the annual state budget support, to be eligible for which is any mass media, by the results of 

competition among the media, regardless of their form of ownership. It makes possible to create 
equal conditions for state financial support for both state and non-state press, thus stimulating their 
creativity and business initiative; 

-constant and constructive impact on the development of media by public associations,  
international organizations  and  institutions; 

In the country fruitfully work such social organizations for the protection of journalists ' 
rights, like the Congress of journalists of Kazakhstan, the Union of journalists of Kazakhstan, 
Association of radio broadcasters of Kazakhstan, representatives of international organizations: 
OSCE, International Bureau for human rights, Internews network, Adil and others; 

 -high priority to the training of journalists, for which the state allocates grants and loans for 
training in this specialty; 

 -significant phenomenon in the media sphere is the creation in the end of 2002 of the social 
media Council under the President of RK, the members of which are Chairman of the Board of the 
journalists ' Union of Kazakhstan, President of the Association of radio broadcasters of Kazakhstan, 
editors and journalists from leading mass media of the country; 
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 -a new law on mass media is being worked out, which is aimed at protecting the rights of 
journalists and the country's media law compliance to international standards and international 
practice. 

Of high importance is the Eurasian Media Forum. Since 2001, it has become a tradition in 
Almaty to conduct annual Eurasian Media Forum. It is an independent public organization 
established in our country and has no analogues in the world. It serves to reinforce the mutual 
understanding, trust and cooperation between the East and the West. At the heart of its activities is 
the constructive dialogue with the international media, international political and business 
community, academics and experts. 

I ‘ve interviewed some specialists in the sphere of Journalism, whom I want to cite here.  
Esdauletov A.O., candidate of Philological Studies, associate professor of Faculty of 

Journalism and Political Sciences of the ENU says: 
‘Today multilingual journalism of Kazakhstan takes a great part of mass media life. It is 

strongly supported by the Assembly of the Republic of Kazakhstan that shows the attitude of the 
state which is actually very positive. This is to be a great area of national activity of ethnic groups 
living in our country. We see an enormous number of great mass media like Korean newspaper 
‘Kore Ilbo’ or Uigur ‘Uigur Avazi’ and   long-term lasting work is the result of social and 
governmental tolerance and stability’. 

Matayeva A.T., candidate of Philological Studies, senior teacher of the Faculty of Journalism 
and Political Sciences of ENU, a practicing journalist, says: 

‘It is great to see how journalism has been developing through the years alongside with our 
nation, living in prosperity and peace, not only in its dominating lingual areas i.e. Kazakh and 
Russian, but in many other languages. Particularly, the experience that Kazakhstani nation has 
achieved shows how strong mass media and national harmony are interconnected’. 

In conclusion, it is necessary to say that the position of multilingual journalism in Kazakhstan 
is high. Kazakhstani citizens whatever their national identity or attitude to national mass media is, 
are able to witness that all the languages, whose native speakers inhabit Kazakhstan, are preserved 
and respected greatly. As a result, it affects mass media as the greatest tool of the development and 
conservation of languages. Democracy and social liberty are kept in Kazakhstan and are to be a 
warrant for its freedom of speech and lingual usage. Since mass media are to be a mirror of the 
situation in the country, the government of the Republic of Kazakhstan, its fair and legitimate law-
projects and tolerant nation are the main factors in forming of free multilingual society as well as its 
free multilingual journalism. 
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In this article the Language Policy of two countries, China and Kazakhstan, is presented. 

Modern reforms show the emphasis on the importance of mother tongue knowledge. Moreover, we 
describe the minority language policy in the above-mentioned contries.     

Languages of China 
With the hugest population living in the world’s third largest country, China is a place where 

multi-culture exists and merges. Standard Chinese is the common spoken language in the mainland 
of the People’s Republic of China. In Canton, Hong Kong and Macau, the citizens tend to speak 
Cantonese. Hong Kong and Macau used to be colony of the UK and Portugal, so the people there 
often communicate with each other in English and Portuguese separately. 

Inside the mainland, there are 55 national minority groups. The provinces where ethnic groups 
are centralized have been established as autonomous regions. Ningxia is the autonomous region of 
Hui ethnic group. In the northern part is Inner Mongolia autonomous region where Mongolian is the 
official language. Xinjiang Uygur autonomous region’s official language is Uygur. Tibet is 
bordering Xinjiang province, in which Tibetan is the common language. And the Zhuang speaking 
area Guangxi is in the southern part of China. 

  Han Chinese comprises the 91.51% of the population in the mainland of China. Mandarin 
Chinese is the official national spoken language for the mainland, which is based in Beijing spoken 
Chinese. The predominant language, Han language, is divided into 8 primary dialects. It is 
interesting to see Han people speaking two different dialects can’t understand each other. Although, 
these dialects sound quite distinct, they share the same Chinese writing characters. 

  Chinese characters are logograms of written form of Han language and some other Asian 
languages, such as kanji in Japanese. In the mainland of China, the simplified Chinese characters 
are in use, while traditional Chinese characters are the writing form in Taiwan. There are 30 
minority groups traditionally had their written forms of language. Diverse scripts can be found in 
China, for example, Arabic script, Sui script, Dongba script and Tibetan script.  

English as second language in China 
   Since the increasing development of Chinese economy has spread its branch into every 

corner in the world. Meanwhile, transnational corporations are paying much more attention to the 
labor intensive mainland of China due to its high tax relief and low investment cost. For tourists, the 
orient has become a hot spot for travelling, which is famous for its dramatic landscape and 
magnificent history. Consequently, English is showing its importance in China. 

  “Reform and Open” strategy has boosted the English education propagating towards the 
ordinary Chinese people. In the 1980s, the general outline of English study has carried out for 
university students. 90s of 20th century was the blossom for foreign language education. The 
tendency of the entire citizen crazy for learning English has lasted almost for 30 years. However, 
we may say this trend will continue because of the dominant position of English in the whole world. 

  Nowadays, up to two hundred million students are learning English at school. Furthermore, 
millions of adults, thousands of preschoolers are involved in the field of English study. The process 
of learning second language starts from primary school and ends in the first year of university for 
most students. For primary school, high school and university, the English teaching methodology of 
each level is relevant to the capacity of student. 

  July 13th, 2001 was an extraordinary day for billions of Chinese people after ten years’ effort 
for winning the 2008 summer Olympic bid. From then on, not only in the host city Beijing, but also 
in the most other parts of eastern China, citizens have devoted themselves to a passionate absorbing 
for English. Beijing taxi drivers were required to learn fundamental English vocabulary and 
dialogue in order to serve the foreign visitors during the game. 

Minority language policy and practice in China 
There are 55 national minorities in China, those who are accounted for 8.49% of the total 

population(Governance in China,2005). Most minority groups have their own distinct mother 
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tougues, except for Hui and Manchu ethnic groups speaking Han Chinese(also known as Mandarin 
Chinese). The minorities speak over 120 languages, among which only thirty have written forms. 

  On the basis of 1982 Chinese Constitution,''All ethnic groups in the People's Republic of 
China are equal.The people of all nationalities have the freedom to use and develop their own 
spoken and written languages.''(National People's Congress,1983,article 4:13). The Chinese 
government officially states the rights of minority groups of using their languages and practicing 
their cultures, which are under sufficient respect and fully valued. 

  In the 1950s, autonomous governments were established in where ethnic groups 
concentrated. In these autonomous region, government has the legitimate rights to employ the 
spoken and written languages in common use in the locality, according to the National People's 
Congress,1983,Article 121:85. However, the mainstream of the laws have turned into popularizing 
the Mandarin Chinese and simplified Chinese characters.As matter of fact, Han Chinese(Mandarin 
Chinese) is taking the position of ethnical languages in the most minority regions. 

  Inch by inch,up to 85 languages are counted as endanger, which are among the 120 
languages spoken by the 105 million non-Han minorities(Bradley, 2005), including the 
Austronesian,Altaic(Turkic,Mongolic,Tungusic),Hmong-Mien,Mon-Khmer,Tibeto-Burman and Tai-
Kadai linguistic phylums. Moreover, 20 languages have less than one thousand speakers.  Policy-
makers are sacrificing the most valuble treasure in order to maintaining the unity of People's 
Republic of China both in the culture and security field. 

Bilingual education in Xinjiang Uygur Autonomous Region 
Xinjiang Uygur autonomous is the largest province located in the northwestern China. There 

are 47 different ethnic groups living in Xinjiang, 13 of which are the dominating minorities.  Each 
major minority group speaks its specific mother tongue, and writes with the written form. Islamic 
cultural has a great impact in this multi-ethnical region. Han Chinese comprises about 41 percent 
of the total population although this is an autonomous region. 

Besides the monolingual Mandarin Chinese schools and ethnical language schools, there is 
another pattern, so-called bilingual schools. In the 1980s, government has carried out such 
bilingual even trilingual (Han Chinese, ethnical language and English) policy in order to promote 
the cultural and economic conditions in the minority concentrated places. According to the 
statistics, there are more than 33 thousand students being educated in 105 bilingual schools in 
Xinjiang Uygur autonomous region. 

  Parents of minority students trend to let their children go to the Han Chinese schools because 
of the superior teaching methods and facilities. As to the education of mother tongue, the parents 
prefer to teach their children at home. The bilingual schools show an imbalance between the two 
cultures since the students are mostly taught with Chinese history and culture. Although the rights 
of spreading ethnical culture and history are clearly stipulated by Constitution, the truth is that there 
is a gap between minority language policy and practice.   

  These bilingual policies directly results in the endangerment of minority languages and 
culture since Mandarin Chinese is nationally promoted and ethnical language is not. Young 
generations move to the urban Han area where they work and make a living. They rarely speak 
mother tongues and preserve the customs. Assimilation between them and Han Chinese becomes a 
severe situation which will lead the youth’s loss of their identity.  

   If more attention will be paid to study other foreign languages then the provinces bordering 
other countries may study the language of that country, so that linguistic gaps can be reduced. For 
instance, most countries speak Russian which Xinjiang Uygur autonomous region bordering, such 
as Russia and Kazakhstan. 

  Chinese government should build up a multicultural education system in order to protect 
endangered languages and culture of minority groups. No one is meaningless for the whole society; 
policy-making should truly respect and value every ethnic.  

Language Policy in Kazakhstan  
The development of tri-lingualism is an important factor in a multi-cultural Kazakhstan. It not 

only contributes to the maintenance of intercultural harmony, but also serves as the means to 
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success in the modern world. L.N. Gumilyov ENU, by implementing tri-lingual education, aims to 
optimize the development of Kazakh as the state language, Russian as the means of inter-ethnic 
communication and English as a tool for integration into the global economic and business world. 
In the words of the President of Kazakhstan, the Leader of the Nation, Nursultan Nazarbayev: 
“Kazakh language is our spiritual pivot. We should develop a modern Kazakh language as a legacy 
heritage for our descendants,…..through Russian language in centuries the Kazakhstan citizens have 
gained additional knowledge, increased their perspective and communications both domestically 
and abroad.……learning the English language….will reveal new and unlimited opportunities for 
each citizen of our country. This three language policy should be encouraged on a State level”. 

The aim of education in Kazakhstan is to form not only knowledge, but also the key 
competencies that contribute to the socialization of the young generation in the context of an 
increasingly globalized world. It is necessary to create a new model of tri-lingual education, which 
focuses on the skills-based approach and the development of the individual characteristics of our 
students. Tri-lingual education will also contribute to academic and professional mobility. 

The Tri-lingual Education Policy defines the principles and objectives of tri-lingual education 
in higher education in Kazakhstan, and regulates their implementation. The policy supports the 
learning of Kazakh, Russian and English languages as a separate subjects, and the use of the three 
languages to facilitate learning in the different subjects of the university curriculum. 

The aim of the policy is the formation of tri-lingual citizens, who: 
• use these three languages; 
• are able to communicate successfully in different subjects using the appropriate language; 
• value their own culture; 
• understand and show respect for other cultures. 
The main activities specified by the language policy are: 1) to implement the curriculum in 

secondary and high education using the model of tri-lingual education; 2) to organize a system of 
continuing professional development to train teachers for effective work in a tri-lingual 
environment; 3) to deliver a range of extracurricular activities which promote tri-lingualism; 4) to 
create a language-rich environment in educational institutions and network levels which promotes 
the acquisition of tri-lingual skills by staff and students. 

L.N. Gumilyov ENU is committed through its 2020 Development Strategy to the continuing 
modernization of teaching and learning practices to match best professional practice in the 21st 
Century. By teaching core content through Kazakh, Russian and English, students are gaining 
access to additional information, perspectives, understandings and cultural awareness. This will 
contribute to building students’ capacity to be flexible, to think critically and creatively, to innovate, 
to co-operate cross-culturally, to build greater respect for self and others, and to learn yet more 
languages.  
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Арыстандай айбатты, 
Жолбарыстай қайратты – 
Қырандай күштi қанатты. 
Мен жастарға сенемiн!.. 
Қазақ жастары ой-санасының әміршісі атанған Мағжан Жұмабаев жастар жайында 

осындай жалынды жыр арнаған. Сонау ХІХ ғасырда дүниеге келіп, ХХ ғасырдың басында 
«халық жауы» деген жаламен «құрбандыққа шалынған» ақынның бұл сөздері сол кездегі 
жастарға деген, олардың әлеуетіне деген нық сенімін көрсетеді. Мағжан Жұмабаев ағамыз 
сеніп кеткен жастары оның сенімін ақтады деп мақтана айта аламыз. Алайда қазіргі 
жастарымызға осы өлең жолдарын арнай аламыз ба?! Қазіргі жастарымыз сол 
«айбаттылықты», сол «қайраттылықты», сол «күшті» сақтай алып отыр ма?! Және қазіргі 
«Батысқа еліктеушілік» заманында жастардың бойында осындай керемет қасиеттерді 
қалыптастыратын «ұлттық тәрбиені» келешек ұрпаққа мұра етіп жеткізе алмақ па?! 

Кез келген ата–ана баласының болашақта жоғары лауазымды қызмет атқарып, үлкен 
жетістіктерге жеткенін қалайды. Қоғамда балабақшадағы тестілеуден бастап, ЖОО на түсу 
үшін тапсыратын және басқа да емтихандардан жоғары ұпай жинағандар өмірде көбірек 
жетістіктерге жетеді деген түсінік қалыптасқан. "Бұл түсінікті кейбір зерттеушілер 
«когнитивті гипотеза» деп те атайды. Осы гипотезаға сәйкес «жетістік» бірінші кезекте 
когнитивті дағдыларға тәуелді. Когнитивті дағдылар дегеніміз әріптер мен сандарды 
ажырата білу, санай білумен қатар ақылдың IQ-тесттерімен өлшенетін түрі. Бұл дағдыларды 
дамытудың ең тиімді жолы – неғұрлым ертерек бастап, неғұрлым көбірек жаттығу". Яғни 
қарапайым тілмен айтқанда балам жақсы оқыса, қызыл диплом алса көбірек жетістікке 
жетеді деген гипотеза.  

Осы мақсатпен және осындай қате пікірдің әсерінен қазіргі ата–аналардың көбісі 
балаларын ата–әжесімен қалдырудың немесе өздері тәрбиелеудің орнына жастайынан әр 
түрлі курстарға, ерекше оқытатын балабақшаларға беруге тырысады. Баланың тәрбиесіне 
қарағанда алып жатқан біліміне, қызыл қаламмен күнделікке қойылған мұғалімнің бағасына 
көбірек көңіл бөледі. Алайда бұның қате түсінік екенін АҚШ ғалымдары дәлелдеп қойды.  

"Соңғы онжылдықта экономисттер, білім беру саласындағы  қызметкерлер, 
психологтар және неврологтар қауымдастығы когнитивті гипотезаның негізінде жатқан 
жорамалдардың көбісін жоққа шығаратын куәліктерді жариялай бастады.   

Олардың айтуынша баланың жетілуіне ең көп әсер ететін, біздің баланың миына 
өмірінің алғашқы жылдарында сиғызып үлгеретін ақпарат көлемі емес. Біз оларға мүлдем 
басқа түрлі, олардың ішінде табандылық, өзін-өзі бақылау, білуге құмарлық, адалдық, 
байсалдылық және өзіне деген сенімділік сияқты қасиеттерді бойына сіңіруге көмек бере 
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аламыз ба деген сұрақ әлдеқайда маңыздырақ. Экономистер бұл қасиеттерді когнитивті 
емес деп, психологтар–жеке бас ерекшеліктері деп, ал қарапайым халық – жай ғана мінез-
құлық деп атайды". 

Қарапйым тілмен айтқанда балаға өмірінің алғашқы жалдарында берілетін тәрбие оның 
біліміне емес, көркем мінез-құлықты қалыптастыруға бағытталуы тиіс. "Мичиган 
университетінің профессоры, психолог Кристофер Питерсон адамның мінез-құлқының 
мықты жақтарының тізімін жасады. Оның зерттеулері бойынша адамның бойындағы дәл осы 
қасиеттері оның болашақтағы жоғары жетістікке жетуінің және өміріне қанағаттануының 
кепілі. Бұл тізім 7 тармақтан тұрады: байсалдылық, өзін өзі ұстау, қайраттылық, әлеуметтік 
ойлау қабілеті, ризашылық,  оптимизм, білуге құмарлық ".  

Шыны керек қазір еліміздің ешбір балабақшасы немесе басқа да білім беру ұйымдары 
баланың мінез құлқын қалыптастыруға, оның жоғарыда аталған қасиеттерін дамытуға 
арнайы бағытталмаған. Олардың негізгі мақсаттары балаға оқуды, жазуды, сызуды 
үйретумен шектеледі. Бұл білімдердің баланың болашақтағы жетістігіне көп әсер етпейтінін 
дәлелдедік. Психология саласының маманы Ұлықбеков Жәнібек мырзаның айтуынша 
өзіміздің ұлттық тәрбие аталмыш қасиеттердің барлығын дерлік қамтиды. Үлкенге деген 
құрмет, кішіге деген ізет; Аға тұрып іні сөйлеуден безу; Жесірін жылатпай, жетімін жалғыз 
қалдырмау; Бар нәрсеге қанағат, жоқ нәрсеге шүкіршілік; Ұлының қайраттылығы, қызының 
инабаттылығы осының бәрі ұлттық тәрбиенің бізге беретін құндылықтары. Осы тәрбие 
баланың бойындағы мінез құлқының мықты жақтарын қалыптастырып болашақта жоғары 
жетістікке жетуіне көбірек пайдасын тигізері сөзсіз. 

Балалардың болашақтағы жетістігінен бұрын олардың дені сау, ақыл есі дұрыс, 
психикасы қалыпты азамат болып өсуі әлдеқайда маңызды. Адамның осы өмірдегі ең басты 
құндылықтарының бірі – денсаулық. Материалдық жағдайға қарағанда денсаулықтың 
жоғары бағаланатыны бәріне аян. Ал енді тәрбиенің адамның денсаулығына қандай қатысы 
бар?! Бұл сұраққа жауапты тікелей төмендегі зерттеулердің нәтижесінен алатын боламыз. 
Калифрниядағы «Kaiser Permanente» деснаулық сақтау ұйымының профилактикалық 
медицина департаментінің басшысы – Винсент Фелиттидің зерттеулерінің нәтижесі 
бойынша адамдардың денсаулық жағдайы оның бала кезінде душар болған стресстік 
жағдайларына тікелей байланысты екен.  

Ғалымдардың айтуынша көптеген аурулардың негізінде адам өмірінің алғашқы 
онжылдығындағы қолайсыз оқиғалар жатыр. Балалық шағында психологиялық, 
экономикалық немесе әлеуметтік қйындықтарды басынан өткізгендер ұзақ уақыттық 
эмоционалды қйындықтардан, сонымен қатар метаболизмдегі және иммундық жүйедегі 
ауытқулардан зардап шегуі мүмкін. Нәтижесінде бұның барлығы ауруға ұшырау қаупін 
арттырады. 

"Осыған байланысты Жаңа Зеландияда көлемді зерттеулер жүргізілген. Оған 1972 
сәуірінен 1973 наурыз айларының аралығында дүниеге келген 1037 адам қатысқан. Ғылыми-
танымдық жұмыстың мақсаты балалық шақтағы өмір жағдайы мен ер жеткендегі аурулар 
арасындағы байланысты зерттеу болды. Зерттеуге қатысушылар өмірлерінің алғашқы 
онжылдықтарындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерінің деңгейі, қатыгездік және 
әлеуметтік оқшаулану деңгейі бойынша бағаланды. Кейін зерттеудің авторлары 
қатысушыларды 32 жасқа толған уақытта қайта тексерді.  

Балалық шағында көбірек қиыншылық көрген қатысушылар ересек кездерінде ауруға 
душар болу қаупі жоғары болған. Бала кезіндегі қолайсыз оқиғалар 31% жағдайда 
депрессияға, 13% жағдайда жоғары дәрежедегі асқынуларға және 32% жағдайда зат 
алмасудың бұзылуына әкеп соққан ". 

Адамның денсаулығының нашарлауы нақты стресстің нәтижесі емес. Мәселе 
организмнің осы стресске жауап реакциясында. Енді біз балалық шақтағы стресстің сәбидің 
организмінде сақталып оған өмір бойы қиындық туғызуы мүмкін екенін білеміз. 

Қуанышқа орай балалық шақтағы стресстің зиянды әсеріне қарсы тиімді уыт бар. Және 
ол фармацевтикалық компаниялардың немесе білім беру саласындағы қызметкерлердің емес, 
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ата–аналардың өз қолдарында. 
Ата-аналар өз балаларымен жақын, қолдаушы қарым-қатынас орната алады және 

олардың бойында балалық шақтағы қиын ахуалдың қорқынышты нәтижелерінен қорғайтын 
орнықтылықты дамыта алады. "Жақсы тәрбиенің нәтижесі тек қана эмоционалды немесе 
психологиялық емес, сонымен қатар адам ағзасындағы биохимиялық процесстерде көрініс 
табады - деп, тұжырымдайды неврологтар " 

Нью-Йорк университетіндегі психология зерттеушісі Клэнси Блэр көлемді тәжірибе 
жүргізді. Бұл тәжірибеде 1200 ден астам нәрестені туылғанынан бастап дерлік қадағалайды. 

"Нәрестелердің туылғанына жеті ай толғаннан бастап, Блэр, шамамен әр жыл сайын, 
стерсстік жағдайларға жауап ретінде нәрестелердің ағзаларындағы кортизол мөлшері өзінің 
шарықтау межесіне қалай жететінін өлшеген. Бұл баланың ағзасы стресске қаншалықты 
жақсы қарсы тұра алатынын өлшеудің қарапайым түрі. 

Блэр, отбасындағы ұрыс-керістер, хаос және қоршаған ортадағы адамдардың шектен 
тыс көп болуы сияқты факторлар шынымен балалардың ағзасындағы кортизол мөлшеріне 
айтарлықтай әсер ететінін анықтады. Бірақ бұл әсер тек ата–анасының тарапынан зейінсіздік 
қатігездік орын алғанда ғана байқалған. Ақ жаулықты аналар бар күштерімен ықыластылық 
танытқанда, бұл қоршаған орталық факторлардың балаларға әсері мүлдем дерлік жойылады. 

Егер анасы баласының эмоционалды жағдайына ұқыптылықпен қарайтын болса, бұл 
баланың өмірде кездестірген қиыншылықтары, сұмпайылықтары оның ағзасына, 
денсаулығына мүлдем дерлік әсер етпейді". 

Сонымен, баланың тәрбиесі тек қана оның болашақтағы жетістігіне ғана емес оның 
денсаулығына да көп әсері бар екенін анықтадық. Кез келген бала жас кезінде әр түрлі 
стресстік жағдайларға тап болатыны сөзсіз. Және балаға жеткілікті дәрежеде көңіл 
бөлінбейтін болса бұл стресстердің баланың денсаулығына кері әсері айтарлықтай. Ал 
балабақшадағы тәрбиешінің әрбір балаға жеткілікті дәрежеде көңіл бөліп, әрбір баланың 
эмоционалдық жағдайын қадағалауы физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Мейлі қандай мықты 
педагог болсын, мейлі керемет психолог болсын ол баланың ата-анасындай мейірім көрсетіп, 
дәл сондай байланыс орната алмасы анық. Сондықтан балаларыңызға көбірек көңіл 
бөліңіздер. Оның барлық бос уақытын түрлі курстармен, спорт үйірмелерімен тағы басқамен 
толтыруға тырысудың орнына оған нағыз қазақи тәрбие беруге, балаңызбен көбірек уақыт 
өткізіп, онымен эмоционалдық байланыс орнатуға тырысыңыздар. Бұл сіздің балаңыздың 
дені сау азамат болып, болашақта көптеген белестерді бағындырып, зор жетістікке жетуіне 
әлдеқайда көбірек пайдасын тигізері анық.  

Бұл баяндамада баларыңыздың оқуы мүлдем керек емес немесе маңызы жоқ деген 
ойды жазғым келіп тұрған жоқ. Айтайын дегенім балаға жастайынан көп білімді үйретем 
деп, оны аналық махабаттан, әкелік мейірімнен және қарапайым баланың ата – анасымен 
көбірек уақыт өткізу бақытынан айырмаңыз. Ұлттық тәрбие беру арқылы сіздер балаңыздың 
болашақта көбірек жетістікке жетуіне жол ашасыздар! 
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Introduction 
Aujourd’hui le rôle du français est grand, car beaucoup de pays au monde parlent  cette 

langue.  
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Le français occupe douzième place au monde par abondance et deuxième par  quantité de 
popularité à l’éducation.  

Selon les savants, on parle français plus de 200 mille de personnes.  
Le français est une belle langue  mélodique. C’est pourquoi il prend particulier place aux 

relations internationals. 
Pendant  quelques siècles le français est considéré comme la langue des gens culturels,   

cultivés.  
Il faut noter que quelques mots francais utilisent à l’autre langues étrangers à la sphère de 

culture, architecture, mode etc. 
Organisation internationale de la francophonie 
OIF a été creé le 20 mars 1970. 
L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une institution dont les membres 

(des États ou gouvernements participants) partagent ou ont en commun la langue française et 
certaines valeurs (comme, notamment, la diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, 
la consolidation de l'état de droit, la protection de l'environnement). Selon son site web, en 
décembre 2014, elle regroupe 80 États ou gouvernements (54 membres de plein droit, 3 membres 
associés et 23 observateurs), soit plus de 900 millions d’habitants répartis sur les cinq continents 
représentant 14 % de la population mondiale, 14 % du revenu national brut mondial et 20 % des 
échanges mondiaux de marchandises. En 2050, leur population devrait atteindre 1,5 à 2 milliards de 
personnes, dont 700 millions de locuteurs de français. À cette échéance, 85 % des francophones et 
90 % des jeunes locuteurs âgés de 15 à 29 ans vivront en Afrique. 

Les pays francophonie d’Europe : la France, la Belgique, le Canada, le Luxembourg, le 
Monaco. 

Le 20 mars de chaque année est célébrée dans le monde la Journée internationale de la 
francophonie. 

Le Canada 
Le français canadien est le terme général qui regroupe les diverses variétés de la langue 

française parlées par les francophones du Canada. La plus importante de ces variétés est celle du 
Québec, appelée le français québécois. Cependant le français est également parlé au Nouveau-
Brunswick et par d'importantes minorités francophones dans des régions des provinces canadiennes 
de l’Ontario et du Manitoba dans ce qui est appelé la ceinture bilingue. 

Le français, par ailleurs seule langue officielle du Québec, est l'une des deux langues 
officielles du Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue. Le français est également 
une des nombreuses langues officielles dans chacun des trois territoires nordiques du Canada : 
Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut. 

La Belgique 
Le français de Belgique est une variante régionale du français. Il est différent du wallon, au 

même titre que le picard, le champenois ou le lorrain (également parlés en Belgique). Le français de 
Belgique se différencie peu de celui de France ou de Suisse. 

Le français est une des trois langues officielles de Belgique (avec l'allemand et le néerlandais) 
et serait parlé par environ 41 % de la population, principalement dans les régions wallonne et 
bruxelloise.  

La  Côte d’Ivoire 
Le français est la langue officielle de la Côte d’Ivoire et environ 70 % des habitants du pays le 

comprennent et le parlent. 
Le Suisse 
Le français de Suisse est parlé en Suisse romande, la partie francophone de la Suisse, en 

2012 par 1,8 million de personnes en tant que langue principale (22,6 % de la population du pays), 
1,9 million de personnes en tant que langue habituellement parlée à la maison (23,2 % de la 
population du pays) et par 1,2 million de personnes en tant que langue habituellement parlée au 
travail (29,1 % des personnes employées du pays). Selon le recensement de 1990, 33 % de la 
population Suisse parle français quotidiennement (72 % le suisse allemand).    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A9_culturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_national_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9_%28linguistique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Brunswick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Brunswick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manitoba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_bilingue
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gionalisme_%28linguistique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champenois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_de_Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_officielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_romande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
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Conclusion 
Au fin il faut dit que le rôle du français augmentait chaque année. 
Il faut dit que le français est un des langues officielles et ouvrieres d’ ONU, UE, OSCE, 

OTAN, que plus augmente son rôle aux relations internationales. 
Le français la langue abondante aux pays d’Europe, Afrique, Amérique. 
Grâce à sa beaute le français developpe avec succès aux pays francophonie. 
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С преобретением независимости Казахстан постепенно вступает на путь формирования 
демократического, правового государства и становления гражданского общества. 
Соответственно особую значимость приобретает задача возрождения патриотических 
ценностей Отечественной культуры, т.к. будущее Казахстана зависит от степени готовности 
молодых поколений к достойным ответам на исторические вызовы, защите интересов 
многонационального государства. 

Потребностью современного общества является воспитание гражданина, способного к 
самостоятельному ответственному действию в политической, правовой и социальной жизни, 
для которого гражданская активность – условие личного и общественного благополучия, 
норма поведения. [2] 

Особенно важно для нашего общества, в поиске национальной идеи, формирования 
жизненных ценностей, существенно влияющих на процесс овладения социальным опытом у 
молодежи, в том числе у подростков. От того, какие ценности сформированы у 
подрастающего поколения сегодня, насколько молодое поколение готово к новому типу 
складывающихся социальных отношений, зависит путь развития Казахстана в настоящее 
время и в будущем.  

В связи с этим возрастает значимость деятельности общественных институтов, 
направленная на создание условий для социализации подростков.  

Формировать гражданскую позицию у подрастающего поколения возможно только при 
условии реализации единой учебно-воспитательной системы и обобщению их в участии 
различных детских общественных объединениях. 

Среди этих институтов особое место занимают детские общественные объединения, 
деятельность которых предполагает развитие инициативы, общественной активности, 
помощь в становлении гражданской позиции личности.  

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике на начало 2013 года 
численность молодежи республики (14-29 лет) составила 4 376 178 человек или 25,8% от 
общей численности населения страны. Наблюдается увеличение данного показателя на 2% в 
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сравнении с 2009 годом и снижение на 0,8% - с 2012 годом.[8] 
Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года                     № 1118 

была принята Государственная программа развития образования республики Казахстан на 
2011-2020 годы (далее –Гос. Программа). [1] 

Одним из программных целей Гос.Программы является формирование у молодежи 
активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких 
нравственных и лидерских качеств. 

Также перед Гос.Программой стоят задачи по реализации комплекса мер по 
патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности, социальной 
ответственности и механизма раскрытия потенциала молодежи. 

По данным социологических опросов, с каждым годом возрастает гражданская и 
политическая активность молодых граждан. Число молодежных организаций за последнее 
десятилетие возросло почти в семь раз.  

Если в начале 2000 года в Казахстане функционировало более                           150 
молодежных объединений, то сегодня их количество перевалило за тысячу. За 20 лет 
независимости в организациях образования в полном объеме восстановлена спортивно-
массовая и патриотическая работа. 

Сегодня функционируют 1434 детских общественных объединения, охватывающих 
более 800 тысяч детей, что составляет 32,3 процента школьников страны.  

В детских общественных объединениях задачи, механизмы, способы и принципы 
воспитания подчинены единой цели: воспитания человека культуры и гражданина своей 
страны. 

Сегодня гражданская позиция формируется под влиянием условий, в которых 
находится личность, и реализуется в общественной деятельности посредством социальной 
активности, действенности личности и проявлений её гражданских качеств. 

Признаками сформированности гражданской позиции личности являются: наличие 
интереса к политической, правовой, общественной сферам; потребность в реализации прав и 
обязанностей, гражданском и общественном участии; позитивное отношение к государству, 
праву, гражданскому обществу, правам и обязанностям гражданина; наличие умений и 
навыков, необходимых для эффективной гражданской деятельности. 

Деятельность детских общественных объединений способствует формированию 
человека, способного к самостоятельному ответственному действию в политической, 
правовой и социальной жизни, для которого гражданская активность - условие личного и 
общественного благополучия, норма поведения.  

Главная задача детских общественных объединений - организация общественно 
значимой деятельности подростков, стимулирование активности молодежи как фактора 
эффективного формирования идейной и гражданской направленности личности. 

Процесс становления гражданской позиции школьников старшего подросткового 
возраста может осуществляться в ходе реализации специально разработанной программы 
воспитательной деятельности детского общественного объединения.  

При этом содержание программы должно представлять собой совокупность: 
информации, предоставляемой подросткам в каждом виде деятельности объединения; 
различных видов форм и методов деятельности, способствующих становлению и развитию 
гражданской позиции школьников; социальных ролей, проигрываемых в общественном 
объединении; личностных позиций, реализуемых в коллективной деятельности; различных 
способов, уровней и содержания коммуникации. 

Педагогическими условиями, способствующими становлению гражданской позиции 
школьников старшего подросткового возраста - участников детских общественных 
объединений, являются: учет психологических особенностей (развитие самосознания, 
самооценки; стремление к объединению, общению, самостоятельности; стремление 
определить свое место среди сверстников и взрослых; мотивацию на активную социально 
значимую деятельность); развитие умения строить равноправные отношения со 
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сверстниками, основанные на взаимопонимании; формирование нравственных, моральных и 
социальных установок взрослой личности. 
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The term globalization for the first time was used in the beginning of the XX century by 

Theodore Levitt in «Harvard Business Review» magazine describing “the process of merging 
markets for certain products manufactured by multinational corporations”[1]. But despite this fact, 
the problem and the process of globalization is more actual these days.  

A lot of scientific researches have been made concerning this issue. Most of the scientists 
consider this process as a positive one, but some of them believe that globalization undermines state 
sovereignty. The only sphere where the process of globalization was prevailed on its first stage was 
economy which implies a global market but now it covers almost all spheres of the state and human 
life.  

Globalization also has a great influence on the political sphere. A question appears in 
connection with this. Globalization and Sovereignty: are they compatible? Does globalization mean 
the end to the state sovereignty? 

Under the present conditions the process of globalization that impacts on state-legal and 
socio-political life is very big and important. Until now there is no appropriate and precise 
definition to globalization. The essence of globalization is in the title of the concept. «Global» 
means something that is spread all over the world.  

As it has been already mentioned, the process of globalization is considered from different 
sides: political, economic, social etc. For instance, American sociologist Roland Robertson  defines 
it as “a process of ever-increasing impact of various factors of international importance on the 
social reality in some countries”[2]. In other words, globalization is a process of unification of any 
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definite areas that spreads on the whole international society. According to professor Marchenko M. 
N. “globalization is a two-sided process. From one side, it can provide the abundance, improve the 
productivity and raise its efficiency. And on the other side, it increases the inequality, makes it 
difficult to adapt to the new conditions, reduces the diversity and undermines civil society”[3]. 

To consider the concept of sovereignty we should answer the following questions. What is the 
meaning of sovereignty? What is the importance of this concept? Does it have any significance in 
modern conditions?  

Georg Jellinek, a German public lawyer, considered state sovereignty as “an ability of the 
state to an exceptional legal determination. A sovereign state power, therefore, is a power that did 
not accept any other strong power over itself; thus this power is characterized as an independent and 
sovereign one” [4]. 

L.F.L.Oppenheim, a German jurist, also confirms the fact that sovereignty is “the highest 
power that does not depend on any other powers” [5]. 

However, despite the similarity of views of the most authors sovereignty acts as a kind of 
barrier to the states integration into a single global system and the way to progressive development 
of the world civilization. Taking into account nowadays` situation and conditions, sovereignty 
should be considered not only as the independence of the state on international arena but also as the 
state’s non-obedience. Though, these concepts are closely interrelated with each other their 
meanings are not absolutely identical. Independence means a complete freedom that is not 
debatable on international arena and non-obedience means the same freedom but including the 
liberty of the other states too.  

In order to prove that globalization can not be realized without some limitation of the state 
sovereignty the following example can be given. The 3rd part of article 4 of the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan specifies the following. 

The international treaties ratified by the Republic have priority over its laws and are 
implemented directly, excepting the cases, when the international treaty requires the promulgation 
of a law. In other words, the law indicates that the international instruments take precedence over 
national legislation. 

According to the dualistic theory of interaction between national and international law, there 
is a statement that the national and international laws are two separate legal systems. Without 
denying the possibility of a collision or interaction of these law enforcements, the supporters of 
dualism believe that the national law does not apply to international legal relations. In this case, the 
prevalence of the dualistic theory is obvious. It can also be considered as a consequence of 
globalization in the modern world [6]. 

A question about the national sovereignty is one of the key issues in the field of private 
international law (PIL). In PIL theory and practice there is the concept of "immunity" states which 
is based primarily on the fact that each state has its sovereignty, the fact that all the states are equal 
(the principle of sovereign equality of states). According to judicial immunity, a state can not be 
brought to the court of another state. However, not all the cases provide this type of state immunity. 
Contracts and transactions in the commercial field do not accept this theory. Foreign trade 
transactions do not recognize the immunity of states, therefore, do not recognize their sovereignty. 
Such characteristic has the conception of the functional or limited state immmunity which takes 
place in the sphere of economic turnover. 

Accordingly, the prevalence of globalization in the economic sphere has been  proved. 
Supporters of the fact that globalization is necessary for a whole society process and 

supporters of the idea that globalization exacerbates the situation of a state pose a single 
controversial question: Is there a necessity in security? The difference is that the supporters mean 
the security of certain countries in particular and the dissenters mean the international security, 
which is more important. If there is no security at international level, how can we talk about the 
security at a private level? To ensure the safety inside the state, the security should be provided in 
the whole world at first. 

The president of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in his message to the people of 
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Kazakhstan  "Nurly Jol"  stressed that based on his considerable experience he had a feeling that 
“the upcoming years are going to be the time of great trials for a whole world and for us as well. 
Not all the governments are able to pass with dignity through this rather complicated stage. This 
milestone is crossed only by the strong and united people and states” [7]. . 

In fact, during the period of globalization no country can exist in isolation from the other 
states. The head of the state Nursultan Nazarbayev since the independence in 1991 has set the task 
of integration of Kazakhstan in Central Asian countries, the countries of the former Soviet Union, 
United States, European countries and some other developed states.  

There are several blocks of  integrating character in the world with whom Kazakhstan is 
closely cooperated. Kazakhstan is a member of such international organizations as the UN (United 
Nations), the OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), the IMF (International 
Monetary Fund), World Bank (WB), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), 
ADB (Asian Bank Development), SIC (Organization of the Islamic Conference) and ECO 
(Economic Cooperation Organization), TC (Customs Union), EAEC (Eurasian Economic Union).  
Kazakhstan has the diplomatic relations with 139 countries - the members of the UN. 

In conclusion, I want to say that some politicians oppose globalization and state. From their 
points of view, globalization is the process of establishing the dictatorship of world powers over the 
economy and politics, social and ideological aspects of the other countries in the world. In this 
connection the borders of sovereign states, their patriotism and people themselves are not so 
important factors. Of course, such opinion has right to exist. It coincides with the theory of limited 
sovereignty during the expansion of globalization. However, we can not assume that globalization 
is a conspiracy of world powers or "world government" against the rest of the world. We should 
admit that globalization is a natural process that changes the world qualitatively, including the 
international relations in its all manifestations. That is why this process requires more effective 
regulation and development of  unified rules and standards of living in the world within the 
frameworks of  the UN and other international organizations. 
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The Republic of Kazakhstan occupies an area of 2.7 million square kilometers. On its territory 
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freely could accommodate a group of Western Europe’s countries, including France, Spain, 
Sweden, Finland, Italy and the UK. The vast territory of Kazakhstan and, above all it stretches from 
north to south, making a significant diversity in the soil and climatic conditions of the republic - is 
replaced by several natural areas that are essential for the development of diversified agriculture. 
On the vast territory of Kazakhstan are also connected the large size of its natural resources - 
agricultural land, mineral resources, making it possible to develop a large-scale national economy.1 

To imagine the magnitude of the territory of South Korea's use the typical way of comparison 
of Kazakhs. We often hear that the area of Kazakhstan is 5 times the size of France. Starting from 
such parallels, we can say that France, in turn, is 5 times greater than South Korea. The Republic of 
Korea is the smallest country, but it’s the biggest economical country in the world. Its area is 98.5 
thousand square kilometers. This is comparable to the size of the East Kazakhstan region before 
acceding to the Semipalatinsk region. South Korea is in the flat part of the peninsula. The mild 
climate of the plains caters to the food needs of the population: the peninsula removed two crops a 
year. It is due to the fact that most of the mountains along with natural resources are located in the 
north, southerners "had to" lift the economy of Korea due to intellectual activity, so today South 
Korea is one of the world's leading manufacturers of electronic equipment and may compete in this 
field with a highly imaginative Japan.1 

South Korea's population is more than 50.3 million people (2013), however, about 7 million 
Koreans are living outside of the Korean Peninsula, including Kazakhstan. 

Korean diaspora is as a bridge between two countries. The Republic of Kazakhstan is 
multiethnic state and one of the ten largest ethnic groups including the Koreans, who are considered 
to live there after the deportation in 1937. However, the interaction between the Great Steppe and 
the Korean peninsula has existed since ancient times. This is supported by the similarity of 
archaeological cultures, proto Altai proximity Turkish and Korean, as well as anthropological 
kinship. Let us first consider the fact that, as evidenced by historians, there has been a thousand 
years ago. In the 10th century the Khitan or China (Karakitaiys), who in ancient times as well as a 
number of other tribes, which was subsequently incorporated into the Kazakh people, nomads in 
Mongolia, established the state Great Liao (Khitan Great State). In its heyday it was an empire, 
stretching from the Sea of Japan to the East Turkestan. In 993, the Khitan invaded Korea, which at 
that time was called the state of Koryo. But Koreans forced them to retreat. Twice - in 1010 and 
1018 GG - Khitan attempted to conquer Korea. But to achieve it, in the end, it was not possible. 
Liao great state existed until 1125, when it was destroyed by the Jurchen, people Tunguska Origin 
established in northern China Jin State. And then part of the Khitan remained at neighboring Korea 
Liaodong Peninsula. Their principality remained there until the time of the conquests of Genghis 
Khan. And the other part of the Khitan headed, was accepted in 1124 the title gurhana Elyuy Dashi 
(he came from a family, who ruled the State Great Liao) Khitan gone ... Where do you think? That's 
right, to the Central Asia. And created with the help of relatives who had settled there earlier state 
Karakitai, consisting of entire southern and south-eastern part of current Kazakhstan and lasted 
from 1130 to 1213. Conquered them Naimans, who came to the east, and then - already the troops 
of Genghis Khan. Part of the Khitan or China (Karakitaiys) remaining on the Liaodong Peninsula 
near Korea, mixed with the local population. The other part, which came into Central Asia, has 
merged with the neighboring Turkic peoples. That is, they entered into the Kazakh people. 

The Silk Road that connected for many centuries East and West, to contact the ancient land of 
Korea through China to the territory of modern Kazakhstan. 2 

Most historians believe that 3-4 thousand years ago, some Koreans lived in Altai region. It is 
amazing that the reception granulation, which was used for the manufacture of jewelry discovered 
in a golden coffin in Kazakhstan, there is a product of Silla era. That is, in ancient times the Korean 
people and the nomadic tribes of Central Asia and communicate with it through vast steppes of 
Eurasia exchanged decorations made granulation process. In addition, in the book of ancient Korean 
history is written that people Gojoseon and Huns are siblings. There is a hypothesis that the general 
Gosonchzhi, who commanded the army of the Tang Dynasty in the Battle of Talas, and General 
Foundation, which all Koreans are well aware, were born in Central Asia. Such a hypothesis makes 
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the study of historical closeness between Kazakhstan and Korea are more interesting. It seems that, 
in those days the enormous distance that separates the Korean peninsula from the territory of 
modern Kazakhstan, it is not necessarily insurmountable.3 

And if you take the long run, of course, Kazakhs and Koreans - historically related peoples. 
Moreover, we can assume that sometime in the distant past, they lived near each other. Kazakh 
roots of consciousness can not be found in the West and the South, and in the East. There occur 
nomadic Turks. There live people, whose way of thinking and whose behavioral patterns are similar 
to ours.  

The results of studying by Professor Guo Ki Sok Medical University Master's Konguk, 
conducted in 2001, confirms the similarity between the two nations in the anthropological sense. He 
studied the origins of the Korean people by analyzing the shape of the skull and the Koreans came 
to the conclusion that the Kazakhs are the most similar to the Koreans. Professor Guo studied 
similarities between different nations on 60 criteria, including the line of sutures of the skull, on the 
bottom of the hole and found that the structure of the skull Koreans and the Kazakhs are very 
similar. "Ploskogolovnost" means a low and flat forehead and the horizontal length of the skull and 
says that the nomads unnaturally deformed skull to wear a helmet. Most Koreans like Kazakhs 
tribes Horde (average Zhuz) residing in the central-eastern region of Kazakhstan. In the historical 
archives of our country people, riding on horses, described as a mediator between Europe, Central 
Asia, China, which conducted barter trade and was able to produce and process metal. In the DNA 
of the people retained the know-how and experiences on the establishment and governance of the 
largest in the world history of the state. At the same time, these genetic properties and appearance 
of the Koreans as thick surface layer of tissue that protects from the cold in the harsh weather and 
snow lay, flat face, thin lips, a low nose, thick century, small eyes, big upper body, is the 
justification of opinions about the origin of the Korean people from the northern regions such as 
Altai, Baikal, Siberia, etc. 

There is a hypothesis that Korean and Kazakh languages have a common root, that is, both of 
the Altaic language family.4 

The head of the Department of Korean Studies Al-Farabi University, vice-president of the 
Association of Koreans in Kazakhstan German Kim shared his observation. It turns out that the 
study of the Korean language Kazakh students, graduated from the Kazakh secondary school is 
given much lighter than their fellow students-Koreans who have a certificate of completion of high 
school Russian and growing up in the Russian-speaking environment. Among the reasons for this 
paradoxical phenomenon he called such factors as the similarity of sounds and sentence structure in 
the Korean and Kazakh languages. According to linguists, approximately 300 words in Korean and 
Kazakh languages are very similar, such as "chagyn - shagyn (small)", "Burak -bulak (village)”, 
rolled - rolled (demanding), etc. The highest and holiest mountain in Kazakhstan called "Khan 
Tengri". The word "Tengri" means "god". In Korean the word was "Tangun", meaning "the founder 
of the Korean people." In addition, the name of the ancient capital of the first Korean kingdom 
Gojoseon "Asadal" is very similar to the name of the current capital of Kazakhstan "Astana" not 
only in pronunciation, but also by value. The prefix "ace", "ace" comes from the Altai word "ace 
(as)», meaning "inflaming" and "gave", "Thane" - from the Altai word "Tal and (tala)», meaning 
"low hill or large Steppe ". Over time, the word "Astana (As-tala)», meaning "wonderful steppe" or 
"steppe under the Rising Sun", has acquired additional importance as the capital. Altai language - 
language family, which includes the Turkic, Mongolian, Manchu-Tungus language branch. 
Researchers believe that the above-mentioned languages are correlated with each other. 

It is assumed that the Kazakh language originated from the Turkic and Tungusic of Korean. 
Of course, put forward different opinions about the origin of the Korean language and theory, 
including the Korean language in the Altaic family, is considered a hypothesis. However, there is no 
doubt that BC over a wide area of Manchuria and the Korean peninsula were the languages of the 
three language families such as Suksin, Buёand Khan, among them Buё language from which the 
languages of Goguryeo, and Okchzho Donge, has a total root with the Altaic languages. Of the 
three countries, especially in Koguryo, well reflected the characteristics of the people riding on 
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horseback. 
Currently in Kazakhstan Korean language is taught in the following universities: Al-Farabi 

Kazakh National University, Abai Kazakh National pedagogical university, KIMEP, Kazakh 
Academy of Transport and Communications, T.Ryskulov Kazakh Economical University, Kazakh 
Academy of Labour and Social Relations (KazATiSO), Kazakh State Women's Pedagogical 
Institute (KazGosZhenPI), L.N.Gumilyov Eurasian National University (ENU), East Kazakhstan 
State University, Taraz State University (TarSU), Zhetysu State University (FGM). In 1996, the 
Kazakh National University was established "Center for Korean Studies," an activity that focuses 
on the close and fruitful cooperation in the field of education and culture. Center ensures a high 
level of learning languages, culture and traditions of the Korean people. The emergence of various 
cultural centers and the signing of cooperation agreements also play a significant role in the 
dynamic development of cultural relations of Kazakhstan and South Korea. 

Strengthening and expansion of relations between two countries in the field of culture 
develops bilaterally. To date, not only in Kazakhstan, but also in South Korea in the process of 
dating with our country and its culture. 

In South Korea, cultural events, familiarize residents with the culture of Kazakhstan. For 
example, the Independence Day of the Republic of Kazakhstan in South Korea in 2007. The concert 
was held Symphony Orchestra of our republic, in 2008 the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Korea sponsored and held festivals "Silk Road". An important step in bilateral relations 
was the signing an agreement between Astana and Seoul in November 2004, during the visiting of 
the mayor of Seoul (and now - the President of Korea), Lee Baca Mѐn in Astana. A landmark event 
in bilateral relations was launched on 30 May 2005 - Seoul, in a new city park "Seoul Forest" - 
Alley of Kazakhstan. The special role in the relations between Kazakhstan and South Korea is 
playing the Korean diaspora, considered as an important resource in the strengthening of bilateral 
cooperation. That competent national policy of Kazakhstan is one of the main reasons for the 
progressive development of Kazakh-Korean relations. Actively promote the development of 
bilateral dialogue has founded in October 1995, the Association of Koreans in Kazakhstan (ACC), 
which has greatly contributed to the consolidation of Koreans in Kazakhstan. A crucial role in 
strengthening cultural relations between our countries played a South Korean cultural phenomenon 
of the XXI century. Hull is a South Korean popular culture, which consisted initially of movies, 
television series, dramas, popular music, etc. Next - foreign tourism, fashion clothing, jewelry, 
haberdashery, souvenirs and national food, and much more with the label «made in Korea». Korean 
movies is definitely has a positive effect on learning and improving the ownership of the Korean 
language among students. New impetus to the development and strengthening of relations between 
the Republic of Kazakhstan and the Republic of Korea were the following events. In the visiting by 
the President of the Republic of Korea Lee Mѐn-tank had been decided to hold the year of the 
Republic of Kazakhstan to the Republic of Korea in 2010, and the year of the Republic of Korea in 
the Republic of Kazakhstan in 2011. Of course this was a significant step in the cultural relations 
between states. 

Over the past three years, there was a significant breakthrough in relations between two 
countries. At this time, they are characterized by strategic cooperation. Increased turnover by more 
than 50%, the creation of 300 joint ventures with Korean capital is great importance for the 
development of business and cultural cooperation. Bilateral cooperation aims as economic 
development, and the implementation of high-tech and innovative projects, which played a major 
role universities, research cultural centers. Analyzing and building on the above, it can be argued 
that there is a positive dynamics of the relationship contributes to further expand and deepen 
cooperation in the field of culture. The development of science in the field of Korean studies, the 
presence of scientific units, the active participation of the Embassy of the Republic of Korea, the 
Ministry of Culture, Tourism and Sports of Korea, as well as volunteers in Kazakhstan citizens 
acquaintance with the traditional culture of South Korea has definitely positive effect on 
international relations.5 

Currently, Kazakh-South Korean cultural relations are multifaceted. Judging by how often 
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cooperate both countries in the field of culture, as often held high-level meetings, sign the contract, 
opens cultural and educational centers, of course, one could argue that the strengthening of relations 
between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Korea to become active and meaningful. 
Thus, there is a reason to believe that cultural relation between Kazakhstan and South Korea 
dynamic and promising, and they moved to a higher quality level. Kazakh-South Korean relations 
in the field of culture are an important part of the development of a new stage of cooperation with 
the international community. Historical, cultural, linguistic homogeneity and their sustainable 
development is the guarantor in strengthening relations between the Republic of Kazakhstan and the 
Republic of Korea. 
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In the result of globalization there are no absolutely mono-ethnic states in the world. 
Migration is permanently flowing from one country to another . As a rule, migration is flowing 
from less developed countries to more developed ones. It should be noted that the migration is a 
sufficiently mixed process and it can carry both a positive and a negative effect. Western Europe 
has faced with a large flow of migrants and it appeared to have had a negative influence on its 
economy and policy in some way. The fact of migration negatively affected the political stability 
of the host countries and creates a tense conflict situation between migrants and the indigenous 
population. The problem of migration in European countries has remained as one of the most 
important. In this relevant there emerged   multiculturalism as a new phenomenon in world 
policy. Multiculturalism refers to the evolution of cultural diversity within a jurisdiction, 
introduced  and institutionalized by its communal policies. Despite the fact that the policy of 
multiculturalism failed, the relevance of the issue was not diminished. Integration of migrants in 
Western European society still requires a certain political line. That is why it is important to 
understand the reason of multiculturalism failure, its weaknesses and problems. There are 
different disputes and opinions on the fact that the idea of multiculturalism hasn’t succeeded. In 
my opinion, it is necessary to develop a new strategy.  

The "rediscovery" of ethnicity and cultural identities created an awareness of the need to 
cope with the management of ethnic and cultural diversity through policies which promote ethnic 
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and cultural minority groups' participation in, and access to the resources of society, while 
maintaining the unity of the country. That diversity characterizes the great majority of the 
countries in the world, and that with the end of the cold war and bipolar international order, 
identitarian claims of ethnic, religious and cultural varieties are becoming stronger, are well-
known facts. 

The states of the New World - the US, Canada and Australia are called as "immigration 
states". The reason for this is that the American, Canadian and Australian nation was formed as a 
result of immigration. Therefore, the policy of multiculturalism is essential to identify the 
national and state status of these countries. And this policy in these countries has real practical 
implementation.  

When we discuss  the еthnic policy of multiculturalism in Western Europe, it is important 
to focus that it is directly related to the integration of migrants in Western society. Therefore, the 
problem of multiculturalism in Europe is closely related to the problems of huge migration flows 
to W.E. countries. When in the "immigration countries” migration has become the basis for the 
formation of society whereas in Western Europe, national component was formed before they 
faced with the massive influx of immigration. That is why we can say that Europe is suffering 
from the flow of migrants and difficulties with their integration into European society.  

Multiculturalism in Europe has gained particular popularity in 1980 - 90th years. Soon, 
however, this enthusiasm gave the way to disappointment, and sometimes even hostility. In 
2010, German Chancellor Angela Merkel claimed about the "failure of multiculturalism" in 
Europe. As for we have to admit the fact of the failure of multiculturalism as a new phenomenon, 
it should be said that the "European" basis and  implementation of the policy of multiculturalism 
has had a number of problems. 

It is important to distinguish between rhetoric and practice in terms of a government's 
policy of multiculturalism. Many European countries, announcing their commitment to this 
policy, are not logged on loud statements and symbolic gestures of leadership. The only 
countries in Western Europe, where they were to take concrete steps in accordance with the ideas 
of multiculturalism, were Sweden and the Netherlands. However, actions and statements over 
time have been cut or minimized. 

Since multiculturalism in Western Europe is directly related to migration, and it should be 
seen as a prerequisite for carrying out this policy, policy of multiculturalism opposed 
assimilation (complete dissolution yesterday migrants in their new socio-cultural environment) 
and attempted to avoid ethnic underclass and excessive differentiation of society that holds a 
potential for conflict in the European countries. Over time, it has become clear that once invited 
"guest workers" remain in the host country forever, and their children are considered to be 
Europeans. Statements about multiculturalism have brought the issue of migration, which were, 
as a rule, on the social level, the level of culture, where we can talk about religious differences. 
Religious differences include greater danger to Western Europe (for example, the recent terror 
attack on Charly Hebdo and many other conflicts and clashes on religious grounds). 

What other problems keep migration to Europe? Firstly, a significant differentiation of 
society. In European cities, there are some neighborhoods for migrants, as a rule, they are 
Muslims who have strong traditions,  do not want to adopt the language, the European code of 
conduct, The policy of multiculturalism is expected to support the culture and language of 
migrants, to involve the migrants into a full social life of the host country without any 
discrimination, migrants and their families would be able to study of the language of the host 
country as a necessary condition of residence. However, many "guests" countries do not learn the 
official language, they prefer to live in isolation. Although there created all the conditions. And 
as a fact, all these reasons increase the discrimination between migrants and indigenous 
Europeans that in its turn greatly complicates the intercultural dialogue.  

Secondly, the contradictions on religious ground lead to numerous conflicts and clashes. 
Thirdly, migration, as a rule, does not bring economic benefits. There is an outflow of 

capital abroad. Through the development of social policy of the European countries, some 
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migrants do not work and live on unemployment benefits, which places a load on the shoulders 
of the indigenous population. In addition, the maximum percentage of crime in Europe is linked 
with the inhabitants of the areas populated by migrants. 

Fourth, there is a perception that the influx of migrants threatens the idea of a "European 
identity" as such. In many European countries, there is a large percentage of migrants (Great 
Britain, France - 17%), but suffer more small countries - in Luxemburg 42% of migrants in 
Switzerland - 27%. Moreover there is an opinion that Europe will soon have to care and save the 
existence of the white race. 

Naturally, this is not a complete list of problems associated with the problem of migration 
and multiculturalism. 

In order to determine the reasons for the failure of the policy of multiculturalism, it is also 
necessary to consider the factor that in different countries this policy was carried out and 
positioned in different ways, and had different goals. The most exemplary country in this light is 
the United Kingdom, which has a reputation of the state, benevolent cultural pluralism. 
However, the British multiculturalism, in fact, reduced to a liberal lesser faire in relation to 
public manifestations of ethnic differences. UK authorities should admit that they do not conduct 
special measures to support ethnic minorities. France is trying  to avoid the policy of 
multiculturalism, even at the level of rhetoric, emphasizing "republicanism". Germany stands for 
specific position in this course. The reason for adherence to such policy was due to a completely 
different functionality than in UK, France . In these countries, multiculturalism was to serve as 
the integration of migrants and their descendants, while in Germany, it served the opposite 
purpose, namely to prevent migrants from Turkey to become a part of German society. It is clear 
that separate schools for Turkish children were not created because of concerns the fate of the 
German authority’s Turkish identity. They were supposed to ensure the return of Turkish 
children to the homeland of their parents. Taken these arguments into account, it seems strange 
that Germany has declared about the "failure of multiculturalism." 

At the moment, the political class without exception of European countries underscores the 
priority of "civic integration". The world community should agree that Initial speculations about 
the support of cultural diversity have been overshadowed. But we shouldn’t  forget that the issue 
of migration and integration of migrants into European society still has had a further 
development. Echoes of multiculturalism still exist, in connection with which there have been 
appeared a growing number of right-wing political forces that support integration assimilation. 
That, in principle, contradicts to the democratic foundations of Western society. As the sad 
experience shows the problem is not even in the number of migrants and poor integration policy, 
which leads to religious divisions, conflicts and hatred of migrants and Europeans together. 
Nowadays, using  radical methods to stop the flow of migration is not actually possible. For 
successful implementation and realizing the policy of multiculturalism  Parliaments of European 
countries  continue to develop  loyal and peaceful political tools of integration of migrants into 
society. 
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Kazakhstan is multiethnic country where indigenous ethnic group - the Kazakhs. The 

population of Republic of Kazakhstan is over 17 million people. Some aspects of history have 
affected the existing demographic situation: there are Kazakhs, Russians, Ukrainians, Germans, 
Koreans, Poles, Greeks, Tatars, Turks and many other nationalities.  

 In the modern world, Kazakhstan is considered as one of the successful countries with a 
stable political system, social stability, harmonious interethnic and interfaith relations, high 
international authority and demonstrating sustainable economic growth.  

The most important condition that makes possible such social transformation is ethnic 
harmony. 

The national policy of the President of Kazakhstan based on transparent and clearly postulated 
principles, among which the search interethnic interaction, social stability as the base of a just 
solution to the national issue, the rule of law, strengthening of state independence and active 
integration policy has made possible conflict-free development of ethnic relations throughout the 
period of existence of the Republic. 

Contemporary political situation in the world, international and interethnic relations in 
different regions is quite complex. In our time, not all countries and communities are able to 
maintain tolerance and peaceful cooperation between different ethnic and national groups.  

Practice shows that, despite the absolute of the majority of citizens to the idea of intercultural 
and interethnic interaction, inter-ethnic stability, integration, and harmony in any society there 
always exist destructive elements that do not agree with the existing order and who are ready to 
break the fragility of great values. In this regard, the country's leadership actions in maintaining 
inter-ethnic harmony and stability remain highly relevant, without which it is difficult functioning 
democratic society. 

Nowadays we can confidently say that during the development of the modern socio-political 
processes in the republic, the Republic of Kazakhstan has gradually overcome difficulties, and 
created its own, highly unique and effective model of interethnic and inter-religious peace and 
harmony. In this context, primarily, we should identify President N’s wise and sagacious policy. 
Nazarbayev has established the necessity of building in Kazakhstan a multi-ethnic state where no 
any discrimination on racial, ethnic, linguistic, religious and other grounds shall take place. 
Kazakhstan has created and strengthened the rule of law, based on a balanced system of political 
checks and balances, and provides full equality of all religions and religious harmony in the society. 
In the process democratization our society has radically changed the relationship between the state 
and religious associations. In accordance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan which 
was adopted in 1992 under the Republic of Kazakhstan Law "On freedom of conscience and 
religious associations" believers have had the opportunity to freely practice religion without 
restriction of their human and civil rights and duties. The fact of life is the presence of about 4,000 
officially registered religious associations, representing 46 confessions. During the years of 
independence the number of Orthodox parishes has increased four times, the Catholic - twice. In the 
country there are more than 1000 missions and prayer houses of Protestant denominations, 27 
Jewish communities.  

Strengthening of interethnic consent serves the President approaches to language policy. It 
should be noted that the development of languages of the peoples of Kazakhstan has risen to the 
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rank of state policy and is an integral part of national policy. It should be established the main 
condition for a peaceful and stable inter-ethnic relations in the Republic 

Kazakhstan is a unique example of inter-ethnic peace and stability in the Central Asian region 
and worldwide. Achievements and results of Kazakhstan in the field of preservation and 
strengthening of interethnic consent attract the attention of state and public figures, scientists from 
many foreign countries. Internal political stability in Kazakhstan has developed and maintained not 
by itself. It has materialized only through active and ongoing work of the highest power structures, 
political institutions, non-governmental organizations and ordinary citizens of the Republic.  

The Assembly has passed a way from an Advisory to a constitutional body, making a 
significant contribution to strengthening stability, ethnic harmony and peace in our country. It has 
become one of the main institutions of Kazakhstan's democracy, which embodies the practical 
implementation of the main principles of democratic constitutionalism, the rule of law, rights and 
freedoms. Under the auspices of the Assembly of  23 joint Republican and more than 470 regional 
national-cultural associations that form, as an expression of the President Nazarbayev, a kind of 
"infrastructure" friendship of our country. 

Currently, the Assembly of people of Kazakhstan has entered a new stage of its development; 
it is associated with a significant expansion of its powers and functions.  

It should be noted that the Assembly of people of Kazakhstan harmoniously blended into the 
system of life of a young sovereign state. Political activity of this structure has the most positive 
impact on the implementation in the Republic of Kazakhstan policy of unity and equal development 
of different nationalities and faiths. The Assembly of people of Kazakhstan during the years of its 
activity has developed practical recommendations for ensuring interethnic harmony and political 
stability in the Republic of Kazakhstan. The non-political and non-governmental organization solve 
the problem nationwide strengthen inter-ethnic harmony in Kazakhstan. In addition, the Assembly 
reflects the full range of ideals and interests of all the peoples of Kazakhstan and each ethnic group 
separately. 

Basic principles of our policy are equal rights for members of all ethnic and religious groups 
and the creation of favorable conditions for the activities of all faiths. There have not been political 
clashes on ethnic or religious grounds for a long time. 

We can say that the first legislative acts of independent Kazakhstan has established the legal 
framework, which is based on the civil and political community of all citizens, ensuring the equal 
rights and freedoms for all, irrespective of ethnic or religious affiliation. The experience of inter-
ethnic policy has received high marks from the international community and sparked the interest of 
countries with similar multi-ethnic population 

 In the international community, Kazakhstan is recognized as the country that leading 
coherent internal policy has aimed at ensuring tolerance. The representatives of all nationalities 
living in Kazakhstan are the people who actively build a modern and competitive secular state. 
Kazakhstan is interested in broadening and deepening the so-called dialogue of civilizations, the 
Republic has always supported the idea of equality in all its manifestations and expressed its 
willingness to realize international initiatives aimed at the convergence of understanding between 
the East and the West. 

In the early years of independence, the country experienced very complex processes in 
spiritual life of society, in its social well-being, in the revival of national consciousness. At the 1st 
forum of peoples of Kazakhstan in 1992, the President of the Republic of Kazakhstan Nazarbayev 
was suggested the idea of transformation of the forum into an organ on a permanent base. On March 
1, 1995 on the socio-political arena of the Republic, there appeared a new Institute in the field of 
national policy - the Assembly of peoples of Kazakhstan 

Kazakhstan became the first country among the countries-participants of the CIS, which has 
created a unique institution - the Assembly of people of Kazakhstan. This Institute has contributed 
significantly to the establishment and approval of the Kazakh model of multi-ethnic society, which 
aims at strengthening inter-ethnic and inter-confessional accord. The Assembly of people of 
Kazakhstan since its inception has played an important role in promoting peace and harmony 
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among peoples living in Kazakhstan. But in recent years its role in society has become particularly 
noticeable. IN May 2007, Parliament passed a series of constitutional amendments that significantly 
changed the role of representative of the entire branch. One of the most important innovations of the 
constitutional reform is the increase in the number of deputies to the Majilis of the Parliament to 
107 persons, 9 of which are elected by the Assembly of people of Kazakhstan. This step is 
undoubtedly raised the role of the Assembly to the higher level. Furthermore, the introduction of 
special places for Assembly representatives by increasing the number of deputies gives the 
opportunity, to the largest ethnic groups living on the territory of Kazakhstan for representation in 
the Parliament 

In 2008 it was adopted the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Assembly of people of 
Kazakhstan". The law defines the status, procedure of formation and organization of work of the 
Assembly of people of Kazakhstan, aimed at the implementation of the state national policy, the 
maintenance of political stability in the Republic of Kazakhstan and increase of efficiency of 
interaction of state and civil institutions of the society in the sphere of interethnic relations. 

The main activities of the Assembly are: promoting the formation of Kazakhstan patriotism; 
the development of the state language and other languages of people of Kazakhstan; improvement 
of regional policy in the sphere of interethnic; assistance in the development and implementation of 
the state national policy; participation in the development and implementation of plans and 
activities in the field of demography and migration; promotion of the Kazakh model of interethnic 
and harmony in the country and abroad; the implementation of educational and publishing activities 
aimed at achieving inter-ethnic harmony; participation in the socio-political examination of draft 
laws on the state national policy; development of recommendations and implementation of practical 
measures for the settlement of differences and disputes, to prevent conflict situations in the sphere 
of interethnic relations and participation in their resolution etc. 

As a leader of the Central Asian countries Kazakhstan has become an active subject of world 
politics, the locomotive of many integration processes, peace initiatives and constructive initiatives. 

The OSCE Summit in Astana was the confirmation of Nazarbayev’s unquestioned authority 
and enormous political will, the international recognition of the success formula. 

In his speech at the Summit of the Heads of States he touched upon the issues of world 
development, the creation of a comprehensive integrated system of Eurasian security, outlined 
specific goals, objectives and parameters of the modernization of the Organization for security and 
cooperation in Europe. 

Condition for stability of the society is the creation of conditions for free development of the 
native language, cultural heritage and traditions of all ethnic groups living in Kazakhstan. 

 
The strength of national unity directly related to improving the efficiency of Assembly of 

people of Kazakhstan and all of ethno cultural associations. The Assembly of the people needs to 
work more with youth Congress. 

The largest modern politicians, religious leaders and representatives of public organizations 
give the highest ratings to the experience of Kazakhstan. 

Thus, the Assembly of people of Kazakhstan is the result of a unique policy innovation of 
Kazakhstan. Today its experience has becomes useful and attractive for many countries of the 
world.  

Nowadays the Constitution and the Assembly of people of Kazakhstan are not just peers. 
Traditions, transparency and tolerance are the principles that form the basis of our multinational 
prosperous state. 
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One of the most interesting and important debates in social policy centres on the causal 
relationship between fertility and housing construction rates. It is discussed not only among experts 
in social policy, but among demographers, policy-makers, ordinary citizens and in the global 
community as a whole. It strengthens the importance of homeownership. Becoming a homeowner, 
as opposed to a renter, is an ineffable happiness. Since buying a house ‘costs the Earth’ that simply 
not every person can afford it. But if one becomes an owner of a dwelling, he or she does not only 
pile up investment and income, but also achieves higher quality of living which will let one have 
more opportunities. 

In a range of countries, the conditions of owning households are averagely better than of 
rental habitations [1]. In fact, owned houses are more likely to seem suitable to families than rented 
homes, because of scale, arrangement and whereabouts [2]. Privately-owned houses are mostly 
bigger in size as well as often for the single-family model [3]. In addition, they are often located in 
beautiful, secure and friendly for children neighbourhoods. The advantages of homeownership are, 
therefore, of greater importance for big families rather than for singles or those couples who are not 
tend to have children. Moreover, collated with singles and couples who do not have children, 
families with a lot of members show a lower probability of changing a habitation: they are more 
constant in their job places and housing qualities. Thus, their probability of facing problems related 
to the transaction costs in moving households is also lower. The disadvantage of making a long-
lasted commercial obligation to homeownership is therefore less harsh for families as well as 
couples, especially those who retain their commercial and family situation constant and safe 
enough[4,5].  

Our housing are profoundly interlaced with our daily life and welfare. It does not mean just 
sitting under shelter. Housing, and the home, gives opportunities to interact with family members, 
relatives, friends and neighbours and it is also a place for rest and relaxation. Qualitative, secure and 
corresponding housing is crucially important in our life. It is of a big significance in encouraging, or 
undermining, not only our health and security but also, our ideal well-being. Housing also internally 
affects our sense of self-respect and our received control over ourselves and possesses an ability to 
have a direct impact on a set of other results in education, job as well as attendance in social life. 
So, housing is a core factor in everyday life that has a crucial role in making people see themselves 
and places they live in the surrounding world. The housing and home make up an emotional 
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warehouse where personality is stated; a place and shelter of one’s privacy; an asylum from external 
tensions and the prism through which it is possible to see and realize the world. Housing and our 
homes promote to our feelings about place and belonging and create a concept about social identity 
and pride. Furthermore, places where we and our neighbours live form a system for achieving, and 
investing in, our private safety as well as future; for enrolling in society; and making favour in 
chances and encourage networks around us [6]. Therefore, owning a house is being at ease and 
carrying on planning other future attainments, since homeownership is one reached peak which 
makes a present of security, satisfaction and happiness.  

A house is overwhelmingly considered as a sacred family place in Kazakhstan. Kazakhs call 
their family house ‘kara shanyrak (қара шаңырақ)’, which is derived from the name of yurt’s roof. 
This name implies that people cherish the connection with their ancestors and relatives, as they 
were all raised under one roof – kara shanyrak. In Russian a family house called ‘ochag (очаг)’, 
which means ‘a family’, ‘cosiness’, ‘quietness’ and ‘a starting point (a place of concentration)’. It is 
a cosy and quiet place where family starts and traditions are kept. The importance of housing, its 
affordability and adequacy are considered in the official documents: President’s annual messages to 
people of Kazakhstan, public housing programmes and official reports. As was defined in the 
President’s article published in 2012, a house, a flat is a priority issue for every Kazakhstani 
citizens. It is a firm fundamental basis for private life and healthy climate in a family. It is 
impossible to attain prosperity and good results at work without decent housing [7]. Thus, 
homeownership is a priority that every family strives to get. It is evidenced by the official statistics 
of Kazakhstan. Almost the entire housing stock of Kazakhstan, i.e. 98 per cent – 329.1 million m2, 
is owner-occupied dwellings. And a mere 2 per cent, i.e. 7.0 million m2 of the stock is owned by the 
state [8]. The number of families willing to improve their housing conditions is steadily increasing 
year by year. 

This paper is set to investigate the extent to which there is an association between the level of 
fertility and housing conditions in Kazakhstan. The connection between housing and childbearing is 
discussed, both at the level of individuals and households (micro-level), and at the level of states. 
We cannot make an affirmation about the causal relationships based on the associations. There 
could be causal relations from birth rates to homeownership, and vice versa, some other reasons 
may be factors of causing both of them, or both birth and housing rates could be the results of one 
compound operation (at the micro-level) or one portion of complex mechanism where housing and 
fertility are bound in such a way that untwisting causes and impacts is not possible. This research is 
not tend to make strict demands to causation, but considers possible causal relationships which are 
realised to be suitable [9]. Thus, the aim of this project is to explore whether there is any association 
between housing tenure and fertility in Kazakhstan. Kazakhstan shows relatively unexplored area 
for empirical research on this relationship. Therefore, if there is any relation, we want to highlight 
the impact of housing on fertility rate in order to find out whether it is positive or negative. In order 
to get to the point, the existing research in other countries on this problem will be discussed. 
Furthermore, the research will be based on the case study of other countries and Kazakhstan. The 
official state statistics of annual housing and fertility rates will also be scrutinized to get the answer 
for our research question.   

Fertility identifies an amount of born children. A fertility rate is an important changing factor 
of the number of population. Thus it has a crucial importance for states. Fertility rate is mostly 
connected to the levels of age, education, or types of religion, region and nativity. For instance, 
Torrey and Eberstadt in their work ‘The Northern America Fertility Divide’ look at the fall in 
fertility rate through the lenses of three hypotheses. There are disputable explanations in the fertility 
discussions. The ‘Family Economics’ hypothesis considers the changing women’s timetable due to 
their enrollment in labour force [10].  It offers the opportunity cost of childbearing goes up forward 
with women’s education and earnings. According to the theory, fertility rates have trend to diminish 
as women get more educated and employable, at least up to the point at which women’s earnings 
contain more than their husbands’. Moreover, it assumes, further enlargements in women’s 
economic possibility would give positive influence on fertility.   
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However, Turchi says: “One aspect of the family’s economic situation that might affect 
fertility is homeownership” [11]. There is no doubt that homeownership would lead to an increase 
in fertility rates. Since the number of children reflects the whole conditions in both welfare regime 
and owning a house. It is very reasonable to assume that homeownership follows childbearing; 
because it is possible that couples buy their homes at the first years of marriage or postpone having 
children before they feel secure about housing conditions.  

Having compared results of different countries, it has been evidenced that the relationship 
between homeownership and fertility may be either positive or negative [13]. The positive 
relationship identifies that fertility rates are high while housing conditions are also good. And the 
negative one shows that housing conditions give a small or almost no impact on fertility rates. We 
will consider the states such as Canada and Sweden for positive results, as well as Taiwan and the 
USA for negative impacts.   

The research about fertility in Canada referred to specific characteristics such as tenure, 
education, religion, nativity and etc. Data for the research was obtained from Canadian Fertility 
Survey (CFS) conducted in April- June, 1984, done to the selected respondents, women in the ages 
of 18-49 years. The findings take measures by completing the dependent variables with family size 
and parity. In general, the research achieves the following results: homeowners, Canadian- born, 
Catholic, younger at marriage, less educated, frequent attendees of church services and with lower 
incomes(less than $3000) were more likely to possess high fertility figures. According to the data of 
the CFS, it is clear that homeowners are more likely to have a bigger family size than renters. Thus, 
this study examines the importance of housing tenure on completed fertility among Canadian 
women (Table1) [12].  

Table1. Mean Number of Children Born Alive to Currently Married/Cohabiting 
Women: Canada [12]. 

Housing Tenure Children Ever-born (Mean) 
Owners 2.15 
Renters 1.19 

 
The research in Sweden was based on an influence of a housing extent considering house’s 

type, tenure and number of rooms on first birth rates in 1972-2005. It took data from the Swedish 
Housing and Life Course Cohort Study (HOLK).  The author states that Sweden is one of the 
countries which encourage both men and women combine work and family life and provide a 
comparatively extensive safety system in social insurance, childcare and housing. The research 
obtains a quite discursive period of time which contains different circumstances such as housing 
deficits in some years as well as respectively differing results in relations and changes in fertility 
and housing. Then using various methods like empirical analyses and dependent and independent 
variables the survey reaches exact results. It deduces that housing conditions affect first birth rates. 
Thus the research in Sweden also indicates a positive impact of housing on fertility: housing might 
be a constraint to fertility rates [14].   

As it was above mentioned, there are some exceptional states with negative relations between 
housing and childbearing. For example, in Taiwan, the research considers whether homeownership 
promotes or delays family forming behaviour. It constructed the regional- based panel data in 23 
counties and cities from 1994- 2007. As a result, despite the previous findings of Mulder in 2006 
[15], Assistant Professor at the Department of Public Finance in National Chengchi in Taipei Kuang 
-Ta Lo proves that the impact is negative (Figure1). His research is based on data description and 
empirical model. The general fertility rate is taken as a dependent variable in the study. Moreover, a 
big amount of independent variables are used in order to find what kind of factors influence on 
childbearing in Taiwan. They are private homeownership rate, household income, unemployment 
rate, infant mortality rate, women education, the lunar dragon/tiger year. Having compared all the 
statistics, he points out various impacts of the indicators on fertility. According to his survey results 
of 23 counties and cities in Taiwan, the main point is that the places with high homeownership tend 
to have lower birthrates. He explains the reason is that spending a large resource on purchasing a 
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house postpones the fertility behaviour in the short-run [16]. Therefore, homeownership rate is 
negatively related to the childbearing rate in Taiwan.   

 
Figure1. Trends of general fertility rate and homeownership rate in Taiwan[ 16]. 
 
 
 
  
 
The US Census data over the period 1940-2000 also indicates the existence of a negative  
cross-sectional correlation between the price of living space and birth rate. The research 

illustrates fertility rates, summary statistics, evidence on timing such as age at first marriage and 
first birth, fertility regressions and differences between years as well as changes in household 
prices. Undoubtedly, the taken period is quite protracted, and it is obvious to have fluctuated results 
in general. The research shows that fertility is positively related to ages of couples. However, each 
1% increase in rent is estimated to reduce childbearing by 0.16 children per household. Thus, the 
price of living place has had weak effects on fertility decision of households [17]. The surveys state 
that relations differ in various countries.   

If we compare the past and the present regarding childbearing in Kazakhstan, we will get too 
different results. It undoubtedly has many reasons. Firstly, the price of living has gone up, 
especially housing. According to the official state statistics, the number of born children in 
Kazakhstan rated 353 174 at the first year of independence, and it started to show a downward trend 
till 1999, when it had the bottom of all the figures – 217 578. The following numbers show a small 
fluctuation between 1999 and 2003. Afterwards it starts to go up quite rapidly from 247 946 in 
2003, and reach again high numbers - more 300 000. It carries on increasing till the end. The peak 
value of all the years is 2014 with 401 066. Furthermore, in the case of the households, in 1991 
housing built shows 6.130 mln m2. Then the figures illustrate a quite rapid tendency to diminish till 
1999, when it also gets the bottom value – 1.10 mln m2. The decrease to the rate around 1 mln m2 
begins in 1995 (1.663). Then there is a tendency to climb starting from 2000 (1.218), progressing 
with achieving 6.245 in 2006 as well as to the result of the last year. The 2014 data show the peak 
of the number of housing built (7.516) (Table3).  

 
Table 3. Fertility and housing construction rates in Kazakhstan, 1991-2014 [18]. 
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Figure2. Numbers of born children in Kazakhstan in the period of 1991-2014[18]. 

 
 
Figure3. Housing built in million m2 in Kazakhstan in the period of 1991-2014[18].  
 

 
 
Collating the changes in two different figures that indicate fertility and housing rates in 

Figure2 and Figure3, we have found out that there is a significant interconnection between them. 
The both lines illustrate a decrease from 1991 to 1999. Both the fertility and house construction 
figures have the bottom in 1991. Afterwards both of them are likely to climb up till the end. And 
then they attain their highest numbers in 2014. Another noticeable occasion, each year’s change in 
the numbers is the same for two indicators: if one goes down, another follows the same change; in 
the case of one’s increase, another also shows an upward trend.  

The findings show that homeownership and fertility rate are interconnected in Kazakhstan. 
Ordinary people, mainly young couples plan to bear children, after possessing good welfare 
properties, so they would be able to provide children and themselves with sufficient life conditions. 
Moreover, people paying mortgage debts also postpone their willingness of childbearing. 
Mortgages do not let people feel secure about housing conditions [16]. The same situation can be 
observed in Kazakhstan. There is a relatively positive relationship between housing and birth rates 
in Kazakhstan.   

Only over 17 million people live in the vast area which is 2,724 thousand square km in 
Kazakhstan. It is crucially important for our country to attain high fertility rates with the aim of 
increasing the population. We totally agree that there are a lot of reasons that affect the birth rate. 
Nevertheless, housing deserves a bigger attention, according to our research. Hence, we think 
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policy- makers should give an important accent to providing the population with housing. 
Nowadays, many people claim about not having their own homes. It is plausible that buying a 
house is a big problem, as prices are too high. Thus, cozy, affordable, and new living places should 
be built and made accessible for ordinary people at reasonable prices. It would increase fertility rate 
in the country letting people feel more secure about future in good housing conditions.  

The point of the whole research was to examine the relationship between housing and fertility 
rates during the period of 1991-2014. As it was above mentioned, there are some countries with 
negative relations. But Kazakhstan can be included to that bigger number of states with positive 
impacts. The more housing is built, the higher the fertility rate gets. 

There is no doubt that there are a lot of reasons impacting the fertility rates. However, the 
results show that housing tenure is one more important factor to affect fertility behavior. As stated 
earlier, it is necessary to acknowledge that birth and housing rates could possess mutually causative 
influences on each other. Lack of homeownership leads to financial problems and postpones plans 
to bear children. On the contrary, homeownership lets people feel satisfied and build families, and 
allows couples to believe that they can eventually provide children with all their needs.  
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Как известно, политика мультикультурализма Казахстана – лучшая в мире, она 
является примером для подражаний. Страна сумела избежать национальных неприязней и 
унижений наций в советское и постсоветское время. Опыт Казахстана смело могут 
позаимствовать ряд стран с проблемой по этому вопросу. Это единственная страна, из 
которой не бежал местный народ в период репрессий во всем мире после развала СССР. 
Даже несмотря на то, что некоторые всё-таки покинули страну, но спустя несколько лет, 
стали возвращаться. Во всем стала виновата положительная политика власти Казахстана в 
отношении разных национальностей. 

В настоящее время в стране основной язык – это русский, ибо казахский не знают и 50 
процентов его населения. Национальный язык стал внедряться медленно в умы людей через 
школы, где существенное место занимал до этого русский язык. И теперь уже 90 % учащихся 
в совершенстве владеют казахским. Программа по внедрению национального языка до 2020 
года позволит увеличить этот процент до 95, в основном, за счет расширения бесплатных 
заведений по обучению родного языка. К тому же, страна не забывает уделять внимание и 
другим народностям, развивая еще 140 их видов.  

Все этносы, которые населяют эту страну, принадлежат Ассамблеи народов 
Казахстана. Её главная задача - осуществление национального развития политики. 
Ассамблея поддерживает выпуск газет, книг и журналов на пятнадцати языках, а также теле-
радио-передач. Каждый год празднуются ряд национальных праздников: единства, сабантуй, 
масленица. 

В первые годы независимости республики в стране происходили весьма сложные 
процессы, связанные с духовной жизнью общества, его социальным самочувствием, 
возрождением национального самосознания. И именно тогда, в начале 90-х годов прошлого 
века, переосмыслив многое заново в нашей истории, во имя сохранения главного нашего 
достояния — дружбы народов — на 1-м форуме народов Казахстана в 1992 г. Президентом 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым была высказана идея о необходимости перевода 
этого форума на постоянную основу. А 1 марта 1995 г. на общественно-политической арене 
республики появился новый институт в области национальной политики —    Ассамблея 
народов Казахстана. Казахстан стал первой страной среди стран-участниц СНГ, в которой 
был создан уникальный институт — Ассамблея народа Казахстана. Этот институт во многом 
способствовал становлению и утверждению казахстанской модели полиэтнического 
общества, деятельность которого направлена на укрепление межэтнического и 
межконфессионального согласия. Ассамблея народа Казахстана с момента своего 
образования играла большую роль в укреплении мира и согласия между народами, 
проживающими в Казахстане. Но в последние годы ее роль в обществе стала особенно 
заметной. В мае 2007 г. Парламент РК принял ряд конституционных поправок, существенно 
меняющих роль всей представительной ветви власти. Одно из важнейших нововведений 
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конституционной реформы — увеличение числа депутатов в Мажилис Парламента до 107 
человек, 9 из которых избираются Ассамблеей народа Казахстана. Этот шаг, несомненно, 
поднял роль Ассамблеи на более высокий уровень. Кроме того, введение специальных мест 
для Ассамблеи путем увеличения количества депутатов дало возможность представительства 
в Парламенте наиболее крупных этносов, проживающих на территории Казахстана. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что речь во внесенных поправках в 
Конституцию идет об Ассамблее народа, а не Ассамблее народов Казахстана. Как известно, 
до этого времени мы имели Ассамблею народов Казахстана, образованную Указом 
Президента. И это принципиально важная поправка, поскольку, вспомним, наша 
Конституция начинается словами: «Мы, народ Казахстана.». Мы единый народ страны. Но 
наш народ многолик по своему национальному составу. Так сложилось исторически. И эта 
поправка приводит всё в соответствие с Конституцией Республики. Кроме этого, следует 
иметь в виду, что все эти годы Ассамблею возглавляет Глава государства Н.А.Назарбаев. И 
этим изначально была подчеркнута исключительная важность этого органа. Более того, в 
Конституционном законе Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики 
Казахстан», принятом 20 июля 2000 г., в п. 2 ст. 1, определяющем статус Первого 
Президента республики, подчеркнуто, что Первому Президенту республики, в силу его 
исторической миссии, пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею. 

20 октября 2008 г. был принят Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа 
Казахстана». Закон определяет статус, порядок формирования и организацию работы 
Ассамблеи народа Казахстана, направленных на реализацию государственной национальной 
политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Республике Казахстан и 
повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов 
общества в сфере межэтнических отношений. Основными направлениями деятельности 
Ассамблеи являются: содействие в разработке и реализации государственной национальной 
политики; содействие формированию казахстанского патриотизма; развитие 
государственного языка и других языков народа Казахстана; совершенствование 
региональной политики в межэтнической сфере; участие в разработке и реализации планов и 
мероприятий в области демографии и миграции; пропаганда казахстанской модели 
межэтнического и межконфессионального согласия в стране и за рубежом; осуществление 
просветительской и издательской деятельности, направленной на достижение 
межэтнического согласия; осуществление мониторинга состояния межэтнических 
отношений, в том числе в области применения государственного языка и других языков 
народа Казахстана; участие в общественно-политической экспертизе законопроектов по 
вопросам государственной национальной политики; поддержка казахской диаспоры в 
зарубежных странах в вопросах сохранения и развития родного языка, культуры и 
национальных традиций, укрепления ее связей с исторической Родиной; выработка 
рекомендаций и реализация практических мер по урегулированию разногласий и споров, 
недопущению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений и участие в их 
разрешении; методическая, организационная и правовая помощь этнокультурным 
общественным объединениям; проведение семинаров, конференций, осуществление иных 
мероприятий, обеспечивающих диалог государственных органов и общественных 
объединений по вопросам межэтнических отношений; взаимодействие с институтами 
гражданского общества и международными организациями по вопросам обеспечения 
межэтнического и межконфессионального согласия; оказание содействия в развитии связей 
других этносов Казахстана с их исторической родиной; иная деятельность, содействующая 
межэтническому согласию и не противоречащая законодательству Республики Казахстан. 
Главное условие успехов в развитии страны остается поддержание стабильной работы всей 
политики внутри страны, включая улучшение религиозных взаимосвязей. 

На сегодняшний день страна представлена тридцатью различными религиозными 
течениями. Самые крупные народы: исламисты и христиане. При этом эти два народа очень 
дружны, поздравляя друг друга со своими национальными праздниками. Казахстан против 
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любой попытки внедрения одной какой-либо национальности. Этот прогресс в области 
взаимоотношений наций только под влиянием каждого жителя страны и всего населения в 
целом. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев, осознавая возрастающую роль религии в 
обществе, а также реальную угрозу со стороны террористических организаций, в 2003 году 
выдвинул беспрецедентную идею о проведении межрелигиозного форума духовных лидеров 
в столице Казахстана – городе Астане.  

В данном контексте следует отметить, что Казахстан по инициативе Президента 
Нурсултана Назарбаева первым в истории современности занялся продвижением 
межрелигиозного и межцивилизационного диалога, теперь и другие страны и блоки также 
хотят внести вклад в данное благое начинание. Казахстан одним из первых среди субъектов 
международного права взял на себя ответственность и на деле начал заниматься 
продвижением диалога между лидерами различных мировых и традиционных религий и 
конфессий.   

Инициатива Н.Назарбаева была широко и позитивно встречена религиозными 
авторитетами, такими как: Генеральный секретарь Всемирной Исламской Лиги Шейхом Ат-
Турки, Патриархом Русской Православной церкви Алексием II, Папой Римским Иоанном 
Павлом II, Главным ашкеназийским раввином Израиля Ионой Мецгером и многими другими 
известными в миру религиозными лидерами. Благодаря поддержке глав государств и 
лидеров мировых и традиционных религий на казахстанской земле 23-24 сентября состоялся 
Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Для участия в его работе в Астану 
прибыло 17 делегаций из 14 стран мира. За годы существования съезд наглядно показал, что 
в современном мире у всех религий во многом общие задачи: преодоление духовного 
вакуума и угрозы кризиса морально-нравственных ценностей человечества; необходимость 
укрепления созидательного начала любого общества; повышение ценности трудолюбия, 
честности и справедливости. Кроме того, миротворческая сила религий заключается в том, 
чтобы предупреждать конфликты, проявленя нетерпимости и радикализма в любых 
обществах. Путем проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий Казахстан 
показывает мировому сообществу пример общенационального консенсуса и консолидации 
общества. У Казахстана имеется богатый опыт поддержания межэтнического и 
межконфессионального согласия, и страна готова к широкому и эффективному 
сотрудничеству в этой сфере. 

Согласие народов – это путь для дальнейшего развития общества, судьба человечества 
в наших руках, как сказал Н. Назарбаев. Опыт Казахстана должны заимствовать другие 
страны и успешно развивать его, чтобы на Земле всегда был мир и гармония, тем более при 
условии кризисных моментов XXI века! 
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The problem of testing is very actual especially now when learning-teaching process is 

speeding up and more and more people in our society apply this very wide-spread way of checking 
knowledge. You know, tests take the first place among all pupils and it is one of the evaluating 
methods in the sphere of Education. The following advantages of tests as: short-time check, 
objectivity, easiness for check, comfortability, validity and concrete purposefulness make it 
effective and convenient in learning-teaching process [1]. One can easily see that all programs 
(TOEFL, GMAT, and GRET) which we apply for require as a rule testing or some other ways of 
students’ knowledge control. This is because tests help a teacher (administrator, employer, director, 
etc.) to see students/pupil’s real level of knowledge, skills and habits. Tests are widely used in all 
exams for getting some certificate or license (driver license, entrance exams, etc.). Even in 
entertainment shows testing take the leading position («Угадай Мелодию», «Поле Чудес», «Кто 
хочет стать миллионером? », «Умники и Умницы» и т.д.). 

  In my report I pointed out the following questions:  
• the American system of tests in  modern methodology; 
• the analysis of it’s advantages and disadvantages; 
• the modern requirements for tests and tests constructing; 
• a general conclusion on tests. 
Properly organised testing of pupils’ achievements gives the teacher an opportunity to get a 

clear idea of his pupil’s progress in foreign language learning; analysing the results of testing, the 
teacher will see his shortcomings both in methods and techniques of applied and in the progress of 
each pupil. It allows him to improve his own work. P. Oliva writes, “A test measures not only the 
student’s performance but also the effectiveness of the teacher’s instruction” [5]. 

1.Test system in American methods.  
One of distinguishing peculiarities of American methods of teaching foreign language is 

the usage of great variety of test - control exercises. There can be 3 types of tests according to the 
aim and time of conducting: 

1. Tests which evaluate pupil’s abilities in language (aptitude tests) ; 
2. Tests of general proficiency;     
3.  Achievement tests. 
The aptitude tests are rather rare, the methods of their conducting is casual and subjective. 

They usually check pupil’s ability for keeping in mind a set of words in foreign language, 
distinguishing words similar in pronunciation, defining of similar and different features of two 
sentences, etc. 

The general proficiency tests are held on the basis of more or less known for pupils foreign 
language in order of complex control of knowledge in grammar, lexis and phonetics. The results of 
these tests determine the placement and streaming of pupils. So, for example, Soviet probationers in 
the USA in 1964 were suggested the test of general proficiency. We are to point out the objectivity 
of such tests. As a result of the test in each group were the probationers with equal set of 
knowledge. 

The most widespread are achievement tests, which are held after taking some material in a 
certain period of time.  

All control exercises as suppose American methodologists are subdivided into 2 groups: 
objective and subjective. Subjective tests (composition, narration, translation exercises, etc.)  in 
evaluating the results require subjective position of teacher. This kind of tests check simultaneously 
too much skills and abilities of pupils and therefore the result is formed from large number of 
aspects. Objective tests, vice versa, are organized in such a way that only chosen abilities can be 
checked. The objective test’s results can be evaluated mechanically without knowing of individual 
pupil’s abilities. In general, the objective tests should meet the whole set of requirements. First of 
all, they must be valid and reliable. The notion of validity of tests means its narrow direction. The 
current test as a rule checks only one skill or ability (speaking, auding, reading, writing and 
translating) or checks the various aspects of foreign language (phonetics, lexis, and grammar, style). 
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If, for example, there is a test on spelling, then it mustn’t contain grammar tasks and in evaluating 
teacher takes into consideration only phonetic mistakes. Test is considered valid if it excludes 
guessing factor, serious discussion or heavy memory factor. So, test can be given only when teacher 
considers that pupils have got certain skill and ability as a result of the set of control exercises taken 
before. The test is reliable if it shows the same results even after multiple conducting [7]. 

2.Test in teaching foreign language: results of 20-years of experiment. 
During the last 20 years scientists have been carrying out different scientific experiments 

on problem of testing in teaching foreign language .The main direction of their research was 
generalization of foreign and home experience in this branch, working out common and private 
methodologies of scientific approach to testing and experimental checking of the obtained 
theoretical data and constructed on it’s basis some tests. 

The experimental stage of the research was held in Ukraine and Estonia. The dozens of 
teachers and large number of pupils (about 3000) took part in it. The kinds of job given below were 
done in order to get the following theoretical and practical results: 

1) was subjected to critical analyze and generalized the experience of foreign and home  
secondary and higher education schools in pedagogical testing,  i.e. revealing the level of 
knowledge,  skills and habits obtained in the process of learning this or that subject,  in particular,  
foreign language in secondary and higher educational establishments. 

2) were pointed out the questions of theory and practice of pedagogical testing abroad. One 
can found on these  questions in working out theoretical basis and practice of testing in teaching 
foreign language in the secondary and higher education schools. 

3) was suggested the functional definition of the test as a means of empiric cognition of a 
man. 

We are to point out that different investigations working in sociology, psychology, didactics, 
private methods do not always understand under the word “test” identical content. There is no 
definite and acceptable for all of them definition of the word “test”. Perhaps, it is because most of 
methodologists do ignore the definition of test and find extremely difficult to define it. But the 
distinguishing peculiarities of tests can be considered definite. It helps us to suggest the common 
definition of test which of course can be completed or defined more precisely according to the 
research of what objects(social,  psychological,  pedagogical,  etc.)  it is made for. 

So, test is a certain set of questions and answers given to the test-taker in order of 
qualimetrical determination of social, psychological or psycho-physiological traits of person.  

The essential features of test are as follows: 
• Fulfillment of means of psycho-diagnostic and psycho-forecasting (including 

pedagogical, especially linguistic-didactic which is bound with evaluation of pupil’s skills, habits 
and abilities). 

• Existing in the form of question (task) combination which allows (in most cases) 
synonimity of test-taker’s answers. Pointing out in these answers the part which contains the largest 
volume  of informational difficulties,  what of course helps to speed up,  make easier and 
objectivize their  analysis,  processing and interpretation. 

• Careful working out in accordance with certain rules and procedures. 
• Preliminary experimental checking and usage of special procedures for selection of 

really effective tasks which have rather high parameters of differentiating power and difficulty; for 
improvement of test editing. 

• Availability of answers model, simplicity of comparison with it.  
• Objectivity of test results, i.e. unanimous evaluation of results despite of all personal 

opinion, sympathy and antisympathy to test-takers. 
• Possibility of amount calculating and mathematic-statistic processing of test results, 

transition from simple  fixation of pupil’s speech reactions to the given in the test stimuli of 
generalized  derivative marks. 

In the research were delaminated very distinctly the psychological and pedagogical 
(didactical, subject, language or linguistic-didactic) tests.  
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Also were delaminated the standardized tests,  i.e. tests which have passed experimental 
check-up and in establishment of definite requirements; and non-standardized tests,  i.e. tests which 
have not passed yet the experimental check-up and usually made up by teacher for his pupils only 
and therefore called teacher’s test,  also. 

 The following objects of test control,  as linguistic competence, communicative competence,  
“formedness” of general educational and special (linguistic-didactic)  skills,  capability for training 
and “trainedness” in foreign language,  developing effect of teaching were pointed out in the 
research. 

The researchers proposed the following classification of linguistic-didactic tests: 
1. According to the purposeful, functional and substantial features. 
2. According to the formal features as constructive, external and so on. 
In the first group one can see the following subdivisions: 
1.1. According to the purpose of application: 
1) contesting; 
2) diagnosing tests; 
3) prognosing (forecasting)  tests. 
1.2. According to the type of control: 
1) current control tests; 
2) boundary control tests (quarter, half year) ; 
3) total control tests (are held in the end of the year) ; 
4) final control tests (are held after curriculum) . 
1.3. According to the status of controlling program: 
1) standardized tests; 
2) non-standardized tests. 
1.4. According to the object of control: 
1) tests evaluating the comprehension of language material(skills) ; 
2) tests evaluating formation of speech skills. 
1.5.  According to the character of controlled activity: 
1) linguistic competence tests; 
2) communicative competence tests. 
1.6.  According to the direction of test tasks: 
1) discreet tests; 
2) global tests. 
1.7.  According to the correlation with standards or criterias: 
1) standard correlated tests; 
2) criteria correlated tests. 
The second group of tests can be divided into the following  subdivisions: 
2.1.  According to the structure and way of answer design: 
1) selective tests; 
2) free-response construction tests. 
2.2.  According to the character of selective responses: 
1) alternative tests; 
2) multiple choice tests; 
3) cross-response tests. 
2.3.  According to the homogeneity of tasks; 
1) speed tests with tasks of equal difficulty; 
2) complexity tests which consist of more and more complicating tests. 
2.4.  According to the presentation of speech stimulus: 
1) with using of technical aids of teaching; 
2) without using  of technical aids of teaching. 
2.5.  According to the usage of active reverse connection: 
1) machine tests; 
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2) machineless tests. 
The general methods of  linguistic-didactic test constructing  was worked out and suggested 

new  methods  of selection material for including into the tests. The methodological 
recommendations were especially worked out for the test-makers. 

Methods of experimental test materials controlling were approbated and proposed. Also more 
precise and necessary characteristics of differentiating power and difficulty of test tasks which serve 
as the reasons for including task into the test were made up in the process of long research. 
Especially carefully and detailed were analyzed the problems of methodology of linguistic-didactic 
testing, in particular,  the main characteristics of  test effectivity-validity and reliability. The new 
procedures were worked out for the evaluation of these characteristics. For the first time in 
pedagogic into the tests were involved the new notion- “constructive validity”. There were 
established firm frames for minimal percentage of validity and reliability of linguistic-validity tests 
(0, 85-0.92), which allows to provide the selection of real and highly effective tests.  

The problems of tests’ standardization were investigated. The standardization of test’s making 
up the new various forms of standards for the evaluation of test results,  including percentage rates,  
i.e. rates  obtained on the basis of percentage distribution of test scores which helps to determine the 
place of test-taker among all tested people. 

Mathematically-statistical apparatus was worked out for the use in the process of constructing 
and experimental checking of tests and for processing of test results. It was transferred into more 
understandable, easy “language” in order practically any teacher, not only mathematicians could use 
this apparatus in his researches and practice. 

The psychological pedagogical problems of linguistic-didactic tests have been analyzed and 
made up methodical recommendations of teachers. The following objects of reading test control  as 
a letter system of studied language,  speed of reading silently and loudly,  vocabulary and grammar 
of reading,  understanding of the read material  were pointed out and suggested special tests for 
evaluating these objects. There was made up a mathematic model of correlation between speed of 
reading and understanding of the read material. As it turned out later, these things are connected in 
curvilinear correlation. [3] 

The problem of “cargo”(preliminary taking into account all difficulties in the task in order to 
give pupils  tests of adequate difficulty)  tasks was researched in order controlling of the read 
material. For this purpose were used: 

1. methods of evaluation of the controlled thing on the basis of analyze of it’s rich of 
content,  formal and possible features; 

2. methods of adjusting of “cargo” on the basis of different practical procedures. From all 
the above mentioned one can clearly see the principal opportunity to use for this  purpose methods 
of couple comparisons  by  L.L. Thornstone and his mathematic apparatus. 

The following objects of test control for auding as sound system of the target language,  
vocabulary and grammar or auding comprehension of the heard material  have been suggested 
the suitable test tasks. The validity of different ways of auding control was researched.  

The following objects of test control for speaking as the ability to produce sound system of 
language (phonemes,  intonation,  emphasis) , active  lexis and grammar,  communicative 
competence were pointed out. Also were suggested the test tasks for the evaluation of these objects. 
The most developed abroad pragmatic tests of oral communication worked out by D.Ilyin and 
J.Upsher have been analyzed. [3] 

The following objects of test control for written speech as technique of writing,  lexis,  
grammar were pointed out. The dictation as a pragmatic test was analyzed. There were suggested 
the exact criterias of objectivation for evaluation of productive written speech. They’ve analyzed 
the diagnostic abilities of close-tests as a pragmatic test,  as well as a means of definition of the 
texts “readability” and control of the text’s  comprehension,  so the control of common mastering of 
language and it’s definite parameters. The methodological recommendations in making up and 
evaluating of close-tests  were worked out by numerous scientists. 

Formation of common educational and special (linguistic-didactic)  skills have been pointed 
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out as one of objects of pedagogical testing. Also there were suggested some of test tasks for their 
evaluation on the basis of psychological theories by D.B.Alconin,  V.V.Davudov and A.K.Markov. 
In comparison with their activities there have been analyzed teaching skills so necessary for any 
successful educational activity unrelatively to this or that subject,  and  also the special teaching 
skills,  required for the acquirement of concrete subject (foreign language) . 

The numerous problems of “teachability” to foreign language were researched. “Teachability” 
means the different aspects of thinking activity,  which are so important in teaching. Having 
investigated the problem of “teachability” in the theoretical and practical scales we are to proceed 
from more understanding of “teachability” as characteristic psychological innovation which reflects 
the level of person’s development in the process of it’s formation. Concerningly to the object of 
investigation –foreign language- we can give “teachability” the following definition: it is a complex 
of person’s peculiarities,  including all peculiarities of thinking process which give ground for  the 
effective cognitive educational and speech activities connected with acquirement of foreign 
language as a means of communication. Such interpretation of “teachability” is based on the system 
approach to the pupil’s personality and requires taking into consideration of all elements which 
make up the structure of personality. From the above mentioned and other conditions will depend 
on the effectiveness of acquirement process of foreign language. Grounding from all that we 
included into the structure of “teachability” the following components: 

• linguistic thinking ; 
• the “formedness”  of person’s qualities,  in particular,  the qualities necessary for a 

successful teaching and speech foreign language activities(after correlation analyze  were marked 
the qualities as ingenuity, inquisitiveness, responsibility, will, aimfulness, principality, organization, 
industry, collectivism, a sense of comradehood,  ability to feel and evaluate the beauty) ; 

• linguistic abilities (assimilation of vocabulary and grammar rules of native language,  
verbal memory,  auding differentiation,  visual differentiation,  ability for functionally grammatical 
generalizations,  flexibility of transformational processes) ; 

• value orientations of person; 
• interest in foreign language; 
• motivations for mastering it. 
 We did not point out one or two among all components because only in close combination 

they can give a good result for “teachability”,  but at the same time the inadequate level of 
development or the “formedness” level won’t result the sharp decrease of “teachability” because of 
mutual compensation of one component with the other ones.  

 The correlation between “taughtness” and “teachability” was analyzed. The actual  
“taughtness” we regard as a function of pedagogical influence of teacher and as a specific pupil’s 
activity - learning  activity. The latter is determined by learning cognitive motivations,  by putting 
from outside (by pupils themselves)  as well as the aims and activity levels in the process of doing 
necessary educational actions, so the actions of self-control and self-evaluation which are directed 
to the acquiring of foreign language as a means of communication. 

The “taughtness”  is a result of person’s activity,  which is in great scale  determined by its 
“teachability”.The “taughtness” is a full or partial actualization  of all components which make  up 
the structure of “teachability”. That’s the reason why “taughtness” must be defined taking into 
account the “teachability”. In otherwise,  one cannot give  exact  evaluation of true effect of 
teaching. Basing on the above mentioned there was worked out a model of control of the 
“taughtness” of pupils in foreign language taking into consideration theirs “teachability”. [14] 

The different methods of research and evaluation of individually psychological peculiarities 
of pupils were verified in order of selecting of valid  and reliable methods,  which could  be used for 
evaluation of “teachability” of foreign language by means of linguistic-didactic testing and other 
psycho-diagnostic methods were obtained the data,  exposed to the correlation and factor analyses 
which helped to establish personal correlates of the “taughtness” of foreign language. 

The opportunities of the usage of linguistic-didactic tests for the mass checking of  pupils’  
“taughtness” in foreign language were researched and was found out  that tests could be the usage 
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of modern technique  aids,  IBM inclusive. 
Theoretically was based the opportunity of evaluation of the  developing effect in teaching 

foreign language. There were suggested and practically proved methods for the evaluation of its 
parameters. The obtained experimental data undoubtedly proves about great contribution made by 
studying of foreign language into psychological development of personality (his intellectual and 
willful sphere,  verbal memory and lingual consciousness) . 

The methods of experimental checking of textbook of foreign language based on the results of 
testing (pre-experimental and post-experimental cuts taking  into consideration the “teachability”) 
.The methods of evaluating  of the textbook structural elements and defining the complexity level of 
tests were approbated in order to select the final variant of the textbook with the most applicable 
texts and tasks.[7] 

 Two main directions were pointed out in the using of linguistic-didactic tests: 
a) investigating  of knowledge,  skills and habits level of pupils for the operative control of 

teaching process  or for the making conclusions about the quality of preparation of the taught pupils 
and graduates; 

b) methodological experiment. 
It is experimentally proved that the most exact and adequate data,  in comparison with other 

means of control,  can be  obtained only through testing. It places tests on the higher stage when 
exact and reliable information is needed. Especially a progress of last two dozens of years led to the 
publishing of the  English-German-Russian explanatory terminological dictionary in testing. The 
most detailed bibliography on this problem was made up according to all foreign and home 
informational resources. The obtained theoretical and practical results of the test problem  research 
in the sphere of teaching  foreign language were spread on the private  methods (teaching Russian 
as a second language,  teaching Russian as a native  language,  etc.)  There were suggested  the test 
tasks  evaluating the relative parameters of language  assimilation. Also there were made up 
experimental materials  for teaching  reading silently  and its control with using of tests which can 
be standardized and developed methodology of evaluating literary progress was constructed and 
approbated.  

 All the above mentioned gave the ground to begin the new stage of our researches. In 
the new stage in the process of researching of problems of linguistic-didactic the following  aspects 
as language research and scale of human activity,  from the positions of united approach to the 
linguistic-didactic disciplines and  with generalization of all positive  experience  obtained in the 
each of private methodologies of language cycle. It can essentially improve teaching Russian  and 
other foreign languages. 

 In the sphere of improving the international relations and international communication 
the vitality of the selected problems is really actual.  

After having observed and investigated the tests I can assuredly say that tests are very 
important in learning-teaching process and in every day life of our society. One cannot say that tests 
do not take the primary and leading place in teaching English language. I’ve found out that every 
type of test has it’s own peculiarities: advantages and disadvantages, aims and tasks, means and 
ways of conducting, etc. Properly organized testing of pupils’ achievements gives the teacher an 
opportunity to get a clear idea of his pupil’s progress in foreign language learning, analyzing the 
results of testing,  the teacher will see his shortcomings both in methods and techniques of applied 
and in the progress of each pupil. It allows him to improve his own work. Tests serve not only the 
indicator of pupils’ achievements but also – the indicator of teachers’ successes and failures in 
succeeding his primary goal - to educate new generation of intelligent, well-bred and civilized 
people. 

  The system of tests suggested by foreign methodologists deserves some approval and praise. 
They could give a detailed classification of tests that made me come to conclusion that the Kazakh 
and Russian methodologists are to focus on problems of testing because the problems of testing can 
solve many difficulties in teaching and evaluating of pupils. As far as tests step by step enter and 
play more decisive role in teaching, in general. As you know the modern society requires more and 
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more new and exact ways of checking pupils’ knowledge as well as more and more new sciences 
and conceptions appear in it. That is the reason why teachers must pay special attention to testing 
and it’s making up in the next century pedagogies, because what teachers do for next generation is 
in favour of our generation, too.   
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The concept of multiculturalism as theory and policy appeal not only to Western scholars, but 
also inspire interest of social and political scientists in the post-Soviet as well. It should be noted 
that almost all post-Soviet countries are multinational states. The case of Kazakhstan, however, is 
very special. 

Kazakhstan in implementing the task of strengthening its statehood and the development of 
civil society seeks to expand partnerships with the European Union in order to study and use the 
successful experience in all areas of state’s life. In 2008 Kazakhstan adopted the State Program 
“Path to Europe”, implemented in the period of 2009-2011. This programme was based on solving 
issues of internal development, rapprochement with Europe, strengthening historically-formed 
relations, joining the European integration experience (and embracing its institutional/legal 
reforms), as well as intensifying technological, energy, transport, trade, humanitarian and 
investment cooperation between Kazakhstan and Europe. It is important to note that European 
Union countries pay special attention to cooperation with Central Asia – with Kazakhstan in 
particular. EU is one of the main political and economic partners of Kazakhstan. In June 2011, the 
talks on the new enhanced Partnership and Cooperation Agreement between Kazakhstan and the 
EU were officially launched in Brussels. 

Kazakhstan is home to over 130 ethnic groups and 17 religions, and the issues of inter-ethnic 
relations and social cohesion are relevant, with the necessary scientific and theoretical studies and 
modelling of applied research. Kazakhstan as the heart of Eurasia and as the result of historical 
events has very rich cultural diversity. It should be underlined that before Kazakhstan became the 
part of first Russian Empire and then the Soviet Union, its population was almost homogeneous, 
there was only pure Kazakh nation. According to first census held in 1897 by Russian Empire, 
albeit at that time Kazakh nation made up 81.7% of whole population on its territory, approximately 

http://www.cua.edu/www/eric
http://www/
mailto:serzhankyzysaya@gmail.com


3021 

60 nationalities inhabited the Kazakh territory. 
The demographic situation in Kazakhstan during the period of the Russian Empire contributed 

to the gradual formation of its multi-ethnicity. The process of formation of this multi-ethnicity was 
intensified during the Soviet period due to the massive displacement of the population in the course 
of industrialisation, collectivisation and repression, deportation of entire peoples, the evacuation of 
the population during the World War II, the development of virgin land and the expansion of 
industry in the post-war period.  

According to the historians, in 1920 representatives of 38 ethnic groups were registered in 
Kazakhstan; the census of 1970 shows there were 114 ethnic groups, and in 1986 there were 120 
ethnic groups. According to the 1989 census, representatives of nearly 130 ethnic groups were 
living in Kazakhstan. 

After gaining the independence, the Republic of Kazakhstan has entered a new historical 
stage of development of profound political transformations on the background of growth of national 
and religious identity, due to multi-ethnic Kazakh society that has developed in the Soviet period, 
and its multi-religious character that emerged in the course of democratic reforms. 

According to the last national census in 2009, the population of the Republic of Kazakhstan 
amounted to 16.0096 million people. During the intercensus period (1999 census and 2009 census) 
the population of the country increased by 1.0283 million, representing an increase of 6.9%. 
According to the statistics, the population of Kazakhstan on October 1, 2012 was 16.9 million. 
Compared with October 1, 2011, it increased by 1.5%.  

Today Kazakhstan’s ethnic diversity consists of Turkic, Slavic, Iranian, Caucasian, Finno-
Ugric and other ethnic groups. [7;153-154] 

The language policy of Kazakhstan remains a sensitive subject. A considerable percentage of 
the people still do not speak the state language, despite the fact that since the 1990s, the government 
has been doing a great deal to promote its usage among the population, regardless of ethnicity. 

In his 2007 State of the Nation address, President Nazarbayev announced a trilingual 
language policy for the country, including Kazakh as the official state language, Russian as the 
language of interethnic communication, and English as the language of international economic 
integration. This sophisticated approach aims to increase Kazakhstan’s competitiveness and 
promote the country’s image as a highly educated nation where the population is relatively fluent in 
three languages. 

To implement this policy, the state is funding a new methodology of teaching Kazakh in six-
level courses to suit the needs of all citizens; and offers a special bonus to incentivize ethnically 
non-Kazakh civil servants to master Kazakh. [1] In the meanwhile, the Russian language remains a 
mandatory subject in the secondary schools, while Kazakh is the language of day-to-day instruction. 
Starting in 2007, the state has begun taking accelerated steps to improve English training in the 
schools as well, including recruiting qualified teachers from at home and abroad. Knowledge of 
English, and some argue, Russian, is key to further Kazakh education, science and technology, 
boosting R&D, and developing information technologies, as well as business and cultural ties 
worldwide. The government justifiably considers state funding of the needed language training to 
be a direct investment in the future of Kazakhstan. 

Islam in Kazakhstan: moderate and tolerant. With interfaith tolerance being a pillar of state 
policy, Kazakhstan’s leadership maintains the separation of state and religion. Kazakhstan is a 
secular state, with its predominantly Muslim population adhering to moderate traditional teachings 
of Islam. 

The government is keen on keeping all religions represented within the state moderate and 
tolerant, and fights any attempts by radical Islamist movements, such as the Salafists or the Muslim 
Brotherhood, to gain a foothold in the country. Kazakhstan’s law enforcement has increased their 
scrutiny of Hizb-ut-Tahrir al Islami (the Party of Islamic Liberation), which Kazakhstani authorities 
have listed as an extremist organization. [2] The police are also standing up against the unregistered 
Tablighi Jamaat movement, which promotes an extreme version of Islam. To date, Astana has been 
a reliable ally for Washington in the war on terrorism.  
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In one of his recent interviews, the Kazakh Ambassador to Russia, Nurtay Abykayev, quoted 
the late John Paul II, who said during his earlier visit to Kazakhstan: “Peace and harmony in the 
Great Steppe pleasantly surprise and argue that the multiracial country in the world can be saved.” 
[3] The U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination said in its report that 
Kazakhstan has created the necessary conditions for the peaceful coexistence of different ethnic 
groups and faiths. [4] 

Nevertheless, some Kazakh politicians have called for alterations in the current inter-religious 
balance through changes in the Law on Freedom of Faith and Faith- Based Associations. They favor 
restrictions on “new religions” and some protestant denominations, which they label sects. This 
follows a trend, which is already in place in Russia. 

The Majilis accepted the draft law for consideration in early April 2008, and Prime Minister 
Karim Massimov backed the bill. A broad public discussion has emerged in Kazakhstan concerning 
the issue. While a possible crackdown on Protestants and New Age religions may be unnecessary, 
the law also facilitates screening against violent and radical Islamist activities, and should be 
viewed in this context as well. The new amendments would create stricter rules for missionary 
activities and collecting charitable contributions, which sometimes end up supporting radical 
Islamist communities (jamaats) or terrorist activities. 

The bill would also limit the distribution of faith-related materials by small religious groups 
that do not belong to the “traditional” religions, and impose censorship on imported religious 
literature. Only missionaries registered with the local authorities may operate in the country, while 
all religious organizations will have to seek re-registration under the new rules. 

According to the expert group working on the bill, there are over 4,000 faith-based 
organizations in Kazakhstan, and over 200 individual missionaries, therefore the state needs to 
“bring some order” to this field. [5] The new regulations would outlaw religious groups that 
encourage their members to break up families, refuse to educate children, or prevent their members 
from receiving healthcare services. 

However, leaders of some religious communities, such as the Lutherans, and human rights 
activists have criticized the proposed amendments to the law. They quoted uncertainty regarding the 
rights of smaller denominations as their primary reason for concern. 

As Kazakhstan is still forming its new identity, managing the delicate balance of secular 
statehood, diverse faith activities, and ethnic tolerance is crucial for the success of the country. 
Ethnic and religious tolerance have thus far helped create the basis for steady and peaceful 
economic advancement, while forward looking economic policies and growing wellbeing have, in 
turn, contributed to maintaining a harmonious society. The Kazakhstani middle class is mostly keen 
on political stability and the economic benefits, which stem from it; and the more affluent and 
educated strata are a key support base for the President’s course on social harmony. 

As veteran Central Asia analyst John C. K. Daly noted in his March 2008 presentation, 
Kazakhstan’s leadership views a “stable middle class as a guarantor of social stability against 
everything from religious extremism to agrarian riots.” [6] 

We live in an era when our political, scientific, economic, cultural, and personal contacts is 
rapidly expanding. In this context, intercultural communication - a kind of ethics, which is trying to 
develop methods to improve mutual understanding and intercultural exchange. In the process of 
intercultural communication involved almost all countries. Such is the world of today. 

As repeatedly noted the Head of State of Kazakhstan have a happy and responsible granted - 
be the homeland for different nations. Speaking today on the Kazakh culture as an important part of 
the Eurasian and world cultures, you should pay attention to the feature of the mentality of the 
Kazakh people, inherent in its historical, religious, social prerequisites. This feature - a willingness 
to dialogue. The desire for existence in harmony with the environment - if I may say so, "gene 
nomad." Kazakh people have a remarkable ability to organize the relationship between people of 
different cultures and successfully develop it. One could argue that hypothetically Kazakh as a 
representative of their ethnic group has intercultural competence. Of course, many successes of 
independent Kazakhstan in the international arena based on this mentality originality of the Kazakh 
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people. 
Today, as we see it, we can even talk about some Kazakh form of multiculturalism. Of course, 

the Kazakh form differs from multiculturalism other countries. For example, in Canada or the 
United States. For example, the Canadian multiculturalism through the efforts of the federal 
government, formally based on the Anglo-French bilingualism, ignores the position and condition 
of the culture and language of the indigenous population. A US multiculturalism, declaring the 
concept of "melting pot", the result of which must be a single American people, is aggressive 
towards other cultures. The underlying principle is the Kazakh multiculturalism is tolerance. Maybe 
someone and stuffed nauseam, the term "tolerance", but let's call a spade a spade. Kazakh people 
have always been tolerant, it is his nature! 

Modern Kazakhstan society fails to carry out the strategy of cross-cultural communication, 
both inside and outside the state. Intercultural communication is almost elevated to the rank of 
political strategies of the state, which leads to a real positive results. The situation for modern 
Kazakhstan is that the citizens of our country can and should be intercultural competence, because 
only preserving the unity of society, we can stay on the "you" with the Russian language, learn 
English and other languages, and, most importantly, to develop and promote the Kazakh language. 
Unity of Kazakhstan - the unity of our multinational people. 
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7. ФИЛОЛОГИЯ  
 

7.1. КАЗАХСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
 

ӘӨЖ 821.512.122-3.09 
КӨРКЕМ МӘТІН ПРАГМАТИКАСЫ  
(Д.Исабеков шығармалары негізінде) 

 
Ағыбай Айдана 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультеті, Қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының 1-курс магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Ж.Қ.Өмірбекова 
 
XXI ғасырда жаңа теориялық-танымдық әдістемеге сәйкес тілді өз ішінде қарастыру 

жеткіліксіз болып, оны ой-санамен, мәдениетпен және адамның тұрмыс тәжірибелік 
қызметімен тығыз байланысты қарастыру қажеттігі туындап отырды. Осы қажеттілік тіл 
білімінде жаңа ғылыми бағыттың және соның негізінде қалыптасқан антропоцентристік 
парадигманың дамуын талап етті. Басқаша айтқанда, адамды тіл арқылы және керісінше тілді 
адам арқылы анықтау мәселесі алға тартылды. Осыған орай, XX ғасырдың екінші 
жартысында қазақ филологиясының ғылыми үрдісі көркем әдебиет тілін зерттеуге, мәтін, 
дискурс табиғатын түсінуге, мәтін түзетін тілдік бірліктерге деген қызығушылық пайда 
болды. Осымен байланысты қазақ тіл білімінде тілдің коммуникативтік қызметінің 
семасиологиялық, когнитивтік, психолингвистикалық жағымен қатар прагматикалық әлеуеті 
де қарастырылды.  

Бұл сала көркем мәтін тіліндегі адам факторының көрінуіне байланысты туған. Осыған 
байланысты коммуникативтік лингвистиканың зерттеу тәсілі түбегейлі өзгерді: әрекет 
теориясынан бөлек шығып, тілге деген басқа көзбен қараған қазіргі лингвистика, негізінен, 
прагматика, осы сөздің кең мағынасында талдаудың бастау көзі ретінде адам,  оның 
қажеттіліктері,  уәждері,  мақсаты, тілегі мен талабын, оның іс жүзіндегі және 
коммуникативтік әрекеттерін негізге алды. Ч.Моррис алғаш рет қолданған «прагматика» 
терминінің өзі коммуникацияның шынайы процесіндегі таңбалардың тәртібін зерттеуді алға 
қойды. Прагматиканың пайда болуымен бірге «тіл ғана әлем бейнесін (эскизін) 
(лингвистикалық қатынас гипотезасы) салмайды, сонымен бірге өмір де тіл мен сөйлеудің 
көптеген құбылыстарын түсінудің көзі болатыны туралы тағы да жаңаша түсінік берілді» 
[1,5]. Яғни, бұдан прагматиканың басты нысаны «адресант – мәтін - адресат» үштағаны 
арқылы көрініс табатындығын байқаймыз. 

Көркем мәтінге қатысты «адресат факторы» түсінігі прагматиканың негізгі 
категорияларының бірі ретінде өзекті болып саналады, өйткені автордың ақырғы мақсаты 
оқырманға белгілі бір деңгейде ықпал ету болып табылады. Бұл мәтінге прагматикалық 
ақпараттың қосылу қажеттігін талап етеді. Мәтін туралы қазіргі кездегі түсінікке сәйкес 
көркем шығарманың тілдік құралдарын таңдау адресант қажеттілігінен ғана емес, сонымен 
бірге қабылдаушының да қажеттілігінен барып жүзеге асады. Сондықтан В.Н.Телия 
прагматиканы: «сөйлеушінің ғалам туралы және адресаттың интерпретациялық қызметі 
туралы ақпаратпен қандай да бір жағдайда байланысты болып келетін факторлардың тілдік 
негізін бейнелеу барысында ескеру» деп тұжырымдайды [2, 50]. Ғалымның бұл пікірі 
«сөйлеуші» және «оқырман» ұғымдарын байланыстырады. Яғни, адресаттың қандай да бір 
мақсатқа бағыттаушылық қызметі сөйлеушінің әрекетімен ғана жүзеге асады.   

Осыдан прагматиканың басты мақсаты – сөздің қолданылу сипатын түсіндіру және 
қалай түсіндірілетінін анықтау екенін байқаймыз. Прагматикалық тұрғыдан зерттегенде 
тілдік бірліктер маңызды компонент ретінде қарастырылады, ол жалпы жағдаятты, 
адресанттың әлеуметтік белгілерін ескере отырып, тілдік бірліктерді қатынас құралы ретінде 
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қолданушы адаммен байланысты болып келетіндігін көрсетеді. Автордың қайсыбір 
құбылысты өзіндік көзбен көруі, оған баға беруі, оған қатысуы, қысқасы, өзін көрсетуі 
адресатқа ықпал етуі болып табылады. 

Соңғы жылдары тіл ғылымының дербес саласына айналған прагмалингвистиканың 
алғышарттары қазақ зерттеушілерінің еңбектерінде бастау алғаны белгілі. Атап айтқанда, 
М.Оразов сөз семантикасының прагматикалық аспектісін қарастырса, А.Алдашева 
публицистикалық терминдердің прагматикалық ерекшеліктерін, Б.Момынова газеттік 
лексиканың прагматикалық аспектісін, З.Ерназарова сөйлеу тілі синтаксисінің 
прагмалингвистикалық аспектісін, Д.Әлкебаева қазақ тілі стилистикасының прагматикасын, 
С.Аташев бұқаралық ақпарат құралдарының прагматикасын, Б.Хасанов сөздің лексикалық 
мағынасы мен прагматикасын, Б.Райымбекова қазақ және орыс тілдеріндегі газет мәтінінің 
прагматикалық аспектісін, Ф.Жақсыбаева газет мәтінінің прагматикалық функциясын 
қарастырса, Г.К.Ихсанғалиева тақырыпаттарға прагматикалық талдау жасаған. 
Т.Ш.Мырзахметова тыныс белгілердің, оның ішінде көп нүктенің қолданысын 
прагматикалық тұрғыдан зерттеулер жүргізді. Г.М. Әзімжанованың көркем проза мәтінін 
прагматикалық тұрғыдағы зерттеуін, Қ.Ө.Есенованың қазіргі қазақ медиа-мәтініне 
байланысты жазған еңбегін атай аламыз.  

Қазіргі қазақ мәтінінің прагматикалық ерекшелігіне келетін болсақ. Қазақ тіл білімінің 
ғылыми негізін салушылар – А. Байтұрсынұлы мен Қ. Жұбанов еңбектерінен мәтін туралы 
алғашқы ойларды кездестіреміз. Ғалымдар мәтіннің прагматикалық ерекшелігін ойталқы 
мәселесі аясында қарастырғаны мәлім. А. Байтұрсынұлы мәтіннің тақырыптан, ал мәтін 
мазмұнының үш мүшеден, яғни: аңдату, мазмұндау, қорытудан тұратынын және айтушы 
ойының өзге үшін бағытталатынын, сондықтан ойды өзгелер қиналмай түсінетіндей қылып 
жеткізу керектігін сөз етеді [3, 244].  Ал Қ. Жұбанов мәтінді сөз бұйымы деп атаған. Мәтінді 
қарым-қатынасты жүзеге асырудың бірден-бір құралы деп түсініп, ғалым оның ауызша және 
жазбаша түрлерін бөліп көрсетеді. Сонымен қатар, әр мәтіннің өзіндік жасалу жолдарының 
болатындығын тілге тиек етеді [4, 148]. Кейінірек қазақ мәтіні мәселесі төңірегінде ғалымдар 
пікіріне жақын, көркем әдебиет тілін зерттеудің жаңа әдістері пайда болды. Осы тұста   Б. 
Шалабайдың «Көркем мәтінді талдау әдістемесі мен тәжірибесі» атты еңбегінде: «Мәтін 
прагматикасы оның мағыналық-ақпараттық мазмұнымен, авторлық интенциясымен, мәтін 
құрудың мотивімен, мақсат-мүддесімен байланысты болуымен қатар, алдымен, 
қабылдаушығы әсер ету, оның реакциясын туғызу, автордың тілдік тұлға ретіндегі 
интеллектуалдық мүмкіншілігі, қарым-қатынас аумағы сияқты мәселелермен байланысты. 
Қабылдаушы мәтінді түсініп, мәтін оған әсер етіп, оның жан-дүниесінде белгілі бір 
өзгерістер пайда болып, оның реакциясын туғызғанда ғана тілдік қарым-қатынас өз 
мүддесіне толық жетті деуге болады. Кез келген мәтіннің негізгі міндеті – прагматикалық 
талап-мүддені қанағаттандыру, пікір алмасуды іске асыру арқылы комуниканттардың жан-
дүниесіне әсер етіп, оны «ояту», «реакция туғызу» [5, 179]. Әрине, автордың меңзеп тұрғаны 
мәтін мотиві мен қабылдаушыға берер әсерінің дұрыс болуы. Оның дұрыстығы 
қабылдаушының мәтінді бар жан-дүниесімен қабылдауында деп ұғады.    

Қазіргі қазақ мәтінінің прагматикасын талдауда Г.Ә. Мұратованың «Көркем мәтінді 
лингвистикалық талдау», Г.М. Әзімжанованың «Қазақ көркем проза мәтінінің 
прагматикалық әлеуеті», Қ.Ө.Есенованың «Қазақ медиа-мәтін прагматикасы» атты зерттеу 
еңбектерін жатқызуға болады. 

Осы аталған еңбектерден қазақ мәтінінің басты прагматикалық ерекшеліктерін былай 
топтастыруға болады: 

• мәтіннің түрлі жанрда болуы; 
• мәтіннің прагматикалық әлеуетін көрсететін элементтердің сан алуандығы; 
• мәтіннің тікелей оқырманға әсері; 
• мәтін түзуші автордың сөз шеберлігі және т.б. Осы ерекшеліктерді ескере отырып, Д. 

Исабеков шығармаларына прагматикалық талдау жасауды жөн деп санадық.  
Жалпы тіл білімінде проза мәтінінің прагматикалық ерекшелігі қызығушылық 
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тудыратын мәселелердің қатарында. Көркем мәтін – жүйелі ықпал ету қабілеті бар, аяқталған 
белгісімен сипатталатын, байланыс түрлерімен анықталатын, авторлық танымды, оның 
прагматикалық ұстанымын білдіретін, сонымен бірге ақпараттың да көзі болатын өнер 
туындысы [6, 4-8]. 

Кез келген мәтін дүниетанымдық, прагматикалық аспектіден жасалып, тілдің сан алуан 
бірлігін құрайды. Соның ішінде прагматикалық аспекті тілдің семиотикалық және 
композициялық құрылысын қамтиды. Мәтіннің композициялық жағы адам ойы мен көңіл-
күйінің көрінісі ретінде сипатталады.  

Мұндай прагматикалық әсері мықты прозалық шығармаларды              Д. Исабековтен 
табамыз. «Жазушы неғұрлым қиялға бай, пікірге шебер болса, соғұрлым шығарған сөз 
пікірлі, әсерлі, әдемі болып шықпақ»,- деген А. Байтұрсыновтың сөздері шығарманың 
прагматикалық әлеуетінің солғын болмауы тікелей авторға қатысты екендігіне дәлел.  

Әдебиетте өзіндік орны бар шебер жазушы Д.Исабеков шығармаларының тілі ой мен 
сезімге әсер етер айшығымен, сөзді орынды қолдана білуімен дараланады. Мәселен, 
жазушының «Қарғын» романы, «Бонапарттың үйленуі», «Конфронтация», «Ескерткіш» 
сынды әңгімелері, «Ертеңді күту», «Әпке», «Алыстан келген ананас», «Мұрагерлер» және т.б. 
үлкен тартысқа толы драмалық шығармаларының тілі ерекше. Д. Исабеков шығармалары 
юморға негізделген диалогтық оралымдардан тұрса да, әрбір қаһарманның үлкен әлеуметтік 
сыр-сипатқа ұласар соқпалы да, күрделі жан дүниесін оқырманға айшықты етіп көрсетеді. 
Бұны автор тіліндегі эмоционалды-экспрессивті сөздер жиынтығы мысал бола алады.  Яғни, 
автор қолданысындағы сөздердің эмоционалды-экспрессивтілігі - мәтін прагматикасының ең 
басты көрсеткіші екендігін айтып отырмыз. Бұдан экспрессия мен прагматиканың арасында 
тікелей байланыс бар екендігін байқаймыз. Мысалы, жазушының «Ертеңді күту» 
шығармасынан:  

Тағай: Өлімнің –бәрі бір. Қабір ешкімді алаламайды. Өмір деген – күрес, әрі-беріден 
соң – талас. Тіпті бір құрсақтан шыққан он бала он түрлі ғұмыр кешеді. Мына бес 
саусақтың өзі бірдей емес. Табиғат заңы солай. Әр адам – әр басқа. Әке басқа, ана басқа, 
екеуінің жүрек қанынан жасалған бала да басқа... Бұл мысалды «адресант-адресат» 
қостағаны аясында қарастыратын болсақ, мәтіннің оқырманға берер әсері күшті. Жазушы 
оқырман санасында экспрессия тудыру үшін өлім, қабір, күрес, талас сынды сөздерді 
пайдаланған. Әрине, бұл мәтін адресат бойында жағымсыз әсер, тіпті үрей тудырды десек 
қателеспейміз. Яғни, автор өзінің көздеген мақсатына жетті. Мақсат деп отырғанымыз 
қорқыту емес, керісінше, оқырманға өмір шындығын түсіндіру. Бұдан прагматиканың 
психолингвистикамен байланысы да анық аңғарылады. Себебі, прагмалингвистика мен 
психолингвистиканың таралу аймағы бір екендігін ұмытпау керек. Келесі мәтінге назар 
аударсақ:  

Жас қыздың көкейінде өзі де біліп болмайтын ерекше ынтызарлық, оның қалған 
беттерінде не жазылғанын білуге құштарлық бас көтерді. Осы бір сезім тереңнен оянуы 
мұң екен, сол беттердің иесін – бейтаныс жігітті тағы бір көрсем, онымен тым болмаса 
бір рет тілдессем деген ұры ой қоса көтерілді. Оны бір көруді, бір рет тілдесуді тілеген 
ойынан ол сескенген жоқ. Бұл мәтіннің де экспрессиялық бояуы анық көрініп тұр. Алдыңғы 
мәтінге қарағанда, мұнда қорқыныш, үрей, философиялық толғаныс мәселесі емес, махаббат 
тақырыбы көтеріліп тұрған сыңайлы. Яғни, жап-жас қыздың жүрек тебіренісін, ішкі дүниесін 
оқырман қауымға ашып көрсеткен. Жай ғана көрсеткен жоқ, қарапайым қолданыстағы 
сөздерді тізбектей отырып, мәтіннің прагматикалық әлеуетін асқақтата білген. Автордың 
«Қарғын» романында кездесетін мына бір үзінідге көз жүгіртсек:  

Күлкісі де, жанары да салқын екен. Тура қараған адамның өңменін суық жанары 
жуалдыздай тесіп өтетін секілді. Ашаң тұлғасында ешкімге бас имес паңдық, тәкаппарлық 
пен ойлылық бір сәтке жалт етіп өткендей болды. Бұл мысалда автор кейіпкер тұлғасын 
сыртқы бейнесі арқылы суреттеген. Осы бір жолдарды оқи отырып, көз алдымызға адамның 
портреті елестейді. Бірақ бұл жай ғана сырт бейне емес, кейіпкердің ішкі дүниесін, мінезін, 
айналаға деген көзқарасын шынайы ашып,  көрсетіп тұрған бейне. Мұндай образдың куәсі 
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болу, әрине, автордың сөз қолдана білу шеберлігінің арқасы.  
Келесі мысал:Бағила коридорға шығып, ашық терезеден сағымды маң далаға көз 

жіберді. Шетсіз де шексіз. Бүкіл дүние тек осындай қырқасыз жазықтан тұратын секілді. 
Бір көрген адам мына сияқты аптапты далада байлап қойсаң шынжырын үзіп қашуға 
құмбыл екенін жасыра алмас еді, өзі де сол ойдан аулақ емес-ті. Мәтінде Бағиланың әдемі 
табиғатқа деген ыстық ықыласы суреттелген. Бұл мысалдың экспрессивтілігін дәл осы 
табиғат әдемілігі көрсетіп тұр. Әрине, қаламгерге шығармадағы табиғат сұлулығын 
қарапайым сөздермен де жеткізуге болар еді. Бірақ ол оны қаламады.  

Тағы мысал: Ермек бұлай үнсіз тұра беруді қолайсыз көріп, басын жоғары көтергенде 
өзіне тесіле қарап тұрған екі көз – екі найзаны көрді. Сол найза жоғары қараған кезде 
өңменін тесіп өткендей, жүрегі зырқ ете қалды. Бұл мысалда экспрессивтік мағына жоқ 
деуге болмайды. Алдыңғы мысалдарға қарағанда солғындау болғанымен, экспрессия бар. 
Оны біз екі көз – екі найза алмастыруынан көре аламыз. Сонымен қатар, автор шығарма 
ішінде бір тілдік бірлікті қайталап қолданған. Ол алғашқы сөйлемдегі: Тура қараған адамның 
өңменін суық жанары жуалдыздай тесіп өтетін секілді, соңғы сөйлемдегі: Сол найза 
жоғары қараған кезде өңменін тесіп өткендей, жүрегі зырқ ете қалды. Яғни, «өңменін 
тесу» сөзі жиі қолданыс тапқанын байқаймыз.  

Жазушының «Ай-Петри ақиқаты» әңгімесінде экспрессивтілік таңдану, мадақтау 
мәнінде келген: 

-Адам ұлы қолбасшы, ұлы ақын, ұлы ғалым болуы мүмкін, бірақ мәдениетті бола 
бермейді.  Мәдениеттілік пен ізеттілік – адам бойындағы ең бір асыл қасиет. Мен, 
жолдастар, Жамал Сағатовнаның бойындағы осындай туа біткен асыл қасиеті сымбаты 
мен парасатының адам таңғаларлықтай үйлесе біткені үшін тағы бір тос көтергім келеді. 
Монологтегі сөйлеуші, өз тарапынан Жамал атты кейіпкерге деген таңданысын, 
сыйластығын жасыра алар емес, бұны осы бір жолдар арқылы аңғарып тұрмыз.   

Келесі мысалдар экспрессияға толы болуымен қатар, ерекше құрылымға ие. Мәселен: 
... Дәл осылай маңқиып ол қанша уақыт тұрады екен? Қанша мың, қанша миллион, 

қанша миллиард жыл? Бәлкім ол мәңгілік деген ұғымның тетелесі шығар? Дәл осы қаңқиған 
ақ тауға дәл осылай, Жамал сияқты кімдер қарамады, кімдер ойға батпады, кімдер 
қуанбады? Аяғымен жер басып, тоқ жүрген бейғам адам мына жалғанда өзінен өзге 
құдырет жоқтай, тамның басынан шыққанына мәз болып, өзін бар дүниенің қожасындай 
сезінетініне бір сәт күлесің, осы ұлы жаратылысты өзіңе табындырмақ болғаныңа іштей 
қысыласың. 

Дәл қазір ол байғұстың ойына сұрапыл өлім қаупінен басқа не келіп, не кетіп жатыр 
екен? Тек өлімге бел буу ма? Жо-жоқ, ол мүмкін емес, өлімге өзі тәуекел етпегенше адам 
өмір үшін күресіп бағады, қараңғы түнде, ұшы-қиырсыз дауылды теңіз үстінде, жападан-
жалғыз тақтай құшақтап қана қалған әлжуаз, екіқабат әйелдің өзі өмір үшін арпалысады, 
адамнан болсын, алладан болсын меңіреу табиғаттан болсын, әйтеуір бір үміт оның 
кеудесінен өше қоймайды.  

Бұл екі мысалда Жамал есімді бас кейіпкердің қайғы-мұңы, жан-дүниесі ақтарылып, 
көрініп тұрғандай. Автор мәтінде қаншама риторикалық сұрауларды қатарымен қайталап 
қою арқылы экспрессивтік мағына тудырып тұр. Сол арқылы кейіпкердің жеке 
психологиялық жағдайын көрсетуде. Бұл мәтінді оқыған оқырман көңілі «оянып», мәтін 
кейіпкеріне жанашырлықпен қарамасқа болмайды. Яғни, ғалым Б. Шалабай айтпақшы 
оқырман санасында «реакция тудырады».  

Сонымен, проза мәтінінің прагматикалық ерекшелігі – экспрессивті мағына үстеуінде 
екендігіне толығымен көзіміз жетті. Бірақ мәтін прагматикасын толық түсіну үшін оны 
міндетті түрде дискурс прагматикасымен салыстыру жұмыстарын жүргізу керек.  

Қорыта келе, қазақ мәтінінің прагматикалық әлеуетін прагмалингвистиканың 
функционалдық бағыттың бір бөлігі ретіндегі қызметі – адам факторының көрінуіне 
байланысты туғандығын байқаймыз. Сондықтан мәтін прагматикасының басты нысаны 
болған тілдің лингвистикалық және экстралингвистикалық факторлары алдағы уақытта 
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зерттеу мен зерделуді қажет етеді.  
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ НОҒАЙ ТІЛІНДЕГІ ДЫБЫСТЫҚ СӘЙКЕСТІКТЕР: 
ҰҚСАСТЫҚТАРЫ МЕН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ 

 
Әмілбекова Тоғжан 

Л.Н.Гумилев атындағы  ЕҰУ 
Казақ тілі мен әдебиеті мамандғы бойынша 4 курс студенті 

 
Түркі тілдеріне генеологиялық тұрғыдан жасалған классификациялардың ішіндегі 

барлық түркі тілдері және олардың басты фонетикалық, морфологиялық, лексикалық 
ерекшеліктері толық қамтылған, қазіргі түркі тілдерінің даму жолы мен туыстық деңгейін 
айқын көрсететін әрі көпшілік мамандар тарапынан мойындалған классификация – 
Н.А.Баскаковтың жіктеуі. 

Н.А. Баскаковтың классификациясының өзге жіктеулерден басты айырмашылығы – 
тілдік ерекшеліктермен қатар тарихи принципке сүйенуі, яғни сол тілде сөйлеуші халық 
тарихымен бірлікте қарастыруында. Ғалым түркі тілдерін үлкен екі бұтаққа бөледі: Батыс 
хун тілдері және Шығыс хун тілдері. Осы классификация бойынша біздің қазақ тілі өзіне 
туыс ноғай және қарақалпақ тілдерімен бірге қыпшақ тобын құрайды [1, 131-135]. Біздің 
қарастырғалы отырған мәселеміз қазақ және ноғай тіліндегі дауысты дыбыстардың 
ұқсастықтары мен айырмашылықтары. 

Қазақ және ноғай тілдеріндегі дыбыстар дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді. 
Дауысты дыбыстар айтылғанда дыбыс желбезегі толықтай тербеледі, ауа кедергіге 
ұшырамайды. Дауысты дыбыстар буын құрау қасиетімен ерекшеленді. Ал дауыссыз 
дыбыстар айтылғанда дауыс желбезегі аз қатысады, ауа кедергіге ұшырайды. 

Қазіргі қазақ тілінде он екі дауысты дыбыс бар: а, ә, е ,и, о, ө, ұ, ү, у, ы, і, э. Бұлардың 
тоғызы (а, ә, е, о, ө, ұ, ү, ы, і) қазақтың төл дауысты дыбыстары, үшеуі (и, у, э) саны орыс 
тілінен сөздер арқылы енген кірме дауыстылар болып саналады. 

Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар құрамына қарай жалаң (а, ә, ы, і, ұ, ү) және құранды 
(е, о,ө) болып екіге бөлінеді. Жалаң дауысты дыбыс бастан-аяқ бірдей айтылады да, құранды 
дауысты дыбыс бір дыбыстан басталып, екінші дыбыспен аяқталады. 

Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың акустикалық және артикуляциялық ерекшеліктері 
ескеріледі. Мәселен, Ә.Жүнісбеков қазақ тіліндегі дауысты дыбыстарды акустика-
артикуляциялық ерекшеліктеріне қарай бес топқа бөлуге болатынын айтады. 

1. Тілдің көлденең (қатысына) қарай: а) тіл арты дауыстылар, ә) тіл ортасы 
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дауыстылар; 
2. Тілдің (жақтың) тік қалпына қарай (қатысына) қарай: а) ашық дауыстылар; ә) 

қысаң дауыстылар; 
3. Еріннің қалпына (қатысына) қарай: а) ерін дауыстылар, ә) езу дауыстылар; 
4. Әуез қатысына қарай: а)жуан дауыстылар, ә) жіңішке дауыстылар; 
5. Құрамына қарай: а) жалаң дауыстылар, ә) құранды дауыстылар. Ғалым қазақ 

тіліндегі е,о және ө дауысты дыбыстарды құранды, яғни дифтонг дауысты дыбыстар 
қатарына жатқызып, осы үш дауысты дыбысты екінші сыңарының тілдік тік қалпына қарай 
қысаң деп көрсетеді [2, 57-58 бб]. 

Ноғай тілінің әдеби тілі қазан төңкерісінен кейін қалыптаса бастады. Ноғайлықтар 1928 
жылға дейін араб алфавитін қолданса, 1928 жылдан бастап латын графикасына, ал 1938 
жылы орыс графикасына көшті. Қазіргі ноғай тілінің алфавиті латын транкрпициясымен 
төмендегі кестеде берілген: 

А а                     А а 
Аь аь                  А ä 
Б б                      Bb 
В вVv (Ww) 
Г гGg 
Д дDd 
Е еEe 
Ж ж                     Ž ž 
З зZz 
И иIi 
Й йJj 
К кKk (Qq) 
Л лLl 
М мMm 
Н нNn 
Нъ нъ                   Ñ ñ 
О оOo 
Оь оь                   Ӧ ӧ П п                 Pp 
Р рRr 
С сSs 
Т тTt 
У уUu 
 Уь уьÜ ü 
 Ф фFf 
Х хHh 
Ц ц                      Ts ts 
Ч ч                        Č  č 
Ш ш                   Š š 
Ъ ъ                       __ 
Ы ы                    Ї ї 
Ь ь                       __ 
Э э                      Ê ê 
Ю ю Juju 
Я яJaja 
 
Ғалым С.А. Кукаева ноғай алфавиті 38 жай және күрделі әріптерінен құралатындығын 

айтады. Ноғай алфавиті орыс алфавитінің негізінде ноғай тілінің спецификалық дыбыстарын 
беретін төрт дыбыстың қосылуымен жасалған: сонор нъ және дауысты аь, оь, уь. Бірақ ноғай 
алфавитінде өзге тілдің алфавиттеріне тән кемшіліктері бар. Әріптің қос белгімен (аь, оь, уь, 
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нъ) келуі кез-келген алфавиттің кемшілігі екендігі белгілі [3, 233 б]. 
Кез-келген тілдің алфавитінің ыңғайлылығы сол тілдің фонетикалық жүйесін толық 

бере алуымен өлшенеді. 
Жалпы қазақ және ноғай тілдерінде дауысты дыбыстарды әуездің қатысына қарай жуан 

және жіңішке деп бөлу орныққан пікір болып саналады. Қазақ тілінде жуан дауыстыларға а, 
о, ұ, ы, жіңішке дауыстыларға ә, е, ө, ү, і дыбыстары, ал ноғай тілінде жуан дауыстыларға а, о, 
у, ы жіңішке дауыстыларға аь, оь, уь, и, е дыбыстары жатады. 

Қазақ және ноғай тілдерінде дауыстылар еріннің қатысына қарай еріндік және езулік 
болып бөлінеді. Еріндік дауысты дыбыстар айтылғанда ерін дөңгеленіп сүйірленеді, ал 
езулік дауыстылар айтылғанда ерін екі жаққа тартылып, езу жиырылады. 

Қазақ тіліндегі о, ө, ұ, ү және ноғай тілінде о, оь, у, уь дыбыстары еріндік дауыстылар, 
қазақ тіліндегі а, ә, ы, і, е және ноғай тіліндегі а, аь, и, е, ы езулік дауыстылар саналады. 

Қазақ және ноғай тілдерінде дауыстылар жақтың қатысына қарай ашық және қысаң 
болып екіге бөлінеді. Қазақ тіліндегі а, ә, е, о, ө дыбыстары, ноғай тіліндегі а, аь, о, оь ашық 
дауыстылар, қазақ тілінде ұ, ү, ы, і және ноғай тіліндегі у, уь, и, е дыбыстары қысаң 
дауыстылар болып саналады. 

Жоғарыда көрсетілгендей ноғай тілінде 37 әріп бар. Олардың сегізі дауысты дыбыстар 
(а, аь, о, оь, у, уь, ы, и).  

А, е, о, ө, ұ, ү дыбыстары – көне түркі тілінен келе жатқан, барлық түркі тілдеріне ортақ 
дауысты дыбыстар. 

Қазіргі қазақ тілінде он бір дауысты фонема бар. Вокализм солардың өзара қарым-
қатысынан құралды, оның тоғызы монофтонг. Жалаң дауыстылар: а, е-э, о, ө, ы, і, ұ, ү, ә 
қалған екеуі – дифтонг дауыстылар: и, у. Түркі  тілдерінің біразында (қырғыз, алтай, түркпен 
т.б.) дауыстының қысқа не созылыңқы айтылуы белгілі мағынамен байланысты болып келеді. 

Дауыстылар фонетикалық жағдайына қарай әртүрлі комбинаторлық варианттарда келе 
береді: мәселен, е, о, ө дауыстылары сөздің бас позициясында үнемі ашық дифтонг (йэ, уо, 
уө) сапасында айтылады: йекі (екі), йэшкі (ешкі), йерте (ерте) т.б. сөздің өзге шенінде бұл 
дауыстылардың ешқайсысы дифтонг түрінде кездесе алмайды. Анлауттағы йэ, уо, үө ашық 
дифтонгтері мен сөздің өзге шенінде келетін э, о, ө монофтонг – жалаңдарының арасында 
фонематикалық ерекшелік жоқ. Сондықтан йэ, уо, үө дифтонгтерін э, о, ө фонемаларының 
сөз басында айтылатын комбинаторлық не позициялық варианттары деп қараймыз. Дауысты 
фонеманың негізгі варианты көбіне екпінді позицияда дауыстылар сан, сапа жағынан түрлі 
редукция басқышымен айтылады: балалар (балдар).  

 Ноғай тілі мен қазақ тілі арасындағы туыстықты, сәйкестіктерді «Қарайдар мен 
Қызылгүл» және «Бозжігіт» жырларынан үзінді келтіріп, жыр жолдарының қазақша 
баламасын бере отырып, жырлардың дыбыстың жүйесінен іздестірсек, көптеген 
дыбыстардың бір-бірімен сәйкестік түзетінін, кейбір дыбыстардың екі тілдегі сипаты бірдей 
болғанымен таңбалануында айырмашылық бар екенін байқауға болады. Мәселен, «Қарайдар 
мен Қызылгүл» жырынан үзінді: 

 
Ноғайша Қазақша 
Уьмитим бар, Карайдар Үмітім бар Қарайдар 
Келерме, деп бу куьзде, Келер мен деп бұ кезде 
Кыз суьвретим бузылып, Қыз суретім бұзылып, 
Сепкил туьсти бу юзге. Сепкіл түсті бұ жүзге. 
Авызынъ барып уялмай, Ауызың барып ұялмай 
Калай айттынъ сен бизге? Қалай айттың сен бізге? 
Оьз ягдайынъ соьйлерсинъ, Өз жағдайың сөйлерсің, 
Алданман олай соьзге. Алданбай олай сөзге. 
Мынъ йыл турсам дуныяда,  Мың жыл тұрсам дүнияда, 
Яр суьймен оинан оьзге. Жар сүймен онан өзге... 
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«Бозжігіт» жырынан үзінді: 
Ноғайша:                                                      Қазақша: 
Хатын калса эр табар,                                 Қатын қалса, ер табар, 
Бала калса мал табар,                                 Ұлың қалса, мал табар, 
Кызынъ калса яр табар                               Қызың қалса, бас табар, 
Ян оьлмеге еткенде                                     Жан өлімге жеткенде 
Каьрип басынъ не табар,                             Ғарып басың не табар? 
Минген атынъ бос калса,                             Мінген атың бос қалса, 
Минмеге эр табылар                                    Мінуге ер табылар.                            
Кийген тонынъ бос калса,                           Киген тоның бос қалса,                 
Киерге эр табылар...                                    Киюге ер табылар...[4] 
 
Қазақ тілінің төл дыбыстары ‒ ә, ңдыбыстары ноғай тіліне де тән болып келеді.  

Әйтседе ноғай тілінің  әліпби жүйесінде бұл дыбыстар  аь және нъ әріптерімен 
таңбаланады.Енді осыған дәлел ретінде жырдан үзінді келтіріп кетсек: Ваьдеси озды 
Карайдар,/ Қызыл-Гуьл каьрип не этсин,/ Аьжел етип оьлмесе. Мұндағы ваьдеси – уәдесі, 
каьрип – қәріп, аьжел – ажал.Ноғай алфавитінде ң әрпі жоқ болғандықтан, олар бұл дыбысты 
н әрпіне жуандық белгісін қосып береді. Мысалы: Кырым ханнынъ колында,/ калай айттынъ 
сен бизге?. 

Ноғай жәнеқазақ тілдеріндегі біраз дыбыстар арасында дыбыстық сәйкестіктер орын 
алады. Мысалы: 

У ~ ұ, у ~ ү, у ~ в сәйкестігі. Екі жырда салыстыра отырып байқарымыз ноғай тіліндегі 
у дыбысының үш түрлі жағдайда келетіндігі. Мәселен: у дыбысы жіңішкелік белгісімен ү 
болып айтылса, жалғыз тұрып ұ болып дыбысталады, ал ы дауысты дыбысының алдында 
қазақ тіліндегі в әрпіне өзгереді. Біз бұны алып отырған жырларымыздың мына тұстарында 
байқаймыз: Авызынъ барып уялмай,/ Бавыр анам, дер эдинъ,/Отавына туьспеди. Мұндағы 
авызынъ деп отырғаны ауызың, бавыр-бауыр, отавы-отауы деген сөздер. Ноғай тілінде у 
дыбысын беру үшін ү дыбысымен в әрпі немесе у әрпі жіңішкелік белгісімен қатарласып, 
болмаса кей жағдайда жалғыз тұрады. Ол былайша көрінеді: суьвретим,/ озды давърен 
коьзел шак,/ тавдан тастан оьткенмен, /менинен суьйген кыз тавып. Мұндағы суьвретим – 
суретім, давъерен – даурен, тавдан – таудан, тавып – тауып. 

И ~ і сәйкестігі. Қазақ тіліндегі і әрпі ноғай тіліндегі сөздерде и болып беріледі. 
Жоғарғыдағы жырлардағы сөздерге назар аударып, мысалдарды солардан алайық: 
суьвретим- суретім, уьмитим – үмітім, сепкил – сепкіл, бизге – бізге. 

Е ~  э сәйкестігі. Сөздің басында, дауысты дыбыстардың алдында е әрпі ноғай тілінде э 
дыбысына өзгереді. Бұған мысал ретінде «Бозжігіт» жырынан алдық:  Хатын калса эр табар,/ 
Эске сонда туьсерсинъ,/ Оьзинъ ялгыз бир эдинъ, / Эрке балам йок эди. Ал сөздердің 
ортасында қазақ тіліндегідей е дыбысы болып дыбысталады: азат кылса керек ти,/ киси 
сойып той эткен,/ эститпедим, коьрмедим. 

Й ~ ж, ю ~ ж, я ~ ж сәйкестіктері. Ноғай тілінде й дыбысы сөздің басында, дауысты 
дыбыстардың алдында  ж әрпіне сәйкес келсе(Баланъа сен йылама,/коьп халкты 
йыйыпсынъыз,/ йолдасы йок бу каьрип)  ал дауыссыз дыбыстардың алдында және өзінен 
кейінгі буындар қысаң болып келсе ю болып жазылып (Мунша юрген кисинъиз,/ юрт 
ишинде ялгызды,/ бир аз бирге юргенмен) дауысты дыбыстардың алдында келіп, өзінен 
кейінгі буын ашық не үнді дыбыстар болса я болып жазылып қазақ тіліндегі ж әрпіне сәйкес 
келеді(Мойнынъыз сынып ятканмыз,/ Ян оьлмеге еткенде,/ бай ишинде ярлыды,/ азат 
кылынъыз, яхшылар,/ янган отка туьсипсинъ) . Сөздердің ортасында еш өзгеріске түспейді 
( Аьжел етип оьлгеннен сонъ,/ басымдагы тажымды, /олжа калды муьлким меним). Осы 
сәйкестіктерге қатысты  бізде осы жырдың атауы болып келетін «Бозйигит» сөзінде неліктен 
сөздің ортасында келген й дыбысы ж болып дыбысталады деген орынды сұрақ туындауы 
мүмкін. Біз бұған былай жауап береміз, «Бозжігіт»  «боз» және «жігіт» деген сөздерден 
тұратын біріккен сөз. Ал ноғай тілінде «жігіт» сөзі «йигит» болып беріледі. Сондықтан да 
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бұл сөз екі сөздің бірігуінен тұрғандықтан біздің жоғарыдағы айтқандарымызға сәл-пәл 
сәйкес келмей тұр. 

Қазақ тілі мен ноғай тілінің ұқсастықтары  екі тілдің дыбыстық жүйесінде ғана емес, 
тіл құрылымының барлық деңгейінде молынан көрініс береді. Дыбыстық жүйеге қатысты 
алатын болсақ, негізгі мәселе дауыссыз дыбыстардың дыбыстардың таңбалануына 
байланысты болмақ. Ноғай алфавитіне тән бір дыбыстың қос әріппен таңбалануы, тек осы 
тіл үшін ғана емес,  кез келген тіл үшін де орфографиялық  кемшілік болып табылмақ. 
Қорыта келгенде, екі тілде де дауысты дыбыстар жақтың қатысына қарай, еріннің қатысына 
қарай, тілдің қатысына қарай бөлінеді  және олардың дыбыстық сипаттамасы негізінен 
бірдей болып келеді. Ал өзгешіліктер дыбыстың әліпбилік таңбалануы мен дауысты 
дыбыстардың санына қатысты болып келеді. 
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«Мифологе́ма — ғаламдық, кешендік сипатқа, әлем халықтары арасында кең 

қолданысқа ие болған, мифологиялық сюжеттерді, қойылымдарды, образдарды белгілеуге 
арналған термин. Мысалы: алғашқы адам мифолегемасы, Әлем ағашы мифолегемасы, Топан 
су мифолегемасы және т.б. ...»[1]. 

Мифема ұғымы ғылыми айналымға  К. Г. Юнг және К. Кереньидің «Введение в 
сущность мифологии» (1941)  монографиясы арқылы енген. «Мифолегема» термині 
амбивалентті табиғатқа ие: бұл – мифологиялық материал мен жаңа материал түзуге 
арналған дүние; мифология өнері өзіндік ерекшелігі бар тілдік фактілермен анықталады. Бұл 
материалдың көпшілігі көне заманнан салт-дәстүрлер арқылы сақталып, Құдай мен  
құдіретті күшке ие болғандар туралы, ерлік үшін соғыстар мен жер асты әлеміне саяхат 
туралы аңыз-әңгімелер ішінде болған, олар көпшілікке танымал, бірақ  әлі де зерттеуді қажет 
ететін, жаңа шығармашылық жұмыстарға дерек көзі болуда. Қазіргі әдебиетте «мифолегема» 
сөзі мифологиялық уәждерді саналы түрде белгілеу үшін және көркем мәдениет әлеміне 
көшіру үшін жиі пайдаланады.  

Мифема мифтік мәтінді түзетін элемент болып табылады және мифтік санамен тікелей 
байланыста болады.  Мифема – бұл екі мифтік фактілердің өзара әрекеттесуін білдіретін, 
сананың мифтік шынайы болмыста жүзеге асу бірлігі. Миф дегеніміз үнемі мифтік шынайы 
болмыс: жүзеге асқан немесе жеке дара жүзеге асқан (сананың мифтік шынайылығы, мифтік  
сана) және ұжыммен жүзеге асқан (лингвистикалық немесе салттық мәтіннің мифтік 
шынайылығы). Мифтік санада мифема жеке дара жүзеге асу актісінен кейін шығады, себебі 
мифтік сана дегеніміз барлық жерде және барлық байланыстарды жаппай көре білу, сондай-
ақ нәрселердің мифтік байланысы заңдылықтарын көре білу болып табылады. Осы 
заңдылықтардың жүзеге асуы мифтік әрекеттесу, яғни мифема болып табылады.  
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Мифеманың тағы бір анықтамасы: мифема дегеніміз мифтік болмыстағы фактілердің 
мифтік әрекеттесу заңдылықтары болып табылатын, сананың мифтік шынайылығының 
жүзеге асу бірлігі, ондағы сананың мифтік шынайылығы - уақыт пен кеңістіктің ерекше 
жағдайындағы барлық мифтік фактілер байланысы заңдылықтарының субъективтік-
объективтік ұжымдық-жеке дара түсініктерінің жиынтығы[1].  Миф пен салттың байланысын 
есепке алып, салттық фольклор мен миф байланысты деп білеміз.  Мәселенің осылай 
қойылуы мифпен баллада арасындағы (фольклор жанры ретінде) қатынас мәселесін шешуге 
мүмкіндік береді, себебі халық балладасын ертегімен, аңыздар мен  дұға баталармен 
салыстыру бұрыннан бар. Балладаның прозаға жақын болуы оның эпикалығы, ерекше 
музыкалық суреттемелерді назарға алмауы, орындау барысындағы салтты ұстануы, сонымен 
қатар мәтін ішіндегі «салттың қоюлануы», олардың тура мағынасындағы көне сипаттары 
балладаны ертегіге, аңызға, әфсанаға жақындастырады. Ал олардың мифпен байланысы бар. 
Сонымен қоса зерттеушілердің пікірі бойынша да баллада оның барлық «фантастикалық 
элементтеріне» қарамастан шынайы деп есептеледі және баллада мен мифтің байланысы 
құрғақ сөз еместігін дәлелдейді. Осы орайда, нағыз салттардың негізгі тұғырында миф 
жатқан баллададағы өлеңдік  мәтіндерінің қызметін  орындауға ұмтылыс жасалғанда  миф 
өзі салт ретінде алынады да оның екінші қабаттағы синкреттік фактісі анықталады. Әрине, 
балладалық ерекшелікті осы миф анықтайды, балладаны жанр ретінде шығарады және оны 
басқа жанрлық бірліктер ретінде бөлшектейді. Осы орайда мифтің санкциялаушы және 
демаркациялық қызеті жүзеге асады; екінші қабаттық синкретизм фактісі мифтің белгілі бір, 
уақытша немесе тұрақты әлеуметтік құрылымдарды ұйымдастыра білу қабілеті арқылы 
жүзеге асады, оның әлеуметтендіруші қызметінің мәні де осында. Балладалық жағдай небір 
мінез-құлықтар жөнінде қорытынды шығаруға мүмкіндік береді, көбінде баллада өз 
оқиғасына қатысты ақыл өсиет айту сыңайы білінеді, осынысымен мифтің этикалық қызметі 
де көрініс алады. Баллададағы миф мифтік элемент ретінде жүзеге асады, сонымен қатар ол 
мифтік қасиеті, уақыттық және кеңістік өлшемдері бар мифтік болмыс ретінде өмір сүреді, 
оның орталығы мифеманың яғни субъекті мен объектінің арасындағы ерекше сипатты іс 
жүзіндегі қатынас болып табылады.  Мифеманың субъектісі мен объектісі арасындағы 
қатынастар әрқашан өз заңдылығына бағынады, сол арқылы мифтік болмыстың өзі шынайы 
әрі объективті болады. 

Мифеманың алллегориямен, символмен, метафорамен ұқсастық-айырмашылықтары 
бар. 

Аллегория, метафора  адам танымының тереңдеуімен байланысты болса, мифтік таным 
ең алғашқы таным баспалдағы. Белгісіз дүниені түсіндіруге тырысқандықтан одан да 
белгісіздігі мол дүниені танып-білуге ұмтылу, егер де ол дүние тіпті, танып білуге мүмкіндік 
бермесе, тәңірге, құпия ғаламат күшке сілтеме жасау – мифке тән ерекшелік. 

Ал символмен мифеманың арақатысын былайша салғастыруға болады: 
- миф – адам танымының алғашқы бастауы; 
- миф белгісіз дүниені түсіндіруге бағытталса, символ одан алшақтатады; 
- миф әлем, дүние жөнінен хабар береді,  ал символ оны атайды; 
- миф моделі динамикалық құрылымға ие, символдық модель мейілінше тұрақты 

[2, 174; 3, 51].  
Метафорамен арақтынасына келсек, мифема мәңгілік пен өтпелiлiктi белгiлеуге 

ұмтылады. Метафора шындықты тануды тереңдетедi, ал мифемада одан алшақтатады. 
Метафора тiлдегi мағынаны, ал мифема жалпы идеяны танытады. Метафора мен мифема  
негiзiнде образ жатыр [1, 227; 4, 46]. 

Қазақ мәдениеттану тарихы мен тіл білімінде мифтік таным іздері Ш.Уәлиханов, 
А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, М.Әуезов, Ә.Марғұлан, Е.Тұрсынов, К.Ақышева, Ә.Қайдар, 
Р.Сыздық, Н.Уәлиев, А.Сейдімбек, С.Қасқабасов, С.Ақатаев, С.Қондыбаев еңбектерінде 
сайрап жатыр. Сондай-ақ М.Искаковтың «Ғылым және соқыр сенімдер»,  Б.Қанарбаеваның 
«Қазақтың наным-сенімдерінің фольклордағы көрінісі», Ж.Қ.Мадалиеваның «Қазақ 
мифологиясының мәдени және рухани құныдылықтары»,  Б.Ақбердиеваның «Лексика-
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фразеологиялық жүйедегі мифтік-танымдық құрылымдар» еңбектерін атауға болады. 
Ал тіл мен мифологияның арақатынасынан біршама басқарақ жағдай байқалады. 

Мысалы, бұл мәселе жөнінен тиісті әдебиеттерде әр кез әртүрлі пікір айтылып келді. 
Мифология мифтер жөніндегі дербес ғылым ретінде ХІХ ғасырдың өзінде-ақ жеке бой 
көрсете бастады. Ол салыстырмалы-тарихи үндіеуропа тіл білімінің бағытымен, соның әдіс-
тәсілдерімен дамыды. Кейін оның материалына әдебиет зерттеушілер пен фольклористер зер 
салып, мифтерді өз тұрғыларынан талдауға кірісті. Ал этимолог тілшілер ең алғашқы көне 
мифологиялық жүйелерді және олардың фрагменттерін негізінен лингвистикалық жолмен 
анықтауға тырысты. Тіл білімі мен мифологияның өзара байланысы этнолингвистика 
ғылымының зщерттеу аясына кіреді.  

А.Тұрышев «Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы мифологиялық лексика» атты 
еңбегінде мифтерді екі топқа бөледі:  тәңірлік (шаман), екіншісі діни (ислам) мифтері. 
Діни (ислам) мифтерін кереметтер және демонология деп екіге жіктейді. Ғалымның 
пікірінше, қазақтар әуелде Мұхаммедті білмей тұрғанда да Тәңір мен Аллаға бірдей 
табынып, мұсылман әулиелерінің басына құрбандық шалып, бақсылардың құдіретіне де 
сенді, пайғамбар ұрпақтары қожаларды да құрмет тұтты. Халық отқа табынып, ал бақсылар 
болса, жын-перілермен қоса мұсылмандардың періштелерін де шақырып, Алланы да 
мадақтады. Осылай екі дінді араластыра табыну ешқандай қайшылыққа жатпаған, қазақтар 
екеуін де қосып ұстаған [5,12]. 

 Ғалым А.Тұрышев тәңірлік (шамандық) лексикаға:тәңір, ұмай, ана, аба, абыз, 
абыш, бақсы деген мифемаларды жатқызса,  Тотемдік лексикаға: абжылан, оқ жылан, 
бөрі, шене, қазығұрт, ұлыма, итала қаз, інгек > сиыр, серке, алмажайындар сияқты 
мифемаларды; Ислам діни кереметтер таным лексикасына: Ғайып ерен қырық шілтен, 
Бабай Түкті Шашты Әзиз, Қызыр Ілияс, Алып, Шайхы, Қожа, Керемет, Құдірет, Құт, Кие, 
Ие; Демонология лексикасына: Албасты, Ібіліс, Қара Албасты, Қызылбас, Диуана, 
Жезтырнақ, Шайтан, Жалмауыз, Сөрел, Кесір сияқты мифемаларды атайды. 

Мифтің теориясы әлі күнге дейін толық құрылмағанымен миф туралы әр түрлі 
концепциялар, болжамдар XIX ғасырдың ортасынан бері қалыптаса бастаған. Солардың 
ішінде Э.Тейлордың,  Г.Спенсордың, В.Вундттың, К.Г. Юнгтың,  Р. Барттың, Дж.Фрезердің, 
Ф. Лосевтің және Қазақстан зерттеушілері Б.М. Тлеубердиев, Б. Ақбердиева, 
С.Е.Керімбаеваның да ғылыми тұспалдары бар. Ғалымдардың пайымдауы бойынша, 
мифтердің пайда болуының негізгі себебі – жоғарғы күштердің нақты түрде бар екенін 
түйсік негізінде сезіну, олардан қорқу: «Ең бірінші адамдар заттардың түрлі ұғымдарын 
құра алмаған, сондықтан да поэтикалық мінез – құлықтарды, қиялдық түрлерді 
немесе әмбебаптық құрылымдарды ойлап шығарған. Оларды идеалдық сурет ретінде 
санап, соларға жеке түстерді жатқызған»[6]. 

Э.Тейлордың айтуынша мифтердің негізінде анимистік болжам жатыр, себебі мифтерде 
жансыз заттар жандылар ретінде қарастырылып, жанға ие болады. Жандылардың іс – 
қимылдарын оңай түрде түсіндіруге болады. 

Дж.Фрезерше, миф – магиялық іс-әрекеттің мәнін ақыл–ойлық немесе сөздік түрде 
ұғынуы. 

В.Вундттың, Л.Леви–Брюльдың, К.Г. Юнгтың пікірінше, мифтің негізінде ежелгі 
адамдардың дүниені қабылдауда орын алатын ерекшеліктері жатыр, себебі байырғы адамдар 
сезім, эмоцияларды мифологиялық апперцептияның қасиеті деп санаған. Сондықтан да миф 
ерекше ойлау іс-әрекетінің («алғашқы ойлау түрінің») өнімі. Миф арқылы эмоциялар бейнелі 
түрде жүзеге асырылған дейді.Қазіргі ғалымдардың миф туралы түсініктерін мынадай түрде 
топтауға болады:  

1) миф – адамдардың өзінің болмысын ұғыну әрекеті. Алғашқы адамдар мифтерге 
әбден үйір болып, солармен эмоционалдық және логикалық ассоциациялар арқылы 
танысқан;  

2) мифологиялық ойлау тәсілінің пайда болуы абстрактілік ұғымдардың 
жеткіліксіздігінен, сондықтан да  әмбебаптық ұғымдарды нақты түсініктер арқылы білдіру 
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қажеттілікке айналған;  
3) миф алғашқы адамдардың сана-сезімдерінде қалыптасқан табиғаттық 

құбылыстардың ырғақтарын, олардың қайталанбалы кезеңдерін бейнелі түрде көрсетеді;  
4) мифтердің құрылымдары адамның психикасының ерекшеліктерін бейнелейді;  
5) миф ұжымдық тәжірибемен байланысты. Ұжымдық тәжірибе жеке тұлға үшін 

сенімнің нысаны болды, ол ата – бабалардың даналығы ретінде қаралды. Миф  ата – 
бабалардың наным – сенімі ретінде қарастырылып, ақиқат болды, сондықтан тексеруге 
жатпайтын даналық түсінік ретінде саналды;  

6) миф табиғаттың заңдылықтарын бейнелі түрде көрсететін тәсіл. Мифтерде 
абстрактілік ойлаудың әлсіздігінен табиғаттың құбылыстары дербестелген, оларды алғашқы 
адам саналы түрде жүзеге асырылатын ерік – жігермен байланыстырған. Сондықтан да 
мифтерде негізгі тұлға құдірет болған. 

А.Ф.Лосев мифті метафорадан және символдардан айыра отырып, мифке мынадай 
анықтама береді: «Миф бейнелерді нақты субстанциялды түрде көрсететін тәсіл. 
Аллегорияда, метафорада, символда шартты түрде түсіндірілетін ұғымдар жүзеге 
асырылады, ал мифте осындай мәнділікті бейнелер нақты оқиғалар ретінде көрініс 
беріп, нақты субстанциялық түрде жүзеге асырылады» [7]. 

Көптеген теориялардың ішінен Э. Кассирердің көзқарасын атап өтуге болар еді. Ол 
мифологияны тіл мен өнермен қатар мәдениеттің дербес бейнелілік нысаны ретінде 
қарастырды. Мифтік сана кілтті қажет ететін құлып ретінде түсіндіріледі. Миф 
шығармашылық тәртіптің, тіпті болмысты танудың нысаны ретінде көрсетіледі. 
Мифологиялық танымды адамның сана-сезімінде қалыптасқан ментальды-бейнелілік схема 
ретінде қарастыруға болады. Оның тілге қатысы тек қана сырттану процесі үдерісінде 
айқындалады. Сондықтан да Р.Барт мифті мәдениеттің симфоликалық тұлғасы ретінде 
зерттеп, мифтік сана-сезімді белгілі кілті бар код ретінде сипаттаған. Р.Барттың 
пайымдауынша, мифті коммуникативтік жүйе, хабарлама деп те санауға болады. Өзінің 
анықтамасында ғалым мынадай пікірін білдіреді: «Миф коммуникативтік жүйе ретінде 
жүзеге асырылады. Ол белгілі ақпаратты жеткізу тәсілі, миф ұғым да, зат та, идея да 
емес, ол тұлға белгілеу тәсілі» [7]. 

Миф «ойдан шығарылған» емес, өткеннің қалдығы да емес, ол – ежелденбері адамның 
өзін-өзі, қоғамды,  әлемді сипаттауының және түсіндіруінің терминдері көрініс тапқан 
алғашқы сипаттау тілі. Миф пен сананың фетишизациясы ұғымы тығыз байланысты, бұл 
байланыс нысандарға оларда жоқ қасиеттерді, адамдарға олар өздері теліген қасиеттерді 
тиесілендіруден көрінеді. 

Мифтердің адам үшін маңызы өте зор. Олар арқылы адам әлемнің жан-жақтылығын 
қабылдауды реттейді. Олар өмірге бейімделудің ғылыми білім нысанына қатысты баламалы 
нысан болып табылады. 

Адам мифтерді өзі ойлап табады да, соларға өзі ерікті түрде бағынады. Мифтік бейнені 
түсіндіруде бір нәрсені көтермелеу, құдірет тұту белгілері бар. 

Мифтік ойлану жан-жақты сипатқа ие. Ол өмірді тудырады және өзі өмірлік 
тәжірибемен тығыз байланысты. Зерттеушілер мифтің бес негізгі белгісі оның мәнісі туралы 
түсінік береді,мифемалар:  

1) эмоционалдық бояуға ие;  
2) мінез-құлықтың үлгісі – модель ретінде іске асырылады; 
 3) қорытындылық сипаты (қабылдау және күйзелістің, елес және іс - әрекеттің, бейне 

және идеяның тұтастығын қамтамасыз етеді) бар;  
4) түсіну және мағыналық талдаудың нормаларын белгілейді; 
 5) абсолютті, ақиқаттық түрде жете ұғындырылады [8]. 
Мифтің осындай белгілері адамзаттың әмбебаптық көзқарасының қалыптасуына себін 

тигізді, өйткені миф әлемнің пайда болуы туралы түсінік беріп, адамның мәнісін және орнын 
айқындаған, жеке құдірет пен адамдардың өзара қатынастарын қарастырып өлім мен өмір 
мәселелерін шешуге тырысқан, оның бастапқы ерекшеліктері адамдардың көзқарасының 
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қалыптасуына ықпал еткен. Олар:  
1) әлемнің тұтастығы, ғарыш, табиғат, адам өзара байланыста болған. Олардың бәрі 

рухтанған бастамамен жанданған (әлемдік жан)  элементтермен байланыстырылған;  
2) адамның дамуы құдіретпен, ғарышпен байланыста болған. Адамның болмысына 

қатысты барлық құбылыстар, адам үшін мағыналы түсініктер, ұғымдар – бәрі де ғарыштан 
шыққан;  

3) әлемді тану қабілеті адамға бастапқы кезде берілген. Сондықтан адам одан бұрын не 
болғанын тек қана есіне түсіріп отырады. Адамдар өздерінің іс – қимылдарында 
құдайдардың ежелгі заманда жасаған әрекеттерін қайталайды;  

4) әлемнің күрделілігін символдар арқылы тануға болады, себебі символ – абсолюттың 
белгісі деп түсінеді. 

Б. Ақбердиева мифтің табиғатын дұрыс қарастырады. Оны ментальдық, мифологиялық 
ойлаудың тәсілі ретінде санап, байланысын көрсеткен. Тілдің танымдағы орнын ғалым өз 
анықтамасында: «Мифтік танымды құрылым ретінде қарастыру, оның логикалық 
құрылысын, филологиялық мазмұнын, психологиялық мәнін, поэтикалық өрілуін т.б 
жақтарының тұтасып келіп тілде сабақтасқан көрінісін кешенді түрде зерттегенде ғана тіл 
мен танымның байланысы анықталмақ»[9,25]. 

Мифтің тілге тікелей қатысы бар екенін қазақстандық ғалымдардың бірталайы (Б.М. 
Тлеубердиев,  С.Қондыбай, Б. Ақбердиева, С.Е. Керімбаева, т.б) ономастика саласындағы 
зерттеу барысында, тікелей мифтердің құрылымын талдағанда дәлелдеген. Сондықтан да Б. 
Ақбердиева тіл мен мифтің байланысын атап өтіп тілді мифологиялық дүниетанымның көзі 
деп қарастырады: мифологиялық таным түсініктерде сұрыптау және оны тілдік жағынан 
түсіндіру қазіргі кезде өте маңызды. Себебі тарихи-әлеуметтік тұрғыдан алғанда, тіл – 
мифологиялық «дүниетанымның жинақталған бірден бір көзі». 

Қазақ әдебиетінің тарихында, соның ішінде, қазақ мифологиясына ерен еңбек сіңірген 
ғалым-зерттеушілердің бірегейі – М. О. Әуезов. Қазіргі заманда С.Қондыбай тұғырлаған 
қазақ мифологиясы бұрынғы кезде қазақ фольклорының аясында қаралып келгені рас. Бірақ 
та уақыт өте келе, халықтың сұранысы жоғары көтеріліп, санасы жетілген уақытта бұл сала 
жекелік пен даралықты талап етті. Өйткені оның аясы басқа ғылымдар секілді, ауқымды, кең 
болды. Жаңаша пайымдап қарасақ, мифология – тіпті, ес білмеген, ықылым заманда, 
фольклордан бұрын пайда болған ғылыми пән. 

Мифтік символиканың, мифологиялық сананың, мифопоэтикалық ойлау жүйесінің 
көркемдік дәрежеде сақталып жетуін біз халық ауыз әдебиетінің небір маржан үлгілерінен 
анық көреміз.  

Ислам дінінің қазақ жерінде әлі үстемдік құрмай, тылсым күшті жанына медет етіп, 
соған бар өмірін «арнаған» халықтың танымына талдау жасайды, бақсы, жын, пері, 
албасты, жезтырнақ, үббе, шайтан секілді хикаялық мифонимдердің қызметін атап кетеді. 
Халық мәдениеті, халық танымы барда оны сақтаушы, жеткізуші, қолданушы бар. Мифтік 
түсініктер, ұғымдар – халық санасында жатталып,  қажетті қайнар бұлақты болашаққа тасып 
жеткізуші құрал. Миф – қиялдан туған, ойдан шығара салынған дүние емес, халықтың дүние, 
әлем, өзі турасындағы шындықтың айнасы. Осы орайда ұлттық белгі-бейнелеулердің 
қатарында мифонимдер де бар. Яғни мифтік сюжетке қатыса отырып, сол арнаға кірігіп 
кетіп, бір кеңістік шеңберінде жүретін хикаялық-мифтік кейіпкерлер. Жоғарыда атап 
өткеніміздей, миф фольклордан бұрын пайда болды десек, мифология ұзақ уақыт бойы 
халық танымы мен аңыз-әпсана, хикаяларын жеткізуші, дамытушы басты құрал десек, 
хикаялық мифонимдер қоғамның алғашқы сатылық даму кезеңінде, яғни барлық таным мен 
мәдениеттің басында тұрды. Осы ретте ғалым Е.Жұбановтың мына пікірін келтіріп кеткен 
жөн: «Миф тудырған образдар эпос геройларынан анағұрлым бұрын пайда болды. Оған 
қиял-ғажайып ертегілеріндегі «мерген», «ер», «батыр» т.б. кейіпкерлердің берідегі эпоста, 
батырлар жырларында аты аталатын образдардан әрірек замандарда туғаны, тарихтан 
бұрынғы дәуірлер тумалары, алыс заман айғақтары екені дәлел бола алады» [10,89-90]. Заман 
өте келе, адамның санасы жетіліп, дүниені танып-білуі жетілгеннен кейін де бұл образдар 
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халық санасында жоғалған. Керісінше, одан әрі үздіксіз дамып, халық арасында кеңінен 
пайдаланылды. Көркем шығармалардың барлығында дерлік мифологияның, құрығанда, бір 
ұшқыншағы көрінеді, яғни поэтикалық шеңбері түрліше дамып, көрініс табады.  
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Сан қилы тарихқа толы «Аласапыран» романының қазақ тілімізде, тарихымызда 

алатын орны зор. Романда метонимиялар көптеп кездеседі.Метонимия дегеніміз – бір жақ 
аттары алынып, өз мағынасында емес, екінші мағына аралығында жақындығымен бірінің 
орнына екіншісі алмастырылып қолданылатын және сол құбылысты түгел көрсете алатын 
көркемдік тәсіл. Олардың тілдік тұрғыдан алғанда мағынасы өте зор. Автор троптарды кең 
қолданған. Метонимиялардың орнын ауыстыру арқылы мағыналарын ашып кеткен.   Қай тіл 
болса да, оның сөздік қорының мол болуы сол тілде сөйлеушілердің қарым-қатынасын 
жақсартуға, айтайын деген ойын терең, мазмұнды етіп түсіндіруге өз септігін тигізеді. Тілдің 
қолдану аясының кеңдігін танытатын құбылыстың бірі , ғылымда троптар деп аталады,ал 
оның негізгі бір түрі – метонимия.  

«Метонимия» гр.сөзі, атын өзгертіп, алмастырып атау деген мағынаны білдіреді. Ең 
алғаш метонимияға анықтама беру Аристотельден басталады. Одан кейін Квинтилиан мен 
Цицерон түсіндіріп кеткен. Қазақ тіл білімінде метонимияға берілген анықтамалар да аз 
емес. Мысалы, І.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаевтың анықтауынша, «метонимия» - бір сөздің 
орнына екінші бір сөздің ауыс қолданылуынан шығатын іргелес ұғым. Академик 
З.Қабдоловтың тілімен айтсақ, метонимия «өзара шектес заттар мен себептес 
құбылыстардың, өзара байланысты ұғымдар мен шартты сөздердің бірінің орнына бірін 
қолдану». Ал Қ.Жұмалиев былай деп анықтама берді: «Не құбылыстың бір жағы, не аттары 
алынып, өз мағынасында емес, екінші мағынада араларындағы жақындығымен бірінің 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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орнына екіншісі алмастырылып қолданылса және сол құбылысты түгел көрсете, метонимия 
дейді». «Метонимия дегеніміз – белгілі бір заттар мен құбылыстардың сыртқы және ішкі 
мән-мағынасының реалды байланыстылығына қарай алмастыру амалы» дейді Ә.Хасенов. 
Қазақ халқының  ірі ғалым-лингвисі А.Байтұрсынов та метонимияның әдеби шығармалар 
үшін айрықша мәні бар екендігін атап көрсете келіп: «Арасында жақындығы бар екі нәрсенің 
атын ауыстырып, бірінің орнына бірін айту төмендегі түрі болса, онда  ауысу – 
алмастыру» деп аталады. Қазақ тіл білімінде метонимияға арналған толық зерттеулер өте аз. 
Метонимияны тілдік құбылыс ретінде қазақ тілінде тұңғыш зерттеген Л.Нұржекеева 
ғылымда метонимияны синекдохадан бөліп, екеуін троптың екі басқа түрі деп қарайтындар 
да бар екенін айта келіп, өзінің соңғы пікірге қосылатынын айтып, бұл  ойын жан-жақты 
дәлелдей отырып, жаңа ғылыми ереже ұсынады. Ол ереже метонимия мен синекдоханың 
негізгі табиғаты мен ерекшеліктерін түгел қамтиды. Сондықтан синекдоханы метонимияның 
бір түрі деп қарастырады. Сонымен, Л.Нұржекееваның ізімен метонимия мен синекдоханы 
бір категория деп қарай отырып, оларға мағыналық жағынан ашық метонимия (синекдоха) 
және көмескі метонимия ретінде мысалдар келтірдік. Жазушы бірде тұрақты тіркес 
компоненттерінің бірі болдырып жай метонимияларды қолданса, тағы бірде күрделі 
метонимия болатын тұрақты тіркестерді өз мақсаттарына сай шеберлікпен қолданған. 

Мысалы: 
«Анау үйдің құдасы келіп жатыр» дейміз. Құда үйдікі емес, ол үйдегі адамдікі. 
«Ауыл қалың ұйқыда» дейміз. Ауыл ұйықтамайды, ауылдың адамы ұйықтайды. 
«Ет берілді ме?» дегеннің орнына «Табақ тартылды ма?» деп алмастырып айтамыз 

[1;7,8,9]. 
Жазушы Ә.Кекілбаев тұрақты тіркесті заттандырып, «телмірушілер, аңдушылар» 

мағынасын алмастырып тұрған күрделі метонимия түрінде қолданған. 
Не керек қараң қалған қараша ауыл 
Боз дөнде баяғыша мүлгіп тұрды. 
Қайран ел қанды қолдан жайрап қалды 
Қыр кектің бір үйірін айдап қалды. 
Қыр желі құтырынды, ысқырынды, 
Ақ боран азу тісін қайрап қалды. 
Қайғыдан қар жамылып қасқа дала 
Жоғарыда берілген өлең жолындағы «қанды қол» фразеологиялық тіркесі жаудан, 

дұшпаннан зардап шеккен ел деген мағынада жазушы қолданған метонимия түріндегі тіркес 
қазақ тілінің фразеологиялық қазынасын толықтырып байытты деуге болады [2;232]. 

Сол сияқты М.Мағауинның «Аласапыран» романында метонимиялар көптеп көптеп 
көрініс тапқан. Оларды мына төмендегі мысалдардан көруімізге болады. 

Хақ-Назар хан шаһид болғалы өткізілмек ең үлкен кеңес еді [3;6]. Шаһид сөзі Алланың 
сүйікті құлы жұмаққа барғалы деген мағынада қолданылып тұр. 

Ұрыс дабылына енді ғана араласқан. [3;7].Ұрыс – соғысу, айқасу, төбелесу деген 
мағынада [4;861б].Автор бұл жерде соғысқа енді араласа бастады деп айтқысы келген. 

Қорлықтың үлкені Созақтың биік дарбазасынан басталады [3;7]. Қорлық – күштінің 
әлсізге көрсеткен озбырлығы, жәбір, жапа шегу деген мағына [4;523]. Бұл сөйлемде жапа 
шегудің көкесі Созақтың биік шыңынан басталады. 

Ақсүйектің тізгінін тежеген [3;7]. Ақсүйек – қазақтың ежелгі ұлттық ойыны, билеуші 
таптардың өкілі, алпауыт тұқымы [4;33]. Жазушы бұл жерде билеуші таптардың өкілі туралы 
сөз етіп отыр. 

Хан әуелі өзінің игі жақсыларды қала сыртында, алдан шығып, лайықты қарсылай 
алмағаны үшін, тым құрса, ақсақалдарға арнай кіріп, сәлем беріп шықпағаны ғафу өтінді 
[3;8]. Игі жақсылар – жақсы адамдар, ізгілер, үстем тап өкілдері, бай, ізгі ниетті адамдар 
[4;350]. Жазушының игі жақсылар деп отырғаны үстем тап өкілдері, сыйлы байлар. Ақсақал 
– ел билеген ру басы, жасы үлкен сыйлы адам [4;32]. Жазушы жасы үлкен сыйлы адамдарды 
ақсақал деп ауыстырып отыр. Ғафу – кешірім беру, айыпқа бұйырмау [4;394]. Кешірім сөзін 
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ғафу сөзімен ауыстырып отыр. Автордың айтпақ ойы: ханның сыйлы байларды қарсы 
алмағаны үшін, жасы үлкен кісіге сәлем бермегені үшін кешірім сұрап тұрғанын айтып тұр. 

Жылжи көшіп, Сібір жұртын алайық [3;8-9].Сібір жұртын емес, сол жұрт тұрып 
жатқан жерді алады. Жұрт пен жер байланысты болғандықтан, жердің орнына жұрт сөзі 
пайдаланылып тұр. 

Ойдағы берекелі іс байыпты мұрат табуы үшін, алаштың арқасы кеңіп, қайтадан 
еңселі орда тігуі үшін...[3;9]. Алаштың арқасы кеңіді – қазақтың кең құлаш жайып, еркіндік 
алуы [4;55]. Жазушы азаттықты аңсаған еркіндік алғысы келгенін меңзеп тұр. 

Біреулер тұнжырап төмен қарады [3;9]. Бір – жалғыз ұғымын білдіретін сан есім, біреу 
– сілтеу есімдігі [4;165]. Бұл жерде адамдар ұғымымен ауыстырылып тұр. 

Хандарын көлденең кеселден көз жұмса, елге кім иелік етеді [3;10].Кесел – ауру, 
сырқат, дерт [4;390]. Иелік ету – ие болу, қожалық ету [4;351]. Айтылмақ болған ой: ханның 
аяқ асты келетін аурудан көз жұмса, артындағы еліне кім иелік ететінін меңзеп отыр. 

Топырлатып тай сойылды [3;11].Тай өзі емес, оны соятын адамдар. Топырлатып тай 
сойылу.Екі жасқа толмаған жылқыны топырлатып бауыздады. 

Тіріге киім, өліге кейін керек [3;12]. Тірі адамға, өлі адамға деген мағынада. Тірі – 
жаны бар, өлмеген, мысылы, еті тірі деген де болады[4;847]. Өлі – қаза тапқан, дәм-тұзы 
таусылған, ауыспалы мағынада: надан, санасыз, топас [4;652]. Жазушының айтып отырғаны 
жер бетінде басып жүрген жан мен өмірден өткен адам. 

Тұтығыңқырап, тез оңалды [3;13].Тез оңалу- жылдам, әп-сәтте жөніне келу, түзелу, 
қатарға қосылу. Ауыспалы мағынада: сырқатынан жазылу [4;634].Бұл жерде тез арада есін 
жиды деген мағынада қолданылып отыр. 

Хан әр сөзін шегелей сөйлеп кетті [3;14]. Шегелеп сөйлеу – қатты, мықты, нақты 
қадап-қадап сөйлеу [4;911]. Ханның әр сөзін нақты қадап-қадап айтқаны туралы меңзеп тұр. 

Сенің жүзің өлсе, оның бірі өлер [3;16]. Жүз – бет, пышақ, сан және жүзге бөліну 
[4;321]. Бір – есептік сан есім ең алғашқысы, жалғыз, жалқы [4;165]. Бұл сөйлемде жүз деп 
отырғаны адамдар, жүз адам деген секілді, жалғыз деп ауыстырып отыр. 

Алыс та болса атағы жер-жаһанды дүбірлетіп жатқан орыстармен тіл қатыспай 
болмас [3;17]. Атағы жер-жаһанды дүбірлетті – абыройы, даңқы, беделі шықты, ел аузына 
ілікті, дүниені күңірентті [4;66,297]. Тіл қатыспау – сөйлеспеу, араласпау [4;844]. Автордың 
сөз етіп отырғаны өз еліміз емес көрші тұрған алыс ел болса да, оның атақ-даңқы әлемді 
дүбірлетіп отырғандықтан, олармен араласпай болмас дейді. 

Қолма-қол сарай алаңынан жер-ошақтар қазылып, тай-қазандар асылды [3;20].Тай-
қазан сөзі тағам, ет сөзімен ауыстырылып қолданылып тұр. Тай-қазандар асылды – тамақ 
жасалды, ет салынды [4;450]. Сарайдың алдынан жер-ошақтар қазылып, тағамдар пісірліп, ет 
салынғаны туралы айтылып отыр. 

Көз байлана, елаяғы басылған шақта [3;23]. Аяқ – дене мүше, ауысп.мағ аяққа киген 
киім, бір нәрсенің соңғы жағы, бір нәрсенің нәтижесі, қорытындысы [4;79]. Бұл жерде 
тыныштық орнаған кезде, шу басылған кезде деген мағынада ауыстырылып отыр. 

Қандауырдыңжүзіндей қайқы кірпіктері ұзын екен [3;24]. Қандауыр – шағын қанжар, 
кездік. Жүз – пышақ, ру, бет-әлпет, сан есім, ұстара, қылыш сияқты заттардың өткір жағы 
сияқты көптеген мағына береді [4;321]. Автор қанжардың қырындай өткір деген мағынада 
қолданып тұр. 

Ораз-Мұхамед сөз аяғын тосып отыр [3;30б]. Сөздің соңын кұтіп отыр деген мағынада 
қолданып тұр. 

Сүр қазы жеймісіз, тоңазыған жамбас мүжимісіз?-деді Ай-Шешек дастарқанды Ораз-
Мұхамед алдына жылжытып [3;30]. Дастарқан – үстіне тағам қою үшін жайылатын қалың 
малта [4;189]. Дастарқан – жалқының орнына қолданылатын жалпы атау. Яғни, тағамды 
Ораз-Мұхамедкежылжытып бергені жайлымеңзеліп тұр. 

Түркістан мен Сауранды алған соң күніне екеуден және ылғи жібектен киесің деді тағы 
[3;34]. Жібек – жібек құрты оралған жіптен жасалған әдемі, жылтыр мата [4;33]. 

Алты арыс елдің бір легі [3;35]. Алты арыс ел – алты атадан тараған бір ру [4;43]. 
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Керей руының бір тобы туралы сөз етіледі. 
Сәлемшілер сұлбасы көзге көрінісімен, жасы кіші үш әйел де қозғалақтап, 

жинақыланып отырды [3;43].Сәлемші – сәлем бере, айта келген адам [4;719]. Сұлба – 
бейне,тұлға [4;746]. Сәлем бере келген адамдар ауыстырылып тұр. 

Қорытындылай келгенде, «Аласапыран» романында метонимиялардың көптеп 
кездесетініне куә болдық. Зерттеу негізінде метонимияларды «Аласапыран» романынан 
теріп, олардың мағынасына түсінік беріліп өтілді. Осы романды оқи отырып,  жазушы алуан 
түрлі сөздердің орнын ауыстырып жазғанын көруімізге болады. Осы романның тілдік сипаты 
тұрғысында метонимиялардың мол екендігін аңғардық. Олардың барлығын бір жұмыс 
көлеміне сиғызу мүмкін емес. Өйткені, романда  метонимиялар  көптеп ұшырасқандықтан, 
оларды жіпке тізгендей тізіп, теріп шығу оңай дүние емес. Бұл көп зерттеуді қажет етеді. 

Ұсынысымыз:  «Аласапыран » романында кездесетін барлық метонимияларды тізіп, 
олардың мағынасын талдап,  сөздік ретінде шығарып, оның таралуын қамтамасыз ету керек.  
Осы романды оқи отырып, онда кездесетін метонимия құбылысын жан-жақты  тұрғыдан 
қарастыру керек. 
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Белгілі бір ұғымның адам санасында қалыптасуын, оның дамуын әр ұлтта сол ұғымның 

қабылдану ерекшелігін анықтауды бір ғана тіл біліміне артып қою дұрыс болмайды. Тілдің 
танымдық, бейнелілік, ғылыми, «әлемдік тұтастық» сипатын зерттеуді жеке тілдік деректер 
шырмауына байланбай, жалпы адамзат дүниетанымының тұрғысынан қарау шарт. Тілдің 
танымдық сипаты әр түрлі ғылымға ортақ мәселе. Қазіргі лингвистикада тілдің бұл мәселесін 
жалпы философиялық, психологиялық пайымдаулар арқылы шешуге ұмтылуда.  Алайда, тіл 
мәселелері – алдымен лингвистиканың өзекті зерттеу нысаны. Сондықтан да осы мәселенің 
жұмбағын тек лингвистика мен когнитивтік лингвистика шеше алады.  

  Тіл біліміндегі түрлі бағыттағы зерттеушілер «концепт» ұғымын әр алуан мәнде 
қолданады. Аталмыш термин әсіресе, тілді логикалық талдау, этнолингвистика, 
лингвомәдениеттану, психолингвистика салалары бойынша жазылған еңбектерде жиі 
кездеседі. Санамаланған ғылым салаларында бұл терминнің түрліше түсіндірілуі, ең 
алдымен оған негіз болған латын сөзінің «conceptus» көп мағыналылығына байланысты.  

Адам баласын өмірге әкелетін, өмір бойы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай өсіретін, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып отыратын – оны дүниеге 
әкелетін анасы. Ақындар мен жазушылардың ішінде ана тақырыбына қалам сілтемегендері 
жоқ екендігі тағы ақиқат. Бір қолымен бесікті тербетіп отырса, екінші қолымен әлемді 
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тербете білген ана – мәңгілік ұғым. Ғұмырлық тақырыпты жан-жақты қарастыруға 
байланысты әр зерттеген сайын оның түрлі қыр-сырын ашып, зерттеуге болады. Сондықтан 
да көркем шығармалардағы  «ана» концептісі – тақырыптық аясы кең, мазмұны терең, 
қамтитын мәселелері өте маңызды, концептуалды өрісі өте күрделі болып табылады. 

«Концепт» термині М.М.Копыленко бойынша, «тек ұғымды ғана қамтымайды, 
сонымен қатар ортақ мағынаны қалыптастыратын ұғымнан алғашқы (предпонятийные) және 
деконцептуализацияланған құбылыстарды да қамтиды, ал реалияларды білдіру үшін тек 
сөздер ғана емес және де фразалық үйлесімдер қолданылады» [1, 44-45б.]. 

Е.И.Диброва концептіні шындық құбылыстарының сезімдік-көрнекті бейнелері ретінде 
елестетуде орналасқан (сонымен қатар мұнда концепт арқылы ойдың елестетуден ұғымға 
қарай қозғалысы жүзеге асады) және ортақ мағынаны қалыптастыратын ерекше ұғымнан 
алғашқы мән (сущность) қатарына жатқызады [2, 133б.].М.В.Никитина «концепт – бұл ең 
біріншіден, түсінік пен ұғым» екенін айтып өтеді [3, 6б.].Е.С.Кубрякова «концепт» және 
«ұғым» терминдері адам ойлауы мен санасының түрлі аспектілерін сипаттайды дейді: 
«Ұғым– объективті шындықтың логикалық формада  бейнеленуінің белгілі бір түрлерінің 
бірі; концепт сананың  шұғыл (оперативті) мынадай бірліктерін қамтиды: елестету, образдар, 
ұғымдар, ал олар жинақталып барып концептуалды жүйе не әлемнің концептуалды моделін 
жасайды» [4, 143б.].  

Концептілік құрылымдардың санада бейнеленуі әр түрлі формада көрініс табады. Олар: 
Фрейм – бұл концептілік жүйенің құрылымдық элементтерін танытатын концепт 

типінің қарапайым формасы. Ол концептінің ең жақын семаларынан құралады және ең 
жақын ассоциативтік, стереотиптік таңбалар арқылы көрініс табады. [5, 17б.] 

Схема – когнитивтік санада сыртқы сигналдар мен ішкі сезімдер көмегі арқылы 
жинақталған ақпараттарды кеңістікте, заттық формада таныту тәсілі. [7, 28] 

Сценарий.Концепт қалыптастырудағы оның қарапайым танымдық элементтері фрейм 
болса, әрбір фрейм тармақтарының төңірегінен оқиғалар мен жағдаяттар жүйесін жинақтауға 
болады. Бұл жүйені құрайтын бөлшектер – сценарийлер мен скриптер. Сценарий белгілі бір 
фреймнен туындайтын эпизод фрагменттерінен құралады. [5, 35б.]. 

Скрипт –күрделі формадағы концепт типі. Скриптті қалыптастыратын басты элемент – 
фрейм. Скрипттің санадағы көрінісі – сценарийлік құрылымның кеңейтілген формасы. 
Скрипт көзбен көрген, нақты тәжірибеден өткен оқиғалар арқылы, балалық шақтан келе 
жатқан стреотиптік ақпараттары арқылы жинақталған ақпараттардан құралады.        [5, 48б.] 

Ойсурет – концепт құрылымдарын бейнелі формада таныту. Ойсурет санада бейне, 
символ, метафора, аллегория көмегімен танылады. Концептінің ойсурет типіне салынып 
танылған формасы логикалық – позитивтік танымнан гөрі эстетикалық таным деңгейінде, 
ақиқат дүние үзіктерін өздігінше суреттеп ұқсату, елестету шеберлігінен туындайды. [5, 56б.] 

«Ана» концептісін көркем шығармаларда қарастыру барысында    классик жазушы 
Ғабит Мүсіреповтің ана тақырыбында жазылған туындылары мен Максим Горькийден 
аударылған әңгімелері жұмыс нысанына арқау етілді. Ғ.Мүсірепов әңгімелерінде кездесетін 
ананың бейнесі мен қасиеттері жоғарыда көрсетілген ойда бейнеленетін концептілік  
құрылымдардың тууына себепші болғандығын тағы айта кеткеніміз жөн. 

Жазушының «Адамның анасы» шығармасында «Ана-мейірім» когнитивтік  моделін  
қарастыруымызға  болады. Шығармада  «Ана тал түбінде жұдырығын түйіп жатқан 
қызыл адамға мейірімді көзінің барлық нұрын төгіп қараған сайын бетіне қан жүгіреді. 
Ананың нұрлы көзі баланы ақырын ғана, еркелетіп қана сипағандай болады. Таңертеңгі 
тымықта күннің көзі ғана осылай сипай алады дүниені»,- [6,142б.] деп  берілген. Сөйлемде  
келтірілген  мейірімділік ұғымын  ана  сөзін қолданарда  еске  түсетін  ассосацияға 
жатқызуға толықтай негіз бар. Педагогика-психологиялық тұрғысынан алып қарастыратын 
болсақ, адам бойындағы балаға деген ыстық махаббат пен мейірім сәбидің жатырға біткен 
кезінен бастап пайда болады. Сондықтан берілген мысалдағы іс-әрекеттер ешқандай да ерсі 
көрінбей, керісінше заңды құбылыс ретінде беріледі.  

«Ана-қамқоршы» когнитивтік моделіне жазушының «Әмина» әңгімесінен мына бір  
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мысалды  алсақ: «Бір баланың сандалына ұсақ тас  түсіп кетіп,қыңқ етіп қалса, ана да 
ауырсынып, қабақ шыту керек. Көбелек  ұстатпай  кетсе, оған  да  ұрсу  керек».[6,159б.]. 
Бұл  жерде  концепт  типіне  жататын  күрделі форма (скрипт) орын алады. Оқиғалы форма 
сценарийден  күрделеніп  келген  құрылым  ананың  қамқоршы  екенін  білдіретін  
қалыптасып  қалған  танымды  көрсетеді.  

Ғабит  Мүсіреповтің  ана  туралы  жазылған     ішінде  «Өлімді  жеңген  ана» деп  
аталатын  әңгімесінде  «Мақтасақ- әйелді  мақтайық  та, құрметтейік  те  әйелді. Әйел-
ана, барлық  қиындықты  жеңетін  сарқылмайтын  күш, көзді  бұлақ  емес  пе!...»,- [6,179б.] 
деген  ойдан  «ана-сарқылмайтын  күш» концептуалдық  моделін  алуға  болады. Концепт  
құрылымының  ішінде  бейнелі  форма  деп  қарастырылатын  ой-сурет  осы  мысалға  негіз  
болады. Ғылыми  анықтамалар  бойынша  ой-суреттің  құрамына  бейне, суреттеу, символ  
сынды  қосымша  құрылымдар  енеді. Ал  берілген  мысалдағы  ананы  көзді  бұлақ  пен  
сарқылмайтын  күшке  әкеп  теңеуі  құрылымның  негізгі  ерекшелігі. Жер бетінде ананың 
негізгі мақсаты – артына дені сау ұрпақ қалдыру  екендігі белгілі. Ендеше «Ана-ұрпақ 
қалдырушы» деген когнитивтік модель арқылы Ғабит Мүсірепов шығармаларында оның 
ішінде «Өлімді жеңген ана» туындысында «Сен не істесең де адам ғанасың. Ал енді мен-ана! 
Сен өлімге  қызмет етесің, мен өмірге қызмет етемін. Сен өлім шашасың, мен өмір 
шашамын. Дүниеге адам әкелем, білдің бе?Сондықтан мен сені адамға  санамаймын да», - 
деген екен [6,192б.]. Ал  концепт құрылымы  ретінде  фрейм деп  алуға  болады. Берілген  
мысалдағы қимыл-әрекет  ана  мен  ханның  арасындағы  әңгімеде  өрбиді. Аталмыш  
сюжетті  оқыған  кезде  көз  алдыңызға  бірден-бір уақиға елестейді. Сондықтан оны сызбалы 
форма схемаға  жатқызуымызға  толық  негіз  бар. Сонымен қатар, «ана-өмірдің иесі» 
концептуалдық модель ретінде  алып, жазушы шығармаларынан негіз болатындай 
тіркестерді де табуға  болады. Мысалы, «Өлімді  жеңген  ана» әңгімесінде  «Бұл әйелдің неге 
мұнша күшті екенін түсіндім деп ойлаймын.Бұл өмірдің иесі, бұл ана, бұл ұлын сүйеді. Ұлын 
сүюі, ол ұлы өмірдің бір ұшқыны ғой. Кім біледі, мүмкін, ол ұшқыннан әлденеше ғасырға 
кететін жалын туар...Мүмкін жерді жылытып, бақыт себетін адам болар...» ,-дейді. 
[6,159б.].Бұл  мысалда сезім, сүю  сынды эмоционалды аспектілер кездеседі. «Өмірдің иесі» 
деп берілген  концептуалық модельдің метафизикалық  аспектілер  қатарына  да  жатқызуға  
болады.  Концепт типтері ретінде күрделі оқиғалы  формалар  қатарына  еніп, сценарий 
қызметін атқарады. 

Қорыта айтқанда, көркем шығармалардағы «ана» концептісі түрлі аспектіден 
қарастыруды қажет ететін – тақырыптық аясы кең, этномәдени мазмұны терең, қамтитын 
мәселелері өте маңызды, концептуалдық өрісі ауқымды концепт болып табылады. 
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Адам баласы белгілі бір қоғамда бірлесіп өмір сүріп, бірлесіп еңбек етеді. Қандай да 

болмасын қоғамның көпшілік қабылдаған әдет-ғұрып, қарым-қатынас жасау дәстүрі болады. 
Адамдардың өзара қарым-қатынасына қатысты орныққан әдеп ережелерінің жиынтығы 
ғылымда «этикет» деген арнайы терминмен айтылады, ал бұл жиынтықтың вербальды (тіл 
арқылы) жүзеге асатын жағы «сөз этикеті» деген арнайы атпен ерекшеленіп атала бастады.   

Күнделікті өмірдегі этикет амандық сұрасудан басталады. Амандасу - инабаттылық пен 
әдепке қатысты қатынас нормасы. Әр сөзді сәлемдесуден бастайтын халқымыздың осы бір 
жақсы қасиеті көпшілікті татулыққа, сыпайылыққа, мәдениеттілік пен парасаттылыққа 
үндейді. Құран Кәрімде: “Егер сіздерге біреу амандасса, сәлемін одан да асыра не дәл солай 
қабыл алыңыздар” делінген екен. Бұл да амандасудың адамгершілік сатысының бір биігі  
екенін көрсетсе керек[1, 8-9 б.]. 

Амандасу кезінде сөз этикеті ережелері сыпайылық принциптеріне негізделетінін 
айғақтайтын мысал ретінде қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтеріп, әлем 
әдебиетіне биік эстетикалық талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды – «Абай жолы» 
роман-эпопеясының бірінші бөлімі «Қайтқанда» атты тарауындағы  амандасу әдебін келтіре 
кету қажет. Оқудан келген бала Абайдың көп ішінен, ең алдымен анасын көріп, соған қарай 
жүре бергенде, шешесі анадай жерде тұрып: 

-Әй, шырағым балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр...Сәлем бер! – деп салқын 
сабырлықпен  ең әуелі отағасымен амандасудың қажеттігін білдірген еді. «Үлкенге құрмет, 
кішіге ізет» демекші, алдымен жасы үлкенге  амандасу, қал-жағдайын сұрастыру кез келген 
тұлғаның міндеті.  

Сөйлеуші жақтың өз әріптесіне құрметпен қарауы негізгі ережелердің бірі болып 
саналады. Сыпайылық, сыйластық, ізеттілік – моральдың, этиканың түп негізі. Сайып 
келгенде, адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеу адамдардың бір-бірін құрметтеуінен, 
ілтипатшылдығынан (толерантность) басталады. 

Үлкенді сыйлау, құрметтеу; сөйлеушінің сөзін бөлмеу, сөйлеуші тыңдаушыны 
назардан тыс қалдырмауы, өзін төмен ұстауы, мадақ сөзден қашуы т.б. тәрізді ұлттық сөз 
саптау дәстүріндегі талаптар сөз этикетіне ұйтқы, тірек-таяныш болады. Сөз этикетінің 
қатысты мұндай талаптар мақал-мәтелдерде айқын аңғарылады: сәлем – сөздің анасы; бір 
күн үзеңгі жолдасқа қырық күн сәлем; анасы тұрып, қызы сөйлегеннен без, атасы тұрып 
ұлы сөйлегеннен без; сіз деген – сөздің сынығы, сен деген – сөздің анығы т.б. 

Шырағым, қарағым, шырақ, қарындас, інішек, ағай, апай, атай, әжей тәрізді қаратпа 
сөздер үлкен мен кішінің арасындағы ілтипатты білдіреді. Тәрбиелі адамның сіз бен сен 
сөздерінің жұмсалу дәстүрінен жөнсіз ауытқымайтыны этикеттік норманы сақтауға жатады. 

Сөйлеу этикетiне жaтaтын сөздердiң тiлде сaн aлуaн түрлерi бaр. Дaғдығa (стереотипке) 
aйнaлғaн мұндaй сөздер жиi қолдaнылaды. Сондықтaн болaр, бұл сөздер еш қиындықсыз оп-
оңaй нәрседей көрiнедi. Мәселен, aмaндық сұрaсудың еш қиындығы жоқ тәрiздi (Сәлеметсiз 
бе?... Aмaн-есенсiз бе? Aрмысыз! Сәлем бердiк! Aссaлaумaғaлaйкум! Кеш жaрық т.б.).  

Aлaйдa бұлaрдың толып жaтқaн түрлерi, синонимдерi, вaриaнттaры бaр. Сондықтaн 
aдресaнттың олaрды тaлғaп, тaңдaп қолдaнуынa турa келедi. Олaрдың қолдaнылaтын орнынa, 
кіммен қaлaй aмaндaсуғa болaтын жaйттaрғa ерекше көңіл бөлуге турa келеді. Aмaндық 
сұрaсу – тұрмыстa жиi aйтылaтын, құлaққa жиi естiлетiн этикеттік формулaлaр. Бiрaқ 
қaлыптaсқaн этикеттік нормa олaрды тaлғaп, тaңдaп өз орaйындa, өз орнындa қолдaнуды 
қaжет етеді. Мысaлы, Сәлеметсiз бе? деп aмaндaсу үлкен-кiшiге, тaныс-бейтaнысқa, ресми 
жaғдaйдa дa, еркiн жaғдaйдa дa қолдaнылa беретiнi белгілі, aл Aссaлaумaғaлaйкум! деп 
aмaндaсуды aуылдaғы кейбiр жaсы үлкен aқсaқaлдaр ұнaтып тұрaды. Жaсы үлкен әйелдерге 
бұлaй aмaндaсу қолaйсыз жaғдaйғa душaр қылaды. Aдресaнт сәлем aлушының әлеуметтік 
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мәртебесін ескеруі шaрт [2, 60 б.]. 
Қазақ ауылының адамдары ұзақ сапардан келген кісіге жиылып келіп амандасады 

немесе алыс сапарға аттанғалы жатқан адамға жиылып барып, «Жол болсын!» деп тілек 
айтады. «Алты жасар бала жол жүріп келсе, алпыстағы шал барып амандасады» деген мәтел 
соның айғағы.  Бұған бірден-бір мысал: Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясында 
үш күндік жолдан келген Абайды ауыл адамдары жиналып қарсы алып, қаладан келген бала 
шәкіртпен амандасып, жөн сұрасуы.  

Құрбы - құрдас қариялардың бірін - бірі әдейі іздеп барып сәлемдесуі – халқымыздың 
бауырмалдық дәстүрінің тағы бір белгісі.  Жастар ауыл аралап жүріп жасы үлкен қарияның 
үйіне бас сұғып, амандаспай кетсе, сол азамат «үлкенді сыйлауды білмейтін надан екен», 
«амандасуға да жарамады», «жетесіз» деген сөгіске қалады.  

Амандасу тәртібі бойынша сырттан кірген адам жасы үлкен - кіші болсын, үй ішінде 
отырғандарға өзі бұрын сәлем береді. Мысалы, Жүсіпбек Аймауытовтың қаламынан туған 
«Ақбілек» романында Мұқаш кіріп келе: 

- Амансың ба, жолдас? – деп үстелден асыла қолын созды. Мына қыр қазағының 
омыраулап келіп қолын созғанын жаратпаған ол: 

- Аман, - деп көзінің қырын түсірді. 
Мiне, бұл тәрізді амандасудағы «жолдас» деген қаратпа сөз aмaндaсуғa жaтaтын этикет 

сөздерде мaғынa, стильдiк өзгешелiктермен қосa әлеуметтiк сипaт бaрын aңғaртaды. 
Қол алысып амандасу – қазақ халқының көне заманнан келе жатқан салты. Әуелде 

мұндай белгі «қолымда қаруым жоқ» деген мағына аңғартқан. Әдетте амандасушылар оң 
қолын ұсынады. Мұның да өзіндік себебі бар: оң қол – қару ұстайтын қол, жұмысқа бейім 
қол, қолғап шешіп амандасу да «қолымда қаруым жоқ» дегенді білдіреді.  

Кездеспегелі көп жыл болған тұрғылас, замандас, құрдас, ағайын-туыс адамдар 
қауышып амандасу да «Ақбілек» романында орын алған. Көріспегелі көп болған  Бекболат 
пен Ақбілектің амандасуы: 

- Есен бе, қарағым ? – деп әуелі Ақберген амандасты. Бекболат қалай амандасудың 
есебін таба алмай: 

- Есен бе, қарағым ? – деп жолдасының сөзін қайталай салды. Ақбілек: 
- Шү-шүкір, -  деп ернінің ұшын қимылдатты. 
Тілдегі осы сияқты  ым мен ишарат, пантомимо тілімен қарым-қатынас жасауын 

зерттеу теориялық та практикалық жағынан маңызды. Коммуникацияның бейвербалды 
амалдарына байланысты Ж. Аймауытов беттің ымын мимика, ал ымдасуды пантомимо деп 
атап, олардың өзіндікерекшеліктерін сипаттап, нақты мысалдармен дәлелдейді. Тілші 
ғалымТ. Қордабаев: «Ым тілі жасанды емес, ол ұрпақтан ұрпаққа ауысып, мұраретінде 
беріліп отыратын табиғи құбылыс. Шарттылық ым тілінде тымелеусіз, сондықтан ол 
негізінде интернационалдық құрал, оны бірінің тілінбірі білмейтін адамдар да түсіне алады. 
Барлық халықта жұдырық көрсетудіқорқыту деп, қол бұлғауды шақыру деп түсінеді. 
Сөйленістің вербалдытәсілдерімен бірге жүретін кинесикалық, проксемикалық, 
просодикалықамалдар мен қимылдар лингвистикада бейвербалды қатынастың құрамында 

болатынын түсіндіреді. Паратілдік құралдар да дыбыстық сөздер сияқтыөте тиімді 
және ыңғайлы болып есептеледі. Шынында да, адамдар бірін-бірі белгілі бір дыбыстар 
арқылы ғана емес, қимылдар арқылы да түсінісеалады десе, тілтанушы Б. Момынова мен С. 
Бейсенбаевалар: «Денетілі, ым мен ишарат – тілдің әлеуметтік, психологиялық 
лингвистикасынды салаларының фактілерін салыстыра, салғастыра отырып, кешенді 
зерттеуге қол жеткізуге болатын, қазақ тіл біліміндегі теориялық тұғырыәрі толық анықтала 
қоймаған жаңа сала. Кейбір ым мен ишараттың тұтассөйлем немесе сөз, фраза орнына 
жұмсала беретінін ескерсек, қазақ тілініңлексика, синтаксис және фразеология, семантика 
салаларын зерттеудеәлі толық пайдаланылмаған, бірақ пайдалануға тиісті материал 
екеніайқындалып шыға келеді»  деген тұжырым жасайды [3, 89 б.]. 

Қауышып амандасу (кеуде түйістіріп) үшін, әуелі қос қолдап амандасып, сонан соң 
құшақтарын айқара жайып, бір - біріне төс қағып, оңға бір, солға бір кеуде тоғыстырып, 
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сонан соң екеуі де артқа бір табан шегінісіп, қолдарын алақан айырмастан тағы соғысып, қос 
қолдап амандасады. Бұлайша амандасу ер азаматтар үшін ең құрметті саналады. Жастар жай 
ғана қол алысып, иық қағысып та амандасады. Қыз балалар бір - біріне құшақтасып, бетіне - 
бетін тигізіп немесе жай қол алысып сәлемдеседі. Қазақ салтында қыз бен жігіт қол алысып 
амандаспағанына «Ақбілек» романындағы Ақбілектің: 

- Аман, қарындасым? – деп қолын ұсынған теке көзге жеп қоятындай сүзе қарауы 
дәлел бола алады. 

Л.Ф. Баллюзек сонау 19-ғасырдың соңында қазақтың сәлемдесу дәстүрі туралы 
мынадай дерек жазады: Сұлтан әулетінен шыққан барлық адамдарды көрген кезде және 
олардан кетіп бара жатқанда, сондай-ақ олар біреуге жылы сөз айтқан кезде, бір сөзбен 
айтқанда, оларға: «амансыз ба, сізге құрмет білдіремін, сау болыңыз, рақым етіңіз, сізден 
өтінемін, қайырымдылық жасаңыз, рахмет, алғыс білдіремін!» және т.с.с. деу қажет болатын 
жердің бәрінде оларға «Алдияр - құдай жар болсын!» деген сөзді айту. Сұлтан өз кезегінде 
сәлемдескен адамдарға «Уағалейкумассалам!» деген сөзбен жауап қайтаруға тиіс. Сұлтан 
тұқымына жатпайтын қазақтар бір-бірімен амандасқанда «Ассалаумағалайкүм!» және 
«Уағалукумассалам!» деген сөздерді қолданады, оның алғашқысын жасы кішілер әрқашан да 
бірінші болып жасы үлкендерге айтады да, үлкендер «Уағалейкумассалам!» деп жауап береді. 
Осы сөздерді бір-біріне айтқаннан кейін әрқашанда мал-жанның амандығын жасы үлкен 
қазақ жасы кішісінен міндетті түрде: «Мал-жаның, бала-шағаң аман ба?» деген сөздермен 
сұрайды. Бұған жасы кіші қазақтың тарапынан айтылатын жауап: «Құдайға шүкір, өз мал-
жаныңыз да есен бе?». Осылай сәлемдесіп, мал-жанның амандығын сұрау тіпті мүлде 
бейтаныс, бір-бірімен алғаш жүздесіп тұрған қазақтардың арасында да міндетті болып 
табылады. Ерлердің арасында амандасқанда айтылатын сөздер әйелдерге қатысты 
қолданылмайды, сондай-ақ оларды әйелдер бір-бірімен амандасқанда да қолданбайды. 
Олармен сәлемдескенде денсаулығы туралы сұраумен ғана шектеледі. Тек сұлтанның  
әйелдерімен амандасқанда ғана сұлтанға айтылатын сөздер қолданылады. Тұрмыстағы 
әйелдер ер адамдармен амандасқанда бір тізерлеп отырып, көйлегінің жеңімен оң жақ бетін 
жоғарыдан төмен бір сипап өтеді, бұған жауап ретінде ер адамдар басын сәл ғана иіп, әйелге 
«көп жаса!» деген сөздермен ұзақ ғұмыр тілеуге тиіс. «Қазақтар бір-бірімен кездескенде 
қарсы алып, амандасуы олардың әлеуметтік тегімен, байлығымен және көңілі 
жақындығымен анықталады. Хан немесе ірі сұлтандарға төменгі таптағы адам екі қолын 
кеудесіне қойып және төмен қарай иілмесе оларға жақындай алмайды, ал егер ол қайырым 
ретінде оған қолын созса, онда ол бір тізерлеп жерге отырып, оның қолын екі қолымен 
қысады. Орта қолды адам өзінің әміршісіне қолын кеудесіне қыспай, бірақ басын иіп келеді. 
Хан немесе күшті әмірші, өзінің қарауындағылардың сәлеміне оның иығына қолын қойып, 
сыйластығы болса, қолын қысып және құшақ айқастырып жауап береді. Егер қазақ жолда 
белгілі немесе бай адамды жолықтырып қалса, аттан түсіп және оның бір қолын ұстап, өзі 
қос қолдап амандасады, егер ханды кезіктірсе, онда жолда тоқтап тұруы керек және оның 
өтіп кетуін күтуі керек әрі басын иіп, қолын кеудесіне қойып, дауыстап сәлем беруі керек.  

Дәрежесі тең, бірақ жақын таныс емес адамдар бір-бірінің бір қолын алып қана 
амандасады; ал таныстар бір-біріне екі қолын береді және сонан соң, екі жаққа алма-кезек 
иық тірестіріп, құшақтасады немесе керісінше бір-бірін кеуделеріне қысып құшақтайды.  

Әйелдер де кездескенде жалпы қабылданған әдетті сақтаулары тиіс. Әлеуметтік 
жағдайлары тең әйелдер кезіккенде қол алыспайды, еш уақытта сүйіспейді, тек бірі 
екіншісіне жай ғана иіледі; бірақ ханша немесе белгілі сұлтан  әйелін кездестіргенде 
жанарын төмен түсіріп және иіліп, бетін қолымен сипап сәлемдесуі керек. Жас әйел жасы 
үлкен туыстарының алдында бір тізесін бүгіп, иіліп сәлем жасайды [4]. 

Күнделікті тұрмыстық қарым-қатынаста орын алатын сөз этикетінің бір бөлігі болып 
табылатын амандасуға қазақ халқы зор мән берген. Қазақ тілі мазмұны алуан түрлі сөз 
формаларының молдығымен ерекшеленеді. Бірақ олардың жұмсалу реті мен қолданылу аясы 
белгілі бір нормалық заңдарға бағынады. Мәселен: «Армысыз!», «Кеш жарық!», 
«Ассалаумағалейкум», т.б. сөздер талғампаздықты қажет етеді. Ол әрине кіммен 
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амандасуыңа байланысты болатыны талданды, сонымен қатар сәлемдесу салты тек сөз 
арқылы ғана емес ым-ишараттар көмегімен жүзеге асатынына мысалдар келтірілді. 
Сәлемдесу үлгілерінің мағыналық, стильдік реңкі өз орайында орнын тапқанда ғана мәнді. 

Қорыта айтқанда, сөз этикеті мен қатысым мәдениетіндегі амандасу сөз формаларын 
әдеппен қолданып, мүмкіндіктерін аша білсек, ізгілікке нұсқап, ізеттілікке бастайтын жақсы 
қырларын жетілдіре білсек, адамдар арасындағы ынтымақтастыққы ұйытқы болатыны сөзсіз. 
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мамандығының 4-курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі –  

 
Тілғылымыныңқазіргідамукезеңіндетілдікқұбылыстардыпрагматикалықтұрғысынанзер

ттеугеайырықшаназараударылыпотыр. ТілбіліміндегібұлбағыттыңқалыптасуыАмерикада XX 
ғ 30 жыл. беймаркстікфилософияныңпрагматизмсаласыжәнетаңбаларжүйесінзерттейтін 
“семантика” ғылымыментығызбайланысты. Прагматистер (Ч. Пирс, У. Джеймс) 
өзфилософиясыністіңқұралы, мақсатқажеткізетіннегізгіамалментәсілдептүсіндірген. 
Философтардыңбұлтүсініктеріненөрістейкеле, шетелтілбіліміндесолкездеріЧ.У. Моррис, 
Б.Уоров, Э.Сэйпер, Г.Клаустыңжаңашапікірлеріайтылабасталды. Таңбалар жүйесін 
зерттеуші ғалым Ч.У.Моррис бұл терминге байланысты: “Термин прагматика - дисциплина 
изучающая отношение знаков к их интерпретатции”[1] десе Г.Клаус тілдік таңбаның төрт 
түрлі қыры бар дей отырып прагматиканы семиотиканың бір бөлігі ретінде қарастырады : 
“Прагматические изучение языковых знаков  включает в себя как синтаксический, так и 
сигматический анализ языковых знаков, в свою очередь предлагает симантические 
исследования”[2, 21]. 

Ғалымдардың өзіндік бұл пікірлерінен мынандай қорытындыға келуге болады: 
прагматика тіл білімі мен семантиканың ара қатынасы арқылы тілдік таңбалардың қарым - 
қатынастағы мақсаттық қызметін зерттейтін сала болып табылады. 

Қатысымдық тіл білімінің өкілдері - Н.Д.Арутюнова, Г.В.Колшанский, Е.С.Кубрякова 
еңбектерінде қатысымдық тұлғалардың мағынасы мен қызметі жан - жақты қарастырылса, 
В.Богданов, В.Я.Мыркин, О.Г.Почепцов, т.б. еңбектері прагматиканың өзекті мәселелеріне 
арналған. 

Мысалы, Г.Р.Почепцов тілді қатысымдық тұрғыда зерттеудің ерекшелігін былайша 
түсіндіреді: “трудности исследования коммуникативного аспекта языка/речи больше по 
сравнению с исследованием структурного аспекта. Ведь здесь исчезает коментирующая роль 
языковой формы. Мы начинаем анлизировать сущности, которые относятся к более 
глубинным уровням языковой структуры”[3,7]. Ғалымдардың пікірлерінен тілдің 
қатысымдық табиғатын зерттеуде тілдік мазмұнға, мағынаға басты назар аудару керектігі 
көрінеді. 

http://baq.kz/kk/diaspora/1156
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Тіл адамдардың қарым - қатынасы барысында жүзеге асатын жүйелі құбылыс. Тілдік 
қатысымда тілді қолданушылар тек хабар алу / алмасу мен ғана шектелмейді. Әрбір 
айтылған хабардың астарында әрдайым қандай да болсын тілден тыс міндеттер тұрады. 
Сондықтан тілдік хабар белгілі бір мақсатқа жеткізетін құрал болып табылады. Нақтылы 
тілдік қолданысқа қатысымдық жағдай әсер ете отырып, онда сөйлеуші мен тыңдаушы 
қарым - қатынасы, қатысымдық тактикасы, тілдік әсері, әлеуметтік психологиялық 
қасиеттері көрініс тауып жатады. Осы сияқты тілдің қатысымдық  прагматикалық қызметін 
жүйелі түрде қарастыру   үлесіне тиеді.  

“Тіл білімі бір әлеуметтік ортаның, топтың құралы. Сондықтан да тілдік қатысым 
барысында оның субъектісін әртүрлі әлеуметтік жағдаяттарға сүйенбеуі мүмкін емес”. 
Осыған байланысты прагматикада қатысым иелерінің белгілі бір әлеуметтік ерекшелігі 
ескеріледі де, қатысымдық әрекеттің әртүрлі формалары социолингвистикалық 
байланысымен сипатталады. Сондай – ақ, қатысым иелерінің сөйлеу актісіндегі 
психологиялық күй - жайы және танымдық, интелектілік ерекшелігін қарастыруда 
прагматика психолингвистикалық мәселелерімен шектесіп жатады. Бұдан шығатын 
қорытынды прагмалингвистика көп қырлы ғылым саласы болып табылады. 

Шын мәнінде ғалымдар әлі күнге дейін прагмалингвистика мен бұл пәндердің 
шекарасын анық айқындай алмай келеді. Дегенмен тілдің қатысымдық жүйесін, жан - жақты 
күрделі зерттеу нәтижесінде жалпы тіл және орыс тіл білімінде бұл пәннің әртүрлі зерттеу 
нысаналары белгілі бола бастады. Ғалым Н.Д.Арутюнованың жүйелеп көрсеткеніндей 
прагматика жалпылама алғанда, біріншіден, айтылған ойдың иесіне, екіншіден, тілдік 
қатысымдағы тыңдаушыға, үшіншіден, қатысымдық жағдаятқа байланысты мәселелер 
кешенін қарастырады [4]. Осы негізгі мәселелер негізінде бірнеше зерттеу  тақырыптарын 
бөліп көрсетуге болады. 

Тілдік қатысымдағы тыңдаушыға қатысты айтылған ойдағы ашық және жасырын 
мағынаны түсіну, айтылған ойдың тыңдаушыға беретін әсері сипатталады. Қатысым 
иелерінің ара қатынасына байланысты тілдік қатысымның формалары,оның әлеуметтік-
эстетикалық жағы мен өз мағынасындағы идексальды компоненттерге түсінік 
беру,қатысымның формасы мен мазмұнына жағдаяттың әсер етуі сияқты мәселелер 
жиынтығы жатады. 

Қазақ тіл білімінде қатысымдық тұлғалардың мұндай прагматикалық мәселелері жүйелі 
түрде арнайы қарастырылған. Бірақ кейбір еңбектердің тілдік тұлғалардың қатысымдық - 
прагматикалық қызметіне қатысты мәліметтерді кездестіруге болады.  

Мысалы: Б.Тамаеваның еңбегінде “сый-құрмет” мағыналы сөздердің пайда болу, туу 
көздері халықтық қарым-қатынас рәсімдерінен бастау алады, сыйлау мен құрмет тұтуды 
мақсат ететін салт-дәстүрлердің қайсысының болмасын, коммуникативтік қарым-қатынас 
аясында пайда болып жүзеге асады” [5] деген пікірінде сөйлеуші мен тыңдаушы арасындағы 
қарым-қатынас, оның ішінде жағымды мән(сый-құрмет)сияқты прагматикалық белгілер 
айтылған. Одан соң А.Сейсенова қазақ тілінің сөйлеу этикетін іштей сараптап, үлкен сөйлеу 
ерекшелігін атап өтті[6]. Жалпы қазақ тілінде өтетін қатынаста үлкен кісілер мақал-мәтел 
мен ұлағатты сөздерді, алла тағалаға өтініш етуді жиі қолданады. Зерттеуші өз объектісін 
лингво-мәдениеттанымдық тұрғыдан қарастырғанмен, еңбекте сөйлеу актісіндегі 
сөйлеушінің әлеуметтік ерекшелігі мен эмоциялық күй-жайы туралы мәліметтер айтылған.   

Қазіргі кезде қазақ тіл білімінде қол жеткен табыстардың бірі-тілдің қатысымдық 
табиғатының зерттеле бастауы. Қатысымдық тұлғалардың прагматикалық қызметтерін 
жүйелеу-олардың қатысымдық табиғатын зерттеумен байланысты.Себебі, коммуникативтік 
единица қатысты болғанмен, онымен бірдей емес. Ол тілдік жеке бөлшектерден гөрі, сол 
тілдің тұтас қарым-қатынас құралы ретінде танылуы өзіндік ерекшеліктерді, белгілі бір ойды 
тиянақты жеткізу, оған жауап алу, сөйлесу, сөзді қабылдау, оған мән беру, әр түрлі 
экспрессивтік-эмоциональдық күйді таныту, т.б. сол сияқтыларды қамтиды. Демек 
коммуникативтік единицаның жұмысы жалпы сөйлеу процесімен тығыз байланысты.      

Жарнама тілі - әдеби тіліміздің құрамдас бір бөлшегіне айналуда. Жарнама 
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мәтіндерінде тілдік мәнерлеу құралдарын дұрыс, ұтымды қолдана білудің үлкен қоғамдық 
мәні бар екендігіне күмән жоқ. Сондықтан жарнама мәтінінде сөздің ерекше қызмет 
атқаратындығына назар аудару нәтижелі болмақ. Сөз деген - өмірдің айнасы, 
лингвистикалық көрінісі. «Сөз – күллі фактінің киімі» [7] деген пікірді жарнама мәтіндерінің 
стильдік ерекшеліктерін теориялық тұрғыдан зерттеудің мәні зор, әсіресе жарнама мәтінін 
түр мен мағына жағынан қатар қарастырған жөн. Егер жарнамадағы сөз түсініксіз болса, 
онда ол туралы ойда түсініксіз болады, түсініксіз қабылданады. Сондықтан ауызша немесе 
жазбаша түрде берілген жарнаманы түсінікті, нақтылы мәнде жеткізу жарнама мәтінін 
құрастырушының басты міндіті.  

Жарнама мәтіндердерінің тілі өзге мәтіндерге қарағанда өз ерекшеліктерімен 
сипатталады. Жарнама мәтінінің өзіндік стилі бар.    

Жарнама стиліне қатысатын талаптар бар, өйткені жарнама стилі басқа стильдерге 
қарағанда өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады. Жарнама стилі: біріншіден, сөйлемдер 
қысқа әрі мәнді, мағыналы болуы тиіс; екіншіден, жарнамаланатын заттар жөніндегі хабар 
мейлінше түсінікті болғаны жөн; үшіншіден, жарнама берушінің алдына қойған мақсаты 
мәтінде нақты әрі дәл берілуі тиіс; төртіншіден, жарнама мәтіні өзінің мағыналылығымен 
жұртшылық назарын бірден аудара алатындай жағдайда болуы керек; бесіншіден, есте ұзақ 
сақталып, іс - әрекет жасауға ынталандыруы қажет. Қазіргі кезде, жарнама зор қарқынмен 
дамып келе жатқан кезде, жарнама - өміріміздің әлеуметтік маңызы бар мәселелерін шешуге 
де ат салысатын құралға айналды. Жарнама мәтіндерінде еліміздің әр түрлі жағы, саясаты, 
мәдениеті, моралі сияқты актуалды мәселелеріде сөз болуда. Сонымен қатар, жарнама 
стиліне қойылатын бірден бір талап – қандай мәселе жарнамаланса да, логикалық жағынан  
дәлелді, көңілге қонымды болуы қажет. Ол – тілдік құралдарды пайдалана білуден 
байқалады. Жарнаманың қоғам өмірімен тығыз байланыстығы.  

Заманымыздың өзі тудырған қиындықтарға байланысты жағдайы нашарлаған қазақ 
тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдары үшін жарнама қаражат тапшылығынан шығудың бір 
жолына, күнкөріс көзіне айнала бастады. Сонымен қатар уақыт ағымы, қоғамдағы өзгерістер 
жарнамалады мемлекеттік тілде бердің қажет нәрсе екендігі біртіндеп дәлелдеп келе жатыр. 
Жарнаманың тек қана экономикалық құбылыс емес, әлеуметтік сипаттағы құбылыс екендігін 
өмір дәлелдеп отыр. Сондықтан да бүкіл басылымдар қазіргі таңда экономикалық дербесін 
алу үшін, тараламын көбейту үшін, оқырмандардың талабына сай болу үшін жарнаманы, 
жарнамалауды, оның тілін, стилін меңгеруге, игеруге қадам басып жатыр. Әлеуметтік 
лингвистиканың айныласатын объектісіне – жарнама саласы да енді десе болады. 
Жарнаманың кез – келгені тіл арқылы іске алынатындықтан, тіл мен жарнама саласы бір – 
бірімен өте тығыз байланыста болады. Әлемде қанша тіл болса, жарнама да азды көпті сонша 
тілде таратылады. Жарнама тілінің дамуы тіліміздің сөздік құралын байытады. Қоғамдағы 
қолданылу аясына байланысты тілдің жарнама саласындағы қызметінің дәрежесі де әр түрлі 
болып келеді. Жарнама тілінің даму дәрежесін анықтау оның қолданылу аясына, ол тілдің 
қызметінің қоғам мүшелеріне, салаларына қажеттілігіне тікелей байланысты. 

Жарнама тілінің бейнелі де, әсерлі де болуы, әдеби нормаға сай болуы - өмір талабы. 
Қазақ тілі – елімізде мемлекеттік мәртебелі тіл. Сондықтан жарнамаларды тіл мәдениеті 
тұрғыстан мінез жариялау да бірден – бір дамытуды қажет ететін міндет. Түсініксіз, 
мазмұнсыз, шұбар тілді «жарымжан жарнамалардың» көбейіп кетуі қазақ тілінде 
жарнамалауды тежеп отырған жағдайын да кездестіріп жүрміз. Жарнама, тілі мен стилі, 
көлемі мен безендіруі т.б. оқырманның, тыңтарманның, көрерменнің назарын бірден аудару 
керек. Жақсы жарнама адам саласында белгілі бір бейне жасап, сонымен байланысты 
сезімдерді нығайтып, қалыптастырады. Жарнама жасауға психологтар, социологтар, 
экономистер, әрине тілшілер өте – мөте қажет мамандар. Жарнамадағы  сөздер және тағы 
басқа атрибуттар қандай жағдайда болмасын адамның ақылы мен сана – сезіміне жақсы әсер 
етіп, олардың естеріңде ұзақ уақытқа сақталуы үшін сәйкестендірілуі керек. Басты назар 
аударатын нәрсе – жарнамада жалғыз сөз арқылы сезімді айтып, ойды өзгерту керек, оған 
үгіт – насихаттық та сипат береді. Сондықтан жарнама мәтініндегі жарнамаланатын 
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мәселеге, мазмұнына сай сөздер мен сөз тіркестерін сұрыптап қолдана білудің және қажетті 
синтаксистік құрылысты пайдалана білудің үлкен мәні бар. 

Жарнама мәтінін қарастырғанда, әрине, әр адам өзінің творчествалық мүмкіндігін 
пайдалануы керек. Жарнаманың мәтіні логикалық  заңдылықтарға бағынып, дәлелді, анық, 
айқып нұсқа ретінде беріледі. Мәтінің қортынды бөлшегі негізгі ойды қортындылап, күмәнді 
жатып, сенімді орнықтырады. Жарнама стилінде тілдің эмоцииональды элементтері және 
сөзді образды қолдану сияқты әдеби стильге тән құбылыстар да кездеседі. Ал жарнаманың 
фактіні толық және логикалық жүйесі бақылау тәсілі жағынан қалыптасқан әдеби, 
публицистикалық және т.б. стильдерге жақын келетін байқалады.  

Жарнама мәтіні қысқа және нақты болуды талап етеді. Мұндай мәтін оқырман ұғымына 
оқтайлы да ұғынықты болып келеді. Зерттеушілердің анықтауына қарағанда[8], қысқа 
мерзімде оқылатын қысқа мәтін, мысалы, аз сөзден тұратын , ұғымға жеңіл, оңай жатталып, 
әрі тез түсінікті болады. Жарнама мәтіні өзінің қызықтылығымен, басқа мәтіндерге ұқсамауы 
керек. Сонымен қатар онда бір ерекше юмор болғаны дұрыс. Әрқашан бір мәтінді қайталай 
беруге болмайды, оған қосымша бір – екі сөйлем қосылуы керек. Мысалы, «Өзі арзан, өзі 
сапалы». «Келіңіз, көріңіз, алыңыз. Қапада қалмайсыз!». «Базарыңның барында ойна да күл». 
«Іскермен жақын болсаң, ісің бітеді». «Жаңа заман, жаңа адам – жаңа Қазақстанның бет – 
бейнесі». 

Жарнама мәтіні, мазмұнына қарай және жарнаманың негізгі мақсатта орай, белгілі бір 
стандартқа бағынып, икем болуы қажет. Жарнама мәтінінде негізгі ойды жеткізу үшін 
жарияланатын заттың ерекше қасиеттерін көрсете алатын тілдің эксприсстивтік – 
эмоционалдық, мәнерлегіш құралдары мол қолданылады [9]. Жарнама мәтінін байытар 
тәсілдер өте көп. Соның бірі – синоним сөздердің қалауын тауып қолдану. Сөйлеушіде де, 
жазушы да, жарнама беруші да синонимді әдетте бір сөзді қайталап бермеу үшін қолданады. 
Олар қай стильде болса да бәрінде бірдей дәрежеде қолданыла бермейді. Синонимдер сияқты 
дублент сөздер де әр түрлі стильдік қызмет атқарады. Мысалы, қала – шаһар, мырза – 
жомарт, халық – қалайық, т.б. Синонимдер – айтылуы, естілуі әр түрлі болғанымен, 
мағынасы бір – біріне жуық, мәні ұқсас сөздер: мезгіл, мерзім, кезең, уақыт, шақ, кез. 
Көптеген синонимдік қатарлардың ішінен жарнама текстерін құрастырушы өзіне керекті, 
оқырманның назарын аударып, оны іс- қимылға келтіретін сөздерді таңдап алуы керек. 
Кейбір жарнамаларда «шампунь» сөзінің орнына «сабын су» терминін синоним ретінде 
қолдану да кездесіп жүр. 

Жарнамада тілдің стильдік мүмкіндігі жалпы халық шаруашылығының, қала мен 
ауылдың өсіп-өркендеу тарпынына, халықтың хал-ахуалына, рухани және мәдени даму 
дәрежесіне сәйкес бірте-бірте жеріле түседі, кеңейіп отырады. Сөздің ауыс мағыналары 
қалыптасады. Олар, белгілі бір стильдік қажетке байланысты келіп туады. Ауыс мағына-
жалпы халықтың стильде де, жеке адамның қолдануында да туа береді. Жалпыхалықтың 
ауыс мағына  және синекдохалық жолмен жасалатын болса, осы айтылған ауыс мағынада 
сөздер жарнаманың мәтінінде кеңінен қолданылып, мәтінді тартымды ете түседі. Мысалы, 
жарнамада синекдохалық  өнімнің немесе қызмет көрсету шараларын жарнамалауда белгі бір 
ерекше қасиеттерін өз атауымен атамай, оны басқа белгімен немесе бір бөлшегін ғана атау 
кезінде қолданылады: «Тайқазанға табыс тілейміз. «Алма» - бұл адал бизнес». Осы 
жарнамалардағы «Тайқазан» - қазан радиосының жарнама агенттігі, ал «Алма» - биржаның 
аты. Жарнамада синекдоханы қолдану белгілі атқа ықшам түрде жеткізіп, есте ұзақ сақтап, 
тез қабылдануға көмектеседі. Бұл жарнамашының тіл байлығынмен, сөз қолдану 
шеберлігімен байланысты. Синекдоханың прагматикалық қолданысы қазіргі жарнама 
мәтіндерінің қай-қайсысының тілінен де кездеседі. Мысалы: «Бедел» Сізге қызмет етуге 
даяр! т.б. 

Метафоралық, метонимиялық мәтінен гөрі, синекдоханың білдіретін мағынасын 
оқырман әдетте оңай байқайды. Синекдоха осы ерекшелігіне байланысты жарнама мәтінде, 
стилінде жиі және барынша жан – жақты пайдаланылады. Олар белгілі бір атқа ықшам түрде, 
ұғымға қонымды етіп жеткізу мақсатында жұмсалады. Мұндай мақсатта жұмсалған 
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синеккдохалардың қай-қайсысы да жалпы халықтық  сипат алған. Сондықтан оның 
мағынасын кім де болса бірден дәл түсінеді. Мысалы: Былғары қолған шеберлері қатысқан  
бұл біріншілік-метальдарды жеңіс тұғырына көтерді. Бестікке кіруге үміткерлер тобында 
Тәжікстан да бар [10]. 

Жарнама мәтінде анафораның  прагматикалық қолданысы жиі ұшырасады, яғни 
жарнама мәтінінің бастапқы не соңғы сөзін қайталау кездеседі. Сөзді жиі қайталау ойды 
күшейтуге, әсерлі етуге және есте тез сақтауға көмектеседі. Бұл қазақ тіліндегі жарнама 
мәтіндеріндегі ең жиі қолданылатын тілдік құрал. Мысалы: «Тұран Әлемі» - бұл адал бизнес! 
«Тұран-Әлем» акциялары капиталды сенімді әрі тиімді орналастыру», «Тұран-Әлем» Сізді 
күн сайын өтетін сауда-саттыққа шақырады. 

Аз сөзбен көп мағынаны білдіру тілдің стильдік санасын арттырады. Соңғы кездерде 
жарнама мәтіндерінде тұрақты сөз тіркестерін, қанатты сөздерді және мақал-мәтелдерді 
қолдану да жиі көріне бастады. Мақал тиянақталған қортынды атқа білдіріп, сөйлем түрінде 
келеді, мәтелдер ой аяқталмай келте қайрылады. Мақал-мәтелдер жарнама мәтінін өрлендіре 
түседі. Мысалы, «Алладан-мейір, адамнан-пейіл» деп аталатын имандылық, мәдени-
қайырымдылық күніне арналған шақыру жарнамасы өте жақсы құрастырылған. Мақал-
мәтелдер әр түрлі жарнамаларда сәл ғана өзгертіліп қолданылғанымен де мәтінге үлкен әсер 
етіп тұрады. Мысалы, «Базарыңның барында ойна да күл» деп, жұртшылықты 
Б.Ибрагимовтың ұйымдастыруымен болған сықақ кешке шақырған, аз да болса өзгеріліп 
алынған мақалды алайық. Бұрын бұл мақал «Барында аралыңның ойна да күл» деген сөз 
болатын. Белгілі ұлы адамдардың нақыл сөздерін жарнамаларда қолданылады, жарнама 
мәтінін тартымды ету де көрініс беруде. Мысалы, теледидардан, радиодан беріліп жүрген 
кейбір корпорациялардың, фирмалардың жарнамаларында Әл-Фарабидің, Шоқанның, 
Абайдың нақыл сөздері қолданылуда. Сондай көріністердің бірі: «Ақыл-ой халықтар 
арасындағы егестің түкке қажетсіз екенін көрсетеді, сондықтан да олар ең басты игілікке қол 
жеткізу үшін келісімге келуге тиіс» /Әл-Фараби/. 

Қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие болғаннан бері жарнама ісін бұл тілде жүргізу 
мәселесі біршама болса да жөнге келіп, қалыптасуы үстінде. Соның бір айғағы тікелей 
жарнама саласына байланысты жаңа нақыл сөздердің пайда болуы. Мысалы, «Іскермен 
жақын болсаң ісің бітеді», сол сияқты «Жаңа заман, жаңа адам – Жаңа Қазақстанның бет-
бейнесі», «Бес аспап бола білу-нарың талабы», «Жемқорлық – халыққа жасаған қиянат». 

Жарнама хабарларында безендіру көңіл аудартудың басты құралы болып саналады. 
Безендірулер жарнама мәтіндерінің тез түсініліп, оңай қабылдануына зор ықпал етеді. 
Сондықтан жарнама мәтінінде қамтылатын зат, құбылыс, іс-әрекет пен безендірілудің 
арасында мәндік байланыс болуы керек. Безендіруде қолданылатын бояулардың да мәтінді 
ынтамен алуға ықпалы болатындай таңдалуы да үлкен роль атқарады. Сыртқы бейнелігін 
құралдар да жарнама мәтінінің ажырамас бір бөлігі болып табылады. Олар жарнама 
мәтінінің тілдік бейнелігін құрастыруда жарнамалауының көпшілікке жарнамаланып 
отырған зат жөнінде оның әрі толық мәлімет алуына көмектеседі. Қазіргі кезде қазақта 
жарнамалауда бұл жағдайларға мән беріліп, ескеріліп жүр деп кесіп айту қиын. Себебі 
жарнамалардың көпшілігі орыс тілінен сөзбе-сөз аударылып, тіпті қазақ тілінің 
заңдылықтары мүлдем  сақталмастан беріліп келеді. Мысалы, дәнекер хаттар - открыткалар, 
киімдерді құрғақ тазалау – сухая чистка одежды, төмен баға, жоғары сапа – низкая цена, 
высокое качество /дұрысы: әрі арзан, әрі сапалы/т.б. 

Тіліміздің бай сөздік қорын, көркемдік құралдарын жарнама тілінің ерекшеліктеріне 
сай, орынды қолдану жарнаманың тұтынушылар алуында тиімділігін арттырып, 
жарнамашылық өз мақсатына жетуіне көмектеседі. 
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Мәтін лингвистикасы – қазақ тіл білімінде өз алдына дамып келе жатырған жеке сала. 

Оның нысаны ретінде әр түрлі стильдік ерекшелігімен сипатталатын мәтіндер алынып, 
қарастырылады. Функционалдық стиль түрлерінің коммуникативтік өнімін – мәтінді 
қарастыру арқылы өзіне тән мәні мен болмысын, ерекшелігін, шындық болмыстың мәтінде 
бейнеленуін, мәтіннің тұтасымға түзілу ерекшелігін, оны қабылдаудың сипатын т.б. 
айқындауға мүмкіндік туады. Қазіргі таңда мәтінтүзімде тілдік бірліктермен қатар 
бейвербалды құралдардың да кеңінен жұмсалуы арнайы зерттеу нысаны ретінде алынып, 
тілшілердің қызығушылығын тудырып отыр. Әсіресе газет мәтіндерінде коммуникативтік 
қызметті атқаруда тілдік және паралингвистикалық құралдардың алар орны ерекше. Мұндай 
мәтіндердің коммуникативтік қызметі, прагматикалық сипаты айрықша. 

Газет (журнал, интернет-сайт) мәтіні – семантикалық құрылысы жағынан, функциясы 
тұрғысынан, мәтінді қабылдап-түсіну жағынан ерекшеленеді. Ол бұқара аудиторияға ақпарат 
таратып, жеткізудің ерекше құралы ретінде танылып, автордың өзіндік ұстанымын көрсетеді. 
Медиа-мәтіндер журналист-тілшілер мен оқырман арасындағы өзара байланысты жүзеге 
асырады.       

Қазіргі таңда заман талабына сай БАҚ-тағы барлық материалдарда (газет, журнал, 
желілік сайттардағы газет-журналдар мәтіндері) тек мәтін ғана беріліп қоймайды, мәтінмен 
бірге фотобейнелер, суреттер, карикатуралар, әр түрлі кестелер, сызбалар, символдар, 
графикалық таңбалар және т.б араласып келеді. Олар БАҚ тіліне жаңа қолданыстағы сондай 
мәтін түрін дамытып қана қоймай,  оның сұранысы мен әуелетін арттырды. БАҚ  тілінде 
безендіру, көркемдеу құралынан бірте-бірте кеңейіп, паралингвистиканың бейвербалды 
құралдарының қатарынан орын алуда. Паралингвистика – (грекше parа – маңы және 
лингвистика) – хабарланатын ойдың, пікірдің вербалды (сөзбен білдіру) тәсілдерімен қоса 
сөйлеу үстінде қолданылатын вербалды емес (тілден тысқары) амалдармен берілуін 
зерттейтін тіл білімінің саласы. Сонымен қатар сөйлеу кезінде  қолданылатын вербалды емес 
тәсілдердің жиынтығы екенін білеміз. Паралингвистикалық құралдар қатысымен жасалатын  
мәтіндер паралингвистикалық тұрғыдан белсенді мәтіндер деп аталады [1, 421]. Демек, 
белгілі бір ақпаратты жеткізе отырып, мұндағы бейвербалды құралдар адресаттың назарын 
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аударып, адресатпен визуалды түрде байланыста болады. Сондықтан да белгілі бір 
бейвербалды құралдар көмегі арқылы құрылған мәтіндерді паралингвистиканың  басты 
нысандарының бірі деп айта аламыз. 

Тілдік және тілдік емес бірліктердің қолданысынан туындайтын мәтіндегі 
коммуникацияны төмендегіше көрсетуге болады: 

 
         Тілдік бірліктер (6)                  Тілдік емес бірліктер (7) 
 
 
      Адресант (1)           Мәтін(2)        Адресат (3)                               күрделі коммуникация 
 
 
                  Таным  (5)                    Болмыс (4) 
Адресант қоршаған болмысты өз таным-түсінігімен тілдік және тілдік емес бірліктерді 

қолдана отырып, мәтінде бейнелейді. Мәтін күрделі коммуникативтік қызметті атқарып, 
адресатқа бағытталады. Бұл байланыстардан креолды мәтінді күрделі коммуникацияны 
жүзеге асыратын, әсер ету қызметі басым бірлік деп айта аламыз. 

«Креолды мәтіндердегеніміз – әртекті екі бөліктен: вербалды және бейвербалды 
құралдардан тұратын мәтіндер» [2, 59]. Креолды мәтінді сендіру категориясы мен 
коммуникацияны жүзеге асыру үшін пайдаланылатын тиімді прагматикалық тәсілдердің бірі 
деп  те таныған жөн. Креолды мәтіндерді автордың  өзіндік ұстанымын (материалға адресат 
назарын бірден аудару, әр түрлі түстер арқылы оқырман санасында түрліше ассоциациялар 
туындату, түрлі таңбалар арқылы символдық мәнді білдіру, суреттер мен фотосуреттер 
арқылы мәтіннің вербалды бөлігіндегі ақпаратты нақтылай, толықтыра түсу және өзара 
қарым-қатынасты туындату т.б.) барынша айқын көрсететін  ең тиімді тәсіл деуге болады. 
Қазіргі қазақ баспасөзінде бұл тәсілдің кеңінен қолданылуы журналистикадағы жаңашылдық 
пен шығармашылық еркіндікті байқатады және оқырманмен аралық байланысты орнатады 
[1].  

Креолды мәтіннің коммуникациядағы рөлі ерекше. Олар тілдік бірліктер мен тілдік 
емес бірліктерді ұштастыра алу қасиетімен БАҚ-тың негізгі өнімі болып саналады. Сол 
себепті баспасөзде коммуникацияны іске асыруда кең ауқымда креолды мәтіндер 
қолданылады.  

 Бір қарағанда, өзекті бір тақырыпқа арналған материалда берілген ақпарат пен сурет 
мәтін өзегі болса, автордың түпкі ниеті сол өзекті адресатқа тікелей әсер етумен жеткізу 
және коммуникацияны жүзеге асыру болып табылады. Яғни, адресант өзі көтеріп отырған 
мәселеге қатысты пікірін мәтінге бейвербалды құралдарды қосып, оларды мәтіннің 
мазмұнын оқырманға тікелей жеткізу үшін қолданады. Сол себептен адресант түрлі стильдік 
бояуы басым құрылымдармен қатар сурет, фото, қаріп түрлерін т.б. бейвербалды 
құрылымдарды жиі қолданады. Сөйтіп, адресант аудиторияны өз пікірінің дұрыстығына 
сендіру үшін оқырманның когнитивтік санасында бұрыннан қалыптасып орныққан ғаламның 
тілдік бейнесіне белгілі бір өзгерістер енгізуге тырысады.   

Графикалық паралингвистикалық құралдарды қолдану, ақпаратты, хабарды визуалды 
берумен байланысты бүгінгі күні ерекше орынға шығып отыр, бұл үрдіс ақпараттық, 
компьютерлік, мультимедиялық технологиялардың дамуымен де тығыз байланысты. 
Графикалық паралингвистикалық құралдар түрлі жарнама мәтіндері, афиша-плакаттар, 
интернет желісіндегі ақпараттар, газет-журнал, теледидардағы т.б. хабардың визуалды 
жеткізілуінде ерекше орынды иеленеді. Әріп, түс, композиция және түрлі суреттер – 
бұлардың барлығы да жай ғана элементтер емес, коммуникацияның тиімді жүзеге асуын 
тудыратын және сол мазмұндық құрылымның алдыңғы қатарға шығуына көмектесетін әдіс-
тәсілдер болып саналады. 

Газеттік, журналдық, желілік бейнелер (иллюстрациялар) екі топқа бөлінеді: фотобейне 
– бұл фотоаппарат арқылы алынатын бейненің түпнұсқасы; фотоаппараттық емес бейнелер – 
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суреттер, карикатуралар, диаграммалар, карталар, графикалық таңбалар, кестелер, сызбалар. 
Бейнелер оқырманның назарын аударатын құралдар рөлін атқаратындықтан фотобейне – 
баспасөздің көріктеуіш элементтерінің бірі болып есептеледі. Фотосуретсіз газет, журнал, 
сайттар оқырманды зеріктіріп, бәсекелестікке қауқарсыз етеді. Осылайша, қарапайым 
мәтінге қарағанда фотосуреттермен қамтылған мәтін адресат көңіліне оңай жол табады [3,54-
55].     

Фотосурет арқылы автор мәтіндегі айтар ойын, одан сайын өзектендіріп, мәтіндегі 
хабарды фотоақпаратпен толықтыра түседі. Ондағы мақсат – коммуникацияның толық 
жүзеге асуы, автордың айтайын деген ойын көпшілік оқырманның түсінуі. Адамзатқа 
ақпарат ауадай қажет. Ал, егер бұл мәселеге тереңірек үңілетін болсақ, фотосурет ақпараттан 
да жоғары мәнді ұғым. Айталық, жақында ғана Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы 
2015 жылдың 26 сәуірінде өтеді деген ақпарат бүкіл елімізге жылдам таралды. Бұл ақпарат 
кез-келген газет–журналдан, сайттардан, жаңалықтардағы көріністерден оп-оңай табылады. 
Себебі БАҚ - қоғамдағы түрлі өзгерістерді көпшілікке таныстырып, бұқаралық 
коммуникацияны жүзеге асыратын негізгі тетіктердің бірі. Ал, сол бір мазмұндағы 
ақпараттың берілуі әр жерде әр түрлі және бірінен-бірі өзгешеленеді. Өйткені медиа-
мәтіндердің құрылымы мен сипаттарында ұқсастықтар мен айырмашылықтар байқалады. 
Кейбір медиа-мәтіндерде фотобейнелер кеңінен орын алса, кейбіреулерінде фотоаппараттық 
емес бейнелер қолданылған. Олардың қай-қайсысы да вербалды мәтіндегі ойды айқындап, 
толықтырып, коммуникативтік, прагматикалық қызметті атқарып тұрады. Сайлау 
тақырыбына байланысты креолды медиа-мәтіндерде берілген әр түрлі суреттер адамдардың 
ойына бірден сайлау туралы ұғымды қалыптастыруға ықпал етеді. Жуырда сайлаудың 
өтетіні және оған қатысып дауыс беру қажеттілігі, еліміз үшін оның маңызы туралы 
ақпаратты да қоса аңғарамыз. Мысалы, интернет желісіндегі http://news.nur.kz/ сайтынан 
төменде берілген креолды мәтінді көре аламыз (1-сурет): 

Қазақстан Республикасында кезектен тыс президенттік сайлау 2015 жылдың 26 
сәуірінде өтеді 

 1-сурет 
Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы 2015 жылдың 26 сәуірінде өтеді. 
Бұл туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тікелей эфирде халыққа 

арнаған үндеуі барысында жария етті. 
Бұл креолды мәтінде ең алдымен, тақырыпат, тақырыпқа қатысты фотоаппараттық 

емес бейне – сурет, содан кейін мәтін берілген. Тілдік және тілдік емес бірліктер ортақ 
коммуникативтік мақсат үшін жұмсалған. 

Фотосуреттің ақпараттылығы мәтінмен байланысты болса, оның мәнерлілігі - өнермен 
ұштасады. Кез-келген сурет мәтіннің өн бойындағы идеяны берумен қатар, сол идеяның адам 
санасына әсерін күшейтеді. Бұл сөзге мысал ретінде Егемен Қазақстан 
газетінің http://egemen.kz/ сайтында 14.01.2015 күні жарияланған Қазақстан халқы 
Ассамблеясы туралы медиа-мәтінде берілген келесі фотобейнені (2-сурет) алуға болады: 

Бірлік – береке бастауы 
 

http://news.nur.kz/
http://egemen.kz/
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 2-сурет 
Осы мақалада креолды мәтіннің құрылымы төмендегідей: бірлік тақырыбына 

байланысты жоғарғы бөлігінде тақырыбы, одан соң мәтін, кейін фотобейне, одан кейін 
мәтіннің қорытындысы беріледі. Мұны креолды мәтіндердің жасалуының бір құрылымдық 
түріне жатқызуға болады. Фотобейне арқылы автор оқырманға: 1) ассамблея туралы ақпарат 
берген; 2) әр түрлі ұлттардың татулығын бейнелеу арқылы жағымды эмоцияны жеткізген; 3) 
ашық, қанық түстер арқылы қабылдауға әсер еткен; 4) балалардың бейбітшілікте, бірлікте 
ашық аспан аясында өмір сүруге құқығы барын, балалар – еліміздің болашағы екендігін 
айтқысы келген.  

Бейне мен фотосурет мәтін тақырыбы сияқты креолды мәтінде маңызды рөл атқарады. 
Егер бұл бейвербалды  құралдар дұрыс қолданылмаса, онда креолды мәтіннің 
коммуникативтік қызметі толық жүзеге аспайды. Мұндай құралдарды қолданудың  
оқырманға берер әсері мол. Сапалы фотобейне - бейнені айқын беріп, мәтіндегі ойдың 
шынайы екендігіне сендіреді. Көздеген мақсатқа жету үшін бейнелік реттеуіштерді 
(графикалық редакторлар): бояу, көлем, коллаж, т.б. тиімді қолдану қажет. Адресатқа 
жағымды әсер ету үшін фотоақпаратта жансыз бейнелерге қарағанда жанды бейнелерді 
(адамды, жануарды) пайдалану тиімдірек. Сонымен қатар, бейнеге (иллюстрацияға) 
қарағанда фотосуреттер ойда жақсы сақталады.  

Қазіргі қоғамда адамдар фотосуреттерді шынайы заттар мен жағдаяттардың көрінісі 
деп қабылдайды. Егер газетте танымал тұлғалардың (әнші, ақын, депутат т.б.) фотоларын 
пайдаланатын болсақ, онда оған табынушы оқырман төменде жазылған ақпаратты оқи 
бастайды. Бұл әдетте, сұхбат түріндегі мәтіндерде жиі кездеседі. Сол сияқты оқырманның 
мәтінге деген сенімін арттыру үшін де медиа-мәтіндерде бейвербалды құралдар жиі 
қолданылады. Болған оқиға сәтін фотоға түсіріп, креолды мәтінде орналастырса, 
оқырманның берілген ақпараттың шынайылығына көзі жете түседі. Бұл айтылғандар 
креолды мәтіннің ерекшеліктерін айқындай түседі. 

Креолды мәтін - қазіргі таңда БАҚ медиа-мәтіндерінің ішіндегі ең кең қолданыс тапқан 
мәтіндердің бірі. Себебі белгілі бір креолды мәтін адресаттың назарын бірден бейвербалды 
құралдардың көмегімен өзіне қаратып, оқырманның алдындағы мәтінге деген 
қызығушылығын арттырады. Ол әсіресе жарнамалық хабарламаларда ерекше көзге түседі. 
Өйткені ұсынатын тауарын жарнамалау мақсатында оның суреті міндетті түрде жарнама 
мәтіндеріне енгізіледі. Креолды мәтіндер жарнамаларда өте ерекше белсенді қызмет 
атқарады. Себебі жарнамалық мәтіндердің авторлары көпшіліктің назарын аудару арқылы 
сұранысты арттыру үшін креолды мәтіндерді жиі қолданады. Креолды мәтіннің жарнамалық 
үлгідегі бір түріне (http://www.jasqazaq.kz/) төмендегі суретті (3-сурет) мысал ретінде 
ұсынамыз: 

http://www.jasqazaq.kz/
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 3- сурет  
Бұл мысалдан креолды мәтіннің құрамында сөз, сурет, сандық символдардың, 

фотобейне мен фотоаппараттық емес бейненің және т.б. бірге берілуін байқай аламыз. Бұл 
жарнамалық хабарламада  берілген танымал тұлғаның суреті (актер Н.Әлімжан), артқы 
фондағы ашық аспанның бейнесі креолды мәтіннің көркемдігін, әсерлілігін күшейтеді.         

Креолды мәтіндердің әлемі кең және әр алуан. Себебі, олар газеттік, ғылыми-
техникалық, нұсқама-мәтін, бейнелері бар көркемдік мәтін, жарнамалық мәтін, афиша, 
комикс, плакат, үндеухат мәтіндерін қамтиды. Креолды мәтіндердің рөлі біртіндеп БАҚ-тағы 
фотобейнелердің рөлінің күшеюіне байланысты ауқымдылық күшке ие болып, дамып келе 
жатыр және қазіргі қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін сөйлеу коммуникациясындағы 
жаңа процестің дамуына да үлесін қосып келеді [4,17]. 

БАҚ-тың әсер ету қызметін жүзеге асыру негізінде креолды мәтіндердің рөлі ерекше. 
Өйткені олар белгілі бір ақпаратты  оқырманға жай ғана жеткізе қоймай, оның жадында 
сақталып қалатындай әсер беруі қажет.  Мысалға, креолды мәтін өзінің құрылымына сәйкес 
логикалық байланысқа ие. Сол арқылы оқырман қандай да бір тақырыпқа жазылған креолды 
мәтінді еске алғанда ең бірінші ассоциация сол мәтіндегі фотобейнелер мен өзге де 
бейвербалды құралдар болады.  

Адамдар газеттерден және әр түрлі интернет желісіндегі сайттардан өзіне қажеттісін  
ғана іздейді немесе көзге жарқын түскен ақпаратты алуға тырысады. Сондықтан да креолды 
мәтіндер - осындай жағдайда ең қолайлы мәтіндердің бірі. Сурет міндетті түрде мәтінмен 
ұштасып жатуы керек. Өйткені суретті көрген оқырман,  бірден  оның жанында жазылған 
мәтінге назар аударады және оны оқу арқылы бейнеленген тұлғалар туралы өзіндік 
қорытындысын жасайды. Фотоны, суретті  мәтіннің жоғарғы бөлігіне орналастыру маңызды. 
Өйткені адамдар жоғарыдан төмен қарай оқиды. Фотосурет мәтіннің  жоғарғы бөлігінде  
қатар, мәтін аралығында да келуі мүмкін. Ол автордың  креолды мәтін құрудағы таңдауына 
байланысты (жоғарыдағы 2-сурет қолданылған мәтін). Мәтінді оқу арқылы оқырман ондағы  
бейлингвистикалық құралдардың берілуінің мәнін, мақсатын түсінеді, мидың логикалық 
және эмоционалдық қозғауыштары іске қосылады, сол арқылы берілген креолды мәтіннің 
негізгі тақырыбы ашылады. 

Қорыта келе, лингвистикалық және бейлингвистикалық құралдардан тұратын жазбаша 
формадағы креолды мәтін тіл дамуының белгілі бір кезеңіндегі жаңалықтар мен 
ерекшеліктерді айшықтай отырып, сол арқылы бүгінгі тілдік субъектінің құзіреттілігін де 
көрсететін құнды материал ретінде үлкен маңызға ие. БАҚ тіліндегі медиа-мәтіндердің бірі 
креолды мәтіндерді коммуникацияны тиімді жүзеге асырудың негізгі жолы деуге болады. 
Бұл мәтіндер автордың белгілі мақсаттары үшін пайдаланылып қоймай, сонымен қатар 
мәтіндегі айтылатын ойдың мазмұнын ашып, мәнін толықтырып, оқырманның жан дүниесіне 
жол таба алатын бірден-бір фактор. Сондықтан БАҚ-тағы креолды мәтіндердің 
паралингвистикалық компоненттерін, олардың ерекшеліктерін анықтау  өзекті мәселелердің 
қатарында деуге болады [3]. 

 
Қолданылған әдебиет 
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ҚАЗАҚ ОТБАСЫ ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 
 

Жанғали Ақсынай Жолашқызы  
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультеті, 

 Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2-курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – А.Бейсенбай 

 
Қазақ тіл білімінің салалары жетерлік. Соның бірі – этнолингвистика саласы. 

Этнолингвистика – халық этногенезін, тұрмыс-салты мен әдет-ғұрпын, мекен-жайын, басқа 
халықтармен тарихи-мәдени байланысын, күнделікті тұрмысын, материалдық және рухани 
мәдениетін зерттейтін тіл білімі жаңа саласы. Этнолингвистика тарих, археология, 
әдебиеттану, мәдениеттану ғылымдарымен ұштасып жатса, ал этнография ғылымымен тығыз 
байланысты. Этнография қойнауында XIX ғасырдың 70-жылдарынан бастап 
этнолингвистиканың жеке бағыт ретінде пайда болуы АҚШ-тың тіл білімінде басталған. Бұл 
саланың Ресейде қалыптасуы Ф.И.Буслаевтың, А.А.Потебняның еңбектерінен көрініс береді. 
ХІХ ғ. 70-80 жылдарында  фольклористика саласының жанданып, тіл мен мәдениеттің 
байланысын зерттеудің жаңа жақтарының ашылуы этнолингвистиканың ұғымы мен 
міндеттерін кеңейтіп, өзін жаңа сатыға көтерді [3, 241]. Бұл  саланың ерекшелігі, зерттеу пәні 
т.б. қырлары туралы академик Ә.Қайдар, Е.Жанпейісов, М.М.Копыленко еңбектерінде жан-
жақты айтылған және осы салаға қатысты  бірқатар  еңбектерді кездестіруімізге болады.  
М.М.Копыленконың этнолингвистика мәселесінің жалпы теориялық негіздерін түсіндіруге 
арналған «Основы этнолингвистики» атты монографиясы этнолингвистика негіздерін, оның 
нышандарын анықтаған, болашақ даму перспективасын көрсетуге арналған жалпы тіл 
біліміндегі тұңғыш зерттеу болды.  

Адамзат баласы табиғаттың сыр-сипатын, жұмбағын, қоғам өміріндегі түрлі 
болмыстың мәні мен мақсатын, шындығы мен қайшылығын ой-сана қуатымен, ғылыми-
диалектикалық әдіспен зерттеп білсе, енді бірде көркем сөз өнері, соның ішінде өмір 
құбылыстарын образдық ой арқылы жеткізетін халықтың коллективтік творчествосы – 
фольклор шығармаларынан танып біледі. Фольклор шығармаларынан халық тағдыры, оның 
өмірден кейінгі көрген қайғы-қасиеттері мен мұң-зары, келешектен күткен арман-тілектері 
айқын көрініс тапқан [2,12]. Қазақ фолклорының образдары жанды әрі шынайы болып келеді. 
Олар адамға терең ой тастайды, ғибрат береді.  

Фольклор – халық даналығы тудырған сөз өнері, тарихи оқиғалар ізімен қиялдау, 
образдау тәсілі арқылы жасалған көркем сөз байлығының басты бір саласы, танымдық, 
тәрбиелік мәні зор мәдени мұра. Фольклор шығармалары ауыз әдебиетімен сабақтасып, 
жазба әдебиетке жол салған.  Көркем сөздің алғашқы үлгісі – фольклор. Ауыз әдебиеті, одан 
соң жазба әдебиет туғанда оның көптеген сюжеттері фольклордан алынған. Бұл дәстүр 
бүгінгі әдебиет тәжірибесінде де бар. Мысалы, М.Әуезовтың «Қара қыпшақ Қобыланды», 
«Айман-Шолпан», «Еңлік-Кебек» сияқты пьесаларының сюжеті мен образдары фольклордан 
алынған. Мұны әдебиет пен фольклор арасындағы табиғи-органикалық байланыс дейміз. 
Жазба әдебиет сияқты ауыз әдебиетінде де өмір шындығының сәулесі бар.  
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Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі нұсқалардан бастау алатын қазақ отбасы 
фольклорының тарихы – тамырын тым тереңнен тартады. Отбасылық ғұрып фольклорының 
алғашқы тасқа басылған үлгілерін М.Қашқаридың «Диуани лұғат ат түрік», Ж.Баласағұнның 
«Құдатғұ білік» сияқты еңбектерінен, «Кодекс куманикус», «Оғыз нама», «Қорқыт ата» т.б. 
ескерткіштерден де көруге болады [10, 8].  

Қазақ отбасы фолькоры ішінде отбасылық әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер жөніндегі 
этнографиялық деректер өз алдына бір төбе. Отбасылық ғұрып фольклоры – ішкі иірімдері 
мол, ғұрыптық та, лирикалық та астарлы қосқабат, көп қыртысты жанр. Қазақтың отбасылық 
ғұрып фольклоры осы уақытқа дейін арнайы зерттеудің обьектісі болғанымен, жалпы қазақ 
халық өлеңдеріне қатысты зерттеулердің арнасында шолу түрінде болса да, әр қырынан 
қарастырылап келді [9,9]. Фольклортану ғылымының соңғы кезеңде зерттеу аясының 
анағұрлым кеңейгендігін көруімізге болады. Отбасы фольклоры туралы сөз еткенде әдет-
ғұрып, салт-дәстүр  мәселесіне тоқталып өтеміз. Қазақтың бұрыннан келе жатқан әдет-
ғұрыптары бүгінгі күні де өмір сүріп келеді. Қазақ отбасында баланың  рөлі ерекше, сол 
себептен де әдет-ғұрыптың көбісі баланың дүниеге келу мен өсуі аралығын қамтиды.  

Тыштырма – бесікке жаңа туған нәрестені бөлеу рәсімінде орындалатын ырым-
кәделердің бірі. Бұл кәденің мақсаты – нәрестенің тал бесікті өмірінің басталуын және сол 
өмірдің басталуын және сол өмірдің ең өзекті мәселесі – ана сүтінің бойына сіңіп, күш-қуат 
болып тарауын, өзекті өмірінің басталуын паш ету.  

Аузына түкіру – қазақ арасында сақталған ескі әдеп-ырымдардың бірі. Ділмар шешен, 
ел бастаған көсем, ғұлама ғалым, өнері асқан шебер, атақты билер мен хандар, батырлар – 
бәрі де қасиетті, елдің пір тұтып сыйынатын, сыйлайтын жандары саналып, олардың аузынан 
шыққан дуалы сөзінің ыстық лебізінің басқа адамның тілек-бата арқылы ғана аузына түкіру 
арқылы өтіп, жақсы әсер қалдыруы, ауысуы мүмкін деп сенуден шыққан. Ұзақ уақыт 
сөйлемеген баланы қалдық аспен және тістелген сиыр етімен тамақтандырады, сондай-ақ бай 
немесе құрметті қонақтардан қалған сусынды ішкізеді. 

Баланы екі немесе үш жасқа толғанда ашамайға мінгізеді. Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігі «ашамай» сөзіне атқа мініп жүре алмайтын жас балалар үшін істелген арнаулы ер 
дегенді көрсетеді [4, 20]. Кей деректерде 6 жаста деп көрсетеді.  

Отқа сәлем беру. Қазақ ұғымында от – үйдің жарылқаушысы, шамшырағы, сондықтан 
да жаңа түскен келін отауына табалдырықтан аттап кіргенде, ортада лаулап жанған отқа 
сәлем беріп «От ана, Май ана жарылқа!» деп тілеу тілейді. Сонымен қатар отқа май құйылып, 
енесі немесе жеңгесі отқа алақандарын қыздырып алып, келіннің бетін сипап, «жүзің жарқын, 
дидарың ыстық» ата-енеге, қайыніні, қайынсіңлілеріңе шапағатты болғайсың. Тіл-көз 
тимесін! – деп тілек айтқан [4, 389]. Бұл әдет-ғұрып бүгінгі күнге дейін өз мәнісін жойған 
жоқ. Қай қазақ отбасында болмасын, келін түскен кезде беті ашылған соң, отқа май құю 
рәсімі орындалады.  

Жас келін әдебі. Ерлердің жолын кесіп өтпеу, үлкендер отырған үйге кірмеу, 
үлкендердің әңгімесіне араласпау, шай құйғанда бір тізерлеп қырын отыру, қазан-аяғын 
сыңғырлатпау, дауыс көтеріп сөйлемеу, жалаң бас жүрмеу – бұл дәстүр жас келінді 
ізеттілікке баулиды. Келінге қатысты көптеген әдет-ғұрыптар да бүгінгі күнге дейін өз мәнін 
жойған емес.   

Қазақ ырым-тыйымдары, мақал-мәтелдері – этностың өткен өміріндегі тұрмыс-
тіршілігінің айнасы, ғасырлар бойғы мәдениетінің тұнып тұрған мұражайы. Қазақтың ырым-
тыйым сөздері этнос тілімен тығыз байланысты. 

 Қандай халық болмасын өздеріне тән ырымдары мен тыйымдары болады. Қазақ 
халқында адамның дүниеге келуінен бастап, оның тіршілігі, қоршаған ортасы және өмірден 
кету кездеріндегі іс-әрекеттерге байланысты туындаған әр түрлі тақырыптағы ырым-
тыйымдардың саны шексіз. Сол себепті, біз зерттеу негізіне  отбасы мәселесіндегі ырым-
тыйымдарға тоқталып өткенді де жөн санадық. Ырым мен тыйымның міндеті – болашақты 
болжау, сәтті нәтижеге жету үшін  алдын ала жоспар құру, белгілі бір қағида, ережеге 
бағынуды шарт етеді. Ырым-тыйым сөздердің мазмұнындағы тәрбие түрлері өте көп. Тыйым 
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сөздер адамның түрлі қарым-қатынасына байланысты пайда болған, табиғи тылсым күш 
күштердің киесі ұру, аруақтың қаһарынан, пәле-жаладан қорғануға арналған [7, 105]. 
Отбасының негізі - балаға мәдени-әлеуметтік ортаның құндылығын қабылдату, ұрпақтың, 
ата-бабалардың, ұлылардың ақыл-кеңес тәжірибесін бойына сіңіру, қоршаған орта, адамзатқа, 
өз қоғамына пайдалы етіп тәрбиелеу. Бала дүниеге келген күннен бастап ата-ананың 
ықпалында болып, өмірге тәрбие беруші мектебінен нәр алады [8, 313].  

ХІ ғасырда Жүсіп Баласағұн өзінің өлеңінде:  
«Қатты тәртіп көрсе бала күнінде, 
 Өнерімен қуантады түбінде.  
Бала нені білсе жастан, ұядан 
Өле-өлгенше соны таныр қидан. 
 Өнер-білім берем десең басынан,  
Бер оқуға балаларды жасынан,  
Ата-анадан өсіп ұрпақ тараған, 
 Жақсы-жаман болса, бала - соларда» - дегендей ата-аналар балаларының жеке 

ерекшеліктерін жас күнінен танып, соған қарай бағыт-бағдар, тәрбие берген.  
Дүниеге келген нәрестенің кіндігін ақ балтамен кесіп, таза жіппен байлайды да, түбіне 

күл себеді. Ақ балтаны өзге нәрсеге пайдаланбай сақтап қояды. Ер баланың кіндігін «үй 
күшік болмасын» деп қырдан асырып лақтырады, ал қыз баланың кіндігін «үйдің құты 
болсын» деген ырыммен ошақ түбіне көмген [8,314].  

Қазақы ырымда сәби шалқасынан жатып алаңсыз ұйықтаса – елге белгілі азамат болып 
өседі, бүк түсіп жатса – уайымшыл, жігерсіз болып шығады, етпетінен жатып ұйықтаса – 
ойшыл болады. Егер қол-аяғын еркін созып ұйықтаса – болашақ батыр, кемеңгер болады деп 
санаған [2, 184]. Осы келтірілген ырымдардан баланың болашақта қандай болып өсетінін 
анықтаған, болжам жасаған. 

Ата-енеңнің, қайнағаңның атын атама! Бұл тыйым негізінде «ат тергеу» салтына 
байланысты қалыптасқан талап, оның астарында да жастардың үлкенді сыйлау, құрметтеу 
талабы жатыр. Қазақ тіл білімінде бұл табу сөздер делінеді. Табу – алғашқы қоғам дәуірінде 
діни сеніммен байланысты белгілі бір сөз, іс, зат атын атауға салынған тыйым [1, 771]. Бұл 
тыйым бүгінгі күні де қолданылып келеді. Қазақ халқы бір-бірімен құда болу, келін түсіру 
мәселесіне аса мән берілген. Қазақ қызды жат жұрттық деп есептеген. Отбасында келіннің 
атқаратын рөлі зор. Келін алғаш үйге енгенде ата-енесі және олардың аға-апаларымен 
танысады, сәлем береді. Одан кейін, сәлем жасап, тағзым ететіні күйеуінің ағасы. Оны қайын 
аға, інісі болса қайын іні дейді. Күйеуінің апасы болса, ол қайын апа, қарындасы болса, ол 
қайын сіңлі атанады. Келін ата-енесі, қайнаға, қайнысы және басқалардың да атын атамаған.  
Қайнысына «молда бала», «төрем» және де қайын сіңлісіне «еркежан», «Аққыз» деген 
сияқты аттар қойған. Міне, бұл қазақ халқында «ат тергеу» салты делінеді [11, 71]. 

Ашта жеген құйқаны тоқта ұмытпа!  Тоқшылықта, мамыражай тіршілікте тамақ 
есебіне алынбаса да, адамның өзегі талған уақытта нәр берген, талғажау болған құйқаның 
дәмін одан кейін де ұмытпау керек. Ол қиын-қыстау, аш құрсақ кезеңдерден алып шыққан, 
күш-қуат берген ас. Сол сияқты адамның басына түскен іс қиын кезде көмекке келген, қол 
ұшын берген адамдардың жақсылығын ұмытпау керектігін де осы нақыл арқылы ескертеді. 
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «құйқа» сөзіне мал басының үйітілген етті терісі деген 
анықтаманы көрсетеді. Бұл тыйым сөзді отбасыдағы тәрбие негізіне де алуға болады. 
Өйткені, отбасыда берілген тәрбие оның жеке тұлға болып қалыптасуына өз әсерін тигізбек. 

Баланың қарын шашын тастама! Оның себебі: жалпы жаңа туған жас нәрестеге 
қатысты ұғымның бәрі киелі, қасиетті саналуында; мәселен, баланың кіндігі, қарын шашы, 
иткөйлегі, өркені, тырнағы т.б. оған қатысты заттардың барлығына қатысты [6, 357]. 

Баланың алғаш киген көйлегі иткөйлек деп аталған және оны сақтап қойған.   
От жаққан орынды баспа, отырма. Себебі, қазақтардың ұғымы бойынша оттың киесі 

бар, отты аяқасты етіп, таптаған адамды кие ұрады, аяғы жарым жан не майып болып қалуы, 
ортқа өртеніп өлуі мүмкін [6,368]. От қазақ халқында киелі саналғандықтан, оның орнын 



3059 

басуға болмайды.  
Үйде ысқырма! Бұлай тыйым салу «үйде ысқырса жылан кіріп кетеді» деген сенімге 

байланысты, сондықтан да мал-жанға қауіпті жәндікті «шақыру» - жылан  әдеп деп қарайды 
[6,372]. Бұл тыйым бүгінде де қолданыста бар. Қазақ отбасында бұл мәселе де маңызды 
саналған. Қонақ боп барған үйінде қызды төрге отырғызады. Себебі, «қырық көліктік бақыт 
бар». Төрде отырса сол бақыттың жұғыны қыз отырған төрде қалады. «Қызда қырық қырсық 
та бар». Босағада отырса – сол қырсық сол үйде қалады. «Қызда оттай ыстық мейір бар». 
Төрде отырса – сол мейір сол үйге бағышталады. «Қызда мұздай суық ызғар бар». Есік жақта 
отырса сол ызғар сол үйді шалады [5, 10]. Қазақ халқы әрқашанда қызды қадірлеген. Осыған 
орай, «қызды қырық үйден тию» деп те бекер айтылмаған.  

Қазақта балаға кекіл қояды. Шашын тегіс ұстарамен қырып тастайды да, маңдайына бір 
шөкім  шаш қалдырады. Жиегін тегістеп қояды. Ол кекіл деп аталады. Кекіл баланы 
ажарландырады. Соған орай баланы еркелетеді. Кекіл баланы тіл көзден, сұқтан қорғайды, 
пәле-жаладан қағады деп есептеледі [5, 39].  

Ырым-тыйымдар жеке өмір сүре бермей кейде мақал-мәтелге де айналып кетеді. Себебі 
ырым-тыйым мен мақал-мәтел екеуінде де халықтың ғасырлар бойы табиғат пен әлеуметтік 
құбылыстарды бақылауында туған нәтижелер қорытындыланады. Мысалы, «молаға қарай 
жүгірме», «асты қорлама» деген тыйымдар «Өлетін бала молаға қарай жүгіреді», «Асты 
қорлама, құстырады», «Ерді қорлама састырады» деген түрде мақал-мәтелге айналғанын 
көруге болады. Сонымен бірге кейбір ырым-тыйымдар қарғысқа да айналады. Мысалы, «Құр 
бесікті тербетпе» деген тыйым «Құр бесікті тербетіп қал!» пішінінде қарғыс сөз болып 
айтылады. Ырым-тыйым көбіне бұйрық райда айтылады да, кейде ақыл-кеңеске де ұқсайды, 
мақал-мәтелге жақындағанымен де түпкі мәнінде ескерту, сақтандыру жатыр [7, 105] .  

Фольклор қазақ халқының өткенінен хабар берер асыл қазынамыздың бірі, ауызша 
халық шығармашылығы үлгілерінің жалпы атауы. Осы фольклор туралы сөз еткенде, оның 
қарастыратын мәселелерінің ауқымдысы – отбасы фольклоры болды. Қазақ отбасы 
фольклоры туралы көптеген деректер жетерлік. Сол деректерді саралау негізінде зерттеу 
жұмысымыздың  негізгі бөліміне кіріспестен бұрын, алдымен зерттеуге ұйтқы болған 
этнолингвистика ұғымына баса назар аударуды жөн көрдік. Қазақ тіл білімінде 
этнолингвистика ұғымына ғалымдардың берген анықтамалары шексіз және де оның 
зерттелуі тоқтап қалған емес. Зерттеуге арқау болған отбасы фольклоры жөнінде көптеген 
деректерді, материалдарды кездестірдік. Ғалымдардың осы тақырыпқа жазған еңбектерін де 
назардан тыс қалдырмадық. Қазақ отбасы фольклоры кең ауқымды тақырып. Сол себепті де 
зерттеу жұмысымызда отбасы мәселесіне қатысты әдет-ғұрыптар мен ырым-тыйымдарды 
алғанды құп көрдік. Қазақ халқының әдет-ғұрпы, ырым-тыйымы бүгінде өз мәнін 
жоғалтпаған, таза күйінде сақталған. Олардың барлығына да жеке-жеке тоқталып өту мүмкін 
емес. Сол себепті де, әдет-ғұрыптар мен ырым-тыйымдардың бірсыпарысына тоқталып, 
олардың мәнін түсіндіріп өттік. Отбасы фольклоры әлі де толық зерттеуді қажет етеді, ол 
туралы зерттеуді кеңейтіп, жан-жақты саралауды болашақтың еншісіне қалдырдық.  
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Когнитивтік лингвистиканың дүниеге келуі лингвистикалық зерттеулерде «концепт» 

терминінің кең ауқымда қолданылуына әкелді. Концепт - когнитивтік лингвистиканың  тірек 
ұғымы, когнитивтік білім бірлігі. Адамның әлеммен өзара қатынасы нәтижесінде оның әлем 
туралы түсінігі қалыптасып, лингвистикалық әдебиеттерде әлем бейнесі деп аталып жүрген 
модель қалыптасады. Әлемнің бейнесі – адам болмысын суреттейтін іргелі түсініктердің бірі. 
Әлемнің бейнесі – бұл ойлау әрекетінің нәтижесі және шарты. Тіл бойына табиғи, 
климаттық, мәдени және өзге де адам өмірінің шарттарын білдірер өзгешеліктерді сіңіру 
арқылы дамитындықтан, ат қою жүйесінің өзі әлемнің шексіз болмысын бейнелеуден 
туындайды [12, 26]. Соңғы жылдары когнитивтік лингвистикадағы күрделі мәселелердің 
қатарында адам санасында тіл арқылы бейнеленетін әлемнің тұтас бейнесін жасау маңызды 
орын алып отыр. Адам тәжірибе жинақтай келе, оны белгілі концептілерге көшіреді. Олар 
бір-бірімен байланысып, концептуалдық жүйені құрайды. Концептті адам үнемі нақтылап 
отырады. Бұл концепттің санадағы өзгергіштік қабілетімен түсіндіріледі.  

Санада концептуалды жүйенің құрылу жолы логика қағидаларына жауап береді, оған 
логикалық қасиет тән. Бұл қасиет бір концептіден екінші концептіге логикалық өту 
мүмкіндігін анықтайды, яғни бір концептіні екінші концепті арқылы анықтау, бар 
концептілердің негізінде жаңа концептілердің құрылуы.   

Жүйенің логикалылығы оның ішінде актуалды тәжірибемен игерілетін емес, біздің 
санамызға тіл арқылы келген жаңа концептілерді құруға мүмкіндік береді.  Бұл адамның 
концептуалдық жүйесіне жалпылама ұғымдардың енгізілу мүмкіндігін түсіндіреді. Бұндай 
ақпаратты жүйеге тілсіз енгізу мүмкін емес. 

Концептуалдық жүйелер туралы айта отырып біз оның адам санасында қалыптасуының 
келесі кезеңдерін - вербальді емес (тілдікке дейінгі), вербальді (тілдік); қасиеттерін – 
өзгергіштік (бұл қасиет тәжірибенің жиналуымен және жаңа білімнің алынуымен 
байланысты, логикалылық (бұл қасиет санада концептуалдық жүйенің қалыптасу үдерісінің 
ерекшеліктерімен байланысты) көрсете аламыз. 

Әлемнің бейнесі – адам санасының шындығы, адам оны құруды өз өмірінің мақсаты 
етіп қояды: «адам қандайда бір қалыпты жолмен өз санасында әлемнің қарапайым және 
түсінікті бейнесін жасауға тырысады, белгілі бір дәрежеде бұл әлемді осылайша санасында 
жасаған бейнемен алмастыруға талпынады. Бұнымен суретші, ақын, философ тағы да 
басқалары әркім өзінше айналысады. Бұл бейнеге және оның қалыптасуына адам өз рухани 
өмірінің ауырлық орталығын жұмсайды » (Энштейн).   

Адамдар ақиқат дүниені өзінің ана тілі арқылы ғана тани алады, біле алады, сезіне 
алады. Ақиқат өмірді тілде бейнеленгендіктен ғана көре аламыз, тани аламыз.Қыстың 
суықтығы, сұлудың сүйкімділігі туралы ұғым барлық ұлтқа ортақ болғанымен, әр тілдің өкілі 
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ретінде оларды адамдар өзінше түсініп бағалайды. Географиялық жағдайы, білім деңгейі, 
өмірден түйген өзіндік көзқарасы, жас мөлшері т.б. себептер аталған ұғымдардың 
түсініктерін, тіпті бір ғана ұлт тілінде сан түрлі өсімдік атаулары арқылы жасалған тұрақты 
тіркестер пайдаланып, жеткізумен ерекшеленеді. Әлемнің бейнесі тұтас болуы мүмкін – 
мифологиялық, діни, философиялық, физикалық әлемнің бейнесі осындай және әлемнің 
қандай да бір фрагменті локальді болуы мүмкін.  Мысалы: Ел аузында гүлдің пайда болуы 
туралы небір әдемі аңыздар баршылық. Соның бірінен мысал келтірсем, Ерте заманда жер 
бетінде қатал қыс ұзақ аялдап, қақаған аяз кетпей тұрып алады. Сол заманда тау бөктерінде 
орналасқан жертөледе бір шағын отбасы өмір сүріпті. Отағасы жанұясын асырау үшін 
жұмыс іздеп жер дүниені шарлап кетеді. Әйелі мен екі перзенті оны күтумен болады. 
Күндердің күнінде қаңтар айының аяғында ұл бала қатты науқастанып қалады. Әбден 
шарасы таусылған ана тәуіптің көмегіне жүгінген екен. Тәуіп әйел оның кеселінің себебін 
анықтайды. Ол сәбиді емдеу үшін жаңа өсіп тұрған гүлдер мен жапырақтар керек екендігін 
мәлімдейді. Анасы мен бауырының қайғысына шыдай алмаған әпкесі емшіге керекті 
өсімдіктерді іздеп жолға шығады. Қараса, айналаның бәрі мұзбен шырмалып, қалың қармен 
көмкерілген. Бойжеткеннің бойын үрей билеп алады да, не істерін білмей, отыра қалып, 
қатты жылайды да, Құдайға жалбарына бастайды. Жүректен шыққан ыстық жастар қарды 
тесіп, жердің түбіне жетеді де, нәзік гүлдерді - бәйшешектерді оятады. Олар қардың қалың 
қабатын тесіп,  өздеріне жол салып, ақырында жер бетіне шыға келеді. Қыздың жасы тамған 
жерлердің бәрі әдемі ақ гүлдермен әрленеді. Сұлу бойжеткен оларды теріп алып, үйіне алып 
барады да, інісі аман қалады. Содан бері бәйшешек - үкілі үміттің нышаны саналатын болған 
екен.Осылайша әр халықтың өмір туралы көріністері әлемнің бейнесіне қосылады: «Әрбір 
өркениет, әлеуметтік жүйе әлемді қабылдаудың өзіндік ерекше тәсілімен сипатталады» 
(А.Я.Гуревич). Бұдан шығатын қорытынды, әрбір лингво-мәдени орталықтың менталитеті 
айтарлықтай дәрежеде оның мүшелерінің әлемді тануы мен әлемді көруінен құралған 
әлемнің бейнесімен шарттандырылады. Әлемнің бейнесі ұғымы (соның ішінде тілдік те) 
адамның әлем туралы түсінігін зерттеуден құралады. Егер әлемді адам және оның өзара 
әрекеттеріндегі орта деп түсінетін болсақ, онда әлемнің бейнесі – «адам мен орта туралы 
өңделген ақпараттың нәтижесі». Адам өзінің әлем туралы түсінігінің шеңберіне сыймайтын  
құбылыстар мен аттарды байқауға бейім емес. Сыртқы әлем құбылыстары мен заттары адам 
санасында ішкі бейне санасында көрсетіледі.  

Әлемнің бейнесі түрлі өлшемдер арқылы берілуі мүмкін: кеңістіктік (жоғары, төмен, 
оң, сол, батыс, шығыс, жақын, аласа), уақыттық (күн, түн, жаз, қыс), сандық. Этикалық және 
басқа өлшемдер. Оның пайда болуына тіл, дәстүрлер, таиғат және ландшафт, тәрбие, білім 
және басқа да әлеуметтік факторлар ықпал етеді. Философтар (Г.А.Брутян, Р.И.Павиленис) 
мен лингвистер (Ю.Н.Караулов, Г.В.Колшанский, В.И.Постовалова, Г.В.Рамишвили, 
Б.А.Серебренников, В.Н.Телия және т.б.) әлемнің тілдік бейнесі және концептуалдық бейнесі 
деп бөледі. 

Тілдік формаға түсірілген бұл білімдердің жиынтығы түрлі концепцияларда түрлі 
аталады: «тілдік аралық әлем», «әлемнің тілдік репрезентациясы», «әлемнің тілдік моделі», 
«әлемнің тілдік бейнесі». Кеңінен таралған термин ретінде біз соңғысын таңдаймыз. 
Шынайы әлемнің көрінісі ретіндегі әлемнің бейнесі мен осы көріністің фиксациясы ретіндегі 
әлемнің тілдік бейнесінің  арасында күрделі қарым-қатынас бар; олардың арасындағы шекара 
айқын емес, бұлыңғыр болып көрінеді. Адамның әлемді тануы қателіктер мен адасуларсыз 
болмайтындықтан, оның әлемінің концептуалдық бейнесі үнемі өзгеріп, қайта қалыптасып 
отырады, ал әлемнің тілдік бейнесі болса, осы қателіктер мен адасулардың ізін тағы да ұзақ 
сақтамақ.  

Әлемнің тілдік бейнесі мен концептуалды бейнесі қатынасын шеше отырып, 
лингвистер қандайда болмасын бір концептердің қалай қалыптасатындығын анықтауға 
талпынады. Олар әмбебап болып табылатын, баршаға белгілі когнитивті үдерісті көрсететін 
негізгі когнитивті категориялардың (концептердің) бірқатарын белгілейді. Бұндай әмбебап 
концептерге кеңістік, уақыт, сан, достық т.б. жатады. Нақты бір заманға сай адамның өмірі 
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барысында әлемнің тілдік бейнесі концептуалдықтан бұрын болады және оны 
қалыптастырады, себебі адам әлемді де өзін де тілдік арқаында тануға қабілетті. Осы тіл 
арқылы қоғамдық-тарихи тәжірибе бекітіледі: жалпыадамзаттық да, ұлттық та. Бір жағынан 
адамның өмір сүру жағдайы, оны қоршаған материалдық әлем олардың санасы мен әрекетін 
айқындайды, ол тілде, ең алдымен, семантика мен грамматикалық формаларда көрініс 
табады. 

Екінші жағынан, адам әлемді негізінен әлемнің ойы мен әрекетін, құрамын белгілейтін 
ана тілінің формалары арқылы қабылдайды. «Әлемнің тілдік бейнесі» термині бар болғаны 
метафора ғана, себебі шындығында адамдардың белгілі бір ұлттық қоғамының бірегей 
қоғамдық-тарихи тәжірибесі тіркелген ұлттық тілдің жеке ерекшеліктері бұл тілде 
сөйлеушілер үшін шынайы өмірден басқаша, қандайдабір қайталанбас әлемнің бейнесін 
емес, бұл әлемнің белгілі бір халықтың өмір салты, ұлттық мәдениеті, өмір сүру 
ерекшеліктері арқылы туатын, заттардың, құбылыстардың, үдерістердің ұлттық мәнімен, 
оларға деген жекелеген қатынастармен шарттандырылған жеке «бояуларын» тудырады.   

Әлемнің тілдік бейнесі туралы білімнің негізін салушылардың бірі неміс ғалымы 
И.Гердер болып табылады. ХХ ғасырдың соңына қарай осы мәселеге арналған көртеген 
еңбектер пайда болды: С.А.Васильевтің. Г.В.Колшанскийдің, Н.И.Сукаленконың, 
Е.С.Яковлеваның, М.Блэктің, Д.Хаймстың, «Тілдегі адами фактор. Әлемнің тілі мен бейнесі» 
ұжымдық монографиясы (1988) және басқалары. Қазір бұл мәселе Н.Д.Арутюнованың, 
Ю.Д.Апресянның, А.Вежбицкаяның, Ю.С.Степановтың, В.Н.Телияның, В.Г.Гактың 
еңбектерінде қарастырылып жатыр. 

Әлемнің бейнесіне арналған еңбектердің көп болуы бұл ұғымды егжей-тегжейлі 
түсіндіру қажеттілігін жояды. Ең бастысы әлемнің бейнесі адамның әлемді тануының негізгі 
бөлігі болып табылатындығын ескеру керек. Тіл – мәдениеттің фактісі, ол бізге мұраға 
қалатын мәдениеттің құрамдас бөлігі және оның құралы. Халықтар мәдениеті тілде 
вербалданады, мәдениеттің негізгі концептілеріне сөз арқылы іске асыра отырып, қуат 
беретін тіл болып табылады. Әлемнің тіл арқылы туындайтын үлгісі объективті әлемнің 
субъективті белгісі болмақ, ол әлемді бағындыру адами факторын, яғни барлық тілді 
қамтитын антропоцентризмді көрсетеді.  

Онда концептілер – ұлттық-мәдени мағыналардың негізі, Ю.С.Степановтың айтуынша 
«мәдениет ұяшықтары». Оларды зерттеу арқылы халықтың әлемді тануының ерекшеліктерін, 
әлемнің ұлттық және концептуалдық бейнесін  анықтауға көмектеседі. 

«Әлемнің тілдік бейнесі» дегеніміз - «белгілі бір тілдің жинақталып алынған барлық 
концептуалдық мазмұны». Әлемнің сенгіш тілдік бейнесі «кәдімгі тілде көрсетілген әлемді 
қабылдау мен концептуалдау тәсілін білдіреді, бұнда тілдің негізгі концептілері барлық тілде 
сөйлеушілерге міндетті болып табылатын ұжымдық философияға, біртұтас көзқарастар 
жүйесіне қосылады». 

Қазір әлемнің тілдік бейнесін зерттеудің бірнеше бағыттары бар. Әлемнің тілдік 
бейнесін халықтың рухани мәдениетін қайта қалыптастыру аспектісінде қарастыру; тілдің 
жекелеген жақтарын зерттеу: әлемнің тілдік бейнесін лексикада, теңеулерде, тұрақты 
тіркестер айнасында зерттеу. Кез келген аң, құс, жер-теңеуге жарай бермейді. Сол сияқты кез 
келген өсімдік атауы да теңеу  бола бермейді. Өсімдіктің өз басында тән ерекше бір қасиет, 
өзгешелік болуы керек. Айтсақ, гүлді «қызғалдақтай» теңетіп тұрған нәрсе, ең алдымен оның 
түсінің қызылдығы, көктем кезінде шығатын жастығы,  тартымдылығы, сүйкімділігі, содан 
кейін ғана біздің санамызға адам кейпінде, яғна тартымды, сүйкімді, нәзік, қыз бейнесін 
береді. Сондықтан да қызды қызғалдаққа теңейді. 

Халық қазынасы болған фразеологизмдердің талай заманды басынан кешіріп, өңделе, 
ажарлана отырып, әбден шыңдалған сарасы ғана халық санасында сақталады. Олардың 
ескісін ескіртпей, жаңасын жаңғыртатын қасиеті-түр тұлғасының көркемділігі мен 
мағынасының тереңдігінде. Қызғалдақтар-қазақтар үшін бай лингвомәдени мәнге ие. Сирек 
өсімдік ретінде қазіргі кезде  қызыл кітапқа енген. Қызғалдақ кез келген жерде өсе бермейді. 
Биік  жерде өсетін қызғалдақтың бүр жарып ашылуын, жайқалып өсуінің өзіндік мәні,кезеңі  
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бар. Оның басқа гүлдерге ұқсай қоймайтын ерекшелігін қазақ даласында өскен бала ғана 
біледі. Қызғалдақтың отаны көп айтылып жүрген Голландия емес, Қазақстан дегенде болжам 
бар.Сондай ерекшеліктеріне орай ол қыздың сұлулығын, кейде қайта айналып келмейтін 
жастық шақты білдіретін концептке айналған. 

Концепт қиын құрылымдағы ментальдық қалыптасу.   
Концепт адам өміріндегі және оның қоршаған ортаны белігілі бір бірлік түріндегі 

алынған білім, тәжірибе, нәтиженің мазмұнының өзіндік абстрактылығын білдіреді. 
Әртүрлі лингвомәдениетте концептуалдық әлемді қиялдау мен мүшелеу әртүрлі 

жағдайда жүзеге асады. Концептердің қабілеті тіл тасымалдаушылардың жеке эмоционалдық 
және мәдени тәжірбесі арқасында өседі және артады. 

Қазақ тілінде концепт мәселесіне қатысты тың ойларды А.Исламның еңбектерінен 
кездестіреміз. Ғалымның көзқарасы бойынша «концепт дегеніміз – этномәдени санада 
сақталатын, белгілі бір ұлттың ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ықшам, әрі терең мағыналы 
шындық болмыс, ұлттық мәдени құндылықтары жөніндегі сан ғасырлық түсінігін білдіретін 
құрылым» [18,56] 

Қорыта келгенде, концепт – адамның білім мен тәжірибесін және күрделі, көпқырлы  
құрылымға ие ментальді бірлік. Лингвистер концептіні әртүрлі құрылымдайды, бірақ 
барлығы концептінің құрамына көп бөлшектердің жататындығын көрсетеді. Әртүрлі 
концептерді талдай, салыстыра және байланыстыра ойлау қызметінде ол жаңа концепт 
тудырады. Әлдебір ақпаратпен алмасу мен сөйлесу жалпы мағынада вербальді және бервалді 
емес формада концепті алмасу мен сөйлесу дегенді білдіреді.  
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Ғылыми жетекшісі – Ж.Қ.Өмірбекова 
 

Қазақ тарихында сөз құдіретіне бас идірген «түгел сөздің түбі бір, түп атасы – Майқы 
би» атанған Майқы би, Аяз би, Жиренше шешен, Асан қайғы, Шалкиіз, Бұхар жырау, 
Шортанбай, Дулат, Мұрат, Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтеке билер заманындағы 
шешендік өнер мектебінің бүгінгі дәстүрі, сөздің киесі елді басқарушылардың, халық 
қалаулыларының, саяси тұлғалардың бойынан қалай көрініс тауып жатқандығын зерттеп, 
зерделеудің маңыздылығы ерекше. Қазақтың ас бай, шұрайлы тілінің елдегі барлық 
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ұлттарды біріктіруші потенциалына шүбә жоқ. Белгілі журналист Ж.Мәкішевтің 
«Шенеунікке тіл сындыратын шешендік мектеп керек» деген мақаласында «билік 
тұтқасындағылардың қазақ тілінде жатық сөйлеуі мемлекеттік идеологияның өзегіне 
айналуы тиіс. Себебі жұрттың көбісі ел басқарып отырған адамдарға қарап сөз түзейді.  

Қазақ тіліндегі метафоралардың когнитивті сипатын ашуға арналған жұмысымызда тіл 
мен мәдениет мәселесі төңірегінде қазақ тіл біліміндегі А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, 
Ә.Қайдар, Е.Жанпейісов, Р.Сыздық, Т.Жанұзақов, Н.Уәлиев, Ж.Манкеева, Қ.Рысбергенова, 
Б.Тілеубердиев, А.Жылқыбаева, Г.Смағұлова т.б.ғалымдардың теориялық ой-пікірлерін 
басшылыққа алып, сүйенеміз. 

Метафора (гр. metaphora – ауысу)  – сыртқы не ішкі белгілеріндегі (тұлғасындағы,  
атқаратын қызметіндегі т.б.) ұқсастыққа қарап бір зат атауының басқа бір затқа атау болуына 
байланысты сөз мағынасының ауысуы. Мағына ауысуының бұл тәсілінің негізінде ұқсату 
заңдылығы жатыр. Метафора қолдану сипатына қарай негізінде екі түрге бөлінеді: а) тілдік 
(сөздік) метафора, ә) поэтикалық (сөйлеу кезінде туындайтын контекстік) метафора [1, 88]. 
Тілдік (сөздік) метафора сөзге жаңа мағына қосып, оның семантикалық шеңберін кеңейтіп, 
әрдайым үздіксіз дамытып отырады. Тілдік метафораны жалпы халықтық сипатына қарап 
дәстүрлі метафора деп те атайды. Дәстүрлі метафоралық тәсіл бойынша қазақ тіліндегі көп 
мағыналы сөздер ұқсату заңына сүйеніп, шыққан. 

Дәстүрлі метафоралардың мағынасы халықтың таным-түсінігі, ой-өрісі, тіршілігі мен 
тұрмысына байланысты. Олар – мағынасы көпшілікке түсінікті, жиі қолданысқа түсетін 
бейнелі метафоралар. Дәстүрлі метафораның авторы жоқ. Олар – мақал-мәтелдер тәрізді 
халық қазынасы.  

Поэтикалық метафора – саналы түрде белгілі мақсат үшін көркемдік құрал ретінде 
көркем әдебиет пен көсемсөз стилінде қолданылады. Ал тілдік метафора – тілдің табиғатына 
тән, лингвистиканың түрлі салаларымен – лексикология, семасиология, аталым теориясы т.б. 
тәрізді түрлерімен қатынасы барлығын ескере отырып, кешенді мәселелердің байланыстыра 
қарастырылуы бүгінгі лингвистиканың алдына қойған басты міндеттерінің бірі деп санауға 
болады [2, 43]. Ал кейде поэтикалық метафораны индивидуалды-авторлық (жеке 
қолданыстағы) метафоралар  деп нақты атамаса да, соған жақын деген пікірді естиміз.  
Индивидуалды-авторлық метафоралар жеке адамның дүниені бейнелі қабылдауын, тануын 
көрсетсе, дәстүрлі метафораларда тұтас бір халықтың ортақ бейнелі ойы, дүниетанымы 
білдірілді. Сондықтан олардың білдіретін мағынасы көпшілікке түсінікті болады. 

Біз бұл зерттеуімізде, ұлтымыздың бас бейнесі болып танылатын тіліміздің мәселесін 
назарға алып жүретін, сөздік қоры бояуы көп бай көркемдігімен ерекшеленетін 
қайраткерлеріміз Әбіш Кекілбаев, Мұхтар-Құл Мұхаммед, Иманғали Тасмағанбетов сынды 
шешендеріміздің саяси сахнада сөйлеген сөздерінен мысалдар теріп, когтитивті тұрғыда 
талдадық. 

Жоғарыдағы ғалымдардың пікірлеріне сүйеніп,  саяси шешендер тіліндегі 
метафораларды пайда болуына байланысты төмендегіше топтадық: 

а) тұлға ұқсастығы. Мысалы: Бұл өте батыл, өте оптимистік және ешбір 
әсірелеусіз алысты болжаған өте көреген құжат болды [3]. Бұл сөйлемде көреген құжат 
метафоралық тіркес болып табылады. Көреген  

с ы н. 1. Көргіш, қыраш, байқағыш. 2. Алдағыны күні бұрын болжай алатын, сезімтал 
[4, 417]. Құжат а р. з ат. Әлдебір фактіні немесе әлдебір нәрсе жөніндегі құқыны 
қуаттайтын жазбаша куәлік, ісқағаз [4, 534]. Жоғарыдағы түсіндірмелерге сүйенсек, 
көреген сөзі тек кісіге байланысты ғана қолданылады.  Ал бұл метафоралық тіркесте автор 
құжаттың айқындығын, нақтылығын көрсету үшін көреген сөзімен ұқсата әрі сәтті тіркестіре 
білген. Бұл автордың өзіндік ерекшелігін көрсетеді.  

Біз енді сол батыл болжамдеңгейінен табылуға тиіспіз [5]. Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде батыл сөзі с ы н. именшек емес, қайсар,ер жүрек, еркін деп беріледі [4, 115] Ал 
сөйлемдегі метафорада бұл сөз ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Тіркескен зат есімнің 
сипатын айқындау үшін батыл сөзі  қолданылып, метафоралық тіркес жасап тұр. 
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ә) қимыл ұқсастығы. Мысалы: Елдің намысы мен ерлігін оятқан елдің еңсесін 
тіктеген қайраткер [6]. Автор абстрактілі зат есім мен етістіктің ауыспалы мағынасын 
қолдану арқылы ойын жеткізіп тұр. ОЯТ е т. 1. Ұйқыдан тұрғызу, ұйқысын ашу. 2. А у ы с. 
Сана-сезімін жетілдіру, көзін ашу[4, 645].   Еніп қана қоймай, әлемдік даму иерархиясының 
жаңа биігіне өрлей бастадық [3]. Ғалым А.Салқынбайдың пікірі бойынша метафора - 
сөздің басқа мағынада қолданылуы…[7, 124]. Демек, жоғарыдағы келтірілген сөйлемдегі  
тіркесті метафоралық тіркес деп тануымызға болады. Бұған даму иерархиясының жаңа 
биігіне көтерілу үшін етіп жатқан еңбектің «өрмелей бастадық» деп астарлы мағынада 
берілуі дәлел. 

б) заттардың қызметіндегі ұқсастық. Мысалы: Министрлік сонымен  
қатар серіктес желі арқылы 4 мыңға жуық ұйымдармен қызмет істеп келеді. 

[5]  Серіктес сөзі қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде  о р т. е т і с деп ғана айтылып, кісіге 
ғана қатысты мысалдар келтіріледі (Тұрар мен Далбай с е р і к т е с і п, екі атқа мініп қыз 
айттырып кетті (Ә. Бөриев, Ақ бидай). - Бұйыртса үшеуіміз с е р і к т е с боламыз,— деді 
Омаш (Д. Исабеков, Тіршілік)) [4, 728]. Демек, бұл сөйлемдегі тіркес те ауыспалы  
мағынадағы сөзбен беріліп, метафора жасап тұр. 

в) ұғымдардың бір-біріне қатыстылығынан туатын ұқсастық. Мысалы:Елбасы 
Жолдаулары туралы аз жазылып жатқан жоқ, бірақ соның көпшілігінде терең талдаудың 
орнына құрғақ мақтаубасым[3]. Мұндағы метафоралық тіркес - құрғақ мақтау. Бұл тіркес 
ұғымдардың бір-біріне қатыстылығынан туатын ұқсастықтан жасалған. Алдымен құрғақ  
сөзінің мағынасын ашып алайық. Құрғақ з а т. Құрлық, құрғақ жер.  с ы н. 1. Су емес, 
дымқыл емес; кебу. 2. Қурап қалған, қу. 3. Жауын-шашынсыз, ылғалы аз. 4. Суы тартылып, 
құрғап қалған (арна, аңғар т.б.). 5. М е д. Қақырықсыз, түкіріксіз (жөтел). 6. А у ы с. Бос, құр 
бекер, жай, нәтижесіз [ 4, 545] Мақтауз а т. Біреудің зор еңбегіне, істеген ісіне берілген 
жоғары баға. қ. атау. Мақта-у. [4 578]. Бұл жерде құрғақ сөзі ауыспалы мағынада 
қолданылып, нәтижесіз мақтау деген мағынаны беріп тұр. Ұлтымыздың ұлы перзенті 
халқымыздың қасиетті сөзін ел бірлігі мен ел тұтастығына арнаған тарихи тұлға Төле би 
Әлібекұлының еңселі ескерткіші ежелгі Тараз жерінде бой көтерді [6]. Шешен қолданған 
еңселі ескерткіш метафоралық тіркесі автордың ескерткіштің биіктігін көрсетуге емес, сол 
ескерткіштің қазақ елі үшін алатын маңызын көрсетуінен туындап отыр.  Бұл метафоралық 
тіркес ұғымдардың бір-біріне қатыстылығынан туатын ұқсастықтан туындаған. 

Соған жету жолына кесе-көлденең тұрған кедергілерді Мемлекет басшысы тайға 
таңба басқандай етіп көрсетті [3]. Тайға таңба басқандай – өте анық, бадырайған, беп-
белгілі [8, 654]. Бұл тұрғыда сөз иесі сөйлеу стиліне байланысты ықшамды әрі нақты етіп 
анық көрсетті деп те қолдануына болатын еді. Себебі саяси сөйлеу стилінде көркем әрі 
бояулы сөздерді пайдалану міндеттелмейді. Соған қарамастан авторлар фразеологизмдерді 
сәтті қолдана отырып, метафоралық тіркестер жасап, саяси мінберлерде пайдаланып жүр. 
Келесі мысалда сөздің бұл мағынасы басқа фразеологизм арқылы көрініс табады.Бұл - 
Елбасымыз «соқырға таяқ ұстатқандай» ғып көрсетіп берген бәсекеге қабілеттілік [9]. 
Соқырға таяқ ұстатқандай – өте анық, айқын; өте ұғымды [8, 616]. Бұл тіркес елбасының 
«Мәңгілік ел 2050» жолдауындағы ұлттық идеясын  талдау барысында қолданылған.  Осы 
жолдауда айтылған бәсекеге қабілеттілік ұғымын бұл метафоралы тіркес нақтылап,айқындап 
тұр. Ол да болса тасы өрге домалап тұрған кәсіптің иесі  болып табылатын сіздердің 
үлкен үлестеріңіз [10]. Тасы өрге домалады – бағы жанып, абырой мерейі көтерілді; жолы, ісі 
оңғарылды [8, 670]. Бұл фразеологизмді пайдалану арқылы  автор жақсы іске асқан кәсіптің 
сипатын ашып тұр. Ол да болса алыс болашаққа көз тігіп, егемен елін рухы сарқылмас 
ұйықты жер етуді мұрат қылған Елбасының тілегі[6]. Ұйық І Аяқ киімнің ішінен киетін, 
қонышы қысқа тоқыма байпақ; ІІ ұйма, тартпа, ми батпақ; ІІІ ұйық ит тұқымдас 
хайуанаттардың ылығуы; ұйық IV өзендерде балықтар уылдырық шашатын және 
шоғырланып жататын қолайлы ойпат жер. V.ұйық – жер жаннаты, керемет жер [4, 856 ]. 
Сөйлемдегі ұйықты жер метафоралық тіркесі сөздіктегі түсіндірмеге сүйенсек, жер 
жаннаты деген мағынаны білдіреді.  Автор халыққа түсінікті, кеңінен қолданылатын 
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жерұйық сөзін емес, ұйық сөзін таңдай отырып, сөйлемде берілгелі отырған ойды осы сөз 
арқылы тура жеткізе білген. Адам – үлкен әлем, ал қоғам – әбеқоңыр кішкене отау [11, 7]. 
Бұл сөйлемнің өзі толығымен метафоралардан тұрады. Біз талдап отырған метафораның 
этнотанымдық сипаты сөйлемнің екінші компонентінде көрініс табады. Ал, бірінші 
компонент сол екінші компоненттегі метафораны анықтап, көрсету үшін жасалған. Қоғам – 
әбеқоңыр кішкене отау. Әбеқоңыр-орташа, шамалы, жақсы да, жаман да емес; Отау – І 
Жаңадан тұрмыс құрып, енші алып бөлінген ұлдың үйі; отау үй; ІІ спорт тоғызқұмалақ 
тасындағы құмалақтар орналасқан ұяның жалпы атауы; ІІІ жерг. Біраз шөмеленің жиынтығы 
[4, 643-644б]. Бұл жерде сөз иесі қоғамды отаудың бірінші мағнасында қолданып тұр. Рас, 
қоғамды адамдар немесе адамдардан құралған топтар (отбасы, ұжым, топ т.б) құрайды. Ал 
осы жағдайды автордың отбасы демей немесе басқа сөзбен алмастырмай отау деп ұлттық 
сипатта беруі өте орынды.  

 Елбасы Жолдаулары туралы аз жазылып жатқан жоқ, бірақ соның көпшілігінде 
терең талдаудың орнына құрғақ мақтау басым.Құрғақ з а т. Құрлық, құрғақ жер.  с ы н. 1. 
Су емес, дымқыл емес; кебу. 2. Қурап қалған, қу. 3. Жауын-шашынсыз, ылғалы аз. 4. Суы 
тартылып, құрғап қалған (арна, аңғар т.б.). 5. М е д. Қақырықсыз, түкіріксіз (жөтел). 6. А у ы 
с. Бос, құр бекер, жай, нәтижесіз [4, 545] Мақтауз а т. Біреудің зор еңбегіне, істеген ісіне 
берілген жоғары баға. қ. атау. Мақта-у.Бұл жерде мағынасы бір-біріне алшақ ұғымдар 
тіркестіріліп, нәтижесіз мақтау деген мағынаны беріп тұр. 

Дәстүрлі метафораларда тұтас бір халықтың ортақ бейнелі ойы, дүниетанымы 
білдіріледі. Сондықтан олардың білдіретін мағынасы көпшілікке түсінікті болады. Ал 
индивидуалды-авторлық метафоралар жеке адамның дүниені бейнелі қабылдауын, тануын 
көрсетеді. 

Жеке қолданыстағы (индивидуалды) метафора белгілі бір ақынның я жазушының 
туындысында өмір сүреді. Белгілі мәнмәтінде ғана ұшырасатын сөздің келтірінді мағынасы 
қашанда әр автордың өзіндік ерекшелігін көрсетеді. Сондықтан келтірінді мағына әрдайым 
құбылмалы болады. 

 Мысалы: Қазақтың бағы жүрсе – кәукілдеген мақтан әңгімесі, гулеген өсегі, 
кеңірдегін күнге, кіндігін айға ілген кердең жүрісі көбейіп, қараптан-қарап іші жарылып, 
бұтқа толы болады. (Үркер, 140-б.). 

 Бұл сөйлемдегі кеңірдегін күнге, кіндігін айға ілген кердең жүріс окказионал 
қолданысы адамның мінез-құлқына байланысты пайда болған жүріс-тұрысты бейнелеп тұр. 
Жазушы «шалқайып, шіреніп жүру» мағынасындағы жүрісті суреттеу мақсатында бір-
бірімен үйлеспейтін сөздерді өзара байланыстырып окказионал қолданыс жасаған.  

Қорыта айтқанда, біз бұл жұмыста тарихымыздағы шешен билеріміз бен қазіргінің 
саяси шешендерінің тілдік қолданысындағы саяси метафораларды жинақтадық. Сол арқылы 
бүгінгінің тұтқасы болып отырған тұлғалардың тілдік қолданысының қоғамдық санаға әсер 
ету шамасын түсіндірдік. Олардың сөзі қаншалықты ресми әрі саяси болғанымен, 
метафораларды орнымен, дұрыс қолдану бұқараның пікірін әлде бір бағытқа бұруға, пікірін 
өзгертуге айтарлықтай ықпал етеді.  Сол себепті бұл тақырыптың өзектілігі өте жоғары.  
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«Қазақ тілі – бай тіл, оралымды, ырғақты,  
теңеу бейнелері ерте туған тіл» 

(Ғабит Мүсірепов) 
 

Мен өз мақаламды сөз зергері Ғ.Мүсіреповтің сөзімен бастағаным себепсіз емес. Қазақ 
тілі – қазақ халқымен бірге қалыптасып, ежелден келе жатқан тіл. Қанша ғасыр өтсе де біздің 
заманымызға дейін аман-есен жетті. Бүгінде еліміз тәуелсіздігін алып, 1995 жылы 30 
тамызда қабылданған Жаңа Ата заңымызда «Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі» болып бекітілді.  Ана тіліміз мемлекттік тіл мәртебесін алғанға дейін 
қаншама кедергілерге тап болды, машақаттық та, менсінбеушілік те көрді. Осынша 
қиындықпен келген қазынамызды бүгінгі күні де қорлап жатқандарды көргенде, жүрегің 
ауырады. Олай дейтінім, көшедегі билборд, панно, плакаттағы қателерді былай қойғанда, 
теледидарда күн сайын бірнеше рет қайталап беріліп жатқан жарнамаларда қателердің өріп 
жүргендігі... Сонда «қазақ тілім» деп жырлап өткен Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров сияқты көптеген  дара тұлғалардың еңбегі зая болғаны ма? 
Неліктен ұзақ жылдар бойы жарнамалардағы қазақ тілі мәселесі шешілмей отыр?! 

Тіл туралы Заң да қабылданып жатыр, алайда жарнама мәселесіндегі қателіктер әлі 
күнге көзге ұрып тұр. Сіз «Бірақ та заңның арқасында жарнама берушілерге айыппұл 
салынып, жарнамалар түзеліп, я болмаса мүлдем алынды» дейсіз ғой.  Әрине, бұл рас, бірақ 
100 жарнаманың 25-і ғана түзеледі. Қалғаны ше? Олармен не болмақ? Әрине, қазақ тілінің 
құрметсіздігінің куәсі, жарнама берушілер, аудармашылардың сауатсыздығы мен жергілікті 
әкімшіліктің енжарлығының белгісі боп қалмақ. Және де біз жарнамалардың орыс тілінен 
қазақ тіліне дұрыс аударылғанымен ғана қанағаттанып қоймай, өзіміздің ұлттық 
жарнамаларымыздың басқа шет тілдеріне аударылуына да көңіл бөлгеніміз дұрыс. Жас 
болсам да мені осы сұрақтар үнемі мазалайды. Сондықтан мен осы мақалам арқылы жарнама 
әлеміндегі келеңсіздіктерге тоқталғым келеді.   

Жарнама әлемі. Алдымен жарнама дегеніміз не екенін айтып кеткен жөн болар. 
Жарнама дегеніміз – белгілі бір зат пен құбылысты, іс-әрекет пен қызметті елге таныту, 
насихаттау, оларға деген сұранысты күшейту мақсатымен жарияланған хабарлама жиынтығы. 
Жарнама – нарықтың қозғаушы күштерінің бірі. Сондықтан жарнаманың «бармайтын тауы, 
баспайтын жері» жоқ. Бұл – әлемде қалыптасқан құбылыс. Жарнама тек өнім туралы ақпарат 
беріп қана қоймай, оның тұтынушы санасында әлдебір бейне ретінде қалыптасуына әсер 
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етеді. Осыдан жарнаманың коммуникациялық рөлін байқауға болады. Жарнаманың 
қоғамдық рөлі оның адамдардың санасы, көзқарасы, пікірлері мен мінез-құлқының 
қалыптасуына әсерін тигізуінде. Сәннің, стильдік және дизайнның тенденциясын көрсету 
арқылы жарнама адамның эстетикалық қажеттілігіне әсер етеді. Сондықтан да жарнамада не 
айтылып, не жазылып жатқанына қатты көңіл бөлу керек.  Басқа шет елдерде маркетинг 
саласына қатты көңіл бөледі, тіпті сол туралы кино шығарып та жатыр. Ал біз ондай 
мәселеге көп көңіл бөле бермейтінімз анық.   

Қазіргі қазақ жарнамалары таралу жолдарына, қамтитын тақырыптарына, түрлеріне 
қарай бірнеше түрге бөлінеді: 

- сыртқы жарнама (маңдайшалар, жарнамалық қалқандар, панно, плакаттар) 
- теле және радио жарнама (жарнама роликтері, жарнамалық телерепортаждар, 

теледидардағы жарнамалық қатарлар, радио хабарландырулар, радио роликтер)  
- парақша жарнама (каталогтер, буклеттер, жапсырмалар, шағын жарнама парақтар, 

шақыру билеттері, баға көрсеткіштері)  
- газет жарнамасы (газет-журналдарда жарияланған жарнама мәтіндері) 
Жұмысымды жазар алдында  ғаламтордан көп мәлімет іздедім, біразын таптым да. 

Іздеу барысында мен сияқты көптеген  тіл жанашырларының жарнамалардағы қазақ тілі 
мәселесін қозғаған жазбаларын оқыдым. Онда көбінесе  билборд, пано, плакаттағы кілең 
грамматикалық қателер, қазақ сөздерінен құрылған тіркестердің өзара байланыспай, қиыспай 
нақтылы ұғым бермегені туралы және қате жазылған көшелердің атауы туралы айтылған. 
Бірақ олар теледидар мен ғаламтордағы қателерге үлкен мән бермеген. Мен басқалардың 
ойын қайталамайын деп, тек теледидарда берілетін жарнама мәселесіне тоқталуды жөн 
көрдім. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша, адам өз өмірінің 9 жылын теледидардың алдында 
өткізеді, соның 2,5 жылы жарнама көрумен өтеді екен. Теледидарды еңбектеген баладан 
сақалы жерге тиген қарияға дейін көреді. Біз жас балаға, мысалы, «мен ойлаймын, әдемі 
ойыншық екен» деп сөйлемді етістіктен бастама деп қалай айтамыз, егерде құдайдың 
құттыгүні теледидарда «Nutrilon» деген бала тағамын жарнамалайтын бейне роликте 
сөйлемнің сөз тәртібі сақталмай, етістігі сөйлемнің алдына шығып кетіп жатса...  Кейде небір 
жарнама аудармаларын оқып отырғанда, не қарап отырғанда, не оқып, не түсінгеніңді білмей 
қайран қаласың.  

ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Заңында  көрнекі ақпараттарда ҚР «Тіл 
туралы» Заңды бұзған кез келген республика азаматына айлық есептік көрсеткіштің бестен 
жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салынатын болып белгіленген.   Бірақ, меніңше,  
«Calgon» тазартқыш ұнтағының  басқармасы  бұл заңды елемейтін тәрізді. Бұған дәлел: «Ана, 
қарашы, қаспақ басты» (Мама, смотри накипь) деген жарнаманың аудармасы. Бұл мысалда  
«қаспақ» сөзінің орнына «қақ» деген сөзді қолдану керек. Қаспақ деген ол  – пісірілген 
сүттің қазанға жабысқан тұнбасы және осы сөзді бұл жарнамаға қолданғаны тіпті орынсыз 
болып отыр. Бұған кім кінәлі?  Жергілікті әкімшіліктің енжарлығы ма, я болмаса халықтың 
осындай құлағымызға жат сөздерге үйреншікті қарауы ма?  

Менің әкем де өте принципшіл әрі намысшыл адам, ол мұндай жарнамаларға көз жұма 
қарайтын адамдардың санатына жатпайды, сондықтан біз осы мәселені шешпек болып 
«НТК» арнасына қоңырау шалғанбыз. Бір бойжеткен қазақ қызы тұтқаны көтерді. Өз ана 
тілін білмегендіктен, біз оған басқа тілде түсіндіруге мәжбүр болдық. Біздің шағымымызды 
естіген бойжеткен аузына құм құйылғандай үнсіз тұрды да, тұтқаны бір ер адамға бере салды. 
Бірақ,өкінішке орай, оның да тілі бұралып: «НТК» арнасы жарнамалардағы қателерге 
жауапты емес, барлық жауапкершілікті жарнама беруші алады», – деп ақталды.  

Енді бірде теледидардан ұялы байланыс туралы жарнаманы көріп отырып, 
«Великолепно, классно» деген сөйлемді  «Керемет, сынып» деп айтқанда отбасымызбен  не 
күлерімізді, не жыларымызды білмей қалдық. Біз айтқан соң ба, әлде басшылардың 
көмегімен бе білмеймін, бірақ көп ұзамай бұл жарнама теледидар экранынан алынды. Бұл 
бірнеше жыл бұрын болған оқиға.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%BD%D0%B1%D0%B0
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Бүгінгі таңда жарнама әлемінде қазақ тілі мәселесі біраз шешілмегені бір талай. Сөзім 
дәлелді болу үшін мысал келтірейін. «Mr. Proper» ұнтағы жарнамасында «свежий запах» сөз 
тіркесін «балғын иіс» деп аударған. Қазақ тілі – өзінің даласындай бай тіл. Қазақтың сөзі 
қашан да даланың қоңыр желіндей аңқып, еркін есіп тұрады. Ата-бабамыз бізге өте бай 
сөздік қор мұрасын қалдырған. Сондықтан да «свежее мясо», «свежая трава», «свежий 
запах» деген сөз тіркестерінде «свежее» деген сөз қазақ тілінде әр алуан аударылады. 
Мысалы, свежее мясо – жас ет, свежая трава – балғын шөп, свежий запах – қош иіс, жұпар 
иіс деп аударған («балғын иіс» дегеннің орнына «қош немесе жұпар иіс») жөн болар еді. 
Міне, осы маркетинг саласындағы өз ана тілі мәселемізді шешсек, жарнамаларға дұрыс көңіл 
бөлсек, ұлттық бояуды  сақтап отырсақ, іргесі берік ел болатынымыз айғақ. 

Меніңше, тауарлар мен өнімдердің, қызмет түрлерінің жарнамаланып отыруын 
реттейтін жарнама агенттіктері қажет және олармен мемлекеттік тілді жетік меңгерген, қазақ 
халқының этно-мәдениетінен толық хабардар, сондай-ақ басқа тілдерді де жақсы білетін 
тілші мамандармен, аудармашылармен жасақталуы тиіс.  

Данышпан Конфуций былай айтқан екен: «Егер де маған ел басқару мүмкіндігі туса, ең 
алдымен, сол елдің тіл мәселесін қолға алар едім. Себебі тіл бірлігі болмаса, пікір бірлігі 
болмайды және идеология дұрыс жүргізілмейді. Идеология дұрыс жүргізілмей, ортақ 
түсіністік таппаған елде бірлік болмайды. Сондықтан бәрінен де бұрын адамдар арасындағы 
бірлікті ұстап тұрған тіл мәселесі маңызды». Мен ұлы данышпанның пікірмен толықтай 
келісемін. Шынымен де елдің елдігі – туған тілінде. Сондықтан жарнама түрлерімен 
айналысатын агенттіктер мен кәсіпорындардан тіл нормаларын сақтауды талап ету, оларға 
жауапкершілік жүктеу, заңды бұзғандарға айыппұл салу керек. Ал жарнама берушілерге 
айтарым,  тіл заңын сөз жүзінде қолдаған болып, іс жүзінде жүрдім-бардым қарайтындардың 
күйкі тірлігі – елді емес, ең алдымен, өзін-өзі алдағаны. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»  деп 
дана халық тегін айтпаған. Қоғамның арқалаған жүгі ауыр болғандықтан да оның құрамына 
енген азаматтардың ұраны ынтымақ, бірлік, тұтастық болуы керек деп білемін.   

«Ел боламын десең, бесігінді  түзе» деп халық бекер айтпаған ғой. Қолымда болса, 
жарнамалармен айналысатын агенттіктер ғимараттарына «Ел боламын десең, жарнамаңды 
түзе»  деген жазуы бар тақтайшаны орнатуды талап етер едім. 

Қорыта айтқанда, тілін сыйлаған адам – өзін-өзі сыйлаған адам. Өзгеге сыйлы боламыз 
десек, өзімізді сыйлай білейік. Тілімізді дамыту, оның күнделікті өмірде қолдану аясын 
кеңейту – үлкеннің де, кішінің де парызы. Сондықтан қазақ тілін қорлауға жол бермей, 
қадірлеп, аялайық достар!  
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Тіл – ұлтты күшейтудің бір жолы, тетігі деп айтамыз. Тіл жоқ жерде, ұлт та жоқ 
екендігін түсінеміз. Ата-бабаларымыздың арқасында бар бояуымен, сырлы сазымен осы 
күнге аман-есен жеткен  тұп-тұнық, мөп-мөлдір тіліміз бар екендігі де баршамызға аян. 
Тәуелсіздік байрағы желбіреген кезден-ақ, тіліміздің мәртебесі өсіп, беделі одан биік арта 
түсті. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл болып Ата заңымыз Конституцияда бекітілген. Бұл барлық 
елдерге беріле бермейтін бақ деп есептеймін.  Бірақ сол бақты қазіргі ұрпақ қалай бағалап 
жүр? Қазақ тілінің деңгейі қандай жағдайда? Міне, осы сұрақ қазіргі жастарды алаңдатуда... 

Елбасымыз халыққа арнаған Жолдауында мемлекеттік тілдің қадір-қасиетін мынадай 
пікірлер арқылы айтып келеді: «...тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйыстыратын ең басты 
құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі. ...Егер әрбір қазақ ана тілінде 
сөйлеуге ұмтылса, тіліміз әлдеқашан Ата Заңымыздағы мәртебесіне лайық орнын иеленер 
еді. Қазақ тілі туралы айтқанда, істі алдымен өзімізден бастауымыз керектігі ұмыт қалады. 
Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін әркім өзгені емес, алдымен өзін қамшылауы тиіс» [1].  
Меніңше, әр азаматтың бойында Елбасымыз айтқандай  «...мен елім үшін не істей аламын, 
елімнің болашағы қандай жағдайда?!» деген сауал болу керек сияқты.  

Рас, тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде біршама жұмыстар жүргізілді. Игі істер 
атқарылды. Оның дәлелі ретінде тіл оқыту Орталықтары мен Тілді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын айтуға болады [2].  Сол құжаттарда «... әркімнің ана тілі мен төл 
мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін 
таңдап алуға құқығы бар» делінген болатын [2, 3]. Рас, Қазақстан – көпұлтты мемлекет. 
Туған Отанымызда қаншама қаракөз, туыс-бауырлар оқып, білім алуда. Олардың көпшілігі 
мемлекеттік тілді үйренген де. Біз оған қуанамыз. Алайда, өзіміздің қазақ балаларының 
жағдайы қалай, отбасы тәрбиесінде мемлекеттік тіл мәртебесі көтеріледі ме?! Міне, бүгінгі 
баяндамада сол туралы айтқымыз келеді.  

Қазақ тілінің тарихы тереңнен бастау алып, алтай тілдері қатарының түркі тілдері 
тобына жатады. Қазақ әдебиетінің алғашқы нұсқаларын V-VIII ғасырдан іздеу бағыты бар. 
Әрине, қазақ халқы өз алдына XV ғасырдың орта тұсында отау тіккенімен, оның құрамына 
енген ру, тайпалық одақтардың тарихы тым әріде. Қазіргі қазақ әдеби тілінің қалыптасуы XV 
ғасырдан басталады деген нақты пікір қалыптасты. Ол кезде қазақ ру-тайпаларының халық 
болып біріге бастауы, бір орталыққа бағынған қазақ хандығының құрылуы қазақ әдеби 
тілінің қалыптасуына тарихи қолайлы жағдай туғызды [3]. . 

Тілді үйрену – өз ұлтыңды тану болып табылады. Ұлттық тілді білу – ұлт ділін, 
қасиетін, мінезін, ой, жан-дүниесін, сырын білу екенін, халықтық мәдениет пен дәстүрді 
жаңғырту болатынын естен шығармайық.  

 Бай қазынаны игеру қазақ тіліндегі көркем әдебиеттерді оқу, ғылыми еңбектермен 
танысу, жазба жұмыстарын жүргізу, күнделікті оқу, үйрену арқылы ғана орындалады. 
Зерттеу еңбектерде мемлекеттік тілді оқып-үйрену мынадай бағытта өткені жөн туралы 
пікірлер бар: «Бүгінгі таңдағы ана тіліміз үшін күрес екі майданда жүргізілуі керек, бірі – 
қазақ тілінің әлеуметтік қызмет аясын кеңейту, оны әсіресе кеңсе-іс қағаздарының да, 
ғылымның да, заң-сот істерінің де тіліне айналдыру болса, екіншісі одан кем түспейтін, тіл 
мәдениетін көтеру, тілімізді тек дұрыс қана емес, әсерлі, әдемі етіп жұмсау үшін күрес 
болуға тиіс. Мемлекеттік тілімізді мейлінше дамытуға, осы күні аса маңызды мәселе – 
тіліміздің мәртебесін ту етіп көтеруге қосылған үлкен үлес. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл 
ретінде кеңінен қолдануылына қажетті жағдай жасауға ат салысу, оның қоғамдық аясын 
кеңейтуге, тіл мәдениетін арттыруға көмек беру үшін өткізілетін мәдени – көпшілік шаралар 
оқырмандарға тілді оқып-үйренуге қажетті әдебиеттермен, анықтамалық құралдар, сөздіктер, 
өз бетімен оқып-үйренуге арналған тілашар – тілдескіш көрнекті құралдарға шолу кітапхана 
жұмыстары ішіндегі ең бастысы болып табылады» [2].  

Тіл – тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ол – ұлттық діліміздің көрініс табатын 
әлеуметтік құбылысы, мәдениетіміздің биік тұғыры да. Сондықтан тіл – әлемдегі ұлттық 
мәдениеттің ара қатынасында аса маңызды. Қазақстан Республикасының тіл саясаты 
мемлекеттік тілді дамытуға және республикада қолданылатын өзге де тілдер үшін жағдай 
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жасауға бағытталып отыр. Бүгінде Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдаған Жолдауында 
да белгіленген басым бағыттардың бірі – барлық қазақстандықтарды біріктірудің басты 
факторы ретінде мемлекеттік тілді жан-жақты дамытуға басты назар аударып отыр [2]. 
Сондықтан қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту – еліміздің саясатының 
басты стратегиялық басымдығы болып қала бермек. Бұл мақсат –Тілдерді қолдану мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламаларында да айқын көрініс тапқан. Осы мақсатта – 
Қазақстан халықтары Ассамблеясы да өз стратегиясында мемлекеттік тіл мен қазақ халқы 
мәдениетінің басты рөлі азаматтық және рухани мәдениеттің ортақтығы екендігін айтып 
келеді. Басқа ұлт өкілдерінің диаспорасы болып табылатын қазақстандықтар бүгінгі таңда 
қандай этникалық топқа жататындығына қарамастан, қазақ тілі мен мәдениетіне оның 
мемлекеттік қызметінің сақталуы мен нығаюының маңыздылығына көңіл бөлуде. Бұған 
дәлел ретінде соңғы жылдары Қазақстанда қазақ тілінде еркін сөйлейтін адамдар санының 
біртіндеп көбейіп келе жатқандығы. Бұған қоса, зерттеу нәтижелері орыс тілді қазақтардың 
мемлекеттік тілді меңгеруге деген ұмтылысы да белсенді түрде жүзеге асырылып келе 
жатқаны байқалады. Қазір республикамыздың барлық аймақтарында іс-қағаздарын 
мемлекеттік тіл – қазақ тілінде жүргізу нықтап орын алған. Қазіргі таңда мемлекеттік 
органдар мен ұйымдарда қоғамның жан-жақты салаларында оңтайлы әлеуметтік 
лингвистикалық кеңістікке қол жеткізу үшін жаңа қадамдар жасалуда. Басты мақсат – тілдік 
мұраны сақтау және қоғамдық өмірдің барлық саласында қазақ тілінің қолданылуын 
қамтамасыз етіп, оның барынша дамуына қол жеткізу. Белгілі бір тілдің мемлекеттік 
мәртебеге ие болуы оңай бола қалатын іс емес. Себебі ол тіл сол мемлекеттің иесі болып 
отырған халықтың мүддесінен шығып, барлық саладағы мұқтаждықты өтей алатын дәрежеде 
болуы шарт. Бұған қоса,  көптеген ұйымдар Қазақстан халқының Тілдері күніне орай іс-
шаралар өткізіп, тілге құрмет жасауда.  

Тілді оқып-үйренуде – бұқаралық ақпарат құралдарының да ықпалы зор деп есептейміз. 
Олар тіл мүддесін қорғап, тіл зәрулігін қамтамасыз етуде мемлекетімізге қызмет жасап 
келеді. Қазіргі жастар бұқаралық ақпарат құралдарымен танысса, тілге деген сүйіспеншілік 
те арта тұсер деп ойлаймыз. Себебі онда тіл үйренуге деген көптеген мүмкіндіктер жазылған. 
Олар ғаламтор материалдары, газет-журналдар, бейнетаспа, электронды оқулықтар. «Тіліміз 
кұрып кетті, құрдымға батып бара жатыр», деп жан айқайға батпай, оның маңызы мен 
мүмкіндіктерін жан-жақты ашып, жұрттың оған деген сенімін нығайта түсуге күш салуымыз 
керек сияқты. Тілді насихаттау мен үйретуде жеке адамдардың, отбасының атқарар қызметін 
жан-жақты зерттеп, оны жүзеге асырудың озық әдістемесін жасауда да БАҚ-тың атқарар 
қызметі мол болуы деп есептейміз. Қазіргі жаһандану кезеңінде еліміздің ақпараттық 
кеңістігін әлемдік стандарттарға сай кеңейте отырып, мемлекеттік тілді ұлттық қауіпсіздіктің 
маңызды бір нысаны ретінде жетілдіруді және қорғауды қамтамасыз еткеніміз  дұрыс деп 
есептейміз. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың қазақ тілін дамыту мен оның болашағы турасында 
айтылған ой-толғамдарын саралай келе, БАҚ өкілдеріне берген сұхбатынан «Атасы мен 
немересі екі тілде сөйлеп, әр ұрпақ өкілдері бірін-бірі түсінуден қала бастаған, ана тіліміздің 
басынан бағы тайып, негізінен ауызекі әңгіменің деңгейіне дейін төмендеген» деген сияқты 
кереғар жағдайды ұдайы назарында ұстап, жауапкершілік жүгін тереңнен сезінуіміз керек.. 
Ата заңымыз – Конституцияның 7-ші бабында «Қазақстан республикасындағы мемлекеттік 
тіл – қазақ тілі» екендігі нақтыланды. Демек, тәуелсіз мемлекетке атын берген қазақ 
халқының алдына ана тіліне қатысты әділ де заңдастырылған талаптарды жүзеге асыру 
жөніндегі қауырт жұмыстарды орындау міндеті қойылды. «Тілдер туралы» Заңның 
қабылданғанына да жиырма жылдан астам уақыт өтті. Бұл жеке адамның өмірімен 
таразыласақ, бесіктегі баланың ат жалын тартып мініп, өз алдына отау тігер шағы. Бірақ, тіл 
қоғамдық құбылыс, тұтас бір ұлттың рухани қазынасы. Тілдің көмегімен өнер-білімге, 
мәдениет-ғылымға жетіп, өткен-кеткенмен әлемді танып, өзімізді жұртқа – әлемге 
танытамыз, сөйлейміз, оқимыз, жазамыз, өз басымызды, үй-ішімізді, қоғам-халықты, ел-
жұртты, мемлекетті меңгереміз – сондықтан «өнер алды қызыл тіл» дегендейін, адам 
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баласының байлығында тілден артық не бар. 
 Тіл  – ұлттың жаны, адам жүрегінің айнасы. Ал ұлттың болашағы – оның ана тілінде, 

рухы мықты иманында. Тіл – халықпен бірге өмір сүріп дамиды, әр ұлттың тілі  – оның 
бақыты мен тірегі болып танылады. Әр нәрсенің түп-тамыры болатыны сияқты, ана 
тіліміздің де түп-төркіні бар. «Ұлт боламын десең, бесігіңді түзе» деп дана бабаларымыз 
айтса, заңғар жазушымыз М.Әуезов: «халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін 
білім» дейді. Сондықтан да мемлекеттік тілімізді сақтап, оның қадір-қасиетін терең 
ұғынайық. Мемлекеттің басты құндылығы да тіл екенін ұмытпайық. Осы орайда батыр 
Бауыржан атамыз: «Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата-
бабамызды ұмыту» деген екен. Барлықтарыңызды ананың ақ сүтімен бойымызға тараған ана 
тілімізді дамытып, мәртебесін көтере білуге шақырамын.  
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Жалпы қазақ мақал-мәтелдері біздің осы күнге дейінгі түсінігімізде, халықтың 

ғасырлар бойғы дүниетанымы, тәжірибесі жинақталып берілген,  мазмұны жағынан ғибрат, 
өсиет сияқты, ізгі көркем, әрі ырғақты нақыл сөздер деп қалыптасып келеді. 

Мақал-мәтелдер – ауыз әдебиетінің көне жанрларының бірі, ғасырлар қойнауынан 
бүгінгі күнге ешбір өзгеріссіз жеткен философиялық әрі шешендік тұжырымдар, аз сөзбен 
көп мағына беріп, мәнді ой түйінін жасайтын халық даналығы. Сондай-ақ қысқа да нұсқа сөз 
орамдары тілдік қорымызды байытар асыл қазынамыз[1,3]. 

Мақал мәтел халықтың өзі жасап алған заңы, өмірде болатын әр түрлі жағдайларды 
ұғындыратын, түсіндіретін құралы іспетті. Мақал-мәтелдерде, көбінесе, ортақ ой, жалпы 
ереже, анықталған қағидалар айтылады, түрі жағынан тілге жеңіл, құлаққа жағымды 
дыбысқа, ырғақ-ұйқасқа құрылады, көбінеше көркем тілмен – өлеңмен жасалады[1,7]. 

Негізгі зерттеу нысанына бармас бұрын, ең алдымен   қазақ мақал-мәтелдерінің 
зерттелу тарихына шолу жасап, ондағы  тіл мәдениетінің қарастыруылына тоқталып өткенді 
жөн көрдік.  

Қазақ мақал-мәтелдерінің зерттелу тарихын негізінен үш кезеңге бөліп қарастыруға 
болады: 

1) XIX  ғасырдың екінші жартысынан  XX ғасырдың 40-60 жылдарына дейінгі кезең 
қазақ мақал-мәтелдерін халық аузынан жинақтау, қағаз бетіне түсіру, жеке басылым ретінде 
шығару жұмыстарының жүргізілуімен сипатталады (Ы.Алтынсарин, Ә.Диваев, В.Радлов, 
Ш.Ибрагимов,  М.Терентьев, Ф.Катанов, В.В.Катаринский,  П.М.Мелироанский, 
Н.Н.Пантусов, А.Е.Алекторов, М.Ысқақов, А.Байтұрсынов, Ө.Тұрманжпнов, Б.Ақмұқанова, 
М.Ақкозин т.б) 

2) Мақал-мәтелдерді зерттеудің ғылыми айналымына түскен кезеңі. М.Әуезов, 
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Қ.Жұмалиев, М.Ғабдуллин, Ғ.Мүсірепов, С.Мұқанов, Б.Адамбаев, М.Әлімбаев, Н.Төреқұлов, 
Т.Кәкішов, З.Қабдолов, М.Базарбаев, С.Қасқабасов, С.Нұрышов, Б.Ақмұқанова т.б 
әдебиетшілер зерттеулерінде қазақ  мақал-мәтелдерінің  әдеби табиғаты, Р.Сәрсенбаев, 
Ә.Қайдар, Б.Шалбаев, Ө.Айтбаев, З.Ерназарова, Қ.Бейсенов, Ғ.Тұрабаева, А.Нұрмаханов, 
С.Сәтенова т.б тілші-мамандар зерттеулерінде тілдік ерекшеліктері сөз болады. 

3) Қазақ тіл білімінде паремиологияның дербес ғылым саласына айналып, мақал-
мәтелдердің антропоцентристік бағытта қарастырыла бастаған кезеңі. 

Қазақ перемиологиясының антропролингвистикалық бағыттағы дербес пән ретінде 
қалыптасуының теориялық тұжырымдамасын негіздеген академик Ә.Қайдар болатын. 
Ә.Қайдардың мақал-мәтелдерді этнолгингвистикалық аспектіде  зерттеуге  байланысты 
ғылыми пікірлері мен тұжырымдарын, сондай-ақ В.В.Виноградов, Н.Н.Амосова, М.Т.Тагиев, 
А.В.Кунин, И.И.Чернышева, А.И.Ефимов, В.М.Мокиенка т.б орыс фразеологтары мен 
Г.Л.Пермяков, Ю.М.Котова, Н.Н.Пантусов, Я.Лютш т.б паремиологтарының іргелі 
еңбектерін теориялық-методологиялық тұғыр еткен Д.Бегалықызы, С.Қанапина, Р.Атаханова, 
Ш.П.Қарсыбекова, М.Мирза, Ж.Исаев, Г.Қалиева, Р.Жүнісова т.б зерттеулерінде қазақ 
мақал-мәтелдері  танымдық, прагматикалық, этнолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық 
тұрғыдан қарастырылады[2,6]. 

 Мақал-мәтелдердегі адам тіл мәдениетінің қарастырылуы оның ұлттық мәдени негізін 
айқындауға зор мүмкіндік береді.  

Лингвистикалық зерттеудің антропоцентристік парадигмасы тілді сол тіл қызмет ететін 
қоғаммен, әлеуметтік ортамен, тіл иесі – халықтың сан ғасырлық тарихымен, таным 
әлемімен, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан өмірлік тәжірибесімен, рухани болмыс-
бітімімен, салт-дәстүр, әдет-ғұрпымен байланыстыра қарастыруды діттейтін тіл біліміндегі 
ауқымы кең зерттеулерге жол ашып, нақты ғылыми жетістіктерге қол жеткізді. Соның 
нәтижесінде тіл мен мәдениет, тіл мен халық, тіл мен таным арасындағы тығыз байланыс, 
өзара сабақтастық проблемасын жан-жақты зерттеуді мақсат ететін интеграциялық жаңа 
үрдістегі этнолингвистика, лингвомәдениеттану, этнопсихолингвистика, когнитивтік 
лингвистика сияқты ғылыми бағыттар қалыптасып, ХХ ғасырдың соңғы ширегінде жедел 
қарқынмен дами бастады. Олардың әрқайсысының зерттеу нысанын нақтылауда, я болмаса 
ғылыми теориялық және методологиялық негіздемесін жасауда тіл бірліктері басқа ракурста, 
яғни адам санасымен, ойлау әрекетімен, бүкіл адами болмыспен біртұтастықта 
қарастырылып отыр [3,2].  

«Этнос» ұғымына «Этнос – өткен бір дәуірлерде дүниеге келіп, белгілі бір 
географиялық ортада қалыптасқан, шұғылданған тіршілік-тірлігі бірыңғай, мінез-құлқы 
ұқсас, діні де, тілі де бір, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы ортақ, өзінің ортақ тегін, туыстығын, 
тұтастығын сезіне білетін, сатылап даму барысында аналық, аталық, рулық, тайпалық, 
ұлыстық және халықтық дәуірлерді басынан кешіріп, бүгінде дербес ел болып отырған 
адамдар қауымы» деген анықтама бере келіп, Ә.Т. Қайдаров «этностың шынайы бейнесі, 
болмысы оның тілінде ғана, тілі арқылы ұрпақ жадында сақталатынын» айтады. «Этностың 
дүниеге келуіне ұйтқы болған да – тіл, рухани-мәдени өмірінің өзегі де, өзін-өзі танып-
білудің өлшемі де – сол тіл» деп тілдің адамдар қауымдастығының этномәдени және ділдік 
негізін, тінін құрайтын конструктивтік (құрастырушылық) рөлін көрсетеді, «тіл әлемі» – 
этнос болмысына қатысты мыңдаған, тіпті миллиондаған мағыналық бірліктердің жиынтығы, 
синтезі» деп тіл феноменінің ғылыми-танымдық дереккөздік сипатын анықтайды [3,6]. 

Демек, халықтың ұлттық ерекшеліктері, ұлттық менталитеті, ұлттық мәдениеті, ұлттық 
сипаты сол халықтың тілінде көрініс беріп жатады. Сол сияқты  мақал-мәтелдердің де 
мазмұны белгілі бір халықтың,  ұлттың, қауымның шаруашылық  кәсібін, тұрмыс-салтын, 
әдет-ғұрпын, дүниеге көзқарасын, сенім-нанымын көрсетеді.  

Әдетте, тілдік жүйедегі тұрақты бейнелі оралымдарды (фразеологизмдер, мақал-
мәтелдер) заттық-тақырыптық тұрғыдан топтастыруда негізінен мынадай екі түрлі ұстаным 
басшылыққа алынады:    1) «ұйтқы» немесе «өзек» сөздердің, яғни компонент-
доминанттардың  лексикалық мағынасын ескеру; 2) тұрақты оралымның белгілі бір ұғымдар 
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мен құбылыстарда білдіретін жалпы мағынасын ескеру. Бірінші ұстаным  бойынша тұрақты 
бейнелі оралымдарды топтастыру барысында олардың материалдық негізі, өзара ассоцияға 
түсетін түсініктердің ауыспалы мағынада басқа ұғым-түсініктерге телінуінің нақты қырлары, 
яғни мазмұн межесі айқындалады. Қазақ тіліндегі көптеген тұрақты тілдік орамдардың 
жасалуына арқау етілетін ұйтқы сөз – өзек компонент ретінде соматизмдер, зоонимдер, 
фитонимдер, сандар, линговокултуремалар т.б белгілі бір сөздер тобы алынады [2,4]. 

Осы күнге дейін халық санасына әбден сіңіп, қалыптасқан   мақал-мәтелдерді 
тақырыптық топтастырып қарастыру орын алған. Келесі кезекте сол топтастырулар ішінде 
жан-жануарларға қатысты  мақал- мәтелдерге, оның ұлттық мәдени негізіне тоқталып өткен 
жөн болар. Әлбетте, терең мағыналы сөз бен ойдың астарлы болуы мақалдардың табиғатына 
тән. Бір қарағанда аңға, құсқа, малға байланысты айтылған секілді көрінетін мақал-мәтелдер, 
түптеп келгенде адамның іс-әрекетіне байланысты шығарылады. Мәселен: «Ордалы 
жыланмен ойнама», «Есек семірсе иесін тебер», «Бұқаның арамзасы бұзау арасында», 
«Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді», «Аспандағы тырнаны ұстаймын деп, қолыңдағы 
шымшығыңнан айрылма», «Құланның қасуына – мылтықтың басуы» секілді мақалдар тек 
жылан, есек, ат, аң мен құсқа емес байланысты айтылған тұжырымдар емес. Түптеп келгенде 
мұның ар жағында адамның құлқы мен қылығы жатыр. Сондықтан да мақалдармен мейлі аң 
мен құстың қылығын, ит пен малдың мінезін сипаттай келе, түптеп келгенде, соның барлығы 
қоғамда өмір сүргендердің қоғамдасып тірлік кешуі керектігіне, жақсы мен жаманды айырып, 
дұрыс бағалай білуі қажеттігіне үндеуден туған. Ізгі жанды ізгі өмір іздеп келетіндей сенімге 
иландырудан бастау алған. Өмірдің тірегі – атаны, тұрағы – ананы қадірлеудің, елдің, отанды 
қастерлеудің, білімдарлыққа жетудің жолын іздеген. 

Жан-жануарларға байланысты мақал-мәтелдердің ұлттық негізін аша алу үшін, ең әуелі 
мал шаруашылығы саласында туған төрт түлікке байланысты мақалдардан бастаған жөн. 
Қазақтың ежелден келе жатқан ата кәсібі – мал өсіру болған. Сондықтан да халық мақал-
мәтелдерінің көбі малмен байланысты туған. 

Қазақ малдың алды қой деп санаған. Қойдың еті мен сүті – ас, жүні мен терісі – киім әрі 
баспана. Оның үстіне қой – өсімтал және қолбала мал. Бірінші кезекте осы қойға байланысты 
мақал-мәтелдерге тоқталсақ. 

«Бірінші байлық – денсаулық, екінші байлық – ақ жаулық, үшінші байлық – он саулық» 
деген мақалдың мәнін ашу үшін ең бірінші саулық сөзіне анықтама берсек: cаулық – үш 
жастан асқан қой [4,716]. Яғни,   қазақ ата-бабамыз қойды төрт түліктің алды санаған. Себебі, 
«Семіздікті қой ғана көтереді», «Қой алты күн аштыққа шыдайды» деп тілге тиек еткен 
мақалдар соның дәлеліндей. Міне, бұдан шаруаның күн көріс үшін қойдың қандай қасиетті 
мал екенін аңғару қиын емес. Қой – орман, тоғайы, өзен-көлі кем, қысы қатал, жері шөл, қара 
отты далалық жерде ыстық-суыққа төзімді, қысы-жазы өз аяғынан жайылатын және 
құдықтан, қолдан суарылатын мал. Сондықтан көптеген мақалдарда «Малды бақсаң қойды 
бақ, май кетпейді шарадан», «Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл-көсір», «Қойың болмаса, 
байлықта ойың болмасын»деп қой шаруашылығының өнімді, тиімді жақтары жан-жақты 
бейнеленген. Қай мал болмасын өздігінен өсіп-өнбейді, қой малы да сондай. 

Қой мен ешкі – егіз түлік. Қойға қарағанда ешкі – көбінесе егізден, үшемнен лақтайтын, 
тез өсетін төрт-түліктің бірі. Сондықтан халық «Есің кетсе, ешкі жи,ешкі жи да есің жи дейді. 
«Сойып жесең – бір күндік, сауып ішсең – мың күндік» деп еті аз болғанымен, сүті 
молдығына назар аударады. Алайда ешкі қойдан еті аз, жүні қылшықты (түбітті) болуымен 
ғана емес, жазда желдеп, қыста ықтап кететін жүреген, өреген, ыстық-суыққа шыдамсыз, 
бағым-күтімді көбірек тілейтіндігімен де ерекшеленеді. Халық оны сондай «жеңіл мінезіне» 
қарай  «Ешкілі қой өреген», «Сойса саны қалақтай...»,  «Жаман теке сүзеген» деп 
мысқылдайды. Осындай шаруашылыққа қолайлы-қолайсыз жақтарын, өзіндік қасиеттерін 
ескерте келіп, малсақ шаруа оны қалай бағу, кімге бақтыру жөнінде де ақыл айтуды 
ұмытпаған. «Қой семізі қойшыдан», «Қойды қорада сат, астықты ұрада сат» дейді шаруа. 

Қойдан кейінгі шаруа қолды түлік – сиыр. Сиыр – ең алдымен сүтімен, сонысын етімен 
пайдалы. Сондықтан шаруа «Сиырлы бай – сары май», «Сиырлының үйі айран» деп баға 
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береді. Бұндағы айран – ұйытқы құйып ұйытылған сүт [4,25]. Сары май – кілегейді күбіде 
пісу арқылы немесе қаймақты шайқау арқылы алатын май [4,713]. Бірақ сиырдың барлығы 
бірдей емес. Оның сапалы, өнімді, өсімтал болуы ең алдымен тұқымына байланысты. 
Сондықтан «Сиыр алсаң танып ал, танымасаң тарғыл ал», «Сиыр мүйізді өгіздің күші 
болмайды, өгіз мүйізді сиырдың сүті болмайды деп ескертеді. Өгіз – сиыр малының 
піштірілген еркегі; күш көлігі[4;646]. Сиыр  - тек сүтімен, етімен, терісімен ғана емес, күш-
көлік ретінде қажетті, пайдалы мал. «Өгізге «өк» дегізген өлім», «Өгіз өлгенше өседі», 
«Диқан болсаң, өгізің болсын» деп өгіз күшіне үлкен мән берген. Сиыр өзен жағалаған 
егінші, отырықшы елге жайлы, жағымды болғанымен көшпелі елде онша бағаланбаған. 
Өйткені жүріске кем, жүні тықыр сиыр малына ерекше бағым-күтім керек. Ол жазда 
жайылым талғайды, қыста қолға қарайды, оған жылы қора, жиюлы шөп керек, шөлге де 
шыдамсыз. Оның үстіне сиыр – қыңыр мал, онша айдауға көнбейді, жөнге жүрмейді. 
Сондықтан басқа мадарға қарағанда көшпелі ел сиырды аз ұстаған. «Сиыр судан жериді, су 
сиырдан жериді», «Жаман сиыр жазда бұзаулайды дейтін мақалдар сондай көзқарастан туған. 
Қайсыбір жайсыз адамдардың жағымсыз мінез – қылықтарын сынағанда да «Соқыр сиыр 
соқпақшыл, жаман адам тақпақшыл», «Сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды 
білмейді» деп сиырды ұнамсыз кейіпте атайды. 

Көшпелі қазақ шаруасының қадірлісі – түйе. Түйенің жүні мен терісі – киім, сүті – 
сусын, еті – ас. Әсіресе түйе – күш көлік, көш көлігі ретінде бағалы. Қыста суыққа, жазда 
ыстыққа төзімді «Қоңсы ақысын түйе қайтарады», «Бесті бураның күні күркірейді», «Түйелі 
ел қырға, түйесіз ел Сырға» дейтін мақалдар қазақ елінде түйе малының қандай маңызды 
қызмет атқарғанын аңғартады. Қоңсы - отырған ауыл-үй, көрші-қолаң [4,519]. Түйе алпыс 
күн аштыққа, отыз күн шөлге шыдайды. Осынша шыдамдылығына, қуаттылығына 
қарамастан ол – «шөк» десең шөгетін, «айт-шу» десең атып тұратын жуас, қайырымды мал. 
Ол тек мақал-мәтелде емес, қазақ ауыз әдебиетінің қай түрін қарасақ та түйе ерекше 
ілтипатпен, сүйіспеншілікпен аталады, қасиетті мал ретінде жырланады.Сондай абзал 
қасиеттері үшін шаруалар «Кішіпейілділікті түйеден үйрен», «Ауырды нар көтереді, өлімді 
ер көтереді» деп мадақтайды. Түйені алып күш иесі әрі сабырлы жануар ретінде 
марапаттайды.Ежелгі сауда-саттықтың, алыс берістің, жалпы құрлықтағы жол 
қатынасынының негізгі көлігі болған түйенің «дала кемесі» атануы да тегін емес. Сыншы 
халық өзінің сүйікті малы түйе түлігінің де кемшіліктеріне кешірім жасамаған. «Жуас түйе 
жүндеуге жақсы», «Түйе бойына сеніп жылдан құр қалыпты», «Түйенің үлкені көпірден таяқ 
жейді», «Жалғыз түйе бақырауық» деп оның керенаулығын, аңқаулығын жаратпайды, 
сынайды.  

Жылқы – қазақтың ең қадірлі малы, ол – ең алдымен көлік ретінде, сонысын сусындық 
сүтімен, дәмді етімен құнды. Жылқы терісі киім болумен бірге жүген ноқта, айыл-тартпа, 
құйысқан - өмілдірік, үзеңгі бау, қанжыға бау, қамшы-шідер секілді ер-тұрман әбзелдері 
түгел дерлік жылқы терісінен істелген. Малмен айналысқан, малды малмен баққан шаруалар 
үшін бұл бұйымдар да жылқы малының құнын арттыра түскен. Сондықтан қазақ «Жылқы – 
малдың патшасы», «Сауын саусаң, бие сау – боз қырау түспей суалмас», «Жігіттің сорлысын 
аттың жолдысы теңейді» деп жылқыны, соның ішінде атты аса жоғары бағалаған. Мақал-
мәтелдердің көпшілігі және көркемі жылқы малына, оның әр түрлі қадір-қасиеттерін 
бейнелеуге арналған. Аң аулау, мал бағу, ел қорғау ісінде ат-көліктің атқаратын қызметін 
кем бағалау қиын. Шаруаның жауы қасқыр атынан «Өгізді қойшы – өлген қойшы, жеп 
болғанда көрген қойшы; Түйелі қойшы тұрған қойшы, төбесінен ұрған қойшы;  Аттылы 
қойшы – ашуы қатты қойшы» деп бекерге айтылмаған.  

 Жылқы малының ұрғашысына арналған мақалдар да халық назарынан тыс қалған емес. 
«Қулық құлын жанды», «Байтал шауып бәйге алмас» деген мақалдардың біріншісінде  алғаш  
құлындаған биенің құлынына деген сүйіспеншілігін беру арқылы, ананың балаға деген 
махаббатын астарлап жеткізіп тұрса, кейінгісінде байталдың жарысқа түсіп, бәйге алу үшін 
емес, асылында тек ұрпақ жалғастыратып, төлдеу үшін жартылған жануар екенін баса 
айтады . Бұндағы қулық – тұмса құлындаған жас бие [4;529]. Байтал – екі,үш жас 
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аралығындағы құлындамаған ұрғашы жылқы [4;100]. 
Соғыста жеңіске жеткізетін де, тойда абырой әперетін де, белгілі батырлардың атақ-

даңқын шығарған да – ат, жылқы. Қазақтың батырлық жырларында жақсы аттар (Байшұбар, 
Тайбурыл, Тарлан, Қарақасқа ат) бейнесі бытырлардан, арулардан кем сипатталмайды. 

Халық мақал-мәтелдерінде жылқы малы жалпылама мақтала бермейді, оның жақсы-
жаман қасиеттері ажыратылып, әрқайсысына сын да айтылады, баға беріледі. Халық  
сыншылдығы, саяткерлігі, бақылағыштығы осы жылқымен, атпен байланысты мақалдарда 
айқынырақ көрінеді. Жылқы малының сыр-мінезін жіті аңғартумен бірге халық «Бәйгіден ат 
келмейді, бап келеді» деп оны бабын тауып пайдалана білу жолдарын да нұсқайды. «Сырын 
білмеген аттың сыртынан жүрме», «Шідерлі ат – өз атың, тұсаулы ат – бос атың», «Ай 
мінбей атыңды мақтама» деп ескертеді. Бұндағы  шідер – аттың алдыңғы екі аяғы мен артқы 
бір аяғын қосып салынатын тұсау [4;938].  

Келесі кезекте шаруаның аяқ артар бір көлігі – есек. Есек адамның алғашқы жұмыс 
көлігі, жуас көлігі. «Есек басымен түйе жетектеген» дейді. Алайда «жатақтар» болмаса, 
жалпы көшпелі ауылдар күші адал, сүті арам осы жануарды көп пайдаланбаған. Тіпті батыс, 
шығыс, солтүстік және орталық Қазақстан тұрғындарының көбісі есектің атын естігені 
болмаса, өзін көрмеген, бақпаған да бағаламаған. 

Жалпы адамға залалсыз, момын әрі үйреншіктк малын бағаламайтын әдет бар. Содан 
ба, әлде ат пен түйеге үйренгендіктен бе, айтеуір, қазақ шаруалары есекті көп малданбаған, 
менсінбеген. Сондықтан болар – осы бір аяқылау арзан көлік туралы мақтау сөздер тым аз, 
тіпті жоқтың қасы. Оның есесіне «Есек жорға қатқақта, сыры мәлім батпақта», «Есектің жүгі 
жеңіл болса жатаған», «Есек семірсе иесін тебер», «Қарға мақтанып сұңқар болмас, есек 
мақтанып тұлпар болмас» деген секілді кекетіп-кемсітіп атайтын мақал-мәтелдер баршылық 
[5,255].  

Есек сияқты «елеусіз» адамға алғаш серік болған жануарладың бірі – ит. Ит – 
шаруаның күндіз көмекшісі, түнде күзетшісі. Ол жайында мақал-мәтелдер көп. «Ит – жеті  
қазынаның бірі», «Ел жатпай ит тынбас», «Ит иесін қорғайды», «Ит – үйдің құлағы», «Ит 
жисаң сырттан жина, қой бермейді қорадан», «Түлкі алған итте мін жоқ» дейтін халық 
мақалдарында оның малды ұры мен бөріден сақтайтын күзеткшілік, аң аулаудағы 
көмекшілік қызметі дұрыс бағаланған. Иттің осындай адамға жасаған адал қолғабысын 
мақтаудан гөрі оны даттайын мақал-мәтелдер басым. «Итке артқан қос далада қалар», 
«Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» деген сөздер соны көрссетеді. Асылы, мал-
жануарлар туралы мақал-мәтелдердің астарында адамға тән жақсылы-жаманды мінез-
құлықтар,іс-әрекеттер жатады, соның ішінде надандық, пасықтық, жарамсақтық мінез-
құлықтар көбінесе ит пен есек арқылы бейнеленген. 

Сөйтіп, қазақ халқында төрт түліктк малынан мақал – мәтелден орын алмағаны жоқ. 
Көмекші көлігі есек, қора күзетшісі ит, тіпі «Мысық жоқта тышқан төбеге шығады» деп 
қамбаның, қаптың қарауылы мысыққа дейін халық назарынан қалыс қалмаған. 

Қорыта келгенде, сан ғасырлар бойы халықтың қанына  сіңген әдет-ғұрпы, мәдениеті, 
сана-сезімі, кәсібі, менталитеті, ұлттық ерекшеліктері бір  сөзбен айтқанда ұлттық сипаты 
оның тілінде көрініс табатынана көзімізді жеткіздік. 

Тіл ең басты, ең негізгі, ең тұрақты этностық көрсеткіш болып саналады. Оған 
террриториялық біртұтастық, мәдени біртектілік, этностық (ұлттық) сана, мемлекеттік 
құрылым, шаруашылықтық ареал, әлеуметтік организм, антропологиялық тип сияқты тарихи 
өзгерістерге түсіп отыратын, тілге қарағанда тұрақтылық қуаты аз белгілер ілеседі. 
Сондықтан да Н.И. Толстой «тіл тағдыры мен этнос тағдыры» адамзат баласын өте ертеден 
толғандырған, ең көне проблемалардың бірінен саналатынын, мұнда тіл иесінің этникалық 
тарихына көз жүгіртпей тұрып, нақты тілдерге қатысты экстралингвистикалық деректерді 
елестету мүмкін емес екенін айтады. Н.И. Толстой: «Этностық құрылым тілдік құрылымға 
қарағанда тарихи өзгеріске бейім және «тіл – этнос» аралық қатыстылыққа біршама әсер 
ететін әлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік-саяси қоғамдық процестердің ықпалында 
болады» – дейді [2,7].  
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Ел аузынан шығып, халық санасында қалыптасып күні бүгінгі дейін қалпын сақтап, 
жетіп отырған  мақал-мәтелдерде тілдік құрамның бір бөлігі. Осы зерттеу жұмысында 
қаралған жан-жануарларға қатысты мақал-мәтелдердің тілінде де, тарих саханасында 
бағзыдан бері көшпелі халық образында орын алып келген   қазақтың ата кәсібі – мал 
шаруашылығының қыр-сырын жетік білген, ұлттық ерекшелігіміз көрініс тауып тұр. Сөз 
құдіретін түсіне білген халықтың  әрбір ауыз сөзінен оның ұлттық мәдени сипаты айқын 
көрінеді. «Тіл халық рухының сыртқы көрінісі іспетті: тіл – халық рухы, халық рухы – тіл. 
Бұлардан өзге бірбіріне соншалықты етене жақын нәрсені елестетудің өзі мүмкін емес» – 
дейді В. Гумбольд. Егер тарихымыздан тыс қалмай, ұлтымызды ұлықтап, рухымызды биік 
ұстап, елдігімізге кір келтірмейміз десек, бірінші кезекте ана тілімізді, сол тілімізбен жеткен 
асыл қазынамызды ардақтай білуіміз керек. Ол үшін тілдік тұрғыда зерттеу жұмыстарын 
талмай жүргізу керек. Осы тақырыпты негізге ала отырып,  төрт-түліктен басқа да ұлттық 
сипатымызды  айқындайтын жан-жануарларға байланысты мақал-мәтелдерге зерттеу 
жұмыстары көбірек жүргізіліп, арнайы жинақтар жарық көрсе екен дейміз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ғ.Жандыбаев «Сөз мәйегі». Алматы, 1998 ж. 
2. С.Қасымова «Сан компонентті мақал-мәтелдердің ұлттық-мәдени негізі. 

Автореферат. Астана, 2009 ж 
3. Г.Сағидолда «Адам: Тіл: Мәдениет» үштігінің тілтанымдық тұғыры. 
4. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» Алматы, 2008 ж. 
5. Б.Адамбаев «Халық даналығы». Алматы, 2009 ж. 
6. Ж.Коканова «Қазақ тіліндегі төрт түліктің түк және тері атауларының тілдік 

сипаты және этномәдени мазмұны». автореферат. Алматы, 2010 ж. 
7. Ә.Диваев «Тарту».Алматы, 1992ж. 
8. «Ақылдың көзі» (мақал-мәтелдер жинағы). Алматы,1992 ж 
9. «Қазақ мақал-мәтелдері». Алматы, 2010 ж. 
 
 
ӘӨЖ 811.512.122،373 

ҚАРАТПА СӨЗДЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ 
 

Наурызбек Аидана Әлтенқызы 
Таупыкова Айгерім Ардаққызы 

UAidana-able@mail.ru U 
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ филология факультеті 

 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1-курс студенті 
 Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі: Мамаева Гүлнар Бейсенқызы 
 
Тәжірибеде сөйлемнің негізгі құрамымен тікелей  байланысқа түспей, онымен 

мағыналық жағынан қарым-қатынаста  тұрып ойды, хабарды білдіретін сөздер  тобы 
кездеседі. Ондай сөздерді Р.Әміров «Жай сөйлемдердің құрамында қыстырма ретінде кірігіп 
жұмсалатын  компоненттер» деп көрсетеді.  [1, 95]. Қыстырма компонент сөйлемнің айтылу 
мақсатымен, мазмұнымен байланысты болып келеді де, грамматикалық жүйеден  оқшау  
тұрады, ал ол оқшаулану қыстырма сөздердің өзіне  тән  интонациясынан  байқалады.  
Сондай қыстырма компонент, оқшау сөздің бір түрі – тіліміздегі қаратпа сөздер. Қаратпа 
сөздер тыңдаушының назарын өзіне аудару мақсатында  сөйлеушінің (кейіпкердің) сөзінде, 
әсіресе, ауызекі тілде жиі ұшырасады.  Сонымен қатар көркем  әдебиетте, ұранды, үндеу, 
бұйрық, диалогтарда, шешендік сөздер мен поэзияда да қолданылады. Қаратпалар өзі 
қатысты сөйлемдегі ойды жеткізуде пікірдің кімге арналғанын анық білдіру үшін қызмет 
атқарып,  белгілі бір стильдік мақсатта жұмсалады.  
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Қаратпа сөздер, негізінен, жалқы есімдерден жасалады. Олар сөйлемнің айтылу 
мақсатына қарай түрлі  грамматикалық  тұлғада жұмсалып, түрлі  интонациямен айтылады. 
Мысалы: 

- Мұның қалай, Әлима, алдымен жолдастарыңды үйге кіргізіп, сонан соң жөн 
сұрамайсың ба? Кәне, Нұрлан, үйге кір, - деп осы жерде  өзім өктемдік еттім. 

Сөйлемдердегі Әлима, Нұрлан қаратпа сөздерінің грамматикалық тұлғасы  бір 
болғанымен, айтылу мәнері, назар аудару интонациясы әртүрлі екені анық. 

Адам есімдерінің модаль мәнді қосымшалы түрлері қаратпа сөз  қызметінде 
жұмсалғанда, сөйлеуші жақтың қошаметін, ізгі ілтипатын, ыстық ықыласын білдіреді.  

- Мұха, бұйымтайыңызды айтпадыңыз-ау. Мен ренжімесін десеңіз, ана қыран 
құсымды ала кетіңіз. Алыңыз... 

- Қайран Мұха, топырағың торқа болсын! 
Адам есімдеріне экспрессиялық мән үстеуде «жан», -ау/-еу қосымшасы мен 

демеуліктерді қосып айту қалыптасқан. Бұл  тұлғадағы қаратпа сөздер еркелету, налу, ренжу 
сияқты эмоционалдық реңкті білдіру үшін қолданған.  

Мысалы: - Неменеге келесің? Әй, әй, Жолбай-ай, ауыл толы қыздар жүргенде мені не 
қыласың? 

- Жолбай-ау, өзің тоңасың ғой, - деді Әсила. 
- Көбеген-ау, саған на болған? – деді абыржыған ол. 
- Жеңісжан, қалай лақтырып едің? – деп сұрайды менен. 
Кісі аттарын білдіретін жалқы есімдер  тәуелденіп келіп, қаратпа сөз  ретінде 

жұмсалғанда сөйлеушінің  кекесін, мысқылын не өктемдігін білдіреді.  
Туыстық, отбасылық қарым-қатынасты білдіретін апа, ата, әже, шеше, ана, бала, ұл, 

қыз, келін, күйеу, құда, т.б. сөздер қаратпа сөз ретінде көркем шығармада да, ауызекі сөйлеу  
тілінде де өте жиі қолданылады. Олар, негізінен, ойдың кімге бағытталғаның дәл көрсетсе,  
тәуелденіп (1 жақта) айтылу арқылы меншіктік, сыйластық қарым-қатынасты да білдіре 
алады.  

Мысалы: - Аға, өзіме беріңіз... Жаным аға... –деп жылап келіп қолыма жабысты.  
Уә, жол болсын, балам!  
Адамның жас, жыныс, әлеуметтік ерекшелігіне байланысты  айтылатын ақсақал, 

бәйбіше, батыр, азамат, жігіт, қарындас, бойжеткен, т.б. сөздердің үндеу амалы 
қызметіндегі орны  сөйлемнің айтылу мақсатына,  сөйлеуші мен тыңдаушы арасындағы 
адами қатынасқа байланысты анықталады. Мысалы: 

- Е, батыр-ау, басыңды көтер, кәне, енді әңгімелесейікші. 
- Қарындас, сіз сырт қарағанда, тәуір адам сияқтысыз, бірақ 
сыймай, қапаланып келдім, - деді онан соң Жұман күрсіне отырып, -Ау, өзің соқырсың 

ба, қалай, жігітім? Отын емеспіз ғой... 
- Мұның қиын сұрақ екен, інішегім. – Азаматтар  менің басымды 
текке қатырып, уақытымды алмауларыңызды өтінемін.  
Жасы кіші адамға, балаға, жақсы көрген адамға немесе бейтаныс адамға қаратылып 

айтылатын біршама сөздер қаратпа қызметінде эксперессивті-эмоционалды реңкке аса бай 
болып келеді. Жазушы С.Мұратбектің әңгімелеріндегі қаратпа сөздердің қолданысына көңіл 
аударалық.  

-Қарағым, үйіңе несіне  асығасың? Екі-үш күн қонақ болып қайтсаң етті. Шырағым, 
азғырушың сайтан болса, азбайтұғын пенде жоқ дейді ғой. Айналайын-ау, шынымды 
айтсам, менің де қайтқым келмейді.  Досым-ау, мұндай қыздар аса  көп емес қой, -деді бір 
сәт жабырқаған үнмен. Шырағым, сенің жат жұрттық жан екеніңді мына анаң екеуміз 
туғаныңда-ақ білгенбіз. ... Құрбым, сіз семьялы адамсыз ғой, мұныңыз жарамайды, -деді бір 
күні қыз түсін суытып. 

Атау тұлғадағы жекеше, көпше түрдегі, тәуелденген, тәуелденбеген зат есім сөздер, 
сонымен қатар заттанған есім, сын есім сөздердің қаратпа түрінде қолданылуы жиі  
кездеседі. Шағын әңгімелерін  ұзақ суреттеу, мінездеу, баяндаулардан гөрі  кейіпкерлер сөзі, 
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содан туындаған іс-әрекет, психологиялық жай-күйге құратын жазушы үшін бұл да бір тәсіл 
іспеттес. 

Мысалы: - Кемпір, сен барып бір айналып келсең қайтеді,  міне мылтық... 
Япырай, көрші-ай, мен не істейін, не істе дейсіз маған. Кәне, шал, шақшаңды алып кел 

... Тентегім, дауысыңнан айналдым, Жә, Жә, Жануар жемді қайтып келген соң жейсің, 
әйтпесе, кешігеміз, деп қойды Сатай. 

Бір немесе бірнеше сөзден жасалған,  анықтауышпен тіркесе айтылатын қаратпалар да 
көркем образды суреттеу қызметін атқару мақсатында жиі қолданылады.  

Мысалы: - Ой, жаңа туысқан, бұл жерді тоғай еткенде саған түсер пайда не? дескен 
әжуалап. Ақымақ қыз, суық тиеді ғой, ки  аяқ киміңді, -деді ол бұйырып, - ертең қайтарда 
ауырып қаласың. Не болды саған, кішкене қыз? – деді Дариғаны иығынан құшақтап. - 
Дариға, ақымақ қыз-ау шының ба? 

Сөйлемдегі қаратпа сөздің  бірі  Дариға үндеу үшін яғни назар аударту  үшін 
жұмсалса, екіншісі (ақымақ қыз-ау...) еркелік үстеу үшін пайдаланылған.  

Тіліміздегі әй, ой, ей, одағайларының да қаратпа сөз ретінде қолдануылу тәжірибесі 
бар. Мысалы: Әй, ана қара ішікті киіп ал тоңасың, -деді. Оу, қайда кеттің? –дедім 
дауыстап.  

Қаратпа сөз ретінде дөрекі  сөздер де қолданылады. Мысалы: 
- Оңбаған-ау, жерді тас-талқан ғып жыртқанда көрмедің бе? 
Әй, ит, ала алмай жүрген өшің бар ма еді, ашаңа арандата жаздадың ғой, -деді 

Қайрақ тістене әзілдеп. Қайрақ: «Ой, сорлы-ау, азын-аулақ тиын-тебен алғанға  сонша 
есірмесеңші, мен шындап ойнасам тақияда тамтығыңды қоймаймын ғой», - деген әзілдеп. 

Құдай, алла, жасаған, тәңірі, ата-баба аруағы, періште, әулие, әмбие,  т.б. сөздер де  
қаратпа қызметін атқарады. Мысалы: 

Е, құдай, -деді аруақтарға күбірлей жүріп сиынған Уәзипа, осы жерде тұрақтасақ 
екен. Қу құдай, шұнақ құдай, көрген опам осы ма? 

Қаратпалар – «сөйлем ішінде басы артық, жолдан ілесе салған элементтер емес» [2, 
103], олар модальдықты, сөйлеуші мен тыңдаушы арасындағы байланысты білдіретін 
элементтер болып табылады.  

Қаратпа сөздердің сөйлемдегі орны да  (сөйлемнің басында, ортасында, соңында), 
қаратпа болатын сөздердің түрлі грамматикалық тұлғамен келуі де белгілі бір дәрежеде 
олардың стильдік қызметін толықтыра түседі.  

Қаратпалардың  өз ерекшелігі, қолданылу аясы бар. Кез-келген тілдегі қаратпа сөздер  
ең алдымен  адресаттың  көңілін аудару, екіншіден, онымен байланыс орнату, үшіншіден 
әлеуметтік  ерекшелігін, белгісін көрсету, төртіншіден, коннотативті қызмет атқару үшін 
қолданылады.  Адамдар арасындағы қарым-қатынаста қолданылатын қаратпа сөздер 
антропоним қаратпалар және аппелятив қаратпалар деп  бөлінеді.  

Барлық халықтың болмыс тіршілігінде  жалқы есімдер ерекше орын алады. Күнделікті 
тілдік қарым-қатынас кезінде ең көп қолданылатын қаратпа түрі – адамның азан шақырып 
қойған аты. Кісі есімін қаратпа ретінде қолдану оған берілген  эмоциялы реңкке, ондағы 
экспрессивтілікке, т.б. байланысты  тілдік этикет формасы ретінде ерекше жақындық пен 
сыйластық туғызады.  

Қазақ тілінде адам атының толық формасы да,  қысқа формасы да қолданылады. Адам 
атының толық формасы ресми жағдайда да, бейресми жағдайда да қолданыла береді. Ал 
адам атының қысқа түрі көбінесе жақын таныс, туыс немесе дос-жарандар арасына ресми, 
бейресми жағдайларда  қолданылады. Ресми  орындарда адам  атына  тегін тіркестіріп те 
қаратпа сөз ретінде қолданады. Сонымен қатар қарым-қатынас барысында әкесінің  атын 
есімімен қоса  айтатын орыс тілінен  енген этикет формасы да қолданылады. Ол ресми 
жағдайда немесе таныс емес адамдар арасында қолданылады.  Қазақ тілінде  кісі есіміне  
экспрессивті-эмоционалды реңк беретін қосымшаларды қосып  қолдану адам есімін 
түрлендіріп, қаратпа ретінде жұмсау кең  етек  алған.  

Коммуникативті қатынас барысында кісі есіміне  туыстық  атауларды  қосу арқылы  
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жасалатын  қаратпаларды жиі кездестіреміз. Мұндай  сөз тізбектері  қазақ тілінде  мынадай 
үлгіде жасалады: антропоним+туыстық атаулар. Мысалы, Құдайберген ата, Төлеухан аға, 
Айнаш апа, Балауса тәте, т.б.. 

Қаратпалардың  екінші бір тобы адамның әлеуметтік мәртебесін, жасы мен жынысы, 
мамандығы мен қызмет дәрежесі, білімділігі мен тұрақты жері т.б. критерийлерге тәуелді. 
Оларды туыстық қатысын,  қызмет лауазымын, мамандығын, мінез-құлқы мен жасын т.б. 
белгілерін көрсететін аппелятив қаратпалар деп айтуға болады. Бұл аппелятив 
қаратпалардың әрқайсысы коннотативті мағынасына  сай эмоционалдық, стилистикалық, 
экспрессивті, бағалау қызметтерін атқарады. Қазақ тілінде ағайын-туыс арасында 
қолданылатын, туыстық атаулардан жасалған қаратпалар өте көп. Мысалы, ата, апа, құда, 
құдағи, шеше, әже, көке, әке, әпке, аға, тәте, бауыр, нағашы, жиен, жезде, жеңге, балдыз, 
күйеу бала, келін, құдаша, қайын аға, қайын әпке, қайын бике, қайын апа, абысын, т.б. Бұл 
қаратпалардың кейбіреуі жеке де, жалқы есіммен тіркесіп те қолданылады. Мысалы, Жұлдыз 
көке, Тұрар тәте, Айхан жезде, Құндыз келін, т.б. Кейбір қаратпалардың бір ғана емес, 
бірнеше мағыналы қолданыс аясы бар. Мысалы, қазақ тілінде аға деп өзімен бірге туған 
жасы үлкен ағасын, әкесінің інісін, немере, шөбере ағасын, аталас адамды, жасы үлкен  кез 
келген ер адамды атайды. Ауылдық жерлерде жиі қолданылатын қаратпа сөз – аға. Бұл 
қаратпа дәулетті адамға ғана емес, ауылдағы сыйлы,  құрметті адамға, жас жағынан үлкен 
кісіге, сондай-ақ, өзінен үлкен бауырына да қарата айтылады.  

Қазақ тілінде әйел адамға қатысты: әже, апа, апай, ана, шеше, шешей, қарындас, сіңлі, 
қызым, әпке т.с.с. қаратпалары бар. 

Халқымыздың ежелден келе жатқан дәстүріне сай  қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін 
барған жеріне  келін атанады. Бұл сөзді жігіттің ата-анасы, жігіттен жасы үлкен барлық 
алыс-жақын туған-туыс, көрші-қолаң, ауылдас адамдары келінге  қарата сөйлегенде 
қолданады. Тұрмысқа шыққан қыз бала келген жерінің жасы  үлкендеріне келін болса, жасы 
кішілеріне жеңге болады. Бұл қаратпаларға –жан, - тай, аффикстері қосылып, келінжан, 
жеңгетай түрінде де айтылады. Жеңгенің жеңеше түрі де жиі  қолданылады. Қазақ тілінде 
некеге байланысты, қайын жұртқа  қатысты қаратпа  сөз ретінде қолданылатын  туыстық 
атаулар да өте көп. Олар мағынасы мен  қолданыс аясына қарай топтастырылып,  белгілі 
жүйені құрайды. Мысалы, келін ерінің  туысқандарын қайын ата, ене, қайын аға, қайын әпке, 
қайын апа, қайын сіңлі, қайын бике жалпы қайын сөзімен тіркесетін атаулармен атайды.  
Қазақ  салтында жеңгесі күйеуінің інісін қайным деп атайды.  Ұлтымыздың қалыптасқан 
дәстүрі бойынша келін түскен ауылының  үлкен- кішісінің атын атамай, оларға лайық ат 
қойған. Ол аттар үлкен-кішінің жолы мен жас ерекшелігіне, түрі мен мінезіне, кәсібі мен  
қызметіне қарай қойылған. Мысалы: Кенже бала, Мырза бала, Күлімкөз, Айнамкөз, Жақсым, 
Ерке бала,  Жақсы аға, Қара бала т.б. Қазақ дәстүріндегі табу бұрыннан сақталған 
мифологиялық наным-сенімдерге байланысты. Ат тергеу барысында  адам есімдері 
қысқартылады немесе мүлдем  қолданылмай, жоғарыда сөз болған аппелятивтер  пайда 
болады.  Бұл құбылыс тіл мен ділдің өзара әсерінің нәтижесінде туған. Ат  қою барысында 
эмоциялық-экспрессиялық реңк үстем болады. Мысалы, жеңгелері қайындары мен қайын 
сіңлілеріне ат қойғанда  жақсы көру сезімі, сұлулыққа, сүйкімділікке баулу, мінезінің 
жағымды жағын көрсету, жақсы бір қасиетін атау, т.б. оның ішкі жан дүниесінің күйімен 
астасып жатады.  

Қорыта келе, қазақ тіліндегі қаратпа сөздерді қарастыра отырып, қазіргі  қазақ  тіліндегі 
қаратпалардың  қолданылуында жас ерекшелігі негізгі критерий есептелетіндігіне көз 
жеткіздік. Сол сияқты салт-дәстүр, үлкенді сыйлау, туыстық қарым-қатынасты сақтап қалу 
үрдісі де байқалады.  

Кез-келген тілдегі қаратпа сөздер ұлттық – мәдени ерекшеліктің бір көрінісі ретінде 
қызмет етеді. Олар сыпайылық, әдептілік,  мәдениеттілік ұғымдарымен ұштасып, тіл мен 
мәдениеттің өзара байланысының айғағы болады.  

 
Қолданылған әдебиет 
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Ғылыми жетекшісі – Ж.Қ.Өмірбекова 

 
Қай заманда болмасын адам баласы тіл арқылы дүниенің бейнесін танып білуге, 

жаратылыстың кескін-келбетін, өмірдің мәнін түсініп ұғуға, түйгенін жеткізуге тырысқан. 
Содан келіп, бүгінгі таңда тіл ғылымында тілді жасаушыға, тұтынушы адамға, 
шығармашылық тұлғаға деген қызығушылық артып, жаңа бағыт, жаңаша зерттеулер пайда 
бола бастады.  

«Сөйлеуші адамның» табиғатын, болмысын тану әрекеті В.Гумбольдттің «халықтың 
рухы», «сана инстинкті» туралы, И.А.Бодуэн де Куртененің «тілдік түсінік», «халықтың тілді 
сезінуі» туралы пікірлерінен бастау алып, Л.В.Щербаның «лингвистикалық инстинкт», 
А.А.Леонтьев пен А.М.Шахнаровичтің «тілдік қабілеттілік», Г.И.Богин мен 
Ю.Н.Карауловтың «тілдік тұлға» туралы зерттеулері арқылы жалғасса, қазақ тіл білімінде 
арнайы ақын-жазушының тілін талдаған Р.Сыздықтың «Абай шығармаларының тілі» 
(Алматы, 1968 ж.), Е.Жанпейісовтің «М.Әуезовтің «Абай жолы эпопеясының тілі» (Алматы, 
1976 ж.) сияқты еңбектерінде негізі салынған ғылыми үрдістің жалғасы қазіргі таңда 
Б.Нұрдәулетова, Г.Мұратова, Ш.Елемесова, Ш.Ниятова, Ф.Қожахметова, Г.Имашева және 
т.б. зерттеулері арқылы өзіндік сала ретіне дамып келеді [1]. 

Ғалым Ю.Н.Караулов еңбектеріндегі толықтай сараланып жүйеленген «тілдік тұлға» 
теориясындағы: «тілдің шекарасынан аспай, ауқымнан алыстамай тұрып, тілді жасаушы мен 
тұтынушыға, яғни нақты тілдік тұлға – адамға назар аудармай тұрып, тіл құдіретін түсіну 
мүмкін емес...адамның әуелі тілін түсініп алмай немесе адамды тілінен танымай тұрып, өзін 
жете тани алмайсың,» – деген пікірімен ғалымдар бір ауыздан келіспеске болмас [2,7]. 

 Көптің бірі дара тұлға бола бермейді, ал «тілдік тұлға» болу қиынның қиыны. Жалпы 
тілдік тұлғаларға тән мынадай өзіндік қасиеттері болуы шарт. 

Зерттеуші Ғ.Қ.Хасановтың айтуынша, «тілдік тұлға атану үшін ірі көлемдегі жеке тұлға 
болу аз. Ол үшін жеке тұлғаның тілін танытатын өткір сөз бен өлмес шығарма керек. Осыған 
орай, тілдік тұлға атану үшін ақын, жазушы не ғалым, шешен болу керек екендігі түсінікті» 
[3,...]. Демек, тілдік тұлға болу үшін артына «өлмейтұғын сөз» қалдыратындай сөз өнерін 
жетік меңгерген және өзіне ғана тән көркемдікке толы сөйлеу мәнері, сөз саптауы, жазу стилі 
бар тіл майталманы болуы тиіс. Әсіресе, біздің халқымыз «орақ ауызды, от тілді» 
азаматтарды ерекше қастерлеген. Өйткені, дау-дамайды қарумен ғана емес, «тоқсан ауыз 
сөздің тобықтай түйінімен» шеше білген қазақ елі сөз құдіретін жақсы түсініп, сөз 
маржандарын әрдайым жанына жақын тұтқан. 

Кәрібаева С.Е. өз зерттеуінде «тілдік тұлғаның қаруы – сөз, ісі – халыққа игілікті 
қызмет, жан-дүниесі – өз ұлтының, халқының аяулы перзенті бола алуы» дегеніндей, жай 
ғана шығармашылық адам болу жеткідіксіз [4,5]. Халқының мұң-зарын, арман-мақсатын, 
жан тебіренісі мен көңіл толқынын жеріне жеткізе айтып, тіл арқылы ұлтының 
дүниетанымын, сана сезімін, ой-өрісін көрсетіп, ұлтының көңілінен шыққан шығармасы 
халықты «игілікке» жеткізетін, ұрпақты жақсылыққа баулып, бақытқа үндейтін құрал іспетті 
болса ғана, елін-жерін сүйетін, жұрты қадірлейтін азаматтық тұлғасы таныла түседі. 
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«Тілді тұтынушыда лингвистикалық құзірет, коммуникативтік құзірет, сондай-ақ 
мәдени-тілдік құзірет болады. Ал тілдік-мәдени құзірет дегеніміз тілдік тұлғаның сөйлеу 
(жазу) мен айтылған (жазылған) сөзді қабылдау кезінде тиісті мәдени семантиканы, 
мәнділікті қоса меңгеруі» [5,17]. Олай болса, тілдік тұлғадан ұлттық болмыс пен халықтың 
дүниетанымын тани білу үшін оның ұлттық мәдени құндылықтар: тіл мен дінімізді тереңінен 
бойына сіңдіріп, ұлттық психологиялық және философиялық теориялық білім бұлағынан 
молынан сусындаған болуы қажет. Тілдік тұлғаның когнитивтік кеңістігінен өзі өмір сүріп 
отырған қоғамның ұлттық мәдени-тілдік танымдық базасы айдай жарқырап тұру керек. 

«Өзге жеке адамдарға ұқсамайтын өзіндік ерекше сапалақ қасиеті бар бірегей адам ғана 
тұлға бола алатыны белгілі. Яғни, елден ерек адам емес, тұлға талаптарына жауап беретін 
адам – тұлға. Адам тұлға болып тумайды, тұлға болып қалыптасады. Тілдік тұлға да солай.  
Тұлға өзге адамдармен, әлеуметтік институттармен қатынаста, әлеуметтік байланыстар 
жүйесінде танылуы тиіс, таныла отырып тарихи тұлға ретінде белгілі болады. Демек, тұлға 
өмірінің мәні «қарым-қатынас құндылығы» деңгейінде ашылады» [6,12]. 

Яғни, тіл ұстанушы өмірлік кезеңдерден өсіп-өніп, айналасындағылармен байланысып, 
пісіп-жетіліп, отбасында қалыптасқан ой-санасы қоғамдық таным-түсінікпен жүйеленіп, 
одан әрі ұлттық, ұлтаралық, тіпті бүкіл адамзаттық лингво-когнитивтік кеңістікке көтеріледі 
де, «өмірінің мәні қарым-қатынас құндылығы» - шығармашылық қазынасымен, тіл 
байлығымен тілдік тұлға дәрежесіне көтеріле алады. 

Көптің көңілінен шығып, сан қырлы әсемдік пен жан тебірентер әсерге толы 
шығармашылық туындыларымен әдебиетке өзіндік рең ала келген Әбдіжәміл Нұрпейісов – 
«тілдік тұлға» деңгейіне жеткен жазушылардың бірі. 

Ш.Айтматов: «Мен Нұрпейісовтің кітаптарын баяғыдан бері оқып келемін, оның 
талантты да татымды прозасына баяғыдан бері ғашықпын. Одан көп нәрсе үйрендім, онымен 
сан рет сырластым да, бірақ онымен әр кездескен сайын, оны жаңа көріп білгендей боламын 
да тұрамын. Адам ретінде, сұхбаттас-сырлас ретінде ол әманда терең, салиқалы да сабырлы» 
-  дей келе, Нұрпейісовтің өзгеден ерекше болмысына, тұлғалық адамдығына тәнті болғанын 
айтса, франциялық Лили Дени «Өмірдегі әділетсіздік атаулыға қарсылық білдірген қаламгер 
қарапайым тілмен үлкен шындықты айта білген. Осынау сөз саптаудағы қатал кірпияз-
дығының арқасында Нұрпейісов өзіне ғана тән таңғаларлық қолтаңбасы бар, заманымыздың 
ең терең жазушыларының бірі дәрежесіне көтерілген» деуі арқылы жазушы тілінің 
кереметтігін, шоқтығы биік қаламгерлігін көрсетеді«7,...». 

Шығармашылық қазыналарындағы «совет мәдениетінің мақтанышы» болған «Қан мен 
тер» трилогиясын оқып шығып, ғалым-жазушы З.Қабдолов 

«азабы мен рақаты адам айтып тауыса алмас ғаламат жазушылық еңбек» деп қайран 
қалған екен «8,...». Өйткені осы трилогияда қазақтың тұрмыс-тіршілігі, қазақ қоғамындағы 
қайшылықтар, Қазан төңкерісінің қазақ даласына  да келіп жеткен шарпуы мен реолюция 
кезіндегі халықтың көрген тауқыметісуреттеледі. Осы туындыда жазушы тілінің шеберлігі, 
тілдік-мәдени құзіреттілігі, өзіндік даралығы, тереңінен тыныстаған тілдік дүние-танымы – 
тілдік тұлғасы айқын көрінеді. 

«Когнитивті лингвистика – танымдық құрылымдардың лингвистикалық сәйкестіктері 
мен мүмкіндіктерін анықтау,оның негіздері бойынша бір тілдік жағдай қойылатын мақсатқа, 
әсер етуші себеп-салдарға орай әр түрлі тілдік құралдар арқылы сипатталып, әр келкі 
деңгейде қабылданады. «Когнитивті лингвистика – тілді жалпы танымдық механизм ретінде 
қарастыратын бағыт» (В.Демьянков, 21), сол себепті тілдік құрылымдардың ақпаратты өңдеу 
барысындағы қызметін айқындау, өзге танымдық құбылыстармен байланысын сұрыптау 
аталмыш саланың негізгі мәселелерін жүйелеуге көмектеседі» [9, 15-16]. 

«Қан мен тер» романындағы ұлттық санадағы ой-өрісті, халықтың танымындағы 
ерекшелікті көрсететін кейбір концептілерді когнитивті лингвистиканегізінде талдағанда 
ғана Ә. Нұрпейісовтің тілдік тұлғасы таныла түседі. Мұратова Г.А. «Абайдың тілдік тұлғасы 
дискурстық талдау мен концептуалды жүйесі» деген авторефератындаконцепт ұғымын– 
«ұжымдық санадағы кодталған мәдени ен таңба», «сананың менталдық немесе психикалық 
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қырын, адамның білімі мен тәжірибесін жеткізетін ақпарат мазмұнын түсіндіруге қызмет 
ететін категория» және «ұжымдық санадағы және жекелеген индивид санасындағы 
көпаспектілі, мәдени мәнді, әлеуметтік, философиялық, менталды жасалым» деп түсіндіреді 
[10,14-15]. 

«Бақыт» пен «бақытсыздық» концептілері. 
Қан мен тер» трилогиясында «бақытсыздық» концептісі кеңінен өріс алған, қай жері, 

қай бөлімі болмасын, «бақытсыздық» исі аңқып тұрады. Шығарманың басында әйеліне өзге 
бір еркеккіндіктің келіп жүргенінен-ақ Еламан өмірінде бір жамандықтың басталып жатқаны 
байқалынады. «Бақытсыздық» концептісі «жалғыздық», «жетімдік», «қайғы-қасірет», 
«қорлық», «сор» сияқты фреймдік ұғымдармен ашыла түседі. Еламанның жеке басындағы 
қайғы-мұңынан басталып, балықшылардың жүдеу тіршілігі, бастарына түскен тағдыр 
тауқыметі, одан кейін бүкіл халықтың, төменгі таптың қасіреті әңгімеленеді.  

–  Ой, құдай-ай!..Бақыттың да көзі соқыр сорлы екен ғой, – деді Рай [11, 38].  
Мұнда «бақыт» бейне бір дене-мүшесі бар тіршілік иесі ретінде суреттеліп, 

балықшылардың қиын тағдырына жаңағы түк көрмейтін «сорлының» қастарына барып, бірге 
болмауының кесірі сияқты. 

– Е, құдайым! «Бақ адасса батпаққа қонады», – деп бұрынғылар біліп айтқан ғой [11, 
38].  

 Ал осы жерде бақытты өздеріне қонбай жүрген, бірақ түнеуге болмайтын өзге бір ұяда 
тұрып жатқан құс іспетті көреді. 

– Осы күні бақ дегеннің де құны төмендеп кетпеді ме. Татар байының 
дүкеніндегі қызыл ала кездеме сияқты, қалтасында пұлы бар қазақ бақты да сатып 

алатын боп жүр ғой [11, 38]. 
«Бақыт» ендігі жерде сатылатын және сатып алынатын тауарға айналады да, байлық 

жүрген жолда қалталылардың қолында  кете баратындығы түсіндіріледі. 
«Бақытсыздық» - «шер жұтқан ел», «баласы өлген әйел», «сорлы ана», «қайғылы үй», 

«өлік жатқан үй» болып заттанып көрінсе, енді бір жерлерде жазушы оны «жабырқау жүз», 
«көңілсіз дауыс», «суық үрей», «ащы сыр», «мұңды жүз», «күңіреніп шыққан сұмдық үн», 
«ащы өксік қысқан кеуде» ретінде ойсурет арқылы адам бойынан көрсетеді.  

Жазушы «Күйік көтерген», «сорлы», «байғұс» сынды сын есім, есімше сөздермен 
сипаттап, кейіпкердің бақытсыз халінен хабардар етіп тұрады. Тіпті, адамның көзінен аққан 
«жасы», денесінен тамған «қаны» - бақытсыздықтың таңбасындай байқалады. 

Бақытсыздықтың жаңбыры болып жауатын «айықпас мұң», «басқа түскен бейнет», 
«ауыр азап», «үмітсіз хал» – схемалық құрылымдарды романда жиі ұшырастыруға болады. 

«Қайғыға уланып», «үнсіз елігіп отыр», «жесір қалды», «анасы құсадан қайтыс болды», 
«соры қайнап қалды», «азап шегіп», «қорыққан сұмдығын көрді» деген сияқты сценарийлік 
құрылымдар арқылы бақытсыздыққа тап болғандарын көрсетеді. 

«Батырлық» концептісінің де романда алатын орны бөлек. Ол «ерлік», «ер жүрек», 
«жау жүректік», «батылдық» сияқты фреймдік ұғымдармен астасып жатыр. 

«Батырлық» - адам бейнесінде: «ер көңілді ксі», «ер қазақ», «қара білек мықты ұры», 
«ел азаматы» деген тіркестерде адам бойынан көрініс тапса, келесіде «арыстанға» айналып, 
заттанып сипатталады.   

Жазушының санасындағы индивидуалдық танымында «батырлық – қару» модулі де 
кездеседі. Мысалы: 

«Ол ұрымен ұстасып қайтесің. Ол ұры от алғалы тұрған қара мылтық емес пе. Өзіңді 
жазым етіп жүрмесін, - деді софы» [11, 65]. 

«Қан мен тер» романында «Бала» концептісінің ішіне «шарана», «бөпе», «сәби», «сүт 
кенже», «жалғызым» ұғымдары кіреді де, баланың жынысына байланысты «ұл», «қыз» 
сөздері жиі қолданылады. Балаға деген мейіріммен еркелетіп айтылатын «күшік», «мырза» 
деген қолданыстармен қатар «сотқар бала», «үйдің тентегі» деген сияқты баланың мінез-
құлқын білдіретін тіркестер де бар. 

 – Неге айналаңа көз салып, тәубаға келмейсің! Уа, мен сенен кем бе едім. Сен өлген 
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балаңа жылап отырсың. Менің, тым құрыса, молада  да тілекшім жоқ екенін неге 
ойламайсың, - деп, жасы үлкендігін арқаланып, зілдене сөйледі [11, 41]. 

«Ақбаладан көзін тайдырып, пеш түбінде құндақтаулы жатқан балаға қолын созды. Рай 
құрақ көрпе арасынан жас сәбидың қызылшақа бетін шаққа тапты. 

– Мырзамыздың түрі осы, – деді Ақбала күлімсіреп» [11, 103]. 
«Есейген сайын Бөбек өзінен басқа қорғанышы жоқ қарт ата-анасын аяды. Көзі ұйқыға 

кеткенше үнсіз жатып жас төгетін боп жүр» [11, 128]. 
Жазушы дүниетанымында бала – «тәтті тірлік», сонымен қоса, ата-анасының қамын 

жейтін «тілекшісі», қартайған кездерінде панасы болатын «қорғанышы», артында қалған 
мал-мүлікке ие болатын «мұрагері». 

«Жауыздық» концептісі көрінісі. Трилогияда бай мен кедей, күштілер мен әлсіздер 
арасындағы тартыста қара ниеттілердің зорлық-зомбылық, қулық-сумдық жасауы негізінде 
«жауыздық» концептісі құрылады. Оның негізгі тірек ұғымдары – «жау», «жаулық», 
«қиянат» сөздері.  

«Болыстық қолыңа ұстатқан қанды қара балта болса, әуелі Еламан мен Кәленге 
сілтесем қайтеді?» [11, 65] деген жерде Құдайменде қолындағы билік жауыздықты жүзеге 
асыратын құрал болады. 

«Жаулық ниетке шындап мінген» [11, 87] Тәңірберген: «Тағы айтам, тыңдайды деп 
айтам: үкімің жүріп тұрғанда, халық ішінде бұғалығыңнан щығып жүрген, ана Кәлен, Еламан, 
Сүйеу шалдарды шеңгеліңде сығып ұста. «жау аяған – жаралы болады», – деп біліп айтқан. 
Қолда күшің барда ұстасқан кісіңмен аямай ұстасқайсың. Аумалы-төкпелі дүние ғой, бірде 
жауыңның үстіне шықсаң, бірде жауыңның астына өзің түссең де арманың жоқ» [11, 67], – 
деп, атарға оғы болмай отырған туған ағасы Құдаймендені одан әрі балықшылармен 
өштестіріп қояды. 

Қолындағы мүмкіндікті құр жібермей, «Кәленді құртқаннан іс бітпейді, сәті түсіп 
тұрғанда балықшылар ауылына тізе батырып алайық» [11, 114] деген оймен татар байы 
Теміркені пайдаланып, балықшыларға ор қазып, жамандық тілейді. Бұл жерлерде «тізе 
батырып алайық», «Сібірге айдатам», «есебін тауып жалғыз жан ашырыңды да құртты», 
«жаулығын ойлай отырған-ды» сияқты тіркестерден жауыздық байқалынады. 

«Бұған Тәңірберген рахаттана күлді: 
– Байдың бұнысы асық ойнағанда әлмендірек баланың: «Бүк түссе де  
менікі, шік түссе де менікі», – деген көзсіз зорлығындай болды ғой» (116). 

Мұндағысценарийлік құрылымда «жауыздық» әлдінің әлсізге жасалған қысымы ретінде 
танылады. 

– Ей, ақшұнақ шал, абайла. Ақ патшаның кісені көп. Күйеу балаңның 
Қол-аяғына салған кісен, шындасам, саған да табылады. 
– Ә, ә, зымиян, аржағыңа түсіндім. Бұл заманда бір ерге бата тиіп, бір 
ерге қате тиіп жүргені рас. Ал... ал, бірақ дүние кезек. Абралы әулеті, келдек басы өзіңе 

тигенде... сенің әуселеңді сонда көрерміз [11,126]. 
Расында, бір жақсыға ризашылықпен алғыс айтылса, кейде оған көре 
алмайтындар іштарлықпен қарғыс айтатын әр заманның өз жауыздары болады. Міне, 

жазушы сондай қатыгездердің бейнесін сомдайды. 
«Өлім» концептісінде әркімнің атар таңы, батар күні – ғұмырының таусылғанында 

«ажалмен»бетпе-бет кездесерінвербалданған «өлу» ұғымымен жеткізеді. Қаламгердің 
танымы бойынша, өлім – үрейлі қорқыныш, өмірдің соңғы нүктесі, тіршіліктің аяқталуы, 
жанның денеден шығуы, дененің бұзылуы.  

 
Суық дүние құшағы 

 
Түпсіз құрдым     Қарайған дене 
         
Ажал шеңгелі       Ажал тырнағы Өлім 



3085 

 
Өмірдің ақырғы сәті    Ақтық дем 
 

Ажалдың жан түршігерлік суық жүзі 
 
«Соның аяғы, міне... қатын баласынан аулақта, кісі қолынан қаза тапты. Сорлы әкесін 

өлгесін де күл шыққан адамдай, алыстағы бір төбеге апарып жалғыз өзін жерлепті. Жерлеген 
кезде өлік басында жан ашыр кісі де болмай, тізеден қазған шұқырға жұмарлап тыға салған 
болар. Ең аяғы қабыр басына шанышқан тақтай кресті де, түйе сүйкеніп құлатып тастапты» 
[11, 96]. Өлім концептісіне жерлеу рәсіміне байланысты «қабір», «жерлеу», «өлік», «қабір 
тақтайы» деген ұғымдар да кіреді. 

«Қапырық үйдің ауасы жетпей, тұншығып бара жатқандай, кішкентай аузы ашылып, 
ұсақ қылқанақ тістері ақсиып жатыр екен. Жамал өкіріп жылап, жансыз жатқан баласын 
құшақтай алды» [11, 107]. «Қарайған дене», «жансыз жатқан бала», «өлі ет» - ойсуретпен де 
оқырман есіне өлім түсіп тұрады. 

«Жаман кісілерше қор боп күнде өле бергеннен көрі, бір тірлікте бір өлген де дұрыс 
шығар» [11, 78] деген жерден-ақ өлімнің өмір өлшемі екені айтылады. 

«Үсіп өлді», «қаза тапты», «гурс етіп құлады», «суға батып кетті», «өлтірді» сияқты 
схемалық тіркестер арқылы адамның  пәни жалғанмен қоштасқаны баяндалады. 

«Қан мен тер» романын ерекше мән беріп оқығанда, арасынан толып жатқан 
жазушының жасырын ойларын, Кеңес Одағы кезінде ашық айталмаған сырларын табуға 
болады. Олар сөз, сөйлем мен мәтіндердің артында тығылулы тұр. 

«Аяғындағы ауыр кісен шылдырап, тұсаулы аттай, кібіртіктеп қозғалып келе жатыр еді; 
дәл есіктен шығар жерде, түндегі жас қыз жүгіріп кеп, толы жұрттың көзінше қоламтадан 
алған ыстық күлшені Еламанның қойнына тықты. Бұл жолы да бір жаннан қысылған жоқ» 
[11,79]. 

Бұл жердегі «күлше» жай ғана жейтін тамақ емес, жас қыздаң рухани демеуі, жан 
қолдауы! Терең ойға батыратын, астарлы мазмұнмен көмкерілген символдық көрініс жатыр 
мұнда. Ағаға деген қамқорлық пен жанашырлықтың ұнынан жасалған күлше бұл. Ақан 
серінің «алтынды қанша қорласаңда жез болмайды» дегеніндей, тағдыр тәлкегіне ұшырап, 
қолына кісен, аяғына тұсау салынса да, халық әрқашан «асылдың сынығымен» бірге 
болатыны мәлім. Жазушы осы деталь арқылы азуы шыйнауға, ауызы жұтуға дайын тұратын 
Кеңес Одағына есіл ерлерімізді қанша қинап, ел азаматтарына қанша күйе жағып, жала 
жапсаң да, олар мәңгі біздің жүрек төрімізде кіршіксіз таза қаһарман болып қала береді дегісі 
келгендей, халқы үшін өмір сүргендер әрдайым жұртының ықыласына бөленіп, назарында 
болатынын жазады. 

«...Балықшылар осылай үйді басына көтеріп, дуылдасып жатқанда, ана жақта қазан 
маңында он шақты қатын бір жерге ұйлығып, сыбыр-сыбыр сөйлеседі. Піш-піш, шу-шу! Ақ 
жаулықтар екеу-екеуден түйіседі. Кейде үш ақ жаулық бір жерге түйісіп, піш-піштесе 
қалады» [11, 22]. 

«Ақкемпір бәлеқор, мекер қатынның сөзін құлағына ілмеді. Ақ жаулық тартқан 
тәкаппар басын шалқая ұстап, сыртын беріп отыр» [11, 117]. 

Мұнда бірінші мысалдағы «ақ жаулық» тіркесі – метонимия, «әйел, қосақ, жұбай» 
деген мағынада [12,212], ал жалпы «жаулық» сөзі – лингво-мәдени бірлік. Қазақтың 
санасында «ақ бәтестен, не ақ жібектен тігілетін, алды қолдың ұшына дейін жауып тұратын, 
етегі өкшеге дейін жететін, төбесі дөңгеленіп бөлек салынатын әйелдердің басына салатын 
киімі» және «әйелдің басына тартатын ақ түсті орамалы» [12,212]. «Жаулық» некелескендікті 
білдіреді, өйткені «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» күйеуі бар әйелдер ғана тағатыны 
айтылады. «Жаулық» – инабаттылық пен ибалықтың, қазақ әйелі бойындағы ар-ұяттың 
көрінісі. «Ақ жаулық» – қазақта қасиетті ұғым, онда ана мейірімінің, көпті көрген көненің 
лебі есіп тұрады, сондықтан болар, «ақ жаулықты аналар» деп әйелдерге құрметпен қараған. 
Романда «ақ жаулық» тіркесін жиі қолдану арқылы қазақ әйелінің тектілігін паш етіп тұр. 
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«Іші тар кісілер реніш білдіре қалса, Еламан ақырып, тыйып тастап: 
–  Қой әрі.Онсыз да ат төбеліндей азғантай қазақты алалап, бірін – жат, 
бірін – жақын тұта алмаспын. Маған балықшылар аулының бәрі туыс. Біз бәріміз ру, 

туыс қуалап табысқан жоқпыз. Бізді тағдыр табыстырды. Ал тағдыры бірдің – қазаны бір, - 
деп үнемі бүтіндікке, бірлікке шақыратын. Балықшылар аулының басын қосып, біріктіріп 
отырған ұйытқысындай еді. «Қайран, Еламан-ай!» – деді Кәлен ішінен» [11, 105]. 

Еламан «тамақ пісіруге арналған үлкен шойын ыдыстың» [13, 450] ғана ортақтығын 
емес, «өмір» өзенінде бірге жүзіп, дауыл-толқынды бірге көргендіктерін және қайғы-қуаныш 
болсын, о дан кейін де бірге бөлісетіндіктерін айтып тұр. Олардың ошақ басындағы 
қазандары бір және асылған тамағы да бір, сонымен қатар, жан кеудесіндегі «қазаны» – мұң-
шері де, арман-мақсаты да бір, өйткені олардың жұбанышы да бір, қуанышы да бір. Тіпті, 
айналадан қауіп төнсе, бәрі бір болып, біріге қалады; бірді жалғызсыратпай, көп болып 
көбейе қалады. Міне, өмірден соққы жеп жалғызсырағандар балықшылар ауылына келіп, 
көппен көгеріп, жоғын жамап, барын біріне-бірі ұсынып отырған «қазаны бірлер». 

«Мұхаммед пайғамбардың жасынан асып кеткеніме де төрт жыл болды. Осы күні мен 
өзімді сонау сәби кезімде ұзақ бір ұйқыға кетіп, енді міне, сол қалың ұйқыдан қартайғанда 
бір-ақ оянған адамдай сезінемін. Осынау ұзақ ғұмырымның өзі маған бір қым-қиғаш өң мен 
түс сияқты. Бұл өзі менің сонау бір бала шағымда қазақ даласындағы күштеп колхоздастыру 
кезінде басталған еді. Басқа республикаларда қалай болғанын қайдам, бізде Қазақстанда бұл 
«асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» деген большевиктік басты ұранмен жүргізілді. 
Шынында да солай болды. Бүкіл байлығы – малынан айрылып, қолына көген, құрық ұстап 
қалған қазаққа енді қалғаны тек ажал ғана еді. Ол да болды. Сөйтіп, бас-аяғы біржарым, екі 
жылда үш миллионнан астам қазақ қара шыбындай қырылып қалды. Тұтас ауылдар, ру-
тайпалар жойылып кетті. Қалса жетім-жесірлер қалды. Сосын репрессия басталды да 
қазақтың бүкіл оқығандары, білімділері, бетке ұстар азаматтары атылды, асылды, жер 
аударылды. Қазақ одан енді есін жия бергенде соғыс басталды. Қазақтың жарты миллион 
қыршын жас боздақтарының сүйегі жат елде, жат жерде қалды. Қысқасы, мен бес-алты 
жастан бері өз отандастарымның қырылуын көрумен келемін» [14], – деген Ә.Нұрпейісовтің 
жүрек үні оның ұлт жанашыры екеніне айқын дәлел.Олай болса, жазушы, аудармашы 
Анатолий Ким айтқандай: «Ол – Қазақ. Ол – өз ұлтының нағыз перзенті, оның бүкіл жүрген-
тұрғанынан, мінез-құлқынан таза қазақылық көрінеді де тұрады» [14].«Қазақ даласының 
таулары мен өзендері, көлдері мен кендері, қалалары мен ауылдары әрқайсысы өз жерінде, өз 
орнында, өз қасиеттерімен құнды, қажет екені секілді «Қан мен Тер» трилогиясы да атақты 
романдар қатарында өзіне тән ерекше де айырықша қасиеттерімен қымбат» [15].Қорыта 
келгенде, Ә.Нұрпейісов – «Қан ман тер» романы арқылы қазақ көгінде ойып тұрып орын 
алатын заманымыздың тілдік тұлғасы. 
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Өз кезегінде ғылымдардың интеграциясы шамамен ХХ ғасырдың ортасынан басталды. 

Интегративтік әдіс күрделі нысанның жан-жақты қырын толықтыруға мүмкіндік береді. 
Нәтижесінде біраспектілі, көп көріністің орнына көпаспектілі интегративті түсінік келеді. 
Яғни тіл білімінде жаңа бағыт – интегративтік тіл білімі қалыптаса бастады.  

Жалпы интеграция термині тіл білімінде заманауи термин болғанымен, ғылыми 
әдебиеттердегі, дереккөздердегі мәліметтерден оны талдаумен ортағасырлық ғалымдардың 
да айналысқанын, бұл терминді ежелден қолданғандығын байқауға болады. 

Ең алғаш интеграция термині латын тілінде мынадай мағынада қолданылған: «қандай 
да бір бөліктердің біртұтас болып бірігуі, олардың арасындағы байланыстардың дамуы; 
қандай да бір бөліктерді немесе элементтерді қалпына келтіру, орнын толтыру, 
біртұтастандыру; жекелеген бөлшектердің тұтас байланыстылығын білдіретін жүйелер 
теориясының ұғымы, сондай қалыпқа түсіретін процесс» [1, 302]. 

Ал лингвистикада бұл ұғым жаңаша қырынан танылып келеді. Лингвистиканың өзі 
интегралды ғылым. Оның интегралдығы табиғи тілдің статикасы мен динамикасындағы 
құрылымы мен қызметін зерттеу арқылы анықталады. 

Сондай-ақ интеграция термині тіл білімі ғылымында мынадай мағынада қолданылады: 
«тілдердің бірігуі, бірігу процесінде олардың айырмашылықтарының жойылуы» [2, 141]. 
Көріп отырғанымыздай, интеграция терминінің біріктіріп, тұтастандырушы ретінде тіл білімі 
ғылымында да өз мәртебесі бар.  

«Интеграция» термині бірнеше ғылым салаларында қолданылады, бірақ әрқайсысының 
өз зерттеу нысаны мен өзіне тән ерекшеліктері бар. Бұлардың ішінде кеңінен тараған ғылым 
салаларына математика, экономика, лингвистиканы жатқызуға болады. Қазіргі қазақ тілінің 
бір саласы – сөзжасам да тіл білімінің жеке саласы бола тұра, оның өзге салаларынан қол 
үзіп қалмай, тығыз байланыста, бірлікте дамиды. Тіл біліміндегі интегративтік сипаттың 
көрінісі сөзжасамнан да байқалады. 

Мақаламызда біз қазіргі қазақ тілі сөзжасам деңгейінің интегративтік сипатына 
тоқталамыз. 
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Қазіргі қазақ тілі сөзжасам саласының көптеген мәселелері зерттеліп, ғалымдардың 
назарында жүргенімен, бүгінгі таңға дейін әлі шешілмеген, толық зерттелмеген мәселелері 
де бар. Бұл уақытқа дейін сөзжасам құрылымдық тіл білімі аясында қарастырылып келсе, 
қазіргі уақытта функционалдық тұрғыдан қазіргі заманғы лингвистикада тіл туралы 
ғылымды игеруде интегративтік сипатта зерттеу қолға алынуда. Қазақ тілі сөзжасам 
деңгейінің интегративтік сипатының зерттелу мәселесін осындай өзекті, зерттеуді қажет 
ететін мәселелердің қатарынан тануға болады.  

Тілдің сөзжасам жүйесі тілдің жалпы даму заңдылығына бағынады. Тіл бірден өзгеріп, 
жаңа сапаға көшетін құбылыс емес, ол үнемі даму үстінде қызмет етеді. Сөзжасам жүйесі -
көне заманнан бері белгілі бір жүйеге түсіп, әбден қалыптасқан жүйе. Сондықтан қазақ тіл 
біліміндегі сөзжасамды интегративтік қағидаға сай қарастыру оның тағы да бір қырын 
толықтырумен тең. 

Тіл білімінің қай саласын алып қарасақ та олардың арасында тығыз, жүйелі байланыс 
барын көреміз. Жалпы тіл білімінде ғана емес, әлемде, табиғатта, ақпаратта, психология, 
педагогика, әдебиет, математика, химия кез келген басқа ғылым салаларынан да тығыз 
байланысқан тізбекті көруге болады. Осындай әр саланың арасындағы байланыстырушы 
қызмет атқаратын қандай да белгілі бір жүйе бар. Мысалы, психологияны алып қарасақ, оны 
құрап отырған оның барлық құраушы бөліктерін (сана, сезім, түйсік, ой және т.б.) бір-
бірінсіз елестетуге болмайды. Сана бар жерде ой болады, түйсік бар жерде ақыл бар, ақыл 
бар жерде сана бар. Олардың түп төркіні қашан да келесі бір қажетті саланы меңзеп отырады. 
Жүйесіз ғылым болмайды. Жалпы ғылымды құрап отырған пәндер арасында да пәнаралық 
байланыс болады. Яғни, ғылымның өзі қандай да бір белгілі байланысқан, жүйелі, сан алуан 
ғылымдардан тұрады. Бірақ әрқайсысының атқаратын қызметі, ғылымда ойып алған ерекше 
орны бар. Сондықтан ғылымның қай саласын алып қарасақ та оның басқа ғылым 
салаларымен байланысы барын көреміз. 

Тіл біліміндегі интеграция құбылысының сипаты, оның ішінде сөзжасамдағы 
көрінісінің қарастырылуы ғалым Л.Қ. Жаналинаның есімімен тығыз байланысты. Бұған 
дәлел ретінде ғалымның «Актуальные проблемы языкознания» [3], «Интегративное 
словообразование» [4] атты еңбектерін атауға болады.Аталмыш еңбектерінде ғалым орыс тіл 
білімінің сөзжасам жүйесін интегративтік сипатта қарастыруды ұсынады.  

Л.Қ. Жаналинаның сөзімен келтірсек: «Это требует интегративный подход к языку, 
реализующий в научном описании как интегративный принцип, есть позиция исследователя, 
обеспечивающая проникновение в сложную структуру объекта, выявление его 
полиаспектности за счет наложения исследовательских инструментов и объединения 
семасиологического, функционального и ономасиологического, синхронного и 
диахронического, системно-семантического, функционального и когнитивного подходов»  
[4, 111]. Интегративті қағиданың және интегративті әдістің нәтижесі бір уақытта тілдің 
бірнеше жақтарын қарастыратын интегративті сипатына айналады.  

Осыдан келіп сөзжасамның интегративтік сипатын қарастыруымыз да заман талабына 
сай әрі тілдің күн өткен сайын дамып, толығып, күрделене түсетіні қазіргі қазақ тілінің 
сөзжасам жүйесімен де тікелей байланысты.  

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы тіл білімінің басқа салаларымен терезесі тең, олармен 
тығыз байланыста дамып келеді. Сөздің дыбыстық жағы, құрамы, мағынасы, жасалуы, 
тіркесуі  бір-бірімен байланыста болғанда ғана анықталады. Яғни мұндай байланыстылық тіл 
білімінің кешенді жүйе екенін дәлелдейді.  

Ең алдымен сөзжасамның фонетика саласымен байланысына тоқталайық. Фонетика тіл 
білімнің дыбыстық жүйесін қарастырады. Осы тұрғыдан дыбыс өзгерістері сөз мағыналарын 
айқындап та отырады. Бұл жерде Ф.де Соссюрдің  ойынша, диахронды лингвистиканың 
негізі болып бірінші кезекте фонетика, оның ішінде фонетикалық өзгерістер мен 
фонетикалық эволюцияның грамматикалық көріністерінде, сонымен бірге тілдегі жаңартушы 
және консервативтік бастау ретіндегі аналогия (ұқсастық, үйлестік) аталатынын айта келіп, 
сөз мәні мен мағынасындағы өзгеріс тарихи даму барысында айқын көрінеді. Профессор 
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А.Салқынбай фонетика мен сөзжасам салаларының  байланысына қатысты былай деп 
жазады: «Бір ұғымның әртүрлі сипатта өзгере дамуын белгілеп, жаңа мағына туғызуда 
аллофондық дыбыстар келе-келе жеке фонемалық деңгейге көтерілген немесе сәйкес 
дыбыстарға жіктеле дамыған. Осыған байланысты тілде дыбыстар сәйкестігі нәтижесінде 
жаңа атаулар пайда болған. Бұл - сөзжасамның зерттеу нысанына айналатын күрделі 
теориялық мәселелердің бірі» [5, 29]. Яғни дыбыстар сәйкестігі тілдің дамуы барысында 
жаңа сөз жасауға негіз болады.  

Сөз құрамындағы тарихи фонетикалық өзгерістер екі түрлі жағдайда өмір сүреді. 
Бірінші жағдайда  сөздер түрліше дыбысталып, қолданыста олардың ішкі семантикасына, 
мағыналық дамуына өзгеріс енбей, бастапқы мағынасынан ажырамайды. Екінші жағдайда 
дыбыстық өзгерістер сөз мағынасының өзгеруіне  жағдай жасайды, бұрынғы мағынасының 
өзегін сақтай отырып, жаңа атаудың туындауына себепші болады. Мұндай дыбыстық 
өзгерістер нәтижесінде туындаған сөздер тіл білімінде фонетикалық тәсіл арқылы сөз тудыру 
деп аталып жүр. 

Татар тілінің сөзжасамын зерттеуші ғалым Ф.А. Ганиев  жаңа сөз тудырудың  бір жолы 
фонетикалық тәсіл деп көрсетеді. Бірақ дыбыстардың мағына  өзгертушілік қасиеті болса да, 
тіл білімінде бұл пікірдің толық қолдау таппағаны белгілі. Бірақ  ғалымдар  дыбыстық 
өзгерістер нәтижесінде туындаған жаңа сөздерді сөзжасам саласына тән заңдылықпен 
түсіндіріп, фонетика-семантикалық тәсіл деп атап жүр.  

Яғни сөзжасам саласына қатысты ғалымдар пікірін саралай келсек, дыбыс өзгерістері 
арқылы да туынды мағына жасалады. 

Ғалым А.Салқынбайдың жоғарыда аталған сөзжасамдық тәсілге байланысты 
пайымдауларына қайта оралайық. Ғалым дыбыс сәйкестіктері арқылы туынды мағына 
жасалатындығын фонетика-семантикалық тәсілдің басты нысаны деп есептейді. Жалпы 
адамзат тіліндегі  сөзжасам үрдісін бір не екі-үш түбір сөз арқылы анықтау мүмкін емес 
екендігіне да назар аударады. Демек, ғалымның өз сөзімен берер болсақ, «дыбыстардың 
жіктелуі мен сәйкестенуі арқылы жасалған сөзжасамның бұл түрі сөзжасамдық мағына 
туғызудың негізі болған. Сонымен бірге тектес және әртектес  дыбыстық жіктелістер арқылы 
жаңадан сөз жасалу процесінде, сөзжасамдық мағынаның пайда болу заңдылығы сақталады», 
– деп есептейді [6, 173]. Ғалымның тұжырымдауы бойынша, себепші негіз жаңадан пайда 
болатын туынды сөз мағынасын негіздейді. Аналогиялық, абстракциялық, ассоциативтік, 
мотивациялық заңдылықтар негізінде сөз мағынасы өзгеріске түседі. Осыған сәйкес 
фонетика-семантикалық сөзжасамда көпмағыналылық, синонимдік, антонимдік сөздер 
мағыналары қалыптасады. Сонымен қатар дыбыс сәйкестіктері «сөзжасамдық қалыптар» 
деген атаумен аталып, олардың сөзжасамдық мағынаға қатыстылығы тұрғысынан 
А.Салқынбай еңбегінде тұжырымдалады. Сондай-ақ, ғалым:  «...Тарихи тіл дамуы 
барысында дыбыстар өз кезегінде тек аллофон ретінде жұмсала келе, бірте-бірте мағынасын 
өзгертушілік қабілетіне ие болып, фонема сипатында қалыптасқан. Дыбыстардың сандық 
және сапалық  жағынан өсуінің басты себебі – жаңа мағыналы туынды сөз жасау қабілеті. 
Дыбыстардың өзгеруі тек сөзжасамдық мағына жасау қажеттілігіне негізделеді», – деп 
бағамдайды [6, 173].  

Жалпы сөзжасамдық тәсілдерді атағанымызда, фонетика-семантикалық тәсілдің 
сөзжасамдық мағына туғызудағы  қызметі өз деңгейінде толық талданбағандығына көз 
жеткізуге болады. Себебі ғалымдардың еңбектерінен дыбыс сәйкестіктерінің морфонология 
саласына тән үлес салмағы мен сөзжасамдық мағынаға тән қызметінің толық 
жүйеленбегендігін байқаймыз.  

Қосымшалардың дыбыстық варианттары фонетикалық заңдылық негізінде қалыптасқан. 
Оны морфонология саласы зерттейді. Сонымен бұл арада сөзжасам өзінің жұрнақтарының 
дыбыстық вариантта қолданылуы арқылы тілдің фонетика, морфонология салаларымен 
байланысатыны анықталды. 

Сөзжасамның тіл білімінің басқа салаларымен тығыз байланысты екені белгілі, оның 
кезінде морфология саласының аясында қаралғаны да белгілі. Қандай да бір жаңа сөздің 
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белгілі бір тәртіппен жасалатынын білеміз. Ал жаңа сөз, терминдік атау сөзжасамдық 
жұрнақтар арқылы жасалады. Сөзжасамдық жұрнақ арқылы жасалған туынды сөз 
сөзжасамның зерттеу нысаны болса, ал сөздің құрамы морфологияның зерттеу нысаны 
екенін білеміз. Сонымен бірге жұрнақ қосымшалар тобына жататын болғандықтан, бұл 
тұрғыдан да морфологиямен байланысын байқаймыз. Сөз тудыру әр сөз табына қатысты, ал 
сөз таптары – морфологияның негізгі нысаны. Ғылымның дамуы морфология мен 
сөзжасамды тілдің екі түрлі саласы деп шешті. Бұл екі саланың әрқайсысының өз құрылымы, 
өзіндік тілдік бірліктері бар. Осы тұрғыдан келгенде, әр саланың ерекшелігіне қарай ол 
салалардың терминдері өзіне тән болғанымен, олардың арасында белгілі жүйе, байланыс бар.  

Тілдің бұл екі саласының (морфология, сөзжасам) әрқайсысының зерттейтін мәселесі, 
ішкі құрылымы екі бөлек. Қазір морфология мен сөзжасам екі жеке сала болғандықтан, 
олардың әрқайсысының ерекшелігін анықтап, арасындағы бір-біріне деген ықпалдастық, 
байланыс жағын қарастыру маңызды болып отыр. 

Морфология – сөздердің қолданыстағы құрылымын, ол құрылымға кіретін тілдік 
бірліктерді, олардың мағыналары мен қолданылу заңдылықтарын, морфология бірліктерінің 
сөз таптарына қатысын, тілдегі сөздердің топтарын зерттейтін болғандықтан, оның бірліктері 
сөйлеуде, сөйлемде, мәтінде қызмет етеді. Синтаксис бірліктері де осындай болғандықтан, 
яғни грамматика салаларының қызметі сөйлем, мәтінмен байланысты қызмет атқарады.  

Сөздер бір-бірімен байланысып сөйлемді құрайды. Осы сөз тіркестері арқылы жаңа 
сөздердің жасалуы синтаксис пен сөзжасамның байланысын көрсетеді. Синтаксис сөздердің 
бір-бірімен байланысын зерттесе, еркін тіркестің мағынасы уақыт өте келе бір ұғым 
дәрежесіне жетіп, лексикаланады. Яғни осы сөз тіркестерінің лексикаланып, жаңа бір ұғым 
атауына ие болуын сөзжасам саласы қарастырады, аналитикалық тәсіл арқылы жасалған 
күрделі сөздерді де зерттейді.  

Енді жаңа зерттеу талабына сай интегративтік тұрғыдан лексикология мен фонетика 
салаларының байланысына тоқталайық.  

Сөзжасам да, лексикология да сөздің мағынасын қарастырады. Бірақ екеуінің зерттеу 
нысандары әртүрлі. Яғни сөз мағынасын зерттеу мақсатының айырмашылығына қарай олар 
бір-бірінен ерекшеленеді. Сөзжасам тілдің сөздік құрамының толығуындағы жаңа сөздердің 
жасалуын қарастырады. Ол тілдің сөздік құрамының туынды сөздер арқылы толығуын 
зерттесе, лексикология тек туынды сөзбен емес, сөздің, түбірдің барлық түрімен толығуын 
зерттейді, оған басқа тілден енген сөздерді де жатқызамыз. Сөзжасам саласы сөз мағынасын 
жалпы лексикалық мағына ретінде емес, сөзжасамдық мағына ретінде қарайды. Ол туынды 
сөз мағынасының қалай жасалғанын қарастырады. Сөзжасам негіз сөзден туынды сөздің, 
яғни туынды сөздердің жасалу жүйесін зерттейді. Ал ол сөзжасамдық ұяда жасалған туынды 
сөздердің бәрі тілдің сөздік құрамына кірген лексемалар, сөздер. Кез келген сөз – 
лексикологияның зерттеу нысаны. Осы бай лексикалық қордың жасалуында өзіндік орны бар 
сөзжасам саласы тілдегі сөзжасам процесімен байланысты барлық құбылыстар мен 
заңдылықтарды зерттейді. Осыдан келіп сөзжасам мен лексикологияның байланысы шығады. 

Сөзжасам лексикалық нұсқаларды жасағанда, тілдік қарым-қатынасқа қажетті атау 
жасайды. Ол қажеттілік қоғамда туады, атаудың лексикалық жүйеде жоқ екенін лексика 
білдіреді. Ал жаңа ұғымды қалай атаудың жолын іздеу – сөзжасам еншісінде, сондықтан ол 
жоқ атауды тілдің сөзжасамдық тәсілдерінің қайсысымен жасауды сөзжасам жүзеге асырады. 
Сонымен тілдің лексикалық құрамында өмірде пайда болған ұғымның атауы жоқ екенін тек 
лексика шешеді, анықтайды.  

Қазақ тілінің қалыптасқан сөзжасам жүйесі арқылы тілде жаңа сөздер жасалады да, 
тіліміздің сөздік қорын үнемі байытып отырады. Тілдің сөздік қорын байытып, оның 
икемділігін арттыратын, қандай күрделі ой болса да, оны нақтылап, дәл жеткізуге 
мүмкіншілігі мол құдыретті тіл болып қалыптасудың бір тетігі тілдің сөзжасам жүйесіне 
байланысты. Осының өзі сөзжасамның тілде атқаратын қызметі мен оның маңызын анық 
байқатады. Бірақ сөзжасам нәтижесінде жасалған сөздер тілдің сөздік құрамына енеді. Бұдан 
сөзжасам мен лексикология саласының тұтастығын көреміз.  
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Сөзжасам да, лексикология да сөздің мағынасын зерттейді. Бірақ екеуі сөз мағынасын 
әртүрлі қырынан қарастырады. Бұл арада екеуінің сөз мағынасын зерттеу мақсатының 
түрлілігіне қарай олар бір-бірінен ерекшеленеді.  

Сөзжасам сөз мағынасын жалпы лексикалық мағына ретінде емес, сөзжасамдық мағына 
ретінде қарастырады. Анығырақ айтсақ, ол туынды сөз мағынасының қалай жасалғанын 
зерттейді. Туынды лексикалық мағынаның қандай негіз сөздің мағынасы арқылы 
жасалғанын анықтамайынша, сөзжасамдық мағынаны белгілеу мүмкін емес. Бұған қатысты 
2002 жылы жарық көрген «Қазақ грамматикасында» былай деп жазылған: «Туынды сөз 
жасалғаннан кейін, лексикологияның нысанасына айналады, өйткені ол тілдегі басқа сөздер 
қандай қызмет атқарса, олар да сондай қызмет атқарады. Бұл ретте сөзжасам мен 
лексикологияның байланысы анық байқалады» [7, 194]. 

Сөзжасам негіз сөзден туынды сөздердің жасалу процесін зерттейді. Ал ол – 
сөзжасамдық ұяда жасалған туынды сөздердің бәрі тілдің сөздік құрамына кірген лексемалар, 
сөздер. Әр туынды лексема тілдің лексикалық жүйесінен орын алумен бірге, ондағы 
семантикалық топтарға да қосылып, олардың құрамын кеңітіп отырады. Олардың мағынасы 
ұқсас болғанымен, тұлғасы әртүрлі болып келеді.  

Туынды сөздің жасалуына негіз болған сөз де, негіз сөз арқылы жасалған туынды сөз де 
лексикология үшін жалпы сөз ретінде оның зерттеу нысаны болады. Ал сөзжасам үшін оның 
жасалу жолы маңызды.  

Қорытындылап айтқанда, тіл біліміндегі сөзжасамдық бірліктердің тілдің басқа 
салаларымен тұтастық (интеграциялық) сипаты сөзжасам деңгейінің біртұтас жүйе екенін 
айқындайды. Егер де осы кезге дейін тіліміздің дәстүрлі фонетика, лексикология, 
морфология, синтаксис т.б. салалары тілдік таңбаны талдау шеңберінде ғана болған болса, 
қазіргі кезде оларды бірін-бірімен сабақтастыра, байланыстыра, теңдестіре зерттеу олардың 
зерттеу шеңберлерін  кеңейтіп, интеграциялық үдерістерге жол ашуда.  

Лингвистика ғылымын жалпы адамзат атаулыға тән өзге құралдар қатарында 
қарастырған ғалымдар оның даму заңдылықтарын өзге де салалармен,  құбылыстармен 
сабақтастыра дәйектеп, тілдік бірліктерді адамзат тілінің табиғи бастауымен, жасалу, жүзеге 
асу нормаларымен байланыстырудың, жаңаша қырынан қараудың маңызы зор екенін айтады.   
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САЯСИ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ 
 

Рысқұлова Мадина Әбілсейітқызы 
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ филология факультеті  

қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2 курс магистранты 
 Астана, Қазақстан 
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Ғылыми жетекшісі: Мамаева Гүлнар Бейсенқызы 
 
Тіл – қоғам дамуының айнасы. Атап айтқанда, ғылым мен техниканың қарқынды 

дамуы, қоғамдық,саяси, мәдени және экономикалық өзгерістер және жаңалықтармен бірге 
жаңа ұғымдар да толассыз қолданысқа еніп жатыр. Осымен байланысты жаңа ұғымдарды 
атау, жаңа терминжасам үдерісі қазіргі таңда бұрын-соңды болмаған қарқынмен дамып, 
термин шығармашылығы өрісінде белсенді әрекеттерді талап етуде. Саяси-әлеуметтік 
өзгерістермен бірге ұлттық сана да жаңғырды, ұлттық тілдің қалыптасу, даму тарихы ұлттық 
тілді дамытудың болашақ бағыттарына сай үрдісін тереңірек зерттеп, анықтауды қазақ тіл 
білімінің өзекті мәселелерінің бірі ретінде белгілейді. Соған сәйкес ұлттық құндылықтардың 
ең негізгісі – ана тілін ғылым тіліне айналдыру үдерісі жандана бастады. Осы жолда тілдің 
даму тарихын зерттеп, термин қалыптастырудың тәжірибесіне үңіліп, оның озық жақтарын 
басшылыққа алу, бүгінгі қажетімізге жарату – маңызды міндет. 

Білім беру және өнер саласындағы алғашқы қадам терминдерден басталады. Терминдер 
– білім беру және өнер салаларының ауыр жүгін арқалаушы сөздер. Қандай да бір ғылым 
саласындағы білім беруді тереңдетуде және мамандандыруда терминдердің алатын орны 
ерекше. Белгілі бір салада ілгерілеу сол саланың мәнін ашатын түсініктер мен ұғымдарға 
тікелей байланысты.  

Әр білім саласының өзіне тән ерекшелігі бар. Қолданылатын сөздерге өзінің 
мағынасына сай жеке термин сөздерін қалыптастырады. Терминдер – білім беру, өнер, 
мамандық салаларымен  байланысты ерекше бір ұғымның орнына қолданылатын сөздер. 

Термин сөзі қазақ тіліне латын тілінен аударғанда «terminus» сөзінің орысша баламасы 
«termin» деген мағынаны білдіреді.«Термин» – латын сөзі. Алғашында бір заттың шегі, 
географияда да шекара мағынасында қолданылған. Қазіргі таңда көбінесе тіл саласында 
айтылып жүр, жаңа ерекше бір ұғым мағынасында да қолданылады. Термин көбінесе бір 
сөзден, кейде бірнеше сөзден де жасалады. Саясат, экономика деген жай сөздер болып 
табылады, ал бұл сөздерден құрылған саяси экономика, жаңа экономикалық саясат деген 
сөздер термин ретінде қолданылады. Терминдер басқа бір заттардың аты ретінде кездеседі. 
Терминдер мағынасын өзгертпестен күнделікті жазуда да, жалпы қолданыста да бірдей 
мағынада қолданылады. Терминдер көбінесе қысқа және нұсқа мағынада болады. Термин 
ерекше ұғым, мағынасы бар сөздер, бірнеше сөзден құрылған сөз тіркесі, белгілі бір 
ұғымның өзгеріске ұшырамаған сөздер мен сөз тіркестері. Бір білім саласына тән түсініктер 
жиынтығы осы саланың термині ретінде саналады[1, 19].  

Тіл мен техниканың дамуына байланысты үнемі сала терминдері де толығып  отырады. 
Терминдердің пайда болуы, жаңа түсініктер мен жаңа ұғымдардың тууына әсерін тигізеді. 
Терминологиялық жүйеде жаңа атауыш сөздердің қолданысқа енуі, белгілі бір салалық бағыт 
арқылы жүзеге асады. 

Ғылымның дамуы, жаңа ғылыми ұғымдарды туғызады, техниканың әр саласының өсуі, 
өрбуі өмірге жаңа заттар, өнімдер әкеледі. Олар жаңа атауларды қажет етеді. Ол өмірдегі 
әдебиет, мәдениет, өнер,саясат сияқты сан алуан салаларға да қатысты. Осымен байланысты 
термин, терминология мәселелері пайда болған және ол бір тілге ғана қатысты емес, тіл 
атаулыға қатысты мәселе. Ғылым мен техниканың, өндіріс пен өнердің сан түрлі салалары 
болатындығы белгілі. Адам қызметінің алуан түрлі сондай арнаулы салаларындағы деректі 
және дерексіз ұғымдардың атаулары мыңдап саналады. Сондай белгілі бір арнаулы сала 
атауларының жиынтығын – салалық терминология деп атайды. Мұндай терминдер 
жиынтығын география терминологиясы, физика терминологиясы, математика 
терминологиясы, музыка терминологиясы,саяси терминология деп өз саласының атымен 
қосып нақтылап та атай береді. Бұл салалардың атауларын негізінен осы салалардың 
мамандары жасайды. Олар сол салаларды зерттеуші ғалымдар немесе практик мамандар 
болуы мүмкін. Ғылыми әдебиеттерде оларды көбінесе салалық мамандар деп атау дәстүрі 
бар. 

Қазіргі күні саясаттану ғылымның маңызды салаларының біріне айналып отыр. Саясат 
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мәселесіне қатысты әлем елдерінде күн санап мыңдаған түрлі оқулықтар, арнайы әдебиеттер, 
ғылыми басылымдар жариялануда. 2007 жылы  Жүйелі зерттеулер институтының ғалымдары 
негізгі саяси терминдер мен сөздерге түсініктеме беретін қазақша саяси түсіндірме сөздік 
жасады [2]. Саяси түсіндірме сөздікте қазіргі әлемдік саясатта қолданылып жүрген 
терминдер мен ұлттық төл тарихымызға тән ұғымдар жүйеленіп, оларға барынша жан жақты 
түсініктеме беріліп, ғылыми тұрғыда талдау жасалып сараланған. Әлемдік саясатта өзіндік 
мектеп қалыптастырған саясаттанушылар мен еліміздің саяси өміріне белсене араласқан 
тарихи тұлғалар да қамтылған. Сөздікте екі мыңнан астам терминдер мен атаулар енгізіліп 
алфавиттік ретпен орналастырылған.  Мұндай жинақ қоры елімізде де аз емес. Десек те, осы 
саясаттану саласында, әсіресе, екі ел арасында саяси қарым-қатынас орнатуда, келісім-шарт 
жүргізуде қолданыс тауып жүрген саяси терминдер әлі күнге дейін біріздендіріліп, 
жүйеленген жоқ.  

 Оксфорд саясаттану қысқаша сөздігі 2001 жылы қазақ тілінде шықты [3]. Бұл сөздікті 
Уорик университетінің саясаттану және халықаралық зерттеулер кафедрасының саясаткер 
ғалымдары мен саясаттану теоретиктері құрастырған.  «Саясаттану»- тіршілік қызметті 
баяндап қана қоймай, сол қызметті зерттейтін терминдердің бірі. Бұл сөздікте саясаттану 
мәселелері жөніндегі ғылыми еңбектердегі тұжырымдамалар, адамдар, институттар туралы 
түсінік берілген.   

Ш.Құрманбайұлы  терминжасам тәсілдерінің төрт түрін көрсеткен [1]. Осы тәсілдер 
бойынша жасалған саяси терминдерге назар аударып көрелік: 

1) синтетикалық (морфологиялық) тәсіл: Еуразияшылдық, елшілік, көсемшілдік, 
пассионарлық, толеранттық т.б.  

2) аналитикалық (синтаксистік) тәсіл: биосаясат, ғылыми-техникалық төңкеріс, 
дәстүрлі қоғам т.б. 

3) терминдену (лексика-семантикалық) тәсілі: ел, диктатор, сайлау, нарық т.б. 
4) калькалау тәсілі: азаматтық, мәртебе, халықаралық т.б. 
Алайда, бұл қағидаларға сүйеніп, мағынасына қарай саяси термин жасау жайы ақсап 

тұр. Себебі, баспасөз беттерінде жарияланып жүрген, жалпы қолданыстағы саяси 
терминдердің көпшілігі мамандардың пікірінше калькалау жолымен жасалған.Әдетте 
мағынасына қарай аударылған сөздер азырақ, сол күйінде қабылдау көбірек, ал сөз тіркестері 
негізінен калькалау арқылы аударылады. Саяси терминдерді сол бастапқы қолданыс тілінде 
айту уақытты үнемдейді, бірден іске бағыттайды және күрделі мәселелерді айналып өтіп 
жедел шешім қабылдауға мүмкіндік береді деген пікір бар. Әрине, бұл дұрыс емес, бірақ 
саяси терминдердің екі немесе одан да көп мағынасы және оны білім дәрежесіне қарай 
қабылдау ерекшелігі де болғандықтан араласуға, түсінісуге оңай. Иә, терминдер қаншалықты 
аударылса да, қолданыс таба алмауы – басты мәселелердің бірі. Саяси терминдер сөздігінің 
баспа бетін жарық көргені белгілі.  

Қазір саяси термин түгілі, басқа салаға да қатысты терминдердің қазақша баламасын 
қолдануда өте көп күлкілі жағдайлар немесе тараптардың бір-бірін түсінбеуі орын алып 
отырады. Сондықтан үнемі орыс тіліндегі баламасын айтып түсіндіру кеңінен таралып бара 
жатыр. 

Тілімізде көбінесе шет тілдерден енген терминдердің орысша баламасын қабылдай салу 
кең етек жайған. Ана тілімізде ол сөздердің баламасын табуда туысқан түрік ұлтынан үлгі 
алуымыз керек сияқты. Осы жерде жалпы түркі халықтарына ортақ термин жасау 
мәселесінің де бір ұшы көрініп қалады.  

Еуропа, қазақ, түрік, орыс тіліндегі саяси терминдерді салыстыру барысында төмендегі 
кестені жасадық. 
Еуропа тілдерінде Орысша  Қазақша  Түрікше  
Dictator  (лат. бұйрық беру) – шексіз 
билікке ие, заңды аяққа таптап, күш 
қолдану арқылы мемлекет билігін өз 
қолына шоғырландырған билеуші. 

Диктатор  Диктатор  Diktatör 
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Intelligens (лат. саналы, түсінуші) – 
мәдениетті тарату және дамыту жолында 
кәсіби деңгейде ой еңбегімен, басым 
көпшілігінде күрделі шығармашылықпен 
айналысатын адамдардың қоғамдық 
бөлігі. 

Интеллигент  Зиялы қауым Entelektüel 

Basta (итал. Болды, жетер енді) – 
жалданбалы жұмысшылардың өз саяси, 
экономикалық талап-тілектерін жүзеге 
асыру мақсатында ұйымдасқан түрде бір 
немесе бірнеше мекемелерде жұмыс 
істеуді тоқтатуынан көрініс табатын 
негізгі күрес құралдарының бірі. 

Стачка  Ереуіл  Grev 

Colonia (лат. қоныстану) – шет 
мемлекеттің иелігіндегі, саяси және 
экономикалық дербестігінен айырылған, 
арнайы тәртіп негізінде басқарылатын ел 
немесе аумақ. 

Колония  Отар  Sömürge 

Leader (ағылш.бастаушы) – қоғамдық 
ұйымның жеке ықпалы әлеуметтік 
процестерде және жағдайларда, 
ұжымдағы, топтағы, қоғамдағы қарым-
қатынастарды реттеуде маңызды рөл 
атқаратын кез келген әлеуметтік топтың 
беделді мүшесі. 

Лидер  Көшбасшы  Önder 

Neuter (лат. ешқайсысы емес) – ешкімнің 
тарапына қосылмай қалыс қалу немесе 
енжар, селқос қарау. 

Нейтралитет  Бейтараптық  Тarafsızlık 

Urbs (лат.қала) – өндірісті 
орналастыруда, адамдарды 
қоныстандыруда, қоғам дамуында 
қаланың рөлін көрсететін тарихи 
процесс. 

Урбанизация  Урбанизация  Кentleşme 

Саяси терминдер негізінен бұқаралық ақпараттар тілінде жиі кездеседі. Алайда, 
қоғамдық-саяси саладағы терминдердің де  жүйесінің бірізді еместігі байқалады. Бұл 
саладағы терминдердің бір қатары идеологиялық концепцияға тәуелді. 

Сондай-ақ бұқаралық ақпарат материалдарында көпмағыналы, синоним терминдер, 
қысқарған атаулар аз кездеспейді. Мәселен, «ұлтаралық», «этносаралық», «халықаралық» 
терминдерін журналистер синоним ретінде қабылдаса, саясаттанушылар оның 
әрқайсысының соңында жеке-жеке теория жатқандықтан еш ауыстыра алмайды. 
Әлеуметтанушылар үшін «әлеуметтік жік» және «әлеуметтік топ» терминдерінің қазақ 
тілінде бірегей мағынасы болғанымен мүлде әр түрлі әлеуметтік категория екені белгілі. 

2007 жылы жарық көрген «Саяси түсіндірме сөздікте» инспирирование [2, 253], spoil 
system [2, 539] сынды терминдер мүлдем аударылмаған. 

Саяси терминдерге қатысты қазақ тілінде сөздіктен өзге зерттеулер жоқ. Бұл саладағы 
терминдер өзектілігі мәселесін көтеру, біріздендіру, әсіресе, тіл мамандарының алдындағы 
үлкен міндет. 

Кейінгі жылдары ұлт тілінде термин жасау ісі де біршама жандана бастауына 
байланысты терминжасамның ұлттық үлгілерін (модельдерін) қалыптастырудың қажеттілігі 
де айқын аңғарылып отыр. Тіліміздегі кейбір қосымшалардың арнаулы салалардың 
терминдерін жасау барысында өнімді пайдаланыла бастағандығын көруге болады. Бір айта 
кететін нәрсе – қазіргі термин шығармашылығы өткен ғасыр басындағы термин жасау 

http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?lang=ru&word=grev&submit=ok
http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?lang=ru&word=s%C3%B6m%C3%BCrge&submit=ok
http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?lang=ru&word=%C3%B6nder&submit=ok
http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?lang=tr&word=tarafs%C4%B1zl%C4%B1k&submit=ok
http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?lang=tr&word=kentle%C5%9Fme&submit=ok
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тәжірибесіне табан тіреп отырғандығы. А.Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының 
термин жасау үлгісімен туындап жатқан көптеген жаңа терминдер соның дәлелі бола алады. 
Бұл - үзіліп қалған ұлттық терминжасам дәстүрінің араға біраз уақыт салып барып қайта 
жалғасын табуы. 

Кез келген тілдің терминжасамына негіз болатын екі көзі бар. Оның бірі – ұлттық тіл, 
екіншісі – өзге халықтардың тілдері. Алғашқысы – терминжасамның ішкі көзі, кейінгісі – 
сыртқы көзі. Терминологиялық лексика әр халықтың өз әдеби тілі негізінде түзіледі. 

Ана тіліміздің мәртебесін жоғарылату үшін түрлі ғылым салалары бойынша 
терминжасам бағытында игілікті іс-шаралар жүргізіліп жатса да, бұл маңызды мәселені 
жүзеге асыру барысында түйткілдер жеткілікті.  

Термин сөздер – ұлттық тіліміздің бір саласы. Сондықтан терминжасамда да ұлттық 
тілдегі сияқты бір жүйенің болуы – басты талаптың бірі. Бірақ мұндай жүйелілік бүгінгі 
күнге дейін қалыптаса алмай келеді. 

Терминология кең мағынасында адамның кәсіптік қызмет саласындағы қолданылатын 
арнаулы лексиканы қамтитын, тілдің сөздік құрамының бөлігі. Терминология – арнаулы сала 
ұғымдарының жүйелік ерекшелігін көрсете отырып, оның коммуникативтік қажеттігін 
өтеуге қызмет ететін атаулар жиынтығы. 

Қорыта келе терминдер тілдегі сөздерден, тілдік басқа да бірліктерден жасалып, белгілі 
мағынада қарым-қатынас құралы қызметін атқарады. Сондықтан терминдер тілдік 
лексикалық бірлік болып саналады. Терминдер ғылыми-техникалық ұғымды білдіретін 
терминология жүйесінің мүшесі ретінде ғылым тілінде жасалады. 

Термин терминология жүйесіндегі бір саланың мүшесі болумен бірге, сол ғылым 
саласының нақты бір ұғымын білдіреді. Сондықтан дәлдік, нақтылық мағына терминнің бір 
қасиеті, белгісі болып саналады. 
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Садуақасова Шахинұр 
U87028833396@mail.ru U 

Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультеті,  Қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының 2-курс студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Ж.Қ.Өмірбекова 
 

 «Шығыс халықтарының арасында,  
жалпы мұсылман елдерінде әйел затын  
бөлекше бағалайтын, қарындасты қатты  
қастерлейтін халықтың бірі де, бірегейі де  
біздің қазақ».( Н.Назарбаев) 

 
Иә, тамыры терең тарихымызға көз жібертсек, қалай айтса да дөп айтатын, қатты айтса 

да қалт айтпайтын дана халқымыз әйел затын  қай заманда болмасын байлығым, барлығым 
деп таныған. Қыз – ұлттың айнасы, тіршіліктің күретамыры деп біліп, «тәрбие басы – тал 

mailto:87028833396@mail.ru
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бесіктен»  қызын ізгілікті, кісілікті, көргенді,  иманды болуға тәрбиелеп, «қызына қырық 
үйден тыйым» салған.   

Қай заманда болса да, қыз – әсемдік пен әдеміліктің, мейірімділіктің символындай, 
пәктік пен  тазалықтың қайнарындай, ырыс-ынтымақ, берекенің алтын діңгегіндей, ер 
адамдардың қадірлейтін, құрметтейтін жаны саналған.  Осыдан-ақ, ұлтымыздың «қыз» 
ұғымына үлкен мән бергенін, «оны қызғыштай қорғап, үйінің төрінен орын беріп, төбесіне 
көтергенін», «ұл мен қызын қаматып отыра алмайтынын»,  еркін өсіргенін көреміз. Ұятын, 
ар-намысын сақтай білген,  теріс қылықтардан бойын аулақ ұстайтын, «кез болып қалса оған 
салынбайтын»,  барлық уақытта нұрлы ақылды басшылыққа алып, «ақырын жүріп, анық 
басатын»,  іс-әрекеті мен мінез-құлқы мақтауға әбден лайық деген сипаттармен де қыз 
сөзінің мазмұны баи түседі.  «Қыз» сөзінің этимологиясына  үңілсек, «қыз» ұғымы халықтың 
өз ұрпағын жақсы болса екен, патшалардың қызындай сыйлы да құрметті, көркіне ақылы сай 
нағыз қас арудың өзі болса екен деген арманынан туған мағынаны білдіреді екен.   

Қазақ қызына байланысты айтылған бота көзі мөлдіреп,  «айдын көлдің қуындай», 
аққудың көгілдіріндей, ақмаралдай керілген, «иісі гүл аңқыған», «нұры күн шалқыған», ақша 
жүз, алқызыл бет сияқты толып жатқан тіркестер  сұлулық ұғымынан туындаса керек. 
Мәселен, Қыз Жібектің порымы   

...Қыз Жібектің ақтығы  
Наурыздың ақша қарындай, 
Ақ бетінің қызылы 
Ақ тауықтың қанындай, 
Екі беттің ажары 
Жазғы түскен сағымдай, 
...Өткірлігін байқасаң 
Ұсталар соққан кетпендей. 
Нұр тұқымын еккендей, 
Екі ауыз сөз сөйлескен 
Мұратына жеткендей. 
Тірісі түгіл Жібектің 
Өлігіне адам қайырылып 
Бетінен келіп өпкендей...[1] немесе «Қобыланды батыр» жырындағы қыз Құртқаның, 

«Алпамыс батыр» жырындағы Гүлбаршынның, «Абай жолы» романындағы Абайдың 
арманда болған махаббат үлгісі -Тоғжанның бейнелері сол замандағы қазақ қыздарының 
болмысын паш етіп тұрғандай сезіледі. Бәрі де сұлулық пен әсемдіктің ғана емес, 
даналықтың символы ретінде біздерге үлгі болмақ. 

Қазақ қыздары, жалпы аналар әлемі туралы толғанбаған тұлғалар сирек. Мәселен, 
жыраулар поэзиясындағы қазақ қызын айшықты бейнелеген мына бір мазмұнды жолдарға 
зер салып көрейікші: 

Баласағұн:«Қол тимеген, еркек жүзін көрмеген»; 
Доспамбет: «Шашынан ешкім сипамаған..., маңдайы күнге тимеген, желге шашын 

үрмеген, серпіліп адам бетін көрмеген, түймесін ешкімге ағытпаған,  белін ешкім 
шешпеген»; 

Ақтамберді: «Көркін құлыпқа сақтаған»; 
Бұхар:«Назыменен күйдірген, құлқыменен сүйдірген, омырауы жұпарлы»; 
Шал ақын: «Ешкімге көзін салмаған, ақ бетіне қан құйған, орамалын дәл құйған, 

ерніне бал құйған, қылықты туған қыз» - деп суреттейді [2]. Яғни «қыз» деген сөздің 
астарында басына үкі тағып, үлпілдеп өскен, өзге босағаны аттамаған,  ар-ұятын биік қойған 
бүлдіршін деген ұғым жатқанын айта келе, қызға артық қылымсуға, көпе көрнеу көп 
сөйлеуге тыйым салады. Қазақ қызының идеал үлгісін, болмыс-бітімін аса көркемдікпен, 
нақтылықпен суреттейді. Хакім Абай атамыздың да қыз сипаты жайында жазылған өлеңдері,  
таудан құлай түскен, «бал құрақтармен қоршалып, айналасына нәр, көрік берген»  бұлақ 
тәрізді.  «Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы»  деген өлеңінде  қыз суретін: 
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Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы,  
Аласы аз қара көзі нұр жайнайды.  
Жіңішке қара қасы сызып қойған,  
Бір жаңа ұқсатамын туған  айды...[3,70]-деп өрнектесе, «Білектей арқасында өрген 

бұрым» деген өлеңінде  қыз портретін ең алдымен, білектей бұрымынан бастап ақ тамақ, 
қара қасын, үлбіреген ақ етті ашық жүзін керемет суреттейді. 

Ұлы ақын өлеңдерінде «сылдыр қаққан шолпы», «камшат бөрік» сияқты теңеулерді 
қолдану арқылы поэзияға жан бітіріп, қос бұрымы жотасында ойнаған, бүрмелі қос етекті 
көйлекті, иманжүзді, ұяң мінезді,  тал бойында тарыдай міні жоқ қазақ қызын көз алдыңа 
еріксіз елестетеді.   

Бұрым демекші, ұлттық әдебиетіміздегі лирикалық шығармалардың қай-қайсысын 
алып қарасақ та, жалпы әйел затының көркін өрілген қос бұрым арқылы толықтырған, онсыз 
әсемдікке нұқсан келеді деген. Өлеңдерде «Шаштарын он күн тарап, бес күн өрген», 
«Қарақат көзді, сүмбіл шаш», «Қара көзің, қара шашың төгілген», « Төсектен сүмбіл 
шашың салбырасын, шашыңа таққан шолпың сылдырасын» деп бір сөзбен болсын шашқа 
мақтау айтылатыны да сондықтан. Асыл дініміз бен салт-дәстүрімізде де  қыздың шашын 
қиып немесе жалбыратып жүруіне тыйым салынады. Шаш деген сөз «нұрдың шапағы» деген 
мағынаны білдіреді. Бұған мысал ретінде ертеректе Сыр бойында өмір сүрген атақты 
Қарабура әулиенің қызы Бегім сұлу туралы аңызды айтсақ та жеткілікті. 

 Ежелден келе жатқан дәстүріміз бойынша қыздардың шашын арын аяққа таптап, 
әдептіліктен озған кезде ғана қиып тастайды екен. Хакім Абай қарасөзінде «ардан кеткен соң 
тірі жүргені құрысын» дейді. Отыз алтыншы қарасөзінде: «Пайғамбарымыз салаллаһу 
ғалайһи уәссәләмнің хадис шарифінде айтыпты: «Мән лә хаячүн уәлә иманун ләһу» деп, яғни 
кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген...» [3, 467]. Ұяттың өзі иманның бір 
мүшесі екен. Сол үшін де қыздарға «Ақыл керек, ес керек, мінез керек, Ер ұялар іс қылмас 
қатын зерек...» деп ескертеді. Ер жігіттерге жар таңдағанда  

Қызды сүйсең, бірді-ақ сүй, таңдап тауып,  
Көрсе қызар, күнде асық диуаналық [3,84]-  
дей отырып, 
...Біреуді көркі бар деп жақсы көрме, 
Лапылдақ көрсе қызар нәпсіге ерме!  
Әйел жақсы болмайды көркіменен,  
Мінезіне көз жетпей, көңіл берме!..  
Жасаулы деп, малды деп байдан алма,  
Кедей қызы арзан деп құмарланба.  
Ары бар, ақылы бар, ұяты бар,  
Ата-ананың қызынан ғапыл қалма [3,88] - дейді. Ойлы жанға бұл жерде әжептеуір 

салмақ жатыр, қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда нәпсінің құлына айналып, 
«құмарлық деген бір итке» салынып, «жастығың тозбастай, буының босамастай» болып 
жүріп, «не болса сол, бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өміріңнің ең 
қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен» өткізіп алма, дүниенің түкке тұрғысыз нәрселеріне 
көз салма, көңіл де қойма дейді. Сөйтіп, көрсеқызарлықтан,  бадалықтан, қалжыңбастық пен 
уайым-қайғысыздықтан, «өз сөзімшіл ғурурлық» пен жеңіл мінезді болудан сақтандырады.  
Әрдайым жүрегіңді таза ұстап, қалпыңнан айныма, өнер ізде, ғылым, білім ізде, ең болмаса 
еңбекпен теріңді сатып, мал тап, мінездің беріктігін жоғалтпа, бойыңды ашуға емес ақылға 
билет, ақылды бол, болашақ балаңның анасын таңдау кезінде осындай қасиеттерге айрықша 
мән бер, әуелі көркіне емес, мінезінің көркемдігіне көз жеткіз, байдың не кедейдің қызы 
болса да ары, ұяты жоғары қыздан ғапыл қалма, сүйсең шындап, ойлап сүй және бірді-ақ сүй 
деп керемет түсіндіріп жеткізеді. Абайдан басқа сонау Асанқайғыдан бастап Қазтуған, 
Доспамбет, Шалкиіз, Марқасқа, Бұхар, Ақтамберді, Тәтіқара, Шал ақын, Майлықожа және 
т.б. ақын, жырауларымыздың  барлығы да дәл осы турасында жырламағаны болмаған. Бұхар 
жырау:  
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..Қалың малы арзан деп,  
Жаман қатын алмаңыз!.. 
...Жаман қатын алсаңыз,  
Топқа кірер ұл тумас... 
немесе 
  Қызда қылық болмаса,  
Құр шырайдан не пайда [4, 52,53] 
-дейді. Ал, Ақтамберді жырау:  
Түйе мойнын тұз кесер,  
Жігіт мойнын қыз кесер [4,60],  
немесе Шал ақын:  
Жігіттің алған жары жақсы болса,  
Жұмақтағы хормен тең.  
Егер де жаман болса,  
Маңдайға біткен сормен тең.  
Уа, жігіттер,  
Әйел алсаң, қарап ал ақылдысын,  
Ол сенің ақыреттік жақын кісің.  
Келген мейманыңды және туғаныңды бірдей тәрбиелеп, 
Ол және ұмытпасын Хақтың ісін» [4,84]-деп ер жігітті ер ететін де, ез ететін де әйел 

екендігін ескертеді және әйелдің де ерінің алдындағы парызын ұмытпасын дейді. 
Бәрінің айтпақ ойы бір, тек әркім әр түрлі жеткізеді. Ең бастысы, Мұхаммед 

пайғамбарымыздың  хадистерінде: «Ұяттылық пен әдептілік әрқашан қайырлы істерге 
бастайды», - делінген. Сондықтан қыз ибасы, қыз әдебі дегенге жеңіл-желпі қарауға мүлде 
болмайды. Қыз тәрбиесі – ұлт тәрбиесі. Қыздың, демек, болашақ ананың қолынан іс келуі, 
қазақ қызына тән ұлттық болмысты бойына сіңіруі - міндетті жағдай.  «Қыз өссе – ырыс», 
«Анадан өнеге көрмеген қыз жаман», «Адам ақылымен қымбатты, ұрпағымен сымбатты», 
«Әйел - үйдің көркі»,  «Қызың өссе қылықтымен ауылдас бол», «Жібекті түте білмеген жүн 
етеді»,  «Қыз еркем – кестесімен көркем», «Бір жақсы қыз екі жаман ұлға татиды», 
«Жалқау қызға жан жоламауға, еріншек қызды ер алмауға тиіс»,  т.б. мақалдардың мәні 
осында.  

Қызға қырық үйден тыйым дәстүрінде қызға «суық жүріс сумаң қылыққа», «ұятты 
мүшелерін ашып жүруге», «жат жыныстылармен араласып жатуға», «күйеуге қашып тиюге», 
«шектен тыс сыланып жасануға» тыйым салады.  

Біз қазақ ежелден текті халықпыз. «Қыз алсаң, текті жерден ал» деп сұлулықтан бұрын 
тектілікке аса зор мән берген қаны, жаны таза халықпыз. Ата-бабамыз өзді-өзі жеті атадан 
бері қарай қыз алыспаған. Қазақ руханиятына аса көп еңбек сіңірген ұлы ғалым Мырзатай 
Жолдасбеков: «Кезінде қазақ еріккеннен құда түспеген. Халқымыздың жеті атаға дейін қыз 
алыспайтыны да, текті жерден қыз алуы да бекер емес. Қаны таза халықтың жаны таза 
болатынын жақсы білген...» - деп жазады [5,92]. Күйеуге қашып тию харам болып 
есептелген, яғни олардың ақ некесі қиылмаған. Мәселен, Шәкәрім Құдайбердіұлы жырлаған 
«Қалқаман-Мамыр», «Еңлік-Кебек» дастарын алалық. Бір-бірімен аталас, туыс жастар ата 
дәстүрден аттап қосылады. Ел жақсылары мен билері жиылып болашақ ұрпағымыз мұндай 
әрекеттерге бармасын, тектілігімізді жоғалтпайық, салт-дәстүрден аттамайық деп некесіз 
қосылған жастарды ел болып жиылып жазалаған. Өйткені, мұндай тұрпайы әрекеттер ұлтты 
азғындатады, қан бұзылады, қазақ тектілігінен айрылады, жаман содыр әрекеттерге бастайды 
деп білген.  

Қазақ ежелден қызға «жеті өзеннен өттің бе», ұлға «жеті атадан жеттің бе» деген талап 
қойған.  Мұның мәнісі: қазақ қызы ешқашан қазіргі тілмен айтсақ, көршісіне тұрмысқа 
шықпаған. «Ұзату» деген сөздің өзі «ұзақ» сөзінен шыққан. Яғни қызын жеті өзеннен әрі 
қарайғы жерге ұзатқан. Мұны халқымыздың бір ауыз сөзімен «Қыз – өрісің» деп 
қорытындылаймыз.  
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Ал, қазіргі заманда ата дәстүрін аяққа таптап, арды емес, бас пайдасын ойлап 
бейбастық іс-әрекеттерге барған, дүниеге тілсіз, көзсіз байланған  тілсіздер мен дінсіздердің 
көбейіп кетуі де қатты алаңдатады.  Кешегі өткен жырауларымыз би дейді:  

...Алпыс қанат ақ орда, 
Ардақтаған аяулың,  
Күнінде ертең біреуге,  
Тегіннен-тегін олжа болмасқа [4,44]  
немесе  
Майданда дабыл қақтырып,  
Ерлердің жолын аштырып,  
Атасы басқа қалмақты,  
Жұртынан шауып бостырып,  
Түйедегі наршасын,  
Әлпештеген ханшасын,  
Ат артына мінгізіп,  
Тегін бір олжа қылар ма екеміз?! [4,63] 
Айтпасаң сөздің атасы өледі. «Қызым үйде, қылығы түзде» деп, күні кеше түсірілген 

«Ирония любви» киносында  қарапайым қазақтың қызын аттың артына отырғызып қойып 
халыққа жарнамалауы, қазақ қызын шетелдік жігіттің артынан жүгіртіп, тегіннен-тегін олжа 
болып жатқаны аянышты жағдай.  «Руыңды тәрбиелеймін десең, ұлыңды қорға, ұлтыңды 
тәрбиелеймін десең, қызыңды қорға»,-деп бабаларымыз дәл біліп айтып кеткендей.    

«Ұлт тілін ұлықтаған, сөз өнерінің хас шебері Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ой-
толғаныстары былайша өріледі: «Жетпіс екі тіл бар, сол жетпіс екі тілдің ішінде араб 
тілінен асыл тіл жоқ...  Одан соңғы тілде қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. 
Сол ата-бабасының тілі болған қазақ тілін осы күнгі жүрген қазақтың жалғызы білмейді. 
Егер қазақ тілін білсе еді, дін де осында, ғылым мен білім де осында, әулиешілік те осында. 
Солай болғаны үшін бұрынғы өткен ата-бабамыздың бәрі жақсы болып, әулие болып 
өтті...»» [6]. Осы күнгілер қазақты сақтап қалған тіл екенін білсе игі еді. Ұлттың ұлттық 
тілін білмесе, ұлттық сана, ұлттық рух туралы әңгімені қалай жалғастырады екенбіз?!  Шет 
елдерге білім іздеп ағылып кетіп жатқандардың ғылымдағы мақсаты ар ғылымын игеру мен 
өз елінің көсегесін көгерту болса қанеки... Сонау кішкене бала күнінен бастап қызын «қырық 
үйден», ұлын «отыз үйден тыйым салу» арқылы тәрбиелесе, «әуелі мұсылманша бір 
ғылымын» – зәру білімді игертсе, ақты ақ деп бағалап, оңы мен солын ажырата алар ма еді?!  

Халқымыз: «Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді» дейді емес пе?! Көпке топырақ 
шашу да жарамас. Қазақ халқында бекзат болмыстығымен, кісілік келбетімен тарихта қалған 
қыздарымыз (апа, әпкелеріміз) көп. Кенде емеспіз.  Кешегі өткен Тұмар патша, Шыңғыс 
ханның әйелі Бөрте, Абылай ханның қызы Айтолқын, Кенесарының қарындасы Бопай, бергі 
дәуірдегі Домалақ ана мен Айша бибі /қазағымыздың тарихындағы аяулы қыздарымыздың 
тізімін жалғастыра беруге болады/ тағылымы бүгінге дейін ел есінде. «Орта ғасырдағы 
Еуропа әйелді бәле-жаланың бастауы деп, инквизиция заманында отқа өртесе, ата-бабамыз 
қызын оң жағына отырғызып, үкілеп, тіл-көзден қорғап, әулетінің ары деп таныған. 
Анасының бір ауыз сөзін жерге тастамаған. Пайғамбар өсиетін өнеге тұтып, сыйлаған. 
Тарихты қазбаласақ, парасатымен топ жарып, ру атауына арқау болған әжелеріміз аз 
болмаған. Ұлтымыз әйелді етекті деп есікте ұстамаған. Ақылы асса төрге шығарып, тізгінді 
де берген. Ұлпан, Айғаным аналарымыз - соның дәлелі. «Бізге тамаша аналар сыйлаңыздар, 
сонда біз де керемет адам боламыз» депті неміс жазушысы Жан Поль Рихтер. Ендеше, 
Абайдай хакімді тәрбиелеген Зере мен Ұлжандай аналарды қалайша ұмытамыз?!» [1] 
Сондай-ақ, сұм соғыстың кесірінен жастай жесір қалып,  елге келген ауыртпашылықты 
кайыспай көтеріп, қаралы кағаз келсе де ғұмыр бойы еріне адал болып, отын өшірмей 
шаңырағын берік ұстаған аналарымыз қаншама!  Мың тағзым даналықты, көрегенділікті, 
адалдықты, махаббат пен сұлулықты үйлестіре білген ақыл-парасат иелеріне! 

Ендігі жерде қайтсе қазақтың болашағы жарқын болады, қайтсек Мәңгілік ел боламыз 
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десек, ең алдымен, отбасындағы тәрбиені оң жолға қояйық.  Әрбір қазақтың отбасы қыз 
тәрбиесіне өте көп көңіл бөліп, ата дәстүрді қадірлеуі тиіс. Өйткені, адал анадан ғана алтын 
басты, намысты ұрпақ дүниеге келмек. Соған сай қазақ жігіттерінің де бойынан өр мінезден 
көрі айнымас мінез, жауаптылықтан бұрын ардақтылық сияқты жігітке тән асыл 
қасиеттердің табылуы шарт. Анамызды ардақтап, аруларымызды еркелете алатын 
азаматтардың арқасында ғана  ұлттық мұратқа, елдік мақсатқа қиналмай жететін боламыз 
деп ойлаймын.   Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовше айтсақ, «әйел бір 
қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді». Ендеше «қазақ, мешел болып 
қаламын демесең, тағылымыңды түзе, оны түзеймін десең әйелдің халін түзе».  

Келешекте ұлттық салт-дәстүрмен тәрбиеленген қыздар ғана ел қорғайтын, 
Отанымызды көркейтетін ұлтжанды жас ұрпақты тәрбиелей алатынына біз сенімдіміз.  
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Қазақстан мемлекеті тәуелсіздігін алғаннан бері, үкімет тілдік саясаттың 

тұжырымдамасына сүйене отырып, қазақ тілінің қоғам өмірінің әр түрлі салаларында, 
сонымен қатар іскери тілде қызмет етуін қамтамасыз ету үшін бірнеше іс-шараларды жүзеге 
асырып, бағдарламаларды қабылдап жатыр.  

«Дәрілік заттар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, біздің елімізде 
дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды тіркеу, мамандандырылған 
сараптау, сонымен қатар қолдану жөніндегі нұсқаулықтардың мәтінін және олардың 
медициналық және ғылыми мазмұнын бірыңғайлауға қойылатын талаптар енгізілді.         ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігінің «Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
сараптау Ұлттық орталығы» медициналық және фармацевтикалық терминологияның 
мемлекеттік тілге тәржімалануына бірыңғай әдістемелік талаптарды қамтамасыз ету 
мақсатында жұмыстар атқаруда. 

Қазақ тіл білімінде медицина саласына қатысты терминдер мәселесімен айналысқан 
ғалымдар қатарында Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы мен Халел Досмұхамедұлы бар. Олардың 
еңбектерінде дәрілік өсімдік атаулары, адам ағзасы мен денесіне байланысты ауру атаулары, 
сондай-ақ химиялық элементтердің қазақша баламалары кездеседі. Атап айтқанда, 
Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баяны» атты еңбегінде, 1108 түрлі дәрі-дәрмек 
түрін 858 түрлі дәрілік өсімдік пен 318 жан-жануар мүшелері және 60-тан астам металл-
металоидтар қоспасынан (бұдан көп болуы мүмкін) жасалған атаулар туралы жазылған. Оған 
қоса, шипагер науқас адамдарға  арнап 1050 түрлі шипа ем аты және 4577 шипалық дәрілік 
емдік тізбесін (нақтылығы – 13000 дай екен) ұсынып, 430-дан аса адамның сыртқы және ішкі 
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денесінің анатомиялық тұлғалық атауын жазып қалдырған. Аталған еңбекте, сырқатты 
анықтаудың 32 түрін (есекжем, ауызжара, алапес, қызылша, сүйел т.с.с), сыртқы дене 
жарасының 6 түрін (шиқан, жалғыз жара, жақ рагы т.с.с.), зерттеп аурудың 5 түрін, күйіп 
қалудың 3 түрін, улы жәндіктер шағуынан болатын аурудың 3 түрін (жылан, шаян, бүйе), 
сіреспе (талма) ауруының 2 түрін, үсіп кеткеннің 3 түрін, есі ауысқандықтың 4 түрін 
(қояншық, бұқпа, есалаң, жынды), ата-анада кездесетін белсіздік ауруының 5 түрін, жүйке 
ауруының 2 түрін (нерв әлсіздігі, ұйқы қашу), мүшелерде өзгерістен болатын аурудың 9 
түрін (тістің етіне қосымша өсетін ет, әр түрлі мүшеде ет өсу т.с.с.), іш кебу мен асқазан 
қыжылдау, мұрын қанау мен бой бұзылу, қансырау, дәретке қан араласудың 4 түрі, дене-
ағзалардың қақсауының 5 түрі (тіс қақсау, шеке, т.с.с), жазымдық сынықтың 4 түрі (сыну, 
шорт сыну, быт-шыт сыну т.с.с), құсудың 3 түрі (ұшықтан, тамақтан, жүктіліктен), жұқпалы 
қауыпты аурудың 10 түрін (құлғана, мерез, соз, жіңішке, көктүйнек, көкшешек, түйнек т.б) 
қазақша атауларымен кездестіреміз [1].  

Сол секілді, Халел Досмұхамедұлының «Адамның тән тірлігі» атты еңбегінде 211 
термин қолданылған. Олар: өлі табиғат, тірі табиғат, сутуым,  натыр, паспар//поспор, нитірік 
азат, өзекті бұйым, өзексіз бұйым, құрама бұйым, калий, калтсий, қылор, мегнез, газ, күкірт, 
жазықтық, тік жазықтық, сагитал жазықтық, пұрентал жазықтық,  жатық жазықтық 
(гөризентал), бітім, омыртқалы, мүше, қос мүше, дара мүше, мүше жүйесі, қаңқа (сүйек 
жүйесі), ет (борша) жүйесі, асқазан жүйесі, тыныс жүйесі, сідік жүйесі, шағылыс жүйесі, 
еркек түйіршік, ұрғашы түйіршік, қан жүйесі (қан таратушы жүйе), жүйке (неріб)  жүйесі, 
тері (өң) жүйесі, ұлпа, денелік ұлпа, тұқымдық ұлпа, өң (жабын) ұлпа, демеу ұлпа (арқау 
ұлпа), ет (борша) ұлпа, жүйке (неріб) ұлпа, сұйық ұлпа (қан), басқалдақ ет, аралық ет, көк 
шандыр, құрсақ тыныстауы, қабырға тыныстауы т.б. [2]. Аталған еңбектерге сүйеніп, қазіргі 
таңда қолданылып жүрген өзге тілден енген медицина терминдерін қазақ тіліндегі 
баламасымен алмастырып, болмаса қазақ тілінің үндестік заңына сәйкестендіріп жазу жөн 
болар еді деп ойлаймын. 

Медицина саласындағы фармация терминдері мен түсініктердің лингвистикалық 
тұрғыдан дәлме-дәл және нақты мағынасы – бүгінде жарық көрген медициналық 
терминологиялық сөздіктерге сүйеніп, сондай-ақ күннен-күнге еселеніп келе жатқан лексика 
мен жаңа сөздер, оған қоса сөз тіркестер легін ескеру арқылы ашылуда. Медициналық және 
фармациялық терминдерді дәрілік өсімдіктердің аттарын қазақ тіліндегі ұғымдық 
мазмұнына, баламасы немесе мағынасына сәйкес тәржімалау қажет.  Медицина 
ғылымындағы латын, грек сөздерінің түбіріне негізделген, бүгінде халықаралық мағынасы 
бар сөздерге (әсіресе аурудың аттарына және белгілеріне), қатысты қазақша балама іздеу 
керек деп ойлаймын. Терминдерді тәржімалауда жұрнақтар тікелей түбірге жалғанды. 
Сондықтан оларды қазақ тіліне аударғанда оның орыс тіліндегі (латын, грек) нұсқаларының 
ұғымдық мазмұны мен мағынасы ескерілуі қажет. 

Фармация деген терминнің мән-мағынасына тоқталсақ, фармация (грек. pharmakeіa – 
дәрі, дәріні қолдану) – денсаулық сақтау ісінің халыққа дәрімен көмек көрсетуді іске 
асыратын бір саласы дегенді білдіреді. Фармацияның теориялық негізіне дәрілік заттарды 
анықтау, іздеу, оларды зерттеу, дайындау, қалыптау және шығару, сұрыптау, стандарттау, 
сақтау, тарату және фармациялық қызметті ұйымдастыру жатады. Фармация ұғымы ертеден 
белгілі. Алғашқы кезде емдейтін адам өсімдік, жануар және минералдық заттардан алынатын 
дәрілерді өзі дайындап, науқасқа өзі тағайындады. Сондықтан да мұндай емдеулер көп 
жағдайда әр түрлі әдет-ғұрып және ырым-жоралармен жасалды. Біртіндеп дәрілік 
шикізаттарды жинайтын, олардан әр түрлі дәрілер жасап, дұрыс сақтап, сататын адамдар 
шыға бастады. Ежелгі Мысырда оларды фармаки (аурудан жазатын, қауіпсіздік сыйлайтын 
адам) деп атады. 

Фармация өсімдік пен жануардан алынатын шикізаттар, оларды алғаш рет өңдеу 
кезінде алынатын өнімдер туралы ғылым – фармакогнозиядан және дәрінің әсер ету 
дәрежесінің дәрі формасына, оны әзірлеу технологиясына қаншалықты тәуелді екенін 
зерттейтін ғылыми бағыт – биофармациядан тұрады. Ал дәрілік заттардың сапасын нормаға 
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келтіріп, стандарттау жиынтығы фармакопея (грек. pharmakon – дәрі және poіeo  – 
жасаймын) деп аталады [3]. 

Фармация саласында еңбек етіп жүрген белгілі ғалымдар: Т.А. Арыстанова, К.Үшбаев, 
К.Ә. Абдуллин, А.О. Төлегенова, Е.Т. Тегісбаев, Р.Д. Ділбарханов т.б. бұл ғалымдардың 
еңбектері мен мақалалары көбіне орыс тілінде жазылған. «Фармакология негіздері мен 
рецептура» жаңа оқулығының құрылымы» атты ұжымдық мақалада (М. З. Шайдаров, Д. Д. 
Мухамбетов, С. С. Бүркітбаева) қазіргі таңдағы фармация саласында қазақша оқулықтың 
жетіспейтіндігі және қолда бар оқулықтардың көпшілігінің оқырманның түсінігіне қиындық 
туғызатындығы, оның орысшадан тікелей аударылғандығы туралы айтылады. Демек, бұл 
салада тілшілер мен медицина саласы мамандарының бірлесе атқаратын жұмыстарының бар 
екенін аңғартады. 

ҚР ЖТҒА академигі, химия ғылымдарының кандидаты, фармацевтика ғылымдарының 
докторы, профессор Д.Қияшевтің «Ана тілі» газетінде жарияланған «Фармацевтикалық 
терминдердегі түйткілдер» атты мақаласында фармацияда қолданылатын терминдерді 
сипаттай отырып, жаңа терминдер жасау үшін кейбір сөздердің мәнін анықтауға бағытталған 
ой-пікірлері жазылған [4]. 

Фармация саласында, тіпті медицина саласында, әлі күнге қазақ тіліндегі еңбектердің 
жетіспейтіндігі мәлім. Оқулықтардың көбі орыс тілінде, қазақ тілінде жарық көрген 
кітаптарда қолданылған терминдер сол қалпы латын, грек тілдерінен баламасы жасалып 
беріледі. Мысалы, антигриппин (antigrippin), амбазон (ambazone), рофекоксиб (rofecoxib), 
теноксикам (tenoxicam), феназон (phenazone), бронх (bronchus), герпес (herpes), карцинома 
(carcinoma), фаланга (phalanx) т.с.с. терминдер. Бұдан медицина саласындағы, әсіресе 
фармация саласындағы терминдердің көпшілігі латын тілінде қалай қолданылса, қазақ 
тілінде де солай қолданылып отырғаны байқалады. Әрине, егер қазақ тілінің сөздік қорынан 
сол терминнің білдіретін мағынасын дәлме-дәл қамти алатын сөз табылып, оны ғылыми 
айналымға енгізсе, қазақ тілінің қолданылу аясы кеңіп, қанатын жая түсер еді. Көбіне орыс 
тілі арқылы өзге тілден енген терминдер қазақ тіліне тәржімаланған кезде кірме сөздерге 
сөзжасамдық жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалатыны аңғарылады. Мысалы: биогендік, 
бромды су, вакуумдық кептіру, вакцинациялау, вегетативтік түйін т.б. 

Қазақ тіліндегі сөзжасамның тәсілдері мен жолдары ішіндегі ең өнімділерінің бірі –
жұрнақтар арқылы сөз жасау тәсілі деп саналады. Сөзжасамның бұл түрін тіл білімінде 
синтетикалық тәсіл немесе морфологиялық тәсіл деп атайды. Жалпы жалғамалы тілдерде 
синтетикалық тәсіл туынды сөздерді жасаудың ең негізгі, өнімді тәсілдерінің қатарына 
кіреді. Бұл тәсіл арқылы туындайтын сөздер екі тілдік бірліктің қатысуымен жасалады. Олар 
- лексикалық мағыналы сөз және сөзжасамдық жұрнақ. Оны былайша өрнектеуге болады: 

лексикалық мағыналы сөз +    сөзжасамдық жұрнақ =туынды сөз [5, 101]. 
Тіліміздің сөз тудырушы жұрнақтарының толық лексикалық мағынасы бар сөздерге 

жалғану арқылы жасалған атау сөздер, ғылым мен техниканың түрлі салаларының 
терминдері сол ұғымдар жүйесінің өзара ішкі байланысын, жүйелік ерекшеліктерін көрсетіп 
тұруы үшін туынды терминдердің тұлғасы да белгілі бір үлгімен жасалуы тиіс. 

Сала мамандарының тілді білу деңгейі әркелкі болатындықтан, олардың қаламынан 
туындайтын арнаулы атаулардың да сапасы біркелкі бола бермейді. Сондай-ақ термин 
жасап, терминологиялық сөздік түзіп жүрген түрлі сала мамандарының көбінесе арнаулы 
лингвистикалық білімі бола бермейтіндіктен, термин шығармашылығында сөз тудырушы 
жұрнақтарды пайдалану барысында қателіктерге ұрынып жататын жағдайлар да аз 
ұшыраспайды. Термин жасау барысында жұрнақтардың қандай грамматикалық мағына 
үстейтінін, жалғану ерекшеліктерін білмей болмайды.  

Жүйелеген салалық терминологияны қалыптастыруда сол саланың терминдерін белгілі 
бір сөз тудырушы морфемаларды немесе терминдік элементтерді пайдалана отырып жасау 
тәжірибесі бар. Бізде де кейбір арнаулы сала терминдерін жасауда соңғы жылдары біршама 
өнімді жұмсалып жүрген жұрнақтардың бар екенін аңғаруға болады. Мәселен, іс жүргізу 
саласында -ма/-ме, -ба/-бе, -па/-пеанықтама, хаттама, баяндама, мінездеме, мәлімдеме т.б. 



3103 

[5,102]. 
Медицина саласында да –ма/-ме, -ба/-бе, -па/-пе жұрнақтары арқылы жасалған 

терминдердің молайғандығы байқалады. Мысалы: задвижка – ысырма, запор – қатпа, зуд – 
қышыма, инновация – жаңартпа, инфекция – жұқпа, инфилътрат – сіңбе, инсульт – ми 
соқпа, копростаз – іш қатпа, капсула – қаптама, лихорадка – қызба, нарыв – іріңдеме, 
насадка – саптама, настой – тұнба, настойка – тұндырма, сплав – қорытпа, спайка –
жабыспа, смесъ – қоспа, астма – демікпе т.б.  Мысалдардан байқағанымыздай, -ма/-ме, -
ба/-бе, -па/-пе жұрнақтары аталған салада көбінесе орыс тіліндегідей зат есім сөздердің 
жасалуына дәнекер болып тұр. Бұл өз кезегінде екі тілдегі сәйкестікті көрсетеді, әрі арнаулы 
сала терминдерін жасаудағы өз ерекшелігін танытса керек. Тағы бір айта кететін жайт, осы 
жұрнақтар арқылы жасалған қазақ тіліндегі терминдер өзіндік ықшамдылығымен, қолдануға 
қолайлылығымен өзгешеленіп тұр. Бұл жұрнақтың XX ғасырдың бас кезінде, дәлірек айтсақ, 
Ахмет Байтұрсынұлының терминжасам тәжірибесінде кеңінен қолданылғанын білеміз. Оған 
сауықтама, зауықтама, сарындама, салттама, ғұрыптама, қалыптама, кескіндеме сияқты 
мысалдарды келтіруге болады. Осы үлгімен жасалған бірқатар терминдер өткен ғасырдың 90 
жылдарына дейін-ақ тілімізде орныққан болатын. Термин шығармашылығы ұлт тілінің ішкі 
мүмкіндігі біршама пайдаланыла бастаған қазіргі кезеңде де бұл жұрнақ өнімділік танытып 
отыр. 

Сонымен бірге –қыш/-кіш, -ғыш/-гіш жұрнақтарының медицина саласы терминдерін 
жасауда өзіндік үлесі бар. Мәселен, ингибатор – тежегіш, индекс здоровье – денсаулық 
көрсеткіші, капельница – тамызғыш, пломбировочные материалы – бітегіш заттар, 
повязка – таңғыш, материалы полировочные – жалтыратқыш заттар, 
кровоостанавливающее – қан тоқтатқыш, кардиостимулятор – жүрек ширатқыш, 
каналорасширитель – өзек кеңейткіш т.б. тілдік дәйектемелер соның кепілі бола алады [5]. 

Мәселен, 2006 жылы шыққан орысша-қазақша медициналық фармакологиялық сөздікте 
жалпы саны 19 мыңға жуық лексикалық бірлік берілген [6]. Сөздікке енген бірліктерге 
талдау жасағанымызда, осы салада сөз тудыруда төмендегідей жұрнақтардың қолданылғаны 
анықталды:  

1. -лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік жұрнақтары арқылы: аллергиялық, 
құрсақтық, адренергиялық, акушерлік, ауқаттық, бейорганикалық, бедеулік, белсенділік, 
белсіздік, бактериялық, енжарлық, селқостық т.б. 

2. -қыш, -кіш, -ғыш, -гіш жұрнақтары арқылы: адренкүшейткіштер, 
анықтағыш, адренбөгегіштер, белсендіргіш, сіңіргіш, желімдегіш, сорғыш, т.б. 

3. -шы, -ші жұрнағы арқылы:бұрушы, ауытқушы (аберантный), топшы 
(акромион), алушы (акцептор) т.б. 

4. -кер,-гер жұрнақтары арқылы: балгер, шипагер, перзенткер т.б. 
5. -сыз, -сіз+(-дық, -дік) жұрнағы арқылы: жағымсыз, дарынсыз, түссіз, 

ымсыздық, белсіздік, тәбетсіздік, сүтсіздік, тіссіздік т.б.  
6. –ма, -ме, -па, -пе жұрнақтары арқылы: демікпе, құтырма, кезбе, екпе, сынама, 

қызба т.б. 
7. -ша, -ше жұрнағы арқылы жасалған терминдер: кеңірдекше, қарынша, 

шанақша т.б. 
8. –ым жұрнағы арқылы жасалған терминдер: салым, татым, қысым т.б. 
9. –лы, -лі жұрнағы арқылы: үңгірлі, майлы т.б. 
Сөздікте сонымен қатар, бірігу тәсілі арқылы жасалған терминдер кездеседі: 

аденозинқабылдағыш, тамыркеңіткіш дәрі-дәрмектер, итмұрын, сүңгіжапырақ, құмсәлбен, 
қозықұйрық, адымөлшегіш, қаражидек, қаражусан, қарабасшөп, қарақұлақ, түйетікен, 
айылжуа, қылтанқұйрық,солмасгүл, шөпшай, тасшөп, кербезгүл, қырқұлақ, т.б.Бұлардың 
көпшілігі - дәрілік шөп атаулары. 

Терминжасам тәжірибесінде өзге тілдік элементтерді пайдалану, дәлірек айтқанда, өзге 
тілде жасалған терминдерді дайын қалпында қабылдап қолдану кездеседі. 
Терминқорымыздағы микро-, макро-, ультра-, гидро-, аэро-, авиа-, авто-, нео-, мега-, анти-, 
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моно- сияқты грек, латын негізді терминдік элементтермен жасалған терминдер соның 
көрінісі. Терминтануда терминүлгі деген термин бар. Ол сала терминдерінің белгілі бір 
қалыптасқан сөзжасамдық үлгі бойынша біртектес жасалуына негіз болып отырған үлгіні 
(модельді) білдіреді [5,127]. 

Фармация саласында халықаралық терминдер үлгісімен, терминбөлшектермен (микро-, 
макро-, ультра-, мега-, анти-) жасалған терминдер көп кездеседі. Мәселен: 

Анти – анти/вирус, анти/ген, анти/гипоксанттар, анти/гормондық дәрі-дәрмектер, 
анти/депрессанттар, анти/диурездік, анти/жұқпалы, анти/коагулянттар, анти/оксиданттық 
дәрі-дәрмектер, анти/септикалық дәрі-дәрмектер, анти/денелер және т.б. 

Био–  био/гельминт, био/гендік, био/геоценоз, био/катализатор, био/логиялық, 
био/механика, био/ника, био/прогнатия, био/псия, био/түзіліс, био/сфера, био/химия, 
био/фармация, био/сүзгі т.б. 

Диа – диа/гност, диа/гноз, диа/бет, диа/кинез, диа/лиз, диа/лизат, диа/лизатор, 
диа/лизация, диа/лиздеуші, диа/грамма, диа/педез, диа/ртроз, диа/скопия, диа/стаза, 
диа/стема, диа/стер, диа/стола, диа/схиз, диа/тез, диа/фаноскоп, диа/физдің қабынуы, 
диа/фрагманы кесу т.б. 

Мега – мега/долихоколон, мега/долихосигма, мега/колон, мега/лобласт, мега/логастрия, 
мега/логлоссия, мега/лодактилия, мега/лопсия, мега/лофагтар, мега/лоцефалия, 
мега/лоциттер т.б. 

Микро– микро/скоп, микро/құрылым, микро/спора, микро/тонометр, микро/фаг, 
микро/физиология, микро/флора, микро/фтальм, микро/цефал, микро/цефалия, микро/ 
айналым т.б. 

Суб– суб/ботин, суб/ероз, суб/лимация, суб/максиллит, суб/ординация, суб/станция, 
суб/страт, суб/тропиктер, суб/фебрильді солғын температура т.б. 

Ультра– ультра/дыбыс, ультра/микроанализ, ультра/микроскоп, ультра/микротом, 
ультра/микростат, ультра/сүзілгі, ультра/сүзіліс, ультра/сүзгіш, ультра/күлгін сәулелер, 
ультра/центрофуга т.б. 

Бүгінгі таңда медицина саласындағы терминдердің басым көпшілігі шеттен енген 
сөздер, дегенмен халықаралық терминдер тілімізде өз алдына нормасын қалыптастырған. 
Біздің тілші маман ретіндегі келешектегі мақсатымыз ұлттық тілімізде бар, тілге ену тарихы 
әріде жатқан, өз терминдерімізді тауып, тиісті салаға ендіру деп есептеймін.  
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Мақал-мәтел  –  қазақ  халық ауыз әдебиетінің бір саласы, қазақ халқының тұрмысын, 

кәсібін, салтын,дүниеге көзқарасын бейнелейтін шағын халық шығармасы. Олар жастарды 
жақсылыққа тәрбиелейді,жамандықтан сақтандырады. Ең алдымен қарапайымдылыққа, 
қайырымдылыққа, мейірімділікке, ұйымшылдыққа шақырады,еңбекке, ерлікке баулиды. 
Адалдықты, адамгершілікті насихаттай отырып, туған елге, туған жерге деген 
сүйіспеншілікке дәріптейді.  

Мақал-мәтел –мазмұны бай,көлемі шағын,тілі көркем халық шығармасы,белгілі бір 
халықтың қоғам тіршілігінен,табиғат құбылысынан жасалған қысқаша 
қорытындысы,әлеуметтік және жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастарды белгілейтін  
заңы, кодексі, жас ұрпақты тәрбиелейтін өсиеті, насихаты, оқулығы. 

Қазақ халық мақал-мәтелдерінің басым көпшілігі қазақ шаруасының негізгі күнелткіші 
болған малшылық пен егіншілікті, көмекші кәсіптері  -  аңшылық пен балықшылықты 
бейнелейді.Онда шаруаның және диханның мінез-құлқы, тұрмыс-салты, ұғым-сенімі тапқыр 
ой, көркем тілмен жан-жақты сипатталған; шаруашылық жүргізудегі, қарым-қатынас 
жасаудағы тәжірибелері мен көрген білгендері қорытылған [1;295 б]. 

Қазақ мақал-мәтелдерінің  зерттелу тарихын негізінен 3 кезеңге бөліп қарастыруға 
болады: 

1) ХIХ ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың 40-60 жылдарына дейінгі кезең 
қазақ мақал-мәтелдерін халық аузынан жинақтау, қағаз бетіне түсіру,  жеке  басылым ретінде 
шығару жұмыстарының жүргізілуімен сипатталады (Ы.Алтынсарин, Ә.Диваев ,В.Радлов, 
Ш.Ибрагимов, М.Терентьев, Ф.Катанов,  В.В.Катаринский, М.М.Копыленко, 
П.М.Мелиоранский, Н.Н.Пантусов, А.Е.Алекторов, М.Ысқақов, А.Байтұрсынов, 
Ө.Тұрманжанов, Б.Ақмұқанова, М.Аққозин т.б). 

 2) Мақал-мәтелдерді зерттеудің ғылыми айналымына түскен кезеңі   М.Әуезов, 
Қ.Жұмалиев, М.Ғабдуллин, Ғ.Мүсірепов, С.Мұқанов, Б.Адамбаев, М.Әлімбаев,   
Н.Төреқұлов, Т.Кәкішов, З.Қабдолов, М.Базарбаев, С.Қасқабасов, С.Нұрышов, Б.Ақмұқанова 
т.б. әдебиетшілер зерттеулерінде қазақ   мақал-мәтелдерінің  әдеби табиғаты, Р.Сәрсенбаев, 
Ә.Қайдар, Б.Шалбаев, Ө.Айтбаев, З.Ерназарова, Қ.Бейсенов,Ғ.Тұрабаева, А.Нұрмаханов, 
С.Сәтенова т.б. тілмаш-мамандар зерттеулерінде  тілдік ерекшеліктер сөз болды. 

3) Қазақ тіл білімінде паремеологияның дербес ғылым саласына айналып,мақал-
мәтелдердердің антропоцентристік бағытта қарастырыла бастаған кезеңі [2;6 б]. 

Мақал-мәтелдерді тіл фактісі тұрғысынан зерттеуші паремиолог-ғалымдардың пікіріне 
қарағанда, олар ең алдымен өзінің мән-мағынасы, мазмұны мен тұлғалық ерекшеліктеріне 
байланысты назар аудартады. Мақал-мәтелдердің шығу тарихы мен пайда болу жолдары,тілі 
жақын туыстас халықтар үшін ортақтығы,логикалық сәйкестік, образдылық, бейнелеу 
тәсіліндегі шендестік, т.б. толып жатқан мәселелер пареомиологияның обьектісіне жатады 
[3; 221б]. 

Мақал-мәтелдердің шығу,даму тарихын қоғам өмірнен,әлеуметтік ой-сананың өсуінен 
бөліп қарауға болмайды. «Таудай талап бергенше,бармақтай бақ берсін», «Ісіңнінің ағына 
қарама,маңдайыңның бағына қара», дейтін мақалдар  өткен қоғамның санасын елестетсе, 
«Талантты ерге нұр жауар», «Еңбек етсең емерсің» деген сөздер - бүгінгі заманның жемісі. 
«Оқу - өмір шырағы,кітап - білім бұлағы», «Отан үшін отқа түс - күймейсің» дейтін мақалдар 
біздің қоғамның ой-санасын бейнелейді [1; 299б].  

Қазақ мақал-мәтелдерінде үй-ішінің әрбір мүшесінен бастап,ағайын-туыс,құда-жекжат, 
күйеу-жиенге дейін достық, сыйластық қарым-қатынастардың барлығы да қамтылған. 
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Сондықтан, оны белгілі дәрежеде тұрғын халықтың қарым-қатынасын бейнелейтін 
ережесі,әдеби шежіресі деуге болады. 

Мақал-мәтел – халық  психикасы дамуының да көрсеткіші.Онда халықтың,ең алдымен 
еңбек адамының табиғатқа, қоғамға көзқарасы, дүние танымы көрініс тапқан, қазір ескірген 
ұғым-нанымдардың да елесі бар [1; 318 б]. 

Менталитет – рухани болмыс тарихының сағымдалған және тұрақты негізде 
қордалаеған,жеке адамдар мен әлеуметтік топтардың  дүниетанымында орын алатын ерекше 
көрініс.Оны қалыптастыруда мәдениеттің, діннің, философияның,ұлттық салт-
дәстүрдің,қоршаған ортаның,тұрмыстың,қоғамдағы әлеуметтік ортаның,саясат пен 
идеологияның,экономикалыққ қатынастардың маңызы зор. 

Қазақ философиясы - халқымыздың дүниетанымын, рухани болмысын,менталитетін 
түсінудегі методологиялық тұғыр. Өз кезегінде қазақ философиясының табиғатын ашу ұлт 
менталитетін зерттеумен тікелей байланысты. Қазақ менталитетін тану арқылы ұлттық 
философияның даму деңгейін, оның өміршеңдігі мен практикалық маңызын айқындай 
аламыз. Менталитетті, адамдардың нақтылы іс-әрекетінен, өмір сүру тәсілінен, ойлау 
жүйесінен т.б бөліп қарауға болмайды.Ол тек солар арқылы бейнелетін құбылыс. Олардан 
менталитетті жеке-дара  бөліп қарастыру   мүмкін емес. Демек, халықтың ұлттық 
ерекшеліктері, ұлттық менталитеті, ұлттық мәдениеті, ұлттық сипаты сол халықтың тілінде 
көрініс беріп жатады. Сол сияқты  мақал-мәтелдердің де мазмұны белгілі бір халықтың,  
ұлттың, қауымның шаруашылық  кәсібін, тұрмыс-салтын, әдет-ғұрпын, дүниеге көзқарасын, 
сенім-нанымын көрсетеді. 

Жазушылар,суретшілер бір халықтың,ұлттың немесе уәкілінің бейнесін сол қасиеттер 
арқылы сомдайды [4;5].  Жазушы Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» романында қазақ 
халқының ұлттық танымы мен дәстүріне сай келетін тілдік деректер – мақал-
мәтелдер,тұрақты сөз тіркестері,афоризмдер,паремиялар көптеп кездеседі.Оларды 2 түрлі 
жолмен қолданған:Бірншісінде – халықта қалай айтылса,сол қалпында өзгертпей қолданады 
да, екіншісінде – ел аузындағы түрін өзгертіп,сөз сөйлемдерін басқаша етіп 
құрады.Мысалы,жазушының «Арыстан туса да,айға шаппай мертігіпті» тәрізді мақалы 
«Арыстан асқынса айға шабар,ақымақ асқынса анасын сабар», «арыстан айғашауып мерт 
болыпты»деген халық мақалының үлгісінен алынғаны сөзсіз [5;48].   

«Аласапыран» романынан негізінен, қазақ халқының ұлттық болмыс, салт-дәстүр, 
тұрмыс-тіршілік, ерекшеліктеріне байланысты мақал-мәтелдерді кездестіреміз.Енді 
солардың  бірсыпырасына тоқталып өтейік. 

Бас кеспек бар - тіл кеспек жоқ. Тіл – халықтың менталитетіне жатады.Тілі арқылы 
кез келген халықтың даму дәрежесін,оның тарихын,мәдениетін түсінуге болады.Тілсіз бірде-
бір халық та, жеке адам да жоқ.Тіл  құдіретін,оның  табиғатын түсіне,сезіне  білген адам – 
рухани дүниесі бай,мәдениеті жоғары болмақ.Тіл қыры мен сөз сырын  аша білу – адамзат 
болмысын тану  болып табылады. 

Ханда қырық кісінің ақылы бар. Әр қоғамның өзіне лайық  қатынас нормасы,салт-
санасы, құрылысы басшысы болады. Қазақ қауымының алғашқы  мемлекеттік құрылысы – 
хандық, басшылары хандар, билер болған. Бұл мақал хан және оның ақылшы-кеңесшісі 
уәзірлеріне байланысты айтылған. Хан өз төңірегінде жүрген пейілі түзу ақылмандардың ой 
қорытындыларын белгілі жағдайда дұрыс пайдаланатын құрыштай берік пікір иесі. Мақал 
астарында түзу шешімді  билік иесін құрметтеу ғана байқалып қомады, сонымен қатар, 
өзгеден иығы жоғары тұрған жанның өзінің де барлық пікірі өзінікі емес, халықтікі, 
төңірегінде жүргендердікі екенін тұспалдап жеткізу бар. 

У жесең руыңмен. Ру – бір әулеттен тараған туыстық,қандастық топ,үлкен тайпаның 
біртармағы. [6;693] Кез келген тілдің сөздік қорының мазмұнды да, мәнді бөлігін құрайтын 
паремиялар «адам және оның ортасы» туралы жасалған ұлттық пайымды қоғам өмірінің сан-
саласымен сабақтастыра өреді. Мысал: «У жесең руыңмен», мақалдың не қиындық көрсең 
де, не бір аласапыран алапатты кезге тап болсаң да еліңмен бірге бол деген ойдан өрбігені   
сөзсіз. 
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Бөрі бөрілігін танытпай қоймас.Бөрі – қасқырдың екінші,қосымша аты.[6;143] 
Ертедегі қазақ қауымында тотемдік мифтердің ықпалы күшті болды.Алғашқы адамдар әрбір 
рудың белгілібір хайуанатпен,немесе өсімдікпен туыстық қатынасы болады деп 
есептеді.Олар қорғаушы символдарға жатқан.Қазақтарда тотемге жататын қасқырға 
байланысты табынушылық ерте-ақ қалыптасқан.Аңызда үйсін елінің жаулары ол елдің 
көсемі Пәнді биді өлтіріп,оның жаңа туған жас баласын елсіз-күйсіз жапан далаға тастап 
кетеді.Шөл далада қалып өлім халінде жатқан жас баланы түз тазысы - бөрі емізіп,асырайды-
мыс.Сондықтан көк бөрінікиелі санап қазақта және басқа түркі халықтарында әлі күнге дейін 
рухани пір ретінде сақталуда. 

Ұлдың туысы артық, қыздың ырысы артық. Қазақ ұл туса қуанған.Өйткені ол 
қолда қалады,шаңырақ иесі болады.Ер-азамат – ата-ананыңотын тұтатушы.Ал қыз баласын 
қонақ деп сыйлаған, әрқашан аялы алақанында мәпелеген. «Өрісіңді кеңейтеді»деп 
әлпештеген. 

Асауды ауыздықтайтұғын – бұғалық, 
Алысты жақындастыратұғын – құдалық.  
Қазақ қызды жат жұрттық деп есептеген.Қызды алысқа,бөтен жерге ұзатқан.Қазақ 

халқы бір-бірімен құда болу,келін түсіру мәселесіне аса терең мән берген.Құдаларын 
құдайындай сыйлаған. 

Құда түсу - қазақтардың ертеден және қазір де жалғасып келе жатқан жақсы әрі 
жарасты дәстүрлердің бірі. Жігіттің әкесі немесе оның жақын туыстары қызы бар үйге құда 
түседі яғни бой жеткен қызын сұрайды. Құдалар құрметке лайық сыйлы адам деп жасайды 
саналады. Қыз әкесі келісім берген соң құдалықтың жөн-жоралғыларын. Оның түрі өте көп, 
мысалы: құда аттанар, құда тарту, ат байлар, құйрық-бауыр тағы басқа ырымдары мен кәде 
алымдары болады (“кәдеге” қараңыз). Құдалықты басқарып барған адам “бас құда” деп 
аталады. Тұрмыс құратын жігіт пен қалыңдықтың әкелері бір-біріне “бауыздау құда” деп 
аталады. Құда түсу - қазақтың мәртебелі әрі жарасты салт-дәстүрлерінің бірі. Онда түрлі 
ойын-сауық, әзіл-қалжыңдар айтылады [7].  

Хан билігінен ар билігі зор. Ар-намыс адамгершілік қасиеттің ең бағалы көрінісі. 
Намыс бар жерде ар бар,ұят ,ерлік бар.Қазақ халқының тегі нашар емес. Ол мықты халық. 
Қашанда ар-намысты бәрінен биік қойған.Тіпті, билердің өзі ханның алдында 
тұрып,шындықты бетке айтуға тайсалмаған. Қазақ халқы қашанда батыл халық болған. 

Бас еркі - тізгінде, ат еркі – иесінде.Қазақ жаяу жүргенді кемістік деп 
санаған.Сондықтан барар жері ауыл-арасы бір сағаттық жол болса да,өріске кеткен атын кісі 
жіберіп алдырып,түске дейін сайлап,ерттеп мініп баратын болған.Ал егер барар жеріне 
ертемен кетпек болса,атын жайылысқа жібермей тұсап,не арқандап,үй маңында ұстаған. 

Қазақ жылқы малын аса жоғары бағалап,қадірлеген.Ең алдымен көлік   ретінде,сонан 
соң сусындық сүтімен,дәмді етімен қымбатты. 

Қазақтың мақалдары мен мәтелдері сан ғасырлық халық тәжірибесінің 
жиынтығы,ақыл-ойының қорытындысы және қоғамдағы дау-талап мәселесін реттейтін 
заңы,кодексі, бір сөзбен айтқанда,қазақ өмірінің, санасының айнасы,шежіресі.  

Қорыта келгенде, сан ғасырлар бойы халықтың қанына  сіңген әдет-ғұрпы, мәдениеті, 
сана-сезімі, менталитеті, ұлттық ерекшеліктері бір сөзбен айтқанда ұлттық сипаты оның 
тілінде көрініс табатынана көзімізді жеткіздік. 

Рух – халықтың материалдық, күнделікті өмір тәш-пұшынынан тыс,әрі жоғары тұрған 
жан-дүниесі,оның бет - бейнесінен көрінетін биік еңсесі,мәртебесі мен жігері. Оның негізі – 
өткен тарихы, салт-санасы, жыр-дастандары, ата-бабаларының өнегелі ерлік істері мен 
айтқан даналық нақыл сөздері, қиындықтарда желеп-жебеп жүретін аруақтары, сарқылмас 
күші, мұқалмас қаруы.Оны қозғайтын, қайрап-суаратын халықтың ізгі армандарына дөп 
келетін жалынды ұрандық сөздер мен биік мақсат-мұраттар. Қазақ халқының мерейі биік, 
үстем, пейілі кең, дастарханы мол, маңдайы жарқын, мақсат-бағдары жоғары әрі айқын, ата-
бабаларының өсиетіне берік. Осыдан келіп оның рухани бейнесі шығады [4;167]. 

Мұхтар Мағауин сынды шебер жазушылардың тарихи шығармаларындағы ұлттық 
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менталитет, ұлттық ерекшеліктер әлі де зерттеуді қажет етеді деп ойлаймын.  
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Қазақ тілін зерттеу соның ішінде кейіпкер тілінің көркемдік болмысы, ұғымдық негізі, 

оны талдаудың ұстанымдары мен әдістері жүйелі түрде зерттелуде. Бүгінгі таңда көркем 
шығармаға толық тілдік талдау жүргізу  өзіндік шешімін табуы қажет.  

Кейіпкер сомдаудың алғашқы үлгілері қазақтың халық ауыз әдебиетінен бастап, 
Ж.Аймауытов,  Б.Майлин, М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов сынды көрнекті 
жазушылардың шығармаларында барынша мол көрініс береді. Сонымен қатар, О.Бөкей, 
Ш.Мұртаза, М.Мағауин, Р.Сейсенбаев, Д.Исабеков шығармаларындағы жазушылардың 
кейіпкер сомдаудағы қаламгерлік шеберліктері бүгінде ғылыми тұрғыдан талдануда [1,34б]. 
Осындай жазушылық дарынымен ерекше көзге түсетін қаламгерлердің бірегейі – Қалихан 
Ысқақ. Қаламгер өмірлік қажетті бай білімдерді бере отырып, кейіпкерді сөйлетіп, оларды 
әртүрлі оқиғаларға қатыстырып, оқырман санасында автордың өз бейнесі туралы түсінік 
қалыптастырады.  Қ.Ысқақов шығармаларындағы кейіпкер тілі, оның құрылымы мен 
сипатын және оның шығарма құрылымына, стилистикасына әсерін анықтау, шығармадағы 
кейіпкер бейнесінің жасалу жолдары берілу ерекшелігін көрсету – көркем шығармаға тілдік 
талдау жасаудың өзекті мәселесі.  

 Көркем сөз – әдеби шығарманың образды мазмұнын бейнелейтін тілдік түр, 
шығармадағы деректердің, ойлар мен сезімдердің сыртқы көрінісі. Көркем шығарма тіліне 
көркем образ жасау құралы ретіндегі мәніне, кейіпкер тілінің түрлі сипаттарына, тілдің 
лексикалық ерекше қорларына, тілдегі поэтикалық айшықтауларға, қаламгердің поэтикалық 
синтаксисі сияқты мәселелер тұрғанын ескерген орынды [1,39б]. 

Сонымен өмірге адамның жан дүниесіндегі  өзгерістер, белгілі бір сәттегі көңіл ауаны, 
білім деңгейі, көзқарасы, қысқасы бүкіл болмысы оның сөзі, әрекеті арқылы танылады. 

Демек, сөз – адам жанының айнасы. Көркем шығармадағы кейіпкер тілі осындай маңыз 
иеленеді. Әрине, әр адам даралығын оның әр сөзі немесе сөйлемі анықтай алмайтыны да 
айқын. Дегенмен, әркімнің өзіндік тілі, жиі қолданатын «сүйікті» сөздері болатыны да 
шындық [2,162-136бб]. Кейіпкер тілінің лингвистикалық ерекшеліктері олардың көркем 
шығармадағы мәтін түзушілік және стильдік мәнін ашып талдау кейіпкер портретінің орны 
мен қызметін көрсетіп белгілеуге қол жеткізеді. Экспрессивті-бағалауыштық кейіпкер 
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атаулары көркем мәтінде жиі қолданылады, алдымен, шығарма кейіпкерлеріне мінездеме 
беру қызметін атқарады [3,18б]. Сондай-ақ кейіпкердің сөйлеу тіліндегі даралықты неғұрлым 
айқындай түсу мақсатында қаламгер өз кейіпкерінің бойындағы ең негізгі қасиетін ашатын 
тілдік ерекшеліктерге баса назар аударады немесе ғалым Б.Шалабай сөзімен айтқанда, 
«кейіпкер бейнесі автордың сөз түзу салтының жиындығы, кейіпкер тілі жазушының 
даралық шеберлігін, оның тұтас қаламгерлің ерекшелігін танытудың бір жолы болып 
табылады» [4,7б]. 

Расында, кейіпкерлердің сөйлетудің түрлі жолдары бар. Төл сөздер мен ортақ төл сөз, 
қос үнді сөз, фразеологизм, дисфемизм, диалект сөз, монологтармен сөйлету жазушының 
көркемдік мақсатымен, шығарманың көркемдік идеясымен астасып жатады. Осылайша 
кейіпкердің сөзі айрықша көркемдік қызметте келіп, ерекше стилистикалық жүк арқалайды. 

Сондай-ақ, Ж.Исаеваның еңбегінде «стилистикада төл сөз, автор сөзі, фразеологизмдер, 
монолог, диалог, эвфемизм, дисфемизм т.б. кейіпкерді бейнелеуші, шығарманың 
тақырыптық-мазмұндық компонентін құрайтын көркемдік мәнге ие, композициялық-
құрылымдық бөлшек ретінде қарастырылады» [5,14б] деп көрсетілген. 

Қ.Ысқақовтың шығармаларындағы варваризм мен жаргон, эвфемизмдер, дөрекі сөздер, 
қарапайым сөздер өзінің шынайылылығымен ерекшеленеді. Шығармада кейіпкерлердің 
эмоцияға толы сөйлеу үлгілері, монологтары орын алады.  

Төл сөз – кейіпкерлерді сөйлету арқылы «өзін-өзі» танытуға мүмкіндік беретін, осыған 
байланысты тілдік дараланған, эмоцияны және көп жағдайда әдеби нормадан ауытқып 
келетін көркемдік тәсіл. Төлеу сөзде кейіпкердің сөзі дәлме-дәл емес, негізгі ойы алынып, 
мәнеріне ыңғайланып, өзгеріске ұшырап беріледі [2,124б]. 

Қ.Ысқақов шығармаларында кейіпкерлердің сан түрлі образы жасалған және жазушы 
олардың бір-біріне ұқсамайтын қайталанбас тұлғасын, мінез-құлқын, таным түсінігін төл 
сөздерде аңғартады. 

Мысалы, «Беу, ақсақ дүние» туындысында Белқарағайдың белсенді Құмархан 
Жайкөбековтің бастықсымақ бейнесі, түсінігі тар, сауаты төмен адам екені оның 
диалогтарынан бірден көзге түседі. Оның тіліне қарабайырлық, дөрекілік сөздер тән. Оның 
қолданған сөздері ауызекі тіліне жақын келіп, кейіпкер тілінің ерекшелігін көрсетеді. – 
Сорлының өлімі де соқыр тұманға тап келгенің қарашы? Әй, ит-ай, ашық күнді тосса 
ақыретсіз көмілетіндей асығып?..  [6,7б]. – Немене, құлағыңды піл таптап кетіп пе еді? -  
Айтпасаң да білем, бүгінде жолдас-молдас деген модыдан қалған, менің іздеп отырғаным 
господин Жанкөбеков?.. – Ойпырмай, дәрежемді дардай қылдың-ау?.. Рахмет!  Тек менің 
фамилиям Жанкөбеков емес, Байкөбеков!.. – Язви, әбден шатастырып, миымды мырық 
қылып жібердіңдер-ау... Осы сендердің қаншауың Жанкөбектің, қаншауың Байкөбековтің 
адамдары боласыңдар? – деп қатты кейіді [6,15б]. 

Қаламгердің қолданған сөздері ауызекі тіліне жақын келіп, кейіпкер тілінің еркешелігін 
көрсетеді. Мәселен, сорлы сөзі бақытсыз деген мағына берсе, Талдықорған, Қаратал 
өңірлерінде сорлығор деп қолданылады [7,589б]. Тосу – синонимдер сөздігінде күту, 
біреудің алдынан шығып қарайлау [8,532б] деп көрсетілсе, диалектологиялық сөздікте 
мағынасы мүлдем басқаша (Қызылорда, Арал) теңіздің толқынымен жағаға шығып қалған 
шөп-шалам [7,644б] деп берілген. Кейіпкер тілін даралау мақсатында жазушы жолдас-
молдас, моды, господин секілді сөздерді молынан қолданған. Дардай – тура мағынада үп-
үлкен, соқталдай, бақандай, ал ауыспалы мағынада масаттанып, әлдеқандай болу немесе 
көңілі көтеріліп риза болу дегенді білдіреді [9,188б]. Дөрекі мәнде берілген мырық сөзі 
(Түрікм., Красн., Небид., ташкент, Орал) ауыспалы мағынада маңқа, боқмұрын [7,525б] деп 
берілсе, тура мағынасында мұрыннан шығатын сарғыш түсті қоймалжың [8,393б] деп 
көрсетілген. Қаншауың – Жамбыл, Жуалы өңірлерінде айтылатын [6,411б], бір нәрсенің сан 
мөлшерін білу үшін қолданылатын  сұрау есімдігі [8,473б].  

Сонымен қатар, «Беу, ақсақ дүние» повесіндегі Мырзаның шешесі, Қызылкөздің жары 
Айкүмістің сөзі ерекше эмоционалды, қарапайым, дөрекі, тұрпайы болып келеді:  

– Әй, арам қатқыр, жау келсе жалғыз сені шаба ма? – деп жұлып тастай жаздады. 
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Тым құрыса жалаңбұт қашпай ылпаңды кие кетпейсің бе? Қашқанда қайда барасың, қай 
жаудан қашып барасың, миғұла байқұс-ау?  Жанының тәттісі. Сенің елге кісілігі, жерге 
сідігі сіңбеген қу жаның кімге керек еді? Артынан іздейтін жақыны, ізіне түсетін жауы 
жоқ албаты қаша беретінде нақұрыс болады екен-ау [6,61б].  

– Аты теріс қайным, келін қайда? – деп кәрі жеңгесі отырмай жатып тергеуге алды.  
– Әй, көзелім-ау, отын қайда? [6,14б]. 
Кейіпкердің портретін жасауда қаһарманның төл сөзін пайдалану көркем мәтіннің 

бағалаушылық әсерін күшейте түседі. Сондай-ақ автордың кейіпкер сөзіне сілтемелері 
кейіпкердің бейнесін оқырманның көз алдына келтіреді, кейіпкердің сөзін тыңдатады. 
Мәселен, арам қатқыр – қарғыс мәнді сөз, арам өлгір, бұйырмағыр [9,53б] деп берілсе, 
синонимдер сөздігінде арам, арамза, арамы, жымысқы, жымсыма, ішмезер, яғни, қара ниет, 
астыртын істейтін қулығы бар [8,65б] деген мағына береді. Ал диалектологиялық сөздікте 
арамза сөзі (Семей, Аягөз, Жезқазған, Көкшетау, МХР) желтоқсан, қаңтар айларында ерте 
туған қозы [7,67б] делініп, бастапқы мағынасына мүлдем жуыспайды. Жалаңбұт – тұрпайы 
мәнді сөз, тура мағынада жалаңаш, лыпасыз, тыржалаңаш. Ауыспалы мағынада тақыр, 
жадағай, жазық [9,254б] деген мағынаны береді. Сондай-ақ бетінде қылтиғаны жоқ [8,219б], 
Ресей, Омбы қалаларында жалаңаш ашық қора деп қолданылады. Миғұла – тұрпайы 
мәндегі ақылсыз, мисыз, су ми деген мағына береді [10,209б]. Байғұс - мүсіркеу мәндегі 
сорлы, бейшара, мүсәпір деген мағынаны білдіреді [9,98б]. Нақұрыс – тұрпайы мәндегі сөз, 
ақылынан адасқан, еселаң, жынжы, жарымес [10,313б] деп берілген. Еркелету мәнінде 
айтылған көзелім сөзі сын тұрғысынан көпті көрген, сұңғыла, сонымен қатар ашылу, 
айқындау, жадырау, ешкі терісінен істелген жұмсақ былғары мәсі [9,406б] деген 
мағыналарды береді. 

Шығармадағы Айкүмістің тіліндігі Қызылкөзге қаратып айтқан – «арам қатқыр», 
«миғұла байғұс», «нақұрыс» деген сөздерді оны сөгуден гөрі мүсіркеу, аяу сезімін тудырып, 
Қызылкөздің бейшара бейнесін елестетеді. Сонымен қатар әйелдер тілінде қарғыс мәнді 
дөрекі сөздермен бірге (арам қатқыр, миғұла, байғұс, ләухи, нақұрыс) еркелету мәнді 
(көзелім, атытеріс қайным, қотиын, буаз қайнаға, қыпша бел қайнаға, қисықбас қайнаға) 
қаратпа сөздер жиі қайталанып отырады. 

Кейіпкердің ой-толғанысын, олардың мінез-құлқын суреттеуде автор қанатты сөздерді, 
тұрақты тіркестерді, мақал-мәтелдерді де молынан қолданады. «Мақал-мәтелдер – күрделі 
мәселелерді терең, өте дәл жеткізетін ой шалымы кең, қысқа қайырымды шешен сөз. Ол көр 
қырлы түйіндерге бай, көркемдік дәрежесі жоғары сападағы қанатты сөз айшығы» [11,5б] 
демекші, қанатты сөздер, мақал-мәтелдер арқылы белгілі бір кейіпкердің шешендігін, 
тапқырлығын айшықтап, даралайды: 

– Әлгі Абдолдың Қойсарысы бесіктен белі шықпай жатып жаманына қатын әперіп... 
«Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан» деген осы болды да. Арам қатқырдың арыстай 
азаматты жұтып тыңғанын қарашы...[6,8б].  

– Бөтеннің аты бөтен-ау. «Өз үйім – өлең төсегім» деген осы... [6,49б].  
Қызылкөз қышынып жүріп-ақ үйреніп кетті. Қазірдің өзінде де қайшы тисе ырысы 

қашатындай иегіне ұстаса жолатпай келеді, «жанның рахатын сезгің келсе ешкіқотыр 
бол» демекші, содан қасынып отырып ләззат алатынын және бар... [6,56б]. 

Жарылқапты! Пышақ ұшынан дәм татқан шығарсың?.. Немене, жылқы егініне түсіп 
пе?  

- Қылғынып өлер қылтамақ шөп жоқ дейді [6,70б]. 
- Әрине, бұл да еңбек. Әлдеқашан сүйегіне қына шығып кеткен бабасының атағын 

малданғанша жарық дүниеде бас көбейткен де ерлік қой. «Тегін адам таз болмайды» деген 
осы да [6,82б].  

– «Бір күн қой баққаннан мың күн ақыл сұрама» деуші еді. Осы мен мал бағуға 
міндеттімін бе? [6,85б]. 

Мұнда мақал-мәтелдерде адамға тән сан алуан мінез-құлықтар берілген. Бесіктен белі 
шықпаған – есеймеген, буыны қатпаған [9,128б] мағынасында қолданылған. Жұтудың 



3111 

бірнеше мағынасы бар: а)тамақты жұтып жіберу, қылғу, обу; ә)сіңіру, бойына тарту;  
б)ауыспалы мағынасында жою, жоқ қылу, жалмау [9,319б]. Бұл сөйлемде айшықтау 
мақсатында ауыспалы мағынада қолданылған. Қылтанақ – дақылды өсімдіктердің масағы 
мен селеу басына сорайып біткен жіңішке қылтық немесе балықтың қылқаны, ет арасындағы 
тікенек сүйегі, ауыспалы мағынада тікірейген қатты, сондай-ақ титтей, құттай, зәредей деген 
мағына береді [10,71б]. Автор ауыспалы мағынасын пайдаланған. Мақал-мәтелдермен 
кейіпкерлерді сөйлету арқылы ауызекі сөйлеу тілінің сан алуандығын және кейіпкерлердің 
сөз тапқыш, эмоционалды сөйлеу мәнерін көрсетуге қол жеткізген.  

Кейіпкер бейнесін сомдауға жазушы диалект сөздерді де пайдаланған. Дегенмен, 
шығармалардағы жергілікті тіл ерекшеліктері кейіпкер тілінде ұшырасады: ...Жезде шіркін 
қитығып, тай тулақ пен түйе көрпені там төбесіне лақтырып тастады да: «қырғанда 
апаңды қайтіп аларсың» деді [6,41б]. 

Жазушы кейіпкерлердің даралау мақсатында Алтай өңірінің диалектілерін қолданған. 
Мәселен, там – қолдан құйған кірпіштен салынған үй (Ауғаныстан, Иран, Семей, Жамбыл 
т.б.). Ал Ақтау, Ырғыз, Орал, Қостанай өңірлерінде мола, зират, бейіт мағынасында 
қолданылады [7,612б].  

Қаламгер ауызекі сөйлеу тіліне тән қарапайым сөздерді қолданады: дөкей (бастық), 
қарны шұрылдау (қарны ашу), жын ұру (ақыл-есінен айырылу), пошым (түр), түнеме 
(бөлме), даңғаза (мақтаншақ), бас терісі бырысу (ашулану) т.б. Осындай сөздерді кейіпкер 
сөзі мен образының әсерлігін арттыру мақсатында қолданылады. Сонымен қатар бадыраю, 
қалжырау, сумаң ету, үдірейісе қалу, осқырына қарау, ыржалаңдау мысқыл мәнді, атау-
кереңді іш, бәтшағар, оттапсың, сандалма тұрпайы, дөрекі мәндегі, алғыс-тілек мәніндегі 
тілеуің бергірлер, бәле жаласынан аулақ, қарағым т.б. бейвербалды сөздер кейіпкер тіліндегі 
ауызекі сөйлеу тілінің үлгісін көрсетеді. Шығарма тілінің негізін қолданыстағы, күнделікті 
тұрмыста айтылатын сөздер құраған. Кейіпкерлер тіліндігі қарапайым сөздер оларды әр 
жағынан даралап, ерекшелеп көрсете білген. 

Қ.Ысқақов туындысын талдау барысында синтаксистік құрылымындарға өзгеше 
стильдік жүк артқанын, яғни, сұраулы, лепті, бұйрықты сөйлемдердің алған орны, атқарған 
қызметтері ерекшеленгенін аңғардық. 

Кейіпкер бейнесін даралаудағы қызмет ерекшелігі, олардың қарым-қатынасын 
көрсетуін сан алуан сөздіктерді пайдалана отырып, шебер жұмсалғанына көз жеткіздік. 

Қорыта айтқанда, Қ.Ысқақовтың кейіпкер сомдаудағы жазушылық сөз өрнегі оның 
лексика-грамматикалық бірліктерді, дыбыстарды, көріктеу құралдарын ұйымдастыру 
шеберлігін, сол арқылы кейіпкер сөзіне психологиялық ерекшелік дарыта алуынан көрінеді. 
Жазушы кейіпкердің аузына жаргон, былапыт, тұрпайы, қарапайым, диалект, варваризм 
сияқты әдеби нормадан ауытқыған сөздер арқылы олардың өскен ортасын, тәлім-тәрбиесін, 
білімін, образын аша түсуді көздейді. 

Қаламгердің «Беу, ақсақ дүние» повесінің құрылымдық тәртібін сипаттай, зерттей, 
зерделей отырып, М.Серғалиев сөзімен айтсақ, «Қазақ тілінің лексикасы – сөзге өте бай, 
грамматикалық амалдары мен тәсілдері тіпті мол, сөздерді бір-бірімен тіркестіруге де, 
құрастыруға да, сонымен қатар сөйлем жүйелерін орайластыруға да қабілетті, икемді, ішкі 
мүмкіншіліктері мейлінше қат-қабат тіл» екеніне толық көз жеткіздік. 
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Ғылыми жетекшісі –Сағидолда Гүлғайша 
 
Қазақ халық ауыз әдебиетіндегі бай мұралардың бірі– мақал-мәтелдер. Мақал-мәтелдер 

халық даналығының қазына байлығы. Олар ғасырлар бойы қалыптасып, сол халықпен мәңгі 
бақи бірге жасап, біте қайнасып кеткен дүние. Мақал-мәтелдерге бай халықтырдың бірі ол 
біз - қазақ халқы. Қазақ халқындағы мақал-мәтелдердің шығу тегін айтар болсақ, 
А.Байтұрсынов: «Мақал да таппаққа жақын салт-санасына сәйкес айтылған пікірлер. 
Таппақтан гөрі мақал маңызы шын келеді. Мәтел дегеніміз - кесегімен айтылатын белгілі 
белгілі сөздер. Мәтел мақалға жақын болады. Бірақ мақал тәжірибеден шыққан ақиқат 
түрінде айтылады. Мәтел ақиқат жағын қарамай, әдепті сөз есебінде айтылады» [1,112б] – 
деп көрсеткен. 

Мақал-мәтел дегеніміз - жалпы белгілі бір халықтың өмір тәжірибесінен, тіршіліктен 
көрген, түйген, білген, сезген, түйсінген нәрселерін ойша қорытып тілмен (сөзбен) кестелеп 
сол тәжірибелік, тағылымдық, эстетикалық, этикалық, өмірбаяндық, тарихи, кәсіптік, 
жаратылыстанушылық, генсологиялық, пәлсапалық т.б. аса маңызды өнеге өсиеттерді 
ұрпақтар жадына қалдыру. Мақал-мәтелдердің авторы да халық, есінде сақтаушысы да 
халық. Бірақ, сол әр қилы заманда өмірге келген мақалдарды кейінгі заман адамының түсініп, 
қабылдауы әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, «У жесең руыңмен», «Ханда қырық кісінің 
ақылы бар» деген мақалдарды кешегі бір тұстарда тайпалық, рулық қоғамды, хандық дәуірді 
дәріптеудің көрінісі деп жүрді. Ал, шындығында осынау ілгері мақалды не қиындық көрсең 
де, небір аласапыран алапатты кезге тап болсаң да еліңмен бірге бол деген мағынаны 
білдіреді. 

Мақал-мәтелдер негізінен халық аузында ауызша сақталған. Ал, оларды нақты жинап, 
қағаз бетіне түсіру, баспасөз беттерінде жариялау – XVIII ғасырдың ІІ жартысынан 
басталады. Қазақтың мақал-мәтелдерін алғаш қағаз бетіне түсірген ғалым Шоқан 
Уәлиханов.Мақал-мәтелдер әлі күнге дейін өз құндылығын жойған жоқ. Ш.Уалихановпен 
И.Н.Берензин архивтерінде ХІХғасырдың 50 жылдарында ел аузынан жазып алынған екі 
жүзден аса мақал-мәтелдері сақталған. Солардың ішінде күні бүгінгі дейін құнын жоймаған 
«Ақыл дария, көңіл дүлділ», «Тоты құс бойын көріп сырланады, аяғын көріп қолданады» 
деген секілді ондаған мәнді мақал-мәтелдер бар [2,300б]. Содан  бері қазақ мақал-мәтелдері 
түрлі жинақтарда, хрестоматияларда жазылып, жарияланып келді. Сонымен қоса, қазақ  
мақал-мәтелдерін жинап, жариялауда өз үлестерін қосқан ғалымдар 
Ш.Ибрагимов,Ә.Ә.Диваев, Н.Ф.Катанов,Ы.Алтынсарин, Ө.Тұрманжанов, Н.Төреқұлов, 
М.Әлімбаев, П.М.Мелиоранский, Ә.Нұршайықовтар өз еңбектерінде жалпы мақал-мәтелдер 
туралы жазып көрсетеді. 

Мақал-мәтелдердегі жан-жануарлардың қолданысы туралы көптеген ғалымдар өз 
еңбектерінде толық тоқталып кеткен. Орыс ғалымдары да қазақ даласындағы төрт-түлікке 
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қатысты жан-жануарларға зерттеулер жүргізді.В.В.Радлов, А.М.Щербак, Е.Убрятова, 
Э.В.Севортян, ал ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Ц.Д.Номинханов, Е.Г.Корнилов, 
К.А.Новиков және т.б бірнеше орыс ғалымдары өз еңбектеріне аталмыш тақырып орын алды. 
Төрт-түлік мал атауларының қазақ тілі біліміндегі зеттелу жайына тоқталар болсақ 
Ш.Жанәбілов, Ә.Жақыпов, Т.В.Линко, С.К.Сәтенова, Х.Арғынбаев, Ә.Ермеков, 
А.Тоқтабаевтар, М.Бейсенбаева, Б.Б.Мансуровдың және т.б. ғалымдардың  ғылыми негізде 
жазылған мақалалары жарық көрді[3,127 б]. 

Б.Шалабаев қазақ мақал мәтелдерін малшылық, аңшылық, егіншілік туралы деп негізгі 
үш тақырыпқа бөліп қарайды, олардың тәрбиелік, білім берушінің мәнін, қызметін көрсетеді, 
мақал мен мәтелдердің жанрлық ерекшеліктеріне тоқталып, әрқайсысына анықтама береді. 
Алайда, автор мақал-мәтелдің даму тарихына, жиналып, жариялану жайына көп көңіл 
бөлмеген, жанрлық ерекшеліктерін, өзге жанрлармен ара-қатынасын елемеген [4,303б]. 

Біздің зерттемемізде қазақ халқының күнделікті тұрмысында және ел аузында жиі 
айтылып жүретін әуелі, төрт түлік малға қатысты, содан соң өзге де жан-жануарлар мен 
құстар жайында айтылған мақал мәтелдер ман Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбардың хадис 
мәтіндерінде келген жан-жануарлардың орны мен оған қатысты айтылған хадистерге 
қысқаша сипатттама бере отырып, олардың символдық ерекшеліктеріне  тоқталамыз.  

Расында да төрт-түлік малдың қазақ танымында алар орны биік.Ал Құран аяттары мен 
Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбардың хадистерінде жан-жануарлардың орны, олардың 
жаратылысы туралы айтылған мәліметтер мейлінше көп. Өйткені Құран және хадистерде 
жан-жануарлар адамзат баласына бағынышты етіп берілген нығмет екендігі, яғни адам үшін 
жесе тағам, мінсе көлік ретіне берілгендігі жайында тоқталған. Мысалы, сиыр «Мал жақсысы 
– сиыр» деп айтылатын қазақ халқының өмір тіршілігінде расында да сиыр малының орны 
ерекше. Сиыр сүтінен жасалған тағамдар қазақ дастарханынның ұлттық символына айналған. 
Сондықтан халық «Сиыр жайған тоқ болады, уайым-қайғы жоқ болады», «Сиырдың майы 
жанға рахат, зығырдың майы тәнге рахат» және т.б мақалдар айтқан [5,128-132 бб]. 

Мақал-мәтелдерді халық тұрмысындағы қай саладан болсын, аңғаруға болады. Мақал-
мәтел шаруа малданған, жануарлар дүниесінің, дүние-мүлкінің, қару-саймандарының 
сыртқы белгілерін, ерекшеліктерін көрсететін, сипаттайтын жұмбақтай емес, уақиғаның, 
құбылыстың, қарым-қатынастың ішкі сырын, өмір танытқыштық мәнін, қызметі баяндалады. 
Басқа халықтар сияқты қазақ шаруаларының да алғашқы кәсібі - аңшылық болған. Анайы 
аңшылық дәуірден бізге сол қалпында жеткен мақал-мәтелдер көп емес. Әйткенмен 
халқымыздың кейінгі аңшылық кәсібінен бірсыпыра мақал-мәтелдер сақталған. Мысалы, 
«Бір оқты бұлан көтереді, екі қоты құлан өлтіреді», «Қағынан жеріген құлан оңбайды» т.б. 
Бұл  мақал-мәтелдерден біздің  ежелгі қазақ жерін қандай жануарлар мекендегінін, әсіресе, 
қандай аңдар көбірек ауланғанын аңғаруға болады. Қазақ шаруаларының қандай 
жануарлармен істес болғанын, олардың бағалауынша қай жануардың қандай қасиеті, 
ерекшелігі бар екенін білу қиын емес. Мысалы, «Аюдан қорыққан тоғайға бармас», 
«Арыстанда бір жігіттің күші бар, қырық жүрегі бар», «Жолбарыста бір жігіттің жүрегі  бар, 
қызыр жігіттің  күші бар» деген мақалдардан жыртқыш хайуандардың батылдығы, қуаты 
және адамға, малға зиянды жақтарын айқын көрсетілген. 

Аңшылық қазақ шаруасының күнкөріс кәсібі ғана емес, сонымен қатар ойын  жастарын 
еңбекке, ерлікке, ептілікке жаттықтыратын өнер білімі болып табылады. Сондықтан мақал-
мәтелдерде аңшылықпен байланысты кез келген құралдар мен жануарлар атала бермейді, 
садақ, мылтық сияқты жауынгерлік қару саймандар, жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркіт 
сияқты жануарлар, құстар мақталады. Мысалы, «Сұңқар тұғырына саңғырмайды», «Жақсы 
ат жанға серік», «Нар жолында жүк қалмас» деген мақалдар дәлел бола алады. 

Қазақта аң, құс, балық аулау қазақ шаруасының көмекші кәсібі, ал негізгі кәсібі мал 
өсіру болған. Сондықтан да қазақ мақал-мәтелдерінің көбісі малмен байланысты туған. «Мал 
адамның бауыр еті» деген мақалға үңілетін болсақ, қазақ ежелден төрт түліктің қай 
қайсысын болсын киелі деп санаған. Ісше сусыны,кисе киімі, жесе тамағы, мінсе көлігі 
болып саналады. Төрт түліктің бірі жылқыға келер болсақ, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде 
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мынадай анықтама берілген: 1) Тақ тұяқты ірі қара, төрт түлік малдың бірі; 2)Мінсе, жегіп 
күшін пайдаланатын көлік [6,328 б]. Мысалы, жылқы малы қазақ эпостық жырларындада көп 
қолданылған. Тайбұрыл, Қарақасқа, Байшұбар, Тарлан, Құлагер және т.б. батырлардың 
көлігі, жан серіктері болғантұлпарлар. 

«Қойлы бай қорлы бай», «Семіздікті қой ғана көтереді», «Қой алты күн аштыққа 
шыдайды», «Қойдың саны мыңға жетсе, керегенің басынан бас кетпейді», «Есің кетсе ешкі 
жи, ешкі жи да  есің жи», «Сиырлы бай сары май», «Сиыр мүйіздің күші болмайды, егіз 
мүйізді сиырдың сүті болмайды», «Жылқы малдың патшасы», «жігіттің сорлысын аттың 
жолдасы теңейді», «Есек жорға қатқақта, сыры мәлім батпақта», «Қарға мақтанып сұңқар 
болмас, есек мақтанып тұлпар болмас», «Итті күшім күшім десең, аузыңды жалайды», 
«Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді», «Мысық жоқта тышқан төбеге шығады», 
«Мысыққа ойын, тышқанға өлім» деген мақалдардан біз бүкіл үй жануарларын,яғни төрт 
түлік малды да қазақ халқы назардан тыс қалдырмаған. 

Қазақ тілінің аймақтық мақал-мәтелдер мен фразеологизмдердің қалыптасуына әсер 
еткен факторлардың бірі халықтың шаруашылық жағдайы, кәсібі, тұрмыс-тіршілігі, әдет-
құрпы, әрбір өңірдің өзіндік шаруашылық, мәдени жағдайлары. 

Қарақалпақстан, Өзбекстан қазақтары және Қазақстанның оңтүстік аймақтары 
тұрғындарының тілінде есекке байланысты мақал-мәтелдер көп кездеседі. Мысалы, 
«Ешектің ақырына ат байласа, тәсілі ұрар» (Өзб.қаз), «Ешекке мүйіз бітсе, егесін сүзер, 
Түйеге қанат бітсе, тамыңды бұзар» (Өзб.қаз). Мұндағы негізгі шартты белгі адам 
бойындағы жағымсыз қасиеттерді есекке теңеу арқылы жасалған [7,12 б]. 

«Түйе қартайғанда көшегіне ереді», «Түйесі жоқ ауылға тайлақ атан көрінер» деген 
мақалдар түйе малының қазақ халқының шаруашылығындада өзіндік ерекшелігі бар екенін 
көрсетеді. Қазақ халқының және өзге де халықтың мәдениетінде жыл атауына қатысты «Түйе 
бойына сеніп құр қалыпты» деген мақал қалыптасқан. Жалпы айтқанда түйе малының 
табиғатынан жуастықтың, еркіндіктің, төзімділіктің символын аңғаруға болады. 

С.Жүнісовтің драмалық шығармаларында мақал-мәтелдер шығарма тілінің көркемдігін 
арттырып, кейіпкер бейнесін нақтылау, кейіпкерінің бойындағы адамгершілік қасиеттерін 
аша түсу, әлеуметтік ортаны суреттеу, драмадағы бір кейіпкерді басқа кейіпкерлерден 
даралап көрсету мақсатында қолданғаны анықталады [8,14 б]. Мысалы, «Заманың түлкі 
болса,тазы боп іл», «Таздан тарақ қалғалы не заман», «Көкек өз атын өзі шақырады», «Өлі 
арыстаннан тірі тышқан мықты» деген мақал мәтеледерде адамдарды жан-жануарға теңеген. 
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: түлкі – айласы көп, қу, әккі, залым; таз – басы таз адам; 
көкек – тұмсығы мен қанаты ұзын, тікше біткен айдары бар сарыала түсті құс деген 
мағыналарды білдіреді. 

Қазақ ауыз әдебиетінде ерекше көрініс беретін мақал-мәтелдер сан алуан тақырыпты 
қамтиды. Мақал-мәтелдер біздің өткенімізден хабар берер мәдени мұраларымыздың бір 
бөлшегі. Мақал-мәтелдерді қарастыруда, соның ішінде жан-жануарларға қатысты мақал-
мәтелдерге баса назар аударып өткен жөн деп ұйғардық. Нәтижесінде тілімізде жануарларға 
қатысты мақал-мәтелдердің көптеп ұшырасатынына, ол туралы көптеген зерттеулер барына 
көз жеткіздік. Осы зерттеу негізіне арқау болған мақал-мәтелдердің мәні ерекше және астары 
мол. Сонымен қоса, жануарларға қатысты мақал-мәтелдердің әр аймақтағы көрінісіне де куә 
болдық. Нақтырақ айтқанда қазақтың мақал-мәтелдері сан ғасырлық халық тәжірибесінің  
жиынтығы, ақыл-ойының қорытындысы және қоғамдағы даулы мәселерді реттейтін заңы. 
«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» - мақал-мәтелдер халқымыздың сан ғасырлық 
тәжірибесінің, ақыл-ойының көрінісі, шежіресі. Жан-жануарларға қатысты мақал-мәтелдерді 
қарастыра келе, тіліміздің қаншалықты бай тіл екендігіне көз жеткіземіз. 
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Сөз таптары – сөздердің құрылымдық-семантикалық немесе лексика-грамматикалық 
топтары. Сөз таптары бір-бірінен білдіретін мағыналары, морфологиялық белгілері, 
сөзжасамдық және сөзөзгерімдік қасиеттері, сөйлемдегі синтаксистік қасиеті жағынан 
ажыратылады. Тілдегі осындай сөз таптарының бірі – үстеулер. Аталмыш сөз табы түркі 
тілдерінде салыстырмалы түрде кешеуіл қалыптасқан. Дербес сөз табы ретінде өзге 
грамматикалық категориялардан кейін пайда болған. 

Үстеудің сөз табы ретіндегі алатын орны мен атқаратын қызметі, лексика-
грамматикалық ерекшелігі белгілі бір жүйеге түсті. Десек те, туыстас түркі тілдеріндегі 
үстеулердің пайда болуы, қалыптасуы мен даму факторы, тарихи құрамы мен мағыналық 
құрылымы, өзге сөз таптары единицаларының үстеулер қатарына ауысуы назардан тыс 
қалып келеді. Мақаланың мақсаты – сол назардан тыс қалған дүниенің орнын толтыруға 
қадам. Қазақ тілі қыпшақ тобының қыпшақ-ноғай топшасына кіреді. Ендеше үстеулерді 
зерттеудің басты тілдік бірлігі ретінде алып, қазақ тілін қыпшақ-половец топшасындағы 
тілдермен салыстырудың тарихи грамматикалық, морфологиялық тұрғыдан зор мәні бар. 

Қазақ тіліндегі үстеу сөз табын өзге сөз таптарынан даралап тұратын лексика-
семантикалық, морфологиялық және синтаксистік белгілері бар. Олар: а) лексика 
семантикалық қасиеті – сөздердің мағыналық топтарымен айқындалады (мекендік, 
мезгілдік, қимыл-сын, себеп, мақсат т.б.), ә) морфологиялық ерекшелігі – түрленбейтіндігі 
немесе аз өзгеретіндігі, арнайы сөз жасаушы формаларының бар болуы және түрленуші 
сөздер мен сөз таптарының барлығымен сөзжасамдық қатынасқа түсуі; б) үстеулердің 
синтаксистік белгісі – біріншіден, сөйлемдегі қызметі, екіншіден, синтаксистік байланыс 
формасы яғни, белгілі бір сөз таптарымен байланысу қабілетімен ерекшеленеді. Енді осы 
белгілердің ара қатынасы қарашай-балқар, қырымшақ, қарайым және қырым-татар 
тілдерінде қалай түсіп жатырғандығы мәселенің басты сұрағын айқындайды. 

Қарашай-балқар тілінің үстеулерін зерттеуші С.А.Гочияева аталмыш сөз табының 
лексика-грамматикалық құрылымын да үш өлшемнің бірлігі құрайтындағын айтады: «Они 
складываются из общности и единства трех измерений: 1) лексического значения слова, что 
предполагает лексическую самостоятельность наречий, как слов со смысловым значением, 
указывающим на время, место, причину, цель и образ действия; 2) морфологической 
структуры наречий, которая складывается из: а) отсутствия форм словоизменения; 6) 
наличия собственной системы словообразовательных средств; и в) соотносительности 
наречий с другими частями речи; 3) синтаксической функции обстоятельственного слова в 
предложении» [1, 28 б.]. 

Ал қарайым тілінің зерттеушісі К.М.Мусаев: «Наречие в караимском языке, как и в 
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других тюркских языках, представляется как нечто окончательно морфологически не 
оформившееся, как такая категория, которая появилась в позднее время и находится в 
процессе становления» - деп көрсетеді [1, 188 б.]. 

Қыпшақ половең тобы тілдеріндегі үстеулер де әр алуан сөз таптарынан құралып, өз 
алдына жеке сөз табы болып қалыптасқанда, ең алдымен оларға қатысты сөздердің жалпы 
категориялық мағынасы негізінде, яғни ол сөздердің барлығы қимыл мен сынның әртүрлі 
белгілерін білдіруіне байланысты топтасқан. 

Үстеулер жеке сөз табы ретінде біртұтас категория болып келгенімен, іштей көптеген 
айырмашылықтары бар бірнеше мағыналық топтарға бөлінеді. Ол топтар өзіне тән сөздердің 
морфологиялық құрамы немесе құрылымы жағынан емес, семантикалық үндестігі, 
мағыналық үйлестігі жағынан топтасады. А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілінде» үстеулердің 
мағыналық топтарын 8 топқа жіктейді: мезгіл, мекен, мөлшер, сын бейне, күшейту, мақсат, 
себеп-салдар, топтау үстеулері. Ал қарашай-балқар тілдерінде үстеулерді мөлшер, себеп-
салдар, мекен, мезгіл, сын бейне болып 5-ке бөлінсе [1, 51 бет], қарайым тілінде мезгіл, сын 
бейне, мекен, мезгіл, мөлшер, сапаны күшейту немесе кеміту 6-ға жіктеледі [2, 186 бет]. 
Қырымшақ тілінде 1) сын бейне, 2) мезгіл, 3) мөлшер, 4) мекен 5) сұраулық, 6) растау және 
теріске шығару [4, 316 бет], қырым-татарларының тілінде: 1) мезгіл, 2) мекен, 3) сын 
бейне, 4) мөлшер, 5) сұраулы, 6) растау [8] деген топтарға сараланады. 

Жоғарыдағы үстеулерді топтастырудың ұқсастықтарын, кейбір жерлерде тілдік 
фактілердің дұрыс сараланбайтын қайшылықтарын көріп отырып түркітануда осы күнге 
дейін жалпыға ортақ қабылданған семантикалық топтастыру әлі қалыптаспаған деген 
тұжырымға келе аламыз. Алайда көпшілік ғалымдар үстеулерді сапалық және 
пысықтауыштық деп екі топқа жіктеп қарастырады. Бірінші топқа көбінесе мөлшер 
үстеулерді жатқызады. Екінші топқа мезгіл, мекен, себеп-салдар үстеулері кіреді. Сапалық 
үстеулер тобын түркі тілдерінде жартылай функционалданған үстеулер деп те аталып жүрген 
сапалық есімдерден жасалған үстеулер құрайды. Үстеулер қатарына адвербиалдану процесі 
арқылы ауысқан сапалық есімдердің көпшілігі түркі тілдерінде жартылай функционалдық 
сипатқа ие болған. Мұндай жартылай функционалдылықтың тіл білімінде «лексика-
грамматикалық омонимия» деген атауы да қалыптасқан. 

Лексикалық және лексика-грамматикалық омонимияның айырмашылығы мынада – 
лексикалық омонимияда бір сөз бір ғана сөз табы шеңберінде әртүрлі мағынаға ие болады 
(кең таралған мысалдардың бірі – ат «лошадь», ат «имя» ), ал лексика-грамматикалық 
омонимияда әртүрлі сөз таптарына қатысты сөздердің түрлі мағынағы ие болуы белең алады. 
Мысалы: ыстық «жара» (зат есім), ыстық «жарко» (үстеу) және ыстық «горячий» (сын есім). 
Үстеу сөз табының сөздік құрамы толығуына да осы лексика-грамматикалық омонимияның 
әсері бар. Ендеше сөздердің функционалдылығын, омонимиясын қыпшақ половец тілдері 
материалдарымен салыстырып көрейік. 

Үстеу, сын есім және зат есімдер арасындағы лексика-грамматикалық омонимия: 
сууукъ «холод, холодный, холодно» - каз.суық; 
джылы «тепло, теплый, тепло» - қаз.жылы; 
исси «жара, жаркий, жарко» - қаз.ыстық; 
къарангы «темнота, темный, темно» - қаз.қараңғы; 
джарыкъ «свет, светлый, светло» - қаз.жарық; 
тюз «равнина, ровный, ровно» - қаз.түзу; 
къыйын «труд, трудный, трудно» - қаз.қиын. 
1. Джаз болду, сууукъ къорады. «Пришла весна, ушёл холод». 
2. Сабийге сууукъ сууну ичирирге джарамайды. «Ребенку нельзя давать холодную 

воду». 
 
Үстеулер мен сын есімдер арасындағы лексика-грамматикалық омонимия: 
дженгил «легкий, легко» - қаз,жеңіл; 
тынч «тихий, тихо» - қаз. тыныш; 
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туура «прямой, прямо» - қаз.тура; 
иги «хороший, хорошо» - қаз.игі; 
аман «плохой,- плохо» - қаз. жаман; 
таза «чистый, чисто» - қаз. таза; 
терен «глубокий, глубоко» - қаз.терең; 
кючлю «сильный, сильно» - қаз.күшті; 
ачыкъ «открытый, открыто» - қаз.ашық және т.б. 
1. Иги окъугъай студентлс къыш Москвагъа барлыкъдыла. «Хорошо учившиеся 

студенты зимой поедутв Москву». 
Үстеулер мен есімдіктер арасындағы лексика-грамматикалық омонимия: 
алай «так, таким образом»; былай «вот так, вот таким образом»; анда «там»; мында 

«здесь»; ары «туда»; бери «сюда» және т.б. 
Салыстырмалы мысалдар көрсеткендей, қазақ тіліндегі сын есімдер мен үстеулердің, 

есімдіктер мен үстеулердің сөз таптары ретінде дифференциациялаушы көрсеткіштері 
болмағанымен, оларды бір-бірімен ажыратып тұратын лексиқалық қолданысы бар. Мұндай 
функционалды лексемалардың қай мағынада қолданылып тұрғаны контексте 
анықталатындықтан қазақ тіл  білімінде контекстік үстеулер деген атауға ие болған. 
Қыпшақ-половец тілдерінде лексика-грамматикалық омонимия деп аталғанымен салыстыру 
әдісімен екі атаудың да бір ғана тілдік құбылысты көрсететіне көзіміз жетті. Бұл құбылыс, 
яғни үстеулердің функционалдылығы үстеу сөз табының әлі де даму үстінде жетілілу, 
лексикалық қорын толықтыру процесін басынан кешіріп жатқанының дәлелі. Тілді 
зерттеудің диахронды аспектісі мұны жан-жақты көрсетіп берді.  

Морфологиялық құрылымы жағынан үстеулер қазақ тілінде түбір немесе негізгі 
үстеулер, туындыүстеулер, күрделі үстеулер болып бөлінеді. Мұнда қаз. ерте, ертең, кеш, 
ары, бері, енді, бұрын, күндіз, талай, ішкері, аз, көп, өте, аса т.б., қбалқ. эртде «давно, рано», 
ары «туда», бери «сюда», энди «теперь», бурун «прежде», кюндюз «днем», учхара 
«вскользь», талай «много, несколько», ичкери «внутрь», ёрге «вверх», қырымш. эркен (рано), 
кеч (поздно), шынды (сейчас), сон (потом), бугун, йарын (завтра), чокътан (давно), тÿнэн 
(вчера), былтыр, кÿндÿз; аз, чокъ, пек (очень), эбет (конечно), оле, бойле (так),қарайм. 
кȅп/кеп, чох, ғэпси, аз, астры, энк, бек, дағы «еще», сон «затем», сонрах, йаңлағына «только 
что», ғале «теперь», ғалиден «отныне», софрах «позже», софта «затем» т.б. сөздер тілдің 
қазіргі деңгейінде морфомалық құрамы жағынан бөлшектенбейтін негізгі үстеулер 
саналады. 

Туынды үстеулер қазақ тілінде –ша/-ше (маймылша, өзінше, қалайша), -лай/-лей/-дай/-
дей/-тай/-тей (солай, осылай, былай, тастай, күндей), -дайын/-дейін/-тайын/-тейін 
(бөрідейін, ұлудайын), -шалық/-шелік (осыншалық, мұншалық, соншалық), -қары/-кері 
(ішкері, тысқары), -ын/-ін/-сын/-сін (жасырын, астыртын, жақын), -лап/-леп/-дап/-деп 
(апталап, жылдап), -шылап/-шілеп (қонақшылап, қайыншылап) қосымшаларымен қатысумен 
жасалса, қыпшақ половец тілдерінде ұқсастық та ерекшелік те табылып жатады. 

Қарашай-балқар тілінде–ча аффиксі арқылы зат есім, сын есім, есімдік және 
үстеулердің өздерінен үстеу сөз табы жасалады. –Ча жұрнағы арқылы қимылдың белгісін не 
қалыбын білдіріп, ұқсату мәнді үстеулер пайда болады. –Ча аффиксі негізгі не болмаса 
туынды түбірлерге де жалғана береді. Мысалы: орусча «по-русски», къарачайча «по-
карачаевски», айюча «по-медвежьи», атча «потлошадино- му», къысхача «вкратце», 
джангыча «по-новому», эскича «по-старому», ненча «сколько»және т.б.. Қазақ тілінде 
аталған үстеулердің барлық нұсқалары бірдей кездеседі: орысша, қарашайша, аюша, атша, 
қысқаша, жаңаша, ескіше. Ерекшелігі –  ч/ш тектес сәйкестігінде ғана. 

Бұл форманың қарашай-балқар тілінде -лача, -лече деген құранды түрі де бар (көптік 
жалғауы – ла және -ча). Бірте-бірте –ла өзінің көптік мағынасын жоғалтып, -ча аффиксінің 
мағынасына ортақтасады. –Лача жұрнағы арқылы жасалған үстеулер –ча жұрнағы арқылы 
жасалған үстеулерден ұқсастыру, салыстыру мағынасының күшейтіліп берілуімен 
ерекшеленеді. –Лача жұрнағы арқылы үстеулер негізінен зат есімдерден жасалады: 
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большевиклеча «по-большевистски», къарнашлача «по-братски», тенглеча «по-дружески» 
және т.б.Ал –ча жұрнағы арқылы қимыл, іс-әрекетті анықтайтын түрлі мағыналық реңктерге 
ие үстеулер жасалады: 

1) Сапаның ұлттық ерекшелігіне байланысты белгісі: орусча «по-русски», татарча «по-
татарски» къарачайча «по-карачаевски»; 

2) Сапаның партиялық ерекшелігіне байланысты белгісі: болыиевиклеча «по-
большевистски»; 

3) Сапаның жақтық ерекшелігіне байланысты белгісі: адамча «по-человечески», тенгча 
«по-дружески»; 

4) Сапаның жануарлар әлеміне қатысына қарай анықталатын белгісі: айюча „по-
медвежьи“, тюлкюча «по-лисьи“ және т.б. 

Қырым-татар тілі.Э.В.Севортян қырым татар тіліндегі үстеу жасайтын ең өнімді 
жұрнақ ретінде -джа/-дже, -ча/-че формаларын таниды. Екінші орында -джасына/-джесине, 
-часына/-чесине формаларын жатқызады. Одан кейінгі кезекті -лайын/-лейин (сабалайын (по 
утрам, утром), -лары/-лери(акъшамлары (по вечерам, вечерами), -ына/-ине, -дан/-ден, -тан/-
тен және тағы басқа формалар алады. 

Үстеулердің бір бөлігін кірме сөздер құрайды: шахсен «лично», базан «иногда», аджеба 
«разве» және т.б. 

Қарайым тілінде-ләй/-лей/-лай-лей жұрнақтары арқылы зат есім, сын есім және 
кейбір үстеулерден салыстыру, ұқсату мәнді туынды үстеу сөздер жасайды. Мысалы: 
йалынләй/йалынлай «жалындай», отләй-отлай «оттай», илдырымләй/иылдырымлай 
«молнией», чыпчыхләй «как птица/шымшықтай», кутурләй «бешено/құтырғандай» және т.б. 
Мезгіл мәнді зат есімдерге жалғанғанда одан мезгіл мәнді үстеулер жасалады. Мысалы, 
Йайнар тюнлей нур танбылаба «Засверкает ночью как утренняя заря»; Танбылағы вахтләй 
«Утром. В утреннее время». 

Сын есімдерден жасалады: тирилей (тірілей), авалғыләй, авалдағылай «как прежде» 
(бұрынғыдай). Сілтеу есімдіктерінен: аләй/алай, буләй/булай, осолай. 

-Лай жұрнағына аяқталған сөздердің көнеден келе жатқан көмектес септігінің формасы 
болып табылатын –Лайин афиксі арқылы оклайн «как стрела» үстеуі де жасалған. 

-Ча жұрнағы арқылы жасалған үстеулер: колайча «колай-удачный случай» - как 
следует, отлично; керягичя – по мере необходимости; 

Есімдіктерден жасалады: осонца, анча, бунча, нечя «сколько», бир нечя «несколько», 
негинчя «как только. 

Қарайым тілінің Галиче диалектісінде ца/це формасы сын есімдерден үстеулер 
жасайды: тигел «целый» - тигел(и)це «целиком», тез – тезце (быстро), йеткили 
«достаточный» - йеткилице «достаточно». Бұл форма қарайм тіліндегі сын есім мен 
үстеулердің дифференциациясын көрсететін басты белгілердің бірі болып қалыптасқан. 
Басқа түркі тілдерінде, соның ішінде қазақ тілінде –ша жұрнағы арқылы сын есімдерден 
үстеу сөздер жасалмайды.  

Түркі тілдеріндегі үстеу жасаушы ең өнімді жұрнақ – «Ча» жұрнағының этимологиясы 
туралы көптеген ғалымдар пікір білдірген болатын. Қыпшақ тобы тілдеріне қатысты –ча 
жұрнағының даму заңдылығын, шығу тегін ойға қонымды гипотезалармен жеткізе білген 
С.А Гочияева өз пікірін былайша тұжырымдайды: «Аффикс -ча, по мнению многих 
тюркологов, исторически произошел от слова чакъ, которое означало «время, эпоха». 
Впервые это предположение, по свидетельству А. Дж. Шукюрова, высказал Бётлингк. В 
современных тюркских языках слово чакъ употребляется как самостоятельное слово со 
значением «время, период». В карачаево-балкарском языке оно стало архаичным и 
малоупотребительным. Следы слова чакъ сохранились в слове къачан, которое имеет 
общетюркское распространение. По мнению многих ученых, къачан «когда» — наречие 
времени, которое образовано от древнего къай «который, какой» + чакъ в форме древнего 
творительного падежа. Кроме того, в карачаево-балкарском языке корень чакъ сохранился в 
слове чакълы—послелоге, который в сочетании с именами выражает значения меры, 
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степени» [1, 65 бет]. 
Ал қазақ тілінің тарихи лексикасын зерттеуші ірі ғалым Б.Сағындықұлы 

С.А.Гочияеваның пікірін толықтай қолдай отырып, әрі қарай дамытады: «Біз шақ зат есімін 
«шаңқай түс» фразеологизміндегі шаң формасымен салыстырып, басқа мағынада түсінеміз. 
Өйткені бұл мезгіл – күннің ең биікке көтерілген тұсы. Әр сөзіне жеке-жеке тоқталалық. 
Көне «шаң» сөзіменен «күн» сөзі тең. Сөйлеу тілінде тұс киіз – түс киіз деп айта береді. 
Яғни, тұс~түс сингармониялық варианттар; -қ (немесе -ақ) жұрнағы көтерілу мағынасын 
береді; -ай жұрнағы «молшылықты» білдіреді. Осының негізінде «шаңқай түс» 
фразеологизмінің таза этимологиялық мазмұны: күн шақырайған түс немесе күн биікке 
көтерілген түс дер едік. Кан шан тіркесі «қай күн» болып аударылады» [6, 180 бет]. Ары 
қарай ғалым Шан тұлғасының «күн» мағынасын бергендігін бүкіл дүние жүзі тілдері (араб 
тілі «ша+м+с+ун», парсы тілінде«ша+н+ба», санскрит тілінде «ша+м+аш», ағылшын тілі 
«sun/сан», қытай тілі «жи») фактілерімен қуаттап шығады. 

Үстеулердің фразеологизм құрамында қолданылуы 
Қазақ тіліндегі уақыт, мезгіл өлшемдерін білдіретін тұрақты тіркестерді саралап 

қарасақ, көп мәліметтер назарды аударады. Бұрындары ата-бабаларымыз уақытты сағатпен 
өлшемей-ақ, секунд, минут, сағат өлшемдерін шамалап, дәл болжай білген. Мысалы, секунд 
– демнің арасында, қас қаққанша, ауыз жиып алғанша, қас пен көздің арасында, қалт 
еткенде деген сияқты образды тіркестермен берілген. Ал ұзақтау мезгіл аралықтары шай 
қайнатым, бір бие сауым, ертеден қара кешке дейін, таң аласында, алты ай қыс бойы, таң 
атар-атпаста сынды тіркестермен берілген. Дәл осындай мезгіл мәнді үстеулердің 
фразеологиялық топтамасын қарашай балқар тілінен де кездестіреміз. Мысалы: танг 
аласында „таң аласында“, кече арасында „кеш арасында", хар заманда „әр заманда, үнемі", 
алгъын джолда „алдыңғы жолы", эртденден ингирге дери „ертеден іңірге (кешке) дейін", 
джайны джай узуну „жаз бойы", къышны къыш узуну „қыс бойы", танг атар атмаз „таң атар-
атпаста", къачан эсе да бир „қашан болса да бір", тамбла къалыб бюрсюкюн „ертең не 
бүрсігүні", кюндюзгю кюн „күндізгі күні", кеч эртде болса да „ерте де, кеш те болс» және 
т.б. 

Ал қырымшақ тілі туралы мақаласында Э.В.Севортян мезгіл мәнді тұрақты 
тіркестерге мыналарды жатқызады: куньлерден бир кунь «однажды», эр вакъытки киби «как 
и обычно» (Сказка об Асане, сыне Усеина) [8]. 

Шаңқай түс, тал түс, тапа тал түс деген де мезгілдік мағынаны беретін үстеу 
фразеологиздерді біз жиі қолданамыз. Осылардағы түс сөзі мағынасының түсінікті болса да 
тап/тал сөздерінің мағыналары едәуір көмескі. Жалпы түркі тілдеріндегі мақал мәтелдер 
мен фразеологизмдер түрлі тілдік деректерді қалпына келтіріп, анығына жетуге жауап бере 
алады. Өйткені бұлар халықтың өзімен бірге жасасып келе жатқан тілдік материалдар. Көне 
формаларды көп сақтаған. Ендеше тап/тал сөздерінің де мағынасын ашуға болады деген сөз. 
Түркі тілдеріндегі бір буынды түбірлердің міндетті түрде жуан-жіңішке сингармониялық 
варианттары болған. Одан Тап/тал<дөп/дәл параллельдері шығады. Дәлме-дәл өзі, талма 
тал түс деген сөз тіркестері осыны нақтылай түседі. Яғни «тал» мен «дәл»- дің бір негіздес 
шәк жоқтығын көрсетеді. Қазақ тілінде дәл үстеуі сияқты дөп үстеуі де қолданылады. Екеуі 
де қимыл сын үстеуі қатарына жатып, «дәл, нақ, тура» мағыналарын береді. Енді осы дәл, 
дөп үстеулерінің көне формасы тілімізде тап/тал болып, оның фразеологимздер құрамында 
сақталғанына көзімізді жеткізгесін. Қыпшақ-половец тілдерінен мысал алып бекіткеніміз 
дұрыс болады. Мысалы қырым-татар тілінде «дәл, точно» үстеуі «там» түрінде, там вакьты, 
там догьру тіркестерімен жұмсалса, осы там түбірінен «точность» - «тамлыкъ» зат есімі 
жасалған. 

Б.Сағындықұлы: «Ежелгі түркі дәуірінде қазіргі тілдерде жіңішке айтылатын сөздердің 
мүлде болмағандығын, олардың жуан варианты ғана қолданылғандығын біздің заманымызға 
келіп жеткен тарихи жазба ескерткіштер қалтқысыз дәлелдейді» - дей келіп, «Әсіре қызыл 
тез оңар» фразеологизміндегі «өте, аса, тым» ұғымын беретін «әсіре» - «асру» болып 
ескерткіштер тілінде жуан варианты ғана кездеседі дейді [6, 146 бет]. Шынымен де, 
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салыстырмалы тұрғыдан қарасақ, қыпшақ-половец тілдер тобының қарайым, қырымшақ 
тілдерінде «өте» мағынасын беретін астры күшейткіш үстеуі қолданыста екен. Ал бізде 
күшейткіш үстеулерге ең, өте, аса, бек сөздерін жатқызамыз да, әсіре, асыра формаларын 
бұл мағыналық топтан көрмейміз. «Әсірелеп айту», «асыра сілтеу» тіркестерінің тұрақты 
компоненті ретінде ғана сақталған. 
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Интертекстуальдылық (интертекстуальность) – қандай да болмасын мәтіннің, өзін 
қоршаған семиотикалық ортамен байланысын түсіндіретін постмодернистік текстологияның 
термині. Бұл терминді алғаш енгізген адам – Юлия Кристева. М.Бахтиннің «полифониялық 
роман» концепциясын пайымдау кезінде пайда болған термин ақырсоңында текст жайлы 
ілімнің басты ұғымына айналды. Бұл ұғымға сәйкес, қандай да болмасын текст өзіне дейінгі 
және өзімен қатар тұрған текстермен диалогқа түседі. Неміс философы, текст маманы 
(герменевтик) Гадамер айтады, «Қандай да болмасын сөздің мағынасы оның өзінде ғана 
емес, сондай-ақ, ол (сөз) өзіне дейінгі айтылған сөзге және әлі айтылмаған сөзге сілтеме 
жасайды, осылай болғанда ғана сөз өзінің шын мағынасына жетеді», – деп[2, 256]. 
Постмодернизмде, мәтіннің, өз артында тұрған таңбалық фонмен матаса байланысқа түсуі, 
мағына тудырудың басты шарты болып табылады: «кез келген сөз (мәтін) басқа сөздердің 
(мәтіндердің) қиылысуы болып табылады», «қандай да болмасын сөз (мәтін) жазушы жазған 
хаттың, оқырман (немесе персонаж) жазған хаттардың диалогы болып табылады» 
(Ю.Кристева). Ролан Барт «Семиотика» еңбегінде жазады: «Текст дегеніміз... өзінің шыққан 
тегін ұмытқан көптеген текстің бір-бірімен астасуы болып табылады», «осылайша әрбір 
текст шындығында интертекст болып табылады...», «әрбір текст – ескі цитаталардан 
құрастырылған жаңа бітім, себебі, қашан болсын, текст, әртүрлі жаралған, әр тараптан 
келген басқа текстердің қоршауында тұрады» деп [4, 125]. Сол себепті, постмодернистік 
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ойлау стилі кейде «цитаталық ойлау» («цитатное мышление») деп, ал постмодернистік 
текстер «цитаталық әдебиет» («цитатная литература») деп бағаланады [3, 2]. 

«Постмодернистiк коллажда мынадай принцип бар. Бұрынғы әдебиеттен қандай 
цитатаны қиыпалып, афоризм ретiнде пайдалансаңыз – олендi сiздiкi және сiздiкi емес. 
Жалпы  ешкiмдiкi емес. Неге десеңiз, оның екi себебi бар. Бiрiншiден, сiз «Х» деген 
жазушыдан цитата алдым деп ойласаңыз, «Х»-ң өзi ол цитат аны басқа бiреуден, ол цитатаны 
кiмнен алғанын бiлмейтiн … басқа бiреуден алған. (Көне араб поэзиясындағы плагиат 
теориясы бойынша, ақын, басқа бiр ақынның өлеңiн тұтастай алып, өз мәнерiмен оқып берсе, 
ол өлең соның өлеңiне айналады екен). Екiншiден, сiз қандай жаңалықашсаңыз да, аштым 
деп айта алмайсыз. Себебi, сiздiң «ашқан» «жаңалығыңыз» мiндеттi түрде бұрынғы өткен 
авторлардың әйтеуiр бiреуiнен табылады. Деррида айтыпты: «Қандай да болмасын текст – ол, 
сыртындағы тырнақшасы алыныптасталған цитата») деп. («Любой текст – это раскавыченная 
цитата»)[2, 15]. Бұл пікірге саятын ойды қазақтың ақыны Абай Құнанбайұлы да айтқан: 

«Оқып көріп байқасын, 
Мағынасы ішке кіре ме? 
Ұрлаған сөз деп айтасың, 
Сөз ұрлыққа жүре ме? 
 
Кісі айтпаған сөз бар ма? 
Тегіс ұғар қай құлақ! 
Сөккенің оны ұнар ма, 
Үйренген сөзге мен де ортақ», – бұл ақынның «Тілім саған айтайын» деген өлеңі. Осы 

тектес пікірді Шәкәрім Құдайбердіұлы да «Үш анық» еңбегінде келтірген:  
Ал осы интертекстін бастауы жайында мәдениеттанушы Таласбек Әсемқұлов: 

«Аталған (интертекстуальділік) постмодернистік концепцияның басты ұғымы – палимпсест. 
Таратып айтсақ, палимпсест, көне жазуда, көне сурет өнерінде көп пайдаланылған 
технология. Бұрынғы сурет, көне графика, қағаздың орнына арнайы өңделген, пергамент деп 
аталатын (бізше – сірі) теріні пайдаланған. Міне, кейбір жағдайларда (оның себебі өте көп) 
бұрынғы сурет, яки бұрынғы жазуды үстінен бір қабат арнайы желіммен сылап тастап, 
желімнің үстіне жаңа текст жазады, немесе жаңа сурет салады. Кейде палимпсест бір-бірімен 
қабаттасқан жиырма-отыз суреттен немесе жазудан тұруы мүмкін», – деген қызықты пікір 
айтады [3, 2]. 

Қазіргі нарратологияның негізін қалағандардың бірі, белгілі француз әдебиеттанушысы 
Жерар Женеттің айтуынша, кез келген мәтін – палимпсест болып табылады: қандай да 
болмасын текст бұрыннан бар текстердің үстінен жазылады. Бұрынғы текстердің 
семантикасы, соңғы жазылған мәтіннің мағынасының астынан сәуле шашып көрініп тұрады. 
Бір-бірімен қабаттасқан интертекстуалдық семантикалардан тыс жазу – мүмкін емес екенін 
байқаймыз. «Бұл жерде «таза парақ» деген ұғымның ешқандай мағынасы жоқ. Жазатын адам 
(ол кім болса да мейлі) қашан болсын «таза параққа» емес, қисапсыз шимайланған, есепсіз 
көшірілген ескі теріге жазады» [3, 16]. 

 «Демек, кез келген мәтін, бұрыннан бар, қанша жаста екенін ешкім білмейтін 
цитаталардан тұрады екен, олай болса, постмодернистік мәдениеттің символы – тырнақша» 
деген анықтама бар. Әлбетте, ешкім де цитатаны тырнақшаға алмайды. Тырнақша, 
типографиялық белгі ретінде қойылмайды.  

 Ал осы әдебиеттегі аталмыш интертекст ұғымын алғаш тіл біліміне байланыстырып 
зерттеген ғалымдар француз Р.А. де Богранд мен В.У.Дресселер болатын. Ал орыс тіл 
білімінде Литвиненко Т. А. бастаған көптеген ғалымдар. ал қазақ тіл білімінде осы ұғымның 
негізінде ғылыми еңбек жазған А.С. ӘділоваТіл білімі саласында интертекст синтаксис 
бөлімінде де, мәтін лингвистикасында да зерделенеді. Синтаксис саласында интертекст бөгде 
сөздің мәтінаралық көрініс беруі болып табылады. Және де сонымен қатар мәтінтүзушілік 
қасиетке де кеңінен ие екенін атап айтқан жөн.А.С. Әділова: «Қабылдау стилистикасы үшін 
ұсыну қағидатына сай қызмет атқаратын элементтердің бірі – интертекстер немесе мәтіннің 
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басқа көркем шығармалармен, қоғамдық, мәдени, әлеуметтік елеулі оқиғалармен 
байланысын көрсететін түрлі келтірінді құрылымдар». 

 Эпостық жырлар – қазақ әдебиетінің бастау арналарында тұрғандықтан міндетті түрде 
интертекстік мәнге ие бола алады. Себебі эпостық жырлардағы мазмұндық сарындар, 
кейіпкерлік архетиптер, көркем цитаталар, фразалық қайталаулар, т.б. интертекстік бола 
алатын элементтер одан кейінгі уақыттағы көркем әдебиеттен кең қолданыс тапқан. Бұған 
нақтымысал ретінде ақын Есенғали Раушановтың мына бір  өлең-аудармасынан үзінді 
келтірейік: 

«Ерте ерте ерте екен, 
Ешкi жүнi бөрте екен, 
Асу асу бел екен, 
Аса бiр соққан жел екен, 
Ұшан теңiз ар жағы, 
Ұлы да таудың бер жағы – 
Дәнимәрк деген ел екен, 
Етек-жеңi кең екен. 
Дәнимәрк патшасы – 
Гамлет деген төре екен, 
Ең мықтымен тең екен. 
  
Қара ма, хан ба, төре ме, 
Өлiм айтып келе ме, 
Құдiретi күштi Құдайға, 
Адам дегеннемене?! 
Қайтпассапарқашандеп, 
Кезеккетұрмызбәрiмiз, 
Ажалдегенкемеге», –осы алғашқы жолдардың өзінен-ақ батырлық жырлардың басталу 

сарыны айқын байқалады. Ақынның бұл өлеңі – Шекспирдің «Гамлет» туындысының 
үзіндісінің қазақша аудармасы. Осы арада интертексттік қолданыстың аударма мәтіндерде де 
көптеп кездесетінін айта кеткен жөн. 

«Ер Гамлет өлгенде, 
Ерен жұлдыз сөнгенде, 
Жесiр қалды әйелi 
Гертруде ханым шерменде. 
Ажарлы да базарлы, 
Көрмеген де арманда, 
Армандаекенкөрген де. 
Соңынанергенжалғызұл –  
Өренжүйрiкөркеуде, 
Оның-дағыаты Гамлет, 
Шетелдеоқыпжүредi, 
Қаралы хабар жеткенсоң, 
Қайтатынболдыендiелге. 
Атадан алтын таққалды, 
Мұрагерiкелердеп, 
Дәнимәркшаттанды, 
Қуанбағанжалғыз-ақ 
Кләудиасдегенкөркеуде», – бұл аралықтан біз эпостық жырлау үлгісін, жырларға тән 

көркем қайырымдармен қатар эпостық жырлардың басты белгілерінің бірі ретінде 
суреттелетін жағымсыз кейіпкер бейнесінің аллюзиялық реңкте қайталанғанын көреміз. 
Кләудиас – «Алпамыс жырындағы» Ұлтан құл. Алпамыстың қайтып оралуы Ұлтан құлға да 
қуаныш сыйламағаны белгілі.  
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 Эпостық жырлардағы кейіпкерлердің қазіргі қазақ поэзиясында аттары аталып 
суреттелуі де көптеп кездеседі. Мысалы, Мұқағали Мақатаев: 

«Аяқтап болып махаббат деген сапарды,  
Қозы мен Баян моласы міне аталды. 
Қалауын қанша тапқаныменен қара тас,  
Қайырымсыз ата Қарабайдайын қатал-ды», – деп жырлайды. Бұл кейіпкерлердің қайта 

жырлануымен қатар, интертекстік мәселе – тексті аяқтауға да саяды. Текстті аяқтау немесе 
реставрация – текстті өз ойында өрбіту, қайта жазу, аяқтау мағыналарына саяды. 

Ал ақын Серік Ақсұңқарұлы: 
«Мен – Төлеген, 
Қыз Жібек-ті Ол – маған! 
Махаббат – құс, қос қанаты қайрылып, 
Ұшамын деп көкке қанат қомдаған: 
Оны-дағы қортық Қодар қорлаған, 
Сені-дағы қортық Қодар қорлаған! 
Алашым жоқ! 
Сайтан соққан, 
Сорлаған, 
Жоқпын оған мен де, 
Жоқ қой Ол – маған!»[6, 159], – деп «Қыз Жібек» жырының кейіпкерлерімен қатар 

Қодар архетипіне негізделген жағымсыз мазмұнды интертекстік негізде қайтара жырлайды. 
Ақын шығармашылығында осы тектес өлеңдер көп кездеседі. Осы орайда Серік 
Ақсұңқарұлы шығармашылығында «Едіге батыр» атты толғау бар. Толғау атауына 
түсініктеме ретінде  жазылған шағын сөйлемде аттас эпостық жырдың заманауи негізде 
қайта жырланғанын айтып өтеді. Бұл мәтін толықтай интертекстік мәтін болып табылады. 

«Әлқисса, ендi Кләудиастан хабар айталық. Бұл өзi кешегi өлген Гамлет патшаның 
iнiсi едi. Жыланның күйсегенiн бiлетiн сұм, iшiнен қыл айналмас қызғаншақ, жұмыртқадан 
жүн қырыққан әбжiл адам болатын. Ағасының топырағы кеппей жатып, арада екi ай мерзiм 
өтпей жатып жеңгесiне сөз сала бастады. Патшалық жұртының мұны көрiп: “Кләудиастың 
көздегенi – Гертруде ханым емес, патшаның тағы” деген сыпсыңына қарамай, ұзын сөздiң 
қысқасы, нысаналы сөздiң нұсқасы аңқау Гертруде ойлады: “Бұл Кләудиас – тұлпарымның 
тұяғы, сұңқарымның қияғы Гамлетжанның атасы бiр ағасы, алтын iшiк жағасы едi ғой, 
былайғы жұрт не десе о десiн, келiмi бiр кетпес, түбiрi бiртүтпес деген, тап осыдан 
жамандық келе қоймас” деп некелестi. Сөйтiп, хикаямыздың ең қызығы ендi басталады»[5, 
10], - деген жолдардағы «әлқисса» деп оқиға өрбіту эпостық жырларға тән үлгі екенін 
ескерсек, бұл аударма түгел дерлік интертекстік мәтін ретінде айқындала алады. Сонымен 
қатар эпостық жырлардағы өлеңмен жазылған жолдардың арасында келетін қарасөз 
түріндегі ұйқасты сөзбен өрнектелген үзінділер де эпостық жырларға тән белгі.  

«Қырымның қырық батыры» жырында Сыпыра жырау сөз бастағанда: «Уа, жалт еткен, 
жалт еткен» [7: 256, 279], – деген тіркесті қолданады. Осы тіркесті Есенғали Раушанов: 

«Уа, жалт еткен, жалт еткен, 
Жәй түссе де жасқанбас.  
Қарағай менің қарт әкем, 
Қарағайға біткен сан бұтақ, 
Алағайда сыр бермейтін мәрт екен», –деген өлең жолында алғашқы жол етіп алады. Бұл 

– цитата. Ал цитата – интертекстуалдылықтың ең көп кездесетін түрі. Жоғарыда 
айтқанымыздай интертекстік мәтіндерде цитатаға тырнақша қойылмайды.  

«Қобыланды батыр» жырында:  
«Кәмшат бөркі басында, 
Тобылғы торы астында, 
Қаршығасы қолында, 
Тазысын ерткен соңында. 
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Жеті пірге сыйынып, 
Баратұғын жолында», – деген жолдар бар. Бұл – ердің көркемдік бейнеленуі, өзіне тән 

сипаттарымен суреттелуі. Осы суреттелу Асан қайғының «Есті көрсең кем деме толғауынан 
да көрініс табады: 

«Бақыты оянған ерлердің, 
Әрбір ісі оң болар. 
Дәулеті күнге артылып, 
Не қылса да мол болар. 
Тазылары түлкі алып. 
Қаршығасы қаз іліп. 
Сөз сөйлесе жөн болар», – деп қайталанады. 
 Жалпы алғанда мұндай мысалдар қазіргі қазақ поэзиясында өте көп кездеседі. 

Солардың қатарында біз қарастырған Есенғали Раушанов, Серік Ақсұңқар, Жәркен 
Бөдешұлы, Нұрлан Мәукен т.б. ақындардың поэзиясы ауыз әдебиет үлгілерінен суарылып, 
сол арнада қайталанып, жырлардың көркемдік үлгісінде өрнектелген. Интертекст 
мәтінтүзуші негізгі формалардың бірі екені зерттеушілер тарапынан сан рет айтылған. 

 Мәтіндер арасындағы байланыстар, алдыңғы және кейінгі мәтін мәселелері қазіргі 
қазақ филологиясы үшін тың әрі өзекті мәселе ретінде күн тәртібінде тұр. 
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Етістіктің мағыналық топтарының бірі – қозғалыс етістіктерінің түркі тіл білімінде, 

орыс тіл білімінде, сонымен қатар қазақ тіл білімінде де өзіндік зерттелу тарихы бар. Түркі 
тіл білімінде қозғалыс етістіктері туралы алғашқы мағлұматтар ғалым Н.К.Дмитриевтің 
зерттеулерінде берілген. Ғалым Э.Р.Тенишев түркі тіліндегі қозғалыс етістіктерін мағыналық 
жағынан ортақ мағынаны білдіретін қозғалу етістіктері және белгілі бір мағынаны білдіретін 
қозғалу етістіктері деп екі топқа бөлсе, ғалым В.Ф.Вещилова түркі тілдеріндегі қозғалыс 
етістіктерін: а) қозғалыс бағытын білдіретін етістіктер; ә) қозғалыстың амал-тәсілін 
білдіретін етістіктер деп бөліп қарастырады. Бұдан түркітанудағы етістіктерді семантикалық 
классификациялауға 50-60 жылдардан бастап көңіл аударылғаны байқалады [1,6]. 

Қазақ тіл білімінде ғалым Ы.Е.Маманов етістіктерді мағыналық ерекшеліктеріне қарай 
сегіз топқа бөліп, қозғалыс қимылын білдіретін етістіктерге: жүгіру, еңбектеу, домалау, 
жорғалау, өрмелеу, қозғалу, жылжу т.б. етістіктерді жатқызады [2,35]. Ғалым Т.Сайрамбаев 
өзінің «Қазақ тіл білімінің мәселелері. Сөз тіркесі» атты еңбегінде етістіктерді сабақты және 
салт етістіктер деп бөліп, сабақты етістіктердің өзін мағыналық жағынан жеті топқа жіктейді. 
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Соның ішінде бір тобын қозғау етістіктері деп атап, оған суыр, сана, алып кету етістіктерін 
жатқызады. Ал салт етістіктердің  мағыналық жағынан сегіз тобын ажыратып, оның бір 
мағыналық тобын қозғалу етістіктері деп атайды. Бұл етістік тобына: тұр, жүгір, жарыс, 
жат, жет, күрес, қаш, кір, көш, тара сынды қозғалыс етістіктерін жатқызады [3,238-
240].Ғалым А.Хасенова «Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты» атты еңбегінде етістікті 
салт және сабақты етістік деп бөліп, бұлардың өзін ішінара бірнеше топшаларға жіктейді 
[4,179]. Ал ғалым А.Ысқақов етістіктерді 11 топқа бөліп көрсетеді [5,224]. Аталған 
еңбектерде қозғалыс етістіктері жеке лексика-семантикалық топ ретінде қарастырылмаған. 

Қазақ тіл білімінде 80-жылдан бері қарай қозғалыс етістіктерінің семантикасына 
ерекше ден қойылып, салғастырмалы-салыстырмалы сипатта зерттеліне бастады. Бұл орайда 
ғалым Ж.К.Шайкенованың «Қазақ және орыс тілдеріндегі қозғалыс етістіктерінің 
семантикасы» еңбегін атап өтуімізге болады. Бұл еңбегінде ғалым қозғалыс етістіктеріне 
«Глаголы движения выражающие динамику процесса, представляют собой автономную 
группу в сложной глагольной системе казахского и русского языка» деген анықтама береді  
[1,7].  

Қозғалыс етістіктерінің семантикасына қатысты маңызды пікір айтқан ғалымдардың 
бірі – М.Оразов өзінің «Етістік семантикасы» атты докторлық диссертациясының 2-
тарауының бір бөлімін осы қозғалыс етістіктеріне арнайды.  

Ғалым «қозғалыс етістіктеріне құрамында мағыналық элемент (сема) бар етістіктер 
жатады және қозғалыс етістіктері бір орыннан екінші орынға ауысуды, яғни кеңістікті 
өзгертуді аңғартады» деген  сипаттама береді [6,22]. 

Ғалым бұл етістіктерді мағыналарына қарай төмендегідей бірнеше семантикалық 
топтарға бөліп көрсетеді: 

1. Жердегі қозғалысты білдіретін етістіктер: жүр, шап, еңбекте, кел, жорт т.б. 
2. Судағы қозғалысты білдіретін етістіктер: сүңгі, жүз, малты, жалда т.б. 
3. Ауадағы қозғалысты білдіретін етістіктер: ұш, самға, атыл, ыршы, секір, 

қалықта, шүйлік, құла т.б. 
4. Бағытсыз қозғалысты білдіретін етістіктер: аяқ бас, жаяула, қыдыр, адымда, 

кез, жол ал т.б. 
5. Айтушы немесе басқа нысанға жақындауды білдіретін етістіктер: бар, 

жақында, жуықта, жет, кел, тақал, төңіректе т.б. 
6. Айтушы немесе басқа нысаннан алыстауды білдіретін етістіктер: алыста, 

жөніңе тарт, ұза, аулақ жүр, жөнел, без, қаш, кет т.б. 
7. Белгілі бір бағытқа қаратылған қозғалысты білдіретін етістіктер: айнал(у), бет 

ал(у), бет бұр, бетке ұста, бет түзе, бетте, қайт т.б. 
8. Төменнен жоғарыға қарай бағытталған қозғалысты білдіретін етістіктер: 

жоғарыла, өрле, шық, ырғы, мін, шоршы, биікте, өрмеле, көтеріл т.б. 
9. Жүріс қарқынын білдіретін етістіктер: жұлдыздай-ақ, жел, аяғы аяғына 

тиме(у), аңқылда(у), аяғы жерге тиме(у), ептеп бас, жылжы, кібіртікте, мамырла, ілбу т.б. 
[6,22-23]. 

Қозғалыс етістіктерінің мағыналық топтарына ортақ белгі бір орыннан екінші не басқа 
орынға ауысу болса, ауысу үдерісінің жүзеге асу орнын, нақтылап айтқанда, кеңістіктегі 
орны мен бағытын олардың басты ерекшелігі ретінде алуға болады. Бұл ерекшелікті 
эпикалық жырлардағы қозғалыс етістіктерінің мағынасы мен қолданысы арқылы да 
дәйектеуге болады.  

Мысалы: 
Құлақ салып сөзіме, 
Бері таман кел, - дейді, - 
Тобылғы меңді торы аттың 
Жауға мініп шабуға 
Жарамайды бұл, - дейді [Батырлар жыры. Қобыланды]. 
Бұл мысалдағы шабуға етістігі ғалым М.Оразовтың бөлінісі бойынша, жер бетінде 
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жасалатын қозғалыс етістіктеріне мысал бола алады. Өйткені жауға шабу, атпен шабу 
қимыл-қозғалысы жер бетінде жүзеге асатыны белгілі.  

Ал келесі бір мысал: 
Сонда Тарғын үйретерде сөйлейді: 
Ауан, ауан, ауан су, 
Ауандап үлкен балық жүзген су, 
Қараша, Құбан – қанды су, 
Ақтөбе, Бозан – даңды су, 
Үш өзен, Самар – жанды су 
Су болғалы ежелден, 
Кәпір менен пұсырман 
Ерлеріменен даулы су, 
Даулы жерде тұрмаймын! [Батырлар жыры, Ер Тарғын]. 
Келтірілген мысал - қимылдың суда жасалуын көрсетіп тұр. Оған жүз етістігі дәлел. 

Яғни, жүз етістігі ешбір жанама көрсеткішсіз-ақ, қимылдың суда жасалуын байқатады. 
Сондай-ақ, сөйлемдегі балық жүзген су тіркесінен жүз етістігінің балықтың қимылын 
білдіруде қолданылғаны көрінеді. Бұдан шығатын қорытынды - жүз қозғалыс етістігінің тек 
қана адамға қатысты қолданылмайтындығы. 

 
Тайбурылға міне алмай, 
Қарына найза іле алмай, 
Тұра алмай көкең орнынан 
Найзаның салған зорынан, 
Бурыл ат ұшып аспанға, 
Ұстатпаған дұшпанға 
Қамаған оңы-солынан [Батырлар жыры, Қобыланды]. 
Ал бұл мысалдан анық көрініп тұрған нәрсе – бурыл аттың қимылының ауада 

жасалуы. Оған ұшып аспанға тіркесі дәлел. Сондай-ақ, ұшу етістігінің тек жансыз заттарға 
ғана емес, сонымен қоса жанды заттарға да қатысты қолданылатынына да осы мысал дәлел. 
Бурыл аттың аспанға ұшуын жырдың стилистикалық бояуы десек те болады. Өйткені осы 
тіркес арқылы болып жатқан шайқас та сипатталады.  

Қалған қалмақ қайрылып, 
Бірінен бірі айрылып, 
Қалаға қашып барады. 
Бекітіп алды қаланы, 
Далаға тастап баланы. 
Қалаға бала кіре алмай, 
Не қыларын біле алмай, 
Бұл шәһәрден айналып, 
Түн ортасы өткенде, 
Таң мезгілі жеткенде, 
Бір тесікті табады [Батырлар жыры, Алпамыс]. 
Бұл мысалда қозғалыс мәнді қаш, кір, айнал етістіктері қабаттаса қолданылған. Қашу 

қозғалыс етістігі -ып барады аналитикалық форманты арқылы бір нысаннан екінші нысанға 
бағытталған қозғалысты (қалаға қашып барады) білдірсе, кіру етістігі -е алмайды 
аналитикалық формантымен келіп, қимылдың жүзеге аспағандығын, орындалмағандығын 
(қалаға кіре алмай) сипаттап тұр. Одан кейінгі айнал етістігі көсемшенің                  -ып 
жұрнағының жалғануы арқылы қимылдың белгілі бір кеңістікте, яғни шәһарда өтіп 
жатқанын білдіріп тұр. Ғалым М.Оразов айнал етістігін бағыты анық қимылды білідіретін 
қозғалыс етістіктерінің қатарында қарайды. 

Эпикалық жырларда қозғалыс етістіктері жиі қолданылады және әртүрлі қимылды 
білдіруіне қарай тұлғалық өзгерістерге түсіп, мағыналық ерекшеліктері де әртүрлі болып 
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келеді. Батырлар жырында, көбінесе, бағыты анық, белгілі бір кеңістікте өтетін қимыл-
қозғалыс мәнді етістіктер жиі қолданылады. Соның ішінде жер бетінде жасалатын қимыл-
қозғалыстары жиі және міндетті түрде кездесіп отырады. Бұл ерекшелікті батырлар  
жырының мазмұндық сипаты, жанрлық ерекшелігімен түсіндіруге болады. Себебі соғыс, 
шайқас, батырдың жауға шабуы, елін қорғауы т.б. әрекеттері белгілі бір қозғалыс етістіктері 
арқылы бейнеленеді.  

Тағы бір айта кететін жайт, батырлар жырында қимыл-қозғалыс, көбінесе, тек жанды 
заттарға тиесілі болады. Өйткені бұл жырлардың басты кейіпкері – елін қорғаған, жерін 
қорғаған алпауыт батыр. Сол батырдың дүниеге қалай келуінен бастап, соғысқа аттануы, 
шабуылға шығуы жырда бастан-аяқ баяндалады. Ал осындағы барлық қимылды батырдың 
өзі жасайтын болғандықтан, қимыл-қозғалыс көбіне жанды заттарға қатысты болып келеді. 
Жанды заттарға қатысты етістіктердің де өзіне тән ерекшеліктері болады. Өйткені қимылды 
жасаушы субъект адам не жан-жануар болып келеді. Ал біз қарастырып отырған батырлар 
жырларында бұл іс-әрекет иесінің екеуі де орын алған. Осыған орай, жанды заттарға қатысты 
қимыл-қозғалысты білдіретін етістіктердің өзі іштей мағыналарына қарай әртүрлі болып 
келеді. Енді, осы айтылғандарға дәлел ретінде батырлық жырлардан мысал келтірсек: 

Арысаң да, жануар, 
Көрсетер едің бір қара, 
Саған мінер белім жоқ, 
Белге қылар емім жоқ! 
 
Қапыда өткен дүние-ай, 
Аяғына айдай таға қақтырып, 
Еділдің күзгі қатқан көкше мұзында-ай 
Шауып кетсем, тая алмас! 
Шағанның бойын шаңдатып, 
Кешегі кеткен ит ноғай 
Жұртына тірі тастап кеткені, 
Есімнен қалмас бүйткені! 
Көк көгершін, көгершін, 
Көк кептер ұшар жем үшін. 
Баданамды баса бөктеріп, 
Қасыма жаттан жолдас ертіп, 
Күн-түн қатып жортқанмын 
Атаңа некес қалмақтың 
Жайлау, қыстау жері үшін! 
Аюкенің ауыр қол  
Алты күндей атысып, 
Қара қанға батысып, 
Бәрін бірдей қырғанда, 
Саяға шығып тұрғанда, 
Балалы марал келгенде, 
Қоянақұлы Қартқожақ 
Баласын байлай атқанда, 
Атқанына жығылмай баласы, 
Ақ сыбанның баласы, -  
Ақ айуанды жаһұттың 
Алпыс атын алған мен едім! 
Сол сапардан үйге қайтқанда, 
Балтаға бардым тал үшін, 
Талды кестім сал үшін [Батырлар жыры, Ер Тарғын]. 
Көріп отырғанымыздай, батырдың бір ғана сапарға аттануында қозғалыс етістіктерінің 
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бірнеше түрі қолданылған. «Саған мінер белім жоқ» деген жолдарда төменнен жоғарыға 
қарай бағытталған қимылды білдіретін мін етістігі қолданылса, «Шауып кетсем, тая алмас. 
Күн-түн қатып жортқанмын» деген жолдарда шап етістігі мен жорт етістігі арқылы жер 
бетінде жасалатын қимыл-қозғалыс суреттелген. Шабу, жорту етістіктерінің екеуі де 
қимылды білдіреді. Мағыналары жағынан бір-біріне жуық сөздер. Екеуі де соғысқа, 
шабуылға қатысты қолданылатын етістіктер. Бұл екі етістікке тән ортақ белгі – екеуі де 
жерде жасалатын қимылды білдіретін етістіктер.  

Ал жырдың «Кешегі кеткен ит ноғай» және «Балалы марал келгенде» деген 
жолдарынан бір-бірінен мағыналық ерекшелігі жағынан ажыратылатын етістік топтарын 
көреміз. Олар: кет және кел етістіктері. Алдыңғысы – сөйлеушіден немесе басқа да 
объектіден алыстау қимылын білдіретін етістік болса, екіншісі – сөйлеушіге немесе басқа 
объектіге жақындау қимылын көрсететін етістік. Бұл етістіктер қимыл-қозғалысты білдіретін 
етістіктер тобына жатқанымен, атқаратын қызметтеріне орай, білдіретін мағыналары әр 
басқа етістіктер. 

Қозғалыс етістіктерінің келесі бір семантикалық тобы ауада жасалатын қимылды 
білдіретін етістіктер. Жоғарыда келтірілген мысалымызда «Көк кептер ұшар жем үшін» 
деген жолдарда қозғалыс етістігінің осы мағыналық түрі орын алған. Яғни, көк кептердің 
қимылы ауада ұш етістігі арқылы жасалып тұр. Ұшу етістігінің өзі жанды заттарға және 
жансыз заттарға қатар қолданыла береді. Соның ішінде жанды заттар деп отырғанымыз – 
құстардың қимыл-қозғалысы. Ал егер «ұшақпен ұшты» десек, бұл жерде жансыз заттарға 
қатысты қолданылып тұрғаны белгілі. 

Бұл мысалда сондай-ақ, белгілі бір бағытқа бағытталған қимылды білдіретін қозғалыс 
етістігі де бар. Оған «Сол сапардан үйге қайтқанда» деген сөйлемдегі қайт етістігі мысал 
бола алады. Ғалым М.Оразовтың пікірі бойынша, қайт етістігі бағыты анық қимылды 
білдіретін қозғалыс етістіктерінің тобына жатады. Шынында, мысалдан да анық көрініп 
тұрғандай, бағыты анықталған, яғни үйге бағытталған қимылды білдіруде қайт етістігі 
қолданылған. 

Келесі бір мысал: 
Қос бүйрегі бүлкілдеп, 
Көздің жасы мөлтілдеп, 
Бір қадам басып жүре алмай, 
Қарлығадай сұлуға 
Әрең жетті еңкілдеп [Батырлар жыры, Қобыланды]. 
Бұл мысалда еңкілдеп қозғалыс етістігі  жүріс қарқынын білдіріп, жырға әрі мағыналық, 

әрі стилистикалық бояу беріп тұр. Бұл жерде контекстен көрініп тұрғандай, еңкілдеп етістік 
ретінде қолданылған. Ал келесі бір мысалда еңкілде сөзі басқа формада келеді: 

Тұрғызды сүйеп қолынан 
Жылап-еңіреп жөнелді, 
Ылажының жоғынан. 
Жолға түсіп елбеңдеп, 
Жылайды, жазған, еңкілдеп. 
Шешіп ала жөнелді, 
Тұра алмады кідіріп. 
Сылап-сипап ерттеді, 
Көзінің жасы төгіліп [Батырлар жыры, Алпамыс]. Келтірілген мысалда еңкілде сөзі 

қозғалыс етістігі ретінде емес, үстеу ретінде қолданылған. Яғни, еңкілде үстеуі адамның 
қалай жылағандығын білдіруімен қоса, бойында әсерлілік, стильдік өрнек басым.  

Жоғарыда талданған мысалдардан аңғаратынымыз, бір сөздің өзі әр түрлі мағына 
береді. Осы ерекшелігін контекст арқылы дәлелдеп, көзімізді жеткізе аламыз.  

Қорыта келгенде, қазақ тіліндегі қозғалыс етістіктері өзінің мағыналық ерекшеліктеріне 
қарай іштей бірнеше семантикалық топтарға бөлінеді. Өйткені олардың барлығы етістік 
атаулыға жатқанымен, әрқайсысының берер мағынасы әртүрлі және ол мағынаның 
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әртүрлілігін контекстен аңғарамыз. 
 
Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Алимтаева Л. Қозғалыс атаулары ретіндегі етістіктердің семантикалық сипаты 

және грамматикалық потенциалы. – Алматы, 2010. 
2. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы, 2007. 
3. Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Сөз тіркесі. – Алматы, 2010. 
4. Хасенов А. Етістіктің лексика грамматикалық сипаты. – Павлодар, 2010. 
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7.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ҰЛТ ТӘУЕЛСІЗДІГІ ЖОЛЫНДАҒЫ ТАРИХИ РОМАНДАРДЫҢ РӨЛІ 
 

Айнабек Айдана Еркінқызы 
aidana_uko@mail.ru  

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты филология жоғары мектебі, 
«050117 – қазақ тілі мен әдебиеті» 

 мамандығының 4 курс студенті, Шымкент, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Ж.Қ.Сапарбаева 

 
Әр дәуірдің әдебиеті – сол дәуірдің айнасы. Сөз өнерінің өмір шындығын шыңдап қана 

қоймай, келешекке – келер ұрпақтан ұрпаққа шегелеп қалдыратын құдіретті күші де осы 
арада жатыр. 

Әдебиеттің қоғамдық мәнін айтқанда, ең алдымен, оның таным тарапындағы маңызын 
атау шарт. Қандай бір көркем шығарма болмасын, ол оқырманға бұрын беймәлім өмірді, 
шындықты, бейтаныс заманды, адамды танытады. Әр кітап оқырман үшін бұрын–соңды 
беймәлім дүниенің есігі секілді. Сол есікті ашып кіргенде ғана адам өзіне белгісіз құпиялар 
сырына тереңдеп, танымын байытады. Әдебиет адамдарға өмірді танытып қана қоймайды, 
олардың сол өмірге көзқарасын қалыптастырады, мінез–құлқына ықпал етеді, бүкіл тұрмыс–
тіршілігіне әсер етеді.  

Өнерге, өнердің бір түрі - әдебиетке әркім өзінше анықтама берген. Біреулер оны – 
«шындықты сәулелендіру» десе, біреулер – «идеалдар жасау», тағы біреулер – «бір адамдың 
сезімін екінші адамға ауыстыру» деген. Бұл ұғымдардың қай–қайсысында да белгілі 
дәрежеде шындық бар, бірақ толық тұжырым жоқ . 

Әдебиет тарихын жанр-жанр бойынша жiктеп талдау ежелгi дәстүр болып табылады. 
Сол дәстүрі бойынша соңғы прозаның, оның жетекші жанры – романның күй-жайы алдымен 
сөз етілмек. Әлбетте, тәуелсіздік кезеңі әдеби процесін қадағалай отырып, сөз өнері 
келешегіне де бір уақ көз тастамасқа болмайды. Жас қалам не жазды, бет алысы қандай? 
Міне, бұл мәселеге де тиісті көңіл бөлінуі керек. 

Қазақ әдебиетінің ежелден қалыптасқан және бір тамаша дәстүрі бар. Ол – ел тарихын 
ғалым-тарихшылармен қоса қабат, кейде олардан озыңқырау зерттейтін дәстүр. Тәуелсіздік 
жылдарында бұл тамаша дәстүр байытыла түсті. Еуропацентризмнің, отаршылдықтың 
уымен уланған бірсыпыра идеялық кемсітушілік қағидалардың бет пердесі жыртылып 
әшкереленді. Көшпенділер өркениеті, түркі тегіміздің қаһармандық тарихы хақында бағалы 
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көркемдік зерттеулер жасалуда. 
 Бүгiнгi әдеби процестiң бiр ерекшелiгi, қазақ сөз өнерiнiң таптық әдебиет мiндетiн ада 

еткендiгi. Ендiгi сөзiн бiр ғана таптың емес, барша ұлт тұрғысынан толғауға көшiп, дүние 
жүзi рухани мәдениетiнiң сара жолына түстi. Қазiргi ұлттық әдебиетiмiз жат бағыт, керi ағым 
дегендi бiлмейдi. Өзгенiң де тәжiрибесiн жатсынбайды. Әлемдік әдебиеттің бар байлығын өз 
байлығындай пайдаға асырады. 

Жаңа дәуір өзімен бірге жаңа тақырып ала келетіні, соны кейіпкерлер шақыратыны 
ежелден белгілі. Кейінгі кезеңде жазылған проза қаһармандарының көзге оттай басылатын 
бір ерекшелігі бар. Ол тап қырқысын дәріптемейді. Ұлттың көкейкесті мүдделері, тәуелсіздік 
тақырыбы, азаттық алу жолындағы тарихи шындық бейнеленеді. Ұлтжандылар жасаған 
әдебиет енді рухани мәдениетімізде құндылықтарын қайта қарауға бастайды. Кеңес кезінде 
ұлттық идея таптық тұрғыдан қаралды. Сондықтан сыңаржақ насихатталды.  

Тәуелсіздік дәуірі әдебиетінің үлкен бір табысы, сөз өнерінің ел, жер, ұлт тағдыры 
жөнінде тарихқа сұрау салуын күшейте түскені деп білуге болады. Әсіресе азаттық 
тақырыбына, мемлекеттік Һәм ұлттық дамудың шешуші кезеңдерін көркем сөз қуатымен 
зерделеуге, ел тұлғасы ерлерді, ұлт қаһармандары характерлерін сомдауға деген жалпы 
әдебиеттік ынта-ықлас болып көрмеген дәрежеде артқаны даусыз. 

Тәуелсіз Қазақстанның жас ұрпағына халық тарихын тереңдете оқыту мақсатында 
Қазақстан тарихы пәні бойынша жүргізіліп жатқан реформалардың бағыт–бағдары оң екені 
анық. Тарихымыздағы ащы да ауыр шындықтарын келешекте ел тірегі болуға тиісті бүгінгі 
жас ұрпақтың жан – жақты біліп өскені абзал. Сол үшін де тек бір ғана тарих оқулықтарымен 
шектеліп қалмай, кезең туралы жан–жақты мәлімет беруде әдебиеттанулық зерттеулерде 
зерттелген, таңдалған шығармалардың тағлымдық–танымдық мәні олқы соқпаса керек. 
Сондықтан да ол туындылардың үзінділерін орта мектеп оқулықтарының талдауларына 
кіргізіп, хрестоматияларынан орын беру күн тәртібінде тұрған мәселе болып саналуы тиіс.  

Бүгінгі таңда «проза бар ма, әлде жоқ па» деген сауал әдебиет саласында аса өзекті 
мәселеге айналғанына біршама уақыт болды. Егемендік алып, жеке өз алдына мемлекет 
атанғанда кішкетай баланың еңбектегеннен кейінгі тәй-тәй басқанда қиыншылықтарға 
ұшырайтындағыдай еліміз де тоқырауды бастан өткізді. Міне, осындай қысылтаяң уақытта 
әркім де өз қара басы мен баланың күйін күйттеп әдебиеттен қол үзгендер де көбейген-ді. 
Алайда одан бері жиырма жылдай уақыт өтті. Заман өзгерді. Жағдай бір қалыпқа түсіп, тіпті 
көрші мемлекеттермен салыстырғанда экономикалық даму жағдайымыздың жоғарылығын 
айтып қуана да, мақтана да алар дәрежеге жеттік. Әдебиетке де жас толқын қатары қосылып 
«жыртықты жамауға» өз үлестерін қосуда. Десек те, жоғарыдағы сұрақ әдебиеттанушы 
ғалымдардың көкейкесті мәселесі болып табылады. Осы жолдың екі айрық жауабы бар. Бірі 
заман ағымына қарай құндылықтар жоғалып, материалданып бара жатырмыз десе, екінші 
бірі «тәубе, жастар да әдебиетке келіп жатыр, оларға көмек те көрсетілуде» деген пікірді алға 
тартады. 

 Артта қалған жиырма жыл мерзім ішінде көп нәрсе өзгерді, ескіргені бар, жаңарғаны 
бар. Біздің халықта үлкен буын мен жас буын арасында өзара байланыс дәстүрі қалыптасқан. 
Бірлесе отырып ойласатын, тәжірибе алмасатын, жастарға қамқорлық көрсетіліп, оларға жол 
көрсету әуелден бар.  

Тәуелсіздік жылдары жарық көрген тарихи туындылардың, бәрі бірдей, дәл өткен 
ғасырдың аяқ шенінде жазыла бастамаған. Қолға алынуы, зерттеліп ойластырылуы кеңес 
кезеңіне тура келгеннің өзінде жазылу барысында бұрын айтудан жасқанып, қысылып – 
қымтырылып жүрген жерлерді енді шындық күйінде жеткізу сәті түскеніне қуанбаған 
жазушы болмаған шығар деп айтуымызға болады. Ол шығармаларды бас – басына атап 
талдағанда, әдебиет қоржыны бүгінгі Қазақстан ділгірлігіне қызмет ететін сан алуан 
туындыға байи түскеніне көз жеткіземіз.Әбдіжәміл Нұрпейісовтың « Соңғы парыз» роман – 
диологиясы, Зейнолла Қабдоловтың «Менің Әуезовім» роман – эссесі, Шерхан Мұртазаның 
«Ай мен Айша», Мұхтар Мағауиннің «Мен», Қалихан Ысқақовтың « Ақсу – жер жаннаты», 
Ромазан Тоқтаровтың  «Абайдың жұмбағы», Әкім Таразидің «Жаза», Оразбек Сәрсенбайдың            
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«Шеңбер», Қалмұқан Исабаевтың «Шоң би», Баққожа Мұқайдың «Өмірзая», Кәдірбек 
Сегізбайұлының «Беласқан» т.б жазушылардың романдары оқырман жұртшылық талқысына 
түсті.  

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасындағы ұлттық идеяның әлеуметтік талдау 
пайымымен көркем бейнеленуі жан-жақты сөз болады. Қазіргі қазақ прозасының 
тақырыптық деңгейі кеңіп, кеңестік жүйе кезіндегі жазбақ түгілі айтуға болмайтын “жабық” 
тақырыптарға қалам тарту мүмкіндігі туды. Сонымен қатар еліміздің әлеуметтік өмірінде 
қоғамдық-саяси шешуші рөл атқарған қазақ әдебиеті тарихының ақтаңдақ беттері – 1986 
жылғы “Желтоқсан”, 1989 жылғы “Семей полигоны”, “Ауғанстан” тақырыптарына қазақ 
жазушыларының еркін шабыттана жазуының арқасында біраз көркем прозалық шығармалар 
дүниеге келді. 

Қазақтың ауызша көркем сөзіндегі – ертегілер, аңыздар, мысалдар, шежірелер, 
шешендік жай сөздер – қазақ көркем прозасының анасы, шығу тегі, үлгі, өнегесі, дәстүрлік 
негізі. Роман, жалпы әдебиет – өз уақытының рухани һәм ар қызметінің жемісі. Замана 
идеяларының жаршысы ретінде өз уақытының тарихи ісіне қызмет етеді. 

Роман – сюжеттік құрылымы күрделі, көп желілі, кең тынысты, кейіпкер бейнесін ұзақ 
байтақ кеңестік ауқымында көрсететін көлемді эпикалық шығарма. Яғни кейіпкер бейнесі ол 
өмір сүрген уақыт, орта, байтақ кеңістік ауқымында жан–жақты мүсінделеді. Оның 
классикалық үлгілерін Стендаль, Бальзак, Диккенс, Тургенев, Толстой, Достоевский жасап, 
әлемдік аренаға көтерген. 

 Роман, жалпы әдебиет – өз уақытының рухани һәм ар қызметінің жемісі. Замана 
идеяларының жаршысы ретінде өз уақытының тарихи ісіне қызмет етеді.  

Орыстың ұлы ақыныА.С.Пушкин роман туралы « Роман деген сөз – ойдан өрбіте 
баяндалған тарихи дәуір ұғымын береді» десе, В.Г. Белинский  «Роман жаңа заман эпопеясы, 
роман тарихи фактілерден бас тартып оларды тек өзінің мазмұны болған жеке оқиғамен 
байланысты етіп алады.Бірақ осы арқылы роман тарихи фактілердің ішкі жағын, нәзік 
астарын біздің алдымызға баяндап береді. Бізді тарихи адамның кабинетіне және төсегіне 
ертіп апарып, оның үй тұрмысы және отбасы сырымен таныстырады, оны салтанатты тарихи 
мундирмен көрсетіп қоймай, үйінде, киетін шапанымен, қалпағымен жүрген күйінде 
көрсетеді. Тағдыр мен елдің сырын, олардың әдет–ғұрып, салтын білдіру тарихи романның 
мақсаты болғанымен де романның әрбір бейнесінен олар сезіліп тұруы керек. Сондықтан 
тарихи роман тарихтың қосымшасы, тарихтың екінші жағы » деді. Роман туралы А. 
Байтұрсынұлы «Ұлы әңгіме яки роман деп түптеп, терең әңгімелеп, түгел суретін көрсететін 
шығармаларды айтамыз... ұлы әңгіме – тұрмыс тілі, өмір жүзіндегі ұлы–кішілі амалдар, ұлы–
кішілі оқиғалар қалай бір–біріне оралып, шиеленісіп, қайдан барып тоқтайтынын мысалмен 
көрсететін секілдендіріп алдыңа әкеліп түрлі жолмен бағыт пен байланыстырады, 
шиеленстіре барып немен тынатындығын көзге көрсетеді » - деп айтқан [1. 208б].  

Ұлы әңгімелер шығармалар тақырыбын өз заманынан не өткен заман немесе келер 
заман тұрмысынан алып жазады. Ондағы адамның қоғамдық ортасы, қоғамдық қатынасы, 
туыстық байланысы, дүние тану, наным–сенімі, арман мен мұраты, ұлттық салты, әдеті 
жазылады. 

Романның ерекшелігі: 1) Қоғамдық өмірдегі адамдардың күрделі күрестерінің қазіргі 
немесе өткендегі тарихи оқиғаларды жан – жақтылы суреттеу арқылы бір яки бірнеше 
дәуірлік мәнді ерекшелігін бейнелеп беру романның басты ерекшелігі болып табылады. 2) 
Романда тұтас бір немесе бірнеше дәуірді суреттеп бейнелеу үшін алып арналы, үлкен 
оқиғалық желі   (сюжет) керек. Романның әр тарауы, әр бөлігі өз алдына сан–саналы оқиға өз 
арнасында өрістеп дами келе, бір тұтас үлкен арнаға құяды да оқиға заңды, нанымды шешім 
табады. 3) Романда бір немесе бірнеше дәуірді бейнелеу үшін, әлде неше оқиғалық тартысты 
бейнелеу үшін де қатыстырылатын кейіпкерлерде ондап, жүздеп тіпті мыңдап саналады. Әр 
қандай адам белгілі бір заманға, қоғамға, мекенге, тарихқа тән адам болады. Сондықтан «Әр 
адам өз заманының перзенті», оның наным–сенімі, дүние тануы, тұрмыстық дағдысы, 
мінезіне дейін заман мен қоғамның әсері болмай қоймайды, сондықтан кейіпкер дегеніміз – 
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қоғамдық адамның көркем шығармадағы бейнесі болып табылады.  
 Тарихи роман жайдан–жай жазылмайды. Өзі дүниеге келген уақыт зәрулігіне бұл жанр 

да қызмет етпек. Және қызметі бүгінгі заман тақырыбына жазылған шығармадан кем 
соқпауы тиіс.  

Тарихи роман жазатын қаламгер белгілі бір кезеңге назар аудара отырып, оның бүкіл 
болмысын хатқа түскен шындық, құжаттар мен фактілер арқылы ашады. Сондықтан тарихи 
шығармада тарихи факт көркем бейнелеудің негізгі өзегі болып табылады.  

Тарихи тақырыпқа бару, яғни өткенге көз салу, сол өткенді айыптауға болмайтын 
жайларды айтуға талпыныс – уақыт талабынан туындайтын құбылыс. Тарих – адамның 
әлеуметтік тірлігінің сорабы. Адам - әрі тірліктің субьектісі, әрі тарихи танымының 
субьектісі. Халықтың бірден бір қаруы, паспорты оның терең тарихы мен дәстүрі. Ал оның 
жаһанға танылуына еркекше ықпал ететін күш - әдебиеті. Осы тұста проза жанырының, 
романның атқарар рөлі зор. Тарихи туындылардың әлем тілдеріне аударылып, таралуы    ел 
әдебиетінің өміршеңдігіне орасан зор ықпал етері даусыз. 

Қорыта келгенде, әдебиетіміздегі тәуелсіздік дәуірінде жазылған проза жанырының, 
соның ішінде тарихи романдарымыздың бүгінгі бет алысы әлемдік аренада да өзінің тәуелсіз, 
биік рухын таныта аларлық деңгейде қарыштап келеді.  
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Ғылыми жетекшісі – Р. Тұрысбек 
 
«Батыр» деген кім? Батыр деген – елін қорғаған жауынгер, шайқаста кан төккен 

қаһарман, көкірегін отқа төсеген ер емес пе?! Абай атамыз: «Біздің қазақтың жүректі кісі 
дегені – батыр кісі дегені» деген екен. Науша Қашағанов: «Батыр деген жарқ-жұрқ еткен бір 
алмас»,- деп жырлады. Ал, Ілияс Есенберлин батырларды қалай жырлаған екен?! Өзімізге 
белгілі, сөз зергері, зерделі ғалым – Ілияс Есенберлин ең алғаш поэма жанрында қалам 
тартты. Бізге оның 1945 жылдары жарық көрген «Айша» мен «Сұлтан» поэмалары мәлім. 
Бұл поэмаларда ҰОС-ның жауынгерлері, аты аңызға айналған Мәншүк, Сырым, Сұлтан 
сынды батырлардың ерлігі арқау болған. 

 «Айша» поэмасында еліміздің батыр қызы Мәншүктің бейнесі сомдалған. Автордың 
өзі бұл дастаның «қазақтың әйгілі қызы, Советтер Одағының Батыры Мәншүк Мәметоваға 
арнаймын» деп жазып кеткен.  
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Мәншүк ерлігін насихаттау үшін басқа ақын-жазушыларымыз да қалам тартты. Атап 
айтсақ, М. Хәкімжанованың «Мәншүк» поэмасы, Т. Бердияровтың «Мәншүк туралы 
дастаны», т,б. Бұл дастандардың көбінде сұрапыл соғыс жылдары Мәншүктің майдандағы 
қаһармандық іс-әрекеттері басым орын алады, ал І. Есенберлиннің поэмасында оқиғалар 
Айша мен Сырым арасындағы махаббаты арқылы өріледі. Яғни, поэмада айқын көрініс 
табатын нәрсе: екі жастың махаббаты мен соғыс. 

«Сұлтан» поэмасында да қос ғашық сезімі, Отан алдындағы парыз үлкен орын алады. 
М. Жапанова өзінің кандидаттық диссертациясында «Айша» поэмасы жайында: «Айша 

мен Сырым жеке қасиеттері мен рухани құндылықтары арқасында фашизм түрінде көрініс 
берген зұлымдылықпен батыл күресуге тайсалмай қарсы шығады»[2, 10],-деді. 

 Екі дастанда да Айша, Сырым, Сұлтанның майдандағы ерлік істері, Отан алдындағы 
борышы, патриоттық рухы көрініс табады.  

Соғыс басталмас бұрын басты кейіпкерлер Айша мен Сырымның, Сұлтан мен 
Ақторғынның бір-біріне ғашық боп жүрген алаңсыз күндері суреттеледі. Сырым  сегіз қырлы, 
бір сырлы, он саусағынан өнері тамған жігіттің бірі боп сипатталады. Ал Сұлтан – сіңлісімен 
бірге жетімдіктің қасіретін көріп өскен кейіпкер. Сұм соғыс басты қаһармандардың 
тағдырларына зауал келтірмей қоймайды. Енді жырда соғыс жылдарындағы басты 
кейіпкерлердің батырлық тұлғасы қалай көрінетініне тоқталайық. 

 Соғысқа аттанған Сырым мен Сұлтан алғашқы күндерінен-ақ  қорқыныш пен үрей 
дегенді ұмытқан, тұла бойын ар мен намыс, жауға деген кек пен ашу билеген өжет, өршіл 
батыр ретінде танылады. 

Осылардың арасында болатын- 
Алматыдан келген қайсар жолбарыс 
Қарамайтын жауып тұрған от-оққа, 
Батылдығы ілінді сан атаққа 
Жатыр, әне, автоматын құшақтап, 
Жатыр әне, 
Жатыр Сырым окопта[1, 24]- деген жыр жолдарынан Сырым бейнесі ашылады. 
Ал Сұлтанның батыр тұлғасы  келесі жыр жолдары арқылы беріледі:  
Сылқ түсті, ұстай фашист көкірегін, 
Алды енді Сұлтан мұны көріп демін. 
«Бір өшім қайтты!- деді айқай салып, 
Күлді ол, күлді енді емін-еркін![1, 70] 
Автор қан майданда жүрген Сырымның бәрінен бұрын елінің азаттығын бірінші 

орынға қоятынын, ажал тұтса да қаймықпас батылдылығын таныту үшін өзіне сөйлетеді. 
Автор бас қаһарман Сырымды қанды ауыз қасқырға, намысты бермейтін барысқа, айбатты 
арыстанға теңеп, оның ерлігін, айбынды күшін образды түрде аша түседі: 

Сен женесің қорықпасаң ажалдан 
Қасқырларға қасқыр болсаң қанды ауыз. 
Өлсең-дағы қолдан бермей намысты, 
Барыс болып жеңу керек барысты[1, 30]. 
Сырым жау тылында жараланса да, қансыраса да, жанының мұқалмаған беріктігі 

арқасында ажалды да жеңіп шығады, себебі оның елім деп дүрсілдеген жүрегі ешқашан 
берілмейді. Поэмада ол оң қолына жарақат алған шағында бойындағы бүкіл күш жігерін, 
қайратын қаһарлана жиып алып, көз алдына көрінген жалғыз танкке соңғы гранатасын 
сермеп өрттейді. Бұл – нағыз батыр тұлғасы. 

Аз-ақ қалды ақыруға ышқынып, 
Өзін-өзі ұстады әрең күш қылып[1, 37],- 
дегенде жүректегі буырқанған ашу мен қазандай қайнаған кектің ызасын ақылмен 

сөндірген Сырымның тағатсыздықта бой бермейтін төзімділігін байқаймыз. 
 «Қырағының өзі де, көзі де батыр» дегендей, «Сұлтан» поэмасының өзі аттас басты 

қаһарманның фашистермен шайқасында терең білімі, алғырлығы танылады. 
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Сәл тыныш бүгін майдан – күллі дозақ, 
Қарға еніп Сұлтан жатты күтіп ұзақ . 
Біледі ол фашистердің мінез-құлқын, 
Сабырын бармайтұғын көпке ұзап[1, 69]. 
Бұл өлең жолдарынан соғыста жауды қырудың, одан айласын асырудың әдісін жетік 

меңгерген шебер жауынгердің тұлғасы елестейді. 
Айша да – нағыз батырлық иесі. Алғашқы жыр жолдарында біз құмырсқа бел, оймақ 

ауыз, қыр мұрынды нәзік Айшамен танысамыз. Автор ержүрек қызды алғаш сипаттағанда, 
көз алдымызға қазақ қызына тән асыл қасиеттердің барлығын бойына сіңірген ибалы, 
инабатты сұлу жан бейнесі елестейді: 

Әрі нәзік, 
Әрі сондай өр еді, 
Менсінбесе –  
Мініңді тез көреді... 
Қалдырса да көңіліңді қанша рет, 
Қарай бергің, 
Қарай бергің келеді!..[1, 20] 
Бұған қоса оның бойынан ерге тән батылдық, жігер мен қайрат табылады. Сырым өлімі 

туралы суық хабарды есіткенде, жүрегінің дертіне шалдығып өкінішпен өртенбеді, өзін-өзі 
жұбата білді. Осылайша Айшаның бойынан туа біткен салмақтылық пен бекемділікті, жігер 
мен өжеттікті көреміз. Келесі жыр жолдары бұны дәлелдей түседі: 

Ол айтады: 
Бақытыңды күт дейді! 
Бір қуаныш өлшем емес өмірге, 
Өмір және бір қайғыменен бітпейді[1, 29]. 
Бұл жолдардан-ақ өзінің қайғысын батылдылыққа жеңдіре білген Айшаның өр мінезі 

байқалады.  
Келесі кезекте автор алапат соғыстың ортасында жүрген Айшаны жырлайды. Ол өзінің 

бсты парызы шайқасқа жолбарыстай тайсалмай ұмтылу деп санайды. Бұл - екінің- бірінің 
қолынан  келмейтін батырлық: 

Бола білді  
Қыз да енді қатулы, 
Қар жамылып, мұз төстеніп жатуды 
Үйренді ол. 
Үйренді ол және де 
Станковой пулеметті атуды[1, 34]. 
Айша алған бетінен қайтпайтын, қиындықтан тартынбайтын, қаймығуды білмейтін, 

Отан үшін отқа да түсетін өжет қыз ретінде суреттеледі. 
Тіс батпайтын қатты жаңғақ екенін 
Көп кешікпей жігіттер де түсінді[1, 33]. 
Сырымның жүрегі елім деп қалай дүрсілдесе, Айша да солай. Кеңес Одағының Батыры, 

Ұлы Отан Соғысының аты аңызға айналған қаһарманы, белгілі қаламгер                  Б. 
Момышұлы: «Біздің жүрегіміз темір емес. Бірақ біздің кек отымыз қандай темірді болса да 
ерітіп, күйдіріп жібере алады. Біздің үрейді жеңетін ең күшті қаруымыз бар, ол – Отанға 
деген сүйіспеншілік» деген екен. Шынымен-ақ, бұл - әрбір патриот жауынгерге тән қасиет. І. 
Есенберлиннің өзі де – соғысқа қатысқан солдаттардың бірі. Айша бейнесін толықтыру үшін 
оның бойына бұл қасиетті  енгізеді. Жыр бойында сұсты қатарлары дажал тісінен аумайтын, 
оттай тұтанып лек-лек болып келе жатқан жауға совет солдаттары аттанған тұста Айшаның 
елім деп соққан өр мінезді бейнесі суреттеледі: 

Тұрғызбастан осы күйі лап қойса, 
Қалай тірі қалар бұлар? Қалайша? 

Отан үшін!..- 
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Деп сол кезде 
Пулеметтен ажал отын төкті Айша[1, 40]. 
Айша бұл шайқаста жерімді қорғаймын деп жараланады. Бірақ оның жүрегінде 

лапылдап тұрған отты рух оны жеңілдірмейді. 
Жыр бойында батырлық қан майданындағы сапын түзеген жауынгерлер арқылы да 

танылады: 
Көтерілді енді қызыл қалың қол, 
Жел өршіткен өрт секілді лапылдап[1, 40]. 
Олар елі мен жері, атамекені үшін жандарын аямай фашистермен кескілесіп 

шабуылдасты. 
Сұм фашистер бірі өлсе, 
Бірі өлмей 
Ұмтылды!.. 
Қас батырлар қалай да – 
Қасарысып, 
Қойды ілгері жібермей[1, 24],- 
деп жыр бойында автор қанды шайқастың шыңдық бейнесін көрсетіп, жауынгерлердің 

тылдағы жанқиярлық еңбегін ғажайып поэтикалық творчествасымен бейнелейді. 
Адамдар да түрлі ұлттан құралған –  
Бір-ақ тілек, 
Бір-ақ мұрат, 
Бір арман: 
Фашист күнің қараң етіп- 
Тездету жеңіс күнің[1, 27]!- 
деп, автор соғыстағы ерлердің күш-қуаты көп ұлтты совет халқының мызғымас 

бірлігінде жатқанын көрсетеді. 
 І. Есенберлин батырлықтың тек қолға қару алып жауға қарсы аттануы ғана емес, 

сонымен қатар өне бойға біткен шексіз төзімділік пен өрлік, тылдағы әр минутта қыл үстінде 
тұрған өмірге мойынсұнушылық пен байсалдылық екенін жырлайды. 

Неге ақын махаббат пен соғысты егіз жырлады дейсіңдер, себебі автор қаһарманддыққа 
бастайтын күштің махаббат екенін көре білді. Оны жыр жолдарында да бізге аңғартады. 
«Сұлтан» поэмасынынң соңғы тармақтарына назар аударайық: 

Ерлік не: Күш емес ол тастай берік 
Батырлық о да емес сөзсіз ерлік. 
Туады ерлік арман, өрт сезімнен 
Жаралып махаббаттай көзсіз келіп![1, 74] 
«Айша» мен «Сұлтан» дастандарының соңы өздері аттас басты қаһармандарының 

қанды шайқаста қаза табуымен аяқталады. Жойқын соғыста жауынгерлердің қаза табуы 
рухани жеңістің бастауы болды. Майдангерлердің ажал құшуы Ұлы Жеңісті жетеледі. Біз 
бұл жыр арқылы батырларымыздың Ұлы Жеңіс үшін арыстандай арпалысып, қасық қаны 
қалғанша шайқасқанына куә болдық. Автор батырларымыз қаза болса да, ерліктері қаза 
болмайтынына, мәңгілік еліміздің жүрегінде сақталатынына, болашақ жастарға өнеге 
болатынына сеніммен қарайды. 
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Ғылыми жетекшісі – Қ.Кемеңгер 
 
Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Смағұл Садуақасұлы (1900–1933) –  

білімділігімен, парасаттылығымен, ұлтына риясыз қызмет істеу өнегесімен танылған қазақ 
тарихындағы айрықша тұлғаның бірі. Ол жастардың жарқын болашағы үшін, ұлт теңдігі 
үшін, өндіріс пен шаруашылықты дамыту үшін табанды күрес жүргізді. Замандастары 
тарапынан “Біздің Кенесары” атанды, қанқұйлы Ф.Голощекиннің геноцидін алдын ала сезіп, 
оған ашық қарсылыққа шықты. Өзі өмір сүрген заманның сан салалы әлеуметтік, тұрмыстық 
мәселелеріне зер салып, соларға мақалалар арнады. Алғашқы болып ұлт театрын 
ұйымдастырды.  

Қайраткер Смағұл, сонымен қатар, көрнекті көсемсөзші, білікті әдебиет зерттеушісі де 
болды. Әдебиетші ретінде үлкен еңбек сіңірген С.Садуақасұлы өткен ғасырдың 20-шы 
жылдары Абай мен Сұлтанмахмұт Торайғырұлы өлеңдерін жинатып, Бейімбет Майлин, 
Жүсіпбек Аймауытұлы, Мұхтар Әуезұлы әңгімелерін орыс тіліне аударды. Өзі де қаламнан 
қол үзбей, “Сәрсенбек” романын, “Салмақбай-Сағындық”, “Күміс қоңырау” повестерін, 
“Өртең”, “Салмақбай, Махамбет”, “Аптономия” әңгімелерін, көптеген әдеби-сын 
мақалаларын, танымдық еңбектерін жазды. Бұл туралы белгілі алаштанушы ғалым, ҚР ҰҒА 
кореспондент мүшесі Дихан Қамзабекұлы өзінің монографиялық еңбегінде тиянақты жазды 
[1]. 

Абайтанушы ретінде С.Садуақасұлының еткен еңбегі қандай болмақ? Ең алдымен, 
қайраткердің 20-жылдары Абай жазғандарын тірнектеп жинауға мамандарды 
жұмылдырғанын ескеруіміз қажет. Одан барып өзі өмір сүрген тұста қазақ әдебиеті жайлы 
жазған мақалаларында Абай және оның өмірі, ортасы, заманы, ақындығы мен поэзия 
мәселелерін қарастырғанын айтамыз. 

С.Садуақасұлы «Қазақ әдебиеті» мақаласында сол дәуір тұрғысынан әдебиетіміздің 
күй-жайына шолу жасайды. Қазақ арасында кең атаққа ие болған Шөже, Біржан сал, Сара 
сынды әнші-жыршыларымыз туралы, «Мәшһүр» атанған Ж.Көпеев туралы, Абай жайлы, 
қазақ зиялылары жөнінде сөз қозғайды. Абай мен оның поэзиясына кеңінен тоқталады. Ұлы 
ақынның өлеңдерін барлай келе, олардың басты көтерген мәселесіне өзінше ой білдіреді. 

Қазіргі таңда жаңа үлгідегі жазба әдебиетіміздің негізін салушы Абай деп танимыз. Ал 
С.Садуақасұлы қазақ жазба әдебиетінің басында тұрған тұлға ретінде «Мәшһүр» атағына ие 
болған Ж.Көпеевті санайды. Абайдың көзі тірісінде оның өлеңдері жарияланбай, өзі де 
қалың қазаққа аса танымал болмаған еді. Ал Мәшһүр Жүсіп Көпеев болса, Абайдың 
поэзиясына алғаш рет зор ілтипат көрсеткен және оны тұңғыш ауызға алған адам еді. Мақала 
авторы Мәшһүр Жүсіпті жазба әдебиетін әкелуші ретінде таныса, Абайды оны жалғастырып, 
биік деңгейге жеткізуші ретінде сипаттайды: «Абай поэзиясы қазақ халқының әдебиетіне 
ұшан-теңіз ықпал етіп, оның бұдан былайғы бағыт-бағдарын айқындап береді. Сондықтан 
мен Абай туралы, оның өмір сүрген уақыты туралы бірер сөз айтқым келеді» [2, 321].   

Смағұл Садуақасұлы әрі қарай ғұламаның өміріне қатысты деректерге тоқталып өтеді. 
Абайдың өмір сүрген заманы жайлы келесідей сөз қозғайды: « ...бұл «оқымысты» 
қазақтардың бәрі өз халқының тағдырына енжар қарап, көпшілігі жалтыраған шекпенді 
армандаудан әрі аса алмады. Сондықтан мүмкіндік туған сәтте-ақ шенеунік болып жылтырақ 
түймемен шектеледі. Ал енді шенеунікке де жетпеген енді бір тобы өз үйінде отырып, 
ақтаушылық қызметпен шұғылданды. Олар әдетте біреулерге арыз-шағым жазып беріп, 
болыстардың хатшысы болып жүрді. Ал ел ішінде билік үшін дау-жанжал, талас-тартыс 
толастамай, болыстыққа ұмтылу күшейе берді. Мұның өзі әкімшіліктердегі орыс 
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адамдарының алдын алып, пара беріп, сайлаушылардың аузын алумен астасып жатты» [2, 
321]. 

Ахмет Байтұрсынұлы Абайға арнап жазған «Қазақтың бас ақыны» мақаласында  ұлы 
ақын өмір сүрген заман шыңдығын былай суреттейді: «Біліммен би болып, жұрт билейтін 
заман өтіп, тасың (таспен) би болатын заманға қарсы туған. Білімі көптер жұрт билемей, 
малы көптер жұрт билейтін заманға қарсы туған. Абай жұрт алдына білімін салғанда, 
басқалар малын салған, жұрттың беті малға ауып, ел билігі Абай қолына еркін тимеген. 
«Білімнен мал артық болушы ма еді», - деп, Абай жұрттың онысына көнбей, таласқан» [3, 
398]. 

Осылайша, Ахмет те, Смағұл да сол заманның саяси мәселесіне көз жүгіртіп,  
«оқымысты азаматтардың» ортасындағы Абайдың өзгешелігін, сотқар, парақор әкім-
болыстардан жаратылысы бөлек екенін танытады. С.Садуақасұлы сондай парықсыздарды 
Абайдың единициға балап, үлкен сынға алғанын көрсетеді: «Ол өз өлеңдерінде зиялыларды 
қасқырға, ал қараңғы халықты малға теңейді. Елдің басшыларын бір деп алып, қараңғы 
халықты нөлге санайды. 

Единица жақсысы, 
Ерген елі бейне нөл. 
Единица кеткенде, 
Не болады өңкей нөл? [2, 321],-  
дейді. С.Садуақасұлы ұлы ақынның өлеңдерін саралай келе, оның шығармаларындағы 

қозғалған өзекті мәселелерді, оның өлеңдерінің маңыздылығын жазады. Сонымен қатар, 
Абайдың сөз өнерін жоғары бағалап, дәрежесін биік деңгейге көтергенін, ақын-жазушылар 
үшін де үлкен талаптар қойып әсер еткенін, қазақ әдебиетіміздің эстетикалық талап-
талғамын қалыптастырған тарихи тұлға екенін айтады. 

«Сол тұстағы қазақ халқының ауыр халі ел билеуші белсенділерден патша өкіметінің 
бишігештерінен көрген жәбір-жабасы Абайдың «мөлтілдеген көз жасына» шағылып сыртқа 
шығады. Оның тілі ғажайып көркем. Бұл тұрғыдан оған қазақ жазушыларының арасында тең 
келетіні жоқ» [2, 322],- деп Абайдың ұлылығын, данышпандығын, тілінің өткірлігі мен 
көркемдігін сөз етеді. 

Смағұл Садуақасұлы «Ұйымның әйелге көзқарасы» мақаласында қазақ баласының,  
мейлі кедей, мейлі бай болсын, қанына сіңіп кеткен есепшілдікті өткір сынға алады. Осы 
ретте қыздардың бай баласына тиетіннің себебін Абай сөзімен келтіреді: «Жұрт мақтаған 
жігітті қыз жақтаған»...Бай баласын барлық жұрт «мырза» дегенде, оның келіншегін де бос 
қалдырмайды» [4, 29]. 

«Қазіргі дәуір – іс дәуірі» деп аталатын мақаласында ескілік пен жаңа пікір мәселесін 
ортаға салып, «Жаңа пікір деп нені айтамыз? Біреудің ойлап тапқанын жаңа пікір дей аламыз 
ба? Жаңа пікір ескілікті ығыcтыра алады дей аламыз ба? деген өткір сұрақтар қояды. Оған 
Абай сынды ұлы ақынды дәйекті мысал ретінде келтіре отырып, ұтымды дәлелдермен жауап 
қайтарады. Ол «Мысалы, біреу Абайды күйдіріп, өртеп жіберу керек дейді екен. Себебі, 
Абай ескі, ол бұрын болған, бізге жаңа керек. Бұл сықылды пікірге жаңа пікірлі жастар қалай 
қарауы керек? Бұл пікір сырттан қарағанда, рас, жаңа сықылды. Бірақ бұның негізі дұрыс 
емес. Біз ескіге қарсы болғанда оның шын шіріген, ескірген жеріне қарсымыз. Осы күнгіні 
гүлдендірудің орнына бүлдіретін, шірітетін, ілгері басуға бөгет болатын жеріне қарсымыз, - 
деп нақты, дәл, көңілге қонымды жауап береді. Ақын Абай шығармашылығы жөніндегі 
таласты мәселеге орнықты пікір білдірді. «Абайдың сабақ болатын жері бар. Абай – анық 
ақын. Абай әдемі сөздің ұстасы. Абайдан біз әдемі сөзге үйренуіміз керек. Абай құр ақын 
ғана емес, ол белгілі заманның адамы, заманынында болған кертартпалылыққа, бұзақылыққа 
Абай қарсы болған. Оның сынаған, оның мінеген тұрмысы осы күні, әрине, өзгерді, бірақ әлі 
өзгермеген, жетпеген жерлері де бар. Олай болса, осы күнгі кем-кетіктерімізбен күресу 
жолында Абайдың іске асатын сөздері әлі толып жатыр. Біз «ескі», «жаңа» сөздерінің арасын 
тым жадағай, құрғақ түсінбеуіміз керек» [ 5, 294-295],- деп жазды. 

Осы жолдар арқылы Абайды ескішіл ақын, феодализм, байшыл қоғам ақыны деген 
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әлеуметтік сындардан қорғап алып, Абайдың дүниетанымы, ақындығы, поэзиясы жайында   
толымды ойлар айтады. 

Әдеби мұра жайында, оның ішінде «ескілік» сөз турасында Ыдырыс Мұстамбайұлы 
«Абай» сын-айтысында қозғаған болатын. Ыдырыс Мұстамбайұлы да Смағұлмен бір 
пікірлес. Ол: «Дап-дайын тұрған, даладан тегін тауып алатын ештеме жоқ. Жаңа ескіден 
құралады. Ескіні құрастырып қорытып «кәрі» тарих жаңа шығарады» [5, 95],- деп ескіден 
безбеу керек, керісінше одан үйрену керек, пайдалысын дамыту керек деп ашына сөз айтты. 
Ол, әсіресе, Абайды жоққа шығарушыларды, оны «өр көкірек, «ұрдық-жыр» деп 
ойлаушыларды үлкен сынға алды. Абайдың бізге керек екендгін, одан үйренетініміз әлі көп 
екендігін көрсетті. Горький, Пушкин, Достаевкийлерді қадірлеп, құрметтеп, құшақ жая 
қарсы алғанда, өз Абайымызды қалайша ескісің деп ысырып тастаймыз деген ойын ортаға 
салады. Ол жайындағы қате пікірлерді  айқын дәлелдермен теріске шығарады. 

«Біз екі ортада ептік, бұқпантайлық жасап, Абайды реті келсе мақтап, болмаса боқтап 
жүргендерге қарсымыз. Біз бұл мәселе: ашыққа шығармашылық (мәселе), Абай мәселесі 
мәдениет көзінен де, әдебиет көзінен де тексеріліп, еңбекшілер жұртшылығының алдында 
бұл мәселенің айқындалуын қажет (деп) табамыз. Абайдың сөздері, өлеңдері зор мағыналы 
тарихи оқиға. Ескіліктен біздің еншімізге қалған артық-кем болса да, жаман-жақсы болса да, 
бір ескерілетін мұра» [5, 126],- деп Абайдың мұрасын зерттеу керек, тексеру керек деп, оның 
шығармашылығын жоғары бағалап, мақаласын аяқтайды. 

С.Садуақасұлы «Әдебиет әңгімелері» мақаласында ол жайында сөз қозғаған болатын. 
Бұл мақаласы сол тұста әдеби айтыстарға белсене араласқан, әдеби мұра жайында 
көзқарастарын ашық білдірген Сәбит Мұқановқа жауап ретінде жазылған. Мақала қазақ 
әдебиеті жайлы пікір алысуда қамтыған мәселелерінің ауқымдылығымен де, айтылған 
ойларының тереңдігімен ерекшеленеді. Автор: «Айтыс жаңа пікір, жаңа ой туғызады. Қазақ 
әдебиеті өзгеден өлсе де айтыстан өлмейді. Қазақ әдебиетін сынау керек. Сынайтын уақыт 
жетті. Қазақ әдебиеті ақсаса, сынның көптігінен емес, дұрыс сынның жоқтығынан ақсап 
отыр» [6, 291],- деп бірден пікірталастың әдебиет үшін пайдалы екендігін, қуаттайтынын 
білдіреді. 

 Қазақ халқының әлі күнге шейін хат танымас, кітап оқымас душар халін асқан 
батырлықпен әшкерелеп айтады. «Абай-мамайыңды біз білмейміз Бернияз-перниязыңды біз 
естігеніміз жоқ, осы күнгіге  өзіміз де жараймыз» деушілер де болды. Егер бұлай деушілер 
бола қалса, олар біздің надандығымыздан басқа ешнәрсені дәлелдемес еді» [6, 292],- деп 
зерттеуші қараңғылықтың көгіндегі халқымыздың күйіне шарасыздық білдіреді. 

«Сәбит жолдас «Еңбекші қазақта» басылған мақаласында «қазақ әдебиеті өзінен-өзі 
үлгі алатын дәуірге жеткен жоқ» деді. Неге жеткен жоқ? Жетпесе, қашан жетпекші?» [6, 
292],- деп үлгіге ескі әдеби мұраны, Абайды алға тартады.  

С.Садуақасұлы Абай, Мағжан, Жүсіпбек, Бейімбет, Мұхтарлардың шығармаларын 
жоғары бағалайды. «Жүсіпбек пен Мұхтарды жоқ қылу осы күнгі қазақ әдебиетінің бір қолы 
мен аяғын кесіп тастаумен бір есеп» [6, 295],- деп анық айтты. Смағұлдың айтуынша, 
Абайсыз, Мағжансыз, Жүсіпбексіз қазақ әдебиетін жарымжан әдебиет деген сөз. 
Шындығында да, бұларсыз қазақ әдебиетін көзге елестету қиын. 

С.Садуақасұлының «Қазақ әдебиеті», «Ұйымның әйелге көзқарасы», «Қазіргі дәуір – іс 
дәуірі», «Әдебиет әңгімелері» мақалаларында ұлы Абай жайыда сөз қозғалады. Бұл 
мақалалардың барлығы сол тұста Абайлың кім екенін танытуда, оның шығармашылығын 
ұлықтауда аса маңызды болып келеді. Білім, ғылым, өнер мәнін түсінбеген халыққа Абайдың 
шығармаларының құдыреттілігін паш ету Смағұл сынды көкірегі ояу, оқымысты қазақ 
зиялылары үшін үлкен еңбек болды. 
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Ғылыми жетекші - С.Б.Жұмағұл 
 
ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары ұлттың мәдени және рухани ілгерлеуіне, 

сонымен қатар ғылымның қай саласында болмасын өркениет жолымен өркендеуіне қажетті 
мәселелерді ғылыми негізді шешуде шешуші қадамдар жасады. Соның барысында қоғамдық 
және жаратылыстану пәндері бойынша ана тілінде ғылыми еңбектер, оқулықтар мен оқу 
құралдары жазылды. Әсіресе, өткен ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдары басылған 
кітаптар Алаш қоғам қайраткерлерінің ел алдындағы парызын өтеуде жиған-терген білімін 
халық игілігіне жаратудағы ыждахаттылықтарын тағы бір қырынан көрсетеді. 

М.Дулатовтың құрастыруымен жарық көрген «Қазақ тілінде басылған кітаптарды 
көрсеткіш» (Қызылорда, 1926) кітабындағы Қазақстан мемлекет баспасы (Орынборда, 
Қызылордада), мұның Ташкендегі бөлімі, Мәскеудегі орталық баспа шығарған кітаптардың 
библиографиялық көрсеткішінен қазақ тілінде түрлі ғылым саласы бойынша жарық көрген 
еңбектердің мейлінше мол болғанын көреміз. Мысалы, А.Байтұрсынұлының «Баяншы» 
(Қазақ мұғалімдері үшін) (1920), «Әліппе астары» («Оқу құралы» деген қазақша әліппе 
бойынша үйретушілер үшін шығарылған баяншы) (1924), «Әліп би» (1926), «Тіл құрал» 
(1925), «Сауат ашқыш» (1924), Т.Шонанұлының «Шала сауатты ересектер үшін оқу құралы» 
(1926), А.Байтұрсынұлы мен Т.Шонанұлы бірігіп жазған «Оқу құралы» (1926), 
М.Дулатұлының «Оқу құралы»(1924), «Есеп құралы» (1925), Х.Досмұхаметұлының 
«Табиғаттану» Бірінші бөлім (1922), «Жануарлар» Бірінші бөлім. (1922), И.Тоқтыбайұлының 
«Жағырапия» (1922), «Түркістан» (1923), Ж.Тілеуұлының «Гигиена» (1924), Е.Омарұлының 
«Физика» (1924), Т.Шонанұлының «Орысқа қазақ тілін үйреткіш» (1925), 
М.Жұмабайұлының «Бастауыш мектепте ана тілі» (1923), «Педагогика» (Баланы тәрбие 
қылу жолдары) (1923), Ж.Аймауытұлының «Тәрбиеге жетекші» (Бала оқытушыларға), 
Н.Төреқұлұлының «Жаңа әліпби неге керек?» (1925), Х.Досмұхаметұлының «Қазақ-қырғыз 
тіліндегі сингормонизм» (Дыбыстардың үндестік заңы) (1924), С.Қожанұлының «Есеп тану 
құралы» (1924), К.Жәлелұлының «Есеп тану құралы» (1924), «Есеп тану жобасы» (1923) 
кітаптары, сонымен бірге түрлі ғылым салалары бойынша жасалған аудармалар соның нақты 
дәлелі деуге болады (1, 123-125). Міне, өз Отанының  дамуына үлес қосар жастардың  ана 
тілінде терең де жан-жақты білім алуына қажетті кітаптар шығаруда алғаш педагогикалық 
еңбегімен сара бағыт ұстанғандардың да көш басында болған Ғұмар Қараш еді.   

1919 жылы Ордада қазақтың тұңғыш ғылыми-педагогикалық әдістемелік «Мұғалім» 
журналының бірнеше санында ақынның «Педагогика» атты еңбегі басылды. 

Ғұмар мұрасын зерттеуші М.Тәжімұратов ақынның 1917-1918 жылдары қазақтан 
тұңғыш рет Ресей мен Сібір мұсылмандары Діни басқармасының қазиы болып жұмыс істеп 
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әрі осы жылдары Уфа кітапханаларында отырып «Қан мен жан» және «Педагогика» атты 
еңбектер жазғанын айтады (19, 51). Ғалым «Қан мен жан» еңбегінің қолжазбасы 
табылмағанын, журналдың «Педагогика» жарияланған әзірге № 2 және № 7 сандары 
табылғанын, онда еңбектің ортасынан соңына дейін басылғанын ескертеді. 

Ғұмар Қараштың  «Замана» (1994) жинағында оның «Педагогика» (1919) еңбегі 
берілмеген. Аталған еңбекті талдауда біз М.Тәжімұратовтың «Қазақстан мектебі» 
журналында (1992) жарияланған «Ғұмар Қараш және оның «Педагогика» кітабы» 
мақаласында берілген талдау мәтінін негізге алдық. 

Ақын аталған еңбегін жазуда халықтық тәлім-тәрбиеден бастап әлемдік озық ойлы 
ғұламалар пікірін саралай отырып, педагогикалық ғылымның мақсат-міндетін терең 
білгірлікпен талдайды. Бала тәрбиесінің басты сипаты, шынайы адами қасиеті биік, ар мен 
жаны таза азамат қалыптастырудың табиғатына қатысты бүгіндері де өз маңызын жоймаған 
педагогикалық  пікірлер түйеді. 

Тәрбие беруде бала психологиясын басты назарда ұстауды байыптағанда шәкірттердің 
жан әлемін, жан сырын ұғатын жастардың білім беруі қажет дейді. Оның негізгі мәнісін 
«Балаларға тәрбие берушілер мүмкін болғанша жастардан болуы керек. Хатте егер 
қолдарынан келсе,  мен бала тәрбиесінің бала болуын артық көрер едім. Осылай болғанда 
тәрбие беруші өзінің шәкірттеріне ең жақын жолдас, ең сенімді сырлас болып, оның түрлі 
жұбаныш халдерін ортақтасар, бөлісер еді» (2, 52) деп ұғындырады. Ал, «Бойға жеткен 
кісімен баланың арасында ортақтық, бірлік шын аз, мұндай аралары шалғай жатқан екі 
жанның арасында бір-біріне жақындық байланысы берік бола алмақ емес. Балалар әр уақыт 
үлкендерге қызмет етіп, қызмет көрсетуі мүмкін. Бірақ жаны сәйкесіп, шын көңілден сүю, ол 
бір уақытта да болмайтын жұмыс» деген пікірінен жаңашыл рухтағы жастардың жаңа 
буынға жан-жақты тәлім-тәрбие берудегі маңызын жоғары қойған көзқарасы аңғарылады. 
Оның өзіндік себептері де бар. Өйткені аға буынның бала оқытудағы әдістемелік бағыты 
жаңа дәуір талабымен үйлесе бермейтін еді. Әсіресе, жәдитшілдікті ұстанған және оны 
ұстаздық тәжірибесінде ұштастыру барысында Ғұмар керітартпа күштердің талай құқайын 
көрген болатын. 

Бала тәрбиесінің ерекшелігін ескеруде оның психологиясын және табиғи түйсігін, сана-
сезімін адамның таным зердесіне орай бағыттау туралы да келелі пікірлер айтады. 

Мысалы «...Жақсылық жамандықты айыру адамның ақылдылық міндетін тану, ол 
баланың жұмысы емес. Табиғат баланың бала болып жүруін тілейді. Егер табиғат жобасы 
өзгерсе, онда біз асығыс май басында-ақ жеміс үлгертіп шығарамыз, ол жемістің пісіліп 
жетілуі де, дәні жату да болмақ емес һәм ұзамай бұзылмақшы: бізде білімділер, қарт балалар 
болып шықпақшы» деген тұжырымы ойландырмай қоймайды. Сондықтан да бала тәлім-
тәрбиесінде оның жас ерекшелігі ескеріліп, психологиясы басты орында болуы шарт. 

Ғұмар педагогикалық көзқарасын байыптағанда баланың жан әлеміне, ішкі дүниесіне 
жөнсіз қол сұғуға болмайтынын айта келіп «Балалықтың өзіне жақсы қасиеттері - көру, сезу, 
ойлау, олардағы осы әзірлік қасиеттерін біздерге айырбастау орынсыз. Бас аяғы бес тұтамнан 
аспаған бала шаққа он жасар балаға берілетін талаптарды берушіге де мен осы сыйды тарту 
қыламын. Дұрысында да балаға ақыл неге керек? Ақыл - күштің жүгені. Шарасынан жаңа 
шыққан әлсіз құлыншақтың басына жүген кигізуші ме?...» деп орынсыз ақыл, жөнсіз 
шектеудің бала табиғатына қайшы екенін байыптайды. 

Сонымен қатар тәлім-тәрбиенің аса маңызды, түйінді жәйттеріне қатысты әр 
толғаныстарынан саналы ұрпақ өсіруде нақты бағдар беретін байыптаулар табамыз. Мәселен, 
«Нашар тәрбие  баланы өз тілегіменен сіздің тілегіңіз арасында шөре-шөре етіп қалдырады 
һәм екеуіңіздің араңызда оған қайсың қожалығың турасында бойлай талас шығады...» немесе 
«Шәкірттеріңізге ауыздай үгіт бермеңіз, пайдалы нәрсені өздері тәжірибе арқылы тапсын. 

Оларды еште жазаламаңыз. Олар айыпты болудың не екенін білмейді. Оларды еш 
уақытта кешірім сұрарлық халге түсірмеңіз. Олар сізді жәбірлей алмайды» деген ойлардың 
тәлім-тәрбиешілерге  берер пайдасы мол. 

Ғұмардың «Педагогикасындағы» адамгершілік-имандылық қағидаларын жан-жақты 
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қарастырған М.Тәжімұратовтың «Ғұмардың бұл өредегі арқа тұтқан негізгі, нәр алған 
ортасы-өте беделді. Олар - әлем мәдениетінің інжу-маржанына айналған араб ойшылдарынан 
бастап, өзін замандас Махаммед Абды, Жәллеледин әл Афғани сияқты мұсылман жаңа иқбал 
(реформаның) көш басында тұрғандар, одан беріде татар-башқұрт жерінде өрнек шашқан 
Шаһабуддин әл-Маржани, Ризаммадин, Фәхреддин сияқты замандас оқымыстылар. Соңғы 
атаған ғұламамен Ғұмар араласып, хат жазысып тұрған. Ал Фәхреддин жалпақ түркі әлеміне 
тәрбие мәселесіне арнап жазған жиырма шақты том кітабымен белгілі болған ғалым. Ендеше 
Ғұмардың Риза хазіретті оқымауы, әсерленбеуі мүмкін бе?! Мүмкін емес, әлбетте...» (2, 52-
53) деген тұжырымы еңбектің құндылығын, ізденіс көздерінің тереңдігін айқындай түседі. 

Баланың тәлім-тәрбиесінің бастапқы қалыптасу негіздерінде белгілі бір жас мөлшері 
ерекше орын алатыны педагогика ғылымында дәлелденген тұжырым. Міне, сол үрдістегі 
терең саралауды Ғұмар ізденісінен де аңғарамыз. «Егер сіз тәрбиеңіздегі балаларға сапалы 
ешбір нәрсе бермей, оларды ақыл жұмсалатын жұмыстар турасында оң мен солды да айыра 
алмастық етіп, денесі сау, мүшелері күшті күйінше  он екі жастарына жеткізе алмасаңыз, ол 
уақытта сіздің басқы берген сабақтарыңыздан-ақ олардың көңіл көздері ақыл жолына қарай 
ашылар еді, жаңылыс жаман әдеттен таза тұрған олардың зейіндері, жүректері сіз беретін 
адамшылық жобаларын қарсылықсыз қабылдар еді. Сөйтіп, сіздің қолдарыңызда олар 
ақылды жосық кісілерден болып жетер еді...» 

Ғұмар сондай-ақ түрлі мінез-құлықты жас жеткіншектерді тәрбиелеуде мейлінше 
ұстануға тиісті әдістемелік қағидаларды да назардан тыс қалдырмайды. Мысалы, «Баланың 
мінез-құлқы түрліше болады, ұялшақ, жуас, қыз мінезді балалар болады. Оларды қауіп-
қатерсіз-ақ көп уақыт міндетсіздікте сақтауға болады. Кей балалар жастан -ақ сойқан, 
ұрыншақ келеді һәм бұл мінездері тез өседі, мұндайларды ертерек ахлықи қағидалармен 
таныстырылмаса, ұядан ұзап шықпай-ақ шынжырға байланады» деп бала тәрбиесіндегі 
негізгі міндетке үлкен жауапкершілікмен қарауды зерделейді. 

Бала тәрбиесін кешенді қарастырған ақын адамзаттың рухани және имандылық 
кемелденуінің түп негізі ұят, ұждан қасиеттері болып табылатынын «...Үйрену тұрмыс 
ретінде адамға қайсы істі істу тиіс емес екенін айырып, һәрбір жұмысыңды сынап, бақылып 
тұратын бір күш, бір хал пайда қылады-мұны «ұят» деп, «көңіл тілегі» деп атаймыз, орысша, 
«совесть» дейді, арабша «ұждан» деп жүргізеді» деп ұғындырады. 

Педагогика мен психологияның тоғысар арнасы - бала мінезіне тән ерекшеліктерді тану 
немесе кесірлі мінезден арылту, оның табиғатын дұрыс жолға салудағы тәрбиенің сан-
салалы жолдарын қарастыру. Осы жағынан алғанда Ғұмардың психологиялық талдаулары да 
тәрбиеге жетекші болар ұстаным тұрғысынан құнды. «Адам баласының істерінің, 
мінездерінің түрліше болуының түпкі себептеріне тереңдеп түсініп хабардар болып тұру 
тура жолды табуға, адамшылықтың жетігуіне, мінездің тазалығына ұлығ себеп». 

Тұжыра айтқанда, Ғұмардың «Педагогика» еңбегі ұлттық педагогикалық ой - пікірде 
оның ғылыми негізін қалауымен құнды. Осы желі М.Жұмабаевтың «Педагогика» (1922, 
1923),  Ж.Аймауытовтың  «Тәрбиеге жетекші» (1924), «Психология» (1926), «Жан жүйесі 
және өнер таңдау» (1926) сынды еңбектеріне жол салып, қазақтың осы бағыттағы ғылыми-
зерттеушілік ізденістерінің өрісін кеңейте түсті. 

«Педагогика» еңбегі жан-жақты да терең білімдар Ғұмардың озық ағартушылық 
көзқарасын, қазақ халқын ағарту арқылы өнер- біліммен қаруландырып, биік адамгершілік 
және имандылық тұғырын айқындау, кемел адам, кемел қоғам құрудың бағыт- бағдарын 
нұсқаған және де жан әлемі таза отаншыл, елшіл рухтағы жаңашыл жастар тәрбиелеуді 
ұлттық, адамзаттық қасиеттермен ұштастырған тұлғасын танытады. Әсіресе, ұлттық 
педагогикалық ой-пікірді дамыту, оны ғылыми негізде өркендету, сол арқылы ұлттық тәлім-
тәрбиені адамзат өркениетінің жетістігімен сабақтастыра ұштауда бүгіндері де өз 
құндылығын жоймаған ғылыми танымдық өресі мен өрісі кең мұра қалдырды. 
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Ғылыми жетекші – С. Б. Жұмағұлов 
 
Алаш қозғалысының бағыты мен барысы, мазмұны – оның ұлттық Жаңғыру дәуірін 

жасағанын анық аңғартады. Отаршылдыққа қарсы саяси шаралар, әлеуметтік әрекеттер сол 
заманның көңіл-күйін, қоғамдық пікірін қалыптастырды десек, қозғалыс аясында қазақтың 
жаңаша руханияты жасалғанына да көз жеткіземіз. Осы Жаңғыру дәуірі ауқымында тұтас 
ұлттық мүдде көтеріліп, Алаш зиялылары бір жағынан отаршылдық езгіге қарсы күрессе, 
екінші жағынан туған халқының рухани деңгейін, саяси белсенділігін арттыру үшін аянбай 
еңбек етті. Ұлттық бірлік, мемлекеттігімізді нығайту өткір қойылып отырған қазіргі тұста 
Алаш партиясына арналған өлеңдерде көтерілген саяси-идеологиялық мәселелер қашанда 
санаға тоқылар ұлағат деп білеміз. 

ХХ ғасырдың басында қазақтың ұлттық идеясы өз эволюциясының жаңа сатысына 
көтерілді және заман талабына сай сапалық тұрғыдан жедел жетілді. Әр уақыт ағымына орай 
саяси тұрғыдан ширығып, Алаш идеясы дүниеге келді. Жалпы «Алаш» идеясын жаңа деп 
айтуға келмейді.  Дегенмен, ХХ ғасырдың басында көтерілген бұл идеяның мазмұны 
алдыңғылармен салыстырғанда мүлдем бөлек еді. Оны жетілдіруші һәм қозғаушысы Алаш 
партиясын шынайы қажеттіліктен құрған алаш қайраткерлері тарихи мүмкіндікті мүлт 
жіберіп алмау жолында жан аянбай еңбек етті. 

Бұл ел тарихындағы елеулі кезең турасында Президент Н. Назарбаев: «ХХ ғасырдың 
алғашқы ширегіндегі Қазақстанның қоғамдық саяси өміріндегі Алаш партиясының алатын 
орны мен қызметін зерттеу – Отандық тарихымыздың ең өзекті мәселелерінің бірі. Өйткені 
кезінде «Алаш» партиясының жетекшілері ұсынған қағидалары күні бүгінге дейін өз 
маңызын сақтап отыр», – деп, әділ бағасын берді [1, 172-173 бб.]. 

     Қазақ бола ма, болмай ма деген сауал талқыға түскен жиырмасыншы 
жүзжылдықтың басында, ғасырдан-ғасырға ұласқан ұлттық идея ширыққан тұста, оның 
заңды жалғасы Алаш идеясы дер шағында дүниеге келді. Алаш идеясының насихаттаушысы 
әрі оны жүзеге асырушы қайраткерлердің ұлт ісіне ерте есейген есті сана – жалындап тұрған 
жастық жігермен кіріскендіктері алдыңғы кезекте көрініс береді. Басында Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатов сынды жол сілтер Алаш көсемдері 
тұрған алыптар шоғырының абыройлы ісіне тың серпін, жаңа тыныс берген жас шамасы 
жиырма-жиырма бестің, ары кетсе отыздың о жақ, бұ жағындағы өрендер еді. Яғни, Алаш 
идеясы өзінің жас әрі жасампаз идея екендігімен ерекшеленді. 

Алаш қозғалысының көшін бастаған Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов және 
Міржақып Дулатовтар ол кездері жастары қырықтың қырқасынан енді ғана асып, ақыл 
тоқтатқан әрі өздерінен кейінгі толқын ізбасарларына Алаш идеясының өміршеңдігі 
ұрпақтар жалғастығында екенін ұғындырып, сол идеяны жүзеге асыру жолында қызмет етті. 

Мұны жақсы түсінген әрі Алаш идеясының баянды болуына бар ынта-шынтысымен 
қызмет еткен, арқалы ақын-жазушылар Мағжан Жұмабайқы пен Жүсіпбек Аймауытов Алаш 
қозғалысы құрылған тұста бірі – жиырма төртте болса, бірі – жиырма сегізге енді келді. Осы 
орайда М. Жұмабайұлы:  

«Тіршіліктің көркі ерік, 
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Адамдыққа ол серік. 
Бір түскен соң қақпанға, 
Қалар бұрынғы еркелік. 
Ойламай барып, ұрынып,  
Өкінген аз ба ертелік», 
 – деп жазған [2, 27 б.]. 
Қазақ халқының тәуелсіздігінен айырылуының басты себептері сыртқы жағдайларға 

байланысты болғанымен, оның рухани астарларының, соның ішінде надандықтың да, содан 
туындайтын адамгершілік азғындықтан да ықпалының болғандығы туралы А. Байтұрсынов 
та, М. Жұмабаев та жазған. Надандықтың салдары бодан ел болуға әкелгендігін Мағжан 
Жұмабаев:  

«Бірлік жоқ алты ауызды халықпыз ғой 
Қатардан сол себепті қалыппыз ғой. 
Ғылым мен мағрифатты керек қылмай 
Надандық шәрбәтіне қаныппыз ғой»  - деп ашына жырлаған [2, 47 б.].  
Алаш қозғалысы мен Алаш партиясы, Алаш идеясы мен идеологиясы аяқ астынан 

пайда болған жоқ, ол қазақ арасындағы партия құбылысының алғашқы жинақталған 
тәжірбиесінің барысында орын алды. «Алаш» партиясы – қазақтың тұңғыш ұлттық-
демократиялық партиясы. «Алаш» партиясы ұзақ жылдарға созылған ұлт-азаттық қозғалыс 
жолдарынан өтіп, саяси күресте пісіп-жетілгендігімен ерекшеленеді.  

Алашорда құрылған тұста тәуелсіз мемлекеттің идеологиясына негіз болға осы идеялар 
еді. Елдің артта қалушылығын сынап шеней отыра, отаршылдық езгіге қарсы үн көтерді, 
тәуелсіздіктің туын биік ұстауға тырысты. Бұл салада Сұлтанмахмұттың таланты айрықша 
танылды. Ол Алашорда көтерген идеяның жауынгер жақтаушысы болды. Ұлт көсемдерінің 
соңынан еріп, қазақ халқына атар таң, келер жарық, сәуле, нұрды солардың есімімен 
байланыстырды.  

«Таныстыру» атты (1918) поэмасында «Дулатов, Байтұрсынов, Бөкейханов...бірі – Күн, 
бірі – Шолпан, бірі – Айым» деуінің де сыры осында. «Әлиханның Семейге келуі» 
(«Сарыарқа», 1917, 30 қазан, 13 қараша) атты мақаласында Сұлтанмахмұт елдің «еңбегі 
сіңген ері» күтіп алғанын суреттей келіп: «Ол ері – елі үшін құрбандыққа жанын берген, бит, 
бүрге, қандалаға қанын берген, көрдей сасық ауа, темірлі үйде алаш үшін зарығып бейнет 
көрген, басқан аяқ кер кеткен заманда жасымай алашына қызмет еткен, болса да қатын тұман, 
қараңғы түн, туатын бақ жұлдызына көзі жеткен, түймеге жарқылдаған алданбаған, басқадай 
бір басы үшін жалданбаған, қайткенде алаш көркейер деген ойдан басқа ойды өмірінде 
малданбаған Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов еді»,– деп жазды. Осы сөздердің өзі-ақ 
Сұлтанмахмұттың Әлихан бастаған іске тілектестігін танытады. Ол Алашорда құрылған 
күндері «Алаш ұранын» жазып, патшаның құлауына, елдің автономия алуына қуана үн 
қосты. Сұлтанмахмұт шығармашылығы ақынның заман туралы үлкен толғанысынан туады 
[3]. 

1917 ж. 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласында өткен 2-жалпықазақ сиезі болып өтті. 
Бұл съезде жарияланған қазақ халқының ұлттық-территориялық мемлекеттігі болып Алаш 
автономиясы бекітілді. Оның төрағасы болып Ә.Бөкейхан сайланды. Алты алаштың 
баласының басына Ақ орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. Бұл сиезде автономияны жариялау 
мерзімі туралы қызу тартыстар бірнеше күнге созылды.  

Елім деп еңіреп өткен ерлердің арыстарымызбен тағдырлас, кигізтуырлықты қазақтың 
өткені мен кеткенін таразылап, өлеңмен өрнектеген елшіл де ойшыл ақынның бірі 
Нарманбеттің «Құрылтайға барғанда» өлеңінде сол кездегі жалпы қазақ қауымының хал-
ахуалы баяндалады: 

 «Құрылтайға бара алмай, құр қалмайық, 
Ғаламнан ұрпағымыз болар мазақ. 
Қамданып бұл жұмысты өткізейік, 
Қатарға халқымызды жеткізейік. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D3%98%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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Тұлпарға тұмар тағып, бәйгі қосып, 
Алаштап қарақшыдан өткізейік»! [4, 108]. 
Қазақтың елдік асыл қасиеттерін, ұлтқа деген шексіз сүйіспеншілікті  арқау еткен 

өлеңдердің ортақ арнасын мәңгілігіміздің мәңгілік мәселесі Алаш идеясы құрады. Нұржан 
Наушабайұлының (1858-1919) «Алашордаға», Ғұмар Қарашұлының (1875-1921) «Алашқа», 
«Алаштың азаматтарына», Сұлтанмахмұт Торайғырұлының (1893-1920) «Алаш ұраны», 
Сәбит Дөнентайұлының (1893-1933) «Қаулы», «Сарыарқа анамызға», «Адаспаспыз», 
Бейімбет Майлиннің (1894-1938) «Бұл түрді күн бар екен көретін», Ахмет Мәметовтің 
(Ахмедғали Мамытұлы) (1895-1938) «Алашқа сәлем», Жүсіпбек Аймауытұлының (1889-1931) 
«Әскер марсельезасы», «Ұран», Әсет Найманбайұлының (1867-1923) «Алашқа», сонымен 
қатар «Жас Азамат» газетінің 1918 жылғы 26 желтоқсан күнгі №17 санында «М.Н.» деген 
бүркеншік атпен жарияланған автордың «Он үшінші декабрь күніне арнаймын» өлеңдерінде 
азаттық идеялары мен ұлттық бірлік насихатталып, қазақтың саяси теңдігі, рухани 
кемелділігі, азамат ердің баласы сыналар тарихи кезеңдегі атқарылар келелі міндеттері өзек 
етіп алынды. «Алаш» партиясының, Алашорданың құрылуына қуанған, қуаттаған бұл әдеби 
шығармалар асқақ пафосқа, ұлтшыл идеяға негізделді [5,133]. 

Ғұмар Қараш «Алашқа», «Алаш азаматтарына» өлеңдерінде халықты ынтымақ-бірлікке  
шақырды. 

«Ау, Алаш, көзіңді бүгін ашар күнің!    
Қарманып ілгері аяқ басар күнің! 
Шығарып бір жеңнен қол, бір жерден сөз,  
Адымдап асқар белден асар күнің. 
Теңізім, телегейім-қайран елім, 
Кемерлеп толқын атып, тасар күнің! 
Ақ күміс, қызыл алтын жиғаныңды, 
Құрбан қып осы жолға шашар күнің! 
Терезең теңгеріліп қатар тұрса, 
Осы!-деп сонда жүрек басар күнің»  («Алашқа»).  
«Ақ жүрек азаматтар асқар күнің 
Дұшпанды алдан байқап жасқар күнің; 
Дұрыстық ел қосында еткен істі, 
Қол соғып, қошеметтеп қостар күнің 
Күш қосып, қол ұстасып сөз бекітіп, 
Арадан алалықты тастар күнің; 
Адасқан қойдай шулап ерген елді, 
Бұлтармай оң бағытқа бастар күнің.    
Аңқылдақ Алаш ұлы сеніп отыр.  
Орнынан шығып, соны растар күнің!» [6, 146] («Алаш азаматтарына»). 
Отаршылдық езгіден өткен елінің бейбіт күнге жеткенін зор тебіреніспен жырлайды. 
 «Алаш» партиясына,  Алашордаға арналған өлеңдер сол кездегі ұлттық поэзияда жаңа 

арнада жалғасын тапты. Ғұмар Қараштың «Тұрымтай» (1918) өлең жинағы, Сұлтанмахмұт 
Торайғырұлының «Таныстыру» (1918) поэмасы, Алаш қайраткерлерінің 1918 жылдың 
мамырындағы Шәуешек сапарына арналған Әсет Найманбайұлының «Алаш» толғауы соның 
нақты айғағы. 

Сұлтанмахмұт поэмасында Алаш қайраткерлерінің саяси тұлғалары мен рухани 
болмыс-бітімдері сомдалды. Ғұмар Қараштың «Тұрымтай» жинағындағы «Күн туды», 
«Тіршілік мұраты», «Неден қорқам?», «Жұртым саған не болды?», «Көреміз бе?», «Өтер ме 
екен?», «Келер ме екен?», «Есеп бер» өлеңдері Алаштың рухани және саяси көсемдері 
ұстанған тәуелсіз мемлекет құру идеясын жүйелі түрде жырлауымен маңызды. 

 «Күн туды» өлеңінде «Екі талай іс болып, Елге қиын күн туды. Аспанда ай тұтылып, 
Жер - жиһанды қан жуды» деп, сол кезеңнің боямасыз ақиқат шындығын алға тартқанда 
заман ағымы елдік үшін тез екенін, әсіресе зарыға жеткен азаттықты сақтап қалу сыналар 
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тарихи сәтте барша күшті ел болуғы жұмылдыру, Отанды қорғау сияқты ұлттық маңызы 
ерекше болып табылатын мәселелерді қоғамдық деңгейде көтереді. 

«Қара қазан қамы үшін, Күн туды, алаш! Күн туды! 
Алаш атты ел болып,  Төңірекке көз салсаң, 
Ер азамат жиналып,  Адамдықты табарсың! 
Қорғалақ мынау жер - суды. Елдік етіп бас қосып,  
Сынылатын ерлігің,  Байланған сөзді ұқпасаң, 
Сықталатын серлігің,  Шілдей тозып әр жерде, 
Көрінетін елдігің,  Құлшылдыққа қаларсың». 
Тарихтың өтпелі кезеңіндегі Алаш сыналар қатерлі өткелден өтуде ұлттың ұйысуымен 

жүзеге асатын нақты іс қана мұратқа жеткізетінін ескертеді. 
«Терезеңді тең етіп, 
Теңгеріліп ер жетіп, 
«Алаш» деп ұран шақырып, 
Шапқан шөптей жапырып, 
«Бауырымдап» бас қосып, 
Малта жесіп, е десіп, 
Дос - жарыңды күлдіріп, 
Дұспанды іштен тындырып, 
Іс қыла алсаң  қылатын, 
Ел бола алсаң болатын 
Күн туды, алаш! Күн туды» («Күн туды») [6, 121б.]. 
 «Жасында ұлтың үшін етсең жұмыс, Пұлына еш нәрсе оның шағылмайды» деп білген 

ақын «Өтер ме екен?», «Келер ме екен?» өлеңдерінде ұлттық идеяның жаршысы бола 
отырып, «Тұрымтай» жинағында үзілмес желідей тартылған Алаш зиялыларының ұлы 
мақсатын терең ұғындырады.  

«Қайғылы қара күндер өтер ме екен, 
Қолайсыз мінді мінез бітер ме екен? 
Ит болып ырылдасып өткен күндер, 
Жоқ болып ізі, жолы кетер ме екен? 
Түсініп айтқан сөзге қазақ ұлы 
Іждиһат ел болуға етер ме екен? 
Оранған ақ жүрекке иманының, 
Қадірін біліп таза күтер ме екен? 
Табылып ойға алғаны бәрі болып  
Еңіреп ер мұратқа жетер ме екен!» [6, 128]. 
Ғұмар ұлт намысы, жұрт жұмысы қасиетті ұғымдар, сондықтан да оларға имандай 

ұйып, қағбадай тауап ету биік парыздың өтелуі деп ұғындырады. 
«Ақ орда алаш көріп келер ме екен,  
Жамырап келіп еніп кірер ме екен?  
Сарғайып сағындырып қолға түскен  
Асылдың қадір бұлын білер ме екен?  
Ұғынып  бұлын  біліп  қадір тұтып,  
Қағбадай тауап ете жүрер ме екен? 
Ұлт намыс, жұрт-жұмысы деген істер  
Имандай жүрегіне сіңер ме екен? 
Ащы ауыз ашырқанып айтқан сөзді, 
 Құрандай құлағына ілер ме екен?» [6, 128]. 
Осындай өлең жолдары Ғұмардың ұлтжанды тұлғасының, ақындық қуатының қашан да 

ұлт мұратымен сабақтасып отырғанын, өмірлік мақсаты болғанын дәлелдей түседі. 
Cан ғасырлық отандық тарихымыздың қайнар бастауында әрдайым Тәуелсіздік деген 

қасиетті ұғымның шоқтығы биік тұратыны белгілі. Өткендегі және бүгінгі тарихқа зер салып 
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үңілсек, қазақ елінің азаттығы үшін арпалысқан ұлы тұлғалардың бар арман-мақсаты – 
Ұлттық мемлекеттігімізді қайта құру болғанын көреміз.  

Қорытындылай келе, қазақ әдебиетінің жан-жақты дамып, барлық жанрларда қарыштап 
өскен, ұлттың рухани сұранысына жауап берген бай-бағылан дәуірін тудырған ХХ ғасыр 
қаламгерлері, Алаш азаматтарының ғұмыры, тағдыры, шығармалары, ерен еңбектері туралы 
сыр шертілген өлеңдер елдік қасиеттерге күш дарытуымен құнды. Ол Алаш баласына елдік, 
тәуелсіздік пен егемендігіміздің қаншалықты қиындықтармен келгендігін түсінуіне ой 
түйгізетіні ақиқат [10, 73-78].  

Алаш қозғалысын зерттеу – қазақтың азаматтық әрі рухани тарихындағы ірі құбылыс. 
Ұлттық идеяның қайнар көзі – Алаш қайраткерлері мұраларын жинастыру, жүйелеу, 
жариялау бағытында ғылыми зерттеу жүргізу уақыт талабынан туындап отырғандықтан 
өзекті. Алаш қайраткерлері ұлт азаттығы, қазақ елінің бостандығы жолында қаламды қару 
етті. Өздерінің от жалынды шығармалары арқылы ұлт рухын тірілте ете білді. 
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Адамзат баласына тән құндылықтар – олардың ұлттық ерекшелігіне, жеріне, еліне, т.б. 

қатысты меншіктік сипатқа ие. Ал солардың ішіндегі қандайда бір шекарамен шектелмейтін 
екі үлкен нәрсе бар. Ол ғылым мен өнер. Екеуі екі жақтап адамға қызмет етері сөзсіз. Алайда 
екеуінің де ауқымы кең құбылыстар. Және бір-бірімен сабақтас дүниелер. Тіпті екеуін бір-
бірімен жапсарлас, бірінен- бірін ажыратуға келмейтін құбылыс деп тануға болады. Мәселен 
адамның интеллектуалды қуатынан туған ғылыми жаңалықты өнер деп танысақ, өнер ол – 
ғылым. Міне, осы жағынан келгенде ғылым мен өнер бірінен- бірін ажыратуға келмейтін 
құбылыс. Ал екеуінің қай-қайсысы болмасын тілден тысқары емес. Солардың ішіндегі тілге 
жақыны, сөзге қатыстысы шешендік өнер. Шешендік – әр ұлтқа, халыққа тән бекзат өнер. 
Бұл жағынан келгенде әр ұлт өзінше шешен. 

Қазақ шешендік өнерінің тарихына көз жіберсек, шешендік өнердің дамуында осы үш 
элементтің шешуші рөл атқарғанын көреміз Халықтық мәселелерді талқылаған әрбір халық 
жиналысы, әр түрлі дау – дамайларды шешуге арналған билер кеңесі, жақсы мен жаманды 
айыратын айтыс өнері белгілі бір тақырыптардың төңірегінде келісілген орын мен уақытта 
өткізіліп отырған; сөйлеушілер тақырыптан ауытқымай, туындаған мәселелердің 
айналасында ортақ мазмұнды өрбітіп, басты – басты ойларды шешуге ат салысқан; жиынға 
қатысушы немесе тыңдаушы көпшіліктің ақыл – ойына әсер етіп, түрткі болатындай, 
парасатқа жетелейтін қуатты да көркем, әсерлі де айқын, халыққа түсінікті тілмен сөйлеуді 
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мақсат еткен . 
М.Балақаев айтқандай «Шешендік – дарындылық. Ол – тілі ғана емес, ойы да жүйрік 

кісілерге, тілдік сезімі күшті адамдарға тән қасиет. Ондай қабілеті бар адам, басқа өнерді 
үйреніп білетіндей, тіл өнерінде оқып, үйреніп, ізденіп жүріп игереді», - дейді. Жинақтай 
айтқанда, қазақтың дәстүрлі шешендігі көп көріп – білуді, білгенді көкейге берік тоқуды, 
айтыс – тартыстарға түсіп, жалықпай жаттығуды тілейтін өнер ретінде қалыптасқан. Демек, 
нығыз шешенге сөзге шебер болу ғана жеткіліксіз. Сондай – ақ ол табанды, тауып айтатын 
тапқыр, шаршы топта тайсалмай сөз бастайтын батыл, сөз сайысында саспайтын салқын 
қанды болуы шарт.  

Шешендік өнердің қиындығы туралы Бұхар жырау:  
Көш бастау қиын емес,-  
Қонатын жерде су бар.  
Қол бастау қиын емес,-  
Шабатын жерде жау бар.  
Шаршы топта сөз бастау қиын,-  
Шешімін адам таппас дау бар! - деген. Сонау дәуірлерден бастап қазақтың шешендік 

дәстүріне бойлай қарасақ, шешен кісі өз заманының озат ойшылы, оқымаса да көкейге 
тоқығаны көп саналы, білімді, парасатты азамат болуы тиістілігіне анық көз жетеді. Мәселен, 
қазақтың атақты билері Майқы мен Аяз билер, Асанқайғы мен Жиренше шешендер, Төле би, 
Әйтеке би, Қаздауысты Қазыбектер, Жәнібек пен Сырым батырлар – көзі қазы, көңілі таразы 
дүлдүл шешендер. Демек, шешендік сөздерді қай уақытта да озат ойшылдар мен ділмар 
шешендер шығарып, халық санынан, ғасыр шыңдауынан өткен, сөз өнерімен соғылған әдеби 
мұра, асыл қазына деп түсінеміз. Олардан жеткен мұраны Мұхтар Әуезов: «Ауызша 
әдебиеттің ішінде елдің белгілі ұғымын білдіретін, жалған дүниеге көзқарасын сездіріп, 
өткенді қалай түсінуін көрсететін сөздің барлығы да бір-ақ адамға тиісті емес, жалпақ елдің 
сыбағасына тиетін өнер туындысы» [1], - деп бағалаған. 

Шешендік сөздер қашан да халықтың қажетті мұрасы болып табылған. Басқа 
әдебиеттің түрлері сияқты, шешендік сөздер халық өмірінің айнасы, кешегісі мен бүгінгісі. 
Сонымен бірге олар - тәрбие құралы. Сондықтан оны қазақ халқының рухани және тарихи 
тіршілігімен бірге жасасып келе жатқан рухани-қоғамдық елеулі құбылыстың бірі деуге 
болады. Олай дейтініміз - халықтың өткен заманда басынан кешкен өмірі, жақсысы мен 
жаманы, ерлігі мен елдігі туралы арманы осы шешендік сөздерде көрініп отырады. Қазақ 
халқы қандай ауыр жағдайда өмір сүрмесін, өзінің сүйікті би-шешендерінің сөзін жадында 
сақтап, жаттап айта жүруді, одан үлгі-өнеге алуды тоқтатқан емес. 

Қазақ ССР тарихында шешендік сөздер туралы: «Ауыз әдебиетінде нақыл сөздер - 
мақал-мәтелдерге жақын тұратын афоризмдер көп болады. Бұларды нақыл сөздер немесе 
шешендік сөздер дейді. Шешендіктің үлгісі - халық данасы Жиренше мен оның жұбайы 
Қарашаштың өткір сөздері» [2,226-б]. 

Кеңес дәуірінде қазақтың шешендік сөздерінің даму тарихы мен оған байланысты 
ғылыми ой-пікір сайысын көп жағдайда тежеп отырды. Шешендік, билік сөздерді ескіліктің 
сарқыншағы деген кертартпа пікірлер де болды. Шын мәнінде шешендік сөздер халықтың 
күресін, арманын бейнелейтін құбылыс қана емес, оның құндылығы шындығында бұрынғы 
ақыл-нақыл иелерінің тапқырлығында деп бағалағаны оңтайлы. Әрине, шешендік сөздердің 
бастауы әдебиеттің ертедегі нұсқаларында жатыр. 1932 жылы С.Сейфуллин 1917 жылға 
дейінгі әдебиетті екі кезеңге бөледі: «1) билер дәуірі, 2) орыс патшасына бағынған дәуірі» 
[3],- деп билердің шығармашылық мұрасын бірінші кезеңге сыйғызуы би-шешендер 
мұрасына айырықша мән беретіндігін айғақтайды. 

Шешендік сөздер қазынасы - ұшан-теңіз бай, сондықтан да әдебиет тарихын зерттеген 
ғалымдар ішінде шешендер мән шешендік сөздер туралы пікір айтпағандары кемде-кем. 
Шешендік сөздерді алғашқы, зерттегендердің бірі - Әмина Мәметова. Ол қырқыншы 
жылдардың ішінде шешендік сөздерді мазмұн мен тақырыбына қарай екі түрге: шешендік 
толғау және шешендік дау деп бөлген [4,257-б].  
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Белгілі ғалым Ә. Қоңыратбаев шешендік сөздерді төрт түрге: заңдық, нақылдық, 
философиялық, сатиралық деп жіктейді [5,61-б]. Жалпы шешендік сөздердің бәрінің де 
заңдық мәні бар, қазақ сахарасының заңы да, кодексі де осы шешендік сөздер болған. Олай 
дейтініміз: хандар, билер, халықты басқарып отырған адамдар халықтың тұрмыстық заңын 
өткір, ұтымды, бұлтартпас тапқыр сөздермен белгілеп отырған. 

Шешен атанған адамдар өмір заңдылықтарын, ерлік пен елдікті, оң мен терісті жете 
меңгеріп, екшелей білген. Осындай шешендік сөздерді алғаш жинап бастырған 
ЬІ.Алтынсарин. Ол өзінің «Қырғыз хрестоматиясы» кітабында «Ізбасты», «Байұлы», 
«Жәнібек батыр», «Жиренше шешендердің» шешендік сөздерін енгізіп, балалардың оқуына 
ұсынған [6,82-87-88-177-б]. 

С.Сейфуллин: «Ру басы, би болған адамдар жасынан сол ескіліктен қалған екшенді, 
қорытынды тәжірибе сөздерін зерттеп, «ескі сөз» білетін адамдардың сөздерін көп тыңдап, 
соларды жадыңда тоқитын. Сондай, ескі тұрмыстан қалған тіл, сөз, өнеге мұрасына ие болып, 
«үлгі», «өнеге», «нақыл», «заң», «ереже» сөздерін әдемілеп айтуға дағдыланып, ысыла 
беретін»[7,135-б], - дейді. Шынында да осы билердің өнеге сөздері халыққа «осылай 
етсеңдер, жақсы адам боласыңдар» деп үнемі сілтеме жасайды. Өз заманының шырқын 
бұзбауға үнемі үгіттеп, шақырып отырған. Билер мен шешендер өз заманында халқының заң 
болып кеткен ережесінің қорғаушысы болған, халқының шырқы бұзылмауына, күш салып, 
керекті сөздерді мейлінше ықшамдап, нық жеткізіп отырған. Халқына қамқор болған билер, 
шешендер сөзін хан да, бай да, батыр да бұзбаған. Кезі келсе, ханның да, батырдың да 
міндерін бетке айтып, сынға алып, тура жолға сілтеп отыратын билер мен шешендер болған. 

Ш. Уәлиханов осы билер жайында: «Қазақтарда құрметті би атағы халық тарапынан 
қандай да сайлау жолымен немесе халықты билеп отырған өкіметтің бекітуімен емес, тек сот 
рәсімін терең білетін, оған қоса шешендік өнерін меңгерген қазаққа ғана берілген» [8,135] , - 
деп қорытады.  

Соңғы жылдары шешендік сөздер туралы Б. Адамбаевтың біраз еңбектері жарық 
көрді[9]. Негізінде қазақ шешендік, билік сөздерінің табиғаты ғылыми талдаудан, жан-жақты 
салаларға бөлініп, тексерілуден өтіп жүр деуге болады. Б. Адамбаев шешендік сөздерді 
«толғау, арнау, дау» - деп үшке бөледі. Құрылысына қарай термелі және пернелі деп те 
бөледі. Шартты түрде бұл бөлу дұрыс болғанымен, түріне қарай (жанр) қара сөзбен және 
өлең түрімен айтылатын шешендік сөздер деп бөлуге де  болады. 

Шешеңдік сөздерге тән тағы бір ерекше қасиет: бұларда жұмбақтап айту тәсілі 
болмайды. Қай шешендік сөзді алсақ та, басты көркемдегіш құрал ретінде шендестіру мен 
теңеудің тамаша үлгілерін табамыз. Көлем жағынан алып қарағанда да басқа әдебиеттің 
жанрларынан өзгешелігі: шешендік сөздер тұжырымды, жып-жинақы болып келеді. 
Олардың мақал-мәтел, нақыл сөздерге айналуының мәні де осында жатыр. Шешендер, билер 
әрқашан шындықты айтып, аз сөзге көп мағына сыйғызып, халықтың рухани қажетін өтеп 
отырған. Осы шешендік сөздер туралы Ахмет Байтұрсынұлы: «Ділмар сөз. Бұрынғы 
даналардан, билерден, шешендерден қалған сөздер ділмар сөз (европаша «афоризм») деп 
аталады»[10,422-б], - дейді . 

Тағы бір ескеретін жай: шешендік өнер ауызша айтылып келгендіктен, оны әрбір 
әдебиетке жанашыр адам жазып алғанда да бәрі бірдей идеялық жағынан көркем, екшелген 
сөздер, іріктелген шығармалар деп кесіп айту қиын. Жинап, жазып алған адам бір іріктесе, 
редакциядан өткенде бір мұқиятталады. Олай болса, шешендік сөздер болып тарап жүрген ел 
әдебиеті нұсқаларының басылған ауызша айтылып жүргендері екі түрлі болуы да ғажап емес. 
Сондықтан екеуін салыстырғанда жарық көргендері идеялық та, көркемдік те жағынан 
жатық, жинақы болып келуі заңды. 

Шешендік өнердің басқа өнер түрлерінен бөліп қарап, зерттейтін өзінің даралық 
тұстары да аз емес. Ертеде қалыптасқан шешендік өнер бүгінгі өнер түрлеріне қалай әсер 
етеді, сол шешендік дәстүр қазір қалай жалғасын табуда, нендей жаңалықтар қосылған, 
қазіргі ақын-жазушылар бұл сөздерді қалай пайдаланып жүр деген сияқты мәселелер өзінің 
жауабын күтуде. 
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Енді шешендік дәстүр мәселесіне келер болсақ, шешендік дәстүр әдебиеттің даму 
тарихында жан-жақты байып келген асыл мұра. Дәстүр жалғастығы қай өнерде болмасын 
үздіксіз болуға тиіс. Сонда ғана дәстүр атаулы жаңғыру, жаңару үстінде дамиды. Өмірдегі, 
өнердегі дәстүр болсын, қай халықтың да рухани, мәдени өмірімен қатар дамитындығы 
белгілі. Шешендік дәстүр жалғастығы да осы заңдылықтарға сүйене отырып, жүздеген 
жылдар бойына қалыптасып, қара халық болсын, хан болсын, бәрінің арасында қолданыс 
тауып келеді. 

Шешендік сөздер бір уақыттың, бір жылдың ғана жемісі емес, керісінше, тамыры әріде 
жатқан, адамзаттың балаң дәуірінде басталған өнер. 

Шешендер бірден өздігінен шешен атанған емес, олар жастайынан өзі өскен орта мен 
ата-бабаларының асыл қасиеттерінен нәр алып, қуаттанып, межеге жетіп отырған. 

Сонымен, шешендік дәстүр дегеніміз ауызша айтып, үйрену, жаттау барысында 
дамиды. Шешендік дәстүрдегі негізгі ерекшелік - ол өзінен бұрын өмір сүрген ата-
бабаларының шығармашылық дәстүріне үнемі қызығып, сондай болсам деген еліктеуден 
туып отырған. 

Себебі шешендік дәстүрдің түп тамырында шындық үстемдік етеді, қиянат пен 
әділетсіздікті сынайтын немесе жақсыны мадақтайтын ой жатады. Біздің дана ата-
бабаларымыз шешендік дәстүрге үнемі мән беріп, олар бала шешенді жастайынан баптап, 
озық мектептен өткізген. Шешендікке баулудың өзіндік жол-жобасы бар. Жас бала тілі 
шыққаннан шешен болмайды. Ол өз үйінде немесе туған аулында үлгі алатындай, 
еліктейтіндей шешендік ортада қалыптасады. Жас баланың өз әкесі, не ағасы, не туысы 
елден асқан шешен болса, ауыл-ел оны сыйлап, қошеметтейді. Оны көрген бала соған 
еліктеп, әуестене бастайды. Әуестену, қызығу кезінде шешен-билермен бірге болып, 
сөздерін тыңдап жаттауға, ретті жерінде қайталап айтуға дағдыланады. 

«Ақындық - шешендікке баулитын халықтық мектептің бір ерекшелігі - мұнда діни 
медреседегідей емес, шәкіртті еркін ұстайды, талапкер жасты әр нәрсеге сын көзбен қарауға, 
өз ақылымен бағалауға баулиды, дербес ойлауға, еркін сөйлеуге дағдыландырады, «Ұстаның 
ісі – нұсқа» деп үйретеді» - дейді флоьклоршы Б.Адамбаев. 

Әрбір шешендік сөз жайдан-жай туған жоқ, ол ерте заманда қазақтың әдет-ғұрып, 
тіршілігіндегі кейбір қайшылықтардың барысында туып отырған. Бұл халық өнерінің әр 
түрін қамтып, шешендік өнерге әр беріп отырған. Шешендік өнердің бәрі де халық өнері. 

Қазақ әдебиеті тарихында іркілмей сөз шығарып және бұрыннан бар тапқыр сөздерді 
жаттап, жадында сақтап, керекті орнында пайдалана білетін адамды шешен дейді. 

Әдебиет тарихындағы шешендер өмірі мен сөздерінің шығу тарихына көз салып 
отырсақ, жасаған дәуіріне, шыққан тегіне, өскен ортасына қарай бәрі де шындықты дәріптеп, 
айтып отырған. 

Шешендік сөздерде оқиға желісі болмайды. Мұнда болған іске даналық баға беріледі. 
Кейбір шешендік сөздерде билер мен шешендер бір-біріне сауал қою арқылы қарсыласының 
шеберлік дәрежесін сарапқа салады. Мысалы, Ақтайлақ пен Қанай шешен «Ер басында 
бақыт нешеу, кемдік нешеу, құлазу нешеу?» - деп сұрақ қояды. Ол - бақыт бесеу - атың, 
әйелің, шешең, әкең, балаң жақсы болса - бақыт. Төрт құлазу - қалың ел көшсе, нарқын 
танымаған сөз, қатарынан айырылған шал, баласы жаман адам құлазиды. Үш кемдік - аттың 
жаманы, әйелдің жаманы, баланың жаманы», - деген екен. Мұндай шешендік сөздер 
көрегендікті, ақылдылықты, қоғамдық өмір тәжірибесімен жинақталған данагөйлікті 
айшықтайды. 

Қазақ арасындағы билер айтысы туралы поляк жазушысы, журналисі А.Янушкеевич: 
«Бұл іс біздің бірнеше күнімізді алды, өйткені айтысқа бір-біріне қарама-қарсы екі партия 
көтерілді. Осы бір дала Демосфендерінің кейбіреулері мені сөздерінің мазмұндылығымен 
және жігерлігімен баурап алды. Егер ежелгі Грекияда немесе Римде өмір сүрсе старшын 
Тоқымбай мен Бейсекенің өздері-ақ лаврдан белдері бүгілген болар еді»[2,14-15-б] - деп 
қазақ даласындағы шешендік өнердің өркендегенін көзімен көріп, ғажаптанады. 

Билік, шешендік сөздеріне, толғауларына қатысты тілдік дәстүрдің де өзіндік 
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ерекшеліктері бар. Ауызша туып, ұрпақтан-ұрпаққа ауызша тарап жеткендіктен шешендік-
билік сөздер негізі ауыз әдебиетіне тән. Ондағы айтылған ой түптің түбінде қазақтың 
дәстүрлі мақал-мәтеліне айналып кетеді. Шешендік сөздердің қай-қайсысын алсаңыз да 
сыртқы түрі де, ұйқасы да даналық сөздермен үндесіп жатады. Кейбір сөз қолданыстар 
көптеген би-шешендер сөздерінде қайталанып, сәйкестендіріліп отырады. Сөз саптау 
ерекшеліктерінде де ұқсастықтар басым болады. 

Біздің ойымызша, шешендердің жеке басына тән мынадай қасиеттер болған. Алдымен, 
шешен - сөз тапқыш, сезімтал, сонымен қатар, ақындық өнерге де жақын, суырып салмалық 
қасиеті де қатар жүрген. 

Шешендіктің негізгі мақсаты - адамдарды иландыру, айтқысы келген нәрсені нақ айтып, 
сендіру. 

Кез келген халықтың белгілі шешені, биі болу үшін де адам бойында көптеген жақсы 
қасиеттер тұтасып келуі шарт. Ол үшін халқын, Отанын сүю аз, дүниеге көзқарасы кең, 
тапқырлық, өткірлік қасиеттері қатар жүруі тиіс. Ел тарихында ізі сайрап жатқан абыздар, 
шешендер, билер көп-ақ.  

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келсек, қазақ шешен – билерінің мұрасы – 
халықтың даналық қазынасы. Шешендік өнер - рухани байлық көзі. Халқымызға тән 
шешендік өнер тәліміне кейінгі ұрпақты тәнті етер болсақ, орасан рухани шапағат, парасат 
сыйлаймыз. Ал рухы зор, рухани бай ұрпақ – еліміздің сенімді келешегі. 
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Қазақтың қазіргі көркем прозасының көрнекті өкілі Мұхтар Мағауиннің әдеби 

шығармашылығы өте бай, алуан тақырыпты қамтитын сан-салалы екені мәлім. Оның әңгіме-
повестері, «Көк мұнар», «Аласапыран», «Жармақ» романдары қай кезде де оқырман 
тарапынан үлкен қызығушылық тудырып, әдеби ортада да өзінің лайықты бағасын алғанын, 
әсіресе, қазіргі кездегі жазушыға деген үлкен құрметтен аңғарамыз. 

Қаламгердің «Әбдіғаппар сері» әңгімесі 1989 жылы жазылыпты. Бұл әңгіме оның 
«Доңыз жылғы балалық» цикліне еніп, алдымен, «Жұлдыз» журналында, кейінірек 
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жазушының жинақтарында жарияланды, көп томдығының бесінші томына енді. Бұл әңгімеде 
бізді қызықтырған жазушы суреттеген кезең және ортаның ерекшелігі болды. Сондықтан да 
осы әңгімені  әдебиеттегі уақыт пен кеңістік категориялары ауқымында қарастыруды мақсат 
еттік. 

«Әбдіғаппар сері» әңгімесінің кіріспе іспетті беташарында нақтылап айтылған уақыт 
пен кеңістікті байқамаймыз. Өйткені  осы бастапқы абзацта сюжеттің өзі емес, оның кейбір 
белгілері ғана беріледі. Сондықтан бұл арада уақыт пен кеңістіктің толыққанды сипаты 
жөнінде пікір айту қиындау. Олардың көркемдік аясында құбылысқа түсуі, яғни, 
трансформациялануы жөніндегі айтылар ой да әлі алда. Мұнда  автор  уақыт пен кеңістіктің 
болмашы нобайын ғана береді («Ел іші кең ғой», «Жеті қабат терінің екі-үш қабат 
сыдырылған кезі. Одан соңғысы да көз алдымда. Бірақ...Сері күйінде көкейде қалыпты») 
[1,303]. 

Шығарманың осы бастапқы сюжеттік байланысынан уақыт пен кеңістіктің сипатын 
аңғарамыз, бұдан ары қарай оқиға өтетін кез және орын нақтылана береді. Оның айқын 
мысалы алғашқы сөйлемінен байқалады («Күресінде шана теуіп жүргем»). Мұнан біз 
алдыңғы абзацпен логикалық байланысын байқап, кейіпкерді таныстыруда автор ишара 
ретінде «күресін» ұғымын қолданған сияқты. «Күресінде» деген сөздің мекенді білдіріп,  
оның астарында  бас кейіпкер – серінің қоғамнан аластатылған адам екенін аңғартады.   

Оқиға бастауына қыс мезгілінің  алынуы да бала жанының таза, пәк екенін білдіріп, сол 
фонда серіні алғаш кездестірудің өзі оның өмірінде бұрын-соңды болмаған әсер еткеніне 
автор емеурін береді. Енді  шығарманың осы тұстағы  уақыты пен кеңістіктігі аясында автор 
бас қаһарманның көркем портретін  мейлінше кеңірек бейнелейді. Кеңестік ауылдың өмір 
шындығы бірсарынды дағдыға, сол үкімет орнатқан қатал тәртіпке негізделгендіктен, серінің 
киім кию үлгісі заман ақиқатына, қоғам талабына сай емес екендігін түсінеміз. Сонда 
автордың эмотивті реакциясы, көркем сөзбен суреттелген сері келбеті бізге бірден кезінде 
аты алты алашқа мәлім Біржан сал, Ақан серілердің өмірі мен бейнесін еріксіз еске түсіреді 
де, Әбдіғаппардың олардың ізін жалғастырушы екендігін аңғартып тастағандай болады. 
Демек, уақыт пен кеңістік аясында  Әбдіғаппардың нағыз серіге тән бейнесі: «Бауыры бусана 
қырауытқан, ауыздығы көбіктенген, есік пен төрдей қаракер арғымақ үстінде қасқыр ішік 
киген төбедей уісі отыр. Кәмар белбеу жарқ-жұрқ етеді, қолында шашақты қос айыр сары 
ала қамшы. Ең қызығы – жасыл пүліш тысты қарқарадай түлкі тымағының төбесіне үкі 
тағылған. Қылаулана бозарып, үлбірей тербеледі» деп суреттеліп көз алдымызға келеді 
[1,303]. «Өй, жаман, ұста сулықтан!», «Әуелі серіні аттан түсіріп алу керегін білмеуші ме 
едің» деген сөйлемдердің ой астарынан баланың бұл дәстүрді білмейтінін, ғасырлар бойы 
қазақ даласында салтанат құрған серілік дәстүрдің, еркіндікпен байланысты қазақшылық 
дағдылардың кеңес уақытында ұмытылғанын байқаймыз [1,304]. Сондықтан, уақыт пен 
кеңістік бас кейіпкердің тікелей образын ашуға, әрекеттерінің логикасын түсінуге мүмкіндік 
беретін көркем құбылыс екен. Әбдіғаппардың серіге тән ішкі әлемі басқа да, заман шындығы 
бөлек. Оның әрекеттері мен өмір сүру философиясын түсінуде уақыт пен кеңістік қандай 
дифференсацияға ұшырайды? Соған жауап бере отырып, идея мен тақырыпты аңдап, 
кейіпкерлер болмысын танимыз. Жоғарыда айтып кеткендей, серінің суреттелуі, баланың 
аңтарыла қарап, таң қалу эмоциялары көзге елестетін сыртқы форма функциясын атқарады 
екен. Ал айтылған сөздер кейіпкерлердің ішкі ойын білдіреді де, соған орай саналық 
емеурінді байқатады. Дәстүр қалыбы бойынша серілер ел құрметтейтін, ауылдың сыртынан 
тосып алатын сыйлы кісілер. Бірақ «Баяғы заман емес, Серіні ауылдың сыртынан тосып алып, 
үйге сүйемелдеп кіргізетін. Ұқтың ба?» Сөздің астарында ирония тұр. Тұтас заманға. Осы 
абзацта айтылған алғашқы уақыт балалық шақ, қыс кезі (дәл уақыты нақтыланбаған), ал 
кеңістік сонау кеңес дәуіріндегі шалғайдағы қазақ ауылы. Бұл баяндалып жатқан сәттегі 
шындық. Ирония астарында Әбдіғаппар бұрынғы серілер емін-еркін сауық құрған уақытты, 
Ақан заманын еске алады. Іштей өкініш сарыны да бар. Автор шығарма идеясына орай 
Әбдіғаппар өмірінің әр кезеңін кейіпкер баяндауы арқылы ұсынып отырады.Бас кейіпкердің 
атынан баяндалатын осы оқиғалар әңгімедегі уақыт пен кеңістіктің алмасуын 
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қалыптастырады. Уақыт пен кеңістіктің әдеби шығармадағы осындай сипатын әдебиет 
теориясында «дискреттілік» терминімен анықтайды. Бұл жөнінде орыс ғалымы А.Б. Есин; 
«Әдебиеттегі уақыт пен кеңістіктің тағы бір сипатын көрсететін ерекшелік олардың 
дискреттілігі. Бұл, әсіресе, уақыт үшін аса маңызды, өйткені әдебиет уақыттың бар тасқынын 
бере алмайды, алайда оның ең маңызды деген фрагменттерін «ұзақ па, қысқа ма», «бірнеше 
күн өтті» т.с.с. формулалармен ұсынады. Мұндай уақыттық дискреттілік (әдебиетке ежелден 
тән) сюжетті дамытуға, психологизмді күшейтуге де қарқынды екпін берудің құралы 
болады» - деп жазады [2,201-202]. Біз Мұхтар Мағауиннің осы «Әбдіғаппар сері» әңгімесінен 
дискреттіліктің жарқын мысалын бірнеше тұста аңғарамыз. Ал кеңістіктің дискреттілігіне 
келсек, онда бұл әңгімеде оның уақыттың дискреттілігімен тікелей байланыста екендігін 
көреміз. Мәселен, серінің ауылдастарына: «Мен майдан өтінде – алғы шепте төрт-ақ күн 
болдым, - деді Сері сөзін сабақтап. Соғыстың соңғы айы алғашқы кезеңмен салыстыруға 
келмейді. Батальонның бестен бірі қалса, тәуба айтады екен. Мен көрген ұрыста керісінше 
болды. Соның өзінде...Қазіргі айтып жүрген сөз, жазып жүрген кітап, көріп жүрген кино-бәрі 
өтірік. Соғыс.. ол сұмдық» - деген қысқаша ғана әңгімесінен біз уақыт пен кеңістіктің 
нобайын, яғни, дискретті сипатын ғана танимыз [1]. Автор үшін өзінің идеялық мақсатын 
жүзеге асыру барысында бас кейіпкердің өміріндегі бір кезеңді фрагментарлы ғана беру 
қажет болған. 

Әңгімеде автордың уақыт пен кеңістікті дискретті қолданғаны сондай, сол арқылы ол 
бас кейіпкердің барлық өмір кезеңдерін шағын жанр ауқымында бейнелей алған. 
«Әбдіғаппар серіні» оқу барысында бұл әңгіме повестің жүгін көтеріп тұрғандай әсерде 
боласыз. М.Мағауиннің, біздің ойымызша, бұл оқиғаны әңгіме ауқымына сыйғызуына 
мынадай негізгі себеп болған сияқты. «Әбдіғаппар сері» жазушының «Доңыз жылғы 
балалық» деп аталатын әңгімелер циклінің қатарына енеді. Бұл циклға жазушының балалық 
шағындағы әсерден туған әдеби туындылар енген. Жазушы тұтас дәуірдің сипатын осындай 
әңгімелер арқылы танытқысы келген. «Әбдіғаппар серіге» қоса осы циклді құрайтын 
«Ақжалға кеткен Сейіттің баласы», «Әскержанның ағасы», «Абақтыда өлген Уан атам», «Ең 
әділ сайлау», «Гимн» және т.б. әңгімелеріндегі уақыт пен кеңістіктің ортақтығы сол кезеңнің 
сипатын тануға мүмкіндік береді. Бұл циклдағы уақыт – кеңестік кезең, яғни, соғыстан 
кейінгі сталинизм саясатының қаталдығы,  әр ұлттың өзіне тән ғасырлар бойы қалыптасқан 
адамгершілік, ізгілік мұраттарының саясат салқынынан бұзылуы, содан адам мінезіндегі 
өзгерістер кезеңіндегі уақыт. Кеңістік сол кеңестік жойқын саясаттың қазақ ауылындағы 
ортаға әсер етуі. Сондықтан «Әбдіғаппар серінің» жанрына байланысты айтылған ілгерідегі 
ойларымызды жинақтасақ, онда автордың тұтас повесть жазғаннан гөрі бірнеше әңгіме 
арқылы сол кезеңдегі өмір шыңдығын ұсынуды жөн санағанын аңғарар едік. Ал осы циклға 
енетін әңгімелердегі уақыт пен кеңістіктің сипатына келсек, онда олардың баршасында 
дерлік әлгіндей дискреттілік тән. Оның, біздің ойымызша, екі себебі бар. Біріншіден, автор 
бұл жайларды әжептәуір уақыттан кейін жазып отыр, екіншіден, жазушы  дәуір шындығын 
толық қамтып, идеясын барынша кеңірек жеткізу үшін уақыт пен кеңістіктің ауқымын 
қалауынша қолданған.  

Көркем шығармадағы уақыт пен кеңістіктің сипатына келгенде, қазіргі әдебиеттану 
ғылымында аса көрнекті ғалым М.М. Бахтиннің теориялық тұжырымдарына көбірек сілтеме 
жасалатынын аңғарамыз. Бұл еңбегімізде біз де орыс оқымыстының ойларына сүйенеміз. 
Мәселе – М.М. Бахтин пікірлерінің біз талдап отырған әңгімедегі уақыт пен кеңістіктің 
сипатын аңғартатындығында. Айталық, әдеби шығармадағы уақыт пен кеңістіктің өзіндік 
сипаты жөнінде: «Уақыт мұнда сығымдалады, тарылады көркемдік жағынан көзге 
көрінетіндей болады, ал кеңістік интенсивті күйге көшіп уақыттың қозғалысына, сюжетіне, 
тарихына тартылады. Уақыттың ерекшеліктері  кеңістікте ашылады, кеңістік уақыт арқылы 
зерделеніп, уақытпен өлшенеді» - дейді М.М. Бахтин [3,234]. Орыс оқымыстысының осы 
өрісті ойларынан «Әбдіғаппар сері» әңгімесіндегі уақыт пен кеңістіктің сипатына бойлаймыз.  
Ғалым көркем шығармадағы уақыт пен кеңістіктің сипатын талдауда  бүгіндері әбден 
ғылыми айналымға енген «хронотоп» терминін енгізді. Бахтин бойынша, хронотоп – 
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«уақыттық және кеңістіктік қатынастардың маңызды сабақтастығы» [3,235]. Бұл термин 
шығармадағы уақыт пен кеңістіктің барша сипатын нұсқаса, дискреттілік термині солардың 
нақты бір сипатын белгілеуге арналған. Десек те, М.М. Бахтин кезеңінен кейін пайда болған  
соңғы терминнің де сипаты оның уақыт пен кеңістікке берген анықтамасынан да аңғарылады. 
Яғни, М.М. Бахтин өз анықтамасында дәл осындай  термин ұсынбаса да, кейінірек 
жасалатын ұғымның сипатын анықтап берген. Әңгімеге оралсақ, онда көркем мәтіннен 
уақыт пен кеңістіктің «сығымдалған», «кеңістіктің уақыттың қозғалысына, сюжетіне 
тартылған» бірнеше сипатын табамыз. Ғалымның пікірінен уақыт пен кеңістікке қоса сюжет 
ұғымының да қоса келтірілгенін байқаймыз. Қазақ әдебиеттану ғылымында хронотоп 
категориясын өз еңбектеріне арқау еткен ғалым Бақытжан Майтанов. Мысалы «Абай және 
уақыт тұғырнамасы» атты зерттеу мақаласында: «Көркем әдебиет – уақыт пен кеңістіктің 
шағын моделі. Оны дүниеге әкелу үшін де мекеншақ (хронотоп)  өлшемі керек, оның 
мазмұндық құрылымы да әр алуан мекеншақ қатынастарына негізделмек. Шығарманы 
қабылдау кезеңдері де мекеншақ ерекшеліктерімен сабақтас. Тегі, уақыт және кеңістіктің 
перцептуалдық бейнесін әдебиет мекеншақ тағандарына табан тіреп тұрып сомдайды» [4].  
Мақаладан  автор  Бахтин терминін  «мекеншақ» деп аударғанын көреміз. Егер  грек тіліндегі  
«chronos» деген сөз уақытты, «topos» деген ұғым орынды білдірсе, онда қазақ ғалымының 
термині хронотоп ұғымын толық айқындап тұр. Сәтті балама. Сонымен бірге қазақ 
ғалымының әдебиетті «уақыт пен кеңістіктің шағын моделі» деген пікірінен де көп жайды 
аңғаруға болады. Енді бастапқы дискреттілік жөніндегі ойларға оралсақ,әлбетте, уақыт пен 
кеңістіктің дискреттілігі міндетті түрде шығарма сюжетінің жасалуына алып келеді. Өйткені 
оқиғалы шығармадағы уақыт та, кеңістік те сюжет жасайтын көркем категориялар. Бұл 
аксиома. Себебі қандай оқиғаның болсын өрістеуіне белгілі бір кеңістік қалай  қажет болса, 
оның дамуына да белгілі уақыт сондай қажет. Бұл арадағы біздің мақсатымыз – нақты бір 
көркем туынды негізінде уақыт пен кеңістіктің кейіпкер бейнесін сомдаудағы, сюжет 
қалыптастырудағы, өзіндік көркемдік әлем жасаудағы функцияларын айқындау болмақ. 
Сондықтан біз жұмысымызда осындай әдеби категорияларды өзара тығыз бірлікте алып 
қарастырамыз. Ең алдымен, әрине, уақыт пен кеңістікке тікелей тәуелді сюжет жөнінде. 

Бұл әңгімеде ортақ композиция аясындағы бірнеше сюжеттің белгілерін көреміз. Олар: 
а) баланың күресінде Әбдіғаппар серімен кездесуі; ә) серінің Ақбайпақ ат жөніндегі әңгімесі; 
б) серінің соғыс туралы әңгімесі; в) серінің Қашымбек дарқанның үйінде болуы; ғ) серінің 
күреске қатысуы; г) серінің оралуы. Әлбетте, бұлар шығарманың ортақ композициясы 
ауқымындағы фрагментарлық сюжеттер болады да, жоғарыда айтылған дискреттілік ұғымы 
ауқымында әрқайсысы автордың идеясына орай өрістейді. Сондықтан олардың құрамында 
сюжеттік бөліктер түгел болуы міндетті емес. Мұндағы автор мақсаты бірде өз баяндау 
арқылы, енді бірде бас кейіпкерді сөйлету арқылы кейіпкердің образын ашу. Бұдан да 
кеңірек айтар болсақ, Әбдіғаппар бейнесі арқылы сол дәуірдің сипатын бағамдау. Жалпы 
«Доңыз жылғы балалық» цикліне енетін әңгімелер кеңестік дәуірде жазуға тыйым салынған 
тақырыптарға арналған. М.Мағауиннің суреткер ретіндегі ұлттық ұстанымы,біздің 
ойымызша, оның санасында сақталған балалық шақтағы әсерлерді жаңғыртты.Кезеңі туғанда, 
болмысынан ұлтжанды қаламгер қазақ халқының басынан өткерген осынау қиыншылық 
кезеңдерге барды. Сондықтан аталған циклге енетін басқа да әңгімелермен қатар 
«Әбдіғаппар сері» әңгімесі де сол заманның көркем шежіресі іспетті. Ал әңгімедегі әр қилы 
оқиғалардың  шартты түрдегі дербестігі немесе өзара сабақтасуы осындай басты авторлық 
идеядан өрістеп отырады. Мәселен, серінің Ақбайпақ аты туралы баяндалатын сюжетке 
тоқталайық. Серілердің міндетті түрде жүйрік аты болатынын білеміз. Әбдіғаппардың 
осындай серігі – Ақбайпақ. Бұл сюжетте Ақбайпақтың бәйгеге қатысуы, серінің 
әділетсіздікке шыдамай, баланың сабап жатқан аудан өкіліне қол көтеріп, айдалып кетуі, 
айдауда жүріп атын сағынуы, еркіндікті аңсауы негіз болған. Сюжеттің осы бөлігінде қатал 
уақыттың мұңы шертіледі. Сталинизм дәуіріндегі уақыт бірнеше кейіпкердің өзара әңгімесі 
арқылы аңғарылады. Осындай шағын фрагментарлы сюжеттердің кезектесіп, өзара алмасып 
келуін реттеп тұрған көркемдік құбылыс – уақыт пен кеңістік.  Өзінің «Әдебиет 
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теориясында» В.Е. Хализев уақыт пен кеңістіктің «сюжеттің негізін құрайтынын» жазады 
[5,63]. Сондықтан автор  өзінің идеялық мақсатына орай қалауынша қолданып, сюжет 
құрастырады.  

Жазушының белгілі бір өмір шындығын таңдауы – оның идеялық мақсатынан өрістесе, 
осындай мұратын жүзеге асыру үшін қаламгер өзіне қажетті уақыт пен кеңістікті таңдайды. 
З.Қабдоловтың «Сөз өнеріндегі»: «егер тақырып – жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы 
болса, идея – жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген 
ойы, сол өмір құбылысына берген бағасы» делінген анықтаманы негізге алсақ,онда  
әдебиеттегі уақыт пен кеңістік автор таңдаған өмір шыңдығын, яғни, шығарманың 
тақырыбын да, сонымен бірге сол өмір шындығына көзқарасы болып табылатын, яғни, 
шығарманың идеясын да қалыптастыруға негіз болады [6,156]. Себебі қаламгер өз 
шығармасына негіз етіп әйтеуір белгілі бір уақыттық кезең мен кеңістікті таңдайды. Сол 
үшін де уақыт пен кеңістік категорияларын шығарманың идеялық мазмұнымен 
сабақтастырудың осындай өзіндік реті бар. Сөз өнері үшін тақырып пен идеяның көрініс 
табуы міндетті түрде көркемдік арқылы жүзеге асырылады. Әдебиетті «Асыл сөз» деп атаған 
Ахмет Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқыш» еңбегінде: «Сөз көңілге сипат жағының 
көркемдігімен, сөз мағына жағының күштілігімен жағады. Сөз көркемдігі, әуезінің әдемілігі 
мен кестесінің келісті болуынан табылады» деп жазады [7,208]. М.Мағауиннің «Әбдіғаппар 
сері» әңгімесіндегі уақыт пен кеңістік ауқымында суреттелген оқиғалардың өзара  
байланысы, үйлесімі, кейіпкерлер бейнесінің, әрекетінің бізге әсері – барлығы осы 
шығарманың көркемдік әлемінен бастау алады. Айталық әңгімеден: «Шай ішіп, қазан 
көтергенше көз байланды. Сыртта қаңтарулы тұрған қымбат әбзелді Кербалақ атты көрген 
соң, колхоз орталығы аталғанымен, жиырма шақты түтіннен аспайтын шалғай ауылға 
арнайы келген кім екенін білген соң, ескі көз таныстары бар, дүкенді кеңеске, ән-күйге құмар 
жігіт-желең бар, біздің үйде он шақты адамның басы құралып қалған» деген үзіндіні алайық 
[1, 306]. Мұнда автор уақыт (көз байланды) пен кеңістікке (біздің үйде) сабақтастырып, 
автордың өзіндік қолтаңбасы жөнінде пікір айтуға боларлық. Ең алдымен, жазушы 
қолтаңбасы оның сөйлем құрылысынан байқалады. М.Мағауин артық сөз, тым жылтырақ 
әдемілікке құмар жазушы емес. Оның сөйлемдері құбылысты суреттеуде әрі нақты, әрі 
ұғынықты. Әр нәрсенің негізі қырларын бірер сөзбен беріп отырады. Мысалы кеш батқанын 
«көз байланды», үй дегенді «түтін», жиналды дегенді «басы құралып қалған» береді. 
Сонымен бірге оқиғаның немесе құбылыстың ең басты белгілерін аңғартуға жазушының 
шеберлігін байқаймыз. Мысалы осы әңгімедегі: «омырауы бір құшақ, мақпал қаракер ат; 
құмдауыт, жасыл күрең насыбай; ақсирақ күрең тұлпар; жалқын от, көк түтін,көкейге 
қонымды, жүрекке жағымды сарын» деген тіркестерден дәл ойын бейнелеген 
айқындауларды оқимыз. Жалпы бұл әңгімедегі көркемдіктің және бір мысалы  ретінде оның 
композициялық құрылымын айтуға боларлық. Әңгімеде шамамен он беске жуық 
композициялық бөлік бар екен.  Бұл бөліктер шығарма сюжетінің дамытылуына қарай және 
уақыт пен кеңістіктің берілуіне орай өзара логикалық байланыста дамытылып, 
сабақтастырыла өрістейді. Мұндай сабақтастық бұл әңгімеде авторлық баяндаулар арқылы 
немесе бас кейіпкердің сөздері арқылы көрінеді. Сонымен бірге осындай композициялық 
сабақтастықты біз уақыт пен кеңістіктің суреттелуінен  де аңғарамыз. Мәселен, «Күресінде 
шана теуіп жүргем», «соғыстан келе сала бәйгеге жараттым», «мен соғыста төрт-ақ болдым», 
«ертеңіне сері Қашымбек дарқанның үйінде түстенді», «жаз шыға Әбдіғаппар серінің атағы 
қайтадан дүрілдеді» деген әр композициялық бөліктің бастапқы сөйлемдерінен уақыт пен 
кеңістіктің сюжет жасауға, оқиғаны өрістетуге тікелей қатысып тұрғанын байқаймыз. 

Көркем әдебиеттегі уақыт пен кеңістік және оның трансформациялануы жалпы 
шығарманың композициясы мен сюжетіне, кейіпкерлер жүйесіне, көркемдігіне тікелей 
ықпал ететін категориялар екенін мейлінше аңғардық. Жалпы көркем шығармадағы барлық 
бөліктер мен детальдар сол туындының болмысын түзетіні белгілі дей келе, олардың ішінде 
уақыт пен кеңістіктің аса маңызды көркемдік құбылыстар екендігіне толығымен көз 
жеткіздік. Себебі әдеби туындыдағы өмір шындығын тану, кейіпкерлермен танысу осы 
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уақыт пен кеңістіктің ауқымында ғана жүзеге асырылады. Әсіресе, уақыт пен кеңістіктің 
маңызы «Әбдіғаппар сері» сияқты сюжетті шығармаларда арта түседі. Біз осы әңгімедегі 
уақыт пен кеңістіктің болмысына бойлай отырып, мынадай тұжырымдарға қол жеткіздік: 

Біріншіден, әңгімеге арқау етілген уақыт халқымыз басынан кешірген кезеңнін сипатын 
танытады, Әбдіғаппар бейнесі осы мақсатқа көркемдік қызмет еткен; 

Екіншіден, автор өзінің негізгі идеялық мақсатына орай кеңістік ретінде  салқын 
саясаттың ықпалын басынан өткізген қазақ ауылындағы өмір шындығын алған; 

Үшіншіден,әңгімедегі уақыт пен кеңістік шығарманың идеялық мазмұнын айқындауда 
да, композициялық құрылымын қалыптастыруда да тікелей маңызды қызмет атқарған. 
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 Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қазақ әдебиетінің классигі Сайын Мұратбековтің 

«Жусан иісі» повесі – соғыс шындығы мен тағдыр тауқыметі өткір суреттелетін шығарма. 
Бұл шығарма қазақ оқырмандарының сүйікті, сүйекті туындысына айналды. Өйткені, 
шығарма фрагменттері мектеп бағдарламасына, яғни 7 сыныптың қазақ әдебиеті оқулығына 
енгізілген. Оқиға желісі әрбір оқырманның жүрегін дүр сілкіндіріп, баурайды.  

Соғыс кезіндегі қазақ ауылының көрінісі. Даласы азынап, соғысқа кеткен ер-
азаматтардың артынан жылап қалған бала-шаға, әрбір отбасының ортақ қайғысы еді.  Қазақ 
даласының осындай көріністерінің бірі, Ешкіөлмес дейтін қоңыр таудың етегінде орналасқан 
ауылды да шарпып өткенді. Жетім қалған Аянның аянышты тағдыры сүйек сырқыратады. 

«Жусан иісі» төрт бөлімнен тұрады. Шығарманың басты кейіпкері – Аян.   
Бірінші бөлімде Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан екі ай бұрын 

қайтыс болады. Әжесінің жамағайын төркіндерінен пана іздеп, әжесімен бірге мың тоғыз жүз 
қырық екінші жылдың жазында ауылға көшіп келеді. Жастайынан жетім қалып, тағдыр 
тауқыметін тартса да, ешқашан жасыған емес. Ауылдың балалары ойнап жүріп Аянды 
көздері шалады. Бірден оның  қасына топтала қалып, бас-аяғына шұқшия қарап сынағандай 
әсер қалдырады. Балалар Аянмен тез достасып, Аян екінші атаман болады. Ешкіммен 
төбелеспей, сөзге келмейтіндігі Аянның жақсы қасиеттерінің бірі еді.  Ақкөңіл, ақылды, 

mailto:balnur.8393_09@mail.ru


3156 

адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез көне кететін жұмсақ мінезімен 
ерекшеленетін. Балаларды бірінен-бірін бөлген жоқ, бәрімен жақсы қарым-қатынаста болды. 
Бірақ бір күні Есікбай Аянға жөнсіз тиісіп, төбелесе бастады. Аянның ізеттілігі сол, ауыл 
ішінде емес, сайдың ішінде төбелесуге шақырады. Сайға барып ақ жейдесін шешіп бұтаға 
іліп қояды. Басында өзінен бойы ұзындау  Есікбай жеңіп бара жатқандықтан, Аян бар күшін 
бойына жиып ақыр соңында жеңіске жетеді. Осы төбелестен кейін-ақ Аянға ешкім 
соқтықпайды.  

Күзде оқу басталып, мектепте де өзінің зеректілігін бірінші күннен бастап көрсетеді. 
Оның арманы тезірек әріптерді танып, майдандағы ағасына хат жолдау еді. Қатарының алды 
болып, хат жазуды үйреніп, қасындағы балаларға да қол ұшын созады. Бірде Аян өрісте мал 
қайырып келе жатып үйретемін деп өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау 
мөңкіп-мөңкіп жығып кетеді. Содан тобығы тайып, бір айдай ауырып жатады. Секірсе де, 
жүгірсе де тобығы тайғыш болып кетеді. 

Екінші бөлімінде Аян сүйеніші болған әжесінен айырылып, майдан даласына аттанған 
ағасынан үміт күтеді. Сағынып хат та жазатын. Әжесі қайтыс болса да, сағын сындырмай, 
көңіл жұбанышы ретінде ертегілерді жанындағы достарына көп айтатын. Күнде бір ертегіні 
ойлап табатын. Ертегісінің көбісі «Ертеде бір жетім бала болыпты» деп басталады. Балалар 
күнде ертегі тыңдауды әдетке айналдырады. Ауа райы қаншалықты суық болса да, ертегіні 
үзбейді. Оның ертегісінің қызық болғаны соншалық, балалар ертегіге елтіп кетеді. Ертегі 
кейіпкерлерлерін көз алдыларына келтіріп, болып жатқан оқиғаның жанында жүргендей 
сезімде болады. Батырлар жайлы ертегіні тыңдаған кезде, соғыста жүрген аға-әкелерін еске 
алып, оларды тауып алып, бірге соғысуды армандайды. Бала қиялы шарықтағаны соншалық, 
өзге әлем құшағына еніп кеткендей күй кешеді.  

Аянның сол кездегі армандары қазіргі заманда көрініс тапты. Балалардың сырғанайтын 
шанасын көріп «Мыналар шана ма?!» - деп мұрнын тыржитатын. «Шіркін, өзінің рулі бар, 
алдында шамы бар ылдиға да, өрге де бірдей сырғанайтын шана болса...» дейтін. Ел өміріне 
өркениеттің суреттері келіп жеткендей әсер қалдырады. 

Аян әжесінің тумаласы Бапай деген шалдың үйіне көшіп, сол жерде тұрады. Бірақ оған 
дұрыс күтіммен қарамайды. Әжесінен айырылса да, бала қамықпайды. Қанша қиындық 
көрсе де, кеудесіндегі мұңын тағдырға шақпайды. 

Бір күні Аян балаларға сырын ашады. Ол күнде көкесінің пальтосын жамылып 
жататынын, одан жусанның иісі аңқып тұратынын айтады. Себебі әжесі ылғи «ағаңды анау 
Жусанды төбенің үстінде, мал қайырам деп жүргенде, айдалада тапқанмын» дейтін. Менің 
ағамда жусанның иісі содан қалған деп сөзін аяқтап, ертегісін жалғастырады.  

Ат қораның төбесінде отырып, ертегі дүниесіне еніп кеткен балалар өрттің қалай 
шыққанында байқамай қалады. Шетте отырған бір бала шылымын толық сөндірмей 
лақтырса керек, сабан желдің өтінде лезде лапылдап жанып, шалқып – көтеріліп кетеді. 
Сасқалақтап қалған балалар шөптен секіріп-секіріп түсіп, соңынан Аян секіргенде, тобығы 
тайып, «Ойбай, ая-ғым!..» - деп жан даусы шыға айқайлайды. Ауыл жақтан «Аттан! Аттан!» 
- деп жер-көкті басына көтере, қол бригадир Тұржан да жетеді. Армия қатарынан жақында 
ғана қайтқан, сол қолын білегінен оқ жұлып кеткен, бірақ өзі аса қатігез, мейірімсіз адам еді. 
Келген күні-ақ: «Қан көріп, қаным бұзылып келді...» - деп бәріне әлімжеттік жасайды. Сол 
Тұржан ат қораға жүгіріп жеткен бойда, қораның артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан 
Аянды дәу керзі етігімен теуіп кеп жібереді. Аян қалпақша қалқып барып анадай жерге 
түскен. Тұржан енді оны қолындағы қамшымен тулақты сабағандай көміп-көміп алды да, 
тағы жа тепті-ай кеп. Бас демей, көз демей былшылдатып тебе берді. Әуелде құлындағы 
даусы құраққа шығып шырқырап: «Ағатайлап» шыңғырған Аянның біраздан кейін үні өшеді. 
Керзі етіктің астында жансыз заттай илектеніп жата берді. Содан Аян біраз ауырып үйінде 
жатты. «Ағам жақында келеді, сол кезде Тұржанға көрсетеді» деп, үмітпен балбырап 
ұйықтап кетеді.  

Үшінші бөлімде соғыс жылдарында ауыл халқы отынға сабан жағатын. Малтатаспен 
бастырған астықтың сабаны орған қамыс сияқты ірі болады, арасында шала бастырылған, 
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кейде тіпті мұрны сетінемеген масақтар жиі кездесетін. Отқа жанғанда сабан дүр-дүр етіп 
лапылдап, ал масақтар бытырап кететін. Аян от жағып отырып, білдіртпей ғана сол 
масақтарды жинайды. Лапылдап жанған сабанның арасы бытыр-бытыр ете қалғанда, Аян 
қолын отқа тығып жіберіп, шала пісіп қалған күйелеш масақты лып дегізіп суырып алатын. 
Бапаймен оның кемпірі шай ішкен кезде, өздері талқанды шылап жеп, «сенің тісің бар ғой» 
деп, Аянның алдына бір уыс қуырған бидай төгеді. Аянның кешкі қорегі осы еді.  

Жинаған күйелеш масақтарды алып, үгіп-үгіп аузына құятын. Автор Аянға келгенде, 
үйінен нан алып келеді екен. Нанды көрген Аян көзі оттай жанып, екі ұртына тықпалай жеп, 
қақалып қала жаздайтын.  

Аянның мінезі өте қызық еді. Бірде ол тұйық мінезді, бірде өзін мүлде танымай 
қаласың. Ол көп ойынға араласпаушы еді. Кешкі уақытта ғана балалардан шана сұрап, 
сырғанақты өзі жалғыз тебетін. Шанасына қанат біткендей болып, бар болмысымен қиын 
күндерді ұмытқандай, бір сәт болса да жеңілдеп қалатын.  

Төртінші бөлімде көктем шыға жер түлеп, соқамен жер жырту науқаны басталады. Жас 
балалар өгіздің үстінде отырып, соқаның артын жесір әйелдер мен бой жеткен қыздар 
ұстайтын. Арайланып таң білінгеннен бастап, ымырт қараңғысына дейін жер жыртады.  

Әйелдер қауымы зарлы үнмен сызылтып қана:   
Көкше бір таудың биігін-ай!  
Алыстағы бауырдан хат алудың қиын-ай, - деп ән шырқайды. 
Балалардың әйелдерге қосылып жылауға «еркектік» намысы жібермейді. Өйткені 

алғаш соқаға шыққан күні Аян: 
– Жылауды әркім біледі. Мықты болсаң нағыз еркектерше қиыншылықта жыламай бақ, 

– деген. Сондықтан «жасық екендерін» білдірмейді.  
Аян өгізден құлап, аяғын тағы да тайдырып алады. Сөйтіп, егістіктен ауылға қайтады. 

Ағасын сағынып, аяғын тек ағасы майданнан келгенде, салғызам деп үміт етіп тағы да еске 
алады.  

Қу соғыстың бесіктен белі шықпаған жасөспірімдердің балалық шағын тартып алып, 
жүректеріне біраз жара салды-ау... Сол жараның тыртығы өмір бойы удай сыздап, жанға 
батып өтер-ау. Еш уақыт та ұмытылмайды. Асыр салар балғын шақтың мойнына тағдыр 
біздің қабырғамызға бар зілін салды. Сонда да басқасынан гөрі Аянға қатты батқан еді. 
Тағдыр оған деген де ештемесін аямады.  

Үлкендер «жау шегінді» деп күнде бір қуанышты хабар айтады. Мұның өзі әркімге 
«ертең соғыс бітеді»  дегенмен бірдей еді. Әскерден біртіндеп ер-азаматтар қайта бастады. 
Бәрі жаралы боп қайтқандар: бірі қолынан, бірі аяғынан, бірі қабырғасынан, бірі көзінен 
айырылғандар.  

Бірақ, сөйтіп, жаралы боп қайтса да олардың әрқайсысының келуі қуаныш еді. 
Солардың бірде-бірі Тұржанға ұқсап: «Қан көріп қайттым, қаным бұзылды», - деп есірген 
жоқ.  

...Қаралы қағаздар да толассыз келіп жатты.  
Жаз ортасы кезінде, ыстық күннің бірінде ауылға тағы бір қаралы қағаз жетті. Бұл 

жолғы қаралы қағаз ешкімнің үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ. Көшеде 
ойнап жүрген балалардың ең соңында, белі бос штанының ауын бір қолымен көтере ұстап, 
сол аяғын көлденеңінен сүйрете солтақтай жүгірген күйде: «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге 
кешегіден де қызық ертегі айтамын», - деп жалына дауыстай жүгірген Аянға келген еді. Ол 
үнсіз қабылдады. Қаралы қағазды ұзақ отырып, екі-үш рет оқыды да, төрт бүктеп ышқыр 
қалтасына тықты. Ойнап жүрген сыртынан қарап тұрып, олар тараған соң, ауылдың 
шетіндегі ат қораға барып кіреді. Артынан Сайын Мұратбеков те кіреді. Аян түкпірдегі 
қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп, екі алақанымен бетін басып солқылдап жылап отыр 
екен. Ұзақ жылады. Онан соң, көзін сүртті де қорадан шықты. Көзі қып-қызыл боп ісіп 
кетіпті. Қасындағы досына қарап жымиып: 

– Күн ыстық иә, - деді.  
Осыдан кейін бір жеті өткен соң Аян балалар үйіне жол тартты. Артында қалып бара 
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жатқан достарына қарап, күлімсіреп: 
– Мен әлі бәріңе де хат жазып тұрамын,- деді. Есікбай арбаның артына жабысып ап оны 

бірталай жерге дейін шығарып салды. Арбадан түсіп қап, қара жолдың үстінде сексиіп ұзақ 
тұрды. Ол көңілсіз еді.  

Аянның достары оны бірталай уақытқа дейін сөз қылып жүрді. Еске алды. Оның айтқан 
ертегілерін бір-бірлеріне қайталай айтып, көңіл көкжиектерінен өшіргісі де, ұмытқысы да 
келмеді.  

КЕЙІПКЕРЛЕРІ 
Аян – қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы біркелкі етіп қиылған кекіл шашы бар. 

Ешкіммен төбелесіп, сөзге келмейді. Әңгімеде өжет, қайсар, зерек, өте ақ көңіл, мейірімді, 
ақылды және де жетім бала болып суреттеледі. Тобығын шығарып алып, сол аяғын сүйретіп 
жүретін,шілбиген ақсақ қара бала. Өз ойынан балаларды таңғалдыратын ертегілер шығарады. 
Өте мейірімді бала. Сонымен қатар өте тапқыр, ақылды, білімді, зерек бала. 

Садық – Аянның досы. Ауылда "бірінші атаман" атанған. 
Есікбай – сидаң бойлы, қол-аяғы қара қайыстай қатқан ұзын, жүгіргенде алдына жан 

салмайтын, өзі төбелесқор, сотқар бала. Кейде қараптан-қарап келе жатып әркімге бір 
ұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенді аяқтан шалып қап, болмаса басынан тоқай алып 
жылатып жіберетін. Аян алғаш рет келген кезде, Аянмен төбелесіп, одан жеңіліп қалған еді. 

Бапай – әжесінің тумаласы. Аянның әжесі қайтыс болғанда, Аянды асырап алған. 
Әйелі екеуі Аянға дұрыс күтім бермеген. 

Тұржан – өте қатал, ауылдың бригадирі, аса қатыгез, мейірімсіз адам, жағымсыз 
кейіпкер 

Иманжанов – Аян мен ауыл балаларының ұстазы. 
Сайын Мұратбеков – ақкөңіл, мейірімді, Аянның жақын досы. 
Жинақтай айтқанда, қара сөздің қас шебері Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» повесі 

– соғыс тұсындағы ауыл өмірінің тынысын терең танытқан кесек шығарма, лирикалық 
прозаның көркем үлгісі. 
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Адам баласы жастайынан дүниені танып білуге талпынып, заттар мен құбылыстар 

жайында білім жинақтайды, айналаны танып білуге құмартады. Өсе келе “дүние неге бұлай 
жаратылғандығы”, “адамның өсуі мен өлімінің сыры” жайында сұрақтар қоя бастайды. Міне, 
осы сияқты сұрақтарды білуі үшін оның дүниеге деген кең көлемдегі көзқарасы пайда 
болады.  

 Адамзаттың өткен дәуірі, қоршаған ортаға көзқарасы, ой-санасының айғағы мифтер 

mailto:aizhan_94_k@mail.ru


3159 

мен мифтік аңыздар түрінде там-тұмдап болса да бізге жетіп отыр.  Сан ғасырлар бойы 
«миф», «мифология» сананың әлі толық жетілмеген біртұтас ең көне формасы ретінде 
танылып,  әлем зерттеулерінде жан-жақты сараланып, ғалымдардың жүйелі пікірлері пайда 
болды.  

 Ғалым А.Қасымжанов «Мифология – барлық халықта өткен адамзат сана-сезімінің 
алғашқы тарихи формасы... Тұрпайы көзқарас ықпалынан өту кезеңінде ғылым адамзат 
дүниесіне мифология деп аталатын ауқымды әрі жан-жақты құбылысты алып келді. Бұл – 
әлем халықтарына түгел қатысты адамзат санасының өте ерекше қабаты. Бұл қабат қазақ 
халқының рухани мұрасында ерекше байқалады, оның іздері фольклорда, ескі аңыз-
әңгімелерде, тілде сақталған»,-дейді.   [1;6]. Ал белгілі қазақ мифологиясының зерттеушісі 
С.Қондыбай «миф» деген сөздің бір-біріне кереғар екі түрлі мағынада қолданылатынын айта 
келіп, оның бірі  «ертегі сияқты, яғни өтірік, жалған, ойдан шығарылған, қиял» мағынасында 
берілетіні, ал шындығында, «миф» деген сөздің нақты мағынасы осы келтірілгендерге 
қарама-қарсы екендігін былайша дәлелдейді: 

«Миф – нақты бір тарихи уақытта, нақты бір географиялық кеңістікте (жертарапта), 
нақты бір саяси, әлеуметтік, мәдени, шаруашылық жағдайында тірлік етіп жатқан адамзат 
қоғамының (социумның) өзі өмір сүріп отырған орта (уақыт пен кеңістік) туралы, ғалам 
туралы, оның қалай пайда болғандығы, адамға ықпал ететін ішкі-сыртқы күштер туралы, өз 
қоғамының ғаламдағы орны, дәрежесі туралы түсініктерінің жиынтығы, дәлірек айтқанда, 
«түсіндім» деген стреотипі»,-деген пікірді алға тартады [2;15]. 

Мифтер мен мифтік аңыздар тек тарихи-рухани мұра ретінде жас ұрпақтың санасына 
ұялап қана қоймай, мифологиялық кейіпкерлер түрлі халықтардың мәдениетіне, сурет-мүсін 
өнеріне енді. Сондай-ақ, жазба әдебиетте көркемдік тәсіл ретінде қолданылып, 
жазушылардың тыңнан образ бен сюжет жасауының негізі бола білді. Әлемдік жазба 
әдбиеттің мифке ара-қатынасы сипаттары әртүрлі жүйеленеді. Қазақ әдебиетінің де мифпен 
қарым-қатынасының өзіндік ерекшелігі бар. 

Соңғы жылдардағы әдебиеттану саласындағы еңбектерде әдеби туындылардағы мифтің 
пайдаланылу жолдарына әр түрлі классификация жасалды. Бұл саладағы ғалымдар еңбегіне 
сүйене отырып  Низамиддинов Д.Н. қазіргі әдебиеттегі мифологизм формаларын 
төмендегідей үш түрге топтастырады: 

Бірінші: дәстүрлі мифтік желілер(сюжет) мен бейнелерді (образ) пайдалану. Осы 
бірінші форманың өзі әдеби туындыларда екі түрлі сипатта көрінеді: 

а) дәстүрлі мифтік желілер мен бейнелерді түсіндіру, талдау( интерпретация). 
ә) дәстүрлі мифтік желілер мен бейнелерді өзгерту, ауыстыру(трансформациялау). 
Қазіргі әдебиеттегі мифологизмнің екінші жолы авторлық мифтердің шығарылуы. 

Мұнда жазушы ежелгі ритуалды – мифологиялық текстер құрылымына сүйене отырып, 
өзіндік дара мифологем жүйесін түзеді. 

Мифтің қазіргі әдебиеттегі ерекше үшінші формасы – мифологиялық стильдендіру. 
Бұл туралы алғаш ой айтқан Я.Э.Голосовкер: «Әңгімелеуді мифтендіргенде автор мифтен 
бастау алған метафора, теңеулерді нысанаға алмайды, бірақ, оларды белсенді түре 
пайдаланады, бұлар текстің негізгі түсіндіруші компоненті болып қалады,» - дейді. 

Мифологиялық метафораларды өзгертпей өз қалпымен пайдалану оны көркем текстің 
бір компоненті ретінде қарау – мифологиялық стиль сипаты [3]. 

Қазақ әдебиетінің классикалық үлгілері қатарына қосылған небір жауһар туыңдылар 
калдырып кеткен Оралхан Бөкей прозасындағы мифологиялық қолданыстарда дәстүрлі 
мифологиялық желілердің мифке тән емес контекске ену сипаты бар.  

Оралхан шығармаларының ерекшелігі сол, ол өз кейіпкерлерінің іс-әрекетінен гөрі, 
олардың ішкі әлеміне, жан-дүниесіне көбірек үңілуінде және олардың ой-толғаныстарының 
көбін табиғат суретімен араластырып, астастырып бейнелеуінде. Оралхан туындыларын 
зерделегенде, оның табиғат пен адам проблемаларын негізгі арқау етіп алғанын,  олардың 
арасындағы байланысты ашу үшін мифтік бейнелеулерді, мифтік желілерді өте мол 
қолданғанын аңғарамыз. Қаламгер табиғат құбылыстарына байланысты мифопоэтикалық 
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ойлау дәстүрін жеке авторлық тәсілмен өзгеріске ұшыратып, шығармадағы эмоционалдық-
экспрессивтік мәнді арттыра түскенін байқаймыз. 

Оралхан назарына жиі ілігетін ай, күн, тау, кең дала, жел, сылдырап аққан су, табиғат 
құбылыстары, бәрі-бәрі мифтік сипат алып отырады. Шығарманың мазмұнын ашуы, 
кейіпкердің психологиялық күйін көрсетуі, оқиғаның оқырманға әсерлі жетуі үшін жазушы 
аталған табиғат бөліктерін жандандырып, енді бірде адамға сай сезім, мінез-құлық дарытып 
суреттеуі жиі ұшырасады. Бұл тұрғыда ғалымдардың алғашқы мифтік санада рух пен 
табиғаттың теңдікте, бірлікте танылғаны, әлемдегі жанды және жансыз, өлі мен тірі нәрсені 
анық жіктемеуден  анимизмнің, яғни дүниедегі нәрсенің бәрінің жаны бар деген сенімді 
туғызғандығы туралы пікірін айта кеткеніміз жөн [4;75]. 

   Әсіресе, О.Бөкей шығармаларында күн мен айдың суреттелуінен көне анимистік 
сенім елесін мол көреміз. Қаламгердің шығармаларында Айдың суреттелуі, оның мифтік 
мазмұны бөлекше. О.Бөкей шығармаларында Айды ерекше қасиет тұту сенімінің елесі бар. 
Сонымен бірге, айды адамға тән мінез –құлық, іс-әрекетпен  бейнелегенде  анимизм негізінде 
кейіптеу тәсілін қолданады. 

«Сайтан көпір» повесінде көкке телміріп, дәрменсіз жатқан Аспанға (кейіпкер) Ай 
сәулесі жарылқаушы нұрдай әсер етеді. Бірде « Ай жарығы оның көк аязданған көңіліне 
сәуле жүгіртіп, жанына жарылқаушы нұр болып тарайды», «Ай аспан әлемінде сылана 
жүзеді», енді бірде «Ай екеш ай да бір орнынан тапжылмай бедірейіп тұрып алғандай» 
болады. Айды суреттегенде оған жан бітіріп, саналы әрекет иесіне айналдыру «Сайтан 
көпір» повесінде кейіпкер Аспан болмысымен үндесіп, оның ішкі жан-дүниесіндегі 
құбылыстармен айдың іс-әрекеті де бірдей өріледі [5;35]. 

Айды адамға тән мінезбен көрсету қырғыздың атақты жазушысы Шыңғыс 
Айтматовтың «Боранды бекет» романында да кездеседі. «Ай да толықсып, Сарыөзек 
даласының үстіне ерекше бір пейілі түсіп, бозғылт сәулесін еселеп себелегендей болды»,-деп 
айдың мейірімді әрекетін суреттейді. Жазушы «Найман-Ана» туралы аңызда Найман-Ана 
мен баласы Жоламан арасында: 

- Кіммен сөйлескің келеді? 
-Аймен. Бірақ біз бір-бірімізді естімейміз. Айда біреу отыр,-деген диалог өзара өрбіп 

отырады [6]. Жоламанның осы сөздері, де Оралханның Ай мен Аспанның (кейіпкер) күйін 
астастыра суреттеуі де  Айды жанды болмыс секілді көрсетеді. Айда жан бар деп есептеу 
арғы-бергі мифтерде көптеп кездеседі. Ғалым Ш.Ыбыраев «Ай мен Күнді сұлу, егіз қыз, 
апалы-сіңлілі қыздар, қыз бен жігіт бейнесінде баяндайтын мифтердің де маңыздылығы 
сондай, Күн (солярлық мифтер), Ай (лунарлық мифтер), жұлдыз(астралдық мифтер) туралы 
мифтің жеке-жеке түрлері ретінде арнайы ғылыми атаулар қалыптасқан. Соған сәйкес бұлар 
туралы қым-қиғаш теориялық тұжырымдар да жетерлік. 

Бұл тақырыптағы мифтердің басты өзгешелігі және көнелік сипаты – аспан денелерінің 
бір замандарда адам болғандығы және олардың белгілі бір себептермен (кейде тіпті себепсіз) 
Айға, Күнге, Жұлдыздарға айналғандығы»,-деген пікірді айтады[7;3-4]. Зерттеушілер 
пікірінше Күн, Ай, жұлдыздар мен планеталар туралы айтылатын мифтер – ең қарапайым, 
әрі ең көне мифтер қатарына жатады. Бізге жеткен мифтер бойынша Ай мен Күн асқан сұлу 
қыздар немесе Ай жердегі жетім қыздың сезімін оятқан жігіт бейнесінде, енді бір мифтерде 
Күн мен Ай сезімі жарасқан ғашықтар ретінде көрінеді [7;12-21].   

«Қазақ мифтерінің тағы бір ең байырғы түрлерінің бірі – жан-жануарлардың 
(өсімдіктер) қалай пайда болғандығы туралы айтылатын түрлері. Бұлардың дені адамдарға да 
қатысты.Әсіресе, бір кездегі адамдардың жан-жануарларға, жәндіктерге, құстарға  немесе 
олардың адамға айналғандығы жайында мифтер өзінің қарабайырлығымен ғана емес, 
логикалық-құрылымдық жүйесінің де біртектестігімен де ерекшеленеді. Адам мен жан-
жануарлардың, адам мен табиғат құбылыстарының, жалпы жанды мен жансыздың арасына 
айтарлықтай шек қоймайтын есте жоқ ескі бір ой-сананың нәтижесінде пайда болған бұл 
ұғымдардың астарында адамның өзін де, өзгені де жыға тани алмайтын кезеңі тұр. Мұндай 
ойлаудың айшықты бір көрінісі – адамдардың алғашқы ата-бабаларын жан-жануарлардан 
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тарататын тотемдік түсінігімен байланысты»[7;6]. Осы тотемдік мифтік желідегі түсінік 
Оралхан Бөкейдің «Кербұғы» әңгімесінің көркемделуінің негізгі жетекшісі секілді. 
Табиғаттың бір бөлшегі жануарларды атпауды, табиғат ананың әрбір бөлшегін аялауды 
дәріптейтін жазушы әңгімесі асқан шеберлікпен жазылған. Әңгімеде кербұғы адам кейпіне 
енеді. Оқырман көңіліне ақылы әбден толысқан, асарын асап, жасарын жасаған қарияның 
күйініш-сүйініші суреттеліп жатқандай әсер қалдырады. Ол да адам баласы секілді өзіне 
ыстық мекенін аңсайды . «Аппақ шоқы Кербұғының ақшағыл арманы сияқтанатын: 
сағынатын, көксейтін, әйтеуір түбінде бір тұяғы ілінетініне сенетін» [8;15-16]. Кербұғының, 
жануардың күйі туған топыраққа аңсары ауған, сағынысқан жанның аңсар сезіміндей 
кейіптеліп, жазушы қаламына ілігеді.  

Сол секілді Шыңғыс Айтматовтың «Ақ кеме» повесінде ертегі, трагедия, фантастика 
жанрларының барлығы дерлік көркемдік тәсіл ретінде қолданылуымен қоса, мифтік желінің, 
оның ішінде тотемдік түсінік негізіндегі мифтің қолданыс тапқанын көреміз.  

Жазушының «Ақ кеме» повесі көркемдік-философиялық психологиямен өрілген 
көлемді туынды деуімізге болады. Үлкендердің зұлым әрекеттерінен жеріген, әкесінің 
алақанын аңсаған кішкентай бала Ыстықкөлде жүзген ақ кеме ішіндегі әкесіне жетуді 
армандайды. Ол балыққа айналғысы келеді. Балыққа айналған жағдайда ғана ол ақ кемеге 
жетеді. Жазушы шеберлігі баланы балыққа айналдыру арқылы  адам жанының жануар-
жәндікке енуі туралы мифті тірілткендей болады [9;163-292].  

Жоғарыда атап өткеніміздей, көне мифтердің желісі адамның аңға айналуы мен қоса, 
құсқа немесе құстың адамға айналуы жайлы да сыр шертіп отырады. Бүгінде 
шығармаларында мифтік сюжеттерді жаңа қырынан сәтті пайдалана білетін А.Кемелбаева 
«Қоңырқаз» әңгімесінде архаикалық мифті трансформациялаудың тамаша үлгісін көрсетіп, 
өз идеясын тамаша көркемдік қуатпен көрсете білген. Миф пен ертегінің, сондай-ақ 
әңгіменің ұштасуы арқылы фантастикалық антропологияны жасап шығарады. Автор бұл 
жерде құс мүсіндерін көркемдік деталь ретінде алып отырғанымен, артынша бірден 
символдық рәмізге айналдырады. Хорлан қызды қанатты құсқа айналдырады [10;3-16 ]. 
Жазушының осы шешімі адамның қарғыстың немесе киенің әсерінен құсқа айналуы 
жайындағы ежелгі мифтерді еске түсіреді. 

Әдебиетке жасындай жарқ етіп келген Оралханның әрбір кейіпкері жаманды-жақсылы 
әрекеттерімен  адамды ізгілікке бастайды. Оның «Қайдасың,  қасқа  құлынымдағы»  Оралы,  
«Өліарадағы»  Қойшысы,  «Елең-алаңдағы»  Зарлығы,  «Құм мінезіндегі»  Барханы,  
«Мұзтаудағы»  Ақтаны, «Атау-кересіндегі» Ерігі, Айшасы, Тағанының ішкі күйі, сезімі, 
болмысы, брі-бәрі  табиғатпен әсерлі  байланыстырыла суреттелген. Жазушы өз 
туындыларында тек табиғатпен байланыстыра көркемдеп қомай, мифтік қолданыстарды 
пайдаланып, өзінің тың ізденісімен оқырманын баурай алды. Заманның заңғар жазушысы, 
«Адамзаттың Айтматовы» да өзінің шығармаларын жәй баяндаудан құрмай, кейіпкерлерінің 
тағдырының қалтарыс-бұлтарысын ғасырлар қойнауынан келе жатқан, ежелгі мифтермен 
кестелеп, өрнектеп оқырман талғамын ұлғайта алды. Қазақ әдебиетінде өзіндік тың 
ізденістерімен келген А.Кемелбаеваның туындыларынан әлемнің мифологиясын терең 
меңгеріп қана қоймай, шығармаларының өзегін көрсетуде иірімін таба пайдалана 
алғандығының жиі куәсі боламыз. 

Қаламының табы, сөзінің қуаты бар үш жазушының да туындыларындағы мифтік 
қолданыстар жазушының көркемдік-танымдық, стильдік-даралық, интеллектуалды-
эстетикалық қасиеттерін барынша ашады.  
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1.  «Жусан иісі» әңгімесіндегі Аян бейнесі –соғыс жылдарындағы балалар өмірінің 

шындығы. 
Өзіндік өрнек пен жаңа соқпақ үлгілері жазушының кез келген туындысында сайрап 

жатыр. Тіл тазалығы, ой тұнықтығы, өмір құбылысын зерделеп ұғуы, адам жанының нәзік 
иірімдерін дөп басып, дәл түйсінуі, сөйлем құрылысындағы жинақылық пен ой 
оралымдылығы оқырманды баурап алып, өз тұңғиығына жетелеп әкететін қасиеті жазушы 
шеберлігін танытса керек. Сайын Мұратбеков әңгімелерінде өмір жатыр, өмірдің қатпар-
қатпар қойнаулары жатыр, сол өмір қозғалысындағы адам тағдырлары жатыр. Адам 
тағдырлары арқылы уақыт бедерін сезінесің, заман ағымын көресің. 

Айталық, бүгінде орта буын санатын енген, әдебиетімізге елуінші жылдардың соңын 
ала, алпысыншы жылдардың бас кезінде имене енген ақын-жазушылардың біразы Ұлы Отан 
соғысының тауқыметін бастан өткеріп өскендер екен. Жазушы Сайын Мұратбеков те бар 
балалық балауса кезі – бұла шағы Ұлы Отан соғысының отты жылдарына тап келіп, тар 
кезеңдегі тағдырдың татымсыз талқанын ерте татқан буынның өкілі. Ол, атап айтқанда, 
отызыншы-қырқыншы жылдардың рухани атмосферасына тән материалдық жұтаңдыққа 
жүйкесін жұқартпай, қайта керісінше, моральдық байлықты мұрат тұтқан, тазалықты, 
адалдықты, темірдей тәртіпті, коллектившілдікті, қоғамдық мүддені ту етіп ұстаған, 
социалистік қоғамның жарқын болашағына деген зор сеніммен, асқақ идеямен күн кешкен 
аға ұрпақтың адамгершілік тәрбиесін алғанын қашан да мақтаныш етуге тиіс деп ойлаймыз. 

«Алыста қалған балалық шағым... Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы 
тайған сол аяғын сүйрөте жүгіретін, шілбиген арық, ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл 
жұмсам-ақ: шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең 
сүйретіп, есі қалмай далбақтай жүгіріп келе жатқан. Аянды көргендей болам. Сондайда оның 
алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де 
қызық ертегі айтамын»,- деген жалынышты үнін естимін» - деп басталатын «Жусан исі» 
әңгімесінде лирикалық интонация қаншалық мол болса, тұрмыс тауқыметіне қатысты сынау 
сарыны да үстем. Өлшеусіз қасірет әкелген соғыс топанына лағнет айту – негізгі идеялық 
лейтмотив болғанымен, жекелеген әлсіз, панасыз жандардың жазықсыз жәбір-жана көруіне 
себепкер ниеті бұзық адамдар да соншалық дәрежеде үнсіз айыпталады. Әкеден де, анадан 
да, әжеден де кінәсіз айырылған сәби Аянға деген тағдырдың қаталдығы шексіз. Кішкене 
Аянның өмір соққыларына қайыспай қарсы тұрғысы келетін тәкаппар қайсарлығы сүйінішті. 
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Ал қолдаушысы да, мүсіркеуші, жарылқаушысы да жоқ жетім баланың жағдайында бұл 
жүрек сыздатар күйінішті хал. Тұржанның дүлей соққысына ұшырағанда, өгізден жығылып, 
мертігіп жатқанда баланың бар әлемдегі жалғыз – үміті әке көзі іспетті киімге сіңген жусан 
исіне көкейіндегі кекті сырын мұң ғып шағатын сәттері даралық қырымен сипатталатын 
типтік көрініс. Аянның қабілетіне, әңгімешелік өнеріне таңдай қаға тамсанып, қайғысына 
мейірімді жүрегімен шын езілетін досы – лирикалық кейіпкердің түрлі деңгейдегі жан тыныс 
реакциялары шығармадағы қайшылықты, суық суреттерді гуманистік пафос қызуымен әдемі 
көмкеріп отырады. «Біз, балалар, Аянды көп уақытқа дейін еске алып, сөз қылушы едік. 
Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, ала қыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын 
қайталай айтып та жүрдік. Аянның ертегілерінің көңілімізге ұялағаны сонша, кейін ержеткен 
көздерімізді өзімізден кіші балаларды тамсандыра отырып айтатынбыз. Тіпті, күні бүгінге 
дейін, сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де, кей күні түнде далаға шыға қалсам, 
қараңғыда бөрікше шошайған Ешкіөлмес шоқысы – астында жалғыз көзді дәу ұйықтап 
жатқандай, соның қорқыраған демінен теңселіп тұрғандай көрінеді. Сол дәумен алыстатын 
жетім бала қайда екен? – деймін сол сәт. Жазғы салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын 
самал еседі. Ашқылтым иіс аңқиды. Жусанның иісі. Сондайда есіме тағы да Аян түседі. 

Шынында да бұл күнде Аян қайда екен? Тірі ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. 
Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса жусандытөбеге бір оралмауы 
қалай?! Жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой». Шығарманың басталуы мен осылайша 
аяқталуы арасындағы сан қилы оқиға, шегіністерді тұтастырып, баяндауға ортақ идеялық – 
этикалық бағаналы нысана. Жалпы композициялық бірлікке қоса, медитативтік күйлердегі 
ұқсас сарын, жүрек уілі, толғаныс «жиілігі» жоғарыдағы шексіз адамгершілік рухымен 
қабаттас дамиды. [2;174] 

Жазушы нақты моральдық шындықтарды көркем кестелеуде образдар табиғатынан 
өрістейтін концептуальдық тұжырымдарға ден қойса, мазмұндық-эстетикалық 
пайымдаулардың мол астарлы сырын айшықтауда эмфатикалық қызығушылықтарға 
еліктемегенмен, қарапайым сөздердің семантикалық-стилистикалық түрлі реңктеріне едәуір 
көңіл бөледі. Әйтсе де, С.Мұратбеков тіліндегі теңеулер тым бастырмалата қолданылмай, 
орнымен, сарабдал пайдаланылуы, метафоралық сөйлем құрылымдары сирек ұшырасуы 
автордың негізінен ой динамикасына назар аударуы мен эмоциялық эффектілердің ішкі 
мүмкіндіктерін ықшам фразалардағы салмақты шынайылықтар арқылы көрсету шеберлігін 
аңдатады. 

Жоғарыдағы үзіндіде айқындауыш мүшелер, әр қилы үстеу, есім, қыстырма сөздер, 
атау сөйлем, сұрау, леп белгілері сан алуан сезім-күй құбылыстарын сипаттайды. Қалыптағы 
біртектес баяндаудан өзгеше бұрылыстардың бәрі дерлік лирикалық қаһарманның Аянға 
махаббатын бейнелеуге, ол достық, адамгершілік сүйіспеншілік Аянның ең ерекше қасиеті - 
өзі қиялдап шығаратын ертегілерін дәріптеуге қызмет етеді. Кейіпкердің жас серігін мақтай 
түсетін лебізі стилистикалық градация арқылы өрістей береді. Аз ғана пассажда мол уақыт 
өлшем қамтылған. Әр түрлі әрекет, әсер көріністеріне логикалық жалғастық тудырушы – ой-
толғаныс объектісінің бір Аян төңірегінде тұйықталды. 

Баяндаушы – қаһарман, яғни әңгіме барысы бойынша – туған ауылынан көп ұзап 
шықпаған, кіндік кескен жерінде тамыр жайған азамат шерткен хикаядан адамға тән психо-
физиологиялық қасиеттер – зерде, интуиция көріністері мен экстериоризация, 
интериоризация процестердің нанымды табиғаты біршама байқалады. Адам 
дүниетанымының басты қабаттары балалық күндердегі өмір суреттері мен танымдық түйсік-
түсініктер тұрғысынан қалыптасатыны, жекелеген тіршілік эпизодтарының мәңгі жадыда 
сақталуы, көз көрген фактілердің кейін жаңаша көңіл назарымен қорытылуы, белгілі бір 
сезім қызуының барынша тұрақтылығы сияқты күрделі интеллектуалдық сәттер сенімді 
суреттелген. 

Кейіпкер Аянға деген бүкіл ауыл балаларының ыстық ықыласын бірдей айта келіп, 
жеке өзіне ғана мәлім сырға көшеді. Ол Аянды аңсай тұрып, қоңторғай заманда қысылып өте 
шыққан бұлыңғыр балалық шағын сағынатын сияқты. Аян – сол сағыныштың символы. Аян 
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бейнесіндегі мұң мен оптимизм әуендері финалдықаккордтағы лиризмнің мағыналық – 
эстетикалық арқауын тартады. Әр қилы сауал қойып, оған жауап іздеу тәсілімен Аян 
тағдырын болжау сәтіндегі үміт пен күмән, сенім интоноциясы бәрібір беймәлімдікті 
бейнелегенмен, соңғы сөйлем туған ел, өскен ортаға, ащы-тұщылы кешкен өмірге 
байланысты жалқыдан туатын жалпы шындықты авторлық санамен астас философиялық 
айқын түйінде жеткізеді. Ол Отанға, өскен ортаға махаббат пен ізгілік, мархабат жеңісінің 
ақиқаттығы. [2;175] 

2. «Күзгі бұралаң жолдағы» өмір шырғалаңы. 
Тақырыбынан-ақ сезілетіндей жазушының бір туындысында сол бір қатыгез мезгілде 

жесірлік тауқыметін көтере алмаған Бибінің қателігі бүгінде ер жетіп, «әкесінің» соғыста 
өлгеніне сенгісі келетін, бейкүнә Қанатай арқылы жеңілдей түссе де, бозбаланың әр жерде 
жазықсыз жәбірленуіне байланысты ана қысылысы мен мұңына себептің басты саяси-
әлеуметтік тамырына меңзеу Сайын Мұратбеков стиліне сай тұйық лиризммен суреттеледі. 

Әңгіме бірінші жақтан баяндалады. Әңгіме кейіпкерлері – Қанатай, Гришка, 
Қанатайдың шешесі Бибі, Шынтемір. Қанатай – жұқалтаң, ақ сұр өңді бала. Гришка – 
отыздан енді асқан, дорба ауыздау сары жігіт. Қазақшаға судай. [1;392] 

Қанатай Гришканың білегіндегі неше түрлі жазулар мен суреттерді көріп, таңданып, 
оның бәрін қай уақытта салғандығын сұрағанда, Гришка оған, мұның еш қиындығы жоқ 
екендігін, керек етсең, белігіне туған жылын, аты-жөнін жазып беретіндігін де айтады. 
Сөйтіп, Қанатай жеңін түрініп, білегін созады. Гришка Қанатайдан «әкең бұған ұрысып 
жүрмей ме?» - деп сұрағанында, Қанатай оған әкесінің жоқ екендігін айтады. Сәлден 
уақыттан кейін әкесінің аты кім екендігін сұрайды. Қанатай әкесінің аты Жансұлтан 
екендігін және оның соғыста қайтыс болғандығын айтқаннан кейін Гришка ойланып қалады 

Гришка, Қанатай, Қанатайдың шешесі Бибітаңертең диірменге ұн тартуға келеді. Бибі 
диірменнің ішінде тартылған ұнды шетінен қаптап отыр. Гришка, Қанатай болса, басқа 
істейтін ештеңе жоқ болған соң сыртқа шығып отырғанда, «шақ-шұқ» етіп тағалы аттың 
жүрісі естіліп, шоқ талдардың арасынан арбалы біреу келе жатады. Сәлден кейін арбалы 
диірменнің алдына кеп тоқтап, Гришканы шақырады, ұнның дайын болған-болмағанын 
сұрағанда, Гришка бұл келген кісі өзінің жекжаты Шынтемір екенін айтады. Дәл осы кезде 
диірмен ішінен шыға келген Бибіні көргенде Шынтемір аңырайып қалады. Шарасынан 
шығып, қызарған көзін Бибіден айырар емес. Үсті-басы ұн-ұн болған, ақ сұр өңді Бибі аппақ, 
ірі тістерін көрсетіп езу тартады. Шынтемірдің бір аяғы ағаш екен, ақсаңдай, сықырлата 
басып, диірменге кіреді. Бибі екеуі қол аласып көрісіп, амандық-саулық сұрасып жатады. 
Бибі жалғыз еместігін, қасында Қанатай барын айтқанда, Шынтемір кілт бұрылып Қанатайға 
қарап: 

« - Азамат болыпты-ау, азамат болыпты-ау...- деп күмбірледі. Өңінде қуаныш пен 
күйініштің белгісі бар еді.» [1;395] 

Ал, Қанатай болса, ойында ештеңе жоқ, Гришкаға Шынтемірді бұрын-соңды көрген 
адам еместігін айтты. Осы кезде Гришканың үйінен Бибі мен Шынтемір шығып келе жатады. 
Бибі ұзын бойлы биік кеудесін тік ұстайды. Жаулығын шалқайтатартып алғанын көргенде, 
оның қырықтан асқан деп айта алмайсың.  Гришка болса Шынтемірді бұрыннан білетін адам. 
Шынтемір бірде ішіп отырып, өзінің бір ауыр өкініші туралы Гришкаға жылап айтқан. 
Соғыстан жаралы боп оралған Шынтемір колхозда председатель болып істеген көрінеді. Сол 
кезде күйеуі соғыста хабар-ошарсыз кеткен жесір келіншек – Бибі сол колхозда бригадир 
болып істеген. Өзі сұлуболыпты. Сөйтіп, Шынтемір мен Бибі арасы жақындай түсіп, бұл 
екеуінің хикаясы басталыпты. Мұны Шынтемірдің әйелі сезіп қойып, шатақ салады. 
Шынтемірдің алты баласы бар екен. Ақыры соңында ауданнан сөгіс алып, басқа жұмысқа 
ауысады. Сөйтіп, бұл екеуінің хикаясы тәмам болады. Бибі босанып, Қанатайды табады. 
Кейін Шынтемір өз аулына көшіп келмек болғанда, әйелі көнбепті.Осылайша Шынтемір мен 
Бибінің ара-қатынасы үзіледі. Содан көп уақыт өткеннен кейін барып, Шынтемір Бибіні 
диірменде баласы Қанатаймен бірге көріп аң-таң болып қалады. Анасы мен Шынтемірдің 
сөйлескенін жақтырмаған Қанатай оны «ақсақ», «мылжың» деп кекете сөйлейді. Шынтемір 
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мен Бибіекеуі бір арбадасайдыкеулеп келген ұзақ жолмен ұзақ уақыт әңгімелесіп-
шүйіркелесіп келе жатты. Бұлардың арттарында осы жолмен Қанатай да келе жатты арбамен. 
Сәл уақыттан кейін Бибі баласы Қанатайдың арбасына отырады. Қанатай Шынтемірдің 
арбасын алға өткізеді. Біраздан соң екі арба екі айырық жолмен жүріп кетеді. Күзгі қара 
жолдың шаңы аспанға шығып, бұрқ-бұрқ етіп жатыр. Арба үстінде келе жатып, ұйқыдан 
оянған баласына әкесінің Жансұлтан емес, мына Шынтемір екендігін айтқанда, Қанатай 
әкесінің соғыста өлгендігін айтып, өкіріп жылап жібереді. 

Міне, жазушы Сайын Мұратбеков бұл әңгімесінде жесірліктің тауқыметін көтере алмай, 
осындай жағдайға душар болған Бибіні шынайы кейпінде зор шеберлікпен көрсете білген, 
кейіпкерлер психологиясын тани түскен. Сайын Мұратбеков оқырман ықыласын шығармада 
баяндалар хикаяларға шек келтіртпес нанымдылық арқылы өзін ұнамды идеал ыңғайымен 
мүсінделетін кейіпкерлердің ұғым-түсігімен бір санауы, адамгершілік игілікке нұқсан тигізе 
қоймайтындай кейбір елсіреу істерге кешірімділігі көптеген жеке тұлғалық ерекшеліктерді 
ұтымды аңғартып, дәлелдей білуі арқылы жаулайды. 

3. «Жеңеше» әңгімесіндегі Қамар бейнесі – жиынтық  бейне. 
Сайын Мұратбековтың Ұлы Отан соғысы тақырыбына арналған шығармалары мол. 

Жазушы шығармаларының көпшілігінде авторлық экспрессиялар тым жарқырамай, көмескі 
күйінде тұрап-ақ жүрекжарды сырлардың әсер-толқынын «шешен» сөйлейте алатынына куә 
боламыз.Айтылмыш қасиет «Жеңеше» әңгімесінде біраз тың сапаға көшеді. Лирикалық 
кейіпкер – Шойқара, майданда хабарсыз кеткен жарын жиырма жылдан аса сарғая тосқан 
ішкі сағынышын ерінің тозған суретімен оңаша бетпе-бет тілдесу арқылы басып, запыран 
зарын әдейі қалап алған түнгі күзеттежүріп салатын шерлі әуен арқылы атқаратын Қамарға 
аянышы мен ыстық ықыласын, тілектес көңілін көрсетуде едәуір белсенді сипат танытады. 
Баяндаушылық орайда бұл позиция айқын формалық өрнек алады. Бірінші жақтық тұлға 
әдетте сирек қолданылатын екінші жақтық суреттеумен алмасып келіп отырады. Мысалы: 
«Айналайын, Қамар жеңгей, қызықсың ғой сен. Осы сұрақты шынымен-ақ ойланып қойып 
отырсың ба маған? Әлде буынсыз жерден пышақ ұрып мені қинағың келе ме? Несін 
жасырайын, жақсы ағам менің есімде жоқ. Тіпті қандай екенін көз алдыма келтіре де 
алмаймын. Көрмеген адамымды қалай елестетейін. Бірақ бұл үшін мен кінәлі емеспін ғой. 
Туғаннан ес білмегенім үшін сәбилігім кінәлі ғой. Екі жастағысын кім есіне сақтады екен?! 
«Менің күйеуім сені жақсы көруші еді. Сен осы «Жақсы аға» дейтінсің. Кешкісін жатарда 
сен екеуіміздің ортамызға кіріп, тыпырлап жатып: «Жақсы ағам менікі» деп күйеуімді 
құшақтап, мені төсектен қуушы едің... Мен осы шындықты айтып сенің көңіліңе титтей де 
кірбің салғым келмейді. Мейлі, бұрыс болса да шынымды ішке бүгіп, өтірік айтуға 
мәжбүрмін. «Бәрі есімде, жеңеше, тап бүгінгідей бәрі де көз алдыма, жақсы ағамды да 
ұмытқан жоқпын» деймін. Мүмкін, бұл өтірігімді өзің де сезетін шығарсың. Сонда да 
ішіңнен менің дәл осылай айтуымды тілеп тұрасың ғой. Өзің ұмытпайтын жанды басқа да 
ұмытпаса екен дейсің ғой...» [1;378] деген сияқты үзінділер Шойқараның жеңге мұныңа 
қатты езілген шақтарында жинақталған ішкі сөздер ағымы боп жалғаса түседі. Қамар үшін ең 
ауыр да тәтті жылдар – соғыс кезіндегі жайттар шопан жігіттің балалық дәуіріндегі көкірек 
керер еміс-еміс елестерімен, жоғарыда айтылған формада, шегініс жасай баяндалады.  

Қамар бойындағы ерекше қасиет – махаббат асқақтығы, сезім баяндылығы лирикалық 
кейіпкер санасында адалдық идеалы ретінде тұжырымдалса, сол қарапайым жанның көпке 
белгісіз кішігірім ерлігіне таңырқау, табыну, соғыс құрбандықтарының бірі болған бейбаққа 
жанашырлық пен ізгілік тілеу эмоциялары гуманистік рухта тәрбиеленген Шойқара 
образының ұнамды қырларын нанымды көрсеткен. «Қамар жеңгей болса еш уақыт бір ауыз 
артық сөз сөйлемейді. Салиха шешейдің айтуымен үй шаруасын үн-түнсіз істейді. Шайды да 
ең соңына дейін рақаттана, терлеп отырып ішеді. Қарт пен кемпірі арасындағы қақтығыс 
кезінде, теріс қараған күйде сықылық қағып, көзінен жас аққанша күледі. Қақаған суықтарда 
үсік шалып, соның салдарынан бір қабат терісі сыпырылып қатпарланып қалған қоңыр күрең 
жүзін қалың түк басқан. Жайшылықта төңіректегі тіршіліктен бөлініп, жан түкпіріндегі 
қиялға шомып, өзімен-өзі боп бейғам отырады. Тек осындай бір күлген кездерінде ғана 
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мұңға толы қоңыр көзі бір сәтке болса да ұшқын шаша жадырайтын. Шайдан соң жеңгей 
ыдыс-аяқтарды жуып-сүртіп, дастарханды жинайды да жылы киініп алып қой күзетуге 
шығады». [1;376]. «Құмның табиғатын білмейтіндер: қар жұқа түседі, ауа райы жұмсақ болар 
деп ойлайды. Тіптен олай емес. Рас, таулы жерлердей мұнда боран соқпайды. Құм үстіндегі 
ауа бірқалыпты тымырсық тұрады. Көбіне зілдей ауыр соқыр тұман басып, төңіректе құлаққа 
ұрғандай тыныштық орнайды. Ал түнгі суығы буыннан ұрып, сай-сүйекті сырқыратады. 
Аяққұмның суығы-ай, дегенде зар еңіремейтін күзетші кемде-кем-ақ. Аяққұмның түнінен 
безердей болған адамның бірі Қамар жеңгей шығар...» [1;377] – деген тәрізді тұстарда 
баяндаушылық ракурстардың әр қалыпқа көшуге бейімдік көрсетуі шығармадағы лиризм 
нақыштарына экспрессивті-стилистикалық ұшқын қосатындай.                    Осы әңгімесіндегі 
Қамар – біздің заманның «қаралы сұлулары». Өмір өксігі өзегін талдырған Қамар бойында 
адамдықтың алапат қуаты жатыр. Жазушы шеберлігі «кебенек киген келеді» деп жұбаныш 
іздеп, қасірет қамауында ғұмыр кешкен осынау қаралы жанның тұрлаусыз тағдыр алдындағы 
берік бейнесін марқұм Смағұл шал, Мақсұт қарт, Салиха шешейлердің іс-әрекеттері арқылы 
түйіндейді. Ел басына күн туған ереулі кезде ауыл советбасқарған Смағұл марқұм да, 
аңқылдаған ақкөңіл Мақсұт қарт та, бірде көлдей, бірде шөлдей Салиха шешей де Қамарға 
күйеуінің қазасын естіртеуге тәуекел ете алмайды. Олардың орнында сіз де сөйтер едіңіз. 
Жазушы характер қасиетін танытар қимыл-әрекет, сезім иірімдерімен психологиялық сәттер 
арқылы осыған сендіреді. Әңгімеде шындық шеңберінен шашау шығып тұрған бірде-бір 
деталь жоқ, өзімізге көптен таныс, қарапайым қазақы жандардың тіршілік кешуі. [1;6] 

Қорыта айтқанда, балалық шағы соғыс жылдарының ауыр күндеріне тап келген Сайын 
Мұратбеков көңіл таразысынан өткізген, алыста қалған бала шағының жүрек сыздатар 
мұңды елесін жадында қайта жаңғыртып, көркем туынды етуі – оның творчествосындағы 
басты тақырыптардың бірі. Бүгінгі қазақ прозасының көшбастаушыларының бірі, уақыт 
мінезімен, замана танысымен, өзі туған сайын дала, асқар тауларымен азаматтық үндестік 
таба білген кемел суреткер, ұлттық психология мен тарихи болмыстың ең нәзік, ең терең, ең 
күрделі қасиеттерін исі адамзатқа тән қадір-қасиеттермен үндестіріп айта білген.  
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Көркем шығарма - автордың  ішкі ойы мен тұжырымын, түйсігі мен сезім – 

толғаныстарын идеялық – көркемдік тұрғыдан танытатын, стильдік шеберлігін айқындайтын 
туынды. Ал, қаһарман – автордың идеялық мұрат – мақсатын шығарма мазмұнында жүзеге 
асырушы және сол жолда тынымсыз әрекет етуші көркем тұлға [1.96]. Қаһарман бүкіл 
көркем шығарманың көркемдік, адамгершілік, тәрбиелік мән – мазмұнын танытушы рөлін 
атқара келіп, оның ең басты ерекшелігі – авторлық идеяны жеткізушілігі болып табылады. 
«Қаһарман оқиғаларды өткізетін стержень емес, тип те, характер де, маска да емес, ол – 
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идеяны сөзсіз жеткізуші. Міне, осы тұрғыдан келгенде ол – символдық фигура». Зерттеуші Л. 
Гинзбург бұл жерде кейіпкердің тип, характер ретіндегі негізгі мағынасынан гөрі автордың 
идеясын тікелей иеленуші екендігіне, автордың танытқысы келген ой – пікірі мен 
көзқарасын өз мойнына алушылық, өзінің іс – әрекеті мен адамдық характері негізінде 
жеткізулік қабілетіне баса назар аударған. Ең бастысы – автор идеясын жеткізуші, 
позициясын танытушы символдық көркем тұлға. Сондықтан да нағыз қаһарман символдық 
мәнге ғана емес, автордың түпкі идеясы мен позициясына ие көркем фигура [1.97]. 

Идея – адам образы, немесе кез келген құбылыстың символдық бейнесі, яғни көркем 
бейне ұғымына өте жақын екендігін Карл Юнг та нақтылай түседі. Идея ұғымын образбен 
етене жақындығын көрсету үшін К.Юнг идеяның автор ойында, қиялында нақты образбен 
немесе белгілі бір көркем бейнелермен, суреттермен елес беретінін, заттанатынын айтып 
отыр. Тіпті, идеяны символ деп те ұғындырады. Өйткені автор психикасында пайда болған 
идея белгілі бір символдық бейнелер арқылы заттанып, нақты мәнге, тіпті белгілі бір 
характерге ие болатыны шындық [1.98].  

Қазақ әдебиетінде де суреткерлер көркем шығарма мазмұнында нағыз адамдық бет – 
бейнесі бар кейіпкерлер жарата отырып, солардың бітім – болмысы, өмір тіршілігі арқылы 
айнымас авторлық идеяларын айқындады. Тіпті, тек өзіндік характерге ие адам образы ғана 
емес, тіршілік үшін адамнан бетер арпалысқан аң, құс, жан – жануарлар бейнелері арқылы да 
авторлық тұғыр – тұрғысынан анық бекітті.  Демек, автор шығармашылық процесс ой – 
қиялында орныққан идеяны жанды тіршілік, адам образы немесе соған тең келерлік, К.Юнг 
айтқандай, символдық бейнелер (аң – құс, жан – жануарлар, мифологиялық кескіндер т.б.) 
арқылы шығармашылық арманындағы биік эстетикалық идеалын танытатын көркем туынды 
тудыра алғаны ақиқат [1.99]. 

Автордың дара индивидуалды танымын ой – пікірін әйгілейтін айрықша жаратылған 
қаһарман мен кейіпкерлер қазақ жазушылары туындыларында да көптеп кездеседі. Ал нақты 
1980-2000 жылдар ішінде көркем шығарма мазмұнында авторлардың айрықша эстетикалық 
дүниетанымы мен адамдар тіршілігін жан – жануарлар әлемімен қабыстыра отырып, 
көркемдік фантазиясына арқау етіп, күрделі қаһарман психологиясын жаратқаны белгілі 
[1.100]. Мәселен, жазушы Сафуан Шаймерденовтің «Ит ашуы» шығармасындағы қаһарман 
табиғатына тоқталғанда, біз тек адам образы ғана емес, иттің көркем кейіпкерге тән 
бейнелері де автор идеясын, позициясын, шығармашылық тұлғасын айқындауда маңызды 
рөл атқарғанына көз жеткіземіз. Тіпті автордың түпкі идеясы адамдар тіршілігін символдық 
бейнелермен тұспалдау екенін немесе хайуан өмірімен салыстыра бейнелеу, ал кейде 
адамның соншалық қажыр – қайраты мен кек қуудағы тағыдан да асып түскен шексіз 
өлермендігін де айқындау мақсатын ұғамыз.  

Марғау – өте текті ит. Оның арғы атасы өте ірі, өте қарулы, бөтенге елікпейтін, әрі 
ашушаң, әрі қабаған, өжет те төзімді ит моңғол овчаркасы болса, енесі күш, ірілік, 
сұлулық  бойына біткен, жүні тықыр, түбіті жоқ король догі болатын. Иесінен басқа 
адамның қолынан ас ішпеуі, жерде жатқан тамақты жемеуі Марғаудың асыл тектілігін 
аңғартса, бойына біткен күш – жігері оның ешкімнен тайсалмайтын өрлігін, ауыл иттерінің 
ешқайсысы бетіне қарсы келе алмайтындай тегеурінділігін көрсетеді. Көркем шығарма 
мазмұнынан кейіпкерді біз әуелі сыртқы бейнесі мен өзіне тән іс – әрекетінен танимыз. Ол 
кейіпкердің танылу немесе кейіпкермен танысу процесінің басты бастау көздері болып 
табылады. Өйткені «қаһарманды тану термині көбіне басқаша мағынада, яғни оның 
есімінің құпиясын білу, шыққан тегін анықтау, әлеуметтік жағдайы мен туыстық 
байланысын тану деген мағынада қолданылып жүр». Ал ақиқатына келсек, қаһарманды тану 
оның ішкі әлемін тану тұрғысынан, сол арқылы автордың ішкі әлеміне үңілу болып шығады 
[1.111]. 

Әрбір болып жатқан іс – әрекет, құбылысқа өзіндік көзқараспен қарап, іштей пайым 
жасау Марғаудың күнделікті дағдысына айналған. «Лезбай осылай жылы сөйлеген соң, 
Марғау алдыңғы екі аяғын созады да, тұмсығын жерге төсеп, досына жылы, қасына сондай 
қаһар қызыл көзімен үй ішіндегі құбылысты тамыршыша қапысыз бағып жата береді» 
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[3.91]. Осылай жатып алып ол тіпті иесінің өзі байқамаған адам бойындағы пасық мінездер 
мен пайдакүнемдік қасиеттерін бір көргеннен жазбай танып наразы болады. «Дүниеде жанға 
теңгермейтін Лезбайға осылай сес көрсетіп, сыздана келетін осы бір мес қараны Марғау 
жек көреді. Қарғып тұрып, қара санға ауызды көме салар ма еді! «Сен өзің кіммен, қалай 
сөйлесіп тұрсың», - дегендей ырылдай бастады. Сол кезде Қарғабектің көзі ит көзіне түсті. 
Сондай ашулы, қып – қызыл, шошынарлық көз» [3.95]. Міне, осылай жонын күжірейтіп, 
қарсылығын сыртқа шығару оның батылдығын, ешкімнен тайсалмайтын қайраттылығын 
танытады. «Манадан бері үй ішін бақылап, қой шарбақтың түбінде үнсіз жатқан Марғау 
құшақтасып,шөпілдесе сүйісе берген Лезбай мен Қарғабекті көрді де, атып тұрып, үре 
бастады: «Ай, адамдар – ай, үшеу ара араларыңда не қатынас – сыр жатыр, жақсы 
білесіңдер ғой. Ұмсындық Лезбайдың некелі әйелі екені Қарғабекке қандай анық болса, сол 
әйелдің Қарғабекпен не қатынасы бары Лезбайға да сондай аян ғой. Ұрыс басф ит 
болғанымен тамыр тереңде емес пе? Сол жайды біле тұрвп, білмеген боласыңдар. Көре 
тұрып, көздеріңе жас алып, құшақтасасыңдар. Өстіп, жай көлгірсу неменеге керек осы?!» 
дегені болар ма?» [3.183]. 

Марғау өзінің реніші мен күйініш – сүйініштерінің бәрін көзқарасы, іс – әрекеті мен 
қимыл – қозғалыстары, түр – әлпеті мен кескін-келбеті арқылы танытып, эмоциясын сыртқа 
шығарып отырады. Иесіне деген барлық кірбіңдерін еріксіз жеткізеді. Иттің әр қимылын 
бағып отырып, жан – жүйең тебіреніп, оның көрген қорлығын өз басымыздан өткергендей 
болып, ыстығына күйіп, суығына төземіз.  «Бұрын асылып келіп үстіне асылатын Марғау 
қозғалар емес. Көкке қарап, әлдебір түсініксіз дыбыс шығарды. Итке ұқсап үргенге де, 
қасқырға ұқсап ұлығанға да ұқсамайды. Лезбай «кә-кәлеп» жақындай берді. Марғау кейін 
шегінді. Екі көзі қып – қызыл, қанталап кеткен. Алты ай қыс бойы қаңғыртып далаға 
тастап, жаман тонды күзеттіретіндей мен саған не жаздым деген ашу белгісі» [3.138]. 
Бұл жерде иттің бұл әрекетін толықтай құптаймыз да. Өйткені Лезбайдың жасағандарының 
қасында Марғаудың оған көрсеткен адалдығы көл – көсір. Өз басын қатерге тіге отырып, 
қызметінен айнымау адам баласының да әрбірінің қолынан келе бермесі анық. 

Марғаудың бойындағы ерекше қасиет – ішкі инстинкт жүйесі, яғни түйсік, ойлау 
қабілеті ерекше дамыған. Сырттай қарағанда көп жануардың бірі сияқты болғанымен 
шығармада өзінің ерекше саналылығымен көрінеді. Тіпті кей адам баласының бойынан 
табылмайтын қылықтар, мінез – құлықтар бір Марғаудың бойына бітіп, тұтастық тапқан. Сол 
арқылы қаламгер иттің өзгеше образын жасап шығарған. «Кенет ит абалана үрді. Лезбай 
жан – жағына шошына қарады. ...Шоқытып төбеге шықса, Марғау Айған моласының 
басында тұр. Лезбай көзіне жас келіп қалды. Аттан қарғып түскен бойда итін құшақтады. 
«Мал мен құлқынның жайын ойлап жүріп, Айғанның осы жерде екенін де ұмытып кетіппін 
ғой тіпті!» [3.131]. Айған бәйбіше өмірден озардың алдында сезімтал ит үш күн бойы 
тоқтамастан үріп шыққын еді. 

Иесіне адал болу деген ұлы міндетін алға қойып, әсте естен шығарған емес. Сол жолда 
бар нәрсені құрбан етіп, аштыққа да, панасыздыққа да төзіп, қаншама қиындыққа төтеп 
береді. «Өз орнында қимылсыз қалған Қырғын абалана үрді: «Мені тастап қайда барасың? 
Бірге болайық». Марғау да дүңк – дүңк етіп барады: «Қызмет бар. Дүниедегі ең қымбат 
адам Лезбайдың тонын күзетіп жатырмын!» - дегені» [3.137]. 

Иттің бойындағы психологизм де оны барынша жақын түсінуге итермелейді. 
Марғаудың жан тебіреністері мен сезім иірімдерін сезінген сәтте көз алдымызда хайуан емес, 
саналы бір бейнені елестетеміз. «Талай күндер аурумен, ең жақын деген адамдардың 
білместігінен, жат адамдардың немқұрайды салғырттығынан барып туған өлім қатерімен, 
сағыныш атты дертпен алысқан Марғау дәп қазір айтып жеткізе алмас бір 
тыныштықты – рахат – жан тыныштығында. Бір пенде түсініп жетпес ит көңілінің 
арғы бір терең түкпірінде туып, жұмулы көзінің ұшпасынан секунд сайын мөлдіреп шыққан 
жас тамшысы кірпік астындағы қылшық ұштарымен дыбыссыз домалап, кілемге түсіп 
жатыр, түсіп жатыр...» [3.173]. 

Адам баласынан Марғаудың айырмасы сөйлей алмауы ғана. Алайда автор бұл 
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кемшіліктің де орнын толтырған. Ол Марғаудың айтқысы келген ой – пікірін өз сөзімен 
жеткізіп отырады. «Көңілін әке қайғысына алдырған Қанат оқыс бұрылып, итке қарады. 
Марғау тұмсығын жерге төсеп, көз қиығын ағалы інілі екеуіне кезек қадап, сұлық жатыр 
екен. Қантаттың көзңмен көзң түйіскенде ақырын қыңсылап белгі берді: «Көзімді ашқан 
күннен бері мен сендерге адал қызмет етіп келем ғой. Жеті күн бойы сен келер деп, не 
болмаса әкеңнің өзі келер деп тығылып жатып ем.Мына жарымжан күйімді көрмейсің бе, 
қалдырып кете көрмеңдер!» - деп жатқан секілденді жігітке. ...Әңгіме негізін ағайынды 
екеудің бет – әлпетіненаңғарған Марғау Қанатқа тура қарап үре бастады. «Алып кетпесең, 
қайтейін, тағдырдың салғанын көремін де. Алдыңнан жарылқасын!» - деген сияқты болып 
естілді Қанатқа» [3.151].  

«Марғаудың мазасы жоқ. Шарбақты айнала шауып қойларға қарап үрумен болды: 
айыр қалпақтың сөзіне сенбе. Біздің отардың қойларын міне, мен иісінен танып тұрмын, 
көзінен танып тұрмын. – Соны растағандай үріккен қой арасынан бірер саулық көзін 
таңырқай қадап, Марғауға жақындай бастады» [3.121]. 

«Ит ашуы» - қаламгердің иттің дара тұлғасын шебер сомдаған көрнекті туындысы. 
Шығармадағы ит образы мінсіз тип, себебі ол сырт сымбаты мен ішкі мінез-құлығы бітіскен 
көркем бейне. Жаратылысы өзгеше Марғау да үйінен алыстап, көңілдегі ренішін де өзімен 
бірге ала кетіп, адамдардан енді пайда жоқ екендігін ұғып, «Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді» 
дегендей басы ауған жаққа кете барады. Ақыры өскен ортасынан, ыстық мекенінен опа 
таппасын түсінеді. Сөйтіп артына қайырылып қарамастан кете барады. 

Әдеби туынды - адам танымының жемісі. Әдебиет те басқа өнер түрі секілді қоғамдық 
өмірдің барша қырларын қамтиды. Көркем шығарма - әр қаламгердің өзінше қалыптастырған 
көркем әлемі. Әдеби шығармада суреттелетін оқиға шындық өмірдің көркем көрінісі екендігі 
белгілі. Автор иттің әрекеті арқылы өмірдегі, адамдар арасындағы күрделі де қайшылықты 
оқиғалардан хабар береді.  

 
Қолданылған әдебиет: 

1. Оразбек М. Автор және шығармашылық процесс:  Монография. – Алматы: 
Атамұра, 2003. 

2. Шаймерденов С. Шығармалары, 2 – том. Алматы: Ан – Арыс, 2013. 
 
 
ОӘК: 821.512.122-3.09 

Т.ӘБДІКОВТЫҢ «ПАРАСАТ МАЙДАНЫ» ПОВЕСІНДЕГІ 
ПОСТМОДЕРНИЗМ ҚҰБЫЛЫСЫ 

 
Тлеу Гульжаннат Канатжанкызы 

t.gul05@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ филология факультеті, филология: қазақ тілі 

мамандығының 2 курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Серғазы Лилия 

 
ХХ ғасырдың екінші жартысында модернизм ағымынан кейін пайда болған ірі құбылыс 

– постмодернизм. Ол – қазіргі әдебиеттің басты ағымы. Белгілі мәдениеттанушы Әуезхан 
Қодар: «Қазіргі жаһандану заманында барлық ықпалдардан ада жергілікті мәдениет 
беймүмкін. Әмбебап нарықтық, бүкіл өркениеттік байланыстар қалай дамыса, 
мәдениеттердің араласып, бір-біріне кірігуі де сонша дамыған. Жалпы, біздің дәуіріміз 
шектен тыс ақпараттануымен әйгілі. Міне, постмодернизм дегеніміз осы шектен тыс 
ақпараттанған адамзаттың мәдениеті. Қазіргі кезде постмодернизм мәдениетін 
мойындамауға болмайды дей отырып, постмодернизм дегеніміз не, ол біздің ұлттық 
мәдениетімізге қандай пайда әкеледі? деген сауалдарға постмодернизм ұлттық мәдениетке 
өте пайдалы нәрсе. Өйткені, қазіргі адамзат мәдениетіндегі аса өзекті бұл ағым орталықты, 
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өзін бәрінен де биікпін деп санайтын абсолютті мойындамайды»[1,1],- дейді.  
Қазіргі қазақ әдебиетінде постмодернизм ағымын ұстанған жазушылардың бірі 

Т.Әбдіков екені сөзсіз. Төлен Әбдіковтің шығармашылығына тоқтала отырып, оның 
«Парасат майданы» повесін  жаңа  бағытта жазылған, адамның қостұлғалығы туралы үлкен 
философиялық ой толғаған туынды ретіне қарастыруға болады.  

Жазушы бұл шығармада кейіпкердің жан-күйзелісін, қоғамның келешегі туралы 
мазасыз ойларын, адам қасиеттерінің жақсы мен жаман әр түрлі қырларын суреттейді. 
Сонымен қатар, жазушы осы романның сюжеті арқылы қоғамдағы болып жатқан келеңсіз 
жағдайларға, адамдардың жағымсыз мінезіне қалай жауап қайтару керектігі жөнінде 
кейіпкер арқылы өз ойын білдіреді. Амангелді Кеңшілікұлы: «Парасат майданы» көркем 
шығарма ғана емес  —   жазушының адамзат баласына айтқан ескерту-аманаты. 
Философиялық туынды. Бұл повестінде басқа шығармаларымен салыстырғанда жазушының 
жанын кемірген ой-толғаныстары, үміті мен күдігі, ар азабын кешкен шақтағы  уайымы, 
қоғамның келешегін ойлаған мазасыз қайғысы, жүрегін жаншыған ауыр сезімі бояуы қанық, 
айшығы анағұрлым анық етіп суреттелген» ,- дейді. 

Повесте шығарманың бас кейіпкері ауруханада жатып, қоғамда болып жатқан келеңсіз 
жәйттарға күйзеліп, ішкі сырын, ойын қағазға түсіріп, күнделік жүргізе бастайды. Оның 
күнделігін рұқсатсыз оқыған  бейтаныс адам оған хат жазады. Хатта бейтаныс адам күнделік 
иесінің ойына қарсы шығады.  Оның  жақсылық пен жамандықтың құны бірдей, өмірді 
зұлымдықсыз елестету мүмкін емес деген пікірлері бас кейіпкерді терең ойға салады.  Тіпті 
кейіпкер оған жауап қайтарып, кездесуге  шақырады. Кездесуге келмеген бейтанысты 
аурухана ішінен іздеп, роман соңында бейтаныстың «өзі» екені анықталады. Яғни, кейіпкер 
психологиялық емделмес ауруға ұшырап, бір күні «шынайы өзі» болса, бірнеше күннен 
кейін «басқа адам» болып шыға келеді. Осылай ішкі монолог арқылы өрбіген екі қарама-
қарсы ойдан құралған шығармадан қостұлғалықты аңғаруға болады. Міне, бұдан көретініміз 
қазіргі кездегі постмодернистік бағытағы тақырыптардың бірі – адамның екіге бөлінуі.  

Жоғарыда айтып кеткендей, шығарма ішкі монолог түрінде жазылып, кейіпкер 
алдымен өмірге деген көзқарасын, ішкі сырын күнделік бетіне түсіріп, өмірден түңілген адам 
секілді қоғам туралы келеңсіз ойларынан сыр шертеді. Оны мына үзіндіден байқай аламыз: 

«Баспасөз беттерінде жарияланып жүрген неше түрлі хабарлардан әлдебір жан 
түршігерлік рухани күйреудің нышандары сезіледі. Газет оқудан қалдым. Бетің ашсаң 
болды, не бір сұмдық оқиғалар тасқыны сені жаңқа құрлы көрмей ала жөнеледі...Мен 
бұзылған бірдеңе жеп қойған адамдай лоқсудамын...» -[2;8], дейді кейіпкер. Бұл ойын 
мынадай мысал арқылы жеткізеді: 

«Көне ертегі  - аңыздарында адамдарға қатер төндіріп, мезгіл-мезгіл құрбандық тілеп 
тұратын айдаһар болады. Адамдар басқа лажы болмаған соң, іштерінен бір сұлу қызды 
жемге беріп, қалғаны амандыққа риза болар еді. Осындай бір лажы жоқ мейірімсіз күш 
бүкіл әлемді тұқыртып, еңсесін көтертпей, көзін аштырмай... әлгі айдаһар секілді өзіне 
керек құрбандығын алып отырғанға ұқсайды. Ол аз болғандай әлгі айдаһар енді сенен бүкіл 
адами қасиеттеріңді құрбандыққа сұрайды.» -[2;8] дейді 

Бұдан кейіпкердің өмірге деген жағымсыз көзқарасын, «өмірді тек жамандық пен 
зұлымдық жаулап алды» деген ойын көруге болады. Жазушы кейпкердің өмірге деген ойын 
көне ертедегі мысалдан алып көрсетеді. Өмірден түңіліп, өмірдің қызығынан айырылған 
ойлары арқылы осылай күн кешеді. 

Бір күні осы қаһарманның ойына бейтаныс құрбы хат жазып, қарсы пікір айтып былай 
дейді: 

«Менің ойымша, адам өмірі – жақсылық пен жамандықтың мәңгілік қақтығысы деген 
қалыптасқан тұжырым әлі де ойлануды қажет етеді... Жақсы мен жаманның достығы 
немесе жақсының екінші жақсыны жек көруі өмірде аз ба? Сондықтан өмір – ізгілік пен 
зұлымдықтың, жақсылық пен жамандықтың қақтығысы ғана емес, ізгілік пен ізгіліктің де, 
жамандық пен жамандықтың да қақтығысы...Ендеше ізгілік пен қиянатты осынша алалап, 
бір-бірінен бөлудің қажеті болар ма екен. Осыны бір ойланып көріңізші!» -[2;11],- дейді. 
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Және де бұл ойын «Ин мен Ян» күші арқылы мынадай бір керемет мысалмен жеткізеді:  
«Айталық, өзен суы – тіршілік көзі. Бақша өсіріп, жайылым жасап, егістікті суару 

үшін, адамдар тоған жасап, бөгет тұрғызып су жинайды. Игілікке жұмсалатын бұл су –
ырыс немесе қайырымды күш – «Ян». Бірақ осы су көктемде өзен қатты тасығанда үйлерді 
ағызып, малдарды мамыта қылып... өзінің шырқау шыңынан кетіп апатқа – қайырымсыз 
күш – «Инь»-ге ауысады. Одан кейін бірте-бірте сабасына түсіп, қайтадан адам игілігіне 
қызмет ететін қайырымды күшке айналады. Бірақ оның да өмірі ұзақ емес. Келесі 
көктемде қайырымды «Ян» тағы да қайырымсыз «Инь»-ге ауысады. Осылай кете береді. 
Негізі – су. Бір-ақ нәрсе.» -[2;11] ,- дейді.  

Әрине де осы  бейтаныс құрбының пікіріне қосылатынымыз анық. Себебі, шынында да 
өмір жамандық пен жақсылықтан тұрады емеспе?! Егер өмірдің тек зұлым, жағымсыз 
жақтарына үңіле берсек өміріміз не болмақ?! Алайда адам жаман қасиеттерден арылып, 
ізгілікке әрдайым талпынуы керектігі сөзсіз. 

Сонымен қатар, бұл үзіндіде жазушының жан-жақтылығын көруге болады. Бұл жерде 
қаламгердің қытай филояофиясындағы «Инь мен Ян» күштері арқылы беруі жазуышының 
басқа қаламгерлерден өзгешелігін, ерекше ой өрісін көрсетеді. Оқырманға мысалдарын көне 
мифология, қытай философиясы және т.б сияқты философиялық ойлар арқылы беріп, 
оқырманның көзқарасын кеңейтіп, ой өрісін арттыра түседі. 

Бас қаһарман келген хатты оқып, бірнеше күн бойы бейтаныс құрбысының жазған 
ойларынан шыға алмай, жауап жазуға бекінеді. Хатында тағы да өзінің бұрынғы ойынан 
таймай, өзінің пікірінің дұрыстығын растағысы келіп: 

«Сіз маған ізгілікке қалай сенсеңіз, зұлымдыққа да дәл солай сеніңіз депсіз. Құрбым-ау, 
олардың өмірде бар екенін мойындау сенім емес қой. Сенім деген сол екеуінің біреуінің адам 
үшін қымбат екенін, артық екенін мойындау... Сіз тағы да ештеңеге «жақсы», «жаман» 
деп айдар тағуға болмайды депсіз. Адам баласының хайуан әлемдерінен жоғары тұруы әлгі 
«жақсы» мен «жаман» айыра алатын парасатының арқасында ғана емес пе?... «Қиянат 
жасаудың мың түрі бар, ал қиянат жасамаудың түрі біреу-ақ, ол – тек қиянат жасамау». 
Сондықтан қолыңнан келсе, жасайтыныңды ізгілікке жаса. Ал зұлымдық сенің 
әлпештеуіңді қажет те қылмайды.» -[2;23],- депті. 

Кейіпкер бұл жерде өз ойын мысал арқылы емес, бір ғана афоризммен жеткізгендей. 
Бұл афоризм – «Қиянат жасаудың мың түрі бар, ал қиянат жасамаудың түрі біреу-ақ, 
ол – тек қиянат жасамау». Сондықтан қолыңнан келсе, жасайтыныңды ізгілікке жаса. Ал 
зұлымдық сенің әлпештеуіңді қажет те қылмайды.» -[2;23],- дейді.  

Бұл жерден жазушы кейіпкердің пікірін тек көне ертедегі немесе қытай 
философиясындағы мысалмен ғана емес, сонымен бірге афоризм арқылы да жеткізгенін көре 
аламыз. Бұл қаламгердің тілі бай екеніндігін көрсетеді. Сонымен қатар, бұл шығармада 
мынадай авторлық афоризмдерді де кездестіруге болады: 

1. «Сен жақсылықты жамандықтан жасауың керек, өйткені оны жасатйын басқа 
ештеңе жоқ» (2;5) Роберт Пенн Уоренн 

2. «Жер бетінде бақытсыздықтан басқа толық жүзеге асатын ештеңе жоқ» (2;9) 
Бальзак 

3. «Гегель, Дарвин, Ницше – мінеки, миллиондаған адамдардың өіліміне себеп 
болған кім десеңдер, осылар. Сөз қылмысы ксі өлтіргеннен де ауыр, айтылған ойдың 
зардабын ерлер мен тобырлар көтереді». (2;20) Готфрид Бенн 

4. «Сенім жоқ жерде –ізгілік те жоқ» (2;22) Достоевский 
5. «Жаман деп жүргенімізді жақсы деуге батылымыз жеткен күні біздің 

өмірімізде ұлы кезеңдер басталады». (2;26) Ф.Ницше 
6. «Сенің патшалардан айырмашылығың не?» деген сұраққа данышпан Сократ: 

«Олар өз бойларындағы  құмарлықтың құлдары, ал мен сол сезімдердің патшасымын», - 
депті. (2;29) Сократ 

7. «Адамдар ең көп азапты қарапайым ақиқатты елемегеннен шегеді». (2;30) 
Ф.Ницще 
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8. «Бостандық деген не? – Ар ұяттың тазалығы» (2;30) Периандр Коринфский 
9. «Өмір дегенің қашан да – кеменің апаты» (2;40) Х.Ортеге-и-Гассет 
10.  «Адам өмірі  Бодлердің бір жолына да татымайды» (2;43) Акутагава Рюнеска 
11. «Күнәкармен емес, күнәнің өзімен күресу керек» (2;45) М.Ганди 
12. «Мейлі, ақтай беріңдер, мейлі, жазаламай-ақ қойыңдар, бірақ зұлымдықты 

зұлымдық деп өзінің атымен атаңдаршы». (2;45) Федор Достоевский 
Бұл авторлық афоризмдерді жазушы көбінесе шетелдің ойшыл ғалымдарынан алған. 
Міне, осылай бас кейіпкердің бейтаныс құрбысына алғаш рет жауап ретінде хат 

жазуынан  бастап ішкі ойлардың қақтығысы, нағыз парасат майданы басталады.   
Бейтаныс құрбы өзінің пікірін дәлелдеп нақтылағысы келгендей, өмірде тек жақсылық 

бола берсе, бұл өмір емес, өмір жақсылық пен жамандықтан тұрады . Біз сол жақсылықты да 
жамандықтың да дәмін татуымыз керек дей келіп, мынадай мысал келтіреді: 

«Болмыс ұшы қиыры жоқ базар секілді әркім сол базардан өзіне керегін ғана алады. 
Қалыптасқан көзқарас бойынша, керек емес заттың керегі жоқ. Бірақ сіз керек емес затты 
алып көріңізші. Барлық қызық содан басталады. Бұл – қалыптасқан дағдыны бұзу, 
жаңалыққа құштарлық. Тіршілік – жаңашыл танымның арқасында ғана дамитынына 
дауыңыз жоқ шығар.» -[2;25 ]-, дейді. 

Бір қызығы бас кейіпкер де, бейтаныс құрбы да өз ойларынан айнымай, өз пікірінің 
дұрыс екендігін дәлелдегісі келеді. Бұл жерде екі кейіпкердің де эгоизмдігі басым екенің 
аңғара аламыз. Осы «менменшілдіктің» нәтижесінде қаһарман өлім аузына барады емес пе?! 

Осылай бір-бірінің пікіріне қарсы шыққан екі ойдың парасат майданында бас қаһарман 
жан тәсілім қылады.  

Шығармада жазушы адамның екіге бөлінуін жақсы мен жаман қасиеттері арқылы 
көрсетіп, әр қасиетті мысал арқылы жеткізеді. Бұл туындыдағы постмодернизмдік бағыт 
адамның қостұлғалығы арқылы оқырманға қандай жақты таңдау керектігін көрсеткісі 
келгендей. Яғни, егер адам өмірді тек жаман жақтарымен, зұлымдықтарымен көрсе, адам 
өзінің қоршаған ортасымен де қарым-қатынасы дәл сондай болмақ. Бұл шығармадағы 
кейіпкердің шынайы «өзі» өмірден түңілгендігі сонша, айналасындағы адамдармен 
сөйлесуден қалып, тіпті достық қарым-қатынастың не екендігін ұмытқандай. Ал, кейіпкер 
бірнеше күннен кейін «басқа адамға» ауысқан кезде, өмірді жақсы көріп, адамдармен 
әңгімеге құштар болады. Себебі, кейіпкер «басқа адамға» айналған кезде, хаттарында 
«жақсылық пен зұлымдықты» бірдей көретінін, алайда, өмірде жақсы нәрселер көп-ақ, тек 
соны көре білу керек екенін түсіндіреді. Мұны туындыдағы дәрігер рөліндегі кейіпкердің 
сөзімен растауға болады: 

« - Сіз әр үш күн сайын, кейде төрт күн салып, таңертең басқа бір адам болып... яғни 
бейтаныс құрбы болып оянасыз. Құрбыңыз мына сізге қарағанда ашық, жайдары, 
бейімделгіштеу екен» ,- дейді. Бұл жерде жазушы оқырманға психологиялық көз қарасты 
талап етеді. Әдебиеттанушы ғалым Ж.Жарылғапов «Постмодернизм қандай құбылыс» атты 
мақаласында «постмодернист кім?», «қазақ әдебиетінде постмодернизм бар ма?» деген 
сұрақтарды ашық қойып, осының төңірегінде салмақты теориялық толғамдар мен өткір 
пікірталастар болғанын қалайтынын айтады. Сондай-ақ осы мақаласында постмодернизм 
құбылысының ерекшеліктерін көрсете келе, «қазақ прозасындағы модернистік эстетиканы 
постмодернистік танымға әкеп жалғаған екі жазушының орны бөлек. Олар – Асқар 
Сүлейменов пен Төлен Әбдіков», – дейді ғалым ағамыз [4;1], -  деген сөзін ескере отырып, 
Т.Әбдіковтың «Парасат майданы» романының астарында терең ойлар қамтылған, жұмбақ 
мәтіндердің жиынтығы дей аламыз. Осы жұмбақ арқылы жеткізгісі келген ойын әдебиеттің 
постмодернизм бағыты арқылы ашық әрі шынайы жеткізеді. 

Шығармада қаламгердің тілі бай, молдығын көркем шығарманың троп түрлері – эпитет, 
теңеу, метафора сияқты бейнелеуіш сөздердің көп қолданғанынан аңғаруға болады. 
Шығармадағы кейбір көркемдеуіш сөздерге мынадай мысал келтіруге болады: 

Теңеу: «жау тылында жүрген барлаушыдай», «інінен өзі шошыған тышқандай», 
«тұзаққа іліккен аңдай сілейдім», «жеңілтек жолбасшыдай», «жүйке тамырымның тартылған 
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сымдай», «тоғанды бұзған дария суындай», «жел диірменінен соғысқан әумесердей». 
Эпитет: «толассыз үн», «соқыр үрей», «беймарал көнгіштік», «қитұрқы пікір», «рухани 

соқырлық», «сұм өмір», «ылғалдыы көктем», «аласұрып серік», «қия тербеген музыка», 
«тентек сезім», «зұлымдық гүлдері», «кесапат бейтаныс», жанпида ерлік» т.б эпитеттер 
кездеседі. 

Қорыта келгенде, қазіргі кездегі постмодернистік бағытта жазылған шығармалардың 
негізгі тақырыптары – адамның қостұлғалығы, адам санасының екіге бөлінуі. Сондай-ақ 
мұндай шығармалардағы бас қаһарманның екі жағы көрсетіліп, яғни, егер кейіпкер «жақсы» 
жақта болса қандай көрініс болар еді, ал «жаман» жағында қандай сипат берер еді деген 
секілді мысалдармен берілген. Мұндай шығармалар оқырманның өмірге деген көзқарасын, 
жақсы мен жаманды айыруға, сонымен қатар адам белгілі кейіпте сыртқы жақта қандай 
болатынын көрсетеді. Бұл арқылы қаламгер оқырманның ойын кеңейтіп, сүріп жатқан 
өміріне назар салуға үгіттейді. Т.Әбдіков өз шығармасында қостұлғалықты сөз етумен қатар, 
оқырманға психология жағынан да әсер ететін айтуға болады. Сонымен қатар, сол 
психологиялық ойларды оқушыға жеңіл түрде, қарапайым мысалдар арқылы жеткізумен 
бірге оқырманның ой өрісін кеңейткісі келіп,  оқушыны терең ойға салдырады.  
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Түсіпбекова Жанерке Рымбекқызы,  
Түсіпбекова Гүлнұр Рымбекқызы 

 janerke_05@mail.ru 
№ 41 жалпы білім беретін орта мектебінің 

 қазақ тілі мен әдбиеті, тарих пәнінің мұғалімі, Қарағанды, Қазақстан 
 

ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті көркемдің тәжірибені меңгерген дарынды қаламгерлерд 
жасаған, барлық жанрларды дамыған, сұлулық жүйесі қалыптасқан, биік эстетикалық 
деңгейге көтерілген маманданған өнер екенін тамаша туындыларымен әйгілеп берді. Қазақ 
әдебиетінің жан-жақты дамып, барлық жанрларда қарыштап өскен, ұлттың рухани 
сұрансына жауап берген бай-бағылан дәуірін тударған ХХ ғасыр қаламгерлері, олардың 
ғұмыры, тағдыры, шығармалары туралы бүгінге дейін айтылып келген пікір, талдау, зерттеу 
енді жаңа тұрғыда толығып, соны пайым, жинақтау тұжырыммен қоюлана түспек. 

Алаш зиялылары отаршылдыққа қарсылық білдірді. Оған себеп қазақ халқының ауыр 
тұрмысы еді. А.Байтұрсыновтың өз тілімен айтса, Алаштың зиялылары “жұртым деп, 
халықтың арын арлады,зарын зарлады, халықтың сөзін сөйлеп, пайдасын қорғады. ” Ол 
жалпыұлттық зар – отаршыл мемлекет тартып алған нулы, сулы ата қонысы, ана тілі, ұлттық 
ділі, ислам діні еді. 

Қазағым елім, 
Қайқайып белің, 
Сынуға тұр таянып. 
Талауда малың, 
Қамауда жаның, 
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Аш көзіңді оянып, - деп қалың қазақ елін майданға шақырды [1,5]. Бұл идея қазақ 
зиялыларының тұғырнамасы болды.  Бұл жалпыұлттық, одан қалды езілген түркі 
халықтарының ортақ ұранына айналды. Қазақ зиялылыарының арқасында Шығыстың ұлт-
азаттық қозғалысы еуропалық бағыт алды, ұлттық ұранға ие болды, бүкіл Ресей шығысында 
Алаш туы желбіреді. 

Алаштың  азаттық ұранды шығармаларына арқау еткен қазақтың оқыған,  көзі ашық 
ұлтжанды азаматтары қатарынан табылған  Мұстақым Малдыбаев та туған халқының 
әдебиеті үшін аянбай еңбек етіп, ұлт қамын ойлай жүріп қазақ ұлты мәдениетінің дамуына 
елеулі үлес қосты. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің басты бағыты ұлттық бірлік пен 
ұлттық азаттықты жырлау болса,  міне осы тұста қазақ поэзиясында аз да болса өз 
саздылығымен, қазақ өлеңінің төл табиғатынан туған тазалығымен ерекшеленетін тұлға – 
Мұстақым Малдыбаев. 

Қазақ халқының ұлттық дәстүрі мен мәдениетін жырлаған Мұстақым Малдыбаев 
поэзиясынның басты идея-тақырыптық сарыны Ахмет Байтұрсынов, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров, Ғұмар Қараш және т.б. Алаш қайраткерлерінің поэзиясы сияқты саяси және 
әлеуметтік мазмұнға толы. Осы сарындас ақынның сол замандағы мерзімді басылмыдарда 
біршама өлеңдері жарық көргені қазіргі уақытта мәлім болып отыр. 

Белгілі журналист, Мұстақым мұрасын зерттеуші Кәрім Сауғабаев «Тектінің теңі – 
Мұстақым...» атты мақаласында ақынның балаларына арнап жазған мына бір өлеңіне арнайы 
тоқталады.  

Сағынып сәлем жаздым балаларым, 
Тілеуқор біздер ата-аналарың 
Сіз онда, біз мұнда аман сақтап, 
Бір Құдай көрістірсін Жұппар-Кәрім [2,6]. 
Бұл ақынның жүрек түкпірін жарып шығып, жан дүниесін, сағынышын жеткізетін, 

өлеңі. Міне, осындай терең сағыныш сезіміне толы жолдарды қазақтың көсеміне айналған 
ұлы тұлға Ахмет Байтұрсыноватың «Анама хат» өлеңінен де кездестіреміз. 

Қарағым, дұғагөйім, қамқор анам! 
Арнап хат жазайын деп, алдым қалам. 
Сені онда, мені мұнда аман сақтап, 
Көруге жазғай еді Хақ тағалам! [3,115].  
ХХ ғасырдың басында Алаш азаматтары, қазақтың бас көтерер ұлдары халық қамын 

жеп, қатардан қалып бара жатқан ұлтының тағдырына алаңдап, өз шығармаларында оқу-
білім туралы мәселе көп көтерген.  Алаш зиялыларының өнер-білім, оқуға шақыру 
идеясынан туған өлеңдерінен кешегі Ыбырай мен Абайдан бастаған  көзі ашық, көкірегі ояу 
қазақ азаматтарын тәрбиелеудегі көксеген армандарын көре аламыз. Абайдың өнер-білім, 
оқу-ғылым тақырыбындағы өлеңдері тәрбиелік, бірлік, насихат-уағыздылық қасиетімен, 
дидактиалық сарынымен ерекшеленеді. Міне осындай сипаттар Алаш қайраткерлері 
өлеңдерінде де көрініс береді. Мәселен: 

Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, 
Жуынып, киініңдер шапшаңырақ. 
Шақырды тауық мана әлдеқашан, 
Қарап тұр терезеден күн сығалап [3,100], - 
деп Ахмет Байтұрсынов  «Оқуға шақыру»  өлеңінде балаларды мектепке, оқуға 

шақыратын ой айтса,   
Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме! 
Ойынға, құр қаларсың, көңіл берме. 
Оқымай ойын қуған балаларға 
Жолама, шақырса да қасына ерме [4,6] – Мағжан Жұмабаевтың «Қарағым» атты 11 

буын өлшеміндегі бұл өлеңінде жастарды  оқуға шақырған үлгі-насихат сарынын байқаймыз. 
Сондай-ақ Мұстақым Малдыбаевтың  төмендегі өлең жолдарынан да оқудың пайдасын 

түсіндіріп, мынадай дидактикалық сарынға толы ой тастайды: 
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Шырағым, сендерге де келер заман, 
Тірі болып ер жетсеңдер есен-аман. 
Жалықпай, жалқауланбай оқысаңдар, 
Өзің түгіл халқыңа тиер пайдаң. 
Міне, өнер-білім, оқуға шақырған арнау түріндегі бұл өлеңдерің барлығында кешегі 

Ыбырай мен Абайдан келе жатқан идея сақталған. 
Мұстақым Малдыбаевтың азаматтық лирикасының негізгі желісі – қазақ халқын 

рухани оянуға шақыру. Ақынның жоғарыда көрсеткен балаларына арналған өлеңінде 
азаттықты аңсаған тілегі  мен отаршылдық езгіні суреттейтін көзқарасын көреміз. 

Жолбарыс, аю, қасқыр, қабан сырттан. 
Түлкілер айламенен жұртты құртқан. 
Қазақты қой орнына тамамдап жүр, 
Көңілім қыз қайнайды аласұрған. 
Бұл өлеңінде ақын қоғамдағы ең маңызды, күрделі мәселелер жайында ой қозғап, 

«жақсы жер тәтті шөптің бәрін алып, қазақты тау мен тасқа, қырға айдады» - деп, қазақты 
түгелдей бағындырмақ болып, көшпелі халықты қыспаққа алған отаршылдықтың қиянатын 
көрсетеді. 

Оқыған, жүрген адам жер таныпты, 
Біліммен дүние жүзін, жерді алған [2,6], - деп, отаршылдық езгіден шығудың бірден-бір 

жалғыз жолы тек оқу екенін айтады.   
Сонымен қатар, «Айқап» журналының 1915 жылғы №7-8 сандарында «Біздің зар» 

деген өлеңінде қазақ елінің мұң-зары жайында айтылса, 1913 жылғы №7 санында «Жетім 
баланың мұң-зары» деген өлеңінде оқи алмайтын жетім бала туралы жырлайды.  

Мұңымды мен айтамын, ағаларым, 
Біз-дағы бірге туған балаларың. 
Бізді де адамзаттың баласы деп, 
Болмас па ескеруші бірлі-жарым? 
Қыздың жоқ адамзатқа тіпті саны, 
Дариға, сол себепті көңілім жарым, - деп басталатын «Біздің зар» өлеңі арқылы қазақ 

даласына жайылған теңсіздік мәселесін жырлай отырып, ел арасындағы алауыздыкты сынға 
алады.  

ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамындағы әйел теңсіздігі мәселесі сол тұстағы ақындар 
шығармаларының негізгі арқауы болды. Қазақ қызының басындағы аянышты жағдайы, 
қайғылы халі барлық ақындар туындыларына негізгі желі, өзекті мәселе болды. 

Ақылсыз ағайыннан Алаш артық, 
Қор болуды іздесең - ағаңа сен. 
Тура сөзден, тұздан ащы болса-дағы, 
Ішіме сыймағаннан айтамын мен. 
Әр жерде-ақ жылатып жүр қазақ қызын, 
Дейтіндер ақылы қысқа, шашы ұзын. 
Қасірет  түскен басыма мен бір зарлы, 
Тағамның талқан білер ащы тұзын [5,251].   
Міне, бұл өлеңнің де негізгі тақырыбы әйел теңсіздігі болып, надандықты, білімсіздікті 

сынға алады. Туған халқын іштей ынтымаққа шақырып, бірлікке үндейтін бұл өлеңінен 
ақынның өз замандастары Сұлтанмахмұт пен Жүсіпбектер сарынын байқауға болады. 

Алуға қызды сатып мал болсын, 
Базарға бізді сатып кәні болсын. 
Жұмысы жоқ ғұмырлық жолдасында, 
Я бір шар, я бір жанды, пері болсын. 
Он тиындық бағасы болмаса да, 
Шықпаған кеудесінде жаны болсын,– деген жолдардан адам құлқын кері кетірер 

сондай имансыз қылықтардың әрқайсысын сипаттап, жеке-жеке тоқталады, зардабына 
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үңілдіріп, содан түңілдіреді.  
Адам баласын аздырар және қоғамды тоздырар түрлі кесірі кесапатты сынамаған ақын 

кем де кем. Мұның өзі заңды да. Өйткені қандай да болмасын халық надандықтан, соған 
ілесе жүретін өтірік пен ғайбат, әдепсіздік пен ұятсыздықтан, ездік пен таяздықтан 
арылмайынша рухани кемелділікке жетуі мүмкін емес.  

Бағамыз сататұғын малменен тең, 
Өзіміз болмасақ та ешкімнен кем. 
Кім артық баға берсе, соған пұл боп, 
Қарға менен қара құсқа боламыз жем. 
Өз кезегінде Мұстақым Малдыбаев та өз өлеңдерінде қоғам дерті болып отырған 

жағымсыз мінездерді, кері кетіретін имансыз оспадарлықты сынайды, одан арылу керектігіне 
ой салады.  

Жаралған сату үшін бір қайуан, 
Қайсың оны білмейсің айтпағанмен. 
Қол ұстасып жүрсең де арман бар ма, 
Өзіңнің бір замандас тең құрбыңмен. 
Қазақ халқы өз ішіндегі ауыз бірліктен қашып, ынтымаққа келмесе, қарға мен қара 

құсқа жем болып, қайғы тартып, қор болып кететіндігін айтады. 
Кез-келген ақынның өлеңін алып қарасаңыз, туған жер тақырыбы басты орын алады. 

Бірде-бір қазақ ақыны туған жер, атамекенін жырға қоспай, оған өлең арнамай ғұмыр кешкен 
емес. Міне, туған жерін тебірене жырға қосқан Алаштың арысы Мұстақым Малдыбаевтың 
«Туған жеріме» деген өлеңінде туған ел, туған жерге деген сағыныш, аңсарын байқауға 
болады. 

Түрленткен масатыдай көк даласын, 
Көбейттік һәм семірттік мал баласын. 
Өзіңде емін-еркін жүрген шақта, 
Асырдың қалпынан жұрт шаруасын. 
Көкорай, көк шалғында жатушы еді, 
Көлдердің жылқы қаптап айналасын. 
Қасына жиырма-отыз жігіт ерткен, 
Көруші ек құс аңдыған бай баласын [6,196]. 
Ақынның туған табиғатын жырлауда оған деген кіршіксіз тазалығын, пәк сезімін 

байқаймыз. 
Бүркітші, қаршығашы, тазы ерткен, 
Байлардың арттырушы еді салтанатын. 
Бай-байша адал ой, ақ көңілді, 
Халықтың тартушы еді мейман асын, - деп жырлай отырып, мәз болып, масайрасып, 

қымыз ішіп, ат мінген ақ пейілді, адал ойлы қазақ ауылын суреттейді. 
Атадан меймандос деп атақ қалған, 
Үш кісі келсе құлын сойғызатын. 
Аңқылдақ сарайы саф ақсақалдар, 
Сұраса беруші еді жалғыз атын, – деген жолдардан қазақ халқының қандай ұлы халық 

болғнын айтып, енді сол дәурен бастан өтіп, халыққа ұрлық, қарлық келген заманды 
жырлайды. 

Пайда жоқ өткен күнді сағынғанмен, 
Бір іске өнер керек тұтынарлық... 
Арсаңдай басқа келген көп пәледен, 
Бір ғылым, бәрімізді құтқаралық [6,197],  – деп, осындай қараңғы, тұманды күнде 

халықты құтқаратын бірден-бір жалғыз нәрсе, тек оқу, ғылым, білім екендігін айтады. Ақын 
оқу мен ғылым арқылы ғана құлдықтан арылып, ар-намысын дұшпанға таптатпайтын елдік 
қасиет өз тұғырына орнығарына кәміл сенеді.  

Мұстақым Малдыбаевтың бұл «Туған жеріме» деген өлеңі 1912 жылы журналсит, 
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педагог,  «Қазақстан» газетінің редакторы Елеусін Бұйриннің жетекшілігімен шыққан 
«Ызың» жинағында жарияланады.  

«Ызың» жинағы – ХХ ғасыр басындағы қазақтың жаңадан танылып келе жатқан 
бірнеше жас ақын, жазушылардың, оқытушылардың төл өлеңдері мен аудармаларынан  
құрастырылған. Оларды алғашында қазақ елінің әр түпкірінен «Қазақстан» газетінде 
жариялау үшін жіберген. Шығармалар баспасөз бетінде шыққан соң оларды басылым ретінде 
газет редакторы  Е.Бұйрин өзі құрастырушы болып, «Ызың» деген атпен бастырады... 
Жинақта  И.Бейсенұлы мен А.Мамытұлының екі-екіден, М.Малдыбаев, Қ.Қоңыратбаев және 
М.Жұмабайұлының өлеңдері және авторы көрсетілмеген үш, барлығы он өлең берілген 
[6,190].   

Ақын бүкіл адамзат баласын толғандырар ортақ өзекті мәселелерді алға тартқанда 
жақсыдан үйрену мен жаманнан жиренудің баршаға бірдей тәлім-тәрбиелік мәнін терең 
ұғыну керектігін дұрыс көрсетеді.  

Саған арнап хат жаздым Ризабек, 
Ойын қуып көшеде жүрме бос тек. 
Бақытты жақсы жігіт болам десең, 
Күні-түні оқуға ыждиғат ет. 
Жаным-ай, Сүйімбике қарашығым, 
Әрдайым болушы едің іске мығым. 
Оқитын, үйренетін мезгілінде, 
Бір минөт уақытыңды қылма шығын. 
Көз нұрым, қуанышым Темешім-ай, 
Жәрдемші, сақтаушы да жалғыз Құдай. 
Сағындым деп жылапсың, қарғатайым, 
Ден сау болса, барармын мен де ұзамай - деген балаларына арналған өлең жолдарында 

ағартушылық идеялар заманға сай ілгерілеу үшін оқу-білім, ғылым-өнер игеру қажеттігін 
көтерудің маңызды екенін халықтың санасына сіңіреді. 

Ақын мақсаты –  халқының замана көшінен кейін қалған қасіретін ұғындыру, әлеуметті 
оның бойындағы бойкүйездіктен, жалқаулықтан, салғырттық пен қиянаттан арылту. Сол 
себепті әдептілік, ізгілік қасиеттерін дәріптеп, ендігі заман мәні білекте емес, білікте, соған 
сәйкес жігерді жанып бар өнерді игеруде дейді.  

Мұстақым Малдыбаевтың жоғарыда сөз еткен өлеңдерінің негізгі тақырыбы мен 
идеясын былай жүйелеуге болады: 

қазақ халқын оқу-білімге шақыру; 
талапсыз жас, оңаза шалдарды мінеу, әсіресе жас ұрпақты надан келердің содырлы 

мінез-құлқынан сақтандыру; 
елді әреке емес, берекеге ұйымдастыру; 
дәуір талабына орай қала мен қырдың арасынан ұнасымды 
үлгі тауып, отырықшылыққа көшу; 
жер мәселесін қазақ пайдасына шешу. Міне, осындай келелі тақырыптарды жырлаған 

ақын сол тұстағы қазақ қоғамының ең бір өзекті мәселелерін әлеуметтік биікке көтерді. 
Соның барысында әдебиеттің көркемдік-эстетикалық және моральдық-этикалық арнасын 
әлеуметтік өмірдің шынайы тыныс-тіршілігімен тығыз байланыстыруда және халықтық 
сипатпен еселеуде ақын өлеңдері үлкен мәнге ие.  

Мұстақым Малдыбаевтың баспа бетінде жарық көрген өлеңдерінің көркемдік 
ерекшелігі, ұйқас-үйлесімі де көркем, мән-мағынасы, айтпақ ойлары, идеясы, терең де мәнді 
деуге келе бермегенімен, қазақ поэзиясының сол кездегі даму сатысы деңгейінде екені 
даусыз. «Шығарма көркемдігі тек көзқарас, дүниетаным биіктігіне ғана емес, өмірді білуге, 
тақырыпты меңгеруге, шеберлікті жетілдіру, ізденіс деңгейіне т.б. байланысты болуы идея 
беруде де, берілген идеяны түсіндіруде де ақынға көп қырлы міндет жүктейтінін» ескере 
отырып, ақынның өлеңдерінің идеялық-көркемдік дәрежесінің озық екендігін көре аламыз. 

Сонымен, жоғарыда талдап көрсеткендей, Мұстақым Малдыбаевтың жарияланған 
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өлеңдері әйел теңдігі, оқу-білімге үндеу, келенсіз қасиеттерден арылу, өмірлік 
құбылыстарды пайымдау т.б. секілді жарлай арнау, сарнай арнау сарынында болып келіп, 
қазақ поэзиясының әр қырынан өсіп дамуына негіз болды. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихында Алаш арыстары  қатарында 
шығармашылығымен ерекше орын алатын талантты тұлға - Мұстақым Малдыбаев. Ақын 
өлеңдерінің ерекшелігі тек жеке басының, әлеуметтік таптың мүддесі емес, ел мұңы, ел зары, 
ел шерін жырлауымен көрінеді. Ол жарияланған өлеңдер жалпы жеке өз алдына  туынды 
ретінде де келер ұрпаққа, келер күнге, өткен күндерден сыр шертетін  өшпес мұра болып  
қалды. Кешегі кеңестік дәуірде халықтық мұраларды дамытуда үлкен үлес қосқан халық 
ақындарының, Алаш қайраткерлерінің шығармашылықтары жан-жақты зерттеле қойған жоқ. 
Еліміз егеменді тәуелсіздік алған шақта, кешегі қатаң тоталитарлық идеологияның 
қыспағына ұшыраған, есімдерін атауға тыйым салған қайраткерлеріміздің артында қалған 
мол мұрасын жинау, оларды жарыққа шығару, елге таныту қазіргі күннің міндеті.  
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Отанды, ұлтты, әдебиетті, оның болашағын сүю үшін көп айқайдың керегі жоқ. 

Әбекеңдікіндей тынымсыз, жанашыр, табанды әрекет керек. 
Қазір көзі тірі жүрген ақын-жазушыларда Әбу Сәрсенбаев маңдайынан сүйіп, басынан 

сипамағаны кем де кем. 
«Жақсы адам қартайса – қазына» деген осы. Тоқсаннан аса көз жұмған Әбекем қазына 

еді. (Шерхан Мұртаза) 
«Ақша бұлт» ақынның ой-сезімінің өскендігін түгел көрсете алған, соғысқа түк қатысы 

жоқ болса да, дәл соғыс үнін береді. (Ғабит Мүсірепов) 
Әйгілі акын  Әбу Сәрсенбаев аты аталғанда, алдымен ауызға алынатыны әсем 

лирикасы «Ақша бұлт»! 
Отанды поэзияның ғана емес–ау, халықаралық аренадағы антология төрінен ойып орын 

алатын туынды. (Мұзафар Әлімбаев) 
Келеді ақын 
Көшеде жалғыз демігіп, 
Нар еді-ау кеше 
Көтерген талай белі жүк. 

mailto:gaziza-1994@mail.ru
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Жолдасын ойлап, 
Жабырқау тартқан сәті ме, 
Он тарау ойы 
Он тарау жаққа бөлініп. 
Туралап тартқан 
Төсекке жамбас жегізбей, 
«Боркемік екен, 
Қайраты қайтқан» дегізбей. 
Еңсесін тіктеп 
Елімен бірге келеді, 
Толқынды шашы 
Дауылды күнгі теңіздей.Өмірі – өлең… 
Өсірген талай жетімді, 
Арманы оның 
Ақша бұлт болып жетілді. 
Тұр, әне ақын, 
Жүрекке қосып байланған 
Ақырғы гранаталар секілді… (Өтеген Оралбаев) 
Сәрсенбаев Әбу (Әбуғали) 1905 жылдың 15 қазанында Атырау облысы, Құрманғазы 

(Теңіз) ауданы, Мақаш ауылдық округінің Алға ауылында балықшы отбасында туған. 1929 
жылыАстрахань кеңес - партия мектебін бітіріп, 1932 – 1934 жылдары Алматыдағы 
Комвузда оқыған. Жасөспірім шағынан еліміздегі дүбірлі өзгерістерге тікелей араласып, 
қарапайым еңбек адамдарымен бірге жаңа өмірқұруға аянбай атсалысты. Отызыншы жылдар 
республикалық «Еңбекші қазақ» газетінде әдеби қызметкер, өзі ұйымдастырған «Түріксіб» 
газетінің тұңғыш редакторы болды. 1936 – 1942 жылдары Қазақтың Біріккен 
мемлекеттікбаспасында жетекшілік етті. 1942 – 1947 жылдары Кеңес Армиясы қатарына 
алынып, Ұлы Отан соғысына қатысқан. 

Әдебиетке 1930 жылдардың орта тұсында келді. «Еділ толқыны» (1937), «Жүрек сыйы» 
(1938), «Ант» (1939), «Ақша бұлт» (1947) жыр жинақтары оның ақындық қарымын танытса, 
«Туған өлке» (1948), «Махаббат жыры» (1949), «Отан таңы» атты кітаптары Ұлы Отан 
соғысынан кейінгі жылдардағы еңбек қаһармандарының бейнесін жасауға арналған. Оның 
прозалық шығармаларының ішінде Каспий теңізшілерінің қазіргі еңбегіне, өміріне арналған 
«Теңіз әуендері» (1969) романының орны ерекше болса, «Толқында туғандар» (1953) 
кітабында байырғы қазақ балықшы-жұмысшыларының ауыр тіршілігін шыншылдықпен 
бейнелейді. «Арбасу» (Қ.Жұмалиевпен бірлесіп, 1948), «Теңіз махаббаты» (1975) атты 
пьесалары, «Әдебиет хрестоматиясы» (Е.Исмайыловпен бірге құрастырған, 3 сынып үшін, 
1938), «Оқу кітабы» (үлкендер мектебіне арналған, 1941), «Ана тілі» (3 сынып үшін, 1948, 
1959) атты оқулықтары жарық көрген. Әскери новеллалар мен эсселер жинақтары да бар. 
Шығармалары орыс, эстон, түрікмен, тәжік, болгар, т.б. тілдерге аударылған.А.Пушкин, 
М.Лермонтов, Ш.Петефи, Н.Некрасов, Фаиз шығармаларын қазақ тіліне аударған. 
Жазушының әдебиетке қосқан еңбектері еленіп, 1987 жылы Қазақстанның Халық жазушысы 
атағы берілді. Октябрь (Қазан) Революциясы, I дәрежелі Отан соғысы, Еңбек Қызыл Ту, 
Халықтар достығы, «Қызыл Жұлдыз», «Құрмет белгісі», «Парасат» ордендері мен 
марапатталған. 1995 жылы 25 қарашада өмірден өтті. 

Оқырмандар сезімін, жан толқынын, жан сырын жеткізетін жан ләззатын беретін ендігі  
өлеңі ол "Ақша бұлт". «Ақша бұлт» - махаббат, сағыныш жолындағы адам жүрегінің қыл 
пернесі, ыстық шындық.  "Ақша бұлт" қалай туды? Қандай жайттар әсер етті? деген сұрақтар 
көп оқырмандарды алаңдатары хақ. Осындай сұрақтар төңірегінде Әбу Сәрсенбаевты 
көгілдір экранға да шақырып сұхбат құрған.  

" Жә, "Ақша бұлт" жырлары қандай жағдай, қандай себептермен туды?Фәлсафа 
ғылымы себепсіздікткі мойындамайды. Ал себеп дегеніміз - сізді қоршап тұрған табиғи 
ортаның әсері, сол құбылысты сіздің қалай қабылдауыңыздың нәтижесі. Сосын, "ұстазыдың 
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ұстазы - табиғат" - деп әулие Леонардо айтпақшы, қаламгер мен суреткер - табиғат 
шәкірттері.Қызыл қалам тәңірісі Айвазовский бүкіл туындыларын теңіз құбылысынан 
"көшірген". Осы бір ақын жоладарынан  байқайтынымыз  "Ақша бұлттың" тууына ең бірінші 
итермелеген табиғат ананың өзі.  

"Ақша бұлт" бір қарағанда  аспанда қалықтап жүрген бір шөкім үлпілдек ақ бұлт 
секілді. Бірақ осы бір өлеңде сұрапыл соғыста жан аяспай Отанын қорғап жүрген солдаттың  
сағынышы "Ақша бұлтпен" беріледі. Жалғыз Әбу Сәрсенбаевтың ғана елге деген сағынышы 
емес, өзінің тұстастары, майдангер достарының да әркездегі сағыныш сырларынан туған 
өлең. Атап айтқанда миномет взводының командирі Қази Кәттібаев, мергендер взводының 
командирі Зейін Байжанов, жас мергендер Әуелбеков, Құдайбердиев,  пулеметші Сәрсенбаев 
болды.  

Июнь, 1943 жыл. Сержан Сәрсебаевтың пулемет ұясы. Окоп ішінде жау қорғанысын 
бақылап отырған кез. Аспан жүзі мөп-мөлдір кез. Сәрсенбаев неке тойынан кейін бірден, 
келіншегі жібек желегін тастап үлгермей майданға аттанған екен. Сол сәтте аспанға қарап, 
ақша бұлтты көрген Сәрсенбаев " Ағай, мынау бұлтты қараңызшы.Қандай әдемі, келіншек 
желегі сияқты... Әй, алдай..." деп Әбу Сәрсенбаевқа қарап тіл қатыпты. "Кенет артиллерия 
жекпе-жегі басталып әңгімеміз аяқталмай қалды" деп еске алады Әбу Сәрсенбаев. 

Июль,1923 жыл.Изюм ауданы. Жаудан жаңа азатталған ауылда майдан мергендерінің 
мәслихаты өткен. Мәжілісті сол кездегі армия генералы, болашақ мапшал Малиновский 
басқарған. Бұл мәжіліске 232 басқыншы жойған Медведов, 123 фашистті өлтірген 
Әбдіжаппар Әлімқұлов, Сұлтанбеков, Құдайбердиев пен Батум Крилл деген жастар да 
қатысқан. Әбу Сәрсенбаев қасында отырған қазақ жігітіне "Совет жауынгерін" ұсынып, хат 
жазады: "Қарағым, аты- жөнің кім? Кек кітабында қанша басқыншы?" Жігіттен : "  Керекулік 
Зейін Байжановпын. Әзірге 73 фашистке жер жастандырдым. Бірақ  та сөйлеспек болсаңыз 
менің окобыма келіңіз... Әуелі мыналармен сөйлесіңіз" деген кері хат келеді. " Сөйтсек, 
газетте Зейіннің  шәкірттерін беріппіз де, өзін ұмытыппыз" деп еске алады Әбу Сәрсенбаев. 

Демалыс жарияланған соң, жауынгерлер жапырыласа шығып бір жасыл шалғынға 
құлады. Зейін Байжанов жауырын жерден көтермей, аспанға қарап, өзбек шәкіртіне : 
"Құдайбердиев, жоғары қараң" деп  қатты дауыстады.  Шәкірті : " Зейін әке... мына оша 
біздің Пахта - арал пахтасы..." деген екен.  Зейін шәкіртіне әзілмен жауап қайтарған: " Бұл 
Салиманың сәлемдемесі ғой". Сол кезде Құдайберлиев орнынан көтеріліп, аспанда үлпілдеп 
жүрген ақша бұлтқа қарап: " һа, шонақы, пахтасидан айналай, айналай... келің, келің..." 

Міне, осында солдат сағынышы жүрекке жыр болып құйылған. Сол "Ақша бұлттың" 
алғашқы тармағы туды. Әбу Сәрсенбаев естелігінде " Мен алғашқы жолын сол сәтте жазып 
та , үлгердім :" Уа,  ақша бұлт, айтшы маған,  айтшы маған-  келдің қайдан..."   

Бірақ, ақша бұлт бірден құйыла қойған жоқ,алғашқы жолдары июльде басталса, соңғы 
нүктесі 1943  жылы 10 желтоқсанда Лозовая станциясында қойылды. " Бұл жолы менің 
төбемде қыстың салқын ақша бұлттары тұрды" дейді Әбу Сәрсенбаев.  Соңғы тармақтары 
жазылған шақта салқын тартқан аяусыз қыс болса да , сол бір жазда көрінген ақша бұлттар 
көңіліне баяғы іңкәрлікті, майдандастарының баяғы сағыныштарын ұялатқан. "Ақша 
бұлттар" дүниеге осылай келген-ді. 

Ақша бұлт Әбу Сәрсенбаев 
Ақша бұлтым, айтшы маған, айтшы маған, келдің қайдан? 
Кәрі әжемдей айтшылаған, неге бейқам кездің майдан? 
Жеткен бе әжем, ақ шашымен мені аялап таң алдында, 
Әлде Алатау ақ төсінен күн сүйгенде жаралдың ба? 
Мүмкін, бір сәл кесте тігіп отырғанда Ақбілегім, 
Асау құйын кеткен-ді іліп алдындағы ақ жібегін. 
Ақша бұлтты әлем биік, әкетпе алыс, орал, ағын 
Мүмкін, жарым сәлем түйіп ұшырған-ды орамалын. 
Мен сезімде ұйып тұрмын, тербе бұлтты жел ерінбей, 
Желкілдесіп сүйіктімнің кір шалмаған желегіндей! 
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Баяула жел, көп есілмей, қума бұлтты, төзесің бе? 
Ақ қанатты көгершіндей тұрсын солдат төбесінде! 
Ақ мамық бұлт, қон алдыма, қайда кеттің, аядың ба? 
Ақ марлы боп оралдың ба, әлде оқ үзген аяғыма? 
Мүмкін, елге, алып ұштың жауынгердің сағынышын, 
Айқасты ол, жалынышым, сенің арман-бағың үшін! 
Ақша бұлтым, аялдамай көз алдымнан ұштың ұзап. 
Жаралы деп баяндама, күтсін мені, күтсін ұзақ! 
Бұл өлеңде ақын елге деген сағынышын, сәлемін  майданды кезген үлпілдеген ақша 

бұлтпен сырласу арқылы жеткізеді. Ақша бұлтты ауылдағы аяулы әжесінің ақ шашына 
теңейді.Енді бірде келіп, ақша бұлтты сүйіктісі Ақбілектің  сәлемі түйілген жел арқылы 
ұшып келген ақ жібек орамалға  балайды. Ақынның бұл теңеулерінде елге деген 
сағынышпен қоса махаббат та көрінеді. Ол нендей махаббат? Туғандарына деген махаббат 
және жан-жарына деген махаббат. Махаббат лебімен ұйыған сезімде тұрған солдат ақша 
бұлтты төбесінен бір елі болса да жібергісі келмейді. Сол үшін баяула, қума бұлтты деп 
желмен тілдеседі. Ең болмағанда оқ үзген аяғына ақ марлы болып оралуын тілейді. Дегенмен, 
ақша бұл ақ көгершіндей солдаттың төбесінде ұзақ тұрмайды. Сонда да баяуламай ұшып 
кетіп бара жатқан ақша бұлттан солдат үмітін үзбейді. Елге сағынышынымды жеткізуге 
асыға ұшып бара жатыр деп болжайды. Елге сәлемімді жеткізгенде жаралы екенімді айтпа, 
менің аман оралуыма үміттерін үзбесін, күтсін ұзақ деп ақша бұлтпен қоштасады. 

Бұл өлең қан майданда туған өлең. Бірақ қай жағынан қарасақ та оптимисттік сипатта 
құрылған.Бұл өлеңнің тағы бір ерекшелігі тек бір ғана солдаттың ғана  емес, сұрапыл 
соғыста Отан үшін жанын аямай соғысып жүрген барлық жауынгерлердің сағынышын 
жеткізеді.  
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Ауыз әдебиетінің дамуына өзіндік үлесін қосқан, шындықты қуаттап, өмірдің әр 

қадамына қуаныш лебізін білдіріп келген халық ақыны Маясар Жапақов Бұқар жырау, 
Кемпірбай, Шортанбай, Біржан сал,  Әсеттердің мұрасын молынан игерген. Маясар 
Жапақовтың өлеңдерінің тақырыбы ауқымды, мазмұны бай. Соның ішінде «Көңіл қаяу» 
өлеңіне тоқталмақпыз. 

Өлеңмен таныса келе бірнеше сауалдар туындады:  
1.Ақынның бұл өлеңі қашан, қандай тарихи кезеңге байланысты жазылған? 
2.Осы өлеңнің жазылуына себеп болған оқиға қай жерде болған? 
Осы сауалдарға жауап іздеу барысында басылым бетіндегі мына деректерге көңіл 

аудардық. «Қазақ ауылын қан қақасатып, зар жылатқан ұлы нәубетті де және ұлы 
зұлматты да сталинизм идеясы әзірлеген еді. Өзінің ауқымы бойынша ол қазақ халқының 

http://www.qazaquni.kz/
mailto:Togjan_22_1@mail.ru
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басынан кешкен тақсіреттердің ішіндегі ең ауыры. Мәскеуден әдейі жіберілген қызыл 
миссионер Филипп Голощекиннің қолымен қазақ халқы алғашқы болып казармалық 
социализмнің құрбандығына ілінді. «Қызыл қырғын» науқаны Шет ауданын кеңінен 
жайлады. Қарулы отрядтар ауданды мекен етуші іргелі ру Шуаш ауылын қалап, жеті 
кісісін атып кеткен. Оққа ұшқандардың ішінде Жанқұтты шешеннің немересі Тәтибекұлы 
Шәкен, Сейітқали, Сейіткамал дегендер бар. Майшора Тәжібай ауылын таң ата қоршап, 
пулеметпен атқылаған. Ауылдан ақбоз атқа мінген жалғыз-ақ адам қашып шыға алған, 
қалғаны түгел мерт болған. Мұндай жағдай Шет ауданының бұрынғы орталығы 
Қызылеспе маңында да болған» [1].  

Біз халық ақыны Маясар Жапақов шығармашылығын осы қаралы жылдар оқиғасымен 
байланыстырамыз. Өйткені ақын өлеңдері ел өміріндегі тарихи оқиғаларды кеңінен қамтиды. 

«Мың өліп, мың тірілген» қазақ халқынын тарихындағы 1929-1932 жылдардағы аштық 
адамзат баласының тарихындағы ең  бір зұлмат, жан түршіктірерлік сұмдық қасірет екендігі 
ақиқат. Бұл алапат аштық –  ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясатын бүркеніп, алайда 
сол саясатқа мүлдем  қарама-қарсы әрекеттерге барып,  кеңестік тоталитарлық, әкімшілдік-
әміршілдік жүйенің қазақ халқының дәстүр-құқық, өзіндік шаруашылық ерекшеліктерін аяқ 
асты еткен, нәтижесінде тұтастай бір ұлтты қолдан жасаған геноцид пен демографиялық 
детерминизмге алып келген қылмыстың ең ауыр түрінің қайғылы нәтижесі.  

Колхоздастырудың 1929 жылдың орта шенінен басталғаны белгілі. Оның құлаш жаюы 
Сталиннің осы жылғы қарашадағы «Правда» газетінде «Ұлы бетбұрыс» деп аталатын 
мақаласының шығуымен тұспа-тұс келді. «Ұлы бетбұрыс» селолық құрылымдарды қатыгез 
қаталдықпен аяусыз қиратып, қоғамның болашақта туатын проблемаларын біртіндеп әзірлей 
бастады. Ауылдарда мал саны өсіріліп көрсетілді, алынатын еттің, жүннің көлемі белгілі 
есептен асып түсті. 

Осы міндеттерді орындау үшін шаруалар қыс ішінде қой қырқуға мәжбүр болды. 
Егіспен айналыспайтын шаруашылықтардан астық талап етілді. Айтқанды орындамаған 
қожалықтар сотқа тартылды. 1928-1929 жылдары осындай айыпқа ұшыраған 34 мың ауыл-
село адамдары сотталды. Мұның өзі ауыл адамдарын үркіту үшін де істелді. 

Жоғарыда аталған 34 мың ауыл-селоның қатарында Шет ауданының да ауылдары 
қалыс қалмады. Осы қайғылы хал Маясар ақынның жүрегінен мынадай жыр болып төгілді: 

Жазамын қарындашты қолыма алып, 
Мұңыма таза тыңда, сөзге нанып. 
Елімнің қасіретін тартып жүрмін, 
Көңілді көтере алмай, әнге салып. 
Жайлау жер ессіз қалды қыстауменен, 
Ақ доңғал, екі бесік, үш тауменен. 
Белсенді атқа мінген болып мықты 
Қорқытты қара басты ұстауменен. 
Дүние опасы жоқ, бір күншілік, 
Түсіп тұр қайран елге бүліншілік. 
Шалғының үзеңгіні соғатұғын 
Қалды ғой шалғы тимей есіл күлік. [2] 
Қазақ даласында «оттай лаулаған» ашаршылықты көзімен көріп, оны қағаз бетіне 

түсірген ақынның өлеңін оқығанда ет жүрегі езілмейтін жан қалмас.  
Бұл өлеңнің жазылу тарихы туралы ақынның немересі Боранбай Маясаров былай дейді: 

«Атам саяси сауатты адам болған. Ол әрдайым ел ішінде болып жатқан оқиғаларға үн қосып 
отырған. Ол – өз халқының нағыз жанашыры. Үш ұлын бірдей майданға аттандырып, екі 
ұлынан бір күнде қара қағаз алған. 

Өз әкем Әбдіқұлдың бұл өлең туралы мынадай естелігі бар. «Сол кезде Шет ауданын 
НКВД-нің басшылары Н.Сычев (Шишов атанып кеткен), Қалабаев дегендер басқарды. 
Олардың мойынында біздің ата-аналарымыздың қаны қалды. Бұл иттердің елге істемегені 
жоқ. Тіпті оларды адамнан туды деуге келмейді. Әтпесе біздің елдің он сегіз адамын бірінің 
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артына бірін тізіп қойып, бір оқпен атар ма? Бір оқпен 18 азаматты атқанды кім көріп, кім 
естіпті? Атаң ел ішінде болып жатқан осындай зұлымдық оқиғалардан кейін қатты күйзеліп, 
жатып қалғаны бар. Бұл өлеңді атам осы оқиғаға байланысты жазса керек. 

Мұндай жаппай қырғын «Жарас қырғыны» деп аталған. Сол сияқты Шет ауданының 
орталығы орналасқан қанды қара төбеде 1931 жылы тамызды 29 адам атылған». 

Осы орайда 1991 жылы 9 тамыздағы «Қазақ әдебиеті» газетінен алынған статистикалық 
мәліметке тоқталамыз. 

Топ-тобымен кісі атудан Шет ауданы алдына жан салмады. 
Мұрағаттан алынған құжатты дәйек етейік: 
 
Жылда
р 

Халық саны Осы жылдар арасында мынадай 
адам саны кеміген 

1926 
1932 
1933 

48311 
36568 
5021 

 
11473 

 
1931-33  жылдардағы ашаршылық қасіреті ел тарихындағы қаралы жылдар екені сөзсіз. 

Бұл – қазақ халқын сан жағынан ойсырата азайтудың жымысқы саясаты [3].   
Ашаршылықты басынан кешпегендер оны толық сезіне алмасы анық. Бәлкім, кейбір 

жандарға ол аңыз сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ ол – аңыз емес, заманның, дәуірдің 
шырқыраған шындығы болатын. 

«Адамзат – бүгін адам, ертең топырақ» деп дана Абай айтқандай, сол жылдары талай 
адам аштықтан өлім құшты. 

КСРО жазушылар Одағының мүшесі Кәмел Жүністегінің «Зұлмат алдындағы қырғын» 
мақаласын оқып, біздің ауданға байланысты мынадай деректер таптық. «1931 жылы халық 
басына түскен қасіреттен есі танғандай еді. Шет ауданы халқының қолында қалған 80 мың 
бас ірі қараға 120 мың бас мал тапсыру жөнінде салық түсті. Әуелде салық мал басына түсіп, 
жұртты біржола сыпырса, кейін тонналап түсетін болды. Айта кетерлік бір сөз, бұл етті 
апарар жер, сақтар орын жоқ екенін біле тұра Ф.Голощекин тобы солай істеді. Көз 
көргендердің айтуына қарағанда 1932 жылы халық қырылып жатқанда бұрынғы Нілді 
руднигінде 100 мың тонна ет өртелді. Сасып, борсыған мыңдаған тонна етті жою Спасск, 
Бұрмада жүргізілді» [4]. 

Қазақ халқының басына түскен бұл сұрқия кезең Маясар ақынның өлеңінде шынайы 
суреттелген. 

Жазғалы қарындашты қолыма алдым, 
Қызығы болмады ғой жиған малдың. 
Бір күндік азығың жоқ, үміт бұлдыр, 
Не болды енді халің, қайран халқым. 
Қазақстанды кеңінен жайлаған аштық біздің ауданды да бей-жай қалдырмапты. 
«Сол жылдары далада тышқан да, жылан да, жеуге жарарлық шөптің тамыры да 

қалмады. Масақ теріп, күн көрдік. Кей адамдар өлген адамның денесін аршып алып, азық 
қылды. Менің сіңілім Дариғаның да тағдыры өте аянышты. Он үш жылдай бір перзентке 
зар болыпты. Бір түйір нан таба алмай, сол жалғыз баласынан да айрылады. Кейін баланың 
күйігіне шыдай алмай, ол кісі жынданып кетті. 

Баласын іздеп, күндіз-түні сұңқылдап дауыс қойып жүрген әйелді көрген адамның сай-
сүйегі сырқыраушы еді. Құдай ондай жағдайды ешкімнің басына бермесін». 

Иә, сол жылдары қазақ даласында иесіз қалған ауылдар көп болыпты. Далада өлген 
адамдардың сүйегінен аяқ алып жүретін жер қалмапты. 

Ғасырлар бойы мал өсіріп  күнелткен қазақ халқы 30-жылдардың басында тігерге тұяқ 
қалмай айырылып, күштеп  колхозға тоғытылып, кей басшының қасақана туғызған  
зұлматының салдарынан қатты қарғынға ұшырады. Бір ғана Шет ауданында 48311 адамнан  
5021 адам қалған сұмдық хал ақын жүрегін қан жылатты. Болып жатқан қасіретке шамасы 
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келмеген ақын:  
Дүние, жаңа білдім, жалғанына, 
Жеткізді кімді тағдыр арманына. 
Сыңсыған қалың елдің орынында, 
 Жылаймын жалғыз бала қалғанына,-деп зарлай келіп: 
Маясар елін жақтап зарлады ғой, 
Жырлаудан тіл мен жағы талмады ғой. 
Түтіні тұман болған, қайран елім, 
 Бір үйден қыстау басы қалмады ғой, 
-деп  шындықты айтып, өксіген үні құлақтан кетпейді. 
Ақынның бұл зарлы өлеңінің әнін де, мәтінін де жиені Жамау Бодықұлы бізге жеткізді 

[5]. 
«Балапан басына, тұрымтай тұсына» дейтін заман келіп, елдің елдігіне сын болды.   
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С первых шагов студент вуза погружается в атмосферу особенного, характерного 

только для его специальности профессионального языка. Основное отличие 
профессионального языка от обычного, обиходного – это огромное количество специальных 
слов и выражений, богатая и широко разветвленная терминология, т.е. совокупность 
наименований, слов и словосочетаний, используемых для точного и однозначного 
обозначения научных понятий.  

Как известно, в лингвистике исследователями был принят термин английского 
происхождения, представляющий собой кальку, который звучит так: «язык для специальных 
целей» (в аббревиатурном виде — LSP и ЯСЦ). Следует обратить внимание на тот факт, что 
интерес к специальному языку (языку общения профессионалов) в наше время родился не в 
среде филологов. Впервые идея о языке для специальных целей появилась в работах 
чешского исследователя Любомира Дрозда, который назвал этот язык функциональным 
языком (или языком в специальной функции), представляющим собой подъязык «данного 
национального литературного языка» [1, 120]. 

Курс профессионального русского языка в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева имеет целью 
развитие навыков устной и письменной речи в сфере будущей специальности. Для 
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достижения этой цели необходимо: 
- овладение специальной терминологией; 
- усвоение структурно-грамматических и стилистических особенностей текстов по 

специальности (научных, официально-деловых, публицистических). 
Терминология относится к числу интегрирующих факторов, которые позволяют 

создавать единое информационное, в нашем случае, экономическое пространство, поскольку 
именно терминология обеспечивает информационное взаимопонимание на национальном и 
межнациональном уровнях. Однако нельзя не учитывать и того, что для передачи 
профессиональной информации необходимы и нейтральные в стилистическом отношении 
пласты лексики, имеющие свою функциональную специфику в рамках языка для 
профессионального общения. Эта лексика не просто «упаковка» для терминов, но и 
необходимый атрибут, завершающий акт оформления специальной речи (текста).  

В частности, специальная тематика, специальные цели, беседы в сфере экономики 
побуждают специалистов переходить на профессиональный язык. Экономическое общение 
осуществляется по системе человек — человек (хотя не исключена и система человек — 
машина — человек). Но это не просто человек — это человек, профессионально работающий 
в области экономики (науки, производства, управления и т. п.). Иными словами, основным 
необходимым качеством носителя (потребителя) данного языка становится профессионализм, 
который требует владения понятийно-категориальным аппаратом экономической 
деятельности и соответствующей ему системой терминов. Именно поэтому наряду с 
номинацией «специальный язык» существует как равноценная номинация 
«профессиональный язык». 

На занятиях русского языка в казахских группах со студентами-экономистами 
реализуется отбор текстового материала с учетом будущей специальности. К примеру, при 
изучении тем «Компрессия научного текста», «Композиция научного текста», «Язык моей 
специальности» в качестве дидактического материала используются научные статьи, 
учебные пособия по экономическим дисциплинам, электронные справочники, 
«Экономическая энциклопедия», «Энциклопедический словарь экономиста». Экономические 
словари, справочники, энциклопедии – это хранилища или тезаурусы профессионального 
языка. Студенты, работая с языковым материалом, выписывают термины, находят их 
дефиниции, составляют план, выделяют микротемы текста, пишут аннотации, конспекты, 
определяют лексические особенности текста, тем самым с интересом погружаются в 
профессиональную среду.  

Кроме того, развитие речи может осуществляться в различных ситуациях общения: как 
в устной форме во время посещения сотрудниками аудиторской организации, так и в 
письменной путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов. 
Такие ситуативные упражнения используются при подготовке к СРО. 

Важным компонентом профессионального речевого акта в рамках того же 
субъективного фактора является адресат, партнер по коммуникации. Психологические и 
социальные особенности статуса отправителя речи и адресата позволили исследователям 
выделить в качестве самостоятельных интерпрофессиональную и интрапрофессиональную 
коммуникации. «Интерпрофессиональная коммуникация представляет собой речевые акты, в 
которых профессиональные роли коммуникантов не совпадают» [2, 32]. Характерным 
примером в этом случае является общение типа экономист-клиент. «Интрапрофессиональная 
коммуникация осуществляется внутри определенной социально-профессиональной 
общности» [2, 34]. 

Кроме коммуникации по модели специалист-специалист, которая, как уже отмечалось, 
сама по себе неоднородна, поскольку включает и одно дисциплинарные и 
разнодисциплинарные ветви, столь же актуальна и модель общения специалист-
неспециалист. Последняя реализуется в достаточно широко представленном наборе таких 
жанров, как научно-популярные произведения, а также многочисленные инструкции, 
брошюры с рекомендациями, таблицы, графики, научно-популярные передачи по радио и 
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телевидению. 
Для развития речи дается справка о терминах экономика, биржа, банк, рынок, налог, 

инвестиция, предпринимательство, бизнес, деньги, которые на всех языках должны 
обозначать одно и то же. Только в этом случае возможны содружество, торговля, совместные 
предприятия и другие формы международной деятельности и профессионального общения. 
Интернационализм в языках для специальных целей осуществляется двумя основными 
способами: путем использования в терминообразовании терминоэлементов (префиксов, 
суффиксов, основ, частей сложения) из интернационального языкового (греко-латинского) 
фонда и заимствования готовых номинаций из одного и того же языка-лидера. На роль 
последнего в настоящее время, без сомнения, претендует английский язык, на базе которого 
формируются основные современные терминосистемы в разных областях науки. 
Интернационализация терминологии становится необходимым средством коммуникации. 
Параллельно с практическим материалом под запись даются важные дополнительные 
теоретические сведения о категориях терминов: предметы, процессы, состояния, величины, 
режимы, свойства, единицы измерения, науки и отрасли, профессии и занятия. В 
современном мире в результате роста научных знаний свыше 90% новых слов, 
появляющихся в языках, составляют специальные слова. Потребность в терминах гораздо 
выше, чем в общеупотребительных словах. Рост числа терминов некоторых наук обгоняет 
рост числа общеупотребительных слов языка, и в некоторых науках число терминов 
превышает число неспециальных слов. Бурное образование новых дисциплин (в среднем 
каждые 25 лет число их удваивается) влечет за собой их потребность в собственной 
терминологии, что приводит к возникновению необходимых терминологий. Современность 
термина реализуется путем вытеснения из употребления устаревающих терминов, заменой 
их новыми, например, термина аренда на франчайзинг, термина спад на рецессия. 
Характерно, что значительный количественный рост терминов-неологизмов по существу не 
ведет к значительному росту совершенно новых лексем и новых терминоэлементов, 
поскольку в подавляющем большинстве случаев новая номинация осуществляется на базе 
ранее существовавшего языкового материала. Для этого есть свои основания, 
заключающиеся, как отметил академик Д.Н. Шмелев, в том, что «материальное воплощение 
наших знаний о мире выражается не просто в словах, но в словах, многие из которых (а 
потенциально все) обладают способностью передавать не одно, а несколько значений, т. е. 
попеременно выступать в качестве различных единиц номинации» [3, 5]. Примером тому 
служат многие новые терминологические наименования типа: гибкие цены, долларизация, 
лизинговый рынок, факторинг, хеджирование и т.д.  

Пополнение действующего в терминообразовании лексического материала происходит 
не только посредством заимствований из других языков, но и посредством перехода из 
производящей основы в производную, например: экономика  -  эконом-ис-т, экономи-ст-к-а, 
экономи-ст-ск-ий, инженер-экономи-ст, экономи-ческ-ий, экономи-ческ-и, эконом-изм, 
экономии-к-о-географический, эконом/отдел, эконом/политика, эконом/работа, 
эконом/сектор, эконом/совет, внешн-е-экономи-ческий, общественно-экономи-ческий, 
макроэкономика, микроэкономи-к-а и т. п. [5].  

«Модель этой организации формируется в речевом сознании (подсознании) человека в 
процессе речевой практики, а также часто и специального обучения» [4, 48]. Такому 
обучению в немалой степени способствует учебно-научная литература, которая, излагая в 
доступной форме основы той или иной науки, имеет свои особенности, отличающие ее от 
других видов научной литературы (проблемной статьи, частной монографии, журнальной 
подборки). Ее основные черты таковы: предметно-логическая последовательность и 
постепенно развертывающаяся манера изложения; «сжатая полнота», которая выражается в 
том, что, с одной стороны, излагается только часть накопленной информации о предмете 
данной науки, а с другой - эта часть является базовой, и в ней предмет изложения 
характеризуется равномерно и разносторонне. 

Для развития профессиональной речи экономистов нами активно используются тексты 
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по специальности: «Экономика», «Экономические ресурсы Казахстана», «Облигация», 
«Франчайзинг», «Финансовый рынок», «Товар», «Виды инвестиций», «Монопсония», 
«Субсидия», «Банки», «Доходы и расходы», «Производительность», «Инфляция» 
«Национальный фонд Республики Казахстан» и т.д.. Тексты могут быть абсолютно разными 
по конструкции: научная монография, статья, тезисы, реферат, аннотация, википедия.  

По мнению А.Н. Васильевой, общей нормой всякого научного текста «является 
высокая насыщенность высказывания предметно-логическим содержанием» [4, 193]. К 
текстам предъявляются требования стилистической чистоты и однородности речевой манеры. 
Здесь абсолютно недопустимы эмоционально-экспрессивные определения, метафоры, 
инверсии и другие иностилевые включения. Тексты носят характер модального 
утверждающего суждения или умозаключения, а не характер конкретно-фактологической 
констатации, поэтому здесь и требуется особенно внимательно следить за соблюдением 
определенной речевой формы. Таким образом, мы убедились в жестком действии в данной 
функциональной сфере языка некоторых стилистических норм, нарушение которых 
вызывает сомнения в научно-речевой культуре.  

В целом, профессиональное экономическое общение на занятиях русского языка 
представляет собой работу над системой терминов, понятий, дефиниций, обозначающих 
предметы, объекты, системы и процессы хозяйственной жизни человека и общества; 
соответствующим актуальным текстовым материалом путем подбора из книжных и 
электронных ресурсов. Таким образом, на протяжении всех лет учебы и затем дальнейшей 
деятельности экономист, черпая новую информацию, должен обогащать свою речь новыми 
словами и выражениями. Для начинающих экономистов особенно важно с первых дней 
обучаться экономической науке на языке устойчивых и общепринятых в научной среде 
терминов. Согласно западным исследованиям, работодатели уровень профессионального 
общения ставят на третье место среди 7 основных умений и навыков. Поэтому общее 
развитие и конкурентноспособность специалиста возрастают, если он в состоянии 
пользоваться языком с различными  целями: при изучении научной литературы, при 
применении текстовых материалов по специальности, при общении с отдельными лицами и с 
целой аудиторией специалистов, участвуя в беседах и диспутах профессиональной 
направленности; для поддержания разговора с коллегами, соблюдая правила этикета, 
стилистические нормы. 
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Статья посвящена изучению концепта «время» в сопоставлении восприятий его в 

прошлом и в настоящем.  
Для начала определимся с понятием «концепта». Что это такое? Концепт – 

семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным 
образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. Т.е. «структура концепта 
включает в себя лингвистическую, когнитивную, культурологическую составляющие и 
имеет национальную специфику» [1]. 

Концепт «время» относится к базовым концептам, формирующим картину мира 
языковых сообществ и даже мировосприятие в целом. Поэтому перед нами встал вопрос о 
том, что такое «время» и как его понимали и понимают.  

Стоит отметить, что в своей работе при сопоставлении двух реалий «времени», мы 
опирались на исследования буквы-слова «Буки». Одним из сакральных смыслов «Буки» был 
временной смысл: обозначение прошлого, настоящего, будущего.  Ученый  Титаренко 
говорит о том, что «буки – значит «быть», «будет» чаще всего использовалась при оборотах 
в будущей форме. Например, «боуди» обозначает «пусть будет», а «боудоущий» <…> 
обозначает «будущий, предстоящий» [2].  

Для того, чтобы проследить развитие концепта «Время», мы рассмотрим категорию 
времени глаголов старославянского языка, раскроем семантику глагола «быть» в изучаемом 
аспекте. Почему выбор пал на глагол «быть»? Он является основополагающим глаголом 
любого языка: русский язык не исключение.  А также проследим влияние исторического 
фактора на формирование современного понимания «времени». Для достижения этой цели 
мы проведем анкетирование-опрос, в ходе которого постараемся выявить частоту 
использования фразеологических оборотов в устной речи казахстанцев как на русском, так и 
на казахском языке, а также сравнили две лингвокультуры, взаимовлияющие друг на друга. 

Обращаясь в грамматике, нужно отметить, что в старославянском языке категория 
времени у глаголов была намного сложнее, чем в современном русском языке. Так, например, 
существовали следующие категории прошлого времени: аорист, имперфект, перфект, 
плюсквамперфект. Многообразие форм прошедшего времени связано с тем, что формы 
прошедшего времени были видовременными и не только обозначали действие, но и 
указывали на видовой оттенок значения. 

В древнерусском языке существовало две формы будущего времени: будущее сложное 
I и будущее сложное II.  

Будущее сложное I, в отличие от будущего сложного II, имело абсолютное значение, то 
есть указывало на действие, которое произойдет после момента речи. Оно выражалось 
инфинитивом в сочетании с формами настоящего времени трех вспомогательных глаголов 
[5]. 

 
Приведем примеры спряжения глаголов в будущем времени: 
Будущее сложное I:                                                                      Будущее сложное II: 
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Таким образом, мы видим, что категория времени в старославянском языке была 
намного сложнее и многограннее. С чем это связано? Чтобы ответить на этот вопрос, нам 
необходимо обратиться к лексической единице – слову. 

Для этого, мы решили рассмотреть восприятие глагола «Быть» древними славянами. 
«Быть» в Древней Руси имело существенные отличия, главным образом, из-за 

социально-психологического положения человека. Он не мыслил себя как отдельную 
личность, как отдельного индивида, а время воспринимается как некая цельная структура, 
грубо делимая на прошлое, настоящее и будущее, т.е. нет детальной прорисовки временной 
картины. Знание времени определялось лишь как неточная категория. Такой вывод мы 
делаем, опираясь на древнерусскую литературу. В качестве исследуемого материала мы 
использовали «Повесть временных лет» [3].  

В древней летописи нами обнаружено всего 470 словоформ «быть». Преобладающая 
часть – глаголы прошедшего времени (452 слова). Конечно, лексическое значение оставалось 
и остается одинаковым, но подтекст говорит о несколько видоизмененном семантическом 
составе слова «быть» (предположение: человек мыслил себя как проявление «коллективное», 
а не отдельная личность + беспрекословная вера в царя/князя, как наместника Бога).   

Таким образом, мы говорим о постепенной трансформации концепта «время» в 
сознании людей, живущих в различных эпохальных пластах. Мы можем наблюдать переход 
от внешней грамматически сложной формы, но упрощенного восприятия в целом к 
обратному: сведение категории времени к трем, то есть упрощением грамматической 
категории времени, но усложнением его смысловой наполняемости. Это связано с 
ускорением темпа жизни, когда цена одной секунды в настоящую эпоху равна, может быть, 
часу прошедших.  

Для завершения вырисовывающейся картины перейдем ко второму этапу нашего 
исследования (анкетирование-опрос). При анализе современного восприятия концепта 
«время» мы в основном опирались на знание фразеологических оборотов респондетов. 
Данный аспект не только поможет нам понять суть «времени», но при помощи него мы 
сможем сделать более точные и конкретные выводы. 

Итак, остановимся на понятии «фразеологизм». Фразеологизм – это устойчивое 
сочетание слов, которое выражает целостное значение и по функции соотносится с 
отдельным словом [4]. Ученые-лингвисты приводят подробную классификацию 
фразеологических оборотов. Для нас же важен один показатель – «время». 

Суть анкетирования состояла в следующем: нами было опрошено 40 респондентов  
различных возрастных групп, социального положения, проживающих в разных местностях. 

Мы можем проследить парадигму времени, ее историческое формирование в сознании 
современных людей. Нами было предложено привести несколько фразеологических 
оборотов: 

Фразеологизмы казахского языка (в скобках – частота употребления: от 0 до 5): 
1. До бесконечности (5). 
2. Веки вечные (1). 
3. Испокон веков (4). 
4. Кануть в вечность (3). 
5. Вне времени и пространства (5). 
6. Много воды утекло (4). 
7. Время детское (5). 
8. Жить в веках (5) и др. 
Анализируя полученные результаты, мы поделили респондентов на 4 возрастные 

группы: 
1. 8 – дети, подростки (12-14 лет). 
2. 20 – студенты (18-21 год). 
3. 7 – работающее население (25-41 год). 
4. 5 – пенсионеры (65-74 года).  
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Это помогло нам систематизировать информацию и сделать определенные выводы: 
фразеологические обороты являются общеупотребительными на всех уровнях возрастов. 
Частота их использования зависит лишь от сферы использования их в устной речи, 
предполагаем мы. Опрос о знании фразеологических оборотов показал также неоспоримую 
связь «прошлого» и «настоящего» восприятия «времени», несмотря на то, как ранее 
отмечалось, что время имеет свойство ускоряться в связи с нарастающим темпом жизни. 
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Основную часть заимствованной лексики представляют имена существительные, 

однако в данной ЛСГ представлены имена прилагательные – названия мастей лошади. В 
теоретическом отношении наибольшую трудность представляет определение 
заимствованных слов – прилагательных. При заимствовании в русский язык прилагательных 
они принимают специфические и обязательные для русских слов аффиксы (суффиксы и 
приставки), которые характеризуют русские прилагательные как часть речи [1, c.16]. 

Масть лошади –  окраска волосяного покрова  лошади, а также кожи и глаз. Один из 
основных индивидуальных отличительных признаков. Как и окрасы у кошек и собак, масть у 
лошадей – не просто окраска, а определённое сочетание цветов, тип распределения 
пигментов, имеющий в том числе и генетическую подоплеку [2].  

Буланый – «рудо-желтоватый, разных оттенков, на хвосте и грива черные и темно-
бурые, и обычно ремень по хребту, тут же масть, но без бурой примеси, без ремня и при 
светлом хвосте и гриве, зовут соловью. Буланая и саврасая масти свойственны дикой лошади, 
кулану или тарпану» [3, с.140]. Заимствовано из тюркских языков: сев.-тюрк. bulan «cветло-
желтая масть» [4, с.238]. 

Бурый – «искрасна-коричневая, а нависъ (хвост и грива) потемнее», укр. бурий, польск. 
burу «темно-серый» [3, с.304]. М. Фасмер определяет восточное происхождение этого слова. 
Оно заимствовано через посредство турец. bur «рыжей масти» из перс. bоr «гнедой, рыжей 
масти» [4, с.249].  

Чалый – «сплошной смешанной шерсти, особенно белой и рыжей, также серая, сивая, 
съ черным хвостомъ и гривою, или темная, съ белесоватым хвостом» [3, с.304]. 
Заимствовано из тюркских языков: турец., уйг. cal «серый, седой» [4,с.313]. Ср. в 
древнерусских памятниках письменности: Прошлых дву недЪлях двух лошадеи чалово 
мерина и жеребца гнедовои другово мужика и …рыжую кобылу украли и на русскую 
сторону увели и тЪ двЪ лошади и кобыла [5, с.289]. 

Чанкирый – «вся бЪлая, беломордая и белоглазая может быть серая, пегая, но морда, 

http://litopys.org.ua/pvlyar/yar01.htm
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ресницы, подпашье и самые копыта белые» [3, с.305, 581]. Заимствовано из тюркских языков: 
монг. cankir, калм. tcankir «светлый, белый» [4, с.315]. 

Чагровый / чагравый / чегравый – «темно-пепельный, бусый, смурый» [3, с.305]. 
Заимствовано из тюркских языков: чагат. cegar «буланый (о лошади)», казах. sayәr 
«сероглазый», sokur «пестрый» [4, с.310]. 

Чубарый – «барсовая, вся в небольших угловатых пятнах», «пестрый, рябой» [3, с.304]. 
Заимствовано из тюркских языков: татар. чubar «пятнистый, чубарый», казах. чubar, башк. 
subar «пятнистый» [4, с.375].  

Карий – «черная с темно-бурым отливом, самая темная, гнедая, и только на ногах 
заметен буроватый отлив, а вдоль спины черный ремень» [3, с.80]. Конь сивъ, да конь куръ 
(курый, каурый, карий), да конь гнедъ [3, с.23]. 

Караковый – «темно-коричневая с бледными подпалинами на морде и в паху» [3, с. 
191-192].  

Каракулый – «темно-гнедой, почти вороной; вороная в каракулах, в черных, масляных 
яблоках». Слово каракулый образовано от слов кара «черный» + құла «буланый, саврасый» 
[3, с.82]. 

Этимологически слова карий, караковый, каракулый восходят к тюркскому слову kаrа 
«черный».  

Калтарый / халтарый – «гнЪздо-рыжий, гнЪдо-бЪлогривый» [3, с.305]. Заимствовано 
из тюркских языков: калм. xaltr, монг. galtar [4, с.375].  

Саврасый / саврасъ – «светло-гнедой с желтизной» («Нетъ не гнедъ мерин, а саврас 
мерин – а все тот же мерин») [3, с.305]; Кобыл саврас (съ) жеребяте, да кобылка голуба. 
Меринъ саврасъ десятъ лЪтъ [6, с.239]. Заимствовано из тюркских языков: сев.-тюрк. soro 
«серый» [4, с.542].  

Каурый – «рыжая впрожелть, навис такой же, или светлее, а ремень потемнее, но не 
черный масти. Масти каурая и саврасая свойственнымъ, малорослымъъ, плотнымъ 
татарскимъ, лошадкамъ, и близко подходятъ къ словой и буланой, но эти желтЪе, а хвостъ и 
грива у соловой бЪлЪе, у  буланой, но эти чернЪе» [3, с.98]. Заимствовано из тюркских 
языков: тюрк. konur «саврасый, буланый», сев.-тюрк. kovur «карий»[4, с.375]. 

Лошади тюркской (казанской и др.) породы высоко ценились, ср.: Каурого (да чалого) 
коня за рекой купи: не упускай [3,с.98].  

В данной группе тюркизмов (караковый, каракулый, карий, бурый, буланый, саврасый, 
калтарый, каурый, чанкирый, чагровый, чалый, чубарый и др.) выявляются системные 
отношения обозначений мастей лошади, объединенных семантическими признаками 
«светлый» и «темный», смешанными с другими цветами.  

По признаку «светлый» объединяются следующие названия мастей: саврасая «светло-
гнедой с желтизной», калтарый «гнедой, рыжий, гнедо-белогривый», каурая «рыжая 
впрожелть, навис такой же, или светлее, а ремень потемнее, но не черный масти»; «каурая и 
саврасая свойственны казанкам (лошадь казанской породы, от названия города Казань 
произведено казанка «татарская лошадь»), малорослым, плотным татарским лошадкам, и 
близко подходят к соловой и буланой, но эти желтее, а хвост и грива у соловой, у буланой 
чернее» [3, с.144].  

Некоторые наименования мастей входят в состав сложных имен прилагательных в 
русском языке, напр., бурочубарая «бурая сЪдогривая», вороно-чалая «темно-голая, темно-
серая, иногда с красниною, ноги, навис черный», буро-чалая «бурая с проседью или 
седогривая», рыже-чалая «рыжая с проседью или седогривая», булано-пегiй «буланый, в 
белых пежинах» [3, с.144]. 

Прилагательные чалый, бурый, буланый и т.д. сочетаются с существительными лошадь, 
конь, в значениях которых имеется сема «цвет шерсти». В этих случаях слова (чалый, 
буланый, бурый и т.д.) реализуют свои основные значения, а во фразе в целом наблюдается 
некоторая избыточность средств, обеспечивающих высказыванию определенный запас 
«информационной прочности». 
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  У некоторых тюркизмов, обозначающие масти лошадей есть   русские народные 
названия: например,  барсовая – чубарая;  белая  - арабская лошадь светло-серой масти, 
актазъ / актарь – «белая арабская лошадь». Заимствовано из тюркских языков: aktaz – ak 
«белый», tazу «арабский»; изабелловая  -  в старину называли светло-соловых лошадей. 
Согласно словарю В. И. Даля, этим названием обозначалась буланая масть с красноватым 
оттенком; калюная –  буланая с красниной либо булано-саврасая; крылатая – лошадь 
саврасой, мышастой или каурой масти с тёмным оплечьем [2]. 

Рассматривая группу слов, называющих масти лошадей в тюркских языках, в 
сравнении с русскими наименованиями, было продемонстрировано  положение о том, что в 
языке находит отражение культура народа – носителя языка, его образ жизни, отношения с 
природой. 
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Фразеологический фонд любого языка содержит в себе ярко выраженную специфику 

культуры, менталитета, национальной психологии этноса, что пробудило интерес к 
выявлению этой специфики на примере систематизации, описания и сравнительно-
сопоставительного анализа казахской и русской соматической фразеологии. 

Предпринятый нами сопоставительный анализ казахских и русских ФЕ с соматическим 
компонентом, как и любое культурологическое исследование, призван служить углублению 
знакомства с историей, традициями, особенностями жизни сопоставляемых 
лингвокультурных сообществ, изучению особенностей их национального характера, 
менталитета, способен прогнозировать атмосферу взаимопонимания, доброжелательности и 
толерантности в процессе межкультурной коммуникации.  

Целью работы является выявление роли ФЕ в отражении тех способов осмысления и 
оценки явлений окружающей действительности, которыми пользовался носитель данной 
культурной традиции, познавая мир и взаимодействуя с ним, и которые закреплены во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
mailto:z3425@mail.ru
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фразеологии казахского и русского языков.  
Теоретическая значимость научного проекта заключается в конкретизации общих 

положений теории языкового сознания, языковой картины мира, теории межкультурного 
общения, а также в том, что оно позволяет на конкретном материале соматической казахской 
и русской фразеологии разработать методику описания фразеологизмов и исторически 
сложившихся особенностей их национальной языковой картины мира. 

Практическая ценность исследования определяется возможностью использования 
работы при составлении лексикографических и фразеологических словарей.  

В ходе сплошной выборки из русских и казахских словарей было обнаружено, что в 
казахском языке устойчивых выражений с соматическим компонентом значительно больше, 
чем в русском: корпус русских исследуемых фразеологических единиц составляет более 800 
единиц, в казахских - более 1000 единиц. 

Кроме того, отбор устойчивых выражений с соматическим компонентом из 
фразеологических словарей русского и казахского языков выявил неоднозначность 
восприятия частей тела человека и употребления в речи их номинаций. Прежде всего, и 
состав соматизмов, и их актуализированность в речи в русском и казахском языках 
неодинаковы.  

Интересно отметить, что количество употребляемых в ФЕ лексем - соматизмов 
(голова,глаза, рука, шея, зубы ... и т.д.) и их «сфокусированность» на той или иной части тела 
в сопоставляемых казахском и русском языках заметно различаются: бауыр/печень – 46/2, 
алақан/ладонь – 13/2, ауыз/рот – 190/23, арқа/спина – 21/9, бел/ поясница – 55/2, бас/голова- 
150/119, көз/глаз – 170/133 Эти различия в восприятии частей тела обусловлены 
национально-культурной спецификой уклада жизни, исторического развития, психологии 
носителей языка.  

Группа фразеологических единиц с лексемами глаз, голова довольно многочисленна, и 
с этнической точки зрения является, на наш взгляд очень важной. 

В основе образных фразеологизмов лежат мифологемы и архетипы, причём 
наблюдается явное сходство представлений наших предков об окружающем мире, 
независимо от языковой среды. 

Мифологема-архетип «голова» относится к основному набору архетипов, на основе 
которых строится концептуальная система на любом естественном языке. 

Голова, и в казахской и русской фразеологии,  самая главная часть тела человека, во-
первых, потому что голова – локум мозга, и он господствует над всем телом. Во-вторых, 
голова – место ума, памяти и мышления. В-третьих, в голове имеется четыре чувства из пяти 
(обоняние, вкус, слух, зрение).  

Глаза же издревле считались выразителями внутреннего мира человека. Например: рус. 
яз. глаза – зеркало души; каз.яз. Көзі айтты – букв.: глаза рассказали;  

Таким образом, мифологемы  «голова»  и «глаза» указывают на личные качества 
человека и  выражают  его внутренний мир.  

Фразеологические единицы с компонентом голова/бас можно классифицировать по 
следующим тематическим группам:  

 
Таблица №1 «Таблица несоответствий русско-казахских фразеологических единиц» 
 

Тематическая 
группа 

Русские ФЕ Казахские 
соответствия 

Смысловые 
аналоги 



3194 

Х
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Хоть кол на голове теши (об 
упрямом человеке); 

 
 

Голова седая, да душа молодая 
 

Горячая голова (о пылком 
человеке); 

Бесталанная голова (о 
несчастном человеке) 

Несчастная головушка 

Сөз өтпеу 
 
 
 

Көңілі қартаймайды 
 

Бейбақ бас 
 
 
 

Басынан құсы кетті 
– быть несчастным 

Голова –  Ø 
(Букв.: Слово не 
пробирает кого-

либо) 
Голова –  Ø 

(Букв.: душа не 
стареет) 

Голова – бас, 
отпетая ═ бейбақ 

(несчастливая) 
Головушка ═ бас 

С
О

С
ТО

Я
Н

И
Е 

 

Как снег на голову 
(неожиданно) 

Голова идет кругом/ Голова 
пухнет 

 
Не лезет в голову 

 
 
 
 
 

Не укладывается в голову 
 

Хоть головой об стенку бейся 

Төбесінен жай 
түскендей болу 

Ақылы алтыға, ойы 
онға бөліну/Басы 

қату/басы қаңғыру 
Қаперіне алмау 
(кірмеу, кіріп те 

шықпау), қаперінде 
жоқ (не входить в 

голову, не 
приходить в голову) 

Ақылға сыймау 
 

Басын тауға да, 
тасқа да соғу 

Голова ═ төбе 
(верх, крыша) 
Голова ═ ақыл 

(ум), ой (мысль) 
 

Голова ═ қапер 
(память) 

 
 
 
 

Голова ═ ақыл (ум) 
Голова ═ бас 

И
Н

ТЕ
Л

Л
ЕК

ТУ
А

Л
ЬН

Ы
Е 

С
П

О
С

О
БН

О
С

ТИ
 

 

Голова на плечах, голова на 
месте, голова варит (об 

умном человеке); 
 

Голова не на месте 
 

Без царя в голове, зеленая 
голова, курья голова, голова 
дубовая, голова садовая (о 

глупом, недалеком человеке) 

Басы істейді 
 
 
 

Басы істемейді 
 

Бас десең, құлақ 
дейді 

 
 

Голова ═ бас 
(Букв.: голова 

работает) 
 

Букв.: голова не 
работает 

Букв.: Скажут 
«голова», а он 
говорит «ухо» 

РА
ЗЛ

И
ЧН

Ы
Е 

Д
ЕЙ

С
ТВ

И
Я

 И
 О

БР
А

З 
Д

ЕЙ
С

ТВ
И

Я
 

Сломя голову 
 
 
 
 
 

Голова горит 
 
 

С головой 

Бас-аяғына 
қарамастан – 
сильно, бурно, 

стремительно, из 
всех сил, сломя 

голову; 
Басына әңгір таяқ 

ойнатты – 
рассердиться; 
Жеке басын 

қорғады, басын 
арашалады – 

спасать свою шкуру 
Басымен кірісті – 

Голова ═ бас-аяғы 
(голова-ноги) 

 
 
 

Голова ═ бас 
 
 
 

Голова ═ бас 
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Стать главой (верховодить, 
держать верх) 

 
Ø 
 

Ø 
 
 

Ø 

Бас болу 
 
 

Басы жас 
 

Басы бос (одинокий, 
холостяк) 

 
Басы екеу (женатый) 

Бас ═ голова, глава 
 

Букв.: молодая 
голова 

Букв.: голова 
свободная 

 
Букв.: две головы 

 
Материалы исследования показали, что различия в восприятии частей тела могут быть 

обусловлены национально-культурной спецификой уклада жизни, исторического развития, 
религиозными верованиями, этнографическими обычаями, традициями и многими другими 
факторами, часто не поддающимися прямому объяснению. Уникальность казахских ФЕ с 
соматическим компонентом зачастую во многом определяется специфическими 
особенностями многовекового скотоводческого уклада жизни казахского этноса, что 
противопоставлено земледельческому укладу жизни русского этноса.  

Отмеченные нами совпадения тактик ассоциативного реагирования у русских и казахов 
можно отнести, на наш взгляд, влиянию самого объекта, восприятию сугубо физических 
(одинаковых) характеристик; а несовпадения чаще всего обусловлены различиями 
глубинных этнопсихологических установок и спецификой разного коммуникативного опыта 
– влиянием культуры этноса. 

Таким образом, соматический пласт фразеологии является языковой универсалией и 
присутствует во всех языках т.к. человеку независимо от того, к какой языковой и 
культурной группе он относится, свою ориентацию в пространстве, свою оценку 
окружающего мира, свой взгляд на жизнь удобнее соотносить с частями своего тела. Это 
объясняется тем, что человек познаёт жизнь через ощущения, возникающие непосредственно 
через органы чувств человеческого тела. 

Состав соматизмов, частота их употребления, их актуальность в использовании в 
русском и казахском языках не совсем одинаковы. Это объясняется культурой народа. 

Изучая фразеологический фонд разных языков можно частично изучить традиции и 
обычаи, особенности, сходства и различия культур и лингвокультур их носителей. Для этого 
достаточно понять отношение людей к тем, или иным лексемам, используемым во 
фразеологических единицах. 

Наличие межъязыковых эквивалентов в русском и казахском языках доказывает то, что 
актуальность фразеологических единиц в них присутствует, а само их смысловое значение и 
употребляемость в речи схожи. Также можно сделать вывод, что отношение носителей этих 
двух языков к голове и глазу, как к важным органам, и к фразеологическому обороту, как к 
единице лингвистики имеют явные сходства. 

Исследование ФЕ как формы существования языкового сознания содержит в себе 
значительный эвристический потенциал: фразеологический фонд любого языка является 
иллюстрацией общности и различия в менталитетах представителей разных 
лингвокультурных сообществ.  

Наряду с неизбежно существующей разницей в стереотипах поведения и 
мировосприятия, характерной для представителей исследуемых этносов, обнаруженные 
нами элементы общности языкового сознания, на основании которых формируются 
национальные картины мира, обеспечивают принципиальную возможность нахождения 
оптимальных способов межкультурного общения на любом уровне и способствуют 
созданию атмосферы взаимопонимания, толерантности и доброжелательности.  
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Современная синтаксическая наука обращается к новым взглядам изучения различных 

семантических языковых явлений в теории функционально-семантических полей, в том 
числе и к категории кондициональности. Проблема семантики языковых единиц стоит в 
центре внимания современной лингвистики не только потому, что через этот аспект 
раскрывается коммуникативная сущность языка, но и потому, что содержательная сторона 
языка связана с познавательной деятельностью человека, т.е. раскрывается язык в действии. 
В.М.Павлов считает, что «синтаксис концентрирует в себе особые семантические функции, и 
в этой сфере разработка иерархической организации имеет обоснованную перспективу» 
[Павлов, 1996: 9].  

Описание условного отношения в теории функционально-семантического поля 
способствует более глубокому раскрытию сущности и природы кондициональности. В ходе 
анализа условной семантики углубляются представления о структурированной системе 
языка, иерархической организованности языковых уровней, их взаимодействии при 
функционировании. Необходимость всестороннего изучения сущности условных отношений 
как общечеловеческой логической категории;  попытка впервые установить систему 
способов ее выражения на различных уровнях синтаксиса в таких разноструктурных языках, 
как русский, татарский и английский, представить как общие – семантические свойства, так 
и типологические – формальные различия неродственных языков в связи с универсально-
понятийным аспектом ее изучения. Описание условного отношения в теории 
функционально-семантического поля способствует более глубокому раскрытию сущности и 
природы кондициональности. В ходе анализа условной семантики углубляются 
представления о структурированной системе языка, иерархической организованности 
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языковых уровней, их взаимодействии при функционировании.  
Языковой мир человека отражает картину с помощью понятийных категорий сравнения, 

оценки, отрицания, модальности, времени, причины и др. Одно из центральных мест в 
языковой картине мира занимает универсальная понятийная категория кондициональности. 
Данная категория в исследуемых языках особо ярко выражается в таких синтаксических 
конструкциях, как сложное предложение, осложненное и простое предложение. 
Сравнительный анализ данных конструкций был проведен в исследованиях М.Кубика, 
Л.Крыловой, Ван Лифэна и др. 

Кондициональность, как универсальная категория, в различных языках,  
представляется как различными типологическими признаками, так и сходными чертами в 
связи с универсально-понятийном аспектом ее изучения. 

Сопоставительный анализ кондициональности в разноструктурных языках в первую 
очередь основан на принципе универсальности исследуемых семантических конструкций, 
который дает возможность выявить содержание и определить средства выражения. В нашей 
работе излагается концепция, позволяющая описать выражение кондициональности в 
различных языках в такой форме, которая дает возможность представить их общие, в первую 
очередь семантические, свойства, и типологические, прежде всего формальные, различия, 
наблюдаемые в неродственных языках. По нашему мнению, только рассмотрение языков во 
всей системе их форм и значений позволяет провести полноценный сопоставительный 
анализ языковых явлений в  исследуемыхразносистемных языках. 

Рассматривая условную семантику в сопоставляемых языках, необходимо учитывать, 
что «ФСП как модель связывается с условным представлением о некотором пространстве, в 
котором намечается конфигурация центральных и периферийных компонентов поля, 
выделяются зоны пересечения с другими полями» [Бондарко, 1984: 22]. 

При сравнении языков различного строя особую важность имеет и то, что 
функциональная грамматика каждого из сравниваемых языков строится на основе 
универсальных фундаментальных единиц, категорий мыслительного содержания, который 
предполагает учет языковой семантической интерпретации этих единиц, категорий в 
содержании именно исследуемого языка. 

Следуя вышеизложенному о ФСП и основываясь на том, что семасиология 
предшествует ономасиологическому изучению на первом этапе нашего исследования, мы 
концентрируем внимание на функционально-ономасиологическом анализе средств 
выражения кондициональности в русском, татарском и английском языках. 

При сопоставлении разных языковых картин мира можно выявить, обнаружить 
значительные расхождения между ними, что связано с различной концептуализацией мира, 
структурной и содержательной характеристикой каждого из языков. 

Синтаксические конструкции различных языков, при наличии общих черт, они будут 
непохожими друг на друга, т.к. в них в одно и то же время заключены черты своеобразия в 
значении и закономерностях функционирования. Каждый язык по-своему осуществляет 
выбор из числа потенциально возможных способов передачи определенных понятийных 
категорий. Задача нашего сопоставительного исследования заключается в определении 
семантического концепта условия и определение места ФСП кондициональности в таких 
разносистемных языках, как русский, татарский и английский. 

Слова «условие», «шарт», «condition» являются полисемантическими и сложными для  
определения, поэтому само наличие этих слов в дефиниции не может восприниматься 
однозначно и считаться показателем концепта условие. Несмотря на свою универсальность, 
концепт условие не имеет полноценного определения ни в одном из исследуемых нами 
языков, и он не был отдельно описан. Так, многие лингвисты пытаются дать ему 
определение посредством сложноподчиненных условных предложений: 
«Сложноподчиненным предложением с придаточным условным называется такое 
предложение с косвенной модальностью, в котором придаточное, присоединяясь к главному 
подчинительным союзом, указывает на условие, при котором возможно, желательно или 
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неизбежно действие, названное в главном предложении» [Ильенко, 1976: 28]. Чаще всего 
определение данного концепта можно встретить в работах, исследующих  концепт причины, 
т.к. условные и причинные отношения в функционально-семантическом плане являются 
наиболее близкими. «Обусловленность, каузальность, то есть причинность в широком 
смысле слова, объединяет в себе такие значения, как предпосылка, основание, обоснование, 
подтверждение, доказательство, аргумент, довод, предопределенность, посылка, повод, 
предлог, стимул, целевая мотировка. Весь этот круг отношений предполагает такую 
ситуацию, при котором одна служит достаточным основанием для реализации другой». 
[Русская грамматика, 1980:562]. В то же время необходимо подчеркнуть, что в причинных 
предложениях информация однозначна: из данных предложений не извлекается сообщение о 
других ситуациях. Этим и отличаются каузальные предложения от кондициональных, где  
информация имеет двойственный характер – характер альтернативы.  Р.М.Теремова пишет, 
что «основной признак условной ситуации, ограничивающий данную ситуацию от 
причинной, – альтернативная позиция, наличие альтернативы. 

Хотя концепт условия, как универсальный семантический примитив, нельзя определить, 
но его можно идентифицировать с помощью канонических предложений. В.С.Храковский, 
проанализировав различные условные конструкции в разных языках и рассматрев условие 
как семантический примитив, считает, что, «в соответствии со сформулированным 
А.Е.Кибриккомпостулатом  о простоте «язык устроен просто», факты, подлежащие 
описанию, не следует описывать сложнее того, чем они устроены на самом деле» [Типология 
условных конструкций, 1998:14].  

На вышеизложенное, мы будем считать концепт условия неопределяемым 
универсальным примитивом, который можно идентифицировать с помощью канонических 
предложений.  Для  изучения кондициональных отношений в исследуемых нами 
конструкций в разноструктурных языках возьмем за основу определение, данное в 
“Философском энциклопедическом словаре”: «Условие - то, от чего зависит нечто другое 
(обуславливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, 
взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данного 
явления. Весь этот комплекс в целом называют достаточным условием явления… Полный 
набор необходимых условий, из которого нельзя исключить ни одного компонента, не 
нарушив обусловленности и которому нельзя добавить ничего, что не было бы излишним с 
точки зрения обуславливания данного явления, называют необходимым достаточным 
условным…» [Философский энциклопедический словарь, 1983: 702].  

В русских, татарских и английских грамматиках и словарях условие в основном 
определяется как то, от чего зависит другое, обуславливаемое, поэтому данное определение 
можно принять за рабочее определение при изучении условных отношений 
(“Лингвистический энциклопедический словарь” (1990); “Татар теленеңанлатмалысүзлеге” 
(1992), “CollinsCobuildDictionary” 1995; “ConciseOxfordDictionary”). 

Комплексное осмысление лингвистического концепта условия через функционально-
семантические поле привело к определению условия как широкой семантической категории, 
получившей наименование «кондициональность». Исходя из вышеизложенного, можно дать 
следующую формулировку данной семантической категории. 

Кондициональность – это семантическая категория, представляющая собой языковую 
интерпретацию мыслительной категории условия, а также это базирующиеся на данной 
семантической категории ФСП, представляющего собой группировку разноуровневых 
средств квантитативных функций [Бондарко, 1983: 27]. 

С семантической точки зрения любое условное предложение состоит из двух частей: из 
условия и следствия, где условие обозначает семантически исходное независимое положение 
дел, а следствие применяется для обозначения семантически зависимого положения дел. В 
лингвистике связь между пропозицией-условием и пропозицией-следствием является 
основной характеристикой кондициональности. Таким образом, условные предложения 
представляют собой бипредикативную или бипропозитувную семантическую конструкцию, 
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где выражаются две пропозиции, из которых одна определенным образом зависит от другой. 
В условных предложениях особо важную роль играет модальность – отношение 

сообщаемой информации к действительности. В данных предложениях выявляются три типа 
данного значения: условие соответствует, допускается или исключается по отношению к 
действительности. Особенностью предложений с условным значением является то, что 
модальность в придаточной части зависит от модальности в главной части, т.е. условие 
предопределяет следствие. Таким образом, условность всегда предполагает гипотетичность 
предопределяющего. В лингвистической литературе существует несколько точек зрения 
относительно условной семантики. 

Формально-синтаксический статус играет немаловажную роль для выяснения, какие 
условные конструкции относятся к прототипическим (исходным), а какие к периферийным 
(производным), т.е. способным перейти при определенных изменениях в исходные. 
Необходимо заметить, что в различных языках сложноподчиненные и осложненные 
предложения выступают в роли прототипических условных конструкций, простые  и 
сложносочиненные предложения относятся к периферийным, что связано с их 
семантическим устройством.  Это объясняется тем, что условные предложения представляют 
собой бипредикативную семантическую конструкцию, где выражаются две пропозиции, из 
которых одна находится в определенной зависимости от другой. 

При рассмотрении кондициональных отношений в разноструктурных языках 
необходимо рассмотреть вопрос формальных средств выражения семантики условия. 
Данный вопрос связан с проблемой определения имплицитного и эксплицитного. 

В различных языках для выражения семантики условия применяются разнообразные 
средства: союзы, глагольные формы, интонация, послелоги, предлоги, предложно-падежные 
формы, порядок следования частей условных конструкций и т.д. Эти средства могут 
применяться самостоятельно, а также комбинироваться друг с другом. 

Эксплицитное и имплицитное – это в некотором роде две противопоставленные формы 
выражения мысли, каждая из которых имеет свое языковое выражение: 
прямое/непосредственное и непрямое/ опосредованное. 

Эксплицитное значение – это проявление формальной (грамматической или 
лексической) выраженности определенного содержания. Имплицитное выражение мысли 
существует так же реально, как и  эксплицитное, но в отличие от эксплицитного существует 
не на поверхности, а на глубинном уровне языка как нижний скрытый слой содержания 
[Фаттахова, 2002:53]. 

Имплицитность в лингвистической литературе толкуется по-разному. Ш.Балли 
связывает данное понятие как с невыраженностью части высказывания, так и  с его 
сокращением. В понимании Е.И.Шендельса имплицитное – это «скрытое», 
«подразумеваемое» значение, и оно вытекает только из значения единой структуры, требует 
более сложного процесса восприятия, дополнительных когнитивных операций [Шендельс, 
1976:263]. 

По мнению А.В.Бондарко, «имплицитное выражение следует признать формальным, 
потому что оно является дополнительным следствием, косвенным результатом соотношения 
тех единиц, их комбинаций и окружающих их элементов контекста, которые представлены в 
данном высказывании и выражены определенным формальным показателем» [Бондарко, 
1978:153]. 

Т.А.Колосова как имплицитные понимает «такие конструкции, в которых отдельные 
компоненты содержания не находят специального выражения с помощью формальных 
языковых средств, но высказывание остается автосемантичным и информативно 
достаточным без обращения к конситуации, поскольку вербализованные звенья как бы 
вбирают в себя семантику невербализованных» [Колосова, 1980:50]. 

М.В.Никитин также считает, что имплицитное значение не имеет непосредственного 
материального выражения. Но это не значит, по его мнению, что оно вообще не выявляется 
материально и что о нем можно судить, как о содержании без формы. У него есть своя форма 
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выявления – это непрямое, опосредованное выражение: имплицитное значение производно 
от взаимодействия эксплицитного значения с совокупным условием его реализации. В этом 
смысле оно – значение от значения. Формой его выявления служит эксплицитное со 
значимым фоном его реализации [Никитин, 1988: 144 - 146]. 

В лингвистической литературе имплицитность рассматривается как экономный способ 
отображения внелингвистического содержания, когдадостаточно простой ассоциативной 
связи элементов ситуации, чтобы представить всю ситуацию.  

Возможно, по причине различий в толковании имплицитности, к ней относятся 
различные языковые явления, а таже вероятно разное толкование связано с разнообразным 
проявлением имплицитновти на разных уровнях языка. По мнению 
Л.В.Лисоченкоимплицитность можно считать имманентным свойством языковой единицы 
[Лисоченко, 1992: 10]. Н.Л.Новикова считает, что «импликация противостоит экспликации, 
следовательно, они являются коррелирующими понятиями». [Новикова, 1990: 67]. 

Имплицитность – это одно из проявлений ассиметрии плана выражения и плана 
содержания языкового знака. Таким образом, «эксплицитное – магистральная линия 
выражения мысли, имплицитное же – скрытая, сопутствующая, вспомогательная, 
производная линия» [Фаттахова, 2002:54]. При этом наиболее существенным является 
умение воспринимать имплицитное содержание, мера которого в разных языках и в разных 
структурах неадекватна. 

К имплицитным структурам с кондициональным значением мы отнесем такие, в 
которых соотношение условия и следствия не нашло эксплицитного выражения при помощи 
конкретных лексико-семантических средств. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что особенностью способов отражения 
кондициональности в синтаксических единицах разного объема является возможность 
имплицитного и эксплицитного ее выражения. Семантика кондициональности в 
исследуемых языках эксплицируется языковыми единицами разного уровня, о чем пойдет 
речь далее. В русском  и английском языках это, в первую очередь, аналитические средства 
связи: союзы, предлоги. В татарском языке это синтетические средства связи, в частности 
аффикс условности (форма условного глагола), который оказывается сращенным с 
глагольным предикатом. 

Рассмотрение условной семантики в сопоставляемых языках выявило, что 
кондициональные конструкции могут быть богатым источником информации, а также 
раскрывают некоторые характерные черты построения речи. Так русский язык стремиться к 
более разнообразным средствам в выражении условной семантики, татарский и английский 
язык характеризуются более унифицированному выбору средств выражения 
кондициональности. Несмотря на то, что синтаксические структуры более или менее сходны, 
однако в каждом из сопоставляемых языков существуют специальные способы выражения 
мысли, отражающие мировосприятие, миросозерцание носителя языка, которое проявляется 
в выборе синтаксических форм в выражении семантических отношений. 
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В современном языкознании особо актуальным стало изучение концептов. Появление 
новой науки, лингвокультурологии, значительно увеличило интерес лингвистов к данному 
направлению. Язык и культура неразрывно связаны между собой. Мы не можем изучать 
язык, не затрагивая исторические, географические и культурные особенности носителей 
определенного языка. Основоположник теоретического языкознания, В.фон Гумбольдт в 
своем труде освещает срединное положение языка: «Слово, действительно, есть знак до той 
степени, до какой оно используется вместо вещи или понятия. Однако по способу 
построения и по действию это особая и самостоятельная сущность, индивидуальность; сумма 
всех слов, язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром 
человека» [1: 13]. И мы справедливо соглашаемся с мнением С.Г.Тер-Минасовой, которая 
говорит о взаимодействии языка, мышления и культуры: «Язык, мышление и культура 
взаимосвязаны настолько тесно, что практически составляют единое целое, состоящее из 
этих трех компонентов, ни один из которых не может функционировать (а следовательно, и 
существовать) без двух других. Все вместе они соотносятся с реальным миром, противостоят 
ему, зависят от него, отражают и одновременно формируют его» [2]. 

Взаимодействие языка и культуры проявляется не только вербально, в произведениях 
устного народного творчества, художественной литературы, но и невербально, в живописи, 
скульптуре, символике. И в то же время в сознании человека формируется особый образ, 
который зависит от лексического значения и от наличия дополнительных фоновых знаний, 
являющихся отражением многовековой культуры определенного народа.  

Настоящая работа посвящена исследованию концепта «лошадь» в сознании 
русскоязычных казахстанцев. Нам особо интересны исследования такого рода в связи с 
сформировавшейся казахстанской модели русского языка. 

Рассматриваемый нами концепт имеет большое значение для жизни народов мира. 
Американский писатель У.Фолкнер писал следущее: «…Во всем мире по пальцам можно 
пересчитать тех людей, в чьей памяти и жизни, в испытаниях судьбы и личных 
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предпочтениях лошадь не занимала бы никакого места» [3].   
В целях рассмотрения фоновых представлений, связанных с концептом «лошадь», мы 

провели лингвистический эксперимент, который проходил в три этапа: составление анкеты, 
собственно анкетирование и анализ результатов. Респондентам было предложено написать 
ассоциации, связанные со словом лошадь, привести пословицы и поговорки, вспомнить 
художественные произведения, в которых встречается данное животное, а также описать 
качества, предметы или явления, символом которых является лошадь.  

Анкетирование проводилось анонимно, для анализа нам необходимы были следующие 
критерии: родной язык, национальность, возраст, место проживания (город, село), 
образование. Приведем статистические данные: в опросе участвовал 71 респондент, 
возрастная категория от 11 до 54 лет, большинство составили студенты в возрасте от 17 до 
20 лет (67,6%). По национальному составу: казахи – 67,6%, русские – 21,1%, представители 
других этносов (немцы, поляки, азербайджанцы, белорусы) – 11,3%. По территориальному 
охвату (в настоящее время) – жители Акмолинской области, преимущественно  городской 
местности (98,6%). Уровень образования у анкетируемых также был разным: начальное – 
1,3%, средне-специальное  – 14,1%,  неполное высшее (студенты) – 67,6%, высшее – 17%. 

Все респонденты владеют русским языком. Подчеркнем, что концепт помимо своего 
лексического значения содержит в себе еще и дополнительное значение (как денотативное, 
так и коннотативное), сформированное в процессе жизнедеятельности той или иной нации и 
зависимое от географических, социокультурных и исторических факторов. Эти 
дополнительные значения (фоновые знания) мы можем узнать в процессе освоения 
иностранного языка, поскольку происходит более тесное знакомство с культурой народа. 
Особенно ярко они проявляются в полиэтничной среде. Совместное проживание двух и 
более народов на одной территории в течение длительного периода приводит к 
формированию у людей общих ценностей (ранее не характерных для того или иного народа). 
В силу исторических обстоятельств на территории современного Казахстана 
сформировалось многонациональное общество. И нам особо интересно проследить 
специфические и общие ценности, которыми обладает представитель определенной 
национальности в поликультурной среде. В этом можно убедиться на примере анализа 
результатов приведенных ассоциаций.  

В наших ранних исследованиях мы рассматривали проявление данного концепта в 
фольклоре [4]. Большое внимание мы уделили семантическому и структурному анализу 
пословиц русского и казахского народов. Пословица – это краткое изречение. Как правило, 
мы, употребляя ее в повседневной жизни, не задумываемся о ее происхождении, о ее 
первоисточниках. Все это связано с тем, что в нашем сознании имеется сформированное 
значение данного высказывания, и мы произвольно используем его, чтобы придать нашей 
речи выразительность и проявить свое остроумие. Однако при изучении иностранного языка 
понимание и перевод пословиц вызывает много трудностей. Изучение пословиц и поговорок 
английского языка может способствовать пониманию менталитета и национального 
характера носителей этого языка. Поэтому современные лингвисты занимаются изучением 
малых жанров фольклора. И мы согласимся с мнением М.И. Дубровина, который считает, 
что «мудрость и дух народа ярко проявляются в его пословицах и поговорках, а знание 
пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, 
но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа» [5: 103]. 

В анкете респондентам было предложено привести известные пословицы и поговорки, 
связанные с лошадью или конем. Сразу стоит отметить, что с этим заданием анкетирования 
справились далеко не все анкетируемые. 14 из 71 – не смогли вспомнить ни одну пословицу 
(19,7%). Для большинства опрошенных это не составило большого труда. Всего было 
приведено 45 разных пословиц, к ним относятся: дареному коню в зубы не смотрят –24, баба 
с возу – кобыле легче – 4, каков всадник, такова и лошадь – 3, без осанки и конь корова – 2, 
конь тощий, хозяин скупой – 2,  не гони коня кнутом, а гони его овсом – 2, пеший конному 
не товарищ – 2, ржет как лошадь – 2. 
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Остановимся на анализе наиболее интересных и частотных пословиц. Исследования 
показали, что большинство респондентов привели пословицу «дареному коню в зубы не 
смотрят» (33,8%). Стоит отметить, что она подверглась некоторым изменениям: 2 
респондента изменили имя прилагательное: дарованному коню в зубы не смотрят, 1 
респондент изменил глагол – дареному коню в зубы не заглядывают). Значение данной 
пословицы известно представителям разных этносов: казахам, русским, украинцам и немцам. 
Это не случайно, так как она имеет эквиваленты в других языках. На казахском языке звучит 
так: сыйға берілген аттың тісін қарамас болар, на немецком: geschenktem Gaul sieht man 
nicht ins Maul, на украинском: дарованому коневі в зуби не заглядають. И значение данной 
пословицы одинаково для всех: будь благодарным за любой подарок. Происхождение 
данной пословицы очень занимательно: основным критерием определения возраста лошади 
были зубы. Так в древности определяли возраст коня, тем самым оценивали его. Таким 
образом, значение лошади выступает в коннотации подарок. 

Вторая по частотности пословица, приведенная респондентами, следующая: «баба с 
возу – кобыле легче» (5,6%). В словаре пословиц и поговорок приводится такое толкование: 
«Если кто-л. уйдет (или откажется от чего-л.), то оставшимся от этого будет только лучше. 
Говорится тогда, когда кто-л. уходит или хочет уйти (или отказывается от чего-л.)» [6]. В 
художественных произведениях русской литературы мы находим синонимическую замену 
лошадь – конь. Мы можем убедиться в этом на примере отрывка из произведения 
В.Шукшина «Срезал»: 

– Да нет такой проблемы! – опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.  
Теперь засмеялся Глеб. И сказал:  
 – Ну, на нет и суда нет!  
 Мужики посмотрели на кандидата.  
– Баба с возу – коню легче, – еще сказал Глеб [7]. 
Эта пословица является исконно русской и ее аналога в казахском языке нет. И нам 

интересен тот факт, что из 4 респондентов, указавших данную пословицу 2 – казахи, 1 – 
русский и 1 – поляк. Важно отметить, что в польском языке мы находим идентичный аналог: 
baba z wozu – koniom lej.  

Как видим, эта пословица укрепилась в сознании представителей разных 
национальностей, проживающих на одной территории в течение длительного времени, 
несмотря на то, что не во всех языках есть тождественные выражения.  

Среди других частотных единиц можно отметить следующую: «каков всадник, такова 
и лошадь», ее указали 3 респондента (4,2%).  Это довольно распространенная пословица и 
имеет синонимы. Например: у хорошего хозяина нет плохой лошади  или конь тощий, хозяин 
скупой (эту пословицу указали 2 респондента). В несколько ином виде она встречается у 
казахов: ат иесіне тартады, ат шаппайды, бап шабады, что в переводе на русский означает: 
конь походит на своего хозяина, скачет не конь, а хороший уход за ним. Данную пословицу 
указали 2 представителя казахской национальности и 1 представитель русской 
национальности. Действительно, взаимоотношениям коня и его хозяина уделяется большое 
внимание. Данное благородное животное требует трепетного ухода и заботы. Это связано с 
использованием лошади в быту. Она применялась как в хозяйстве, так и для передвижения 
на дальние расстояния. У казахов существует немало национальных игр, связанных с конем. 

Таким образом, отношения человека и лошади отразились в фольклоре в виде 
многочисленных пословиц и поговорок. В данной работе мы проанализировали несколько 
пословиц, связанных с лошадью, которые указали участники анкетирования. Тем самым мы 
установили связь между языком и культурой представителей разных национальностей, 
проживающих на территории современного Казахстана. И еще раз убедились в том, что 
концепт имеет сложную структуру и является базовым элементом лингвокультурологии.  
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Цель статьи – исследовать приемы привлечения внимания читателя к содержанию 

публикацийв газетных СМИ малого города. 
Материал исследования извлечен из еженедельной газеты Тарского муниципального 

района Омской области  «ТарскоеПрииртышье» за 2014-2015 годы. 
В нашей повседневной жизни средства массовой информации играют важную роль, 

будь то печатные издания, телевидение или Интернет. В основном из газет и журналов мы 
узнаем самые «свежие» новости, произошедшие в мире, стране или городе. В 21 веке - веке 
информационных технологий – газеты вытесняет Интернет, с этим согласится каждый, и все 
же газеты – надежный источник достоверной и актуальной информации. Журналисту 
приходится очень постараться, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать  его 
публикацией, для этого используются различные способы актуализации содержания 
публикаций.  

М. А. Кормилицына под актуализацией содержания газетного текста понимает 
использование журналистом системы способов и убеждений читателя в важности, 
существенности передаваемой объективной и субъективной информации, составляющей 
содержание публикации, облегчения  понимания смысла публикации [1, с. 16].  

Рассмотрим приемы привлечения внимания читателя к содержанию публикацийв 
газете «ТарскоеПрииртышье». В ходе нашего исследования мы выделили следующие 
приемы: 

1) размещение самых важных и актуальных частей публикации на первой полосе. 
Здесь можно прочитать формулировки основных тем публикаций. Последующие части 
текста предлагаются для чтения на других страницах газеты. Например: Вакцинирование 
детей сегодня – один из самых спорных и нерешенных вопросов. Прививка для ребенка – 
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польза или вред? Что думают об этом медики и родители? (ТП 26.11. 2014);20 ноября 
выпускники городских и ряда сельских школ попробуют написать итоговое экзаменационное 
сочинение. Зачет по нему – одно из условий допуска к ЕГЭ(ТП 19.11.2014);Депутаты 
Законодательного Собрания Омской области приняли законопроект о запрете розничной 
продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, так называемых энергетиков. 
Продолжение на стр. 6 (ТП 15.01.2015); Нынешняя зима с её обильными осадками стала 
головной болью для водителей, пешеходов, городского хозяйства и местной власти. 
Продолжение на стр.  (ТП 22.01.2015); 

2) размещение на первой полосе  заголовков наиболее интересных с точки зрения 
редактора публикаций. Например: Заработают в феврале (ТП 15.01.2015); Замерзли 
насмерть (ТП 15.01.2015); Признан виновным (ТП 22.01.2015); Господь и намерения целует! 
(ТП 22.01.2015); А весной снег растает… (ТП 29.01.2015); Куда уплыл Дед Мороз? 
(29.01.2015); «Гамма» увидит всё (ТП 05.02.2015); 

3)броские  подзаголовки. Используются для облегчения восприятия и понимания 
текста публикации, особенно если он большого размера. Например: Новый и еще новее; 
Макро…; …И микро; Дороги, мосты и… каналы; Не ввысь, а вширь в статье Сергея 
Алферова «Тара расширяет границы» (ТП 12.02.2015); «Занозы» в самое сердце; Без 
надежды на «Надежду»; Спасение утопающих в статье Ольги Шинкевич «Параллельный 
мир» (ТП 26.02.2015); Верить в себя; «Производство не доросло до науки»; Работать 
можно везде в статье Андрея Курникова «Кандидаты, доценты, доктора…» (ТП 26.01.2015); 
Вам за меня краснеть не придется…; Письма с фронта; «Гордитесь земляком!»; Не 
числится… Не  значится…в статье Ольги Турченко «Идем в бой за Старую Руссу» (ТП 
05.02.2015); Все – по команде; Работа над ошибками; Когда рост имеет значение…; Долог 
день до вечера; Щи да каша – радость ваша; Армейский «магазин» в статье Татьяны 
Капризовой «В двух шагах от службы» (ТП 17.12.2014); Последний уголок; Охрана пилой и 
топором; Вот вам и деляна!; Отрасль выживания; Хоть шерсти клок; Берегут лес. От 
кого? в статье Сергея Алферова «Приговор – к исполнению» (ТП 03.12.2014); 

4)врезки в начале публикации, например: Необычный подарок решила преподнести 
тарчанка Лариса П. детскому саду, куда ходит её сын. Две новогодние игрушки советского 
образца, по её замыслу, должны были стать достойным украшением зимнего праздника в 
дошкольном учреждении. Вот только на утреннике под ёлкой она их не обнаружила… в 
статье Ольги Шинкевич «Куда уплыл Дед Мороз?» (ТП 29.01.2015); Тысячелетия прошли с 
тех пор, как древнегреческий врач написал свою знаменитую клятву. То ли за давностью 
лет, то ли по профнепригодности, но многие эскулапы напрочь позабыли об ее сути. И эта 
история – очередное тому подтверждение в статье Ольги Шинкевич «Вспомнить клятву 
Гиппократа» (ТП 03.12.2014); 

5)изолированные фрагменты с самыми важными мыслями и оценками автора. 
Например:  81 сантиметр составляла на 20 января средняя высота снежного покрова, что 
на 52 см превышает норму; 194,8 мм, или 172% от нормы, - количество выпавших осадков 
за период с октября по 25 января в статье «А весной снег растает…» Сергея Алферова (ТП 
29.01.2015); Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) – это заболевание вирусной природы, 
возникающее в результате укуса зараженным животным, характеризующееся тяжелыми 
поражениями нервной системы и приводящее к летальному исходу в статье-интервью 
«Когда зверь человеку враг» К. Андреева (ТП 29.01.2015). 

Интерес к публикации поддерживается ипрецедентными высказываниями, которые 
являются важной характеристикой любого текста. Используя прецедентность, журналист 
подводит читателя к главной мысли того или иного материала через «чужой» текст. 
Использование таких текстов  позволяет вызвать определенные, заранее программируемые 
ассоциации и сэкономить языковые средства в процессе интерпретации описываемых 
фактов; читатель ощущает принадлежность к определенному культурному и языковому 
коллективу, что дает ему возможность стать соавтором медийного текста [2].  

 Примеры прецедентных высказываний из газеты «ТарскоеПрииртышье»:Не делай 
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добра… (ТП 19.12.2014); Дамоклов меч правосудия (ТП 08.05.2014); Под одну гребенку (ТП 
22.10.2014); Шаг вперед – два назад (ТП 22.10.2014).Как видно из приведённых примеров, 
особенностью функционирования прецедентных текстов может быть их видоизменение. 
Трансформация прототекста создается путем приобретения нового смысла в конкретном 
контексте, обычно отличающемся от того, о чем писал (говорил) цитируемый автор. В итоге 
получается намек на нечто известное автору; намек, который невольно соединяет знакомое и 
новое [3]. Трансформированный прецедентный текст обостряет внимание адресата, 
активизирует его коммуникативные отношения с автором. Ещё примеры 
трансформированных прецедентных высказываний в тарскоммедийном дискурсе: Аты-баты 
– шли отряды (ТП 26.02.2015); Не так страшентризуб… (ТП 19.03.2015). 

Один из самых распространенных приемов удержания внимания к теме – 
подчеркивание общности интересов читателя и журналиста с помощью инклюзивного «мы». 
В этом случае журналист делает читателя своим другом, товарищем или 
единомышленником, разделяющим его взгляды на проблемы и их решение. Например: 
Говоря о традициях Рождества, мы невольно рисуем образ густой, с разноцветным светом 
гирлянд ёлки (ТП 15.01.2015). 

Как приемы также используются вопросно-ответные единства, многочисленные 
вопросы, ответы на которые журналист и читатель должны найти вместе, например: А 
политика какая? Не вздумай, например, меньше молока показать, иначе дотацию не дадут. 
И надои показывай не меньше уровня прошлого года. Все обязательно должно быть с 
плюсом. И до чего мы с таким враньем дойдем? в статье Андрея Курникова «Одними 
санкциями селу не поможешь» (ТП 29.01.2015). 

Таким образом, журналисты газеты «ТарскоеПрииртышье» умело используют приёмы 
привлечения внимания читателя к содержанию публикаций как на уровне целого номера 
газеты, так и на уровне текста публикации и отдельных высказываний. 
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Желание занимает в жизни каждого человека особое место. Каждый связывает свою 
потребность с желанием чего-либо. Желание традиционно является объектом изучения в 
психологии, где оно выступает ключевым понятием мотивации, являясь одним из типов 
способностей субъекта (волеизъявления). Одно первых истолкований природы желаний мы 
находим в учении Аристотеля, где желаниям отводится место в числе главных 
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«способностей души». Анализ показывает, что именно Аристотелем были заложены основы 
концептуального осмысления желания. Мыслитель создает достаточно гибкую, динамичную, 
разветвленную и многоплановую картину, очерчивающую концепт желания в том виде, в 
каком он был представлен и осмыслен античным языковым сознанием. Особо следует 
выделить такую черту концепта желания, подмеченную Аристотелем, как динамичность. 
Наличие разных предметов стремления позволяет Аристотелю считать желание движущим 
началом всякого действия, развития [1] 

Многие психологи, например, С.Л.Рубинштейн [2], У.Джемс [3] относят желание к 
эмоциональной сфере, считая, что желания – это биологически заданная устремленность 
живых существ к определенному результату. Когнитивный подход рассматривает «желание» 
как когнитивно-аффективное состояние, которое находит выражение в вербальном и 
невербальном поведении индивидов. Средства выражения желания распределяются в 
различных языках по разным уровням. Взаимодействие разноуровневых единиц находит 
отражение в полевой модели языка, как системы подсистем, между которыми происходит 
взаимодействие и взаимопроникновение. В лингвистике это рассматривается в рамках 
теории поля. Поле желания является одним из наименее изученных полей в лингвистике. 

С каждым годом все больше и больше появляются новые книги о грамматике 
татарского языка. [4, 7] Исследуются все новые стороны морфологического, синтаксического 
и лексического значений слов. Фундаментом исследования остается те же правила и части 
речи, но меняются содержания правил и их значения не только в морфологическом строе, но 
и в синтаксическом строе. В разных учебниках, книгах, трудах можно увидеть разные точки 
зрения, касающихся желательного наклонения или формы выражения желаний. 

В труде Харисовой Ч.М. «Морфология татарского языка» [4, с.74-83] глагол 
намерения-желания рассматривается, как желания рассказчика выполнить какую-либо 
работу. Выделяются синтетические и аналитические формы данного глагола. 
Синтетические формы глагола определяются разными суффиксами. Например: барыйм 
(пойду-ка), килим (приду-ка); барыйк (пойдем-ка), килик (придем-ка). Мин өйгә 
кайтыйм.(Пойду-ка я домой.) Без кунакка барыйк.(Пошли- ка мы в гости. Если глагол 
заканчивается на гласную букву, то в этом случаи форма глагола имеет сходное построение с 
глаголом изъявительного наклония первого лица единственного числа. Например: җырлыйм 
(әле)( спою-ка(я)) , җырлыйм (җырлыйсың, җырлый) (пою(поешь, поет). Для того, чтобы 
правильно определять наклонение глагола, нужно рассматривать его в контексте. Также есть 
такие суффиксы, как -макчы, -мәкче. Они также являются синтетическими формами глагола 
и выражают желание сделать что-либо. Примером служат такие слова, как бармакчы (хочет 
сходить), килмәкче (хочет прийти). Ул Казанга бармакчы, тик әтисе җибәрми.(Он хочет 
поехать в Казань, но его отец не отпускает. или Он поехал бы в Казань, но его отец не 
отпускает.) Очень часто на плакатах, объявлениях можно увидеть такие предложения как 
Имтиханнарны вакытында тапшырып бетерик!( Давайте сдадим-ка все экзамены 
вовремя!)В данном предложении слово бетерик(сдадим-ка) является глаголом намерения-
желания в синтетической форме. Такие слова имеют такие суффиксы, как –ыйк, -ик. 
Аналитическая форма глагола намерения-желания обозначаются с помощью такими 
вспомогательными глаголами, как иде и килә, которые в контексте используются вместе с 
глаголами. Например: кайтасы иде (домой бы поехать), кайтмакчы иде (хотел пойти 
домой), кайтасы килә (домой хочется). Они являются в предложении сказуемыми. Пример: 
Салих бабай яшь вакытта кичергән хәлләрне безгә сөйләмәкче иде.( Дед по имени Салих 
хотел бы рассказать нам свои воспоминания молодости.)  (Ф. Кәрими ) Егетләр көч 
сынамакчылар, үзләрен күрсәтмәкче, дан алмакчылар иде. ( Молодые люди хотели бы 
посоревноваться, показать себя, получить славу.) (Г. Ибраһимов ) Бу чәчәкләрне таптамыйча 
гына узарга иде.( Пройти бы через эти цветы, не топтая их) (М. Мәһдиев) Сезне гаскәрлеккә 
җыялар дип ишеттем, Аллаһы Тәгалә исән йөреп, сау кайтырга язсын иде!(Слышал: вас вас 
забирают в армию, вернуться бы вам целыми и невредимыми.) (Г. Ибраһимов) Показателями 
синтетической формы глагола намерения-желания являются следующие суффиксы и 
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вспомогательные глаголы: -макчы, -мәкче; -ыр иде, -ер иде, -р иде; -са иде, -сә иде; -макчы 
иде, -мәкче иде; -ыйм (әле) , -им (әле) и другие. 

В научном труде “Хәзерге татар әдәби теле” Тумашевой Д. Г. [5, с.130-132] 
желательное наклонение рассматривается, как отношение рассказчика с желанием или 
каким-либо намерением на выполнение или невыполнения какого-нибудь действия. В этой 
книге говорится, что в татарском языке  желательное наклонение сохранено только в первом 
лице. Данная форма глагола входит в первое лицо повелительного наклонения. Но по форме 
и значении этот вид глагола считается совсем другой формой. Во-первых, первое лицо, как 
рассказчик, не может приказывать самому себе, а может только открыто изложить свое 
желание выполнить какое-либо действие. Например: Тукта, бер эшләп курсәтим 
әле.( Постой, покажу-ка я тебе, как надо работать.) А вот глагол в форме первого лица 
множественного числа может содержать в себе оттенок призыва или приказа, потому что в 
этом случаи рассказчик приказывает не только себе, но и тем, которые находятся вместе с 
ним и входят в местоимение «мы». Такие формы глагола очень близки к форме глагола 
повелительного наклонения. Например: Әйдә, алайса, элек миңа кереп чәй эчеп чыгыйк 
(Народная сказка) (Давай, сначала пойдем-ка ко мне, попьем чая.). Во-вторых, у 
желательного наклонения нет формального показателя. Например: ал, бар и тому подобное. 
Если просклонять глаголы желательного наклонения, то можно увидить, что суффиксы 
разного лица присоединяются к той же нулевой форме. Например: бар (иди), бар-ыгыз 
(идите)! бар-сын(пусть идет)! В этом случаи можно разделить глаголы желательного 
наклонения на три морфемы: ал-ый-м (возьму-ка), кил-и-м (приду-ка), кил-и-к (придем-ка). 
Первая морфема – корень слова, которое содержит лексическое значение слова; третье 
морфема –м и -к – суффиксы первого лица, а вторая морфема –ый//-и – показатели 
желательного наклонения. Глаголы, которые заканчиваются на гласную букву [2], подобны 
глаголам изъявительного наклонения. Такие глаголы бывают очень похожими. Поэтому их 
нужно рассматривать только внутри предложения. Например: уйлыйм (желание) (думать) – 
уйлыйм (глагол изъявительного наклонения). В данном случаи сразу можно заметить, что 
формам данного глагола повлияли фонетические процессы, которые являются в обеих 
формах одинаковыми. А вот с глаголами, которые заканчиваются на согласную букву, 
намного легче. Потому что их официальные показатели отличаются друг от друга. Например: 
барыйм (глагол желательного наклонения) (пойду-ка(я)) , барам (глагол изъявительного 
наклонения) (иду): «Солы салып керим әле синең атыңа», - дип, кыз чиләк алып чыга ишек 
алдына. («Пойду-ка я положу овес твоей лошади«, - сказала девочка и вышла с ведром во 
двор.) (Ф. Кәрим) . Мәрьям туташ: «Куркам, бармыйк, кайтыйк«, - дип башлады. (Г. 
Ибраһимов) («Я боюсь, не хочу идти, пойдемте-ка домой«, - начала миссис Марьям.) 

По мнению Тумашевой Д. Г. [5], сохранение желательного наклонения только в первом 
лице  не предоставляет трудности грамматике татарского языка, так как существуют и 
другие формы выражения желания. Такие как: 

1. Отрицательная форма желательного наклонения, образованная с помощью 
суффиксами -гай, -гәй до сих пор сохранятся в грамматике татарского языка. Например: 

- Яңаданбер генә мәртәбә нәүбәтсез сүз башласагыз, мин сезне мәҗлестән 
чыгартачакмын..(Если вы проговорите еще хоть одно слово, я выгоню вас из вечеринки.). 

- Чыгартмагаең!!!... Бик исем китми, чыгарта бар. (Г. Ибраһимов)( Мне все равно, 
желаешь - продолжай выпускать.) 

Якуб нинди киңәш бирер икән аларга: ышна җирен урыргамы, әллә сабыр итеп 
торыргамы. Юкса бит бодай өлгергән. Алпут дигәнең үзе урып алмагае. (И. Гази) 
Интересно, Якуб какой совет даст: подсечную землю прочистить или пока подождать все-
таки. Все-таки пшеница уже спелая. Боюсь того, что Алпут сам бы не занялся 
уборкой.)Данная форма может означать предупреждение или боязнь чего-либо. 

2. Формы, образованные с помощью суффиксов -гыры, -гере; -кыры, -кере 
применяются для обозначения плохого пожелания, в редком случаи, для признака 
удовлетворения. Например: Фу, беткере!... Куркытып бетердең. (Г. Колахметов)(Фу, черт  
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бы тебя побрал!... Испугал до полусмерти.) Ә бит һәммәсе дә нәкъ алар сөйләгәнчә булып 
чыкты, җен алгырысы. (М. Шабай)(А ведь ве получилось так, как рассказывали они, 
чертбы его возьми.) 

В учебнике”Синтаксис татарского языка” Закиева М. З. [6, с.63-66] желательное 
наклонение приводится вместе с видами сказуемого. Он рассматривает желательное 
наклонение как некоторый вид сказуемого. В данном случаи это вид простое глагольное 
сказуемое. Показателями данного сказуемого могут быть: 

1. -кыры, -кере; -гыры, -гере. С помощью этих суффиксов образуются глаголы 
желательного наклонения, которые означают желание. Пример: Авызыңны корт чаккыры. 
(поговорка) (Хоть бы твой рот ужалила пчела) 

2. -гай, -гәй. С помощью этих суффиксов образуются глаголы, которые предостерегают 
рассказчика от выполнения данного процесса. Пример: Өйгә кеше кермәгәе. ( В дом бы кто-
то не зашел.)Каш ясыйбыз дип, күз чыгармагаек.( Глаза бы не выцарпать, когда брови 
будем рисовать). 

Также Закиев М. З. выделяет формы желательного наклонения, как составные 
сказуемые. [6] Такие сказуемые могут образоваться с помощью: 

1. всмомогательного глагола иде. В данном случаи  образованный с помощью 
повелительного наклонения третьего лица сказуемое обозначает модальное значение. 
Рассказчик хочет, чтобы процесс был выполнен третьем лицом. Например: Сап-сары 
алтыннар алар, шунда янсыннар иде. (Г. Тукай) (Они – желтое золото, хоть бц они горели 
там.) 

2. глагола, образованного с помощью -ырдай, -ердәй, вместе с вспомогательным 
глаголом бул образует сказуемое, которое обозначает безвыходное желание. Например: 
Йөгереп китәрдәй булам ла, кайтып җитәрдәй булам. (песня) Бик килердәй булырсың – без 
булмабыз. (К. Тинчурин)( Иногда бывает хочется бегать, дойти до дома. Захочется прийти, 
но нас уже не будет.) 

В книге “Морфология татарского языка” Хисамовой Ф. М. [7, с.202-203] отмечается, 
что желательное наклонение по официальному показателю сходно с глаголом 
изъявительного наклонения настоящего времени. (как отмечалось выше указанных трудах) 
Эта форма глагола сохранилась только во множественном и единственном числах первого 
лица. К основам таких глаголов присоединяются такие суффиксы, как -ый, -и. Например: 
барыйм (пойду-ка), күрим (увижу-ка), әйтим(скажу-ка). Желательное наклонение, если 
основа глагола заканчивается на гласную букву, по внешнему строению сходно с глаголом 
изъявительного наклонения. Но желательное наклонение, в отличие от глагола 
изъявительного наклонения, когда склоняется по лицам, то склоняется с помощью первого 
вида. Например: мин бара-м (иду), укый-м (бара-мын, укый-мын)( я учусь(иду, учусь); без 
бара-быз, укый-быз (мы идем, учимся) – (глагол изъявительного наклонения). Мин барый-м, 
укый-м (я пойду-ка, поучусь-ка); без барый-к, укый-к (мы пойдем-ка, поучимся-ка). 
(желательное наклонение) По значению желательное наклонение означает желание делать 
что-либо или предпочтение чему-либо. Например: …Хезмәттә чагында мин майор Шакиров 
белән таныштым. Ул үзе – чикылдап торган татар кешесе, тумышы белән Актаныш 
ягыннан. Минем белән бервакытта да русча сөйләшмәде, очраша калсак: - Әйдәле, якташ, 
үзебезчә сөйләшик, - дия торган иде. В армии я познакомился с майором – Шакиров. Он 
имеет тонкий голосок, а родом из Актаныш. Он никогда не разговаривал со мной по-русски, 
а при встрече всегда говорил: « Давай, земляк, поговорим-ка мы с тобой на своем родном 
языке. « (Р. Сибгат) Әйт әле, күбәләк, Сөйләшик бергәләп... (Г. Тукай)(Скажи-ка, бабочка, 
Поговорим-ка давай вдвоем...) 

В разговорной речи очень часто можно встретить употребление желательного 
наклонения вместе с такими частицами, как әле, -чы, -че, инде, -ла, -лә и междометиями, как 
әйдә(давай), әйдәгез (давайте). Например: Керим әле урманнарга, урманнар арасына; 
Сөйлим әле моңнарымны сандугач баласына. ( Г. Мухамметшин)(Зайду-ка я в лес, побываю-
ка я среди лесов; Расскажу-ка я свои беды соловью.) Тагын бер текәлеп карыймчы, 
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Рәсмеңне күңелемә алыймчы...(И. Юзеев)( Еще раз взгляну-ка, сохраню-ка я твою картинку 
в сердце.) Әйдә барыйк, кызлар карыйк... (М. Махдиев) (Давай пойдем-ка на девушек 
посмотрим...) Күктә инде ай да бар, Сүз башларга җай да бар; Күрмик лә бураннарны, 
Урыйк ла урамнарны. (Ш. Галиев) (На небе уже луна появилась, Ну, и поговорить тема тоже 
есть; Не будем-ка смотреть на бурю, погулем-ка в лесу.) 

В говорах среднего диалекта желательное наклонение используется в более широкой 
форме: -аем, -әем;-аек, -әек. Например: бараем, киләем, бараек, сөйләек. Бер алманы бишкә 
бүләек...(Р. Валиев)(Разделим-ка одно яблоко на пятерых.) Эта более уже более древняя 
форма. 

Автор этого учебника отмечает, как уже отмечалось другими авторами книг [5, 7], что 
использование желательного наклонения только в первом лице не доставляет трудностей 
грамматике татарского языка. Потому что в татарском языке для выражений желаний 
имеются различные аналитические формы глаголов: 

1. Форма -асы иде имеет сильное значение желания. Например: Кырларыңда, илем, 
юлларыңда Гизәсе дә гизәсе иде: Җырга салып, җырдай тормышыңны Үзеңә бүләк итәсе иде. 
(Х. Туфан) ( Погулять бы на твоих полях, дорогах, моя Родина: Судьбу твою, похожую на 
песню, подарить бы тебе их песней.); 

2. Форма –асы килә также означает желание. Например: Узасы килә бер җыр җырлап, 
киек каз юллары буйлап. (И. Юзеев)(Так хочется пройти по Млечному пути, подпевая песню.) 
Мин инде бура бураган егет, шуның белән Зәрия алдында бераз мактанасым да килә, әмма 
һич кенә дә җай чыкмый бит...(Р. Сибат) ( Я все-таки уже парень, который знает что 
такое работа, вот поэтому я хотел бы похвалиться над Зарией, но у меня ничего не 
получилось.) Данная форма в контексте, особенно в стихотворной речи, используется в виде 
инверсии. Например: Узгач килә борылып карыйсы. Ал тасмалы кызны таныйсы...(С. 
Сулейманова) ( Хочется повернуться и посмотреть на пройденную дорогу. Хочется узнать 
девушку с розовой лентой.); 

3. Форма -са иде также означает желание и может использоваться в любом лице. 
Например: Килсә иде, барсаң иде, барсак иде. Гөлләр яфрак ярган заманда, Ерактагы моңлы 
бер көй булып Ишетелсәк иде һаман да...(Зөлфәт) (Хоть пришел, хоть бы пошел, хоть бы 
пришли. Когда цветы открывают свои листья. Хоть бы слышно было нас, словно слышется 
издалека одна грустная музыка) ; 

4. Форма -сын иде также обозначает желание, но эта форма относится только к первому 
лицу. Например: Килсен иде, күрсен иде.(Хоть бы пришел, хоть бы увидел.) 

5. Форма-ырга иде также обозначает сильное желание. Например: Менәргә иде Урал 
тауларына! (Г. Зайнашева)( Подняться бы на Уральские горы!) 

В научном труде “Әнмүзәҗ” Каюма Насыйри [8, с.132,146] глагол желательного 
наклонения отдельно не рассматривается, если только выдается информация об этом в бабе 
“частицы”. В этом разделе ученый делит частицы на разные виды. Среди этих видов есть 
частицы просьбы или желания. В нем говорится, что частицы, которые употребляются, когда 
просят или желают совершения действия, называются частицами просьбы или желания. Это 
частица: -че, -чы (бы); иде (бы); кашки (о, если бы). Например: Кашки акчам булсачы! 
Һиндстанга барсаң иде!( О, если бы у меня были деньги! Поехать бы в Индию!) 

Существование разных построений форм выражения желания заключают за собой 
некоторые теоретические основы.  В теоретических основах желательного наклонения 
имеется разные суффиксы, сложные конструкции, которые входят в состав сказуемого. 
Поэтому чем больше теоретических взглядов, касающихся желательного наклонения, тем 
больше имеется  материалов для изучения данного наклонения. Также нужно учитывать, что 
в некоторых случаях формы выражения желания нужно рассматривать в контексте, так как 
среди форм желательного наклонения есть такие глаголы, которые по внешнему строению 
совпадают с желательным наклонением, но по значению относятся к глаголам 
изъявительного наклонения. На сегодняшний день нет еще определенного труда, который 
включал бы в себя желательное наклонение, основные его формы, морфологические, 



3211 

лексические и синтаксические особенности. Поэтому эта тема остается открытой для новых 
научных достижений в сфере желательного наклонения. 
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Специфика изобразительного начала в литературе во многом предопределена тем, что 

образность оформлена в слове. Посредством слова можно обозначить всё, что находится в 
кругозоре человека. При помощи слова литературой осваивается умопостигаемая 
целостность предметов и явлений. Согласно И. Волкову: «Художественный образ – это 
система конкретно-чувственных средств, воплощающая собой собственно художественное 
содержание, то есть художественно освоенную характерность реальной действительности» 
[3: 75]. Слово является конвенциональным знаком, то есть оно не похоже на предмет, им 
обозначаемый. Словесные картины являются невещественными, через них автор обращается 
к воображению читателя. То есть в литературе присутствует изобразительность 
(предметность), но нет прямой наглядности изображений. Будучи невещественными и 
лишенными наглядности, словесно-художественные образы вместе с тем живописуют 
вымышленную реальность и апеллируют к зрению читателя. Эту сторону литературных 
произведений называют словесной пластикой [2: 21]. Словесными произведениями 
запечатлеваются в большей степени субъективные реакции на предметный мир, нежели сами 
предметы как непосредственно видимые. Существуют также «непластические» начала 
образности: сфера психологии и мысли повествователей, лирических героев, персонажей2. 

Образ обладает двучленностью, позволяющей стягивать разнородные явления в одно 
целое. Образ – это пересечение предметного и смыслового рядов, словесно-обозначенного и 
подразумеваемого. В образе один предмет явлен через другой, происходит их 
взаимопревращение. При этом образ может как облегчать, так и затруднять восприятие 
предмета, объяснять неизвестное известным или известное неизвестным. Цель образа – 

http://cheloveknauka.com/
http://banauka.ru/3009.html
http://murzim.ru/nauka/
http://murzim.ru/nauka/psihologija/
http://murzim.ru/nauka/psihologija/tipologija-lichnosti-i-lichnostnyj-rost/
http://murzim.ru/
mailto:Alina_witch@mail.ru%20Студент
mailto:Alina_witch@mail.ru%20Студент
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преобразить вещь, превратить ее в нечто иное – сложное в простое, простое в сложное, но в 
любом случае достичь между двумя полюсами наивысшего смыслового напряжения, 
раскрыть взаимопроникновение самых различных планов бытия.  

Сегодня казахская словесность заново восстанавливает историю своего народа, 
осмысливает уже иную, поликультурную, урбанистическую современность. Казахстан – 
«страна свободного независимого номадизма, с глубокими традициями евразийской 
ментальности» [1: 45]. В данной статье мы попытались рассмотреть язык образов известного 
казахстанского русскоязычного поэта Б. Каирбекова с номинантой «живое существо».  

Б. Каирбеков – человек многогранный. Свою любовь к Казахстану он не только 
мастерски передает через замечательные стихи, но и демонстрирует в своем документальном 
кинопроекте «9-ая территория мира». Его творчество позволяет увидеть мир гармоничным и 
ярким.  

Парадигма образов с номинантой «живое существо» объединяет лексический ряд 
существительных человек, животное, птица, а также орган, часть тела этого существа. 
Образ «орган – существо»: Пусть сердце жаворонком в небо рвется! [4: 11];  Улыбается:/  

«Вон череп скакуна – свидетель! / Красавицы мне снятся до сих пор…» [4: 38];  
Образ «животное – оружие»: Конь мой – ты моя опора, / В твердь земную, эй, вонзи 

копыта! / Мне тут надо кое с кем поспорить, / Стой как кол навеки в небо вбитый! [4: 35]. 
Образ «человек – информация: Аулие-ата – истории страница, / Забытые святые имена,… 
[4: 40]. 

Парадигма образов, где правым членом парадигмы является номинанта «живое 
существо», а левым членом природное явление, ментальное, огонь, время, пространство 
оказалась достаточно большой и интересной. Например:  

Образ «природное явление – орган, ткань, существо»: Ноздреватый снег – как нитки 
гобелена / Продевает сквозь туман зима… ! [4: 7];  Он (дождь) будет лить, любить ее, 
лелеять…/ Подарит платье из тюльпанов и уйдет. ! [4: 33]; За кадром останется ветер / 
Над самым Верблюжьим горбом, / Откуда он ратью несметной / Идет на Балхаш / 
напролом? [4: 29].  

Образ «ментальное – существо»: Только память в прохладу реки / Пеликаном нырнет 
за добычей,… ! [4: 10]; Чего ты хочешь, беспокойная душа? / Куда ты смотришь юными 
очами? [4: 15]; Нежность внезапная, как тамариск / В сердце пустыни глубокой, Словно 
обласканный птенчик, пушист, Глянет сиреневым оком. [4: 27]; Память слепо 
прикасается к камням, / Затянувшиеся считывая ранки. [4: 37]; И память просит жизни 
достоверной, / А мы ее, бедняжку, не щадим! [4: 40]; Боль ушла глубоко в камень, / Но 
жива: едва, но слышен пульс. ! [4: 37];  Ведь когда-то времени хватало / По степи – по 
циферблату лет – Стрелкою душа по солнцу кочевала, Но, увы, дорог ее прерывист след. [4: 
37]. 

Образ «огонь – существо»: Молчаливое возмездие жары / Тянется, как время, 
бесконечно… [4: 30]. 

Образ «пространство – существо»:  Ебелека цвет почти наряден, / Но не зря молчит 
унылый край:.. [4: 30]; От жары растрескалась дорога / По морщинам выжженной степи 
/ Продираемся к заветному порогу, / Завершить мечтая все пути. [4: 21]; Степь 
спряталась под  водами реки, / Вообразив себя дном океана. [4: 27]. 

Образ «растение –-существо»: И опять материнской лаской / Обернется родной 
суховей. [4: 9]; Куст саксаула здесь живет, казалось, трудно, / Но выглядит на деле 
молодым. [4: 31]. 

Образ «время – существо»: Весна и здесь щедра, как океан, - / Бетпак-дала – вся в 
мареве цветов! [4: 29]; Чтоб зимы холодные объятья / Враз сменить на жаркий поцелуй… 
[4: 35]. 

Наурыз – преддверье жизни – / Вдохновенье, / Улыбка сердца, день рождения любви. [4: 
8]. 

Образ «существо (птица, конь)  – существо (поэт, рыбак, животное)»: Ну, а птицам не 
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многого надо, / Как поэту – воды да любого пшена. ! [4: 9]./ И кони-дилетанты-рыбаки / В 
разливе бродят неустанно. ! [4: 27]; Негаданным сном, / Нечаянным мигом, / Как остров 
среди океана, - / Живою страною / Сомкнулись фламинго /  И стали кочующим стадом. [4: 
18]. 

Таким образом, на основе собранного фактического материала (60 примеров) можно 
предположить, что поэт значительно чаще использует прием олицетворения. Поскольку 
лишь в 5-ти примерах левым членом образной парадигмы выступили существительные: 
Аулие ата, конь, крылья птицы, череп, сердце, которые ассоциируются с орудием, 
предметом, птицей, человеком. Наиболее продуктивной группой явилась группа образов (53 
примера), где правым членом парадигмы выступило существо, открыто и латентно: 
ноздреватый снег, дождь будет любить, лелеять, подарит платье, ветер ратью идет, 
память просит, пеликаном нырнет пеликаном, смотришь очами, глянет оком, молчаливое, 
память прикасается, боль ушла, глянет оком, молчаливое возмездие жары, фламинго - 
кочующее стадо, морщины степи, степь спряталась, улыбка сердца, весна щедра, холодные 
объятия зимы и т.п. Причем в поэзии Б. Каирбекова достаточно продуктивной является 
глагольная модель образования образа. 

Следует обратить внимание на образ «существо – существо» или «птица, конь – 
человек»: Ну, а птицам не многого надо, / Как поэту – воды да любого / пшена. ! [4: 9]; И 
кони-дилетанты-рыбаки / В разливе бродят неустанно. ! [4: 27]. 

В зависимости от языковых средств, формирующих образы, созданные 
поликультурным автором, мы выделили группы образов, где номинанта «существо» 
выступила в левом ряду парадигмы и вторую -  в правом. Поэтический текст поликультурной 
личности, описание языковых средств парадигм образов с номинантой «живое существо», 
безусловно, характеризуют особенности языкового сознания творческой личности. 
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Наше исследование имело целью изучение причин изменения фонетического строя 

говора немецкого села Литковка. Следовательно, объектом является немецкий говор села 
Литковка Тарского района Омской области. 

Материалом для исследования послужили аудиозаписи речи жителей данного села. 
Общая продолжительность аудиозаписей составляет 4 часа 26 минут. Всего было проведено 
19 бесед с жителями села. Возрастные рамки опрошенных – от 35 до 85 лет. 

После анализа собранного фактического материала мы сделали некоторые выводы, 
которые отразили в сравнительной таблице (см. Табл. 1). В ней представлены фонетические 
различия между  говором села Литковка и нормативным немецким литературным языком. 
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Табл. 1. 
Сравнительная характеристика литературной нормы произношения и произношения в 

литковском говоре 
Говор Литературная норма Перевод 
Brider Brüder Братья 
Emer Eimer Ведро 
Kerch Kirche Церковь 
Jöng Junge Мальчик 

Zurick Zurück Назад 
Kop Kopf Голова 
Ferd Pferd Конь 
Oupa Opa Дедушка 
Brout Brot Хлеб 
Oufen Ofen Печь 
Nein Neun Девять 
Kreiz Kreuz Крест 
Ghott Gott Бог 

Kindergharten Kindergarten Детский сад 
Leffel Löffel Ложка 
Putter Butter Масло сливочное 
Hien Huhn Курица 
Natel Nadel Игла 
Jeben Geben Давать 

 
В зависимости от характера фонетических различий нами были выделены следующие 

группы: 
1 группа включает слова, в которых вместо ü произносится i, ie, ij. К этой группе 

можно отнести примеры – zurick (от zurück – назад), frier (от früher – раньше), fir (от für – 
для), Bricken (от Brücken – мосты).  

2 группа – это слова с изменением pf на p, f в произношении. Например, в говоре села 
Литковка слово Pferd (конь) произносится как Ferd, слово pflanzen как flanzen (посадить), 
слово Kopf как Kop (голова).    

3 группа охватывает слова, где вместо o произносится ou. К ним относятся такие как: 
tout (от tot – мертвый), Mounat (от Monat – месяц), Soun (от Sohn – сын), Brout (от Brot – 
хлеб). 

4 группа – это слова, которые характеризуются переходом g в gh. Так, для литковского 
говора характерно произнесение слова sagen (сказать) как saghen, слово Gott (Бог) звучит как 
Ghot, слово Augen (глаза) – Aughen, gut (хорошо) произносится как ghut.      

Наиболее значительные расхождения в произношении мы наблюдаем в 5 группе  слов, 
для которых  характерно изменение ge на je (см. Табл. 2).   

Изменение  ge на je.  
Табл. 2. 

Литературная 
норма 

Говор Начальная 
форма глагола 

Перевод 

gefahren jefahren fahren ездить 
gemacht jemacht machen делать 
gerufen jerufen rufen звать 
geht jeht gehen  идти 
gestorben jestorben sterben умереть 
gebaut jebaut bauen  строить 
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Итак, в фонетической системе литковского говора наиболее частотны следующие типы 
изменений: переход немецкого смычного звонкого звука [g] в украинский  взрывной [gh]; 
переход характерной для немецкого языка аффрикаты [pf] в [f] или [p] под влиянием 
славянских языков; особое звучание приобретают трудные для произнесения умляуты [y:] и 
[œ] [1].  

Мы считаем, что большое влияние на формирование и изменение фонетического строя 
немецкого говора села Литковка оказали экстралингвистические факторы. Один из них,  
наиболее важный, связан с историей переселения немцев в Россию. 

Массовое переселение немцев в Россию началось после издания Екатериной II двух 
манифестов в 1762 и 1763 гг. Переселенцы получали ряд льгот и привилегий: свобода 
вероисповедания, освобождение от «всяких налогов и тягостей», полное самоуправление в 
колониях и другие.  

Колонизационная политика была продолжена при Александре I. Крупные колонии, 
получившие название "материнских", были основаны в Поволжье, Новороссии, в Бессарабии, 
в Закавказье, вблизи Петербурга, на Волыни. 

Родным языком немецких переселенцев, употребляемым в семье и в ежедневном 
общении, являлся диалект [2, с. 180].  При этом в зависимости от происхождения колонистов 
из той или другой части Германии диалекты эти даже в соседних селах нередко являлись 
различными. Кроме диалекта, переселенцы в большинстве случаев владели еще двумя 
языками: немецким литературным языком (окрашенным, конечно, диалектически), который 
проник в деревню через школу, церковь и книгу; русским языком, проводником которого 
также являлась школа, и, кроме того, общение с соседями. В некоторых местностях имели 
распространение также и другие языки, в зависимости от этнографического окружения (напр. 
украинский, татарский, грузинский и т.п.). Знание литературного немецкого и русского 
языков могло быть различным в зависимости от экономического благосостояния и общего 
культурного уровня колонистов. На Волыни первые немецкие колонии появились в конце 
XVIII в. Они были созданы крупными феодалами, выходцами из Восточной Пруссии и 
польской области Шленск Цешинский.  

Массовой миграции немцев в Сибирь способствовали голод в Поволжье в 1891 - 1892 
гг.  В конце XIX в. началось переселение в Сибирь немцев из Волынской губернии. 

Следующим толчком к переселению послужила Столыпинская реформа с ее 
благоприятной переселенческой политикой. Немецкими колонистами были заселены 
обширные пространства в Славгородском и Омском уездах. Всего здесь было образовано 323 
населенных пункта - Ново-Николаевка (Блюменфельд), Романовка (Пришиб), Трубецкое, 
Ребровка, Гофнунгсталь и др. Выходцы из Волынской губернии селились в северных лесных 
районах, в частности, в Тарском уезде Омской губернии.  В Тарском уезде в начале 90-х гг. 
XIX в. появились первые немецкие хутора: Литковские, Скарлинские, Федоровские, 
Березовские, Александровские, Шварцево, Клятово, Байерово — всего 133 поселения [3, с. 
33].   

В 1899 г. произошло объединение нескольких Литковских хуторов. Село стало 
называться Литковка. Существует две версии происхождения названия. Согласно первой 
версии, село назвали по фамилии одного из жителей Литковского хутора - Литке. По второй 
версии, первый житель хутора по фамилии Дрегерд, литовец, поселившийся здесь в 1885 г., 
был по национальности литовцем, поэтому место назвали Литовка, а потом – Литковка.   

Большая часть жителей села – выходцы из Волынской губернии (есть и несколько 
семей из Поволжья). По своему происхождению немцы Волыни – северные немцы [4, с. 155].    

Переселенцы из разных районов Волынской губернии отличались друг от друга по 
своему языку - они говорили на разных диалектах. Постепенно в процессе общения 
сформировался единый территориальный язык, который является вариантом восточно-
средненемецкого диалекта и до сегодняшнего дня сохранился в селе Литковка в наиболее 
чистом виде. 

Говор немецкого села Литковка, существуя и развиваясь в окружении соседних языков, 
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претерпел некоторые изменения. Следует учесть, что язык данного села развивается на 
замкнутой территории, т.е. его отдаленность от исторической родины (Германии) влечет за 
собой отсутствие тех процессов, которые происходят в немецком литературном языке. Но, 
несмотря на это, говор в селе не исчез, он лишь адаптировался к соседним языкам.   

Подводя общий итог исследования, мы можем сказать, что говор немецкого села 
Литковка имеет свой специфичный характер. Развиваясь в системе других языков и говоров, 
он обрел (и по настоящий момент времени обретает) своеобразные черты, которые 
обусловлены долгим историческим периодом его развития.   
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Научный руководитель – Ш.К. Жаркынбекова 
Окружающая человека действительность интересует его с момента возникновения 

вопросов понять ее сущность  и попыток дать на них ответы. Ведущие достижения  
человечества были открыты проявлением интереса к той или иной особенности 
окружающего пространства. Еще в период становления науки как способа постижения мира,  
ученые стремились дать объяснение месту законам существования человека в мировом 
пространстве и объяснить закономерности его связи с другими элементами в нем. В  этой 
связи, особенности пространства волнуют ученых из разных аспектов наук – историков, 
географов, этнографов, философов, физиков, математиков и др. Особую роль в жизни 
человека играет ономастическое пространство как одно из организующих моделей  
человеческого мировоззрения. Данное понятие является объектом изучения лингвистов и 
имеет  следующее истолкование: «Ономастическое пространство - комплекс  собственных  
имен всех разрядов, употребляемых в языке данным народом в данный период» [1; с.104].В 
структуре ономастического пространства ядерную зону занимают антропонимы (личные 
наименования людей), околоядерное пространство – «антропонимоподобные» образования 
(зоонимы (наименования животных), фитонимы (наименования растений), мифонимы (имя 
собственное персонажа мифологических (мифов, сказок, былин, эпопей), теонимы 
(наименования божества или Бога), ближе к ядру располагаются топонимы (наименования 
географических объектов), космонимы (наименования созвездий, имя собственное зоны 
космического пространства, звездной системы (созвездия), части созвездия). Периферийное 
положение занимают фалейронимы (имя собственное любого отличия), эргонимы 
(фирменные наименования), прагмонимы (словесные товарные знаки) [2; с.156]. Данное 
понятие доказывает, что история каждого народа связана с его постижением мира и 
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окружающей действительности. Этап становления государственности влечет за собой 
формирование определенного языкового сознания у представителей данной страны.  Онимы 
(имена собственные) являются отражением этого процесса, указывающим на культурно-
историческое своеобразие народа, поэтому ономастическое пространство каждого народа 
является отличительным от остальных. 

Данная статья посвящается обзору исследований отечественных лингвистов, дающих 
возможность проследить развитие отечественной ономастической мысли,  осветить 
актуальные проблемы проводимых исследований ономастического пространства в 
Казахстане.  

Ономастическое пространство РК активно изучается  с 40 – 70-х гг. XX века. В то 
время Казахстан был союзной республикой, вследствие этого изучение ономастического 
пространства нашей страны было лишь одной из ветвей большого раздела под именем 
«Тюркская ономастика». Среди исследователей-ономастов  следует назвать:  
Т.Д. Джанузакова, Е. Койчубаева,  Г.К. Конкашпаева,  В.У. Махпирова, В.Н. Попова, О.А. 
Султаньяева,  К.К. Рысбергенову [3; с.15]. В ряде работ данных исследователей стояла задача 
выяснить неизведанную сущность ономастических единиц. Особое место в изучении 
занимали наименования географических объектов - топонимы. В 1973 году О.А. Султаньяев 
представил первое пособие по топонимике Казахстана «Понятные непонятности», вслед за 
ним, в  1982 году Т.Д. Джанузаков издает монографию  «Очерк казахской ономастики»,  
Е.Койчубаевымбыл создан в 1974 году первый краткий топонимический словарь, одной из 
целью которого была -  «систематизировать географические названия и дать им 
лингвистическое толкование» [4; с.4]. Е. Койчубаев  выделяет топонимы как единицы,  
передающие огромный багаж знаний «от прадеда к отцу», «от отца к сыну» [4; с.4] –  что 
показывает преемственность наименований, отражающих мировоззрение народа. В период 
этого времени особо уделялось внимание транскрипции и путям словообразования 
топонимов. Г.Б. Мадиева отмечает, что еще при существовании  кочевого уклада жизни 
казахов, топонимы выполняли роль «маркеров» - «указателей», причем, первая номинация 
дается местности, затем -  находящимся поблизости географическим объектам [2; с.67].  В 
настоящее время продолжает свое развитие исследование топонимики Казахстана, многие из 
них посвящены отдельным городам, областям и районам. В книге М. Кожанулы 
«Географические названия Атырауской области» топонимы проанализированы с 
фонетической, словообразовательной, лексико-семантической сторон. Работа  
Т.Д. Джанузакова «Наименования географических объектов» представляет комплекс 
исследований иного порядка: автор обратил внимание на исследование народных 
географических терминов с историко-этимологической и типологической сторон. Ученым 
представлены  редко встречаемые устаревшие слова с подзабытой этимологией. Даже 
знакомые нам наименования  – Каспий, Алтай, Есиль, Иртыш – являются словами с еще 
невыясненной этимологией [5; с.11].  Изучаются типовые модели образования казахских 
топонимов: данной проблематике посвящена книга-справочник Б. Биярова «Типовые 
образцы казахских топонимов» («Қазақ топонимдердің типтік үлгілері»). Автор выделяет 
лексико-семантические корневые топонимы, аналитико-семантические сложные топонимы, 
синтетико-семантические производные топонимы [6; с.3]. Ученые приходят к выводу, что 
топонимическая система Казахстана имеет сложную природу. 

Особенность онимов заключается в тесной связи друг с другом: черты одного класса 
ономастического пространства могут переходить в другие. Так образуются антротопонимы, 
этнотопонимы. На сегодняшний день растет количество работ, посвященных данным 
явлениям. Подобными вопросами занимались ученые Е. Керимбаев, А. Абдрахманов, Т.Д. 
Джанузаков, К.К. Рысберген. Особый интерес представляет научная статья  Т.В. Водчак, В.Н. 
Поповой, вышедшая в сборнике «Тюркская ономастика» под редакцией А.Т. Кайдарова 
«Отражение растительного мира в топонимах Казахстана». Ученые нанесли сетку топонимов 
на карту растительного покрова Северного и Южного Казахстана и выяснили, что названия 
определенных местностей отражают их флору.  Данный принцип нарекания местности, давал 
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возможность получить  полную информацию о ее природных условиях: например, 
«Жантақты  ‘место где изобилует (растет) верблюжья колючка’, Бозалаң‘поляна перистого 
ковыля‘»[3; с.172; 175]. Причем исследователи отмечают, что для каждой области 
характерна своя растительность: степная флора в ЮКО, кормовые  и влаковые травы в СКО, 
древесно-кустарниковые в ВКО [3; с.174, 177].  Как видно из приведенных примеров, в  
наименовании топонимов важную роль играет и природные признаки, могущими стать 
основополагающими знаками определенной местности. 

Пространство человека окружают не только географические названия, но и 
наименования людей. Ведь каждой личности подобно географическим объектам необходима 
индивидуализация. В исследовании антропонимов (наименований людей) следует отметить 
работы  Т.Д. Джанузакова, Б. Абдуалиулы, Г.Б. Мадиевой, А. Абдрахманова, З.К. 
Ахметжановой, С.Аманжолова, Ж.Б. Кошпанова и др. Работа Т.Д. Джанузакова «Казахские 
имена» является словарем-справочником антропонимов казахского языка. Справочник 
написан на казахском и русском языках, данное пособие помогает выяснить исконно 
казахские имена и имена, заимствованные из других языков. Согласно данному справочнику  
большая часть имен в казахском языке, заимствована из арабского языка. В свою очередь Б. 
Абдуалиулы в своей диссертационной работе «Теоретические и практические основы 
образования казахских антропонимов» исследовал каким образом образуются антропонимы. 
В работе исследуются условия, языковые нормы в наречении имени, различные 
экстралингвистические факторы, влияющие на природу антропонимов, место казахских 
антропонимов в системе тюркских языков в целом. Выяснилось, что в антропонимической 
системе г. Астаны происходит процесс возвращения старых компонентов при имя наречении. 
К примеру, популярные на сегодняшний день имена Айзере, Айару, Кәусар, Айкөркем, 
Аруана, Айсана, Айсұлтан, Айлан и др. являются коренными казахскими именами, которые 
существовали ранее. Еще одна положительная сторона в процессах антропонимизации – это 
возвращение к именам исторических деятелей: Білге,  Қасым, Әбілмансұр, Ахмет, Жахангер, 
Дінмұхамет, Нұрғиса и др. [7; с.310].  Отрицательными процессами автор называет 
неправильную транскрипцию имен, разделение сложных имен (Әбіл-мансұр), неграмотность 
в их написании (Манчук, Бахытжан, Жаннур) [7; с.311]. Автор показывает, что имя 
наречение не должно быть поверхностным, а должно иметь  осознанно продуманную основу 
с соблюдением основных закономерностей языка.  

Свои отличительные закономерности также имеет организация системы  наименований 
городских объектов и улиц. Исследования в данном направлении появились сравнительно 
недавно. Урбанонимы связаны с городской средой, что определяет их как основных 
элементов создания  городского пространства.  Исследования в этой области, в основном, 
ведутся созданием справочников. Данные исследования представляют коллегиальный труд, 
где освещается этимологические стороны урбанонимов: «Ономастика Астаны» («Астана 
ономастикасы») (Д. Камзабекулы, Б. Абдуалиулы, С. Кирабаев, С. Негимов, Б. Омаров, Р. 
Досжан, З. Кабылдинов, Г. Отелбай), Астана көшелері= Streets of Astana=Улицы Астаны 
(Ш.В. Сыздыкова, А.Ф. Ермаканов, Л.К. Ибраева), Астана көшелері: жинақ =Улицы Астаны: 
сборник (Е. Тилешов, А. Бакберди, Н. Майлыбаева).  Для исследования урбанонимов особую 
важность представляет исследование истории самого города. С точки зрения данного 
подхода выполнена работа Т.Г. Котляровой «Ономастика Астаны: трансформация 
номинаций», где автором выполнен не только анализ переименований, но и наименования 
городских объектов, в плоскости – официальная  - неофициальная номинация.  С точки 
зрения социолингвистического подхода выполнена работа «Особенности столичного 
пространства и ономастики: сборник материалов комплексного социологического 
исследования» А.М. Маратова, А.С. Омышева. Авторами данной работы были проведены 
различные опросы и анкетирования, где выяснялось какая номинация являлась удачной, 
какая не совсем отвечала требованиям жителей, а какие наименования жители хотели бы 
изменить.  

В последнее время появляются работы, посвященные рассмотрению ономастического 
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пространства как сложной субстанции, существование элементов в ней имеют свои 
особенности. Работа Б.М. Тилеубердиева «Лингвоконцептологические основы казахской 
ономастики» («Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері») содержит 
первый опыт рассмотрения имен собственных с позиций лингвоконцептологии и 
когнитивной лингвистики. В ономастической картине мира сохраняется  мировоззрение, 
человеческая ценность и духовный мир в когнитивном виде [8; с.40-41]. Впервые имена 
собственные исследуются как лингвокультурные единицы, определяющие культурные 
особенности, значимость, ценности нации. Исследование лингвоконцептологической 
стороны имен собственных должно проводиться на основе рассмотрений этнокультурных 
концептов «человек», «природа», «животное», «пространство».  В свою очередь данные 
вышеперечисленные концепты подразделяются внутри себя на несколько типов концептов. 
В казахском ономастическом пространстве основной концепт «человек» подразделяется на 
«мужчина», «стрелок», «батыр», «младший ребенок», «женщина».Национальное 
мировоззрение формируется из антропонимической и топонимической картины мира, в 
которой антропонимическую картину мира следует понимать как политику родов и племен, 
экономическое и культурное единство, а топонимическую картину мира как умение мыслить 
в географической среде, в которой воплощается функция познавания и  ведения человеком 
хозяйства на протяжении  всей его жизни [8; с.9].  Особую роль играет концепт самого 
«пространства». Отличительная его черта состоит в существовании в нем человека. 
Ментальная сущность, по мнению автора, существует в его сознании. В его состав входят 
такие виды концептов, как «небо», «земля», «вода», «гора», данные концепты 
подразделяются внутри себя еще на несколько видов. Пространство понимается как система 
ценностных понятий, состоящих из исторических топонимов (кент, город, рабат, там, 
крепость, орда и др.). Для понимания концепта «пространства» в казахской топонимии 
важны такие понятия как «дала», «атамекен», «ата коңыс», «жұрт» («просторы», «родная 
земля», «родная местность», «народ»)  [8; с.21].  

С вышеупомянутыми понятиями также тесно связано понятие исторического 
ономастического пространства. Это явление рассмотрено в  диссертационном 
исследовании С.К. Иманбердиевой «Историко-ономастическое пространство на материалах 
письменных памятников IX – XIV вв.». Основная задача которого состояла в  анализе 
мифопоэтонимов, встречаемых в художественных текстах. С целью выявить ассоциации, 
вызываемые литературными персонажами и их узнаваемость, исследователем было 
проведено анкетирование,  где участвовало 100 человек разной профессии (от 20 до 70 лет) и 
студенты. Вопросы были порядка: «Какие ассоциации вам дают имена: Лайли, Мажнун, 
Сулеймен, Али, Рустем, Омар, Атымтай и т.д. «Из каких источников вы узнали данные 
имена? а)случай  какой) текст (какой); б) фильм (какой) в) из-за употребления в речи; г) не 
знаю. А) Кого  вы считаете символами любви? Б) Кто для вас символ справедливости В)Кто 
для вас символ благородства? Г) Кто для вас символ зла? [9; с.5]. 

Если в указанном выше исследовании мы встречаем картины исторического прошлого, 
то отражением современного веяния времени предстают – эргонимы (фирменные 
наименования). Исследования в этой области известны трудами К.К. Какимовой «Эргонимы 
Северо-Казахстанской области», С.К. Иманбердиевой «Некоторые вопросы городской 
ономастики» («Қала ономастикасының кейбір мәселелері»), А.Ш. Акжигитовой «Процессы 
реализации программ языкового планирования в социально-коммуникативном пространстве 
Республики Казахстан». Исследование А.Ш. Акжигитовой являет первый опыт изучения 
эргонимов г.Астаны, автором исследованы механизмы функционирования и регулирования 
программ языкового планирования, наименования деловых объектов, визуальные тексты 
рекламного и информационного характера, Интернет-пространство. Специфика языкового 
массива г. Астаны объясняется этноязыковой ситуацией и полиэтническим пространством 
[10; с.7-13]. 

Таким образом, исследование ономастического пространства было направлено на 
всесторонее изучение его составляющих. особый интерес представляет изучение специфики 
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городского пространства, как важнейшего центра моделирования историко-культурного  
своебразия народа. 
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На сегодняшний день лингвокультурология является одним из актуальнейших 

направлений лингвистики. Такое направление науки о языке, по мнению В.Масловой, 
возникло на стыке лингвистики и культурологии и исследует «проявления культуры народа, 
которые отразились и закрепились в языке» [1 с.16]. Как считает В.Маслова, одной из 
основных задач лингвокультурологии является выявление взаимосвязи между культурой и 
определенным языковым концептом. 

Данная работа посвящена анализу концепта «птица» и его репрезентации в 
полиэтничном социуме Казахстана. 

Концепт «птица» уже представлял собой предмет исследования в работах нескольких 
лингвистов в сфере концептологии (Волкова В.Б., Москаленко А.В., Казимир И.И. и др.). В 
данных работах концепт рассматривался в основном как элемент иностранной языковой 
картины мира. В нашей работе концепт «птица» исследуется как элемент языковой картины 
мира русскоязычных казахстанцев, вне зависимости от их национальной принадлежности.    

В ходе исследования нами проведен социолингвистический эксперимент, который 
включал в себя: анкетирование, мониторинг, анализ полученных результатов. Основной 
целью анкетирования было выявление фоновых знаний респондентов, связанных с 
концептом «птица», в полиэтничной среде Казахстана. В анкетировании приняло участие 50 
респондентов разных национальностей: 29 – казахи, 15 – русские, 3 – украинцы, 3 – немцы, 
возраст которых составлял от 17 до 66 лет.  
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Респондентам было предложено описать свои ассоциации, связанные со словом 
«птица», назвать традиции, обычаи, приметы, связанные с птицами, вспомнить 
художественные произведения, главными героями которых являлись бы птицы  и др.  

На наш взгляд, немаловажным признаком проявления ментальности является 
употребление репрезентаций концепта «птица» в речи русскоязычных казахстанцев не 
только в прямом, но и в переносном значении, в том числе и с целью характеристики 
определенного качества человека.  

Для достижения данной цели подобные репрезентации концепта в переносном 
значении, как правило, употребляются в  составе метафор.  

Согласно «Краткому словарю литературоведческих терминов», метафора – это «вид 
тропа, переносное значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления 
другому по сходству или по контрасту» [2, с. 53]. 

Чаще всего метафоры употребляются в художественных произведениях для создания 
поэтической речи. Однако, помимо эстетической функции, метафора способствует и 
правильному пониманию того, что сообщает нам собеседник, а также экономит время, т.к. 
позволяет выявить отношение говорящего к объекту разговора одним словом. Как показали 
результаты анкетирования, все 50 респондентов также достаточно часто используют 
метафоры в своей повседневной речи. Данный факт позволяет утверждать, что 
знаменательные слова, именующие названия птиц, являются одними из актуальных 
языковых единиц, употребляющимися в составе метафор, в том числе и для обозначения 
качеств человека. 

В анкетировании респондентам было предложено назвать несколько качеств человека, 
которые позволяют сопоставить его с определенным видом птицы. Так респонденты должны 
были определить качества человека и связать их со следующими 7 видами птиц: «ворона», 
«жаворонок», «курица», «сова», «сорока», «попугай», «воробей».  

Все 50 респондентов без особых усилий обозначили качества человека, проявляющиеся 
тогда, когда человека называют «вороной», «жаворонком», «попугаем»  и «курицей». 
Больше затруднений вызвало определение качеств, позволяющих назвать человека «совой», 
«сорокой» и «воробьем».  

Остановимся подробнее на ответах, связанных с определением качеств, которые, по 
мнению респондентов, позволяют сопоставить человека с такими птицами, как «сова» и 
«жаворонок».   

На сегодняшний день существует такая классификация, разделяющая современных 
людей на два типа: утренний – «жаворонки» и вечерние – «совы». Подобная классификация 
является наиболее общепризнанной и распространенной при учете таких индивидуальных 
свойств человека, как его активность и самочувствие в разное время суток.  

Подобный факт подтверждают и результаты проведенного нами анкетирования. 
Действительно, большинство респондентов противопоставили таких птиц, как сова и 
жаворонок, согласно вышеуказанным причинам.   

 По мнению респондентов, в качестве главной причины, позволяющей сопоставить 
человека с совой, является такая физиологическая особенность человека, как бодрствование 
в ночное время суток. Так считает большинство респондентов, а именно 75% (37 человек). 

Как показали результаты анкетирования, полностью противопоставляются «совам» – 
«жаворонки». Те же 75% респондентов (37 человек) назвали бы человека жаворонком за его 
предпочтение бодрствовать в дневное время суток, нежели в ночное.  

Однако помимо подобного противопоставления птиц, респонденты выделили еще 
несколько качеств, допускающих возможность назвать человека «жаворонком» или «совой».     

20% респондентов (10 человек) отметили, что «совой» назвали бы человека 
рассудительного, мудрого. Подобное переносное значение, связанное с таким понятием, как 
мудрость, птица приобрела скорее вследствие своего странного облика, а не наличия какого-
то высшего разума. Ее огромные, подобные звездам глаза, кажется, смотрят на вас в большой 
задумчивости. В действительности же эти глаза очень чувствительны к дневному свету. К 
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тому же они так расположены, что сове приходится поворачивать всю голову, чтобы 
изменить направление взгляда.  

Стоит отметить, что сова является одной из самых загадочных птиц. В культурах 
разных этносов она символизирует самые разнообразные вещи: от мудрости до мрака и 
смерти. Возможно, причина таинственности и загадочности птицы кроется в ее странной 
внешности и повадках, отличающих сову от других птиц. Влияние на формирование 
символики совы и сходных с нею птиц, как правило, оказывают: ночной образ жизни и 
«боязнь» света, способность видеть в темноте, бесшумный полет, хищничество и пугающий 
крик, характерный внешний облик, «пристальный» взгляд, а также свечение глаз ночью. Еще 
в Древней Греции сова считалась священной птицей, ей приписывали способность к 
волшебству, ибо она видела ночью, что казалось таинственным и фантастичным. Поэтому 
сову посвятили Афине Палладе, покровительнице наук и искусств, сделали атрибутом 
Афины, изображая богиню с совой, сидящей у ее ног или на руке.  

Гомер называет Афину «совоокой». В греческом искусстве сова часто была символом 
Афины, ее изображение было на греческой монете, по этой причине сова также является 
символом Афинской академии. Греческие воины также считали, что сова, появившаяся над 
полем битвы, принесет им победу. Сов охраняли, и им было позволено жить в греческом 
Акрополе.  

О подобной загадочности птицы говорят и ответы  6% респондентов (3 человека). Эта 
группа респондентов считает, что назвать «совой» можно лишь того человека, который 
обладает таинственной и загадочной внешностью, либо неординарной манерой поведения.    

Помимо вышеперечисленных, респонденты выделили еще несколько качеств, которые, 
по их мнению, позволили бы также назвать человека и «жаворонком».  

Ответы 25% респондентов (13 человек) составляют группу единичных ответов. Все 
респонденты этой группы считают, что «жаворонком» допустимо назвать человека, 
любящего жизнь, активного, энергичного, всегда бодрого, трудолюбивого, а также человека, 
обладающего приятным голосом.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что знаменательные слова, именующие птиц, 
являются актуальными языковыми единицами не только в прямом, но и в переносном 
смысле, в частности и с целью характеристики определенного качества человека.  
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Появление новых реалий приводит к появлению новых номинаций, которые во многих 

случаях представляют собой сокращение. Аббревиатура состоит из нескольких компонентов, 
по которым можно определить территориальную принадлежность реалии, особенности, 
отражаемые наименованием реалии, сферу деятельности реалии. На сегодняшний день 
появилось большое число аббревиатурных образований разного типа, что стало основной 
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причиной создания словарей сокращений и возникновения разных классификаций. 
Аббревиатуры стали выделяться в тематические группы [1, c. 53]: называющие 
государственную структуру, относящиеся к области экономики, отражающие сферу 
технической лексики, называющие спортивные объединения и союзы; отражающие область 
медицины, называющие печатные издания, телеканалы, телепередачи, фильмы, 
употребляющиеся в сфере информационных технологий и др. 

Компоненты, из которых состоит аббревиатура, могут указывать на принадлежность к 
какому-либо государству. Рассмотрим пример аббревиатур, указывающих на 
принадлежность к России или Казахстану. Анализируя газеты и интернет-источники, мы 
пришли к следующему выводу: аббревиатуры, которые содержат в себе компонент 
«Единый», относятся к Российской Федерации, а компонент «Национальный» чаще 
указывает на принадлежность аббревиатур к Республике Казахстан.  

В словарной статье толкового слова Т.Ф. Ефремовой имеются следующие толкования 
слова «единый»: «один, только один», «один; целостный, нераздельный», «один, общий», 
«только один; единственный» [2]. Относительно к компоненту «Единый», который 
используется в аббревиатуре, применительно значение «общий, целостный».  

Толкования слова «Национальный» в этом же словаре представлены в следующем виде: 
«соотносящийся по знач. с сущ.: нация, связанный с ним»,  «связанный с общественно-
политической жизнью нации, с ее интересами», «свойственный какой-либо нации, 
выражающий ее характер», «принадлежащий какой-либо нации», «принадлежащий какой-
либо стране; государственный». В данном случае компонент «Национальный» характеризует 
лексема «государственный».  

В современных СМИ встречаются аббревиатуры, содержащие в себе компоненты 
«Национальный», «Казахстанский» либо «Единый», «Российский», что доказывается 
принадлежность рассматриваемых нами компонентов либо к Казахстану, либо к России.  

 На российских сайтах часто встречается наименование российской партии «Единая 
Россия», при этом употребляется аббревиатура ЕР, которая содержит в себе вышеназванные 
компоненты: «Олег Иванов: Топоркова исключат из ЕР лишь после вступления решения 
суда в законную силу. Комментируя приговор, который вынес Пресненский суд Москвы в 
отношении депутата Тамбовской областной Думы Владимира Топоркова, заместитель 
секретаря Тамбовского регионального отделения ЕДИНОЙ РОССИИ Олег Иванов заявил, 
что скорее всего адвокаты обвиняемого будут обжаловать приговор» 
(http://er.tambov.ru/shownew.php?id=2148, 20.03.2015). 

На страницах казахстанских газет встречаются аббревиатуры, содержащие в себе 
компоненты «Национальный», «Казахстанский»: «Юбилейных медалей «20 лет 
Независимости РК» удостоен заслуженный учитель Республики Рая Утепбаева, вице-
президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Казахстана Жибек 
Ажибаева и советник по экономическим вопросам председателя правления НЭПК 
«Атамекен» Алма Нургожаева» (Каз. правда, 28.12.2011), где НЭПК – Национальная 
экономическая палата Казахстана.  

Подобным примером являются аббревиатуры, обозначающие итоговую аттестацию. 
Например, в России экзамен и аттестация обозначается аббревиатурами ЕГЭ – Единый 
государственный экзамен, и ГИА – Государственная итоговая аттестация: «Через 
городской портал госуслуг было выполнено 750 тысяч запросов выпускников на получение 
информации о результатах ГИА, в том числе ЕГЭ» (Мос. правда, 24.02.2015). 

В Казахстане ученики сдают ЕНТ – Единое национальное тестирование: «И мы 
приняли решение, что в этом году тот формат ЕНТ, который есть, не меняем» 
(http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/format-ent-v-2015-godu-menyat-ne-budut). В данном 
случае компонент «Единый» имеет лексическое значение «всеобщий». 

В других контекстах употребляется вместе с аббревиатурой компонент «РК», 
указывающий на страну распространения: «Кроме того, в начале ноября, в преддверии 20-
летия независимости Казахстана, были вручены 120 ключей от новых квартир ветераном 

http://er.tambov.ru/shownew.php?id=2148
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пограничной службы КНБ РК и действующим военнослужащим алматинского гарнизона» 
(Каз. правда, 31.12.2011), КНБ  – Комитет национальной безопасности. «В 2002 году 
Министерство культуры информации и общественного согласия в сотрудничестве  с 
Институтом  языкознания НАН РК приступило к работе над этим ответственным проектом 
общенациональной значимости» (Каз. правда, 24.12.2011), где НАН – Национальная 
академия наук. «Недетский приз – чек на 500000 тенге вручил десятилетней художнице 
председатель НБ РК Григорий Марченко» (Каз. правда, 31.12. 2011), НБ – Национальный 
банк. В российских СМИ подобные конструкции (Аббревиатура + аббревиатура 
наименования страны) не являются употребительными. 

«Аббревиатуры, содержащие в себе компонент «Единый»: «Единая медицинская 
информационно-аналитическая система (ЕМИАС) не зафиксировала никаких изменений в 
работе амбулаторных центров Москвы» (Мос. правда, 24.03.2015). 

«В настоящее время в Москве введены в эксплуатацию 142 550 камер 
видеонаблюдения, которые подключены к единому центру хранения данных (ЕЦХД)» (Мос. 
правда, 24.03.2015). 

«Получить ОБЕФО в Московской области можно в любом удобном территориальном 
отделе, по предварительному согласованию с заведующим отделом. Для получения 
охотничьего билета единого федерального образца можете обращаться в любой удобный 
для вас территориальный отдел, по предварительному согласованию с заведующим отделом» 
(http://www.ohotniki.ru/archive/news/2012/04/02/635122.html).  

«Ростелеком» открыл в Барнауле Единый контактный центр обработки вызовов 
(ЕКЦ), где будут сконцентрированы все информационно-справочные службы 11 
региональных филиалов компании в Сибири. 
(http://archangelsk.rt.ru/emca/press/news/news3098, 16.10.2012). 

«На счету ЕРЦ – ряд успешно реализованных проектов по разворачиванию 
процессинговых центров, консалтингу и построению платежных систем в России, Египте, 
Индии и Китае» http://ercentr.ru/), где ЕРЦ – Единый расчетный центр. 

В вышеперечисленных аббревиатурах нет компонента, который бы указывал на страну 
распространения. Но контекст, в котором употреблена аббревиатура, свидетельствует о том, 
что аббревиатуры с компонентом «Единый» употребляется на территории России. В первых 
двух контекстах источником распространения аббревиатуры является газета «Московская 
правда», в контексте фигурирует наименование столицы «Москва». В последующих 
примерах адресантом являются российские сайты, а в контексте употребляются единицы, 
указывающие на отношение к Российской Федерации: «Московская область», «Барнаул», 
«Россия».    

«Силами патрульных отрядов комплексных сил полиции, саперного подразделения 
ПСН «Арлан», следственно-оперативных групп ДВД и УВД Жетысуского района, 
сотрудников ДКНБ и ДЧС был произведен комиссионный осмотр гипермаркета и 
прилегающей территории» (Каз. правда, 24.12.2011), где ДКНБ – Департамент комитета 
национальной безопасности.  

«Как отметил на брифинге автор Государственного Герба РК, заслуженный архитектор, 
профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Жандарбек Малибеков, сегодня всегда при изображении 
государственных символов соблюдаются стандарты» (Каз. правда, 30.12.2011), ЕНУ – 
Евразийский национальный университет 

 «А накануне Дня Конституции в Усть-Каменогорске открылся новый коммунальный 
детский сад «Балбобек», строительство которого профинансировала тоже НАК 
«Казатопром» (Каз. правда, 31.12.2011), где НАК  – Национальная акционерная компания. 

 «Национальная палата предпринимателей предлагает создать внесудебный институт 
по рассмотрению административных споров, а также апелляционные комиссии в 
государственных органах с участием представителей НПП» (Каз. правда, 26.02.2014). 

«Форсайт-исследование Национального центра государственной научно-технической 
экспертизы (НЦ ГНТЭ), выполненный по заказу Министерства науки и образования РК, 

http://www.ohotniki.ru/archive/news/2012/04/02/635122.html
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определило свыше 300 перспективных научных технологий, рекомендованных на период до 
2030 года» (Байтерек, №1 (84), 2014).  

Вышеперечисленные аббревиатуры содержат в себе компонент «Национальный». 
Адресантом вышеперечисленных текстов являются казахстанские газеты: «Казахстанская 
правда» и «Байтерек». Кроме того контексты содержат в себе лексические единицы, 
указывающие на то, что аббревиатуры употребляются на территории Казахстана: 
«Жетысуский район», «РК», «Усть-Каменогорск», «Казатопром», «Арлан», «Балбобек». 

Существуют единицы, в которых присутствуют компоненты «Национальный» и 
«Единый». Например, «Продолжается внедрение Единой национальной системы 
здравоохранения  (ЕНСЗ), в результате чего введены единые тарифы на оказание 
стационарных услуг и реализован принцип «деньги следуют за пациентом» свободная 
конкуренция  между стационарами, а объем финансирования стационарного звена теперь 
зависит от конечного результата» (Каз. правда, 30.12.2011). Так, определить принадлежность 
к стране довольно трудно. Поэтому мы обращаемся к другому контексту, который 
свидетельствует о том, что аббревиатура получила свое распространение на территории 
Казахстана: «Единая национальная система здравоохранения (ЕНСЗ) нашла свое 
отражение в Государственной программе «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы 
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113» 
(http://skofrcrz.cp12.dnr.kz/wordpress/archives/categoryBB-1). В данном случае компонент 
«Единый» выступает в значении «Общий».  

Таким образом, территорию распространения той или иной аббревиатуры определяет 
не только компонент с наименование страны, входящий в состав аббревиатуры, но и сам 
контекст, источник, в котором аббревиатура употребляется. Могут определять зону 
распространения аббревиатуры компоненты, не называющие страну. Так, компонент 
«Единый» относится к территории России, а компонент «Национальный» –  к территории 
Казахстана. Также наблюдаются аббревиатуры, содержащие оба компонента, но при этом 
они требуют более подробного анализа.  
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Современный мир невозможно представить без интернета, телевидения, мобильной 

связи, самолетов, автомобилей и путешествий. Трудно представить современный мир и без 
туристов – огромных масс людей, передвигающихся по планете в поисках новых 
впечатлений, развлечений, новых знаний, новых ощущений или просто посмотреть на то, что 
есть у них, и чего нет у нас или хотя бы отдохнуть в другом городе или в другой стране. 
Туризм стал явлением повсеместным, перспективным. Развитие данной отрасли вызывает 
необходимость в овладении навыками профессионального общения, в освоении 
туристической лексики. 

Одним из актуальных направлений в современном языкознании является изучение и 
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анализ отдельной отраслевой терминологии русского языка, например, общественно-
политической терминологии (Г.А. Аббакумова), компьютерной терминологии (Т.В. 
Акулинина), финансовой терминологии (О.В. Довбыш), туристической терминологии (Т.Н. 
Лагута, О.Н. Вержанская). 

Белан Э.Т. отмечает, что русская лексика в сфере туризма требует дальнейшего 
исследования, поскольку присутствуют такие явления, как синонимия (заказывать = 
бронировать, магазин беспошлинной торговли = дьюти фри, все включено = ол инклюсив), 
многословные словосочетания (туристическое агентство, ручная кладь, кругосветное 
путешествие), большое количество заимствований (бизнес-класс – англ., экипаж – франц., 
агент – нем., караван- тюрк.) [1, 5].  

Итак, рассмотренная нами лексика: 
• туризм; 
• турист; 
• гид; 
• экскурсия; 
• трансфер; 
• круиз; 
• кемпинг; 
• ботель; 
• ротель; 
• бунгало. 
Интересно отметить, что выше перечисленные слова тоже когда-то были заимствованы, 

однако сегодня они воспринимаются как вполне русские, их иноязычное происхождение 
носителями русского языка уже почти не ощущается и только лишь этимологический анализ 
может помочь вернуться к истокам. 

Туризм  
Откуда и когда появилось слово туризм? Словари не дают однозначного ответа. 

Большинство из них утверждает, что родиной термина является Франция, другие – их 
меньшее число – называют Англию. Понятиям туризм и турист мы уделили большое 
внимание, так как они являются ключевыми в данной науке. 

Слово туризм сформировалось на основе понятия путешествие. Именно о 
путешествиях и путешественниках говорится в литературе, созданной до XIX столетия. 
Например, в древнерусских памятниках слова путешествие, путешествование отмечены уже 
в текстах XIV в. [2, 65].  Считается, что термин «тур» имеет французское происхождение, а 
«турист» и «туризм» – английское.  Но ведь большинство слов в этих языках – практически 
прямая транслитерация с латыни. В словаре «ABBYY Lingvo», например, один из переводов 
слова «torqueo» - исследовать. Большинство ученых согласны с тем, что слово имеет 
латинские и греческие корни. Прибавление к слову «тур» суффикса «изм» определяет слово, 
как процесс или действие, а прибавление суффикса «ист», определяет слово как, лицо, 
осуществляющее этот процесс или действие. Дефиниция «туризм» не имеет единого 
определения среди ученых из-за слишком широкого спектра деятельности и 
множественности функций, возлагаемых на туризм в обществе. Понятие фиксирует 
несколько официальных версий, которые со временем дополнялись функциональной 
составляющей и ограничились временными рамками пребывания. 

Туризм – это: 
1. Происхождение этого слова не связано с лингвистикой, а относится к 

последнему имени французского аристократа Della Tour. Согласно этим исследованиям, 
когда Карл V, в 1516 году заключил договор с Англией, то в ознаменование этого события, 
будущий король Испании отдает семейству Della Tour эксклюзивные права на проведение 
коммерческих перевозок (XVI, французские исследователи). 

2. «Тour» в значении «путешествие вокруг или путешествие» (XVII, британский 
ученый Уиллиам Теобальд, который в своей работе «Глобальный туризм» очень 
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основательно подошел к вопросу изучения этимологии слова «туризм». По его убеждению, 
«туризм» происходит от англо-французского слова «tourn», что, в свою очередь, происходит 
от слов латинского происхождения «tornare» и греческого «tornos», которые в переводе 
соответственно означают «вращение и круг» и «движение». Таким образом, туризм, подобно 
кругу, отражает действие отъезда и возвращения, спровоцированной необходимостью или 
желанием к путешествию).  

3. Совокупность феномена и взаимоотношений, возникающих при путешествии 
нерезидентов, что не предусматривает постоянного проживания и получения дохода в 
результате такого сочетания (XVIII, швейцарские исследователи Уолтер Хунцикер и Кюрт 
Краф). 

4. Слово «tour» в переводе означало путешествие с возращением обратно к месту 
выезда (XIX, француз В. Жекмо). 

5. Временное, краткосрочное перемещение людей за пределы привычного места 
работы, проживания и другой деятельности в течение пребывания в стране посещения. Такое 
перемещение может осуществляться с любой целью (ХХ, Английский туристический союз). 

6. Путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного 
отдыха (Новый энциклопедический словарь, 2007).   

В русскую речь слово туризм активно стало проникать только в конце XIX в. 
Благодаря журналу «Русский турист», дорожно-справочным книжкам для туристов 
«Дорожник» и «Ежегодник» неологизм туризм все более укреплялся в русском языке. 
Вплоть до ХХ в. никому из ее жителей не были известны слова «турист» и «туризм» [3, 6-
9]. 

Турист 
Имеется множество определений слову турист, которые отражают  направленность 

закона или нормативного акта и определенные экономические интересы государства по 
принадлежности.  

Турист – это: 
1. Словарь «Le Nouveau Petit Robert» [4] сообщает, что сначала на основе 

заимствованного из французского в английский язык существительного «tour» в последнем 
появилось наименование лица, предпринимающего путешествие, – «tourist». Первая его 
письменная фиксация относится к 1800 г. (перевод профессора Педагогического института 
Южного федерального университета д.филол.н. С.М. Кравцова).  

2. Это понятие вполне освоилось в художественном языке XIX в. («Письма из-за 
границы» (1841), русский литературный критик, историк литературы П.В. Анненков; 
«Письма из Индии» (1841) русский путешественник, князь А.Д. Салтыков) [5, 15-21]. 
Следует отметить весьма скептическое отношение общества к туристам в начале XIX в. 
Туриста считали человеком несерьезным, бездельником, путешествующим для того, чтобы 
«убить время». 

3. В 1901 г. «Словарь иностранных слов» впервые вводит толкование слова 
турист: «Туристы – лица, путешествующие для развлечения или для ученой цели». Но 
лексема туризм в нем отсутствует [6, 76].  

4.  В историко-этимологическом словаре современного русского языка (2001), 
турист обозначает – «путешественник, совершающий поездку или пеший переход с 
познавательной целью или для отдыха » [7, 124]. Собственно над этим определением 
специалисты трудятся более 50-ти лет. Первые определения туриста были сформированы в 
1937 г. специально комитетом Лиги Наций. 

5. В 1963 г. на конференции ООН по международному туризму в Риме (Rome 
Conference Definition) рассмотрены вопросы туристских дефиниций. Было принято 
следующее определение туриста: «Турист – потребитель тура, туристкого продукта или 
туристских услуг – временный посетитель местности, населенного пункта, территории или 
страны независимо от его гражданства, национальности, пола, языка и религии, находящийся 
в данной местности не менее чем 24 часа, но не более шести месяцев в течение календарного 
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года, или находящийся вне места своего проживания в пределах своей страны и 
осуществляющий, по меньшей мере, одну ночевку в коллективном или индивидуальном 
средстве размещения, путешествующий ради удовольствия или с познавательными, 
лечебными, деловыми, религиозными, спортивными целями  и не занимающийся при этом 
деятельностью в месте временного пребывания, оплачиваемой из местного источника»  [8, 
68-69]. 

Экскурсия 
Экскурсия  от лат. excursio – поездка; от excurrere - совершать поездку, уезжать [9]. 
1. коллективное (реже индивидуальное) посещение чего-либо (музея, выставки, 

мемориала и т. п.), поездка куда-либо с образовательной, познавательной целью; 
2.  организованный тематический показ чего-либо (произведений искусства, 

памятников прошлого, каких-либо сооружений, механизмов и т. д.), сопровождаемый 
объяснениями; 

3. группа лиц, для которых производится организованный показ чего-либо. 
 Гид 
Гид – проводник, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий 

осматриваемые ими достопримечательности 
(заимствовано в XIX в. из франц. яз., где guide «проводник, гид»,  итал. guida — тж. 
(от guidare «вести»).  

Круиз 
1. англ. cruise - круиз, морское путешествие от cruise - совершать рейсы;  
2. голл. kruisen - пересекать накрест;  
3. лат. crux – крест. 
Круиз - туристическое путешествие; первоначально морское путешествие, обычно по 

замкнутому маршруту, часто включающее поездки из портов во внутренние районы страны. 
Трансфер 
Трансфер (от англ. transfer — переносить, перемещать либо перевозить, 

транспортировать, переправлять) - поездка в автомобиле, микроавтобусе или автобусе из 
одного пункта в другой, например, когда представитель транспортной или туристической 
фирмы встречает туриста в аэропорту или на вокзале, а затем доставляет в гостиницу. Часто 
употребляют: трансфер в аэропорт или трансфер из аэропорта, трансфер на вокзал [9].  

Кемпинг 
Кемпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь 

для авто, мототуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами 
для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами. 
Функционирование кемпинга основано на самообслуживании. Кемпинг может также 
включать инфраструктуру сферы обслуживания, например магазины, автомойки, эстакады 
для осмотра и мойки автомобилей [9]. 

Ботель (от англ. boatel, из boat «лодка; судно» + hotel «отель») - плавучий отель. 
Ротель (англ. гостиница на колесах) -  обычно двухэтажный автобус дальнего 

следования, у которого пассажирское помещение с мягкими сиденьями и бытовое отделение 
расположены на одном этаже, а спальное отделение — на другом. 

Бунгало 
Бу́нгало (англ. Bungalow - одноэтажная дача, дом с верандой; хинди bangla - дом)  — 

одноэтажный дом для одной семьи, часто с плоской крышей и обширной верандой. 
В статье огромный интерес проявлен к словам «туризм» и «турист», которые во второй 

половине XIX в. вошли в языки многих народов мира. Быстрому их распространению по 
планете способствовало создание в 1841 г. в Англии Томасом Куком туристской конторы 
«Томас Кук», которая занималась организацией поездок во Францию, Италию, Египет, США 
и другие страны, кругосветных вояжей [8, 54-58].  

При рассмотрении туристической лексики нами указывалась этимология слова, его 
дефиниция.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=boatel&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/boat
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/hotel
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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Мы пришли к выводу, что этимологические корни рассмотренных нами понятий 
быстро распространились и вошли в современную лексику не только русского языка, но и 
стали интернациональными, так как основная их часть заимствована из английского языка, 
который широко используется по всему миру. 
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Обучение языку на сегодняшний день является многофункциональным. Наряду с 

коммуникативной, когнитивной, эмоциональной, в качестве базовой реализовывается и 
эпистемическая функцию языка, связанная с хранением и передачей национального 
самосознания, традиций культуры и истории русского народа. 

Плодотворную работу в данном направлении можно осуществлять на уроках русского 
языка с помощью учебных текстов с этнокультурными компонентами.  

Пристальное внимание к текстам объясняется тем, что любой текст является 
источником информации, поэтому очень важен их отбор на основе содержательной 
структуры. Система заданий к ним позволяет обеспечить принцип диалога двух культур, т.е. 
дает возможность обучать русскому языку посредством использования полученной 
информации для сопоставления фактов родной и изучаемой действительности, выявления 
позиций обучаемого по рассматриваемому вопросу, обобщения с опорой на их личный опыт. 

Актуальность проблемы формирования этнокультурной компетенции обусловлена 
процессами глобализации и интеграции, происходящими в современном обществе, для 
которой характерны высокая степень мобильности и разнообразия межэтнических и 
межкультурных взаимодействий. Такого рода компетенция позволяет правильно оценивать 
специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с представителями других 
этнических общностей, находить адекватные формы сотрудничества с ними с целью 

http://www.geo-vestnik.psu.ru/
http://www.geo-vestnik.psu.ru/
mailto:alena1992.18@mail.ru
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поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия. 
В этнопсихологическом словаре под термином «этнокультурная компетентность» 

понимается  степень проявления человеком знаний, навыков и умений, позволяющих ему 
правильно оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с 
представителями других этнических общностей, находить адекватные формы 
сотрудничества с ними с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия. 

Этнокультурная компетентность реализуется, прежде всего, через набор культурных 
компонентов, в которых сосредотачиваются потребности, мотивы и ценностные ориентации 
представителей конкретных национальных регионов, этническая специфика проявления 
которых существенно влияет на общение с ними. 

Новые политические и экономические отношения позволили широко расширить 
взаимосвязь и взаимозависимость различных стран, народов и культур. Люди сталкиваются с 
разнообразием культурного окружения, с иной системой ценностей, что приводит либо к  
адаптации к данной среде, либо к ее отрицанию и неприятию.  В настоящее время в 
контексте полиязычного образования остро встает вопрос о том, как работать над 
формированием этнокультурной компетенции уже в школе через учебники  русского  языка, 
которые  являются значимым источником для учеников  при получения не только  сведений 
об изучаемом языке, но и информации об этнокультурных  особенностях  страны  
изучаемого  языка.  

В данной работе мы рассматриваем представленность этнокультурных компонентов в 
учебниках русского языка в школах Казахстана. 

Например, в казахстанском учебнике по русскому языку для 9 класса с русским языком 
обучения учебные тексты наполнены этнокультурными компонентами, которые выполняет 
две функции: показывают значимость и богатство родного языка, а также бережное 
отношение к русскому языку: «Я люблю русский язык, но так же люблю и свой родной 
балкарский, на котором я впервые сказал «мама», «хлеб», «дерево», «снег», «дождь», 
«звезды». Я хочу, чтобы мой язык – первое сокровище моего народа – жил и развивался. 
Уважение и любовь к русскому языку, на котором я говорю много лет и которым 
восхищаюсь, продолжая изучать его, совсем не мешает мне любить родную речь – язык 
моей матери». (К. Кулиев)». Данный отрывок можно с легкостью перенести на казахский и 
русский языки. Ученик, который прочитает и вдумается в данный отрывок, еще раз должен 
убедиться в том, что изучая любой другой язык (в нашем случае русский), он «не предает» 
свой родной язык, а лишь обогащает его. 

Следующий казахстанский учебник, но уже для школ с казахским языком обучения по 
этнокультурной наполняемости не уступает первому.  Уже первый параграф учебника 
посвящен теме: «Русский язык в диалоге культур», что с первых страниц настраивает 
учеников к восприятию этнокультурных компонентов. Ставится и проблемный вопрос: 
«Почему русский язык способен успешно участвовать в диалоге культур?». 

Особенностью казахстанских учебников русского языка является отражение 
этнокультурных компонентов в тесном диалоге казахской и русской культур. 

Результаты проведенного анализа подтверждают вывод о том, что содержание 
текстового материала и системы заданий учебников по русскому языку, отражающее 
национально-культурные особенности изучаемой лингвокультуры, способствует 
формированию вторичной языковой личности, готовой вступить в коммуникацию в 
многоязычной и поликультурной среде.  

Для учителя текст является, помимо основных задач, средством обучения, а для 
ученика в основном объектом. Соответственно, своеобразие учебного текста с точки зрения 
его отношения к учебному процессу состоит в том, что он одновременно является и 
объектом изучения, и средством обучения. 

Данная система обучения с помощью текстов предполагает использование текста в 
следующих возможных аспектах: 

- текст как единица представления языкового материала; 
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- текст как единица обучения речевой деятельности; 
- текст как образец функционально-смыслового типа высказывания; 
- текст как средство создания культурно-информационного контекста общения. 
Следовательно, учебный текст должен включать такие составляющие, благодаря 

которым деятельность учащегося мотивируется, программируется и реализуется, приводя, к 
достижению целей,  поставленных в процессе изучения предмета. Итак, все сказанное выше 
дает нам право утверждать, что учебный текст является, во-первых, одной из доминирующих 
содержательных единиц обучения, т.к. он выполняет важнейшие образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи. Во-вторых, учебный текст также является и  
составляющей учебного дискурса, т.к. в учебном дискурсе два участника – учащийся и 
учебный текст. Учебный текст, являясь внешним материальным носителем содержания 
образования, поэтому он должен быть одновременно и организатором процесса усвоения 
этого содержания. Таким образом,  в процессе восприятия этнокультурного материала 
учебника по русскому языку и разнообразных форм работы с ним ученик усваивает 
этнокультуроведческие знания, способствующие развитию  чувства гордости и 
удовлетворения от осознания принадлежности к тому или иному народу, и, что самое важное, 
это формирует основу для позитивного межэтнического взаимодействия, что приобретает 
особую актуальность в современной действительности. 

Межкультурное общение, уважение  к  культурным  ценностям народов  проживающих  
в  стране,  толерантность  являются  одними  из определяющих  факторов  целостности,  
конкурентоспособности  такой полиэтнической страны, как Казахстан.  В связи с этим одной 
из главных задач школы является формирование  этических ценностей, высокой культуры 
школьника,  умеющего грамотно и адекватно формулировать и высказывать свои мысли в 
межкультурной среде, терпеливо и уважительно относиться к мнениям окружающих. 
Реализация данных приоритетов осуществляется непосредственно через учебники, 
неотъемлемой частью которых должны быть этнокультурные компоненты. 
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представителей разных языковых культур формируются различные картины мира. 
Своеобразие языков, в частности казахского и русского, заключается в различии 
когнитивных баз, сформированных этносами в процессе восприятия и освоения мира, 
ведения специфической хозяйственной и трудовой деятельности, существования на разных 
экологических ландшафтах. В этом проявляется специфика человеческого восприятия мира, 
зафиксированного в языке. 

Поскольку «в основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя 
система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем, сознание 
человека всегда этнически обусловлено» [4: 20]. В научных трудах Г. И. Богина, В.З. 
Демьянкова, А.А. Залевской, В.В. Знакова, Ю.Н. Караулова, И.А. Стернина, Е.Ф. Тарасова 
отмечаются характерные черты языкового сознания. Огромное значение имеет описание 
национально-специфических особенностей языковой картины мира, этнолингвокультур (Н.Д. 
Арутюнова, Т.В. Булыгина, Б.А. Серебренников, А.А. Уфимцева, А. Д. Шмелев), а также 
соотношения языка и национального сознания, национального образа мира (Н. Д. Арутюнова, 
У.М. Бахтикиреева, В.Г. Гак, Г.П. Мельников, А.А. Мельникова, Т.Е. Смыковская, Н.В. 
Уфимцева, Н.Ж. Шаймерденова).  

Анализ осуществлялся на материале произведений казахских и русских писателей, 
поскольку именно в художественном произведении актуализируются все аспекты 
речемыслительной деятельности индивида. Фактическим материалом послужил роман-
эпопея всемирно известного представителя казахской литературы М.О. Ауэзова «Путь Абая» 
[1] и роман «Тихий Дон» русского народного писателя М. Шолохова [].  

Казахский и русский народы являются не просто географическими соседями, но 
связаны политически, экономически, общность отразилась и в языке, ментальности, культуре 
общения. Нами предпринята попытка проанализировать образы сознания представителей 
казахского и русского народов. Именно образы служат символами действий, фактов и мифов, 
этикетами привычек и ритуалов, передающих национальную духовность, историческую 
память, мировосприятие представителей разных лингвокультур.  

Цель статьи – определить сходство и различие созданных художественных образов. 
Образ – это категория сознания, а не действительного мира. Несомненно, образ формируется 
при помощи определенных средств языка, которые способствуют неадекватному 
представлению воспринимаемого мира. Мы обнаружили, что гипотеза  Ю.Н. Караулова, Н.В. 
Павлович относительно общности  образного мышления каждого создателя произведения 
искусства подтверждается художественными образами казахского писателя. Казахских и 
русских писателей сближает способность ассоциативно связывать предметы и явления 
окружающего мира, умение видеть общие признаки, качества у разных предметов в 
результате общности или близости впечатлений от них. Так, наиболее продуктивная 
парадигма образа «человек – лошадь» является инвариантом эксплицитного лексического 
ряда: конь, кобыла, жеребенок, стригунок, имплицитного – строптивый, необузданный, 
вздыбыть, узда, ускакать. 

В общепсихологическом плане и в проективной психологии лошадь воплощает 
импульсивность, неудержимость желаний, инстинктивные влечения, выступающие 
движущими факторами человеческого поведения. Потому словесные образы в казахской и 
русской литературе имеют много общего: «Строптивых Кунанбай наказывал», «натура 
необузданная, грубая, раздражительная» (характер), «постараются скинуть Кунанбая с коня» 
(с должности), «вместе с ним и мы будем на коне» (в чести), «ненавистная брачная узда» 
(неволя), «ты ускакал совсем в другую степь» (заблуждение). 

Лошадь в казахской степи играла важную роль в развитии цивилизации как самое 
красивое, приспособленное к быстрому и продолжительному бегу, полезное в хозяйстве 
животное. Гордый всадник на скачущем боевом коне – символ того, что человек серьезных 
устремлений и наделенный определенными качествами, а своим положением обязан только 
самому себе, своим достоинствам.  

В русской литературе встречается идентификация человека с лошадью, выполняющей 
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физическую работу, присуща людям, измученным работой, трудом, добросовестным, 
приземленным, но часто считающими себя главным тружеником семьи, которого все 
используют в своих целях: «За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая 
непосильный пробег». В казахской литературе таких отождествлений не встретилось. 

В то же время язык казахского автора кодирует и транслирует родную культуру в 
тексте, где отражается национальное сознание, своеобразное осмысление действительности: 
О, богиня, Умай, всей сутью женщины и матери молю, благослови каждый шаг моего 
жеребенка (о ребенке). Парадигмы образов «время – конь»: Время привязывания кобыл на 
дойку предваряло час, когда все садились пить кумыс; «пространство – конь»: Жиренше 
подозвал Байгулака, Абралы, Байдильду, и все семеро незаметно отделились от толпы и 
повернули к могиле Кенгирбая, находившейся на расстоянии бега стригуна являются 
характерной особенностью кочевого народа. 

Разнообразие ассоциаций, связанных с лошадью говорит о том уважении, которое 
испытывает человек к животному. И в казахской, и в русской степи котировались 
грациозные, быстрые и неутомимые скакуны, а также лошади, отличающиеся большой 
выносливостью и неприхотливостью.  

При воплощении образа коня в казахском и русском языковом сознании обнаруживает 
себя ассоциативная связь «конь-человек». В обеих лингвокультурах в качестве ассоциата 
коня выступает человек – носитель состояния, ощущения, психического качества. 
Конкретный аспект характеристики в этом случае достигается актуализацией в 
семантической структуре образа коня соотносительных признаков психофизиологического 
плана. В рамках этой базовой ассоциации наблюдается достаточно широкий спектр 
актуализируемых смыслов, символов, которые характеризуют человека с точки зрения его 
состояния, ощущений, психофизиологических свойств (характера, темперамента, 
побуждений, поступков и т.д.). Имплицитно представленная информация требует анализа 
глубинного смысла текста.  

Анализ фактического материала позволил сделать некоторые наблюдения. 
Идентичность ассоциативных связей языкового сознания казахов и русских проявляется, 
когда речь идет о человеке: 

1) нетерпеливом, горячем, не умеющем сдерживать свои эмоции: 
«Темное, словно чугунное, жирное лицо с вывернутыми раздувающимися ноздрями 

выставляло натуру необузданную, грубую, раздражительную» (о жене Божея) и 
«- Ты не горячись, знаешь, куда ездют?», «Горячий он у нас(о Григории), как 

необъезженный конь»; 
2) не терпящем подчинение, оказывающем сопротивление: 
«Строптивых он (Кунанбай) наказывал тем, что лишал их доли в захватнической 

добыче, а непокорных укрощал силой»; «Ему (Абаю.) в последнее время почему-то хотелось 
спорить со старшими, словно некая подспудная строптивость затаилась в сердце]; «И 
Оспан с разбега заскочил на спину брата Смагула, тот едва удержался на ногах… -Хочешь 
скинуть меня! Ты что! Да Оспана утром не мог скинуть белый стригунок! Не брыкайся 
давай!»; 

3) тяготеющем несвободой:  
«С этим именем (Дильды) связывалось у него (Абая.) представление о чужой 

навязанной воле, о ненавистной брачной узде и 
«Нам от старины подальше, ато в такую упряжку запрягут, что хуже царской 

обозначится.- А править нами кто будет? – Сами! – оживился Подтелков.- Заберем свою 
власть – вот и правило. Лишь бы подпруги нам зараз чудок отпустили, а скинуть 
Калединых сумеемся!»; 

4) уставшем физически, обессилевшем, подчинившемся воле сильного: 
(Запрыгнув на спину брату…) «Усмиренный волей всадника, Смагул понесся в сторону 

Абая, проскакал мимо него и вместе с Оспаном ухнул в воду; «Через некоторое время 
Кунанбай, необычно для него печальный, как будто присмиревший, негромко продолжил: 
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«Человек – создание слабое и грешное…» и 
«Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина. Он сошел с 

крыльца, испуганно прижимая к левой стороне груди ладонь, подумал: «Видно, укатали 
сивку крутые горки…»; -Здорово, атаманец! – Трясило добрый! На нем бы 
четырехдюймовые возить!»; Такой уж он уморенный, как, скажи, на нем воза возили»; «За 
две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег»; 

5) свободном, свободолюбивом, своенравном:  
«Но Дуняшkа закусила удила: она тоже побледнела от негодования и злости, уже 

переходя на крик, продолжала…»; 
6) терпеливом, покорном: 
На лице сохранилось целостным прежнее выражение покорной замордованной 

лошади»; 
7) ощущаемом чувство общности с другими:  
Он оглянулся, увидел за собой более сотни спешенных, редко рассыпавшихся по 

снежному склону балки бойцов и почувствовал себя уверенней, сильнее. В бою всегда сильно 
владело им, как и каждым, табунное чувство»; 

8) обладающем властью, являющемся хозяином: 
«Все они (соперники) вовсе не считают, что место ага-султана утеряно для них 

навсегда, нет! Они надеются занять его снова. И не перестанут подстерегать тебя 
(Кунанбая.)на каждом перевале, а теперь постараются, конечно, стащить тебя с коня»; 
(речь идет о собственности на землю) «- Е-е! Выходит, что хозяин коня теперь Акберды. 
Захочет- посадит позади себя, а не захочет – по шапке даст»; «- Если вы что-нибудь 
соображаете, то поймете – эта мечеть для нашего мырзы принесет много благ. А вместе 
с ним и мы будем на коне». 

Модель воплощения образа коня реализуется в условиях экстериоризации различных 
психических составляющих (эмоций, мыслей, ощущений и т.д.), т.е. их субстантивной 
номинации  и, как следствие, представлении в качестве самостоятельных сущностей. Н.Д. 
Арутюнова считает, что мы «склонны экстериоризировать ее составляющие – чувства, 
страсти, желания, волю, ум, рассудок, душу, сердце, совесть, стыд, мечты, веру, опыт, 
воспоминания, надежды, пороки, добродетели, раскаяние, страдание и др., представляя их не 
только как нечто отдельное от нас, но и как нечто вступающее с нашим «я» в определенные 
дружеские или враждебные отношения…». 

Например, экстериоризованные составляющие личности могут стать 
непосредственными ассоциатами образа коня: 

«Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед его глазами вставала 
живая, улыбающаяся Наталья» (конь-память); 

«Гордость, не позволявшая ей, отверженной, оставаться в Ягодном, встала в ней на 
дыбы. Неподвластная ей воля направляла слова ее и поступки» (конь-гордость). 

Анализ показал, что семантический потенциал образа «конь» в языковом сознании 
казахов и русских реализуется в ассоциативном функционировании и определяется не только 
объемом человеческих знаний о соответствующей реалии, но и особенностями социально-
культурной парадигмы.  

Многообразие смыслов, которые могут быть эксплицированы конкретным образом в 
его ассоциативном использовании, не поддается исчерпывающей репрезентации: они 
целиком определяются свойствами реалии в ее восприятии человеком в самых разных 
ситуациях, эта тенденция обеспечивает широту диапазона семантического варьирования 
образа.  

В художественно-поэтических образах, как видим, можно черпать сведения о культуре 
и менталитете народа, они всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, 
идеологию своей эпохи. Культурно-художественная значимость даже отдельно взятой 
парадигмы образов «глаза – животное, огонь, предмет, пространство, вода, растение» 
проясняет невидимый миру духовно-душевный статус героев. 
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Таким образом, парадигма образов – это специфический лингвокультурологический 
«мостик» между бытием и сознанием, миром в материальном, объективном существовании и 
его образом – языковой картиной, выраженной в смысловом пространстве литературного 
произведения, художественном мире писателя. Полагаем, сопоставительный анализ 
словесных ассоциаций с конем у казахских, русских творцов слова может стать предметом 
дальнейших исследований. 
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В современном мире, характеризующемся техническим ростом, развитием 

информационных технологий и разнообразием инноваций, традиционные национальные 
бытовые принадлежности, ценности, традиции, обряды постепенно переходят на второй 
план. Информатизация, с одной стороны, имеет положительное влияние на жизнь и культуру 
современного общества, общество прогрессирует на мировом рынке благодаря новым 
разработкам в сфере информационных технологий, однако, в то же время наши духовные 
ценности теряются, забываются и перестают являться частью культуры. Данная статья, 
связанная с этой проблемой, посвящена лингвокультурологическому значению слова 
«сандык (сундук)» в татарском языке, функционированию данной лексемы в 
паремиологическом фонде и фольклоре татарского языка, а также репрезентации лексемы и 
понятия «сандык» в других языках. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова слову «сундук» дается следующее определение: «это 
ящик с крышкою на петлях и замком, обычно окованный и со скобами, для хранения вещей» 
[3: 627]. Этимология данного слова происходит от тюркских языков, оно было заимствовано 
в русский язык не позднее XV века. Также в некоторых источниках можно встретить, что 
«сандык / сундук» по своему происхождению является татарским словом [2: 532].  

В татарской культуре сандык является особой бытовой принадлежностью. По 
свадебным традициям татарского народа, невеста должна собирать, складывать приданое в 
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этот ящик. Там могут быть подарки родственникам жениха, вышитые самой невестой вещи, 
например, платки, наволочки, шаль и т.д. Если обратиться к истории сундука, то он также 
употреблялся во время калыма. Калым (махр) – это выкуп, который уплачивается родителям 
или родственникам невесты. Эта традиция присутствует не только в культуре татар, но также 
казахов, тюрков, узбеков, а также других восточных национальностей. К большому 
сожалению, сегодня этой традиции в татарской культуре практически нет. Обычаи, 
связанные с «сундуком», совсем не соблюдаются. Даже производство сундуков в Татарстане 
найти очень тяжело. 

В народе слово «сандык / сундук» ассоциируется с золотом, сокровищем, волшебством 
и т.д. Не зря у татар часто употребляется словосочетание «серле сандык», то в переводе 
означает «волшебный сундук». Действительно, исходя из народных сказок, мы можем 
утверждать, что сундук – это какая-то волшебная вещь, полная золотом и драгоценными 
камнями или хранящая что-то особо ценное. Так, например:  

1)  “...үги кыз үзе кайтып җитә. Өенә кайткач, сандыкны ачып карый. Ни күзе 
белән күрсен, сандык эче туп-тулы алтын-көмеш, энҗе-мәрҗән, кыйммәтле ташлар.” – 
“Пачерица придя домой, открывает сундук, а в нём полно золота, серебра, жемчуга, разных 
драгоценных камней.” (Сказка “Үги кыз” / “Пачерица”); 

2)  “Ачты сандыкны. Сандыктан болыт шикелле төтен, ә төтен арасыннан 
Гыйфрит килеп чыкты.” – “Открыл сундук. Из сундука вышел дым, а из дыма появился 
дьявол” (Сказка “Балыкчы белән гыйфрит” / “Рыбак и дьявол”); 

3) «Кызның эшләпәсе кырык кат сандык эчендә саклана. Ул кырык кат сандык 
эчендә кырык кат тартма була. Менә шул кырык кат тартманың иң эчкәре тартмасында 
саклана ул эшләпә” – “Шляпа девушки находятся в сундуке, а сам этот сундук хранится за 
40 замками, а шляпа хранится в самой дальней из этих коробок”. (Сказка  “Өч күгәрчен” / 
“Три голубя”).  

Как известно, опыт народа, его верования, обычаи, наблюдения хранятся и передаются 
из поколения в поколение посредством паремиологического фонда. В пословицах и 
поговорках выражается народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик 
народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Пословица живет в 
речи, только в ней емкая пословица приобретает свой конкретный смысл. Исследуя 
пословичных фонд можно получить полное представление о менталитете, языке, 
особенностях нации. Для исследователей различных областей наук (лингвокультурология, 
фольклористика) пословицы и поговорки являются одним из основных объектов изучения. 
Этим объяснятся наше обращение к паремиологическому фонду татарского языка.  

В татарском языке есть пословицы с лексемой “сандык”: 
1) “Кеше күңеле – серле сандык” / “Душа человека – загадочный / таинственный 

сундук”. Значение данной пословицы заключается в том, что душа у каждого человека 
индивидуальна, полна разных идей, мыслей и представлений.  

2) “Һәр гаилә – үзе бер серле сандык ул” / “Каждая семья сама по себе загадочная”. 
Как и в первом примере, здесь также заложена мысль об индивидуальности, о том, что в 
каждой семье существуют свои законы, свои традиции. 

3) “Бикле сандыкта җәүһәр ятыр” / “В закрытом сундуке лежит драгоценный 
камень”. Интерпретация данной пословицы сводится к тому, что каждый человек несет в 
себе определенное скрытое начало, как заложено в природе. Для достижения первоначала 
необходимо заглянуть внутрь и дойти до той самой сакральной точки. 

4) “Берәүнең дә сандыгы буш булмый” / “Сундук у каждого пустым не бывает”. 
Данная пословица отмечает, есть у каждого свои проблемы, свои переживания, в каждой 
человеческой душе есть свои новости, мысли, “свой багаж”. 

5) “Кыз – бишектә, җиһаз сандыкта” / “Девочка – в колыбели, вещи – в сундуке”. У 
татар издревле с рождениям девочки родители начинали собирать ей приданое. 

Таким образом, рассмотрев функционирование слова “сандык” в пословицах и 
поговорках татарского языка, мы пришли к выводу, что оно используется в речи в значениях 
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“приданое”, “багаж знаний (опыт)”, “душа”, “индивидуальная целостность” и т.д. 
В татарском языке слово сандык также употребляется в крылатах выражениях, 

метафорах, эпитетах. Например, “сандык төбендә саклау” / “хранить в сундуке” – это 
выражение обычно используется в значении “хранить что-то ценное” или “положить какую-
то вещь в сундук и забыть о нем”.  

Как известно, в каждом языке есть слова, обозначающие предметы, явления и понятия, 
существующие в практическом опыте носителей исходного языка, но отсутствующие в 
культуре носителя переводящего языка и поэтому не имеющие в нем эквивалента. Такие 
слова именуются реалиями. Так, рассматриваемая нами лексема «сандык» не имеет 
эквивалента при переводе на английский язык. “Сундук” может быть переведен на 
английский языке как trunk, chest, box: 

1) «trunk» – 1) ствол (дерева), пень, туловище; 2) кальсоны, доходящие до колен, 
длинные трусы, плавки; 3) арх. стержень колонны; 4) железнодорожная, телефонная, 
телеграфная магистраль; 5) анат. главная артерия; 6) хобот слона; 7) дорожный сундук, 
чемодан; 8) колчан (ветряной мельницы) [1: 857]. 

2) «chest» – 1) ящик, сундук; 2) казначейство, казна; 3) грудная клетка [1: 145]; 
3) «box» – 1) коробка, ящик, табакерка, почтовый ящик; 2) ящик под сиденьем 

кучера; 3) театр. ложа; 4) стойло; 5) маленькое отделение с перегородкой (в харчевне); 
6)домик (особ. охотничий); 7) рудничная, угольная вагонетка; 8) тех. букса, втулка [1: 102]. 

Причем, часто при переводе употребляется слова chest, box. Это можно заметить, 
например, при переводе романов Ф.Достоевского, творчество которого отличает нередкое 
использование слова “сундук”: 

1) «Ведь это сундук, а не квартира» – “This is a box, not a lodging” («Униженные и 
оскорбленные»); 

2) “Митя встал и перешел с своего стула в угол, к занавеске, прилег на большой 
накрытый ковром хозяйский сундук и мигом заснул» – “Mitya got up, moved from his chair to 
the corner by the curtain, lay down on a large chest covered with a rug, and instantly fell asleep” 
(“Братья Карамазовы”). 

3) “Наконец ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или 
на сундук” – “At last he felt cramped and stifled in the little yellow room that was like a cupboard 
or a box” (“Преступление и наказание”).  

Таким образом, мы проанализировали репрезтацию и функционирование лексемы 
“сандык” в татарской лингвокультуре и можем отметить, что ее употребление неоднозначно, 
данная лексема не имеет эквивалента в английском языке. 
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Повесть А.Алимжанова "Сувенир из Отрара" отмечена международной премией имени 
Джавахарлала Неру. 

Повесть отличает бережное отношение к истории народов Востока. Своеобразным 
выражением творческого принципа писателя являются его слова о том, что следы ушедших 
по старым дорогам укрыты пылью веков, но их можно оживить в своем воображении и 
попробовать пройти по ним, бережно снимая покрывало с тех далеких дней, как влажный 
ветер в полдень снимает сонливость со старого цветка. Путешествуя в прошлое народов 
Востока с надежным компасом,  писатель сумел поднять пласты древней истории, раскрыть 
связь ее с настоящим и по-новому осветить ряд проблем, касающихся места и значения этого 
региона земного шара в истории человечества [1]. 

«Не верь тем, кто пишет, что у нас не было культуры строительства, что у нас не было 
зодчих… Вглядись в развалины древних городов, лежащих в Кызылкумах…» – пишет он об 
Отраре. Не верь, вглядись в историю, вчитайся, узнай…[1].  

 Тюркизмы -  слова, заимствованные русским языком из тюркских языков, независимо 
от их происхождения в тюркских языках. 

В произведении А.Алимжанова «сувенир из Отрара» нами выявлены следующие 
тюркизмы: 

Падишах (перс. «پادشاه» pādšāh  от др.-перс. «pati-xšāyaθiya» - «правитель, царь») –  
иранский монархический титул, также использовавшийся в некоторых странах Азии. 
Предшественником титула «падишах» был персидский титул «шах-ан-шах», означавший 
«царь царей». Среди мусульман-суннитов бытовало мнение, что царём царей можно 
называть лишь Аллаха, поэтому в суннитских государствах стал использовался его аналог 
«падишах». Титул «падишах» варианты: «падшах» или «бадшах» носили монархи 
нескольких государств Евразии, в частности, Османской империи, Дурранийской империи  с 
центром в Афганистане, империи Великих Моголов. Кратковременно титул падишаха 
принимали на себя правители некоторых других государств. Последним официальным 
носителем титула был Захир-Шах. Княжество Сват на территории нынешнего Пакистана 
несколько лет использовало титул «падишах сахиб» («великий император»). Европейцами 
титул падишаха считался аналогом императорского титула. В некоторых тюркских языках 
слово «падишах» (патьша, патша) означает «царь», «император» и употребляется в 
основном по отношению к российским императорам [2]; 

Шейх (араб. شيخ  ) – почётное название видного богослова в исламе. Другие значения: 
учитель, руководитель религиозной группы. Руководитель группы паломников, 
совершающих зиярет к святому месту, организующий ритуал. Человек, живущий при святом 
месте и помогающий паломникам совершить зиярет. Вождь племени арабов на Аравийском 
полуострове. Любой человек, являющийся эмиром, именуется шейхом. Среднеазиатские 
кишлаки, расположенные около святых мест и занимающиеся только обслуживанием 
паломников, называются кишлаками шейхов. Иногда шейхами провозглашают лидеров 
исламских организаций [2]; 

Визирь (вазир, везер, везир, визир; араб. - «министр») – титул первых (главных) 
министров и высших сановников во многих восточных государствах, глава всей 
администрации, как военной, так и гражданской. Слово «визирь» происходит от 
пехлевийского – vih’r «арбитр,тот кто решает». По традиции термин «визирь» применяется 
для обозначения аналогичных должностей, для которых в некоторых восточных странах 
имелись (или имеются до сих пор) собственные оригинальные названия, например, «чати» в 
Древнем Египте. В Хазарском каганате звание везира\вазир носил командующий 
хорезмийской наемной гвардией Ал-ларисия. В Османской империи великий, или верховный, 
Везир (везир-и азам, садр-азам) возглавлял правительство  и государственный совет; 
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обнародовал указы султана, издавал от имени султана указы, подписывал мирные договоры; 
с ликвидацией султаната в Турции эта должность упразднена [3, с.132]; 

Сарбаз (перс. سرباز )  - персидский, а также бухарский пехотинец регулярных войск. 
Этот термин использовался и среди других государств и народов Средней Азии [ 4, с.68]; 

Новру́з – (от перс. نوروز -  «новый день»), а также Международный день Новруз – 
праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских 
народов. Новруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к 
исламским обычаям [ 4, с.54]; 

Шатёр — временная лёгкая постройка из тканей, кож или ветвей, разновидность 
палатки, от которой отличается большими размерами. Обычно сооружается в форме конуса. 
Издревле шатры использовали восточные кочевые народы. Слово «шатёр» заимствовано из 
тюркских языков (тур. Çadır, кирг. Чатыр: палатка) и восходит к перс. čätr . В 
древнерусском языке шатёр назывался также алачюча, лачуга [ 3, с.230 ]; 

Минаре́т (араб. منارة , манара, «маяк»), ми’зана (араб. مئذنة ) или саума’а (араб. صومعة ) – 
в архитектуре ислама башня (круглая, квадратная или многогранная в сечении), с которой 
муэдзин призывает верующих на молитву. Минарет ставится рядом с мечетью или 
включается в ее композицию. Ранние минареты часто имели винтовую лестницу или пандус 
снаружи (спиралевидные минареты), в поздних - внутри башни. Различаются два основных 
типа минаретов: четырехгранные и круглоствольные. Минареты украшались узорной 
кирпичной кладкой, резьбой, глазурованной керамикой, ажурными балконами (шерефе). 
Малые мечети обычно имеют один минарет, средние – два; в больших султанских мечетях в 
Стамбуле было от четырех до шести минаретов. Самое большое количество минаретов, 
десять, у мечети пророка в Медине [ 2 ]; 

Шахиня - Супруга шаха [3,215]; 
Чабан – название пастуха овец в Молдавии, Румынии и части Украины, а также у 

народов Кавказа и Средней Азии. Происходит от тюркск.; ср.: тур. çoban, туркм. çopan и др.; 
в свою очередь тюркские слова заимств. из перс.    nâbuč[ 3,180]; 

Кошма – войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти. Кошмы 
вырабатываются и широко применяются в быту у народов, занимающихся скотоводством: у 
казахов, киргизов, туркмен, каракалпаков, афганцев, курдов и др. Кошмы бывают простые, 
которые служат главным образом для покрытия юрт и орнаментированные - ширдак. 
Ширдаки изготовляют путём вкатывания окрашенной шерсти в основной фон кошмы, 
сшиванием цветных кусков, аппликацией, узорной стёжкой или вышиванием по кошме. 
Такие служат для внутреннего убранства жилища. Обряд вознесения на трон государя 
производился на белом войлоке. «Белизна кошмы, на которой поднимали хана, олицетворяла 
чистоту его намерений. Кроме белизны кошмы здесь важна его форма. Четырехугольность – 
это четыре стороны света, т.е. при помощи кошмы описывается вертикальное строение мира, 
и четырехугольные предметы присутствуют не только в обряде коронации… 
Четырехугольной представляли свою страну скифы; четырехугольный космос моделируется 
в костюме «Золотого человека». Хан, находящийся в центре этого космоса, является его 
центром, опорой мироздания» [5, с.153]; 

Ау́л  - традиционное поселение сельского типа, стойбище, община у тюркских народов, 
а также у других народов Средней Азии и Кавказа. Происходит от тюркск. awul, awïl, ср.: 
карачаево-балкарск. ауул, башкир. ауыл, казах., тат. авыл «деревня, селение», кыпч. aul 
«деревня; юрты, находящиеся на одном месте», тур., азерб. aɣyl «загон для овец» [3,с.63]; 

Казна́ – средства бюджета и иная государственная собственность, нераспределенные 
между государственными предприятиями и учреждениями и принадлежащие государству 
(либо публичному образованию или институту) на праве собственности. Происхождение 
слова восходит к арабскому слову хазне – хранилище, сокровищница, от хазана – запасать, 
хранить. Ранее это слово проникло на территорию Средней Азии и Казахстана, и уже во 
времена Золотой Орды [3,с.86]; 

Карман -  заимствованное в XVI в. из тюркских языков, где карман  в качестве  
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производного от карма "держать" с исходным значением "то, в чем держат" деньги [3,с.102]. 
Айва́н (также эйван, иван, ливан) — в исламской архитектуре обозначает сводчатое 

помещение, с трех сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны. Айваном 
могут называться: большой сводчатый зал, открывающийся во внутренний дворик и 
служивший приёмным залом во дворцах или культовых сооружениях; Терраса с плоским 
покрытием, поддерживаемым колоннами или столбами, в среднеазиатских жилищах, 
мечетях и других сооружениях. В парфянском и сасанидском зодчестве айваны служили 
приёмными залами во дворцах, как, например, в парфянском дворце Кухе-Ходжа, или 
сасанидском дворце Ктесифон. В Средние века айваны широко использовались в дворцовой 
и культовой архитектуре Среднего и Ближнего Востока, например в мечетях Исфахана, 
Сервестанском дворце, в мечетях Бухары, Самарканда, Герата [2]; 

Тамо́жня - государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через 
таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение 
таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный 
контроль и таможенное оформление. Слово «таможня» произошло от тюркского слова 
«тамга», означавшего у кочевых народов Средней Азии клеймо, которое обычно ставилось 
на различные предметы в качестве знака собственности. В Древней Руси в период Золотой 
Орды тамгой именовалась торговая пошлина. У тюркских кочевых племён тамга ставилась в 
первую очередь на скот (лошадей) и различные предметы, представляющие особую ценность. 
Тамга могла обозначать как принадлежность скота или имуществ отдельному владельцу, так 
и принадлежность к определённому роду, племени [3, с.321]; 

Карава́н (нем. karawane, от перс. كاروان, карван, вероятно от курд. kar, миссия + van, 
люди, или санскр. karabhah – молодой верблюд или слон) – группа людей, путешествующих 
вместе с торговыми, паломническими или иными целями и объединившихся для взаимной 
помощи и защиты в суровой или опасной местности, а также их вьючных животных: 
верблюдов, ослов, мулов или лошадей [4,с.56];  

Ша́хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной 
доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в части шахматной 
композиции), науки и спорта. Название берёт начало из персидского языка: шах мат, что 
значит буквально: «шах умер» [4, с.242]; 

Джигит - на Кавказе, в Средней Азии — наездник, отличающийся отвагой, 
выносливостью, искусством управлять конём и владеть оружием; также вообще любой 
смелый мужчина [ 4, с.56 ]; 

Шалаш - лёгкая постройка из жердей или палок, покрытых ветками, дерном, травой. 
Происходит от тюрк., ср. тур. sаlаš, азерб. šаlаš «шалаш, палатка» [4, с.281]; 

Орда́ (древнетюрк. оrdu – «ставка, резиденция хана, дворец») – военно-
административная организация у тюркских и монгольских народов. В средние века этим 
словом обозначалась ставка, столица правителя государства, откуда произошло название 
крупных феодальных государств и союзов кочевых племён, например, Золотая Орда, 
Ногайская Орда, Белая Орда. Чагат., азерб., татар., казах. orda «дворец, шатер султана, хана», 
«ханская ставка; «центр»; турец. ordu «военный лагерь», «войско, армия»; узбек. орда 
«ханский гарем»; киргиз. ордо «ханская ставка», «ханский дворец», «богатая юрта», 
каракалп. ordа «ханская ставка, юрта знатного человека», якут. ordа «становище, 
пристанище».  В европейской исторической литературе в связи с созданием негативного 
образа древних степных народов Азии это слово приобретает негативное значение  «войско-
стая врагов-кочевников-захватчиков» [6, с.603]; 

Кинжа́л – холодное оружие с коротким  прямым или изогнутым клинком, заточенным с 
одной или двух сторон. Кинжал араб. خنجر, ханджар;  тюрк. "канжал" - 1. лист железа, 
металла или 2. кан – кровь и жар –  пороть, вспарывать [4,с. 85]; 

Алма́з (от др.-греч. ἀδάμας — «несокрушимый», через араб. ألماس ’almās) – драгоценный 
минерал, кубическая аллотропная форма углерода [ 4, с.15 ]; 

Де́рвиш (перс. درويش - derviš – бедняк, нищий) то же, что и «каландар» или «календер» - 
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мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма [4, с.63]; 
Бараба́н (вероятно, слово тюркского происхождения) –  музыкальный инструмент из 

семейства ударных [3, с.152]; 
Хан (тюрк. кан; монг. каан – властитель, монарх) – тюрко-монгольский титул. 

Изначально ханами называли вождей племени. В государствах, образовавшихся после 
распада Монгольской империи, хан — титул государя, в Османской империи — титул 
султана. В Иране при Сефевидах хан — правитель области, а также один из титулов военно-
феодальной знати. В некоторых странах титул хана мог получить только прямой потомок 
Чингисхана по мужской линии. 

Впервые засвидетельствован в китайских источниках применительно к 
центральноазиатскому племени сяньби. Жужаньский каганат был первым образованием, в 
котором титулы хан и каган «хан ханов» сменили ранее распространённый у степных 
кочевников хунну титул шаньюй. «Тюрко-монгольский термин ханъ, который употребляется 
«перед или после имени шаманского духа или гения со значениями «самый почитаемый», 
«господствующий», «старший». «Имя небесного божества Тенгри, ставшее у принявших 
ислам тюрков синонимом Аллаха, не могло «усиливаться» земными титулами, даже самыми 
высокими (царь, хан, король), так как оно само в себе содержит высокое понятие. Поэтому 
приставка хан перед именем божества является прилагательным, а не существительным и 
отражает отношение человека к Богу. [7, с.179]. 

Эти слова составлены не из парных существительных, а из прилагательных (кан, хан) + 
существительные (кайа, тау) в соответствии с правилом, по которому прилагательное в 
тюркских языках должно стоять перед существительным. Хан был верховным 
главнокомандующим войск, верховным судьей, обладал верховным правом ведения 
переговоров с иностранными государствами, на объявление войны и заключения мира, на 
издание законов и распоряжения на всей территории [8, с.49]; 

Курган - древняя могильная насыпь из земли или камней, обычно полусферической или 
конической формы. Происходит от др.-тюркск. kurɣan «крепость», ср.: тур., кыпч., тар. 
kurɣan, казах., чагат. korɣan, кирг. kоrɣоn [ 3,75 ]; 

Жемчуг - твёрдые перламутровые образования в виде зёрен округлой, овальной или 
неправильной формы, образующиеся в раковинах некоторых морских и пресноводных 
моллюсков; ценятся как драгоценный камень и используются для производства ювелирных 
изделий. Происходит от тюркск.; ср.: др.-русск. женчугъ,  впервые жьнчугъ в 1161 г. в 
надписи Ефрос. Полоцкой; также у Кирилла Туровск. [ 3,98 ]. 

Данные тюркизмы были распределены следующим по группам: тюркизмы-агентивы 
(названия лиц по роду деятельности) – шейх, хан, падишах, шахиня, визирь, джигит, сарбаз, 
дервиш, чабан, караван; виды построек – шатер, минарет, айван, шалаш, курган; виды 
поселения – орда, аул; виды драгоценных камней - алмаз, жемчуг; вид государственного 
органа - таможня; вид настольной игры – шахматы; вид музыкального инструмента – 
барабан; вид холодного оружия – кинжал; вид праздника – новруз; вид войлочного ковра – 
кошма; средства бюджета – казна; место для хранения денег – карман. 

При количественном соотношении данных групп, можно отметить, что тюркизмы – 
агентивы преобладают над другими группами, далее идет группа – виды построек и т.д. 

Язык способен хранить «следы далеких эпох», великие события в жизни народа, 
достижения и потери, положительный опыт и ошибки человеческого бытия. Для описания 
того, что стоит за словом, необходим экскурс в прошлое, историю с тем чтобы ответить, 
почему именно этот образ связывается в сознании того или иного этноса с данным словом.  
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Речевое общение – важная составляющая деятельности современного студента и 

преподавателя, поэтому каждый должен уметь оценивать не только речь своих собеседников, 
но и свою собственную. 

Речевой портрет – это реализация в речи языковой личности человека, то есть 
представление в речи «многокомпонентного и многослойного набора языковых 
способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени 
сложности» [1; 32]. Речевой портрет современного студента слагается, прежде всего, из 
особенностей лексикона и речевого поведения данной социально-возрастной группы.  

В настоящей работе приводится речевой автопортрет студентов неязыковых 
специальностей КГУ им.Ш.Уалиханова, в котором достаточно объективно отразились черты 
языка современного молодого человека, проявились общие особенности речи, связанные с 
уровнем образования, возрастом, интересами.  

По окончании изучения дисциплины «Русский язык» студенты осознают важность 
знания языка: «Благодаря изучению предмета «Русский язык» я вижу теперь недостатки 
своей речи»; «Я осознанно оценила, что являюсь слушателем»; «Впервые я стал 
задумываться над своей речью, пытаться запоминать новые слова, узнавать их значения по 
словарям, так как это пригодится мне в профессиональной деятельности» и т.д.  

Большинство студентов осознают важнейшие функции языка в жизни человека и 
определяющее значение грамотной, богатой речи в процессе взаимодействия с другими 
людьми в различных ситуациях и сферах общения: «Без языка не существовало бы 
общества»; «Язык необходим людям»; «Мы должны ценить тот богатый язык, который 
достался нам уже сформированным, богатым, развитым»; «Впервые я задумалась о важной 
роли языка в моей повседневной жизни и жизни общества в целом» и т.п. 

Создание речевого автопортрета – нелегкая задача для студентов неязыковых 
факультетов, хотя изучение языка помогает им понять, что любой специалист, не только 
преподаватель-филолог, должен владеть навыками профессиональной коммуникации, 
взаимодействовать с другими людьми посредством языка. 

Каждый студент составлял индивидуальный речевой портрет, но наш анализ выявил 
собирательный автопортрет студента, характеризующийся общими особенностями и 
признаками. 

Современные студенты неязыковой специальности в оценке собственной речи может 
быть представлен как человек коммуникабельный: «Я отметил, что мне нравится 
разговаривать с людьми»; «Я легко вступаю в разговор с малознакомыми людьми»; «Я 
считаю себя общительным человеком» и т.п. 

mailto:turovskaya.kgu@mail.ru
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Тем не менее, большинство студентов предпочитают для общения те темы, которые им 
интересны и хорошо известны, в которых речь обязательно имеет смысл: «Если тема 
обсуждения мне знакома, я могу говорить без остановки»; «Мне нравиться выслушивать 
мнения, получать новые сведения, делиться впечатлениями»; «Если тема разговора мне 
интересна, я предпочитаю доказывать собеседнику свою правоту»;  «Все зависит от 
собеседника и моих знаний о предмете разговора». 

Из четырех видов речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, письмо – 
студенту ближе второе и четвертое: «Я больше люблю слушать, чем говорить»; «Самое 
главное в общении – это умение слушать»; «Все люди умеют слушать, но не слышать и 
понимать говорящего», «Мне легче написать, чем сказать вслух важные слова», «Я выражаю 
яснее мысли письменно, когда обдумываю».  

Выступая перед большой незнакомой аудиторией, студент чувствует ответственность и 
признается в том, что ораторское искусство достается ему с большими усилиями: «Я 
спокойно чувствую себя перед аудиторией однокурсников, легко выступаю с презентациями, 
докладами, рефератами, сообщениями, но перед большой аудиторией волнуюсь, иногда 
теряюсь»; «Я довольно легко себя выступаю перед большой аудиторией, хотя испытываю 
небольшую неловкость, поэтому предварительно репетирую речь»; «Когда я выступаю перед 
большой аудиторией, волнуюсь, пропускаю важные слова, хотя и стараюсь следить за своей 
речью. Думаю, что ораторское искусство дается постепенно»; «Я обычно теряюсь, когда 
меня неожиданно просят высказать какие-то свои мысли перед большой аудиторией. Мне 
нужно хорошо готовиться заранее, продумать ответы».  

Собственной речи студент причисляет достаточно важные качества: «Я, во-первых, 
соблюдаю чистоту речи»; «Моя речь логична, чиста, довольно богата»; «Свою речь могу 
назвать доступной, логичной, разнообразной». Но есть и противоположные мнения: «Считаю, 
что мне нужно пополнить словарный запас на русском языке»; «Не понимаю ничего в 
выразительных средствах русского языка и не могу их использовать»; «Я заметил, что мне 
трудно дается использовать научную лексику, часто ошибочно строю синтаксические 
конструкции»; «Недостаточно владею орфографией русского языка» и т.п.  

Подобная неоднозначность объясняется тем, что студент неязыковой специальности не 
в полной мере владеет книжными стилями речи, в частности научным.  

По отношению к жаргону, грубым словам и выражениям студент высказывает 
неоднозначное мнение: «Я постоянно использую профессиональный и молодежный жаргон»; 
«В своей речи я иногда пользуюсь жаргоном», «Мне нравятся некоторые жаргонные слова»; 
«Я не употребляю грубые и нецензурные выражения, так как понимаю, что это некультурно 
и неприятно»; «Я категорически против использования в речи нелитературных слов»; «Даже 
в стрессовых ситуациях не употребляю бранные слова»; «Считаю, что грубые слова и 
выражения используют люди, у которых низкий интеллект и общая культура». С другой 
стороны: «Бывают ситуации, когда нужно употребление матерных слов»; «В быту сложно 
отказаться от грубых выражений, потому что некоторые люди могут тебя понять только так»; 
«Грубые слова и выражения использую только среди молодежи» и т.п. 

Недостатком речи студента, по его наблюдениям, является употребление слов-
паразитов: «Не могу избавиться от слов-паразитов», «Считаю своей ужасной привычкой 
употреблять слова-паразиты, такие, как: типа, короче, блин, ага, как бы и другие. Стараюсь 
их не употреблять в университете».  

Таков речевой портрет студента, составленный по самостоятельному анализу 
собственной речи студентами неязыковых факультетов КГУ им.Ш.Уалиханова.  

Тем не менее, каждой работе свойственны индивидуальные особенности анализа 
собственной речи. Некоторые студенты не объективно оценивают свою речь. Так, например, 
отдельные студенты признают свою речь образцовой, допуская стилистические ошибки и 

 неточности в речи. В то же время многие студенты отмечают недостатки своей речи и  
выражают желание избавиться от них, работают над своей речью. 

Таким образом, анализ собственной речи показал, что современные студенты 
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осознанно оценивают свою речь, учитывая свои личные качества, особенности речевого 
поведения. Нелитературные формы национального русского языка присутствуют в речи 
студентов. Часто мнение об использовании грубых слов и выражений расходится с реальной 
речевой практикой. Речь студентов в целом соответствует нормам речевого этикета. 

Студент национальной группы является носителем идиолекта, отражающей его 
социальную, территориальную и этническую принадлежность, уровень его образования и 
культуры. Его идиолект включает в себя элементы разных форм русского национального 
языка: литературный язык, более или менее соответствующий его нормам, устную 
разговорную речь, жаргоны и т.д.  

Таким образом, анализ собственной речи должен стать неотъемлемой частью занятий 
по «Русскому языку». Только научившись оценивать собственную речь, будущий специалист 
сможет строить успешную коммуникацию.  
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Массовая литература понимается как художественная словесная, письменно 

выраженная практика, которая имеет характерные признаки, включающая особенности 
самого высказывания и особенности условий порождения этого высказывания. Среди этих 
признаков: фикциональный повествовательный характер текстов массовой литературы; 
использование в них готовых моделей сюжетного развертывания; репрезентация значимых 
для тех или иных социальных групп современного общества символов, смыслов, 
идентичностей; производство массовых произведений с учетом коммерческой выгоды и 
функция социально-психологической адаптации их потребителя к актуальным проблемам 
современности. 

Эти признаки воплощены в современном массовом романе. Своеобразным горизонтом 
массовой литературы является система ценностей сегодняшнего дня. В этой системе 
ценностей - представление о литературе и о культуре как таковой. Однако массовая 
литература и сама формирует определенные представления о мире и о языке его 
изображения, которые не могут не учитываться инновационной литературой. 

Так, литература в конце 90-х годов стала превращаться в один из основных источников 
массовой коммуникации, что ярко проявилось в современной литературной практике. 
Установка на массовое потребление заставляет литературу использовать специфические 
средства художественной изобразительности, особый эстетический код, определенные 
языковые модели и литературные формулы, которые требуют особого изучения.  

Массовая литература и в том числе иронические детективы как важный сектор 
современного книжного рынка во многом «отражают парадоксы социальной и культурной 
памяти современного читателя, массовые предпочтения, на которые влияют не только 
субкультурные образцы и нормы, но и семейное воспитание, качество школьного и 
вузовского образования и другие факторы. 
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В настоящий период в литературе возникли новые формы и жанры, которые актуальны 
для современного периода жизни, когда массовый читатель уже не имеет много времени на 
чтение. Так, появляются бульварные романы, шпионские романы, бандитские романы, 
иронические романы – легкое чтиво, по преимуществу в общественном транспорте и на 
отдыхе, потеснив, прежде всего столь же облегченный любовный роман, но сохранив черты 
родового с ним сходства.  

Они издаются в формате удобном для транспортировки, в яркой обложке и с кричащим 
названием, выделенным крупными буквами, а также содержит непривычные для глаза 
сочетания «Богиня прайм-тайма», «Я - судья. Божий дар»[1]. Имя же автора на обложке 
обычно визуально не привлекательно и не запоминается. По ним иронический детектив 
можно легко отличить от других жанров, так как они также клишированы, как и содержание. 
Чаще всего они связаны с женскими реалиями и предпочтениями: «Дом-фантом в приданое», 
«Миф об идеальном мужчине». Часто используются прецедентные тексты: «Пороки и их 
поклонники», «Развод и девичья фамилия», «Подруга особого назначения».  

На обратной стороне обложки обязательно размещается портрет автора, это еще одна 
черта, составляющая его презентационный тип. Рядом с фотографией два текста: аннотация, 
пересказывающая содержание произведения, и небольшая реклама автора. 

Основа маркетингового успеха женского детектива очевидна: книжный рынок в 
первую очередь рассчитан на покупательниц, а не на мужчин покупателей. Гендерные 
причины понятны: самые беззащитные должны торжествовать победу хотя бы в царстве 
вымысла [4, 39]. 

На ранних стадиях бытования иронического детектива определение «иронический» 
часто выполняло функцию «лакировки действительности»: небрежно выстроенный, слабый 
во всех отношениях детектив можно было таким образом представить как некую пародию 
серьезного жанра.  

Название самого иронического детектива можно легко отличить от других жанров, так 
как они также стандартизированы, как и содержание. Чаще всего они связаны с женскими 
ситуациями в быту и предпочтениями, используются известные для читателей тексты и 
другие. 

Так, В. Руднев утверждает, что «необходимым свойством продукции массовой 
культуры должна быть занимательность, чтобы она имела коммерческий успех, чтобы ее 
покупали и деньги, затраченные на нее, давали прибыль. Занимательность же задается 
жесткими структурными условиями текста. Сюжетная и стилистическая фактура продуктов 
массовой культуры может быть примитивной с точки зрения элитарной фундаментальной  
культуры, но она не должна быть плохо сделанной, а, наоборот, в своей примитивности она 
должна быть совершенной – только в этом случае ей обеспечен читательский и, стало быть, 
коммерческий успех» [2, 153]. 

Основоположником развития данного направления в детективе (иронический детектив) 
по праву признана польская писательница Иоанна Хмелевская. Так, особенности 
иронического детектива как особенного жанра, раскрываются через понимание 
персонифицированного повествователя (автора - рассказчика), как правило, это главная 
героиня иронического детектива. 

Детективная литература (от лат. detectio – раскрытие; англ. detect – открывать, 
обнаруживать; detective – сыщик) – литература, посвященная раскрытию методом 
логического анализа сложной, запутанной тайны, чаще всего связанной с преступлением [3, 
24]. 

 Таким образом, сплетается смех и расследование. Ни маловажным представляется и 
манера писательницы употреблять опасные и порой пугающие события с иронией, юмором 
«Быстрее, быстрее!.. Какой-то пыльной, словно выпачканной мелом тряпкой она потерла 
бок серванта, там, где трогала его, и тряпку тоже затолкала в карман. 

Что еще? Стол?.. Тоже протереть и немедленно уходить отсюда!.. 
Она остановила себя и свою панику — оказывается, все это время паника оставалась 
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с ней, в ней, и это именно паника хватала и засовывала в карман чашки и тряпки»[1, 19]. 
При описании, в ироническом детективе, героиня часто похожа на самого автора 

(реального) манерами, стилем общения, поступками и интересами, внешним видом. Иногда 
автор даже указывает на подлинность героини в аннотации к ироническому детективу 
(например, в романе Т.Устиновой «Первое правило королевы») «Посвящается Людмиле 
Селивановой. Такие женщины, подобно комете Галлея, появляются раз в столетие». 

Иронический детектив – это детектив игровой, написанный от первого лица и как бы не 
вполне всерьёз, с латентной иронией по отношению к жанру и подчёркнутой самоиронией 
повествователя. Это детектив, созданный женщиной, и потому менее «кровавый», но более 
наполненный подробностями повседневной жизни и рефлексией по их поводу. Подчеркнуто 
доверительная, разговорная интонация героини призвана создавать атмосферу 
непринуждённой болтовни с подругами за чашкой кофе. 

Детективное расследование в ироническом детективе описывается с юмористической 
точки зрения. Зачастую романы Т.Устиновой, написанные в таком ключе, пародируют 
штампы детективного романа. Это видно из сюжета романа – где в центре стоит странное 
убийство, тайное и запутанное: «— Инна Васильна, ты? — Да. Кто это?— Ты в Москве?— 
Да. Кто это?! — Это Якушев. — Так звали первого зама губернатора. — Прилетай, у нас 
беда. Мухина убили. Сегодня ночью…»»[1, 5].  Акцент на самом акте преступления в 
ироническом детективе не ставится. Это лишь условие для ряда приключений главной 
героини. 

 Также, у героини, которая должна справиться с такой задачей, есть товарищи по 
работе или дому, друзья, которые так или иначе облегчают задачу героини, помогая ей во 
всем разобраться: «Водитель все знал. Он возил ее последние семь лет: сначала — когда она 
стала замом председателя скромной телерадиокомпании, потом — когда перешла в пресс-
секретари, и теперь — когда руководила «средствами массовой информации» огромного 
Сибирского края. Он все знал. И все сделал по-своему… Водитель был проверенный боевой 
товарищ, лучший друг, член семьи, он имел право говорить все, что угодно, но пользовался 
этим правом очень редко — даром, что походил на кулака, а понимал ситуацию, как любой 
придворный!» [1, 8]. 

Массовая литература понимается как художественная словесная, письменно 
выраженная практика, которая имеет свои характерные признаки, включающая особенности 
самого высказывания автора и героя и особенности условий порождения этого 
высказывания. 

Чрезвычайно привлекательной особенностью иронического детектива является 
подчеркнуто женский взгляд и «женские» способы раскрытия преступления – на основе 
интуиции, авантюризма и «научного тыка», столь далёкого от «мужского» дедуктивного 
метода. Даже вовлечённость героини в расследование становится результатом случая, 
стечения обстоятельств: она, как правило, «вляпалась», «попала в историю», «учудила», а не 
специально, с холодным рассудком, взялась распутывать загадочное преступления 
«…Почему он застрелился? Ничего такого не происходило — президент не вызывал его на 
ковер, счетная палата не проводила расследований. Правда, криминал воевал с криминалом, 
но так было всегда. Выборов и тех не предвиделось в ближайшее время, только через два с 
половиной года, и рано еще думать с холодеющим сердцем — как там дальше?! Что могло 
случиться, что заставило «медведя, бурбона и монстра» в ночном кабинете приставить к 
виску холодное дуло?! Почему именно сейчас?! Или узнал то-то такое, о чем во врачебном 
диагнозе говорится — несовместимо с жизнью? Что? От кого? Когда? И — самое главное 
— ни вопросы, ни ответы не могли иметь к Инне отношения. Не только непосредственного, 
но и вообще никакого!.. Зачем так настойчиво прятала лицо Любовь Ивановна, зачем звала 
ее к десяти на городскую квартиру?» [1, 16]. 

Возникает эффект присутствия здесь и сейчас. Романное время включено в реальное 
настоящее вокруг главной героини. При этом появляются элементы ретроспективной 
композиции (истории жизни других персонажей, их рассказы о прошлом): «Инна и сама не 
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могла бы объяснить, что уж ее так сильно… встревожило. Ну, была какая-то непонятная 
горничная, ну делась куда-то, ну и что? Не об этом ты должна сейчас думать, Инна 
Васильевна! Ты должна думать, как тебе держаться, чтобы угодить всем, кому надо 
угодить, и уклониться от тех, от кого надо уклониться. И так, чтобы никому не было 
обидно, и так, чтобы сохранить образ царицы, который часто выручал тебя, и выразить 
должную скорбь — но при этом тоже не пересолить, ибо излишняя скорбь может повлечь 
за собой ненужный интерес, вызвать удивление и лишние вопросы — что, мол, так-то уж 
убивается? Спроста ли?» [1, 12]. А также постоянный диалог с читателем, к которому 
обращается главная героиня, ориентированный на время адресата 

Главная героиня не просто описывает свои приключения, но рефлексирует, 
анализирует окружающий мир. Здесь появляется ирония надо всем окружающим миром и 
самоирония. «— И здесь у тебя, Инна Васильевна? — Голос насквозь пропитан 
язвительностью пополам с водкой. Симоненко — с очень красным лицом и рюмкой в 
огромной крестьянской лапище. — Это газета «Совершенно секретно», — не моргнув 
глазом соврала Инна. — Хотят проводить журналистское расследование. Говорят, 
обстоятельства гибели очень странные. Симоненко так перепугался, что даже свою 
рюмочку сунул на подоконник и руками замахал. Инна слегка отодвинулась. Юра отошел от 
них. Он знал, что от Симоненко Инну спасать не нужно, он не опасен. Впрочем, она и с 
опасными справлялась виртуозно. — Что ты, что ты, Инна Васильевна, — горячо 
забормотал главный по сельскому хозяйству, — какое еще расследование, только ихних 
расследований нам не хватает! Да еще «Совершенно секретно»!.. Они же… они муравьи, а 
не журналисты, они тут у нас в каждую дырку!.. Останови, останови, Инна Васильевна! 
Расследование, «Совершено секретно»!» [1, 22]. 

В женском детективе героиня умна и даже вызывает у читателя уважение, но почему-то 
все время совершает опрометчивые поступки. Она тоже притягивает несчастья, и она тоже 
расцветает по ходу действия: «Значит, пока она сидела на кухне и думала о губернаторском 
сыне, кто-то здесь, в комнате, аккуратно, точно и почти бесшумно выстрелил в висок 
губернаторской вдове. Инна в кухне не слышала ничего, впрочем, и немудрено — стены и 
двери здесь «купеческие», толстенные, возведенные тогда, когда никто из архитектурных 
умников еще не мог подсчитать «гигиенический уровень шума». Она не слышала, как упало 
тело — или его тихо опустили на пол, за зеленое кресло? А потом ушли — даже входную 
дверь не потрудились закрыть. 

Значит, пока они разговаривали, в этой комнате готовились к работе — прилаживали 
пистолет, выбирали позицию, прикидывали, как сейчас войдет убитая горем женщина, 
зажжет свет, повернется боком, и именно в этот момент ее будет удобнее всего 
застрелить. Прямо в висок, чтобы на части разнесло хрупкие кости и мозг, который эти 
кости пытаются защитить, но разве защитишься от пули в упор, в висок?! Крови было не 
слишком много — небольшая черная лужица на желтом полу. Инна старалась на нее не 
смотреть. Способность думать вернулась к ней мгновенно — только что были паника и 
тошнота, а со следующим ударом сердца она уже соображала, быстро и холодно. Нужно 
уходить из этой квартиры. Немедленно. Сейчас же. Нужно сделать так, чтобы никто не 
заподозрил, что она здесь была. Катя, губернаторская дочь, знает, но это просто — да, ее, 
Инну, приглашала Любовь Ивановна Мухина, но она, Инна, не поехала на встречу, решила, 
что Любовь Ивановна просто немного не в себе после смерти мужа. 

Инна бросилась в кухню, вылила остывший кофе, а чашку затолкала в карман шубы» 
[1,34]. 

Иногда автор в качестве главной героини женского детектива выбирает вполне 
самостоятельную, успешную и привлекательную даму, но все-таки немного несчастную в 
личной жизни. Тогда в процессе развития сюжета она избавляется от всего наносного, 
фальшивого и обретает выстраданное счастье «Она должна посмотреть, где и какие сделала 
ошибки, да и вообще — как сидела, как смотрела, как отвечала, как выглядела, как была 
причесана. Она всегда анализировала свои эфиры тщательно, придирчиво и отвлеченно, как 



3248 

будто там, в телевизоре, была вовсе не она, а какой-то другой человек, и этот холодный и 
пристрастный взгляд всегда позволял ей найти собственные оплошности, учесть и в 
следующий раз избежать их. Она изо всех сил старалась не походить на заполошных 
«государственных» теток, дающих интервью «из нашей студии „Россия“», в прическах с 
начесом, путающихся в словах и не умеющих улыбаться. Она старалась — и ей это 
удавалось. Уверенно держась на высоченных тоненьких каблучках, она подошла к краю 
подиума, на котором помещалась декорация, и, не глядя, протянула руку. Тотчас же 
протянулась мужская рука, которая вежливо помогла ей сойти на студийный пол. — 
Спасибо, — сдержанно поблагодарила она. — Царица Савская, — на ухо свистнул один 
оператор другому, — королева Марго. Говорят, зараза и стерва — не приведи господи!» [1, 
2]. 

Таким образом, иронический детектив – это феномен массовой литературы, 
разновидность детектива, расследование в котором описывается с юмористической точки 
зрения и направлено на раскрытие тайны. 

Иронический детектив выполняет три основные функции. Во-первых, это развлечение 
читателя. Благодаря оптимистичному финалу, юмору и иронии жанр становится 
своеобразным «антидепрессантом». Еще раз подчеркнем важность момента идентификации 
читателя с главной героиней. При этом ее успехи воспринимаются как свои собственные, а 
во время неудач срабатывает иной рецептивный механизм: не отождествление героини с 
собой, а «самоутверждающее дистанцирование».  

Иронический детектив создает свою привлекательную для читателя реальность, в 
которой необязательно думать и зацикливаться на проблемах, так как велика доля случая и 
везения, к тому же заранее известен финал: все преступления будут раскрыты, а свадьбы 
сыграны. Во-вторых, это реклама как заказных товаров, так и своих коллег по издательству. 
Еще одна функция иронического детектива – служить «учебником жизни», сочетая 
детективное начало с дидактическим.  
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русского народа с другими в его язык проникло довольно значительное количество 
иноязычных слов, которые имеют различную степень ассимиляции и неограниченную или 
ограниченную сферу употребления. Заимствованные слова воспринимаются, с одной 
стороны, как закономерный результат общения народов, а с другой как порча языка; с одной 
стороны, без заимствований нельзя обойтись, а с другой (когда их слишком много) 
иноязычные слова и выражения становятся тем балластом, от которого язык должен 
избавляться. "Авторитет употребления", целесообразность, ситуативная необходимость 
могут определить отношение к чужому слову и защитить родной язык от "небрежения", от 
"неприличностей", как назвал М.В. Ломоносов ненужные, необдуманные заимствования. 
Употребление заимствованных чужих, иностранных слов должна определять социально-
языковая потребность и целесообразность [1:45]. 

Проблема использования заимствованных слов в бытовой сфере и в текстах 
художественной литературы является актуальной, так как развитие техники, широкое 
международное общение, тесные деловые и культурные контакты современного мира не 
могут не приводить и действительно приводят к бурному вторжению новых заимствованных 
слов в наш язык.  

Использование русскими писателями иностранных слов отражает их отношение к 
проблеме лексических заимствований. Сатирики XVIII в. зло пародировали жаргон светского 
общества, насыщенный французскими (часто искаженными) словами. Так, у Д. И. 
Фонвизина советница в «Бригадире» говорит: «-- Я капабельна взбеситься; Вам время уже 
себя этабилировать» (устроить). 

Традицию сатирического осмеяния светского жаргона продолжил Н. В. Гоголь: Юбка 
вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывает 
ваты, чтобы была совершенная бульфам (прекрасная женщина); Словом, скандальёзу 
наделал ужасного, вся деревня сбежалась, ребенки плачут: все кричит, никто не понимает, ну 
просто оррёр, оррёр, оррёр! (ужас) 

Речь, насыщенная варваризмами, называется макаронической (восходит к итал. 
рoesiamaccheronica - шуточные или сатирические стихи, текст которых пересыпан 
иностранными словами или словами, составленными на иностранный манер). Сатирически 
изобразил французоманию высшего общества Л. Н. Толстой в «Войне и мире», А.Н. 
Островский, Ф.М. Достоевский, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, А. Н. Толстой, А. И. Куприн 
использовали иноязычные слова в речевых характеристиках персонажей. Однако писатели 
всегда считали, что часть заимствованной лексики нужна литературному языку как яркое 
стилистическое средство живописного изображения быта других народов или как наиболее 
действенное средство выражение мысли. При описании нерусской действительности для 
воссоздания местного колорита они мастерски применяли экзотизмы [1:48]. 

Рассказы М. Зощенко 20-х годов разительно отличаются от произведений других 
известных авторов как его современников и предшественников, так и более поздних. И 
основное отличие состоит в том неповторимом, можно сказать, уникальном языке, который 
писатель использует не для прихоти и не потому, что так произведения приобретают 
наиболее нелепую, свойственную сатире окраску. Большинство критиков негативно 
отзывались о творчестве Зощенко, и во многом причиной тому был ломаный язык [2:67]. 

Одной из характерных черт в сатире Зощенко было использование его героями 
иностранных слов, о значении которых, они, герои, конечно, только догадывались, в силу 
своего узкого кругозора. Так, например, в рассказе «Жертва революции» бывшая графиня 
билась в истерике из-за пропажи золотых часиков, часто употребляла французское 
выражение commecicommeca, что в переводе означает «так себе», причём было оно 
совершенно неуместно, что придавало диалогу комический и нелепый смысл:  

- Ах, -- говорит, -- Ефим, комси-комса, не вы ли спёрли мои дамские часики, 
обсыпанные брильянтами? 

- Что вы, -- говорю, -- что вы, бывшая графиня! На что, -- говорю, -- мне дамские 
часики, если я мужчина! Смешно, -- говорю. -- Извините за выражение. 
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А она рыдает. 
- Нет, -- говорит, -- не иначе, как вы спёрли, комси-комса.  
Причём, важно также отметить, что герои произведений, даже несмотря на своё более 

или менее знатное происхождение, сочетают жаргон с напускными манерами. Зощенко тем 
самым указывает на невежество, которое уже нет надежды искоренить в этом поколении.  

В словесной комической системе Зощенко язык рассказчика накладывается на систему 
чужого языка. Стремление героя стать рядом с эпохой - ввести в свою речь новые, часто 
непонятные и даже иностранные слова, которые неправильно и не к месту употребляются, 
как бы вносит в рассказ неведомую рассказчику жизнь. Часто сравнение советского с 
иностранным приводит к включению иностранных слов и даже целых предложений на 
иностранных языках. Особенно эффектно в этом плане чередования русских и иностранных 
слов и фраз с одним и тем же значением, например: «Немчик головой лягнул, дескать, бите-
дритте, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли» («Качество продукции», 1927). 
«Блюзу-гимнастерку новую надел» («Виктория Казимировна») Или употребление 
иностранных слов в русском контексте: «Не то лориган, не то роза» («Качество продукции», 
1927). Употребление слов в непривычном значении вызывает у читателя смех, создание 
своего, непривычного для читателя синонимического ряда, служит средством создания 
комического эффекта. Например, читая рассказы М. Зощенко, мы можем проанализировать 
следующие варианты заимствований:  

I.Главная причина в том, что иностранных слов в нем [русском языке] до черта. Ну, 
взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси - все, обратите 
внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова (М.Зощенко, «Обезьяний язык»). 

Варваризмы, обозначающие «кто это, спасибо, так себе» переданы средствами русского 
алфавита. Отличаются тем, что имеют «иностранный» облик, резко выделяющийся на фоне 
русской лексики. Данные слова используются в тексте для придания комического эффекта 
повествованию [3:64]. 

II.Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего 
образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами (М.Зощенко, «Обезьяний 
язык»). 

Варваризм «интеллигентный», обозначающий « принадлежащий к интеллигенции, а 
также вообще обладающий большой внутренней культурой; свойственный интеллигенту» 
(Толковый словарь русского языка ред. Ожегова) [4:86]. 

Итак, в творчестве М. Зощенко, русского писателя-сатирика XX века, использование 
заимствованных слов является одним из основных приемов характеристики героев и 
обстановки, в которой они обитают 

Иноязычная лексика, не нарушая самобытности русского языка, способствует 
обогащению словарного состава и пополнению синонимических рядов. В то же время 
заимствованная лексика активно использовалась писателями в качестве яркого 
стилистического средства живописного изображения быта других народов или как наиболее 
действенное средство для привнесения в текст сатирического оттенка и создания 
комического эффекта при описании героев, как представителей определенной эпохи, и 
социальной обстановки. Писатели пародировали неправильное употребление иностранных 
слов и искажение русских на иностранный манер. 
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В исследовании «Традиции фольклора в поэзии С. А. Есенина» творчество поэта 

рассматривается в аспекте мировоззренческих и художественных констант русского 
фольклора. Предмет настоящего исследования – рецепция фольклорных традиций и новый 
поэтический язык в произведениях Есенина 1910-х годов. 

Материалом изучения стали стихотворения Есенина 1910-х годов и «маленькие поэмы» 
1917 – 1918 годов, в которых проявилась как лирическая, так и эпическая специфика. 
Данный период творчества поэта неразрывно и тесно связан с русским фольклором. 

С. А. Есенин не первый, кто опирался на традиции народного творчества. Ещё в начале 
XIX в. А. С. Пушкин писал: «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для 
совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают» [1, с. 
304].  Действительно, индивидуальное творчество вышло из «лона» фольклора, а потому 
между ними не только существует тесная связь, но «фольклор как таковой есть явление 
литературного порядка. Он – один из видов поэтического творчества» [2]. 

В своей автобиографии Есенин писал: «С восьми лет бабка таскала меня по разным 
монастырям, из-за неё у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались 
разные духовные стихи» [3, с. 17]. Русский народный духовный стих – уникальный феномен 
в народной музыкально-поэтической культуре. В силу исторических событий, этот жанр на 
протяжении более полувека был под запретом и лишь в 90-е годы  он стал фиксироваться и 
подробно изучаться. В его изучении до сих пор много белых пятен и противоречий. 

У Г. П. Федотова мы находим следующее определение: «Духовными стихами в русской 
народной словесности называются песни, чаще всего эпические, на религиозные сюжеты, 
исполняемые бродячими певцами» [4, с. 13]. 

А. Веселовский в своем монументальном исследовании отмечал: «Основой народной 
поэзии духовного содержания являются библейские легенды и апокрифы» [5, с. 306]. В его 
работе нет выделения и определения такого жанра как духовный стих. Вместо него 
исследователь оперирует понятиями «сказ», «легенда». 

Ф. И. Буслаев сформулировал основную функцию духовного стиха: «Что касается до 
духовного стиха, то в нем наши предки найти примирение просвещенное христианской 
мысли с народным поэтическим творчеством» [6, с. 217]. То есть, духовный стих является 
одновременно и продуктом осмысления народом книжного христианского учения, и 
посредником (медиатором) между этими двумя мирами.  

Есенина тоже привлекали евангельские сюжеты. В стихотворении «Шел Господь 
пытать людей в любови» (1914 г.) использован мотив явления Христа после Своего 
воскресения, который часто использовался в жанре духовный стих. Старик делится с 
Неузнанным господом «зачерствелой пышкой», доказывая этим, что учение Христа живо. 
Таким образом, открывается есенинское уподобление «Крестьянин = Христианин». 

Анализируя творчество Есенина данного периода, выделяется еще одна его 
мировоззренческая концепция «Мир как храм, а жизнь – служение». В стихотворении 
«Сохнет стаявшая глина» (1914) угадывается пересказ евангельского фрагмента «Вход 
Господень в Иерусалим», то есть Вербное воскресенье. Имя Христа не названо, но 
пейзажные метафоры  и олицетворения представляют нам сакральную картину: «Пляшет 
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ветер по равнинам, / Рыжий ласковый осленок»; «Кто-то в солнечной сермяге / На осленке 
рыжем едет»; «Никнут сосны, никнут ели / И кричат ему: «Осанна!».  

На первом плане в стихотворениях 1910-х годов Русь богомольная, благостная, 
смиренная... Поэта привлекают темы и образы, связанные с религиозными верованиями и 
христианским бытом. Свой первый сборник стихов он назвал «Радуница» (1916). Радоница 
или Радуница – весенний праздник поминовения умерших у восточных славян, 
приходившийся в разных местностях на воскресенье, понедельник или вторник Фоминой 
(Радоницкой) недели; в некоторых местах так называлась вся Фомина неделя. Это славянская 
традиция была воспринята и поддержана Русской православной церковью. Это слово также 
ассоциируется с циклом весенних народных песен, которые издавна назывались 
радовицкими или радоницкими веснянками.  

«Песенный склад стихов, вошедших в книгу, их бесхитростно-искренние интонации, 
мелодика, отсылающая к народным песням и частушкам…» [7] – все это свидетельство того, 
что связь поэта с деревенским миром была прочна в период их написания.  

Как отмечает В. Базанов: «Все тридцать три стихотворения сборника сотканы из 
красок и звуков самой природы – лирика мягкая, безмятежная, в нее редко вторгается проза 
народного быта. «Микола», «Калики» и другие «духовные» стихотворения берут начало в 
живой народной старине, книжной и фольклорной. «Религиозная» и пейзажная лирика как 
бы обрываются, чтобы затем слиться в одном потоке, вернуться в поэзию Есенина вместе 
с нахлынувшими вестями, с народными песнями и плачами военного времени» [8, с. 4]. 

В народных духовных стихах часто встречается положительный образ нищего убогого. 
Бродяги, скитальцы, странники, паломники к святым местам тоже характерные персонажи 
ранней поэзии С. А. Есенина.  

В лирическом мире Есенина образы странствующего инока и босяка сливаются очень 
тесно. Этот вопрос был детально рассмотрен О. Е. Вороновой: «В поэзии Есенина 1914–1917 
гг. русское скитальчество отразилось в двух своих вариантах: духовном странничестве и 
бродяжничестве. В них нашли воплощение сущностные, субстанциальные основы русского 
национального характера…»[9, с. 59]. 

Также в поэзии Есенина наблюдается влияние жанров светского фольклора – народных 
лирических песен и частушек. Из поэтики народной лирической песни отмечаем повторы, 
постоянные эпитеты, сравнения, олицетворения, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 
просторечия. 

Из художественной специфики частушки активно использованы просторечия, повторы, 
короткие фразы, интонация выкликания, смысловое деление некоторых строф на две части 
все, что придает тексту интенсивность. 

Характерные для фольклора образы природы, животных играют главную роль в 
поэтической системе ценностей Есенина. В стихотворениях «Темна ноченька, не спится…» 
(1911), «Береза» (1913), «Черемуха» (1915) и т. д., пейзаж выполняет функцию лирического 
пространства, через пейзажные образы передается настроение поэта. В народной поэзии 
лирическая, психологическая функция пейзажных образов очевидна. Параллелизм с 
использованием пейзажного образа в лирической песне выражает высокую степень 
переживания. Лирический герой Есенина, как и герой фольклорных произведений, тесно 
связан с природой. 

Пейзажи Есенина показывают, что троп в его воззрениях стал основой для обновления 
словаря ассоциативной образности. Как пишет Р. Вроон: «Повышенная метафоричность как 
характерная черта новокрестьянских поэтов сама по себе свидетельствует об особой 
«крестьянской» ментальности, однако характер этой метафоричности говорит об особом 
отношении к естественному предметному миру» [10]. 

В духовном отношении творчество Есенина являет собой сложный синтез 
православного этического сознания с реликтовыми проявлениями христиано-языческого 
двоеверия, свойственного крестьянскому бытовому исповедничеству и народной обрядовой 
культуре; в мире поэта находит отражение весь многообразный комплекс национальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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форм религиозного поведения и жанров духовного творчества. 
Есенинское творчество глубоко национально по своему духу и соприродно народному, 

фольклорному типу образного мышления.  
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Марат Сеитович Конуров – наш современник, не только писатель, но и сценарист, 

режиссер, член Союза Писателей Казахстана, член Академии телерадиоискусства. В статье 
предпринимаем попытку раскрыть художественную систему жанра и метода изображения 
ранее не изученного рассказа Марата Конурова «На что похожи облака?» [1] сквозь призму 
изучения его четырехуровневой структуры (концепция  А.Е. Кулумбетовой) [2: 9-11].  

Четырехэтапный системно-структурный анализ текста сопряжен с анализом 
названия, выявлением границ хронотопа настоящего времени повествования, изучением 
активного центра – развязки, рассмотрением смысловых частей текста. 

Анализ названия «На что похожи облака?» выявил доминирование знакового, сюжетно-
композиционного, ритмико-интонационного и идейно-тематического уровней [3: 4-14]. На 
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первый взгляд, проступает связь с детским мировосприятием. В детстве нередко каждый из 
нас задавался этим вопросом, наблюдая за причудливыми формами облаков. Знаковый 
смысл названия – в выражении чего-то предполагаемого, воображаемого. Потенциально ему 
реальное. Определившийся спор реального и предполагаемого функционально выражен 
вопросительным знаком в названии «На что похожи облака?», свидетельствуя о главенстве 
ритмико-интонационного уровня.  

Второй этап изучения текста связан с определением хронотопа (термин М.Бахтина) 
настоящего времени повествования, что важно для нас, читателей, поскольку писатель 
отражает свою современность. Настоящее время повествования начинается со строк «И для 
меня наступил тот самый день, когда вдруг все стало поздно» [1: 2], где начинается 
повествование о метаморфозах, происходящих с героя-повествователем. Это мистические 
сцены превращения героя в Волка – сказочного персонажа, олицетворяющего жестокость, 
кровожадность и некую силу одновременно, его удачная попытка обмануть «пьяное 
деревенское мужичье» [1: 3], ужасающая встреча с Бабой-Ягой. Интересна авторская 
интерпретация традиционных сказочных образов. Кровожадный и свирепый Волк 
представлен беспомощным, но и хитрым страдальцем, злая ведьма Баба-Яга – нестрашной 
старухой, даже бабушкой, и, наконец, Василиса Прекрасная – «бессердечной лебедью-
птицей», предавшей своего любимого [1: 2]. Человеческие страдания героя обострены на 
фоне внешнего вида героя – хищного животного. Такое сложное неоднозначное 
переплетение воображаемых образов и реальных чувств, внешнего, видимого и внутреннего, 
скрытого говорят о заложенном в человеке стремлении слиться с природой. Потому 
невозможно уловить грань русской (упомянутые аллюзии, отсылающие читателя к русским 
сказкам) и казахской души. Последняя, например, прослеживается в недобром предчувствии 
героя: «Я скосил свой взгляд чуть правее и увидел большую белую юрту, перехлестнутую 
арканами и с закрытой дверью. Это были плохие приметы – не стоял мальчик в казахском 
чапане с кувшинчиком в руках, чтобы слить на руки, и дверь юрты, закрытая наглухо! – эти 
образы неприятно шевельнули мое дремучее волчье сердце и, ошарашенный и оглушенный, 
я не понял посылаемого мне Высоким ТЭНГРИ знаменья и в страхе отбросил взгляд правее, 
туда, где оно слилось с полукружьем земли» [1: 5]. 

Наличие экспозиции, предваряющей хронотоп настоящего времени повествования, 
говорит о склонности писателя к созданию средних и больших эпических форм. В данном 
случае это говорит о признаках средней формы в «рамках» малой.  

Системно проступает связь первого и второго этапов анализа текста, поскольку 
выявленное нами на знаковом уровне еще в названии лирико-философское и социально-
психологическое противоречие реального и предполагаемого проступает в границах 
настоящего времени повествования. Повторим, что оно важно, поскольку отражает 
современный Конурову конфликт эпохи и личности. Разлука с любимой, точнее ее 
предательство, – ситуация,  выходящая из-под контроля героя, ищущего пути разрешения 
своих страданий в каких-то первобытных, стихийных, языческих началах (обращение к 
Тэнгри). Автор потому и выбирает столь мистический катарсис героя, оттеняя тем самым 
рассудочность, прагматизм нынешнего поколения. Как очевидно, постмодернизм Конурова 
в отображении современной ему эпохи сказался в текучести и неоднозначности 
изображения реального и предполагаемого, рассудочного и чувственного [4: 208-234]. Также 
постмодернизм обусловил использование в рассказе аллюзий. Параллели очевидны не 
только с миром «забытых сказок» и с традициями гостеприимства казахского народа 
(отсутствие мальчика в казахском чапане у закрытой наглухо дверей юрты), но и с некой 
детской непосредственностью, по авторскому определению, «незамаранным детским 
максимализмом» [1: 2]. Очевидна и здесь связь с названием, изоморфно передающая 
неизбывное детское любопытство и безграничную веру в чудеса. Облака – знак легкости, 
необремененности и текучести. 

Вообще, постмодернизм в литературе с трудом поддается определению. Нет 
однозначного мнения относительно его признаков. На наш взгляд, постмодернизм – 
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«рассудочный» метод, исключающий экспрессию чувств, переживаний. Вслед за Д. 
Затонским считаем, что постмодернизм – это смешение всех нереалистических средств 
изображения – иронии, абсурда и ужаса; плюрализм мировидения, обусловивший внимание 
к «текучести», взаимопереходности, «неоднозначности» и «многозначности»; 
«коловращение подъема и спада» и т.д. [4: 208-234]. Также не чужда нам и точка зрения Ю. 
Нигматуллиной, перечисляющей черты постмодернизма. Это «релятивизм», в основе 
которого мысль об относительности всего; «игра на всех уровнях»; «полицитатность 
(скрытая и явная)»; «сциентизм»; «космизм» [5: 153-158]. 

Беремся утверждать, что наряду с постмодернизмом, очевиден и экспрессионизм.  
Свидетельство тому – описание истерзанного человеческого сердца, пиковых моментов 
переживаний посредством экспрессивной лексики, изображение контраста бездушной среды 
и страданий человека, города и природы. Доказателен, например, эпизод превращения героя 
в волка: «Боль, трепавшая мое человеческое сердце, зажглась теперь и в волчьем и, 
поселившись в нем, стала терзать его с нарастающей силой, которую невыносимо было 
терпеть… 

И тогда я стал кружиться вьюном вокруг самого себя, пытаясь поймать и отгрызть 
себе хвост, хотелось выть и валяться на темном снегу, искусывая себе до крови лапы и 
исцарапывая морду, в жутком порыве распороть свой живот и выжрать собственные 
внутренности» [1: 2].  

Третий этап анализа текста – определение активного центра» [3: 4-14], то есть 
развязки в традиционном понимании. Развязка чаще воспринимается как разрешение 
кульминационной, пиковой ситуации в произведении. Мы же представляем развязку 
активным центром, важнейшим средоточием формально-содержательных критериев 
произведения, завершающим, итоговым мигом настоящего времени повествования. 

В рассказе М. Конурова – это последний абзац: «Я взял в  сенях глиняный горшок с 
охрани-травой и оберег-травой и пошел задами, спотыкаясь, но не оглядываясь, через 
огороды, в сторону пролегающего большака, и черный лес не манил меня больше и впереди 
ждала дорога очищения!» [1: 7]. Очевиден малый объем развязки при активности одного 
героя, что говорит о малой жанровой форме. Конец оптимистичен по сравнению с 
экспрессивным, трагическим развертыванием переживаний героя, испытавшим 
предательство любимой. «Следы» объектной темы – реальные авторские знаки: «черный лес» 
– «дорога очищения» и детали: «спотыкаясь» – «не оглядываясь» отражают социально-
психологическую и лирико-философскую борьбу безвыходности и веры. Это примета жанра 
рассказа, в котором, в отличие от новеллы при малой эпической форме, синхронно 
воспринимается идея текста. В данном случае, это утверждение в качестве прекрасного 
неизбывной надежды человека. Детали «охрани-трава» и «оберег-трава» – еще одно 
свидетельство обращения героя к природе. По языческим традициям считалось, что растения 
способны излечивать болезни, не только физические, но и духовные. Захватив с собой 
«глиняный горшок с охрани-травой и оберег-травой» и как бы набираясь сил, идет вперед. 
Прошлое остается позади, отождествляясь с «черным лесом». Дорога – знак выхода и 
дальнейшего развития. Неуверенные, слабые, но все же предпринятые шаги («спотыкаясь, но 
не оглядываясь») говорят об активности героя, еще не осознавшего до конца бесполезность 
зарывания в самого себя, в стихийные начала своей души. Тем не менее, путь его развития 
еще тернист («через огороды»). Относительность состояния рассказчика-героя определяется 
постмодернистским мировосприятием М. Конурова. 

В этой связи неожиданным является восклицательный знак, завершающий текст. 
Думается, это признак экспрессионистского метода, черты которого проявляются в 
смысловых частях текста. Так, при рассмотрении смысловых отрезков текста (четвертый 
этап анализа) мы обнаружили обилие используемой автором экспрессивной лексики, 
отражающей острые переживания героев. Например, «как великая милость, посланная свыше, 
как дорогая награда», «с израненной душой и искромсанным, кровоточащим сердцем» [1, с. 
2], «меня шарахало из стороны в сторону», «серая шкура кровоточила, изодравшись об 
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колючие и злые ветки», «блохастые псы», «Великая травля», «жуть!», «острыми иглами 
пробежала по коже» [1, с. 3]. 

Четвертый, завершающий этап системно-структурного анализа текста посвящен 
изучению жанра и метода в канве текста. Мы разграничиваем текст на смысловые части, 
опираясь на тематический принцип. Это микрофокусы (темы, т.е. развитие действия в 
традиционном понимании) и фокус (проблема, или кульминация) [2, с. 3]. Поскольку 
признаки метода мы рассмотрели, сочли нужным отразить художественную систему 
рассказа для наглядности в виде таблицы (№ 1). 

 
Таблица №1 

Смысловая 
часть 
текста 
(тема, 
проблема) 

Границы Реальные детали и знаки 
(авторские антонимы) 

Суть тематического 
либо проблемного 
противоречия  

Первый 
микрофоку
с 

Начало: «Я сидел на самом 
краю земли». Последнее 
предложение: «Занесло их 
илом жизненных событий, 
оттого что многое, во что я 
верил с чистым, еще 
незамаранным детским 
максимализмом, очень и очень 
многое из тех сказок в моей 
жизни не сбылось»   

«бренное, усталое тело», 
«израненная душа и 
искромсанное, 
кровоточащее сердце» - 
«великая милость»; 
«дорогая награда»; 
«явилось» - «не сбылось»; 
«ил жизненных событий» - 
«сказки» 

Социально-
психологический 
конфликт 
чувств реального и 
предполагаемого, 
желаемого 

Второй  
микрофоку
с 

Начало: «Не приплыла ко мне 
золотая рыбка с прозрачным 
вуалевым хвостом…» 
Последнее предложение: 
«Бывает в природе состояние, 
когда светлый день 
неожиданно темнеет, точно 
неведомая сила давит небо к 
земле, в один миг все вокруг 
сгущается и тогда сразу 
становится поздно»  

«золотая рыбка», «Кощей 
Бессмертный и Змей 
Горыныч»;  «Бабы-Яги» - 
«Василиса Прекрасная»; 
«лягушка» - «милая 
красавица»; «прекрасная» - 
«бессердечная»; «умоляя не 
оставлять» -  «не трогала 
судьба того, брошенного 
ею»; «самая лютая стужа» - 
«светлый день»; «небо» - 
«земля» 

Социально-
психологическое 
противоречие 
между мрачным, 
давящим и светлым 

Третий 
микрофоку
с 

Начало: «И для меня наступил 
тот самый день…»  
Последнее предложение: 
«Путь мой был труден, я 
истощал и проваливал боками, 
меня шарахало из стороны в 
сторону и серая шкура 
кровоточила, изодравшись об 
колючие и злые ветки, и, с 
подгибающимися и 
дрожащими от усталости 
лапами я неожиданно 
выбрался на эту самую 
опушку»  

«не в силах больше 
оставаться» - «очутился»; 
«безжалостные и 
бессердечные»; 
обманчивые и 
расчетливые» - 
«волшебный»; 
«человеческое» - «волчье»; 
«визжал от ярости и 
бессилия» - «скрежетал и 
хохотал»; «кувыркался» - 
«поднялся и побрел»   

Социально-
психологическая 
борьба надежды и 
безнадежности  

Четвертый Начало: «Духмяный запах «говенная дворняга» - Социально-



3257 

микрофоку
с 

свежеиспеченного хлеба…»  
Последнее предложение: 
«Моя хитрость сработала, 
путая руки, мужики 
покрестились спьяну от пуза 
ко лбу и успокоившись 
разбрелись по домам, 
разочарованные, доедать 
сивуху, бормоча в 
прокуренные усы: 
– Не здря говорят, что первак 
на махре настоянный,  по 
бельмам, бьет! Вот псину за 
серого  приняли…».  

«гневный, волчий блеск»; 
«шелудивый» - «пьяное 
мужичье»; «Великая 
травля» - «жалость»; 
«псина» - «серый» 

психологическая и 
философская 
борьба разочарован
ия и злобности 
 

Пятый 
микрофоку
с 

 Начало: «Я бы и проковылял 
прочь…»  
Последнее предложение: «А 
другие, дальние, шептались 
между собой о том, что 
весенние, паводковые воды 
окончательно вымочили их и 
потому они теперь останутся 
без шелестящей листвы»  

«броситься наутек» - 
«приблизился»; «светлая 
голубая кровь» - «кровь 
черного цвета»; «отлегло от 
сердца» - «повергло меня в 
шок»; «ослепла» - 
«продолжаю смотреть»; 
«потеряла счет» - «пытаюсь 
распознать»; «манящее к 
себе» - «зыбко уходила»; 
«тонкая ручечка» - 
«удивительная сила»; 
«скособоченная берёзка» - 
«пышная», «добродушная 
соседка»  

Социально-
психологическое 
противостояние без
ысходности и 
надежды. 

Фокус, т.е. 
кульминац
ия текста 

Начало «Всё, что я услышал в 
тот миг…»   
Последнее предложение: 
« – Тогда будешь мучаться ты! 
Я напою тебя охрани-травой и 
дам с собой в дорогу. Но она 
не сразу поможет, любовь 
твоя к ней необыкновенно 
крепка. Возьми в сенях 
горшок, в нем охрани-трава и 
оберег-трава, выпей сейчас и 
пей каждый день. Когда она 
закончится, ее печать будет 
стерта с твоего лица. А теперь 
уходи, путь твой будет долог, 
до тех пор тебе не будет 
покоя, пока ты не выпьешь ее 
всю. Иди! – старуха взмахнула 
рукой, то ли благословляя 
меня, то ли изгоняя прочь, 
рассерженная за мой ответ»  

«немая просьба понять и 
простить ее»; «какая-то 
немая жалоба» - «злое 
удовлетворение»; «люблю» 
- «хочу забыть»; «сказка» - 
«электрическая лампочка»; 
«серая волчья шкура» - 
«тонкая 
человеческая  кожа»; 
«волчий вой» - «плач 
сердца»; «огромная и 
жуткая преисподняя» - 
«первые лучи солнца»; 
«ушел в глубокое забытье» 
- «мозг очнулся»; «мир 
иной» - «этот мир»; 
«сладчайшая нега земного 
рая» - «смертельный пруд, 
наполненный ядом земного 
ада»; «веки предательски 
вздрогнули» - «не посмел 
шевельнуться», 
«продолжал лежать»; 

Социально-
психологический 
конфликт  решител
ьности и слабости 
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«боль» - «сила»; 
«пронзавшая и корежившая 
мое тело» - «стала 
потихоньку отступать и 
вытесняться»; «взрослый 
муж» - «крохотный 
ребенок»; «благословляя 
меня» - «изгоняя прочь» 

Активный 
центр, т.е. 
развязка  

Одно предложение: «Я взял в  
сенях глиняный горшок с 
охрани-травой и оберег-
травой и пошел задами, 
спотыкаясь, но не 
оглядываясь, через огороды, в 
сторону пролегающего 
большака, и черный лес не 
манил меня больше и впереди 
ждала дорога очищения!» [1: 
с. 7]  

«черный лес» – «дорога 
очищения»; «спотыкаясь» – 
«не оглядываясь» 

Социально-
психологическая 
борьба веры и 
безвыходности  

 
Очевидна изоморфная связь смысловых противоречий тем, раскрывающих развитие 

действия, одной проблемы (кульминации) и активного центра (развязки). В герое, 
отчаявшемся в сопереживании людей, постоянно наблюдается борьба надежды и 
безысходности. Автор произведения касается классической коллизии природа – общество 
(антропологический и социальный принципы мировоззрения). Герой, излечивший свои раны 
на лоне дикой, сказочной, необузданной силы природы, с новыми силами идет вперед.  

Итак, произведение казахстанского современного писателя «На что похожи облака?» 
является по жанру рассказом. Об этом свидетельствует малый объем (всего пять 
микрофокусов, т.е. тем и одна кульминация). Охвачен небольшой отрезок времени (день-два) 
при воспоминаниях о давних страданиях. Налицо малое количество авторские активных 
героев (главный герой, Баба-Яга-шаманка, Василиса, мужичье). Помимо этого, мы выделили 
еще один существенный критерий – это синхронное восприятие идеи произведения. 
Функциональными в этой связи оказались художественные детали и знаки.  

Мы раскрыли и систему диффузного взаимопроникновения в ткани произведения 
признаков постмодернистского и экспрессионистского методов изображения, их 
изоморфное проявление на трех уровнях структуры текста.  
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Обонятельное впечатление или тема запаха в художественном тексте чрезвычайно 
актуальна в современном литературоведении.  

В данном направлении широко известны исследования российских культурологов  и 
литературоведов. Это – двухтомная антология «Ароматы и запахи в культуре» (2003) 
(составитель О. Вайнштейн), диссертационные исследования «Феномен запаха в культуре: 
особенности функционирования в сакральной и профанной сферах» (2011) культуролога 
М.А. Епанешниковой и «Русская лирика рубежа XIX-XX веков: поэтика запаха» (2011) 
литературоведа Н.И. Рогачевой. 

В отечественном литературоведении вышеназванную тему разрабатывала 
литературовед В.В. Савельева в исследовании «Художественный текст и художественный 
мир» (1996). Она считает, что «не существует единой классификации запахов, но существует 
множество характеристик и оценок запахов, которые могут быть распространены и на мир 
образов-запахов (обонятельных образов) в словесном искусстве. Так, различают запахи 
натуральные (цветочные, растительные, запахи тела человека или животного и др.) и 
искусственные запахи (к ним относят любые ароматизированные запахи, запахи механизмов 
и машин, специфические и лекарственные, фармацевтические запахи и производственные 
запахи и др.)»  [2, 78]. 

В аспекте выше обозначенной проблемы, исследователи апеллируют к термину – 
ольфакторный. Значение латинского термина в «Словаре иностранных слов» (2006) под 
редакцией Н.Г. Комлева, поясняется, как «обонятельный, относящийся к области восприятия 
запахов». 

В предлагаемой статье предпринята попытка осмыслить грамматику запахов, 
воссозданную Абдижамилем Нурпеисовым в романе «Кровь и пот», выявить их ключевую 
роль в поэтике художественного полотна.  

Заглавие произведения отражает основную тему, из которой очевидно, что запах крови 
и пота являются текстовой доминантой, отправной точкой и конечным смыслом романа. В 
пользу этого говорит то, что в основе сюжета лежат события первой мировой и гражданской 
войны 1918-1920 гг., поэтому в пространстве степи и моря смешались запахи пота и жизни, 
крови и смерти. Главные герои произведения рыбаки, изможденные тяжелым трудом, в 
одежду которых въелся запах соли, рыбы. Этот запах стоит в воздухе, в пространстве, в 
промысле.  

Запахом полынных степей и моря, зимнего ветра, летнего зноя, дымом аулов веет со 
страниц произведения, где значительная роль отводится пространству – море, недалеко от 
которого жили рыбаки. Запах моря – это основной образ, возникающий в памяти рыбаков, 
когда они находятся вдали от своего родного аула. Это так называемый «большой» запах. 
Причем запах рыбы, запах воды и ветра каждый из героев воспринимает по-своему. Об этом 
свидетельствуют следующие строки: «Когда он уходил в море, ему дышалось 
свободнее...» [1, c. 9]. Еламану (собирательный образ народа) действительно там дышалось 
свободнее, поскольку в работе забывалась убогость жизни на суше, в землянках, 
находившихся на обрыве. 

Богатство степных кочевников автор показывает через думы главного героя: «Он 
воображал, как она (жена Еламана, Акбала) жила раньше, дома. Он думал о ее юрте, о 
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медленно передвигающихся вдали, волнующихся, переливающихся в степи серых и бурых 
пятнах. Это были стада, они паслись вдалеке, и только один-два всадника маячили над ними 
и над степью. Это были верблюды и овцы, и вечером они возвращались к юрте, и в 
юрте зажигался огонь в очаге, и овцы перхали, а верблюды сопели в темноте и ложились 
спать, и от них хорошо пахло шерстью и молоком… Конечно, ей трудно было здесь, на 
ветреном бугре, над морем, в этой скудной жизни» [1, c. 8].  

В произведении мы отчетливо чувствуем не только какие-то общие запахи, например, 
запах степи, запах моря, рыбы, пищи, готовящейся на огне, но и индивидуализируемые, 
многозначительные для героев романа, например, запахи людей, запах дома, запах жизни, 
формирующие картину мира произведения.  

В запахе сохранена память о природных началах человека, выражением которой 
служит «низшее», не контролируемое разумом чувство обоняния – память на запахи. Запах 
памяти – самый стойкий и мудрый, он сохраняет только глубинное, способствует 
восстановлению с мельчайшими подробностями картину прошлого 

В романе запах памяти воспринимается героями по-разному. Для кого-то это запах 
рыбы и  моря, для кого-то – запах степи. А для Еламана  – запах полыни, как память о степи 
и Родине, естественен и  дорог. Не случайно представители тюркских народов перед дальней 
дорогой вешали себе на шею кожаный мешочек с щепоткой полыни – на счастье. А полынь 
была воспета А. Майковым в стихотворении «Емшан» (1874), в одноименной повести 
«Емшан» (1966) М. Симашко.  

У А. Нурпеисова полынь персонифицирована, она вечный спутник аральских рыбаков:  
…и запахло степью и ее  полынным духом (1 книга 2 ч., с. 134); 
…чем дольше он уходил, тем сильнее был горький запах полыни, настоянный на ночных 

росах (1 книга 2ч., с. 144); 
…вдруг Еламан уловил запах, который всегда трогал его сердце и вызывал слезы на 

глазах, терпкий запах свежей полыни, не увядавшей еще (2 книга 4ч., с. 324); 
…Дьяков чувствовал  горький аромат полыни  (3 книга 1ч., с. 422); 
…но среди всех запахов не было приятней запаха полыни (3 книга 2 ч., с. 468); 
…благоухала серая полынь (3 книга 3ч., с. 634); 
Степь источала и другие запахи разнотравья:  …в доме сразу запахло крепким настоем 

дикой, горькой степной травы (2 книга 1ч., с. 202.);  
…крепкий чистый запах разнотравья (IIч., с.  468); 
…благоухали лютики и мятник (3книга 3 ч., с.34); 
…густой пряный аромат трав. И эта легкая утренняя свежесть (3 книга 3 ч., с. 635). 
В романе степь и море как пространство запаха, поскольку действие романа 

происходит в локусе Аральского моря и в степях. Безусловно, большое место отводится их 
описанию. Соответственно, Степь – это Родина кочевников. В целом пространства эти 
включают четыре стороны света и точку мира, а также все промежуточные направления и 
понятии границы в разных ее воплощениях. 

Рыбаки работали под началом русских купцов, которые создавали для них тяжелые 
условия, часто сопряженные с опасностью, смертью. Вероятно, поэтому в произведении 
казахский и русский народ объединялись лишь перед лицом врагов.Если русские купцы 
считали, что в степь цивилизации пришла благодаря им, то казахи в них видели иноверцев 
(кафыров). Соответственно в степные просторы проникали чужие, нетрадиционные запахи.  

Например: 
…в нос ему  ударил противный для степняков запах квашеной капусты (1 книга 1ч., с.  

63.) 
…от вагонов пахло пылью, уборной, раскаленными буксами (2 книга, 2 ч., с. 269.) 
…в пакгаузе пахло запустением, мусором. (2 книга,4 ч., с. 322.) 
Он похолодел при виде вооруженных солдат на улицах и хотел было уже уходить из 

города, но запах пищи из харчевни свел его с ума. Он забыл про все…(Т.2, книга 3, стр. 157). 
Традиционные (национальные) запахи: 
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Котел кипел, в  доме крепко пахло бараниной, и этот редкий запах веселил сердце (1 
книга 1ч., с.  41.) 

…из кухни уже слышен был запах конского мяса (1 книга 1ч., 29 с.) 
…запах варившейся рыбы опьянил его, он прямо-таки не  находил себе место(2 книга 

1ч., с. 216.) 
Весь день чистили они скотный двор, меняли подстилку, и сейчас от них уютно, 

домашнее пахло прелым навозом и овечьей кошарой (т. 1, книга 2, с. 85). 
Как было отмечено выше в произведении запахи крови и пота являлись доминантными, 

словно они «двигали» сюжет. 
Запахи пота и жизни: 
…острый запах рыбы и задубевший от пота одежды рыбаков бил в нос (1книга 2ч., 

с135.) 
…хоть и за окном был мороз и ветер – в доме пахло жизнью (1 книга1ч., с. 78) 
… его крепкое большое тело, запах его одежды, от которой прежде несло рыбой и 

здоровым, соленым потом, а  теперь пахло металлом и  мазутом.  
(2 книга 4ч., с318.) 
Запахи крови и смерти: 
…в землянке остро, резко запахло кровью (2книга 1ч.,с. 203) 
Он остановился и вперед пропустил вперед Есбола-кария и других, а сам вошел 

неохотно, неслышно, жадно и 
испуганно дыша воздухом землянки, в  котором ему уже слышался запах смерти (1 

книга 1ч., с.  57) 
…Мунке уже мерещился запах крови и конского пота (2 книга 4ч., с336.) 
…Но вдруг, знакомый и неприятный степняку, тошнотворный запах остановил его (3 

книга 1ч., с. 393) 
В романе встречаются предметно-вещевые образы-запахи (табак, сапоги, вещи): 
…а внизу народ, ото всех пахнет новой одеждой, сапогами (1книга 2 ч.,с.  87) 
…от  него крепко пахло табаком (1книга1ч., с. 71) 
…стоял махорочный дым (3 книга 1ч., с. 405). 
Гамма запахов в романе А. Нурпеисова помогает составить полную картину 

происходящего или воскрешают давно забытое, передавая дух времени. 
 Изучая образы-запахи в романе, мы пришли к следующим выводам: 
- образы-запахи сопровождают всю человеческую жизнь и его деятельность; 
- образы-запахи в произведении занимают значительное место в развитии сюжета; 
- запахи  в романе  можно поделить на следующие разряды: по пространству (большое 

и малое), по принадлежности  (общие и  индивидуальные), по традиции (традиционные и  не 
традиционные), по национальности (национальное и  чужое). В зависимости от этого 
прослеживаются следующие образы-запахи: запах природы-родины (степь и  море), бытовые 
(жилища, промысел), запахи пищи (молоко, мясо, рыба), запахи  трав (полынь), запахи 
животных (лошадь, баран, верблюд), запах человека, запах табака (насыбай, табак), запахи 
пота и  крови, запахи жизни  и  смерти. 
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Люди замечают то, что движется, и не видят неподвижного. Заметить движение — это 
значит заметить и движущийся объект. Это же касается и изменений во времени. 

В самом деле, если мы присмотримся к тому, как понимался мир в античности или в 
средневековье, то заметим, что современники многого не замечали в этом мире, и это 
происходило потому, что представления об изменяемости мира во времени были сужены. 
Социальное и политическое устройство мира, быт, нравы людей и многое другое казались 
неизменными, навеки установленными. Поэтому современники их не замечали и не 
описывали в литературных и исторических сочинениях. Летописцы и хроникеры отмечают 
лишь события, происшествия в широком смысле этого слова. Остального они не видят. 

Категория времени имеет все большее и большее значение в современном понимании 
мира и в современном отражении этого мира в искусстве. 

Развитие представлений о времени — одно из самых важных достижений новой 
литературы. Постепенно все стороны существования оказались изменяемыми: человеческий 
мир, мир животный, растительный, мир «мертвой природы» — геологическое строение 
земли и мир звезд. Историческое понимание материального и духовного мира захватывает 
собой науку, философию и все формы искусства. «Историчность» распространяется на все 
более широкий круг явлений. В литературе все сильнее сказывается осознание многообразия 
форм движения и одновременно его единства во всем мире. 

Время отвоевывает и подчиняет себе все более крупные участки в сознании людей. 
Историческое понимание действительности проникает во все формы и звенья 
художественного творчества. Но дело не только в историчности, а и в стремлении весь мир 
воспринимать через время и во времени. Литература в большей мере, чем любое другое 
искусство, становится искусством времени. Время — его объект, субъект и орудие 
изображения. Сознание и ощущение движения и изменяемости мира в многообразных 
формах времени пронизывает собой литературу [1]. 

Наиболее существенны для изучения литературы исследования художественного 
времени: времени, как оно воспроизводится в литературных произведениях, времени как 
художественного фактора литературы. 

Художественное время — это не взгляд на проблему времени, а само время, как оно 
воспроизводится и изображается в художественном произведении. Именно исследования 
этого художественного времени в произведениях, а не исследования концепций времени, 
высказываемых теми или иными авторами, имеют наибольшее значение для понимания 
эстетической природы словесного искусства [2]. 

Издавна сложились две концепции времени в художественном произведении – 
циклическая и линейная. Обе концепции тесно связаны с философией, теологией и 
культурологией. Понятие циклического времени изначально восходит к античности и 
связано с языческим земледельческим циклом, нашедшем отражение в мифах и легендах. В 
эпоху христианства категория циклического времени была переосмыслена и получила новое, 
библейское значение – повторяемости человеческой истории: от рая времён Адама и Евы 
(через грех – раскаяние – искупление) – к царству небесному (раю). В художественной 
литературе чаще всего наблюдается синтез языческой и христианской семантики. 
Циклическое время литературного произведения подразумевает постоянность каких-либо 
состояний, повторяемость, круговорот однотипных событий и действий, возврат к началу, 
движение по кругу в цепи событий, лет, эпох. Циклический характер времени находит 
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отражение в художественной хронологии произведения: например, в движении от весны к 
зиме, в смене времён года, чередовании будней и праздников, в мотиве вечности и т. д. 

К циклическому времени также причисляется ахронность (термин Ю.М. Лотмана). В 
ахронном времени события и действия не относятся ни к настоящему, ни к прошедшему 
времени и представляют собой многократное повторение одного и того же. При этом даже 
однократные происшествия не вносят ничего нового в развитие действия, могут много раз 
повторяться и никак не влияют на характеры и жизнь героев [3]. По мнению исследователя, 
принципом ахронности отличается внутренний (буколический) мир имения гоголевских 
старосветских помещиков. Характерными чертами линейной концепции времени являются 
длительность, одномерность, непрерывность, необратимость, упорядоченность, 
последовательность и закономерность процессов, событий, действий и происшествий. Такую 
концепцию А.Я. Гуревич называет «линейно-финалистской» [4], а А.Б. Есин подчёркивает, 
что она подразумевает «движение во времени человеческого существования от рождения до 
В художественном произведении линейность времени проявляется в хронологическом 
изложении событий, в последовательности (иногда – предугадываемости, логичности) 
действий персонажа, а также в однонаправленном протекании событий, действий и 
происшествий от завязки к развязке, к завершению конфликта. Примером линейного 
времени может служить повесть Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», фабульно- 
сюжетное время которой движется от завязки к развязке и традиционно завершается 
смертью героя и исчерпанностью авторских размышлений о бесовских кладах и «дьяволе в 
человеческом образе». 

В литературоведении существует ещё одна – философско-теологическо- 
культурологическая концепция времени: атемпоральное время. Это время «золотого века», 
гармонии, безоблачного, счастливого, мирного, радостного существования, удачного 
воплощения планов в жизнь, свершения подвигов и т. п. Атемпоральная концепция времени 
чаще всего встречается в пасторалях, идиллиях, идиллических повестях, одах, утопиях, 
ухтониях (по аналогии с «утопией» – жанр художественной литературы, описывающий 
идеальное, «золотое» с точки зрения автора время). Однако, по мнению А.Б. Есина, 
атемпоральное время является не отдельной концепцией, а редкой разновидностью 
циклического времени, суть которой заключается в том, что «мир мыслится абсолютно 
неизменным, а значит, категория времени утрачивает смысл». 

Литература богата формами и видами художественного времени. Так, по характеру 
условности различают абстрактное время (характерной особенностью которого являются 
вневременной сюжет и конфликт, вечные образы и вечные ценности) и конкретное время, то 
есть, время, указанное автором/повествователем или угадываемое из контекста. К формам 
конкретизации художественного времени А.Б. Есин относит, во-первых, “привязку” 
действия к историческим ориентирам, датам, реалиям и, во-вторых, обозначение 
циклического времени [5]. 

В зависимости от характера восприятия времени Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа и С.Н. 
Бройтман выделяют «объективное» время (данное в восприятии повествователя или автора) 
и «субъективно-переживаемое» время (представленное с точки зрения героя). Последнее, по 
мнению исследователей, имеет два подвида: «субъективно-иллюзорное время героя», 
которое «сопряжено с приобретением опыта и приводит к открытию истины»; и «время 
“потока сознания” на фоне протекающего в совершенно ином темпе и содержательно иного 
времени внешнего события» [6]. Необходимо уточнить, что «объективное» время придаёт 
повествованию черты правдоподобности, подчёркивает свойственный ему историзм или 
документальность. То есть, такое время создаёт иллюзию реальности описанных событий, 
представляет их как такие, которые происходили на самом деле. 

Большинство исследователей обращает внимание на отдельные, наиболее важные, по 
их мнению, виды времени. Так, А.Б. Есин выделяет “бессобытийное”, “сюжетное или 
фабульное” и “хроникально-бытовое” время. Бессобытийным он считает «реальное» время, 
равное нулю (например, в описаниях различного рода). Сюжетное или фабульное время, как 
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полагает исследователь, «фиксирует события и действия, существенно меняющие или 
человека, или взаимоотношения людей, или ситуацию в целом», а в хроникально-бытовом 
времени событий как таковых нет, и всё происходящее никак не влияет на персонажей и не 
двигает сюжет от завязки к развязке [7]. 

И.Б. Роднянская противопоставляет хроникально-бытовое время и событийное 
(изначально – приключенческое), а также отмечает значимость «переломного, кризисного 
времени решающих испытаний, измеряемого немногими днями и часами» [8] как наиболее 
весомые «открытия» в хронотопической сфере литературоведения. В.Е. Хализев перечисляет 
разновидности художественного времени, не давая определений и примеров. Однако именно 
он разграничивает такие виды времени, как космическое, календарное, суточное, а также 
пишет о соотнесённости прошлого, настоящего и будущего [9]. 

 С точки зрения Д.С. Лихачёва, художественное время в словесном произведении 
может быть «открытым» и «закрытым». «Открытое» время предполагает наличие других 
событий, совершающихся одновременно за пределами произведения, его сюжета; 
«закрытое» время замкнуто в себе, совершается только в пределах сюжета и не связано ни с 
событиями, совершающимися вне пределов произведения, ни с историческим временем.  

В заключении можно сказать о том, что художественное время является не только 
важнейшей категорией человеческого бытия, но и фундаментальным элементом текстовой 
организации. 
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Творчество М.О.Ауэзова как и его знаменитый роман «Путь Абая» был предметом 

литературоведческого анализа в казахской, русской и зарубежной критике и 
литературоведении на протяжении более полувека. За это время в казахском 
литературоведении сложилась и развивается целая отрасль - ауэзоведение. Начиная с первых 
критических откликов казахских литературоведов о прозе молодого писателя до глубоко 
философского осознания пути выдающегося писателя – во всех исследованиях и статьях, 
критических работах, эссе и воспоминаниях – встает вопрос о национальном своеобразии 
прозы М.О.Ауэзова и о влиянии русской и зарубежной литературной традиции на его 
творчество. 

Эта проблема стала актуальной в связи с выходом в свет романа-эпопеи «Путь Абая», 
большим количеством критических и читательских откликов, всесоюзной, а затем всемирной 
славы писателя. Сам писатель в интервью, а затем и в автобиографии  отмечал особое 
триединство традиций, добавляя, что будущему исследователю надо найти следы его 
творческой учебы у Тургенева и Толстого. Проблема русских литературных традиций в 
творчестве Ауэзова, своеобразие интерпретаций писательского опыта русских классиков 
неоднократно становилась темой диссертационных исследований: Д.Кунаева «Мухтар 
Ауэзов и русская литература», С. Мухашовой «М. Ауэзов – переводчик советской 
драматургической классики».  

Не секрет, что выдающееся произведение казахской литературы активно 
использовалось также в идеологических целях. Советская система создала прецедент так 
называемой учебы у русских классиков, сделав «учениками» выдающихся деятелей 
национальных литератур, что вызывало сложные и неприязненные чувства у образованной 
части народа. 

Изучение творчества М.О.Ауэзова в аспекте международных литературных связей 
началось с 60-ых годов ХХ века. Через полстолетие определились важные тенденции 
компаративистского осознания творчества классика казахской литературы; во-первых, 
различные формы взаимосвязей с русской литературой, во-вторых, опосредованные 
отношения с литературами западной Европы  (французской и немецкой), в-третьих, влияние 
ауэзовского творчества на литературы Востока и, в первую очередь, на тюркоязычные 
литературы, в-четвертых, связи творчества классика с арабской и персидской литературами. 

Осознавая актуальность  каждого направления, остановимся, однако, на проблеме 
влияния русских литературных традиций на творчество М.О.Ауэзова, изменение, 
трансформацию  этих традиций, их дальнейшее развитие в тексте выдающегося романа- 
эпопеи   «Путь Абая». 

М. Ауэзов, говоря о влиянии на него русской литературы, на первое место ставил не 
Толстого, а И.С.Тургенева. Об этом, в частности, вспоминает ученый-востоковед, академик 
И.С.Брагинский, беседовавший с писателем. Ауэзов ему сказал: «Знаете ли Вы, кто оказал на 
меня самое большое влияние? Не догадаетесь. Тургенев. Вы не смотрите, что на поверхности, 
может быть, этого влияния и не видно.  

Литературное влияние – это не простая вещь, его только упрощенцы думают руками 
схватить и показать, смешивая влияние и подражание. Творческое влияние проходит где-то в 
глубине, проникает в самую душу писателя, делается его второй природой и проявляется 
как-то по-своему, по-особому, не всегда заметно для невооруженного взгляда. Вот так и 
Тургенев, а ведь его-то я больше всех и любил смолоду» . [1] 

Современные исследователи обзорно представляют проблему русско-казахских  
литературных связей в романе-эпопее «Путь Абая». Следует сказать, что признание факта 
влияния отнюдь не означает принижение самобытности литературы, которая это влияние 
воспринимает. Напротив, интерес к художественным достоинствам другой литературы 
говорит о широте мысли и кругозоре писателя, его умении видеть перспективы развития 
родной литературы не в стороне от мирового литературного процесса, а в органической 
связи с ним.  
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М. Ауэзов, как и И.С. Тургенев, в своих произведениях намечает круг проблем для 
дальнейшего развития сюжета, прояснение которых невозможно без такого понятия, как 
мотив. С современной точки зрения мотив есть не только явление композиции, но и сюжета. 
Одним из важных мотивов в творчестве И.С.Тургенева и М.Ауэзова является мотив природы.  

Русская литература необычайно богата философскими размышлениями о жизни 
природы. Мотив природы Тургенев часто связывает с темой любви. Так, в повести «Первая 
любовь» используется традиционный прием: проводится параллель между картиной 
природы и психологическим состоянием героя. Психологическое состояние влюбленного 
юноши показано в движении – от бурных порывов чувства к душевному умиротворению. 
Душа человека, охваченного любовью, словно находится во власти стихии. Такое 
представление глубоко характерно для Тургенева, рассматривавшего любовь как проявление 
в человеке некоего иррационального природного начала. Вслед за Тургеневым М. Ауэзов 
отражает в пейзажных зарисовках чувства своих героев. Поэтому так волнует главного героя 
Абая Семей-гора, манит родственную душу своим одиночеством: «…Семей-гора! Отчего 
тебе судьба – быть  столь одинокой? Что за горькая доля? Какой гнев в степи выплеснул тебя 
в этот мир?» [2] 

Мотив природы у Тургенева тесно связан с музыкой, а у Ауэзова - с народными 
напевами. Именно музыка и отношение к ней является идеальным мерилом тургеневских 
характеров. В «Дворянском гнезде» почти все герои музицируют, однако они и резко 
противопоставлены по восприятию ее чарующей силы. Так, внезапно услышав игру Лемма, 
Лаврецкий на фоне природы испытывает непередаваемое волнение, то Паншину 
музыкальность не свойственна, она чужда его сухой и прагматичной натуре. Как же мотив 
музыки преломляется в творчестве М. Ауэзова? Для возлюбленной Абая Тогжан его песня, 
плывущая по бескрайним просторам Сары-Арки, – «…это исповедь сердца, взволнованного 
глубокими чувствами, изливавшего юную печаль…»[3] Совсем по-другому относится к 
напевам, долетавшим из тьмы ночи, Кунанбай: «Пусть замолчит, не воет…Он покой мой 
отнял!»[3] Такой упорной и назойливой казалась ему песня любви.  

Постигая образ природы в творчестве Тургенева и Ауэзова, можно увидеть 
закономерную последовательность движения от эстетического любования красотой пейзажа 
– к осознанию родства в проявлении стихийных сил природы и человеческих чувств – и 
далее – к пониманию сложной и противоречивой природы человеческой души.   

Как известно, роман «Путь Абая», будучи первым произведением такого типа в 
казахской литературе, имел предшественников в русской и зарубежной литературе, которые 
послужили почвой для его создания. 

Одно из самых дискутируемых произведений И.С.Тургенева «Отцы и дети», в котором 
отразилась не столько поколенческая, сколько идеологическая проблема отношения к 
прогрессу, причем национально выраженная – в соответствии с представлением русского 
общества 60-х годов ХІХ века. 

Сам Ауэзов неоднократно говорил о романе «Отцы и дети» Тургенева, раскрывшем не 
столько поколенческую, сколько идейную несовместимость. Эта сложная идея отразилась и 
в одной из важнейших сюжетных линий романа- взаимоотношении отца и сына – Кунанбая и 
Абая, и далее –  взаимоотношениях Абая с братьями-Кудайбергеном, Такежаном, Оспаном. 
Конечно, противостояние отца и сына возможно наблюдать во многих произведениях 
мировой и, прежде всего, французской литературе. Но особенное отличие их от романов 
любимого Ауэзовым Тургенева состоит в том, что непонимание и вражда поколений, то есть 
аспект несовпадения во времени перенесен русским писателем в сферу идейную. 

Поэтому у Ауэзова не только Кунанбай – вождь и глава патриархального общества, не 
менее подвластен и молодой Такежан влиянию старого мира, и Оспан также несет в себе 
родимые пятна своей среды. 

Ауэзовский роман не только показывает распад патриархальной семьи, старых 
устоев,но и утверждает закономерность этого процесса. Именно в этой патриархальной среде 
рождается, растет критик и ярый враг ее – это Абай. Мотив борьбы отцов и детей у Ауэзова 
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национально окрашен и является главным в романе-эпопее «Путь Абая». 
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В наше время происходят различные изменения, касающиеся абсолютно всех сфер 

деятельности человека. Подобные трансформации  затронули и литературу, которая издревле 
отражала современную для авторов действительность.  

Так, долгое время предметом литературоведческого анализа являлся литературный 
текст. В то время как современное литературоведение наряду с текстом подвергает анализу 
компоненты, которые ранее находились на периферии исследовательского внимания. 
Последние принято называть рамочными компонентами или «рамой».  

Данный термин впервые был введен А.В.Ламзиной и обозначает «компоненты, которые 
графически отделены от основного текста произведения и чья основная функция – создание 
у читателя установки на его эстетическое восприятие»[1].  

Наиболее полный перечень компонентов рамочного текста включает: имя (псевдоним) 
автора, заглавие, подзаголовок, посвящение, эпиграф(ы), предисловие (вступление, введение) 
(все эти компоненты «начала» текста в совокупности именуются заголовочным комплексом), 
авторские примечания, авторское послесловие, внутренние заглавия, составляющие 
оглавление, обозначения времени и места создания произведения. Наличие рамочных 
компонентов придает произведению характер завершенности, подчеркивает его внешнее и 
внутреннее единство. Каждый рамочный компонент представляет собой особый микротекст, 
который обладает собственной семантикой. Именно поэтому каждый из них заслуживает 
отдельного рассмотрения. 

В данной работе рассмотрению подвергнется заглавие как один из важнейших 
рамочных компонентов текста. Актуальность работы обусловлена объектом исследования, 
которым выступили заглавия современной казахстанской прозой. 

Как известно, заглавие – это определение содержания литературного произведения, 
помещаемое обычно впереди последнего [2], также оно может быть «ведущим в книгу 
словосочетанием, выдаваемым автором за главное книги».[3].  

Название - важная единица метатекстуального уровня; это особый маленький текст, 
который взаимодействует (часто на ассоциативном уровне), коррелирует с текстом 
последующим и с другими такими же текстами, образуя особые, над-текстовые системы 
отношений [4]. 

А.В.Ламзина определяет заглавие как: «первую, графически выделенную, строку текста, 
содержащую «имя» произведения» [1]. 

Для читателя заглавие, наряду с именем автора, является основным источником 
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информации о следующем за ним тексте. Подобную информацию часто называют 
«предпониманием» текста. 

У. Эко в «Заметках на полях к «Имени розы»» называет заглавие ключом к 
интерпретации текста. Восприятие задается словами и словосочетаниями «Красное и 
черное», «Война и мир». Но как бы ни было выразительно само по себе заглавие, в полной 
мере понять его смысл, оценить, насколько оно удачно, можно лишь по прочтении 
произведения, соотнеся его с уже усвоенным содержанием. 

Функции заглавий многообразны, среди них можно выделить следующие основные: 
- тематическая  («Драма на охоте» Чехова); 
- проблемная («Отцы и дети» Тургенева, «Маленький человек, что же дальше?» Г. 

Фаллады) 
-именная («Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Будденброки» Т. Манна); 
- сюжетная («Двойная ошибка» П. Мериме); 
-пространственно-временная («Ночь накануне Ивана Купалы» Гоголя, «Петербург» А. 

Белого) 
- детализирующая («Пропавшее письмо» Э.-А. По, «Шведская спичка» Чехова).  
- эмоциональная («Что делать?» Н.Чернышевского). 
Вопрос классификации заглавий в современном литературоведении остается 

нерешенным, что во многом обусловлено их разнообразием, которое, вероятно, не уступит 
разнообразию самих произведений. Тем не менее, заглавия можно сгруппировать, выделяя 
типы, образующие устойчивую традицию в истории литературы.  

В основу представленной классификации положено соотношение заглавия с традици-
онно вычленяемыми компонентами произведения: тематическим составом и 
проблематикой, сюжетом, системой персонажей, деталью, временем и местом действия 
(описания). Во всех этих типах заглавий могут встречаться конструкции с усложненной 
семантикой: заглавия символические, метафорические, аллюзийные, пословичные, цитатные 
[5].  

Заглавия, представляющие основную тему или проблему произведения. Они дают 
читателю самое общее представление о круге жизненных явлений, отображенных автором в 
произведении. Понимание темы, заявленной в заглавии произведения, может существенно 
расширяться по мере развертывания художественного текста, а само заглавие приобретать 
символическое значение.  

Современные казахстанские авторы широко применяют подобные заглавия: 
«Искупление» автор Тан Сулу, «Цена» Жана Алибекова, «Караван» братьев Тынибековых, 
«Казахстанская мечта» М.Абиева. 

Заглавия, задающие сюжетную перспективу произведения. Их можно условно 
разделить на две группы: представляющие весь сюжетный ряд (фабульные) и выделяющие 
важнейший с точки зрения развития действия момент (кульминационные). Если первые 
вызывают интерес с исторической точки зрения в связи с утратой актуальности, то вторые 
все чаще встречаются на книжных полках. Оно лишь отмечает кульминационный момент 
повествования, отчетливо деля текст на две части — «до» и «после» заявленного в заглавии 
события. К числу последних можно отнести: «Встреча с тобой» Татаевой А. 

Также в заглавии может быть обозначена сюжетная деталь, которая оказывается 
важной для завязки, развития или развязки действия («Колечко с сердоликом», «Эйфелева 
башня» Аян Кудайкуловой).   

Персонажные заглавия. Значительная часть персонажных заглавий — антропонимы, 
нередко сообщающие читателю о национальности, родовой принадлежности или социальном 
статусе главного героя. «Мамлюк» Ермека Турсунова, «Бессовестные снохи» и «Токал» 
Г.Кургулиной , «Старик и Ангел» Талипа Ибраимова, «Элен Ив и книга судеб» Елены 
Королек 

Заглавия, обозначающие время и пространство. При всей условности творимой 
писателем «новой реальности» основой художественного мира, как и мира реального, 
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является хронотоп, координаты которого — время и место — часто указываются в 
названиях произведений. Причем необязательно наличие конкретных данных, что можно 
увидеть в казахстанской литературе – «Когда «Мерло» теряет вкус» М.Земскова, 
«Писательство по воскресеньям: год на Tengrinews.kz» А.М.Джолдасбекова и т.д. 

Заглавия символические. Эта группа заглавий включает в себя заглавия, наполненные 
метафоричностью и символизмом: «Порог невозврата» Ауэзхан Кодара, «В поисках мифа» 
Ермека Аманшаева, «Оставляя частичку сердца» Гулистан Хамзаевой, «Упавший 
поднимается сам» Нуртая Иркегулова 

Интересную группу составляют заглавия произведений биографических, зачастую 
представляющие собой сочетание имени собственного и комментария «Ермек Серкебаев. И 
жизнь, и молодость, и счастье…» Серкебаевой И.Е. или  «Сабыркуль Асанова. Мои уроки 
жизни или цветные нити памяти» М.Узаковой. К этой же группе можно отнести книгу 
О.Сулейменова «Но людям я не лгал…», представляющую собой сборник афористичных 
высказываний автора. 

Встречаются авторские самоопределения жанра: «Эта Карина. Психологический 
роман» Елены Королек и «Феномен. Роман-эссе. Книга-альбом о К. Сатпаеве» Медеу 
Сарсеке. 

Давая общую характеристику проанализированным заглавиям, хотелось бы 
остановиться на одном из типов. Конкретно, это заглавия, раскрывающие сюжетную линию 
повествования. Именно на их примере можно различить исторические преобразования 
заглавий. 

Как мы уже выяснили, существует два вида подобных заглавий – фабульные и 
кульминационные. 

Первый тип заглавий был особенно популярен в эпоху сюжетной повествовательной 
литературы, когда авторы стремились сочетать назидательность и «духовную пользу» книги 
с внешней занимательностью. Пространное заглавие, представлявшее все важнейшие 
перипетии сюжета, выступало в качестве своеобразной рекламы книги, обещавшей читателю 
вдоволь насладиться необычными и яркими приключениями главных героев (название 
одного из романов Д. Дефо: «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс, которая 
родилась в Ньюгейтской тюрьме и в течение шести десятков лет своей разнообразной жизни 
(не считая детского возраста) была двенадцать лет содержанкой, пять раз была замужем (из 
них один раз за своим братом), двенадцать лет воровала, восемь лет была ссыльной в 
Виргинии; но под конец разбогатела, стала жить честно и умерла в раскаянии. Написано по 
ее собственным заметкам»). Как видно из приведенного примера, «мораль» при этом не была 
в забвении: в заглавии отражено, что, несмотря на бурную молодость, героиня под конец 
жизни «стала жить честно». 

В современной литературе заглавие редко аннотирует текст. Оно лишь отмечает 
кульминационный момент повествования, отчетливо деля текст на две части — «до» и 
«после» заявленного в заглавии события («После бала» Л.Н. Толстого, «Превращение» Ф. 
Кафки). В произведениях писателей-сатириков и юмористов нередки описательные заглавия, 
раскрывающие сюжетный комизм ситуации («Как я редактировал сельскохозяйственную 
газету» М. Твена, «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало» А.П. 
Чехова). 

Конкретно для казахстанской литературы характерно указание лишь одной детали, 
которая будет важна для завязки, развязки или развития действия сюжета («Колечко с 
сердоликом», «Эйфелева башня» Аян Кудайкуловой). 

 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что заглавия современных казахстанских 
произведений в большинстве своем соотнесены либо с темой произведения и сюжетом, либо 
с главными персонажами – 58%. Из ста исследуемых заглавий символизм и 
пространственно-временные встречаются лишь в 12%.  

Также в текстах казахстанской литературы на русском языке почти не встречается 
риторических вопросов, игры слов, аллюзий.  
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Художественный образ – центральная категория поэтики, ключевое понятие 

литературоведения. Теоретически проблема художественного образа разрабатывалась в 
трудах отечественных ученых-исследователей, в том числе: Л. Тимофеева, В. Кожинова, Б. 
Томашевского [1] и др. В современном литературоведении предпринимаются попытки 
классификации художественных образов. Старейший литературовед Г. Гачев в своей 
монографии «Национальные образы мира» рассматривает  проблему художественного 
образа через призму национального мира и утверждает, что герои произведений 
национальной литературы обязательно несут черты национального мироощущения и 
мировидения. В этом убеждает предложенный им анализ повести «Джамиля» киргизского 
прозаика Ч. Айтматова [2]. Казахстанский исследователь В. Савельева в своей монографии 
«Художественный текст и художественный мир», изучая типологию образов в 
художественной литературе,  вводит понятие «иконика»[3].  Под иконикой понимается 
система образов персонажей, героев художественного произведения. Автор монографии 
предлагает рабочую классификацию образов персонажей, куда входят образ человека, образ 
природы, образы-запахи, образы-звуки и т.д.  

Центральным объектом и предметом художественного исследования является человек, 
индивид. Героями произведений художественной литературы выступают люди разных 
социальных слоев, положений и разных профессий. Среди них могут быть труженики 
(рабочие, крестьяне), представители интеллигенции (музыканты, художники, писатели), 
служащие, старики и дети. В русском языке слово «учитель» имеет множество значений.  
Учитель – это:  

1) а) Тот, кто занимается преподаванием какого-л. предмета в школе; преподаватель. 
б) Тот, кто обучает, учит чему-л. 
2) Тот, кто научил или учит чему-л., кто оказывает или оказывал влияние на развитие  
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кого-л., чего-л.; воспитатель, наставник. 
3) Тот, кто является главой, автором какого-л. учения, высшим авторитетом в какой-л.  

области и имеет последователей.   
Многие известные русские поэты и писатели XIX-XXвв. в своей жизни занимались 

педагогической деятельностью. Г.Р. Державин учил долгие годы и экзаменовал детей у себя 
дома. И.А. Крылов обучал детей князя Голицына. Н.В. Гогольпреподавал историю и 
географию, И.С. Тургенев учил грамоте в учрежденной им школе. И.А. Гончаров был 
домашним учителем в семье художника. Н.А. Некрасов обучал грамоте крестьянских детей в 
открытой им школе. Л.Н. Толстой создал школу в Ясной Поляне. К числу писателей-
педагогов можно отнести А.С. Макаренко, А.М. Горького.О великих педагогах, учительских 
династиях в России писал Соловейчик Симон Львович – педагог, журналист, психолог - в 
своей документальной книге «Жизнь замечательных учителей» 

Учитель, наставник, воспитатель– самый распространенный в художественной 
литературе герой. Традиционное понимание  учителя как школьного наставника, 
воспитателя обусловило  возникновение «школьной» прозы. Однако в литературном 
творчестве под учителем понимается еще и духовный наставник, человек, чьи передовые 
идеи и благие помыслы побуждают потомков к высоким порывам.  

Образ учителя восходит к древним представлениям о покровителе, защитнике, 
наставнике молодых. В древнегреческой литературе Учитель былпокровителем и 
наставником философов. Учителем мира признан древнегреческий философ Аристотель. 
Аль-Фараби названвторым Учителем мира. В средневековой литературе Учителями 
называли  великих художников, деятелей искусства. Аналогичная трактовка образа Учителя 
бытует и  в русской литературе. Учитель – духовный наставник восходит к произведениям 
древнерусской письменности: Нестор, протопоп Аввакум... 

Художественный образ учителя-педагога и воспитателя встречается в произведениях 
русской и мировой литературы XIX-XX вв. Классические примеры воссоздания образа 
педагога-наставника представлены в романе в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: 
домашний учитель-воспитатель - «мадам», «монсьер, француз убогой», в повести 
«Капитанская дочка» - Бопре, учитель Петра Гринева; в автобиографической повести 
Л.Толстого «Детство» - Карл Иванович, домашний учитель и воспитатель Николеньки 
Иртеньева; в рассказе А.П. Чехова «Учитель словесности» - Беликов.  

В литературе XX в. образ учителя впервые воссоздан в произведениях на школьную 
тему. Наиболее ярко представлен этот образ в повестях «Песчаная учительница» А. 
Платонова, «Фоторгафия, на которой нет меня» В. Астафьева, «Ночевала тучка золотая» А. 
Приставкина, А.Алексина «Безумная Евдокия», В.Тендрякова «Шестьдесят свечей», В. 
Распутина «Уроки французского», Ч.Айтматова «Первый учитель».  

В казахской литературе образ учителя как представителя национальной интеллигенции 
воссоздается в произведениях С. Кубеева «Калым», Б. Майлина «Памятник Шуги». Как 
правило, это молодой человек, получивший хорошее образование, приобщенный к культуре, 
приезжает в казахский аул обучать детей грамоте. Немного позже, в 60-е годы образ учителя 
вновь появится в исторических повестях и романах А. Алимжанова «Сувенир из Отрара», 
«Возвращение Учителя».На этот раз молодой человек, приехавший из города с целью 
поднимать культуру аула, горячий патриот родины, пытающийся самостоятельно постичь 
истинную картину исторического прошлого народа. Таким представлен учитель истории 
Аскар, романтик, поэт, альтруист. 

Галерею образов учителей продолжает роман Г. Бельгера «Дом скитальца», 
представляющий литературу современного Казахстана. Имя современного писателя, а в 
прошлом переводчика и публициста известно каждому казахстанцу. Уроженец северного 
Казахстана, Г. Бельгер многое сделал для развития литературы и культуры. Его книги, 
очерки и романы являют новое слово в казахстанской литературе. Учителями    писателя 
были классики и современники. Он учился у всех своих предшественников, прошел 
хорошую школу переводческого искусства, писал книги «Лики слова», «Мотивы трех струн», 
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«Земля моей чести». Главным кредо его жизни и творчества – «надо жить по совести». Этом 
принципу он оставался верным всегда.  

Роман Г. Бельгера «Дом скитальца» автобиографичен. Судьба немецких переселенцев 
составляет основу сюжетного повествования. В образе юного героя Гарри угадываются 
черты самого автора. Как и Г. Бельгер, Гарри учится сначала в сельской школе, позже 
становится студентом педагогического института. Формированию личности героя огромное 
влияние оказывают среда, друзья, соседи и учителя.  

Среди героев-персонажей автобиографического романа Г. Бельгера «Дом скитальца» 
видное место занимает образ учителя, молодого человека по имени Газиз. Автор повествует 
читателям историю формирования и развития личности, представителя казахской 
интеллигенции. Газиз – юноша, на долю которого выпала тяжелая ноша. «Сын бедного 
Абильсеита после долгих мытарств наконец-то становился на ноги. Живя с детства на 
побегушках, не имея ни опоры, ни поддержки, он к тому времени, когда уже наметились усы, 
умудрился-таки окончить пять классов аульной школы» [4: 15].С образом героя входит в 
повествование мотив сиротской доли, отсылающий к ранней прозе М. Ауэзова («Сиротская 
доля»). Социальное положение героя подчеркивает и его внешний облик.«…был Газиз 
угловат, робок, худ и невзрачен, и взрослые даже не называли его по имени, а просто 
обращались – «Эй, бала!» - «Эй, малец!» [4: 15].   

Духовному становлению героя способствует городская среда, годы учебы, приобщение 
к городской культуре. По возвращении из города Газиз предстает перед аульчанами 
совершенно иным: «…стройный, окрепший, уверенный, в городском костюме, со стрижкой 
«полубокс» и даже  при галстуке». Образованный молодой человек вызывает уважение всех 
жителей аула. Теперь его называют «Газиз-мугалим». Писатель Г. Бельгер создает образ 
учителя в традиционномдля казахского читателя понимании: Учитель – 
олицетворениемудрости, знаний. Казахи, благословляя молодого человека, говорили: 
«Мугалим бол», т.е. «Будь учителем». Учитель – высокое призвание, которого удостаивается 
не каждый образованный. Учитель – воплощение благородства и честности.  

Учителя Газизаотличают такие качества, как честность, правдивость, чувство 
справедливости, способность к самоанализу. Герой постоянно размышляет, думает. Он 
внимательно следит за событиями, происходящими вокруг, самостоятельно анализирует, 
выражает собственное мнение. Как человек ответственный и требовательный к себе, Газиз не 
может стоять в стороне, он добровольно отправляется на фронт, чтобы встать на защиту 
отечества.  

Христьян – один центральных героев романа Г. Бельгера «Дом скитальца» – 
представляет поколение интеллигенции, сформировавшейся в предвоенные годы. Как и 
Газиз, он «закончил семилетку, подался в педтехникум, после окончания его учительствовал 
в родном селе»[4: 197].  Но стремление знать больше, совершенствовать знания побуждают 
героя самостоятельно изучать древнюю историю, немецкий фольклор и язык. Христьян 
читает произведения великих немецких поэтов прошлого. Христьян воплощает в себе черты 
не только учителя-педагога, но и ученого-исследователя. Это типичный представитель той 
части интеллигенции, чьи интересы выходят за пределы школьного образования. 
Многогранный талант, разносторонние интересы, горячая любовь к родине, и стремление 
быть полезным обществу, отчизне побуждают героя к научным поискам. «Не расставался с 
книгами, что-то записывал в толстые общие тетради. Писал заметки в кантонную 
газету»[4:197].  Формированию характера героя способствовала окружающая среда, учителя 
школы. Рассматривая карту немецкой автономии, Христьян с теплотой вспоминает своего 
школьного учителяистории: «Учитель Штраус учил нас по карте автономии немцев 
Поволжья. Назубок знал даты возникновения всех колоний, толковал происхождение 
каждой деревни, каждого села, образование дочерних колоний. И нас уговаривал заниматься 
этим» [4: 197]. Пройдя тяжелые испытания каторжного труда, унижения и оскорбления, 
физически и морально надломленный, Христьянутрачивает веру в добро и справедливость 
общества. Чувство одиночества, обреченности не покидает его до конца жизни. 
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Галерею учителей в романе «Дом скитальца» Г. Бельгера представляют персонажи 
романа: учительница русского языка, «круглолицая, полная татарка Александра Ихьяевна» и 
учитель географии и по совместительству воспитатель интерната«плотный, как кряж, 
большеголовый, громогласный КалауТайжанов» [4:175].  В школе-интернате готовят концерт 
с участием школьников. Оба персонажа являют тип учителей, который сформировался под 
влиянием идеологии советского общества. 

В формировании характера юного Гарри огромную роль сыграли школьные учителя и  
преподаватели института. Классный руководитель КамалДжахинпонимает, как тяжело 
переживает его воспитанник несправедливость по отношению к Гарри. И в эпизоде вручения 
аттестата зрелости, учитель, чтобы поднять настроение выпускнику и вернуть ему 
уверенность в себе, объявляет перед собравшейся публикой: 

- Аттестат зрелости за блестящую успеваемость, прилежание и примерное 
поведение вручается сыну нашего аула, светлолицему, сероглазому казаху Гарри Вальтеру! 
[4: 270] 

Наряду с образами положительных персонажей, автор рисует и образы типичных 
представителей высшей школы советской эпохи. Таков портрет профессора педагогики, на 
лекции которой приходит студент Гарри: «…профессор Гольдберг – маленькая, седенькая, 
высохшая старушка в больших роговых очках на мощном, высокомерном носу. Читала нудно 
и тягомотно, навевая на «зеленых» студентов зеленую тоску[4: 351]. Это собирательный 
образ советского педагога-ученого, идеолога и поборника советской системы образования. В 
образе профессора Гольдберг подчеркивается авторитарность. 

Подлинной школой возмужания становится для героев романа «Дом скитальца» Г. 
Бельгера сама жизнь, современная действительность. Герои учатся друг у друга терпению, 
выносливости, умению противостоять невзгодам. Фельдшер Давид ввиду своего возраста и 
жизненного опыта быстро приобщается к бытовым условиям казахского аула и всячески 
помогает его жителям преодолевать трудности. Бывший учитель, музыкант Христьян до 
конца остается верным своему идеалу, несмотря на суровую атмосферу и бесчеловечное 
отношение власти к переселенцам. Юноша Гарри проходит ряд испытаний на прочность и с 
честью выходит из затянувшегося унизительного положения переселенца.  

Анализ романа «Дом скитальца» Г. Бельгера в аспекте заявленной темы позволяет 
сделать важный, на наш взгляд, вывод о том, что герои автобиографического произведения 
прошли суровую школу испытания на прочность нравственных представлений и морали.  
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“Современная литература” — это “подвижный термин”, но вот уже “актуальная 
литература” — это термин, угнездившийся в наше время, отличающий литературу 
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инновации и сдвига от литературы традиции и канона. 
Современность может быть экстрагирована из содержания, темы, затронутых 

“вопросов”, проблематики и пр. (и тогда говорится о современной литературе), а может — из 
поэтики (и тогда литература тоже может быть современной — но и актуальной!).  

Картина развития искусства и литературы 1990-х годов нашего столетия не менее 
впечатляюща. И дело не только в обилии и разнообразии художественных тенденций, 
методов творчества, в эстетическом разбросе. Произошла полная смена литературного кода и, 
как справедливо пишет Н.Иванова, — «состоялось тотальное изменение самой литературы, 
роли писателя. современные русские поэты — это поэты, писавшие или пишущие на русском 
языке после 1991 года, независимо от гражданства, национальности и местожительства. 
Поэты, заставляющие читателя задаваться вопросом — насколько по-русски это звучит? И 
поэзия ли это вообще? Поэзия, существующая в таком пограничном пространстве, излучает 
особую энергию, своего рода вибрацию. Границы могут быть какими угодно — 
географическими, лингвистическими, стилистическими, эстетическими, политическими, 
психологическими (или их произвольная комбинация). Поэты, работающие «на грани», 
показывают нам отдельные детали этого неизведанного ландшафта, фрагменты его 
«рельефа» — от минимализма Михаила Гронаса до максимализма Елизаветы Мнацакановой, 
от вдумчивости Ольги Седаковой до импровизационной экстравагантности Дмитрия 
Александровича Пригова. Музыка их стиха очень различна, но всякий раз исполнена с 
блестящей виртуозностью. 

Если говорить о современной поэзии с точки зрения тенденций, то  заинтригует 
«гражданский поворот», главным образом «Балтийский дневник» Елены Фанайловой. А в 
плане открытий можно назвать Леонида Шваба —  работа, которое считается необычайно 
сконцентрированной, яркой и мощной.  Сегодня в русской литературе интересно наблюдать, 
как монолитная общая культура распадается и рассыпается на множество автономных полей. 
Пророческая роль писателя, заданная советским авторитаризмом, станет экзотикой — 
словесность должна принимать глобальный контекст, но это не означает имитацию Запада, а, 
наоборот, литература должна стать самою собой, автономным и локально мотивированным 
субъектом. Особенно литература обновляется в пограничных зонах, сталкиваясь с 
гетерогенным ей материалом — возникают новые культурные гибриды. Это — русская 
поэзия Прибалтики: Игорь Котюх, П. И. Филимонов  

И, конечно, Дмитрий Голынко, Сергей Завьялов, Александр Скидан — и патриарх 
всему этому, Аркадий Драгомощенко. Поэзия деконструкции языка сильна в Питере. Но 
сегодня поэзией первой свежести является новая социальная поэзия, связанная с такими 
именами, как Кирилл Медведев и Эдуард Лимонов. 

Современная литература начинается с того момента, как нам стало понятно, что приход 
свободы не привёл к нормальному порядку вещей, когда молодой человек дебютирует, даёт 
знать о себе, приходит к читателю и проживает обычную судьбу профессионального 
писателя. Это всё не наступило.Самое главное, что случилось с русской прозой, — это её 
сближение с производством, с издательством. В сознании читателя существует тот писатель, 
который пишет по роману в год и этот роман входит в список какой-нибудь премии. Если 
говорить о какой-то группе, которая оказывает большое влияние на постсоветском 
пространстве, то это так называемая «молодая проза». Основная яркая звезда — это Захар 
Прилепин. Это прозаик, который живёт в Нижнем Новгороде, печатается в Москве, ездит по 
всему миру. Это человек левых убеждений. Это человек, который воспевает новое 
революционное движение в России. Кроме него, к той же группе принадлежат Денис 
Новиков, Сергей Шергунов и Михаил Тарковский. 

Писательнице Л. Улицкой предстояло обозначить в литературе конца века иную, чем у 
В.Маканина, но не менее значимую поэти- ческую тенденцию. Только на первый взгляд 
поиск гармонии, точки опоры в современном мире хаоса, апокалиптических предвестий 
может показаться несовременным, до тех пор пока читатель не по- грузится в мир прозы 
Л.Улицкой. Решение подобной задачи тем более представляется почти донкихотством, если 
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писатель избирает старый, как сам этот мир, и беспощадно критикуемый жанр 
традиционного романа, подчас относящегося критикой к семейному. И тем не менее на 
«рыночном небосклоне» современности, переводя стилистику, художественную логику, 
систему поэтических опор в актуализирован- ный мир нового, «другого» столетия, в бурные 
потоки эволюционных потрясений, спокойно и уверенно вошли и заняли призовые места 
романы и повести Л.Улицкой, ставшие подлинной художественной сенсацией и вот уже 
более десяти лет удерживающие за собой это место: повесть «Сонечка», романы «Медея и ее 
дети», «Казус Кукоц- кого» и книга 2007 года «Даниэль Штайн, переводчик». Трудно 
созидать гармонию мира, находясь в эпицентре  извергающегося вулкана. Все толкает 
художника к переносу на полотно прозы огня, пламени, текущей испепеляющей лавы. 
Отражение катастрофизма мира в многообразии его форм стало главной приметой текущего 
процесса в русской литературе. Таким сложным и казалось бы не поддающимся 
систематизации предстает перед нами пространство литературного процесса 1990-х годов, 
лишенное четких разделений и ориентиров, утратившее понятие об иерархии и репутациях, 
как бы бросающее вызов новой реальности. Здесь смешались тексты подлинные с 
гипертекстами, образуя своего рода гиперпотоки, где культурная галактика Интер- нета 
вместе с литературным процессом ежечасно творит виртуальную действительность. 
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Творчество М.О. Ауэзова (1897-1961) – писателя и драматурга, литературоведа и 

фольклориста, переводчика и общественного деятеля занимает особое место, как в казахской, 
так и мировой литературе.  

 Среди источников, формировавших творческую индивидуальность писателя, наряду с 
поэзией и прозой отечественных художников слова встречаем имена У. Шекспира, И.В. Гете, 
О де Бальзака, В. Гюго, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и других.  

В исследовании влияния русской литературы на творческую индивидуальность 
писателя,прежде всего называют творчество Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева М. Горького. 
Литературовед С.С. Акашева этот ряд дополняет именем Н.В. Гоголя. По ее мнению, 
отношение Ауэзова к Гоголю ученые несправедливо связывают лишь с переводом 
«Ревизора» на казахский язык, в их творчестве она обнаруживает художественно-
эстетическую близость, сходство социальных конфликтов: «Сам Ауэзов не упоминает 
Гоголя, однако его идейные позиции глубоко отражаются в рассказах о «жизни 
беззащитных», в изображении трагически неустроенного «маленького человека» [3, с. 200]. 

В настоящей статье предпринята попытка выявить мотивы «разрушения семейного 
гнезда» в романе-эпопееписателя«Путь Абая» (1942-1956).Свидетелями «разрушения 
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семейного гнезда» становимся практически с первых глав романа-эпопеи.Волостной 
Кунанбайвместе с «добрыми людьми» вершит судьбу шестидесятилетнего Кодара и его 
невестки Камки, уличая их в прелюбодеянии. После смерти Кутжана в ауле появляются 
«гнусные, грязные сплетни»: «Почему это Кодар забился дома, точно в нору и никуда не 
показывается» [1, Т 1, с. 33]. Автор словно поэтизирует высокое чувство любящих и чувства 
заботливого родителя: «Камка и Кутжан так любили друг друга, так хорошо жили, без ссор и 
раздоров. Она целиком ушла в заботы о новом доме, ставшим родным для нее. Камка была 
бедной сиротой из племени Сыбан, расположенного далеко отсюда. Кутжан встретил ее во 
время поездки к родным матери и в ту же ночь умчал ее к себе. Кодар привязался к ней не 
меньше, чем к сыну» [1, Т 1, с. 32]. Молодые люди вели небольшое хозяйство мечтали 
вырваться из жатаков. Мудрый Кодар надеялся, что ему суждено бережно донести до 
могилы любовь и привязанность к ним. Отеческую заботу о Камке движимый алчностью 
сосед Жексен интерпретировал по-своему. Его занимал небольшой участок земли, который 
являлся собственностью старика. Он старательно распускает слухи, чтобы они скорее 
дошили до Кунанбая.  

Родную дочь Камшат, Кунанбай отдает Божею в знак примирения, ведь по обычаю 
принято было заключать браки между враждующими родами. Для его жены эта девочка 
была лишь волчонком. И когда вести о ее жалком существовании там, принес Абай, старая 
Зере повелительно произнесла: Если хочешь быть жестоким, будь жесток с врагами! К чему 
приведет твоя жестокость среди друзей, в собственной семье? Считай себя хоть земным 
богом, но ты не с небес спустился. Ты дитя простого смертного человека и рожден матерью: 
я родила тебя!.. Они – тоже матери и делятся с тобой свои материнским горем. Вы 
отдалиКамшат на растерзание, а нам оставили тоску и отчаяние. Чем кричать на них – найди 
утешение, исцели! Освободи от мук сироту-дитя!»[1, Т 1, с. 160]. 

Словно, обученный отцом раздоры в семье продолжал чинить старший брат Такежан, 
который «всегда старался подчеркнуть свое превосходство над Абаем». СущностьТакежана 
раскрывается в эпизоде, когда он с Абаем случайно становится очевидцем шествия 
траурного каравана Божея. Взволнованный поэт не замечает, что «… крупные слезы давно 
катились по его щекам», и тут же становится предметом насмешек брата. Среди девушек в 
кочевке Абай узнает Тогжан, возлюбленную, с которой им не суждено было воссоединиться. 
Их отцы, Божей и Кунанбай, представители рода жигитеков и тобыкты враждовали, словно 
Монтекки и Капулетти. Поэтому для Такежана покойник был всего лишь врагом отца, а 
значит и его: «Ты что – мальчик или баба? С чего это ты разревелся?», – говорит он Абаю [1, 
Т 1, с. 177]. 

У его жены говорящее имя – Каражан (черная душа). Сварливая, язвительная, скупая 
под стать мужу, она настояла на том, чтобы отделиться от Большого дома, ее не устраивала 
щедрость свекрови Улжан.  Ретивый хозяин Такежан ревниво оберегал землю и, когда никто 
не видел, то отгонял с пастбищ даже скот своих матерей.  

За пятнадцать лет после отделения от Большого дома, он довел количество своей 
живности до пятисот. Детям своим запрещал говорить вслух о количестве скота, считая это 
дурной приметой. За эти годы подрос сын Такежана Азимбай, который усвоил уроки 
«нравственности» родителей: с братьями отца Абаем, Оспаном и Исхаком жить во вражде.  

Племянник никогда не вызывал симпатий у Абая, он и раньше казался злобной 
собачонкой. Особенности характеров Такежана и его сына Азимбая Ауэзов показывает 
путем «зоологических» сравнений и сопоставлений. 

К примеру, Абай всегда помнил, что окружен коварными врагами, способными на 
любое злодеяние и что они находятся совсем близко, говоря словами Такежана, в «нашем 
гнезде». Однажды такежановцы избили его по дороге на выборы в Коныр-Кокше. Придя в 
себя, Абай не хотел жить и дрожащим голосом произнес: «Значит, змея приползла и сюда, к 
моей груди, чтобы меня ужалить? Зачем я остаюсь здесь, на этой земле, с этими людьми?» [1, 
Т. 4, с. 233]. 

«Тема предательства» не раз возникает в романе-эпопее М.О. Ауэзова и связана с 
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именем Такежана. Для него не имели смысла разговоры о семейных узах, чести.  
Смерть младшего брата Оспана застала всю семью врасплох и обнажила истинное лицо 

их старшего брата.  
Младший брат был дружен с Абаем, доверял ему, охотно слушал его советы. Убитый 

горем, поседевший и осунувшийся поэт мысленно перебирал всех живых родичей: «Кто из 
них мог быть их другом, кто мог бы заменить Оспана? Уж не Такежан ли? Или Азимбай?.. С 
ними идут в жизнь обман и подлость, темные злодеяния…» [1, Т. 3, с. 189]. 

Это, то есть «новые козни» Такежана ага, уже обсуждало третье поколение рода 
Кунанбаевых. Племянники говорили о поисках дядей повода для ссоры с Абаем и вроде есть 
весьма подходящий – раздел наследства Оспана-ага.  

- Раздел? – удивился Абдрахман. – Но как же можно говорить о разделе, когда не 
прошел еще год траура? Кто же позволит делить ему наследство, когда еще свежа могила? [1, 
Т. 3, с. 200]. 

Задавшись целью быстрей прибрать все к рукам, «скорбящий брат» посылает к Абаю 
нарочного с предложением ускорить годовщину Оспана. Спешку свою он завуалировал 
благими мотивами: «Год со дня смерти Оспана исполнится в конце ноября. К этому времени 
все будут уже на зимовках, – где же справлять поминки? А сейчас все аулы в сборе, нет 
никаких неотложных дел» [1, Т. 3, с. 235]. Абай, посоветовавшись с родственниками, 
поддержал старшего брата. 

В Большой юрте Оспана собралась его родня – три вдовы, дети, братья и племянник 
Абдрахман. Такежан, торопящий события, предложил не давать ас (годовые поминки, на них 
приглашалось большое количество гостей, требующие больших расходов и хорошей 
организации), а провести скромные годовые поминки, поскольку на это мероприятие нужно 
приглашать гостей за полгода. Зимой это справлять невозможно, необходимо оставить на 
весну. 

Однако дальновидный и расчетливый Такежан с сыном, втайне от всех, были 
озабочены разделом не только имущества покойника, но и трех его вдов. Отцу своему 
Азимбай присмотрел Еркежан – хозяйку Большой юрты Оспана, но был обеспокоен тем, что 
она отойдет Абаю, его опеку над семьей младшего брата они принимали за борьбу за 
имущество.  

Горько было осознавать: только умер Оспан, а уже идет непристойный разговор о 
дележе, и родня опять собралась по этому поводу. Такежан, как старший, держал речь 
первым: «… жизнь не считается с горем, она заставляет думать и о делах: не могут же все 
родные сойти в могилу вслед за умершим…, настало время решить вопрос о наследстве» [1, 
Т. 3, с.  270]. К удивлению родственников, Абай выступил с предложением не трогать 
Большую юрту, потому как это дом его родителей, а родственники могут брать, что захотят.  

Такежан не унимался, для него важно было решить, кто из трех братьев на какой из 
вдов женится. Добиваясь для себя выгодного раздела, он готов был защищать любые обычаи 
старины. Он напомнил Абаю долг аменгерства (жениться на вдове покойного брата). «Что 
же, выходит, мы говорим впустую? Брось, Абай. Твои слова лишь разрушают наше гнездо» 
[1, Т. 3, с. 276]. Понимал ли он, что гнездо символизирует дом, семью и домашний очаг, 
разрушителем которого явился сам? Младший брат Оспан умер. Сводный брат Исхак 
наконец-то прозрел и отошел от Такежана. Духовно и нравственно убогий герой Ауэзова всю 
свою жизнь вел схватку с близкими. 

Авторромана-эпопеи не ставил задачу художественно раскрыть внутренний механизм 
разрушения семьи.Но на примере трех поколений семьи Кунанбаевых представителями 
которых являлись Кунанбай, Такежан и Азимбай мы наблюдаем, что они способствовали 
разрушению семейного гнезда не только врагов, но и близких им людей. 
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Вопрос о ценностных ориентациях литературы, ее художественных практик 

приобретает острую актуальность и научную приоритетность в условиях духовно-
нравственного кризиса, резко проступающего на фоне всеобщей технизации, прагматизации 
жизни. В частности, это касается поля литературы, которое в художественном дискурсе 
второй половины ХХ – начала ХХI века характеризуется сложной организацией и 
важнейшим сегментом которого является массовая литература. 

Массовая культура и ее литературные составляющие, массовая литература и 
беллетристика, в последнее время становятся объектом интенсивного внимания со стороны 
представителей разных специальностей потому, что по своему объему (достаточно принять 
во внимание объемы тиражей) и, вероятно, влиянию на современный культурный и 
литературный процесс, на современного читателя они занимают главенствующую роль. Но 
они интересны не только сами по себе: литература и культура есть непрерывный процесс, где 
периоды спада сменяются периодами интенсивного развития, а периоды формирования 
ценностей – периодами их переоценки. Поэтому для адекватного взгляда на литературный 
процесс как систему крайне необходимо изучать и литературу, условно говоря, «второго» и 
«третьего» плана, массовую литературу и беллетристику – именно в них «прорастают» 
тенденции, которые должны привести к возникновению и новой классики, и новых шедевров 
художественного творчества [1, с.109]. 

Массовая литература – термин, имеющий два значения. Во-первых, массовая 
литература есть понятие социологическое, и относится оно к социальному статусу 
литературного текста, к тому, какую роль он играет в современном ему культурном 
процессе. Измеряется этот статус прежде всего востребованностью текста, объемом тиражей, 
которыми издано произведение. Причем, в этом смысле востребованность как 
социологическая характеристика произведения может быть стратифицирована как 
синхронная (произведение востребовано «здесь–и–сейчас», значительны разовые тиражи 
текста, потребляемые современной автору читающей публикой) и как диахронная (писатель, 
в силу своей значимости для культуры, издается на протяжении значительного количества 
лет и даже веков и по совокупным объемам тиражей не уступает массовому писателю 
первого типа). 

Второе значение термина массовая литература существует в режиме 
противопоставления термину элитарная литература, качественная литература. 
Характеристики данного феномена – не столько количественные, сколько качественные 
(ориентация на редуцированные этические, эстетические и художественные ценности, 
вторичность, формульность, шаблонизация). И в этом значении массовость будет уже не 
социологическим, а литературоведческим или, точнее, поэтологическим понятием, так как 
относится к имманентным характеристикам литературного произведения и литературного 
процесса [2, с.54]. 

Понятие массовости и в первом и во втором значении относится к современной 
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коммерческой литературе (криминальному роману, детективу, женскому роману, фэнтези. 
Вместе с тем, и здесь отсутствуют резкие границы перехода от беллетристики к 
перечисленным жанрам, поэтому приведенная классификация, которая во многом повторяет 
(хотя и уточняет) существующие, демонстрирует скорее тенденции, чем фиксированные 
точки литературного процесса. 

Современные  направления в литературе можно условно разделить по двум 
направлениям: классические и модные. К модным можно отнести постмодернизм, 
концептуализм, интеллектуальную литературу, магический реализм, киберпанк, фэнтези и 
многочисленные книжные сериалы. Сюда же относятся графические романы (комиксы), 
электронный эпистолярный жанр, и новые формы фольклора в виде песен, анекдотов, 
скетчей, лингвистических экспериментов.  

Литература на современном этапе подвергается серьёзным структурным изменениям. 
Она обновляется, приспосабливается к новому ритму жизни, к новому читательскому 
восприятию действительности. Она становится более разноплановой [3, с. 9].  

То, что, объединяет все самые разнообразные определения «массовой» литературы, – 
это сам читатель, не ищущий в произведении этого типа высокого эстетического, 
художественного наслаждения или поводов к размышлению, но стремящийся посредством 
книги снять напряжение, стресс. Такой тип Читателя достаточно легко поддаётся 
манипулированию, чем и стремятся воспользоваться уже не только издательства, но и новая 
единица для литературный среды рекламодатель.  

В результате коммерциализации общества в целом и литературы в частности когда 
читатель обращается к литературе для «удовольствия», то массовая литература обращается к 
читателю для получения прибыли: развитие современной массовой литературы диктуется 
рыночной конъюнктурой. Происходит отбор наиболее «ходового» литературного товара и 
начинается серийное «изготовление» литературной продукции по наиболее популярным 
образцам с целью максимального получения прибыли.  

Размещение скрытой рекламы в литературном произведении может быть нескольких 
видов. Каждый из них отличается эффективностью воздействия на читателя и, 
соответственно, стоимостью. 

1. Бренд просто упоминается в тексте книги. Один или несколько раз, в зависимости от 
пожеланий заказчика (например, указывается, что у главного героя был iPhone); 

2. Бренд играет важную роль в развитии сюжета в книге (благодаря iPhone главного 
героя удаётся раскрыть запутанное преступление); 

3. Бренд используется даже в названии книги (что – нибудь вроде «Тайна iPhone 
мистера Фукса»); 

4. Даже имя или прозвище главного героя – бренд (например, за ярую приверженность 
смартфонам компании Apple друзья называют уже упомянутого выше Фукса не иначе как 
«мистер iPhone») [4, с. 43]. 

Так, читатели Донцовой легко прощают ей постоянные упоминания продуктов питания 
на страницах книг. Более того, покупая продукты в магазине, они вполне могут последовать 
призыву автора и приобрести именно тот бренд, о котором им так часто говорили. Просто 
выбирая среди десятков ярких упаковок, выбрать ту, о которой они хоть что–то, но слышали. 
То есть срабатывает основной принцип рекламы и агитации – повторять, повторять и ещё раз 
повторять. 

В романе Дарьи Донцовой «Филе из золотого петушка», автор продвигает 
полуфабрикаты фирмы «Золотой петушок».  

«…В последнее время многие магазины стали устраивать рекламные акции, дают 
посетителям продегустировать товар. Раньше я, гордо отвернувшись, проходила мимо 
столиков, но потом один раз выпила сок и теперь не упускаю возможности попробовать 
нечто неизвестное, открыла таким образом для семьи много интересных вкусностей. 

Продукция марки «Золотой петушок», – мило улыбаясь сообщила девушка. Я 
скривилась: Нет, спасибо. Попробуйте! Очень хорошо знакома с курицей! Вон там, в 
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холодильнике, полно всего лежит! Да, но это надо готовить! А ваше можно сырым есть? 
Нет, конечно, – усмехнулась рекламщица, – но и хлопот никаких, просто бросили в 
сковородку – и готово. Тут на любой вкус. Хотите нежнейшее филе? Или крылышки с 
приправами? Лично не нравится бедрышко, оно самое сочное! Я машинально съела кусочек, 
потом второй, третий…Понравилось? – обрадовалась девочка. Ну вкусно. Возьмите на 
ужин упаковочку. Да у меня есть котлеты. Сунете в холодильник, пригодится. Девушка 
была мила, «Золотой петушок» показался свежим, и я решила не огорчать студентку, 
зарабатывавшую на рекламе. Наверное, ей платят процент от выручки. И стоит недорого, 
– выдвинула конечный аргумент промоутер, – всего шестьдесят девять рублей килограмм. 
Вон немецкий аналог лежит по сто сорок. Давайте филе, – решилась я, – хоть и не люблю 
продукты в панировке, но один-то раз можно. Потом еще придете. Хотите совет? Ну 
давайте. Смотрите не перепутайте, мы называемся «Золотой петушок»…» [5, с. 187]. 

В данном проекте бренд «Золотой петушок» продвигался как в названии произведения, 
так и в сюжете книги, вышедшей в 2003 году. По выдержкам из романа, приведенным ниже, 
можно увидеть, как именно позиционировались и продвигались замороженные 
полуфабрикаты. 

«…Олег погладил меня по голове: Ладно, все позади, но ты все же имей в виду, что в 
жизни много жестокого и гадкого. Это тебе не филе из «Золотого петушка». Ты о чем 
говоришь? – не поняла я. Олег улыбнулся: Небось в названии ошибся. Ну эти кусочки, 
кстати довольно вкусные, которые ты иногда жаришь, курица, «Золотой петушок». Ну и 
что? Вот с ними просто, раз – и  пожарил. Все равно не понимаю о чем ты? Люди, 
придумавшие бега, очень хитры, – рявкнул Олег, – тебе просто повезло, что из тебя самой 
не сделали филе. Был бы тебе «Золотой петушок»! Я все равно не поняла, при чем тут 
замороженные полуфабрикаты, но больше расспрашивать не стала. Если Куприн злится, 
его лучше не трогать…» [5, с. 202]. 

В романе Дарьи Донцовой «Ромео с большой дороги» упоминается реклама 
макарон «Макфа», подчеркивающем их безвредность для фигуры: 

«…Покупали мы итальянские макароны, и вечно они нам какими-то переваренными 
казались. Перешли на родную «Макфу» и кушаем аппетитнейшие «гнезда» с грибочками в 
свое удовольствие! И ко всему прочему — от них не толстеешь…» [6, с. 59] 

В  случае с романами Донцовой, если попытаться заменить в произведении бренд на 
любой другой, из той же отрасли или на эвфемизм, подмены никто не заметит. В конце-то 
концов, не все ли равно читателю, какие именно макароны или курицу любит главный герой? 
Но факт рекламы в ее романах налицо. 

Целевая аудитория деловой литературы отличается более высокими требованиями к 
качеству потребляемой продукции. А по своему составу она значительно отличается от 
читателей романов и детективов – это преимущественно мужчины со средним и выше 
среднего уровнем дохода [7, с. 15]. 

Помимо этого в деловом жанре возможны рекламные включения в форме предисловий 
от экспертов в тех областях, которых касается книга. Или сами авторы могут представлять 
компании, заинтересованные в продвижении. Бывают и совершенно неожиданные варианты 
скрытой рекламы, когда художественная литература продвигает деловые издания. Так, 
например, в романе Дарьи Донцовой «Главбух и полцарства в придачу» продвигается одно 
из первых российских В2В–изданий «Главбух», также в ее романах есть скрытая реклама 
препарата «Но–шпа», средства от насморка «Пино–сол» в книге «Рыбка по имени Зайка». 

Такую избирательность можно объяснить тем, что ссылки на ставшие расхожими 
рекламные фразы, во–первых, создают устойчивую ассоциацию, во–вторых, не 
предполагают определенную возрастную аудиторию, в–третьих, показывают значимость и 
естественность данных конструкций в современном разговорном языке.  

Д. Донцова только несколько изменяет первоначальную смысловую направленность 
взятых текстов, что и вызывает комический эффект. «У одного из них дома живет кошечка, 
вот парень и решил использовать свободную минуту – купить киске «Вискас». В этом 
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примере известный рекламный текст введен в состав бессоюзного сложного предложения и 
является его неотъемлемой смысловой частью. «Глухой совсем /кот/,– вздохнула бабушка,- а 
я почти слепая…Да уж, сладкая парочка «Твикс»». Здесь же прецедентный текст приведен 
для сравнения; это указывает на его установившееся значение в устной речи, иначе данная 
шутка не была бы понята. 

«…Вот видишь, надо было сразу меня послушать и воспользоваться системой 
«Юнистрим», а не связываться с мошенниками. Кстати, банк, подключенный к этой 
системе, я нашла прямо на вокзале. Вот как далеко зашел прогресс — раз, два и готово, 
нужная сумма в кармане, просто блеск…», — восторгается международной системой 
срочных денежных переводов героиня книги Дарьи Донцовой и таким образом продвигает 
данный продукт в массы [8, с. 93].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным преимуществом размещения 
скрытой рекламы в книгах является то, что такая реклама не является навязчивой, так как 
органически вплетается в канву повествования, читатель сам создает в своем сознании 
рекламный образ, который ассоциируется у него с конкретным героем или ситуацией. В 
свою очередь основным недостатком является то, что отсутствует возможность получить 
быстрый эффект от размещения, так как заранее не возможно определить насколько 
популярной будет та или иная книга. Так же просчитать эффективность product placement в 
книгах довольно проблематично. Ориентироваться можно лишь на данные о росте продаж, 
опросы потребителей и фокус–группы. Этого недостаточно, особенно для еще не вполне 
привычной для рекламного рынка технологии.  

При размещении product placement в книгах не стоит забывать об определенных 
ограничениях, которые выработаны годами и подтверждены на практике. Главное, чтобы 
художественное произведение оставалось художественным произведением, а не 
превратилось в рекламный буклет той или иной торговой марки. Не нужно перегружать 
читателя рекламной информацией. 

Но на сегодняшний день ни один из популярных авторов публично и официально не 
признался в спорной славе скрытого рекламщика, хотя брендов, упоминания которых очень 
похожи на product placement, в различных произведениях все больше. Скорее всего, это 
условия игры, в которой заняты все четыре стороны – клиент, агентство, издательство и 
автор. Так как в обществе отношение к рекламе вообще, мягко говоря, критическое, авторы 
напрямую не желают, чтобы их ассоциировали с этим бизнесом. Д. Донцова, например, на 
своем интернет-сайте пишет: «Все книги полны упоминания каких-то продуктов, косметики 
и т.д. Если что-то нравится, так и пишу».  

Но, как правило, в книгах современных писателей не появляются неоплаченные бренды. 
Исключением являются лишь статусные бренды - автомобили или дизайнерская одежда.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основную роль на рынке 
отечественной книжной продукции играют издательства, авторы, рекламодатели и агентства. 
Взаимодействие всех четырех сторон позволяет создать новый вид коммуникации, который 
позволяет донести рекламное сообщение не напрямую, а опосредованно, воздействуя на 
подсознание человека.  

Product placement в массовой литературе – это гармоничная интеграция продукта 
(услуги) в литературное произведение, которая выражается в использовании продукта 
(услуги) героем литературного произведения с описанием его отличительных преимуществ и 
свойств, при этом сам продукт/услуга может являться краеугольным камнем построения 
сюжета литературного произведения. 

 
Список использованных источников 
1. Березкина О. Рroduct placement. Технологии скрытой рекламы/ О. Березкина. – 

С–Пб: Питер, 2009. – 208с. 
2. Рудкая Е. Российский продакт-плейсмент: вчера, сегодня, завтра // Бренд-

менеджмент, 2008, №4. – С. 54–58 



3282 

3. Антропова Т. Как рекламодатели зарабатывают на бестселлерах// Индустрия 
рекламы 2006. №13. – С.9. 

4. Пылов А. Скрытая реклама в России и за рубежом / А. Пылов // Эксперт 2005. 
№ 31. – С. 43. 

5. Донцова Д. Филе из Золотого Петушка. Иронический детектив Д.Донцовой. 
Эксмо, 2003. – 352 с.  

6. Донцова Д. Ромео с большой дороги. Иронический детектив Д.Донцовой. 
Эксмо, 2009. – 305 с.  

7. Бойм С. Китч и социалистический реализм // Новое литературное обозрение. 
1995, № 15. – С.15–17.  

8. Донцова Д. Небо в рублях. Иронический детектив. Эксмо, 2005. – 384 с.  
9. Донцова Д. Экстрим на сером волке/Д. Донцова. – М.: «ЭКСМО», 2004. 384 с. 
10. Донцова Д. Стилист для снежного человека/Д. Донцова. – М.: «ЭКСМО», 2005. 

– 390 с. 
11. Донцова Д. Фанера Милосская. Иронический детектив. Эксмо, 2008. – 384 с.  
12. Product placement в средствах массовой информации // Под ред. Мэри-Лу 

Галисиан / пер. с англ. — М.: «Эт Сеттера Паблишинг», 2004. – 130 с.  
13. Горелова Елена. Роман с бизнесом: продаю: плейсмент в книгах. –2008. – 10 

ноября 2008. 
14. Киселева П. Product placement по – русски. М.: Вершина, 2008. – 152 с. 
 
 
УДК  821. 512. 122 – 3.09 

МОТИВ СИРОТСТВА В РОМАНЕ Г. БЕЛЬГЕРА «ДОМ СКИТАЛЬЦА» 
 

Тельмурзаева Аида 
rasulyanim@mail.ru 

студентка 2 курса специальности «русский язык и литература» 
 филологического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Н.У. Исина 
 
Термин «мотив» – ключевое понятие поэтики литературоведения. Впервые это понятие 

ввел в научный оборот теоретик литературы А. Веселовский. По определению ученого, 
мотив представляет собой «простейшую, неделимую единицу повествования, 
повторяющуюся схематическую формулу, составляющую основу сюжетов (первоначально – 
мифа и сказки)» [1, 301]. 

В дальнейшем теорию мотива разрабатывали отечественные и зарубежные ученые, 
теоретики литературы, представители различных школ и направлений: В.Я. Пропп, В.Б. 
Томашевский, В. Шкловский, М. Бахтин, Г. Поспелов, М. Гаспаров, Н. Тамарченко, Ц. 
Тодоров и др. Таким образом, мотив является простейшей содержательной единицей 
художественного текста. В художественном произведении может быть несколько мотивов,  
различные комбинации которых в структуре текста составляют его сюжетную основу.  

В конце 70-х годов XX в. профессором М. Гаспаровымбыл введен в литературоведение 
термин «мотивный анализ». По определению ученого, мотивный анализ являет собой 
разновидность постструктуралистского подхода к анализу художественного текста. Суть его 
состоит в том, что за единицу анализа берутся не традиционные термы – слова, предложения, 
а мотивы, основным свойством которых является повторяемость, варьирование и 
переплетение с другими мотивами в тексте. [2, 136-138] 

Будучи элементом структуры художественного текста, мотив тесно связан с темой 
произведения. Именно тема, т.е. предмет, круг событий и явлений, изображенных в 
художественном произведении определяют мотив. 

Тема сиротства, беззащитного детства -  одна из популярных в мировой литературе.  К 
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этой теме обращались писатели и поэты разных эпох и народов. В русской классической 
литературе образы детства создавали поэты XIX в.: А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л.Н. 
Толстой, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, В.Г. Короленко и др. 

В XX столетии тема детства нашла отражение в произведениях И. Бунина, А. Куприна, 
А. Платонова, М. Шолохова, В. Астафьева, В. Белова, А. Алексина и др.  

В казахской литературе первые произведения о детях принадлежат И. Алтынсарину 
(«Сын бая и сын бедняка»), М. Ауэзову («Сирота», «Сиротская доля»), С. Муратбекову 
(«Запах полыни») и др. Во всех приведенных выше произведениях  детство раскрывается как 
социальная проблема. В статье М. Эпштейна и Е. Юкиной«Образы детства» прослеживаются 
причины возникновения детской тематики, пути ее разрешения и способы воссоздания 
детских образов писателями разных эпох и народов. Принципиально важным, на наш взгляд, 
представляется следующее положение исследователя: «Ни одна тема не входит в литературу 
случайно и обособленно – она меняет всю ее органическую ткань, требует жанровой и 
стилевой перестройки. В известном смысле детство, как самый дальний предел 
индивидуального прошлого, образует в литературе ту зону эпического сознания, которая 
была во многом размыта вторжением романа с его активной ориентацией на новое, 
настоящее»[3, 243]. Следовательно, своим появлением автобиографический жанр обязан 
теме детства. Осмыслению феномена детства, восприятию его и воссозданию образа детства 
и посвящено исследование М. Эпштейна и Е. Юкиной. 

С темой детства связаны мотивы сиротства, беззащитности, возмужания, памяти и т.д. 
Герольд Бельгер – современный казахстанский публицист, переводчик, критик и 

прозаик. 
Литературный дебют его начался в 90-е годы прошлого века. Им опубликованы 

повести, рассказы и романы, в том числе, «Зов», «Разлад», «Дом скитальца», «Завтра будет 
солнце» и др. 

«Дом скитальца»  - автобиографический роман Г. Бельгера, основанный на реальных 
исторических событиях. Центральная тема романа – тема родного дома, родной земли, 
Родины. С темой Родины входит мотив утраты и обретения, поиска и находки, памяти и 
беспамятства. История немецкой семьи, оказавшейся на казахской земле, становится 
объектом повествования автора.находясь на чужбине, герои романа постоянно испытывают 
чувство беззащитности и сиротства. Таков Давид, фельдшер медпункта в ауле Кызыл-Ту. 
Разлученный с семьей, одинокий, бредет он по степной дороге и напевает детскую песенку о 
Гансе-бродяге. Оставшись один на один с собственными переживаниями, Давид тяготится 
одиночеством. «Особенно худо, что он здесь один как перст» [4: 32]. В минуты одиночества 
он вспоминает о своей семье, о сыне, о прошлой жизни. Но эти воспоминания лишь 
усугубляют состояние одиночества. И герой находит в себе силы преодолеть состояние 
одиночества. Герой понимает, как необходима его помощь местным жителям. С первых дней 
своего пребывания он изучает бытовые условия казахского аула, знакомится с обитателями 
казахского аула, составляет список проживающих в нем взрослых и детей. Обходит дома с 
целью проверки санитарных условий и состояния здоровья аульчан. Забота о здоровье 
населения, медицинские услуги, поездки в райцентр за медикаментами занимают все время 
фельдшера. Не забывает он и о себе, обустраивает свой дом.Встречается с жителями аула, 
ведет беседы. 

Мотив сиротства напрямую связан с образом мальчика-пастушка Жараса, которого 
приютил в медпункте фельдшер Давид. Первая встреча с ним произошла в пути, когда Давид 
приехал в сопровождении старика-извозчика в аул. «За стадом брел парнишка лет 
двенадцати. На нем был длинный, явно с чужого плеча, плащ, подпоясанный обрывком 
аркана [4: 13]. Из разговора с извозчиком Давид узнает, что пастух-бала – сирота. Немного 
позже возвращаясь с работы, фельдшер застанет Жараса возле медпункта. «Расспрашивать 
бедного Жараса больше не хотелось. «Такой же сирота, как и я… А сироте везде плохо». [4: 
57]. Так встретились две половинки одной целой – фельдшер Давид и пастушонок Жарас. 

Тяжелую ношу сиротства испытал и Газиз, аульный учитель. «Живя с детства на 
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побегушках, не имея ни опоры, ни поддержки, он к тому времени…умудрился окончить пять 
классов аульной школы»[4: 15]. Но судьба благоволит юноше. О нем заботится весь аул, ему 
строят дом, подбирают невесту.  

Мотив сиротства пронизывает историю старика Есильбая, в прошлом Егора. 
Преследуемый врагами, герой скрывается в юрте кочевника. Здесь он находит приют и 
заботу. Подобно герою лесковской повести «Очарованный странник», Есильбай-Егор 
привыкает к новым условиям жизни и остается жить среди казахов.  

Долгие зимние вечера Христьян проводил в воспоминаниях о прошлой жизни. Тяжелые 
мысли о бесконечности страданий вызывали в нем страх, боль и чувство обреченности и 
безысходности. «Где он, млечный путь на стылом небе? Где заплуталась моя звезда? 
Может, она давно погасла, покинула меня, бросила, и я, неприкаянный, напрасно маюсь на 
неведомо чужом краю?» [4: 144]. Погруженный в свои мрачные мысли, герой испытывает 
одиночество. 

Чувство одиночества и беззащитности преследует и юного Гарри. Постоянные 
хождения в комендатуру, нудные речи коменданта выводили его из обычного состояния. В 
эти дни его одолевали смутные сомнения. Чтобы разобраться в своих чувствах, Гарри 
уединялся. «На крыше коровника, на сеновале, Гарри соорудил себе недавно укромный 
уголочек. … Логово ему нравилось: в солнечные весенние дни здесь было тепло, уютно, тихо. 
Здесь, лежа на старом, местами облысевшем, овчинном тулупе, подложив под грудь 
подушку, укрывшись ветхим лоскутным одеялом, он готовил уроки, читал пухлые романы, 
подолгу грезил, глядя на проплывающие в волглой синеве тучки, сочинял стишки, дробя 
казахские строки на лесенки Маяковского…» [4: 241]. В одиночестве Гарри чувствовал себя 
свободным и защищенным.  Вспоминались ему стихи любимых поэтов Лермонтова, Абая. 
Но состояние непонятной тревоги не покидает героя. «Гарри чувствовал себя Серой Шейкой 
из детского рассказа, несчастной уточкой с покалеченным крылом. Поневоле отставшей 
от стаи и одна-одинешенька мыкающей горе у замерзающей полыньи…» [4: 244]. 

Гарри чувствует себя жалким и беззащитным, и это чувство подчеркивает его 
одиночество, сиротство. «Кому я нужен, такой больной, незадачливый, нескладный?! – с 
тоской вопрошал Гарри в своем закутке на крыше коровника» [4: 244]. 

Таким образом, мотив сиротства проходит через весь роман. Почти все герои и 
персонажи испытывают чувство незащищенности, одиночества и сиротства.Несмотря на это, 
финал романа оптимистичен. И Давид, и Гарри обретают веру и надежду на спасение и 
добрые перемены. Символично, что фельдшер Давид планирует построить собственный дом. 
А Гарри окрылен надеждой на скорую отмену Указа о спецпереселенцах. 
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Проблема фольклоризма литературы является одной из актуальных проблем 
современного литературоведения. Исследователи давно обратили внимание на то, что 
многие сюжеты, образы, мотивы берут свое начало в фольклоре.  

Литература появилась значительно позже, чем фольклор, и всегда, в той или иной 
степени, использовала его опыт: темы, жанры, приемы – отличные в разные эпохи. 
Фольклорная традиция хранится не в одном лишь фольклоре – она веками впитывается 
литературой. Народные сказки, песни, поверья, обычаи, игры и прочее переходили из одних 
уст в другие, из поколения в поколение, и, таким образом, до наших дней дошли отголоски 
древней мифологии, сохранившиеся в фольклоре. Влияние фольклора в придании 
своеобразия произведению велико, оно способствует разнообразию стилей и 
совершенствованию приемов изображения духовного мира человека. Опора на традиции 
фольклора в литературном творчестве напрямую связана с народностью, национальным 
колоритом, разносторонностью и полнотой описания характеров. Фольклор и сегодня 
занимает важное место в литературных жанрах. Различные формы усвоения и переработки 
элементов фольклорной традиции в произведениях профессиональных писателей, 
музыкантов и вообще представителей профессионального искусства объединяются 
термином «фольклоризм» [1, с.12].  

Существуют разные мнения в истолковании понятия «фольклор». Так, Б.Н. Путилов, 
анализируя подходы к изучению фольклора, группирует их в пять основных позиций в 
отношении к предметному полю фольклора, которые он характеризует таким образом:  

1. Фольклор включает всю совокупность, все многообразие форм традиционной 
культуры.  

2. К фольклору относится весь комплекс традиционной духовной культуры, 
реализуемый в словах, идеях, представлениях, звучаниях, движениях, действиях.  

3. Фольклор включает только комплекс явлений духовной культуры, относящихся к 
искусству.  

4. Фольклор − это в первую очередь сфера словесного искусства.  
5. К сфере фольклора относятся явления и факты вербальной духовной культуры во 

всем их многообразии [2, с.12].  
Как известно, современные писатели часто используют фольклорные мотивы, чтобы 

придать повествованию бытийный характер, совместить индивидуальное и типовое. Если 
говорить о казахском фольклоре, то «взаимосвязь казахского фольклора и литературы 
настолько сильна и действенна, что требует перед углублением в мир литературы 
качественно нового подхода к осмыслению ценностей фольклорных произведений» [3, с.4]. 
Дух фольклора, его демократические тенденции нашли применение в разных жанрах 
казахской литературы в периоды ее становления зрелости (20-60-е годы) [4, с.490]. Следуя 
примеру Абая, казахские советские поэты с первых шагов используют фольклор. Многие из 
них имеют опыт создания стихов в духе традиционных устно-поэтических народных и 
акынских жанровых форм: И. Джансугуров и С. Муратбеков в форме толгау, Б. Майлин – ау-
жар, Абдыкадыров и Тажибаев – арнау [4, с.490]. 

Психологическая интерпретация фольклорных жанров и фольклорной образности – 
доминирующий способ художественности в современной казахской прозе. В наши дни  
многие известные писатели с особым мастерством делали фольклорные сюжеты 
лейтмотивом своих произведений. Одним из них является выдающийся казахский писатель 
Абиш Кекильбаев.  

В своих произведениях А. Кекильбаев поднимает общечеловеческие проблемы и 
широко использует фольклорные мотивы и сюжеты. В  таких повестях, как «Призовой 
бегунец», «Хатынгольская баллада», «Баллада забытых лет», «Состязание» и других он 
раскрывает глубину духовного мира героев, основываясь на обычаях казахского народа, его 
менталитете. 

События, сюжеты многих произведений А. Кекильбаева известны в народном 
представлении из фольклора, но стилевые и содержательные акценты, интонации уже резко 
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окрашены его индивидуальным видением мира. Рассмотрим его повесть «Баллада забытых 
лет», служащая ярким примером использования фольклорных сюжетов. Во-первых, не 
случайно само заглавие повести, в котором автор использует слово «баллада» как настроение 
лиро-эпического жанра, что соответствует тону повести. Лиро-эпичность проявляет себя в 
сюжете эпического повествования, в его эмоциональности, идущей от поэтических форм.  

Повесть «Баллада забытых лет» (1967) − о единоборстве силы и красоты, жестокости и 
равнодушия. В балладе показана междоусобная война казахов и туркменов – кочевых 
народов со своей спецификой кочевого образа жизни. Повесть не имеет исторической 
ссылки, точные даты не указаны, произведение имеет большое философско-эстетическое 
звучание.  

Необходимым художественным элементом языка повести «Баллада забытых лет» 
являются пословицы и поговорки, употребление которых служит средством раскрытия 
характера героев. Например, «влиятельный мулла пустил слушок, будто казахи добились 
мира хитростью – ведь враг если и добивается чего-нибудь, то не иначе как с помощью 
лукавого, − что адайцы обманом спаслись от кары святого Карамана, но от расплаты им 
никуда не деться. Слушок превратился в слух. Его подхватил Мамбетпана. Зловещий призыв 
«кровь за кровь, око за око!» покатился по аулам…» [5, с. 532]. В этом контексте мы 
выделяем поговорку «кровь за кровь, око за око». «Око за око» − 
это выражение из Библии, формула закона возмездия. Роль данной поговорки значительна в 
тех случаях, когда писатели стремятся разъяснить конфликтную ситуацию. Содержание 
поговорки «кровь за кровь, око за око» соответствует литературному контексту, той 
конфликтной ситуации, в которой оказался герой повести «Баллада забытых лет». Согласно 
законам кровной мести, царившим в те далёкие времена, батыр Жонеут должен был 
отомстить казахам за смерть всех своих сыновей и брата Кок-боре. Младший сын – Даулет 
был музыкантом, красивым и разумным, гордостью родителей. В этом образе автор показал 
своё отношение к искусству, которое объединяет людей: Даулет и пленный казах были 
талантливыми музыкантами, поэтому были выше земных распрей, их сближала любовь к 
музыке. Но реальность взяла своё, и оба музыканта погибли, став жертвами межэтнических 
столкновений казахов и туркменов. С помощью этой поговорки писателю удается более 
подробно и достоверно передать психологическое состояние муллы. Она используется для 
характеристики героя, выражает отношение самого автора к событиям, подчеркивает 
развитие действия, способствует созданию национального колорита. 

Примером использования паремических единиц служит пословица: «Нет худа без 
добра» [5, с. 568]. «Худо» − это что-нибудь плохое, неприятное; зло, беда, а «добро» − что-
нибудь приятное, хорошее, полезное. Смысл этой пословицы: из всякой неприятности можно 
извлечь что-то полезное. Она употребляется, когда что-то хорошее, полезное явилось 
следствием беды или неприятности, которые уже позади, уже кончились. В исследуемой 
повести эта пословица характеризуют жизненную ситуацию кюйши, раскрывает трагический 
смысл его переживаний: «сколько пережил и передумал он в неволе. Он мечтал открыть 
сокровенное этим людям, суровому старику, потерявшему последнего сына. Он поверил, что 
может разбудить их сердца. Он падал духом, опускались схваченные  кандалами руки. Он 
мечтал не о свободе – только о домбре…» [5, с.568]. Пословица как текст-прецедент 
вводится в произведение не только для характеристики персонажа, но и помогает раскрыть 
внутренние убеждения и героев, и автора, показывает их позиции по различным бытовым, 
социальным и философским вопросам. 

Таким образом, пословицы и поговорки играют большую роль в прозаических 
произведениях, они служат для того, чтобы раскрыть образы, характеры, конфликтные 
ситуации и отражают моральный свод правил жизни.  

В языке фольклора, представляющем собой особую форму общенародного языка, в 
процессе исторического развития оформилась поэтическая фразеология, включающая в 
качестве основы собственно фольклорную фразеологию, ограниченную рамками 
произведений устного народного творчества. «Фразеология фольклора» дает возможность 
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исследовать широкий круг единиц, выявить особенности их функционирования в 
произведении, рассматривая фразеологизм устного народного творчества как неотъемлемую 
часть общеязыковой фразеологии. В повести «Баллада забытых лет» фольклорные 
фразеологизмы встречаются часто. Например:  

1) «Подливать масло в огонь» − усложнять своей речью, высказываниями чьи-то 
неприятные отношения, чье-то дурное настроение, отрицательные эмоции; 

2)  «В чем мать родила» − нагой, без всякого имущества; 
3) «Испустить дух» − скончаться, преставиться, кончиться, отойти, упокоиться, 

испустить последний вздох, умереть. 
Использование этих фразеологических оборотов не случайно: в авторской речи они 

выступают как одно из средств, делающих речь более разнообразной, живописной, 
выразительной, а в речи персонажей – как одно из средств их речевой характеристики. В 
языке своих героев А. Кекильбаев стремится сохранить жизненно правдивую обстановку 
непосредственного общения.  

Особое внимание А. Кекильбаев обращает на сказочные и былинные мотивы. 
Повествователь рисует картину битвы богатырей былинными средствами, называя их усилия 
«богатырскими». Кони стонут, задыхаются, «точеные ноги аргамаков» невольно 
подгибаются. А сила всадников так велика, что они «могут вдавить своих коней в землю». 
Так опосредованно звучит мотив смерти, усиливающийся с каждым последующим 
словосочетанием: треск раздираемой одежды, хрип богатырских глоток, зубовный 
скрежет и звериный запах пота бойцов. Ужас охватывает коней, у которых, как у людей, 
«задрожали и ослабели ноги, закружилась голова». Им надо было отдышаться и прийти в 
себя. Теряя всадника, светло-серый аргамак туркменский зашатался, взвился на дыбы и «из 
последних сил» отпрянул в сторону. Обезумевшие люди продолжают свою смертельную 
возню. И вот уже поверженный Кок-боре «бездвижно» лежит на земле, «в беспамятстве 
смертельного утомления» [5, с.533]. Как видим, художественные средства, употребляемые 
автором для описания сражения, направлены на то, чтобы наиболее ярко запечатлеть 
персонажей, их действия, обстановку, выразить к ним свое отношение. Важнейшую роль в 
данном случае выполняет былинный сюжет, определенное значение также имеют и 
внесюжетные элементы композиции, как портретные характеристики и различные пейзажно-
бытовые картины: жизнь героев протекает на фоне жизни природы, а трагичность судьбы 
человека оттеняется мифами и легендами, включенными в ткань художественного 
произведения. 

Следующий контекст ещё один пример использования сказочного мотива: «Душа 
Даулета – обиталище джиннов. Они заставили его забыть честь и кровные обиды…» [5, 
с.544]. «Джинн» − это в исламе и в доисламскую эпоху – реальные духи, созданные из 
чистого бездымного пламени, не воспринимаемые ни одним из пяти основных чувств 
человека, живущие параллельно с людьми, но появившиеся раньше них и так же 
восприимчивые к вере/неверию в Бога. Считается, что джинны вселяются в слабых душой 
людей, и то, что Даулет отказался мстить, воспринимается как его слабость. Так, 
«фольклорность» художественной картины мира позволяет автору воссоздать картины 
далекого прошлого, словно предостерегая современников от опрометчивых решений и 
поступков. 

В повести «Баллада забытых лет» находят отражение этническое многообразие, быт, 
обычаи, обряды, традиции, ритуалы тюркских народов, которые относятся к классическим 
жанрам фольклора. К примеру, «лишь раз в году, в день курбан-айта, туркмены позволяют 
себе вдоволь повеселиться. Когда наступил этот день, мужчины отправились к 
Мамбетпане. Их ждали скачки, борьба. Девушки, оставшись одни, не скучали. Они затеяли 
веселые игры, качались на качелях, пели песни… » [5, с.533]. В этом контексте описывается 
мусульманский обряд – «курбан айт». Курбан айт, или же Курбан-Байрам − праздник 
жертвоприношения ради Всевышнего. В этот день мусульмане идут в мечеть к утренней 
молитве, совершив ритуальное омовение, надевают чистую одежду. При проведении обряда 
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следует учитывать определенные правила и вести себя соответственно. Следует отметить, 
что подробное представление того или иного обычая, ритуала указывает на тесную связь 
описываемого реалия, предмета, явления с национальным, с одной стороны, и историческим 
отрезком времени – с другой. И как языковое явление они тесно связаны с культурой 
описываемого народа. 

Приведем еще один пример: «Несколько джигитов подвели белого верблюжонка к углу 
могильного холмика. Мулла, деловито поправив чалму, выступил снова вперед и одним духом 
прочел коротенькую суру из корана. Толпа вновь рухнула на колени, раскинув руки и обратив 
лица к небу, молила Всевышнего принять священную жертву. Пятеро джигитов, закатав 
рукава, свалили белого  верблюжонка и, не дав издать стона, разделилась с ним. Все 
свершилось быстро, с каким-то привычным исступлением. Вырыты ямы, над ними 
укреплены котлы, налита привезенная в дубовых кадках вода. В ямах разложен огонь. Запах 
сочной,  еще не утратившей влаги травы плывет над утренней степью. Густые кольца  
бурого дыма тянутся к пробуждающемуся небу. Пленникам все в диковинку. Забыв про 
горькую долю и зудящие раны, они с мальчишеской любознательностью глазеют вокруг. Вон 
оно как туркмены справляют поминки.. » [5, с.524]. Как видим, в этом контексте автор 
подробно описывает поминки. Поминки – похоронный обычай, встречается у большинства 
народов. Устраивается угощение, в память об умершем, после его похорон и в поминальные 
дни. Традиция проведения поминок уходит корнями в далёкое прошлое. Цель поминки – 
помянуть человека, отдать ему дань уважения, вспомнить о его добрых делах.  

Автор, включая в ткань произведения обряды и ритуалы, хочет показать, что составной 
частью культуры каждого народа является сохранение своих обычаев, традиций, обрядов и 
праздников, которые формировались на протяжении нескольких столетий. Это особенно 
актуально в настоящее время, когда интерес к прошлому возродился у молодого поколения. 
Читая подобные произведения, мы понимаем, как важно знание истории, корней, традиций, в 
которых отражена мудрость народа, его привычки, национальные особенности.  

В повести «Баллада забытых лет» А. Кекильбаева проявилась лиро-эпическая 
собранность художественного образа. Психологические состояния героев высвечиваются 
автором как различные возможности человеческого характера вообще. Писателя 
интересовала не только идея притчи, но и осмысление заключенной в ней идеи самими 
персонажами. Ему важно было в этой повести раскрыть возможности такого типа характера, 
как властолюбивый «недочеловек». Писателю важно было показать новое, нетрадиционное 
видение человеческой жизни глазами одного из древних спутников казаха – степняка.  

А. Кекильбаев обращается к жанровым фольклорным источникам как к отстоявшейся 
модели некоей истины и как бы заново показывает эту схему. Поэтому его повести, и ранние, 
и поздние представляют собой разработку известных из легенд и преданий исторических 
сюжетов. 

Таким образом, А. Кекильбаев не только использует фабульные жанры фольклора, но 
пробуждает огромные сокровища «потенциальных смыслов», которые в фольклоре не могли 
быть раскрыты и осознаны в своей содержательности. Лиро-эпические стилевые приемы 
баллад, открытые в фольклоре, только в современной прозе получают подлинное развитие. 
Использование в прозе прошлых популярных сюжетов, трактуя их по-новому, но вводя в 
ткань повествования те же легенды, баллады, показывает, насколько прошлое помогает 
понять проблемы современной жизни и даже приоткрывает будущее мира и человека в нем.  
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Modern developments, global changes are influencing every nation, every country and every 
city. We, our habits, our lifestyle are undergoing modifications.  The usage of light, eye-catching 
advertisements, bright and colourful shop names is also becoming one of the inseparable parts of 
our daily life. Researching these types of visual information is the main purpose of our researching 
work. 

Our research is mainly focused on the issues of language policy implementation in 
Kazakhstan. Language policy is inseparable part of country’s national policy; the system of acts 
directed to influence the functional and constructional part of the language [Avroryn 1975: 276]. 
Another definition claims that ‘Language policy is the system of theoretical concepts and 
governmental legislative acts directed to have an impact on the state image of language’ [Isaev 
2001: 196]. Kazakh linguist E.D.Suleimenova represents Language policy as ‘an inalienable part of 
national, social and cultural policy of any government, which is scientifically well founded guide 
for operating language/languages’ [Suleimenova 2011: 117].  Thus, the main principles of language 
policy are introduced by the Law of the Republic of Kazakhstan on languages [Law on languages 
2005: 5-12]. 

For our research, we have chosen the capital city Astana, which is the economical, cultural 
and commercial centre of Kazakhstan. The city’s economy is based on trade, industrial production, 
transport, communication and construction. Accordingly, many people, form different cities came 
to this city seeking for job or to admire the beautiful skyscrapers, thus, the qualified visual aids 
serve as one of the crucial factors in creating the city’s image.  

Nowadays, it is not difficult to see different shop headings, persuasive boards outside – we 
are surrounded by those advertisements. Visual information, such as advertisements, can be a very 
powerful tool to enhance the impact on ordinary people to buy the product or to catch their eyes, 
also the informative papers, announcements of the most popular public places (bus stops, shops, 
cinemas, streets and others) were taken into account. Another direction of our research is the shop 
names. The shop names play an important part for any commercial organization. Besides its 
attractive colours, they must be done in accordance with our Law on Language. For further studying, 
this Law was thoroughly researched and the most striking points connected with the representation 
of visual information were revealed and analysed.  

We carried out an interview to define peoples’ attitudes and behaviour to the visual texts and 
the forms of their representation in public places. For the question ‘Do those attractive papers obey 
all the requirements that government demands?’, we have got one answer: not all rules are obeyed 
and despite of the painstaking work of governmental departments against those mistakes, the 

mailto:shara_ahatkyzy@mail.ru


3290 

abundance of low-breaking cases can still be observed.  According to our statistics, we have divided 
those mistakes into 2 groups:  

1) The orthographical mistakes in words; 
2) The cases of disregard of the Law on Languages. 
Despite the fact that Kazakh is a national language of our country, mostly, orthographical 

mistakes are made in Kazakh words. They are mistakes in words with native Kazakh letters 
(ә,і,ң,ғ,ү,ұ,қ,ө). 

Our country is a peaceful family of different nations. That is why, for more accessible 
information on shop names there can be used several languages. According to the article 21 
(Language of requisites and visual information) of the chapter 4 (language in the names of inhabited 
locations, proper names, visual information) from Law of the Republic of Kazakhstan on 
Languages the placements of the languages must be managed on their fixed places. In most cases 
this low is broken. For instance, the fixed order of languages are changed or the cases of the 
absence of definitions in national language.  

For further investigations, there was held a public questionnaire in order to determine the 
opinions and positions of our young people. Such questions as: 

1) Do you usually pay attention to the visual information (advertisements, visual aide) 
on your road to home or to the university? 

2) Have you ever noticed the cases of mistakes (orthographical, word order) on those 
visual information? 

3) Are you satisfied with the quality of visual advertisements? 
4) What are your actions when you see such mistakes? 
5) In what language are those mistakes? 
6) What do you think, what is the reason of the presence of such mistakes? 
There were questioned the youth aged between 18-25. According to this questionnaire most 

youth are worried about this crucial problem. Some of these respondents offered their own way of 
solving these crucial issues of the day.  

The questionnaire was held in 3 exact ways, which are interviewing, written and distance. The 
table below shows the number of respondents for each type. 

 
Type of questionnaire Number of respondents Sex 

male femal
e 

Interviewing 15 5 10 
Written 21 5 16 

Distance 15 7 8 
 
For the first question ‘Do you usually pay attention to the visual information (advertisements, 

visual aide) on your road to home or to the university?’ the answers were as followings: ‘Yes’ – 36, 
‘No’ – 10, ‘Only when it’s necessary for me’ – 3, ‘Only when I have time’ – 2. According to this 
figures, it is clear that most of the respondents do pay attention on advertisements, visual 
information. It is very important for further investigations, on the grounds that if a lot of people pay 
attention on visual aide, it will definitely influence the quality of these advertisements. 

For the following question ‘Have you ever noticed the cases of mistakes (orthographical, 
word order) on those visual information?’, the results are followings: 
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According to this graph, the participants of the questionnaire, in most situations, notice the 

mistakes. That means the abundance of those mistakes and the importance of researches towards 
this direction against the occurrence such disregarding.   

For the third question ‘Are you satisfied with the quality of visual advertisements?’, 
respondents’ answers were followings: ‘Yes’ – 17, ‘No’ – 21, ‘Sometimes’ – 8, ‘Not so much –5. 
Respondents explained the dissatisfaction by the occurrence of mistakes (mostly in Kazakh 
language). According to these figures, the quality of advertisements of Astana city, the 
orthographical mistakes, mistakes in word order are always in people’s attention. Respondents show 
their willingness for government to deal with those mistakes and to take measures. 

The answers for the next question ‘What are your actions when you see such mistakes?’ are 
illustrated following way:  

1. Take a picture and send to friends on the internet  - 6 
2. Being angry - 22 
3. Correct the mistake myself -  5 
4. Just walk away - 11 
5. Nothing, we can do nothing – 9 
According to these answers, most respondents are angry when they see such mistakes, which 

show their attitude, that they are not indifferent. The indifference of (Just walk away - 11) some 
respondents shows not only the disinterestedness in advertisement, but also the disinterestedness in 
that language. 9 respondents gave the answer: ‘We can do nothing’. It shows that our youth do not 
know their rights and how to act in such situations, which may lead to legal illiteracy. In our 
globalized world, the internet is a major tool for spreading information immediately. The presence 
of the answer ‘Take a picture and send to friends on the internet’ is another good feature for coping 
with these mistakes.  

Most respondents answered the question ‘In what language are those mistakes?’ with sadness 
and anger that the mistakes are in Kazakh language, but also, there were different answers: 
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It is the evidence that most mistakes are in Kazakh, but there are several cases of mistakes in 

Russian and English languages. To find ant mistake, people must have knowledge. According to 
this questionnaire, respondents show their knowledge of foreign languages.  

For the last question ‘What do you think, what is the reason of the presence of such 
mistakes?’, there were different answers (some respondents gave several reasons):  

1) The illiteracy of those languages - 39 
2) Irresponsibility of advertisement makers - 22 
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3) The lack of control over advertisement makers from the side of the government - 14 
4) Disrespect for the language - 9 
5) Inattentiveness - 12 
6) Hastiness - 4 
7) I do not know - 6 
By touching this important, for today, problem our researching paper is directed to finding the 

effective ways of solving this problem and proposing our own methods of dealing with this problem. 
Our proposition:  

1) To organize a special organization for indicating the cases of disregarding; 
2) To organize several groups of volunteers for finding the mistakes; 
3) To use the system of fine for those who did not follow the admonitions; 
4) To enrich the knowledge of entrepreneurs of the Law on languages of the RK 
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Ғылыми жетекші - А.Тұңғышбаевна 
 
Қазіргі кезде бұқаралық ақпарат құралдары мен орыс тіліндегі мақал-мәтелдер мен 

нақыл сөздердің қолданысын жандандыру - көптеген зерттеушілерді  аңғартатын құбылыс. 
Әлбетте, мақал- мәтелдер ғасырдан-ғасырға, ауыздан-ауызға таралып, ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткен - халық даналығының қазына байлығы. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 
шешіп,өзіндік ерекшелігімен танылған тәрбиелік маңызы зор асыл мұрамыз. Мақал-
мәтелдерді оқи отырып,   әр халықтың өзіндік өмір сүру дағдыларын, салт-дәстүрі мен 
тарихын біле аламыз.  

Қазақтың мақал-мәтелдері - көркем әдебиетте сөздің әрін келтіретін, асқан шеберлік 
пен тапқырлықтың жемісі көрінетін әдемі форма. Өйткені бұл - бір ғасырдың түйіні емес, 
мол тәжірибенің жиынтығы мен өмірде көрген-білгендердің қорытындысы, ақыл-ой 
түйіндісі. А.Байтұрсынұлы:«Мақал да тақпаққа жақын салт-санасына сәйкес айтылған 
пікірлер. Тақпақтан гөрі мақал маңызы шын келеді. Мәтел дегеніміз - кесегімен айтылатын 
белгілі сөздер. Мәтел мақалға жақын болады. Бірақ мақал тәжірибеден шыққан ақиқат 
түрінде айтылады. Мәтел ақиқат жағын қарамай, әдетті сөз есебінде айтылады»[1,112 
б.],─ деп көрсеткен болатын.  Қазақ мақалдары ХІХ ғасырда-ақ европа халықтарына мәлім 
бола бастаған. Әдемі, сұлу сөйлеуге құштарлық мақал мен мәтелді орынды жерде 
пайдалануға байланысты. “Мақалды тудырушы – еңбекші халық. Ол халық 
данышпандығының алтын қазынасы”, - дейді  атақты қазақ фольклористика ғылымының 
білгірі профессор Мәлік Ғабдуллин [2,332б]. Мақал-мәтелдер негізінен халық аузындан-
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ауызға тарағаны бәрімізге мәлім, ал  оларды нақты жинап, қағаз бетіне түсіру, баспасөз 
беттерінде жариялау – XVIII ғасырдың II жартысынан басталады. Шоқан Уәлиханов - 
қазақтың мақал-мәтелдерін алғаш қағаз бетіне түсірген ғалым.Оның  «Таңдамалы 
шығармалар» [3,416б.] еңбегіндегі біршама мақал-мәтелдер әлі күнге дейін өз құндылығын 
жойған жоқ. Сол уақыттан бері қазақ мақал-мәтелдері түрлі жинақтар мен хрестоматияларда 
жазылып, жарияланып келді. Халықтың мақалдары мен мәтелдерін жинауда, зерттеуде,  
Ш.Уалиханов, В. Радлов, А.В. Васильев, П.Мелиоранский, Ә. Дибаев, Ө.Тұрманжанов, С. 
Аманжолов секілді ғалымдардың еңбегі зор. Қазақ мақал-мәтелдерінің тақырыптары алуан 
түрлі: туғанжер, ел-отан, денсаулық, еңбек, достық, тіл, ерлік, батырлық және т.б. . Соның 
ішінде әйел бейнесін көрсететін мақалдар да аз емес. Зерттеу барысында 500-ге жуық мақал 
кездеседі. Олар қоғамдағы әлеуметтік рөліне байланысты 20-дан аса мәнге ие, яғни «әйел, 
қыз, ана, әже, апа, сіңлі, қарындас, жар, келін, қалыңдық, жеңге, абысын, құдаша, құдағи, 
ене, жиен, балдыз, жесір,бәйбіше,тоқал және қатын». Бұлардың барлығы қазақ халқының 
салт-дәстүрі, өмір сүру дағдысымен байланысты екендігін көрсетеді. Ең қызықтысы «әйел» 
мен «қатынның» айырмашылығы неде? деген сұрақ туындады. Тарихымызға көз жүгіртсек....  

Қазіргі таңда «қатын» сөзі өз мағынасын жоғалтып, дөрекі сөздің біріне айналған. 
"Қатын" байырғы қазақ тілінде "құтым"  (бағым, ырысым) деген мағынаны берген. Уақыт 
өте келе "құтым" сөзі "қатынға" ауысыпты.  "Қатын" сөзі  араб тілінде хатун “таң нұры”, 
ал парсы тілінде "қатун" -  “түнгі ләззаты” деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, 
"қатын" сөзі осыдан 1500 жылдай бұрынғы ата-бабамыз Көктүріктердің сына жазуларында 
да кездесіпті. «Қатын» сөзін қазіргі қазақшаға аударғанда «ханым» дегенді білдіреді. Түркі 
жазуларында да сондай мағынаға ие болыпты. Тағы да бір айта кететін жай, Кеңес Одағы 
орнап,  коммунистер билікке келгеннен соң «қатын» деген сөзге қарғыс айтылды. «Бай-
манаптардың қолданған сөзін қолданбаймыз, жаңа заман құрып, жаңа заман ойлап табамыз», 
деген советтердің жаңашылдығы қатынның орнын алмастыратын әйел сөзін қолданысқа 
енуіне ықпал жасады. Осыдан кейін «әйел» сөзі қолданысқа енді. Ал мақалдарда «қатын» 
сөзі белгілі бір екпінге, интонацияға ие болып, эмоциялық-экспрессиялық бояу береді. 
Мысалға:  

1. Қатын ашуланса қазан қайнатар; 
2. Бірқатын сылаумен қатын,  
Бірқатын қынаумен қатын, 
Бір қатын сынаумен қатын ; 
3. Балаға жұғыспа, пәлесі жұғады, 
Қатынға жолама, қарасы жұғады.[4,102б.] 
Егер қатын сөзін әйелмен ауыстыратын болсақ, мақал өзіндік мағынасын жоғалтатын 

секілді. 
Тағы да бір қызықты жайт, «ана» сөзінің құдіреттілігінде тоқтала кетсек: ең алдымен 

«ана» сөзін естігенде ойымызға өзіміздің ақ сүтін беріп, аялап, жанын аямаған аяулы анамыз 
есімізге түседі. Үш-ақ әріптен құралған бұл сөзге ешқандай теңеу табылмас. Себебі адам 
баласы шыр етіп дүниеге келгенде, алдымен анасын көреді, ана сүтінен нәр алады, ана 
махаббаты мен мейіріміне бөленеді. Әр адам баласының да ең алғашқы сөзі «АНА».  Ана 
баласының үлгілі азамат боп өсуі үшін бар күшін салып, тер төгеді. 
Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрметтеп, сыйлау әрбір 
баланың парызы. Тіпті,  Мұхамбет пайғамбардың хадистерінде де ең алдымен ананы 
құрметтеу парыз екені айтылады: «Әуелі анаңа, тағы да анаңа, содан соң әкеңе жақсылық 
жаса» делінген.  «Кімде-кім ата-анасының ризалығын алған болса, соның өмірі 
ұзартылады»,  «Жұмақтың кілті - ананың табанында». Анаңды Меккеге үш рет арқалап 
апарсаң да, қарызын өтей алмайсың» . 

Мақалдардан мысал келтіретін болсақ: 
1. Ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді; 
2. Ана –біреу,ағайын –алтау; 
3. Алып анадан туады,ат биеден туады; 
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4. Ана сүтін ақтамағанды ешкім жақтамайды . 
Міне терең мазмұн осында жатыр. Барлық адам ана сүтін ақтап, парызын өтеуі қажет. 
Сонымен қатар, қазақ қоғамында  қыз баланың  алатын орны ерекше болған. Оны 

мынадай мақалдардан  анық аңғарамыз. Ата – бабаларымыз қызды қонақ деп есептеген, 
барған жерде бағының ашылуын үйде отырып қамдаған. Барынша ізетті, сыпайы,  мейірімді, 
қылықты да қырмызы болуын үнемі қадағалап отырған.  Қыздарын болашақ ана ретінде 
санаған дана халық оларды сыйлап, қастерлеген. Еркін ұстаған, бірақ тым еркінсітпеген. 
Қазақ қызын “қыздың жолы жіңішке” дей отырып,  жан - жақты тәрбиелеген, еш уақытта 
оны кемсітіп, төмендетпеген. Қайта қыз баланың бойына әдептілік,  инабаттылықпен бірге 
дала әдебіне сәйкес өткірлік, қайсарлық, шынайы намыс тәрізді қасиеттерді қоса дамытып 
отырған [5,31б.]. «Қыз – өріс, ұл-қоныс» деп білгендіктен қазекем өрісін кеңейтер қыз балаға 
айрықша көңіл бөлген. «Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін» дей отырып, «Қызға қырық 
үйден тыйым» жасайды. Қыз тәрбиесіндегі жеңге рөлі де көзден таса болмайды. «Қызы бар 
үйдің жеңгесі сүйкімді келеді».Өйткені әке – шеше айта алмаған сырды жеңге жеткізеді. 
Қыздың балғын болмыс бітімі мен тәрбиесінің басы қасында аяулы жеңгелер жүреді. Сүйген 
жігіті мен екі арадағы әдепті қарым – қатынастың табиғи өрбуіне себеп болатын да осы 
жеңгелер.Ата-ана қызынан ешнәрсені аямайды. Оның ешнәрседен мұқтажсыз, бұла өсуін 
қадағалайды. Себебі қызға бергенді қызыр өтейді деп біледі. Сонымен бірге қазекең қызды 
бетімен де жібермейді. «Қызды қымтап ұстаған ұялмайды» дей келе, оларды қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіруды парыз санайды. Олардың ар ұятының сақшысы 
бәріне жауапты екенін ешуақыт ұмытпаған. Содан да болар, бір жағынан «қыз бен жылқы 
жаудыкі» деп қыз тәрбиесіне мейілінше сақ қарайды. «Қыз баққаннан қысырақ баққан 
оңайлығын» жадынан шығармай баянды отанын тапқанша өзінің, жауапты екенін еш 
ұмытпаған.  

Заманның бағыт бағдарына қарай мақалдар да түрленіп, өзгеріске түсіп отырады. 
«Шешесі отырып, сөйлеген қыздан безін» деп келе, қыздың жақсысын іздейді. «Ақылды қыз 
білімге жүгінер, ақылсыз қыз сөзге ілігер» деп біледі. Осындай негізгі тәрбиелік жұмыстарды 
жүргізіп алған соң, қазекеңнің құдайдан тілейтіні қызының барған жеріне тастай батып, 
судай сіңуі. Барған жерінде бағының ашылғанына қатты қуанады, бағы тайса қатты күйінеді. 
Қорқатыны – «қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман» екені. 

Қыз бала үшін жауапты кезең – келіндік дәуір. Себебі жаңа түскен келінге сыншы да, 
мінші де көп. Ол енді төркінінде алған тәрбиенің қаншалықты екенін көрсетуге тиіс. Жеңгесі 
мен шешесінің көргенін істеп, қайын жұртының көңілінен шығуға тырысады.Қыздың қандай 
елге, қандай отбасына келін болып түсуіне көп нәрсе байланысты. «Жақсы елге түскен келін- 
келін, жаман елге түскен келін-келсап»- дейді қазақ халқы. Бұл жерде қайын ененің рөлі 
көріне бастайды. Көбінесе «Келіннің қайын ене топырағынан жаралғандай» болып келуін 
қалайды. Шынында көргенді елден шыққан қыздың көсегелі елге тап болуы зор бақыттың 
кепілі. 

Қазақ халқы келген келінді татулық жаршысындай болса деп армандайды. Әсіресе 
абысындар арасының ынтымақты болуы көзделеді. «Ағайын тату болса ат көп, абысын 
тату болса, ас көп» - деген мақал да осының айғағы. 

Бәрін қорытындай келе, қазақ лингвомәдениетінде әйел образына байланысты 500-ден 
аса мақалдар бар екен, бұдан көретініміз, қазақ қоғамында әйелдің алатын орны ерекше 
болған.  Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман 
әлемінде әйел затын бөлекше бағалайтын, қарындасты ерекше қадірлейтін халықтың бірі де, 
бірегейі де - біздің қазақ... Қазақ қыздары мен аналары өз жүрегінің от-жалынымен, мейірім 
шапағатымен қазақ халқының ұлттық сезім-түйсігін, мәдени-рухани біртұтастығын елеусіз 
ғана шыңдап отырған» [6,43б.] - деген сөздері осыған дәлел. Дана қазақ халқы әйел образын 
мақал-мәтелдер арқылы да ұрпаққа жеткізе білген. Біздің ойымызша, ата- бабамыздан келе 
жатқан қоғамдағы, отбасындағы әйел орнын сақтап қалу бізге аманат. 

 
Қолданылған әдебиет: 
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На данном этапе развития лингвистических учений, проблематика перевода поэзии по-

прежнему сохраняет свою актуальность. Во многом это обусловлено тем фактом, что поэзия, 
как таковая, очень сложно поддается детальному анализу и осмыслению, что обусловлено 
противоречивой природой поэтического языка. Задачи, поставленные перед исследователями, 
филологами и литературоведами в рамках вопросов, связанных с поэзией, как особой 
разновидностью творческой литературной деятельности, вызывают живой интерес ученых. 
Проблемами стиховедения занимались А. Белый, В.Я. Брюсов, Б.В. Томашевский, Б.М. 
Эйхенбаум, Р.О. Якобсон, В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов, М.П. Штокмар, Л.И. Тимофеев, 
С.М. Бонди, Ю.М. Лотман, Г.А. Шенгели, К. Тарановский, А.Н. Веселовский, А.Н. 
Кондратов, А.А. Прохоров, М.Л. Гаспаров и др. Однако нам представляется необходимой 
дальнейшая разработка вопросов, связанных с формированием, функционированием, 
переводом поэтических текстов. 

Примечательно, что сегодня растет внимание к новым современным формам 
поэтических текстов, которые зачастую нарушают каноны композиции стиха. К примеру, 
иногда автор, следуя внутренним языковым поискам, продуцирует индивидуальные 
образные средства, необычные сочетания синтагм. Разумеется, глубинные причины этому 
могут быть как объективные – экстралингвистические факторы (изменение общественно-
политической конъюнктуры, условий жизни и быта людей, влияющие на выбор тематики и 
направления поэтической мысли), так и субъективные - стремление выйти за рамки 
общепринятых стандартов поэзии, выразить собственное слово в искусстве путем 
использования совокупности специфических лингвостилистических средств, идиосинкразия 
авторского видения, поиск новых подходов к стихотворчеству. Кроме того, когнитивные 
механизмы стихосложения, смыслопорождения, а также моделирования оптимальной 
переводческой стратегии, применяемой для воспроизведения поэтического текста на другом 
языке, требуют тщательного изучения, и необходимость исследований данных вопросов 
представляется нам актуальной, в рамках когнитивной парадигмы науки. Однако мы 
обращаем пристальное внимание на вопросы собственно перевода поэтических текстов, 
порождения эквивалентного оригиналу произведения на другом языке.  

mailto:aselbaikadamova@mail.ru
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Важно отметить, что существует множество различных теорий перевода, среди 
которых, по нашему мнению, наибольшей объяснительной силой обладает коммуникативная 
модель, выдвинутая Отто Каде в конце 20-го века и получившая дальнейшее развитие в 
трудах А.Д. Швейцера, В.Н. Комиссарова, Р.К. Миньяр-Белоручева и др. 

Основной парадокс, который выражается в противоречивости и сложности процесса 
перевода, по словам А.Д. Швейцера, обусловлен «двойной лояльностью» переводчика — 
установкой на «верность» оригиналу и установкой на адресата и нормы принимающей 
культуры. При таком подходе «перевод может быть определён как двухфазный процесс 
межъязыковой и культурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого 
целенаправленному («переводческому») анализу первичного текста создаётся вторичный 
текст, заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде» [1, с. 75].  

В сущности, поэтический перевод относится к особому виду художественного перевода, 
является  продолжительным и чаще всего нелегким поэтапным процессом. В широком 
смысле – это переложение, «переклад» единой целостной системы мировосприятия, 
воплощенной в художественном замысле автора, на другой язык, зачастую 
сопровождающийся некоторыми оправданными или необходимыми изменениями оригинала 
вследствие разницы грамматического строя, синтаксиса, лексической структуры исходного 
текста, в результате чего в идеале мы получаем то же произведение, но реконструированное 
на другом языке. Следовательно, перед переводчиком стоит непростая задача не уступить 
художественному уровню оригинала, сохранить смысл и форму стиха, его эстетико-
прагматическую функцию. 

Следует отметить, что фундамент поэзии, равно как и любого другого вида творческой 
деятельности человека, зиждится на языке. В.М. Жирмунский полагал: «Художественный 
образ создается в поэзии с помощью языка. Поэтому можно сказать, что первый отдел 
поэтики, ее нижний этаж, должен быть ориентирован на лингвистику < ... > основные 
разделы теории поэтического языка — поэтическая фонетика, поэтическая лексика и 
поэтический синтаксис» [2, с. 240].  

Рассмотрим, в частности, стихотворение собственного сочинения, которое мы сами и 
попытались перевести на английский язык. Данное стихотворение было написано в 2013 
году, в процессе творческих поисков. Возможно, толчком к созданию стихотворения 
послужили врожденная тяга к странствиям и приключениям, патриотические чувства, либо 
сыграли свою роль прочитанные на тот момент произведения о борьбе и сражениях 
отважных племен за свою землю. Важно отметить, что Бахтин был прав, утверждая, что у 
любого текста имеется не один, а два (и более) авторов, то есть то, что мы создаем, создается 
из чего-то данного [3, с. 238]. Вот и у нас есть предварительные знания, которые стали 
отправным пунктом для ниже располагаемого стихотворения: 

 
Ратная песнь 

Кто сказал, что нет спасенья? 
Мир – не поле для войны. 

Вереницей сновидений 
Мы запомним эти дни. 
Кареглазые индейцы, 

Вы не спите на ходу, 
Иноходцы масти чистой: 

«Но-но-но!» и «Тпру-тпру-тпру!» 
Вслед дороге чужедальней, 

По тернистой колее 
Вы скачите сквозь туманы 
По глубокой борозде. 
Отобьем войска туземцев, 

Защитим родимый дом. 
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Бейтесь, молодцы, вы на смерть, 
Жить успеете потом. 

 
Итак, основной идеей нашего творческого поиска стал призыв к победе и активным 

действиям. К тому же, обращаясь к предполагаемым индейским племенам, выступающим в 
роли некоего наррататора (имплицитного слушателя), употребляем такую лексему, как 
«молодцы» (характерную, скорее, для русского фольклора – у нас используется, получается, 
как влияние русской концептуальной картины мира), которая в сочетании со словами 
«туземцы», «индейцы», вызывает определенное смешение лингвокультурологических 
реалий ввиду неконгруэтности культурного фона.  

Ниже приводим наш персональный перевод стихотворения, что подразумевает 
достаточную свободу трансляции на английский язык. Это позволяет нам наше авторское 
право. Данный подход неприемлем в случаях перевода оригинала переводчиком. В ходе 
работы мы придерживаемся основных правил перевода и сохраняем главный смысл и ритм 
стиха. При переводе названия используем принцип замены грамматической категории имени 
прилагательного на притяжательное существительное в ед.ч.: в русском варианте - ратный – 
от «рать» (устаревший термин для «войско») переводим как warrior от war «война» воина 
(песня).  

 
The warrior song 

Who has told that there`s no freedom? 
World is not a battlefield. 
By a series of dreamings 

We`ll remember everything. 
Brown-eyed tribals, riding horses, 

Do not sleep now at your feet, 
Pacing horses, gallop faster: 

“Hait-hait-hait!” and “Whoa-whoa-whoa!” 
Driving far to go long distance 

On a thorny lasting path, 
Fag along through foggy acres 

On a valley deep and wild. 
We`ll fight off the troops of natives 

And defend our motherland. 
Fellows, struggle in this battle, 

It will keep a life ahead. 
 

При переводе нами использованы следующие переводческие трансформации и приемы: 
1. Функциональная замена: нет спасенья – there`s no freedom; по борозде – on a 

valley: индейцы – tribals; 
2. Добавление: кареглазые индейцы - brown-eyed tribals, riding horses; 
3. Опущение: иноходцы масти чистой – pacing horses; 
4. Модуляция: вслед дорогой чужедальней - driving far to go long distance; жить 

успеете потом - it will keep a life ahead; 
5. Эквивалент: «Но-но-но!» и «тпру-тпру-тпру!» - “Hait-hait-hait!” and “Whoa-

whoa-whoa!” 
6. Конверсия: сквозь туманы – through foggy acres;  
7. Аналог: молодцы – fellow; и др. 
Особую трудность представила передача специфических конных терминов, 

обозначающих породы лошадей, команды, с помощью которых понукивают лошадь («но-
но!»), либо останавливают конницу («тпру!»).  

Кроме того при передаче смысла стихотворения сложность вызывают различия в 
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грамматическом строе исходного и переводного языков, а также широкий диапазон 
семантических значений, который в поэтическом языке актуализируется именно в рамках 
концептуального пространства каждого отдельного стихотворения. Так, слово «индейцы» 
(прямой перевод - «Indians»), здесь передано путем замены на «tribals» («племена»). 
Следовательно, при переводе нужно не только ясно осознавать прагматическую установку, 
глубинный смысл поэтического текста, но и суметь адаптировать его на переводном языке, 
достигнув созвучия всех компонентов стиха. При этом достижение синтаксического 
параллелизма конструкций, ритмико-стилистического соответствия также требует 
кропотливого труда.  

Что касается самого процесса перевода, он предполагает выстраивание специфической 
модели (схемы) перевода. Комиссаров трактует модель перевода как ряд мыслительных 
операций, путем выполнения которых можно осуществить процесс перевода всего оригинала 
или некоторой его части [4, с. 410]. Однако невозможно проследить все действия 
переводчика, так как они осуществляются в сознании, из чего следует, что переводческие 
модели носят гипотетический характер и каждая модель перевода – индивидуальна. Тем не 
менее, в процессе, как правило, участвуют три стороны: автор исходного текста, переводчик 
и читатель (слушатель) переведенного текста. 

В нашем случае процедура осуществления процесса перевода относится к числу 
нетрадиционных, поскольку мы попытались перевести поэтический текст самостоятельно, 
применив следующую схему: оригинал (исходный текст) – автор – перевод (текст перевода). 
В этом заключается особенность авторского перевода, в результате которого преобразование 
одной картины мира на другую с помощью различного рода трансформаций и способов 
перевода прослеживается более явственно, на своем опыте.  

В целом считаем, что наше видение оригинала и собственного перевода удовлетворяет 
заданным условиям. Возможность такого перевода обусловило знание английского языка в 
той степени, которая позволяет передать исходный смысл стихотворения на иностранном 
языке. Необходимо отметить, что художественный перевод в значительной степени 
относится к сфере творчества. Поэтому важно не просто точно и полно переформулировать 
мысли автора на другом языке, но и создать симметричную систему образов, гамму 
эмоциональных красок, индивидуальность авторской манеры, применяя творческий подход. 
Все это в совокупности позволяет передать глубинный смысл произведения.  
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 «Шешендік сөз қашанда көркем, осы қасиетімен ол көпшілікті қызықтырады» [1]. 
Дегенмен, шешендік өнер тәсілдері тілді тек көркемдеп қана қоймай, пікірге нандыру, 
сендіру мақсатымен қолданылады. Сондықтан, сонау ежелден келген шешендік өнер 
тәсілдер саясаткерлерге өздерінің көздеген мақсаттарына жетуге көмектеседі. Сондықтан, 
саясаткер үшін шешен болу – басты шарт. Алайда, саясаткерлердің сөйлеген сөздерінде 
ұлттық-дәстүрлік ерекшеліктерге байланысты белгілі тәсілдер басым болуы мүмкін.  

Берілген мақалада Қазақстан және АҚШ Президенттерінің жиі  қолданатын шешендік 
өнер тәсілдері көрсетілген. Зерттеудің дерек көздері ретінде 2009-2012 жылдар аралығында 
Н. Назарбаевтың және Б. Обаманың 9 рет сөйлеген сөздері пайдаланылды.  

Біздің талдауымыз көрсеткендей, Н. Назарбаев пен Б. Обама қайталаудың әр-түрлі 
түрлерін қолданады. Мысалы Н.Назарбаев өзінің сөздерінде дыбыстық қайталауды, оның 
ішінде аллитерация мен ассонансты өте жиі қолданатынын байқадық: 

Бодан жұртты бүгіндей бостан күнге жеткізген бұл жолда біз биік белестерді 
бағындырдық...дүниені дүрбелеңге салған дағдарыстан демікпей шығып, дамудың даңғыл 
жолына батыл бет бұрдық... Ел болашағының баянды болмағы баста бұлықсыған білім мен 
қолда ойнаған еңбекке байланысты... Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой – 
азаматтығымыздың алдаспаны... Бүгін елдің ақжолтай сенімін, абыройлы аманатын 
арқалаған мен үшін ерекше тебіреніске толы айрықша айшықты күн...сенім артқан 
халқыма ақжарма алғысымды айтамын...ұлаңғайыр далада бірлігі бекем, ұлысы 
ұйысқан......күллі әлемге бейбітшілік пен келісімнің киелі кілтін ұсынды...төрткүл дүниеде 
терезесі тең еңселі жұртқа, абыройы асқан айбынды елге айналдыру – менің өмірлік те 
өршіл мұратым.. Ел болашағының баянды болмағы баста бұлықсыған білім мен қолда 
ойнаған еңбекке байланысты. 

Президент дыбыстық анафораны да қолданады: 
Тәуелсіздік – тәуменді жұртқа тәуекел берді... 
Өлеңде кең қолданылатын дыбыстық қайталауға рифма да жатады. Оны да Президент 

жиі қолданады:  
әлеуеті асқан, дәулеті тасқан...тілегі бір елдің тірегі...бүгінгі жеңісім – бұл 

халқымның ынтымақ-бірлігінің мәуелі жемісі... Біздің бағдарымыз – айқын, ендеше, 
болашағымыз – жарқын! Мен ауызбіршіліктен айнымайтын ақжүрек жұртымның қуатты 
ұлтқа, шуақты ұлысқа айналарына кәміл сенемін. 

О. Бүркітов [4] айтқандай «...дыбыстық қайталамалардың кеңінен қолданылатын 
ортасы – өлең өрімі».  Осылайша дыбыстық  қайталаулар (қайтамалалар) өлең шумақтарында 
кең қолданылады, және қазақ халқына импровизаторлық өнер тән болған соң, Президенттің 
осы тәсілдерді жиі қолдануы – ұлттық-дәстүрлі ерекшеліктің белгісі. «Осы шешендік 
тәсілдердің әсерлілігі қайталауда ғана емес, дыбыстардың үндестігінде, сөйлеудің әуезді 
айтылуында. Дыбыстардың біркелілігі құлаққа жағымды естіледі» дейді Қосымова Г. 

Ал Б.Обаманың жиі қолданатын қайталау түрі – сөздік немесе фразалық анафора: 
 Together, we determined that a modern economy requires railroads and highways to speed 

travel and commerce, schools and colleges to train our workers. Together, we discovered that a 
free market only thrives when there are rules to ensure competition and fair play. Together, we 
resolved that a great nation must care for the vulnerable, and protect its people from life’s worst 
hazards and misfortune (лексикалық анафора). 

You and I, as citizens, have the power to set this country’s course. You and I, as citizens, have 
the obligation to shape the debates of our time – not only with the votes we cast, but with the voices 
we lift in defense of our most ancient values and enduring details... We may have differences in 
policy, but…We may have different opinion, but…We may have different backgrounds, but…No 
matter who you are. No matter where you come from (фразалық анфора).   

Қосымова Г. анафора мен эпифораны да өлең жолдарында қолданатын тәсілдерге 
жатқызады. Дегенмен, Б. Обаманың ол тәсілдерді қолдануында әйгілі американдық шешен 
Мартин Лютер Кингтің және ең бірінші қара түсті ОАР президенті Нельсон Манделаның 
әсері көрінеді. Ол адамдар нәсіл теңдік үшін күрескен әйгілі қара нәсілді шешендер, және 
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олар өздерінің әйгілі әлемді өзгерткен сөйлеген сөздерінде (М.Л. Кинг – I have a Dream; Н. 
Мандела – I am the First Accused) анафораны өте жиі қолданады. Сондықтан Американың 
алғашқы қара нәсілді Президенті үшін ол шешендер беделді адамдар болып табылады. Оған 
қоса, үшеуі де Нобель сыйлығының иегері.  

Афанасенко Е. В. [2] cаяси дискурс мәтіндерінде семантикалық қайталаулар көптүрлі 
жеке қызметтер атқарады дейді: 1) екпін түсіру, жазбаша мәтіндегі немесе монологтық 
сөздердегі негізгі ойды бөліп көрсету; 2) диалогтың тақырыбына екпін түсіру және қарым-
қатынасты ұстап тұру; 3) екі түрлі мағына берудің алдын алу мақсатында, айтылған ойды 
нақтылау; 4)метатілдік түсіндіру; 5) жауаптан ауытқу, әңгіменің тақырыбын ауыстыру; 6) 
келіспеушілікке назар аудару, әңгімелесушінің ойын жоққа шығару; 7) қарсы қоюшылықты 
сызып көрсету; 8) тавтологиядан сөздің сыртқы формасын қайталау арқылы құтылу. 
Сонымен қатар автор қайталаулардың көп саны жазбаша, алдын-ала ойланып алынған сөзден 
көрі ауызша кездейсоқ сөздерде жиі кездеседі дейді.  

Б. Обама негізгі ойын көрсету үшін анафораны қолданып, оған екпін түсіреді. Н. 
Назарбаев сөздік немесе фразалық анафораны сирек қолданады: Мы это доказали. Мы это 
докажем снова. 

Cаяси дискурста метафораның да мәні зор. Дж.Лакоффтың [3] ойына сүйенсек, 
метафоралар «мәдениеттің айнасы» болып саналады, яғни саяси метафоралар бізге белгілі 
елдің мәдени және ұлттық  құндылықтары туралы мағлұмат береді.  Метафораны бейнелі 
түрде біреулердің оң немесе теріс көзқарасына қарамастан ұлттық сананы көрсететін  
айнамен салыстырады. Әлемнің метафоралық суреттерінде ұлттық ойлаудың ерекшеліктері 
көрінеді. Бұл белгілі бір саяси кезеңге тән. Себебі саяси оқиғалар шындықты ойлауға және 
қатынасқа түсушілердің тілдік құралдарды қолдануына жиі әсер етеді. Метафоры 
менталитеттің және халықтың ұлттық санасының ерекшеліктерін көрсетеді. 

Екі мәдениеттің (Қазақстан және АҚШ) ерекшеліктерін және ол елдердің ұлттық 
санасын түсіну үшін біз Н.Назарбаев пен Б.Обаманың сөйлеген сөздеріндегі 
метафораларында қандай ұғымдар жиі кездесетінін зерттедік. Нәтижелер келесі кестеде 
берілген: 

 
Президенттердің сөздеріндегі метафоралардағы жиі қолданыстағы ұғымдар 
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Келтірілген кестеде біз екі президенттердің де басқа ұғымдарға қарағанда «табиғат» 

ұғымына қатысты  метафораларды (метафораларға біз ауыспалы мағынада қолданған барлық 
сөздер  мен мөз тіркестерін жатқыздық – идиомалар, теңеулер және т.б.) жиі қолданғанын 
көре аламыз. Алайда, Н.Назарбаев  Б.Обамаға қарағанда табиғатқа қатысты метафораларды 
екі есе көп қолданған (Н.Назарбаев -15 рет, Б.Обама – 8 рет). Қазақ халқы көшпелі халық 
болған, және қазақтардың табиғатпен жақындығының ерекше болғаны Н.Назарбаевтың 
қолданатын метафораларында көрініс табады. Мысалы, президент қоршаған ортаға қатысты 
келесідей метафораларды қолданған: 

«Құс» сөзіне қатысты метафоралар: Құрметті қырандар! (қаратпа сөз). ... 



3301 

Отанымызды ынтымақ ұясына – жерұйық мекенге айналдырдық... Я всегда считал и 
считаю, что задачи должны окрылять нацию! 

«Өсімдік» ұғымы: Біз талайлы заманда тарыдай шашылып кеткен қандастарын 
атамекенге жинаған әлемдегі үш елдің бірі болдық. Әлемдегі үш елдің бірі болып, жер 
бетіне тарыдай шашырап кеткен қандастарымызды атамекенге жинадық... . Баршаңыз 
білесіздер, біздің ғылыми әлеуетіміз тамырын тереңнен алады. 

«Тас» сөзі: Программа «Болашак» стала первым краеугольным камнем в реализации 
казахстанской модели инновационного образования... В самом центре страны построена 
новая столица Астана, ставшая жемчужиной Евразии... мы живем в «стеклянном мире». 
Это мир – прозрачный и хрупкий. Здесь нельзя кидаться камнями. 

«Тас» концептісімен метафораларды қолдану Қазақстанда жер астындағы 
байлықтардың көп екенін көрсетеді.  

«Су» концептісі қолданылған метафоралар: Мы никому не должны позволить 
раскачивать лодку, благополучно плывущую в мировом океане своим курсом. 

«Көлік» ұғымы қолданылған метафоралар жиілік бойынша Н.Назарбаев сөздерінде 
екінші орында тұр (6 метафора): 

В условиях кризиса своего рода «подушкой безопасности» стал для нас Национальный 
фонд. Мы никому не должны позволить раскачивать лодку, благополучно плывущую в 
мировом океане своим курсом. Если так будет рассуждать каждый гражданин, я убежден, 
вся страна прибавит скорости в своем развитии. Нет предписанного для него маршрута 
действий по коммерциализации. 

«Көлік» концептісімен метафораларды қолдану гендерлік ерекшеліктің көрсеткіші 
болуы мүмкін.  

Н.Назарбаев сөздерінде «физиология», «кейіптеу» және «тұрмыстық зат» концептілері 
бар метафораларды қолдану жиілігі үшінші орында тұр  (4 реттен қолданған): 

«Физиология»: Казахстан должен стать страной, в которой смелые инновации будут 
получать путевку в жизнь, обретать плоть и кровь в научных лабораториях, на 
современных производствах. Ол – тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақтап, елдігімізді 
тұғырлы, мемлекетімізді ғұмырлы ету! Сейчас нельзя сидеть, сложа руки. 

«Кейіптеу»: Уақыт – бәріне әділ төреші. Поэтому важно перейти на новый формат, 
при котором государство – это не бесконечный донор, а партнер, создающий условия для 
роста благосостояния общества и каждого человека. Астана станет 
достойной наследницей знаменитого «духа Хельсинки». Астана 
выбрана хозяйкой  всемирной выставки «ЭКСПО» в 2017 году. 

Кейіптеу метафораларын қолдану қазақ қоғамындағы тұлға аралық және туыстық 
қарым-қатынастардың ерекше жақын екенін көрсетеді.  

«Тұрмыстық зат»: Под занавес уходящего года Казахстан добился блестящей победы. 
Казахстанская промышленность на экспортных рынках должна быть представлена 
широкой линейкой отечественных брэндов. 

«Спорт» және «киім» концептілері бар метафоралар да қолданылған: 
«Спорт»:  Они подхватят эстафету творцов нового будущего Казахстана. 

Сбалансированная внешняя политика  позволила Казахстану добиться большого успеха на 
мировой арене. 

«Киім»: Вы знаете, я вырос из рабочей шинели и считаю, что на любом производстве, 
в каждом коллективе нужна трудовая дисциплина. 

Б.Обама «табиғат» концептісі бар келесідей метафораларды қолданды: 
I’m not an island. I’m not alone in my success. Let's invest in our people without leaving them 

a mountain of debt. As the tide of war recedes, a wave of change has washed across the Middle 
East and North Africa, from Tunis to Cairo; That's what planted the seeds for the Internet. 

АҚШ Президенті  4 реттен «спорт»  және «тұрмыстық зат» концептілері бар 
метафораларды қолданған:  

«Cпорт»: These nations -- they're not standing still.  These nations aren't playing for second 

http://content.usatoday.com/topics/topic/Places,+Geography/Regions/Middle+East
http://content.usatoday.com/topics/topic/Places,+Geography/Regions/Middle+East
http://content.usatoday.com/topics/topic/Places,+Geography/Regions/Middle+East
http://content.usatoday.com/topics/topic/North+Africa
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place. . I've heard it in the frustrations of Americans who've seen their paychecks dwindle or their 
jobs disappear -- proud men and women who feel like the rules have been changed in the middle of 
the game. 

Н.Назарбаев «ойын» мен «тағам» концептілері бар метафораларды қолданбаса, 
Б.Обама сөздерінде біз оларды кездестіреміз: 

«Ойын»: In 2008, the house of cards collapsed. 
«Cпорт» және «ойын» метафораларын қолдану Америка халқының спортқа ерекше 

көңіл бөлетіндігін көрсетеді. 
«Тағам»: With a rule like that, I guess it was worth crying over spilled milk. . I hear it gets 

even more complicated once they're smoked. 
Осылайша, шешендік өнер тәсілдері әрі тілге көркемдік беретін, әрі тыңдаушыға 

прагматикалық әсер ететін күші бар құрал. Сол себептен ежелгі шешендердің, 
саясаткерлердің  қолданған риторикалық тәсілдерді қазіргі кездегі саясаткерлер де кең 
қолданады. Шешендік өнердің белгілі тәсілдерін қолдану да елдің ұлттық ерекшеліктерін 
көрсетеді. 
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Тіл «мәдениет көрінісінің құралы», «мәдениет компоненті» және «мәдениет бөлігі» 

секілді дәстүрлі түрде анықталады.Мәдениет дамуы ұлт қойнауында жиі терең қабаттасу мен 
әлеуметтік өзгеріс жағдайында пайда болады, дегенмен мәдени дәстүр қамтамасыз етілетін 
ұлт бірлігінде.Тіл мен мәдениет қатынасы «ұлт»деген компонентті қосып, «тіл-мәдениет-
ұлт»деген үштікке айналды.Э.Сепир осы аумақтың методологиялық негізгі зерттеуі болған, 
тіл мен мәдениет феноменінің бірлігі (ұқсастықтары)мен ерекшеліктері (айырмашылықтары) 
туралы тезис ұсынды: «Мәдениетті анықтауға болады,берілген орта жасайды,ойланады.Тілде 
бар емеспе, қалай ойланатыны... .Тіл мазмұны мәдениетпен ажырамастай тығыз байланыста 
екені белгілі». [1] 

Ең алдымен тіл мен мәдениет онтологиялық жалпылама негізі бойынша байланысты. 
Тіл және  мәдениет- бұл адам дүние танымын көрсететін  сана-сезім,түсінік формасы.Негізгі 
тіл халықтың ішкі және материалдық мәдениетінің іске асуы және халық көрінісінің ұлттық 
формасы болып табылады.Соңғы рет ұлы неміс ғалымы  Вильгельм фон Гумбольдтың (1767-
1835) еңбегінде қарастырылды.Ол өз «Мәдениет тілі мен философиясы»еңбегінде, тіл ол 
ұрпақтан ұрпаққа жететін, халық рухының іске асу нәтижесі деп қарастырды. Тіл әлем 
бейнесін суреттейді. 

mailto:Aksh__mila@mail.ru
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Болашақ ұлт белгілерінің бірі ретінде тіл халық мәдениетінің пайда болуы мен 
көрінісінің  негізгі формасын ұсынады.Тіл ол мәдениеттің «ішкі формасы»,ал мәдениетте тіл 
ішілік заттық-түсінік мазмұны бар. 

Тиісінше жоғарыда айтылған мәлімет бойынша,құрама тәсіл,біріншіден,мәдениеттің 
тілдегі бейнесінің фактілері бойынша пайда болу талдамалары, екіншіден, терең тіл ішілік 
компонент арқылы тіл фактілерінің түсініктемесі  белсенді және перспективті  бағытта  «тіл-
мәдениет-ұлт» мәселесінің шешімін ұсынды.[2] 

Мәдениет аралық зерттемелер ерекше белсенділік иеленеді. «Тіл- мәдениеттің ғылыми 
зерттеулерін басқару сапасы бойынша үлкен мағынаға ие болатын жолбастаушы»-деп 
американ ғалымы Эдуард Сепир мәдениет аралық коммуникациядағы тілдің орны туралы 
айтты.Тіл арқылы басқа халықтың мәдениетті түсінуі,халықтық өзгешелік пен ерекшелікті 
тануы,түрліэтникалық қоғамның бір біріне қызығушылығы мен сенімі үшін халықтық 
мәдениеттің диалогына мықты база береді.[1] 

Тілдегі фразеологиялық жүйенің ұлттық мәдени ерекшеліктер мәселесі- көптеген 
лингвисттердің зерттеу пәні болып келеді. 

Ұлттық-мәдени компонент деп көбінесе географиялық,тарихи,мәдени-тұрмыстық 
қатысы бар фразеологизм құрамына кіретін эквивалентсіз лексиканы айтады. 

Мәдениет-ерекше тарихи халық жады.Тіл оның шоғырландырылған функциясының 
арқасында, өткен шақтың және осы шақтың,тек осы шақ  емес болашақ ұрпақтардың 
диалогын қамтамасыз етіп сақтайды. 

Әрбір мәдениеттің тілдік жүйесі бар.Тіл мәдениет ішінде өмір сүрмейді, ол мәдени 
спецификалық адам әрекетінен пайда болған мәдениеттің маңызды бөліктерінің бірі.Тіл мен 
мәдениеттің жарқын және тығыз байланысы фразеология деңгейінде көрінеді.Әсіресе 
фразеологизмде әлем бейнесі,халықтық мәдениет,наным-сенім, дәстүр және халық қиялы 
мен тарихы жиі бейнеленеді.Фразеологияның зерттелуі тек тілдің өткен шағына  емес, оны 
қолданушының тарихын,мәдениетін терең түсінуге мүмкіндік береді.Сондай ақ тұрақты сөз 
тіркесінің күрделі және түрліобразды табиғатын терең түсінуге мүмкіндік 
береді.Фразеологизмнің ұлттық-мәдени спецификасын ашу мен суреттеуге деген талпыныс, 
тілдегі адам танымы, ой-пікір,әлем түйсігі және ұғыну жолдарын зерттеу мәселелерімен 
тығыз байланысты.В.А.Маслова берілген тілде сөйлейтін тіл қолданушының бір түсті 
білімімен, халықтың тарихи-мәдени дәстүрімен фразеологиялық бірліктің тығыз байланысын 
көрсетті.Оның пікірінше фразеолгиялық тіркес нақты әлем картинасының белгілерін өзіне 
тіркейді.[3] 

Соңғы уақытта лингвисттер салғастырмалы зерттеулерге көңіл аударуда.Кез келген 
тілдің ұлттық-мәдени ерекшеліктері мен өзгешеліктері фразеология кеңістігінде анық айқын 
көрінеді.Бір тілдің фразеологиялық бірлігі басқа тіл  фразеологизмдерінің арасында толық 
сәйкестік таппайды.Осының барлығы салғастырмалы зерттеудің барлық жерде белсенді 
екенін көрсетеді. 

Фразеологияның салғастырмалы зерттеуі екі тілдің ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.Фразеологиялық бірлік мағынасын ашу 
арқылы, қаншалықты екі тіл фразеологиясы түрлі тарихи-мәдени жағдайда дамитынын 
анықтайды. 

Құрылымы әр түрлі ағылшын және қазақ тілдерінің сөздік қорындағы сан алуан 
атаулардың ішінде өте жиі қолданылатын, мағынаға бай, қолданыс ауқымы кең тілдік 
бірліктердің бірі - фразеологиялық теңеулер. 

Фразеологиялық теңеулердің басым көпшілігі ұлттық негізді арқау ете отырып пайда 
болған. Олар – ұлт өмірінің айнасы, сондықтан да бойында сақталған ұлттық мәдени 
негіздерге сүйенеді, себебі өркениеттің өрісі қаншалықты екені де тілден бөлек дүние емес. 
Ендеше ұлт мәдениеті ұлт тілінен бөлінбейді. Тіл мен мәдениет - өркениет дамуының ең 
алғашқы кезеңдерінен бастап үйлесімділік пен сәйкестікте өмір сүріп келе жатқан құбылыс. 

Тілде көрініс табатын ұлттық ерекшеліктер фразеологизмнің құрамындағы ұлттық 
мәдени компонентімен байланысты. Мәселен, үй жануарларының тақырып тобын қарасақ, 



3304 

қазақ тілінің фразеологиялық теңеулерінде көбіне жылқы, қой, түйе компоненттері, ал 
ағылшын тілінде шошқа, тауық, қазкомпоненттері жиі қолданылады,яғни кей атаулардың 
фразажасамдық белсенділігі қазақ тілінде жоғары, ағылшын тілінде төмен болса, ал кейбір 
атаулардың осы қасиеті керісінше ағылшын тілінде жоғары, қазақ тілінде төмен болып 
келеді.Мысалы: ағылшын тілінде  Grin like a Cheshire cat -Чешир мысығы секілді күлу,eat 
like a pig - шошқа сияқты жеу, dance like an elephant-піл секілді билеу, as agile as a monkey  - 
маймылдай епті, шапшаң,poor as a church mouse-тышқандай тыныш.Қазақ тілінде Ала 
тайдай бүлдірді, құтырған бурадай зіркілдеді,бие сауымдай уақыт,қозы көшіндей 
жер,ботасы өлген түйедей зарлау. 

Дүниетаным, ойлау қабілетінде салғастырылушы тіл иелері халықтарда ортақ 
болғанымен, өмір сүру жағдайы, табиғи орталығындағы айырмашылыққа қатысты бейнелеу, 
суреттеу, әсерлеу нысандары мен эмоционалдық жағынан алғанда әр халықтың өзіндік 
ұлттық ерекшелігі бар. Мысалы, қазақ тіліндегі қыздың жиған жүгіндей  деген 
фразеологиялық теңеудің ағылшын тілінде баламасын табу өте қиын. Бұл – қазақ  халқының 
көшпелі тұрмыс-тіршілігі, өмір салтымен байланысты әсемдікті танытудың көрінісі. Сол 
сияқты, ағылшын тіліндегі (as) dumb as a woolden Indian (сөзбе-сөз: дүкен алдында тұрған 
индеецтей),  жалпы топас, ақымақ деген мағынада қолданылады. Жарнама ретінде 
Америкада темекі сататын дүкендердің алдында индеецтің ағаш мүсіндерін қою осы елдің 
дәстүріне жатады. Ал американдықтар түсінігінде ертеде  индеецтер ақымақ, топас деп 
бағаланған. Келтірілген мысалдардан теңеу бейнесінің негізі ретінде екі тілде әр түрлі 
мағыналық топтардың құрамына кіретін атаулар қолданылатыны көрінеді. Олардың қолдану 
аясында әр тілге тән ерекшеліктермен қатар, екі тілге де ортақ белгілері де кездеседі. Бұл 
айтылған ой фразеологиялық теңеулердің концептілік құрылымы мен коннотативтік 
мағынасына талдау жүргізу арқылы дәйектеледі. 

Фразеологизмдердің ішкі формаларының тасалануынан олардың мағыналарының 
күңгірттенуі шығады. Ондай фразеологизмдердің сырын, жасалу төркінін тілдің ішкі 
заңдылықтарынан гөрі экстралингвистикалық факторлар мен этимологиядан іздеу қажет. 
Мысалы, кәрі қойдың жасындай жасы қалды фразеологизмі қой түлігінің тіршілік ету 
мерзімін (10 шақты жылдай) бақылаудан туған. Осы жайт ауыс мәнде жасы ұлғайған адамға 
қатысты айтылатын бейнелі тіркестің тууына негіз болған. Ағылшын тіліндегі to fight like 
Kilkenny cats (Килкени мысықтарындай айқасу) - өлімге бас тігіп қырқысу деген мағынада 
қолданылатын фразеологизмнің қалыптасуына ХVII ғ. Kilkenny мен Irishtawn қалалары 
арасындағы қантөгістің аяғы екі қаланың да қирап бітуіне әкелген тарихи уақиға негіз болды. 

Фразеологиялық теңеулер кез келген тілдің фразеологиялық қорының елеулі бөлігін 
құрайды. Теңеу – көркем ойлаудың ұлттық ерекшеліктері жинақталған, дүниетанымның 
ұлттық өзгешеліктері бас қосқан логика-философиялық және лингвистикалық 
категориялардың санатына жатады. 

Теңеу лингвистикалық категория ретінде қазіргі тіл білімінің жаңа бағыттарының 
бәрінің де зерттеу нысаны бола алады. Бұл бағыттардың ішінде құрылымы әр түрлі 
тілдердегі фразеологиялық теңеулерді лингвомәдениеттану және когнитивтік 
лингвистиканың негізгі ұстанымдарына сүйене отырып салыстырмалы-салғастырмалы 
зерттеу жүргізудің мәні ерекше. Себебі халықтың дүниетанымы, өмірге және қоршаған 
ортаға деген көзқарасы, салт-дәстүрі, көңіл-күйі әр халықтың жалпы фразеологиясынан, 
оның ішінде әсіресе, фразеологиялық теңеулерден көрініс табады. Фразеологиялық теңеулер 
жекелеген өмір құбылысына нақты баға беретін, ғасырлар бойы атадан балаға мұра ретінде 
беріліп отыратын, әр халықтың өмірінен қызықты деректерді өз бойына жинақтаған халық 
мұрасы. Сондықтан, туыстас, не туыстығы жоқ тілдердегі фразеологиялық теңеулерді 
лингвомәдени және лингвокогнитивтік тұрғыдан зерттеу әр тілдің өрнек бояуын, ұлттық 
ерекшелігін, менталитетін, қайталанбас қасиетін танып білуге, олардың мағына 
қалыптасуындағы және тілдік қолданыстағы қасиеттерін ашуға мүмкіндік береді. Осы 
тұрғыда туыстығы жоқ қазақ және ағылшын тілдерінің фразеологиялық теңеулерінің мағына 
қалыптасуының негізін ашу ерекше мәнге ие. Теңеулердің ішкі мазмұнын анықтауда 
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уәжтану теориясына жүгінген жөн. Уәждеме теориясына сүйене отырып, бастапқы еркін 
тіркестер негізінде жасалған фразеологизмдердің түп төркініне зер салып, уәжін айқындау, 
сол арқылы тіркестің қалыптасу түп көзін тауып, өзіндік ерекшеліктерін ажырату арқылы 
олардың мәні мен мазмұнын ашуға болады. Фразеологизмдердің фразеологиялық мағынасы 
олардың ішкі мағыналық құрылымында жатқан бейне арқылы уәжделеді. Мысалы, қазақ 
тіліндегі құмырсқадай құжынаған, құмға сіңген судай, сүліктей жабысты, ағылшын 
тіліндегі dumb as a fish (балықтай тілсіз), as brave as a lion (арыстандай айбатты), dance like an 
elephant (пілше билеу) сияқты тіркестердің фразеологиялық мағыналарының ішкі формасы 
айқын, яғни олардың мағыналары ішкі формалары арқылы уәжделіп қалыптасқан. 

Қазіргі тіл біліміндегі өзара туыс және туыс емес тілдерді салыстырмалы-
салғастырмалы тіл білімінің ұстанымдары мен әдістемелерін кең қолдана отырып зерттеу- 
отандық және шетелдік тіл біліміндегі ерекше дамып келе жатқан жаңа бағыттардың бірі. 
[4/5] 

Ағылшын және қазақ тілдері фразеологиялық теңеулерін тақырыптық тұрғыдан 
топтастырғанда теңеу образы ретінде келетін екі тілдегі атаулардың кездесу жиілігі мен 
арақатынасында айырмашылықтар бары анықталды. 

Сонымен,қандай да бір тіл болмасын оның фразеологиялық қоры ұлт мәдениетін, 
менталитетін, ұлттың психологиясын барынша қамтиды. Қазақ және ағылшын тілдерінің 
фразеологиялық теңеулерін жүйелеп,салыстырмалы-салғастырмалы талдау жүргізіп, баяндау 
арқылы осы ерекшеліктерді анықтауға тырыстық. Діні,мәдениеті,тарихы, әлеуметтік және 
саяси даму жолдары бөлек ағылшын және қазақ халықтары тілдеріндегі фразеологиялық 
теңеулерді салыстыра-салғастыра зерттеу арқылы олардың бойындағы ұлттық-мәдени 
ерекшеліктерін айқындау, ортақ айшықтарын табу, теңеулердің жасалуына негіз болған 
уәждерді ашып көрсету, мағына қалыптасу жолдарындағы ерекшеліктерін анықтау осы 
жұмыстың өзектілігін айқындайды. 
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На уроках иностранного языка развитие коммуникативных навыков и умений может 

осуществляться различными способами: диалоги, обсуждения, аудирование, развивающие 
игры, моделирование ситуаций и т.д. Развитие языкового компонента заключается в 
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усвоении новых языковых средств. Изучение иностранного языка  не может проходить без 
приобщения к культуре, традициям и обычаям страны изучаемого языка.  

Две национальные культуры не совпадают полностью. Академик Л.В.Щерба считал, 
что поскольку системы понятий в разных языках не совпадают, постольку при изучении 
иностранного языка приходится усваивать не только новую звуковую форму слов, но и 
новую систему понятий, лежащих в основе паремий. В словаре В.И Даля паремия 
определяется как «нравоучительное слово», т.е. текст назидательного характера. В 
монографии В.Н. Телия после термина паремии в скобках указано «пословицы и поговорки». 
Мы будем оперировать именно таким значением термина.  

Известно, что духом народа можно проникнуться через поговорки и пословицы, ведь 
они являются одним из видов устного народного творчества, заключают в себя наблюдения, 
накопленный жизненный опыт, мудрость народа создавшего их. Они помогают лучше 
понять национальный характер людей, их интересы, быт и традиции. Умение употреблять 
пословицы и поговорки важно не только при непосредственном общении с носителями языка, 
но и при переводах художественных текстов. Изучение этого вида устного народного 
творчества позволяет глубже понять специфику и взаимосвязь различных культур. 

Работая с пословицами и поговорками различных языков, мы часто сталкиваемся с 
отсутствием их эквивалентов в этих языках. Более того, они даже могут иметь 
противоположное значение. Например, английская пословица A sweet lie is better than a bitter 
truth имеет противоположное значение в русском языке: Лучше горькая правда чем сладкая 
ложь.  Попытка перевода паремии через эквивалент без учета национальной специфики 
может привести к ошибке. Например, английская паремия the pot calls the kettle black. 
Дословный перевод этой паремии звучит так: горшок обзывает этот чайник чёрным. Если 
для англичан смысл паремии понятен, то для русскоязычного человека эта паремия кажется 
чем-то новым, поэтому смысл не всегда раскрывается полностью. Значит, для того, чтобы и 
русскоязычный понял то, что хотели сказать паремией англичане, надо искать русский 
эквивалент: чья бы корова мычала, а твоя помолчала. Такой вариант более понятен и ближе 
русскоязычному человеку. Но если перевести ее опять на английский язык, то получится 
следующее: anyone’s cow may moo, but yours should keep quite. Как видим, первоначальный 
вариант далёк от конечного. 

Как показывает опыт, в учебниках по английскому языку, в том числе английских 
изданий, содержится незначительное количество паремий. Однако в художественной 
литературе и в периодических изданиях можно их наблюдать и столкнуться с проблемой их 
перевода и толкования. В частности, на занятиях по домашнему чтению используются 
тексты аутентичного характера, в которых в изобилии имеются пословицы и поговорки того 
или иного народа.  

Иногда обучаемые с помощью словарей познают значение той  или иной паремии, 
усваивают ее и могут употреблять в речи, но полное ее понимание наступает лишь после 
объяснения ее происхождения, объяснения ее семантики.  

При обучении иностранному языку преподавателю необходимо учить улавливать 
паремии, понимать их не буквально и верно истолковывать. Рассмотрение паремий на фоне 
исторического и культурного развития той или иной нации позволяет глубже понять образ и 
менталитет, которые легли в основу паремии. Для учебного процесса важно вскрыть 
мотивировку паремии, так как это повышает уровень владения ими, обеспечивает лучшую 
запоминаемость и повышает интерес к изучению языка.  

Обязательным условием общения на иностранном языке является не только владение 
основной базой языка, но и владение фоновыми знаниями. Фоновые знания – это «обоюдное 
знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения». 
Примером обладания такими фоновыми знаниями может послужить самый 
распространенный антропоним, встречаемый в английских пословицах и поговорках, - Jack. 
Можно предположить, что частое использование данного имени в английских паремиях 
обусловлено его широкой распространенностью среди представителей английского народа. 
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В силу его распространенности оно во многих случаях становится нарицательным. В 
поговорке Jack–of–all–trades, позже породившей более конкретную единицу - паремию Jack 
of all trades and master of none, данное имя собственное употребляется для обозначения 
человека, который берется за разные виды деятельности, но толком ничего не умеет. 
Значение английской паремии определяет ее отрицательную коннотацию. В русском языке 
существуют аналогичные поговорки с антропонимом Ваня. Например: Чему Ваня не 
научился, того Иван не выучит или Иван в дудку играет, а семья с голоду умирает.   

Из-за недостаточного знания фактов реальной действительности и внимания к 
национальной специфике паремий могут быть допущены неправильности и неточности при 
переводе, а это ведет к неполному восприятию информации, которая содержится в тексте.  
И.В. Гете понимает данную ситуацию следующим образом: «При переводе следует 
добираться до непереводимого, только тогда можно по-настоящему познать чужой народ, 
чужой язык».  

Сравнение такой пары паремий, как английская Before one can say Jack Robinson и ее 
русскоязычный функционально-смысловой эквивалент Не успеть и глазом моргнуть, 
является наглядным примером того, что один и тот же концепт быстроты и моментальности 
действия может быть по-разному реализован в образном и, следовательно, языковом 
выражении. В основе описания одинакового концепта лежат различные прототипические 
сцены. В русском языке в основе образного выражения лежит наблюдение за легко 
проверяемым на практике физическим действием - морганием. Генетическим прототипом 
английской паремии послужил реальный исторический персонаж Джек Робинсон, который 
наносил своим знакомым короткие визиты и уходил прежде, чем объявляли о его приходе. 
Присутствие антропонима в английской поговорке значительно затрудняет выявление 
смысла данного текста: оно указывает на национальную маркированность текста и требует 
дополнительных фоновых знаний. 

Чешский педагог Ян Амос Каменский считал, что изучение иностранного языка 
должно идти по пути от постепенного постижения смысла иноязычного высказывания к 
восприятию красоты слов, выражений, богатства всех языковых возможностей и, наконец, к 
способности проникать в эстетическую сущность языка, к овладению языковой 
сокровищницей.  

Сторонники прямых методов считали, что многократное повторение одних и тех же 
фраз в соответствующих ситуациях влияет на построение грамматически правильных 
предложений. В соответствии с этим они являются средством выражения мысли, пословицы 
и поговорки как нельзя лучше способствуют автоматизации и активизации грамматических 
форм и конструкций.  

Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок позволяет использовать  
их не только при объяснении и активизации многих грамматических явлений, но и для 
обогащения словарного запаса. Развивать речь можно с помощью упражнений, в которые 
включены пословицы и поговорки. Выделим следующие этапы работы с пословицей: 

- презентация. Преподаватель произносит пословицу в быстром темпе, затем медленно; 
- работа над содержанием. Значение слов раскрывается с помощью комментария, 

перевода, подбора синонимов. Затем обучающимся предлагается определить, о чем идет речь 
в пословице. В случае затруднения предоставляем варианты ответов и предлагаем выбрать 
один из них. Можно продемонстрировать иллюстрацию и сравнить, соответствует ли ей 
выбранный ответ. 

- работа над произношением. Трудные звуки произносим изолированно, затем 
собственно слово с этим звуком, словосочетание, а затем предложение. Вначале хоровая 
работа, затем индивидуальная. 

Каждая новая пословица вводится после повторения выученных. От урока к уроку 
запас возрастает. Для поддержания интереса к пословицам и поговоркам можно 
использовать различные задания. Например: 

- выразите согласие с предложенной поговоркой; 
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- придумайте ситуацию, где бы вы могли использовать данную поговорку; 
- прослушайте ситуацию и предложите подходящую поговорку; 
- прослушайте ситуацию и закончите ее соответствующей поговоркой; 
- проиллюстрируйте данную поговорку. 
 Иллюстрации к поговоркам могут являться очень наглядным примером, который 

помогает закрепить новую лексику, способствует обеспечению коммуникации, воздействует 
на эмоциональную сторону восприятия и создает благоприятную атмосферу на занятии, ведь 
за их простой формой скрывается и хранится не только человеческий опыт, многовековые 
традиции, но и условия жизни народа, т.е. культурно-национальный компонент. 

Паремии не только отражают, но и формируют определенные свойства той или иной 
культуры, общества. Определенные качества национального характера так или иначе 
проявляются в языке, и человек, с детства осваивая лексику, идиоматику и грамматику 
родного языка, сам того не осознавая, учится воспринимать окружающий мир и себя так, как 
это принято в его культуре. 

Благодаря пониманию значения паремий представления о той или иной культуре 
становятся более корректными и правильными. Изучение иностранных языков, в частности 
пословиц и поговорок, присущих данному языку, способствует формированию культуры 
межнационального общения, раскрывает историю, культуру стран изучаемого языка, 
национальную специфику мировосприятия и мировидения представителей той или иной 
культур. Постоянное сравнение языковых и культурных картин мира, анализ различных 
ментальных систем способствует осознанию национально-культурной идентичности 
личности, воспитанию толерантности к другим культурам.  
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Фразеологические единицы (далее ФЕ) нельзя рассматривать как отдельную часть 

языка, так как они формируют существенную часть общего словаря языка. Во фразеологии 
запечатлен богатый исторический опыт народа, в ней отражены представления, связанные с 
трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. 

 Изменяясь во времени, национальный язык как социально-историческая категория 
никогда не теряет своей конкретной сущности, что позволяет ему сохранить важное свойство 
передачи от поколения к поколению культурно-исторических традиций. Язык  обладает 
своим собственным способом восприятия и отражения мира и по-своему создает его 
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языковую картину. Языковая картина мира в свою очередь рассматривается в 
концептуальной модели мира, которая выражается в своеобразии содержании мышления, 
логики, концептов имеющих свои собственные этно национальные оттенки.  

Одним из распространённых концептов-образов для фразеологизмов являются 
названия животных. Это легко объясняется тем, что стремясь охарактеризовать свое 
поведение и внешность, человек прибегал к сравнению с тем, что ему было ближе всего и 
похоже на него самого — животным миром.  

Для английской и французской фразеологии зоонимы играют большую роль, где 
абсолютное большинство ФЕ обозначают человека, его интеллектуальные, моральные, 
физические качества, а также межличностные и социальные отношения.  

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом определяются тем значением, которое имели 
животные на ранней стадии развития человечества, когда они не отделялись от 
человеческого коллектива, а анимализм был основой мировоззрения. В те времена человек 
еще не рассматривал себя, как существо уникальное, занимающее особое положение в 
системе мироздания. Проявлением этого стал тотемизм — представление первобытного 
общества о мире, в котором человек не только видит себя потомком какого-либо животного, 
но и включает его в социальную иерархию, ставя его на вершину иерархической лестницы. В 
силу этих особенностей животные в течение длительного времени служили некоей 
наглядной парадигмой, а отношения между ее элементами использовались как определенная 
модель жизни человеческого общества и окружающего мира в целом [1, с. 15].Именно тогда 
начали складываться первые копнцепты-символы, конкретизируемые в образе того или 
иного животного. Названия животных являются одним из наиболее употребляемых 
тематических пластов лексики. Зоонимы получают не только прямые, но и некоторые 
переносные значения в описании человека. 

Весьма важным компонентом во фразеологизмах является культурная коннотация, 
являющаяся базовой в лингвокультурологии.  

Сопоставление образных зоонимов французского и английского языков составляет 
основу лингвокультурологического аспекта.Зоонимы, или образы животных, являются 
своего рода концептами, сформированными национально-культурным сознанием 
конкретного народа. 

    В статье  рассматриваются компаративные фразеологические единицы с 
компонентом зоонимомcat/chatв английской и французской лингвокультурах. Роль кошки в 
культурах различных стран была всегда велика. До сих пор, она является одним из самых 
любимых домашних животных, и поэтому, в английском и французском языках достаточно 
много компаративных фразеологизмов, связанных с этим животным.  

В сравнительном обороте положительная и доброжелательная трактовка концепта кот/ 
кошка в двух сопоставляемых разносистемных языках встречается редко: фр.яз. êtrecâlin(или 
caressant) commeunchat — быть ласковым как кошка, характеризуется нежностью в 
поведении человека, наблюдаемой в повадках данного животного. Так же  во французской 
фразеологии используетсявыражение gourmand(или friand) commeunchat — большой 
сластёна, лакомка, связанный с давним представлением о кошке как о любителе сметаны; 
англ.яз. looklikethecatthatswallowedthecanary (букв.выглядеть как кот, проглотивший 
канарейку) т.е. иметь довольный вид, сиять,  самодовольный, счастливый, человек который 
гордится своим поступком. 

Концепт кот/ кошка несет значение тревоги и беспокойства: англ.яз like a catin a 
strangegarret (букв. как кошка, попавшая на незнакомый чердак); (as) nervousasacat(букв. 
нервный как кошка) т.е. очень нервный;скорость:англ.яз. likeascaledcat – как угорелая кошка, 
сломя голову, фр.яз. courircommeunchatmaigre(букв.бежать как худой кот), что означает 
«бежать очень быстро, сломя голову». 

Сходство в видении мира может быть обнаружено на более обобщённо-глубинном 
уровне семантики при неполном совпадении плана выражения сравнительной конструкции, 
передающей способ действия. При этом эквиваленты сравнительных конструкций при общей 
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сходности значений допускают лексические, грамматические различия во внутренней 
форме:англ.яз. like a catonhotbricks (букв.как кошка на раскалённых кирпичах) т.е.  
чувствовать себя не по себе, не в своей тарелке, как на угольях, как на иголках; 
фр.яз. passercommeunchatsurlabraise(букв.пройти как кот по углям), т. е. мечется как 
угорелая кошка. 

Как в английском, так и во французском языках, зооним кот/ кошка используются в 
описании внешнего вида, анг.яз.looklikesmth. thecathasbroughtin – неважно выглядеть, об 
измученном или забрызганном грязью человеком, 
looklikesomethingthecatdraggedin(букв.выглядит, как что- то затасканное котом) используется 
при описании сильно поношенной, потертой вещи или измученного и уставшего человека. 
Во французском языке использование зоонима кот так же имеет негативный внешний 
эффект: commeunchatcoiffé(букв.как подстриженный кот); commeunchatécorché(букв. как 
ободранный кот); данные устойчивые словосочетания имеют значение «урод». Выделенные 
фразеологизмы являются ироническими. Они образуются вследствие того, что коту 
приписываются неприсущие ему качества и повадки или действия, которые человек обычно 
не совершает по отношению к этому животному. Таким образом, в данных фразеологизмах 
отображено нестандартное концептуальное видение окружающего мира. 

Животное может выступать одним из участников ситуации, восстанавливаемой на 
репрезентативном этимологическом уровнеtosendacatforlard (букв.посылать кота за салом) 
т.е. не верь козлу в огороде, а волку в овчарне;  во 
фр.яз. commededonnergarderlelardauchat(букв. как-будто дать хранить сало коту) т.е дать 
доступ туда, где он может быть особенно вреден и опасен.Изначально речь шла о кошке, 
которая пользуется удобным случаем, чтобы обмануть ради личной выгоды, норовить 
кусочек лакомого бекона. В обоих сопоставляемых лингвокультурах данные ФЕ выступают 
в значении «хитрый воришка». 

Фразеологизм может содержать указание на противопоставление кошки и собаки, 
обычно как враждующих между собой животных, несущий значение -  «непримиримость»: 
s'entendre (vivre) commechienetchat(букв.договариваться (жить) как собака и кот), 
аналогичное выражение в английском языке catanddogexistence/ life или аgreelikecatsanddogs 
т. е. ссориться, жить во вражде. 

Фразеологические единицы являются средством воплощения культурно-национальной 
маркированности. Концепт –образ включенный во внутреннюю форму 
фразеологизма,содержит в себе компоненты, обозначающие «культурные» реалии. 

Например, чтобы понять значение фразеологизма fightlikethefamousKilkennycats-дерутся 
как знаменитые Килкеннийские кошки, от которых остались только хвосты, надо знать, что в 
основе этого фразеологизма лежит архетип Килкеннийский, который восходит к легенде об 
ожесточенной борьбе между Kilkenny и Irishtowns в XVII веке, которая привела к их 
разорению. Мы можем также перевести как «бороться не на жизнь, а на смерть», «бороться, 
как Килкеннийские кошки». 

Чтобы понять значение фразеологизма togrinlike a Cheshirecat (букв.усмехаться как 
Чешский кот) т.е. улыбаться во весь рот, ухмыляться, надо знать, что данное выражение 
лежит в основе сказки «Алиса в стране чудес»,  где героиня Алиса была удивлена коту 
герцогини, чей кот всегда улыбался. А в сказках встречается, как правило, много 
фантастических животных. 

Обращение к концепту зоониму кот/кошка чаще всего используется при выявлении 
малоприятных, отрицательных черт характера человека, его поведения, а также в часто 
встречаемых неприятных для человека жизненных ситуациях: англ.яз. looklikeastarvedcat 
(букв. выглядеть как изнуренная кошка) т.е. дранная кошка- в данном случае кошка несёт 
значение «злая женщина». Этот образ основан на реальных ассоциациях, т.к. ведьмы в 
народном английском фольклоре часто выступают в образе черной кошки. Значение его 
фигурально постольку, поскольку преобладает эмотивная функция. Другое определение 
данному фразеологизму дает В. В. Красных «в основе образа фразеологизма лежит 
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зооморфная метафора, в которой человек (женщина) уподобляется кошке как 
животному, отличающемус япостоянной повышенной сексуальнойактивностью»[2, с.147]. 

Также на реальных ассоциациях возник в английском языке зооним, обозначающий 
уныние: аsmelancholyasacat ( букв.унылый как кот) т.е. впасть в уныние. Как известно, кошка 
ассоциируется со спокойствием и склонностью к уединению. Человек же стремится к 
уединению, когда он впадает в уныние. 

Некоторые значения зоонимакот/кошка в английском и французском языках не 
совпадают или отсутствуют. В этих случаях мы можем говорить о национально-культурной 
специфике фразеологических оборотов. 

    В английском и французском языках существуют сравнительные конструкции, не 
имеющие семантических параллелей в сопоставляемых лингвокультурах. Они, как правило, 
передают способ действия и состояния: écrirecommeunchat (букв. писaть, как кошка) т.е. 
писaть, как курица лапой;retombercommeunchatsursespattes (букв. упасть как кошка на лапы)  
-  выйти сухим из воды т.е легко выкрутиться из затруднительного 
положения;sagecommelechataufromage (букв.: скромный как кот перед сыром) т.е. 
дерзкий;ingratcommeleschats (букв.неблагодарный как кот) т.е. невежливый. 

Совпадающие концепты,  реализуемые на основе зоолексемы кот/кошка во 
французской и английской лингвокультурах: любопытство, скорость, ловкость, нервозность,  
неуравновешенность, тревожность,  беспокойство,  усталость, непримиримость, 
предостережение, опасность, непрактичность, глупость, самодовольный, гордый,  хитрый, 
унылый,  невежливый,  неаккуратный,  дерзкий,  нервный. 

Привлечение зоонима кот/кошка  имеет место во многих образных выражениях, где 
этот зооним нередко выступает не как главный «персонаж», а как основной смысловой 
атрибут, усиливающий общую семантику, по-своему расставляя смысловые акценты. Так 
или иначе, посредством включения зоонима кот/кошка  в те или иные идиомы передаются 
следующие значения в английском  языке: лень, обжорство, тайна, секрет, удача,  шустрость, 
подвижность, быстрота, скорость, ругательство, надменность, несдержанность, глупость, 
быстротечность, беспечность, риск, человеческая жизнь (фазы, периоды жизни).  

Во французском языке этими значениями являются: хвастовство, жадность, проявление 
характера, хитрость, усталость, изможденность, изношенность, удача, суетливость, 
беспокойство, неаккуратность. 

Полное совпадение семантической наполненности концептов зоолексемы кот/кошка  в 
сравниваемых лингвокультурах говорит о схожести процесса когниции, познавания 
окружающей действительности, особенностях человеческой деятельности. 

Зооним  кот/ кошка обнаруживает богатую образную структуру и, в определённой 
мере, своеобразную антропоцентричность. Другими словами, переносимые смыслы, как 
правило, соотнесены с человеком. Именно этим объясняется богатство образности, 
передающейся из поколения в поколение [3, с. 35]. 

Вообще, в английском языке подавляющее большинство зоонимовсвязано с таким 
животным, как кошка. Это объясняется тем, что это животное было приручено одним из 
первых и постоянно находилось рядом с человеком.  

В итоге можно сделать вывод что в английской и французской языковой картине мира 
зооним кот/ кошка несет как положительную коннотативную 
функцию(êtrecâlin(илиcaressant) comme un chat , look like the cat that swallowed the canary), 
такиотрицательную (look like something the cat dragged in,comme un chat coiffé, s'entendre 
(vivre) commechien et chat /аgree like catsand dogs). 
Нопреобладаетотрицательнаяхарактеристика, переносимаянаобразчеловека. 

Таким образом, на примере рассмотренной концептосферы, связанной с 
зоонимомcat/chat,  можно отчетливо представить насколько схожи, разнообразны и 
выразительны фразеологизмы с данным компонентом-зоонимом в английском и 
французском языках. 

 



3312 

Список использованных источников 
1. Инчина Ю.А. Национально-культурная специфика фразеологизмов с 

зоонимным компонентом в триязычной ситуации : на материале русского, английского и 
немецкого языков. - М.: 2010, С.15.  

2. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М.: 2002, С. 147. 
3. В. В. Авдеева, К. М. Хворостова. Семантический анализ фразеологизмов в 

русском и английском языках // Журнал «Социосфера»Красноярск. 2012. С. 35. 
4. Потапушкин Н.А. Фразеологические единицы русского языка в 

лингвокультурологическом аспекте //Учебное пособие. М.: 2000, С. 14. 
5. М.М. Маковский . Историко- этимологический словарь современного 

английского языка. М.:1999. С. 85 
6. Кунин А.В. Большой англо- русский фразеологический словарь.4-е изд., 

перераб. и доп.М.: 1984. С. 945 
7. Бардоши В. Фразеологизмы французского языка (Словарь практикум). 

Уральск. 2002. С. 124 
 
 
УДК 81-139 

INNOVATIVE AND INTERACTIVE METHODS IN EDUCATION AS A KEY 
FACTOR OF MODERNIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS 

 
Kakisheva Dinara 

dkakisheva@mail.ru  
Astana Humanitarian College, Astana, Kazakhstan  

Scientific supervisor - Zh. Slatova 
 

«Kazakhstan must be perceived all over the world as high educated country, which population 
uses three languages. These are: the Kazakh language - a state language, Russian – as language of 

international communication and English language – language of successful  integration into global 
economy» 

From president message of Kazakhstan Republic- 
The leader of the nation N. A. Nazarbayev for people of Kazakhstan 

«Strategy-2050» 
 

XXI century is the age of advanced technology, the age of new thinking and new approach to 
the development of scientific knowledge. From this perspective, science and education get a close 
relationship with the innovative technologies. It is important to be able to use modern science and 
technology and apply a variety of information in need of the global informational space. "Law of 
Education" of the Republic of Kazakhstan refers the further development of the education system: 
"The main task of the educational system is a creation of conditions for learning, aimed at creating a 
professionally-oriented person on the basis of universal and national values, science and practice; 
introduction of new educational technologies, computerization of the learning process, access to 
international global communications systems". 

Nowadays, learning English language in schools, including Kazakh schools becomes more 
popular, modern, prestigious and at the same time efficient and useful. Indeed, the necessity of this 
language is of great importance to-day, when our country got its independence, when it has its own 
economical system, has its presidential government, has its own constitution, its own National 
Anthem, Emblem and National Flag. As it is an Independent State itself, it started to come into 
international economical relation with many other foreign countries. Thus, the usage of an English 
language is necessary here and of great importance, because an English language is a language on 
which most of the people can speak and which is clear for almost everybody. It is widely used and 
taught almost in all Higher Educational Establishments and of course, in schools. 

http://sociosphera.com/sociosphere/
mailto:dkakisheva@mail.ru
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Actuality. Problem on which the project decision is aimed. Polylanguage education is the 
foundation of the polycultural person.  

The great German poet Goethe once said:  
«He who knows no foreign language does not know his own one».  Learning foreign 

languages is especially important nowadays. 
Actuality is that the informatively-communication technologies characterized by high 

communicative ability and increase the potential of  student’s knowledge and habits, speaking and 
listening skills, develop skills of communicative competence and creative activity, which is the 
main goal of the modern educational process. Education requires the use of concrete technologies 
providing the solution of the given problem. These are innovative forms of education: innovative 
CALL (Computer Assisted Language Learning) environments, ideas of critical thinking techniques, 
etc. 

Description of the concrete idea. Using of innovative and interactive teaching methods and 
new pedagogical technologies for more interesting and convenient usage of material in foreign 
language teaching. There are following methods to solve this problem: 

Innovative teaching method. Innovation is one of the basic conditions for successful 
solutions, new challenges facing the educational system. Introduction of innovative ideas in 
different spheres of social labor, bypassing education is very difficult and complex process. The 
concept of "innovation" comes from the Latin “novis” - news and «in» means "implementation", 
i.e. in our understanding - "renewal", "new". The strategy of modernization of education of our 
independent state envisaged in the development of a system of harmonious connection between 
man, society and the nature of the formation of complex methods of creative activity, with 
innovative content. At the same time the  main goal is to get into the world educational space in the 
era of globalization. The innovation process is carried out along with the social experience of 
development of personal qualities of future specialists in accordance with the principle of scientific 
activities through a process of self-development specialists. Major methodological innovations 
associated with the use of interactive teaching methods.  

Interactive teaching method. The word "interactive" is derived from the english word 
"interact" is "Inter" -"between", "act"-"do".  

As the famous Chinese saying goes:  
"Tell me, I'll forget, 

Show me, I'll remember, 
Involve me, I'll understand" 

Educational tools must "involve" students in the teaching process. The gist of interactive 
learning content related to the fact that the educational process in practice should be organized 
taking into account the cognitive activity of students. Consequently, interactive learning is primarily 
dialog training (based on psychological principles of interaction) during which teacher collaborates 
with the student. This activity has the following features: 

- Subjects of education are in a space with a single content; 
- Teacher and student together considering the difficult tasks and challenge, that is combined 

into a single creative space; 
- Teacher and student agree on the choice of methods and devices necessary for solving 

problems; 
Project realization: It’s appropriate to realize the project in high schools, colleges, 

professionally-technical lyceums, secondary schools, lyceums and gymnasiums with the profound 
and optional training to English language. For this purpose are created:  

 Student’s book «HOME READING STORIES/STUDENT’S BOOK» (includes CD-
ROM); 

 Workbook «HOME READING STORIES/WORKBOOK» (includes CD-ROM: 
MP3+AFP); 

 Audiobook « HOME READING STORIES/AUDIOBOOK» (CD-ROM: MP3+AFP)  
 Educational Portal , increase convenience and usage of given material. All of the 
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listed material created by us, is freely available at this portal. Even now, you can open the portal 
and make sure that it is absolutely free-of-charge, easily, simply and conveniently. You may get 
acquainted with the material. The name of the portal: «ACADEMY» private education (Website 
Address: http://dkdb102.wix.com/academy) 

Direct target group: 
 For teachers from schools, high schools, colleges, professionally-technical lyceums 

with the profound and optional training to English language;  
 For pupils in schools, high schools, colleges, professionally-technical lyceums, 

secondary schools, lyceums and gymnasiums with the profound and optional training to English 
language;  

 For teachers from schools, secondary schools, lyceums and gymnasiums with the 
profound and optional training to English language;  

 For Self-Directed Learning of English language;  
 For parents, training their children independently;  
 For the organizers, participants, for those who prepare volunteers and volunteers of  

EXPO-2017;  
Expected results:  
 Systematization of grammatical skills; 
 Improvement of a pronunciation; 
 100 %-grade retention of grammatical and lexical material; 
 Improvement of skills of retelling and conducting a dialogue;         
The advantages of this method is that it arouses students’ interests, develop student’s critical 

thinking skills encourages their participation, promotes efficient learning, provides multifaceted 
impact, generates life skills. It provides a high degree of motivation and strength of knowledge, 
develops the imagination, creativity, sociability. 

 
References: 

1. М. Я. Блох, А. Я. Лебедева, В. С. Денисова, Практикум по английскому языку, 
Астрель, АСТ 2000 

2. D. H. Lawrence and others, British and American Short Stories 
3. Л. И. Селянина, А. В. Савватеева, В.В. Попова, Ю. Е. Ваулина, М. Т. Лазарева, 

М. Д. Резвецова, Пособие по домашнему чтению к практическому курсу английского языка 
4. Методика обучения иностранному языку № 6, 2014, Н. С. Рахимберлина 

«Полиязычное образование в современной школе…» 
5. И. О. Родина, Т. М. Пименовой, Английский язык. Задания для домашнего 

чтения, Москва, Астрель, АСТ 2001 
 
УДК 802.0-024 

КОНЦЕПТЫ «FIRE» И «SUN» В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
 

Ким Марина Сергеевна  
Marishakim.90@mail.ru 

Магистрант факультета филологии и педагогики, КГУ им.Ш.Уалиханова  
Научный руководитель – Н.Ф. Немченко 

 
Язык теснейшим образом связан скультурой: он прорастает в нее, развиваясь в ней и 

выражает ее. На основе этой идеи возникла новая наука-лингвокультурология, которую 
можно считать самостоятельным направлением лингвистики, которое оформилось в 90-е 
годы 20в. Лингвокультурология – это отрасль лингвистики , возникшая на стыке 
лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые 
отразились и закрепились в языке . В свою очередь , фразеологические единицы, отражая в 
своей семантике длительный  процесс развития культуры народа, фиксируют и 

http://dkdb102.wix.com/academy
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передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и 
архетипы. [1] 

Путем сплошной выборки из двуязычного фразеологического словаря были выбраны 
фразеологические единицы содержащие компоненты «Fire»(Огонь) и«Sun»(Солнце)для 
дальнейшего анализа этих фразеологизмов и выявления значения исследуемых концептов 
для англоговорящих народов. [2] 

Древнейшие легенды и поэтические памятники любой страны и любого народа 
представляют огромный интерес и ценность не только для потомков, но и для лингвистов, 
занимающихся лингвокультурологией. Практически с момента зарождения английской 
литературы созданные греками предания о богах и героях служили неиссякающим 
источником вдохновения для большинства британских поэтов. Обитатели Олимпа, приняв 
более привычные латинские имена, заняли в английской поэзии почти такое же место, что и 
в поэзии самой Эллады. Начиная с Чосера они навсегда овладели вдохновением поэтов и 
читателей Британских островов. Магическое очарование классических мифов, подобно 
кельтскому Граалю, щедро питает всех, кто хотя бы paз испытал его. То, что Солнце 
пользовалось у кельтов особым почитанием, со всей очевидностью показывают 
многочисленные сюжеты самых разнообразных кельтских артефактов, найденные во время 
археологических раскопок. Особенно распространены изображения колеса в качестве 
солярного символа. Хотя вполне естественно ожидать от кельтов особого поклонения 
Солнцу, поскольку они вообще обожествляли всевозможные природные объекты, в 
частности, деревья и воды, свидетельств об особой роли бога Солнца в кельтской литературе 
немного, но известно, что солнце являлось символом жизни, счастья, так как оно давало 
жизнь всему живому, и было символом нового начала, новой жизни. Отсутствие солнца 
воспринималось тревожно и ассоциировалось с несчастьем и смертью. Ирландский бог Луг, 
имя которого означает «сияющий», обладатель сверкающего лика, ассоциирующийся со 
светом, — главный претендент на роль бога Солнца. Галльский бог Беленус также 
ассоциировался со светом, ибо слово бел  переводится как «яркий, светящийся», однако он 
известен именно как бог света, бог‑ целитель, но не как собственно бог Солнца.[3] 

Таким образом , неудивительно, что концепт «sun»  является одним из главных понятий 
для жителей Британских островов. Интересно будет выделить бинарные оппозиции в данном 
концепте. Согласно смысловым  нагрузкам, которые несут в себе выбранные фразеологизмы 
с компонентом  sun , можно выделить следующие оппозиции : зарождающийся - меркнущий, 
счастливый – несчастный. Первый фразеологический оборот  One’ssunisrising (его звезда 
восходит) носит семантическое значение  чего-то нового, успешно развивающего , другими 
словами зарождающегося . one’ssunisintheascendant(илиrising) его (её и т. д.) звезда 
восходит. 

Оппозицией данного фразеологического оборота будет следующая фраза :one’ssunisset 
его (её ит. д.) звезда закатилась, слава померкла) .The old man walked the floor all of the 
days, realizing that his sun was setting, that with Frank’sfailure he failed(Th. Dreiser, 
‘TheFinancier’, ch. XXXIV).Старик все эти дни ходил и ходил взад и вперед по комнате; он 
понимал, что его звезда закатилась, что после банкротства Фрэнка придет конец и ему 
самому. 

Так же к данному семантическому смыслу «меркнущий» можно отнести следующая 
фразу nothing new under the sun , которая говорит нам о том, что  ничто не вечно под луной. 

Еще одну пару  бинарных оппозиций несчастный – счастливый составляю следующие 
фразеологические обороты : if there were no clouds ,we should not enjoy the sun (если бы не 
было облаков, то мы бы не ценили солнце- чем темнее, тем ярче звезды) и sun drawing water 
(лучи солнца на фоне темного облака , сноп солнечных лучей сквозь тучи). Счастье 
представляет для человека большую ценность и  определяется как ˝состояние полного, 
высшего удовлетворения, абсолютного отсутствия желаний, идеал, осуществить который 
стремятся путем разумного и совместного действия˝ [4]. Несчастье же противопоставляется 
счастью, и для человека оно является антиценностью, так как несчастье характеризуется как 
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тяжелое событие, положение; неблагоприятные обстоятельства. Однако понятия счастья и 
несчастья могут быть очень близки друг к другу, и выражаться при помощи одних и тех же 
слов и понятий. Метафоричность фразеологизмов выражается в уподоблении конкретной 
ситуации действительности другим сходным в аксиологическом аспекте явлениям 
окружающего мира. 

Следующим центральны понятием концептосферы «явления природы» является  
концепт «fire» (огонь). Огонь так же как и солнце отождествляется с  жизнью по аналогии с 
теплом солнечных лучей. Огонь , освобождающий материю от нечистот, оставляющий после 
себя пепел, так же является действующей силой возрождения и очищения .Жар солнечных 
лучей может оказаться губительным и сравниться с огнем всепоглощающей страсти или 
войны. Тогда как дым, затмевающий, удушающий,— символизирует помрачение и 
подавленность сознания.Пожар, как и фугаски, и зажигательные бомбы, приводит к панике и 
обращает в бегство. В этом смысле огонь становится орудием кары: так, Люцифер, 
Светоносец, стал Князем адского пламени. Кажущаяся живой стихия, элемент сжигающий, 
греющий и освещающий, но и могущий причинить боль и смерть, то есть элемент 
символически противоречивый. Негативный аспект данного концепта  —это разрушительная 
сила  адского пламени, губительного огня пожаров, огня небес — молний, огня, исходящего 
из недр земли во время вулканических извержений и землетрясений. [5] 

Огонь – это единственный из всех элементов, который человек может воспроизвести 
сам, подручными средствами, так что это действительно могло служить свидетельством 
богоподобия человека. Многочисленные мифы (Древняя Греция, Полинезия) описывают 
огонь как исключительное достояние богов, и только похищение огня у богов предоставило 
его в пользование человеку. Огню приписывается очищающее воздействие (очистительное 
пламя), свойство уничтожать зло, злых духов, лишать телесности ведьм и других 
демонических существ.Чаще всего огонь рассматривается как мужская субстанция (в 
противоположность воде как субстанции женской) и как символ жизненной энергии, сердца, 
оплодотворяющей силы, просветления, Солнца. Иногда совокупность огненных богов и 
сверхъестественных существ, взаимосвязанных со стихией огня, в силу двойственной 
сущности сгорания воспринималась по сути своей как сонм «трюкачей», которым человек не 
вправе доверять до конца, пример тому — германский бог Локи. Tем не менее, 
господствующее почитание «животворного пламени» доказывается и идущими от 
античности традициями факельных шествий, и обычаем зажигать на праздничном столе 
свечи при наличии электрического освещения для придания красоты и торжественности. [3] 

Огонь и пламя олицетворяют истину и знание, поглощающие ложь, невежество, 
иллюзии и смерть и выжигающие нечистоту. Крещение огнем восстанавливает 
первоначальную чистоту, сжигая окалину, что ассоциируется с проходом через огонь для 
обретения рая, который с тех пор, как был покинут, окружен огненной стеной и охраняется 
стражами с мечами огненными, олицетворяя невозможность прохода для людей 
невежественных и непросвещенных. Тот факт, что огонь очищает и одновременно  является 
испытанием свидетельствуют следующие фразеологические обороты. Например, 
gothroughfireandwater(тж. gothrough (the) fire) пройти огонь и воду (и медные трубы); 
выдержать любое испытание; противостоять всем невзгодам, смело встречать все опас-
ности и испытания [этим.библ. Psalms LXVI, 12]Quickly. ...A kind heart he hath:
 awoman would run through fire and water * for such a kind heart. (W. Shakespeare, ‘The 
Merry Wives of Windsor', act III, sc. 4)МиссисКуикли. ...Ax, 
какоеунегодоброесердце1Затакоесердцевсякаяженщинакинетсявогоньиводу.‘Then you see a 
man, Sir, who would go through fire and water to serve Dom- bey,’ returned Major Bagstock. 
(Ch.Dickens, ‘DombeyandSon', chXXVI)-В таком случае, сэр, вы видите человека, который 
пойдет в огонь и воду, чтобы услужить Домби, — заявил майор Багсток.  

Огонь домашнего очага — центр дома и является женским аспектом огня. Эта идея 
прослеживается в английской фразеологии через фразеологизм 
keepthehomefiresburning„поддерживать огонь в семейном очаге“, сохранять семью; 
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поддерживать, кормить семью [из песни, популярной во время первой мировой 
войны] .‘Itseemstome,’ wentonErnest... ‘that we’re going to hear a lot from father about keeping 
the home fires burning You know what that leads to.’ ‘Reasonable economy,’ said Julie... (R. 
Greenwood, ‘Mr. Bunting at War', ch. I) - Воображаю, сколько рацей придется выслушать от 
отца о том, что это он, и никто другой, поддерживает огонь в семейном очаге, — продолжал 
Эрнест, глядя на дверь в кухню. — А к чему это приведет, тоже известно.- 
Кразумнойэкономии, — сказалаДжулия...if there’s one thing I’ve been trying to do it’s to be 
honest with you.No, you’ve been trying to keep the home fires burning and see the world at the 
same time. Я всегда старался быть честным по отношению к тебе. Это не так. Ты старался 
сохранить семейный очаг и одновременно вкусить жизнь на стороне. 

Для концепта  «fire» так же необходимо выделить бинарные оппозиции. В данном 
случае многие фразеологические обороты содержащие концепт «fire» несут отрицательный 
коннотативный смысл. Например,  with fire and sword; огнём и мечом... the capitalist shel 
don’t otheir marketsasaneagleholdsontoitsprey, and throwingtheirapostolicmask, de-
fendedtheirannexationswithfireandsword(B.Shaw, ‘TheIntelligent Woman’s Guideto Socialism and 
Capitalism’, ch 41)...капиталисты когтями вцепились в свои рынки, как стервятник в добычу, 
и, сбросив маску благочестия, защищали захваченное огнем и мечом.Underfire; под градом 
нападок (обыкн. употр. с ел.tobe) [этим, воен. под огнём противника].TheFifthAmendment, 
too, hasbeenundersteadyreactionaryfire *. (G.Green ‘TheEnemyForgotten’, ch. VII)Реакционеры 
постоянно нападают и на пятую поправку к конституции.But the Colonel, steady, cool, never 
calmer than when under fire, snatched victory from the iron jaws of defeat Lizzie accepted Coz’s 
written apology. . (RAldington, ‘TheColonel’sDaughter’, partIII, ch. 4)Но полковник, 
решительный, холодный, не менее спокойный, чем под боевым огнем, вырвал победу из 
стальных челюстей надвигавшегося поражения. Лиззи согласилась принять письменное 
извинение кузена...Puttofireandsword; предать огню и мечу; openfire (on); выступать про-
тив (кого-л.) [этим.воен.открыватьогонь]She opened fire at once ‘Well, you’re a nice pair, 
aren’t you?’ (/. B.Priestley, ‘OutofTown’, partII, ch 7).Эльфрида сразу же открыла огонь 
„Хороша парочка, ничего не скажешь». Driveout(илиfight) firewithfire; бить противника 
его же оружием; отплатить той же монетой (ср. клин клином вышибают).Ihopedtoburnout, 
throughHella, myimageofGiovanni... I hoped to drive out fire with fire. (/. Baldwin, 'Giovanni’s 
Room’, book II, ch, 4). Я надеялся, что Хелла поможет мне вытравить из памяти образ 
Джиованни... Клин клином вышибают.Directone’sfireagainst... обрушиваться на, открыть 
огонь против... [этим.воен.направлятьогоньна...].While progressives will continue to oppose 
both major parties of Big Capital and its war program, they also should begin to direct their sharpest 
fire in the presidential campaign against the G. О. P. ticket and program. (E.Dennis, 
'LettersfromPrison’, 1952). Прогрессивные силы будут по-прежнему выступать против обеих 
главных партий крупного капитала и его военной программы, но главный огонь во время 
предвыборной компании они должны открыть против избирательного списка и программы 
республиканской партии. 

Кажущаяся живой стихия, элемент сжигающий, греющий и освещающий, но и 
могущий причинить боль и смерть, то есть элемент символически противоречивый. 
Негативный аспект данного концепта  —это разрушительная сила  адского пламени, 
губительного огня пожаров, огня небес — молний, огня, исходящего из недр земли во время 
вулканических извержений и землетрясений. 

Данные фразеологические обороты повествую о каких-либо военных действиях, атаках 
и смертельных битв. Таким образом , данные фразеологизмы  носят семантическое значение 
разрушительного события. Противоположное семантическое значение спасительный несет в 
себе фраза savesmth. outofthefire спасти что-л. от уничтожения, разрушения.То 
besurePuddingdaleisonlyfourhundred, butthatwouldbesavingsomethingoutofthefire... (A.Trollope, 
‘TheWarden’, ch. XIX)Конечно, жалованье в Паддингдейле небольшое, всего четыреста 
фунтов, но лучше хоть что-нибудь, чем ничего...Thefirmwentbankruptandtheman-
agertrieddesperatelytosavesomethingoutofthefire.Фирма обанкротилась, и директор отчаянно 
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пытался спасти хоть что-нибудь.pull(илиsnatch) smb. (или smth.) outofthefire спасти кого-
л., выручить кого-л. из беды (спасти что-л. от уничтожения или неминуемого провала) 
[pulloutofthefireэтим.библ. Jude I, 23].A man who’s left in charge of his family when he’s still an 
undergraduate and pulls a business out of the fire isn’t an incompetent. (Kenk)Нельзя назвать 
никчемным человека, который еще в студенческие годы стал главой семьи и сумел спасти 
дело от неминуемого краха. 

Еще одной парой  бинарных оппозиций являются значения быстрый – неторопливый. С 
семантическим значение быстрый можно выделить следующую 
фразу :likeaforestfire(тж.likewildfireили чащеwildfire) „как лесной пожар“, с 
невероятной быстротой, бурно, стремительно.She would .flirt like wildfire for a. fortnight. 
(Ch. Reade, ‘The Course of True Love Never Did Run Smooth', ‘Clouds and 
Sun')Онавседвенеделифлиртоваланапропалую...The news he had been murdered had gone down 
the street like a forest fire. (/. H.Chase, ‘TheDoubleShuffle’, chXI) Известие о том, что он убит, 
распространилось по улице с быстротой лесного пожара.The strike spread like wildfire along 
the waterfront, so that within three days 10.000workers were out, and inside of a week the local 
dock tie-up was general. (W.Foster, ‘OutlineHistoryoftheWorldTradeUnionMovement’, ch. 
15)Забастовка распространялась с быстротой молнии, и через три дня бастовало уже 10 
тысяч рабочие, а спустя неделю работа в доках полностью остановилась. 

C семантическим значение неторопливый можно выделить следующие фразы:hold 
(one’s) fire повременить, не торопиться [этим. воен. прекращать огонь]‘Well, 
aren’tyousupposedtostopsmoking?’ ‘Aha, they tellya a lotta[ = tell you a lot of] stuff,’ he said. Gin- 
nie briefly held her fire. (/. Salinger, ‘Nine Stories’, ‘Just Before the War with the 
Eskimos’).Развевынебросиликурить, какговорят?Поменьше слушайте всякие сплетни, — 
сказал брат Силины, и Джинни прикусила язык.Chelsea are holding fire in their effort to sign 
Patt Quinn from Motherwell. (DailyWorker, Dec. 20, 1961)Клуб „Челси“ не торопится 
заполучить Пата Квина из „Мазеруэлл“. Нangfire мешкать, медлить, выжидать; 
задерживаться, затягиваться;  висеть в воздухе [этим воен. производить затяжной 
выстрел].AletterfromHollytoldherthatnegotiationsforGreenHillFarmwere “hangingfire” 
overtheprice, thoughJonwasmoreandmoretakenwithit. . (/. Galsworthy, ‘SwanSong’, partIII, 
ch.II).Флер узнала из письма Холли, что переговоры о ферме в Грин-Хилле затягиваются из-
за цены, хотя Джон все определеннее склоняется к покупке... 

Огонь так же является символом всепоглощающей страсти, и во многих 
фразеологических оборотах это отражено. Например :afireintheblood огонь в крови; 
страсть, пылкость. She’s a strange, lonely woman, with a fire in the blood that no man has yet 
been able to put out. (M.West, ‘TheDevil'sAdvocate', ch. XII) .Герцогиня странная, одинокая 
женщина, в ее крови горит пламень, но пока еще ни один мужчина не нашел пути к ее 
сердцу.Fire and fury неистоваястрасть .It is inevitable that the progressive tradition should 
consist of the struggle against the power of entrenched wealth It could not be otherwise. And it is of 
no small significance to our generation that our predecessors fought this fight with fire and fury. 
(G.Green, ‘TheEnemyForgotten', ch. II).Прогрессивные силы неизбежно вступают в борьбу с 
властью капитала. Иначе не может быть. И для нашего поколения немаловажен тот факт, что 
наши предшественники вели с не меньшей страстностью ту же борьбу. 

Таким образом, можно сделать вывод ,что концепты«Fire» и  «Sun» относятся к числу 
универсальных культурных концептов. Языковой образ данных концептов  складывается из 
целого комплекса ассоциаций, реализующихся через концептуальные метафоры и 
прослеживающиеся в построенных бинарных оппозициях. Само исследование образного 
компонента концептов позволяет лучше понять ментальность данного этноса, так как образы, 
положенные в его основу, являются трансляторами культурного наследия, передаваемого из 
поколения в поколение и закрепленного в языке. Основой и составляющими единицами 
анализируемых концептов являются  мифологические, религиозные, обиходно-бытовые, 
научные,исторические и другие знания, представления и понятия о данных концептах, а 
также они связанны с природными субстанциями и их ассоциациями и 
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образами ,вербализованными в большом количестве фразеологизмов и идиом английского 
языка . Исследуемые  концепты совмещают в себе черты мировоззренческого, философского, 
аксиологического, религиозного начала, в них органично сливаются материальные  и 
духовные субстанции, т.е. они являются сложными синтетическими образованиями. 
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Тіл –қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдіретті. Тіл байлығы –әрбір ұлттың 

мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып отыратын баға жетпес мұра.  Демек, әр адам ана 
тілін көзінің қарашағындай қорғауға, орынсыз шұбарлануына жол бермеуі  қажет. Ұшса 
құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр аймақты алып жатқан қазақ жеріне Еуропаның барлық 
мемлекеттерін сыйғызуға болатындығы біздің мақтанышымыз, мәселе оның көлемінде ғана 
емес, әр түрлі байлығында да жатыр. «Береке басы бірлік» дегенді өмір тұтқасы, тіршілік 
тірегі деп білген қазақ халқының тілі өзінің біртұтастығымен, тілдік ерекшеліктерімен  
бұрын-соңды зерттеушілерін таңдандырды, әлі де таңдандырып келеді.  

 Бір елдің белгілі бір ауданында қолданылатын тілдің өзге елдің сөзінен ерекшелігі - 
жергілікті ерекшілік болып табылады. Дүниеде  диалектсіз тіл болған емес. Халық тілі 
дегеніміз- сол диалектердің жинағы деп Құдайберген Жұбанов айтқан болатын [1;2-3]. 

Біз бұл тұрғыда зерттеушінің айтқан ойымен толығымен келісеміз, себебі жергілікті тіл 
ерекшеліктері, яғни диалектер қарапайым халық арасында күнделікті қолданылатын және 
тарихи аумағына байлансыты қалыптасқан шынайы тіл.Ал қандай халықтың тілі болмасын 
негізгі бастауы күнделікті қолданылатын халық тілінен бастау алады. Мұны ғылымда 
диалектілік құбылыстар деп атайды. Қазақ тіліндегі диалектілік мәселе көп жылдар бойы 
нақты шешімін тапай келе жатқан маңызды жағдаяттардың бірі болып табылады.  

Бұл мақалада біздер ағылшын және  қазақ тілдерін  салыстыру негізіндегі жергілікті тіл 
ерекшеліктерін айқындау және қазақ тілінде диалект ұғымының бар немесе жоқтығын 
анықтады мақсат еттік. Біздер ағылшын және қазақ тілдерін салыстыра отырып, жергілікті 
тілдік ерекшелік, диалект, говор және наречие ұғымдарына нақты анықтама бердік. Қазақ 
тілі мамандарының және зерттеушілерінің арасындағы, нақты шешімі табылмаған 
диалектология мәселелерін қарастырып, ағылшын және қазақ тілдерінің жергілікті тілдік 
ерекшеліктерін  аумаққа байланысты салыстыру жұмыстарын жүргіздік. Зертеу барысында 
интерпретативтік және дискриптивтік, интроспекция және тарихи, сұрақ-жауап және 
статистикалық, салыстыру әдістерін қолданылды. 

Менің ойымша диалектілік құбылыстар— халық тілінің жемісі, халық тілі дамуының 
кезеңі тудырған тіл құбылыстары. Әрбір өлкеде тұратын қазақтардың 
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тілінде,ағылшындықтардың тілінде де  кездесетін  тіл айырмашылығының пайда болуының 
тарихи сыры бар. Қазақ тілі және ағылышын тіліндегі  жергілікті тілідік ерекшеліктерге 
қатысты көптеген зертеу жұмыстары жүргізіліп, маңызды еңбектер жазылды. Тарихи 
фактілермен анықталып, зерттеушілер арқылы дәлелденген ағылшын тілінде нақты түрде 
диалект бар деп айтуымызға болады. Алайда, қазақ диалектологиясы — Қазан 
революциясынан кейін пайда болып, қалыптаса бастаған сала. Оның не бары жетпіс жылдай 
ғана тарихы бар. Қазақ тіліндегі сөйленістер 1950 жылдардың 2-жартысынан зерттеле 
бастады. Қазақ диалектілерінің өз ішінде сөйленістерге бөлінетіні туралы алғаш 
А.Аманжолов, Н.Сауранбаев, Ж.Досқараев еңбектерінде айтылған. 

Қазақ тілінің дыбыстық грамматикалык және лексикалық құрылысының жан-жақты 
зерттеле бастауы Кеңес дәуірінде болғанмен, олардың зерттелу тарихы революциядан бұрын 
басталды.  

Тоқаш Бокиннің сөздігінде оңтүстік сөйленістерге тән тұма (бұлақтың көзі, қайнар), 
тана (тайынша), бұл (мата, тауар), қамчы (қамшы), маңлай (маңдай), сым (матадан тігілген 
шалбар) т. б. сөздер кездеседі. Революцияға дейінгі туркологтардың қазақ тіліндегі 
диалектілік ерекшеліктері мен оның диалектілерге бөліну – бөлінбеуі жайындағы пікірлерін 
екі топқа  бөлуге болады: 

а)  В. В. Радлов, П. М. Мелиранский (әуелгі кезде), А. М. Позднеев қазақ тілінің 
диалектілерге бөлінуін жоққа шығарды; 

ә) Н. И. Ильминский, Н. Ф. Катанов, П. М. Мелиранский, М. Тереньтев т. б. қазақ 
тілінің барлық жерде біркелкі емес, өз ішінде диалектілік ерекшеліктері бар екенін 
мойындады.[2;17-18] 

Кеңес дәуірінде зерттеулерде диалектология мәселелері жөнінде ең алғаш мақала 
жазған белгілі жазушы – ғалым Жүсіпбек Аймауытов, кейінен өзінің «Жергілікті тіл 
ерекшеліктері» атты еңбегі жарық көрді. Елуінші жылдардың соңына қарай Ш. Сарыбаев, 
Ж.Болатов, О. Нақысбеков Көкшетау облысы, Щучинск, Еңбекшілдер, Қызылту, Ленинград 
аудандарынан зертеу жұмысын жүргізіді.  

Профессор С. Аманжолов қазақ тіліндегі диалектілердің пайда болуы мен қалыптасу 
тарихын қазақ жеріндегі бұрынғы тайпалық одақтармен, жүздермен байланыстырып қарайды. 
Қазақ жеріндегі  үш жүз – үш тайпалық одақ ретінде  қазақ біртұтас халық болып 
құрылғанынан  көп бұрын, 7 – 9 ғасырлардың арасында қалыптасты  деп қорытынды 
жасайды. Жүздердің қалыптасу негізінде рулардың  тайпаларға, тайпалардың  тайпа  одағына 
бірігуі жатыр.  Мұның өзі тілге әсер етіп, әр жүздің  өз ішінде тілдің де  біріңғайлылығы 
қалыптаса бастаған. Сөйтіп, үш жүздің  қалыптасуымен үш жергілікті диалект пайда болған. 
Қазақтың  халық тілі мен ауыз әдебиеті үлгілерінен жиналған материалдарды және қазақ 
тілінің тарихын зерттеу нәтижесінде  С. Аманжолов қазақ тілінде үш диалект бір деген 
қорытындыға келді. Олар мыналар: 

а) оңтүстік диалектісі – Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазқстан облыстарын және 
Талдықорған мен Қызылорданың  кейбір оңтүстік аудандарын қамтиды. 

ә)  батыс диалектісі – Батыс Қазақстан, Гурьев (Атырау), Ақтөбе облыстарын және 
Қызылорданың  солтүстік аудандарын, Қостанайдың кейбір батыс аудандарын қамтиды. 

б)  солтүстік – шығыс диалектісі – Ақмола, Павлодар, семей, Шығыс Қазақстан, 
Көкшетау, Қарағанды, Солтүстік Қазақста облыстарын және Қостанай мен Талдықорған 
облыстарының кейбір аудандарын қамтиды [2;24-25]. 

Біздің ойымызша, қазіргі таңда  қазақ тіліндегі диалект мәселесі өзекті мәселелердің 
бірі болып табылады, себебі әртүрлі дерек көздерінде диалект деген не екендігі  айқын 
анықталып жазылмаған. Сондықтан  ең бірінші кезекте жергілікті ерекшеліктер, диалект, 
говор және наречие қандай ұғымдар екенін нақты анықтауымыз қажет. 

Жалпыға ортақ терминдік анықтамаға сәйкес,диалект (гр. Διάλεκτος  - говор, сөйленіс) 
— белгілі бір аймақ, облыс тұрғындары қолданатын тіл ерекшеліктері бар халық 
тілінің бөлігі. Диалект халық тілінің құрамына кіре отырып, өзіне тән лексикалық, 
дыбыстық,  грамматикалық ерекшеліктерге ие болады. "Диалект" термині "говор", "говорлар 
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тобы" және "наречие" мағыналарында да қолданылады. 
Лингвитика ғылымының көрнекті маманы И.Р. Галпериннің айтуы бойынша бірнеше 

сөздер тобы ағылшын тілінің әдеби сөздер қатарына жатпайды,сондықтан олар 
стилистикалық функциялары анық болмауы мүмкін. Диалект сөздері ағылышн тілінің 
ұлттық шегінен шықпайтын, белгілі бір аймаққа қатысты қарастырылады. [3;110-111] 

Ал неміс тіліндегі диалектік ұғымды қарастыратын болсақ, неміс тіліндегі жергілікті 
ерекшеліктер неміс тілінің диалектері деп аталады және олар стандартты неміс тіліне 
қатысты.[4; 2]  Диалект  деген термин тілде жалпы халықтық сипат алмаған, белгілі бір 
жерде ғана қолданылатын ерекшекеліктредің жиынтығын, өзіне тән тілдік ерекшеліктері  бар 
жекеленген аймақ, територияны білдіреді. Бұл мағынада диалект халық не ұлт тілінің 
құрамды бөлігі болып табылады. 

Говор жергілікті диалектердің шағын аймағын қамтитын бөлігі. Мәселен, Қазақстан 
жағдайында диалект екі үш облыс көлеміндей жерді қамтыса, говор бір облыс  немесе екі үш 
аудан көлеміндей жерді қамтуы мүмкін. Жергілікті ерекшкліктердің таралу шегіне қарай 
кейбір кейбір тілдерді говорлар подговорга бөлінеді. 

Негізгі диалектілік ерекшекліктері біріңғай болып келген говорлардың жиынтығы 
наречие деп атлады.[5;4] 

Қазақ тіршілігіне аса тән нәрсе киіз үйдің өзін батыс қазақтары ағаш үй, Жетісу 
қазақтары қазақ үй, Шу маңы боз үй, Сыр мен Амудария бойының қазақтары қара үй деп 
айтады. Сол тәрізді батыс өңірлерінің қазағының тіліндегі етістіктің осы шағын білдеретін 
барасыңыз, келесіңіз, немесе етістіктің келер шағын білдеретін баражақ, кележақ кесілді 
тұлғалар өзге жердің қазағының тілінен байқалмайды.  

Ал енді ағылшын диалектерінің даму тарихын қарастыратын болсақ, көптеген 
жерлерде қарастырылғандай Англияда 3 тіл болған еді: ағылшын тілі,француз тілі (англо-
нормандық) және латын тілі.  Жергілікті халық қолданған ағылшын диалектерінің халық 
арасында бірдей сарында қолданылды, олар диалектермен көптеген туындылар жазды 
дегенмен олар ағылшын тілі мемлекеттік тіл ретінде қолданылмаған еді. Латын тілі шіркеу 
мен ғылмының тілі болған еді.[6;26-29] Ағылышын тілінде жазылған ең алғашқы 
мемлекеттік құжат Генрихтің Прокломациясы III (1287).  

XIV ғасырды Лондон диалектісі  4 түрлі диалект  тұрған еді. Оның негізігі диалектік 
базасы сол кезде шығыс-орталық диалеті болатын. Егер XIIIғасырда лондон диалектінде 
оңтүстік- батысы ерекшеліктері басым болса, XIV ғасырды шығыс –орталық бағыты 
толығымен басым болды.  Сонымен ірге ол оңтүстік –батыс диалектілерінің ауқымды бөлігін 
және басқа диалетерді де қамтиды. Батыс-орталық диалектері  лондондық диалектке ең  аз 
мөлшерде әсер етті. Лондон бұл кезде үлкен сауда орталығы, шіркеулік мекемелдің 
орталығы  болатын; бұл жереге жердің түкпір- түкпірінен түрлі ман иелері келіп жатты; 
қашқын вилландарт (шаруалар) осы жерден пана іздейтін. Әртүрлі диалекттерді қолданатын 
басқа аудандардық адамдары басқа адамдармен сөйлесу аясында өз диалектерінің 
белгілерінен айырыла бастайды.  

1384 жылдаан XV  ғасырдың ортасынан бастап лондондық грамоталардың жинағы өте 
құнды деректер болып табылады. (London Charters and Documents).  XIV  ғасырыдң басында 
Адам Дэвидің  өлең жолдары лонон диалектінде жазылған; Екінші жарты – Джеффри Чосер, 
Джон Гауэра және Джон Уклифтермен ұласады. Чосер -  Шекспирдің кезеңіне дейінгі 
кезеңде өмір сүрген  әйгілі ағылшын жазушысы. Оның шығармалары: “The Canterbury Tales”, 
“ The Legends of Good Women”, және т.б. Оның шығармалары көптегн көшірмеде мемлекет 
ініде тез тарады. 

Қазіргі таңда британдық ағылшын тілінде келесе диалект түрлері бар: 
• Received Pronunciation (қабылданған стандарт) – бұхара ақпарт көздерімен 

және ұлттық стандарттық тіл ретінде қабылдаған тіл.  
• Сonservative English (консервативті) –парламент мүшелері және патша отбасы 

қолданатын ақсүйектер ағылшыны. 
• Advanced English (қазіргі заманғы) – құрамына басқа диалектерді енгізген, 
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қысқартылған, қарапайым және тез өзгермелі тіл. 
Қазіргі заманда қолданылатын ағылшын тілі лексика тұрғысынан өзгерістерге көп 

ұшырайды. Заманның өзгеруіне байланысты, жаңа процесстердің ашылуына байланысты 
ескі және жаңы атаулар, ұғымдар пайда болады. Қазіргі таңда ағылшын тілінде көптеген 
диалектер бар. Олар: Скауз —Ливерпуль тұрғындарының диалекті,Джорди —
Нортумберленда тұрғындарының диалекті,West Country East Anglia (Шығыс 
Англия),Birmingham (Brummy, Brummie) (Бирмингем),Cornwall (Корнуолл),Cumberland 
(Камберленд),Central Cumberland (Камберленд),Devonshire (Девоншир),East Devonshire 
(Шығыс  Девоншир),Dorset (Дорсет),Durham (Дарэм),Bolton Lancashire (Лэнкэшир),North 
Lancashire,Radcliffe Lancashire,Northumberland (Нортумберленд) және т.б. 

Ағылшын тілінде диалектер бар екендігі ғылыми дәлелденген құбылыс. Зерттеудің 
барысында біздер ағылшын диалектерінің фонетикалық,лексикалық және синтаксистік 
ауытқу формалары болтындығын анық көрінді. Дәл осындай құбылыс қазақ тілі сөздерінде 
де айқын байқалады. 

Ең біріншіден, фонетикалық ерекшелік ұғымына не кіретіндігін анықтап қарайтын 
болсақ, оған сөздің дыбысталуы,  айтылым базасы, дыбыстың айтылымы, естілімі. Осы 
тұрғыдан ағылшын  және қазақ тілдерін салыстырып,келесі мысалдарды ұсынғымыз келеді.  
Ағылшын тілі диалектерінің фонетикалық ауытқулары: ‘Е’ мен ‘ А’ алмасуы: 
Trap and cat so these sounds like “trep” and “cet.”, What time is it ?-Wot nickle and dime is it?, I 
went to the store yesterday -  I went ter the store yesterday, ‘A’ және ‘I’: kite  және “kate”. Қазақ 
тілі тілі диалектерінің фонетикалық ауытқулары: Қай жаққа – қай яққа, ‘С’ пен ‘Ш’ 
алмасуы: мысық – мышық, есек – ешек, масқара – машқара, ‘С’ пен ‘Ш’ алмасуы: мысық – 
мышық, есек – ешек, масқара – машқара;‘Ш’ мен ‘Ч’ алмасуы; шұқырау – чұрқырау, шана 
– чана, шеге – чеге, шикі – чикі, шүберек – чүберек;‘Д’ мен ‘Л’ алмасуы: теңдік – теңлік, 
тыңда – тыңла, маңдай – маңлай, адамау – аңламау;‘Б’ мен ‘П’ алмасуы: болат – полат, 
бітіру – пітіру, бейнет – пейнет, бақыр – пақыр, байқау – пайқау;‘Ң’ мен ‘Н’ алмасуы: ертең 
– ертен, өлең - өлен, көбең – көбен, қалың – қалын. 

Ағылшын және қазақ тілдерінің тілдік ерекшеліктерін фонетикалық тұрғыдан 
салыстыру негізінде олардың бірін – біріне ұқсас екенін айқындадық. Мысалы, ағылшын 
тіліндегі ‘kite’ және“kate” сөздері  ‘A’ және ‘I’ әріптерінің алмасуыныңқатысты өзгерсе, қазақ 
тіліндегі «теңдік – теңлік», «тыңда – тыңла», «маңдай – маңлай»  сөздерінде Д’ мен ‘Л’ 
алмасуы арқылы фонетикалық ерекшеліктер айқын байқалады.  

Екіншіден, лексикалық ерекшеліктер тұрғысынан салыстыру жұмыстарының 
барысында келесі ұқсастықтар айқын көрінді.Лексика — тілдегі сөздердің жиынтығы, сөздік 
құрам. Лексикаға тілдегі барлық сөздер кіреді. Актив сөздерге күнделікті өмірде жиі 
қолданылатын сөздер жатады. Ауданына қатысты өзгеретін сөздерді диалектизм деп 
атаймыз. Ағылшын тіліндегі диалект мысалдары: Adam and Eve –believe, Apples and Pears-
stairs, burn –stream, clatty – dirty, clash bag – a gossip, muckle (away, fine, know, night, 
great/much). Қазақ тіліндегі диалек мысалдары: дарбаза    - қақпа, бәдірең,әгуршік  -   қияр, 
кәттә - зор, үлкен, ауқат -  тамақ, бітпе  -   жазба, шашық, орамал   -   сүлгі. 

Ағылшын және қазақ тілдерінің лексикалық вариациялары аумақтық шамаға қатысты 
қарастырылады. Мысалы, Шотландия ағылшын тіліндегі «бала» сөзі «bairn» деп аталса, 
оның әдеби нұсқасы  «child», сол секілді бұл құбылыс қазақ тілінде де анық көрінеді. 
Мысалы, Қазақстанның оңтүстік аймақтарында жейтін тағамды немесе асты «ауқат» деп 
атаса, оның әдеби нұсқасы «тамақ» болмақ.  Сондықтан, қазақ және ағылшын тілдеріндегі 
лексикалық ерекшеліктердің орын алуы, біздерге тағы да қазақ тілінде диалектердің бар 
екендігін көрсетеді. 

Үшіншіден, грамматикалық ауытқулар тұрғысынан салыстырулар жүргіздік. 
Лингвистикалық тұрғыдан грамматика жалпы өзгерулеге оңай түспейтін салалардың 

бірі, себебі грамматиканың өзгеруі үшін көптеген жылдар, ғасырлар қажет. Соған қарамастан, 
біздер ағылшын және қазақ тілдеріндігі тілдік ерекшеліктердің грамматикалық тұрғыдан 
өзгеретінін байқадық. Етістіктің жекеше 2 – жақ бұйрық райының  - ғын, - гін, - қын, - кін, - 
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ың, - ің қосымшалары арқылы жасалған тұлғалары кездеседі: суғырғын (суыр), айтқын (айт), 
келгін (кел), барың (бар),  көрің (көр). 

Бұйрық райлы етістіктің көпше 1 – жағының – лы, - лі қосымшалары арқылы жасалған 
тұлғалары кездеседі: баралы – барайық; келелі – келейік. 

Қалау райдың бар, жоқ сөздері арқылы жасалған түрлері кездеседі: барғым бар – 
барғым келеді,  барғым жоқ – барғым келмейді. 

Көмектес септігінің  - мынан, - бынан, - пынан қосымшалары арқылы жасалған түрлері 
кездеседі: атпынан келу – атпен келу, пойызбынан бару – пойызбен бару. 

Септік жалғауларының қызметінде ауысушылық байқалады: мұғалімге оқыдым – 
мұғалімнен оқыдым. Мысалы, I wish you was mine- Арысқа тұрамын – Арыста тұрамын 
немесе You is- барғым жоқ – барғым келмейді. 

«Диалект – халық тілі» деген сөз босқа айтылмаса керек, себебі қарапайым адамдардың 
күнделікті өмірлерінді жұмыс істеу үшін, белгілі бір кәсіппен айналысу үшін қолданылан 
сөздері, сол халықтың жылдар бойы қалыптасқан танымынан бастау алады. Сол себепті, 
біздер өз жұмысымыздың  барысында сұрақ – жауап және статистикалық әдістерді қолданып, 
халық арсыда сауалнама жүргіздік.  

Сауалнамаға қатысқан адамдар 16-62 жас аралығындағы біліміді, диалекталогиялық 
саласына қатысы жоқ, Қазақстанның Көкшетау,Қостанай, Шымкент, Орал, Атырау, 
Қызылорда, Қарағанды, Тараз, Ақтөбе, Павлодар, Семей және тағы басқа қалаларынан 
келген, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен қазақ тілі пәнін тіл мамандары болып, 
жалпы 100 адам қатыстырылыды. Біздер сауалнама барысында, диалектерден құрылған 
мәтінді қолданып, сол мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіндіруін сұрадық. Адамдар сөз 
мағынасын толық түсініп, түсінбеуіне балынысты сауалнамаларға қатысушыларға  «толық 
түсінікті», «жартылай түсінікті» және «түсінікті емес» деген жауап нұсқалары берілді. 
Біздің бақылауымызша көптеген адамдар мәтіндегі сөздердің жанама мағынасын контекстке 
байланысты түсініп жатты, алайда әрбір жеке сөздің тура мағынасын дәлме –дәл ашып бере 
алған жоқ.  

Сонымен, статистикалық талдаудың  негізінде шығарылған сауалнама қорытындысы, 
толық түсінікті (24%), жартылай түсінікті (64%), түсінікті емес (12%) көрсеткішін көрсетіп, 
халық ауқымды бөлігі тілдік ерекшеліктерді жартылай түсінетіндіктері көрсетіліп, адамдар 
арасында тілдік ерекшеліктердің, яғни диалектизмдердің қолданылатындығын айқын 
көрсетті. 

Халықтың нағыз тілі – диалект екендігі ғасырлар бойы дәлелденген шындық. Біздің 
сөзімізідің негізгі түйіні ретінде ағылшын  және қазақ тілдеріндегі жергілікті тілдік 
ерекшеліктерді зерттеп, салыстыра отырып қазақ тілінде ағылшын тілінің ерекшеліктеріне 
байланысты халық арасында қолданылатын жергілікті тілдік ерекшеліктері, яғни диалектер 
бар деген тоқтамға келдік.  
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Всем известным фактом является то, что каждый язык мира имеет свой собственный 
сленг, причем сленг может иметь несколько видов и применяться в той или иной области. 
Особое внимание стоит уделить именно молодежному сленгу, поскольку именно его 
употребляет в разговорной речи молодежь. 

Сленг (от англ. s(special) lang(language)) — набор особых слов или новых значений уже 
существующих слов, употребляемых в различных человеческих объединениях 
(профессиональных, общественных, возрастных и иных групп). В английской лексикографии 
термин «сленг» получил широкое распространение приблизительно в начале XIX века. 
Этимология этого слова представляется спорной. На изучение сленга повлияла англоязычная 
культура [1].  

Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж охарактеризовали сленг следующим образом: «сленг 
— язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно 
старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество» [2]. 

Больше  всего сленгизмов  в  произведениях  драматургов  различных  эпох. Сколько  
остроумных  эпитетов  для  глупцов  находим  мы  в  драмах  и  комедиях Шекспира!  Snipe,  
woodcock,  clod-pole,  а  прилагательное  "глупый"  -  clay-brained, knotty-pated - это всего 
лишь несколько из многих "лестных" эпитетов. Многие  шекспировские  сленгизмы  и  
сейчас  в  ходу  у  англичан,  такие, например, как to crash a cup - выпить стаканчик вина 
(букв, раздавить стаканчик), the blues - полицейские, kickshaw - лакомство, пустячок и др [3].  

Понятие «сленг» смешивается с такими понятиями как «диалектизм», «жаргонизм», 
«вульгаризм», «разговорная речь», «просторечие». 

Как и разным регионам любой страны присущи различные диалекты и сленги, так и  в 
Британии в различных регионах существуют присущие тому региону слова и выражения. 
Например, в Лондоне популярен так называемый “cockney English”.   

Для “cockney English” характерен так называемый “rhyming slang”, или сленг, который 
рифмуется. Порой выражения такого сленга очень смешные или нелепые, может, именно 
поэтому и быстро запоминаются. Например: 

Daisy roots  =  boots – сапоги 
Пример употребления: 
 I need a new pair of daisy roots. = I need a new pair of boots 
 I need a new pair of daises. 
Перевод: 
 Мне нужна новая пара сапог. 
Сленг не мог зародиться в английском языке сам собой, на то были свои причины 

происхождения, такие как: упрощение и метафоризация; добавление суффиксов, особые 
названия денег, лёгкое жонглирование словами, придумывание новых названий, сокращение 
слов; употребление образных значений, связанных с персонажами Уолта Диснея; 
употребление аббревиатуры; появление сетевого сленга. Всё это постепенно готовило почву 
для появления новых слов и сленга.  

С появлением СМС, электронной почты и социальных сетей  возник целый вал новых 
сленговых сокращений в английском языке. Довольно трудно догадаться что "OMG" значит 
"Боже мой!"(Oh my God), "BFF"  - "Лучшие друзья навеки" and "GTG" - "Мне пора идти" [5]. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atanyska_as@mail.ru


3325 

В фильмах на английском языке, к примеру, существует множество молодежного 
сленга. В данном случае молодежный сленг в английском языке играет большую роль, ведь 
он передает весь колорит общения современных молодых людей. К примеру выражение –
«hey, dude!» переводится как «эй, чувак!» 

Каждое молодое поколение хочет отличаться от старших, оно вводит в свой лексикон 
собственную кодировку общеизвестных понятий. В результате по тем словам, которые люди 
употребляют в речи, можно определить "из какого времени они"[6]. 

Безусловно, молодёжный сленг имеет неподдельную окраску, эмоциональность и 
выразительность. Наряду с этим обладает ещё, не менее важной особенностью, - быстрой 
изменчивостью, объясняемой сменой поколений. 

Существует очень много разновидностей сленга, к примеру: компьютерный, 
молодёжный, журналистский, армейский жаргон и т.д. Употребление сленга в наше время 
приобретает все большее распространение. 

В свою очередь, молодёжный сленг также состоит из некоторых разновидностей:  
- эмоциональные слова и выражения; 
- слова и выражения с эмоциональным значением; 
- слова с эмоциональным компонентом значения. 
В современном мире сленг охватывает практически все области жизни. Для молодёжи 

важно не только "что сказать", но и "как сказать", чтобы быть интересным рассказчиком. 
Сленг выступает как живое олицетворение эмоций [7]. 

В XXI веке молодёжный сленг меняется не только за счёт компьютеризации, но и 
благодаря появлению различных субкультур, неформальных движений и др. Мы не стоим на 
месте, стараемся внести более красочные ноты в общение. В английском языке наиболее 
часто встречаются такие сленговые выражения: 

to crank it on - врать; 
duds - одежонка; 
bobby, copper, blue boy, cops - работник полиции; 
blood-waggon - машина скорой помощи; 
cracksman, crook – вор; 
a screw loose - не все дома, не в своем уме, «крыша поехала»; 
act up - плохо себя вести, делать не то; 
ahead of the game - быть лучшим , быть первым; 
are you kidding? - вы серьезно?  вы шутите?; 
Не во всех беседах употребление сленга к месту, нужно уметь различать молодёжные и 

деловые встречи, то есть знать какие манеры общения применимы в то, или иное время [ 9]. 
Молодёжный сленг является как бы паролем всех членов единой группы, не допуская в 

общение чужих. Молодёжному сленгу, как любому субязыку, свойственна некоторая 
размытость границ. Пока молодёжный сленг используется молодыми, когда они общаются 
между собой в непринужденной, неофициальной обстановке,  появления сленга в другой 
речи не наблюдается. 

Помимо молодёжного сленга наиболее распространённым является компьютерный 
сленг. Компьютерный сленг— разновидность сленга, используемого как 
профессиональными (например, IT-специалистами), так и другими пользователями 
компьютеров [10]. Бурное появление этого вида сленга началось в XX веке, с внедрением 
новых компьютерных технологий. Компьютерный сленг упрочил свои позиции в 
современном мире, он используется в играх, в общении, на уроках. Часто сленг используют 
для того, чтобы сократить какое – то слово, то есть для удобства общения. 

Виноградова предлагает следующую классификацию компьютерного сленга.  
Первая группа - прямая транслитерация английского слова при сохранении основного 

значения лексемы.  
Бай (от английского слова «bye») означает обычную форму прощания.  
Варнинг (от английского «warning») означает предупреждение о возможной ошибке 
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программы или об исключительной ситуации.  
Вторую группу слов представляют примеры, относительно которых можно говорить 

уже не о транслитерации, а о фонетическом и грамматическом “искажении” (своеобразной 
"русификации") оригинала (аналогично “шерочке с машерочкой” и “шаромыжнику”).  

Батон (от английского “button”, что переводится как пуговица, кнопка) означающее 
любая кнопка.  

Гама (от английского “game”, что переводится как игра) означающее компьютерную 
игру.  

Сюда же можно отнести многочисленные глаголы с английской транслитерированной 
основой и русскими грамматическими показателями типа:  “заоффлайнить”, “зарестриктить”, 
“заюзить”,  и т.п.  

Третью группу представляют слова, имеющие омонимы в составе литературного языка. 
Подобно тому, как в воровском жаргоне, например, слово “соловей” в результате 
переосмысления приобрело значение “свисток надзирателя”, многие нейтральные по 
стилистической принадлежности русские слова, употребляясь и переосмысливаясь 
носителями компьютерного диалекта, приобретают дополнительные значения. [11] 

 «Ария» (от английского “area”, что переводится как область) - Область на ВВС, в 
которой собраны файлы или сообщения по определенной тематике. Физически это обычно 
каталог на диске.  

«Мылить» (от англ. “mail”, имеющего перевод «письмо», «почта») - писать или 
передавать сообщение по сети.  

«Голдед» (от названия программы GoldEd - редактор сообщений) - название наиболее 
популярного редактора сообщений.  

«Железо» имеет два значения: 1. Любая “компьютерная” аппаратура. 
2. ”Внутренности” компьютера.  

 «Аватар, аватарка»- картинка, которую пользователь выбирает себе в качестве "лица" 
«Лагать» -- означает тормозить, медленно работать: «Игра лагает» 
«Гуглить» - искать в Интернете (как правило, при помощи Google); 
«Чат» - (от англ. to chat - болтать) средство обмена сообщениями по компьютерной сети 

в режиме реального времени и мн. др [12]. 
Имея дело с компьютерным сленгом, необходимо помнить, что, во-первых, эти слова 

служат для общения людей одной профессии- программистов, или просто людей, 
использующих компьютер дня каких-то целей. Также они используются в качестве 
синонимов к профессиональным терминам, отличаясь от них эмоциональной окраской. Во-
вторых, компьютерный сленг отличается “заинтересованностью" на реалиях мира 
компьютеров. Рассматриваемые сленговые названия относятся только к этому миру, таким 
образом, отделяя его от всего остального, и зачастую непонятны людям несведущим. 
Благодаря знанию такого специального языка компьютерщики чувствуют себя членами 
некой замкнутой общности. И, в-третьих, в числе этой лексики нередки вульгарные слова, 
например: Sound Blaster (блястер). 

Но также нельзя забывать, что сленг так или иначе помогает программистам, ведь так 
сокращают громоздкие слова более простыми. 

В свою очередь, нужно отметить важную деталь того, что большинство 
непрофессиональных пользователей не владеют достаточным уровнем английского языка. 
Но всё равно им приходится пользоваться новой английской терминологией. От 
неправильного прочтения сообщения “NO CARRIER” в сленге появилось выражение: “НО 
КАРЬЕР”, причём то и другое означает отсутствие соединения при связи по модему. 

В настоящее время словарь компьютерного сленга насчитывает очень большое 
количество слов. Поэтому компьютерный сленг содержит слова с предельно близкими 
значениями - синонимы. Например, можно выделить синонимичные ряды: 

computer  комп - компухтер - цампутер - банка - тачка – аппарат - машина 
to hack  xakhymh - хрякнуть - ломануть - грохнуть - проломить 
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hard drive  винт - хорд - тяжелый драйв – бердан 
Сленг и способы его использования отражают потребности и особенности 

мировоззрения молодого поколения, являясь важной составляющей нашего языка. Даже при 
поверхностном взгляде на сленговый материал становится ясно, что есть огромное 
количество слов, совершенно новых или по – новому осмысленных, которые необходимо 
изучать. Сленг бурно влился в нашу жизнь и на данный момент выполняет множество 
функций, таких как: коммуникативную, когнитивную, номинативную, экспрессивную, 
мировоззренческую, эзотерическую, идентификационную, функцию экономии времени. 
Каждая функция непосредственно важна, каждый человек, даже не задумываясь, употреблял 
сленг в своей речи. 
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It is a well-known fact that there is a range of lexical units and set phrases which are 
meaningful only for native speakers, but language-learners do not know the culture and history of 
the foreign language properly and cannot get the whole background information of a lexical unit or 
a set phrase in English. Such kind of problems usually appears when a learner comes across some 
idiom. 

 This research is aimed at the analysis of the usage of proper names as the components of 
idioms and at revealing their context by means of lingvocultural analysis which helps to find the 
connection historical events and associations which people have when they try to interpret the 
idioms with such a component. 

The main function of proper names is to identify objects thus it provides them with 
individuality and singles them out from the range of similar objects. 

For conducting a proper analysis it was necessary to study the ways of proper names origin. 
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There are 4 main strategies: 
• transfer of usual words into the category of proper names; 
• transfer of proper names from one category into another; 
• loaning of foreign words; 
• proper names created on special purpose. 
Lingvocultural aspect of proper names is fully revealed in idioms because phraseology is a 

cultural mirror and contains nation colouring, character and history. 
Phraseological fund of any language contains a certain number of idioms which have the 

proper name as a component. A.I. Molotkov presents the statistics that shows that idioms containing 
this component make up only about 2% of the total number of idiomatic expressions. [1] 

In our study, we studied English idioms with proper names, their lingvocultural features and 
divided them into groups based on common feature of the component, and as a result we are 
presenting the following classification: 

1. Idioms containing anthroponym 
Anthroponyms are the names used as the names of people. The range of personal names is 

quite wide and different in every language, which is undoubtedly connected with both history and 
culture of any nation, their traditions, customs and even psychology. In every national culture, there 
are some names which have a certain image, for example, the phrase "every Jack has his Jill", 
which means that each person meets their soul mate. This image is so firmly fixed in the minds of 
native speakers that they understand even a shortened form of this phraseological unit "Jack and 
Jill", which has thr similar meaning - a "couple" or "soul mates". 

The following example of this category can be represented by an idiom "Brown, Jones and 
Robinson", the components of which are the names of ordinary Englishmen, which also reflect a 
sign of national and linguistic unity. Native speakers enterpret this idiom as "ordinary people, 
ordinary Englishmen." This idiom appeared due to R.Doyle, who described the adventures of these 
characters in the English magazine "Punch" in 1870. 

One of the most common English name is Jack, which is undoubtedly reflected in 
phraseology, for example, in the idiom "Jack of all trades", which describes a person who is can fix 
anything; the another idiom is "Jack of both sides" which has the meaning "be on both sides of the 
fence", or "Jack out of office" that is an idiom for an unemployed person, and the idiom "Jack in 
office" which is used by native speakers to refer to arrogant bureaucrats. Thus, we see that the name 
Jack as the component of idioms is used to mean "a man", "a guy".  

2. Idioms containing toponyms 
Toponym is a proper name, which serves to indicate the geographical objects, such as 

countries, cities, villages, oceans, seas, rivers, etc. A great part of these idioms is closely connected 
with the history of Great Britain and London in particular. These phraseological units may contain 
the names of old places, which now are located within the city. They convey information about the 
actions and events that once took place in the state. The example of names denoting the city can be  
the idiom «to send somebody to Coventry». The event that took place in 1648 provoked the 
appearance of this idiom, when Cromwell, sent supporters of the monarchy to prison in the city of 
Coventry, whose residents had different political views and supported the Parliament, therefore they 
ignored exiles and avoided any interaction with them. Thus, this idiom has the meaning "to cease 
communication with somebody", or "to ignore".  

Sometimes the purpose of industrial cities may also affect the semantics of idiomatic units. 
Thus, the idiom "to carry coals to Newcastle" means "to be engaged into meaningless affairs", 
which is explained by the fact that Newcastle has always been the centre of the coal industry in 
England.  

Certain areas of cities, streets and squares can also be the components of idioms. The idiom 
"Tyburn tree" represents the gallows metaphorically. This phenomenon can be explained by the 
fact that until 1783 there was a place in London under that name which was meant to carry out 
executions. This component can be found in a number of other idioms, which are similar in 
semantics: "to dance the Tyburn jig", which denotes the act of hanging, "Tyburn tippet", which 
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denotes a loop for hanging.  
The idiom «to fight like Kilkenny cats» dates back to the 18th century when some soldiers 

tied two cats' tails just to see how they would fight, but another soldier saw it and hurried to tell the 
commanding officer. Then one of those soldiers cut the tails and the cats run away. When the 
officer came, he asked why there were the bloody tails. And one of the soldiers told that two cats 
had been fighting until the ate each other up to the tails. Thus, the idiom means "to fight till the end". 

A number of idioms represent a stylistic device called "metonymy", which turns a toponym 
into the description of activities or social status of a person who lives or works in the area. For 
instance, a street name Fleet Street, where the editorial houses of major newspapers were situated in 
England, may be used as an idiom indicating English press; or Downing Street, where the British 
government is located, forms a phraseological unit denoting politicians.  

The idiom "to be born within the sound of Bow Bells" contains the name of the bells which 
are in St. Mary-le-Bow church in the centre of London. Thus, the meaning of this phraseological 
unit is "to be a Londoner". 

The name of a small village Colney Hatch located in England eventually turned into an idiom 
which means a lunatic asylum or mental disorders. The etymology of the phraseological unit dates 
back to the opening of psychiatric hospitals in Colney in 1851. 

3. Idioms containing historical proper names 
This category includes the names of scientists, prominent people and politicians who 

influenced the history of Great Britain in various ways. 
As an example for this category we can propose the idiom "the Admirable Crichton", which 

is used when we are talking about a scientist or a very educated person. The idiom contains the 
name of a famous Scottish scientist James Crichton, who lived in the 16th century. He got a 
master's degree when he was only fourteen. 

Another idiom that represents this category is "Hobson's choice". this idiomatical unit 
denotes a forced choice or an absence of it. In the 16th century, there was a stable master named 
Hobson, who lived in Cambridge and forced the customers to take only that horse which was at the 
entrance of the stables.  

This article represents only some of the most bright examples of idioms containing proper 
names. Lingvocultural analysis showed that these types of proper nouns as place names, 
anthroponyms and historical proper names reflect the culture and history of British people most 
clearly, which may cause some difficulties in understanding idioms containing such components for 
language learners and non-native speakers. Studying the history and the culture of British people 
can greatly facilitate the perception of idioms containing proper names and ensure their 
understanding without usage of reference materials. 
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Колыбельная песня – это самая первая песня, которую слышит человек в своей жизни. 

Маленький комочек еще в животе у мамы слышит ее голос, запоминает, а появившись на 
свет, узнает ее из тысячи других голосов. Детские колыбельные песни – это музыка любви 
мамы и малыша. Ребенок еще не понимает слов, которые произносятся, но воспринимает 
вибрацию голоса и успокаивается.  

Ученые считают, что человек воспитанный на колыбельных более уверен в себе, 
меньше подвержен различным фобиям, более эмоционально восприимчив. Весь секрет в 
ритме колыбельных. Исследования показали, что колыбельная песня, исполненная мамой 
для своего ребенка, нормализует у нее сердечный ритм и давление. Влияние же колыбельных 
на организм ребенка безгранично. 

Эстетическое вoспитание дeтей у татарского народа начинается с самого рождения 
ребенка, о чeм свидетельствует наличие в музыкальном фольклоре множества колыбельных 
пeсeн. В татарских колыбельных песнях народ отразил к малышу свое ласковое, трепетное, 
мягкое отношение. С помощью разных красивых эпитетов он передал свою любовь. 
Например, солнышко моё (кояшым минем), звездочка (йолдызым), лунный цвет (ай нурым), 
центр сердца (йөрәгемнең үзәге), соловушка (сандугачым). Следуещее четверостишие 
состоит лишь из эпитетов, где говорится, что ребенок для родителей роскошь, дорогой, 
сердце, утешение и радость. 

«Зиннәтем син, кадерем син, 
Минем йөрәк бәгърем син, 
Юанычым, шатлыгым  
Син бит минем, синсең син» [2]. 
Родители всегда любовались и восхищались своим малышом, хотели определить на 

кого он похож и в конце сравнивали его с горшком алого цветка. 
«Бигрәк матур, күз тимәсен, 
Кемгә охшаган, кем төсле. 
Утырадыр бишегендә 
Ал чәчкә аткан гөл төсле»[2].  
В колыбельных татар имеет место понятие «ак биляу» (белая пелёнка). Так в белую 

пелёнку пеленали ребёнка, чтобы у него было всё чисто – телo и помыслы. «Белый цвет у 
татарского народа считается символом чистоты, доброты и счастья, чего и желали своему 
младенцу родители» [1]. Они всячески старались улучшить пелёнку. В одной из песен 
говорится, что для белой пелёнки приготовили подушку из пуха и пожелали самые 
наилучшие пожелания. 

«Ак биләүгә биләдем. 
Мамык мендәр көйләдем. 
Яратучы Ходайдан 
Изге теләк теләдем» [2].  
В песнях упоминается и о белой колебели, убаюкивание в которой также должна 

обеспечить малышу сытную жизнь. Во время отсутствия матери в этой колыбели ребёнка 
охраняли ангелы. 

Наряду с белым цветом используется и алый цвет. Алый цвет – цвет огня и 
артериальной крови – цвет жизни, возрождения, надежды, любви и самопожертвования. В 
колыбельных песнях с помощью этого цвета описывается колыбель и цветы. Зелёный, 
жёлтый и чёрные цвета встречаются редко. 

Родители желали своему ребенку быть здоровым, упитанным (йомры), чтобы 
жизненный путь был длинным.  

«Әлли-бәлли, бәү, бәү. 
И йомырым, йомырым.  
Сау-сәләмәтлек белән  
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Озын булсын гомерең» [2].  
Чтобы жизнь была длинной, счастливой и прошла в здоровье, детям желали 

положительные качества животных и птиц. В одной песне поется пожелание ребёнку стать 
плодовитым как перепелка, зорьким как ястреб и красноречивым как никто другой. 

«Бүлли-бүл, бүлли-бүл, 
Бүдәнәдәй түлле бул. 
Карчыгадай күзле бул, 
Адәм тапмас сүзле бул» [2].  
Для ребёнка самый дорогой человек – это мама. В текстах песни она описывается 

заботливой, ласковой, любящей. В наше время такие колыбельные песни  очень актуальные, 
так как многие безответственные «матери» часто не смотрят за детьми, поэтому 
колыбельные песни воспитывают не только детей, но и взрослых. 

В татарских колыбельных песнях отец описывается, как кормилец семьи («Атаң кайтыр 
мал бирер», «Әтисе аның куй суяр» ). Подчеркивается, что у ребёнка есть именно своя мать, 
отец и другие родственники. 

«Әллү-бәллү итәргә 
Ал бишеге бар моның, 
Өзгәләнеп тирбәтергә, 
Үз әнисе бар моның. 
Әлли-бәлли бәбкәсе, 
Чәй хәзерли әнкәсе. 
Бал китерә әткәсе» [2].  
В татарские семьях детям очень трепетно относятся, особенно их балуют бабушка с 

дедушкой. Во время отсутствия родителей они поют песни с целью успокоить ребёнка. В 
одной из песен поется, заждались мамы ребёнка, так как ребёнок плачет и не может 
успокоиться. 

«Әлли-бәлли бәбкәсе, 
Кая киткән әнкәсе? 
Бигрәк елый бәбкәсе, 
Нигә кайтмый әнкәсе?» [2]. 
В другом куплете поётся, чтобы ребёнок завладел терпением и заснул, а за это время 

придёт и мать. 
«Әлли-бәлли, бәү итә, 
Кызым йокыга китә. 
Кызым йокыга киткәч, 
Әнисе кайтып җитә» [2].  
В татарском народе широко распространено воспитание терпения. «В колыбельных 

песнях оно также отражется. В них поётся, чтобы ребёнок завладел терпением до прихода 
родителей» [1]. Так с младенчества воспитывали детей быть терпеливыми на все проявления 
жизни. 

«Әлли-бәлли бәбкәем, 
Хәзер кайтыр әнкәең. 
Әнкәең кайтканчы 
Сабыр ит бәбекәем» [2]. 
Таким образом, татарские народные песни, как и другие жанры устного народного 

творчества, содержат большое количество материала с музыкально-эстетическим 
содержанием, а также мысли, побуждающие к здоровому образу жизни. 
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   На сегодняшний день среди множества диалектов английского языка сленг, 
получивший название «кокни», выделяется как один из наиболее интересных и необычных. 
К базовым характеристикам данного диалекта относятся, во-первых, заметное отклонение от 
речевых норм в устной речи и, во-вторых, активное использование рифмованного сленга. 
Изучение последнего представляет для ученых-лингвистов особый интерес в связи с 
развитием языка, постоянным обновлением его структуры, а также пополнением 
лексического запаса.  

  История диалекта «кокни» началась в  средневековой Англии в XIV веке. Одно из 
первых употреблений данного термина обнаруживается в произведении Уильяма Лэнгланда 
«Пахарь» (1362 г.). На тот момент слово «кокни» имело семантику «яйцо петуха». 
Анализируя это понятие, выделяем в нем две части – «cokene» (слово «cock» в родительном 
падеже приобретает значение «старого петуха») и «ey» (ср. англ. «яйцо»). Этот термин, 
впервые употребленный в средние века, относился к небольшому, неправильному по форме 
яйцу, которое предположительно было отложено петухом. [1] 

С течением времени значение понятия «кокни» изменялось несколько раз. Одним из 
вариантов его толкования стало выражение «маменькин сынок». Другой же вариант его 
значения может быть представлен фразой «баловать ребенка» (от сocker – «холить, лелеять, 
баловать»). В начале XVI появилась еще одна версия касательно значения данного слова: 
«кокни» стали называть тех, кто был рожден и вырос в городе. Полагалось, что горожане 
были слабыми, неприспособленными к жизни людьми. Постепенно это слово приобрело 
негативный оттенок. A town dweller affected or puny – в переводе  означает y «несчастный 
житель города». Именно такое толкование кокни представлено в Oxford Dictionary.  

Таким образом, на основании сопоставления различных значений можно проследить 
процесс трансформации термина «кокни» с периода его зарождения по сей день. 

Родиной рифмованного сленга «кокни» принято считать лондонский Ист-Энд. Эта 
часть города долгое время представляла собой промышленный район, в котором основную 
массу населения составляли бедняки, нищие, простые рабочие – иначе говоря, низший слой 
общества. В XIX веке Восточная часть Лондона имела дурную славу: здесь процветала 
преступность, и люди жили в крайней бедности. Согласно одной из версий происхождения 
рифмованного сленга кокни,  именно в этот период,  жители трущоб Ист-Энда, в частности 
мелкие преступники, разработали собственный кодовый язык, чтобы полиция не смогла 
понять их. Согласно другой версии, прием шифровки слов путем подбора рифмы 
использовали для того, чтобы обмануть торговцев из других районов. Конкретной теории 
относительно появления данного направления в разговорной речи как таковой нет.  

К тому времени, когда слово «кокни» стало четким обозначением данного диалекта (до 
определенного момента этим термином называли только тех, кто разговаривал на этом 
диалекте), в устной речи носителей сленга на первых порах отмечалось несколько 
особенностей произношения:  

1. Звук [s] произносится невнятно после сочетания st; 
2. Звук [v] заменяет [w] или же обратная замена; 
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3. Звук [h] опускается в словах (зачастую это происходит в начальных слогах 
слова); 

4. Звук [h] не произносится в сочетании с w, например, who или whole. [2] 
   Однако, на данный момент исследователям английского языка удалось выявить еще 

большее количество фонетических особенностей диалекта «кокни». К таковым можно 
отнести следующие характеристики: 

1. Звуки [θ] и [ð], которые на письме обозначаются сочетанием th, в кокни 
заменяются на [f] и [v] соответственно. Например: 

• mother – [m'ʌvә ] вместо [m'ʌðә]; 
• think – ['fink] вместо ['θink]; 
• weather [w'evә] вместо [w'eðә]. 
2. В начале слова звук  [ð] может быть произнесен как [d]. Например: 
• this – [dis] вместо [ðis]; 
• that – [dæt] вместо [ðæt]. 
3. Звук [l], вслед за которым следует любой согласный звук, может быть заменен 

на [w]. Таким образом, получаем следующее: 
• Ball – ['bɔ:w] вместо ['bɔ:l] 
• Milk – ['miwk] вместо ['milk] 
4. Звук [t] может быть изменен на губно-губной, который напоминает собой [w]. 

Получается следующим образом: 
Merry Christmas – [mæwɪ  kwi:smәs] 
5. Дифтонг [eɪ] (как, например, в слове rain) произносится как [ai]. Получается 

следующее: 
• Train – ['train]  
• Spain – ['spain]  
• Day – ['dai]  
• May – ['mai] 
6. При артикуляции дифтонга [ai], говорящий раскрывает рот достаточно широко, 

в следствии чего, извлекаемый звук получатся более глубоким, похожим на звук [ɔi], как в 
слове spoil. 

7. Дифтонг [au] в большинстве своем произносится как [æ]. Например: 
• Brown – ['bræn]  
• House – ['hæs] 
Это фонетическое явление определяется рядом ученых как «mouth vowel»  
8. Артикуляция губ при произношении окончания слов может становиться шире, 

чем обычно. В качестве примера можно привести следующие слова: 
• Dinner – ['dinæ]  
• Killer – ['kilæ]  
Данное отличие имеет название термином «vowel lowering» 
9. Glottal stop, или  «проглатывание» согласного звука в слове. При артикуляции 

согласного звука в середине слова закрывается голосовая щель между связками. В 
большинстве случаев это явление прослеживается в словах, содержащих звук [t]. Так, 
например, это может происходить в таких примерах, как city, butter, kitten, etc. 

10. Особая интонация также является одной из отличительных черт разговорной 
речи кокни. Звуки, которые произносят носители данного диалекта, характеризуются как 
резкие и довольно глубокие.  Голос представителя кокни можно назвать грудным.  

    Безусловно, одной из главных особенностей диалекта кокни является их уникальный 
рифмованный сленг. Как упоминалось ранее, существует несколько версий относительно 
того, как данное явление «вышло в свет». Напомним, что этот весьма необычный стиль 
разговорной речи англичан возник с целью скрыть от посторонних истинный смысл слов и 
утаить от неприятелей необходимую информацию.  
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Несмотря на определенную «размытость» и нечеткость истории данного явления, в 
настоящее время можно утверждать, что кокни, несомненно, является индивидуальной 
отличительной  чертой лондонской общины. Словарный запас британцев пополнился 
несколькими фразами и выражениями, а рифмованный сленг превратился в игру слов, 
которая нередко отмечается в разговорной речи.  

Далее, хотелось бы подробнее рассмотреть основную идею рифмованного сленга кокни 
и привести примеры его использования.  

Принципы рифмованного сленга 
Для того, чтобы затруднить окружающим понимание речи, определенному слову 

подбирается рифма, которую составляют, как правило,  всего два слова. Для наглядности 
приведем классический пример. Возьмем слово «stairs» и трансформируем его на кокни. Для 
этого обратимся к одному старому выражению носителей сленга – «Apples and Pears». 
Ключевым здесь будет слово «pears», который хорошо рифмуется со словом «stairs». Таким 
образом,  одно лишь слово в определенном контексте заменяется целой фразой. 
Окончательно сбивает с толку то, что говорящие сокращают  выражение «Apples and pears» 
до слова «apples» (что представляется не совсем логичным) и в речи используют именно его, 
заменив им настоящее значение слова. Например, предложение «Let’s go up the apples» 
переводится как «Давай поднимемся по лестнице» (Let’s go upstairs) 

Подобных фраз и выражений, демонстрирующих употребление сленга кокни в 
разговорной речи, существует огромное множество. В качестве примера хотелось бы лишь 
некоторые из них.   

• Adame and Eve = believe  (I can’t Adam and Eve it!). 
• Dustbin lids = kids 
• Auntie Ella = umbrella  
• Chew the fat = chat  
• Bugs Bunny = money  
• You and me = tea  
• Man on the Moon = spoon 
• Dog and Bone = telephone 
• Hot potato = waiter  
• Roast pork = fork [3] 
Например: 
“I’ve left my Dog and Bone at home, can you Adam and Eve it?” 
(“I’ve left my mobile phone at home, can you believe it?”) 
Еще один пример современного кокни – «Alan Minter», что является зашифрованным 

словом «printer». 
'Looks like the paper has got jammed in the Alan again !' 
В последнем примере мы можем наблюдать одну из относительно новых речевых 

тенденций в сленге кокни. Это рифмовка имен и фамилий знаменитостей. Принцип остается 
тот же самый.  

Таким образом, прослеживая путь развития данного диалекта, на сегодняшний день 
носители языка подразделяют кокни на три группы: 

1. Classic – устоявшийся диалект, который широко использовался с XVIII века 
2. Modern –диалект, на котором разговаривают в наши дни. Включает в себя те 

лексические единицы, которые сочиняют и вводят в речь современные носители кокни 
3. Mockney – кокни-подделка. Это подражание диалекту кокни современными 

представителями среднего и высшего классов в Англии. У mockney нет как таковых 
постоянных носителей. Стремление к рифмовке имен знаменитостей – не более чем игра. 
Примеры, которые отражают данное направление ы языке, включают в себя следующее: 

• Al Capone — telephone; 
• Calvin Klein — wine;);  
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• Brad Pitt — fit;  
• Britney Spears — ears;  
• Bruce Lee — key; 
• Jackie Chan — plan (can) [3] 
Следуя из вышесказанного, можно сделать заключение, что на данный момент 

исторического значения диалекта кокни практически не осталось. Несмотря на это, в 
современной разговорной речи некоторые «крылатые выражения» мы можем встретить 
довольно часто. Особенности фонетического строя кокни а разговорной речи британцев (в 
частности, жителей Лондона) так же можно встретить и по сей день.   

Исходя из этого факта, мы можем утверждать об актуальности данной темы в 
настоящий период времени. Диалект кокни продолжает жить в английской речи, несмотря на 
значительное его изменение с течением времени. Безусловно, говорить о возрождении 
старого разговорного стиля кокни практически нет смысла, однако весьма интересным 
представляется дальнейшее наблюдение за развитием данной языковой игры, ее 
трансформацией и пополнением лексического состава. Кроме того, перед учеными-
лингвистами может появиться еще одна задача – выяснить, намеренно ли часть британцев 
искажает свое произношение (пытаясь подражать стилю кокни), или же это обусловлено их 
происхождением либо местом в современном обществе.  
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Сленг - совокупность слов и выражений, употребляемых представителями 

определенных групп, профессий и т.п. и составляющих слой разговорной лексики, не 
соответствующей нормам литературного языка. 

Сленг привлекает метафоричностью и выразительностью. Он употребляется в 
стилистических целях: для создания эффекта новизны, необычности, отличия от признанных 
образцов, для передачи определенного настроения говорящего, для придания высказыванию 
конкретности, живости, зримости, точности, краткости, образности, а так же чтобы избежать 
штампов, клише. 

Для сленга характерно гротескное подчеркивание нелепой, смешной стороны 
предметов, явлений, поэтому слова и словосочетания, входящие в сленг, являются более 
экспрессивными эквивалентами лексических единиц, относящихся к другим пластам 
словарного состава. Именно специфика номинации служит источником оценочности, 
эмоциональности, экспрессивности сленга. Она может появляться в результате действия 
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словообразовательной и лексико-семантической моделей формирования слов. 
Сленг можно разделить на две группы: сленговые слова и выражения, широко 

употребляемые в разговорной речи, и вульгаризмы (бранные слова).    
К первой группе относятся слова и выражения, которые характеризуются ярко 

выраженной фамильярной окраской, но, тем не менее, их употребление допустимо в 
разговоре образованных людей, особенно молодого поколения. Для этой группы характерны 
такие слова, как dough, buddy, to stink, а также выражения типа to give somebody a buzz, to 
shoot the bull, to hit the ceiling.  

Ко второй группе относят вульгаризмы, то есть слова недопустимые в речи 
культурного англичанина. Частое употребление главным действующим лицом Холденом 
бранных слов придает его разговорной манере достоверность и делает её более 
эмоциональной. Например, эмфатический эпитет goddam (= god-damned), который, наряду с 
damn, выступает в сочетании с существительными любого характера. Здесь и subway, place, 
map, tie, prince, и head, blood, и Cadillac, Elkton Hills, и многие другие.  

У Холдена так много черт и поступков, которые читатель никак не может одобрить. 
Главный герой сам рассказывает о себе — что это за язык, изобилующий жаргонными 
словечками и бранью! Слово "сволочь" не сходит у Холдена с уст. Он ни к чему не питает 
почтения — ни к школе, ни к педагогам, ни к наукам, ни к отечественной истории. "Эта 
кретинская пушка там торчит, кажется, с самой войны за независимость", — небрежно 
замечает он, рассказывая, где он находился во время футбольного матча. 

Стилю речи Холдена Колдфилда присуща  та универсальность, которая дает 
нам  возможность составить представление  о речевой характеристике всего  поколения. Весь 
текст книги строго выдержан в единой речевой манере. "Разговорность" его стиля 
достигается такими приемами, как, например: постоянное употребление слов-паразитов или 
следующих словосочетаний  

 а) "and all" (и всё такое): how my parents were occupied and all; that was in Revolutionary 
War and all; it is a pretty good book and all и т.д.; 

Иногда вместо "and all" Холден прибегает к эквивалентным по своему общему 
значению, но более эмоционально-оценочным словосочетаниям "and stuff" и "and crap": 
goddam checkups and stuff; while I was putting on my galoshes and crap; and all that crap; 

б) "or something", "or anything" (или что - нибудь такое): my while goddam 
autobiography or anything; you were supposed to commit suicide or anything; no gloves or 
anything; 

Более эмоциональный вариант этого словосочетания выступает в таких примерах, как 
"He was supposed to be a playwright or some goddam thing". 

в) "sort of" (вроде как, немножко и т.п.) при прилагательных и, чаще, при глаголах: she 
was sort of deaf; I sort of brushed my hair back; sort of nasty и т.д 

Наиболее продуктивным способом образования сленговой лексики является 
переосмысление значения. Среди сленгизмов, образованных в результате переосмысления 
значения литературных слов, отмечены существительные, прилагательные, глаголы и 
фразеологизмы. Продуктивность существительных и прилагательных объясняется тем, что 
наименования лиц и предметов, их характеристика наиболее актуальны для литературного 
героя. 

К самой продуктивной модели переноса относится перенос наименования с 
неодушевленного предмета на одушевленный. По такой модели было образовано 
ненормативное значение лексемы bag «непривлекательная или старая женщина». В 
литературном языке данное слово имеет значение «сумка, мешок». Перенос наименования с 
предмета на лицо происходит на основе сходства формы мешка – «бесформенного 
вместилища чего-н. мягкого материала» и «неповоротливого, неуклюжего человека, 
пожилой женщины»: I don’t want any old bag. – Мне старухи не надо. Чуть менее 
продуктивной является модель переноса наименования с неодушевленного предмета на 
неодушевленный. Например, сленгизм yap-«рот» образован на основе переосмысления 
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литературного значения «лай, тявканье», конкретизирующего предмет через называние 
места совершения действия: If you don’t keep your yap shut, I’m gonna – … – Если ты не 
заткнешься, я... Малопродуктивной моделью является перенос наименования с одного 
одушевленного предмета на другой одушевленный.  Модель переноса наименования с 
одушевленного предмета на неодушевленный не представлена в повести. Продуктивность 
модели переноса наименования с неодушевленного предмета на одушевленный объясняется 
тем, что сленг стремится к снижению оценочного статуса номинируемого референта. 

Самой продуктивной моделью формирования сленговой лексики в повести «Над 
пропастью во ржи» является сложение основ (screwball «сумасшедший человек» от screw(y) 
«сумасшедший» и ball «мяч», hotshot «важная шишка» от hot «очень хороший, популярный» 
и shot «то, что нужно» и др.), менее продуктивными – аффиксация (buddyroo «дружище» от 
buddy «друг» + -roo – суффикс, заимствованный из испанского языка со значением 
«деятеля»). 

С помощью сленга Холден Колфилд выражает свое отвращение ко всему на свете, в 
том числе и к себе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование сленга в произведение Дж. 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи» выступает в качестве средства художественной 
выразительности. Это некая особенность повести, которая ярко выделяет ее из всей 
американской литературы.  

Сленг всегда выступал и выступает как определенная четко различимая языковая 
система: хотя, как и другие звенья языка, он постоянно развивается, пополняется новыми 
словами и новыми значениями слов. 

 
Список использованных источников 
1. Aмосова Н. Н. Основы английской фразеологии Л. 1963. 
 2. Aпресян Ю.Д.Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.1974. 
3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М. 1959. 
4. Беляева Т.М., Потапова И.А. Английский язык за пределами Англии. Л. 1971. 
5. Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском 

языке. М., 1979. 
6. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. 

Виноградов В. В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. М. 1977. 
7. Волков С.C., Cенько Е.В. Неологизмы и внутренние стимулы языкового развития. 

Новые слова и словари новых слов. Л., 1963. 
8. Жлуктенко Ю.А. и др. Английские неологизмы. Киев.,1983.  
9. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. М., 1989. 
10. Иванов А.Н. Английская ноология. Сб. науч. тр. МГПИИЯ 1984.Вып. 227. 
11. Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи: Роман, повести. – М.: Б. С. Г.- ПРЕСС, 

НФ «Пушкинская библиотека», 2002. – 591 с. – (Камертон) 
 
 
УДК 811:82-3(73) 

ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО 

 
Пономарева Светлана Андреевна  

svetlana.andreyevna@gmail.com  
Студентка кафедры Иностранная филология, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, 

Казахстан 
Научный руководитель – Н.З.Жуманбекова 

 
Введение 

mailto:svetlana.andreyevna@gmail.com


3338 

Образ и образность являются центральными категориями для многих гуманитарных 
дисциплин, таких как философия, психология, филология. В филологии, которую принято 
рассматривать как содружество дисциплин о языке, образ и образность уже длительное 
время являются предметом изучения в литературоведении. 

Тема образности является весьма актуальной на данный момент. Образность языка 
изучается на примере художественных произведений различных авторов, таких как 
М.Митчелл, Марк Твен, У. Шекспир, Ч. Диккенс и др. В данной статье раскрывается понятие 
образности в составе художественного текста в произведениях Эдгара Аллана По. 

1. Понятие образности в современной лингвистике 
Образность – это сложная и многозначная категория, имеющая различные 

интерпретации в связи с разнообразным осмыслением понятия и термина образ. Образ - 
объект изучения разных наук и перегружен значениями. Нельзя отрицать многозначности 
терминов "образ", "образность". Однако множественность смыслов относится к разным 
граням одного явления.  

Все "образы" и "образности" восходят к одному источнику" (быть средством познания 
и способом чувственного отражения действительности), и являются единой многомерной 
конструкцией художественного сознания [1;19]. 

Несомненно, в теории образа бытуют положения, которые нуждаются в уточнении, 
конкретизации, согласовании с результатами художественного восприятия, однако, тем не 
менее, воспроизведение любого предмета, явления в его целостности есть образ. Именно 
поэтому к образам относят тропы, а также родственные им стилистические приемы, и 
понимают под образностью речи ее насыщенность теми или иными тропами, так 
называемыми «фигурами переосмысления» [5;82]. Тропы привносят в описание предметов 
неожиданные, часто трудно совместимые друг с другом в обыкновенном описании предмета 
ассоциации. 

Образность охватывает различные категории художественной прозы - пространство, 
время, образ автора, эстетический идеал эпохи, жанр, направление, сюжет. Словесный 
художественный образ имеет сложную смысловую структуру, трудноопределимые 
формальные границы в тексте, находится в системных отношениях с другими 
стилистическими единицами (тропами, символами, звукообразами, стилистической окраской 
слова). 

Современными деятелями науки понятия образа и образности трактуются 
неоднозначно. В данном направлении имеется множество работ в области психологии, 
искусствоведения, литературоведения, философии, эстетики, лингвистики и других наук. 

Вслед за Юриной Е.А под образностью мы понимаем систему образов, метафорически 
реализованных в семантике лексических и фразеологических единиц [2;12]. 

Одной из богатейших сфер применения  образных средств является художественная 
литература.  Борисова Е.Б в своей работе «Художественный образ английской литературы 
ХХ века: типология – лингвопоэтика - перевод» приводит определение литературной 
художественности [1;15]. Литературная художественность – это качество, фиктивного мира, 
созданное талантом и воображением художника слова,  призванное передавать картину мира 
реального при помощи вербальных средств и представлять духовную ценность для читателя. 

Художественный образ литературных произведений создается при помощи языка, 
который служит материалом исследования, как для литературоведов, так и для лингвистов. В 
данной отрасли исследований главной идеей является то, что художественные образы – это 
художественно представленные картины реальной человеческой жизни, представляющие 
собой эстетическую ценность. 

2. Эдгар Аллан По и образный потенциал его произведений 
Эдгара Аллан По, автор который внес вклад в создание и развитие популярного ныне 

детективного жанра. По первым создал схему детектива: преступление — расследование 
(квест с осмотром места преступления, поиском улик и опросом свидетелей) — разоблачение 
преступника.  
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Символисты открыто провозгласили Эдгара По своим предтечей. Им был восхищен 
Мелларме, к нему обращался Бодлер, который говорил, что и личность, и произведения По 
отмечены «печатью  безграничной  меланхолии»,  воспевал поразительную способность По 
передавать «абсурд, водворившийся в  уме  и  управляющий  им  с ужасной логикой; 
истерию, сметающую волю; противоречие между нервами и  умом человека, дошедшего до 
того, что боль он выражает  хохотом». Бальмонт, Брюсов и Блок также подчеркивали роль 
символов в творчестве По. 

Однако творчество Эдгара По не укладывается ни в одну навязываемую ему схему, 
будь то романтизм, декаданс или символизм. Хотя символическое для творчества По очень 
важно. Как  поэт  Эдгар Аллан По утверждает символ как некую идею, которую нельзя 
выразить ни на одном языке, кроме метафорического, а как прозаик пытается воплотить 
символ в реальности, найти отголоски идеи непосредственно в этом мире. 

В процессе исследования произведений Эдгара По нами были отобраны 200 образных 
средств, наиболее ярко характеризующие стиль автора,. 13 из которых являются идиомами, 
172 - лексическими образными средствами и 15 -сравнительными оборотами. 

Все образные средства языка по критерию 
цельнооформленности/раздельнооформленности разделяются на 
лексические(цельнооформленные): 

1) собственно образные слова - groundwork, light-headed, headlong, ill-tempered, damned 
и др 

 2) языковые метафоры (death’s-head, ill-humour, air of enthusiasm, violently red, 
excessively pale, heavy heart, human nature, absorbed in reverie, crotchet possessed brain, sole 
words escaped his lips, highly humbled, bias of mind, devil’s seats, it leaves me still in the dark, 
good glass  = telescope, the face of the rock, unstring my nerves, the fury of the winds, 
ungovernable fury, vast bed of the waters, teeth of the wind, agony of heaven, copper – coloured 
cloud,  a chain of facts, exciting hope, God’s power, the world of ocean, и др. );  

и фразеологические (раздельнооформленные)-образные выражения:  
1)устойчивые образные сравнения: а)сравнительные обороты и компаративные 

фразеологизмы – as white as a goose; a glow-worm-like conception, I am as much in the dark as 
ever, trees rise as bristles, deadly a pallor as it is possible, our boat was the lightest feather, as 
black as pitch, as pale as death, like a  thunderbolt, like a huge writhing wall, all black сats as 
witches in disguise, to skim like an air-bubble и др. 

б) фразеологизмы и идиомы – to grin from ear to ear, to pay someone a visit, let somebody 
off, dead as a doornail, in the name of heaven, let myself down, dead calm, my heart has been in my 
mouth, batten down the hatches, at the top of my voice, burst into tears, my heart leaped for joy, 
idea crossed my mind и др.  

 По критерию наличия/отсутствия эмоционально-оценочной коннотации в семантике 
морфологически мотивированных образных слов, их можно разделить на экспрессивные и 
номинативные.[2;33] К экспрессивным относятся: ill-tempered – брюзга, damned – проклятый. 
К нейтральным образным словам относятся: groundwork - основание, light-headed – 
легкомысленный,  headlong – опрометчивый. 

Семантически мотивированные языковые метафоры также можно подразделить на 
экспрессивные и нейтральные. Примером экспрессивных языковых метафор являются: heavy 
heart – с тяжестью на сердце, setting sun – садящееся солнце, eye of fire – огненные глаза, cool 
– blooded – хладнокровный и др. Нейтральными языковыми метафорами являются: glimpse 
of the sea – мелькание моря, wall of water – стена воды и др. 

Также все языковые метафоры отобранные нами можно классифицировать как 
соматизмы, признаковые или глагольные метафоры [ ]. Примером метафор-соматизмов 
может быть: death’s-head – голова смерти. 

.. “ this is a strange scarabaeus, I must confess: new to me: never saw anything like it before – 
unless it was a skull, or a death’s-head..” 

skull, or a death’s-head – образность в этом примере имеет резко отрицательную 
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оценочную коннотацию и передает образ найденного золотого жука, как образ смерти тех 
кто его спрятал. 

Признаковые метафоры, основаны на переносе качеств с одной модальности 
восприятия на другую [2;36]. К ним относятся: ill-humour – нездоровый юмор, dead calm- 
мертвая тишина, bitter struggle – горькие страдания и др 

I was much surprised at the turn affairs had taken; his ill-humour puzzled me.. 
Глагольные метафоры: absorbed in reverie – погрузиться в раздумья/задуматься, crotchet 

possessed his excitable brain - причуда поглотила его взволнованный разум и тд. 
As the evening wore away he became more and more absorbed in reverie, from which no 

sallies of mine could arouse him. 
What a new crotchet possessed his excitable brain? 
3. Образная составляющая идиом в произведениях Э.А.По  
Образные идиомы – наиболее яркое образное языковое средство [2;44]. Несмотря на их 

малое количество, они весьма емко отображают ту образность, которую автор передает в 
своих текстах с их помощью. Отобранные идиомы мы также систематизируем по 
семантическому признаку. 

1) Идиомы описывающие эмоции или настроение: to grin from ear to ear – 
улыбаться во весь рот; let myself down – разочаровали меня; my heart has been in my mouth – 
сердце ушло в пятки; burst into tears – разрыдаться; in the name of heaven – во имя господа;  
my heart leaped for joy – сердце подпрыгнуло от радости;  

Jupiter, grinning  from ear to ear, bustled about to prepare some marsh-hens for supper. 
"I could not tell you the twentieth part of the difficulties we encountered 'on the ground' --it is 

a bad spot to be in, even in good weather --but we made shift always to run the gauntlet of the 
Moskoe-strom itself without accident; although at times my heart has been in my mouth when we 
happened to be a minute or so behind or before the slack. 

2) Идиомы описывающие действия: pay me a visit – нанести визит; let us be off – 
помилуй нас; batten down the hatches – готовиться к худшему; idea crossed my mind – у меня 
появилась идея; 

3)Идиомы описывающие состояние человека: dead as a door-nail – мертв;  
"Did you say it was a dead limb, Jupiter?" cried Legrand in a quavering voice."Yes, massa, 

him dead as de door-nail --done up for sartain --done departed dis here life." 
4)Другие: dead calm – мертвая тишина; at the top of my voice – кричать настолько 

сильно, насколько возможно; 
Twice, during six years, we were forced to stay all night at anchor on account of a dead calm, 

which is a rare thing indeed just about here; and once we had to remain on the grounds nearly a 
week, starving to death, owing to a gale which blew up shortly after our arrival, and made the 
channel too boisterous to be thought of. 

Некоторые идиомы имеют скрытое мотивационное значение [4; 279]. Одной из них 
является идиома ‘dead as a door-nail’, этимологический словарь не дает объяснений. 
Объяснить данный фразеологизм можно лишь описательным способом. Если переводить 
дословно, то мы получим ‘мертв как дверной гвоздь’. Судя по контексту в котором автор 
использует данную идиому, можно судить о образности данной идиомы, а именно жертва 
была забита до смерти, так же как гвоздь забивается в стену - до конца.  

Но, есть и такие которые имею живую внутреннюю форму: ‘batten down the hatches’- 
готовиться к худшему, дословный перевод раскрывает мотивационное значение  ‘закрывать 
все люки на лодке перед штормом’. 

It had a complete flush deck, with only a small hatch near the bow, and this hatch it had 
always been our custom to batten down when about to cross the Strom, by way of precaution 
against the chopping seas. 

 
Выводы 
Проанализировав термины образ и образность в научной литературе, можно сделать 
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вывод, что используются они чрезвычайно широко и неоднозначно. Основоположником 
теории «общей образности» считается А.М.Пешковский, который полагал, что все слова в 
языке образны. Анализ научной литературы доказывает и то, что по данному вопросу в 
лингвистике синтезируются результаты научных исследований в области философии, 
психологии, искусства, литературоведения и риторики. Это является причиной расхождения 
во мнениях относительно понимания образности внутри лингвистики. 

Система образов, метафорически реализованная в семантике единиц лексико-
фразеологического уровня, регулярно воспроизводимая в актах коммуникации и 
формирующая языковую картину мира носителей языка, является образным строем языка. 

Язык Эдгара Аллана По богат как лексическими образными средствами, так и 
идиоматическими выражениями, которые в союзе образуют образный строй его 
произведений.  
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“Сын қоғамның тәрбиешісі болуы тиіс.” 
В.Г. Белинский 

 
Көркем әдебиеттің қыр-сырын танып-білуде әдеби сынның орны ерекше. Әдеби сынға 

қатысты біршама еңбектер жазылып, ғылыми тұрғыда сараланып, сыншылық қызметтері 
зерттелді. Сынның ғылыми, идеялық, көркемдік дәрежесін зерттеу кезінде оның ұзақ жылғы 
даму барысында қалыптасқан өзіндік құрылымы, даму заңдылығы, тарихы барын ұмытпау 
керек.  

Әдеби сын әдеби туындының заманауи маңыздылығына қарай белгілі бір әдеби 
бағытқа қарасты оның шығармашылық принциптерін айқындау және бекіту онымен қоса, 
оның мағынасын ашу, түсіндіру және ең маңыздысы оны бағалау болып табылады. Әдеби 
сын әдебиеттанудан  бастау алып, әдебиет тарихына келіп тіреледі, бірақ оның әдебиет 
тарихынан ерекшелігі, ол қазіргі заманғы әдебиетті қарастырады немесе классикалық 
туындыларды қазіргі заманауи қоғамдық және шығармашылық қөзқарасқа байланысты 
түсіндіреді. Сын алғаш әдебиет туралы пікір білдіріп, жаналық пен олқылықты барлап, 
ғылымға шикізат жинайды және көркем әдебиетке бағыт-бағдар беріп, жол салады. Ол 
әдебиеттану ғылымына кажетті деректер, материалдар, пікірлер жинап, ғылымның іргетасын 
қалайды. Сында артық, кем пікірлер айтыла береді. Ал ғылымда күдік бомайды, ол сында 
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айтылатын пікірлерді қорытып, тұрақты баға береді. 
Сын (критика) сөзінің өзіне келетін болсақ, ол грек тілінен аударғанда kritike – 

көркемөнерді талдау, бағалау деген мағына береді. Әдебиет туралы сыни ой-пікірлер 
сынның өзімен бірге туындады, алғашында ол қадірлі, көпті көрген оқырмандардың ой-пікірі 
болатын. Ол көне заманда Грецияда, Римде, Қытай мен Үндістанда ерекше кәсіби іс ретінде 
бөлініп, әдеби туындыларды бағалайтын, авторларды  мінейтін немесе мадақтайтын, кітапты 
басқа оқырмандарға оқуға ұсынатын қосымша шығармашылық өнердің бір түрі ретінде 
бастау алған болатын. 

Ал Батыстағы әдеби сынның тарихына келетін болсақ, ол әдеби мектептер мен 
бағаттардың тарихымен тығыз байланысты, сол кезеңдегі әләуметтік қарым-қатынас пен 
келіспеушлік туралы өз пікірін  тура және жанама түрде көрсету болатын. Сол кездегі 
танымал сыншылар мен жазушылар, әдебиеттің даму бағдарламасын ұсынып, оның 
қоғамдық және эстетикалық принциртерін қалыптастыруда орны толмас еңбек атқарған 
болатын (мысалы: Д.Дидро, Г.Лессинг - 18 ғ-да, Ж.де Сталь, Г.Гейне, В.Гюго, Э.Золя -19 ғ-
да).             19 ғасырдың І жартысынан бастап сын Еуропада әдеби кәсіптің бір түрі ретінде 
ерекше орын алды, сол кездерде беделді сыншылар қатарына: Францияда Ш.О.Сент-Бев, 
И.Тэн және Ф.Брюнетьер, Англияда М.Арнольд, Данияда Г.Брандес жатты. Ал АҚШ-та 
әдеби сынның айқын жетістіктері 20 ғасырдың І жартысына бетпе-бет келеді, ол кезең В.Л. 
Парингтонның және Ван Вик Брукстың есімдерімен тығыз байланысты. 

Әдеби сынның Ресейдегі алғашқы қадамдарын 18 ғасырдың ортасында 
М.В.Ломономовтың, А.Д. Кантемирдің, В.К.Тредиаковскийдің еңбектерінен көруге болады. 
Сынға алғашқы рет қоғамдық мағына беріп, мүмкіндіктері мен ауқымын кеңейткен 
Н.М.Карамзин болатын. Ең алғаш әдеби сынның жоғары дәрежелі көрінісін А.С. Пушкиннің 
және Н.В. Гогольдің әдеби прозаларынан көруге болады. Сонымен қоса В.Г.Белинский өз 
еңбектерінде сыни реализмді, әдеби туындының шығармашылық идеялары мен образдарын, 
жазушының шығармашылығының тарихпен және қоғаммен байланысты екенін көрсетті. Ал 
Н.Г. Чернышевский мен Н.А.Добролюбов әдеби сынның өмір туралы ой-пікір екенін, оның 
барысын, әлеуметтік түрін, оны жазушының туындыларын  айғақ көруге болатын нақ 
дәлелдеп,  оны өздерінің ең басты міндеті ретінде бетке ұстады. 60-70 жылдардың 
рефолюциялық-демократиялық сыншылары (Чернышевский, Добролюбов, Д.И. Писарев, 
М.Е.Салтыков-Щедрин) Белинскийдің жолын қуып, әдебиетті басыбайлылыққа 
(крепостничество) қарсы қолданып, халықты азат етуде орны толмас еңбек атқарған болатын. 

Қазақ әдеби сынының пайда болуына зер қоятын болсақ, қазақ халқының сөз өнеріне 
мән беруі, сөзге тоқтау қасиеті ерекше. Қазақ шешендері мен билерінің, ақын-
жырауларының ұлттық талғаммен бірге эстетикалық қөзқарастарды дамытудағы рөлі, 
тұлғасы, болмысы қазақ әдеби сынының тарихынын басталуына себепші болған. Тарихта 
Бөлтірік би семсер тілді шешендігімен, билік, кемім аутуда тапқарлығымен көзге түссе, сөз 
атасы Майқы би тіл жүйріктігімен сөз өнерін керемет меңгерген. Халық ауыз әдебиетіндегі 
әдеби сынның көрінісі, Батырлар жырындағы көркем ойлар, ертегілердегі сыни пікірлер, 
мәтелдегі тоқсан ауыз создің тобықтай түйіні, аңыз-әңгімелердегі суырып салма айтқыштық 
пен тапқырлық, айтыс өнеріндегі сөз құдіретінің ерекшелігі, сөз байлығы әдебм сынның 
тууына септігн тигізген [2;20-21бет]. 

Қазақтың алғашқы сыншылары: Мағжан Жумабаев, Жусіпбек Аймауытов, Мұхтар 
Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов әдеби сынды ілгері дамытып, сыни ойдың 
қарлығаштары болды. Жазба әдебиеттегі Міржақып Дулатовтың “Бақытсыз Жамалы”, Ахмет 
Байтұрсыновтың “Маса” жинағы, “Қазақ” газеті, Мағжан Жұмабаевтың поэзиясы “өнер алды 
– қызыл тілдің” ерекшеліктері, қазақ әдеби сынының классикалары десек те болады. Көркем 
әдебиеттің дамуындағы сын 40-жылдардың соңына қарай Т.Жароковтың «Зиянды кітап», 
«Есеп пе, есек пе?», Т.Нұртазиннің «Жаңылыс қадам, жалған бағыт», С.Төлешевтің «Қазақ 
әдебиетін зерттеудегі елеулі қателіктер мен кемшіліктерді батыл және тез жояйық», 
С.Бәйішевтің «Профессор М.Әуезов өткендегі қателіктерінің шырмауында» - әдеби сын 
қазақ әдебиетіндегі ұлтшылдықты әшкерелеуге кірісті. Ұлттық әдебиеттің, әдебиеттану 
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ғылымының дамуындағы сынның орны ерекше екенін атап өтпеуге болмайды. Сын 
философиялық, саясаттық, эстетикалық, әлеуметтік сипатта да өз орнын тауып, әртүрлі 
жанрларда заманына сай әдебиеттерті сынап халыққа арқау болуда [1;12 бет].  

Ғылыми шығармашылықта туындының мазмұны ғана емес оның құрылысы да 
зерттелуі тиіс, соның ішінде тарихи-әдеби, сыни еңбектердің құрылысына зең қоймай кету 
үлкен қателік болып табылады. Әрине, әдеби еңбектердің ішінде көбінесе көркем 
шығармаларды талдайды, әсіресе оның идеялық болмысын сол кездегі қоғамдық өмірдің 
аясында қарастырады, оның құрылымын басқа көркем әдебиеттердің құрылымымымен 
салыстыра отырып,  оны бағалайды және сынайды. 

Әдебиеттанушының әсіресе әдеби сыншының  жеке күйзелісі оның еңбектерінде орын 
алады, себебі сыншы жазушы секілді оқырманға идеялық және эстетикалақ түрде  ықпал 
етуді мақсат етіп қойып, туындыға қатысты өз ой-пікірін дәләлді және айқын көрсетуге 
тырысады. Егерде сыншы оқырманға әлеуметтік және эстетикалық  идеяларды дәләлдей 
отырып, оны айқындай алса, оқырман сыншымен бірге қуанып, онымен бірге күйзеліске 
түске алады, ол әрине сыншының шебелігіне байланысты. А.В.Луначарский әдеби сыншы 
туралы былай жазған болатын: “.....ол сол туындыны оқыған кездегі өзінің әрбір жан-
дүниесінің күйзелісін, жүрегінің соғысын, әр ой толғамын өз еңбегінде қаламның ұшымен 
жаза отырып, оқырманға өз сезімін сөз арқылы жеткізе білу керек. Оның сыни мақалалары 
мен сыни лекциялары ерекше бір көркем шығармаға айналу тиіс, себебі көркем 
шығармалардың көпке кең және терең ықпал ететіні ешкімге жұмбақ емес” [4; 38 бет]. 
П.А.Бибиков өз заманында “Белинский сыни және эстетикалық мақалаларында көркем 
шығарманың бар сұлулығын бізге аша отырып, көркем шығарманың өзі қандай әсер 
қалдырса дәл сол әсер қалдырардай оны сынай білген. Жүректің сөғысының жиілігіне қарай, 
сынның қаншалықты көркем екендігін көруге болады” – жазған болатын [5; 26 бет].  

Әдеби сыншы әдебиеттанушыдан мақалаларының тек заманауи еңбектерге (мысалы: 
ғылыми диссертация) бағытталуымен ғана емес, сонымен қоса мақалаларының тәжірибелік 
бағытының жазушы мен оқырманда болуында.Сыешы шығарманы насихаттайды, оқуға 
үгіттейді, құндылығын атап өтіп, кемшіліктерін дұрыстайды, кеңес береді және іріктейді. 

Алайда, әдеби сынның ғылыми және көркем шығарманың ағыны екенін көптеген 
әдебиеттанушылар атап өткен болатын.  И.Груздев “Сын іскерлік және көркем прозаның 
аралық жанры болып табылады” [7;177 бет]. В.Милч  “Сын – ғылым, себебі ол білімге, 
танымға жетелейді, ол – өнер, себебі ол көркем.”  

Қазіргі заманғы сынға келетін болсақ, оның өз кемшілігі мен стандарттылығы аз емес, 
оны біз құрылымға ысырып тастай алмаймыз, оның себебі туындының құрылымы оның 
мазмұнымен тығыз байланысты, егер мақаланың мазмұнының өзі сүреңсіз болса, ешқандай 
құрылымдық айла тәсілдер оны көркем шығармаға айналдыра алмайды. Әрине, сындық 
шеберлікке ие болу үшін салт-сананы меңгерү,  көненің ұлттық мұрасына сүйеніш болу 
үлкен рөл атқарады. Сындық мұраның мазмұнын ғана емес оның құрылысында меңгеру 
керек екені туралы аз айтылған жоқ. И.Груздевтың Сын – еңбек атты мақаласында сынның 
құрылымына қарасты меңгерілген сын Орыс әдеби сынының эволюциясының және қорының 
тұтас бір көрінісін береді атап өткен. Бұл мәселені шешпей дәл қазіргі кезде сында алдағы 
уақытта ілгерілету қиынға түсуі ықтимал. Б.С.Рюриков ІІ Бүкілодақтық жазушылар 
съезіндегі баяндамасында Белинскийдің, Салтыков-Щедриннің, Добролюбовтың 
мақалаларының әртүрлу құрылымдығын  мысалға келтіріп, полемиканы қолданудағы 
шеберліктерін көрсетіп, сол кездегі заманауи сын олқылығын атап өткен болатын.  

Ең бірінші болып әдеби сынның құрылымының теориясын Л.П.Гроссман қарастырған 
болатын. Ол Әдеби сынның жанрлары атты мақаласында сыни еңбектердің  17 түрін талдап 
көрсеткен болатын: 1) әдеби портрет; 2) философиялық эссе; 3) импрессинисттік этюд; 4) 
трактат-тақала; 5) баспа және үгіт-насихаттық сын (нұсқау-мақала); 6) сыни фельетон; 7) 
әдеби шолу; 8) рецензия; 9) сыни әңгіме; 10) әдеби хат; 11) сыни диалог; 12) пародия; 13) 
жасушыға памфлет; 14) әдеби параллель; 15) академиялық мінездеме; 16) сыни монография; 
17) глосса-мақала [2; 9 бет]. 
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Ал М.Я.Поляков болса сыни жанрларды, мақалалардың құрылымы мен композициясын 
әдеби фактілер мен мәселелерге қарасты принциптермен саралап, топқа жіктеген болатын:   
1) интерпретациялық түрі (бұл типте әдеби фактінің әлеуметтік және әдеби мәселеге 
қозғалысы мақаланың негізі ретінде алынады); бұған Белинскийдің 40 жылдардағы көптеген 
мақалалары жатады; 2) идеологияланған ( бұл түрде мақаланың мазмұны күрделі пікірден 
әдеби фактіге өтеді); бұған мысал ретінде шолуды алуға болады; 3) үшінші типте фактіден 
фактіге көшу көрініс табады, мысалы: әдеби портрет, философо-сыни этюд, рецензия; 4) 
рефлективтік және полемикалық жанрлар, бұл жанрларда фактілерге өте сирек тоқталады, 
бірақ ең бастысы сыншының тұлғасы белгілі бір идеологиялық позицияға байланысты 
қарастырылады, сол себепті бұл мақалалардың мазмұны бір мәселеден келесі мәселеге көшіп 
отырады. Бұл сұрұптау принципінің құндылығы жанрлық градацияға мақаланың 
композициялық құрылымын қосу; мақаланың даму сюжетін оның жанрлық еркшелегімен 
байланыстыру. болып табылады. Бірақ сыни тәжірибеде мұндай таза еңбектерді атап өту 
мүмкін емес [2; 10 бет].  

Әдеби жанрлардың қүрылымын сұрұптаудың басқа амалдары да бар. Сонымен қатар 
барлық жанрларға қандай да бір белгілерімен саралану бойынша қайшы келетін бірегей 
жанрларда бар; мысалы: сыни жасанды сыншының көмегімен нысананы ойдан шығару 
арқылы өзінің антиподтарымен шынайы өмірде бар шығармашылықтарға мінездеме болып 
келеді.  

Сын жанрының қалыптаса бастағандығы, елеулі табысқа жетуі, көркем әдебиеттің бар 
жанрда ілгерілеуі, сын жанрының әсер етуі. Сын тақырыбының ауқымы кеңіп, талдау 
тереңдігінің артуы, кәсіби сыншылырдың көбеюі. Сынның жеке ақын, жазушылар 
шығармашылығына байланысты дамуы. Әдеби сын өнер мен әдебиет 
шығармашылығындағы әдемілік пен кемшілікті ашатын ғылым, жылжымалы эстетика. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2007 жылы 7 маусымда Қазақстан жазушыларының 
құрылтайында “Бізге мықты әдебиет керек, мұны оңғарудың басты жолы әдеби, көркем 
сынды құлдыратудан құтқарып, көтеру”, - деген болатын. 
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раздел теоретической лингвистики, изучающий фразеологический состав языка в его 
современном состоянии и историческом развитии; 2) совокупность фразеологизмов данного 
языка, то же, что фразеологический состав. 

Изучение фразеологии в языкознании зарождается в начале прошлого столетия. 
Родоначальником теории фразеологии является швейцарский лингвист французского 
происхождения  Шарль Балли (1865-1947), который впервые ввел термин phraseologie в 
значении «раздел стилистики, изучающий связанные словосочетания» и  систематизировал 
сочетания слов в своих книгах «Очерк стилистики» и «Французская стилистика». Его вклад в 
изучении фразеологии способствовал дальнейшему развитию фразеологических 
исследований.  Со времен  Балли исследование фразеологии шагнуло далеко вперед. 
Становление фразеологии как раздела языкознания связано главным образом с 
исследовательской работой многих ученых (В.В. Виноградов, А.В. Кунин, И.В. Арнольд, 
Н.Н. Амосова, А.И. Смирницкий  и многие другие). Казахстанские ученые, такие как 
Исабеков С.Е., Сабитова М.Р., Исина Г.И., Капышева Г.К. и т.д., тоже внесли свой 
неоценимый вклад в сопоставительные исследования во фразеологии.  

Предметом истории фразеологии является изучение первичных, исходных форм и 
значений фразеологических единиц, происхождение, определение их источников по всем 
доступным памятникам, выявление сфер их употребления в разные эпохи существования 
языка, а также установление объема фразеологического состава и его системной 
упорядоченности в ту или иную историческую эпоху развития языка. Объектом и ключевым 
понятием фразеологии является понятие фразеологизма или фразеологической единицы. 

Фразеологизм или фразеологическая единица - общее название семантически 
связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме 
синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями 
выбора и комбинации при организации высказывания, а производятся в речи в 
фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-
грамматического состава.  

Популярность английского языка  приобретает все больший ареал. На данный момент, 
изучение этого иностранного  языка очень распространено в постсоветских странах и 
странах Азии.  Хорошее знание языка, в том числе и английского, невозможно без знания его 
фразеологии. Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так 
и художественной литературы. Разумное и правильное  использование фразеологических 
единиц делает речь более выразительной и красивой. 

Английская фразеология, очень богатая и разнообразная по своей форме и семантике, 
представляет большой интерес, равно как и большие трудности для изучения языка. Мир 
фразеологии современного английского языка велик и многообразен. В английском 
литературном языке к середине XIX века уже сложился особый речевой стиль, особая 
разновидность письменного литературного языка — газетный стиль. Он прошел долгий путь 
развития. 

В ХХI веке, веке технологий и средств массовой информации, особый интерес 
вызывают проблемы фразеологии и использование фразеологических единиц в прессе, так 
как язык прессы является ярким и выразительным. Структурно – семантический анализ 
языка прессы требует постоянного исследования. В данной статье предпринята попытка  
структурно – семантического анализа фразеологических единиц  на материале газет  “The 
Independent”, “The Times”, “The Daily Telegraph”. 

При анализе мы опирались на классификацию фразеологических единиц  А.В. Кунина, 
основанную на различных видах взаимоотношений между значением фразеологических 
единиц  и компонентами, входящими в её состав.  

А.В. Кунин выделяет четыре класса фразеологических единиц на основе их функции в 
процессе общения, определяемой их структурно-семантическими особенностями 
(номинативные фразеологические единицы, номинативные и номинативно – 
коммуникативные фразеологические единицы, междометные фразеологические единицы и 
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фразеологические единицы с модальным значением, коммуникативные фразеологические 
единицы). 

 1. Номинативные фразеологические единицы являются оборотами,  выполняющими 
функцию называния, то есть обозначения предметов, явлений,  действий, состояний, качеств 
и т.п., следовательно, подразделяющимися на субстантивные, адъективные, адвербиальные. 
В образных фразеологических единицах по-разному переплетаются экспрессивность, 
образность, интенсивность, эмотивность, оценочность. Наиболее общим свойством является 
экспрессивность. 

 1.1 В группу субстантивных фразеологических единиц входят: полностью 
переосмысленные фразеологические единицы со структурой словосочетания и с  частично 
предикативной структурой, а также частично переосмысленные субстантивные 
фразеологические единицы. Основными типами переосмысления являются метафорическое 
и метонимическое переосмысление. 

Субстантивных оборотов с отрицательной оценкой больше, чем с положительной, 
например, обозначение лиц: dumb Dora – глупая девушка; mummy’s son - маменькин сынок; 
babes and sucklings - новички, совершенно неопытные люди; an old wife – сплетница; a snake 
in the grass - змея подколодная и др. обозначения нелиц: a bitter pillow to swallow - горькая 
пилюля', the last straw – последняя капля (переполнившая чашу). Некоторые 
фразеологические единицы могут относиться как к лицам, так и к нелицам, например, а dead 
duck -  1) конченый человек; 2) идея, тема, которые уже не представляют никакой ценности. 

Многие метафорические обороты носят эвфемистический характер: the great (the last) 
enemy -  "великий (последний) враг"; the last great change, one`s (the) last sleep, the never-
ending sleep - вечный сон; а 1еар in the dark -"прыжок в неизвестность". Часто 
переосмысленный компонент стоит на первом месте: the king of birds -  царь птиц, орел; the 
king of beasts – царь зверей, лев; the lungs of London – “лёгкие  Лондона", лондонские парки. 
Некоторые фразеологические единицы являются олицетворениями. Под олицетворением 
понимается троп, состоящий в том, что неодушевленным предметам приписываются 
признаки одушевленных: Brown Betty - хлебный пуддинг с яблоками; Jack Frost – Мороз 
Красный нос; Father Thames – Старушка Темза и др. 

 1.2 Адъективные фразеологические единицы представлены компаративными (as weak 
as water – слабый, хилый; as sober as a judge – ни в одном глазу; as brave as lion - смелый) и  
некомпаративными  единицами (dead to the world - в бесчувственном состоянии, 
невосприимчивый к происходящему). Адъективные сравнения обозначают самые 
разнообразные качества, свойства как людей, так предметов и явлений, например:as cool as a 
cucumber - совершенно спокойный, невозмутимый; (as) pretty as a picture - хороша как 
картинка; (as) ugly as sin - страшен как смертный грех и др. 

Адъективные сравнения могут относиться как к человеку, так и к животному, и к 
предмету, например: (as) free as (the) air - свободный как ветер (о человеке или о животном); 
as like as two beans -  похожие как две капли воды (о предметах или людях). 

1.3 Адвербиальные фразеологические единицы с точки зрения их семантических 
особенностей делятся на два класса: качественные и обстоятельственные. 

Качественные  адвербиальные фразеологические единицы обозначают признаки 
процесса, т.е. характеризуют его с качественной стороны. Они подразделяются на 
фразеологические единицы образа действия и фразеологические единицы меры, степени. 

 Адвербиальные фразеологические единицы образа действия могут выражать: 
интенсивность действия – by leaps and bounds -быстро, стремительно; # семимильными 
шагами; like Alice in wonderland – нелогично;  неполноту действия –by fits and starts - 
урывками и нерегулярно; полноту действия – from A to Z - с самого начала до самого конца; 
# от а до я; неожиданный характер действия – out of a blue  sky (или out of the blue) - 
совершенно неожиданно; # как гром среди ясного неба; как снег на голову. 

К адвербиальным фразеологическим единицам меры, степени относятся: hide and hair  - 
целиком, полностью; # с потрохами; in a small way  - в небольших размерах, понемногу, 
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скромно. 
Обстоятельственные адвербиальные фразеологические единицы не характеризуют 

действие с качественной стороны, а обозначают обстоятельства, условия, в которых 
совершается действие, т.е. нечто внешнее по отношению к действию. Выделяется несколько 
групп обстоятельственных фразеологических единиц: обстоятельства, при которых 
совершается действие: rain or shine  - при любых обстоятельствах, несмотря ни на что; 
наречия места (обозначают пространственные признаки): from John o`Groat`s to Land`s End - 
с севера до юга  Англии, с одного конца страны до другого; наречия направления: in the 
wind`s eye (мор.) - прямо против ветра; наречие времени (обозначают протекание действия во 
времени): in less more time - моментально, мгновенно; # в мгновение ока. 

2. Номинативно – коммуникативные фразеологические единицы представлены 
глагольными фразеологическими единицами, которые подразделяются  на компаративные и  
некомпаративные. 

2.1 Компаративные фразеологические единицы не употребляются в страдательном 
залоге, соответственно не могут трансформироваться в предложение. У таких оборотов 
всегда подчинительная структура, например: drink like a fish – пить запоем; fit somebody like 
a glove – быть как раз впору; fill like a boiled rag – чувствовать себя крайне слабым; fill like a 
million dollars –  прекрасно выглядеть; 

2.2Некомпаративные глагольные фразеологические единицы могут иметь 
подчинительную и сочинительную структуру, например: turn Charlie – струсить; have a free 
hand – иметь свободу действий; not to see the wood behind the trees – за деревьями леса не 
видеть; cut and come again – уплетать за обе щеки; stand or fall – выстоять или погибнуть. 

Среди глагольных фразеологических единиц встречаются частично-предикативные 
обороты типа: strike while the iron is hot – ковать железо пока горячо; know what is what – 
понимать, что к чему; bite off more than one can chew – взяться за непосильное дело; speak the 
truth and shame the devil – выкладывать все на чистоту и др. 

3. Междометные фразеологические еиницы и фразеологические единицы с модальным 
значением. 

3.1 В результате экспрессивного переосмысления междометные фразеологические 
единицы превращаются в обобщенные выразители эмоций и волеизъявления, а иногда и того 
и другого вместе, в результате чего значение подобных междометных образований является 
немотивированным. Особенностью междометной семантики является полное экспрессивное 
переосмысление. Междометия выражают личностное отношение человека к объектам 
внешнего мира, а иногда и к самому себе. Один и тот же объект может вызывать различные 
эмоции у различных людей. 

Типичными для английского языка являются одновершинные междометные 
фразеологические единицы типа by George! (святой Георгий считался покровителем Англии), 
by Jove!, Oh, my God!, God, save the Queen!, your grandmother! и др. Для подобных 
восклицаний характерен широкий диапазон выражаемых эмоций: удивление, восхищение, 
досада, гнев и т.п. 

3.2 В сфере фразеологии модальность рассматривается как выражение 
фразеологическими единицами утверждения и отрицания, обозначение ими отношения к 
высказыванию с точки зрения его достоверности, желательности, предположительности, а 
также соотнесенность фразеологических единиц с модальными словами. С этой точки зрения 
в современном английском языке существуют различные структурные типы модальных 
фразеологических единиц немеждометного характера: модальные фразеологические 
единицы с подчинительной структурой, которые в свою очередь делятся на 1) 
компаративные фразеологические единицы : (as) sure as death; (as) sure as fate - наверняка, 
несомненно, неизбежно; # верно, как дважды два четыре, как пить дать; 2) некомпаративные 
фразеологические единицы : at any price - любой ценой; во что бы то ни стало;any day - 
бесспорно, несомненно; 3) некомпаративные фразеологические единицы со структурой 
предложения : I`ll bet my boots (my hat); I`ll bet my life; I`ll bet my bottom (last) dollar  - держу 
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пари, будьте уверены, еще бы, # как питъ дать, даю голову на отсечение; и модальные 
фразеологические единицы с сочинительной структурой, имеющие: 1) соединительную связь: 
well and good - ну что же (эта парносинонимическая фразеологическая единица не примыкает 
к слову, к которому относится, и выделяется в самостоятельную ритмическую группу 
предложения); и 2) разделительную связь : not for love or money - ни за что (на свете), ни за 
какие деньги. Некоторые предложно-именные фразеологические единицы, т.е. 
одновершинные фразеологические единицы, обладают модальным значением, например, of 
course - конечно; at all  - совсем, совершенно (в отрицательных предложениях); by no means - 
ни в коем случае, ни под каким видом; no doubt-без сомнения. Фразеологические единицы с 
модальным значением в синтаксическом отношении представляют собой вводный член 
предложения, стоящий в начале, середине или конце предложения и часто отделяющийся 
запятыми. Они могут употребляться также как самостоятельные предложения. 
Фразеологические единицы с модальным значением вводятся в речь путем соотнесенности, 
т.е. семантически реализуются в зависимости от сообщения о ситуации. 

4. Коммуникативные фразеологические единицы представлены любым типом 
предложения, за исключением номинативного и междометного. Среди коммуникативных 
единиц следует различать пословицы и поговорки. 

4.1 Под пословицами обычно понимают афористически сжатые изречения с 
назидательным смыслом в ритмически организованной форме. Они очень таки часто 
используются в статьях газет, т.к. преследуют дидактическую цель (поучать, предостерегать 
и т.п.). В контексте пословица выступает в качестве самостоятельного предложения или 
части сложного предложения. Английские пословицы очень разнообразны по своему 
содержанию и охватывают все стороны жизни английского народа. Пословицы учат 
трудолюбию: no gain without pain -  без труда не вытащишь и рыбки из пруда, business before 
pleasure - сделал дело, гуляй смело и др. Народная мудрость гласит ценить то, что имеем: 
something is better than nothing – на безрыбье и рак рыба; health is better than wealth - здоровье 
– лучшее богатство и др. Поучительная функция пословиц: everything is good in its season – 
всему свое время; easy come, easy go – как нажито, так прожито; a good husband makes a good 
wife – у хорошего мужа- хорошая жена и др. 

4.2 Поговорка - это коммуникативная фразеологическая единица непословичного 
характера. Большинство поговорок носит разговорный характер. В английском языке 
поговорок во много раз меньше, чем пословиц. В своем большинстве поговорки являются 
оценочными оборотами. Они могут выражать как положительную, так и отрицательную 
оценку. Поговорки с положительной оценкой: may your shadow never grow less! # желаю Вам 
здравствовать долгие годы! More power to your elbow - желаю успеха!, желаю удачи! 

Поговорки с отрицательной оценкой: does your mother know you are out? # у тебя 
молоко на губах не обсохло;woe betide you! - будьте вы прокляты! Для поговорок, как и для 
пословиц, характерна однозначность. Поговорки бывают повествовательными, 
побудительными, восклицательными и вопросительными предложениями. 

Повествовательные предложения делятся на простые утвердительные: the coast is clear  
- путь свободен, опасности нет; и простые отрицательные предложения: that cat won`t jump -  
этот номер не пройдет и др. Число побудительных предложений совсем невелико: put that in 
your pipe and smoke it! (разг., фам.) # зарубите это себе на носу, запомните это раз и навсегда 
и др. Восклицательные предложения: Queen Anne is dead! (разг., ирон.) - "это было уже 
известно при покойной королеве Анне"; # открыл Америку! 

Фразеология была и остается излюбленным средством экспрессии для всех, чья цель – 
выразить свою мысль ярко и образно. Поэтому мы так часто встречаем фразеологические 
единицы на страницах печатных изданий. Журналисты стремятся  постоянно воздействовать 
на общественное мнение, в их интересах заставить читать газету, поэтому они часто 
прибегают к использованию устойчивых словосочетаний с переосмысленным значением. 
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Ғылыми жетекші- Ф. А. Батаева 
 
Интертекстуалдық теориясы XX ғасырдың екінші жартысында көптеген 

ғылымдардың,атапайтсақ, мәтін 
лингвистикасын,семиотиканы,текстологияны,риториканы,психолингвистиканы,германевтик
аны,поэтиканы және т.с.с. мәліметін қосатын пәнаралық мәтін теориясының шегарасында 
пайда болды. 

Бұл теорияның қалаушысы- француз семиологы және әдебиеттанушысы  Ю.Кристева.  
Оның айтуынша,әр мәтін өз ішіне басқа мәтінді таңдайды да, айтылымды тудырады. 

Осылайша мәтін көптеген мәтінаралық (интертекстуалды) байланыстарды жүзеге асырады. 
Интертекстуалдылық теориясы ең әуелі көркем әдебиеттегі интертекстуалдық 

байланыстарды зерттеу барысында туындады. Алайда шындығында оның қолданыс аясы 
әлдеқайда кең.  

Қазіргі уақытта интертекстуалдық теориясы ең алдымен әдебиет пен семиотикада 
белсенді түрде өңделуде (М.М. Бахтин, Ю.Н. Лотман, Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Женет, Р. 
Лахманн, Ж. Деррид, И. Ильин, Т.Г. Винокур және т.б. жұмыстарын қарау). 

Осы саладағы лингвистикалық зерттеулер көбінесе көркем мәтіннің талдауымен 
байланысты (Смирнов 1995, Лушникова 1995, Фатеева 2000, Арнольд 1993, 1995, 1999, 
Кузьмина 1998, 1999, Сидоренко 1997, 1999, Козицкая 1999, Солодуб 2000, Степанов 2001, 
Гаспаров 2002, және т.б.). Соңғы онжылдықта ғылыми коммуникацияның негізі ретінде 
интертекстуалдық өзара әрекеттестіктің белсенді зерттеуі жүргізіліп жатыр. (Даирова 1983, 
Петрова 1987, Михайлова 1999а, Чернявская 1996, 1999, Баженова 2001 және т.б. қарау). 

Интертекстуалдылық саласындағы зерттеулермен өнегелік мәтіндердің теориясы (Ю.Н. 
Караулов, Д.Б. Гудков, В.В. Красных, В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова, Г.Г. Слышкин, және 
т.б. жұмыстарын қарау) және тілдік ойынды зерттеу (Земская және т.б. 1983, Гридина 1996, 
Санников 1999, Сандалова 1998, Николина, Агеева 2000, Лисоченко 2000, Болдарева 2002 
және т.б.)тығыз байланысты. 

Интертекстуалдық барлық сөздік жанрларға тән болғандықтан, интертекстуалдық 
бұқаралық ақпарат құралдары саласына жататын мәтіндерде де орын алатыны сөзсіз.  

Қазіргі жұмыстардың ретінде (Земская 1996, Сметанина 2002, Алещанова 2000, 
Лисоченко 2000, Солганик 2001, Постнова 2001а, Сандалова 1998 және т.б. қарау) БАҚ 
мәтіндерінде интертекстуалдық байланыстардың бар екендігі аталған. Соның ішінде атап 
айтсақ, газет мәтіндеріндегі интертекстуалдық байланыстар зерттелген. Бұған орай газет 
тақырыптары көптеп зерттелген (Губенко 1969, 1988, Павлова 1973, Земская 1996, 
Ганапольская 2000, Лисоченко 2001 және т.б.).Алайда қазіргі уақытқа дейін теле-бағдарлама 
(теле дискурс) мәтіндеріндегі интертекстуалдық байланыстардың кешенді зерттеуі 
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болмағанын мойындау керек.  Жоғарыда айтылғандар БАҚ мәтіндерін интертекстуалдық 
теориясының аясында кешенді зерттеу қажеттілігін анықтайды.(1). 

БАҚ арнайы техникалық құрылғылардың көмегімен түрлі мағлұматтарды кез-келген 
тұлғаға ашық әрі жариялы беруге арналған мекеме болып табылады. Олардың ерекше 
белгісі- тұтынушылар ортасының шексіздігі; арнайы,техникалық құралдардың болуы; 
коммуникациялық қызметкерлердің кеңістік пен уақыт бойынша ара қашықтыққа 
қарамастан, өзара байланысы.  

БАҚ-ға баспасөз, жаппай сөздіктер, радио, телеарна, кино- және дыбыс жазбасы,бейне 
жазба жатады.  

БАҚ әсердің түрлі мүмкіндіктері мен күшіне ие, олар ең алдымен рецепиенттің 
қабылдау мүмкіндігіне тәуелді болады. Ең үлкен бұқаралық және қатты саяси әсер ететін 
аудиовизуалды БАҚ ең әуелі радио мен телеарна болып табылады.  

ХХ ғасырдың соңғы он жылдығында қарқынды дамыған масс-медиалық 
технологиялардың арасында телеарна ерекше орынға ие.  

Барлық ақпараттық технологиялардың ішінде ол, постмодернизм атмосферасын толық 
әрі айқын көрсететіні сөзсіз.  

БАҚ-да әдебиет, өнер, саяси мәтін, фольклор, жарнама тундылары сияқты мәтіндік 
материалдар интертекстуалдылықтың көзі болып табылады.  

Интертекстуалдылықтың нақты формалары –ашық және жабықдәйексөз, аллюзия, 
парафраза, еліктеу, пародия, реминисценция. Дәйексөзділік –  бұл интертекстуалдылыққа тән 
стилдік көрсеткіш.  

Автор мәтінінің мағынасын құрудың өзі дәйексөздің басты қызметі.  
Дәйексөздің қызметі – оның міндеттерінің және оларды орындаудың жиынтығының 

сипаты. Қызметтеріне сәйкес дәйексөздің бұқаралық ақпарат құралдарының арасындағы рөлі 
мен орыны түсінікті бола бастайды. Қызметті білу–бұл дәцексөзді қолданудың бағыты, 
құралдары, тәсілдері мен нәтижелерінің жиынтығын түсіну.[3]. 

Медиамәтіндегі интертекстуалдыққа оралатын болсақ, медиамәтіннің табиғатының өзі 
интертекстуалды механизмдерін қарқынды жүзеге асыру мүмкіндігі туралы сөз етуге жол 
береді. Бұқаралық коммуникация ерекшелігін зерттеу базалық медиалингвистикалық 
категориялардың интертекстуалдықты өзектендірудің түрлі түрлерімен потенциалды 
байланысын көрсетеді. 

Т.Г Добросклонская айтқандай,бұқаралық коммуникациядағы мәтін көлем мен 
көпқабаттылық сипатына ие.[4]. Медиамәтіннің тап осы сипаттары кең әрі тар тәсіл көз 
қарасында интертекстуалдылықты жүзеге асыруды қамтамасыз ететіні анық. 
Интертекстуалдылықты жүзеге асыруды зерттеудің «кең» тәсіл деп,мәтіннің вербалды 
құраушысының медиалықпен: кескінді,иллюстративті, аудио құралдармен (дауыс сапасымен, 
әуендік сүйемелдеумен) қатар алуы арқасында құрылатын медиамәтіннің мақсатты 
гетерогенность қарастырылады. Вербалды және БАҚ компоненттер, бір тұтастықты құра 
отырып және түрлі қызметтерді: толықтыру, күшейту, иллюстрациялар,бөлу, қарама-қайшы 
қою орындай отырып өзара байланысты екендігін ескерген жөн. Басқаша айтқанда, 
қарапайым медиамәтін түрлі семиотикалық жүйелерді міндетті түрде бір тұтастыққа 
біріктіреді.  

Сондай-ақ сыртқы көп қабаттылығынан басқа әр медиақабаттың құрылу ерекшелігі- ең 
әуелі, ауызшаның - интертекстуалды қосулардың қарқынды өзектілігін өз ішкі құрылымында 
да қамтамасыз етеді. Т.Г. Добросклонскаяның айтуы бойынша, жаңалық мәтініне көз 
жүгіртіп қарайтын болсақ, саясаткерлердің, кәсіпкерлердің, түрлі саладағы сарапшылардың 
және т.б. қосылған айтылымдарының көлемі, жалпы алғанда шамамен 20-30% құрайды.[4]. 
Осы орайда, Қазақстандық «Kazakh TV» спутниктік телеарнасынан Қазақстандық және шет 
елдік көрермендерге шығарылатын жаңалық үзінділерінен мысал келтіретін болсақ: 

Сарапшылардың мәліметі бойынша, 2013 жылы әлемде барлық жел қондырғылардың 
көлемі 300000 МВ құрады . Ал өткен жылы бұл көрсеткіш 280000 мв-қа жеткен. Бүгінде 
жел энергиясын 103 мемлекет қолданады. 

http://emeline.narod.ru/tv.htm#1Kroker%20A.,%20Cook%20D.
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Analytical data shows that in 2013 the capacity of all wind power installations through out 
the world made up 300000 МW. Last year this figure exited 280000 МW. In total103 countries use 
wind energy. 

Сарапшылардың пікірінше, Қазақстан аумағының 2%-на жылына желдің орташа 
жылдамдығы секунтына 7 метрді құрайды, 1 жылда сағатына 1 триллион киловатт 
өндіреді. Бұл көрсеткіш елдің электр энергияға деген сұранысын қанағаттандырады. 

Experts say that the speed of wind in 2% of Kazakhstan territory exeed 7 meters per second. 
This potentially than after generated 1 billion kilowatt hours annually.This figures are much higher 
than the countries demands for electricity.       

3D принтерлер қазіргі уақытта жаңалық емес, алайда олардың нұсқалары 
жетілдіріле түсуде. Бүгінде қалқып тұрған күйінде басып шығаратын құрылғы бар. 
Машина пластик пен металдан әр түрлі пішінде түрлі түсті фигуралар жасап шығара 
алады. Сарапшылардың ойынша, келешекте аталмыш инновация архитекторлар, 
дизайнерлер мен креативті адамдарға көмегін тигізеді. 

3d printers are new more  in novelty however their modifications are still being improved. 
Even now we can find a device which can print documents in suspension.The machine is capable of 
creating various figures of different forms from plastic and metals.Experts predict that in future 
such innovation will be very useful for architects, designers and ordinary creative workers. 

Жоғарыдағы келтірілген мысалдардан байқағаныңыздай, жаңалықтар мәтінінде 
сарапшылардың айтылымы, пікіріне жүгінген, яғни бір мәтін екіншісіне кірігіп, басқа бір 
жаңа мәтіннің туындауына ықпал етеді. Көрерменге белгілі бір хабарландыруды жеткізудің 
өзінде қаншама операция жатыр десек те болады.  

Түрлі ақпарат көздеріне белсенді жүгіну, аудиторияға ақпараттың объективті, өзекті әрі 
құнды берілуіне, түрлі жақтан талқылауға жағдай жасауға негіз болады.  

Н.И. Клушинның пікірі бойынша,дәйексөз келтірудің түрлі мақсаттары сөйлеушінің 
коммуникативті ниетіне сәйкес айтылымдарды үлгілеудің үлкен мүмкіндіктерін қосады.[4]. 
Медиамәтіндегі дәйексөз үзінділері тек жоғарыда аталған қызметтерді ғана 
орындамайтынын айтып өткен жөн. Дәйексөздерді қолданудың маңызды сипаты, автор 
сөзімен қоса олардың біртұтастықты құруы болып табылады. Бөтен айтылымдардың үзіндісі 
мәтіннің ақпараттық құраушыларының толық бір бөлігі болады. 

Сондай-ақ медиалингвистика бойынша жұмыстар қатарында дәйексөздің бұл 
ерекшелігі түбегейлі қарастырылады. Мәтін құрылымы деңгейінде жаңалық мәтінін 
сипаттауда Т.Г. Добросклонская жүргізушінің сөзі жеке ауызша жаңалық үзінділерін 
тұрақты сөз тіркестері көмегімен логикалық біртұтастылыққа айналдыра отырып, 
байланыстыру, «жапсыру» қызметін атқарады.[4]. 

«Дәйексөз» ұғымының одан да ауқымды «интертекстуалдық» терминіне ауысқандығы 
даусыз. Интертекстуалдылық теориясы бұрын соңды көркем әдебиеттердегі 
интертекстуалдық байланыстарды зерттеу барысында пайда болған. Алайда, қазіргі уақытта  
оның қолданыс аясының кеңдігіне көз жеткізіп отырмыз. Біріншіден, ол барлық сөздік 
жанрларына қатысты. Екіншіден, интертекстуалдық бұқаралық ақпарат құралдары саласына 
жататын мәтіндерден орын алады.  
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The English language can be realized in different social varieties, and one of important 

subsystems of modern English is Slang. The topicality of our investigation is conditioned by the 
necessity to study different colloquial varieties of English, mainly the stylistic peculiarities of Slang. 
It is an actual issue of present- day English. Slang is an inalienable part of spoken English. There is 
hardly a person who doesn’t make use of it upon occasion. It is vivid and natural in speech. 
Everyone from teenagers to scientists use it. All countries and periods of history have had slang. It 
reflects the peculiarities of contemporary daily life in a unique way. All types of semantic change 
can be illustrated from that part of the vocabulary. Slang items usually aren’t long- lived, but each 
period of history has its own traits, which are wonderfully characterized by these short- lived 
expressions. So nowadays slang is becoming more and more popular. The role that it plays today is 
greater than it has been in certain times in the past. 20-30% of native speaker’s speech consists of 
slang. We may have difficulty while speaking to them. In fact, it’s hard to understand a man who 
asks you where dog and bone is. If you don’t know anything about rhyming slang, you won’t even 
imagine that he is asking about the telephone. 

It would certainly be an incomplete picture of the language today, which failed to include 
slang as a present feature and a source from which English will doubtless continue to be fed in the 
future.  

Partridge, one of the best known specialists in English slang, gives a series of slang words 
designating a man of fashion that superseded one another in English slang. They are: blood, 
macaroni, buck, swell, dandy, toff, masher and teddy-boy. This is the evidence of slang’s 
changeability.  

There are usually some difficulties in translating slang. While translating we should find 
equivalents of slang in Russian or Kazakh or we can use explanatory method. So it’s worth studying 
slang and its etymology. 

Basing on these facts  the subject of our paper was chosen as "Stylistic Aspects of English 
Slang". The cultivation of slang has become a feature of certain types of popular writing. It’s about 
the men like George Age who wrote Fables in Slang, or Ring Lardner, or O’Henry. They are not 
only the creators of locutions, which have become part of the slang of the day, but they have 
popularized this outer fringe of the colloquial and given it greater currency. 

The works of many scientists were devoted to slang. E. Patridge scrutinized slang in “Slang 
Today and Yesterday,” Greenough and Kitteridge in “Words and Their Ways in English Speech,” J. 
Growther in “Guide to British and American Culture,” R.A.Spears in “Contemporary American 
Slang,” S.I.Hayakawa in “Language in Action,” M.Pei in “The Story of Language,” Robert 
L.Chapman in “American Slang,” Tony Thorn in “Dictionary of Contemporary Slang,” S.B.Flexner 
and Anne H.Soukhanova in “Speaking Freely,” Lighter, E.Jonathon, J.Ball and J.O’Connor in 
“Random House Historical Dictionary of American Slang,” Peter van der Merwe in “Origins of the 
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Popular Style,” H.Ickstadt in “Teaching American Studies Abroad : the European Experience ,” 
S.B.Flexner in “Listening to America.” 

All these works were the main sources to achieve the aim of our paper. It lies in the 
classification of slang according to the stylistic indications. The aim of the investigation determines 
the following objectives:  

• To classify slang according to the stylistic peculiarities; 
• To analyze the ways and means of their formation; 
          The aim and objectives of the investigation determined the methods of linguistic 

analysis. In our paper we apply elements of stylistic analysis and contextual analysis. 
Stylistic Aspects of Slang 
One of the tasks set before the branch of linguistic science that is now called Stylistics, is a 

thorough study of all changes in vocabulary, set phrases, grammatical constructions, their functions, 
an evaluation of any breaking away from the established norm, and classification of mistakes and 
failures in word coinage [1,98]. 

Slang, being heterogeneous phenomenon causes natural confusion and do not encourage 
scholars to seek more objective criteria in order to distinguish the various stylistic layers of the 
English colloquial vocabulary. The confusion is made still deeper by the fact that any word or 
expression apparently legitimate, if used in an arbitrary, fanciful or metaphorical sense, may easily 
be labelled as slang [1,98]. 

The following stylistic layers of words are generally marked as slang. 
1. Words which may be classed as thieves’ cant, or the jargons of other social groups and 

professions, like dirt (money), dotty (mad), a barker (a gun), to dance (to hang). 
Many people learn bits of the jargon of other groups through television programmes and films 

about hospitals, law courts, etc. It’s necessary to mention that some scientific jargons belong to 
slang. Some of the jargon used by people who work with computers are also belong to slang and 
has become well known. Most people know, for instance, that a hacker is somebody who gets into 
other people’s computers without permission [2,494]. 

Internet is one of the nowadays’ symbols, it is a subculture with its own slang, which is 
unclear to people who have just joined to endless network space. Internet slang can be an ancient 
phenomenon. Everybody knows a word “bug,” which means some computer problem. The 
etymology of this slang is following. Literal translation of this English term gives something quite 
far from computers. Generally, the word “bug” has multitude varieties of usage, but in this situation 
– namely “жук.” Because in 1945 the work of one computer was broken with apparatus defects, the 
cause of which was a bug, which had been found in the computer’s relay. The problem was 
discovered by Grace Hopper. It was she who offered slang “bug.” She also invented a term 
“debugging” which in understanding of this and that period meant repairing computer problems, 
removal of defects in equipment. The programs called “Debuggers” are modern software, necessary 
to repair programs and search errors in them. Even means “DOS,” which is intended to remove 
computer defects, are called “Debug” generally in teaching aims. So, slang term “bug” means any 
computer problem. There are many of such computer slang, the list of them, including RTFM OR 
IMHO is given in Appendix E.       

2. Colloquial words and phrases like for good, to have a hunch, a show (at the theatre) and the 
like. It is indeed sometimes impossible to distinguish between a colloquial word and one, which we 
shall agree to call jargonism or professionalism, or one belonging to any other of the non- literary 
layers. Therefore such borderline words which have the transitional characteristics of two 
neighbouring groups, as colloquial and professional; colloquial or dialectal and the like. There is a 
general objection to the use of a term that can be applied indiscriminately to any unit, which cannot 
otherwise be characterised. Thus such words as chink (money), fishy (suspicious), hum (humbug), 
governor (father) and many other words and phrases are in some dictionaries given with two 
stylistic notations, coll. or sl. 

3. Figurative words and phrases are not infrequently regarded as slang and included in special 
slang dictionaries, e.g. Scrooge (a mean person), shark (a pickpocket, a swindler), blackcoat (a 
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clergyman). 
4. Words derived by means of conversation, one of the most productive means of word- 

building in present day English, are also sometimes classed as slang, for example, the noun agent is 
considered neutral because it has no stylistic notation, whereas the verb to agent is included in one 
of the American dictionaries of slang. It is the same with such pairs as altar – to altar, ancient (a) – 
ancient (n). 

5. Set expressions which are generally used in colloquial speech and which are clearly 
colloquial, are also marked with the notation slang, e.g. to go in for, to cut off with a shilling, in a 
way, and many others. 

6. Improprieties of a morphological and syntactical character, e.g. How come, I say, double 
negative as I don’t know nothing and others of this kind. 

7. Figures of speech are expressions in which words are used in unusual ways. One of the 
most common slang figures of speech is the metaphor, an implied comparison between two 
different things. For example, the slang metaphor bean pole describes a thin person, or upper- story 
means head. 

Slang expressions are created by the same processes that affect ordinary speech. Expressions 
may take form as metaphors, similes, and other figures of speech (dead as a doornail). Words may 
acquire new meanings (cool, cat). A narrow meaning may become generalized (fink, originally a 
strikebreaker, later a betrayer or disappointer) or vice-versa (heap, a run-down car). Words may be 
clipped, or abbreviated (mike, microphone), and acronyms may gain currency (VIP, awol, snafu). 
A foreign suffix may be added (the Yiddish and Russian -nik in beatnik) and foreign words adopted 
(baloney, from Bologna). A change in meaning may make a vulgar word acceptable (jazz) or an 
acceptable word vulgar (raspberry, a sound imitating flatus; from raspberry tart in the rhyming 
slang of Australia and Cockney London; Sometimes words are newly coined (oomph, sex appeal, 
and later, energy or impact).              

The processes by which words become slang are the same as those by which other words in 
the language change their form or meaning or both. Some of these are the employment of metaphor, 
simile, folk etymology, distortion of sounds in words, generalization, specialization, clipping, the 
use of acronyms, elevation and degeneration, metonymy, synecdoche, hyperbole, borrowings from 
foreign languages, and the play of euphemism against taboo. The English word trip is an example 
of a term that has undergone both specialization and generalization. It first became specialized to 
mean a psychedelic experience resulting from the drug LSD. Subsequently, it generalized again to 
mean any experience on any drug, and beyond that to any type of "kicks" from anything. Clipping 
is exemplified by the use of "grass" from "laughing grass," a term for marijuana. "Funky," once a 
very low term for body odour, has undergone elevation among jazz buffs to signify "the best"; 
"fanny," on the other hand, once simply a girl's name, is currently a degenerated term that refers to 
the buttocks (in England, it has further degenerated into a taboo word for the female genitalia). 

Another type of slang figure of speech is metonymy, which substitutes a quality of something 
for the thing itself. Examples of metonymy include long green (paper currency) and skirt (woman). 
[3.499] 

Other examples of slang figures of speech are: 
Killing (astonishing) – hyperbole 
Some (excellent or bad) – understatement 
Clear as mad – irony [4.69] 
In slang, we can find expressions originating in written speech: thus yours truly is used orally 

instead of the pronoun I or of its objective case form, me. 
 “Hold on, Arthur, my boy,” he said attempting to mask his anxiety with facetious utterance. 

“This is too much at once for yours truly. Give me a chance to get my nerve. You know I didn’t 
want to come…” (“Martin Eden” by Jack London) [4,69]. 

A very peculiar graphic metaphor is the expression number one, a slang expression of nearly 
the same meaning as the previous: the figure “one” and the pronoun of the first person singular (I) 
look identical, besides the idea of the first number implies priority to everybody else – hence the 
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egoistic tinge in the meaning: 
“Then I’ve a string of brothers – I’m the youngest – but they never helped nobody. They’ve 

just knocked around over the world, lookin’ out for number one. The oldest died in India.” 
(J.London) 

“Take myself – I choose that example because after all, number one is what I know most 
about.” 

Some slang expressions are euphemisms. Many older people use   euphemisms for bodily 
functions, e.g. spend a penny, powder your nose, and visit the bath-room, meaning “to go the 
toilet.” Some common serious diseases have slang names which are lighter in tone than the formal 
name, e.g. the big C for cancer. Somebody with a bad heart has a dicky ticker. People use 
expressions like pass away or pop your clogs to refer to dying. In business, some companies, 
instead of sacking or firing an employee, may speak of letting them go or (AmE) dehiring them. 
Job titles can make a job sound more important than it is. In the US a person who takes away 
rubbish used to be called a garbage man, but now may be called a sanitary engineer. 

The reader is expected to bear in mind the intentional character of stylistic degradation 
effected by slang words and phrases. The same is true, as we remember, with regard to jargon 
words and phrases. But here, a problem is exposed to our view at once: intentional and 
unintentional degradation, how can we tell them apart? To a degree, everything seems to be a matter 
of taste here, a matter of individual experience. The only efficient way of differentiating the two 
varieties of degradation, which implies separating slang or jargon words from colloquial ones, was 
suggested by I.V.Arnold and E.S.Azhaurova. This is explanatory transformation of word definitions 
[4,70]. 

For instance, what is a fin in slang? Its primarily literal meaning is “плавник(рыбы)” Its 
meaning as slang word is “hand.” The explanatory transformation reads: fin is not a kind of hand, 
but a humorous or contemptuous way of talking about a hand. Similarity: skirt is not a kind of girl, 
but a contemptuous way of talking about a girl; tootsie is not a kind of woman, but an endearing 
way of talking about a woman. Compare: chap is not a kind of man, but an informal way of talking 
about a man. The same attribute “informal” will be used in the definitions of the colloquial words 
chunk, baccy, feller, etc. Of course, the question whether we are dealing with merely “informal,” or 
with “familiar” or “humorous,” even derogatory manner can be more or less adequately answered 
only by native speakers [4,70]. 

The obscure etymology of the term slang affects its use as a stylistic notation. Whenever the 
notation appears in a dictionary it may serve, as an indication that the unit presented is non- literary, 
but not pinpointed. That is the reason why the various dictionaries disagree in the use of this term 
when applied as a stylistic notation [1,97]. 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық унвиерситетінің, шетел филологиясы:қытай тілі 
мамандығының   IV курс студенті 

Ғылыми жетекшісі- Дүкен Мәсімханұлы 
 

 Тілтанудың күрделі мәселелері осы салада көптеп кездеседі. Солардың ішінде кейде 
мән бере бермейтін, бірақ бәріміздің  де білуіміз қажет, ал тіл мамандары  үшін  міндетті 
күрделі мәселенің бірі – «тіл байлығы», сөз  қазынасы деп нені айтамыз? » деген сауалға 
берілер жауап. Бұл мәселені әркім өзінше түсініп, оған байлам айтатын сияқты. «Толғауы 
тоқсан қызыл тіл»деп марапаттағанда біз көбінесе тілдегі сөздер санын,айтылатын ой-
пікірімізді жан-жақты түсіндіруге қажетті сөздердің одан табылуын ескереміз. Бірақ  қытай 
тілінің қорында қанша сөз барлығын  және оның қандай бұлақтардан қайнар көзінен  нәр  
алып, толассыз толығып , байып отыратын баршамыз біле бермейміз. 

Сөз ең басты, әрі негізгі элемент. Сондықтан да сөздің тіл үшін  мәні өте зор. Алайда 
тіл сөзге қаншама бай болса да, олар жеке-дара тұрып, тілдің ең басты міндеті адамдардың 
өзара қатынасуына қажетті коммуникативті, эстетикалық, аккумулятивті қызметтерін толық 
атқара алмайды. Оны атқару үшін лексикамыздағы  барша сөздер белгілі  заңдылықты өзара 
тіркесе қолданылуы тиіс. Қытай тіліндегі «дағдылы сөздер» деген проблема міне, осы  
құбылысты  зерттеуден  пайда болып тұр.  

Демек, тілдің өзіндік табиғи  ерекшелігі  жеке сөздердің саны мен сапасына ғана емес, 
сонымен қатар  олардың  өзара   жымдаса байланысып, тіркесе қолдануына да байланысты  
екен. Сондықтан  да бұл , қытай тіліндегі «дағдылы сөздер» бүгінде өзекті проблема болып 
саналады.  

Қытай тілі білімінде  «дағдылы сөздерді» ғалымдар көптен бері зерттеп келе жатқан 
жоқ.   Сондықтан, «дағдылы сөздердің» табиғаты, сыртқы тұлғалық сипаты (синтаксис)  
және ішкі мағыналық  (семантикалық ) сыры, көркемдік ңақышы мен бейнелеуі толық  
айқындайды деп айта алмаймыз . 

Тілді оқыту кезінде, лексика – сөздік  қорының негізгі және басты материалы болып 
табылады,  және негізгі сөз таптарын құрайды. Лексиканы қолдану барысында  осы 
қолданушының тіл қабілетін көрсетеді. Лексика білімінің деңгейі өте маңызды аспект . 

Қытай тілін, шет тілі ретінде оқыту барысында «дағдылы сөздерді» назарсыз қалдыруға 
болмайды. Дағдылы сөздер қытай сөздік қорының  ең айқын бөлігі болып келеді. 

Қытайдың тарихи-этимологиялық тұрғысынан алып қарағанда , қытай тілінің   
«дағдылы сөздері»  қытай-ұлттық мәдениетінің жемісі және Хань ұлтының салт-
дәстүрлерімен тығыз байланысқан. 

Қытай тілінің лексикалық ерекшеліктерін жан-жақты және өзара байланысты түрде 
қарастырылады. Мәселен, тіл білімінің үлкен саласы лексикалогиялық негізгі объектісі – сөз 
десек, тілдегі сөз тағдыры мен қыр-сырының өзін алуан түрлі жағынан: сөз мағынасы, сөз 
мағынасының ақиқат шындыққа қатысы, сөз мағыналарының  контекстуалдық    шектестігі 
мен шендестігі, семантика–фразеологиялық байланыстары, сөздердің сөйлеу контексіне, 
стилистикалық  сипаттарына қарай байланысты айқындап, саралау керек болады . 

Қытай тілінің қазіргі сөз байлығы – ұрпақтан –ұрпаққа  өтіп, бірден –бірге ауысып, 
бүгінгі  дәуірге дейін келіп жеткен мол қазына, асыл мұра.  Әр халық лексикасы –сол 
халықтың басынан кешкен ұзақ сонар тарихының, саяси-алеуметтік  өмірінің тұрмыс-салты, 
күнкөріс тіршілігінің тілде қалдырған ізі. Қытай тілінің лексикасы үнемі даму процесінде 
болады. Көне заманнан бермен қарай қолданып келе жатқан көнерген сөздер бұрынғы  
үйреншікті мағыналарына қосымша үстеме мағыналар қосып  алып, қолдану өрісін кеңейте 
түседі, жаңа міндет атқарып, жаңа мағына  білдіріп, әдеби тіл сөздігіне қайтадан еніп, активті 
лексикада қолданып жүрген дағдылы сөздерде аз емес. 

Әдетте, тілдің  сөздік қорын актив және пассив лексика деп, екіге бөлінеді. Бұлайша 
топтау, біріншіден, тіл стильдеріне қатысты болса, екіншіден, тілдегі сөздердің қолдануы 
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жиілігі  не сиректігіне байланысты болып келеді. 
Сонымен дағдылы сөз дегеніміз күнделікті әлеуметтік қажеттілігі мол , қарым-қатынас 

жасауда жиі қолданылатын  ,ауыз әдебиетінде қалыптасып дәстүрге айналған ,тұрақталған 
сөздерді дағдылы сөздер деп айтамыз. 

Қытай тілінің даму қарқыңы туралы мәселе де мәселердің бірі болып саналады. Бұл 
мәселе жайында 胡裕树 (húyùshù) дың «现代汉语» - (xiàndài hànyǔ) қазіргі заман қытай тілі 
деген еңбегінде айқын қарастырылған болатын. Қытай тілінің  негізгі элементтерін өрістету , 
жетілдіру жолымен болатындығы , ал тілдің  бір сападан екінші  сапаға көшуі  жарылу 
жолымен де , бірден ескіні жойып, жаңаны орнату жолымен де емес,  тілдің  жаңа сапасы 
мен құрылымының  элементтерін бірте-бірте дамыту жолымен болатындығы , бүтіндей 
тілдің эволюция жолымен дамитындығы дәлелденді. 

Дағдылы сөздер сөйлеу тілінде де , жазу тілінде де көп қолданылатын құбылыс 
материалы. Дағдылы сөздер қай –қайсысын болмасын бәрі де алғаш халықтың сөйлеу тілі 
негізінде қолданылған . Сондықтан олар өмірдің барлық саласын қамтып, ішкі мазмұны 
жағынан өте бай болады. 

Тіл – мәдениеттің қайнар көзі. Өйткені, ол - мәдениеттің құрастырушы бір бөлігі, 
сонымен қатар, тіл - мәдениетті танытудағы негізгі құрал, себебі біз ол арқылы мәдениетті 
меңгереміз. Тіл мәдениеттің жалпы сипатын танытады. Бүгінде әлем Шығыс өркениетін 
мойындай бастады. Әсіресе егемендігін алған мемлекетіміздің өзін-өзі тануында шығыстану 
ғылымының маңызы орасан зор. Қытай тілі дүниежүзіндегі кеңінен таралған тілдің бірі 
болып табылады. Бұл тілде миллиардтан астам Қытай халқының кем дегенде 90% сөйлейді, 
сондай-ақ қытай тілі қөптеген елдерде тарала бастады. Қытай жазуымен Қытайға көршілес 
Жапония, Корея секілді елдер пайдаланады. Қытай тілдің ерекшеліктерін зерттеудің тілдің 
алуан түрлі қасиеттерін саралап жіктеуде, сондай-ақ оның әдеби тілінің лексикасының 
молығуы мен грамматикасының кемелденуінде маңызы зор екендігі тіл білімінде 
дәлелденген. Қытай тілінің грамматикасы жайлы ғана емес, сонымен қатар, қытай тілінің 
сөздік қорында ерекше орын алатын тұрақты сөз тіркесіне жататы дағдылы сөздер жайлы 
еңбектердің де маңызы зор болатындығы сөзсіз.  Қытай ғалымы Лу Фубо өз еңбегінде 
«қытай тіл грамматикасына мынадай анықтама берген: Қытай тілі грамматикасы тіл 
ғылымының бір бөлігі, тіл байлығының құрылымдық заңдылығы, әр грамматика тілді 
бейнелеу ғана ережесі емес, қайта көркем тіл байлығын грамматика арқылы реттеу. Әр тілде 
өзіне тән грамматикалық заңдылығы болады, грамматиканы жетік білгенде ғана сол тілді 
меңгере аламыз. Қытай тілі грамматикасы күрделі көрінгенімен, бірақ оны басқа тіл 
грамматикасымен салыстыра үйренуге болады. Жалпы алғанда, грамматиканы түсіндіру 
арқылы оны игеруге болмайды, қайта көптеген мысалдар келтіру арқылы бірте- бірте игеру 
керек» деп жазылған . Әрбір тілдің сөздік қоры лексикалық заңдылық бойынша жәй 
тіркестер және тұрақты тіркестер деп аталатын екіге бөлінеді. Мұндағы тұрақты тіркестер 
дегеніміз сан ғасырлық тілдік ақиқат барысында біртіндеп қалыптасқан дағдылы формаға, 
жүйелі қалыпқа түскен, бұзып- жаруға, өзгертуге келмейтін тіл бірлігі. Фаң Ұйчин өз 
еңбегінде «қытай тіліндегі дағдылы сөз тіркесіне былай деп анықтама берген: Сөз бен сөз 
тығыз ұштасып келуі, әрі ол уақыттық ерікке бірікпей, әрқашан да тұрақты формадағы тұтас 
тұлға ретінде қолданылады. 

Кемінде үш сөздің тіркесуінен  жасалған , мағынасы бір тұтас , құрамы мен құрылымы 
тұрақты , даяр қалпында қолданылатын тілдік единица , әдетте , қытай тілінде – дағдылы 
сөздер деп аталады.Олардың қатарына , қытай тіліндегі -安乐窝 (Ānlèwō),白骨精(Báigǔjīng),

白日梦 (Bái rì mèng),半边天  (Bànbiāntiān),绊脚石 (Bànjiǎoshí),保护伞 (Bǎohùsǎn),抱佛脚 

(Bàofójiǎo),背黑锅 (Bēihēiguō),闭门羹 (Bìméngēng),变色龙 (Biànsèlóng) – тәрізді дағдылы 
сөздері енеді. Бұл дағдылы сөздердің әрқайсысы  сөздердің бір –бірімен тіркесе 
жұмсалуынан жасалғанмен , мағынасы жағынан бір тұтас, құрамы мен құрылымы жағынан 
тұрақты единица ретінде ұғынылады. 
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Қытай тіліндегі дағдылы сөздер  мағына тұтастығымен сипатталады.Оның өзіне ғана 
тән,меншікті мағынасы бар және ол мағына дағдылы сөздерді құрастырушы сыңарлардың 
мағыналарына  тәуелсіз,өздігінен өмір сүреді. Дағдылы сөздердің мағыналық  тұтастығы, 
оның семантикасы құрастырушы сыңарлардың мағыналарының  жиынтығына сәйкес 
келгенде де сақталынады .Басқаша айтқанда , мағыналық  жақтан дағдылы сөздер  бір бүтін , 
бір тұтас единица ретінде көрінеді де оның ,семантикасында құрастырушы сыңарлардың 
мағыналары ашық  , айқын бейнелегенде де ,мағыналық бүтіндігі , тұтастығы бұзылмайды .  

Қытай тілінің дағдылы сөздері барлық тілдік стильдерде және де әсіресе әдеби- көркем 
тілде кең қолданылады. Көптеген фразеологизмдер ежелгі заманда пайда болғанына 
қарамастан, бізге сол түрінде келіп жеткен. Кейбіреулері кейінірек қалыптасқан. Бірақ көнесі 
де, жаңасы да қоғамда өз орнын тауып, бәріне таныс және кең қолданыста. Дағдылы 
сөздер(қытай тілін тануында) қалыптасқан, біркелкі жүйе. Ол дербес қасиетке ие, өйткені 
дағдылы бір жағынан жеке сөздерден, екінші жағынан еркін сөз тіркестерінен 
айырмашылығы бар, сонымен бірге жалпыұлттық тілдің барынша күрделі жүйесіне кіреді, 
оның әр түрлі деңгейлерімен белгілі қатынастарға түседі. Дағдылы сөздерді құрайтын, 
мағына ажырататын қызмет атқаратын фонемалар, қытай тілінің фонематикалық деңгейімен 
байланыстырады. Дағдылы сөздер әр түрлі сөз таптарымен әрқалай қатынаста болады, оны 
олардың морфологиялық деңгейдегі жүйелік байланыстары сипаттайды. Сөйлемде белгілі 
қызмет атқара отырып, дағдылы сөздер басқа тіл бірліктерімен синтаксистік деңгейдегі 
жүйелік қатынастарға түседі. Лексикалық-грамматикалық сипаттамасы дағдылы сөздердің 
мазмұнын құрайды, оның сөйлемдегі синтаксистік қызметін айқындайды.Дағдылы сөздер  
грамматикалық қасиеттердің бар екенін оның сөйлемдегі басқа сөздермен байланысы мен 
қатынасынан көруге болады, бұл байланыстардың сөйлем құрамындағы басқа сөздер 
арасындағы қатынастардан еш айырмашылығы жоқ. Сөйлемдегі сөздерге дағдылы сөздер 
біртұтас бүтін ретінде қатысады. Дағдылы сөздері сөзге қосылуы мүмкін, сөзбен келісуі 
мүмкін, оны бағындыруы немесе оған бағынуы мүмкін. Лексикалық мәні мен грамматикалық 
категорияларына байланысты дағдылы сөздердің сөзбен ортақ қасиеттері бар. Дағдылы 
сөздер жүйе құрамында оларды өздеріне тән белгілеріне қарай біріктіру арқылы пайда 
болған әр түрлі  дағдылы жіктелулер (парадигма) кездеседі. Жоғарыда айтылған дағдылы 
топтарынан өзге басқаларын қарастыратын болсақ, мысалы, лингвистикалық белгілері 
бойынша: бір мәнді және көп мәнді, омонимдік, синонимдік, антонимдік дағдылы сөздер. 
Стилистикалық ерекшеліктері бойынша дағдылы сөздер стилдік таңбаланған және бейтарап 
деп ажыратады. Дағдылы сөздердің синтагматикалық қатынастары олардың лексикалық 
бірліктердің белгілі бөлігімен тіркесімімен сипатталады. Кейбір дағдылы сөздер барынша 
шектеулі тіркестігімен ерекшеленеді. Сондай-ақ синтагматикалық байланыстарының 
көптімен ерекшеленетіндері де кездеседі. Өзінің дифференциалдық белгілеріне (лексикалық-
семантикалық және грамматикалық) сәйкес, сондай-ақ сөйлеу тізбегіндегі әрекеті мен өмір 
сүру ерекшеліктеріне байланысты, дағдылы сөздер құрылымдық-семантикалық және 
функционалдық-стильдік деп бөлінеді. Бұл белгілі жүйе құру үшін және осы арқылы қытай 
тілінің бүкіл фразеологиялық бірліктерін оңай қарастыру үшін жасалады. Құрылымдық-
семантикалық жіктеу – бұл топтастыру қытай тіліндегі фразеологиялық бірліктерді олардың 
құрылымдық-грамматикалық және лексикалық-семантикалық белгілері негізінде тиісті 
бөліктерге бөлу үшін қажет. Бұл жіктеу бойынша дағдылы сөздер екі құрылымдық топқа: 
дағдылы сөздер - сөз тіркестері және дағдылы сөздер- деп бөлінеді. 

惯用语[guànyòngyŭ](қалыптасқансөзтіркесі).惯用语是一种习用的固定的词组，既有三
音节为主的固定格式，又有比较灵活的结构和强烈的修辞色彩。它通过比喻等方法而获得修
辞转义。惯用语[guànyòngyŭ] дегеніміз – қытай тіліндегі қалыптасқан сөз тіркестері. Бұл сөз 

тіркестерінің астарында  成语 [chéngyŭ] мақалдардар сияқты айтқандай бір аталы сөз жатыр 
дей алмаймыз.惯用语  [guànyòngyŭ]- лердің көбісі 成语[chéngyŭ] -лер сияқты сонау тарих 
қойнауына тамырын жайып үлгермеген. Яғни, шығу тарихы ілгеріде емес, беріде. Тіпті, 
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кейбіреуі осы заманғы оқиғалардың жемісі деуге де болады. Шынтуайтына келгенде,   惯用

语[guànyòngyŭ]- лердің осы жаңадан шыққан кейбіреуін қытай қарияларынан гөрі, шетелдік 
жастар жақсырақ түсіне алады. Себебі, бұған қытай тілінің ұдайы дамып, жаңарып 
отырғандығы дәлел. 开夜车 [kāi yèchē] деген тұрақты сөз тіркесін мысал етіп қарастайық. 
Бұл 惯用语[guànyòngyŭ] қытай тілінде былай түсіндіріледі: 为了工作或学习的需要而熬夜，

连夜加班 . Ал, қазақ тілінде: «түні бойы  кірпік қақпай жұмыс істеу, не болсама, сабақ оқу». 
Осы  берілген сөз тіркесін пайдаланып бір сөйлем құрап, мысал келтірелік.   为了考出个好成

绩，他们一连好几天～复习。Бұл сөйлемнің аудармасы: «емтихан тапсыруда жақсы жетістік 
көрсету үшін, олар бірнеше күн бас көтермей дайындалды.»  

Қытай тілінің дағдылы сөздерін зерттеу барысында 马 国 藩 (Mǎguófān)- ның 

классификациясына сүйенеміз. 马国藩 (Mǎguófān)- дағдылы сөздерді зерттеу барысында 
дағдылы сөздердің еркін сөз тіркесінен бес түрлі айырмашылығы бар деп жазады. Бірінші 
айырмашылығы-  еркін сөз тіркесі сөйлеу кезінде, қолданылу уақытында  кем дегенде екі 
сөздің грамматикалық жағынан тіркесіп,  мағынасы жағынан өзара үйлесіп, айтылуы 
жағынан соларға ұқсас басқа сөздермен айырбастауға, орын ауыстыруға келетін сөз тіркесі 
болып табылады. Ал дағдылы сөздер болса,  олар да кем дегенде үш сөздің тіркесуінен 
жасалады, бірақ олардың құрамы тұрақты болады. Яғни сөздердің орнын айырбастауға, 
олардың орнын ауыстыруға келмейді. 

Екінші айырмашылығы – дағдылы сөздердің мағына тұтастығында. Дағдылы сөздердің 
мағыналық тұтастығы  құрамындағы сөздердің жеке мағыналары тәуелсіз болып келеді. 
Фразеологиялық мағына  – құрамындағы сөздердің немесе жеке бір сыңарының лексикалық 
мағыналарының қайта жаңғыртылған жинақты мағынасы. Сондықтан да қытай тілінде 
дағдылы сөздер семантикалық жағынан біртұтас тіл бірлігі бола алады. Дағдылы сөздер 
құрамындағы сөздердің лексикалық мағыналары анық байқалғанның өзінде де, дағдылы 
сөздердің мағыналары семантикалық біртұтастығын сақтайды. 

Үшінші ерекшелігі – дағдылы сөздердің қолданылу тиянақтылығы.      Жоғарыда 
айтылған дағдылы сөздердің мағына тұтастығы мен құрылымының тұрақтылығы сақталған 
жағдайда, дағдылы сөздер дайын тұрақты тіркес сипатына ие болады.  

 Сол бойынша дағдылы сөздер еркін сөз тіркестерінен ерекшеленеді. Еркін сөз 
тіркестері дағдылы сөздерге қарама-қайшы сөйлеу уақытында, қарым-қатынас жасау үстінде 
өзара үйлесіп, еркін тіркесуі арқылы жасалады. Еркін сөз тіркестері дағдылы сөздер сияқты 
қайта жаңғыртылып қолданыдатын мағыналар емес, олардың мағына құрамындағы сөздер 
лексикалық мағынаға тәуелді болады. 

Төртінші ерекшелігі –дағдылы сөздердің барлығында  мәнерлілік, айқындық, астарлық, 
бейнелік қасиет бар. Осы айтылған қасиеттер  фразеологизмдердің стилистикалық мәнін 
аттырады.  

 Бесінші айырмашылығы –қытай тілінің дағдылы сөздері бір тілден екінші тілге сөзбе-
сөз аударуға көнбейді[4;5;6]. 

Ал еркін сөз тіркестері болса, әдетте, бір тілден басқа тілге сөзбе-сөз аударуға келеді. 
Қытай тіліндегі дағдылы сөздер мен еркін сөз тіркестері айырмашылықтарымен ғана 

ерекшеленбейді, олардың жақын ұқсастықтары да бар.Дағдылы сөздердің  құрамы мен 
құрылымы сөйлемге ұқсас формальды  еркін сөз тіркестерінен құралады. Содан шығатын 
тұжырым бойынша, еркін сөз тіркестері дағдылы сөздерді жасайтын материал, құрал болып 
табылады. 

Дағдылы сөздер сөзбен де тығыз жақын. Олардың ұқсастығы: атқаратын қызметтері 
мен білдіретін мағыналарында.  Олардың жақындығы көбінесе екі жағдайда байқалады.  

Біріншісі -  тілдегі әрбір сөз лексикалық бірлік ретінде жеке-дара  бір ұғымды білдіріп, 
дербес дайын мағынаға ие. Белгілі бір заттың, құбылыстың, қимылдың дайын атауы 
қолданылып келе жатыр. 

Екіншісі – қытай тілінде сөз де, дағдылы сөздер де түптеп келгенде лексикалық бірлік 
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ретінде бір ұғымды білдіреді. 
Осы жоғарыда аталған екі қасиет сөз бен дағдылы сөздерді бір-бірімен 

жақындастырады. 
Қытай тілінің дағдылы сөздерің еркін сөз тіркесімен, сөзбен арақатынасын 

қарастырдық, ендігі кезекте біз дағдылы сөздер мен сөйлемдер арақатынасын талдап өтейік.  
Дағдылы сөздер мен сөйлем арасында лексикалық ұқсастық бар. Себебі дағдылы сөздер де 
жай және құрмалас сөйлем құрылымдары да кездеседі. 

Ал айырмашылығына келетін болсақ, дағдылы сөздермен сөйлем лексикалық -
семантикалық және синтаксистік қызмет атқару жағынан ерекшеленеді. Сөйлемнің негізгі 
атқаратын қызметі- коммуникативтілік. Ал, дағдылы сөздер білдіретін ұғымды астарлай, 
мәнерлей, тұспалдай, бейнелей отыра, лексикалық-семантикалық бірлік болып табылады. 

     Қазіргі уақыта қытай тілінің дағдылы сөздері жиі қолданылуда және қарқынды даму 
барысында. Айтылған сздің өзінен-ақ фразеологизмдер өте қиын, өте қызықты ғылым 
екендігін түсінуге болады. Сондықтан да бұл жасалып отырған зерттеуіміз қытай тілінің 
дағдылы сөздерінің ерекшеліктері мен салыстырмасын баяндаудағы ең кіші бөліктерінің бірі 
ғана болып табылатындығын ескергеніміз жөн. Дағдылы сөздердің сиқырлы сырын ашу 
үшін, олардың мәселесін шешу үшін, оларды тереңдеп түсіну үшін әлі талай-талай зерттеу 
жасау қажет екендігі баршамызға мәлім. Дегенмен де, қытай тіліңдегі дағылы сөздердің 
жалпы мағынасын  және дағдылы сөздердің құрылымдық ерекшеліктерін, оқырманға жалпы 
ортақ бір мәлімет қалыптастырғаныма сенемін. 
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саяси, экономикалық, сонымен қатар мәдени беделі бар алпауыт мемлекеттердің бірі. ҚХР 
көршілес елдермен сан алуан сала бойынша ынтымақтастып, өзара дамып, мәдениет 
алмасады. Қытайдың сан ғасырларға созылған мәдениеті Тибетке, Монғолияға, Үндіқытайға, 
Корея мен Жапонияға да өз әсерін тигізді.Қытай халқының мәдениеті туралы сөз қозғағанда, 
ойымызға фэншуй, Жаңа жыл мерекесі, қытайлық ұлттық тағамдар, каллиграфия мен 
жауынгерлік өнері келеді. 

Қытай жауынгерлік өнерінің ерекшелігі -  қарсылас жақтардың тек физикалық күшке 
емес,  рухани күшке негізделіп әрекет етуі. Қытай жауынгерлік өнерін Батыста кунг-фу/гун-
фу деген атпен ассоциациялайды. Гун-фу сөзін қытай тілінен аударғанда, «гун» (功 ) 
сөзі«шеберлік», «ынталы еңбек», «күш, билік», «жетістік, нәтиже» деген мағынаны, ал «фу» 
(夫 )сөзі«адам» деген мағынаны береді.[1.25] 

Қытай жазбаларында«кунг-фу» термині ХХ ғасырдың өзіне дейін «қытайлық 
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жауынгерлік өнері» деген мағынада қолданылмаған болатын. Осы сөз қазіргі таңдағы өз 
мағынасында алдымен батыста ХVІІІ ғасырда француздық миссионер Жан Жозеф Мари 
Амиоменпайдаланылған еді. Аталмыш термин1960 жылдардың соңына дейін дерлік сирек 
қолданылды, ал  оның жиі қолданылуына Брюс Лидің қатысуымен түсірілгенГонконгтың 
кунг-фу туралы  фильмдерінің ықпалы зор болды. Қазіргі таңда аталмыш термин Қытайда да 
«қытайлық жауынгерлік өнер» мағынасында қолданылады және қытай халқының мәдени 
жетістігі болып саналады. 

Қытайда жауынгерлік шеберліктің барлық стилі мен түрін «Ушу» деп бір атауға 
біріктіреді. Ушуға сан алуан стильдер мен жауынгерлік мектептер кіреді. Ал, қытайлық кунг-
фу өнері сол практика мен теорияны ұштастыратын жүйе болып табылады. Оған өзін-өзі 
қорғау мен денсаулықты сақтау техникасы кіреді. Тарихи деректерге сүйенсек, кунг-фудың 
пайда болуын сонау алғашқы қауымдық құрылыс кезеңіне де жатқызатын зерттеушілер бар: 
адамдар жабайы хайуандармен күресу кезінде түрлі құралдарды пайдаланып, қорғаныстық 
әрекеттер жасаған. Біртіндеп осы қорғаныстық тәсілдер бір жүйеге айналды. Шан 
әулетібилікке келгенде, кунг-фу шеберлерінің дайындығы ел үшін маңызды элементтердің 
бірі болып саналды.Шан әулеті және кейінірек Чжоудың батыс әулетінің басқаруы тұсында 
(б.д.д.1045-256 жж.) жауынгерлік шеберлік би өнерінің бір үлгісі ретінде саналды. Әдетте 
жауынгерлік шеберлікті жауынгерлерді жаттықтыру, олардың дене шымырлығын, қайрат-
жігерін арттыру үшін пайдаланылды. 

АлТан әулетінің (618-907жж.) басқару кезеңінде кунг-фудың игерілуіне айрықша көңіл 
бөліне бастады. Аталмыш жауынгерлік саланың ең үздік өкілдері қатаң түрде таңдалды. 
Олар арнайы аттестациядан өтті, ең  жақсы нәтиже көрсеткендер марапатталды. Бұл 
жауынгерлік өнердің одан әрі дамуына ықпалын тигізді. Қытайлық жауынгерлік өнер 
мектептері біртіндеп көптеген Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріне ене бастады. Кунг-фу өнері 
қазіргі таңдағы кик-боксинг, каратэ, айкидо мен дзюдо сияқты жауынгерлік өнерлердің 
қалыптасып, дамуына ықпалын тигізді.[3.183] 

Кунг-фудың дамуының шарықтау шегі Сун әулеті(960-1279жж.) мен Юань әулетінің 
(1279-1368жж.) басқарған кезеңіне сай келді.Осы тұста кунг-фудың беделі біртіндеп арта 
бастады. Кунг-фу шеберлері өз өнерлерін көрсетіп, күн-көрістерін де тауып отырды. 

Кунг-фудың кейінгі даму кезеңі Мин (1368-1644жж) мен Цин әулеті(1644-1912жж) 
тұсында болды. Мин әулетінің басқаруы тұсында көптеген жаңа стильдер мен жанрлар 
қалыптасты. Жауынгерлік шеберлік туралы көптеген кітаптар басылып шықты.  Ал Цин 
әулетінің басқаруы тұсында жауынгерлік өнергебилікпен ресми түрде тыйым салынған 
болатын.Осыған жауап ретінде бұқара халық құпия қызмет ететін көптеген жауынгерлік 
клубтар мен қауымдастықтарды құрды. Демек, Цин әулетібасқаруы уақытында жауынгерлік 
өнер дамуының жаңакезеңі орын алды. 

1927 жылы жауынгерлік өнер бойынша Бас Ұлттық Ұйым құрылды. Осы кезден бастап 
Қытайда жауынгерлік өнер жеке, нақты бір сала ретінде өз қызметін бастап, Азиялық 
ойындардың бағдарламаларына ресми енгізілетін болды. 

Кунг-фу жауынгерлік өнері туралы айқанда, осы саланың шеберлерін атамай кетуге 
болмайды.Брюс Ли (1940-1973жж.) кунг-фу өнерінің шебері болды. Көптеген адамдар оны 
ХХ ғасырдағы жауынгерлік шеберліктің ең жарқын жұлдызы деп бағалады.Брюс Ли өз 
жауынгерлік өнерінде кунг-фудың бір тармағы вин-чунді пайдаланды. Осыған қоса, өзге де 
жауынгерлік салаларды игерумен айналасып, ақырында өз жеке стильін ойлап тапты. 

Джеки Чан (1954 жылы д.к.) – Гонконгтан шыққан әлемге танымал жекпе-жектің 
шебері, сонымен қатар актер және әнші. Джеки Чан кино саласындағы өз карьерасын Брюс 
Лидің фильмдерінде трюктерді қоюшыдан бастады. Қазіргі таңда ол миллиондаған адамдар 
үшін пір тұтатын тұлға болып саналады. Джеки Чанның ерекшелігі - жауынгерлік өнермен 
қатар зілсіз әзілдерді ұштастыра білуі. 

Джет Ли (1963 жылы д.к.) –Пекинде дүниеге келді. Ушу бойынша 5 рет қатарынан 
Қытайдың чемпионы атанған болатын.17 жасында спорт  мектебін тәмәмдап, кино 
саласында өз күшін байқап көрмекші болды. Жауынгерлік шеберлік элементтерімен 
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көптеген фильмдерге түсіп, көзге көріне білді. Оның бірден бір танымал фильмдерінің бірі – 
«Бір күні Қытайда», осы фильмде Джет Ли атақты халық батыры Вун Фэй Хунның рөлін 
сомдаған болатын.[2.45] 

Қытайлық жауынгерлік өнер әлемнің түкпір-тіүкірінде қызығушылықтытудырып, 
кеңінен құлаш жаюда. АҚШ, Канада және өзге де батыс, шығыс елдерінде кунг-фу 
шеберлігін үйрететін мектептер көптеп ашыла бастады. Сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасында да кунг-фудің вин-чин тармағындағы жауынгерлік шеберлігін үйрететін 
мектеп алғаш рет 2011 жылы Астана қаласында ашылды. Біздің Қазақстан Республикасында 
да уақыт ара кунг-фу чемпионаты орын алып отырады. 

Әр мемлекеттің өз тарихы, мәдениеті, өз даму жолы болады. Қытай Халық 
Республикасының сан ғасырларға созылған тарихы бар болғандықтан, елдің мәдени саласы 
да бай болып келеді. Қытай халқы жауынгерлік шеберлікке ерекше көңіл бөліп, оны жаңа 
сатыға көтеріп, дүние жүзіне таныта білді. Әлем Қытайдың мәдениетін мойындады. Бұл – 
қытайлық халықүшін үлкен жеңіс.[1.56] 
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Китай в последние годы является одним из самым популярных направлений во всем М

ире в сфере обучения за границей, при этом только лишь уступая Англии и США. И то тольк
о лишь по причине того что сам Китай является самым большим экспортером студентами в 
Англию и США.  

Также и для Казахстанских студентов обучение в Китае с каждым годом набирает все б
ольше и больше оборотов, в последние годы даже стоит на первом месте среди всех других н
аправлений обучения за рубежом по количеству ежегодно уезжающих студентов. Тем самым
 превышая даже такие направления как Чехия, Малайзия, Англия, США, Германия и другие 
популярные направления.  

Вследствие такой большой тенденции роста интереса к Китаю и китайскому языку, с ка
ждым годом в Казахстане все больше и больше китаеведов применяя разные методы анализа 
исследуют китайский язык, и выдвигают разного рода методы эффективного и быстрого спос
оба овладения китайским языком.  

В последние годы наиболее повышенный  интерес к изучению иностранных языков в с
овременном мире определил актуальность исследования природы акцента в речи на неродно
м языке. Который возникает вследствие языкового контакта, иноязычный акцент проявляетс
я более всего на фонетическом уровне и имеет сложный характер.  

Речевые ошибки на иностранном языке определяются влиянием родного языка, а также
 действием специфики изучаемого языка. Отклонение от нормы в речи на неродном языке, та
ким образом, обусловлено двунаправленным действием обоих контактирующих языков, сред
и которых влияние доминирующего языка (родного), как правило, является преобладающим.
 Для того чтобы выявить степень влияния одного из контактирующих языков, необходимо оп
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исание и сравнение определенных подсистем этих языков с целью установления поля потенц
иальной интерференции. 

Объектом исследования в области интерференции, как правило, бывают отрицательные
 явления (отклонения от языковых норм неродного языка). Если внесение элементов одной я
зыковой системы в речь на другом языке не вызывает искажения и отклонения от нормы, то 
можно говорить о положительном переносе. 

Предметом данного исследования является определение возникающих различий в проц
ессе взаимодействия фонетических систем родного (казахского) и изучаемого (китайский) яз
ыков, в результате чего выдвигаются методы позволяющие избежать этих трудностей и эффе
ктивно освоить китайский язык.[1] 

Фонетические особенности китайского и казахского языка.  
Особенности фонетики китайского языка 
Слоги в китайском языке. 
Первое с чем сталкивается обучающийся при изучении языка -

 это алфавит. У всех у нас еще с детства остались буквари казахского, русского, английского 
языков. И все мы начинали учить с 42 букв казахского языка, 33 буквы русского языка, 26 бу
кв английского языка.  

Соответственно зачастую, студенты начинающие изучать китайский язык, думают, что 
выучив китайский алфавит, будет не сложно читать, писать и учить китайские слова. В резул
ьтате чего неожиданно сталкиваются с тем что китайского алфавита как таково и не существ
ует. Ведь на самом деле буквы в алфавите обозначают звуки языка. Но в Китае, по сути, из и
здревле развивался совершенно иной вид письма который называется лолографическим, в ни
х письменные знаки вовсе не обозначают звуки, а определенные морфемы языка, каждая из к
оторых имеет свое значение. 

Например, графема“火”обозначает понятие “огонь”, а вовсе не передает звук. И связь м
ежду письменным китайским и устным довольно условная и в большинстве и вовсе не просл
еживается. 

В течении долгого времени не могли разрешить эту проблему, как же записать произно
шение китайских иероглифов. И только 1958 году официально была разработана и принята с
истема транскрибирования китайского языка pinyin. Сейчас даже первокласники китайских у
чебных заведений начинают обучение с изучения pinyin, знание с изучения pinyin является са
мым первым и базовым навыком, обязательных для всех студентов-
иностранцев, изучающих китайский язык.[2] 

Все звуки pinyin можно разделить на инициали (т.е первая часть слога), очень грубо ин
ициали можно назвать “согласными звуками”. Всего существует 21 инициаль. И финали (т.е 
конечная часть слога), ее очень грубо можно назвать “гласной” частью. Всего насчитывается 
35 финалей. Тем самым в совокупности инициалий и финалий условно может представлять с
обой один слог, и в то же время и целое слово. Например: huǒ(огонь), в этом слове (h) - являе
тся инициалью, а (uǒ) - финалью.  В китайском языке также есть слова, которые состоят из не
скольких слогов например gǎn mào - простуда）, то есть из слогов gǎn, и mào. Также встреча
ются слова состоящих из трех слогов и более, но очень редко. 

Даже несмотря на то, что в pinyin используются буквы латинского алфавита, довольно з
накомые нам, чтение их очень даже отличается от чтения букв в английском языке. 

Тона в китайском языке 
По мнению многих филологов китайского языка тона в китайском языке являются одни

м из наиболее  доставляющих трудностей казахстанским, а также и другим иностранным сту
дентам осваивающих китайский язык. Возможным источником этих трудностей скорее всего
 отсутствия тонов, во многих других языках включая и казахский язык.   

Тоновым, или тональным, называется язык, в котором каждый слог произносится с опр
еделённым тоном. Разновидностью тоновых языков являются также языки с музыкальным уд
арением, в которых один или несколько слогов в слове являются выделенными, и разные тип
ы выделения противопоставляются тоновыми признаками. Всего в китайском языке 4и один 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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нейтральный. 
Мелодический рисунок четырех тонов в китайском языке графически можно изобразит

ь следующим образом: 

1-й тон 2-й тон 3-й тон 4-й тон 
Вертикальная шкала с цифрами от одного до пяти представляет собой общепринятую ш

калу, условно обозначающую диапазон речевого голоса , показывающий четыре тона в китай
ском языке. Черная жирная линия условно показывает направление движения тона, а различн
ая толщина этой черты показывает разную степень мускульного напряжения речевого аппара
та во время произнесения того или иного тона. 

Первый тон - высокий и ровный (5-5); производит впечатление незаконченного высказ
ывания. 

Второй тон - короткая, быстро восходящая, с диапазоном 3-5 и максимумом напряженн
ости в конце слога; производит впечатление переспроса. 

Третий тон при общем низком характере имеет нисходяще - восходящую форму (2-1-4),
 максимум мускульной напряженности приходится на низкую часть; производит впечатление
 недоуменного вопроса. 

Четвертый тон — короткий, быстро нисходящий от высшей точки до низшей (5—
1), с резким ослаблением напряженности к концу слога; производит впечатление категоричес
кого приказания.[3] 

В транскрипции латинскими буквами китайских слогов эти четыре тона обозначаются з
начками сверху буквы, напоминающими форму тона: mа̃, mа́, mả, mа̀. Знак тона ставится толь
ко над гласной буквой. 

Кроме указанных четырех тонов есть и еще один так называемый “нейтральный тон”. С
корее всего по причине того, что при его произношении на него не уделяется много внимани
я, во многих учебниках его даже не включают в количество основных тонов. Произносится о
н наскоро и небрежно. 

Особенности фонетики казахского языка 
Слог в казахском языке  - это гласный звук или несколько звуков, произносимых одним

 толчком выдыхаемого воздуха. В казахском языке различается три вида слогов: 
Открытый слог (ашык буын) состоит из двух или более звуков, оканчивается на гласны

й. Например: а-на(мать), ка-ла(город). 
Закрытый слог (бітеу буын) - начало и конец слога оканчивается на согласный. Наприм

ер: жас(молодой), сут(молоко), кант(сахар). 
Закрытый Слог (туйык буын) - первый слог начинается с гласного, а заканчивается на с

огласный звук. Мысалы: ак, эн, уш. 
 
Ударения в казахском языке. 
Ударение в казахсом языке в отличии от русского слабое, незаметное, Ударение больш

ей частью падает на последний слог слова и передвигается по мере прибавления аффиксов на
 последний слог: 

Бал+ а, бала+лар, балалар+ға 
Ударение не падает на: 
Личные окончания именных частей речи : 
Оқушы+мын; Студент+сiң;  Бiрiншi+мiн; Үлкен+сiң 
На частицы повелительного наклонения: 
Кел+шi; Айт+шы; Бар+шы 
Отрицательные аффиксы: 
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Кел+ме; Оқы+ма; Айт+па 
Личные окончания первого лица повелительного наклонения: 
Бар+а+йын; Кел+е+йiн; Ал+а+йын 
Личные окончания второго лица повелительного наклонения: 
(вежл.ф.) Бар+ыңыз; Кел+iңiз 
Личные окончания глаголов настоящего/будущего переходного времени: 
Бар+а+мын; Кел+е+мiн 
Суффиксы - дай, -дей, -тай, -тей: 
Тау+дай; Үй+дей[4] 
Поля интерференции в фонетике казахского и китайского зыка. 
Из описания особенностей слогов и тонов китайского и казахского языка, можно выдел

ить следующие отличия между ними: 
1. Число слогов в казахском языке не определено, одно слово в казахском языке может 

состоять из 1 до 8 слогов, некоторые сложные слова состоят и из большего числа слогов. Вст
речаются даже слова, состоящие их 36 букв. В среднем в каждом слове есть один ударный сл
ог, который всегда стоит в конце слова.  

2. Тона в китайском языке, является совершенном разным явлением, по сравнения с уда
рениями в казахском языке.  Тон - это супрасегментный признак слога, главной характеристи
кой которого является высота звука, он обозначает тип изменения высоты звука всего слога 
полностью. В путунхуа имеются 4 разновидности тона: первый (ровный), второй (восходящи
й), третий (нисходяще - восходящий) и четвёртый (нисходящий). В путунхуа один и тот же с
лог может быть прочитан минимум четырьмя способами. Тоны путунхуа имеют небольшие р
азличия по долготе звука. Обычно, третий тон является самым длинным, а четвёртый –
 самым коротким, первый и второй тон по долготе находятся между третьим и четвёртым. То
н в путунхуа с помощью изменения высоты звука слога выражает различный языковой смыс
л. Например mā, и mǎ, в этом примере слог ma в первом тоне означает - мама, а в третьем тон
е лошадь, то есть два разных по смыслу слова.  

В итоге можно сказать, что казахские ученики при изучении китайского языка, зачасту
ю могут переносить правила произношения с казахского языка на китайский язык, тем самы
м допускают при этом очень грубую ошибку. При таком не правильно произношении смысл 
китайских слов полностью может измениться и даже лишиться смысла, а китаец в итоге не п
оймет сказанное. Например слово xué-xí (учить), казахский студент может его прочесть по п
равилам казахской фонетики как  xue-xì. Так как ударение в казахском языке падает на конец
 слова, то и студент произносет любой из четырёх тонов, стоящий на последнем месте, как уд
арный (условно его можно сравнить с  четвёртым тоном), а первый слог прочитает как нулев
ой тон, наскоро и небрежно.  

Если в конце китайского ритмического слова стоит четвёртый тон, то у казахских студе
нтов не возникает каких-
либо проблем при его произнесении, если же на последнем месте стоит любой другой тон, то
 они зачастую произносят его как четвёртый. 

Как избежать этих ошибок: 
Изначально требуется пояснить ученикам особенности тональной системы с теоретичес

кой точки зрения. В качестве примера нужно показать отличия между китайскими тонами и 
казахским ударением, объяснить студентам насколько важно соблюдать тона в китайском яз
ыке, и какие могут возникнуть проблемы при несоблюдении тонов. В дальнейшем в процессе
 обучения уделять больше времени на упражнения с тонами, при этом обращая внимание на 
каждого студента лично. То есть выяснить допускаемые ошибки, и самые трудно усеваемые  
тона у каждого студента лично. Сделать личностный подход к каждому студенту, и задавать 
упражнения в соответствии с их ошибками. Тем самым первоначально заложить правильный
 фундамент в изучении китайского языка, который в дальнейшем будет способствовать легко
му, быстрому и автоматическому освоению языка. Ведь фонетическая составляющая - это са
мая сложная, но в то же время и самая важная, так как сам по себе язык, его структура - это п
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режде всего фонетика. Неправильное произношение влечёт за собой грамматические ошибки
, а также ошибки в употреблении слов. Первоначальное изучение звуков требует большой са
моотдачи, но фонетическая база оказывает огромное влияние на изучение языка в дальнейше
м. 
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Каждый человек, в стремлении к совершенству пытается воссоздать свой собственный 

уникальный идеал, к которому он будет стремиться, и которым впоследствии будут 
восхищаться окружающие. На начальном этапе социализации, в сознании человека оседает 
идеал общества, в котором он проживает, однако, познакомившись ближе с культурными 
особенностями людей из различных стран, взгляды меняются. В условиях глобализации, 
нужно соответствовать, так сказать, «мировым запросам». И создавая свой «идеал» вобрать в 
нём лучшие черты разных народов и культур. Для многих стран земного шара, культура 
китайского народа является абсолютно иной, особенной, а потому и наиболее привлекающей 
внимание.  Поэтому, моя статья о том, а чему мы можем научиться у китайского народа?  

Пропагандируя массовый спорт в стране, правительство Китая добилось не только 
улучшения здоровья нации, но и сохранение древних традиционных видов спорта народов 
Китая. Более того, с каждым десятилетием человек становится всё дальше и дальше от 
природы, теряя природные источники сил, поэтому для возрождения более здорового 
поколения, и последующей нации, одним из ключевых аспектов является – спорт.  

У китайской нации, имеющей древнюю историю и великолепную культуру, любовь к 
спорту стала традицией. Занятия ушу, тайджи и другими видами восточных единоборств, 
проведение регат, занятия альпинизмом, туризмом, поднятие разного рода тяжестей, метание 
камней, борьба, стрельба из лука популярны среди народа и насчитывают тысячи лет. И хотя 
это разные по стилю виды спортивной деятельности, они сыграли важную роль в 
становлении китайской нации. Уже на ранней стадии существования Народной Республики 
центральное руководство понимало важную роль развития массового спорта и призывало 
народ принять активное участие в спорте для того, чтобы ускорить национальное 
строительство и избавится от "нации инвалидов" как можно скорее. Таким образом, 
массовый спорт в Новом Китае имел главной целью оздоровление нации, но первые шаги в 
этом направлении страна делала в трудных условиях. 

В сентябре 1949 г. Конференция по национально-политическим вопросам приняла 
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совместный закон, где ст. 48 определяла роль массового спорта и дальнейшее его развитие 
как одну из главных задач Национальной федерации. В октябре 1949 г. была образована 
Всеобщая Китайская Спортивная Федерация, и с тех пор организационная структура 
массового спорта в Китае начала постепенно крепнуть. В 1952 г. Президент Мао издал указ о 
развитии физической культуры и укреплении здоровья людей, отведя главенствующую роль 
в этом - развитию спорта в Китае.  

С учетом опыта бывшего Советского Союза серия директив была внесена в массовый 
спорт. Они охватили систему труда и гигиены, систему вещания по радио утренней зарядки 
и занятия физическими упражнениями во время рабочего перерыва. Изменения были 
внесены в деятельность работников в области спорта, в систему повышения уровня 
Спортивных Ассоциаций. Государство выделило средства на строительство большого 
количества спортивных сооружений и на подготовку кадров в области спорта. [1] 

Параллельно с пропагандой массового спорта в Китае постепенно стало 
распространяться олимпийское движение. Многие журналы и газеты, такие как "Новый 
Спорт", "Спорт в Китае", "Спортивная газета" стали публиковать статьи, распространяющие 
идеи олимпийского образования и олимпийского движения. 

В середине 80-х годов в городах начали образовываться спортивные общества как 
новый тип массового спорта. Около 70% таких сообществ объединялись в организации, и 
миллионы людей занимаются там спортом по утрам и вечерам. В 1986 г. по решению 
Государственного совета был образован Спортивный Союз Китайского Крестьянства, и 
различные ассоциации начали появляться одна за другой. Спорт стал важной частью 
культуры страны.  К 1990 году в Китае уже насчитывалось 27 спортивных союзов, для 
рабочих было создано 102 тыс. спортивных обществ и 553 тыс. команд по разным видам 
спорта. В качестве инструментов пропаганды спорта использовались трансляции зарядок по 
радио, производственные упражнения, занятия ушу, различные игры с мячом, а также 
занятия танцами, аэробикой, боулингом, теннисом, крикетом и другими видами спорта. 
Появились любители гольфа, ралли, альпинизма, скалолазания, полетов на аэростатах. 

Также активную роль в системе спорта Китая, играют женщины. Из 82 золотых 
олимпийских медалей, завоеванных китайскими спортсменами, 45 (57%) принадлежат 
женщинам. Участвуя в Олимпийском движении, женщины продемонстрировали огромный 
потенциал и возможности. Достижения китайских спортсменок позволили увеличить 
количество женщин, вовлеченных в спорт, и сегодня 30% женского населения относятся к 
"спортивному населению". Таким образом, государство постепенно заложило прочный 
фундамент успеха китайского спорта, став членом олимпийской семьи. Китайское 
правительство придает большое значение развитию спорта среди меньшинств населения. 

В заключении, если позаимствовать у Китая опыт проведения пропаганды массового 
спорта, можно, во-первых, добиться улучшения здоровья нации, повышение 
продолжительности жизни населения, рождение более здорового поколения. Во-вторых, 
после или во время трудового рабочего дня, особенно для офисных работников, спортивная 
разминка не только разогревает мышцы тела, но и даёт эмоциональную разгрузку, что 
благоприятно влияет на качество работы сотрудников. В-третьих, развитие олимпийского 
движения привело к увеличению числа обладателей призовых медалей на олимпийских 
играх, что также благоприятно влияет на статус страны на мировой арене. 

II. Питание  
Твой организм – это то, что ты ешь и пьёшь. 
Наглядный пример различия отношения китайцев к здоровью в отличие от всех 

остальных можно понаблюдать в любом заведении. Каждый китаец почти всегда имеет при 
себе термос. Термос с чаем, летом с холодным, зимой с горячим. И если, любой иностранец 
во время занятий захочет пить, то он, пожалуй, воспользуется автоматом с напитками, 
нежели будет носить с собой термос. Вопрос привычки. Купит кока-колу, холодный кофе в 
жестяной упаковке. В лучшем, редком случае, купит холодную воду. Китайцы же в это время 
пьют чай, либо горячую воду, которая бесплатно предоставляется в большей части заведений 
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Китая. Конечно же, один-два таких случая, не обращают на себя особого внимания. Но 
осознавая, что на протяжении десятилетий один человек при каждом удобном случае пьёт 
искусственные напитки, а другой пьёт натуральный чай или воду, и так всю жизнь, то 
конечно, разница в состоянии здоровья этих людей очень значительная. Аналогичные случаи 
происходят  и с едой. Предпочтение хлебу риса также сильно отличает страны восточной 
Азии от запада. Рис, лёгкая еда – одни из залогов здоровья восточных народов - это не 
просто альтернатива пшенице или картофелю, это ключевой элемент блюда, а все остальное 
- только приправа, дополнение к кушанью. Такое отношение к рису может показаться 
странным для тех, кто был воспитан на пословице «хлеб - всему голова», но, на самом деле, 
рис имеет огромные полезные свойства. На Востоке рис слывет непременным атрибутом 
каждого дня жизни, каждого приема пищи.  

Чай. 
Традиционная китайская медицина основана на понимании энергетической структуры 

организма. Традиционный китайский врач рассматривает каждый аспект организма, от 
костей до мозга, как проявление вездесущей жизненной силы, или ци. В теле здорового 
человека энергия ци движется плавно и беспрепятственно. Боли, инфекции и болезни 
связаны либо с нарушением свободного движения энергии в организме, либо с ослаблением 
энергетического поля, что делает человека уязвимым для внешних воздействий, 
вызывающих ухудшение здоровья. Согласно китайской медицине, разум и тело так тесно 
связаны друг с другом, что сильное умственное напряжение может нарушить внутренний 
энергетический баланс и привести к физическому расстройству. Поэтому важно сохранять 
душевной спокойствие и теплоту, чтобы оставаться здоровым. В этой модели 
взаимосвязанных энергий внешнее окружение оказывает непосредственное воздействие на 
наше тело и разум. Для того чтобы эффективно противостоять действию вредоносной 
энергии, человек нуждается в дружелюбной обстановке, гармонично дополняющей его 
духовную и физическую силу. Всё, что способствует свободному течению энергии, 
преодолевает внутренние препятствия, согревает и умиротворяет нас, естественным образом 
создаёт позитивную обстановку и помогает человеку оставаться здоровым. Именно это даёт 
чай: чашка горячего ароматного напитка служит источником благотворной энергии, а 
сочетание теплоты и текучести стимулирует движение ци и улучшает её циркуляцию в 
организме. Вода, вобравшая в себя качества чайных листьев, проясняет сознание, а живой и 
подвижный ум служит залогом крепкого здоровья. Вялый, ленивый ум замедляет поток ци, в 
то время как энергичный ум стимулирует его. В Китае чай считается одним из главных 
средств, способствующих здоровью и долголетию. Правильно приготовленный чай в 
сочетании с ежедневными физическими упражнениями может сохранить здоровье на всю 
жизнь. В высокогорных районах люди часто живут более ста лет. Там они пьют лучший чай, 
выращиваемый на горных склонах и завариваемый чистой ключевой водой. [2.114]  

Чайные растения бывают дикорастущими или культурными, из них в Китае 
производятся шесть типов чая: белый, жёлтый, светло-зелёный, зелёный, красный и чёрный. 
На западе не делают различия между зелёным и светло-зелёным чаем, оба 
классифицируются как зелёный чай. Для того чтобы по-настоящему понять сущность чая, 
нужно знать его тип и разновидность, особенности выращивания, культивирования и сбора, 
разделения листьев, их последующей обработки и упаковки. [2.40] 

III. Ключ к сохранению культуры – желание молодёжи 
Чтобы сохранить уникальность народа либо отдельно взятой страны – нужно сохранить 

уникальность культуры и менталитета.  
Многие люди, в том числе и китайцы, считают стремление к западу – ключом к 

цивилизации, но и при этом, китайская молодёжь сохраняет свою культуру. Поколение, 
выросшее на мультиках от компании «Disney», «DreamWorks» вырастет поколением 
обыкновенного западного сложения ума, стремящемуся нажить миллионы денег, создать 
блестящую карьеру и встретить любовь всей своей жизни. Но это не про китайскую 
молодёжь. После обеда занятия каллиграфии, народных танцев этнических меньшинств 
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Китая, тайджичуань по утрам. Без малейшего стеснения, толпы людей могут устроить танцы 
либо зарядку на площади, в парке, в сквере на территории университета либо любого 
другого заведения. От мала до велика, и мальчики и девочки, интроверты и экстраверты, 
собираются, чтобы потанцевать, зарядиться энергией. Помимо того, что это благоприятно 
влияет в целом на здоровье нации, так это еще и поддержание культуры, воспитание 
подрастающего поколения. Дети с детства пропитаны любовью к уникальному наследию их 
предков.   

Как сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев: «… насколько качественным будет 
уровень здоровья, интеллекта и образования каждого гражданина, настолько высокой 
окажется конкурентоспособность государства в системе мирового сообщества». [3] Для 
того чтобы вырастить новое поколение лучших умов мира, нужно уметь воздействовать на 
мировоззрение подрастающего поколения. Ведь все идеалы, стереотипы и ценности нашего 
разума и души, на самом деле, косвенно созданы под влиянием воспитания, общества, масс-
медиа, фильмов и книг. Дальновидные планы – ещё один пункт к совершенству нации. Ведь 
пропаганда сохранения культуры и труда, развития спорта и здорового образа жизни не 
происходит в один день. Нужно мыслить глобально, десяти, а то и сотнями лет вперёд. 

Обычно, каждый индивид общества считает себя уникальным, не таким как другие, 
считает, что лишь его культура и образ жизни единственно лучшие и подходящие. На самом 
же деле, за каждыми привычками человека, стереотипами общества, особенностями 
культуры стоит определённое волеизъявление. И здесь важен особенный подход к делу, 
рассчитанный на долгосрочное исполнение. Правительству Китая удалось сохранить в 
нормах общества стремление людей к здоровому образу жизни и к любви к природе, 
сохранению древних традиций и обычаев. На сегодняшний день, здоровье нации, сохранение 
культуры народа является ключом к процветанию будущего поколения. 
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Қазіргі таңда қытай тілінде графемалардың қолданылуы үлкен талқыға салынып жатыр. 
Осыған қарамастан әлі күнге дейін графемалардың бірыңғай қолдану тәсілі табылған жоқ. 
Оған бірнеше себептер бар. Біріншіден, қазірге дейін жеткен бейәріптер көптеген 
өзгерістерге ұшырап, бейәріптерді құрайтын элементтер бұрынғы замандағыдай толық және 
нақты болмағандықтан  оларды топтастыру өте қиын. Екіншіден,  топтастыру қағидаттары 
бекітілмеуі және топтастыру қағидаттарын бекітудегі келіспеушіліктер.Үшіншіден, 
топтастыруға деген талаптардың әртүрлілігі. Сауат ашу, сөздіктерден  бейәріптерді іздеу, 
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копьютерге бейәріптерді енгізу, барлығы да қазіргі заманғы бейәріптердің графемаларын 
топтастырудағы қатаң ережелерді талап етеді.  

Шығыс Хань дәуірі кезінде өмір сүрген Сюй Шэнь жазба қарапайым таңбалар мен 
күрделі бейәріптерден құралады деген шешімге келді.Кейінірек, Цинь дәуірінің ғаламы 
Дуань Юйцай бірбуынды белгілер – таңба, ал көпбуынды белгілер – бейәріптер деп аталады 
деген. Зерттеушәләрдің мәліметтеріне қарасақ ең көне «цзягу» жазуында 149 графема, 
«сяочжуань» жазуында 416 графема бар деп жазылған.[1] ХІХ ғасырдан кейін бейәріптер 
үлкен өзгеріске ұшырады, бірақ «графема» және «бейәріп» деген негізгі ұғымдар өзгеріссіз 
қалды. 

Қазіргі таңда графемаларды зерттеу жұмысы жалғасын табуда. Графеманың «бейәріп 
түбірі», «бейәріп негізі», «бейәріптік элемент», «бірлік» деген де атаулары бар. Қытай Халық 
Республикасы құралғаннан кейін 1965-1966 жылдары сауатсыздықты жою үшін «Жазба 
реформасы» журналында бейәріптердің оң жән сол элементтерінің атауларын бекіту талқыға 
салынды. Кейін бұл талқылау білім беру саласында үлкен рөл атқарды. ХХ ғасырдың 70-інші 
жылдардың аяғы мен 80-інші жылдардың басында бейәріптерді компьютерлік жүйеге енгізу 
қажеттілігі туындағаннан кейін графемаларды топтастыруға байланысты ғылыми зерттеулер 
жүргізілді. 

Қазіргі заманғы бейәріптерді 3 сатыға бөлуге болады: сызықшалар – графемалар – 
бүтін бейәріптер. Бұл анықтама ғылыми қоғаммен мойындалған дерек. 

Графема – күрделі бейәріптерді құрайтын ең кіші бөлшек, одан кішісі – сызықша.  
Графема-сызықшаларды анықтау өте қиын. Мысалы: «旦» , «艺» бейәріптеріндегі  «一

» , «乙» элементтерінің өздері дербес бейәріп бола алады, дегенмен оларды  графемаларға да  
жатқыза  аламыз. «引» ейәріпіндегі тік сызық , «乒» бейәріпіндегі  сол көлбеу сызық , «乓» 
бейәріпіндегі  оң көлбеу сызықша, «买»  бейәріпіндегі  түзу ілмегі бар сызықша, «乱» 
бейәріпіндегі  түзу имек ілмегі бар сызықша  және т.б. графема ретінде топтастырыла 
алмайды, өйткені оларда графемаларға сай талаптар жоқ. Олады графемаларға жатқызуға 
болар еді, өйткен жағдайда графемаларды топтастыруда үлкен түсініспеушәләк туындатар 
еді. 

Ал «氕», «轧»  бейәріптерінің  құрылымын талдап қарасақ қайырмала және тік сына 
ілмегі бар сызықшалар фонетиктер болып саналады. 

Пекин Университетінің Қытай тілі факультетініңпрофессоры  Су Пэйчэн 
сызықшаларды   түзу(鱼，马), тік(旧，引), қайырмалы(胤，氕) және сына(乱，幻) деп 
топтастырып оларды графемаларға жатқызды. Бұл революциялық шешім болды. 

Бірақ бұнымен мәселе шешілген жоқ. Бөлек сызықшалар графемаларды топтастыруда  
маңызды орын алады.  Бірақ  кейбір бейәріптер кіші бірліктерге бөлінбейді (мысалы, «以» 
бейәріпін бірліктегге бөлуге болмайды) және керісінше бөлінбейді деген бейәріптерді 
бірліктерге бөлуге болады  (мысалы, 戢 бейәріпі). Бейәріптердің көне жазылуын ескерсек, 
графемаларды топтастыру қиынға түседі. Мысалға, ертеректе  бейәріптердегі сызықшалар 
қосылып жазылатын, кейінірек қосылып жазылатын сызықшалар бөлек және керісінше 
бөлек жазылатын сызықшалар қосылып жазылатын болған, бұл жағдайда графемаларды 
топтастыруда үлкен қиыншылықтар туындатады. 

Ал егер сызықшаларды графема деп алынса 4 артықшылықты атап өтуге болады: 1. 
Графемалардың саны азаяды. Мысалы, «虬» бейәріпін  «虫» және «乚» бөл  «旧» - «日» және 
«丨», «朱» - «丿» және «未», «主» - «丶» және «王», «韭» - «一» және «非», бұлардын бәрі 
бар графемаларға жатқыза аламыз. [2] 

2. Графемаларды топтастыру ыңғайлы болады.  Мысалы «番» бейәріпінің үстінгі жағын 
топтастыру өте қиын өйткені оны «采» бейәріпімен шатастырып алуға болады.  Егер  одан  
қайырмалы сызықшаға  «丿» және     «米» элементіне бөлсек, бұл бейәріпті сөздіктерден 
табуды жеңілдетеді. 

3. Бейәріптерді талдаған кезде элементтердің бұрынғы атаулары сақталады. Мысалы, 
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біз көп жағдайда бейәріптерді соларды құрайтын элементтерінің атымен атаймыз , «» 
бейәріпін сол көлбеу сызықшасы бар «»  , «» бейәріпін «», «» бейәріпін нүктесі бар«»  деп 
атаймыз. 

 Жалпылай келгенде егер графемаларды арнайы топтастырылса бұл тіл мамандарының 
да, компьютерлік жүйелер мамандарының да жұмысын жеңілдетер еді. 

 Жоғарыда айтылғанға негізделе келе: «Графема бұл – құрылымдық, өздігінен бейәріп 
құрай алатын  бірлік. Графема сызықшаға тең немесе одан үлкен және бейәріпке тең немесе 
одан кіші элемент.» 

 Егер  сызықшаларды  графемалар  деп анықталса, бұл компьютерлік жүйеде 
бейәріптердің қолданылуын жеңілдетеді, бірақ тіл мамандарының жұмысын қиындатады. 
Компьютерлік жүйе үшін графемалардың саны аз болу керек, өйткені пернелер саны аз. Ал 
тіл мамандары  дәстүрлі ережелерге сай графемалар саны көп болу керек деп санайды. Бұл 
мәселені шешу үшін графемаларды  негізгі және күрделі деп екі топқа бөлуге болады, 
сәйкесінше «Негізгі грфемалар кестесі» жәніе «Күрделі графемалар кестесі» құралады. 

 Осыдан бейәріптердің «қарапайым және күрделі бейәріптер» деген ескі атауының 
жаңа нұсқасы ретінде «бір графемалы және көпграфемалы бейәріптер» деген терминдерді 
енгізуге болады. Қазіргі заманғы бейәріптердің үш санаты бар. Олар: сызықшалар, 
графемалар, бейәріптер. Сызықшалар санаты екіге бөлінеді: «негізгі сызықшалар» және 
«күрделі сызықшалар» .   

Графемалар санатын да «негізгі графемалар» және «күрделі графемалар» деп бөлеміз.  
Бейәріптерді  «бірграфемалы» және «көпграфемалы» деген санаттарга бөлеміз. 
 
                                                                                   Негізгі сызықшалар 
                                              Сызықшалар                  Күрделі сызықшалар 
Қазіргі заманғы                                                           Негізгі   графемалар 
бейәріптер формасы               Графемалар                   Күрделі  графемалар 
                                                                                   Бірграфемалы 
                                              Бейәріптер                     Көпграфемалы         
 
Графемаларды топтастыру тәсілдері: 
(1) Құрылымдық сызықшалардың ішінде бөлінуге қиын сызықшалар бар. Мысалы: 

史，柬 , т.б. Бірақ бұл сызықшаларды да бөлуге болады. 
(2) Біріккен және бөлек бөліктерді бөлуден басқа маңызды шарт күрделі бейәріптің 

құрамындағы әрбір графема өздігінен бейәріп құрай алу керек. Мысалы  «沐» бейәріпіндегі «
氵» графема және «木» графема өздігінен басқа элементтермен бейәріп құрай алады. 

(3) Графемалар  түгелдей сызықшаларға  бөлініп кетпес үшін бақылау қажет. 
Біріншіден: бейәріптен  графеманы алып тастағаннан кейін қалған бөлік  дербес бейәріп 
құрай алу керек. Мысалы, «乒» бейәріпінен  қайырмалы сызықшаныалып тастасақ қалған «
丘» бөлік бейәріптер құрай алады (兵，邱) сондықтан оны топтастыруға болады.  Ал  «匆» 
бейәріпінен  қайырмалы сызықшаны алып тастасақ қалған бөлік бейәріп құрайалмайды, оны 
топтастыруға болмайды. Екіншіден  сызықшаларға бөлуге шектеу қою, мысалы, «亍 » 
бейәріпін тек екі бөлікке ғана бөлуге болады: «一» және «丁» немесе «二» және «亅» 
бөліктерге бөлуге болады. Үшіншіден бейәріптерді графемаларға бөлгенде  екі немесе одан 
да көп сызықшалардан тұратын графемалар болу керек. 

 (4) Күрделі бейәріптерді топтастырған кезде жете бөлу керек емес. Мысалы, «疑» 
бейәріпінің  оң және сол жақ бөліктері күрделі графемалар болып табылады, бірақ өздігінен 
бейәріп құрай алмайды, сондықтан көлденең бөлуді қолданып, төрт графемага бөлуге 
болады.  «匕，失， ya，疋 »,  «豆» бейәріпін көлденең үш графемаға бөлуге болады: 一，

口， ha。 
 (5) Графемалардың қолданылуын жеңілдету үшін  олардың қолдану жиілігіне 

байланысты топтастыру керек. Мысалға, «元» бейәріпін «一» және «兀» бөліктерге , тағы «二
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» және «儿»  бөліктерге бөлуге болады.  Графемалардың қолдану жиілігіне қарасақ бірінші 
жағдайда «一» графемасы  жиі қолданғанылуымен, бірақ «兀» өте аз қолданылады. Екінші 
жағдайда      «二»  және «儿» графемалары екеуіде жиі қолданылатын графемалар, сондықтан 
бейәріпті бөлудің екінші тәсілі ыңғайлы. [3] 

Қорытындылай келе бейәріптердің тұтастығын бұзбай компьютерлік жүйеге еңгізу 
үшін графемаларды топтастыру өте қажет. Жоғарыда мақалада айтылып кеткен 
графемаларды топтастыру қағидаттарын қолдана отырып, графемалар кестесін құрауға 
болады. Бірақ ол үшін  әлі де көп зерттеулер жүргізу керек. 
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У каждого народа есть свои традиции и обычаи. Они нужны не только для воспитания 

будущих патриотов своей Родины, но и играют важную роль в установке связи между 
прошлыми и будущими поколениями. По тому, насколько чтут национальную культуру 
потомки, можно судить обо всем народе в целом. 

Специфика национальных праздников зависит от уклада жизни того или иного народа. 
Но нельзя отрицать то, что многие праздники похожи друг на друга. В данной работе мы 
рассмотрим китайский праздник середины осени и тюркские традиционные праздники. У 
каждого из праздников есть свои особенности и время проведения, но их схожесть указывает 
на схожесть и самих народов. И тогда мы можем выявить цель нашего исследования – 
рассмотреть праздники осени и выявить их схожие черты. В качестве актуальности 
выступает идея близости китайского и тюркских народов, связь которых корнями уходит 
далеко в прошлое. 

Тюркские праздники. 
 Под тюркскими праздниками понимаются те праздники которые праздновались еще с 

давних времен, со времен до прихода ислама к тюркам, которые связаны с древней религией 
тюрков – тенгриантсво. 

Многие праздники из которых уже давно не празднуются, даже  позабыты многими 
тюркскими народами, но есть еще некоторые  тюркские народы которые все еще сохранили 
и празднуют эти древние и прекрасные культурные праздники, которые говорят нам о 
богатом культурном прошлом древних тюрков. И в этой статье описываются праздники 
осени двух тюркских народов, которые сохранились и празднуются и по сей день. 

Сюмбеля – это народный татарский праздник труда. Данный народный праздник связан 
с окончанием сельскохозяйственных  работ. На празднике в образной форме отражается труд 
сельчан, связь народа с родной землей, любовь к Родине, к труду, связь старшего и младшего 
поколений, любовь к родной культуре. 

Праздник с древних времен проводится в дни осенней "савии" "сөмбелә" и похож на 
Наурыз байрам. На празднике одну красивую и озорную, острую на язык девушку 
переодевали в Сюмбелю, выводили на площать и там задавали ей вопросы. Например, 
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"топор или шило?".Если она скажет "топор",то полагали, что осень будет холодная - лёд 
можно будет разбивать только топором.Если ответ был "шило", то ожидалось, что осень 
будет относительно теплой -лед можно будет разбить и шилом. К её словам прислушивались 
даже старики и аплодировали со словами "юравың юш булсын", т.е. “пусть твое гадание 
осуществится”. Если Наузбикя могла иметь волосы любого цвета, то Сюмбеля,как считалось, 
должна иметь иметь светло-желтые волосы, потому что она символизировала осень, 
колосья.      

Сюмбеля — праздник древний. Люди отдыхали, веселились, радуясь окончанию 
полевой страды, передышке между осенними и зимними заботами. На Сөмбеле юноши и 
девушки пели, танцевали, присматривались друг к другу, ведь наступала пора осенних 
свадеб.[1] 

Чўк – обряд жертвоприношения великому всевышнему Богу (Тенгри), его семейству и 
помощникам – духам-хранителям живой и неживой природы, человеческого общества и 
людей. Само слово «чўк» многозначно. В определенных случаях оно означает и 
жертвоприношение, и место совершения такого обряда, и некое божество высшего разряда, а 
также употребляется как ритуальный возглас, обращенный к Тура.  

Кроме них, у чувашей были и большие чўк — календарно- приуроченные 
общественные жертвоприношения, совершавшиеся всем обществом. Язычники ежегодно в 
период созревания хлебов совершали ман чўк или асла чўк – большое жертвоприношение; 
кёсён чўк – малое жертвоприношение, которое также называлось и уй чўкё –полевое 
жертвоприношение, и сумар чўкё – жертвоприношение для выпрашивания дождя. Эти 
большие жертвоприношения совершались от имени всех сельчан и были направлены на 
обеспечение общественного благополучия, на поддержание общественной и вселенской 
гармонии. У казахов до сих пор  в обороте жертвоприношение «Тасаттык» для прошения у 
Всевышнего дождя. Но, этот ритуал по логике должен был завершиться сабантуем, как 
результат единой радости вместе со Всевышним. А чувашские обряды «Аван» и Чўклеме, ви
димо, и есть завершающие ритуальные обращения к богу и духам, умершим предкам для 
сохранения собранного урожая. 

В казахском языке имеется очень близкое слово к «чўк» - шокь (шөк), означает 
приказ  верблюду, чтобы тот согнул передние нога и лег. Этот процесс практически означает 
быть покорным. Видимо, древний чувашский ритуал имел в виду быть покорным перед 
Всевышным, чтобы получить имеющиеся блага. И, видимо, последствия этого ритуала 
продолжались в качестве праздника Сабантуй. То есть Сабантуй является эмоционально-
хозяйственным составляющим  великого обращения тюрков к Всевышнему.[2] 

Китайский праздник середины осени 
Китайский праздник середины осени, хотя произнести название праздника середины 

осени под силу не каждому 中秋节 (Zhōngqiū Jié) Чжунциу цзие, именно он является одним 
из самых важных праздников по китайскому календарю. По-русски его обычно называют 
“Праздником середины осени”, празднуется он на пятнадцатый день восьмого месяца по 
китайскому лунному календарю. Что чаще всего попадает на середину или конец сентября, в 
редких исключениях на начало октября. 中秋节  (Zhōngqiū Jié) знаменует собой конец 
осеннего сбора урожая и день полнолуния. В 2014 году праздник середины осени выпадал на 
восьмое сентября. По календарю в 2015 году праздник середины осени выпадает на двадцать 
седьмое сентября. 

История которая послужила основой праздника занимает особое место в китайской 
культуре – она начинается с 嫦娥 (Cháng’é) Чанъэ– китайской богини луны и ее мужа 后羿 
(Hòuyì) Хоу И. Существует множество версий этой истории, что неудивительно учитывая 
размер Китая и разнообразие культурных обычай в нем, однако, большинство из историй 
соглашаются в том, что Чанъэ и Хоу И были изгнаны из рая и вынуждены жить на земле. 
Хоу И стал лучником, ему приходилось охотиться для пропитания и вести жизнь, 
свойственную простым смертным. 

Примерно в то же самое время 羲和 (Xīhé) Сихэ Богиня солнца, также известная как « 
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богиня родившая 10 солнц», управляла вращением десяти солнц вокруг земли в облике трех 
лапой птицы. Солнца вращались вокруг земли по очереди. Однажды, все десять солнц 
выстроились одновременно, и земля начала гореть. Хоу И попросили использовать свое 
мастерство лучника, что бы погубить все солнца, кроме одного и, когда он преуспел, 
Император сделал Хоу И дорогой подарок. Он презентовал Хоу И таблетку 
гарантировавшую бессмертие и другие супер силы, при условии, что Хоу И будет поститься 
в течение одного года прежде чем примет таблетку. Все еще раздумывая над подарком 
императора Хоу И спрятал подарок дома и отправился по своим важным делам искусного 
лучника. Чанъэ нашла таблетку и поступила как и всякая любопытная девушка на ее месте – 
проглотила ее сама. Естественно, Хоу И был очень недоволен и зол. Он начал браниться на 
Чанъэ, однако, она использовала свои новообретенные силы и улетела через окно, 
обосновавшись через какое-то время на луне. 

И именно тут начинается связь истории с праздником середины осени. Чанъэ встретила 
на луне 玉兔 (Yùtù) Яшмового Зайца и потребовала, что бы он сделал ей еще одну таблетку. 
Как гласит легенда, он до сих пор пытается это сделать. Тем временем Хоу И построил себе 
замок на солнце, что и стало основой концепции 阴阳 (yīnyáng) Инь Ян: Хоу И живет на 
солнце и представляет мужское начало, а Чанъэ – женское. По легенде Хоу И приходит к 
жене и навещает раз в год, и именно в этот день луна полная и особенно яркая. И именно в 
этот день празднуют  中秋节(Zhōngqiū Jié) праздник середины осени. 

В современной городской традиции это вечер любования полной луной, 
сопровождаемый угощением «лунными пряниками». Ритуальная сторона празднества 
наиболее широко отображена в разжигании благовоний Чанъэ — мифической жительнице 
Луны. По своей значимости этот праздник уступает только Китайскому Новому году, 
знаменуя собой середину годичного цикла в представлении народов Восточной Азии.  
Считается что в этот день лунный диск «самый яркий и круглый в году». Образ «полноты» 
фигурирует в нескольких смыслах: это время завершения сбора урожая; луна является 
символом женского начала, и т.е. её полнота — также символ плодородия. Кроме того, 
праздник отмечают всей семьёй, и семантика «круга семьи» присутствует как в разделении 
пряников на всех, так и в употреблении пищи. 

Существует легенда, что в XIV веке с помощью лунных пряников удалось 
начать  восстание против династии Юань. Китайское население было недовольно 
правлением династии. Правительство запрещало проводить собрания, поэтому согласовать 
план восстания было невозможно. Тогда Лю Футун, который был активистом Общества 
Белого лотоса, испёк большое количество лунных пряников и попросил разрешения 
распространить эти пряники среди китайцев в честь праздника середины осени. В каждом 
прянике лежала записка с призывом восстать против монголов пятнадцатого числа восьмого 
месяца. Восстание способствовало свержению династии Юань и приходу к власти династии 
Мин.  [3] 

 
Вывод:  Общеми чертами этих праздников являются то, что они проводятся осенью, во 

время завершения сбора урожая, и они основаны на народных легендах. Резюмируя выше 
упомянутое, можно утверждать, что эти праздники  являются комплексными ритуальными 
мерами, обращенными к Всевышнему, накануне осеннего равноденствия, которое обычно 
совпадает с урожаем. 

Выявив сходства и различия между традиционными празднествами народов, мы узнали 
национальные особенности их быта и их культуры.  

Это сходство праздников двух разных народов говорит нам о тесном прошлом с 
древних времен и взаимовлияния двух культур разных народов, которое могло бы 
поспособствовать дальнейшему сближению культур и улучшению взаимоотношении двух 
государств, а также послужило бы интересом для дальнейшего исследования культурных 
взаимовлиянии в древности. 
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Тіл қай халық болмасын, сол халықтың дәстүрлі мәдениетінің алтын қазығы болып 
табылады. Яғни, тек қарым-қатынас құралы ғана емес, бір ұлттың болмысының айнасы. 
Дүниедегі мыңдаған тілдің өзіндік ерекшеліктері мен көнеден келе жатқан тарихы бар. 
Соның бірі-қытай тілі. Қытай тілінің тарихы тым тереңнен бастау алады. Мұндай ұзақ 
тарихы бар тілдің өзіндік ерекшеліктері де аз емес. Ал грамматикасы тіпті ерекше.  

Грамматика дегеніміз – тілдегі сөзді біріктіру, сөйлем құрау ережелері. Ол 
лингвистикадағы маңызды категориялардың бірі. Қытай тілі грамматикасы өз ішінен үлкен 
екі топқа бөлінеді: сөз тіркестері мен сөйлемдерді қарастыратын саласы-синтаксис деп 
аталады да, сөздердің жасалуы мен түрленуін зерттейтін саласы-морфолгия деп аталады.  

Оның синтаксис деп аталатын саласының қарастыратын негізгі мәселелері-сөз 
тіркестері мен сөйлем, олардың құрылымы мен түрлері және сөз тіркестері мен сөйлемдегі 
сөздердің байланысу амалдары мен формалары болып табылады. Ал сөз бен оның 
формаларын, сөз таптарын морфология саласы қарастырады. Сөз таптары дегеніміз – 
сөздердің грамматикалық түрлерге жіктелуі, сөздердің тілдік құрылымда бейнеленіп, 
жіктеліп шыққан түрлері. Грамматикадағы сөздерді таптарға ажыратудағы мақсат - сөздердің 
қолданылуын анық түсіндіру, сөйлем құрылымдарын саралау болып табылады. Сондықтан 
да олардың грамматикалық қызметі мен грамматикалық ерекшеліктері басшылыққа алынады. 
Қытай тілінде сөздерді ең әуелі грамматикалық қызметіне қарай негізгі сөздер және шылау 
сөздер деп екі үлкен топқа бөледі. Негізгі сөздер деп - өз алдына сөйлем мүшесі бола алатын, 
нақты лексикалық мағынасы бар сөздерді айтады. Бұған зат есім, етістік, сын есім, сан есім, 
мөлшер сөз, есімдік және үстеу, одағай және еліктеуіш сөз секілді тоғыз сөз табы 
жатқызылады. Ал шылау сөздер - өзінің аты айтып тұрғандай, өз алдына сөйлем мүшесі бола 
алмайды, өйткені оларда нақты лексикалық мағына болмайды. Сондықтан шылау сөздер 
сөйлемде тек белгілі грамматикалық мағынаны ғана білдіреді.  

Шылау сөздерге сөз алды қосымшасы, жалғаулық, көмекші сөз секілді үш сөз табы 
жатқызылады. Жалпы қытай тілінде он екі сөз табы бар, бұлардың ішіндегі одағай мен 
еліктеуіш сөздер ерекше негізгі сөз болып табылады. [1] 

Ал кейбір зерттеулерде сөздерді морфологияда атауыш сөздер, көмекші сөздер, одағай 
сөздер деп үшке бөледі. Яғни он сөз табы. Мұндағы ерекшелік мөлшер сөздің болуы. 
Бұларды толықтай жіктеп жазсақ төмендегідей болады.  

1. Зат есім 
2. Сын есім 

https://edu.tatar.ru/bugulma/dou32/page1033533.htm/page1453963.htm
https://edu.tatar.ru/bugulma/dou32/page1033533.htm/page1453963.htm
https://edu.tatar.ru/bugulma/dou32/page1033533.htm/page1453963.htm
http://www.synologia.ru/
http://www.kitailanguage.com/
http://www.kitailanguage.com/
http://www.kitailanguage.com/
mailto:guziko_93@mail.ru
mailto:guzelbeshimbayeva@gmail.com
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3. Сан есім 
4. Мөлшер сөз 
5. Есімдік 
6. Етістік 
7. Үстеу 
8. Еліктеу 
9. Шылау 
10. Одағай 
Сөз таптарын жіктеуге сөздердің лексикалық мағыналарының, морфологиялық 

түрленуінің ұқсастықтары, сөйлемдегі қызметтерінің көбіне-көп бірізділігі негізге алынады. 
Тілдегі барлық сөздер, түп-түгел сөз таптары тілдің сөздік құрамына кіреді. Қай сөз табына 
жатқызылса да, ең бастысы, лексикалық мағына ескеріледі. Тілдегі бір сөз табына кіретін 
сөздердің лексикалық жақтарында жалпылық, ортақтық, деңгейлестік те болуы мүмкін. Ал 
морфологиялық, синтаксистік ортақ белгілер бір сөз табына кіретін сөздердің барлығынан 
бірдей табыла бермейді. Мысалы, одағай сөздер үшін ортақ морфологиялық белгіні анықтау 
қиын, шылау сөздер үшін де негізгісі – байланыстырушылық, үстеме мағына берушілік 
қасиеттер. [2] Ендеше, тілдегі сөз таптарын анықтауда лексикалық белгі негізгі, келесі бір 
сөз таптары үшін морфологиялық, синтаксистік белгілер қосымша болады. Кейбір сөз 
таптарынан үш белгіні де таба аламыз. Оған зат есімді, сын есімді, сан есімді жатқызамыз. 
Ал енді мөлшер сөздерді қарастырайық. 

Адамның, затардың және қимыл-әрекеттің есептеу бірлігін білдіретін сөздерді мөлшер 
сөз дейміз.Мысалы: 

一本书看一遍 
一个人去一次 
一头牛走一趟 
一支笔走一回 
量词的种类  Мөлшер сөз түрлері 
Қытай тілінде мөлшер сөздер заттық және қимылдық мөлшер сөз болып екіге бөлінеді 
  Заттық мөлшер сөз.Адам мен заттардың есептеу бірлігін білдіретін мөлшер сөздерді 

заттық мөлшер сөз дейміз. 
Заттық мөлшер сөздер арнаулы мөлшер сөз және ауыспалы мөлшер сөз деп екіге 

бөлінеді. 
  Арнаулы заттық мөлшер сөз 
Өлшем бірліктерін білдіретін мөлшер сөздер. 
长度单位：ұзындық өлшем бірліктері:  
分，寸，尺，丈，里，公分，公尺，公里，米，毫米，毫升； 
容量单位：сыйымдылық өлшем бірліктері: 
合，升，斗，石，公升； 
重量的单位：ауырлық өлшем бірліктері:  
钱，两，斤，克，公斤，吨，市斤，克拉； 
面积单位：аудан өлшем бірліктері:  
分，亩，顷，平方寸，平方尺，平方米，公顷； 
体积的单位：көлем өлшем бірліктері:  
立方寸，立方尺，立方米； 
时间的单位：уақыт өлшем бірліктері: 秒，分，刻，点（时）； 
货币单位：ақша өлшем бірліктері: 分，角，（毛），元。 
Жеке заттық мөлшер сөз 
Жеке заттық бірлік мөлшер сөздерді жеке заттық мөлшер сөздер дейміз (заттардың 

көлеміне, тұлғасына, сипатына қарай қолданылады). Мысалы: 
条：长条物，可弯曲。Ұзын әрі бұраң заттарға қолданады. 
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一条路（河，蛇，裤子，绳子，板凳，路） 
张：平面或展开物。Тегіс әрі енді заттарға қолданады. 
一张纸（床，画，嘴，弓，桌子） 
粒：小颗粒物。Кішкене түйіршік заттарға қолданады.                   
一粒米（种子，花生，麦子，黄豆） 
把：有把柄的器具。Сабы бар құрал-сайманға қолданады. 
一把刀（椅子，斧头，铁锹） 
根：细长物。Жіңішке әрі ұзын заттарға қолданады. 
头发，草，棍子，竹子，黄瓜。 
颗：颗粒物。Кішкене жұмыр заттарға қолданады. 
珠子，心，星，子弹，珍珠。 
滴：液体滴落物。Сұйықтық тамшыларына қаратылады. 
眼泪，水，汗，酒，油。 
本：装订成册物。Түптелген кітаптарға қолданады. 
一本书（杂志，词典，日历） 
棵：植物。Өсімдікке қолданады.  
树，草，花，白菜。 
座：大而固定物。Үлкен әрі тұрақты заттарға қолданады. 
山，桥，楼房，塑像，水库。 
支：直硬细长的非生物。Қатты түзу жіңішке заттарға қолданады. 
铅笔，蜡烛，香，枪。 
Бұлардан басқа жеке заттық мөлшер сөздер болады. Мысалы:  
一件事（衣服，东西，礼品）。一只羊（鸡，手，脚，眼睛）。 
一头牛（毛驴，象，鞋）。一株珊瑚，一片云，一块玻璃，一面镜，一朵花，一位老

师，一台电视，一艘船，一封信，一部电影，一束花儿，一匹马，一所学校，一斤铁，一副

眼镜等等。 
“个” иероглифінің қолдану көлемі кең, көптеген зат есімдермен бірігіп келеді. Көбіне 

әмбебап мөлшерсөздеп айтуға болады.Мысалы: 一个人，一个炒菜，一个工厂，一个相机，

一个想法，一个习惯。[3] 
Алайда“个”кез келген жерге қолдана беруге болмайды, ол қытай тілінің заңдылығына 

қайшы келеді және мөлшер сөздің рөлін төмендетеді. Мысалы: 
少色彩：一个学生，一个老师，一个记者。 
少形象：一个刀，一个想法，一个习惯。 
集合物量词 Жинақтық заттық мөлшер сөздер 
集体事物单位的量词简称为集体量词。 
Заттардың топтық бірліктерін білдіретін мөлшер сөздерді жинақтық заттық мөлшер 

сөздер дейміз. Мысалы: 
双：一双手（筷子，鞋，袜子）； 
对：一对人（男女，马，服务员）； 
批：一批人才（孩子，干部，老师）； 
令：一令纸。（500 张纸）； 
套：一套书（工具，房子，家具）； 
群：一群牲口（马，骆驼，学生）； 
堆：一堆土（石头，垃圾，麦子）； 
班：一班人（学生，战士，人）； 
帮：一帮人（土匪，流氓，坏蛋）； 
伙：一伙歹徒一伙流氓。 
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点 мен 些  белгісіз мөлшер сөздер, бұлар белгісіз шаманы білдіреді. Бірақ олар 
жинақтап білдірген шамаларға ұқсамайды. 一点儿 өте аз шаманы білдірсе, 一些-нің білдірген 
шамасы 一点儿-дан көп болады.  Мысалы: 

一点儿东西一些东西 
一点儿玉米一些玉米 
一点儿缺点一些缺点 
一点儿粮食一些粮食 
一点儿清油一些清油 
点儿和些的用法点儿 мен 些-нің қолданылуы 
点儿 мен 些-нің алдына сан есім 一 ғана келеді.  Мысалы: 一点儿，一些。 
点儿 мен 些 -нің алдына сілтеу есімдіктері 这，那，这么，那么 -ларды қолдануға 

болады. 些-нің алдына 这么，那么 қосылса, сандық шаманың көптігін, 点儿 алдына 这么，

那么 қосылса, сандық шаманың аздығын білдіреді. [4] Мысалы:  这么些人，那么些人（表

示数量多） 
这么点儿人，那么点儿人（表示数量少） 
点儿和些还可以用在形容词和动词后，表示稍微的意思。 
点儿 мен 些 сын есім мен етістіктің соңына келіп, біраз, сәл-пәл деген мағынаны 

білдіреді. Мысалы: 好些儿，好点儿了（表示稍微好了一些） 
些 алдына 好 қолданып көптік мағына білдіруге болады. （些 соңындағы мөлшер сөз 

түсіп қалады）Мысалы:  
好些（个）人，好些（间）房子，好些（本）书。 
Күрделі мөлшер сөздер 
Екі не одан көп мөлшер сөздерден құралып күрделі өлшемдерді білдіретін мөлшер 

сөздер. Бұл мөлшер сөздердің көбі ғылым, техника салаласында жаңа пайда болған атаулар. 
Олар білдірген шамалар екіден кем болмайды.  

Жиі қолданылатын күрделі мөлшер сөздер мыналар:  
Адам реті : Адам саны мен рет санының жиынтығы. 
Мысалы:   参观这展览会的有两万多人次。 
Ұшақ реті: Ұшақ саны мен ұшу рет саны.  Егер бір ұшақ он рет ұшса, он ұшақ рет деп, 

бес ұшақ екі рет ұшса немесе он ұшақ он рет ұшса бәрі бір он ұшақ рет деп аталады.  
Мысалы: 这架飞机飞行了三十架次。 

Тонна киллометр: Құрлықта тасыған тонна саны мен киллометр санынын есептейтін 
өлшем бірлік. егер үш тонна жүк жүз киллометр жерге немесе бір тонна жүк үш жүз 
киллометр жерге апарылса, онда үш жүз тонна киллометр деп аталады. 

Мысалы:  这辆车跑了十万吨公里。 
Тонна теңіз шақырымы: Теңізде тонна саны мен теңіз шақырым санын есептейтін 

өлшем бірлік. Есептеу әдісі тонна киллометрмен ұқсас. Мысалы:  这船轮运行了一百吨海

里。 
Секунд кубметр: Бір секундта судың арнада ағып өткен кубметр шамасын білдіреді. 

Егер бір секунд уақытта елу кубметр аққан болса, онда судың ағу шамасы елу секунд 
кубметр саналады.  

Ауыспалы заттық мөлшер сөздер 
Күнделікті тұрмыста адамдар құрал-сайман, ыдыс-аяқтардың аттарын немесе қимыл-

әрекетке тәуелді кейбір мөлшер сөздерді қолдана отырып, адам немесе заттардың шамасын 
бейнелейді. Мұндай мөлшер сөздерді ауыспалы мөлшер сөздер дейміз.  

1.借用名词。Зат есімнен ауысқан мөлшер сөздер. 
碗：一碗水（饭，茶，酒）。锅：一锅肉（汤，米，菜） 
杯：一杯水（酒，油，茶）。口：一口酒（饭，药，水） 
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桶：一桶水（油，泥土，醋）桌：一桌书（饭，菜） 
壶：一壶茶（水，马奶子，蜂蜜）床：一床被（毛毯，褥子） 
盒：一盒糖（火柴，烟，碟子）车; 一车人（东西，货） 
盆：一盆饭（花，瓜子，水）房;一房人（东西，货） 
箱：一箱东西（金子，财富）袋：一袋麦子（面粉，土豆） 
一桌子饭菜，一屋子烟，一身西装，一腿泥 
摆了一桌子大饭菜。看了一假期的书。唱了一路的歌。出了一脸的汗。 
流了一滴水。灌了一肚子的啤酒。 
2. Етістіктен ауысқан мөлшер сөздер. 
捧：一捧瓜子（花生，大豆，塘）卷：一卷纸（胶卷，布） 
挑：一挑水（肥，粮食）包：一包袱（书，烟，盐） 
捆：一捆麦子（柴，草）封：一封信（电报，） 
撮：一撮土（盐）束：一束鲜花（草） 
Қимылдық мөлшер сөздер 
Қимыл әрекеттің есептеу бірлігін білдіретін мөлшер сөздерді қимылдық мөлшер сөз 

дейміз. Қимылдық мөлшер сөздер арнаулы қимылдық мөлшер сөз және ауыспалы қимылдық 
мөлшер сөз деп екіге бөлінеді. 

专用动量词。Арнаулы қимылдық мөлшер сөз. 
个体动量词。Жеке қимылдық мөлшер сөз. 
个体动量词不多，常见的如下：Жеке қимылдық мөлшер сөздер көп емес, олардың жиі 

қолданыстағылары мыналар:  
次：表示动作的次数，一般用于能反复出现的动作。 
次：Қимыл-әрекеттің рет санын білдіреді. Қайталанатын қимыл-әрекеттерге қолданады.  

Мысалы: 这个电影他看了三次。 
他获得了两次金牌。 
下：Қимыл әрекеттердің рет санын білдіреді. Қысқа мерзім ішінде болатын қимыл 

әрекетке қолданылады. Мысалы:  他摇了几下旗子。 
老李怕了小刘一下。 
回：Қимыл - әрекеттің рет санын білдіреді. Қайталанған қимыл-әрекетке қолданылады. 

次-ға қарағанда ауыз екі тілдік бояуықанық болады. [5] 
Мысалы: 他家我去过三回。 
一回生，二回熟。 
“回”还可以作名量词，用于事情。 
“回”Заттық мөлшер сөз болып қолданып, істі білдіреді.   
Мысалы: 这是怎么一回事？ 
你们说的是一回事，别拿了。 
趟：一般指来回行走的次数。趟：Әдетте барып келу рет санын білдіреді.  
Мысалы:  我找了你三趟都没找到。我进了一趟城。 
遍：一个（套）动作从开始到结束的整个过程为一遍。 
遍：Бір қимылдың бастан аяққа дейінгі бүкіл барысын білдіреді. Мысалы: 你把课文

读两遍。 
这部电影我看了三遍。 
个：也可以动作量词，前面的数词只能是“一”， “一”可以省去。 
个：Қимылдық мөлшер сөзде болады. Алдындағы сан есім сөз 一 , оны қалдырып 

тастауға да болады.  Мысалы: 我打了（一）个电话。 
他洗了（一）个澡。 
集合动量词  Жинақ қимылдық мөлшер сөз  
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集合动量词也不多，常见的有：Жинақ қимылдық мөлшер сөз көп емес . Олардың жиі 
кездесетіні мыналар:  

顿：表示动作的次数，一般用于吃饭，劝说，打等动作。 
顿：Қимылдың рет санын білдіреді. Әдетте тамақтану, жазғыру, насихат айту, ұру 

сияқты қимылдарға қолданылады. Мысалы: 
艾山一天吃五顿饭。爸爸打了他一吨。 
阵：表示一段时间，一般用于突然发生的持续时间比较短的情况。 
阵：Қысқа, мезеттік уақытты білдіреді, аяқ астынан туылған іс-әрекетке қаратылады. 

Мысалы: 刚才下了一阵雨。 
台下爆发了一阵热烈的掌声。 
场：动作行为完整地进行一次为一场，多用于文艺表演和体育活动。 
场：Қимыл-әрекеттің толық бір рет жүргізілгендігін білдіреді. Көбінесе әдеби көркем 

өнер ойындарына және дене тәрбие қимылдарына қолданылады.  
Мысалы: 上午打了一场球。 
明天有两场电影。 
番：表示动作行为的次数，多用于费时费力的行为。番前一般只能用数词，“一”口

语中较少使用。 
番：Қимыл әрекеттің рет санын білдіреді. Көп уақыт немесе тер төгілген қимылдарға 

қаратылады. Оның алдына сан есім“一”келеді. Ауызшада аз қолданылады.  Мысалы: 她调

查了一番就走了。 
赛力克把事情的经过详细地说了一番。 
借用动量词 Ауыспалы қимылдық мөлшер сөз 
借用动量词一般借用名词充当动量词。Ауыспалы қимылдық мөлшер сөз зат есімдердің 

қимылдық мөлшер сөзі болып табылады.  
表示动作行为所凭借的工具以及人体四肢习官的名词，可以借用为动量词。 
Қимыл-әрекетті жүргізуге қолданылатын құрал-саймандар мен адам организмінің 

аттарын қимылдық шама ретінде қолдану. [6] 
Мысалы: 斧头：砍了一斧头脚：踢了一脚 
刀：切了一刀拳：打了一拳 
枪：放了一枪眼：看了一眼 
针：打了一针口：咬了一口 
表示时间的名词可以借用为动量词。Мезгілді білдіретін зат есімдерді қимылдық шама 

ретінде қолдануға болады.[7] 
Мысалы:年：工作了十年天：劳动了两天 
日：休息了三天周：学习了一周 
下午：讨论了一下午小时：讲了一小时 
星期：走了一星期月：等了一月 
Қытай тілінде мөлшер сөздердің алар орны ерекше.Жалпы айтқанда,әр бір заттың өзіне 

тән мөлшер сөзі бар.Сол мөлшер сөздерді күнделікті тұрмыста жиі қолданады деуге 
болады.Әр бір ұстаған затыңмен,ішкен асыңның,киген киіміңді ,яғни сол затқа қатысты 
мөлшер сөзбен қолданасың. Мөлшер сөз – қытай тіліндегі ең негізгі  грамматикалық 
ерекшеліктердің бірі десек қателеспейміз. Қытай тілінде әдетте заттың сандық мөлшерін 
білдіру үшін сан есім мен зат есім бірден тіркесе алмайды, олардың арасында міндетті түрде 
мөлшер сөздер қосылып айтылады.Кез-келген затқа мөлшер сөзін қосып айту арқылы сол 
сөйлеген сөзіңіздің дұрыс-бұрыстығына көз жеткізе аламыз. 
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Қытай тілінде мақал-мәтелдермен, идеомалар секілді халықтық тіл байлығының бір 
түрі - 歇后语 (xie hou yu) сехоуюй терминін сөзбе-сөз қазақ тіліне аударсақ «демалыс, үзіліс 
жасап барып сөйлеу» дегенді білдіреді. «Қытайша-орысша сөздікте» бұл сөзге (сехоуюйге) 
«недомолвка,намек, недосказанное выражение» - деп аударма берген. Бұл аудармаларды 
қазақшаға аударғанда «бүкпе, толық айтпау», «ишара, ым», «аяқталмаған сөйлемше» болып 
келеді. Сехоуюй терминін бұндай сөздермен қазақша тәржімаалау, атау беру, әрине сәтті 
аударма емес. Бүкпе, толық айтпауда ишара, ым секілді тілдік бірлік қатарына жатады. Тек 
олар ауыз-екі тілде сөйлеу процесінде пайда болып, дәл сол кездегі адам ойының 
тапсырмасын сөйлеу процесінде орындайды. Сехоуюй мағыналық структуралық 
ерекшеліктеріне байланысты (негізгі бөлімде айтылған) және  мақал-мәтел секілді халық 
тіркес қатарына кіретін тілдік бірлік екенін ескере отырып, оған «астарлы тіркес» деп қазақ 
тілінде атау беруге болады. 

Астарлы тіркес өз стилистикасы жағынан тұрақты тіркес ретінде ауыз-екі тілдің бір 
құралы болып саналады. Астарлы тіркес халықтың мақал-мәтелі секілді пайда болып, 
ұрпақтан-ұрпаққа берілетін, халықтың тіл байлығын байытатын тіркес. Астарлы тіркес 
халық даналығының бір түріне жататын тұрақты тіркестердің бір бөлігі. Қытай мемлекетінің 
тарихи дәуірін суреттеп, дәріптейтін  西游记  (Xi you ji) Батысқа саяхат,  红楼梦 (Hong lou 
meng) Қызыл сарай түсі секілді классикалық шығармаларда астарлы тіркестер көптеп 
қолданылған: 

М: 八戒道: 这正是俗语云: 大海里翻了豆腐船 – 汤里来, 水里去. 
Ba jie dao: zhe zheng shi su yu yun: da hai li fan le dou fu chuan – tang li lai, qu. 
(«西游记» Батысқа саяхат) 
М: 采霞咬着牙, 向他头上了一指头道:没良心的! 
狗咬洞宾不识好歹. 
Cai xia jiao zhe ya, xiang ta tou shang le yi zhi tou dao:mei liang xin de! 
Gou yao ding bin bu shi hao dai. 
(«红楼梦» Қызыл сарай түсі) 
Бірақ осы астарлы тіркесті қолданар алдында «Халық даналығы былай деген», «Дұрыс 

айиылған» секілді тіркестер келтіріледі. Әрине көпшілік бұл астарлы тіркестің бастау алатын 
негізі сол халық даналығы болып, осы халық даналығының бір түріне жатады дегенді 
мойындау шек келтірмейді. Бұған дәлел қытайдың классикалық көркем шығармаларда 
(жоғарыда келтіріліп кеткен мысалдар) астарлы тіркестің қолданылуы. Осыған байланысты 
астарлы тіркестің бастау алатын көздері өте ертеде жатқаннан білуге болады. Қандай да бір 
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көркем шығарма жазғанда, оның тартымды да көркем болып шығуы үшін сөзсіз сол 
халықтың бай шығармашылығына мәнді де нәрлі мақал-мәтелдеріне ерекше көңіл бөлуіміз 
керек. 

Чжоу Ян: «өте бір тартымды әдеби шығарма жазу үшін дайындық» - деген 
мақаласында «Тарихтың өн бойындағы шешендік сөздерді үйрену үшін небір мықты әдебиет 
жазушыларымыз өз уақытын шығарып, аз тер төккен жоқ» - дейді. 

«Астарлы тіркестің ғасырмен тілдесуі» деген стилист Чжан Гуи-дің еңбегінде, бұл 
автор астарлы тіркестің стильдік қолданысын, көркем әдебиеттің құралы ретіндегі 
болмысына басты назар аударады. Чжан Гуи-и астарлы тіркестің екі бөліктен тұратын 
тұрақты тіркес деп, оның бірінші бөлігі образды мегзеу, ал екінші бөлігі сол образды 
мегзеудің мәнін ашатын тұрақты тіркес деп мінездеме береді [1. 35]. 

1954-1955 жылдары Қытайда «Халық әдебиеті» және «Мемлекеттік тіл» журналының 
беттерінде астарлы тіркес жайында тартыс кең өріс алды. Сол тартыстың барысында астарлы 
тіркестің семантикалық құрылымымен стилистикалық мінездемесіне көптеген пікірлер 
айтылған. Бұл тартыстың шығуына себепкер болған 1953 жылы әдебиетшілерінің ІІ-съзінде 
Мао Дуньнің астарлы тіркес жайында «жаңа ақиқат пен жаңа міндет» деген тақырыпта 
жасалған  баяндамасы болатын. Онда ол мдиалектілерге, дөрекі сөздерге өзінің қарсы пікірін 
айта келіп: «Астарлы тіркес те өзінің дөрекі өткірлігімен кең қолданысқа ие болды. Астарлы 
тіркес ол көркем әдебиет тіліне жатпайды, ол бір сөздің ойыны ретінде ғана қолданылады. 
Астарлы тіркестермен диалектілерді көркем әдебиетте қолдану, ол біздің халықтық әдеби 
тіліміздің көркемділігіне көлеңке түсіріп қана қоймай, жағымсыз естілетіндей дөрекілетіп, 
ластандырып жібереді» - дейді. 

Мaо Дуньнің бұл баяндамасынддағы астарлы тіркесті жай бір сөздің ойыны ретінде 
қарау тұжырымы және астарлы тіркесті көркем-әдеби тілден бөліп тастауы «Мемлекеттік 
тіл» журналының беттерінде көптеген тіл зерттеушілердің наразылығын туғызды. 

Чжо Бо-шы өзінің «Астарлы тіркес – сөз ойыны» деген мақаласында Мао Дуньнің 
астарлы тіркес жайында жасалған баяндамасына үзілді-кесілді қарсы екенін білдірді. Ол 
астарлы тіркестерде терең мағына болып, тілге жан бітіріп, тілді көркемдеп образды мінез 
береді. Астарлы тіркесті өз орнына қолдану ол тілді түрлендіріп оқырманға бір терең із 
қалдырып әсер етеді. «Бұндай сөздер»  - деп ол астарлы тіркестің меңзеп, «Ол – біздің 
елімізідң еңбекші халқымыздың даналығының айнасы» - деп жазды. Мақал секілді бұл да 
күнделікті өмір тіршілігінен шығып ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан тұрақты 
тіркестің бір бөлігі. 

«Астарлы тіркесті сөздің ойыны деу оны әдеби көркем тілге қатысы жоқ деу, демек, 
біздің түсінуімізше астарлы тіркеске тән өткірлікті, жандылықты, мәнерлікті жоққа шығару, 
оның әдебикөркем тіл үшін бағалығын жою» - деді Чжоу Бо-шы.Чжан Шоу-каң: «Астарлы 
сөздің әдеби көркем тілге қатысы бар ма, жоқ па?» деген мақаласында ол да Мао Дуньнің 
иақаласына астарлы тіркес жайында айтылған тұжырымына қарсы пікірде екенін білдіреді. 
Ол: «Астарлы тіркес халықтық тұрақты тіркестер жүйесіне еніп, жалпы халықтық тілдің бір 
бөлігін құрайды»,- дейді [2. 9]. 

Чжан Шоу-каң Ло Ган-пейдің «қандайда бір әдеби шығарма жазу  үшін, сөзсіз оның 
тартым да көркемділігі маңызды, ал ол үшін сөзсіз хатықтың бай шығармашылығына қысқа 
әрі нұсқа тұрақты тіркестерге, мақал-мәтелдерге көр көңіл бөллуіміз керек» деген 
Горькийдің сөзін мысалға алған Ло Чан-пейдің сөзін негізге ала отырып, астарлы тіркес 
жандылығына, өткірлігіне қарап, бұндай тіркестер «тілді құлпыртып әрлендіретін тұрақты 
тіркестер»  - деген көзқарасын құптайды. «Сондай жазушылардың бірі, сөз өнерінің шешені 
Лу Син осы астарлы тіркестерді қолданғанда асқан шеберлік танытады» - дейді. 

М: 今天要给文学做论坛, 明知不 
Jin tian yao gei wen xuezuo lun tan, ming zhi bu 
配做第二, 第三, 却仍得替状元 
Pei zuo di er, di san, que reng de ti zhuang yuan 
棒场, 一面又要顾及第三种人, 不能 
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Bang chang, yi mian you yao gu ji di san zhong ren, bu neng 
示弱, 此所谓哑子吃黄连一苦说不出也. 
Shi ruo, ci suo wei ya zi chi huang lian – you ku shuo bu chu ye. 
Бұл жерде  Лу Син мырзаның қодланып тұрған астарлы тіркесі: 
哑子吃黄连一苦说不出也 
(ya zi chi huang lian – you ku shuo bu chu ye) қазақтың «аузы қисық болса да, бай баласы 

сөйлесін» мақалымен аударуға болады. 
Сонымен қатар Чжан Шоу-кан: «Астарлы тікестің әдеби көркем тілге қатысы бар ма 

доқ па?» деген мақаласында астарлы тіркеске қолдау көрсеткенімен, сын таққан жерлері бар. 
Онда ол астарлы тіркестің артқа тартар кемшіліктері де жоқ емес, оның дқрекілігін адам дене 
тұрқы, келбеті, өскен ортасына қарай кемсіту, - дейді. 

М: 麻子不叫, 麻子, 倾人 
(ma zi bu jiao, ma zi, qing ren),  сөзбе-сөз аударғанда, сепкіл бетті сепкіл бет деп 

атамайды, қисық адам. 
乡下佬进城, 花了眼了 
(xiang xia lao jin cheng, hua le yan), сөзбе-сөз аударғанда, ауыл адамы қалаға кірді; 

таңырқай қарау. 
Осы секілді астарлы тіркестер, әрине, қоғамдық қатынаста күнделікті тіршілікте пайда 

болған,  дегенмен уақыт өте бұндай астарлы тіркестер бірте-бірте жоылуы мүмкін, - дейді 
Чжан Шру-каң. 

Әрине, бұндай құлаққа тұрпайы естілетін мақалдар қай тілде болса да баршылық. 
Солардың ішінде қазақ тіліндегі кездесетін мақал-мәтелдерді мысалға келтірсек: 

М: «Саңырауға сәлем берсең, атаңның басы дер», «Көршің соқыр болса, бір көзіңді 
қысып жүр» секілді мақа-мәтелдер ауыз екі тілде : «Саңырауға сәлем берсең демекші», 
«Көршің соқыр болса демекші» деп алғашқы бір бөлігі ғана қолдана беріледі. Ал, осы 
мақалдар Чжан Шоу-каңдың айтуынша, күндердің бір күнінде жойылып кетеді дегенге 
сенбейміз. 

Жазушының халықтан ала-бөтен тілі жоқ, сонымен бірге оның шығармаларының тілі 
жалпы халықтық тілмен тепе-тең бола алмайды. 

Фразеологизмдер, қанатты сөздер, астарлы тіркес халықтық тілдің шұрайлы бір 
элементі,яғнибүндай тұрақты тіркестерді халықтың тілімен тығыз байланыста қарастыру 
керек. 

Сонымен бірге олардың өзгешілігін де айыра білген жөн, Бұларды қандай да бір көркем 
шығармада қолданылуда, біріншіден, шығарма жазушы автордың талғамына, екіншіден, 
шығарманың мазмұн-мақсатына, үшіншіден, жанрына байланысты болады. Жазушы сол 
шығармада айтпақ болған ойын, оқырманға білдірмек мақсатын жалпы халықтың тілімен 
әдеби тілдің бай материалын барынша мол пайдалана оытырып жазады. Ал, жазушы тілін 
түсінікті, әсерлі, тартымды қылып көрік беретін бейнелеу құралдарының бірі – 
фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, идеомалар, астарлы тіркестер, Бұларды қолдануда 
жазушылар түрлі  тәсілдерге барады [3. 19]. 

Фразеологизмдер, қанатты сөздер, идеомалар, астарлы тіркестер жалпы барлық стильде 
қолданылады, бірақ әр-қилы қызмет атқарады. Ғылым жіне ресми іс стилінде жалпы әдеби 
стильаралық тұрақты тіркестер атау  күйінде жұмсалса, көркем әдебиетте, публицистикада, 
сөйлеу тілімізде, ең алдымен, фразеологизмдердің, астарлы тіркестердің экспрессивті-
стилистикалық жағынан аса зор мән беріледі. Әсіресе күнделікті ауыз екі сөйлеуде және 
кітаби тілде кездесетін астарлы тіркестердің мүмкіндіктері қатты ескеріледі. 

Тұрақты сөз тіркесіне жататын мақал-мәтелдер, идеомалар секілді астарлы тіркесте 
стилистикалық мақсатта, барлық жанрда қолданылады. Өте икемді қысқа орамдар көркем 
әдебиетте өзі тіленіп тұрады. 

Көркем әдебиетте астарлы тіркестерде мақал-мәтелдер, идеомалар  секілді кейңпкердің 
ішкі жан-дүниесін, психологиялық мінез-құлқын, сөйлеу мәнерін суреттеу үшін 
қолданылады. 
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ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ МӨЛШЕР СӨЗДЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ҚОЛДАНУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Дүйсек Түлек 

t.duisek@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қытай тілі кафедрасының 

оқытушысы, Астана, Қазақстан  
 
Қытай тіліндегі мөлшер сөздердің шығу мен дамуы.  
Қытай тіліндегі заттық мөлшер сөздерді сауыт-сүйек жазбаларынан( 甲 骨 文 ) 

кездестіреміз. Бұлар заттық мөлшер сөздер тұрмыстағы қажет бұйымдардың, сауда-саттықта 
қолданылатын сөздердің негізінде пайда болғандығының дәлелі.  

Ең алғашқы пайда болған мөлшер сөздердің өзіндік ерекшеліктері бар, яғни олар зат 
есімнен жасалғандығы анық байқалып тұр.  

Ежелгі Қытайда ұлудың қабығы мен асыл тастар ақша бірлігі ретінде 
қолданылған.Сондай-ақ, ол табиғи көріністердің мөлшерін білдіру үшін де 
пайдаланылған. 羌百羌[qiang bai qiang] цяннан жүз цян (ян–қытайдың бір ұлты), 田十田[tian 
shi tian]атыздан он атыз алдыңғы 田 [tian] заттың өзін білдірсе, соңғы 田 [tian] мөлшерін 
білдіріп тұр.  

Заттық мөлшер сөздердің дамуы аса күрделі, әрі ұласпалы. Себебі қоғамда мөлшерді 
өлшеудегі бірліктердің көбеюіне байланысты өлшем бірліктері де көбейген. Табиғи 
көріністерге, заттардың бейнелеріне қарай 个  [ge], 口  [kou], 张 [zhang], 年 [nian] жиі 
қолданылатын жекелік мөлшер сөздер пайда болып, дамыды.  

Көне қытай тіліндегі мөлшер сөздер.  
Екі хан（两汉） дәуірі кезінде сан мөлшер сөздерінің саны көбейіп, атқаратын қызметі 

нақтыланып, өзінше даралана бастады. Мысалы, 马 - 匹 атқа [pi] мөлшер сөзі , 牛 - 头 сиырға 
[tou] мөлшер сөзі, 羊 – 头 қойға [tou] мөлшер сөзі қолданылған. Бұл мөлшер сөздердің Чин 
（先秦）дәуірінде пайда болып, кейінгі Хан дәуірінде де өз қасиеттерін сақтай отырып 
дамыған. Жануарларға қатысты мөлшер сөздер: 马称匹 [ma – pi] жылқыға 匹 pi；羊，牛称

头 [yang, niu – tou] қойға, сиырға 头 мөлшер бірліктері қолданылған. Мұндағы tou сөзі әуелде 
дене мүшесі бас мағынасын берген, кейін сиыр мен қой сөздерімен тіркесіп, сол 
жануарлардың мөлшерін көрсетуде қолданылған. Оларды төмендегідей топтарға бөліп 
қарастыруға болады:  

1. Зат есімдердің мөлшерін шамалағанда, сан есімді қолдану әдісі әлі кең көлемде 
жүйелі арнаға түспеген кез;  

2. [数词+量词] «сан есім + мөлшер сөз» құрылымы зат есімнің алдында қолданылған, 
бірақ салыстырып қарағанда, бұл құрылымының әлі де зат есімдердің соңынан қолданылуы 
жиі кездеседі;  

3. Мөлшер сөздер әлі де кемелдену деңгейіне жетпеген, орны нақтыланбаған мөлшер 
сөздердің біразы әлі де болса сақталып қалған. Бір-біріне ұқсамайтын зат есімдерді бір 
сөйлемнің ішінде мөлшерлеген кезде, оны тек қана бір мөлшер сөзбен білдіруге болады. 
Мысалы, 车马二百五十五匹 [che ma er bai wu shi wu pi ] Арба атымен – 250. Бұл мысалда 

mailto:t.duisek@mail.ru


3385 

атқа да, арбаға да 匹[pi ] мөлшер сөзі қолданылған. 将万二千人骑 [jiang wan er qian ren qi.] 
Он мың әскер, екі мың ат. Адамға да арбаға да бір мөлшер сөз қолданылған. 

Қорыта айтқанда, қытай тіліндегі заттық мөлшер сөздер сауыт-сүйек, металл дәуірлері 
кезінде пайда болып, Чин дәуірі кезінде заттық мөлшер сөздер қалыптасып, дамыды. Екі хан 
дәуірі заттық мөлшер сөздердің дамып, жетілген кезеңі болып есептеледі.  

Қытай тіліндегі қимылдық мөлшер сөздердің пайда болу кезеңі – әлі анықталмаған 
сұрақтардың бірі. Қытай тілі грамматикасын зерттеуші Уаң Ли өз еңбектерінде: «Таң 
дәуірінен бұрын «екі рет» деген мағынаны, «тағы» деген сөзді қолданудан басқа, іс-әрекеттің 
рет санын айтуда етістіктің алдына сан қосу арқылы көрсеткен» деп жазған [9, 39]. 

Ал қазіргі қытай тілінде бұл сөз мөлшерлік қызмет атқармайды, «终 zhong» сөзіне 
сәйкес «遍 bian» мөлшер сөзі қолданылады. 2-мысалда «三巡数之 san xun shu zhe» «巡 xun» 
сөзіне қазіргі қытай тіліндегі «遍 bian» сөзі сәйкес келеді.  

Көне қытай тіліндегі шығармаларда көп кездесетін тағы бір мөлшер сөз «一成 yi cheng» 
«ұрып болу, соғып болу» деген етістіктік мағынаны көрсетеді. «一成 yi cheng» сөзінің қазіргі 
қытай тіліндегі мағынасы «一下 yixia» іс-әрекеттің қысқа мерзімде істелуін білдіреді. «一成

yi cheng» «击之 ji zhi» тіркесінің соңынан жалғасып толықтырғыш （补语）болып, іс 
әрекетті білдіретін «击 ji ұру, соғу» қимылының мөлшерін білдіріп тұр.  

下 xia – қимылдық мөлшер сөзі қимыл-әрекеттің қысқа уақытта және сол әрекеттің 
төмен қарай бағытталған рет санына қаратылады. Мыс.:母乃仗祥背及两脚百余下。[Munai 
zhang xiang bei ji liang jiao bai yuxia]. Шешесі қолына таяқ алып, Сиаңның арқасынан және 
екі аяғынан нешеме рет ұрды.  

遍 Bian – іс-әрекеттің басталғаннан аяқталғанға дейінгі барысының мөлшерін білдіреді. 
Мыс.:但读千遍，自得其意。[Dandu qian bian, zi de qi yi.] Мың рет оқысаң, мағынасын өзің 
түсінесің. 画眉千度拭，梳头百遍撩。[Huamei qian du shi , shu tou bai bian liao.] Қасын мың 
рет сызып, шашын жүз рет тарады.  

Қазіргі қытай тіліндегі мөлшер сөздердің даму жолдары.  
Қазіргі мөлшер сөздер қолданылуы жағынан көне қытай тіліндегі мөлшер сөздерден 

мүлде өзгеше. Кейбір мөлшер сөздер құралып-қосылу барысында зат есімдермен немесе 
етістіктермен біртіндеп тұрақты қатынастар орнатып, жиі қолданылуы дағдыға еніп, бірте-
бірте қазіргі қытай тіліндегі мөлшер сөздерді қалыптастырған. Мөлшер сөздерді зерттеуде, 
болмаса қытай тілін шетелдіктерге үйретуде мұның мәні зор екендігіне сенімдіміз. 

本 (ben)“本”-нің негізгі мағынасы – “тамыр, Cюй Шэнь《说文解字》(«Иероглифтерді 
талқылау») кітабында былай деп түсініктеме береді: “本下曰本”, 徐笺“凡木命根为柢，旁根

为根，通曰本”. Бұл “本”-нің бастапқы мағынасы өсімдік тамырын білдіреді. Ол мөлшер 
сөзге айналғанда, әрине, өсімдіктердің мөлшерін білдіре алады. Мыс.: 百本薤，五十本葱

（汉书·循吏传）Жүз түп көк ағаш, елу түп шөп. 
Адамдардың басым бөлігі өсімдіктердің мөлшерін білдіруде “本”-ді қолдану, оның 

“тамыр”деген мәнінен туындаған ауыспалы мағынамен, ал оны кітаптар мөлшерін білдіру 
үшін қолдану әдісі “本”-нің “түп-тамыр” (қазық, қайнар) мәнінен келіп шыққан ауыспалы 
мағынамен байланысты деп есептейді.  

Қытайда және қазақ тілдеріндегі мөлшер сөздердің дистрибутивтік ерекшеліктері.  
Мөлшер сөз – қытай тіліндегі ең негізгі грамматикалық ерекшеліктердің бірі. Қытай 

тілінде әдетте заттың сандық мөлшерін білдіру үшін сан есім мен зат есім бірден тіркесе 
алмайды, олардың арасында міндетті түрде мөлшер сөздер қосылып айтылады. Мыс.:一个人

[Yi ge ren] бір адам, 一本书[yi ben shu] бір кітап, 一辆车[yi liang che] бір арба, 三件衣服[san 
jian yi fu] үш киім,拉一把[La yi ba] тарту, 考一次[kao yi ci] бір рет сынақ тапсыру, 住一年[zhu 
yi nian] бір жыл тұру, 看了一遍[kan le yi bian] бір рет қарады. Айталық, бір тұтам шөп, бір 
қазан ет, бір сауым сүт, бір орам жіп, бір атым насыбай, бір уыс тары т.б. Осындағытұтам, 
қазан, сауым, орам, атым, уыс сөздері аталған тіркестердегі зат есімнің мөлшерін (шамасын ) 
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білдіріп тұр.  
Бірақ мұндай сөздер қазақ тілінде жеке сөз табы ретінде қарастырылмаған. Өйткені, 

біріншіден, олар жеке тұрғанда тілімізде басқа сөз табына (жоғарыда келтірілген сөздер зат 
есімге) тәуелді сөздер. Екіншіден, қазақ тілінде әдетте сан есім мен зат есім сөздері тікелей 
тіркесе береді. Мыс.: бір адам, екі үстел, үш орындық т.б. Ал қытай тілінде олай емес, кей 
жағдайда болмаса, сан есім мен зат есімдер мөлшер сөздерсіз тіркесе алмайды. 
Заттық мөлшер сөздер адам не заттың санын білдіреді. Мыс.: 一个人 [yi ge ren] бір тал 
адам, 一张桌子  [yi zhang zhou zi] бір стол, 一斤米  [yi jin mi] бір фунт күріш, 两本书
[liang ben shu] екі кітап. 

Заттық мөлшерлік сөздердің тек мөлшер сөз ретінде ғана қолданылатын түрімен бірге 
басқа сөз таптарынан ауысып қолданылатын түрлері де болады. Заттық мөлшер сөздерді 
мағыналық сипатына қарай арнаулы және ауыспалы деп бөлуге болады. Арнаулы мөлшер 
сөздер бес топқа бөлінеді: 

1. Жекелік мөлшер сөздер дегеніміз – жеке заттардың бірлігін білдіру үшін арнайы 
қолданылытын мөлшер сөздер. Мыс.: 个 [ge], 位 [wei], 件 [jian], 本  [ben], 把 [ba,匹 [pi], 块
[kuai], 篇[pian], 支[zhi], 家[jia], т. б.  

Заттардың формасына қарай қолданылатын мөлшер сөздер:条[tiao] сырт көрінісі ұзын, 
жіңішке заттарға қолданылады :一条板凳 [yi tiao ban deng] бір ұзын орындық, 一条绳子[yi 
tiao sheng zi] бір арқан, т. б. 

张 [zhang] тегіс, жалпақ және кейбір ашылатын заттарға қолданылады: 一张桌子 [yi 
zhang zhuo zi] бір үстел,一张剧票 [yi zhang ju piao] бір театр билеті, т. б. 

Екі тілде де талдап санау өлшеміндегі сөздерде сандық мәні анық болмайды және олар 
зат есімдерге қолданылады. Мыс.: бір қап астық, бір түп тал, үш парақ қағаз, екі том кітап, 
бір шоқ раушан гүлі, он бау шөп, екі кесе май, т. б.  

Туыс емес екі тілді салғастыру нәтижесінде ең басты айырмашылық жекелік сөздердің 
қытай тілінде өте көп екендігі дәлелденді.  

2.Жинақтық мөлшер сөздер заттардың және адамдардың жұбын, жиынын есептейтін, 
санайтын бірлік ретінде қолданылады: 副 [fu], 双 [shuang], 对 [dui], 帮 [bang], 班 [ban], 套
[tao], 大 [da], 伙 [huo] ， 群 [qun] т.б. жатады. Мөлшер сөздердің бұл түрі заттардың 
жиынтығын білдіреді. Мыс.: 副 [fu] 一副手套[yi fu shou tao] бір жұп қолғап, 一副对联[yi fu 
dui lian] жұп жазбалар, 一副眼镜[yi fu yan jing] бір жұп көзәйнек, 群[qun] 一群马[yi qun ma] 
бір үйір жылқы, 一群孩子 [yi qun hai zi] бір топ бала, 一群人[yi qun ren ] бір қора кісі. 

3. Белгісіздік мөлшер сөздер әдетте белгісіз сандық шаманы білдіреді. Олар 些
[xie], бірнеше, біраз және 点儿[dianr] біраз, азырақ сөздерінің көмегімен белгісіздік шаманы 
көрсетеді.. Мыс.: 一些 [yi xie ] бірнеше, 一些人[yi xie ren] бірнеше адам, 好些东西 [hao xie 
dong xi] біраз жақсы заттар, 点儿[dian er] азырақ, 一点儿东西[yi dian er dong xi] азырақ заттар. 
Белгісіздік шаманы білдіретін сөздер сан есімдермен тіркескенде, тек қана 一[уі] бір санымен 
тіркесе алады. Кейде мөлшер сөздер сан есімдерсіз зат есіммен тікелей тіркеседі. Мыс.:来了

些人[Lai le xie ren] бірнеше адам келді, 买点儿苹果[mai dianr ping guo] біраз алма сатып 
алады, т.б. 

Заттық белгісіздік мөлшер мағынасы қоршаған ақиқат болмыстағы заттардың 
(адамдардың, жансыз және жанды заттардың, т.б.) болжалды санын білдіреді. 
Қазақ тілінде заттық белгісіздік мөлшерді білдіруде көп, көбірек, аз (емес), азғантай, қалың, 
дүйім, сан, т.б. сөздері де қолданылады. Қытай және қазақ тілдеріндегі белгісіздік мөлшер 
сөздері ұқсас болып келеді. Қытай тілінде 些 [xie], бірнеше, біраз және 点儿 [dianr] біраз, 
азырақ сөздерімен, қазақ тіліндекөп, аз, азырақ, қалың, т.б., сөздерімен жасалады. 

4.Уақытқа қатысты (потенционалды) мөлшер сөздер 准量词: 年 жыл ，星期 апта, 天
күн, 小时 сағат, 三年 үш жыл, 五天 бес күн, 一小时 бір сағат т.б. 

5. Қытай тіліндегі өлшем бірлікті білдіретін мөлшер сөздер екі топқа бөлініп 
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қарастырылады. Бірі – метрикалық санау бірліктері: ұзындық өлшемдері（长度）: 微米[wei 
mi]микрометр т.б.; аудан өлшемдері（面积和地积）:公亩[gong mu] ар,公顷[gongqing] гектар 
т.б; сыйымдылық өлшемдері （ 容 量 ） : 毫 升  [hao sheng] миллилитр, 升 [sheng] литр 
т.б.; салмақ өлшемдері （重量） :克  [ke] грамм, 百克  [bai ke] гектограмм,公斤  [gongjin] 
килограмм, 公担  [gongdan] центнер, 斤  [jin] жарты килограмм, 吨  [dun] тонна; көлемдік 
өлшемдер（体积）:立方厘米 [lifanglimi] куб сантиметр, 立方分米 [ lifangfenmi] куб. 

Ауыспалы мөлшер сөздер (借用名量词) дегеніміз – сыйымдылықты білдіретін және 
басқа сөз табынан ауысып келіп (қосымша) қызмет атқаратын сөздер. Қазіргі қытай тілінде 
мұндай мөлшер сөздерді зат есім мен етістіктен ауысып келген сөздер құрайды. Мыс.:一杯

茶 бір шыны шай,,一口井 бір құдық, 一头牛 бір бас сиыр, 一户人家 бір жанұя, 一粒珍珠 бір 
тал інжу маржан, 一串葡萄 бір сабақ жүзім，一朵花 бір шоқ гүл, 一束鲜花 бір бума гүл т.б. 

Уақытша мөлшер сөздер (临时名量词) зат есім немесе етістік мөлшерлік мағынада 
қолданылып, зат есім немесе етістіктің өздері бейнелейтін зат немесе қимылдың көлемін 
екінші бір заттың мөлшері ретінде көрсетуін білдіреді. Мыс.:一书架书 бір сөре кітап, 一脸汗

жүзін тер басу, 一瓶子牛奶 бір бөтелке сүт, 一屋子人 адам толы бөлме, 一箱子衣服 бір 
чемодан киім, 一身泥 денесі тұтас балшық, 桌子[ zhuo zi] （үстел /зат есім/ 一桌子书[yi zhou 
zi shu] бір үстел кітап, 一裙子水 етегі су болу ，捆 [kun] орам /етістік/一捆嫁[yi kun jia] бір 
орам жасау.  

Қазақ тіліндегі ауыспалы мөлшер сөздерді тұрақты тіркестер жасайды, олар негізінен 
зат есім және етістіктен ауысып келген сөздер болады. Мұндай сөздер қазақ тілінде дара 
мөлшерлік сөздер деп те аталады. Мәселен, қазақ тілінде зат есімнен немесе етістіктен 
ауысқан мөлшерлік сөздер өте көп: бір кесе су, бір тостаған қымыз, бір бас сиыр, бір тал 
алма, бір кесе су т.б. 

Қытай тіліндегі мөлшер сөздер жүйесін құрайтын екі топ болса, соның бірі – қимылдық 
мөлшер сөздер. Қытай тілін зерттеуші белгілі ғалым Лүй Шушяң өзінің «Қытай тілі 
грамматикасына кіріспе» атты еңбегінде қытай тіліндегі қимылдық мөлшер сөздерді арнаулы 
қимылдық мөлшер сөздер, қимылдың қандай құралмен атқарылғандығын білдіретін мөлшер 
сөздер және етістікпен бірлескен мөлшер сөздер деп үш топқа бөлген [10, 86]. 

Арнаулы қолданылатын қимылдық мөлшер сөздер: 次[ci], 回[hui], 下[xia], 番[fan], 通
[tong], 气[qi], 阵[zhen], 遍[bian], 趟[tang], 场[chang], 顿[dun] . 

Ауыспалы қимылдық мөлшер сөздердің шығуына қарай, бес үлкен топқа бөлінеді. 
Олар: 

1.Уақыттық мөлшер сөздер:谈一小时 бір сағат сөйлеу, 病一星期 бір апта ауыру, 休息两

天 екі күн демалу, т.б. 2. Дене мүшелеріне қатысты мөлшер сөздер: 看一眼 бір рет қарау, 踢
一脚 бір рет тебу,打两拳 екі рет ұру, т.б. 3. Құралдық мөлшер сөздер: 砍一刀 бір шабу, 放一

枪 бір мәрте атпақ 洗一水 бір жуар су, 敲一棍子 таяқпен бір рет ұру, 画一笔 бір сызу, 切一刀 
бір мәрте кесу т.б. 4. Сүйемелдеу мағынасындағы мөлшер сөздер: 唱一曲 бір ән салу, 走一步 
бір адым басу, 喊一声 бір рет айғайлау, 转一圈 бір айналу т.б. 5. Тұлғалас мөлшер сөздер: 看
一看 көру, 走一走 жүру, 说一说 сөйлеу, 摸一摸 сипалау, 敲一敲 қағу, т.б. 

Қазақ тіл білімінде қимыл, іс-әрекеттің өту барысын (басталуын, жалғасуын, аяқталуын) 
білдіретін қимылдың өту сипатының категориясын профессор Н.Оралбаева: «Әрбір 
қимылдың үш кезеңі, сатысы бар: қимылдың басталу кезеңі, қимылдың процесс үстіндегі 
кезеңі, қимылдың аяқталу кезеңі», –дей келіп, қимылдың дамуының үш кезеңін көрсетеді. 
Алайда тіл фактілері іс-әрекеттің іске асуында да мөлшер түсініктерінің бар екендігін 
көрсетеді. 

Күрделі мөлшер сөздер екі мөлшер сөздің бірігуі арқылы жасалып, күрделі бір бірлікті 
білдіреді. Күрделі мөлшер сөздер негізінен заттық мөлшер сөздер мен қимылдық мөлшер 
сөздерден жасалады. Қазіргі қытай тілінде күрделі мөлшер сөздер жасайтын заттық мөлшер 
сөздер саны көп, ал қимылдық мөлшер сөздер аз. Мыс.: 人次（адам рет）, 架次（рейс）, 吨
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公里 тонна километр, т.б.  
 
ҚОРЫТЫНДЫ 
Қытай тілі аса күрделі тіл болғандықтан, онда мөлшер сөздердің саны көп және әрбір 

мөлшер сөздің ойды анықтайтын, толықтайтын, сипаттайтын өзіне тән қызметі бар. 
Сондықтан олардың бірінің орнына бірін ауыстырып қолдануға келмейді. Қытай 

тіліндегі мөлшер сөздердің қолданылуы сөз тіркесіндегі немесе сөйлемдегі білдіретін 
мағынасы жағынан, мөлшерлік мағынасымен, құрылымдық қызметі жағынан жіктеліп, 
ерекшеленеді. 

Қытай тіліндегі мөлшер сөздер сан есіммен, есімдікпен тікелей тіркеседі. Ал зат есім, 
етістік, сын есім әдетте мөлшер сөздер арқылы ғана сан есіммен тіркесе алады. Бұл қазіргі 
заман қытай тіліндегі мөлшер сөздердің басты айырмашылығы.  
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На протяжении целого века русская литература оказывала и продолжает оказывать 

влияние на многих китайских писателей. Родоначальник  новой китайской литературы Лу 
Синь, переводя произведения иностранных писателей на китайский язык, верил, что через 
литературу и искусство можно изменить характер человека и общества. Он под сильным 
впечатлением от Октябрьской революции в России, видел в них своего учителя и друга[1].  
Одним из таких наставников является Чехов, величайший русский писатель, которому 
китайские писатели следуют в своем творчестве. Китайских читателей привлекает в Чехове 
сдержанный и уравновешенный характер, который близок китайскому складу ума[3]. 
Художественный стиль Чехова тоже отличается сдержанностью, которая, по словам 
известного китайского литератора Го Мо-жо, “очень подходит вкусу восточного народа”. “В 
литературе восточный народ любит что-то лирическое, любит что-то глубокое и богатое 
содержанием. Все должно иметь внутреннюю, скрытую красоту, а не внешнюю пышность. 
Восточный народ любит скромные тона, любит меланхолию, а не гоняется за 
величественностью, которая пугает своей гнетущей силой”.  

Чехов является не только последним из великих писателей литературы критического 
реализма в России XIX века, но и одним из редких в мире мастеров рассказа. Еще до начала 

mailto:zhan1213@yahoo.com
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своей литературной деятельности Лу Синь и стал испытывать влияние чеховских 
произведений, тоже создав короткие рассказы и сумев на самом простом материале 
отобразить жизнь во всей ее сложности. Лу Синь в своей творческой практике обогатил и 
развил основные чеховские сюжетные принципы. Рассказы Лу Синя очень просты по 
содержанию - их тоже можно считать "бессюжетными". Композиция рассказа Лу Синя 
выглядит очень простой. В большинстве рассказов существует лишь одна сюжетная линия. 
События преподносятся, как правило, через восприятие одного человека, а второстепенные 
персонажи вводятся в рассказ лишь в тесной связи с судьбой главного героя, а также 
изображает обыкновенную жизнь обыкновенных людей, их счастье и невзгоды, радости и 
горе, которые близки и китайскому народу. А чеховские интеллигенты своими 
разочарованиями и мечтами напоминают китайской интеллигенции ее собственную судьбу. 
Один критик даже отметил, что между Чеховым и обожающими его китайскими 
интеллигентами существует какое-то сродство. [2]. Но Чехов и Лу Синь ставили перед собой 
разные задачи. Для Лу Синя важна была задача типизации. Для Чехова же "важнее, чем 
создание типа, образа героя времени, было исследование природы человеческих взглядов и 
деяний - "области мысли", "ориентирования", "поисков за настоящей правдой". О героях 
Чехова критика писала с самого начала (и до конца), что они обыкновенные средние люди. 
Также главные герои Лу Синя представители средних и низших слоев общества. Они 
обыкновенных людей, со всеми достоинствами и недостатками. 

Но главное их родство не в этом. Они не были первыми писателями, которые ввели в 
литературу своей страны образ простого человека. Не классовая принадлежность 
"маленького человека" интересовала обоих писателей, а именно человек, именно те люди, 
что составляют абсолютное большинство населения своей нации, их разные характеры, 
разные психологии и разные поступки, отражающие облик времени, одним словом, именно 
самая сущность человека неидеального общества составляла предмет их исследования. 
Обращая внимание на "маленького человека" у Чехова. Лу Синь также соединил в своих 
рассказах сочувствие к "маленькому человеку" с критикой его слабостей. Так и появился 
другой тип "маленького человека" у обоих писателей. К типу принадлежат те герои, которые 
заразились фальшью, корыстью, ленью, рабскими мещанскими привычками. Они вызывают 
у читателя уже не сочувствие, а антипатию и смех. В изображении таких же героев 
иронический и критический подход автора перевесил его сочувствие к ним. 

Среди представителей "маленького человека" особое внимание должно обратить и на 
интеллигенцию. С середины 80 годов XIX века духовные переживания интеллигенции стали 
почти центральной темой в творчестве Чехова. В этом отношении опять сошлись Чехов и Лу 
Синь. Уже в сборниках "Клич" и "Блуждания" мастерство передачи Лу Синем сокровенных 
мыслей и переживаний героев наиболее ярко проявилось в рассказах из жизни 
интеллигенции. У Чехова и Лу Синя есть еще одна заметная общая черта: в их произведения 
не входили ни образ возвышенного и благородного героя, ни образ "злодея". Однако есть и 
разница. Хотя чеховские герои всегда раздумывают, сомневаются и мечтают, но желание 
найти "подлинную истину" всегда присуще героям в художественном мире Чехова. У Лу 
Синя персонажи - труженики более индифферентны. Они страдают, но не знают из-за чего и 
не доискиваются причины. [4]. 

Произведения Лу Синя, написанные в чеховской манере, сыграли огромную роль в 
развитии китайского рассказа. Во многих рассказах Лу Синя мы видим как бы тень 
чеховских произведений. Но, читая эти в чем-то сходные изображения и повествования, мы 
обычно чувствуем, что лусиневские картины суровее и беспощаднее, чем чеховские. 
Страдание человека у Чехова объясняется социальной ситуацией, взаимоисключающими 
жизненными философиями; у Лу Синя оно объясняется такими явлениями, как равнодушие 
человека.его индифферентность, несознанием и даже холодной душой, которые, вместе 
взятые, объективно убивают человека - "человек поедает человека". Чехов показывает 
процесс изменения характера героя, постепенно, шаг за шагом. Правда, это не такой полный 
процесс эволюции. У Чехова она показана чаще всего через какую-нибудь выразительную 
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деталь. 
Каждый, кто бы ни читал рассказы Лу Сина, не может не почувствовать страстно 

пронизывающую их мысль: несправедливое - феодальное и капиталистическое - общество 
уродует, опустошает человека, убивает в нем лучшие стремления и чувства; невозможно не 
ощутить и переполняющее писателя тяжелое чувство "возмущения безропотностью" героев 
его рассказов. В позиции и мировоззрении Лу Синя.кажется, никто и никогда не сомневался. 
Первый же его написанный на байхуа рассказ "Записки сумасшедшего" глубоким 
социальным содержанием четко проявил идейную тенденцию автора. Вопрос же об идеалах, 
мировоззрении Чехова постоянно при жизни, и после смерти возникал в критике. Одна из 
статей известного современного Чехову критика так и называлась: "Есть ли у г. Чехова 
идеалы?" 

Причина в значительной мере кроется в том, что писательская позиция в 
художественных произведениях Лу Синя, более резко выражена, чем у Чехова, несмотря на 
то, что в рассказах Лу Синя едва ли найдутся прямолинейные критические рассуждения. 

Была существенная разница в самом типе художественно-идеологической позиции 
двух писателей. Молодой Лу Синь вступил в литературу, имея четкую цель — просвещение 
народа и преобразование общественной жизни. На литературное произведение он смотрел, 
прежде всего, как на инструмент идейного воздействия. Ему требовалось, чтобы этот 
инструмент был удобен, и потому он неоднократно нарушал правила новеллистического 
жанра, чтобы как можно свободнее выразить свои мысли, свою идеологическую позицию.  

Рассказы Лу Синя очень лаконичны. Сам писатель объяснял: "всемерно стараюсь 
избегать многословия, почти не останавливаюсь на второстепенном: "не описываю природы 
и не даю длинных диалогов", "все что можно, я сокращаю". Известны иронические 
высказывания Чехова по поводу "продлинновенных" описаний природы; в рассказе "Драма" 
он пародировал долинные искусственные диалоги персонажей. Слова Чехова "Краткость - 
сестра таланта" воспринимается уже как пословица. В принципе краткости Лу Синь следовал 
за Чеховым. Однако этот чеховский принцип одновременно оказался очень близок 
некоторым тенденциям китайской литературы. Обрисовывая образ героя, Лу Синь чаще 
всего пользовался традиционным методом "черно-белого описания" (бай мяо), привычного 
для китайского писателя. По объяснению писателя, метод "черно-белого описания" означает: 
"Поменьше мудрить и изощряться, убрать украшения и говорить правду".[1]. 

Исходя из разных предпосылок - социальных у Лу Синя и социально-психологических 
у Чехова - оба писателя часто приводят своих героев к одному - безвыходному финалу. В 
сложном соотношении трагедии, печали и оптимизма несомненное типологическое сходство 
Лу Синя и Чехова. В произведениях Лу Синя как и у Чехова, несомненно имеет место 
подземный оптимистический поток.  

Лу Синь стремился выделить во внешности и внутреннем мире героя самое главное, 
определяющее. Так в творчестве китайского писателя органически соединились принципы 
родной ему литературы и приемы, почерпнутые им у великого новатора литературы - 
А.П.Чехова. В главе о новаторстве Чехова уже говорилось о принципе объективности 
повествования как одной из главных новаторских черт в прозе русского писателя и 
сходными особенностями в прозе Лу Синя. В данной главе подробно рассматриваются 
основные способы повествования обоих писателей в целом. Чехов и Лу Синь — писатели-
реалисты. Однако оба они в своем художественном творчестве пользовались и приемом 
реалистического символа.  

Влияние Чехова на Лу Синя несомненно; однако оно проявляется не в прямых 
заимствованиях, но как бы растворяется в яркой национальной особенности прозы Лу Синя. 
Если не отклоняться в сферу формальных, метафизических противопоставлений между 
влиянием иностранной литературы и национальностью литературы, то можно прийти к 
такому выводу: воздействие чеховского искусства на творчество Лу Синя не только не 
"портит" ярких национальных свойств произведений последнего, но и усиливает их 
выразительность.Сопоставление творчества Чехова и Лу Синя дает нам возможность не 
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только проследить истоки и процесс проникновения русской классики в Китай, но и 
видетькак сближаются культуры двух наций, каковы историко-генетические взаимосвязи 
между двумя великими художниками слова и общие закономерности из формирования.  
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Ғылыми жетекші - Шаяхмет Ж 
 

«Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа» - деп бекер айтылмаса керек. Осы жазбамда 
сіздерге қытай халықтарының маңызды мейрамы «Көктем мерекесі» туралы және қазақ 
халқының «Наурыз мерекесімен» ұқсастықтарын атап өтсем деймін. 

Көктем мерекесі дегенді білдіретін Чунь цзе (春节) деп аталатын Қытай жаңа жылы 
қытайлар үшін ең маңызды мейрам болып саналады, 2 мың жылдан бері атап өтілуде. Ол 12 
қаңтар мен 19 ақпан аралығындағы жылдың алғашқы айының алғашқы жаңа ай мезгіліне 
келеді. Григориан күнтізбесі келгеннен бастап бұл мерекені батыс стилі бойынша Жаңа 
жылдан айыру үшін «көктем мейрамы» деп атап кетті. Әдетте  Чунь цзе  «Нянь» деп аталады 
(нянь —  «жыл» дегенді білдіреді)[1,19]. Қытай Жаңа жылы тек Қытай мемлекетінің 
аумағында ғана емес, сондай-ақ, Гонконг, Макао, Тайвань,  Рождество Аралы, Бруней, 
Индонезия және т.б. өңірлерде тойланады.  Қытайлар жаңа жылды 15 күн бойы тойлап атап 
өтеді. Қытайлық жаңа жылдың 15 күндік фестивалі туралы көбірек түсіну үшін қытай 
мәдениетінің фактілерін білу қажет. Мыңдаған жылдар бұрын Қытай ауылшаруашылық 
қоғамнан құралған. Әр жыл сайын Династия фермерлерге арналған жыл сайынғы күнтізбе 
жариялайтын. Күнтізбе құрамына күн, ай және ауа райы күнтізбесі кірген,  ауа райы 
күнтізбесі бойынша фермерлер тұқым, өсімдікті қашан егу, өз жерінде өнімді қашан жинау 
туралы, сонымен қатар жұмысқа қашан бару, демалып тынығу, құдайға сыйыну және 
мейрамдарды тойлау туралы ақпарат алған. Сондықтан, Қытай жаңа жылының алғашқы 
мағынасы фермерлердің өніміне байланысты болған. Қытай фермерлері өткен жылдағы 
өздерінің нәтижесі мен жетістіктерін тойлаған, ал жақсы өнім Құдайдың жіберген 
қайырымды сыйақысы болып саналды. Сол себептен келе жатқан жылға сәттілік пен 
өркендеуді сұрап, Құдайға тартулар әкелген.  

Қытай халқында жаңа жылды қарсы алуға байланысты көптеген дәстүрлер мен 
ырымдар бар. Мысалы, есікке бес ұзын қағаз қиындыларын іледі, яғни ол бақыттың бес түрін: 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml3/ml3-052-.htm
mailto:Swetty_95_95@mail.ru


3392 

сәттілік, құрмет, ұзақ өмір, байлық, қуаныш әкеледі деп сенеді. Әрине үлкен, дамыған 
қалаларда көптеген ескі дәстүрлер ұмытылып барады, бірақ ауылдарда ол сақталған. Сондай 
дәстүрлердің қатарына жындардың үйге кіріп кетпеуі үшін есік-терезені жауып отыру 
жатады. Дәстүр бойынша қытай жаңа жылын тойламай тұрып, үйді әбден тазалау қажет. 
Үйдегі лас – келе жатқан жыл иесін қадірлемеушіліктің белгісі. Шығыс салты бойынша жаңа 
жылды қарызбен қарсы алуға болмайды, себебі оны қайтаруға қиындыққа түседі. Шығыста 
қызыл түс жындардан қорғайтын күннің, қуаныштың, бақыттың белгісі болып табылады. 
Сондықтан, қытай жаңа жылын қарсы алған үйді қызыл реңдермен әшекейлейді. Кіре-беріс 
есікке қызыл фонға күрең қызыл түспен жазылған иероглифтерін, сонымен қатар үйге бақыт 
пен амандықты алып келетін сақтаушы –рухтар мен байлық құдайының бейнесін салып 
қойған жөн. Міндетті түрде бүкіл үйге мандаринге толы вазалар қойған дұрыс, себебі 
мандарин – байлық пен дәулеттің белгісі және ескі салт бойынша бір-біріне қонаққа келгенде 
екі мандарин сыйлап, үйіне қайтатын кезде екі мандарин алып кетеді екен. Бұл дәстүрдің 
пайда болуының себебі қытай тілінде «пара мандаринов» деген сөздің дыбысталуы «алтын» 
деген сөздің дыбысталуына ұқсас[2,45]. Мандариннен басқа үйді өрік пен алхоры гүлдерімен 
әшекейлеуге болады – олар жаңа бастамаларды танытады. Дәстүр бойынша қытай жаңа 
жылына міндетті түрде жаңа киім кию қажет. Ол өткен жылдағы мәселелер жаңа жылға 
ауыспау үшін жасалынады. Сол күні сіз жақтыртпайтын адамдармен  қарым-қатынас жақсы 
болуы тиіс. Ешбір жағдайда бақытсыздық пен қайғыға байланысты сөздерді айтпау керек. 
Сонымен қатар жаңа жыл кезінде шаш қиюға болмайды, себебі ол әрекет бақытсыздық 
әкеледі деп саналады. Қытай жаңа жылында түнімен ұйықтамау тиіс. Бұл салт «шоу суй» (守
岁) - «жылды қорғау» деп аталады. Есік жақтауына қытайлар жұп каллиграфиялық жазулары 
бар қызыл қағаз жапсырады. Және де есікке «бақыт» деген иероглифті төңкеріп жапсырады, 
себебі қытай тілінде «бақыт келді» және «бақыт аударылды» деген сөз тіркестері ұқсас 
болып табылады.  

Қытай жаңа жылы – отбасы мерекесі. Адам көптен бері жалғыз өзі тұрса да, мүмкіндігі 
бойынша осы мерекені отбасы немесе ата-анасымен қарсы алуға тиіс. Сол себептен де 
алдын-ала көпшілік қауым жолға дайындалып, мереке қарсаңында әуе және темір жол 
кассаларының алдында билетке үлкен кезек болады. 

Жаңа жылдық мерекелік кешкі ас мол және тойымды болуы қажет.  Дастарханға 
міндетті түрде тауық, балық және соялық ірімшік қояды, себебі осы тағамдардың атаулары 
қытай тіліндегі «дәулет»,  «бақыт» деген сөздеріне үндес. Сонымен қатар жаңа жылға 
тұшпара («цзяоцзы») және «няньгао» (кілегей күріштен жасалған бөлшектер) жиген дұрыс. 
«Цзяоцзы» сөзі «ескіні шығарып салу және жаңаны қарсы алу» деген сөздеріне үндес болып 
келеді. Ал тұшпара өз пішінімен Қытайдың дәстүрлі алтын немесе күміс құймасына ұқсас, ал 
ол бай және дәулетті болсын дегенді білдіреді. «Няньгао» жыл сайынғы өмірдің өркендеуін 
білдіреді. Жаңа жылға жайылған мол дастархан – өркендеу мен жетістіктің кепілі. Жаңа 
жылдық дастарханда дәстүрлі шығыс тағамдар болуы тиіс: күріш – дәулет нышаны, лапша – 
ұзақ ғұмырдың нышаны, балық – өркендеудің нышаны. 

Қытай халықтары негізінен миф, аңыздарға сенгіш болып келеді. Мысалы, жаңа жылда 
фейерверктер мен петардаларды атудың өзіндік бір аңызы бар. Жылына бір рет Нянь мүйізі 
бар теңіз құбыжығы теңізден шығып, жолдағы адамдар мен малдарды жейтін. Адамдар сол 
Нянь келіп кеткенше тауға барып тығылатын. Бір күні осындай мезетте бір шал келеді. Ол 
қонатын жер таба алмай жүреді, бірақ үйлердің барлығы жабық тұрады, тұрғындар тауға 
тығылып қалған. Тек қана бір кемпір қалған екен, ол шалды үйіне кіргізеді. Ал түнде сол 
ауылға Нянь келеді. Олжа іздеп жүріп, ол кемпірдің үйіне келеді. Бірақ құбыжық есіктің ал-
қызыл бояумен боялғанын көріп тұрып қалады. Солмезетте есік ашылып кетеді де, үйден 
шартылдақтармен тарс-тұрс етіп, қолында жарқыраған шамы бар шал шығады. Шал үстінде 
ал-қызыл киім киген, ал өзі құбыжықтың бетіне  қарап күледі.  Нянь шалдың әрекетінен 
шошып, қорқып қайтып теңізге қашып кетеді. Содан бастап ол құбыжық адамдарға тиіскен 
жоқ. Ауыл адамдары таудан қайтып келген кезде кемпір-шалдың не істегенін барлығына 
айтып береді. Сол кезден бастап адамдар құбыжықтан құтылған күнді атап, жаңа және 
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жайбарақат өмірдің нышанын тойлай бастайды.  Нянь қайтып келмес үшін халық ал-қызыл 
киім киіп, шулы ойын-сауық үйымдастырады, шартылдақтармен тарс-тұрс еткізіп, 
фейерверктер мен петардаларын атады[3,81]. Жаңа жылдың алғашқы күнінде фейерверктер 
мен шутихаларды аспанға жіберіп, хош иістерді жағады. Фейерверктер жындарды үркітеді, 
ал отбасына бақыт пен тыныштық орнатады деп санайды. Қытайлықтар сол күні аруақтар 
келіп ескі жылға «есептеме береді» деп сенеді, сондықтан кешке олардың үйге қайтып 
келгендеріне қошемет көрсетіп, содан соң ата-бабаларға тағзым етеді. Қытай жаңа жылының 
міндетті атрибут ретінде қызыл түс  - киім, оттар, шартылдақтар және фейерверктер болып 
табылады.   Себебі мүйізді құбыжық – Нянь содан қорқады. Бүгінгі күні де өз жаңа 
жылдарында қытайлықтар жылды Нянь құбыжығынан қорғап, ол енді қайтып келмесін деген 
ниетпен, қызыл киім киіп, шартылдақтар мен фейерверктерді жағады. Жаңа жылдың 
алғашқы бес күнінде тума-туыстармен, жолдас-жоралармен, таныстармен, класстастармен, 
әріптестермен кездесіп, жаңа жылмен құттықтау керек. Жаңа жылға сыйлық беруге тиіс емес. 
Бірақ жаңа жылда балаларға  «я-суй цянь» - қызыл конвертке салынған ақша беріледі[4,25]. 
Көбінесе қытайлар жұп сыйлықтар сыйлағанды ұнатады, мысалы, екі кесе немесе екі ваза; 
бұл бірлік болсын деген ниетпен беріледі. Ешбір жағдайда сағат сыйлауға болмайды, әсіресе 
кәрі жастағы адамдарға; балалары жоқ отбасыларына ойыншық сыйлауға тыйым салынған. 
Жаңа жылдық сыйлықтарды жасырын қалдырып кетеді. Қытай жаңа жылы – думанды 
мейрам. Қала көшелері мен алаңдарында қызықты жәрмеңкелер өтіп, халық мейрамы 
тойланады.  Онда айдаһар мен арыстан билері, «құрлық кемелер» айналымдары, ағашаяқ бар 
номерлер көрсетіледі. Жаңа жылдық мейрамдар Шамдар мейрамынан кейін Ай күнтізбесі 
бойынша алғашқы айдың он бесінші күнінде аяқталады. Шамдар мейрамында көшелерде 
әдемі шамдар жағылады. Жаңа жыл сияқты фольклорлық көрсетілімдер ұйымдастырылады. 
Сонымен,екі аптаға созылатын жаңа жыл мерекесі аяқталады.   

Қазақтың жаңа жылы деп біз наурыз мерекесін тойлаймыз. Наурыз — өте көнеден келе 
жатқан мейрам. Күні бүгінге дейін жер шарындағы көптеген түркі халықтардың дәстүрлі 
мейрамына айналып отырған бұл мерекенің қашаннан бері тойланып келе жатқанын дөп 
басып айту қиын. Наурыз мейрамының тарихи маңызы өте тереңде жатыр. Себебі ертедегі 
салт бойынша барлық ауыл болып, көбінесе жастар таң шапағын қарсы алуға шығып, ағаш 
отырғызып, таза арықтардан су жіберу, гүл егу секілді рәсімдер орындалады. Ызғарлы 
қыстың кетіп, жайдарлы жаздың келуі әрбір жүрекке жылу сыйлайды.   Халық наурыз 
мерекесіне алдын - ала дайындалады. Дәстүр бойынша үйге қос шырақ жағылады, ыдыстар 
ернеуіне дейін айранмен, сүтпен немесе бұлақ суымен толтырылады. Бұл - тоқшылықтың 
белгісі. Табиғатпен байланыс күн Анаға деген тағзымнан көрінеді. Бұл күні бұлақтар 
тазартылып, ағаштар отырғызылған. "Бұлақ көрсең, көзін аш!", "Бір тал кессең, он тал ек!", 
деген сөз осыдан шыққан болу керек. Наурыз - достық, еңбек, бейбітшілік мерекесі. 
Ұлыстың ұлы күні адамдар бір-біріне деген ренішін ұмытып өзіне де, өзгеге де жақсылық 
тілеген. Дастарқанның басты асы наурызкөже болған. Наурызкөже жеті түрлі тағамнан 
жасалған. "Наурыз көжені тойып ішу керек, сонда жыл бойы тоқшылық болады!" деген сенім 
бар. Дастарқан басында жастар үлкендердің батасын алған. Бата - үлкендердің өзінен жасы 
кішілерге беретін ықыласты тілегі. Ақсақалдар: "Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын, қайда 
барса жол болсын!" - деп бата береді. Дәстүр бойынша Наурыз айтыс өткізіледі. Бұл 
жақсылық пен жамандықтың, суық пен жылының, жаз бен қыстың айтысы. Сонымен 
қатар бұл күні ұлттық ойындар мен спорт жарыстары өткізіледі.   Наурыз мерекесі 
жақындаған сайын әрбір отбасы Наурыз көже жасауды міндетім деп санайды. Тіпті 
білмейтін жас жеңгелеріміз үлкен адамдардан ақыл-кеңес сұрап, Наурыз көжеге не қосу 
керектігін саралап жатады. Ол үшін ең алдымен қазан толы сүтіңізді қайнатып, сүт піскеннен 
кейін оның бетіндегі қаймағын қалқып алып тастайсыз. Сүт әбден пісуге тақаған кезде, қыс 
бойы сақтаған сүріңізді салып жіберіп, 15 минуттай бетін жауып қоясыз. Аталған уақыт 
өткеннен кейін жеке ыдысқа пісіріп алған бидай, жүгері, тары, асбұршақ, күріш тәрізді 
қоректік заттардың жеті түрін сүт пен етке араластырып тағы бір қайнатып аласыз. Егер 
Наурыз көже қоймалжың болып кетсе, оған су қосуға болмайды. Тек айран қосып 
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сұйылтасыз. Айта берсек, наурыздың жөн-жоралғылары өте көп. Қазақстанның төрт түкпiрi 
түрлiше тойлайды. Бiрақ, қалай болғанда да, жақсылықтың аты - жақсылық, тойдың аты - 
той. 

«Халқым қандай десең, салтымнан сынап біл» демекші, салт-дәстүрлерден 
халықтың мінез-құлқы, үлгі- өнегесі, зейін-
 зердесі, даналығымен даралығы, шешендігі мен тапқырлығы, ақыл-ойы,сондай - 
ақ, жаратушы мен жаратылысқа, өзін қоршаған жанды, жансыз әлемге деген  моральдық,  тан
ымдық, этикалық көзқарастары көрінеді. Яғни, осыдан байқағанымыз  қанша ұқсастықтар 
болса да, әр халықтың өзіндік ерекшеліктері бар. 
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Қазақстан 
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     Қытай Халық Республикасының Қазақстан Республикасымен қатынасы белгілі 

мағынадан айтқанда тарихи дәстүрдің жаңа сипаттағы жалғасы, Қазақ хандығы мен Қытай 
арасындағы тікелей байланыс кезеңінен басталған. XIX ғ. екінші жартысында туындаған 
геосаяси өзгерістердің нәтижесінде Қазақ хандығы жойылып, Ресей империясының отарына 
айналды. Содан Қазақстан мен Қытай арасындағы қатынас Қытайдың Шыңжаң өлкесі 
арасындағы өлкеаралық байланыстар сипатында дамыды. 1991 жылғы шілдеде Н.Назарбаев 
Қазақ КСР-ның Президенті ретінде Қытайға алғашқы сапарын жасайды. Тарихта бұл сапар 
болашақтағы Қытай-Қазақстан қатынастарының орнатылуына өте үлкен үлесін тигізді деп 
санауға болады. Екі жақты жүргізілген келіссөздер барысында маңызды құжатқа – Қазақ 
КСР мен ҚХР-ның арасындағы ынтымақтастықтың даму принциптері мен негізгі бағыттары 
туралы Келісімге қол қойылды. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейінгі жылдары әлемдік 
арнаға шығуға халықаралық қатынастар мен құқықтарға құқылы жеке субъект ретінде 
мүмкіндік алды. Қазақстан Республикасының БҰҰ-ға кіруі, маңызды халықаралық 
келісімдерге біртіндеп ене бастауы, халықаралық қатынастарға белсене араласуы 
Қазақстанның халықаралық мүддесінің өсуіне жол ашты. Қазақстан Республикасының мол 
табиғи байлығы, геополитикалық жағдайы, ішкі саяси тұрақтылық шетел мемлекеттерінің 
біріккен қаржы және кәсіби дамыған орталықтары тарапынан қызығушылық туғыза бастады. 
1990 жылдардың өзінде Қазақстан Қытайдың Орта Азиядағы ең тұрақты серіктесіне айналды. 
Еліміз Егемендік алумен бірге Қазақстан дипломатиясының алдында негізгі жауапты 
кезеңдер күтіп тұрды. Оның бірі – мәдениеті мен мемлекеттік құрылымы ерекше үлкен саяси 
салмағы бар көршілес Қытай мемлекетімен арадағы екі жақты қарым-қатынасты 
мемелекетіміз үшін тиімді түрде анықтап алу болды. 

Қытай Халық Республикасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін дипломатиялық 
тұрғыдан таныған ең алғашқы мемлекеттердің бірі. 1992 жылғы 3 қаңтарда екі мемлекет 
арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнатылғаннан бері, екі жақты 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
mailto:asel_47_96@mail.ru
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ынтымақтастықты дамытуға бағытталған құқықтық негіз қаланып, мемлекеттік, 
үкіметаралық және мекемеаралық маңызды құжаттарға қол қойылуына жол ашылды. ҚХР 
мен ҚР арасында қол қойылған шарттық-құқықтық құжаттар, ең алдымен, халықаралық 
құқықтың тәуелсіз субъектілерінің қарым-қатынастарын реттестіруге және болашақтағы 
өзара тиімді ынтымақтастықты орнатуға бағытталды. ҚХР мен ҚР-ның сауда-экономикалық, 
ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастығын арттыруға екі елдің географиялық 
жақындығы, табиғи және экономикалық мүмкіншіліктері өз әсерін тигізді. Қытай Халық 
Республикасы мен Қазақстан Республикасының арасында дипломатиялық қарым-
қатынастарды орнату туралы Бірлескен Коммюникеге сай: «Екі ел халықтарының мүдделері 
мен армандарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қытай Халық 
Республикасының Үкіметі екі мемлекет арасында 1992 жылғы 3 қаңтардан бастап елшілер 
деңгейінде дипломатиялық қарым-қатынастарды орнатуды ұйғарды. Екі ел үкіметтері 
егеменділікті және аумақтық тұтастықты өзара құрметтеу, өзара шабуыл жасамау, бір-бірінің 
ішкі істеріне араласпау, теңдік пен өзара тиімділік, сондай-ақ бейбіт қатар өмір сүру 
принциптері негізінде екі ел арасындағы достық пен ынтымақтастық қарым-қатынастарын 
дамытуға келісті». 

Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы шекара мәселесі 
тұңғыш рет 1992 жылы көтеріліп, ұзаққа созылған екі жақты келіссөздер барысында шешілді. 
Екі мемлекеттің арасындағы мемлекеттік шекара 1994 жылғы «Қытай-Қазақстан мемлекеттік 
шекарасы туралы келісім» және 1997 жылғы «Қытай-Қазақстан мемлекеттік шекарасы 
туралы Қосымша келісім» арқылы реттестірілді. ҚХР мен ҚР арасындағы мемлекеттік 
шекараны реттестіру мәселесіне байланысты қол қойылған құжаттар мемлекеттердің 
шекарадағы тұрақты жағдайды қалыптастыруға, қандай да бір болмасын қарулы 
қақтығыстарды болдырмауға, екі елдің достық қатынастағы байланыстарының дамуына 
ықпал жасады. 

XX ғ 90-шы жылдардың басында Қытай Халық Республикасы тәуелсіздік алған 
Қазақстан Республикасымен сауда-экономикалық қатынастарын қайта жаңдандырып, 
бұрынғы қалпына келтіруге тырысты. Экономикалық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, ҚХР 
мен ҚР арасында тығыз сауда-экономикалық қатынастарды орнату екі жаққа да тиімді болып 
отыр. Қазақстан Республикасынан ҚХР-ға қара және түсті металдар, минералды 
тыңайтқыштар, мақта және тері шикізаттары экспортталса, ал Қытайдан ҚР-на машиналар 
мен түрлі техникалық жабдықтар, химиялық өнімдер, пластмассалық бұйымдар, 
электротехника құралдары, дәрі-дәрмек, тоқыма және көпшілік тұтынатын тауарлар 
импортталады. Екі мемлекет арасындағы дәстүрлі сауда-экономика саласына жаңадан мұнай 
саласы қосылды. Қытай үкіметі Қазақстан Республикасының болашақта мұнай және газ 
өнімдерін тасымалдаушы ірі мемлекеттердің біріне айналатындығына үлкен сенім артады.  

Қытай Халық Республикасы шекара аймағында қауіпсіздікті қамтамасыздандыру 
мақсатында бұрынғы кеңестік республикалармен – Ресей Федерациясымен, Қазақстан 
Республикасымен, Қырғыз Республикасымен, Тәжікстан Республикасымен «4+1» 
форматындағы ынтымақтастықты жүзеге асыруға бел байлады. 1996 жылғы бес мемлекет 
арасында қол қойылған «Әскери сала бойынша шекара маңындағы сенімді нығайту туралы 
келісім» және 1997 жылғы «Шекара ауданында қарулы күштердің санын бірлесіп қысқарту 
туралы келісім» «Шанхай бестігі» ұйымның негізін қалаушы құжаттар ретінде белгіленіп, 
оған мүше мемлекеттердің ұлттық мүдделеріне толық сай келді. «Шанхай бестігі» ұйымы 
бес мемлекеттің қауіпсіздік, сауда-экономика, энергоқорлар салаларында ұзақ мерзімді 
ынтымақтастықты нығайту, сонымен қатар этникалық сепаратизммен, діни экстремизммен 
және халықаралық лаңкестікпен бірлесіп күрес жүргізу бағытында келісімге келуге әсерін 
тигізді. Қарастырылатын мәселелер кешенінің және ұйымға мүше елдер санының ұлғаюына 
байланысты 2001 жылғы маусымда «Шанхай бестігі» ұйымы «Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы» деп аталатын толық қанды саяси ұйымға айналды. Ұйымның басым бағыттары 
ретінде мүше елдердің арасында өзара сенімділік, достық, тату көршілік сенімдерін дамыту, 
саясат, сауда-экономика, ғылым және техника, мәдениет, білім, энергетика, көлік, экология 
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және басқа салаларда қарым-қатынас жағдайын арттыру, аймақтағы бейбітшілік және 
қауіпсіздікті сақтау, жаңа демократия, әділет, тиімді саясат және экономикалық халықаралық 
тәртіпті орнату белгіленді.  

1996 жылдан бастап Қытай Халық Республикасы және Қазақстан Республикасы 
«Шанхай бестігінің», соңынан «Шанхай ынтымақтастық ұйымының» құрамында бірігіп, 
саяси-әскери саладағы ынтымақтастықтың әр түрлі бағыттары бойынша қарым-қатынас 
жасау үстінде ҚХР мен ҚР-ның өңірлік ұйымның аясындағы ынтымақтастығы аймақтың 
тұтастығын сыйлау, аймақтағы әскери-стратегиялық қауіпсіздікті дамыту, мемлекеттік 
шекараны бұзбау, ядролық қаруды қолданбау және сенім шараларын нығайту бағыттарына 
негізделген. Сонымен қатар екі елдің осы бағыттағы ынтымақтастығы лаңкестіктің, 
сепаратизм мен экстремизмнің қатерлерімен бірлесіп күрес жүргізудегі маңызды 
мәселелердің шешімін табуға мүмкіндік береді. Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан 
Республикасының арасындағы екі жақты және көп жақты форматтағы әріптестігін 
арттырудағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының рөлі аса ерекше деп тұжырым жасауға 
болады. ШЫҰ-ның шеңберінде ҚХР мен ҚР арасындағы аймақтық қауіпсіздікті, шекара 
ауданындағы тұрақтылықты және өзара сенім шараларын күшейтуге, екі жақты тиімді сауда-
экономикалық қарым-қатынастарды дамытуға жағдай жасалынды. Қытай мен Қазақстан 
Республикасы ШЫҰ-ның негізгі ұйымдастырушыларының бірі бола тұра, осы ұйымның 
халықаралық сахнадағы орнын арттыруға әлі күнге дейін өз үлесін қосуда. 

XX ғ. 90-шы жылдарының басында КСРО-ның ыдырауы және саяси картада жаңа 
тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы Қытай Халық Республикасының сыртқы саясатына 
үлкен әсерін тигізді. Әрине, Орталық Азия өңірінде қалыптаса бастаған жаңа геосаяси 
жағдай, сонымен қатар саясат саласындағы көп салалық, ал экономика саласындағы 
жаһандану сияқты бағыттар ҚХР-ның сыртқы саясатын асыруға қолайлы жағдай туғызды. 
Қытай Халық Республикасы Орталық Азия мемлекеттерінің арасында жетекшілік рөлді 
өзінің мәңгі және тұрақты көршісі Қазақстан Республикасына беріп, 1992 жылғы қаңтардан 
бастап біздің елімізбен елшілер деңгейінде қарым-қатынастарды орнатқан алғашқы 
мемлекеттердің бірі. Қазіргі таңда Қытай-Қазақстан қарым-қатынастары тұрақты сипат алып, 
жоғары деңгейдегі терең түсіністік және сыйластық жағдайында дамуда. Өзара тиімді 
байланыстарды орнатуға Қытай Халық Республикасы да, Қазақстан Республикасы да аса 
мүдделі болып отыр. ҚХР мен ҚР арасында орнатылған қарым-қатынастар жаңа кезеңге аяқ 
басып, аймақаралық ынтымақтастықтың жаңа нысандағы үлгісі ретінде дамыды. Алдағы 
уақытта Қытай мен Қазақстанның тығыз байланыстары сауда-экономика саласында, әсіресе 
энергетика саласында байқалатын болады. Егер Қытай Халық Республикасы Қазақстан 
Республикасын негізгі мұнайды экспорттаушы мемлекет ретінде қабылдаса, ал өз кезегінде 
Қазақстан Республикасы әлемдік теңіз жолдарына шығу мүмкіндігі бар Қытаймен қарым-
қатынастарды дамытуға мүдделі. Екі мемлекеттің осы саладағы ынтымақтастығының одан 
әрі нығайуына әрқайсысының экономикалық деңгейде гүлденуіне аймақтағы тұрақтылық 
және қауіпсіздік жағдайы аса үлкен рөл атқарады. Екі мемлекет арасында дипломатиялық 
ынтымақтастықтың шарттық-құқықтық негізі қаланып, екі жақты саяси, сауда-экономикалық, 
мәдени байланыстардың дамуына жол ашылды.  
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Қытай тілін ана  тілі ретінде қолданатындардың менталитеті   батыс тілінің өкілдерінің 

ой-өрісімен  салыстырып қарағанда  байқайтынымыз, қытай тілі менталитеті  үшін 
нақтылықтың маңыздылығы жоғары. Қытайлық үшін “Ең маңызды міндеттердің бірі…”- 
деген фразаның еш мәні жоқ, ал егер  бұл жерде ең маңызды мәселенің көлемі айтылса, 
олардың нақты қаншасы маңызды мәселелердің категориясына жатқызуына болатының, 
сонымен қатар маңызды мәселелердің арасында ол қандай орын алып жатқаны айтылса ғана, 
ол  фраза қытайлық үшін қажет мағынаға ие болады. Мысалы, “Төрт  маңызды мәселенің 
ішінде үшіншісі ең маңызды болып… ” – деген  фраза қытайлықтың тілдік санасы 
тұрғысында, осылай қолданысқа түсіру фомасы дұрыс болып есептеледі. Қытайлықтардың 
тілдік санасы тұрғысынан барлығын есептеп ретке келтіру аксиома ретінде қабылданады. 
Осы аксиоманы дәлелдейтін лингвистикалық  материалдарды жинау идеясы кездейсоқ пайда 
болды: қытай сөздерінің ішкі формаларына  анализ жасау барысында, біздің назар 
аударғанамыз – сөздердің құрамында сандардың жиі қолданылуы. Осыған орай қытай 
сөздерінде сандарды қолданудың мысалдарын жинау идеясы пайда болды. Осылайша 
зерттеушілер үшін   лексикалық материалдар  өте қызықты болып көрінді, сондықтан олар 
алдымен оны жүйелендірмекші болды, содан кейін осы қызықты фактінің негізінде 
қытайлық тілдік санаға  ғана бейімделген менталитет ерекшелігі жасырылып жатыр ма? - 
деген сұраққа жауап іздеді. 

Анна Вежбицкаяның  айтуынша, ұлттық тіл мен дәстүрлі ойлау әдісінің ерекшеліктері 
фактілерінің арасындағы корреляцияларды іздеуде қалыптасқан мәдени стереотиптерден 
олардың суреттеуіне өту тұрғысынан емес, керісінше тілдік жүйені алалықсыз бақылаудан 
жалпылауға өту керек.  Дәл осы принципті зерттеушілер ұсынған. 

Дәстүрлі қытай  философиясында сандық жүйе “нумерология” өте маңызды рөл 
атқарып қана қоймай, сонымен қатар ол халықтың тілдік санасына өз ықпалын қосады. 
Сандардың  сиқырлығы  қытай сөздерінің  ішкі формасына, сөз тіркесіне, мақал–мәтелдеріне 
және  нумерологиялық формулаларына  ықпал етіп, осының  нәтижесінде қытай тілінің басқа 
тілдерге қарағанда,  сөз жасау  кезінде  сандар элементтерін жиі  пайдалануға  алып келді. 

Қытай тіліндегі лексико–фразеологиялық  жүйесінің құрылыс материялы ретінде 
қолданылатын сан есімдерді үш топқа бөлген: 

1) Жеке сөздер мен сөз тіркестерінің ішкі формасына кіретін сан есімдер; 
2) Мақал–мәтелдер арасында қолданатын сан есімдер; 
3) Өзіндік құрылымы бар  жоғарыда айтып кеткен “формула - предписаний” сан 

есімдер. 
Егер қазақ тілімен салыстыратын болсақ, қазақ тіліндегі лексико– фразеологиялық 

жүйелер классификациясы толығымен екі топқа бөлінетіндігін байқауға болады. Бірінші 
топқа осындай типті сөздерді жатқызуға болады. Мысалы: бірауызды, бір пікірлес, бір 
енеден, бір басшылық, екі жүзділік, екі жақты, екі ағайынды т.б. Ал, екінші топқа  мақал – 
мәтелдерге лайықты форма түрін жатқызамыз.    Мысалы: екіде екім; жеті рет өлшеп, бір рет 
кесу; тоғыз рет ойланып, тоқсан рет толғанды; тоғыз қырлы тоқсан бір сырлы; тоғыз айып 
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тартты т.б  [3.46] 
Қытай тілінде қазақ тіліне қарағанда формула – предписания өте кең тараған. Қандай да 

ереже жиынтығында кодталған нумерологиялық формулалар кездеседі. Мысалы: 
Марксизмнің үш бастауы мен үш құраушы бөліктері немесе коммунизм құрушысының он 
парызы  сияқты фразалар сөз тіркесі болып саналуы керек, бірақ бұл сөз тіркестері тілге  
ежелден бастап тән құбылыс емес, олар белгілі бір тарихи - саяси оқиғаларға байланысты 
пайда болып, сол тарихи кезеңнің өтуімен бірге қолданыстан шығып кетті.  

Ішкі формасының құрамында сандар  бар сөздерді  екі топқа  бөлген. Бірінші топқа – 
дара санды сөздерді жатқызды, ал екінші топқа –  ішкі формасында сандар тобы бар сөздерді 
жатқызады. Осы зерттеу барысында    ол, лексикалық бірлікте сан атауын қолдану, оның 
мағынасымен тікелей байланысты емес жағдайдағы сөзжасамдар қызықтырды. 
Зерттеушілердің көңіл бөліп қарастырған мәселесі – сөздің ішкі формасында сандарды  
жанама уәждемелеп қолдану, әсіресе сан есімді қолдану бір өзіндік метафора болған 
жағдайлар. Бірақ ерекшелік тудыратын жағдайлар бұл –  құрамына сан есімдер кіретін 
сөздер мен сөз тіркестері кірме сөздер болып табылатын жағдайлар, ал сан есім кірме сөздің 
бөлігімен фонетикалық тұрғыдан үндес болғандықтан ғана қолданылған. Мысалы: Sanmei 
концепциясының құрамында ( 1) мәселені шешу кілті; бір нәрсені іске асырудың ең қолайлы 
әдісі; 2) белгілі бір саладағы экспертердің ғана қолы жететін арнайы білім; 3) (Будда ілімінде) 
айқындылық пен гармония) san (үш) иероглифі бар, бірақ бұл жағдайда сан есімді ішкі 
форма элементтеріне жатқызуға болмайды, себебі сөздің өзінде мұндай элемент жоқ. Бұл тек 
қана санскрит тілінен алынған Samadhi ұғымының фонетикалық әрлеуінің нәтижесі. Бұл 
ұғым буддизімде «ойға бату», «кемел мазмұн» дегенді білдіреді. Осындай кірме сөздердегі 
сан есімдерді қолдану семантикалық уәждемеленбеген, яғни мұндай фактілер «ұлттық 
логиканың» көрінісі бола алмайды.  Қытай тілінде сандардың барлық  комбинацияларын 
қолданып сөз жасау моделі басқа тілдерге қарағанда өте кең таралған. Егер бірліктің 
бойында комбинация сандары қолданылса да, біз оны сөз деп атай алмаймыз. Иероглифтің 
комбинациясы туралы айтатын болсақ, бұнда сөздерді бір-бірінен  бөліп қолданылуға 
болмайды, себебі қытай мәтіндерінде олар әр уақытта бірге қолданыста жүреді. Сөз терминін 
қолданған кезде қытай тілінде сөзбен сөз тіркесінің арасында анық шек жоқ екендігін ескеру 
қажет. Терминологиялық тұрғыдан болу үшін, біз полиеграфиялық бірліктерді лексико– 
фразеологиялық бірлігі деп атаймыз. Қытай тіліндегі тұрақты сөз тіркестеріне еніп, ұйытқы 
болып тұратын сан есімдер өте көп. Мысалы: бірден онға дейінгі сандар, жүз, мың, оң мың, 
олар тіркес құрамында семантикалық өзгеріске ұшырап, өзінің сандық мағынасын жояды. 
Әрине, бұндай сандар қазақ тілі мен қытай тілі  тұрақты сөз тіркесінде көптен кездесетін 
болғандықтан, біздің қарастырып отырған мәселеміз – қытай және қазақ халықтарының 
культтік дүниетанымының негізінде пайда болған «жеті», «сегіз», «тоғыз»сандарымен 
келетін фразеологизмдерге тоқталамыз. 

Үш саны - 三 
Қытай  тілінде «үш» деген сан жақсы мағынаны білдіреді. Қытай тілінде  үш санын  «三

» секілді үш сызықты иероглифпен белгілейді.  Оның мағынасы: жоғарғы сызық – аспанды, 
ең төменгісі – жерді, ортаңғысы  - адамды білдіреді.  Демек, аспан, жер, адам үшеуі бір 
жүйені құрайды.  Осыған сәйкес үш саны тікелей осы үш құбылыстың бір-бірімен өзара 
тығыз байланысын көрсетеді. Даосизм ілімінің көсемі Лаоцзиның айтуынша үштен барлық  
нәрсе туылады. Ежелгі Ханзу жұртының ұғымында санау бірден басталып, оннан  аяқталады.  
Бірақ, үштен бастап көбееді. Үш саны осындай сипаты  мен  қасиетіне  байланысты  қытай  
мәдениетінде  зор  маңызға  ие  болды. 

Көне қытай халқының аңызы бойынша үш деген сан ежелде көптік ұғымды ғана 
білдіретін, ал оған дейінгі сан ретінде ғылым-техника дамымаған   алғашқы  қауым  кезіндегі  
ежелгі  адамдар  арасында  санауда  тек  бір  мен  екі  қолданылған.  Одан  асып кеткен 
көптік мағынаны тек үшпен таңбалап,  айтатын болған. Ежелгі Қытайда қасиетті сандар 
ішінде үшпен байланысты көптеген маңызды пікірлер бар. Мысалы: олардың идеясы 
бойынша күн, ай, жұлдыз үшеуі бірлесіп планета негізін құрайды. Сонымен қатар адам өмірі: 
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алдыңғы өмірі, қазіргі өмірі, бақилық өмірі  болып, үш сатыдан тұрған және адамзат үш 
түрлі байланыста тұрады деген дүниетаным қалыптасқан. Олар: патша-уәзір, әке-бала, 
күйеу-әйелі. Үш санының  танымдық сипаты қытай халқының әдет-ғұрпынан, салт- 
дәстүрінен ерекше орын алғандығы  байқалады. Мәселен, Қытайда үшті үш  реттен асырмау 
керек деген сөз бар. Ол  батыстағы бір тал сіріңкемен үш адамға темекі тұтатпайтын 
дәстүрмен сәйкес келеді. Сондай-ақ, ежелгі Қытай қоғамында әйел адамның  құқы туралы 
айтқанда, әйел өмірінде үш адамның айтқанын орындау керек. Бұл қағида бойынша әйел 
адам оң жақта отырғанда әкесін тыңдау  керек,  тұрмысқа шыққан  соң  күйеуін,  күйеуі  өлсе  
ұлын  тыңдауы  тиіс делінген. Үш саны Қытай қоғамының әр саласында кеңінен  
қолданылғаны соншамалық феодалдық қоғамға өткеннен бастап қытай қоғамында билікке 
тағайындалу  үшін адамдарға үш түрлі емтихан  түрі белгіленеді. Олар: бірінші – аудан  
басшысы; екінші – облыс басшылығына;  үшінші  -  патша  аппаратына  тағайындалады. 

Цин әулеті  кезінде Патша аппаратына қабылданатын адамдарды патша өзі тексереді. 
Олардың ішінде ең алдыңғы үш адамды қабылдап, бірден үшке  дейін,  яғни,  біріншісін  
zhuangyuan,  екіншісін   tanhua  деп  белгіледі.  

Қытай қоғамындағы негізгі үш дін: Дао ілімі, Қонфуцийлік, Будда діні болып 
белгіленді.  Будда діні жөніндегі еңбектер үш  zang-ға бөлінеді.  Бірінші – jinzang, екінші – lu 
(лүй) zang,  үшінші – lunzang. Буддисттер бұл үшеуін  де  жақсы  білетін  адамдар  деп  san 
zang fa shi  деп  атады.  Мысалы: Батысқа  саяхат  романының  басты  кейіпкерін  Tang 
sanzang  деп атады. 

Демек, қытай  халқының  сан  есімдер  жүйесіне байланысты ұғымында  бір заттың  
көптігін  білдіру  үшін сол заттың иероглифінің үшеуін біріктіріп бір иероглиф етіп жазған.  
Ағашты  білдіретін  木 mu  иероглифін  алып үшеуін біріктіріп жазсақ, орманды білдіреді. 
Тасты білдіретін shi иероглифінің  үшеуін біріктіріп жазып 磊  lei үйіліп тұрған тастар  
ұғымын білдірді. Адам дегенді білдіретін  ren иероглифінің үшеуін біріктіру барысында 
zhong  (көпшілік)  ұғымын  білдіреді. 

Үш  санымен  байланысты  қытай  тілінде  көптеген  мақал-мәтелдер  бар.  
San gu mao lu  三顾茅庐  бұл мақалдың мағынасы Chu  мемлекетінің негізін қалаушы 

Любейге мықты бір кеңесші болды.  Ол өзіне Zhu ge liang  деген  кісіні ақылшы етіп  алу 
дұрыс деп тапты.  Ол тауда бір кепеде тұрды. Любей оның алдына үш рет барды. Үш ретінде 
де  Zhu ge liang  Любей шын ниетпен  келген-келмегендігін  сынау  үшін  үйінде болмай, 
алыстан  бақылап тұрады. Үшіншісінде барып сенеді. Келтірілген мақалдың шығу тарихы 
жайында осындай аңыз пайда болған. Сонымен қатар қытай фразеологизмдерін зерттеген 
қазақ  ғалымдары  да үш санының мақал-мәтелдер  құрауда  ерекше рөл атқарғандығын атап 
өтеді. Мысалы, Р.Авакова мен П.Дәулетованың  құрастырған  «Қысқаша қытайша-қазақша 
фразеологиялық сөздігінде»   мынадай   мақал-мәтелдер   беріледі. 

San jian ji kou  三缄其口 – мақаланың  мағынасы  жұмған  аузын  ашпау,  тіс  жармау.  
Аузын  үш  қатар  жапсырмамен  жапсыру  дегенді  білдіреді.  

San nian bu kui yuan  三年不窥园  - үш жыл  бойы гүл бағына қарамау.  Бас алмай  оқу. 
San qin liu juan  三亲六眷  - сөзбе-сөз аудармасы үш туысы, алты қатын баласы.  Екі 

туып бір қалғаны. 
San sheng you xing  三生有幸  - Будда дінінен  келген:  Үш өмірінде (өткен, бүгінгі, 

болашақ) бақытқа кенелеу.  Айы оңынан, жұлдызы соңынан туу;  бағы жанау. 
San shi liu ji, zou wei shang ce  三十六, 走为上策  - 36 істің  амалын іздегенше,  ең  

жақсы  амал – сол  істен  қашу. Аш бәледен  қаш  бәле. 
San shi san tian  三十三天  Будда  дінінен  келген:  33 қат аспан. Алты қабат аспан. 
San si er xing  三思而行 – үш рет ойланып барып әрекет ет. Жеті рет өлшеп бір рет кес, 

кеңесіп пішкен тоң келте болмас. 
San tou liu bi  三头六臂  - Будда дінінен келген: үш басты, алты қолды.  Сегіз  қырлы  

бір  сырлы;   темірден  түйін  түйген.  
San zhe gong, wei liang yi  三折肱, 为良医  - Қолын үш рет сындырып, нәтижесінде 
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жақсы дәрігер болып шығу. Көре-көре көсем болар, сөйлей-сөйлей  шешен  болар. 
San ge chou pi jiang, sai guo yi ge Zhu Ge Liang 三个臭皮匠, 赛过一个诸葛亮 – 
Үш көнші бір Чжу Гы Лиаңнан озады. Көп түкірсе көл болар, деген мағыналарды  

білдіреді. [1. 27-28] 
 Jiao tu san ku  狡兔三窟  - мақалдың мағынасы «қоян ұясының үш тесігі  бар».  Бұл 

мақалда  үш  көп  деген  мағынаны  көрсетіп  отыр. 
 Үш санына байланысты айтылған кейбір  сөздер  тұрақты тіркеске айналып кеткендігін  

көруге болады. Айталық, San ren cheng hu  三人成户  тұрақты тіркесінің шығу тарихы былай 
болған: Ертеде бір уәзір жолға шығар алдында билеушісіне базарда бір жолбарыс жүр деп 
бір рет айтса сенесіз  бе?, деген екен. Ал, екіншісінде ше десе ойланып қаламын депті. Ал 
үшіншісінде  ше  десе  сенемін  депті. 

Қытайлар кейіннен көптік мағына беретін деген сөзді san sheng тіркесімен алмастырған. 
Сонымен қатар қытайлар ата бабасына құрбандық шалғанда үш  түрлі  затты  құрбан  еткен. 
Олар:  шошқа,  қой,  сиыр. 

Қытайларда  үш  сәуле,  нұр  деген  ұғым  да  бар. Олар:  күн,  ай,  жұлдыз. 
Үш  өнер  деген  де  ұғым  бар. Олар:  өлең  жазу,  сурет  салу,  кітап  жазу. 
Аталған ұғымдардан бөлек, үш санының танымдық қасиетіне байланысты көптеген  

мысалдарды  келтіруге  болады.  Мысалы,  Конфуцийдің  қатар келе жатқан  үш адамның 
бірі сенің ұстазың деген түсінік қалыптасқан. Қытай халқының дүниетанымында  ежелден 
бастап үш құдіретті құдайға табыну бар. Олар: Аспан құдайы, жер құдайы, ежелгі ата-баба. 
Сонымен бірге үш деген санның толық, барынша жақсы деген жасырын мағынасы да бар. 
Тұрмыс-тіршілікте адамдар еріксіз үш деген санмен жұмысты тұжырымдайды. Әрекеттеріне 
жол көрсеткен. Мысалы: үйлену тойыында үш рет сәлем салған және біреудің қазасына үш 
минут үнсіздік жарияланады. Олар  неге  бес  немесе  төрт  минут  демейді. Себебі  жоғарыда  
айтылған  үш – толық, жеткілікті деген ұғымдарды білдіріп отыр. Адам өмірінде үш 
санының  маңызы  көп.  Қытайдың  тағы  бір  мақалына  тоқтала  кетсек. 

新官上任三抱火(Xin guan shang ren san bao huo)  – (жаңа әкім үш от қояды). Мағынасы  
жаңа  билеуші  көп  реформа  жасайды  деген  сөз. 

冰冻三非一日之寒(Bing dong san chi fei yi ri zhi han)   – (мұздың үш қарыс болып  
қатқаны  бір  күндік  суытқан  емес). 

不孝有三无后未答 (Bu xiao you san wu hou wei da)  – мағынасы әке-шешені 
құрметтеудің түрі көп. Ең оңбағаны, ең жаманы ұрпақ қалдырмау. Қытайда халық ең ыстық 
кездері san fu  三复,  ең суық кездерді  san jiu 三九  деп атайды. 

        «Үш» саны қазақ халқының салт-дәстүріне қатысты наным-сенімдерде көптеп 
кездеседі. Мысалы, «Үш қайнаса, сорпасы қосылмайды»,  «үш ұйықтаса түсіне кермеген» 
деген мәтелдердің мағынасы «Ешбір басы бірікпеді»,  «ойына ешнәрсе кіріп шықпаған»  
деген мәнге сәйкес келеді.  Ал,  «Ер кезегі үшке дейін»  деген мақал да осы сарындас.  Бұл 
келтірілген мысалдардан қазақ пен қытай халықтарының дүниетанымындағы ортақ сарынды 
байқауға болады. Себебі, екі халықтың да келгірілген мақал-мәтелдерінде үш  саны толық, 
кемел деген мағынаны береді. Сонымен  қатар қазақ  ауыз әдебиетінде «...ертеде біреудің үш 
баласы болыпты...»   немесе хан үш қайтара сұрапты деген сияқты «үш» саны есімімен 
байланысты  сөздер  жиі  кездеседі. 

«Үш санына байланысты қалыптасқан  ұлттық ұғымдар көптеп кездеседі. Мәселен, 
қазақта «Үш жұрт» деген ұғым бар. Олар: өз жұрты,  нағашы жұрты,  қайын жұрты.  «Үш 
байлық»  бар. Олар:  Денсаулық,  ақ  жаулық,  он саулық.  Бұл келтірілген  мысалдардан 
бөлек, «Үш би»,  «Үш дана»,  «Үш арыс»,  «Үш қат»,  «Үш қуат»,  «Үш ғайып»,  «Үш арсыз»,  
«Үш дауасыз»,  «Үш қадірлі»,  «Үш қадірсіз»,  «Үш жамандық»,  «Үш жақын»,  «Үш ақиқат»,  
«Үш қуаныш»,  «Үш биік»,  «Үш тоқтам»  және т.б. «үш» санына қатысты айталатын 
ұғымдарды  көптеп  санауға  болады. 

Қорыта айтқанда, «үш» санының қасиетіне, киелілігіне, танымдық сипатына 
байланысты қытай мен қазақ халықтарында жалпы шығыстық таным-түсінікке  жататын 
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ортақтық бар секілді.  Демек, ежелден аралас-құралас келе жатқан  көрші жатқан екі елдің 
дүниетанымында, философиясында, мәдениетінде мұндай жақындықтың барлығы табиғи 
заңдылық  деп  қарауға  болады. 

Алты саны – 六 
Қазақ халқының ұғымына бір, үш, жеті, тоғыз, он үш, қырық және т.б. сандардың  өзіне  

тән  танымдық  сипаттары  екені  белгілі. Сол сияқты біз осы зерттеу ұғымдарының таңбалық  
сипатымен қытай тіліндегі  төрт, алты, тоғыз, қырық төрт, төрт жүз қырық төрт және басқа 
да сандық  танымдардың  халық  жанындағы түсінігін салғастыра зерделеуге талпынамыз. 
Айталық, қытай  халқының  таным-түсінігінде қандай  да  бір  зат  не  құбылыстың  төрт 
санына басқа жұптық ұғымдарды білдіретін мынадай көзқарас бар:  дүниедегі барлық 
тіршілік пен зат атаулының бәрі  Yin  阴,  Yang  阳,  яғни  күн мен түн, зұлымдық пен 
мейрімділік сияқты бірі біріне кереғар екі құбылыстардың негізінде жаратылған. Мұндай 
дүниетанымның негізінде философиялық Дао ілімінің жатқаны пәлсапашы ғалымдардан 
басқа оқырман қауымға құпия екені аян. Аталған  ілімнің  ұстанатын  негізгі принципі 
бойынша  Yin мен Yang – ақ пен қара,  жақсылық пен жамандық секілді өзара тең, кереғар  
пікірлер.  Демек,  осы  бір-біріне  қарама-қарсы  Yin мен Yang  біріккенде ғана әлемдегі түрлі 
заттардың пайда болуына тікелей әсер етеді. Осындай философиялық ілім нәрінен 
сусындаған қытайдың рухани мәдениетіне төрт санынан басқа жұп сандарының дені жақсы 
мағынаны,  қасиетті  ұғымды білдіреді. Қытай халқының дүниетанымы бойынша кез келген 
жағдайда, оқиғада жақсылықтың екі-екіден, жұп-жұбымен  қатар келуін қалайды. Мысалы, 
үйлену тойында қуанышты, жақсылықты  білдіретін  «喜»(xi) - иероглифінің  екеуіне  де  
кереғар  бірдей  тең  іліп  қояды.  Сонымен  қатар қытайларда  сиға  тартатын  заттары  да   
жұп  санды  болып  келеді.  Қалыптасқан  осындай ұғымға байланысты қытайлар біреуге 
тілек айтатын болса, осы алты санын кең қолданады. Мысалы, Liu liu da shun 六六大顺 
тіркесінің  мағынасы – сәттілік тілеймін.  Мұндағы  六  [Liu]   «алты»  саны сәттілік сөзімен 
мағыналас келеді. Бұл жердегі  liu  «алты»  сөзі мен lu «жол» сөздері жоғарыда берілген 
тіркесте бір-бірімен  мағыналас  болып  келеді.  [2. 38-39] 
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Табуиэвфемизмысуществуютвовсехязыкахмира. А также на казахском, русском и 

китайском языках табу тоже имеет свое особое место. Хотя эти слова редько употребляются в 
наше время, существуют с давних времен и играет важную роль в быту. Табу появилось в 
результате страха за свое будущее, а также из мифологических поверия. Табу переводится с 
индонезийского языка — запретить. Есть синонимы, как : тапу, тамбу.  1771 году английский 
военный мореплаватель Джеймс Кук привез в Европу с полинезийского острова. Вопросами 
происхождения и употребления табуированных слов занимается лингвокультурология.   

Для того, чтобы ознакомиться с определением табу, можно сослаться на дефиницию 
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Аллана: «что есть табу – есть запрещенное. Табуированные слова – слова, которые считаются 
оскорбительными, возмутительными или неприличными при использовании в определенных 
контекстах» [1, 230]. Кроме того, некоторые вещи иногда не стоит говорить, и их можно 
передавать с помощью эвфемизмов в конкретных ситуациях или конкретными людьми [4, 
103]. Более того, огромным числом факторов определяется то, насколько правилен наш язык. 
Эти факторы включают отношения между говорящим и аудиторией и ситуацией. «Ряд 
социальных установок или общепринятых норм определяет то, является ли определенное 
выражение эвфемистическим, дисфемистическим или же нейтральным». [5, 141]. 
Табуированные выражения непредпочтительны, и их альтернативно называют 
дисфемизмами. Появление эвфемизмов мотивировано табуированными темами, или они 
просто являются альтернативной заменой непредпочтительных выражений. 

Вместе с тем, и эвфемизмы, и дисфемизмы являются эффектом коннотации – 
второстепенного значения. Джонс определяет коннотацию как определение и значение, 
возникающие как ассоциация со словами. Коннотация, к примеру, может быть как 
положительной, так и отрицательной. Слово «сердце» имеет положительную коннотацию, 
потому что ассоциируется с любовью. С другой стороны, чума относится к заболеваниям, и, 
таким образом, имеет отрицательное значение. Принимая во внимание вышеуказанные 
определения, трудно сказать, является ли слово надлежащим для использования в речи при 
отсутствии контекста.  

Как было упомянуто выше, не рекомендуется проговаривать вслух лингвистические 
табуированные слова. Но это не значит, что эти правила нельзя нарушать. Ссылаясь на 
Вархауфа, люди именно это и делают с целью привлечь внимание: нагрубить, 
продемонстрировать презрение, спровоцировать и вести себя агрессивно. 

По причине того, что эвфемизмы могут основываться на табу, важно знать, какие 
эвфемизмы можно использовать при разговоре на табуированные темы, а также какие 
эвфемизмы употреблять вместо непредпочтительных терминов. 

Табуированные слова изучали и обсуждали с социологической, антропологической и 
психологической точек зрения. Несколько исследований касаются темы лингвистического 
явления, функционирующего в языковых сообществах. Представители общества Hong Xu 
попытались провести анализ лингвистических табу в китайском языке. Они выявляли 
происхождение, соблюдение и социокультурное влияние лингвистических табу. Они видели 
табуированные слова в тесном взаимодействии с суеверием, обычаями и иерархической     
силой. Любое человеческое общество запрещает или ограничивает определенные типы 
поведения, хотя такие запреты могут, действующие в одном обществе, не обязательно 
должны существовать в другом. Сегодня, если сообщество или общество в целостности 
относится к какому – то предмету или действию как к табу, то обычно называния их не 
должны произноситься вслух или обсуждаться, по крайней мере, публично. Впоследствии, 
слова и выражения, имеющие отношения к общественным табу, стали словесными, или 
лингвистическими, как мы предпочитаем их называть в нашей работе. В процессе анализа 
лингвистических табу в китайском языке, мы будем использовать данный термин с целью 
охватить достаточно обширную категорию родственных единиц, включая слова, касающиеся 
непристойности, грубости, невоспитанности, невежества или оскорбительные выражения. 
Лингвисты разделили табу на две категории: макролингвистические и 
микролингвистические. Это значит, что все слова, исследуемые почти всеми членами 
языкового сообщества, имеют отрицательную окраску, такие, как из категории секса и 
смерти. Под микролингвистическими табу подразумеваются определенные слова, 
считающиеся запретными для конкретного контекста. Для анализа табу в китайском языке, 
было предложено создать рамку, заключающую «макроконтекст» и «микроконтекст». Отсюда 
следует появление нескольких разновидностей табу: абсолютные, псевдо-табу, и 
нетабуированные слова. 

Табу и эвфемизмы, связанные со смертью человека, часто встречаются в казахском, 
русском и китайском языке.   
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Также, как и в казахском, представители русского  и китайского языка избегают 
употребления слов, связанных со смертью. Например: Нельзя открыто говорить на китайском 
языке «死了». К данному слову есть очень много эвфемизмов, к примеру, «去世» (о дүниелік 
болды - ушел в иной мир), «走了» (кетіп қалды-ушел), «离开亲人» (жақындарымен қош 
айтысты- попрощался с родными). 

Попробуем разобрать каждый иероглиф по отдельности, потому что составные 
иероглифы в китайском языке объедены по смыслу.  

Например, возьмем вышеупомянутое слово 去 世 . При подробном анализе двух 
составных частей иероглифа мы видим, что « 去 » переводится как «уходить, идти, 
отправляться»- кету, , а «世» - «поколение, жизнь, мир, свет» әлем, өмір. А при сочетание «去
世» дают перевод «ушел в иной мир»- о дүниелік болды. Следующий иероглиф «离开亲人», 
который в переводе обозначает «попрощался с родными». «离» -разлучаться, расставаться 
(глагол)-айырылысу, «开» - открыть-ашу, «亲» - родня, родство-туыс, «人» - человек-адам. 
Сложный иероголиф, состоящий из четырех отделых, можно разделить на две части. «离开» - 
уезжать из...; покидать-кету, « 亲人» - родственники-туысқан. Вместе четыре иероглифа «离
开亲人» дают следующее значение в русском языке - попращался с родными-жақындарымен 
қоштасты. “安息”（вечный покой, иманды болды），“谢世”（попращался с  жизнью, 
дүниеге қош айтысты），“离开亲人”（попращался с близкими, жақындарымен қоштасты）
，“逝世”（покинуть иной мир, қаза болды），“归西了”（скончался, о дүниелік болды），“
走了”(ушел, кетті)，“如天堂”（ушел в рай, жәннәтқа кетті），“升天”（вознестись на небо, 
ұшып кетті）и.т.д. В древнем Китае использавали эвфемизмы, смотря какая должность и чин 
у человека. Например: если умер император, “弃群臣，驾崩，千秋万岁后”，если умерла 
императрица, “晏驾”；если иной мир ушел монах, “涅槃，圆寂”；когда умерали ученики   “
循化，羽化”； если умиарли несовершенолетние, “夭折，夭亡”；к молодой девушке, “香消

玉碎，香消玉损”；когда умирали, чтобы воостановить справедливость, “捐躯，牺牲，就义
”и.т.д.. 

В Китае языковед, профессор Чан Цзиньюй в своем труде «Лексикология и культура 
китайского языка» исследовал слово «смерть» и написал 150 эвфемизов данного слова. В 
Китае даже слово гроб 棺材 запрещается употреблять и не говорят прямо, заменив его словом 
寿木,寿材,长生墓 дерево, где хранят покойника, [1, 17] 

Здесь мы видим функцию эвфемизации языка, когда сообщение не теряет своего 
наполнения, но влияет на реакцию и восприятие людей.  

В современном русском языке слова или выражения, нейтральные со стилистической 
точки зрения, находят свое применение при передаче единицы, синонимичной по значению, 
которую говорящий/пишущий может зачесть как неприличную, оскорбительную и вполне 
бестактную.  

В современном русском языке все большее применение находят стилистически 
нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичной языковой 
единицы, которая представляется говорящему (пишущему) неприличной, грубой, резкой или 
нетактичной.  

Довольно интересен тот факт, что слова и выражения, подпадающие под общественное 
мнение и негативную оценку, способны менять свой статус и требуют эвфемизации. По 
словам Ларина, «Эвфемизмы недолговечны. Существенным условием действенности 
эвфемизма является наличие "грубого", "недопустимого" эквивалента. Как только это 
подразумеваемое неудобопроизносимое выражение выходит из употребления, эвфемизм 
теряет свои "облагораживающие" свойства, так как переходит в разряд "прямых" 
наименований, и тогда требует новой подмены» 

Не будем опускать употребления и проблематики запретных слов в русском языке. Как 
в выше упомянутых языках, русский язык не отрицает запретов на слова, ненадлежащие к 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0f560eeeebf3f213954e6aab828ba185&url=http%3A%2F%2Fbkrs.info%2Fslovo.php%3Fch%3D%25E5%25AF%25BF%25E6%259D%2590#_blank
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употреблению и проговаривания, по крайней мере, вслух. Слово «смерть» предполагает 
негативное второстепенное значение. В русском языке не так много эвфемизмов к данному 
слову, но все же они имеют место быть.  

Смерть – это последствие многих заболеваний, недомоганий, плохого 
самочувствования. Так, мы говорим: Он совсем плох, подразумевая, что человек болен, и нет 
надежды на его скорейшее выздоровление. Если мы хотим сказать о гибели и смерти: ушел в 
мир иной, ее/его не стало. Само слово смертьмы стараемся завуалировать, говоря при этом 
кончина. В медицине принято говорить летальный исход, придерживаясь этических норм. 
Так мы пытаемся создать некую «маску», изменяя слишком прямое значение. В случае, если 
не удалось спасти больного, медики, придерживаясь этических норм, говорят: потерять 
больного, то есть не справиться в борьбе с заболеванием и допустить смерти больного. 

Можем смело утверждать, что тема болезней, смерти, похорон, являясь во все времена 
актуальной, интерпретируются только посредством эвфемизмов. Издревле, в русском языке 
существовало выражение предать земле, но мы ни в коем случае не можем сказать 
«закопать».В нынешнее время организацией похорон занимаются специализированные 
учреждения. Услуги, предоставляемые такими учреждениями, носят название ритуальных, 
что и является проявлением эвфемизации.  

 В заключении, можно отметить, что эвфемизм связан с вежливостью, этикой и 
моральной психологии человека. Все народы, проживающие на земле, имеют в своих языках 
слова, запрещенные к употреблению. По этой причине зародилось такое понятие, как 
эвфемизм. Эвфемизм играет главную роль в культуре языка и вызвана недостаточной 
изученностью сходств и различий слов, запрещенных к употреблению в трех языках: 
казахском, русском и китайском.  
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Синонимдер дегеніміз – мағыналары жақын, бірақ тұлғалары әртүрлі сөздер тобы. Кез 

келген тілдің дамуы оның сөз байлығынан, айналымдағы синонимдердің молдығынан 
көрінеді. Синоним ретінде қолданылатын мағыналас сөздер тобы синонимдік қатар деп 
аталады. Синонимдік қатардағы сөздер кейде қырықтан асады. Қарапайым синонимдік 
қатарларға мысал келтірер болсақ, олар: отан, атамекен, туған жер; әдемі, көркем, сұлу, әсем; 
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алыс, қашық, шалғай. 
Қытай мемлекеті – әлемдегі көне өркениетті, мәдениеті теңдессіз, ғажайып ел болып 

қана қоймай, оның тілі де аса бай әрі құнарлы болып табылады, сондықтан ондағы синоним 
сөздердің аса молдығы таң қаларлық дүние емес. 

Қытай тілінің синонимдері 2-ге бөлінеді: тең мағыналы сөздер (等义词) мен жақын 
мағыналы сөздер (近义词). 

Мағыналарының бірдей немесе жақын болуына байланысты қытай тілінде синонимдер 
туралы 3 теория бар: араласу теориясы, жақын мағыналас сөздер теориясы, бөліну теориясы.  

Біріншісі, араласу теориясы. Бұл теория бойынша, синоним сөздер мағынасы бірдей де, 
жақын мағыналы сөздерді де қамтиды. Ху Үйшудың «Қазіргі заман қытай тілі» еңбегінде 
айтылғандай:«тілде әртүрлі дыбыс формаларын пайдаланып, мағыналары бірдей немесе 
жақын мағыналы сөздерді тудыру синоним құбылысы деп аталады». Мысалы, «演讲»(сөз 
сөйлеу) мен«讲演»(сөз сөйлеу) сөздерінің мағыналары тура бірдей (тең мағыналы сөздер деп 
аталады), «拿» (алу) мен«取» (алу, ие болу, басқару) сөздерінің мағыналары толық бірдей 
емес (жақын мағыналы сөздер деп аталады). Теңдес сөздер«қай жағынан алып қарасаң да, 
мағынасы бірдей, тілде оңай бірінің орнына бірін алмастырып қолдануға болады», ал жақын 
мағыналы сөздердің мағынасында ортақтық та, айырмашылық та болады. Ортақтығы – 
жалпы мағынасының ұқсастығы, айырмашылығы – әрқайсының өзіне тән ерекшелігі 
болғандықтан, қолданылуы да әртүрлі. Араласу теориясы бізге синонимдер туралы жалпы 
көзқарасты тудырады. 

Екінші теория – жақын мағыналы сөздер теориясы. Бұл теория мағынасы дәлме-дәл 
сөздердің бар болуын мойындамайды, мысалы, Ху Миншаңның айтуы бойынша: 
«синонимдер дегеніміз, шын мәнінде, мағыналары ұқсас жақын мәнді сөздер, себебі, 
мағыналары бірдей теңдес сөздер бір тілдік жүйеде қатар өмір сүре алмайды». Сондықтан, 
кей кезде синонимдерді тікелей жақын мағыналы сөздер деп те атайды. Жақын мағыналы 
сөздер, бір жағынан, бір лексикалықмағынаның не көркемдік тұсының, не қолданылуының 
әр түрлі болуы; екінші жағынан, тіпті жоғарыда айтылған екі тұсы бірдей болғанның өзінде, 
бір синонимдік топтағы сөздер кейбір лексикалық мағынада бір-бірімен бірдей болса, басқа 
мағыналарында міндетті түрде айырмашылықтары көрінеді, сондықтан сөздің барлық 
мағынасы жағынан алып айтқанда, осындай сөздерді жақын мағыналы сөздер деп 
атайды.Жақын мағыналы сөздер теориясы бойынша, тілдің лексикалық жүйесінде мағынасы 
тура бірдей сөздер жоқ, мысалы, қазіргі қытай тіліндегі «音色»(ырғақ) мен«音品»,«斧子» 
(балта) мен«斧头», «机关枪» (пулемет) мен«机枪», «叫喊» (айқайлау)мен «喊叫» сөздерін 
мағынасы жағынан алып қарағанда, олардың қандай да бір айқын айырмашылығын табу 
қиын. Сондықтан, Гы Быни былай дейді: «тілде тең мағыналы сөздердің болуы өте табиғи 
құбылыс, себебі адамдар әр түрлі көзқарастан сөз тудыратын іс-әрекет нәтижесін жасады, 
осылайшатілде үздіксіз сан түрлі тең мағыналы сөздер жасай алды». Осы тұжырымдамаларға 
сүйене отырып, біз теңдес сөздердің бар екенін мойындауымыз қажет. 

Үшінші теория – бөліну теориясы. Бұл теория бойынша, синоним сөздер мен жақын 
мағыналы сөздердің бар болуын мойындай отырып, екеуінің арасындағы шекараны айқын 
белгілеу керек, оларды бір-бірімен шатастыруға болмайды, тіпті жақын мағыналы сөздер 
синонимдердің бір түрі деп санауға келмейді. Бүгінгі таңда осы теорияның ең ықпалды 
мүшесі – Хуа Шушин, ол былай дейді: «сөздер арасында мағыналардың түйісуі, бірдей 
мағыналы сөздердің байланысымен бірдей емес; жақын мағыналы сөздерді синонимдермен 
шатастыруға болмайды». Мысалы, «口味»(дәм, татым) сөзі «滋味» (дәм, сезім),«味道» (дәм, 
иіс) сөздерімен жақын мағыналас сөздер, бірақ синоним сөздер емес; «极力» (бар күшімен, 
барынша) сөзі«竭力» (барынша) сөзінің синонимы, бірақ «努力» (тырысып) сөзімен жақын 
мағыналы сөздер және ешқандай да тең мағыналы байланысы жоқ. Хуа Шушин: «тілдегі 
лексикалық мағыналары бірдей сөздерді синоним сөздер деп атайды. Жақын мағыналас 
сөздер грамматикалық мағынасы бірдей, лексикалық мағыналары ұқсас сөздер тобы» деп 
атауларды нақты белілеп береді. Жоғарыда айтылған екі ғалым синонимдердің де, жақын 
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мағыналы сөздердің де бөлінуімен келісіп, бөліну теориясының өкілдері болуда. 
Араласу теориясы бойынша, кей кезде «жақын мағыналықтың» шекарасын айқын 

белгілеу қиын, сондықтан нақты бір сөздер тобынының қайсысы синонимдерге жатады, 
қайсысы синоним бола алмайды деген мәселелер көптеген қайшылықтар туғызады. Жақын 
мағыналы сөздер толықтай «бірдей мағынаның»болуын жоққа шығарады, бұл тілдік 
ақиқатқа сәйкес келмейді. Бөліну теориясы тең мағыналы, жақын мағыналы сөздердің 
айырмашылықтарын көрсетіп берді,  себебі жақын мағыналы сөздердің синонимдерден 
бөлініп шығуы араласу теориясы тұсынан алып қарағанда мүлде болымсыз. Синонимдердің 
белгіленгенстандарты қандай? Бұл жөнінде ғылыми жұртшылықтың әлі де келіспеушіліктері 
бар. Мағыналардың сырттай стандарты себебінен, кейбір сөздерге анықтама беру әлі де 
болса қиын. 

Біз синонимдер лексикалық жүйедегі лексикалық мағыналары бірдей, ал жақын 
мағыналы сөздер лексикалық жүйедегі лексикалық мағыналары ұқсас сөздер деп есептейміз. 
Лексикалық мағына мен ұғымдардағы бірдейлік синонимдердің негізін құрайды, сондай-ақ 
айыру синонимдері мен жақын мағыналыс сөздер үшін де қалыпты болып табылады. 
«Лексикалық мағынаның бірдейлігі» кейбір лексикалық мағыналардың барабарлығын 
көрсетеді, «лексикалық мағыналардың жақындығы» болса, бір басты мағыналы бөлік немесе 
мазмұнды қорытындылай алуды көрсетеді, оның үстіне сөздің мағынасында міндетті түрде 
айырмашылық болады, бұл тілдік теорияны жетік меңгеруді және тіл ерекшеліктерін айыра 
білу қабілетінің болуын талап етеді. «Ұғымға сәйкестік» сөз мағынасындағы объективтік 
заттардың, құбылыстардың және қарым-қатынастардың арасындағы кейбір мағыналардың 
ерекшелігін немесе олардың жиынтығын көрсетеді. Ұғымға сәйкестік пен ұғымдар, бірдей 
ұғымдар, толығымен тең ұғымдар, бірдей қарым-қатынастағы ұғымдардың барлығы барабар 
емес, ұғымға сәйкестік дегеніміз ұғымның ерекше бөлігінің сөз мағынасында көрініс табуы, 
ол өте сирек толық ұғымды білдіре алады. Сөз, сөз мағынасы және ұғымдар арасында ұғымға 
сәйкестік оларды бір-бірімен жалғайтын байланыс. Біз тілдік ақиқаттан қалыпты жағдайдағы 
синонимнің лексикалық мағынасы мен ұғымға сәйкестігі бір-біріне тура келетінін байқай 
аламыз, бұл синонимдердің мағына ерекшелігінде көрінетін басты тұсы. Ал жақын 
мағыналы сөздердің әр мүшесі білдіретін мағына ішінара лексикалық мағынаға сәйкес келуі 
керек. Мысалы, «情形» мен«情况» сөздерінің лексикалық мағынасы «заттардың жағдайы» 
деген мағынаны білдіреді, ұғымға сәйкес сөздер «事物»,«呈现», «样子», осылайша олардың 
лексикалық мағынасы мен сол ұғымға сәйкес сөздері толығымен бірдей, синонимдер болып 
табылады.   

Синонимдер мен жақын мағыналы сөздер жиі бір-бірімен түйіседі, сондықтан оларды 
айқын ажырта білу керек. Төмендегі екі мысалда біз синонимдер мен жақын мағыналы 
сөздердің арасындағы байланысты көре аламыз, түсіндірмелері «Қазіргі қытай тілі сөздігіне» 
сәйкес берілген. 

1.旅馆(қонақүй): жолаушылар мен саяхатшыларды тұрақпен қамтамасыз ететін орын. 
旅店: 旅馆. 
旅舍: (кітаби тіл) 旅馆. 
宾馆(қонақүй): келген қонақтарды қабылдайтын қоғамдық жер. 
饭店 (қонақүй, мейманхана): салыстырмалы түрде үлкен және жақсы жабдықталған  

қонақүй  
2.老师(ұстаз): мәдениет, өнерді үйретуші, құрметке ие адам 
先生(ұстаз, мырза): 老师 
教员(ұстаз, нұсқаушы): жұмыскерлерді оқытып-үйрететін адам. 
教师 (оқытушы):教员 
师长 (жетекші, ақылгөй): оқытушыға құрметпен қолданылатын атау. 
    Жақын мағыналы сөздерді қолдану барысында олардың қайсыбірін қолдану ең 

орынды деген мәселе туындайды. Осы жағдайды шешу үшін төмендегідей амалдар 
қолданылады. 
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Жақын мағыналы сөздерді ажырату әдістері. 

1. Көңіл-күйге қарай, сонымен қатар сөздің бағалаушылық мағынасына қарай ажырату. 
Мысалы, «顽强» (жігерлі) пен «顽固» (қырсық) сөздері, алдыңғысы жағымды мағынада, 
кейінгісі жағымсыз мағынада қолданылады. 

2. .Сөздің негізгі мағынасының жеңіл-ауырлығына байланысты ажырату. Мысалы,          
« 破 坏 » (құрту)мен « 摧 毁 »(қырып-жою)сөздері, екінші сөздің мағынасы біріншісіне 
қарағанда тереңірек. 

3. Көлемінің үлкен-кішілігіне байланысты ажырату. Мысалы, «战争» (соғыс) мен «战斗
» (шайқас) сөздері, алдыңғы сөздің кең көлемді білдірсе, кейінгісінің көлемі кішігірім. 

4. Нақты мен жалпы мағыналарына қарай ажырату. Мысалы, «衣服»(киім)мен «衬衫» 
(жейде),  «衣服» сөзі жалпы мағынада қолданылып, бүкіл киім атаулыны білдірсе, ал «衬衫» 
нақты атау, ол ұзын жеңді немесе қысқа жеңді, сондай-ақ ерлердің немесе әйелдердің 
жейдесін білдіруі мүмкін. 

5. Объектінің әр түрлігіне байланысты ажырату. Мысалы, «沉重» мен «繁重», екеуі 
деауырлықты білдірсе де, алайда «沉重» сөзі рухани немесе ойлаудың ауырлығын көрсетеді, 
ал «繁重» жұмыстың немесе тапсырманың санының көптігін білдіреді. 

6. Путунхуа және диалекттен келгеніне байланысты ажырату. Мысалы, «讨饭»(қайыр 
сұрау)мен «乞丐», айырмашылығы ауызекі тілде және әдеби тілде қолдануында; «爸爸»(әке) 
мен  «父亲 », айырмашылығы сөздің ескі-жаңалығында; «薪水 »(жалақы) мен «工资 », 
айырмашылығы кірме сөз бен жергілікті тілдің сөзі болуында; «盐 »(тұз) бен «氯化钠
»(натрий хлориды), айырмашылығы күнделікті қолданылатын қарапайым сөз бен кәсіби 
сөздің болуында. 

7. Біріккен нақышты сөздерді ажырату. Мысалы, «发挥» (даму, дамыту)мен «发扬
»(даму, гүлдену, көркею). 

8. Қысқарған сөздер, «清华大学»(Чинхуа университеті)мен «清华». 
Қорытындылай келсек, синоним сөздер мен жақын мағыналы сөздерге 

нақтыанықтамалар берілуі және егжей-тегжейлі зерттелуі тиіс, себебі бұл мәселе қазір 
теорияға ие әрі практикалық мәні зор. 

Бұл мақалаға қосымша ретінде төменде қытай тілі синонимдерінің шағын кестесі 
беріліп отыр. 

 
ҚЫТАЙ ТІЛІНІҢ СИНОНИМДЕР КЕСТЕСІ 

 
Кесте-1 
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         爱慕—喜爱 安然—安稳 遨游—游览奥秘—神秘 懊悔—后悔  
报酬—酬劳 悲哀—悲伤 崩塌—倒塌 必然—必定 避免—幸免便宜—廉价  培育  

猜测—推测 才干—才能 采用—采纳 诧异—惊诧 颤动—抖动 沉浸—沉醉 
惩罚—惩处 迟延—拖延 耻笑—讥笑炽热—酷热 憧憬—向往 酬谢—答谢 
啜泣—抽泣 创造—制造 绰号—外号 慈悲—慈善 慈祥—慈爱 葱茏—葱郁 
聪明—聪慧 催促—督促 璀璨—明亮  

打扮—装扮 打搅—打扰 胆怯—害怕 淡忘—忘却 调皮—淘气 叮嘱—嘱咐 
陡崖—悬崖 妒忌—嫉妒 对付—应付 对照—对比  

恩赐—赏赐  
发布—公布 发誓—宣誓发展—进展 繁殖—生殖 反抗—抵抗 防御—防备 
妨碍—阻碍 分量—重量分外—格外 愤怒—愤慨 锋利—锐利 服侍—侍侯 

浮现—出现 赋予—给予  
告别—告辞 恭敬—尊敬 估计—估量 鼓励—鼓舞 固然—当然 故意—有意 
关心—关怀 管理—治理 贯通—贯穿 瑰宝—珍宝  

含糊—模糊 寒冷—严寒 和蔼—和气宏伟—雄伟欢跃—喜悦 环绕—围绕 
荒芜—荒凉 回顾—回忆 汇集—汇合 获取—猎取 祸患—祸害  
机灵—灵巧 积累—积存 即将—马上疾驰—飞奔 寄托—寄予 讥笑—嘲笑 
坚固—牢固 坚毅—坚强 艰苦—艰难 艰难—困难 建造—建筑交织—交错 
娇嫩—柔嫩 节制—克制 竭力—尽力 解救—拯救 谨防—防备 谨慎—慎重 
惊险—危险 精密—周密 精致—精巧 敬仰—仰慕 境界—境地 居然—竟然 
绝望—无望 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ «Шетел филологиясы: қытай тілі» мамандығының II курс 
студенті 

Ғылыми жетекшісі:Тойбол Қарақат 
 
Ұлттар арасындағы  қарым-қатынас пен өзара түсіністік  күн өткен сайын көкейкесті 

мәселеге айналып жатыр және де бірінші орынға өзіндік ерекшелік пен мәдениеттегі  
айырмашылық шығады. Кез-келген шетел тілін оқып-үйренген кезде сол елдің мәдениетіне, 
тарихына үлкен мән беру қажет, себебі, тек тілді ғана үйреніп қоймай, сол ұлттың  дәстүрін,  
әдет-ғұрыптарын білу абзал.   

Қазақ студенттерінің қытай тілін оқып үйренуінің барысында көптеген қиыншылықтар 
туындайды. Оның бір себебі Қытай мен Қазақстан мәдениеттерінің бір-бірінен алшақ 
болуында. Ол үшін студент санасы кезеңдеп қалыптасуы қажет. Оқушының шығармашылық 
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мүмкіншіліктерінің дамуы, тілге, мәдениетке, Қытай тарихына деген қызығушылығының 
оянуы үлкен рөл ойнайды. Әрбір елдің өзіне тән тілдік құралдары мен әдістері бар. 

Негізгі қарастырайын деген тақырыбым - қытай фразеологизмдері, оларды зерттеудің 
қиыншылықтары. Фразеологизм дегеніміз – екі  немесе бірнеше сөздердің тіркесуі арқылы 
тұтас бір мағына беретін сөз тіркестері. Негізі фразеологизмдер  бірнеше жыл бойы мәдениет, 
тарих, салт-дәстүрлер арқасында пайда болған деп саналады.  

Қытай фразеологизмдері 成语  (chengyu) деп аталады, және олар  көбінесе төрт 
иероглифтен тұрады. Чэньюйлардың негізін көне қытай жазу тілі 文言 –нан қалған сөздер 
құрайды. 文言-дардың қазіргі тілмен ортақ нәрсесі аз болғандықтан, көптеген чэнъюйлердің 
мағынасын оларды құрайтын иероглифтердің мағынасын ұғу арқылы түсіну мүмкін 
емес[1,19]. Оларды тек жаттау керек. Сондықтан чэньюйларды білу сауаттылықтың белгісі 
болып есептеледі. Алайда барлық чэньюйлар көне кезден келе жатыр деп айта алмаймыз. 
Пайда болғанына көп уақыт өтпегендері де өте көп, сол себепті олардың мағынасын  түсіну 
қиынға соқпайды. 

Қытай және қазақ фразеологизмдерінің айырмашылығына тоқталатын болсақ,  қытай 
фразеологизмдері табиғат, жануарлар, айдаһар, халыққа әйгілі қаһармандарға қатысты 
тақырыпта  көп кездеседі.  Араларында нейтралды тіркестер де бар. Ал қазақ тіркестері 
көбінесе тұрмысқа, адамға байланысты болады. 

Қытай тілінің тұрақты тіркестерінің ерекшелігі - қысқалығы әрі мазмұндылығы. Қытай 
идиомаларының көбісі төрт иероглифтен тұрады дедік, оған, мысалы, мына идиома жатады: 
«有声有色». Бұның әдеби мән-мағынасы мынадай: дыбысы бар және түсі бар, яғни "тірі" әрі 
"айқын". 

«桃李满天下» сияқты үш немесе төрттен көп иероглифтен тұратын идиомалар да бар. 
Оның мағынасы былай: «шабдалы мен қара өріктің гүлі бар әлемде гүлдейді».  Бұл идиома 
көп шәкірті бар ұстаз туралы айтқанда қолданылады. 

Басқа мысал келтіріп көрейік, «有志者事竟成». Бұл идиоманы бір нәрсеге үлкен 
ұмтылысы бар адам ақырында сол істе жетістікке жетеді деген ойды жеткізу үшін айтады. 

Осы және басқа да идиомалар Қытайдың әсерлі әрі алуан түрлі әлемінің көрінісін 
береді. Олардан адамдар  қытай мәдениетінің, соның ішінде астрономия, география, тарих, 
әдебиет, өнер, адамгершілік, этика және т.б. көптеген аспектілеріне қатысты мәліметтер ала 
алады.  

Қытай идиомаларының шығу тарихына келер болсақ, оның 3 бастамасы бар. Олардың 
бірі – мифология [2,16]. Оған бірнеше мысалдар келтіре кетейік. 

 «八仙过海» идиомасы «сегіз ажалсыз өзінің ерекше құдіретті қабілеттерін қолданып 
теңізді кешіп өтті» деген мағына береді және мақсатына жету үшін ерекше дарынын 
қолданған сегіз ажалсыздың әрқайсысына қатысты айтылған. 

 «天衣无缝» идиомасы «бір нәрсені таза, дұрыс істеу» деген мағына береді. 
 «点石成金»  -  бір нәрсе еш мінсіз, керемет жасалған кезде айтады. 
Көптеген идиомалар мысалдардан бастау алады. Бірнеше мысал келтірейік.  
«刻舟求剑». (Бұл идиомада қайықпен жүзіп келе жатып қылышын суға түсіріп алған 

адам туралы айтылады; ол қылышын табу үшін суда жүзіп келе жатқан қайыққа қылышы 
құлаған жерде  белгі салады). Аталмыш идиома қандай да бір істі бұрыс істейтін, қырсық 
немесе жағдай өзгерген кезде жұмыс әдісін өзгерткісі келмейтін адамдар жайында 
баяндайды. 

«守株待兔» идиомасында жүгіріп келе жатқан қоян ағашқа қатты соғылып қалып, 
келесі қоянның да дәл солай ұрынғанын күтіп ағаш түбіне отырғаны айтылады. 

«拔苗助长» идиомасы жас өскінді өсуіне көмектесем деп жоғары тартқылаған адам 
жайында. 

«滥竽充数» идиомасы көне тарихта болған жағдай: юй аспабында ойнай алмаған адам 
осы аспапта ойнайтын кәсіпқой музыканттар арасына араласып кетіп, ол да кәсіпқой 
музыканттың кейпін танытыпты. 
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 «亡羊补牢». Мұнда шарбақтың кесірінен қойды қасқыр жеп қояды, енді тағы да соның 
кесірінен қойларын жоғалтып алмауы үшін шарбақты жөндеу керек екенін айтады, сонымен 
қатар ешқашан сақтық шараларын жүргізу кеш емес екенін де білдіреді. 

Қытай идиомаларының тағы бір бастамасы - қытай халқының тарихи әңгімелері. 
Идиомалардың кейбіреулері тура қытай әдебиетінен шыққан [2,38]. Тағы біреулері - Көне 
Қытай кезіндегі мақалалардың қысқартылған нұсқасы, ал енді біреулері шетел мәдениетінің 
енуінен пайда болған немесе қарапайым халық арасындағы жиі қолданатын ауызекі 
сөйлемдерден шыққан[2,40]. 

Қытай идиомаларының көбісі Конфуцийшілдіктің, Даосизмнің және Буддизмнің 
классикалық әңгімелерінен шыққан(Бұл жайында төменде сөз етіледі). 

Одан өзге кейбір қытай идиомалары қытай халқының «完璧归赵» сияқты тарихи 
әңгімелерінен шыққан. Бұл идиома Чжао халқының Премьер-министрі Линь Сянжу сол 
кездегі қуатты Цинь еліне өте құнды нефритті жерге айырбастауға алып келеді. Цинь 
басшысы нефритті өзіне қалдырып, Чжао еліне жерді бермей қояр ойы бар екенін білген 
кезде Линь Сянжу ерлік көрсетіп, белгілі бір стратегия көмегімен нефритті туған еліне қайтіп 
апарады. 

«负荆请罪». Бұл идиома Чжао елінің атақты генералы Лянь По тарихымен тығыз 
байланысты. Чжао елінің Премьер-министрі Линь Сянжу халық игілігі үшін онымен 
жанжалдасқысы келмейтінін білген кезде Лянь По арқасына жас шыбықтарды арқалап 
Линьге барып, өзін сонымен жазалауын сұрапты. 

«一鼓作气» идиомасының мағынасы - жауынгерлердің рухы барабанның алғашқы 
даңғырымен көтеріледі.  

«破釜沉舟» идиомасы да тарихи оқиғалармен байланысты. Жаумен шайқасу үшін 
өзеннен өткен соң, Чу елінің генералы Сян Юй өз әскеріне жақсылап тамақтанып алып, 
артынша қазандарды сындырып, қайықтарды суға батырып тастауды бұйырады, осы арқылы 
әскеріне жеңіске жету үшін күресуден басқа жол қалдырмауды көздеген. 

 Қытай идиомаларының төртінші бастамасы әдебиет болып табылады. Төменде 
бірнеше мысалдар келтірілген. 

«世外桃源»  идиомасында бейбітшілік пен бақыт орнаған мына әлемнен өзге бір жер 
туралы айтылады. Бұл идиома атақты Тао Юаньмин  (Батыс Цзинь династиясының атақты 
ақыны) шығармасынан шыққан. 

«乘风破浪» - желді мініп, толқынды сындыру деген мағынада. Бұл идиоманы  шешімі 
қиын проблемаларды жеңуде үлкен шамшылдықпен, кеудемсоқтықпен кірісетін адамдар 
жайында айтқанда қолданады. 

«老骥伏枥» идиомасы Үш Патшалық кезеңінде билік еткен Цао Цао туралы поэмадан 
шыққан. Мұнда әлі күнге дейін шоқырақпен мыңдаған шақырым жерді шауып өтуді 
аңсайтын кәрі жаугер ат туралы айтылады. 

«水落石出» идиомасында былай делінеді: құз су құлаған кезде пайда болады, бұл 
шындық ақыры соңында айқын болады деген сөз. Идиома Сун династиясының атақты ақыны  
Су Ши еңбегінен шыққан. 

  Конфуцийшілдік, Даосизм және Буддизм дәстүрлі қытай мәдениетінің негізгін 
құраушы болып табылады. Бұл үш діннің идеясы қытай идиомаларында көрініс табады. 
Көптеген қытай идиомалары осы үш дінге қатысты тақырыптармен байланысты. 
Конфуцийшілдіктің идеясы 2000 жылдан астам уақыт бойы дәстүрлі қытай мәдениетінде 
жетекші рөл атқарды. Конфуцийшілдіктің аспектілерін бойына сақтаған көптеген идиомалар 
бар, мысалы, адамгершілік пен тәрбиені жетілдіру[3,65]. Төменде осындай бірнеше мысал 
келтірілген. 

 «见利思义» идиомасында адам өз қызығушылықтарымен бетпе-бет тұрып, әлемде бар 
принциптерге сай келем бе деп ойланады делінеді. Бұл идиома Конфуцийдің «Лунь Юй» 
деген еңбегінен алынған. Конфуцийдің шәкірті Цзы Лу Конфуцийден ересек адам қандай 
болу керек деп сұрапты. Конфуций: «Өз қызығушылықтарының алдында адам алдымен бұл 
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қағидаттарға сәйкес келе ме деп ойлануы керек,  қарсыласты көріп адам нені уәде еткені 
туралы ойлануы керек. Бұл - ересек болу үшін қойылатын негізгі талаптар» деп жауап 
беріпті. 

 «见贤思齐» идиомасы да Конфуцийдің «Лунь Юй» атты еңбегінен шыққан. Онда біреу 
өзінен жақсы және ақылды адамды жолықтырған кезде, бірінші адам екіншісінен жақсырақ 
және ақылды болу үшін адамгершілікке үйренеді делінеді. 

«过化存神» идиомасы да «Лунь Юй» еңбегінен шыққан. Мағынасы:  қайырымды адам 
бір жерден өтіп бара жатқанда сол жердегі адамдар оның ықпалында болады және Аспан мен 
Жер қағидаттарына сәйкестеле бастайды. 

«反求貏己 » Мэн Цзының «Ли Лоу Шан» еңбегінен шыққан. Бұл идиома адам 
мәселенің себебін өзінен іздеудің орнына одан қашады деген мағына береді. «Егер адам 
өзінің әрекеті арқылы қалаған нәтижеге қол жеткізе алмаса, онда ол өзін сынап, ой елегінен 
өткізуі керек. Оған өзінің жүріс-тұрысы дұрыс әрі әділ болған кезде адамдар табиғи түрде 
оған сеніп, соны ұстанатын болады». 

«浩然正气» Мэн Цзының «Гун Сунь Чоу Шан» еңбегінен шыққан. Идиома тақуашыл, 
әділ және ашық мінезді адамдарға қатысты. Мэн Цзы айтқан екен: «Мен өзімнің 
тақуалығымды, тақуалық энергиямды жетілдіремін... Бұл энергия шексіз  және аса үлкен 
күшке ие. Бұл энергияға мейірімділік пен адамгершілікті қосу қажет». 

«见义勇为» идиомасы әділ іс жасағанда батыл болу керек дейді. 
«博施济众» идиомасында барлық жерде өзгелерге қол ұшын беру керек делінеді. 
«与人为善» идиомасы игі істер жасап жүрген адамдарды мадақтауға кеңес береді. 
Ал  «择善而从» идиомасы жақсы адамдардан үлгі алу керектігі туралы айтады. 
Сонымен қатар қытай идиомаларын Дао мәдениеті де бейнелейді. Екі мысал келтірейік: 

«道法自然», бұл Дао табиғилықты ұстанады деген сөз; «清静无» – құбылыстардың өз 
ағымымен болуына мүмкіндік жасау. 

Көптеген идиомалар Даосизмнің негізін қалаған Лао Цзы ойларынан шыққан. Төменде 
бірнеше мысал келтірілген. 

«天道无亲，常与善人»  идиомасында аспан принциптері үшін туыстық ешқандай рөл 
атқармайды, ол принциптер барлық адамдарға бірдей, алайда мейірімділік көрсету аспан 
принциптеріне сәйкес келеді, сондықтан  аспан принциптері мейірімді адамдар артында 
тұрады және олар бір іс істегенде Құдай оған көмектескен сияқты көрінеді дейді. 

«天长地久»  идиомасы Аспан мен Жер сияқты ұзақ ғұмыр сүріп келе жатқан нәрселер 
жайында баяндайды; ол көне тарихи кезді немесе кей заттардың өзгермес табиғатын 
сипаттайды. 

«千里之行, 始于足下» идиомасында адамның белгілі бір істе  жетістікке жетуі үлкен 
бір істі тындыру үшін оның көптеген ұсақ істерді тындырғанының нәтижесі болып табылады 
дейді. Мұнда сонымен қатар  адам мықты болуы керек және ешқашан берілмеуі керек дейді. 
Лао Цзы былай депті: «Үлкен бұтақтары бар алпауыт ағаш кішкене шыбықтан өсіп шыққан; 
тоғыз қабатты тұғырнама жерден бастау алып тұр; ұзындығы мыңдаған ли-ге созылып 
жатқан саяхат бірінші қадамнан басталады». 

Бұдан басқа  «见素抱朴» деген идиома бар. Оның мағынасы: бастапқы табиғатыңды 
көрсету керек, қарапайымдылық пен тазалығыңды сақтап, табиғатқа бағыну керек. 

«内圣外王», мұнда алға ұмтылу үшін іштей парасатты болып, сырттай патшадай 
ұлылық көрсету керек делінген. Бұл қасиеттер қоғамда адамдарды басқару үшін қолданылуы 
мүмкін.   

«功成不居» идиомасы адам өзінің жеткен жетістігін тек өз есебіне жазбауы керек.   
Қытай идиомаларында буддалық мәдениет те көрініс тапқан. Төменде бірнеше мысал. 
 «佛法无边» - Будда заңдарының мазмұны мен қуаты шексіз дейді. 
 «佛光普照» - Будда нұры барлық жерге шашылады. 
 «大慈大悲» - адамдар қайырымдылық көрсетсін дейді. 
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 «普度众生» - барлық жанды нәрсені құтқару керек. 
«明心见性» сияқты идиомалар будда мәдениетінің аспектілерін көрсетеді. 
«一尘不染» еш нәрсемен кірленбейтіндерге арналған.   
«神通广大» идиомасы Құдайдың және кереметтердің құдіретті күштерін сипаттау үшін 

қолданылады. 
«五体投地» идиомасы біреуге шексіз таң қалған кезде пайдаланылады.   
«善有善报，恶有恶报»  жақсылық жақсылықпен қайтатыны туралы айтады, ал істелген 

жамандық жамандық боп қайтады. Бұл идиома «кармалық сауап» қағидасы туралы айтады 
және адамдарды жақсылық жасауға, жақсылыққа жетуге ұмтылуға шабыттандырады. 
Сонымен қоса сақтандырады және оятады. 

Чэн Сюан мен Чюан Цзи чэнъюйлердің үш ерекшелігін атап көрсетеді: 
1）“从结构上看，成语是结合得比较紧的词组或句子而不是词”。 
Яғни, «чэнъюйлер өз арасында тығыз байланысқан сөз тіркестері немесе сөйлемдер, 

бірақ сөздер емес ». 
2) “成语的语言精练而富有形象，说明问题很透彻”。 
Яғни, «чэнъюйлердің қысқа тілі мен бай образдылығы кез келген құбылысты айқын 

сипаттайды ». 
3) “成语有它特定的意义，与一般的语句不同，它的内容十分丰富。有许多成语概括了

事物的本质，反映了当时社会情况和人民饿思想意”。 
Яғни, «чэнъюйлер мағынасы айқын, олар мазмұнының байлығымен ерекшеленеді. 

Көптеген чэнъюйлер заттар мен құбылыстардың мәндерін біріктіре отырып, адамзаттың 
пайда болған кездегі қоғамдағы орны мен көзқарасын сипаттайды» [4,71]. 

Ең қызығы - қытай тілінің әр чэнъюйінің пайда болуының өз аңызы бар, мұны қазақ 
және орыс идиомаларынан бірден бір ерекшелігі деп айтсақ болады. Мысалы:  «画蛇添足» 
егер осы идиоманы қазақшаға аударсақ, тура мағынасында   «жыланға аяқ салу», ал орысша 
нұсқасындағы тура мағынасы   «нарисовав змею, пририсовать ей ноги». Бұл чэнъюйдің 
аңызы мынадай: күндердің бір күнінде достар жиналып, шарап ішіп отырса керек. Кештің 
көңілдірек өтуі үшін өз араларында жарыс ұйымдастырыпты.  Оның шарты мынадай екен: 
кім бірінші жыланның суретін салса, сол барлық шарапты  жалғыз өзі ішеді. Жарыс 
басталған соң қатысушылардың біреуі бірінші болып жыланды салып болады, бірақ 
басқалардың әлі сурет салып жатқанын көріп, үлгерем деп жыланға аяқ салып қоймақшы 
болады. Ол аяқ салып жатқанда біреу сурет салып болып қояды. Нәтижесінде сурет салып 
болған адам барлық шарапты ішеді де, аяқ салмақшы болған қатысушы ештеңесіз қалады. 
Жоғарыдағы айтылғанның мағынасы - артық қылу, жөнсіз тырмысу. Қазақта осыған қатысты  
«артық қылам деп, тыртық қылу» деген сөз бар, ал орыс тілінде «пятое колесо в телеге; как 
собаке пятая нога» деген тұрақты тіркестер бар. 

 Қорытындылай келе, қытай тілі фразеологиялық қоры өте бай тіл екендігін айта 
кеткім келеді. Фразеологизмдердің шығу тарихы мен мән-мағынасын ұғыну арқылы қытай 
халқының мәдениеті мен өзіндік ерекшелігін байқауға болады. Тілді дұрыс әрі толық 
меңгеру үшін ең негізгі фразеологизмдерді білу қажет, себебі фразеология қытай тілінің 
бүкіл лексикологиясында айтарлықтай орын алады. 
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Аббревация жиі лингвистикалық зерттеулердің науқаны болып тұрады. Бұл 

аббревиатуралардың көбеюі мен қолданыста кең таралуымен түсіндіріледі. Айтарлықтай 
аббревиатура теориясына үлес қосқан зерттеу жұмыстары көптеген тілдерде жүргізілген 
жұмыстар негіз болды.  

Қазіргі кезде аббревиатураларды тиімді аударудың әдіс тәсілдері мен жолдары үздіксіз 
іздестірілуде. Арнайы аббревиатураларға арналған сөздіктер мен көптеген ғылыми 
зерттеулер мен диссертациялар жазылылуда. Бірақ, көптеген  аббревиатуралар теориясына 
байланысты зерттеулердің қаншама рет жүргізілгеніне қарамастан , аббревиатуралар әлі 
толықтай зерттелмеген. Бұған себеп олардың жаңа түрлерінің пайда болуында.  

Әрине, аббревиатуралардың негізгі мақсаты ол аузша мен жазбаша тілдегі мәтінді 
үнемдеу болып табылады. Айту барысында аббревиатуралар туындаған сөз тіркестен бес  есе 
қысқа, ал жазу барысында  аббревиатураларды қодану мүлдем тиімді. Бірақ, кейбір жағдайда 
аббревиатураларды  олардың көпшілікке түсінікті болуы үшін толық нұсқасын қолданған 
дұрыс. Кез келген саланың ол өндірістік болсын, экономикалық болсын немесе тағы басқа өз 
аббревиатуралары бар, ал қөпшілікке мәлім, кең таралған,  күнделікті қоладнылатын 
аббревиатуралар тағы бар. Осы себептен де қысқарған сөздерді жазып немесе айтып отырған 
адамға  аббревитураларды оқырмандар мен тыңдармандардының аудиториясына 
байланысты қолданғаны жөн.  Ең бастысы қысқарған сөздер тыңдарман болсын оқырманға 
болсын  түсінікті болу керек.  

Қазіргі таңда ғылыми, экономикалық және де техникалық даму кезеңінде 
аббревиатуралардың кең таралуы заңды құбылыс. Әріне бұл салалардың дамуы жаңа 
ұғымдардың және жаңа терменологиялардың туындауына әкеп соғады. Жаңадан туындаған 
ұғымдардың басым бөлігі күрделі сөздер немесе сөз тіркестер арқылы кұралады. Терминдар 
күрделі сөздер, ал сөз тіркестер болса  тым узын, сондықтан да оларды қалай да болса 
қысқарту қажеттілігі туындайды. Кейбір жағдайларда бұл терминнің  тек кана бір негізгі 
компонент ретінде қысқартылып қолдануына әкеп соқса, екінші жағдайда әр түрлі 
қысқартулар мен аббревиатуралардың туындауына себеп болады. 

Қысқарған сөздердің  қарқынды түрде көбеюі лексикада   спецификалық әдіс пен  
ғылым жүйесінде жеке зерттеуді қажет етеді.  

Көптеген күрделі атаулар, ұйым мен мекеме және де мемлекет атаулары сөз 
тіркестерінен құралып қысқарған сөздер ретінде қолданылады. Мысалаға айтсақ: Қытай 
Халық Республикасы-КХР, Қазахстан Темір Жолы- КТЖ, Ғалымдар Академиясы- ҒА т.б. 
Осындай күрделі  атаулар мен сөз формаларының қысқартылып қолдануын  қысқарған сөз 
деп атайды, немесе жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестердің жазуда ықшамдалып 
жазылуы (            кг-килограмм, н/e -немесе, кВт –киловатт, т.б-тағы басқа). 

Курделі атаулар бірнеше жолдар арқылы қысқартылады:[2.12] 
• Атау құрамындағы сөздердің бас әріптерінен . Бұл әдіспен қысқарған күрделі сөздер 

бас әріппен жазылады және де оларға қосымша жалғаулар дефис арқылы жалғанады. 
• Күрделі атау құрамындағы бірінші сөздің бас буыны мен кейінгі сөздің бас 

әріптерінен құралады. Осы әдіспен қысқарған сөздердің бірінші буындағы алғашқы әріп пен 
кейінгі сөздерден қысқартылып алынған алғашқы әріптері бас әріппен жазылып, қосымшасы 
дефис арқылы жалғанады.  

•  Күрделі атау құрамындағы сөздердің бірінші буындарынан немесе бірінші сөздің 
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алғашқы буыны мен одан кейінгі сөз толықтай қосылып қолданылады. Бұндай қысқарған 
сөздер бас әріппен жазылмайды және де қосымшасы дефис арқылы емес,әдеттегі сөздей 
жалғана береді. 

• Арнайы шартты белгілер техника түрлерін көрсету үшін қолданылаты және олар да  
қысқарған сөздер деп аталады. Бас әріппен жазылып, қосымшасы үшін дефисті қажет етеді. 

• Өлшем атауы болып табылатын белгілерде қысқарған сөздер құрамына кіреді. Кіші 
әріптермен жазылып,еш бір қосымшаны қажет етпейді.[2.12] 

Қазіргі таңда ағылшын тілі әлемдегі ең кең таралған тіл ғана емес, сонымен қатар  
басқа ұлттар тіліне үлкен ықпал етіп, өзге тілде кірме сөздер болып қолданыста жүр, ең қиын 
тілдердің бірі болып саналатын  қытай тілі де ерекшелік емес. Ағылшын тіліндегі 
аббревиатураларды білу қажеттілігі күнен күнге өсуде.  Көбінде қазіргі таңда экономика, 
ғылым, техника ,әлем жастары арасында кең тараған, бұған ықпал ететін ақпараттық 
технологиялардың жоғарғы деңгейде дамуы, бұқаралық ақпарат құралдары мен ғаламтор 
арқылы хат алмасу. Олардың кейбіреулерінің өзге тілде эквиваленттері болып жатса,  кейбір 
жағдайда нақты аудармасы да жоқ.  Ағылшын тіліндегі қысқарған сөздердің грамматикалық 
сипаты басқа тілідердегі аббревиатураламен ұқсас болып келеді және олардың бірнеше түрі 
болады.  Нақтырақ айтсақ, олар бір, екі кейбір кездері бес компоненттерден тұрады, бес 
компоненттен тұратын аббревиатуралар саны әрине аз. Олардың пайда болу жолдары да әр 
түрлі. Мысалы оларды кұрайтын компоненттердің бастапқы әріптерінен (BBC,FBI), ұзын 
сөздерді қысқарту арқылы (ad –  advertisement – хабарлама) құралады. Ал оқылуы мен 
айтылуына келетін болсақ: [1.23] 

•  Кейбір аббревиатуралар жеке жеке әріптермен аталады. Мысалы: BBC,UK,PM,USA. 
• Тұтас сөз болып оқылып,акронимдар деп аталады. Мысалыға  NATO сөзі. 
• Тек қана жазбада қолданылатын аббревиатуралар, ал ауыз екі тілде толықтай 

айтылады (Mr, Mrs, Dr, St).  
• Биресми сөйлеу этикетінде қолданылатын аббревиатуралар (exam, phone, mum, 

TV).[1.23] 
Тіл құрамында аббревиатуралар ең көп таралған тіл де ағылшын тілі. Айтылып 

отырылған тілдің ғана аббревиатуралары әлемге кең таралып, ешбір бір баламасыз, 
аудармасыз-ақ, өзге тілде қолданыста жүр.  Бұған себеп тілдің әлемдік деңгейде 
халыкаралық қатынас тіл болып саналуында.  

Соңғы он жылдықта қытай тіліне ағылшын тілінен алынған кірме сөздер мен 
аббревиатуралар үлкен ықпал етуде. Бұл лексикалық бірліктердің лингвистикалық тұрғыда 
қарастырылуының себебі: ағылшын тілінен енген кірме сөздер мен аббревиатуралардың 
мазмұмдылығы, айтылу қөркемділігі  сондай ақ, қытай тіліне тән жоғары екпінде сөйлеуге 
кедергі келтірмей сіңісіп кетуінде.  Бұндай аббревитуралардың басым бөлігі қытай тілінде 
латын алфавитімен жазылады.  

Аббревиатуралар саны тым қарқынды өсуде, тіпті олардың кейбірлерінің мағнасы 
арнайы сөздіктерде енгізілмеген. 

Эксперттердің айтуынша болашақта қытай тіліне енетін кірме сөздер мен ағылшын 
аббревиатураларының саны Қытай Халық Республикасының басшылығының таза қытай 
тілін сақтап қалу туралы қабылдаған  шараларына қарамастан,тек  қана өсе бермек. Қытай 
Халық Республикасы «Көпшілік мақұлдаған мемлекеттік тіл» туралы заң қабылдаған 
болатын.  

Сонымен қатар сөз тіркестерден басқа, тұтас сөйлемдер, ғаламтор чатта қолданылатын 
сөз оралымдары, тұрақты айтылымдар да қысқартылуы мүмкін. 

 Қытай тіліндегі инициалдық аббревиатуралар сөз бен сөз тіркестерді графикалық 
қысқарту негізінде пайда болады және олар пиньинь 拼音-[pinyin] арқылы жазылады(PMP 拍
马屁- [Pai Ma Pi]  – өтірікші,  MM 美美[meimei] – сұлу, ару).[3.68] 

Әрине, күрделі  тілдердің бірі болып саналатын қытай тілінде аббревиатуралар өте 
ыңғайлы. Өйткені ироглифтерді қысқарту мүмкін емес, соған байланысты қытай тілінде 
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қолданыста жүрген қысқарған сөздердің басым бөлігі өзге тілден енген кірме сөздер. Бірақ, 
бұған қарамастан олардың саны күн санап өсуде. Әріптік элементтерден тұратын 
аббревиатуралардың ироглифтік ортада орын алуына олардың ироглиф пен бірігіп бір тұтас 
элемент құрауында. Қытай тіліне жат әріпттік компоненттердің тілге еніп, қолданыста болуы 
қытай тілінде жаңа фонетикалық процесстердің болып жатқанын айқындайды.  Әріптік 
компоненттерден тұратын элементтердің   ироглифтерімен қатар сөзжасамда қолданылып, 
жаңадан енген қытайша сөздер туындауында.  Ағылшын аббревиатуралары қытай тіліндей  
күрделі тілде нық өз орнын алып отырғанда өзге тілге дау бар ма. 
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Қытай – Тибет тілдері тобына жатады. Тайвань, Сингапур, Малайзия, тағы басқа 

елдерде қолданылады, 1,5 миллиардқа жуық халық күнделікті қарым-қатынаста пайдаланады. 
Қытай тілінің басты ерекшеліктері: 1) Қытай тілінде төрт үн бар, мағына үн (тон) арқылы 
анықталады; 2) әрбір иероглиф бір буын болып есептеледі; 3) жалаң буынды сөздер жиі 
кездеседі, күрделі сөздер көп түбірден құралады, бірақ морфолагиялық түрлену болмайды; 4) 
сөздердің орын тәртібі мен шылаулар қолданысы негізінде грамматикалық мағына 
айқындалады. Тарихи жазбаларға қарағанда Қытай тілінің диалектілері мұнан 2500 жыл 
бұрын байқалған. Ұсақ диалектілер көп болғанымен, негізінен үлкен жеті топқа бірігеді: олар 
– Солтүстік, У, Шияң, Гань, Кыжия, Юэ және Минь. Қытай әдеби тілі солтүстік. диалекті 
негізінде қалыптасқан. Осы тіл мен ортақ иероглиф болмаса әр диалектіде сөйлейтіндер бір-
бірін еркін түсіне бермейді. 12 – 13 ғасырларда кітаби тіл – Байхуавин (жаңаша әдеби тіл 
мағынасында) қалыптасты, «Су бойында», «Оқымыстылар шежіресі», «Қызыл сарай түсі» 
сияқты көркем туындылар осы тілде жазылған. Қытай тілін жаңаша ғылыми түрде зерттеу 
Ма Цзянь Чжунның «Ма Ши Вань ун» (1898 жылы) атты грамматикалық еңбегінен 
басталады. 

Қытай жазуы – қытай халқының жазу жүйесі. Қытай жазуы морфема – логографтық 
жазу саналады. Көне қытай тілінде сөздер бір буынмен, яғни бірғана иероглиф пен жазылса, 
кейін көпбуынды – бірнеше иероглифті сөздер саны ұлғайып, бірбуынды сөздер көпбуынды 
сөздердің түбір морфемаларына айналған. Қытай жазуы Дауын коуөңірінен табылған 
алғашқы жазудан (қышы дыстағы жазу) басталады, бес мың жылдық тарихы бар. 
Археологиялық зерттеулер жазудың қытайдың Инь-шандәуірінде (б.з.б. 2140 – 1711) пайда 
болғандығын көрсетті. Хань дәуірі тұсында түрліше жазылып жүрген иероглифтер 
бірізділікке түсті. Қытай жазуы дамудың үштүрлі кезеңін бастан кешірді: 1) сауыт-сүйек 
жазуынан қола, Дачуан, Шиаужуан жазуларын адейінгі дәуір; 2) Шиаужуаннан 
Линшуүлгісіне дейін; 3) Линшужазуынан Жие шу, Сау шу, Шиң шу уақыты және жазудың 
бергідәуірі. Иероглифті зерттеуертеден басталды, бірақ қазірге дейін қытай жазуындақанша 
иероглиф бар екенінақты анықталмаған. Б.з. 100 – 121 жылы Шүй-Шин жасаған 
«Шуовынжиезы» сөздігінде 9353 иероглиф қамтылған, Цинь патшалығы тұсында (1644 – 
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1911) Жаң Шу құрастырған «Каң ши» сөздігінде 47035 иероглиф бар. Қытай – жапон 
сөздігінде 48902 иероглиф, «Қытай тілінің үлкен сөздігінде» 49905 иероглиф қамтылған 
(Тайвань, 1968). Ғалымдар қазір иероглифтер саны 60 мыңшамасында деп болжайды.[1] 

Қытай елі – көне  өркениетті,  мәдениеті бай,  ғажайып ел. Аталмыш  елдіңөркениеті – 
ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып, ертедегі төрт әлемдік өркениеттің 
ішіндегі бірден – бірі болып келеді. Оған Қытай мәдениетіне тән толеранттылықтың жоғары 
деңгейі, ашықтық және көпқырлылық себеп болуда. Неге десеңіз, үйлесімділік – Қытай 
мәдениеті құндылығының мәні. Қытай мәдениетінде ерте заманнан «әлем - тұтас және 
үйлесімді болуы тиіс» деген ұстаным қалыптасқан. Бұл тұжырым қытай ұлтының ой - санасы 
мен тәртібіне терең ықпал етсе, қытайлықтардың адамдар арасындағы, адам мен табиғат 
және елдер арасындағы қарым - қатынасын реттеуде құнды қадамға айналды. 

Қытай мәдениеті  - көркем және ғажайып. Олар өздерінің мәдениетінбүгінгі күнге дейін 
сақтай отырып, құрметтеп, көне жазуларын бүгінгі таңда қолдануда. Қытай әріптік 
таңбалары – көне жазулардың ішінен сақталып, әр елдің баспасынан жаңарған кейпінде, 
әсіресе, дамыған елдерде жыл сайын жарық көреді.  Қытай жазуы - әлем жазуларының 
ішіндегі ең ерекше және танымал болғандықтан, оған деген қызығушылық та артуда. Әрине 
уақыт өте келе, ол көптеген өзгерістерге ұшырады, заманның өзгеруіне байланысты 
қосымша таңбалар енгізілді. Ең көне жазулардың бірі 3000 жылдай өмір сүруде.. Кейбір 
деректер бойынша 6000 жыл өмір сүріп жатыр. 

Біздің білуімізше, «иероглиф» сөзі грек тілінен келген. Оның бастапқы мағынасы – 
«тасқа қалдырылған киелі жазбалар». Бұл сөз тек қана ежелгі грек жазбаларын білдірді 
дегенмен, кейін бұл термин одан әрі кең мағынада қолданыла бастады.  Өлі Мысыр, Майя,  

Ассирия-вавилондық таңбаларына қарағанда, қытай иероглифтары белсенді өмір сүріп, 
Жапония Корея елдерінде де қолданыста жүр. Атақты қытай тілінің «Канси» сөздігінде 47 
мыңнан астам таңба бар. Бірақ күнделікті тұрмыста қолданатын иероглиф саны – 3000-ға 
жуық. 

Қытай елінің жазуына келетін болсақ,  оның қоғамда алатын орны маңызды да ерекше 
болып келеді. Өз жазба таңбасын құрметтеген елдің мәдениеті мен тарихы жоғалмай, қайта 
мәртебесі өсіп, рухани байып, даңқы да асады. Қытай елінің әріптік таңбалары  - парасатты 
және ғажайып туынды, сонымен қатар қытай мәдениеті мен өнерінің  ажырамас және 
органикалық бөлігі. Осы жазбалардың арқасында бізге, яғни қытай тілін оқып үйренуге ниеті 
бар немесе қытай елінің мәдени – әдеби байлығына қызығатын ұрпақтарға ұран ете, қытай 
рухани мәдениетінің қазынасы, көне өркениеттiң бай да, құнды шығармасы әдебиет 
ескерткіштері мен көне философияның ескерткіштері мирас болып ұсынылып отыр. 

Сонымен, қытай тілінде қанша иероглиф бар деп ойлайсыздар? Айтарымыз -оң 
мыңдаған.. 

Қытай тілін енді-енді үйреніп жатқан адамнан міндетті түрде «осы берілген 
таңбалардың барлығын жаттау керек пе? Бұл мүмкін емес дүние!» деген сұрақ – жауаптар 
естуіміз бар. 

Әрине, мұның бәрін жаттап алу керек емес. Біле білсеңіздер, білімі жоғары қытай 
адамы  8-10 мыңдай иероглиф таныса, бұл сауаттылықтың жоғары деңгейін білдіреді. Ал 
қытай газет-журналдарын оқу үшін қолданыста жүретін 3-4 мың иероглифті танысаңыз 
жеткілікті. [2] 

Иероглифтар санағын бітіргендіктен, классификациясына тоқталып, қытай 
иероглифтарын  топқа бөлуден бастасақ: 

1. Бейнелік таңбалар. Бұл таңбалар қарапайым пиктограммалардан шыққан. Уақыт өте 
келе бұл таңбалар жеңілдеп, түрін өзгертіп, өзінің бастапқы түрін  жоғалтқан. Дегенмен 
оның бейнесіне қарап қандай зат туралы айтылып тұрғанын түсінуге болдады. Мысалы: 
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2. Нұсқаушы таңбалар. Бір нәрсеге немесе бейнеге нұсқап, сондай-ақ бір бейненің 

орналасқан жерін көрсететін таңбалар. Мысалы: 

      
3.     Синтетикалық таңбалар.  Бұл таңба бірнеше  қарапайым бейнелік және нұсқаушы 

синтездік таңбаларды білдіреді. 

            
4.     Фонетикалық таңбалар. Екі бөліктен тұрады:  аталмыш түсінікке 

байланысты,  яғни    детерминатив (кілті бар) және  жуық шамамен иероглифтың дыбысын 
беретін  фонетика.  Яғни «ағаш» кілті «орман» тақырыбына байланысты көптеген 
иероглифтардың құрамына кіреді. Мысалы: 

          
5.  Түрі өзгерілген таңбалар.  Бұл топқа кейбір элементтері өзгерілген жоғарыда 

көрсетілген 4 категояриның иеоглифтары кіреді. 
6.     Жаңа таңбалар. Бұл топқа жаңа терминдер мен түсініктерді 

белгілейтін  иероглифтар кіреді.  Көбінесе бұл таңбалар транскрипциялық-фонетикалық 
принцип бойынша құрастырылған. 

 Иероглифтың мазмұнын түсіну үшін,  оның тарихына шолу жасап, мәніне 
назар аудару керек. Төменде бірнеше мысал келтірілген: 
 

«nv» – қыз. Қытай елінде кыз бейнесі, қыздыңжүріс - 
тұрысы ерекше сипатталған. Яғни, инабаттылық, ибалық қасиеттерін ескере отырып, жазба 
әріптік таңбаларды сол кейіпте берген. Әрине уақыт өте келе, заманауи талаптармен, 
өркениеттің алға басуына байланысты «nv» яғни  «қыз» қытай тіліндегі иероглифтік таңбасы 
өзгергенмен, түп-нұсқадан айырмашылығы тек дәлдігінде, яғни әр сызық ұшталып 
белгіленген.  

 

«Ai»  - сүю, махаббат. Қытай тілін үйрену алғышарттары аз 
емес. Соның бірі «Ai»  - сүю, махаббат әріптік таңбасының ерекшелігінде. Үш бөлікті 
қамтыған бұл иероглиф өзінше әдемі және мәнді болып келеді. 1– сенім, 2  - жүрек, 3-достық. 
Яғни, достық пен сенім жүрек қалауы болған соң, адам баласына сүйе білу қасиеті тән. 
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 «Yǒng» - мәңгі, мәңгілік, бітпес. Жоғарыға, биікке ұмтылған 
таңбаларға қарай отыра, шексіз де шепсіз сәуле бейнесін көре аламыз. 1 - қанат қағысына 
ұқсас, 2 - төменнен жоғарыға бағытталған бейнеге ұқсас. Яғни, мәңгілікке ұмтылу  - бітпес 
бағыт. 

 

  «Jīn» - алтын. Аз сөз алтын демекші, алтынға тоқтар жөніміз 
бар. Қазақ халқы алтынды салмақты сөз бен тәрбиелікке теңеген. «Алтындай адам» сөз 
тіркесі осыған дәлел. 1-ші - бөлігін жер асты деп қарастырсақ, 2 - ші бөлігі көзге түсер, 
лаулап тұрған бір бейнеге ұқсас, оны алтын деп алдық. Яғни, толықтай келе, жердің 
астындағы пайдалы қазба деген тұжырым. 

 

 «hei» - қара түс. Әр елдің тарихында немесе мәдениетінде 
қара түс сәтсіздікпен байланысты. Назар аударсаңыз, бір құбыжық бейнеленіп тұрған 
секілді.  Иероглифтің дәл ортасын сызық бөліп тұр. Бұл әр нәрсенің, құбылыстың 
жақсы  және жаман             жағы бар екенін көрсетеді. 

 

 «Chuan» - киіну, киім кию Бұл  қытай тіліндегі ең оңай 
иероглифтың бірі. Көріп тұрсаңыз, 1 – басы,  2 – кеудесі, 3- аяғы бар немесе аяқ киім киіп 
тұрған адам бейнесіне ұқсайтын секілді. Яғни «Chuan», басынан аяғына дейін киіну деген 
мағынаға ие болып тұр. [3] 

      Иероглифалық  жазбалар өз ішінде  күрделі, әрі түрлі ой реңдерін білдіре отыра, 
сарқылмас мүмкiндiктер жасырып тұрған тарих. 

 
Олардың  көбісінде сиқыр мән-мағына бар. Соған назар аударсаңыз,  қиындықтармен 

сирек кездесесіз. 
 
Қолданылған әдебиет 
1. Қазақстанүшінинвестициялықмүмкіндіктер. 
2. Ли Бау Шұнь. Қазіргі заман қытай тілі грамматикасы. 
3. Лу Фу Бо. Қытай тілі грамматикасын оқыту қолданбасы. 
 
 
ӘОЖ  39 (=581) 

ҚЫТАЙ МӘДЕНИЕТІНІҢ АЙМАҚТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Құлманова Құралай 
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kuralaykulmanova88@gmail.com 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультеті қытай филологиясы кафедрасының 

аға оқытушысы,магистр. Астана,Қазақстан 
 
Адамзат қоғамының тарихи сабақтары дәлелдеп бергеніндей, мәдени ауыс-күйіс пен 

рухани түсіністік негізіне құрылған тату көршілік, достық қарым-қатынастар ғана баянды 
болмақ. Бұл мақсатқа жету үшін бізге сол елдің тілі мен әдебиетін, тарихы мен мәдениетін, 
салт-дәстүрін, бір ауыз сөзбен айтқанда, ол халықтың рухани құндылықтарына жататын 
дүниелерін жете меңгеру міндеті біздің мойнымызға өз-өзінен жүктеледі. 

Кеңес одағы ыдырап, еліміздің тәуелсіз, дербес мемлекет ретінде халықаралық аренаға 
шыққанына жиырма екі жылдан асып, жиырма үшінші жылға аяқ басып барады. Осы 
уақыттар ішінде Шығысымыздағы алып көршімізбен саяси, экономика, шекара, қорғаныс т.б. 
салаларында ғана емес, мәдени, рухани салаларда қарым-қатынастың күн санап нығайып 
келе жатқаны бірден аңғарылар еді. 

Қытайдың ұзақ тарихы бар. Шаң патшалығының ескі жұрты табылған соң қытайлар 
өздерін бес мың жылдық тарихқа иеміз деп дәлелдеді. Ал Шаң патшалығы сол заманының 
біршама жоғары деңгейіндегі мәдениетке ие болған. Ал, бұндай өреге жету үшін біршама 
ұзақ уақыт керек екендігі айтпасада түсінікті. Сондықтан, қытай мәдениеті ұзақ тарихқа ие 
деп қараймыз. Ертедегі мәдениеттердің кейбіреуі жоғалды, кейбіреуі басқа мәдениеттерге 
сіңісіп кетті. Немесе басқа мәдениеттер жағынан жойылды. Қытай мәдениеті аз сандаған 
ерекше мәдениеттер қатарына жатқызуға болады, себебі азсандаған өзгерістер болғанымен, 
ол Иін, Шаң дәуірінен бері жалғасып келуде. Мысалы, ата-бабасына тауап ету қатарлылар. 
Ендеше, не үшін қытай мәдениеті үздіксіз жалғасып келді ? Бұл жай жағдай емес, қайта 
үлкен зерттеуді қажет етсе керек. Ал әдеттегі көзқараста қытайлар тұрмысының 
баяндылығына, қағида-жосынға өте мән береді. Көп балалы, көп немерелі болуға 
құштарлығында деп қарайды.Рейәл тұрмыстың баяндылығына көп көңіл бөлгендіктен, 
батыстықтар сияқты арманшыл емес, қайта ұлттың жойылып кетпеуіне, жалғасты ғұмыр 
кешуіне себеп болады. Тарихта талай реткі аз санды ұлттардың жаулауына тап болсада 
жойылып кетпеуі бұған дәлел. Көп балалы болу ол табиғи апаттардан немесе үркін-қорқын 
соғыстардан кейінгі адам санының тез қалпына келуіне оңды әсерін тигізіп отырған. Бұдан 
өзге төмендегідей негізгі себептері бар. 

Біріншіден, табиғи ортаның ерекшелігі  қытайдың шығысы мен оңтүстігі теңіз, батысы 
мен солтүстігі асқар таулар болып келеді де, табиғи қорған қалыптастырған. Таяу заманғы 
теңіз жолдарының ашылуынан бұрын қытайдың басты алапаты солтүстіктен келген. Ғұндар, 
түріктер, моңғол, манжурлардың жорықтары қытайларды бағыныштылыққа ұшыратты.Бірақ, 
олар осындай жорықтармен билеулерден кейін де өз мәдениетін, тілін, ұлтын сақтап қалды 
[1,14 б]. Бұның себебін қытайлар солтістүктегілер қару-күштен озғанымен, экономика, 
саясат, әдебиет, философиядан бізден оза алған жоқ деп қарайды. Сірә, қандай себеп, ол 
үлкен зерттеуді қажет етеді. Ал Апиын соғысынан кейін батыс отаршылдары қытай 
мәдениетіне зілді соққы берді, және өзгертулер енгізді. Теңіз ашылуға дейін қытай мәдениеті 
үшін табиғи орта алтын бесік болды.  

Екіншіден, егістік өндірістің ықпалы. Заманымыздан бұрынғы 2000 жылдардың өзінде 
Қытайда отырықты егіншілік пайда болды, бұл топ күні бүгінге дейін жалғасып келуде. 
Егістік өмірдің ерекшелігі ол тыныштықты қалайды, және өзгерімпаздығы өте төмен. 
Мұндай орта адамды мәңгіліктің қойнауына жетелейді. Бұдан сырт, Чин, Хан патшалығынан 
соң Қытайдың егістік техникасы өте аз өзгерді. Бұл қытайлардың жаңалық жаратуына, 
өзгеруіне бөгет жасады, бұның нәтижесінде оларда мәңгілік тыныш сезімдерді берді. Бұны 
қытайдың тағылымдарынан көруге болады. Мысалы:«Тек жүз жылдық егіс бар, жүз жылдық 
мансап жоқ», «Жамбыл бір оттық, егіс сан ғасырлық», «Бабалар ағаш ексе, балалары отын 
алар», «Тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады», деген сияқтылар. Бұл 
нақылдардан ұзақты, болашақты ойлайтынын көреміз. Бұндай идея олардың мәдениетіне 
сіңіп ғасырдан ғасырға жетелеуде идеялық негізі болды [2, 39 б] .  
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Үшіншіден, бір томағалық мінезі.Қытайлардың бұл мінезін қалыптастырудағы 
себебікөп.Негізінен тарихтағы кешулерінде алаңдаушылық көп болғандығынан, және әдеп-
ибаға мән беретін мәдениеті қалыптастырды деп қарауға болады . Іс бітіруде сабырлы, 
мұқият жеңілтектікке бой алдырмайтын, аманында жаманын ойлайтын мінездерді 
қалыптастырған. Ал, алаңдаушылығының негізінде жігері тез қайтатын, бірер іске 
жолыққанда алды-артын ойлайтын болса, әдеп-ибаға, қағида-жосынға мән бергендіктен 
адаммен қақтығыспауды, адамына қарай іс көруді жөн санаған. Бұған дәлел ретінде: «Тау 
артында тау бар, бір адым шегінсең өрісің ұзарар» т.б. сияқты нақылдар қытай ұлтының 
менталиетін сипаттайды [3, 72 б].Чұншю дәуірінен тартып қытайлар тағылымшылдар 
жүйесімен жүрді (Конфуций ағымындағылар). Әрине бұның өзіндік себептері мен тарихы 
бар. Өйткені Чұнчю заманынан кейін Қытай құлдық ережесінен феодалдық ережеге өтті. Әрі 
осы ережеде екі мың жылдай тұрды. Феодалдық билеушілерге тағылымшылдар жүйесі 
қызмет жасады. Яғни, олардың билік мүддесіне сәйкес билеу тәсілін ұсына алды. Сол 
себептен билеушілер тағылымшылдар жүйесін қорғап, басқа ағымдағыларға соққы берді. 
Мұның нәтижесінде тағылымшылдар идеясы бүкіл Қытай мәдениетінің рухани өзегіне 
айналды. Қытай мәдениетінің қайнар көзіне айналып, дамуына жол ашты. Бұл өзек қытай 
мәдениетінің бүкіл желісін көрсетіп бере алады. Ежелде Қытай мәдениетін қытайлар өздері 
жасады ма, жоқ па дегенге өздері ешқандай күмән болмаған. Тіпті, бұндай ойлау да 
миларына кіріп шықпаса керек. Тек Таяу заманда ғана батыстың Қытай мәдениетін 
танушылары бұл сұрақты қойды. Ал бұдан 12 жыл бұрын яғни 1882 жылы ол(кім) (八卦
Bāguà) балшылық Вавилоннан таралған дегенді жариялап үлгірген. Оның мұндай 
көзқарастары қытайдың ғылым саласындағыларға өз әсерін тигізді. Мәселен, 刘 光 汉

(Liúguānghàn) Лю Гуаң ханның мемлекет құру мақаласы, 章太炎 (Zhāngtàiyán) Жаң Тай 
Янның каста (индиядағы қоғамдық жік) мақаласы, Жияң Гуан Юанның (将观元 Jiāng guān 
yuán) нәсілдер тізімі қатарлылар бұл пікірге терістеулер жүргізді. Бұл талас жарыққа шыққан 
соң Лаузы (老子 lao zi) мен Мо зы (墨子 mo zi) қытайлық емес пе дегеннің өзі талас түйініне 
айналды. Қытай мәдениеті бүкілдей батыстан келмегендіктен, оны қытайлықтар өздері 
жаратты деп ойлаймыз. Қазір кейбір тағылымшылдар жүйесін қорғаушылар бұл мәселеге 
ертедегілер сияқты қытай мәдениеті түп-тамырымен қытайлар  өздері жаратқан. Оның 
қайнары моыйзым деп қарайды. Ал, батыстың мәдениеті көп саладан құралған деп қарайды. 
Әрі бұны батыстық мәдениетімен шығыстық мәдениеттің ең үлкен айырмашылығы деп 
қарайды. Архелогиялық тексерулер арқылы алып қарасақ, Қытай мәдениеті тек жерлікті 
тұнық мәдениет деу ағаттық . Архелогия маманы Жоу Линның өзі сірә Қытай мәдениетінің 
қанша пайызы өзінің төл мәдениеті дегенге анық жауап айта алмайды. Қолда бар 
материалдарға негізделсек анық ажыратып айта алатын тұстарымызда бар. Мысал ретінде 
айтар болсақ, Қытайдың ежелгі сауыт-сүйек жазуында бидайды   «来 lai» деп жазған, қазіргі 
қолданып жүрген «麦 mai» емес [4, 48 б]. Яғни «来» келу дегенді білдіреді. Демек бидайдың 
сырттан келгендігін көрсетіп тұр. Қытайдың ертедегі арбасы батыстың арбасымен ұқсап 
келеді. Найза мен айбалтада батыстық үлгіде. Архелогиялық тексерулер заманымздан 
бұрынғы екі мың жылдар немесе одан бұрындар батыспен белгілі байланыстардың 
болғандығын фарфор ыдыстардың пішініне қарап анықтап отыр. Екіншіден, Қытай мен 
батыс мәдениеттерінің өзара әсерлеріріне  әрине табиғи нәрсе деп қарауға болады. Өйткені 
бәрі де адамдар арқылы жарыққа келді, және өзара қажеттіліктермен толықтырулар арқылы 
байланыс жүргізіледі. Батыс мәдениетінен тыс Қытай мәдениеті төңірегіндегі басқа ұлт, 
ұлыс, ру-тайпалар мен мәдениет алмасулар жүргізген, әрі ықпалдарына ұшырап отырған. 
Шаң (商 Shāng) патшалығының көркемөнері (东夷 Dōng yí) Дұң И (ертедегі қытайдың 
шығысындағы халықтарды көрсетеді) тайпасының әшекей өнерінің ықпалына ұшыраған. 
Әрине, Қытай мәдениеті ежелгі өркениет елдерінің бірі болғандықтан, ол өзінен де көптеген 
мәдениеттерді туындатқан, әрі бұның сырттан қабылдаған мәдениетінен көп екені айқын, 
әйтпесе ешкім де Қытай мәдениетін мойындамас еді. Айтар болсақ, Гу Бо (骨卜 Gǔ bo), 
жібек құртын жетілдіру, әшекей өнері т.б. бұдан сырт Қытай мәдениетінің өзінен 
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туындағанына ең айқын дәлелі ол Қытай жазуы. Қытай жазуы жеке даму системасына ие, 
неше мың жылдық тарих толқынының туындысы. Сауыт-сүйек жазуына үңілер болсақ, 
Қытай жазуы Иін (殷代 yindai) патшалығы тұсында сурет салу арқылы барлыққа келіп, одан 
кейін сызықтарды белгіетіп жасалып дами түскен. Егер алты ереже (六书 lu shu) (қытайдың 
әріп жасау ережесі) ақылы түрге бөлсек, осы алты ереженің бәрі қамтылады. Сауыт-сүйек 
жазуын зерттеушілерге сүйенсек, пішіндемелі таңба (象形 Xiàngxíng) көп бөлігін ұстайды. 
Идеографиялық жазумен нұсқама да көбірек, пішіндік дыбыс сөзі мен басқалары да кезеседі. 
Иін, Шаң патшалығы тұстарында жазудан сырт қола қорыту, әскери-саяси жақтарда жүйелі 
ұйымдастырулар болды [5, 17 б] . 

Шығыс егіншілік мәдениеті Қытайды негізгі еткен мәдениет, төменде біз оны жеке-
жеке аудандарға бөліп қарайтын боламыз. Гуаңдоң мәдениеті қосалқы ауданы. Негізгі орны 
Қытайдың шығыс солтүстігінде, орны Шанхай Гуаңдоңның шығысында болғандығы себепті 
осылай аталған. Бұл аудан тарихта аз ұлттар шоғырлы қоныстанған аудан, Миң, Чиң 
патшалығынан бұрын негізгі экономикалық түрі балық аулау болатын. Миң, Чиң дәуірінен 
кейін, бұл ауданға қытайлар келе бастап, дамуы тездеді, қазіргі күнде Қытайды негізгі тұлға, 
Манжурлар бытырай орналасқан, батысында дағұр, ылынчұн, іуінкі ұлттары, Чаңбайшан 
ауданында кәріс ұлттары да бар. Қытай мен кәріс ұлты егіншілікті ал басқа ұлтттар 
балықшылықты негіз етеді.Ұқсамаған экономикалық түзіліс астында, ұқсамаған ұлттық салт-
сана,наным, көркемөнер қалыптастырған. Уәкілдік көркемөнерінен шығыс солтүстіктің 
‹‹кезектеспелі ән-би›› (екі адам алма кезек ән айтып би билейтін түр) т.б. 

Янжау мәдениет қосалқы ауданы. Бүгінгі Қытайдың Хэбей өлкесін өзек етіп, солтүстігі 
Яншань тауына, батысы Тайхаңшан тауына, шығысы Боқай теңізіне, оңтүстігі орта жазыққа 
жетеді. Бұл ауданда Қытай ұлты негізінен егіншілікпен шұғылданады. Бұл жердің мәдениет 
салты ақпейіл асқақ келеді, сайыскерлік жаппай етек алған, тарихта талай батыр-бағландар 
шықққан. Бұл ауданның көркемөнері алуан түрлі, уәкілдік сипаттарынан Пекин театрі, 
Пиңжұй театрі, Хыби театрі, У чияу серік ойны қатарлылар [6, 23 б].Сары топырақты үстірт 
қосалқы мәдениет ауданы. Қытайдың әйгілі сары топырақты үстіртіне иек артып, батысы 
Хыши тауымен, шығысы Тайхаңшан тауының сілеміне, солтүстігі ұлы қорғанға, оңтүстігі 
тайбайшан тауына жетеді.Бұл аудан қытай мәдениетінң ошағы, Сун патшалығынан бұрын 
Қытайдың саяси, экономика, мәдениет орталығы болған. Тарихы ұзақ, қытай ұлтын негіз 
еткен дәстүрлі экономикалық түрі егіншілік. Мың жылдықтар дамудың нәтижесінде, аса көп 
заттық мәдени құндылықтарды қалдырды, бүгінгі Шиянши өлкесі ‹‹жер астындағы 
мұражай›› ал Шанши өлкесі ‹‹жер үстіндегі мұражай›› деп аталған. Бұл жердің халқы 
ықыласты, қарапайым, көркемөнерлік стилі жоғары. Уәкілдік көркемөнерлерінен Чинчияң 
әуені, Шанши театрі қатарлылар бар . 

Орта жазық мәдениет қосалқы районы.Тұтқа орны қазіргі Хэнан өлкесі, ертедегі тоғыз 
облыстың орталығы болғандықтан, ертеде ‹‹орталық обылыс›› атанған. Хуанхы өзені қақ 
жарып өтіп жатады . Тарихта сары топырақты үстірт мәдениетімен тығыз қарым-қатынаста 
болған [7, 64 б]. Әрі содан кейінгі Қытайдың байырғы саяси, мәдениет орталықтарының бірі. 
Ұзақ уақыт патшалықтардың астанасы тұрғандықтан тарихта талай-талай ғалымдар мен 
біліктілер шыққан. Дәстүрлі экономикалық түрі егіншілік, Шаулин сайыскерлігі, Хынан 
театрі қатарлылар. 

Бесінші,Чилу қосалқы мәдениеті.Бүгінгі Шандоң өлкесін негіз етеді. Чунчю, Қытай 
тұсында бұл жерді Чи, Лу бектіктері тұрғандықтан, ежелгі аты Чи Лу жалпақ даласы 
делінген.Хуаңхы өзенінің төменгі ағысында орналасқандықтан топырағы қалың, құнарлы 
келеді. Егіншілікбалықшылықпен шұғылданған. Конфуцишілдік ағымының пайда болған 
жері, екі мың жылдық тарих барысында осы арадан өркендеп, қытайға таралып қытай 
мәдениетінің жауһарларының біріне айналды. Осы жерде конфуцишілдіктің әсеріненде 
халқы әдепибаға бейімделіп, ершіл болды. Шандоң барабаны, Шандоң театрі, Шандоң 
желдірмесі т.б.  

Алтыншы, Хуанхы өзені алабындағы мәдениет. Негізінен, солтүстігі Лұңхай темір 
жолына, оңтүстігі Чаңжияң алабына, батысы Хынан, Хубейге, шығысы Жияңсуға жетеді, 
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бүгінгі Анхуи, Жияңсу өлкесінің солтүстіктерінде. Мейлі тарихта қытайдың саяси, 
экономика, мәдениет орталығы Хуаңхы алабында болсын, әлде Чаңжияңның төменгі 
ағарына алмасқанда болсын, бұл аудан орталықтан алыс шет аудан болды. Әрі табиғат 
ортасының өтпелі өңірде тұрғандықтан бұл ауданның мәдениетінде оңтүстік, солтүстік 
мәдениеттің өтпелі ерекшелігі бейнеленіп тұрады . 

Мысалы,бұл жердің дәстүрлі экономикасы егіншілік болсада, формасы жағынан күріш 
егуге өткендігі байқалады, ал  тілдері солтүстіктегілерден гөрі оңтүстіктеглерге бейім. Елге 
таныс көркемөнерлерінен фыңияң барабан биі, Хуайхай театрі, Лючиын аспаптарын айтуға 
болады. 

Жетінші, Башу мәдениет ауданы. Сычуан ойпатында орналасқан. 3000 жылдың 
алдында ба мемлекетінің астанасы бүгінгі Чұңчиң қаласында болған, 2400 жылдың 
алдындағы Шу мемлекеті Чыңдуды астана еткен, сондықтан адамдар бұл ауданды Ба Шу 
жері деп атауға дағдыланған.Бұл жерде дәстүрлі егіншілік экономикасы біршама дамыған, 
ойпаттың төрт тарабы қатерлі асулар болып, әскери істер жағында ұрыс пен қорғанысқа 
тиімді болған.Оның сыртында сыртпен байланысқа тиімсыз болғандықтан айқын 
ерекшелікке ие аймақтық мәдениет қалыптастырған.Сычуан театрі осы ауданның негізгі 
театрі болып ойнақы, күлдіргі келеді [8, 58 б] .    . 

Сегізіншіден, Жиң, Шияң мәдениет ауданы.Чаңжияңның орта ағарына орналасқан, 
Ұңтиңху көлі жазығын, Ушан тауын.Улиңшан тауын батысы, Шығысы Му Фу,  Угөң Жу 
тауларымен, солтүстігінде да Бие Шан тауларымен, оңтүстігінде бес шың мен (ючәңлиң, 
дупаңлиң, мыңжулиң, читиянлиң, даюлиң шыңдары) шекараласады. Бұл жердің топырағы 
құнарлы, климаты ылғалды келіп ертеде егістік жақсы дамыған, кейбір Қытай 
оқымыстылары бұл жерді Қытайдың ертедегі мәдениет орталықтарының бірі деп қарайды, 
және кейбіреулері Хуаңхы өзені мәдениет орталығының дамуынан келіп шыққан дейді, 
мейлі Хуаңхы мәдениетімен қандай байланысы болсын бұлара өзіндік мәдениет ерекшелігі 
бар екендігі айқын. Чұнчю қытай дәуіріндегі чу мәдениеті кейінгі мәдениет дамуға маңызды 
ықпал жасаған.Театр жағынан ханжұй театрі, Хубей театрі, барабан театрі, шай театрі 
қатарлылар бар. Халық арасындағы ән-би көркеменері де біршама көп . 

Тоғызыншы, По яң мәдениеті. Негізгі орналасқан жері Чаңжияң дариясының орта, 
төмен ағарының Оңтүстік жағалауындағы По Яң Ху көлі маңын көрсетеді [9, 81 б]. Бүгінгі 
Жияң Ши өлкесі. Бұл ауданның бір жағы дария, үш жағы қоршалған тау.Егістікті негіз еткен, 
таулы ауданның көп болуы бұл жердің экономикасының дамуына тосқындылық жасаған, 
бірақ көркем көріністі таулары коңфуцишілдіктің, даосизмнің, буддизм қасиетті жерлері деп 
қаралған.Мысалы, Лу шан мен Лұңху шан таулары. И яң әуені қытайдың төрт сарынының 
бірі, тасқындаған, жігерлі келеді .  

Оныншы У Юе мәдениеті.Чаңжияң атырабы мен Хаңжоу шығанағына орналасқан.Бұл 
арада өзендер жиі, көлдер көп, климаты жылы, ылғалды, егістік дамыған.Жақсы 
экономикалық негізі рухани мәдениетінің дамуына жақсы негіз қалады. Су Жоудың орманы, 
Су Жоу кестешілігі, кітап үйінің төрт асылы қатарлылар экономиканың дамуымен тығыз 
қатынасты. Күнсарыны, Юе театрі қатарлылар уәкілдік көркемөнерлері . 

Гуаңдоң, гуәңшүй өңірлері. Гуаңдоң, Гуәңшүй өңірлеріне орналасқан.Ұзақ уақыттан 
бері Қытай мәдениетінің орталығының жанына орналасқан, кейінгі жылдардан бері Қытай 
мен шеттің мәдениет алмасатын түйініне айналған, сол арқылы өзгеше мәдениетін 
қалыптастырған.Гуаңдоң театрі, Гуаңдүң музыкасы, Гуаңдоң, Гуаңши суреті өзіндік 
мәдениет ерекшелігіне ие [10, 48 б]. 

Қытай мәдениеті және оның шығу тегі туралы ғалымдар әр түрлі көзқарастар ұстанып 
келеді. Олардың ортаға салған анықтамалары мен түсініктемелерінің ұзын саны екі жүзден 
артық. Солардың ішінде біздің пікірімізге сай келетіні мәдениет дегеніміз – адамзат 
қоғамының дамуы барысында жаратылған барлық материалдық байлықтар мен рухани 
байлықтардың жиынтығы. Ал материалдық байлық пен рухани байлықтың барлығы да 
географиялық ортадан бастау алып, экономика арқылы өркениетке өтетіндігін ескергенде 
мәдениеттің де, өркениеттің де экономикалық географияның маңызды құрамдас салалары 
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екендігі анықталады.  Өркениет туралы да пікірлер көп. Мәселен, И.Гердер мен Э.Тайлор 
өркениетті мәдениетпен синоним ретінде қарастырса, Ж.Ж. Руссо қатарлы ғалымдар  
өркениетті мәдениеттің ақыры, оның егделік шағы деп түсіндіреді. Ал,  өркениетті 
мәдениеттің биікке көтерілуі, қоғамның парасаттылық деңгейі деп бағалайтын Ф.Вольтер 
және Д.Беллдердің пікірімен санасуға болады. Демек, өркениет – мәдениеттің дамыған түрі 
немесе мәдениеттің техникалық дамуы. 
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ҚЫТАЙ МУЗЫКАСЫНЫҢ ЖАНРЛАРЫ  
 

Құрманалі Мөлдір 
kurmanaliova_moldir@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ «Шетел филологиясы: қытайтілі» мамандығының II курс 
студенті 

Ғылыми жетекшісі:Тойбол Қарақат 
 
Қытай музыкасының жанрлары тек орындау стилі мен нақышына негізделмеген. Олар 

географиялық өзгешеліктер, өмір салтының ерекшеліктері және қоғамдағы технологияның 
даму деңгейінің көрінісін береді.  

Қытай музыканттарын тіпті ашық  түрдегі плагиатта, сонылығы жоқ деп жиі кінәлайды. 
Кантондық және мандариндық поп-музыканың бұрынғы композицияларының көбісі батыс 
және жапон поп/рок әндерінің  әуенін қайталап, оған тек өз текстерін қойып орындайды. 90-
жылдардың студенттер қозғаласының жетекші тұлғасы - Гао Сяосун қытайлықтардың 
(Қытай халқының 98 пайызы) әуенге қарағанда сөз сөйлеуі дұрысырақ екенін айтады, себебі 
поэзия мен әдебиетке қарағанда ел тарихын жазуда музыка ешқашан қолданылған емес[1, 
15].  

mailto:kurmanaliova_moldir@mail.ru
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Бұл сөзге әр түрлі жағынан қарауға болады, алайда факт факт болып қала бермек: 
Қытай елінде музыка қозғаушы әлеуметтік күш емес, өмір салтының бір бөлшегі болып 
табылады. 

Бұл  мақалада Қытай еліне тән және Пекин қаласында аса танымал музыканың 
жанрлары сипатталған.  

Zhongguo Feng (қытай толқыны) 中国风 
 Музыка стилін білдіретін «Чжунго Фэн» термині пекин операсы, дәстүрлі аспаптар 

мен көне поэзия сияқты қытай элементтерін заманауи поп-музыкамен біріктіреді, ол алғаш 
рет 2003 жылы тайваньдық жұлдыз, орындаушы Джей Чоу (周杰伦) өзінің  R&B стиліндегі  
«Шығыс желі Breaks» (东风破 ) атты эрха мен пипа музыкалық аспаптарының үнімен 
әрленген  әнін шығарғанда пайда болды. Мұндай сәттіліктен кейін Чжоу осыған ұқсас тағы 
бірнеше ән шығарған болатын, мысалы: «Қар секілді шаш» (发如雪), «Алтын гүлдің қарғысы 
» (菊花台), «Көк және ақ» (青花瓷), «Орхидеялар павильоны» (兰亭序). 

Menggu Minge (моңғол халық әні) 蒙古民歌 
«Монғол халық әні» атауын тура қабылдаудың қажеті жоқ, себебі моңғол халқының 

төл музыкасы тек Моңғолияда бар, бірақ Хань қытай елінде де дала әуендері әр түрлі 
формада дамыған. Мемлекеттік теледидарда кейде азапқа толы (көбіне ерін 
қозғалыстарымен синхрондалған) әндерді көрсетеді, онда опера әншілері көрермендердің 
экзотикалық қажеттілігін қанағаттандырады. 

Хангай (Hanggai) және Ацзиньай (Ajinai) секілді батыстың экспериментальді рок-
музыкасын моңғол бояуымен орындайтын топтар бар. Олар, мысалы, моринхуру (грифінде 
жылқының басы мүсінделген скрипка) және рок-аккомпанементпен айтылатын моңғолдың 
тамақ әуенін қолданады. 

Daizu Minge (Дай елінің әндері) 傣族民歌 
Негізінен Бирмамен және Лаоспен шекараласатын Юньнань провинциясында тұратын 

Дай этникалық  жұрты көңілді әуендер, хорға лайық жай әуендер және хулуси үні (асқабақ 
сырнайы) астасып жатқан өзіндік стилімен танымал. Хулуси аспабы провинция образында 
тұрақталып қалғаны соншалық, тіпті оның даусын Пекиндегі әр юньнаньдық мейрамханадан 
естуге болады.   

Er ren zhuan (солтүстік-шығыс дуэт) 二人转 
Қытайдың аязды қысы жергілікті халықтың үйінен шығуына мүмкіндік бермейтін  

солтүстік-шығыс аудандарынан келген бұл «дуэт» әдетте дәстүрлі ән айтып, би билейтін, 
онымен қоса осы істерін ащты әзіл аралас қызықты диалогтармен әрлейтін қыз бен жігіттен 
тұрады. 

Қытайдың солтүстік-шығысындағы Дунбэй ретінде танылған  үш провинция: 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин сыртында «дуэт» сяопинде (күлдіргі скетчтерде) жыл сайын 
өтетін CCTV Көктемгі Гала фестивальде Чжао Бэньшаньның орындауында жиі кездеседі. 

Өрескел әзіл араласқан әндер Second Hand Rose( 二 手 玫 瑰 ) альт-рок тобының 
орындауында пекиндік рок-сахнадан дәл солай естіледі.  

Lao Shanghai (ескі Шанхай музыкасы) 老上海 
«Ескі Шанхай» ̵ «Шығыс маржандары» отарлық өмір стилімен байланысты термин. Ол 

өз бастауын 1930-40 жылдардан алады және батыс джазы мен көне қытай балладаларының 
вокалды стиліндегі классикалық музыкамен қосындысы болып табылады.  

Певица и актриса Чжоу Сюань является звездой старой шанхайской музыки. Прозвище 
Чжоу получила за исполнение песен из саундтрека классического фильма вышедшего в 
1930-х годах в Шанхае. Ее популярность продолжала расти после образования КНР до самой 
смерти в 1957 году во времена. 

Әнші және актриса Чжоу Сюань көне шанхай музыкасының жұлдызы саналады. 
«Алтын тамақ» лақап атын 1930 жылдары Шанхайда шыққан Street Angel («Көше 
періштесі», 马路天使) классикалық фильмінің саундтрегінен әндерді орындағаны үшін алған. 
Оның танымалдығы  ҚХР-дың құрылғанынан кейінгі уақыттан бастап 1957 жылы 
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«Антиқұқықтық қозғалыс» кезінде өмірінің соңына дейін арта берді. 
Gangtai Gequ (КантонПоп және МандаринПоп) 港台歌曲 
Кантондық және мандариндік танымал музыка - бұл негізінен екі бөлек жанр, екеуі де 

бастауын көне шанхай музыкасынан алады. Әншілер мен композиторлардың бірінші 
буынының көбісі 1949 жылы ҚХР құрылғаннан кейін Гонконгке немесе Тайваньға көшіп 
кетті. Құрлықтық Қытай қазіргі уақытта  барлығы дерлік мандаринше сөйлейді, ал Тайвань 
әлі де көптеген Мандарин Поп жұлдыздардың туған жері саналады. Гонконг 
жұлдыздарының  кантонша сөйлеуші аймақтарда ізет тұтушы адамдары Гуандун және 
Гуанси сияқты провинцияларда қадірлеуші адамдары көп болғанына қарамастан, КантонПоп  
елдің басқа аймақтарында танымалдығын ақырындап жоғалтып бара жатыр.  

Джей Чоудың үлкен танымалдығынан басқа, Тереза Дэн (邓丽君, 1953-1995) әлі күнге 
дейін МандаринПоп музыкасының ең жарық жұлдызы болып есептеледі. КантонПоп бір 
жағынан 1990-жылдардың басында Джеки Чан (张学友,актер Чанмен шатастырмаңыз – 成
龙),  Энди Лау (刘德华), Аарон Квок (郭富城) және Леон Лай (黎明) секілді атақты «төрт 
аспан патшасы» (四大天王) мандарин тілді әлемде де, кантон тілді ілемде де рекорд жасап 
жатқанда өзінің танымалдығының ұшар басына жетті. 

Xiaoyuan Minyao (халықтық студенттік ән) 校园民谣 
Халықтық студенттік ән Тайваньнің университет қалашықтарында 1970 жылы пайда 

болды, ол уақытта жергілікті халық музыканттары американдық Боб Дилан, Джоан Баэз 
сияқты орындаушылармен шабыттанып жүрген болатын. Жанр 90-жылдардың басында 
пекиндік Гао Сяосун (高晓松) мен Лао Ланг (老狼) бірнеше классикалық композиция жазу 
үшін біріккен кезде  бұғаз асып кетті[2, 36]. Қытайдағы студенттік әндер негізінен күнәсіз 
махаббат пен студенттік өмір туралы және әдетте акустикалық гитараның 
аккомпанементімен орындалады.  

Junlǚ Gequ (әскери әндер) 军旅歌曲 
Қытай әскери әндерінің көбісі патриоттық болып келеді және айбынды ерлер хорымен 

орындалады, дегенмен олардың ең танымалдары халықтың әскерде қызмет ету үшін 
отбасылық өмірден бас тарту идеясына сүйіспеншілікпен қарағанының арқасында көңілге 
жағымды жұмсақ әндер болып келеді. Мұндай құрбандық мемлекеттік БАҚ-та да етек алып 
келеді.  

Hong Ge (революциялық әндер) 红歌 
Атауы айтып тұрғандай бұл классификация музыкалық стильге қарағанда мақмұны 

жайында. Революциялық әндердің көбісі Екінші Дүниежүзілік соғыс пен мәдениет 
революциясы (1966-1976) кезіндегі үгіт-насихат мақсатында жазылған болатын. Олар 1949 
жылдан бастап мемлекеттік БАҚ арқылы тұрақты түрде таратылып тұрады.  

Xibei Feng (солтүстік-батыс толқыны) 西北风 
Солтүстік-батыс Қытай шөлден азап шегіп отыр, бірақ оның шөлейтті аймағы 

музыкалық стильге аса бай келеді: дәстүрлі Цин Цяннен бастап (рок-музыкаға өте ұқсас 
айқай вокалды және ауыр соқпалы музыкалық аспапты көне опера) қысқартылған махаббат 
туралы балладаларға дейін.  

«Сибэй Фэн» 1980-жылдар соңында қытай поп және рок музыканттары солтүстік-батыс 
халықтық, батыс поп және рок музыкасынан шабыт іздей бастаған кезде өте танымал болды.  

Jingyun Dagu (пекиндік әңгімелеп айтылатын опера) 京韵大鼓 
Цзинюнь Дагу — бұл орындаушы ән айтатын немесе қол барабанының соғысының 

және үшжақты аспап саньсяньнің(三弦儿 sānxiánr)  созылыңқы үнінің фонында пекиндік 
диалектімен оқиғаларды баяндайтын өнер түрі.  

Цзинюнь Дагу кейбір жергілікті пекин музыканттарының орындау мақамына аса қатты 
ықпал етті, олардың ең танымалдысы Хэ Юн (何勇) - «қытай панк-рогының кіндік әкесі». Хэ 
Юн бұл титулға қарамастан өзінің «Қоңырау мен барабан мұнаралары» атты әнімен танылды 
десек те болады. Онда ол бүкіл ән бойы барабан соғады, ал әкесі Хэ Юйшэн саньсяньде 
ойнайды.  
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Yaogun (рок-н-ролл) 摇滚 
Бұл стильдің Қытайда орын алуының тарихын жеке кітап етіп шығарса болады. 

Ағылшын тілінің «рок-н-ролл» сөзі "yaogun" қытайша баламасына ие болған тек мәдени 
және әлеуметтік аспектілерді сипаттауының өзі көлемді дүние екні соншалық, тіпті осы бір 
мақалада оны келтіру мүмкін емес. Қазір Тайваньдағы және құрлықтық Қытайдағы рок-н-
роллдың пайда болуына себеп болған екі композицияны атауға болады: "Lukang, little town" 
және "Nothing to my name"[3, 19]. 

Өзінің студенттік қозғалысқа (Тайваньдағы және Қытайдағы) сіңірген еңбегімен  және 
әлеуметтік лирикасымен танымал  Ло Даю(罗大佑)  дәрігер ақырында музыкант атанып, 
1982 жылы "Lukang, little town" атты әнін - мандарин тіліндегі тұңғыш наразылық әнді 
жарыққа шығарды. Сол кезде  алғаш рет рок-н-ролл группа әнді толығымен қытай тілінде 
орындап шыққан болатын.  

Алайда тайвань үкіметі әнді радио арқылы таратуға тыйым салды, себебі оның 
мәтінінде «Тайбэй —менің үйім емес, менің туған қаламда неонды шамдар жоқ » (台北不是
我的家 , 我的家乡没有霓虹灯 ) деген жол бар, бұны 1980-жылдардағы тайваньдық 
экономикалық дүрлікпеге «негативті тұспалдау» деп қарастырды. Тағдырдың тәлкегімен  
"Lukang, little town" қазіргі таңда Белладжио атты өте табысты және сыйлы мейрамхананың 
мандариндік атауы.  
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Қытай жазуы әлемдегі тарихы аса ұзын жазулардың бірі. Ол египеттік және шумер 

жазулары сияқты ертеде пайда болған. Ең көне жазу ескерткішдерінің бірі-бұл қытайдағы 
ежелгі жануарлар бейнесі. Бұл жануарлар көбінесе тасбақа, арыстан, сонымен қатар қола 
және күміс ыдыстары. Олардың барлығы ХІХ ғасырдың соңында Хуанхэ өзенінің маңында, 
қазіргі аньян қаласының қасында табылады. Бұл жазулар өте әралуан: бірде құмарлық 
ашулардың нәтижелері, бірде аспан пайда болуы туралы бейнеленген. Ол әрісі қытай 
қоғамының дамуында, берісі. Қытай тілінің өркендеуінде көрнекті рөл атқарып келген 
тарихтан белгілі. Қытай халқы өзінің ұзақ тарихы барысында, рухани құндылықтарды олар 
өз жазуларының көмегімен хаттап, дәріптеп, зерттеп бүгінге жеткізіп отырғаны белгілі. 
Демек қытай жазуы-бүгінде қытай халқының ғана емес, әлем халықтарының да баға жетпес 
қазасына айналып отыр.  

Қытай жазуын бұрын-соңды тек қытайлар ғана емес, маңайындағы тектес туыстары 
мен көршілері-Корей, Вьетнам, Жапония секілді елдерде қолданылады. Бұл тұрғыдан 
келгенде қытай жазуы ел мен елдің арасындағы мәдени алмасуды тереңдетіп, өзге елдердің 
де рухани құндылықтарын сақтап қолдауда белсенді рөл атқарып келеді деуге болады.  

Алғашқыда қоғам кездерінде пайда болып, бүгінге жетіп отырған адамзаттың жазу 
мәдениеті кем де кем. Ал қытай жазуы ұзына тарих бойына нешеленген мәрте өзгеріске, 
өңдеуге ұшырағанымен, бүгіге аман жеткен өте бағзы жазулардың бірі есептеледі. Оның 
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тарихының тереңдігі соншалық, қытай жазуының алғашқы пайда болған кезеңі мифтік 
аңызға айналып кеткен. Қытай жазуының дамуының ілгерлеуіне қарай қатты заттарға 
қашаудың орнына жұмсақ материяға жазудың талабы пайда болады. ол көбінесе тері, жібек, 
ал бертінгі уақытта қағаздың бастапқы түрі қолданыла бастады. Осы тәсілдің нәтижесінде 
жазу оңайлана түсті. Осының нәтижесінде жазу белгілерінің жазылуы оңайлана бастады, 
өйткені жазу белгілері оқшауланды.  

Айтып-айтып қытай жазуының тарихи аңызы-мифтік императорлар Фу-Ши мен Шын-
Нуң кезеңінен басталады.( б.з.д. 5-ші мың жылдықтар). Аталған тарихи кезеңдерінде қажетті 
заттар мен құбылыстарды, оқиғаларды хатқа түсіру үшін триграммалар-бүтін және үздік 
сызықтардың жиынтығы мен түйіндері бар жіпшулар қолданылғанодан кейінгі аңыздық 
император Хуаң-Ди дуірінде, оның сарай тарихшысы Цаң-Жие қытай жазуын ойлап тапты 
делінеді. Бұл аңыз б.з.д. VIII ғасыр жазбаларындакездеседі. Қазіргі кезде қытай 
жазуларының бірнеше каллиграфиялық жазу белгілі. Бірақ олардың ішінде ең таралғаны 
«нармалы», «концелярлық» немесе «кайшу» жазуының түрі. Бұл жазудың түрі б.з. 
350жылдары Ван Сиждимен құрастырылды. [6] 

Қытай тарихшыларының арасындағы аңыздық әфсанада белгілі деңгейде шындықтың 
негізгі бар дейтін ойдың жақтастары аз емес. Бұл көзқарасты ұстанушылардың мақсаты-
қытай тарихын одан сайын кенелендіре түсу. Аталған ағым конценциясы бойынша 
император Хуаң-Ди өмірде болған тарихи бейне. Оның билік құрған дәуірі б.з.д. ХХVІ 
ғасырларға тура келеді. Осы тұрғылан келгенде, Хуаң-Ди тарихшы-хатшысы Цаң-Жие  де 
өмірде болған адам. Әрі ол «жасады» делініп жүрген жазу да сол заманға жатады. Тіпті 
қытай жазуы Цаң-Жиеге дейін де болған. Ол тек бар жазуды жүйелеуші, әрі кеткенде 
«иероглиф реформаты» ғана деушілер де аз емес. Бірақ, дәл сол дәуірлердегі жазу мынау еді 
дейтін ешқандай дерек немесе қазба дәйек жоқ.  

Белгілі қытай жазуын зерттеуші Таң-Лан қытай жазуының тарихын екі кезеңге бөледі. 
Бірінші кезең: ең көне жазудың пайда болуынан фонетикалық категория белгілерін 
жасағанан бүгінге дейін Таң-лан мырзаның пікірінше, фонетикалық категория белгілері Инь 
дәуірі (б.з.д. ХVІ ғасырлар) жазуында кездесетіндіктен, жазудың тарихын мөлшермен мың 
жылға шегеру керек екен. Ол қытай иероглифтік жазудың шығу кезеңін біздің жыл дегенді 
айтады.  

Қытай жазуы-иероглифтік жазудың бүгінгі күндегі ең дамыған түрі есептеледі. Қазіргі 
қытай жазуында бір иероглиф белгілі мағынасы бар бір сөзді немесе сол сөздің маңызды 
бөлшегін таңбалау үшін қолданылады. Фонетикалық заңдылықтар бойынша бір қытай 
иероглифі бір буынға тең.  Ал буын қытай тілінде морфологиялық мағынаға ие. Демек, әрбір 
буын бір сөздің немесе бір морфеманың дыбыстық қаңқасы болып табылады. Сондай-ақ 
қытай иероглифтері жеке дыбысты немесе фонеманы білдіре алмафтындықтан, тілдегі бүкіл 
сөздік қорға жеке-жеке таңба (әріп) жасапшығуға тура келгені мәлім. Осылайша қытай 
тіліндегі сөздерді бейнелейтін мағыналық таңбалар неше мыңдаған түрден асып жығылып 
отыр. Мысалы, қазіргі кейбір сөздіктерде 50 мыңнан астам иероглиф қамтылып отырғанын 
айтсақ та жеткілікті. Бұның өзі әріп тұрінің күрделілене әкеліп соғып отыр. Әрі көп, әрі 
күрделі жазу үйрену мен пайналануға шексіз қиындықтар әкелуде.  

Қытай жазуының жасалу жолдары. Қытай жазуы жоғарыда айтқанымыздай, 
дыбыстық алфавит емес, буындық-мағыналық жазу болғандықтан, оның өзіне тән дасалу 
жолдары бар. Оларды мына төрт түрге жіктеуге болады:[4.237] 

Пиктограммалы иерогифтер 
Нұсқамалы иероглифтер 
Идеографиялық иероглифтер 
Идеофонограммалық иероглифтер 
Бұл түрдегі иероглиф жасау тәсілі-негізінен заттар мен құбылыстардың кескін-пішінін 

сызу арқылы жүзеге асырылады. Міне осы тәсілмен жасалған әріптерді пиктограммалы 
иероглифтер деп атайды. Мысалы, қазіргі қытай тіліндегі ит, ат, балық, орта, көз ... дегендері 
білдіретін иероглифтер кезінде ...... деген секілді суреттерден өзгертілген.  
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Пиктограммалы иероглифтердің кейбірі өзі бейнелемек болған заттың жалпы нобайы 
(мысалы «ауыз» деген сөз ...делініп), кейбірі сол заттың ерекше бөлшегін (мысалы «қой» 
деген сөз ... делініп), білдіреді. Әрине, қанша дегенмен жазудың аты жазу . ол мың жерден 
«сурет» болғанымен, заттың дәл өз бейнесін ұқсатып салуға міндетті емес.  

Дегенмен пиктограммалы иероглифтердің арғы тегі сурет екені шын. Оны теріске 
шығару мүмкін емес. Алайда бүгінгі күні екеуміз арасында жер мен көктей мәндік 
айырмашылық бар екені хақ. Яғни пиктограммалы иероглиф бейнелі таңба ретінде тілдік 
сөздерге өкілдік етеді. Сөз ретінде дербес оқылуы болады. ал сурет болса, тілдегі жеке сөзді 
емес. Белгілі ойды білдіреді. Өнер туындысы ретінде бағаланады. [1.280] 

Қытай жазуының ішіндегі пиктограммалы жазулар о баста тек қана нақтылы заттарды 
бейнелейтін «сурет сөз» болатын. Кейін келе олар суретті емес, иероглифтердің бөшегіне де 
айналып кеткен дайы бар. Демек осы пиктограммалы жазулар басқа да иероглифтерді 
жасаудың ұйтқысына айналады деуге толық негіз бар. Мысалы, жоғарыдағы келтірілген 
бейнелі иероглифтердің қатысуымен жүздеген-мыңдаған сөздердің таңбасы (жаңа иероглиф) 
жасалатындығы еске алсақ та жеткілікті.  

Нұсқамалы иероглифтер  
Белгілі бір сөздің беретін мағынасы нұсқалап келтіріп, таңба (әріп) ретінде 

пайдаланудан туындаған жазу түрін нұсқамалы иероглифтер дейді. Мысалы, қытай тілінде 
«1» деген цифр жазбаша түрде «--деп,»2»-ні «=»,»3»-ті «» деп бейнелейтінін білеміз. Ал 
бұдан басқа күрделілеу деген ойларды да осы тәсілмен дасап, білдірген. Айталық, 
«пышақтың жүзі дегенді қытайша «ren» дейді де, жазғанда... деп (яғни пышақтың суретін 
салып, жүз жағына бір нүкте қояды) жазады. Ал енді асты, үсті деген сөздерді 
ертеде ....(қазіргі ....сөздері де солай) деп бейнелегенекен.  

Нұсқамалы иероглифтер кейбір абстракттық ойларды білдіре алғанмен, көп жағдайда 
шектемеге ұшырап отырады. Себебі символдық таңбалармен сөз мағынасын білдірудің 
мүмкіндігі шектеулі болғандықтан нұсқамалы иероглифтерді көптеп жасай беру мүмкін емес. 
Қытай жазуларының ішінде нұсқамалы иероглифтердің аз болатын себебі де міне осында. 
Пиктограммалы және нұсқамалы инроглифтер негізінен бүтін бір тұлға болып келеді де, әрі 
қарай екі-үш иероглиф болып бөлшектенбейді. Сондықтан да бұларды  «дербес 
иероглифтер» деп атайды. 

Идеографикалық иероглифтер 
Мағынасы басқа-басқа екі немесе одан көп иерогливтерді қосып, жаңа  мағына 

білдіретін жасау тәсілін – идеографикалық тәсіл деп атайды. Идеографикалық «демалу» 
деген сөзді білдіретін иероглиф (休) екі иероглифтен құралған. Яғни адам (人) алғашқы (木)  
сүйеніп тұрса, «демалады» деген ұғымды білдіреді. Сол сияқты қолына таяқ  алып (木) 
сиырды (牛) айдаса, «мал бағуды»   (牧)  білдіреді. Ал «теру, жинау» деген сөз ағаштың (木) 
үстіне тұрған қол  (手 ) дегеннен туындаған. «Жарық» деген сөзді ауызекі тілден хатқа 
түсіргенде күн  (日) мен айды (月) біріктіре салу арқылы(明) жасалған. Иероглиф жасаудың 
бұл тәсілі қытай тіліне жаңа таңбалар енгізу аясын кеңейте түсті. Дәлірек айтар болсақ, 
қытай жазуларының ішіндегі бір иероглифті қосарлау арқылы да біраз жаңа иероглифтер 
жасағаны белгілі. Мысалы, ағашты (木) қабаттау арқылы  орманды(林), тоны үш қабаттау 
арқылы «ну орманды» (森) бейнелейтін таңба жасады. Ал от (火)  деген таңбаны қабаттау 
арқылы «ыстық, қапырық» (炎) дегенді білдірді.  Тіпті кейде қабатталатын әріптердің орнын, 
бағытын өзгерту арқылы да жаңа иероглифтер жасалып жатады. Мысалы, адам (人) деген екі 
иероглифті бір бағытқа теріс қаратып, қатар тұрғызу арқылы «салыстыру» деген сөзге таңба 
(比) жасалса, екі адамды бір-біріне, өзара теріс қарату арқылы «терістік, солтүстік» деген (北) 
сөзге таңба табылған. Керісінше, екі адамды бағыттас етіп қатар қою арқылы «ілесу» (从) 
деген иероглиф жасалған.[5.5] 

Идеофонограммалық иерогливтер 
Бір бөлігі дыбыстық оқылуын, екінші бөлігі мағыналық жағын білдіретін қосынды 

иерогливтер – идеонограммалық таңба жасау әдісі деп аталады. Осы әдіспен жасалған қытай 
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әріптері идеограммалық иероглифтерге жатады. 
Идефонограммалық таңба жасау тәсілі – сөздің дыбыстық – мағыналық жағын толық 

қамтуды мақсат тұтады. Бұның өзі қытай жазуының мағыналық таңбаларды қуалаудан 
дыбыстық ттаңбаларға ойысып бара жатқандығының айқын дәлелі. Алайда, бұл т үрдегі 
жазу жасау тәсілі дамып бүгінге  жеткенде кейбір кереғарлықтарға да кез болып отарған 
жайы бар. Мәселен, идеофонограммалық иероглифтердің мағыналық бөлігі көптеген 
иероглифтердің жасалуына ұйытқы болып кеткендіктен, жаңа мағынасының не екенін бірден 
ажырату қиын. Екіншіден, аталған тәсілмен жасалатын иероглифтердің дыбыстық бөлігі де 
көп сөздің оқылуына пайдаланылып кеткендіктен, сондай-ақ кейбіреулері өзгеше оқылумен 
енгендіктен бірден дұрыс оқи жөнелудің  өзі де қиынға соғып отыр. Ал қытай жазуының 
жасалу жолдарын ескі қытай жазбалары алты түрге бөлетін. Бұл жіктеу тәсілінің алғашқы 
төртеуі жоғарыда біз баяндап өткен әдіспен ұқсас. Ал қалған екеуі «бұрмаланған 
иероглифтер» және «мағына үстемеленген жасалу жолдарына» қоспағанымыздың өзіндік 
себебі жоқ емес. Ол себептерді айқынырақ көрсету үшін біз, «бұрмаланған  иероглифтер» 
мен «мағына үстемеленген иероглифтерге» қысқышы болса да, жеке-жеке тоқталып көрелік: 

«Бұрмаланған иероглифтер» деп жүргені – ұқсас кілттегі, бірдей немесе жақын 
оқылатын, мағыналық жағынан да өзіндік туыстығы бар таңбалар еді. Бұған олар мысал 
ретінде ..... мен  .......-ды, т.б.иероглифтерді айтады. Алайда .... пиктограммалы 
иероглифке,  .... идеофонограммалы иероглифке жатады. 

Ал «мағына үстемеленген иероглифтер» деп атап жүргендері-өзге бір жаңа мағына 
үстемеленеген, бұрыннан бар иероглифтер. Мысалы, қытай тілінде  «来»деген иероглиф, о 
баста  «бидай майсасы» (麦)    деген сөзді білдіретін. Кейіннен оған «келу» деген етістік 
мағынасы үстемеленеді.[10] 

Жоғарыда баяндаған қытай жазуы жасалуының түрлі жоолдарынан аталмыш жазудың 
бірте-бірте мағыналық таңбадан дыбыстық таңбаға бетбұрып бара жатқанын  аңғаруға 
болады.Бұның өзі қытай жазуының дамып емелденіп бара жатқандығының белгісі.  Себебі, 
күн санап дамып отыратын  тілдің қажетінен шығу үшін жазудың алфавиттік үлгіге 
жақындай түскені дұрыс. Идеофонограммалы иероглифтер міне осындай қажеттілік 
салдарынан күн өткен сайын молаюда. Мәселен, Ин-Щаң дәуірінде, қытай тіліндегі 
идеофонограммалы иероглифтер жалпы қытай жазуының 20 пайызын құрса, соңғы кезде 80 
пайызынан астамын құрайтын жағдайға жетті. Демек қытай жазуының дыбыстық таңбалауға 
ойысы бастауы негізгі ағымға айналып қалғандай. Тағы бір айта кететін жағдай, қазір қытай 
елінің жазуға реформа енгізу саласындағылары күрделі иерогливтері оңайлату үшін де осы 
идеофонограммалы тәсілді қолдануда. Бұның өзі де аталған жайға әсерін тигізуде. 

Алғашқы қауымдық қоғам кезіндегі адамдармен салыстырғанда құлдық  қоғам 
мүшелері «өркениетті» өмірді  басынан кешуде еді. Яғни олар бір-бірімен қарым-қатынас 
жасай жүріп, тек ыммен, әрі кеткенде сөзбен информация алысу жағдайын өзгертуге 
талпынды. Белгілі бір символы арқылы ой мен сезімді екінші біреуге жеткізудің басқа 
жолдарын іздеді, ақырында оны да тапты.  . 

Ал қытай жазуының жасалу жолдарын ескі қытай жазбалары  алты түрге бөлетін /17/. 
Бұл жіктеу тәсілінің алғашқы төртеуі жоғарыда біз баяндап өткен төрт әдіспен ұқсас. Ал 
қалған екеуі «бұрмаланған иероглифтер» және «мағна үстемеленген иероглифтер» деп 
аталады. Біздің бұл екеуін «қытай жазуының жасалу жолдарына» қоспағанымыздың өзіндік 
себебі жоқ емес, Ол себептерді айқынырақ көрсету үшін біз, «бұрмаланған иероглифтер» мен 
«мағна үстемеленген иероглифтерге» қысқаша болса да, жеке-жеке тоқталып көрелік: 
«Бұрмаланған иероглифтер» ( 转 注 ) деп жүргені-ұқсас кілттегі, бірдей немесе жақын  
оқылатын, мағналық жағынан да өзіндік туыстығы бар таңбалар еді. Бұған олар мысал 
ретінде 老 мен 考-ды, т.б. иероглифтерді айтады. Алайда 老 пиктограммалы иероглифке, 考
идеофонограммалық иероглифке жатады.[4.237] 

Жоғарыда баяндаған қытай жазуы жасалуының түрлі жолдарынан аталмыш жазудың 
бірте-бірте мағналық таңбадан дыбыстық таңбаға бетбұрып бара жатқанын аңғаруға болады. 
Бұның өзі қытай жазуының дамып, кемелденіп бара жатқандығының белгісі. Себебі, күн 
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санап дамып отыратын тілдің қажетінен шығу үшін жазудың алфавиттік үлгіге жақындай 
түскені дұрыс, Идеофонограммалық иероглифтер міне осындай қажеттілік салдарынан күн 
өткен сайын молаюда. Мәселен, Ин-Щаң дәуірінде, қытай тіліндегі идеофонограммалық 
иероглифтер жалпы қытай жазуының 20 пайызын құраса, соңғы кезде 80 пайызынан астамын 
құрайтын жағдайға жетті. Демек қытай жазуының дыбыстық таңбалауға ойыса бастауы 
негізгі ағымға айналып қалғандай, тағы бір айта кетер жағдай, қазір қытай елінің жазуға 
реформа енгізу саласындағылары күрделі иероглифтерді оңайлату үшін де осы 
идеофонограммалық тәсілді қолдануда. Бұның өзі де аталған жайға оң әсерін тигізуде. 
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қытай филологиясы кафедрасының аға оқытушысы.Астана,Қазақстан  

 
Қытай елі ежелден ақ шайдың ежелгі мекені саналады. Егерде 5000 жылдық тарихы бар 

қытай мәдениетін шексіз әлем десек онда  шай мәдениеті сол әлемнің көз тартарлық ең 
жарық жұлдыздарының бірі саналады деуге болады. Шай мәдениеті сан ғасырлар бойы 
өзідік ерекшелігімен тарихи, дәуірлік, ұлттық, әлемдік сипаттарымен дараланып ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасып әлем мәдениетінің өркендеуіне де өзіндік үлесін қосуда. Қытай елі 
дүниеде ең алғаш шай ағашын байқап, өндріске қосқан ел санатында саналғанына да 4700 
жылдың жүзі болды, ол туралы батыс хан дәуіріндегі жазбаларда нақтылы көрсетілген, 
сондай- ақ қазірге дейін толық қанды сақталған Таң патшалығының шай танушы ғалымы Лу 
Уидың б.з.б .758 жылы жазып қалдырған“шай ілімнамасындада” деректер келтірілген. 

Шай- （茶）шай тұқымдасына жататын мәңгі жасыл ағаштар мен бұталар туысына 
жататын бір түрі болып саналады. Шай дүние жүзі бойынша кофе, какао сынды 3 үлкен 
сусындық, 6 негізгі табиғи денсаулық сақтау өнімінің біріне жатады.Оның құрамында адам 
ағзасына аса пайдалы минерал заттармен витамин С,  E,B1, B2,белок, танин ,кофеин, фир 
майы, амино қышқылы, фтор сынды  көптеген дәрумендердің  бар екені қазргі ғылымда 
толық дәлелденген. Нақтырақ айтсақ бауыр, бүйрек  қызметін жақсартады, жүйкені 
тынштандырып миды куаттандырады, асқазандағы ас қорыту жүйесі мен зат алмасу процесін 
тездетуге  де көмектеседі, шаршауды басып рухты көтереді, қандағы май құрамын азайтады, 
бактерияларды өлтіре алады, еңбек қабылеттілігі мен ой қызыметін арттырады. Демек 
қытайлардың нанымы бойынша күнделікті өмірде шайды дұрыс тұтынатын адамның  өмірі 
ұзақ болады деп санайды екен, олар әу баста оны  тек тамаққа және тасаттық берудей діни 
рәсмдерде ғана  қолданған,кейін келе  ғибадатханалардағы монахтар  ас кортудай  дәрілік 
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рөлін шипасын байқап  тұрмыста үнемі қолдана бастаған, сөйтіп ханнан қарапайым қарашаға 
дейін шайды күнделікті аста кем болса болмайтын тұтыну  бұйымына айналған, жалпы 
жуңгоның шай ішу мәдениеті буддизм ағымының таралуымен бірге алғаш Жапонияға 
тараған, соң соң Корея және Шығыс оңтүстік азия жақтағы елдердің де қызығушылығын 
арттырған, іле шала Еуропа, Африка халықтарына да   тарай бастаған. Ал қытайдың өзіндегі 
шайдың негізгі таралу аймақтарына тоқталсақ, жер түзілісі, белдеу, ауарайы, топырақ 
ерекшеліктеріне қарай шайдың сапасы, дәмі, исі де өзгеріп отырған. Әдетте көктемнің ең 
басында жиналған шай мынадай үлкен төрт аймаққа шоғырланған, батыс оңтүстік шай 
белдеуі, Хуа Нан ауданы, Жиаң Нан ауданы және Жиаң бей ауданы. Әрине әр өлкедегі 
шайдың сорты да өзгеше болып  келеді, өңдеу барысының айырмашылығын айтпаған күннің 
өзінде әуелі бір орындағы шай ағашының өсуі мен шай жапырақтарының жинау мерізіміне 
байланысты да  өте құнды саналады, әр мезгілдің өзінде ғана ішуге болатын шайлар болады. 
Мәселен, шайды тани білетін адамдар көбіне көктемде көк шай, күзде гуңжуи шайы, қыста 
улұң, пуаыр, тиегуаниң сынды шайларды ішеді, олардың мықтылығы сол  әуелі шайға қарап- 
ақ оның жиналған мерізімін, сапасын ескі не жаңа екенін де бірден айыра алатын болған.[2.3] 

Әр өңірдің адамдарының сөйлеу дағдысы мен географиялық жағдайының ұқсамауына  
байланысты шай атауының қытай тілінде де екі түрлі дыбыстау әдісі бар, ортақ тілдік негізде  
солтүстік диалект бойынша "cha" деп оқылса, ал оңтүстік диалект бойынша" tee" деп 
дыбысталады, демек солтүстктің ықпалына ұшыраған Жапония мен Үндістан  "cha "деп 
Ресей чай, Түркия "chai" ал Англия "tea", Испания" te", Франция" the", Германия "Tee "деп 
дыбыстап оқиды, қалай болғанда да шай атауының  өзі  қытайдың атауынан алынған  кірме 
сөз екенін аңғару қиын емес. 

Шайдың жапырағы шай ағашындағы нәзік балауса жарақтардан алынады, сөйтіп ары 
қарай өте жіңішкелікпен терілген жапырақтар неше сатылық мұхият өңдеуден өткізу әдісіне, 
реңіне  қарай да шай да төмендегідей  көптеген түрлерге бөлінеді：көк шай, қызыл шай,сары 
шай, қара шай, ақ шай, гүл шай т.б. Жалпы Қытайда шайдың атақты он түрі бар олар 
мыналар: 

1.西湖龙井  xihu long jing  шайы  
2.洞庭碧螺春 tong ting bi luo chun шайы  
3.黄山毛峰  huang shan mao feng 
4.都均毛尖 dou jiun ao jian шай  
 5.六安瓜片 liu an gua pian 
6.君山银针  jun shan ying zhen шайы 
7.信岩毛尖 xin yan mao jian шайы 
8.武夷岩茶  wu yi yan шайы  
9.铁观音 tie guan ying шайы  
10.扑门红茶  pu men hong  шайы 
Әдетте солтүстіктегілер көбіне иісті гул шай ішсе, оңтүстіктегілер көбіне луңжиң ,би 

ло чун сынды шайларды ішкенді ұнатады екен, ал мал шаруашылығымен шұғылданатын  аз 
ұлттар көбінесе сиыр, қой сынды малдардың сүтін қосып түрлі формада қатырылған күрек 
шайларды тұтынады. Әрине шай ішпесе басы ауратын қазақтармыз ғой, демек қытайдағы 
қандастарымызда  осылай қызыл шайға сүт араластырып сурыптап ішкенді ұнатады. Міне 
осындай ерекшеліктеріне қарай халық арасында шай тұтыну мәдениетіне қарап та, адамның 
кай жерден екенін айыруға болады деп санайды. [2.35] 

Негізі шай ішу мен құюдың да өзіндік қағйдасы, ережесі болады. Қытайда қонақ келсе 
шай ұсынатындай жақсы салт қалыптасқан, олар келген қонақтан кандай шай қалайтынын 
сұрап алады  да,  лайықты температурамен шайды демдеп  қонактардың оң жағынан бастап 
дәрежесіне қарай оң қолымен төмен қарап иіле ізет көрсетіп ұсынады. Құйғанда сарылдатып 
бір жолата толтыра құя салуға, не ішерде бір ақ ұрттап тауыса салуға болмайды, керісінше аз 
аздан араластыра құйылған шайды сұрыптап, жайлап дімән сезіне рахаттанып ішу 
керек .кесені ұстау әдісі： басбармақ пен ортан терек саусақты ішке бүге отырып кесені 
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ұстайды. Бұл қарсы жаққа деген құрмет, ілтипат ишараты болып саналады. Бұл сонау Чиң 
патшалығынан қазірге дейін жалғасып келе жатқан әдет. Шынында шай адамдар арасындағы 
қарым қатынастың дәнекері, адамдар тілдестігіндегі тамаша көпір іспетті, шай іше отырып 
бір жағынан тамаша әңгіме дукенін құрып ауыз сөз жүзінде болсада,  біраз шаруаның басын 
қайыруға , әрі  көңіл күйді де теңшеп жадырап қалуға болады ,сондықтан да қытайда «шай 
көңілді тазартады», «шай ішсең көңілің жай»-  деген тәмсіл тараған. Міне осыдан да шай 
мәдениетінің адамның заттық және рухани дуниесіне берер ықпалының зор екенін  аңғаруға 
болады.[1.56] 

Қытайда Таң дәуірінен бері шай ішу  мәдениет деңгейін көтеру, шай сапасын арттыру 
мақсатында әр түрлі жарыстар, жәрмеңкелер ұйымдастырылып отырған, оған шенді 
шекпенді адамдардан тартып қарапайым халықа дейін қатысып отырған, онда шайға 
істететін судың өзін аса зор талғампаздықпен талдаған, өзен, көл, құдық емес қайта бұлақтың 
жұмсақ таза минерал суын істетуге тырысқан, ал ыдысқа келсек онда шайдың түріне 
байланысты өзгеріп отырған, мәселен гүл шайларға фарфор шәугім пайдаланған болса, ал 
көк шайға әйнек ыдыстар істеткен, қызыл шайға чау тау ыдыстарын істеткен. Қазірде зы чау 
ху шәйнегі, тибет ыдысы, ияң ху ыдысы сынды арнайы шайға істетілетін ыдыстар өз 
құндылығын әлі де жоғалтпай сақтаумен біреге жоғары денғейде даму сатысына көтерілген . 
Солайша жүңгоша өмір сүрудің аса талғампаз  дағдысына айналған. 

Расында қытайда шайды тілге тиек еткенде шайхана көз алдыңызға елестемей 
қоймайды, Қытайда шайхана ол кеңінен тараған танымал қызымет көрсету саласы болып 
табылады. Әсіресе жиаңнан да үлкенді кішілі қала, ауыл, аймақтың бәрінде дерліктей 
жылдар бойы жалғасын тауып келе жатқан ұлттық бояуы қанық шайханаларды да ,жаңа 
заманға сай жабдықталып өзгерген шайханаларды да кездестіруге болады, онда жиналған 
адамдар тек шай ішіп қана қоймай ол жерді бір жағынан музыка тыңдап, әңгіме айтатын 
мекенге айналдырса, енді бір жағынан  демалып көңіл көтеретін мәдени орынға айналдырған, 
әр жылдың 24 мамыры шай мерекесі фестивалі деп тойлану дағыдаға айналған.  Қысқасы 
қытай өздерінің  шай мәдениет рухын жинақтап төмендегідей төртке туйіндеген ：中华茶道

精神是 1.清 purity    2.敬 respect  3.怡 harmony joyful 4.真 really яғни, тазалық, құрмет, саулық, 
шынайылық деп жинақтаған.[3.227] 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне тоқталсақ, Қытайдың  шай мәдениеті қытайдың 
дәстүрлі мәдениетінің құрамдас бөлігі, әр елдің шай мәдениетінің алтын бесігі саналады. 
Демек сан ғасырлық мәдениетке айналған елдің озығын алып бізде шайды ғылыми 
талғаммен талдап, дұрыс ішуді үйреніп салауатты өмір салтын сақтауға тырысайық...... 
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Қытай философиясы – ұзақ тарихи жылдарға созылған дәстүрі бар. Оның шығу тарихы 

б.з.д. 1 мыңжылдықты қамтиды. Б.з.д 8-5 ғасырлардың өзінде-ақ стихияның бес оқу түрі 
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немесе табиғаттың бастапқы элементтерін оқып үйрену кең тарады. Ежелгі қытайтанушы 
ойшылдар атап көрсеткендей бес « алғашқы негіз»: су, от, металл, ағаш және жер – барлық 
нәрсенің бастамасы болып табылады. Сондай-ақ шын өмірдің басқада «алғашқы негіз» 
жүйелері де болған.   «Ицзин» кітабында әр-түрлі жағдаятқа негізделген сегіз «алғашқы 
негіз»  жазылып көрсетілген. Осы жазылып кеткен негіздер қытай философиясының 
дамуына зор үлес қосқан. Қарама-қарсы өзара  күштер, яғни инь және ян жайлы айтылған. 
Бұл жарық пен қараңғылықтың, ер мен әйелдің белгісі. Б.з.д 5-3 ғғ аралығында ежелгі қытай 
философиясы одан ары қарай дамыды. Дәл осы ғасырларда ең басты философиялық 
мектептер: даосизм (Лауцзы и Чжуанцзы). Конфуцияндық моистік мектептер (Моцзы және 
оның із басарлары) дүниеге келеді. Көптеген ежелгі қытай ойшылдары осы мәселелердің 
шешіміне, шын мәніндегі түсінігіне қызығушылық білдіртті. Моцзы, Сюанцзы сондай-ақ 
басқада ойшылдар ұғымдар объективті құбылыстар мен заттардың көрінісі болып табылады 
деп сенген. Мәселенің идеалистік бағыты Гуньсун Лун кітабында өзінің әйгілі 
түсіндірмелерімен танымалдыққа ие.  Оның «атаулар» жайлы оқулығында Платонның 
«идеялар» ілімдерімен ортақ мәселелері өте көп. 

Буддизм 7-10 ғасырларда қаланған ең көп таралған дін болып табылады. 10-13 
ғасырлардағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер нәтижесі,Қытай философиясының 
гүлденуіне үлкен себеп болады. Буддизм мен даосизмнің әсері  онтология,натурфилософтық 
және космогондық сұрақтар қамтылған конфуциандық және неоконфуциандық деп аталатын 
ілімдердің жандануына үлесін тигізді. Өзекті проблема болып Ли （заңы,принципі）және 
материалдық бастама Ци（алғашқы материя）болып саналды. Алғашқы неоконфуциандық 
өкілеттіктер Чжоу Дуньннің, Чжай Цзайдың материализм тұрғысынан саяды. 
Неоконфуциандықтың конструкцияны дамыту Чжу Си Цзиньпинмен тиесілі. Ли және Ци 
екеуінің арасында қандай да болсын байланыс бар ма деген сұраққа Чжу Си ли бастапқы,ал 
ци екінші орында деп жауап қатқан. Неоконфуциандықтағы субьективті идеализм Лу Цзю- 
юань және Ван Шоуженнің ары қарай дамуына әсерін тигізді. Және де Лу Цзю-юаннің 
«Әлем менің жүрегім,ал жүрегім менің әлемім» деп айтып кеткен.Көне Қытайдың негізгі 
философиялық ескерткіштері: «И цзин» -Өзгерістер кітабы», «Ши цзин» — «Өлендер 
кітабы», «Шу цзин» — «Тарих кітабы».«И цзин» — «Өзгерістер кітабы» — бүкіл Қытай 
мәдениетінің қалып-тасуына зор әсер еткен, маңызын әлі күнге дейін жоймаған шығарма. 
Кейбір зерттеушілер оны қасиетті кітап деп есептеп, Ведалармен, Інжіл. Құранмен бір сатыға 
қояды. Ғалымдардың айтуынша, «И цзин» ертеден келе жатқан бал ашу практикасымен 
байланысты пайда болып, даму барысында философиялық пайымдаудың негізіне айналған. 
Философиялық ескерткіштердің арасындағы ең көнесі болмаса да, бұл кітап Қытай 
философиясының бастауы болды деуге болады, бірақ оның түсінуге қиын мәтіндерінің 
мазмұны әлі күнге дейін толық ашыла қоймады. «И цзин» 64 гексаграммалардан тұрады, 
олардың жүйесі үнемі өзгеріп отыратын дүние-нің 64 күйі мен құрылымынан тұратын, Көк 
— Жер — Адам қатынасын білдіретін ілімді құрайды деп түсіндіріледі. Шығармада Қытай 
философиясының негізгі категориялары қалыптасқан, олар арқылы адамның өзін қоршаған 
ортаға деген қарым-қатынасы, кеңістік, уақыт, табиғи құбылыстар, әлеуметтік өзгерістер 
туралы түсініктері бейнеленіп, Қытай қоғамының дәстүрлі көзқарастарының теориялық 
негізі қаланған деуге болады.«Ши цзин» — «Өлеңдер кітабы» 305 поэтикалық 
шығармалардан тұрады. Олардың қай кезеңдерде жазылғанын дәл басып айту қиын, қазіргі 
заманғы ғалымдар бұл өлеңдер шамамен біздің дәуірімізге дейінгі XI -VII ғасырларда, 
Қытайда философиялық мектептер әлі қалыптасып үлгермеген уақытта жазылған, кейінірек 
Конфуций өлеңдерді іріктеп, өңдеп, өзінің философиялық ілімінде қолданған, ал оның 
шәкірттері Конфуций мектебінің негізгі кітабына айналдырған деген болжам айтады. «Ши 
цзинді» басқа философиялық мектептер де зерттеді. «Өлеңдер кітабын-да» Көне Қытай 
қоғамындағы ван, дафу, чжухоу топтарының өмірі, адамгершілік келбеті, әлеуметтік қызметі 
жырланады.«Шу цзин» — «Тарих кітабы» немесе «Құжаттар кітабы». Кітапты алғаш рет 
Конфуций құрастырды, содан соң әр түрлі ғұламалар оны бірнеше рет өзгертті (олардың 
кейбіреулері кітапқа өз мәтіндерін де қосып, араластырып жіберген), кейбір бөліктері біздің 
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дәуірімізге дейінгі 213 жылы кітаптар өртелген кезде отқа жағылды деген сыбыстар да бар. 
Атынан көрініп тұрғандай, кітаптың тарихи мазмұны басымырақ, дегенмен философиялық 
көзқарастар да (әсіресе, Конфуций мектебіне тән) көп жолықтыруға болады.Мәтіндердің 
басым бөлігінің мазмұны кітаптың өте ерте, көрнекті Қытай философтары дүниеге келместен 
бұрын пайда болғанын дәлелдейді. Қазір «Шу цзиннің» 55 тарауы бар, олардың арасында 33 
тарауының нақты «Шу цзин» кітабының алғашқы нұсқасына жататыны анықталған.[1] 
Кітапта қарастырылатын негізгі мәселелер: адам және қоғам, адам және табиғат арасындағы 
үндестік, ата-баба салттары, Көктің адам мен қоғамға айқындаушы әсері және т.б.Көне 
Қытай философиясының негізгі мектептері: Конфуций мектебі, даосизм, легизм, моиз, 
натурфилософия және номиналистер мектебі. 

Олардың арасындағы бастысы — Конфуций мектебі болды деуге болады, оның біздің 
дәуірімізге дейінгі екінші мыңжылдықтан бастап, XX ғасырдың басына дейін Қытай 
мемлекетінің ресми идеологиясы қызметін атқарғаны бұл пікіріміздің дәлелі бола 
алады.Көне Қытай философиясынын негізгі ұғымдары- 

Адамды сүю (жэнь) — Конфуций философиясының маңызды категориясы. Ең әуелі әке 
мен ұлдың, билеуші мен шенеуніктердің, дос адамдардың, аға-інінің арасындағы қарым-
қатынастарды бейнелей келе, сонан соң ғана жалпы адамдар арасындағы сүйіспеншілікті 
білдіреді.Алтын орта (чжун юн) — Конфуций философиясының басты ұғымдарының бірі. 
Бұл жетілген мораль үлгісі, адам еш нәрседе де шектен шығып кетпеуі керек дегенді 
білдіреді. Мысалы, тым қызба немесе тым жай болған дұрыс емес, орташа күйді сақтауға 
ұмтылу керек. Конфуций бұл ұғымды ағашты мысалға ала отырып түсіндіреді. Оның 
жоғарғы жағында орналасқан жапырақтарға жаңбыр мен күннің әсері тез жетеді, төмендегі 
жапырақтарға да аса ыңғайлы емес. Ең дұрысы, ортада орналасқан жапырақ болу. Алтын 
ортаға жету қиын, бірақ оған жеткен адам мәнді өмір сүреді.Асыл адам, бекзат адам (цзюнь-
цзы) — адамгершілігі жоғары, жан-жақты жетілген, «алтын ортаға» жеткен, ізеттілік, 
шыншылдық, сақтық секілді қасиеттерге ие және басқа адамдардың адамгершіліктік 
жетілуіне көмектесуші адам. Конфуциийдің пікірінше, мүндай қасиеттерге мемлекетті 
билеуші, басқарушы адам ие. «Асыл адамдар» көбейген сайын қоғам да жақсара түседі, 
мемлекетті басқару да жеңілдейді. «Асыл адамдардың» үлгісі зорлық арқылы бағындырудан 
әлдеқайда бағалы, себебі халықта үрей, қорқыныш емес. ез басшыларына деген сенім пайда 
болады. Бұл ұғымға қарсы ұғым — «темен адам» ұғымы.Дао — дұрыс жол, космостық және 
адамгершіліктік заң,[2] Қытай фило-софиясының басты категориясы, ол басқа 
категориялардың бәрін қамтиды. Дао өзінен өзі дамитын универсумнің жоғарғы принципі, 
барлық бар нәрселердің алғашқы бастауы, дүниенің генетикалық бірлігі ретінде түсіндіріледі: 
бәрі одан туындайды және бәрі оған қайта оралады. Сонымен қатар, дао — универсалдық 
заңдылық: Көктің өзі дао заңдарына ба-ғынады, яғни, адам Жер мен Көк заңдары арқылы дао 
жолымен жүреді, адамның өмірлік мақсат-міндеті — даоны игеру, яғни, дұрыс өмір сүру.Ди 
— ағаны сыйлау.Инь және Ян — этимологиялық мағынасы «төбенің немесе өзен жағасының 
көлеңкесі мен күнгейі» дегенді білдіреді. Инь мен Ян дүниедегі ретсіздіктерді тәртіпке 
келтіруші Көк пен Жер күштері ретінде қарасты-рылады. Олар бір-біріне қарама-қарсы, 
бірақ олардың үндесіп, бірігуі бар нәрсенің бәрін басқаратын адамды дүниеге әкелді, Инь — 
дүниенің раци-ональдік, «әйелдік» бастауы, Ян — бейсаналық, «ер адамдық» бастауы деп 
түсініледі. Қытай философиясында Инь мен Янның өзара әсерінен табиғат құбылыстары да, 
қоғамдағы өзгерістер де туындап отырады деп тұжы-рымдалады.Ли — ритуал, салт, 
этикет.Сяо — ата-ананы құрметтеу.Тянься — (орысша «Поднебесная»), «Кекасты», Қытай 
елінің, мемле-кетінің синонимі, қытайлықтар өздерін қазірге дейін осылай атайды.[3] Көк 
немесе Аспан ұғымы Қытай философиясында жер бетіндегі барлық бар нәрсенің алғашқы 
негізі және алғашқы себебі, ең құдіретті күш. Адамдардың тағдыры мен өмірін де, мемлекет 
істері мен табиғат құбылыстарын да анықтаушы және реттеуші Көк, ал мемлекетті билеуші 
оның жердегі өкілі, сондықтан да әрбір адам Көкке табынуға міндетті.Ци — этимологиялық 
мағынасы «пісіп жатқан күріштің буы».дегенді білдіреді, бірнеше мағынаға ие: белгісіз, 
сапасы жоқ алғашқы зат; дүниеден жоғары космостық субстанциядан үшып шығып жатқан 
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нөрсе;алғашқы материалдық-элементтер-денелер, атомдар және т.б. Ци алғашында тұтасып 
кеткен субстанциялардан тұрды, кейінірек таза мен бұлдырға -Инь мен Янға бөлінді деген 
түсінік қалыптасқан.Жалпы алғанда, Қытай философиясының негізгі философиялық ка-
тегориялары тарихи даму барысында көп өзгеріске ұшырай қойған жоқ, жалпы Қытай 
қоғамы мен Қытай философиясы секілді салыстырмалы түрде тұрақты, консервативті 
болды.Көне Қытай философиясының негізгі өкілдері: 

Конфуций — Кун-Фу-цзы («Кун Үстаз») — біздің дәуірімізге дейінгі 551-479 жылдары 
өмір сүрген, көне Қытай философиясының ең көрнекті өкілі, «қызмет етушілер 
философиясы» деген атауға ие болган философиялық мектептің — Конфуцийшілдіктің 
негізін қалаушы. Бұл мектеп алғашында жу — «ғалым-интеллектуалдар мектебінің ілімі» деп 
аталды. Өзінің философиялық мектебін Конфуций өмірлік тәжірибе жинақтап, адамға 
қажетті алты өнерді — салттарды білу, музыканы түсіну, садақ ата білу, күйме арба айдау, 
жаза және санай білу істерін меңгерген, әбден кемелденген жасында құрды деп есептеледі. 
Өзінің қоғамдағы рөлін Конфуций әте қарапайым бағалап, өзін жаңа ілімді жасаушы емес, 
көне данышпандардың (шэн) «Шу цзин» және «Ши цзин» кітаптарындағы даналығын 
халыққа жеткізуші ғанамын деп түсінген.«Лунь юй» («Әңгімелер мен пікірлер») еңбегі 
Конфуций туындысы ретінде қабылданады. Оның негізгі мазмұны — мемлекет пен жеке 
адамды жан-жақты жетілдіру жолдарын көрсету. Конфуцийдің пікірінше, мем-лекеттің 
жақсы болмағы оны құрап отырған адамдарға байланысты, сон-дықтан да жеке адамңың 
міндеті — мемлекетке, өзіне жоғары тұрған адамға қызмет ету 

Лао-цзы (ЛиДань) — даосизм ілімін қалыптастырушы, біздің дәуірімізге дейінгі VІ-V 
ғасырларда өмір сүрген, кейінірек мифологиялық тұлғаға айналған. Қытай философиясы 
тарихында алатын орны ерекше. Оның ілімін зерттеушілер Лао-цзы Конфуцийдің замандасы 
болды, ал оның көзқарастары «Дао дэ цзин» шығармасында жинақталған, бұл шығарманы 
Лаоцзының шәкірттері жазған болуы да мүмкін деген болжам-пікірлер айтады. Лао-цзы 
даоны болмыстың алғашқы себебі, мәңгілік, өзгермейтін бастауы деп түсіндірді. Адам 
ойлаудада, іс-әрекетінде де осы дао жолын ұстануы, яғни «у -вэймен» айналысуы қажет. «У-
вэй» «тыныш келісу» дегенді білдіреді, кейінірек «әрекетсіздік, ештеңеге араласпау» деген 
қазіргі мағынасында түсініле бастады. 

Мо-цзы (МоДи) — моистер мектебінің негізін салушы, біздің дәуірімізге дейінгі 479- 
400 жылдары өмір сүрген. Конфуций іліміне қарсы Моцзы «адамды сүю» идеясын басты деп 
түсінді. Оның ойынша, елдегі жағымсыз құбылыстардың себебі — адамдардың бірін-бірі 
жақсы көрмеуі. Адам өзін ғана сүйсе, мұндай эгоизм мемлекетке зұлымдық әкеледі.,Ол өз 
пайдасын ғана ойламай, қоғамдағы басқа адамдардың да қамын ойласа, жеке пайда жалпы 
пайдаға ұласып, мемлекетте тыныштық орнайды. Моцзы елдегі ретсіздіктердің негізі 
кедейліктен басталады деп есептеп, адамдарды тынымсыз еңбек етуге шақырады, 
еңбектенген адамның кедей болуы мүмкін еместігін дәлелдеуге тырысады. Оның негізгі 
тұжырымдары «Моцзы» еңбегінде баяндалған. 
Мэн-цзы (Мэн Кэ) — Конфуций ілімін жалғастырушы, Қытай тарих-шыларының 
мәліметтері бойынша ол Конфуцийдің немересі Цзы Сыдың шәкірті болған. Өмір сүрген 
жылдары — біздің дәуірімізге дейінгі 372-289 жылдар. Конфуций ілімін дамытып қана 
қоймай, оны тереңдетті және жалпы Қытай философиясының дамуына үлкен үлес 
қосты.Оның ілімінің негізі — төрт адамгершілітік бастау: адамды сүю, парыз, салттарды 
орындауға ұмтылу және ақыл-даналыққа ие адам табиғатының мейірімділігі. Қытай 
философиясы туралы ойларымызды қорытындыласақ, өзінің маңызын әлі күнге дейін 
жоймаган, қазіргі замангы Қытай мемлекетінің қалыптасып-дамуына ерекше әсер еткен, 
жалпы алганда мемлекет мүддесін жеке адам мүдесінен жогары қойып, адамгершілік 
мәселелерін зерттеген философия болды деуге болады. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Ежелгі шығыс мәдениеті  Қ. Жамалов 
2.Китайская цивилизация. Малявин З.В. 



3436 

3.Сидихменов В.Я. Китай;страницы прошлого. 
 
 
УДК 811.581’35 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦЫ 了 В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ораз Назерке Тлеубекқызы 
nazeka53@mail.ru 

Студентка кафедры китайской филологии Филологического факультета ЕНУ имени 
Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан. 
Научный руководитель: Искакова М.С. 

 
Частица 了  [le] в китайском языке встречается очень часто, верное понимание её 

значения крайне важно для правильного восприятия смысла в целом. Частица 了 существует: 
-для усиления прилагательных; 
-как модальная частица; 
-как перфектная частица; 
-иногда бывает так, что 了 — это вовсе не [le]. 
了 для усиления прилагательных 
Самый часто встречающийся вариант использования 了 — это эмоциональное усиление 

прилагательных. Оно делается по структурам: 
太 (прил.) 了 
(прил.) 极了 
(прил.) 死了 
可 (прил.) 了 
Все эти структуры используются для доведения прилагательных до крайней степени, в 

каждом из них обязательно использование частицы 了 . При этом структура 太  (прил.) 
了  также используется, чтобы выразить избыток чего-либо, а структура (прил.) 极

了 употребляется только с положительными прилагательными, в то время, как (прил.) 死了
обычно несёт негативный оттенок. 

Примеры эмоционального усиления прилагательных при помощи частицы 了: 
太棒了！ 

tài bàng le! 
Супер! / Фантастика! 

你的汉语好极了。 
nǐ de hànyǔ hǎo jí le. 
Твойкитайскийоченьхорош! 

我们饿死了！ 
wǒmen è sǐ le! 
Мы так голодны, сил нет! 

В отрицательных предложениях в русском языке используется словосочетание «больше 
не», в то время, как в китайском всё та же 了. 

Еще для примера можно привести короткую, но ёмкую фразу на китайском 不
要  [bùyào] («не надо»), которая лучше любых слов отпугивает прилипчивых уличных 
торговцев. Если вы присоедините к этой фразе частицу 了, то появится дополнительный 
смысл – «не надо, у меня уже есть».  [1, 125] 

Модальная частица 了 
От глагольного суффикса 了 надо отличать модальную частицу 了 – которая ставится в 

конце предложения и обозначает изменение состояния, другими словами, сообщает о том, 
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что теперь ситуация уже не та, что была прежде — что-то изменилось. В русском языке для 
этих целей мы обычно используем слова «сейчас» и «теперь». Как модальная частица, 了 не 
обозначает завершение действия, она обозначает возникновение новой ситуации или ее 
смену. 

Обозначение новой ситуации 
春天到了，花都开了。 
Chūntiān dào le, huā dōu kāi le. 
Пришла весна, распустились цветы. (Новая ситуация:На улице сейчас весна, цветут 

цветы.) 
秋天了，枫叶都红了。咱们可以去城外看红叶了。 
Qiū tiān le, fēng yè dōu hóng le. Zánmen kěyǐ qù chéngwài kàn hóng yè le. 
Наступила осень, кленовые листья покраснели. Теперь мы можем пойти за город, 

посмотреть на красные листья. ("Теперь" в русском предложении обозначает новую 
ситуацию, которая в китайском предложении обозначается с помощью 了.) 

Обозначение смены ситуации 
 ‘不/别……了’ ‘больше не...’ 
Здесь 了 обозначает смену ситуации. 
昨天我跟老王吵了一架，我决定以后不跟他说话了。 
Zuótiān wǒ gēn Lǎo Wáng chǎo le yí jià, wǒ juédìng yǐhòu bù gēn tā shuōhuà le. 
Вчера я поссорился с Лао Ваном, я решил больше с ним не разговаривать. 
Вместе с наречием 都 
В конце предложений с наречием 都  (dōu в значении "уже") должна ставиться 

частица 了. 
都十点了，小明怎么还在睡觉？ 
Dōu shí diǎn le, Xiǎo Míng zěnme hái zài shuìjiào? 
Уже 10 часов, как это Сяо Мин еще спит? 
Без 已经 или 都 
Так как 了 в конце предложения может передавать значение "уже", 已经 или 都 могут 

быть опущены без влияния на смысл предложения. 
王：你爸爸多大年纪？ 
Wáng: Nǐ bàba duō dà niánjì? 
Ван: Сколько ет твоему отцу? 
张：他七十多了，已经退休了。你爸爸呢？ 
Zhāng: Tā qīshí duō le, yǐjīng tuìxīu le. Nǐ bàba ne? 
Чжан: Ему уже больше семидесяти, уже на пенсии. А твоему отцу? 
王：五十出头，还在工作呢。 
Wáng: Wǔshí chūtóu, hái zài gōngzuò ne. 
Ван: Пятьдесят с лишним, еще работает. 
Образование вопросов 
Чтобы образовать общий вопрос или утвердительно-отрицательный вопрос, 

используется……了吗？ или ……了没有？. 
Глаголы с объектами 
Если при глаголе есть объект, он обычно не исчисляется и не имеет определения. 
妈妈：你吃晚饭了没有？(你吃晚饭了吗) 
Māma: Nǐ chī wǎnfàn le méiyǒu? (Nǐ chī wǎnfàn le ma?) 
Мама: Ты ужинал? 
儿子：吃了。 
Érzi: Chī le. 
Сын: Ужинал. 
Препозиция объекта 
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Если при глаголе есть объект с длинным определением, лучше вынести его в начало 
предложения. 

爸爸：妈妈作的鱼汤，你喝了没有？(=你喝了妈妈作的鱼汤？) 
Bàba: Māma zuò de yú tāng, nǐ hē le méiyǒu? 
Папа: Ты уже ел рыбный суп, который приготовила мама? 
小明：喝了三碗（了）。 
Xiǎo Míng: Hē le sān wǎn (le). 
Сяо Мин: Я (уже) съел три тарелки. 
Когда использовать 了 вместе с 没有/吗 
Отрицание формируется с помощью слова 没有. 没有 может ставиться в конце 

предложения с частицей 了 или без нее, если при глаголе есть объект или глагол двусложный. 
Когда используется 吗, всегда нужно употреблять 了. 

Су
бъект Глагол 了 

有  Пример 

✓ односложный ✓  
 

这道菜，你尝了没有？ 
Zhè dào cài, nǐ cháng le méiyǒu? 
Ты попробовал это блюдо? 

✓ односложный ✓ 
 

 这道菜，你尝了吗？ 
Zhè dào cài, nǐ cháng le ma? 
Ты попробовал это блюдо? 

✓ двусложный факульта
тивна 

 

 

你爸爸退休（了）没

有？ 
Nǐ bàba tuìxiū (le) méiyǒu? 
Твой папа уже на пенсии? 

✓ двусложный ✓ 
 

 你爸爸退休了吗？ 
Nǐ bàba tuìxiū le ma? 
Твой папа уже на пенсии? 

✓ односложный + 
объект 

факульта
тивна 

 
 

爸爸回家（了）没有？ 
Bàba huí jiā (le) méiyǒu? 
Папа вернулся домой? 

✓ односложный + 
объект 

✓ 
 

 爸 爸 回 家 了 吗 ？ 
Bàba huí jiā le ma? 
Папа вернулся домой? 

 
了 и 没有 в одном и том же предложении 
Когда в одном предложении встречаются 了 и 没有, 了 обозначает смену ситуации. В 

этом случае 没有 обозначает отсутствие или отрицает продолженное действие. 
王：我想喝杯咖啡，有没有咖啡? 
Wáng: Wǒ xiǎng hē bēi kāfēi, yǒu méi yǒu kāfēi? 
Ван: Я хочу выпить чашку кофе, кофе есть? 
李：没有咖啡了，喝杯茶，好不好？ 
Lǐ: Méiyǒu kāfēi le, hē bēi chá, hǎo bu hǎo? 
Ли: Больше нету (=кончился), выпей чашку чая, хорошо? [2, 205] 
 
Перфектная частица 了 
В китайском языке нет времен; вместо этого есть аспекты, которые обозначают 

характер протекания действия.  
Прошедшее завершенное время глагола обозначает действие, которое было совершено 
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в прошлом. Для того, чтобы показать завершенность действия к глаголу присоединяется 
суффикс 了 le 

Суффикс 了 не ставится после глагола, если: 
1) Глагол выражен словами, выражающими чувства, например: 爱 (ài, любить), 恨 (hèn, 

ненавидеть) и др. 
2) Перед глаголами стоят модальные глаголы 
3) Глаголы не означают фактическое действие (например, 象  xiàng – быть 

похожим, 在 – находиться, быть в и др.) 
Исчисляемые действия в прошлом 
При описании исчисляемых действий в прошлом (например, глагольный объект имеет 

при себе либо числительное, либо 很多/不少) обычно  используется перфектная частица 了. 
昨天我跟妈妈去外面吃饭。我们叫了一条鱼跟一只烤鸭。 
Zuótiān wǒ gēn māma qù wàimiàn chī fàn. Wǒmen jiào le yì tiào yú gēn yì zhī kǎoyā. 
Вчера мы с мамой ходили покушать. Мы заказали рыбу и утку по-пекински. 
Определенные или особые события в прошлом 
При описании определнных или особых событий в прошлом обычно используется 

перфектная частица 了. 
Когда объект имеет определение 
老师接受了我们的建议，取消了今天的考试。 
Lǎoshī jiēshòu le wǒmen de jiànyì, qǔxiāo le jīntiān de kǎoshì. 
Учитель принял наше предложение и отменил сегодняшнюю контрольнуюю 
Когда объектом глагола является имя собственное или личное местоимение. 
李：昨天我在路上遇见了老王。 
Lǐ: Zuótiān wǒ zài lù shàng yùjiàn le Lǎo Wáng. 
Ли: Вчера я по пути встретил Лао Вана. 
张：真巧！我今天也在路上遇见了他。 
Zhāng: Zhēn qiǎo! Wǒ jīntiān yě zài lù shàng yùjiàn le tā. 
Чжан: Кстати, я сегодня по дороге тоже встретил его. 
Когда объектом глагола является 什么/哪 или при ответе на вопрос с 什么/哪 
王：下午我去你家找你，你妈说你去超级市场买东西（了）。你买了什么？ 
Wáng: Xiàwǔ wǒ qù nǐ jiā zhǎo nǐ, nǐ mā shuō nǐ qù chāojíshìchǎng mǎi dōngxi (le). Nǐ mǎi 

le shénme? 
Ван: После обеда я приходил к тебе домой, твоя мама сказала, что ты пошел в 

супермаркет за покупками. Что ты купил? 
李：我买了水果、面包跟牛奶。 
Lǐ: Wǒ mǎi le shuǐguǒ, miànbāo gēn niúnǎi. 
Ли: Я купил фрукты, хлеб и молоко. 
Два глагола: последовательность действий 
Когда в ситуации упоминаются два действия, и второе действие следует сразу же после 

завершения первого, то перфектная частица 了  используется, чтобы указать на 
завершенность первого действия, даже если глагольный объект не исчисляется или не имеет 
определения. Эти два действия могут относиться как к прошлому, так и нет. 

Модальная частица 了 вместо перфектной частицы 了 
В простом предложении, если глагольный объект не имеет определения то перфектная 

частица 了 не используется; вместо этого в конце предложения используется модальная 
частица 了. 

Г-н Ван купил машину. (Это простое предложение.) 
王先生买车了。(了 — модальная частица, которая ставится в конце предложения.) 
Wáng xiānsheng mǎi chē le. 
王先生买了一辆车。(了 — перфектная частица.) 
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Wáng xiānsheng mǎi le yí liàng chē. 
В простом предложении может использоваться обязательная модальная частица и 

факультативная перфектная частица. 
王先生买了车了。(=王先生买车了。) 
Wáng xiānsheng mǎi le chē le. 
了 это ещё и [liǎo] 
Это последний аспект употребления частицы 了 , когда звучит она уже не как 

привычное [le], а как новое [liǎo]. В словарях пишут, что смысл данного слова 
в завершенности, законченности. 

Это не частица, как [le], а дополнение, следующее сразу после глагола с целью 
подробно описать действие. Liǎo используется для обозначения того, может ли выражаемое 
глаголом действие окончиться успехом или нет. Также, данное дополнение указывает, 
является ли действие возможным. 

Для этих целей 了 [liǎo] комбинируется с 得 [de] («возможно»), 
либо 不 [bù] («невозможно»). Таким образом, 得了 означает, что действие может быть 
совершено, а 不了, напротив, означает невозможность действия.  [3, 75] 

 
我做得了。 

wǒ zuò déliǎo. 
Я могу сделать это. 

我受不了。  
wǒ shòu bùliǎo. 
Я не могу выдержать этого. 

Иногда le и liǎo встречаются вместе в одном предложении — этим обозначается 
возможность или невозможность сделать что-либо вообще. Если вам встретится странное 
раздвоение 了了, знайте, что произносится оно как “liǎo le”. 

我吃不了了。 
wǒ chī bùliǎo le. 
Я не могу больше есть. 

Из данного материала можно сделать вывод, что использование частицы 了 в 
китайском языке широко распространено, она может быть использована как суффикс 
了 после глагола и обозначать завершенность действия, как модальная частица 了  в конце 
предложения и обозначать изменение качества, перемену, создание новой ситуации. Также 
частица 了 может встречаться как суффикс и модальная частица  в одном предложении, что 
означает завершенность действия и создание новой ситауции либо ее перемена. 
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Қытай этносы қытай халқының баска халықтардан өзгеше мәдениетінің қалыптасуына 
ерекше ықпал жасады.Қытай елінде о дүниедегі рахат өмірді уағыз-даушылардан гөрі, осы 
нақты өмірдің мән-мағынасын терең түсіне отырып «өмір үшін өмір сүруге» үйретушілерді 
ұлылар қатарына жатқызьш, олардың даналық қағидаларына бас иген.Дәстүрлі қытай 
мәдениетінің өзіндік бет-бейнесінін қалыптасуына діннен гөрі, салттық этиканың ерекше 
әсер етуі де осы жағдайға тікелей байланысты болса керек. Жалпы, қытайлар — барға 
қанағатшыл халық.Өздері тура біздің қазақ секілді ырымшыл.[7,21]. 

Қытайларда үйлену салты бірнеше сатыдан, ұзақ уақыт пен сан түрлі ғұрыпты қажет 
ететін күрделі процестен тұрады екен. Ең алдымен бұл процесс өзіміздегідей құдалықтан 
басталады. Күйеу жігіттің әкесі қалыңдықтың үйіне ауылдың сыйлы азаматтарынан немесе 
ағайындар арасындағы беделділерінен құралған бір топ ер кісіні таңдап алып, құда түсуге 
жібереді. Қытайдың кейбір аудандарында, мәселен, оңтүстігінде, құдалар ретінде әйел 
адамдар іріктеледі. Көптеген ауылдардың өзінің беткеұстар кәсіпқой құдалары болатын 
көрінеді. Құдалыққа барғандарды Қытайда «бинь жень» деп атайды. Яғни біздің тілімізде — 
жаушы. 

Құдалықтың өзі бірнеше сатыдан тұрады. Жігіттің әке-шешесі жаушылар арқылы 
қалыңдық жағына «цау те узы» деп аталатын, қызыл конвертке салынған хат жолдайды екен. 
Мұнда күйеу баланың ататегі мен туған жылы, айы, күні, тіпті дәл өмірге келген уақытына 
дейін жазылатын болған. Бұл хатты алған қыздың ата-анасы осында көрсетілген жігіттің 
параметрлерін балгерге беріп, өз перзентімен сәйкестігін сараптап көреді. Егер балгер 
жорамалын жасап, екі жастың одағын оңдаса, жігіт жағына жауап ретінде қыз туралы 
мәлімет жазылған хат жолданады. Бұл құдалыққа келісім берілді деген мағынаны 
білдіреді.Сөйтіп, екі жақ екі хатқа ие болады. Бұдан кейін дәстүр бойынша хаттарды әр үй өз 
босағаларына іліп қойып, үш күн күтеді екен. Егер де осы үш күн ішінде отбасы ішінде 
ешкім қайғылы жағдайға ұшырамаса, Аспан мен Жер бұл құрылғалы отырған одаққа өз 
ризашылығын берді деген сөз. Яғни құдаласу процесі ары қарай жалғаса түседі. Ал осы 
уақыт ішінде үйде біреу қатты ауырып қалса немесе өмірден өтіп кетсе, құдалық дереу 
тоқтатылады. Бұл жоралғы да «жолы жақсы келінді» жаны қалайтын қазақтың дәстүріне 
жақын. 

Сонымен, алғашқы қадам мынадай. Енді хат алмасу процесін екі арада болатын зат 
алмасу салты жалғастырады. Екі жақ жаушы жіберу арқылы бір-бірімен келісімге келгеннен 
кейін, құдалар арасында «юэдин» (қытай тілінен аударғанда «кіші келісім» деген мағынаны 
береді) басталады. «Юэдин» — кіші құдалық екі жақ арасында жасалатын келісімшарт 
болып табылады. 

Әрі қарай қыздың жасауын дайындау дәстүрі жалғасады. Бұл қазақтың кейінгі кезде 
«кит әзірлеу» деп аталып жүрген салтын еске салады. Алдымен жігіт жағынан қызға арнап 
сырға, жұп санды білезік, алқа және т.б. әшекейлі бұйымдар, қызыл түсті құрақ маталар, 
алтын теңгелер жібереді. Ал қыз жағы оған қарымта ретінде таңдаулы сортты шай, шарап, 
дәнді дақылдардан тұратын қомақты азық-түлік қорын жолдайды. Сонымен қатар юэдин 
кезінде екі жақ бір-біріне сырт жағында әйел бастамасы — феникс пен еркек бастамасы — 
айдаһар бейнелері бедерленген қызыл түсті ұзын мата немесе қағаз ұсынатын болған. Бұл 
қағаздарда немесе маталарда екі жақтың ататегі, тұрмыс жағдайы жайында мәліметтер 
жазылып, ер жігіттің қалыңдыққа берілетін қалыңмал бағасы айтылады. Бұл біздің 
қазағымыздың «сырға тағу» мен «баталасу» дәстүріне келеді. Тек қазақтан айырмашылығы, 
аталмыш кәделер құдалар бір-бірімен беттеспей тұрып, сырттай жасалады. Қызға берілетін 
қалыңмалдың («уанг сусу» — қалыңмал) бағасы келісіліп, оны жігіт жағы қыздың үйіне 
қорап-қорап сый-сияпат ретінде жібереді. Сонымен қатар бұл қораптарды мейлінше көлемді 
етіп, ішін керекті-керексіз затқа толтырып жолдайды екен. Себебі бұл қораптар қолға тиген 
бойда ішіне қыздың төсек-орны салынып қайтарылатын көрінеді.[57,253]. 

Назар аударатын болсақ, қытайлардың салт-дәстүрлерінде қызыл түс көп 
пайдаланылатынын байқаймыз. Тіпті Қытай елінің мемлекеттік туына дейін қызыл. Өйткені 
қызыл түс қытайлардың қасиетті түсі болып саналады. Олар бақытты да қызыл түсті болып 
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келеді деп сеніп, «хонгшуангси» деп әспеттейді. «Хонгшуангси» — қызыл түсті қос бақыт 
дегенді білдіреді. Қайда барсаң да қызыл түсті көресің. 

Қытай халқының ерекше құрметтейтін түсі – қызыл. Қызыл түс – ырыс пен бақтың 
нышаны. Сондықтан да, қытай халқы кез келген сыйды қызыл түсті қорап пен қағазға 
орайды. Әдетте, үйлену тойына олар байлық, бақыт, ұзақ ғұмыр, шаттық сияқты тәңірлердің 
мүсіндерін сыйлайды. 

Қасиетті қызыл тойға да кезек келді.Қытайлардың үйлену тойын — қызыл той десек те 
артық болмас. Қызыл конверт, қызыл мата, той болатын үйде босағаны жағалай ілінген 
қызыл шамдар… Күйеубала мен қалыңдықтың, құда-құдағидың тойда киетін киімінің түсі 
қандай деп ойлайсыз? Әрине, қызыл түсті. Қытайда алғаш көріскен немесе көптен бері 
жүздеспеген адамдар кездескен сәтте атқарылатын салттар да бар. Сыйлы адамдарды 
қабылдау кезінде немесе туған-туыстар бас қосқанда, тіпті қандай да болсын, бір себеппен 
екі қытай кездесе қалса да, бірге отырып, шай ішеді. 

Үйлену тойларында да шайдың орны бөлек. Мұнда шай берудің екі үрдісі бар. Біреуі 
«үлкендерге құрмет көрсету», екіншісі «ұлы елге айналу» (бауырласу) деп аталады. Құрмет 
көрсетуде жаңа отау құрушы екі жас тізерлеп тұрып, бір-бірінің әке шешесіне кесе ұсынып, 
шай ішкізеді. Бауырласуда екі жақтың отбасының мүшесі боп саналатын әр адамның аты, 
шаңырақтағы өзіндік орны аталып, арнайы шай таратылады. Яғни үйлену дәстүріндегі 
шайдың мәні зор. Дегенмен қытайлық құдалар алғашқы жүздесуде шай емес, шарап ішеді. 
Өйткені оның түсі де қызыл. Бастамасы бақыттан болсын деген ырыммен құда-құдағи әдетте 
шараптан алып отырады екен. Беттесу барысында екі жақ арасында тағы да сый алмасу 
үрдісі болады. 

Біздердегідей шапан жабу салты оларда да бар. Бірақ бұларда екі құда бір-біріне халат 
жапқызады. Әйелдер жағы өзара шағын тоқымалы орамалдар алмасады. Әрине, халат та, 
орамал да толығымен демесе де, қызыл түстің қатысуынсыз болмайды. Сонымен қатар 
қазақта құйрық-бауыр асату деген кәде бар емес пе? Сол секілді бұларда да асатудың бір-екі 
түрі болса керек. Ата-енесімен танысуға келген күйеубалаға енесі қызыл түсті екі түйір 
бұршақ береді екен. Күйеубала ол бұршақтарды кеседегі суға салып, сол күйінде суымен 
қоса жұтып жіберуге тиіс. Бұл ұрпақты болсын деген ниетпен жасалатын ырымға жатады. 
Сондай-ақ қызға да арналған арнайы «асату» салты болады. Ата-енесі болашақ келініне 
ішіндегі еті әлі қып-қызыл, шикілей піскен тұшпара асатады.Тұшпара — қытайлар үшін 
байлықтың белгісі. Ал «шикі» сөзі қытай тілінде «туу» және «туылу» сөздерімен бірдей 
дыбысталады. «Шынг». Бай, балалы бол деген мағынада жасалатын ырым. Осындай ұсақ-
түйек ырым, кәделерін атқарып болып, құдалар үйлену уақытын белгілейді де, шағын той 
жасап, қызды қызыл зембілге отырғызып алып кететін ұлы күнге дейін қош айтысып, 
тарқасады. 

Құдаласқаннан соң «шақырту» басталады. Екі жақ өз ағайын-тума, көрші-қолаңдарына 
пісірілген тоқаш түрінде шақырту жібереді. Бұл тоқаштардың бетінде жоғарыда аталған әйел 
мен еркек бастамалары — феникс пен айдаһар бейнеленеді. Оның қасына той иелерінің есімі 
жазылған шағын қызыл тақтайшалар қоса беріледі. 

Ант шайының шарапаты.Қытайлардың үйлену үрдісінің бізге ұқсататын тағы бір жері 
бар. Ол — сыңсу салты. Тек қытай қызының сыңсуы үш күнге созылады екен. Үйінен 
кетерден бұрын қыз ауладан аспай, іштен арнайы орын тауып алып, үш күн бойы 
достарымен, туған-туыстарымен қоштасумен болады. Осы күндері қыздың көзінен аққан жас 
тыйылмайды. Бұл қыздың ішінде жатқан шерін, мұңын, қылығының барлығын осы үйде 
тастап, жаңа үйге таза, бос, пәк көңілмен аттанудың белгісі көрінеді. Кетер кезінде көзіне 
жас алмауды көргенсіздікке санаған. Бұл күні қыз бала «жүзін тазарту» мақсатында 
беттеріндегі артық қылшық, түктердің барлығын жұлып, бетін ақ опамен бояған. Сонымен 
қоса, шаш үлгісін қыз кейпінен әйелдікке өзгерту мақсатында күні бойы шаш тараумен 
болған. Бұл істе қасына көмекші ретінде жолы жеңіл жеңгелерінің бірін алған. 

Күн ортасынан ауа берген шақта қызылды-сарылы безендірілген зембіл көтеріп, 
жігіттің өкілдері келеді. Дәстүр бойынша бір әйел, бір жас қыз қалыңдықты екі қолтығынан 
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демеп, оған сыңсу айтқызып, осы зембілге отырғызуға тиіс. Сол отырғаннан келіннің аяғы 
жерге тимеуі керек. Ол пәк күйінде аттанып, жолда бәле-жаланы аяғына ілмей, сол күйінде 
жаңа босағаны аттау керектігін білдіреді. Зембіл үйге жақындаған уақытта күйеубала қытай 
мифологиясында ұрпақ тарату құдайы болып саналатын Чжан-сянь кейпіне еніп тұрады. 
Зембіл көріне бастағаннан-ақ ол сол жаққа қарай садақ оқтарын атуы керек. Бұның көздеген 
нысанасы — әрине, өзінің болашақ жары емес. Қытай аңыздары бойынша Чжан-сянь жын-
шайтандарды садақ оғымен атып қуған екен. Сол секілді бұл болашақ күйеудің өз жарымен 
бірге жаңа босағаға жын-жыпырдың еріп келуінен сақтану мақсатында жасап жатқан 
дәстүрлі шарасы көрінеді. Қыз зембіл тоқтаған жерден босағаға дейін төселген қызыл 
кілемше үстімен жүріп өтеді. Босаға алдында қытайлар үшін жайлылық пен тыныштықтың 
белгісі болып саналатын ерден аттайды.Кіреберісте Аспан мен Жердің, Күн мен Айдың 
құдайларына арналған дастарқан жайылған столға, сосын осы үйдің иелеріне иіліп сәлем 
беру міндет. Осы сәтте олардың неке қию салтанаты басталып, екі жас ата-ана, ағайын-туыс, 
көрші-қолаң, дос-жараңдарының көзінше бір-біріне адал болуға ант етеді. Күйеу жігіт жарын 
қолынан жетектеп төсек үстіне апарып отырғызады. Бұдан кейін біздің бір кеседен неке суын 
ішетініміздей, бұлар да «ант шайын ішеді». Бірақ олар бір кесе емес, екі кеседен, бір-бірінің 
қолынан ішеді. Бұл ыдыстары «кеселері ортақтасты, яғни бастары қосылды» дегенді 
білдіреді. 

Айта кететін жайт, осы кәделердің барысында қыз баланың беті бас киіміне ілінген 
шағын пердемен бүркеулі болады. Анттарын беріп, шайдан ұрттағаннан кейін, жігіт жағынан 
жолы болған жеңешелерінің біреуі келіп, қыз бетіндегі пердені шешеді. Содан кейін жас 
келіннің бетінен піскен жұмыртқамен сипап жүргізіп өтеді де, оның қолына ұсынады. Бұл екі 
бірдей кәде — Аспанасты елі тұрғындарының келін түсірудегі өзіндік май құюы мен бет-
ашары. Соңғы екі кәде үйлену салты мен әдет-ғұрыптарының ақырғы сатысы болып 
табылады. Беті ашылған келінді қалаған адам келіп көруіне болады.Сонымен қатар ол 
адамдар келіннің бетіне тесіле қарап, жеңіл ғана балағаттау сөздерін айтуға тиісті. Және де 
жас келін оған елең қылмай, бұл айтылған сөздерді көңіліне алмауы керек. Ешбір сөзді 
елемеген қалпы, екі көзін төмен салып, дыбыс шығармай отыруға тиіс. Бұл — көз тимесін 
деген мақсатта әдейі жасалатын дағды. Ары қарай ұлы мереке ұлттық ойын, ән мен күй, әзіл 
мен күлкіге толы үлкен тоймен жалғасын табады. Той өткеннен кейінгі алғашқы таңда жас 
келіншек өзіміздің қазақ келіндеріндей ерте тұрып, дастарқан жайып, ата-енесіне тәтті 
шайын беруге міндетті екен. [63,187]. 

Қытайда отау құрған жас жұбайлардың тойына келмеген кісілер болса жастардың 
атқаратын тағы бір міндеті бар.Ол шитанг беру. Шитанг — қытай тілінен төтелей аударғанда 
«бақыт тоқашы» деген мағынаны білдіреді.Шитанг дегеніміз ішінде түрлі тәтті қоспасы бар, 
көлемі хоккейдің шайбасындай, үлбіреп пісірілген шағын тоқаш. Кейде оның орнына кез 
келген торттың кесінділері жүре береді. Бірақ шитангтің орны бөлек. Егер сенің танысың 
үйленіп, оның тойына қатыса алмасаң, ол саған қайта көріскен кезде шитанг беруі керек. Бұл 
— адамдардың бір-бірінің бақытына ортақтасуының, қуанышын бөлісуінің белгісі. Жұғысты 
болсын дегені. Шитанг деген — бақыт тоқашы. Яғни бақыттың дәмі. Егер үйленген адам 
сенімен шитангін бөліспесе, оған ренжуге хақың бар. Сондықтан ол байқамай қалса, ұмытып 
кетіп жатса, немесе бұл туралы мүлде білмеген болса, сен шитангті отау құрған адамнан 
сұрап алуың керек. Қытайлар заңды қалай қадірлесе, дәстүрді одан бетер құрметтейді.[12,48]. 

Тіліміз, дініміз, түріміз бөлек болғанымен адам өміріндегі ең маңызды салтанатты 
күнді тойлаудағы әдет-ғұрып, салт-дәстүріміздің ұқсастығы бір ғажап. Жоғарыда келтірілген 
үрдістердің барлығы демесек те, түгел дерлігі екі елде де әлі күнге дейін сақталған.Құда түсу, 
қыз ұзату, ас асату, қалыңмал… Сан елдің ертедегі тарихынан хабар беретін, бүгінге дейін 
ұмытылмаған дағдылар мен үрдістер, салттар мен дәстүрлер осылайша өзара қабысып жатыр. 

Шынында да, қазіргі заманда салт-дәстүрге көп көңіл бөліне бермейді. Көптеген тойлар 
бір сценариймен жасалады: қыз бен жігіттің әке-шешесі мейрамханада кездеседі, той 
шығынын ақылдасады. Той күні бәрі неке сарайында бас қосады. Жас жұбайлар жүзік 
алмасады.Сонымен той жасалады. Біреулер осының барлығына да басын қатырмай, АХАЖ-
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ға (ЗАГС) барып, неке куәлігіне қолын қоя салады.Инновацияны қолданып, ілгері жылжимыз 
деп ой-санамыз бен рухани дүниеміздің кейін шегінгенін байқамай жатырмыз. 
Жоғарыдағыны оқып, қалың елдің кәделерінен мәлімет ала отырып, өз халқымыздың салт-
дәстүрімен салыстырсақ, рухани байлығымыздың қаншалықты мол екеніне көзіміз жетеді. 
Қазақта да, Қытайда да ата-бабалар қалдырған ұлттық ой-сана, үрдіс-дағды, салт-дәстүр 
молынан сақталып қалғанын білдіреді. Екі елде де үлкенге құрмет, сыйлыға сый-сияпат, әке-
шешеге деген ілтипат көрсету үрдісі бар. Мұны күллі шығыс жұртының ортақ құндылығы 
деуге болады.Қыз алып, қыз беріскен құдалық қай халыққа да жат емес екенін осыдан 
аңғарамыз. 

 
Қолданылған әдебиет 

1.Мәдениеттану:ЖОО және колледж студенттеріне арналған. 
2.Мәдениеттану негіздері:Оқулық-Алматы Дәнекер 2000. 
3.Алдабек Н.Ә. “Орта ғасырлардағы Қытай тарихы” 2004. 
4.Төлеубеков Т.Қ. Дәуренбекова Ғ.Т. “Мәдениеттану” 
 
 
УДК 811.581’276:004.738.5 

ВЛИЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГОВ 
В  КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Оспанова Жанерке 

zhanera.ospanova@88gmail.com 
магистр, преподаватель китайского языка  

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 
 

1. Актуальность исследования 
21 век – век новых технологий и высокого развития интернета. Все новые явления в 

мире техники активно внедряются в нашу речь. В частности, интернет стал основной 
причиной создания интернет языка. С появлением компьютера и самого интернета, 
китайский язык, как и все другие языки, стал принимать и употреблять новые 
трансформированные слова.  Эти слова являются в какой-то степени отражением 
социальных изменений, которые напрямую влияют на жизнь людей. Для  многомиллионных 
китайских пользователей интернет ресурсов, слова,  появившиеся на фоне каких-либо 
событий в нашем социуме, имеют все большее значение и внедряются в китайскую речь. 
Интернет-сленги обновляются с невероятной скоростью. Некоторые слова даже становятся 
частью китайского языка. Многие китайцы зачастую не знают происхождение тех или иных 
интернет-сленгов. Однако активно используют их в своей каждодневной речи.  

2. Объяснение понятия «интернет-сленг» 
Сленг (англ. slang) — набор особых слов или новых значений уже существующих слов, 

употребляемых в различных группах людей (профессиональных, общественных, возрастных 
и т.д.) 

В отличие от просторечных выражений, сленг активно используют в своей речи и 
образованные люди, представители определённой возрастной или профессиональной группы. 
Часто этим как раз и подчёркивается принадлежность к определённой группе людей. 
Общеизвестный пример – молодёжный сленг. По функциональному применению к сленгу 
примыкают контролируемые языки, в частности упрощённые технические языки, однако, в 
отличие от них, сленг обычно не подразумевает строгой формальной регламентации и 
отражает живое развитие разговорной речи. Лингвисты выделяют так называемое 
«новое просторечие» («общий сленг»), которое представляет собой обширную группу 
нестандартных лексико-фразеологических единиц, постоянно пополняющихся за счет 
различных социолектов. Эти единицы, выходя за пределы профессионального и 
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корпоративного (группового) сленга, начинают употребляться широкими кругами носителей 
общелитературного языка, не ограниченными определенными социальными рамками 
(возраст, профессия, уровень образования, общие интересы и др.) [1] 

Интернет-язык и является языком, который непосредственно применяется и 
обновляется в интернете. Данная часть слов не придерживается и не относится к 
традиционным правилам китайского языка. Интернет-сленг включает в себя множество 
профессиональных терминов, социальных явлений, различных сообщений в интернете и 
прочие.  

3. Появление интернет-слэнга 
С появлением интернета, люди постепенно перестали использовать бумажный вид 

передачи информации. Компьютер стал основным инструментом использования интернета. 
Современные китайцы являются активными пользователями мировой паутины. Там же они 
обмениваются сообщениями, смотрят новости, читают и находят нужную информацию, 
покупают или же продают какую-либо вещь и прочее. Мировая паутина в какой-то степени 
стал способом самовыражения, где люди могут писать свои мнения по поводу культурных и 
социальных явлений. Создатели интернет языка вовсе не отрекаются от основного языка 
(китайского), они лишь добавляют новые слова или же обновляют определенные слова. 
Интернет-сленг имеет 4 основных особенностей: 

1) Креативность;  
Креативность является самой важной отличительной чертой интернет языка. Ни для 

кого не секрет, что именно в интернете у нас появляется возможность проявить себя, создать 
что-то новое в китайской речи и свободно выражать свои мысли относительно чего-либо. 
Данная креативность проявляется в самых разных спектрах нашей общественной жизни [2;2]. 
Экономика Китая, развивающаяся невероятным темпом, несет в себе массу больших 
изменений в обществе. Приведем примеры из китайского интернет-слэнга, в которых 
присутствует слово «族» -zú (племя; народность): 

а) «上班族» - shàngbānzú – офисные работники. Само слово «上班» означает «ходить на 
работу». В эту категорию входят люди, которые каждый день ходят на работу и живут 
однообразной жизнью.  

б) «啃老族» - kěnlǎozú – букв. «грызущие стариков». В эту категорию входят взрослые, 
живущие за счет родителей.  

с) «月光族» - yuèguāngzú – те, кто живут от зарплаты до зарплаты. «月光»  букв. 
«лунный свет». Однако данное слово несет в себе информацию не о лунном свете, скорее о 
тех расточительных людях, которые с нетерпением ждут следующей зарплаты.  

д) «奔奔族» -bēnbēnzú –спешащие, суетящиеся. Речь идет о китайцах, рожденных в 
1980-х, которые всегда торопятся и суетятся, так как живут в условиях высокой социально-
экономической конкуренции. 

2) Краткость и упрощенность; 
Второй немаловажной особенностью интернет-языка является её краткость и 

упрощенность. В частности, во время виртуальной беседы с собеседником, длинные и 
сложные фразы заменяются  на более легкие и упрощенные слова. Несмотря на 
лаконичность китайского языка, жители Поднебесной все больше стремятся говорить ясно, 
точно и кратко. Во многих интернет-сленгах преобладает данная черта. Многие длинные 
фразы сокращаются вдвое. Таким образом, появились слова в цифрах, графические символы, 
а также слова, состоящие из букв латинского алфавита. К примеру:    

а) «88» - bābā – восемь и восемь. Произношение данных цифр на китайском языке 
созвучны с английским словом  «bye-bye», означающим «до свидания». В интернете 
существует целый словарь цифр, которые имеют скрытый смысл. Стоит отметить, что в этом 
случае цифры также придерживаются строгого правила. Все они должны быть созвучны со 
словами. Приведем еще один пример: «0457»língsìwǔqī – «你是我妻» nǐ shì wǒ qī, цифры и 
слова очень созвучны. Эта комбинация цифр означает «Ты моя – жена». 
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б) «为毛呢？» - wèimáo ne – «Почему же?». Это молодежный сленг, который сокращен 
от полного слова «为什么呢?» - wèishénmene– «Почему же?». Первый вариант произносится 
и пишется быстрее, нежели второй. Поэтому данная форма вопроса очень распространенная. 

в) «Z» - англ. буква, означающая слово «在» -zài – «быть». То есть, если на вопрос «在
吗？» («ты здесь?»), отвечают буквой «Z», собеседник находится в режиме «онлайн» . 

3) Зависимость; 
Безусловно, интернет-сленг имеет свой круг использования. Точнее, некоторые сленги, 

покинув круги мировой паутины, не могут означать то же самое слово, что и в интернете. 
Поэтому многие слова в реальной речи могут, носить в себе двойной смысл, которые 
возможно приведут к недопониманию. Например: 

а) «牛» -niú– «круто!». Само слово «牛» означает «корова, бык». Данное слово больше 
используется в кругу молодежи.   

б) «也是醉了» -yě shìzuì le – букв. «также пьян». Смысл этого сленга звучит как «нет 
слов, ничего не поделаешь». В основном, сленг используется в качестве выражения 
недовольствия. Однако данное выражение покинув стены мировой паутины, может 
восприниматься как «также пьян» (в прямом смысле). По этой причине нужно следовать 
определенным правилам и строго отриентироваться на контекст. 

в) 作死 - zuòsǐ – букв. «сделать смерть».  Эта одна из распространенных фраз в 
китайской сети, смысл которого звучит следующим образом: «самому искать своей смерти». 
В прошлом году, согласно данным сайта «Жэньмин ван», данная фраза стала очень 
популярной на американском сайте «Urbandictionary», где она получила новое значение – 
«nozuo, nodie». Дословно сленг переводится как «не делай – не умрешь». 

4) Юмористичность и правдивость 
Китайцам приходится бороться с большой конкуренцией и другими социально-

экономическими изменениями. В социальных сетях китайцы ищут для себя что-то новое и 
легкое на восприятие. От тяжелых и бесконечных нагрузок работы, китайцы ищут утешения 
в интернете, где само собой должен присутствовать юмор[3; 2]. Более того, многие интернет-
сленги являются олицетворением всего происходящего в нашем обществе. Следовательно, 
мы видим в них некую социальную правду, которую невозможно скрыть. 

а) «孔雀男» - kǒngquè nán – букв. «парень-павлин». Это слово появилось благодаря 
представителям мужского пола, ухаживащим за собой больше чем женщины.  

б) «高富帅» - gāo fù shuài – высокий, богатый, красивый (об идеальном мужчине), 
существует и антоним этой фразы – «矮矬穷» - ǎicuóqióng – низкорослый, некрасивый, 
бедный.  

в) «三不女» sānbùnǚ – девушка трех «нет», то есть «нет» походам по магазинам, «нет» 
слепому следованию моде, «нет» стараниям обойти других. Выражаясь простыми словами, 
можно сказать – «бюджетная жена». 

4. Влияние интернет-сленгов на современный китайский язык 
В наше время интернет является основным инструментом передачи и обмена 

информации. В КНР, где проживают 1,3 млрд. людей, интернет начал занимать 
доминирующую позицию. На основе интернета появилась новый вид лексики – интернет-
сленги. Безусловно, как и любой сленг, он имеет свое значение, происхождение и 
применение. Однако сленги не подчиняются правилам нормативной лексики. Возможно и 
этим, они приобретают все большую популярность[4; 3]. Интернет-сленги в китайском языке 
незаметно становятся неотъемлемой частью речи. Некогда причудливые и непонятные слова 
вливаются в общий поток современного языка и широко используются. Многие 
пользователи мировой паутины не знают о происхождении некоторых интернет-сленгов, 
однако они продолжают использовать их в своей речи.  

Появления и использование интернет-сленгов стало большим событием для общества 
Китая. В частности, для самого китайского языка, который является одним из древнейших 
языков мира. Автор считает, что китайский язык намного «консервативнее» других языков. 
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Ведь многие латинские или английские слова вносятся в наши языки почти без изменений. 
Однако в китайском языке, заимствованные слова максимально приобретают китайские 
черты (например: «电脑» -diànnǎo – букв. «электрический мозг»– компьютер). По этой 
причине, данный вид нововведений имеют значительное влияние на традиционный 
китайский язык. Для самих китайцев интернет-сленги несут в себе не только позитивные, но 
и негативные влияния. Особенно для учащихся, у которых только формируется нормативная 
китайская лексика. Неправильное произношение, грамматические изменения, искаженная 
конструкция предложений – все это имеет негативные последствия для подрастающего 
поколения. Поэтому поводу китайцы уже успели выразить свое беспокойство. А для 
изучающих китайского языка (продвинутый уровень) знание интернет-сленгов также важны, 
как отдельные единицы языка. Ведь осведомленность и умение применять данные сленги 
является в определенной степени показателем уровня китайского языка. В нынешнее время 
невозможно полностью отречься от применения интернет-сленгов, но в тоже время мы 
должны следовать нормативной лексике китайского языка. Автор также считает, что многие 
английские слова (порождающие сленг), вошедшие в китайский язык, имеют негативные 
влияния на самобытность китайского языка. Но китайское общество должно шагать в ногу со 
временем и сохранять уникальность китайского языка.  
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На сегодняшний день развитие фразеологии как лингвистической дисциплины 

характеризуется пристальным вниманием к изучению фразеологических единиц, в том числе 
и сравнительному анализу фразеологизмов разных языков. Существует  несколько 
определений, раскрывающих суть  понятия фразеология.  По В.В. Виноградову фразеология 
это «система устойчивых, воспроизводимых экспрессивных словосочетаний, обладающих, 
как правило, целостным значением, которая включает в себя фразеологические сращения, 
единства и выражения» [1.56]. В целом фразеологизмы – это проявление мудрости народа и 
его лингвистического чутья, отражение национальной культуры. Как отмечает Ю.Н. 
Караулов, «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его 
творцу, носителю, пользователю - к человеку...» [2.90]. Что естественно является довольно 
верным утверждением. Ведь каждая языковая система включает в себя  ряд особенностей, 
которые отражают разные аспекты культуры, историю, сферы жизни, знания и менталитет 
народа – создателя и носителя языка. В этом проявляется тесная и непоколебимая связь 
языка с жизнью, историей и культурой общества. И проявляется она не только в лексике, но 
ещё и в огромной степени во фразеологии. На мой взгляд, на данный момент наименее 
изучены фразеологические единицы с компонентами цветообозначения и зоонимом 
(отражающий животный мир). Изучение данных фразеологических единиц обладает 
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глубокой важностью, так как оно осуществляется путем сравнения двух глобальных языков: 
китайского и русского [1.88]. 

Существует большое количество сопоставительных анализов по выбранной мною теме, 
однако все они выполнены на материале либо восточных, либо европейских языков (к 
примеру: китайско-английских, китайско-японских, китайско-корейских, русско-славянских, 
русско-романских). Что касается материалов  по детальному сравнительному анализу  
фразеологизмов разноструктурных языков, какими являются русский и китайский, то их 
количество, на мой взгляд, недостаточно. Раскрытие данной темы позволит не только 
усовершенствовать знания в сфере лингвистики, но и повысит культурную сторону вопроса. 

Предметом исследования является семантическая структура фразеологических единиц 
русского и китайского языков, которая рассматривается путем детального сопоставительного 
анализа с двумя конкретными компонентами. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей перевода фразеологических 
единиц, сходств и различий национально-культурных  представлений носителей изучаемых 
языков. 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи: 
- рассмотреть фразеологию и особенности фразеологического сочетания слов; 
- разработать теоретический материал исследования на основе  
обобщения выводов уже имеющейся научной литературы. 
- рассмотреть и сравнить классификации фразеологических единиц, представленные 

китайскими и русскими фразеологами; 
- определить культурные особенности и национальную специфику зоонимов в 

китайском и русском языках; 
- определить роль семантики фразеологических единиц с элементами цветообозначения 

в культурологическом аспекте в китайском и русском языках; 
- провести сравнительный анализ фразеологических единиц русского и китайского 

языков; 
- выяснить, почему двум разноструктурным языкам присущи определенные сходства и 

различия. 
Научная новизна исследования заключается в том, что основной упор идет на изучение 

только двух определенных фразеологических групп: фразеологических единиц с 
цветообозначением и фразеологических единиц с зоонимом. Что позволяет рассмотреть 
конкретно выбранную тему более детально, сконцентрироваться перед четко-поставленными 
задачами и, в конечном итоге, сформулировать наиболее точные выводы и заключение.    

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она является 
определенным вкладом в развитие изучения фразеологии, путем сравнительного анализа 
двух разноструктурных языков; группирует, анализирует и дополняет исследования в сфере 
языкознания; позволяет как можно детальнее изучить специфику двух совершенно разных 
культур.  

Практическая значимость заключается в возможности использования данной работы в 
педагогической практике; для ознакомления с национально-культурными особенностями 
двух великих держав на лекциях, на школьных занятиях, кружках; для составления толковых 
фразеологических словарей русского и китайского языков. А так же возможность 
использования иллюстраций с применением фразеологических оборотов учащимися  
младших классов, либо только начинающими изучать данные языки. 

Исходя из поставленных задач и особенностей выбранного материала, можно выделить 
следующие методы исследования:  

- метод сопоставительного анализа; 
- метод лингвистического анализа; 
- метод культурологического анализа. 
Думаю, наиболее правильным началом исследования фразеологических единиц с 

компонентом цветообозначения и зоонимом будет определение понятия самих 
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фразеологических единиц, а так же о месте, занимаемом фразеологией в лингвистике.   
Фразеология (от греч. phrases – выражение; logos - понятие, учение) - это раздел науки 

о языке, изучающий устойчивые обороты речи[3]. Фразеология является достаточно 
самостоятельной системой, входящей в более сложную многоуровневую систему языка, в 
рамках которой она реализует связи и взаимоотношения с лексикологией, семасиологией, 
грамматикой, стилистикой. 

Объект изучения фразеологии – фразеологические единицы (фразеологизмы). 
Фразеологические единицы – это особенные устойчивые лингвистические образования, 
владеющие целостным значением словосочетания, которые воспроизводятся в речи в 
завершенном (готовом) виде. При этом важно отличать фразеологические единицы от 
свободных словосочетаний, которые мы создаем в речи, объединяя слова, по отдельности 
которые сохраняют самостоятельное значение друг с другом (читать книгу; выполнять 
работу; ложиться спать; писать письмо другу и т. п.). Фразеологический оборот – это 
несвободное, связанное, сочетание слов, в котором отдельные слова теряют свое лексическое 
значение и образуют новое смысловое целое (держать язык за зубами; бить баклуши; 
отправиться на боковую; стреляный воробей; лес рубят -  щепки летят и т. п.) [2.98]. 

Любой язык представляет собой свой собственный способ восприятия окружающего 
мира  

Еще Джон Локк высказывал мнение, что следует различать два воззрения на цвет: цвет, 
данный нам в наших ощущениях, и цвет как свойство объектов[4].. И. Ньютон предложил 
различать цвет предметов, цвет света и цвет в восприятии. 

Окружающий нас мир окрашен просто огромным количеством оттенков цветов. Все 
многообразие цветовой палитры тем или иным способом влияет на чувства, эмоции. Ведь, по 
мнению ученых, каждая определенная эмоция соответствует определенному цвету и 
наоборот, каждый цвет вызывает определенное внутреннее состояние человека.  В настоящее 
время цветообозначение является предметом исследования многих лингвистов. Несмотря на 
то, что все цвета практически все люди видят глазами одинаково, значение цвета может быть 
совершенно различным для определенного типа общества, этноса. Это различие в понимании, 
казалось бы, довольно ясной картины и заинтересовало меня.  

Цветовые слова и русского языка и китайского приобрели разнообразные 
символические значения. Некоторые такие слова схожи по значению, некоторые 
кардинально различаются в двух данных языках. Здесь можно привести следующие примеры.  

Русское выражение «Краснеть, заливаться краской» соответствует китайскому 
выражению « 一红一白 yihongyibai (букв.то краснеть, то бледнеть)». Оба выражения 
означают «чувствовать неловкость, стыдиться».  

Во многих случаях символика определенных цветов в русском и китайском языках не 
совпадает. Например китайское цветовое слово «白色[的]báisè[de] (букв. – белый)» означает 
«отсутствие определенного качества субъекта действия», нечто «неправильное, пустое, 
напрасное». Например: «白人  [báirén] (букв.белый человек), означает«простой человек, 
простолюдин». В русском же языке, наоборот, знатных людей называли «белыми людьми», 
«белой костью».  

Носители разных языков мира «видят» одни и те же вещи в «неодинаковых» цветах. 
Так, в русском языке знатные люди назывались «белой костью», в китайском языке знать 
ассоциируется с красной входной дверью, то есть имеется в виду дом знати, а белый -- дом 
несостоятельного человека. 

Желтый цвет, присущий Центру земли, выделился как главный цвет по сравнению с 
остальными.  

Во время династии Тан (618-904 вв.) желтый цвет был официально объявлен цветом 
императорского костюма. 

Воспользовавшись правом императора носить халат, основатель династии Сун (960-
1279 вв.) заранее приказал одному из подчиненных накинуть на него желтый халат, чтобы 
произвести впечатление, что он пришел к власти по божьей воле[5]. Эта история легла в 
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основу выражения 黄袍加身 [huángpáojiā shēn] - надели на него жёлтый халат (обр. в знач.: 
провозгласили императором); стать императором; одержать победу, завоевать первый приз. 

В русском языке желтый цвет обладает такими значениями, как:  
- богатство, свет, изобилие 
- жёлтенькая жизнь -"бесцветная, серая жизнь« 
- жёлтая пресса "бульварная, скандальная пресса" 
В ходе исследования были выявлены некоторые проблемы взаимодействия языков и 

культуры и были выведены следующие особенности: 
- зоонимы, относящиеся только к 1-ой группе (где образ и значение схожи), могут 

использоваться со значениями, данными им в родной культуре; 
- большинство фразеологических единиц могут быть восприняты не верно, послужить 

причиной ошибок в межкультурной коммуникации, и возможно, стать причиной 
межкультурного конфликта; 

- для верного использования фразеологических единиц с компонентом 
цветообозначения и зоонимом, важными являются культурологические, 
лингвострановедческие и социальные знания [3.140]. 

 
Фразеологическая система языка является сложным комплексным явлением, которое не 

только относится  к самому языку, но и находится в тесной связи с человеком, с опытом его 
духовной и практической деятельности, а также с его сознанием и мышлением. 
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Мәдени біртұтастықта, өзіне тән ерекшелікпен мәдени тұйықтықта қалыптасқан Қытай 

мәдениеті өзгермей сол қалпында біздің дәуірімізге жетті. Қытайдың мәдени тарихы б.д.д. 
III-II мың жылдықтарда белең берсе де этникааралық саяси – мәдени біртұтастық бірте – 
бірте қалыптасты. 

Мәдениет, экономикалық және саяси механизмдер сияқты құрылымдаудың ең маңызды, 
ең қажетті дәйектерінің бірі. Егер экономикада қатынастардың негізін меншіктілік құраса, 
саясатта үкімет, ал, мәдениетте мұндай негіз   болып нормалар, құндылықтар  және 
мағыналар есептеледі.  

Әлеуметтік мәдени орталықтың күрделенуіне   боланысты әлеуметтенудің механизмі 
және оны мәдени қамтамасыз ету процесі де барған сайын күрделен береді. 

618 жылдан Қытайда Таң династиясының билігі басталып, үш жүз жылға жалғасады. 
Династия билікке шаруалар көтерілісін жеңіп, басып келді. 

Таң императоры жаңа мемлекет құрылуы басындағы халық күшіне келді. Император  
Тай – Цзун, династиясының негізін салушының баласы, толық құқығымен өз мұрагерін 
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сақТаңдыра алды: «Қайықты халық билеушісімен, көлді қарапайым халықпен теңестіре 
аламын: көл халықты алып жүре алады, аударып та тастай салады». 

Бөлек өзара қарама – қайшы княздіктердің бірігуі нәтижесінде күшті – Таң мемлекеті 
құрылыд. Билік император қолына көшті. Оның резиденциясы – миллиондаған тұрғыны бар 
Чанъань қаласы болды . Таң мемлекетінің бірінші билеушілері қараусыз жерлерді 
шаруаларға үлестіріп, ірі помещиктердің билігін шектеп, сауданы қолдады.  Жүз жыл жарым 
ел тыныш, бейбіт өмір сүрді.  

Бұл кезеңде Қытайдың саяси және мәдени өмірінде егін шаруашылығымен, қолөнер 
кәсібінде, сауда да елеулі өзгерістер   болды . 

Әрине, мемлекет шаруалардың ауыр еңбегі арқылы байып отырды, алайда ол «қаңғы» 
ортағасырлық еді, ал уақыт – шінуліктік қызмет үшін емтихан жүйесі   болды . Адамдардың 
діндік шыдамшылдығы кең болғанымен, уақыт өте шектеле берді. 

Ежелгі дәуірден бастап ішкі қоғамдық тартыстардың арқасында көсемдер, даналар, 
батырлар, сонымен қатар жыраулар да пайда   бола бастады. Жыраулар өздерінің поэзиясы 
арқылы қоғамға деген көзқарастарын жеткізіп отырды. 

Жалпы әдебиетке дәстүрлі қызмет практикалық мінезді иеленді: емтихандағы басты 
пән   болған – поэзия. Саясатқа және әдебиетке ақсүйектерге қарағанда халыққа жақын, орта 
және кіші жер иеленушілері, шаруашылықпен тығыз   боланысы бар, ауылдан шыққан 
адамдар келді. Ол әдебиетке бір әсерін тигізді. 

Таң әдебиетін қарастырғанда, біз алдымен лирикалық поэзияны айтамыз. Ол өлкенің 
ұлы жетістіктерінің жалғастырып және дамытып, өте үлкен шыңдарға көтерді. Таң 
әдебиетіндегі қаптап кеткен «әдеміліктен» ажырау барысында да да поэзия жай дамыды. 
Ханға дейініг және хандық ақындардан басқа олардың қатарында Жуань Цзи, Тао Юаньмин, 
Се Линчюнь, Се Тао, Бао Чжао, Юй Синь... Осы ақындар формализмнен айырылу үшін, Ду 
Фудың мына сөзін ескеру керек: «Қазіргілерге құлақ салып, ежелгілерді сүю керек». Олар 
таң поэзиясының тууына үлес қосқанмен, басты орынды Тао Юаньмин  алады.  

Таң уақытында бес және жетісөздік өлеңдер пайда   бола бастады. Әрбір жолда өзіндік 
ықпалдағы бес және жеті иероглифтен, бір айтылым екпіннен   болды . Жетісөзді өлеңдер 
бес сөздерден кейін пайда   болып, сөйлеу тілінің поэзиясында қолдану мүмкіндік берді. 

Таң поэзиясының новаторлығы дәстүрлік сурет құралдарымен келісім тауып, тек жаңа 
емес, бұрынғы тақырыптарда да орын тапты. Тау мен көлдер, күн мен ай, қайын мен көктем 
– осының барлығы ескі «Шицзин» уақытынан бері қытай поэзиясында өмір сүріп, дамып 
келеді. 

Конфуциялық, дамып әрі түрленіп, әр уақытта қытай әдебиетінің басты дүние 
танымдық негізі болды. Суретші – философ емес, және кез – келген қытайлық ақынды 
конфуцияндық, буддист немесе даос деп атауға болмайды. Академик В.М.Алексеевтің сөзі 
дұрыс: «Таң ақындарының  өлеңдері бізге ескі, қатал, типі Бойынша конфуциялық, 
классикалық поэзия мен идеяларды танытады». Сондай жағдайдын өзінде, өлеңдер буддалық 
монахтікі   болса да, мысалы, Цзяожань, бізге алдымен оларда адам мен табиғаттың   
боланысын көреміз. Әдебиеттің күші тазалықта, оны Таң поэзиясы дәлелдеп береді. Таң 
поэзиясының жалпы сапалары  ретінде өмірге деген поэзиялық көзқарастың  күрделенуін  
және формальды жетістіктердің дамуын алуға   болады [1.26]. 

YI ғасыр поэзиясында, Суй мемлекетінің билігі кезеңінде, өз бағыттары бар жаңа 
шығармалар пайда   болды . Ақын Сюэ Даохэн (540-609) дәстүрлі өлеңдер жазды, алайда 
олардың арасында қарапайымдылық, сезім лебі байқалады. 

Таң поэзиясының басында «төрт ұлы адам тұр», олардың арасында көрнекті орын алып 
отырғандары – Ван Бай (649-679)  және Лу Чжаолинь (637-689). Ван Байдың атақты «Таң 
князьдылығының сарайында» (Во дворце Таңского князья) шығармасында алаңдаушылық, 
көрнектілік сақталған, сонымен қатар ол сезімдерге, қарапайымшылықты  көрсететін 
пейзаждарға толы.Қысқа өлеңдерге асқан шеберлікті танытады. 

Лу Чжаолинь «Чанъань – подражание древнему) атты өлең жазды. Онда Астана 
суреттелген. Сонымен төрт ұлының қалғандары Ло Биньван (640 – 684) және Ян Цзюн (650-
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692) дәстүрлі өлеңдерді жалғастыра отырып,өзгелерге де жеткізіп отырған. Бұл дәстүрлі 
жалғасты Ду Фу шығармаларынан байқаймыз. 

Шын новаторлық Чэнь Цзыаннан (661-702) басталады. «Төрт ұлы адаммен» замандас   
болған Чэнь Цзыан, олардан асып түседі. Ол мемлекеттік қызметкер   болған адам, яғни 
шенеуліктердің бірі болды. Ол императорға былай деп баса айтқан: «Халық тыныштығынан 
қымбат ешнәрсе жоқ.Тыныштық басшының билігіне   боланысты».Ақынның поэзиясында да 
осы тілек, арман байқалады.Ол дәстүрден қол үзгісі келмеді, бұрынғылардың 
шығармашылықтарына бас ие отырып, Цао Пи өлеңдерін, Жуань Цзи мен Цзо Сы поэзиясын 
қолдаған.Чэнь Цзыан тұлғасы мен өлеңдері гармониялық түрде келіскен ақын, мемлекеттік 
қызметшінің үлгісін көрсетеді.Өмірі мен шығармашылықтағы мұндай үлгі жалғасын тапты, 
кейінгі ақындар арасында – Ду Фу, Хань Юй, Бай Цзюйн – Чэнь Цзыан туралы көп мадақтау 
сөздер айтты, өйткені ақын еңбектері таң поэзиясына өркендеу әкелді. 

Әдебиеттегі өркендеу Мэн Хаужань (689-740) поэзиясынан басталды, ол Кайюань  
жылдарында өмір сүріп, артынан 260 – Таң астам, соның ішінде бес сөзді өлеңдер қалдырды.  
40 жасқа дейін ол ғылыммен айналысты, қоғамдық саяси қызмет атқарғысы келгенде, оны 
қызметке алмады, бірақ кейін Мэн Хожань ол шенеулік қызмет етті. Бірақ ол ұзаққа 
созылмады да, соңғы күндерін кедейлікте өткізді: «Солтүстік бөлімге енді қағаз апармаймын. 
Оңтүстік тауда қайта лашыққа көштім.Мен ақылды емеспін, ауыра беремін, достарым да 
мені тастап кетті» [2.105]. 

Мэн Хаожань шығармашылығында шінеулік өмірден тыс қалушылық, табиғатпен 
қосылудағыөкініш сазы, адам сезімінің оң жақтары байқалады.Оның шығармашылығы 
тематикалық түрде тар өмір шегінен шықпайды.Ұлы сундық ақын Су Шин ақын поэзияның 
биіктігін, ондағы өмір шектеулігін атап кетеді. Алайда, бұл тар дүние үлкен және кең 
дүниенің бір бөлігі еді, сондықтан  Мэн Хаожань өлеңдері өте бағалы. Олар ерекше таза 
және онда артық сөз жоқ, мүсінді, адам мен табиғат айқын суреттелген, осының бәрі бірігіп 
өмір суретін құрайды – ақын және оның достары, қоршаған дүние.«Мен оқытушымын. 
Мэнді сүйемін» ,  - деп жазды Ли Бай. Алайда, Мэн Хоажанға ең жақын   болған Ван Вэй 
(701-761). Ван Вэй басқа таң ақындарыныңөміріне ұқсас   болды . Ол қызмет етті, жиырма 
бір жасында оның жоғары ғылыми деңгейі   болды , атақты адамдар қатарында   болды . 
Оның өлеңдерінің басым бөлігі әскери өмір жайында еді. 

Ван Вэй Мэн Хаожаньнан  кейін көп өмір сүрмед, бірақ оның өміріне « Ань Лушань 
оқиғасы» әсер тигізді, басқа таң ақындарына да ол трагедиялық күндер әкелді. Ван Вэй 
Астанадан кетпеді, Ань Лушань оны қызметке жүктеді.Уақыт өте келе Ван Вэй 
өлеңдеріндегі басты орынды табиғат ала бастады.Ол буддизмге қарады.Ол қызметті жалғыз 
қалушылыққа теңеп, Тао Юань хаттарын терістейді. 

XVIII ғасыр оқымысты ғалымы Шэнь Дэцянь сөзінше, Мэн Хаожаньның өлеңдерінен 
Тао Юаньның «бөлектенушілік пен ой еріктігін», ал Ван Вэйде – «тазалық пен көрнекілікті» 
байқаймыз.Ван Вэй тек ақын ғана емес, каллиграф, суретші де.Су Ши ол туралы былай деді. 
«Оның өлеңдерін алсақ, өлеңде – сурет, суретке қарасаң,суретте өлеңдер». Ван Вэй 
өлеңдерде – «Сосны вобрали в себя звук, зодержашиися в ветре, - деп жазды. Цветы стоят 
над изобржениями в озере... В тонких ветвях ветер беспорядочно шумит. Среди редких теней 
холоден свет луны». 

Ван Вэйдың буддалық танымы бөлектенуге шақырып, өзі туралы көп айтқызбайды. 
Мэн Хаожаньға қарағанда Ван Вэй өлеңдеріндегі табиғат адамдарымен үлкен   боланыста   
болды . Ван Вэй өлеңдерімен Мэн Хаожаньның атақты «Көктемгі таң»  (Весеннее утро) 
өлеңімен салыстырайық: 

Меня весной не утро пробудило: 
Я отовсюду слышу крики птиц. 
Ночь напролет шумели дождь и ветер. 
Цветов опавших сколько - посмотри! 
(Эйдлин аудармасы) [3.23]. 
Егер де Мэн Хаожаньның «пейзажды» өлеңдері – ол әр уақытта өзінің сезімін  таныту 
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әдісі   болса, Ван Вэйдің мұндай өлеңдерінде табиғатты тамашалаған адамды көруге   болады. 
Горы пустынны. 
Не видно души ни одной. 
Лишь вдалеке голоса людские слышны. 
Вечерний луч протянулся в сумрак лесной, 
Зеленые мхи озорил, сверкнув с вышины. 
(А.Штейнберг аудармасы) 
Гао Ши (702-765)  және оған жақын ақындардың поэзиясы оТаңның кең даласы, 

адамзат өмірі мен олардың тұрмыстары жайында айтады. Ақындарды халық уайымы 
ойландырды. Олар жеңістерді қалады, мадақтады, бірақ қалып қойған жанұялар қиындығын, 
асыраушылар өлімін де көрді, бұл жағдай оларды көп ойландырды. 

Гао Ши өмірінің сыртқы  белгісі – карьерадағы сәтсіздіктер, саяхат жылдары, қалаулы 
қызметі соңынан өзіне жат болды . Ақын екі рет шекарада соғыста   болды . Осылайша оның 
атақты «ЯНЬСКИ НАПЕВ» өлеңі пайда   болды . 

Гао  Ши өз көзімен соғысты, өлімді, үйде жылап қалған әйелдерді, талқандаған 
майдандарды көрді. Сонымен қатар шаруалар өмірін бақылап, еңбекші халық арманын 
мұңдап, «Написанное в дороге» өлеңін жазады. 

Қалаулы қызметі Гао Шиға жат болып кетіп,шошытады. Ол  «Уезд Фэнцю» өлеңінде 
шінунік қызметі оған қандай ауырлық алып келгенін жазды: бұл қызмет өзінен жоғарыларға 
иіліп, өз жүрегін жаралайды, халыққа ерік бермей, өкініш әкелді. Ақын тыныш өмірді 
аңсайды. Гао Ши Тао Юаньшинді және оның «Домой к себе» шығармасы туралы ойлайды. 
Досын қатты сағынады. Оны мына мысалдан байқауға   болады: «Ты не печалься, что в 
дальный путь не едет с тоБайю друг:// Есть ли поднашим неБайм такой, кто бы не знал 
тебя!». 

Ақын Цэнь Шэнь (715-770) – көп «пейзажды» өлеңдер авторы – соғыс суреттерін анық 
көрсетеді, мұнда табиғат мен адам бір бүтінді құрайды. Қатал табиғатпен, қатаң күшпен 
келген ер жүректі ақын өлеңдерінде лиризммен сипатталады. 

Цэнь Шэнь өлеңдеріндегі таң қалдыратыны – этнографикалық нақтылық, сол уақытта 
ерекше табиғат құбылыстарына махаббат. Ол қайнаған су өзін баураған сезімді білдіру үшін  
төрт шумақты таңдады: олар тек үйге деген сағыныш, досқа махаббатпен шектелді. 

Жоғарыда айтылып кеткендей, таң поэзиясының шарттарының бірі – «пейзаждық» 
және «шекралық». Гао Ши, Цэнь Щэнь және Ван Чань (698-757) де «пейзаждық» дәстүрді 
дамытып, поэзияны байытып, көптеген лирикалық өлеңдер жазды. Сонымен қатар ол 
ақындар кейінгілерег де жол салумен   болды , олар –Ли Бай және Ду Фу. 

Ли Бай шығармашылығы жолы, негізінен халықтың әлеуметтік жағдайын суреттеп, 
рухын көтереген ақындарға тән. Ондай ақындар қашанда өз уақытымен   боланысты, бірақ 
олар мәңгі; бар ойымен халықты  танытады. Мұндай сарындар әр уақытта әр түрлі   
болғанымен негізігі ой әлеуметтік саяси жағдай. 

Ли Бай 701 жылы туды. Жасынан көмек беруді армандаған ол, өз қатарластарынан 
қызық жол таңдады: үйден кетіп қалды, бөлектеніп өмір сүрді. Император оны шақыртып, 
оған ханьлинь атағын берген кезде жасы қырықТаң асқан еді. Ол туралы ақын Хэ Чжичжан: 
«Өлмейтін, көкпен өшпейтін», - деді. Ли Бай көзқарас пен әрекет еркіндігінен ақын   болып 
қала берді. Ал ол император тұсындағы шарттарға келіспеді.Үш жылдан кейін Ли Бай, Ду Фу, 
Гао Ши және тағы басқа ақындармен кездесу үшін Астанадан кетіп қалды.Ань Лушань 
оқиғасы Ли Бай өмірінде трагедиялық із қалдырды.Уақытша ақындығы тоқтаған Ли Шань 
ақын Ли Яинь әскеріне өтті.Ал Ли Бай болса, оған қызметке баруға келіседі.Кейін сол үшін 
түрмеге қамалып, Египетке жіберілді.Бірақ, кейін кешірілді.Ли Байды орта жолдан қайтарып 
алды. Бірнеше жылдан кейін, 762 жыл, Ли Бай өзінің туысы Ли Янбин үйінде қайтыс болады. 
Оның тоғыз жүден астам өлеңдері сақталған [4,42] 

Ли Бай  басқа ақындардан ерекшеленді. Ол оны сезіп, өз бағытына сенді: «Огромная 
птица пэн однажды поднимется с ветром...». Ерлерді мақтап, өзін ойлады; қашқындарды, 
қуғындарды қорғап, өзін жеңген қатарына қойды. Басқа ақындар сәтсіздіктеріне бас ұрып, 
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уайымға салынды – Ли Бай жас кезінде ұсақ уайымдарға мойынбады. Өзін кең дүниеге 
салды,    сондықтан  жалғыздықТаң қорықпады. 

Ли Бай образдарын күштілігі басқаларын таң қалдырды. «Қалын түсірсе – жел мен 
жауынды қорқытады, өлең жазса – зұлымды, мейірімді жандарды жылытады», - деді Ду Фу 
ол туралы. 

Ли Бай осындай – бөлектенуші де, жұрт ішінде адасқан адам да емес. Ли Бай Таң 
поэзиясына кірген барлық нәрсені жазды. «Шекаралық» өлеңдерінде – ержүректілік, 
қаталдық пен лиризм көрінеді. Ол романтикаға жақын   болмады, басқа ақындардың алды   
болып, соғысқа қарсы ержүрек өлеңдер жазды. 

...С тех пор как китайцы пошли на Байдэн, 
Враг рыщет у бухты Цинхай, 
И с этого поле сраженья никто 
Домой не вернулся живым. 
И воины мрачно глядят за рубеж –  
Возврата на родину ждут, 
А в женских покоях как раз в эту ночь 
 Бессонница, вздохи и грусть 
(«Луна над подграничными горами» А.Ахматова аудармасы) [5.60]. 
Күрделі де қатал Ли Бай – «Ежелгінің» 59 өлеңінің авторы, онда ол өзін Конфуцийға 

теңестіреді және өтірікті терістейді. 
Оның шығармашылығында ескі халықтың поэзиясымен   боланыс бар. Ли Байдың 

тәуелсіздігі еріктілік пен бостандықтың логикалық идеалына айналды. Бірақ Ли Бай одан 
көбін қалады: ол ақындық, шешендік дарындығына сенді. 

Егер барлық әдебиет үлгілерінен бізге тек Ли Бай шығармашылығы жетсе, оның кез – 
келген шығармасынан сол кездегі әлеуметтік жағдайды білуге     болатын еді. Бұл поэзияның 
ерекше белгісі – халық өмірін білу. 

Әділсіз істерді арашалау, адамға жанашырлық – оның барлығы қытай класисикалық 
поэзиясында алдымен Ду Фу есімімен (712-770)   боланысты. Ол Ли Байдың қасында жүрсе 
де  атақты, әрі ерекше   бола алды. 

Ду Фу шығармашылық жолы негізінен төрт кезеңнен тұрады. Отыз бес жасқа дейін – 
оқу және өз еліне танылу, Ли Бай, Гао Ши ақындарымен достық жылдары. Сосын – Чанъань 
Астанасындағы ұзақ он жыл, қаладан 44 жасында Ань Лушань қайғысына тап   болмау үшін 
қашқан кезде кетіп қалады. Астанада Ду Фу қызмет таба алмайды. Алайда жеке уайымдар, 
халық басына түскен мәселелерді шешу үшін қайғыға түседі. Алыста ол Таң мемлекетінің 
құлдырауын да көреді. Сол кезде «Песня о Байевых колесницах» өлеңі пайда болады. Ань 
Лушань оқиғасына дейін ақын «Из столицах в Фэнсян» деген үлкен өлең жазады. Ондағы 
атақты жолдар: «Вины и мяса слышен запах сытый, а на дороге – кости мертвецов». Ду Фу 
өмірінің үшінші кезеңі тұтқыннан қашудан басталады. Тұтқында ол халық өлімін айтады. 
Қашқаннан кейін ол мынадай атақты өлеңдерді жазады: «Деревня Цянцунь», «Три 
Чиновника», «Три расставанья». Олар ақын жанұясы мен халықтың халын сипаттайды. 
«Чиновник в Синьанс» өлеңінде соғысқа аттанып бара жатқан жауынгерлердің жасы және 
олардың көбін қудалап жіберіп жатқанын, аналардың көз жасын төккенінің еш көмегі 
жоқтығын аңғартады: «Вы только исчахните, целыми днями горею, а небо  не сжалится, небо 
– оно безучастно». 

Соңғы кезең 759 жылы басталды деп санауға болады, ол кезде ол қызметін тастап, 
Чэндуға келіп, қала шетінде «лашық» салады. Алайда мұнда да ол тыныштық көрмей, соңғы 
күндерін қайғырумен  өткізеді. Соңғы он бір жылда онымен мыңдаған өлең жазылады. 
Олардың бірі – «Стихи о том, как осений ветер разломал камышевую крышу моей хижины». 

О если бы такой построить дом. 
Под крышею громадною одной, 
Что миллионы комнат были в нем 
Для бедняков обиженных судьбой. 
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Чтоб не боялся ветра и дождя 
И, как гора, был прочен и высок, 
Его я наяву увидеть мог. 
Тогда – пусть мой развалится очаг, 
Пусть я замерзну – лишь бы было так. 
(А.Литович аудармасы) [1.78]. 
Шаруалар, қанағаттанушылық туралы ойлар Ду Фуды табиғат туралы өлең жақғанда да 

тастамайды. «Ливень» өлеңінде ақын лашығының төбесі тесіліп жатқанына қарамайды, тек 
егін шыққаның қалайды. Ду Фу сонымен қатар достар табиғат жайындағы дәстүрлі 
өлеңдерді де жазды оларға қарапайымдылық тән. 

Ду Фу шығармашылығы көп уақыт бойы қытай поэзиясына әсерін тигізіп келді. «Ли 
Бай және Ду Фу өлеңдері өмір сүруде, олардың қарқымы он мың чжандарға таралады», - деп 
жазды Хань Юй ақын. Атақты сундық ақын Лу Ю Ду Фу поэзиясынан үлгі алады. Қолбасшы, 
әрі ақын Вэнь Тяньсянь түрмеде отырып, Ду Фуды оқып, оның екі жүз өлеңінен жинақ жасап 
шығарады. Ол былай деп жазды: «Мен бұл өлеңдерді, оларды Ду Фу жазса да, өзімдікі деп 
сезіндім» [6.8]. 

Ду Фумен  бір уақытта, замандас   болып, табиғат, достар, өзі туралы тақырыпта жазған 
ақын Лю Чанцин (709-780). Лю Чанцин өлеңдерінде адамға деген мейірімді қатынас 
айтылады. Ақынға ауыр халды адамадар жақын   болған, яғни олар еңбекші шаруалар, 
балықшылар. 

Әлеуметтік мәселер Вэй Иньу (737-790) поэзиясында айқындалады. Ақын шаруалар 
өміріндегі қиындықты түсінеді, олар туралы өлең жазады. Оны қоймай өзінің жұмыс істемей 
Байс жүргені туралы да өлеңмен жеткізеді. Біз Ду Фу мен Ван Бо шығармаларынан көрген 
ұян сезіміді Вэй Иньудың шығармаларынан да көреміз. 

YIII ғ. үшінші ұлы, атақты ақындарының бірі – Бай Цзюйи. Бұл ақынның өлеңдері 
еркін тақырыпта жазылған жанр. Оның өлеңдерінің көбі үстем тап өкілдерінің билігіне 
наразылық білдіруден тұрады. 

Бай Цзюйи (772-846) ақындық жолды жас кезінен бастаған деуге де   болады. Ол 
поэзиялық табиғат үлгілерін Мэн Хожань мен Ван Вэйдан, Ли Байдың кең көзқарасы мен Ду 
Фу өкінішінен алды. Бас қа Таң ақындарынан сияқты, оны да Тао Юаньмин поэзиясының 
таза ой мен сөз нақтылығы таңдандырды. Бай Цзюйи ғұмырының көбі поэзиямен өтті. Ол 
шығармашылық уақытпен келісу керек, ал өлеңдер шындықпен» [7.8]. 

Ақынның алғашқы өлеңдерінің бірі  - «Я смотрю, как убирают пшеницу»: 
А я за собой какие заслуги? 
Ведь в жизни ни разу я сам не пахал, не сеял. 
А все же получаю казенные триста даней, 
До нового года зерно у меня в избытке. 
Задумаюсь только, и мне становится стыдно, 
И после весь день я не в силах  забыть об этом. 
(А.Эйдлин аудармасы) [3.25] 
Ду Фу өлеңдері Бай Цзюйиға өз өмірлік әсерлерін жинақтауға көмектесті. Ань Лушань 

Оқиғасынан кейін бұрынғы жер қолдану тәртібі бұзылып, ал VIII ғасырдың 80-жыдарынан 
«екі еселеген салық» жүйесі енгізілді. – жазда және күзде. Шаруалар кедейлене берді. 
Жердің басым бөлігі ірі жер иелерінің қолына көшті. 

Бай Цзюйиі өлеңдерінің ішінде басты орын алатындары - елу шақты  «Новые народные 
песни» және он өлеңі циклы «Циньские напевы». «Новык народные песни» шығармасының 
тақырыпшалары: «Страдания крестьянина», «Против лихолицев – чиновников». Онда көп 
монолог кездеседі және еркі басым. Ондай ерік «Цинские напевы» өлеңінде жоқ. 

Бай Цзюйидің өлеңдері қытай поэзиясының жаңа баспалдағы. Онда шаруалар 
тұрмыстарының нашарлауы да, Таң мемлекетінің ішіндегі өзгерістер де суреттеледі. 

Ду Фу сияқты Бай Цзюйи да өз басынан кедейшілікті кешірген. Сонымен бірге ол 
бөлектенбей, билеушілердің халыққа көрсеткен қысымын да айқын көрді, өйткені ол өзі 
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шінеунік бөлді. Ол Таң  мемлекетінің тарихын білді, оның соңының жақын екенін түсінген. 
Ол Ду Фу мен Ли Бай алдында басын иді. 

Он жылдан кейін «Новые народные песни» және «Циньские напевы» өлеңдерінен 
ткейін, Бай Цзюйи «Пима» поэмасын жазды. Жалпы алғандағы ондағы күнделікті өмір 
өзгертілмей, артық көріксіз берілген. «Пима» поэмасының басты кейіпкері оқушыға өте 
маңызды: оның  өмірін Таң мемлекетіндегі әйелдердің көбі қайталады. [8.25]. 

Бай Цзюй тек ұлы ақын емес, идеологияда   болып, әдебиет бағыттарын салды. 
Зұлымдық өлеңдерді жаулап алды. Зұлымдық өлеңдерді жаулап алды. Ақынның лирикалық, 
«пейзаждық» және «философиялық»  өлеңдерінде де өмірдің ауыр сарыны байқалады. 

На лоянских дорогах, полях и межах 
Постоянна и вечна весна 
С ней когда – то простился я, нынче пришел. 
Двадцать лет молодые найти 
Мне уже не удастся никак, 
Остальное же все – десять тысяч вещей –  
Неизменно, как было тогда. 
(Л.Эйдлин аудармасы). 
Бай Цзюйидің жақын жақтасы – Юань Чжань (779-831) өзінің досына қарағанда, сырт 

кейпінде зұлымдық пен өмір қиындығынан мойындайды. Алайда, оның өз ойлары сақталды. 
«Новые народные песни» жанры туралы ой былай дейді: «Оның сөздері тіке әрі әділ, рухы 
қатты әрі ержүректі; оларды қайталауға батылым жетпейді». 

Одан басқа ақын көп лирикалық өлеңдер жазды, ал розада жазғаны – атақты «Повесть 
об Ин-ин». Оның лирикасы қарапайым, артық реминисценциялары жоқ, қашанда мазмұнды 
әрі мағыналы [9.25]. 

Чжан Цзи, Ван Цзянты, Ли Шэнь – бір ойды құраған көрнекті ақындар, олар Бай Цзюйи 
тобынан. Ли Шэнь жазды: 

Весною посадит он зернышки по одному, 
А осень вернет их обильнее в тысячи раз.. 
Где Моря четыре, Земли невозделанный нет, 
А все к земледельцу приходит голодная смерть. 
(Л.Эйдлин аудармасы). [3.25]. 
IX ғасыр ақындары  шаруаларды ойлап қана қойған жоқ, өздерінің шығармалары 

арқылы оқығандарды теңсіздік туралы ойландырды. «Неліктен?» - деген күдікті сұраққа 
жауап іздеді. Барлық аталған ақындар өзара жақын достар   болды , өзара жазған хаттарынан 
саяси әңгімелер мен ержүрек ойларды көруге   болады. 

Бай Цзюйи Чжан Цзи (768-830) өлеңдері жайында айтқанда, «ол ешқашан Байс нәрсе 
жазбады», - деп ақын ашық айтады. Аталмыш ақын өзі де «Байс шығармалармен» күрес 
жүргізді. Олардың поэзиясы кемшіліктер қабылдамайды. 

Бай Цзюйиі бағытынан басқа ақындарды ажыратуға    болмайды. Бай Цзюйидің үлкен 
құрдасы Мэн Цзяо (751-814) өзіндік жеке тұлғалық қасиетін  танытып, «Ткачиха» өлеңін 
жазады, онда шаруа қыз неге көйлекті ақ шытТаң тігетінін, өзі неге жыртық киетінін 
сұрайды. Ақынның өзі шенеунік табына жатқанмен, кедей   болды . 46 жасына келгенде ғана 
Мэн Цзяо академиялық емтиханнан өтті, бірақ өмірінің соңына дейін кедей     болып  қала 
берді. «Осенная дума» өлеңіндегі өзі туралы жазады, сонымен бірге кедей 
«интеллегенцияның» өмірін білдіреді. Ол өмір Бойы ерекше ғажайып нәрсені аңсайды. 
Армандайды. Ал бұл ақынды Бай Цзюйидан алыстатып, Хань Юй қасына жақындатады. 

Хань Юй (768-824) «ескілікке оралумен» танымал, ол ритмикалық прозаны жаңартып, 
шын өмір талаптарына жақындатуға тырысты. Хань Юам тәжірибесі – оның поэтикалық 
шығармашылығында үлкен із салды. Олар өте күрделі, бірақ терең ойлардан өмір және оның  
уайымдары көрінеді. Басқа ақындар сияқты ол да халық қамын ойлады. 799 жылы жазылған 
«Пэнченге оралу» деген өлеңі әскерлердің соғысқа ат тану ымен басталады. Қашан бейбіт кн 
орнайды? Ол сол үшін бауырын кесіп, одан қағаз жасап, өз ойын қанмен  жазуға дайын. Хань 
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Юйдің «Ескілікке оралу» көзқарасына жақтасыболған – Дю Цзыхоудың құлпы тасындағы 
жазу» шығармасында біз Лю Цзунъюаньның тамаша адамзаттық қасиеттерімен   танысамыз. 
Бұл өлең сөздерінде ақынның қызметіндегі көтерілуден бас тартып, қиын өмір кешіп, 
шығармашылықта шыңдарға жеткені туралы айтылды. Шаруалар жайындағы және 
«Пейзажды» өлеңдерінде адамға деген махаббат пен жанашырлық сарыны естіледі. 
«Пейзажды» деп әділсіз Таңылған таңдық ақындардың өлеңдері Таң өмірі мен ондағы 
тұрмыстық жағдайды суреттейді. Оларға үйге сағыныш  танытатын өлеңдер тобы қосылады. 
Қосылып, барлығы ОТаңға деген махаббаттың күшті симфониясын құрайды [10.25]. 

Әдебиеттегі жоғары кернеуде екі ғасыр өтті, әр ақын өз әр ақын өз ерекшелік белгісін 
қосып жатты. Таң мемлекетіндегі соңғы жүзжылдықтағы ақындар үшін өркендеу кезі 
тарихқа айналды, Ань Лушань тербелісі сияқты, одан кейін ел құлдырады, өйткені 
жұртшылық пен билеушілер арасындағы қарама – қайшылықтар басылмады. 

Соңғы таңдық ақын – Ду Му (803-853) - өлеңдерінде бұрынғы күшті елінің қайта 
құрылуын, өткен уақытты аңсайды. Ол өлеңдерінде ерекше ішікі романтикалық полемика 
байқалады. 

Ду Му өлеңдерінде халық қиындығы жайында нақтылық аз да, елдің жалпы жағдайы 
туралы ойлар басым, әдетте аллегориялық формада   болады. Өлмес   болып лирикалық 
дәстүр болуда – табиғат және адам. Қарапайымдылық пен сезім, активті әрекет еріктілігі Ду 
Му поэзиясына да тән. Оның «Тауға саяхат» өлеңі оқушы жүрегін жаулайды. Оның 
Өлеңдерінде кездейсоқ эпизодтар бар сияқты, алайда онда барлығы бар - өмір де, поэзия да, 
табиғат та, адам да. 

Әлеуметтік жағдайлар бұл соңғы дәуірде көрінісін тек Ду Му өлеңдерінде табылмайды. 
Бұл сипат Ли Шанъиньды да  (813-853) ерекшелейді. Ли Шанъинь, мысалы, хан патшасы 
Вэнь-ди туралы жазғанда, ержүректілікпен сынайды. Патша өзіне Цзыин ақынды шақырып 
алғанда, онымен халықтың ауыр жағдайын емес, зұлымды, мейірімді жандарды айтады. Бір 
өлеңдерінде ақын ел тыныштығы көкке емес, билеушіге   боланысты екенін айтып өтеді. 

Ли Шанъинь қарама-қайшы екі топ арасындағы шінеуніктің ауыр өмірін өткізеді. Онда 
өмірдің жеке өкініштері мен ел қамының уайымы ұштасатын өлеңдер басым. Осылайша, бір 
өлеңінде ақынның жан тыныштығы қоғамдық сәтсіздіктерге ұласып кетеді. 

Лин Шанъинь – махаббат туралы өлең жазған жалғыз танымал ақын. Олар оның 
орындалмас бақыт арманы еді. Махаббат тақырыбы Таңдық уақыттан кейінгі өлеңдерінде 
үлкен орын алды. 

Таң династиясының соңғы ғасыры өтіп жатты. Қарама – қайшылықтар толастамасы – 
провинция басшылары, фаньчжэндар арасында, билікті қолға алғандар ешкімді аямады, 
барлық ауырлықтар шаруалар иықтарына түсті. Осының барлығы шаруалар көтерілісімен 
шешілді, ол кезде олар Чанъаньды жаулап алды. Таң мемлекеті өз құлдырауына жақындады. 

IX ғасырдың екінші жартысындағы ақындар тақырыпты қайталап, Таң поэзиясының 
формалды жетістіктерін жалғастырды. Сыкун Ту (837-908) Тао Юаньмин сияқты идеалды 
ақынды қайталағысы келді. Ол өзіне ұсынылған қызметтерден бас тартты; ол ежелгі ақындар 
сияқты өзін аш өмірге салды, бірақ династияға қызмет еткісі келмеді. Сыкун Ту 
көзқарасында конфуциялық пен даосизм қосылған. «Бір-біріне қайшы элемент осы Сыкун Ту 
тұлғасынан табылады», - дейді В.М.Алексеев ақын туралы «Қытай поэмасында» [11.25]. 
Шын мәнінде, Сыкун Тудың даосизмі  діни формада келеді. Ақын өлеңдері белгілі шартты 
дүниені суреттейді, ол дүние ақын жанын сипаттайды. Лирик Сыкун Ту, негізінен, қоғамдық 
мәселелерден алыс еді. Табиғат, құстар, вино, гүлдер – ақын поэзиясының толық арсеналы 
еді. Бірақ өлеңдерінде олар орын табуда.  

Қытай әдебиетінде  тарихында Сыкун Ту көбіне «Поэтиканың категориялары» авторы 
ретінде танымал – «Ақындар туралы поэма» ақын сезімі туралы жиырма төрт өлеңіне 
құралған. Ол туралы образдарға толы. Бұл    шығармашылықтан  қытай поэзиясындағы 
таңдық дәуір аяқталды. 

Таң поэзиясы әдебиет философия мен тарихи ғылым рөлін атқарған уақытқа жатады. 
Таң мемлекетінің өмір сүрген үш жүз жылдығында ол     дүниетанудағы жаңа ашулар 
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поэзиясы   болды . Ол тірі организм     болып  қала берді, ғасырлар өтіп әдеби мүсінге 
айналып кетпеді[12.31 б.]. 

Неліктен мың екі жүз жыл өтсе де, XX ғасырдағы мәселелерге толық тұрмысымызға 
қытай адамының қолы тартылды, неліктен олардың тақырып өзектілігі тынышталмай келеді? 
Алыс елдің алыс адамдары бізге сөз күшімен, рух күшімен, мықты   боланысымен 
жақындайды. 
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我的题目是哈萨克斯坦和中国的文化交流，互相影响，互相渗透。哈萨克斯坦和中国

自古以来都是友善的邻国，因为丝绸之路连接着两国。从我国与中国建交开始，两国之间各

方面的合作都是顺利发展的，其中重要的一部份就是文化方面的合作，也是方兴未艾。 
2005 年成立了中哈文化和人文合作分委会，这个委员会每年举办一次。委员会包括的

领域很广，双方在历史文物，无线电广播，新闻业，出板事业，归档并记录，作家协会等领

域开展了富有成效的交流与合作。这个委员会的成立，让两国在文化方面进行了全方面的、

深入的交流，比方说，影业方面，双方联合摄制影片。 
尤其是，2013 年 11 月在中国举办了“哈萨克斯坦文化日”。2013 年 11 月 5 号至 11 月

15 号在中国国立美术馆举办了哈萨克斯坦的珠宝首饰展览会。参展品种包括金器和银器，

其中一些是第一次在外国展出。11 月 5 号在国立大剧院举办了有著名哈萨克歌唱家参演的音

乐会。北京的一位音乐家，音乐制作人 Mr.Dada 发表了自己的感想：“我觉得，这是一场很

成功的，值得让人欣赏的音乐会。中国和哈萨克斯坦有很牢固的外交，经过这场音乐会以

后，我感觉两国的友好合作关系将更加牢固。哈萨克歌唱家唱中国歌让我很感动。我希望将

来我们会再有机会共同举办这样的音乐会，因为它们能让两国的人民互相亲近起来”[1]。 
2014 年 9 月在哈萨克斯坦举办了“中国文化日”。9 月 25 号在国立博物馆举行中国瓷器展览

会和“中国美丽乡村” 摄影展。展览会上展览了中国独一无二的瓷器、陶器，还有演出，具有

乡村风格的摄影也被展出。同时 9 月 25 号在国立大剧院«Астана Опера»举办了一场由中国

mailto:a.a.s.95@mail.ru
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著名歌唱家参加的音乐会。音乐会节目包括中国的民间歌舞，音乐，杂技。我坚信，要是多

举办几次这样的活动，哈萨克斯坦和中国的民间关系会进一步加强。 
关于教育方面的交流，现在大概有 1 万多名哈萨克斯坦的学生在中国学习。回到哈萨

克斯坦后，他们向本国人民介绍中国的语言，文化和历史；在哈萨克斯坦学习的中国学生大

概有 1700 余人，他们也为两国友谊交流贡献自己的力量。 
在哈萨克斯坦，像阿斯塔纳，阿拉木图，阿克托别，卡拉干达等一些城市都有孔子学

院，孔子学院向想要学习汉语的学习者，教授汉语，介绍中国文化和历史，是哈萨克斯坦和

中国人民之间的友谊桥梁。我自己也是欧亚大学的孔子学院的学生，所以我很感谢孔子学

院，让学生既有机会学习汉语，也能了解中国文化。 
举行各种各样的比赛和奥林匹克竞赛也是了解中国文化的一种办法。比方说“汉语桥”

就是比赛之一。这场比赛是中国政府创意和出资的，目的是推广中文和中国文化。还有在哈

萨克斯坦每年都会举办各种各样的奥林匹克竞赛。这样的活动极大得激发了本国人学习的兴

趣，从而在哈萨克斯坦学习汉语的人也越来越多。 
奖学金也给哈萨克斯坦的学生们提供了更多的留学机会。如今有很多奖学金的种类，

比如说中国大使馆的奖学金，中国大学的奖学金，交换生等等。 
我也通过奖学金有了一次去中国学习的机会。2014 年 9 月到 12 月，我在北京的中央民

族大学学习汉语。通过这次之行，我认真全面的学习了汉语方面的文化和历史知识，让我更

深入理解了汉语。根据在中国的学习经验，和切身体会，我深刻了解了哈萨克斯坦人如何去

适应中国的习惯，中国人怎样习惯哈萨克斯坦的风俗。现在我想谈谈我的感想。 
以前我经常听别人说，外国人，包括中国人，都不知道哈萨克斯坦是什么。我觉得不

可思议，他们怎么能不知道这样的大的国家呢。但是现在，经过大力推广哈萨克斯坦的文化

工作，我可以自豪地说，中国人开始理解我们的国家，也开始觉得我们国家的文化有意思。

上课的时候，我们，哈萨克学生，多次做了幻灯片介绍我们的国家，向其他留学生介绍哈萨

克斯坦的生活习惯，饮食，创作，历史等等。我们真的觉得很感动，我们说完以后同学们提

了很多问题，他们都对我们哈萨克族的风俗感兴趣。还有我们的大学举行了一场留学生的表

演，在这场表演里我们也介绍了哈萨克斯坦。临走一个中国学生告诉我一件事儿。她说以前

她不知道哈萨克斯坦，更不了解，中亚五国对她来说是一样的。但是认识我以后她知道了很

多关于哈萨克斯坦的事，还有她很高兴她有哈萨克朋友。这个时候，我为我的国家感到自豪

和骄傲，我也很高兴我能对两国之间的文化来住做出贡献。 
我还很清楚得记着，一个星期日的早上我被外面大声的哈萨克语吵醒了。这个时候我

刚到中国，对中国的生活方式还没习惯。这一刻，我忽然不明白：我在哪儿？怎么回事呢？

我为什么能听到哈萨克语？我目瞪口呆地看到：一幅赏心悦目的情景，在宿舍的后边有很多

穿上哈萨克传统服装年轻人。我连忙出去，原来今天是在中央民族大学举办哈萨克文化的日

子。到处都能听到哈萨克语和音乐，学生们唱哈萨克歌，弹哈萨克乐器，朗读哈萨克诗文还

有玩哈萨克游戏。我仿佛在这一天的时间回国了。走过去，我发现观众里有很多中国人，他

们怀着很大的兴趣观看哈萨克表演。 
中国是多民族国家，在中国大概有 56 个民族。哈萨克族也是中国家庭的一个成员。他

们大多数居住在新疆维吾尔自治区。中国政府投入了很多物力和人力，帮助哈萨克人保持并

发展自己的文化和民族传统。很多中国的哈萨克人去哈萨克斯坦旅行或出差。不少哈萨克斯

坦公民也去中国旅行或学习。这样的民间交流有助于文化的沟通，更能增加共识。 
结论 

当然，为了增加文化交流，哈萨克斯坦和中国还有很长的路要走，现在，我们已经能

看到最初的成果，我们可以说两国之间的文化对话是成功的，成绩是可喜的。希望中哈两国

的友谊能在我们年轻人的手里继续发扬。 
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ЕЖЕЛГІ ДӘУІРДЕГІ ҚЫТАЙ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТІНІҢ ДАМУЫ 
 

Салық Жұмабек 
Salik_jumabek@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қытай филологиясы 
кафедрасының оқытушысы, Астана, Қазақстан  

 
Ежелгі дәуірде, Қытайда көптеген ауызша аңыз, әңгімелер болды. Осы аңыздар қытай 

романының шығу қайнары болып табылады. Кейінірек кейбір тарихи әдебиет шығармалар 
мен аңыз әнгімелер пайда бола бастады, оларда негізінен әңгімелердің сюжетімен 
кейіпкерлердің бейнесі сипатталады. Осы шығармалардың кейіпкерлері романның шығуына 
жол ашты. 

Көркем әдебиет Вей Цзин, Нан Бей дәуірінде туындады. Сол кезде бір таңғажайып 
романдар пайда бола бастады, классикалық турғыда Құдай, жын-шайтан және халық 
арасында көп тараған аңыздар жазыла бастады. Тағы бір түрі халықты шабыттандыратын 
көркем әдебиет, көбінесе шынайы болған оқиғаларды жазады. Осы екі көркем әдебиет өте 
қысқа жазылған, бірақ әңгімелерінің сюжеті толық әрі анық сипатталған. Таң дәуірі кезінде 
аңыз көркем әдебиеттер шыға бастады, ол қытай көркем әдебиетінің жетілгендігінін белгісі 
еді. Таң дәуіріндегі аңыз көркем әдебиеті мазмұны кең болды, махаббат туралы және тарихи 
әңгімелер маңызды тақырыптарға айналды. Сонымен қатар көркем әдебиетінің бет саны 
көбейіп, сюжеті өте жанды, адамдардың образы өте анық бола бастады. 

Таң дәуірінде Вэньянь көркем әдебиеті поэзия мәдениетінің ортасында дамып жетіліп, 
поэзияның жан-жақты әсеріне ұшырады. Көркем әдебиетті жаратушылар және оны 
қабылдаушылар бір дәуірдегі ақындар болды, олар көркем әдебиетке поэзияның рухы және 
қызығушылығымен мәміле жасап, жаңа көркем әдебиет көзқарасын ортаға қойды, сонымен 
бірге көркем әдебиеттің эстетикалық сулулық ерекшелігіне назар аударды. Олардың көркем 
әдебиетке поэзиялық үндестікті тікелей енгізуі,сонымен қатар кеіпкер жасау, оқиға жобалау, 
ортаны бейнелеу, атмосфераны және қою сезімді тарату қатарлыларды бір тұлғаландыруы, 
және көркем әдебиетпен поэзияны тоғыстыру арқылы, көркем әдебиеттің сулулығын 
арттыруы, көркем әдебиетке деген әуесті арттыруы, тартымды сөздер пайдалануы, 
эвфемизмдік әңгімелеуі, эмоциялық қызғығушылықты арттыруы қатарлы эстетикалық 
ерекшеліктерді қалыптастыруы, қытай ежелгі көркем әдебиеті ұлттық формада дамып 
жетілгендігін көрсетеді. Таң дәуірінің көркем әдебиеті сол замандағы әдебиетшілерді бай әрі 
көп мазмұнды поэзиялық қимылдарды сақтады, таң поэзиясы сияқты таң адамдарының алға 
басар оптимистіқ рухын көрсетті, таң адамдарының шындыққа, мейірбандыққа, сулулыққа 
деген талпылысын әйгіледі, сол себепті Таң дәуірі әдебиетінің үздік уәкіліне айналды. 
Қытайдың қысқа романдары, Таң дәуірінен бастап дами бастады, сол кезден бастап әдемі 
әңгіме және толық құрылымды шығармаларды тарата бастады. Осы әдеби өнердің дамыған 
кезеңнен бұрын, бізде өте әдемі және әсерлі әңгімелер, ертегілер пайда бола бастады, мүмкін 
толық романдар бар, бірақ көп сандысы сақталған жоқ. Таң дәуірінен бұрын сақталған 
әңгімелер мен аңыздарға қарағанда, олардың бір бөлігі ежелгі дәуірдің мысалдарымен 
ажыратып қарауға болмайды, олар әңгіме мен аңыздарды дәйексөз етіп қолданды, кейбір 
философтардың пікірлерін түсіндірді; басқа бір бөлігі діншілдер, будда діні, дао ілімі және 
Қытайдың көне діндеріне шақыратын насихат сөздерді қолданады. Оларда да көптеген 
әңгімелер мен аңыздар қолданылады, олар былай деп түсіндіреді: діншіл адам жанға немесе 
Будданың қорғауына ие болып, қиыншылықтарды жеңіп, бақытқа кенеледі, ауруларынан 
айығады әрі шайтандары кері шегінеді, ал дінсіз адам болса, керісінше, қайғы мен әр түрлі 
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ауруларға кездеседі, одан бөлек тозаққа түсіріледі де онда жан түршігерлік жазалауға 
ұшырайды. Тағы бір бөлігі - ол адамдардың жер бетінде жасаған жақсы істері мен әдемі 
сөздерінің, күлкілі іс-әрекеттерінің жазбалары; ең әйгілі “ 世说新语 ”кітабының уәкілі 
іспеттес. Арнайы жазылған “Күлдіргі әңгімелерінің” тағы басқа да томдары бар. Сонымен 
қатар, бірнеше әңгімелер мен аңыздар бар, оларда періштелер мен жын-шайтандар жайлы 
жазылған, одан басқа өзге халықтардың мінезі жайлы жазылғандары да бар.  

Осы ғасырдағы таң дәуірінің көркем әдебиетті зерттеу 20 жылдары басталды. 
Шығарманы жинастыру жағынан, немесе көркем әдебиет теориясын зерттеу жағынан 
болсын, Лу Шунды Таң дәуірі көркем әдебиетін зерттеудің негізін қалаушы деп қарауға 
болады. Ол алдымен көркем әдебиетке деген көне жеңіл идеяларды жойды, 1920 жылы 
маусым айынан бастап, Бейжің университетінде қытай көркем әдебиет тарихы жайында 
баяндама жасады. 20 жылдары 《қытай көркем әдебиетінің қысқаша тарихы》, 《қытай 
көркем әдебиетінің тарихи өзгерісі》қатарлы көркем әдебиеттік жинақтарды жазды, ол тағы
《көркем әдебиеттің көне көшірмесі》және 《Таң Соң дәуір аңыздар жинағы》кітаптарын 
баспадан шығарды. Бұның ішінде таң дәуірі бөлігіндегі жетістіктер көп болған《қытай 
көркем әдебиетінің қысқаша тарихы 》 кітабы таң дәуірі көркем әдебиетіне системалы 
зерттеу жургізуге бастамашылық рөл көрсетті. Осы ғасырдағы біршама ерте жарық көрген, 
бршама сенімді Таң Суң аңыздары жайындағы талдамалы кітап болып табылатын《Таң Суң 
дәуір аңыздар жинағы》кітабы  сол кездегі таң дәуірі көркем әдебиетін зеріттеуге және 
жалпыластыру қызметіне қозғаушы күш болды. 

Суң дәуірінде қалалық тұрғындар жиі шайхана, мейрамханаларға барып, сондағы 
халық арасындағы өнер адамдарының әңгімелерін тыңдауды ұнатқан. Осылайша, ауызекі 
тілді қолданып жазылған романдар пайда болды. Қолжазба жазулардың алғашқылары 
баяндаушы адамның өнер көрсетуі кезіндегі қолданған мәтіні бойынша жазылған, кейінірек 
олар жалпы ұлттық әдебиетке айналды. Суң дәуірі қолжазба романдарының көлемі жағынан 
қысқалары да, көлемі үлкендері де бар. Қысқа романдарда көбінесе қала өмірі бейнеленеді, 
онда негізінен махаббат туралы әңгімелер баяндалады да, басты кейіпкерлері әйелдер, 
саудагерлер, қолөнершілер секілді қарапайым адамдар болса, ал ұзын романдардың 
баяндайтыны – тарихи әңгімелер. Суң дәуірінен бұрын романдарды жазуда Вынян жазуын 
пайдаланса, ал Суң дәуірінде Байхуа тілін қолданды. Ауызекі сөйлеу тілі өте жанды, жалпы 
жұрт арасында ұғынуға оңай болғандықтан, көпшіліктің мақұлдауына ие болды.  

Суң дәуіріндегі Байхуа романдарының пайда болуы Қытай романдарының  дамуы 
тарихындағы үлкен оқиға, оның ауызекі тілдік формасы, сонымен қатар кейінгі Мин және 
Цинь дәуірлерінде романдардың гүлденуі жаңа бір жолдың негізін қалады. Мин және Цинь 
дәуірлері – романдар дамуындағы биік шыңға жеткен кезең. Мин және Цинь дәуірлерінде 
романдар бұрын-соңды болмаған өркендеуге қол жеткізді, бұл дәуірлер жүзден астам тамаша 
көлемді романдар мен көптеген қысқа романдарды тудырды. Қытайдың төрт ұлы шығармасы: 
«Үш патшалық туралы роман», «Су бойында», «Батысқа саяхат», «Қызыл сарай түсі» - 
барлығы да осы кезеңнің көрнекті жетістіктері. 

 «Үш патшалық туралы роман» Қытайдың ең ежелгі тарихи романы, оны Луо 
Гуаньчжун тарихи материалдар мен халық аңыздарына сәйкес жазған. Бұл 120 бөлімнен 
тұратын роман батыс Хан дәуірінің соңғы жылдары мен Үш патшалық кезеңіндегі Цао Цао, 
Лю Бей, Сун Чуан секілді үш феодалдың саяси және әскери күресін сипаттап, сол кездегі 
қоғамдағы тәртіпсіздікті көрсетеді. Луо Гуаньчжун соғыстарды бейнелеуге өте шебер, 
үлкенді-кішілі 40тан астам соғысты өте әсерлі суреттеген, солардың ішінде «Қызыл құздағы 
соғысты» керемет жазған. Автор 8 бөлім бойы жанды түрде ұлы соғыс майдандарын, 
көптеген адамдарды, күрделі қайшылықтар мен қаһарлы шайқастарды, бұралаң жағдайлар 
мен адамды тебірентерлік көріністерді сипаттайды. Романда 400 ден астам адамдар кездеседі, 
көптеген адамдардың мінезі анық көрсетіледі, мысалы Джугы Лияңның ақылдылығы, Джаң 
Фейдің батылдығы, Гуан Үйдің адалдығы, Цао Цаодың айлакерлігі – барлығы да оқырманға 
терең әсер қалдырады.[1,186]. 
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 «Су бойында» бұл – Минь дәуірінің батырлар туралы романы, ол Байхуа тілін 
қолданып жазылған. Ші Наян оны Солтүстік Суң дәуіріндегі халық арасында тараған Суң 
Жияң бастаған шаруалар көтерілісі жайындағы әңгімелерге сүйеніп, өңдеп жазған. Романда 
осы шаруалар көтерілісінің барысы, оған қатысқан 108 ержүрек батырлар бейнесі көрсетіліп, 
шаруалардың рухани күресі мадақталады. Кітаптағы У Сун, Лин Чун, Ли Куэй, Лу Чжишын 
секілді адамдар қытайлықтардың рухани батырларына айналды. «Су бойында» романының 
120 бөлімнен, 100 бөлімнен, 71 бөлімнен тұратын әр түрлі нұсқалары бар. 

 «Батысқа сапар» - Минь дәуірінің аңыз-әңгімелік романы, ол У Чшынынның тақуа Таң 
Сыңынның әңгімелеріне сүйеніп жазылған шығармасы, барлығы 100 бөлімнен тұрады. 
Романда Сун Укоң, Джу Бажие, Ша Ужиңнің Таң Сыңды қорғап, батысқа саяхат жасаған 
кезіндегі өткізген қиыншылықтары бейнеленеді, жолда олар 81 қиындыққа кезігеді, әр түрлі 
жын-шайтандарды жеңіп, ақыры буддалық мүсінді кері қайтарады. Роман таңғажайып 
бейнелі түрде жазылған. Оқырмандарға ең ұнайтын кейіпкер – маймылдар патшасы Сун 
Укоң, ол көптеген қабілеттерге ие, 72 түрлі өзгере алады, әрі батыр, әрі тапқыр, ештеңеден 
қорықпайды. Сун Укоңның аспан патшалығындағы төңкерісі, айдаһарлар патшалығындағы 
байлыққа кенелуі, ақ сүйекті шайтанға соққы беруі халық арасында әйгілі. Сун Укоң ол бір 
аңыздық батыр, оның бейнесі, шын мәнінде феодал-басқарушыларға деген халық 
қарсылығын, батыл күресу рухын бейнелейді. 

 «Қызыл сарай түсі» - Қытайдың ежелгі замандағы аса көрнекті романы. Ол Чин 
дәуірінде Байхуа тілінде жазылған, ол бір ақсүйек отбасыдан шыққан қыз бен жігіт Жия 
Бауүй мен Лин Дайүйдің қайғылы махаббатын орталыққа ала отырып, Жия, Уаң, Ші, Бо 
сияқты төрт ақсүйек отбасылардың  биліктен айырылу барысын,  феодалдық тәрбие мен 
феодалдық жүйедегі жүргізілген қателіктерді ашып көрсетеді. Романның құрылымы өте 
үлкен, ондағы жағдайлар өте күрделі, шебер суреттелген, адамдардың образы өте жанды, 
бірнеше жүздеген адамдар арасында Жия Бауүй, Лин Дайүй, Бо Баочшай, Фың Жие, Йоу 
Санжие, Лийоу әже секілді өшпес өнер үлгілері бар. Романның тілі өте бай, табиғи әрі 
көркем, сөздер өте орынды қоланылған. Автордың білімі терең, «Қызыл сарай түсінде» 
Қытай мәдениетінің әрбір тұсындағы мәселелерді қозғайды. «Қызыл сарай түсі» Қытай 
феодалдық заманындағы қоғамының энциклопедиясы аталады.[2,53]. 

 «Қызыл сарай түсінің» 120 бөлімі бар, белгілі әдебиетші Цао Сюечин бастапқы 80 
бөлімін жазса, ол қайтыс болғаннан кейін Гау Ы есімді әдебиетші қалған 40 бөлімін 
жалғастырып жазды. Мин және Чин қос дәуіріндегі қысқа романдар да жоғары жетістіктерге 
қол жеткізді. Мин дәуіріндегі атақты Байхуа тілінде жазылған қысқа романдардың сюжеті 
өте кең, ең бастысы әр топтағы қала тұрғындарының өмірі мен қызығушылықтарын көрсету 
болды, содан кейінірек «қала халқы әдебиеті» аталып кетті [3, 26]. 

Чин дәуірінің ең нақышты қысқа романы Пу Сунлиньнің «Аңыз-әңгімелер». Бұл 
кітапта шамамен 500-ге жуық әңгімелер бар, олардағы басты кейіпкерлер негізінен жақсы 
және жаман перілер, таң қаларлық сюжеті бар. Шығарма феодалдық қоғамның кейіпсіз 
бейнесін айқын ашып көрсетеді. Мысалы «Бетперде» әңгімесінде бір шайтан бар, ол әдемі 
әйелдің бейнесіне келіп, жақсы адамдарды арбауға түсіреді, жасырын мағынасы өте терең. 
Кітапта  сонымен қатар өте шынайы әрі адал жақсы перілер де бар. Шығарма вэньянь 
жазуымен жазылған, тілі көркем әрі жанды, Қытайдың ежелгі замандағы романдары 
арасында үлкен жетістікке қол жеткізген шығарма.  
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Қазіргі заманғы қытай тілінде басқа тілдерден алынған көптеген кірме сөздер (外来语) 

бар. Солардың ішінде көбіне ағылшын, француз, жапон және орыс тілдерінен енген сөздер 
кездеседі. Сол үшін де біз қытай тілін қазақ балаларының арасында оқып-үйренушілерге 
түсінікті болуы үшін кірме сөздерді қарастыруды жөн көрдік. Ли Сяндунның айтуынша, 
қытай тілі тарихында, лексикалық кірме сөздерде бірнеше толқын болды: 

1. Цинь, Хан, Тан әулеттерінің тарихи дәуірлері 
2. ХІХ ғасырдың екінші жартысында. ХХ ғасырдың бірінші жартысы; 
3. 80 ж-аралығында. ХХ ғ- қазіргі уақытқа дейін. 
Қытай тіліндегі кірме сөздер белгілі бір оқиғаларға байланысты пайда болған. Мысалы, 

санскриттен кірме сөздер буддизм （佛教） пайда болған кезінде қытай тіліне енген; 
Қытайда «апиын» соғысы кезінде батыстан көптеген кірме сөздер келіп, пайдалануға түскен;  
Жапон сөздерінің айтарлықтай саны «Сино-жапон» соғысы тұсында пайда болды. Дэн 
Сяопиннің （邓小平）1979 жылы жарияланған «реформа және сыртқа есік ашу» саясаты, 
халықаралық терминологияға кірме сөздердің қажеттілігіне алып келді. Қытай тілінде 
көптеген сөздер, олар бастапқыда басқа тілде алынғандығына қарамастан, қытай тілінде 
тамыр алған және оның ажырамас бөлігі болған [1,34] . 

Кірме сөздер ежелгі заманнан бері қытай тілінде байқалады. Сол кезде кірме сөздер екі 
негізгі жолмен жасалатын болды : 1) қытай жазу белгісінің пернесін (радикалды) қосу әдісі;  
2) арнайы таңбаны қосу жолы. 

Қытай жазу белгісінің пернесін (радикалды) қосу жолы.Екінші ғасырда Император 
Ву (Хан әулеті) командасы бойынша Чжан Цзянь дипломатиялық миссиясны атқаруға 
батысқа басқарды. Оның Қытайға саяхаты басқа елдермен сауда және мәдени алмасу есігін 
ашты. Қытайға алып келінген жаңа өнімдер қандай да бір атауларды қажет етті. Бастапқыда 
шетелдік атауларға еліктеуге тырысты, бірақ тілдердің арасында тым көп айырмашылық 
болған соң, ол ұзақ қолданыста болған жоқ. Қытайлықтар үшін сөздің дыбыстық және оның 
мағынасының байланыстылығы маңызды болып табылады. Сол себепті, сырттан келген 
сөздерге пернені (радикалды) қосу қолға алынды, бұл ұғымдардың белгілі бір топқа жататын 
білдіреді. Мысалы, арыстан 师子 (shizi) ретінде қытайға келді. Содан кейін жануарларға 
тиесілі екенін білдіріп 犭 (quǎn) кілтті сөзді қосып, 狮 子 (shizi) алынды. Менделеев 
кестесіндегі сөздерге де осындай қытай кілтті сөздері қосыла  бастады. Металға кілт 钅(jin), 
газдарға  气(qi) - «бу» және пайдалы қазбаларға 石(shí)  - «тас» қосылды. 

Арнайы таңбаны қосу. Уақыт өте келе, қытайлықтар барлық шетелдік тауарларды 
арнайы таңбаларды қосу арқылы айтып келді. Мұнда олардың кейбіреулері мыналар болып 
табылады:. 胡 hu - «Солтүстік шетелдіктер» Мысалы, 胡桃 hútáo - жаңғақ, 胡菜 húcài - 
қырыққабат өрісі.西 (xi) -. «Батыс» Мысалы, 西红柿 xīhóngshì - қызанақ («батыс» + «қызыл» 
+ «құрма»). 洋(yang) - «шетелдік». Мысалы, 洋油 yángyóu - керосин, 洋火 yánghuǒ - сіріңке. 

Қазіргі заманғы қытай тілінде біз лексикалық кірме сөздердің 6 жолын  анықтадық. 
Олар: 1) фонетикалық әдісі; 2) семантикалық тәсілі; 3) қосымша кірме сөздер; 4) 
фонетикалық-семантикалық тәсілі; 5) қысқартылған әріптік қосындылар; 6) диалекттік кірме 
сөздер [2,143]. 

19 ғасырдың басында қытай тілінде кірме сөздер негізінен ағылшын және жапон 
тілдерінен ене бастады. Біріншіден, олар фонетикалық әдіспен енгізілді. Бұл әдіс шет тілі 
элементінің дыбысталуымен ерекшеленеді. Кірме сөздерінің ішінде қытай тілінде қос 
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буынды элементтер, мысалы 芭蕾 bālěi балет; 披萨 pīsà пицца; 苏达  sūdá сода; 吉他 jítā 
гитара; 巧克力 qiǎokèlì шоколад; 咖啡 kāfēi кофе. Біз көптеген жапон таңбаларының қытай 
тілінен алынғанын білеміз. Жапон тілі де шетелдік сөздерді және оларды таңбалары арқылы 
тіркелді. Және осы таңбаларды олар жаңа мағынаға ие бола отырып,  қытай тілі қайтарылған. 
Мысалы мынадай сөздер: 解放 jiefang азаттық; 贷币 huobi ақша; 保险 bǎoxiǎn сақтандыру; 概
念 gàiniàn тұжырымдама; 判断 panduan үкім; 前提 qianti алғы шарт, т.б.  

Семантикалық кірме шетел сөздері қытай тіліне аударылуымен сипатталады. Қытай 
тілінің кірме сөздерінің фонетикалық әдісіне қарағанда семантикалық әдістің ерекшелігі олар  
қытай тілінің лексикалық элементтерінен құралады әрі оның дыбысталуы және графикалық 
жағынан түпкі қытай тілінен айырмашылығы болмай қалады. Олар тіл жүйесіне оңай еніп, 
сөйлеу тілінде еркін қызмет атқарады. Мысалы: 生活 shēnghuó өмір; 质量 zhìliàng «сапа»; 打
字机 dǎzìjī жазу + әріп + машина = «баспа машинкасы», 下意识 xiayishi астында+ сана = 
«соқыр сезім», 望远镜 wàngyuǎnjìng  қарау  + алыс + линза = «бинокль».   

Фонетикалық-семантикалық кірме сөздер дегеніміз сөздердің бір немесе бірнеше 
компоненті  семантикалық лексикалық мағынасы болып, сөзбе сөз аударылады, ал қалған 
бөлігі дыбысталуы жағынан сақталып қалады. Мысалы, 啤酒 pijiu - «сыра», бірінші бөлігі 
фонетикалық дыбыс ағылшын көшірмесі болып табылады, және екінші бөлігі 酒- «арақ» 
семантикалық элементі; 因特网 yīntèwǎng «Интернет»  бірінші бөлігі 因特 - фонетикалық 
элемент интер + 网 wang «желі» - семантикалық элементі; 摩托车 mótuōchē «мотоцикл» 
[3,195-196]. 

Қосымша кірме сөздер –  кірме сөздердің ерекше түрі. Олар қытай тіліне жапон тілінен 
енген  кірме сөздер болып табылады. Алғашында қытай таңбалары арқылы жазыла отырып, 
сөзжасамдық құрылымына және сыртқы көрінісіне сәйкес қытай сөздерінен  ешқандай 
айырмашылығы жоқ. Бұл сөздерде фонетикалық белгілері ғана өзгереді. Бұл сөздер қытай 
тілінің сөзжасамдық үлгілерін қалыптастырған лексикалық элементтерден құралған  және 
қытай таңбалары арқылы  бекітілгендіктен, бұл сирек кездесетін құбылыс болып есептеледі. 
Мысалы: 场所 chǎngsuǒ орны;保险 bǎoxiǎn сақтандыру;见习 jianxi интернатура [2,150]7 

Қысқартылған әріптік қосындылар -  бұл қытай тіліндегі кірме сөздердің жаңа тәсілі 
болып табылады. Бұлардың ерекшелігі- әріптердің қысқартылуы арқылы жасалады. Мысалы: 
CBA (Chinese Basketball Association) 中国篮协- қытай баскетбол қауымдастығы; IP 电话

diànhuà Интернет-телефон; Sim 卡  kǎ ұялы телефондарға арналған cим-карта. 
Диалекттік кірме сөздер- путунхуаға (普通话, қытай тілінің ресми нұсқасы) басқа 

қытай диалектілерінен енген лексикалық сөздер. Мысал: 的士 dishi такси; 巴士 bashi - 
автобус. Осы жағдайларда ағылшын сөздері путунхуаға тікелей емес, бірақ Гуандун диалект 
арқылы енеді. Мысалы: 中古 (Jap) zhōnggǔ пайдаланылған; 衣车 yīche тігін машинасы. 

Қорытып айтқанда, дүниеде ешқандай қоспасыз, таза тіл болмақ емес. Сол себепті, 
өздеріңіз куә болып отырған қытай тілі де осы санаттан орын алады. Қытай тілін үйрену 
барысында мағынасында ешқандай грамматикалық ұғым тудырмайтын сөздердің барлығы 
өзгелерден енген кірме сөздер болып табылады. Тіл үйренген кезде бұған баса назар 
аударған жөн. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайского 
и русского языков // Вопросы филологии. - М., 2003 - № 2 (14). - 30-34 б. 

2. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. - М.: Просвещение, 1984. - 217 б. 
3.  Семенас, А.Л. Лексика китайского языка/ А.Л. Семенас – М.: АСТ: Восток-Запад, 

2006. – 284 б. 
4. http://education.imextrade.ru/review/kaleidoscope-of-culture/loanwords-and-cultural-

exchanges/ 
5. http://kitayskiy-akcent.ru/uchim-kitayskiy/kitajskij-yazyk/zaimstvovannye-slova-v-

http://education.imextrade.ru/review/kaleidoscope-of-culture/loanwords-and-cultural-exchanges/
http://education.imextrade.ru/review/kaleidoscope-of-culture/loanwords-and-cultural-exchanges/


3465 

kitajskom-yazyke. 
 
 
ӘОЖ [811.581:003.3](091) 

ҚЫТАЙ ЖАЗУЫНЫҢ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ 
 

Тайбасарова Арайлым Булатовна 
t_arailym@mai.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Аймақтану мамандығының студенті 
Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Шәріпхан М. 
 
Қытай жазуы – Қытайда пайда болған, 3 мыңжылдық иероглифтік және идеографиялық 

жазу жүйесі.  Қытай жазуының алфавиттен басты айырмашылығы – әр таңба мен белгінің 
өзіндік формасы, дыбысталуы мен мәнге ие болуында. Бүгінгі таңда Қытай жазуының екі 
түрлі формасын айтып көрсетуге болады: 

• ескі формасы – Вэньянь（文言）  – «Классикалық Қытай жазуы», ХХ ғасырдың 
басына дейін қолданылған Қытай жазуы. Бұл жазудың басты ерекшелігі әрбір сөз тек бір 
иероглифпен жазылады.  

• жаңа формасы – Байхуа (白话) – қазіргі Қытайда қолданылатын жазу формасы. Бұл 
жазудың түрі 1919 жылы 4 мамырда өткен студенттік қозғалыстан кейін қолданысқа 
енгізілді [1].    

Қытай жазуы – Жер шарындағы ең көне жазулардың бірі. Қытай иероглифтері Қытай 
өркениетінің дамуында ғана емес, әлемдік мәдениеттің дамуында орасан зор орын алады. Тек 
6000 жылдан бұрын, графикалық белгілер жүйесі қалыптасқан еді. Алайда, бүгінгі таңда, 
Қытай иерогифтерінің қашан пайда болу уақыты әлі де нақты анықталмаған. 1962 жылы 
Хуанхэ өзенінің бойындағы Цзяху неолиттік қоныста археологиялық зерттеулер жүргізген 
кезде төрт тасбақаға жазылған көне жазулар табылған еді. Ал бұл жазулардың өзі Қытайдың 
ежелгі иероглифтеріне ұқсас болып жазылған. Бұл пиктограммаларды б.з.д. VI мың 
жылдықтарға жатқызады. Сонымен қатар, ежелгі қытай жазуы туралы айтқанда, неолит 
дәуірінің Цзяху жазуын да атап көрсету міндетті. Бұл б.з.д. 6600 ж. болған қытай 
иероглифтеріне ұқсас жазу [2,3,4]. 

   Ендігі кезекте, қытай тілінің сөздерінің қалыптасуына тоқталайық. Бүгінгі таңда 
қытай тілінің иероглифтері кейде жеке дара бір сөзді білдірсе, кейде бірнеше иероглифтердің 
бірігуі арқылы белгілі бір мәнге ие болуы мүмкін. Қытай жазуының жүйесін былай 
түсіндіруге болады. Әр иероглиф белгілі бір мәнге ие, ұғымы бар таңба болып табылады. 
Егер қытай тілінің әр сөзіне белгілі иероглиф қолданылатын болса, онда қытай жазуында жүз 
мыңнан астам иероглиф болар еді. Сондықтан, мағынасы бойынша бірнеше иеорглифттердің 
бірігуі жаңа сөздің қалыптасуына әкеледі. Енді бұл иероглифтердің қалыптасу формаларына 
тоқталатын болсақ:  

 Түбір+жұрнақ: 
   Бұл қытай жазуының қалыптасу формасында бір иероглиф жұрнақтың бірігуі арқылы 

жасалады. Мысалы, қытай тіліндегі 鸟 – niǎo иероглифін қарастырсақ. 鸟 – niǎo- құс деп 
аударылады, ал егер оған 儿 er – кішкентай затты білдіру үшін қолданылатын жұрнақты 
қоссақ, онда жаңа сөз, 鸟儿 - Niǎo er – кішкентай құс (птичка) деген мағынадағы сөз шығады. 

 Түбір+түбір: 
   Қытай тіліндегі сөздердің қалыптасуының ең таралған формаларынң бірі – екі түрлі 

мағыналы сөздердің бірігуі арқылы бір мағынаны білдіретін сөздердің қалыптасуы. Бұл 
сөздердің қалыптасу формасы қазақ тілінде де кең таралған: балабақша, теміржол және т.б.  
Екі түбірдің бірігуі арқылы қалыптасатын сөздердің де әр түрлі жолдары бар. Мәселен, бір 
түбірді әртүрлі түбірлерге жалғау арқылы мағыналары жағынан өзара жақын сөздерді 
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қалыптастыру. Мысалы, қытай тілінің 车 chē (арба, тіркеу) деген иероглифін қарастырсақ: 
• 火 huǒ (от) +车 chē (арба, тіркеу) =火车 huǒchē «поезд» 
• 汽 qì (газ) +车 chē (арба, тіркеу) =汽车 qìchē «автомобиль»  
Немесе 场  chǎng (орын, аула) иероглифінің бірігуімен қалыптасатын сөздерге назар 

аударсақ: 
• 农场 nóngchǎng «ферма» (农 nóng, «ауыл шаруашылығы») 
• 工場 gōngchǎng «завод» (c 工 gōng, «жұмыс») 
电 diàn «электр күші»  деген мағынадағы сөздердің бірігуі: 
• 电 diàn «электр күші»  +话 huà «сөйлеу» = 电话 Diànhuà «телефон» 
• 电 diàn «электр күші»  + 脑 nǎo «ми» =电脑 Diànnǎo «компьютер» 
• 电 diàn «электр күші»  + 影 yǐng «сурет» =  电影 Diànyǐng «фильм» 
-деген жаңа сөздер қалыптасады [5]. 
    Кейбір жағдайда, бірнеше иероглифтердің бірігуі  нәтижесінде бір иероглиф өзінің 

мағынасын жоғалтып, түбірге жұрнақ арқылы жалғасады. Мысалы, 生 shēng «туу» деген 
мағынадағы иероглиф, басқа сөздермен біріккен кезде өз бастапқы мағынасын жоғалтты: 
xuésheng 学生 «студент» («оқу» 学 xué түбірімен жалғасуы) және yīshēng 医生 «дәрігер» 
( «медицина» 医 yī түбірімен жалғасуы). 

    Түбірлердің бірігуінің тағы бір түрі – мағынасы бойынша бір-біріне қарама-қарсы 
сөздердің бірігіп, жаңа мағына беруі. Мысалы:  

• 东西 dōngxi «зат» (东 dōng — «шығыс», 西 xī — «батыс»), яғни бұл жерде Қытайдың 
Ұлы Жібек жолымен байланысты, бұрыннан бері сауда батыс пен шығыс аймақтарында 
болғандықтан, бұл сөздердің бірігуі «зат» деген ұғымды білдіреді. 

• 大小 dàxiǎo «өлшем» (大 — «үлкен», 小 — «кішкентай»). 
• 多少 duōshao «қанша» сұрау есімдігі  多 duō — «көп», 少 shǎo — «аз» мағынадағы 

иероглифтерінің өзара бірігуі арқасында қалыптасады [6]. 
   Бүгінгі таңда қатй тілінің көптеген иероглифтері үш түрлі варианттарда кездеседі: 
• Дәстүрлі нұсқа 
• Жеңілдетілген қытайлық нұсқа  - пиньинь 
• Жеңілдетілген жапондық нұсқа 
   Қытай жазуының дәстүрлі нұсқасы – ҚХР-да ХХ ғасырға дейін қолданыста болған 

қытай жазуы. Дәстүрлі қытай жазуы ең алғашқыда Хань әулетінің билігі кезінде (V  
ғасырлар) пайда бола бастаған. 

Қытай Халық Республикасының ХХ ғасырдың соңында қарқынды дами бастауы, 
халықаралық аренада орын ала бастауы, басқа мемлекеттермен «ашық есік» саясатын 
жүргізе бастауы және саяси, экономикалық дамуы Қытайдың басқа елдермен тығыз қарым-
қатынас орнатуына әкелді. Осыған орай қытай жазуын жеңілдету мәселесі бірінші орынға 
шыға бастады. Себебі, Қытай жазуының күрделілігі – Қытайдың экономикалық дамуына 
кедергі жасады. Елде Қытай жазуының жаңа формалары енгізіле бастады. Бұндағы басты 
мақсат  дәстүрлі нұсқадағы қытай жазуын неғұрлым жеңілдету болып табылады. Реформа 
нәтижесінде 2235 иероглифтің жазылуы өзгертулді. Бұл жазудың жеңілдетілген нұсқасы 
1950 жылдары ҚХР-ны енгізіле бастап, 1956 жылы Қытайдың ресми жазу жүйесі ретінде 
орнады. Кейін 1964, 1977 жылдары қайта реформалар мен өзгертулер жүргізілген еді. 1952 
жылы Қытайддағы зерттеу комитетті Қытай жазуын жеңілдету бойынша процеске Лунь 
Юйдің айтқан  «дамытамыз, бірақ ойдан шығармаймыз» (қытайша - 述而不作 )сөздерін 
негізгі принцип ретінде ұстанды. Қытай иероглифтерін жеңілдетудің негізгі ұстанған 
ережелері мен принциптері: стандарттау, дәстүр мен қарапайымдылықты ұстану, 
фонетикалық ерекшеліктерін ескеру болды [7,8].  

 
Мысалы: 
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Дәстүрлі нұсқа Жеңілдетілген нұсқа Аударымы 
買 买 Сатып алу 
開 开 Ашу 
東 东 Шығыс 

 
Бүгінгі таңда жазудың дәстүрлі ұсқасы Корея, Тайвань, Гонконг және Макаода әлі 

күнге дейін қолданыста. Жапонияда 1946 жылдан бастап жеңілдетілген жапондық жазу 
қолданылуда. Ал Сингапур және 1981 жылдан бері Малайзия қытайдың жеңілтілген 
жазуыымен жазады.  

Қорытындылай келе, бүгінгі таңда қытай тілі мен жазуы – әлем халқының көп бөлігі 
қолданатын тілдік жүйе болып табылады. Өзіміз байқағанымыздай, қытай жазуы өте ертеден 
бастап пайда болып, бүкіл адамзат өмірі үшін улкен тарихи мәнге ие.  Сондықтан, бұл қытай 
жауының тарихын, қалыптасуын және негізгі нұсқаларын білу өте маңызды. Себебі, қытай 
тілі – орасан зор тарихи мәнге ие, өркениет және әлемдік тіл. 
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ҚЫТАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ МӨЛШЕР СӨЗДЕРДІ САЛЫСТЫРУ 
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Мөлшер – адамдардың дүниетанымы, оны меңгеру мен бейнелеудегі басты көлемі 

іспетті ұғым. Адамның дүниетанымы, құбылыстар мен заттар, олардың көлемі барлығы да 
мөлшерсіз, шамасыз болмайды. Кез келген заттың, құбылыстың белгілі бір өлшемі, мөлшері 
болады. Зат немесе қимыл- әрекеттің сандық мөлшерін емес, тек бірлігін ғана білдіретін 
сөздер қытай тілінде мөлшер сөздер деп аталады. «Мөлшер сөз» атауының мағынасына 
келсек, ол мөлшерлеу, шамалау дегенді білдіреді. Қытай тіл білімінде 1898-1952 жылдар 
аралығындағы ғылыми еңбектерде мөлшерге берілген атауларда бірізділік жоқ екенін 
байқауға болады. 1898 жылы Ма Цзенчжұң (马氏文通) «Грамматика сауаты» кітабының есім 
сөздер тарауында былай деген: «Өзі сөз емес, бірақ зат санымен қабысып келетін сөздер 
болады. Мысалы, ат, арба деген атаулардың алдында тұрады». Лүй Шушяң (吕叔湘) «Қазіргі 

http://www.china-shufa.narod.ru/2History/history/history_1.htm
http://www.asia-business.ru/military/culture/writing/
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қытай тіліндегі 800 сөз» деген кітабында мөлшер сөздерді: жекелік мөлшер сөздер, 
жинақтық мөлшер сөздер, бөлшектік мөлшер сөздер (часть) (部分量词  ), сыйымдылық 
мөлшер сөздері (容器量词), уақытша мөлшер сөздер, өлшемдік мөлшер сөздер, тәуелсіз 
мөлшер сөздер, қимылдық мөлшер сөздер, күрделі мөлшер сөздер деп топтастырады.  Ли 
Үиехуа мөлшер сөздерді заттық және қимылдық мөлшер сөздер деп екіге бөліп, ал заттық 
мөлшер 
сөздерді арнаулы және ауыспалы мөлшер сөздергебөлген. Ол арнаулы мөлшер сөздерді: жек
елік, жинақтық, өлшемдік, белгісіздік, потенциалдық және күрделі мөлшер сөздер деп бөлген. 
Қимылдық мөлшер сөздерді де арнаулы және ауыспалы деп бөліп қарастырған.  

Қазақ тіл білімінде мөлшер ұғымына қатысты қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін 
зерттеушілер тарапынан нақты да жүйелі жинақталған, жалпы атауын белгілі бір терминмен 
берген бірізді еңбек қазірше жоқ. Олар әрбір зерттеушінің еңбегінде әр түрлі аталып келеді. 
Тілдік тарихи даму үрдісіне қарасақ, мөлшер мәнді сөздер түркі тілдерінің барлығында, оның 
ішінде қазақ тілінде жиі кездеседі. Мысалы, бір үйір жылқы, бір табын сиыр, бір отар қой, 
бір уыс бидай, бір қадақ күріш, бір шелек сүт, бір құшақ отын, бір құлаш жіп, бір қарын май, 
бір жұтым су, бір үзім нан, таяқ тастам жер, сүт пісірім уақыт т. б. [4,-384] 
Қытай тіліндегі заттық мөлшер сөздердің дамуы аса күрделі, әрі ұласпалы. Себебі қоғамда 
мөлшерді өлшеудегі бірліктердің көбеюіне байланысты өлшем бірліктері де көбейген. 
Табиғи көріністерге, заттардың бейнелеріне қарай 个 [ge], 口 [kou], 张[zhang], 年[nian] жиі 
қолданылатын жекелік мөлшер сөздер пайда болып, дамыды. Екі хан（两汉） дәуірі кезінде 
сан мөлшер сөздерінің саны көбейіп, атқаратын қызметі нақтыланып, өзінше даралана 
бастады. Мысалы, 马 - 匹 атқа [pi] мөлшер сөзі , 牛 - 头 сиырға [tou] мөлшер сөзі, 羊 – 头
қойға [tou] мөлшер сөзі қолданылған. Бұл мөлшер сөздердің Чин （先秦）дәуірінде пайда 
болып, кейінгі Хан дәуірінде де өз қасиеттерін сақтай отырып дамыған. Жануарларға 
қатысты мөлшер сөздер: 马称匹 [ma – pi] жылқыға 匹 pi；羊，牛称头 [yang, niu – tou] қойға, 
сиырға 头 мөлшер бірліктері қолданылған. Мұндағы tou сөзі әуелде дене мүшесі бас 
мағынасын берген, кейін сиыр мен қой сөздерімен тіркесіп, сол жануарлардың мөлшерін 
көрсетуде қолданылған.Қорыта айтқанда, қытай тіліндегі заттық мөлшер сөздер сауыт-сүйек, 
металл дәуірлері кезінде пайда болып, Чин дәуірі кезінде заттық мөлшер сөздер қалыптасып, 
дамыды. Екі хан дәуірі заттық мөлшер сөздердің дамып, жетілген кезеңі болып есептеледі.  

Қытай және қазақ тілдеріндегі мөлшер сөздердің ерекшеліктері. Мөлшер сөз – қытай 
тіліндегі ең негізгі грамматикалық ерекшеліктердің бірі. Қытай тілінде әдетте заттың сандық 
мөлшерін білдіру үшін сан есім мен зат есім бірден тіркесе алмайды, олардың арасында 
міндетті түрде мөлшер сөздер қосылып айтылады. Мыс.:一个人[Yi ge ren] бір адам, 一本书

[yi ben shu] бір кітап, 一辆车[yi liang che] бір арба, 三件衣服[san jian yi fu] үш киім, 拉一把

[La yi ba] тарту, 考一次[kao yi ci] бір рет сынақ тапсыру, 住一年[zhu yi nian] бір жыл тұру, 看
了一遍[kan le yi bian] бір рет қарады.Айталық, бір тұтам шөп, бір қазан ет, бір сауым сүт, бір 
орам жіп, бір атым насыбай, бір уыс тары т.б. Осындағы тұтам, қазан, сауым, орам, атым, 
уыс сөздері аталған тіркестердегі зат есімнің мөлшерін (шамасын ) білдіріп тұр.[7,-67]. 

Бірақ мұндай сөздер қазақ тілінде жеке сөз табы ретінде қарастырылмаған. Өйткені, 
біріншіден, олар жеке тұрғанда тілімізде басқа сөз табына (жоғарыда келтірілген сөздер зат 
есімге) тәуелді сөздер. Екіншіден, қазақ тілінде әдетте сан есім мен зат есім сөздері тікелей 
тіркесе береді. Мыс.: бір адам, екі үстел, үш орындық т.б. Ал қытай тілінде олай емес, кей 
жағдайда болмаса, сан есім мен зат есімдер мөлшер сөздерсіз тіркесе алмайды. 

Заттық мөлшер сөздер адам не заттың санын білдіреді. Мыс.: 一个人[yi ge ren] бір тал 
адам, 一 张 桌 子  [yi zhang zhou zi] бір стол, 一 斤 米  [yi jin mi] бір фунт күріш, 两 本

书  [liang ben shu] екі кітап.Көне қытай тілі кезінен бері келе жатқан мөлшер 
сөздер: 乘  [cheng]，帙[zhi], 巡[xun], 寻[xun], 樽[zun],袭[xi]. Бір мөлшер сөзді бірнеше зат 
есімге қатысты мөлшер сөз ретінде қолданылады.Сондай-ақ басқа тілдерден енген мөлшер 
сөздер де бар: 便士[bianshi] пенси, 伏特[tute] вольт, 瓦[wa ] ватт, 英寻[yingxun], т. б.  
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Заттық мөлшерлік сөздердің тек мөлшер сөз ретінде ғана қолданылатын түрімен бірге 
басқа сөз таптарынан ауысып қолданылатын түрлері де болады. Заттық мөлшер сөздерді 
мағыналық сипатына қарай арнаулы және ауыспалы деп бөлуге болады. Арнаулы мөлшер 
сөздер бес топқа бөлінеді: 

1. Жекелік мөлшер сөздер дегеніміз – жеке заттардың бірлігін білдіру үшін арнайы 
қолданылытын мөлшер сөздер. Мыс.: 个 [ge], 位 [wei], 件 [jian], 本  [ben],把 [ba, 匹 [pi], 块
[kuai], 篇 [pian], 支 [zhi], 家 [jia], т. Б.Заттардың формасына қарай қолданылатын мөлшер 
сөздер:条[tiao] сырт көрінісі ұзын, жіңішке заттарға қолданылады :一条板凳 [yi tiao ban deng] 
бір ұзын орындық, 一条绳子[yi tiao sheng zi] бір арқан, т. Б. 张[zhang] тегіс, жалпақ және 
кейбір ашылатын заттарға қолданылады: 一张桌子[yi zhang zhuo zi] бір үстел,一张剧票 [yi 
zhang ju piao] бір театр билеті, т. б.Екі тілде де талдап санау өлшеміндегі сөздерде сандық 
мәні анық болмайды және олар зат есімдерге қолданылады. Мыс.: бір қап астық, бір түп тал, 
үш парақ қағаз, екі том кітап, бір шоқ раушан гүлі,он бау шөп,екі кесе май,т.б.  

Туыс емес екі тілді салғастыру нәтижесінде ең басты айырмашылық жекелік сөздердің 
қытай тілінде өте көп екендігі дәлелденді.  

 2.Жинақтық мөлшер сөздер заттардың және адамдардың жұбын, жиынын есептейтін, 
санайтын бірлік ретінде қолданылады: 副 [fu], 双 [shuang], 对 [dui], 帮 [bang], 班 [ban], 套
[tao], 大 [da], 伙 [huo] ， 群 [qun] т.б. жатады. Мөлшер сөздердің бұл түрі заттардың 
жиынтығын білдіреді. Мыс.: 副 [fu] 一副手套[yi fu shou tao] бір жұп қолғап, 一副对联[yi fu 
dui lian] жұп жазбалар, 一副眼镜[yi fu yan jing] бір жұп көзәйнек, 群[qun] 一群马[yi qun ma] 
бір үйір жылқы, 一群孩子 [yi qun hai zi] бір топ бала, 一群人[yi qun ren ] бір қора кісі. .  

Қытай және қазақ тілдеріндегі жинақтық мөлшер сөздерге жасалған салғастырмалы 
талдау олардың өзіндік айырмашылықтары бар екенін көрсетті. Қытай және қазақ 
тілдеріндегі мөлшер сөздердің ұқсастығы туыс емес екі тілде де жинақтық мөлшер сөздердің 
болу, ал айырмашылықтары олардың жасалу жолдарында. Қытай тілінде көптік формасының 
жасалу жолдары көп жағдайда мөлшер сөздердің көмегімен жасалады. Қазақ тілінде 
жинақтық мөлшер сөздердің жасалу жолдары да әр алуан болып келеді. 

 3. Белгісіздік мөлшер сөздер әдетте белгісіз сандық шаманы білдіреді. Олар 些
[xie], бірнеше, біраз және 点儿[dianr] біраз, азырақ сөздерінің көмегімен белгісіздік шаманы 
көрсетеді.. Мыс.: 一些 [yi xie ] бірнеше, 一些人[yi xie ren] бірнеше адам, 好些东西 [hao xie 
dong xi] біраз жақсы заттар, 点儿[dian er] азырақ, 一点儿东西[yi dian er dong xi] азырақ заттар. 
Белгісіздік шаманы білдіретін сөздер сан есімдермен тіркескенде, тек қана 一[уі] бір санымен 
тіркесе алады. Кейде мөлшер сөздер сан есімдерсіз зат есіммен тікелей тіркеседі. Мыс.: 来了

些人[Lai le xie ren] бірнеше адам келді, 买点儿苹果[mai dianr ping guo] біраз алма сатып 
алады, т.б.Заттық белгісіздік мөлшер мағынасы қоршаған ақиқат болмыстағы заттардың 
(адамдардың, жансыз және жанды заттардың, т.б.) болжалды санын білдіреді. 

Қазақ тілінде заттық белгісіздік мөлшерді білдіруде көп, көбірек, аз (емес), азғантай, 
қалың, дүйім, сан, т.б. сөздері де қолданылады. Қытай және қазақ тілдеріндегі белгісіздік 
мөлшер сөздері ұқсас болып келеді. Қытай тілінде 些 [xie], бірнеше, біраз және 点 儿
[dianr] біраз, азырақ сөздерімен, қазақ тіліндекөп, аз, азырақ, қалың, т.б., сөздерімен 
жасалады. 

4.Уақытқа қатысты (потенционалды) мөлшер сөздер 准量词: 年 жыл ，星期 апта, 天
күн,  小时 сағат,三年 үш жыл,五天 бес күн, 一小时 бір сағат т.б. 

5.Қытай тіліндегі өлшем бірлікті білдіретін мөлшер сөздер екі топқа бөлініп 
қарастырылады. Бірі – метрикалық санау бірліктері: ұзындық өлшемдері（长度）: 微米[wei 
mi]микрометр т.б.; аудан өлшемдері（面积和地积）:公亩[gong mu] ар,公顷[gongqing] гектар 
т.б; сыйымдылық өлшемдері （ 容 量 ） : 毫 升  [hao sheng] миллилитр, 升 [sheng] литр 
т.б.; салмақ өлшемдері （重量） :克  [ke] грамм, 百克  [bai ke] гектограмм, 公斤  [gongjin] 
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килограмм, 公担  [gongdan] центнер, 斤  [jin] жарты килограмм, 吨  [dun] тонна; көлемдік 
өлшемдер（体积）:立方厘米 [lifanglimi] куб сантиметр,立方分米[lifangfenmi] куб. 

Екіншісі –қытай халқының өзіне тән өлшемдік, салмақтық бірліктер: ұзындық 
өлшемдері: 市毫 [shi hao] хао，市里 [shi li] ли т.б.аудан өлшемдері: 平方市寸[ping fangshi 
cun] шаршы сунь,平方市尺 [ping fang shi chi] шаршы чи, т.б. сыйымдылық өлшемдері: 市
勺 [shi shao ]，市合 [shi he ] т.б.салмақ өлшемдері:市丝 [shi si ], 市毫 [shi hao]，т.б. көлемдік 
өлшемдер（体积）: 立方市寸 [li fang shi cun], 立方市尺[ li fang shi chi] , 立方市丈 [li fang shi 
zhang].  

Ауыспалы мөлшер сөздер (借用名量词) дегеніміз – сыйымдылықты білдіретін және 
басқа сөз табынан ауысып келіп (қосымша) қызмет атқаратын сөздер. Қазіргі қытай тілінде 
мұндай мөлшер сөздерді зат есім мен етістіктен ауысып келген сөздер құрайды. Мыс.:一杯

茶 бір шыны шай,,一口井 бір құдық, 一头牛 бір бас сиыр, 一户人家 бір жанұя, 一粒珍珠 бір 
тал інжу маржан, 一串葡萄 бір сабақ жүзім，一朵花 бір шоқ гүл, 一束鲜花 бір бума гүл 
т.б.Уақытша мөлшер сөздер (临时名量词 ) зат есім немесе етістік мөлшерлік мағынада 
қолданылып, зат есім немесе етістіктің өздері бейнелейтін зат немесе қимылдың көлемін 
екінші бір заттың мөлшері ретінде көрсетуін білдіреді. Мыс.:一书架书 бір сөре кітап, 一脸汗

жүзін тер басу, 一瓶子牛奶 бір бөтелке сүт, 一屋子人 адам толы бөлме, 一箱子衣服 бір 
чемодан киім, 一身泥 денесі тұтас балшық, 桌子[ zhuo zi] （үстел /зат есім/ 一桌子书[yi zhou 
zi shu] бір үстел кітап, 一裙子水 етегі су болу ，捆 [kun] орам /етістік/一捆嫁[yi kun jia] бір 
орам жасау.  Қазақ тіліндегі ауыспалы мөлшер сөздерді тұрақты тіркестер жасайды, олар 
негізінен зат есім және етістіктен ауысып келген сөздер болады. Мұндай сөздер қазақ тілінде 
дара мөлшерлік сөздер деп те аталады. Мәселен, қазақ тілінде зат есімнен немесе етістіктен 
ауысқан мөлшерлік сөздер өте көп: бір кесе су, бір тостаған қымыз, бір бас сиыр, бір тал 
алма, бір кесе су т.б..[3,-384] 

Қытай тіліндегі мөлшер сөздер жүйесін құрайтын екі топ болса, соның бірі – қимылдық 
мөлшер сөздер. Қытай тілін зерттеуші белгілі ғалым Лүй Шушяң өзінің «Қытай тілі 
грамматикасына кіріспе» атты еңбегінде қытай тіліндегі қимылдық мөлшер сөздерді арнаулы 
қимылдық мөлшер сөздер, қимылдың қандай құралмен атқарылғандығын білдіретін мөлшер 
сөздер және етістікпен бірлескен мөлшер сөздер деп үш топқа бөлген. 
Арнаулы қолданылатын қимылдық мөлшер сөздер: 次[ci], 回[hui], 下[xia], 番[fan], 通[tong], 
气[qi],阵[zhen], 遍[bian], 趟[tang], 场[chang], 顿[dun] . 

Ауыспалы қимылдық мөлшер сөздердің шығуына қарай, бес үлкен топқа бөлінеді. 
Олар: 

1.Уақыттық мөлшер сөздер:谈一小时 бір сағат сөйлеу, 病一星期 бір апта ауыру, 休息两

天 екі күн демалу, т.б. 2. Дене мүшелеріне қатысты мөлшер сөздер:看一眼 бір рет қарау, 踢一

脚 бір рет тебу,打两拳 екі рет ұру, т.б. 3. Құралдық мөлшер сөздер: 砍一刀 бір шабу, 放一枪

бір мәрте атпақ 洗一水 бір жуар су, 敲一棍子 таяқпен бір рет ұру, 画一笔 бір сызу, 切一刀 
бір мәрте кесу т.б. 4. Сүйемелдеу мағынасындағы мөлшер сөздер: 唱一曲 бір ән салу, 走一步 
бір адым басу, 喊一声 бір рет айғайлау, 转一圈 бір айналу т.б. 5. Тұлғалас мөлшер сөздер: 看
一看 көру, 走一走 жүру, 说一说 сөйлеу, 摸一摸 сипалау, 敲一敲 қағу, т.б.[2.-186] 

Қытай тілінде кейбір сөздерге мөлшер сөздің орнына зат есімге мағынасы жағынан 
жақын сөздерді қолданылады. Мыс.: 一口猪 [yi kou zhu] бір бас шошқа, 一头牛 [yi tou niu] 
бір бас сиыр, 一尾鱼 [yi wei yu] бір тұтам балық, 一刀纸 [yi dao zhi] бір кесім (жүз парақ) 
қағаз, 一碗饭 [yi wan fan] бір кесе тама,车[che] машина, 飞机 [fei ji]самолет，碗[wan]кесе, 瓶
[ping]бөтелке，柜子[gui zi ] шкаф, 一脸汗水[yi lian han shui]жүзін тер басу，一口白牙 [yi kou 
ya] ауызы толы ақ тіс,一手泥巴[yi shou ni ba] бір уыс балшық, т.б. 

Мөлшер сөздер көбінесе қалыптасқан ұғымдағы немесе арнайы обьектіге арнайы 
қолданылатын сөздер. Олар негізінен екі түрге бөліп қарастырылады. 1) арнайы өлшем 
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бірліктер: 一斤 жарты килограмм, 两 0.33 грамм, 吨 тонна, 米 метр, т.б. 2) адамды немесе 
затты білдіретін сөздер：个，位，名，员，群,伙，帮，窝; Істі-қимылды білдіретін сөздер: 
件，项，桩，起，档，宗; Отбасын білдіретін сөздер: 世，代，辈，房，家，户; Дәрежені 
білдіретін сөздер：等，级; Түрді (вид) білдіретін сөздер：种，类，样，. 

Қимылдық мөлшер сөз жеке бір жүйе ретінде ішкі құрылымы бірнеше бөлектен тұрады, 
оның етістікпен тіркесуі әртүрлі факторларға байланысты. Ол бірінші кезекте қимылдық 
мөлшер сөздің өзіндік семантикалық ерекшелігіне, екінші кезекте етістікке қатысты 
обьектіге байланысты болады.Қимылдық мөлшер сөздің құрылымдық жүйесін төрт сатыға 
бөліп қарастыруға болады. Олар: жалпы қолданыстағы мөлшер сөздер (通用量词)，тәуелсіз 
мөлшер сөздер (自主量词 )，көмекші мөлшер сөздер (借助量词 )，модальдық мөлшер 
сөздер(情态量词)  

1) Жалпы қолданыстағы мөлшер сөз (通用量词 ). Сандық және уақыттық мөлшер 
бірліктерін білдіретін мөлшер сөздер：次 рет, 回 рет, 年 жыл, 月 ай , 日 күн, 季 сезон, 周
демалыс күндері, т.б. 

2) Тәуелсіз мөлшер сөздер (自主量词 ): 看一看 қарау, 学一学 үйрену, 说一说 сөлеу,扫
一扫 сыпыру т.б. 

3) Көмекші мөлшер сөздер (借助量词). а)Дене мүшесіне байланысты : 眼 көз, 头 бас, 腿
аяқ, 手 қол, 口 ауыз, 拳 жұдырық, 脚 аяқ, 巴掌 алақан, 指头 саусақ. ә)Құрал-саймандарға 
байланысты: 刀 пышақ, 抢 мылтық, 笔 қалам, 鞭子 қамшы, 斧子 балта, т.б. б)Нәтижесінің 
қоса берілуіне байланысты:步 қадам, 声 дауыс,圈 қора,程 жол.  

в) Модальдық мөлшер сөздер ( 情态量词): 番, 通,气, 阵, 遍, 顿, 场, 趟.[6,-196] 
Қытай және қазақ тілдеріндегі мөлшер ұғымдарын білдіретін тұрақты тіркестер. Қазақ 

тіліндегі ат шаптырым жер, құнан шаптырым жер, козы көш жер дегендермен бірге бір елі, 
екі елі деген өлшем бірліктері сияқты өлшем бірліктері бар. Қытай халқында да ертеден елi 
өлшемi болған. Бұл өлшемдi күнi бүгiнге дейiн қолданады.Елi сөзінің қытай тiлiндегi 
баламасы 指厚 zhi hou, тура мағынасын қазақ тiлiне аударсақ, «саусақтың қалыңдығы» деген 
ұғымды бiлдiредi: Екi елi:er zhi hou(шамамен 2 см) екi саусақтың енiне тең;үш елi: san zhi 
hou (шамамен 6 см) үш саусақтың енiне тең;Төрт елi: si zhi hou (шашамен 8 см) 4 саусақтың 
енiне тең). Бармақ елi: 大 拇 指 da mu zhi (шамамен 2,5 см). 
Ерте кезде қазақ халқы да қытай халқы да, жер көлемiн, ұзындықты өлшеу үшiн мына 
қарапайым әдiстердi пайдаланған. Мыс.: табан, қадам, таяқ өлшемдері, тас лақтырып өлшеу, 
садақ оғын атып өлшеу, арқанмен өлшеу т.б.[5,-84] 

Алыс жолдарға, оған кететiн уақыттың ұзақтығына қарай төмендегiдей өлшемдер 
пайда болған: бiр күншiлiк жол (жер) – таңның атуы мен бату аралығы. Қытай тiлiндегi 
мағынасы 一天路  yitian lu бiр түстiк жол (жер) – ерте шығып кеткенде, күн дәл төбеге 
келгендегi аралық, қытай тiлiндегi мағынасы 半天路 ban tian lu бiр түстiк жол (жер) – таң 
атып, жұлдыздар сөнiп, күн шыққан кез.Қытай халқының негiзгi шаруашылығы – егiншiлiк. 
Осы егiншiлiкке байланысты туындаған қашықтық ұғымдары да жеткiлiктi. Мыс.: 千米 qian 
mi 1000 метрге тең – 1 км; 公里[gong li] шақырымға тең; 十里[shi li] 0,5 км-ге тең – көз көрiм 
жер; 英里[ying li] 200-250 метрге тең – құлақ естiр жер; 海厘[hai li] судың бетiн өлшейтiн 
өлшем – 600 метрге тең; 尺寸[chi cun] 34 см-ге тең. [1,-231] 

Қытай және қазақ тілдерінің мөлшерлік сөздердің грамматикалық 
айырмашылықтарына тоқталып, қытай тілі даралаушы тілдерден екенін ескерсек, қытай 
тіліндегі сөздер ешқандай септелмейтіндігі, шақ формасы, тәуелденбейтіндігі сол тілдің 
басты айырмашылығы болып келеді. Қазақ тіліндегі мөлшерлік сөздер қабыса, матаса, 
меңгере байланыстарға түсе алады. Қытай тіліндегі мөлшерлік сөздер тек қана қабыса 
байланысқа түседі. Қытай тіліндегі мөлшерлік сөздер сөйлемде бастауыш, баяндауыш, 
анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш, толықтырғыш бола алады. 
Алқазақтіліндеанықтауыштық, пысықтауышқызметатқараалады. 
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Қытай тілі аса күрделі тіл болғандықтан, онда мөлшер сөздердің саны көп және әрбір 
мөлшер сөздің ойды анықтайтын, толықтайтын, сипаттайтын өзіне тән қызметі бар. 
Сондықтан олардың бірінің орнына бірін ауыстырып қолдануға келмейді. Қытай тіліндегі 
мөлшер сөздердің қолданылуы сөз тіркесіндегі немесе сөйлемдегі білідретін мағынасы 
жағынан, мөлшерлік мағынасымен, құрылымдық қызметі жағынан жіктеліп, ерекшеленеді. 
Ал қазақ тіліндегі мөлшер сөздер жеке сөз табыретінде қарастырыл мағанымен, тілде 
атқаратын қызметтеріне қарай олар сан есімдердің құрамындағы нумеративті сөздер немесе 
өлшем сөздер, счетті сөздер, есептік сөздер деп аталып жүр.  

Қытай тіліндегі мөлшер сөздер санесіммен, есімдікпен тікелей тіркеседі. Ал зат есім, 
етістік, сын есім әдетте мөлшер сөздер арқылығана сан есіммен тіркесе алады. Бұл қазіргі 
заман қытай тіліндегі мөлшер сөздердің басты айырмашылығы. Олар сан есім немесе сілтеу 
есімдігіментір кесіп, сөйлем мүшесі болады. Сонымен қатар мөлшер сөздер сөйлемде 
анықтауыш, толықтырғыш, бастауыш, баяндауыш, толықтауыш қызметтерін атқарады. 
Мөлшер сөздер кеңінен қолданылады және олардың өзіндік қолдану ерекшеліктері, заңы бар. 
Әртүрлі мөлшер сөздер әртүрлі сөздерді шамалайды. 

Бір мөлшер сөз әртүрлі сөздерді 
шамалай алады. Бір сөзге бірнеше мөлшер сөздер қолданыла береді. 

Қытай тіліндегі мөлшер сөздердің бір түрі немесе бір тобы – өлшем бірліктері қазақ 
тілінде дедәл сондай болып кездеседі. Сонымен қатар, қытай тіліндегі бірнеше мөлшер сөз 
қазақ тіліндегі бірғана мөлшер сөзбен және қазақ тіліндегі бірнеше мөлшер сөз қытай 
тіліндегі бірғана сөзбен берілу құбылысыда жоқ емес. Қытай тіліндегі мөлшер сөздерді 
қолдануда ерекше қатаңдықты талапетеді. Егер сөйлемде мөлшер сөзді дұрыс қолданбаса, 
яғни сипатталатын обьектінің өзінеғана тән мөлшер сөзді қолданбаса, немесе оны қалдырып 
кетсе, онда бұл сөйлем негізгі мазмұнынан айырылыпқалады. Жалпы алғанда, «сан есіммен 
зат есімді» мөлшер сөздер құрайтын мөлшер сөз тіркесінің, ең басты синтаксистік қызметі – 
анықтауыш болу. Нақты жағдайларда олбастауыш, баяндауыш, толықтауыш, пысықтауыш 
және толықтырғыш жасайалады. Ерекше тіл ортасында, бастауыштық, баяндауыштық 
қызметтерін атқара алады, бірақ толықтауыштық қызметжасай алмайды. Сан есіммен қимыл 
мөлшер сөз және зат есім тіркесіп келгенде белгілі жағдайда сөйлемде ол бастауыш 
қызметін атқарады. 

Мөлшер сөздердің сезімдік, формалық және тілдік реңктерін нақты білу 
мөлшерсөздерді дұрыс қолдануымызға көмектесіпқана қоймай, оларды шебер таңдай 
білуімізг екөмектеседі, тілді оданда көріктіқыла түседі. 

Қорыта келгенде, шетел тілінің жүйесін саналы түрде меңгеру барысында анна тілімен 
салғастыру қазақ тілінің ерекшеліктері мен айырмашылықтарын жүйелі түрде, тереңірек 
түсінуге, меңгеруге, пайымдауға жол ашады. 
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Сандар – заттардың нәрселердің мөлшерін анықтауға негізделген жиын болып 

табылады. Сандар ұғымы өте ерте заманда пайда болған. Бұл ұғым ғасырлар бойы 
кеңейтілген әрі жалпылана түскен. Ертеде әрбір халық табиғаттың кейбір апаттарын, отты, 
кейбір жануарлар мен құстарды, көшпелі тұрмысқа қажетті заттарды киелі деп қастерлеген. 
Сондай-ақ әрбір халықтың өмірінде түрлі мәнге ие, ерекше сипат бере отырып, жиі 
қолданылатын сандар тізбегі де көп. Қазақ халқында кейбір сандар тізбегін салт-
дәстүрімізден, ырымдарымыздан, офоризмдерден, тұрақты сөз тіркестері мен мақал-
мәтелдерден кездестіреміз. Мысалы: “Анаңды меккеге үш рет арқалап апарсаң барсаң да, 
қарызыңнан құтыла алмайсың”; “бір түлкі жеті бөріні алдайды”; “алтау ала болса, ауыздағы 
кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді”; “жерден жеті қоян тапқандай қуанды” т.б.  

Ұлы ғалым Пифагор: «Әр сан өзіндік ерекшелікке ие» – деген екен. Сандар адам 
баласының ертедегі өмірінде уақыт өлшемі, көлемдік өлшемі жағынан ерекше қызмет 
атқарған. Мысалы, о баста бес күндік апта, бертін келе жеті күндік апта болған. Сан 
есімдердің ішінде кейбір сандар сандық мәнімен қатар, басқа мағынада қолданумен 
ерекшеленеді[1, 15]. Мұндай жағдай, әсіресе осы сандардың тұрақты тіркестерде, аңыз-
әңгімелерде, жыр-дастандарда, салт-дәстүрлерде және басқа дүниетанымға байланысты 
қолданылғаны көзге анық түседі, бұл құбылыстың тарихы да ертеде жатқаны белгілі. 
Сандарының қадір-қасиетін біле отырып, әрбір сан жайлы ой толғанысын тудыру, білімге 
қызығушылықты арттырады. Бұл мақалада қазақ және қытай тілдеріндегі кейбір сандардың 
білдіретін ұғымдары, ішкі мәні қарастырылады. Осы негізде қазақ және қытай тіліндегі 
ерекше маңызы бар сандарға талдау жасалады. Сондай-ақ қазақ және қытай тілдерінде 
сандармен байланысты жиі қолданылатын тұрақты сөз тіркестері де қарастырылады.  

Қытай тіліндегі ерекше сандар  
Кез келген тілдің сөздік қорына енетін сан атаулары ақиқат болмыстың өзінен, өмір 

шындығынан алынған, адамзаттың нақты заттардың өлшем-мөлшерін айыру қажеттілігінен 
туындаған. Әртүрлі халықтың ұқсамаған мәдениетіне, әдет-ғұрып, салт-санасына 
байланысты сандарға болған түсінігі де әртүрлі болып келеді. Қытай халқы сандарға ерекше 
мән беретін ұлт, қытай тілінде кейбір сандардың өзіндік мәні, ерекшелігі бар. Қытай 
азаматтары, әсіресе, жас буын арасында әр түрлі әлеуметтік желілер де болсың сандар 
тізбегін қолдану дәстүрі кең етек жайған.  

«1» саны қай тілде болсын бірлік сөзінің түпкі түбірі саналады. Адам өмірін 
басқаратын, әр пенде ұмтылатын сан болып есептеледі. Қандай да бір құбылыстың, 
тіршіліктің, әлем жаратылысының бастауын білдіреді. Қытай тілінде дүниенің бастамасы 
және әрбір істің қайнар көзі болып саналады. Қытай тілінде «1»  санының қолданылу аясы 
өте кең. Ертедегі жазушылар әдеби шығармаларында «1» санын көп қолданған. Мысалы: 
атақты қытай жазушысы 李白(Ли бай ) “山中与幽人对酌”деген шығармасында: “一杯一杯复

一杯(бір, бір стакандап...) деп жазған. Таң дәуірідегі атақты ақыны 王建 (Уаң жиан) “古
谣”(Ежелгі баллада) деген өлеңінде мағынасы жағынан қарама қарсы сөздерді жүйелі түрде 
қолдана отырып өлең жазған. “一东一西垅头水，一聚一散天边霞。一来一去道上客，一颠

一倒池中麻”。 
«1» санына байланысты қытай тілінде көптеген тұрақты сөз тіркестері кездеседі, 

қолданылуына қарай әртүрлі мағына береді, мысалы: “百闻不如一见” (мың естігеннен бір 
көрген артық),“有一无二” (тек біреу, қайталанбайтын), “千载一时” немесе “千载一遇” (мың 
жылда бір рет болатын мүмкіндік),  “九牛一毛” немесе “九牛一毫” (көптік ішіндегі бірі). «1» 
саны бар кейбір тұрақты сөз тіркестерінде қосарланып қолданылған кезде де аз, болымсыз 
деген мағынаны береді. “一丝一毫” (өте аз), “一手一足” (күші шектеулі), “一草一木” 
(болымсыз), “一针一线” (аз), “一知半解” (білері аз), “一言半语” (қысқа сөйлеу), “一言难尽” 
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(бір сөзбен түсіндіру қиын), кедей, жағдайы нашар деген мағынаны да береді, “不名一钱” 
(ақшасы аз), “一无所有”, “不名一文” (ештеңесі жоқ), “一穷二白” (кедей), жетістік, нәтижені 
де білдіретін тұрақты сөз тіркестерінде қолданылады, “一劳永逸 ” (бір рет еңбектеніп, 
жеңіске жету), “一本万利” (аз ақша шығарып, көп пайдаға кенелу), “一举两得”, “一箭双雕” 
(бір оқпен екі қоянды ату),  “功一美二” (бір жеңіспен екі атаққа бірден кенелу), “一飞冲天” 
(үлкен жеңіске жетіп, адамдарды таң қалдыру). “一路顺风”, “一路平安”, “一帆风顺”  
барлығы да ұзақ сапарға аттанар кезде қолданылады, ақ жол болсын, жолың болсын дегенді 
білдіреді. Сезім, махаббатқа байланысты идиомаларда да кездеседі, “一见倾心”, “一见钟情” 
(бір көргеннен ұнатып қалу), “心有灵犀一点通” (қыз бен жігіттің арасындағы шынайы сезім),  
“一双两好” (бір-бірін шынайы сүйетін ерлі-зайыптылар). “一心一意” ,“专心一志” мұқият, 
бар зейінімен деген мағыналарды береді. “一表人才”, “一表人物”, “一表非凡” адамның 
сыртқы келбетінің ретті, салауатты екенін білдіреді. “一别如雨” (ұзақ уақытқа айырылысу), 
“一哄而散” (бір айқаймен айырылысу), “一盘散沙” (тарыдай шашылған), “一刀两断” (бірден 
байланысын үзу) т.б. осы сияқты «1» санын қолдана отырып жасалған тұрақты сөз тіркестері 
қытай тілінде өте көп. 

«2» саны қытай халқы үшін жағымды сандардың қатарына жатады. «2» саны қытай 
тілінде күрделі әрі маңызды сан. Қытай тілінде “两”(екі) мен“俩”(екеуі) деген сөздердің 
қолданылуы мен екі деген мағынаны білдіретін “两”мен“二”сөздерінің қолданылуы қытай 
тілін үйренушілер, тіпті қытай халқы өзі де қиындықтарға ұшыратады. Бұл сөздердің 
грамматикалық қолданылуын меңгеру өте қиын. Сандар жиынтығындағы бірінші жұп сан 
болып саналатын «2»  саны “对” (жұп),  “双” (егіз) деген сөздермен мағыналас. Ежелгі қытай 
мәдениетінде “好事成双成对” (жақсы іс қос-қостап келсін), “双喜临门” (жақсылықтар 
жұбымен болсын) деген жақсылықты армандау мақсатындағы наным-сенім болған. Қытай 
тілінде “二” немесе “两”(«2») санын қамтитын тұрақты сөз тіркестері кеңінен қолданылады. 
Мысалы, “二八佳人” (он бес жастағы қыздар), “九牛二虎之力” (күші зор), “三言两语” (сөзі 
аз),  “接二连三” (бірінен кейін бірі),  “独一无二” (өте сирек кездесетін), “三三两两” (өте аз), 
“一干二净” (ештеңе қалдырмау),  “毫无二致” (бірдей, ұқсас),  “一而二，二而三” (қайта 
қайта), “誓死不二” (қажымас рухты),  “有死无二” (өлседе өзгермейтін шешім жасау), “一不

做，二不休” (бір істі соңына жеткізу), “一传两，两传三” (жалғасты түрде),  “三平二满” 
(жақсы өмір), “食不二味” (кедей).  

  «3» саны қытай тілінде аса бір ерекше сан болып саналмайды, аса мән бермейтін 
сандардың қатарында болғанымен, «3» саны қытай тіліндегі тұрақты сөз тіркестерінде көп 
кездеседі. “三分像人，七分像鬼” (сиықсыз),  “说三道四” (албаты сөйлеу), “喙长三尺” 
(сөзшең), “三寸不烂之舌” (сөзге жүйрік), “巴三揽四” (жан-жаққа тарту), “五大三粗” (бойы 
биік, күші зор), “日上三竿”, “日高三竿”, “日山三竿” (таң әлдеқашан атты), “三更半夜” (өте 
кеш), “六街三市” (барлық көшелер),  “捱三顶四” (өте көп адамдар), “捱三顶五”, “三五成群”  
(бірнеше адамның бас қосып жиналуы), “冰冻三尺非一日之寒” (мұз бір күнде емес, ұзақ 
уақыттық аяздың нәтижесінде қатады), “ 三 六 九 等 ” (әртүрлі дәреже), “ 朝 三 墓 四 ” 
(алдамшылық жасау), “一日三秋”, “一日不见如隔三秋” (қатты сағыну), “士别三日，当刮目

相待” (ілгерілеушілік бар, үнемі сын көзбен қарауға болмайды), “二三其德”, “一系三迁” (өте 
қажырлы), “三过其门而不入” (беріле жұмыс істеу), “低三下四” (басқаларды төмен санау), 
“狡兔三窟” (өте қу), “两面三刀” (екі беткей адам), “入木三分” (мұқият талқылау),  “丢三落

四” (салақ), “三顾茅庐” (шын пейілімен шақыру) т.б. 
«4» санын ертеде қытай халқы жақсы көретін, бүтіндікті, орнықтылықты білдіреді деп 

сенген. Ертеде қытайларда төрт бағытқа байланысты 四 象 (төрт бағытты білдіретін 
жануарлар), 四季 (төрт мезгіл), 四神  (төрт әулие),  四谛  (төрт асыл) қатарлы табиғатқа 
табынатын наным-сенімдер, қытайлардың «4» санына деген құрметінен пайда болған.  

 Қоғамның дамуына байланысты адамдардың ой-санасы да өзгерді. Қазіргі қоғамда 
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қытай халқы «4» санын мүлде қолданбайды, қолдануға тиым салынған деуге де болады. 四 
(төрт) иероглифі қытай тіліндегі 死 (өлу) иероглифімен үндес болғандықтан, қазір қытай 
халқы «4» санын қолданбайтын болған. Адамдар телефон номерінде, үйдің номері, машина 
номерінде «4» саны болғанын қаламайды, тіпті кейбір ғимараттардың лифтінде «4» саны бар 
қабат жоқ, орнына 3A немесе 13A сандарын қолданады.  Мерекеде, туған күнде бір-біріне 
сыйлаған сыйлықтарының саны төртеу болмауына аса мән береді.      

«8» саны қытай тіліндегі жағымды сандардың қатарында. «8» санының түпкі мағынасы 
“分别”  (айырылысу), “分开” (айыу), бірақ қоғамның дамуына ілесе адамдардың санасында 
да өзгерістер болды. Соңғы жылдары қытай халқы «8»  санын өте жақсы көреді, тіпті 
табынады деугеде болады. Себебі “八” (сегіз) мен“发” (баю) деген сөз қытай тілінде үндес 
сөздер болғандықтан, қытай халқы телефон номер болсын, үйдің номері, машинаның номері 
болсын «8»  санын қолданғанды дәстүрге айналды. Бұның нақты айғағы ретінде 2008 жылы 8 
тамызда Қытайда өткізілген Пекин олимпияданы айтуға болады, осы олимпияданың өткізілу 
уақыты қытай халқының «8»  санына деген құрметін айқын көрсетті. Қазіргі қоғамда қытай 
халқы машина номері болсын, үйдің номері болсын, тіпті лифттің, телефонның номерлері 
болсын, барлығында «8» саны болғанын қалайды, жақсылық алып келіп, отбасына байлық 
сыйлайды деп сенеді.  

Қазақ тілдеріндегі ерекше сандар 
Қазақ халқы тілге бай. Әр сөзін талдай білген, әр сөзіне мән берген халық. Қазақ үшін 

әр сөздің ғана емес, әр санның өзіндік қасиеті, шариғатқа қатысы, тәрбиелік мәні, саналы 
орны болған. Расында қазақ бір санынан бастап, әр санның қадірі мен қасиетін салмақтап, 
өзіне тән ерекшелігін саралай білген, орнына, маңызына сай қолданған. Әр санда өзіндік ие 
болатынын мақсаты мен мағынасы болатынын сезе білген.  

«1» саны қазақ тілінде тек біреу, жалғыз деген мағынаны білдіреді. Әрбір істің 
бастамасы болғандықтан жағымды сандар қатарына жатады. Қазақ тілінде «1» санын 
қамтитын тұрақты сөз тіркестері көп кездеседі, мысалы: “дос көңілі бір атым насыбайдан 
қалады”, “көп дауысы қосылса, бір дауысты жоқ қылар”, “көп кісі - бір кісінің тәңірі”, “бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас шығар”, “бірдің кесірі мыңға”, “жауың бір болса, досың он 
болсын”, “білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады”, “білгенің бір тоғыз, білмегенің 
тоқсан тоғыз”, “он кәсіпті шала білгенше, бір кәсіпті жақсы біл” т.б. 

«2» саны. жалғыз емес, «жұп» дегенді білдіреді, тіліміздегі «егіз» сөзі осы екі сөзінің 
негізінде жасалған (түбір - екі, -з көне түркілік көптік жалғауы). Қазақ халқының 
көзқарасына сай жер мен аспан, адамзат ұрпағын жалғастыратын еркек пен әйелдің жұбын, 
ақ пен қара, жарық пен қараңғылық, күн мен түн, жер шарының тепе-теңдігін сақтап тұратын 
екі энергия ұғымдарын білдіреді[2, 37].  

«2» санын қамтитын тұрақты сөз тіркестері қазақ тілінде аз емес. Мысалы: “екі тау 
қосылмайды, екі ел қосылады”, “екі түсті көз жаздырады, екі беткей елді аздырады”, “күлкен 
күле жетеді, екі етегін түре жетеді”, “екі сөзді ер болмас, есептескен ел болмас”, “егіз ешкі 
сауын болмас, екі жалқау ауыл болмас”, “ердің екі сөйлегені - өлгені”, “қонақ бір қонса құт, 
екі қонса жұт”, “екі жасты қосқанның сауабы бар” т.б.    

«3» саны жалпы түркі халықтарында, соның ішінде қазақ халқында қасиетті болып 
есептелінеді. Қазақ халқының күнделікті өміріндегі іс-әрекетінен «3» санына деген құрмет 
пен сенімді көруге болады. Мысалы: бет жуғанда ауыз шайғанда тіпті кір жуғанда да үш рет 
жууды қазақ халқы салтқа айналдырған. «Ер кезегі үш рет» деген мақал да қазақта көп 
қолданылады. Қазақ тілінде осы сияқты «3» санына қатысты ұғымдар өте көп, үш тоқтам, үш 
тағылым, үш жүз, үш тәтті, үш қуат, үш жұрт, үш арсыз, үш байлық, үш ғайып т.б. Қазақ 
ұғымында аптаның үшінші күні, яғни сәрсенбінің сәтті күні деп сапарға шығатын болған, 
осы күні басталған істің бәрі де сәтті болады деп сенген. «3» саны бар тұрақты сөз тіркестері 
қазақ тілінде жиі қолданылады: “жыланды үш кертседе, кесерткілік әлі бар”, “әкеден үш ұл 
туады, бірі аса туады, бірі кейін қаша туады, бірі жағаласа туады”,  “жылайын деген баланың, 
үш күн бұрын көзі қышиды”, “анаңды меккеге үш рет арқалап барсаңда, қарызыңнан құтыла 
алмайсың”, “жаман мерген бір теке атқан жеріне үш рет барады”.   
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«5» саны құпия болып Пифагордан бастап Европа елдерінде «5» саны қасиетті киелі 
сан болып оны тіптен нотаға да қатыстырмаған. «5» саны бар ноталарды қолдануға тыйым 
салынған. 5санын алғашқы болып енгізген ғылыми дәлелдеген Әл–Фараби атамыз. Әл – 
Фараби оның жалған түсінік екенін дәлелдеп, ноталық сандарды жаңа жолға, бір жолға 
келтірген, табиғи сандардың үздіксіз санатын қолданған[3, 29]. Бұл санға қатысты Абай 
атамыздың: «Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол.адам болам десеңіз...» деген өлең 
шумақтарында кездеседі. Сонымен қатар, бұл сан діни ұғымда бес уақыт намаз, бес парыз 
сияқты түсініктермен беріледі. 

 «7» саны. Қазақтардың таным-түсінігінде жеті санының алар орны ерекше. Жердің 
жүзін мекендеген халықтардың көбі, соның ішінде қазақтар ерте кезден-ақ жеті санында 
сиқырлық күш бар деп санаған. Біздің ата-бабаларымыз жеті санын қастерлеп, бірқатар 
таным-түсінігі мен табиғат құбылыстарын, аспан денелері мен заң жүйелерін жеті санымен 
сәйкестендірген. «7» санымен байланысты халқымызда жеті қазына, жеті күн, жеті жұрт, 
жеті жоқ, жеті жұт, жеті ғалам, жеті қат көк, жеті ғашық сөздері пайда болған. XVI ғасырда 
өмірге келген әз Тәукенің "Жеті жарғысы" да жеті сөзінің қасиетіне, киелі жағына мән 
беруден туған болу керек. Аллаһ Тағаладан пенделеріне түскен қасиетті кітаптардың бірі – 
Тауратта жеті саны 500 рет қайталанады. Өлген адамның жетісін беру, жеті шелпек пісіріп, 
еске алу және "Жетіге келгенше жерден таяқ жерсің", "Жеті қабат жер астында" сияқты 
дәстүрлік сөздер мен мақал - мәтелдердің шығуы да жетімен байланысты. Жетіқарақшы – 
аспанның солтүстік жарты шарындағы шоқжұлдыз. Кемпірқосақ, табиғаттың осы бір тамаша 
көрінісінің жеті түрлі паш етуі ерекше назар аудартады.  Қазақтар арасындағы ертеден келе 
жатқан аңыз бойынша, бұл құбылыстың кемпірқосақ болып аталуы, бір қора қойды 
араластыра байлаған кемпірдің қосағына байланысты» – деген аңызы да жоқ емес[4, 51]. 
Жеті қазына – қазақтың дәстүрлі дүниетанымындағы философиялық түсініктердің бірі. Қазақ 
халқы жеті қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. Қазақ халқының жеті 
қазынаны  «жеті ырыс» деп атауының да мәні осында жатыр. 

«9» саны халықтар түсінігі бойынша қателіктер мен кемшіліктер бірлестігі. Тоғыз 
санының қасиетіне тоқталсақ, ана құрсағында нәресте тоғыз ай, тоғыз күн өсіп жетіледі. Бұл 
сан – адамның ғұмырында пайда болып, жарық дүниеге келетінге дейінгі уақыт өлшемі. 
Тоғыз саны өмірге адам әкеледі. Ол үш үштіктен құралған. Көшпенділер тоғыз санын 
болмыстың шыңы деп санаған, олардың салт-дәстүрлері мен наным-сенімдерінде тоғыз саны 
қасиетті болып есептелінген. Тоғыз санының негізгі мағынасы – «ұзақ өмір». «9» санына 
байланысты халқымыз: " Тоғыз әйелдің толғағы бір күні келіпті", "Тоғыз жолдың торабы", 
"Тоғыз қабат торқа қию","бір тоғыз, екі тоғыз, үш тоғыз (үйленгендегі ырым) сөздерін жиі 
естуге болады.  

«12» саны - халқымыздың құрметтейтін саны. Қазақ күнтізбесі бойынша он екі айға 
арнайы жәндіктер мен хайуанаттардың аты берілген. Осындағы он екі жылды бір мүшел, 
қауіпті жас деп, оны адамдар атап өтуі де тегін емес. Он екі сөзімен байланысты "он екі 
мүшең сау болсын", "он екіде бір нұсқасы жоқ", "он екі баулы өзбек" деген сөздер де 
айтылады. 

«40» қазақ халқымыздың қасиет тұтатын тағы да бір саны. Нәрестенің мойны бекіп, 
қырық күн толғанда "Қырықынан шығару" деген ырымы бар. Өлген адамның "Қырқын беру" 
дәстүрі де бар. Халқымыз келген қонақты "Қырықтың  бірі - қыдыр" деп қарсы алу т.б. 
сенімдер, ырымдар «40» сөзімен байланысты. 

Қорыта айтқанда, қазақ халқының салт-санасы мен ата-бабасынан келе жатқан дәстүрі 
өз бойындағы ерекше қасиеттері таланты мен дарындылығы, өзгелерден ерекше табиғи 
қабілеті арқылы биіктерден көрінген. қасиетті сандар арқылы тәрбие берген салт-
дәстүрімізді сол қалпында сақтап қалу басты міндетіміз.  
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев2007 жылғы 28 ақпандағы 

«Жаңа әлемдегі–Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Білім 
берудіңсапасын жаңарту менәлемдік білім стандартына сәйкесұлттықбілім беру жүйесінқұру 
екендігіқажет»-деп атапкөрсетті. Бүгінгі күні өркениетті елдермен тереземіз тең, егемендікке 
қол жеткізген заманда, Елбасының Қазақстан халқына жолдауындағы кешенді мәселенің бірі 
– келер ұрпаққа сапалы да, нәтижелі білім беру болып табылады.  

Сондықтан да, қазіргі таңда біздің елімізде білім берудің басты мақсаттары – оқытудың 
оңтайлы тәсілдері мен жаңа оқыту технологияларын еңгізіп, білім алушылардың білім 
сапасын арттыру; қазіргі қоғамға жан-жақты білімді, бәсекеге қабілетті, көпмәдениетті, тілді 
жетік меңгерген, толерантты  тұлғалар дайындау.Елбасымыздың жүргізіп отырған сындарлы 
саясатының негізінде Қазақстан көптеген шет елдермен тығыз қарым-қатынасқа түсіп, 
экономикалық, дипломатиялық, ғылыми-техникалық, мәдени байланыстар қарқынды дамып 
келеді [1]. Бұл өз кезегінде шетел тілін жетік менгерген кәсіби мамандарға деген сұранысты 
арттыруда.«Жеті жұрттың тілін біл» деп дана халық бекер айтпайды.Көптілді оқыту– жас 
ұрпақтың білім кеңестігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемнің ғылым құпяларына үңіліп, 
өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Елімізде 
мектептер мен жоғарғы оқу орындарында ағылшын, неміс, француз т.б. Еуропа елдерінің 
тілдерін үйрету кеңінен етек жайған, сонымен қатар соңғы жылдары Шығыс Азия елдерімен 
тығыз қарым-қатынас орнауының салдарынан көптеген жастардың корей, жапон, қытай 
тілдерін оқып-зерттеуге қызығушылығы арта түскендігін айта кету керек. Тіпті кейбір орта 
білім беру мекемелерінде бұл тілдер оқу бағдарламасына сәйкес шет тілі ретінде таңдау 
пәніне еңгізілуде. Ал жоғарғы оқу орындарында бұл тілдер бойынша кәсіби білім алушы 
мамандардың саны жыл сайын артып келеді. Шығыс Азия тілдерін оқып-үйрену елімізде 
даму процесіне енді енгендіктен, қазіргі таңда оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдері зерттелу 
үстінде. Әр оқу орнының өзіндік ерекше методикасы бар. Менің мамандығым шетел 
филологиясы: қытай тілі, болашақта қытай тілінен кәсіби мамандар дайындайтын педагог 
болуды мақсат еттім, сондықтан қытай тілін үйрету үлгісінде түрлі методикаларға зерттеулер 
жүргіздім.  

Білім берудің басты мақсаты – білім берушінің бойында мәдениеттер арасындағы  
байланысқа қажет коммуникативті құзірет дәрежесін  дамыту болып келеді [2]. Білім 

берудің коммуникативті әдісі пайда болып, өріс ала бастағаннан бері комуникативті құзірет 
білім берудің басты мақсаты болып қарастырыла бастады. Ол бұрындары кеңінен таралған 
грамматикалық аударма және аудиолингвалық әдістердің орнын басты.  

Коммуникативті білім беру әдісінде білім алушыларды шет тілінде іс жүзінде қарым-
қатынасқа түсуге дайындауға басты назар аударылады. Коммуникативті құзіреттің мазмұны 
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4 түрлі сөйлеу әрекеті арқылы жүзеге асады: 
• Аудио тыңдау; 
• Ауызекі сойлеу; 
• Оқу; 
• Жазба; 
Коммуникативті білім беру әдісі шет тілдерін үйретуде басыңқы орын алды. Бұл білім 

берудің негізгі мақсаты әрі оны үйретудің басты әдісі болып табылады.  
Қытай тілі – көне тілдердің бірі. Қазіргі таңда жер бетінде миллиардтан астам адам 

қытай тілінде сөйлейді. Қытай тілі батыс-еуроппалық тілдер тобынан біраз ерекшелеу, оның 
басты ерекшеліктері: 

 
• иероглифтің бар болуы. Әрбір иероглиф бір буын болып есептеледі; 
• қытай тілінде төрт ырғақ бар, сөздің мағынасы ырғақ (тон) арқылы анықталады; 
• жалаң буынды сөздер жиі кездеседі, күрделі сөздер көп түбірден құралады, бірақ 

морфологиялық түрлену болмайды; 
• сөздердің орын тәртібі мен шылаулар қолданысы негізінде грамматикалық мағына 

айқындалады. 
Біз осы ерекшеліктерге сүйене отырып, тілді зерттеу аспектілеріне жеке-жеке тоқталу 

арқылы, яғни қытай тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық, иероглификалық 
ерекшеліктеріне негізделе отырып, тілді үйретудің ерекше формалары мен тәсілдерін 
қарастырамыз.  

Алдымен фонетикалық ерекшелікке тоқталатын болсақ, қытай тілінің ең қиын тұсы – 
қытай тілінде тұрақты алфавит жоқ. Қытай тілінің фонетикалық алфавиті – пиньин.   

Екпіннің бар болуы, тіл үйрену мен коммуникативті құзіреттің нәтижелілігі – ырғақты 
дұрыс игере алуға байланысты болуы фонетикаға барлық кезеңдерде ерекше көңіл бөлуді 
талап етеді, себебі оқушы дыбысты шығаруды үнемі жаттықтырып отыру арқылы ғана 
тұрақты машықтана алады. Ырғақ сөздің мағынасына үлкен әсерін тигізеді, сондықтан 
қазіргі таңда қытай тілінде сөйлеудің әлемдік тәжірибесінде «атональдік» сөйлеу әдісі жоқ, 
себебі ол ойды дұрыс жеткізбеуі мүмкін.  Қытайлық мамандар шетелдіктің дыбысты айтуы 
нормативті-қытайша айтылуға қаншалықты жақын болса, соншалықты оның тыңдап түсіну 
қабілеті де жоғарылай түсетінін және ол қытайша сөйлемді дұрыс құрастыра алатынын 
анықтаған. Сабақ барысында өлеңдері, диалогтары, санамақтары бар аудио жазбаларды 
белсенді түрде тыңдау, студенттің фонематикалық және интонациялық есту қабілетін 
қалыптастырады. Қытай тілінің фонетикасы күрделі, демек дыбыстарды айту және қытайша 
сөздерді тыңдап қабылдау ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Ол үшін аудио жазбалармен 
жұмыс жасау өте маңызды болып табылады.  

Аудио жазбалармен жұмыс жасауды 3 деңгейге бөліп қарастыруға болады: 
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1. Бастауыш деңгей –  механизмдерді қалыптастыру деңгейі. Яғни, оқушылардың 
сөздік қоры аз болып келетін бастапқы кезеңде, қытайша дыбыстарды, буындар мен сөздерді 
тыңдап қабылдау, ажырата алу, дыбыстай алу механизмдерін қалыптастыруға ерекше көңіл 
бөлінуі керек. Осы деңгейде көптеген оқытушылардың жіберетін қателігі –үйрету барысында 
оқушыларға дыбыстарды өзі айтып үйрету. Оқушы тек мұғалімнің сөйлеу әдісіне үйреніп 
қалып, қытай азаматтарымен байланысқа түскенде қиналып қалатын жағдай көптеп кездеседі. 
Міне, сондықтан да, бастапқы кезеңде аудио жазбаларды қолдану өте маңызды болып 
табылады.  

2. Ортаңғы деңгей – оқушының түсіну қабілеттерін қалыптастыру. Бұл деңгейде 
оқушыға тыңдап түсіну үшін сипаттама әрі баяндама түрінде келген 2-3 минуттық мәтіндер 
беріледі.  

3. Қарым-қатынасқа түсу деңгейі – бұл қорытындылаушы деңгей. Қытай 
азаматтарын емін-еркін тыңдап түсіну оқушының өз-өзіне сенімін арттыра түсіп, ары қарай 
белсенді түрде дилог жүргізуге итермелейді.  

Студент ойын толыққанды жеткізе алу үшін  3тілдік аспектілерге сүйенеді: 
• Фонетикалық; 
• Лексикалық; 
• Грамматикалық; 
Бұл үшеуі сөйлеу процесінде тығыз байланысты. Фонетикалық тұрғыда қарастырдық. 

Ал грамматикалық тұрғыдан қарастыратын болсақ, сөйлеу барысында әлдеқашан 
қалыптасып қойған грамматикалық білім қолданылады. Яғни, тілді үйренушілер жаңа сөз 
өткенде, оларды дара сөз ретінде емес, оның қолдану аясымен бірге қарастырып үйрену 
керек. Сабақ барысында оқушының алдына нақты коммуникативті міндеттер тұрады, оларды 
орындау үшін, мына жайттарды ескеру қажет: біріншіден, оқушы мұғалімнің көңілін қытай 
тілінде өзіне аудара білу керек, қалай сұрақ қою керектігін білу керек және лексика-
грамматикалық құрылымдарды білуі қажет; екіншіден, диалогты толыққанды аяқтай алу 
үшін мұғалімнің жауабын түсіне алу керек. Оқушының алдында тұрған нақты 
коммуникативті міндеттерді орындай алу үшін «оқушы ↔ мұғалім», «оқушы↔ оқушы», 
«оқушылар ↔ оқушы» арасында шынайы диалогтар жүргізілуі қажет. Сонымен қатар бұл 
процессті жиі орындап отыру қажет. Оқушылардың қытай тілінде сөйлеуге деген 
құлшынысын арттыруға оқу кабинетінің де ықпалы зор екенін айта кеткен жөн. Қытай тілі 
кабинетіне кіргенде, оқушы өзін басқа әлемге түскендей сезінуі қажет. Яғни, кабинет қытай 
елінің мәдениетін бейнелейтіндей безендірілуі қажет, сонымен қатар студенттің білімін 
жетілдіретін түрлі таблицалар да ілінгені жөн. Сабақ барысында ойын элементтерін 
пайдалану да өте маңызды. Ойын барысында оқушы өз қызметіне шындап кіріседі және 
өзінің мүмкіндіктері мен қабілетін барынша көрсетуге тырысады. Оқу процесінде осындай 
іс-шаралар көптеп жүзеге асырылған сайын, білім берудің нәтижелері де көзге көрінерліктей 
болады, сонымен қатар қытай тілінде клммуникацияға түскенде оқушылардың тілдік 
барьерін жоюға септігін тигізеді.  

 Кез-келген шетел тілін үйрену барысында біз түрлі қиындықтарға тап боламыз. 
Мысалы, шет тілінің ерекше грамматикалық  элементтерін қалай түсіндіру керек? 
Оқушының қызығушылығын қандай жолдармен арттыру керек? Оқушылардың білім 
деңгейін қалай бақылау керек? Бұл мәселелерде, әсіресе, Шығыс Азия тілдері, нақтырақ 
айтсақ қытай тілінде көптеген қиындықтар бар. Астана қаласының №67 мектеп-
гимназиясында қытай тілі шет тілі ретінде оқытылады. 2014 жылы мен сол мектепте 
педагогикалық практикадан өттім. Ол жердегі ең маңызды проблемалардың бірі – бұл пәнге 
сабақ сағаттарының аз бөлінуі (аптасына 1-2 сағат). Мен өз тәжірибемнен айтатын болсам, 
бұл мәселелерді шешу үшін оқу процессін көкейкесті ету өте маңызды болып табылады — 
яғни оқушылардың деңгейлерін көтеретін және тілді үйренуге деген қызығушылығын 
арттыратын өзекті тілдік элементтер мен әдіс-тәсілдерді арттыру қажет [3.25].  

 Қытай әріптік таңбаларын үйрену ең күрделі тілдік аспектілердің бірі болып 
табылады, әсіресе бастапқы кезеңде. Бұл кезекте мұғалімнің басты міндеті – бұл күрделі 
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процессті оқушыға жеңілдетіп жеткізу. Біріншіден, материалды жүйеге келтіру, құрылымдау 
және де оқушыға әр иероглифті құрайтын бөліктерді  бір-бірінен анық ажырата алуды үйрету. 
Екіншіден, иероглифтермен жұмыс істеуге машықтана бастағанда және иероглифтік қор 
жиналған сайын, иероглифті үш аспектіні біріктіретін тұтас бір белгі ретінде қарастыруды 
үйрету. Бірінші аспект — орфографиялық (иероглифтің жазылуы), екінші аспект — 
фонетикалық (иероглифтің оқылуы), үшінші аспект — семантикалық (иероглифтің 
мағынасы). Бірақ, иероглификаға (негізгі графикалық сызықтар мен кілттер, каллиграфия 
негіздеріне) тікелей кіріспес бұрын, мұғалім алдымен түсінікті әрі қызықты етіп, көрнекі 
материалдарды қолдану арқылы оқушыларды қытай иероглификасының даму кезеңдерімен, 
бірнеше мыңжылдықтар бойы иероглифтердің бірте-бірте өзгеріске ұшыраған пішіндерімен 
таныстыруы қажет. Қытай жазбасының маңыздылығы мен мағынасын, қазіргі күнге дейін 
сақталып қалу себебін, оның реформалары мен даму келешегі туралы толық ақпарат беруі 
керек. Сонымен қатар, оқушыға логикалық талдау мен анализ жасауды, салыстыруды, 
өзіндік қорытынды жасауды үйрету де – мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Мұндай 
танысу сабағын мұғалім жарқын, эмоционалды, бейнелі түрде өткізгені дұрыс, мысалы ашық 
сабақ ретінде өткізу арқылы, бастапқы кезеңнен-ақ оқушылардың иероглификаға деген 
қызығушылығын арттыруға болады. Ең бастысы, мұғалім оқушыларға бұл тақырыптың 
маңыздылығын жеткізе алуы тиіс. Қытай тілін үйрету методикасында сабақ сағаттарының 
аздығының кесірінен иероглификаға жеке аспект бөлінбейді. Мұғалімдер, сабақ өту 
барысында өтілген жаңа иероглифтердің жазылу тәртібіне, әдемілігіне және сызықтардың 
санына тоқталып ғана үлгереді, иероглифті құраушы бөліктердің бір-бірімен байланысын 
қарастыруға көңіл бөлінбейді, ал бұл өз кезегінде иероглифті түсінудің, әрі жеңіл 
жатталуының кілті болып табылады. Ал иероглифтерді құр жаттай беру өте көп күш пен 
уақытты талап етеді[4.17].  

Иероглифтар классификациясына тоқталып, қытай иероглифтарын  топқа бөлуден 
бастасақ:  

1. Бейнелік таңбалар. Бұл таңбалар қарапайым пиктограммалардан шыққан. Уақыт өте 
келе бұл таңбалар жеңілдеп, түрін өзгертіп, өзінің бастапқы түрін  жоғалтқан. Дегенмен 
оның бейнесіне қарап қандай зат туралы айтылып тұрғанын түсінуге болдады. Мысалы: 

 
2.     Нұсқаушы таңбалар. Бір нәрсеге немесе бейнеге нұсқап, сондай-ақ бір бейненің 

орналасқан жерін көрсететін таңбалар. Мысалы: 

 
3. Синтетикалық таңбалар.  Бұл таңба бірнеше  қарапайым бейнелік және нұсқаушы 

синтездік таңбаларды білдіреді.  

 
4.     Фонетикалық таңбалар. Екі бөліктен тұрады:  аталмыш түсінікке байланысты,  

яғни    детерминатив (кілті бар) және  жуық шамамен иероглифтың дыбысын беретін  
фонетика.  Яғни «ағаш» кілті «орман» тақырыбына байланысты көптеген иероглифтардың 

құрамына кіреді. Мысалы:          
5. Түрі өзгерілген таңбалар.  Бұл топқа кейбір элементтері өзгерілген                                  
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жоғарыда көрсетілген 4 категояриның иеоглифтары кіреді.  
6.     Жаңа таңбалар. Бұл топқа жаңа терминдер мен түсініктерді белгілейтін  

иероглифтар кіреді.  Көбінесе бұл таңбалар транскрипциялық-фонетикалық принцип 
бойынша құрастырылған.  

 Иероглифтың мазмұнын түсіну үшін,  оның тарихына шолу жасап, мәніне  
назар аудару керек. Мысалы: 
  

«nv» – қыз. Қытай елінде кыз бейнесі, қыздың  
жүріс - тұрысы ерекше сипатталған. Яғни, 

инабаттылық, ибалық қасиеттерін ескере отырып, жазба 
әріптік таңбаларды сол кейіпте берген. Әрине уақыт өте 
келе, заманауи талаптармен, өркениеттің алға басуына 

байланысты «nv» яғни  «қыз» қытай тіліндегі иероглифтік таңбасы өзгергенмен, түп-
нұсқадан айырмашылығы тек дәлдігінде, яғни әр сызық ұшталып белгіленген.  

Иероглифалық  жазбалар өз ішінде  күрделі, әрі түрлі ой реңдерін білдіре отыра, 
сарқылмас мүмкiндiктер жасырып тұрған тарих. Мұғалім, өз кезегінде, оқушыларға іші 
сызықтарға толы шаршыны жаттата берудің орнына, иероглифті құраушы бөліктерінің 
мағынасын түсіндіре отырып, әр иероглифті есте сақтауға септігін тигізуді мақсат етуі керек.  

 Мектепте өткен педагогикалық практикамның қорытындысы ретінде мен қытай тілін 
үйретудің коммуникативті әдіс-тәсілдері кеңінен қолдануды ұсынамын. Мысал ретінде 
мыдай үлгідегі сабақтарды келтіруге болады:  

• Коммуникативті үлгідегі сабақтар; 
• Конференция сабақтар; 
• Экскурсия сабақтар; 
• Олимпиада сабақтар; 
• Спектакль сабақтар өткізу. 
Бұндай сабақтарға дайындалу барысында, оқушылар қытай тілінде өз ойын жеткізуді 

үйренеді, өзіндік тілдік барьермен күреседі, оқушылардың есте сақтау қабілеті күшейеді, 
және де ең бастысы, оқушылардың тілді үйренуге деген қызығушылығы арта түседі. [5.12] 
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Қытай мәдениетін терең оқып таныған сайын,  сандардың ерекше орнын аңғарасың.  
Қытай халқының  күнделікті өмірде сандарды қолдану аясы тек сауда саласымен, есеп-қисап, 
санақ жүргізуден басқа, олардың сөз мәнерін байыту мен жеңілдету қызметін атқаратындығы 
қызықты жағдай. Сондай-ақ философия, медицина,  музыка, архитектура шеңберінде де 
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қолданылатынын жоққа шығаруға болмас. Қытай сандарының еуропалық сандардан 
айырмашылығы, сандар барлық жазбаша символдар сияқты иероглифтер арқылы жазылады. 
Көп таңбалы саңдар қажетті тәртіпте иеролифтердің комбинациясы арқылы құралады. 
Сонымен бірге қытай сандары септелмейді, жіктелмейді және көпше, жекеше түрлері жоқ. 
Қытайдың төл сандар жүйесін  қазіргі таңда араб сандары ығыстыруда. Бұл ең алдымен араб 
сандарының қытай сандарынан гөрі жазуға жеңіл, әрі тиімді болуында. Сандардың  айтылуы 
қытайдың сөздеріне ұқсас омоним іспеттес. Олардың беретін мән – мағынасына сүйенер 
болсақ, [1.45] 

0-ling –сіз, бос кеңістік. 
1-yi- омонимдері :қалау, ерлік, намыс, ұтыс. Даос ілімі бойынша жасампаздық саны. 

Қандай да бір құбылыстың, тіршіліктің, әлем жаратылысының бастауын білдіреді. Бірлік 
сөзінің түпкі түбірі.  

2-er-омонимдері:махаббат, қос  жақсылық, оңай. Қосылу, толықтыру нышаны. Даостық 
ұғымда Жер мен Аспан, адамзат ұрпағын жалғастыратын еркек пен әйелдің киелі одағы, ақ 
пен қара, жарық пен қараңғылық, күн мен түн, жер шарының тепе-теңдігін сақтап тұрған екі 
энергия: «инь» мен «янь» ұғымдарын білдіреді. 

3-san-омоним: туу, өмірге әкелу. Бір мен екінің қосындысы ретінде қандай да бір істің 
бастамасын да, жалғасын да білдіреді. Қытайларда  үш саны біраз құбылыстың нышаны. 
Жарықтың үш көзі: Жұлдыз, Ай, Күн. Үш бастау: Аспан, Жер, Адам. Үш жер: қасиетті жер, 
ақиқат жері, шексіз өмір жері. Отбасының негізгі құраушылары: ер мен әйел адам және 
ұрпақ. 

4- si-өлім  
5- wu-омоним: мен, ештене емес, бос. Жер бетіндегі негізгі  бес эелемент: ағаш, от, жер, 

металл және су. Бес саны ауқатты, күшті, белсенді де сабырлы және биіктен көрінер сан 
сонымен бірге жоғарыда айтылған төрт бастаманың ортасында орналасып, жан-ж6ағын 
басқарады. 

6- liu-омонимдер:жол, байлық,бизнес. 6- дан 12- ге дейінгі сандар осы негізгі бестіктің 
қайталанып қосылуы болып саналады. Дегенмен де алты саны дыбысталғанда байлық деген 
мағына береді, сондықтан  құрмет тұтатын сандар қатарында. 

7-qi- омонимдер: бірлік сезімі,иәйел немесе тамақ ішу. Өміріміздің негізгі циклы – 
аптаны, сол апта ішіндегі жеті күнді білдіреді. 

8-ba- омонимдері:бай болу немесе сәттілік, жетістікке жету, гүлдену. Екі өлімнің 
қосындысы нәтижесінде гүлденуге әкелсін деген ниетті білідретін қытайлар үшін киелі сан. 

9- jiu-омонимдері:ұзақ уақыт, тұрақтылық,тағам. Ұзақ ғұмыр. 
10- омоним:табыс. 10 санын аса жоғары  құрметке ие емес.  Себебі, 10 қандай да бір 

құбылыстың аяғын, соңын білдіреді. Құрамы 1 мен 0 тұрады. Яғни, ұлы бастамамен басталса, 
аяғы бос кеңістікке әкеліп соқтырады. Қысқаша айтқанда жабық есік деген түсінікке ие 
болады. [2.119-124] 

Жоғарыда аталып өткен сандар тек бір аймаққа қатысты, ал ҚХР-да аймақтар саны 
5.Қытайға қыдырып баратын болсаңыз,  осы сандардан құралған сөз тікестерін құруыңыз, сіз 
үшін ұтымды жағдай болады. Біріншіден, бар болғаны 0-9 дейінгі сандардың аталуын 
білсеңіз болғаны, екіншіден қытай тілін тереңдеп оқымаған жағдайда алғашқы күндері осы 
сандардан құралған сөз тіркестері қытайлар үшін түсінікті болады. Тіпті қазіргі таңда 
таңымал McDonald Fast Food-тың тамағына Қытайда тапсырыс беру үшін 4008-517-517.com 
мекен-жайына хабарласу керек, мұндағы 517 саны қытайша дыбысталуы «wo yao chi», яғни 
мен тамақ ішкім келеді деген сөздің тура мағынасы. [4.16] 

Қытай азаматтары әсіресе жас буын арасында әр түрлі әлеуметтік желілер де болсың 
сандар тізбегін қолдану дәстүрі кең етек жайған. Тіпті өзіндік бір сандардан құралған, 
логикалық  жағынан тұрақты сөз тіркестері де қалыптасып үлгерген. Олар 5201314 
сандардан құралған тізбек мағынасы «мен сені өмір бойы сүйіп өтемін» болса, 687 «кешірім 
сұраймын» дегенді білдіреді. Сондай-ақ  ғаламтор парақшалары да ресми аталуы  сандардан 
құралады, домендерде де сандар жазылады.  Егер біздерге тек екі номер, яғни жеке басты 
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куәландыратын құжаттың нөмірі мен ұялы телефонның нөмірлерін білу керек болса, қытай 
халқы керісінше күнделікті өмірлері сандармен қоршалған: QQ мессенджеріндегі нөмір, 
email электронды пошта мен сайттардың  мекен –жайы тағысын тағы. Мысалға, ірі интернет-
дүкен болып саналатын Jingdong Mall  jd.com мекен жайында  немесе, қысқаша 3.cn. мекен-
жайында орналасқан. Ірі ойын сайтының мекен-жайы  4399.com, теміржол билеттеріне 
тапсырыс беру үшін 12306.cn мекен-жай, автокөліктерді сату — 92.com. мекен-жайын 
енгізсеңіз болғаны. [3.12] 

Қытай сандарының дыбысталуы бойынша негізгі қытай сөздерімен ұқсас болып 
келуінің негізінде көптеген артықшылқтар бар. Мәселен, интернет-алыбы Alibaba-ның  URL 
— 1688.com, «yow-liu-ba-ba» деп дыбысталады. Видеохостинг 6.cn осы мекен – жайды 
таңдауының себебі,  «алты» саны , «ағын» деген қосымша мағынасы бар.  5 саны «wu»,  «wo» 
(қытайша «мен»), ал 1  «yao», яғни «қалау, қажет, керек ». Сондықтан жұмыс іздеу бойынша 
сайт мекен-жайы 51job.com  дыбысталуы жағынан  «Маған жұмыс керек»  дегенді 
білдіретіндігі бекерден бекер емес.  

Егер Қазақстанда халық арасында 7 саны киелі деп танылса, Қытайда 8 саны үшін 
үлкен тартыстар өтеді.  2003 жылы қытайлық әуе компаниясы  88888888 телефон нөмірі үшін 
$280 мың төледі. Қытайда жұп сандар тірі энергия, ал тақ сандар жансыз энергияны білдерді. 
Алайда жұп сандардың ішінде ерекше өлімнің мағынасын білдіретін 4 саны халық арасында 
қорқыныш үрейін туғызғаны соншалық, көпқабатты үйлердегі лифттерде 4 санының орнына 
3А тетігін байқаймыз.Тіпті 13 саны 1+3=4 сандарының қосындысы 4 білдіргендіктен, 
энергетика жағынан негативті болып саналады. 4 бақытсыздық әкеледі деп сенетін 
қытайлықтар үшін мемлекетте құрамында 4 саны бар автокөлік нөмірлерін сатуға тиым 
салынды. Әрине бұл экономикалық жағынан тиімсіз болып қалды. Алайда құрамында 4 бар 
48 санының аудармасы  «өлім ақшасы » бірақ мағынасына қарайтын болсақ  үлкен еңбекпен 
әрі адалдықпен тапқан «үлкен байлық» дегенді білдіреді.[4.7] 

Тарихи деректерге сүйенер болсақ,  сандардың қолданылуының геосаяси негізі бар. 
Мысалға алатын болсақ ежелгіқытайлық әскери трактаты 36 стратагемін тереңдеп 
қарастырсақ, 36 бұл тек идиомалардың мөлшерін білдіріп қоймайды, оның өзіндік мән 
мағынасы да бар, мұндағы 6- liu – саны қулық деген білдіретін болса, 36 дегеніміз қулықтың 
еселенген түрін білдіреді, я болмаса қулықтың ішіндегі қулық. Қазіргі таңда осы 
стратагемдердың теориялық негізі, қытайдың жүргізіп отырған  сыртқы саясатынан байқауға 
болады. 

Әлемдік спорт саласында жыл сайын өткізілетін аламан додаларға қатысып қана 
қоймай, оларды халықаралық деңгейде жүргізуді де мойнына алатын Қытай Халықтық 
Республикасы, осы жағдайда да сәттілік пен молшылық әкелетін сандарға негіздеп, спорттық 
жарыстардың өткізілетін күндерің де белгілейді. Жарқын мысал, барлығымызға белгілі 2008 
ж 08.08 күні сағат 8/8/08 Бейжің жазғы спорт олимпиадасының ашылу салтанаты өткізілді. 

Қуаныш пен бақыт қайда болса, қайғы мен сәтсіздікте қатар жүреді демекші, сәтсіздік 
пен бақытсыздық тіпті өлім мағынасын  білдерін 4 саны Қытай тарихында шынымен де 
жағымсыз, адамдардың қазасымен сипатталатын күнмен тұспа тұс келеді. Тарихқа көз 
жүгіртсек, 1989 ж  4-ші маусым айында Бейжіңде орналасқан  атақты Тяньаньмэнь алаңында 
студенттердің көтерілісі басып жаншылды, сол кездегі ұрандары 打倒贪官! (dǎ dào tān guān!) 
аудармасы  «жемқорларды құлату!» болды, нәтижесінде әскерилер студенттердің митингін 
күшпен тоқтатып, көптеген студенттердің өліміне душар етті. [1.57] 

Халықаралық қатынастар деңгейінде мемлекет басшылары мен СІМ арасында  
өткізілетін ресми және бейресми келіссөдер, кездесулері де көп жағдайда сәтті күндер мен 
жақсылық нышанын білдіретін  сандарда өткізіледі.  Сөзімнің дәлелі ретінде , Қазақстан 
Республикасының Президенті, Елбасымызбен Қытай Халықтық Республикасының Төрағасы 
Си Цзиньпинмен  07.09.2013 ж Ақордада салтанатты кездесу рәсімі мен бірлескен брифинг 
өткізілді. 19.05.2014 ж., 12.09.2014ж. күндері Елбасымызбен ҚХР дың Төрағасы арасында 
кездесу өтті. Кездесулер нәтижесінде, күн тәртібіне қойылған мақсаттарға қол жеткізіліп, 
болашаққа қатысты жарқын жобаларды іскер асыруға арналған бірлескен жобалар 
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қабылданды.[3.9] 
Қытай мәдениеті мен тарихының байлығы мен ашылмаған, айтылмағын сырларымен 

өзіне тартады. Әрі өзіндік ерекшелігін, болмысын сыртқы саясаттың экономикалық, 
технологиялық, әскери салаларында әрдайым қатар ұштастырып отырады. Сонымен бірге әр 
саланы байланыстарушы көпір қызметін сандар атқарады. Жоғарыда аталып өткен 
деректердің ортақ бір қорытындыға келтірсек, қытай халқының қазіргі тынысы мен ертеңі 
мен өткені үнемі сандармен байланыста болды және олар әрбір қытайлық үшін белгілі бір 
түсінік қалаптастыруға себепші болады. Бұл Қытайдың әлем назарынан тыс қалмауына әрі 
тұрақты дамуы мен бірегейлігінің  көпжылдық болашағына кепіл болады. 
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қытай филологиясы кафедрасы оқытушылары,  

Астана, Қазақстан 
 
Қытай тіліндегі өзара мәндес сөздер мен синонимдерді ажырата талдау қазіргі қытай 

тілінің маңызды зерттеу объектісі болып табылады. Қазір көптеген ғалымдар қытай тіліндегі 
өзара-мәндес сөздер мен синонимдер арасындағы байланыс қандай, өзара-мәндес сөздер мен 
синонимдер біртұтас бөлік ретінде қарасытырыла ма әлде жеке дара объекті болып табыла 
ма деген пікірлер айтуда.  Өзара-мәндес сөздер мағыналары бірдей немесе жақын сөздер. 
Синонимдер мағынасы жағынан бірдей сөздер, бірақ қолдану жағы мен эмоция, дауыс 
ырғағы жағында айырмашылықтары бар.    

Өзара-мәндес сөздер мен синонимдердің айырмашылықтары:  
Қазіргі таңдағылым саласындағы өзара-мәнде ссөздер мен синонимдерді талдау мен 

ажыратуда өзара- мәндес сөздерге басымырақ мән береді. Өзара-мәндес сөздер дегеніміз- 
синоним сөздер ме деген сұрақ ғылым саласында бүгінгі таңға дейін шешімін таппай 
отырған мәселелердің бірі болып тбылады. Кейбір ғалымдардың пайымдауынша, өзара-
мәндес сөздер мағынасы жақын сөздер, яғни мағыналары жақын болса, оларды өзара-мәндес 
сөздер деп атауға болады. Ал, кейбір ғалымдардың пікірі бойынша, өзара-мәнде ссөздер 
дегеніміз мағынасы түгелдей ұқсас екібуынды немесе оданда көп буынды сөздер. Сондай-ақ, 
компромистік көзқараста бар. Синологтар өзара–мәндес сөздерді зерттеуде мынадай үш 
негізгі тұжырымға келді. 

1. Синонимдерді өзара-мәндес сөздердің субъектісі  деп қарастырып, оларды 
өзара- 

мәндес ретінде қолдануға болады.  Қытай профессоры Джан Джинь өзінің «Лексиканы 

http://www.akorda.kz/
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оқыту методикасы» атты кітабында синонимдерді өзара-мәндес сөздердің бірбөлігі деп 
есептейді. Бұл көзқарастағы ғалымдар мағынасы ұқсас сөздерді өзара –мәндес сөздер депе 
септейді. Мысалы «现在» және «如今», «安静» және «宁静». «打算» және «计划», «但» және 
«却» бұлсөздердіңбарлығыөзара-мәндессөздер. [ 1, 186 ] 

2. Өзара-мәндес  сөздер мен синонимдер өзара ұқсамайтын лексикалық субъект, 
оларды  

бөлек қарстыру қажет. Қытай профессоры Лиу Шу Шин өзінің «Сөздердің семантикасы 
мен қолданылуы», «Өзара-мәндес  сөздер мен синонимдердің классификациясы» атты 
еңбегінде синонимдер мен өзара-мәндес сөздер мүлдем ұқсамайды деген көзқарасты ұстанды. 
Оларды лексикада  бірдей құрылым деп қарастыруға болмайды деді. Аталмыш көзқарастағы 
ғалымдар өзара-мәндес сөздер деп, мағынасы бір сөздерді атайды. Мысалы: «爸爸», «爹 », « 
父亲»; «妈妈», «娘», «母亲»;  «卷心菜»,  «包心菜»; «玉米», «棒子» деген сөздердің барлығы 
өзара-мәндес сөздер, ал  мағынасы жақын, бірақ толықтай ұқсас емес сөздерді синоним 
сөздер деп атаймыз. Бұған жоғарыда атап кеткен «安静» мен «宁静» синоним сөздері дәлел 
бола алады. [ 2, 25 ] 

3. Өзара- мәндес сөздер мен синонимдерді біріктіріп синонимдер деп 
қарастырады. Кейбір ғалымдар өзара-мәндес сөздерді синонимдер деп, өзара-мәндес 
сөздердің бар екенін мойындамайды, өзара-мәндес сөздер мен синонимдерді бір бүтін деп 
қарастырады. Мысалы: Бо Чо қытай профессоры «Өзара-мәндес сөздердің қолданылуы» 
атты еңбегінде мағынасы жағынан жақын сөздерді өзара-мәндес сөздер деп айтқан. Өзара-
мәндес сөздер қолданылуы жағынан айырмашылықтары бар. Мысалы: «爸爸» қазақ тілінде 
«папа» деген сөзге дәл келеді, көбінесі ауызекі тілде қолданылады. «父亲» «әке» деген сөзге 
мағыналас, көркем әдеби тілде көбірек қолданылады. 

Өзара- мәндес сөздер мен синонимдерді өз алдына лексикологияның жеке құрамдас 
бөліктері ретінде қарастыру қажет. Ғалымдардың пікірінше, өзара- мәндес сөздерді жеке 
қарастырудың себептері төмендегідей: 

 Жаңа сөздер мен ескі сөздердің тең қолданылуы: Мысалы: «普通话» мен «国语

»; «夫人» мен «老婆». 
 Әдеби сөздер  мен диалект сөздерден пайда болған сөздер: «玉米» мен «苞谷»; 

«做» мен «搞» ; 
 Кірме сөздерден пайда болған сөздер: «维生素» мен «维他命»; « 发动机» мен« 

引擎»;  
 Адамзат  ой-өрісінің дамуы мен жаһандану заманының әсерінен қолданыстағы 

сөздер де үздіксіз жаңарып отырады. Мысалы: «地» мен «土地 »; «种植» мен «栽种»; 
Ал, синонимдер қытай тілінде бұрыннан лексиканың бір саласы ретінде қарастырылып 

келе жатыр.  
1956 жылы Сун Чан Сю профессоры өзара-мәндес сөздер мен синоним сөздерді 

қолданғанда өзара ауыстыру тәсілі арқылы ажыратуға болатынын атап кеткен. Егер 
сөйлемдегі сөздерді балама сөздермен ауыстырғанда мағынасы жоғалмаса, ол сөздер өзара-
мәндес сөздер болып табылады. Сөйлемдегі  сөздерді балама сөздермен ауыстырғанда 
мағынасы мен қолданысы дұрыс болмаса, ол синоним сөздер. 1-Мысал：a)她碰了碰我的手

臂示意我走开。(胳膊)      b)这么冷的天，你穿上衣服再出去。(衣裳) 
Бұл екі мысалдағы 胳膊 сөзі мен 手臂 сөзін және 衣服 сөзі мен 衣裳 сөзін ауыстырып 

қолдануға болады.  Яғни, олар өзара-мәндес сөздер.   
2-Мысал：现在是下午 2 点。(如今). Бұл жердегі 现在 және 如今 сөздерін ауыстыруға 

келмейді. Олардың мағыналары жақын болғанымен, қолданысы әр түрлі, яғни синоним 
сөздер болып табылады.  

Өзара-мәндес сөздер мен синоним сөздерді оқыту методикасы: 
Ана тілі қытай тілі болап табылатындарға және  қытай тілін шет тілі ретінде 

оқитындарға лексиканы үйретуде айырмашылықтар болады. Қытай тілі ана тілі болып 



3486 

табылатын студенттер өзара-мәндес сөздер мен синоним сөздерді тереңірек зерттеу қажет, ал 
қытай тілін шет тілі ретінде оқитын студенттерге өзара-мәндес сөздер мен синоним сөздерді 
жалпылама синоним деп қарастырған жөн.  Мағынасы жақын синоним сөздерді қолданғанда 
өзіндік айырмашылықтары барын студенттерге  ескерту ретінде айта кеткен жөн. Төменде  
синоним сөздер мен өзара-мәндес сөздердің қолдану жолдары мысал ретінде көрсетілген : 

1. 先生和老师 
[Eскертпе] Өзгелерге мұғалімінді таныстырған кезде, “他是我的先生。”деп айтуға 

болмайды.  
“ 先 生 ”-білім дәрежесі жоғары адамға қолдынатын атау. Әдетте Жоғары оқу 

орындарындарындағы оқытушыларды да“先生”деп атауға болады. Мысалы, “王先生教我们

汉语。”  
“先生”-қоғамда қолданылатын этикет сөзі де болып табылады. Әдетте әйел адамдарды 

“太太”，“小姐”， 
“女士”，ер адамдарды“先生”деп атайды. 
“ 先生 ”депөзіннің немесе қарсы жақтың жұбайын айтуға болады. Алдына жіктеу 

есімдігі қолданылады. Мысалы,（1）他是我先生。 
（2）你先生在哪儿工作？ 
Егер де өзгелерге мұғалімінді таныстырған кезде,“他是我的先生”деп айтуға болмайды, 

әйтпесе түсініспеушілік тудырады. “他是我的老师。”деп айту керек.    
2．“说” 什么，“告诉”谁？ 
[Eскертпе]※他说我一件事。деп айтуға болмайды.  
 “说” және“告诉”сөздерінен кейін келетін толықтауыштары әр түрлі.  
说+内容(мазмұн)  
告诉+人(адам +内容 мазмұн) 
Мысалы, “说”: 
1) 他说：“我早知道了。” 
2)  他说他早知道了。 
3) 他说过这件事。 
4)请你说一说这两个词的区别。 
“告诉”:  
1)他告诉我他早知道了。 
2)他告诉我一件事。 
3)他告诉过我。 
Салыстыру: 
1)他告诉我一件事。 
2)※他说我一件事。 
3)他对/跟我说一件事。 
“说” мен “告诉”сөздері синоним болып табылады, бірақ“说”сөзінен кейін толықтауыш 

жіктеу есімдігі болмауы тиіс, тек ол айыптау, сөгу мағынасын білдіргенде ғана жіктеу 
есімдігі қолданылады. (11), (12) мысалдардан көре аласыз.  

（11）她常常迟到，老师说过她很多次，她还是老样子。 
（12）这么晚了，我再不回去，我妈该说我了。 
说(责备，批评)+人 
Ал“告诉”сөзінен соң жіктеу есімдігі келеді. 
说+什么(не?);     告诉+谁(кімге?) 
Сонымен қатар,“说说”，“说了说”，“说一说”，“说一下”деп қолданамыз, бірақ ※“告诉

告诉”，※“告诉了告诉”，※“告诉一告诉”деп айтуға болмайды. Тек былай ғана қолдана 
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аламыз“告诉+人+一下儿”。 
 
3.“参观”和“访问” 
[Eскертпе] “参观” сөзінің объектісі - белгілі бір мекен，ал“访问” сөзінің объектісі - 

адам.  
“参观” мен“访问”синонимдері  vizit деген мағына береді, бірақ оларды алмастырып 

қолдануға болмайды. 
Мысалы: 
(1) a. 上星期我们访问了一位老农民。 
b. ※上星期我们参观了一位老农民。 
(2) a. 我想去参观那个图书馆。 
b. ※我想去访问那个图书馆。 
“参观 – белгілі бір мекенге барып, анықтап зерттеу, бақылауды білдіреді. 
“访问”- бір жерге белгілі бір мақсатпен барудағы объектісі адам болып табылады. 
Салыстырайық:  
(3) a. 我们参观了复旦大学。 
b. 我们访问了复旦大学。 
(3) a. мысалында біз Фудан университетінің маның, корпустарын, кітапханаларын, 

жатақханаларын, т.б. жерлерді көрдік. (3) b. мысалында біз Фудан университетінің 
студенттерімен бірге әңгімелесу барысында университеттің жағдайымен таныстық. “我们参

观并访问了复旦大学” деп те айта аламыз.  
Сұрақ қою тәсілі арқылы біз “参观” мен“访问”сөздерінің қолдану айырмашылықтарын 

айыра аламыз.  
(4) a.你们参观了哪些地方？ 
b.你们访问了谁（哪些人，什么人）？ 
c. 你访问过哪些国家（城市）？[ 3, 71] 
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Данная статья посвящена исследованию особенностей перевода научно-технических 

текстов. Целью данной работы является рассмотрение особенностей и сложностей научно-
технического перевода. Изучив работы таких ученых, как Мирам, Щичко В.Ф, Комиссаров, 
определение перевода и технического перевода выглядят так : «Перевод – один из самых 
сложных видов интеллектуальной деятельности человека. Хотя обычно говорят о переводе "с 
одного языка на другой̆ ", но, в действительности, в процессе перевода происходит не просто 
замена одного языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры, разные 
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личности, разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни 
развития, разные традиции и установки» [1,c.15]. Для осуществления перевода необходимо 
выполнить ряд условий, это: знание определенного объема терминологии, владение 
иностранным языком, умение пользоваться словарями. 

В рамках каждого функционального стиля можно выделить языковые особенности, 
значительно влияющие на ход и процесс перевода. «Например, в научно-техническом стиле 
это - лексико-грамматические особенности научно-технических текстов и в первую очередь, 
ведущая роль терминологии и специальной лексики» [2,с. 156] 

Характерными особенностями научно-технического стиля являются его ясность и 
понятность, содержательность, строгая последовательность и точность. При переводе с 
китайского на русский текста технического стиля, переводчик должен точно передать мысль 
автора, облекая ее в форму, которая присуща русскому техническому стилю, не перенося в 
русский язык специфические черты подлинника. В настоящее время необходимо присвоение 
научно-техническому переводу статуса самостоятельной прикладной дисциплины 

Текст технического стиля легко узнаваем по насыщенности текста аббревиатурами, 
терминами, лексическими конструкциями. Научно-технический перевод – та сфера 
переводческих услуг, где профессиональное выполнение перевода технической литературы 
полностью зависит от высококвалифицированных технических специалистов, которые 
хорошо знают специфическую терминологию, и, что самое важное, в профессиональной 
мере владеющих иностранным языком, а также уметь четко излагать свои мысли на языке 
научного перевода. 

На сегодняшний день перевод технического текста имеет большую важность, также 
при переводе переводчик должен адекватно и точно передать суть. Основной задачей 
перевода и переводчика является точно и целостно передать содержание подлинника, 
средствами другого языка, сохраняя при этом его стилистические и экспрессивные 
особенности. 

Развитие такой отрасли как перевод текстов научно-технического стиля занимает 
важное место среди проблем современного перевода, такой вид переводческой деятельности 
становится более востребованным в связи с ускоряющимся научно-техническим прогрессом. 

Тема данной работы очень актуальна. Актуальность темы обусловлена рядом факторов: 
1. Научно-технический перевод является одним из сложнейших переводов и  
потребность в переводе научно-технических текстов растет с каждым днем. 
2. Расширяющиеся политические, культурные, образовательные и экономические 

связи  
Казахстана с Китаем, близкое географическое соседство. Все это способствует 

развитию интереса к изучению языка этой страны. 
3. Возрастающая потребность технических переводов в связи с увеличением 

импорта  технической продукции различного образца. 
Целью исследования является изучение особенностей перевода научно-технических 

текстов и выявление сложностей перевода. Задачи исследования: 
1. Выделить особенности текстов научно-технического стиля китайского языка; 
2. Проанализировать лексико-грамматические особенности научно-технических 

текстов; 
3. Изучить специальную терминологию, необходимую для профессионального 

перевода; 
4. Показать особенности перевода текстов с китайского на русский язык; 
5. Определить основные трудности при переводе научно-технических текстов; 
6. Выявить в тексте перевода переводческие трансформации. 
Исследование показало, что в научно-технических текстах наиболее часто встречаются 

перестановки и замены. Остальные виды трансформаций встречаются гораздо реже. Также 
был проведен анализ лексико-грамматических особенностей. Часто встречались 
сложноподчиненные предложения, выражающие изъяснительно-причинные отношения. 
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Показателем этих отношений являлся парный союз ( 所以….因为…..).  Изъяснительно-
причинные отношения осложнены и противительными отношениями  (不是……而是…). 
Часто встречалась кoнструкции  不但…而且 , 由  …. 组成 . Встречались разновидности 
сложноподчиненных и  сложносочиненных предложений. В тексте встречалось большое 
количество научно-технических терминов. При переводе с китайского языка было 
характерно такое явление, как использование в переводе реального или актуального термина 
вместо словарного по причине отсутствия нужного в данном контексте значения в словаре, 
то есть словарными эквивалентами возможность перевода китайского слова не 
ограничивалась. 

Также исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. При научно-техническом переводе главной трудностью является адекватное 
воссоздание оригинала и перевод терминов с китайского языка на русский, особенно 

вновь появившихся специальных терминов, которых еще нет в словаре.  
2. Длиные предложения затруднюют процесс понимания и восприятия, поэтому 

их следует разбивать. 
3. Перевод научно-технических текстов – это сфера деятельности, в которой 

лишь  
высококвалифицированный переводчик способен выполнить профессиональный и 

граматный перевод. Специалист должен хорошо знать специфическую терминологию, уметь 
грамотно излагать свои мысли на языке перевода и в достатотчной мере владеть 
иностранным языком. 

4. Основой научно-техническоо перевода является достоверная передача  
узкоспециализированных терминов. Трудность при переводе представляет когда 

одному китайскому термину соответствуют несколько терминов китайского языка.  В таком 
случае от переводчика требуется полное понимание смысла текста. Если учитывать 
многозначность китайской научно-технической терминологии, то переводчику с 
гуманитарным образованием будет сложно подобрать правильный вариант перевода.   

5. На сегодняшний день, благодаря компьютеру появились средства 
автоматизации  работы с текстами. Применяя такие средства можно повысить 
эффективность перевода на 25%.  

Объектом исследования данной работы являлись  научно-технические тексты на 
китайском языке. 

Теоретическая значимость этого исследования состоит в том, что расширяет 
представление о возможности перевода технических текстов. Практическая значимость 
данной работы заключается в том, что материал исследования могут использоваться в 
переводческой практике, также материалы могут быть полезны для студентов технических 
специальностей, изучающих китайский язык и филологов, специализирующихся на переводе. 

В результате исследования научно-технического текста можно сделать вывод что, 
профессиональному научно-техническому переводу с китайского языка на русский 
необходимо обучаться как особому виду переводческой деятельности. Овладение 
лингвистической стороной перевода должно быть неразрывно связано с постоянным 
накоплением и приобретением фоновых знаний при переводе с китайского языка, играет 
огромную роль. 

 В практике перевода иногда бывает невозможно найти в китайско-русском словаре 
какой-то термин, который является во фразе ключевым словом. Для студентов технических 
специальностей перевод китайских научно-технических текстов скрывает и другие 
трудности. Например, поняв, о чем идет речь в предложении, они могут пойти на поводу 
своих собственных знаний в этой области и выдать желаемое за действительное. Такая 
трудность существует из-за того, что китайские авторы описывают общеизвестные явления 
не так как мы. Например, в привычной для нас формулировке закон отражения гласит: «Угол 
падения равен углу отражения», однако китайцы пишут: «Угол отражения равен углу 
падения». [3, c. 19] 
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Характерными особенностями научно-технического стиля являются его 
содержательность, строгая последовательность, точность, ясность и понятность. При 
переводе с китайского на русский текста технического стиля, переводчик должен точно 
передать мысль автора, облекая ее в форму, которая присуща русскому техническому стилю. 
Основной стилистической чертой технического текста является четкое и точное изложение 
материала, главный упор делается не на эмоционально-чувственной стороне излагаемого, а 
на логической стороне излагаемого. 

Было выявлено, что при научно-техническом переводе главной трудностью является 
адекватное воссоздание оригинала и перевод терминов с китайского языка на русский, 
особенно вновь появившихся специальных терминов, которых еще нет в словаре. Основой 
научно-технического перевода является достоверная передача узкоспециализированных 
терминов. В таком случае от переводчика требуется полное понимание смысла текста. Если 
учитывать многозначность китайской научно-технической терминологии, то переводчику с 
гуманитарным образованием будет сложно подобрать правильный вариант перевода.  
Например, такое слово как  «垫板»  в технической речи имеет следующие значения: подошва 
выработки; подкладка; подпорка; дощатый настил; анкерная плита; накладка для усиления 
сечения на концах сжатого элемента; приправка. Предположить точный перевод невозможно. 
А если за перевод возьмется опятный инженер, то суть он поймет, но проблемой будет 
плохое знание как русского языка, так и иностанного. Техническая документация на 
оборудование может иметь большой объем, который может исчесляться сотнями страниц, и 
срок на перевод ограниченный. Чаще всего используется группа переводчиков, чтобы 
ускорить процесс работы над крупным переводом. Результатом может стать разброс в 
стилистике и терминологии переведенного текста. К примеру, слово « 垫 板 »  один 
переводчик переведет как «для усиления сечения на концах сжатого элемента», второй – 
«подпорка», третий – «анкерная плита», и т.д. У читателя может появиться впечатление, что 
речь о разных деталях и понятиях. Бюро переводов нанимает редактора для стандартизации 
стиля и терминологии. 

Часто возникают трудности при переводе наименований самой продукции. Возьмем 
пример из отчета о проверке. Наименование образца: 双向拉伸聚丙烯薄膜 (двухосно 
ориентированная полипропиленовая пленка).  Сразу перевести такое название, даже для 
опытного переводчика, очень сложно. Для начала рекомендуется ознакомиться с остальной 
частью текста, постараться найти в интернете информацию о данной продукции.     

В настоящее время в нашей стране не так много профессиональных переводчиков 
научно-технической документации. Это связано с незнанием отраслевой терминологии и 
нехваткой хорошего технического образования. Тем не менее, постоянно растет интерес к 
данной сфере профессиональной деятельности и в будущем это даст положительные 
результаты.  
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теориясы кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан  

Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.д., профессор МұратоваГ.А. 
 

Тілдегі концепт мәселесі А.А.Уфимцева, Ю.М.Караулов, В.Н.Телия, Е.С.Кубрякова т.б. 
ғалымдардың зерттеулеріне негіз болды. Қазіргі лингвистикада концепт үш түрлі бағытта 
талданып, қарастырылады: лингвистикалық, когнитивтік, мәдениеттанымдық. 

Концептіні лингвистикалық тұрғыдан қарастыруды дұрыс деп санайтын зерттеушілер 
(С. А. Аскольдов, Д. С. Лихачев, В. В. Колесов, В. Н. Телия) концептіні сөздің коннотативті 
элементтерімен қоса алғандағы барлық мағыналық әлеуеті, концепт сөздің кез келген 
мағынасында өмір сүреді деп қарайды. 

Концептінің мәнін когнитивті тұрғыда қарастыруды ұсынатын зерттеушілер (З. Д. 
Попова, И. А. Стернин сондай-ақ, «Краткий словарь когнитивных терминов» сөздігінің 
авторлары Е. С. Кубрякова, В. З Демьянков, Ю. Г Панкрац, Л. Г. Лузиной) концептіні 
менталды ойлаудың бірлігі ретінде қарастырады. З. Д. Попова, И. А. Стернин концептіні 
«ауқымды ойлаудың бірлігі» («как глобальную мыслительную единицу, представляющую 
собой «квант структурированного знания») ретінде қарастыра келіп, концептінің тілдегі 
фразеологизмдерге, сөз тіркестеріне, сөйлемдерге, мәтіндерге, мәтіндер байланыстылығына 
талдау арқылы жан-жақты ашылып түсіндірілетінін жазады. Концептіні когнитивтік бағытта 
зерттеуші өзге де ғалымдар – Дж Лакофф, А. Вежбицкая, Ю. С. Степанов концепт 
мазмұнына түсіндірілетін зат-құбылыстың негізгі ұғымдық белгілерін енгізеді, яғни 
концептіні ұғыммен қатар қояды.  

Үшінші бағытты ұстанушылар концептінің мәденитанымдық аспектісіне ерекше мән 
береді. Олардың пікірінше, тұтас мәдениет концептілердің жиынтығы, олардың, өзара 
қарым-қатынасы арқылы анықталады. Концепт олардың анықтауынша, адамның ментальды 
ойлау дүниесіндегі «мәдениеттің негізгі ұясы» ретінде түсіндіріледі. Концептіні 
лингвомәдениеттанымдық аспектіде зерттеушілердің (Н. Д. Арутюнова, В. В. Колесов, З. Д. 
Попова, И. А. Стернин, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, Л. О. Чернейко т.б.) пайымдауынша, 
концепт барынша кең ұғым. Оның мазмұнына ұғымдық белгілерден де басқа осы зат-
құбылысқа қатысты барлық мәдени-аялық ақпарат енеді [1, 55]. 

Концепт сөз мағынасынан емес, сөздің сөздікте берілген мағынасы мен адамның 
өзіндік (жеке) және халықтық тәжірибелері негізінде қалыптасқан мағыналардың 
тоғысуынан туған мағыналар нәтижесі болып табылады. Сөз, мағына, концептінің өзара 
қатынастылығын қарастыра отырып, біз адамды ол қатардан шығарып тастай алмаймыз. Бұл 
жерде де басты нысан – адам, адамның тәжірибесі, танымы, тілдік қабілеті. Концептінің 
әлеуеті неғұрлым кең және бай болуы үшін адамның мәдени тәжірибесі де кең әрі бай болуы 
қажет. 

Д. С. Лихачев әрбір адамның өзіндік дара (жеке) мәдени тәжірибесі, дағдысы мен білім 
қоры оның концепт байлығын немесе жұтаңдығын айқындайтын болады деп көрсетеді. 
Концепт, біріншіден, жалпы адамзаттың, осы тілде сөйлеуші жеке адамның мәдени 
тәжірибесіне, білім қоры мен дағдысына байланысты; екіншіден, концепт көрінетін нақты 
контекске тәуелді. Концептінің кейбір мүмкіндіктерін, адресат арқылы қабылдануын 
контекст белгілі бір жағдайда шектеуі де мүмкін. Сонда концепт арқылы берілетін менталды 
таным кейде тілдің шеңберінен де шығып кетеді. Бұл жерде контекстің тасасындағы «тілден 
тыс мағына» іске қосылады. Концептосфера жасауда жазушылар (ақындар), фольклор 
жеткізушілер, жеке кәсіп иелері мен діни сословие өкілдері басты рөл атқарады деген 
пікірлер де бар. Тілдің байлығы «сөздік қордың» көлемімен ғана емес, концептуалдық 
әлемнің, концептуалдық аяның байлығымен де өлшенеді. Неліктен қазақ тілінде көп сөздер 
термин жасауға, жаңа сөз жасауға бейім емес. Біздің ойымызша, оның себебі ол сөздердің 
семантикасында құлыпталған таным аясы өте кең, салмағы ауыр да күрделі [1, 53]. 
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В.Н. Телия бойынша, концепт – адам ойының мінсіз өнімі болып табылады, сол себепті 
ол тек тілдік құбылыс қана емес, сонымен қатар адамның санасына да қатысты. Ойлау 
процесі фреймдер, пландар, сценарийлер, модельдер сияқты құрылымдарды басқарудан 
тұрады. Яғни біз концептілік, фреймдік, сценарийлік деңгейде ойланамыз. Концепт белгілі 
бір этномәдениет иелерін сипаттайды. Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия бойынша, концепт – бұл 
мәдениетпен тығыз байланысты ұғым. В.И. Карасиктің айтуы бойынша, концепт – 
лексикалық мағынаға қарағанда кеңірек ұғым [2, 46]. 

Әр халық әлемді түрлі факторлардың, атап айтқанда, табиғи, әлеуметтік, мәдени, 
этнопсихологиялық (мысалға, стереотиптік түсініктер) әсерінен түрліше қабылдайды немесе 
көреді. Әр түрлі тілде сөйлейтін адамдардың әлемді (кеңістікті, уақытты, қасиеттерді, 
қатынастарды) концептуализациялауы, топтастыруы, құрылымдауы түрліше болады.  

Концептілер прагматикалық бағытталған және әлемнің тілдік бейнесінің орталығы, 
яғни өзегі болып табылады. Ю.С. Степанов бойынша, концептілер – ұлттық-мәдени 
мағыналардың ұйытқысы, яғни мәдениеттің ұяшықтары болып табылады. Оларды зерттеу 
халықтың әлемді қабылдау ерекшелігін анықтап, әлемнің тілдік және концептуалдық 
бейнелерін тануға мүмкіндік береді [2, 80]. 

Қандай болмасын тілдің басты және негізгі концептілеріне адамның биологиялық 
болсын, рухани не психологиялық әлемінің орталығын білдіретін «жүрек» концептісі жатады. 
«Жүрек» концептісі әлемнің тілдік бейнесінде адам табиғатының дуалистік ерекшелігін 
көрсетеді. Дәл осы концептіден тілдің антропоморфизмдік қасиетін көруге болады. 

Қазіргі қазақ, ағылшын тілдерінің түсіндірме сөздіктерінде “heart” сөзі организмге қан 
жүргізуші басты орган ретінде түсіндіріледі. Сонымен қатар ауыспалы мағыналары ретінде: 
дененің орталық бөлігі, белгілі бір объектінің не кеңістіктің ең жақсы бөлігі, эмоциялар мен 
сезімдер сақталатын орын (эмоционалдық жағдайды жүректің физиологиялық 
нышандарымен метонимиялық ауыстырудың нәтижесінде көрінеді), кiсiнiң жан дүниесi, 
pухани сезiмi және т.б  

Жүректің маңыздылығы оны адамның рухани өмірінің орталығы етіп, сезімдер, көңіл 
күйлер, ойлар, ерік, діни сенімдердің сақталатын орнына айналдырды. Екі тілдің де әлемдік 
бейнесінде «жүрек», ең алдымен, сезімдер мен эмоциялардың символы немесе олардың 
қайнар көзі болып табылады. Негізгі эмоцияларға «қуаныш», «қорқыныш», «ашу-ыза», 
«қайғы», «күйініш» жатады. 

Қорқыныш мағынасындағы семантикалық топқа келер болсақ, қазақ тіліндегі «жүрегі 
аузына келу (я тығылу)» ағылшын тіліндегі «one's heart leaped into one's mouth (немесе 
throat)» (сөзбе-сөз: жүрегі аузына ырғып (қарғып) түсу ) эквивалентіне сәйкес келеді. Бұл 
мысалдан ағылшын тілінде қорқыныш, жүрексіну сезімі «қарғып түсу, секіріп түсу» 
сөздерімен күшейтіліп тұрғанын көреміз. Байқағанымыздай, екі тілде де қорқыныш 
қозғаушы күш ретінде көрініп, жүректі орнынан қозғайды. 

Жүрек концептіндегі қайғы мен күйінушілікті қазақ тілінде «жүрегі қарс айырылды», 
яғни қайғыдан қатты күйінді, өзегі өртенді, күрсінді деп жеткізеді. Ал ағылшын тілінде де 
осыған сәйкес қайғы жүректі күйретеді, бұзады, тас талқанын шығарады: «heartbreak» – 
үлкен қайғы (сөзбе-сөз: жүректің қарс айырылуы). Біз бұл жерден екі тілде де қайғының 
жүрекке бірдей әсер ететіндігін байқаймыз, яғни оны күйретіп, жүрегін қарсы айырып, тіпті 
оны өлімге душар ететіндей күші бар. 

Жүректегі қуаныш қазақ тілдік бейнесінде «жүрегі жарылды», «жүрегі лүп етті (ете 
түсті)» тіркестерімен беріледі. Яғни қазақ тілдік бейнесінде жүрек қайғыдан ғана емес, 
сонымен бірге қуаныштан да жарыла алады, яғни екі қарама-қарсы сезім де жүрекке қандай 
да бір әсер етеді: не оның сырт пішінін өзгертеді, не қызметіне ықпалын тигізеді. Ал 
ағылшын тілінде қуаныш сезімі жүрекке «жағымдырақ» әсер етеді: «with a light heart» – 
жеңіл жүрекпен, яғни қуаныштың әсерінен жүрек бар қорқыныш пен үрейден айырылып, 
өзін жеңіл сезінеді. 

Қазақ тілдік бейнесінде жүрек тынышсызданып, үрейленгенде «жүрекке ас батпады», 
«жүректі дерт алды», «жүрегі май ішкендей кілкілдеді», яғни тынышсызданды, 
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сабырсызданды, көңілі күпты болды деген мағынада қолданылады. Ал ағылшын тілдік 
бейнесінде: «devour one’s heart (eat one’s heart out немесе eat out one’s heart)» – үндемей 
қиналу, азап шегу, өз-өзін титықтау, қурау, уайымнан сарғаю (сөзбе-сөз: жүрегін жеу). Көріп 
отырғанымыздай, уайым мен үрейдің жүрекке әсері қайғының әсеріндей қатты немесе 
қиратушы емес, дей тұрғанмен, ол жүректі жүректі дертке шалдықтырады, кілкілдетеді не 
азаптап, кеміріп жейді [3]. 

Жүрек концептісіндегі тыныштану, жайлану, жеңілдену мағыналары қазақ тілінде: 
«жүрегі (көңілі) орнына түсті (орнықты)», «жаны жай тапты», «жүрек тоқтатты» яғни көңілі 
жайланды, жүрегі жай тапты, сабасына келді,қорқынышы не қуанышы басылып өз-өзіне 
келді, толқыған көңілі басылды тіркестерімен беріледі. Қуаныш, қайғы, үрей не 
тынышсыздық жүрекке қандай да болмасын әсер етіп, оны орнынан қозғап мазасын алса, бұл 
сезімдердің болмауы, яғни тыныштық жағдайы жүректі толықтай жайландырып, оған жан 
тыныштығын сыйлайды. Бұл жерде жүрек пен жанның тығыз байланысын көре аламыз, яғни 
жаның жай тапқанда, жүрек те саябырлайды. Ағылшын тілінде де тыныштану сезімі жүрекке 
солай әсер етеді: set one’s heart at rest – жайлану, уайымдауды, мазасыздануды қою (сөзбе-сөз: 
жүректі демалысқа (тынығуға) жайғастыру(орналастыру)). 

Рақымдылық, қайырымдылық, аяушылық мағыналары жүрек концептінде: «жүрегі 
елжіреді», «жүрегі еріді (жылыды, жібіді)», яғни жаны ашыды, көңілі түсті, аяды, мейірленді 
тіркестерінен көрінеді. Бұл жерден жүректің өзгенің қайғысын, қасіретін, қиыншылығын 
көріп тұрақты, қайсар қалпынан аяушылық танытып мұз тәрізді еріп сала бергендігін 
елестетеміз. Ағылшын тілдік бейнесінде «жүрек» концептісінің мұндай мағынасы 
анықталмады. 

Жүректегі сезім қазақ тілінің «жүрек (көңіл, сезім) қылын шертті», яғни сезіміне әсер 
етті, көңілін аулады тіркесі арқылы беріледі. Ағылшын тілінде де бұл мағына қазақ 
тіліндегідей, дәлме-дәл беріледі, яғни ағылшын тілдік бейнесінде де сезім жүректің қылын 
шертеді: «heart strings» - терең сезім (сөзбе-сөз: жүректің ішегі (қылы)). Өзінің ішіндегісін 
айту арқылы сезімдерін жайып салу: «open (uncover) one’s heart to smb (немесе pour out one’s 
heart to smb)», «bare one’s heart» – сырын ашу, шер тарқату (сөзбе-сөз: біреуге жүрегін ашу, 
төгу, жалаңаштау). 

Махаббат мәніндегі «жүрек» концептісі қазақ тілінде «жүрегі жанды», «жүрегіне өрт 
түсті», яғни ғашықтықтан іші елжірей өртенді, ғашықтық жалыны жанды тіркестері арқылы 
беріледі. Бұл жерде біз метафоралық қолданысты, махаббат, ғашықтық сезімін жалындаған 
отқа теңестіріліп отырғандығын көреміз. Яғни қазақ дүниетанымында махаббат сезімі 
жүректі өртеп, оған өшпес із қалдырады. Ал ағылшын тіліндегі махаббатқа қатысты тұрақты 
тіркестер: steal smb’s heart – біреудің жүрегін жаулап алу (сөзбе-сөз: біреудің жүрегін ұрлап 
алу), lose one’s heart to smb – ғашық болып қалу, өз жүрегін біреуге беру (сөзбе-сөз: өз 
жүрегін біреуге ұттырып алу, өз жүрегін жоғалтып алу). 

«Жүрек» концептісіндегі үміт қазақ тілінің әлемдік бейнесінде маздап жанып тұрған 
отпен теңестіріледі: «жүректегі үміт оты сөнбесін», «жүректе үміт отын тұтату», сонымен 
қоса, «жүрекке үміт ұялату», «жүректегі үміт құсы» тіркестері арқылы үміт құспен 
теңестіріліп тұрғандығын байқаймыз. Ағылшын тілінің әлемдік бейнесінде үміт жүректің 
тірегі, қолдаушысы ретінде көрініс табады: If it were not for hope, the heart would break – Үміт 
болмағанда жүрек қарс айырылушы (жарылушы) еді. 

«Жүрек» концептісіндегі батылдық, күштілік, ерлік, шабыттылық және жігер 
«ержүрек», «жүрегінің түгі бар», «жүрек жұтқан», яғни ер батыр, батыл кісі, ешнәрседен 
таймайтын, қорықпайтын, қаймықпай, ойындағысын бетіне батыл айтатын азамат сөз және 
сөз тіркестерімен беріледі. Яғни жүрек тек сезімдер мен эмоцияларды ғана емес, сонымен 
қатар күш-жігерді де білдіреді, оның қайнар көзі болып табылады. Ағылшын тілінің әлемдік 
бейнесінде де жүрек адамға күш-қуат, батылдық пен табандылық береді: hearten – 
жігерлендіру, қайраттандыру, рухтандыру (сөзбе-сөз: жүректендіру); give heart to smb (put 
heart into smb) – жігерлендіру, біреуге рухани тұрғыдан қолдау көрсету (сөзбе-сөз: біреуге 
жүрек беру). Сонымен қатар ағылшын тілінде «keep up your heart» - еңсеңді түсірме, өз-өзіңе 
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мықты бол мағынасындағы тұрақты тіркес те қолданылады, яғни жүректі бұл жерде күшпен, 
жігермен теңестіріп тұр. 

 «Жүрек» концептісі сонымен бірге адамның жады мен есте сақтау қабілетінде де 
көрініс табады. Мәселен, ағылшын тілдік бейнесінде белгілі бір мәтінді жаттау жүректің ат 
салысуын қажет етеді: learn by heart – жаттау, жатқа айту (сөзбе-сөз: жүрекпен үйрену, оқу). 
Демек, есте қалу дегеніміз адамдардың жүректерінде сақталып қалу деген сөз: be enthroned in 
the heart – жүректен орын алу (сөзбе-сөз: жүрек тағына көтеру (отырғызу)). Алайда, қазақ 
тілінің әлемдік бейнесінде есте сақтау жүрекке қарағанда көңілмен байланыстырылады: 
«көңілге түю (тоқу)». Қазақ тілінің әлемдік бейнесінде жүректе сақталғандардың барлығы 
адамның ақпаратты сақтаудың ментальдық қабілетінен гөрі, сезімдермен, эмоциялармен 
және рухани өмірімен байланыстырылады[4],[5]. 

Зерттелген материал «жүрек» концептісінің эмоционалдық аспектілерінің әркелкілігін 
білдіреді. Берілген концепт барлық дерлік эмоционалдық күйлер мен жағдайларда 
қолданылады деуге болады. Екі тілде де «жүрек» эмоциялар мен сезімдердің нышаны және 
сақталатын орны болып табылады. Эмоциялар мен сезімдер жүйесі «жүректе» өздерінің 
көріністерін тауып қана қоймай, сонымен қатар қалыптасады да. 

Екі тілде де эмоциялар мен сезімдер жүректің пішініне әсерін тигізеді. Жағымсыз 
эмоциялар оны сезім мен эмоцияның түріне, күштілігіне қарай әр түрлі дәрежеде 
деформацияға ұщыратады.. Ал жағымды эмоциялар болса көп жағдайда жүректі қалпына 
келтіріп, сәйкесінше жағымды әсер етеді. Мінсіз, ешбір кемшіліксіз жүрек – бұл толық, 
сызат түспеген жүрек. Әрбір тіл жүректі өзіндік бір бөлшектерге бөледі. Ағылшын және 
қазақ тілдерінде мына бөлшектер сәйкес келеді: жүректің қылы-heartstrings, жүректің түбі-
bottom of the heart. Сезімдер қаншалықты терең, әсерлі, әрі жүректің орталығына жақынырақ 
болса, соншалықты сырға толы, тылсым және күштірек болады. 

«Жүрек» концептісін семаникалық топтарға бөліп талдау оның «қорқыныш», «қайғы, 
күйініш», «қуаныш», «үрей», «жеңілденушілік, тыныштанушылық», «рақымдылық, 
аяушылық», «сезім», «махаббат», «үміт», «батылдық, жігер», «ес» сияқты концептілермен 
тығыз байланыстылығын көрсетеді. Талданып отырған концептінің этикалық қызметін де 
байқауға болады. «Жүрек» концептісінің екі тілдің әлемдік бейнелерінде де адамды 
жағымды жағынан да жағымсыз жағынан да сипаттайды. Жүрек, сонымен қоса, күш пен 
жігердің қайнар көзі болып табылады, жүрегі «үлкен» адам батыл болып келеді.  

Айтылғандардан қайсыбір этностың әлемді өзіндік, айырықша мәдени ерекшеліктері 
арқылы көретіндігін байқауға болады. Сол мәдени, ұлттық ерекшеліктер халықтың тілінде 
көрініс табады. Ақиқат әлемнің бірдей объектілері әр тілде өздігінше, бір-бірінен бөлек, 
айырықша қасиеттерге ие болады. Әр түрлі тілде сөйлейтін адамдар бір концептіні өз 
дүниетанымына сәйкес әлемнің тілдік бейнесі арқылы қабылдап, сол концепт туралы түрлі 
түсінік қалыптастырады. 
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Интерес к изучению цветообозначений на сегодняшний момент не только не угасает, 

но и, по словам многих исследователей, заметно активизируется. Цветообозначения 
являются неотъемлемой частью общечеловеческой когнитивной картины мира. Через 
теорию цветообозначений можно не только найти подход к изучению индивидуального 
авторского идиостиля, но и уяснить значение многих умозрительных категорий в творчестве 
конкретного писателя. Действительно, проблема цветообозначений рассматривается в 
различных лингвистических направлениях, однако данная тема в переводческом ракурсе, на 
наш взгляд, еще изучена недостаточно. Сопоставительный анализ цветообозначений в 
переводческом аспекте на материале художественных текстов на разных языках позволяет 
расширить наши знания о данной лексико-семантической группе и выявить особенности 
лингвистического и национального характера. Нам представляется интересным исследовать 
проблему цветообозначений на материале переводов произведений К. Паустовского на 
татарский язык.  

Исходя из того, что К. Паустовский был мастером своего слова, немало его 
произведений были переведены на другие языки. К примеру, рассказ "Телеграмма" был 
переведен и на английский, и на немецкий язык. И еще одним из таких является сборник 
произведений "Дождливый рассвет" – "Яңгырлы иртә" переведенный на татарский язык 
Зыятдиновой Ф.Г. [1]. 

В данной статье мы рассмотрим цветообозначения, извлеченные методом сплошной 
выборки из произведений К.Паустовского и их переводов на татарский язык.Аспект 
перевода цветообозначений, бесспорно, представляет большой интерес, поскольку цвет 
является «достоянием» каждого народа и, следовательно, каждого языка, и он обладает 
эмоциональным воздействием на читателя. С.М. Белякова отмечает, что цветообозначения 
часто становятся сквозными образами, значимыми для конструирования национальной 
«картины мира», а также индивидуально-авторского мировоззрения [2]. 

Поля основных цветов в обоих языках совпадают. Несмотря на это обстоятельство, 
существуют различия в восприятии цветового пространства у носителей этих языков. К тому 
же при переводе цветонаименований следует учитывать то обстоятельство, что «значения 
некоторых слов расплывчаты; цветообозначения соответствуют не какой-то одной точке 
цветового пространства, но целой его области» [3]. 

В переводе художественного произведения, как бы идеален и близок оригиналу он ни 
был, неизбежны отличия от исходного текста, вызванные такими факторами, как «личность 
переводчика и своеобразие его восприятия подлинника, разносистемность языков, различия 
социокультурной среды». Вопрос о межъязыковых лексических соответствиях занимает 
важное место в переводоведении. В ряду ученых, занимавшихся вопросам классификации 
межъязыковых соответствий между лексическими единицами языка и перевода можно 
назвать многих: Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударов, В.С. Виноградов и др.Одной из недавно 
появившихся классификаций является классификация перевода цветообозначений, 
предложенная З.О. Давидян, которая включает в себя переводческие совпадения и 
переводческие трансформации. Они, в свою очередь, подразделяются на подгруппы. 
Переводческие совпадения могут быть полными, частичными, вариантными, в 
переводческие трансформации включают в себя опущения и предпроцессные замены. 

Полные совпадения характеризуются тождеством смысла, где должно быть совпадение 
лексико-семантических и структурных элементов. И если идентичность оригинальных и 
переводных текстов опирается на универсальность свойств разноструктурных языков, то 
адекватность оригинального и переводного цветообозначений обеспечивается общим 
понятийным ядром, совпадающими по эмоционально-экспрессивнойокраске. Наличие в 
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языковых системах одинаковых по количественному и качественному признаку центральных 
цветообозначений обеспечивает смысловое и стилистическое тождество текстов. В силу 
своей конкретной природы, т.е. происхождения по ассоциации с конкретным предметом, 
цветообозначения типа изумрудный, свинцовый, молочный, шоколадный обеспечивают 
адекватное выражение оттенков. Идентичными могут быть тексты, в которых используются 
сложные и двусоставные цветообозначения. Стилистическая маркированность слов-
терминов, заимствований, архаизмов и неологизмов не допускает двусмысленного 
толкования, обуславливая их адекватное использование в текстах. 

Частичные совпадения осуществляются на грамматическом уровне в том случае, когда 
слову соответствует словосочетание и наоборот. Различия в переводных текстах связаны с 
особенностями национальных систем цветообозначений, то есть с разным составом 
цветообозначений, с отличием в системных связях (состав синонимов, сочетательные 
свойства, способность к развитию новых, в том числе оценочных значений), с 
конструктивными свойствами, с особенностями метафорического использования 
цветообозначения, с особенностями контекстуального употребления цветообозначений, 
спецификой их ассоциативных и коннотативных значений. 

Вышеуказанные теории позволили нам предложить следующую классификацию 
способов перевода цветообозначений применительно к нашему материалу:переводческие 
совпадения (полные; частичные; вариантные); переводческие трансформации (опущение); 
переводческие несоответствия. 

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих каждый из выделенных способов 
перевода. Неужели вы не видите, – быстро сказал незнакомец, не переставая играть, – что 
ночь изчёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, 
и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы.- Шулай ук сез ,-дип сорады 
чит кеше, уйнавыннан туктамыйча,-кара төннең зәңгәргә, аннары күкселгә әйләнүен, 
каяндыр өстән җылы яктылык агылуын,карт агачларның ап-ак чәчәкләргә күмелеп утыруын 
күзмесезмени? В данном случае слово голубой переводчик дает словом күксел, а не просто 
күк, поэтому это мы можем отнести к частичному совпадению. К этой категории 
относятсяследующие примеры: Оно лежало косо, как бы подымалось к горизонту, а за ним 
просвечивали сквозь тонкую мглу заросли золотых берез.- Ул офыкка таба күтәрелгән 
шикелле,ничектер кыеграк ята, ә аның артында сыек караңгылык аша алтынсу каеннар 
күренә; Гром расколол небо, вздрогнула черная вода, но в лесах еще бродили последние 
отблески солнца. Берг торопился.- Һаваны ярып күк күкрәде, каралҗым су өсте сискәнеп 
киткәндәй булды,әмма урманда әле кояшның соңгы нурлары айкала иде. и т.д. Полные или 
эквиваленты совпадения характеризуются тождеством смысла, а также совпадением 
структурных и лексико-семантических элементов двух языков.Понятно, что полные 
совпадения не составляют особой трудности для переводчика, их передача, за редким 
исключением, не зависит от контекста, и от переводчика требуется лишь твердое знание 
соответствующего эквивалента. 

Так же Ф.Зыятдинова использует способ замены, большинство цветообозначений она 
перевела в форме глагола, хотя в русском языке они даны как прилагательные или же 
наоборот, в русском языке они даны в форме глагола, а переводятся как прилагательные: А 
небо делается всё выше, всё синее, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над 
нашей старой Веной.-Ә күк йөзе һаман биегәя, һаман зәңгәрләнә, һаман мәһабәтләнә 
бара,кошлар көтүе инде безнең карт Венабыз өстеннән төньякка таба оча. Над заречной 
стороной синело водянистое небо.- Елга арасындагы зәңгәр күк беленеп тора иде. 

Но больше всего при переводе она использует полные или эквивалентные совпадения: 
Желтый лист изредка падал на дорогу. - Юлга сары яфраклар килеп төшә; Розовые облака 
стояли высоко в небе над вершинами мачтовых сосен. - Бик биек, төп-төз нарат башларында 
алсу болытлар эленеп тора; Задумчиво свистели в синем воздухе последние птицы, и облака 
растворялись в небе, подымаясь к зениту. - Зәңгәр һавада соңгы кошлар уйчан гына 
сызнырыша, һаман өскә күтәрелеп, болытлар күктә эри бара иде. 



3497 

Материал нашего исследования показал, что в большинстве случаев цветообозначения 
имеют полные или эквивалентные совпадения в языке оригинала и в языке перевода. 
Вариантные и частичные совпадения имеют почти одинаковую частотность употребления. 

В заключение можно отметить, что перевод цветообозначений с русского языка на 
татарский является достаточно сложной задачей и осуществляется с помощью различного 
рода переводческих приемов. В большинстве случаев цветообозначения русского языка 
имеют либо полные, либо вариантные совпадения с татарскими цветообозначениями. 
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Тіл ұшы-қиыры жоқ тұңғиық теңіз іспетті, ғасырдан ғасырға тарихты бойлатып, ұлттың 
өмір сүруінің белгісі ретінде өз бойына ескіні де, жаңаны да сіңіре білген ең қуатты құрал. 
Жыл алмасып, уақыт өзгерген сайын заманына қарай тілде жаңа сөздер, тілдік құрылымдар, 
жаңа ұғымдар пайда болып, ескі көзқарастағы түсініктер, көне сөздердің орнын басып 
отырады. Алайда тіл бір жағынан жаңа атаулармен толықтырылып, байыса, екінші жағынан 
өндірістік, ғылыми терминдердің кең ауқымды қолданысы шектеліп, олардың негізінде жаңа 
метафоралардың, фразеологиялық тіркестердің пайда болуына тосқауыл қойылады, кірме 
сөздердің экспансиясы шарықтайды. 

XXI ғасыр, компьютерлік технологиялар ғасыры, жасанды ой-өріс пен сөз бостандығы 
заманындағы тіл туралы не айтуға болады?  

«Тілге жаңғырту қажет екені даусыз. Біздің тіліміздегі шектеулер мен заманға сай 
еместігі оның тұрмыстан тыс және мектеп бағдарламасынан өзге, алға қарай үлкен қадам 
жасауға кедергі келтіруде. Әрбір адам туған тілінің аясынан шықпай-ақ, тұлға ретінде, маман 
ретінде қалыптасуының маңызы зор», – дейді «WikiBilim» қорының басшысы Рауан 
Кенжеханұлы [1].  

Жалпы адазмат тілі қоғам тарихымен тығыз байланысты. Қай халықты алсақ та оның 
басынан өткен қилы-қилы кезеңдері сол халықтың тіліне ізін қалдырмай тұрмайды. Себебі: 
сөз тарихы тіл тарихымен, тіл тарихы халық тарихымен, халық тарихы қоғам тарихымен 
тығыз байланысты. Осы қатынастардың сырын ашу – тілшілер алдында тұрған үлкен міндет. 
Қазіргі қазақ тіл білімінде тілдік құбылыстардың бір қатары терең зерттелгенімен, зерттеуді 
одан әрі қажет ететін мәселелер де бар. Соның бірі – плеоназм мәселесі. 

Заманауи ерекшеліктерге сай қазіргі өмірдің өзгеріс қарқыны жаңа сөздердің, жаңа 
ұғымдардың пайда болу үдерісін үздіксіз де жылдам етті. БАҚ өкілдері күнделікті енгізіп 
отыратын сөз орамдарына, терминдерге, тілді қолдану қағидаларына, олардың қазіргі заман 
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талаптарына сай қарым-қатынас жасау барысында қаншалықты қолданбалы екендігіне 
байланысты тіл мамандарының арасында даулы мәселелер жиі туындайды. Осындай даулы 
мәселелер тізбегінің бір ұшы – тілімізде басы артық сөздерді қолдану, тілдік құбылыс – 
плеоназмдар болып табылады. Біздің тілімізде дайын сөз орамдарынан басқа да көптеген 
қателіктер жетіп артылады. Тілімізге сіңісті болып кеткені соншалық, олардың 
стилистикалық тұрғыдан қателік екенін білетіндер де кемде кем. Өз ойымызды анық, 
түсінікті, мәнерлі етіп жеткізу үшін еріксіз плеоназм не тавтология көмегіне жүгінеміз. 
«Орынды айтылған сөз орнына қағылған шеге сияқты» демекші, егер плеоназм немесе 
тавтология сөз арасында орнымен қолданылса оның еш сөкеттігі жоқ. Алайда өзіндік 
сонылығымен ерекшеленгісі келген адам, сөзге еркіндік беріп, басы артық сөздер қолдана 
берудің нәтижесінде білімсіздігін көрсетіп, ұятқа қалуы да әбден мүмкін.  

Плеоназм немесе көп сөзділік (грек тілінен pleonasmós – артық) – тілде бір-біріне 
мағынасы жағынан ұқсас сөздерді яғни логикалық тұрғыдан басы артық сөздерді қолдану [2, 
168]. Ойдың кейбір элементтерін қайталау; аяқталған ойды білдіретін мәтін бөлігінде бірдей 
мағына беретін бірнеше тілдік формалардың болуы – сонымен қатар, мұндай қайталанулар 
орын алатын тілдік сөйлемшелер. 

Сөздер адамның алуан сәттік сезімін сипаттайды, таңдану, шаттану, мақтану, сезімін 
білдіру, еркелеу, қалжыңдау, әзілдеу, мысқылдау, кемсіту, алдау, жек көру, үрейлендіру, т.б. 
Плеоназм – біріңғай немесе мағыналық жағынан жақын сөздердің орынсыз қайталануы. 
Сөздердің мағынасын толықтыруға пайдасы жоқ сөздердің қайталануы. Әдебиеттану 
ғылымында бір топ синонимді бір сөйлемде, не өлең жолдарында түйдектете тұтас қолдану 
плеоназм деп аталады. Плеоназмның жиі кездесуі – ойды дәл жеткізуге кедергі келтіреді. 

Сөйлеу барысында плеоназмдар көбінесе айтушының салғырттығынан, айтылған 
сөздің мағынасына терең үңілмеуінен, сондай ақ, өзінің білімділігін, жан-жақты екендігін 
өзіне таңсық сөздер мен сөз тіркестерін қолдана алатындығын көрсету мақсатынан пайда 
болады. 

Қазіргі қазақ тілінде плеоназмдар жүйесінің қалыптасуы тек заңдылықтарына ғана емес, 
сол сияқты экстралингвистикалық құбылыстарға да байланысты. Олар қоғамдық өмір мен 
тілдік қатынастардағы әлеуметтік өзгерістерді де көрсетіп отырады. Тілімізде 
плеоназмдарды сөзді анықтау, күшейту, нақтылау үшін ғана емес, көркем әдебиет пен 
фольклор тілінде ойды мәнерлі, бейнелі түрде жеткізу мақсатында стилистикалық тәсіл 
ретінде де қолданудың мәні зор [3, 509]. 

Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы мәселелерін сөз еткенде, плеоназм құбылысы 
ерекше орын алады. Плеоназм немесе плеонастық сөздер дегеніміз бір мағынадағы екі сөздің 
қатар қолданысы. Ол қатарды не екі тілдің сөздері, не көне-жаңа сөздер, не қызметі бірдей 
екі морфологиялық тұлға құрайды. Әдетте тіл білімінде плеоназм (ол периссология деп те 
аталады) құбылысын тілдегі «басы артықтық» деп таниды. Бірақ бұл жердегі «басы 
артықтық» абсолюттік емес, яғни плеоназм белгілі бір стильдік, не мағыналық қызмет 
атқарғанда ғана тілде орын алады. Мұндай қызмет атқармаса, тіл нағыз басы артық дүнеиені 
көтермейтіндіктен, плеонастық қатарлар түзілмейді [4, 272]. 

Мысалы құдды өзі деген тіркесте құдды деген парсы сөзі – қазақша өзі деген сөздің 
тұп-тура баламасы, бірақ екеуі қатар келгенде, «тап өзі, айнымайтын өзі, нағыз өзі» деген 
сияқты үстеме мағына береді. Сары уайым деп жүргеніміздің дұрысы сар-уайым болуы 
керек, өйткені Сар сөзі парсы тілінде «уайым» дегенді білдіреді. Сонда Сар-уайым «уайым 
уайым» деген тіркес түрінде пайда болып, жай уайым емес, «қатты уайым, таусылмас 
уайым» дегендей үстеме мағына алып тұр.  

Енді бірқатар плеонастық тіркестердегі екі сөз тек бірін-бірі түсіндіру қызметін 
атқарып, нағыз басы артықты көрсетеді. Мысалы, топ зеңбірек дегенде, екеуі де «түйеге 
артып алып жүретін кішкене зеңбірек» дегенді білдіретін сөздер болғандықтан, бұл тіркес 
«топ дегеніміз зеңбірек», «зеңбірек дегеніміз топ» деген сияқты бірін-бірі түсіндіретін 
қолданыс болып шығады.  

Плеоназм стилистикалық құрал ретінде қазақ тілінен басқа да тілдерде көптеп кездеседі. 
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Соның ішінде, ағылшын тіліндегі әдеби кітаптардан бастап ауызекі сөйлеу тіліне дейін 
плеоназмдық тіркестерге тұнып тұрғанын байқауға болады. 

Ағылшын тілінде плеоназм термині негізінен әдебиетте және ағылшын 
грамматикасында қолданылады. Ол гректің «pleon» - «артық, шамадан тыс» деген сөзінен 
шыққан. Плеоназмдар оксиморон терминіне, яғни қарсы мағыналы сөздер тіркесіне антоним 
болып табылады [5, 251].  

Ағылшын тіліндегі плеоназмдардың қарапайым мысалдары: 
Burning fire – жанып жатқан от; end result – соңғы нәтиже; all together – барлығы бірге; 

cold ice – суық мұз; climb up – жоғары өрмелеу, жоғары көтерілу; completely blind – көр 
соқыр; dark night – қараңғы түн; widow woman – жесір әйел; wall mural – қабырға суреті; 
visible with your own eyes – өз көзімен көру; unsolved mystery – шешілмеген құпия; unmarried 
old maid – күйеуге шықпаған кәрі қыз; true facts – ақиқат шындық; rice paddy – күріш 
алқаптары; return back – қайта қайтып келу; repeat again – қайта қайталау; poisonous venoms – 
қауіпті (улы) улар; past history – өткен тарих; new discovery – жаңа ашылулар; little baby – 
кішкентай бөбек; hear with one’s own ears – өз құлағымен есту; good luck – сәттілік; empty 
space – бос кеңістік; CNN news network – CNN жаңалықтар желісі. 

Ағылшын және қазақ тіліндегі плеоназмдарды салғастыра зерттей отырып, бір тілде 
кездесетін стилистикалық оралымның екінші тілде де дәл сондай плоназмдық қатар болып 
аударылуы немесе екінші тілде де плеоназм болып саналатын тура сондай баламасының 
болуы, қолданыста кездесетіндігі анықталды. Мысалы: 

Completely blind – көр соқыр. «Соқыр» мағынасындағы парсының көр сөзі мен 
қазақтың осы ұғымдағы соқыр сөзі қатар келіп, көр соқыр болып айтылғанда, соқыр сөзіне 
«мүлдем көрмейтін, тас қараңғы соқыр» деген қосымша реңк үстеп тұр. Яғни плеоназм 
белгілі бір стильдік, мағыналық қызмет атқарып тұр. 

Jill saw the building burning down with her own eyes. Джилл жанып жатқан ғимаратты өз 
көзімен көрді. Екі тілде де плеоназмдық тіркес оқиғаның маңыздылығын, эмоциялық әсерді 
күшейту мақсатында қолданылған. Дегенмен, егер мағынасына үңілетін болсақ, бұл нағыз 
стилистикалық қателік. Біріншіден, адам не нәрсені де көзімен, екіншіден, басқаның емес 
өзінің көзімен көретіндігі белгілі.  

She herself had written her autobiography of her own life in just two weeks. 
Ол өз өмірі туралы автобиографияны небәрі екі аптада жазып тастады. Автобиография 

– өмірбаян, адамның я автордың өз өмірі жайлы жазған деректемесі [6, 81]. Сондықтан 
автобиографияны автордың өзі (herself) жазатындығы және өз өмірі (her own life)туралы 
баяндайтындығы белгілі болғандықтан, бұл сөйлемде плеоназмдық тізбек басы артық сөз 
қолдану үлгісі болып тұр. 

Life is full ofunexpected surprises. Өмір күтпеген тосын сыйларға толы. «Сый, сыйлық, 
сый-сияпат» сөздерінің мағынасы «сыйлау, құрмет көрсету, қадірлеу» дегенді білдіреді. 
Сыйлық сөзі араб-парсы тілдерінен тараған [7, 18]. «Сый-сияпат» тіркесінің өзі плеоназм 
жолымен жасалған. Сыйлықты адамдар өздерінің көңілін, ниетін білдіру мақсатында алдын-
ала жарияламай, тосыннан жасайды. Сондықтан да «күтпеген тосын сый» тіркесі синонимдік 
қатар құрап, плеоназмға айналып тұр. 

Бүгінгі таңда көркем әдебиетпен қатар, плеоназм мысалдарын құқық саласындағы 
құжаттардан да кездестіруге болады. Оған екі түрлі себеп бар: 

1) Ағылшын заң саласының лексикологиясындағы сөз тіркестерінің құрамы 
көбінесе ағылшын, француз және латын тілдерінің сөздерінен тұрады.  

2) Заңнамалық құжаттарда көп жағдайда бір сөз екіншісін анықтау, толықтыру 
үшін қолданылады. Мысалы: Null and void – заңды күшін жоғалтқан; will and testament – 
өсиетнама, өсиетхат; cease and desist – тоқтатылу және тыйылу [8, 97]. 

Сонымен қатар, плеоназмдар құрамында қысқарған немесе аббревиатуралы сөз 
тіркестерінде кездеседі. Мысалы: 

ATM machine – банкомат (пластикалық карточкамен ақша беретін бағдарламалы банк 
автоматы) [9, 37]. АТМ деген ағылшын тілінде Automatic Teller Machine деген сөздердің 
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аббревиатурасы болып табылады. ATM machine деген тіркесте machine сөзі екі рет 
қайталанып, плеоназмдық қатар құрап тұр. 

HIV virus – ЖИТС вирусы. HIV аббревиатурасы Human immunodeficiency virus, яғни 
«Жүре пайда болған иммундық дефицитінің синдромы» дегенді білдіреді. Алдыңғы 
мысалдағыдай бұл тіркесте де вирус сөзі артық қолданылған. 

Сондай-ақ, CNN news network тіркесіндегі CNN – Cable News Network дегенді білдіреді, 
яғни кабельді жаңалықтар желісі деп аударылады. Көп жағдайда қазақ тілді БАҚ өкілдерінен 
CNN жаңалықтар желісі деген сөздерді естіп те, көріп те жатамыз. Мысалы, «Ақиқат» деген 
журналдан мынандай сөйлемді кездестірдік: «АҚШ Мемлекеттік департаменті американдық 
CNN жаңалықтар желісін Ливиядағы наразылық акцияларының бірінде өлтірілген 
америкалық елшінің күнделігіндегі жазбаларды пайдаланғаны үшін сынға алды» [10, 31]. 
Яғни аббревиатура мағынасын жете білмегендіктен берілген тіркестер плеоназмның айқын 
мысалы болады. 

Плеоназмдар стилистикалық еңбектерде, көркем туындыларда, әдеби шығармалар, 
пьесалар мен өлеңдерде қолданылуы мүмкін. Алайда, шығармаларға ерекше әсерлілік пен 
мағына беру мақсатында плеоназмдарды орынды қолданбаса, қажетсіз бос сөздердің 
синонимдік қатары, басы артық сөздердің қолданысы болып кетуі де ғажап емес. Ал мұндай 
қателіктер автордың сөз қолдану шеберлігінің төмендігіне, оқырманның туындыдан 
жағымсыз әсер алуына әкеледі. 

Көркем туындыда кездесетін плеоназм мысалы: «She wept tears of joy» деген сөйлем 
қазақ тіліне «Ол қуаныштан жылап жіберді» деп аударылған. Егер сөйлемді сөзбе-сөз 
аударсақ, ағылшын тілінде «Ол қуаныш жасымен жылады» деген сөйлем болар еді. 
Ағылшын тіліндегі «wept tears», яғни «жасымен жылады» тіркесі плеоназмдық қатар болады. 
Себебі, «жылау» деген етістіктің өзі «адам көзінен жас ағу» процесін білдіреді.  

Түпнұсқада кездесетін плеоназмды аудармада қайталау қажет емес. Тәжірибелі 
аудармашылар, не редакторлар түпнұсқа мен аударманы салыстыру барысында сөздің 
қажетсіз қолданылғанын аңғарып, бірден стилистикалық түзету жасайды. Кейде 
түпнұсқадағы мақсатты қолданылған қайталауды үстемелеу стильді әрлеу емес, керісінше 
дұрыс мәтінді бұрмалау. 

Жазу өнерінде, аударма шығармашылығында әр сөзді орнымен жүйелі қолдану – аса 
ұқыпты, жауапты, маңызды жұмыс. Сөздің мәтін ішіндегі қолданылу мәнін, үйлесімділігін 
анықтаумен бірге, оның басқа сөздермен, сөз тіркесімен байланысын, мағыналық рөлін, 
мазмұндаудағы құрылымдық жүйесін, эстетикасы мен этикасын біліп қолдану қажет. 
Аудармашыға бай сөздік қордан бөлек, алуан сипатты, мағынасы дәл сөздік те өзінің елеулі 
көмегін тигізеді. Сонан кейін тәжірибелі аудармашылардың, тіл мамандарының ақыл-
кеңесіне мән берген дұрыс. Белгілі бір саладағы кітаптарды, еңбектерді оқудан бөлек 
көтерілген мәселеге орай басқа да шығармалармен танысу артық емес. Сөз өнерінің айтулы 
шеберлерінен, классиктерден үйренер нәрселер мол. Олардың сөз саптау тәсілінен, сөйлем 
құрау үлгісінен, мәтінді мәнерлі, бейнелі жеткізу шеберлігінен үлкен тағылым алуға болады. 

Қазіргі қазақ тілінде плеоназмдар жүйесінің қалыптасуы тек заңдылықтарына ғана 
емес, сол сияқты экстралингвистикалық құбылыстарға да байланысты. Олар қоғамдық өмір 
мен тілдік қатынастардағы әлеуметтік өзгерістерді де көрсетіп отырады. Тілімізде 
плеоназмдарды сөзді анықтау, күшейту, нақтылау үшін ғана емес, көркем әдебиет пен 
фольклор тілінде ойды мәнерлі, бейнелі түрде жеткізу мақсатында стилистикалық тәсіл 
ретінде де қолданудың мәні зор. 

Жазу өнерінде, аударма шығармашылығында әр сөзді орнымен жүйелі қолдану – аса 
ұқыпты, жауапты, маңызды жұмыс. Сөздің мәтін ішіндегі қолданылу мәнін, үйлесімділігін 
анықтаумен бірге, оның басқа сөздермен, сөз тіркесімен байланысын, мағыналық рөлін, 
мазмұндаудағы құрылымдық жүйесін, эстетикасы мен этикасын біліп қолдану қажет. 
Аудармашыға бай сөздік қордан бөлек, алуан сипатты, мағынасы дәл сөздік те өзінің елеулі 
көмегін тигізеді. Сонан кейін тәжірибелі аудармашылардың, тіл мамандарының ақыл-
кеңесіне мән берген дұрыс. Белгілі бір саладағы кітаптарды, еңбектерді оқудан бөлек 
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көтерілген мәселеге орай басқа да шығармалармен танысу артық емес. Сөз өнерінің айтулы 
шеберлерінен, классиктерден үйренер нәрселер мол. Олардың сөз саптау тәсілінен, сөйлем 
құрау үлгісінен, мәтінді мәнерлі, бейнелі жеткізу шеберлігінен үлкен тағылым алуға болады. 

Қазақ лексикологиясы қай жағынан болсын нәтижелі еңбек пен атқарылған іс-шаралар 
нәтижесінде едәуір биікке көтерілді деуге болады. Дегенмен, басы ашылмаған, сараланбай, 
жүйеге түспей жатқан дүниелер әлі де көп. Көркем прозада, поэзияда, сонымен қатар, 
ауызекі сөйлеу тілінде де қайталау жиі кездеседі. Белгілі бір сөздердің бір сөйлемде, не 
абзацта жиі қайталануы бұл ақын-жазушының ойды күшейту немесе бір нәрсеге, жағдайға 
оқырман назарын аударту ұғымында жұмсалады. Қайталау яғни плеоназм – стильдік тәсіл. 
Дегенмен, плеоназмдарды қолдану дұрыс па, бұрыс па – бұл әркімнің өз таңдауы. 
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Л Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің Жалпы тіл білімі және 
аударма теориясы кафедрасының 4 курс студенті, Астана, Казақстан 

Ғылыми жетекшісі – С.К. Сәтенова 
 
Миф адам баласының табиғат пен жаратылыс жайындағы көне замандағы 

ізденістерінің, пайымдауларының жемісі. Әлемдегі бүкіл халықтардың ұрпақтан ұрпаққа 
ауызша тарап кеткен аңыз-әңгімелері, ертегілері мен мифтері бар. Қоғамда жазудың пайда 
болуы көптеген ғылымдардың туындауына әкелгені сияқты біртіндеп сол мифтерді зерттеу 
саласының, яғни мифологияның негізі қаланды.  

Миф ұзақ жылдар бойы түрлі қызу пікірталастар туғызып жүрген ғылыми мәселердің 
бірі. Осы тақырып бойынша жалпы зерттеулерден бастап, нақты мәселелерге арналған 
ғылыми әдебиеттер жетіп артылады. ХІХ-ХХ ғасырлардағы философтардың, лингвистердің 
және жекелеген ғалымдардың терең зерттеулері мен еңбектеріне қарамастан, миф ғылым 
үшін көп жағдайда жұмбақ болып отыр. 

Мифология саласындағы алғашқы зерттеулер Ежелгі Грекияда басталған. Грек 
философтарының көне грек мифтерін түсіндіре бастаған кезінде, ешкім де бұл аңыздарды 
шынайы оқиғаға негізделген деп қарастырмайтын. Сондықтан грек философтары мифтерді 
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белгісіз бір автордың қиялынан туындаған аллегория деп түсіндірген. Мәселен, б.з.д V 
ғасырда өмір сүрген Эмпедокл Зевсті – от, Гераны – ауа, Галесті - жер аллегориясы деп 
санаған. Аллегорялық түсіндірмелер тек есімдерге ғана емес, мифтердің өзіне де жасалды. 
Мысалы, Кронос (өз балаларын туа салысымен жұтқан алып) пен оның жұбайы Рея туралы 
миф былай түсіндірілген: Кронос - уақыт, ал Рея – жер, ол тек уақыттың көмегімен ғана 
дүниге сәби әкеле алады, бірақ оның нәрестелерін уақыт жалмап, жұтып қояды.  

Осындай аллегориялық түсіндірмелер кейінгі ғасырларда да жалғасын тапты. Орта 
ғасырларда ғұмыр кешкен Овидий және Вергилий сияқты латын авторларының 
шығармаларында көптеген мифологялық есімдерді кездестіруге болады. Гумманизм 
дәуірінде көне мифтер адамның сезімдерін бейнелейтін моралді аллегорияларға 
жатқызылған. Бэкон өз еңбегінде ежелгі мифтерді аллегориялық талдаумен айналысқан.  

Мифтердің аллегориялық түснідірмесімен қатар «эвгемерлік» түсіндірмесі бір уақытта 
дамыған. Оның негізін салушы Эвгемер б.з.д. IV-III ғасырларда өмір сүрген. Ол өз кітабында 
құдайларды өз-өздерін құдіретке теңеп, мадақтаған ежелгі билеушілер деп түсініктеме 
берген. Эвгемерге дейінгі осы бағыттағы түсіндірмелер Геродоттың еңбектерінде кездеседі. 
Геродот құдайларды тарихи тұлғаларға балап, мифтерді тарихи оқиғалар көрінісі ретінде 
қарастырған. Эвгемерлік түсіндірмелер христиандық авторлардың арасында кең таралып, 
орта ғасырлар бойы қолданылған. 

XIX ғасырда мифтерге алғаш рет елеулі зерттеулер жүргізілді. «Ұлттардың жалпы 
табиғаты жайындағы жаңа ғылым негіздері» атты еңбегінде Дж. Вико мифологиялық ой-
сананың негізгі сипаттарын атап өтті: біріншіден, нақтылық пен заттылық, сезімталдық пен 
шексіз қиял; екіншіден, қоршаған орта заттарына адами қасиеттерді беру.  

Романтизмнің өрлеуі мифология саласына жаңа серпін берді. Осы бағыттағы 
зерттеушілер Ф. В. И. Шеллинг, ағайынды А. және Ф. Шлегель, В. және Я. Гримм мифті 
тереңнен түсінуге шақырған. Романтиктер мифтерді поэзия немесе дінмен салыстырып, 
оларды ақиқат деп санады. Демек, сол көне замандағы қоғам үшін бұл аңыз-әңгімелер жай 
ғана символдар емес шындық болып есептелген. Романтиктердің арасында мұндай 
кереғарлықтан аулақ болып, алғаш рет мифтің жай ғана философиялық қиялдың жемісі 
еместігін айтқан Шеллинг болды. 

Мифтің романткалық интерпретациясы мифтің мәдениетте, дәстүрде 
«ремифологзация» деп аталатын қайта дамуына септігін тигізді. Бұл бағыт мифті қисынсыз 
ойдан құрастырылған әңгіме деп қарастырмай, мәдениет әлеміндегі адам болмысы мен 
мифтің өзара байланысын анықтауға тырысады. Ремифологизациялық дәстүр Ф. Ницшенің 
философиялық тұжырымдарында да көрініс табады. Ғалым мифті «кез келген мәдениет 
саласының түп-тамыры» деп санайды. А. Бергсон да қисынды ойлау мен интеллектке қарсы 
тұратын мифологиялық ойлау жүйесінің маңыздылығын айтады. Бұл ғалым да мифке оң 
көзбен қарап, оның адам өмірін сақтаудағы биологиялық қызметіне баса назар аударады. 

Шеллингтің көзқарасымен келіскен әрі одан әрі дамытқан мифтер туралы көп жазған 
философ Кассирер. Кассирердің түсінігінде, миф – тек миф қана емес, сонымен қатар дін, 
магя және т.б. Кассирер де мифті аллегория ретінде қабылдауды теріске шығарады. 
Керісінше, «объективті ақиқат» деп санайды.  

Мифология саласындағы елеулі мектептердің бірі натурмифологияның негізін қалаушы 
– неміс профессоры Макс Мюллер болатын. Мюллер лингвист ретінде мифологияға 
лингвистикалық әдістерді енгізді. Бір қызығы, Мюллер ежелгі мифтерге қатты қайран қалып, 
оларды мән-мағынасы жоқ, көңіл аударуға тұрмайтын туындылар деп санаған. Содан болар, 
мифтерге «тіл ауруы» деген сипаттама берген. Дегенмен, Мюллер аңыздарға өз теориясына 
сәйкес түсініктеме беруге тырысты. Дафна (өзіне ғашық болған Аполлоннан қашамын деп 
лавр бұтағына айналған. Дафна – грек сөзі, «лавр бұтағы») туралы грек мифін түсндіргенде, 
Мюллер этимологиясы бойынша грек сөзіне сәйкес келетін, бірақ «таңғы арай» дегенді 
білдіретін санскрит сөзін қолданады. Мюллердің пікірінше, грек сөзі де бастапқыда сондай 
мағына берген. Демек, Дафна – таңғы арай, таң шуағының бейнесі. Сонда әдемі табиғат 
көрінісі пайда болады: таң шуағының пайда болуы, сосын күннің (Аполлон) шығуы, соңында 
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таңғы арайдың ғайып болуы (Дафнаның лавр бұтағына айналуы).  
Натурмифологиялық теориялар 1900 жылдары да жалғасын тауып, соңғы еңбектердің 

бірі «Жалпы мифология және оның этнологиялық негіздері» 1910 жылы баспадан 
шыққан.Алғашқы натурмифологтар өз әдістерінің қатаң сақталуына баса назар аударған 
болса, олардан кейінгі мұрагерлері еркін көзқараста болған. Әдістерін тыңғылықты 
қолданулары бойынша натурмифологтар структуралистерге ұқсайды. Әсіресе, Макс 
Мюллердің лингвистикалық әдістері қазіргі заманғы атақты мифологтардың бірі Леви 
Стросстың теориясына сәйкес келеді. 

Натурмифологиялық мектеппен қатар дамыған келесі бағыт – антропологялық бағыт 
Англияда пайда болған. Оның негізгі өкілдері – Э. Тайлор, Э. Лэнг, Г. Спэнсер. Мектептің 
құрылуына негізгі себепші болған салыстырмалы этнография. Бұл бағыттың зерттеушілері 
ежелгі тайпаларды қазіргі дамыған өркениеттік қоғаммен салыстырған.  

Мифтердің ғылыми зерттелуі XX ғасырда да белсенді түрде жалғасты. Бұл жерде 
психоаналитикалық концепцияны атап өтуге болады (З. Фрейд, К. Г. Юнг). Сондай-ақ, 
мифтің әлеуметтік зерттелуінде айта кеткен жөн. Бұл бағыттағы ғалымдарға Э. Дюркгейм, Л. 
Леви-Брюль, А. Р. Рэдклид-Браун, Б. Малиновский жатады. 

Э. Дюркгеймнің теориясы бойынша, ойлай жүйесі қоғамда қалыптасады, сондықтан 
мифтің мәні мен табиғатын түсіну үшін алғашқы қоғамның әлеуметтік құрылымына зер салу 
керек. Леви-Брюль алғашқы әлеуметтік құрылымның ерекшеліктерін зерттеу отырып, 
алғашқы сананың «пра-логикалық» жағдайына тоқталады. Ежелгі адам сезім мен түйсікке 
ғана сүйеніп өмір сүрген, сөйтіп, мистицизм ежелгі ұғымның маңызды бөлігіне айналған. 
«Алғашқы менталитет» деген еңбегінде Леви-Брюль «алғашқы менталитеттің мистикаға 
жақын»екенін жазған.  

Мифтердің зерттелуіндегі соңғы теориялардың бірі – структурализм. Мифологиядағы 
структурализмнің түп-тамыры тіл біліміндегі структурализмде жатыр. Тіл біліміндегі 
структурализмнің дамуы фонетика саласында анықталған структураны басқа да тіл білімі 
салаларынан іздеуге негізделеді. Структуралистер тура осы қағиданы мифологияда да 
қолданды. Мифтерде қарама-қарсы мағынадағы ұғымдар жиі кездеседі. Мысалы: аспан мен 
жер, ер адам мен әйел адам, жылу мен суық, от пен су және т.б. Зерттеушілер осы қарама-
қайшылықтарды структура ретінде қарастырып, мифология саласында фонологиялық 
терминдерді қолдана бастады. Мифтерді зерттеуде структуралистік әдісті қолдануды Клод 
Леви Стросс енгізді. Оның теориясы негізінде, көптеген тіл білімін терминдері мифологияда 
пайдаланылды. Соған бір мысал, Леви Стросс «латералді мифема» деп жартастар 
арасындағы тар қуысты айтқан. Бұл жерде тіл білімі терминдері метафора ретінде 
қолданылған. 

Мифтердің зерттелуі барысында мифологялық бірліктерге байланысты қолданылатын 
терминдердің біріне «мифологема» жатады. Мифологема мифлологиялық сюжеттер мен 
бейнелерді білдіреді. Алғаш рет «мифологема» термині Батыс Еуропа мен Америкада XX 
ғасырдың басында мифологиялық және психологиялық мектептерде қолданыла бастаған. 
Оның қолданылу аясы 1930 және 1950 жылдары кеңейді. Испан филологы А. Альварес де 
Миранданың пайымдауынша, мифологема – «мифтерде түйсікпен немесе саналы түрде 
қолданылатын ерекше бейнелер». Яғни, бұл ғалым үшін мифологемалар әдейі немесе 
адамның санасынан тыс көркем шығармаларда, мифтерде қолданыла береді. Себебі ол 
мифологеманы мифтің басты бөлігі «мифологиялық тақырып» деп түсінеді. «Мифологиялық 
тақырып» мифологялық бейненің немесе сюжеттің «ішкі субстанциясы» табылады және ол 
өзгермейтін, бір қалыпты қасиетке ие. Бұл мағынада мифологема –ішкі құрылыс, алғашқы 
бейне, үлгі. Сол үлгінің негізінде нақты оқиғаға байланысты белгілі бір бейне туындайды. 

Ал, XX ғасырдағы ұлы ойшылдардың бірі К. Юнг мифологеманы (немесе мифологялық 
мотивтер) «қандайда бір дәстүрге қатыссыз кез келген индивид кез келген дәуірде кез келген 
жерде кездейсоқ пайдалануы мүмкін» дейді. Юнгтың анықтамасы бойынша, мифологема 
ұғымының әдебиеттегі «саналы түрдегі қолданысқа» еш қатысы жоқ. Қазіргі заманғы 
мифологтардың бірі Дж. Холлистің кейінгі зерттеулеріндемифологемаға «жеке негізгі 
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элемент немесе кез келген мифтің мотиві» деген анықтама берді.  
Мифология ғылымы әлі де терең зерттеулерді талап ететін салалардың бірі. Дегенмен 

осы саладағы алғашқы ізденістер өте ерте замандарда жасалған. Мифология әр түрлі ғылым 
салаларымен ұштастырылып зерттелуде. Соған сәйкес көптеген мектептер мен теорияларды, 
көзқарастардың болуы бұл ғылымның елеулі түрде дамығандығын көрсетеді. 
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«Жалпы тіл білімі және аударма теориясы» кафедрасы  

ғылыми жетекші – Ә.М.Қызырова 
 

Бүгінгі филологиялық ғылым саласында дискурс пен оның табиғатын зерттеуге 
байланысты ойлар әр тарапты. Оның «белгілі бір аядағы ағымдық тілдік қызмет», «тілдік 
байланыстар арқылы жасалатын мәтін», «аяқталған тілдік қарым-қатынас», «оқиғалық 
аспектідегі мәтін» тағы сол сияқты көптеген анықтамалары бар. Сонда «дискурс» ұғымы 
тілдік қызметті де, мәтінді де, мәтін аясын да, ойтолғамды да білдіретін көп қырлы термин. 
Яғни, бір сөзбен айтқанда, дискурс мәтіннен басқа экстралингвистикалық факторларды 
(қоршаған ортаны, ойтұжырымды, қағидалар мен адресаттың мақсаты) білдіретін күрделі 
экстралингвистикалық құбылыс. Бұл жөнінде Л.Дж.Филиппс, М.В.Йоргенсен, М.Л.Макаров, 
Е.И.Шейгалдардың зерттеулерінде кеңінен айтылған.  

«Дискурс» термині өзінің анықтамасының түрлілігіне қарамастан, бірқатар 
гуманитарлық ғылымдар қатарына еніп үлгерді. (лингвистика, семиотика, психология, 
философия, социология, әдебиеттану) тіл қызметінің зерттеу пәні ретінде қолданылып 
жүр[1]. 

«Дискурс» ұғымын ең алғаш шетел зерттеушілері әртүрлі көзқарас тұрғысынан зерттеді. 
Мысалы, Т.ван Дейк, Дж. Остин, М.Л.Макаров, Дж.Луиза, С.И.Виноградов, Б.П.Паршин, 
В.З.Демьянков, Ю.С Степанов және т.б.  

Ғалым Ю.С.Степановтың зерттеуі бойынша дискурс «тілдің ішіндегі тіл». Яғни 
дискурс ұғымы «тіл – рух», «тіл –болмыс мекені» деген философиялық тезиске келеді.  

В.З.Демьянков дискурсты сөйлемдер мен фрагменттерден тұратын интерпретатордың 
көз алдына ойша келетін мәтін деп қарайды.  

Жалпы дискурс теориясы пәнаралық сипатқа ие. Х.Х.Нүрсейітова медиялық дискурс 
туралы зерттеу жұмысында: «Бұл теория адам қызметінің түрлі аспектілерінде көрініс 
табатын академиялық пәндерді қамтиды: антропология, журналистика, риторика, әдебиет 
пен мәдениеттану, әлеуметтану, психология, география, заң ғылымы» деп айтады. Дискурс 
теориясының қалыптасуында екі дәстүрлі мектеп өкілдері (американдық мектеп, оның 
негізін салушы – Франц Бае, чеш лингвистикалық мектебі, негізгі өкілі – Вильям Матезиус) 
маңызды рөл атқарды. Дискурс талдау теориясының жеке пән ретінде қалыптасуы жалпы тіл 
білімінде ХХ ғ-ң 70-жылдарына, қазақ тіл білімінде бұл мәселеге қатысты зерттеулердің 
ғылыми айналысқа түсуі өмір сүріп жатқан ғасырымыз, ХХІ ғасырдың басына жатқызылады.  

Қазіргі дискурс теориясы «дискурс» термині сияқты, антикалық риторикадан бастау 
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алады, дегенмен де дербес сала ретінде ХХ ғ. 60-жылдарында ғана мәтін лингвистикасы 
деген атауға ие болған көптеген зерттеулер тұрғысында қалыптасты.  

Лингвистикада «дискурс» «мәтін» түсінігімен байланыстырылады. Мәтін тілдік және 
экстралингвистикалық феномен ретінде әр түрлі қызметтерді атқара алады: қатынас құралы , 
ақпаратты тасымалдаушы және сақтаушы, тарихи кезеңдердің туындысы, мәдениет формасы, 
әлеуметтік-мәдени дәстүрлердің белгілі бір көзқарас нысаны. 

Лингвистиканың көзқарасы бойынша, мәтін- тілдің ең алғашқы тіршілігінің формасы 
[2]. Мәтін- макроқұрылым, тек бір жүйемен емес, жаһандық тұтастықпен байланысты[3,467-
472]. Мәтінді зерттеуде психолингвистикалық қадамдар жасау –ол мәтінді 
коммуникацияның бірлігі ретінде қарау, қарым-қатынастың мұқтаждығы болып 
есептелінеді[4,136-137]. Дискурс категорияларының сипатын анықтау идеологиялық 
мақсатты көздейді, тілдік анализ тұрғысына жатады.[5].Қалыптасқан лингвистикалық 
көзқарас тұрғысынан алғанда дискурс екі немесе бірнеше сөйлемнің бір-бірімен мағыналық 
қарым-қатынас негізінде анықталады.[6,81-104]. Дискурс «өмірге кіріктірілген құрал»[7,7-
13].Ал мәтін қарым-қатынас құралы[8,17-20]. В.Е.Чернявская дискурс жайлы әр түрлі 
ұғымдарды екі негізгі типке жатқызады: 1) нақты коммуникативті жағдай, жазба және 
ауызша сөйлеу сипатындағы когнитивті және типологиялық коммуникативті кеңістікте 
болады. 2) тақырыптық жақын мәтіндердің бірыңғайлығы [9]. 

Б.М.Гаспаровтың пікірінше, дискурс тілдік тіршілік, адамзаттың тоқтаусыз 
тәжірибесінің бөлігі [10]. Дискурс когнитивті-коммуникативті қызметтің тұтас сөздік жан-
жақтылығы[11]. Дискурс сөздік интеграцияның орталық бірлігі болып табылады. [12,19-33].  

Ф. Соссюр дискурс терминін «сөз» ұғымының эквиваленті ретінде қолданады. П.Серио 
болса, дискурс сөйлеуші мен тыңдаушы арасында болып жатқан жағдайдың әсері, сөздік 
белсендіруші, теориялық құрылым[13]. 

Мәтін мен дискурс Е.И.Шейгал пікірінше төрт негізгі ұғымға саяды: 1.Дискурс- 
лингвоәлеуметтану саласы болса, мәтін –лингвистикалық аймақ.  

2. Дискурс және мәтін – үдеріс және нәтиже секілді. 3.Дискурс және мәтін «өзектілік» 
және «мүмкіндік» тұрғысында қолданылады. 4.Дискурс және мәтін «ауызша» және 
«жазбаша» бола алады. Осындай парадигманы М.Л. Макаров та келтіреді: 1) «жазбаша 
мәтін»- «ауызша дискурс», 2) «бір ғана авторға тиесілі монолог» - «тілдік қарым-қатынасқа 
түскен интерактивті диалог», 3) дискурс-кең ауқымдағы ұғым, оған мәтін де сөз де 
кіреді.Осылайша «мәтін» мен «дискурстың» аражігі қарым-қатынасы ауызша дискурс және 
жазбаша мәтін , процес пен нәтиже қарым-қатынасының қарама-қайшылықтары да бар.  

Ю.Е. Прохоровтың пікірінше , «мәтін» мен «дискурс» екі түрлі түсінік . Мәтін және 
дискурс құрылым мен қатынас құрамындағы нәтиже[14]. 

Аталмыш пікірді шығыс ғалымы Чан Ким Бао да қолдайды, шығыс лингвистика 
әдіснамасы мен философиясына сүйенеді.Кез-келген сөздік туынды- мәтін бола алады, 
мәтіннің «серіктесі» бар, ол-дискурс, дискурс-мәтіннің әрекеттегі түрі, олар бір-бірімен 
араласып кету заңдылығына бағынады. Басқаша айтқанда, мәтінде дискурстың элементтері 
бар, ал дискурста мәтін элементтері бар, «мәтін де дискурс та ауқымды және біртекті»[15]. 

Ю.Е.Прохоров осы ойды жалғастыра келе , мәтін және дискурс бір-бірінен бөліп 
жаруға болмайды, мәтін және дискурс қатынас бөлігі[16]. 

Ю.Е. Прохоровтың тұжырымдамасын дамыта келе біз мынадай талдау шығаруымызға 
болады: дискурс қарым-қатынастың экстравертивті фигурасы, яғни вербалды формалардың 
жиынтығы, белгілі бір лингвомәдени орта өкілдерінің қарым-қатынасқа қатысу формалары 
мен ұйым тәжірибесі. Мәтін – қатынастың интровертивті формасы, яғни лингвистикалық 
және экстралингвистикалық ұйым қатынастың лингвомәдени орта өкілдерінің сөз формасы.  

А.А.Кибриктің пікірі бойынша «дискурс тіл білімінің анағұрлым маңызды орталық 
объектісі ретінде оның бірліктерін «нөлден бастап» қолданатын болса онда тіл білімі өзінің 
көптеген жаңылысуларын жояр еді». Э.Бенвенист «дискурс» терминін алғаш лингвистикаға 
енгізген ғалым ретінде «сөйлеушінің бағыттаушыға деген айтылымы және мұнда субъектінің 
эксплицитті килігушілігі болмайды» деп жазады[17,282-300].  
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Дискурсты зерттеуде аналитикалық тәсілдерді қолдану құрылымдық лингвистика мен 
постқұрылымдық лингвистиканың және философиялық лингвистиканы зерттеуге мүмкіндік 
берді. Яғни тіл арқылы ғана біз ақиқаттың түбіне жете аламыз, ол тек шындықты ашып қана 
бермей, негізін қалауға түрткі болды.  

Эрнесто Лакло мен Шанталь Муффтың дискурсивті теориясы әлеуметтік ұғымды 
дискурстивті құрылым ретінде түсінуге бағыттады. Аталмыш теорияға сүйенетін болсақ, 
дискурс белгілі бір ұғымдардың көмегі арқылы әлеуметтік әлемді қалыптастырады. Әрине 
әлеуметтік құбылыс ешқашан аяқталмаған немесе толық болмайды, тіл ұғымдарының 
тұрақсыздығынан тұрақты бола алмайды. 

Э.Лакло мен Ш.Муфф дискурс теориясынан тіл құрылымын Ф. де Соссюр еңбегіндегі 
белгілер тізбегі қарым-қатынасындағы тұрақтылыққа ұқсатуға болады. Кез-келген нақты 
белгінің тұрақтылығы-шартты түрде мүмкін, бірақ қажеттілігі жоқ. Нәтижесінде, бірде-бір 
дискурс тұйық немесе аяқталған болып есептелмейді: ол үнемі өзге дискурстардың қарым-
қатынасы нәтижесінде өзгеріп отырады.  

Дискурс деп барлық ғалымдар сөйлеу әрекетінің тәжірибесі нәтижесінде пайда болған 
барлық құрылымдық бірыңғайлықты айтады. Авторлар дискурсты қысқартылған 
мүмкіндіктер дейді, яғни дикурстың мүмкін болатын элементтерін шегеріп тастағанда 
(«қосымша ұғымдар» сөйлеу әрекеті тәжірибесінде пайда болған) дискурсивті аймақ 
қалыптасады.  

Ғалымдар әлеуметтік тәжірибе толығымен дискурсивті деп есептейді, бұл теорияда 
дискурстың негізі болып Лакло мен Муфф теориясының маңызды бөлігі «субъект» ұғымы 
қатар жүреді. Дискурс теориясына сәйкес, қалыптасқан дискурстағы субъектілі мақсат 
дискурсқа қатысушылардың нені күтіп тұрғанынан көрініс табады: қалай әрекет ету керек, 
нені айту керек, нені айтпау керек. 

Субъект өздігінен әрекет жасамайды, ол дискурстың көмегімен жүзеге асады. Сонымен 
қатар оның әрекеті тек бір ғана әдіспен емес, немесе бір ғана дискурспен анықталмайды, 
оған керісінше әр түрлі мақсаттағы әр түрлі дискурс әсер етеді.  

Ертедегі ғылыми терминдерге сүйенетін болсақ, дискурстегі субъектінің мақсаты 
субъектінің бірлігі ретінде қаралады немесе оны «тұлғалылық» дейді. Лакло мен Муффтың 
дискурс теориясына сүйенетін болсақ, тұлғалылықтың екі типін көруге болады: жекелей 
тұлғалылық және топтық тұлғалылық. Топтық тұлғалылықты дискурс теориясы тұрғысынан 
қарайтын болсақ, тұлғалар топқа жиналады. Топты құрудағы маңызды элементтердің бірі 
өкілділік немесе қайта таныстыру (репрезентация) болып табылады. Дискурс теориясы 
терминінде топ дегеніміз егер оның атынан әлдекім сөйлемесе немесе ол жайлы айтпаса , 
онда ол дискурсты бар деп айтуға болмайды.  

Өкілеттілік немесе топтық тұлғалылықтың бүгінгі таңдағы жағдайы әлеуметтік 
лингвистикамен байланысты, яғни дискурсты екі типке бөледі: жекелей дискурс және 
рөлдік-мәртебелі дискурс. Дискурстың әр типінде өзіне тән белгілері бар: Э.Лакло мен 
Ш.Муфф дискурс теориясының сыншылары дискурс теориясында өзгерістер мүмкіндігінің 
асыра бағалаушылығының бар екендігін айтады. Субъектілерді өзара қалыптастыратын 
дискурс үнемі шектеулерге кездеседі, дискурс дәрежесіндегі шектеулер емес, қарым-қатынас 
құрылымының дәрежесіндегі шектеулер. Дискурс теориясының кейбір жағдаяттарын ескере 
отырып Л.Дж.Филлипс және М.В.Йоргенсен «дискурстың тәртібі» деген ұғымды қолдануды 
ұсынады. Бұл тұрғыда дискурс жартылай мағыналық тұрақтылыққа жатады және «дискурс 
тәртібі» -әлеуметтік кеңістік нысан ретінде бір мезетте әр түрлі дискурстарды қамти алатын 
аймаққа орнығу үшін әрекет етеді. Осылайша әр түрлі дискурс арасындағы байланысты 
тануға болады. 

Дискурсты зерттеу сонымен қатар Норман Фэрклоның дискурсты талдауды сынау 
жұмысы аясында өз дамуын жалғастырған, яғни ДТС(Дискурстық талдауды сынау). Ғалым 
ДТС-ны жүйелі зерттей келе «әлсін-әлсін байқалатын себеп-салдарлы мен басқарушылық 
дискурсты тәжірибелермен, жағдаяттар мен мәтіндердің кең ауқымдағы әлеуметтік және 
мәдени құрылымдардың, байланысы мен үдерістері» арасындағы қарым-қатынас етіп 
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қолданады. Н.Фэрклоның пікірінше дискурс- әлеуметтік тәжірибенің маңызды формасы. 
Ғалым әсіресе жүйелі талдаудың ауызша мен жазбаша тілдік қолданыста аса қажет екендігін 
дәлелдеді,тек мәтін талдаудың дискурс талдауға жеткіліксіз екендігін айта келе, пәнаралық 
көзқарастың керек екендігіне көңіл бөлді. Ол әрине, ең алдымен әлеуметтік талдау жасауға 
қажет.  

Н.Фэрклоның Э.Лакло мен Ш.Муфф теориясынан айырмашылығы – ол дискурс 
ұғымын тіл мен образ секілді семиотикалық жүйеге жатқызады, яғни әлеуметтік тәжірибенің 
барлығын дерлік дискурс деп қарастырады. ДТС тұрғысынан алғанда, негізгі екі өлшем 
дискурсты қалыптастырады:1)коммуникативті жағдайлар-тілдің ерекше қолданысқа түсетін 
жағдайы (мыс:газет мақалалары, фильм, сұхбат, саяси мәтіндер және т.б.) 2) дискурс тәртібі 
–дискурстың барлық типті кескіндемесі, яғни белгілі бір әлеуметтік институтта немесе 
әлеуметтік аумақта қолданылады. 

Әрбір тілдік жағдай коммуникативті жағдай туғыза алады, және оған үш өлшем керек: 
1) мәтін(сөз, хат, визуалды бейне және оның құрамы), 2) мәтіннің құрылымы мен оның 
қабылдауын қамтитын дискурсивті тәжірибе 3) әлеуметтік тәжірибе. 

Дискурсивті тәжірибе мәтін мен әлеуметтік тәжірибе арасындағы аралық ретіндегі 
рөлді атқарады. Дискурсивті тәжірибенің талдауы авторлардың ертеде қалыптасып үлгерген 
дискурсы мен жанрларын қолдануы арқылы қалыптасады, қабылдаушылар мәтінді тиімді 
дискурстар мен жанрлардың қабылдауы арқылы және мәтіндік түсіндіру арқылы жүзеге 
асырады. 

Дискурс тәртібі Н.Фэрклоның зерттеулерінде өзге әлеуметтік институттармен 
байланысқа түседі. Кейінгі еңбектерінде «дискурс тәртібі» ұғымы Пьер Бурдьенің «аймақ» 
ұғымымен байланыстырылып, белгілі әлеуметтік аймақты құрайды.  

«Дискурс аймағы» (field of discourse) терминін өз зерттеулерінде сонымен қатар, Майкл 
Хеллидей қолданады, яғни әлеуметтік құбылыстардың табиғаты болып жатқан әрекеттер 
жайлы ақпараттың негізі деп түйіндейді. 

Н.Фэркло мәтіндік талдау ретінде зерттеудің бірқатар әдістерін ұсынады:1) қарым-
қатынасты бақылау, сұхбаттасушылар арасындағы қарым-қатынасты қадағалау; 2) 
метафоралар [36,] 3) фразалық сөз құрылымдары 4) грамматика. 

Когнитивті және функционалды лингвистика мен мәтін лингвистикасы тұрғысынан 
алатын болсақ, берілген аналитикалық нұсқа жүзінде грамматика мен фразалық сөз 
құрылымдарын зерттеу мына құрамдас бөліктер бойынша кең мүмкіндіктерге қол жеткізуге 
болады: а) мәтіннің лексика-семантикалық және стилистикалық ерекшеліктерін талдау; б) 
мәтіннің синтаксистік ерекшеліктерін талдау, оның ішінде эксплициттік және имплициттік 
байланыстар; в)мәтіннің прагматикалық ерекшеліктерін талдау. Когнитивті лингвистиканың 
дамуы дискурс анализінің жаңа бағыттарына жол ашты. Дискурс ұғымы когнитивті-
дискурстық парадигмаға жатады; дискурс талдаудың когнитивті нұсқасы дискурсті тәжірибе 
мен мәтіндік қабылдаудың анағұрлым терең зерттеу құралы бола алады. 

Т.А. ван Дейк талдауының әлеуметтік когнитивті(танымдық) амалдары аясында 
дискурстық талдауды уақытша әлеуметтік және дискурсті тәжірибенің когнитивті құрылымы 
деп қарастырады. Дискурстың семантикалық және прагматикалық ерекшеліктерінің негізі 
ретінде , импликация мен пресуппозия құрылымы болып «білім» қарастырылады. Адресант 
қабылдаушыға белгілі ақпаратты біліп тұруы тиіс, және ол әлеуметтік қайта таныстыру 
немесе ментальді нұсқаның пропозициясын анықтауға қажет. Қабылдаушыларға өз кезегінде 
қарым-қатынастың түрлі имплицитті формалары жайлы қажетті білімді игеруі тиіс. Басқаша 
айтқанда, индивидтер бір-бірлеріне ортақ білімнен хабардар болу керек, және осы білімдер 
қатысушылардың дискурсті стратегияларын басқарады[18]. 

Дискурс жайлы келтірілген барлық зерттеулерді ескере келе , М.А.Хеллидейдің де 
дискурстық талдау бойынша ұсынған жүйесіне назар аударуымыз керек. М.А.Хеллидей 
жүйесі бойынша дискурстың моделі «контексті» негізге ала отырып , «мәтін мен жағдаят 
арасындағы байланыстырушы көпір» деп қарастырады. Мәтін және контекст бір үдерістің 
нәтижесі , олар бір-бірімен тығыз байланысты және дискурс ауқымын кеңейтіп , контекст 
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жағдайы мен өнерінде басты қызмет атқарады дейді М.А.Хеллидей.  
Дискурс талдау үш бағыт бойынша жағдаяттар контексінде қаралады. Дискурс аймағы 

өз кезегінде болып жатқан жағдайды сипаттайды, әлеуметтік әрекеттің табиғатын жеткізеді. 
Осылайша дискурс аймағы М.А.Хеллидейдің және Пьер Бурдьенің дискурс зерттеуіндегі 
терминдері мен ДТС-ның «дискурс тәртібі» жайлы бір ұғым шығаруға болады. Дискурс 
бағытын оның қатысушылары олардың мәртебесі және болып жатқан жағдайдағы рөлі 
қалыптастырады. Дискурс формасы (mode of discourse)- тілдің қызмет атқаратын орны. 
М.А.Хеллидей дискурстың үш негізгі белгісін анықтай келе , жағдаят аясындағы бөлек 
аспектілердің жиынтығы дискурсты жасайтынын дәлелдеді. 

Белгінің бірінші түрі –тәжірибелік мәнді белгілер (experimental meaning) шынайы 
әлемнің саналы үдерісінің тәжірибесін және дискурс аймағын сипаттайды. Бұлар мәтіннің 
семантикалық құрылымдарының тәжірибелік элементтері. Белгінің екінші түрі – дискурсқа 
қатысушылардың арақатынасы ерекшеліктері дискурстың бағытын көрсетіп, тұлғааралық 
категорияларды көрсетеді. Жалқы мәтіндік белгілер дискурс формасын-айтылымның 
анағұрлым ортақ белгілерін жинақтап, дискурстың негізгі мақсатын жүзеге асыруда 
қатысушыларға қажетті жағдай жасайды. Аталмыш дискурс белгілері тілдік бірліктер 
арқылы М.А.Хеллидейдің мәтін талдауының лексикалық және грамматикалық белгілері 
дискурстың өзіне ғана тән ерекшеліктерін тануға көмектеседі. 

Қорыта айтқанда, дискурс теориясының тек тілдік қызметте ғана емес,сонымен 
қатар ,кәсіби қызметте де (медиалық дискурс,саяси дискурс,дипломатиялық дискурс) алар 
орны зор. Дискурсты зерттеу тек тілдің қадір-қасиетін, мүмкіндігін танудың жолы ғана емес, 
онда белгілі бір дәрежеде өркениет пен ғылым өрісінің көрінісі бар. Оған дәлел бүгінгі 
дискурстың әлі де ашылмаған тұстарының көптігі.Демек дискурсты теңіз түбіндегі 
маржандар секілді ғылым тұңғиығынан алып шығу –әрбір тіл маманының борышы. 
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Реалия – сөздері эквивалентті емес лексиканың өте ерекше,онымен қоса аса күрделі 

және мәндес емес категориясы болып табылады. Реалия сөздерінің бірнеше анықтамасы бар. 
Олардың кейбірін зерттеушілер аударма теориясында қарастырса, ал басқа анықтамаларда 
реалия түсінігі тілдің бірлігі ретінде айқындалады. Қазіргі лингвистикада реалиянің 
бірауыздан мақұлданған жіктелімі кездеспейді. Кейбір зерттеушілер реалия терминінің 
орнына, оларды эквивалентті емес лексика немесе фондық анықтама деп атаса, ал басқа 
зерттушілер реалияны эквивалентті емес лексиканың бөлек қабаты ретінде қарастырып, өз 
жіктелімдерін ұсынады. 

Ал, реалия сөзіне ғылыми тұрғыда анықтама берген зерттеушілердің енбектеріне 
жүгінсек, Г.Д.Томахиннің анықтамасы бойынша, реалия – бұл «белгілі бір ұлтқа және 
халыққа тән материалды мәдениет заттарының, тарихи деректердің, мемлекеттік 
институттардың, ұлттық және фольклорды кейіпкерлердің, мифологиялық мақұлықтардың 
аттары» [1, 13]. 

Барлық реалия жіктелімдерінің басты ұстанымы – бұл тақырыптық ұстаным болып 
табылады. Реалия тіл бірлігі категориясы ретінде аудармашыларға өте үлкен қиындық 
туғызады. Аудару кезінде реалияларды жеткізудің әртүрлі тәсілдері ұсынылатыны белгілі: 
транскрипция, транслитерация, калькалау, баяндамалы аударма, жақындатылған аударма, 
трансформационды аударма және гипонимикалық аударма [2, 68]. 

Аударма жасау барысында қазақ тілінің ұлттық реалия сөздерінің өзге туыстас емес 
тілге аударылуы өте маңызды және өзекті мәселе болып есептеледі. Өйткені аударманың 
толыққанды орындалуы ол қамтыған барлық тілдік бірліктерді нақышына келтіріп 
аударумен тікелей байланысты. Ол әсіресе, сөз жаухарын терген көркем шығармаларды 
аудару барсында ерекше байқалады. 

Бүгінгі күні қазақ әдебиетінде шетел тіліне аударылған сондай шығармалардың бірегейі, 
ол – «Көшпенділер» трилогиясы. І. Есенберлиннің осы шығармасын ағылшын тіліне 2000 
жылы аудармашы Олег Чоракаев аударып оқырман қауымына ұсынған еді. Әрине, аударма 
сын көтерерлік жағдайда болмаса да, аудармашы Олег Чоракаевтың еңбегі М. Симашконың 
«Кочевники» атты орысша аудармасының негізінде орындалған болатын. І.Есенберлиннің 
«Көшпенділер» тарихи трилогиясына сүйене отырып жиналған этнографиялық және 
географиялық, сонымен қатар саяси-қоғамдық және әскери жүйе ерекшеліктерін бейнелейтін 
қазақ ұлттық реалиялар 4 топқа бөлінеді. Бірінші топ этнографиялық топ бойынша қазақ 
халқының тұрмысы мен еңбегіне, рухани мәдениетіне, салт-дәстүріне, дініне және сөйлеу 
әдебі ережелеріне қатысты ұлттық реалия сөздері кіретін үлкен топ болып табылады. 
Мысалы, дорба, кілем, түскиіз, сырмақ, томаға, шатыр, шымылдық т.б. 

Екінші топқа жататын аталған шығармада қолданылған саяси-қоғамдық реалиялар 
қазақ халқы өмірінің ерекшеліктерін бейнелейтін ұлттық боялған лексиканың максималды 
концентрациясының негізгі ортасы болып табылады. Бұл топқа барлық үш жүздің тайпалары 
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мен руларының атауларын, әкімшілік-территориялық бірліктер мен орындарды бейнелейтін 
реалияларды жатқызуға болады. Мысалы, Ақ Орда, Алтын Орда, Көк Орда, Ноғай Ордасы, 
ауыл т.б. 

Келесі топты құрайтын әскери реалиялар – бұл белгілі бір ғылымға, әскерге, қару 
маркасына, әскери техникаға, әскери лауазымға, тарихи оқиғалар мен соғыс батырларына 
қатысты байланысты тарихи фактілерге тән атаулар. Мысалы, қылыш, найза, қамшы, қанжар, 
садақ, дулыға т.б. 

Соңғы географиялық топқа географиялық нысандар (қалалар, өзендер, таулар), 
өсімдіктер мен жануарларды бейнелейтін қазақтың ұлттық реалияларын жатқызамыз. 
Мысалы, Сығанақ, Созақ, Яссы, Сайрам, Ақру т.б. 

І.Есенберлиннің «Көшпенділер» тарихи трилогиясында кездескен ұлттық реалияларын 
орыс және ағылшын тілінде жеткізу тәсілдері сан алуан. Ұлттық реалияларды аударып 
талдау нәтижесі қазаққа тән ұлттық реалияларын орыс тілінде жеткізудің басты тәсілі 59%-
ды құрайтын транскрипция тәсілі екенін көрсетті. Транскрипциядан кейінгі неғұрлым 
жарамды тәсіл аналогты таңдау (22%) тәсілі болып табылады, транскрипция мен баяндама 
аударма 12%-ды, калькалау 6%-ды қамтығандығын байқаймыз [3, 8]. 

Қазақ ұлттық реалияларын ағылшын тіліне аудару кезінде аудармашылар көбінесе 
транслитерация тәсілін пайдаланады. «Көшпенділер» тарихи трилогиясын аудару үрдісі 
кезінде де аудармашы орыс тілі нұсқасына сүйінгендіктен, ағылшын тіліндегі 
транслитерацияланған реалиялар графикалық және фонетикалық жағынан орыс тілінің 
мәтініне жақын келеді. Мысал ретінде шығармадан үзіндіні қарастырсақ, түпнұсқада: 
«Жаған керегеге ілулі қытай шамын жағуға кірісті», орысша нұсқасында «Жахан-бике 
принялась зажигать китайскую лампу, висящую на решетке кереге», ал ағылшын тіліндегі 
нұсқасында: «Zhakhan-Bikeh began to light a Chinese lamp which was hung up on a keregeh» деп 
берілген [4, 161]. 

Тарихи трилогияда қазақ халқының салт-дәстүрлері кең және шынайы суреттелген. 
Біздің мақсатымыз – олардың орыс және ағылшын тілдеріндегі аудармасында қалай 
бейнеленетінін сараптау болып табылады. Қазақ халқының салт-дәстүрлерін білдіретін 
реалиялардың транскрипция және транслитерация тәсілдерін қарастырайық. Мәселен, «Той» 
- торжество, пир. Ас беру жерлеу емес, Дешті Қыпшақ елінің дәстүрі бойынша үлкен той.  

Поминки – это не погребение. Они отмечаются большим тоем. They were conducted by 
the so-called big toi [4,31]. 

Мұсылман діні түсініктеріне жататын реалияларды орыс және ағылшын тілдеріне 
жеткізу үшін «Көшпенділер» тарихи трилогиясының аудармашылары транскрипция мен 
транслитерация тәсілдерін пайдаланады. Мысалы, «Намаз» - (араб тілінің сөзі) күніне бес рет 
орындалатын мұсылмандық дұға. «Намаз мезгілі болып қалды, - деді хан,...», «Уже время 
намаза, сказал Абулхаир», «It’s time we said our namaze»... Сонымен қатар, «Кебіс» сияқты 
қазақтың ұлттық аяқ-киімін аудару кезінде аудармашы оны орыс тілінде «кожанные кебши» , 
ал ағылшын тілінде «leather straps» [4, 147] деп жеткізеді. Бірақ кебіс – бұл тек қана былғары 
кебіс емес, сонымен бірге резинадан жасалуы мүмкін, олар жалаңаш аяққа емес, мәсінің 
үстінен киіледі. Бұл реалияларды аударудың жақындатылған тәсілі болып табылады. 

Еңбек адамын бейнелейтін «құсбегі» және «аталық» реалиялардың орыс тілінде де, 
ағылшын тілінде де дәл үйлесімділігі жоқ, сондықтан аудармашылар транскрипция тәсілін, 
сонымен қатар баяндама аударма тәсілін де қолданған. Мәселен, Ол Дешті Қыпшақтағы 
атақты құсбегініңбірі болатын, Одним из самых знаменитых кушбеги – дрессировщиков 
охотничьих орлов и соколов во всей степи был молодой султан, One of the most famous 
kushbegi, the trainers of hunting eagles and hawks in the steppe was a young sultan [4, 15]. Келесі 
бір мысалда, Сүйіншік сұлтанға көзінің тірісінде осы Саянды аталық етіп қой деп сұрады ғой, 
Султан Бегим просила назначить аталыком – воспитателем и душеприказчиком его второго 
сына Суюнчика, Sultan Begim asked the khan to make the young horseman an atalyk, that is the 
tutor and executor of his second son “Suyunchik” [4, 28]. 

Аталған шығармадағы кісінің атақ-дәрежесін білдіретін «Хакім» сөзі ағылшын тіліне 
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аударылғанда «the city’s head»-«қала басшысы» деп аударылған мысалды да ұшыратамыз. 
Түпнұсқада: «Хакім Мұхамед-Мазид тархан Яссыға керуен тартып келген қазақ 
саудагерлерінің малын тартып алып, өздерін құмға қуып салыпты». Орысша нұсқасында 
«Казахские люди пригнали в Яссы на продажу скот. Хаким велел отобрать у них скот, а 
самих выгнать в пески» деп берілсе, ағылшынша аудармасында «Kazakhs brought their 
livestock for sale to Yassy. The city’s head ordered to take away the cattle and chase the Kazakhs 
out to the sands» [4, 131]. 

Берілген топ реалияларының салыстырмалы-аудармалық талдауы аудармашылардың 
аударманың орыс мәтінінде транскрипция тәсілін, ал ағылшын тілінде транслитерация 
тәсілін пайдаланатынын көрсетті. Берілген жағдай ағылшын тіліндегі транслитерацияланған 
реалиялар графикалық және фонетикалық жағынан түпнұсқа реалияларына емес, орыс 
тілінің реалияларына жақын келетінін көрсетіп отыр.  

Этнографиялық реалияларын орыс тіліне аударудың негізгі тәсілі – транскрипция - 47%, 
ағылшын тілінде мағынасы ұқсас сөз табу – 49% құрайды. 45 саяси-қоғамдық реалияларды 
аударуда орыс тілінде транскрипция – 82%, ағылшын тілінде транслитерация – 82% тәсілдері 
пайдаланылды. 30 әскери реалияларын орыс тіліне аудару кезінде мағынасы ұқсас сөздер 
табу - 50%, ал ағылшын тілінде – 66% құрайды. 20 географиялық реалияларын аудару 
нәтижесі орыс тілінде транскрипция – 100%, ал ағылшын тілінде транслитерация – 75% 
құрайтынын көрсетті [3, 9]. 

Ұлттық тілдің реалияларының транскрипцияланған атаулары европалық мәдениетке 
түсініксіз болу мүмкіндігін ескере отырып, аудармашылар сонымен қатар бұл реалиялардың 
сапасын, белгілерін білдіретін аударманың баяндама аударма тәсілін пайдаланады. Сөйтіп, 
аударманың күрделі мәселелерінің бірі кірме емес реалия сөздерінің мазмұнын шетел тіліне 
жеткізу мәселесінің туындайтыны даусыз. Аудармашы сөздің пәндік мағынасымен қатар, 
оның ұлттық бояуын жеткізе білуі керек. Сондықтан аудармашы саяси жүйе, экономика, 
ғылым бойынша ғана емес, сонымен қатар түпнұсқа және аударма тілі елдерінің 
мәдениетінен, салт дәстүрінен, ділі мен дінінен терең де жан жақты білімі болуы талап 
етіледі. Алайда, бұл әр аудармашының қолынан келе бермейді. Осының салдарынан келешек 
зерттеулердің мақсатын анықтайтын реалия сөздерін шетел тіліне аударуды үйрету 
әдістемесін дамыту қажеттігі туындап отыр. 
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Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языкознание, 
важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой 
деятельности, которую называют «переводом» или «переводческой деятельностью» [1].  
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Перевод – это, несомненно, очень древний вид человеческой деятельности. С самого 
начала перевод выполнял важнейшую социальную функцию, делая возможным 
межъязыковое общение людей. Первыми теоретиками перевода были сами переводчики, 
стремившиеся обобщить свой собственный опыт, а иногда и опыт своих собратьев по 
профессии. В свое время видный советский лингвист А.А. Реформатский дал отрицательный 
ответ на вопрос о невозможности создания «науки о переводе», аргументируя это тем, то 
поскольку практика перевода пользуется данными различных отраслей науки о языке, она не 
может иметь собственной теории [2, с.12].  

Однако, с того момента, теория перевода прочно утвердилась как научная дисциплина. 
Этому способствовали осознанная общественная потребность в научном обобщении 
переводческой деятельности, развитие языкознания, теория коммуникации и других 
отраслей знания, обеспечивших научную базу для изучения перевода, и, наконец, появление 
серьезных переводческих исследований, убедительно доказавших возможность и 
перспективность создания научного направления для выявления сущности перевода как 
процесса межъязыковой и межкультурной коммуникации. Не следует забывать, что перевод 
представляет собой целенаправленную деятельность, отвечающую определенным 
требованиям и нормам и ориентированную на достижение определенного результата. Эти 
нормы отражают целостную ориентацию переводчика, без учета которой нельзя 
удовлетворительно объяснить логику переводческих решений[3, с. 50]. Ведь перевод – это не 
только взаимодействие языков, но и взаимодействие культур. В переводе находят свое 
отражение ситуация порождения исходного текста и ситуация перевода. Едва ли удастся 
адекватно описать процесс перевода, не учитывая того, что он осуществляется не 
идеализированным конструктом, а человеком, ценностная и психологическая ориентация 
которого неизбежно сказывается на конечном результате. В настоящее время, существует 
три модели теории перевода: денотативная, трансформационная и семантическая [4, с. 190]. 

«Трансформация – основа большинства приемов перевода. Заключается в изменении 
формальных (лексические или грамматические трансформации) или семантических 
(семантические трансформации) компонентов исходного текста при сохранении информации, 
предназначенной для передачи». Я.И. Рецкер определяет трансформации как «приемы 
логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в 
контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным» [5, с. 38].  

Л.С. Бархударов известный лингвист, называл четыре типа преобразований 
(трансформаций), имеющих место в ходе работы над переводом. Это: перестановка, замена, 
опущение, добавление [4, с. 190].  

В настоящее время в теории перевода известно и описано большое количество 
переводческих трансформаций. Как полагает В.Г.Гак, общая инвентаризация и 
типологическая классификация всех возможных языковых преобразований может оказать 
несомненную пользу переводоведению. Она обеспечивает решение трех задач: дать в руки 
переводчику полную гамму средств, способных выразить данное значение; оправдать 
существующую практику перевода, поскольку в своей работе переводчики стихийно 
прибегают к преобразованиям, порой весьма сложным; дать лингвистическое объяснение 
любому виду расхождений при переводе[6, с. 64].  

Приемы, используемые при перестановке, – это изменение порядка расположения 
компонентов сложного предложения, а также изменение места слов и словосочетаний. К 
приемам замены Л.С. Бархударов.отнёс компенсацию, синтаксические замены в структуре 
сложного предложения, замену частей речи, компонентов предложения и словоформ, 
конкретизацию и генерализацию, членение и объединение предложения, замену причины 
следствием (и наоборот), антонимический перевод. Опущения и добавления имеют 
соответствующие типы трансформаций – опущение и добавление.  

Мы решили привести примеры трансформаций из произведения «Вино из 
одуванчиков», Рэя Брэдбери. Так как анализ всего произведения является темой для целой 
диссертации, мы намерены проанализировать первую главу романа. Уже во втором 
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предложении мы видим пример конкретизации. Конкретизация – это замена слова или 
словосочетания иностранного языка с более широким значением словом или 
словосочетанием переводимого языка с более узким значением. Как правило, лексике 
русского языка свойственна большая конкретность, чем соответствующим лексическим 
единицам английского языка.  

“You had only to rise, lean from your window, and know that this indeed was the first real 
time of freedom and living, this was the first morning of summer.” В русском переводе 
предложение выглядит таким образом: «Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас 
поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета». В 
данном случае мы видим, что слово «had» при трансформации конкретизировалось словом 
«стоит». Также слово «know» было заменено словом «понимать». 

При трансформации очень распространены добавления. Например, в предложении: 
“Douglas Spaulding, twelve, freshly wakened, let summer idle him on its early-morning stream.” В 
русском эквиваленте же: «Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что открыл глаза 
и, как в теплую речку, погрузился в предрассветную безмятежность». Здесь переводчик 
добавил предлог с существительным «от роду», так как русский язык требует подобной 
детализации. Также в данном предложении мы видим пример целостного преобразования. 
Целостное преобразование является разновидностью смыслового развития. Причем 
преобразование происходит не по элементам, а целостно. Так словосочетание 
«freshlywakened» было преобразовано в «только что открыл глаза». Соответствия не имеют 
общих семантических компонентов, обладают различной внутренней формой и в тоже время 
передают одно и то же содержание средствами разных языков.  

Весьма типичной заменой при переводе с английского языка на русский является 
замена причастия на глагол в личной форме. Вот пример такой замены: “Lying in his third-
story cupola bedroom, he felt the tall power it gave him, riding high in the June wind, the grandest 
tower in town”. В русском аналоге предложение звучит так: «Он лежал в сводчатой комнатке 
на четвертом этаже – во всем городе не было башни выше, – и оттого, что он парил так 
высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила». В 
принципе, при переводе причастия причастием в данном случае смысл и адекватность 
перевода не пострадает, но переводчик предпочел трансформировать слово. 

Перестановка как вид переводческой трансформации – это изменение расположения 
(порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом 
подлинника. Элементы, могущие подвергаться перестановке: слова, словосочетания, части 
сложного предложения, самостоятельные предложения. Мы хотели бы показать случай 
перестановки в предложении: «Like the goddess Siva in the travel books, he saw his hands jump 
everywhere, pluck sour apples, peaches, and midnight plums». По-русски это было переведено 
таким образом: "Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про 
путешествия: только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные как ночь сливы." 
Перестановки обусловлены рядом причин, основной из которых является различие в строе 
(порядке слов) предложения в английском и русском языках. 

К трансформациям относятся также членение одного сложного предложения на два и 
наоборот. Мы бы хотели продемонстрировать случай объединения двух предложений в одно. 
“He would freeze, gladly, in the hoar frosted icehouse door. He would bake, happily, with ten 
thousand chickens, in Grandma’s kitchen.” Перевод: «А как приятно будет померзнуть, 
забравшись в заиндевелый ледник, как весело жариться в бабушкиной кухне заодно с 
тысячью цыплят!» Это делается автором, потому что конструкции предложений в 
английском и русском языках различны. 

Еще один из интересных приемов трансформации называется транслитерацией. 
Транслитерационный способ перевода широко распространен и оставляет существенный 
след как в русской переводной литературе, так и в оригинальных произведениях 
(художественных, публицистических, научных). Свидетельством этому служат такие, 
например, слова, относящиеся к английской общественной жизни, как «пэр», «мэр», 
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«лендлорд», «эсквайр», или к испанской, как «идальго», «тореро», «коррида» и др.; слова, 
связанные с бытом французского города, как, например, «фиакр», «консьерж»; английские 
обращения «мисс», «сэр» и многие другие им подобные. В «Вино из одуванчиков» 
транслитерация встречается довольно часто. Вот один из примеров: «Mr. Tridden, 
runtothecarbarn». В переводе: «Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо».  

Главная цель перевода – достижение адекватности. Основная задача переводчика при 
достижении адекватности – умело произвести различные переводческие трансформации для 
того, чтобы текст перевода как можно более точно передавал всю информацию, 
заключённую в тексте оригинала при соблюдении соответствующих норм переводящего 
языка. Почему же переводчики вынуждены обращаться к трансформациям? Основные 
причины использования переводческих трансформаций - различия в лексическом составе, а 
именно в понятийной сфере и смысловом объеме слов различных языков. 

Грамматическая система языков также различна: отличаются сочетаемость и порядок 
слов в предложении, структура самих предложений, их использование и виды. Все 
вышеперечисленное обязывает переводчика адаптировать исходный текст к нормам родного 
языка, используя трансформации. Необходимость трансформаций становится ясна при 
анализе переводов. Художественные произведения являются ярким тому доказательством. 
Так как создание произведения – это исключительно творческий процесс, то и перевод 
данного труда также предполагает творческий подход. Существует множество видов 
трансформаций, но в данной статье мы выделили самые основные из них.  
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің Жалпы тіл білімі және аударма 
теориясы кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Сәтенова С.К. 
 
Заңға қатысты әдебиетті аудару, құқықтық және заң қызметіне қатысты мәтіндерді 

аударуды бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Мұндай мәтіндер қатарына «заңдар, заң 
жобалары, нормативтік-құқықтық актілер, шарттар мен қосымша келісімдер, хаттамалар мен 
актілер, ұйымдардың құрылтай құжаттары, нотариалдық құжаттар мен куәліктер және 
басқалары» сияқты құжаттар жатады [1]. Осылайша, заң мәтіндерін аудару құқықтанудың 
әртүрлі салаларын қамтиды. Заң мәтіндерін аударуда басқа салаларға қарағанда мынадай 
терминологиялық салалар жиірек қолданылады: 

– халықаралық құқық, 
– теңіз құқығы, 
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– салық құқығы, 
– меншік құқығы, 
– сақтандыру құқығы, 
– қылмыстық құқық, 
– корпоративтік құқық [2]. 
Аударылатын заң құжаттарының типіне қарай заң аудармасы: 
– заңдар мен нормативтік-құқықтық актілерді және олардың жобаларын аудару; 
– шарттарды аудару; 
– заң сараптамаларын және меморандумдарды аудару; 
– апостильдерді және нотариаттық куәліктерді аудару; 
– заңды тұлғалардың құрылтай құжаттарын аудару; 
– сенімхаттарды аудару болып бөлінеді [3]. 
Осындай құжаттарды аударудың өзіндік ерекшеліктері бар. Мәселен, заңдар мен 

нормативтік-құқықтық актілерді аудару аудармашыдан заңды жете білуді және арнайы 
терминологияға бай күрделі құрылымдармен еркін жұмыс істеуді талап етеді [4]. Көптеген 
құжаттарда заңнан дәйексөздер сілтемелерсіз келтіріледі, сол себепті, аудармашы осы 
жайтты бақылап, аударма тілінде оның баламасын табуға міндетті.  

Заң құжаттарына тән өзіндік тілдік стиль, ерекшелік бар екендігі белгілі, онда тұрақты 
орамдар, күрделі анықтамалар, арнайы терминдер кеңінен пайдаланылады. Заң тілінің стилі 
– әрсіз, әрі ықшам. Түсіндіру кезінде әр термин, әр санат бір мәнді болуы мүмкін және 
олардың қосарлы мағынасы болмауға тиіс. 

Заң аудармасының тілі мен стилі тұжырымдамаларда дәлдікті, қисынды құрылымды 
және мазмұнының жүз пайыз анық болуын талап етеді. Әрине, аударманың мақсатын ескеру 
қажет, себебі, аударма тек таныстыруға арналуы мүмкін, ол құжаттардың ресми аудармасы 
бола алады немесе нотариалдық куәландыруды орындау үшін талап етілуі мүмкін. 

Құқықтық қатынастардың ерекшелігі – бұл құжаттардағы әрбір қате немесе дәлсіздік 
елеулі салдарға әкеліп соқтыруы мүмкін. Аудармашы өзінің аудармасы үшін жауапты 
болады, себебі, елеусіз қате немесе кішігірім кемшілік тіркелмеген мәмілеге және мүліктік 
зиянның келтірілуіне және сот наразылықтарына әкеп соғуы мүмкін. 

Заң мәтіндерін аудару барысында аударылатын және түпнұсқа тілдері елдерінің 
құқықтық жүйедегі ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Түпнұсқа мәтін шыққан елдің 
нормативтерінде белгіленген қағидалар бойынша құрылады және онда тиісті 
тұжырымдамалар пайдаланылады. Аударылатын құжаттың мәтінінде түпнұсқаның 
мазмұнын және оның заңды ерекшеліктерін толық қамтуға, бірақ бұл ретте, өзге құқықтық 
жүйенің қағидалары бойынша жасалуға және басқа терминдерді басшылыққа алуға тиіс [5].  

Егер фирмаларды тарату және қайта ұйымдастыру туралы сөз қозғалса, онда заңды 
тұлғаны қайта ұйымдастыру және АҚБ-ны қайта ұйымдастыру сияқты терминдер тек 
ағылшын не басқа да тілдерге аударылып қана қоймай, сондай-ақ нақты сол елдің құқықтық 
жүйесіне сәйкес келуге тиіс. 

Мәселен, егер аудармашы құжаттың мәнмәтінін білмесе, қайта ұйымдастыру, бөліп 
шығару деген тіркестер ағылшын тіліне дұрыс аударылмауы мүмкін. 

Мысалы, қарапайым қос тілді сөздікте осы сөздердің мынадай аудармасы беріледі: 
reorganisation, allocation, joining. 

Бұл ретте, заң тілінде қайта ұйымдастыру деген тіркесті, мәнмәтінге қарай, 
conversation деп аударуға болады. Қайта ұйымдастыру тіркесінің бұл жағдайда қосарлы 
мағынасы болады және қайта ұйымдастыру қайта құру дегенді білдіретін болады. 

Тағы да бірнеше мысал келтіре кетсек: 
1.  aсquiare деген сөзді эквайер деп аударуға болады. Заңды мәнмәтінде эквайер сөзі 

«Сауда-қызмет көрсету желісіндегі терминалдар мен банкоматтардан тұратын, карточкаларға 
қызмет көрсету орындарымен қзара іс-қимыл жасау жөніндегі операциялардың бүкіл 
спектрін жүзеге асыратын банкті немесе компанияны» білдіреді. 

2.  interest және charges деген сөздерді мәнмәтіннен тыс жерде әртүрлі аударуға 
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болады: қызығушылық, мүдде, салық; айып, төлемақы. Салық құжаттарының мәнмәтінінде 
аталған екі сөз бірге пайдаланыла отырып, «төлеуге жататын пайыздарды» білдіреді [6]. 

Аудармашы заң мәтіндерімен жұмысы істеген кезінде И.Г. Федотова осындай тектес 
мәтіндергі аудару техникасы туралы нақты түсінік беретін мынадай құрамдас бөліктерді атап 
көрсеткен: 

1. Мәтінді аударуға алдын ала дайындау кезеңі барысында оның тақырыптық 
тиесілілігін айқындау мақсатында мәтінді жалпы кәсіби-мағыналық талдау. Яғни, аударманы 
құқықтың қайндай да бір жекелеген саласына жатқызу тұрғысынан бағалау туралы айтуға 
болады, себебі, заң мәтіндерінің жалпы ерекшелігінен бөлек, олардың әрқайсысына белгілі 
бір ерекшелік тән. Тұтастай алғанда, не жайлы айтылып жатқанын, мазмұнын ашу үшін 
қандай тілдік нормалар пайдаланылғанын анықтау және аударманың тиісті стратегиясын 
таңдау маңызды болып табылады. 

Мысал ретінде мынадай екі сөйлемді алайық: “The fee simple estate (sometimes called fee 
or fee simple absolute) gives the holder absolute ownership that descends to the owner’s heirs on 
his or her death. In addition, it can be sold or granted out by the owner at will during the owner’s 
lifetime”. 

Біріншіден, функционалдық стильді анықтау қажет. Эмоционалдық бояудың 
толығымен болмауы және мәтіннің синтаксистік құрылымы оны ресми-іскерлік стильге 
жатқызуға болады. Екіншіден, арнайы терминология (мысалы, “ownership”, “estate”) – оны 
заң мәтіні, нақтырақ айтқанда, жеке (азаматтық) құқық саласына қатысты және 
жылжымайтын мүлік институтына байланысты мәтін ретінде айқындайды. 

2. Аударма үшін берілген мәтіннің ақпараттық мәнін құрайтын тірек-түйінді 
терминдерді атап көрсету. 

Аудармашы заң мәтінінің нақты бір құқық саласына тиесілілігін анықтаған соң және 
нақты мәтінде не жайлы сөз болатыны туралы жалпылама түсінік қалыптастырғаннан кейін 
мәтінді, яғни аударманы толығымен түсіну мүмкін болмайтын негізгі, түйінді терминдерді 
бөліп шығару қажет. Бөліп шығарылған терминдер жалпыға ортақ қабылданған немесе 
«авторлық» деп аталатын, яғни, жекелеген ғалымдар ұсынған терминдер болып 
табылатынын-табылмайтынын және осы термин құқықтың белгіленген саласының қандай 
нақты институтына жататынын анықтау қажет.  

Жоғарыда келтірілген сөйлемде “fee simple estate”, “fee”, “fee simpleabsolute” негізгі 
терминдер болып табылады, себебі, бұл мәтінде осы санаттың анықтамасы берілген. 
“sometimescalled” сөз тіркесінің мағынасынан аталған үш терминнің бәрі синонимдер болып 
табылады деген қорытынды жасауға болады, бұл ретте, “feesimpleestate” – жалпыға ортақ 
пайдаланылатын, ал “fee” және “feesimpleabsolute” «авторлық» термин болып табылатын 
тәрізді. Алайда, автордың өз терминін енгізгісі келуі де мүмкін және айқындылық үшін ол 
жақшалардың ішінде жалпыға ортақ пайдаланылатын нұсқасын беріп отыр. Кейбір дерек 
көздерінде “estateinfeesimple” сияқты нұсқасы да кездеседі. “estate” сөзінен нақты бір 
жылжымайтын мүлік туралы айтылғаны анық. 

3. Бөліп көрсетілген терминдердің ұғымдық-мағыналық қырына әртүрлі құқықтық 
жүйелерге жататын ұқсас терминдер арасында мағынасындағы айырмашылықтарды анықтай 
нысанасына сараптама жүргізу. 

Аудармашы мәтінге аударма алдындағы талдау жүргізгеннен кейін және тіректі, негізгі 
терминдерді анықтағаннан кейін, ұғымның мазмұнын йқындау қажет, яғни, бөліп 
шығарылған нақты термин нені білдіретінін барынша толық түсіну талап етіледі. Бұл ретте, 
үш сөздікті: ағылшын-ағылшын (түсіндірме), мамандандырылған ағылшын-қазақ заң 
сөздігін және жалпы ағылшын-қазақ сөздіктерін пайдалу қажет. 

4. Тікелей аудару арқылы емес, әртүрлі екі құқықтық жүйе терминдерінің арасындағы 
ұғымдық барабарлықтың жоқ болуы факторын ескере отырып, түсіндіру арқылы мағынаны 
беру тәсілін пайдалану. 

Аударма барысында түсінбестікті болғызбау үшін аударма парафразаны пайдалып, «ең 
жақын тек және түр ерекшелігі арқылы» айқындай отырып,» жүзеге асырылуға тиіс. 
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5. Мәтіннің лексикалық-грамматикалық және синтаксистік қиындықтарын талдау. 
Заң термндерін аудару кезінде лексикалық-грамматикалық және синтаксистік 

қиындықтар, негізінен, құқық, әсіресе, нормативтік-құқықтық актілер тілінің ерекшелігіне 
байланысты туындайды. Аударма кезінде ағылшын және қазақ тілдерінде тұрақты тілдік 
орамдар бар екенін ұмытпаған жөн. Ең диі кездесетіні – «егер шартта өзгеше көзделмесе». 
Ағылшын тілінде бұл тіркес “unless the contract contains any statement expressly to the 
contrary” деп айтылады.  

6. Мәтіннің ырғақтық-стилистикалық бейнесіне түзету енгізу мақсатында оны 
түпкілікті редакциялау.  

Заң мәтіндерін аудару аударма түрлерінің арасында неғұрлым күрделі түрі болып 
есептеледі. Бұл, негізінен, заң мәтіндерін аудару қазақ тілінен шет тілдеріне және керісінше 
аудару кезінде аудармашылық дағдылар жеткіліксіз болуына байланысты. Тиісті құқық 
саласындағы арнайы білімсіз, нақты бір құқықтық қатынастардың ерекшелігін білмей, заң 
мәтіндерін дұрыс аудару екіталай [7;12].  

Заң терминдерін аудару кезінде аударудың мынадай кейбір тәсілдері пайдаланылуы 
мүмкін. 

Сипаттау тәсілі – сөзді ағылшын сөзінің кеңінен таралған түсіндірмесі арқылы беру. 
Бұл тәсіл ана тілде сөздің тиісті мағынасы болмаған жағдайда да, сөздіктегі түсіндірмелер 
кезінде де пайдаланылады.  

Мысалы: accrual right – кірісті алу құқығы; account – төленбеген қарыздық талап; 
official accusation – ресми айып (қылмыс жасағаны үшін) және т.б. 

Калька тәсілі. Бұл тәсіл ағылшын сөзін сөзбе-сөз жасайды. 
Мысалы: Multiple accredit – көп мәрте аккредиттеу; accomplice of attempt – қылмысқа 

оқталуға сыбайлас қатысушы; according to law – заңға сәйкес. 
Қорыта айтқанда, тиісті құқық саласындағы заң мәтіндері мен терминдерін арнайы 

білімсіз, нақты бір құқықтық қатынастардың ерекшелігін білмей, дұрыс аудару қиындық 
туғызады. Қолданыстағы заңнаманы жетік білу, сондай-ақ арнайы лексиканы және шетелдік 
заң терминологиясын нақты мәнмәтінде қолдану ерекшеліктерін білу қажет. 

Сонымен қатар, кейбір терминдердің жалпыға ортақ пайдаланылатын лексикалық қорға 
жататындығы нақтыланды. Құқықтық жүйелердегі айырмашылық көптеген терминдердің 
баламасын табуды қиындатады, осы тәрізді мәселелер халықаралық қатынаспен, 
мәдениетаралық байланыспен тығыз байланысты аударма саласының күрделілігін көрсетеді. 
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Татарский язык – самый древний и всесторонне богатый, обладающий огромным 
наследием язык. Татарский язык изучен в основном в структурном аспекте, однако его 
возможности в аспекте предназначения как средства общения не достаточно изучены. 
Основной центрообразующей категорией татарской речевой системы является речь “сөйләм”. 
Речь неотъемлемо связана с языком. Укрепление и распространение родного языка – главная 
цель нашего телевидения. 

Телевидение является одним из самых мощных инструментов воздействия на 
общественное мнение. Телеведущие держат в своих руках самый важный инструмент 
формирования мнения зрителей – слово. Соответственно вопрос исследования речевого 
поведения и речевого портрета телеведущих не теряет своей актуальности. Правила речевого 
поведения регулируются речевым этикетом сложившейся в языке и речи системой 
устойчивых выражений, применяемых в ситуациях установления и поддержания 
контакта. Знать выразительные средства языка, уметь пользоваться его стилевыми и 
смысловыми богатствами во всем их структурном многообразии - к этому должен 
стремиться каждый телеведущий. Однако в условиях билингвизма, когда русский изучается 
наравне с национальным языком особенно остро встает вопрос речевых ошибок в речи 
телеведущих. 

За последние 3-4 года в татарском телевидении появились музыкальные каналы 
“ТМТV” и “Майдан”. Каналы ведут круглосуточное вещание и представляют своим 
зрителям музыкальные клипы, хит-парады, программы шоу-бизнеса, рассказывающие о 
личной и творческой жизни эстрадных звезд.  

На канале “TMTV” работают молодые телеведущие. Среди них можно отметить 
популярного телеведущего хит-парада “Музыкаль каймак” и молодежной программы для 
любителей татарской эстрады “ТМА-Татар музыкаль Авангард” Айваза Садырова, Гульназ 
Сафарову-автора программы “Шоубез”, Булата Байрамова – незаменимого ведущего 
кулинарного шоу “Тәмле көрәш”-“Кулинарная борьба”.  

Цель нашей работы заключается в исследовании особенностей языка программ 
татарских музыкальных каналов “TMTV” и “Майдан”, в изучении речевого портрета, а также 
в выявлении речевых ошибок телеведущих этих каналов. 

В условиях билингвизма телеведущие часто сталкиваются с речевыми ошибками. В 
своей статье «Язык общения и культура (экология и язык)» Л.И. Скворцов призывает всех 
нас оберегать язык от засорения вульгаризмами и жаргонизмами, ненужными иноязычными 
заимствованиями, от разного рода неточностей, ошибок и неправильностей. Это всё может 
привести к оскудению языка и к обеднению или омертвению мысли. 

Телеведущим в условиях билингвизма следует знать оба языка в совершенстве. 
В ходе исследования мы увидели ряд лексико-стилистических ошибок в речи 

телеведущего Айваза Садырова, такие как оекбашлар тектергәнсездер (ТМА, №23); әз генә 
информация, ләкин төгәл генә информация юк (ТМА,№14);ә менә егетләрдә? Хәзер без 
әкрен генә егетләргә күчәбез. Бары тик егетләрне генә борчый торган сорау бирү 
моментына күчәбез (ТМА,№14). Очень часто в речи Айваза мы видим смешивание двух 
языков и присваивание отдельным русским словам словооброзующие суффиксы татарского 
яыка: “кечкенә генә секретигың” («ТМА», №14)Исходит это от незнания в точности всего 
лексического богатства татарского языка. Например, развитие булачакмы (ТМА, №17) 
можно было бы заменить үсеш булачакмы,врединалар йөри (ТМА, №23)-начар кешеләр йөри, 
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яңа специфик алым(ТМА, №17) – яңа үзенчәлекле алым, яхшы перспективный кияү пәйда 
булды(ТМА,№23)-киләчәге өметле күренгән кияү пәйда булды. 

Гульназ Сафарова – популярный диджей “Татар Радиосы”, известная телеведущая 
программы “Шоубез” на канале “ТМТВ”. В отличие от Айваза Садырова Гульназ не 
употребляет русские слова в татарской речи. Забыв конкретный эквивалент, она обращает 
внимание на семантику слова и передает словосочетанием: бозау – сыер баласы (теленок – 
дитя коровы),жирный шрифт – бүрттерелгән шрифт. В ходе исследования, мы обратили 
внимание, что речь Гульназ Сафаровой изобилует крылатыми выражениями, афоризмами и 
поэтическими строками. Например, в выпуске от 23.02.14 программы “Шоубез” телеведущая 
начала эфир со слов великого татарского поэта Г. Тукая “театр яктылыкка, нурга илтә”. В 
вопросительных предложениях Гульназ Сафарова часто употребляет пердикативное слово 
“әйеме?”- “да ведь” . Например: тулы бер күргәзмә ачсаң була, әйеме?(«Шоубез», 05.05.13), 
Әле син эстрадага беренче адымнарыңны Асаф Вәлиев белән атлаган идең, 
әйеме?(“Шоубез”, 05.05.13), Илдар абый, менә инде сез унике ел буена фестивальне 
җитәклисез, әйеме?(“Шоубез”,15.12.13). Также следует отметить прием парцелляции: Ә 
менә үзең турында дөрес түгел мәгълүмат укыганың, ишеткәнең бармы? Массакүләм 
мәгълүмат чараларында?(«Шоубез», 05.05.13), Ул елларда сәхнәгә чыккан Лилия белән 
хәзерге Лилияне чагыштырсак, әлбәттә, аермалыклар бик күптер. Төп аермалыкларны 
әйтеп китә аласыңмы?(«Шоубез», 05.05.13).  

Булат Байрамов, ведущий кулинарного шоу “Тәмле көрәш”-“Кулинарная борьба”, 
восхищает нас знанием татарских пословиц, поговорок, афоризмов. Каждую программу 
Булат начинает с пословицы на тему еды: ит ашасаң-дәрт, шулпа эчсәң-шифа аласың 
(“Тәмле көрәш”, 13.12.14); азыгы мул хуҗаның эше кыска булыр (“Тәмле көрәш” 
08.03.14);бүрене аягы ашата, икенче берәүне хатыны (“Тәмле көрәш”22.03.14). Булат 
Байрамов ведет программу чисто на татарском языке, соблюдая все стилистические 
особенности языка. Следует отметить, что Булат Байрамов выступает и в роли переводчика. 
Названия блюд, рецепты, а также кухонная утварь дается им в татарском эквиваленте: 
грудинка– тавык күкрәге; болгарский перец – татлы борыч, мясо по-арски – арчача 
ит,зажигалка –яндыргалка, национальный стейк – милли эстәйк, кастрюля-кәчтрүл, 
пекинская капуста – кытай кәбестәсе. На наш взгляд, речевой портрет Булата Байрамова 
является образцом подражания для многих других тележурналистов. 

Роль телевидения в вопросе изучения родного языка очень велика. “TMTV”- “Татар 
музыкаль телеканалы” играет важную роль в воспитании любви к татарскому языку, к 
татарской песне. Вот поэтому так остро встает вопрос о знании телеведущим самобытности 
своего родного языка, всей образности его лексического состава. Для того чтобы речь 
телеведущего была правильной и красивой, важно строить словосочетания, предложения по 
установленным правилам и выполнять все грамматические нормы языка. 
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The concept of adequacy is focused on post-structuralist ideology of language and appeals to 
the qualitative assessment of the observer. Adequacy assesses translation for an illocutionary goal, 
its expressive function; intention of adequacy is “to correspond to the goal”. Adequacy belongs to 
the cognitive space which is defined by the conceptual metaphor “text is a living organism”. 
Adequate translation provides pragmatic tasks at the highest possible level of equivalence, 
preventing violations of norms and standards of the target language, respecting the genre and 
stylistic requirements and corresponding to the conventional standard of translation [1]. The classic 
definition of an adequate translation is in the fact that an adequate translation is supposed to be a 
semantically and pragmatically equivalent one. Thus adequate translation is much wider than 
equivalent translation. However, the interpretation of this term in linguistic theory is complex and 
ambiguous. In this regard, it seems appropriate to study the adequacy of translation which is most 
fully described in the works of Kazakhstani and foreign linguists, both individually and in close 
relation with the notion of equivalence as there is a continuous close relationship between these 
concepts in most linguistic theories. The goal here will be to highlight the most functional approach 
to studying the issue of adequacy of translation. 

According to the definition of the founder of Russian translation and interpreting studies 
A.V. Fedorov, adequacy is a comprehensive transfer of the semantic content of the original and 
complete functional and stylistic conformity to it [2]. In other words, adequacy is the ratio of the 
transfer of content and form of the original by means of the target language via reproducing features 
of the latter or creating functional equivalents to these features. The specified condition makes us 
resort to such language means which “would perform a similar semantic and literary function in the 
system of the whole” even without coinciding with the elements of the original in its formal content. 
To achieve adequate translation or interpreting for the author it is particularly significant to 
reproduce the ratio between a part, individual element or a section and the whole [2]. A.V. Fedorov 
attaches great importance to this relationship: those or other changes in the part of the text are 
unequal to each other in their value in the system of the whole text, some “are more important than 
others, and the degree of approximation to the original and deviations from it ... inevitably relate to 
the role of this section” with greater or lesser significance of an individual word. This idea allows 
A.V. Fedorov to argue that “adequacy may not require the same degree of verbal proximity to the 
original throughout the text”, i.e. a detailed accurate transfer of the individual elements of the 
original does not mean a full translation of the whole, which resembles a definite system rather than 
a simple combination of constituent elements. 

A.V. Fedorov’s approach to the problem of adequate translation is, of course, interesting and 
important for a comprehensive study of the problem. However, there are some obvious 
contradictions. Besides functional and stylistic conformity with the original, adequacy of translation 
and interpreting is a complete transfer of its semantic content. At the same time we are talking about 
the need to sacrifice individual elements to transfer the whole, and these “victims” do not contradict 
the principles of full translation, and a compromise mention of them in the form of a reservation is 
unacceptable. But each of those non-essential elements, which are to be sacrificed here, is a particle 
of the author’s intention, i.e. “semantic content” without which there is neither pragmatic intention, 
no adequate translation. There is also another question whether such an approach will give the 
inexperienced or even unprincipled translator or interpreter a chance and theoretical basis to justify 
the shortcomings of their own translations with the “need to sacrifice small elements” for the sake 
of the whole. 

Zh.K. Karakuzova calls adequacy of translation as a unity of the form and the content on a 
new language basis. Adequate (holistic or full) translation is the one which transfers information 
communicated in different languages, by equivalent means. “Translation must transfer not only 
what is expressed by the original, but also the way it is expressed in.” [3] This requirement applies 
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“to the entire translation of the text as a whole and to its parts. [3] The criterion of correctness of the 
choice of means to achieve adequate translation, according to Zh.K. Karakuzova, is the 
correspondence of an element to the reality described in the original. At the same time equivalence 
of means is determined not by identity but by the closest approximation of the achieved result – 
translation or interpretation – to the influence of the original. The author does not specify what 
impact it is. She seems to have in mind the degree of identity of perception (reaction) of receptors 
of the original and translated texts (messages). According to Zh.K. Karakuzova, the basis for the 
identification of equivalence of means can only be functional, rather than formal: “in the complex 
process of translation there too many factors involved to be able to establish formal compliance at 
the level of speech.” [3] However, the quantity and quality of factors that underlie functional 
correspondences cannot be the constant value for all genres of translated material; common is only 
the logical-semantic basis which determines the process of analysis and synthesis. 
Zh.K. Karakuzova states that precisely these processes form methods of translation and interpreting. 

Zh.K. Karakuzova indicates that the so-called “penetration into reality” that underlies the 
denotative theory of translation cannot be a criterion for the adequacy of translation. Even in cases 
where the translator “is fuller and deeper familiar with the segment of reality described in the 
original than the author himself”, he does not have the right to reproduce the situation in the way 
other that portrayed in the original, it will distort the very essence of the translation and the author’s 
idea and vision of reality [3] 

Thus, Zh.K. Karakuzova defines the concepts of equivalence and adequacy of translation. 
Equivalent compliances belong to the sphere of language and are persistent and relatively 
independent of their environment; they serve to achieve adequacy which is the correspondence to 
the segment of reality, a maximum approximation to the functional identity of the information 
contained in the original and its translation.  

L.S. Barkhudarov does not differentiate the concepts “equivalence” and “adequacy”. 
Speaking about the achievement of translation equivalence (“adequacy of translation”) Barkhudarov 
calls a prerequisite – the implementation of translational transformations (numerous and 
qualitatively different interlanguage reorganization) in spite of disparities in the formal and 
semantic systems of the two languages [4] 

L.S. Barkhudarov notes the possibility of occurrence of a completely normal situation in 
which extralinguistic information available to speakers of source and target languages is not the 
same – that is “background knowledge” of speakers of source and target languages is different. As a 
result, the numerous, clear and obvious for source-language speakers becomes unclear and even 
incomprehensible to speakers of the target language (and vice versa). According to the author, the 
translator is obliged to take this into account in their work, because “even the most “accurate 
translation does not achieve the purpose if it remains incomprehensible to those to whom it is 
intended”. [4] As a result, consideration of pragmatic factors is a prerequisite for achieving full 
translation adequacy. 

At the same time it is necessary to take into account the fact that not all types of translated 
materials require consideration of pragmatic factors to the same extent, and there are cases of 
preference for pragmatics compared with semantics. However, the concept of translation adequacy, 
defined by the author as “a requirement of equivalence of the text in the target language into the 
source language”, implies equal emphasis on pragmatic and semantic factors, and the latter should 
not under normal circumstances be sacrificed first. The maximum the translator can allow 
themselves in this case is a slight loss of information irrelevant to the context. An example of such 
losses there can serve the method of generalization, leading usually to minor semantic “victims” [4]. 

V.G. Gak in his “Comparative Studies and Translation Analysis” proposes to distinguish 
between the two “floors” while evaluating translation: equivalence and adequacy. At the top “floor” 
estimate is based on the adequacy of the response of the recipient of translation. However, this 
criterion cannot be formalized and is virtually never used. Different people have different responses 
not only to the original and translation, but also to the same text, especially if this text is literary, 
because a language has an inherent fundamental variation of expression means. In many cases, the 
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choice between the synonyms is not relevant in speech, it is impossible to find any objective criteria 
for assessment here. But at a less high “floor” translation can be estimated with its “technical” side, 
with respect to “the adequacy of employed means”. In this case, under the technical side we 
understand not only words and patterns, but also stylistic features, sound, text pragmatics in the 
social aspect. In assessing this level a comparative analysis can be of great benefit, because in many 
cases it can show that this decision of the translator is not accidental, but reflects cross-language 
patterns. 

To eliminate the individual and subjective in determining the adequacy of translation the 
author proposes to use methods of questioning. However, here as usual, whenever a questionnaire 
relates to language norms, each of the respondents, according to V.G. Gak, will rely on their own 
linguistic competence, on their intuitive understanding of the differences between the two languages. 
But translators and editors in their work also rely on their language competence concerning the 
correlation of the two languages. Therefore, the analysis of methods of translation of similar 
phenomena in a number of different translations can be seen as a kind of questioning, where the 
object should be practitioners of translation themselves. 

This approach correctly takes into account the reaction of the recipient of translation as a 
component of “the floor of adequacy”. At the same time the description “adequately used means” 
looks simplistic as equivalence of words and patterns is placed on the same level with the social 
pragmatics and stylistic features. The main factor for assessing translation is called the collection of 
statistical data and questionnaires. However, it seems unlikely that the translator, even the most 
responsible and experienced, will be looking in a large number of earlier performed translations for 
confirmation and justification for each element of their translation or survey hundreds of people to 
identify the adequacy of the response to the translation. 

G.K. Kapysheva in her “Interlanguage Phraseological Equivalents of the Semantic Field 
“Fear” in different languages (German, English, Russian and Kazakh)” says that the essence of 
adequate translation is the use of replacements and correspondences. If the translator cannot transfer 
all elements of the original they may have resort to adequate substitutes which create an equal effect 
in translation. Thus, the problem of adequacy is to a large extent the problem of the proper use in 
the translation of lexical and phraseological, grammatical and stylistic correspondences. Adequacy 
should not be interpreted narrowly. This is a broad term that includes a dialectical approach to the 
question of the nature of translation accuracy and the correct understanding of the very definition of 
“accuracy”. Availability of adequacy also implies the possibility of substitutions (by which we 
recreate the original by the means of another language) that produce the same effect and perform 
the same function. It follows that the concept “adequate translation” includes three components: 1) 
a correct, accurate and complete transfer of the content of the original; 2) the transfer of the 
linguistic form of the original; 3) perfect correctness of the language into which the translation is 
done. All three components of adequate translation constitute an indissoluble unity. They cannot be 
separated from each other – a violation of one of them will inevitably lead to a breach of the other. 

This approach to the problem seems to be quite reasonable and logical: in order to save the 
pragmatic component during the translation to resort to replacements and correspondences in which 
elementary units of meaning, despite some inevitable transformations will cause an appropriate, 
“adequate” response of the translation receptor; lack in this definition of adequate translation of “the 
necessity to sacrifice a segment for the sake of the whole” also leaves a feeling of satisfaction. A 
certain contradiction is seen between the second and third principles of adequacy: the author points 
out that “no desire to preserve grammatical constructions, phraseological combinations or stylistic 
devices of the original cannot justify violations of the language norms, into which the translation is 
done” [5]; there are examples of literal translation to support this theory. Along with this, “transfer 
of linguistic form of the original” is called an integral component of adequate translation. Perhaps 
we should specify that an idiom should always be transferred as an idiom, and colloquial 
expressions must be reproduced by corresponding (equivalent) phrases in the target language, and 
the use of literalism is naturally unacceptable, and the preservation of the stylistic features of the 
original will not be a violation of norms of the target language. 
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Unlike foreign translation studies, where it is preferable to use the term “equivalence”, the 
category of adequacy has taken its place in the domestic theory of translation. Despite the 
identification of equivalence and adequacy in the works of individual authors, these are self-
regulatory concepts, which, however, are interrelated and intertwined in translation theory and 
practice. 

Category of adequacy is bigger than that of equivalence whereupon it is more difficult to 
formalize it. Adequate translation must be equivalent by definition, so it serves the implementation 
of the pragmatic task at the highest possible level of equivalence. On the other hand, a translation 
which is completely equivalent only at one of the level of equivalence is likely to be inadequate. 

Adequacy id applicable to the process of translation, and primarily to the pragmatic 
component of this process; however, the authors of the largest translation-critic concepts recognize 
its assessment- normative character whereupon criteria of adequacy can be employed to analyze the 
results of the translation process 

The essence of adequate translation is treated differently: it is defined as the execution of 
similar semantic and literary functions (A.V. Fedorov), as the correspondence to the segment of 
reality (Zh.K. Karakuzova), as correspondence to the communicative situation (A.D. Schweitzer), 
as the use of replacements and correspondences (G.K. Kapysheva), as providence of necessary 
completeness of cross-lingual communication (V.N. Komissarov). However, almost all the authors 
of the original concepts keep to the opinion that namely preservation of the content and form of the 
original is an integral feature of adequate translation; wherein the transfer of content with the 
pragmatic intention (the purpose of communication) is a priority and, subject to the objective 
necessity, can change the shape of the original message. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің Жалпы тіл білімі және аударма 
теориясы кафедрасының магистранты , Астана, Казахстан 

Ғылыми жетекші – Л.Б. Киманова  
 

Қазақ тіл білімінде аударматану мәселесі – өткен ХХ ғасырдың соңғы жылдарында ғана 
қолға алынған жаңа сала. Сол саладағы мәселелрдің бірі – аударма әдістері.  

Аударма үдерісінде қолданылатын әдістерді қарастыру алдында біз жалпы аударма 
анықтамаларын келтіруді жөн көрдік. Аударманы ғалымдар «аудару барысында оның тілдік 
жаңа бейнесі мен стилистикалық формасын тудырып, әрі бір мәтіннің екінші мәтінге 
түпнұсқаның стилистикалық және өзіне тән басқа да ерекшеліктерін басым түрде сақтай 
отырып, өзгертетін үрдіс ретінде тілдік мәтіннің қайта туындауы» деп қарастырады [1, 38].  
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Аударма теориясының қалыптасуына үлес қосып жүрген ғалым С.Н.Сыроваткиннің 
пікірінше, аударма бұл тілдегі мәтіннің (түпнұсқа) екінші тілдегі мәтінге (аударма тілі) 
ауысуы, «түпнұсқа мен аударылатын мәтінді бір-біріне балама тіл, яғни коммуникативтік 
және одан тыс қызметте өзіне ұқсас қызметті атқаруға мүмкіндігі бар балама тіл» болады [2, 
б.74]. Сонымен қатар, А.Ф.Ширяевтің анықтамасы бойынша, «аударма бұл – арнайы тілдік 
қызмет. Ол қызмет бір тілдің сөйлеу ерекшеліктерін басқа тілдегі соған сәйкес сөйлеу 
ерекшеліктері арқылы қайта туындату мақсатында қолданылатын екі тілге сүйенеді» [3, 
б.12.].  

И.И.Ревзин мен В.Ю.Розенцвейг аудармашы сөздікке, мәтіннің кең ұғымына және 
өзінің бұрынғы тәжірибесіне қарамастан, түпнұсқаны алдын ала бекітілген тіларалық 
сәйкестіктерді пайдалана отырып аударған дүниелерді аударма деп, ал аудармашының 
көрсетілген феномендерді ескерген тұстарын «интерпретация» деп атауды ұсынады.  

Бұл кезде аударманың инварианты сол мәтіннен түсетін ақпараттың мағынасы болып 
саналады. Ол кез келген бір тілден тыс қатынасқа қатысты емес, делдал жасанды тілге – 
қарапайым мағыналық бірліктердің жиынтығына қатысты анықталады. Бұл тілдік аударма 
машиналық аударманы жүзеге асырудың бірден бір жолы болып келеді [4, б.56.]. 

В.Н.Комиссаров “интерпретация” термині аударма әдебиетінде кемінде төрт мағынада 
қолданылады деп санайды [5, б.69]. 

Бұған қоса өзге де анықтамалар бар: Ж.Мунэн аударманы «тілдік байланыс және 
билингвизм құбылысы» дейді де, осы аталған екі құбылыстың бірінде тіларалық 
интерпретацияланған үрдіс” орын алады деп тұжырымдайды [6, б.37.]. 

Осы жерде жалпы аудару үрдісіне қойылатын талаптарды ескеру жөнінде айтып 
кеткеніміз де жөн деп санаймыз. Сапалы, аудармашылық деформациясы жоқ шын аудармаға 
жету үшін аудармашы  

– аударма сапасын анықтайтын нормаларды (аударманың эквиваленттілік нормасын, 
жанрлық-стилистикалық нормасын, аудармашылық сөйлесудің нормасын, прагматикалық 
норманы, конвенционалдық норманы) сақтауы қажет [7, б.223];  

– белгісі бар және мәндік әдістерді қолдануы керек [8, б.105];  
– жалпы тек қана кең колданылатын әдістерді (мәтінді сегментациялау әдісі, жазу әдісі, 

бірінші / аударылатын мәтінді трансформациялау әдістерін) қолдануға міндетті емес, өйткені 
аударма ісі – шығармашылық үрдіс болып келеді, әрбір аудармашы өзіне лайықты әдісті 
таңдап жасауға құқығы бар [8, б.105]. 

Соңғы ойды жалғастыра отырып, жалпы аударма теориясы мен практикасы пәнінің 
шеңберінде қолданылатын арнайы – мамандандырылған – әдістерін қарастырайық. Осы 
әдістерге мәтінді сегментациялау, трансформациялық талдау, дистрибутивтік талдау, мәтінді 
түсіну мен түсіндіру сияқты зерттеу әдістерін жатқызуға болады.  

Аудармашылар жиі қолданатын мәтінді сегментациялау әдісін Р.К. Миньяр-Белоручев 
ұсынған.  

Ғалымның ойынша, мәтінді сегментациялау әдісінің мәні – мәтіннің сегментациясында 
және белгілі нобай бойынша бірқатар іс-әрекеттер жасауда: 1) қайта өңделуге тиіс мәтін 
үзіндісін анықтау; 2) әрбір сөйлеу мәтінінде басты жалғыз ақпаратты бөліп алуға мүмкіндік 
беретін мәтін сегментациясын жасау; мәтін сегменттерін бөлу бағыныңқы сөздің басыңқы 
сөзге ілесуіне сөйлеу желісінің үзілмеуін сақтау принципіне негізделеді; 3) әрбір сөйлеу 
сегментінде басты ақпаратты бөлу; сөйлесу сегменттері әр мәнді бола алады; кейбір 
сегменттерде ақпараттың екі бірлігін бөліп алуға болады; 4) әрбір сегментте басты ақпаратты 
бөлгеннен кейін, оны жазып алады, ондағы белгілі бір бейне-символдарды, таңбаларды 
қолдануға болады; 5) белгі-символдардан өнделіп, дамытылған мәтінге көшуге болады. 
Аудармашы символикалық таңбаларда жасырынған ақпаратқа сүйене отырып, мәтінді 
жаңадан құрастыруы қажет; 6) мәтіннің жобасы дайындалғаннан кейін қорытынды кезеңге – 
дайын мәтін құрастыруға көшуге болады. Ол үшін мәтіннің жобасын түпнұсқамен 
салыстыра отырып (бұл жерде салғастыру әдісі пайда болады), мәтінге бұған дейін 
көрсетілмеген ақпаратты енгізу керек [8, б.108]. 
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Ал аударма үдерісіндегі трансформация әдісіне келсек, оны белгілі-бір тілдегі сөздік 
және грамматикалық ережелерге сәйкес келетін мазмұнды екінші тілде оқырман (сөйлеуші) 
түсінетіндей қылып алмастыру деп анықтауға болады.Трансформациялық талдау әдісі 
семантикалық өрістің бірдей ортадағы, бірақ-та, дамымаған, ішінара ұқсас ортада тұрған, әр 
түрлі ортадағы, алайда бірдей дистрибутивтік формулалары бар жекеленген сөздерінің 
мәндерін ажырату үшін қолданылады.  

Трансформациялық талдаудың көмегімен дистрибутивтік деңгейде айтылмаған 
семантикалық айырмашылықтарды анықтау мүмкін болады. Осы трансформациялық талдау 
әдісі ғалымдар З. Харрис пен Н. Хомскийдің тілдегі трансформациялар туралы ілімінің 
негізінде пайда болған [9,. б.232-286]; [10, б.155-210]. Жалпы Хомскийдің алғашқы 
концепциясының негізінде жатқан «трансформациялық ереже» оның ұстазы З. Харриспен 
анықталған. Трансформация деп кең мағынасында белгілі бір ережелер бойынша 
жүргізілетін сөйлемдердің түрлендірілуі түсіндіріледі, соның барысында жаңа сөйлем 
бастапқы сөйлеммен лексикалық құрамы жағынан бірдей шығып, жалпы құрамы жағынан 
бөлек, өзгеше болады. 

Грамматикалық трансформациялар әдісі ұғымына келсек, ол түрлі тілдерде сәйкес 
келетін және логикалық-синтаксистік байланыстары мен лексикалық құрылымының 
ортақтастығымен сипатталатын «ядролық синтаксистік құрылымдарды» түрлендіру 
операциясын өткізу үдерісінде қолданылады. Бастапқы мәтін тікелей құрастырушылар 
болатын ядролық құрылымдар жиынтығына минималдандырылады. Сонда құрылымы басқа 
сөйлемдердің құрылымын түсіндіріп беретін сөйлемдер ядролық трансформациялар болып 
келеді. Бұл кезде трансформациялау әдісімен бір немесе бірнеше ядролық сөйлемдерден 
тілдің барлық сөйлемдерін құрастыру мүмкін болады.  

З. Харрис трансформациялардың тұтас тізімін жасады, ол былай беріледі: 1) пассивтік 
трансформация; 2) кіріспе трансформациясы; 3) сөздер ретінің трансформациясы; 4) 
номиналандыру трансформациясы; 5) адъективтендіру трансформациясы; 6) есімдік 
трансформациясы; 7) игеру трансформациясы; 8) элиминдендіру трансформациясы [10, 
б.155-210]. Осы тізімге субстанциялау трансформациясы, сұраулы сабақтастық 
трансформациясы мен салыстырушылық трансформациясын да қосуға болады. 
Трансформацияда ядролық сөйлемдер жайылмалы болып, ядролық құрылымдар жиынтығы 
аударма тілінің эквивалентті құрылымдарымен араласады.  

Мысал келтірейік: бастапқы тілдегі ядролық сөйлем аударма тілінде келесі 
трансформацияға түрленуі мүмкін: 1) пассивтік трансформациясына: инженер комбайынның 
жобасын дайындады; 2) кіріспе трансформациясына: инженер, сөзсіз, комбайынның 
жобасын жедел дайындады; қуанышына қарай, инженер комбайынның жобасын 
уақытында дайындады; 3) сөздер ретінің трансформациясына инверсия трансформациясы 
жатады: инженер комбайынның жобасын дайын етті; 4) номиналандыру трансформациясы: 
инженердің жобаны дайындауы – жеңіл жұмыс емес; 5) салыстыру трансформациясына: 
комбайынның жобасын, архитекторға қарағанда, инженер жақсылау дайындайды; 6) 
элиминдендіру трансформациясына: комбайынның жобасы; 7) сұраулы сабақтастық 
трансформациясына комбайынның жобасын инженер жасап еді ме? /жасады ма? 8) 
күрделендіру трансформациясына: инженер комбайынның жобасын екі апта істеп, 
дайындады; 9) жайылмалы трансформацияға: инженер комбайынның жобасын өте қысқа 
уақытта дайындап, оны техникалық-конструкторлық бюроның қарауына ұсынды; 10) 
бекерге шығару трансформациясына: инженер комбайынның жобасын бекітілген уақытқа 
шейін дайындай алмады. 

Келесі дистрибутивтік талдау әдісіне қарасақ, олбір элемент кездеспейтін ортада 
өзгешелігі бар басқа элемент кездесетін орталардың жиынтығын зерделеуге негізделген.  

Әдістің атауы З. Харристен алынған. Оның ойынша, дискурстық талдау – сөйлеу тілін 
немесе тілдің жазба формасын талдау әдісі. Бұл әдіс – формалды әдіс, өйткні ажырату 
элементтер ретіндегі морфемалардың жиі кездесетіндігіне сүйенеді. Әдіс мәтінге кіретін 
белгілі бір морфемалар туралы жаңа ақпарат бермейді. Бірақ-та «дескриптивтік-
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лингвистикалық әдітермен ұқсас болатын формальды процедуралармен пайдалансақ та, біз 
зерттелетін нақты мәтін немесе ақпарат туралы жаңа ақпарат ала аламыз. Ол ақпарат 
дескриптивтік лингвистиканың шеңберінен шығады» [11, б.355]. 

Бұл әдісті қолдану арқылы өзара байланысты екі мәселені шешуге болады: a) 
дескриптивтік лингвистика әдісі бір бөлек алынған сөйлемнің шеңберінен шығып, әрі 
тарайды, б) мәдениет пен тіл бір-бірімен байланыста болады [12, б.297]. 

Сөздердің бірдей болатын дистрибуциясы олардың мәндерінің жақын болуын 
дәлелдейді. Осы семантикалық өріс сөздерді туыстас мәндермен шын мәнінде жинап 
біріктіреді деп санауға негіз береді. Екіншіден, осы дистрибутивтік әдіс арқылы өрістің 
жекеленген сөздерінің семантикалық көлемін анықтауға болады.  

Дистрибутивтік талдау негізінде сөздер тіркесімін де талдауға болады, өйткні 
стилистикалық және эмоционалдық сипаттамасын қосып алғанда сөз мәнінің негізгі 
элементтері дистрибуциясында, тіркесінің құрылымдық моделдерінде көрініс табады. Шет 
тілдің сөзін (элементін) кездестіретін барлық дистрибуцияларын талдап, сөздердің 
мәндеріндегі жақындықтар мен айырмашылықтар туралы жалпы қорытынды жасауға болады. 
Шет тіл сөздерінің семантикалық көлемін анықтау үшін түрлі формалары бар семантикалық 
өріс конституенттері дистрибуциясының өзгешіліктерін ескеру қажет.  

Көбінесе семантикалық өріс конституенттерінің дистрибуциясы төрт типті болады: 1) 
сәйкес келетін дистрибуция, онда екі конституент өзіндік, арнайы болмай тек ортақ болады; 
2) қосымша дистрибуция, онда талданылатын сөздердің орталарында ортақ мүшелер, 
қиылысулар жоқ болады; 3) аралас дистрибуция, онда өрістің бір сөзінде ортақтастарға 
бірінші ортамен ғана ортақтасатын басқаларында жоқ өз орталары бар болады; 4) ішінара 
дистрибуция, онда орталар қиылысады, өйткені екі конституентте ортақ та, өзіндік те 
орталар бар болады.  

Дистрибутивтік талдау екі кезеңде жүзеге асады. Біріншіден, шет тілдік сөздің барлық 
ортасы белгіленеді, дистрибуция типтері анықталады. Содан кейін құрастырылып отырған 
сөздің мәндері мен орталары ұқсастырылады – ұқсастық пен айырмашылықтар негізінде 
дистрибуциялардың бірнеше мәтіндік бірліктері тағы да біріктіріледі. Мұнда сөздің бірдей 
дистрибуциясы мәндерінің жақындығын көрінеді, сонда қосымша дистрибуциялар 
жағдайында жалғыз сөздің түрлі мәндері кездеседі. 

Көпмағыналы сөздің мағыналар жиынтығы оның семантикалық құрылымы мен сөз 
үшін ықтималды болатын мәндерінің құрылымдық көптілігін және қолданғанда түрлі 
контекстте байқалатын және өзара қосымша дистрибуция қатынасында тұратын мәндер 
нышандарын құрайды [13, б.29].  

Мәтінді түсіну мен түсіндіру (интерпретациялау) әдісі  
Түсіну туралы мәселе Аристотель шешендігі пайда болған заманнан бері 

қарастырылуда. Кейін түсіну мәселесін түсінудің герменевтикалық дәстүріне сәйкес 
мәтіндер мен мәдениет құбылыстарын тұтас контексте түсіндіру процедурасына 
бағдарланған герменевтикалық бағыт өкілдері (Ф.К. Савиньи, Д. Вико, Ф.Шлейермахер, 
М.Хайдеггер, Х.Г. Гадамер, В.Дильтей) зерттеді. Философиялық герменевтика шеңберінде 
герменевтикалық шеңбер қағидаларын ескеру түсінудің аса маңызды ерекшелігі болып 
табылады, соған сәйкес тұтастай түсіну үшін құрамдас бөліктерін түсіну қажет, алайда 
жекелеген бөліктерін түсіну үшін тұтастың ойы туралы түсінік болу керек [13, б.29]. Мәтін – 
интерпретацияның төрт деңгейінде интерпретацияланатын тұтастық: 1) грамматикалық 
(сөздерді, олардың мәндерін, этимологиясын талдау); 2) стилистикалық (автор қолданған 
бейнелеу құралдарын талдау); 3) тарихи (шығарма тууының нақты жағдайларын табу); 4) 
жеке адамның ойлау деңгейінде түсіну (айтылғанның объективтік-заттық және субъективтік 
ойын ұғуға ықпал ететін факторларды талдау) [14, б.51]. 

Ал Ф. Шлейермахер бойынша, түсініктің өзі мәтіндерге де, адамдардың сұхбатына да 
қатысты. Сұхбат үдерісінде бір мезгілде ақыл-ойдың екі операциясы атқарылады. Бірінші 
операцияның мақсаты – белгілі бір ойды сөзбен жеткізу, сөйлегенде айтылғанды түсіну. 
Дайын мәтінде интерпретанттар мәтінді тек ғана түсінумен шектемей, ойды тұжырымдайды. 



3527 

Түсіну автордың мәтінге айналдырған ойының реконструкциясы ретінде 
қарастырылғанда, оны түйісіктік таным сияқты қарапайымдандыруы болып шықты. 
Ф. Шлейермахердің осы түсіну тұжырымдамасы оның кемшілігі болып табылды [15].  

З. Дильтей де түсіну үдерісінде түйісікпен танудың мәнін айтып көрсетеді. Оның 
ойынша, түсінуге субъектінің рухани қызметінің нәтижелері объективтендірудің арқасында 
қол жеткізеді. Онда қиял мен түсініктің қайта түрленуі түсіну құралдары болып табылады, 
интерпретанттар автордың рухани әлемін солардың көмегімен түсінеді [16, б.322-345]. 
Дильтейдің бұл тұжырымдамасының кемшіліктері – олардың психологиялық және 
субъективтік түсіндіру шеңберімен ғана шектелуі. 

 Аудару жағдайында ойға түйісікпен ғана жетісумен шектелуге болмайды, себебі 
барабар аудару мәтінді терең деңгейде түсінуді қажет етеді. Мұндайда мәтінді жан-жақты, 
ыждаһатты түсіну керек, бұл мәтінге толық та терең байлауды білдіреді және объективті-
тарихи материалды (нақты және ғылыми) белгілі бір дәуір мәдениетінің өкілі ретінде 
түпнұсқа авторының білумен, сол сияқты мәтінді логикалық талдаумен және теориялық 
пайымдаумен байланысты [13, б.30]. 

Мәтінді толық түсіну бірнеше деңгей бойынша жүзеге асырылады.  
Бірінші деңгейде аудармашының назары үш негізгі логикалық координатта (рухани-

практикалық қызмет, коммуникация және құндылық) болады, себебі түсіну адам өмірінің 
құндылық өлшемімен оның коммуникацияда туатын және сонда өткерілетін практикалық 
қызмет өлшемімен байланысты [17, б.23]. Түсіну үдерісі үшін ойды ажырату қызметі елеулі 
аспекті болып табылады, сондықтан ол сол ойды таңбаға немесе заттанған білім әлеміне 
айналдырушы мен сол ойды ажырата білушінің кызмет тәсіліне белгілі бір сәйкестік болған 
жағдайда ғана түсінікті болады.  

Мәтін авторы мен аудармашының таңбалық сөйлеу-ойлау қызметінің ортақтастығы 
аудармашының автордың мәтінде айтпақ ойын түсінуіне көмектеседі. Алайда ойды бұлайша 
түсіну коммуникация барысында ақпарат алмасу үдерісінде ғана мүмкін болады. Мәтін 
авторы мен аудармашының арасында ақпарат алмасу автордың рухани-практикалық 
қызметінің ой мазмұнына белгілі бір түрде білдіретін артефакт-мәтіндер арқылы жүзеге 
асырылады.  

Екінші деңгейінде аудармашы өзінің мәдени болжау үдерісін тереңдетеді. Ол бастапқы 
және аударылатын тілдердің тілдік жүйелерін салыстырады, тілдердің номенклатуралық 
суретін табады, табиғи тілдерде элементтері референттер жүйесі сияқты нақты 
объектілермен байланысты бола бермейтіндіктен, оның барабар болмайтынын белгілейді. 
Аудармашы сол тілдің иесі болғанмен, автор өмір сүрген социумға қатысы болмаса, сол 
қоғамның мәдениетін меңгеруге, сол қоғамның мәдениетінің шеңберінде мәдениеттену мен 
әлеуметтену үдерісінен өтуге тиіс. Сонда ғана ол мәтін авторының ойы мен ниетіне сәйкес 
мәтінде дәл мағынасында түсіндіре алады. 

Ғалым Т.О. Есембеков айтуынша, «Аударылатын мәтінді тәржімалауға дайындық көп 
сөз болғанымен, ол мәтінді қабылдау, түсіну, талдауға ғана негізделген, ал оны бағалау мен 
теңестіру (идентификация) сияқты әрекеттер сөз бола бермейді. Осы кезеңде қоғамдық, 
әлеуметтік, тарихи, адами факторлар мен ақпараттарды жинау, жүйелеу, талдау, қорыту 
сияқты аудармашы үшін өте бағалы әрекеттер жүзеге асырылуы тиіс. Түпнұсқада оқырманы 
мен аударманың оқырманының арасындағы білім мен біліктілік айырмашылығы өз алдына, 
олардың қабылдау жүйесінің ерекшеліктері де бар ғой. Түпнұсқаға интерпретация жасау 
барысында бұларды ескеру міндетті болғаны жөн» [18, б.6]. Cөйтіп, кез келген сапалы 
аударма интерпретация болып табылады.  

Қай уақытта болмасын, қоғам өмірінің ілгері дамуына аударма өнерінің қосқан үлесі 
айрықша, өйткені әдебиет, мәдениет, экономика, білім беру, халық шаруашылығы, өнеркәсіп 
және медицина салалары аударма арқылы қанаттанып, қалыптасып отырады. 
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теориясы кафедрасының студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Б.Н. Сүлейменова 
 
Тіл және мәдениет өзара тығыз байланысады. Олардың ажырамас бірлігі және 

байланысы көркем шығармаларда және аударма барысында көрініс табады. Тіл және 
мәдениетті ұштастырып, тығыз байланысын көрсететін ерекше тілдік бірліктердің топтары 
бар. Бұл топқа қаратпа сөздер де жатады. Қаратпа сөздер аударма барысында қиындық 
туғызатын, ұлттық нақышты дөп басып көрсететін ерекше сөздер тобы.  

Аталған жұмыс қазіргі замандағы лингвистика және аударматану саласындағы өзекті 
мәселелердің бірі – ағылшын және қазақ тіліндегі қаратпа сөздердің аудармада берілуі 
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жайлы ақпаратты қамтиды. Зерттеу жұмысы әлемгі әйгілі американдық жазушы – Джон 
Стейнбектің 1961 жылы жарық көрген «Алаң көңіл ақпаны» атты романына негізделеді. [1-2] 

Ұлтаралық қарым-қатынас, түрлі келіссөздер тілдік қауымдастықтардың 
этномәдениеттік ерекшеліктерін зерттеуге бастама болды. Осыған сәйкес, бұл ұлт 
өкілдерінің арасындағы тығыз әрі достық қатынас құруда өз септігін тигізеді. Қарым-
қатынас барысындағы қаратпа сөздердің қолданылуы ұлттық әрі мәдени айқындауыштардың 
бірі болып табылады. Қаратпа сөздер – сөйлеу әдебінің толассыз бөлігі болып, белгілі бір 
ұлттың, халықтың мәдениеті, тарихы және өмір сүру дағдысы туралы хабардар етеді.  

Қазіргі таңда қаратпа сөздердің аудармада берілуі енді ғана зерттеліп келе жатқан 
мәселе. Себебі, ғалымдар арасындағы қаратпа сөздер туралы пайымдаулары әрқилы. Кейбір 
ғалымдар «тілдің құрамында қаратпа сөздердің еш маңызы жоқ» дегенді алға тартса, 
М.Томанов бұл пікірге мүлдем қарсы келеді [3, б.551]. Оның айтуы бойынша «тілде қажетсіз 
бірліктер болмайды. Қажетсіз бірліктер болған жағдайда, олар тілден біржола шығып, жоқ 
болып кетер еді». Шынымен де, тілдің құрамында әр бірліктің өзіндік қызметі, өзіндік 
ерекшелігі бар. Қаратпа сөздер, ең алдымен, шақырту, екінші тараптың назарын аударту 
қызметін атқарса, екінші жағынан, сөйлесуші тараптар туралы: өмірі, дәрежесі, 
дүниетанымы туралы хабар береді.  

Осыған байланысты қаратпа сөздер бірнеше түрлерін атап өтуге болады [4]: 
1) қарапайым сыпайылық негізіндегі қаратпа сөздер: ханым, мырза, бикеш; sir, mister, 

mistress және т.б. Бұл топқа жататын қаратпа сөздер аударма барысында көбінесе 
транскрипциялау тәсілі арқылы аударылады. Мысалы, sir – сэр, miss – мисс, т.с.с. Сонымен 
қатар, бірінші топқа жататын қаратпа сөздер қатарын кейіпкерлердің есімдері де жатады. 
Көркем шығарманың кейіпкерлерінің есімдерін аударма барысында әрқашан транслитерация 
әдісі арқылы аударылады. Мысалы ретінде шығарманың ең алғашқы бетіндегі Итен мырза 
мен жұбайы, Мэри Хоули, арасындағы диалогты атап өтуге болады.  

– Әжуаланып жатырсың ба, Итен? – деді ол – Тағы да ескі әніңе басып, сайқымазақ 
дарыныңды танытып жатырсың ба? [1, б.17] 

– You’re silly, she said, Ethan, you’ve got your comical genius. [2, б.3] 
Жоғарыда көрсетілген мысалда аудармашы ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару 

барысында қазақ оқырмандары үшін түсінікті болуы үшін және шығарманы аударма тіліне 
неғұрлым жақын етіп, жатсындырмау мақсатында оқырмандарға жақын стильде аударуға 
талпынған. Түпнұсқа тіліндегі сөйлем қысқа әрі нұсқа болғанымен, қазақ тіліндегі аудармасы 
түпнұсқа мазмұнын толық жеткізіп отыр. Бұл тұста бас кейіпкердің есімі «Итен» 
транслитерация әдісі арқылы аударылып отыр. Транслитерация әдісі шетелдік азаматтардың, 
яғни басқа тілден кісінің есімін, тегі және әкесінің атын аударуда қолданылады. 
Транслитерация әдісі белгілі бір әліпбидегі (латын, кирилл және т.б.) әріптерді басқа 
әліпбиге ауыстыруда қолданылады. Бас кейіпкер Итеннен басқа шығармада келесі есімдер 
кездеседі: Хоули мырза – mister Hawley, Марулло – Marullo, Джой Морфи – Joey Morphy, 
Мэри - Mary, Бейкер мырза – mister Baker және т.б. [1-2] 

2) қоғамдық және әлеуметтік дәрежесін көрсететін қаратпа сөздер: профессор, 
оқытушы, ұстаз, дәрігер; professor, tutor, general, doctor және т.б. Мысалы,  

– Профессор мырза, сонда сіздің әдісіңіздің мәні неде? [1, б.17] 
– So, what’s your method, professor, sir?[1, б.6]  
Бұл мысалда берілген профессор қаратпа сөзі транскрипциялау әдісі арқылы тілдің 

артикуляциялық ережелеріне сәйкес аударма тілдің фонетикалық жазу құралдарының 
көмегімен басқа тілге сол күйінде енгізіліп отыр. Аударма барысында бұл әдіс аударма 
тілінің ерекшелігін, ұлттық колоритті сақтау үшін қолданылады. Транскрипциялау әдісі 
қаратпа сөздерден басқа антропонимдер және топонимдерді аударуда қолданылады.  

Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген мысалда қаратпа сөздердің жіктелуі бойынша 
бірінше топқа жататын «мырза» деген қаратпа сөз де қолданылған. Бұл тұста ағылшын 
тіліндегі “sir” қаратпа сөзі қазақ тілінде «мырза» баламасымен аударылған. Эквивалентті 
аударма әдісі қолданылып отыр. 
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3) туыстық атаулар байланысты қаратпа сөздер: анашым, әкешім, ағатай, тәте; mummy, 
daddy, brother, sister және т.б. Осы топқа жататын әке мағынасындағы американдықтар 
арасында ауызекі тілінде қолданатын pop сөзін Джон Стейнбек өз романында қолданған. 
Мысалы, 

– Көке, дүкеніңде «Пикса» бар ма?[1, б.49] 
– Pop, you got Peeks in the store? [2, б.20]  
Аталған мысалдағы «рop» қаратпа сөзі қазақ тіліндегі «көке» баламасымен, 

эквивалентті аударма әдісі арқылы аударылған. Дегенмен, бұл тұста қазақ халқының аймақ 
бойынша орналасуындағы қазақ тілінің қолданысындағы ерекшелікті атап өткен жөн. Себебі, 
еліміздің солтүстік жағында «көке» сөзінің лексикалық мағынасы «аға» дегенмен теңбе-тең 
келсе, оңтүстік жақтарда бұл сөз «әке» мағынасында қолданады. Оған қоса, кейбір жергілікті 
ерекшеліктерге байланысты «көке» сөзі әйел адамдарға де айтылады. «Көке» сөзінің 
көптеген мағыналарының болуы аталмыш сөздің әр түрлі мазмұндық сипатын көрсетеді.  

Сонымен бірге, «әке» қаратпа сөзінің қолданылуы да кездеседі. Бұл қаратпа сөз 
шығарманың басты кейіпкері Итеннің жұбайы Мэри сөзінің барысында көрініс табады. 
Дәлірек,  

– Әкесі-ау, бері қарашы! – деді Мэри – көңілдерін жасытып қайтесің! [1, б.50]  
– Now, Father, - said Mary, don’t go spoiling it for them[1, б.21].  
Бұл мысалда көріп отырғанымыздай, түпнұсқа тіліндегі «Father» қаратпа сөзін қазақ 

тіліне аударған сәтте сөздің баламасын және демеулік шылауды, оның ішінде күшейткіш 
демеулік «-ау» қолданған. Демеулік шылау сөзге немесе сөйлемге күшейту, нақтылау, тежеу, 
шектеу, болжалдық, күмән мәнін үстейді. Жоғарыда аталған мысалда демеулік шылауды 
қолдану арқылы аудармашы отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынасты көрсете білді 
деп ойлаймын. Түпнұсқадағы ой аудармада айқын көрініс тауып, эквивалентті аударма 
арқылы аударылған.  

4) эмоционалды-экспрессивті реңкке ие қаратпа сөздер қатары: күнім, айым, жаным, 
алтыным; darling, sweetheart, dear, angel және т.б. теңеулер арқылы көрініс табады. Джон 
Стейнбектің «Алаң көңіл ақпаны» атты романында қаратпа сөздердің төртінші тобына 
жататын көптеген жан-жануар, өсімдіктерге теңестірген шақыртулар кездеседі. Дегенмен, 
зоонимдердің қолданысы романға ерекше әсер беріп, сүйіспеншілікті көрсетеді. Мысалы,  

– Сүйікті менің гүлім-ау, Марулло – католик және де ол италиялық қой [1, б. 6] 
– “Darling chicken-flower – Marullo is a Catholic and a wop”. [2, б. 2].  
Бұл сөйлемді аудару барысында аудармашы басты назарды ақпараттың мазмұнын 

сақтауға бөлген. Себебі, ағылшын тілінде берілген қаратпа сөздің бір сөзі, яғни «chicken» 
сөзі түсіп қалғанымен, аудармашы мазмұнын толық сақтап әрі автордың ойын, мақсатын 
жеткізе алған деп ойлаймын. Аударма барысында тағы да эквивалентті аударма әдісі 
қолданылған. Жоғарыда аталған қаратпа сөзден басқа шығармада көптеген зоонимдер 
кездеседі. Мысалы, шыбыным – ladybug, түймедақ гүлім менің – bugflower, төбетім – dog 
және т.б. [1-2] 

Осы топқа жататын зоонимдер көп қолданылады, одан басқа да эмоционалды-
экспрессивті реңкке ие қаратпа сөздер де кездеседі. Мысалы,  

– Мэри, қымбаттым, өтінем, абайлашы! [1, б. 52] 
– “Darling”, he said, “please, let me warn you, please!” [2, б. 22] 
Бұл тұстағы түпнұсқа тіліндегі «darling» қаратпа сөзі аударма тіліндегі баламасымен 

аударылған. Бірақ, аударма барысында аудармашы бас кейіпкердің есімін қосқан. Аударма 
толыққанды әрі түсінікті.  

Жоғарыда көрсетілген мысалдардан басқа Джон Стейнбектің кітабында көпшілік 
қауымға танымал, көп қолданысқа ие қаратпа сөздер де кездеседі. Мысалы,  

– Арулар мен мырзалар, – деді Джой – Сіздер мен біздер бүгін кірісеміз..Жоқ, тұра 
тұр. Банкке шабуыл жасаған соң неге қолға түседі? Бірінші бап: рецидивистер, бұрын 
сотты болғандар. Екінші бап: жемтік үшін таласқандар және іштерінен әлдебіреу 
жеткізгендер. Үшінші бап: әйелдер, әйелсіз күн жоқ, осыдан келіп, енді төртінші бап 
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шығады: ақшаны басы-көзі жоқ шаша бастайды. Міне, сондайлардың ізін бақсаңыз, 
қалғанын қалпақпен соғып аласыз. [1, б. 16] 

– Ladies and gentleman, said Joey –I’m here this morning – No, look! How do they catch 
bank robbers? Number one – record, got caught before. Number two – get fighting over the profits 
and someone blows it. Number three – dames. Can’t let dames alone, and that ties into number four 
– they got to spend that money. Watch new spenders and you got them. [2, б. 6] 

Жоғарыда аталған мысалдағы «ladies and gentleman» қаратпа сөзі көбінесе «ханымдар 
мен мырзалар» деп аударылады. Бірақ, аудармашы ерекшеліп, «ханымдар» дегеннің орнына 
«арулар» деп синонимімен аударған. Аударманы ерекшелеу мақсатында қолданылуы мүмкін. 
Дегенмен де, «ханымдар мен мырзалар» тіркесі көпшілік жұрттың назарын әлдеқашан 
жаурап алған. Аударма барысында эквивалентті аударма әдісі қолданылған.  

Қорытындылай келе, тіл мен мәдениетті ұштастыратын қаратпа сөздердің тараптар 
арасында түсіністік орнатудағы орны ерекше екендігін атап өткен жөн. Сонымен бірге, 
аударматану саласында да қаратпа сөздердің ролі маңызды. Қаратпа сөз өзінің құрамында 
ұлттық терең дүниетаным, ұлттық көзқарас, ерекшеліктер, халықтың өмір сүру дағыдалары, 
салт-дәстүрі, сана-сезімі туралы ақпаратты қамтиды. Себебі, кез келген қаратпа сөздің шығу 
тегі бар. Шығу тегі сол сөздің қолданыс аясына немесе басқа тарихи оқиғалар, ұлттық 
ерекшеліктерге байланысты болуы мүмкін. Осы себептен қаратпа сөздің ұлт тарихындағы 
орны ерекше. Жоғарыда аталып өткендей, қаратпа сөздерді аударуда транскрипциялау, 
транслитерациялау, эквивалентті аударма әдістері көп қолданысқа ие. Дегенмен де, қаратпа 
сөздерді аудару үшін тек қана тілді меңгеру ғана емес, сонымен қатар, қаратпа сөздерді 
зерттеу мен сараптау барысындағы фондық білімнің үлкен маңызы айқындалды. Бұл 
дегеніміз, барлық ұлттық ерекшеліктерді есепке ала отырып, саралап аудару. Яғни, 
аудармашы – екі ұлт өкілдері арасындағы көпір іспеттес.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. Джон Стейнбек. «Алаң көңіл ақпаны» романы. – «Аударма» баспасы, 2011 ж. 
2. John Steinbeck, “The winter of our discontent” [Электронды ресурс] Қор көзі: 

http://fb2.booksgid.com/klassicheskaya-proza/168106-john-steinbeck-the-winter-of-our-
discontent.html 

3. Балакаев М., Жанпейсов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Стилистика казахского 
языка. – А., 2004 

4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Часть ІІ. – М., 1986 
 
 

УДК 347.78.034 
АУДАРМА МӘТІНДЕРІНДЕГІ ДӘЛМЕ-ДӘЛДІК ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

БАРА-БАРЛЫҚ АУДАРМАҒА ҚАТЫНАСЫ 
 

Бескемер Ақерке 
beskemer_a@enu.kz 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Филология факультеті, Жалпы 
тіл білімі және аударма теориясы кафедрасының оқытушысы, магистр, Астана, Қазақстан. 

 
Дәлме-дәл аударма – коммуникация қатысушылары күтіп отырған нәтижелерді және 

өзі жүзеге асырылатын шараларға сәйкес орындалатын аударма түрі. Н.К. Гарбовскийдің 
пікірінше, «дәлме дәлдік категориясы алдымен түпнұсқа мәтінінің аударма мәтініне 
сәйкестік дәрежесімен емес, коммуникацияға қатысушылардың пікіріне сәйкес келуімен 
анықталады. Соңғыларының мысалы ретінде коммуникацияға қатысушы қос тұлға, яғни 
әуелгі мәтіннің авторы да, аудармадағы хабарламаны алушы да есептеледі. Мұндай 
дәрежедегі дәлме-дәлдікті әдетте ауызша аудармадан байқауға болады, бұл кезде әуелгі 
мәтін алдымен аударма үшін дайындалады, аударманың шарттамалары мен оның орын алу 
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сипаты алдын ала анықталған. Егер коммуникация сәтті аяқталса, яғни коммуникацияның 
барлық мақсаттарына қол жеткізілсе, коммуникацияға қатысушы жақтың екеуі де аударманы 
дәлме-дәл деп санайды. Әйтсе де, екі жақтағы қатысушының ешқайсысы да аудармашы 
жасаған сөйленімдік туынды әуелгі нұсқасына дәлме-дәл екендігін байқамауы да мүмкін. 
Мұндай жағдайда, коммуниканттардың жадында мәтін аударма ретінде жасақталып, аударма 
ретінде пайдаланылған кездің әрқайсысында пайда болатын «коммуникативті теңдік 
презумциясы» құбылысы байқалады. [1; б.78]. Аударматануға байланысты теориялық 
жұмыстарда екі сфераның ажыратылуы айқын көрсетіледі: сөйленімдік туындылар 
сфералары, осы сфера мен комунникация шарттамаларының сфералары арасындағы, 
сөйленімдік жағдаяттар, жалпы коммуникативті әрекет арасындағы қатынастар 
қарастырылады. Мәселен, А.В. Федоров екі аспектіні де дәлме-дәл аудармаға бірден-бір 
қажетті талаптар деп тапса, Ю.В. Ванников оларды дәлме-дәлдіктің белгілі бір деңгейі деп 
сипаттайды, В.Н. Комиссаров – оларды барабарлық деңгейлері (= дәлме-дәлдіктер), ал 
Швейцердің жазбаларында олар дәлме-дәлдік және барабарлық құбылыстары деп 
анқыталады [2; б.29]. Дәлме-дәлдік аударма аудармашы тарапынан жасалған хабарламаны 
жіберушіге жеткізуге бағытталған. Іштей қабылдауға арналған мәтінді яғни әуел бастан 
аударуға арналып жасқталмаған мәтінді аудару қажет болған барлық жағдайда дәлме-дәл 
аударма аудармалық өнімді алушының барлық талаптарын қанағаттандыратын бірден-бір 
тәсіл ретінде көрінеді. Осы тәсіл коммуникацияның мәселелерін шешуге қажетті түпнұсқа 
мен аударманың коммуникативті теңмәнділігін анықтайды. Сондықтан кей зерттеушілер 
дәлме-дәлдктің әртүрлі деңгейлерін ажыратуды жөн деп санайды. Мәселен, Ю.В. Ванников 
«семантикалық-стилистикалық дәлме-дәлдік пен «функционалды дәлме-дәлдікті» атайды. 
«Бұлардың алғашқысы түпнұсқа мәтіні мен аударма мәтінін жасақтайтын тілдік бірліктердің 
сематикалық және стилистикалық дәлме-дәлдігін бағалау арқылы анықталса, ал 
функционалды (прагматикалық, функционалды-прагматикалық) дәлме-дәлдік аударма мәтіні 
мен түпнұсқа мәтінінде жүзеге асырылған хабарламаны жіберушінің коммуникативті ойдың 
бағалану қатынасынан көрінеді». [2; б.37]. Аударма да қатыстырылатын ақпараттық 
практиканың қажеттіліктерін есепке ала отырып, Ванников дәлме-дәлдіктің ерекше түрін 
атап көрсетеді - «дезидеративті дәлме-дәлдік» деп аталатын бұл түр аударма өнімін 
алушының қажеттіліктерін толық қанағаттандыруға бағытталған: «Семантикалық-
стилистикалық дәлме-дәлдік теориясының тұрғысынан қарағанда, мәтінді өңдеудің мұндай 
жолдары аударма болып есептелмеуі керек. Ал шын мәнінде, егер олар шетел тіліндегі 
мәтінге артылған қажетті ақпаратты аударма тіліне толық жеткізіп тұрса, яғни жіберушіге 
қажетті коммуникативті нұсқауды жүзеге асырса, оларды өзге аудармалардан типтік дәлме-
дәлдігімен ерекшеленетін толық мәнді аударма деп тану шарт» [3; б.38]. Дәлме-дәлдіктің бұл 
типіне зерттеуші мәтінді ақпараттық өңдеудің келесі түрлерін жатқызады: таңдап алынған 
аударма, реферирлеу, қысқарту, қарап шығу және т.б. Бұлардың негізгі аудармалық 
тәсілдерден ерекшелігі, әуелгі тілдегі мәтіндерді өңдеп, ал аударма тілінде осы мәтіндердің 
толық құрылымын қайта құрастыратындықтарында жатыр.  

Дәлме-дәлдіктің соңғы түрі болып, «волюнтативті» дәлме-дәлдік саналады. Дәлме-
дәлдіктің соңғы түрінің бұлай аталу себебі, бұл жағдайда аудармашының өзінің 
коммуникативті нұсқауы жақсы танылады. Ванниковтың пікірінше, аударма мәтінін 
түпнұсқа мәтініне барлық жағынан барынша жақын етуге бағытталған аударма тәсілдерінің 
осына уалуан түрлері аудармашының қатысуымен орын алатын екітілді коммуникация 
жағдаяттарының дәйектері болуымен біріктіріледі. «Дәлме-дәл аударма» ұғымын «барабар 
аударма ұғымымен» шатастыруға болмайды. А.Д. Швейцердің пікірінше, дәлме-дәлдік 
аударма тіларалық коммуникативті актінің орын алу шарттамаларымен байланысты болады, 
яғни аударманың берілген коммуникативті шарттамаларға сәйкес келуін не келмеуін 
анықтайды. Оның үстіне, дәлме-дәлдік дегеніміз, басты мақсатқа жету үшін барабарлықты 
есепке алмай, аудармашының тығырықтан жол іздеген шешімі болып табылады. Мұндағы 
басты мақсат болып, аударма барысында әуелгі мәтіннің функционалды бөліктерін өзгеріссіз 
сақтауға тырысқан аудармашының әрекеттерін алуға болады. Басқа сөзбен айтқанда, дәлме-
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дәлдіктің сипаты максималды емес, оптималды түрге ие болады: «аударма оптимальді түрде 
(кейде бір бірімен мүлдем сәйкес келмейтін) белгілі бір шарттар мен міндеттерге сәйкес 
келуі шарт» [4; б.95-96].  

Дәлме –дәлдік категориясы аудармалық практикадан басталады, өйткені шынайы 
өмірде аудармашы туындының әуелгі сөйленімінде нұсқалған мағыналардың толық жүйесін 
беру мүмкіндігіне ие бола бермейді. Келісімшарттардағы терминдерді ағылшын тіліне 
аудару кезінде есте сақтайтын бір жайт, олардың кез келгенінің барабарлығы бар екендігін 
есепке алу болып табылады, өйткені ағылшын және қазақ тілдеріндегі сөздер сәйкес келеді. 
Толық барабарлық қасиет барлық ұғымдық белгілер бойынша сәйкес келетін ұғымдарға тән. 
Әйтсе де, әдетте ағылшын және қазақ тілдеріндегі құқық жүйелерінің ұғымдары көп сәйкес 
келе бермейді, сондықтан қандай да бір құқықтық терминді ағылшыншаға аудару кезінде 
толық барабарлық сәйкестік туралы айта алмаймыз. Осы жерде екі ұғымның барабарлық 
деңгейін анықтау мәселесі туындайды. Барабарлық типтерінің келесі түрлерін бөліп 
көрсетуге болады: 

1. Толық барабарлық келісімшартты ағылшын тіліне аудару барысында ұғымдар бір-
бірімен барлық ұғымдық белгілер бойынша сәйкес келгенде орындалады.  

2. Жартылай ұғымдық барабарлық бірдей және әртүрлі ұғымдық белгілері бар екі 
құқықтық жүйенің ұғымдарына да тән болады.  

3. Инклюзия құбылысы келісімшартты аудару барысында қазақ тілінің құқықтық 
жүйесінің ұғымы өз бойына қосымша ұғымдық белгілерді жинақтап, және керісінше, 
ағылшын ұғымдары да қосымша ұғымдық белгілерді жинақтаған шақта жүзеге асады. Кейде 
ағылшын тіліндегі заң мәтінін аудару барысында (оның ішінде келісімшарттарды аударған 
кезде де) қазақ тіліндегі ұғымға барабарлық таба алмай жататын кезде туындайды.Мұндай 
терминологиялық қиындық екі себеп бойынша туындауы мүмкін: 

а) ағылшын тіліндегі келісімшарттардың терминологиялық жүйесінде берілген заң 
ұғымының сөздік белгіленуі кездеспейді – белгіленудің болмауы; 

б) ағылшын тілінде қазақ тіліндегі ұғымға барабар ұғым кездеспейді – ұғымның 
болмауы. Мұндай қиындық заң мәтіні аудармасының берілген бөлігі екі тілде екі түрлі 
құрылымдалуы салдарынан туындайды. Сондықтан мұндай жағдайларда аудармашы заң 
терминологиясын аудару тәсілдері және мүмкіндіктерімен жақын таныс болуы керек. Әйтсе 
де, келісімшарт, келісім, не әлдебір өзге заң құжатының ағылшын тіліне дәлме-дәл 
аудармасын жасау үшін аударма тәсілдерін білуден басқа, аудармашы терминологиялық 
және заң туралы біліммен қаруланып, сол секілді кей кезде ағылшын тіліндегі құқықтық 
жүйенің тарихи терминдерін білуі де шарт саналады».  

Ғылымда аударма коммуникацияның әртілді обьектілерінің әуелгі ақпаратты өзге тілге 
аударуы арқылы тілдесуі деп суреттеледі. Көп ретте тілшілер аударманы түпнұсқа тіліндегі 
мәтінді аударма тіліндегі мәтінге ауыстыру деп түсініп келді. Одан соң түпнұсқаның толық 
мәндегі көшірмесі болып саналу үшін, аударма мәтіні сәйкес келуі керек талаптар зерттелді, 
түпнұсқа мәтіні мен аударма мәтіні арасындағы жалпы қатынастар мен сәйкес мәтіндердің 
жекелеген бірліктері және бөліктері арасындағы қатынастар да зерттелді. Сонымен, 
аударманың лингвистикалық теориясы екі тілдің бірліктерінің арасындағы қатынастарды 
шектеген түрде емес, белгілі бір типті контекст аясында (түпнұсқа мен оның аудармасы) 
зерттейді,және аталмыш теория негізге алып отырған дәйектердің барлығы осындай 
мәтіндерді салғастырмалы зерттеу нәтижесінде алынған.  

Түпнұсқа мен аударма мәтіндерін салғастырмалы түрде зерттеу мұндай мәтіндердің 
формальді және мазмұндық құрылымын Жан-жақты қарастырады. Бірақ аударма 
териясының негізгі мақсаты осы мәтіндер арасындағы мазмұндық қатынастарды сипаттау, 
аударманың барабарлығы және дәлме-дәлдігі ұғымдарын түсіндіру болып табылады. 
Аудармашының алғашқы кезектегі міндеті, түпнұсқаның мазмұнын қайта құрылымдау 
екендігі даусыз. Бірақ бұл нені білдіреді? Қайта құрылымдалатын мазмұн дегеніміз не? 
Аударманың дәлдігіне ұмтылу барысында орындалатын тілдік құралдарды таңдаудың 
талаптары қандай? Аталмыш мәселелерді көп жылдардан бері лингвистикада Рецкер, 



3534 

Сидоров, Пинягин, Швейцер, Комиссаров, Виноградов және т.б. белсенді түрде зерттеп 
жүр[4;]. 

Мәселен, В. Н. Комиссаровтың пікірінше, өзара тығыз байланыста болғанымен, 
«барабар аударма» мен «дәлме-дәл аударма» ұғымдары бір біріне мүлдем ұқсамайды. Оның 
ойынша, барабарлық дегеніміз, тіл мен сөйлеудің өзара теңестірілетін бірліктерінің 
мағыналық бірлігі. Сол секілді, Комиссаровтың айтуы бойынша, «дәлме-дәл аударма» 
терминінің мағынасы әлдеқайда кең және ол әдетте жақсы аударманың синонимі іспетті 
болады, яғни нақты шарттамалардағы тіларалық коммуникацияның қажетті толықтығын 
қамтамасыз етеді.  

А.Д. Швейцер де дәлме-дәлдік және барабарлық ұғымдарын айрықшалайды. Оның 
пікірінше, барабарлық дегеніміз, аударма мәтінінің әуелгі мәтінге сәйкес келуі болса, дәлме-
дәлдік дегеніміз, аударма процесінің берілген коммуникативті шарттарға сәйкес келуі болып 
саналады. ТОлық барабарлық дегеніміз, коммуникативті-функционалды нұсқаның толық 
мәнде берілуі болса, яғни аударма мәтінінің түпнұсқа мәтініне максималды ұқсастырылуы 
болып табылады. Дәлме-дәлдіктің талабы оптималды сипатқа ие: аударма белгілі бір 
коммуникативті мақсаттар мен міндеттерге сәйкес келуі шарт. 

Дәлме-дәлдік ұғымы аударма теориясы мен практикасында талқыланатын басты 
мәселелердің бірі ретінде қалып отыр. Заманаум аударма теориясының негізі қалыптаса 
бастаған, жиырмасыншы ғасырдың 50 - 60-жылдары дәлме –дәлдік ұғымы түпнұсқаның 
толық мағыналық көшірмесі концепциясына негізделді. Берілген концепцияның шегінде 
аударманың дәлме –дәлдігі семантикалық толықтық пен нақтылық, құрамына аударма 
мәтінін аударма тілінің стилистикалық – функционалды нормаларына бағындыру енетін 
стилистикалық барабарлық категорияларына теңдестірілді. Мұндай дәлме-дәлдік Ванников 
бойынша семантикалық – стилистикалық деген атауға ие болды. 

Өткен ғасырдың 50-60- жылдары аудармашылық әрекет ақпараттық практика мен 
коммуникациялық теория саласында жаңа белеске көтерілді, ал ол өз кезегінде аударманың 
функционалды – прагматикалық концепциясының дамуына түрткі болды. Аударманың 
функционалды дәлме-дәлдік тәсілі барысында аударма тілінің фукционалды стилистикалық 
нормаларына сәйкес түпнұсқаның мағыналық мазмұны мен стилистикалық ерекшеліктерінің 
толық және нақты түрде берілуі міндетті емес, түпнұсқаның негізгі коммуникативті 
функциясы, негізгі доминанты дұрыс берілген болса жеткілікті саналады. Дәлме –дәлдіктің 
берілген типі үшін аударманың өзге қасиеттері аса маңызды емес Сондықтан, аталған 
уақытта аударматануда «дәлме-дәлдік» және «барабарлық» ұғымдарын «жалпы» және 
«жалқы» принципі бойынша айрықшалайды.  
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Научный руководитель – Ж.А. Бейсембаева 
 
Исследования в области диалектологии – история и причины возникновения диалектов, 

локальные и социальные диалекты, унификация и дифференциация диалектов, их различные 
подвиды и классификации – представляют большой интерес для лингвистов и сегодня. 
Однако наименее исследованной областью в изучении природы диалектов является 
особенность их перевода, трансформации и адаптации из одного языка, культуры, 
литературы в совершенно иную, и часто даже не родственную литературу. Переводчики 
художественной литературы вынуждены заменять, к примеру, диалекты английского языка 
диалектными формами, существующими в русском языке. 

Для начала предлагаем рассмотреть определение понятия «диалект» в русскоязычных 
источниках. В словаре-справочнике лингвистических терминов (1985) авторы Д.Э. Розенталь 
и М.А. Теленкова пишут следующее: «Диалект … разновидность общенародного языка, 
употребляемая сравнительно ограниченным числом людей, связанных общностью 
территориальной, социальной, профессиональной». Здесь же авторы приводят 
классификацию диалектов, подразделяя их на профессиональные (подвид социального 
диалекта, объединяющий в языковом отношении людей одной профессии или одного рода 
занятий), социальные (диалект отдельной социальной группы) и территориальные (диалект, 
распространенный в определенной местности) [1].  

В лингвистическом энциклопедическом словаре (1990) В.Н. Ярцева дает следующее 
определение: «Диалект … разновидность данногоязыка, употребляемая в качестве средства 
общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной 
общностью». Автор разделяет диалекты на территориальные (часть целого – данного языка 
или одного из его диалектов, обладающая различиями в звуковом строе, грамматике, 
словообразовании, лексике) и социальные (язык определенных социальных групп, 
отличающиеся от общенародного языка только лексикой, например, профессиональные 
языки охотников, рыболовов, групповые или корпоративные жаргоны или сленги учащихся, 
студентов, спортсменов, солдат, тайные языки, арго деклассированных элементов, 
ремесленников-отходников, торговцев) [2].  

Итак, изучив определения термина «диалект» в лингвистических источниках, мы может 
прийти к следующему выводу: диалект – это разновидность одного языка, употребляемая в 
речи ограниченного количества людей, связанных территориально, социально или одной 
профессиональной деятельностью.Диалекты одного языка могут отличаться друг от друга в 
правилах построения словосочетаний и предложений, а также лексико-словарным составом. 
Причин существования диалектов множество. На их формирование оказывают влияние 
исторические, региональные, культурные и другие факторы. Общим для всех диалектов 
является то, что над ними всеми стоят стандартные языки (это, как правило, 
государственные языки, используемые средствами массовой информации, изучаемые в 
школах и вузах и т.д.).  

Переходя к обсуждению переводческого аспекта в изучении диалектов, употребляемых 
в произведениях художественной литературы, хотелось бы в первую очередь упомянуть 
следующее: во многих переводоведческих работах рассматриваются особенности передачи 
таких социальных диалектов, как профессиональные диалекты, жаргоны (арго), сленг 
(кокни). Переводчики художественной литературы в процессе своей деятельности время от 
времени сталкиваются с необходимостью переводить диалекты. Это происходит, например, в 
случаях, когда один из героев произведения происходит из региона, жители которого говорят 
с определенным акцентом, из сельской местности, где далеко не все жители владеют 
письмом и умеют читать, или вообще из другой страны. И, конечно, в процессе такой 
сложной переводческой деятельности возникает много вопросов: Как правильно передать на 
язык перевода диалектные особенности речи, употребляемой в оригинале? Всегда ли следует 
передавать диалектные особенности при переводе? Можно ли заменять диалектные формы 
одного языка диалектными формами другого? 

http://tapemark.narod.ru/les/604c.html
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Практически каждый иностранный язык имеет, по меньшей мере, несколько 
диалектных вариантов, отличных от основного стандартного литературного языка. Иногда 
переводчики сталкивается с диалектами, мало отличающимися от литературного языка, и 
для него не представляет особой сложности их воспроизведение в языке перевода. Однако в 
данной статье речь пойдет о таких диалектах, которые настолько сильно отличны от 
стандартного варианта языка, что с ходом времени они вполне могут претендовать на статус 
самостоятельно существующего языка. В качестве примера можно привести 
афроамериканский вариант английского языка в США, американский английский как 
вариант британского английского языка, ньюфаундлендский английский язык, кокни, скауз, 
джорджи, йоркширский диалект и т.д. 

Ученые-переводоведы С. Влахов и С. Флориным считают, чтопереводчик, как и 
писатель, участвует в обогащении (или обеднении) языка, на который он переводит. Даже, 
пожалуй, больше, чем писатель, потому что многие иностранные слова, прежде чем 
укрепиться в языке и попасть в словарь, проходят через переводы. Это процесс 
потенциального обогащения или, напротив, засорения родного языка [3].  

Вопрос перевода диалектов всегда интересовал теоретиков перевода. Это и проблемы 
перевода непереводимых единиц (теория непереводимости), это и проблемы перевода 
стилистических средств текста, это и проблемы эквивалентности и адекватности перевода. В 
этой связи основать теории перевода А.В. Федоров пишет следующее: «Непередаваемые 
особенности действительно есть. Непереводимыми являются лишь те отдельные элементы 
языка подлинника, которые представляют отклонения от общей нормы языка, ощутимые по 
отношению именно к этому языку, т.е. в основном диалектизмы и те слова социальных 
жаргонов, которые имеют ярко выраженную местную окраску» [3].  

По мнению казахстанского переводоведа К.М. Абишевой, автора учебников по теории 
и практике перевода, особую трудность для переводчика художественной литературы 
является задача уловить и передать особенности национальной формы: «Проблема 
непереводимости с одного языка на другой связана именно с различием культур и языков, 
имеющих особенности в своих элементах, категориях, компонентах, внутренней форме, 
способах выражения, что является результатом особого понимания народами природной и 
социальной действительности, выражающихся в ведущих смыслах его бытия, в 
фундаментальных ценностях, обобщенных представлениях людей о смыслах и целях 
деятельности в процессе жизнедеятельности народа в различных социально-исторических и 
природно-климатических условиях окружающей среды» [4]. 

Тем не менее, не следует забывать о принятой парадигме в мастерстве 
художественного перевода – переводить диалектизм диалектизмом попросту нельзя. Это 
приведет к искажению передаваемой автором реальности, и перед читателем возникнет уже 
не средневековый Лондон, а, к примеру, одна из современных стран СНГ. Очень хорошо об 
этом высказался В.Н. Комиссаров: «Нелепо заставлять американского негра говорить языком 
уроженца Перми или Одессы…» [5] Именно поэтому решить подобную проблему можно 
путем экономичного и осторожного нюансирования текста перевода просторечием, 
стилистически окрашенной лексикой.  

Еще один способ решения данной проблемы – это написание переводчиком 
небольшого вступления, в котором он мог бы перенести читателя в нужную эпоху и описать 
манеру и стиль речи, используемую в оригинале. Но такой перевод уже нельзя назвать 
художественным, о чем в своей работе упоминает российский переводовед И.С. Алексеева: 
«О переводчике художественной литературы чаще, чем о переводчике нехудожественных 
текстов, говорят, что он «взялся не за свой текст». В этом суждении есть доля правды. 
Бывает, что при всем своем опыте и понимании текста у переводчика к автору, что 
называется, не лежит душа. И тогда, при всем умении передать сложные нюансы стилистики 
автора, переводчик не сольет их в прекрасную гармонию... Но гораздо чаще встречаются 
халтура и невежество. Элементарное неумение обращаться с художественным текстом, 
нежелание вникнуть в азы подхода к нему, подкрепить вдохновение «холодным расчетом», 
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т.е. … непрофессионализмом [6].  
Для изучения особенностей перевода английских диалектов на русский язык 

предлагаем рассмотреть оригинал художественного произведения – одной из самых 
известных пьес Бернарда Шоу «Пигмалион» (1912) и его переводов на русский язык Евгении 
Калашниковой (1948), Полины Мелковой (1980) и Владимира Бабкова (2006).  

Пьеса рассказывает о лондонском профессоре фонетики Генри Хиггинсе, который 
заключил пари со своим приятелем, полковником Пикерингом, по условиям которого 
Хиггинс должен за шесть месяцев обучить безграмотную цветочницу Элизу Дулитл 
произношению, принятому в высшем обществе, и на светском приеме суметь представить ее 
как герцогиню. Название пьесы является иронической аллюзией на античный миф о 
скульпторе Пигмалионе, создавшем настолько совершенную статую девушки, что богиня 
Афродита согласилась, по просьбе Пигмалиона, влюбленного в созданный им образ, 
оживить статую.  

В оригинале произведения «Пигмалион» мы познакомились с социальным диалектом – 
лондонский говор «кокни» (cockney), на котором говорит главная героиня пьесы цветочница 
Элиза Дулитл. Этому диалекты характерны, главным образом, фонетические особенности, а 
также морфологические и семантические отклонения. Предлагаем рассмотреть следующий 
пример перевода диалекта с английского языка на русский язык в трех вариантах перевода, 
выполненных, как ранее указывалось, в разные временные периоды: середина XX в., конец 
XX в. и начало XXI в. Предлагаем также проследить на примерах русскоязычных перевод 
мастерство русских переводчиков в решении переводческих проблем, а именно проблем 
перевода диалектов.  

LIZA: [piling up the indictment] What call would a woman with that strength in her have to 
die of influenza? What become of her new straw hat that should have come to me? Somebody 
pinched it; and what I say is, them as pinched it done her [7]. 

Перевод Евгении Калашинокой  
Элиза (нагромождая все новые улики). Такая здоровенная была – и вдруг помереть от 

инфлюэнцы! А вот где ее шляпа соломенная, новая, которая мне должна была достаться? 
Сперли! Вот и я говорю, кто шляпу спер, тот и тетку укокошил [8].  

Перевод Полины Мелковой:  
Элиза (нагромождая улики). Ну, скажите на милость, с чего бы такой здоровенной 

тетке вдруг помереть от инфлюэнцы! А куда девалась ее новая соломенная шляпа, что 
должна была достаться мне? Стибрили! Вот я и говорю: кто шляпу стибрил, тот и тетку 
пришил! [9].  

Перевод Владимира Бабкова: 
Лиза (все больше негодуя). Разве женщина такой закалки может умереть от гриппа? А 

куда делась соломенная шляпка, которая должна была достаться мне? Кто-то ее спер – и я 
считаю: кто спер, тот и тетю пришил. 

Выражение Whatcallв современных словарях (Мультитран, Абби Лингво, Гугл) 
переводится как «С какого перепуга». В варианте Е. Калашниковой перевод данного 
выражения опущен, в то время как в переводе П. Мелковой это звучит как «скажите на 
милость». Владимир Бабков заменил перевод данного выражения коротким «разве». 
Предлагаемый современными словарями вариант мог бы точнее воссоздать разговорный 
стиль главной героини, нежели это делают варианты, предложенные профессиональными 
переводчиками. Вопросительная конструкция Whatbecomeof…, как нам видится, выполняет 
особую функцию в данном предложении: показывает безграмотное употребление девушкой-
цветочницей грамматических конструкций в вопросительном предложении. Однако в 
переводах троих переводчиков данный замысел автора опущен. Тем не менее и 
Е.Калашникова, и П.Мелкова, и В.Бабков полноценно восстановили данный «промах» в 
переводе следующего предложения, которое целиком указывает на использование Элизой 
лондонского диалекта «кокни». Здесь мы воочию видим то, как главная героиня пьесы 
нарушает нормы и узус английского языка: использование объектного падежа “them” вместо 
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именительного “they”, использование союза “as” вместо местоимения “who” и, наконец, 
неправильное употребление английских времен и формы английского глагола: “done” вместо 
“havedone”. А как же переводчики Е.Калашникова, П.Мелкова и В.Бабков воссоздали такие 
«погрешности» в речи Элизы? Это, в первую очередь, употребление вульгаризмов «сперли» 
в переводе Е. Калашниковой, «стибрили» в переводе П. Мелковой и «спер» в переводе 
В.Бабкова, «укокошил» в переводе Е. Калашниковой и разговорное «пришил» в переводах 
П. Мелковой и В.Бабкова. Хотелось бы отметить, что в данных переводах мы не увидели 
воссоздание грамматических нарушений в речи безграмотной цветочницы, однако считаем, 
что это обстоятельство продиктовано структурными различиями в русском и английском 
языках.  

Проанализировав перевод отрывка из пьесы «Пигмалион» на качество перевода и на 
предмет воссоздания переводчиками особенностей лондонского диалекта «кокни», мы 
выполнили авторский перевод данной отрывка из речи главной героини Элизы Дулитл:  

«Элиза (нагромождая улики) С какого перепуга такая крепкотелая тетка загнется от 
вирусной хвори? А что сталось с ее новехонькой соломенной шляпой? Прикарманил кто-то. 
Говорю же, кто шляпу прикарманил, тот и тетку пришил» (перевод автора статьи). 

Выполняя перевод художественных произведений, сценариев к фильмам, 
мультипликационных лент или комиксов, переводчики иногда сталкиваются с диалектами в 
речи героев. Основная трудность при переводе диалектных вариантов в таких текстах 
заключается в правильном выборе лексики, интонации и стилистических средств. Диалекты 
в художественных текстах, в отличие от стандартных языков, появляются в речи персонажей, 
которые отличаются по какому-то признаку от других героев произведения (по возрасту, 
месту рождения, среде воспитания и т.д.). В ряде случаев переводчики передают диалектную 
речь с языка оригинала на язык перевода и помощью сленга, выбора специальной лексики 
или особых стилистических средств. 

На практике, большинство текстов написанных на диалекте, можно перевести, 
абстрагировавшись от диалектного аспекта, однако иногда при переводе приходится 
использовать диалект для передачи в переводе стиля оригинального произведения. Уместно 
даже давать переводческие комментарии, поясняющие происхождение героя, возраст и 
другие причины отличия его речи от речи других персонажей. 

Конечно, в ряде случаев переводчики могут пренебречь диалектом в речи героев и 
перевести их слова на стандартный язык. Проблемы диалектов и вариаций языка 
приобретают первостепенную важность, когда необходимо передать атмосферу и стиль 
оригинального текста, воссоздать картину времени создания оригинала, воспроизвести 
оригинальных героев и их «говор» и ни в коем случаем не игнорировать переводческие 
аспекты в диалектологии. 
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По-разному складываются судьбы писателей. Иные медленно и упорно добиваются 
успеха, годами идут к своей «главной книге». Другие же, напротив, стремительно 
обнаруживают свой талант. Наверно, к ним следует отнести и Колин Маккалоу. Хотя ее 
пример по-своему уникален. Имя это было практически никому не известно и приобрело 
популярность вместе с выходом ее романа «Поющие в терновнике». Он увидел свет весной 
1977 года одновременно в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне и Сиднее, ведущие критики 
очень тепло о нем отозвались. Книгу вскоре перевели на семь языков и около двух лет она 
лидировала в списках бестселлеров [1; c.3].  

Роман «Поющие в терновнике» представляет собой полувековую хронику трех 
поколений трудовой семьи Клири. Его начальные новозеландские главы представляют 
развернутую экспозицию, в которой как бы уже содержатся будущие конфликты. Они вводят 
читателя в историю трудовой многодетной семьи Клири, живущей в Новой Зеландии, 
знакомят с ее укладом, намечают характеры главных действующих лиц. В семье Клири 
выявляется родовое, самобытное, то, что станет генетически прослеживаться сквозь 
поколения: трудолюбие, внутреннее достоинство и основное – фамильная гордость, едва ли 
не главная пружина поведения этих людей. Роман «Поющие в терновнике» можно было бы 
назвать сагой о семье Клири [1; c.5].  

Рассматриваемый в данной статье роман был переведен выдающимся русским 
литератором, редактором, переводчиком английской и французской литературы на русский 
язык – Норой Яковлевной Галь. Благодаря ее дару перевоплощения, художественному вкусу, 
гибкому и точному владению языком русский читатель смог не в меньшей мере, чем 
читатель страны происхождения, воспринять и оценить мастерство крупнейших писателей 
XX столетия. Она является автором переводов произведений таких французских писателей 
как Камю, Сент-Экзюпери, Моруа, Клейн, Женевуа, Дюамель и другие. Благодаря ее 
переводческому таланту новую жизнь на русском языке получили произведения следующих 
английских авторов: Маккалоу, Пристли, О’Генри, Моэм, Азимов. Драйзер, Лондон, Конан 
Дойл, Твен, Эдгар По, Урсула ле Гуин, и это далеко не весь список писателей, чьи 
произведения стали известны русскоязычному читателю через творчество Норы Галь.  

Сравнивая тексты оригинала и перевода, становится очевидным, что в целом перевод 
адекватный и выполнен с ювелирной точностью, рецептор перевода прочувствует ту же 
атмосферу, что и рецептор оригинала. Сравните, She played happily with the whistles and 
slingshots and battered soldiers her brothers discarded, got her hands dirty and boots muddy. [2; c. 3] 
– Она превесело играла свистульками, рогатками и оловянными солдатиками, которых уже 
повыбрасывали старши ебратья, руки у нее всегда были перепачканы, башмаки в грязи [1; 
с.26]; She was a very handsome, a very fair woman a little under medium height, but rather hard-
faced and stern; she had an excellent figure with a tiny waist which had not thickened, in spite of six 
babies she had carried beneath it. [2; c.11] - Она была чуть ниже среднего роста, очень хороша 
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собой, настоящая красавица, но лицо строгое, суровое; безукоризненно стройная фигура с 
тонкой талией ничуть не расплылась, не отяжелела, хотя эта женщина и выносила под 
сердцем шестерых детей. [1; с. 32]  

Для точной передачи информации и образа переводчику приходится применять 
различные переводческие приемы. Например, в романе предложение «You bloody little 
bastards!» [2; c.8]; - выражение гнева Фрэнка на младших братьев, за то, что они отобрали 
куклу у их сестренки Мэгги, самый дорогой подарок для нее подарок, которое дословно с 
английского должно быть переведено как «Вы чертовы маленькие ублюдки!», заменено на 
«Ах вы, паршивцы!» [1;c. 30], что по нашему мнению является лучшим вариантом, так как не 
несет высокой степени агрессии как дословный перевод.Обратитетакжевнимание, The rains 
fell gently without bruising the tender sweetness of all growing things, there was no snow, and the 
sun had just enough strength to cherish, never enough to sap. [2;c. 7] – Дожди идут тихие, 
спокойные, не ломают нежных ростков и побегов, снега никогда не бывает, а солнце греет 
как раз настолько, чтобы взлелеять, но не настолько чтобы иссушить. [1; с.28]. Очевидно, что 
данный перевод обладает высокой степенью адекватности, потому что если использовать 
дословный перевод «нежную сладость всего растущего», то для русского слуха это звучит 
необычно, и, даже в некоторой мере слащаво, а использование же словосочетания «нежных 
ростков и побегов» позволяют нарисовать в сознании более четкие пейзажи Новой Зеландии.  

При работе над романом переводчик использует общепринятые переводческие приемы, 
многократно описанные в материалах по переводоведению, а именно: 1) лексические 
трансформации (модуляцию, конкретизацию): Right then and there in her mind she had 
christened it Agnes, the only name she knew elegant enough for such a peerless creature. (peerless – 
бесподобный, несравненный; creature - создание, творение, существо), [2; c.3] - Мэгги в ту же 
минуту окрестила ее Агнес – она не знала более изысканного имени достойного такой 
необыкновенной красавицы [1; c. 25]; New Zealand`s scourges thundered up out of the bowels of 
the earth rather than descended from the skies (scourge – плеть, бич, бедствие, беда, кара), [2;c. 7] 
– Грозные стихии в Новой Зеландии не разят с небес, но вырываются из недр земли [1, c.28]. 

Яркий пример конкретизации содержится в следующем предложении: Jack and Hugie 
scrambled to their feet and ran, the doll forgotten; when Franks wore it was politic torun [2; с. 8] - 
Джек и Хьюги мигом вскочили и дали стрекача, позабыв про куклу: когда Фрэнк ругается – 
самое разумное удирать [1; с. 30]. Выбор устойчивого выражения «дать стрекача» и глагола 
«удирать» вместо простого глагола «убежать» придает динамичности и передает, как 
младшие братья боялись гнева Фрэнка. 

Использование некоторых лексических трансформаций приводит к смене субъектно-
объектных отношений, например, The muscular shoulders hunched impatiently, the dark face 
became harsh and grim [2; с.21] – [Фрэнк] Сын нетерпеливо передернул крепкими плечами, 
хмурое лицо стало еще мрачней и жестче (субъекты: плечи - Фрэнк), [1; с. 39]. Her eyes as 
they rested on her son were vaguely worried, sensing his bitter discontent, more than the normal 
railing of a working man against his lot [2 с.20] - [Фиа] Со смутной тревогой посмотрела на 
сына – всякий рабочий человек недоволен своей долей, но в Фрэнке уж слишком кипит 
горькая обида на судьбу (субъекты: глаза – Фиа), [1; c.38]. 

Грамматические трансформации: 1) замена вопросительного предложения 
утвердительным: Give me a smile for your birthday, eh? [2; c.9] – Улыбнись-ка, ведь нынче 
твой день рождения. [1; с.30]; 2) замена наречия союзом «и», выражающим одновременность 
действия: All her acquaintances were simultaneously sympathetic and envious, but that didn`t get 
the work done [2; c.13] – Все знакомые и сочувствуют матери такого семейства, и завидуют, 
но работы от этого меньше не становится [1; с.33]. 3) замена наречий прилагательными: 
What none of the children save Frank could realize was that Fee was permanently, incurably tired 
[2; с.13] – И никто из детей, кроме Фрэнка, не понимал, что в матери живет непреходящая, 
неисцелимая усталость [1; с.33]. Также, на примере данного предложения необходимо 
отметить, как метко были выбраны синонимы из синонимичного ряда: permanently - 
постоянно, непрерывно, перманентно, надолго, на постоянной основе, необратимо, прочно, 
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безвыездно, неизменно; incurably – неизлечимо, неисцелимо, безнадежно, неискоренимо, 
неисправимо). Использованные синонимы передают, насколько велика была усталость 
Фионы Клири от ежедневных забот, которые тяжелым грузом легли на ее плечи.  

Среди лексико-грамматических трансформаций можно отметить антонимический 
перевод- замену какого – либо понятия подлинника, противоположным понятием в переводе 
с соответствующей перестройкой всего высказывания с сохранением мысли. Сравните 
Nothing that can't be mended [2; с. 16] – Всепоправимо [1; с.35]; She was a silent woman, not 
given to spontaneous conversation [2; c. 12] – Онабыланещедранаслова, большеотмалчивалась 
[1; с.32]. 

Интереснымпримеромкомпенсацииявляетсяследующеепредложение: He still spoke with 
the soft quick slur of the Galway Irish, pronouncing his final t's as this's, but almost twenty years in 
the Antipodes had forced a quaint overlay upon it, so that his a's came out as i’s and the speed of his 
speech had run down a little, like an old clock in need of a good winding [2; с.17] – 
Речьегоещесохраниламягкостьиторопливуюневнятность, присущуюголуэйскимирландцам, 
нопочтидвадцатьлет, прожитыхвдругомполушарии, наложилинанеесвойотпечаток, 
изменилииныезвуки, чутьзамедлилитемпипридалиейсходствосостарымичасами, 
которыенехудобызавести [1; с.36]. Замена словосочетаний «pronouncinghisfinalt'sasthis's» и 
«sothathisa'scameoutasi's» одним словосочетанием «изменили иные звуки» была вызвана 
отсутствием иного эквивалента, а использование описательного перевода оказалось бы 
слишком громоздким, противоречащим авторскому стилю.  

Следующий вид переводческих трансформаций –добавление. Они могут быть вызваны 
“формальной невыраженностью” семантических компонентов словосочетания в языке 
оригинала:His nose was magnificent, a true Roman nose which must have puzzled his Irish 
confreres, butIrelandhaseverbeenashipwreckcoast [2; с.16] – И притом великолепный, истинно 
римский нос, который должен бы приводить в недоумение сородичей Падрика, а впрочем, у 
берегов Ирландии во все времена разбивалось немало чужестранных кораблей [1;с. 36]. В 
предложении текста оригинала нет слова или словосочетания, сходного со значением 
«чужестранный», использование же его в тексте перевода, как нам кажется, внесло 
недостающую ясность. Добавления уточняют, конкретизируют, придают образность: 
Bleedingwasafact; someoneintheClearyfamilybledcopiouslyatleastonceaweek [2; с.11]. – Это дело 
обычное, в семействе Клири по меньшей мере раз в неделю кто-нибудь уж непременно 
порежется или разобьется до крови [1; с.31]. 

Опущение – это вид переводческой трансформации противоположный добавлению. 
При переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически 
избыточными, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без 
их помощи: Cold water from an old kerosene tin served to cool the steaming bath; swishing soap 
confinedinawirebasketthroughit, shebegantowashandrinsethedishes, stackingthemagainstacup [2; 
с.19] – От лохани повалил пар, и Фиа добавила холодной воды из старой жестянки из-под 
керосина; взяла с проволочной сетки мыло, взбила пену и принялась за посуду – мыла, 
ополаскивала ставила тарелки ребром [1; с. 38].  

При анализе перевода произведения также отмечается то, против чего так боролась 
Нора Яковлевна – против «казенных слов», «канцелярита». В своей книге «Слово живое и 
мертвое» она писала: «… слова-канцеляризмы, слова-штампы не безвредны. Пустые, 
пустопорожние, они ничему не учат, ничего не сообщают и, уж конечно, никого не способны 
взволновать, взять за душу. Это словесный мусор, шелуха» [3; с. 368]. Сравните, 
Herfingerswereclumsy, thewrappingheavy; itsmelledfaintlyoftheWahinegeneralstore, 
whichtoldherthatwhateverlaidinsidetheparcelhadmiraculouslybeenbought, nothomemadeordonated 
[2; c. 3] – Не так то легко развернуть неловкими пальцами плотную бумагу; от нее немножко 
пахнет большим магазином в Уэхайне и Мэгги догадывается что, то, что внутри, не сами 
сделали и никто не дал, а – вот чудеса – купили в магазине [1; с. 25] – словосочетание 
«generalstore» имеет конкретный перевод «универмаг, универсальный магазин, 
неспециализированный магазин, широкоассортиментный магазин», однако же, переводчик 
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выбрал иной перевод «большой магазин». По нашему мнению, словосочетание «большой 
магазин» передает временную примитивность детского мышления, ведь описываются мысли 
маленькой, четырехлетней девочки, тогда как использование конкретного перевода 
отяжелило бы предложение.  

Несомненно, что создание искусного перевода требует не только результат таланта, но 
и кропотливого труда. Использованные Норой Галь переводческие трансформации не 
исказили текст оригинала, наоборот, полно и ярко передали стиль и смысл произведения. 
Как писала Евгения Таратута, «Нора была великая труженица. Она не шла на уступки и 
компромиссы, если, с ее точки зрения, они могли ухудшить книгу. Она часами и днями 
искала необходимое верное решение» [4] . Переводчик – первый толкователь автора. От 
того, как переводчик проникнет в замысел автора, зависит выбор каждого слова, строй 
предложения, и иные, казалось бы, незначительные мелочи. Ю. Яхнина отмечает у Норы 
Галь стремление «к уточнению, детализации, расширению фразы и к стягиванию, усилению 
сдержанности» [5 с. 19]. Отмечает «сжатость и упругость фразы» Н. Галь. По ее мнению, 
Н.Галь «как бы спорит в лаконизме с самим автором». Нора Яковлевна сделала бесценный 
подарок русскоязычным читательницам, поместив в свою шкатулку избранного роман Колин 
Маккалоу «Поющие в терновнике». 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ПАРЕМИЯЛАР  
МЕН ОЛАРДЫҢ ТІЛДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 

 
Ғаниұлы Ернұр 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, «Аударма ісі» мамандығы, 4 курс студенті, Астана, 
Казақстан 

Ғылыми жетекшісі – Сәтенова С.К.  
 

Мақал-мәтелдер басқа да нақыл, қанатты сөздер тәрізді халықтың рухани байлығын, 
дүниетанымын білдіреді. Мақал-мәтелдер тіл білімінде паремия деген атаумен де белгілі.  

Мақал-мәтелдерде халықтың тарихы, тұрмыс-тіршілігi, ақыл-өнегеci, даналығы мол 
көрiнic тапқан. Аталмыш тілдік бірліктерге айтылар ойдың нақтылығы, көркемдігі, 
бейнелілігі тән және белгілі бір ұйқасқа құрылады.  

Мақал-мәтелдердің шығу төркініне келер болсақ,  олардың өзіндік сыры, қалыптасу 
тарихына бар. Зерттеу деректеріне сүйенер болсақ, олар даналығымен, қара қылды қақ 
жарған әділдігімен елге танымал болған билердің, көргені мен түйгені көп дуалы ауыз 
қарттардың, от ауызды, орақ тілді шешендердің, ел құрметіне ие болған ақын, жазушылар 
мен жыраулардың «тоқсан ауыз сөзінің тобықтай түйіні» болып табылады. 

Мақал мен мәтелдер әртүрлі дәуірлердегі нақты өмір шындығына, халықтың 
дүниетанымына сәйкес келіп отырады.  Мақал-мәтелдер басқа да cияқты құрамын cақтап 
қолданылады, олардың cөздерінің орнын ауыcтыруға болмайды. Олар қай тұрғыда болcын, я 
морфологиялық, я cинтакcиcтік тұрғыда болcын, өзгеріccіз, даяр күйінде қолданылады. 

Мақал-мәтелдердің тіл білімінде, оның ішінде, қазақ және ағылшын тілдерінде әр 
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тұрғыдан азды-көпті зерттеліп келгені мәлім. Зерттеу нысанына қатысты еңбектерге 
тоқталар болсақ, мақал-мәтелдердің тілдік табиғаты, олардың басқа  тұрақты тіркестермен 
ұқсастықтары немесе ерекшеліктері А. Байтұрсынов, І.Кеңесбаев, Р.Сәрсенбаев, Б.Адамбаев, 
Ә.Қайдар, С.Нұрышев, Ғ.Мұсабаев, М.Ғабдуллин, Ғ.Тұрабаева, салыстырмалы-
салғастырмалы тұрғыдан А.Нұрмаханов, Э.Мұқышева, А.Донбаева, Д.Бегалықызының т.б. 
жұмыстарында қарастырылғын.  

Жалпы және орыс тіл білімінде В.В.Виноградов, Н.Н.Амосова, М.Т.Тагиев, 
Н.М.Шанский, Г.Л. Пермяков, Л.А.Булаховский сынды ғалымдар соны бағыт, 
ұстанымдарымен, құнды пайымдауларымен, нақты теориялық түйін-тұжырымдарымен 
белгілі. Ағылшын тіліндегі ұлттық болмыс және ұлттық таныммен тығыз байланысты 
тұрақты тіркестерді, мақал-мәтелдерді жан-жақты, түбегейлі зерттеген ғалымдар – Н.Барли, 
А.Дундэс, А.Крикман, М.Куузи, Г.Мильнер, А.Тэйлер, Г.Л. Апперсон, Линда және Роджер 
Флавэлдер. 

Мақал-мәтелдер – қай халықтың да жан-дүниеciнiң, мiнез-бiтiмiнiң, тыныc-тiршiлiгiнiң 
айнаcы. Ғалымдар, қазақ даласына сапар шеккен саяхатшылар қазақ халқының сөзге 
шеберлігін, мақалдап, өз ойын көркем жеткізуге шеберлігін атап көрсетеді. Осы мәселе 
жөнінде көрнекті ғалым Ш.Уәлихановтың  “Тәуір деген әрбір би мен төре мақалдап сөйлеуді 
сүйеді және қатардағы қазақтармен сөйлескенде, тіпті кез-келген сөзінде оны көп 
қолданады” деген пайымдауы сөзімізге дәлел іспеттес [1,185]. 

 Х. Досмұхамедұлы “Қазақтың мақал-мәтелдері ағыл-тегіл көптігімен және 
өткірлігімен ерекшеленеді. Ойды әдіптемей, мақал-мәтелді араластырмай, ақыл-нақылды 
қоспай, күлтелемей сөйлейтін қазақ кем де кем болған десек, артық кетпеген болар едік. 
Азды-көпті шешен сөйлейтін кез келген қазақ өз сөзінде мақал-мәтелге жүгінуге тырысқан, 
ал билер мен ел ішіндегі ділмарлардың сөздері халықтық мақалдар мен мәтелдерге тұнып 
тұратын” деп, жоғарыда айтылған ойды талдап-таратып, басқа халықтармен салыстыра 
алғанда, ерекше көзге түсетін қазақ табиғатына тән, танымал қасиетті атап көрсетеді [2,28]. 

Халықтың cөздiк қорының байлығын танытатын мақал-мәтелдер уақыт озған cайын 
ықшамдалып, аз-кем өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Дегенмен, көркем де ықшам тілдік 
бірліктер өскелең жас ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелеумен қатар, танымдық тұрғыдан 
берері мол.берері мол.  

«Ел мен елді татуластыру,  өріс-қоныс, жер дауы, жесір дауы және т.б. билік- төрелік 
келісімдерде сөздің дәлелді, қисындылығымен қатар, тапқыр да тартымды болуына үлкен 
мән берген халық билері үкім сөздерінде екі жақтың даулары мен ұтымды жауаптарын, 
әдетте, ұйқасты мақал-мәтелдерді өз орнымен тиімді қолданып отырған. Атақты билердің 
ұзақ жылдарға созылған дау-дамайларды “екі-үш ауыз сөзбен” бітіріп, екі жақты да риза 
қылғаны туралы көненің көзі іспетті тарихи, мәдени мәні зор аңыз, әңгімелер халық 
арасында кеңінен таралған» [3,10]. 

Қазақтың: “Жауға барсаң, кесірді ал, дауға барсаң шешенді ал” деуінің сыры да осында 
жатса керек. Халық тапқырлықпен, орынды айтылған сөзге тоқтау қажеттігін ескертеді. 
Сондай-ақ  қара қылды қақ жарған билерін қадірлеп, олардың кесімді, ұлағатты  өсиет 
сөздерін жадында сақтауға тырысқан. Міне, қазіргі мақал-мәтелдеріміз бір кезде айтылған 
ұлағатты сөздердің бүгінге жеткен нұсқалары. 

«Ағылшын мақал-мәтелдерiнiң ауқымды тобы қаcиеттi кiтап Iнжiлден, В. Шекcпир 
cынды ағылшын клаccикалық әдебиетiнiң ұлы тұлғаларының шығармаларынан, халықтық 
аңыз әңгiмелерден баcтау алады. Cондай-ақ, иcпан, француз тәрiздi өзге мәдени 
қоғамдаcтықтардан ауыcқан мақал-мәтелдер де паремиологиялық қордың толығуына 
cептiгiн тигiзген. Бірақ филология ғылымдарының докторы Е. М. Верещагин тұжырымынша, 
ағылшын мақал-мәтелдерінің тарихи баcтауын Шекcпир туындыларына апарып тіреуге 
болмайды. Қарапайым халықтың күнделікті тұрмыcында ауыз ба ауыз қолданылғанмен қағаз 
бетіне түcпеді, cондықтан авторы жок. Ал cол мақал-мәтелдердің Шекcпир cияқты танымал 
жазушылардың еңбектерінде қолданылуы, оларды автор бейнеcінде көрcетеді. Ағылшын 
тiлiндегi мақал-мәтелдердiң бір ерекшелігі құрамында елдi-мекендердiң, атаулары мен кici 
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еciмдерi жиi кездеcедi және де тарихи оқиғаларға негізделген» [4, 52]. 
Ағылшын тілінде мақал мен мәтел деп  бөлмейді, ал қазақ тілінде бұл ұғымдардың  

өзіндік ерекшеліктері бар. Мақал – толық аяқталған ойды білдіреді және ақыл, өсиетке 
негізделеді. Ал мәтел айтылар ойды тұспалдап, астарлап жеткізеді.  

Сондай-ақ, қазақ тілінде де ағылшын тілінде де  мақалдар көбiне екi тармақты болып 
келедi. Қазақ мақал-мәтелдерiнде айтылар ой кейде басқа бiр жағдай, не құбылыcпен 
cалыcтырыла жеткiзiледі, мұны тiлдiк ерекшелiктер қатарына жатқызуға болады.  

Туыс емес әртиптес тілдердің өзінде де балама мақал-мәтелдер кездеседі, себебі 
адамгершілік, доcтық, татулық, т.б. жалпы адамзатқа ортақ  дүниелер. Абсолютті, яғни 
теңбе-бең балама  мақал-мәтелдер сиректеу кездеседі, алайда мағыналас тіркестер қатары 
баршылық. Мысалы: 

 
Жақсы әйел жаман еркекті би етеді, 
Жаман әйел жақсы еркекті құл етеді; 
 
A good wife makes a good husband.  
 
 Әкеге қарап ұл өсер, 
Шешеге қарап қыз өсер; 
Like mother, like daughter. 
  
Уақыт желден жүйрік. 
Time flies. 
 
Уақыт – емші.  
Time is a great healer. 
 
 Қорыта айтқанда, халық даналығының, көрегендігінің айнаcы болып табылатын мақал-

мәтелдер аз cөзбен терең мазмұнды жеткізеді.  
 Қазақ мақал-мәтелдерінің шығу төркіні бір кезде өмір сүрген дуалы ауыз билердің, 

ақын-жыршылардың сөз үлгілерімен, жұмбақ, діни мазмұндағы шығармалармен, қоғам 
қайраткерлерінің қанатты сөздерімен тығыз байланысты. 

Ағылшын мақал-мәтелдерінің ауқымды тобы қасиетті кітап Інжілден, ағылшын  
классикалық әдебиетінің ұлы тұлғаларының шығармаларынан бастау алады.  

Әртиптес тiлдердiң мақал-мәтелдерiн cалғаcтырмалы түрде зерттеу жұмыcтары жалпы 
тiл бiлiмiн теориялық тұрғыдан cоны тұжырымдармен толықтыра түcедi және кейбiр 
практикалық мәcелелердiң шешiмiн табуына cептiгiн тигiзедi.  
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Издавна считалось, что перевод художественных текстов это вид искусства. В наши 
дни перевод художественного текста также противопоставляется другим видам перевода и 
считается одним из самых сложных его видов. По мнению В.Н. Комиссарова: «Произведения 
художественной литературы противопоставляются всем прочим речевым произведениям 
благодаря тому, что для всех них доминантной является одна из коммуникативных функций, 
а именно художественно-эстетическая или поэтическая. Основная цель любого произведения 
этого типа заключается в достижении определенного эстетического воздействия, создании 
художественного образа» [1]. Кроме этого переводчик должен стараться сочетать все 
тонкости стиля писателя и улавливать ход его мыслей. “В связи с текстом важно учитывать 
не собственно словарное значние входящих в него языковых знаков, но и прежде всего те 
художественные функции, которые эти знаки могут выполнять в данном тексте с учетом 
возможного различия литературных традиций ” [2]. 

Русский и татарский языки уже на протяжении многих лет тесно взаимодействует друг 
с другом. Прежде всего это связано с географическим расположением данных народов. 
Благодаря таким языковым контактам обе культуры обогащаются и взаимствуют друг у 
друга многие явления. В татарском языке можно проследить множество слов и речевых 
оборотов взаимствованных из русского языка. В то же время в русском языке немало слов 
взаимствованных из татарского. Особое положение в билингвальной среде занимет перевод.  

Существует немало переводов классиков русской литературы на татарский язык. В 
основном в этом направлении работали и работают уже состоявшиеся татарские писатели. 
Так как для адекватного перевода художественного произведения не достаточно всего лишь 
в совершенстве владеть двумя языками, необходимо также иметь в какой-то степени талант. 
Среди известных татарских классиков, которые переводили произведения русской 
литературы на татарский особое место занимает Амирхан Еники. В 1929 году отдельным 
изданием выходит его первая повесть «Дус кеше» («Друг»), печатаются другие рассказы. 
После этого Амирхан Еники надолго бросает творчество. В 1931–1934 гг. учится 
в Казанском институте научной организации труда и с 1934 по 1939 годы работает в 
различных учреждениях и предприятиях Казани и Баку. Во время великой Отечественной 
войны он призывается на фронт. Здесь он снова ощутил желание писать. Несколько его 
рассказов («Бала» («Дитя», 1941), «Ана һәм кыз» («Мать и дочь», 1942), «Бер генә сәгатькә» 
(«На часок», 1944), «Ялгыз каз» («Одинокий гусь», 1944), «Мәк чәчәге» («Маков цвет», 
1944)), изданные в это время в журнале «Совет әдәбияты», вызвали горячий интерес 
читателей. Амирхан Еники так пишет об этом периоде своего творчества: «Я каждый день 
видел смерть, однако в рассказах своих писал о жизни, о том, что она сильнее смерти…». В 
этих рассказах изображается простой советский человек на фоне ужасной войны, 
восхваляется его веру к жизни, стойкость и героизм с которым он преодолевает любые 
жизненные трудности. А. Еники в своих произведениях мастерски использует метод 
психологизма, раскрывая внутренний мир героя через детальное изображение его поступков 
и окружающей его среды. Это позволяет писателю завоевать все большую славу в начале 
пятидесятых – семидесятых годов. В таких произведениях как «Рәхмәт, иптәшләр!» 
(Спасибо товарищи!, 1951– 1952), «Саз чәчәге» (Болотный цветок, 1955), «Йөрәк сере» 
(Сердце знает, 1957), «Вөҗдан» (Совесть, 1968), «Гөләндәм туташ хатирәсе» (Гуляндам, 
1975), «Матурлык» (Красота, 1964), «Әйтелмәгән васыять» (Невысказанное завещание, 1965), 
«Курай» (1970) и многие другие он в реалистическом духе описывает сложные отношения 
между людьми, наряду с этим затрагивая смелые морально-этические проблемы, которые 
волнуют читателей. Особое внимание следует уделить стилю писателя. Отличительной 
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чертой его творчества являются: философское мышление, драматизм, аккуратность форм, 
детальная проработка образов, в том числе умение тонко подчеркнуть внутренний мир 
персонажей, национальная окраска и богатство употребления разнообразных средств 
выразительности. Как и говорилось ранее А. Еники помимо творчества также занимался еще 
и художественным переводом. Он перевел на татарский язык такие произведения как: 
«Знаменосцы» («Байрак йөртүчеләр», 1951) О. Гончара, «Белая береза» («Аккаен», 2нче 
кисәк, 1954) М. Бубеннова, «Летние дни» («Җәй көннәре», 1960) К. Паустовского, «Синяя 
тетрадь» («Зәңгәр дәфтәр», 1964) Э. Казакевича, «Первый учитель» («Беренче мөгаллим» 
1965) Ч. Айтматова, а также другие произведения писателей СССР.  

Все его произведения написаны на татарском языке также переводились и на русский 
язык. Переводы сделали Р. Кутуй, Х. Хусаинова, А. Бадюгина, И. Вагапов, М. Рафиков, М. 
Зарецкий Л. Лебедева и многие другие.  

Повесть “Гуляндам”, написанная А. Еники в 1975 году, является одним из самых 
популярнейших его произведений. Сюжет произведения основан на первой любви между 
знаменитым татарским композитором Салихом Сайдашевым и его ученицей Гуляндам. 
Действия раворачиваются в тяжелые послереволюционные годы. Повествовательная 
структура повести выполнена в форме самоповествования, в виде личного дневника.  

На русский язык произведение перевел Р. Кутуй – поэт, прозаик и переводчик. 
Сравнивая текст оригинала и перевода, с первых же предложений видно, что перевод 
выполнен в свободной форме. Простые односоставные предложения на татарском языке, в 
русском переходят в сложные предложения: “Көзге кич. Тышта җил, яңгыр. Нидер 
кыштырдый, дөберди, ыңгыраша.” [Еники: 1989, 217] - “Не поймешь, то ли дым за окном, 
то ли мелкий дождь. Уже вечер, и тени прильнули друг к дружке” [Еники: 1985, 3]. Таким 
образом, теряется стиль писателя и атмосфера, которую он создает в начале произведения. 

Также по ходу сравнения двух текстов можно выявить некоторые изменения в речи 
персонажей. Например в речи главной героини повести: “...ул мине бер-ике мәртәбә 
театрга да чакырды” [Еники: 1989, 302] – “Один раз удрали в театр...” [Еники: 1985, 86] 
слово “удрали” чаще используется в просторечии и никак не применимо к речи 
шестнадцатилетней девушки, вопитывающейся в строгой татарской семье и обучающейся в 
одной из лучших Казанских школ. 

Если сравнить речь персонажей в исходном и переводном текстах, то можно заметить 
некоторое изменения и добавления в переводе. Например реплика Гуляндам про Фатиха 
Амирхана: “...ул миндә кызгану хисе уятмады. Мескенлектән бик өстен иде ул!” [Еники: 
1989, 262].“Он не нуждался в чужой жалости. «Такие люди жаждут дружбы и любви, но 
редко их находят», всплыли чьи-то слова…”[Еники: 1985, 47]. В русском языке к этой 
реплике добавляется цитата, и она влияет на восприятие читателя и получается так, что 
предложение принимает противоположный оттенок.  

При переводе данной повести нельзя не учитывать музыкальность и поэтичность 
произведения. В тексте встречаются немало татарских народных песен и стихов. В 
некоторых случаях Р.Кутуй дает перевод названиям песен и их словам, например: “Әллүки” 
– “Баю-баюшки”, “Сибелә чәчәк” – “Цветы осыпаются”, “Агыйдел каты ага” – 
“Быстротечная Белая”, “Мәдинәкәй” – “Моя Мадина” и т.д. Будучи поэтом Р.Кутуй 
переводит слова народных песен: “Миннән ник качтынң? Күккә ник аштың? Ник сөйдең дә 
ник тәмугка аттың?..”[Еники: 1989, 286]. – “Почему оставила меня, как дуб спаленный, 
иль не я к тебе клонился головой влюбленной? Позабыла про меня, вознеслась на небо. В 
целом мире – ни огня, только горстка пепла.[Еники: 1985, 69]. В данном случае также можно 
сказать, что перевод выполнен в свободном стиле. Ритм, строение и размер стихотворения 
при переводе не сохраняются. 

Средства выразительности присуще всем языкам, так как в каждом языке можно 
использовать слова в переносном значении. Но не всегда средства выразительности одного 
языка совпадают со средствами выразительности в другом. Например в переводе данного 
произведения, при описании внешности девушки, переводчик употребляет сравнения 
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присущее больше русской литературе чем татарской: “Халат у меня теплый, я в нем как 
медвежонок. Быстренько прибрав волосы и повязавшись батистовым платком ...умылась и 
вышла к столу” [Еники: 54б.], На кухне переоделись во все старое … бешметы, валенки, 
рукавицы и стали похожи на матрешек” [Г.Л.Д.: 57б.], “Ящерица и есть ящерица, нигде 
не пропадет”[Г.Л.Д.: 43б.] – данные сравнения девушек с животными и матрешкой 
применимы только к русской литературе.  

Желая сохранить национальный колорит произведения, Р. Кутуй включает в текст 
татарские слова и делает сноски, поясняя слова на русском языке: туташ, агай – обращение к 
старшему по возрасту, канафи – жесткий диван, бишбалту – дословно: пять топоров – 
рабочая слобода, ахун, эфэнде, якши, азан – призыв к млоитве и т.д. Действующие лица 
также несут в себе татарский нацианальный колорит, так как являются выдающимися 
людьми татарского народа. Например: Салих Сайдашев, Фатих Амирхан, Карим Тинчурин и 
т.д. их имена занет каждый татарский человек. Даже сюжет произведения и его своеобразная 
концовка напоминает нам другое произведение татарской классической литературы, а 
именно повесть Ф. Амирхана “Хаят”, где также повествуется о судьбе татарской девушки. 

Подводя итог, можно сказать, что при соспоставительном анализе данных текстов 
можно выделить множество сходств и различий. Также можно отметить что, перевод 
выполнен в довольно свободной форме. Это доказывают: речь персонажей, описание 
некоторых образов и уптортебление разных для двух языков средсв выразительности. 
Несмотя на это сюжет и содержание произведения остаются неизменными и сохраняются, но 
различия вышеперечисленных элементов придает иной оттенок окраски художественному 
произведению и влияет на восприятие книги читателем. В добавок необходимо отметить, что 
благодаря переводу нородных песен, стихов и употреблению татарских слов, в тексте 
сохраняются музыкальность, поэтичность и нацианальный колорит татарского народа.  
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Спорт всегда занимал особое место в жизни многих людей, стран и народов. Спорт 

объединяет людей, знакомит их между собой, в большинстве случаев спорт укрепляет 
здоровье, формирует характер и даже умственные способности людей, которые им 
занимаются.  

В настоящее времяспортивная терминология русского и английского языков 
существенно меняется в связи с научно-техническим прогрессом, сильной конкуренцией, 
расширением межкультурной коммуникации, экономическими переменами и глобализацией.  

Актуальностьработы связана с повышением значимости перевода спортивной лексики 

mailto:leyysan.gafurova@rambler.ru


3548 

как способа распространения и обмена информации в мировом сообществе. Появление 
новых видов спорта, изменение правил и улучшение техник исполнения способствует 
открытию новых спортивных терминов. 

Спортивная лексика представляет собой пласт словарного состава языка, отражающий 
такую деятельность человека, которая требует как физического, так и волевого напряжения и 
усилия, являя собой профессиональную и рекреативную деятельность человека [3, с. 48]. 

Спортивная терминология является неотъемлемой частью профессионального языка 
спортсменов‚ тренеров‚ судей, болельщиков. Язык спорта характеризует ряд специфических 
черт - простота‚ широкий круг пользователей‚ динамизм, оценочный характер наименований 

Основные трудности перевода спортивных терминов: 
1. Необходимость знания определенных иностранных языков.  
Спортивные мировые соревнования требуют переводчиков с английского, испанского, 

немецкого, итальянского, французского, португальского, шведского и других языков. 
2. Изучение отдельной отрасли - спортивных терминов. 
Спортивный переводчик должен ориентироваться не только в базовой терминологии, 

но и в спортивной лексике, то есть обладать информацией спортивного характера.  
3. Компетентность в спортивном сленге, жаргонизме. 
Переводчик обязан знать спортивный сленг потому, чтокаждый вид спорта имеет 

свои термины, определения, которые требуют внимания. 
4. Осуществление правильного перевода. 
Рассмотрим примеры, взятые с интернет сайта http://www.uefa.com/ (1) и журнала 

«TheWallStreetJournal» (2). 
Пример 1.А pair of Steven Gerrard penalties ensured Liverpool FC returned to the top of the 

Premier League on a day when Everton FC closed in on the UEFA Champions League slots. 
Два точных удара Стивена Джеррарда с 11-метровой отметки вернули «Ливерпуль» на 

первое место в чемпионате Англии, тогда как «Эвертон» приблизился к зоне Лиги 
чемпионов УЕФА. 

Пример 2.Thiago Silva sent 10-man Paris Saint-Germain into the Champions League 
quarterfinals on away goals after a 2-2 draw at Chelsea in extra time of a fiery and ill-disciplined 
game on Wednesday. 

Тьяго Силва сумел отправить 10 игроков Пари Сен-Жермен в четвертьфинал Лиги 
Чемпионов, забив гол Челси в дополнительное время, тем самым сделав ничью 2-2 в этой 
напряженной игре со слабой дисциплиной в среду. 

Пример 3. The possibility of Mourinho returning toStamford Bridge, where he claimed 
twoPremier League titles, twoLeague Cupsand anFA Cupduring a glittering if fractious three-
season spell, would galvanise the support. 

Если Моуриньо захочет вернуться на «Стэмфорд-Бридж», где он завоевал дватрофея 
Премьер-лиги, двакубка лигиикубок Англииза три блестящих года своей работы, 
отмеченных, однако, частыми спорами, то он получит полную поддержку. 

Исходя из данных примеров, были установлены различные способы перевода 
спортивной лексики: 

1. Заимствование -процесс, в результате которого в языке появляется и 
закрепляется некоторый иноязычный элемент. 

Champion – Чемпион, League - Лига 
2. Транскрипция - воспроизведение звуковой формы слова, достижение 

фонетической близости к оригиналу 
StevenGerrard – Стивен Джеррард, ThiagoSilva – Тьяго Силва, JoseMourinho – Жозе 

Моуриньо, ParisSaint-Germain- Пари Сен-Жермен 
3. Транслитерация - воспроизведение графической (буквенной) формы слова 
UEFAChampionsLeague - Лига чемпионов УЕФА, Liverpool– Ливерпуль, StamfordBridge 

– Стэмфорд-Бридж 
4. Калькирование - перевод при помощи замены слова на его лексическое 
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соответствие, создавая новое слово, копирующее структуру исходного. 
Half-time – конецтайма, return to the top – вернуть на первое место 
5. Описательный перевод заключается в описании средствами другого языка 

обозначенного понятия. 
А pairofpenalties - Два точных удара с 11-метровой отметки 
6. Использование двух приемов вместе. Например, транскрипция и 

калькирование. 
MiniMatch - Мини игра 
7. Конкретизация значения 
PremierLeague – чемпионат Англии (Английская Премьер-Лига) 
coach- главный тренер 
В английском языке очень часто используются сокращения в СМИ (в примере 1.FC-

footballclub). Это позволяет экономить время и место при подготовке к работе с материалами 
спортивной тематики. Например, при печати и оформлении новостей, так или иначе 
связанных со спортивной тематикой, сокращения применяются при обозначении позиций 
игроков на поле (1) и их функций (2), а также при использовании терминов, используемых в 
спорте (3). Поэтому переводчик, осуществляя перевод, обязан учитывать такого рода детали. 

1.) Goalkeeper=G(Голкипер/вратарь) 
Defender = D(Защитник) 
Midfielder = M(Полузащитник) 
Forward = F(Нападающий) 
Striker = ST(Нападающий) 
2.) Centralattackingmidfielder= CAM  (Центральный атакующий полузащитник)  
Rightwingmidfielde r= RWM(Правофланговый полузащитник)  
Leftwingmidfielder = LWM (Левофланговый полузащитник) 
3.) WorldCup = WC (Кубок Мира),  
EuropeanChampionship = EC (ЧемпионатЕвропы),  
Play-off = PO (Плей-офф),  
Aggregate = AGG (Итог по сумме двух матчей). 
Как упоминалось ранее, компетентность в спортивном сленге также играет важную 

роль для переводчика. Встречающиеся в спортивном сленге идиомы отличаются своей 
остротой, разнообразием и неожиданностью. Например,abscondfromone’sresponsibilities 
означает «играть в полузащите» (toplayinhalfback), но если перевести дословно, то это будет 
звучать как «скрываться от ответственности». Фразаtofailsomeopportunity – «передать 
неточный пас» (toletthepuckpass) дословно переводится как «упустить чью-то возможность». 
Поэтому нужно всегда быть в курсе спортивных событий, следить за обновлением лексики 
для осуществления качественного перевода. 

Стоит также обратить внимание на само слово «спорт» (sport). Оказывается, это слово 
имеет несколько дополнительных значений и может использоваться в различных контекстах. 

• sport – это форма обращения к мальчику. Например: «hey, Sport. How are you?» –«Эй, 
спорт, как ты?» (в русском языке переводится словом «спорт»); 

• to sport – означает «носить что-либо». Например: «I’m sporting my new jacket». – «Я 
ношу мою новую куртку»; 

• good sport – человек, который может обернуть в свою пользу любую плохую 
ситуации. Например, «He’'sbeenagoodsportaboutthedemotion». –«Его понизили в должности, 
но он не расстроился». 

Таким образом, на основании проведенного анализа статей Интернет-ресурсов на 
английском языке, можно сделать вывод, что для передачи имен спортсменов, названий 
соревнований, видов спорта, спортивной терминологии, в большинстве случаев, необходимо 
использовать транскрипцию, транслитерацию, калькирование или найти устоявшийся 
вариант в языке перевода. Однако имея дело со спортивным переводом, следует быть 
внимательным при передаче иностранных терминов и имен, т.к. результат может быть 
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непредсказуемым и неприемлемым, помимо этого, нужно знать не только базовую лексику, 
т.к. кроме общепризнанной терминологии, в каждом виде спорта существует свой 
спортивный сленг. 
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Данная исследовательская работа посвящена переводу и многообразию его аспектов в 

контексте спортивной тематики. Всем известно, что перевод играет важную роль в жизни 
современного общества. Каждый день с одного языка на другой переводится огромное 
количество текстов различных стилей и жанров. К их числу, конечно же, относятся и 
переводы всевозможных спортивных статей. Спорт уверенно занял особое место в жизни 
человека. Все мы в той или иной мере занимаемся спортом, следим за успехами 
национальной сборной или же просто интересуемся им. 

В СМИ с огромной скоростью появляются всевозможные материалы и статьи, 
затрагивающие разнообразные спортивные события, происходящие на нашей планете. Среди 
них, естественно, встречаются и тексты, переведённые с других языков. Здесь большое 
внимание стоит уделить сети Интернет, где информация в наше время появляется куда 
оперативнее и в большем количестве, чем в газетах, на телевидении, или радио. 

Внимание общества к спорту растет, и в этих условиях на переводчика ложится 
значительная ответственность. Очень важно правильно понимать и переводить спортивную 
терминологию при чтении газет, журналов, а также при работе с Интернет-ресурсами. 

На спортивных соревнованиях неизменно царит атмосфера дружбы между всеми 
участниками и делегациями разных государств. И в этом плане очень важной становится 
вопрос общения спортсменов, тренеров, журналистов и болельщиков, и, соответственно, 
задача перевода разнообразной информации и устной речи во время спортивных 
соревнований.  

Международное Олимпийское движение имеет два официальных языка, и уже это 
создает определенные сложности. Французский язык является официальным языком 
Международного олимпийского комитета не только в ознаменование заслуг Пьера де 
Кубертена, но еще и потому, что до Второй мировой войны именно французский играл роль 
основного языка международного общения. Английский (второй официальный язык МОК) 
окончательно сменил французский в этой роли только в послевоенное время.  

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/53138/source:default
mailto:starbucks-coffee@yandex.ru
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При этом у спортивных переводчиков возникают специфические проблемы, с 
которыми ни одно агентство переводов не сталкивается в каких-либо иных сферах 
деятельности. Дело в том, что спортивный переводчик должен ориентироваться не только в 
базовой лексике, но и в спортивной терминологии. Однако даже этого недостаточно, ибо 
помимо общепризнанной терминологии существует еще и спортивный сленг - свой в каждом 
виде спорта. 

Объектом данной научной работы станут тексты спортивной тематики на французском 
языке, предмет исследования - особенности перевода международной спортивной лексики на 
французский язык этих текстов, которые, на наш взгляд, имеет наибольший интерес и 
значимость в рамках переводческой деятельности. 

Целью мы ставим перед собой анализ спортивных текстов на французском, а также 
выявление тех особенностей, которые играют наибольшую роль при переводе текстов 
спортивного содержания. Немаловажным в нашей работе будет также являться установление 
тех путей решения проблем, к которым прибегают переводчики при переводе выявленных 
нами значимых моментов в спортивных текстах. 

В данной работе будет предпринята попытка решить такие задачи, как: определить 
сущность перевода и его важнейшие аспекты, установить те аспекты перевода, которые 
наиболее важны при переводе текстов спортивных сайтов, а также рассмотреть пути 
решения переводчиками установленных нами «проблемных мест». 

Спорт как никакая другая область современной жизни, включает в себя термины, имена, 
лексику, заимствованную из разных языков. На крупнейших международных соревнованиях, 
стремительно набирающих популярность в наше время, съезжаются спортсмены и 
болельщики со всего света. Поэтому так важно уделить особое внимание переводу 
спортивной терминологии. Переводчик должен сохранить коммуникативную функцию и 
интенцию автора оригинального текста (будь то спортивная статья, интервью или 
конференция), руководствуясь при этом глоссарием, тематической терминологии, правилами 
и нормами переводимого языка, в нашем случае – французского. 

Нами были рассмотрены такие основополагающие аспекты переводоведения, как 
сущность, адекватность и эквивалентность перевода, жанровые и стилистические 
особенности текстов на спортивную тематику, особенности спортивного глоссария; были 
проанализированы созданные ранее работы, посвященные теме перевода спортивной 
терминологии авторства Халифмана Э.А, Беркова В.П., Мухамедовой Н. И., Нечаева И. В.и 
других. Мы рассмотрели языковую терминологию как комплексную дисциплину‚ 
изучающую термины‚ терминосистемы‚ а также различные аспекты языка для специальных 
целей. 

За основу исследования были взяты конкретные материалы из французских СМИ 
(Sofootjunior №3 2014, L'équipe №22152, № 22154 и др.). Мы проанализировали частотность 
футбольных терминов, произвели поиск и сравнение эквивалентов отдельных терминов на 
французском, английском и русском языках, выявили наиболее распространенные методы 
переводческой трансформации, передачи имен собственных, систему заимствований на 
основе калькирования, заимствований слова без изменений, транслитерации и транскрипции. 

При переводе спортивной лексики следует обращать особое внимание на термины 
(особенно сложные слова, состоящие из нескольких частей), заимствования и сокращения. 
Рассмотрим это поподробнее на примере лексики, относящейся к футболу. 

Поскольку футбол как игра, которую мы знаем сейчас, зародилась в Англии в середине 
19 века, то многие футбольные понятия просто заимствовались из английского в другие 
языки (в том числе французский и русский) по мере распространения и популяризации 
футбола на земном шаре. Основными путями заимствования были калькирование, 
заимствование слова без изменений, транслитерация и транскрипция (для русского языка).  

Начнём наше рассмотрение с таких понятий, как «ворота» и «гол». Они относятся не 
только к футболу, но и ко многим другим командным видам спорта. В то время как в 
русском языке «ворота» и «гол» являются двумя совершенно разными словами, во 
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французском оба этих понятия обозначаются одинаково – un but. Причина этому, возможно, 
кроется в английском языке, где ворота и гол также называются идентично – a goal. Таким 
образом, фраза забить гол (анг. to score a goal) на французском будет звучать marquer un but. 

Рассмотрим другие термины со словом but. 
ударотворот– англ. goal kick – coup-de-pied de but 
вратарская площадка - англ. goal area - surface de but 
победный гол – англ. winning goal - but gagnant 
золотой гол – англ. golden goal - but d'or 
решающийгол– англ. the clincher - le but décisif  
гол престижа – англ. a consolation goal - un but pour l'honneur  
Как мы видим, французские эквиваленты создаются путем калькирования терминов с 

английского языка, не используя при этом иноязычные заимствования. 
Слово goalkeeper (вратарь) может быть буквально переведено как «хранитель ворот».. 

Во французский язык это понятие было скалькировано: там вратарь называется Gardien (de 
but) (дословно также «хранитель ворот», «страж ворот»). В ходу также и сокращенный 
вариант: le gardien. Здесь так же интересно будет отметить следующую устоявшуюся фразу: 
un matche de gardiens, т.е. игра, где основная ответственность лежит на вратарях.  

Воспользуемся выборкой устойчивых частотных фраз о вратарях из спортивных СМИ 
Франции: 

legardiensentledangeretsort -  голкипер чувствует опасность и выходит из ворот 
unemésententeentrelegardienetsondéfenseur - недопонимание между вратарем и 

защитником 
sortiedugardiendebut -  выход вратаря из ворот 
Перевод устойчивых фраз, которые несомненно на слуху у каждого поклонника 

футбола, осуществляется с помощью таких переводческих трансформаций, как 
калькирование и импликация. 

Далее – игрок обороны, или иначе говоря, защитник. Во французском языке 
существуют аналогичные русским понятия défenseur, -euse в английском – defender. В 
отличие от русского языка, где так же активно используется вариант англицизма фуллбек, во 
французском языке уверенно свою позицию удерживает французский эквивалент. Здесь же 
рассмотрим однокоренные их слова:  

защита – défense, или же игрок защиты – jouer défensif. 
С переводом следующих терминов могут возникнуть определенные проблемы. 

Рассмотрим: 
Правый защитник - arrière droit / défenseur droit - right back/right defender  
Правый (левый) крайний защитник - ailier droit (gauche) - right (left)wingback 
Полузащитник - joueur du milieu, demi , milieu de terrain, milieu - midfielder 
Полузащитник атакующего плана - milieu offensif - attacking midfielder 
Левый полузащитник- intérieur gauche - left midfielder / left halfback 
Центральны йзащитник- arrière central - center fullback 
Основной метод перевода - калькирование. 
То, что в русском языке обозначается одним словом защитник, на французском имеет 

несколько вариантов: arrier, défenseur, ailier, demi , milieu de terrain, milieu, intérieur. 
Итак, мы выявили, что на каждую позицию игрока на поле во французском языке есть 

свой эквивалент. Но действительно ли именно он используется в современной речи? 
Обратимся к статьям спортивных СМИ 2014-2015 гг. 

В классификации лучших игроков чемпионата мира в соответствии их позиции 
используются следующие термины:  

meilleurs attaquants, meilleurs milieux de terrain, meilleurs défanseurs, meilleurs gardiens. 
"Meilleur buteur de son équipe, il est en train de marcher sur les traces d'un autre Müller, 

Gerd, champion du monde en 1974." 
So foot junior, aout 2014. 
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Выбор правильного варианта зависит от конкретной позиции игрока на поле и 
выполняемой им функции. Переводчик должен хорошо разбираться в футбольной 
терминологии французского языка для успешной работы, чтобы понимать, что нападающий 
- это attaquant , а центральный нападающий - уже avant centre; уметь различать arrière 
centralот, например, milieu offensif. Так же стоит отметить, что англоязычные заимствования 
типа форвард или фуллбэк на русском языке, на французском найдут свои семантические 
эквиваленты. 

С точки зрения соотнесенности с общеупотребительной лексикой футбольные термины 
неоднородны. Значительная часть этих терминов – это общеупотребительные слова‚ 
лексические значения которых трансформировались и стали выражать специальные понятия 
футбола. Большинство футбольных терминов представляет собой слова‚ известные в языке 
задолго до того‚ как эта игра появилась в стране (например: équipe, laballe, leballon, untir, 
ledéfaite, tackler, unmur). Одной из отличных особенностей футбольной терминологии 
является то‚ что она в большой степени формировалась на базе общеупотребительных слов. 

Ещё одной трудностью на пути переводчиков спортивных текстов являются 
сокращения. Некоторые сокращения приняты на международном уровне и на отдельные 
языки не переводятся, как например FIFA (Fédération Internationale de Football Association), 
UEFA (Union of European Football Associations). Во французском сокращения подобного рода 
оставляются в неизменном виде и не расшифровываются, на русский же они обычно 
транслитерируются (ФИФА, УЕФА, и т.д.). Есть также сокращения другого рода: они 
образованы от выражений, существующих в каждом языке и при необходимости могут быть 
расшифрованы. 

Заимствования из других языков и внутреннее заимствование часто являются 
источником формирования терминологии различных областей знания.В футбольной 
терминологии «внешнее заимствование» использовалось достаточно часто. В системах 
изучаемых языков футбольные термины заимствованы обычно из английского языка‚ что 
вполне естественно‚ если учесть‚ где зародилась игра и где была выработана её основная 
терминология. Теперь эти англицизмы носят интернациональный характер‚ 
а интернациональная лексика важна в любой терминологической системе. 
«Международными» можно считать и многие футбольные термины французского 
происхождения (напр.: рус.атака, капитан, сезон произошли от французских слов). Роль 
латинского языка в формировании футбольной терминологии гораздо больше‚ так как 
отдельные терминологизированные слова из французского и итальянского языков по 
происхождению являются латинизмами. 

По окончании научного исследования были выявлены определенные аспекты, которые 
должен учитывать переводчик, чтобы обеспечить получение полноценного перевода любой 
статьи спортивного характера: 

1.Основательно ознакомиться с тем вида спорта, о котором идет речь. 
2. Знать азы теории перевода, приемов перевода и уметь пользоваться ими. 
3.Четко представлять характер спортивного стиля в сопоставлении с особенностями 

родного языка. 
4. Быть знакомым с общепринятыми спортивными условными обозначениями, 

сокращениями в обоих языках, используемыми в той или иной области спортивной 
деятельности. 

5. Хорошо владеть французским языком и правильно употреблять спортивную 
терминологию. 

Итак, проанализировав выбранные нами тексты на французском языке, мы можем 
прийти к следующим выводам: терминология, названия видов спорта и соревнований чаще 
всего переводятся калькированием (goalkeeper– le gardien de but), транскрипцией 
(lebadminton - badminton - бадминтон) или нахождением эквивалентного устоявшегося 
варианта на языке перевода (l'aviron – rowing – академическая гребля). При этом не стоит 
забывать, что каждый текст и термин уникален. В спортивном переводе особое внимание 
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следует уделять иностранным терминам и именам. Именно в этой области особо 
благоприятна среда для потенциальных ошибок, которые могут привести к непредсказуемым 
и неприемлемым результатам. Свободное владение языком перевода недостаточно, 
необходимо так же знание на высоком уровне как общепринятой терминологии, так и сленга, 
особенного для каждого вида спорта в частности. 
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Каждый язык богат своей лексикой, эмоциональным звучанием, стилистическими 

формами и красочными выражениями. Чтобы сохранить всю полноту содержания и 
красочность смысла, грамотный переводчик должен иметь приличный лексический запас 
при переводческом аспекте. Во избежание монотонности ему необходимо употреблять не 
только прямой оригинал перевода, но и их эквиваленты. 

Данная исследовательская работа посвящена анализу лексических единиц в татарском 
и английском языке, и выявлению их эквивалентов. 

Все языки в своем развитии хотят обеспечить полное соответствие мира понятий слов. 
Каждый язык связан друг с другом в эквивалентных отношениях. С углублением описаний 
об окружающем мире наш лексический запас не только изменяется, но и увеличивается за 
счет качественных изменений в значениях слов. 

Эквиваленты в сопоставлении двух языков являются одним из наиболее значимых 
показателей богатства языка. Их количество позволяет показать разнообразие красок, 
стилистических оттенков. Широкий ассортимент эквивалентов в языке – это и есть путь 
естественного развития языка.  

Изучение эквивалентов двух языков в лексическом пласте очень актуальна для 
научных и методических исследований тем, что эта тема ещё не была так широко изучена в 
силу его присутствия в разных сферах человеческого общения. Сложность и актуальность 
проблемы в пределах данного исследования определяется необходимостью выявления 
критериев уровня эквивалентности лексических единиц в сопоставлении английского и 
татарского языка, специфику семантических связей между эквивалентами лексических 
единиц. В конечном итоге изучение явления эквивалентности в сопоставительном аспекте 
позволяет раскрыть богатство языка , более точно воспринимать и осмысливать образцы 
художественной литературы, определять пути и формы дальнейшего развития языка. А 
также результаты данного исследования представляют большой интерес и с точки зрения 
преподавания английского языка на базе родного. 

mailto:gilyazievarazilya@mail.ru
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Объектом исследования выступает совокупность эквивалентных лексических единиц в 
сопоставлении татарского и английского языка. 

Приступая к работе, хотелось бы отметить суть термина эквивалентность. 
Специфика перевода, отличающая его от всех иных видов посредничества между языками , 
заключается в том, что он используется для полноправной замены оригинала.Тем не менее, 
очевидно, что абсолютное совпадение перевода оригиналу недостижима, но это не 
препятствует осуществлению межъязыковой коммуникации. 

Как результат, отсутствия тождества отношение между содержанием оригинала 
и перевода в лексический пласт был введен термин «эквивалентность», это обозначает 
общность содержания, то есть смысловую близость оригинала к переводу. Обычно 
эквивалентность рассматривается как один из самых основных признаков 
существования переводческой деятельности. 

Английский язык отличается своим своеобразием и богатством языка. Уникальность 
форм употребления слов, в некоторых аспектах ставит перед сложностями. В переводческом 
процессе это особенно ощущается. Сравнивая его с татарским языком, хотелось бы отметить 
то, что это абсолютно разные по своей форме, звучанию и содержанию языки. Но в одном 
аспекте их объединяет одна особенность, перевод с татарского на английский , и с 
английского на татарский на много легче удается, чем с русского на английский или 
наоборот. Возможно, это связано с тем, что у этих языков в некотором роде, схожее 
синтаксическое строение.  

В первую очередь, нам бы хотелось рассмотреть эквиваленты лексических 
едиництатарского языка в английском. Рассмотрев несколько научных англо-татарских 
словарей, я остановилась на наиболее общеупотребительных лексических единицах, которые 
имеют достаточное количество эквивалентов для сравнения. Итак, рассмотрим эквиваленты 
наиболее часто употребляемого слова «әлбәттә» в этом же языке: нәкъ тә шулай, һичшиксез, 
берсүзсез, төп төгәл һ.б. Например: “Ханым, сез, һичшиксез, дөрес сөйлисез!” (Ханым, сез, 
әлбәттә, дөрес сөйлисез). Исходя из примера можно подтвердить вышесказанное, что 
эквиваленты способны полностью заменить оригинал слова. Далее рассмотрим эквиваленты 
данного слова уже на английском языке : 

1. Certainly. 
2. Surely. 
3. Ofcourse. 
4. Tobesure. 
5. Sure. 
Как мы видим данное слово имеет приличное количество эквивалентных лексических 

единицкак на родном языке, так и на английском.  
Татарский язык богат своим лексическим запасом, многогранностью и много 

значимостью слов, и отличается своим эмоционально-певучим звучанием. Это показывает, 
что данный язык склонен иметь широкий комплект эквивалентов лексических единиц. 
Давайте, посмотрим часто употребительное слово «котлыйм». Данное слово в татарском 
языке имеет много эквивалентов, аналогичных по смыслу и содержанию, таких как: «тәбрик 
итәм, котлы булсын, мөбәрәк булсын». К примеру: “Сезне ихлас йөрәктән, татарларның иң 
гүзәл бәйрәме – Гает белән тәбрик итәм!” 

Если рассмотреть эквиваленты этого слова на английском языке, это будет звучать 
примерно так: 

1. Congratulate (в сокращенной форме поздравления часто используется как 
“сcongratulations” – в значении «мои поздравления»). Данный эквивалент используется чаще 
всего относительно к человеку. А при поздравлении с каким-либо праздником, англичане 
используют другие формы поздравлений, такие как: 

2. Merry Christmas! (С рождеством!) 
3.  Happy holidays! (Счастливых праздников!) 
4. Holiday Greetings !(Праздничные поздравления!) 

http://study-english.info/translation-theory.php
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5. Happy Christmas!(Веселого рождества!) 
Рассмотрев данные примеры, можно сказать, что относительно к татарскому слову 

«котлыйм», в английском языке эквиваленты своеобразны, и используются исходя из 
назначения праздника. 

Далее хотелось бы рассмотреть эквиваленты лексической единицы «ахырдан, 
нәтиҗәдә» на английском языке. Итак, данное слово имеет следующие эквиваленты:  

1. In conclusion 
2. As a result 
3. In the upshot 
4. Eventually 
5. In total 
6. In summarize 
7. Finally 
Все эти эквиваленты имеют значение «в завершении, в итоге, в общем, в заключении». 
И наоборот, если посмотреть эквиваленты слова «finally» (в итоге) на татарском языке, 

можно увидеть следующие эквиваленты: нәтиҗәдә, ахырга якынлашып, сүземне тәмамлап, 
йомгак ясап и другие.  

Рассмотрим еще один пример из английского языка: слово band в значении повязка. На 
татарском языке данное слово имеет следующие эквиваленты: 

1. Тасма. 
2. Бәйләм. 
3. Кайма. 
4. Бау. 
Данные эквивалентные лексические единицы связаны друг с другом в одном едином 

аспекте: 
они могут заменить друг друга при переводческих деятельностях, так как идентичны по 

своему содержанию и смыслу. Именно эта особенность и отличает эквивалентов от других 
лексических единиц. 

Итак, мы рассмотрели эквивалентные слова двух разных языков: английского и 
татарского. Несмотря на то, что они абсолютно разные языки, мы определили, что у них 
много эквивалентов при переводе слов с одного языка на другой. Эта особенность 
показывает, что оба эти языка имеют широкий пласт лексики, важно лишь уметь их 
правильно использовать. Особенно богатый лексический запас необходимо иметь при 
переводах, чтобы сохранить изюминку, насыщенность и красочное звучание языка. Исходя 
из вышесказанного, хотелось бы сделать вывод о том, что каждый язык своеобразен и 
уникален в своем переводческом аспекте. В заключении, хотелось бы сказать, что не 
возможно представить наш лексический запас без эквивалентных лексических единиц, так 
как они делают нашу речь богатой и красочной. 
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Давно замечено, что мудрость и дух народа во все времена проявляются в его кратких, 

но емких по содержанию изречениях, а знание тех прописных истин, что отражают эти 
изречения, способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа 
мыслей и характера народа тех или иных стран. 

Таким образом, знание и умение воспользоваться крылатыми выражениями языка, 
помогут постичь не только явления, происходящие с нами в обыденной жизни, но и суть 
истории, культуры и философии различных наций, тем самым способствуя как личностному 
росту человека, так и общества, в котором он находится. Кроме того, правильное и уместное 
их использование придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.1 

На сегодняшний день, в науке существует большое количество определений термина 
«афоризм», они варьируются в зависимости от эпохи, страны, взглядов конкретного ученого. 
Изучение специфики функционирования афоризма и его видовых особенностей затрудняет 
тот факт, что до сих пор не имеется четкого, общепринятого определения жанровых границ 
афоризма, нет упорядоченной классификации различных его видов. По этой причине в 
справочной литературе встречаются противоречивые сведения. Наибольшие расхождения в 
определении афоризма касаются следующих его признаков:  

1. Наличие авторства.  
Такие исследователи, как, например В.М. Кожевников, Г.А. Николаев, афоризмами 

считают все виды кратких обобщенных высказываний, в том числе пословицы и поговорки, 
другие (Т.Н. Федоренко, Л.И. Сокольская) относят к афоризмам только авторские изречения. 
Вот какое определение дает Т.Н. Федоренко в своей работе «Афористика»: «Афоризмами 
принято называть краткие, глубокие по содержанию и законченные в смысловом отношении 
суждения, принадлежащие определенному автору и заключенные в образную, легко 
запоминающуюся форму».  

2. Парадоксальность  
Некоторые авторы (Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев) считают важнейшей особенностью 

афоризма парадоксальность содержащегося в нем суждения. «Краткий словарь 
литературоведческих терминов» под редакцией Л.И. Тимофеева дает следующее 
определение: «Афоризм - обобщенная, глубокая мысль автора, выраженная в лаконичной, 
отточенной форме, отличающаяся меткой выразительностью и явной неожиданностью 
суждения»2 . Другие же относят этот признак к факультативным (Ю.Н. Караулов).  

Итак, тема данной научной статьи «Перевод афоризмов и китайских стратегм ». Ее 
цель заключается в том, чтобы найти и оценить место афоризмов в разделе дискурса, а также 
описать основные механизмы их построения и перевода ,в общем , и мудрости Поднебесной 
в частности, ведь примеры мы будем брать именно афоризмов китайского языка.  

Во всем мире известны и востребованы изречения таких очень мудрых деятелей 
китайской культуры, как Конфуция и Лао Дзы. Однако, речь в статье работе пойдет не об 
устройстве государства или глубокой философии, а о том, что в последнее время 
приобретает все растущую актуальность.  

Итог китайского исследования хитрости – список 36 стратагем – имеет 
общечеловеческое значение. Он не знает ни пространственных, ни временных границ, не 
связан ни с системой общественного устройства, ни с национальной принадлежностью. 

Необходимо отметить, что афоризмы любого языка многозначны, что делает их 
трудными для толкования и сравнения. Это потребовало умения владения родным языком 
практически на уровне переводимых авторов, так как обязательным критерием для отбора 
русских соответствий было избрано совпадение, как минимум, одного из значений (главного, 
по возможности). Тем не менее, важно помнить, что, складываясь в различных исторических 
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условиях, русские и китайские афоризмы для выражения одной и той же или сходной мысли 
часто использовали различные образы, которые, в свою очередь, отражают различный 
социальный уклад и быт народов и часто не являются абсолютными эквивалентами. 

Также немаловажно и то, что в каждом языке существуют фразы и выражения, которые 
нельзя понимать буквально, даже если известно значение каждого слова и ясна 
грамматическая конструкция. Смысл такой фразы остается непонятным и странным. 
Попытки дословного перевода пословиц и поговорок могут привести к неожиданному, часто 
нелепому результату. Например, китайская фраза 《得陇望蜀》 (de2 long3 wang2 shu3) 
дословно переводится как 《Получив Лун, желать Сычуань》( Лун и Шу, ныне Сычуань - 
провинции поднебесной) , а соответствующий ему русский эквивалент《Дай палец - откусит 
по локоть 》 . Еще одно классическое китайское высказывание, состоящее из четырех 
иероглифов 《养虎遗患》 (yang3 hu3 yi2 huan4)- разрушения и бедствия от взращенного 
тигра, мы соотносим с Русским высказыванием 《Пригреть змею на груди》, хотя для самих 
китайцев змея - символ мудрости, прозорливости и воли. 

Для афоризмов не обязательна новизна мыслей, но очень важным является их 
словесное обличие, достигаемое умелым использованием стилистических и эмоциональных 
средств. Эти средства придают некогда или только что возникшим истинам своеобразие и 
оригинальность, которые усиливают их действенность.3 Примером может служить 
следующая стратегма (китайская мудрость, не имеющая автора): 冰冻三尺，非一日之寒 
[bīng dòng sān chǐ fēi yī rì zhī hán]. Дословно его можно перевести как: один день минусовой 
температуры не создаст 3 фута льда. Аналогом данного афоризма является русский: Москва 
не стразу строилась.  

Еще одним из важнейших признаков афоризма является красота, и достигается она 
применением таких художественных средств, как тропы и стилистические фигуры. 
Традиционно различают два главных вида тропа: «собственно» метафору и персонификацию 
(или олицетворение). Логико-семантическую основу олицетворения составляет, как известно, 
«наделение животных, предметов, явлений природы и отвлеченных понятий человеческими 
свойствами».4 К афоризмам, содержащим олицетворение, можно отнести следующие 
суждения: 随心所欲(suí xīn suǒ yù) – следовать велению сердца и 指桑罵槐 (zhǐ sāng mà huái) 
-указывая на тутовое дерево, ругать акацию. 

Метафоры, возникающие на всех других ассоциативных основаниях, относятся к виду 
«собственно» метафоры. К афоризмам, содержащим «собственно» метафору, можно отнести 
следующее выражение: 滴水穿石( dī shuǐ chuān shí) - капля воды пробивает камень (терпение 
и труд все перетрут). 

Последним, но не значимости является такое лексико-семантическое средство перевода 
как юмор. Оно заключается в простоте и доступности, посему и являет собой настоящий 
мост между различными культурами. Следовательно, юмор есть и всегда будет оставаться 
универсальным языком общения, в какой бы точке Земли нам не пришлось пребывать. 
Пример использования данного средства перевода мы возьмем из того же сборника стратегм, 
принадлежащего всему китайскому народу, так как не имеющего определенного автора. 
Бегство – лучшая стратагема (走為上計  пиньинь: zǒu wéi shàng jì). Это означает, что 
сохранять свои силы, избегая открытого противостояния в некоторых ситуациях - наиболее 
мудрое решения. Кроме того эта стратегма упоминаются в китайской поговорке: 三十六計，
走為上策  (пиньинь sānshí liù jì, zǒu wèi shàng cè) – «Из тридцати шести стратагем, 
ретироваться – самый лучший план». 

Естественно, для того, что переводчкик смог распознать все то же афоризм о китайской 
хитрости, ему необходимо быть в курсе того, что существуют все эти 36 стратагем и являют 
собой особый тип фразеологизмов китайского языка: чэнъюй (成語). За каждой такой фразой 
стоит не одна занимательная история и множество исторических примеров применения, 
большую часть которых можно отнести к периоду Сражающихся царств (475-221 годы до н. 
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э.) и к эпохе Троецарствия (220-280 годы), когда китайская военная и дипломатическая 
мысль переживала небывалый до этого расцвет. Одним из самых богатых на описание 
случаев применения стратагем является классический роман XIV века «Троецарствие». 
Современные образованные китайцы хорошо знакомы с большинством из этих исторических 
анекдотов и нередко используют данные устойчивые обороты в своей речи и письме. По 
сути, название каждой стратагемы является лишь краткой отсылкой к определённой тактике 
поведения. 

Сама фраза «Тридцать шесть стратагем» стала устойчивым выражением. Однако, в 
современном китайском языке и реальной жизни имеется куда большее количество 
непрямых приёмов достижения преимущества и извлечения выгоды. Многие из них либо 
близки по своей сути, либо дополняют основные тридцать шесть техник. Данный трактат 
является лишь отправной точкой, попыткой систематизации стратагемного мышления.5 

Также нельзя не отметить тот факт, что в Китае стратагемное мышление стало 
неотъемлемой чертой национального менталитета и присутствует не только в военном деле, 
но и в быту, в семье и в бизнесе. В китайской традиционной культуре нет морального 
запрета на применение хитрости к другому человеку. Стратагемы этически нейтральны и их 
применение к людям не зазорно. Стратагемность мышления приветствуется и 
рассматривается как проявление интеллекта. Примером может служить первая стратагема 
«Обмануть императора, чтобы он переплыл море», где подчинённые обманывают 
императора Тай Цзуна (626-649) во время военных действий ради достижения победы над 
врагом. Император боится моря и не соглашается на необходимую переправу. Тогда его 
обманом заманивают на корабль, выдавая его за гостиницу для отдыха. Когда корабль 
отплывает далеко от берега, обман раскрывается, но император принимает случившееся как 
должное и благодарит подчинённых за гибкость мышления. 

Таким образом, изучение афоризмов как источника страноведческой информации 
имеет давнюю традицию, в то время как фразеология и афористика до сих пор продолжают 
оставаться мало изученными. Наиболее активно вопросы фразеологии и афористики в 
лингвострановедческом аспекте разрабатываются в настоящее время на материале русского 
языка, в меньшей степени пока на материале иностранных языков, где делаются только 
первые шаги. Однако, эти шаги, при достаточной переводческой практике способны 
привести к сближению культур на многих уровнях.  

Другой немало важный аспект при переводе афоризмов - стилистика. При передаче 
стилистических фигур речи – сравнений, эпитетов, метафор, пословиц и т. п. – переводчику 
каждый раз нужно решить: целесообразно сохранить лежащий в их основе образ или в 
переводе его следует заменить другим. Причиной замены могут быть особенности русского 
словоупотребления, сочетаемость слов и т. п. 

Итогом исследования стилей афоризмов является обнаружение того факта, что они 
образуют несколько стилистических пластов. С точки зрения стилистической (то есть в 
зависимости от их преимущественного употребления в той или иной сфере общества) 
выделяются межстиливые, книжные, разговорные и просторечные фразеологизмы. 6 

В качестве примера перевода стилистических фигур рассмотрим следующий китайский 
афоризм. Стратегма номер двадцать семь гласит: «Прикидываться безумным, сохраняя 
рассудок» (假癡不癲 пиньинь: jiǎ chī bù diān).7 Данный перевод является межстилевым или 
нейтральным по стилю. 

假 癡 不 癲 
поддельный глупый не сумасшедший 
 
Иной вариант перевода на русский, с использованием метафоры: Притворяться 

глупцом, не теряя головы. Выражение "терять голову" и слово "глупец" указывают на 
принадлежность данного перевода к разговорному стилю. 

В другом источнике, в трактате «Тридцать шесть стратагем (Сокровенная книга о 
военном искусстве)» советуется «Лучше сделать вид, что ничего не знаешь и не хочешь 
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ничего делать, чем делать вид, что владеешь знанием и действовать безрассудно». Здесь мы 
имеем дело с переводом той же стратагемы в книжном стиле. 

Что касается типологии афоризмов, то здесь мы решили разбить список стратагем на 
тематические группы. Как пишет В. Савин: «Крайне интересным является вопрос о 
классификации 36 стратагем. Из анализа метода классификации можно также почерпнуть 
кое-что о типологии китайского образа мышления. В простом перечислении стратагем с 
первой по тридцать шестую уже можно выделить 6 тематических групп по 6 стратагем в 
каждой: 

Стратагемы более сильного (победителя) (勝戰計) 

Стратагемы равных сил (конфликта) (敵戰計) 

Стратагемы атакующего (прямой атаки) (攻戰計) 

Стратагемы запутывания противника (хаоса) (混戰計) 

Стратагемы достижения преимущества (並戰計) 

Стратагемы безвыходных ситуаций (敗戰計) 
Знание и применение всех названных аспектов афоризмов необходимо нам, без него, не 

могло и не может получиться красивого и уместного перевода. Ведь от того, как переводчик 
способен передать смысл стилистических единиц зависит перевод оригинала. Интерпретация 
использованных в афоризме троп на другой язык требует умения различать множество таких 
аспектов крылатых выражений, как их лексический, семантический состав, их тематику и 
настроение. Экспрессия при переводе придает большую выразительность исходному тексту. 
Закономерно, что для литературоведов, языковедов, культурологов и философов главные и 
наиболее интересные проблемы связаны с художественным переводом, переводом 
художественной речи. К средствам выражения экспрессии относятся: метафора, метонимия, 
сравнение, аллюзии, цитаты, крылатые выражения, пословицы и поговорки. При переводе 
сложнее всего переводчику удается перевод таких стилистических фигур речи, как метафора, 
эпитеты, сравнения, пословицы и т. п. Конечно, переводчик может осуществлять перевод, и 
не обращая внимания на них, но в результате он получит «сухой» перевод.  
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Бүгінгі таңда аударматануда аудиовизуалды аударма, соның ішінде шетелдік 
анимациялық фильмдер, фильмдерді аудару өзекті мәселеге айналып отыр. Себебі, қазіргі 
жаһандану және ықпалдастық үдерістерінің елімізде белең алған уақытында, отандық видео 
нарығының көп бөлігін шетелдік фильмдер мен анимациялық фильмдер орын алады. 
Сонымен қатар, қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін отандық қазақ тіліндегі фильмдерді 
түсіру, шетелдік өнімдерді, әсіресе әлемдік кинонарықты жаулап алған, жылдың асыға 
күтетін премьераларын қазақ тіліне аудару өріс алып келеді. Аударматану саласы және 
отандық кино индустриясында енді дамып, маңызды болып танылатын анимациялық 
фильмдерді аудару мәселесі мақалада қарастырылады. 

Киноаударма шамамен XX ғасырдың басында пайда болды және кино аудармасына 
қатысты санаулы еңбектер ғана бар. Кино аудармасы терминінің астарында анимациялық 
фильмдер, сериалдар және көркем фильмдер аудармасы да жатады. Анимациялық 
фильмдердің аудармасы аудиовизуалды аудармаға да жатқызуға болады. А.Чиаро бойынша 
аудиовизуалды аударма медиа аудармасы, мультимедиа аудармасы, мультимодальды 
аударма, экран аударманы қамтитын термин. Бұл терминдер визуалды және акустикалық 
түрде қабылданатын вербалды тілді аударуды білдіреді [1, 141].  

Дегенмен, Грант, Сото, Канелла сияқты ғалымдар, балаларға арналған фильмдер және 
анимациялық фильмдерді жеке жанр ретінде қарастырады. Ал Стэйгер мен Гонлетт 
зерттеулері балалардың фильмдерді түсіну мен қабылдауына бағытталып, балалар тілі мен 
олармен қарым-қатынасы сияқты кейбір аспектілерін қамтыған. 

Аудиовизуалды аудармада анимациялық фильмдер немесе балаларға арналған 
фильмдерді аударудың нақты жүйелі анықтамасы мен ерекшеліктері көрсетілмеген, сол 
себепті балалар тілінің жалпы көрінісін анықтау үшін әдебиет, аударма теориясы және 
психология салаларының теорияларын қолданамыз. Аударма теориясында ғалымдардың 
(Эвен Зохар [2, 117-127] , З. Шавит [2, 83-98], М. Фишер [3, 41-62] ) айтқанына сүйенсек, 
балалар әдебиетін аударуда аудармашы еркіндікке ие және шектеулері де баршылық, осы 
жағдай анимациялық фильмдерді аудару да сәйкес келеді. З. Шавит айтқанына 
сүйенсек,аудармашы балалар әдебиетін аударуда мәтін аясында балаға лайықты және 
пайдалы болатын , сол қоғамда балалар үшін жақсы деп танылатын түсініктерге сәйкес ету 
мақсатында көптеген өзгертулер енгізуге мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, аудармашы оқиға 
желісі, балалар тілінің ерекшеліктері мен түсіну-оқу мүмкіндіктерін есепке ала отырып 
аударады [4, 171-172]. 

Аударма теориясы аясында балалар әдебиеті қысқа және жай сөйлемдер,төл сөз, 
элиптикалық сөйлемдердің болуымен сипатталады. М. Фишер балаларға арналған аудармада 
қолданылатын басты стратегиялар қатарына  генерализация, қайталау, экспликация және 
жеңілдетуді жатқызады. 

Психология саласында А.Эллиот балалар фильмі мен анимациялық фильмдердің 
лингвистикалық ерекшеліктерін көрсетеді: 

1. Паралингвистиклық (жоғары интонация,дауыс ырғағы) 
2. Синтактикалық (қысқа мысалдар, етістік формалары, бағыныңқы сөйлемдер аз 

қолдануы, етістіксіз мысалдар) 
3. Дискурстық(сұраулы және бұйрықты сөйлемдер, қайталанулардың көп 

кездесуі  [151-152]. 
Анимациялық фильмдерді аудару үдерісі фильмдерді аудару үдерісінен қарағанда 

көбірек шығармашылықты талап етеді. Аударманы түпнұсқа мәтінді басқа мәдениетке 
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жеткізуді мақсат ететін «қайта жазудың» бір түрі. Бұл түсінік анимациялық фильмдер 
аудармасында аударма тіл мәдениетінің құндылықтары мен канондарын сәйкес, дубляждау 
және аударылатын тілдің ерекшеліктерін ескере қолданылады. 

Аудиовизуалды аударманы аударуға лингвисттердің ортақ келісілген нақты 
классификациясы жоқ, сол себептен авторлар классификацияларының терминологиясы мен 
мазмұндары әртүрлі.Солардың бірі Д. Мандей аудиовизуалды аударманың келесі 
категорияларын ұсынады: 

1.  Интерлингвалық субтитрлеу: субтитрлердің көптеген түрлері фильм 
индустриясында қолданады.Бұл субтитрлер ашық және жабық болуына байланысты, 
фильмнен жеке алынатын немесе ажырамас субтитрлер болады. 

2. Билингвалық субтитрлеу: бір уақытта екі тілде көрсетілетін субтитрлер түрі. 
3. Интралингвалық субтитрлерлеу: есту кемістігі бар адамдарға арналған. 
4. Дубляждау: түпнұсқа тіл толығымен аударма тілдегі аудиожазбамен 

алмастырылады. 
5. Кадрдың ар жағындағы дауыс: көбінесе сұхбаттар мен деректі фильмдерде 

қолданылады және ерін синхронизациясы үлкен маңызға ие емес. 
Балалар аудиториясына анимациялық фильмдерді аударуда дубляждаудың кең 

қолданысқа ие екені сөзсіз, дегенмен кейбір мемлекеттерде субтитрлеу танымал. Десек те, Х. 
Готлиб  тіпті субтитрлеу танымал мемлекеттерде балаларға арналған бағдарламалардың 
көбісі дубляждау арқылы жүзеге асатынын айтты. Себебі, балалар субтитрлерді оқымайды 
және олар оқиға желісіне, іс-қимылға көбірек мән береді [6, 83].  

 Аударма дубляждау үдерісінің ең бір маңызды саласы. Г. Люйкен бойынша 
дубляждау  дыбысты түпнұсқа тілдегі диалогпен уақыт, ерін қимылымен сәйкес аударылған 
аудиожазбамен  алмастыру [7, 141]. П. Ореро киноаударма да аудармашының жұмысы соңғы 
өнім емес, медиа талаптарына мен қажеттіліктеріне сәйкес бейімделетін алғашқы нұсқасы 
екенін айтты [8, 7]. Дубляждауда аударылған мәтін сол тілдің мәдениетіне барынша бейімдеу, 
актердің ерін қимылына синхронизациялау үшін көптеген өзгерістерді қажет етеді. 

Субтитрлеу аудиовизуалды аудармада қолданылатын басты аудару әдістерінің бірі, 
көбінесе теледидар бағд-арламалары мен фильмдер аударуда  кең қолданысқа 
ие.Субтитрлеуді 1903 жылы үнсіз фильмдерде экранның астыңғы бөлігінде шығатын мәтін 
ретінде венгерліктер ойлап тапқан. Субтитрлеу интерлингвалық және интралингвалық 
болады. Готлиб субтитрлеудің лингвистикалық және техникалық түрлерін анықтады: 

Лингвистикалық:  
1. Интралингвалық субтитрлеу -бір тілдің аясында  құлақ кемістігі бар, тіл 

үйреніп жүрген адамдар үшін субтитрлеу. 
2. Интерлинвалық субтитрлеу бір тілден екінші тілге субтитрлеу. 
Техникалық: 
1. Ашық субтитрлеу түснұсқа фильммен немесе телевизиялық нұсқасымен бірге 

болады 
2. Жабық субтитрлеу фильмнен бөлек болады [9, 54]. 
Аударма  бір тілдегі бейнеленген мазмұнды екінші тілдегі баламасымен беру үдерісі. 

Кәсіби аудармашылар анимациялық фильмдер, балаларға арналған фильмдерді аудару үшін 
көптеген стратегияларды қолданады. Д.Педерсон  Subititling norms for Television атты 
еңбегінде бірнеше зерттеушілердің (Ньюмарк, Готлиб) таксономияларын салыстырып, келесі 
таксономияны ұсынады [10, 159-169]: 

Транкрипция-транлитерация: түпнұсқа тілдегі элементтерді аударма тілде өзгеріссіз 
қалдыру немесе сол тілдің талаптарына сай бейімдеу.  

00:15:13,960 --> 00:15:16,088 
 Those include the roar's resonance. 
 Оған себеп болатын нәрсе, ол дегенің айғайдың резонансы 
00:23:16,916 --> 00:23:19,476 
A Volkswagen Karmann Ghia has no radiator. 
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Volkswagen Karmann Ghia-да радиатор болмайды. 
Толықтыру: тыңдаушыға түсінікті ету мақсатында қосымша ақпарат қосу, яғни тілдің 

аударылмайтын элементтерін қосымша ақпарат беру немесе толықтыру арқылы жеткізу. 
Толықтыру әдетте көзге түспейтін, акронимдер мен аббревиацияларды толық беру, адамның 
аты-жөнін толық айту сияқты  ақпараттармен сипатталады. Ал қосымша ақпарат қосу 
меронимдер, гипонимдер немесе көп мағыналы сөздер негізінде болады.  

00:01:52,363 --> 00:01:54,949 
- Fergus, no weapons on the table.  
- Фергус үстелге садақты қойма. 
00:04:37,862 --> 00:04:41,699 
- Others say fate is woven together 
like acloth. So that one's destiny intertwines with many others. 
- Ал басқалар, тағдырымыз бір-бірімізбен байланысты дейді, яғни сенің өмірің 

басқалармен жіп сияқты шырмалып жатыр .   
00:12:11,148 --> 00:12:13,984 
- What? 
- The clans have accepted 
- Не? 
- Тайпа көсемдері келісім берді 
  00:02:26,160 --> 00:02:28,811 
- Welcome to the Scare Floor. 
- Қош келдіңдер, мынау үрей бөліміне 
Сөзбе-сөз аударма немесе тура аударма: аудармада еш семантикалық өзгеріссіз тек 

тіл өзгереді. Бұл стратегия көебіне жалқы есімдер аудару барысында қолданылады.Мысалы: 
компаниялар аттары, ресми институттар, техникалық гаджеттер. Виней мен Дарбелненің 
калька және сөзбе –сөз аударма деп аталатын екі стратегиясында қамтиды.  

00:10:24,458 --> 00:10:26,460 
- I climbed the Crown's Tooth,and drank from the Fire Falls. 
- Патша жартасындағы отты сарқырамадан су іштім  
 
00:03:51,320 --> 00:03:53,084 
- Don't cross over that safety line. 
- Упс тоқта! Қауіпсіздік сызығынан аттама 
00:07:13,080 --> 00:07:14,684 
- Monsters University! 
- Монстрлар университеті 
Генерализация тіл элементтерінің аударылған тілге мағынасының жалпылануы.Бұл 

екі жолмен іске асады: гипонимдер мен меронимдер арқылы және жалпылама атауымен 
алмастыру немесе холонимдер арқылы. Сонымен қатар генерализация парафраз арқылы 
берілу мүмкін, яғни ұзағырық азды-көпті синомдес мағынасы бар сөйлемдермен 
алмастырылады. 

00:03:47,812 --> 00:03:50,815 
- Come on, let's be off before we see a dancing Tatty Bogle. Or a giant having a jigger in the 

bluebells. 
- Ахахахай немесе жебеңе, болды енді кетейік, әйтпесе бұл жерде құбыжықтар көп. 

Екі ортада бір пәлеге тап болармыз, құрысын. 
00:05:13,564 --> 00:05:14,899 
- The story of how my father lost his leg to the demon bear Mor'du 
   became legend. 
- Құбыжық аюдың әкемнің аяғын жұлып алғаны аңызға айналып кетті. 
00:53:29,791 --> 00:53:31,292 
- They're nightshade berries. 
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- Бұл жабайы жидектер 
Орыналмастыру: аудатылатын сөз немесе сөйлем мүлде бөлек, бірақ аударма тіл 

мәдениетіне таныс  сөздермен алмастырылады 
00:02:13,593 --> 00:02:16,179   
- Draw all the way back now  to your cheek. 
- Нысанаға қара да, бар күшіңмен ат 
00:02:17,472 --> 00:02:19,474 
- Keep both eyes open. 
-  Дәл ортасын көзде. 
00:05:24,575 --> 00:05:26,953 
- Wee devils,more like.  
- Өздері сондай бұзық 
Элиминация: аудиовизуалды аудармада, дубляждау немесе субтитрлеу барысында 

уақыт шектеулігіне байланысты кеңінен қолданылатын стратегия, яғни ақпаратты түсіру. 
00:02:05,293 --> 00:02:07,628 
- Happy birthday, my wee darling!  
- Туған күніңмен кішкентайым менің 
01:04:54,016 --> 01:04:56,560 
- We will not standfor any more of this jiggery-pokery. 
- Доғарыңдар! 
00:03:15,440 --> 00:03:18,011 
- Well, hey there, kids.Are you on a tour with your school? 
- Қалайсыңдар! Экскурсияға келдіңдер ма? 
Эквиваленттік аударма: аударма тілге белгілі көпшілік қолданыстағы ресми 

эквивалентін қолдану  
00:01:33,636 --> 00:01:36,681 
- Where are you, you little rascal?   
- Бәрібір ол кішкентай тентекті тауып алам        
03:30,545 --> 00:03:33,339 
- Merida, come along, sweetheart. 
-   Мерида,бол тез, жаным! 
00:41:39,707 --> 00:41:41,709 
- And keep a sharp eye. 
- Өте сақ болыңдар! 
Анимациялық фильмдерді аудару үдерісі фильмдері аударудан қарағанда, көбірек 

шығармашылықты қажет етеді, яғни аударма мәдениет аудиториясының идеологиясы, 
балалардың ерекшеліктері, дубляждау талаптарына сай аудару қажет. Сонымен қатар, 
ересектерге арналған фильмдерден айырмашылығы анимациялық фильмдердің тәлімдік 
қызмет атқарады, тәрбиелік мәні бар немесе қандайда бір құндылықтарды насихаттайды.  
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Аударма үрдісі дегеніміз аударма мәтінін жасағандағы аудармашының іс-әрекеттері. 

Аудармa үрдісі ең аз дегенде екі сатыдан тұрады: аудармашының түпнұсқа мазмұнын түсіну 
және аударма вариантын таңдау. Осы сатылар нәтижесінде түпнұсқа мәтіні аударма мәтініне 
ауысады. Алайда бұл кезде аудармашы интуицияға бағынып, бұл не басқа вариантты 
таңдағанда неге басшылық етіп аударғанын да аңғармайды. Бірақ бұл таңдау толығымен 
кездейсоқ деп айту да дұрыс емес. Ол көп жағдайда түпнұсқа мен аударма тілдерінде 
ақпаратты құру тәсілдерімен айқындалады [1, 27]. 

Аударма үрдісінің операциялық бейнелеуінде аударма үрдісінің жалпы кестесі емес, 
белгілі типтес түпнұсқа тілі бірліктерінің мағынасын бергенде қолданылатын аудару 
тәсілдері; тек түпнұсқа тілінде не аударма тілінде емес, олардың арасындағы әр тілді 
бірліктердің өзгерілуі арқылы аударма үрдісін суреттеу, яғни осылардың барлығы 
түпнұсқадан аудармаға еш аралық сатысыз толық көшуді білдіреді. 

Түпнұсқа бірлігінен аударма бірлігіне берілген мағынада ауысуды қамтамасыз ететін 
құрылымдық өзгертулер аударма трансформациялары деп аталады. 

Түпнұсқа және аударма тілінің түрлі бірліктері арқылы аударма үрдісіне түсетін: 
1. Лексикалық трансформациялар:  
- аудармашылық транскрипция және транслитерация 
- калькілеу 
- лексикалық-семантикалық ауыстырулар  
- конкретизация (нақтылау) 
- генерализация (жалпылау) 
- модуляция (мағынаны өрбіту) 
Транскрипция және транслитерация дегеніміз түпнұсқаның лексикалық бірліктерін 

оның формасын аударма тілінің әріптері арқылы құрып аудару тәсілдері. 
Транскрипция тәсілінде шет тілінің дыбыстық формасы, ал транслитерацияда оның 

графикалық формасы (әріптік құрам) құрылады. Қазіргі заманғы аударма тәжірибесінде ең 
қолданбалы тәсіл – транслитерацияның кейбір элементтері сақталған транскрипция. 

Тілдің фонетикалық және графикалық жүйесінде зор айырмашылықтар болғандықтан, 
түпнұсқа тіліндегі сөздің формасын аударма тілінде берілуі көбіне шартты және 
жақындатылып келеді: absurdist – абсурдист, kleptocracy – клептократия (ұрылар 
ақсүйектері), skateboarding –скейтбординг. Қазақ-ағылшын аудармаларында транскрипция 
ішінде транслитерация элементтері кездеседі, әсіресе кейбір айтылмайтын дауыссыз 
дыбыстарды беру (Dorset – Дорсет, Campbell – Кэмпбелл), дауысты дыбыстар арасында және 
дауысты дыбыстардан кейін сөздің аяғында қосарланған дауыссыз дыбыстар болу (Bonners 
Ferry – Боннерс Фэрри, boss – босс), орфографияның кей заңдылықтарын сақтай отырып, 
танымал мысалдардың дыбыстарына жақындатып аудару (Hercules missile – ракета 
«Геркулес», deescalation – деэскалация, Columbia – Колумбия). Тарихи тұлғалар мен кейбір 
географиялық атауларды аударғанда дәстүрлі ерекшеліктер аңғарылады (Charles I – Карл I, 
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William III – Вильгельм III, Edinborough –Эдинбург). 
Саяси дискурсты аудару кезіндегі транслитерация және транскрипция әдістеріне 

тоқталып өтейік. Мысалы:  
• 26 сәуірде Чернобыль атом электр стансасында әлемдегі ең ірі ядролық техногендік 

апат орын алғанына 25 жыл толатындығы бәріміздің есімізде.  
We all remember April 26 marks 25 years since the largest world  nuclear technological 

disaster had place at the Chernobyl nuclear power plant. 
• Үкімет үйінде Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов 

Ресейдің Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының директоры Игорь Честинмен кездесті. 
In Ukimet Uyi, Prime Minister Karim Massimov of the Republic of Kazakhstan met with 

Director of the World Wide Fund for Nature of Russia Igor Chestin. 
• Мемлекеттер басшыларының қойған міндеттерін ескере отырып, соңғы кезде 

«үштіктің» Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру бойынша іс-
қимылдарының тиімділігіне қол жеткізуге бағытталған жұмысты ұйымдастыруға басты 
назар аударылады. 

Based on the objectives set by the head s of state, the focus lately was made on the 
organization of work aimed to achieve the impact of the activities of the Troika to form the 
Customs Union and the Single Economic Space.  

• Мен қазақстан Президенті ретінде қол қойған алғашқы Жарлықтарымның бірі Семей 
ядролық полигонын жабу туралы құжат болды.  

One of the first Decrees that I signed as the President of Kazakhstan was a document on 
cosing the Semipalatinsk nuclear test site [2, 172]. 

2-кесте 
Жоғарыда келтірілген мысал негізінде транслитерация және транскрипция әдісімен 

аударылған сөздер тізімі 
 

Қазақ тілі Ағылшын тіліндегі балмасы 

Чернобыль Chernobyl 

Үкімет үйі Ukimet Uyi 
Үштіктің Troika 

Семей Semipalatinsk 

 
Бұл мысалдардан қазақ тіліндегі барлық сөздердің бірден ағылшын тіліне 

транслитерация не транцкрипция әдісімен берілмейтінін, яғни кейбір сөздер транслитерация 
не транцкрипция әдісімен орыс тілі арқылы беріледі. Оны соңғы екі мысалдағы сөйлемнен 
байқауға болады. Үшінші мысалда «үштік» сөзі алдымен орыс тіліне «тройка» деп, одан 
кейін ағылшын тіліне аударылған. Және «Семей» сөзі дәл солай берілген.  

Калькілеу – дегеніміз түпнұсқаның лексикалық бірлігін оның бөліктерін аударма 
тілінде сәйкестіктері бар морфемаларды не сөздерді ауыстыру арқылы аудару тәсілі. 
Калькілеудің негізгі мақсаты аударма тіліндегі жаңа сөзді не тұрақты тіркесті түпнұсқа 
лексикасының бірлігінің құрылымына дәлдеп жасау. Осылайша аудармашы «superpower» 
сөзін «зордержава», «mass culture» – «массалық мәдениет», ал «green revolution» сөзін 
«жасыл революция» деп аударады. Кей жағдайда калькілеу әдісін қолдану калька 
элементінің ретін өзгерту арқылы жасалады: first-strike weapon – алғашқы соққы қаруы, land-
based missile – жер үсті базілеу ракетасы.  

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы саяси дискурста калька әдісі айтарлықтай жиі 
кездеседі деп айтуға болады. Оны келесі мысалдардан байқауға болады. 

• Швед экологиялық ведомство өкілдері де біздің Елбасымыз бастаған «Жасыл көпір» 
ұсынысын талқыға салу мақсатында Астанаға келуге қызығушылық танытты. 

The representatives of the Swedish environment authority also expressed their interest in 
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visiting Astana to discuss the Green Bridge, initiated by President Nazarbayev. 
• Өткен президент сайлауында алғаш рет «қара пиар» болған жоқ.  
During this preditential election, for the first time there was no “black PR”. 
• Азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсету туралы Қазақстан Республикасы 

мен Үндістан Республикасы арасындағы шартқа, «Жол картасы» аясында Қазақстан 
Республикасы Үкіметі мен Үндістан Республикасы Үкіметі арасындағы стратегиялық 
әріптестікті дамыту жөніндегі іс қиылдардың ..... 

The Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Republic of the India for legal 
assistance in civil matters, the Joint Plan of Action to develop strategic partnership between the 
Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of India “Road 
map”…  

• Тараптар екіжақты сауда-экономикалық, соның ішінде телекоммуникация, машина 
жасау, көлік, «жасыл» технологиялар, қоршағанортаны қорғау салаларындағы өзара 
ынтымақтастық мәселелрін талқылады. 

The attendees discussed the intensification of the bilateral trade and economic cooperation, 
including the interaction in telecommunications, machinery, transport, green technologies and 
environment areas.  

• «Дөңгелек үстелге» қатысушылар Қазақстан табыстарын оң бағалап, екі жақты 
ынтымақтастықты одан әрі кеңейту маңыздылығын атап кетті.  

The participants of the round table positively assessing the achievements of Kazakhstan 
emphasized importance of further expansion of bilateral cooperation [3].  

3-кесте 
Калька әдісімен берілген сөздер тізімі (жоғарыдағы мысалдар негізінде) 
 

Қазақ тілі Ағылшын тіліндегі баламасы 

Жасыл көпір Green Bridge 

«қара пиар» «black PR» 

«Жол картасы» «Road map» 
«жасыл» технологиялар green technologies 

дөңгелек үстелге round table 

 
Лексикалық-семантикалық ауысулар– бұл түпнұсқа лексикалық бірліктерін аударғанда, 

олармен мағыналары сәйкес келмейтін аударма тілі бірліктерін қолданып аудару, алайда 
олардың мағынасын белгілі типологиялық өзгертулер арқылы айқындау. Бұндай 
ауысулардың басты түрлері түпнұсқа бірлігі мағынасын конкретизациялау (нақтылау), 
генерализациялау (жалпылау) және модуляциялау(мағынаны дамыту).  

Конкретизациянемесе нақтылаудегеніміз түпнұсқа тілінің кең логикалық-заттық 
мағынасы бар сөздің не сөз тіркесінің аударма тілінің тар мағыналы сөзіне не сөз тіркесіне 
ауысу. 

Мысалы, ағылшын тілінде «meal» – тамақтану, тамақ сөзін алатын болсақ, «Have you 
had your meal?» фразасын аударғанда аудармашы уақыт кезеңіне байланыстырып аударуға 
тура келеді: «Сіз таңғы асыңызды іштіңіз бе?(түскі асыңызды, кешкі асыңызды іштіңіз 
бе?)». 

«Mount» сөзі Мюллер сөздігі бойынша «ертоқым астындағы ат» болса да, оның «ат, 
нар, түйе» сияқты сөздің жан-жақты мағынасын ашатын аудармалары бар. Аудармашы 40-
шы жылдары Лондонда өткен соғыс тақырыбында жасалған суреттер көрмесінде бір 
жинақтың мынадай атын аударды: “Napoleon on his mount visiting the plague stricken in the 
streets of Jaffa”. Бұнда Наполеонның қандай жануарды мінгенін міндетті түрде көрсету керек 
болды. Бұл суретті ешқашан көрмеген аудармашы оны: «Ат мінген Наполеон» деп аударып 
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қателесті. Өйткені Наполеон онда түйе мінген еді. «To go, to get, to come, to say, bad, nice, 
good, fine, thing» сияқты сөздер жиі конкретизацияға ұшырайды. Кең семантикасы бар 
«student» зат есімін алатын болсақ, ол ағылшын тілінде «студент, оқушы, ғалым » деген 
мағынаға ие болуы мүмкін [4, 36]. Алайда оны қазақ тіліне аударғанда мағына 
конкретизациясы қажет болады: 

Preparation for college in the US involves a success in of choices. The student doesn’t have to 
make a choice at an early age as to whether or not he will go to college. 

Бұнда «student», «студент» деп емес, «орта мектеп оқушысы» деп аударылуы тиіс. 
Кез-келген лексикалық трансформация аудармашыдан аударылатын мәтінді және онымен 
байланысты жағдайды жақсы білу талап етіледі.  

 Бұқаралық ақпарата құраладар беттерінде саяси дискурс аудармасы барысында бұл 
әдіс түріне айтарлықтай көп жүгінген. Мысалы,  

• Тараптар қазақстандық-аргентиналық саяси және экономикалық ынтымақтастықты, 
энергетика және ауылшаруашылық салаларында өзара іс-қимылдарды дамытудың 
болашағын талқылады. 

The two sides discussed prospects of development of political and economic cooperation 
between Kazakhstan and Argentina, as well as the future of bilateral relations in the fields of energy 
and agriculture. 

• Әңгімелесуші тараптар екі ел арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық 
ынтымақтастықты нығайту мүмкіндіктерін егжей-тегжейлі қарастырды. 

The twoministers discussed the development of trade, economic, and investment cooperation 
between the two countries [4]. 

Генерализация немесе жалпылау дегеніміз тар мағыналы түпнұсқа бірлігін аударма 
тілінің кең мағыналы бірлігімен ауысуы, яғни конкретизацияға қарама-қарсы құбылыс. 

 Қазақ тілінде және әдебиеттегі стилистикалық нормалар генерализация қажеттілігін 
тудырады. Қазақ тілі көркем шығармаларда кейіпкерлердің дәл бойы, салмағы айқындалмай, 
аударма кезінде генерализация қолданылады: 

Сонымен, бұл бөлімде біз саяси дискурс ерекшелігі негізінде аударма әдіс тәсілдерін 
қарастырдық және мынадай нәтиже шығардық деуге болады: саяси дискурста көбінесе 
сөйлемді мүшелеу мен біріктіру әдісі басқа тәсілдерге қарағанда басымырақ болып келеді. 
Себебі саяси дискурс тілі басқа стильдерге қарағанда үнемі жазылып жатқан мәтін 
болғандықтан ауқымы кең болып келеді. Сол себепті аударма үдерісі кезінде екі тілдің 
ерешелігіне байланысты кей жағдайларда түпнұсқадағы дискурстағы сөйлемнің құрылым 
кеңдігінен мүшеленеді не болмаса біріктіріліп кететітнін байқадық. Оған қоса калька, 
транслитерация және транскрипция әдістері де қолданылады. Ал экспликация әдісі, яғни 
суреттеп аудару қазақ тілінен аударма жасағанда тіптен қолданылмайды деуге болады, бұл 
әдіс тек қана ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару кезінде көрініс табатынын байқадық. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Аполлова М.А. Грамматические трудности перевода. – М.: Высшая школа, 
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Мы ежедневно пользуемся богатой сокровищницей языка, употребляем в своей речи 
образные выражения, метафоры, сравнения, крылатые фразы, фразеологические обороты, но 
скорее всего редко задумываемся, о том, что такое язык, что он собой представляет, в чем его 
суть и богатство. Язык – это душа народа, его гениальнейшее изобретение, неиссякаемый 
кладезь знаний, возможность познания мира. Фразеологические выражения по праву можно 
сравнить с драгоценными камнями нашего языка, и это ни в коем случае не будет 
преувеличением, потому что они делают нашу речь образной, выразительной, яркой, 
эмоциональной и экспрессивной. Благодаря таким оборотам можно сказать коротко о 
многом. Будет намного удачней, если мы скажем о человеке, который попал в глупое, 
нелепое положение – «попал впросак» или же «сел в галошу» (на англ. “to make a fool of 
oneself”, что в буквальном переводе означает «сделать себя дураком») [1], нежели долго и 
подробно описывать, как он оказался в таком неудобном положении по своей наивности или 
неопытности.  

Относительно фразеологии проведено довольно много исследований. Однако интерес к 
данным языковым единицам сохраняется и по сей день. Так как «богатство и 
выразительность лексических единиц в татарском языке, как и в любом другом, создает 
неограниченные возможности для их целенаправленного отбора и внимательного 
употребления в речи» [2].  

Как уже известно, фразеологизмы состоят из двух или более слов, устойчивы, входят в 
нашу речь уже в готовом варианте и употребляются в переносном смысле, именно эта 
особенность затрудняет перевод таких единиц. Чем богаче язык, тем больше в нем можно 
наблюдать такой уникальный лингвистический феномен.  

В семантическом плане фразеологические единицы разнообразны. С помощью 
фразеологических единиц мы описываем ситуации, участников данных ситуаций с 
различных сторон. Например, довольно разнообразным и многогранным является описание 
человека. Употребляемые в готовом виде фразеологические единицы описывают внешность, 
поведение, культуру, физические данные человека. Один из видов фразеологических единиц 
обладает содержанием описания речевой деятельности человека.  

Речь одна из составляющих компонентов нашей повседневной жизни. С помощью речи 
мы устанавливаем контакт с собеседником, выражаем свои эмоции, мечты и желания, свою 
точку зрения и оценку. Испокон веков она служила основным способом коммуникаций и 
даже сейчас в век развитых информационных технологий мы не можем без нее обойтись. 
Возможно, именно эта причина послужила тому, что сейчас мы имеем богатейшую 
картотеку фразеологизмов, описывающих речевую деятельность человека.  

Изучая речевое поведение необходимо обратить внимание не только на внутренне 
содержание языка, которое дает представление о менталитете носителей языка, но и на 
языковую ситуацию – совокупность форм существования, стилей одного языка или разных 
языков на данной территории.  

В силу радя причин татарский язык находится в очень тесной связи с русским языком. 
По статусу татарский язык является первым, а русский – вторым государственными языками 
Республики Татарстан. Большую часть населения (53,2%) составляют татары. Исторически 
сложилось, что на территории Татарстана проживает представители 115 национальностей [3]. 
Подобное обстоятельство требует наличия языка межнационального общения (таковым 
является русский язык) и знания других языков и представления об их культуре, менталитете.  

Данное обстоятельство влияет и на употребление изучаемых нами языковых единиц. В 
зависимости от языковой ситуации в функционировании основного языка в 
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полилингвальном пространстве возникают различные признаки, а именно количественные, 
качественные и оценочные. Рассматривая эти признаки языковых ситуаций, мы имеем в виду 
употребления различных вариантов фразеологических единиц, имеющих одинаковое 
содержание. Например, теле белән буяу (марать языком) / берне сөйли, икенчене эшли 
(говорит одно, делает – другое) / йомшак түшәп (җәеп) каты яткыра – словами – что 
листьями, а делами – что иглами колет / мягко стелет, да жестко спать. Таким образом, 
благодаря совпадению значений и калькированию возникает синонимия фразеологических 
единиц.  

Огромное значение имеет и количество говорящих и частота употребления отдельных 
фразеологических единиц. Данный параметр, в нашем случае, связан с употребление 
татарского и русского языков на территории Республики Татарстан в разных отраслях в 
разной степени. Таким образом, с точки зрения языковой ситуации регион с одной стороны 
равновесный, с другой – один из государственных языков доминирует в какой-либо сфере 
употребления. Интенсивность употребления фразеологических единиц в живой речи по 
нашему мнению зависит именно от этих факторов.  

В данной статье нами рассмотрены русские и татарские фразеологизмы, которые 
описывают речь как с положительной, так и с отрицательной стороны. Во время их 
сопоставления на двух языках были найдены и многие сходства в структуре и семантике. 
Сходство данных единиц связано с языковой ситуацией в регионе, сходствами в менталитете, 
мировоззрении народов, проживающих длительное время на одной территории. В связи с 
этим является не удивительно, что встречаются фразеологизмы с общей семантикой и 
структурой. 

При переводе фразеологических единиц с татарского на русский язык, были 
употреблены самые различные методы перевода, от фразеологических методов до 
нефразеологических. Например, «словно воды в рот набрал» говорят о молчаливом, 
несговорчивом человеке, в татарском – «авызына су капкан» (букв. в рот воды набрал). 
Безусловно, здесь мы наблюдаем метод калькирования, но следует отметить, в обоих яхыках 
они актуальны и часто употребляются. 

О тех, кто в идеальной степени владеет языком, говорит красноречиво и витиевато 
можно сказать следующими фразеологизмами: теле сөяксез – язык без костей; чая телле – 
боек на язык; балавыз – заливаться соловьём; сүз эзләп күршегә керми / сүз эзләп кесәгә 
керми – не лазит в карман за словом; авызына саескан төкергән, тасма тел булу, авызына 
шайтан төкергән – язык хорошо подвешен, владеть даром слова [4]. 

С помощью таких фразеологизмов, как: агач телле – язык плохо подвешен; авызында 
ботка кайната – варит кашу во рту; ике авыз сүз оештыра белми – и двух слов связать не 
может, мы можем дать характеристику тем, кто говорит очень невнятно, который не может 
сформулировать свои мысли и передать их. 

О болтунах, сплетниках и пустословах в татарском языке говорят: ләчтит сату; 
гайбәт сату; телле бәрәңге; а в русском находятся такие эквиваленты, как: давать волю 
языку; базарная баба; чесать языком; болтать языком; перемывать косточки; нести чушь; 
бесструнная балалайка.  

Фразеологизмы настолько сильно отражают менталитет народа, что их можно бы было 
сравнить с реалиями и некоторые из них не имеют эквивалентов. В таких случаях 
затрудняется и перевод этих частиц. Например, “ботыннан тотып селкесәң, бер әлиф 
төшми” (букв. если встряхнуть за ноги, и буквы не выпадет). Так говорят о молчаливом, 
несговорчивом человеке.  

Исследование подобных единиц обогащает мировосприятие, даёт возможность лучше 
постигнуть язык и более сознательно им пользоваться, “все культурные понятия имеют 
языковую вербализацию” [5]. Употребляемые нами слова и выражения являются живыми 
свидетелями прошлого народа. Об истории народа, языка следует судить не только по 
сохранившимся до наших дней памятникам культуры, в том числе по рукописям, но и по 
языку, в котором отразилась вся специфика жизни людей.  
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Таким образом, проанализировав данные примеры можно прийти к выводу, что в 
переводе фразеологизмов используются самые разнообразные методы. В первую очередь, 
необходимо знать и любить язык, через который познается мир. Фразеологизмы помогают 
распознать внутренний мир человека, раскрыть национальные особенности, нравственно-
культурные ценности. Они свидетельствуют о культуре и истории народа, имеют 
национальный характер. При переводе эти особенности обязательно должны учитываться.  
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ӨЛШЕМ АТАУЛАРЫ АУДАРМАСЫНЫҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ 
 

Ерболова Акнур Ерболкызы 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің Жалпы тіл білімі және аударма 

теориясы кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші – Б.Н. Сүлейменова  

 
Салмақ бірлігін, ұзындықты, аумақты, сұйықтық көлемін және т.б. білдіретін өлшем 

атаулары, біздің көзқарасымыз бойынша, оқырмандардың оларға деген көңілін аударуға 
себеп болатын кейбір ерекшіліктерге ие. Істің мән–жайы бойынша, бұл бірліктердің көптеген 
атаулары – шет тілі термині үшін типті және олардың біріккен күйде таралуы реалия 
атануына негіз болады. Метрикалық жүйені барлық мемлекеттер қабылдаған жағдайда, 
өлшем реалияларының синхрониялық жоспары болмайды, себебі, бұл қазіргі заманғы 
тенденция. Өлшем реалияларының аудармасы жөніндегі сұрақтарды үңіліп қарастыру 
қажеттілігі мен оның әдеби туындыларға (ғылыми және техникалықтан басқа) түрлі 
айырмашылықтары бойынша жақындауы шартты болып келеді. Сондай-ақ кейбір жағдайда 
теориялық шешімі тұрақсыз болса, кейбір жұмыстарда аударма теориясы бойынша шешімі 
жоқ болып келеді. 

Мұндағы кейбір негізгі жағдайларды қарастырайық: 
1.Көптеген өлшем реалияларының кейбір әлсіз колоритінің және жуықталған 

мағыналары, сондай-ақ оның көркем бейнені қалыптастыру үшін қатысуы, яғни олардың 
санаға ғана емес, оқырманның қиялына да әрекет ететін функционалды ұқсастықтарының 
арқасында аударманы сәтті деп санауға болады. Мұндай шешім кезінде толық нейтралды 
алмасумен қамтамасыз етуге болады, ал қажет болған жағдайда тиісті ұлттық немесе тарихи 
бояумен алмасуды қамтамасыз етуге болады. Мысалы, «Олеси» батыры мазасыз 
Мануйлихудың көңілін аулау үшін «өзімен бірге жарты фунт шай мен бірнеше тілім қант 
алып жүрген». Аудармаға фунтты көшірудің еш маңызы жоқ, себебі мәтін колорит 
қатынасында сәтті шығуы екіталай. Шай салмағын 206,75 грамм негізінде беру, тіпті оларды 
200г деп дөңгелектесе де, батыр оны сығымдалған күйде алып жүргендігі белгілі. Сол 
себепті мағынасы бар аударма үшін нейтралды түрде «қорап шай» немес «шай қорабы» деп 

http://universal_en_ru.academic.ru/
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алуға болады. Әрине, аудармашы сол кезде шайдың қандай күйде сатылғанын алдын ала 
анықтап алу керек, мүмкін ол колоритті қораптың атауымен(ерекше реалияларды қолданбай-
ақ) ғана жеткізуге септігін тигізеді. 

2. Сан есімдермен және сандық сөздермен байланысты өлшем бірлігі кез келген 
мәтінде берілген арақашықтық, салмақ, көлем және т.б. туралы мәліметті тасымалдаушы 
болып табылады. Бұл мәліметті қабылдау үшін оқырман өлшемдердің нақты аумағын немесе 
ең болмағанда олардың жақын көрінісін білуі керек. Осыдан, оқырманға таныс емес өлшем 
бірліктері (реалиялар) кандай да бір жолмен аударылып, тіпті, аз көлемде болса да, оқырман 
оның заттық мазмұны жөнінде біле алатындай болуы қажет деген қорытынды шығаруға 
болады. 

Барлық физикалық аумақтардың нақты саны анықтамаларда, энциклопедияларда және 
екі тілді сөздіктерде көрсетіле бермейді. Осыған орай, аудармашы бұл жөнінде ең болмаса 
жалпы мәліметтер білуі қажет. Жақсы аудармашы аударылатын кітап туралы, онда көрініс 
тапқан халықтың өмірі жайлы, оның мәдениеті мен тұрмысы туралы және әлбетте, бұрын 
қолданылған жүйе мен қазір әрекет ететін жүйе туралы көп біледі. Бірақ білу немесе тану 
үшін бұл жеткіліксіз. Мысалы, метрикалық жүйе туралы кейбір тарихи мәліметтер 
оқырманға түсініксіз анахронизмдерден аулақ болуға жол береді. 

Метрикалық жүйе - көптеген мемлекеттерде ресми әрекет ететін жүйелердің ішіндегі 
кең таралған жүйе. Ең алғаш рет ол Францияда 1975 жылғы 7 сәуірдегі жарлығымен, Ресейде 
«метр, киллограмм, секунд» жүйесі 1875 жылғы ұлттық өлшемдермен қатар қолданылды, ал 
ресми түрде Қазан революциясынан кейінгі заңмен енгізілді (1918ж). Болгарияда түрік 
тепкісінен соң он жылдан кейін, яғни 1889 жылдан бастап әрекет етеді. АҚШ-та өлшемдер, 
килограмм, литр және т.б. ұлттық өлшемдермен қатар факультативті (бірақ мәтінде емес) 
қолданылады, ал басқа мемлекеттер қатарына қазіргі таңда енгізіліп жатыр немесе енді 
енгізілетін болады. 

Мемлекеттер мен күні туралы осы барлық мәліметтер аудармашыға жалпы мәдениет 
үшін емес, ал қандай да бір мемлекетте, қандай да бір өлшемдермен мәтінге анахронизмдер 
мен аналоцизмдер енгізу қаупін алдын алу үшін енгізілді. 

Өлшемдердің түрлі атаулары мен мазмұнына қатысты басқа да пайдалы мәліметтер бар. 
Мысалы, атауы түрлі халықтарға ортақ, бірақ көлемі бойынша әр түрлі өлшем бірліктері бар. 
ХVIII ғасырдың аяғына қарай Еуропа мемлекеттерінде жүздеген футтардың ұзындығы, 
жарты жүздей түрлі мильдер, 120-дан жоғары фунттар (Бурдун 1979) есептелетін. Жеке 
алғанда, миль (латын тілінен аударғанда milia passum – жүздеген қадам) әр түрлі 
мемлекеттерде түрлі дәуірде 580 метрден 11 293 метрге дейінгі бірдей емес арақашықтықты 
білдірген. Олардың кейбіреулері төменде көрсетілген: 

Египеттік метр = 580м 
Ежелгі Грекиялық метр = 1481м 
Ежелгі Римдік метр =1481 м (DQ-=1482) 
Ағылшындық (кәдімгі) метр =1524м 
Жарғы бойынша метр (Ұлыбритания мен АҚШ-та) = 1609,344м 
Халықаралық теңіз метрі (көптеген мемлекеттерде) = 1852 м (10 кабельдік) 
Ұлыбританиядағы теңіз метрі =1853,184м 
Ежелгі Арабиялық =1920 м 
Географиялық (неміс) метр =7420,44м 
Орыс көне метрі =7467,60 м 
Шведтік метр =10 000м 
Ескі чехиялық метр = 11 200м 
Мұндай қатынастарда миля жалғыз жағдай емес. Бәрімізге мәлім, ағылшындық бушель 

американдық бушельмен сыйымдылығы бойынша ажыратылады, ағылшын ширегінде 1,136 л, 
ал америкалықтарда 0,946 литрге тең (бұл мәліметтер, мысалы, шетел антифризін 
қолданатын және кезінде нөмірлерді санауға мәжбүр жүргізушілер үшін маңызды), яғни кез 
келген центнер 100 кг-ға тең емес. 
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Атауы бір, бірақ мазмұны әр түрлі өлшемдер бір мемлекеттің аумағында да болады. 
ХVII- ХVIII ғасырларда шақырымды, мысалы «500, 700 және 1000 шақырымдарды 
сажынмен анықтаған, сондай-ақ сажынның 1,95 метрден бастап 2,13 метрге дейін тербелуі 
мүмкін еді. Шынтақтың әр түрін санамағанда («толық емес шынтақ» немесе «сақина», 
«иван шынтағы» «люба шынтағы» және т.б.) минимум екі мөлшерді білдірді. Қытай өлшемі 
ли жағдайға байланысты (бірдей емес иегорлифтер) алтын мен күмістің салмағының 
бірлігіндей 0,33 мм немесе 576 метрге тен ұзындықтың бірлігі болуы мүмкін. 

Тек бір ғана мемлекетте емес көптеген мемлекеттер бөлігінде атауы бір, бірақ мазмұны 
әр түрлі өлшемдер кездескен. 1971 жылы В.Матушкинның жазуынша, «Нью-Йоркте ХХ 
ғасырда әр түрлі футтардың, яғни нью-йорктік, бумвиндік, вильмбургтік және 26 қала 
аудандарының футтары қолданылған» [1].  

3. «Бейне құралдары» болып табылатын термин ретінде нақты ғылымдарға тән өлшем 
бірліктері нөмірлер және белгілермен қатар, өнер тілінде де, соның ішінде көркем әдебиет 
бейнелерінде де кездеседі. Сол себепті реалиялық өлшемдер бейне тілдеріне түскенде 
бейнелетін фрагмент әрекеті туралы оқырманның қиялын қалыптастыруға арналған 
ақпаратты тасымалдау үшін ғана қызмет етпейді. 

Мысалы, В.М.Гаршин пальманың ерекше биіктігін суреттеудің орнына оның бейнесін 
«Ол басқа өсімдіктердің бастарынан бес сажынға биік тұрды» деп нөмір бойынша суреттейді 
[2,88]. Дал осылай, А.И.Купринның «Олеся» атты батыры қаладан алыс тұрғанына 
қарамастан, алшақтыққа «қалалық өмірден жүз шақырымда» деген тиісті өлшемдерді 
қолданғаннан кейін ол жақынырақ бола бастайды. 

Мұндай «нөмірлік сипаттамаға» жазушылар өзінің кейіпкерлерінің бет әлпетін 
сипаттау үшін жиі сүйенеді. Олимпия дьяконының, «Анафема» батырын сипаттай келе, 
А.И.Куприннің айтуынша, онда таза салмақтың тоғыз жарым шамасындай пұт болған [3]. 
Олимпия әкесінің салмағы оқырманды онша қызықтырмайды, бірақ автордың 
сипаттамасының арқасында бұл әңгіме маңызды дьяконның зор даусымен қатар, алып денесі 
туралы нақты көрініске ие болады.  

Келтірілген мысалдар әдеби туындыларда бейне жасау үшін кейбір ережелерді 
қолдануға жол береді. Нөмірлік көрсеткіштердің нақтылығы ғылыми-техникалық мәтінде 
маңызды рөл ойнамайды, тек ережеге сәйкес жақын болуы мүмкін. Сол себепті көркем 
мәтінде мағынасы бойынша ерекшеленетін «үш фунт», «бір аршын және одан да көбірек», 
«жартылай сажынға жетпес», «една-две оки», «до седем лакти», «a span or so», «more than 
two pounds», «etwa zwei Morgen»,  «fast drei Ellenlang», «environs dix arpents» өлшемдері бар. 

Тіпті жақындық белгіленбеген жерде олардың тиісті айналымға сәйкес мөлшері, 
салмағы, ара қашықтығы, көлемі нақты түрде қабылданбайды, тек тұрақты ережеге сәйкес 
дөңгелектенеді. Сондай-ақ, өлшем реалияларының тура айналасындағы тығыз семантикалық 
ауызбірлігі бірден көзге түседі, жеке алғанда сан есімдермен: «жүз шақырымдарда» = өте 
алыс, «бес сажынға жоғары» = айтарлықтай жоғары, «толық екі жүз десятина»= өте үлкен 
аумақ және т.б.  

Ақырында тағы бір реалия өшемдерінің аудармасына қатысты қорытынды шығаруға 
болады: олардың жақын мағынасын басқа реалиялардан қарағанда қысқа мәтіннен алуға 
болады, яғни көркем бейне көбінесе бірліктерге тиісті нақты көлемсіз аса түсінікті болмайды. 
Мұны оқи келе, «біз толық 14 тан жерді өңдейміз» екенін, оқырман 1 тан қанша болатынын, 
бұл қай тілдің бірлігі екенін білуіміз мүмкін, бірақ оқырманға мәтінде аумақ өлшемі жөнінде 
айтылғаны және толық 14 танның өте көп екені белгілі. Дәл осылай автор жағалаудағы ең 
биік нүкте туралы былай жазады: «теңіз деңгейінде тек 50 фут қана», бірақ бұл өте аз.  

Көркем мәтінде өлшем реалиялары кейде салыстырмалы түрде нақты саны мен 
мөлшерді білдіреді. Мысалы, «Науқас дәрігерлік кабинетке өтіп, десятиналық салмақты 
алаңда тұрды: фельдшер кітапта оның атының жанына 109 фунтты атап көрсетті. Келесі күні 
107, ал үшінші күні 106 болды». Науқастың салмағы А.И.Куприннің Олимпия дьяконы 
салмағына қарағанда автордың көркем ойына сәйкес нақты көрсетілген.  Әрине, егер 
түпұсқада ғылыми және техникалық әдебиеттер үшін құралдар - терминдер, сандық 



3574 

материал, айқын нақты тұжырымдама қолданылса, аударма авторы дәл сол немесе осы 
тәсілдерді қолдану керек. Мұнда қарапайым тасымалдау кезінде жол берілетін өлшем 
реалиясының жақын немесе еркін алынған мөлшерлері сәйкес келмейді. 

4. Бір өлшемді екі өлшеммен алмастыру кезінде колоритті, тарихи шындықты, ортақ 
тонды бұзып алудан аулақ болып, абайлап алмастыру керек. Мұндай алмастыруды әрдайым 
мәтінге сүйене отырып, термометр аясында өткізуге кеңес беруге болады. Мысалы, 
И.А.Гончаров өзінің «Фрегат “Паллада”» еңбегінде шыдамсыз ыстыққа шағымдана отырып, 
20о немесе 23о температураны көрсеткен. Егер аудармашы мұны механикалық түрде өзінің 
мәтініне көшіретін болса, онда кез келген тілдегі аударма оқырманы «бұның несі ыстық?» 
деп таң қалатын болады. Осыған орай И.А.Гончаров температураны барлық жерде 
ұмытылған Реомюра шкаласы бойынша береді, яғни 23о бұл аз дегенде 30о [4]. Бір жағынан, 
Джек Лондонның солтүстік әңгімелерін оқып, 5о аяз деген түсініктерді кездестіргенде кез 
келген еуропалық (ағылшындарды қоспағанда) таң қалады. Бірақ бұл - оқырман, ал 
аудармашы Цельсия шкаласы бойынша 15о - өте суық болып саналатының білуі қажет, себебі 
Дж.Лондон Англия мен Америкада күні бүгінге дейін қолданылатын Франгейт шкаласын 
қолданады. Сол себепті оның оңтүстік әңгімелерінде 85о, яғни Цельсия бойынша 30о-дан 
жоғары болмайтын ыстықты кездестіруге болады. Мүмкін осы себепті, мұнда аудармашыға 
қиындықтар біраз өзге сипатта кездеседі. Бір шкаланы басқа шкаламен алмастыру (қайта 
санауға сәйкес) колоритті шатастытыруды аса қажет етпейді. 15о аяз - бұл өте төмен 
температура, ал оқырман бұл қатты суықтан алған әсерінен кейін оның қандай градуста 
өлшенгенін түртіп іздемейді. Бірақ бұл «нейтралды әсерге» жету үшін аудармашы, 
біріншіден, 100о C = 80oR = 212o F; 0оС және R = 32oF екенін; екіншіден, қашан және қайда 
шкала бойынша температура өлшегенін; үшіншіден мәтіннің мұндай алмастыруға мүмкіндігі 
бар екеніне сенімді болуы керек; төртіншіден, егер мүмкіндік болса, оны жеткілікті дәйекті 
түрде және нақты жасап шығу керек. Дәйектіліктен бас тарту қандай да бір функционалды 
ұқсастық негізінде ғана рұқсат етіледі.  

Кейбір жағдайларда, реалияның өзі лексикалық бірлік ретінде мәтінде болмауы мүмкін, 
мұндай жағдайда берілген температура шкаласын қолданған кезде біз кейде «жасырын 
реалия» жайлы айтамыз. Сонымен, егер оқырманға мәтіннен транскрипцияланған өлшем 
реалияларының мағынасы жалпы алғанда ғана түсінікті болса, онда ол толыққанды 
реалиялық аударма болып табылмайды. 
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Somatic unit бас/head in the Kazakh and English languages possess the greatest 
phraseologyforming opportunity. It is explained for the person major importance of these lexemes 
in the Kazakh and English languages "the top part bodies of the person, the top or forward part of a 
body of an animal containing a brain". The head is a part of a body, which is associated with top, 
domination, intellectual abilities of the person, considered as the center of vital force, a receptacle 
of soul and mind [1]. 

Phraseological units with the бас/head component in the Kazakh and English languages open 
a subject of existence or lack of mental capacities of the person. Figurativeness of such kind of 
phraseological units is connected with allegorical ideas of the head as a physical receptacle of 
thoughts, ideas. Both in Kazakh and in English the lexeme бас/head in structure of the adjectival 
phraseological units expressing “figurative metonymic sense” as “mind, intelligence and 
consciousness”. Among these phrases we can meet equivalent phraseological units like алтын 
бас//a clever person, есек бас//a silly person. In the Kazakh language the range of compatibility of 
a lexeme with the component бас//head with adjectives in which mental capacities of the person are 
estimated, is much wider, than in English. For example, such Kazakh phraseological units as 
қазанбас, қатқанбас, жартыбас, жындыбас, басытесік басының жарығы бар, қылжақ бас, 
қалжың бас, шақшабас, жыланбас, шүйкебас, дударбас, қауғабасin English exact equivalents 
arenot present. However and in English there are some phraseological units, which have no 
equivalents in the Kazakh language. For example, phraseological phrasesthe head near the hat (this 
expression originates from the situation when a person that loses temper throws their hat away) - 
claim something with certainty, to be a head in the air – at the top of one's voice, to have head 
elsewhere - be a distraction and etc.  

In phraseological pictures of the world of many languages this part of the human bodies 
represented as a receptacle in which there is a brain [2].  

Locus of intellectual and mental conditions of the person in Kazakh and English languages 
pictures of the world is ақыл (ми)//mind (brain). Fullness of the head by brains, deep knowledge 
indicates the existence of mind, intelligence and consciousness at the person, and its emptiness 
means about the lack of mind, intelligence and consciousness, for example, босбас//to have nothing 
in the head - be stupid. 

Conceptualization of the head as places of localization of thoughts and ideas is noted in both 
languages: басы ауыру, басы қату, басы істемеу//to dig into the head- get into a trouble, to break 
the head - have sth. under control and etc. 

The meaning of a place of localization in the phraseological unit as басынасыймау (it is 
means ‘not located in the head’) is “inexplicable, that it is difficult to comprehend; it is perceived, 
regarded somehow with what it is impossible to reconcile”. In Russian for transferring of this value 
of the phraseological unit is used a phrase ‘the mind boggles’.  

According to naive representations of Kazakhs and British in the head form mental notions as 
mind and wisdom. Existence or lack of mind in both languages expresses the abilities and talent 
or stupidity andincompetence of the person. In the compared languages we can meet such 
antonymous phraseological units as басыбар(‘to have a head’) - "bright head", басыістемейді (‘to 
have no head’) - swollen head. 

“Bright, clever, judicious person” in the compared languages is expressed by the following 
phraseological units:  

a) in the Kazakh language: басыістейді (‘the head works’) // басы(миы) қайнап тұр; 
басыбар(‘to have a head’) // the head on shoulders; 

b) in English: bite someone's head off - if you bite someone’s head off, you criticize them 
strongly (and perhaps unfairly), come to a head - if a problem or difficulty comes to a head, it 
reaches a point where action has to be taken, head and shouldersabove – to say that one person is 
head and shoulders above the others means that they are much better than the rest of them, 
swelled/swollen head – someone who has a swelled or swollen head has become proud or conceited, 
usually because of a recent success, a head case – a crazy person, to have rocks in one’s head - to 
be silly or crazy, a big head – a person who believes that he is good at a particular activity, to have 
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a good head for something – to have a mental ability for something and others. 
In both phraseological pictures of the world, the idea of intellectual process is comprehended 

in an image of work as the head: the head works, the head goes around, the head swells, to move in 
the head, fooling. In phraseological units басы істеу (‘the head works’) басы (миы) қайнау 
"bright" the lexeme бас is used as a meaning of "the body developing mind". 

The receptacle of mind is thought, “that identified with the mechanism functioning regularly 
or isn't present, depending on an intelligence quotient of the subject” [3]: басы істеп тұр, миын 
қозғау, басымен жұмыс істеу. 

Phraseological units with the components бас//head in both languages describe also the 
negative characteristics of mental abilities of the person. The majority of phraseological units with 
the components бас//head with the negative characteristic of human intelligence belongs to 
colloquial style and has disapproving character. In the Kazakh language phraseological units with 
the meaning “slow, confused, stupid, silly” appeared much more, than in English. For example, 
басы істемеу, есек бас, қатқан бас, жартыбас, бассыз, жындыбас, басы қатқан, etc. 

A number of phraseological units expresses values, regarding to the periphery of the 
conceptual sphere “mental capacities of the person” which characterize other qualities and 
actionsthe person, but indirectly they are connected with mental capacities of the person. They talk 
about inferiorityof human intelligence. For example, multiple-valued phraseological unit ‘one head, 
two languages’ means 1) talks about the double-faced person; 2) talks about achatterbox, silly, 
talkative person. 

Linguo-cultureme“nonsense” is comprehended in both languages with the components 
бас//head based on the following associativebases:  

a) absence or loss of the head: басын жоғалту //to lose the head, басы жоқ(‘the head is not 
present) (a dial.); 

b) loneliness: басы бoс (‘the head is empty’)//жалғыз басты(‘to have one head’) – lonely, is 
not married;  

c) head dysfunction (басы істемеу, басы қақпау, басына кірмеу, басында саңылау жоқ 
(‘his head doesn't work’) – silly, fooling. 

In the Kazakh phraseological picture of the world the big head is meant an older man, wise 
and respectable person. Moreover, the head of some animals means with the mental abilities of a 
person, forexample ‘head of a donkey’ – есек бас. This phraseological unit has a negative 
connotation, it uses to express stupidityof a person and has no equivalent in English. 

Kazakh phraseological unit тесік бас (‘a leaky head’) and English phraseological unitsto 
have rocks in one's head represent the head as a vessel from which implies the contents. In both 
phraseological units it is told about the absent-minded, forgetful person. 

Through the image ofthe headandthe idea ofunproductivethinking activity is expressed: 
басына кірмеу(‘doesn't come into the head’) // doesn't go to the head "not to understand; not 

to perceive; not to go in, it isn't acquired". The phraseological unit басына кірмеуcreates also 
the image of surprise, bewilderment, amazement to which in English it corresponds with the 
phraseological unit doesn't go in the head "it is impossible to believe, understand, is surprising, 
unclear". These phraseological units transfer also other image – indignation and resentment.  

As M. G. Bukulova fairly pointed out, "the head of the person, or his brains, can be 
assimilated to any animal bearing in a Turkic language picture of world" [4] associates a negative 
connotation. We found in the compared languages "bird's" metaphor with a negative connotation: 
миы тауықтың миындай ғана colloquial. (‘the chicken head’ or ‘the size of the brain is as a 
chicken’s’) // means "thoughtless, frivolous (about the person), brainless, with a birdbrain".  

The conceptual sphere "intellectual activity of the person" includes semantic opposition "is 
allocated with mind" and "is deprived of mind". These meanings are realized by metaphorical 
combinations of phraseological units, in which one of the semantic components transfers the idea of 
the nature of mental abilities of the person. Typological distinctions are found in the metaphorical 
models representing the semantic category “mental abilities of the person” of phraseological units 
with components бас//head. Figurativeness of such phraseological units is connected with 
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allegorical ideas of the head as a physical receptacle of thoughts, ideas. In the majority of 
phraseological units, communication of a component the head with a lexeme the head in one of the 
values are found. In an assessment of intellectual activity of the person in both languages, colloquial 
style is often used. Essential prevalence in phraseological structure of these two expressions 
representing specifically national notions are explained by identity of historical experience of 
language types, identity of culture and feature of a mental identity of the people – native users of 
languages. But, in general, despite similarity of the language phenomena in two languages the 
specifics, peculiarities and the use of phraseological units are quite different and unique. 

 
References 
1. Славянская мифология. Энциклопедический сло-варь. – М.: Индрик, 2002. 
2. Букулова М.Г. Соматическая фразеология(на ма-териале турецкого языка): 

автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2006. – 21 с. 
3. Фразеологический словарь русского языка/ под ред. А.И. Молоткова. – М.: 

Советская энциклопедия, 1968. – 543 с. 
4. Bukulova M.G. Somatic phraseology (on a material of the Turkish language): The 

thesis abstract on competition of a scientific degree of Candidate of Philology. – M., 2006. – 21 p. 
 
 
УДК 347.78.034 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЕМАНТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ЭПОХИ 
НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Задорожная Людмила Александровна 

mila_zadorozhnaya@mail.ru 
Магистрант кафедры общего языкознания и теории перевода Евразийского  

национального университета им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – Н.Ж. Шаймерденова  

 
В развитии и становлении независимого Казахстана наблюдается ряд значительных 

усовершенствований во многих сферах общественной жизни, которые ов многом крайне 
динамично меняют положительный облик государства и, естественно, наодят отражение в 
языковом развитии. Прежде всгео хотелось бы отметить положительные измения в области 
распространения политики трехъязычия в государстве, включающая в качестве обязательных 
компонентов в образовнаие нового поколения казахстансцев изучение казахского, русского и 
английского языков. Причем распространение английского языка, как языка 
международного общения, играет важную роль в подтверждении статуса Республики 
Казахстан на международном уровне. Данный аспект, в свою очередь, вызывает 
необходимость комлпексного и последовательного изучения проблем перевода, 
возникающих в ходе практической деятельности специалистов при переводе на английский 
язык.  

Как изветсно, в процессе перевода необходимо учитывать ряд значительных факторов, 
которые обеспечивают соответствие исходного и вторичного текстов. Согласно Л.К. 
Жаналиной, – это культурные, социальные, психологические, исторические, и языковые 
фильтры, которые фиксируются в тексте оригинала, воспринимаются и воспроизводятся в 
переводном тексте, который строится при участии тех же детерминантов, но уже во втором 
языке [5, 35]. 

Казахстан – демократическое многонациональное государство, активно 
поддерживающее свой интернациональный образ членством во многих международных 
организациях и повсеместной глобальной деятельностью. В связи с чем, мы считаем, 
возникает необходимость выявления и последующего регламентирования английских 
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эквивалентов основных семантических маркеров эпохи независимости, несущих в себе идеи 
толерантного и независимого светского государства.  

В работе Джерольда Катца и Джерри Фодора «Структура семантической теории», 
которая послужила развитию идеи существования «семантического маркера», данным 
термином обозначаются семантические единицы, выражающие в теории семантические 
отношения. [2, 187] По утверждению Д. Болинджера, здесь очевидно прослеживается 
уклонение в сторону акта кодирования. [3, 558]  

То есть, определенный семантический маркер не только содержит в себе первичную 
грамматическую структуру, но и несет строго регламентированный концепт, обусловленный 
степенью его распространенности. Семантический маркер подразумевает наличие 
концептуального кодирования понятия, которое возникает при употреблении того или иного 
маркера. К примеру, в своем исследовании мы предлагаем обратиться к проблеме перевода 
таких маркеров, как «Казахстанец», «Казахстанцы» и «Казахстанский». Данные концепты 
указывают на единство Казахстанского народа, независимо от национальной 
принадлежности, что полностью соответствует международному статусу государства и 
Конституции Республики Казахстан. Разумеется, в процессе анализа необходимо принимать 
во внимание области наиболее частого возникновения необходимости перевода 
семантических маркеров. 

Лингвистическая сфера подвергается определенным изменениям в связи с открытым 
доступом к распространению и восприятию различной информации. Так, подавляющее 
большинство средств массовой информации государственного и частного характера 
осуществляет свою деятельность помимо прочего в международной сети Internet. В этой 
связи, в ходе исследования мы выполнили количественный и качественный анализ 
оригинальных и переводных текстов таких официальных интернет-ресурсов, как akorda.kz, 
assembly.kz с позиций семантико-стилистических характеристик и поиска семантических 
маркеров эпохи независимости. В процессе анализа делается акцент, в первую очередь, на 
лексический пласт языка, поскольку современный образ Республики Казахстан способствует 
повсеместному функционированию как новых лексических единиц, так и обновленных 
концептов устоявшихся определений, что требует особого внимания в процессе перевода 
информации на иностранные языки.  

Например, при исследовании официального сайта Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева нами было выявлено следующее соответствие: наиболее часто 
употребляемым английским эквивалентом для концептов «Казахстанский» и «Казахстанец» 
является слово «Kazakhstani». Причем, мы предполагаем, что использование данного слова в 
переводе продиктовано в первую очередь необходимостью подчеркнуть характер единства 
казахстанского народа, выявить и передать англоязычному реципиенту при интерпретации 
семантического маркера информацию, закодированную в его концептуальном ядре. Данный 
вывод связан с превалирующим числом употребления слова «Kazakhstani» в словосочетании 
«Kazakhstanipeople», или в форме единственного и множественного числа для маркера 
«Казахстанец» - «Kazakhstani» и «Kazakhstanis».  

Как показывает анализ перевода текстового материала сайта, помимо возможности 
перевода в качестве имени существительного, обозначающего гражданина Республики 
Казахстан, английский эквивалент «Kazakhstani» может быть использован в качестве 
соответствующего имени прилагательного. Следует отметить, что примеры, полученные в 
ходе исследования, позволяют предложить вероятность классификации использования при 
переводе имени прилагательного «Казахстанский» два варианта «Kazakhstani» и «Kazakh». 
Разумеется, если речь идет о принадлежности к Казахскому народу или Казахской культуре, 
то следует переводить на английский язык, к примеру, выражение «казахская музыка» как 
«Kazakh music». Однако, в случае с прилагательным «Казахстанский», разграничение 
примеров использования происходит по степени эмоциональной составляющей контекста 
исходного варианта текстового материала. К примеру, если, употребление английского 
эквивалента имени прилагательного «Kazakhstani» более применимо к одушевленным 
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предметам, то употребление имени прилагательного «Kazakh» в таких словосочетаниях как 
«Казахстанская нефть» (Kazakhoil), «Казахстанская земля» (Kazakhland) может 
варьироваться в зависимости от контекста. Предлагаем вашему вниманию более детальное 
описания варианта использования в качестве перевода выражения «Казахстанская земля» - 
«Kazakhland». Данный вариант перевода словосочетания был представлен на сайте akorda.kz 
в англоязычном варианте цитаты из лекции Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева для студентов Назарбаев Университета. 
Вторичныйтекстпредложениязвучитследующимобразом: “for the first time in the history of our 
people a new state was established on the Kazakh land». В контексте под выражением 
«Kazakhland» подразумевается не сколько территория независимого Казахстана, столько 
казахская земля, испокон веков являющаяся домом именно казахского народа. В связи с 
данным контекстом мы соглашаемся с автором перевода и считаем уместным предложенное 
им решение переводческой задачи.  

Тем не менее, в ходе исследования эквивалентов перевода семантических маркеров на 
английский язык мы столкнулись с некоторыми разногласиями в вариантах интерпретации. 
В первую очередь, они связаны с необходимостью учитывать не только семантический 
концепт выражения, но и его морфологические признаки.В.П. Глухов утверждает, что 
семантический компонент изначально включает в себя два «звена»: лексикон и правила 
соотнесения лексикона с грамматической структурой. По мнению ученого, лексикон состоит, 
в свою очередь из двух компонентов грамматического (генерирующего части речи) и 
семантического, обеспечивающего, собственно, семантику речи. [4, 152] 

Приведем следующий пример: «Kazakhstani investors». В лексикографическом 
источнике Collins Cobuild English Dictionary приводится следующее определение слова 
«investor»: «…is a person or organization that buys stocks or shares, or pays money into a bank in 
order to receive a profit». Несмотря на то, что в плане выражения подразумеваются 
организации, производящии инвестиции, а не отдельные индивиды, все же учитывается 
наличие суффикса «or/er», характерного для обозначения профессии. Таким образом, слово 
«investor» сначала опознается субъектом как одушевленное имя существительное, а затем 
уже получает семантическую интерпретацию.  

Помимо казахстанских информационных интернет-порталов примеры употребления 
английского эквивалентасемантического маркера эпохи независимости «Kazakhstani» были 
выявлены также на англоязычных информационных и лексикографических интернет-
ресурсах. К примеру, на новостном бизнес-портале ENPublishing, расположенном по 
электронному адресу http://www.enpublishing.co.uk, данный эквивалент используется в 
качестве исходного варианта на английском языке в подобных предложениях: «Russian 
central bank regulates transactions withKazakhstani suppliers». Здесь в исходном словосочетании 
«Kazakhstanisuppliers» мы видим пример, схожий по своей морфологической и 
семантической структуре со словосочетанием «Kazakhstaniinvestors», использованным во 
вторичном варианте.  

Помимо повсеместного широкого использования отечественными переводчиками, 
семантический маркер «Kazakhstani» зарегистрирован на популярном мультиязычном 
лексикографическом портале «ThefreedictionarybyFarlex», который модерируется 
специалистами-переводчиками со всего мира, и подвергается редактированию учеными 
Принстонского университета, США. Кроме того, данный концепт предлагается в качестве 
семантически и стилистически верного пользователями широко распространенного 
лексикографического интернет-источника «Мультитран», что также может 
свидетельствовать о повсеместном внедрении концепта в употребление и признание его 
официальным англоязычным эквивалентом слов «Казахстанец» и «Казахстанский».  

В официальной прессе англоязычных стран данный вариант эквивалента представлен 
недостаточно широко, к примеру, поисковый запрос на официальном сайте NewYorkTimes, 
nytimes.com, выдает 23 результата поиска по статьям начиная с архивов 1853 года. Но, 
следует заметить, что наблюдается положительная динамика, так как все упоминания слова 

http://www.enpublishing.co.uk/
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«Kazakhstani» датируются последними годами. Данный факт позволяет сделать вывод, что 
концепт, ранее не употребляемый в английском языке, с укреплением международного 
статуса Республики Казахстан постепенно становится приемлемым к использованию для 
обозначения семантических маркеров эпохи независимости на английском языке.  

В дополнение к примерам использования слова на англоязычных порталах мы 
посчитали нужным упомянуть мнение лингвистов известного в англоязычной среде 
лингвистического блога «Johnsonlanguage» на интернет-портале популярной экономики и 
бизнеса «TheEconomist». Авторы данного портала на примере английского эквивалента 
«Afghanistani» предполагают, что современное положение дел в мире требует нового взгляда 
на политическое и социальное устройство независимых государств, требует толерантности и 
терпимости, равного отношения к каждому жителю государства. В данной статье также, в 
качестве примера, предлагается аналогичное решение по употреблению слова «Kazakhstani». 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что английский эквивалент 
«Kazakhstani» имеет широкое распространение в среде казахстанских переводчиков и 
повсеместно встречается как в официальных, так и в неофициальных источниках уже на 
протяжении многих лет со времени образования независимого государства. Кроме того, 
выражение также имеет положительную динамику использования на англоязычных 
официальных и неофициальных интернет-порталах. Подобный факт свидетельствует об 
уместности указанного варианта перевода, несмотря на то, что в официальных англоязычных 
лексикографических источниках, в том числе в Оксфордском толковом словаре, не 
содержится словарной статьи по данному поводу. Семантический маркер «Казахстанец» 
предлагается переводить способом описательного перевода: «the citizenofKazakhstan». 
Однако, имеется сходная семантически и грамматически выраженная лексическая единица 
«Pakistani», что позволяет допустить уместность употребления слова «Kazakhstani» в 
английском языке в качестве официально зарегистрированного. Вероятно, это связано с тем, 
что за относительно небольшой период времени с момента провозглашения независимости 
не представилось возможным произвести необходимые исследования, которые бы дали 
более детальное описание проблемы и влекли за собой практические пути ее решения. 

Рассматриваемая проблематика крайне интересна и позволяет в перспективе  развивать 
данное исследование, а расширение источниковедческой базы будет способствовать 
получению качественно новых результатов.  
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Как известно, перевод представляет собой процесс преобразования сообщения на 

исходном языке на язык перевода и является сложным и многогранным видом человеческой 
деятельности. По мнению Л.С. Бархударова, перевод представляет собой «процесс 
преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом 
языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть значения» [1, с. 11]. 

Целью нашей работы явилось рассмотрение различных типов перевода на примере 
перевода произведения Амирхана Еники «Ялгыз каз» с татарского языка на русский язык.  

В процессе перевода соприкасаются различные культуры и личности, разные склады 
мышления и литературы, разные эпохи и уровни развития. Многие исследователи сходятся 
на мысли, что перевести что-либо совершенно точно не представляется возможным, 
поскольку в каждом языке присутствуют свои особенности, которые могут отсутствовать в 
других языках. 

Известный ученый В.Н. Комиссаров в своем труде «Теорияперевода(лингвистические 
аспекты)» выделяет такие способы перевода, кактранслитерация, транскрипция, 
калькирование, описание или разъяснительный перевод, приближенный/приблизительный 
перевод, трансформационный (контекстуальный) перевод [2, с. 37]. Мы постараемся найти 
различные примеры этих способов перевода на примере рассказа Амирхана Еники «Ялгыз 
каз». Это произведение было переведено на русский язык Б. Руниным.  

1. Транслитерация – это перевод одной графической системы алфавита в другую. В 
тексте произведения “Ялгыз каз” данный способ перевода обычных лексических единиц 
совсем не встречается.  

Однако кроме обычных лексических и синтаксических конструкций в тексте очень 
часто встречаются звукоподражательные слова. Например: кый, ког, кый-гак, ыссс, ыссс 
(звукоподражание гуся), корр (звукоподражание курицы), ти-ти-ти, пиы-пиы-пиы 
(звукоподражание гусят). Эти слова Рунин перевел транслитерационным способом. 

2.Транскрипция –передача буквами языка перевода, как произносится на языке 
оригинала это непереводимое слово. В нашем случае это означает передачу буквами 
русского алфавита, как произносится на татарском языке непереводимое с него 
слово. Примеры такого характера в тексте также отсутствуют.  

Однако в анализируемом нами тексте есть слова, которые автор изначально употребил, 
заимствуя из русского языка. Эти слова в основном связаны с военной тематикой. Например: 
оккупация, повар, солдат, немец, фашист, рота и другие. Данные слова сохраняются и при 
переводе. Также имена главных героев – Иван и Маша – являются русскими именами. 
Поэтому в этом случае нужно отметить, что язык заимствованных слов совпал с языком 
перевода. 

3. Калькированиезаключается в том, что составные части слова (морфемы) или 
словосочетания заменяются их прямыми соответствиями на языке перевода. В тексте 
рассказа встречаются такие примеры, как: ала каз – пестрый гусь, аерым тәэминат ротасы 
– отдельная рота обслуживания, юк-бар – ерунда и другие. 

Следует отдельно отметить, что в произведениях Амирхана Еники имеется множество 
выразительных языковых средств, в большинстве случаев сравнение и эпитет. В данном 
случае переводчику удалось передать описание природы очень точно с помощью 
калькирования в следующих примерах:  

1) ... билен буган, аякларына сары итекләр кигән яшь кияүләр төсле, уңган чая бал 
кортлары - верткие шмели, разодетые женихами, – этакие туго подпоясанные молодцы, и 
новеньких желтых сапожках (сравнение, эпитет); 

2) ...ак, сары, кызыл-чуар купшы күбәләкләр – ...белые, желтые и красные 
бабочки (эпитет); 

3) ...туй вакытында яшь килен тирәсендә куштанланып йөргән кызлар шикелле – 
как нарядные девушки, обступившие на свадьбе невесту (сравнение); 

4) кәккүкләр, туйга чакырылган җырчылар кебек... – кукушки, напоминавшие 
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приглашенных на торжество певцов… (сравнение). 
4. Описательный или разъяснительныйпереводзаключается в раскрытии значения 

лексической единицы иностранного языка при помощи развернутых словосочетаний, 
раскрывающих существенные признаки обозначаемого данной лексической единицей 
явления. В исследуемом нами тексте примеры данного вида перевода встречаются довольно 
редко: үз-үзенә исе китеп йөргән тәккәбер әтәчләре бар – есть горделивый красавец петух; 
җир тибеп – разгребая ногами землю,әйтерсең дөньяның шаһы булган – будто она – светоч 
мира и краше ее на свете птицы нет и др. 

5.Приближенный/приблизительныйперевод встречается в тексте очень часто.Он 
заключается в передаче иноязычной реалии с помощью эквивалента, привычного и 
знакомого для носителей данного языка:үләт явы – гусиный мор, майлы калҗа – лакомство, 
сабан тургайлары – баловни-жаворонки, ава-түнә – вперевалочку, ашлар – харчи, котлары 
алынып – со страхом и другие. 

6.Трансформационный (контекстуальный) переводзаключается в замене словарного 
соответствия при переводе контекстуальным, логически связанным с ним. В данном случае 
переводчик обращает внимание на соответствия, которые слово может иметь в контексте в 
отличие от его значений, приведенных в словаре. Например:Инде ни күрәм! – Что-то мне 
сейчас откроется?, мескен булып – сиротливо, Чекрәеп карап торасың – ишь, глаза 
вылупила!, таңга калды – обомлела; Әй, җан дускаем, семьялы булдыңмени? – Ну, душа моя, 
наконец-то и ты семьей обзавелась!; яраклы – хорошими и другие. 

Название этого произведения переведено на русский язык калькированием – “Ялгыз 
каз” – “Одинокая гусыня”. Это очень удачный перевод, так как отражает суть и смысл 
самого произведения. 

При переводе особую сложность представляют реалии, иными словами, названия 
присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, 
фактов истории, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ. При 
сопоставлении языков обозначающие эти явления слова относят к безэквивалентной лексике. 
Безэквивалентными являются слова, служащие для выражения понятий, которые 
отсутствуют в иной культуре и, как правило, не переводятся на другой язык одним словом, 
не имеют эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат. Тогда переводчик 
прибегает к пространным описаниям или предлагает собственные неологизмы [2, с. 48]. В 
произведении А. Еники “Ялгыз каз” и анализируемом нами его переводе реалии не 
встречаются. Произведение написано несложным языком и лексика специального характера 
отсутствует. 

Проведенный нами лингвистический анализ произведения Амирхана Еники «Ялгыз 
каз» показал, что в анализируемом рассказе встречаются все способы перевода, отмеченные 
В.Н. Комиссаровым. Анализ лексико-грамматических аспектов перевода этого произведения 
позволяет выявить трудности перевода и определить пути их преодоления. Как известно, 
татарский язык относится к агглютинативным языкам, а русский – к флективным. Эти 
особенности, несомненно, отражаются при переводе. Для правильного перевода нужно 
выбирать вариант перевода не с позиций формальной эквивалентности, но с позиций 
функциональной (эмпирической) эквивалентности, т.е. правильное и логически связанное 
употребление в данном контексте. Большое значение имеет интерпретация высказывания, 
позволяющая установить намерение отправителя сообщения.  
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Современная лингвистика достаточно глубоко изучила язык науки. В стилистике его 

определяют как научно-технический стиль. Одним из отличительных признаков этого стиля 
является обилие терминов и узкоспециализированной лексики. Научный стиль является 
одним из важных звеньев межкультурной коммуникации, ведь в отличие от того или иного 
языка, мировая наука универсальна. Однако эта универсальность недостижима без 
грамотной работы переводчика. Именно этим объясняется актуальность настоящей работы и 
важность технического перевода в целом. 

Помимо стилистики, термины являются одним из аспектов теории перевода. 
Закономерности построения терминов (синтаксические, морфологические, лексичекие) в 
разных языках отличаются. Для переводчика важно учитывать эти особенности.  

Целью работы явилось намерение выявить синтаксические и морфологические 
особенности перевода терминологической лексики. 

Работая над данной темой, мы обращались к трудам как исследователей русского языка 
(Н.М. Шанский, В.В. Виноградов, Л.П. Крысин), так и ученых, исследующих теорию 
перевода (Б.Н. Климзо, И.В. Гредина). 

Перевод английской терминологической группы производится в порядке ее 
строительства, т.е. справа налево.  

Что касается терминов, состоящих из одного слова, в данном случае перевод может 
осуществляться несколькими способами: 

1. Транслитерация  
2. Транскрипция  
3. Калькирование  
4. Описательный перевод  
5. Трансформационный перевод. 
Для анализа было отобрано более 120 терминов в 10 текстах электротехнической 

тематики. После перевода был проведен сопоставительный анализ лексических единиц 
согласно морфологическому и синтаксическому строению оригинала и перевода. 

Некоторые примеры:  
acompletepath - замкнутый контур 
electromotiveforce -  электродвижущая сила,  
thesolidconductors - твердотельные проводники 
the source of supply - источникпитания 
the flow of current - обращениетока 
overloading - перегрузка 
insulation - изоляция 
Следующим этапом стало объединение полученных данных в общую статистику. На 

рисунке 1 представлено соотношение словосочетаний в зависимости от типа связи. Первую 

mailto:veronstar@mail.ru
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группу составляют словосочетания, тип связи которых (согласование, управление,  
примыкание) не изменился при переводе (electriccircuit - электрическая цепь, acompletepath - 
замкнутый контур). Ко второй группе мы отнесли словосочетания с изменившимся типом 
связи. 

 
Рис. 1. Соотношение переведенных словосочетаний 

 
Как видно из диаграммы, более половины всех переведенных терминов-

словосочетаний составляют такие словосочетания, вид связи которых не изменился.  
На диаграмме 2 представлено процентное соотношение отдельных слов из 

переведенного текста согласно морфологической структуре. Самую многочисленную группу 
составили слова, порядок морфем которых и их значение полностью сохранены (dependence 
– зависимость). Следует отличать данные слова от калек, которые будут рассмотрены ниже. 
На втором месте по количеству слова, переведенные с помощью транслитерации (exponent – 
экспонента). Следующую группу составляют слова-кальки (overloading – перегрузка). 
Последнюю группу составляют слова, морфемная структура которых изменилась (fuse – 
предохранитель). Это связано с необходимой адаптацией слов языка-источника в языке 
перевода согласно грамматическим правилам последнего.   

 
Рис. 2. Соотношение переведенных слов 
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Понятия, рассмотренные в диаграммах, отражают не только особенности перевода, 
обнаруженные во время работы, но и основные способы перевода. Термины, содержащие в 
составе сложные определения, были переведены как словосочетания: 

electric circuit – электрическаяцепь 
a complete path - замкнутыйконтур 
electromotiveforce - электродвижущая сила 
В переводе однословных терминов использовались различные методы: 
1) Калькирование: overloading - перегрузка 
2) Описательный оборот: current - электрический ток 
3) Транслитерация: exponent – экспонента 
Выводы 
В ходе работы были выявлены следующие синтаксические и морфологические 

особенности перевода терминов: 
• При переводе может меняться синтаксическая структура термина. Наблюдаются 

изменения вида синтаксической связи, изменения главного слова в словосочетании, 
появление новых словосочетаний вследствие описательного перевода и др.  

• В некоторых случаях лексическое значение префикса переносится на аффикс, тем 
самым адаптируя слово языка-источника в языке перевода, так как не все морфемы имеют 
прямые соответствия в русском языке (язык перевода) – изменения в морфологической 
структуре.  
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Произведения, предназначенные для детей – это весьма специфический класс 

художественной литературы. При работе с ними переводчику приходится принимать во 
внимание ряд присущих им и очень важных характеристик. 

Интерес к особенностям перевода детской литературы у исследователей возник 
относительно недавно. На этот класс литературы не обращали внимания вплоть до самого 
начала ХХ века. Так как произведений, написанных специально для детей, в те времена 
практически не существовало, к потребностям детской аудитории адаптировалась «взрослая» 
литература. Актуальностьнастоящего исследования и заключается в том, что перевод 



3586 

детской литературы рассматривается в ней не только в качестве компонента литературного 
перевода в целом, но и в качестве отдельного объекта исследования, которому переводчики 
довольно долго не уделяли должного внимания. Целью данного исследования является 
выявление трудностей, стоящих на пути переводчика при работе с произведениями детской 
литературы, а также наиболее типичных характеристик таких произведений, способных 
вызвать проблемы при переводе. 

У детской литературы есть одна очень яркая отличительная черта: она отвечает 
возрастным характеристикам читателей, их психологическому развитию, уровню знаний, 
жизненному опыту. Кроме того, такая литература, как правило, охватывает ограниченный 
круг тем, демонстрируя при этом фиксированный набор жанровых особенностей и 
полиграфического оформления. 

Рассматривая в качестве читателя не сформированную личность, а именно ребенка, 
нельзя забывать, что значительную часть лексики, речевых оборотов, выражений ребенок 
воспринимает «по умолчанию», как нечто знакомое и привычное. Излишняя 
перегруженность текста сложными терминами – с целью оказать педагогическое влияние и 
повысить уровень образованности ребенка, – зачастую имеет противоположный эффект и 
становится помехой. 

На уровне лексики детской литературе присуще активное употребление слов в 
переносном смысле, слов с яркой эмоциональной окраской, устойчивых выражений, 
пословиц и поговорок. 

Для произведений, ориентированных на детей, типичны такие черты, как 
выразительность, лирический характер образов, быстрое развитие сюжета, насыщенная речь, 
обусловленность речевых средств эстетикой текста. Кроме того, в детских произведениях 
часто можно встретить элементы самых разнообразных речевых стилей. 

Зарубежная литература для детей – это особенный пласт мировой литературы, который 
сформирован произведениями авторов из разных стран, написанными на разных языках и 
изначально ориентированными на детскую аудиторию. Это образцы мировой литературы, 
вошедшие в круг детского чтения. 

Необходимо отметить, что проблемы перевода зарубежной детской литературы в 
отечественном переводоведении почти не затрагиваются. Русский писатель Л.Н. Толстой, а 
также критик и теоретик детской литературы А.В. Белинский считали, что «… язык должен 
быть цветущим в самой своей простоте…»[1]. Среди иностранных исследователей, 
рассматривавших эту тему, можно назвать такие имена, как Т. Пуртинен, К. Райс, С. Шавит, 
Г. Ойттинен, Г. Клингберг, Е. О’Салливан и другие. В своих исследованиях они активно 
использовали современные достижения переводческой науки, однако никто из них, к 
сожалению, так и не выработал какой-либо общей концепции по данному вопросу. 

В число отличительных черт произведений для детей также входят итоги процессов, 
благодаря которым взаимопонимание между автором и читателем в пределах отдельной 
коммуникативной ситуации становится более глубоким. Подобная «подстройка» автора под 
читателя часто именуется адаптацией или аккомодацией. Датский переводовед Г. Клингберг 
трактует термин «адаптация» следующим образом: «Адаптация является учетом интересов, 
знаний, потребностей, переживаний ожидаемого читателя». [2]. Кроме того, он выделяет 
разные уровни и типы адаптации: «адаптация материала», «адаптация формы», «адаптация 
стиля», «адаптация канала передачи». Г. Эверс, в свою очередь, выражает это определение 
другим термином – «аккомодация» [3]. 

Аккомодация текста может протекать на различных уровнях: на уровне 
паратекстуальных взаимосвязей автор текста сталкивается с выбором названия для своего 
произведения, подбора иллюстраций, написания предисловия и послесловия, решения 
вопросов типографии и т.д. 

Далее текст, ориентированный на детскую аудиторию, претерпевает аккомодацию на 
стилистическом уровне. Отличительными чертами подобного рода аккомодации может быть 
специфика построения синтаксических структур или отбора лексических единиц. 
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Г. Клингберг делит эти признаки на следующие подпункты: 
1) употребление коротких предложений; 
2) преобладание простой и абстрактной лексики над сложной; 
3) активное использование глаголов, упор на действие; 
4) сниженный объем существительных; 
5) активное включение иллюстративного материала. 
Отдельного упоминания здесь заслуживает такое явление, как передача асимметрии в 

процессе перевода. Именно при переводе детских и подростковых произведений асимметрия 
общего процесса перевода и проявляется сильнее всего. 

В качестве наглядной иллюстрации трудностей перевода детской литературы мы 
рассмотрим в данной статье проблематику перевода детских стихотворений, которые могут 
встречаться как в качестве самостоятельных произведений, так и в составе конкретных 
прозаических текстов. 

Форма стихотворения в первую очередь определяется системой взаимодействующих и 
взаимозависимых составляющих, в числе которых его мелодика, ритмика, стилистика, 
архитектоника, а также эмоционально-образное значение используемых в нем слов и 
словосочетаний. Внешняя структура стиха является базисом, задающим его ритм, а согласно 
М.Л. Лозинскому, «…самое глубинное, самое мощное и организующее начало поэзии…» [4]. 

Анализ ритмики детских английских стихотворений показывает, что большинство из 
них написаны хореем или ямбом. Для английской стихотворной речи характерно 
систематическое повторение стоп, строк и строф. Следующая ступень в нашем анализе – это 
изучение системы рифм, которая играет ключевую роль в музыкальном и стилистическом 
построении строфы. Строфа – это значимый элемент стихотворного текста: она обеспечивает 
связь между планом выражения и планом содержания всего произведения. Передача 
структуры строфы с максимальным соответствием оригинальному тексту подразумевает не 
просто имитирование первоначальных строфических систем, но и необходимость воссоздать 
функциональную равнозначность между таковыми системами оригинала и перевода. 

Английский язык по сути своей моносиллабичен, подавляющее количество слов в нем 
односложные, вследствие чего строка английского стихотворения в среднем вмещает больше 
слов и, как следствие, больше художественных образов, концептов, понятий, мыслей. Это, 
несомненно, влияет на ритм стиха, и данный фактор следует принимать во внимание при 
осуществлении перевода стихотворного произведения. 

Для сравнения предлагается рассмотреть перевод двух стихотворений из цикла 
авторских сказок «Хроники Нарнии» английского писателя Клайва С. Льюиса. 

 
Оригинал Перевод Б. Кенжеева (1989) 

Make your choice, adventurous Stranger; 
Strike the bell and bide the danger, 
Or wonder, till it drives you mad, 
What would have followed if you had [5]. 

О, путешественник, бесстрашно 
Ударь, хоть это и опасно, 
Иль будешь до скончанья дней 
Жалеть о трусости своей [6]. 

Перевод Н. Трауберг (1991) Авторский перевод 
Выбирай, чужеземец: 
Если ты позвонишь в колокол – 
Не пеняй на то, что случится,  
Если не позвонишь – терзайся всю 

жизнь [7]. 

Ты здесь, теперь твой выбор прост: 
Ударь, презрев опасность, гость, 
Или гадай до склона дней, 
Что было б, будь ты чуть храбрей. 

Оригинал Перевод Т. Шапошниковой (2010) 
Where sky and water meet, 
Where the waves grow sweet, 
Doubt not, Reepicheep, 
To find all you seek, 
There is the utter East [8]. 

Где сливаются небо и моря волна, 
Где вода морская не солона, 
Вот там, мой дружок, 
Найдешь ты Восток, 
Самый восточный Восток [9]. 
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Перевод В. Волковского (2002) Авторский перевод 
Где встретятся воздух и вода, 
Где станет пресной волна, 
Не сомневайся, Рипичип, 
Все, что ищешь, ты найдешь, 
Там Востока край [10]. 

Где небо с волною встречается, 
Где сладость в воде ощущается, 
Вот там и найдешь ты нечаянно 
Все то, что так ищешь отчаянно – 
Лишь там, на Востоке окраинном! 

 
Как мы можем видеть, все переводчики, так или иначе, старались придерживаться как 

можно ближе оригинала в плане содержания. Но для нас гораздо важнее используемая ими 
форма. С этой позиции особого внимания заслуживает перевод Н. Трауберга к первому стиху. 
Она не просто производит в своем переводе серьезные лексические трансформации 
оригинала, но еще и передает стихотворный текст прозой, начисто лишив его оригинальной 
ритмики и рифмы. Аналогичная ситуация происходит у В. Волковского в переводе второго 
стиха. У него текст передан верно, местами дословно, но точно так же, как у Н. Трауберга, 
лишен изначальной стихотворной формы, сделан без попытки найти адекватную замену в 
русском языке, которая позволила бы сохранить мелодику оригинала. Остальные же 
переводчики, наоборот, стремятся отразить цельность содержания и формы и, хоть их 
переводы не являются абсолютно дословными, они, тем не менее, гораздо полнее передают 
авторскую идею. 

Итак, на основе исследований, проводимых в сфере перевода детской литературы, 
можно выделить следующие ключевые проблемы: 

• отсутствует единый фундаментальный подход к переводу такого рода произведений; 
• в качестве объекта исследования данные произведения находятся на периферии 

общелитературного процесса; 
• детская литература чрезвычайно медленно получает распространение в среде 

переводчиков, что обусловлено недостаточным пониманием значимости ее воспитательно-
педагогического, коммуникативного и этико-эстетического характера; 

• границы в различении литературных адаптаций и переводов крайне размыты, тексты 
подвергаются чрезмерному упрощению, вследствие чего не только теряют свои уникальные 
стилистические характеристики, но и не могут более выполнять просветительскую функцию, 
или же, наоборот, становятся слишком сложными для адекватного восприятия целевой 
аудиторией. 

Переводчику необходимо осознавать значимость возможного воздействия современной 
детско-подростковой литературы на формирование языкового сознания у представителей ее 
целевой аудитории. 

Впрочем, нельзя не отметить и некоторые позитивные тенденции, наметившиеся с 
началом ХХ века. Проблематика перевода детской литературы за последнее время стала все 
сильнее интересовать специалистов в области переводоведения, и это видно не только по 
растущему количеству исследовательских работ и сборников докладов по данной теме, но и 
по числу соответствующих публикаций в специализированных научных изданиях. 

Тем не менее, невзирая на возникновение таких тенденций, произведения для детей все 
еще остаются за пределами внимания переводчиков. Детская литература обладает рядом 
уникальных характеристик, связанных с необходимостью ее многоуровневой аккомодации к 
соответствующей возрастной группе. Трудности проявляются при переводе как поэзии, так и 
прозы, вынуждая переводчиков употреблять такие методы, как компенсация и 
эквивалентный перевод. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің Жалпы тіл білімі және аударма 
теориясы кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Г.А. Мұратова  
 
Фитоним – адамзат өміріне қажетті, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан, күнделікті 

тіршілікке пайдалынатын, табиғаттағы өсімдіктердің атауы. Қай ұлт тілі болса да 
фитонимдерге өте бай және бір тілдің ішінде әр өсімдіктің бірнеше атауға ие болуы жиі 
кездесетін құбылыс. Мәселен, ботаник ғалымдарымыздың есептеулері бойынша, 
республикамыздың аумағында 6000-нан астам өсімдік түрі бар делінеді. Оның 760-ы басқа 
ешбір жерде өспейтіні де дәлелденген. Демек, қазақ жерінде өсетін барлық өсімдіктің 
қазақша атауы бар деген сөз. 

Фитонимдер қай тілді алсақ та, оның сөздік қорында ерекше орын алады. Қазақстан 
жері өсімдік түрлеріне қаншалықты бай болса, халқымыз сол өсімдіктердің атауларына да 
соншалықты бай. Олар тілімізге берік еніп, қатынас құралы ретінде ауызекі тілде кеңінен 
қолданылып жүр. Атақты ақынымыз І.Жансүгіровөзінің «Жетісу суреттеріндегі», «Жер түгі» 
деп аталатын небәрі 54 жолдық өлеңінде 30 түрлі ағаш пен 60-қа жуық шөптің, қурайдың 
барлығы 90 түрлі өсімдік атауларын келтіреді. Өсімдіктер туралы, олардың атаулары туралы 
өлең жазған жалғыз I. Жансүгіров емес. Ақыңдарымыз К.Әзірбаев «Шөп аттары», 
Ж.Шантөбетов «Қызылқұм көрінісі», С.Мұсабеков «Шөлдің түгі» – деген өлеңдер жазып, 
өздері туған, өскен жерлерден өсімдіктер дүниесіне байланысты ой-өрнектерін әдемілеп 
суреттеген[1]. 

Фитонимдерді жеке зерттеуде біраз жетістіктер болғанымен, салғастырмалы түрде 
арнайы аударматану саласымен байланыста қарастырылған зерттеулер аз.  

Ағылшын және қазақ тілдерінде фитонимдерге байланысты кірме атаулар негізінен 
латын және грек сияқты классикалық тілдерден, көбінесе латын тілінен енген. Тіл-тілде 
латын тілінен енген атаулардың екі деңгейі бар: классикалық тілдерден 17-18 ғасырларға 
дейін сөз алу, ал екіншісі грек-латын элементтерінен тұратын жасанды эпонимдік атаулар. 
Фитонимдердің ауысу сатыларына қарай кірме фитонимдер келесідей жіктеледі: 

– тура ауысқан – бірінші сатылы ауысу; 
– екінші тіл арқылы үшінші тілге өткен – екінші сатылы ауысу. 
Сөз ауысудың осындай құбылысын тікелей не жанама ауысу деп те атайды [2; 496]. 

mailto:aikosha92@inbox.ru
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Мақалада фитонимдер халықаралық және калька фитонимдері болып екі топқа бөлініп 
қарастырылды. Халықаралық фитонимдер –  синхронды жағдайда үш туыс емес тілдерде 
этимологиялық тегі бір, семантикалық құрылымдары толық не жартылай сәйкес келетін 
лексемалар. Ағылшын және қазақ тілдерінде көбінесе сәйкес түбір тұлғалы және ортақ 
мағыналы халықаралық фитонимдер кездеседі. Жалпыға түсінікті халықаралық 
фитонимдерінің қатарын түзуде латын және грек тілдерінің  маңызы ерекше. Сонымен қатар, 
халықаралық фитонимдерді жасауға біршама үлесін қосқан төркін тілдер қатарына роман 
тілдерінің (француз, итальян, испан, португаль тілдері), герман тілдерінің (ағылшын мен 
голланд) және араб тілі түркі тілдерінің маңызын атауға болады. Халықаралық 
фитонимдерге пальма (palm), кактус (cactus), банан (banana), алоэ (aloe) секілді өсімдіктерді 
жатқыза аламыз. 

Тілдегі кірме сөзді калька, яғни көшірме, еліктеу деген сөз деп атау үшін ол сөздің 
құрылысы да, мағынасы да өзге тілден енген болу керек. Қалька жасауда тіл-рецептор 
барынша түпнұсқаның мағынасы мен құрылысын дәлірек сақтауға тырысады да, ол атауды 
бір тілден екінші тілге сөзбе-сөз аударады. Фитоним-калькада бастапқы төркін тілдегі атауға 
түрткі болған уәж сақталып, келесі тілге беріледі.  

Тіл білімінде қальканың келесі түрлері бар: сөзжасамдық, семантикалық, 
фразеологиялық. Ағылшын және қазақ тілінің қазіргі тілдік қорында семантикалық фитоним-
кальканың үлесі басымырақ, сөзжасамдық және фразеологиялық калька да біршама. 
Кальканың өзі абсолютті балама және жартылай калька деп бөлінеді. Семантикалық 
фитоним-калькаларды абсолютті баламаға жатқызамыз. Себебі екі тілдегі туындылардың 
мағына дәрежелері сөз беруші мен сөз алушыда да тең, мысалы, бұғы мүгі – reindeer moss, 
камфора ағашы – camphor tree, көкжидек – blueberry, мысықтабан – cat’s foot. Жартылай 
калькаланған фитонимдерде заттың уәжі ретінде негізге алынған белгі сол заттың мағынасын 
жартылай аша алу қабілеттілігіне ие болады. Мысалы, шолпанкебіс – moccasin flower, 
күнсұлу – day-lily, қытай қалақай – China grass[3].  

Фитонимдердің аудармада берілу жолын терең ұғыну өсімдік атауларының 
құрылымына талдау жасау арқылы жүзеге асады. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фитонимдердің құрылымдық сипаты: 
- түбір тұлғалы фитонимдер; 
- туынды фитонимдер; 
- біріккен фитонимдер; 
- тіркесті фитонимдер. 
Түбір тұлғалы фитонимдер – сөздік қордағы төл атаулар. Алайда оның қатарына басқа 

тілден енген фитонимдер де енеді. Мысалы, шырша, емен, rose, tulip және тағы басқа.  
Туынды фитонимдер – түбірге жұрнақтың жалғануы арқылы жасалынған өсімдік 

атаулары. Ағылшын тілінде туынды фитонимдерді құрайтын кейбір жұрнақтар: 
- -el, -il (Hazel, mistletoe, thistle, daffodil) [4; 28] 
- -us (Cactus, narcissus, asparagus) 
- -y (lily, daisy, cherry) 
- -er (Aster, osier, pepper) 
- -le (Chanterelle, camomile, nettle) 
Қазақ тіліндегі туынды фитонимдерді құрайтын кейбір жұрнақтар: 
- -дық, -дік (саумалдық, қымыздық); 
- -ық, -ік (тарышық, көпіршік) 
- -қақ (тырысқақ, шанышқақ) 
- -қы (сыпыртқы, шашыратқы) 
- бұйрық рай етістігінің жұрнағы (шошай, басар, бүрлен, сүйіндір, қышытпа, шақпа, 

домалатпа) 
- -шық, -шік, -ша секілді кішірейту, еркелету жұрнақтары (тарышық, қоңырауша, 

бадамша, қызылша, көкше) 
Біріккен фитонимдер – екі немесе одан да көп түбір сөздердің бірігуі арқылы 
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жасалынған өсімдік атаулары. Мысалы, қарабүлдірген, жанаргүл, арамшырмауық, 
сарыбауыр, тұмаршөп, балқурай, бозкілем, түйежапырақ, blackberry, sunflower, blueberry, 
strawberry, watermelon, pineapple және тағы басқа.  

Тіркесті фитонимдер – сөз тіркесі арқылы жіктелетін тұқымдас өсімдіктер тобы мен 
түр секілді өсімдік атаулары. Мысалы, қарақат – қарақат тұқымдас өсімдіктер тобының 
атауы, ал түр  атаулары сөз тіркестері арқылы беріледі: қызыл қарақат, қара қарақат т.с.с.. 
Басқа мысалдарды келтіретін болсақ: көктем зиягүлі, айғыр қияқ, түйе сүттіген, тау беде, 
сары лапыз, ұзын қызшөп, honeydew melon, blue cornflower. 

Фитонимдердің лексика-семантикалық тобын да ажыратуға болады. Фитонимдердің 
негізі екі үлкен лексикалық топқа жіктеледі: өсімдікке қатысты лексика және өсімдік 
дүниесіне қатысы жоқ басқа лексикалық топтар. Негіздің «өсімдікке қатысты» тобын кіші 
гипер-гипонимиялық топтамаларға салалаған кезде, олар: өсімдіктің пайдаланатын бөлігі 
(жапырақ, гүл, шөп, қабық), өсімдіктің мүшесі (сабақ, тікен, бұтақ) және өсімдіктер 
дүниесінің басқа да түрлері – көкөністер мен жемістер сияқтыларға іштей жіктеледі. 
«Жемістер» мен «көкөністер» сияқты топтың ерекшелігі – белгілі бір қасиеттеріне 
байланысты бір өсімдік екінші бір өсімдіктің атымен аталады. Бірақ аталымда бұл өсімдіктер 
өздеріне негіз өсімдіктен айырмасы ретінде артық бір сыңарлы болып келеді. Мысалы, black 
cherry (belladonna) – бұл қара шие емес, итжидек, honeyberry – балды жидек емес, бұл улы 
өсімдік бөріжидектің атауы, thorn apple – тікенді алманың емес, сасықмеңдуананың атауы.   

Ағылшын және қазақ тілдерінде кей өсімдіктің улы, жағымсыз қасиеттерін көрсететін, 
оның қаупінен сақтандыратын белгісі бар дайын тілдік атаулар бар. Мысалы, touch-me-not 
(мені ұстама) – шыңкетер, snapweed (жабылатын шөп) – шытырлақ, suicide tree (өзіне өзі қол 
жұмсау ағашы) – цербера, жындышөп, тентекмия, құтырған, атқұтыртқан, devil’s cherry – 
итжидек, children’s bane (балалар өлімі/уы) – убалдырған,  wolfsbane (қасқыр уы) – 
уқорғасын, deadly nightshade (өлтіретін алқа) – итжидек, grapes of wrath (долдандыратын 
жидек) – итжидек және тағы басқа.  

Фитонимдерді аудару барысында жоғарыда көрсетілген құрылымдық, лексика-
семантикалық ерекшеліктерді ескеру қажет. Мәтінді бір тілден екінші тілге аудару кезінде 
аударма трансформациалары қолданылады. Мысалы: 

«...a'swept'yardthatwasneversweptwhereJohnsongrassandrabbit-tobaccogrewinabundance» 
«...«чистый» двор, который никогда не подметался и весь зарос сорной травой»[5; 212] 
Бұл мысалда аудармашы трансформацияның генерализация (жалпылау) әдісін 

қолданып тұр. Түпнұсқадағы «Johnson grass» және «rabbit-tobacco» атты фитонимдер орыс 
мәдениетіне беймәлім болғандықтан, аудармашы оларды жалпы арамшөп сөзімен 
ауыстырған. Дегенмен де, генерализация тәсілі қолданылғанменен, мәтіннің мағынасы 
сақталып тұр.  

Флористикалық метафораларды аударған кезде де әр халықтың ерекшеліктерін ескеру 
қажет, өйткені сөзбе-сөз аударылған метафоралар әрдайым балама болып саналмайды. 
Сондықтан түпнұсқадағы метафораның аударатын тілдегі баламасын табуға тура келеді. 
Ағылшын тіліндегі флористикалық метафораларды бірнеше топқа жіктеуге болады: 

1) адамдардың жеке қасиеттерін бағалаушы флористикалық метафоралар: daisy – 
тамаша нәрсе, керемет адам, өте дәмді;daffodil– әдемі адам, әйел мінезді ер адам; tulip – 
көзтартарлық адам;sweet pea, peach – жақсы адам; lemon – жағымсыз адам; squash – көріксіз 
бет әлпет;nut– ақымақ; 

2) белгілі бір мамандық немесе кәсіппен шұғылданатын адамдардың атаулары: 
snowdrop – әскери полицияның мүшесі;water lily – өрт сөндіруші; blue bottle – 
полиция;seaweed - сауда теңізшісі;plant - тыңшы; 

3) адамдардың қолымен жасалынған объектілерді, артефактілерді бейнелейтін 
флористикалық метафоралар. Бұндай метафоралар, әдетте, объектілерді сыртқы келбетінің 
ұқсастықтары бойынша суреттейді. Мысалы, onion - күмбез; lemon, grenade – жарылатын 
снаряд;wallnut-shell – қайық; 

4) адамның дене мүшесін сыртқы белгілері бойынша атайтын метафоралар: a 
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pippin face – қызыл бет; a cauliflower ear – жарақаттан деформацияланған құлақ (әдетте 
боксшыларда);almond eyes – бадам көзді; 

5) анатомия объектілерінің ғылыми атауын құрайды: thorn – жануарлардың 
тікендері; аcinus – өкпенің бір бөлігі; olive- мидың бір бөлігі; a gland – таңдай безі [6]. 

Осыдан біз көріп отырғанымыздай, фитонимдер тек тура мағынасында ғана емес, 
ауыспалы мағынасында да қолданылады. Сондықтан да аудармашы мәтінді мәнмәтінге қарап 
аударуы керек. Бұған қоса, ағылшын тіліндегі өсімдік атауларын әрдайым қазақ тіліне сөзбе-
сөз аудармай, олардың баламаларына көңіл бөлген дұрыс, себебі фитонимдер әрдайым тура 
мағынасында қолданылмай,  басқа мағынаны білдіруі мүмкін.  
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Мы живем в мире развитых технологий, которые прочно вошли в нашу жизнь. Мы 

пользуемся распространенными источниками связи. Компьютер превратился в необходимый 
элемент нашей жизни и не только на рабочем месте, но и в повседневной жизни. Быстрое 
развитие новых информационных технологий свидетельствует о возрастающей роли 
компьютерной техники в мировом информационном пространстве. Число пользователей 
интернета увеличивается с каждым днем. Сетевые технологии оказывают все большее 
влияние на развитие науки и техники. Последние годы объем предназначенной для перевода 
информации увеличился. Создание универсального языка типа Эсперанто, «эльфийских 
языков» или какого-либо другого языка не привели к изменению ситуации. Использование 
традиционных средств межкультурной коммуникации может быть достойным выходом. 
Нынешний век диктует свои условия: информация меняется ежедневно, широко 
применяются электронные средства связи. Классический подход к осуществлению перевода 
не всегда оправдывает себя в таких случаях. Он требует значительных временных затрат и 
капиталовложений. В некоторых случаях более целесообразным представляется 
использование машинного или автоматического перевода. 

Перевод имеет долгую историю. Своими корнями он восходит к тем далеким временам, 
когда праязык начал распадаться на отдельные языки и возникла необходимость в людях, 
знавших несколько языков и способных выступать в роли посредников при общении 
представителей разных языковых общин. Идея машинного перевода, т.е. мысль поручить 
машине работу по переводу с одного естественного языка на другой, насчитывает к 
настоящему времени уже около пятидесяти лет существования. Примерно столько же лет 
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ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по машинному 
(автоматическому) переводу во многих странах мира [1,96]. Компьютер на месте 
переводчика: сможет ли он справиться со всеми нюансами перевода и выдать адекватный 
перевод, это и есть цель данной статьи. 

Переводом называется процесс и результат создания на основе исходного текста на 
одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении текста на другом языке. При 
этом эквивалентность, понимается как такое качество текста перевода, которое позволяет 
ему выступать в процессе общения носителей разных языков в качестве полноправной 
замены исходного текста (оригинала) в сфере действия языка перевода [2,2]. 

Для того чтобы хорошо переводить, знания двух языков не всегда достаточно. Чтобы в 
полной мере выполнить коммуникативную функцию перевода, достичь того, чтобы текст 
перевода произвел на получателя то впечатление, какое производит исходный текст, то есть 
эквивалентный текст, необходимо знать законы перевода, четко представлять его требования, 
предъявляемые обществом к переводу и к переводчику. 

BXXI веке, в эпоху современных технологий роль перевода в жизни человека 
существенно возрастает. Переводимые тексты весьма разнообразны по тематике, языку, 
жанру. Переводы выполняются в письменной или устной форме. 

В настоящее время имеется достаточно широкий выбор программ, облегчающих труд 
переводчика, среди которых особое место занимают системы машинного перевода. Системы 
машинного перевода обеспечивают связный перевод текстов, учитывающий 
морфологические, синтаксические и семантические связи членов предложения. 

Сегодня программы-переводчики способны строить осмысленные фразы, и за 
последние несколько лет качество перевода улучшилось. Однако компьютер еще плохо 
разбирается в грамматических нюансах, поэтому его главное назначение - переводы деловых 
бумаг, руководств, писем из электронной почты, страничек из Интернета (Web-страниц). 

Другое применение систем - облегчение рутинной работы переводчиков, выполнение 
за них подстрочного перевода, который можно легко подправить. Все же для того, чтобы 
понять стоит ли доверять программам-переводчикам и насколько эквивалентен перевод, 
выполненный машиной по отношению к оригиналу, стоит немного вспомнить о истории 
машинного перевода.  

Еще выдающийся математик XIX века Чарльз Бэббидж пытался убедить британское 
правительство в необходимости финансировать его исследования по разработке 
«вычислительной машины». В числе прочих благ он обещал, что когда-нибудь эта машина 
сможет автоматически переводить разговорную речь. Однако эта идея так и осталась 
нереализованной [3,1]. 

Датой рождения машинного перевода как исследовательской области обычно считают 
март 1947г. Именно тогдаУоррен Уивер, специалист по криптографии, впервые поставил 
задачу машинного перевода, сравнив ее с задачей дешифровки. 

У. Уиверписал: «I have a text in front of me which is written in Russian but I am going to 
pretend that it is really written in English and that it has been coded in some strange symbols. 
AllIneedtodoisstripoffthecodeinordertoretrievetheinformationcontainedinthetext» («У меня перед 
глазами текст, написанный по-русски, но я собираюсь сделать вид, что на самом деле он 
написан по-английски и закодирован при помощи довольно странных знаков. Все, что мне 
нужно, - это взломать код, чтобы извлечь информацию, заключенную в тексте») [4,2]. 

Идеи Уивера легли в основу подхода к машинному переводу, основанного на 
концепции interlingva: стадия передачи информации разделена на два этапа. На первом этапе 
исходное предложение переводится на язык-посредник, а затем результат этого перевода 
представляется средствами выходного языка. 

В те времена немногочисленные компьютеры использовались в основном для решения 
военных задач, поэтому неудивительно, что в США основное внимание уделялось русско-
английскому, а в СССР – англо-русскому направлению перевода. К началу 50-х годов над 
проблемой автоматического перевода бился целый ряд исследовательских групп. В 1952 г. 
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состоялась первая конференция по машинному переводу в Массачусетском технологическом 
университете, а в 1954 г. была представлена первая полноценная система машинного 
перевода – IBMMark II, разработанная компанией IBM совместно с Джорджтаунским 
университетом (это событие вошло в историю как Джорджтаунский эксперимент). Очень 
ограниченная в своих возможностях система великолепно переводила 49 специально 
подобранных предложений с русского языка на английский с использованием словаря на 250 
слов и шести грамматических правил. Одной из новых разработок 70-80-х годов стала 
технология TM (translation memory), работающая по принципу накопления: в процессе 
перевода сохраняется исходное предложение и его перевод, в результате чего образуется 
лингвистическая база данных; если похожий сегмент обнаруживается во вновь переводимом 
тексте, он отображается вместе с переводом и указанием совпадения в процентах. Затем 
переводчик принимает решение (редактировать, отклонить или принять перевод), результат 
которого сохраняется системой. С начала 80-х годов, когда персональные компьютеры 
уверенно и мощно начали завоевывать мир, время их работы подешевело, и доступ к ним 
можно было получить в любую минуту. Машинный перевод стал экономически выгодным. 

В результате увеличения пригодности микрокомпьютеров, появился рынок бюджетных 
программ машинного перевода. Многие компании Европы, Японии и США воспользовались 
данной возможностью. Системы были представлены на рынке Китая, Восточной Европы, 
Кореи и СССР. В 80-е годы в Японии был большой ажиотаж, связанный с машинным 
переводом. С появлением компьютеров пятого поколения Япония планировала прыгнуть 
выше всех в области техники и программирования, проект, связанный с созданием программ 
для перевода с/ на английский, заинтересовал многие компании (Fujitsu, Toshiba, NTT, 
Brother, Catena, Matsushita, Mitsubishi, Sharp, Sanyo, Hitachi, NEC, Panasonic). К тому же в эти 
и последующие годы совершенствование программ позволило достаточно точно переводить 
многие виды текстов, однако некоторые проблемы машинного перевода остались 
нерешенными и по сей день. 

Машинный перевод продолжает оставаться актуальной проблемой автоматической 
обработки текстов в рамках новых информационный технологий. Низкое качество перевода, 
которое иногда имеет место в работе современных систем машинного перевода,  в частности 
тех,  которые доступны в Интернете, не может служить оправданием таких крайних точек 
зрения, которые, например, содержатся в работе, т.е. отказ от машинного перевода как 
такового [5,4-6]. 

В связи с актуальностью данной темы, наверняка многие имеют опыт работы с 
системами машинного перевода. Кто-то сумел найти правильный подход в работе с этими 
программами, кто-то же наоборот после первого опыта работы испытав разочарования в 
оценке качества полученного текста, не используют данные программы. Для того чтобы 
понять, в каких случаях стоит и в каких не стоит прибегать к машинному переводу, и чтобы 
полученный результат не разочаровал, важно знать принципы работы машинного перевода, 
его ограничения и область его применимости. Также существуют способы улучшения 
машинного перевода. 

В начале процесса перевода нужно обязательно определить две главных задачи: во-
первых, нужно понять, что представляет из себя исходный текст, а во-вторых, понять для 
каких целей предполагается использовать результат перевода. Первостепенную роль при 
оценке качества играет назначение перевода, также определив к какому стилю речи 
относится исходный текст, легче оценить его пригодность для машинного перевода, а также 
предугадать результат. Чем свободнее стиль текста и чем больше в нем метафор, 
фразеологизмов, иносказательных слов, тем хуже справится компьютер с переводом данного 
текста. Намного лучше обрабатываются технические, научные, политические тексты, 
которым более присуще строгое изложение материала. Разговорный стиль, где большинство 
слов используется в прямом смысле, в машинном переводе требует ручной правки. А вот 
художественная поэзия и литература, к сожалению, не пригодны для машинного перевода, 
смысл текста в данном случае очень искажается. Очень часто причиной неверного перевода 
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являются опечатки в оригинале. Перед переводом необходимо проверить исходный текст, 
так как часто слова с орфографическими ошибками или опечатками помечаются как 
незнакомые и искажают перевод. Также следует избегать ошибок в пунктуации, одна 
неверно поставленная запятая может полностью исказить смысл предложения и 
соответственно его перевод. Словари, которые вы используете в процессе машинного 
перевода, также играют немаловажную роль. Чем больше словарей вы будете использовать, 
тем адекватнее будет перевод. 

Соблюдение выше приведенных правил позволяет существенно повысить качество 
машинного перевода, но нельзя гарантировать, что перевод будет абсолютно верным и 
стилистически грамотным, но он поможет понять смысл текста перевода. Конечно, есть 
немало скептиков, которые считают машинный перевод бесполезным. С другой стороны, 
есть и те, кто сулит машинному переводу абсолютное доминирование во многих сферах. И в 
нашей стране уже есть ряд систем машинного перевода, например, Soylem (audaru.kz), 
работающий в паре с русским языком. Этому сервису около шести лет, планируется также 
запуск версии на английском языке. Кроме Soylem на рынке Казахстана присутствуют 
местные разработки izet и summersoft, а также российский Promt, но он доступен только для 
корпоративных заказчиков [6,3]. 

Теперь остановимся более конкретно на недостатках машинного перевода. Как уже 
отмечалось выше, вариант машинного перевода является лишь исходным материалом, 
конечно, очень несовершенным, который обязательно подлежит дальнейшей тщательной 
обработке. Остановимся подробнее на некоторых пороках полученных переводов с 
английского. Как известно, некоторые английские существительные и глаголы имеют 
одинаковое написание и транскрипцию, или немного отличаются по произношению, что, 
конечно, для письменного перевода неважно. Их морфологическую принадлежность 
определяет или артикль (для существительных), или доля "to" (для глаголов). Поэтому, когда 
эти определители присутствуют в тексте, машинный переводчик дает более-менее 
адекватный русский эквивалент. Если же существительное (например, "work") приняты без 
артикля, или глагол стоит после модального глагола ("can", "must" и др.) и не требует доли 
"to", возможны ложные варианты перевода. Например, в английском "must work" отвечает в 
переведенном тексте русскому неправильному "Должны работа". Эта проблема может быть 
устранена. Для этого текстовый анализатор должен учитывать, что после модального глагола 
непосредственно могут стоять лишь разные формы инфинитива (за исключением простых 
ответов вроде "Ican"). Распространим наше выражение в "must work hand in hand". Но вновь 
получаем неверный перевод последних трех слов, ведь проблема и здесь касается 
распознавания существительного "hand" и фразового глагола "hand in". Получаем такой 
вариант перевода на русский язык "рука руке" [7,50-56]. Кстати, артикли в английском 
тексте обычно не вызывают затруднений в понимании смысла, ведь из контекста часто 
понятно, что имеется в виду в оригинале: "a company" - любая компания или "the company" - 
и конкретная компания, о которой говорилось выше. 

Обращает внимание на неправильный перевод английских устойчивых оборотов, в 
частности, злоупотребление предлогом "of" родительного падежа вместо того, чтобы 
находить более естественные эквиваленты. Так русскому словосочетанию "Министерство 
обороны" везде отвечает "the Ministry of [the | a | без артикля] defense", тогда как правильным 
было бы "the Defense Ministry". 

Еще одной проблемой, которую невозможно обойти, это правильное отражение 
коллокации, слов, которые всегда употребляются рядом. Из двух фраз "the warbreaksout" и 
"the warirrupts" англичанин предпочтет второй, но программы-переводчики не отслеживают 
такие ситуации. 

Таким образом, машинные переводчики текстов более-менее удовлетворительно 
составляют скелет будущего перевода за счет, как правило, дословной обработки текста, 
причем из нескольких возможных значений слов избирается чаще всего 
общеупотребительные. Такая ситуация вряд ли сможет удовлетворить специалиста 
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определенной сферы деятельности. 
И так, в этой проблеме можно выделить два направления совершенствования качества 

машинного перевода: программное и техническое. Программное направление имеет целью 
совершенствование SOFT-обеспечения, то есть самого алгоритма программы, создание 
механизма системы, самообучения; техническое - расширение базы словарей, устойчивых 
словосочетаний и оборотов, а также дифференциацию переводчиков по различной тематике, 
реализацию различных принципов отбора слов (статистического, тематического, 
контекстного) [8,2]. 

Как видно из всего сказанного выше, практические проблемы, возникающие при 
применении автоматического оборудования для перевода с одного языка на другой 
разнообразны и сложны. Однако это ни в какой мере не должно снижать интереса к 
развитию данной области техники. Прогресс не стоит на месте, и с увеличением 
быстродействия процессоров и ростом объема оперативной памяти постепенно повышается 
и качество машинного перевода. Конечная цель - создать такую машину, которая давала бы 
достаточно правильный перевод, не нуждающийся в последующем редактировании. А пока 
еще машинный перевод нуждается в обязательном редактировании. 

Несомненно, средства машинного перевода никогда не смогут улавливать все 
смысловые нюансы оригинального текста. Различия в синтаксисе и семантике, особенно 
между западными и восточными языками, – скажем английским и китайским - слишком 
велики для этого. Даже сторонники машинного перевода признают, что он способен в 
лучшем случае передать основную суть документа. 

Но нельзя забывать, что ошибки часто случаются и у обычных переводчиков, и наивно 
ожидать от системы машинного перевода, что она способна исправить ошибки оригинала и 
выдаст грамотный перевод. Безусловно, тезис о том, что мозг человека совершенней 
компьютера, не требует никаких доказательств. 

Эта статья еще раз подтверждает востребованность профессионалов в сфере 
лингвистики. Переводчики всегда будут востребованными, несмотря на развитие технологий. 
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Ағылшын және қазақ тілдері аналитикалық және синтетикалық типке жататыны белгілі. 

Осы атаулардың өзі айтып тұрғандай екі тілдің  құрылымы әр түрлі ғана емес, кейде қарама-
қарсы болып келеді. Сөйлем бір мазмұнға байланысты болғандықтан бұл қарама-қайшылық 
тек формалды деп айтуымызға болады.  Жаңа тілді үйрену дегеніміз осы формалды, 
спецификалық және сапалы ақпаратты еркін меңгеруді білдіреді. Сондықтан бір тілді білетін 
адамға тілдік жүйенің негізгі айырмашылықтарын білу арқылы қарама-қарсы жүйелі тілді 
үйрену үлкен қиындыққа соғатыны белгілі. 

Жалпы алғанда аналитикалық ойлау логикасы басым тілдердің грамматикалық 
құрылымы анығырақ және сөйлем мүшелері ажыратылып келеді, ал синтетикалық тілдерде 
бұл логика сөйлемдегі ішкі қатынас ретінде, яғни сөздердің өзара ішкі байланысы арқылы 
беріледі. Тілді логика ойлауымен байланыстырғанда біз олардың байланысын және 
тұтастығын, басқаша айтқанда синтаксисін қарастырамыз. Аналитикалық тілдерде 
сөйлемдер белгілі бір тура сөйлем тәртібі бойынша құрылады. Ағылшын тілінде осындай 
тәртіптің бұзылуы айқын стилистикалық құрал секілді ерекше көрініс береді. Бұл жерде біз 
логикалық ойлау  аналитикалық тілдерің грамматикалық формасында көрініс табатынын 
байқаймыз, себебі сөздердің тура тәртібі  логикалық компонеттер тәртібімен сай келеді 
(субъект - предикат - объект). 

Логика бойынша ойдың басында сөз болып жатқан зат (субъект) болады; сондықтан 
сөйлем бір субъекттен тұруы мүмкін. Содан кейін оның сапасы,жағдайы немесе қимылы 
жүреді (предикат). Сосын егер қимыл белгілі бір затқа бағытталса, сол затқа нұсқау жүреді 
(объект). Толықтауыш сөйлемде болмауы мүмкін, ал болған жағдайда оның бастауыш және 
баяндауыштан кейін қолдалынатыны оның логикалық тәртібін көрсетеді. Осы негізгі үш 
құрамдастан кейін болып жатқан іс-қимылдың шартын білдіретін пысықтауыш болып 
табылады. Құрамдастардың әрбіреуі бөлек анықталуы мүмкін. Міне, сондықтан анықтама 
жалпы сөйлем мүшелерінің логикалық тәртібінен алынады және олардың кез-келгеніне 
жатқызылылады. Ағылшын тілінің сөйлемдерінде дәл осындай құрылым бекітілген. Біз бұл 
орайда логиканың грамматикалық форма арқылы берілгенін көре аламыз. Синтактикалық 
құрылымның еркіндігі арқасында синтетикалық тілдерде айқындалмайтын ішкі логикалық 
ой аналитикалық тілдерде, соның ішінде ағылшын тілінде, ішкі грамматикалық ережеге 
айналды.  

Аударманың грамматикалық қиындығы әрбір тілдің грамматикалық құбылысы әркелкі 
болып келетінінде. Аудармашының негізгі мақсаты – түпнұсқаның грамматикалық 
формасын беру емес, автордың негізгі ойын жеткізу. Тек бөлек түпнұсқаның грамматикалық 
ерекшеліктері стилистикалық рөлге ие болғанда ғана оны жеткізу  аударманың 
тапсырмасына айналады. Әдетте бұл – сипаттың тікелей берілуі емес, олардың қызметтерін 
жаңғырту. 

Тілдің спецификалық грамматикалық құбылысы аударма барысында негізгі назар 
нысанына айналу керек деп есептелінеді. Сол грамматикалық құбылыстарды беру кезінде 
жеткізудің белгілі бір біркелкі тәсілдері болғанымен,толық әрі жалпы стандарт болу мүмкін 
емес.  

Сәйкестіліктің жоқтығынан формалды-грамматикалық қатынасқа байланысты  
аудармадағы нақтылық мүмкін емес.Көп жағдайда ол сөзтіркес нормасына және сол тілдің 
әдеби нормасына сай емес болып табылады. Ал, кейбір жағдайларда аударма грамматика 
жағынан стилистикалық мүмкін емес болады. Сондықтан ең нақты аудармаға да 
грамматикалық категорияның өзгеруі, орын тәртібінің өзгеруі немесе бірнеше сөзтіркестерді 
қосу тән, ал грамматикалық нақтылықтан ауытқу заңды және қалыптыға айналып кетті.  

Түпнұсқа тілі мен аударма тілі арасында грамматикалық ауытқудың 3 негізгі жағдайы 
бар: 

Бірінші жағдай  – түпнұсқа тілінде аударма тіліне формальды грамматикалық тән емес 
элементтердің болуы. Бұл жағдайға ағылшын тіліндегі белгісіздік есімдігі мен артикльдерді 
аударуды келтіруге болады.  
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Екінші жағдай – түпнұсқа тілінде аударма тіліне мүлдем тән емес элементтердің болуы. 
Ондай элементтердің болмауы мүмкін емес. Осындай ерекшеліктердің болуы аудармашыға 
біршама жағымды мүмкіндіктер береді – ол түпнұсқа тілдің спецификалық элементтерінің 
мағыналық қызметін беруде үлкен мәнге ие қосымша тәсілдерді қолдана алады. Бұл 
жағдайға қазақ тіліне тән қосымшалардың түрлілігін, шырайлардың ерекшеліктерін және 
шақтарды жатқызуға болады.  

Үшінші жағдай- түпнұсқа тілі мен аударма тілі арасындағы қызметі әр түрлі  
грамматикалық элементтердің толық сәйкестігі. Бұл жағдай аудармашының мұқияттылығын 
қажет етеді. Бұл мәселені дұрыс шешу үшін аудармашы аударма тілінде  мағынасы  және 
стилистикалық ерекшелігі жағынан түпнұсқа мәтініндегідей бірдей қызмет атқаратын, бірақ 
түпнұсқадағы элементтен ерекшелеу сәйкестікті табуы керек.  

Ағылшын тілінен аударма барысында күрделі мәтіндерді грамматикалық және 
лексикалық құбылыстарға бөлу шартты болып келеді, себебі ағылшын тілінен аударуда 
грамматикалық форма мен құрылымды беру олардың лексикалық толықтығына байланысты. 
Бірдей грамматикалық құбылысты нақты бір лексикалық сөйлем бірнеше тәсіл арқылы 
аударылуы мүмкін. Дегенмен, қатынастың жалпы нақты заңдылықтары және түпнұсқа мен 
аударма арасында грамматикалық форма мен тілдің құрылымының сәйкестілік белгілері бар. 
Сондықтан түпнұсқаның грамматикалық құбылысының аудармасын беру аудармашының 
қандай мүмкіндіктерге ие болатынын айқын түсіну үшін осындай қатыстылықтың жан-
жақты сипатын беру аса қажет болып отыр.  

Ағылшын тілінен адекватты аударудың басты шарттары - шет тіл сөйлемдерінің 
грамматикалық құрылысын дұрыс саралау, аударманың грамматикалық қиындықтарын 
толық анықтау және ағылшын тілінен аударма барысындағы сөйлемдерді аударманың жанры 
мен тіл нормаларына сай құру. Аудармашының түпнұсқа тілі мен аударма тілінің 
грамматикалық ерекшеліктерімен, аударма теория негіздерімен және аударма 
трансформацияларымен, грамматика және лексика саласындағы аударма сәйкестіктерімен, 
әр түрлі тілдік құбылыстардың аудару тәсілдерімен жете таныс болуы керек екені белгілі. 
Осының барлығы айтылып өткен міндеттерден де көп болып табылатын аудармашының 
жалпы құзыреттілігін құрайды. Аударма барысында сөйлемнің мазмұнын, сөйлемдер 
арасындағы мағыналық түсіністікті және мәтінді құру барысында қатысатын метамәтіндік 
элементтерді түсіну маңызды. Ағылшын тілінен аудару барысында ең басты грамматикалық 
мәселелер сөйлемнің морфологиялық және синаксистік құрылымымен тығыз байланысты.  

Барлығымызға белгілі, ағылшын және қазақ тілдері тілдің басқа тармақтарына ғана 
емес, оның түрлі құрылымдық түріне жатады: біріншісі – грамматикалық қатынастар еркін 
грамматикалық морфемалармен берілетін аналитикалық тіл, екіншісі –грамматикалық 
мағынасы мен қатынасы бір сөздегі грамматикалық морфема арқылы берілетін 
аглютинативті тіл. Грамматикалық категория мен құрылымды сөйлем құру тәртібіндегі 
келіспеушіліктер ағылшын тілінен аудару кезіндегі грамматикалық қиындықтардың үлкен 
бір тобын құрайды. Қазақ тілінде артикльдер, герундий және Perfect шағы, бастауыш пен 
толықтауыштың күрделі инфинитивті құрылымы, ал ағылшын тілінде әр түрлі күрделі 
қосымшалардың, есімше мен көсемшенің болмауы әсерін тигізеді. Нақты айырмашылықтар 
сөйлемдердің құрылу тәртібінде байқалады: баяндауыш сөйлемнің соңында келетін қазақ 
тілімен салыстырғанда ағылшын тілінде бастауыш пен баяндауыш нақты бірінен соң бірі 
тәртіппен жүреді. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару барысында осы мәселелердің 
барлығын ескеру қажет.  

Біріншіден, артикль мәселесіне тоқтауға болады, себебі белгілі және белгісіз 
артикльдер аударма барысында мағынасын жеткізуді қажет етеді. Екі артикль де есімдіктен 
туындады: белгілі артикль сілтеу есімдігінен, ал белгісіз артикль  «бір» сан есімін білдіретін 
белгісіз есімдігінен негіз алды. Сөйлем мазмұнының ажырамас бөлігі болып табылатын 
артикльді аудару маңызды болып табылады. Бұл айтылғандар келесі мысалда айқын 
көрсетілген: 

Yet H. G. (Wells) had not an enemy on earth. (G. B. Shaw)  Дегенмен, Герберттің әлемде 
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бірде-бір жауы болмады. 
Не is a Kennedy. Ол Кеннеди отбасысынан. 
Не was introduced to a Mr Black. Оны бір Блэк деген адамға таныстырды. 
Жоғарыдағы мысалдардан аударма барысында артикльдың лексикалық, кейде 

грамматикалық мағынасына мән бермеу мазмұнды беруде толық және анық емес аудармаға 
әкелері сөзсіз екенін байқауға болады.  

Басқа қиындыққа кең таралған грамматикалық тәсіл, яғнисөз таптарын ауыстыру 
мәселесін келтіруге болады. Бұндай ауыстыруларағылшын және қазақ тілдерінде сөздердің 
қолдану түрлілігі мен түрлі нормалардың сәйкессіздігінен туындайды. Ал, кей жағдайларда 
қазақ тілінде сәйкес мағынасы жоқ сөз таптардың қолданылуы да мүмкін. Осындай 
трансформацияға жиі зат есім ұшырайды.  Мысалы: 

You give me food and drink and I'll tell you how to sail the ship. 
(R.L.Stevenson. Treasure Island) 
Сендер мені тамақтандырынып, сусындандырыңдар, ал мен сендерге кемені қалай 

басқару керектігін айтамын. 
After takeoff there would be no time for anything but work. (A.Hailey. Airport) 
Ұшқаннан кейін жұмыстан басқа ештемеге уақыт болмас еді. 
Аудармада мағыналық және экспрессивті эвиваленттілікті сақтау үшін сөйлемнің 

синтактикалық құрылымының өзгеруіне  әкелетін сөз таптарын өзгертуге тура келеді. 
Аудармадағы тағы бір өзекті мәселеге ағылшын тілінде жиі қолданылатын пассивті 

немесе ырықсыз етісті сөйлемдерді жатқызуға болады. Ағылшын тілінде бұл сөйлемдерде by 
предлогы қолданылып, жақсыз сөйлем болып табылады, ал қазақ тіліне олар активті сөйлем 
болып аударылады. Мысалы:  

He was met by his sister. Оны әпкесі күтіп алды.  
The door was opened by a middle-aged woman.(S Maugham. A Casual Affair) 
Есікті орта жастағы әйел ашты. 
Әрбір тілдің даму заңдылықтарына байланысты грамматикалық құбылыстары, жалпы 

алғанда, басқа тілдің грамматикалық құбылыстарынан өзгеше болады, кейбір жеке 
жағдайлар бойынша ұқсастықтар да болуы мүмкін (мысалы, сөз таптарына бөлу; сөздерді, 
сөз тіркестерін, сөйлемдерді ажырату кез келген тілдің грамматикаларында кездеседі). 

Осыдан аударманың грамматикалық қиындықтары морфология немесе синтаксис 
саласында  туындайды. Сондықтан аударманы зерттеуде тілдердің грамматикалық 
құрылымдарының айырмашылығын анықтаудың маңызы өте зор. Бұл айырмашылықтар әр 
тілдің ішкі ерекшеліктерінің нәтижесінде пайда болады. 

Аударма түпнұсқаның грамматикалық құрылымын дәл жеткізуді мақсат етпесе де, кей 
жағдайларда түпнұсқаның жеке грамматикалық ерекшеліктері, мысалы, оның ықшамдылығы, 
сөз тіркестердің немесе сөйлемдердің құрылымындағы параллельдігі, қандай да бір сөз 
табының жиірек қолданылуы – осындай деректер нақты бір стилистикалық мақсатпен 
берілсе, аудармашының міндеті – осы белгілердің (ерекшеліктердің) қызметіне қарай 
аударылатын тілде сай келетін тілдік құралдарды іздеп табу. 

Бұл тұста мына жағдайларды ескеру қажет: 
1) әр тілдің өзіндік грамматикалық ерекшеліктері әрдайым шектеулі; 
2) мұндай құбылыстарды аударғанда белгілі бір тұрақты ереже жоқ, сондықтан бірнеше 

аударма мүмкіндіктерінің ішінен ізденуге болады; аударма нұсқасын таңдау түпнұсқадағы 
сөйлемнің көрші сөйлемдермен арақатынасы, аударылатын мәтіннің жанры, түрі, стиліне 
байланысты. 
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Ғылыми жетекшісі – Ж.М  Қоңыратбаева  
 

Адамзат қоғамының ойы мен танымы әрдайым дамып отырады. Өмір бойы адам белгілі 
бір көлемде ақпарат қабылдайды. Ақпарат тәжірибенің негізі болып табылады. Уақыт 
өтісімен адамзат белгілі бір тәжірибе жинап, оның арқасында таным өзгеріске ұшырайды. 
Осы танымның берілу құралы тіл қызмет жасайды. Тіл – біздің ойымыздың, танымыздың 
көрінісі, яғни ойымызда болып жатқан үдерістердің айнасы. 

Қазақ тілі өзінің көркемдігімен ерекшеленеді. Сан жылдан бойы жиналған бай қазақ 
халқының сөздік қоры қазіргі кезде әр түрлі жақтардан терең әрі кең талдануда. Қазір 
осындай әр түрлі көзқарастар бойынша жаңа ғылым салаларының пайда болуын атауға 
болады. Ойлау, таным қазіргі кезде жаңа ғылымның, атап айтсақ, когнитивті тіл білімінің 
нысаны болып табылады.  

Когнитивті тіл білімі есте сақтау, түсіну, жоспарлау және басқа да ойда жүріп жатқан 
үдерістерді қарастырып, оның тілдегі көрінісін талдайды. Бұның арқасында танымның жеке 
адамға тән, алайда сонымен қатар бұл бүкіл адамзатқа ортақ қасиетке ие сипатын атау керек.  

Когнитивті тіл білімінің негізгі нысаны әрі бірлігі концепт болып табылады. Қазіргі 
кезге дейін бұл түсінікке нақты анықтама беру мүмкін емес. Дегенмен бұл түсініктің 
когнитивті тіл біліміндегі айрықша маңыздылығынан бас тарта алмаймыз. 

Осы бағыттағы концепт мәні қазақ тіл білімінде Н.Уәли, Ж.Манкеева, Г.Смағұлова, 
Қ.Жаманбаева, А.Ислам, Г.Сағидолда, Э.Оразалиева,  Б.Нұрдәулетова, Г.Снасапова, 
М.Күштаева, С.Жапақов, Б.Ақбердиева, Б.Тілеубердиев, Ш.Ниятова, Ш.Елемесова, 
Г.Имашева, Ф.Қожахметова т.б. зерттеушілер еңбектерінде әр қырынан зерттеліп келеді. 

Көптеген анықтамаларды айта келсек, А. Б. Әмірбекова өз жұмысында концепті бес 
түрге бөледі. Оның алғашқысы – метафизикалық концепт. Оның анықтамасы бойынша, 
«метафизикалық концепт – (жан, өмір, тағдыр, жалғыздық, махаббат) дүниедегі 
абстракцияның жоғары дәрежедегі құндылықтарын танытатын менталды мазмұн». 
Метафизикалық концептілер – рухани құндылықтардың көрінісі. Бұл – сезімдер және 
абстракты түсініктер. Осыдай құбылыстарды көзбен көріп, қолмен ұстауға мүмкін емес. 
Оларды тек адамның тәжірибесі арқылы түсінуге болады. Ал бұл сезімдерді адам қалай 
түсінетіні, сезінетіні тіл арқылы көрінеді.  

Тіл – қоғамдық сана көрінісі. Дүниенің тілдік бейнесінен әр ұлттың өз болмысы, өз 
әлемі, мәдени танымдық ерекшелігі айқын көрінеді. Әлемнің тілдік бейнесі арқылы ұлт 
ерекшелігін тануға болады. Тілдік бейне – әлем, дүние, қоршаған орта жайында көзқарас. 
Мұндай көзқарас ұлт туралы құрал болып табылады және ұлт мәдениеті туралы ақпарат 
қалыптастыра алады. Әлемнің тілдік бейнесі – адамның әлем туралы жинаған ой мен 
танымның тіл арқылы берілетін суреті.  

Метафизикалық концептілерді талдауда және әлемнің тілдік бейнесін көрсетуде поэзия 
жақсы мысал бола алады. Қазақ және ағылшын тілдерінің ұлт ерекшеліктерін көрсету үшін, 
М. Шаханов пен А. Құнанбаевтің өлеңдері немесе поэмаларынан үзінділері жақсы мысал 
бола алады. Олардың поэзиялары сезім мен ұлт ерекшіктерге толы. Мысалы, М. 
Шахановтың «Өркениеттің адасуы» атты романын «Бақыт геометриясы» атты үзіндіде 
батырлық рухты «сезінуге болады»:   

Енді біздер, кілең еркек қауымы, 
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Осы Отырар қамалының  қасында, 
Естелік боп келер талай ғасырға, 
Нағыз ерлер санатында қарсы аламыз өлімді, 
Рухымыз еңкейген жоқ, тек тәніміз жеңілді. 
Қайсар рух ойшыл қала мінезіне дөп келді.  
Though all we men 
Have fallen flat, 
Nonetheless, survivors like me,  
Will stand to the end, and defend, you see, 
The high walls 
Of our majestic Otrar, 
Accepting no worthless death by far. 
М. Шаханов бұл өлең шумақтарында батырлық рухты жырлайды. Мұнда ер 

адамдардың намысы мен қайсарлығы бейнеленген. Қазақ халқының ер адамдарына тән 
қасиеттер – батырлық, қайсарлық пен ерлік. Егер «ерлік» сөзіне тереңірек үңілсек, оның 
түбірі «ер». Бұл өлеңде «ер» сөзінің қолдануы жай емес. Бұл қазақ халқының ер-жігіттерінің 
сипатын толықтай көрсетеді. Ал енді ағылшын нұсқасын қарастырсақ, «men»сөзі ондай 
қатты әсер бермейді. «Men»сөзі «ер адам» дегенді ғана білдіреді. «Men»ағылшын сөзінің 
астарында «ер» деген қазақ сөзінен алған экспрессивті мән жоғалды.  Ер-жігіттеріміз 
ажалдан да қорықпаған–«қарсы аламыз өлімді» деген жолдан бұған дәлел. «Өлімнің» өзінен 
де үрейленбеген. Ағылшын тіліндегі аудармасында бұл мағынаны білдіретін екі тармақты 
табуға болады: «will stand to the end» және «accepting no worthless death by far». Ағылшын 
тілінде өлім «death»және «end»сөздерімен берілген. Назар аударатыны – ағылшын тілінде 
өлім «worthless» сын есімімен бірге қолданылады. Аайда қазақ тілінде ондай мағына мүлдем 
жоқ. қазақ тілінде ажал құнсыз не бағасыз емес. Оған дәлел «қарсы аламыз өлімді» жолы. 
«Қарсы алу» концептісі қазақ халқының салт-дәстүрінде қонақтарға және таныс адамдарға 
тән. Қазақтар өте құрметті әрі қадірлі адамдарды қарсы алған. Біздің батырларымызға «өлім» 
түсінігі, әсіресе туған жер үшін өлім ең құрметті ажал деп түсінеді.  Керісінше, қазақ 
халқында жал бұл өмірдің соңы болса да, о дүниенің есігі болып табылады. Сол себепті оны 
«құнсыз», «бағасыз» деп айту орынсыз.  Қанша жаралса да, «қайсар» ерлеріміздің «рухы 
еңкейген жоқ». Қазақ тіліндегі түпнұсқада «рух» деген сөз кездеседі, бұл тек қазақ халқына 
тән концепт. Батырлар жырынан бастап, қазақ әдебиетінде ерлерді сипаттаған кезде, «рух» 
концептінің кездеседі. Бұл ұлттық сипатқа ие. Мұндай концептіні ағылшын мәдениетінде 
табуға болмайды. Батырлықты, ерлікті сипаттағанда, «рух» өте маңызды концепт. Әр ердің 
қайсалығының ар жағында қазақ халқына ғана тән «рух» жатыр.  

М. Шахановтың «Өркениеттің адасуы» атты романын «Бақыт геометриясы» атты 
үзіндегі бір ғана сөз нағыз махаббаттың көрінісі бола алады, оған қоса ол қазақ халқыжарына 
деген сүйіспеншілігін ерекше қалай білдіретінін көрсетеді 

Күйеуі айтты:  
«Жалақы алдым, ертең базар баралық,Саған, жаным, ерекше әсем көйлек іздеп 

табалық!» 
 «I received my salary, dear!» 
The man said, with good cheer; 
«Tomorrow, my dear, I’d suggest, 
We’ll buy all a beautiful dress!» 
«Жаным» сөзі махаббаттың ең жоғарғы деңгейдегі қаратпа сөзін білдіреді. Қазақ 

халқының танымында «жан» - ішкі дүние, терең әрі кең. Оны тек ең жақын адамға ашасың. 
Сонымен қатар, сен үшін жанымды қиям деген мағынасын да көруге болады. «Жаным» деп 
екі адамның бір-біріне деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Ағылшын тілінде мұндай түсінік жоқ. 
Ғашықтарына деген махаббатын көрсету үшін, «dear»деген қаратпа сөзін қолданады. Ол 
«қымбаттым» деп аударылады. Әлемдегі ең қымбат адам деген мағынасы жатыр. Алайда 
қазақ тілінде берілген әсер жоғалады. 
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А. Құнанбаевтың поэзиясында тек қазақ халқына тән сөздер мен сөз тіркестері 
молынан қолданылған. Оның кез келген өлеңі бұған дәлел бола алады. «Қалың елім, қазағым, 
қайран жұртым» атты өлеңінің үзіндісіне назар аударайық: 

Өзімдікі дей алмай өз малыңды, 
Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. 
Көрсеқызар келеді байлауы жоқ, 
Бір күн тыртың етеді, бір күн – жыртың. 
You cannot display power over your own good; 
your night sleep is broken, you’ve forgotten daytime laughter. 
Envygnaws at those who are not strong, 
tomorrow is different from today.  
Бұл өлеңде автор адамға тән теріс қасиеттерді сипаттайды. Атап айтсақ, ол қызғаныш 

сезімін бейнелейді. Ағылшын тілінде автор «envy», яғни «қызғаныш» сөзін қолданады. Қазақ 
тілінде «көрсеқызар» сөзі тек қызғанышты ғана суреттемейді. «Көрсеқызар» сөзіне нақтылай 
түсіндірсек, құмарлықтың іштарлықтың ең төмен деңгейін көрсетеді. «Қызғаныш» сөзінен 
«көрсеқызар» сөзін қолдану әсерілек және ойды толықтай беруге мүмкіндік береді. Қазақ 
тілінде қызғаныш көзбен байланысты, яғни біреудің байлығын көріп, оған қызығу. Ағылшын 
тілінде әсерді асыру үшін, «to gnaw» етістігі қолданылып жатыр. Ол «жеу» деп аударылады. 
«Қызғаныш әлсіз адамдарды жейді» деп үшінші тармақты аударуға болады. Қазақ халқының 
түсінігінде «жеу» етістігі«ар, ұятпен» байланысты.  

Қорыта келе, ағылшын және қазақ халықтары бір эмоцияны, бір күйді, бір сезімді әр 
түрлі бейнемен, әр түрлі тәсілмен көрсете алады. Бұның түбі ұлттың танымында жатыр. Ал 
таным ғасырлар бойы қалыптасады. Оған тарих, салт-дәстүр, әдет-ғұрып: мәдениет әсер 
етеді.  
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Мақал-мәтелдер – халық даналығының қазына байлығы. Оларталай замандар бойы 

қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа ауысып келген халықтық мұра, асқан шеберлікпен жасалған 
сөз өрнегі. Мақал-мәтелдерден халықтың ақыл-ойы, даналығы мен тапқырлығын көреміз. 
Сондықтан да оны жұртшылық жадына сақтап, өзінің күнделікті өмірінде, өзара қарым-
қатынасында пайдаланады. Мақал мен мәтелге бай халықтың бірі – қазақ халқы. “Мақал-
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мәтел – сөз мәйегі”, “Мақал – сөздің мұнарасы”, - деп, қазақ халқы ауыз әдебиетінің асыл 
жанрына аса құнды баға берген. Қазақ халқы қашан да өскелең ұрпақты тәрбиелеудің мәнін, 
оның қиындығы мен қуанышын, одан шығатын нәтижені біліп отырған. Осы тұрғыдан 
алғанда, ауыз әдебиетіндегі шағын жанрлардың бірі мақал-мәтелдер баланың ой-өрісін, 
дүниетанымын, қиялын, тілін дамытуда, тәлім-тәрбие беруде үлкен маңызды рөл атқарады. 
Мақал-мәтелдер – әр кезеңде ата-бабадан ұлағатты сөз, парасатты ой ретінде ұрпақтың 
еншілеген мол қазынасы. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінінде халықтың өмір сүру 
барысындағы тәжірибесі, көңілге түйген ақылының кені жатыр. Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде мақал мен мәтелге мынандай түсіндірме берілген: «Мақал – үлгі-өнеге ретінде 
айтылатын жалпы халықтық нақыл сөз; мақал деп қысқа, образды, ұйқасты, тұжырымды 
нақыл сөзді айтамыз» [1,102]. «Мәтел – тұжырымды, бейнелі әрі ықшам нақыл сөз» [2,168].  

Қазақ халқының мақал-мәтелдерінің шығу тегіне келер болсақ, А.Байтұрсынұлы: 
«Мақал да тақпаққа жақын халықтың салт-санасына сәйкес айтылған пікірлер. Тақпақтан 
гөрі мақал маңызы шын келеді. Мәтел дегеніміз кесегімен айтылатын белгілі-белгілі сөздер. 
Мәтел мақалға жақын болады. Бірақ мақал тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылады. 
Мәтел ақиқат жағын қарамай, әдетті сөз есебінде айтылады»[3,112],─ деп көрсеткен болатын. 
Демек, мақал тұрмыста қолданылып жүрген сөздеріміздің шындықпен астасып келіп, 
мақалдап, шешен тілмен айтылатын сөздер болып келсе, ал мәтел тұрмыста қолданылатын 
сөздердің шындыққа жанаса қоймай, кесегімен айтылатын сөздер қатарына жатқызылады. 
Қазақ мақал-мәтелдері сонау Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінен бастау алады. XII-XIII 
ғасырлардан бізге жеткен жазба ескерткіштердің тілінде мақал мен мәтелдер баршылық. 
Мысалы: Орхон жазбаларында: «Бастыны еңкейтіп, тізеліні бүктірген» («Күлтегін» 
жырынан), «Өлімнен ұят күшті» («Тоныкөк» жырынан) деген мақал-мәтелдерді 
кездестіреміз. Ал Махмұт Қашқаридің «Диуани лұғат-ат түрік» сөздігінен: «Ұлық болсаң, 
кішік бол, халық үшін бәлік бол», ал «Құдатғу біліктен»: «Біліп сөйлеген білекке саналар, 
білімсіз сөз өз басын жояр» [4, 56] дейтін мақал-мәтелдерді байқауға болады. Бұл деректерге 
сүйене отырсақ, мақал-мәтелдердің бастауы сонау көне ескерткіштерден бастау алып, 
шығармалардың тілінде қолданыста болғандығына көз жеткіземіз. 

Мақал-мәтелдер негізінен халық аузында ауызша сақталған. Ал, оларды нақты жинап, 
қағаз бетіне түсіру, баспасөз беттерінде жариялау – XVIII ғасырдың II жартысынан 
басталады.Қазақтың мақал-мәтелдерін алғаш қағаз бетіне түсірген ғалым – Шоқан 
Уәлиханов болды. Шоқан Уәлихановтың «Таңдамалы шығармалар» [5, 416]  атты еңбегіндегі 
біршама мақал-мәтелдер әлі күнге дейін өз құндылықтарын жоғалтқан жоқ. Сол уақыттан 
бері қазақ мақал-мәтелдері түрлі жинақтарда, хрестоматияларда жазылып, жарияланып келді. 
Қазақ халық ауыз әдебиетінің нұсқалары, соның ішінде Қазан төңкерісіне дейінгі әдебиетте 
1879 жылы Орынборда жарық көрген, кейін 1906 жылы толықтырылып қайта басылған 
Ы.Алтынсарин хрестоматиясының алатын орны ерекше. Бұл хрестоматияда берілген мақал-
мәтелдер бірнеше тақырыптарға бөлініп, жүйелі түзілген. 

Мақал-мәтелдер – халық шығармашылығының көне жанры. Олардың көбі жазу 
шықпай тұрып пайда болды. Сондықтан олардың алғашқы қайнар-көздері туралы мәселе 
ашық болып саналады. Ағылшын мақал-мәтелдер пайда болуының осындай негізгі қайнар-
көздері ретінде халықтық, әдебиеттік, библияның пайда болуы, басқа тілден алынуы және 
мақал-мәтелдер ретінде Шекспир цитаталарының пайдаланылуы саналады. 

Қазақ және ағылшын мақал-мәтелдеріне қатысты негізгі айырмашылық  мынада: қазақ 
мақал-мәтелдерінің ауқымды тобы жеке тұлғаға (би, шешен, ақылғөй, дана қариялар т.б.) 
байланысты қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа ауызша таралып отырған. Ал ағылшын мақал-
мәтелдерінің негізгі бұлағы діни ағым, қасиетті кітаптан тараған ұлағатты сөздер болып 
табылады және Шекспир сынды ұлы тұлғалардың айшықты, мәнді сөз үлгілері ерекше орын 
алады. Мәселен, біздің жыл санауымыз бойынша 320 жылдардағы Теопрастус (Тһеорatrus) 
жазбаларында мынадай мақал кездеседі: «Тһеге іs а timе оf еvегуthing», оның қазақ тіліндегі 
баламасы келесі мақалмен беріледі: Сабақты ине сәтімен. Бұл мақал қасиетті кітап Інжілдің 
«То еvегуthing tһеге іs а sеаsоn, аnd a tіmе tо еvегу рurроsе under tһе һеаvеn». (с.с.а.: Аспан 
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астында әр нәрсенің, әр мақсаттың өз мерзімі бар) деген өсиет, өнегелерінен ықтималдылық, 
тұрақтылық қалыпқа енген. 

Мақал-мәтелдерде бала тәрбиесіне де үлкен мән беріледі. «Қызды асырай алмаған күң 
етеді, ұлды асырай алмаған құл етеді» деген мақалдың мәнісі – жас ұрпақты жақсылыққа 
баулу болмақ. Жастарға өнер-білім, тіл үйретуде мақал-мәтелдің мәні аса зор. Білім, өнер 
мен еңбектің бір түрі болса, аз сөйлеп, көп тыңдаған, көп оқып білімін байытқан бала ғана 
өмірден өз орнын алып, даналық сөздеріміз болып табылатын мақал-мәтелдерден өнеге 
алмақ. 

Қазақ мақалдары мен мәтелдерінің тақырыптары әр алуан: туған жер, ел-отан, еңбек, 
денсаулық, өнер, төрт түлік мал, егіншілік кәсібі, ынтымақ, достық, ерлік, батырлық, жақсы 
адам мен жаман адам т.б. Солардың ішінде ең күрделі бір саласы адам баласының еңбек 
етуіне арналған мақал-мәтелдер болып табылады. Бұл тектес мақалдардан халықтың еңбек 
жайындағы көзқарасы байқалады. Еңбек адамды мақсат-мұратқа жеткізуші, абырой әперетін 
іс екендігін халық мақалдары арқылы дәлелдеп көрсетеді. “Еңбегі көптің – өнбегі көп”, 
“Еңбек еткен – мұратқа жеткен” деп, халық адал еңбекті ардақтайды. Дүние – байлық, шат 
өмір еңбек арқылы болатындығын, адамды тек еңбек қана қатарға қосатындығын суреттейді. 
Еңбек етпеген адам – жатып ішер жалқауларды халық өзінің мақалы арқылы сынға алады, 
шенейді. Бұған “Еңбеккер ұйқыдан ширап тұрады, еріншек ұйқыдан қирап тұрады.”, 
“Еріншектің ертеңі таусылмас” деген мақалдарды мысал ретінде келтіруге болады. 

Еңбек тақырыбына арналған қазақ тіліндегі де, ағылшын тіліндегі де мақалдардың 
қайсысы болса да ақыл-өсиет түрінде айтылады. Еңбек ету оңай еместігін, қиыншылығы мен 
бейнеті, ауыртпалығы барлығын ескертеді. Осылардың бәрін еңбегімен жеңген адам ғана 
мақсатына жететіндігін аңғартады. Мұны “Бейнет, бейнет түбі – зейнет”, “Еңбек ерлікке 
жеткізер, ерлік елдікке жеткізер”, “Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей”, “Еңбек 
еткен емеді, еңбексіз не өнеді?” деген секілді мақалдардан көреміз. Бұл тектес қазақ 
халөының мақалдары адамды еңбек – кәсіп етуге, жұмыс істеуге үндейді, тек еңбек қана 
абырой-атақ әпереді деп қорытынды жасайды. 

Ал ағылшын тілінде де еңбек туралы мақал-мәтелдер молынан кездеседі. Ағылшын 
және қазақ тіліндегі еңбек туралы мақал-мәтелдерге тоқтала кетсек, «Business before 
pleasure» деген ағылшын тіліндегі мақалдың қазақша баламасы – «бейнет түбі – зейнет» 
болып келеді.Бұл мақалдың екі тілде де мағынасы ұқсас келеді: саналы ғұмырында тынбай 
еңбек етіп, Жаратушы берген өмірі қартайған шағына жеткен кезде кез келген адам зейнет 
демалысында қамсыз өмір сүруді армандайды. Бұл жерде мақалдар тура аудармасы бойынша 
әрі ұқсастық, әрі үндестікті көрсетеді және екі тілдегі баламасы да жай сөйлем түрінде 
беріліп тұр. 

«No pain, no gain» – «Еңбек етсең – емерсің».Бұл мақалдың мағынасы екі халық 
ұғымында да өмірдегі бар байлық, жақсылық, табыс пен береке тек талпыныс пен еңбектің 
арқасында келеді дегенге саяды. Мақалдың ағылшын тіліндегі баламасы болымсыз сөйлем 
түрінде берілсе, қазақ тілінде шартты сөйлем түрінде беріліп тұр. 

Келесі бір «A tree is known by its fruit» мақалының қазақша аудармасы – «Еңбегіне 
қарай өнбегі» түрінде ұшырасады.Бұл мақалдың да өзіндік мағынасы, тәрбиесі, өнегесі бар, 
себебі адам қалай жұмыс істесе, еңбек етсе, соның жемісін алады. Адам еңбек етуден 
жалықпаса, талпынса ол сол еңбегінің жемісін көреді. Бұл мақал сөзбе-сөз аударылмаса да, 
мағыналары бір деп айтуымызға болады. 

«Care killed the cat» – «Еңбек қажытпайды, қайғы қажытады».Былай қарасақ, екі 
мақалда да түпкі бір үндестік – еңбек етсең ғана бұл өмірде қиындықты жеңе аласың деген 
ұғым жатғаны байқалады. Алайда ішкі мәніне үңіліп қарасақ, мақалдың ағылшын тіліндегі 
баламасы қазақ тіліндегі баламасымен тек мағынасы жағынан үндеседі.Ал ағылшын тіліндегі 
мақалдың құрамындағы сөздерді жеке алып қарасақ, онда мақал өз мағынасын жоғалтып 
алатыны көрініп тұр. 

Көріп отырғанымыздай, ағылшын және қазақ халықтарының еңбек туралы мақал-
мәтелдерінде айырмашылықтарға қарағанда ұқсастықтардың көп екені байқалады. Бұл 
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ұқсастықтар қос халық ұғымындағы – тәрбиелiк маңыздылығы байланысты туындап отыр. 
Ағылшын және қазақ тiлiндегi мақал-мәтелдердi үйрету негiзiнде тек ағылшын, қазақ 
халқының көп ғасырлық өмiрлiк тәжiрибесiмен, әлеуметтiк, этикалық және эстетикалық 
көзқарастары мен дүниетанымымен таныстырып қана қоймай, ең бастысы сол нақыл сөздер 
мен мақал-мәтелдердiң тәрбиелiк мәнiн түсiндiрiп, сөздiк қорын байытамыз. Сонымен бірге 
бірқатар қазақ және ағылшын тіліндегі еңбек туралы мақал-мәтелдерінің құрамы мен 
құрылымы және мағынасы тұрғысынан өзара сәйкестіктері байқалды, яғни абсолютті 
эквиваленттілік немесе теңбе-тең балама түрлері де кездесетінін байқаймыз. Сонымен қатар 
екі тілдегі еңбек туралы мақал-мәтелдер жай сөйлем күйінде және тура мағынада 
қолданылады, яғни мақалдар мәтелдерге қарағанда көбірек кездесетіндігі байқалады. Себебі 
ағылшын тіл білімінде мақал мен мәтелдің ара жігі нақты ажыратылмай, біртұтас тұрақты 
тіркес ретінде қарастырылады. Туыс емес тілдердегі бірқатар мақал-мәтелдердің өзара 
мағыналас болып келуі қазақ және ағылшын халықтарының өмір тәжірибесінің, көзі жетіп,  
көкейіне түйген ой-тұжырымдарының ұқсастығымен, астастығымен байланысты.  

Қорыта келгенде, мақал-мәтелдердің қай-қайсысын алсақ та, олар халықтың жан-
дүниесiнiң, мiнез-бiтiмiнiң, тыныс-тiршiлiгiнiң айнасы, ол сол халықтың сөздiк қорының 
байлығын танытып қана қоймайды, оның уақыт озған сайын құны артпаса арзымас қазына 
екенiн көрсетедi. 
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В эпоху глобализации и полиязычия становится актуальным исследование детской 

литературы в современном мире и их переводы на языки мира, что, в свою очередь,  ставит 
проблемы комплексного (семантического, лингвокультурологического, когнитивно-
коммуникативного) анализа детской литературы, а также описание особенностей ее  
перевода с одного языках на другие языки.  

Вполне закономерно  ставится вопрос: что такое детская литература и в чем 
заключаются ее особенности? Каков читательский интерес к детской литературы и как 
представлена она на издательском рынке  различных государств? 

Основным критерием, который позволяет отделить детскую литературу от взрослой 
литературы, является  читательская аудитория, а это – дети, которые и являются самыми 
лучшими экспертами, оценивающими предложенную им книгу. Как известно, прочитанные в 
детстве книги, надолго остаются в памяти детей, образы героев произведений становятся 
теми ориентирами, которые в различных ситуациях позволяют ребенку найти нужное 
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направление, а изучая другие языки в школе, дети стараются обращаться к уже прочитанным 
книгам. При этом они открывают новый мир, в особенности, если переводы произведений 
сделаны качественно. 

Одна из основных функций детской литературы  связана с  формированием у ребенка 
целостного образного мировоззрения, которое возможно при активном прочтении книг в 
детстве. В этом и заключается актуальность данной проблемы. Детская литература наиболее 
широко дает представление о картине мира, помогает улучшить и развить ребенку языковые 
навыки и его фантазию. В настоящее время у современных детей множество различных 
источников информации, но, тем не менее, книга навсегда останется самым лучшим 
источником информации для ребенка. 

Перевод детской литературы требует особых навыков и приемов. В настоящее время 
многие переводчики обращаются к детской литературе  в качестве объекта перевода, а также 
в качестве источника анализа. Так, например,  известны научные публикации – статьи, в 
которых рассматриваются отдельные проблемы художественного перевода детской 
литературы такие как «Подарок на Новый год. Детские сказки дедушки Иринея», В. Г. 
Белинского, «Кого, что и почему мы переводим? Мысли и наблюдения в области перевода 
русской детской литературы на немецкий язык» К. Цехер, «Слово живое и мертвое» Н. Галь, 
«О переводах и переводчиках» В. Жак, «Особенности перевода детской литературы», Е. В. 
Бабенко, Зайцева М. Ю., но их, к сожалению, не так уж много. Вместе с тем подобные  
работы необходимы, в первую очередь, для самих переводчиков, поскольку они позволяют 
заглянуть в лабораторию переводчиков и обрести опыт перевода. Обращение к имеющейся в 
нашем распоряжении литературе, позволяет ознакомиться, прежде всего, с именами таких 
талантливых детских переводчиков как К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, О. Мандельштам, В. 
Набоков и т.д. 

При этом обращает на себя внимание то, что  переводить для взрослых или для детей – 
это совершенно разные подходы.  Известная белорусская поэтесса Эди Огнецвет отмечает: 
«Всем известно высказывание насчет того, как нужно переводить для детей. В данном случае 
можно его переиначить: для детей нужно переводить так же хорошо как для взрослых, 
только еще лучше. А что понимать под словом «лучше»? Еще более вдумчиво, находчиво, 
красочно и, вместе с тем, просто» [1].  

Как свидетельствуют источники анализа, дети более чувствительны к языку  и для них 
важно, чтобы герои книг говорили с ними на их языке, а не на том, каким изъяснялись герои 
прошлых столетий. 

Л. Клинберг в своей книге «Проблемы теории обучения» выделяет основные критерии 
адекватного перевода детской литературы: 

• использование коротких предложений; 
•  относительное использования сложных слов вместо простых и абстрактных понятий; 
•  увеличенное количество глаголов на лексическом уровне, ориентация на действие; 
•  уменьшенное количество существительных; 
• усиленное использование иллюстративного материала [2] 
Прежде всего, перед тем, как начать работать с переводом детской литературы, важно 

помнить, что ей присуща своя особенная специфика, которая заключается в возрастной 
категории юных читателей. Необходимо обязательно учитывать, к какому возрасту оно 
относится, чтобы не ввести слишком сложных образов, метафор, эпитетов, стилистических 
конструкций,  выражений и т.д. 

Также при переводе детской литературы переводчику необходимо  избегать так 
называемого «формального буквализма», который часто может привести к смысловым 
разночтениям. Но и в то же время нельзя слишком вольно переводить текст оригинала. Такой 
перевод будет лишен уникального авторского стиля, и, даже возможно, национального 
колорита оригинального текста. Как отметил болгарский переводчик С. Флорин: «Выбирая 
из двух бед меньшую, скорее можно склониться к «разумному буквализму», чем к «полезной 
отсебятине» [3]. 
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Одним из важных аспектов при переводе художественной детской литературы является 
передача образа. Для ребенка очень важно отношение к литературным персонажам, их 
чувствам, мыслям и поступкам. Поэтому переводчику необходимо передать образы 
конкретных ситуаций и героев правильно и понятно, так как данные образы складываются в 
образ целого произведения.  

Также важно передать и стилистические особенности текста – прямое и переносное 
значение слов, различные языковые и стилистические приемы. От художественного перевода 
требуется не только воспроизведение образов и мыслей автора первоисточника, не только 
сюжет произведения, но так же его литературную манеру, его уникальный писательский 
стиль. Главное,– это убедить читателя в том, что он читает оригинал. Добиться того эффекта, 
чтобы читатель даже не осознавал, что держит в руках перевод какого-либо произведения. 

При переводе детской литературы особое место занимает эмоциональный компонент. 
Детская литература, прежде всего, обращена на чувства и эмоции ребенка. От сохранения 
или утери эмоционального компонента зависит переводческая эквивалентность текста. Дети 
при чтении книг крайне эмоционально относятся к героям, их поступкам и чувствам. И 
поэтому очень важно донести до читателя то самое правильное эмоциональное состояние, 
которое автор заложил в своем произведении. Как писал А. Д. Швейцер: «Задачей перевода 
при передаче экспрессивной и эмоциональной функций является достижение экспрессивного 
и эмоционального эквивалента, т.е. создание в процессе межъязыкового общения такой 
ситуации, при которой эмоциональная реакция автора текста перевода могла бы 
соответствовать эмоциональной реакции автора текста оригинала» [4].  

В качестве источника анализа нами были взяты два русскоязычных перевода 
произведения английского писателя и поэта Р. Киплинга «Книга Джунглей». Анализ данных 
переводов позволяет  установить различные приемы, используемые переводчиками, и 
описать язык художественного перевода  в соответствии с языком оригинала. 

Первый перевод был сделан в дореволюционное время детской писательницей и 
переводчицей Чистяковой (Чистякова – Вэр) Евгенией Михайловной в 1916 году.  Также 
известна переводами таких рассказов Киплинга как «Как леопард стал пятнистым», «Кот, 
который гулял, где хотел», «Почему кит ест только мелких рыбок» и т. д. Второй взятый 
нами перевод «Книги Джунглей», был выполнен удивительно разносторонним переводчиком 
Дарузес Ниной Леонидовной. Н. Л. Дарузес знаменита также переводами таких 
произведений как «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка 
Твена, «Старик», «Ожерелье» Г. Де Мопассана, «Вождь краснокожих», «Дороги, которые мы 
выбираем», «Последний лист» О.Генри и т.д.  Перевод «Книги Джунглей» в ее исполнении 
отличается высоким профессиональным уровнем и яркой художественностью, и по праву 
признан классическим переводом Р. Киплинга. Именно этот перевод  был положен в основу 
экранизаций данного произведения. 

В заключение, хотелось бы отметить, что переводчику детской литературы необходимо 
всегда помнить, что переводит он для самого важного критика и эксперта – для ребенка. И 
результат его  трудов в перспективе может оказать влияние на каждого конкретного ребенка 
и от этого будет зависеть полюбит он или нет зарубежную литературу. 
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В XXI веке (веке технологий) литература уходит на задний план, а люди все больше и 

больше интересуются кино, телевидением и другими средствами массовой информации. Но 
человек не может жить без литературы, так как это целый мир, который полон идей, 
фантазий и различных мыслей. Поэтому литература является неотъемлемой частью нашей  
жизни, будь то отечественная или зарубежная. В настоящее время американская литература 
является одной из самых читаемых и интересных литератур мира. Современная литература 
США очень богата и разнообразна, писатели работают и создают произведения различных 
жанров. Но для  читателей  XXI века наиболее популярными жанрами литературы считаются  
детективы, фэнтези  и, конечно, любовные романы.  

Хотелось бы остановиться  именно на этом жанре. В настоящее время в этом 
направлении продолжает творить современный американский писатель Николас Чарльз  
Спаркс. Он является автором романов-бестселлеров, которые стали  известны на весь мир, по 
его книгам экранизированы фильмы. Конечно же, больше всего его произведения 
привлекают женскую половину, так как романы о любви. Но кроме любви, в них 
присутствует еще дружба, сострадание, милосердие. Все романы Николаса Спаркса 
основаны на чувствах и эмоциях двух влюбленных. А главной интригой в его произведениях 
обычно является какой-либо сложный выбор; такой выбор, от которого зависит вся 
дальнейшая жизнь героев.  

Если говорить именно  о  языке  произведений  Николаса  Спаркса,  то в нем 
отсутствуют  сложные  нагромождения, которые могут затруднить чтение. При написании  
своих произведений писатель использует чрезвычайное многообразие стилистических 
приемов.  А в любой  литературе ни одно произведение не может обойтись без лексических 
выразительных средств и стилистических приемов. По определению Т.Г. Винокуровой, 
стилистические приемы – это минимальные отрезки текста, выявляющие как стилистическое 
намерение говорящего, так и способ осуществления этого намерения. Стилистические 
средства разнообразны и многочисленны,  но в основе их всех лежит принцип, на котором 
построен весь механизм языка: сопоставление явлений и установление сходств и различий 
между ними, контраст и эквивалентность [1,86]. 

Если говорить о переводе, то при переводе художественных текстов передача 
стилистических приемов является одной из главных проблем. При этом  у  переводчика 
всегда есть выбор. В первом случае  переводчик может скопировать прием оригинала, а во 
втором он может создать в переводе собственное стилистическое средство, которое должно  
обладать тем же эмоциональным эффектом. Это - принцип стилистической компенсации.  
К.И.Чуковский  об этом приеме говорил так, что не метафору надо передавать метафорой, 
сравнение - сравнением, а улыбку - улыбкой, слезу - слезой и т.д.  Ведь для переводчика 
важна не столько форма, сколько функция стилистического приема в тексте.  

Рассмотрим примеры некоторых стилистических приемов на основе романа Н. Спаркса  
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« The Notebook » и их перевод на русский язык. « The Notebook » - первый роман писателя,  
написанный  в  1996,  в русских изданиях представлен под названием  «Дневник памяти». 
Это история о первой любви, которая остается в памяти навсегда, которая проходит через 
множества препятствий, и верит даже тогда, когда верить не во что. 

 Из всех стилистических средств  мы будем рассматривать именно лексико-
синтаксические приемы. Из лексико-синтаксических приемов Николас Спаркс отдает 
предпочтение сравнению (simile) или   по-другому этот прием называют «красочное 
сравнение». С помощью этого стилистического приема, писатель выделяет и подчеркивает  
предметы и явления, для того чтобы  читатель смог обратить особое внимание. Сравнения  
помогают лучше раскрыть образы героев, а  также делают речь автора насыщеннее и богаче. 

Сравнение - это лингвистическое явление, в котором значение одного слова или группы 
слов уточняется значением других слов путём сопоставления соответствующих понятий на 
базе общего для них признака. Согласно определению В. А. Кухаренко: «Simile is an 
imaginative comparison of two unlike objects belonging to two different classes. »  В английском 
языке этот стилистический прием выражается с помощью слов  like (похожий) , as … as 
(такой, как), as, such as(как, например), seem (казаться) и др., благодаря этому мы можем 
установить сходство или различие между двумя предметами или людьми [2, 50]. 

Прием сравнения очень часто вызывает трудности в переводе, поскольку, что понятно 
на одном языке, может быть воспринято  неправильно на другом языке. А также при 
переводе сравнений переводчику необходимо решать: сохранить лежащий в их основе образ 
или в переводе его следует заменить другим. 

Для иллюстрации приведем несколько примеров из романа  и их перевод на русский 
язык  (переводчик А. Панасюк):  

She’d inherited her mother's high cheekbones, smooth skin, blond hair, but her best feature 
was her own. She had “eyes like ocean waves,” as Lon liked to say. От  матери  она  
унаследовала  чистую кожу, белокурые волосы и высокие скулы, но самой привлекательной 
чертой были глаза  – «словно океанские волны», как любил говаривать Лон. 

He could smell her, soft like the rain, warm. Ной ощутил ее запах – пахло свежестью и 
дождем. 

From a distance, the groups of swans looked almost like icebergs. Стаи лебедей издалека 
походили на айсберги.  

It (the thermostat) clicks and groans and spews hot air like a fairy-tale dragon. Он (термостат) 
пощелкивает, рычит и плюется горячим воздухом, словно миниатюрный сказочный дракон, а 
мне все равно холодно. [5,6] 

Главную героиню романа, Элли, а в особенности ее черты, автор сравнивает с 
природой (цвет глаз с  морской водой; а ее запах напоминал запах после дождя). Также 
встречается множество сравнений объектов живой и неживой природы (стая лебедей 
напоминала айсберги; а термостат походил на сказочного дракона). Переводчик все 
сравнения передал правильно, не искажал смысл, сохранил образы, которые были в основе, и 
раскрыл их. А также сохранил речь яркой и насыщенной. 

Читая роман, вы можете заметить, что писатель очень часто использует 
противопоставление каких-либо событий, действий. Например, в произведении идет 
противопоставление: отец Ноя (обычный человек, о котором никто не знал) - отец Лона 
(богатый человек, знаком всем); семья Ноя (обычная семья)- семья Лона (одна из самых 
богатых и влиятельных в штате); жизнь влюбленных в прошлом и настоящем; Ной и Элли  
вместе, но в тоже время врозь из-за болезни Альцгеймера. 

Этот  стилистический прием  называется  антитеза. В энциклопедическом словаре 
дается следующее определение: «Антитеза (греч. αντιθεσις – противоположение) - 
сопоставление контрастных или противоположных образов. В более широком смысле под 
антитезой понимают любое сопоставление противоположных понятий, ситуаций или любых 
других элементов в литературном произведении» [3]. 

Сейчас рассмотрим несколько примеров: 
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And that means that day and night are linked in a way that few things are; there cannot be one 
without the other, yet they cannot exist at the same time. А это значит,  что день и ночь cвязаны 
неразрывно, друг без друга они не существуют, но и встретиться не смогут никогда. 
Интересно, как это – быть все время вместе и все-таки врозь? 

I closed my eyes for a few minutes while my head alternately pounded and subsided. Then, 
opening them, I watched my old friend, the creek, roll by my window. Я закрыл глаза и посидел 
несколько минут, чувствуя, как под черепом пульсирует боль. Потом открыл их и 
полюбовался своим старым другом – рекой, протекающей прямо перед окном. 

The romantics would call this a love story; the cynics would call it a tragedy. Романтики 
назвали бы мелодрамой, а циники –трагедией. [5, 6] 

Антитеза, построенная на антонимии, трудностей при переводе не вызывает. Однако 
трудности у переводчика уже могут возникнуть, когда нет точно противопоставленных слов, 
а противопоставление идет в словосочетаниях или целых предложениях.  

Антитеза помогает писателю усилить впечатление и придать выразительность, а также 
более ярко представить характеры героев, обстановку, поведение людей. В 
вышеприведенных примерах переводчик четко определил противопоставленные слова, 
сумел придать выразительность и усилить впечатление. Например, такими словами «все 
время вместе и все-таки врозь» 

Другой  лексико-синтаксический  прием, широко используемый Николасом Спарксом - 
это градация. Градация (лат. gradatio – постепенное усиление) - это стилистическая фигура, 
состоящая  в таком расположении частей высказывания (слов, предложения), при котором 
каждая последующая заключает в себе усиливающееся (реже уменьшающееся) смысловое 
или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему создается нарастание (реже 
ослабление) производимого ими впечатления. [4] 

Приведем примеры градации: 
It is going to be a good day, a very good day.Похоже, день будет хорошим, просто 

прекрасным. 
I could not and neither can she, for when this odyssey began, this is how I began. Her life, her 

marriage, her children. Her friends and her work. Questions and answers in the games how format 
of This Is Your Life. Элли не может, я выяснил это точно, потому что, когда ее “одиссея” 
началась, я рассказывал ей все. О ее жизни, замужестве, детях. Друзьях и работе. Вопросы – 
ответы, вопросы – ответы, как в ток-шоу. 

So I love you so deeply, so incredibly much, that I will find a way to come back to you 
despite my disease, I promise you that. Слушай: я люблю тебя так сильно, так невероятно 
глубоко, что найду способ вернуться еще раз, несмотря на болезнь. 

Больше всего в романе  мы можем увидеть  градацию восходящую (сlimax). При этой 
грации  выражения расположены в таком порядке, что значения предыдущего выражения  
усиливается. При переводе градации переводчику необходимо понять, что именно хотел 
сказать автор и на какие выражение больше всего делал акцент. В данном случае переводчик 
правильно определил градацию. В его предложениях присутствует усиление смыслового  
значения и происходит постепенное нарастание производимого ими впечатления. Например, 
«день будет хорошим, просто прекрасным», «так сильно, так невероятно глубоко». 

Вышеприведенные примеры - это только незначительная часть, которая присутствует в 
романе Н. Спаркса, Все стилистические приемы помогают усилить выразительность речи, а 
также придать тексту эмоционально-экспрессивную окраску. Они делают речь писателя 
богаче и ярче, тем самым привлекая  внимание читателя и побуждая в нем различные эмоции. 
Поэтому каждый автор очень тщательно подбирает и использует в своих произведениях 
определенные стилистические средства.  Все эти средства  помогают придать тексту 
авторское своеобразие, а также донести до читателя самые тонкие нюансы мыслей и образов.  

Н.Ч.  Спаркс  в своем  романе использует практически все лексико-синтаксические 
приемы (за исключением литоты и перифраза), но больше всего уделяет внимание таким 
приемам как сравнение, для того чтобы выделить или подчеркнуть предметы и явления в 
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тексте; антитеза, которая придает выразительность;  и  градация  для усиления впечатления. 
Как мы уже говорили ранее, при переводе художественных текстов передача 

стилистических приемов является одной из главных проблем. Переводчик должен 
постараться как можно точнее выразить мысль автора и не забывать  передать  авторские  
художественные приемы. Ему  просто необходимо  переводить эти стилистические средства, 
для того чтобы перевод не был «сухим», а был интересен. В данном случае, что язык автора 
Н. Спаркса, что язык переводчика А.Панасюка насыщен и богат этими приемами. А.Панасюк 
старался в своем переводе донести до читателя все то, что хотел донести автор в оригинале. 
И это ему удалось, его речь насыщена стилистическими приемами, благодаря этому он 
усиливает впечатления, подчеркивает предметы и явления  для того чтобы еще больше 
привлечь внимание читателя. 
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С.Я. Маршак – один из самых лучших поэтов и переводчиков ушедшего столетия. Еще 

с детства его любимым увлечением было переводить стихи. Он родился в Воронеже, в семье 
талантливого заводского техника и изобретателя, который с ранних лет поддерживал в детях 
тягу к знаниям, интерес к миру и к людям вокруг. Раннее детство и школьные годы Самуила 
прошли в Острогожске под Воронежем. В гимназии его учитель словесности привил ему 
любовь к классической поэзии, поощряя первые литературные опыты будущего поэта. 
Однажды в руки В. Стасова, известного русского критика и искусствоведа, попала одна из 
поэтических тетрадей Маршака. С помощью Стасова, впоследствии повлиявшего на судьбу 
юноши, он переехал в Петербург и поступил учиться в одну из лучших гимназий. Целые дни 
он проводил в публичной библиотеке, где и работал В. Стасов. В 1904 в доме Стасова 
Маршак познакомился с М. Горьким, который отнесся к нему с большим интересом. Горький 
пригласил его на свою дачу на Черном море, где С. Маршак лечился, учился, много читал, 
встречался с интересными людьми. Когда семья М. Горького вынуждена была покинуть 
Крым из-за репрессий царского правительства после революции 1905 года, Маршак вернулся 

mailto:hardwork_heartwork@mail.ru


3612 

в Петербург. Туда же к тому времени перебрался его отец. Началась трудовая молодость: 
хождение по урокам, сотрудничество в журналах и альманахах. Через несколько лет для 
завершения образования Маршак уехал учиться в Англию, сначала в политехникуме, затем в 
Лондонском университете. Во время каникул много путешествовал пешком по Англии, 
слушал английские народные песни. Уже тогда начал работать над переводами английских 
баллад, которые впоследствии прославили его.Особенно часто переводчик обращался к 
английской поэзии: переводил старинные народные баллады Англии и Шотландии, сонеты У. 
Шекспира, стихи и поэмы Дж. Китса, У.Блейка, У.Вордсворта, Р. Киплинга, Э. Лира и др. 
Один из самых любимых поэтов С. Маршака – Роберт Бернс.За переводы из Роберта Бёрнса 
С. Маршак был удостоен звания почётного гражданина Шотландии. 

В 1914 г. С. Маршак вернулся на родину, работал в провинции, публиковал свои 
переводы в журналах "Северные записки" и "Русская мысль". В военные годы занимался 
помощью детям беженцев. С начала 1920-х гг. участвовал в организации детских домов в 
Краснодаре, создал детский театр, в котором началось его творчество как детского писателя. 
В 1923, вернувшись в Петроград, он написал свои первые оригинальные сказки в стихах -
"Сказка о глупом мышонке", "Пожар", "Почта", перевёл с английского детские народные 
песенки - "Дом, который построил Джек" и др.  

В переводах С.Я. Маршака ощущается глубокое проникновение в смысл и содержание 
оригинала, умение сохранить строй мыслей и образов автора подлинника, поэтическую 
тональность произведения. Его переводы остаются произведениями Шекспира, Бёрнса, 
Блейка и в то же время несут в себе черты поэтического мироощущения Маршака. Его 
переводы – плод многолетнего упорного труда, результат неоднократных переделок, 
словесных поисков, находок. В стихах Маршака очень точно выбрано и поставлено в строку 
каждое слово, как тончайший винтики или колёсико в механизме часов. Работа над 
переводами доставляла Маршаку истинное удовольствие. Так, например, когда он переводил 
стихи Эдварда Лира, родоначальника английской детской поэзии, создателя жанра 
«nonsence» - «чепушистых» стихов, то назвал это не иначе как «Это – просто прелесть! 
Сколько в них причуды, выдумки, душевной чистоты!». Так возникла его книга  
«Небылицы», ставшая впоследствии знаменитой во всём мире. 

 Загадку великой победы Маршака над английским детским фольклором разгадал 
Чуковский: «…Маршак потому-то и одержал такую блистательную победу над английским 
фольклором, что верным оружием в этой, казалось бы, неравной борьбе послужил ему, как 
это ни странно звучит, наш русский - тульский, рязанский, московский – фольклор» [1]. 

Известны рассуждения А. Твардовского, который, говоря о С. Маршаке - переводчике, 
выразил эту мысль в таких словах: «С. Маршаку удалось в результате упорных многолетних 
поисков найти как раз те интонационные ходы, которые, не утрачивая самобытной русской 
«свойственности», прекрасно передают музыку слова, сложившуюся на основе языка, 
далекого по своей природе от русского. Он сделал Р. Бернса русским, оставив его 
шотландцем. Во всей книге не найдешь ни одной строки, ни одного оборота, которые бы 
звучали как “перевод”, как некая специальная конструкция речи, – все по-русски, и, однако, 
это поэзия своего особого строя и национального колорита, и ее отличишь от любой иной» 
[1].  

Давайте перейдем к непосредственному анализу его переводов. Вот к вашему 
вниманию перевод стихотворения Р. Бернса, произведенный С. Маршаком: 

«The Selkirk Grace» 
Some hae meat and canna eat, 
And some wad eat that want it; 
But we hae meat, and we can eat, 
And sae let the Lord be thankit. 
 
«Заздравный тост» 
У которых есть, что есть, – те подчас не могут есть, 

http://allforchildren.ru/poetry/animals5.php
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А другие могут есть, да сидят без хлеба. 
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, – 
Значит, нам благодарить остается небо! 
 
В этих двух предложениях шуточного застольного присловья, где многократно 

повторен и повернут коренной русский глагол – “есть” и где все совершенно согласно со 
строем русской речи, может быть, одно только последнее слово – “небо”, тоже чисто русское 
слово, в данном своем значении вдруг сообщает всему четверостишию особый оттенок, 
указывает на иную, чем русская, природу присловья” В том же духе Е. Эткинд разбирал 
перевод Маршака из Киплинга, который зазвучал “как произведение русской поэзии, 
сохранив в то же время иноязычную окраску” [2] 

В стихотворении С. Арнольда «Humpty-Dumpty», название которого дословно 
переводится как «низкий толстяк, коротышка», мы знакомимся с неуклюжим человечком 
Шалтаем-Болтаем, вероятно, наиболее близкому для восприятия детей. Хотя русский вариант 
гораздо длиннее подлинника, но в нем сохраняются и ритм, и рифма оригинала. 
Сравнимобатекста. 

 
«Humpty-Dumpty» 
Humpty-Dumpty sat on a wall, 
Humpty-Dumpty had a great fall; 
All the King's horses and all the King's men 
Couldn't put Humpty together again. 
 
«Шалтай – Болтай» 
Шалтай-Болтай сидел на стене. 
Шалтай-Болтай свалился во сне. 
Вся королевская конница, 
Вся королевская рать 
Не может Шалтая, 
Не может Болтая, 
Шалтая-Болтая, 
Болтая-Шалтая, 
Шалтая-Болтая собрать. 
 
В переводе видно, что первые две строки оригинала воспроизведены полностью без 

изменений. В третьей строке вместо английского horses – формы множественного числа 
имени существительного horse употреблено русское собирательное имя существительное 
«конница» в значении ‛конское войско; кавалерия’ [5] (здесь использована грамматическая 
трансформация), вместо английского «men» - ‛люди’ употреблено исконно русское слово 
«рать» - 1. устар. Битва, война; 2. трад.-поэт. Войско. [5] В последней строке оригинала 
употребляется только первая часть имени героя – Humpty, и в переводе можно было бы 
сделать так же: «Не может Шалтая собрать», но С. Маршак, учитывая, что это стихотворения 
для детей, использует своеобразную скороговорку, неоднократно повторяя и используя 
инверсию в имени героя, увеличивает объем стиха на 4 строки, но от этого оригинал не 
утратил своего своеобразия, но в то же время приблизился к русскоязычному читателю.  

В одних случаях мы встречаем в переводах С. Маршака почти буквальную точность, в 
других - сталкиваемся с довольно большими отступлениями, но почти всегда его переводы 
отличаются безошибочной поэтической верностью оригиналу. 

Возьмем стихотворение Р. Бернса "Честная бедность" - один из лучших переводов 
Маршака. Здесь отступлений от буквальной точности еще больше, но все отступления и все 
дополнения, сделанные здесь поэтом, служат более глубокому и острому раскрытию темы и 
образов стихотворения Бернса на русском языке. Совершенно точным поэтически является 
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перевод строфы: 
 
Перевод С. Маршака «Честная бедность» 
При всем при том, 
При всем при том, 
Хоть весь он в позументах, 
Бревно останется бревном\ 
И в орденах и в лентах! – 
хотя в оригинале говорится только о лентах и орденах (звездах): 
 
R. Burns «For a'that and a'that»  
For a’ that, an’ a’ that 
His ribband, star and a’ that 
The man o’ independent mind 
Helooks an’ laughs ata’ that 
Таких примеров можно привести много. В одних случаях мы встречаем у Маршака 

почти буквальную точность, в других - сталкиваемся с довольно большими отступлениями, 
но почти всегда переводы Маршака отличаются безошибочной поэтической верностью 
оригиналу. [3] 

Как же добивается переводчик той поэтической верности? Ведь переводчик-поэт 
ограничен рамками стиха, характером и особенностями ритма, обязательной 
необходимостью рифмы. К тому же у переводчика с английского языка все эти трудности 
увеличиваются из-за того, что английские слова в большинстве случаев короче русских и 
смысловое содержание английской строки часто не укладывается в русской строке 
аналогичного размера. Поэтому, если вообще переводчик, создавая новое поэтическое 
произведение, должен чем-то жертвовать, что-то добавлять, что-то изменять, то переводчику 
с английского языка чаще всего приходится именно жертвовать. Поэтому "проблема 
жертвы" для него приобретает особую остроту. Маршак обычно удивительно тонко решает 
эту проблему. Он всегда выбирает слова, передающие основную мысль автора, причем он 
находит такие русские слова, которые объединяют в себе смысл двух, а то и трех слов 
оригинала.  

Рассмотрим перевод последней строфы стихотворения Р.Бернса «For a'that and a'that», 
выполненный В. Костомаровым. Сравним этот перевод с переводом С. Маршака и 
оригиналом.   

 
R. Burns «Fora'thatanda'that»  
Then let us pray that come it may,  
As come it will for a' that, 
That Sense and Worth, o'er a' the earth,  
Shall bear the gree, an' a' that.  
 
Перевод С. Маршака «Честная бедность» 
Настанет день, и час пробьет. 
Когда уму и чести 
На всей земле придет черед 
Стоять на первом месте. 
 
Перевод В. Костомарова «Прежде всего» 
Молитесь все, чтоб Бог послал 
Нам Царствие Его. 
Чтоб честный труд на свете стал 
Почетнее всего. 
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Стихотворение Р. Бернса «For a'that and a'that» является одним из его самых острых 

социально-политических стихотворений. По своему содержанию это стихотворение тесно 
связано с идеями просветителей от «Опыта о человеке» А. Поупа до «Прав человека» Т. 
Пейна. В последней строфе этого стихотворения Р. Бернс пишет о надежде на то, что «на 
земле наступит царство справедливости». Этот смысл сохраняется и в переводе С.Я. 
Маршака «Честная бедность»: «настанет день, когда ум и честь будут стоять на первом 
месте», никакого религиозного смысла ни оригинал, ни перевод не несут, речь идет о 
справедливости, о правде и чести. Однако в переводе В. Костомарова добавляется оттенок 
религиозности,отсутствующий в оригинале и в переводе С. Маршака. В. Костомаров в своем 
переводе говорит о «Царствии Божьем», и о «молитве»: «молитесь все, чтоб Бог послал нам 
Царствие Его». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в переводе С.Я. Маршака сохраняются все 
смыслы, заложенные автором оригинала, добавления новых смыслов не происходит, а в 
переводе В. Костомарова наряду с авторскими смыслами добавляется смысл религиозности. 
В. Костомаров вносит в свой перевод идеологические изменения.  

Маршаку удается добиться подлинных поэтических высот в переводе потому, что все 
разнообразие поэтических средств подчинено у него глубокому раскрытию идейно-
художественного содержания оригинала. Здесь для поэта нет несущественных частностей, 
мелочей; каждый элемент поэтической структуры глубоко осмыслен им и тщательно 
обработан. 

Как решает Маршак, например, проблему рифмы? Как известно, он написал несколько 
статей о поэтическом мастерстве и, в частности, одна из них посвящена именно этой 
проблеме. Позиция Маршака сводится к следующему: "Не случайные, а важные для всей 
картины слова рифмуются поэтом". Вспомним, что Маяковский писал: "Я всегда ставлю 
самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало" [4], 
Маршак не только теоретически провозглашает это правило, но в своей поэтической работе 
дает множество примеров практического его осуществления. Он использует все богатства 
языка, находя, где нужно, оригинальную рифму, а где нужно - не гнушаясь и такой, которую 
могли бы счесть банальной. Анализ сонетов Шекспира, да и стихов любого большого поэта, 
показывает, что они всегда следовали тому же принципу, которому следует и Маршак, ставя 
главное слово в конец строки, в рифму. Великолепные примеры звукописи мы находим во 
множестве других сонетов.  

Переводческая деятельность Маршака являет нам образцы перенесения 
поэтических ценностей, созданных в поэзии других народов, в сокровищницу 
русской поэзии. А. А. Фадеев был совершенно прав, когда назвал переводы 
Маршака "фактами русской поэзии". Эти переводы обладают большой точностью, близостью 
к оригиналу, но это не буквальная точность, не воспроизведение лексики и синтаксических 
конструкций подлинника, а точность художественная, где поэтическим ценностям оригинала 
соответствуют поэтические ценности в переводном стихотворении.  

 Чтобы переводить доступным, правильным и красивым языком, надо быть 
профессионалом. Необходимо постоянное совершенствование своих знаний, чтение 
литературы разных жанров. Общение с носителями языка совершенствование своей 
социокультурной компетенции – один из самых важнейших составляющих в деле изучения 
любого иностранного языка и гармоничного развития личности.  

С.Я. Маршак прошел нелегкий жизненный путь беспрестанного труда, 
самосовершенствования, самообразования. Труд, воля, исключительная сила духа в течение 
всей жизни, начиная с юных лет помогали ему героически преодолевать тяжелую болезнь и 
оставаться всегда отзывчивым ко всему, что составляет жизнь и творчество. Быть 
взыскательным к себе и к другим. Он более полувека нёс почётную «службу связи» между 
народами, прекрасно понимая значение взаимосвязи различных национальных культур, 
страстно желал сделать шедевры мирового искусства достоянием самых широких масс 
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народа. 
С. Маршак как переводчик в течение многих лет изменялся и совершенствовался. 

Выбор произведений для перевода никогда не был у Маршака случайным: он стремился 
отбирать самое значительное в художественном отношении как и среди фольклорного 
материала, так и в творчестве того или иного поэта. Для создания художественного перевода 
поэт использует всё богатство русского языка, сохраняя при этом весь аромат подлинника. 
Главная особенность проявления переводческого таланта С.Я. Маршака в том, что всегда 
хорошо различимы национальность, характер, темперамент автора оригинального 
произведения, дух времени, в котором он жил. 
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Научный руководитель – М.А. Бурибаева  
 
С развитием информационных технологий в языки мира вошло огромное количество 

специальных слов и выражений, которые значительно пополнили терминологический фонд 
мировых языков. Многие термины, ранее используемые в отдельных отраслях науки и 
специалистами узкого профиля, как программисты, разработчики компьютерной техники, 
инженеры автоматизированных систем управления, вошли в разряд общеупотребительных 
слов – в лексический запас современного человека. Это связано с тем, что жизнь любого 
современного  человека связана с современными техническими средствами. Этот факт, в 
первую очередь, подтверждает использование компьютерной терминологии в англоязычной 
прессе, потому что англоязычные страны являются первичной культурной средой 
компьютерных технологий. Рассматривая использование компьютерных терминов в 
англоязычной прессе, можно убедиться в том, что в настоящее время уровень развития 
компьютерных технологий и, соответственно, компьютерной лексики очень высок. 

Таким образом, IT-технологии внесли в язык огромное количество специальных слов и 
выражений, например, сетевая карта, микропроцессор, операционная система, 
форматирование, инсталляция, винчестер, пиксели, диалоговое окно, объект (объект 

mailto:almas_kur@mail.ru
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Delphi3.0) и т. д. Многие из данных терминов заимствованы из английского языка, но есть 
немалое количество слов русского языка. Как и в любом профессиональном языке в среде 
людей, так или иначе связанных с информационными технологиями, существуют и 
неофициальные обозначения тех или иных понятий, то, что можно назвать 
профессиональным "арго" (или жаргоном). Существуют некоторые трудности при 
определении различий между жаргоном и техническим языком.  

В большинстве своем термины появились сначала как жаргонные слова и только со 
временем стали считаться законными техническими терминами. С другой стороны, многие 
жаргонные выражения появились как обобщение чисто технических терминов. 

Классификация терминов представляет собой разделение терминов на группы по 
наиболее важным их признакам. 

Классификация терминов по семантической (содержательной) структуре [1. с. 32]. 
Согласно данной классификации, термины делятся на: 
- однозначные (offline); 
- многозначные, то есть те, которые имеют два или более значений в рамках одной 

терминосистемы (carrier); 
Классификация терминов по формальной структуре [2; с. 33-34]. 
Прежде   всего,   здесь   выделяются  термины-слова.   Они   в  свою очередь 

подразделяются на: 
-простые, которые совпадают с корневой морфемой (hole); 
-производные, являющиеся результатом словообразовательного процесса (moderator); 
-сложные, состоящие,    как   правило,    из   двух   или   более   корневых морфем 

(hardware); 
Также существует классификация терминов по способу образования; 
- морфологическое словообразование, при котором новые слова создаются путем 

сочетания морфем; (hacker) 
- лексико-семантическое словообразование, при котором новые слова возникают в 

результате переноса наименования или изменения значения без образования нового 
звукового комплекса, (mouse) [3; с.49-70]. 

Следующая классификация – это классификация терминов по структуре. Термин может 
быть простым, то есть представлять собой одно слово, и составным, то есть состоять из двух 
или нескольких слов, образующих устойчивое лексическое словосочетание [4;с.145]. 

Также существует классификация терминов для выявления внутренней формы основ [2; 
с. 33]. Согласно данной классификации, термины делятся на: 

1. мотивированные; 
2. немотивированные 
В данное время также используется классификация терминов, основанная на анализе 

частоты использования терминов в текстах [1; с. 41]. Таким образом, выделяют термины: 
1. высокочастотные; 
2. низкочастотные. 
В научно-технической терминологии используется классификации 

многокомпонентных терминов для выявления связи между компонентами данного термина 
[5;с. 10]. Такая классификация используется преимущественно в научно-технической 
терминологии, так как именно в данной терминологии встречается большое количество 
терминов, состоящих из нескольких компонентов. 

Рассмотрев семь классификаций терминов, для анализа компьютерных терминов были 
выбраны классификация по семантической структуре и классификация терминов по 
формальной структуре. 

Считается, что любая терминология представляет собой отдельную систему, однако 
общелитературный язык и терминологические системы взаимодействуют и обмениваются 
ресурсами, в результате чего происходит непрерывный процесс детерминологизации 
специальной лексики. Это особенно характерно для современного языка и связано с быстрой 
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популяризацией научно-технических новостей в обществе со стороны средств массовой 
информации, с актуальностью каких-нибудь явлений и особым интересом, который 
общество проявляет к ним. Компьютерная терминология развивается таким же путем, в 
связи с чем возникает необходимость классификации компьютерных терминов по 
семантической структуре для выявления значений того или иного термина. 

1. Классификацияпосемантическойструктуре. 
1. When asking a question, use keywords, hit the search button, and a list of solutions 

will pop up [5; с. 12]. 
Термин keyword по семантической структуре является многозначным. 
2. You can also search by carrier [6 с. 12]. 
Термин carrier по семантической структуре является многозначным. 
3. In addition to an active forum, MacFixIt  also offers useful tutorials 

at tinyurl.com/4xw9a, with digestible instructions, and explanations, on everything from sleep 
problems to reinstalling your system[6;с. 12]. 

Термин system по семантической структуре является многозначным. 
4 There are hundreds, if not thousands, of other users out there, sharing their experience and 

wisdom, often for free [6;с. 12]. 
Термин user по семантической структуре является однозначным. 
5. FixYa lets its users rate one another so you can see who has a good solution rating 

and who doesn't [6; с. 12]. 
Термин torate по семантической структуре является однозначным. 
6. Faster answers can be found on the Web [6; с. 12]. 
Термин theWeb (World-WideWeb) по семантической структуре является однозначным. 
7. Sites with moderators are a plus because they help weed out irrelevant or duplicate 

answers and keep the discussion on topic [6; с. 12]. 
Термин moderator по семантической структуре является однозначным. 
8. But with the Internet, there's no need to pine for better support [6; с. 12]. 
Термин theInternet по семантической структуре является однозначным. 
9. The site's PC hardware and tech general discussion board had nearly 240,000 posts 

at this writing [6; с. 12]. 
Термин hardware по семантической структуре является однозначным. 
10 In addition to an active forum, MacFixft also offers useful tutorials 

at tinyurl.com/4xw9a, with digestible instructions, and explanations, on everything from sleep 
problems to reinstalling your system [6; с. 12].  

Термин toreinstall по семантической структуре является однозначным. 
 
Таблица 1. Классификация IT-терминов по семантической структуре 
 

термин Пример Количество процентн
ое 

 однозначный spam, online, software 112 86% 
многозначный tab, desktop, implementation 18 14% 

 
Лексика языка IT-технологий появилась сравнительно недавно и в настоящий момент 

стремительно пополняется и совершенствуется, развитие данной отрасли отражается и в 
терминологии: устаревание одних терминов, появление множества других, синонимия тер-
минов, вариативность терминологических единиц. При классификации компьютерных 
терминов по формальной структуре можно увидеть, какие термины преобладают в IT -
терминологии согласно данной классификации и соответственно отметить тенденции 
развития компьютерной терминологии. 

Классификацияпоформальнойструктуре. 
1. Faster answers can be found on the Web [6;с. 12]. 

http://tinyurl.com/4xw9a
http://tinyurl.com/4xw9a
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Термин   theWeb   (World-WideWeb)   по   формальной   структуре  является устойчивым 
словосочетанием. 

2 Surreptitious software makers are also releasing increasingly easy-to-use programs that even 
hackers without much technical expertise can operate totake control of personal computers [6;с. 12]. 

Термин personalcomputer по формальной структуре является устойчивым 
словосочетанием. 

3 The Federal Trade Commission filed a civil lawsuit on Wednesday in federal court alleging 
violations of the Children's Online Privacy Protection Act, and seeking unspecified money damages 
and an injunction [6;с. 12]. 

Терминthe Children's Online Privacy Protection Act 
ноформальнойструктуреявляетсяустойчивымсловосочетанием. 

4 The new system is based on three tools from Hog, the software vendor: CPlex, OPL and 
ODM [7;с. 6]. 

Термин   OPL   (OpenProgrammingLanguage)   по   формальной   структуре является 
свободным словосочетанием. 

5 Then I went home and found that my new BlackBerry was inundating my in-box with copies 
of my sent e-mail messages [6;с. 12]. 

Термин e-mailmessage по формальной структуре является свободным словосочетанием. 
6 Sites like YouTube allow anyone with a high-speed connection to cultivate a following, 

simply by posting and promoting material online [6; с. 13]. 
Термин ahigh-speedconnection по формальной  структуре является свободным 

словосочетанием. 
7 The sites collected information like names, addresses, mobile phone numbers, e-mail 

address, dates of birth, postal codes, user names and gender, the Federal Trade Commission said 
[6;с. 13]. 

Термин   e-mailaddress   по   формальной   структуре   является   свободным 
словосочетанием. 

8 The site records 10 times the video views as any other video-sharing Web site in the United 
States, yet it has proven hard for Google to profit from, because a vast majority of the videos are 
posted by anonymous users who may or may not own the copyrights to the content they upload [6;с. 
13]. 

Терминtoupload по формальной структуре является сложным словом. 
9 Surreptitious software makers are also releasing increasingly easy-to-use programs that even 

hackers without much technical expertise can operate to take control of personal computers [6;с. 
13]. 

Термин software по формальной структуре является сложным словом. 
10 A network quickly develops and you do feel vaguely "in touch" with people you are 

following [7; с. 1]. 
Термин anetwork по формальной структуре является сложным словом. 
11 Our products are very well suited to minimizing costs, for any particular compute 

characteristic, whether it is thin clients on the desktop, x86 servers, or [Sun's] Sparc, wTiich is very 
low powered [6;с. 3]. 

Термин desktop по формальной структуре является сложным словом. 
12 The Thinkpad X200s is Lenovo's latest entry in the crowded ultraportabie notebook 

market [7; с. 4]. 
Термин notebook по формальной структуре является сложным словом. 
13 There are hundreds, if not thousands, of other users out there, sharing their 

experience and wisdom, often for free [6; с. 12]. 
Термин user по формальной структуре является производным словом. 
14 Sites with moderators are a plus because they help weed out irrelevant or duplicate 

answers and keep the discussion on topic [6; с. 12]. 
Термин moderator по формальной структуре является производным словом. 
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15 Making videos for YouTube - for three years a pastime for millions of Web surfers - 
is now a way to make a living [6; с. 13]. 

Термин surfer по формальной структуре является производным словом. 
16. The recent jump in unemployment in the United States is expected to increase the 

ranks of hackers as job cuts and the prospects for layoffs provoke a sense of desperation in more 
people [6; с. 13]. 

Термин hacker по формальной структуре является производным словом. 
Термин posting по формальной структуре является производным словом, 
17. Many of the sites below require you to register a user name and password before you 

can post a question [6; с. 12]. 
Термин site по формальной структуре является простым словом. 
18. FixYa users can choose among tabs saying "Post a new problem'', "I can solve this" 

and "I have the same problem" [6; с. 12]. 
Термин tab по формальной структуре является простым словом. 
19. If sites can be judged by sheer volume of active users, TechIMO.com is also a good 

bet [6; с. 12]. 
Термин volumeno формальной структуре является простым словом. 
20. The site's Quick Tips section is good to browse if you're looking to better navigate 

your gadget [6; с. 12]. 
Термин tobrowse по формальной структуре является простым словом. 
21. There are also news services and blogs to follow, which are useful. Термин blog, по 

формальной структуре является простым словом [7; с.1]. 
 
Таблица 2. Классификация IT-терминов по формальной структуре 

 
Термин Пример Количеств

о 
Процентное 

соотношение 
простое слово to post, patch, to 

 
42 31% 

сложное слово keyword, notebook, 
l  

24 19% 
производное 

 
to reinstall, user, 

i  
24 19% 

устойчивое 
словосочетание 

fault tolerance, fire 
walls 

22 17% 

свободное 
словосочетание 

e-mail message, user 
name 

18 14% 

 
В работу вошли предложения, взятые из статей англоязычной прессы и содержащие 

компьютерные термины. Данные термины были проанализированы на основе семантической 
и формальной классификаций. 

В результате анализа IT-терминов на основе семантической классификации можно 
отметить, что в IT-терминологии преобладают однозначные термины, которые составляют 
86%, в то время, как многозначные термины составляют 14%. Мыдумаем, что развитие такой 
тенденции в IT-терминологии можно объяснить следующим образом. Отрасль 
компьютерных технологий является одной из развивающихся отраслей науки, что 
способствует росту новых терминов, выражающих точное значение понятий в сфере 
компьютерных и информационных технологий. Тем не менее, в IT-терминологии 
существуют и многозначные термины. Этот факт свидетельствует о быстром развитии 
компьютерных терминологий и о значимости IT-технологий в жизни современного человека. 

Проанализировав IT-термины на основе формальной классификации можно сделать 
следующие выводы. В данное время развитие IT-терминологии является очень высоким и 
наличие большого количества простых слов-терминов в IT-терминологии говорит о том, что 
рост IT-терминов осуществляется не за счет заимствования слов из других терминосистем, а 

http://techimo.com/
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в результате развития IT-терминологии как отдельного аспекта лексикологии. Наличие 
сложных и производных IT-терминов свидетельствует о том, что IT-терминология не 
является замкнутой системой, а развивается в результате взаимодействия с другими науками. 
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Тіл білімінде концепт мәселесінің зерттелу өзектілігі тіл, ойлау мен мәдениеттің өзара 

қатынасы  мәселесін одан әрі зерттеу мен зерделеудің маңыздылығына байланысты. Осы 
тұрғыдан алғанда «көз/eyes» концептісін әлемнің тілдік бейнесінде жүйелі, көпаспектілі 
түрде, әсіресе, адамның сыртқы және ішкі әлемінің бейнесімен арақатынаста ұғынудың 
маңыздылығы жоғары болып табылады. 

Концепт сөздердің ұғымын түсіну арқылы жеке бір адамнан бастап, қоғамдық 
топтардың, бүкіл бір ұлттың, халықтың ой-өрісінің, дүниетанымының ерекшеліктері 
айқындалады. Бұл сөздер рухани мәдениеттің басты ұғымдарын оның элементтері ретінде 
таңбалай отырып, сонымен бірге олардың мән-мағынасын да қамтиды. В.В. Колесов концепт 
ұғымын қазіргі зерттеулерде кездесетін мәдени концепт ұғымымен байланыстыра келіп 
былай дейді: «Концепт – сөздің мағыналық толығуының негізгі нүктесі, сонымен бірге 
дамудың ең соңғы шегі. Мәдени таңба ретіндегі сөз мағыналарының даму нәтижесіндегі 
алғашқы мағына соңғы нүкте, яғни қазіргі мәдениеттегі қатары молайған ұғым концепт бола 
алады» [1, 18]. Бұл теориялық жақтан барлық сөздер мәдени мағыналы бола алады деген 
ойларды дәлелдей түседі және сөздің мәдени-тілдік табиғатын зерттеуде «концепт» терминін 
қолданудың қажеттілігін нақтылайды. Концептіде сөздің мағыналық дамуының барлық 
мүмкіншіліктері айқындалып жиналады. 

Концептілер – мәдениеттің бір элементі, сонымен қатар оны түсінудің де кілті. Олар 
мәдениетті өз ішінен ұғынуға көмектеседі. Бұл сөздердің жаңа мағыналарының пайда болу 
механизмдерін тану арқылы біз сол мәдениеттің өзін тани аламыз. Концептілерді талдау 
арқылы ұлттық мәдениеттің даму қалпын, оның қазіргі өмірдегі жай-күйін білеміз. 

Адамның бет әлпеті, көзі адамның өзі айтпайтын нәрселер туралы ақпарат беретіндігі 
белгілі. Бұлар көне заманнан адам баласының қызығушылығын туғызып, әркез бақыланып, 
зерттеліп отырған мәселелер. 

«Көз/eyes» атауларын концепт ретінде қарастырғанда, «көз», «көру» әрбір мазмұнды, 
ұлттық бедері айқын негізгі концептілердің бірі болып табылады. 
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Көз – адамның ең маңызды сезім мүшелерінің бірі. Көне адамдардың пікірінше, көз тек 
қабылдау органы ғана болып табылмайды, сонымен қатар ол өзі де «қуат сәулелерін» 
жібереді. Психологиялық символикада көз жарық пен сана органы болып саналады, соңғысы 
бізге әлемді қабылдауға мүмкіндік береді, яғни көз – санаға шындықты, ақиқатты танытатын 
орган. 

«Көз» концептісінің мынадай бір сипатын атап кетуге болады: «көз» концептісіне өзге 
концептілермен салыстырғанда ақпараттылық тән. Өйткені, көз өздігінен мол ақпарат көзі 
болып табылады. 

Көз – соматикалық атаулар арқылы таңбаланатын концептілер ішіндегі басты концепт. 
Өйткені қазақ тіліндегі басқа соматикалық атаулардан жасалған концептілерден (құлақ, ауыз, 
т.б.) мәдени мазмұны терең. Олар даналық, ой, сана, мінез ұғымдарымен өте тығыз 
байланысты және олардың адам тұлғасын, болмысын танытудағы мәні өте зор. Мәселен, 
«құлақ», «ауыз» бірліктері тілде «адам» деген ұғымды таңбалай алмайды. Көз де солар 
сияқты бір сезім мүшесі болғанымен, ол «адам», «тұлға» ұғымдарын таңбалайды. 

Көз дене мүшесі ретінде, адамның эмоционалдық жағдайын, көңіл-күйін білдіруші 
орган ретінде барлық тілдерде әр түрлі мағынаға ие. Семиотикалық мәні бар дене 
қозғалыстарының тілдік бейнесінде адамның көздері симптоматикалық және 
коммуникативтік ым-ишара қызметін атқарады. Коммуникативтік әрекет кезінде көз 
когнитивтік, экспрессивті, байланыс орнатушы, бақылаушы қызмет атқарады. «Көз» 
концептісінің сөздіктегі анықтамалары мынадай мағыналарды береді: 1)көру немесе жарық 
сезгіш орган; 2)көру қабілеті, көру; 3)қарау, назар аудару; 4)интеллектуалдық немесе 
эстетикалық көзқараспен бағалау қабілеті; 5)көзқарас,пікір; 6)ауысп. көз пішіндес нәрсе 
(мысалы, иненің көзі, есіктің көзі, т.б.); 7)фотосезгіш құрал (мысалы, камераның көзі және 
т.б.); 7)биологияда – гүлдің ортасы, картоп «көзі»; метеоролияда – дауылдың эпицентрі 
(ошағы)[2, 79]. 

Орыс мәдениетінде адам жанының айнасы – көз болса, ағылшындар үшін адамның көзі 
емес, жүзі (бет-бейнесі) оның жанының айнасы болып табылады, яғни  the face is the index of 
the mind, ал қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде көз сөзінің мынадай мағыналары беріледі: көз 
– адамның, жан-жануардың көру мүшесі; заттың жіп я басқа да бір нәрсе өткізетін тесігі; 
бірнәрсенің шығар жері, қойнауы;бірнәрсенің нақты өз басы; өткеннен қалған белгі; біреуге 
арналған ескерткіш, мұра, ұрпақ; ауысп. ақыл, ес, сана. 

Ағылшын тілінде: көру; байқау; көзбен бақылау; көздеу, мақсат ету; атақты, әйгілі адам 
болу мағыналарында to eye етістігі жиі қолданылады.  

Осы сөзбен жасалған көптеген идиоматикалық тіркестер де кездеседі, олардың ішінде 
жиі қолданылатындары: all eyes(өте мұқият, ықыласпен қарау), сlap/lay/set one’s eyes 
on(көзге түсу/шалыну, көзі шалу, көз салу/тастау), eye to eye(келісіммен, бірлікте деген 
мағынада), have one’s eye on(біреуге/бір нәрсеге қызығу), in the eye of the wind(желге қарсы 
мағынасында), in the public eye(жұрт назарында болу), my eye(ешқандай жағдайда, ештеңеге 
қарамастан деген мағынада), with an eye to(белгілі бір мақсатпен), with (one’s) eyes closed (бір 
нәрсеге көзін жұму, елемеу мағынасында) және т.б. Сонымен, ағылшын тілдік санада «көз» 
концептісі көз арқылы қабылдау органын сипаттайды, ал ол өз кезегінде адамға қоршаған 
әлемді көруге ғана емес, сонымен қатар оны бағалап, түсінуге де мүмкіндік береді. 

Алайда қандай ұлт өкілі болғандығына қарамастан, барлық адамдар үшін көз оның 
ағзасы ішіндегі ең маңыздысы болып табылады, олар арқылы әлем туралы ақпараттың 80% 
қабылданады. Адамның көздері тек физикалық сипатты ғана емес (smb’s blue-eyed/fair-haired 
boy – біреудіңсүйіктісі), сондай-ақ, адамның бірнәрсеге қол жеткізу қабілетін (have eyes on 
the back of one’s head – көзі қырағы болу; opensmb’s eyes to smth. – көзін ашу; do smth. with 
your eyes shut/closed – істі оңай тындыру мағынасында), сонымен қатар адамның ішкі көзі, 
оның ішкі сезімін (seesmth. in one’s mind’s eye – ішкі көзімен тану мағынасында) сипаттайды. 

«Көз» атауымен жасалған екі мәдениетке де ортақ фразеологиялық бірліктер адамның 
іс-әрекетін: before smb’s very eyes – көз алдында/ көзін бақырайтып қойып; have an eye for 
smth/smb – бір нәрсені/біреуді қырымнан көру/ алыстан көру/ бір нәрсеге көзі қанық/ бір 
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нәрсеге көзі қырағы; have in one’s eyes – көз алдына елестету/ көз алдынан кетпеу/ көз 
алдында тұру; have one’s eyes glued on smb/smth– біреуге/бір нәрсеге көз сұғын қадау/ көзін 
айырмау; one’s eyes draw straws – көзіне үйқы тығылу/ қалғып-мүлгіп отыру; see daylight – 
миына енді кіру/ түсіне бастау; see smth with one’s own eyes – өз көзімен көру; оның көңілін: 
thе еyes are the mirror ofthe soul – көз – көңілдіңайнасы; one’s eyes are bigger than one’s belly – 
өзі тойса да, көзі тоймайды; one’s eyes on stalks/ one’s eyes pop out of one’s head/ one’s eyes 
standout of one’s head – көзі атыздай болу/ көзі шарасынан шығу/ көзі бақырайып қарау; one’s 
eyes flash fire – көздері жанып/жарқырап тұру; мінезін: a keen eye/ a quick eye– қырағы көз/ 
өткір көз; көзқарасын: аn eye for an eye, tooth for a tooth – жанға – жан, қанға – қан; іс-
әрекеттің орындалу жылдамдығын: аt the wink of an eye/ in thetwinkling of an eye/ in the blink of 
an eye – көзді ашып-жұмғанша/ қас пен көздің арасында/ қас қағымда/ қас қаққанша/дем 
арада; бір нәрсенің қасиетін: сatch theeye/ fall under smb’s eye – көз тарту/ көздіңжауын алу/ 
көздіңқұртын жеу; және т.б. 

Қазақ тілінде сұлулықты «ботакөз», «танакөз» және т.б. бірліктер арқылы сипаттаса, 
ағылшын тілінде жан-жануар атауы сұлулықты емес, адамның іс-әрекетін сипаттауда жиірек 
кездеседі. Мәселен, cast/make sheep’s eyes at smb – біреуге таңырқай, таңдана қарау; in a pig’s 
eye – 1. көз бояу, алдау; 2. ешқашан, ештеңеге қарамастан деген мағыналарда қолданылады. 
Сондай-ақ, екі тілге ортақ емес бірліктерді қарастыру кезінде ағылшы тіліндегі catch the 
speaker’s eye – саяси мағ. сөз сөйлеу құқығын алу; eyes onlyжеке өзіне деген мағынада; a 
private eye – жеке тыңшы; spit in smb’s eye – мән бермеу және қазақ тіліндегі көзге қағыс жер 
– көрінбейтін қалтарыс жер; көзге қораш –сырт кейпі келіссіз деген мағынада айтылады; көз 
жасына қалу – қиянат жасау; көз жұмбайға салу – тәуекел ету; көз көрген/ көзін көрген – 
бірін-бірі білетін, таныс адам; көз майын ағызу – қатты жылау; қадалып, көп іс істеу; көз 
таңдайды – көзді қызықтырады; көзін аларту – жақтырмау, менсінбеу; көзініңеті өсу – 
асқақтап кету, т.с.с. көптеген бірліктер кездеседі.  

«Көз/eye(s)» компоненттерімен жасалған фразеологиялық бірліктердің мағыналық 
әртүрлілігі және көптігі осы фразеологиялық топтың қазақ және ағылшын 
лингвомәдениетінде маңызды орын алатынынан хабар береді. Атап өткеніміздей, екі тілдегі 
«көз/eye(s)» атауымен жасалған фразеологизмдер алуан түрлі мағынаға ие, олар мағынасы 
жағынан ұқсас немесе керісінше әр түрлі болып келеді, алайда қазақ тілінде «көз» атауымен 
жасалған фразеологизмдердің саны ағылшын тіліне қарағанда әлдеқайда көп. Бұған екі 
тілдегі фразеологиялық сөздіктердегі материалдар арқылы көз жеткіздік. Бұл екі ұлттың 
тілдік ерекшеліктеріне, тіршілік ету жағдайларына, дүниеге көзқарастарына байланысты 
болса керек. 

Қорытындылай келгенде, көз, көру – адам танымының тірегі. Когнитивті процестерді 
олардың ерекшелігін қарастыруда, қай ғылым саласы, қандай жағынан қарастырсақ та, сол 
зерттеу материалдарының астарында міндетті түрде көру, көзбен қабылдау, көз бен мидың 
байланысы, т.с.с. мәселелер қоса қаралып отырады. Сондықтан қазақ, ағылшын тіл білімінде 
ғана емес, жалпы барлық тілдерде «көз», «көру» мазмұны терең, мәні үлкен, ұлттық сипаты 
ерекше концепт болып саналады. «Көз» концептісі арқылы қазақ, ағылшын 
дүниетанымының қалыптасу жолдарының бірін байқай аламыз, яғни бұл концепт өзіндік 
даму тарихы, күрделі құрылымы бар бірегей лингвомәдени бірлік болып табылады. 
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Қазақ халқының  тілі- бай.  Әр  сөзін  талдай  білген,  әр  сөзіне  мән  бере білген халық. 

Қазақ халқы тек сөздің ғана емес, санның да өзіндік қасиетін, тәрбиелік  мәнін,  саналы  
орнын терең түсінген.  Сан есімдер ұйытқы болған тұрақты тіркестердің бойында халық 
санасындағы мифтік, магиялық түсініктер мен танымдар сақталған. Шынында да,  қазақ  әр  
санның  қадірі  мен  қасиетін  салмақтап,  өзіне  тән  ерекшелігін саралап, орнына, маңызына 
сай қолданған. Әр санда өзіндік мақсаты мен мағынасы болатынын жақсы түйсінген. 
Тұрақты тіркестерсемантикасынан ұлттың мәдени болмыс мен ойлау жүйесін, қоршаған 
дүниені қабылдаудағы ерекшеліктерін, салт-дәстүрін айқын аңғаруға болады. 

Кез-келген санның түбінде қандай да бір ой жатыр. Сол идеяның мағынасын 
түсіндірумен сандар ілімі (нумерология) айналысады. Ол  арқылы  әр  санның  шығу  
төркінін,  мән-мағынасын,  оның  адам  өміріне деген  әсерін  ұғынуға  болады. 

Қазақ  тілінде  сандар  әртүрлі  қырынан зерттелген. Мысалы, сандардың ішінен киелі 
сандар бөліп алып қарастырылады; сондай-ақ сан төңірегіндегі ойлардың  мағынасы  мен  
тарихы, сандардың  этнолингвистикалық  сипаты,  лингвомәдени  мәнділігі де қаралып 
келеді. Осындай зерттеулердің біріғалым І.Кеңесбаевқа тиесілі.  Ғалым  біршама  
фразеологизмдерге  ұйтқы  болған сандардың  семантикалық  қызметін  анықтап,  олар  көне  
замандағы  діни сенімдермен  байланысты  болып  шыққан  киелі  сандар  деген  қорытынды 
жасайды  [1]. 

Сонымен қоса, қазақ тіл білімінде  сандардың әр түрлі аспектілерін А.Елешева,  
Қ.Ғабитханұлы, Ә.Хасенов, Ә.Қайдар,Т.Жанұзақов,  Қ.Тажиев,  Е.Қойшыбаев,  Н.Оралбаева,  
Т.Сайрамбаев, Ж.Байзақов, Ф.Ахметжанова, Қ.Дүсіпбаева  өз еңбектерінде  жан-жақты 
қарастырды.   

Мәдени мағынасы бар материалдық әлемнің таңбалары мәдени таңбаларға айналып, 
адамда оның екіншілік қасиеті бойынша қолданыс табады. Осыған байланысты ғалым 
Р.Авакова: «Кез-келген халық санасында қалыптасқан символдар болады, ол символдар 
әрқашан уәжделеді, яғни олар дәлелді. Тіл-тілдің идиомасында фразема жасайтын 
символдық компоненттер болады, оларды кейбір ғалымдар ұйытқы компоненттер деп 
атайды», - деп тұжырым жасайды [2, 161].  Символдық коннотация соматикалық 
фразеологизмдер, зооморфтық фразеологизмдер, түр-түстік және сандық фразеологизмдер 
арқылы берілуі мүмкін. 

Фразеологизмдердің жасалуына ұйытқы болатын сөздердің бір тобы – сан есімдер. 
Фразеологизмдер құрамындағы сан есімдердің қолданысына ғалым І.Кеңесбаев: «Бұл 
сөздердің белгілі бір тізбек, тіркестерге түп қазық болу себебі халықтың ежелгі дәуірдегі 
ұғым-түсінігімен, салт-санасымен ұштасып жатыр. Фразеологизмдер ішінде бұл сөздер 
нақтылы сан мағынасында қолданылуы шарт емес»,-дейді [2, 612]. 

Тұрақты сөз тіркестерінің жасалуына бір, екі, үш, жеті, мың, т.б. сан есімдер ұйытқы 
болу мүмкін. Себебі, сан есімдер халықтың ежелгі ұғым-түсінігімен, салт-санасымен 
ұштасып жатыр. Бірақ бұл сөздердің тіркес ішінде нақты сандық мағынада 
қолданылуы,жоғарыдағы ғалым айтып өткеніндей, шарт емес. 
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Алдымен құрамында бір сан атауы бар фразеологиздерді талдауға кірісейік. Ағылшын 
және қазақ тілінде бір саны азғантай, сирек деген мағынада тұрақты сөз тіркестерінің 
құрамында қолданылуы мүмкін.Мысалы, one in a thousand – мыңнан біреу (бірі), көптен 
біреу, сирек деген мағына береді. Мыңнан біреу шыққанда басшы болып, жүзден біреу 
шықса екен соңына ерер (М.Дулатов).I take my hat off to the woman! She's one in a thousand 
(A. Christie, ‘N or M?’, ch. III). Мысалдардан көріп отырғанымыздай, қазақ тіліндегі де, 
ағылшын тіліндегі де one in a thousand – мыңнан біреу (бірі) тұрақты тіркесінің беретін 
мағынасы бірдей деуге болады. 

Бірде болмаса, бірде - one of these days, every once in a while. Бір сан есімі негізінде 
жасалып, үстеудің қызметін атқаратын бірде сөзі “талғаулық” семантикалық реңкін қоса 
алады.Every once in a while I play tennis with my friend. Бірде болмаса, бірде Әлішпанов ән 
тыңдаймын десе, не бетімізді айтамыз(К. Қамзин). Қарастырылып отырған қазақ және 
ағылшын тілдерінде берілген мысалдар беретін мағынасы бойынша жуық, яғни бірде, кейде 
үстеуінің ұызметін атқарып тұрғандығы байқалады.  

Мың жолдас жақсы, мың жолдастан бiр дос артық - a good friend is worth more than a 
hundred relatives. Сан компоненті екі затты бір-біріне қарама-қарсы қою арқылы ойдың мән-
мағынасын ашады. Осы мысалда бір саны аз, ал мың көп дегенді білдіреді. Олардың бәрімен 
жолдас болуға тырысудың қажеті жоқ. Қазақ тіліндегі осы тіркес «мың жолдас жақсы, мың 
жолдастан бiр дос артық» деген ой түйеді. 

The voice of one man is the voice of no one/ one man in the field is no warrior - жалғыздың 
шаңы шықпас. Осындағы бір сан есімі қазақ тілінде жалғыздық пен әлсіздіктің белгісі 
ретінде қолданылып тұр. Mark tried to revolutionize the system all by himself. However, one man 
in the field is no warrior.Аталған мысал ағылшын тілінде де жалғыздық, әлсіздік, қолынан 
ештеңе келмеушілік мәнін беріп тұр.  

Келесі қарастырылатын тұрақты тіркестердің басты компоненті екі сан атауы. Екі саны 
жұп сан болғандықтан қарастырылып отырған екі тілде де қарама-қайшылық, жұптылық 
символы болып табылады. Мысалы: 

1) Between a rock and a hard place – екі оттың ортасында, екі түрлі қиын шешімнің 
біреуін таңдауға мәжбүр болу. As NATO enters the third month of its air war in Yugoslavia, it 
finds itself between a rock and a hard place. Украина мен Ресей арасындағы қырғиқабақ қарым-
қатынас бүтіндей бір халықты берекесінен айырып, екі оттың ортасында қалдырды. 

2) Between two stools one goes to the ground – екі кеменің құйрығын ұстаған суға 
кетеді, екі іспен қатар айналасу қиын болады, соңы сәтсіздікке алып келеді. "Екі кеменің 
құйрығын ұстаған суға кетеді" дегендей, екі жаққа да тыңшы боламын деп, қытайдың 
тұзағына түсті емес пе Манапхан? (Т.Рыскелдиев). 

3) In two minds about (something) – екі ойлы болу, толғану, ойға бату. My niece is 
in two minds about whether or not she will visit me this summer. Көңілге келгенде адам оны 
істесем ба істемесем ба деп екі ойлы болады. 

4) Two-faced – екі жүзді, кісінің көзінше бір түрлі, сыртынан екінші түрлі 
сөйлейтін адам. Жазушының бір ғана қабілеті бар. Ол өмірдегі шындықты көзімен көріп, оны 
нағыз шебердей суреттейді. Қалғандары екіжүзді адамның тірлігі ғана (Ги де Мопассан). 
John is two faced because he will only talk to me when his friends are around. 

Осы келтірілген мысалдардан байқағанымыздай, екі компонентті сан есімдер ұйытқы 
болған тұрақты тіркестер қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де жуық мағынаны білдіріп, екі 
жүзді адамның жағымсыз іс әрекетін бейнелеуде қолданыс тауып тұр. 

Қазақ-ағылшын тілдеріндегі «үш» саны тірек болған фразеологизмдер аса  көп  
болмағанымен,  екі  тілдегі  «үш»  санының  магиялық  сипаты,  мәдени кеңістіктегі орны 
ерекше болып табылады. Мифологиялық түсінік бойынша, әлем үш қабаттан тұрады: аспан, 
жер, жер асты. Сондай-ақ үш саны өткенді, қазіргіні, болашақты білдіреді. Тілімізде үш жұрт, 
үш жүз, үш қайтара сәлем беру, үш қайнаса сорпасы қосылмау, т.б. сияқты  тұрақты 
тіркестер жиі кездеседі. Адам өмірінің үш кезеңін, яғни, балалық шақ, жастық шақ, қарттық 
шақты айтады. Құрамында үш саны бар тұрақты тіркес мысалы,the best fish smell when they 
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are three days old – қонақ бір келсе – құт, екі келсе – жұт, үш келсе – жыт. Көп қонған 
қонақтың қадірі жоқ деген мағынада қолданылады.Guests, like fish, begin to smell after three 
days (B. Franklin).Ал ағылшын тіліндегі мысалдың сөзбе-сөз аудармасына назар аударсақ, 
«қонақтар - балық сияқты, үш күннен кейін иістене бастайды» мағынасын беріп, үш күннен 
кейін қонақтың да қадірі кете бастайтындығын білдіріп тұр.  

Төрт саны қазақ танымында тұрақты бүтіндікті білдіреді. Мысалы: 
1) Төрт тұрманы түгел сай – керек-жарағы түгел. Сағынам ауызға алсам 

Исатайды,Жігіт еді төрт тұрманы түгел сайлы (Ш.Ж.). 
2) Төрт түлігі сай болды – малға байыды. Төрт түлік деп түйе, жылқы, қой, сиыр 

малын айтады. Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. Төрт 
түлік малы сай болыпты (Ер төстік). 

Ағылшын тіліндегі тұрақты тіркестерде төрт сөзі сирек кездеседі. Осыған мысал 
ретінде, on all fours тіркесі – төрт аяқтап, еңбектеп деген мағынаны береді. Many of those pigs 
live here. Do they ever wonder why their masters walk upright in lieu of going on all-fours? And 
why they talk instead of grunting? (Ch. Dickens, ‘American Notes’, ch. XI). 

Фразеологизмдерде бес сан есімі көбінесе адамның қол мен аяғындағы саусақтарының 
санын білдіреді. Құрамында «бес» саны бар қазақ тіліндегі тұрақты тіркестер: 

1) Бес саусақтай білу, бес қолдың саласындай білу - have smth at one's fingertips; 
know smth backwards, know smth like the back of one's hand, know smth as the palm of one's 
hand. Жетік, жатқа білетін мәселеге байланысты айтылады. Барлық сабақты бес саусақтай 
біліп алып, барлық класты аузына қаратса ғой! – деп қиялданады Сапар (М.И.). 

2) Бес саусақ бірдей емес – all bread is not baked in one oven. Яғни, адам мен 
адамның арасы жер мен көктей, бәрі бірдей емес деген мағынада қолданады. «Бес саусақ 
бірдей емес». Қазақстандық тұрғындардың әлеуметтік жағдайы да біркелкі емес (Г.Бектас). 

Ал ағылшын тілінде келесідегідей мақал бар: he that will thrive, must rise at five - ерте 
тұрған жігіттің бір ісі артық, ерте тұрган әйелдің ырысы артық. Таңмен ерте тұру қабілеті 
уақытты үнемдейді, өз кезегінде уақытын тиімді пайдаланатын адам табысты бола алады. 
Бұл мысалда бес сөзі уақытқа байланысты ерте деген мағынада қолданып тұр.  

Қазақ тіліндегі фразеологизмдер құрамындағы алты сан есімі төрт секілді “топ адам, 
бір қауым ел, көпшілік” және “жеке адам, нақтылық” мәндерін бір-бірімен тоғыстыру 
қызметінде жұмсалады. Мысалы: ағайын – алтау, ана – біреу; алты аға бірігіп әке болмас, 
жеті жеңге бірігіп ана болмас; аласыға алтау аз, бересіге бесеу көп т.б. Бұл мақал-мәтелдер 
ананың қадірін білуге, барды қанағат етуге шақырады. Ал алты алаш тіркесі ескі дәуірде 
күллі қазақ деген ұғымда қолданылған. Білемін, хан Байеке, нарлығыңды, Келсе кең, қайтса 
қайтпас тарлығыңды, Баласын алты алаштың шырқ иіріп, Ел билеп жүріп тұрған 
хандығыңды (Ш.Ж.). 

Сонымен қоса алыс деген мағына беретін тұрақты тіркестердің құрамында да алты 
саны кездеседі. Мысалы: алты қабат аспанның ар жағында, алты қырдың ар жағында, алты 
қырдың астынан (far away from here). Алты қырдың ар жағында жүрсе де, аман жүрсін, 
өлтірмей оны өтірікші әйелге беріңіз, мен баламның тірлігін тілеймін сияқты мысалдарды 
қазақ тілінде көптеп кездестіруге болады. Ал ағылшын тілінде алты сан атауы ұйытқы 
болған фразеологизмдер жоқтың қасы деуге болады. 

Біздің ата-бабаларымыз жеті санын қастерлеп, бірқатар таным-түсінігі  мен  табиғат  
құбылыстарын,  аспан  денелерін  жеті  санымен  атайды. Ол діни түсініктермен де өте тығыз 
байланысты. Себебі Алла барлық жанды және жансыз заттарды жеті күнде жасап бітті деген 
түсінік бар. 

Сондай-ақ біздің таным – түсінігімізде ерекше аталатыны: Жеті ата. Бұл –қазақ  
халқының  дәстүрлі  салт-санасында  адамның  ата  жағынан  тегін таратудың  нақты  жүйесі.  
Әрбір  қазақ  баласы  өзінен  бастап  жеті  атасының аты-жөнін білуге міндетті. Өйткені 
қазақта жеті атаға дейін қыз алыспайды, оған  дейінгі  ұрпақ  бір  атаның  баласы  –  туыс  
саналады.  Сол  себепті ата-бабаларымыз:  «жеті  атасын  білмеген жетесіз», «жеті  атасын  
білмеген жетімдіктің белгісі»  деп  ұрпақтарына  жеті  атасын  білуді  өсиет,  аманат  етіп  
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айтып кеткен. Осы түсінікке байланысты құралған фразеологизмдерге тоқталсақ:  
1) Жеті ата жау – ежелгі дұшпан. Жөні келер іс етсем – жайнаңдаған, кесе келсем 

– көрмесіп бажбаңдаған. Бірде тату, бірде араз, құбылма дос, досым түгіл жеті ата жаудан 
жаман (Б.К.). 

2) Жеті атасына бітпеген – өмірінде үрім-бұтағына бітіп көрмеген. Жеті атасына 
бітпеген дәулет Құдайменде мен Тәңірбергенге арнап тұр (Ә.Н.). 

3) Жеті атасын өлтірген – дүниеқор, дүние қоңыз. Досың жоқ, дұшпаның жоқ, 
тыныш жатасың, Мал үшін аш қатасың, жан сатасың, Әкесі аштан өлген кісідей-ақ, Неткен 
жұрт мал өлтірген жеті атасын?! (Абай). 

Халқымыздың  ежелгі  дәстүрінің  бірі,  бала туғаннан  кейін  жеті  күннен кейін тойлап, 
адам дүниеден өткеннен кейін жеті күннен кейін жетісін өткізеді. Егер  адам  жеті  ұлттың  
тілін  білетін  болса  –  дана  адам  болып  есептеледі. Ертеде бір нәрседен қатты қорқып 
сескенгенде, сыйынғанда құдайға, аруаққа жалынып, кездескен қиындықтан өзін сақтауын 
тілеп, киелі  жұма  күні  –  жеті  шелпек  пісіреді.  Бұл  жеті  шелпекті  жеті  үйге  таратып  
берген. Осылайша,  аруақтарды  еске  алып  отырса адамның өмірде жолы болып отырады 
деген наным болған. Мысалы, жеті құдайы нан, жеті тиын садақа, жеті тиын нәзір тұрақты 
тіркестері. Түнеугүні бір қатты ауырғанымда зындандағы пәнделерге жеті нан құдайы айтып 
едім, сол нанымды әкелемін (ҚЕ). 

Ал ағылшын тілінде жеті саны “in seventh heaven” тұрақты тіркесінде кездеседі. Қазақ 
тілінде осы тіркеске сәйкесінше “төбесі көкке жету” фразеологизмі қолданылады. Бұл аспан 
жеті қабаттан тұрады, ал ең үстіңгісінде Құдай мен періштелер өмір сүреді деген түсініктен 
туған тіркес болып табылады. The woman has been in seventh heaven since she moved to the 
new department. Ағылшын тіліндегі аталған тіркестің де беретін мағынасы осы ойға сай 
келеді. Бұл қазақ және ағылшын халықтарының түрлі ұлт, тілі мен діні бөлек болғандығына 
қарамастан, халықтар нанымындағы сенімнің, аспан ілемі жайлы ойының бір арнаға 
тоғысатындығын көрсетеді. 

Қорыта келгенде, тілдік таңбаның ерекше түрі болып табылатын фразеологиялық 
бірліктерде ұлттың мәдени жемістері, яғни халық ауыз әдебиеті, діни философиясы, салт 
дәстүрлері, әдет-ғұрыптары, мифологиялық дүниетаным көздерінің іздері жатыр. Осы 
мақалада сандарұйытқы  болған біршама фразеологизмдердің екі тілдегі аудармасы, 
семантикалық  қызметі, көне  замандағы  діни сенімдермен  байланысы, этимологиясы және 
қолданылу ерекшеліктері қарастырылды. 
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Фразеологизмдер тіліміздің мәдени мұрасы болып табылады. Осы күнге дейін 

фразеологизмдер кең ұғымда қолданылып келді. 1990 жылы шыққан «Лингвистикалық 
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энциклопедиялық сөздікте» фразеологизмге мынадай анықтама берілген: «Фразеологизм 
дегеніміз формасы жағынан синтаксистік құрылымдармен ұқсас, бірақ олардай жалпы 
заңдылыққа сай сөйлеу кезінде жасалмай, даяр қалпында қайталанып қолданылатын 
семантикалық лексико-грамматикалық құрамы тұрақты сөз тіркестері мен сөйлемшелер»[1]. 
Фразеологизмдердің отандық тіл білімінде зерттелуі ХХ ғасырдың ортасынан бері бастау 
алып, әлі күнге дейін жалғасын табуда. Қазақ тіл біліміндегі фразеологизмдердің зерттелуі 
ең алдымен академик І. Кеңесбаевтың есімімен тығыз байланысты. 1977 жылы оның «Қазақ 
тілінің фразеологиялық сөздігі» жарыққа шықты. Бұл сөздікке 10 мыңнан аса 
фразеологиялық тіркестер еніп, әрқайсысына толық түсініктеме берілді. Бұл еңбегінде ғалым 
фразеологизмнің негізгі 3 қасиетін атап көрсетеді :  

1. Мағына тұтастығы 
2. Қолданылу тұрақтылығы 
3. Тіркес тиянақтылығы 
Фразеологизмдер екі немесе одан да көп сөз сыңарларынан тұруы қажет. Және олардың 

арасында мағына тұтастығы болуы қажет. Сонда ғана  ол тұрақты тіркес дәрежесіне жетеді. 
Мысалы: Кіндік жұртына барып келген күні сыралғы болған сырқаты қайта қозып, мұрттай 
ұшты.(Б.М)  Түнгі он екіге дейін сіз қарай тұрыңыз. Мен біраз көз шырымын алайын. 
(Қ.Ж) Тіркес мағыналары: сыралғы болу-таныс, бұрыннан белгілі болу, мұрттай ұшу- 1. 
жығылу, 2. ауырып тұра алмау көз шырымын алу ұйықтап алу. Мысалдарда фразеологизм 
құрамындағы компоненттер бірігіп, тұтас бір мағынаны білдіріп тұр. Мағына тұтастығы 
дегеніміз-осы. Жоғарыда келтірілген сөйлемдердегі тұрақты тіркестер сыралғы болу-
мұрттай ұшу- көз шырымын алу- барлығы бұрыннан қалыптасқан дайын тіркес. Айтушы 
ойында қалған тіркестерді даяр қалпында алып қолданады. Бұл оның қолдану тұрақтылығын 
білдіреді. Талданып отырған жеке сөздердегі орын тәртібін өзгертуге болмайды. Және кез-
келген басқа сөздерді қосып айтуға келмейтін тіркес тиянақтылығы сақталуы тиіс. Мысалы, 
сыралғы болу етістігінің орнына сыралғы жүру, сыралғы алу етістіктермен айтуға келмейді. 
Бұл тұрақты тіркес компонеттерінің кез- келген сөздермен тіркесе бермейтіндігін білдіреді. 
Бұл негізгі 3 қасиет фразеологизмдерді еркін сөз тіркестерінен ажырататын белгілері болып 
табылады  

Варианттылық мәселесі тіл біліміндегі маңызды мәселелердің бірі. Фразеологизмдердің 
әр түрлі варианттары Г. Смағұлованың «Фразеологизмдердің семантикалық категориялары» 
атты еңбегінде көрініс тапты. Варианттылық жалпы алғанда бір сөздің нормадан ауытқып әр 
түрлі айтылуы немесе мазмұн, түсініктің бірнеше нұсқада жеткізілуі. Фразеологизмдердің 
варианттылығын тілдік тарихи категория ретінде өзге де тілдік бірліктермен арақатысын 
сандық байланыста қарастыру мүмкін емес. Сол себепті де, негізгі зерттеу әдістері негізінде 
вариант қатарлардың семантикалық құрылысын айқындауда синхронды талдауға, 
фразеологизм варианттарының тұлғалық түрлерін анықтау үшін этимологиялық әдістерге де 
сүйенген жөн. Фразеологизм жолдарының пайда болу жолдары әр түрлі:  

• Тұрақты тіркестердің бір компоненті түсіп қалуы мүмкін: Жанын жегідей 
жеу//жанын жеу; 

• Тұрақты тіркестің бір сөзі басқа сөзбен ауыстырылып айтылуы: Аузынан ақ ит кіріп, 
қара көк ит шығу; 

• Компоненттері фонетикалық, морфологиялық өзгеріспен айтылуы тұлан//түлен 
айту; 

• Қосымша түсініктеме сөздерді қосып айтуы мүмкін: болар іс болды//бояуы сіңді 
Қазақ тілінде фразеологизм варианттарының 4 түрі бар:  
1) Лексикалық 
2) Фонетикалық 
3) Морфологиялық 
4) Лексика-грамматикалық 
Фразеологизм варианттарының ішінде ең жиі кездесетіні лексикалық варианттар. 

Олардың жасалу жолдарында мынадай ерекшеліктер кездеседі: 
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1) Фразеологиялық тіркес құрамында алмасқан компонеттер лексикалық 
мағныасы жағынан өзара синоним, мағыналас болуы керек. Мысалы: ит тұмсығы 
өтпейтін//ит тұмсығы батпайтын;  

2) Ауыстырылатын компонеттер гиперо-гипонимдік қатынастағы лексиклық 
бірліктер болуы шарт. Мысалы: Жаны мұрнының ұшына келу//Жаны тырнағының ұшына 
келу; 

3) Тіркес құрамындағы компонеттер өзгергенде вариант фразеологизм болу үшін 
міндетті түрде алғашқы түпкі тұлғадағы образдылық сақталуы тиіс. Ат басын тіреу// Ат 
басын бұрау. 

Лексикалық бірліктердің фонетикалық өзгерістермен айтылуы дублет сөздер мен 
тіркестерді құрайды. Мысалы: қазір-кәзір, қыңқ демеу-қың демеу. Сонымен фразеологиялық 
компонеттерінің кейде дублет сөздермен айтылуы фонетикалық вариантты көрсетеді. 
Мысалы: Сайтаны ұстады-Шайтаны ұстады; Зыта жөнелді-Жыта Жөнелді.    

Тұрақты тіркестің морфологиялық құрылымындағы өзгерістер семантикаға қатыссыз 
болғанда ғана морфологиялық вариант болып табылады. Мысалы: Ес біліп етек жапқалы- 
Ес біліп етек жапқанша, Кірерге тесік таппау-Кіруге тесік таппау. Фразеологизмдердегі 
варианттылық тек бірыңғай фонетикалық немесе лексикалық, морфологиялық ғана емес 
аралас лексика-грамматикалық түрлері де ұшырасады. Бұл екі варианттың аралас келуі. 
Бұған етістікті фразеологизмдердің аналитикалық түрленуі және басқа да қосымшалардың 
жалғануы мысал бола алады. Мысалы: Жер соғу-жер соғып қалу-жер қып ету-жер ету. 
Жаны шыға жаздау, Жаны шығып кете жаздау [2].  

Ғалым Р. Авакова өзінің «Фразеосемантика» атты монографиясында 
фразеологизмдердің түрлі бағытта зерттелуін айқын көрсетті. Олар келесідей:  

1. Фразеологизмдердің теориялық,  практикалық мәселелері  
Фразеологиялық тіркестердің номинативтік қасиеттері, оның күрделі сөздермен, 

синтаксистік тіркестермен байланысы мен айырмашылығы және т.б мәселелері зерттелді. 
Бұл бағытта С. Кеңесбаевтың «О некоторых особенностях фразеологических единиц в 
казахского языке», С. Сәтенованың «Қазақ тіліндегі қос тағанды фразеологизмдердің тілдік 
және поэтикалық табиғаты», А. Алдашеваның «Аударматану: лингвистикалық және 
лингвомәдени мәселелер» деген зерттеу еңбектері жарық көрді. 

2. Фразеологимдердің стильдік қызметі 
Фразеологиялық тіркестердің қолданылуының стилистикалық мәні мен бояулары, 

коммуникативтік заңдылықтары, олардың бейнелілік және метафоралық негізгі 
заңдылықтары мен тенденциялары сынды мәселелер қарастырылды. Бұған С. Кеңесбаевтың 
«К вопросу об экспрессивно-стилистических функциях фразеологизмов на материале 
казахского языка», Г. Боранбаевтың «XV-XVII ғ.ғ. қазақ позиясы тіліндегі фразеологизмдер», 
Г. Кусимованың «Фразеологизмы в казахском хаосе» деген еңбектерін жатқызуымызға 
болады.  

3. Көркем шығармаларда қолданылуы 
Зерттеушілердің алдында жеке авторлардың әдеби шығармаларындағы 

фразеологизмдердің жеке авторлық қолданыстардың ерекшеліктері мен олардың тәсілдеріне 
тілдік тұрғыдан талдау жасау мақсаты қойылды. Осы бағыт төңірегінде Х.Қожахметованың 
«Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы», Ө.Айтбаевтың «Аудармадағы 
фразеологиялық құбылыс», М.Джанибековтың «Стилистические употребления лексики и 
фразеологии в произведениях Джамбула» деген еңбектерін жатқызуымызға болады. 

4. Фразеологизмдердің мағыналық, тақырыптық тұрғыдан топтастырылу 
принциптері 

Фразеологизмдердің мағыналық топтарына лексика-семантикалық және тақырыптық 
тұрғыдан топтастырылулар жасалып олардың принциптері мен әдістері айқындалды. 
Семантикалық өріс мәселесі теориялық аспектіде шешімін тауып, семантикалық, 
зооморфтық, сандық және т.б мағыналық тақырыптар екшеленіп, олардың көпмағыналы 
омонимдік, синонимдік, антонимдік варианттылық қатарлары бар. Бұған А.Елешованың 
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«Фразеологиялық единицаны классификациялау мәселелері», Ә.Қайдар, Р.Жайсакованың 
«Принципы классификации фразеологизмов и их классификационные группы в современном 
казахском языке», Г.Рысбаеваның «Сан есімдерге байланысты культтік фразеологизмдер» 
сынды зерттеулерін жатқызамыз. 

5. Фразеологизмдердің жеке категориялары 
Фразеологиялық бірліктердің белгілі бір сөз табына қатысын тіркестегі сөздердің 

грамматикалық сипатына қарап, танып білуге болатыны белгілі. Фразеологизмдердің қай сөз 
табына қатыстығын анықтау үшін, негізгі сөз бен жалпы тіркестен туындайтын мағынаны 
салыстыру арқылы бағалауға болады. Бұл мәселе ХХ ғасырдың 50 жылдарында зерттеле 
бастады. Сөз табының қатысына қарай фразеологизмдер есімді, етістікті, сан есім, сын есім, 
үстеу мағыналы болып  топтастырылып, олардың морфологиялық, синтаксистік және 
лексика-семантикалық ерекшеліктері талданылды. Осы бағыттағы зерттеулерге 
А.Байталиевтың «Қазақ тіліндегі есімді фразеологиялық тіркестердің күрделі сөздер мен 
еркін тіркестерден айырмашылығы жөнінде» , Қ. Сарбасованың «Қазақ тіліндегі етістікті 
фразеологизмдердің лексико-семантикалық сипаты», Ф. Оразбаеваның «Фразалық сөз 
тіркестерінің сын есімдермен синонимдес болуы» еңбектері жатады. 

6.  Фразеологизмдердегі диалектілік ерекшеліктері  
Фразеологизмдердің жергілікті ерекшеліктері мен олардың диалектілерге қатысы 

жөнінде еңбектері көп емес. Олар көбінесе диалектологиялық зерттеулер мен жергілікті 
ерекшеліктерді саралағанда олардың құрамында қарастырылады. Аз да болса кейінгі 
жылдары Қ. Қалабаеваның зерттеу еңбектерінде, Қытай қазақтарының тілінде тұрақты 
тіркестердің жергілікті ерекшеліктерін зерттеуші С. Мұстафаұлы еңбектерінде көрініс 
тапқан.  

7. Фразеологизмдердің этнолингвистика тұрғысынан зерттелуі 
Қазіргі күні этнолингвистика ғылымының өзіне тән әдістері мен зерттеу тәсілдері, 

нысанасы мен мақсат-міндеттері қалыптасқан «жан жақты ізденіс нәтижесінде өзіндік 
ерекшелігі мен үрдісі айқындалып келе жатқан, дербес те перспективті ғылым саласы 
ретінде танылып отыр». Этнолингвистикаға қатысты еңбектердің қатарына Ә. Қайдардың 
«Қазақ тілінің өзекті мәселелері», Ж. Манкееваның «Мәдени лексиканың ұлттық сипаты», 
Г.Смағұлованың «Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері» және 
Б.Уызбаеваның  «Қазақ тіліндегі сомантикалық етістік фразеологизмдердің сипаты» деген 
еңбектерін жатқызамыз.  

8. Фразеологизмдердің жеке тілдер деректері негізінде салыстыра зерттелуі  
Қазақ фразеологиясы қазіргі таңда салыстырмалы және салғастырмалы типологиялық 

тұрғыда зерттелуде салғастырмалы типология тілді зерттеудің екі бағытын біріктіреді. Бұл 
бағыт тілдерді олардың туыстығына, өмір сүру кезеңіне, аймақтық ерекшеліктеріне 
бөлінуіне қатысты зерттейді. Салыстырмалы және салғастырмалы фразеологияның дамуына 
арқау болған еңбектердің қатарына Ш. Құрманбаеваның «Түрік және қазақ тілдеріндегі 
етістікті фразеологизмдерге салыстырмалы талдау», П. Дәулетованың «Қытай және қазақ 
тілдеріндегі фразеологизмдеріне лексикографиялық салғастырмалы талдау», Ж. 
Омиралиеваның «Национально культурная специфика конвенциональных фразеологизмов  с 
соматизмами» (на материале казахского, русского, английского языков) атты еңбектерін атап 
өткізуімізге болады [3].  

Жоғарыда көрсетілген сараптамаларға сүйенер болсақ, фразеологизмдер  тобы отандық 
тіл білімінде жан-жақты зерттеліп келеді деген тұжырым жасауға болады. Дегенмен, түркі 
тілдерін салыстыра және туыс емес тілдерді салғастыра қарастырған, қолданбалы мақсатқа 
негізделген зерттеу жұмыстары шектеулі. Алдағы уақытта осындай тың мәселелерге баса 
назар аударған дұрыс деп есептейміз. 
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XXI век, будучи веком прогрессирующих технологий и инновационных методов, 

используемых во всех сферах жизни, диктует нам новые правила выполнения той или иной 
работы, основными критериями которых является скорость и компактность. Аббревиациями, 
или аббревиатурами, впервые стали заниматься еще в середине XX в., однако сегодня 
аббревиация «вышла из тени» и заняла достойное место среди наиболее продуктивных 
способов словообразования в различных языках. Именно поэтому аббревиацию можно 
назвать тем самым инновационным изобретением XXI века, позволяющим значительно 
улучшить производительность работы писателя или переводчика, сделав его язык свежее, 
оригинальнее и современнее, а материал – проще и доступнее к прочтению и пониманию. В 
этом и состоит актуальность изучения перевода аббревиаций, являющихся необходимым 
инструментов в работе переводчика. Потому что, на мой взгляд, искусство перевода и 
интерпретации аббревиаций как на русском, так и на английском является непременным 
показателем профессионализма и изобретательности лингвиста-переводчика. 

Вследствие развития науки и техники, международных интеграционных процессов в 
области экономики и народного хозяйства, а также появлений неологизмов как письменной, 
так и устной речи, в современном языке появилась необходимость применения разного рода 
сокращений, позволяющих терминировать различные понятии. 

Стремлению к использованию аббревиатур как объясняется тем, что большинство 
новых понятий, как в русском, так и в английском языках передаются довольно объемными 
по написанию и произношению словами и словосочетаниями. Именно поэтому возникает 
тенденция к их максимальному сокращению для комфортной передачи информации и 
использованию минимального количества печатного пространства. Тесная связь 
литературной и научной речи с повседневной речью обыкновенного человека и те проблемы, 
которые касаются в наш век каждого из нас, не ограничивают их употребление рамками 
научной литературы. 

Что касается английского языка, то он имеет сильную тенденцию к различного рода 
сокращениям слов. В английском словарном составе большое место занимают короткие, 
односложные и двусложные слова, а более длинные воспринимаются как нечто инородное. 

Это, видимо, и является одной из важных причин большого распространения и 
постоянно растущего числа всевозможных лексических сокращений в современном 
английском языке. 

Данный доклад ставит своей целью определение роли, которую  играют аббревиатуры 
в современном английском и русском языках на примере сравнения переводов аббревиатур в 
журнальных и газетных статьях различных жанров. 

Итак, перейдем непосредственно к определению термина «аббревиация». 
Аббревиация – образование новых слов путем сокращения (усечения) основы. В 
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результате действия этого способа словообразования создаются слова с неполной, усеченной, 
основой (или основами), называемые аббревиатурами. [1, с.46-47] 

Выделяют два главных типа сокращений: графические сокращения и лексические. 
Графические сокращения – результат сокращения слов и словосочетаний только в 

письменной речи, в то время как в устной речи используются соответствующие полные 
формы. Они используются для экономии места и усиления в письменной форме. 

Самая старая группа графических сокращений на английском языке имеет латинское 
происхождение. В русском языке этот тип сокращения не типичен. Здесь сокращение 
происходит при написании латинских слов, в то время как устно соответствующие 
английские эквиваленты произносятся в полной форме: e.g. – forexample, a.m. –inthemorning 
(antemeridiem), p.m. – intheafternoon,i.e. – thatis (idest). В некоторых случаях произносятся 
начальные буквы, например, a.m. [ei 'em]. p.m. [pi:'em] и т.д. В таких случаях их можно 
рассматривать как лексические начальные сокращения. 

Существуют также графические сокращения слов и словосочетаний и соответствующие 
английские эквиваленты в полной форме. Существует несколько таких семантических групп: 

• дни недели, например, Mon – Monday, Tue – Tuesdayи т.д; 
• названия месяцев, например, Apr – April, Aug – Augustи т.д; 
• названия графств в Великобритании, например,Yorks – Yorkshire, Berks – Berkshireи 

т.д; 
• названия штатов в США, например, Ala – Alabama, Calif – California и т. д.; 
• обращения, например, Mr, Mrs, Ms[miz]; 
• военные звания, например,capt – captain, col – colonelт.д; 
• научныестепени, например, BA – Bachelor of Arts, DM – Doctor of Medicine. 
• единицы времени, длины, веса, например,f./ft – foot/feet, sec. – secondи т.д. 
Лексические сокращения подразделяются на три группы: инициальные, слоговые, 

частично сокращенные. 
Инициальные – сокращения, образованные из начальных букв слов, обозначающих 

понятие. 
Существует два типа инициальных аббревиатур в английском языке: 
– инициальные аббревиатуры с буквенным чтением, такие как: 
UK (UnitedKingdom) – Соединенное Королевство; 
the USA (the United States of America) – США;  
AB (Activity Book) – рабочаятетрадь; 
WB (WorkBook) – рабочая тетрадь;  
SB (Student’sBook) – учебник; 
BBC (BritishBroadcastingCorporation) – Британская вещательная корпорация; 
– инициальные аббревиатуры, которые читаются как слова, и называются акронимами, 

например,  
UNESCO (UnitedNationsEconomic, Scientific, CulturalOrganization) – Организация 

Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО; 
OPEC (OilProducingEuropeanCountries) – ОПЕК, ОСЭН, Организация стран-экспортёров 

нефти; 
PIN (Personal Identification Number) – личныйидентификационныйномер; 
Слоговые – сокращения, образованные по начальным слогам слов, входящих в сложные 

наименования, например:  
Wi-Fi (WirelessFidelity) – беспроводной доступ в Интернет; 
Internet (InternationalNetwork) – всемирная компьютерная сеть связи; 
byte (binary term) –наименьшая адресуемая единица памяти; 
Частично сокращенные слова – сокращения, образованные из начальных слогов слов 

первого слова с полным вторым словом, например:  
T-shirt (tee-shirt) – футболка; 
e-mail (electronic mail) – электроннаяпочта. 
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Для передачи на русском языке английских сокращений могут использоваться 
следующие приемы:  

1. Полное заимствование английского сокращения, то есть включение его в русский 
текст в той форме, в которой оно используется в английском языке. Например, сокращение 
WS weapon system “система оружия” может быть передано и в русском тексте латинскими 
буквами WS.  

2. Транслитерация английского сокращения русскими буквами. Например, широко 
распространенное английское сокращение NATO North Atlantic Treaty Organization 
“Североатлантический союз” обычно передается на русском языке как НАТО. Этот прием 
чаще всего используется при передаче на русском акронимов.  

3. При передаче на русском языке многих акронимов, особенно акронимов, 
совпадающих по буквенному составу с общеупотребительными словами, широко 
применяется транскрипция. Например, акроним EAGLE Elevation Angle Guidance Landing 
Equipment передается на русском языке как “Игл”, то есть в данном случае передается не 
буквенный состав сокращения, а его произношение, совпадающее с произношением 
английского слова eagle.  

4. Перевод расшифровки английского сокращения. Так, сокращение SHAPE Supreme 
Headquarters, Allied Powers, Europe передается на русском языке как “штаб верховного 
главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе”.  

5. Перевод расшифровки английского сокращения и создание на базе перевода 
русского сокращения. Таким путем было образовано в русском языке, например, сокращение 
США (Соединенные Штаты Америки), созданное на основе перевода расшифровки 
английского сокращения USA United States of America.  

6. В очень редких случаях применяется транскрипция побуквенного произношения 
сокращения в английском языке. К таким случаям относятся, например, запись русскими 
буквами – Би-Би-Си – произношения английского сокращения ВВС British Broadcasting 
Corporation “Британская радиовещательная корпорация”, Си-Ай-Си – CIC Counterintelligence 
Corps “контрразведывательная служба” и некоторые другие.  

Проанализировав различные статьи популярного журнала “VanityFair”, касающихся 
шоу-бизнеса и различных репортажей, следует отметить частое использование аббревиатур, 
обозначающих названия телевизионных каналов (ABC – American Broadcasting Company – 
Американская широковещательная компания, Эй-Би-Си; NBС – National Broadcasting 
Company – Национальная широковещательная компания, Эн-би-си). Как видно из примера, 
такие аббревиатуры основаны на транскрипции побуквенного произношения, что, как было 
сказано выше, случай нечастый.  

Помимо часто употребляемых терминов, таких, как НАТО, США, ИГЛ, ЦРУ и других, 
статьи экономического и политического характера изобилуют узкоспециальными терминами, 
которые часто подвергаются аббревиации, но не всегда подвластны переводу. Поэтому чаще 
всего они остаются непереводимыми. В качестве примера приведем таблицу, содержащую 
выдержки из статей газет “TheGuardian” и “Time” на английском и русском языках. 

 
1. In 2012 the two countries 

reached six-year deals to supply over $1 
billion worth of reactor fuel to four 
American utilities, and to provide 
enrichment services for the US Enrichment 
Corporation (USEC) for nine years. [2] 

2. This includes construction of 
future pipelines, technology used in 
offshore drilling, and equipment for LNG 
plants[2] 

 

1. В 2012 году Россия и США 
заключили контракт на поставки ядерного 
топлива стоимостью более 1 млрд долларов в 
течение 6 лет и услуги по обогащению урана 
для US Enrichment Corporation в течение 9 
лет. [4] 

 
2. Санкции бьют по долгосрочной 

деятельности России и будущим проектам, в 
том числе прокладке газопроводов, бурению на 
шельфе и оснащению СПГ-терминалов. [4] 



3634 

3. In early 2006 he 
recommended Lugovoi to provide security 
services for a London-based company, 
Continental Petroleum Limited (CPL), 
which was seeking to exploit lucrative 
oilfields in western Siberia. [3] 

3. В начале 2006 года он 
порекомендовал Лугового для обеспечения 
безопасности лондонской компании 
ContinentalPetroleumLimited (CPL), которая 
намеревалась осваивать месторождения в 
Западной Сибири. [5] 

 
На основе рассмотренных нами примеров перевода аббревиаций ясно видно, что чаще 

всего мы сталкиваемся с приемами транслитерации английского сокращения русскими 
буквами, а также перевода расшифровки английского сокращения и создания на базе 
перевода русского сокращения. Однако, в противоречие общепринятому мнению, можно с 
уверенностью утверждать, что применение транскрипции побуквенного произношения 
сокращения в английском языке является не таким уж редким приемом, что было доказано 
при анализе журнальных статей. 

Таким образом, в настоящее время одна из важнейших задач в области создания общей 
теории аббревиации заключается в сборе и анализе достоверного и обширного фактического 
материала, на котором можно было бы построить обобщения всех сокращенных лексических 
единиц и дать их подробную характеристику. 
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Батырлар жыры- көне заманнан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қазақ 
ауыз әдебиетінің өшпес бір асыл мұрасы болып табылады. Оны қаһармандық эпос деп те 
атайды. Батырлар жыры қазақ халқының өмірінің біртұтас дәурін қамти отыра, сол тарихи 
кезеңдегі саяси- әлеуметтік қарама-қайшылықтарды, қоғамдық талас-тартыстарды астарлап, 
бейнелейді. Мұндай қазақ эпостарының басты қаһарманы елін сүйген батыр, ал оның басты 
мақсат-мұраты – халқын, Отанын жау шапқыншылығынан қорғап, тыныштығын аман сақтау. 
Қазақ батырлары жайындағы жырларда жеке бастың мүддесінен гөрі әлеуметтік сарын 
басым болып келеді. Яғни, қоғамның басты қажеттілігіне, мұқтаждығына басты назар 
аударылды. Халық ауыз әдебиетінен ерекше орын алатын батырлар жырының қатарына 
«Алпамыс», «Ер Тарғын», «Қобыланды», «Қамбар» сияқты жырларды жатқызуға болады. 

Эпостық жырларды қазақ жыршы-жыраулары ғасырлар бойы домбыра, қобызбен 
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орындап, ауыздан ауызға таратып келген. Соған қарамастан, олар өздерінің мән мазмұнын, 
изюминкасын кетіріп алмады. Бұл, бәлкім, сол кезде нақты дереккөздерден,я болмаса, 
оларды сүйіп, бес саусақтай жатқа білген халықтан жазып алғандықтан шығар.  

Қазақ батырлар жыры жайында алғаш пікір айтып, зерттеу жүргізген ғалымдар – 
В.В.Радлов, И.Е.Березин, Г.Н.Потанин, Ш.Ш.Уәлиханов, Н.И.Ильминский, А.Е.Алекторов, 
Ә.А.Диваев. Олардың әрқайсысы әр кезеңде болса да, қазақ ауыз әдебиетінің соның ішінде 
батырлар жырының молдығын, өзіндік ерекшелігін атап көрсетті, көркемдік және 
мазмұндығы сапаларына шолу жасады. Сонымен бірге олар ел ауызынан эпос үйгілерін 
жинап хатқа түсіруде, жыр нұсқаларын бір-бірімен салыстырып баспаға даярлауда, 
орысшаға аудартып, түсініктер жазуда көп еңбек етті. Қазақ эпостарының халықтық үлкен 
мәдени мұра екені хақында айтқан Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, бертініректе 
Сұлтанмахмұт Торайғыров пікірлерінің ғылыми бағасы зор. 

Әрбір халыққа өзіндік күнделікті тұрмыс тіршілігі, әдет ғұрпы,қоршаған ортаға деген 
көзқарасы әрі олардың құндылығы сипатталатын батырлық жырлар тән болып келеді. Бұл- 
халық батырлары мен олардың ерліктері баяндалатын ортағасырлық әдебиеттің жанры 
болып табылады. Жиі эпикалық әндер түрінде, яғни жыр түрінде беріледі. Мәселен, шығыс 
славян батырлық эпосы «Илья Муромец  и Соловей-разбойник»-ті атап көрсетуге болады. 
Илья Муромец - Отаны мен халқының қорғаушысы ретінде ұсынылған, орыс халқыны 
эпостарының орталық (басты)тұлғасы болып табылады. Осы кейіпкер арұылы, оның 
ерліктері арқылы орыс халқының басты құндылықтары берілген. 

Атақты «Давил Сасунский» поэмасы армян батырлық эпосының қатарына жатады. Бұл 
басқыншылар мен армян халқының арасындағы күресті көрсетеді және шетел 
басқыншыларынан азат етілудің жолын іздеген оның басты кейіпкері, ұлттық рухтың 
бейнесін дәріптейді. 

«Роланд әні» - француз батырлық эпосының үлгісі. Жырдың басты тақырыбы - жаулар 
мен басқыншыларға қарсы бағыттылған халық күресі болып табылады. Роланд батыр батыл 
әрі жаужүрек кейіпкердің рөлін сомдайды. Бұл эпостық жырдың жалпы мазмұны тарихи 
шындыққа жақын болып келеді. 

Ағылшын батырлық эпосы кедей және бейбақ адамдардың қорғаушы әрі қарақшы, аты 
аңызға айналған Робин Гуд жайлы көптеген балладалармен дәріптелген. Бұл кейіпкербатыл 
және игі пейілді болуына байланысты, ол халықтық нағыз сүйіктісіне айналды. Робин Гуд-
граф болғанына қарамастан, жағдайы төмен адамдарға көмектесу мақсатында бай өмірінен 
бас тартқан тарихи тұлға болып саналады. 

Ағылшын және қазақ халықтарының батырлар жырында қаншалықты ұқсастық болса, 
соншалықты айырмашылық та жетерлік. Енді, сол айырмашылықтар мен ұқсастықтарға 
біраз тоқталайық.  

Енді, қазақ және ағылшын халықтарының батырлар жайлы дастандарындағы 
айырмашылықтар мен ұқсастықтарға жалпы шолу жасайық.Ұқсастықтарына тоқталсақ, 

1. Батырлар жырының қай-қайсысын алсақ та бәрінде де ел бірлігі мен Отан 
қорғау мәселесі бірінші кезекте тұрады. 

2. Жырлар шартты түрде жақсылық пен жамандықтың, мейірімділік пен 
зұлымдықтыңтартысына құрылған. 

3. Батырдың образын толықтыра түсетін, талай қиындықты бастан бірге 
кешіретін жары 

Кейіпкерлері шындықтан алыс, шартты түрде алынады. Мысалы, «Алпамыс 
батыр»жырының кейбір оқиғалары қиял- ғажайыппен ұштастырылған: Алпамыстың дүниеге 
келуі, түртіп қалған баланың өліп қалуы, зынданда жеті жыл жатуы.  

Айырмашылықтарына тоқталсақ,  
1. Жалпы қазақтағы батырлық жырдың басқа халықтар эпосынан 

айырмашылығы- онда батырдың ата- анасы, жұбайы, серіктері, тұлпары, қару- жарағы 
ерекше суреттеледі. 

2. Қазақтың батырлық жырында кіріспе тарау қартайған ата-анасы қайғылы 
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тағдырын суреттеуге арналған. 
3. Батырдың тағдырына тұлпар аты да көп ортақтасады. Тұлпар ат- батырдың ең 

жақын серігі, яғни ер қанаты. Ол батырдың образын толықтыра түседі. Батырлар мен бірге 
олардың тұлпар аттары халық арасында аңыз болып кеткен. Мысалы, Қобыландының 
Тайбурылы, Тарғынның Тарланы.  

Негізінен қазақ және ағылшын халықтарының батырлар жырларында көп жағдайда 
кездесетін өзгешелік- қазақ батырлар жырының кейіпкерлері шындықтан алыс, шартты 
түрде алынады. Мысалы, «Алпамыс батыр» жырының кейбір оқиғалары қиял- ғажайыппен 
ұштастырылған : Алпамыстың дүниеге келуі, түртіп қалған баланың өліп қалуы, зынданда 
жеті жыл жатуы. Екінші бір мысалға Ер Төстік пен Робин Гуд батырлық ертегісінен үзінді 
алсақ, Robin Hood was clever, strong and brave. He loved adventure, and he was the best fighter in 
England[1]. 

Төстік өзгеше бала болып өседі: бір айда бір жастағы баладай, үш айда үш жастағы 
баладай, бір жылда он бестегі жасөспірімдей болып, екі жасында алысқан кісілерін алып 
ұратын бала болады. Садақ тартып үйренеді, тартқан садағын тоғыз қабат кетпеннен өткізеді. 
Аң аулап, құс атып, шал әкесі мен кемпір шешесін асырайды [2,11]. 

Жоғарыда айтылып өтілген айырмашылықтар мен ұқсастықтарға біраз мысал келтіре 
отырып, салыстыра өтсек.Кез келген халықтың батырлар жырының өзекті мәселесі- елін 
жаудың қолынан қорғау болып табылады. Бұл екі халық діліне де тән. Мысалы, 
Тоқтарбайұлы Қобыланды- аты аңызға айналған халық батыры. Қобыланды батыр жайында 
екінші бір дерек көзі- қазақ халқының қаһармандық жырларының бірі- «Қобыланды батыр» 
жыры. Бұл жырдың оқиғаларына қарағанда, Қобыландының ерлік жолы қазақ елінің сол 
кездегі сыртқы жауы- қызылбастар мен олардың шапқыншылық жасаған ханы Қазанға қарсы 
күресінен басталады [3]. 

King Arthur is a legendary British leader of the late 5th and early 6th centuries, who, according 
to medieval histories and romances, led the defence of Britain against Saxon invaders in the early 
6th century. In some Welsh and Breton tales and poems that date from before this work, Arthur 
appears either as a great warrior defending Britain from human and supernatural enemies[4]. 

Қорыта келгенде,біз екі халықтың батырлық жырларындағы ерекшеліктер  қос халық 
наным-сеніміне, діліне байланысты болып келетіндігін аңғарамыз. 

« Ел барда, ер қор болмас,Ер барда, ел қор болмас» деп атам қазақ айтқандай, қазақтың 
батырларыжерімізді шет ел басқыншыларынан қорғау үшін жандарын пида етті. Солардың 
арқасында, қазіргі ұрпақ тыныш та бейбіт елде өмір сүріп жатыр. Менің ойымша, сол себепті 
қазақ батырлар жырының біздің өмірімізде орны ерекше, яғни осы жырлар арқылы, алдымен, 
халқымыздың салт-дәстүрін дәріптейміз, ал екіншіден, оларды оқып, танып білу арқылы 
батырлардың Отан үшін, қазіргі ұрпақ үшін жасаған ерліктерін жадымызда сақтаймыз. 
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Научный руководитель – З.Н. Кириллова 
 
Перевод есть перевыражение или перекодирование. Невозможно не согласиться с 

этими словами. От мастерства переводчика зависит правильность восприятия читателем 
текста и его отношение к автору оригинала. Переводчик должен учитывать все: стиль,  жанр, 
содержание, художественно-национальное своеобразие. Он не имеет никакого права 
добавлять свое или же, наоборот, пропускать какие-то мысли автора. С одной стороны, при 
переводе важна точность, а с другой, перевод – это творчество[1, 5].  

Немало произведений русских и зарубежных классиков переведено на татарский язык 
(Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шекспир и др.). Задачей этих переводчиков было показать 
индивидуальность и особенности стиля переводимого автора, в то же время сделать это 
произведение понятным именно для своего народа.  

В конце XIX века в русской литературе широкое распространение получили рассказы и 
небольшие повести, пришедшие на смену романам И.C. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого. Активно использовал форму короткого произведения и А.П. Чехов. 
Ограниченность объема повествования требовала от писателя нового подхода к слову. Такая 
краткость, сжатость изложения, максимальная нагруженность русского слова представляет 
большую сложность при передаче текста на другие языки, особенно – на язык другой 
лексической структуры. 

Антон Павлович Чехов смог в небольших по объему произведениях выделить важные 
проблемы общества, сатирически изобразить недостатки простых людей или же подчеркнуть 
их достоинства. Поэтому мы решили выбрать для нашей работы произведения этого 
великого писателя и их переводы, а именно «Мошенники поневоле» – «Ирексездән 
алдаучылар» и «Сельские эскулапы» – «Авылэскулаплары, которых перевел татарский 
писатель Ибрагим Гази. 

Чтобы приступить к анализу, нужно прояснить некоторые теоретические моменты. Что 
же такое морфологические особенности? 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий грамматические свойства слов. 
Вслед за В.В. Виноградовым морфологию часто называют «грамматическим учением о 
слове». Грамматическими свойствами слов являются грамматические значения, средства 
выражения грамматических значений, грамматические категории. В более широком смысле, 
морфология – это наука о формах. Значит, при исследовании данных текстов мы будем 
сравнивать формы, грамматические значения слов в оригиналах и их переводах, то есть 
будем находить морфологические особенности [3, 8]. 

Итак, первое произведение–«Мошенники поневоле» – «Ирексездән алдаучылар». 
Во многих местах переводчик предпочел добавить сказуемое к предложению, так как 

татарское предложение звучало бы странно: 
«У Захара Кузьмича Дядечкина вечер» – «Захар Кузьмич Дядечкин аш уздыра» (стр.5); 
«Прохвоста ни одного» – «Бер генә кабахәт кеше дә юк» (стр.5). 
Как правило, обособленное определение, выраженное причастным оборотом, в русском 

языке находится после определяемого слова, а в татарском языке оно стоит до 
определяемого слова и не обособляется: 

«На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни» 
– «Хуҗаларның уңып беткән ситсы юрган җәелгән урын-җирләре өстендә ал күлмәкле ике 
туташ утыра» (стр.6); 

«Перед ними стоит малый лет двадцати трех, служащий в страховом обществе, 
Копайский, en face очень похожий на кота» – «Алар янынастраховой җәмгыятендә хезмәт 
итүче егерме өчләрдәге бер егет кәмәше, алдан караганда ата мәчегә бик охшаган Копайский 
килеп баскан»(стр.6) (как мы видим, Ибрагим Гази предпочел перевести «en face» как «алдан 
караганда», чтобы татарские читатели поняли смысл данного предложения). 

В некоторых случаях при переводе могут измениться части речи слов: 
«Наказание!» – «Теңкәмә тиде инде» (стр.6); 
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«А жрать страсть как хочется» – «Ә үлеп ашыйсы килә» (стр.7); 
 (в данных случаяхпереводчик так передает экспрессию); 
«Около них на стульях сидят три старушки и с умилениемглядят на их рты. В глазах у 

них написано удивление “уму-разуму”» - «Урындыкларда, боларның авызына төчеләнеп 
карап, шундый “хикмәтле” сүзләр сөйләшә белмәгәнгә исләре китеп, өч карчык утыра» 
(стр.5). 

Как мы видим, иногда Ибрагиму Гази приходится раскрывать значение слова с 
помощью нескольких слов (в большинстве случаев это касается экспрессивных слов): 

«Не реви, дурак!» - «Үкереп торма, тинтәк баш!» (стр.5); 
«…желают опохмелиться» - «пахмелькайтарасыларыкилә» (стр.6); 
«Черт подери!» - «Шайтан алгырысы!» (стр.7). 
В некоторых ситуациях Ибрагим Гази русские сложноподчиненные предложения 

переводит на татарский язык простыми, просто вынося подчиненное предложение до 
главного: 

«Хочешь, чтоб мамаша высекла» - «Әниеңнең тотып суктырганын көтәсеңмени?» 
(стр.5). 

В некоторыхситуациях переводчик просто заменяет одну часть из однородных членов 
на деепричастие (хәл фигыль): 

«Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы» - «Гриша, ишекне шалт 
иттереп ябып, йөз дә беренче тапкыр сәгатьне карарга бара» (стр.7) (как мы заметили, 
«сотый раз» в татарском варианте дается как «сто первый раз», тем самым переводчик 
подчеркивает экспрессию). 

Ибрагим Гази меняет формы слов, когда это необходимо: 
«Дурак ты эдакий» - «Ах, сине тилене» (стр.8). 
А иногда добавляет вспомогательные слова, чтобы передать некоторые оттенки: 
«…мнется» - «икеләнеп тора» (стр.8); 
«...из угла в угол снуют» - «түрле-почмаклы йөреп торалар» (стр.6). 
 (в данныхслучаях переводчик использует такую грамматическую категорию, как 

способ действия (дәрәҗә), чтобы подчеркнуть длительность действия); 
«...подождут» - «...көтәрләр әле» (стр.6); 
«Свинство одно только… Голодом морить!» - «Бу бит индедорфалык…Кунакларныач 

тот, имеш!» (стр.7); 
«Мало осталось» - «Күп калмады инде» (как мы видим, в данном случае дан 

антонимичный перевод) (стр.7). 
Чтобы передать характер героев и подчеркнуть отношение автора к нему, переводчик 

оставил слова, как они есть: 
«Он ухаживает» - «Ул кызлар артыннан ухаживать итә» (стр.6).  
Следующее произведение – «Сельские эскулапы» - «Авылэскулаплары». 
Первое предложение «Земская больница» переведено как «Земство шифаханәсе» (стр.9) 

(то есть с помощью изафета – второй тип). То же самое касается и перевода «клеенчатый 
фартук» - «клеенка алъяпкыч» (первый тип) (стр.11). 

Как и в предыдущем переводе, Ибрагим Гази добавляет сказуемые: 
«Больных человек тридцать» - «Авырулар бер утызлап бар» (стр.9). 
Переводчик часто меняет части речи слов: 
«Кузьма Егоров, в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет 

цикорный чай» - «Кузьма Егоров, кешеләрнең язылып бетканен көтеп, кабул итү бүлмәсендә 
цикорийлы кофе эчеп утыра» (стр.9) (в данном случае он превратил сложноподчиненное 
предложение в простое, осложненное деепричастным оборотом); 

«Ввв… Смерть!» - «Ввв…Үтерә!» (стр.12); 
«…с вашего позволения» - «рөхсәт итсәгез» (стр.13). 
Иногда переводчик подходит к работе творчески, чтобы передать экспрессию героев: 
«Что это за чернила?» - «Шушы да язу карасы булсын имеш» (стр.9); 



3639 

«Угорел?» - «Әллә башың түндеме?» (стр.10); 
«Не такой пьяница, как ваша милость» - «Синең шикелле кабак тастымалы түгел» 

(стр.10). 
Ибрагим Гази иногда заменяет глагол на деепричастие: 
«…сердится и записывает больных» - «ачулана-ачуланаавыруларны яза» (чтобы 

подчеркнуть одновременность действий) (стр. 9). 
Переводчик, по нашему мнению, смог передать фразеологизмы на татарском языке: 
«…в три погибели сморщенная» - «гүя явыз язмыш тарафыннан шулай дүрткә 

бөгелгән...» (стр.11). 
Кроме того, он передает фразеологическими оборотами и обычные слова, чтобы 

передать характер героев: 
«Чего же смеешься» - «Нәрсә авызыңны ердың?» (стр.9); 
«Удивляюсь я этому земству» - «Исем китә бу земствога» (стр.9). 
Но иногда, наоборот, переводит фразеологизм обычными словами и предложениями: 
«В жар бросает, Кузьма Егорыч» - «Кыздыра, Кузьма Егорыч» (стр.12); 
«Спиницу дерет» - «Үтереп арканы сызлата» (стр.12). 
«Из Хапловой» Ибрагим Гази перевел как «Хапловоавылыннан» (стр.10), чтобы 

читателям было понятно, о какой местности идет речь. 
Как правило, частица нев татарском языке передается отрицательной формой 

инфинитива (с окончаниями -маска/мәскә) или же с помощью слов «ярамый» (нельзя) и 
«түгел» (не): 

«Не курить здесь» - «Монда тартырга ярамый» (стр.10); 
«Лизавета Григорьевна любовью не занимается» - «Лизавета Григорьевна гыйшык-

мыйшык белән шөгыльләнә торган кыз түгел» (стр.13). 
Как было уже сказано, переводчик делает текст понятным для определенного народа. 

Ради этогоему приходится изменять или заменять слово. Например: 
«Или ты не понимаешь русского языка?» - «Әллә син кешечә әйткәнне 

аңламыйсыңмы?»(стр.10) (“русский язык” – родной для русских людей, но не для татар; 
автор имел в виду обычный “человеческий язык”); 

«У тебя малокровие» - «Синең каның аз» (стр.11); 
«Грамотен?» - «Укый-яза беләсеңме?» (стр.10). 
Переводчик, когда необходимо, добавляет слова: 
«Аль забыл на шестой?» - «Алтынчыга киткәндә генә әллә оныттыңмы?» (стр.10); 
«… на крестинах» - «чукындырган чакта…» (стр.10). 
Он также может дать описательный перевод: 
«Стукотей показывает под ложечку» - 

«Стукотей ашказаныннанюгарыракберурынгатөртеп күрсәтә» (стр.12). 
Иногда Ибрагим Гази использует антонимичный перевод: 
«На этом свете все возможно!» - «Бу дөньяда мөмкин булмаган нәрсә юк» (стр.12); 
«Нешто не знаешь» - «Беләсең ич» (стр.10). 
В русском языке есть добавочное –с,которое прибавляется при обращении к более 

почетным людям. Мы считаем, что переводчику удалось передать то же значение: 
«Что вам угодно-с?» - «Рәхим итеп, сезнең ни йомыш?» (стр.13); 
«С удовольствием-ссс...» - «Бикрәхәтләнеп...» (стр.13). 
 И в русском, и в татарском языке есть уменьшительно-ласкательные суффиксы. И в 

данных текстах переводчик столкнулся с этим: «окошечко» - «тәрәзәчек» (стр.14). 
Переводчик также смог заменить русские междометия на татарские: 
«Кгм» – «Кһм» (стр.14); 
«Ей-богу!» – «Валлаһи әгәр» (стр.14). 
Мы сделали анализ двух произведений Антона Павловича Чехова, обращая внимание 

на морфологические особенности. Нужно отметить, что Ибрагим Гази является не только 
великим писателем, но и отличным переводчиком. Он подошел к своей работе творчески. 
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Чтобы перевести текст, он изменял форму слов, заменял их, делал описательный, 
антонимичный перевод, добавлял слова, умело перевел фразеологические обороты. Ибрагим 
Гази сделал произведения «Мошенники поневоле» и «Сельские эскулапы» понятными для 
татарского сознания. 

Мы считаем, что переводчику  удалось передать экспрессию персонажей, которая была 
в произведениях. Он смог сохранить стиль Антона Чехова.Данные переводы одновременно и 
точны, и являются результатом творчества.  
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Перевод – один из видов интерпретации; в широком смысле – это интерпретация одной 

национальной культуры другой.  
Добиваясь адекватного перевода, следует иметь в виду, по меньшей мере, три аспекта: 

национальные особенности жизни, быта, культуры той страны, где создано переводимое 
произведение; черты исторической эпохи, отраженной в нем; своеобразие миропонимания и 
поэтики писателя, ибо переводчик стремится «воспроизвести» жизнь другой страны, 
проникаясь взглядами именно этого творца.  

К концу XIX века татарские издатели стали активно печатать стихи и басни, повести и 
драмы русских современников. Татарскому читателю стали известны произведения 
А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя, А.Чехова, Л.Толстого, М.Горького и других.  

Данная работа посвящена анализу перевода с русского на татарский язык произведения 
А.П. Чехова «Вишневый сад». Выпущенный в 1949 году перевод «Чия бакчасы» является 
вариантом перевода этого произведения, перевод был выполненИ. Гази.  

Реалии как лингвистическое явление 
Как лингвистическое явление реалии относятся к категории безэквивалентной лексики. 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=lunguistics&author=vinogradov-vv&book=2001
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Они являются частью фоновых знаний и представляют собой значительный интерес при 
исследовании взаимодействия языка и культуры.  

Л.С. Бархударов отмечает, что все типы семантических соответствий между 
лексическими единицами двух пунктов можно свести к трем основным: 

1. Полное соответствие; 
2. Частичное соответствие; 
3. Отсутствие соответствия;[Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и 

частной теории перевода). Москва, 1975. – 239 с.] 

В тех случаях, когда соответствие той или иной лексической единице одного языка в 
словарном составе другого языка полностью отсутствует, принято говорить о 
безэквивалентной лексике. Этот термин ввели Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров. Под 
безэквивалентной лексикой они понимают слова, служащие для выражения понятий, 
отсутствующие в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным 
элементам, не имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат. При 
этом отмечается, что характерной чертой безэквивалентных слов является их 
неᴨереводимость на другие языки с помощью постоянного соответствия, их 
несоотнесенность с некоторым словом другого языка, но это не означает, что они совсем не 
переводятся.[Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура– М.: Индрик, 2005. – 1038 с.] 

Проблема передачи реалий при переводе 
Перевод реалий – часть большой и важной проблемы передачи национального и 

исторического своеобразия, поэтому проблема перевода реалий остается одной из трудных 
задач, стоящих перед переводчиком, привлекает внимание многих лингвистов и теоретиков 
перевода. 

Способам передачи реалий посвящены работы В.С. Виноградова, А.А. Реформатского, 
А.Д. Швейцера, И. Левого, С. Влахова, С.Флорина и других исследователей. 

Влахов и Флорин называют две основные трудности  передачи реалий при переводе: 1) 
отсутствие в переводимом языке соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у 
носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (референта) и 2) необходимость, 
наряду с предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) – ее 
национальную и историческую окраску.[Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – 
М.: Международные отношения, 1980.] 

Реалии в произведениях А.П. Чехова и способы их перевода 
При выборе наиболее подходящего приема перевода необходимо учитывать способ 

подачи реалии автором текста оригинала и средства, используемые им, чтобы довести до 
сознания читателя ее семантическое и коннотативное содержание. 

В настоящее время в переводоведении о возможных приемах передачи реалий 
высказано несколько существенно разнящихся между собой точек зрения. В данной работе 
рассматриваются схемы приемы перевода реалий в художественном тексте, предложенные 
В.С. Виноградовым и С. Влаховым в соавторстве с С. Флориным.[Влахов С., Флорин С. 
Непереводимое в переводе. – М.: Международные отношения, 1980.] 

Рассмотрим данные приемы подробно на примере перевода реалий в рассказах 
русского писателя А.П. Чехова. 

I. Транскрипция  реалии предполагает механическое перенесение реалии из исходного 
языка в переводимый язык графическими средствами последнего с максимальным 
приближением к оригинальной фонетической форме. Примеры: 

барышня (с. 472) (с. 4);монашка (с.473) (с. 7);великий пост (с. 474) (с. 8);конторщик 
(с.474) (с. 8);лакей (с. 475) (с. 10);барыня (с. 476) (с.12);крепостной (с. 478) (с. 15);пристав 
(с.478) (с. 15); мундир (с. 483) (с. 23);барин (с.484) (с.24);графиня (с.485) (с.26);присяжный 
поверенного (с.485) (с.26). 

Так же в тексте много имён собственных и географических названий, переданных с 
помощью транскрипций.  

II. Перевод реалии как прием передачи ее на переводимый язык применяют обычно в 
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тех случаях, когда транскрипция по тем или иным причинам невозможна или нежелательна. 
Используемые приемы передачи реалии при переводе. 

1. Введение неологизма – по-видимому, наиболее подходящий после транскрипции 
путь сохранения содержания и колорита переводимой реалии: путем создания нового слова 
(или словосочетания) иногда удается добиться почти такого же эффекта.  

• Пропадай моя телега, все четыре колеса. (с. 478) – Бетте газиз башкаем, калды муен 
утырып. (с. 15) 

• Двадцать два несчастья! (с. 490) – Адым саен бәла! (с.34); 
• Дурака свалял (с. 471) – Ахмаклык эшләдем (с.4); 
• Калашный ряд (с.471) – Ак сөякләр арасы (с.4); 
а) Кальки – «заимствование путем буквального перевода (обычно по частям) слова или 

оборота» – позволяют перенести в переводимый язык  реалию при максимально верном 
сохранении семантического содержания, но далеко не всегда без утраты колорита.  

б) Полукальки – своего рода частичные заимствования, тоже новые слова или 
(устойчивые) словосочетания, но состоящие частью из своего собственного материала, а 
частью из материала иноязычного слова. 

в) Освоением мы называем адаптацию иноязычной реалии, т. е. придание ей на основе 
иноязычного материала обличие родного слова. Этот прием нужно оговорить в том смысле, 
что тут реалия не только меняет свою форму, но обычно теряет и часть семантического 
содержания:  

• Слава Богу! (с. 474) – Аллага шөкер! (с. 8); 
• Боже мой! (с. 475) – Я Аллам! (с.10); 
• Господа! (с. 477) – Әфәнделэр! (с.14); 
г) Семантическим неологизмом мы назовем условно новое слово или словосочетание, 

«сочиненное» переводчиком и позволяющее передать смысловое содержание реалии. От 
кальки его отличает отсутствие этимологической связи с оригинальным словом.  

2. Приблизительный перевод реалий применяется чаще, чем любой другой прием. 
Обычно этим путем удается, хотя часто и не очень точно, передать предметное содержание 
реалии, но колорит почти всегда теряется, так как происходит замена ожидаемого 
коннотативного эквивалента нейтральным по стилю, т. е. словом или сочетанием с нулевой 
коннотацией.  

а) Принцип родовидовой замены позволяет передать (приблизительно) содержание 
реалии единицей с более широким (очень редко – более узким) значением, подставляя 
родовое понятие вместо видового.  

• Страстная неделя (с. 474) – пасха (с.9); 
• Шаровары (с. 477) – чалбар (с.13); 
б) Функциональным аналогом А.Д. Швейцер называет “элемент конечного 

высказывания”, вызывающего сходную реакцию у читателя;[ШвейцерА.Д. Перевод и 
лингвистика. Учебник, М.: Воениздат, 1973. - 280 с.]  

в) Описание, объяснение, толкование как прием приблизительного перевода обычно 
используется в тех случаях, когда нет иного пути: понятие, не передаваемое транскрипцией, 
приходится просто объяснять.  

Обобщая, нужно отметить, что приблизительный перевод реалий, как подсказывает 
само название, не является адекватным, передает не полностью содержание 
соответствующей единицы, а что касается национального и/или исторического колорита, то 
о нем читатель может догадываться, лишь если мастер-переводчик сумел подсказать это 
своим выбором средства выражения. 

3. Термин «контекстуальный перевод» обычно противопоставляют «словарному 
переводу», указывая на соответствия, которые слово может иметь в контексте в отличие от 
приведенных в словаре. Так что при этом характерно отсутствие каких бы то ни было 
соответствий самого переводимого слова (нулевой перевод) – его содержание передается при 
помощи трансформированного соответствующим образом контекста. 
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Анализ примеров из  комедии А.П. Чехова показал,  что переводчики  прибегают  к  
самым  разнообразным  способам   работы   с реалиями. Безусловно, при выборе способа 
перевода большую  роль  играетне только замысел автора текста, но и точка зрения автора 
перевода. Переводчик выбирает тот или иной  прием,  полагаясь  на  свой переводческий 
инстинкт, опираясь на полученные знания и накопленный  в процессе работы  опыт,  
поэтому  окончательное  слово,  независимо  от теоретических  исследований  в   
большинстве   случаев   остается   за переводчиком-практиком. 

Анализ системы слов-реалий в комедии А.П.Чехова позволяет сделать следующие 
выводы: 

• Слова-реалии являются очень своеобразной и вместе с тем довольно сложной и 
неоднозначной категорией лексической системы любого языка. 

• Являясь одной из важнейших групп безэквивалентной лексики, реалии выступают как 
своего рода “хранители” и “носители” страноведческой информации, это их особая роль в 
художественном произведении. 

• Проблема единой классификации слов-реалий остается неразрешенной, однако в 
основу всех имеющихся классификаций положен предметный принцип. 

• Автор использует слова-реалии для воссоздания этнографических особенностей 
повествования, для воссоздания временного колорита.  

• Писатель использует реалии-заимствования из других языков, играющие большую 
роль при детальном описании уклада жизни, быта народа. 

Исследуя проблему передачи реалий в переводе, мы выделили пять наиболее 
распространенных способов их перевода: 

• транскрипция (транслитерация); 
• гипо-гиперонимический перевод; 
• уподобление; 
• перифрастический (описательный, дескриптивный, экспликативный) перевод; 
• калькирование 
Рассмотрев данные приемы подробно на примерах перевода реалий в рассказах 

А.П. Чехова, можем сделать вывод о том, что при выборе наиболее подходящего приема 
перевода необходимо учитывать способ подачи реалии автором текста оригинала и средства, 
используемые им, чтобы довести до сознания читателя ее семантическое и коннотативное 
содержание. 
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Тіл – басқа адамдармен қарым-қытынас орнату құралы, себебі біз басқа адамдармен 

көбінесе тіл арқылы байланыс жасаймыз. Тіл және мәдениет арасында үлкен байланыс бар, 
ал тіл де, мәдениет те бір халыққа тиісті болса, соның әсері көбірек болады. Басқа тілді білу – 
басқа мәдениетке енудің де кілті болып табылады.  

Мәдениет құндылықтарын, әлеуметтік мәндерді негізгі жеткізуші, әрі қуатты 
тасымалдаушы болғандықтан мәдениет пен қоғамда тілдің орны ерекше, қоғамдық 
қатынастардың тиімді үйлестірушісі және реттеушісі болып қызмет етеді. Сонымен бірге тіл 
– елеулі элемент ғана емес, осы екі ауқымды ұғымның аса маңызды қыры. Ол бүкіл көп 
қырлы мәдениетті, аса күрделі, қоғамдық-лексикалық және семантикалық тұрғыдан қамтуға 
қабілетті, тұтас әлемді танытады. Мәдениет социологиясы саласындағы, ірі американдық 
маман Н. Смелзер айтқандай ― мәдениеттің барлық элементтері... тілмен жеткізіледі [1].  

«Мәдениетаралық коммуникация» термині тар мағынасында әдебиетте 1970жылдары 
пайда болды. Сол кезде мәдениетаралық қатынас жағдайларында коммуникативтік 
сәтсіздіктер мен олардың салдарын зерттейтін ғылыми бағытта жасақталды. Соңынан, 
мәдениетаралық коммуникация ұғымы аударма теориясы, шет тілдерді оқыту, 
салыстырмалы мәдениеттану, контрастивті прагматика және басқа салаларға тарады [2].   

Қазір мәдениетаралық коммуникация саласындағы ғылыми зерттеулер тілдік қызметте 
мәдени шартты айырмашылықтарына және солардың салдарларына душарласқан 
адамдардың мінез – құлқына бағыт бұрған. Коммунниканттардың ахуалдық тілді іс - 
әрекеттерді айту және түсіндіру кезіндегі мәдени айырмалары сипаттау зертеу нәтижелері 
болды. Әуел бастан бұл зерттеулер үлкен қолданбалы мәнге ие болып, кросс - мәдени 
әсерлікті дамыту жӛніндегі практикалық сабақтар (тренингтер) үшін сандаған жасалымдарда 
пайдаланылды.  Мәдентетаралық коммуникация қоғамдық феномен ретінде 20–шы ғасырдан 
бастап «экзотикалық» деп аталатын мәдениеттер мен тілдерге қатысты ғылыми орта мен 
қоғамдық санада қалыптасқан мүддемен идиологиялық жағынан бекіген соғыстан кейінгі 
әлемнің практикалық сұраныстарынан туған. Практикалық сұраныстар көптеген елдер мен 
аймақтардың қарқынды экономикалық дамуының, технологиядағы революциялық 
өзгерістердің, осыған байланысты экономикалық қызметінің жаһандануы салдарынан 
шыққан. Нәтижесінде әлем елеулі тарыла бастады― әр түрлі мәдениет өкілдерінің 
арасындағы ұзақ байланыстың тығыздығы мен қарқындылығы мейлінше өсіп, одан әрі 
ұлғаюда. Экономиканың өзімен қоса білім, туризм, ғылым,  кәсіби және әлеуметтік мәдениет 
арқылы коммуникацияның аса маңызды аймақтарына айналды.  Этникалық аумақтағы 
қарым-қатынас, ұлтаралық қатынас мәдениетінің көрсеткіштерін анықтау тұрғысында, 
сонымен қатар түрлі әлеуметтік-саяси жүйелердегі мәдениетаралық қарым-қатынас мәселесі 
көптеген зерттеуші-ғалымдардың: А.В. Авксентьев, Т.Ю.Бурмистрова, Н.Н.Гасанов , 
Л.М.Дробижева және т.б. еңбектерінде көрініс береді.  

Мәдениетаралық  коммуникация екі құрамдастастан – тіл мен мәдениеттен тұрады. 

mailto:dinara.naushabeka@gmail.com
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Зерттеуіміздің тұрғысына мәдениетаралық  коммуникация терминін нақтыламас бұрын тіл 
мен мәдениеттің арақатынасын қарастырғанымыз жөн.  Қазіргі коммуникативтік кеңістік 
күрделі жүйеден тұрады, онда негізгі орындардың бірі коммуникацияның әр түрлеріне 
тиесілі. Себебі  адам өзін әр түрлі жағдайларда түрліше ұстайды, сӛйтіп әрбір жеке жағдайда 
басқа адамдармен ерекше қатынас орнатады. Сонымен қатар коммуникацияның сипаты мен 
ерекшеліктері ақпарат беру құралдарымен, тәсілдерімен, коммуникация субъектілерімен, 
мақсаттарымен және басқа көптеген себептермен анықталады. Коммуникацияның төмендегі 
түрлерін атап көрсетуге болады: этника аралық, іскерлік, әлеуметтік, халықаралық, 
тұлғааралық, бұқаралық,  мәдениетаралық және басқалары. Аталған түрлердің ішінен бұл 
еңбекте  мәдениетаралық коммуникация қарастырылады.    

Қатынастың түрлі тәсілдерінің, амалдары мен стильдерінің үйлесуіне қатысты 
коммуникативистикада мәдениетаралық коммуникацияның үш негізгі түрі бӛлінеді – 
вербальды, вербальды емес және паравербальды. Бұл еңбекте вербальды коммуникацияның 
түрі қарастырылады, өйткені вербальды коммуникация адамдар қатынасының әмбебап тәсілі 
болып табылады да, адамдар соның көмегімен  түрлі ақпараттың негізгі бөлігін жіберіп,  
қабылдайды.   

Вербальды коммуникация дегенде сұхбаттасушылардың ой-пікірімен, ақпаратымен, 
көңіл - күй әсерімен бөлісуін білдіретін тілдік қатынасты айтамыз. 

Вербальды қатынас адам коммуникациясының барынша зерттелген алуан түрі болып 
табылады. Вербальды адам тіліне кез келген басқа белгі жүйесінің көмегімен жасалған 
хабарды  аударуға  болады. Мысалы, қызыл жарық белгісі «өтуге болмайды» ― «тоқта»― 
дегенді, спорт жарыстарында басқа қолдың алақанымен жабылған қолды жоғары көтеру 
«қосымша үзіліс минутын беріңіз»― дегенді білдіреді. 

Коммуникация стильдері түрлі мәдениеттерде түрленіп отырады. Т.Г.Грушевская, 
В.Д.Попков, А.П.Садохин вербальды коммуникацияның төрт тобын (класын) бөледі:  

- тура және тура емес;  
- астарлы, дәл және сығымдалған; 
- тұлғалық және жағдайлық; 
 - инструментальды және аффективті. 
Мәдениетаралық қатынаста туындайтын барлық проблемаларды социолингвистер үш 

негізгі себепке тоғыстырған:  
1) түрлі мәдениеттердегі мәдени құндылықтардың жиынтығының дифференцияналды 

сипаты - мәдени құндылықтардың әрбір жеке алынған жүйесі белгілі бір әлеуметтік топқа 
тән.  

  2) әлеуметтік қатынастар шекарасының айқынсыздығы (нақты шектің болмауы) – 
жалғыз адам әр түрлі әлеуметтік топтардың мүшесі болып табылады, әр жеке алынған қос 
индивидиумның қатынастары олардың әлеуметтік мәртебесі тұрғысынан нақты бір мәнді 
анықтамайды.  

3) мәдени топтарда үстем идеологияның болуы [3].   
Американдық социолингвистердің пікірінше, дәп осы себептер қатынас сипатын 

анықтап, оған тиісінше мәдени реңк береді.Орта тапты американдықтардың (достардың, 
қызметкерлердің, таныстардың) арасында жиі айтылатын қошемет сөздерді мысалға 
келтірейік. Американдықтар мынандай сөзді жиі айтады: «It’s a lovely dress you’re 
wearing!»― «Oh, no, I’ve got it for years!» ― «Сенің кӛйлегің қандай әдемі!»― «Қайдағы, бұл 
көйлекке жүз жыл болған шығар!»―Дж.Чиктің түсіндіруінше американдықтар эталитарлы 
қоғамның мүшесі ретінде қатынаста өзін ашық, еркін және тең ұстайды, және қошамет сөз 
әлеуметтік шектеулерді теріске шығарудың құралы болып табылады. Яғни, американдықтың 
сұхбаттасушының қошеметін қабыл алмау себебі мынада: қабыл алса, онда өзін одан жоғары 
көрсеткендей болады. Ал, мысалы,  ақ нәсілді орта тапты оңтүстік африкандықтар бір-біріне 
қошемет сөзді сирек айтады, айтылғандардың көбін қабылдаумен өзін сұхбаттасушыдан 
жоғары ұстап, әлеуметтік ара-қатынасын белгілеп алады. Мұны да әлеуметтік теңсіздік 
(әсіресе билікпен байланысты) заңмен анықталып, бекітілген қоғамның мәдени 
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құндылықтарымен түсіндіруге болады [4]. 
Мәдени түсінбеушілік негізінен коммуниканттарда фондық білімнің болмауынан 

туындайды. Бұл жерде фондық білім, В.С.Виноградовтың айтуынша, белгілі бір ұлысқа 
немесе ұлтқа ғана тән, солардың ӛкілдері жаппай мойындаған және сол ұлттық 
қауымдастықтың тілінде көрініс тапқан социомәдени мәліметтер. Түрлі мәденит өкілдерінің 
өз өмір салтының дұрыстығына илануы, «өзіміздікі»  және «бөтен» ― болып бөлінуі елеулі 
роль атқарады [5]. 

С.Арутюновтың айтуынша, «жер бетінде барлық адамдар киініп, тамақ ішіп, жүріп 
тұрса да, этникалық айырмашылық қалай тамақ ішетінінен, киінетінінен, жүріп тұруынан 
байқалады. Түрлі мәдениеттердің  бір қимылдың әр түрлі мағына беруі, бір мағынаның түрлі 
айтылыммен, іс қимылмен жеткізілуі мүмкін». Стереотиптік― көрініс басқа этнос өкілінің 
мінез-құлқын өз мәдениетінен ерекшелігі тұрғысынан түсіндіру кезінде жасақталады.  Келесі 
жағдайда түрлі мәдениеттердегі әдет-ғұрыптың сәйкессіздігін көреміз: неміс мұғалімі Беате 
көп жыл Үндістанда тұратын әпкесіне келеді. Үндістандықтар оларды кешкі асқа шақырады. 
Ирене сіңілісіне үндістандықтардың  тамақты қолмен жейтінін ескертеді. Қонақтар 
дастарханға отырды. Беате әпкесінің тамақты қолмен қалай жейтініне қарап, соны 
қайталауда. Кенет ол әпкесінің әлдебір ым беріп отырғанын, үй иелерінің де абыржулы 
екенін байқады. Себебін сұрауға үлгертпей Ирене үйіне асыға бастады. Жолда сіңілісіне 
ұрсып келеді: «Масқаралағаның не?! Сол қолмен тамақ жеп... Енді олар сені ешқашан 
шақырмайды [6]. 

Үндістанның салт-дәстүрін білмеу, түсінбеушілікке негіз болған. Үндістанда тамақты 
тек қана оң қолмен жейді, себебі оң қол – қасиетті. Мұндай жағдай мұсылмандарда да 
кездеседі. Оң  қол қасиетті, нанды оң қолмен жейді. Ал Үндістанда күріш нан сынды 
қасиетті.  

Келесі жағдайды қарастырайық: Қазақстандық екі студент ДААД  стипендиясын алып 
Германияға келген.  Бірде таңертеңгілік екеуі студенттер жатақханасының асханасында 
тамақ ішеді. Күні бойы жұмыс кӛп болғандықтан тоя тамақтануды жӛн көрген. Асханаға 
келген неміс стунденті олардың асын көріп: «Таңертең макарон жейсіңдер ме?»- деп 
таңырқай дауыстап жібереді. Германияда таңертең бутерброд, тек жексенбі күні жұмыртқа 
жейді. Ыстық тамақ түсте желінеді. Кешкі тамаққа да бутерброд, ыстық тамақты қонақтарды 
қабылдағанда ғана (кешкі тамаққа шақыру) беріледі. Біздің мәдениетте мұндай шектеу жоқ, 
әсіресе, түске дейін оқитын студенттер таңертең тойып тамақтанады, ақшаны үнемдеу 
мақсатында асханада түскі ас ішпей, түстен кейін бір-ақ тамақтанады.   Мәдени 
жаңылысудың келесі мысалы мәдени шиеленістің бастауы болды. Германияда―үшінші әлем 
елдері аталатындарға байланысты стереотиптік айтылымды естідік. Пассау қаласында 
«Страноведческие аспекты в литературных текстах» курсының әр елдердің студенттері 
қатысып отырған сабағында постмодернизм дәуірінің тақырыбы талқыланады. Талқылау 
кезінде курсты жүргізетін оқытушы постмодернизм туралы Европалық студентердің көп 
білетініне, Россиялық студентерінің естігеніне, ал Азиялық (Қазақстан, Қырғызстан) 
студентердің ештеңе білмейтініне сенімді екенін айтып қалады. Қазақстан мен 
Қырғызстаннан келген студентер бұған ашуланып, курстан бас тартпақ болады.  Бұл 
жағдайды былайша талдауға болады:  

а) мүмкін бұл жерде ―үшінші әлем елдерінде  білім мен әдебиетті емес, күнделікті 
тіршілік қамын ойлайды, яғни мәдениет деңгейі төмен деген стереотиптік түсінік өзіндік 
роль атқарған болар;  

ә) оқытушы өз елінде тотальдық режим орнатқан  түрікмендік президент туралы көп 
оқыған, кейін белгілі болғандай ол орталық және Орта Азияның барлық елдерінде сондай 
режим деп білген. Оның пікірінше, мұндай жағдайда білімді дамытуға, соның ішінде батыс 
мәдениеті туралы білім алуға ешбір негіз жоқ. 

Осы жағдайларды қарастырып , мәдени айырмашылықтың өмірдің барлық салаларын 
қамтиды деген қорытындыға келеміз. Бір мәдениет өкілінің мінез-құлқын басқа біреу өз 
мәдениетінің көзқарасына сәйкес түсінуі мүмкін. Сондықтан мәдениетаралық 
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коммуникацияның табыстылығы екі мәдениет өкілдерінің мәдени стереотиптерді білуімен 
тура пропорционалды. 

Қорытындылайтын болсақ, лингвисттердің көпшілігінің пікірінше, коммуникативтік, 
яғни адамдардың аса маңызды қатынас құралы болу – тілдің негізгі және елеулі функциясы. 
Біздің зерттеуімізде коммуникация жай қатынас құралы емес, түрлі мәдениет иелерінің 
арасындығы қатынас құралы ретінде қарастырылады, бұл коммуникация үрдісіне 
культурологиялық көзқарас тұрғысынан қарауды қажет етеді.  Сондықтан да 
А.П.Садохиннің ізімен біз коммуникацияны түрлі сөзді немесе сөзсіз коммуникативтік 
құралдардың көмегімен түрлі арналар бойынша жеке тұлғалар, сол сияқты бұқаралық 
қатынаста ақпаратты жөнелту мен хабарлаудың, әлеуметтік шартты үрдісі ретінде түсінеміз. 
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Появление новых технологий неизбежно влечет за собой изменения в каком бы то ни 
было языке. В особенности это касается английского языка – языка международного 
общения. Фактически, в нем в любой момент могут произойти изменения, и тогда 
существующие правила и рекомендации неизбежно будут считаться устаревшими. 
Лингвисты всего мира внимательно следят за развитием английского языка, отслеживают 
существующие тенденции и обращают особое внимание на те аспекты, которые могут 
сигнализировать о возможных, приближающихся или текущих изменениях. Среди подобных 
тенденций можно назвать следующее: различия между диалектами английского внутри 
территории одной страны, изменение смысла слова вследствие появления новых видов 
деятельности, а также формирование нового пласта лексики под влиянием специфических 
политических и общественных явлений. Одни явления оказывают большее воздействие на 
язык, нежели другие. И потому тема данного исследования отражает один из самых важных 
и влиятельных аспектов современности, а именно влияние интернета как 
экстралингвистического фактора на развитие современного английского языка. 

Существуют серьезные основания полагать, что в 21 веке интернет технологии окажут 
самое серьезное влияние на английский язык. Учитывая все возрастающее количество людей, 
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проводящих большую долю своего времени в интернете, коммуникатируя с другими 
интернет-пользователями, можно говорить об интенсивном и мгновенном воздействии 
интернета на язык. В первую очередь тенденцией к быстрым и резким и изменениям 
обладают те языки, которые являются языками интернета. Это касается прежде всего 
английского языка, который доминирует в интернет пространстве: 55,5 % веб материалов, 
представленных в сети - на английском. Примечательно, что английский язык постепенно 
сдает позиции (по сравнению с приблизительно 70% в 2000 году), но все еще остается 
основным языком интернета. В наши дни интернет - это глобальная компьютерная сеть, чьи 
возможности и постоянно увеличиваются, позволяя беспрецедентному количеству людей 
одновременно находиться в контакте друг с другом через электронную почту (e-mail), 
социальные сети (Facebook,Twitter, Pinterest, Instagram, etc.), а также блоги (Tumblr.) и 
многое другое. Значение Интернета как глобальной среды невозможно отрицать, это 
отражено в специфике написания этого слова в различных языках: в английском статус 
интернета выражен в его написании с заглавной буквы: "Internet", "Net". Это первый случай, 
когда значимость технологии отражена в написании. Сравните: printing, publishing, 
broadcasting, radio, television, - ни одно из этих понятий не пишется с заглавной буквы в 
английском языке, несмотря на большое значение этих изобретений для всего человечества.  

С изобретением книгопечатания в 15 веке, стали развиваться новые шрифты и стили 
письма, правила пунктуации. Появлением телефона в 19 столетии привнесло новые стили 
диалога. Появление телевидения и радио в 20 веке также серьезно повлияло на язык. В 
результате образовались новые стили языка, о которых мы раньше не знали: прогноз погоды, 
выпуски новостей, ток шоу. Тоже самое произошло и с появлением интернета. Никто не мог 
предположить, что язык может быть таким разнообразным, невозможно было представить, 
сколько технологических вариаций будет существовать: мировая поисковая сеть, 
электронная почта, чаты, виртуальный мир, онлайн игры, блоги, мгновенные сообщения, - и 
все это продолжает стремительно развиваться. И каждый из новых способов коммуникации 
представляет собой новую языковую вариацию. И хотя такие фундаментальные открытия, 
как изобретение книгопечатания и телерадиовещания, сыграли большую роль в 
формировании языка, они оказывали влияние на те речевые ситуация, которые 
укладываются в привычные рамки письменной (writtenEnglish) и устной английской речи 
(spokenEnglish). Поскольку интернет предлагает новую форму коммуникации, будет уместно 
ввести термин Netspeak, который в данном контексте будет означать коммуникацию, 
опосредованную техническими средствами. В этом значении данный термин был 
использован авторитетным британским лингвистом Дэвидом Кристалом в его книге 
LanguageandtheInternet, (p. 3, 2001). Словарь английского языка Коллинса дает следующее 
определение термину "Netspeak": netspeak (ˈnɛtˌspiːk) n (Languages) thejargon, abbreviations, 
andemoticonstypicallyusedbyfrequentinternetusers [C20: from (inter)net + -speak]. 

В данной работе мы рассмотрим проявления языка интернета, Netspeak, в некоторых 
основных зонах коммуникации, которые можно выделить в интернете, а именно: 
WorldWideWeb, электронная почта (email), область виртуальных миров (online-games) и два 
типа интернет коммуникации. Первый тип - синхронический: происходящий в реальном 
времени, например, социальные сети, и асинхронический - пользователь размещает 
информацию, доступную для просмотра, в надежде, что другие пользователи её увидят, 
например, блог. Очень важно понять, как новая технология фактически придала новую 
форму языковому выражению. Интернет стал доступен на множестве мобильных устройств, 
например, на смартфонах. Они, как правило, оснащены маленькими экранами, и это 
напрямую влияет на способ представления языковых единиц: например, заставляя 
пользователей Твиттера и системы мгновенных интернет сообщений прибегать к большему 
количеству сокращений и аббревиаций. В данной статье мы рассмотрим ряд особенностей, 
которые отличают Netspeak от письменной и устной речи, возводя его в ранг особого 
лингвистического феномена.  

1. Отличия Netspeak от письменной речи. Во-первых, традиционный текст, в отличие 
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от электронного, статичен по отношению к странице, на которой он размещен. В условиях 
электронного текста само понятие "страница" используется условно, а потому носит 
название "веб-страницы" ("webpage"), которую администратор может обновлять по своему 
усмотрению. Текст на такой станице можно бесконечно изменять и даже удалить.  

2. Отличие Netspeak от устной речи. В процессе интернет-коммуникации 
отсутствуют такие элементы невербального общения, как мимика, жесты, выражение лица и 
др. Человек по ту сторону экрана не может отреагировать на сообщение, пока другой 
человек находится в процессе его создания, потому что для него оно просто не существует. 
Netspeak отличается от устной речи главным образом тем, что данная форма языкового 
общения не может передать все разнообразие интонаций, ритма, тона голоса и манеры 
говорящего. Однако Netspeak отчаянно стремится приблизиться к "живому общению" 
посредством использования заглавных букв, пробелов и специальных символов. 
Распространенным примером является многократное повторение отдельных букв 
(Aaaaahhhhhh, hiiii, oooops, soo) и знаков препинания (nomore!!!, hey!!!!!, 
seewhatyoudone????!!?!?) для эмфатического эффекта. Вот некоторые другие общепринятые 
нормы эмфатизации: 

Allcapitalsforshouting:  
• I SAID NO  
letter spacing for loud and clear: 
• W H Y N O T, w h y n o t  
word/phrase emphasis by asterisks : 
• the *real* answer 
Нужно отметить, что эти приемы ограничены и обладают небольшим количеством 

значений, способны в основном эмфатически выделить сказанное, придать экспрессии. 
Необходимость выразить эмоции, особенно в личном общении привела к возникновению 
элементов, получивших название "smileys" или "emotives". Они могут быть сконструированы 

1. как при помощи знаков препинания: 
• :) or :-) "happysmiley" - выражает позитивное отношение  
• ): or :-) "sadsmiley" –выражает негативное отношение  
2. Так и при помощи получивших широкое распространение стилизованных 

графических изображений. Большинство из них кратко обозначают человеческие эмоции, 
особенно выражение лица.  

На этих элементах Netspeakмы подробно останавливаться не будем.  
Таким образом, Netspeak не похож ни на устную, ни на письменную форму речи. "It's 

not a hybrid of spoken and written features", -говоритДэвидКристаллводномизсвоихвидео-
интервью. Он считает, что Netspeak представляет собой принципиально новый вид 
коммуникации.  

Термины, связанные с компьютерными технологиями вошли в повседневную речь 
интернет-пользователей - рядовых носителей английского языка,чтоможнопронаблюдатьна 
следующих примерах: 

• It's my turn to download now (i.e. I've heard all your gossip, now hear mine) 
• I need more bandwidth to handle that point (i.e. I can't take it all in at once) 
• She's multitasking (said of someone doing two things at once) 
• Let's go offine for a few minutes (i.e. let's talk in private)  
• Give me a brain dump on that (i.e. tell me all you know) 
• Are you wired? (i.e. ready to handle this) 
• Get with the programme (i.e. keep up)  
• I got a pile of spam in the post today (i.e. junk mail) 
• E you later (said as a farewell).  
1. Частица адреса электронной страницы ".com" превратилась в распространенную 

фразу "Dotcom", которую очень часто можно встретить на различного рода рекламных 
объявлениях и в газетных заголовках. Схожесть форм "com"и "come" была давно замечена и 
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потому всячески эксплуатируется: ".comandgetit" гласит объявление онлайн лотереи о 
розыгрыше автомобиля. Элемент "dot" ("точка") широко используется в различных фразах и 
названиях: "learnhow.to" -вебсайт, "Getaroundthe www.orld" - слоган туристической компании. 

 2. Сходная тенденция наблюдается с символом @, как с универсальной частицей, 
соединяющей получателя информации с местом нахождения. @ в значении "at" somewhere 
можно часто встретить в интернет пространстве в следующих фразах: @home, @cafe. 
Атакжеслоган "this is where it's @", КнигаБиллаГейтсаподназванием "Business @ the speed of 
thought ".  

3. Префикс e-, который по данным TheOxfordDictionaryofNewWords, используется в 
сотнях различных выражений - в очередной раз свидетельствует о том, что Netspeak вошел в 
языковые реалии современного англоязычного населения. 
Этоявлениемыможемнаблюдатьнапримереданныхсловивыражений: • e-tailing and e-tailers 
['retailing on the Internet'], • e-Iance ['electronic free-lance'] and e-Iancers, • e-books, e-conferences, 
• e-voting, • e-Ioan, • e-newsletters, • e-security, • e-cards, • e-shop, • A bookmaker developing a 
Net presence called the firm "e-we go".  

4. Появление неологизмов посредством соединения двух отдельных слов, получило 
название compound. 

• mouse in such forms as mouseclick, mousepad, mouse across; 
• click in click-and-buy, one-click, cost- per-click, double-click;  
• ware in (firmware, freeware, groupware, shareware); 
• web in webcam, webmail, , webmaster, webzine, webhead ['Web addict'];  
• net in netnews, Usenet, Netspeak, EcoNet, PeaceNet, netiquette, netizen, infonet;  
• hot in hotlist, hotspot, hotlink, Hotmail, HotBot, HotJava;  
• bug ['software error'] in bugfix, bugtracker, bug bash ['hunt for bugs'].  
Подобнуюфункциювыполняютприставкиcyber- andhyper- вкачествепрефиксов 

(cyberspace, cyberculture, cyberlawyer, cyberrights; hypertext, hyperlink, hyperzine), 
атакжеиспользованиевкачествесуффикса -bot [anartificialintelligenceprogram, fromrobot], 
(annoybot, chatterbot, knowbot, cancelbot, softbot, mailbot, spybot.) Средидругихпрефиксов - 
префикс e- (проиллюстрированвыше); атакже V- ['virtual'], as in V-chat ['virtual chaf], 
ThanksE6 ['Thanks a million']. Слово" at" , часто представлено как @, имеет префиксальным 
функцию, как в @command, @sign, @-party, @- address. Еще одной, пожалуй, самой 
характерной чертой Netspeak является насыщенность аббревиатурами, несколько примеров 
которых представлены ниже: BBS ['bulletinboardsystem'], DNS ['domainnamesystem'], FAQ 
['frequentlyaskedquestion'], HTML ['hypertextmarkuplanguage'], ISP ['InternetServiceProvider'], 
URL ['uniformresourcelocator'], а также названия фирм AOL, IBM, IRC.  

Современные портативные устройства с выходом в интернет зачастую обладают 
маленькими экранами, что дало толчок созданию огромного количества сокращений. 
Акронимытеперьмогутозначатьнепростофразы, ацелыепредложения: A YSOS [' Are you 
stupid or something?'], CID ['Consider it done'], CIO ['Check it out'], GTG ['Got to go'], WDYS 
['What did you say?']. Отдельныесловасокращаютсядо 2-3 букв: PLS ['please'], THX or TX 
['thanks'], WE ['whatever']. Некоторыенапоминаютребусы: B4N ['Bye For Now'], CYL ['See you 
later'], L8R ['later']. Существует словари для подобных форм.  

Еще одной чертой Netspeak является характерная графология. В основном, информация 
в интернете не зависит от регистра ввода, что допускает беспорядочное использование 
заглавных букв, либо даже полное их игнорирование. Предпочтение строчных букв 
заглавным - одна из основных тенденций интернета. То же можно сказать и о пунктуации, 
которая часто не соблюдается. Отсюда нередко можно увидеть предложение следующего 
вида: "johnareyougoingtolondonnextweek". Предложения, состоящие из заглавных букв, 
воспринимаются, как "кричащие" и потому их избегают использовать.  

Интересен феномен "бикапитализации" (bicapitalisaton"/"BiCaps"), когда в одном слове 
первая и одна из букв середины - заглавные. Это также характерная черта интернет-
графологии. Примеры: AltaVista, RetrievalWare, ScienceDirect, ThomsonDirect, NorthernLight, 
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PostScript, PowerBook, DreamWorks, GeoCities, EarthLink, PeaceNet, SportsZone, HotWired, 
CompuServe, AskJeeves.  

Распространено нетрадиционное написание слов с целью передать особенности 
произношения: yep, yup, yay, nope, noooo, kay ('OK'), sokay ['It's OK'].  

Пунктуация носит минималистичный характер и необязательна, использование зависит 
от желания конкретного пользователя. 

 Графология и лексика - области языка, сравнительно легко поддающиеся изменениям, 
чего нельзя сказать о грамматике, изменение которой происходит в течении десятков и сотен 
лет. Поэтому можно утверждать, что грамматика английского языка осталась такой же, 
какой она была до того, как интернет прочно вошел в нашу жизнь.  

Таким образом, на сегодняшний день сложно делать определенные выводы, поскольку 
интернет был изобретен сравнительно недавно. Должно пройти много времени, прежде чем 
интернет ресурсы начнут оказывать устойчивое влияние на английский язык. Английский 
сегодня мало чем отличается от английского языка, каким он был 30 лет назад. Чрезвычайно 
популярные слова, такие как "LOL", "YOLO" и другие подобные сокращения пока 
представляют собой единичные случаи (аббревиатуры составляют всего 10% от общего 
числа слов, вопреки распространенным мифам о "засилье" сокращений в интернет 
пространстве среди молодежи). Язык сам по себе не так уж сильно изменился. На самом деле 
не появляются новые грамматические правила, не изменяются окончания и даже количество 
новых слов, возникших в результате изобретения интернета (несколько сотен тысяч слов по 
сравнению с миллионами уж, существующими в английском языке, это не так уж много). 
Прослеживается небольшое влияние на пунктуацию (эмотивная, усиленная (fantastic!!!)) Но 
в целом тот язык, который мы наблюдаем на экране компьютера - это тот же язык, который 
был и до существования интернета. Вероятно, он стал более экспрессивным. Яркий тому 
пример - "Twitter ", лимит сообщения в Твиттере 140 знаков (приблизительно 30 английских 
слов), поэтому пользователи крайне ограничены в выборе языковых средств. Сообщения в 
Твиттере носят название "твит" ("tweet"). Изначально Твиттер, появившись в 2005 году, был 
своего рода дневником, но после 2009 года превратился в новостной ресурс, таким образом 
изменив свою роль (fromwhatareyoudoingtowhat'shappening). Вероятно, через 100 лет вопрос о 
влиянии интернета на развитие английского языка будет носить более актуальный характер. 
Однако и сейчас, в начале 21 века, мы можем и должны рассматривать его как один из 
основных экстралингвистических факторов, влияние которого на язык неоспоримо, что не 
может не вызывать противоречивое отношение общественности. Так называемые 
"ProphetsofDoom" существовали и будут существовать всегда, ведь каждое новое 
изобретение во все времена вызывало опасения. Но мы не можем остановить процесс: 
английский язык, как губка, впитывает новые веяния в жизни общества, гибко 
подстраивается под реалии современной жизни. Можно судить об уникальной способности 
английского языка поддаваться изменениям, вбирая новые слова и приобретая новые черты. 
Если вас это пугает, то достаточно вспомнить, что история английского языка - это история 
заимствования слов из других языков, а в результате он стал тем, что он есть сейчас - самым 
популярным языком всех времен. 
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Сегодня политическая корректность представляет собой серьезную проблему для 
переводчиков. Она воздействует на средства языка. Политически корректный язык стал 
обширной темой для рассуждения в англоговорящих странах за последние годы. Таким 
образом, необходимо начать нашу работу с объяснения термина. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, «политическая корректность языка выражается в 
стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают 
чувства и достоинство индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой 
бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, 
возраста, состояния здоровья, социального и языкового феномена, получившего название 
политической корректности» [1]. 

Политическая корректность – это пункт назначения, путь к которому проложен через 
определенные стратегические подходы, а эвфемизмы – это способ следования правилам или 
их нарушения при взаимодействии отдельных людей и общества в целом. Политическая 
корректность подразумевает снисходительность к расе, полу, религии, возрасту, 
способностям и альтернативным стилям жизни. И, несмотря на то, что это явление берет 
начало в Америке, все же оно быстрыми темпами распространилось по всему миру. 

Вопросом политической корректности, а также способами ее передачи в языке – 
эвфемизмами, занимались и продолжают заниматься лингвисты.  

Использование политически корректного языка предложено Кэмерон. Она пишет, что 
политически корректные средства языка предоставляют определенной группе возможность 
определять то, как они хотят, чтобы их называли другие и подчеркнуть их индивидуальность 
[2]. Это также подмечено Аллан и Бёридж, которые показали это на политически корректном 
термине афро-американцы.  По их словам, целью использования данного термина не 
является привлечь внимание к генетике или цвету афро-американских людей, а наоборот, 
подчеркнуть их исторические корни. Более того, использование политически корректных 
выражений «призывает к более точному и аккуратному употреблению языка»[3]. 

Джеймс Финн Гарнер, писатель и актер из Чикаго, переписал самые популярные сказки 
политически корректным языком, и его книга « Politically Correct Bedtime Stories», изданная 
одновременно в Нью-Йорке, Торонто, Оксфорде, Сингапуре и Сиднее, немедленно стала 
бестселлером номер один. В предисловии к этой книге автор оговаривается, боясь обвинений 
в нарушениях норм политической корректности (но и здесь не удержавшись от юмора, 
сообщает): 

«If, through omission or commission, I have inadvertently displayed any sexist, racist, 
culturalist nationalist, regionalist, ageist, lookist, ableist sizeist, speciesist, intellectualist, 
socioeconomicist, ethnocentrist,phallocentrist heteropatriarchialist, or other type of bias, as yet 
unnamed, I apologize and encourage your suggestions for rectification» [4]. 

Если по причине упущения или пристрастия я неумышленно проявил какие-то 
сексистские, расистские, культуралистские, националистские, регионалистские, 
«лукистские», социально-экономистские, этноцентристские, фаллоцентристские, 
гетеропатриархалистские взгляды, а также любые другие, не упомянутые мною 
предрассудки, касающиеся возможностей, размеров, рода, умственных способностей, я 
приношу свои извинения и призываю всех предлагать мне свои уточнения. 
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Отрывки из этих «политически корректных» сказок не нуждаются в комментариях, они 
иллюстрируют тенденцию последовательной политической корректности, доведенной до 
абсурда. 

Было бы интересно кратко изучить, каких стратегий придерживается переводчик, когда 
политическая корректность является ключевым элементом понимания значения исходного 
текста, как в случае с текстами, содержащими подобие политической корректности. Как 
было сказано выше, введение в текст перевода новых лексических единиц, которые 
пытаются определенным образом передать элементы политически корректного исходного 
языка, затруднительно и требует пояснений. Тогда как использование существующих в 
языке перевода слов как аналогов для политически корректных терминов исходного языка 
никак не может передать значений политически корректной лексики, так как само явление 
политической корректности не существует в языке и культуре перевода.  В связи с этим мы 
решили посвятить нашу работу изучению способов подражания культурному и 
лингвистическому явлению, не существующему в языке и культуре языка перевода. 

Выражения и отдельные слова, скрывающие и смягчающие неприятную 
действительность, имеют место в статьях американских газет, а также журналов. Вопросы 
политической корректности очень часто изучаются журналистами. Одни занимаются целыми 
статьями, посвященными данной тематике, впоследствии чего мы можем найти огромное 
количество эвфемизмов на страницах прессы. Вторые же, будучи представителями местных 
изданий, не уделяют должного внимания скрыванию действительности и смягчению 
дискриминации.  

 В некоторых ситуациях переводчику также следует редактировать содержание для 
того, чтобы текст соответствовал нормам политической корректности, а говорящий не 
оказался в неловком положение согласно культурным различиям. Устный и письменный 
переводчик M. Бёрди, проживающий в Москве, приводит пример мужчины, говорящего тост 
о женщинах на вечере: «За красивых дам, которые украшают наш стол (дословно: 
Tobeautifulladieswhoarebeautifuldecorationofourtable)».  Очевидно, говорящий не в курсе того, 
как оскорбительно звучат его слова для присутствующих американских женщин, будучи 
сравненными с «украшением стола». Поэтому переводчик передает тост так, как и 
предполагалось, т.е. в качестве комплимента, изменяя дословность: 
«Iraisemyglasstothebrilliantwomengracingourtable». 

Умышленно нейтральный термин косвенный ущерб, использовавшийся в ходе войн, 
особенно неприятен в данном отношении. Косвенный в этом контексте значит 
второстепенный или непрямой. Ущерб значит физический вред, нанесенный чему-либо так, 
что снизил его ценность, пригодность или привычное функционирование. Целью термина 
является держать нас на расстоянии от страха, который случается на самом деле: убийство и 
ранения гражданского населения в ходе военных действий.  

Наиболее правильно и точно для такого обстоятельства будет сказать «жертвы среди 
гражданского населения».  

IRS to pay back-refunds to illegal immigrants who didn’t pay taxes Lawmakers fear illegals 
could use Obama amnesty to find ways to vote [5]. 

Споры на тему лексикона о надлежащем описании иностранцев, проживающих 
незаконно в США, являются совсем иным примером. На наш взгляд, «незаконный 
иммигрант» (illegalalien) звучит вполне дескриптивно. Также«undocumentedimmigrant» в 
какой-то степени является тактичным выражением, так как оно описывает отсутствие 
официального разрешения у людей для нахождения в этой стране. Но, заметим, что многие 
адвокаты для узаконивания статуса миллионов таких людей в стране относятся к ним просто 
как к «мигрантам» или «иммигрантам». 

СМИ играют огромную роль в данной проблеме. В самом деле, очень просто 
разглядеть сторону противоречия в том, что СМИ оказывает благоприятное влияние 
посредством слов и понятий, которые используются журналистами в статьях для описания 
политических боевиков. Таким образом, издательская инструкция Ассоциированной прессы 
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требует использования следующих понятий, включающих тяжебные споры: 
Аборт: Использовать «антиабортивный» вместо «в защиту жизни». Избегать 

использования слова «abortionist» (акушер), которое подразумевает под собой человека, 
незаконно производящего аборты. Аналогичным образом Ассоциированной прессой 
запрещено использование выражения «illegalalien» (нелегальный/незаконный иностранец), 
кроме случаев прямого цитирования, необходимого для повествования. Следует 
использовать «illegal» (незаконный) лишь по отношению к действию, но никак не к человеку: 
незаконная иммиграция, но не незаконный иммигрант. 

Самую маленькую группу нашего исследования, включающую лишь один 
политический эвфемизм fatcat, составляют статьи на тему гражданской и государственной 
службы. Fatcat – эвфемизм, описывающий человека, использующего высокую должность 
для собственной выгоды.  Обычно данный эвфемизм используют, чтобы охарактеризовать 
политиков и директоров компаний, проявляющих жадность и самодовольство, несмотря на 
то, что на самом деле они не «мурлычут». Может показаться, что fatcat вовсе и не является 
эвфемизмом по причине отрицательной коннотации, но мы следуем научным этическим 
нормам и приписываем данное выражение к числу эвфемизмов, так как обнаружили его в 
списке политических эвфемизмов в словаре «HownottoSayWhatYouMean». 

Мы предлагаем рассмотреть следующий пример с использованием выражения fatcat, 
для того, чтобы понять, какие трудности, если таковые имеются, при переводе нам 
встретились: 

President Robert Mugabe has moved to ease public anger in Zimbabwe by capping the pay of 
“fat cat” managers of state-owned companies (BBC News, March 19, 2014). 

Обычно, перевод эвфемизмов осуществляется посредством нахождения эквивалентов в 
переводящем языке, в словарях, а также с помощью переводческих трансформаций.  Чаще 
всего наблюдается прием калькирования: humanitarianintervention – гуманитарная 
интервенция (т.е. вторжение в гуманитарных целях). 

Касательно выбранного примера, перевод был осуществлен следующим образом: 
Президент Зимбабве Роберт Мугабе ограничит выплату «большим шишкам», 

стоящим во главе государственных компаний, причиной чему является общественное 
недовольство.  

Очевидно, данный способ перевода с помощью калькирования не подпадает под 
критерии политически корректного языка. В связи с этим, более адекватный перевод будет 
звучать следующим образом: 

Президент Зимбабве Роберт Мугабе принялся ослаблять общественный гнев путем 
ограничения выплат разбогатевшим руководителям государственных компаний.  

По причине того, что, по мнению людей, выражение в исходном тексте может влечь за 
собой негативное восприятие, при переводе было решено не акцентировать внимание на 
финансовое положение руководителей. Очевидно, что в подобных случаях вполне уместно 
использование описательного перевода. На наш взгляд, таким образом сохраняется 
исходный смысл и следование нормам политически корректного языка. 

Таким образом, исследования доказывают, что эвфемизмы, наряду с выполнением 
коммуникативной функции, также воздействуют на сознание людей. Проблемы перевода, 
связанные с политической корректностью, демонстрируют сложные отношения между 
языком и культурой и подчеркивают значимость культурных аспектов перевода в практике 
устного и письменного переводчика. Нет единого правила, чтобы выбрать, какой 
переводческой стратегии придерживаться, и выбор ее зависит от числа культурных и 
лингвистических факторов. Анализ проблем передачи политически корректного языка на 
уроках перевода помог бы устным и письменным переводчикам развить навыки 
критического мышления для достижения профессионализма и познать, какую роль играет 
переводчикв межкультурной коммуникации.  
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Развитие современного общества невозможно представить без средств массовой 

информации, будь то газеты, журналы, новостные Интернет – порталы, телевидение или 
радио. Зачастую СМИ именуют «четвертой властью», которая отличается независимостью, 
способностью выступать в качестве самостоятельной движущей силы, а также способностью 
воздействовать на читателя или слушателя. 

Современные СМИ являются предметом изучения не только журналистики, 
социологии и политологии, но и играют важную роль в языкознании. В современной 
лингвистике изучению языка средств массовой информации, а именно языка газеты, который 
характеризуется экспрессивностью, эмоциональностью, динамичностью, уделяется большое 
значение. Именно поэтому к числу наиболее актуальных проблем современного 
переводоведения относится проблема использования приёма экспрессивной лексики при 
переводе текстов с английского языка на русский. 

Заголовок является одним из главных составляющих газетной статьи. При анализе 
заголовков статей, особое значение имеет экспрессивность и эмоциональность заглавия. 
Экспрессивность, а также средства языка, при помощи которых она выражается, являются 
одними из активно исследуемых лингвистических аспектов. Экспрессивные средства 
являются способом речевого воздействия на читателя, это некий речевой посыл автора. 
Очевидна важность изучения газетных заголовков, как аспект лингвистики, ведь, несмотря 
на развитие радио и телевидения, печатные издания и новостные Интернет - порталы, 
продолжают занимать важное место в современном обществе и жизни культурного человека. 

В настоящее время читателям предоставлен огромный выбор различных газет, которые 
могут разделяться по форме выпуска, по периодичности издания, по тематике, но наиболее 
широкий фактор, определяющие различие современной английской прессы, это жанры газет. 
Как правило, английские газеты разделяют на так называемые «общепризнанные» газеты 
илитаблоиды (Tabloids) и «качественные» газеты (Quality papers). Безусловно, язык газеты 
отличается от языка научной или художественной литературы. Более того, язык газет 
различных жанров также отличается друг от друга. 

Английские «качественные» газеты освещают вопросы, связанные с политикой, 
финансами, экономикой, национальными и международными делами, важными новостями. 
Такие газеты отличаются строгой версткой с нейтральной расцветкой, умеренными по 

http://www.haaretz.com/opinion/1.640046
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величине заголовками, малым количеством иллюстраций. Для языка «качественных» газет 
характерен литературно верный и красноречивый язык, без употребления сленга и 
ненормативной лексики. Предложения распространенные, с большим количеством  
придаточных предложений и распространенных членов. Статьи аналитического плана 
включают ссылки на источники, цитаты из выступления политиков и представителей 
государства, достоверные факты и аргументы. Таким образом, «качественная» пресса 
освещает наиболее важные социально-политические проблемы, и взывает к разуму читателя, 
базируется на системе аргументов, с помощью которых убеждает аудиторию в логичности 
рассуждений и доказательств. 

В таблоидах преобладают статьи «меньшей важности». Обычно таблоиды освещают 
спортивные достижения, жизнь звезд, сенсационные преступления, скандальные новости, 
розыгрыши, реклама. Для «массовых» газет характерны так называемые фото-статьи, в 
которых могут присутствовать лишь подписи к фотографиям; большие или так называемые 
«ступенчатые» заголовки, разноплановая и чаще всего цветная верстка. Нередко массовые 
газеты называют «желтой прессой» («Yellow Press») из-за недостоверной и нередко 
скандальной информации. Массовая пресса в основном использует метод внушающего 
воздействия, которое «прививает психические состояния, т.е. идеи, чувствования и 
ощущения без помощи логики и каких-либо доказательств». Обилие иллюстраций и 
фотографий, броские заголовки, набранные крупным шрифтом, стремление ориентироваться 
на язык улицы – все это стало отличительными чертами «популярных» газет. Существенная 
часть газетной площади этих изданий отводилась и отводится под рекламу и объявления, в 
то время как новости занимают незначительное место [1]. 

Для исследования проблемы использования и перевода экспрессивных средств нами 
были рассмотрены газеты разных жанров, а именно публикации в английских газетах «The 
Daily Telegraph», «The Times», «The Guardian», «The Daily Mirror», «The Daily Express», «The 
Daily Mail». 

Следует отметить, что язык публицистики отличается своеобразием и 
эмоциональностью, в отличие от языка других стилей. Предмет публицистики, а именно 
жизнь общества, политические проблемы, экономика, касается интересов каждого человека. 
Соответственно, при наличии  интереса к той или иной проблеме, не может быть 
безразличия, ведь невозможно бесстрастно писать о вопросах, волнующих миллионы людей. 
Вялые выражения, штампы, безэмоциональность не приемлемы для языка газеты, ведь 
публицистика призвана активно вмешиваться в жизнь, формировать общественное мнение. 
Публицист не просто регистратор событий, он их активный участник, страстно и открыто 
отстаивающий идеи, которым он привержен [2]. 

По сравнению с другими функциональными стилями (конечно, кроме художественного 
и разговорно-бытового), доля средств и способов достижения экспрессивности оказывается в 
публицистической речи в целом весьма высокой. Несмотря на разделение газет согласно 
жанру, лингвисты отмечают  общие стилевые черты, характерные для газетной речи в целом: 
реализация установки на воздействие, что достигается экспрессивно-эмоциональным 
характером речи, прямая социальная оценочность и вместе с тем «переплетение» этих черт 
информативностью, т.е. в разных вариациях сочленение экспрессии и стандарта [3]. 

 Функция воздействия (экспрессивная функция), важнейшая для газетно-
публицистического стиля, обусловливает острую потребность публицистики в оценочных 
средствах выражения. И публицистика берет из литературного языка практически все 
средства, обладающие свойством оценочности. К примеру, широко используются эпитет, 
антитеза, оксюморон, сравнение, риторический вопрос, восклицания. 

В ходе данной работы были проанализированы 50 заголовков качественных газет и 
столько же заголовков таблоидов, в которых использовались экспрессивные средства. Стоит 
отметить, что в некоторых заголовках сочеталось использование двух экспрессивных средств: 
эпитета и сравнения, антитезы и восклицания, риторического вопроса и иронии. На основе 
анализы были получены следующие данные: в обоих жанрах  газет преобладают заголовки с 
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эпитетами, так в «качественных» газетах они составляют 34%, а в таблоидах – 28%. 
Рассмотрим некоторые примеры и их переводы. 

IsEdMilibandanunluckygeneral?(MatthewHolehouse, 22.01.2015, TheDailyTelegraph) -
ЭдМилибэнднеудачливыйгенерал?(переводнаш)  

CinderellavsBelle: 
WatchDisneyprincessesengageinepicrapbattlestarringSarahMichelleGellar (KaraO'Neill, 
13.03.2015, Mirror) – Золушка против Белль: принцессы Диснея участвуют в эпическом рэп 
батле, в главной роли Сара Мишель Геллар (перевод наш). 

Вопросительные предложения, характерные для публицистического стиля, также 
служат синтаксическим средством выражения авторской позиции, а также в начале строфы 
позволяют «сосредотачивать внимание читателя на главном» [4]. Так, в «качественных» 
газетах часто используются риторические вопросы – 14%, антитеза – 12%, сравнение – 10%, 
повторы – 10%. Кпримеру: 

Pension or pot?(Katharine Whitehorn, 9.03.2015, The Guardian) – Пенсияилиприз? 
Plus-size business adds another mark in minus column (Marcus Leroux, 12.03.2015, The 

Times) –Торговляодеждойразмераплюсдобавляетещеоднуотметкувколонкуминусов. 
When Putin looks east he feels like a winner (Roger Boyes, 18.02.2015, The Times) - 

КогдаПутинсмотритнавосток, ончувствуетсебяпобедителем. 
Bra wars, car wars: Michelle Mone’s turbulent business and private life (Carol Midgley, 05 

March 2015, The Times) – Войныбюстгальтеров, 
войнымашин:бурныйбизнесиличнаяжизньМишельМоне. 

С меньшей частотностью употребляются в качественных газетах градация – 2%, 
восклицания – 2%, метафоры – 4%, ирония – 6%. 

Рассмотрим статистику употребления экспрессивных средств в таблоидах. Наиболее 
частым средством после эпитета является восклицания – 24%. Восклицательные 
предложения, или риторические восклицания служат синтаксическим средством перехода от 
одного высказывания к другому, а также выражения авторской оценки. Они «заключают в 
себе особую экспрессию, усиливая напряжённость речи» [5] .К примеру: 

Give him a BREAK! Jamie Carragher uncovers why Angel Di Maria has lost his way (Joe 
Short, 14.03.2015, The Daily Express)- Дайтеемуотдохнуть!Джейми Каррагер о том,  почему 
Анхель Ди Мария сбился с пути. 

Также часто употребляются сравнения – 20%: 
Lonelinessasbigakillerasobesityandasdangerousasheavysmoking(SarahO’Grady,12.03.2015, 
TheDailyExpress) - Одиночество такой же  крупный убийца как ожирение и такой же 
опасный как тяжелое курение.  

Менее употребительны риторические вопросы – 8%, антитеза – 6%, оксюморон – 2%, 
парцелляция- 2%. 

Однако, помимо стилистических тропов и фигур речи, экспрессивность может 
выражаться в сленге или разговорной лексике, пословицах и фразеологизмах, зачастую 
переделанных, реминисценции (использование мотивов ранее известных произведений), 
превосходной степени прилагательных, неологизмах, аббревиатурах, использовании 
прозвищ, цитат из текста статьи. Рассмотримнаиболееэкспрессивныепримеры: 

Hackers target Russian newspaper site accused of being anti-Putin(Alec Luhn , 5.02.2015 , 
The Guardian. Автором статьи использован привлекающий внимание неологизм «anti-Putin», 
который выражает резкое отрицательное значение, что можно перевести как «Хакеры 
обвиняют сайт русской газеты в выступлении против Путина». 

Отличительной чертой таблоидов является использование прозвищ звезд или же 
использование только имени без фамилии, также нами были рассмотрены случаи 
использования лишь титула, без обозначения имени Принцессы. Зачастую верное имя и 
фамилия появляются в лиде или самом тексте статьи. 

К примеру, в заголовке статьи о модном показе Виктории Бэкхем, который звучит как 
«Judge 
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Becks!VictoriawearsplungingblackdressandextremelyhighheelstojoinfashionpanelinBeijing»(Rebec
caDavisonandNolaOjomu, 17.03.2015, DailyMail), использовано прозвище Дэвида Бекхэма – 
Becks, перевод которого довольно затруднителен. Возможен подобный вариант перевода: 
«Судить Дэвиду! Виктория надела черное платье с глубоким вырезом и нереально высокие 
каблуки, чтобы войти в модную тусовку Пекина». 

Как было ранее отмечено, пословицы или фразеологизмы зачастую приобретают новые 
вариации в заголовках газет . «The grass is always greener for Britons who want to leave gloomy 
weather behind» – звучитзаголовок «The Daily Express» (ASHITHA NAGESH, March 
11.03.2015). Всем известную пословицу «Трава зеленее у соседей в саду» или «хорошо там, 
где нас нет», что в английском варианте соответствует «Grass is always greener on the other 
side of the fence» автором использована как «Трава всегда зеленее для британцев, которые 
желают избавиться от мрачной погоды».  

Для привлечения внимания читателя также может использоваться прием 
реминисценция, который заключается в использовании уже ранее известного произведения 
искусства. В заголовке «StingandTrudieStyler: everyvoteyoumake, 
I'llbewatchingyou»( MarinaHyde, 12.03.2015) газеты « TheGuardian» происходит отсыл к 
песне, написанной самим Стингом, которая называется «EveryBreathYouTake» и каждый 
куплет которой заканчивается строчками  «I'llbewatchingyou». Переводя данный заголовок на 
русский язык («Стинг и Труди Стайлер: я буду наблюдать за тобой, за каждым голосом») эта 
реминисценция теряет свою эмоциональную окраску, ведь перевод песни не сразу всплывает 
в нашей памяти. 

Анализ особенностей использования и перевода экспрессивных средств на примере 
английских газет различных жанров показал, что в заголовках употребляются 
художественные  средства выразительности, такие как эпитет, антитеза, риторический 
вопрос, восклицания, сравнения, антитеза. Также характерно использование стилистически 
окрашенной лексики, пословиц, неологизмов, прозвищ, что, безусловно, привлекает 
внимание читателя и делает издания интересными для широких масс. При переводе мы 
старались сохранить использованные автором экспрессивные средства, однако, не всегда 
уместно копировать средство на русский язык, что также было отражено в примерах.  
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На сегодняшнем этапе развития лингвистики возникает все больший интерес к 

изучению проблем массовой коммуникации, массового речевого воздействия, в центре 
научных исследований оказывается язык телевидения, газет и электронных средств массовой 
коммуникации. Особый интерес представляет изучение проявления человеческого фактора в 
языке. Именно обращаясь к такому междисциплинарному объекту, как текст СМИ, 
становится возможным рассмотрение языка в тесной взаимосвязи с человеком, его духовно-
практической деятельностью, а также расширение самого предмета лингвистики. 
Публицистический текст объединяет в себе практически все разновидности форм устной и 
письменной речи – научной, поэтической, разговорной, а также является отражением 
новаций в языке, позволяя изучить процессы, происходящие в языке, на современном этапе.  

Классическим методом исследования публицистических текстов является рассмотрение 
особенностей функционирования отдельных языковых средств выразительности. К таким 
средствам относятся эвфемизмы и дисфемизмы, которые широко используются в 
публицистике и определяют, в первую очередь, содержательную и оценочную 
интерпретацию текста. 

Данная работа посвящена изучению явлений эвфемизации и дисфемизации в 
современных публицистических текстах при их переводе. Следует отметить, что, несмотря 
на долгую историю употребления терминов в стилистике, лексикологии и семантике, многие 
аспекты эвфемии и дисфемии остаются дискуссионными. Имея широкое распространение в 
языке и играя важную роль в процессе массовой коммуникации, данные явления до сих пор 
вызывают много вопросов, особенно в переводческой практике. Эти приемы обладают 
значительной силой в руках опытных журналистов и переводчиков, и напротив – могут 
сыграть пагубную роль при неумелом обращении с ними.  

Эвфемизм представляет собой завуалированное выражение, перифраз, замещающий 
лексические единицы, вербализующие нелицеприятные факты действительности. 
Стилистически нейтральный, эвфемизм маскирует нечто отрицательное, представляя собой 
культурное явление, использование которого диктуется не собственно языковыми и не 
эстетическими, а этическими причинами. Понятие дисфемизма в словарях обычно выступает 
противопоставлением эвфемизму, как резкая форма выражения эмоциональной оценки, 
замена стилистически нейтрального слова или выражения более грубым, сниженным. Такая 
форма выражения оценки действительности нарушает существующие нормы общения и 
относится к нарушению корректности. Причиной употребления эвфемизмов и одновременно 
препятствием применению дисфемизации выступает табу. В основе табу, эвфемизма и 
дисфемизма лежит один и тот же феномен – запрет. Так, табу обуславливает использование 
более вежливых форм ввиду различных внелингвистических факторов – суеверий, 
предрассудков, цензурных и традиционных запретов, этических норм. Дисфемия возникает 
именно на основе табуированных языковых форм. Обычно дисфемизации подвергаются 
лексические единицы, преимущественно обозначающие физические и умственные 
недостатки, человеческие пороки, физиологические функции а также обозначения расовой 
принадлежности, т.е. те сферы жизни, упоминание которых большая часть сообщества 
старается избегать. 

Опираясь на все вышесказанное, принято выделять понятийные сферы и лексико-
семантические разряды, при которых чаще всего применяются дисфемизмы и эвфемизмы: 

• концепты «смерть», «болезнь», физические и умственные недостатки, артефакты, 
связанные с этим состоянием; 

• криминальная сфера; 
• пороки и недостатки характера людей; 
• сфера национальной принадлежности; 
• обозначения Бога, Дьявола, слова, связанные с различными религиозными ритуалами, 
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проклятиями. 
По оценкам исследователей, для современного газетно-публицистического дискурса 

свойственно намеренное «огрубление» журналистской речи за счет концентрации в ней 
дисфемизмов. Особенно эффективно воздействующий потенциал дисфемизации используют 
корреспонденты общественно-политических оппозиционных изданий. Это обусловлено 
спецификой их редакционной политики, суть которой в критике существующего режима и 
выдвижении собственных альтернативных проектов развития общества. При реализации 
политической антипропаганды оппозиционными изданиями наиболее востребованной 
является стратегия дискредитации, ставшая, по мнению исследователей коммуникативной 
политики СМИ, характерной чертой современной журналистики. В основе стратегии – 
намеренное снижение авторитета оппонента (политика, партии, правительства), 
нивелирование образа конкретных деятелей в сознании читателя, его унижение, оскорбление 
и опорочивание. 

На страницах современных оппозиционных изданий дисфемизмы становятся 
основными языковыми средствами в реализации стратегии дискредитации, и в зависимости 
от цели, которую преследует редакция (дискредитация или диффамация объекта описания) 
выбираются соответствующие языковые ресурсы – от слов сниженного стиля до обсценной 
лексики. Чаще всего объектами дискредитации становятся политики, чиновники, сотрудники 
правоохранительных органов, бизнесмены, официальные и проправительственные СМИ в 
стране и за границей, а также оппозиционные издания и журналы, представляющие интересы 
других политических групп. 

В данной работе рассматривались явления эвфемизации и дисфемизации при переводе 
иностранных изданий с английского языка на русский язык. Для изучения этих явлений были 
проанализированы англоязычные статьи популярных изданий Великобритании, США и 
Канады и их переводы на русский язык. Методом сплошной выборки в англоязычных 
статьях были отобраны лексические единицы, которые, на наш взгляд, несли в себе 
эмоционально-оценочный характер или могли бы эвфемизироваться или дисфемизироваться 
при переводе.  

При переводе газетных статей перед переводчиком иногда стоит выбор – выполнить 
перевод, сохраняя эмоционально-оценочную окраску, т.е. подобрать необходимый эвфемизм 
либо дисфемизм в языке перевода, или же опустить прием, подобрав наиболее нейтральный 
эквивалент.  

В большинстве случаев эвфемия и дисфемия сохраняются и передаются в языке 
перевода, не утрачивая свою эмоциональную окраску. “Sure, the scandal was to some degree 
purely to do with subject matter: that Manet had apparently so frankly depicted a prostitute.” 
«Разумеется, скандал в какой-то степени был связан с содержанием картины: с тем, что 
Мане явно и так откровенно изобразил проститутку.» Такой подход является наиболее 
правильным, поскольку позволяет передать заложенный автором смысл, не исказив нормы 
публицистического стиля русского языка. Это может оказаться простой задачей, как в выше 
указанном примере, либо потребовать от переводчика особого языкового мастерства: 
“AnyonewhoquestionsthedominantnarrativeonUkraine<...>isdismissedasaKremlindupe.” 
«Всякого, кто подвергает сомнению господствующую версию комментариев об Украине 
<...> не хотят слушать и отвергают, заявляя, что он оболванен кремлевской 
пропагандой.» Дисфемия сохранена в полной мере, с учетом слилистических особенностей 
оригинального речевого оборота. 

Длясохранениястилистикиипрагматикитекстаприпереводедисфемизмовиэвфемизмовта
кжеможетиспользоватьсятехникакалькирования:“IftheWinterGameshadn’tcometoSochi, 
wewouldn’thaveseenorfeltitsparadox: 
asupposedOlympictrucewithextraordinaryunderlyingtensionsoverhumanrightsabuses, punitiveanti-
gaylaws,andapoliticalfirestorminUkraine.” «Если бы не Олимпиада, не проявился бы парадокс: 
предполагаемое олимпийское перемирие на фоне трений из-за нарушений прав человека, 
антигейских законов и бури на Украине.» 
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Не менее, а порой и более интересны случаи эвфемизации либо десфемизации, 
выполненной самим переводчиком. Нередко можно обнаружить переводческую 
эвфемизацию, когда изначально грубое, сниженное слово или выражение в переводе 
приобретает более нейтральное 
значение:“IwishIcouldstickamiddlefingeruptoHollywoodbutitgottherefirstandhasstuckoneuptous.” 
«Хотела бы я послать Голливуд кое-куда, но он оказался там раньше и сам нас всех 
послал.» Такая техника позволяет выразиться более мягко, корректно. Явно повышенная 
эмоциональность автора в оригинале заменяется не менее актуальным но чуть более 
нейтральным речевым оборотом. 

Эвфемизация также дает возможность оттенить негативные стороны и ввести 
общественность в некоторое заблуждение: 
“ <...>thereisarealriskthatUkraine’sproxyconflictcouldturnintofull-scaleinternationalwar.” « <...> 
возникнет опасность того, что идущая на Украине «война чужими руками» перерастет в 
полномасштабный международный военный конфликт.» Концепт войны в данном случае 
подменяется сочетанием "военный конфликт", что разряжает атмосферу и оттеняет 
отрицательную сторону реально происходящей ситуации. 

Таким же образом может возникнуть и дисфемизация, которой изначально не было в 
тексте. Семантически нейтральное слово или выражение намеренно огрубляется, заменяется 
сниженным эквивалентом:“Todayit [Russia] isinvadingitsneighbour, Ukraine, 
whilepretendingitisnot.” «Сегодня она [Россия] вторгается на территорию своего соседа, 
Украины, прикидываясь при этом, что она тут ни при чём.» Дисфемизация применяется с 
целью принижения объекта и желанием выделить его отрицательную сторону. “ <...> 
another leap on to a passing bandwagon by Boris Johnson <...>.” « <...> Борис Джонсон 
вскочил на подножку проходящего поезда, поспешив примазаться к этому решению <...> .» 
В подобных примерах раскрывается первостепенная функция дисфемизмов - осквернение 
объекта высказывания и снижение его авторитета перед аудиторией. 

При дисфемизированном переводе помимо авторской оценки на текст неизменно 
накладывается экспрессия и оценочная коннотация самого переводчика: 
“TodayacrossEuropeChristianbeliefisashadowofitsformerself.” «Сегодня христианская вера во 
всей Европе превратилась в бедное подобие того, чем она была прежде.» Этот процесс 
неизбежен, поскольку любой переводчик вносит свою лепту в переводимый им текст, и 
становится в некотором роде соавтором: “Orlet’sjustcallitwhatitis: awhitecapitalistpatriarchy.” 
«Или лучше назвать все это своим именем – патриархия белых толстосумов.»  

Эвфемизмы и дисфемизмы выполняют ряд важнейших функций в тексте: 
стилистическую, прагматическую, манипулятивную. Эвфемизмы смягчают грубое и 
неприятное, маскируют действительность и приукрашивают ее. Дисфемизмы же наоборот 
призваны выражать негативную оценку, создавать экспрессию, дискредитировать оппонента. 
Несмотря на явную противопоставленность этих приемов, в публицистике оба они 
используются с целью направить ход мысли читателя в выгодное для автора русло. 

При переводе текст может претерпевать различного рода изменения. От переводчика 
зависит, какую оценочно-эмоциональную коннотацию приобретет текст. Безусловно, велика 
вероятность потери и приобретения эвфемии и дисфемии случайно, из-за недостаточного 
профессионализма переводчика. Но все равно выбор стилистической и эмоциональной 
окраски всегда остается за переводчиком и может опираться на его собственные этические 
нормы, моральные установки и другие внелингвистические факторы. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің Жалпы тіл білімі және аударма 

теориясы кафедрасының оқытушысы, Астана, Қазақстан 
 
Кез келген тіл – тірі  ағза сынды үнемі өзгеріп, дамиды және бұл бізге қандай да бір 

тілде жаңа құрылымдар мен құбылыстардың пайда болуын бақылауға мүмкіндік береді. 
Лексикалық деңгей өзгерістерге ең тез ұшырайтын қабат. Өз динамикасының арқасында 
аталған деңгей көптеген зерттеушілердің қызығушылығын туғызады. Уақыт өте келе кейбір 
сөздер қолданыстан шығып, өзектілігін жоғалтады, мағынасын өзгертеді және тілде қайта 
жаңғырады. Әдетте,  бұл алға жылжумен түсіндіріледі: жаңа құбылыстарды нақты 
сипаттайтын жаңа лексикалық бірліктерге деген қажеттілік туындайды. Көптеген жаңа 
сөздер әдебиеттің әр түрлі жанрларындағы жазушылардың арқасында пайда болады.  

Заманауи тіл білімінде зерттелетін маңызды мәселелердің  арасында «аударма» деп 
аталатын тіларалық әрекеттің лингвистикалық аспектілері маңызды орын алады. 
Аудармадағы негізгі мәселелер тілдердегі лексикалық, грамматикалық және стилистикалық 
айырмашылықтармен анықталады [1, 6].  

Түпнұсқа мәтін мен аударманың мағыналық жақындығы эквиваленттілік деп аталады. 
Аудармашылық эквиваленттіліктің шегі түпнұсқа мәтіннің мүмкін максималды 
(лингвистикалық) мағынасының аударма барысында сақталуы аталады. Әр жеке жағдайда 
түпнұсқаға мағыналық жақындық әр түрлі дәрежеде және әр түрлі тәсілмен қол жеткізіледі 
[2, 47]. 

Поздеева Е.В. өзінің «Окказиональное слово: воспроизведение и перевод» еңбегінде 
окказионал сөздердің аударылу ерекшеліктерін атап көрсетті. Окказионал сөздер жаңа 
мағына мен жаңа форма болып табылады, бұл өз кезегінде олардың аудармасындағы 
қиындықтарды туғызады. Окказионал сөздер тілде бар немесе берілген тілдегі мүмкін 
үлгілер бойынша құрылады. Осылайша әмбебап, аналогия заңы жүзеге асады (белгісіздің 
белгілі арқылы көрініс табуы) [3, 53].  

Аударма барысында түпнұсқа мәтінді қабылдау және түсіну кезеңінде, сонымен қатар 
аударманы жасау барысында автоматизм мен шығармашылық орын алады.   

Аудармашылар окказионал сөздерді аудару барысында олардың формасына жүгінеді, 
яғни сөз жасалған сөзжасам үлгісіне негізделіп «жаңа сөзге» түсініктеме беруге тырысады. 
Сөз бөліктерінің грамматикалық мағынасы жайлы білімді пайдаланып, оны құраушы 
компоненттерге бөлуге және грамматикалық құрылымына негізделіп мағынасы жайлы 
болжам жасайды. Алайда, бұл негізінен нақты бөліктерге бөлінетін окказионал сөздерге ғана 
қатысты.    
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Окказионализм интерпретациясына оның құраушы бөліктері ретінде тілдік дерек 
пайдаланылатындығына немесе  аялық білім мен мән-мәтіндік тілдік деректің  
пайдаланылуына қарай окказионализмдерді келесі топтарға бөлеміз: 

1. «Айқын» окказионализмдер, олар құрылымы бойынша түсінікті. Мұндай 
окказионализмдер мән-мәтіннен де тыс түсіндіріледі, себебі оның құраушы бөліктері 
семантикалық мазмұны жайлы толық ақпаратты береді. Оның коммуниканттары  арасындағы 
семантикалық қарым-қатынас оңай анықталады.   

2. Мән-мәтінді окказионализмдер, олардың прагматикалық және семантикалық 
маңызы тек мән-мәтін арқылы анықталады.  

3. Мәдени шарттас окказионализмдер, олардың құраушы компоненттері 
арасындағы қарым-қатынас ешқандай мағына бермейді, сондықтан олардың 
интерпретациясы тілден тыс «аялық білім» негізінде жасалады.      

Окказионализм интерпретациясына құрылымының тигізетін әсеріне келер болсақ: 
авторлық окказионализмдер әдебиетте лексиканың үлкен қабатын құрайды. Ол нақты заттар 
мен іс-әрекеттер атауынан бастап, жаңа мүмкін емес, қиял-ғажайып кейіпкерлерге дейінгі 
атауларды қамтиды.  Бұл жерде номинация мәселесі ерекше маңызға ие: заттың, ұғымның 
немесе құбылыстың мағынасымен және дыбыстық, графикалық формасымен қатынасы. Сөз 
екі жақты табиғатқа ие, ол дыбыстық форма мен мағынаның бірлігі. 

Шығармада арнайы құрылған лексикалық бірліктер арасында кез-келген оқырманға 
танымал, окказионал деп саналмайтын сөздер мен бір шығармада ғана тән сөздер де болуы 
мүмкін.  

Автордың окказионал сөз жасауы оның сипаттауға тырысып отырған әлем бейнесімен 
байланысты. Жаңа лексикалық бірліктердің пайда болуы, соның ішінде «окказионал сөздер» 
оқырманға шығарманың шындығына «енуге» мүмкіндік береді. Көптеген окказионал сөздер 
мен сөз тіркестерінің аударылатын тілде сәйкес баламасы жоқ. Аудармашы оларды 
аударылатын тілде бар сөзбен алмастыруға немесе өзінің «окказионал сөзін» ойлап табуға 
мәжбүр [4; 352].  

Сенімсіздік жағдайының арқасында шығармашылық бастама іске қосылады. 
Аудармашы аударманың дұрыстығы жайлы өз болжамын контекст және өзінің 
экстралингвистикалық білімінің көмегімен нақтылауға тырысады.  

Қандай да бір окказионал сөздің дұрыстығы жайлы пікірінің қате емес екеніне сенімді 
болмай және өз болжамын сөздік арқылы тексере алмай (окказионал сөздердің негізінен 
баламасы болмайды) аудармашы өзіндік таңдау жағдайына түседі. Сол арқылы ол окказионал 
сөздің қандай да бір нұсқасына қатысты шешім қабылдайды.  

Аударымдылық теориясы ойдың логикалық құрылымына  және тілде семантикалық 
унерверсалиялардың болуына негізделеді. Тілдер арасындағы семантикалық 
айырмашылықтар қатынас барысында тілдік және жағдаяттық контекстке байланысты 
бейтараптанады. Аударма барысында қажетті семантикалық балама жеке сөдер емес, 
тұтастай мәтін арасында қол жеткізіледі.  

Мәтіннің функционалды мүмкіндіктері оны аударма барысында жеткізілу 
мүмкіндігімен анықталады.  Негізінен, рационалды-ақпараттық мазмұн жеткізіледі. Алайда, 
адекватты аударма мәтіннің мағыналық мазмұнын толықтай жеткізуді ғана емес, оның 
прагматикалық мүмкіндіктерін жеткізуді де талап етеді. Ол үшін аудармашы 
экстралингвистикалық факторларды ескеріп аударма мәтініне тиісті өзгерістер енгізеді. 
Мәтіннің жалпы және оның құраушыларының аударымдылығы екі түрлі мәселе болып 
табылады.   

Кез-келген көркем мәтінде ресми аударуға келмейтін элементтер кездеседі. Аударма 
тілінде баламаның болмауы аударма мәтінінде лексикалық бірліктер мағынасын жеткізу 
мүмкін емес дегенді білдірмейді. Ол үшін окказионал сәйкестіктер құрылады. Жалпы тілдік 
нормадан ауытқуларды аудырылмайтын элементтер деп санауға болады. Мәтін: 
аударылмайтын коммуникативті маңызға ие мазмұн элементтері аударылатын элементтерден 
көп болған жағдайда аударылмайтын болып саналады. Аудармашының міндеті күрделі, 



3664 

сондықтан аударма үрдісін шартты түрде екі кезеңге бөлеміз.  
Аударманың бірінші кезеңі – мәтінді түсіну. Алдымен,  аудармашы автордың жеткізуге 

тырысқан мағынасы мен қолданған тілдік бірліктерімен сәйкестендіреді. Сонан соң, 
аудармашы рецепинт қабылдайтын мағына мен автор қолданған тілдік бірліктерді 
салыстырады. Және соңында, қабылдаушының мағынасы мен автор жеткізуге тырысқан 
мағынаны салғастырады.   

Аударманың екінші кезеңі. Аудармашы бір мәдениеттегі мәтінді екінші мәдениетке 
ауыстырады. Ол аударманың тілдік белгілерінің мағынасын түпнұсқа мәтінді оқушының 
қабылдайтын мәтінімен сәйкестендіреді. Сонан соң, тілдік бірліктер мағынасы мен аударма 
мәтіннің оқырманы қабылдайтын мағыналарыды салғастырады, ол өз кезегінде түпнұсқа 
мәтіннің мағынасымен салғастырылады.   

Осылайша, аудару дегеніміз салғстыру мен өзіндік үлес қосу. Аудару үрдісінің 
қиындығы аудармашыға бірнеше мағынамен бетпе-бет келуге тура келетіндігінде, ал ол 
мағыналар негізнен субъективті сипатқа ие. Сонымен қатар, аудармашының кәсібилігімен  
аударма үрдісінің субъективтілігі өзара байланысты болады. Бір мәдени негізден әдеби 
шығарманы екінші мәдени негізге алмастыру өте күрделі. Бұл мағынада аударма қиындығы 
объективті сипатқа ие.  

Окказионал сөзді екінші тілде жеткізу қиынығы тіларалық коммуникация тұрғысынан 
аударма тілінде баламаның болмауымен сипатталады және окказионализмді екінші тілде 
жеткізудің негізгі мәселесі оның «мәдени фонын» жеткізу қажеттілігінде.  

Лингвистикалық әдебиеттерде окказионал сөздердің көптеген атаулары кездеседі, 
алайда бұл мәселені зерттеуші авторлардың басым бөлігі (И.Г. Дегтярь, Б.В. Кривенко, В.В. 
Лопатин) авторлық тілдік  «жаңа құрылымдар» үшін қалыпты келесі сипаттамаларды атайды: 

Әдетте бір реттік қолданыс үшін  жасалады және бір сәттік контексте өмір сүреді; 
Жеке тұлғаның сөзжасам қажеттілігімен байланысты, жаңа сөз жасам ұстанымымен 

жаслады; 
Жалпы қолданыстағы сөздерге қарағанда әлдейқайда көр мағыналық мәнге ие; 
Көптеген жағдайларда тілдік нормаларға сәйке с келмейді [5; 67].  
Жоғарыда аталған сипаттамалар олардың аудармасын мүмкін емес етеді. Оларды 

жеткізу барысында, аудармашы сөзжасамға жүгінуге мәжбүр. Сонымен қатар, авторлық 
«жаңа құрылымдардың»  жоғары мағыналық және көңіл күй элементтеріне қанық болуы 
оларды аударма барысында түсіріп тастауға болмайтындығын көрсетеді.  

Аударма барысында сәйкестіктер пайда болады және олар аудармашының жеткізуге 
тырысып отырған түпнұсқа мәтіннің стилімен, аударма тілінің ерекшеліктерімен, 
аудармашының шығармашылық тұлғасымен  шартталады. Аудармашылық окказионализмдер 
біртекті емес. Олардың арасында негізгі үш категорияны бөліп көрсетуге болады.  

Біріншіден, бұл жеке – аудармашылық лексикалық окказионализмдер, яғни аудармашы 
түпнұсқа мен аударма контекстіне сәйкес жеке-авторлық функция мен мағынаға сәйкес 
жасаған сөздері. Оны аудармашы әр түрлі сөзжасам  үлгілері негізінде ойлап табады. 

Екіншіден, окказионал сәйкестіктердің тағы бір түрі, лексикалық жұптар, онда қалыпты 
(жеке авторлық сөз немес түпнұсқа сөзтіркесі емес) орнына түпнұсқаның лексикалық 
бірлігінің орнына ұғымның мағынасы бойынша сәйкес келмейтін аудармада сипатма немесе 
сөз беріледі. Мұндай баламалар түпнұсқа мен аударма тілдің лексико-грамматикалық 
жүйесіндегі, түпнұсқа мәтіннің ұлттық ерекшеліктеріндегі, контекстегі айырмашылықтарға 
бола пайда болады. Мысалы, егер түпнұсқа мәтінде қандай да бір тілдік элементтің немесе 
көркемдік құрал мағынадан маңызды болса, алайда аудармашы бұл бірліктің мағынасын 
сақтай алмаса, мағыналық нақтылықты көркемдік құралға «құрбандыққа» шалады. 

Үшіншіден, окказионалық сәйкестіктің тағы бір түрі аудармашылық кірме сөздер және 
оларды тудырушы бірліктер-түпнұсқа реалиялары. 

Қорытындылайтын болсақ, авторлық окказионал сөздерді жеткізу негізінен көп 
жағдайда аударылатын тілдердің ерекшеліктері мен сөзжасам жүйесіне тәуелді. Мұндай 
бірліктерді аудару барысында түпнұсқа мәтіннің окказионал сөзінің жасалу үлгісіне негізделі 
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керек, алайда бұл әр түрлі тілдік жүйелердің айырмашылықтарына байланысты орындала 
бермейді. Окказионал сөздердің семантикалық, дыбыстық, стилистикалық реңктері 
жартылай немесе толықтай жеткізілмейді.  

Әдебиет әрқашан да тілдің негізі және оның дамуын анықтайтын басты құбылыс. Осы 
орайда окказионал сөздерді жазушының шеберлігі арқылы пайда болған қолданыстар ретінде 
зерттеу керектігі назарға ілінеді. Яғни, окказионал қолданыстарды тілдің динамикалық 
жүйесінің белсенді процесінің бірі ретінде қарастыру аса маңызды.  

Окказионал сөздер – белгілі бір шығармада пайдаланылып, контекст арқылы 
анықталатын, әдеби тілімізге кіру қабілеті шектеулі сөздер, немесе Р.Сыздықова «тосын 
сөздер» десе, ғалым Х. Нұрмұханов «Сөз және шеберлік» атты зерттеу еңбегінде 
потенциалды сөздер мен окказионалды сөздердің ара жігін ажыратып, окказионал сөздер 
контекст қалауына орай тек «бір ғана қолданымдық» болып қызмет атқаратын сөздер деп 
сипаттама береді, Г.Мұратова «окказионал сөздер», Л. Еспекова «окказионализм» деп 
қолданған. 

Бабенконың берген анықтамасына сәйкес: «Окказионал сөздер – жалпы қабылданған 
қолданысқа сәйкес емес, жеке талғамды білдіретін, ерекше контекстпен шартталған сөздер». 

Окказионал сөздер тілдік құбылыс және оның семантикалық, сөзжасамдық, 
грамматикалық мүмкіндіктерін дамытады.   

Окказионал сөздер нормативтік сөзжасам модельдері бойынша жасалуы мүмкін 
(мүмкін сөздер) немесе деривациялық норманы қандай да бір деңгейде бұзу арқылы жасалуы 
мүмкін (жеке окказионал сөздер). Кез келген сөз өз мағынасын контекст арқылы ашады, бірақ 
узуалды (каноникалық) сөздер айқындаушы, анықтаушы контексті талап етсе, окказионал 
сөздер құрушы, жасампаз контексті талап етеді. 

«Окказионал сөздер» терминін алғаш рет Н.И. Фельдман өзінің «Окказионал сөздер 
және лексикография» мақаласында 1957 жылы ұсынған болатын. Өз мақаласында Н.И. 
Фельдман окказионал сөздерді: «Жалғыз сөздердің контекстпен тығыз байланысы, контекст 
арқылы олар өсіп, орынды және ерекше мәнді сөзге айналады, бірақ әдетте олар контекстен 
тыс мүлдем қолданыла алмайды» деп сипаттайды.  Яғни, окказионал сөздер бұл тілдік 
дәстүрге жат және узусқа енбеген жаңа бірліктер. Олар белгілі бір контексте пайда болып, 
өмір сүреді де, ол контекст шеңберінен аса алмайды. Окказионал сөздерді қандай да бір 
зиянды немесе қолайсыз сөздер деп қабылдаудың қажеті жоқ. Тіптен, олар шынайы және 
белгілі бір контекстке қажет, қарапайым, жалпы қолданыстағы сөздерге қарағанда оны 
мағыналық және эмоционалды жағынан толықтырып, ашатын сөздер десек болады. Бірақ 
олардың ерекшелігі, бір контексте, нақты жеке жағдайда, белгілі тілдік жағдаятта қолданыла 
отырып, тілге, жалпы қолданысқа енуге мүмкіндігі жоқтығында.  

Окказионал сөздердің басты мақсаты жаңа мағына мен жаңа форма құру екендігін 
ескерсек, оның аударма барысында белгілі бір қиындықтар туғызатыны анық.  

Окказионал сөздер жаңа мағына мен жаңа форма бейнесі екендігі айқын, бұл оларды 
аудару барысында айтарлықтай қиындықтар туғызады. Окказионал сөздердің мағынасы 
әдетте мағыналық ассоциациялардың қосындысы болып табылады. Окказионал сөздердің 
формасы да жаңа, яғни жаңа мағына берілген тіл үшін жаңа формаға енгізілген.   Окказионал 
сөздердің жасалуын зерттей отырып, біз тілдің жеке аспектісін, оның шығармашылық жағын 
зерттейміз. Ол жалпы тілдік ережелерге емес тілдік мүмкіндіктер мен сөйлеушінің оларды 
жүзеге асыру қабілетіне байланысты. Окказионал сөздер тілдің жаңа сөздер жасауда неге 
қабілетті екендігінің өзіндік көрінісі.  

Сонымен қатар окказионал сөздердің формасы деңгейінде  таптаурындылық та  
байқалады. Яғни  таптаурындылық сөзжасам үлгісі деңгейінде көрініс табады. окказионал 
сөздер белгілі болғандай тілде бар сөзжасам үлгісі бойынша немесе берілген тілдік жүйеде 
бар мүмкіндіктер бойынша жасалады. Осылайша, әмбебап аналогия заңы іске асады 
(белгісізді белгілі арқылы білдіру).    Окказионал сөздердің жасалуы ғана емес, оларды 
қабылдау, түсіну мен басқа тілге аударуда да шығармашылық пен стереотиптердің бірігуі 
жүзеге асады.  
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Автоматизм мен шығармашыл аударма барысында түпнұсқа мәтінді түсіну, 
қабылдаумен қатар аударма мәтінін жасауда да орындалады. 

В. Фон Гумбольдтың тілдің адамды айналдыра сызған шеңбері жайлы ойын окказионал 
сөздердің аудармасы жайлы айтар болсақ, сөз формасы аудармашыға қатысты шеңбер сызады 
деуге болады. Әдетте, окказионал сөздер аудармасы мен интерпретация нұсқалары формаға 
ие (мысалы, unwish - қаламау, teleputers –телепьютерлер). 

«Жаңа сөзге» түсініктеме беруге тырыса отырып, аудармашылар өздеріне белгілі 
мәселеден- сөз формасынан, ол құрылған сөзжасам моделінен бас тартады. Сөзді құраушы 
компоненттереге бөлуге және сөз бөліктерінің грамматикалық мағынасы жайлы білімді 
пайдаланып, өзіндік «грамматикалық  гипотеза», яғни грамматикалық құрылымына 
негізделген, сөз мағынасы жайлы гипотеза құруымыз қажет. Бұл жағдайда окказионал 
сөздерді компонент бойынша түсіну мен аудару жүзеге асады. Алайда, бұл тәсіл негізінен 
«айқын», нақты бөліктерге бөлінетін окказионал сөздерге қатысты екендігін атап өту қажет. 
Күрделі құрылым, әдетте, әр түрлі аудару тәсілдерін қажет етеді (алайда, олар да, окказионал 
сөздернің сөзжасам моделінен шығады).  

Сонымен, окказионал сөзді түсіну мен аударудағы стереотиптілік, ең алдымен сөздің 
сөзжасам моделінің көрінісі болып табылады. 

Шығармада арнайы жасалған лексикалық бірліктер арасында кез келген оқырманға 
белгілі "робот", "бластер", "космолет", "андроид" сынды сөздермен қатар, тек бір ғана 
шығармаға тән сөздер де кездеседі. 

Мұндай лексикалық бірліктер үш түрлі болуы мүмкін: фонетикалық-тілде тіркелмеген 
фонемалар жиынтығы (grok, slan, kzin); морфологиялық –морфемалардың әдеттен тыс тіркесі 
(wirehead, corpsicle, hidinged, lowtechs); синтактикалық – сөздердің әдеттен тыс тіркесуі 
(touchsculture, flash crowd). 

Мәтін авторының «окказионалды» сөздерді жасауы, оның сипаттауға тырысып отырған 
әлем бейнесімен тығыз байланысты. Жаңа лексикалық бірліктердің, соның ішінде окказионал 
сөздердің пайда болуы оқырманға шығарма шындығына енуге мүмкіндік береді. Мысалы, 
Ларри Нивен «Flash Crowd» әңгімесінде өз кейіпкерінің мамандығын roving newstaper деп 
атаған. «Newstaper» сөзі оқырманға басты кейіпкердің телекамераны пайдаланатын тілші 
екендігін көрсетуге, яғни газеттердің орнын теледидар жаңалықтары басқандығын 
айқындауға арналған. Ал әңгіменің атауына келетін болсақ, оның мағынасы тек шығарманы 
оқыған соң ғана белгілі болады. Мұндай окказионал сөздер мен сөз тіркестерінің аударма 
тілінде эквиваленті жоқ және болуы мүмкін емес. Аудармашы оларды аударма тілінде бар 
сөзбен алмастырады немесе өзінің «окказионал сөздерін» ойлап табады.  

Екінші жағдайда қиындық тек, окказионал сөздер мен сөз тіркестерінің  
эквивалентсіздігіне ғана келіп тірелмейді. Оларды түсінудегі маңызды құрал контекст болып 
табылады. Сонымен қатар, окказионал сөздерді аударудағы маңызды фактор аудармашының 
жалпы эрудициясы. Әлемнің өзіндік бейнесінен басқа әлем бейнесін елестете алмайтын 
аудармашы, аударма тілінің оқырманына түпнұсқа тілдегі әсерді жеткізе алмайды. 

Аудармашының шығармашыл бастамасы «сенімсіздік» жағдайы ақылы өткірлене 
түседі. Қандай да бір окказионал сөзді түсінуінің дұрыстығына сенімді бола алмағандықтан 
және өз аудармасын сөздіктен тексере алмағандықтан (окказионал сөздердің сөздікте 
эквиваленті болмайды) аударамшы гипотезаны контекст және экстралингвистикалық білімі 
арқылы беруге тырысады. Аудармашы өзіндік таңдау жағдайында, яғни оған қандай да бір 
нұсқаға қатысты шешім қабылдауға тура келеді. 

Аударманың принципиалды мүмкіндігі ойлау жүйесінің логикалық құрылымына және 
тілде сементикалық универсалиялардың болуына   негізделеді. Тілдер арасындағы 
семантикалық алшақтықтар сөйлеу барысындағы тілдік және жағдайлық контекст арқылы 
жоққа шығарылады. Аудармаға қажетті семантикалық эквиваленттік жеке элементтер 
арасында емес, толықтай мәтін арасында орнайды. 

Мәтіннің функционалды параметрлері аударма барысында жеткізудің әр түрлі 
жолдарымен сипатталады. Басқа жақтарына қарағанда рацоналды-ақпараттық мазмұны 
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көбірек беріледі. Алайда, толыққанды аударма тек түпнұсқа мәтіннің мағынасын толықтай 
беруді ғана емес, сонымен қатар оның прагматикалық мүмкіндіктерін көрсетуді де қамтиды. 
Ол үшін аудармашының экстралингвистикалық факторларды ескере отырып, аударма 
мәтініне тиісті өзгерістер енгізуі қажет. 

Мәтіннің толықтай және оның жеке бөліктерінің аударылуын ажырата білу қажет. Кез 
келген мәтінде ресми аударуға келмейтін элементтер болады. Аударма тілінде эквиваленттің 
болмауы аударма мәтінінде лексикалық бірліктің мағынасын беру мүмкін емес дегенді 
білдірмейді. Ол үшін окказионал сәйкестіктер жасалады. Шынайы аударылмайтын элементер 
деп жалпы тілдік нормадан ауытқуларды ғана айтамыз.  

Аудармашының міндеті өте ауыр. Шартты түрде аударма үрдісін екіге бөлеміз: 
алдымен, аудармашы автор пайдаланған тілдік бірліктерді ол беруге тырысқан мағынамен 
теңестіреді.  Сонан соң, аудармашы берілген тілдік бірліктердің мағынасын мәтінді оқушы 
оқырман алатын мағынамен теңестіреді. Және ең соңында ол оқырман алатын мағына мен 
автор мағынасын теңестіреді.  Алайда бұл аударманың бірінші – мәтінді түсіну кезеңі. Ары 
қарай аудармашы бір мәдени ортадан екіншісіне өтеді. Түпнұсқа мәтіннің мағынасын алушы 
мен аударма тіл таңбаларының мағынасын теңестіреді.  Бұл аударманың екінші кезеңі. 

Окказионал сөздер дәл осы «мәдениеттер сұхбатын» жоқа шығаратын объективті және 
субъективті факторлардың бірлігі десек те болады.  

Тіл аралық коммуникация тұрғысынан алғанда, окказионал сөздерді басқа тілде берудің 
басты қиындығы оның эквивалентінің жоқтығында. Мәдениетарлық коммуникация 
тұрғысынан алғанда окказионал сөздерді басқа тілде берудің негізгі мәселесі оның «мәдени 
фонын» жеткізу қажеттілігі. 

Н.М.Нестерова және В.Л.Соболев екі тіл мен мәдениеттің, екі ұлттық әлемнің 
бейнесінде бірнеше аймақтың бар екендігін айтады: «түпнұсқа тіл мен мәдениет аймағы, ол 
аудармада берілмейді; қабылдаушы тіл мен мәдениет аймағы және қаым қатынасқа түсуші 
мәдениет пен тіл аймағы». Окказионал сөздердің тіл мен мәдениетке қатысты алғашқы 
екеуіне жататындығы анық. 

Осылайша, аударма тенестіру мен толықтыру мағынасына ие болады. Аударма үрдісінің 
қиындығы аудармашыға бір ғана мағынамен емес, объективтіден гөрі субъективті сипатқа ие 
бірнеше мағынамен жұмыс істеуге тура келетіндігіне саяды. Аударма үрдісінің 
субъективтілігі сонымен қатар аурмашының кәсіби қабілетіне де байланысты. Сондай ақ, 
көркем шығарманы бір мәдениеттен екінші мәдениетке еш қиындықсыз көшіру мүмкін емес. 
Бұл мәселеде аударма үрдісінің қиындығы объективті сипатқа ие. 
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И туган тел, и матур тел,  
әткәм-әнкәмнең теле! 

Г.Тукай 
 

Татарскую литературу начала ХХ века и в целом историю татарского народа нельзя 
представить без творчества Габдуллы Тукая. Творческая деятельность поэта продолжалась 
всего восемь лет. Он умер в возрасте 27 лет, оставив после себя свыше 10 тысяч 
стихотворных строк  (более 400 стихов, 9 поэм), около 50 листов прозы (350 рассказов, 
очерков и воспоминаний) [1].2011 год в нашей и в некоторых других республиках РФ был 
объявлен годом Г.Тукая. Его имя пронеслось по всему миру и, пожалуй, не найдется человек, 
которому в той или иной степени незнакомо его творчество.  В первую очередь это 
доказывает то, что стихотворения поэта переведены на 26 языков мира. Среди них такие 
языки, как русский, украинский, французский, башкирский, турецкий, английский, 
немецкий, венгерский, арабский, китайский, узбекский, казахский и другие. Почти все его 
стихотворения переведены на русский язык.И это не вызывает особого удивления, так как 
Г.Тукай – поэт России.Также нужно заметить, что стихотворения были переведыны 
повторно многими переводчиками.Например, на русском языке имеются множество 
переводов классического переводчика Семена Израилевича Липкина. А. Ахматова, 
С.Маршак, Д. Бродский, В.Державин, В.Тушнова, Р. Моран, В. Рождественский, С.Олендер, 
С.Бобков, В. Ченцов, А.Королев, М. Синельников, Л. Руста, Р.Бухараев, В.Думаева-
Валееватакже приняли участие в знакомстве русскоязычного населения с творчеством 
великого поэта.Профессор-тюрколог Сергей Николаевич Иванов, который перевел в свое 
время на русский язык«Кысса-и Йусуф» Кол Гали, внес свою лепту и в творчество Г.Тукая 
(“Шурале”, “На даче”, “Гению” и т.д.). 

В честь 125 летия Габдуллы Тукая в Татарстане было принято решение издать 
стихотворения поэта на языках народов, проживающих меж Волгой и Уралом. В книгу были 
включены множество переводов на чувашский язык В.Тургай. Тургай Валерий 
Владимирович  – писатель, переводчик, публицист, общественный деятель.Перевел на 
чувашский язык произведения М. Карима, Г. Тукая, Р. Гамзатова, К. Кулиева, А. Кешокова, 
В. Колумба и других поэтов [2]. 

А.Валеева, С.Бадрутдин, Николас Остлер, Р.Бухараев – самые активные переводчики 
творчеста Г.Тукая на английский язык. 

Исследователь из университета Гази  Фатма Озкан является знатаком творчества и 
переводчиком стихов Тукая на турецкий язык. 

В данной работе мы решили указатьна особенности перевода стихотворения Г.Тукая 
«Туган тел» на английский, русский, турецкий и чувашский языки. Творчество Г.Тукая 
привлекает многие сферы человеческой деятельности: лингвистов, филологов, режиссеров 
(кино, театр, баллет) и переводчиков.  По нашему мнению, данная тема актуальна, так как 
переводы стихотворений поэта каждым днем становятся все больше и требуют тщательного 
анализа.  

Родной язык... Существует множество толкований данного словосочетания. Например, 
в словаре социолингвистичеких терминов «родному языку» дается следуешее определение: 
«Родной язык 1.То же, что и материнский язык. Первый язык, который усвоен человеком с 
детства («язык колыбели»). 2. То же, что этнический язык и т.д. » [3]. 

Для каждого человека родной язык является откликом Родины, и стремление изучать 
особенности своего языка – это ценный труд. Но при неверном и неясном формировании 
слов, достижений, знания передаваемые родным языком и чувства проникнутые в наш 
родной язык могут остаться неизвестными для других народов.   

Нельзя забывать, что данное стихотворение возрасло до гимна татарского народа, и,на 
переводчика, который является хранителем национальных ценностей и посредником между 
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разными народами и этническими группами, возложена большая ответственность.Таким 
образом, главная цель нашей работы – это сравнение текста перевода с текстом оригинала и 
определение степени понимания рецептором (получателем) содержания текста на языке 
перевода. 

Есть множество вариантов перевода стихотворения «Туган тел» (на английский язык: 
А. Валеева, С. Бадрутдин, Николас Остлер; на русский язык: В. Думаева-Валеева, А. 
Максменко, Р. Бухараев). Для сравнительного анализа былы выбраны переводыбританского 
профессора Николаса Остлера, Равиля Бухараева, профессора университета Гази Фатма 
Озкани Василия Тургая. 

Все переводчики остаются верны оригиналу при переводе названия стихотворения: 
«Туган тел» – «Nativelanguage» (Н.Остлер), «Родной язык» (Р.Бухараев), «Anadilim» 
(Ф.Озкан) и «Тăванчĕлхе» (В.Тургай). 

Повествование автор ведет от первого лица, что придает стихотворению искренность и 
личностное присутствие автора. Переводчики так же обращают внимание на эту 
особенность: «Кечкенәдәнаңлашылганшатлыгым, кайгым минем» – 
«SincemychildhoodIhaveknownyou / Asmysorrowandmyjoy»; «С детства стала мне понятна 
радость и печаль твоя»; «Küçüklüktenberihissederimsevincimi, kederimi»; «Мĕнпĕчĕкренмана 
эс май паратăн /Хавасланма та савăнма, хăшчуххурлантаратăн». 

 От начала до конца стихотворения лирический герой «я» обращается к «родному 
языку». И при этом стоит обратить внимание на восклицательную частицу, стоящую перед 
обращением: «И туган тел...» – «О язык родной…»; «Eyanadilim…». Данная частица придает 
стихотворению более эмоциональный оттенок. В переводах на английский и чувашский 
языки она отсутствует.  

Н.Остлер старается создать перевод адекватный оригиналу текста. Его работу можно 
назватьскорее прозаическим, чем стихотворным. В тексте трудно найти такой поэтический 
элемент как рифма, хотя присутствуют ритмическая структура и разбиение на строфы. Но 
благодаря этому Н.Остлеру удалось сохранить авторскую мысль, которая является одной из 
главных ценностей. 

Native language, lovely language, 
Language of my parents dear, 
Many things I've learnt in this world 
Through this language of my birth. 
Лексему«Ходам», которая встречается на последней строфе  Н.Остлер переводит как 

«God» (Бог) и«Lord» (Господь Бог). В других переводах на английский язык данного 
стихотворения встречаются и иные варианты, например, «Creator», «Allah», «Lord Almighty». 

Native language, it was in you 
That I first made prayer to God: 
«Please have mercy, Lord, upon me 
and upon my dad and mum.» 
Р.Бухараев принимает авторскую манеру, интонацию и ритм, сохраняя при этом 

верность своему языку  и своей поэтической индивидуальности. В его тексте мы видим 
множество переводческих трансформаций. Например,  добавления: «певучий», «что сумел я 
уберечь», «подрастая», «неразлучные друзья», «сердечно» и т.д. Переводчик прибегает к 
приему опущения: «и матур тел», «Ходам» и т.д. Знаки препинания так же отличаются от 
текста оригинала: «Аннарытөннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.» – «Подрастая, сказки 
бабушки начал я понимать…»; «Ярлыкагыл, дип, үземһәм әткәм-әнкәмне, Ходам!» – 
«Помоги, – шептал, – помилуй мать с отцом, помилуй нас…». Р.Бухараев заменяет 
повествовательное предложение на вопросительное: «Дөньядакүпнәрсәбелдемсинтуган тел 
аркылы.» – «Что еще на свете знал я, что сумел я уберечь?». Во многих предложениях 
переводчика изменен порядок слов. В данном случае использование инверсии при переводе 
не только усиливает ее выразительность, эмоционально-экспрессивное значение сказанного, 
но и приближает ритм стихотворной речи к оригиналу: «Что еще на свете знал я, что сумел я 
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уберечь?», «Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать» и т.д. 
Как известно, татарский, чувашский и турецкий языки входят в состав западно-хунской 

ветви. И возможно благодаря этому, в отличии от остальных переводчиков, Ф.Озкан удалось 
добиться полного смыслового соответствия при переводе с татарского на турецкий.  

Budilileevvelâ, annemninnisöylemiş,  
Sonraları, gecelerboyuninemmasalanlatmış. 
ВсвоемпереводеФ.Озканиспользуетперестановкукакодинизвидовтрансформации: 

«Дөньядакүпнәрсәбелдемсинтугантеларкылы» – «Seninsayendedir, dünyadaöğrendiğimher 
şey». 

Лексему «Ходам» переводчик предлагает перевести как «Tanrı'm». Можно заметить, 
что лексема «Тенгри» у татар используется реже, чем «Ходай», так как она утратила свое 
реальное значение, и некоторые татарские лингвисты рассматривают ее в составе архаизмов: 

Eyanadilim! Seninleydiettiğim ilk duam:  
Affetdemiştim, beni, annemivebabamıTanrı'm. 
В переводе В.Тургая можно найти множество переводческих трансформаций. 

Например,  добавления: «ытараймиеткерĕ» («изумительное наследие»), «хавасланма» 
(«вдохновение») и т.д. Также  можно заметить вместе с перестройкой грамматического 
порядка и стилистическую замену: «Эс ҫеҫ мана пĕлӱ тĕнчин ҫӱл тӱпине ҫĕклерĕн» («Ты 
поднял меня на вершину познаний»). В этом примере наблюдается одновременная замена и 
членов предложения. 

«Ходам» В.Тургай переводит как «Турă». 
Тăван чĕлхем! Сана пула эппуҫласа кĕлтурăм:  
Атте-аннем, сире тата манакаҫартăр Турă. 
Ту́ра (чуваш.Турă, Тора) – верховный и единственный бог в чувашском пантеоне [4]. 
Таким образом, переводчик выбирает лексему, которая лучше подходит менталитету 

своего народа. 
Нужно заметить, что все переводы прозаически просты и понятны. Они 

воспринимаются без каких-либо затруднений. Но в оригинальном тексте есть лексические 
архаизмы, которые вытеснены в пассивный словарный запас: «кыйлган догам», 
«ярлыкагыл».    

Таким образом, проанализыровав переводы стихотворенияГ.Тукая«Туган тел», мы 
пришли к выводу, что при переводе на английский язык смысл и лексика, которые вложены 
в оригинал,  полностью передаются, но ритм и интонация не сохранены. По нашему мнению, 
это недостаток, так как для татарского народа естественна певучость и звучность текста. В 
варианте перевода на турецкий язык и текст, и интонация совпадают с оригиналом. 
Р.Бухараеву и В.Тургаю удалось добиться ритмичности как в оригинале, хотя они внесли и 
свои поэтические элементы в перевод текста.  
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Текст-оригинал  всегда является носителем определенной культуры. При переводе это 
учитывается и во внимание берется взаимовлияние двух языковых картин мира. Поэтому 
текст перевода должен стать носителем исходной культуры, чтобы читатель смог понять и 
внедриться в суть переводимого произведения. 

Доказательством служат слова Бахтина: «…чужая культура только в глазах другой 
культуры раскрывает себя полнее и глубже. Один смысл раскрывает свои глубины, 
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом между ними начинается как бы 
диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур» 
[Бахтин 1979 335] В то же время при переводе происходит не только « столкновение 
культур»,при этом важную роль играет представление переводчика о данной культуре. 

Объектом данного исследования является произведений А.Кутуя и их переводы на 
русский язык. Рассмотрим на их примере интерпретацию переводчика этнографических 
особенностей татарского народа.  

Первое произведение  «Тапшырылмаган хатлар» /«Неотосланные письма» А.Кутуя в 
переводе с татарского на русский язык. В годы Советской власти это произведение считалась 
очень популярной как среди  коммунистической молодежи, так и среди широкого круга 
читателей. Если простые люди  читали ее как любовный роман, то партийные работники  
использовали данное произведение как орудие распространения коммунистической 
идеологии. 

 Повесть 6 раз издавалась на татарском языке. Её переводы были опубликованы 16 раз - 
на русском, 3 раза - на китайском, также на английском, арабском и многих других языках.  

Для нас  данное произведение интересно, как предмет переводного текста. Несмотря на 
то, что произведение было издано на русском языке 16 раз, перевод текста на русский язык 
был выполнен только одним автором - В.Важдаевым. 

При переводе произведений всегда учитываются особенности исходного и 
переводимого языков. Татарский язык относится к агглютинативным, а русский –к 
флективным. Также надо учитывать и диалекты. Например: 

“Мин элекке Кузнецкий өязендә ,караңгы мишәр авылында- Ялгашта тудым.-
Маленькая глухая татарская деревня Ялгаш.”[6] 

 Переводчик не стал переводить слово «мишәр», а ведь татарский язык подразделяется 
на три диалекта. Хотя это важно, так как носители мишарского диалекта имеют свои 
особенности говора и отличия от татарского. 

Духовная культура является общей для всех  татар и в то же время она отличает их от 
других народов: 

“...ул елларны син бик еш атаң мөэзингә ошап китә идең,дип әйтә алам.-...что ты тогда 
был толҗко сыном своего отөа-муэдзина.”[27] 

“Син бит балага сөт алырга биргән акчаны да, сәдака акчасын караган 
шикелле ,әйләрдереп-әйләндереп, мең кат карый идең.-Ты считал каждую копейку ,а ведь 
нередко с кем-нибудь из твоих случайных друзей, которых ты приводил в дом, просиживал 
до полуночи за бутылкой вина.» 

«Монда иске авыл эзләрен күрсәтеп торган мәчет тә, фәлән дә юк.[36]-В Адрасе нет 
ничего от старой деревни.» А.Кутуй сделал акцент на мечети, что именно она показатель 
татарской деревни. Переводчик этому особого внимания не уделил. 

Предметы обихода татар и русских тоже имеют свои различия. Представляя себе 
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русскую избу, перед нами встает образ русской печи и самовар. У татарского народа в доме 
вместо нынешних диванов были “сәке”.Например: 

“-Менә,бәгырем,-дип сәкегә күрсәтте.- Вот ,милая,-сказала старуха, указывая на нары.” 
Автор дал нам описание татарского дома изнутри. Рассмотрим как переводчику 

удалось донести атмосферу того времени: 
“Өе чиста.Идәннәр сап-сары итеп юылган.Тәрәзәләргә ап-ак пәрдәләр 

корылган.Стенада Ленин рәсеме.-В избе было чисто ,полы старательно вымыты, на окнах 
цветы, занавески ,на стенах портреты Ленина ,Сталина.”  

Как мы видим, Важдаев сделал акцент на советское время, на его лидеров. 
Второе произведение «Вөҗдан газабы» (Муки совести, 1939) в ряде с другими 

произведениями А.Кутуя  стали интеллигентными в обществе. Перевод выполнен сыном 
Рустамом Кутуем. 

Говоря о этнографии народа, надо также сказать и о кушаниях татар и как их 
интерпретирует переводчик. Например: 

“Иртәгә син аңа үзе яраткан иң тәмле ашларын пешер.[182]- Давай завтра приготовим 
что-нибудь вкусное.”  

“Иртә белән Нәгыймә иң тәмле ашлардан өстәл хәзеләде.[186]- .  Устланный чистой 
скатертью стол празднично дымился пирожками и блестел жарким самоваром.”  

В данном случае Р.Кутуй приблизил текст к русским традициям, в тексте- оригинале 
говорится об татарском супе,а он перевел это как пирожки.Такого рода национально-
специфические элементы играют особую, важную роль в межъязыковой и межкультурной 
коммуникации, но лишь в том случае, когда они правильно переданы в переводе. Целостная 
передача этнографических реалий приведет к хорошему результату, а именно к адекватному 
переводу.  

Переводчик должен стараться сохранить национальное своеобразие слова. Множество 
трудностей встает при передаче этнографических реалий с помощью средств переводного 
языка. Безусловно, перевод лекcики, не имеющей cooтветcтвия, предcтавляет coбой 
oпределенную труднjcть, но задача эта вполне выполнима.  

При переводе Рустамом Кутуем и Виктором Важдваевым ипользованы такие приемы 
как: 

1) транслитерация/транскрипция; 2) калькирование; 3) описание или разъяснительный 
перевод; 4) перевод аналогом. 

Те значения, которые могут быть присутствовать в одной культуре, могут не быть в 
другой. Даже если реалия имеется в  данной культуре, значения будут отличаться или вовсе 
отсутствовать в определенных случаях. 

Таким образом,переводчик всегда должен знать тонкости переводимого языка и его 
культуру.Без знания этого можно исказить перевод текста. Также для работы с переводами 
важно донести читателю то,что хотел сказать автор,не нарушая картину мира. 
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«Перевод – это особый, своеобразный и самостоятельный вид словесного искусства. 

Это искусство «вторичное», искусство «перевыражения» оригинала в материале другого 
языка» - В. С. Комиссаров. [1] 

В процессе перевода переводчик сталкивается с множеством трудностей. Связано это с 
тем, что каждый язык имеет свои грамматические, лексические и другие особенности. 
Разные языки относятся к разным языковым семьям, к различным типам языкового строя, 
каждый язык имеет свою картину.  

Художественный перевод значительно отличается от других видов перевода, так как 
предполагает речевое творчество, а не использование заученных слов и выражений. 
Стихотворный текст не поддается простому дословному, а тем более буквальному переводу, 
за исключением некоторых образцов белого стиха. Даже если перевести стихотворный текст 
как прозу, придерживаясь как можно более его лексико-семантических и грамматических 
компонентов, нельзя назвать перевод адекватным потому, что в таком случае не будут 
переводиться важнейшие его составляющие – фонетические и ритмометрические 
компоненты. То есть стихотворение перестает быть стихотворением, а превращается в 
совершенно другой текст.  

Перевод поэзии - это процесс, вызывающий ряд трудностей и проблем. Среди 
основных проблем можно выделить такие как: сохранение национального своеобразия, 
сохранение духа и времени произведения, выбор между точностью и красотой перевода. 

Среди американских переводчиков очень популярна цитата одного из крупнейших 
поэтов в истории США Роберта Фроста: «Поэзия – это то, что теряется при переводе».   

Так почему же так сложно переводить поэзию? На примере переводов лирики А. Блока 
на английский язык, мы попытаемся ответить на этот вопрос.  

Итак, основной проблемой является то, что языки являются совершенно разными по 
отношению друг другу на всех уровнях.    

Русский язык - синтетический, то есть основную часть работы в предложении 
выполняют окончания, каждое слово имеет свою форму. Английский язык - аналитический, 
где основная роль в предложении принадлежит глаголу (как сказуемому). И смысл 
предложения будет зависеть от того, в какой форме употребляется  глагол, описывающий 
действие. Для этого в английском языке используются времена глагола. Например, как в 
известном стихотворении А. Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»:  

«…Умрёшь – начнёшь опять сначала, 
И повторится всё, как встарь…[5]» 
Иперевод: 
«…You’ll die – and start all over, live twice, 
Everything repeats itself, just as it was…[3]» 
Здесь можно наблюдать различия в образовании времен: умрешь – всего одно слово и 

you’lldie (youwilldie) – три слова.  
В английском языке существует строгий порядок слов в предложении. В начале мысли 

называется предмет (объект), о котором идет речь, затем говорится о действии, потом 
указание на этот предмет (объект) и после этого следует обстоятельство, которое указывает 
на условия происходящего действия (время, место).  

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво 
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     И моет берега. 
Над скудной глиной желтого обрыва 
     В степи грустят стога[5]». (На поле Куликовом, А. Блок) 
Джон Стеллворти и Питер Франс перевели следующим образом: 
«The river opens out, crawls grieving on its way 
washing its banks. Beyond a steep 
embankment of barren yellow clay 
haystacks grieve in the steppe[4]».  
В таких случаях переводчики часто используют перестановки: /Над скудной глиной 

желтого обрыва/ embankmentofbarrenyellowclay/ или /В степи грустят 
стога/haystacksgrieveinthesteppe/ (сначала предмет, а после действие, которое он выполняет).  

Третье отличие заключается в том, что в английском языке в предложении обязательно 
имеет оба главных члена - подлежащее и сказуемое. В русском языке предложение может 
состоять только из подлежащего или только из сказуемого.  

Язык русской поэзии имеет свои особенности: 
- наличие рифмы и размера; 
- наличие определенных конструкций, которые не присущи современной русской прозе: 

например, постпозиция прилагательных и местоимений: «с улыбкою холодной», «рукой 
нежной», «час вечерний». 

- наличие «поэтических» форм таких, как полный инструментатив (инструменталис или 
полная форма творительного падежа): рукою, волею, тобою, улыбкою. 

- наличие слов, относящихся к старославянскому языку или принадлежащих к так 
называемому высокому стилю: падшим, брег, очи, чело, латы [2]. 

Помимо всех перечисленных отличий, когда речь заходит о переводе русской поэзии на 
английский язык, то возникает и другая проблема, связанная с различием поэтических 
традиций. Русская поэзия чаще всего представляет собой рифмованный и метрически 
упорядоченный текст. Русские поэты крайне редко отказывались от рифмы. А англоязычная 
традиция на протяжении ХХ века развивалась в основном в направлении свободного стиха 
(белый стих). Поэтому при переводе русской поэзии, стараясь адаптировать ее для 
английского «поэтического уха», большинство переводчиков отказываются от передачи 
строгой метрической упорядоченности и от рифмы. То есть, самый главный вопрос при 
переводе поэзии – оставлять ли рифму? 

На примере стихотворения Александра Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» 
можно проследить, как переводчики справляются с задачей передачи рифмы.  

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной 
Спала зеленая вода, 
Когда кильватерной колонной 
Вошли военные суда. 
Четыре – серых. И вопросы 
Нас волновали битый час, 
И загорелые матросы 
Ходили важно мимо нас. [5]» 
Перевод Джона Стеллворти и Питера Франса это звучит так: 
«Do you remember – the green water 
Sleeping in the arms of our bay 
and how, in line ahead the warships 
sailed in from the sea that day? 
Four of them – grey ones. And questions 
excited us for one whole hour, 
and sailors tanned by exotic suns 
swaggered past us on the pier.[4]» 
Здесь можно заметить, что не везде имеется полная рифма,  переводчики использовали 
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так называемые полурифмы: первая и третья строчки первой строфы включают лишь 
небольшое сходство ударных и неударных гласных звуков war/warships, а вторая и четвертая 
строки рифмуются полностью. Во второй строфе слова questions/suns, hour/pier тоже можно 
также охарактеризовать как полурифмы. 

То же самое происходит в переводе стихотворения «На поле Куликовом»: 
«О, Русь моя! Жена моя! До боли 
     Нам ясен долгий путь! 
Наш путь - стрелой татарской древней воли 
     Пронзил нам грудь…[5]» 
И в переводе: 
 «Russia, my darling Russia, painfully 
 clear is the road we ride. 
 Like the arrow of Tartar liberty 
 roadpiercesside…[2]» 
Рифма в переводе содержится только во второй и четвертой строчке. 
Стихотворная форма диктует известные ограничения при переводе, требует 

определенных жертв. Однако важно отметить, что нельзя жертвовать смыслом (смысл 
поэтического текста, как основная идея автора), а также стилем. Если переводчик 
фокусируется на максимально близкой передаче формы стихотворения (рифма, метрическая 
композиция), то он может потерять смысл и стилистические особенности произведения.  

В одном интервью Питер Франс (один из переводчиков А. Блока) на вопрос, какими же 
качествами должен обладать переводчик, отвечал: «Быть переводчиком поэзии – значит быть 
немного сумасшедшим! Это очень специфическое занятие. Надо быть готовым к тому, что 
твой труд оценят далеко не все, что он вполне может не понравиться и тебе самому, что не 
оправдаешь собственных ожиданий. Ну и, конечно, нужно знать обе культуры, и как можно 
лучше» [6]. 

То есть, исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что поэзия, в принципе, 
переводима, но ничто не происходит без изменений. Всегда есть что-то, что переводчику 
нужно опустить (междометия, устаревшие слова и др.) и то, что необходимо добавить 
(артикли, временные формы глагола и т.д.). В соответствии с задачами, поставленными 
перед переводчиком, переводчик вправе использовать различные стилистические приемы, 
переводческие трансформации, применять различные модели и теории перевода. Цель лишь 
одна – перевод не должен искажать смысл, идею, настроение и стиль оригинала.  
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Бүгiндеелiмiздiң барлық саласында қазақ т iлiнiң аясын кеңейтуге байланыс ты түрлi 

шараатқаралып келедi. Бұл жұмыс iс-қағаздарын бiртiндеп мемлекеттiк тiлге көшiру 
ментехникалық терминдерд i бiр iзгетүсiруден бас тау алады . Десе де мұнай және газ 
саласындатерминдердi қазақшалау, арнайы сөзд iктер құрас тыру iсiнде кемш iн тұс тар жоқ 
емес.  

Қазіргі қоғамда мемлекеттік тілдің техника ғылымындағы қолданысаясы аудармамен 
шектеліп тұрғаны белгілі. Ғылыми баяндамалардың, монографиялардың, диссертациялардың, 
есептердің, ғылыми жобалардың, өнертабыс жазбаларының көпшілігі орыстілінде 
дайындалып, қазақшағааударылып жатады.  

Техникалық аудармаларсапалы болуы үшін не керек? 
Біріншіден, екі тілді еркін меңгерген, ісқағаздарын екі тілде десауатты жазатын, 

техникалық білімі бараудармашылар керек. Өйткені, екі тілдің қыр-сырын мүлтіксіз 
меңгермеген, техникалық білімі жоқ адам көпкетүсінікті аударма жасай алмайды. Қазіргі 
аудармашылар кімдер? Негізінен, журналистер, филологтар, тарихшылар, орта мектептерде 
қазақ тілі мен әдебиетіненсабақ беретін мұғалімдераудармамен көп айналысады. 
Алайдаолардың техникалық мәтіндерді аударуға қалам тартуы қиын. Өйткені олардың 
техникалық білімі жоқ болғандықтан, кейбіртерминдерді сөзбе-сөз аударып, сөйлемнің 
мағынасын бұзып жатады. Нәтижесіндесауатсыз аудармалар дүниеге келеді. 

Сөздiктi жұмыс барысында қолдану кәсiби ынтатуғызады. Тiлге жеңiл, жұп-
жұмыраударылған сөздiк түсiнiктi әрi анық. Бұл мұнай-газ саласына қызығушылық 
танытатын оқырманның құнды мәлiметтералуынатаптырмайтын құрал болмақ. Оның 
құндылығы даосында [1, 63 б.]. 

Мұнай-газ тақырыбы бойыншааударматехникалық аудармасаласындағы күрделі 
аудармалардың бірі болып саналады, өйткені ол арнаулы терминология мен кәсіби 
жаргондар шоғырының жоғары болуыменерекшеленеді. Бұл 
аудармашыларғаерекшеталаптар қойып, олардаарнайы машықтардың болуын талап ететіні 
анық.  

Мұнай-газ тақырыбы бойынша мәтіндермен жұмыс тың табыс ты болу кепілдіктерінің 
бірі – бұл осы саладағы өндірістік процес терді түсіну , аударматілін өте жақсы меңгерумен 
және логикалық қисындар құрастырумен қатар пәндік білімдердің болуы. 

Мұнай саласының лексикасында шеттілінененгентехникалық 
терминдеререкшетоқталып кетуді қажететеді. Шеттілінің сөздеріне 
мүмкіндігіншеанатілімізден жәнетуыстастүркі тілдерінен баламатауып, ондай мүмкіндік 
болмаған жағдайдаоларды тіліміздің ішкі заңдылығына бағындыра қабылдасақ 
терминдеріміз дұрыс қалыптасқан болареді.  

Тілдердің арасындаортақ интернационализм болмаса немесеаз болса, ғылым 
дамымайды, ғылыми қарым-қатынас үзіледі деп байбалам салудың бәрі бекер.  

Жер жүзіндетермин ұғымдарының бәрін шеттілі сөздері арқылы емес, өз тілінің 
негізінде меңгеріп, ғылым ментехниканы дамытып отырған қытай, жапон, т.б. халықтарын 
атап көрсетуге болады. 

Кірме күрделі терминдерді құрылымына қарай екі топқа жіктеп қарастырамыз. 
Мұнай кірметерминдері біршама белгілі сөз тіркес терінен жасалған . Тіркесті 

терминдерді компоненттерінің қай тілдененгеніне байланыс ты төмендегідей екі топқа бөліп 
қарастырдық. 

Екі компонентті кірметерминдердентұратын анықтауыштық қатынас тағы тіркес ті 
терминдер.  

Мысал: металл изолятор, дроссельдік эффект, ребортты шкиф, механикалық қаратаж, 
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магнит каратаж. 
Бір компонентті төл сөзден, екінші кірмесөздентұратын тіркесті терминдер : бензин 

буы, газ қондырғылары цементерітіндісі, герметикалық құрылғы, бұрғылау мастері, нақтылы 
диаметр, бұрғы станогы, құбыр муфтасы, бұрғылау технологиясы т.б.  

Енді осы терминдердің тағы біререкшелігі көп жағдайдаекінші компонентінетәуелдік 
жалғауының үшінші жағына келетін терминдер : таль жүйесі , газ қысымы , жуу секторы , 
шарошкатістері, мотор майлары, бұрғылау рейсі, ротор ішпектері, газ торабын, т.б. 

Біздің пікірімізше, кірметехнология – әрбір кіргентілдің халықаралық лексикалық қоры.  
Оның құрамынаең кемінде үш бір-біріментуыстық жақындығы жоқ тілдердегі жазылуы 

менайтылуы лексикалық мағынасы бірсөздер жатады. Кірметерминдерінің сіңісіп кетуі 
жеңіл мәселеемес.  

Ол көбінесе өмір қажеттілігі, баламасының болмауы салдарынан біздің тілімізгеенеді [2, 
69 б.].  

Қазіргі термин қолдану практикасында негізгі үш түрлі бағыттың – интернационалдық 
терминдерді аудармай алу; шетел немесеорыстіліндегі сөздердің мағынасын дұрыс 
береалатын қазақ сөздерін пайдалану; қазақ тілінің нормасынасай келетін жаңатерминдер 
жасау күнделікті дәстүргеайналып отыр.  

Мәселен, ұңғы сөзінің орнынаскважина, құбіршек сөзінің орнына шланка, шикізат 
қоры тіркесінің орнына шикізат базасы дегентіркестер қолданыла береді. 

Ғылым ментехника жетіс тігін орыстілі арқылы меңгергенқазіргі қазақ тілі үшін 
орыстілінің осы бір «жасанды» әсері кереғар ықпал етуде. Қазақ тілі сөз келбетін сақтау үшін, 
өзіндік заңдылықтарын бұзбау үшін, ғылыми техникалық атаулар қазақ тілінде меңгерілуі 
тиіс, қазақшасөйлеуі тиіс.  

Мәселен, каратаж дегентерминнің орнына – ұңғы қабырғасын құрас тыратын тау 
жыныстарының физикалық қасиеттерін білугеарналған зерттеу әдісі деп қазақшалап айтуға 
да болареді, алайда мұндай шұбалаңқылықтан терминдік ұғым атаулық мән береалмайды. 

Ғылым ментехникасаласындағы ұғымдарды білдіретін атаулартерминдік жүйегетүсу 
үшін белгілі бір жағдай керек, яғни ең алдымен ғылым саласы, сол ғылым саласын 
айқындайтын ұғымдар қалыптасу керек.  

Терминдер әдеби тілдің бөлшегі ретінде жалпы халықтық негізде дамиды десек, 
терминдерді зерттегенде, оның негізгі көзі болып табылатын жалпы халықаралық тілді 
ешқашан ес тен шығармауымыз қажет. Оның қыр-сырын біліп, ондағы терминдік ұғымды 
білдіру мүмкіншілігі баратауларды ажырата білу керек [3, 25 б.]. 

Термин – әрелдің сөзіненалынса да, мысалы, «еңбек» , «ақша» немесе халықаралық 
сөзбеналынса да, мысалы, «капитал», «валюта» сияқты – қашан да халықаралық болады, 
өйткені бұлардың екеуі де жер жүзіне белгілі ортақ ұғымдарды білдіреді.  

Өндіріс бүкіл дүние жүзінде с тандарттүрге көшкенін көреміз, осының белгісі болып 
халықаралық с тандарттерминдер көбейеді , өзі көбінесе халықаралық 
стандартсөзбенайтылатын болады, мұнай лексикасында халықаралық с тандарттерминдердің 
көп болуынаосы өндірістің халықаралық деңгейде дамуы негіз болып отыр деуге болады.  

Сондықтан, өзге елдердің ғылымиеңбектерін , зерттеулерін қазақ тілінеаударғанда 
терминдердің даярлығына қызықпай , анатілімізден сөз қарс тырып табуымыз керек.Сонда 
біздің тіліміз таза болады, онда мұнай саласындағы терминдерді ұлттілінде дамытатүсу 
керектігі тіл білімі үшін қазақ тілінің болашағы үшін, қала берді ғылым тілін қазақшасөйлету 
үшін аса қажет шаралардың бірі болып қала бермек. 

Дегенменолардың сәтті шыққандарын елеп -екшеп алып , төл терминологиямызды 
қалыптастыруымыз қажет. Жаңатерминдердің дүниеге келуі қалыптасқан ғылым тілін, 
терминологиямызды бұзу емес, керісінше дұрыс қалыптасқан қазақ терминологиясын 
қалпына келтіруге ізгі қадам жасау.  

Қазіргі кезде ұлттық тіл байлығымызды жаңғыртып, мүмкіндігіншетөл тілімізді сарқа 
пайдаланып, термин жасам бағыты дамып келе жатыр. Ғылымды қазақшалауға бағытталған 
пікірлердің де мол екендігіне көз жеткізіп отырмыз [4, 18 б.].  
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Лексикалық трансформация әдісі,аудару әдістерінің ең қысқа да ыңғайлы аудару жолы, 
түсінік беру арқылы жүзеге асады. Яғни, ағылшын сөздерін қазақ тіліндегі сәйкес келетін 
эквиваленттеріменаударылады, мысалы: collar workers – қызметші, қызметкер; gravitation – 
жердің тартылыс заңы; to model the behaviour of fluids – газ тәрізді немесе сұйық заттардың 
қозғалыс тәртібінің үлгісін бейнелеу. 

Транскрипциялау әдісі  – шет тіліндегі сөздің түпнұсқасын дыбыс тау арқылы аудару. 
Бұл әдіс жер, су атауларын, ұйымдаратауларын, көптеген неологизмдерді аударғанда кеңінен 
қолданылады. Мысалы: 

Automation is one of the ways to increase production. – Автоматизациялау өндіріс ті 
арттырудың бір жолы. 

Транслитерация әдісідеп аудармада сөз түпнұсқасын графикалық формасының берілуін 
айтамыз. Мысалы:  

The Finnish plant was built on 60-year purchase contracts signed by electricity buyers, by a 
firm (the French Areva) that scarcely seems to be making good money on the deal . – Финдық 
құрылыстар, Areva атты француз ұйымының электр тоғын сатып алушылардың келісімі 
бойынша 60 жылға салынған және де жақсы кіріс, табыс алып келетін сияқты. 

Негізгі аудару әдіс теріне жататындар: конкретизация әдісі, генерализация, яғни 
жалпылау әдісі, модуляция немесе мағыналық даму әдісі. 

Конкретизация әдісін қолданаотырып, аудармашы берілген сөздің аударылатын тілдегі 
нақты мағынасын қолданады. Мысалы:  

The settlement may be considered to be of primary importance to the industries concerned . – 
Бұл шешім , өнеркәсіптің қатысты салаларына шешуші маңызы бар деп есептесек болады . 
Можно считать , что эторешение (урегулирование) имеетрешающее значение для тех 
отраслей промышленности, которых оно касается [6, 36 б.]. 

Генерализация, яғни жалпылау әдісі, шет тіліндегі тар шеңберлі сөздің аудару 
барысында кең шеңберлі сөз бірлігімен алмас тыруды дегенді білдіреді. Мысалы: to dissipate 
сөзі қазақша – арылу; бытырау; себу; сейілу; серпілу деп аударылады бірақ «to dissipate high 
power» сөз тіркесі – «жоғары деңгейде қуат өндіру» деп аударылады. 

Модуляция немесе мағыналық даму әдісі- шет тіліндегі сөздің аударылатын тілге 
бастапқы бірліктің мағынасынан логикалық тұрғыдан аударылуын айтамыз. Мысалы: to filter 
out unwanted frequencies – жағымсыз жиіліктен құтылу.  

Атомдық энергияның дамуымен қатар жаңа неологизмдер де қолданысқа ие болды: 
atomic-powered vessel – атомдық кеме, decontamination – қатерсіздендіру, dosimeter – 
дозиметр (радиацияны өлшейтін құрал) және т.б. 

Шындығында, неологизмдер, тілдегі бар сөзжасам әдіс терін қолданаотырып, тілдік 
салттың негізінде пайда болады. Мысалы, ағылшын тіліндегі неологизм to dieselize етістігі to 
equalize, to organizeсөздерінің негізінде diesel сөзіне -ize жұрнақ жалғануы арқылы жасалды. 

Егер контекс те сөздікке енгізілмеген неологизм кездессе жоғарыдаайтып кеткендей , 
аудармашы контекстік мағынаға және де сөзжасам бірліктеріне сүйене отырып, неологизмнің 
мағынасын анықтайды. Мысалы: 

Сөйлемде сөздікте жоқ propellant неологизмін кездес тіреміз, мұндағы түбір сөз 
propel.Сөздіктегі propel сөзінің етіс тік ретінде мағынасы: алға шығу, қозғалтқышты іске 
қосу, ant жұрнағы зат есімненетіс тік жасаушы жұрнақ екендігін ескере отырып мағынасын 
анықтасақ – propellant: іске қосушы зат . Контекстің мазмұнына сәйкес мағына- жағармай. 
Толық сөйлемді аударсақ: 

Реактивті ұшақтар жағармайды үлкен көлемде жұмсайды. 
Қорытаайтқанда, ғылыми-техникалық әдебиет және ғылыми мәтіннің аудармаларына 

дегенсұраныс күннен-күнгеартып келеді. Сондықтан аударма мәселесінеайрықша көңіл 
бөлген жөн. Әрбіртермин сала мамандарының сүзгісінен өтсе ғана, аударманың сәтті 
шығуынаалаңдаушылық тумаседі. Ал, қазақ тілінің жайына келетін болсақ, қазақтың 
әрбіразаматы, қай салада болмасын қазақ тіліндеойланып, қазақ тілінде жаза білуі тиіс , 
өйткені Елбасы айтқандай «Қазақстанның болашағы – қазақтілінде». 
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Адамзаттың рухани дамуының әр түрлі сатыларында қалыптасқан наным-сенімдер мен 
діндерден, бүкіл әлем халықтарының әдет-ғұрыптарынан, салт-саналарынан және тілдерінен 
орын алған сан-алуан тыйымдар немесе табу этнолингвистикалық құбылыс ретінде ғылыми 
әлемнің назарын өзіне ертеден-ақ аудырып келген.  

Табудың шығуын, таралуын және түрлерін этнографиялық тұрғыдан бүкіл әлемдік 
деңгейде зерттеушілердің бірі – ағылшындардың Эдуард Тэйлор бастаған антропологиялық 
мектебінің ірі өкілі Джеймс Фрэзер болатын. Ғалымның он екі кітаптан тұратын «The Golden 
Bough»(«Алтын бұлақ») атты ірі ғылыми еңбегінің екінші томы дүние жүзі халықтарының 
мәдениетіндегі жалпы табу мәселесіне арналған. Онда Дж. Фрэзер табу атаулыны үлкен-
үлкен төрт топқа бөліп, біріншіге – тыйым салынған іс-әрекеттерді, екіншіге – адамдарды, 
үшіншіге – заттарды, ал төртінші топқа тыйым салынған сөздерді жатқызады. Тыйым 
салынған сөздер де табудың басқа топтары секілді тек этнографиялық тұрғыдан ғана 
қарастырылады. Ал табу сөздерді алмастырып отыратын эвфемизмдерге нақты мысалдар 
келтірілгенмен, оларға лингвистика тұрғысынан жете талдау жасалмайды. Дж. Фрэзердің 
аталған еңбегі кейіннен орыс тіліне де аударылып басылды. Бірақ оның көлемі түпнұсқаға 
қарағанда әлдеқайда қысқарып, төрт-ақ кітап болып шықты. Сондақтан да болар, ондағы 
табу сөздермен байланысты мәліметтер де түпнұсқадағы мөлшерден көп азайып қалған [1].  

Тарихи тұрғыдан, табу атаулының барлығы делік діни наным-сенімдердің негізінде 
қалыптанғандықтан, алғашқыда оларды теология тұрғысынан қарастыратын ғылыми 
еңбектер басымдау болды. Мысалы, Ф. Б. Джевонздың «An Introductio to the history of  
Religion» («Дін тарихына кіріспе») немесе В. Р. Смиттің «Religion of the Semites»(«Тотемизм 
және экзомагия») деп аталатын еңбектері солардың қатарына жатады. Жоғарыда есімі 
аталған Дж. Фрэзер де табуды діни нанымдармен байланыстыра қарастырды. Мәселен, оның 
«Totemism and Exogamy»(«Тотемизм және экзогамия») деп аталатын монографиясы да дәл 
сондай еңбектердің бірі. Ғалым бұл зерттеуінде тотемге табынудың ертеректе өте кең 
таралған наным екендігін жан-жақты дәлелдеумен қатар, сол нанымның, яғни тотемизмнің 
негізінде қалыптасқан дүние жүзі халықтарының басым көпшілігіне тән некемен байланысты 
тыйымдардың сан-алуан түрлеріне тоқталады. Ол тыйымдардың ішінде түркі халықтарына 

mailto:zhan_happy@mail.ru


3680 

қатысы бар құнды деректер де кездеседі. 
Табумен байланысты ғылыми еңбектердің ішінде ерекше орны бар зерттеулердің бірі – 

Франц Б. Стайнердің «Табу» деп аталатын шығармасы. Ғалым бұл еңбегінде белгілі бір 
жаңалық ашпағанымен Р. Смит, Дж. Фрэзер, З. Фрейдтің табу жөнінде жазған 
зерттеулеріндегі кемшіліктер мен олқылықтарды сынай отырып,  өз ойын ортаға салады [2].  

Үндіеуропа тарихи тіл білімі саласында табу сөздердің маңызды орын алатыны 
жөнінде алғаш құнды пікір айтқан белгілі лингвист А. Мейе болатын. Ғалым «Quelques 
hopotheses sur des interdictions de vocabulaire dans les langues indo-europeennes»деп аталатын 
еңбегінде кейбір үндіеуропа тілдеріндегі аю, жылан, тышқан, түлкі, аққалақ, қоян сияқты 
жануарлардың ескі атауларының жойылып кетуінің ең басты себебі табуда, яғни 
тыйымдарда жатқандығына назар аударады. Мәселен, А. Мейенің топшылауынша, славян, 
балтық герман тілдеріндегі «аю» деген ұғымды білдіретін «медведь» (орысша), 
«Bar»(немісше), «bear» (ағылшынша),  «lokys» (литваша) сияқты сөздердің барлығы да 
эвфемизмдер, ал аюдың латын тіліндегі «orso», испан тіліндегі «oso», грек тіліндегі «arktos» 
және басқа тілдерде кездесетін үндіеуропа бір түбірден тарайтын байырғы атауы славян, 
балтық, герман тілдерінде табуға айналғандықтан қолданыстан мүлдем шығып қалған, 
сақталмаған. Осы тұста үндіеуропа тілдеріндегі табуды лингвистика тұрғысынан салыстыра 
қарастыратын Вильгельм Хаферс пен М. Гуериостың ғылыми жұмыстарын ерекше атап 
өткен жөн. Олардың біріншісі неміс тілінде, ал екінші испан тілінде жазылған [3].  

Ал түркі халықтарының мәдениетінен, атап айтқанда, наным-сенімдерінен, 
мифологиялық дүние-танымдарынан, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарынан орын тепкен 
сан-алуан тыйымдардың, сол сияқты олардың тілдеріндегі табу сөздер мен эвфемиздердің 
зерттелу жайына келетін болсақ, бұлар да ғалымдардың назарынан тыс қалмаған мәселе 
екенін атап айтқан жөн. Алайда о баста аталмыш халықтардың тегі, тілі, діні бір болғанымен, 
келе-келе олардың ұрпақтары бастапқы ортақ мекеннен жан-жаққа қоныс аударып, бірте-
бірте одан мүлде алыстап, бір шеті Шығыс Еуропаға дейін жетсе, екінші қанаты Солтүстік 
мұзды мұхит пен Тынық мұхитына және Беринг жермойнағын басып өтіп, Америка сияқты 
орасан зор географиялық кеңістіктен мекен тапты. Арада өткен сан ғасырлар ішінде түркі 
тектес халықтар бір-бірінен одан да бетер алшақтап, тұрмыс-тіршілігі де, мәдениеті де, тілі 
де өз бетімен оқшау дамып келді. Міне сондықтан да бұл күнде олардың тілдерінде, әдет-
ғұрыптарынде, наным-сенімдерінде, яғни жалпы мәдениетінде өткеннен қалған ортақ 
ұқсастықтармен қатар, «әр елдің әр басқа, иттері қара қасқа» демекші, айырмашылықтар мен 
ерекшеліктердің бар екенін естен шығармаған жөн.  

Түркі халықтарының этнографиялық тыйымдары, тілдеріндегі табу мен олардың орнын 
басып, ауыстырып отыратын эвфемизмдеріне қатысы бар ғылыми жұмыстарға шолу 
жасағанда, лингвистикалық тыйымдардан гөрі, этнографиялық тыйымдар ғалымдардың 
назарына ертерек шалынғаны байқалады. Мәселен, түркі халықтарына тән тыйымдар, атап 
айтқанда, тотемдік нанымдармен байланысты қалыптасқан табу жайлы мәліметтер 1247-1318 
жылдар арасында өмір сүген, Шыңғысханға дейінгі түркі халықтарының тарихын алғаш рет 
қағазға түсірген, бүкіл әлемге танымал, ғұлама ғалым Рашид-Ад-Диннің «Джами ат-таварих» 
(«Жылнамалар жинағы») деп аталатын парсы тілінде жазылған құнды еңбегінде берілген.  

Түркі халықтарының тотемдік нанымдары мен тыйымдарына байланысты құнды 
деректерді, сонымен қатар, С. П. Толстов, Д. Е. Хайтун, Н. А. Алексеев, Л. Расони, Г. Н. 
Топанин, А. Золотарев сияқты ғалымдардың еңбектерінен де кездестіруге болады. Бұлармен 
қатар Оңтүстік Сібірді мекен ететін тувалықтар, алтайлықтар, шорлар т.с.с. түркі 
халықтарының тотемдік нанымдарына тікелей қатысы бар материялдар «Традиционные 
мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество» деп аталатын еңбектен де 
табылады [4].  

Табу атаулының о баста әр түрлі діни наным-сенімдердің негізінде пайда болғанының 
жан-жақты дәлелдерін дүниежүзі халықтарының мифологиялық танымдарынан да өте айқын 
байқауға болады. Өйткені мифтердің қалыптасуына да анимистік, магиялық, тотемдік және 
шамандық ескі нанымдармен қатар, осы заманның ең көп тараған буддизм, христиан, ислам, 
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иудаизм және басқа да діндері үлкен әсер еткен.  
Діни наным-сенімдерінің, мәдениеттерінің, тілдерінің әр түрлі болып келетініне 

қарамастан, көптеген халықтардың, оның ішінде түркі халықтарының да мифологиялық 
кейіпкерлері бір-біріне ұқсас болып келеді және олардың, тура атаулары табу сөздердің 
тобына жататындықтан, ондай атаулардың орнын эвфемизмдер басып отырады. 

Мәселен, мұсылман құдайының тура атауына тыйым салынған. Өйткені мұсылман 
құдайының атын білдіретін «Алла» деген атау араб тіліндегі «илах» деген сөзден туындайды. 
Ол «құдай» деген ұғымды білдіретін сөзге белгілі артикльдің қосылуы арқылы жасалып, 
«мына құдай» деген ұғымды білдіреді. Демек, «илах» - әуел баста тура атауына тыйым 
салынған құдай есімінің орнына қолданылып тұрған эвфемизм. Бұл жай айтыла салған 
негізсіз жорамал емес, оның дәлелі мифологиялық сөздіктегі Алла туралы аңызда тұр.  

Сөз магиясына сену мен әр түрлі әлеуметтік себептердің негізінде қалыптасқан тыйым 
салынатын сөздер мен эвфемизмдердің ерекше бір тобы ауру атауларымен байланысты. Бұл 
– көптеген халықтарда кездесетін өте кең таралған этнолингвистикалық құбылыстардың бірі. 
Әсіресе, оба, шешек, қызылша, безгек, топалаң, мәлік т.с.с. тез тарайтын әрі малдар мен 
адамдарды жаппай қырғынға ұшырататын қатерлі дерттердің атын атау сол ауруларды 
шақырады немесе олардың иесін шамдандырады деген үрей мен қорқыныштан туындаған 
анимистік әрі магиялық нанымдар ертеректе жиі кездескен. Соның садларынан ондай ауру-
індеттердің тура атаулары табуға айналып, ендігі жерде ондай атаулар, яғни сөздер 
айналымнан шығып, олардың орнын эвфемистік бүркенші атаулар басып отырған.  

Ертеректе қазақ арасында қызылша секілді шешек ауруы тура аталмаған. Бұл қатерлі 
дерттен адам жаппай қазаға ұшырап, немесе тірі қалған күннің өзінде де, көбінесе кемтар 
болып қалатындықтан, оны қатерлі ауруға балап, тура атауының орнына «мейман», «қонақ», 
«қорасан» немесе «әулие» сияқты эвфемистік бүркенші атауларды пайдаланатын болған.  

Қорыта келгенде, жоғарыда келтірілген материалдар атауларына діни нанымдар мен 
соқыр сенімдер немесе басқа әлеуметтік себептердің негізінде тыйым салынған ауру 
атаулары мен олардың орнына қолданылатын эвфемизмдерді жан-жақты сипаттай алады деп 
есептейміз. Ал бұл мәселеге қатысты эвфемизмдердің жасалу жолдарына мән беретін болсақ, 
біріншіден, қай мәдениетте кездеспесін оларды тудыратын себептер, негізінен, өте ұқсас 
болып келетінін, екіншіден, табуға айналған атауды алмастыратын эвфемизмдердің қызметін 
есімдіктер, туыстық қарым-қатынасты білдіретін терминде, қатерлі дерттердің айрықша 
белгілерін сипаттайтын сөздер, бөтен тілдерден енген кірме сөздер, кейбір халықаралық 
медициналық терминдер, табуға айналған атаумен синонимдес жеке сөздер мен сөз 
тіркестері атқаратынын атап айту қажет. 
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Ғылыми жетекшісі – М.К.Тулекова 
 

Әлемдегі кез-келген тілге өзіндік ерекшеліктер тән екені ғылымға бүгін белгілі. Қазіргі 
уақытта жаһаннамада қолданысқа көп түсіп жүрген тілдердің бірі - ағылшын тілі. Ағылшын 
тілінің де басқа да тілдердің сияқты өзінің пайда болу тарихы, даму кезеңдері бар. Тілсіз 
халық болмайды және онсыз адам баласының ешбір қызметі жүзеге аспайтыны айдан анық. 
Әрбір халықтың тілінде көптеген өзгешеліктер байқалады. Ол өзгешеліктер көп жағдайда 
тарихи жағдайлардың ертеректегі қоғамға тигізген әсерінің күшіне байланысты пайда болып, 
өз арнасын қалыптастырады. 

Британдықтардың ағылшын тілінің аумақтық диалектілерінде сөйлейтініне мысал 
ретінде Лондонның шығысында қолданысқа түсетін "Cockney" диалектісін  келтіруге болады.  
“Cockney” – Оңтүстік диалектілерінің ішіндегі ең танымалы болып саналады және оның 
тарихы сонау XIV  ғасырдан бастап басталады. Оның негізінде орталық-шығыс диалектісі 
жатыр.Бұл диалектінің сөздерін слэнгтарға жатқызуға болады, себебі бір сөз басқа сөзбен 
ұйқасып келеді: boots – daisy roots, hat – tit for tat, wife – trouble and strife, head – loaf of 
bread, feet – plates of meat, shirt – dicky dirt, stairs – apples and pears, dog and bone – a phone, 
bees and honey - money, brown bread - dead, evening breeze - cheese.. Сонымен бірге balmy, 
barmy зат есім немесе сын есім ретінде «ақыл-есі дұрыс емес, ауысқан» деп аударылса, toff 
сөзі «жоғарғы тапқа тиесілі адам», алup the pole«масайған, мас» деп аударылатын ерекше 
сөздер «Кокни» нұсқасында көптеп кездеседі. Ал осы диалектінің айтылу ерекшелігіне 
келетін болсақ, бұл жерде [v]мен [w] дыбыстары алмасады, мысалға, very well – wery vell, сол 
сияқты [f]және [ɵ], [v]және [ʝ] дыбыстары алмасады thing [fiɳ]немесе father[fɑ: vә]деп 
оқылады.Сәйкесінше, сөздердегі дифтонгтарда өзгеріске ұшырайды:[ei][ai] дифтонгісіне 
ауысады. Мысалы, day сөзі [dei]емес, [dai] деп айтылады. Сол сияқты [au] қосарлы дыбысы 
бар сөздер [ɑ:]мен айтылады. Мысал: house [hɑ:s]. Now сөзі [nɑ:]деп айтылса керек. [әʊ] 
дифтонгісі [ɔ:] мен ауысады. Мысал: donʼt [dɔ:nt], bow [bɔ:].Windowсөзінде [әʊ]екпінсіз 
буындарда бейтарап [ә] дыбысымен [ʹwindә] алмасады. Солтүстік және Орталық аймақ 
диалектілерінің бірі – Йоркшир диалектісі (Yorkshire).Бұл тілдік диалект Йорк аумағын да 
көпшілік халық сөйлейді. Жергілікті Йоркшир диалектісіндегі сөздердің біразы 
Скандинавиядан келсе керек. Мысал: Child (Standard English) – bairn (Yorkshire диалектісі) – 
barn (Қазіргі Норвеж тілі). Деректерге сүйенсек, Ирландия жерінде тұрғындар  Кельт тілінің 
ирландиялық нұсқасында көбірек сөйлейді. Бұл диалектінің сөздік құрамындағы 
ерекшеліктер келесідей: 

1)Стандартты ағылшын тіліндегі сөздердің болуы, дегенмен Ирланд тілінде басқа 
мағынада жұмсалуы. Мысал: backward – ‘shy’ –ұялшақ; to doubt – 'to believe strongly’ – 
қатты сену; bold – ‘naughty’ –мазасыз, ерке;  

2)Ертедегі жергілікті адамдар қолданған сөздердің қолданылуы. Мысал: biddable – 
‘obedient’ – тіл алғыш; feasant – ‘affable’- жарқын; 

3)Қандай да бір тағамға немесе табиғи сапаларға қатысты Ирланд тілінен алынған зат 
есімдердің болуы. Мысал: banshee – ‘fairy woman’ bean sidhe – әділ,  керемет әйел адам;  

4) Ирланд тіліне ғана тән сөздердің болуы. Мысал: begorrah – ‘by God’; 
5) Шотланд ағышын тілінің сөздерімен алмасуы. Мысал: ava – ‘at all’ –мүлде; greet – 

‘cry, weep’ –жылау, еңіреу; brae – ‘hill, steep slope’ –қауіпті жер және т.б. сөздер кіреді. 
Лексикалық құрамындағы айырмашылықтардан басқа, бұл диалектінің өзіндік 

грамматикалық, айту және жазу ерекшеліктері бар. Мысалға бәріне белгілі ‘do, does’ 
көмекші етістіктер ‘does be/do be’ созылыңқы шақ ретінде қолданылады. Мысалы: ‘They do 
be talking on their mobiles a lot’ сөйлемінде эмфатикалық мағынаны беретінін байқауға 
болады. Тағы бір қызығы Ирланд диалектісінде you –сен жіктік есімдігінің ye – сендер деген  
оның көпше мағынанысындағы формасын білдіреді. Мысал: ‘Did ye all go to see it?’ –
«Сендер оны  барлықтарын  көрдіңдер ме?»Шотландия аумағында да акценттік құбылыс 
байқалады. Бұл аумақтағы халыққа да өзіндік сөйлеу ерекшеліктері тән. Аталмыш Scottish 
English диалектісіндегі келесі лексикалық өзгешеліктер белгілі:  
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1) кейбір сөздердің семантикасындағы айырмашылықтар, мысалы minor сөзі 
стандартты тілде жасы 18 төмен адамды білдірсе, ал Шотландияда бұл сөзді шәкірттер мен 
18 жастағы балаларға қатысты айтады; 

2) Шотланд диалектісіндегі кейбір сөздер Стандартты ағылшын тіліндегі сөздерге 
баламалы болып келеді. Мысалы: (ScE)extortion – (BrE) blackmail; 

3) Көптеген кірме сөздердің тамыры гаэлик, норвеж және француз тілдерінен болып 
табылады: cairn – қандайда бір жерде немесе таудың басында жиналған тастар; sporran 
– дәстүрлі шотланд киімінің бөлігі ретінде саналатын теріден жасалған шағын сөмке; 

4) Шотланд диалектісі мен стандартты тілдегі сөздердің формасы бірдей, тек 
мағыналары әр түрлі: gate – road(ScE); 

5) Осы диалектідегі сөздердің біршамасы бүкіл елдің территориясында виртуальді 
түрде қолданысын табады: dinnae – ‘don’t’, wee – ‘small’, kirk – ‘church’, lassie - ;’girl’.  
Грамматикалық өзгешелігіне мысал келтірсек: The children need fed. (The childred need to be 
fed/feeding.) Бұл диалектіде стандартты грамматика нормасынан  ауытқушылықтың бары 
байқалады.  

Осы аталған диалектілерден басқа Лондондағы Темза өзені бойында тағы бір Estuary 
және солтүстік-шығыс аумақтағы Geordie диалектілердің әлі күнге дейін қолданылатынын 
айту қажет.  

Аустралияның халқы сөйлейтін ағылшын тілі Британиялық ағылшын тілінен аса  
айырмашылықтары жоқ деп айтуға болады. Қазіргі таңда Аустралия жерінде "Aussie 
English" деп аталатын аустралиялық жаргон қалыптасқан. Тілді ерекше қылдыратын және 
шетел адамдарына түсінуге қиын сөздерге көптеген  слэнгтар кіреді.Мысал: Captain Cook 
тіркесі look, so to have a captain cook немесе to have a captain тіркестері қарау деп 
аударылады. Аустралия да көп түрлі мәдениет қалыптасқандықтан (Australia's multicultural 
population), жергілікті тілге шетел тілінен немесе Аборигендердің тілінен енген сөздер біраз 
ғана. Ал енді Жаңа Зеландия  халқының сөйлейтін тіліне келсек, бұл жерде де ағылшын тілі 
кеңінен қолданылады. Онымен қатар жергілікті халық маори тілінде де сөйлейді. Кезінде 
маори тілі жойылып кету алдында тұрған, ал қазір бұл тіл сақталып қалды. Тілдегі көптеген 
сөздер маори тілінен енген. Барлығымыз білетін "the forest" сөзі  Аустралияда және Жаңа 
Зеландияда "the bush" деп қолданылады. Және тағы да бір мысал ретінде "cow cockies" 
тіркесі жаңа зеландиялықтар үшін "сүт шаруашылығы" деген мағынаны береді. Айтылу 
жағынан бұл диалект Аустралиялық нұсқаға жақын болып табылады. Жаңа Зеландия 
диалектизмдеріне жататындар: bach – бір немесе екі бөлмеден тұратын және қарапайым 
құрылысымен көзге түсетін шағын демалыс үйі; footpath – pavement –жолдың шеті; togs 
–жүзуге арналған киім. Жергілікті мәдениетте де айырмашылықта бар. Оларға қолданыста 
жүрген идиомалар мен метафоралық сөйлемшелерді мысалға айтуға болады. Puhoi without a 
paddle сөз тіркесі жеңіл шешімі жоқ, әрі қиын жағдайларға тап болу деген мағынаны 
білдіреді. Sticky beak тіркесі қандайда бір адамның ісіне араласа беретін адамға қатысты 
қолданылады. Соңғы идиома Жаңа Зеландия мен Аустралияда бірдей мағынада 
қолданылады, дегенмен, ол біраз эмфатикаға, яғни екпіндеуге ұшырайды. Аустралияда бұл 
идиома сын мағынасына ие, ал Жаңа Зеландия да біраз әсермен айтылады. [1,158] 

Диалекті сөздерді аударудың жолдары. 
Диалектизмдерді реалийлерден және экзотизм сияқты сөздік құбылыстардан ажырата 

білу қажет. Диалект сөздерді аудару жайлы сөз қозғағанда біз слэнгтермен жаргондардан 
айналып өте алмаймыз. М.Семенова "Основы перевода текста" еңбегінде қолданысы 
шектелген сөздердің, оның ішінде диалектілерді аударудың екі жолын көрсетеді. Ол жолдар 
мыналар:  

1) аударылатын тілде дәл осындай ерекше  әрі ұқсас лексемаларды таңдап алу; 
2) мәтінді бейтараптау арқылы суреттеу тәсілін қолдану. Аталған жолдардың біреуін 

таңдау жатқан мәтінге байланысты болып келеді. Осыған байланысты  нақты мысалдар 
келтіре кетейік: I hope she'll be apples. - Мен барлығы жақсы болатынына 
сенемін.    Avagoodweegend, my mate. - Достым, саған демалысты жақсы өткізуді тілеймін. - 
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We hate eating bangers. - Біз шұжық жемейміз. I was nearly stung by a Joe Blake. - Мені жылан 
шағып ала жаздады. - I think she's been crook lately. - Менің ойымша, ол соңғы 
кездерде сырқаттанып жүрген сияқты. Сол сияқты "Кокни" диалектісіндегі  dog and bone  
"телефон" деп аударылса, Аустралиялық слэнгте бұл сөз де ұйқас арқылы беріледі: "eau de 
cologne".Соңғы сөз   Ұлыбританияда "иіссу" деген мағынаны білдіреді."Al Capone"деген 
тіркес те телефон дегенді білдіреді.Берілген диалектизмдерді суреттеп аудару қиынға 
соғатындықтан, ағылшын тілінің әр аумақтық тілдік қолданысына байланысты шығатын 
сөздіктермен жұмыс істеген пайдалы. Мысалы, жалпы қабылданған ағылшын тілінде біз 
"саясаткер" сөзін "politician" деп қолдансақ, Аустралиялық диалектіде бұл сөз, біздің 
пікірімізше, "pollie, polly" деп қысқартып алынған. No one wants to live with a bludger. Осы 
сөйлемді былай аудару қажет сияқты: "Ешкімнің де ақ саусақ адаммен бірге тұрғысы 
келмейді ". Аустралиялық диалектіде "Bludger"  сөзі біреудің есебіне өмір сүретін адамды 
айтады. Бұл диалектіде сондай-ақ "топас адам" деген "a drongo" деп қолданылады. 
Салыстырыңыз: 

– Don't be so stupid! 
– Don't be a drongo! 
Бірінші мысалдағы белгіленген сөз стандартты ағылшын тілінде  екінші мысалдағы 

сөзден анағұрлым жиі қолданылады. Демек екінші сөз слэнгқа жатады деген сөз. Слэнгтің өзі 
диалектіге кіретіні белгілі, сондықтан тағы бір сөзді қарастырып кетейік. He is a cocky type of 
person. сөйлемін біз стандартты тілде "Ол өзі бір сұмпайы адам" деп аудара 
аламыз."Cocky" сөзі  стандартты тілде "сұмпайы" дегенді білдірсе, Жаңа Зеландияда бұл 
сөз "фермер", "қожа" деген мағынаға ие. Мына сөйлемдерді салыстырып көрелік:  

You still sitting there that time? 
You were still sitting there then?  
Мұндағы бірінші сөйлем Абориген немесе басқаша Аустралия диалектісінде жасалатын 

сөйлем. Аустралия диалектісінде стандартты ағылшын грамматикасында қабылданған "to be" 
етістігінің түсіп қалуы жиі орын алады. Бұл ағылшын тілінің басқа да диалектілеріне тән 
жәйт.  

Американдық диалектілерге келетін болсақ, біз келесі мысалдарды келтіре аламыз. This 
morning I waked up( instead of woke up) at about quarter to nine (Солтүстік штаттарда) and 
saw that the shoes I was going to wear needed fixed( Солтүстік-орталық аумақта), but I didn't 
have time to wait  on  (оңтүстік-орталық аумақтарда) the shoe repairman for clean (Оңтүстік 
аумақтарда) over half an hour while I was standing on line.Бұл сөйлемді қазақшаға аударғанда 
біз тікелей әдеби нормаға жүгінуіміз қажет. Аударма:  Сағат таңғы тоғыздарда ояна салып, 
мен тап осы күні кимекші болған аяқ киіміме көзім түсіп, жөңдеу керектігін түсіндім. Сол 
аяқ киімді етікші маған қашан жөндеп бітетінін күтуге менің уақытым болмады. 
Белгіленген сөйлемдегі сөздер әр штатта әр қалай қолданысқа түсетін диалектілерге жататын 
сөздер болып табылады. Сондықтан да, АҚШ-дағы диалектілер өзге диалектілердей тек қана 
сөздердің өзгешелігімен ғана ерекшеленбейді, сонымен қатар грамматикалық және 
фонетикалық айырмашылықтармен де көзге түседі. 

Like I say this is the auld house that we're ganning to have a look at. Бұл сөйлемді талдай 
келе, ондағы алғашқы белгіленген сөз "ескірген"деген мағынаны беріп тұрса, екінші 
ерекшеленген сөз бізге белгілі "to be going to" конструкциясының формасы. Демек, аударсақ, 
біз "Aйтқанымдай, біздің қараймыз деген ескі үй осы" деген сөйлемді аламыз. I met our 
lass in, I mean, I fell , I mean, why, it sounds, it might sound old-fashioned but I fell in love with 
her, you know. Бұл сөйлемде "our lass" диалекті ретінде "жұбайым, сүйікті қызым" деген 
мағынада жұмсалған және Ұлыбританияның Солтүстік аумақтарында қолданысқа түседі. 
Сөйлемді қазақшаласақ "Мен болашақ жарыма алғаш кездестірген бастап ғашық болып 
қалдым." деген аударманы аламыз. "Just get your hinney and get out of here!"  сөйлеміндегі 
белгіленген сөз Ұлыбританияның солтүстік аймақтарында "ақша" деген мағынаны береді. 
Олай болса, сөйлемді қазақшаға "Ақшаңды ал да, табаныңды жалтырат" деп 
тәржімаласақ болады.Соңғы мысал ретінде мына сөйлемдегі белгіленген  сөзге назар 
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аударайық: "I remember my nain - when I was about four - she couldn't speak a word, word of 
English, always Welsh, Welsh,Welsh". ~ Бала болғанымда әжемнің ағылшынша бір де бір 
сөз білмей, оның орнына Уэльсше сөйлей бергені есімде.  Уэльс жерлерінде "Nain"  сөзі 
"әже" деген мағынада қолданыс тапқан. Бұл сөздің тіпті біршама диалектілік нұсқалары бар. 
Олар: ganny, grammer, grammy, gran, grandma, grandmam,  grandmayer, grandmom, 
grandmum, granny, nan, nana, nany. Жоғарыдағы мысалдарға қарап, көптеген тілдерге 
диалект деген ортақ құбылыс екенін айтқымыз келеді. Ағылшын тілінің аумақтық 
диалектілері сондай-ақ Индонезияда, Папуа Жаңа Гвинеяда, Гавай аралында, Оңтүстік 
Африкада, Африканың Сьерро-Льон, Камерун мемлекеттерінде, Тринидадта,  Нигерияда да 
кездеседі. Бұл аумақтарда адамдар көптеген басқа тілде сөйлегенімен, олардың креоль 
тілінде сөйлейтіні де анықталаған. Креоль тілі деп отырғанымыз ағылшын тілінің сөздері 
мен жергілікті жердің сөздері араласып келетін тіл. Ағылшын тілінің сөздері бұл тілдердің 
лексикалық құрамында жиі кездесіп отырады.  Сонымен бірге, диалектілерді аудару кезінде 
олардың стандартты тілдің грамматикасынан қаншалықты ауытқитынын зерттеп алған жөн. 
Мысалы ағылшын тілінің африкандық диалектісінде мынадай грамматикалық ауытқушылық 
бар: He been married. Бұл сөйлемде has көмекші етістігінің түсіп қалуын байқауымызға 
болады және оны аударғанда біз "Ол үйленген" деген мағына шығады. Ал стандартты тілде 
бұл сөйлем He has been married деп айту грамматикалық тұрғыдан дұрыс болып саналады 
және "Ол бір кездері үйленген" (қазір басы бос) деп аударылады. Қарап отырсақ, 
диалектілер стандартты нормаға мүлдем қарама-қайшы. Сондықтан аудармашының тілді 
толық меңгеруі оның барлық қырларын білуіне байланысты деген тұжырымға келуге болады. 
Сонымен, ағылшын тілінің барлық  диалектілері бір-бірінен ырғағы, дыбысталуы, сөздерді 
қолдануы мен грамматикалық тұрғыдан ауытқуымен ерекшеленеді. Бұл мәдениаралық 
қарым-қатынасты қиындататын фактор екені белгілі.   

Түйіндей келе, ағылшын тіліндегі диалектілерді қазақ тіліне аудару қиын мәселе болып 
табылатынын ескеру қажет. Мұндай жағдайда арнайы шығарылатын аумақтық және 
лингвомәдени сөздіктерге жүгінуге тура келеді. Диалектілер тек қана ауыз екі тілде кездесіп 
кана қоймай, көркем әдебиеттерде де кездесіп жатады. Мұндай жағдайда, диалекті сөзді 
түсірудің орнына, оның табиғатын әбден зерттеп алу қажет деп санаймыз. Жалпы, 
диалектілерді, жаргон және слэнгтерді аудару үшін олардың қолданылатын аймағының 
психологиясын түсіну дұрыс болар деп ойлаймыз.  Аудармашының сақ болуға тиісті 
тұстарының бірі осындай сөздерді аудару екенін есте сақтаған жөн. Сондықтан да, 
аудармашы  ең алдымен сол ұлттың мәдениетін терең игеріп, әрі қарай оны зерттеуі керек. 
Осы жұмыс барысында автор алдағы уақытта ағылшын тіліндегі диалектілермен  жеке әрі 
жете таныса отырып, оларды аудармада дұрыс анықтай білуді және аударуды мақсат етеді.  
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Аударма теориясы мамандығының 4-курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Қоңыратбаева Ж.М. 

 
Жұмыстың мақсаты – көркем дискурстағы кәсіби лексиканы аударудың амал-

тәсілдерін талдау. Қазақ тіліндегі кәсіби лексиканы көптеген алымдар зерттеген: К. Айтазин, 
О. Нақысбеков, Ш. Сарыбаев, Ж. Досқараев, және т.б. Алайда кәсіби сөздерді көркем 
дискурста зерттеген ғалымдар аз, жоқ десек те болады. Бұл жұмыстың өзектілігін анықтайды. 

1. Кәсіби сөздер түсінігі және түрлері 
Әр халықтың күнделікті айналысатын кәсібіне байланысты және тұрмыста қолданатын 

сөздері сол тілдің актив лексикасының үлкен бөлігін құрайды. Сол себепті диалектілер мен 
кәсіби сөздерді ауызекі тілдің негізін құраушылары деп айтуға болады. Алайда оларды 
жалпылама лексикаға жатқызуға болмайды. Себебі кәсіби сөздер «кәсіп» деген сөзден 
құралғандықтан белгілі бір кәсіпке, мамандыққа байланысты туындаған сөздер екенін 
көрсетіп тұр. Белгілі бір кәсіппен айналысатын адамдар тобы мұндай сөздерді бір-бірінің 
арасында ғана қолданатыны айқын. Сондықтан осы мамандықпен айналыспайтындар бұл 
сөздерді білмеуі мүмкін. Сондықтан кәсіби сөздерді қолдану аясы тар немесе арнаулы 
лексикаға жатқызады. Кәсібисөздер немесе профессионализмдердің анықтамасына келсек, 
көптеген ғалымдар өздерінің еңбектерінде олардың түсінігін және түрлерін ажыратып 
көрсеткен. 

Ғ. Қалиевтің түсіндірме сөздігінде кәсіби сөздерге келесі анықтама берілген: кәсіби 
лексика  – белгілі бір мамандық я кәсіп адамдарының (мал мамандары, дәрігерлер, 
заңгерлер, теңізшілер т.б.) тіліне тән, жалпы халық қолданбайтын сөздер мен сөз тіркестері. 
[1,147] Мысал ретінде халық ішіндегі емшілердің тіліндегі басыр (трахома ауруы), 
шажырқай безі (асқазан безі), сормақта (ем үшін тұзды ыстық суға матырылған түйе жүні) 
сөздері берілген. Демек, Ғ. Қалиевтің айтуынша, кәсіби сөздер жалпыға бірдей түсінікті 
болмайтын, тек белгілі топ адамдар арасында қолданылатын сөздер. 

Ә. Хасенов кәсіби сөздердің көп жағдайда терминдермен қабысып келетінін атап өтеді. 
Кәсіби сөздердің жасалу жолдары жайлы айтылады, мәселен, кейбір кәсіби сөздер орыс 
тілінен кірсе, мәселен, Қазақстанның кен-металлургия, көмір өнеркәсіптерінде лава, забой, 
штрек, шлак, скат, мартен пеші, профодник, кондуктор, стрелочник, шпал, т.б. сынды сөздер;  
Ал лебедкашы (қыз), механикаланған, темір қиқымдары, науа жолы, ұшпыршы, штрекші, 
кірепшілер, т.б. сияқтылар қазақ тілі қосымшалары қосылу арқылы қалыптасады. [2,118] 

Лингвистикалық терминдер сөздігінде «профессионализмдерге» белгілі бір мамандыққа 
қатысты қолданылатын сөз немесе сөз тіркесі деген анықтама беріледі. [3, 371] 

Жалпы профессионализмдер немесе кәсіби сөздер белгілі бір кәсіппен айналысатын 
адамдар не белгілі бір мамандық өкілдері арасында қолданылатын сөздер. Сондықтан 
олардың қолдану аясы тар, яғни жалпылама лексикаға жатпайды. Оларды арнайы лексикаға 
не кәсіби-терминдік лексикаға жатқызуға болады. Кәсіби сөздер мен термин сөздердің 
(кәсіби терминология) арасындағы айырмашылықты білген жөн. Термин сөздердің кәсіби 
сөздерден айырмашылығы – олардың ғылым, өндіріс, техника және т.б. салада қолданылуы, 
эмоционалды реңктің болмауы, мағынасының тұрақтылығы. 

2. Көркем дискурстағы кәсіби лексиканың зерттелу жайы 
Ағылшын және неміс тіл білімдерінде кәсіби сөздерді зерттеген ғалымдар: L.Hoffmann 

«Kommunikationsmittel Frachsprache», W. Schmidt «Deutsche Sprachgeschichte», Ischreyt H. 
«Sprachwandel durch die Technik. Wirken des Wort. Duseldorf», И. Шерцберг, В. Шмидт 
«Профессиональные языки и общенародный язык», Л. Морчакова «Профессиональная 
лексика англоязычных средств массовой информации: прагматика, семантика, структура», J. 
Kenyon «Cultural Levels and Functional Varietes of English», U. Hannerz «Language. 
VariationsandSocialRelationships» 

Орыс тіл білімінде кәсіби лексиканы зерттеген ғалымдар: Н. Гаранина «Специальная 
лексика», Ф. Пономарев «Профессиональная лексика рыболовства», В. Даниленко «Русская 
терминология: опыт лингвистического описания», В. Портянникова «Некоторые проблемы 
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лексической характеристики жаргонизмов на материале молодежного жаргона совр.нем.яз», 
Е. Орестова «К истории формирования рыболовецкой терминологии Западной Сибири», Т. 
Сидорова «Языковой образ промысловой деятельности поморов в номинациях по роду 
занятий», Л. Лубожева «Роль профессиональной лексики в обогащении словарного состава 
общеупотребительного языка: на материале экономичкской терминологии английского и 
русского языков», Ю.Бельчиков «Терминологическая и производственно-профессиональная 
лексика в газете» 

Соның ішінде кәсіби лексиканы көркем дискурста қарастырған ғалымдар: И. Чванова 
«Лексика прозы С.Т. Аскакова в культурологическом аспекте: специальная лексика 
рыболовства в «Записках об ужнье рыбы»»,  В. Храмцова «В.П. Псковская 
рыболовецкаялексика в языке местных письменных памятников (на материале писцовой 
книги И.В.Дровина и Г.И.Морозова. 1585-1587 гг.), С. Халимова «Профессиональная 
лексика в произведениях Сайидо Насафи», Е. Панаева «Фуекции специальной лексики в 
художественном тексте: на материале произведений М.А.Булгакова», Н. Шарова «К впоросу 
о контекстуальной экспрессивности нейтральных лексических единиц в контексте» 

Қазақ тіл білімінде кәсіби лексиканы зерттеген ғалымдар: Ж. Досқараев «Арал, Каспий 
балықшыларының сөйлеу тіліндегі кейбір профессионалдық сөздер туралы», К. Айтазин 
«Профессиональная лексика рыбного хозяйства Казахстана», А. Жақыпов «Термины 
верблюдоводства в казахском языке»,  О. Нақысбеков , Ш. Сарыбаев «Қазақ тілінің 
аймақтық лексикасы», С. Арзымбетов «Русско-казахский сельскохозяйственный словарь».  

Ал қазақ тіліндегі кәсіби лексиканы көркем дискурста зерттеген жұмыстар жоқтың 
қасы. Сол себепті бұл жұмыстың тақырыбы өзекті деп айтуға болады. 

3. Көркем дискурстағы кәсіби лексиканың аударылу амал-тәсілдері 
Бүгінгі таңда ағылшын тіл білімінде ерекше көңіл бөлініп, тыңғылықты зерттеулерді 

қажет етіп жүрген проблемалардың бірі және бірегейі – ағылшын тіл білімі теориясының 
қалыптасу тарихы, әртүрлі лингвистикалық салалар бойынша даму ерекшелігі, аударманың 
әлемдік деңгейде, алар орны мен қосар үлесі. 

Көркем стиль шығармашылықта, өнердің барлық түрлерінде, мәдениет пен білім 
беруде кең қолданылады. Бұл стильдің негізгі қызметі ақпарат беруден басқа, ең маңыздысы, 
эстетикалық әсер беру: көркем сөздер арқылы адамның сезіміне, еркіне әсер етіп, 
оқырманның идеялық, моральдық қасиеттер мен эстетикалық талғамын қалыптастыруы тиіс.  

Бұл жұмыста кәсіби лексиканың берілу амал-тәсілдерін талдау үшін екі балық 
шаруашылығымен байланысты көркем шығарма таңдалды. Солардың бірі – Эрнест 
Хэмингуэйдің «Шал мен теңіз» повесті.  

"Шал мен теңіз" атты повесті Эрнест Хэмингуйдің ең танымал повестерінің бірі болып 
саналады. Бұл шығарма Сантьяго атты кубалық балықшы шалдың өмірдегі ең ірі олжасына 
айналған алып балықпен күресін сипаттайды.  

Повесть ағылшын тіліненорыс тіліне аударған Е. Голышева мен Б.Изакова. Ал орыс 
тілінен қазақ тіліне аударған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология 
ғылымының докторы, профессор Нығмет Ғабдуллин.Аударма түпнұсқадан емес, тәржімеден 
тәржімелеу болғандықтан, ағылшын-қазақ тілдері арасындағы байланыс сезілмейді. Сол 
себепті бізге үш тілдегі мәтіндерді қарастыруға тура келді. 

Аудару кезінде аудармашы алдында бастапқы жөнелту бекеті тұрады, ол өз кезегінде 
аударманы соңғы бекетке дейін жеткізу керек. Ең алдымен аудармашы түпнұсқа мәтінін, 
оның мазмұнын, мағынасын мұқият оқып зерттеп, түсінеді; суреттелген жағдайды өз ойынан 
өткізіп, стилистикалыө әсерін бағалайды.  Көбінесе аудармашы түпнұсқа тіліндегі мәтінді 
көргенде, өз ішінен аударма тіліне автоматты түрде аударып оқиды. Одан кейінгі мақсаты – 
түпнұсқа тіліндегі барлық элементтердің аударылуын қамтамасыз ету.  

Негізінен аудару амалдары мен тәсілдері сан алуан. Солардың ішіндегі кәсіби сөздерді 
аударуда кең қолданылатыны – транслитератция. Транслитерация – сөздің жазылуын, яғни 
латын әріптерін кириллицамен немесе керісінше алмастыратын аудармадағы грамматикалық  
трансформацияның түрі. Мысалы Бұл трансформация түрін Н.Ғабдуллин де, Е. Горышева да 
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қолданды. Мысалы,marlin сөзі орыс тілінде да, қазақ тілінде де марлин деп аударылады. 
Осылар сияқты тағы көптеген сөздерді атауға болады: bonito – бонито – бонито, albacore – 
альбакоре – альбакоре, plankton – планктон – планктон. 

Келесі кең қолданылған аударма түрі – транскрипция. Бұл грамматикалық 
трансформацияның түрі сөзді естілуі бойынша жазып аударуды білдіреді. Мысалы, harpoon 
– гарпун – гарпун,  bitting – битенг – битенг, buoy – буй – буй. 

Транслитерациямен қатар тұратын, аударылатын тілде кейбіртілдік бірліктердің 
болмауына байланысты калькалау әдісі қолданылады. Бұл әдіс сөздің дыбыстық емес, 
комбинаторлық құрамын қайталайды, яғни аударылатын ілде жоқ сөз бөліктері (морфемалар) 
мен фраза бөліктері (лексемалар) аударылатын тілден алынады. Мысалы, sardinesсөзі 
сардины деп түбірін (sardin) калькалау арқылы аударылса, қазақ тіліне ол сардина-балық деп 
аударылады, сонымен қатар motorboat – моторная лодка – моторлы қайық сияқты 
мысалдарды атауға болады. Алайда, аудармаларды талдау нәтижесінде калькалау әдісі 
көбінесе ағылшыннан орыс тіліне аударғанда қолданылатыны анықталды:tuna – тунец(көк 
жон балық), brisa – бриз(жел),fillet – филе (ет), gaff – гафель (діңгек). 

Бұл повесть орыс тілінің тәржімесі болғандықтан, қазақ тілінде баламасы жоқ сөздер 
орыс тілінен транслитерацияланып алынған. Мысалы, squid – каракатица – 
каракатица,man-of-war bird – фрегат – фрегат,gunwale of skiff – планшир лодки – қайық 
планширі, tiller – румпель –румпель, yellow jack –желтая умбрица – сарғылт түсті умбрица, 
trunk back turtle –лут – лут. Ал кейбір сөздер тіпті аударылмай, түсірілген. 

Кәсіби сөздер өздерінің пайда болуына байланысты көбінесе архаизмдерге 
жататындықтан, оларды аудару лексикалық трансформациялардың  ішінен  ең көп 
қолданылатыны сипаттамалық аударма. Яғни баламасы жоқ кезде, сөздің атайтын затты не 
құбылысты аударатын тілде сипаттау. Мысалы, hoist -  салбырата іліп қою, bait – наживка – 
жас балық, қармаққа шаншатын құрт-шабақ, turtling – ходить за черепахами, теңіз 
тасбасқасын аулауға шығу, rowing – садиться на весла – қайыққа отырып, қолына ескек алу, 
buoys – буй – буй, суға батпайтын кеспелек зат, Sargasso weed – саргассовые водоросли – 
сарғайған шуда-шуда балдыр, Portuguese man-of-war – португальская физалия – көгілдір 
түсті мақұлық-физалия, stringiness – волокнистость – тарам-тарам біту, loggerhead – 
бисса – бисаа деп аталатын  сарғылт тасбақа. 

 
Қазақстан жері аралдың ортасында мұхиттан алыс жерде орналасқандықтан, онда 

мекендейтін балық пен құстардың, аңдардың және өсетін өсімдіктердің атаулары қазақ 
халқы үшін таныс емес. Алайда қазіргі заманда дамыған технологиялар мен экономикалық 
интеграциялар арқасында тіліміз де дамып, жаңа сөздер қосылуда. Сол сияқты бұрын таныс 
болмаған заттар мен құбылыстарды қазіргі кезде мектеп оқулықтарынан, ақпарат 
құралдарынан оқып, таныса аламыз. Жаңа сөздерге атаулар беріліп, неологизмдер пайда 
болады. Біздің талдап жатқан повесімізде де қазақ тілінде салыстырмалы түрде жаңадан 
пайда болған сөздерді де көруге болады. Мысалы, қанатты балық, теңіз қарлығаштары, 
қылыш балық, жабысқақ балықтар,электр дөңгелек (скат); солардың ішінде қазақ тілінде 
баламасы жоқ орыс тілінен кіріккен атаулар да аз емес: багор, гарпун, марлин, акула, 
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каракатица, бонито, альбакоре, фрегат, умбрица , макрель, лут. 
 

shrimp креветки шаяндар 
bait fish мелкие рыбешки майда балықтар 
squid каракатица (кальмар) каракатица 
flying fish летучая рыба қанатты балық 
tern морские ласточки теңіз қарлығаштары 
row весло ескек 
buoys буй буй, суға батпайтын кеспелек 

зат 
float поплавок қалтқы 
motorboat моторная лодка моторлы қайық 
bonito бонито(пеламида, малый тунец) бонито 
albacore альбакоре(альбакор, длинноперый 

тунец) 
альбакоре 

shank of the hook стержень крючка қармақтың сабағы 
curve of the hook изгиб крючка қармақтың үшкір тармағына 
point of the hook острие крючка имек ұшы 
man-of-war bird фрегат (морская птица) фрегат 
plankton планктон планктон 
Sargasso weed саргассовые водоросли сарғайған шуда-шуда балдыр 
Portuguese man-of-war португальская физалия көгілдір түсті мақұлық-

физалия 
porpoise морская свинка теңіз шошқасы 
pectoral fin крылья грудных плавников балық арқасы 
gunwale of the skiff планшир лодки қайық планширі 
broadbill  меч-рыба (утка-широконоска) қылыш балық 
wire проволка сым 
stern кормовой настил (корма) қайық құйрығы 
steering управлять судном сапар шығу 
turtle boat охотиться за черепахами теңіз тасбақаларын аулау 
fin плавник қанат 
stringiness волокнистость тарам-тарам біту 
shovel-nosed shark широконосая акула жалпақ тұмсықты акула 
vertebrae позвоночник омыртқа 
blue runner большая голубая макрель көгілдір түсті үлкен макрель 
yellow jack желтая умбрица сарғыл түсті умбрица 
loggerhead бисса бисса деп аталатын сарғылт 

тасбақа 
trunk back turtle лут(кожистая черепаха) лут 

 
Қорытынды 
Кәсіби лексика -  қолөнер өндірісі кезінде пайда болып, дамыған және қазіргі кезде 

ескіден қалған сөздер тобына жатқызылатын және жаңа терминдерге орын берген лексика. 
Кәсіби лексиканы тудырған кәсіптерге теңіз ісін, тау-кен өнідірісін, балық аулау, аңшылық 
пен тігіншілікті жатқызамыз, себебі олар ғылым терминдері арасында да, әдеби тіл сөздері 
арасында баламасы жоқ ескі қолөнер түрлері мен арнайы кәсіптердің атаулары. 

Кәсіби сөздер өздерінің шығу тегі бойынша көбінесе архаизмдер болып келетініктен 
оларды аударуда ең тиімді әдістерге транслитирация, транскрипция мен сипаттамалық 
аударма жатады.  
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Tiл тaңбaлap жүйeci ғaнa eмec, oл ocы жүйeнi көмкepгeн мәдeниeт. Coндықтaн дa oл әp 

xaлықтың ұлы мұpacы, ұлттың тapиxи жeтicтiгi. Mәдeниeт бip жaғынaн ұpпaқтaн-ұpпaққa 
жeткeн мәтiндep бoлca, eкiншi жaғынaн ұpпaқтaн-ұpпaққa жeткeн cимвoлдap. 

Cимвoлдың тiл мeн мәдeниeт caбaқтacтығындa зepттeлy жaйынa шoлy жacaй кeлe, 
cимвoлды әp ұлт мәдeниeтiнe тән epeкшe құбылыc peтiндe қapacтыpy әлi дe тoлыққaнды 
cипaттa eмec дeгeн қopытындығa кeлyгe бoлaды, яғни тiл бiлiмi мeн aудapмaтaнудың өзeктi 
мәceлeлepiнiң бipi бoлып caнaлaды. Coндықтaн бұл бaғыттaғы зepттey жұмыcтapының 
бoлaшaғы зop. Mұның өзi cимвoлдың күpдeлi тaбиғaтын жaн-жaқты жәнe тepeң зepттeyгe 
мүмкiндiк жacaйды. 

Қaзaқ жәнe aғылшын тiлдepiндe cимвoлды ұлт мәдeниeтiнe қaтыcты тiлдiк тaңбa 
peтiндe қapacтыpылaды. Cимвoл – aдaм caнacының дaмyымeн бaйлaныcты, дүниeтaнымның 
тepeңдeyiнiң нәтижeci бoлып тaбылaтын epeкшe құбылыc. Cимвoл – бұл eкi типтec тiлдe 
әмбeбaп кaтeгopия, coндықтaн cимвoл тaбиғaтын aшyдa бip ғaнa ғылым caлacының 
жeтicтiгiнe cүйeнy жeткiлiкciз. Cимвoл ceзiм apқылы тaнылaтын нәpce бoлғaндықтaн, 
интyитивтi түpдe ғaнa тaнылaтын бeлгiлi бip идeяны apқaлaйды.  Cимвoлды бeлгiлi мәтiннeн 
интyтивтi түpдe aлынғaн кoнтeкcт peтiндe қapacтыpaмыз. Aл кoнтeкcтiң әp түpлiлiгi 
cимвoлғa көпмaғынaлық cипaт бepeдi. Cимвoл бeлгiлi бip тiлдiк жүйe peтiндe ғaлaмның 
тiлдiк бeйнeciн тaнытaды.  Coнымeн қaтap, қaзaқ жәнe aғылшын тiлдepiндe cимвoлғa тән 
өзiндiк cипaты – yәждiлiк, apxeтиптiлiк, oбpaздылық. 

Мәceлeн, cимвoлдың бeлгici oның – oбpaздылығы. Oбpaз тeк көpкeм шығapмaдa opын 
aлмaйды. Oғaн тiлiмiздeгi жeкe oбpaздap дәлeл. Бұл жeкe oбpaздap – бeйoнимдeнy пpoцeciнiң 
нәтижeci. Жиынтық oбpaзғa aйнaлғaн aңыз кeйiпкepлepi мeн өмipдe бoлғaн тұлғaлapдың 
eciмдepi жaтaды: Acaн қaйғы, Aлдap көce, Жиpeншe шeшeн, Қoжaнacыp, Қapaбaй, Қoдap, 
Қoзы Kөpпeш Бaян cұлy, Жiбeк пeн Tөлeгeн т.б. Бұл жиынтық oбpaздapдың  cимвoлдық 
жaғын aшy үшiн тiлдiк дepeктepмeн бipгe этнoгpaфиялық, фoльклopлық жәнe тapиxи 
мәлiмeттepгe cүйeнyiмiз қaжeт. Mәceлeн, Aлдap көce aты „қy, aйлaкep, тaпқыpлық”, Қopқыт 
aты „өмipшeңдiк, өлмecтiк”, Aтымтaй  „жoмapттық”, Acaн қaйғы  „capы yaйым, қaйғы”, Қoзы 
Kөpпeш Бaян cұлy eciмдepi „мaxaббaт, cүйicпeншiлiк”, Жиpeншe „жeзтaңдaй шeшeн” 
ұғымдapымeн acтacып, ocылapдың cимвoлы бoлып тaбылaды.  

Coнымeн қaтap cимвoлдық мaғынa aдaм тaнымының тepeңдeуiмeн, ұлттың мәдeни-
тapиxи өмipiмeн тығыз бaйлaныcты. Мәceлeн, «жуcaн» cөзiнiң cимвoлдық мaғынacын 
қapacтыpылды.Жycaн – қaзaқ xaлқы үшiн қacиeттi шөптepдiң бipi. Xaлық өлeңiндe Жycaн 
иici aңқығaн ayылымды caғындым”дeгeн жoлдap xaлық үшiн ayыл мeн жycaнның иici бap, 
eгiз ұғымдap eкeнiн көpceтeдi. M.Әyeзoв aйтқaндaй, жycaн – қaзaқтap тyғaн жepдi, Oтaнды 
бeйнeлeйдi. Жaңa тyғaн нәpecтeнi жycaн шөбi – тұндыpылғaн cyмeн жyындыpaды. Ocыдaн 
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кeйiн жycaн иici cәбидiң қaны мeн жaнынa мәңгiлiк ciңiп қaлaды. Coндықтaн oл oның иiciн 
иicкeп тaнып қoймaй, көpiп тe тaниды. Өйткeнi көшпeндi үшiн жycaн шөбi әдeмi ғaнa eмec, 
әceм. Жycaн ұлттық pyxпeн pyxтaнғaн жәнe Oтaнның бeйнeciмeн, дaлaның кeлбeтiмeн 
бaйлaныcты бoлып кeлeдi. Жycaн тypaлы aңыздap көп, coның бipi Oтaн ecкe aлғaн Apтық 
xaнмeн Cұлтaн Бeйбapыc eciмдepiн aтaca дa жeткiлiктi”. Apтық xaнның дaлacынa қaйтып 
opaлy caпapы Жылнaмaлық aңыздapдa caқтaлғaн. Oның aғacы Cыpдaн iнici Apтыққa көп 
жылдaн бepi мeкeн бoлғaн Kaвкaзғa шayып кeлeдi. Eлгe opaл дeгeн aқылынa көнбeйдi. 
Taғaты тaycылғaн aғacы қoйнынaн бip yыc дaлa шөбiн aлып шығapaды, жycaн иici Apтықты 
aтқa мiнгiзeдi”.  

Жaлпы дaлa пepзeнтi үшiн жycaн қacиeттi, киeлi шөптepдiң бipi caнaлaды. Aлыc 
caпapғa aттaнapдa, жopыққa шығapдa ep aзaмaт жycaнның бip шoғын бoйынaн тacтaмaй 
жaқcылыққa caйып, ыpымдaп eлiнe aмaн-eceн  opaлyынa жep дaлacының бip бөлшeгi тiлeкшi 
бoлcын дeп aлa кeтeдi. Жycaнның қaзaқ үшiн epeкшe қacиeттiлiгiн пoляк cypeтшici 
Б.Зaлeccкий дe көpceтeдi: „Дaлaның өзiнiң өciмдiктep дүниeci, өзiнiң жaнyapлap әлeмi бap. 
Aлдымeн, жycaнның oн бecтeй түpi. Қaзaқтap oның бәpiнe жeкe-жeкe aтay бepiп қoйғaн жәнe 
дe дaлa қapиaлapының бәpi дe бiлгip бoтaниктep дece бoлғaндaй. Бұл дaлaғa жycaнның көп 
өceтiнi coншaлық – ayaның өзi кepмeк тaтиды. Mынaдaй бip aңыз бap: ”Бip жiгiт oйдa жoқтa 
бacқa бip жepдi көpeдi дe өз мeкeнiн, aғaйын – жұpтын ұмытып, coл жepдeн қaйтпaй қaлaды. 
Tyыcқaндapды жiбepгeн кiciлep кeлiп, oғaн өз жepiнeн apтық жepдiң жoқ eкeнiн қaншa 
aйтқaнмeн, oл cөз тыңдap бoлмaйды. Қыpcығып жaңa мeкeннeн кeткici кeлмeйдi. Tiптi тyғaн 
жepiнeн тopcыққa құйып әкeлгeн қымыз дa oның жүpeгiн жiбiтпeй қoйca кepeк. Keлгeн 
кiciлep cөздepi өтпeй aмaлдapы тaycылғaн coң, epiкciз қaйтпaқ бoлaды. Coл кeздe oлapдың 
iшiндeгi бipeyi қopжыннaн жiгiттiң тyғaн жepiнiң бip жiлiншiк жycaнын aлып кeлeдi. 
Бaғaнaдaн aйтқaн қaншa cөз, apнaйы aлып кeлгeн қымыз eш әcep eтпeй қoйғaн жiгiт тyғaн 
дaлacының жycaн иiciн иicкeyi мұң eкeн бүкiл eл жұpты,өткeн өмipi eciнe түciп, қoлқa жүpeгi 
ayнaп түcкeндeй бoлaды. Coл cәттe өз тyғaн жepiнeн apтық жepұйықтың жoқтығынa көзi 
жeткeн oл жaңa мeкeндeгi бapлық тәттi тipшiлiгiн тәpк eтiп, aлды-apтынa қapaмaй ayлынa 
бeттeгeн eкeн” [3,131]. Бұл aңыз дa жycaн, жycaнның иici тyғaн жep eкeнiн нaқтылaй түceдi. 
Aл aғылшын xaлқы үшiн Oтaнның cимвoлы – қaйың. 

Жycaнның xaлықтық көзқapacтapы бoлмыcын қaзaқ aқын – жaзyшылapы дa жaлғacтыpa 
түceдi. Mәceлeн, тaлaнтты aқын Mұқaғaли: 

Қap қaлaның тacтaп қызыл-жacылын 
Cap дaлaның aңcaп жycaн-cacыpын 
Қaйтyым xaқ бip күн қoңыp iңipдe, 
Қap қaлaдaн бacып шығып жacыpын. 
Нeмece: 
Caғaн тaныc aдыp, қыpқa, бeттeгi, 
Жыңғыл, жycaн, тoбылғылap көктeдi. 
Paққaттa iшi-cыpты ayылдың, 
Қyaнтcaңшы ceн дe, cәyлeм, көп мeнi. 
дeп тyғaн жep – қaзaқ ayылының тaбиғaтын oның cұлyлығын көзгe epeкшe түce 

қoймaйтын – жыңғыл, жycaн, тoбылғылapдың көктeyiмeн бeдepлeйдi. Mұның өзi қaзaқ үшiн 
көpкeмдiктiң шыңы, өйткeнi тyғaн ayылды жycaнның иiciнciз eлecтeтy мүмкiн eмec. «Жуcaн» 
cөзiнiң кoнцeпт peтiндeгi мaғынacы - „тyғaн жep”,  „aлтын бeciк”, „eн жaзиpa”, „aдыpлы 
aлқaп”, „көк мaйca дaлa”, „тayлы өлкe”, „қыpaтты бeл”, „жүйpiк aт”, „ән мeн күй”, „тoй-
дyмaн ”, „қoйлы ayыл” т.т. Бacқa ұлт үшiн, әpинe, жycaнның мұндaйлық accoцияция тyғызyы 
мүмкiн eмec. Ocының нeгiзiндe ұлттық түciнiк, ұлттық caнa-ceзiм, ұлттық oйлaй жaтқaндығы 
aнық. Жәнe дe жycaн дeгeндe бiз бұpынғы aтa-бaбaлapымыздың көзiмeн қapaп, көңiлiмeн 
caнacaмыз. Ocы peттe Koндpaтoвтың:  „Tiл бiздi қopшaғaн ғaлaм жөнiндe xaбap бepiп қaнa 
қoймaй, coндaй-aқ oны мoдeльдeндipiп, бeлгiлi бip cөз нeмece opaлым, мәтiн, eң coңындa 
ұлттық тiл пpизмacы apқылы кeciп өтeдi” [4,208], – дeгeн пiкipiмeн кeлeдi.  

Дeмeк, xaлық өзiн қopшaғaн әp дүниeгe oй көзiмeн, ұлттық түйciкпeн қapaп, көңiлiнe 
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түйiп, мoдeльдeндipipyгe бeйiм кeлгeн. Cимвoлдық мәнгe иe cөздepдiң тaбиғaты epeкшe. 
Өйткeнi cөз-cимвoлдap тaнымдық, ұлттық мәдeни, фoндық мaғынaлapғa иe бoлa oтыpып, әp 
xaлықтың дүниeнi түйciнyiмeн тығыз бaйлaныcты бoлып кeлeдi. Яғни, aтayыш мaғынaдaғы 
cөз нaқтылыққa, дapaлыққa иe бoлca, cимвoлдық мaғынaдaғы cөз жaлпылыққa, бipтұтacтыққa 
иe. Ocы қacиeтi apқылы oл дүниeнi бipтұтacтыққa бaйлaныcтыpып, көз aлдыңa бүтiн cypeт 
бeйнeciн eлecтeтeдi. 

Aлaйдa мeн өз зepттey мaқcaтымa opaй жeкe тұлғaның epкiнe қapaй eмec, cимвoлды 
xaлықтық көзқapacпeн, тaныммeн бipлiктe қapaйтын тiлгe қaтыcты жaғынaн cимвoлдapды 
тәpтiпкe кeлтipyгe бoлaды дeйтiн A.A.Пoтeбня пiкipiн қyaттaймын.[4, 243-б] 

Eкi типтec тiлдepдiң cимвoликacын зepттeй кeлe, oлapдың ұқcacтықтapы мeн 
aйыpмaшылықтapын қapacтыpдым. Әлбeттe, бұл қыpуap жұмыcты тaлaп eтeдi. Coндықтaн  
бepiлгeн жұмыcтa eкi тiлдeгi cын eciмдepдiң, яғни aғылшын жәнe қaзaқ тiлдepiндeгi түcтep 
cимвoликacы қapacтыpылaды. Түcтepдi cимвoл peтiндe қoлдaну көптeгeн xaлықтapдa 
бaйқaлып кeлeдi.Дeгeнмeн, әpбip xaлықтың өзiндiк мәдeниeтi, ұлттық құндылықтapы, нaным 
ceнiмдepi, дәcтүpлepi, тiптi өмipгe дeгeн көзқapacтapы әp түpлi бoлғaндықтaн, түp түcтepдiң 
cимвoликacы дa әp xaлықтa өзгeшe мaғынaны aшaды. 

Түcтepдiң cимвoликacы нeгiзiндe cимвoлдық мaғынaның ceмaнтикaлық микpoжүйeci 
құpылғaн. Aғылшын жәнe қaзaқ тiлдepiндeгi cын eciмдepдiң, яғни түcтepдiң мынaдaй 
cимвoлдық мaғынaдaғы микpoжүйeлep: 

• «жaқcы» - aқ, «жaмaн»-қapa; 
• «pұқcaт» - жacыл нeмece көк, «ecкepту» - capы, «тыйым» - қызыл; 
• «peвoлюциялық» - қызыл, «кoнтppeвoлюциялық» - aқ; 
• «жұмcaқ, әлciз, қуaнышты» - қызғылт, «тыныш» - көгiлдip. 
Көптeгeн xaлықтapдa aқ пeн қapa түcкe дeгeн көзқapacтapы бipдeй. Яғни, aқ түc 

күндiздiң бeлгici, қapa түc түннiң бeлгici, ocыдaн кeлe aқ жaқcылықпeн, aл қapa зұлымдықпeн 
бaйлaныcты бoлып кeлeдi. Aқ түc-бeйбiтшiлiктiң cимвoлы (aқ көгepшiн, aқ ту, white dove, 
white flag),coнымeн қaтap aқ түc тaзaлықтың, күнәciздiктiң, aдaлдықтың cимвoлы. Мыcaлы, 
дүниeжүзiндeгi бapлық дiни қызмeткepлep aқ түcтi киiмдi киeдi, яғни киeлiлiктi, oйдың 
тaзaлығын бiлдipeдi.Қaзaқ epтeгi фoльклopындa жәнe бacқa дa түpкiтiлдec xaлықтapдың 
фoльклopындa aқ түc, яғни күннiң, жapқын әлeмнiң , жapықтың cимвoлы [2,17-27б] . Мыcaлы, 
қaзaқ тiлiндeгi «тaзa», «ұқыпты» cын eciмдepдi «aқ» дeгeн cөзбeн aлмacтыpуғa бoлaды. 
Мәceлeн, «aқ киiз үй», «aқ көңiл»; aл aғылшын тiлiндe «cүйiктi», «бaқытты» (white boy-a 
person who is favoured, white headed boy- a favourite, white son- a favourite son); «жaзықcыз», 
«зиянcыз» (a white lie- a harmless minor untruth, white war- war without bloodshed) . 

Қapa түc жaмaндықпeн бaйлaныcты дeп, eкi xaлықтa дa ocы ceнiмдi қуaттaйды: «қapa 
oй»-aуыp, күңшiл oй, «қapa әpeкeт»- жaмaн ic-әpeкeт, қылмыc, «қapa жaн»- aдaмның 
aлдaмшы, төмeн icтepгe қaбiлeттi aдaм; «a black look»-a threatening look, «black humour»-
humour that presents tragedy or harsh reality in comic terms, «black in the face»-with the face 
discoloured with extreme anger. 

Бapлық мәдeниeттep «қapa» түcтi қaйғы, өлiм, бaқытcыздықпeн бaйлaныcтыpaды. 
Мыcaлы, aдaмды жepлeугe бapғaндa, кapa киiм кию мiндeттi, мәceлeн, aшық түcтi киiм кигeн 
жaғдaйдa, қaйтыc бoлғaн aдaмның жaнындa қызғaныш туaды, дeгeн ceнiм бap. 

Жacыл (көк) түc тeк «pұқcaтты» бiлдipмeйдi, coнымeн қaтap қaзaқ жәнe aғылшын 
тiлiндe дe «жacтықты» , «мoмындықты», «өмip қуaнышын» cимвoлдaйды («көк шөп шығa 
бacтaды» т.б.); to see green in someone’s eyes -to think someone is naive, green horn -a person 
who lacks experience or sophistication). 

Capы түc eкi тiлдe дe aуpуды cимвoлдaйды. Мыcaлы, epтeдe Aнглиядa эпидeмиялық 
aуpу кeзiндe , aдaмдapды кeмeгe apтып, capы түcтi туды (the yellow Jack) жeлбipeтiп қoйғaн. 
Coдaн бepi, «capы бeзгeк», «capы aуpу» дeгeн тepминдep мeдицинaдa пaйдaлaнa бacтaды. 
Нeгiзi қaзaқ жәнe aғылшын xaлықтapындa «capы» cын eciмi: «нaшap», «мұңды» (capы уaйым) 
дeгeн cөздepдi cимвoлдaйды. Coнымeн қaтap, «the yellow press» capы бacпacөз дeгeн тepмин 
пaйдa бoлды. «Capжaғaл бacпacөз» ceнcaциялық, көбiнe тeкcepiлмeгeн фaктiлepгe құмap 
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aнтипaтpиoттық, cуaйт бacпacөздepдi aтaйды. 
Coңғы микpoжүйe «көгiлдip» түc- «aлaңcыз», «тыныштық» , яғни «көгiлдip acпaнды» 

cимвoлдaйды. Мыcaлы, Қaзaқcтaн Pecпубликacының туының түci көк көгiлдip, бұл төбeдeгi 
бұлтcыз aшық acпaнның биiк күмбeзiн eлecтeтeдi жәнe Қaзaқcтaн xaлқының бipлiк, ынтымaқ 
жoлынa aдaлдығын aңғapтaды. Бұлтcыз көк acпaн бapлық xaлықтapдa әpқaшaн дa 
бeйбiтшiлiктiң, тыныштық пeн жaқcылықтың нышaны бoлғaн. Eжeлгi түpкi тiлiндe «көк, 
көгiлдip» cөзi acпaн дeгeн ұғымды бiлдipeдi. Көк түc түpкiтiлдec xaлықтapы үшiн қacиeттi 
ұғым. Дeгeнмeн, aғылшын мәдeниeтiндe «көк, көгiлдip» cөзi «тыныштық» мaғынacынa тepic 
кeлeдi. Aғылшын тiлiндe «көгiлдip» cөзiмeн көптeгeн жaғымcыз тұpaқты тipкecтep бap. Blue: 
«мұңaйғaн, көңiл күйi жoқ» дeгeн мaғынaны cимвoлдaйтын (in a blue mood -in low spirits, to 
feel blue -to feel depressed or melancholy, blue devils-depression of the spirits); «дөpeкi, әдeпciз» 
(the air was blue -a lot of bad or violent language was used). 

Ocылaйшa, «түcтep» aдaм өмipiн қopшaғaн әлeмгe дeгeн бeлгiлi бip accoциaциялық 
көзқapacты туғызуғa бacты pөл aтқapaды. «Түcтepдiң» accoциaцияcын oлapдың кeз кeлгeн 
тiлдepдe қoлдaнaтын тұpaқты тipкecтep apқылы бaйқaуғa бoлaды(түp түcтepi бap тұpaқты 
тipкecтep), ceбeбi oлap epтeдeн бepi қoлдaнып кeлгeн, яғни тұpaқтaнғaн, coндaй-aқ 
лeкcикaлық мaғынacы тұpaқты, әpi aжыpaмac бөлiк peтiндe бoлғaндықтaн. 

Қopытa aйтқaндa, cимвoлдық мaғынaның қaзaқ жәнe aғылшын тiлдepiндe бepiлy 
тәciлдepiн қapacтыpy бapыcындa xaлықтық тepeң дүниeтaным, түciнiктi, ұлттық caнa мeн 
пapacaт-пaйымды, эcтeтикaлық көзқapac пeн aдaмгepшiлiк құндылықтapды тaнуғa бoлaды. 
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теориясы кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші – Л.Б. Киманова 

 
Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ)– арнайы ақпараттың көмегімен, кез келген 

тұлғаларға әр түрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған әлеуметтік мекемелер. 
Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі бұқаралық ақпарат құралдарының маңызы зор. 

Бұқаралық ақпарат құралдары төртінші билік болып табылатыны мәлім. Бұқаралық 
ақпарат құралдарының еркіндігі адам бостандығының маңызды алғы шарты болып 
табылады,яғни қоғам мен мемлекеттегі жоғарғы құндылық болып саналады. Себебі, 
бұқаралық ақпарат еркіндігінсіз, яғни сөз еркіндігісіз  азаматтық қоғамды елестету мүмкін 
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емес. 
Бұқаралық ақпарат құралдары – адамдардың әлеуметтік және мәдени қарым-

қатынасының ұйымдасқан түрі, рухани және интеллектуалдық әсер етудің, жаңа идеялар мен 
көзқарастарды таратудың қуатты құралы. Бұқаралық қатынас әлеуметтік құбылыс ретінде 
қоғамдағы материалдық, саяси және идеологиялық қатынастар құрылымының ажырамас 
бөлшегі болып саналады. [14, 370 б.] 

Қазіргі заманда телевизия, радионың жалпы қоғамға, аудиторияға тигізер ықпалы зор. 
Қазіргі кезде радиохабарлардың бұқаралық сипаты мен жеделдігі қарқын ала түскен. 
Мемлекттің ішкі, сыртқы саясаты жөнінде, ел ішіндегі, әлемдегі маңызды оқиғалар мен 
жаңалықтар жөнінде қалың жұртшылыққа дер кезінде хабар – ошар таратып отыру 
бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуметтік мәнділігін одан сайын күшейтіп отыр. Оның 
үстіне, қазіргі кезде инженерлік технологияның даму қарқынымен байланысты БАҚ – тың 
өнімдері оқуға, тыңдауға, көруге жағымдылығы, қолайлығы артып келеді. Бұқаралық 
ақпарат құралдарының қазіргі қоғам өміріндегі маңызы өте зор, қабылдаушының санасына, 
ойлау жүйесіне, тіл мәдениетіне тигізер әсері орасан зор. Жаңа сөз тіркестері  мен жаңа 
сөздердің, терминдердің көп бөлігі ақпарат құралдары арқылы тарайды. Оқырманның көп 
бөлігі жаңа терминдерді салалық терминологиялық сөздіктерден емес, баспасөз 
материалдары мен электронды ақпарат құралдары арқасында танып жатады. Ал кейбір 
оқырмандар журналистердің жаңа сөз қолданыстарын бекітілген термин ретінде қабылдап 
қалады, оған қоса публицистикалық стильді әдеби тіл нормасы деп есептейді. Кейде қандай 
да бір сөз, сөз тіркесі, термин не сөйлемді бұлай қолдануға болмайды деген кезде, «газетте 
солай жазылған», «теледидардан немесе радиодан осылай айтты» дегенді  жиі естуге болады. 
Қарапайым тыңдаушы, оқырман мен көрермен газеттен, теледидардан, радиодан естіп, оқып 
білгенін сол күйінде, норма ретінде қабылдайтындықтан, ақпарат құралдарының тілдік 
норманы қалыптастыруда да атқаратын қызметі өте жауапты болып табылады. Түрлі 
тақырыптағы ақпарат тарату арқылы көпшіліктің санасында үлкен әсер қалдыратындықтан 
барлық ақпарат құралдары әр түрлі тақырыптағы материалдарды жариялауда, хабар таратуда 
тіл нормаларының сақталуына, терминдердің дұрыс қолданылуына баса назар аударғандары 
жөн. 

 «Төртінші билік» атанған бұқаралық ақпарат құралдарының аудитория ауқымының 
кеңдігі, тақырып мазмұнының әр алуандылығы мен жан-жақтылығы, мәтіндерінің 
функционалдық-стилистикалық және мазмұндық бірлігі, әлеуметтік және ұлттық жағынан 
күрделі аудиторияға бағытталғандығы  сияқты ортақ маңызды белгілері бар. Өте сирек 
қолданылып немесе қолданыстан мүлде шеттеп қалған талай сөздеріміздің ғылым тіліне еніп, 
оның ұлттық сипатының арта түсуіне сөз қадірін жақсы білетін журналистер мен жазушылар 
қауымы үнемі көңіл бөліп отыратынын білеміз. Ал жалпы терминжасам арнаулы салалар 
мамандары мен терминлогтардың атқаратын ісі. Ғылым мен техниканың, өнердің терминдер 
қорын жасайтын да, терминологиялық сөздіктер түзетін де өз салаларының ұғымдар 
жүйесінің жайын жақсы білетін салалық мамандар. Баспасөздің терминологияны 
қалыптастырудағы рөлі оның жаңалықтардың жаршысы болумен бірге қалың көпшіліктің 
үнін білдіре отырып, қоғамдық пікір туғызатын қуатты құрал, үлкен күш екендігімен тығыз 
байланысты. Кез келген жаңа термин салалық терминологиялық сөздікте немесе ғылыми 
еңбекте ғана қолданылуымен шектелсе, оның тілде орнығып, термин ретінде қалыптасуы 
ұзаққа созылуы мүмкін. Кейде әр түрлі терминологиялық сөздіктерде бір ғана ғылыми ұғым 
бірнеше атауға ие болуы және бір сөздікте қазақша баламалардың бірнеше нұсқасы 
жарыстырыла берілуі бізде жиі ұшырасатын құбылыс. Мұндай жағдайда бір терминнің 
тұрақтауының өзі қиынға соғады. Ал термин белгілі бір ғылым саласының тар шеңберінде, 
терминологиялық жүйенің өз ішінде ғана қолданылмай бұқаралық ақпарат құралдарында да 
кең қолданыс  тауып жатса, онда оның жұртшылықтың санасына тез сіңіп, қалыптасып 
кетуіне де мүмкіндік мол. Мысалға алсақ, егемендік, жекешелендіру, әнұран, елтаңба 
сияқты терминдер 90-жылдардың басында баспасөз беттерінде жиі қолданылып, телеарналар 
мен радиодан жиі айтылғандықтан және бірізділік сақталғандықтан олардың қалыптасу 
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мерзімі де ұзаққа созылған жоқ. Керісінше, отбасы, жанұя, үйелмен сөздерінің әр түрлі 
басылымдарда әркелкі жұмаслуы жарыспалылыққа апарып, бұл нұсқалардың бірінің 
тұрақтауына ықпал ете алмады. Отбасы нұсқасын Мамтерминкомның ресми бекіткеніне 
қарамастан оның орнығуына қол жеткізудің мүмкіндігі болмады. Өйткені кейбір ақпарат 
құралдары әлі де жанұя сөзін қолданып жүр, тіпті «Біздің жанұя» деген газет те шығып 
үлгерді. Баспасөзде жіберіліп жатқан мұндай кемшіліктер мемлекеттік тілдің мәртебесін 
өсіреді дей алмасақ керек. Терминдерді бұлайша жауапсыз қолдану тілімізге ала-құлалық 
әкеледі, қалыптасып келе жатқан бірізділікті бұзады. [10, 382 б.] 

Қазірге дейін отбасы және жанұя сөздері жарыса қолданылып жүр. Терминнің бірізді 
және жиі қолданылуы оның тілде, терминологиялық жүйеде тұрақтануына тікелей әсер 
ететін маңызды факторлардың бірі. Сондықтан баспасөз беттерінде терминдерді 
қолданушылар осы жауапкершілікті сезінулері керек. «Басқалар қайсыған тоқталғанында 
жұмысым жоқ, мен мына терминді қолданамын» деп әркім өзім-білділік жасайтын болса, біз 
термин қалыптастыру жұмысын дұрыс жолға қоя алмаймыз. Осы тұста бұқаралық ақпарат 
құралдарының арасындағы нарық заманына лайық бәсекелестіктің, бақталастыққа ұласып 
кетпеуіне жол беріп алудан сақ болған абзал. Бір басылымда немесе теле, - радио арналардың 
бірінде қолданылып жүрген, тәп-тәуір жасалған терминді екінші басылым мен арнаның 
көпе-көрнеу шеттетіп, аса сәтті жасалмаса да өз нұсқасын ұсынып жататыны аңғарылып 
қалып жататын жайт екендігі ешкімге құпия болмаса керек. [11, 384 б.] 

Алайда бұдан шығып жатқан қорытынды салалық терминологиялық сөздіктердегі 
қамтылған терминдердің барлығымен баспасөз арқылы оқырман қауымды, сала мамандарын 
таныстыру қажет екен деген түсінік тумауға тиіс. 

Әр басылымда бір терминнің түрлі нұсқасы қолданылып жарыспалылықтың орын алып 
жатуының сыры неде: осының болғаны дұрыс па? - деген мәселеге таза лингвистикалық 
тұрғыдан келер болсақ, жалпы термин қалыптастырудың алғашқы кезеңінде 
жарыспалылықтың болғаны дұрыс, тіпті қажет деуге болады. Өйткені белгілі бір ғылыми 
ұғымды атауға әр ғылым немесе салалық маман әр қырынан келуі мүмкін. Ұғымның бірнеше 
белгісі болады. Оған ат қою кезінде тілде бұрыннан бар сөз алынса да жаңа сөз жасалса да 
термин жасаушылар сол белгілердің біріне немесе бірнешеуіне табан тірейді. Ұғымның 
мазмұнын аша түсетіндей басты белгілер оның атауынан көрініс тауып жатса, сол атаудың 
тілді тұтынушылардың санасына тез сіңіп, қалыптасып кетуіне де мүмкіндік мол. Термин 
жасаушылардың осыны ескергені жөн. Жаңадан қолданысқа еніп жатқан терминдерді сынға 
алып, бұл атау арнаулы ұғымның мазмұнын бере алмайды дейтіндердің көбісі ұғымның 
белгілері, мағынаның ішкі құрылымы дегенді біле бермейді. Жаңадан қолданысқа ене 
бастаған терминнің атауынан ұғымның өзі білетін бұрынғы немесе өзге тілдегі атауында 
қамтылған бір белгіні көре алмаса болды жаңа атауды жарамсыз деп санайды. Атау «ұғым 
мазмұнын бере алмайды» деп ұғады. Сынға ала бастайды, өз нұсқасын ұсынады. Мұндай 
қадам кәсіби біліксіздіктен, әсіресе, сөз мағынасының табиғатын түсінбеуден туындайтын 
үстірт пайымдауға, біржақты пікір айтуға апарып соқтырады. Кейде термин жасаушылар 
қайткенде де өзі ұсынған атауын қолданысқа енгізуім керек деп өзге пікірлер мен 
ұсыныстарды ескерусіз қалдырады. Кәсіби біліктілікті ығыстырып қойып, жеке басының 
беделі мен лауазымын, атақ-даңқын алға тарта отырып термин қалыптастыруға ықпал еткісі 
келетін жағдайлар да кездесіп қалады. Термин қалыптастыру ісінде мұндай біржақтылықтан 
сақ болған жөн. Ал жалпы алғанда, бір ұғымның атауы ретінде бірнеше терминнің қатар 
ұсынылуы табиғи құбылыс. Бірнеше балама ұсынылса, таңдау мүмкіндігі де мол болары 
белгілі. Сол ұсынылған нұсқалардың ішінен ең ұтымдысын таңдап, соны қолданысқа енгізу 
терминология мәселелерін зерттеп отырған ғылыми мекмелер мен мамандардың, 
терминологиялық жұмыстардың республикалық деңгейде жүргізілуін үйлестіріп отыратын 
мемлекеттік органның міндеті. Қазіргі Мемтерминком біршама өнімді жұмыс 
жүргізгендігіне қарамастан, ол міндетті мүлтіксіз атқарып отыр деуге әлі ертелеу. Сондықтан 
термин қалыптастырудың бастапқы кезеңіндегі жарыспалылықты жалғастыра бермей дер 
кезінде сұрыптау жұмыстары жүргізіліп, ұтымды жасалған терминдер ғана жаппай 
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қолданысқа көшіп, бірізділік сақталып отыруы керек. 
Бір сөздің бірнеше мағынасы болуы терминологияда жарыспалылық деп аталатын 

үлкен мәселе. Жарыспалылық - бір ғылыми ұғымның бірнеше сөзбен аталуы. Дипломатия 
саласында да бұндай терминдермен жиі кезіктіріп жатамыз. Мысалы: протокол - хаттама, 
мәжілісхат, дубликат - копия, көшірме, устав - жарғы, жарлық, резюме - резюме, түйіндеме 
т.т. Егер «стремление к точности ограничивает возможности синонимических замен», 
«термины однозначны, им обычно не свойственна синонимия. Это приводит к ограничению 
использования синонимов и даже отказу от них в официально - деловой сфере» [15, 115 б.], 
деген ғалымдар пікірімен терминнің бір мағыналық, дәлдік сипатын ескерсек, 
жарыспалылықтың болуы - терминге қойылатын талапқа қайшы келеді. Бірақ ғалымдар 
жарыспалылықтың дамушы тілдің бәрінің басында ылғи болатын құбылыс және ақырында 
мұның бірінің ғана терминдік сипатқа көшетінін айтады. 

Ал кірме сөздерді қазақ тілінің табиғатына лайық қолдануға болатынына көптеген 
мысалдар келтіруге болады. Ресей, Мәскеу, тауар, жәрмеңке, Еуразия т.б.  

Қазіргі кезде де қазақ тіліне орыс тілі арқылы латын, грек, ағылшын, француз, неміс, 
итальян, араб, парсы, т.б. тілдерден көптеген терминдер енген. Латын тілінен: деректемелер - 
реквизиты (reguisit), тұжырымдама - концепция т.б. Грек тілінен: домалақ арыз - анонимка 
(anonymos), іс жүзінде - практический (praktikas), рақымшыл - амнистия (amnistia) т.б.  

Неміс тілінен: мәжіліс - парламент (parlament) т.б. Француз тілінен: дипломат - 
дипломат (diplomate), баянат - рапорт (rapport), төрелік сот - арбитражный суд (arbitrage), 
түйіндеме - резюме (resume), төлқұжат - паспорт (passeport).  

Тілімізге енген бұл сөздер өзіміздің төл сөзіміздей болып кетті. 
«Қазақ, орыс, шет тілдерінің сөз материалдары арқылы жасалған терминдер біздің 

халқымыздың ұлттық байлығына қосылған мол үлес болып табылады» [2, 154 б.]. 
Бүгінгі күні тілші - мамандарды, тіл жанашырларын толғандырып жүрген 

публицистикалық стиль тіліндегі терминология мәселелеріне тілдегі ала-құлалыққа апаратын 
құбылыс ретінде емес, тіліміздің байлығын арттырып, дамуына ықпал ететін оң шешімге 
апаратын жол есебінде қарауымыз қажет сияқты. 

Дипломатиялық терминдер болсын, басқа салалық терминдер болсын тіл-тілде өзіндік 
ерекшеліктерін, қолданылу аясы, жасалу және қалыптасуын салыстыру арқылы айқындап, 
анықтауға болады. 

Сонымен, публицистикалық стильде, яғни бұқаралық ақпарат құралдарындағы ғылыми 
терминдердің ішінде дипломатиялық терминология сан жағынан едәуір орын алады. 
Бұқаралық ақпарат құралдарыжаңа идеялар мен көзқарастарды, сондай-ақ, жаңа ұғымдарды, 
атауларды таратудың қуатты құралы болып саналатындықтан, терминдердің, әсіресе жаңа 
терминдердің қолданысқа еніп, тілге сіңісті болуына бірден-бір себепші.  
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Ғылыми жетекші – Г.Ә. Мұратова  
 

Қазіргі таңда біздің қоғам дамуы өте  қарқынды жүріп жатыр, бұны еларалық және 
халықаларалық қатынастар  ұлғаюымен тығыз байланыстыра қарастыруға болады.  

Дүниежүзі халықтары біртұтас саяси-экономикалық контексте өмір сүруде және де 
жаһандану процесі жүріп жатқан кезеңде әлемнің барлық елдерінің өкілдері бас қосып 
халықаралық деңгейдегі мәселелелерді шешу мақсатында түрлі іс шаралар, кездесулер 
өткізілуде. Бұндай кездесулен барысында ерекше еңбек атқаратын мамандық иелері, тіпті 
халықаралық байланыс мәселелерін оңтайландыруға өз үлестерін қосып, қамтамасыз етіп 
жүрген аудармашылар екенін атап өткен жөн. Аудармашылардың жұмысы дұрыс 
орындалмаса, халықаралық дәрежедегі түрлі қоғамдық ұйымдардың құрылуы, әріптес 
мамандар арасында тәжірибе алмасулары мүмкін болмаушы еді. 

Біздің қоғамда аудармашылық қызметтің қолданылу шеңбері күн сайын кеңейіп, үлкен 
әлеуметтік сұранысқа ие болып отыр. Көптеген мемлекеттерде  арнайы оқу орындары 
ашылып, кәсіби аудармашы мамандарды даярлай бастады. Бұған дейін аударма жұмысымен 
басқа да мамандық иелері айналыса бастаған. Аудармашылық жұмыс қоғамдық ортаның 
көпшілігін қызықтырды. Осының нәтижесінде көптеген зерттеулер жүргізілді де, жаңа 
ғылыми пән пайда болды.  Ол қазіргі заман талабына сай - аудармашылық мамандық. 

Қарқынды дамып жатқан халықаралық қарым-қатынаста аудармашыларға деген 
қажеттілік күннен күнге өсе түсуде. Ал бұл қажеттілік әлі де болса толық мәнде 
қанағаттындырылмай келеді. 

Еліміздің жоғарғы оқу орындарында жыл сайын тіларалық қатынас мәселесін 
қамтамасыз ету үшін кәсіби аудармашыларды дайындайтын жаңа факультеттер, бөлімдер 
ашылуда және де аудармашыларды дайындаудың жаңа бағдарламасы құрастырылып, даму 
барысында. 

Жалпы аударма ісі кейіннен дамып жатқан сала. Аударма теориясы мен 
практикасының жалпы және жеке аспектілеріне арналған көптеген еңбектер соңғы 
онжылдықта ғана күрделі түрде зерттелуден өтіп, жарық көруде. Еуропаның көптеген 
дамыған елдерінде, сонымен қатар Америка және Канада елдерінде аударма жоғары 
мектептері жұмыс жасап, аударманың мәні және аудармашы статусы ретіндегі сұрақтар 
толығымен анықталған. Сонымен қатар аудармашылық қызметтің өзекті мәселелеріне 
арналған пікірталастарды жариялап тұратын арнайы мерзімді басылымдар да бар. Мұнан 
басқа, аудармашылардың жаңа буынын дайындау ісінде жыл сайын жаңадан шығып жатқан 
оқу-әдістемелік құралдардың да көмегі зор. Осындай толып жатқан басылымдар ішінде қазақ 
аудиториясына арналған оқу құралдары өте сирек кездеседі. 

Бәрімізге белгілі аударманың бірнеше түрі бар: синхронды аударма, ілеспе аударма, 
ақпараттық аударма, кинофильмдерді дыбыстау, радиохабар, телехабарлама  аудармалары. 
Қазіргі таңда аударма ісімен тек кәсіби аудармашылар ғана айналыспайды, бұл іспен басқа 
да мамандық иелері, шетел тілдерін білетін инженер, кітапханашылар, елшілер, хатшылар 
(референттер), мұғалімдер, ақпараттық орталық мамандары да айналыса бастады. Осыдан 
кейін аудармашылардың үлкен армиясын даярлап шығарудың қажеттілігі туды. 
Аудармашылық қызметтің бұрын-сонды болмаған аясының кеңеюі және кәсіби аудармашы 
мамандарды даярлаудың қажеттілігі аударма құбылысына (феноменіне) жаңаша көзқараспен 
қарауды, оны жан-жақты оқып үйренуді әлі де қажет етуде. Лингвистердің назарын аударма 
мәселесіне бұруда үлкен роль атқарған жайт – аудармашылық қызметтің сапасы жағынан 
өзгеруі болатын. Әлі де болса әлем бойынша ең көп аударылған көркем әдеби шығармалар 
болса да, бірінші орынға сан жағынан да, сапа жағынан да көркем-әдеби емес ақпараттық 
аудармалар шықты. Оларға ғылыми-техникалық, қоғамдық–саяси, экономикалық, заң ісіне 
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байланысты аудармаларды жатқызуға болады. Егер көркем шығармаларды  аударуда 
аудармашылық  ең негізгі мәселесі түпнұсқаның әдеби-эстетикалық көркемдігінің және 
автордың өзіне ғана тән ерекшелігін сақтап аудару болса, ақпараттық аудармада қиындықтар 
кездесті, атап айтқанда қиындықтар лингвистика жағынан болды. Бұл жерде аударылған 
мәтіндер жиі анонимді түрде аударылды, жалпы стандарттық тілде жазылды, жеке авторлық 
ерекшеліктері ескерілмеді, аударма мәселелері негізінен екі тілдің бірлігіндегі ерекшеліктері 
мен маңыздылығы жағынан анықталды. 

Жоғарыда көрсетілген кемшіліктер негізінде аудармашыларды жаңа деңгейде 
дайындау мәселесі туындады. Сондықтан қазіргі таңда аудармашы мамандығын даярлау 
саласында жасалып жатқан жұмыстарға көз жүгіртсек төмендегідей  құбылыстарды байқауға 
болады. 

Жалпы аударма ісіне қызығып, осы мамандықты игеруге бет бұрған мектеп түлектері 
аудармашы кәсібі туралы тіпті қате ойда болады. Өйткені бастапқыда қалыптасатын ой 
аудармашы дегеніміз шет тілді жетік меңгерген адам сонымен болды деген оймен көптеген 
студенттер тіпті бұл мамандықты шет тілін меңгерудің бір жолы ретінде қабылдайды. 
Бірінші курста оқытылатын «Мамандыққа кіріспе» пәні бойынша көптеген ақпарат 
студенттерге толыққанды берілмесе, екінші курста студенттерге оқытылатын «Аудармашы 
кәсіби қызметінің негіздері» пәні бойынша аудармашы кәсібінің толық сипаты, негізгі 
ерекшеліктері, толығымен қыр сыры беріледі деуге болады, яғни аударма ісі мамандығын 
таңдаған студенттердің өздерінің болашақ кәсіптерінің басты ерекшеліктеріне екінші курста 
ғана толығымен көзі жетеді. Сонымен қатар осы жерде туындайтын мәселе жоғарыды 
көрсетілген пәндерді практикалық тәжірибесі бар кәсіби аудрмашылардың дәріс оқу 
қажеттілігі. Өйткені бұл пәндердің ерекшелігіне сәйкес аудармашылық тәжірибесі жоқ 
маман студенттерге толыққанды сапалы білім бере алмайды, тіпті қызықтыра алмайды деуге 
болады. Ал бәрімізге белгілі біздің еліміздің аудармашыларды дайындайтын көптеген 
жоғарғы оқу орындарында дәріс беруші дәрежелі оқытушылардың басым бөлігі теория 
жағынан машықтанған оқытушылар. Сондықтан да болашақ аудамашыларды даярлауда 
басынан көңіл бөлінетін мәселе жоғарғы оқу орындарында практикалық кәсіби машықтанған 
оқытушы аудармашылардың аз болуы.  

Келесі көңіл бөлуді талап ететін тағы бір мәселе ол аударма теориясы мен 
практикасының қайсыбір мәселелеріне арналған басылымдар, аударматану саласында жаңа 
теориялық жүйелерді ұсынатын монографиялар, мақалалар баршылық болса да, болашақ 
аудармашыларды аударма курсын оқытуға арналған оқу құралдары жоқтың қасы. 

Қазақ тілді бөлімде білім алып жатқан студенттер үшін оқу құралдарының жоқтығынан 
студенттерге толыққанды білім алуға жағдай жасалмаған деуге болады. Кеңінен қолданысқа 
енген аудармашыларға арналған «Аударманы аңдату» атты оқу құралы болашақ 
аудармашыларды даярлау барысында теоретикалық тұрғыдан бұл мәселеге көңіл бөледі. Ал 
практикалық машықтануға арналған өз ана тілімізде дайындалған оқу құралының болмауы 
жағадайды тіпті ушықтыруда.  

Себебі бәрімізге белгілі кәсіби аудармашыларды даярлау үшін тек қана теоретикалық 
тұрғыдан дайындау әрине жеткіліксіз, аударма процесінде маңызды  мәселе аударма 
техникасын игерту. Аударма техникасын үйретуге бағытталған әр түрлі аударма 
практикасына арналған пәндерді оқыту әлі де жүйеленбеген, өйткені бұл пәндер бойынша 
білім беруші оқытушылар өз күшімен материалдар дайындап, саралап, студенттерге жүйелі 
түрде жеткізеді. Егерде өзіміздің ана тілімізде аударма бойынша практикалық машықтануға 
арналған белгілі бір оқу құралдары жүйеленген болса, әрине жоғарғы оқу орындарында 
болашақ аудармашыларға сапалы білім беруге толығымен жағдай жасалушы еді.    

Білім алушыларға қажетті теориялық білім беретін және практикалық дағдыларын 
қалыптастыратын пәндерге қажет оқу құралдарымен қатар техникалық құралдардың 
қаншалықты маңызды екені бәрімізге мәлім. Біздің елеміздің аудармашыларды дайындайтын 
көптеген жоғарғы оқу орындарында синхронды аударма дағдысын машықтандыруға 
арналған арнайы кабинеттердің  болмауы жеке көңіл бөлетін мәселе.  
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Болашақ аудармашыларды даярлаудағы маңызды аспектілер жоғарыда айтылғандар 
болып табылады. Аталмыш аспектілер жоғарғы оқу орындарында білім беру барысында 
басшылыққа алынбаса, әдістемелік және әдіснамалық қателіктерге соқтыруы мүмкін және 
болашақ аудармашы мамандарды даярлау процесінде кері әсерін де тигізеді. Сондықтан да 
жоғарғы оқу орындарында болашақ аудармашыларды даярлау барысында білім 
алушылардың бойында қалыптастыратын практикалық дағдыларға қатысты төмендегі 
мәселелерді ескеру маңызды: 

– болашақ аудармашыларды дайындауға бірден бір қажет теориялық білім беретін және 
практикалық дағдыларын қалыптастыратын пәндер бойынша ана тілімізде құралған сапалы 
оқу құралдар санын көбейту; 

– болашақ аудармашыларды даярлау барысында қажетті теориялық білім беретін және 
практикалық дағдыларын қалыптастыратын пәндер қатарына сөйлеу мәдениеті және 
болашақ аудармашыларды психологиялық  тұрғыдан  дайындайтын  практикалық пәндерді 
қосу керек; 

– «Аударма теориясы» пәні үшінші курста емес екінші курста студенттердің ана тілінде 
оқытылса, яғни студенттер терия жағынан білім алғаннан кейін практикалық машықтануға 
көшеді, өйткені үшінші курста барлық пәндер жазбаша аударма жасау дағдыларын 
машықтандыруға бағытталған. Сонымен қатар, жазбаша аударма практикасы ауызша 
аудармадан бұрын оқытылғаны дұрыс, өйткені түпнұсқаны қабылдау тұрғысынан ол оңайлау 
болады.. Осы бір әдістемелік мәселені шешу үшін «қарапайымнан күрделіге» принципін 
ұстанып, оқытуды жазбаша аудармадан бастау керек. Мұндай жағдайда білім алушы 
түпнұсқаны немесе оның бөліктерін бірнеше рет қарап шығу мүмкіндігіне ие болады, ал 
ауызша аудармада мұндай мүмкіндіктерге жол берілмейді; 

– жоғарғы оқу орындарында болашақ аудармашыларды даярлау процесінде аса 
маңызды рөл атқаратын оқытушылардың нақты аудармашылық дағдыларын  ұштау 
мақсатында түрлі семинар немесе курстар ұйымдастырып тұру қажет; 

– оқытушылық қызметтегі келесі маңызды аспектілердің бірі – білім алушының өзінің 
немесе өзгенің аудармасын өңдей отырып, сол аудармаларға сыни тұрғыдан қарау дағдысын 
қалыптастыру болып табылады; 

– болашақ аудармашылардың синхронды аударма жасау дағдысын машықтандыру 
мақсатында арнайы жабдықталған кабинеттерді іске қосу.  
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Аударма – мәдениетаралық қатынастың маңызды құралы, өйткені ол бір тілдік 

мәдениет айғағын екіншісіне таныстырушы орталық буын. Мәдени қарым-қатынасқа көп 
түскен, яғни өзге мәдени әлемнің когнитивті тәжірибесімен кеңінен таныс мәдениеттің 
тілінің аударуға бейім келетіндігі, соның нәтижесінде аударма ісінің үдере өрбитіндігі де 
белгілі жайлар.  

mailto:lei_e@inbox.ru
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Заң аудармалары тіл мен айтылудың стиліне арнайы талаптар қойылады, дұрыс 
таңдалған стиль-мазмұн  және ой құрылымдарының шындығымен белгіленеді. Осыған 
байланысты заң құжаттарын сапалы және шынайы аудару үшін тек заң білімі ғана қажет 
емес, сондай-ақ арнайы заң тілін де иелену керек. Ал заң тілін толық меңгеру үшін ағылшын 
және қазақ тілінде заң терминдерін жетік білу қажет. 

Қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған және белгілі бір құқықтық салаларда 
туатын ресми жазбаша құжаттарды – заң құжаттары немесе заң актілері дейміз. Заң актілері 
қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормативтік актілер мен тек қана 
бағытталған белгілі бір субъектілердің міндеттері мен құқықтарын тудыратын жеке 
(нормативтік емес) актілер болып бөлінеді.  

Ресми құжаттарды әзірлеу ісінде кеңес дәуірінен қалған тәртіп, яғни орыс тілінің 
үстемдігі бәз-баяғынша сақталып қалса да, енді оның қазақша нұсқасының болуы міндетке 
айналды. Жалпы, тәуелсіздігіміздің тарихымен есептесек, 90-шы жылдардың алғашқы 
жартысын ресми аударма дамуының бірінші кезеңі деп айтуға болады. Құжаттың қазақша 
аудармасы бар ма, бар деген ыңғайда оның сапасына онша мән берілмеуі, аудармашының 
авторлық стилін ескеру осы кезеңге тән құбылыстар. 

Уақыт өте ресми құжаттың, оның ішінде заңнаманың өзіне тән бұлжымас ортақ стилі 
болатыны, құқық қолдану мәселесі құжат тілін әркімнің стиліне салуды көтермейтіні 
анықтала түсті. Ресми аударманың көркем аудармадан басты ерекшелігі де осында еді. 

90-шы жылдардың одан кейінгі жартысын қамтыған екінші кезеңде аударманың сапасы 
мен мағынасына мән беріле бастады. Терминкомның жұмысы жанданып, терминологиялық 
қорымыз біршама байи түсті. Бұл кезеңнің бір кемшілігі – мемлекеттік тілдегі құжаттар заң 
терминдері мен атау сөздердің баламаларын сынап көретін эксперименттік алаңға айналды. 
Ол тәжірибені ресми аударманың дамуында орын алған кемшілік десек те, бұл сол кездегі 
қажеттіліктен туындап еді. Қоғамдық өмірдің сан саласында жоғары қарқынмен жүргізілген 
реформалар нәтижесінде тілдік айналымға күн санап көптеп енген жаңа сөз тіркестері мен 
сөз орамдары ғылыми-теориялық, заңгерлік сараптамалық тұрғыдан жүйелі сараптаудың 
болмауы салдарынан аудармашыны осылайша өз бетінше әрекет етуге мәжбүр етті. Заң 
нормаларының практикада қолданылуында қиындық туғызатын бұл жағдайдан әлі де толық 
арыла алмай отырмыз. 

Қазіргі кезеңді ресми аударма дамуының үшінші кезеңі деп айтуға болады. Бұл 
терминдерді бір ізге түсіріп, бұрын жаңсақ қолданылғанын түзету, олардың мағынасына 
көңіл бөлу кезеңі. 

Осы жерде тағы бір тоқтала кететін маңызды мәселе: бізде ресми аударма ісі, әйтеуір 
тілден хабары бар ғой деген ниетпен, негізінен журналистер мен филологтарға жүктелген. 
Ал өз басым заңның мәтінімен жұмыс істейтін адам міндетті түрде заңгер болуы керек, тым 
болмаса ол құқықтың әр саласынан хабардар болуы керек деп ойлаймын. Өйткені, 
майталман аудармашы-журналистердің өзі заңның мәтінімен жұмыс істеуге келгенде, сол 
заңның табиғатын түсіне алмай қиналады. Әрине, бұл олардың кінәсі емес. Бүгінгі күнге 
дейін солай болып келді, қазір де солай. Сөздің мағынасын жете түсініп, қазақи ұғымға сай 
сөйлем құрғанымен, әр заң мен құқықтық актіде норма болатынын, әр сөздің болмаса да 
әрбір сөйлемнің норма жүгін арқалап тұратындығын кез келген аудармашы түсіне бермейді. 
Ал оны аңдамаған адам қазақшаға еркін аударып, немесе тігісін жатқызып редакциялап, бір 
қарағанда әп-әдемі, бас-аяғы дұрыс сөйлем құрғанымен, орыс тіліндегі түпнұсқамен 
салыстырып, заң шығарушының не айтпақ болғанын зерделегенде, оның айтпақ ойын, яғни 
норманы бұзып алатын жағдайлар да аз емес. Сондықтан заң мәтінімен жұмыс істейтін 
аудармашы да, редактор да оның табиғатын түсінетін адам, яғни заңгер болуы керек . 

Ұлттық заңнама терминологиясында шешілмей жүрген бірқатар өзекті проблемалар 
бар. Оның біріншісі – нормативтік-құқықтық актілердегі атау сөздердің, терминдердің 
бірізділігі проблемасы. Нормативтік құқықтық актілер жобаларының орыс тілінде әзірленуі, 
Парламентке келіп түскенше осы жобалардың сол тілдегі мәтіні ғана пысықталып, ал қазақ 
тіліндегі аударма нұсқасының назардан тыс қалуы, депутаттық жұмыс топтарында да 



3701 

жобамен жұмыстың негізінен орыс тілінде жүргізілуі, жалпы алғанда ұлттық заңнама тілінің, 
оның терминологиясының орыс тіліндегі нұсқаға байланып қалуы ұлттық заңнаманың тілі 
мен терминдеріндегі бірізділіктің сақталмауына себеп болып отыр. Тиісті сала маманының, 
заңгердің тезінен өтпеген ұлттық термин алды-арты, кейінгі қолданылу жағдайы болжанбай, 
жалғыз аудармашының ой-өресіне байланып, бір қайнауы ішінде, шала-шарпы күйінде кетіп 
жатады . 

Мәселенің түйіні нормативтік құқықтық актілер жобаларын қазақ тілінде әзірлеуде 
жатыр. Сонда ғана бірнеше сатыда алуан түрлі мамандар талқысынан өткен әмбебап 
терминдер қалыптасар еді.  

Қазіргі уақытта мәдениетпен өзара байланыс салаларын зерттеу өзекті мәселе болып 
отыр. Лингвомәдени бағыттың дамуы негізінен мәдениет феноменін адам мен әлем 
қоғамының арнайы формасы ретінде тануға бағытталады. Әр-түрлі мәдениет түсінігін 
түсінуде және байланыстар арасындағы қарым-қатынасты орнатуда «аударма» үлкен роль 
ойнайды. 

Қандай да бір мәтіннің аудармасын қарастыру үшін тілдік мәдениеттің ерекшеліктері, 
өз тіліміз (қазақ) және шет (ағылшын) тілдерінің әлеуметтік механизмінің негізі ескеріледі. 
Мұндай қатынас көптеген практикалық (тәжірибелік) мәселелерді шешуде (аудармағы, 
мысалы, заң мәтіндеріне байланысты) жаңа көзқарастарды анықтауға көмектеседі. Бұл 
орайда құқықтық нормалардағы әлеуметтік, заң терминологиясы, сот-процессуалды жүйелі 
білімді игеру басты рол ойнамайды, сондай-ақ аудармашының жеке қасиеттері де ескеріледі, 
өйткені қандай да бір мәтіннің аудармасы түрлі жеке тілдердің байланысына сүйенеді 
(мәдени концептілер). Бірқалыпты аудармаға қол жеткізу үшін образ және оған байланысты 
мәдениет түрлері іс-әрекеттерін иелену қажет.  

Зерттеулер бойынша шындықтың кейбір үзінділері, байланыстар мен қатынастар 
қоғамдық құбылыс ретінде тілде бейнеленеді. Бұған мысал ретінде «соттағы сөзді» 
айтуымызға болады, «Соттағы сөз» ұлттық мәдениеттер арасындағы ажыратушы факторы 
болып табылады. Осылайша АҚШ-та да сот-заң тақырыптары бұл елдің жаппай 
мәдениетінің негізгі құрамдас бөлігі саналады.  

Американдық азаматтар өздерінің құқық қорғау жүйесінің «шыншылдығына және 
тұрақтылығына» сенеді. Біз басқа елдің лингвомәдени қатынасына максимальды жақындап, 
адекватты түсіну үшін құқықтық тақырыпқа сәйкес келетін мәтін-аударманың 
байланыстырушысы-коммуникативті процесстің қатысушысы болуымыз тиіс. Аударманың 
дәл өзі де мәдени байланыстардың бір формасы, ол басқа мәдениетті көз алдамызға 
елестетеді.  

Чех лингвисттері В. Матезиус пен В. Прохазкидің пікірлері бойынша аударма-бұл тек 
қана тілдік алмасу ғана емес, мәдениет элементтерінің қызметтік алмасуын да 
жатқызуымызға болады. Мұндай алмасу толық болуы  мүкін емес, өйткені, «аударма 
түпнұсқа ретінде оқылуы керек» талабы соншалықты мүмкін емес, себебі мәтіннің толық 
алмасуы басқа мәдениеттің нормаларына бейімділеуі дегенді білдіреді.  

Мәдениеттің қарым-қатынасы түсінігінің өзі лингво-мәдени қатынастарды басқалардан 
ажырататын жалпы/ жеке және сәйкескелетін/сәйкескелмейтін элементтердің болуына 
байланысты. Заң мәтіндерімен жұмыс істейтін әрбір аудармашы аударылатын тілдің 
әдеттерін ескере отырып, құқықтық құжаттың қабылдау ғұрпын бұзбауы тиіс. Түрлітілдік 
коммуниканттар арасындағы толық қатынастар аударылып жатқан мәтіннің түп-нұсқаға 
толық сәйкес аударма жолымен жүзеге асырылады.  

Мәтіннің «Коммуникативті теңдік» түсінігі шетелдік материалды аудару механизмін 
түсіндіру үшін маңызды. Коммуникант үшін екі мәтіннің де тең функцоналды, құрылыс-
семантикалық мәні бар. Заң мәтінін аудару кезінде жетістіктерге жету үшін аудармашы шет 
тілде ғана емес, сондай-ақ өз тілінде де «заң саласында сауатты» болуы тиіс. Негізгі 
заңнаманы және сәйкес құқықтық терминологияны білуде on the tip of his tongue.  

Айтылғандарды заң дискусіне сәйкес елдің сот-процессуалды жүйесінің көптүрлілігін 
ескере отырып құрастырылып көрейік.  Түрлі елде түрлі заң жүйесі арналған әр ұлттық тілі 
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өзіндік заң терминіне ие. Мысалы, ағылшын тілі АҚШ, Ұлыбритания заң жүйесіне, неміс 
тілі-ФРГ, Швейцария, Австрияға қызмет етеді. Заң түсініктерінің лингвистикалық 
эквиваленттілігіне көбіне қол жеткіземіз.  

Қазіргі таңда европалықтар үшін «Адам құқықтары туралы Хартия» қызмет атқарса, 
Еуропа қауымдастығындағы мүше елдер үшін-құжаттар, халықаралық ұйымдардың 
шешімдері мен келісімдері бар. Нәтижесінде тілде бірнеше жақын эквиваленттер кездесуде. 
Мысалы,  

Article 3 
Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
Әрбір адам өмір сүруге, тәуелсіздікке құқылы.  
Article 17 
Everyone has the right to own property alone as well as in association with other. 
No one shall be arbitrarily deprived of his property. 
Әрбір адам жеке меншікті иеленуге құқылы.  
Ешкімнің рұқсатсыз оның меншігін айыруға құқығы жоқ.  
Article 24 
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours 

and periodic holidays with pay. 
Әркім демалуға және тынығуға құқылы, жұмыс уақытымен төленетін кезеңдік 

демалыстарды қосқанда заң тілі-«мемлекеттік тіл» деумізге де болады. 
Аталған ереже өте маңызды, оны бұзуға болмайды, бұл жағдайдағы ең үлкен мәселе- 

бір тілден екіншісіне анық, дәл аудару. Осы мәселе аудармашының жұмысын қиындатады да, 
шетел тіліндегі заң құжаттарын қолдануда шектеулер туғызады.  

Жұп аудармашылық әрекеттің көптеген түрлері аудармаға жақындығын сақтайды, 
сәйкесінше түп-нұсқаны үлкен және кішігірім түрде аударады. Идеалды аудармаға қол 
жеткізу соншалықты мүмкін емес, ол үшін аудармашы әр-түрлі қулықтарға баруы керек. 

«Екі тілді коммуникация біртілді аударылған коммуникацияға аудару аудармашының 
шеберлігіне және бірқатар объективті жағдайларға байланысты. Мұндай жағдайларға 
аударылып жатқан мәтіннің қасиеттері мен аударманы жүзегне асырудың әдістері жатады». 
Мысалы, заң құжаттары-тіл қоғамдық және құқықтық жүйеге сәйкес келуі тиіс ерекше 
аударма болып табылады.  

Заң мәтіндерін аудара отырып аудармашы құрылымдық және мәндік сәйкес келуден 
арнайы бас тартады, ықпал ету дәрежесіне қарай бірқалыпты ұстайды.  

Сөйтіп, заң мәтіндері-құқықты бейнелейтін маңыз өмірлік форма. Заң құжаттары-заң 
мағлұматтарын хаттай жеткізетін мәтіндік ерекшеліктерге ие өзіндік тілдік мағына. Тілші 
ғалымдар мен заңгерлердің көзқарастарының өзгешелігіне қарамастан, олар барлық мәтіннің 
лексикалық, логикалық және мағлұмат беру тұрғысынан нақты, дәл болуын мақсат етеді. 
Шетел тілдерінен аударылып жатқан заң мәтіндері қызметіне және прагматикалық рөліне 
қарамастан жоғарыда аталғандай негізде екендігінде күмән жоқ, дегенмен, осы бағытта 
зерттеу, сараптау жұмыстарын жүргізу қажет деп есептейміз. Зерттеу барысында ғылыми 
ізденістердің көбіне заң мәтіндерінің лексикалық құрамын талдау мәселесімен 
шектелетіндігі анықталды. 

Құқық дегеніміз – индивидтер мен топтардың қоғамдағы тәртіп ережесі. Сондықтан заң 
құжаттарының аударма тілі негізінен үш талапқа сай болуы тиіс: дәлдік, айқындық  және 
шындық.  
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Филология факультетінің Жалпы тіл білімі және аударма 
теориясы кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Ә.Қ. Ахметов  
 

Соңғы онжылдықта «тілдің құрылымын» зерттеудің орнын «тілдің әрекет барысында» 
зерттеу, яғни сөйлеу барысында қарастыру басып келеді. Бірінші орынға оның қоғамдық 
қызметі шығып, тілдің адам коммуникациясының құралы ретіндегі мәселелері зерттеу 
объектісіне айналды. Негізгі қарым-қатынас құралы ретінде тіл, адам өмірінің барлық 
өзгерістеріне бейімделіп, қоғаммен құрылып, шыңдалады.  

Жаңа ғылыми парадигма, өзінің айқын антропоцентристік бағытымен табу мен 
эвфемизмдерге тек коммуникация формасы ретінде ғана емес, мәдениет бөлшегі, лингвистік 
ғана емес экстралингвистік фактор ретінде жол ашты. Табу мен эвфемизмдерге деген XXI 
ғасыр әдебиеті мен публицистикасындағы артып келе жатқан қызығушылық табу мен 
эвфемия көп аспектілі феноменін жаңаша зерттеумен, тілдік құралдар арқылы оларда көрініс 
тапқан коннотативті ақпаратты интерпретациялау қажеттілігін де тудырады. Табу мен 
эвфемизмдерді зерттеудің ерекше маңыздылығы қазіргі заманғы тіл білімінің қоғамның 
өзіндік әлем бейнесін, автор мен адресаттың тілдік тұлғаларының эвфемизмдерді жасаушы 
мен оның реципиенті арасында қарым–қатынас орнауы барысында, және эвфемизмдерді 
пайдалану контексті ерекшеліктерін зертеуге деген қызығушылығынан туындайды.  

Табу мен эвфемизмдер – кез келген мәдениет пен тілден орын алатын 
этнолингвистикалық ұғымдар. Табу мен эвфемизмдер – тілдің сөздік құрамын лексика және 
семантика жағынан байытатын өнімді тәсілдердің бірі. Олар сөз мағынасын өзгертуде, 
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дамытуда ерекше қызмет атқарады. Эвфемистік мақсатпен жұмсалған сөздер әдетте 
өздерінің, негізгі мағыналарының аясынан шығып, жаңа мағынаға ие болады. Сөйтіп, табу 
мен эвфемизмдер синонимдік және омонимдік қатарлардың өсуіне, неологиздердің 
қалыптасуына белгілі ықпалын тигізіп отырады. 

Мифтік ескі наным бойынша атын тура айтуға тыйым салынған сөздер тіл білімінде 
табу деп атанылады. Өткен замандарда адамдар арасында өмірді жете танып білмеу 
салдарынан, зат пен оның атауының арасында  табиғи байланыс бар деп қате түсінушілік 
болған. Адамзат өзі тудырған кейбір сөздерді күнделікті тұрмыста өз атымен атамай, 
басқаша атауға мәжбүр болған. Мұндай тыйым салынған сөздер дүние жүзіндегі 
халықтардың көпшілігінде кездеседі. Бұл әдет әсіресе түркі халықтарының, оның ішінде 
қазақ халқының өмірінде де кең тараған. 

Бір затты, құбылысты өз атымен тура атамай, басқаша атаумен атау тек табумен 
байланысты емес. Сөздің ұғымы дөрекілеу, қолайсыздау, көңілге тиетіндей болып келген 
жағдайда да тіл де бір сөз бір сөбен алмастырыла береді. Мұндай жағдайда мағынасы 
тұрпайы сөздің орына сол ұғымды жұмсартып, жеңілдетіп жеткізетін сыпайы, жұмсақ сөздер 
айтылады. Мұндай құбылыс тіл білімінде эвфемизм деп аталады. Эвфемизм табу сияқты 
үрейленуден туған сенімге негізделмейді, сыпайгершілік пен, әдептілікке негізделеді. Демек, 
қазіргі кездегі қолданылып жүрген эвфемизмдер бүгін тандағы өскелең халқымыздың 
қалыптасқан этикалық және эстетикалық нормаларының күнделікті нақ көріністер деп 
есептеледі. Сондықтан табу мен эвфемизмдерді бір-бірімен шатастыруға болмайды. Екеуі екі 
түрлі мақсаттан шыққан [1, 6б.]. 

Сонымен қатар, табу мен эвфемизмдерді лингвистикалық және мәдениетаралық 
факторлармен байланысты қарастырылатын тілдік құрал ретінде зерттеу олардың ерекше 
мәдени құндылық екендігін таныта түседі.Мұның себебі, біріншіден, мәдениетаралық 
қарым-қатынас кең етек жайған кезеңде табу, эвфемизмдерді дұрыс түсіну әрі қабылдай білу 
нәтижелі келіссөздер кепілі. Екіншіден, бұл – көпұлтты Қазақстан жағдайында біздің 
қоғамның да ажырамас бөлігі. Себебі барлық тілдерде табу мен эвфемизмдер сол тілді 
тұтынушы этностың (ұлттың, халықтың, тайпаның, рудың) тарихына, мәдениетіне, 
шаруашылығына қатысты болады. «Егер халық пен тілді біртұтас құбылыс деп қарасақ,- 
дейді академик Ә.Қайдаров, тіл-халық өмірінің материалдық және рухани байлықтарын 
бойына жинаған, оның наным-сенімдерін, дәстүрін көрсететін, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 
отыратын баға жетпес байлық» [2, 78]. 

Табу мен эвфемизмдердің лингвистикалық және лингвомәдени зерттеулерде толық 
қарастырылмағандығына, сондай-ақ, олардың лингвомәдени құбылыс ретінде үлкен 
қызығушылық тудырып отырғандығына байланысты анықталады. Саяси төзімділікке 
негізделген коммуникация барысында тұлғааралық сыпайылықтың деңгейіне қатысты  
айқындалады, соған сәйкес әлемнің тілдік бейнесі ретінде көрініс табады, яғни: 

- табу әр халыққа тән мәдениет призмасы арқылы қабылданып, талданады 
- эвфемизмдер тілдік мәдениет пен қоғамдық нормамен сабақтаса қарастырылады. 
Табу мен эвфемизмдер тіл білімінің ұзақ зерттелген бөлігі болып табылады. Бірақ, 

тілдік табу мен оларды алмастырушы құралдар екі жүз жыл бойы зерттелсе де, эвфемизм 
мәселесінің көптеген аспектілері толық қарастырылмаған немесе қарама қайшылықты болып 
келеді. Оларды әр түрлі бағыттағы және көзқарастағы лингвистер зерттеді. Соның ішінде 
отандық және шетелдік: Д.К.Зеленин, Б.А.Ларин, Р.А.Будагов, Вандриес, О.Есперсен, 
В.Хаверс, С. Ульман, Э.Бен-Венист, Ә.Хасенов, Т.Жанұзақ, Ә.Ахметов, Ә. Болғанбаев, 
Ғ.Қалиев, Б. Сағындықұлы сынды ғалымдар бар.  Көптеген ағылшын лингвистерінің 
тұжырымдамалары бойынша эвфемизмдер ағылшын тілінің лексикасы мен 
фразеологиясының басым бөлігін алып жатыр. 

«Табу» түсінігі 
1. Ағл. taboo, дөрекі және қолайсыз сөзді қолданудан қорыққаннан, мифологиялық 

сенімнен, наным - сенімнен, діннен сондай-ақ, цензуралық шектеуден қолдануға тиым 
салынған сөз.  Мысалы, қазақ тілінде: өлді- жан тәсілім етті, дүние салды, о дүниеге аттанды;  
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ағылшын тілінде: Сripple (мүгедек)–physically different  (дене бітімі басқа); fat (семіз) – big 
boned, differently sized (сүйегі ірі) деген қолданылады.  

2. Ағл. taboo (тиым), әртүрлі лингвистикалық емес факторлармен (наным – сенім, 
цензура мен дәстүрлі тиымдар) анықталатын, сөзді пайдаланудағы шектеу. Табудың түрлері: 
вербалды емес табу, вербалды табу және екінші ретті табу [3, 187]. 

Табу – индонезия тілінен алынған термин: тыйым салу деген сөз. Меланезия мен 
Палинезияда бұл сөздің капу, тапу, тамбу деген синонимдері бар. Олардың да мағынасы – 
тыйым салу. Табу құбылысы адамзаттың әлсіз кездерінде туған. Ең алдымен этнографияға, 
адамзаттың діни наным – сеніміне, әлденеге сиынуына байланысты шыққан. Ерте 
замандардағы соқыр сезім мен сенім, адамзаттың әр нәрсеге, әр құбылысқа табынуы, 
олардың ең киелі, ең құдіреті күшті деп саналуы тіл-тілде өзінің ізін қалдырған. Табу 
алғашында мифологиялық сенім – наным, қорқыныш сезімдерге байланысты қорытынды 
тұжырымдар жасау нәтижесінде пайда болған. Осындай белгілі бір себептерге сай, тіл-тілде 
кейбір сөздер мен сөз тіркестерін өзінің тура атымен атамай, басқаша, екінші бір келтірінді 
сөздермен, кейде мүлдем тұспалдап, алмастырып жеткізетін болған. 

Ақиқаты, табудың ең басты принципі – сол құбылыс пен заттың дәл атын атауға тыйым 
салу. Зерттеушілердің айтуынша, табудың алғашқы шыққан жері, түп – төркіні, «отаны» - 
полинезия тайпалары. Полинезиялықтардың қоғамдық өмірінде бұл құбылыс күні бүгінге 
дейін кең етек жайған. 

Табу– тілге қатысты этнографиялық түсінік. Табу қоғам дамуының әртүрлі даму 
деңгейлерінде, қоғамдық өмірдің әртүрлі саласында пайда болатын тыйымды білдіреді. Ол 
полинезиялық тілдердің бірінен аударғанда:ta – атау, ерекшелеу, ри – толықтай;сонда, tapu > 
tabu «толықтай ерекшеленген», «ерекше белгіленген» дегенді білдіреді.Осылайша,  
қоғамдық дамудың төменгі сатысындағы халықтарда (полинезиялықтар, зулустар, 
эскимостар) табу сөздер мифологиялық сенім негізінде пайда болады. 

Өлім, ауру атаулары, құдайлар мен аруақтар атауларына тиым салынады; әдетте тайпа 
аулайтын аң атауы да табуға айналады: to die – to kick the bucket, to go off the hooks, to pass 
away, to breathe one’s last, to close one’s eyes; devil –the Prince of Darkness немесе dickens;God 
–Lord!, Good heavens!, Gracias me! 

Табудың тарихы. 
Табу – адмдардың әр түрлі әрекеттеріне қатысты жағымсыз ережелер (үзілді кесілді 

тиым), оларды бұзу тиісті жазаға әкеп соғады. Олар әлеуметтік, діни және магия негізінде 
алғашқы қауымдық қоғам кезінде пайда болып, қалыптасқан. Табу арқылы олар топтар 
(отбасы, ру, тайпа және т.б.) мен мүгедектердің өмірін реттеп отырған. Абыздар мен тайпа 
көсемдерінің тиымдырдың жиынтығы адам өмірінің әр түрлі салаларын қамтып, сөздерге 
(адамдардың, қайтыс болғандардың, жындардың, құдайлардың, аңдардың аттарын атауға 
тиым); адамдарға (әйелдер, жауынгерлер, басшылар); адам денесі мен дене мүшелеріне; әр 
түрлі әрекет түрлері мен формаларына; әр түрлі заттар мен зат символдарына (жер, қару, 
тұмар және т.б.) да тараған. Сол кезеңдегі наным сенімдер мен салт–дәстүрлерге сәйкес, 
тиымды бұзу «жоғарғы күштердің» қаһарын (ауру–сырқау, өлім) және қоғам мен оның 
көшбасшыларының әр түрлі жазасын туғызған. Баяғы заманда және қазіргі кезеңдерде табу 
әлеуметтік бақылау мен әлеуметтік басқарудың құралы болған. Тарихи даму үрдісінде 
трансформацияланған табулардың бір бөлігі адамгершілікке, дінге, құқыққа әр түрлі 
көзқарастар (мысалы, күнә жайлы), құндылықтар мен нормалар (мысалы, ислам 
мәдениетіндегі адамды бейнелеуге тиым және т.б.) түрінде енді. Табу алғаш рет 1771 жылы 
Дж. Кукпен Тонга аралындағы аборигендерге қатысты дәстүр ретінде аталған деп 
есептелінеді.  Табудың пайда болуы мен мәні, қызметі жөніндегі концепциялардың ішінде ең 
танымалдары: 

1) магиялық (тиымды практикалық магияның жағымсыз формасы ретінде, яғни 
магияның позитивті формасы  - сиқырдан жеке қарастырады – Фрэзер және т.б.); 

2) діни (табуды «қасиетті заң» ретінде түсіндіретін және жындарға табынуға 
қатысты тиымдар- Тайлор және т.б.) 
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3) психологиялық ( табуға психоаналитикалық талдау беретін, оны алғашқы 
мораль үлгісі мен өркениеттің бастамасы ретінде қарастыратын – Фрейд және т.б.) 

4) антропологиялық (табуды әлеуметтік бақылау формасы ретінле түсіндіретін – 
Малиновский және т.б.) [3, 95]. 

Табу сөздерді алмастыру үшін басқа сөздер, яғни эффемизмдер қажет. 
«Эвфемизм» түсінігі 
Эвфемизм (антифразис) ағл. euphemism, қандай да бір құбылысты не затты тура емес, 

жасырын, сыпайы, жұмсартып айтуда қолданылатын троп [4, 165]. 
Эвфемизмдер – бұл ауыстыру, тыйым салынған (табу) сөздер орнына қолданылатын,  

рұқсат етілген сөздер. Мысалы өтірік айту - қосып айту, ұрланыпты - қолды болыпты, өлді 
- қайтыс болды, үзілді т.б.[1, 8 б.]. 

Эвфемизм термині алғаш рет антикалық авторлармен қолданылған. Оның шығу тегі 
жалпыға мәлім: термин гректің «жақсы», «сөз», «сөйлеу» дегеннен шыққан. Алғашқысында 
ол «жақсы», «жақсылыққа бастайтын» сөздерді айтумен, жамандық шақыратын сөздерден 
бас тарту ретінде қабылданған. Адамдар бұл тілдік құбылысты ерте замандардан біліп 
қолданған. Ол бүгін де өзекті мәселелер қатарында. Бұл құбылыстың негізін адамдардың 
ойлау жүйесінен іздеу керек, себебі эвфемизм жай ғана тілдік феномен емес, ол адамдардың 
шындықты ерекше жолмен құруға деген қабілетінің көрінісі. Қолайлы сөзді пайдалана 
отырып адамның шындық пен шиеленісті төмендетуге тырысуы: 

insane asylumорнына mental hospital, mental health clinic; 
madорнына insane, mentally unstable, unbalanced; 
old орнына senior, advanced in years; 
retire on a pension орнына retirement. 
Дамыған қоғамдық ортада сөздерді табуға айналдырудың тағы бір себебі этикет, яғни 

дөрекі не әдепсіз сөйлеуден сақтану. Мысалы: 
blow one’s nose орнына to clear one’s nose;  
pregnant орнына in an interesting condition, in a delicate condition, expecting[5, 67 б.]. 
Ж.Аймауытұлыхалықтілін ұршықтай үйіріп, сыныптай ойнатып қолданады. 

Табуменэвфемизмдердеқаламгертуындыларынанорыналған. 
 Қаламгертабуменэвфемизмдіқазаққатәнерекшелік, қасиетекендігінайқынкөрсетеді. 
«Қарапайымсөздер, табуменэвфемизмдеркөркемәдебиеттеәсіресе, 
сөйлеутілістиліндежиіқолданылады, 
олкөркемәдебиетстиліндебелгілібіркөркемдікмақсатүшінжұмсалады. Қарапайым (дұрыс) 
сөздеркейдепублицистикалықстильдендебайқалады. Бұлардыңэстетикалық, 
эмоционалдықәсері, бейнелілігіөте-мөтекөркемәдебиетстиліндеұтымдыкеледі» [6,44 б.]. 

– Тетелес, о кім?- деді жеңгесі(Ж.А.,54). 
– Ерке бала, түнде дауыстап ұят қылғаның не?- деп келе жатыр еді... (Ж.А.,368). 
– Шырайлым-ау! Бейуақытта неғып жатырсың? (Ж.А.,265). 
«Тетелес», «ерке бала», «шырайлым» табу сөздерінің кейіпкер тілінде жұмсалуы 

қазаққа тән қасиет. Ертедегі салт бойынша әйелдерге ата-енесінің, қайын аға, қайнысының, 
абысындарының барлық ерлердің есімдерін тура айтуға тыйым салған. Сондықтан, берілген 
контексте жеңгелері Қартқожаны «тетелес» десе, Ақбілекті «шырайлым», Күнікейді «ерке 
бала» деп атаған. Бұл сөздердің қолданылуының стильдік ерекшелігі бар, әрі ұлттық сипатты 
танытады. «Шырайлым», «ерке бала» еркелету мағынасында жұмсалған, «тетелес» 
Қартқожаның жасы жеңгесімен тете болуына байланысты айтылған. 

Тілдік табу мен эвфемия бұл өте қиын әрі көпжақты құбылыс. Ол үлкен тәрбиелік, 
оқытушылық әрі дамытушы күшке ие.  

Қарапайым лексикамен салыстырғанда, эвфемизмдер қоғамдық «дөрекі» және 
«қолайлы» деген бағалауға тәуелді. Эвфемизмдердің дәрежесінің тарихи құбылмалылығы да 
осыған байланысты: бір ұрпақ үшін  сәтті эвфемистік атау болған сөз келесі ұрпаққа 
қолайсыз, дөрекі, эвфемистік ауыстыруды талап ететін болып көрінуі мүмкін. 

Эвфемизм, тура емес, перифраздық, сонымен қатар затты, қасиетті, іс–әрекетті 
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жұмсартып білдіретін тәсіл ретінде литотамен (екі ретті жоққа шығаруға негізделген 
әсерлілік құралы) немесе мейозиспен (сөз болып отырған заттың, үрдістің, әрекеттің 
қасиеттерін арнайы азайтып көрсету) ұқсас болып келеді. Мысалы: сіздікі дұрыс деп 
ойламаймын– сіздікі дұрыс емес (литота), ол жаман жүзбейді– жақсы жүзетін адам туралы 
(мейозис). 

Эвфемизация үрдісі, адамның сөйлеу әрекетін құратын үш негізгі үрдістің бірімен, яғни 
номинация үрдісімен тығыз байланысты (қалған екеуі: предикация мен бағалау).  Этикалық, 
мәдени, психологиялық және қандай да бір басқа себептермен атлмайтын немесе 
қиындықпен аталатын нысандар эвфемистік алмастыруларды қажет етеді. Ал 
номинацияларды жаңарту қажеттілігі мәдени қоғамда дөрекі, қолайсыз саналатынды қайта–
қайта өзгертіп, жұмсарту талабымен түсіндіріледі.  

Тілдік тәсілдер мен эвфемизация құралдары: 
Қазіргі таңда тіл, тіл мәдениеті, ғылымға деген талап, жауапкершілік, ықылас, 

мүдделілік шынында да күн сайын артуда. Осы тілдік, қазақ ділдігінің бір мәселесі 
эвфемизмдік қолданыстарда жатқанын өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Саяси сыпайылықтың 
негізінде адамның сезімдерін кемсітпей, намысын, көңіл-күйін, денсаулығын сақтап қалу 
мақсаты жатыр. Батыс мемлекеттерінің тіл саясатының құралына айналып, эвфемизмдер 
әлеуметтік шиеленістердің алдын алу жолы ғана болса, қазақ қоғамында эвфемизмдер 
этикалық және эстетикалық нормалардың күнделікті нақ көріністері.  

Екі тілдегі табу мен эфвемиздерді қарастыра келе өзіндік ұқсастықтары мен 
ерекшеліктері бар себебі барлық тілдерде табу мен эвфемизмдер сол тілді тұтынушы 
этностың (ұлттың, халықтың, тайпаның, рудың) тарихына, мәдениетіне, шаруашылығына 
қатысты болады. 
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Перевод художественного текста рассматривается как особая форма функционирования 
языковой системы, сущность которой заключается в создании коммуникативной 
эквивалентности нового текста по отношению к оригиналу и по возможности передачи 
полного объема содержания произведения. Согласно В. Гумбольдту каждый народ обведен 
кругом своего языка и выйти из этого круга может, только перейдя в другой. Однако такой 
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"прорыв" представляется отчасти возможным тогда, когда мы пытаемся проникнуть в тайну 
"духа" другого языка. “Язык, - говорит он, - представляет собой беспрерывную деятельность 
духа, стремящуюся превратить артикулированный звук в выражение мысли”[4]. 

Язык постоянно меняется во времени, развивается и в то же время устаревает. 
Некоторые слова, которые употребляли наши дедушки и бабушки уже устарели и вышли из 
современного лексического состава. Но они все равно воспринимаются нами, в некоторой 
степени мы их чувствуем и понимаем. Данный тип лексики языка называется архаизмами.  

В данной статье мы будем рассматривать проблему перевода архаизмов в английском и 
татарском языках. Также в статье мы привели, нами составленную, общую классификацию 
архаизмов для обоих языков: 

По семантическому и грамматическому значению вывили следующие типы архаизмов: 
1. Собственно лексические архаизмы, т.е. слова, устаревшие во всех своих значениях, 

они потеряли свое значение, вышли из употребления, тем самым не используются для 
создания новых слов. В английском языке можно привести в пример такие слова, anon – 
вскоре, тотчас, phaeton – фаэтон, diligence – разум, woe – сожаление, harken – прислушаться. 
Приведем примеры из татарского языка: турун – онык (внук), йи –аша (ешь), талуй – диңгез 
(море), будун – халык (народ), чиркин – начар (плохой). 

2. Лексико-словообразовательные архаизмы, потерявшие свою значимость как 
свободные, независимые слова, но сохранившие свои следы в ныне упоребимых словах. 
Например, в английском языке betwixt – between (между), bepaint – paint(краска), lone – alone, 
lonely (одиноко) и т.д. В татарском языке: кыркын – кыз (девочка), көнәш – көн, и т.д. 

3. Лексико-фонетические архаизмы, которые имеют отличия от современных вариантов 
лишь звуками. В английском языке это такие архаизмы, как, perchance - perhaps (возможно)а 
в татарском: багыр – бавыр (печень), бод – бот (ляжка), идгү – изге (святой) 

4. Лексико-семантические архаизмы - слова, сохранившие лишь отдельные значения 
слов. Например, в татарском языке в своем знаменитом словаре XI века М. Кашгарый 
выделяет два значения слова бала: кошчылык (птицеводство), ярдәмче (помощник). Но с 
течением времени оно утратило некоторые свои значения, и на сегоднешний день слово 
имеет лишь одно значение ребенок. В английском языке слово pray также имело два 
значения молиться и пожалуйста. В сегодняшнее время оно сохранило лишь значение topray 
молиться. Такой же случай можно наблюдать со словом fair – белокурый (утратилось как 
прекрасный); 

5. Лексико-морфологические архаизмы - устарелые формы слов или устарелая 
принадлежность слов к данному грамматическому классу. 

В современном английском языке морфологическими архаизмами являются, например: 
hundred - ['hʌndrәd, [-rıd]); belov'd - fav'rite. В татарском укымак - укырга, килмеш - килгән. 

Ученые рекомендуют не путать архаизмы с историзмами. Но по мнению некоторых из 
них историзмы являются подвидом архаизмов. Историзмы – это такие слова, которые вышли 
из лексикона говорящего в связи с исчезновением обозначающего им предмета 
(напр.,англ.merchants, lords, barrons и т.д., тат. чабата, кафтани т.д.). По Винокуру и 
Комиссарову определение архаизмов звучит так: архаизмы - это устаревшие и вышедшие из 
обращения названия или названия устаревших, ушедших в историю предметов и явлений. 
Архаизмы отличаются от историзмов наличием синонимов, которые лишены оттенка 
архаичности[4]. 

При переводе произведения перед переводчиком стоит важная и сложная задача – 
донести до читателя всю суть текста, передать исторический колорит того времени и 
воссоздать дух языка. Для его качественной работы необходимо иметь такие качества как, 
мировосприятие, ощущение другого языка и владение техникой перевода. 

И прежде всего переводчик должен уметь анализировать и понимать переводимое им 
произведение. А анализировать литературный текст можно только с учетом его 
лингвистической основы и вместе с тем как произведение искусства, не смешивая с фактами 
действительности. То есть автор перевода должен жить внутри произведения, а не вне его. 
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Поскольку мысли и чувства писателя кодируются при помощи языка, то, естественно, и при 
декодировании надо опираться прежде всего на факты языка.  

Академик Л.В. Щерба писал, что целью толкования художественных произведений 
“является показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и 
связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений. Что лингвисты-
переводчики должны уметь приводить к сознанию все эти средства, так как не могут же они 
довольствоваться интуицией и рассуждать об идеях, которые они, может быть, неправильно 
вычитали из текста”[2]. 

Исходя из вышесказанных, можно сделать вывод о том, что художественное 
произведение – это некий хрустальный сосуд, который требует к себе бережного отношения. 
Для правильного его изучения  нужно знать все искусство творения красоты и духа. Не 
каждый читатель может воспринять его таким образом. Особенно при переводе его суть 
может в некоторой степени искажаться. Вот и встает перед переводчиком огоромная задача – 
передача всей тонкости произведения искусства.  

Рассмотрим в качестве примера отрывок из известного произведения  
Г. Исхакый “Сөннәтче бабай” (SounnaBabai) и перевод Алсу Губайдуллиной в 

английском языке[1]. Например в предложении Ул Казанда укый торган мәхдүмнең дә 
сөннәтче бабасы иде, слово мәхдүм было переведено как Hazrat’sson. То есть мы можем 
сказать, что переводчик дал ему описательное определение, так как в английском языке для 
него нет эквивалента. Но наверное далеко не каждому иностранцу будет понятным понятие 
Hazrat’sson. Здесь и возникает проблема передачи реалий, конечно для этого читатель в 
некоторой степени должен быть осведомлен жизнью татарской нации, его обычаями и 
традициями. В следующем примере Шүрлектәге сандыкны күрсәтте, сандык переведен как 
trunk. Но trunk в английском понимается как багажник, чемодан и т.п., что значит его 
несоответствие с реалией сандык. К слову сандык в большом толковом словаре татарского 
языка дается следующее определение: “Сандык – күгәнгә утыртылган капкачлы, гадәттә 
бикләп куела, әйберләр саклау өчен хезмәт итә торган зур озынча тартма[4]”, что значит 
тяжелый напольный ящик для хранения вещей с крышкой напетлях и с замком. Конечно в 
слове trunk не содержится вся это информация, и данный не учет тонкостей понятия является 
некой ошибкой переводчика.  

Рассмотрим следующий пример, связанный с реалиями одежды того времени: Кияү 
булып кергән казакины киеп, мәрхүм Кәбир хәзрәткә киттем. – Iputonthekazakin (man’slong – 
waistedcoat) ImarriedinwenttoHazratKabir. Здесь автор перевода даже не стал менять слово его 
эквивалентом, , тем самым он сохранил колорит той эпохи, а самое главное передал 
оригинальность нации. В этом случае переводчик прибегнул к уподобляющему переводу и 
дал полное описание данному понятию, как «приталенный длинный плащ». Такое точное 
определение дает возможность читателю более глубже проникнуть в сферу происходящих 
событий в произведении. 

В предложении «Пәкесене күкрәк кесәсенә салып чыгып китә иде.” пәке представляет 
собой некий сладывающийся ножевойинструмент, который обычно используется 
мужчинами. В английском варианте он дается какsharpknife  (острый нож). В данном случае 
мы видим неполное его определение и читателю не представится точное изображение 
предмета. 

Перейдем к следующему примеру из отрывка произведения М. Хабибуллина «Кубрат 
хан»[1]. В этом произведении слово идет о древней эпохи, описываются времена царей и 
императоров. Автор подробно иллюстрирует их жизнь и правление великого болгарского 
хана. Конечно в тексте употребились не столько архаизмы, а историзмы,присущие тому 
времени, как хан, илхан, кавхан, алостаз. В переводе мы видим, что эти реалии не были 
заменены их эквивалентами. Переводчик сохранил их названия в таком же виде khan, ilkhan, 
kavkhans, alustaz, тем самым мы можем подчеркнуть оригинальность текста и передачу 
национального колорита данной эпохи. 

Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что переводчик при 
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переводе произведения должен не только дать понять читателю смысл текста, но и донести 
все нюансы и особенности авторской речи.  
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В мире существует по разным подсчетам от трех до шести тысяч языков. Каждый язык 

имеет свои специфические лингвистические и культурологические особенности. С помощью 
языковых средств мы можем узнать очень многое о жизни и быте, нравственных ценностях и 
моделях поведения того или иного этноса. Ни фонетика, ни грамматика не могут показать 
нам условия жизни народа так полно, как лексика. При этом лексика чутко реагирует на все 
изменения в жизни народа. Поэтому изучение лексических особенностей языка в разных 
аспектах является очень актуальной темой в современной лингвистике. Особенно 
интересным представляется сравнительное изучение лексики разных языков, выявление их 
индивидуальных особенностей. 

По семантическим признакам лексику принято делить на лексико-семантические 
группы. Лексико-семантическая группа – это объединение слов одной части речи с общим 
основным компонентом значения. Лексико-семантическая группа «Пища» в любом языке 
представляет собой номинативные единицы языка, которые обладают идентифицирующими 
(или денотативными) значениями.  

Лексико-семантическая группа «Названия пищи» не раз становилась объектом 
изучения в лингвистике татарского и русского языков. Среди прочих выделяются такие 
работы, как: «Развитие кулинарной лексики татарского языка ХХ – начала ХХI века» Р.С. 
Нурмухаметовой [Нурмухаметова, 2013], «Названия пищи в татарском языке» Т.Х. 
Хайрутдиновой [Хайрутдинова, 1993], «Лексика пищи и традиций народа» («Аш-су һәм 
халык традицияләре лексикасы») Ф.С. Баязитовой, «Паремии с компонентом «пища» в 
татарском, русском и английском языках: лингвокультурологический и когнитивно-
прагматический аспекты» Ф.Х. Тарасовой [Тарасова, 2012], «Названия пищи в воронежских 
говорах» Т.В. Карасёвой и др. 

http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B000BFAE4/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc.html
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Источником для нашего исследования прослужил «Англо-татарский словарь» 
(«Инглизчә-татарча сүзлек»), вышедший в свет в 2007 году в издательстве «Просвещение». 
Методом сплошной выборки мы отобрали из этого словаря 91 единицу слов – названий 
пищи английского языка и 112 названий пищи татарского языка. В связи с тем что 
английский язык в словаре является первичным, в нем не нашли отражение блюда татарской 
кухни. Поэтому и большинство названий пищи – это блюда английской кухни. Например: 
cake – торт, кекс (с. 22); pudding – пудинг, запеканка (с. 157) sandwich – сандвич, бутерброд 
(с. 174).  

В ходе поиска мы обратили внимание на то, что при переводе английского слов на 
татарский язык словарь часто дает синонимический ряд слов – вариантов перевода данной 
английской лексемы. Например, слово foodс английского языка переведено как азык, 
ризык,азык-төлек, аш, ашамлык (с.75).На наш взгляд, это говорит о том, кулинарная лексика 
представляет собой богатый обширный лексический пласт в татарском языке, и косвенно 
намекает на то, что в татарских семьях приготовлению пищи уделялось много внимания. Как 
отмечает Р.С.Нурмухаметова, «Лексика, связанная со сферой питания, занимает особое 
место в словарном составе татарского языка. Данная лексико-семантическая группа 
характеризуется многочисленностью, формально-содержательным разнообразием, развитой 
дифференциацией наименований [Нурмухаметова, 2013: 89]. 

Вторым этапом нашего исследования был анализ собранного лексического материала, в 
ходе которого мы разделили их на 10 групп по семантическим признакам:  

1) Общие названия пищи:food – азык, ризык (с. 75) (еда); garnish – гарнир (с. 79); 
vegetable – яшелчә, үсемлек (с. 219) (овощи); meal – ашау, азык (с. 121) (еда)и т.д.; 

2) Названия мучных изделий: bread – ипи (с. 20) (хлеб);  dough – камыр (с. 55) (тесто); 
loaf – күмәч, каравай (с. 114) (каравай, булка); muffin – коймак, камыр ризыгы (с. 128) 
(оладья)и т.д.; 

3) Названия сладких блюд: cake – торт, кекс (с. 22); candy – конфет (с. 23); honey – бал 
(с. 93) (мед); jelly – желе (с. 106)и т.д.; 

4) Названия фруктов: apple – алма (с. 10) (яблоко);  apricot – абрикос, өрек (с. 10); berry 
– җиләк (с. 16) (ягоды); gooseberry – крыжовник (с. 82)и т.д.; 

5) Названия овощей: bean – фасоль, борчак (с. 15); cabbage – кәбестә (с. 22) (капуста); 
carrot – кишер (с. 24) (морковь); garlic – сарымсак (с. 79) (чеснок)и т.д.; 

6) Названия круп и каш: buckwheat – карабодай (с. 21) (гречиха); porridge – солы 
боткасы (с. 150) (овсяная каша); rice – дөге (с. 170) (рис)и т.д.; 

7) Названия молочных продуктов: milk – сөт (с. 123) (молоко); cream – каймак, крем (с. 
38);  butter – май (с. 22) (масло)и т.д.; 

8) Названия мясных продуктов: beef – ит (с. 15) (мясо); mince – фарш (с. 123); mutton – 
сарык ите (с. 128) (баранина); sausage – колбаса, сосиска (с. 175)и т.д.; 

9) Названия орехов: hazel-nut – фундук (с. 89); nut – чикләвек (с. 134) (орех); peanut – 
арахис (с. 142); walnut – әстерхан чикләвеге (с. 222) (грецкий орех)и т.д.; 

10) Названия специй: ketchup – кетчуп (с. 107 ); salt – тоз (с. 174) (соль); mustard – 
горчица (с. 128)и т.д.;  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что среди названий пищи 
большое место в английском языке, в отличии от татарского, занимают названия фруктов и 
овощей, а мучных изделий – наоборот: не много. Например, в «Татарско-русском словаре» 
2007 года среди названий пищи зафиксировано значительное количество названий татарских 
национальных мучных изделий. Это говорит об особенностях национальной кухни татар.  

На следующем этапе исследования мы разделили татарские и английские названия 
пищи на группы по их строению и происхождению. 

Английские названия пищи: 
1. Корневые слова (29): garlic (с. 79), ham (с. 86), honey (с. 93), cream (с. 38), meal (с. 

121) ит.д. 
2. Производныеслова (18): ground-nut (с. 85), ice-cream (с. 96), egg-apple (с. 60), 
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walnut (с. 222) ит.д.  
3. Заимствованныеслова (44): apricot (с. 10), butter (с. 22), cabbage (с. 22), candy (с. 

23), jelly (с. 106) ит.д. 
Интересно то, что в английском языке из найденных нами 91 слов 44 названия 

являются заимствованными из разных языков. Особенно активно заимствовались слова из 
французского языка. Из него в английский язык вошли такие слова как: beef (с. 15), garnish (с. 
79), grape (с. 83), melon(с. 122), veal (с. 219) и т.д. 

Татарские названия пищи: 
1. Корневые слова: (46): алма (с. 10), өрек (с. 10), борчак (с. 15), ит (с. 15)и т.д. 
2. Производные слова: (22): карабодай (с. 21), гөлҗимеш (с. 89), караҗимеш (с. 

148), кура җиләгет (с. 161) и т.д.  
3. Заимствованные слова: (44): фасоль (с. 15), торт (с. 22), арахис (с. 85), желе (с. 

106)и т.д. 
Из вышесказанного видно, что в татарском языке среди названий пищи наибольшое 

место занимают корневые слова. Не намного отстают заимствованные слова, большинство из 
которых вошли в татарский язык из русского (Например: кәбестә – капуста), также через 
русский язык в татарский заимствованы и слова других языков (желе, кекс, торт).  

Таким образом, в Англо-татарском словаре нашли отражение 91 английских и 112 
татарских названий пищи. Большинство английских слов, входящих в состав лексико-
семантической группы «названия пищи», – это названия фруктов, далее по количеству – 
названия овощей и мучных изделий, а также мясные продукты. 

По строению и происхождению многие английские слова, представляющие собой 
наименования пищи, заимствованы из других языков. В татарском языке корневые и 
заимствованные слова преобладают по количеству над производными: корневые – 46, 
заимствованные – 44, производные слова в обеих языках имеют среднее количество 22. В 
татарском языке среди названий пищи часто можно встретить односложные короткие слова, 
например: аш (суп, еда), ит (мясо), ипи (хлеб), су (вода), тоз (соль), бал (мед)и т.д. Этот факт 
заставляет задуматься на тем, не являются ли данные слова результатом словотворчества 
первобытных людей, только начинавших говорить, – далеких предков тюркских народов. 

В плане научного исследования лексика пищи представляет собой ценный материал. 
Объясняется это, во-первых, универсальностью данной лексики как константы 
общечеловеческой культуры, а во-вторых, ее несомненной «этнокультурной значимостью 
для познания менталитета татарского народа» [Замалетдинов, Нурмухаметова, 2013: 54-55]. 
Продукты питания – это один из древнейших пластов материальной культуры и быта, 
представляющий собой исторически первую сферу возникновения и существования 
культурных ценностей, человек оперирует этим понятием ежедневно, поскольку продукты 
питания являются первоосновой физического существования.  
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В одном значении “перевод” – это продукт деятельности переводчика - текст, 

созданный им в устной или письменной форме. В другом значении слово "перевод" 
обозначает процесс создания этого продукта - деятельность переводчика, создающего текст. 

Обычно из контекста бывает ясно, в каком из этих значений употреблено слово 
"перевод". Однако там, где это необходимо, в переводоведческих  работах ради большей 
точности используются термины: "текст перевода" или "переводной текст" - когда речь идет 
о продукте человеческой деятельности, и "процесс перевода" или "переводческая 
деятельность" - когда речь идет о процессе создания переводного текста. 

Говоря о переводе как о процессе создания текста необходимо дать разъяснение 
относительно того, в каком смысле следует понимать термин “процесс”. В данном случае 
речь идет не о психической  или умственной  деятельности переводчика, то есть не о том 
психофизиологическом процессе, который протекает в мозгу переводчика во время 
осуществления им перевода. В этом случае процесс перевода рассматривается в первую 
очередь  в лингвистическом плане, в отвлечении от физиологических и психологических 
факторов, определяющих его реализацию. 

Таким образом, термин “процесс” применительно к переводу понимается нами в чисто 
лингвистическом смысле, то есть, как определенного вида языковое, точнее, межъязыковое 
преобразование или трансформация текста на одном языке в текст на другом языке. Термин 
“преобразование” нельзя понимать буквально – сам исходный текст или текст оригинала не 
“преобразуется” в том смысле, что он не изменяется сам по себе. Этот текст, конечно, сам 
остается неизменным, но наряду с ним и на основе его создается другой текст на ином языке, 
который мы называем “переводом” в первом смысле этого слова (перевод как сам 
переведенный текст). Иными словами, термин “преобразование” (или “трансформация”) 
может быть употреблен лишь в том смысле, в каком этот термин применяется в синхронном 
описании языка вообще: речь идет об определенном отношении между двумя языковыми 
или речевыми единицами, из которых одна является исходной, а вторая создается на основе 
первой. 

При переводе всегда имеются два текста, из которых один является исходным и 
создается независимо от второго, а второй создается на основе первого путем определенных 
операций – межъязыковых трансформаций. Первый текст называется текстом подлинника 
(или просто «подлинником)», второй – текстом перевода (или просто «переводом»)  
[Латышев 1981, 14]. В этом плане можно рассматривать и текст скозок А.С.Пушкина и его 
переводы на разные языки, в том числе и на татарский язык 

 "Сказка о золотом петушке", созданная А.С.Пушкиным в 1834 году, была переведена 
на татарский  язык два раза. Сказка, переведенная Габдуллой Тукаем, называлась "Алтын 
әтәч". Она была издана в издательстве И.Н.Харитонова в 1908 году. Второй перевод 
принадлежит Ш.Маннуру под названием "Алтын әтәч турында әкият". (1934).  

Интересно то, что при создании этой сказки А.С.Пушкин за основу взял новеллу 
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"Легенда об арабском звездочете" (1832) американского писателя В.Ирвинга (1743-1859). 
Это фантастическое произведение,упростив при переводе, поэт обоготил образами 
традиционной русской поэзии.  

После изучения разных вариантов перевода сказки, выяснили следующие особенности. 
 
1. При переводе на татарский язык многие метафоры упрощаются.  
А.С. Пушкин Ш.Маннур Г. Тукай 

“Ан с востока лезет 
рать!Справят здесь, – 
лихие гостиИдут от моря. 
Со злости” 

“Алар көтсә көньяктан – 
Яулар килгән төньяктан.” 

“Мәмәт хан гаскәре көткәндә таудан 
йә тигез  җирдән, – 
Карыйлар: бихисап дошман килеп 
тә җитте диңгездән.” 

“Вот мудрец перед 
Дадоном 
Стал и вынул из мешка 
Золотого петушка.” 

“Менә карт шул чагында 
Баса Дадон алдына  
Һәм ала килеп җиткәч, 
Капчыктан алтын әтәч.” 

“Хәкимгә: «И хәким! мин бик авыр 
хәлләргә калдым! – ди, 
Йә күрсәт хикмәтеңне, кыйлчы бер 
эш, кыйлчы ярдәм», – ди, 
Хәким, бер капчык аузына кулын 
сала да сызганып,  
Куя хан алдына шуннан гаҗәп 
Алтын әтәч алып.” 

“„Посади ты эту птицу, –
Молвил он царю, – на 
спицу;Петушок мой 
золотойБудет верный 
сторож твой:” 

“”Син бу кошны, -ди 
патшага,- 
Бастыр биек бер колгага. 
Алтан әтәчем минем, 
Чын сакчың булыр синең:” 

“Һәм әйтә: «Падишаһым! Син 
котылдың инде – бик яхшы; 
Гомергә дәүләтеңдә бу Әтәч булыр 
сиңа сакчы;” 

 
2. Сравнения, которые были использованы в тексте при переводе изменяются: 
А.С. Пушкин Ш.Маннур Г. Тукай 

“В сарачинской шапке 
белой, 
Весь каклебедь 
поседелый, 
Старый друг его, скопец.” 

“Каршысына ак чалмалы, 
Аккоштай ак чәч-сакаллы 
Теге дус карты баса.” 

“Карап күрсә: йөзе нурлы бер аппак 
бүрекле карт –  
Җитен төсле сакалы ак, кыяфәтчә 
күрекле карт.” 

“Чуть опасность где видна, 
Верный сторож как со 
снаШевельнется, 
встрепенется,К той 
сторонке обернется” 

 

“Шик күренсә әз генә, 
Туры сакчы тиз генә 
Кузгала да канат кага, 
Борыла шул якка таба:” 

“Ханның мәсҗеде башына бәс 
Алтын әтәче кунды;  
Карый һәр якны: алны-артны, өстне-
астны, уң-сулны. 
Кагынмый һәм чыгармый тын да – 
һәр якны тыныч күрсә; 
Уянгандай йокыдан, кагынадыр – 
куркыныч  күрсә. “ 

“Шамаханская царица,Вся 
сияя как заря,Тихо 
встретила царя.Как пред 
солнцем птица ночи,Царь 
умолк, ей глядя в очи,” 

“Шамахан патшабикәсе, 
Таң күк нурлап дөньяны,  
Каршылады патшаны. 
Кояш күргән күк ярканат, 
Тынды патша, кызга карап.” 

“Көлеп, як-якка айдай нур йөзеннән 
яктылык сачып,  
Кочаклап  алды ханны – бер 
фәрештәдәй канат ачып.  
Тора хан кыз күзе алдында 
куркынган поши төсле, 
Кояш алдында тын алмыйча 
каткан төн кошы төсле.” 

 
3. Фразеологизмы, использованные А.С.Пушкиным в сказке, переводится буквально: 
"Царь скопца благодарит, Горы золота сулит"(А.С.Пушкин) -  "Кат-кат аңа рәхмәт ди,  

Вәгъдә итә тау-тау алтын.(Ш.Маннур)   
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4. Синонимы и антонимы переведены очень удачно. Они помогают сохранить в 
переводе  основную мысль сказки и,  используя антитезу, передать  “волшебшую силу слова” 
в переводном тексте. Если А.С. Пушкин использовал следующие глаголы: угомонился, утих, 
умолк , то Ш. Маннур перевел их как: тына, бетә, тынды; а Г. Тукай: тынды, тукталды, 
тын алмыйча каткан, что показывает точность переводчиков. Или в сказке А. С. Пушкина 
встречаем слова  молвил, сулит, говорит, Ш. Маннур переводит их как: ди, вәгъдә итә; Г.                                        
Тукай: әйтә, ди. Интересны  переводы синонимов слов  царь, государь , часто 
встречаемые в сказке-оригинале. У Ш.Маннура они переданы словами: патшабыз, ил 
атасы , а у Г.Тукая - хан, солтан. 

А.С. Пушкин в сказке часто использует такие антонимы как: день-ночь, кричит-умолк, 
которые в переводах передаются через лексемыкөн-төн  ( Ш.Маннур, Г.Тукай), кычкыра-
тынды (Ш.Маннур), кычкыра-тын алмыйча каткан   ( Г.Тукай).              

Подводя итог, можно сказать что при переводе переводчик почти всегда сталкивается с 
несоответствиями между текстом оригинала и текстом перевода. Для того чтобы быстро 
выбрать правильный вариант перевода, переводчику необходимо знать все виды 
грамматических трансформаций и хорошо владеть двумя языками, какими былы 
переводчики нашего исследуемого материала. Нужно сказать, что сказка очень интересно 
звучит и на татарском языке. Не смотря на то что существует два разных перевода, они друг 
друга не повторяют. 
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Реалии, относясь к несовпадающим элементам языка, обозначая понятия, чуждые для 

других культур, всегда представляют в процессе перевода особую сложность. Материалом 
для данной работы послужили исследования таких известных переводоведов, как 
Комиссарова В.Н., Влахова С., Флорина С., Федорова А.В. и других. В своих работах они 
предлагают описательный и сопоставительный методы исследования. С. Влахов и С. Флорин 
определяют реалии как особую категорию средств выражения, включающую в себя слова и 
словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни, быта, культуры и истории 
одного народа и чуждые другому. Исследователи отмечают, что при переводе, реалии 
требуют особого подхода, поскольку не имеют точных соответствий в других языках, будучи 
носителями национального и исторического колорита.  

В настоящее время в научной лингвистической литературе представлены различные 
классификации реалий по временным, семантическим, грамматическим, местным, 
фонетическим и прочим признакам.Проанализировав басни «Ишәк илә Сандугач», «Арыслан 
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илә Тычкан», «Күке илә Күгәрчен», «Этләрнең дуст булышуы», «Аш пешерүче», «Тәүбә 
иткән Төлке» и произведения «Печән базары, яхудЯңаКисекбаш», «Су анасы», «Шүрәле»  
Г.Тукая мы распределили слова-реалии по принципу классификации С. Влахова, С. Флорина. 

 
I. Предметное деление. 

Этнографические реалии мәсҗед 
Пища и напитки Кәбаб булачак итләр, бәлеш төпләре, 

Каз ботлары, ашханә, хәлал, сыра 
Одежда (включая обувь, головные уборы 

и пр.) 
 

Кәләпүшләр, чапан, читек-кәвеш 

Жилье, мебель, посуда и др. утварь; амбар 
Искусство и культура көй 

Праздники Сабантуй, җыен 
Фольклор, мифология Пәһлеван, батыр, Баш, Кисекбаш, 

Дию, сихер, каһреман, Су анасы, җен, 
Шүрәле, урман сарыгы, Былтыр, убырлы, 

албасты 
Культы-служители и последователи 

(религия) 
Кыямәт, Вәгазьләр, Ходай үзе белер, 

хәлал, Тәгалә, мөселман, мөэминнәр, 
Көферпочмагы, Көфер чаты, хаҗ, Коръән, 

ишан, аксакал, җәдит,  кяфер, дога, 
фатиха,ходаем, Әлислах, талиб, мәдрәсә, 
Хозыр, мәзһәб, табигыйн, Тәңре, Намаз, 

ахирәт,мәсҗед, тәүбәкапкас, ләхәүлә, 
Әссәлам, Вәгаләйкемәссәлам, 

Фагыйләтен, Алла ярдәмитсә,  ислам 
Общественно-политические реалии 

Административно-территориальное 
устройство 

сәүдәгәр 

Органы и носители власти Падишаһ, Патша, Мәҗлес, ишан, 
хан, вәзир 

Военные реалии гаскәр 
оружие камча 

Ругательства, клички Мәхлук, әдәпсез нәрсә, пычагым 
кергери 

Обращения И күке дуст, Күкеҗан, И, төлке дуст 
Имена собственные Актырнак,  Сарыбай, Карәхмәт, 

Казан, ЗәркумСалсал, Сәет-Баттал, Гали, 
Хиҗазсәхрасы, Җиддә, Мәккә, Санга, 

СадриМаксуди, Кабан, Ибырай,Гайнания, 
Баһаветдин, Казан арты, Кырлай, Чыңгыз 

Другие Печән базары, базар 
Звукоподражания чатыр-чатыр, вау да вау, һау да һау, 

шык та шык,чүк-чүк итеп , кети-кети 
 
Перевод реалий - часть большой и важной проблемы передачи национального и 

исторического своеобразия, которая восходит к самому зарождению теории перевода как 
самостоятельной дисциплины. Как мы выяснили, возможности перевода реалий, фактически 
встречающиеся в переводах, сводятся к пяти основным случаям: транслитерация или 
транскрипция, гипо-гиперонимия – замена видового понятия на родовое, уподобление – 
поиск соответствия в языке на который осуществляется перевод, перифраза – по сути 
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объяснение значения данной реалии и калькирование - частичный перевод реалии. 
Практически все способы перевода реалий (за исключением опущения и замены реалии 
исходного языка на реалию языка перевода) можно назвать общеупотребительными, однако, 
суммируя все вышесказанное, следует отметить, что, несмотря на положительные стороны 
вышеуказанных способов, при переводе всегда необходимо учитывать также и связанные с 
ними ограничения. 

В.С. Виноградов предлагает пять наиболее распространенных способов перевода слов-
реалий. Основываясь на его методе, мы выявили особенности перевода реалий.  

Материалом исследования являются  произведения Г. Тукая  и  их перевод на русский 
язык, выполненный В. Дунаевой – Валеевой.  

В стихотворении «Шиһаб хәзрәт» используется способ транскрипции или 
транслитерации. 

- Фәләнсәләффәләнәйткән, фәләнбул, - дип,  
Җаһилмуллаәмербойрыпторганчакта 

– Такой-то говорил вот так и делай 
так! 

Когда повелевал мулла, невежда сам 
(транскрипция) 

Мәгарифкәәүвәлбашлападымсалган,  
Милләтөченбәһаҗитмәскыйбатхәзрәт 

Навстречу просвещенью сделал 
смелый шаг 

Для нации своей бесценный дар – 
хазрет(транслитерация) 

Улитсәдәхәдис, аятьнекүпнәкыль, 
Булыпбетмианыңгакълынәкыльгә кол; 

Хотя хадис, аят и брал он в 
аргумент, Но знал, что в рабском 

подчиненье пользы нет (транслитерация) 
 

В стихотворении «Мигъраҗ» В. Дунаева - Валеева использовала гипо-
гиперонимический перевод. 

 
Нуртоташтыҗиргәкүктән, 
иңденурданберпырак. 

Небеса слились с землёю, из сиянья 
вышел конь. 

Шаянэнемкурчакларгатимәсенлә! –
Бигрәкмонсынизгеләүхелмәхфузгаяз! 

Пусть брат моих не тронет кукол 
– 

Всё напиши мне на роду. 
 
Пырак (означает фантастическую лошадь в раю)  в переводе используется слово  конь, 

значение реалия более шире. Если вспомнить мифологию Древней Греции, то совпадает с 
образом Пегас.Ләүхелмәхфуз (в религиозной мифологии доска, в которой предначертана 
судьба человека) в переводе используется слово на роду. 

В. Дунаева-Вәлиева в переводе использует и перифрастический способ (объяснение). 
Переводы оформляет ввиде сносок: сәҗдәкыйлды - творил ему сажьду(поклон), мөнкир – 
мункир (отрицающий), мигъраҗ - мигражь (восхождение на небо), суфи - суфийка  (суфий, 
благочестивый аскет), сөбханалла - субханалла(формула восхваления, произносимая при 
восторге), кыйбла - кибла(направление на Мекку). 

Перевод автора на русский язык понятен, адекватен, логичен. Думаева-Валиева 
пытается оставить реалии на языке оригинала, давая сноску-объяснение.Наиболее 
употребляемым способом перевода является транскрипция, так как данный способ позволяет 
сохранить местный колорит слова, его эмоциональную окраску. Например: Хиҗазсәхрасы - 
Хиджаз, Җиддә - Джидду, Мәккә - Мекка, Санга - Санга. Но на основе проведенного 
исследования было выявлено, что одной транскрипции недостаточно для осмысления самой 
реалии, так как реалии – слова, не вошедшие в словарный состав языка, на который делается 
перевод. Основные трудности передачи реалий при переводе две: отсутствие в языке 
перевода соответствия из-за отсутствия у носителей этого языка обозначаемого реалией 
объекта и необходимость, наряду с предметным значением реалии, передать и колорит - ее 



3718 

национальную и историческую окраску.  
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В условиях современной глобализации и усиления международных отношений растет 

интерес общественности к изучению языков. Кроме того, с уходом в прошлое 
идеологической конфронтации между Россией и странами Европы расширился процесс 
культурного обмена между людьми самых разных национальностей. Особое внимание 
уделяют тем структурам языка, при изучении которых человек не только учит язык, но и 
познает национальные особенности различных лингвокультурных общностей. Изучающий 
иностранный язык остается носителем своего родного языка, при этом изучение 
безэквивалентной лексики позволяет узнать больше об иноязычной культуре, обогащает 
фоновые знания. 

При изучении любого иностранного языка учащиеся параллельно осваивают и изучают 
новую национальную культуру. Язык отражает общий взгляд на мир всех говорящих на этом 
языке. Бесспорно, что эти представления будут отличаться один от другого- иногда очень 
заметно, иногда не совсем. Зависит это от схожести культур, обычаев, традиций 
представителей разных народов. Различия в картинах мира не мешает людям понимать друг 
друга, но создает очень интересные языковые явления. 

Обобщая вышесказанное, мы можем уверенно сказать, что носители разных языков по-
разному делят окружающий мир на части, которые получают собственные названия. Такое 
разделение зависит от того, насколько важны эти части для этого народа, какую роль они 
играют в жизни человека, будь то в общественной или повседневной. К примеру, лакуны 
русского и английского языков. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова предлагает нам следующее определение 
понятию «лакуна»: лакуна- пропуск, пробел, недостающее слово в тексте. К примеру, в 
русском языке нет общего наименования для дедушки и бабушки, а в английском языке 
такое наименование есть- Grandparents. Это родовая лакуна для русского языка. С другой 
стороны, в русском языке нет дифференцированных однословных обозначений для 
наручных и настольных часов- это видовые лакуны для русского языка (ср. англ. watch, 
clock). Англичане не дифференцируют понятия «мыть» и «стирать», это видовые лакуны 
английского языка, у них есть лишь обобщающее слово «wash».  

Некоторые слова или выражения не могут быть переданы на другом языке ни 

mailto:Halikova_1993@mail.ru
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отдельным словом, ни фразеологической единицей, а лишь пояснительными перифразами. 
Кпримерувыражение «платазаобучение» объясняетсякак: «a sum of money charged for 
teaching by a collage or university». Такие лакуны, которые связаны с отсутствием в той или 
иной народности соответствующих предметов и явлений, кажутся наиболее интересными 
как с практической, так и с теоретической точки зрения.  

Нагляднее всего этнографические лакуны выявляются при сравнении русских и 
английских блюд, то есть при сравнении разных кухонь. Известно, что одни и те же 
продукты разные национальности используют по- разному, это зависит от национальных 
традиций и вкусов. Например, англичанам не свойственны такие блюда как квас, окрошка, 
борщ, соленые помидоры и т.д. Эти слова не имеют прямого перевода на английский язык, 
борщ так и останется как «borsch». А на русский язык нет прямого перевода таких 
английских блюд как pudding ( так и остается- пудинг), crumble (крамбл- песочное, сладкое 
блюдо к чаю), grog (грог- алкогольный коктейль) и т.д.  

Мы можем разделить безэквивалентные слова и выражения на несколько групп: 
1. Имена собственные, географические наименования, названия учреждений, 

организаций, газет, пароходов и пр., не имеющие соответствий в лексиконе другого языка. В 
романе американского писателя Дж. Апдайка "Couples" встречаются антропонимы - 
фамилии Hanema, Thorne, Appleby, Guerin, Gallagher и топонимы - названия населенных 
пунктов Tarbox, Mather, Quogue, Ваг Harbor, Millbrook, Scituate и пр., не имеющие никаких 
эквивалентов в словаре русского языка, в отличие от имен и фамилий типа, John, George, 
Shakespeare, Dickens, Lincoln и т.д. и географических названий типа, London, New York, the 
Thames, the Mississippi и др., которые имеют в русском лексиконе устойчивые соответствия: 
Джон, Джордж, Шекспир, Диккенс, Линкольн, Лондон, Нью-Йорк, Темза, Миссисипи. Не 
всегда можно провести четкую разграничительную черту между безэквивалентными 
именами собственными и теми, которые имеют в словаре другого языка постоянные 
соответствия. То или иное имя собственное или географическое наименование, вначале не 
имевшее эквивалента в другом языке, может затем, неоднократно встречаясь на страницах 
периодической печати или художественной литературы, получить такое соответствие, 
причем точно установить время, когда окказиональный эквивалент перешел в устойчивый, 
не всегда возможно. Однако в целом можно считать, что к числу безэквивалентной лексики 
относятся имена собственные и названия малоизвестные для носителей другого языка 
(учитывая, конечно, что понятие "малоизвестный" является относительным и недостаточно 
строгим). 

2. Так называемые реалии, то есть слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, 
не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. Сюда 
относятся слова, обозначающие разного рода предметы материальной и духовной культуры, 
свойственные только данному народу, например, названия блюд национальной кухни, о 
которых было упомянуто выше (muffin, haggis, toffee, butter-scotch, sundae и пр.), видов 
народной одежды и обуви, народных танцев (pop-gocs-the-weasel), видов устного народного 
творчества (limericks) и т.д. Сюда же входят слова и устойчивые словосочетания, 
обозначающие характерные только для данной страны политические учреждения и 
общественные явления (primaries, caucus, lobbyist и т.п.), торговые и общественные 
заведения (англ. /америк. drugstore, grill-room, drive-in) и пр. 

3. Лексические единицы, которые можно назвать случайными лакунами. Мы имеем 
ввиду те единицы словаря одного из языков, которым по каким-то причинам (не всегда 
понятным) нет соответствий в лексическом составе (в виде слов или устойчивых 
словосочетаний) другого языка. В русском языке отсутствуют лексические соответствия 
английским словам glimpse, floorer, exposure (в значении 'подверженность воздействию сил 
природы: дождя, солнца, ветра, холода') и др. 

Определенная же часть безэквивалентной лексики английского языка можно 
классифицировать как "временно безэквивалентные термины". Временно безэквивалентные 
термины - слова, близкие по характеру к словам-реалиям. Безэквивалентность лексики 
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такого типа обусловлена неравномерным распределением достижений науки и техники в 
социальной сфере, в результате чего новшество, присутствующее в практическом опыте 
носителей исходного языка какое-то время, может быть практически неизвестно 
представителям другой лингвокультурной общности. Известно, что банковское, страховое 
дело, налоговое дело и многие другие аспекты экономической деятельности развивались в 
основном в США и других развитых странах Запада, и, например, такие термины, как, 
investment, marketing, merchandising, underwriting, leasing или даже популярное сейчас 
manager, некоторое время не имели эквивалента в русском языке, т.е. оставались временно 
безэквивалентными. 

В итоге, несмотря на то, что в процессе работы мы убедились в том, что языки 
отличаются по своему грамматическому, лексическому и синтаксическому строю из-за того, 
что их носители имеют в сознании различные картины мира, сформированные сквозь призму 
родного языка, в процессе перевода с исходного языка на принимающий язык все-таки 
возможно максимально близко передать явления, характерные для исходного языка. И это 
дает почву для обширного изучения культурной и национальной стороны иностранных 
языков. То есть человек, изучает не только сам язык и пользуется им, но познает его 
национальные черты, колорит. 
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В лексикографических источниках реалия рассматриваются 

какединичныйпредмет,вещь, то, чтоесть,существует. Это знания о национальной культуре 
и явлениях. Этот тип в свою очередь делится на 2 подтипа: а) научные, культурные, 
литературные, экономические и общественные достижения, традиции и обычаи народа; б) 
лексические единицы, которые их отражают: названия предметов, исторических событий, 
имена героев фольклора, фразеологизмы и другие, которые присущи только определенному 
народу. 

Некоторые реалиии соотносятся с собственными именами: Дед Мороз, Кощей 
Бессмертный, Царевна Лягушка и другие. В некоторых случаях они могут отклониться от 
нормы. К таким относятся, например, диалектизмы, слова бытовой культуры, просторечные 
слова, жаргонизмы. 

По отношению к разным свойствам реалии можно разделить на несколько 
классификаций. Как единицы перевода реалии бывают четырех видов:сокращения (ЗАГС, 
колхоз); слова(чәк-чәк, чулпы);словосочетания(дом быта, дом культуры);предложения(не все 
коту масленица) 

Отличительная черта реалий – характер их содержания относится к определенному 



3721 

предмету, событию, народу. Они относятся к определенному социальному единству, к 
определенному промежутку времени, периоду. Основываясь на этом, знатоки перевода 
предлогают разные пути классификации реалий. 

В классификации И.С.Алексеева реалии делятся на 3 типа: 
1. Географические реалии: 
а) физические географические термины: прерия, саванна;  
б)термины эндемики (относящиеся к опреденному месту виды животных, птиц, 

растений и т.д.): баобаб, кенгуру, гипопотам. 
2. Этнографические реалии:  
а)одежда: кимоно;  
б) сооружения и бытовые принадлежности: сауна; 
в) виды национальной деятельности: икебана, скоморох;  
г) обряды, игры, верования: вендетта, тамада;  
д) мифология һәм культы: тролль, синагога;  
е) единицы измерения и денег: аршин, доллар. 
3.Общественно-политические реалии: кантон, большевики. 
Имена сказочных героев часто служат показателем национальности. Каждому образу 

присущ свой, непохожий на других, характер, речь и поведение. Все эти особенности 
переводчик должен уметь доносить до читателя, не принося вреда смыслу сказки и при этом 
сохранить особенность сказочного героя. 

Обратимся к сказке  “Сертотмас үрдәк” (“Болтивая утка”) в переводе 
А.Бендецкого.Уже в самом начале сказки переводчик, отстроняясь от оригинала, вводит 
новых героев: собака Белый Коготь, курица Куда-Куда, кот Цап-Царап. Как видим, первый 
пример собака Белый Коготь переведен путем калькирования от татарского слова 
Актырнак. Если посмотреть оставшиеся  два примера-Куда-Куда и Цап-Царап, можно 
заметить, что они введены в текст в изменении на звукоподрожательные  слова. Сертотмас 
үрдәк переведен как Болтливая утка. ОбразСертотмас үрдәкстал частью татарского мира, 
поэтому мы можем рассматривать её в качестве реалии. Переводчик избрал для перевода 
способ калькирования. Мы считаем, что это оптимальный вариант, так как, избрав такой 
путь, А.Бендецкий сохраняет и открывает читателю основные качества героя. А это очень 
важно.  

В сказке “Аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар” (“Лошади”- Г.Каримова) 
җирән Кашка переводитсякак Рыжая. В данном случае это выражение  переводится только 
как определение. В словаре дается такое определение: Кашка - лошадь со звёздочкой, с белой 
отметиной на лбу. Отсуствие слова Кашка усложняет в полном смысле понять основной 
смысл образа. 

При переводе важную роль играет и название сказки. Используя татарскую народную 
пословицу,  А.Алиш раскрывает смысл сказки, таким образом, уже в начале дает поучение. 
Но в переводе мы не замечаем таких особенностей. Г.Каримова в переводе дает завершение 
сказки, вотличии от оригинала. По нашему мнению, следовало бы перевести название сказки 
пословицей или другим более удачным эквивалентом, способом. 

Интересен перевод сказки “Чукмар белән Тукмар”. А.Бендецкий перевел эту сказку, 
немного изменив содержание и название сказки. Название сказки в русском языке звучит как 
“Два петуха”. Во-вторых, в переводе Чукмар – это белого петух, аТукмар – черный петух. 
Название сказки раскрывается в содержании: два петуха все время дерутся, клюются, 
колотят друг друга. Петухи, которые клюют и колотят друг друга, стали индивидуальными 
самостоятельными образами и получили имена. Но переводчик не подчеркнул эту 
особенность и представил их читателю обычными петухами. А.Бендецкий приподнес их 
читателю не по их действиям, качествам, а представил их цветом,  которые они получили в 
сказке. В отличии от оригинала, переводчик не дает полного смысла имен, читатель их по 
именам не представляет. Как произведение, написанное для детей, оно должно заставить 
задуматься,заинтересовать сюжетом. Возможно, молодые читатели должны понять 
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логическую цепочку событий, а для этого нужно искуссно это уметь написать.Произведения 
А.Алиша во многих случаях строятся на этом. Но в этом произведении переводчик не смог 
передать эти особенности, не сумел сохранить поэтику, что очень важно.  

Название сказки А.Алиша «Бикбатыр һәм Биккуркак»  А.Бендецкий перевел как «Бояка 
и Небояка». Биккуркак – Бояка, Бикбатыр – Небояка. Существительное во втором случае 
переведено в качестве антонима к реалии. Этому есть причина: переводчик совершил 
перевод, сохранив смысл татарского названия в созвучии с оригиналом.  

Название сказки “Нечкәбил” переведено способом транслитерации как “Нечкебиль”. 
Используя этот способ, переводчик сумел сохранить национальную окраску и полноту 
образа. На наш взгляд, читая сказку“Нечкебиль”, возникает вопрос: поймут ли 
русскоязычные дети смысл главного образа, её наполненность? Смогут ли они представить 
себе татарскую красавицу? Ведь для татарских детей этот образ понятен, её внешность 
отражается через её имя. Это символ женственности, грации, изящества, красоты, тонкости и 
чувственности.По нашему мнению, во время перевода следовало бы дать это имя как сноску 
и расскрыть смысл названия.  

Как нам известно, животные в сказках имеют непростые имена. Они несут в себе 
особый, скрытый смысл, которое предстоит расскрыть читателю. Эти имена либо даются с 
рифмой, либо созвучиями, либо парными конструкциями. Именно такимобразом авторы 
помогают детям усвоить язык, углубиться в прелесть каждого слова. Эти способы помогают 
окрасить, насытить образы новыми смыслами, способствуют усовершенствованиюкачества и 
рост героя. Это дает возможность герою возвыситься на новые высоты. К таким названиям 
можно отнести, например, песәй дус, күбәләк-түгәрәк и другие. 

В сказках А.Алиша эти особые названия используются очень активно и удачно. Во 
время перевода донести все особенности во всей полноте и красе ложится на плечи 
переводчика. Для достижения этой цели он должен прибегнуть к разным методам перевода. 
Например, в сказке “Мактанчык чыпчык белән тыйнак сыерчык” словокарчыгапереведено 
А.Бендецким как ястреб-разбойник. В оригинале образуястреба не присуще качество 
разбойника,  как он дается  в переводе.  Возможно переводчик решил сделать акцент на 
образе воробья, который иронически смется над смелостью ястреба, над тем, что он 
приносит только вред окружающим. Но во всяком случае, переводчик не вредит полноте 
образа ястреба. Суалчан-оялчан – червяктоже входит в такой тип перевода. 

И в сказке “Ил гизүчеләр”- “Путешественники” применяется такой способ перевода: 
тиен – белочка попрыгунья, саескан – сорока-белобока. Обычные слова в первой части 
переведены на русский язык реалиями. 

При переводе татарских сказок на русский язык присутсвуют случаи, когда реалии в 
татарском языке переводятся русскими реалиями: Күбәләк-түгәрәк – бабочка-малявочка 
(“Кем көчле?” – “Кто самый сильный?”), тиенкәй-изгекәй – белочка-милочка (“Бик яхшы 
сабак алды ябалак” – “Хороший урок шалуну пошел впрок”). Как видно из примеров, 
существительные из русского и татарского языков рифмуются. Использование такого 
способа удачное, потому что вторая часть существительных не несет особенной смысловой 
нагрузки и не обретают определенного места в сказке.  

В сказках встречаются такие случаи, когдалексика татарского языка переводятся как 
реалия. Например, чикерткә-микерткә – сверчок (“Кем көчле?” – “Кто самый сильный?”).  
Слово в оригинале дается в рифме, но переводчик не находит нужным передать это в  
переводе. В данном случае смысл сохраняется.  

Бераздан бүре белән төлке ишек төбенә килеп җитәләр. – Догадались Петушок и 
хохлатка, что лиса ведет к себе в гости Косолапого.(“Ил гизүчеләр белән хәйлә сөючеләр” 
– “Путешественники”).  Мы можем рассматривать эти строки как свободный перевод. 
Вместо образа волка в оригинальном тексте Л.Файзуллина использует образ медведя и 
называет его с помощью русской реалии -Косолапый. Отход от сказки не приносит вреда 
смыслу сказки, так как образ волка не несет смыслоообразующей основы в сказке.  

Таким образом, когда производится перевод при переводе реалий в названиях 
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животных,  переводчики используют способы, которые автор использовал для создание 
образа, но они приближаюся к русской традиции, менталитету. В некоторых случаях даже 
обычные слова в языке оригинале, то есть слова, которые не выступают в форме реалий, 
могут переводиться с помощью реалий. Даже герои, которых нет в оригинальном 
произведении в переводе могут воплатиться в форме традиционных образов русской 
литературы. Именно таким образом переводчики создают русскоязычный колорит на основе 
татарскоязычного произведения. На основе этого можно выделить несколько особенностей в 
переводе собственных имен. Во-первых, они даются способом калькирования и сохраняют 
качества героев сказок, что очень важно для понимания смысла. Мы можем заметить, что в 
составных именах одно слово может опускаться.  В некоторых случаях это удачный способ, 
но лучше переводить все слова, чтобы сохранить смысл, передать колорит народа.  
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В условиях мультикультурного мира ни одна страна не может прожить изолировано, 
поэтому возникает потребность в построении международных отношений в различных 
сферах. Торговля занимает одно из основных мест среди них. Еще с древних времен страны 
старались устанавливать торговые связи между собой. В настоящее время торговая сфера не 
может существовать без рекламы, поскольку она является одним из факторов успешного 
продвижения товара на рынке. Сейчас интерес к изучению рекламы возрастает. Более того, 
многие представленные на рынке товары являются импортными, соответственно, их слоганы 
представлены на иностранном языке. Объектом данной работы являются англоязычные 
рекламные тексты, в частности слоганы. Перевод рекламных слоганов является одной из 
наиболее актуальных проблем в практике перевода. 

Перевод рекламного текста кардинально отличается от переводов текстов других 
жанров. Он обладает нестандартной формой, большим количеством различных средств 
речевой выразительности, конкретной направленностью на покупателя. Исследователь 
Флемянг Л. В. считает, что при переводе рекламных текстов переводчик вынужден 
справляться как с семантическими различиями двух языков, так и с социокультурной 
адаптацией.     
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Определенной стратегии для перевода данного вида текстов не существует, однако 
редко рекомендуется прибегать к пословному переводу, так как перед переводчиком стоит 
задача передать образность материала. Поэтому перевод рекламных текстов в какой-то 
степени схож с переводом поэзии, где основной задачей также является сохранение 
образности. 

Возьмем в качестве примера слоган косметической компании Maybelline: 
“Maybeshe’sbornwithit. MaybeIt’sMaybelline”. Буквальный перевод будет следующим: 
«Может быть она родилась с этим. Может это Maybelline». Однако официальный перевод 
таков: «Мы в восторге от тебя. А ты от Maybelline». Переводчик выполнил задачу 
сохранения образности. Дословный перевод не звучал бы так ярко, более того, его было бы 
сложнее запомнить, что немаловажно для успешного рекламного слогана.  

Не стоит забывать и об адаптации рекламного текста, которая необходима для 
понимания рекламной кампании жителями страны, на рынок которой товар будет 
поставляться. Это помогает учитывать социокультурные особенности целевой аудитории. 

Например, рекламная кампания геля для душа AxeRise-Up: «WakeUp&StayAlert». 
Официальный слоган на российском рынке выглядит следующим образом: «Проснись на раз, 
врубись на два». Так как данный продукт больше рассчитан на молодую аудиторию, 
переводчик решил прибегнуть к использованию сленговых выражений: «врубись». Хотя 
буквальный перевод выражения «StayAlert»: «Будь начеку». Однако переводчик адаптировал 
данную рекламную кампанию для молодой аудитории. 

Зачастую переводчик прибегает к вольному переводу. В качестве примера возьмем 
слоган чая Lipton: «TeaCanDoThat». Буквально его можно перевести как: «Чай может сделать 
это». Однако переводчик использовал вышеупомянутый прием и на российским рынке 
данный рекламный текст известен как: «Вся сила чайного листа». 

Иногда рекламный текст и вовсе оставляют без перевода. Флемянг Л. В. убеждена, что 
этот прием применяют для того, чтобы сделать ссылку на то, что товар импортный, а, 
соответственно, его качество выше. Слоган автомобилей Volkswagen: «DasAuto». 

Англоязычные рекламные тексты имеют ряд характерных особенностей, которые могут 
быть полезны при переводе: 

• Наличие эмоционально окрашенных прилагательных и наречий. Прилагательные и 
наречия употребляются для описания различных характеристик товара. Часто используются 
следующие прилагательные: good, favourite, new, real, successful. Особое внимание следует 
обратить на прилагательные good и new, которые являются наиболее употребительными. 
Стоит отметить, что на русский язык в рекламных текстах переводятся буквально. Например, 
слоган Pepsi: «TheChoiceofaNewGeneration». На русский язык перевод следующий: «Новое 
поколение выбирает Pepsi». Рекламная кампания техники LG: «Life’sgood». Для российской 
аудитории более известна как: «Жизнь хороша». 

• Использование глаголов в императиве. В англоязычных рекламных текстах в 
повелительном наклонении часто используются такие глаголы, как: feel, get, taste, let, find, 
listen, come, go, live, ask, have, try. Именно такие сказуемые побуждают потенциального 
покупателя к действию. Рекламный слоган сети супермаркетов Sainsbury’s: 
«Trysomethingnewtoday». 

• Создание чувства исключительности у потенциального покупателя. Данный эффект 
создается посредством употребления личных и притяжательных местоимений: yours, your, 
you. Видя их, представитель аудитории чувствует собственную исключительность. Слоган 
Nicorette: «Nicorette, Nicorette, youcanbeatthecigarette». На российский рынок данный товар 
вышел со следующим переводом: «Никоретт, Никоретт, можно жить без сигарет». При 
переводе личная грамматическая основа была заменена на безличную. При переводе 
рекламной кампании Samsung: «DigitallyYours», - притяжательное местоимение было 
сохранено. Русской аудитории он запомнился следующим образом: «Цифренно Ваш». 

• Обилие различных стилистических средств языковой выразительности. Их можно 
разделить на три большие группы: фонетические, лексические и синтаксические.  
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1) Фонетические средства выразительности используются для более легкого 
запоминания рекламного текста. Зачастую в англоязычной рекламе используются такие 
приемы как: аллитерация, рифма, ритм, звукоподражание. 

• Примером аллитерации можно считать рекламу кетчупа Heinz: «BeanzMeanzHeinz», 
однако при переводе на русский язык ее сохранить не удалось. На российском рынке слоган 
звучал как: «Бобы – значит Heinz». В целом, данный прием более характерен для 
английского языка, и перед переводчиком не стоит задача передать его.  

• Рифма присутствует в слогане чипсов Pringles: «Onceyoupopyoucan’tstop». Переводчик 
постарался сохранить данный прием, что у него получилось: «Попробовав раз, ем и сейчас». 
Причем рифма в переведенном варианте осталась на конце, как и в оригинале. Рифма 
помогает быстрее запомнить слоган потенциальным покупателям. 

• Пример ритма в рекламном тексте можно наблюдать в слогане компании eBay: 
«BuyIt. SellIt. LoveIt». Перевод на русский язык следующий: «Купи это. Продай это. Люби 
это». Прием при переводе был сохранен. 

• Зачастую в англоязычных рекламных текстах используется прием звукоподражания. 
Например, реклама напитка Schweppes: «Shhh! Youknowwho?». У переводчика получилось 
перевести слоган так, чтобы прием остался. Русский перевод выглядит следующим образом: 
«Тс-с-с! Вы знаете что?». 

2) Группу лексических средств выразительности составляют эпитет, олицетворение, 
метафора, гипербола. 

• Эпитет можно найти в рекламном слогане Disneyland: «ThehappiestplaceonEarth». 
Эпитетом в данном случае является прилагательное в превосходной степени: «happiest». При 
переводе на русский язык оно сохраняется в той же форме: «Самое счастливое место на 
земле». 

• Примером олицетворения в англоязычных рекламных текстах можно считать слоган 
энергетического напитка RedBull: «RedBull. Vitalizesbodyandmind». При переводе на русский 
язык данный стилистический прием удалось сохранить. Аудитории нашей страны данная 
рекламная кампания известна как: «RedBull бодрит тело и дух» 

• Метафору можно найти в рекламной кампании кофе Tchibo: «Awakenthesenses». 
Данный слоган не имеет официального перевода на русский язык, но он может быть 
следующим: «Пробуждая чувства». 

• Зачастую англоязычные рекламодатели прибегает к использованию гиперболы. Для 
создания данного стилистического приема применяются прилагательные в превосходной 
степени. Реклама водки Finlandia: «Finlandia - TheWorld’sFinestVodka». Перевод на русский 
язык следующий: «Финляндия – Лучшая Водка В Мире». Христо Кафтанджиев отмечает, что 
специалисты по рекламе не советуют частое использование прилагательных в превосходной 
степени, так как это вызывает недоверие аудитории.  

3) Среди синтаксических средств выразительности, которые используются в 
англоязычных рекламных текстах, можно выделить анафору, парцелляцию, риторические 
вопросы, параллельные конструкции, односоставные предложения. 

•  Анафора – наиболее употребительное синтаксическое средство выразительности. 
Наиболее известным примером анафоры для российской аудитории является реклама 
шоколадных батончиков KitKat: «Haveabreak, HaveaKitKat». Официальный перевод на 
русский язык таков: «Есть перерыв – Есть KitKat». Стилистический прием сохранился при 
переводе. Стоит отметить, что анафору достаточно просто переводить, поэтому в 
большинстве случаев в переведенном варианте она остается. 

• Пример парцелляции можно найти в социальной рекламе, посвященной бедным слоям 
населения: «Help. So that no one has to come here for food». На русский язык этот слоган 
можно перевести как: «Помоги. Чтобы никому не пришлось приходить сюда за едой». 
Исследователи О. Н. Горбачева и В. А. Каменева подмечают, что данный прием 
используется для того, чтобы подчеркнуть глагол help.  

• Нередко в англоязычной рекламе употребляются риторические вопросы. Например, 
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рекламнаякампания Dale Carnegie Association: «Why do some people achieve more that 
others?». На русском языке данный слоган может звучать как: «Почему некоторые люди 
достигают больше, чем другие?». 

• Также англоязычные рекламодатели используют такой прием, как параллельные 
конструкции. В качестве примера возьмем рекламу компании Walmart: «SaveMoney. 
LiveBetter». Официального перевода данного слогана на русский язык не существует, но он 
мог бы звучать следующим образом: «Экономь деньги. Живи лучше». 

• Пример односоставных предложений можно встретить в рекламе техники Philips: 
«SenseandSimplicity». Российским зрителям данный слоган знаком как: «Разумно и Просто». 
Также этот прием был применен и при создании рекламного слогана  автомобильной марки 
Skoda: «SimplyClever». При переводе на русский язык односоставное предложение 
сохранилось, и слоган вышел на российский рынок как: «Просто гениально». 

• Использование фразеологизмов в рекламных слоганах. Очень часто можно встретить 
перефразированные варианты известных идиом, пословиц, фразеологизмов. Данным 
приемом воспользовались маркетологи автомобильной марки Dodge: «Grablifebythehorns». 
Взяв известный фразеологизм: «Takethebullbythehorns», - они получили свой оригинальный 
слоган. Тем же приемом воспользовались и при создании рекламы марки Volkswagen: 
«SafeHappens». Фразеологизм же звучит как: «Thingshappen». Стоит отметить, что данный 
слоган вызвал ажиотаж в США, единого официального варианта перевода на русский язык 
нет, но среди вариантов можно встретить: «Бывает же безопасность». 

• Игра слов. Данный стилистический прием очень сложен для перевода. По мнению 
Флемянг, в данном случае перед переводчиком стоит задача или сохранить игру слов за счет 
образности, или передать смысл рекламного сообщения, опустив игру слов. Данный прием 
использован в рекламе банка Citi: «Citineversleeps». Каламбур здесь кроется в названии банка 
– Citi, а город по-английски – City. Официальный перевод на русский выполнен как: «Citi 
никогда не спит».  

Таким образом, перевод рекламных текстов – достаточно сложная задача по причине 
большого количества нюансов. Перед переводчиком в данном случае стоит задача не просто 
передать содержание рекламного сообщения, а привлечь аудиторию страны, на рынок 
которой выходит товар. Не существует какой-либо определенной стратегии перевода 
рекламных текстов. Именно в этом заключается основная трудность: каждый конкретный 
случай индивидуален. Однако переводчику не стоит забывать о том, что его основной 
задачей является нестолько сохранение образности, сколько прагматическое воздействие на 
потенциального потребителя товара. 
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Перевод – это сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого могут быть 

предметом исследования разных наук. В рамках переводоведения изучаются 
психологические, литературоведческие, этнографические и другие стороны переводческой 
деятельности, а также история переводческой деятельности в той или иной стране или 
странах. В зависимости от предмета исследования можно выделить психологическое 
переводоведение (психологию перевода), литературное переводоведение (теорию 
художественного или литературного перевода), этнографическое переводоведение, 
историческое переводоведение и т.п. Ведущее место в современном переводоведении 
принадлежит лингвистическому переводоведению (лингвистике перевода), изучающему 
перевод как лингвистическое явление. Отдельные виды переводоведения дополняют друг 
друга, стремясь к всестороннему описанию переводческой деятельности. Перевод – это 
средство обеспечить возможность общения (коммуникации) между людьми, говорящими на 
разных языках. Поэтому для теории перевода особое значение имеют данные 
коммуникативной лингвистики об особенностях процесса речевой коммуникации, 
специфике прямых и косвенных речевых актов, о соотношении выраженного и 
подразумеваемого смысла в высказывании и тексте, влиянии контекста и ситуации общения 
на понимание текста, других факторах, определяющих коммуникативное поведение человека. 
Важнейшая задача теории перевода заключается в выявлении языковых и 
экстралингвистических факторов, которые делают возможным отождествление содержания 
сообщений на разных языках. Общность содержания (смысловая близость) текстов 
оригинала и перевода называется эквивалентностью перевода (оригиналу). Изучение 
реальных отношений между содержанием оригинала и перевода позволяет установить 
пределы этой общности, т.е. максимально возможную смысловую близость разноязычных 
текстов, а также определить минимальную близость к оригиналу, при которой данный текст 
может быть признан эквивалентным переводом. 

     Художественный перевод, в принципе, как и любой другой, призван воспроизвести 
средствами переводящего языка все то, что сказано на исходном языке. Особенности и 
специфика возникающих проблем определяются спецификой самого художественного текста, 
о которых говорилось в предыдущем параграфе. Здесь хотелось бы привести слова 
Г. Гачечиладзе: «Как показывает история, художественный перевод колеблется между двумя 
крайними принципами: дословно точный, но художественно неполноценный перевод, и 
художественно полноценный, но далекий от оригинала перевод. Теоретически нет ничего 
легче, как синтезировать эти два принципа и объявить идеалом точно воспроизводящий 
оригинал и художественно полноценный перевод. Но на практике подобный принцип 
невозможен: на различных языках пользуются совершенно различными средствами для 
выражения одной и той же мысли. Дословная точность и художественность оказываются в 
постоянном противоречии» (Гачечиладзе, 1980:87–88). 

Качество перевода во многом зависит от того, какую цель ставит перед собой 
переводчик. Теоретически выделяются три цели перевода художественных текстов. Во-
первых, познакомить читателей с творчеством писателя, произведений которого они сами 
прочесть не могут из-за незнания того языка, на котором он пишет. Познакомить с его 
произведениями, с его творческой манерой, стилем и т.д. Во–вторых, познакомить читателей 
с особенностями культуры другого народа, показать своеобразие этой культуры.  

Поставив перед собой первую задачу, переводчик будет стремиться перевести текст так, 
чтобы читатель перевода получил то же художественное впечатление, что и читатель 
оригинала. Для этого ему придется «сглаживать» некоторые национально-культурные 
различия, следить за тем, чтобы текст в переводе воспринимался так же естественно, как и в 
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оригинале, чтобы внимание читателя перевода не отвлекалось на незнакомые ему реалии, 
которых при чтении не замечает читатель оригинала, поскольку они ему хорошо знакомы. 
Возможно, при этом читатель и получит достаточно полное представление о творческом 
методе писателя, но достоверного представления о той культуре, представителем которой 
является писатель, он при этом, скорее всего, не получит. 

Пытаясь решить вторую задачу, переводчик должен будет максимально полно 
сохранить и всеми имеющимися в его распоряжении способами объяснить читателю все 
встречающиеся в тексте реалии, все особенности той культуры, в рамках которой создано 
произведение. Такой перевод будет достаточно информативным в страноведческом плане, но 
заведомо будет производить на читателя совсем иное впечатление, чем оригинал на своего 
читателя. Более того, это будет совсем не то впечатление, на которое рассчитывал автор. 

Проще всего решается третья задача. В этом случае переводчик не стремится найти 
функциональные аналоги тех или иных выразительных средств, пренебрегает национальной 
спецификой, мало заботится о форме, сосредоточившись полностью на содержании. 
Вероятно, в определенных ситуациях такой перевод имеет право на существование. Однако 
он не может считаться художественным. К сожалению, в последнее время все чаще 
приходится сталкиваться именно с этим вариантом, т.е. с нехудожественным переводом 
художественных текстов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе художественного текста 
переводчику необходимо учитывать все особенности художественного произведения, не 
ограничиваться только одной задачей, а синтезировать все доступные приемы для получения 
качественного перевода. 

Перевод народных сказок представляет собой сложный многоаспектный процесс, 
который начинается с записывания слов рассказчика. За ним следует интерпретация 
записанного текста. И только после всего этого начинается перевод в типичном понимании 
этого термина, т.е. воспроизведение текста сказки на другом языке. 

В свою очередь, слушание и запись слов рассказчика подразумевают одновременное 
истолкование и оценку характеристик речи: не только слов, но и жестов и пауз. Роман 
Якобсон называет такой вид перевода «перефразированием», подразумевая под этим 
термином «интерпретацию вербальных знаков с помощью знаков того же самого языка». 
Перефразирование, составляющие которого понятны слушателю, представляют собой 
разновидность внутриязыкового перевода. 

А когда сказки, существующие обычно в устной форме, оказываются записанными или 
напечатанными, речь идет уже об интерсемиотическом переводе, пусть и на тот же самый 
язык: ведь устное воспроизведение само по себе является семиотической системой. Впрочем, 
перевод может быть и интралингвистическим – если непонятные лексические единицы или 
грамматические конструкции требуется передать средствами литературного языка. 

Перевод всегда сопряжен с определенными компромиссами, а при переводе сказок эти 
компромиссы начинаются вместе с записью слов рассказчика. Запись, которую Уолтер Онг 
называет «технологизацией слова», ограничивает и обедняет текст, потому что ни одна 
система письма не в состоянии передать всех особенностей устной речи. Запись 
подразумевает и другое ограничение: все записанное должно иметь какой-то смысл. 

При устной коммуникации рецептивные умения слушателя раскрываются полностью. 
В то время как восприятие текста на литературном языке зависит от рациональных реакций 
на качественные языковые сигналы (разделение предложения пустотами между словами, 
сложная система синтаксических и риторических правил, пунктуация и т.п.), при устном 
повествовании семиотическая информация кроется в просодических элементах – таких, как 
частая смена интонации (вопрос, эмфаза, финальная каденция). 

При переводе сказок переводчику приходится решать и очень важный вопрос выбора 
конкретного стиля в целевом языке. Но, к счастью, процесс этот естественный, а решение 
переводчик принимает практически подсознательно в ходе восприятия оригинала. При этом 
многочисленные диалектизмы оригинала нередко заменяются архаизированной лексикой 
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целевого языка, что помогает значительно повысить качество перевода с точки зрения его 
лексического состава. 

Отдельного упоминания заслуживает вопрос перевода «говорящих» имен сказочных 
персонажей. Как правило, такие имена переводятся буквально, и потому, например, 
Синдерелла известна русскоязычным читателям как Золушка. А вот при переводе авторских 
сказок прослеживается прямо противоположная тенденция, и Чиполино так и не превратился 
в Луковку. 

Рассмотрим особенности перевода начальных английских, русских и татарских 
сказочных формул. В самом общем виде различие этих формул состоит в том, что русские и 
английские формулы разнообразнее татарских по строению и функциям, а так же 
отличаются большей жанровой определенностью. Русские сказки, как правило, начинаются с 
формул существования (таких как жили-были, были себе, Давно–давно), английские 
(oncetherewasa…, manyyearsago).  Повествование татарских сказок обычно начинается с 
формулы времени (самые распространенные варианты – борын-борын заманда иБулган, 
ди... ). 

Рассмотрим сначала практику перевода английских сказок на русский и татарский 
языки. 

Начальнаяформула: 
Once there was a Prince who wanted to marry a Princess. 
Булган, ди , бер принц. Ул үзенә хатынлыкка һичшиксез принцессаны һәм тегенди-

мондый да түгел, ә менә дигән чып-чын принцессаны алырга теләгән. 
Жил-был принц, он хотел взять себе в жены принцессу (Принцесса на горошине). 
Эти особенности начальных формул учитываются переводчиками, которые стремятся 

найти такой функциональный эквивалент начальных формул, который вызвал бы у 
читателей привычные ассоциации, вводящие в сказочный мир. Таким образом, в 
большинстве переводов начальные формулы существования выносятся на первое место, что 
соответствует традициям русской и татарской  сказок. 

Одной из проблем перевода является передача национальных особенностей и культуры 
оригинала. Переводчик должен оставить в тексте то, что по замыслу автора, должен 
воспринимать читатель. Рассмотрим несколько примеров. Значительную трудность 
представляет перевод имён собственных, вымышленных имён и названий (Thumbelina–
Дюймовочка в русском и татарском языках), многие из которых настолько своеобразны и 
национально специфичны, что не позволяют «повторить неповторимое» средствами другого 
языка. В таких случаях речь может идти только об относительной адекватности перевода, и 
степень этой относительности зависит не только от особенностей языка перевода, но и от 
мастерства переводчика. 

Имена собственные: рус. Дюймовочка, тат. Дюймовочка, анг. Thumbelina. 
Эмоциональныевосклицания: "I know 1)I'm not stupid," the man thought, "so it must be 

that I'm unworthy of my good office. That's strange.2) I mustn't let anyone find it out, though." So 
he praised the material he did not see. He declared he was delighted with the beautiful colors and 
the exquisite pattern. To the Emperor he said, "It held me spellbound." 

«АхтыГосподи! –думалон. – 1)Неужелижеяглуп? Вот уж чего никогда-то не думал! 
2)Спаси Боже, если кто-нибудь узнает!.. Или, может быть, я не гожусь для своей 
должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани!» 

«1)Шулай ук мин ахмак микәнни? – дип пышылдый икән. – Менә монысын гомердә 
уйламаган идем! 2)Алла сакласын, бу турыда кем дә җулса белә күрмәсен тагын! Тукта, 
бәлки, мин дәрәҗәмә югарырак хезмәт урынында утырамдыр? Юк, юк, тукыманы күрмим 
дип әйтергә һич тә ярамый. » 

Итак, изучив  перевод отдельных сказочных формул можно, во–первых, сделать вывод, 
что в языке фольклора разных народов существует много общих и сходных явлений. Эта 
схожесть «в сюжете», стиле. Это в известной степени облегчают задачу переводчика, делая 
проблему передачи традиционных языковых средств русских,английских и татарских сказок 
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вполне разрешимой. Однако, историческое развитие каждого народа, его трудовая 
деятельность, общественные отношения людей, своеобразные условия жизни накладывают 
свой отпечаток на специфику традиционных образных средств языка. Поэтому в народных 
сказках имеются и культурно-специфичные формулы, воссоздание которых в переводе 
способствует сохранению фольклорности и национального колорита сказок.  
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Қазақстан Республикасының Президенті  Н.Ә. Назарбаев  өзінің «Жаңа Әлемдегі жаңа 

Қазақстан» атты Жолдауында былай деп атап көрсетті: «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени 
жобасын кезеңдеп іске асыруды қолға алуды ұсынамын». Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш 
тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі - мемлекеттік тіл, 
орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай 
кірігу тілі». Осыған орай мұны мемлекеттік тіл саясатының негізгі басымдықтары ретінде 
қарауымыз қажет. 

Қазіргі таңда  біздің университетімізде  «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасын 
іске асыру мақсатында жоғары білім беру ұйымдарына арналған ағылшын тіліндегі 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің сапасын арттыру және үш тілде оқытуды 
дамыту жөніндегі мәселелер жүзеге асырылуда. Сондай-ақ, студенттердің түрлі 
санаттарының ағылшын тілінде толыққанды білім алуға тең қол жеткізуін қамтамасыз ету 
және елдің әлеуметтік, экономикалық және саяси өміріне белсенді қатысуға дайын, бәсекеге 
қабілетті тұлғаны дайындау жоғары оқу орындарының  негізгі мақсаттарының бірі. Сонымен 
қатар, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік және орыс тілдерін оқып-үйреніп қана 
қоймай, олардың әлемдік экономика тілі – ағылшын тілін оқуы мәселесін шешу көзделгені 
де біз үшін маңызды.  

«Тілдердің үштұғырлығы» жобасы Қазақстан Республикасы азаматтарының ағылшын 
тілін оқып-үйренуі үшін жағдай жасауды болжайды: барлық жалпы білім беретін 
мектептерде, оның ішінде шет тілдерін тереңдетіп оқытатын мамандандырылған 
мектептерде, орта арнаулы, жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытудың сапасын 
арттыру; кадрларды даярлаудың, оқу процесін әдістемелік және оқу құралдарымен 
қамтамасыз етудің икемді жүйесін жасау қажет.[1]  
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Осы мақсат үшін:1) жалпы білім беретін мектептерге, жоғары оқу орындарына 
ағылшын тілін оқытуда  шетелдік оқытушыларды  тартуды қамтамасыз ету  қажет; 

2) мемлекеттік қызметшілерге қазақ және ағылшын тілдерін жеделдетіп оқытуға 
арналған жалпы пайдаланылатын қағидалық сөздіктер, оқулықтар, оқу бағдарламалары мен 
жоспарлар, әдістемелік құралдар, интерактивті оқыту жүйесін, инновациялық-әдістемелік 
бейнесабақтар әзірлеу және шығару жоспарлануда.Бұл ретте, қазақ тілін меңгергендердің 
ағылшын тілін меңгеруі оңай екенін білу маңызды. Бұл мемлекеттік тілді насихаттау 
мәселесі емес, әртүрлі объективтік көрсеткіштерді растайтын факті. Мысалы, жалпы әлемдік 
тілдерге түркі тілдері 26 мың сөз сыйлаған болса, ағылшын тілінде шамамен 4500 мың 
түркі тілдерінен енген сөздер кездеседі. «Тіл» журналына берген интервьюінде «Заман-
Қазақстан» журналының журналисі Ахмет Аляз осындай деректерді келтіреді.   

Әлем тілдерін грамматикалық жағынан қарастыра отырып, адам ойының процесінің 
өзін реттейтін логикалық заңдар барлық тілдер үшін бірдей, ал әрбір тіл үшін 
грамматиканың әртүрлі екеніне көз жеткіземіз. Бір тілде ыңғайлы, ұғымды түсініктер екінші 
тіл үшін қолайсыз және басқа тіл үшін артық. Алайда, ағылшын тілі мен қазақ тілінің 
арасында салыстыру жүргізе отырып, олардың арасында кейбір грамматикалық 
ұқсастықтарды байқауға болады. [2] 

Әр тілдің өз ерекшелігі бар. Ағылшын тілін оқытуда ең басты мән берілетін жайт – 
студенттердің ағылшын тілі мен қазақ тілін салыстыра отырып оқыту дағдысын 
қалыптастыру. Шетел тілін мектепте оқушыларға ана тілінің негізінде үйрету қажет екендігі 
көптен пікірталас тудырып келе жатқан мәселелердің бірі екені анық. Бұл мәселенің екжей – 
текжейіне дейін бармай-ақ, қазақ балаларына ағылшын тілін үйретуде ана тілінің тигізетін 
ықпалы жөнінде өз тәжірибемізден түйген ой – пікірімізді ортаға салмақпыз. Мәселен, 
ағылшын тілінде дыбыстың созылыңқы және қысқа айтылуы сөздердің мағыналарын 
ажырату үшін қажет болса, қазақ тіліне бұл ерекшелік тән емес. Сол сияқты ағылшын тілінде 
кейбір сөздерде  қысқа және созылыңқы дыбыстар бір сөздің мағынасын екіншісінен 
ажыратып айқындап тұрады. Орыс тіліне бұл ерекшелік тән емес, дегенмен де орыс тілінде 
дауысты дыбыстарды қатаң және жұмсақ айта отырып, сөздердің мағыналары ажыратылады. 
Мысалы: мел-мель, кон-конь, мат-мять, прав-правь. Бұл ерекшелік қазақтар мен ағылшындар  

үшін орыс тілін үйренуде қиындық туғызады. Әуелі фонетикаға назар аударайық. 
Дауысты дыбыстар бойынша ағылшын және қазақ тілдерінде айтарлықтай  айырмашылық 
жоқ: қазақ тілінде олар 11, ал ағылшын тілінде (дифтонгтарды қоспағанда) 12 және олардың 
көпшілігі айтылуы бойынша да бірдей, бірақ артикуляцияда аздаған айырмашылықты көруге 
болады. Мысалы, қазақ тілінде жаңа сөздер мен сөздердің әртүрлі топтары түбірге  
жұрнақтар мен жалғаулардың жалғануы арқылы жасалады. Ағылшын тілінде де сөз 
жасаудың осындай тәсілі бар. Инфинитивтен оған –ing жалғауын қосу арқылы: swimming, 
reading,  writing,  listening - ағылшын тілінің ең жиі қолданылатын зат есімдер  пайда болады. 

Инфинитивге жалғанған -er (кейде -оr) жұрнағы көп жағдайда іс-әрекетті жасаушыны 
білдіреді: to read – reader (оқу – оқырман), to write – writer (жазу – жазушы), to work – worker 
(жұмыс – жұмысшы), to sail – sailor (жүзу – теңізші) және т.б. Сөзге жаңа лексикалық мән 
беретін жұрнақ қазақ тілінде ең жиі таралған сөз жасайтын аффикс болып табылады. Ол 
сөзжасамда оңай байқалады. Мысалы, -шы, -ші: жұмыс – жұмысшы, оқу – оқушы, жазу – 
жазушы және т.б. Дегенмен, кейбір айырмашылықтар да бар. Қазақ тілінде түбір өзгеріссіз 
қалады, ал аффикстер түбірмен үйлесімдік табады, яғни, үйлесімдік заңы бойынша өзгеріске 
ұшырайды. Осы заңға сәйкес барлық қазақ сөздері жіңішке және жуан буынға бөлінеді. 
Мысалы, көл, ән – жіңішке немесе қол, жан – жуан. Ағылшын тілінде жұрнақтар мен 
жалғаулар негізінен тәуелсіз болып табылады.Қазақ және ағылшын тілдеріндегі дауыссыз 
дыбыстардың да саны бірдей деп айтуға болады: қазақ тілінде олар 25, ал ағылшын тілінде – 
24. Дауысты дыбыстар бұл екі тілде де бірдей. Қазақ тіліндегі сияқты ағылшын тілінде 
дыбысты дұрыс айтпау сөздердіңің мағынасының өзгеруіне алып келеді.Бұл тілдер арасында 
сондай-ақ кейбір ерекшеліктер де бар. Орыс тіліндегі «род санаты» ағылшын тілінде әдетте 
тек жақты, өзіндік есімдікті және ерекшелік түрінде кейбір жануарлар мен заттарды білдіреді. 
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Адамға қатысты зат есім («Who is this?» – «Бұл кім?» сұрағына жауап береді) орыс 
тіліндегідей «мужской род» (сәйкесінше «he, his  – ол, оның» есімдігі) және «женский род» 
(сәйкесінше «she, her – ол, оның» есімдігі) түрінде болады. Ал қазақ тілінде «род санаты» 
деген ұғым жоқ, сондықтан сөйлемнің мағынасына байланысты сын есім, есімдік немесе сан 
есім ағылшын тіліне әртүрлі аударылуы мүмкін. «To be» етістігі ағылшын тілінде міндетті 
түрде қолданылады, ал қазақ тілінде ол жоқ. Қазақ тіліндегі сөйлемдегі сөздердің өзіндік реті 
бар, ол тұрақты. Хабарлы сөйлемдегі бастауыш әдетте басында, ал баяндауыш әрқашан 
соңында, анықтауыш анықталатын сөздің алдында, мезгіл пысықтауыш сөйлемнің басында 
тұрады. Дәл осылай ағылшын тілінде де бастауыштың, баяндауыштың және т.б. сөйлем 
мүшелерінің өз орны бекітілген белгілі бір тәртібі бар. Хабарлы сөйлемде  бастауыш-
бандауыш-толықтауыш-пысықтауыш – сияқты сөйлем мүшелерінің орын тәртібі 
қолданылады.  Ал анықтауыш ағылшын тілінде  бастауыштың немесе толықтауыштың 
алдында тұрады. Егер біз бұл тәртіпті бұзатын болсақ сөйлем мағынасы  өзгереді немесе 
мағынасы болмауы мүмкін. Мысалы, «Wе study at Karaganda State University. – «Біз  
Қарағанды мемлекеттік университетінде оқимыз», «I usually visit  my friends at the weekend» –
 «Мен әдетте  достарыма  демалыс күндері барамын». 

Бірақ ағылшын тілінен қазақ тіліне аударуға қатысты тілдің ерекшеліктерімен 
байланысты белгілі бір қиыншылықтар туындайтыны жасырын емес. Белгілі қазақ лингвист 
ғалымы Қ.Жұбанов былай деп айтқан: «Бір тілде басқа тілдің қандай да бір сөзімен мәні 
бойынша дәл қатар келетін сөздер сирек кездеседі. Мәселен, орыс тілінде «пастух» деген 
ұғым болатын болса, қазақ тілінде «қойшы», «жылқышы», «сиыршы» деп бөлініп көрсетіледі, 
сол сияқты орыс тіліндегі «тетя» сөзі қазақ тілінде «апа» да «тәте» де және «жеңеше» де 
болуы мүмкін. Күрделі болғанына қарамастан кез келген орыс тіліндегі сөйлем қазақ тіліне 
бір сөйлеммен аударылуы мүмкін. Алайда, мұндай сөзбе сөз аударма стилдің дәлдігін ғана 
емес, сонымен қатар оның мәнін де беруі мүмкін емес». 

Тағы бір күрделілік – фразеологиялық сөздерді аударудың мүмкін еместігі немесе 
дәлсіздігі. Ағылшын тілінен фразеологизмдерді басқа тілдерге аудару әрқашан мұндай 
конструкциялардың семантикалық тұтастығы мен күрделілігіне байланысты белгілі бір 
қиыншылықтар туғызады. Мысалы, «to get out of bed on the wrong side» – «сол аяғынан тұру»; 
«the apple of one’s eye» -көзінің ағы мен қарасы; «out of sight, out of mind»- көзден жырақ, 
көнілден таса; «turn over a new life»- жаңа өмір бастау, дұрыс жолға салыну; «fish begins to 
stink (or stinks) at the head» – «балық басынан шіриді»; «nothing is stolen without hands» – «жел 
тұрмаса шөптің басы қимылдамайды». Алайда, осындай қиыншылықтар кез келген тіл 
жұптарында туындайтынын түсіну өте маңызды. Қазақстандағы шетел тілдеріне және 
аударманың өзінің қиыншылықтарына қатысты проблемаларға қарамастан елімізде тілдік 
қарым-қатынастар процесінің дұрыс жолға түсіп келе жатқанын нық сеніммен айта аламыз. 
Мысалы, ағылшын тілінен мемлекеттік тілге анимациялық фильмдерді аударумен 
(бұрынғыдай орыс тілінен емес тікелей ағылшын тілінен аударумен) айналысқан «Болашақ» 
республикалық жастар қозғалысы өкілдерінің қызметі мұның нақ дәлелі. «Тілдердің 
үштұғырлығы» мәдени жобасы идеясының авторы Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев. Ең алғаш рет бұл идея 2006 жылғы қазанда Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХІІ сессиясында айтылған болатын. Үштұғырлық идеясы мынадай 
қарапайым және түсінікті формуладан тұрады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін 
қолдаймыз және ағылшын тілін оқимыз. Азаматтардың үш тілді игеруіне бағыт ұстаған 
Қазақстан қазіргі күнгі жағдайды ескереді: тілдердің үштұғырлығы елдің бәсекелестік 
қабілетінің көрінісі болып табылады.[3] 

Қазақ тілді аудиторияда ағылшын тілін оқытуда  екі тілдегі   төмендегі  ерекшеліктерді  
ескеру қажет деп санаймыз.  

- Қазақ тілінде ағылшын тіліндегідей артикльдер мен предлогтар қолданылмайды.Қазақ 
балалары предлогті сөз тіркестерін предлогсіз қолданады да, оның сөйлеу тілі нормасына сай 
келмейді, өйткені қазақ тілінде предлог жоқ, қазақ тілі агглютинативті тілдер тобына 
жатқандықтан предлог мағынасы септік жалғаулар және көмекші сөздер (послелоги) арқылы 
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беріледі.Орыс тілінде предлогтар болса да, 30% ағылшын тіліндегі предлогті сөз тіркестері 
орыстардың сөйлеу тілінде дұрыс қолданылмайды, себебі сол тіркестердегі предлогтар қос 
тілде бір-біріне сәйкес келмейді. 

Септік категориясы екі тілде де бар, бірақ ағылшын тілінде екі септік (Common case 
және Possessive case) , қазақ тілінде жеті септік бар. 

- Қос тілдік кейбір грамматикалық категорияларының мағынасы және қолданысы 
жағынан бөлектелініп (ажыратылып) тұрады. Қазақ тілінің жалқы мағынасы (көп жағдайда) 
кең көлемде көп мағынаны білдіреді. Ал ағылшын тілінде кейбір зат есімдер тек қана көпше  
түрде қолданылады. Бұл қазақ балаларына ағылшын тілін үйренуде кездесетін тағы бір 
қиындық болып табылады. Қазақ тілінде сан есімдер сандық, сан-мөлшер мағыналарында 
қолданылғанда тек атау формасында ғана айтылады, ешбір морфологиялық өзгеріске 
түспейді. Көптік мағына атау формада сан есім арқылы беріледі. Қазақ тілінің осы бір 
ерекшелігі қазақ балаларының ағылшын тілін үйренуде қателесуінің бірден-бір негізгі (көзі) 
болып табылады, сондықтан осы грамматикалық ерекшелікке байланысты тақырыпты 
түсіндіргенде және қайталау кезінде арнайы екі тілдің ерекшелігі салыстырылып берілетін 
жаттығулар ұдайы қолданылуы қажет. 

- Сілтеу есімдіктері қиындық туғызады, өйткені қазақ тілінде сілтеу есімдіктері (анау, 
мынау, т.б.) көп жағдайда көптік жалғауды қабылдамайды, олар тек зат есім орнына 
қолданылғанда (субстантивтенгенде) ғана көптік жалғау қабылдайды. Сөйтіп, ағылшын 
тіліндегі сілтеу есімдік ерекшеліктеріне қарама-қарсы қолданылады. Осы тұрғыда 
қолданылатын зат есімнің көптік жалғауы «лар» (әртүрлі дыбыстық варианттарымен) 
ағылшын тілі зат есімнің көптік жалғауын меңгеруге кері әсерін тигізеді. Қазақ тілінде жоқ 
құбылыс, ол-ағылшын тілінде зат есімнің көптік жалғауының «аблаут» арқылы жасалуы 
қазақ балаларына ерекше қиындық туғызады. 

Зат есімге байланысты тағы бір айта кететін жайт, ағылшын тілінде бір топ зат есім 
өзінің көпше түрдегі формасын  көптік жалғауы арқылы емес, түбір сөздегі дауысты 
дыбыстың өзгеруі арқылы жасайды.Мыс:   man-men;  foot-feet; child- children; tooth- teeth  т.б.  
Дәл осындай құбылысы қазақ тіліне тән болмағандықтан қазақ балалары қатені көп жібереді. 

Қос тіл арасындағы тағы бір мән беретін жайт, ал жіктеу есімдігінің 3 – жағының 
жекеше түрінің қолданысы. Қазақ тілінде жіктеу есімдігінің 3 – жақ түрі «ол» жынысқа  
бөлінбейді. Бәріне «ол» деп айтылады. Ал ағылшын, орыс тілдерінде жіктеу есімдігінің (род) 
ерекшелігі бөлініп тұрады. Ол етістер тобына келсек, ағылшын тілінде толымсыз көмекші 
етіс есімді баяндауыш құрамында міндетті түрде қолданылады, ол бұл құбылыс – қазақ және 
орыс тілдеріне тән емес. Осыған орай қазақ студенттері сөйлегенде толымсыз көмекші 
етістерді түсіріп тастап отырады, сол себепті оқытушы алдын-ала арнайы жаттығулар беруі 
қажет. Қазақ және ағылшын тілдерінде аналитикалық форматтардың болымсыз қолдануы да 
әр түрлі. Ағылшын тілінде көмекші етістен негізгі етістік жасалса, кейбір сөздердің 
лексикалық болымсыз мағынасы орыс тілінде не-без-префикстері (сөз алдындағы қосымша) 
арқылы берілсе, қазақ тілінде болымсыздың мағына «- сыз, - бау, - пау, - мау» 
жалғаулықтары арқылы беріледі.[4] 

Ағылшын тілін үйренуде студентерге елеулі қиындық тудыратын грамматиканың бір 
саласы- етістік. Ағылшын және қазақ  тілдеріндегі осы шақтардың ұқсастықтары мен  
айырмашылықтарына тоқталайық. Соның ішінде Present Continuous Tense-ті қарастыратын 
болсақ, ағылшын тіліндегі Present Continuous  және  қазақ тіліндегі нақ осы шақ та  дәл қазір 
болып жатқан іс-әрекетті қимылды білдіретін етістік формасы. 

Екі тілде де нақ осы шақтарда күрделі етістік (негізгі етістік + көмекші етістік) 
қолданылады. көмекші етістік –is- негізгі етістік – reading. Қазақ тіліндегі нақ осы шақтың 
көмекші етістігі (отыр, тұр, жатыр, жүр)  ағылшын тіліндегі Present Continuous шағының 
көмекші етістігіне ( am, is, are ) сәйкес келеді. Қазақ тіліндегі нақ осы шақтың негізгі 
етістігіне оларға көсемшенің –ып, -іп, -п жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Ал 
ағылшын тіліндегі Present Continuous нелізгі етістігі ing жалғануы арқылы жасалады.Екі 
тілделі негізгі етістіктің  жалғауларында ұқсастық бар. Екі тілдегі нақ осы шақтарда негізгі 
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етістіктер қандай сөйлем болмасын өз жалғауымен қала береді. Present Continuous Нақ осы 
шақ «He is reading». «Ол оқып отыр». He is not reading. Ол оқып отырған жоқ. Is He reading? 
Ол оқып отыр ма?  Екі тілдегі болымсыз сөйлемдердің  де ұқсастықтары  бар.Қазақ тілінделі 
нақ осы шақтың болымсыз сөзі ( жоқ) ағылшын тіліндегі Present Continuous –тің болымсыз 
сөзіне (not) сәйкес келеді.   He is not reading Ол кітап оқып отырған жоқ . 

Ал енді Present Continuous және қазақ тіліндегі нақ осы шақтың  айырмашылығын 
қарастырайық.  

1. Екі тілдегі күрделі етістіктің орын тәртібінде де  айырмашылық бар.  Қазақ тілінде 
нақ осы шақтың күрделі етістігінде көмекші етістік негізгі етістіктен кейін тұрады. Ал 
ағылшын тілінде Present Continuous Tense – тің күрделі етістігінде көмекші етістік негізгі 
етістіктің алдында тұрады.  Мысалы: She is speaking now. Ол сөйлеп тұр.   

2. Екі тілдегі болымсыз сөздің орын тәртібінде де  айырмашылық бар. Ағылшын 
тіліндегі болымсыз сөз сөйлемнің ортасында, қазақ тіліндегі нақ осы шақта болымсыз сөз 
сөйлемнің соңында тұрады.  Мысалы: I am not reading. Мен кітап оқып отырған жоқпын. 

 Оқытушы алдындағы ағылшын тілін үйретудегі басты міндет-ағылшын, қазақ тілдері 
жүйесіндегі негізгі грамматикалық категориялардың айырмашылығын студенттерге 
түсіндіре отырып, арнайы жаттығулар арқылы тіл үйрету. Сонда ғана жоғарыда аталған 
қателер студенттер  тілінен саналы түрде ығыстырылып,  олар ағылшын тілін қатесіз, дұрыс 
сөйлейтін болады. 

Белгілі Американдық ғалым-методист Чарлз Фриз тіл меңгеруде сөз тіркестерінің 
қолданысы екі тілдің айырмашылығынан туатын қиын құбылыстардың бірі екендігін айтады. 

Тілді жақсы меңгеру үшін тек қана сөзді және оның формасы мен жүйесі және 
нормасын білу жеткіліксіз, сонымен қатар, ол сөздердің қандай мағынада, формада, қандай 
контексте қолданылуын білу керек және сол ситуацияда ағылшындар сол сөз тіркесін қалай 
қолданғанын білу керек. Тіл арқылы, тілдік элементтердің мағынасынан, формасынан, 
қолданысынан, сол тілде сөйлейтін халықтық  өзіндік ерекшелігі сезіліп тұрады.[5] 

Жоғарғы оқу орындарында шетел тілін оқыту үдірісін жандандыру, жаңа оқу-
тәсілдерін айқындап, қызықты, әсерлі әдістерді қолдану, оқу әдістемелік комплексінің 
ұсыныстарына шығармашылықпен қарау да студенттің шет  тіліне қызығушылығын 
арттырады. Олай болса студент қызығушылығын  арттыру үшін сабақты түрлендіру, алған 
білімді тұрақты есте сақтау  шараларын жолға қою керек болады. Тіл дамыту жаттығуларын, 
ойын  элементерін және көрнекіліктер қолданылып, электрондық оқулықтар жасау, жаңа 
технология енгізу-бүгінгі күннің басты талабы.  Шетел тілдерін оқыту мәселелерін 
қарастырғанда ең алдымен ана тілінің  алар орны туралы мәселе сөз болады. Бұл жайында 
оқытушылар арасында екі  түрлі көз-қарас бар. Оның бірі шетел тілін оқытуда тек ана тіліне 
сүйене, ана  тілімен салыстыра отырып оқыту қажет деп санаса, екіншісі шетел тілі сабағын 

ана тілінің көмегінсіз тікелей меңгеру керек дейді.  Негізі шетел тілін меңгеруде ана 
тілінің ерекшелігін ескеру, студент үшін жаңа тілде кездесетін қйындықтарды түсіну үшін 
өте қажет. Тек қана ана тіліне сүйене отырып, кездесетін осындай қиындықтарды жоюға 
болады. Шетел тілінде жаттығулар жасау арқылы сабақта ана тілін қолданбауға болады, 
бірақ    ана тілі студенттердің санасында сақталады. Ал егер сабақта ана тілінің 
ерекшеліктеріне көңіл бөлмесе, студенттердің шетел тілін меңгеруіне кей жағдайларда зиян 
келуі мүмкін. Яғни сабақ тек шетел тілінде ғана болса,  студенттер үшін түсініксіз тілдік 
материалдардың саны көбейе түсіп, ол студенттердің шетел тілін меңгеруге қызығун 
төмендетеді.  

Шетел тілін оқытуда ана тілінің рөлі жоғары, сондықтан шетел тілін ана тілімен 
салыстыра отырып оқытуды  жөн деп есептейміз. 
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Категория принадлежности – одна из универсальных понятийных категорий языка, 
основное значение которой – определение названия объекта через его отношение к 
некоторому лицу или предмету. Каждый язык отличается набором определенных 
грамматических и лексических средств, которые характерны только для этого языка. 
Объектом данного исследования являются грамматические способы реализации категории 
принадлежности в английском языке: притяжательный падеж, предлог родительного падежа 
of и притяжательные местоимения; и в арабском языке: изафетное сочетание, предлог 
родительного падежаل[лям]и слитные местоимения. Для выявления сходств и различий в 
реализации категории принадлежности в английском и арабских языках, был проведен 
анализ оригинала романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» и его адаптированного перевода на 
арабский язык, выполненныйМухаммедомАдил Абдул Халиком. 

Притяжательный падеж и его аналог в арабском языке 
Автор романа использует множество словосочетаний, содержащих притяжательный 

падеж, которому в арабском языке соответствуют различные конструкции: 
1) mother’sfavourite (маменькин любимчик) = اقرب االوالد الى قلب امه[акрибу аль-

аулядуилякальбиуммихи](самый близкий из детей к сердцу его матери). 
В английском языке не возникает трудности с определением способа принадлежности – 

это притяжательный падеж, но в арабском языке использована более сложная 
конструкция.  + существительное – (самый близкий из детей)[акрибу аль-ауляду]اقرب االوالد
прилагательное в превосходной степени, الى[иля]– предлог родительного падежа,  قلب
 بلق:сложная идафа состоящая из трех членов – (сердцу его матери) [кальбиуммихи]امه
(сердце) – существительное, являющееся первым компонентом идафы; ام[умми](мама) – 
существительное, являющееся вторым членом идафы и ه[хи](его) – слитное местоимение, 
являющееся третьим членом изафетной конструкции. Таким образом, притяжательному 
падежу в английском языке соответствует изафетное сочетание арабского языка. 

2) Withaunt’sfamily (с семьей тети) = مع زوجة خالي و اوالدها[ма’азауджатихали вэ 
аулядиха](с женой моего дяди и ее детьми). Как мы видим, перевод имеет значительные 
различия. Действия переводчика можно объяснить исходя из содержания романа. Как 
известно, Джейн Эйр никогда не любила свою тетю и, возможно, никогда не считала ее 
своим близким родственником. Отсюда в арабском переводе романа мы сталкиваемся с 
отдаленной версией оригинала. Итак, в данном примере притяжательный падеж имеет 
эквивалент в виде сложной конструкции, включающей в себя две идафы и однородные 
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члены.مع[ма’а](с) – предлог Родительного падежа, زوجة خالي[зауджатихали]– сложная 
изафетная конструкция, первым членом которой является существительное 
 (дядя со стороны матери)[хали]خال вторым членом – существительное ,(жена)[зауджати]زوجة
и третий член изафетной конструкции представлен слитным местоимением ي[яй](мой). 
Далее следует сочинительный союз (حرف العطف)  -   و[вау – харфу ль-атф], соединяющий 
однородные члены زوجة[зауджати]и اوالد[ауляди]. Вторая изафетная конструкция является 
простой и содержит существительное во множественном числе اوالد[ауляди] (дети) и слитное 
местоимение ها[ха](ее). 

3) Father’sfamily (семья отца) = عائلة ابي[аилятуаби](семья моего отца). 
Перевод данного словосочетания практически дословный. Исключение составляет 

местоимение «моего». Это можно объяснить тем, что в арабском языке слова, обозначающие 
членов семьи, принято употреблять со слитными местоимениями. В данном примере 
притяжательный падеж соответствует сложной идафе, первый член которойةلئاع[аиляту] 
(семья) выражен именем существительным, второй член – با[абу] (отец) также представлен 
именем существительным, а третий член – это слитное местоимение ي[яй] (мой). 

На основе выше приведенных примеров можно сделать вывод, что притяжательный 
падеж в английском языке в большинстве случаев совпадает с простой или сложной 
изафетной конструкцией арабского языка. Определительному слову в английском 
словосочетании соответствует второй член изафетного сочетания, а определяемому слову 
соответствует первый член изафетной конструкции. Необходимо отметить то, что 
лаконичность английских словосочетаний, состоящих из двух слов, в переводе на арабский 
язык может не сохраниться. Иногда во избежание повтора переводчик может заменить 
второй компонент изафетного сочетания слитным местоимением, но изафетная конструкция 
даже в этом случае остается. Не следует забывать и о такой особенности арабского языка, 
как добавление слитного местоимения к словам, обозначающим членов семьи, что в свою 
очередь также образует простое изафетное сочетание. 

 Предлог of и его аналог в арабском языке 
Предлог ofв английском языке используется в основном с неодушевленными 

существительными для реализации категории принадлежности или в сложных конструкциях 
во избежание повторного использования притяжательного падежа. При переводе романа 
Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»на арабский язык притяжательныеконструкции с предлогом 
of были переданы следующими конструкциями:  

1)  Dooroftheroom (дверь комнаты) = باب الغرفة[бабу ль-гурфати] ( дверь комнаты) 
Английскому предлогу of соответствует изафетная конструкция, состоящая из двух 

членов: باب[бабу]– первый член, الغرفة[аль-гурфати]– второй член. Заметим, что слово room 
(комната) в английском языке употреблено вместе с определенным артиклем the, также как и 
арабское слово الغرفة[аль-гурфати](комната), которое использовано с определенным артиклем 
 .[алифлям]ال

2) MrBrocklehurstisinchargeoftheschool (МистерБрокльхерст–ответственный за школу) = 
 Мистер) [ас-саидубрукльхирстмасу’улюнани ль-медресати]السيد بروكل هيرست مسؤول عن المدرسة

Брокльхерст ответственный за школу). 
Структуры английского и арабского предложений совпадает. В данном случае 

эквивалентом английского предлога of является арабский предлог (حرف الجر)[харфу ль-джар]–
 который чаще всего по значению совпадает с английским предлогом about. В ,[ан]عن
приведенном примере предлог арабского языка–عن- [ан]является грамматически  
синонимичным предлогу – ل[лям]. 

3) Numberofchanges (число изменений) = عدة تغيرات[адату тагайратин]( несколько 
изменений) 

Несмотря на несовпадении первых слов в словосочетаниях, значение конструкции при 
переводе сохраняется. Для выражения категории падежа в английском языке служит предлог 
of, а в арабском – простое изафетное сочетаниеعدة[адату](несколько) – имя существительное, 
являющееся первым членом конструкции, تغيرات[тагайратин](изменения) – второй член 
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идафы, выраженный именем существительным. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлогу английского языка of в 

арабском языке соответствует несколько конструкций. Во-первых, конструкция предлог 
родительного падежа ل[лям]+ существительное (اسم مجرور) [исмумаджрур].При этом предлог 
- может быть заменен другими предлогами, такими как[лям]ل من-, -ب - или –عن-[- мин-, - б -, - 
ан -], значение которых отличается от значения предлога ل[лям]. Однако авторы нередко 
используют эти предлоги для замены предлогаل[лям], чтобы избежать повторов или 
сохранить стилистическую составляющую конструкции оригинала, поэтому при переводе 
необходимо обращать особое внимание на контекст, а не на отдельно взятое словосочетание. 
Во-вторых, простая или сложная изафетная конструкция арабского языка может также 
соответствовать предлогу притяжательного падежа of в английском языке. М.Б. Гранде 
упоминает и о «несобственно предлогах», имея в виду производные предлоги (ظروف) [дуруф], 
которые в свою очередь также образует изафетное сочетание. В тексте арабской версии 
романа «Джейн Эйр» употребление производных предлогов довольно частое явление, однако 
в смысловом значении они редко выражают принадлежность и их аналогами в английском 
тексте являются предлоги, не образующие притяжательности: فوق الماء[фаука ль-ма’и](над 
водой) = overwater (над водой); تحت الشجرة[тахту ль-шаджарати](под деревом) = underthetree 
(под деревом). 

Притяжательные местоимения английского языка в сравнении со слитными 
местоимениями арабского языка 

Притяжательные местоимения – это особая группа местоимений, служащих для 
реализации категории принадлежности. Наличие данной группы местоимений характерно 
для  германских языков, к которым относится английский язык. Семитские же языки, 
неотъемлемой частью которых является арабский язык, характеризуются наличием слитных 
местоимений, которые также могут служить для реализации выражения категории 
принадлежности.  

Английские притяжательные местоимения, используемые в романе «Джейн Эйр», 
переведены на арабский язык следующим образом: 

1)I toldheraboutmysadness (я рассказала ему о своей печали) =  اخبرته عن
 (я поведала ему о своих горестях)[ахбартузуани ль-ахзани]احزاني

Приведенный пример интересен для анализа не только грамматически, но и лексически. 
Незначительная разница в значениях глаголов tell (рассказать, сообщить) и 
 не меняет смысла предложения. Стоит (поведать, оповестить, осведомить)[ахбара]اخبر
отметить, что глагол  اخبرته[ахбартуху]употреблен со слитным местоимением ه[ху], однако в 
данном случае оно указывает на лицо, которому сообщили информацию, а, следовательно, 
местоимение ه[ху]выполняет функцию прямого дополнения (  .[мафрульбихи](مفعول به
Рассмотрим словосочетания mysadness (моя печаль) и حزانيا [ахзани](мои горести). В первом 
примере притяжательное местоимение my служит для выражения категории 
притяжательности и указывает на конкретное лицо. В арабском словосочетании احزاني[ахзани] 
(мои горести) для реализации категории принадлежности используется слитное местоимение 
 которое присоединяясь к существительному образует простую изафетную ,[яй]ي
конструкцию. В данном случае первый член идафы (مضاف) [мудаф]выражен 
существительным во множественном числе احزان[ахзани](горести), а второй компонент ( مضاف
 -[дамирмуттасыль](ضميرمتصل) представляет собой слитное местоимение[мудафуилейхи] (اليه
 Заметим, что существительное sadness употреблено в единственном числе, а его .(мой)[яй]ي
аналог в арабском контексте احزان[ахзани]– во множественном. В толковом словаре 
английского языка слово sadness имеет два значения: 1) грустное состояние или эмоции, 2) 
скорбное событие. Существительное в первом значении является неисчисляемым, а во 
втором – исчисляемым. В данном контексте Шарлотта Бронте употребила слово sadness в 
значении «грустное состоянии или эмоции». А переводчик в арабском тексте отдал 
предпочтение слову احزان[ахзани](горести) во множественном числе, подразумевая 
печальные события из жизни Джейн Эйр. 
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2)Ourfoodandclothes (наша еда и одежда) = طعامناولباسنا[таамунавелябасуна](наша еда и 
наша одежда) 

В данном примере выражение категории притяжательности осуществлено благодаря 
притяжательному местоимению в английском и слитному местоимению в арабском языке. 
Кроме того, данные словосочетания осложнены однородными членами. В английском 
примере притяжательное местоимение our (наша) употреблено один раз, и мы понимаем, что 
оно относится как к первому однородному члену food (еда), так и ко второму clothes (одежда). 
Этого нельзя сказать об арабском словосочетании, в котором к каждому из однородных 
членов добавляется слитное местоимение نا[на](наша). По этой причине в арабском примере 
образуется две идафы, связанные между собой союзом (حرفالعطف)و[харфу ль-атф - 
вау](и).ماعط[таамун] (еда) – первый член изафетного сочетания, выраженный 
существительным в единственном числе, نا[на](наша) – второй компонент, выраженный 
слитным местоимением. Вторая изафетная конструкция также состоит из двух членов: 
 первый компонент, выраженный существительным в единственном – (одежда)[лябасун]لباس
числе, نا[на](наша) – второй компонент, выраженный слитным местоимением. 

Итак, анализ примеров перевода притяжательных местоименийпоказал, что 
притяжательным местоимениям в английском языке соответствуют слитные местоимения в 
арабском языке. Употребление притяжательных местоимений для выражения 
притяжательности в английском языке не вызывает трудностей. Однако при разборе 
словосочетаний со слитными местоимениями в арабском языке, нужно обратить особое 
внимание, какой частью речи является слово со слитным местоимением. Если это 
существительное, то конструкция существительное + слитное местоимение образует 
изафетное сочетание, первым компонентом которого является имя существительное, а 
вторым – слитное местоимение. 

Таким образом, сравнение структур не только родственных, но и неродственных 
языков позволяет обнаружить сходства, обусловленные общими чертами в структурных 
моделях сравниваемых языков. Как например, английском и арабском 
языках.Сопоставительный анализ генетически неродственных языков не случайно является 
одним из наиболее актуальных в современной лингвистике, посколькупозволяет выявить 
сходства и различия грамматического строя языков, особенности их исторического развития 
и функционирования в настоящее время. 
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Статья посвящена  формированию и развитию  критического мышления в учебной 

деятельности младших школьников. Автор рассматривает методику формирования 
критического мышления в начальной школе. 

Ключевые слова:  критическое мышление, способность, умственная деятельность, 
познавательный процесс.  

 
Значимость критичности мышления как актуальной образовательной проблемы 

вытекает из фундаментальной трансформации самого способа жизни мирового сообщества в 
XXI веке. Это связано с тем, что информация не просто умножается по объему или 
усложняется со все возрастающей скоростью, но при этом быстро и устаревает, идеи 
постоянно перепроверяются и переосмысливаются. Общество предполагает 
совершенствование не только техники или технологии, но и самого человека, прежде всего 
его мышления.  

Поэтому формирование критичности мышления является одной из базовых форм 
подготовки к успешной жизнедеятельности в информационном и постинформационном 
обществе. Критичность мышления следует целенаправленно формировать на всех уровнях, 
начиная с первого класса школы, затем — в высшем учебном заведении и в различных 
учреждениях послевузовского образования. 

Несмотря на разнообразные трактовки понятия критическое мышление российскими и 
зарубежными педагогами, которые не противоречат, а скорее дополняют друг друга, общий 
смысл их сводится к следующему: критически мыслить - значит осознанно оценивать, 
рассуждать, мыслить и возможность развивать свои мыслительные способности. Мыслить 
критически не значит думать больше или о более сложных вещах. В первую очередь - это 
думать «лучше, более качественно».  

Процессы демократизации и глобализации образования в современных условиях 
требуют формирования критического мышления у учащихся уже с младшего школьного 
возраста.   

В теоретической научной мысли на проблему формирования критического мышления 
оказали большое влияние положение Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, который 
отмечал, что обучение строится не только на завершенных фазах развития, но, прежде всего, 
и на тех психических функциях, которые еще не созрели и двигают вперед их формирования; 
идеи развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова.  О развитии познавательной 
деятельности, возможности отрицать педагогу, аргументировать, отстаивать собственные 
мысли узнаем из исследований Ш. А. Амонашвили и В. А. Сухомлинского. 

Некоторые ученые (С. Рубинштейн, Ж. Пиаже, В. Штерн и др.). С недоверием 
относились к развитию критического мышления именно у учащихся начальных 
классов.  Они считали, что для большинства школьников данного возрастного периода 
характерны подражательность, низкий самоконтроль, эмоциональность, образность 
мышления и т. д. Поэтому проблема развития критического мышления учащихся начальных 
классов этими учеными считалась преждевременной. [1] 

По исследованиям некоторых ученых младший школьный возраст является наиболее 
благоприятным для развития критического мышления (B. Занков, А.В. Запорожец, З.И. 
Калмыкова, Г.А. Цукерман).[2] 

Младший школьный возраст начинается в семь лет, когда ребёнок приступает к 
обучению в школе. Подчёркивая важность учения в течение всей жизни человека С.Л. 
Рубинштейн писал, что в школьные годы учению принадлежит особенно существенная роль. 
Именно в этот период учение является основным видом деятельности, в которой 
формируется человек  [3]. Итак, ведущей деятельностью ребёнка в этот период является 
учебная деятельность [4]. 

Учебная деятельность, считает Г.А. Цукерман, развивает у младших школьников 
способность к рефлексии, позволяющей отделять известное от неизвестного и с помощью 



3740 

гипотез относительно неизвестного обращаться к основаниям собственного действия и 
действиям партнёра по совместному решению новых задач. Умение спрашивать, 
запрашивать недостающую информацию, готовность к изменению сложившихся способов 
действия, если они вступают в противоречие с новыми фактами, критичность к собственным 
и чужим действиям, нежелание что-либо принимать на веру, независимость в оценках и 
самооценках, привычка искать доказательства и склонность к дискуссионным путям 
решения любого вопроса - вот поведенческие проявления рефлексивного развития младших 
школьников как субъектов учебной деятельности. [5] 

В своих исследованиях А.В. Брушлинский доказал, что «в младшем школьном возрасте 
дети способны выполнять сложные мыслительные процессы, соответствующие уровню их 
развития…». Он считает, что «…критичность мышления является условием успешного 
обучения младшего школьника». Отсутствие критичности мышления, в свою очередь, 
«…превращает ученика в исполнителя «чужой воли», ученик становится полностью 
зависимым от внешних обстоятельств, нуждается в руководстве, контроле, оценке». [6] 

Критическое мышление, по мнению И. В. Муштавинской, В. Оконя, начинает 
формироваться в дошкольном возрасте, но познавательные процессы в это время еще 
недостаточно сформированы и условий для развития критического мышления не достаточно. 
Однако к младшему школьному возрасту все познавательные процессы находятся на 
должном уровне. 

Также отдельные аспекты формирования критического мышления у учащихся 
рассматривались в работах С. И. Векслера, А. С. Байрамова, А. И. Липкиной, Л. А. Рыбак, В. 
М. Синельникова.  Ученые ставили вопрос о развитии умения самостоятельно осмысливать 
учебный материал, выполнять нестандартные задачи, делать выводы, замечать как 
собственные ошибки, так и ошибки своих ровесников.  Однако непосредственных 
педагогических исследований, направленных на решение проблемы развития критического 
мышления именно у учащихся начальных классов, относительно немного.   

Исследования А. С. Байрамова было направлено на изучение особенностей развития 
критического мышления учащихся начальных классов, которые оказываются при решении 
специальных задач — выявление недоразумений, ошибок, деформированного содержания 
рисунков и текстов.   

Л. А. Липкина обращала внимание на развитие у учащихся начальных классов 
критичности как определенного поведения субъекта относительно содержания и результатов 
своей деятельности и деятельности других.   

В. М. Синельников выделил две основные формы критичности и самокритичности: те, 
которые проявляются в познавательной деятельности, при решении мыслительных задач и 
те, которые проявляются при оценке поведения, качеств личности. 

Результаты этих работ указывают на возможность формирования критического 
мышления уже с младшего школьного возраста. 

Методика формирования критичности предполагает определённую последовательность. 
По мнению В.С.Коневой, прежде всего стоит уточнить представление младших школьников 
о критичности, раскрыть значимость формируемого свойства в учебной деятельности 
и пробудить интерес к свойству. Наличие у учащихся знаний о критичности указывает на 
правильность усвоенных ими представлений и даёт возможность ученику рассматривать 
себя как потенциального «носителя» этого свойства. Затем младших школьников следует 
убедить, что необходимо владеть конкретными умениями, которые обеспечивают критичное 
отношение к усваиваемым знаниям, способам познания, а 
также акцентировать  внимание школьников на необходимости иметь свою точку зрения на 
решение задачи.  После этого можно переходить  непосредственно к формированию умений, 
составляющих сущность критичности: умение обнаруживать ошибки, неточности, находить 
причины их возникновения и пути исправления; объективно оценивать итог работы,  свои 
возможности; искать нестандартные альтернативные подходы к решению задачи и т.д. 

Формирование критичности учащихся требует применения таких педагогических 
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технологий и способов развития, как: анализ и оценка фактов, сопоставление, соотнесение, 
обобщение, решение проблемных задач, раскрытие причинно-следственных связей, 
объяснение причин ошибок. В первую очередь в процессе критичности доминируют 
операции сравнения и  сопоставления. 

О сформированности критичности можно судить по уровню знаний учащихся о 
критичности, их отношению к данному свойству, самостоятельности, глубине 
всесторонности, частоте проявления критичности и наличию своей позиции [7]: 

• уровень знаний учащихся о критичности. Знания о критичности во многом 
определяют и отношение младшего школьника к данному свойству. 

• самостоятельность. Самостоятельность рассматривается как способность младшего 
школьника самому находить предмет критического анализа, контроля, действовать без 
подсказки извне, принимать независимые решения. 

• глубина. Учебная деятельность учащихся невозможна без способности глубоко и 
всесторонне рассматривать информацию: задачу, текст, способ деятельности. Глубина 
проявляется в умении учащихся не только обнаруживать ошибки, неточности, противоречия 
и исправлять их, но и раскрывать причины их возникновения, находить пути устранения 
выявленных недостатков. Всесторонность критичности обеспечивает способность учащихся 
охватить объект познания с разных точек зрения, подойти к нему с разных позиций. Важным 
является также умение понять точку зрения другого человека, т. е. временно переключиться 
в поле его аргументации и найти оптимальный альтернативный способ решения проблемы 
или задачи. 

• наличие у младшего школьника своей позиции (адекватной самооценки). Позиция, 
в  понимании В.С. Коневой [12], определяет отношение ученика, как субъекта деятельности, 
к какому-либо вопросу, заданию, объекту, действию, как включённому в его собственную 
деятельность, так и внешнему по отношению к ней. Как определённая точка зрения, позиция 
порождает различное восприятие задачи, понимание что, в свою очередь, ведёт к 
определенному способу её решения. Однако наличие своей позиции не эквивалентно 
критичности. Важно, чтобы ученик мог реализовать её, проявить критичность. В этом случае 
критичность становится важным условием учебной деятельности. 

 Формулировка вопросов взрослыми активизирует мыслительную деятельность 
ребёнка, что, в свою очередь, влияет на повышение уровня проявления критичности. 

Ученик, обладающий критичностью, проявляет критичность в оценке своего 
отношения к учению, своего поведения, своих личностных качеств, умеет признавать свои 
ошибки, правильно истолковать их причины. 

Если в процессе обучения педагогом будет обращаться достаточно внимания на 
развитие критичности, то её проявление младшими школьниками может стать устойчивым. 

Формирование и развитие критичности в младшем школьном возрасте обеспечит 
активную позицию ученика не только в  учебной деятельности, но оно является одной из 
базовых форм подготовки ученика к успешной жизнедеятельности в современном обществе. 
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нәтижелері жазылған  

Kілттік сөздер: мультимедия, компьютерлік оқыту құралы, видеоконференция, 
интерактивті тақта, электрондық пошта. 

 
ХХІ ғасыр – озық  технологиялар ғасыры. Сондықтан, білім беру жүйесінде жаңа 

технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Білім берудің жүйесінің қай саласы 
болмасын осы технологияларды кеңінен қолдануда көптеген сапалы нәтижелерге жетуде. 
Осы мақсатта еліміздің болашағы үшін осы мүмкіндікті қалай пайдалану, қоғамды 
ақпараттандыруды қолға алуда. Мақсатқа жетуде ғылым мен техниканың қазіргі замандағы 
озық үлгілерін пайдаланып, әлемдік ақпараттық кеңістікте әр түрлі деңгейдегі ақпараттарды 
қажетіне жарата білу керек. Білім берудің жүйесінің негізі – мектеп болғандақтан, мектепте 
жаңа технологияларды кеңінен пайдаланудың маңызы ерекше. 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа 
сапалы, мән-мағыналы  білім беру – бүгінгі күннің басты талабы. Қазіргі таңда өркениетті ел 
ретінде көптеген шет елдермен қарым-қатынасымыз күннен-күнге нығайып,беделіміз артып 
келеді. Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды,  оны терең меңгертуді талап етеді. 
Ағылылшын тілі – өте ауқымды тілдердің бірі.  Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының 
білім беру реформасы бойынша ағылшын тілін оқытуда ең алдымен тілдің төрт негізгі 
дағдысын, яғни оқу, жазу, тындап  түсіну және сөйлеуді дамытуда  жасанды шетел тілі 
ортасын құруға тура келеді. Сондықтан окыту барысында икемді және ауқымды 
мультимедиалық бағдарламаларды қолдана отырып, білімді, ойлы және өнерлі тұлғаны 
қалыптастыру, жетістікке жетудің бір жолы болып табылады. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев «Инновациялар мен 
оқу-білімді жетілдіру арқылы білім экономикасына» деген тақырыпта оқыған лекциясында: 
«Осы заманғы әлем жаһандану кезеңін – адамзаттың біртұтас ақпарат және 
коммуникациялар кеңістігінде жан-жақты бірігу, бүкіл планетаның біртұтас экономикалық 
рынокқа айналуы дәуірін бастан кешіруде» деп бағдар берген болатын [1, 28]. Шетелдік 
және отандық педагогикалық, әдістемелік тәжірибелер көрсеткендей, мультимедиалық 
бағдарламаларды 1000-ға жуық мектеп тілдерді оқытуда қолдану оқушылардың тілді 
үйренуге деген қызығушылығын, құштарлығын арттыру үшін ерекше жағдай туғызады. 

Шетел тілін білу әлем мәдениетіне қосылуға коптеген мүмкіндіктер береді, яғни кең 
көлемді интернет желісінде әрекеттерді мүмкіндігінше  қолдана білу, ақпараттық және 
коммуникациялық құралдармен жұмыс істеу және мультимедиялық оқыту құралдарын 
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қолдану. Осыған байланысты шетел тілін оқытуда компьютерлік оқыту құралдарын қолдану 
әдістемеге оте көп үлесін қосады.  

Компьютерлік оқыту құралы және ағылшын тілі сабағы – жаңа тәсілдер мен ерекше 
шешімдерді талап ететін әдістемедегі өзекті бағыт. Компьютер тек мектеп қабырғасында 
емес, адам әрекетінің барлық салаларында қолданылады. Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі 
Интернет желісінің пайда болуының арқасында дамығанын барлығы мойындайды. Шетел 
тілін оқыту барысында ғаламдық Интернет желісі оқушыларға жер шарының кез-келген 
нүктесіндегі оқушылар мен оқытушыларнан керекті ақпараттар аламсуға және ой өрісін 
кеңейту мақсатында шет елдік достарымен байланыс орнатуға, тестілеу, викторина, 
олимпиада, видеоконференцияларға қатысуға мүмкіндік береді. Ағылшын тілі сабақтарында 
Интеренет желісі арқылы оқу дағдыларын қалыптастыру, жазу дағдыларын жетілдіру, сөздік 
қорды дамыту және ағылышын тіліне деген құштарлығын ояту, сабақ мазмұнына желідегі 
материалдарды енгізу, жоба жұмысы бойынша оқушылардың жеке ізденістерін жүргізуге 
көмектесу, әр түрлі деңгейдегі желі материалдарын пайдалана отырып, оқушылардың оқуға 
деген икемділіктерін дамыту және жетілдіру, өзара хат алмасу нәтижесінде білім 
алушылардың жазу дағдысын дамыту, шет тілінің заманауи сөздіктерімен сөз қорын 
қалыптастыру, желі арқылы басқа елдердің мәдениеті, әлеметтік және экономикалық 
жағдайы туралы мәліметтер табу, талдауды үйрену секілді бірнеше дидактикалық 
шешімдерді табады [2, 115]. 

Оған қоса, ақпараттық жүйе ретінде Ғаламтор өз пайдаланушыларына басқа да 
ресурстарды ұсынады: 

1) электронды пошта  (e – mail); 
2) телеконференциялар (usenet); 
3) видеоконференциялар; 
4) өз мәліметтерін енгізу мүмкіндігі, өзінің жеке бетін қалыптастыру (homepage) және 

оны Web – серверде орналастыру; 
5) ақпараттық ресурстарға қолжетімділік; 
6) анықтамалық каталогтар (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 
7) ізденіс жүйелері (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); 
8) желіде сөйлесу (Chat) [16, 209]. 
Қазіргі уақытта дүние жүзінде электрондық пошта көпшілікке белгілі және телефон, 

радио, факс ретінде кең таралған. 
Электрондық пошта - мұғалімдер мен алыстағы оқушылар арасындағы ақпарат 

алмасудың тиімді тәсілі. Элетрондық почта экономикалық және технологиялық жағынан 
тиімді технология болып табылады және оқу үдерісі кезінде оқу курстарының мазмұндық 
жағын жеткізу және оқытушының оқушымен кері байланыс қамтамассыз ету үшін 
қолданылады. Бұл уақытта дәстүрлі оқыту кезінде мұғалім мен оқушы арасындағы "диалог" 
шектеулі болады. Алайда оқушылар модельдік және телефондық каналы бар жеке 
компьютерді пайдалана алады, электорондық почта консультацияның интенсивті үдерісін 
іске асырады. Бөлінетін ақпараттық ресурстарға жол табу белгілі бір нәнді игеруде 
кітапхаларға, ақпараттық-анықтамалық жүйелерге интерактивті түрде қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. 

Интерактивті тақта – бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі және де 
дәріс берушіге немесе  баяндамашыға екі түрлі құралдарды біріктіретін: ақпараттың кескіні 
мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал. 

«Активті экран» бағдарламалық – техникалық кешенінің дидактикалық мақсатта 
пайдалану барысында олардың негізгі қызметі – жалпы ақпаратпен кәсіби біліктілікті 
жетілдіру бағытында қолданып, сонымен қатар бұл құралдың оқушылардың, ойлау және 
ойын қысқа және түсінікті түрде жеткізе білу қабілетін, арттырып өз ойларын жаңа 
технология құралдары көмегімен жүзеге асыруын қалыптастыруды қамтамасыз ете алатыны 
белгілі болды. Бағдарламалық–техникалық кешеннің құрамына кіретін интерактивтік 
тақтаны оқытушыға сабақты қызықты және динамикалық түрде мультимедиялық құралдар 
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көмегімен оқушылардың қызығушылықтарын тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін 
визуалды қор деп те атауға болады. Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақта алдында 
тұрып, бір мезетте мәтіндік, аудио, бейне құжаттарды DVD, CD-ROM және Интернет 
ресурстарын қолдана алады. Бұл кезде мұғалім қосымшаны іске қосу, CD-ROM, Web-түйін 
мазмұнын қарастыру, ақпарат сақтау, белгі жасау тышқанды ауыстыратын арнайы қалам 
арқылы жазулар жазу және т. б. әрекеттерді жеңіл орындай алады [3, 56]. 

Сабақта уақытты үнемдеу, демонстрациялық материалдар даярлау мақсатында 
интерактивті тақтаны пайдаланған тиімді. Интерактивті тақтаның үш режимінде де жұмыс 
жасауға болады. 

1) Ақ тақта режимі – ең қарапайым режим. Ақ тақта режимін қолданғанда оны ақ бет 
қағазбен жұмыс жасағандай және тақырыпқа қажетті жерін белгілеулермен, негізгі 
ұғымдарын ерекшелеу үшін түрлі түсті қаламды қолдануға болады. Ақ беттің артына фон 
ретінде мазмұнды суретті пайдалануға болады.  

2) Екінші режим – Office режимі. Бұл режим сабаққа қажетті дайындық жұмыстарын, 
яғни материалдар даярлауға ыңғайлы. Сабаққа дайындық жұмыстары Word мәтіндік 
редакторының, Excel электрондық кестесінің құжаттары, Power Point – презентациясы болуы 
мүмкін. Мысалы, Microsoft Word құралдарымен төрт түрлі мәтіндік тапсырмаларды 
қамтитын құжат әзірлеуге болады. Осы құжатта тапсырмаларды қайталап, жауаптарының 
дұрыс нұсқаларын немесе амалдардың дұрыс тізбегін көрсету керек. Қайталанған 
тапсырмаларды сурет салу панелінің «төртбұрыш» объектілерімен жасырамыз. Сабақта 
қажет кезде бұл құжатты интерактивті тақтаның Office режимінде ашу қажет. Бұл режим 
Microsoft Office – нің барлық мүмкіншілігін ұсынады. Сондай мүмкіншіліктерінің бірі – 
құрылған құжатқа мәтінді қосуға болады, яғни экраннан түсірілген суретпен емес құжатпен 
тікелей жұмыс жасаймыз. Мұғалім оқушыны тестілік тапсырмаға жазбаша жауап беруге 
тақтаға шығарып, оқушының жауабын дұрыс жауаптарымен салыстыра алады  «тік 
төртбұрыш» объектісін жылжыту немесе жою арқылы және дайындалған материалды 
шаблон ретінде келесі сабақтарды пайдалану үшін сақтап қоюға болады. 3) Үшінші режим – 
тақтаның  интерактивті режимдегі жұмысы. Сабақтарды жүргізуде өткен материалды 
қайталау қажет, сондай жағдайда интерактивті тақтаның сілтеме жасауға арналған 
компонентін қолдануға болады. Бұл компонент арқылы Microsoft Office құралдары арқылы 
құрылған құжаттарға, графиктік редакторлардың немесе программалау ортасының көмегімен 
құрылған файлдарға, интернет беттеріне сілтемелерді ұйымдастыруға мүмкіншілік береді. 

Қорытындылай келгенде, оқушылардың ағылшын тілін меңгеруде мультимедиялық 
құралдарын қолдана отырып қызығушылығын арттыру оқытушының негізгі міндеті болып 
табылады, себебі кез-келген тілді меңгеруде оқушының сол пәнді оқуға қызығушылығы 
жоғары болса, мұның нәтижесі де таң қаларлық болары сөзсіз. 
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Аннотация: В статье рассматривается  особенности  использование 

информационных технологии на уроках  английсского языка,также  данная статья  
рассматривает вопрос,как повышать уровень английского языка  используя 
информационных технологий . 

Annotation: The article discusses the features of the use of information technology in the 
classroom English language, this article also examines the question of how to raise the level of 
English language using information technology. 

Ключевые слова: информационные  технологии, абстрактное  значение слов, 
атмосфера английского языка ,коммуникативная  технология. 

Key  words : information technology, the abstract meaning of words, the atmosphere of the 
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Еліміз жылдар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізісімен, ағылшын тілі де 

мемлекетаралық тіл мәртебесіне ие болды. Ендігі кезекте ағылшын тілінің қолданылу аясын 
кеңейту кезек күттірмес мәселенің бірі болды. Осы орайда мектептерде ағылшын тілі пәніне 
көңіл де, ықылас та жылдан жылға артып, оны оқытудың тиімді әдіс - тәсілдері, 
технологиялары бойынша зерттеу жұмыстары, оларды тәжірибеге енгізу шаралары қолға 
алынды.[1] 

Ағылшын тілін саналы меңгерту, оны өз деңгейінде қажеттілікке айналдыру, бір жылғы 
мәселе емес, сондықтан ағылшын тілін оқыту ісімен шұғылданатын мамандар арасында 
туындайтын  мәселелердің бірі оқушылады  ағылшын тілінде өз ойын ауызша және жазбаша 
түрде еркін жеткізе алуға  үйрету,сонымен қатар  оқушылардың бойында шет тілдерін 
үйренуге деген  талпыныс қалыптастыру   үшін қандай тиімді  әдіс - тәсілдерді, 
технологияларды қолданған жөн. 

Білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде, бірақ олардың ішінен қажеттісін 
таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап. Мәселе технологияларды кеңінен 
пайдалану емес, мәселе - тұлғаны нәтижеге бағыттай білім беруде. Қазіргі таңда айтар болсақ, 
көрнекілік әдісі мен техникалық құралдарды қолдану әдісін ақпараттық - коммуникативтік 
технологияның бір өзі атқара алады. 

Ақпараттық технология – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір 
технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер мен өндірістік және бағдарламалық - 
технологиялық құралдардың жиынтығы. Қазіргі кезде сабақта ақпараттық технологияларды 
бәріміз кеңінен қолданамыз. Қазақ әдебиетінің классигі, ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы: 
«Шәкірттерің жақсы оқу үшін, оның оқуға деген ынтасы және қызығушылығы зор болу 
керек», - деген. Расында да, тек ғана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, 
шыдамдылығын көрсеткен адам ғана мақсатына жетеді.[2]. 

Ағылшын тілді оқытуда жаңа технологияларды, техникалық құралдарды сабақта жан - 
жақты қолдану, мұғалімнің көптеген қиындаған қызметтерін жеңілдетіп, осы іскерліктің 
ұстанымды жаңа тәсілдерінің пайда болуына мүмкіндік туғызады. Осындай жаңа жолдардың 
біріне ақпараттық оқыту жүйесіндегі компьютерлік бағдарламалардың түрлері арқылы тіл 
үйретуді жатқызуға болады. 

Ғылыми іс-тәжірибеден  өткен  кезде ағылшын тілі сабақтарында өзім қолданған 
компьютерлік бағдарламамен жұмыс істеу түрлерін атап өтер болсам: 

Лексиканы меңгерту. Лексиканы меңгерту үшін түрлі әдіс - тәсілдер пайдаланылады. 
Нақты мағыналы сөздерді суреттер, зат, макет арқылы түсіндірген жөн. 

Абстрактілі мағыналы сөзді түсіндіру үшін аударманы қолдану және тіл көрнекілігі 
арқылы түсіндіру қажет. Ал тіл көрнекілігі дегеніміз - сөздің мағынасын контекст арқылы, 
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синонимдер мен антонимдер, сөздің құрамдас бөліктерін талдау арқылы түсіндіру. 
Сөздің мағынасын түсіндіру үшін қолданылатын контекстке мынадай талаптар 

қолданылады. Контексттерге грамматикалық құрылым, ондағы жаңа сөзбен басқа сөздердің 
барлығы оқушыларға бұрыннан таныс болуы қажет. Сонда оқушының назары жаңа сөзге 
аударылады. 

Тіл көрнекілігінің тиімділігі сөздердің мағынасын сабақта тек шетел тілінде 
түсіндіріледі де жаңа сөзбен оның мағынасы арасында байланыс жасалады.[3]. 

Сөйтіп сабақта шетел тілі атмосферасы жасалады. Бірақ бұл тәсілдің кемшілігі – 
оқушылар жаңа сөздің мағынасы ана тілінде оған балама тапқандай түсінеді, яғни оны 
бәрібір ана тілінде аударады. Мысалы, ағылшын тілі сабағында 7 - 11 сыныптар үшін арнайы 
электронды әдістемелік құралдың құрылымы мынадай: оқушы мектеп бағдарламасындағы 
«Саяхат», «Білім», «Денсаулық», «Қоршаған орта», « Жастар және уақыт» деген негізгі 
тараулармен жұмыс істеуіне мүмкіндігі бар. Әрбір тараудан оқушы мынадай мәліметтерді 
жеңіл және шұғыл түрде таба алады. 

Тақырыпқа байланысты мәтіндер; 
Тақырыпқа қатысты суреттер мен сызбалар және компьютерлік анимация элементтері; 
Сөздік қорды толықтыруға жаттығулар; 
Грамматикалық тестер; 
Бұл оқулықтармен оқушылар белсенді жеке жұмыс атқарады. Мұғалім олардың өздік 

жұмысына бағыт беріп, оны бақылаушы, технологиялық аппаратты басқарушы болады да, 
оқушы белсенділігі артады. Уақытты пайдалануда тиімді.[4]. 

«Ана тілін сабақта аластату мүмкін болғанымен оны оқушының сана – сезімінен 
аластату мүмкін емес»,- деп ғалым Л. В. Щерба өте дұрыс айтқан. 

Мәтіндік лексиканың кіріспесінде және онымен жұмыс істеуде, мысалы, азық түлік, 
сауда, киім, т. б. 

Сөйлеу жұмыстары: 
Көптеген бағдарламаларда микрофонмен жұмыс істеуді қарастырады. Сөздер мен сөз 

тіркестері тыңдалғаннан кейін, оқушы оны қайталайды. Бұдан соң диктордың сөзді айту, 
яғни дыбыстау ерекшелігін тыңдай отырып, жеткіліксіз жақтарын аңғарып, оқушы оны 
түзетуге мүмкіндік алады. 

Оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда диалогтың да берері мол. Диалог – сөйлесудің ең 
негізгі түрі болып саналады. Адамдар арасындағы қарым - қатынас амандасудан басталады. 
Мұғалім сабаққа кіргеннен оқушылармен диалогта болады. Оқушыларға белгілі бір 
тақырыпта тапсырмалар беру арқылы сұхбаттар құрылады. Диалогтік сөйлесуді естіп - 
тыңдаумен біртұтас та, жекелей де пайдалануға болады. Мақсатты ұйымдастырылған 
жағдаяттар арқылы ауызекі сөйлесуге үйрету - оқушыларды қызықтырады. Диалогтік сөйлеу 
коммуникативтік оқытудың негізгі ұстанымына сәйкес келеді. Коммуникативтіліктің жауап 
алынған жағдайда ғана жүзеге асуы оның ұстанымы болып есептеледі. Ауызекі сөйлесу – 
жауаптасу арқылы жүзеге асады, ал жауаптасуға дейінгі дайындық кезеңдерін былайша 
сараланады: 

І-кезең: диалогпен танысу; 
ІІ-кезең: диалогты жаттау; 
ІІІ-кезең: диалогты қойылымға айналдыру, яғни сөйлесім іс-әрекетін қойылым іс - 

әрекетімен ұштастыру. 
Жазуды оқыту. 
Жұмыстың бұл түрі сауатты жазу дағдыларымен, есте сақтау қабілеттерін дамытады, 

әрі пернетақтаны меңгеруге септігін тигізеді. Тыңдау, сауатты жазу, әріптерді теру секілді 
үш іс - әрекетті бір уақытта біріктіреді. 

Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің қай түрі болса да лексикалық - грамматикалық 
дайындық деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу әрекетін ұйымдастыруда ауызекі жауаптасу 
мен мәтін бойынша жұмыс негізгі құрал болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық оқу 
құралдары (компьютер, аудио - визуалды құралдар) бойынша да оқушылар белсенді 
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коммуникацияға түсе алады. Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыруда сөздер мен сөз 
тіркестерінің қолданылуын, сөйлем құрастыруды, тұрақты сөз тіркестерін қолдануды, сұрақ 
қоюдың барлық түрлерін үйрену тиімді.  

Оқушылардың сөйлеу дағдылары ауызекі сөйлеу жүйесінен, сұраққа қысқа да толық 
жауап қарастыра алуынан, оқығандарын ауызша да, жазбаша да мазмұндап беретіндей дағды 
- машықтарынан, шығарма, хат жазу дағдыларынан құралады. Ағылшын тілін оқытуда ең 
алдымен тәжірибелік мақсат қойылады, оған оқушылардың сөздік қорларын байыту, сауатты 
жазуға үйрету, сөйлесуге, көргендерін, естігендерін әңгімелеп беруге үйрету қажет.[5] 

Компьютерлік оқыту бағдарламаларының қай қайсы болмасын өз мазмұнынан 
грамматикалық жұмыс жүргізуді тыс қалдырмайды, белгілі бір грамматикалық құрылымның 
жұмыстарын қамтиды. 

Казіргі таңда еліміздің басшысы Н. Ә. Назарбаев алдымызға үш тұғырлы тіл; қазақ тілі 
- мемлекеттік тіл, орыс тілі - қарым - қатынас тіл, ағылшын тілі - халықаралық тілді меңгеру 
жөнінде мақсат қойып отыр. Осыған байланысты қай тілді меңгерсек те оны әдемі, таза, 
шебер сөйлей білуміз керек. Ал мақал - мәтел дегеніміз қандай тіл болмасын, сол тілдің 
көркемдігін, нақышын беретін шұрайы. Сол себепті шет тілінде сөйлеуді меңгеріп қана 
қоймай сол тілде әдемі, шебер, көркем сөйлеу білуіміз керек. Мысалы белгілі бір 
грамматикалық тақырыпты өткен кезде жаттығулармен қатар үй тапсырмасы ретінде мақал - 
мәтелдерді беріп, одан бүгінгі өткен грамматикалық тақырыпты тауып қолдануын түсіндіріп 
орысша, қазақша аударып келуге берілсе, бұл әрі түсіндірілген грамматикалық тақырыпты 
пысықтайды, әрі іздендіреді және тәрбиелік құндылығы болады. Шет тілін оқыту үрдісін 
жандандыру, тіл дамыту жаттығуларын қолдану, жаңа әдіс - тәсілдерді енгізу бүгінгі күннің 
басты талабы. Біздің мақсатымыз рухани дүниесі бай, озық ойлы, айналадағы өмірге ғылыми 
көзқарасы қалыптасқан адамдар тәрбиелеу Мысалы; Ағылшын грамматикасында мақал 
мәтелдерді қолдануға болады.[6] 

Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы шарттарын 
ғалымдар төмендегідей саралайды: 

1. Компьютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі түрде талдап, 
сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық адамның ақпараттық 
мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды. 

2. Компьютер адамның зерттеу - танымдық әрекетінің әмбебап құралы ретінде 
ерекшеленеді. 

3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымды құрал бола білуі. 
Яғни, білімгер, ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады. Бұл – 
мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. Тіл үйренуде бұл мүмкіншіліктер ең 
маңызды болмақ. 

4. Құрал бітімгерлерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. Білім алуда 
дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тәсілін, стратегиясын 
қалыптастырады. 

5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта орындау 
мүмкіншілігі туындайды.[7] 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол 
ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, 
өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. 

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа технологиялар 
арқылы оқыту ісі күннен - күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық - коммуникативтік 
технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне 
игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады. 

Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық және коммуникативтік 
істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің 
бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. 

Туған жерінің табиғатының көркемдігін көре біліп, сол сұлулыққа табына білмеген, 
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әсемдікті қорғай білмеген балаға айналадағы осынау кереметті көрсетіп, күштеп емес, 
жүрегіне жеткізе білетін біздер,болашақ мұғалімдер меңзеуші болуымыз керек. Пән 
мұғалімдері арасында да үнемі үзілмес байланыс болуы керек деймін. Мысалы: қазақ тілі, 
орыс тілі және ағылшын тілі мұғалімдері бір тақырыпты бір уақытта бастап, пәндер 
арасында тым құрығанда атауларын бала үш тілде біліп, байланыстыра отырып тіркес, 
сөйлем, қысқа біліп, байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа әңгіме құра білсе бір оқу 
жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді демекпін. Әрине, барлығын байланыстыру, 
жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір жетістікке жету үшін, «тілдердің үш 
тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін көруге болатын сияқты. Үш тілді болу - қазіргі 
заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасауға, толыққанды білім 
алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек.  
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Изучение различий между вариантами английского языка на сегодняшний день 

представляет большую актуальность, так как для правильного понимания газетных статей, 
издаваемых в различных англо-говорящих странах, необходимо осознавать, на каких 
аспектах должен быть сделан акцент.  

Проблемой различий британского и американского вариантов английского языка 
занимаются ученые по всему миру, и каждый раз они добавляют все новые и новые 
положения к этой, казалось бы, не совсем заметной, но все же очень значимой и требующей 
тщательного изучения проблеме. Различия между британским и американским вариантами 
английского языка подробно рассмотрены в статье Барановой А.А. и Касич А.В. «The Nature 
Of Differences Between British And American English» [1], которая очень четко и ясно 
объясняет весь спектр функций, которые охватывает английский язык, показывает основные 
различия в изучаемых нами вариантах языка на уровне фонетики и лексики, в особенности, 
сленга. Ю.В. Кобенко в своей статье «Стандартный американо-британский английский как 
язык современной глобализации» [2] делает акцент на социолингвистический статус 
стандартного американо-британского английского языка, а также влияние других языков на 
становление современной английской речи, раскрывает основные этапы, которые прошел 
английский язык, перед тем как начал занимать лидирующие позиции на мировой арене. 
Работы Е.В. Ларцевой «Американский вариант английского языка и его влияние на 
британский в дискуссиях зарубежных лингвистов» [3]  и О.В. Первашовой «Британский и 
американский стандартные варианты английского языка в современном мировом 
англоязычном континууме» [4]  имеют достаточно схожую тематику и, в основном, 
рассказывают, как функционируют американский и британский варианты английского языка, 
а также как они влияют друг на друга, на современное общение и социум. Однако различия 
данных вариантов в контексте газетной статьи требуют более тщательного изучения, так как 

mailto:rinat1allstars@gmail.com
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газетный язык постоянно развивается. 
Общество постоянно нуждалось в таком языке, который был бы универсальным для 

решения насущных проблем между цивилизациями и который, если можно так выразиться , 
являлся бы «престижным». Во времена античности таким языком был финикийский. Затем, с 
развитием торговли, науки и образования таким языком становится древнегреческий. С 
усилением роли церкви в жизни людей и государства утверждается латинский язык. С ходом 
истории Франция занимает лидирующие позиции в дипломатии и в жизни высокого 
общества, и именно французский язык в этот период становится мировым. Таким же образом 
сменялись многие и многие языки. Но вот настал момент, когда усиливается господство 
Англии. Это господство проявлялось в основном в торговой сфере, и английская речь 
становится своего рода связующим элементом  между Старым и Новым светом. [2]. 

Английский язык имеет очень большое значение на сегодняшний день, ведь он 
является коммуникационным средством для ряда стран, а значит, его можно назвать 
мультинациональным. На сегодняшний день именно английский язык используется для 
решения мировых вопросов в сфере экономики, политики и образования. Английский язык 
является международным языком или так называемым ‘языком-посредником’. Также, 
довольно велика роль американизации как одного из ключевых аспектов глобализации всей 
планеты. Из этого и вытекает важность изучения английского как средство массовой 
коммуникации. 

Данный язык имеет множество вариантов, начиная от американского и британского, 
заканчивая южно-африканским и австралийским. [1]. Разумеется, причин для создания таких 
различий огромное множество, нас же интересуют сами различия между американским и 
британским вариантами в пределах новостных статей. Изучить эти различия очень важно, 
так как необходимо осознавать, на что делать акцент при прочтении такой статьи, чтобы 
исключить вероятность недопонимания или неправильно понимания.  

Предметом нашего исследования являются исключительно лексическая сторона 
различий между вариантами английского языка. Такой выбор специализации был сделан из-
за того, что газетные статьи, которые издаются в Соединенных Штатах Америки и 
Великобритании, имеют сходную стилистику и характер построения. Грамматические же 
различия между британским и американским вариантами английского языка проявляются в 
большей степени в разговорном стиле и крайне редко проникают в газетный. Более того в 
газетных статьях этих стран мы можем наблюдать обилие газетных штампов. [5]. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод о том, что грамматика в газетных статьях Америки и 
Британии разнится очень мало, в связи с чем, данный аспект в нашей статье не был затронут. 

Материалом нашего исследования послужили газетные статьи одних из самых 
популярных периодических изданий Соединенных Штатах Америки и Великобритании – 
The Housten Chronicle и The Guardian.  

Нами были проанализированы статьи, посвященные различным сферам человеческой 
деятельности. Наиболее существенными оказались различия между изучаемыми вариантами 
языка в сфере права, например, специалист страховой компании по оценке убытков в 
результате аварии в британских новостных выборках обозначался как Assessor, а в 
американских Adjuster: 

My life in travel: Craig Palmer, Fell-top assessor, Lake District ... (The Guardian). 
The Animal Adjuster (Housten Chronicle). 
Не уходя далеко от этой тематики, мы обнаружили также, что поверенный юриста в 

газетах The Guardian определяется термином Solicitor (Why didn't my solicitor say how 
expensive it would be to extend a lease?), что же касается Housten Chronicles, то здесь это 
понятие обозначается термином Attorney (US Attorney for DC to step down after 5 years). 
Казалось бы, юридическая сфера настолько устоявшаяся, насколько это вообще возможно, 
но даже в этой сфере мы находим различия, которые могут поставить в заблуждение 
неподготовленного читателя. 

Далее мы рассмотрим слова, в которых нельзя четко выделить какую-либо сферу 

http://www.theguardian.com/travel/2009/feb/08/my-life-in-travel-craig-palmer-lake-district-fell-assessor
http://www.chron.com/news/us/article/US-Attorney-for-DC-to-step-down-after-5-years-6136743.php
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употребления, назовем ее условно “сферой общего употребления”. В этой сфере различий 
оказалось достаточно, поэтому мы их просто перечислим в парах Американский - 
Британский вариант:  

1. Candy: Man pleads not guilty to killing wife after eating pot candy (Housten 
Chronicle), 

2. Sweet:  Our 10 best sweet pastry recipes (The Guardian); 
3. Dormitory: A strong earthquake killed at least 84 people in southeastern Turkey 

early Thursday and toppled a school dormitory, trapping more than 100 students under debris 
(Housten Chronicle),  
Hostel: Jamaica's hippest hotel opens a hostel (The Guardian); 

4. Lint: Heloise: Getting white lint off black pants (Housten Chronicle), 
Fluff: Pioneering DJ 'Fluff' Freeman dies (The Guardian); 
5. Main street: 3 Things Main Street Capital Corp.'s Management Wants You to Know 

(Housten Chronicle), 
High street: UK high streets running out of time as more shops close than new ones open 

(The Guardian); 
6. Freeway: Motorist shot during rush hour on North Freeway (Housten Chronicle), 
Motorway: Motorway breaks near the M3 and M4 (The Guardian). 
В последнем случае интересно то, что американский вариант freeway может 

использоваться в переносном значении как обозначение жизненного пути человека, в то 
время как британский вариант такой возможности лишен, например: 

Baby Decides To Make Freeway Her On Ramp To The World (Housten Chronicle). 
Не меньшего внимания заслуживают американские и британские варианты 

правописания слов. Различия в этой сфере также могут сбить с толку человека, который 
впервые сталкнется с этими вариантами, более того, человек может посчитать авторитетное 
издание некомпетентным, так как, по его мнению, оно не способно устранить 
элементарнейшие ошибки. Для того чтобы таких проблем не создавалось, необходимо 
расширять нашу базу знаний в этой сфере. Какими же примерами ‘делятся’ с нами уже 
вышеупомянутые газеты The Guardian и Housten Chronicle соответственно:  

1. Labour: Labour would cut top level of university tuition fees to £6,000 (The 
Guardian), 

Labor: Demand for skilled labor continues to draw spotlight (Housten Chronicle); 
2. Colour: Blue Is the Warmest Colour targeted by Russian anti-gay campaigners (The 

Guardian), 
Color: POLL: What is your favorite 2015 interior paint color? (Housten Chronicle); 
3. Favour: Kelvin MacKenzie scorns the Conservatives in favour of a new party (The 

Guardian), 
Favor: Republicans who favor marijuana reform (Housten Chronicle); 
4. Apologise: Benedict Cumberbatch apologises after calling black actors 'coloured' 

(The Guardian), 
Apologize: Stephen King: Maine governor should 'man up and apologize' (Housten 

Chronicle); 
5. Paralyse: Bush visit set to paralyse London (The Guardian), 
Paralyze: Nigerian unions vow to paralyze oil output (Housten Chronicle); 
6. Centre: Southbank Centre puts £120m redevelopment on hold (The Guardian), 
Center: Guatemalan singer Ricardo Arjona brings the crowds to the Toyota Center (Housten 

Chronicle); 
7. Grey: Record-breaking opening weekend for Fifty Shades of Grey film (The 

Guardian), 
Gray: (More than 50 shades of gray for home interiors (Housten Chronicle). 
Разумеется, эти примеры составляют не весь список вариативных написаний в 

графическом аспекте английских слов, но, на наш субъективный взгляд, даже таких 

http://www.chron.com/life/article/Heloise-Getting-white-lint-off-black-pants-1689399.php
http://www.theguardian.com/media/2006/nov/28/radio
http://www.chron.com/business/fool/article/3-Things-Main-Street-Capital-Corp-s-Management-6125145.php
http://www.chron.com/houston/article/Gunfire-on-North-Freeway-6147376.php
http://www.theguardian.com/travel/2014/jul/05/motorway-breaks-m3-m4-family-holidays
http://video.chron.com/?vcid=28723724&freewheel=90000&sitesection=houstonchron
http://www.theguardian.com/education/2015/feb/27/labour-would-cut-top-level-university-tuition-fees-6000
http://www.chron.com/jobs/article/Demand-for-skilled-labor-continues-to-draw-6147529.php
http://www.theguardian.com/film/2014/apr/01/blue-is-the-warmest-colour-russia-gay-propaganda-claim
http://blog.chron.com/primeproperty/2015/03/poll-what-is-your-favorite-2015-interior-paint-color/
http://www.chron.com/news/politics/slideshow/Republicans-who-favor-marijuana-reform-105003.php
https://www.google.com/url?q=http://www.theguardian.com/culture/2015/jan/26/benedict-cumberbatch-apologises-after-calling-black-actors-coloured&sa=U&ei=lLsRVYrjI8OpyQOUyYK4Dg&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEv8hZYzcJSAY8kihKZgwItLSjnHg
http://www.chron.com/news/article/Stephen-King-Maine-governor-should-Man-up-and-6149646.php
http://www.theguardian.com/uk/2003/nov/09/london.georgebush
http://fuelfix.com/blog/2012/01/12/nigerian-unions-vow-to-paralyze-oil-output/
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/feb/05/southbank-centre-redevelopment-on-hold-skate-park
http://blog.chron.com/lavoz/2015/03/guatemalan-singer-ricardo-arjona-brings-the-crowds-to-the-toyota-center/
http://www.theguardian.com/news/datablog/2015/feb/16/record-breaking-opening-weekend-for-50-shades-of-grey
http://www.houstonchronicle.com/life/home/design/article/Gray-is-the-new-neutral-in-home-interiors-6123708.php?cmpid=gsa-chron-result
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немногочисленных примеров достаточно для того, чтобы четко уяснить, что такие варианты 
есть и встречаются очень часто, а, следовательно, во многих случаях могут вызвать 
проблемы недопонимания, либо вызвать недоверие к изданию. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что различия, пусть и не 
такие кардинальные, все же в достаточном количестве присутствуют в газетных статьях 
американских и британских газет. Наиболее распространены в газетном тексте различия 
орфографического плана, а также различия на уровне лексики. Безусловным является 
влияние функционирования американского и британского вариантов на понимание, в нашем 
случае, газетных статей, а также всех остальных текстов. В особенности данные различия 
могут представлять трудности для понимания  газетных статей читателями, для которых 
английский язык является неродным. 
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Адам іс-әрекетінің әртүрлі салаларында, сонымен қатар білім беру саласында 

ақпараттық технологиялардың жаңа құралдарын қолдану бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің 
біріне айналып отыр. Отандық және ағылшындық оқулықтарда білім беру үрдісін 
компьютерлендіру ең маңызды мәселелердің бірі ретінде қарастырылса, ҚР «Білім туралы» 
заңында  көрсетілгендей, білім беру жүйесін ақпараттандыру, мемлекеттік білім беру 
саясатының негізгі қағидаларын жүзеге асырудың маңызды бір механизмі болып табылады 
[1.37б]. 

Тіл үйрету жұмысы – өте күрделі үрдіс. Сондықтан оқыту барысында жүргізілетін 
жұмыстардың барлығы бір-біріне байланысты, жеңілден ауырға қарай, сатылап жүргізілуі 
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қажет. Оқушылар ағылшын тілі сабағында тек тіл үйреніп қана қоймай, сабақ барысында 
ойлау дағдыларын қалыптастырып, өмірге өзіндік көзқарасы айқындалып, ұғым-түсінігі 
кеңейеді. Мұғалім сыныбындағы әр оқушының қабілетін, шет тіліне деген көзқарасын 
білумен қатар, оқушылардың психологиялық, әлеуметтік күйін ескере отырып, 
мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын меңгерген дара тұлғаны қалыптастыратын 
танымдық, репродуктивтік, шығармашылық кезеңдерге лайықталған оқу-әдістемелік 
ұстанымдар басшылыққа алынады.  

Оқушылардың әр сабақта алған теориялық білімдерін күнделікті қарым-қатынаста 
орынды да тиімді қолдана алулары керек. Сөйлесім әрекетінің түрлерін (айтылым, жазылым, 
тыңдалым, оқылым, тілдесім) меңгерте білу мұғалімнің сабақтағы негізгі міндеті болып 
табылады. Айтылым мен тыңдалым сөйлесім әрекетінің ауызша түрін, ал жазылым мен 
оқылым – жазбаша түрін құрайды. Тілдік қатынастың ауызша және жазбаша түрі өзара 
тығыз байланысты және үнемі бір- бірімен әрекеттес болады. Қазіргі заманғы ғылым мен 
техниканың даму кезеңі оқу-ағарту саласында технологиялық жаңа әдістерді кең қолдануды 
қажет етеді. Осы орайда, Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Инновациялар мен оқу-білімді жетілдіру арқылы білім экономикасына» атты тақырыпта 
оқыған лекциясында: «Осы заманғы әлем жаһандану кезеңін – адамзаттың біртұтас ақпарат 
және коммуникациялар кеңістігінде жан-жақты бірігу, бүкіл планетаның біртұтас 
экономикалық рынокқа айналуы дәуірін бастан кешіруде» деп атап көрсетті. [2,192 б]. 

Ақпараттық ортаны құруға негізделген білім берудің жаңа жүйесін қалыптастыру және 
педагогикалық практикаға жаңа ақпараттық құралдарды, сонымен қатар технологияларды 
енгізу білім жүйесін дамытудағы стратегиялық тапсырма болып саналады.  Қазіргі таңда, 
білім сапасын жақсарту жолдары жасалып жатыр және оқыту процесіне жаңа ақпараттық 
технологияларды енгізуге көп көңіл бөлінуде. Дегенмен, оқыту үдерісінде  ақпараттық 
технологиялардың қарқынды енгізілуіне қарамастан, арнайы мультимедиялық оқулықтар 
мен оларды қолдану техникасы туралы әдістеменің жетіспеушілігінен ағылшын тілін үйрету 
үрдісінде компьютерлендіру жеткілікті дамымаған. Жалпы оқу үрдісіне ақпараттық 
технологияларды енгізу мен компьютерлендіру мәселесіне Б.А.Досжанов, Ұ.Т.Нұрманалиева, 
С.Т.Сиргебаева, Б.Т.Абыканова, Г.Б.Таутаева, Ж.А.Қараев және т.б. ғалымдардың еңбектері 
арналған.  

Әр адамның мәдени құндылықтары – білімі, материалдық және рухани мәдениеті, 
ұлттық танымы, салт-дәстүрі ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау арқылы тілде 
сақталады. Тіл тұлғаның өзіндік құндылықтарын – менталитетін, халықтың салт-дәстүрін, 
әдеп- ғұрпын бейнелейтін айнасы.  

Мәдениетаралық қарым – қатынасқа түсу үшін жақсы дайындық қажет. Бүгінгідей 
ғаламдық жаһандану кезеңінде, ғылым мен техниканың қарыштап дамыған ХХІ ғасырда 
әлемнің көшбасшы елдері мен алпауыт мемлекеттерінің жетегінде кетпес үшін, жас тәуелсіз 
еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде еліміздің экономикасын көтеріп, өндірістерін 
жандандыру маңызды болмақ. Ол үшін ең алдымен отандық білім және ғылымды дамыту 
қажет. Әрбір қазақстандық қызметкер, болашақ білікті кадрлар – бүгінгі студенттер, 
оқушылар мен жастар білімді болуы тиіс. Біртұтас әлемдік қауымдастықты қалыптастыру 
үрдістері мен интеграциялық қалыптастыру үдерістері, халықаралық қарым–қатынас 
салаларының кеңеюі сияқты ғаламдық процестер қатарына халықаралық ынтымақтастықты 
ғылыми білім-беру тұрғысынан қамтамасыз ету мен қарым–қатынас салаларында 
мәдениетаралық байланысты арттыру мәселесін білім беру жүйесінің, атап айтқанда 
Қазақстан Республикасы оқу орындарының басым міндеттерінің біріне айналдырып отыр.  

Ағылшын тілін оқытуда жаңа ақпараттық - технологияларды, техникалық құралдарды 
сабақта жан-жақты қолдану, мұғалімнің көптеген қиындаған қызметтерін жеңілдетіп, осы 
іскерліктің ұстанымды жаңа тәсілдерінің пайда болуына мүмкіндік туғызады. Осындай жаңа 
жолдардың біріне ақпараттық оқыту жүйесіндегі компьютерлік бағдарламалардың түрлері 
арқылы тіл үйретуді жатқызуға болады. Интернет арқылы білім алушы грамматикалық, 
лексикалық, фонетикалық жаттығулар, оқуға және грамматикаға арналған тестілік 
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тапсырмалармен жұмыс істеу мүмкіндігін туғызып, ағылшын тілін үйренушіге аутентті 
мәтіндерді қолдану, үйреніп отырған тіл азаматын тыңдау, олармен қарым – қатынас жасау 
табиғи тілдік ортаны қалыптастырып қана қоймай, өзі оқып отырған тіл елінің тарихы мен 
мәдениеті, салт-дәстүрлері, экономикалық даму ерекшеліктерін қамтитын танымдық 
білімдерін кеңейтеді. Көптеген әдіскерлер видеофильм, электрондық почта, мультимедиалық 
презентация, анимациялық суреттер және т.б. көмегімен Ағылшын тілінде сөйлеу қабілетін 
қалыптастыратын жаттығуларды құрастырумен айналысып жатыр. Ал Ағылшынде болмай-
ақ, сол елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан, оқытушылардың 
маңызды тапсырмасының бірі Ағылшын тілі сабағында жаңа технологиялардың түрлі 
амалдарын қолдана отырып, сөйлеушінің шын жағдаяттарын құру болып табылады.  

Ақпараттық технология (information technology) – 1. объектінің, үрдістің немесе 
құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинақтау, өңдеу, жеткізу 
тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын үрдіс. 2. ақпаратты өңдеу үшін 
пайдаланатын технологияның, элементтердің, құрылғылардың немесе әдістердің жиынтығы. 
Ақпаратты жеткізу әдістері мен механизмдерін және оларды жазып, жинақты құрылғыларын 
қамтитын жалпы ұғым. Сонымен, ақпараттық технология ұғымы- өңделген, жинақталған 
ақпаратты пайдаланушыға жинақталған түрде жеткізу әдістері, құрылғыларын, элементтерін 
қамтитын жиынтық. Яғни, ақпаратты бізге жинақты түрде жеткізу технологиясы болып 
табылады. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының білім туралы тұжырымдамасы ойлы, 
өнерлі, білімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған және қазіргі білім жүйесі оқушылардың 
танымдық белсенділігін дамытатын оқытудың дәстүрлі емес, белсенді түрін және әдістерін 
оқу үрдісіне енгізу бағытында құрылуы тиіс. Білімді дамыту үшін білім берудің үйреншікті 
әдісінен оқыту үрдісінде білім алушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыратын 
білім берудің жаңа белсенді әдісіне көшу керек. Бұл тапсырманы оқыту үрдісінде ақпараттық 
технологияларды қолдану арқылы жүзеге асыруға болады. Барлық экономикалық дамыған 
елдерде білім беру жүйесі толық ақпараттандырылған. Білім беру үрдісін ақпараттандыру- 
ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дүниежүзілік озық тәжірибелерге сүйеніп 
жаңа типті оқыту, әр білім алушының қабілетін жан-жақты дамыту үшін қолайлы жағдай 
туғызу, оқу тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды 
көздейді. Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі интернеттің пайда болуының арқасында 
дамығанын барлығы мойындайды. Бастысы, ағылшын тілін меңгеруде ақпараттық 
технологиялардың алатын орны зор.  

Ағылшын тілін үйрету үрдісінде компьютер технологияларын қолдану сабақты 
қызықты жолмен өткізуге көмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, видео-көріністер, әр 
түрлі дыбыстық презентациялар, бейне-конференция, анықтама каталогтары, жүйеде сөйлесу 
білім алушылардың бар ойын өзіне бағыттайды, сонымен қатар, оқу үрдісінде білім 
алушының белсенділігі оянады. Нәтижесінде, білім алушы ақпаратты жеңіл әрі тез 
қабылдайды және білім алушының ынтасы мен қызығушылығы жоғарылайды. Тілді 
ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл 
үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады. Қазіргі 
ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде мектептегі оқу үдерісінің тиімділігі 
мұғалімнің кәсіби дайындығына тікелей байланысты. Күнделікті сабақ барысында 
ақпараттық технологияны пайдалану - заман талабына болып табылады. XXI ғасырда қоғам 
қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында мынадай міндеттерді шешу көзделіп 
отыр: білім беру сапасын көтеру, компьютерлендіру, интернет, электрондық 
телекоммуникация құралдары мен электрондық оқулықтар даярлау. [3,147-170б] Жоғарыда 
аталған тәсілдер оқушылардың заман талабына сай білім алуына, танымдық белсенділігін 
арттыруға септігін тигізеді. Соңғы жылдары көз алдымызда адамдардың әлеуметтік, мәдени, 
ғылыми және өндірістік қызмет аясына тікелей әсер еткен компьютерлік революция бола 
алады. Компьютердің оқу үдерісіне де тигізетін өзіндік әсерін жоққа шығаруға болмайды. 
Жаңа ақпараттық технологияны адамзат қызметінің барлық саласында енгізу ақпараттық 
қоғамның басты көрінісі болып табылады. Компьютерлік техниканы үздіксіз білім беру 
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жүйесінде пайдалану оқытудың педагогикалық технологиясы, оқытудың ақпараттық 
технологиясы, оқытудың компьютерлік технологиясының пайда болуына себеп болды. 

Оқытудың компьютерлік технологиясы деп оқушының өз бетімен танымдық іс-
әрекетін дамытуға, оқыту мен оқуды басқаруға, сондай-ақ оқу мен практикалық есептерді 
ойындық, адам-машиналы тұрғыдан шешуге бағытталған әдіснамалық, психологиялық-
педагогикалық, бағдарламалық-техникалық және ұйымдастыру құралдарының кешенін 
айтады [4, 239-247б].  

Ағылшын тілі сабақтарында өзіміз қолданып жүрген компьютерлік бағдарламамен 
жұмыс істеу түрлерін атап өтер болсақ, лексиканы меңгерту, мәтіндік лексиканың 
кіріспесінде және онымен жұмыс істеуде, мысалы, азық түлік, сауда, киім, т.б. Сөйлеу 
жұмыстары. Көптеген бағдарламаларда микрофонмен жұмыс істеуді қарастырады. Сөздер 
мен сөз тіркестері тыңдалғаннан кейін, оқушы оны қайталайды. Бұдан соң диктордың сөзді 
айту, яғни дыбыстау ерекшелігін тыңдай отырып, жеткіліксіз жақтарын аңғарып, оқушы оны 
түзетуге мүмкіндік алады. Оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда диалогтың да берері мол. 
Диалог – сөйлесудің ең негізгі түрі болып саналады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас 
амандасудан басталады. Мұғалім сабаққа кіргеннен оқушылармен диалогта болады. 
Оқушыларға белгілі бір тақырыпта тапсырмалар беру арқылы сұхбаттар құрылады. 
Диалогтік сөйлесуді естіп-тыңдаумен біртұтас та, жекелей де пайдалануға болады. Мақсатты 
ұйымдастырылған жағдаяттар арқылы ауызекі сөйлесуге үйрету - оқушыларды қызықтырады.  

Диалогтік сөйлеу- коммуникативтік оқытудың негізгі ұстанымына сәйкес келеді. 
Коммуникативтіліктің жауап алынған жағдайда ғана жүзеге асуы оның ұстанымы болып 
есептеледі. Ауызекі сөйлесу – жауаптасу арқылы жүзеге асады, ал жауаптасуға дейінгі 
дайындық кезеңдерін былайша сараланады:  

І кезең: диалогпен танысу;  
ІІ кезең: диалогті жаттау;  
ІІІ кезең: диалогті қойылымға айналдыру, яғни сөйлесім іс-әркетін қойылым іс-

әрекетімен ұштастыру;  
Жазуды оқыту. Жұмыстың бұл түрі сауатты жазу дағдыларымен, есте сақтау 

қабілеттерін дамытады, әрі пернетақтаны меңгеруге септігін тигізеді. Тыңдау, сауатты жазу, 
әріптерді теру секілді үш іс-әрекетті бір уақытта біріктіреді.  

Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің қай түрі болса да лексикалық-грамматикалық 
дайындық деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу әрекетін ұйымдастыруда ауызекі жауаптасу 
мен мәтін бойынша жұмыс негізгі құрал болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық оқу 
құралдары (компьютер, аудио-визуалды құралдар) бойынша да оқушылар белсенді 
коммуникацияға түсе алады.  

Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыруда сөздер мен сөз тіркестерінің қолданылуын, 
сөйлем құрастыруды, тұрақты сөз тіркестерін қолдануды, сұрақ қоюдың барлық түрлерін 
үйрену тиімді. Оқушылардың сөйлеу дағдылары ауызекі сөйлеу жүйесінен, сұраққа қысқа да 
толық жауап қарастыра алуынан, оқығандарын ауызша да, жазбаша да мазмұндап беретіндей 
дағды-машықтарынан, шығарма, хат жазу дағдыларынан құралады. Ағылшын тілін оқытуда 
ең алдымен тәжірибелік мақсат қойылады, оған оқушылардың сөздік қорларын байыту, 
сауатты жазуға үйрету, сөйлесуге, көргендерін, естігендерін әңгімелеп беруге үйрету қажет. 
Ал бұл іс-әрекеттерді сауатты да дұрыс жүзеге асыру үшін грамматикалық жұмыс жүргізілуі 
керек.  

Компьютерлік оқыту бағдарламаларының қай қайсы болмасын өз мазмұнынан 
грамматикалық жұмыс жүргізуді тыс қалдырмайды, белгілі бір грамматикалық құрылымның 
жұмыстарын қамтиды. Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы 
шарттарын ғалымдар төмендегідей саралайды:  

1. Компьютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі түрде талдап, 
сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық адамның ақпараттық 
мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды.  

2. Компьютер адамның зерттеу-танымдық әрекетінің әмбебап құралы ретінде 
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ерекшелінеді.  
3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымдық құрал бола білуі. 

Яғни, білімгер, ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады. Бұл – 
мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. Тіл үйренуде бұл мүмкіншіліктер ең 
маңызды болмақ.  

4. Құрал білімгерлерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. Білім алуда 
дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тәсілін, стратегиясын 
қалыптастырады.  

5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта орындау 
мүмкіншілігі туындайды.  

Ағылшын тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол 
ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, 
өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді [5,38б].  

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа технологиялар 
арқылы оқыту ісі күннен-күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық-коммуникативтік 
технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне 
игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады. Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, 
шығармашылық және коммуникативтік істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі 
артады, сабақтың негізгі кезендерінің бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты 
ұсынуға болады. Қазіргі заманда ғылымсыз жан-жақты дамыған өркениетті елдердің 
қатарына қосылу мүмкін емес. Ал мектеп мұғалімдерінің бүгінгі заманға сай берілген 
сабақтары осы мәселелерді шешуші күш болып отыр.  

 Қорыта келе, ағылшын тілін оқытуда жаңа ақпараттық құралдарды пайдалану 
оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытып, заманауи дерек көздерін үйлесімді 
пайдалана отырып, ағылшын тілін практикалық тұрғыдан жетік меңгеруіне, сонымен қатар 
оқушылардың сөйлеу және түсіну дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. 
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Тіл – адам мәдениетінің, интеллектісі мен жан-жақтылығының көpсеткіші болып 

табылады, өз ойын байланыстыpып айту және жазу баланың басқа адамдаpмен еpкін қаpым-
қатынас жасауына мүмкіндік беpеді. Басқалаpмен қаpым-қатынастың таpтымды, сәтті болуы 
адамның өзінің ойын қаншалықты еpкін, тиянақты, жүйелі түpде жеткізуіне байланысты. 
Оpтаңғы сынып оқушылаpы сөйлеуге үйpену аpқылы тыңдап түсіну тілдің мағыналық, 
құpылымдық еpекшелігін тануға, көpкемдік бейнелілігін ұғынуға, сөздік қоpының кеңеюіне 
мүмкіндік алады [1, 272]. 

Кей автоpлаp тыңдаудың екі түpін атап көpсетеді: толық мәтінді түсіну және тыңдалған 
мәтіннің тек негізгі мазмұнын түсіну. Шетел тілін оқытудың бастапқы этапында толық 
мәтінді түсіну түpі өте маңызды. 

Аудио-визуальді әдіскеp біpінші болып Губеpина, Pиван ғалымдаpы айналысқан [2,27]. 
Бұл әдіс еpесектеpді ағылшын тіліне үйpенуге бағытталған. Әдістің негізгі оқыту мақсаты 
ауызша сөйлесуге машықтандыpу. Әдіскеpлеpдің ойынша біpіншіден әдеби тілдің сөйлесу 
тілінен айыpмашылығы мол.Оқыту негізгі мақсаты сөйлесуге пікіp алмасуға үйpену 
болғандықтан ауызша сөйлесуге көп көңіл бөлінген. Екіншіден, осы бағыт сұpанысына 
сәйкес болған.   Оқу мен жазу тек сөйлесу тілінің гpафикалық қызметін атқаpу үшін 
қолданған сондықтан негізін құpамайды. Аудио-визуальді бағытта баpлық тіл матеpиалы тек 
қана тыңдалады. Оның әдістемелік пpинциптеpі: 

1. Оқыту матеpиалы диалог тек қана пікіp алмасу 
2. Сөйлесу оқыту негізі гpафикалық түpінің мағынасы жоқ 
3. Жаңа матеpиал тек тыңдау аpқылы қабылданады 
4. Тіл матеpиалы қабылдауы мен пысықтауда дыбыстық жағына көңіл аудаpылып, 

дыбыс интонация, дыбыс ыpғағы біpіктіpіледі 
5. Жаңа матеpиал контекст сипаттау көpсетілім аpқылы үйpетіледі 
6. Тілді меңгеpу жолы еліктеу аpқылы дамиды. 
Бұл әдіс туpа әдіске ұқсас болғанымен өзіндік еpекшеліктеpі де баp, тіл матеpиалы 

гpамматикалық құpылымда лексика жазбаша түpде емес, пікіp алмасу түpінде беpілген. 
Әдістің ең басты еpекшелігі дыбыстық және көpнекілік матеpиал көп қолдануда. Әp 
ұсынылған диалогтың дыбыстық бейнелік қосымша матеpиалы болады. Әдіскеpлеpдің 
ойынша аудио-визуальдық әдіс 4 кезіңге бөлінеді: 

1. Пpезентация 
2. Түсіндіpу 
3. Қайталау 
4. Пысықтау немесе матеpиалды белсендендіpу [3,6-16] 
Пpезентация –ойды жүйеге келтіpу үшін диафильм көpсетуден басталады және 2-3 

сөйлем титp pетінде алынады.Сөйлемдеp тыңдалады, диафильмнің кадіpімен пысықталады.  
Түсіндіpу – мұғалім сұpақ қою аpқылы дыбысты дұpыс түсінгенін тексеpеді.Дұpыс 

түсіндіpілмеген жағдайда мұғалім көpнекілік қолданады. 
Қайталау – диафильмге  қаpап оқушы сөйлемдеpді қайталайды, өзін-өзі таспаға жазып 

алады. Диафильмді қайта тыңдап өз қатесін тексеpеді. Бұл сөйлемді жаттап алу кезеңі. 
Пысықтау – бұл кезеңде диафильм дыбысы өшіpіледі, кадp көpсетілгенде оқушылаp 

заттаpды атайды содан магнитафондағы өзі жазған дыбыстаpды тыңдайды.Бұл өзін-өзі 
тексеpу кезеңі қажет болса оқушылаp лабоpатоpиялық жұмыста мәтінді меңгеpуді 
жалғастыpады. 

Үнқатымдық жаттығулаpдың оқушылаpдың диалог құpа білу біліктеpін жетілдіpуде 
маңызы зоp. Оқыту тәжіpибесі баpысында айтылған ойға келісу, айтылған ойға келіспеу 
немесе оны теpіске шығаpу, таң қалысын білдіpу мәндеpіндегі үнқатымдық жаттығулаp 
қолданылды. Ауызша үнқатымдық жаттығулаpды сабақтың мультимедиалық бағдаpламамен 
өзіндік жұмысқа дейінгі кезеңінде мәтін тақыpыбы мен мазмұнын болжау, мәтін мазмұнын 
түсінуді жеңілдету, лексикалық қиындықтаpды жеңу мақсаттаpында қолдандық. Ал тілдік 
сеpіктестеp тобы мен жұбында оpындалатын ауызша және жазбаша үнқатымдық 
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жаттығулаpды сабақтың мультимедиалық бағдаpламамен өзіндік жұмыстан кейінгі тілдік 
біліктеpді дамыту кезеңінде қолдандық. Бұл кезеңдегі үнқатымдық жаттығулаp оқушылаpды 
pөлдік жаттығулаpмен және пікіpталас жаттығулаpымен жұмыс жасауға дайындау 
мақсатында жүpгізілді. 

Жағдаяттық жаттығулаp – қазақ тілі топтаpда шет тілін оқытуда жиі қолданылатын оқу 
жаттығулаpының түpі. Жағдаяттық жаттығулаpдың маңыздылығы мен коммуникативтік 
құндылығы – олаpдың ұсынылған шаpтты-нақты немесе елестетуші жағдаяттаp мен қаpама-
қайшылықты мәселелеpге қатысты оқушылаpдың ауызша еpкін тілдесімдік жауап әpекетін 
туғызатындығында.  

Айтылымдық және оқылымдық біліктеpді дамыту үшін «жұптағы диалог», «топтағы 
дилог» әдістеpі қолданылды. Жұмысты «жұптағы диалог» әдісі аpқылы жүpгізу үшін 
топтағы оқушылаp біpнеше жұптаpға бөлінді. Әp жұпқа жеке қысқаша мәтін біp паpақ қағаз 
түpінде беpілді. Жұптағы оқушылаp мәтінді оқиды да, беpілген тапсыpма бойынша мәтін 
мазмұнына байланысты біpнеше үнқатымдаpдан тұpатын диалог мәтінін құpастыpып, оны 
өздеpі оқиды. «Топтағы диалог» әдісі аpқылы да осындай жұмыс түpін ұйымдастыpуға 
болады. [4,25-29] 

Тыңдалымдық біліктеp оқушылаpдың есту аpқылы қабылдаған ақпаpатын (хабаpды) 
түсінуін, ойша қоpыта білуін, талдап, жіктей алуын, өзінің жауап әpекетін құpа білуін 
қамтамасыз етеді. Сабақтың мультимедиалық бағдаpламасыз өткізілетін кезеңінде 
оқушылаpдың тыңдалымдық біліктеpін дамытуды ұйымдастыpу үшін мынадай әдіс-тәсілдеp 
қолданылды: оқытуды ұйымдастыpудың ұжымдық (топтық, жұптық) әдісі, ақпаpатты 
беpудің аудиолық әдісі, көpнекілік әдісі, диалог әдісі, полилог, т.б. Бұл кезеңдегі оқушылаpға 
тыңдауға ұсынылатын мәтін мультимедиалық бағдаpламадағы мәтінге байланысты таңдалып 
алынды және ол диалогтық сипатта болып, аудиотаспадан тыңдатылды. Бұдан соң тілдік 
сеpіктестеp топтаpына (жұптаpына) тыңдалған мәтінді түсініп-қабылдауға байланысты 
оpындалатын жұмыстаp түpлендіpіліп беpілді. Жұмысты оқушылаp топта (жұпта) өзаpа 
ақылдаса, ойласа отыpып оpындады. Жұмысты бұлайша оpындау аpқылы оқушылаp, 
біpіншіден, біp-біpімен өзаpа әpекет етіп, коммуникативтік қаpым-қатынасқа түседі; 
екіншіден, біpінің білмегенін біpі толықтыpа отыpып, біp-біpінен үйpенеді; үшіншіден, 
топтасып, ұжымдасып жұмыс жасауға үйpенеді. Топтағы (жұптағы) жұмыс баpысында 
беpілген мәтін мазмұнын талдау, саpалау, жіктеу негізінде ойлау опеpациялаpы оpындалып, 
нәтижесінде мәтін мазмұнын түсініп-қабылдау жүзеге асыpылады. Оқу матеpиалдаpын 
қолдану аталған талаптаp бойынша жүйеленіп, іpі тақыpыптаp аудио құpалдаp негізінде 
тыңдалу үpдісінде қолданылды: «Танысу», «Менің отбасым», «Менің үйім», «Адам. 
Адамның дене мүшелеpі», «Азық-түліктеp», «Менің заттаpым», «Менің мектебім», «Менің 
Отаным», «Қалада. Ауылда», «Жануаpлаp әлемінде», «Жыл мезгілдеpі». Бұл тақыpыптаp 
бастауыш сатының әp сыныбында қайталанып, біpте-біpте күpделендіpіліп отыpды. Әp 
тақыpып бойынша тыңдалу әдістеpі анықталып сыннан өткізіледі. Мақсат оқушылаpды 
белгілі біp тыңдалымға үйpетудің әдістемелік жүйесін жасау болады. Ақпаpаттандыpудың 
тиімді түpлеpіне аудиpование (тыңдалым), бейнеқолдау сынды бейнетехникалаpды қолдану 
жатады. Оқу үpдісінде ақпаpаттық технологиялаp мен жаңа ақпаpаттық желілеpдің пайда 
болып, телеаpна оpталықтаpында мұғалімдеpдің, аpнайы мамандаpдың жетекшілігімен оқу 
телебағдаpламалаpы даяpланды. Мұнда қашықтан оқыту құpалдаpы мен қашықтан оқытудың 
жеpсеpік аpнасының маңызы еpекше. Бұл жүйе оқу үpдісін ұйымдастыpудың тиімділігіне 
және білім сапасының аpтуына мүмкіндік беpетін жаңалық болды. Компьютеpлік 
бейнеконфеpенциялаp, техникалық құpал-жабдықтаp аpқылы алынған мәліметтеpді өңдеп, 
білім алушылаpға жеткізуді қамтамасыз етудегі жоғаpы деңгейімен сипатталады. Демек, 
әpбіp білім алушы мамандаp компьютеpлік желі аpқылы қосылатын әp түpлі электpондық 
мұpағаттаp мен Интеpнет-pесуpстаpды жан-жақты меңгеpу негізінде көптеген ақпаpаттаpға 
өз оpнында отыpып-ақ қол жеткізеді. Электpондық кітапхана, электpондық оқу 
басылымдаpы, электpондық оқулықтаp және т.б. мүмкіндіктеp пайда болды. Бұл әpине, оқу 
үpдісін ақпаpаттандыpудағы үлкен жетістіктеp болып табылады. [5,29] 
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Әpине, ақпаpаттық-қатынастық технологиялаp мұғалімді алмастыpа алмайды және 
мұғалімге тән көптеген қызметтеpді оpындай алмайды. Біpақ, мұғалім сыныптағы әpбіp 
оқушының жеке мүмкіндіктеpін есепке ала алмайды және осы мүмкіндіктеpдің бәpін 
анықтауға мұғалімнің күші де келмейді. Сонымен қатаp, мұнда сабақ үлгеpімі нашаp және 
оpташа оқушылаpға көмек көpсету, жақсы оқитын оқушылаpға әpқашан қиыныpақ тапсыpма 
беpуге көңіл бөлу мүмкіндіктеpі де жатады. Қолайлы pежимде жұмыс істейтін мұғалімнің өзі 
бәpібіp белгілі уақытта немесе оқу уақытының біp бөлігінде әpбіp оқушының іс-әpекетін 
басқаpа алуы мүмкін емес, әpбіp оқушыны оқытуы және дамуын қаpқынды қамтамасыз ету 
жағдайы болмайды. Бұл жеpде ақпаpаттық-қатынастық технологиялаp мұғалімге де, 
оқушыға да маңызды көмек көpсете алады және көpсетуі қажет.Теоpиялық және әдістемелік 
әдебиеттеpді талдау бастауыш сынып мұғалімдеpінің аудио визуалді пайдалануға даяpлығы 
жоғаpы, оpта, төменгі деңгейде болып қалыптасатынын анықтауға мүмкіндік беpді. 

Оpтаңғы сынып мұғалімдеpінің аудио құpалдаpды пайдалануғадаяpлығының 
көpсетілгендей оқу үpдісінде тыңдалымды пайдалануда мазмұндық және психологиялық 
компоненттеpді ескеpумен еpекшеленеді. Қызығушылық ынтамен, себеп-салдаpлық 
байланыстаpды, заңдылықтаp мен қаpама-қайшылықтаpды түсіндіpе алады. 

Оpтаңғы сынып мұғалімдеpінің аудио құpалдаpды пайдалануда теоpиялық білімді 
меңгеpгендігімен, біpақ жүйеленбегендігімен анықталады. Олаpдың кейбіpеуі педагогикалық 
іс-әpекетті сауатты талдай отыpып, оны іске асыpу жолдаpын ұсынса, кейбіpеуі нақты білімі 
немесе ынтасы жоқ болғандықтан көпшілік жағдайлаpда кедеpгілеpге тап болады [7,59б]. 

Оpтаңғы сынып мұғалімдеpініңаудио құpалдаpды пайдалануғажасалған модель 
бойынша мазмұндық және психологиялық компоненттеpінің мүлдем болмауымен, 
іскеpліктеpін дамытуға қызығушылық танытпайтындығымен айқындалады. 
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Main purpose of foreign language teaching is to teach for universal form of communications 
which is presented in speech situations. Language is important at particular situations and initially 
occurred by speech situations which are associated with three sides of learning process such as 
constructing learning materials, method of presenting learning language material at the lesson and 
forms of organization activity. 

English language is being as one of the pivotal discipline at school which provides multiple 
opportunities for learners. The main aim of teaching foreign language is to train learners at speech 
activities and prepare them to enter any communication. 
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The problem that creation conditions closer to real communication is still kept in the centre of 
foreign language teaching methodology for teaching oral speech of learners. The significance of 
real communication are presented in speech situations that include conditions and circumstances 
which are relevant for speakers which induce their speech act as well as speech situations identify 
program, content and formation of speakers’ utterance.[1, 101] 

Speech situations in the learning conditions are used as learning speech situation to activate 
and to optimize speech activity of learners. [2, 35] 

Topicality of our article is based on how to stimulate speech activity of senior classes through 
speech situations. Foremost, practically teachers have been facing with standing of learners of 
senior classes in “silence” at the lessons that are dedicated to improve oral foreign language speech 
activity. The definition foreign language speech activity was given by Zakirova G.Sh. as unity of 
means and methods of oral foreign language communication.[3,50] In the methodology of FL 
teaching speech situations are used as teaching techniques to stimulate learners speech activity. 
Furthermore, due to the psychological feature of speech activity of senior classes, it is hardly to 
justify relevantly to their judgments, even though, there undergoes qualitative changes in senior 
class age i.e. speech of learners turns to more bookish, accurate than previous period. However, 
creation speech situation for senior classes encourages learners to produce argumentative 
speculation. 

According to psycho-physiological feature of speech in foreign language depends on thinking 
and consists of three phase of verbal cognitive process such as motivation planning and 
implementing.[4,45] Taking into consideration usage of these features, foreign language teacher 
might improve foreign language speech and thinking skills  of senior classes respectively, 
contribute their professional-career oriented  development of learners who are at the age of career 
choice  through creating critical thinking on their future career. 

Moreover, creation and usage of speech situation coincide with didactic principles of teaching 
foreign language. Pochechnyaia has clarified four main principles of speech situation as a teaching 
technique of foreign language such as followings: 

• Explanation of speech situations as form of organization learning process. 
• Modeling speech situations  by standards of teaching objectives and  
• Correlations of allowance speech situations with teaching functions 
• Applications of all types of speech situations for each stage of educational cognitive activity. 
  In order to generalize the didactic principles of speech situation, the following considerations 

are regarded.  [5, 9] 
    There are five forms of speech situations (standard speech situations, variable speech 

situations, problematic speech situations, ) are identified, however, from the point of view of 
designing typology of situations mean that general interrelations are used for modeling types of 
situations and for highlighting the types of situations such as social status interrelations, role 
interrelations, activity interrelations and moral interrelations. They should use in primarily three 
main components of situations: specific type problems of interrelation (discussion items) and 
communication tasks as well as any component of situations where it is dominant in the set 

   Using of all variants speech situations make to keep each students from missing themes and 
speech material and simultaneously stimulate   students interest and encourage them with 
supporting. 

Individualized instruction is assumed regarding all individual characteristics of learners such 
as level of proficiency and capabilities, character and type of temperaments, interests and aspiration 
to new knowledge. The main condition for teacher to exposure all listed individual characteristics. 
Developing speech skills is revealed in the course of intercommunication. [6, 9] 

    Questions of teacher should be asked in order to answer simply as well as it is used to 
prompt learners to apply all speech means for informative response. Identifications of interest and 
aptitude of learner are not difficult for teachers. It is easy to use questionnaires and conversation to 
clear up what students do at spare time; what books they prefer; what film they watch; what they 
discuss with pleasure and what topic they avoid from. The most difficult for teacher is to present 



3760 

characteristics of learners. In order to obtain reliable information about their characteristics. It needs 
to apply professional skills, psycho didactic method, as a rule, skillful teacher might clarify these 
characteristics inductively by “their life experience”. [7, 18] 

Speech situations stimulates oral speech activity providing  problematic situations , 
maintained prompts and forms of intercourse such as dialogue speech, monologue speech and 
polylogue speech. The forms of intercourse clarify arrangement of learners’ communication and 
connections form. Dialogue speech consist of set of communicative motives so it produces speech 
spontaneously and namely this feature makes learners face with difficulties planning dialogue in 
advance while perception speech act of interlocutor. 

Furthermore, we have analyzed probably sample of empirical usage of speech situation to 
disclose of our study.  It is illustrated in the table №1 “The short term plan for lesson on  “Hobbies 
and qualities” for NIS learners 9 forms” 

The table №1 
“Hobbies and qualities” School:NIS, Astana 
Date:02.09.2014 Teacher name: Abdimanapova Laila 
CLASS: 9C  Number present: absent: 

Learning 
objectives(s) that this 
lesson is contributing 
to 

9.W8  spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
growing range of familiar general and curricular topics  

9.UE15 use infinitive forms after a growing number of adjectives 
and verbs; use gerund forms after a growing variety of verbs and 
prepositions; use an increased variety  of prepositional verbs and phrasal 
verbs on a range of familiar general and curricular topics 

9.S1  use formal and informal registers in their talk on a growing 
range of general and curricular topics 

9.L2  understand most specific information in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics  

Lesson 
objectives 

All learners will be able to: 
• make a list of at least ten hobbies  
• check the spelling of their list of hobbies using online dictionaries 
• know four phrasal verbs associated with the topic 
Most learners will be able to: 
• know that hobbies reflect our personalities and can be useful 

indicators of interest for future careers 
• know twenty four different kinds of hobbies 
Some learners will be able to: 
• critically analyze others points of view 

Previous 
learning 

 some names of hobbies 

Plan 

Planned 
 

Planned activities (replace the notes below 
    

Resource
 2 minutes 

 
8 minutes 

 
 

 
 
 

• Greeting 
• Lead-in  
T divides Ss into five groups and gives the task 

to write the list hobbies with alphabetic range. 
Ss come up with the name of a hobby for each 

letter of the alphabet (G) 
The groups go round looking at the lists and 

peer assessing the lists.    

 
alphabetic list 
of hobbies: 
http://www.hob
by-
hour.com/hobb
y_list.php 
dictionaries 

http://www.hobby-hour.com/hobby_list.php
http://www.hobby-hour.com/hobby_list.php
http://www.hobby-hour.com/hobby_list.php
http://www.hobby-hour.com/hobby_list.php
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T allows discussion while this is happening 
 The winner is the group that finished first with 

the least spelling mistakes. 
Each group goes back to their list and the whole 

class runs through the hobbies and any spelling 
issues.(W)  

• T elicit the theme and objectives of the lesson 
 

online 
dictionary 

 

 
5 minutes 

 
 
 
 
 

 

T introduces learners to four phrasal verbs 
related to hobbies: take up, give up, get into, and join 
in.  

Ss listen to the short video on the phrasal verbs.  
Then in pairs, learners come up with their own 

sentences using phrasal verbs.  (P, f)   
Join a different pair and swap sentences for peer 

assessment. (G) 
T gives Ss the task to complete. 
1. Tell your partner about a hobby or something 

you like to do every day. 
When and where do you do the activity? 
Why did you choose this particularly 

hobby/activity? 
What makes the activity fun for you? 
Are other people interested in what you do? 
How do you share your hobby with other 

people? 
2. Ask your partner to tell you about his/her 

hobby or hobbies. 
T distributes pre-prepared prompt cards and 

instructions:  
How do 

hobbies reflect our 
personalities? 

Give example 
from your own life? 

Why are 
hobbies a good 
idea? 

Give example 
from your own life? 

Can you think 
of any examples of 
how a hobby can 
turn into a career? 

Give example 
from your own life? 

Have your 
hobbies changed or 
stayed the same? 

Give example 
from your own life? 

What is your hobby?  Why do you like it? 
 
Ss in turn, one at a time, turn over a prompt card  

then Ss lead the discussion on the question on the card 
and  each  S in the group  provides example from their 
life 

 
short video 
explaining four 
phrasal verbs: 

http://ww
w.youtube.com/
watch?v=BEDJ
hpqYfkY 

Examples 
of prompt 
cards: 

 
 
Example 

of differentiated 
prompt card: 

 
 
 
  

 
5 

Reflexion 
• (W) Plenary: What have we covered today?  
variety of hobbies, their meaning and their 

spelling  
- how some hobbies can move into careers and 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BEDJhpqYfkY
http://www.youtube.com/watch?v=BEDJhpqYfkY
http://www.youtube.com/watch?v=BEDJhpqYfkY
http://www.youtube.com/watch?v=BEDJhpqYfkY
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the value of having interests you? 

Analysis 
The subject matter of the lesson is “Hobbies and qualities” and all activities designed to 

disclose the theme of the lesson. First of all, lead-in activity assists to elicit the theme of the lesson, 
because students discover the topic of the lesson. Secondly, the new language material about 
phrasal verbs for hobbies is introduced by the video, so it makes easier to learners perceive new 
language material.  

Thirdly, teacher provides speech situation giving the tasks working in group. The first is 
telling about hobbies to partner and speech motives are given, too. These lead students to disclose 
the topic by themselves. 

Finally, students are encouraged to fix the learning material as well as the topic of the lesson 
by doing follow-up activity with speech cards. There is given clear speech motives in questions and 
speech reaction produced via insisting to provide the example from his or real life. These tasks 
enable students to speak fluently on hobbies and personalities, hence, speech situations assist to 
produce individual speech. 

The set of aims of the lesson are achieved by completing all objectives of the lesson. Students 
will aware of phrasal verbs and their usage. Students watch and listen the video and speak about the 
topic. However, while speaking students might reveal incorrect usage both definite and indefinite 
forms of English article. 

To sum up, speech situations as a teaching technique are very effective for stimulating speech 
of learners because it assists to optimize to perform speech act. Moreover, when operating at speech 
situations teacher might apply different techniques. The conditions of situation is informed to 
learners in oral and written forms (for example at separate cards) or with the help of technical aids 
(tape recorder, epidiascope).Learners might speak to suggest situations as turn-based, one after 
another such simultaneously in pair and individual works in the class. Any speech situations are 
presented as micro theme of speech. Usage of situation allows significantly expand nomenclature of 
themes usually learning at the lesson and thereby separate situations might occur non thematic as 
though at traditional theme. Capability to realize communicative objectives of real situations assist 
students to feel that they achieved certain actions and form of learning language and with the help 
of it they might solve life problems. 
In order to encourage students to learn foreign language it is important to apply both real and 
imaginative learning situations. Hence, speech situation play a role as a main unit of speech activity 
which makes learners to produce individual speech in the course of specially organized activities. 
Using speech situation logically coincide with general objects and purposes of teaching foreign 
language.  
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 At school the teachers face with learners lacking of functional ability, that is, although 

acquiring language material perfectly, learners make amount of mistakes while realizing them to 
express their thoughts.  In order to solve such issues it is necessary to activate both training at 
language material and practicing at oral speech. According to Lapidus, a prominent Russian 
methodologist who scrutinized how to teach for oral foreign language speech, learners’ speech is 
activated effectively integrating a training language material with the practice at oral speech. In 
such case, we regard to apply a model communicative situation to activate speech of learners 
because it provides psychological and linguistic optimization for learners to speak freely in foreign 
language. 

 In this article we have considered psychological and linguistic characteristics of the model 
of communicative situation (MCS) to activate speech as well as practical analysis of using MCS at 
English class for activization speech of learners. 

Nowadays it is acknowledged that in order to teach successfully for oral speech, it is 
necessary to create conditions which intrigue learners easily without insisting them to produce 
foreign language speech. Due to this aim, speech situation are used to create conditions for 
activization speech of learners. [1, 10] 

 The notion “activization” firstly was studied by B.A. Lapidus who has considered that 
activization oral speech of learners depends on two processes such as acquiring psychological 
mechanism of speech and automatic shifting in speech activity in foreign language. Moreover, oral 
speech describes temporal connection and temporal unity of speech which perform mechanism of 
advance planning and mechanism of feed-forwarding for becoming fluently and setting its elements 
in particular period. [2, 104] 

  The psychological characteristics of feed-forwarding functions speech while pronouncing 
the first word the adjacent words should be prepared to be ready. The mechanism of feed 
forwarding acts in dialogue and monologue speech (when replicas of participants consist of several 
sentences in the conversation or in the form of feed forwarding as the preparation response reaction) 
in the flow of the conversation. [3, 180] 

 Furthermore, Lapidus emphasized to use speech exercises repeatedly more time so as to 
automate oral speech by combining maximally the processes which are purposed for activating 
language material with the process of speech practice. [1, 18] 

 In addition, according to T. M. Kuznetsova methodological characteristics of teaching oral 
speech situation reveals educational features using exercises based on model of communicative 
situation while B. A. Artemov stated that teaching oral speech becomes effectively in the case if it 
is realized on the basis of speech situations imitated to the situation of real verbal interaction. Hence, 
it means such situation induces while individual images to place himself to speaker   identifying the 
aim of speech. [4, 65] 

mailto:abdimanapova92@mail.ru
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 Thus, the definition model of communicative situation is described like learning situation is 
created by audiovisual aids to imitate  at real situation intriguing learners to utter  as well as it acts 
as speech pattern (model of speech) for learners to perform variably and  creatively because it is 
necessary to acquire skills of combined language material. 

We have utilized Kuznetsova’s model of communicative situation to activate of speech for 9 
grades at the school. Generally, Kuznetsova clarifies cycle of working with model of 
communicative situation such as following: 

1. Presenting speech pattern- the first period of when the sample is given to learners. 
The objectives of this stage are consisted of revealing learners how they might or should speak with 
given situation. 

2. Controlling the comprehension- the aim of this stage is to check up understanding 
the content of characters speech and teacher asks “Wh” questions 

3. Preparation for utterance and dramatization- this stage is aimed for learners to 
prepare them to express about given conversation that’s why expressing whole dialogue, learners 
alter the roles and dialogue is repeated again. By doing so, every replicas of dialogue are spoken 
again and trained many time. 

4. Semi-free speaking – used to show acquired learning material and for analogical life 
situation by changing some elements of sample dialogue. Replacing some elements we create 
analogical situations which stimulate to produce individual speech in analogical dialogue. 

5. Free speaking- final stage of model of communicative situation which should not 
only to assess learners but also persuade them that they might speak in the course of given topic 
using learning material. 

  In our article, we have analyzed empirical use of the model of communicative 
situation at English lesson according to Kuznetsova. The lesson provided for 9 forms on the topic 
“Getting to know you”. The aims of the lesson are following objectives such as: 

• Educational: To make revision of Present and Past simple and Present Continuous and the 
construction “to be going to do smth”  

• Developing: to improve students’ speaking skills 
• Upbringing: to impact on learners to speak accurately about themselves 
  The procedure of the lesson is illustrated in №1 table as a part of lesson plan with model of 

communicative situation to activate speech of learners 
 
№1 table Lesson plan 
1 

minute 
 

Teacher’s action Learners’ action 
• Greetings 
• Introduction 

4 
mi

nutes 
 

T  asks to work in pairs to match the 
question with the answers  

T elicits the topic of the lesson and 
introduces the aim of the lesson 

 

Ss work in pairs ask and answer 
questions 

 
Where were 

you born? 
What do you 

do? 
Are you 

married? 
Why are you 

learning English? 
When did 

you start learning 
English? 

How often 

A year 
ago. 

Three 
times a week. 

In 
Thailand. 

Because 
I need it for 
my job. 

I'm a 
teacher. 

No, I'm 
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do you have 
English classes? 

 

single. 
 

 

Practice , follow up activity 
5 

minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10

-13 
minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

minute 
 
 
 
 
 
 

• Presenting speech pattern 
T asks Ss look at photo Maurizio and 

think of question about him then writes 
some samples on the blackboard. Where 
does he come? 

T asks to read the text about Maurizio 
and  complete it with the verbs 

T asks SS to listen and check their 
answer. 

• Controlling the comprehension  
T asks “Wh” question in order to 

check up their comprehension of the text 
Where does he come?; Where does he 

study at?; How many languages does he 
learn? What is he doing now? When his 
course did begin?  Tell about his brother? 
What is he going to do after his 
graduation? 

• Preparation for utterance and 
dramatization 

T  asks Ss to make a dialogue asking 
questions about the present past and future 
of Maurizio in pairs  

T monitors how Ss are discussing if 
necessary support them  

• Semi-free speaking 
T gives Ss the task to speak about 

themselves answering questions What do 
they do? What did they do last year? What 
are they going to do after graduation 
school? 

T listens and makes  notes 
- How many sentences they speak 
- Accuracy of their speech usage of 

tense  
- How well they express about 

themselves (the content of message) 
- Fluency without hesitation 
 
• Free speaking  
T asks Ss to speak about given task in 

the card without preparation. 
 
T listens and makes  notes 
- How many sentences they speak 
- Accuracy of their speech usage of 

tense  
- How well they express about 

• Ss  read the text about Maurizio 
and  complete it with the verbs in pairs 

SS listen the text and check their 
answer. 

My name's Maurizio Celli. I (1) __ 
from Bologna, a city in the north of 
Italy. I'm a student at the University of 
Bologna. I (2) _ modern languages – 
English and Russian. I also know a little 
Spanish, so I (3) __ four languages. I 
__(4) the course a lot, but it's really 
hard work. The course (5) ______three 
years ago. I (6) __j _ at home with my 
parents and my sister. My brother (7) 
____to work in the United States last 
year. After I graduate, I (8) __ as a 
translator. I hope so, anyway. 

•  Ss answer the question 
individually. 

• Ss discuss about the present past 
and future of Maurizio in pairs and make 
a dialogue asking questions 

 
• Ss prepare for the task  

answering the question as well as using 
the sample 

Ss tell about themselves answering 
questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Ss speak about the task on the 

familiar topic in the card without 
preparation 

 
Tell about person who you know 

well, you should say 
- Who is this person for you 
- What does he do 
- What did he do in the past 
- What is he going to do in the 

future? 
Ss give feedback completing the 
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3 

minute 

themselves (the content of message) 
- Fluency without hesitation 
Conclusion. Learners are asked to 

write reflexes about lesson  
 

table 
 

What tasks was easy to do What tasks was difficult to 
do 

What I have learnt 
What I want to see 

the next lesson 
 

The analysis (review)of the lesson which model of communicative situation used for 
activization speech of 9 forms 

 The lesson consisted of four part such as greeting, introduction the new lesson, practice part 
and conclusion. Learners were introduced with the sample of speech pattern by completing the task 
filling appropriate verbs following Grammar rules. This task enhanced their training at grammar of 
tenses as Present Simple, Present Continuous, Past Simple as well as grammar construction “to be 
going to do something”  ,meanwhile, they were introduced the topic and modeled about  the speech  
namely, for the question “what to say or how to say”  about the theme “Getting to know you”. By 
doing this task, we might consider their speech mechanism feed-forwarding is switched on because 
they have found what to say and how to say about the given topic. 

 The second stage is conducted by asking “Wh” questions in order to check up their 
comprehension about text. This period is very relevant to switch on the speech mechanism short 
term memory which is crucial for oral speech. 

  At the third stage, learners are given the task to make in pairs dialogue about the text using 
the questions to answer.  After performing the dialogue, learners alter their role and act the dialogue 
again. By doing so they trained twice on grammar and speech model. 

 At the fourth stage, in order to follow the rule of the activization oral speech, we have 
altered the task to speak about learners themselves according to the text. It stimulated learners to 
produce individual speech in analogue situation. 

 At the final stage, modeling communicative situation, we have designed new situation to 
speak. All learners could speak fluently about their friends as well as they have tried to follow the 
grammar rules of tenses. As a result, at all the sequence of the lesson training at grammar, learners 
practiced at oral speech, respectively. 

 The lesson was challengeable and interesting for learners because they did not practice at 
oral speech in such way. Furthermore, the using the model of communicative situation enables to 
activate both language material and oral speech because they were integrated in all tasks of the 
lesson. In addition, learner began to speak fluently because practices at oral speech atomized their 
speech. Finally learners might construct sentences from 5-6 to 15 in the flow of the speech. 

  To sum up, using the model of communicative speech situations is very effective to activate 
speech of learners because it regards to stimulate both language material and oral speech.  
Kuznetsova’s model of communicative speech situation coincides with the principles of activization 
oral speech of learners because it reveals freed forwarding mechanism, psychological mechanism of 
planning the speech. Empirical application of   to model of communicative situations proves to the 
possibility of creation model of communicative situations at the English class might effective to 
activate the speech of the learners as well as improve their fluency. Thus, activization is a process 
which performs purposes to formation of automatism utilizing present elements of language in the 
speech. 
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Nowadays many young men are interested in science. Surely, this fact makes the older 
generation look forward with great sense of hope and inspiration.  

Following the idea of L. N. Gumilyov, the idea of “cosmism” (the key of living in a harmony 
is living obeying the Universe rules), it is self-evident the modern society should make a living 
taking into consideration the up-to-date events, the process of globalization and the informational 
streaming. Developing these thoughts it is obvious to come, to face the suggestions of President of 
the Republic of Kazakhstan in order to achieve ones goals aims a lot of work should be done, tones 
of useful “right” literature should be read, the body and the mind should be held in clearness. 

Modern generation of people knows several foreign languages; they are good at sport, 
interested in creating new and helpful devices. And according to the leader of the state the politics 
of three languages is crucial, the future holds the innovations in every sphere of life and the 
language is an important tool to make those innovations be alive, spread all around the world, in 
general, it makes the humanity go ahead. 

Therefore, English is needed to be learnt as ever. And the theme “Phrasal verbs” is 
irreplaceable in learning English; they make the language more colourful, make the speech not 
boring to the listeners, if one uses phrasal verbs, idioms or phraseologisms in a correct way, native 
will respect and adore in some kind. 

A phrasal verb consists of a verb and a preposition, a verb and an adverb, or a verb, an adverb, 
and a preposition — the verb’s partners are collectively known as particles — that combine to 
produce a figure of speech. (Phrasal verbs are common in idiomatic expressions, such as “add insult 
to injury” or “scared them out of their wits.”) Examples include “call back,” “check up,” and “give 
in” [1, 59].  

Phrasal verbs are easily split by pronouns, nouns, and noun phrases, as in “I’m making it up,” 
“Put your toys away,” and “I poured the soup mix in.” Note that a phrasal verb can be split or kept 
together when used with a noun (“Put down your pencils” or “Put your pencils down”) but no such 
choice is possible with a pronoun: You can write, “Put them down,” but “Put down them” isn’t 
considered grammatically correct. 

For instance, to the students who at the Information Technology Faculty the following 
example might be presented: 

1) Finally, I have figured out how to use Mac OS. 

mailto:deimd@mail.ru
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2) I set up new operation system with the help of VB (Virtual Box).  
3) I logged out from VK (social network VKontakte). 
4) Unfortunately, I have to cut out these words from our article.   
5) Obviously, hackers of Anonymous broke into our systems. 
6) Hackers have broken off connection between users. 
7) Bytes of my program lined up on the one cable. 
8) Gamma rays have gone through the fiber optic cable. 
9) Phone signal have spread out in the range of -90 and +90. 
10)Workers of Google must keep on doing their work. 
11)Alexander has gone back to his house after the party, devoted to DNA computers 

installation celebration. 
12) My robot has taken on the form of a human. 
13) James had to hang up the phone, but he did not do it. 
14) Neo looked out of his car, because he did not want to leave his laptop at home. 
15) Jack is looking for house for his family. 
16) Harry will not type in today. 
17) You must not knock out him. 
18) Hitler tried knock off all in the world. 
19) They turned down your application. 
20) Students must write down teacher`s lecture. 
One of the grammar/vocabulary areas that causes most problems for students of English is 

phrasal verbs, and not surprisingly. As it was discussed, this difficult area is worthy of much 
attention. This time we turn the spotlight on phrasal verbs with the same base verb - "get". 

"Get" is a verb whose use on its own is frowned upon by many purists, and its use should be 
avoided as far as is possible in formal contexts, where recourse to such verbs as obtain, acquire and 
receive is preferred. For example, "I received your letter/I received a lot of help" rather than "I got 
your letter/I got a lot of help" [2, 182]. However, the phrasal verb forms, conveying as they do 
specific meanings, are accepted more readily. 

Before reading any further, how many phrasal verbs with "get" can be thought of? Here, there 
are  eight of them. 

"Get through to" means to "make contact" and is most often used in the context of trying to 
contact someone by telephone, so you might say, "I've been trying to get through to him on the 
phone all morning". It can of course also be used when you succeed in contacting someone, such as: 
"I got through to him straight away", although here the connotation is that usually it is difficult to 
speak to him (because he's always on the phone). "Get through to" also represents the idea of 
making someone see sense or understand what you're saying, as in the example: "I just can't get the 
message through to him". "Get through" - without the preposition "to" - can mean to succeed in an 
examination or test, and to use, spend or consume ("we got though our money very quickly"). 

Next is "get by". The best way of explaining this phrasal verb is to substitute it for the word 
"survive". So if you said, "When I was a student, I got by on $20 a week", the idea is that $20 was 
all you needed to survive (i.e. to buy the basic, essential things every week). 

"Apparently, he stole thousands of pounds from the company and got away with it for years" 
[3, 254]. The phrasal verb "get away with" means to avoid being caught and punished, and is often 
used in the expression "He'll never get away with it", to express an opinion that someone who is 
doing or has done something wrong will not be able to escape punishment in the end. 

Today many students from non-linguistic faculties are interested in English. It helps not only 
in foreign language lessons but also in life. Young people are involved in learning process by means 
of watching movies, listen and follow the latest news, listen to audio books, discuss some issues 
with the native speakers some in source language – all these things make s great influence on better 
comprehension and make the learning of English as a foreign language interesting to learn. 

There some examples of phrasal verbs from “Dark fields” of Alan Glynn. The book is read all 
over the world by people of different ages and became bestseller. There is a movie called 
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“Limitless” with the famous cast in it like B. Cooper. 
1. I should have just stayed in the city, and let the time-lapse flicker of the lights short-

circuit my now preternatural attention span, let the relentless bustle and noise wear me down and 
burn up all this energy. 

2. I’m facing the TV set, which is bolted to the wall in the corner, and is switched on, 
tuned to CNN, but with the sound turned right down. 

3. It is beginning to break up under the immense pressure, beginning to crack and 
fragment into separate shards of memory – while simultaneously remaining. 

4. I suppose I brought the laptop with me intending to get everything down on a disk. 
5. I had a host of companion symptoms as well, niggly physical things that showed up 

occasionally, weird aches, possible lumps, rashes, symptoms of a condition maybe, or a network of 
conditions. (niggle is like irritable) 

6. We settled into a booth, finally, and a waitress came over. 
7. They had looked out for each other in the big bad city, and been each other’s final 

court of appeal in relationships, jobs, apartments. 
8. The people I work for have come up with an amazing new substance. 
9. I looked down at the tiny white pill in the center of the table. 
10. He reached into a side pocket of his jacket and pulled it out. 
11. He turned off the phone and put it back into the side pocket of his jacket. 
12. I finished up the first one and started in on the new one. 
13. Eventually, I picked up Vernon’s card and put it in my pocket. 
14. I entered the building and walked up to the third floor, passing buggies and bicycles 

and cardboard boxes on the way. 
15. I found myself taking some books down from a shelf above the stereo system - a 

shelf where they didn’t belong - and putting them on to another shelf, one where they did belong. 
16. I moved my desk over to the other side of the room, creating a whole new storage 

area where I could put boxes of papers that had previously occupied shelf space. 
17. I was fairly ruthless and threw out things I’d been keeping for no good reason. 
18. When my desk was all tidied up, I decided to go into the kitchen to drink a water. 
19. I got down to the job of cleaning it all up. 
20. I went over to the chair where I’d left my jacket. 
21. I turned around, went over to the couch and sat down very slowly. 
22. I swung my legs back off the couch at once, and stood up. 
23. I reached over to a shelf above the desk for the Raymond Loewy biography and 

studied the photograph on the cover – a dapper, moustachioed Loewy posing in his very modern 
office in 1934. 

24. A car alarm went off in the street and I endured it for a moment or two, but then 
looked up – waiting, hoping for it to stop, and soon. 

25. Raymond Loewy broke into industrial design when he was commissioned to come 
up with a new Gestetner duplicating machine [4]. 

As it was mentioned above, the phrasal verbs have a lot of meanings. There are no exact rules 
how to learn them correctly. Such rules do not exist. And the best way to learn by heart phrasal 
verbs as it was showed above is to learn them in the context, because phrasal verbs in different 
context have different meanings.  

The more phrasal verbs are learnt in the context the merrier they are remembered. The context 
plays an important role in studying phrasal verbs. It should be, touching, catching, funny, not-
ordinary, mostly remembered, up-to-date, simple and interesting for the learners at the same time. 
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В наше время огромное внимание уделяется возможностям использования 

мультимедийных программ в разных сферах жизни общества, в частности, в образовании 
при обучении иностранному языку. Интерес к программам как "English For Communication", 
"The Grammar Rоom", "English Reading Club" с большими возможностями представляют в 
учебном процессе. Эти программы гарантируют огромную информативную базу языкового 
материала, повышение внимания и познавательной активности учеников, высокую степень 
ясности учебного материала, позволяют обучить каждого ученика индивидуальным методам, 
содействуют дифференциации работы студентов, учету их собственных особенностей и 
темпов обучения, а также увеличению времени самостоятельной работы обучаемых, что 
немало важно при кредитной системе обучения. [1] 

Обучающие программы начали занимать важное место в жизни каждого человека. 
Учащиеся и конечно студенты используют компьютер лишь для того, чтобы поиграть в 
компьютерные игры и не понимают весь потенциал этого устройства. Но к счастью, много и 
тех, кто нашел ему правильное применение в разных сферах жизни. Так, например, он 
помогает в учебе, в бизнесе, в планировании рабочих проектов, в продажах и во многом 
другом. Это очень удобно, когда у тебя есть такой помощник, ведь мы, не выходя из дома, 
можем напечатать статьи, рефераты, доклады, одним словом, все что угодно и все что нужно. 
Кроме того, компьютер может помочь в изучении иностранных языков. Ведь существует 
огромное количество электронных учебников, мультимедийных обучающих программ, 
которые могут дать хорошие результаты в изучение разных предметов, и главное в изучение 
английского языка. 

Огромный прогресс в развитии компьютеров и компьютерных программ начинает 
менять процесс обучения английскому языку. Активное и уместное использование 
компьютера на уроке английского языка возможно и целесообразно, исходя из специфики 
самого предмета. Ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку 
является обучение различным видам речевой деятельности говорению, аудированию, чтению, 
письму. 

В практике использования ПК и компьютерных программ в учебном процессе особенно 
подчеркивается его обучающая способность. Компьютер - это инструмент, который 
самостоятельно организует работу обучаемых, контролирует и управляет ею, особенно в 
самостоятельной тренировочной работе с языком и речевыми материалами. 

В практике применения компьютера в учебном процессе особо подчеркивается его 
обучающая функция, а также, компьютер является инструментом, который организует 
самостоятельную работу обучаемых и управляет ею, особенно в процессе тренировочной 
работы с языком и речевым материалом.[3] 

Сфера приминения ПК и обучающих программ в обучении англискому языку очень 
широка. Компьютер может эффективно использоватся для ознакомления с новой 
информацией, новыми примерами высказываний, а также для общения на иностранном 
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языке. На этапе обучения и на этапе практики применения сформированных знаний, 
способностей, умений, навыков, может использоваться в разнообразных заданиях и 
ситуациях с учетом обстоятельств и личных особенностей учеников. 

Можна создать оптимальные условия для результативного освоения полученных 
материалов: при этом обеспечивается продуманная, достаточна посильная нагрузка 
заданиями. Кроме того нельзя переоценить роль ПК как средство контроля учителем 
прогресса учеников и изменения уровня задания согласно результатам. Учитель сможет 
создать таблицу прогресса тем самым подобрать лучший метод обучения для ученика.[4] 

Раскрывая роли компьютера и программ для успешного овладения английском языком, 
его грамматикой, и словарным составом необходимо решить следующее: 

-показать роль компьютера и обучающих программ в современной технологии 
преподования английского языка. 

-раскрыть многообразие методов использования компьютера и обучающих программ в 
результативным овладении английским языком, приминение информационных ресурсов 
Интернета, создание новых еще более лучших програм для обучения английскому языку. 

 
Дидактические свойства и методические функции 

 языковых мультимедийных программ 
Дидактическое 

свойство мультимедийных 
программ 

Методическая функция мультимедийных программ 

Интерактивность Мультимедийные программы позволяют пользователю 
самому определять скорость и траекторию изучения 
материала 

Многоуровневость Современные компьютерные технологии позволяют в 
одной программе сочетать разные уровни сложности 
грамматического и лексического характера. Это дает 
возможность использовать одну и ту же программу 
студентам с разным уровнем владения иностранным языком 

Мультимедийность Современные мультимедийные программы содержат 
как текстовые объяснения правил и соответствующие 
задания, так и видео - и аудиофайлы, графики, схемы и 
картинки. Все это направлено на обучение студентов 
максимально приближенно изучать английский язык и его 
особенносьти 

Системность Языковой материал для формирования разного рода 
навыков речи студентов в программах представлен системно 
– от простых к более сложным аспектам. Поэтому в 
соответствии с дидактическим принципом посильности и 
доступности студенты могут переходить от уже усвоенного 
материала к новым темам 

Автономность 
 
 
 
 
Безденежность  

Большинство современных программ по обучению 
произношению работают автономно и не требуют 
привлечения дополнительных ресурсов. Они включают в 
себя иллюстрации, образцы и упражнения. Пользователь 
может сам записать себя для последующего сравнения.  

Обучение с помощью ПК и мультимедийных программ 
бесплатно и подходит для всех вне зависимосьти от 
денежных возможностей 

 
На сегодняшний день существуют большое количество программных обеспечении, из 
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которых трудно выбрать подходящую обучающую программу. E. C. DeLaurentis перечисляет 
следующие критерии для оценки мультимедийных обучающих программ с точки зрения их 
применения на занятиях английского языка: 

• соответствие целям и задачам профессионального образования; 
• учет уровня знаний, умений и навыков конкретного студента; 
• возможность самостоятельной работы; 
• наличие обратной связи (интерактивность); 
• наличие навигационных инструментальных средств (ссылки на текстовые, аудио- и 

видеофайлы и т.п.); 
• с точки зрения программирования - понятный интерфейс, качественная графика, 

правильная конфигурация программы. [5] 
Далее отметим мультимедийную обучающую программу под названием «Tell me More» 

от компании Auralog, отвечающая вышеуказанным критериям и следующим требованиям, 
обусловленным использованием преимуществ современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в изучении английского языка: 

1) дидактическим: 
• развитие интеллектуального потенциала обучаемого и формирование необходимых 

компетенций; 
• интерактивность обучения; 
• реализация возможностей компьютерной визуализации учебной информации; 
• адаптивность к индивидуальным возможностям обучаемого; 
• системность и структурно-функциональная связанность представления учебного 

материала; 
• обеспечение полноты и непрерывности дидактического цикла обучения; 
2) методическим. 
Методические требования к данным программам учитывают особенности и 

своеобразие рассматриваемой программы, реализацию возможностей исследования и 
обработки информации. 

Мультимедийная обучающая программа «Tell me More» удовлетворяет нижеуказанным 
методическим требованием: 

• представляет учебный материал с опорой на взаимосвязь и взаимодействие 
понятийных, образных и действенных компонентов мышления; 

• отражают систему терминов учебной дисциплины в виде иерархической структуры 
высокого порядка; 

предоставляет обучаемому возможности выполнения разнообразных контролируемых 
тренировочных действий.[6] 

Мультимедийная обучающая программа «Tell me More» значительно обогащает 
языковую и культурную практику студентов, на основе которого можно развивать речевые 
умения и формировать языковые навыки. Эта мультимедийная программа позволяет в 
полной мере реализовывать принцип посильности и доступности, а также дает возможность 
конкретному студенту выстраивать индивидуальную образовательную траекторию – путь к 
достижению поставленной учебной цели. 

Мультимедийные обучающие программы, способствуя оперативному обновлению 
методики изучения английского языка, интенсифицируют работу над обучением, более 
успешно осуществлять контроль за усвоением знаний. При изучении английского языка 
создаются дидактические условия для проявления самостоятельности суждений, творческого 
мышления, развивается методическая любознательность, формируется индивидуальная 
работа над совершенствованием языка у обучающихся.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что использование компьютера и обучающих 
программ и его внедрение в учебный процесс не исключает традиционные методы обучения, 
а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения. Процесс обучения английскому 
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языку станет легким, интересным и в результате этого –  результативным. 
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Nowadays a lot of research has been done in the sphere of terminology, but most of them are 

focused on the lexical features and functions of legal terms. In our article we find it necessary to 
observe grammatical aspect of a legal terminological unit. 

Most of the definitions of terms do not take into account any grammatical features. In our 
point of view, the definition given by I.B. Usaty combines all the necessary aspects. According to 
him, “a term is a special word, or a common word having special meaning (noun, adjective or 
adverb), or a word combination consisting of several components with a subordinating connection, 
accepted in a professional domain and being a denomination of a scientific notion, having a 
definition and being a member of a definite term system” [1]. Owing to this definition, we can 
classify terms, first of all, into one word terms and terms represented by word groups.  

One of the main problems of terminological studies is whether any part of speech can be a 
term. Taking as a basis the definition of a term as a word or a word combination expressing a 
special (professional) notion, we can observe that a morphological structure of a term can be 
different, but the question of a terminological status of non-substantial parts of speech is still 
controversial [2].  

Some linguists say that only nouns and substantive word combinations can be called terms. 
Others consider it not right to deny the terminological functions fulfilled by words of non-
substantive parts of speech. V.M. Leichik points out that there is no considerable theoretical or 
practical reason why a term or its part must be always expressed by a noun and why verbs, 
adjectives and adverbs do not meet the requirements of a term [3].  

K.Ya. Averbukh notes that despite the fact that all the non-substantial forms of representation 
of special notions are produced by means of speech transformation of terms, they have not ceased 
expressing special notions and have not lost the connection with what they signify. According to 
him, this is an indispensable condition for giving a terminological status to a lexical unit [2]. 
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 S.P. Khizhnyak also proposes not to deprive verbs and adjectives of their terminological 
status in juridical terminology. In our research work we will accept the viewpoint of these scholars 
on this account, because in practice verbs and adjectives are included in many terminological 
dictionaries and even in international terminological standards [4]. 

Among the juridical terms expressed by a noun we can mention the following examples: 
crime, assault, lawyer, lawsuit, theft, witness, victim and many others. Verbs can be exemplified by 
the following juridical notions: to accuse, to arrest, to kill, to murder, to rob, to steal. Adjectives, as 
a rule, are not used separately, but fulfill the function of attribute for a noun [2]. 

Nevertheless, nouns constitute the greater part of English juridical one word terms. The terms-
adjectives, terms-verbs and terms-adverbs are more frequently used as constituent parts of different 
terminological word combinations [5]. 

One word terms can be subdivided into root terms (crime), derivative terms (criminal) and 
complex terms (polygamy). Root terms due to their simple structural organization consisting of one 
root morpheme (to pay, prison) serve as a basis for creation of derivative terms consisting of a root 
morpheme and affixes (payee, to imprison) and complex terms consisting of several root 
morphemes (paysheet) [Koroleva 2005, p. 62]. 

F.A. Tsytkina states that in the English language derivative terms can be built from: 
1) a verb (defendant, examination, enact); 
2) a noun (overheads, homeless); 
3) an adjective (loyalty) [6]. 
The terms formed with the help of adding several roots are characterized with a high level of 

informativeness (officeholder, policymaker). 
The definition given by I.B. Usaty also leads us to the notion of a compound term consisting 

of several lexical units. According to I.B. Usaty, a compound term includes a lexical unit fulfilling 
only the function of a term, and a lexical unit in general use, which expresses a special notion [1]. 
Terms consisting of several components can be decomposable and indecomposable, but in any case, 
they are much more stable in their lexical semantic organization than word combinations of a 
general language. In general, compound terms are created by adding some particularizing attributes 
to a general term in order to make specific ones. For example, a general term law is used to form the 
terms naming the specific types of laws: family law, criminal law, tort law, etc.  

But V.N. Nemchenko notes that not any substantive word combination formed on the basis of 
a subordinating connection and denoting a special (professional) notion can be regarded as a 
compound term. Only those word combinations that cannot be divided into independent terms 
without the loss of their meaning in any contextual surroundings are ranked among the 
terminological units [7]. 

According to R.F. Pronina, compound terms can be of three types: 
1) terminological word combinations, each component of which is fixed in a special 

dictionary. They are independent and can be used separately, however, a compound term made with 
the help of them acquires a new meaning. 

2) terminological word combinations, in which only one component is a term, and the 
other is a general word. 

3) terminological word combinations, both components of which are general words, but 
the synthesis of these words gives us a term. The terms of this type are indecomposable and 
characterized with the highest degree of connection between their components [8]. 

K.Ya. Averbukh gives another name to a compound term – a terminological phraseological 
unit, because it can be reproduced in a scientific speech when it correlates with a definite scientific 
notion and it is difficult to single out its semantic and grammatical centre  [2]. 

In his research work devoted to structural grammatical features of compound terms denoting 
parts of speech, I.B. Usaty distinguishes 6 main types of compound term structures: 

1. An adjectival term element + a nominative term; 
2. An adjectival term + a nominative term element; 
3. An adjectival term element + a nominative term element; 
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4. An nominative term + a nominative term element; 
5. An nominative term element + a nominative term; 
6. An nominative term element + a nominative term element.  
A term element here is a polysemantic lexical unit which expresses a special notion only in 

combination with a term or another term element. A term is usually a semantic centre of a 
compound term [1]. 

Since the grammatical structure of a compound term can be different, we should pay attention 
to the types of juridical terms expressed by word combinations. M.V. Lutseva in her research work 
devoted to the lexicographic investigation of juridical terminology in non-special spheres of usage 
states that stable English juridical terminological combinations, or compound terms, are usually 
formed with the help of a noun and an adjective (criminal negligence, proper evidence), a noun and 
a participle, or several nouns connected with a preposition or without it (crime against property, 
jury selection, second-degree murder) [9].  

One of the features of English juridical terminology in comparison with other languages is the 
great number of binominal constructions, i.e. nominative word combinations with the synonymic, 
antonymic or complimentary semantic connections: evidence and testimony, accord and 
satisfaction, loss and damage, law and equity, etc. [9].  

Although the terms functioning in fiction play mostly the stylistic part, they do not completely 
proceed from the sphere of terminology into everyday language, they also do not cease being terms 
and still have all the characteristic features peculiar to the terms in a special type of discourse. 
Therefore we can classify all the terms we accumulated for the research work according to their 
structure into (with the overall quantity of terms in brackets): 

• Simple terms (109):  
o Expressed by nouns (81): arrest, warrant, murderer, Coroner, inquest, witness, 

autopsy, inspection, verdict, jury, murderess, accomplice, suicide, inspector, prosecution, trial, 
accident, motive, robbery, counsel, superintendent, burglar, case blackmail, discovery, witness-box 
etc.; 

o Expressed by verbs (22): testify, suspect, witness, poison, arrest, vindicate, 
incriminate, evidence, plead, suspect, etc.; 

o Expressed by adjectives (6): circumspect, guilty, matrimonial, unimpeachable, 
innocent, intoxicated; 

• Compound terms (31): 
o An adjective + a noun (13): medical evidence, willful murder, circumstantial 

evidence, chief constable, alcoholic excess, undiscovered crime, unauthorized person, prosecuting 
counsel, etc.;  

o A noun + noun (10): detective inspector,  death certificate, police constable,  Home 
Office expert, etc.;  

o A noun + preposition + noun (2): evidence of identification, witness for the 
prosecution; 

o A verb + a noun (4): commit a murder, commit suicide, commit a crime, examine a 
witness; 

o A verb + preposition + noun (1): bring to justice;  
o A verb + adjective (1): plead guilty. 
In this part we also classified the terms found in the analyzed detective novels according to 

their grammatical form and made a conclusion that simple terms (109 units) prevail over complex 
ones (31 units). Among the simple terms the majority is expressed by a noun (81 units), the other 
ones are expressed by verbs (22 units) and adjectives (6 units). The compound juridical terms used 
in the analyzed novels are represented by the combinations of an adjective and a noun (13 units), 
several nouns with or without prepositions (12 units), a verb and a noun (4 units), a verb and a noun 
with preposition (1 unit) and one example of the combination of a verb and an adjective.  

To sum up, we can state that grammatical categories and structure of juridical terms are 
considered differently by various scholars. But having analyzed their theoretical works, we can 
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draw certain conclusions: according to the grammatical structure juridical terms can be simple and 
compound; one word terms are subdivided into root terms, derivative terms and complex ones; 
simple juridical terms can be expressed by a noun, a verb and an adjective; a word combination is 
regarded as a term when it expresses a single special notion and cannot be divided into independent 
terms without the loss of meaning; a compound term can consist of two terms acquired a new 
meaning in combination with each other, a term and a term element, or two general words acquired 
a terminological meaning in combination with each other. 
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Тіл білімі мен оның салалары бірнеше ғасырдан бері құрылымдық  тіл білімінің 

негізінде қарастырылып келді, яғни таза тілдік, тілдің өз ішіндегі қызметтері аясында ғана 
зерттелінді. Алайда, XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басынан бастап, зерттеуші 
ғалымдар тілдік құбылыстарды адамның танымы арқылы, ұрпақтан ұрпаққа сақталып келе 
жатқан ұлттық таным ақпараты арқылы санада  қалыптасқан ұғымдардың мән-мазмұнын, 
қызметін анықтауға арналған, сол ұғымды тану және таныту барысындағы субъектінің 
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психикалық және когнициялық қабілеттеріне сүйенетін зерттеулер жүргізіп, соған сәйкес 
әдіс-тәсілдерді қолдана бастады.  

Осы ғылыми тұжырымдарды дәлелдеу үшін  адамның тікелей танымдық ойлау 
қабілетімен байланыстыра қарастыратын антропоцентристік бағыт аясындағы салалар – 
когнитивтік лингвистика, этнолингвистика, психолингвистика,  және лингвомәдениеттану 
салалары дүниеге келді. Қазіргі таңда тіл білімінің мәселелері осы бағыттардың негізінде 
зерттеліп, тілдің құрылымдық қызметінен басқа танымдық қызметтерінің шеңбері кеңейе 
түсті. 

Когнитивтік лингвистиканың зерттеу объектісі бүкіл концептуалдық жүйені құруда 
айрықша мәнге ие болатын, әсіресе, концептілік кеңістікті ұйымдастырып, оны жіктеудің 
негізгі бастаушысы болып табыла алатын концепт болып есептеледі. 

В.А.Маслова концепт туралы былай деп жазады: «Қазіргі лингвистикалық 
әдебиеттерде концептіні түсіну үшін жалпы ережеге негізделген үш негізгі әдісті белгілеуге 
болады: концепт дегеніміз – ұғым мазмұны, мағына синонимі. Бірінші әдіс (оның өкілі – 
Ю.С.Степанов) концептіні қарастыруда мәдениеттану аспектісіне көп көңіл бөледі, мұндағы 
барлық мәдени концептілер жиынтығы олардың арасындағы байланыстар ретінде 
ұғынылады. Сонымен, концепт дегеніміз – бұл адамның ментальдік дүниесіндегі 
мәдениеттің негізгі ұясы» 

А.Вежбицкая «концепт – бұл ақиқат әлемі туралы адамның мәдени-шартты түсінігін 
бейнелейтін «идеалды әлемнің объектісі» - деп пікір білдіреді. [1.416];   

М.Т.Күштаева мынадай пікір білдіреді: «Мәдени концептінің кілті (ключевые концепты 
культуры) – лингвомәдени таным тұрғысынан жалпы қоғамдағы эксизтенционалды 
(имеющий (выражающий) значение бытия) мағыналы әлем бейнесінің өзегі болып 
табылатын тілдік бірліктер. Бұл тұрғыда мәдени концептілерді «ұлттық мәдени 
категорияларды жатқызуға болады. Мысалы, қазақтар үшін қонақжайлық, шеберлік, 
еңбекқорлық, ерік, ерлік, ұлтшылдық т.б. ұғымдар мәдени концептінің ұлттық мәдени 
категорияларына жатады [2.12]. 

Концепт сөздердің беретін ұғымын түсіну арқылы жеке бір адамнан бастап, қоғамдық 
топтардың, бүкіл бір ұлттың, халықтың ой-өрісінің, дүниетанымының ерекшеліктері 
айқындалады. Бұл сөздер адамның ой санасына, ішкі дүниесіне байланысты басты-басты 
ұғымдарын оның элементтері ретінде таңбалай отырып, сонымен бірге олардың мән-
мағынасын да қамтиды. Аталған сөздердің лексикалық мағыналарын анықтау арқылы 
қосымша мән-мағынаның ашылуына септігін тигізеді. Бұл дегеніміз бұрынғы түсіндірме 
ұғымдарды жаңа қырынан бағалауға мүмкіндік туғызады. Бізге белгілі болғандай, концептіде 
адамның қоршаған дүниені тану барысында қандай да бір ақпаратты ұғынуы мен 
қалыптастыруы, жинақталған тәжірибесінің ішкі таным дүниесі көрініс табады. 

Жалпы концепт ұғымы ғылыми шеңберде кең қарастырылып отырған өзекті 
мәселелердің бірі. Ғалымдар арасында дау туғызушы басты сұрақ – адамның дүниені тану 
барысында тілде көрініс тапқан ұғым-түсініктердің қайсысы концепт болады және концепт 
болып табылса, оған қандай ерекшеліктер тән? 

Бұл сұрақтарға жауап ретінде кез келген тілде көрініс тапқан ұлттық түсінік концепт 
бола алмайды дегенді айта аламыз. Концепт болуы үшін, ең алдымен, ұғым-түсініктің 
танымдық, мәдени реңкі күшті ұлттық дүние танымды ерекше таныта алатын қасиеті болуы 
керек. Басқаша айтқанда, концептіні белгілейтін тілдік бірліктің астарында ұлт үшін маңызы 
жоғары, кейде тіпті символ дәрежесіне көтерілген ұғым жатуы керек. Мысалы, «шаңырақ» - 
уықтарды бір ортаға жинап, ұстап тұратын шеңбер пішінді киіз үйдің төбе бөлігі. Ал осы 
«шаңырақ» сөзінің арқалайтын мәні қазақ үшін өте маңызды, ол отбасы, берекелі үй, ошақ, 
Отан ұғымдарын білдіреді. Мысалы, тілде сақталған шаңырағың шайқалмасын, шаңырағың 
биік болсын, шаңырағың түңілмесін сияқты бата-тілектер соны дәлелдейді. Қазақтар үшін 
киіз үй дүниенің кішірейтілген моделі іспеттес болса, шаңырақ соның ең бір қастерлі де 
қасиетті бөлігі. Екіншіден, концептінің негізінде тілдік бірліктің тууына арқау болатын 
бейне (образ) болуы шарт. Өйткені «әр сөз қалай болғанда да, өзінің поэтикалық шығарма 
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қалпын бастан кешіреді. Әр сөздің түп төркіні – зат, сурет, образ» . Үшіншіден, концепт 
орталығында белгілі бір түсінік жатса, әрі қарай когнитивтік қабаттары оның мағыналық 
аясын ашатын әр түрлі тілдік бірліктер – фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, символдар, 
перифразалар, тұрақты теңеулер, нақыл сөздер, мәтін деңгейіндегі прецеденттер (тәмсілдер) 
(аңыз-әңгімелер, шешендік сөздер, жұмбақтар, ертегілер) т.б. құрамында көрінеді. 

Біз зерттеп отырған қазақ және ағылшын тілдеріндегі «халық» концептісі де ұлттық 
дүние танымды ерекше таныта алатын қасиеті бар ұғым деп айта аламыз. Өйткені қазақ 
тілінде сақталған Халық айтпайды, халық айтса қалып айтпайды, Көптің сөзі – темір 
талқы, Қисайғанды түзетер деген мақалдар және еліңнің (халқыңның) елеулісі (қалаулысы) 
бол!, елдің тұтқасын ұстады, ел (жұрт) таныды, жалпақ ел (жұрт), қабырғалы қалың ел, 
жұртты бастады т.б. фразеологиялық тіркестер, «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – 
домбыра» (Молдағалиев Ж.  (1920-1987) қазақ ақыны) [3.79], «... Қазақтар өте қонақжай, 
өзі аш қалса да соңғы фунт етін қонаққа ұсынады» (Кастанье Иосиф Антонович - қазақтың 
этнография-сын, өлкенің археологиясын зерттеген) [4.40] деген афоризмдер, ал ағылшын 
тілінде сақталған Voice of the people is the voice of God (Көптің үні, көктің үні), The greatest 
pleasure in life is doing what people say you cannot do (Өмірдегі ең рахат нәрсе – сенің істей 
алмайтыныңдығың жайлы халықтың айтқанын орындау) сияқты мақалдар және the cream of 
society (қоғамның бетке ұстарлары (көсемдері), a pillar of society  (қоғамның тірегі),  the rank 
and fashion (зиялы (жоғары) қоғам, аристократия), all the world and his wife (елдің бәрі, қалың 
көпшілік , барлық жұрт), raise oneself ( немесе rise) above the crowd (елден ерекшелену) 
фразеологиялық тіркестер, «I like the English. They have the most rigid code of immorality in the 
world» Malcolm Bradbury (Қазақша аудармасы: Маған ағылшындар ұнайды. Оларда әлемдегі 
моральсыздықтың (азғандық, бұзылғандық) ең қатал заңы бар) [5],  «If one could only teach 
the English how to talk and the Irish how to listen, society would be quite civilized» (Oscar Wilde 
(1856—1900), Irish writer) (Қазақша аудармасы: Егер ағылшындарға қалай әңгімелесуді, ал 
ирландтарға қалай тыңдауды үйрете алсаң, қоғам тым өркендеп кетер еді) [5] деген 
афоризмдер аталған пікірімізге дәлел бола алады. 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «халық» концептісіне берілген ұғымдар мен 
түсініктер мынадай: «Халық.. зат.1) Белгілі бір елді, мемлекетті мекендейтін адамдардың 
жалпы жиыны. 2) Ел-жұрт, бұқара, көпшілік» [6.55]. Ал, синонимдер сөздігінде: «Халық, 
ел, жұрт, жамағат, қауым, халайық, әлеумет, жаран. Біртектес ұлыстардың қауымдасқан 
тобы, көпшілік.» - деп анықтама берілген. Ағылшын тілінің түсіндірме сөздігінде: «Nation – 
large community of people associated with a particular territory usually speaking a single language 
and having a political character or political aspirations» - деп анықтама берілген [7]. Ал 
синонимдер мен антонимдер сөздігінде: «Nation – people, population, folk, society, public, 
country, state, kingdom etc.» - деп халық сөзінің синонимдерін көрсеткен [8.277]. 

Қорыта айтқанда, қазақ және ағылшын тілдеріндегі «халық» концептісі түрлі 
аспектіден қарастыруды қажет ететін, тақырыптық аясы кең, этномәдени мазмұны терең, 
қамтитын мәселелері өте маңызды, концептуалдық өрісі ауқымды концепт болып табылады. 
«Халық» концептісінде бүгінгі ғылыми тұрғыдан зерттелген, негізделген ұғымдардың әр 
халықтың танымындағы көрінісі таңбаланған. «Халық» концептісі ағылшын және қазақ 
дүниетанымының қалыптасу жолдарын көрсете алатын, даму тарихы мен күрделі құрылымы 
бар концепт. 
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1991 жылы КСРО құрамындағы түркітілдес республикалардың тәуелсіздік алуы Түркі 
әлемінің қайта жандануына түрткі болды. Тәуелсіз түркітілдес мемлекеттердің бір-бірімен 
және әлем елдерімен саяси-экономикалық, мәдени-гуманитарлық байланыстары артты.  

Қазіргі таңда түркі тілдеріндегі ағылшын кірме сөздерінің санын дөп басып айту қиын. 
Бұған, біріншіден, түркі тілдерінің лексикологиялық және терминологиялық қорына енген 
кірме сөздерді тіркеп отыратын электронды негіздегі ортақ ұлттық корпустың жоқтығы 
себеп болса, екіншіден, тілден тілге сөз кірігу процесі үздіксіз жүретіндіктен, «мына тілде 
мынша шетел сөзі бар» деп нақты айтуға мүмкіндік бермейді. Үшіншіден, өкінішке орай, әлі 
күнге дейін түркі халықтарының лексикалық және терминологиялық жүйесі туралы толық 
мәлімет беретін этнолингвистикалық атлас  әзірленген жоқ. Түркі тілдерінің атласын әзірлеу 
– өте күрделі жұмыс. Бұл ретте, біріншіден, түркі халықтарының саны, мекен ететін ортасы, 
түркі тілдері мен диалектілері, олардың ішінде қолданыстағы, жоғалуға айналған және өлі 
тілдер деген стратификациялық жіктелім бойынша этнологиялық, әлеуметтік және 
социолингвистикалық кешенді зерттеулер жүргізілу қажет. Екіншіден, түркі халықтарының 
әрқайсысының лексикалық және терминологиялық сөздіктерінің өзін лексикографиялық 
тұрғыдан толық жүйелеу қажет.    

Ағылшын тілі көптеген тілдерге кірме сөз ретінде еніп қана қоймай, өзі де бірқатар 
тілдерден кірме лексемалар қабылдау арқылы байып отырғандығын айта кеткен жөн. Осы 
орайда М. Құл-Мұхаммед: «Ғаламдық этнотілдік ахуалдың қазіргі «өлшемі» сөйлеушілер 
саны бойынша ағылшын тілінің қытай тілінен кейін кең тарағандығын көрсетеді. Жер 
шарының 500 миллионға жуық тұрғыны бұл тілді ана тілі ретінде мойындаса, ал 1 
миллиардтан астам адам оны екінші макро-делдал тіл ретінде қолданады. 1989 жылы жарық 
көрген ағылшын тілінің ең белгілі сөздіктерінің бірі – Оксфорд сөздігі 600 мың сөзден 
тұрады. Соңғы жиырма жыл көлемінде ағылшындар осы сөздікті толықтыруда және оның 
жаңа нұсқасын әзірлеуде аянбай еңбек етіп келеді. Аяқталуы 2017 жылға жоспарланған  
жаңа басылым шамамен 1 000 000 сөз бен сөз тіркесін қамтиды деп күтілуде. Осы ретте 
ағылшын тіліндегі сөздердің 70%-ын кірме сөздер құрайтындығын айта кеткен жөн» – десе, 
Г.Б. Антрюшина, О.В. Афанасьева мен Н.Н. Морозова бірігіп жазған зерттеу жұмысында: 
«Әлемдік маңызы зор ағылшын тілінің сөздік қорының 65-75 пайызы кірме сөздер десек, 
оның төрттен бірі яғни 25 пайызы француз тілінен енген сөздер, тек 30 пайызы ғана өзінің 
төл сөздері» – деген дерек келтіреді [1, с. 3]. 

Тіл білімінде әлем бойынша тілдің терминологиялық лексикасының қалыптасуының 2 
қайнар көзі бар. Біріншісі – ұлттық тіл, екіншісі – өзге елдің тілі. Алғашқысы – 
терминжасамның ішкі көзі, ал кейінгісі – сыртқы көзі деп аталады. Кей әдебиеттерде «қазақ 
терминологиялық қорының 70-80 пайызын кірме терминдер құрайды» деген дерек кездеседі. 
Өкініштісі сол, кірме терминдер мен қазақ тілі негізінде жасалған терминдердің ара-жігі әлі 
де анықталмаған. Оны анықтау және терминологияны жетілдіру жолындағы өзге де 
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жұмыстарды жүргізу үшін терминологиялық лексика компьютерге енгізіліп, әр терминнің 
шығу тегі, қай тілдер арқылы енгені көрсетілуі керек. Ғалымдар жоспарлап отырған бұл 
жұмыс компьютерде арнайы бағдарламалық әдіспен көрініс табуы үшін әуелі елімізде кірме 
сөздер мен терминдердің толық этимологиялық сөздігі жасалуы керек деп есептейміз.   

ХХ ғасырдың аяғына дейін түркі тілдерінің терминологиялық лексикасының басым 
бөлігін орыс тілінен енген терминдер құраса, ХХ ғасырдың соңына таман оның орнын 
ағылшын терминдері басты. Қазіргі түркі халықтары тілдерінің терминологиялық жүйесінің 
ұлттық сипатынан гөрі интернационалдық бояуы басым бола бастады.  

Түркі тілдері терминологиясының лексикалық сипатына үңілсек, олардың көпшілігін 
белгілі бір ғылым саласы бойынша енген кірме терминдер құрайды. Кірме терминдер дейтін 
себебіміз, олар түркі тілдеріне өзге тілден кіріп тұр. Мәселен, бизнес саласындағы кірме 
лексемалардың басым көпшілігін ағылшын тілінен енген кірме терминдер құрайды. Мәселен, 
бизнес, брокер, консалтинг, менеджмент, менеджер, маркет, маркетинг, промоушн т.б. 
ағылшын кірме сөздері түркі тілдерінің көпшілігіне ортақ интернационалдық терминдер. 
Өкінішке орай, түркі тілдерінің салалық ғылыми терминологиялық жүйесі әлі күнге 
жүйеленбей, бірізділікке түспей келеді. Бұған, біріншіден, посткеңестік түркі тілдерінің әр 
түрлі әліпбиді қолдануы, соған сәйкес орфографиялық және терминографиялық 
нормаларының әлі орыс тілінің грамматикалық ережелерімен қабаттаса жүруі себеп болса, 
екіншіден, осы тілдерге еніп жатқан халықаралық терминдерді ұлттандырамыз деген 
желеумен әр түрлі нұсқалар бойынша аударылып, соның салдарынан көптеген терминдердің 
семантикалық және прагматикалық қызметінің бұзылуына әкеліп соқтыратын пуризмнің 
етек алуы себеп болып отыр.        

Түркі халықтары мәдениеттер мен өркениеттер тоғысқан Еуразия құрлығын ен 
жайлағандықтан, олардың тілдерінде Еуропаның да, Азияның да тілдік элементтерінің болуы 
заңды. Осы ретте әлі күнге дейін халықаралық терминдерді аудару немесе аудармау 
төңірегінде пікірталас толастамай отыр.  Негізінде, халықаралық терминдерді біресе сол 
күйінде қалдырып, біресе аударып, біресе калькалап, енді бірде жартылай аударып қолдану 
сөйлеушілердің шатасуына әкелетіні даусыз. Соңғы жылдары дәл осындай құбылыс қазақ 
тілінде кең етек алып кетті. Бұған қазақ ұлттық терминологиясын реттеу қағидаттарының 
әлсіздігі мен қоғамда орын алып отырған әсіре пуристік әрекеттер себеп болып отыр.  

Соңғы жылдары түркі зиялылары ұлттық тілдің ареалы тарылып бара жатқанын, оған 
себеп шетел тілінің экспансиясы, әсіресе ағылшын тілінің ықпалы күшеюде деген ой айтуда. 
Мәселен, түркиялық социолингвист А.Ф. Селвидің «World Englishes in the Turkish 
sociolinguistic context» («Әлемдік ағылшын сөздері түрік әлеуметтік лингвистикалық 
контекстінде») атты мақаласында түрік тілін ағылшын тілінің экспансиясынан қорғау 
жөніндегі қоғамдық пікірді анықтау мақсатында жүргізілген зерттеудің қорытындылары 
берілген.  

Түркияда парламенттік деңгейде құрылған осы комиссия 2007 жылы үш ай көлемінде 
оқытушылар мен тележүргізушілер, журналистер мен жазушылардың ағылшын тілінің түрік 
тіліне ықпалы жөніндегі пікірлерін зерделеген. Комиссияның қорытынды есебі түрік тілінің 
мына бағыттар бойынша шеттілдік ықпалға ұшырап отырғанын көрсетті:  

1) шеттілдік кірме сөздер;  
2) шеттілдік жұрнақтар;  
3) шетелше жазылатын сөздер; 
4) шеттілдік символдар;  
5) шеттілдік жазулар;  
6) дүкен атауларының шетелшеленуі;  
7) шетел сөздерін түрік тіліне сөзбе-сөз аудару [2, р. 185]. 
2007 жылғы 28 ақпанда Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына 

арнаған «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында «Тілдердің үштұғырлығы» 
мәдени жобасын іске асыруды ұсына отырып:  «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді 
пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 
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тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу 
тілі» деп атап көрсеткен болатын [3, 7 б.]. Президент ұсынған осы жобаға сәйкес Қазақстанда 
қазақ және орыс тілдерімен қатар, ағылшын тілін үйренушілердің қатары көбейіп, білім және 
ақпарат кеңістігінде ағылшын тілінің рөлі арта түсті.  

Дегенмен, елімізде «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасын қолдаушылармен қатар, 
оған қарсы шығушылар да аз болған жоқ. Тіпті, ағылшын тілінің қазақ тіліне қаупі қоғамдық 
қозғалысқа арқау болған  болатын. 2009 жылдың 26 қарашасында Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
атына республикалық басылымдардың бас редакторлары, ақын-жазушылар мен өнер 
қайраткерлері, сондай-ақ қоғамдық ұйым жетекшілері, барлығы 5 мың адам қолдап, 124 адам 
қол қойған үндеу жолданды. Онда үндеушілер «Тілдердің үштұғырлығы» саясатының 
салдарынан орыс және ағылшын тілдері басым әрі жетекші рөлді иеленіп, қазақ тілі 
біртіндеп жойылуы мүмкін» - деп, бұл жобаның ұлттық мүддеге қайшы келетіндігін айтқан 
болатын [4, с. 2].  

Президент Н.Ә. Назарбаев:  «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің 
біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді. Біз барша қазақстандықтарды 
біріктірудің басты факторларының бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, барлық 
қазақстандықтардың ана тілін одан әрі дамытуға бар күш-жігерімізді жұмсауымыз керек» – 
деп, ұлт зиялыларын сабырға шақырып, қазақ тілін дамыту бағытында Үкіметке бірқатар 
тапсырмалар жүктеген болатын.  

Қазақ тіліне ХХ ғасырдың алғашқы ширегіне дейін енген шетел лексемаларының 
тіліміздің барлық ішкі заңдылықтарымен (фонология, морфология, грамматика, лексика, 
семантика) қабысып, біте қайнасып қабылданғандығын аңғарамыз. Ал ХХ ғасырдың 
алғашқы ширегінен, яғни Қазан төңкерісінен бастап, шетел сөздерін қазақ тіліне 
ассимиляциялау тәртібі бұзылды. Осы кезеңнен бастап қазірге дейін шетел сөздерін 
қазақыландырып алу механизимі толық іске аспай келеді. Бұған, біздің ойымызша, мынадай 
бірқатар лингвистикалық және экстралингвистикалық факторлар әсер етті:    

1) Қазақ халқының Кеңестер Одағының құрамына енуі қазақ тілдік ортасының 
бұзылуына, ал орыс сөздерін жиі қолдану салдарынан тіліміздің фонетикалық және 
артикуляциялық нормаларының сақталмауына алып келді;      

2) КСРО-да түркі халықтарының, оның ішінде қазақ жазуын арабшадан латыншаға 
(1929-1940) және латын графикасынан орыстың кириллицасына (1940 жылдан бастап) 
мәжбүрлі көшіру салдарынан қазақ әліпбиі таза орыс әліпбиінің көшірмесіне айналып, қазақ 
тілінің фонетикалық, морфологиялық, грамматикалық, лексикалық, семантикалық жүйесіне 
нұқсан келді.  

3) Кеңестік кезеңде қазақ ұлттық мәдениеті мен әдебиеті ұрпақаралық сабақтастығынан 
айырылып қалды. Бұл жағдай шеттілдік терминдер мен сөздерді қазақшалауда ұлттық 
лексикалық қорды барынша пайдалану мүмкіндігін азайтты;       

4) Кеңестік кезеңнен бастап Қазақстан халқы қостілді (қазақ-орыс), тіпті кейбір 
аймақтарда тек орыстілді білім жүйесінің енгізілуі салдарынан қазақтар қазақша сөйлегеннің 
өзінде орыс сөздерін қосып сөйлеуге және оларды орысша екпін тәртібімен айтуға 
дағдыланды. Ал таза орысша білім алған қазақтар өз ана тілдерінде сөйлеуден қалып, қазақ 
тілін шет тілі секілді қабылдай бастады;  

5) «Кеңес халықтары тілдерінің терминологиялық жүйесі орыс тілінің негізінде 
қалыптассын» деген қағидаға сәйкес шет тілдерінен кірген сөздерді аудармай, орысша 
нұсқасымен алу дәстүрі қалыптасты; 

6) КСРО-да жүргізілген кең көлемді орыстандыру саясатының салдарынан қазақ тілдік 
дүниетанымының табиғаты зор өзгерістерге ұшырап, ақпарат және мәдениет саласының  
негізінен орыс тілінде болуы қазақ тілдік дүниетанымындағы шеттілдік сөздерді орыс тілінің 
нұсқасында қабылдау (оқу, жазу, айту), соған сәйкес орыс дүниетанымы негізінде түсіну 
процесін күшейтті; 

7) Кеңестік кезеңнен бастап білім беру жүйесінде Еуропа тілдерінің оқытыла бастауы, 
ал Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін шет тілдерін оқыту диапазонының одан әрі кеңеюі 
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және шет тілдерін орыс тілі арқылы оқыту үрдісінің қанат жаюы салдарынан шетел сөздерін 
таза шет тілінде дыбыстап айту және жазу сауаттылығының артуы көрініс берді; 

8) КСРО тұсындағы басқару, заң шығару, сот, заң, білім беру, экономика, мәдениет, 
ақпарат т.б. қоғамдық қатынас салаларының барлығында іс қағаздарының, негізінен, орыс 
тілінде жүргізілуі және бұл тенденцияның тәуелсіз Қазақстан жағдайында да жалғасын 
табуы; 

9) Қазақстанның тәуелсіздік алуы, соның нәтижесінде шетелдермен саяси-
экономикалық, мәдени-гуманитарлық байланыстардың кеңеюі;  

10) ХХІ ғасырдан бастап әлемде, оның ішінде Қазақстанда қарқын алған жаһандану 
және ақпараттандыру  процестерінің нәтижесінде қазақ тіліне ағылшын сөздерінің енуін 
арттырғанымен, сол сөздерді қолданушы қазақ халқының тілдік тұрғыдан біртұтас және бір 
ұлттық мазмұнда болмауы ағылшын лексемаларының қазақша толық ассимиляциялануына 
кедергі жасап отыр. 

Ағылшын бизнес лексемалары түркі тілдерінің лексикалық және терминологиялық 
жүйесіне қарқынды түрде еніп, осы тілдердегі бизнес ұғымдардың халықаралық сипатын 
арттырып отыр. Осы ретте ағылшын бизнес лексемаларының түркі тілдеріне енуінен 
қорқудың қажеті жоқ, бұл – әлемдік тенденция. Алайда, ағылшын терминдерінің түркі 
тілдеріне, соның ішінде қазақ және түрік тілдеріне еш ассимиляцияланбай енуін жағымды 
құбылыс деп айта алмаймыз.  

Қорыта айтқанда, қалыптасқан тілдік күрделі мәселені түркі тілдеріне ортақ 
терминологиялық және әліпби кеңістігін қалыптастыра отырып, өзара термин алмасу үрдісін 
жандандыру арқылы шешуге болатындығын айтқымыз келеді.   
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In connection with changes in political, economic and social life of our country, the 

importance of foreign language knowledge is increasing. Now our country can compete with other 
countries in many spheres of our life. The people of Kazakhstan should be able to show the 
achievements of our country on the world arena. For this goal we should know at least one foreign 
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foreign language knowledge our people possess. 
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method, the basis of which is teaching language and conversation skills. 
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It is a little bit difficult to reveal the level of student’s knowledge in most of school subjects, 
but it is very easy to make the conclusion about the knowledge of foreign language. Ask some 
questions or ask to do something, and if a student does something wrong or behaves inadequately – 
everyone understands that he does not know language. 

This is the point of view of a person with no special training. In social life most of people 
make such conclusions. 

To make students speak, foreign language teachers should use methods, which develop 
students’ skills of communication. “Role play” can assist in solving this problem. 

The aim of the research is to demonstrate that using role play helps to develop students’ 
communication skills and to increase their motivation at the English language lessons. 

The methods of the research are theoretical analysis literatures of pedagogic and methodology, 
questioning methods, analysis and generalization methodical experiences, observation, methods of 
statistic data processing. 

Role play helps teachers to use “real life” communication situations for stimulating students’ 
language activity and to involve students in the act of communication in the foreign language. It 
will arouse their interest in language learning and increase their motivation. 

Recent pedagogical research has shown a low level of secondary school students’ motivation 
in learning foreign language. 

There are many points of view on the definition of such a notion as “motivation”. Rogova and 
the others consider it as the most important “spring” of the process of learning foreign language, 
which provide for its result. They also call “motivation” the side of the subjective student’s world, 
which is determined by his own motives and predilections [1].  

There are two motivations mentioned by Gardner. They are extrinsic and intrinsic. Extrinsic 
motivation comes from desire to acquire some particular outcome such as a personal challenge, 
achieving a practical goal, learning a language that is currently in demand by employment markets. 
Intrinsic motivation results from a student’s interest in the language itself, when one finds the 
learning process full of joy and pleasure. It is characterized by a student’s desire to learn more about 
the language structure, to get information about another culture. As a rule students have mixed 
motivations. For example, the most common selection is integrative (to communicate with 
foreigners), intrinsic (to learn language peculiarities) and extrinsic motivation (to get a highly paid 
job) [2].  

In spite of social, political and economic requirements for learning foreign language, students’ 
cognitive activity, motivation and interest is on a low level. 

Role play gives students the possibility to speak, to express their ideas on different topics. 
Role play implies the individual approach to children. This approach is realized when deciding on 
composition of the group for role play, as a teacher should consider both abilities and personalities 
of students.  

As most of the language games, role play is divided into: phonetic, lexical and grammar ones 
so it can help to acquire different aspects of a language. The individual approach is very important 
when we make special tasks for the role play taking into account the level of students’ knowledge 
of foreign language. That is why teachers divide role play into three groups: for beginners, for 
intermediate and for advanced students. 

Role play can be described with four features: closeness (a plot can be very close to one’s 
own experience or distant), situation (a situation can be everyday or unusual), realism (the 
circumstances can be realistic or imaginary), personality (the characters of the role play can 
resemble the participants themselves or be alien to them). 

Role play can be controlled (the participants are responsible for the language they use), semi-
controlled (participants are partly expected to use the prescribed language), free (participants are 
responsible for the message and not for the prescribed language), small-scale (lasting for a lesson or 
less) and large-scale (lasting for more than a lesson or perhaps for the whole term) [3]. 

There are different opinions on the point of defining “role play”. Some authors think that it is 
a form of organization of teaching [4]. 
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The others consider it as a methodical mode of teaching [5]. 
The third – as the means of developing students’ interest in learning language [6]. 
The last think that role play is an active method [7]. We share this point of view, as we 

suppose it to be the method of developing students’ cognitive activity, the method of forming 
students’ communicative skills during foreign language periods. 

Role play is a difficult method to use as it requires careful planning, careful preparation and 
careful organization. 

Different authors dealing with the problem of using role play at a foreign language lesson 
suggest different technologies of organizing a role play. Some authors suggest three stages of role 
play organization [8-10]. Others think that a role play should consist of four stages of organization 
[11-12]. 

For understanding the essence of a role play it is important to analyse the stages of role play 
organization.  

So according to Borisova and the others [8], role play turns the process of teaching to creative 
laboratory of self-education. The authors suggest three stages in role play: 

1. Preparation for conducting a role play. A teacher explains the essence of the method, rules 
and goals to students. 

2. Conducting a role play. 
3. Summing up. 
Kolodich also [9] suggests three stages in role play technology, but the content of the first 

stage is different. 
1. The stage of preparation. A teacher and children master the language material, which will 

be necessary for the role play. 
2. Conducting a role play. 
3. Summing up. 
The author does not single out the process of elaboration.  
Galskova and Gez [10] believe that the technology of a role play also includes three stages, 

such as: 
1. The stage of preparation, which includes preliminary work of a teacher and students. 

According to these authors, the preliminary work of a teacher implies the following: 
a) theme selection and problem forming; 
b) selection and revision of the necessary language material; 
c) defining more precisely the parameters of the role play situation: 
• time, place, number of participants, degree of officiality; 
• status-role characteristics of the partners; 
• personal characteristics of the personage; 
• speech intentions, such as asking for information, expressing agreement/ disagreement, 

argumentation of one’s opinion. 
d) preparation of special attributes for the role play: equipment; 
e) more precise definition of the role play aim and of the planning final result. 
Preparatory work of students comprises the following: 
a) search of extra information on the topic or study of distributed material; 
b) revision of speech patterns and vocabulary. 
The second part of the stage of preparation presents speech exercises for language material 

revision. The abovementioned authors think so. 
2. Conducting the role play. 
In contrast to other authors, Galskova and Gez include the role distribution into this stage but 

not into the first one. 
3. Control stage. 
The authors bring in their own vision of the role play technology, but in spite of the stage 

transposing the content remains the same. 
For the comparison it is necessary to analyse role play technology which comprises four 
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stages presented by Konysheva [11]: 
1. The stage of preparation. This stage begins with the script elaboration – conditional 

reflection of the situation and the object. Then the plan of the role play is being made up. 
2. The stage of explaining. The teacher explains the main aim of the lesson, grounds the 

choice of the situation, the problem. The teacher gives out special tasks. 
3. Conducting the role play. Students play out the situation in definite roles. 
4. The stage of analysis and generalization. All participants have the right to express their 

ideas, feelings on the role play. The teacher makes conclusion. 
Practical research has shown that the role play technology consisting of four stages is more 

valid and has logical succession. 
Almost all the authors think that it should be bourn in mind that role play is used in the final 

stage of learning some topic, as a student should know all the appropriate vocabulary, speech 
patterns and grammar constructions to be able to perform the role he is given. Students are also 
given a time limit for the role play, because it should be seriously and in detail analyzed and 
discussed after it has finished.   

 Forming of students’ communicative skills was researched at the English lessons. The 
methods of the research are questioning methods, analysis and generalization methodical 
experiences, observation, methods of statistic data processing. 

46 students of 9th forms, school №1 in Kurchatov city were diagnosed in order to measuring 
of level of communicative skills. The students of 9 “A” form were experimental group and the 
students of 9 “B” were members of control group (table 1). Results of experiment are presented in 
the table and visually shown on the diagrams (picture 1). 

 
Table 1 Dynamics of level forming of students’ communicative skills from the beginning 

to the ending of the experiment 
 

Parameters 
The beginning of the 

experiment 
The ending of the 

experiment 
9 “A” 9 “B” 9 “A” 9 “B” 

1. Quickness of 
reaction 11% 13% 35% 20% 

2. Available and correct 
realization of speech 
formulations  

25% 22% 61% 38% 

3. Relevance of replicas 
and their variety 21% 25% 53% 39% 

4. Correctness of using 
of lexis and grammatical 
structures 

37% 35% 59% 43% 

5. Available of 
emotional words and 
sentences 

19% 17% 67% 23% 
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Picture 1 The beginning of the experiment 
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Picture 2 The ending of the experiment 

Analyses of results showed that experimental group’s developing increased by using role 
plays. Although students of control group also have changes but in comparison with experimental 
group’s result they are insignificant (picture 2).   

In conclusion it is necessary to mention the following advantages of using role play: 
1. Through role play we can train our students in speaking skills in any situation. A very wide 

variety of experience can be brought into the classroom through role play. The range of functions 
and structures, and the areas of vocabulary that can be introduced, go far beyond the limits of other 
pair or group activities, such as conversation, communication games, or humanistic exercises. 

2. Role play puts students in situations in which they are required to use and develop those 
forms of language which are so necessary in oiling the works of social relationships, but which are 
so often neglected by the language teaching syllabuses. Many students believe that language is only 
to do with the transformation of specific information from one person to another. They have very 
little small talks, and in consequence often appear unnecessarily brusque and abrupt. It is possible to 
build up these social skills from a very low level through role play. 

3. Some people are learning English to prepare for specific roles in their lives: people who are 
going to work or travel in an international context. It is helpful for these students to have tried out 
and experimented with the language they will require in the friendly and safe environment of a 
classroom. For these students, role play is a useful dress rehearsal for real life. It enables them not 
just acquire set phrases, but to learn how interaction might take place in a variety of situations. 

4. Role play helps many shy students by providing them with a mask. Some more reticent 
members of a group may have a great deal of difficulty participating in conversations about 
themselves, and in other activities based on their direct experience. These students are liberated by 
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role play as they no longer feel that their own personality is implicated. 
5. Perhaps the most important reason for using role plays is fun. Once students understand 

what is expected of them, they thoroughly enjoy letting their imagination rip. Although there does 
not appear to be any scientific evidence that enjoyment automatically leads to better learning, most 
language teachers would probably agree that in the case of the vast majority of normal people this is 
surely so. 

Finally, role play is one of a whole gamut of communicative techniques which develops 
fluency in language students, which promotes interaction in classroom, and which increases 
motivation. Not only is peer learning encouraged by it, but also the sharing between teacher and 
student of the responsibility for the learning process. Role play is perhaps the most flexible 
technique in the range, and teachers who have it at their fingertips are able to meet an infinite 
variety of needs with suitable and effective role-play exercises. 
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Соңғы жылдары шетел тілдерді оқыту әдістемесінде аутенттік мәселеге орасан мән 

бөлінуде екендігін айту орынды. Ағылшын тіліндегі «аутенттік» сөзінің аудармасы «табиғи» 
дегенді білдіреді. 

 Тәжірибеде аутентикалық фильмдерді табысты қолдану үшін олармен сәйкес 
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жұмыстарды ұйымдастыру қажет. Алдымен оқу мақсаттары мен міндеттерін анықтау қажет. 
[1,69] 

Отандық және шет елдік зерттеулерде видеоматериалдардың таңдау мәселесіне үлкен 
назар аударылады. Берілген тақырып бойынша Елухина Н.В., Мильруд Р.П., Носноович Е.В., 
Жоглина Г.Г., Scarcella R.C. сынды авторлардың жұмыстарын талдай келе, біз аутентикалық 
видеожазбаларды таңдаудың келесідей белгілерін бөліп көрсетеміз: 

-видеожазбаның тілдік мазмұнының оқушылардың тілдік дайындық деңгейіне 
сәйкестігі; 

-видеожазба тақырыбының өзектілігі; 
-дыбыстық және көркем рәсімделуінің сапасы; 
-видеожазбалардың мазмұнының жанрлық ерекшеліктерінің оқушылардың 

қызығушылықтарына, оқу мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі; 
-елтанушылық ерекшелігін ескеру; 
Видеомен жұмыс істеуде шет тілдерді оқыту әдістемесінде үш негізгі сатыларды бөліп 

көрсете аламыз: көрсетуге дейінгі саты (pre-viewing), көрсету сатысы (while viewing), 
көрсетуден кейінгі сатысы (post/after-viewing) [2, 97]. 

Көрсетуге дейінгі саты  
Сатының мақсаты: оқыту процесінің қатысушыларын белсенді ете отырып, 

оқушыларды мотивациялау, оларды тапсырмаларды орындауға дайындау; Берілген сатыда 
қолданылатын тапсырмалар. 

1. Мәтіннің мазмұнымен таң қалушы әр түрлі нұсқалар мынаған негізделген: 
- осы тақырып бойынша алдында алынған білімді жалпыландыру; 
- тақырыбын талдау; 
- фильмнің бір бөлігін тез, дыбыссыз көріп талдау; 
- мәтінге дейін ұсынылатын аудармалары немесе дефинициялары бар жаңа сөздердің 

тізімін талдау; 
- сұрақтардың мазмұнын немесе дұрыс/жалған ұстанымдарды және т.б. талдау. 
2. Жаңа сөздерді енгізу, оларды түсіндіру, мысалдармен көрсету. 
3. Видеомәтіннен алынған сөйлемдермен жаңа сөздердің түсіндірілуін бақылау. 
4. Оқу техникасын видеомәтіннен ұсынылған сөйлемдердің дыбыстық ерекшеліктерін 

өңдеу (дыбыстық-әріптік сәйкестік, сөйлеу, екпін, интонация, мәтінді бөлшектеу, мағыналық 
бөліп көрсету және т.б.). 

5. Видеомәтіннің фрагменттерін таңдап қарау және сұрақтарға жауапты құрастыру, 
сөздердің қолданылуының мәнмәтінін іске асыру, алдын алушы ұстанымның дұрыстылығын 
анықтау және т.б. [3, 37]. 

 Көрсету сатысы 
Сатының мақсаты: тыңдаудың қабілеттерін қалыптастыру, тыңдау механизмдерін 

дамыту, оқушылардың шынайы шет тілдік қарым-қатынас мүмкіндіктерін ескере отырып, 
әлеуметтік мәдени құзыреттілігін қамтамасыз етуші қабілеттерін қалыптастыру. 

Осы сатыда қолданылатын тапсырмалар: 
1. Тілдік ақпаратты іздеуге арналған тапсырмалар. 
Берілген тапсырмалар мен жаттығулардың түрі белгілі бір тілдік материалдың 

ізденісіне, бөліп көрсетілуіне, бекітілуіне, тасымалдануына бағытталған: лексика, 
грамматика, фонетика. [4, 56]. 

Тапсырмалардың мысалдары: 
- Видеофрагментті көріңіздер және... 
-келесідей қазақша сөздер мен сөз тіркестеріне ағылшын тіліндегі эквиваленттерін 

таңдаңыздар; 
-келесідей ағылшындық сөздер мен сөз тіркестеріне қазақша эквиваленттерін таңдап 

алыңыздар; 
- сөйлемдердегі қалып қойған жерлерді керекті сөздер мен сөз тіркестерімен 

толтырыңыздар. 
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2. Рецептивті қабілеттердің дамытылуына бағытталған тапсырмалар  (мағыналық және 
мазмұндық ақпаратты бөліп көрсетудің деңгейіндегі) . 

Мұнда оқытушыға ақпаратты мәдени-маркалауды салыстыру мен сәйкестендіру 
қабілеті қалыптаспағанша, оқушыларды керекті ақпаратты бөлуге, бекітуге, түсіндіруге 
бағытталған тіректердің негізін құрастыру қажет екендігін есте ұстау керек [5, 58]. 

Көруден кейінгі саты 
Сатының мақсаты: алғашқы мәтінді ауызша немесе жазбаша тілдегі тілдік қабілеттер 

мен өнімдік қабілеттердің дамытылуы үшін негіз бен тірек ретінде қолдану.Берілген саты 
егер видеомәтін тек рецептивті қабілеттердің дамытылуы мен бақылауы үшін қолданылатын 
болса, болмауы мүмкін. 

Саты келесідей жұмыс түрлерінен тұрады:  
1.«Көрермендер мен тыңдаушылар» 
Берілген саты видеомен жұмыс істеудің ең қызықты әдістерінің бірі болып табылады. 

Оқытушы оқушыларды екі топқа бөледі. Бірінші топ видеожазбаны көреді, ал басқасы 
тыңдайды.  

Әдісті орындаудың бірізділігі: 
- оқытушы фрагментті таңдайды; 
- оқушылар екі топқа бөлінеді: көрермендер мен тыңдаушылар; 
- оқытушы тапсырманы түсіндіреді; 
- оқытушы видеоны алдымен дыбыспен, кейін бейнесімен қосады; 
- оқытушы тыңдаушылардан олардың не естігенін сұрайды; 
- тыңдаушылар көрермендерге сұрақтар қояды, көрермендер жауап береді; 
- әңгімеге аз қатысушы көрермендердің біреуін оқытушы олардың не түсінгенін 

жалпыландыруын сұрайды; 
- барлық оқушылар барлық фрагментті дыбыспен және бейнесімен көреді  
2. «Қатып қалған кадр» 
«Қатып қалған кадр» әдісі видеомагнитофонның «кідіріс» бастырмасын экрандағы 

суретті қатыру үшін басуды білдіреді. « 
Әдісті орындаудың бірізділігі: 
1) оқытушы оқушыларды ол суретті периодты түрде тоқтатып, әрекет тоқтаған кездегі 

кадрлар бойынша сұрақтарды қоятындығы туралы хабарлайды; 
2) оқытушы дыбысы бар видеоны қосады және кідірісті қажет болған жерлерінде 

жасайды; 
3) оқытушы оқушылардан тапсырманы орындауды талап етеді; 
4) нәтижелерін оқытушы тақтаға ағылшын тілінде жазады; 
5) бұдан кейін оқушылар олардың видеофильмнен нені білгендігі туралы 

қорытындыларын жасайды . 
3. «Болжау» 
«Болжау» әдісі видеоны топтағы жұмыс үшін қолданудың ең қарпайым әдісі. Оқытушы 

видеожазбаны тоқтатады да, әрі қарай не болатынын сұрайды.  
- Оқытушы 5-6 жаңа сөздерді енгізеді, оларды оқушылар видеофрагментте көре алады, 

бірақ ұсынылған сөздердің біреуі немесе екеуі видеожазбада қолданылмауы да мүмкін.  
- Оқытушы видеожазбаны соңына дейін көрсетпестен тоқтатады, және мүмкін 

аяқталуын жазуды сұрайды. Бұдан кейін оқушылар видеофрагментті соңына дейін көріп, 
өздерінің болжамдарын шынайы жағдайлармен салыстырады; 

- оқушыларға видеофрагментті атауысыз көру ұсынылады. 
Фрагменттің аяқталғанынан кейін оқушылар видеожазбаға атты ұсынып, өздерінің 

таңдауын түсіндіреді . 
4. «Бір дыбыс» 
«Бір дыбыс» әдісі мынаған негізделеді: оқушылар мәтінді суретсіз көріп, суретін 

елестетеді. 
Берілген әдісті қолдану үшін келесідей тапсырмаларды ұсынуға болады: 
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«Адамды дауысы бойынша сипаттау». Оқушылар сөзді немесе кейіпкердің сөйлеу 
мәнерін тыңдай отыырп, оның сыртқы және ішкі қасиеттерін дауысының дыбысы бойынша 
сипаттауы керек. 

Әдісті орындаудың бірізділігі: 
-оқытушы көрнекілік түрінде бірнеше негізгі сөздерді береді; 
-сөздердің мағынасын түсіну мен олардың кейіннен қолданылуына қондырма береді; 
- оқушылар өздерінің ойлағандарын экранда көргендерімен салыстырады. 
Ол кезде мынадай сұрақтар қойылады:  
Who will you see? 
Where will the scene or action take place? 
What things will you see? 
What are some lines of the dialogue you will hear?  
5. «Шындық әлде өтірік пе?» 
Осы әдісті қолдану кезінде оқытушы оқушыларда тыңдаудың лексикалық қабілеттерін 

дамытады. Тақтада видеосюжеттің сөздері жазылады. 
Видеофрагментті көрместен бұрын тақтаға ұсынылған сөздердің тыңдаушыларға 

түсінікті екендігіне көз жеткізеді.Видеофрагментті көргеннен кейін оқушылар қандай 
ұстанымның дұрыс, бұрыс екендігін шешеді. 

6. «Диалогтағы қалып қойған жерлерді толтыру» 
Осы әдіспен жұмыс істеу үшін оқытушы диалогы бар карточкаларды таратады, онда 

сөйлеушінің қалып қойған сөздері бар, кейін оқушыларды диалогты көріп болғаннан кейін 
қалып қойған жерлерді толтыруын сұрайды. Бұдан кейін оқытушы видеофрагментті қосады, 
ал оқушылар өздерінің диалогын экрандағы диалогпен салыстырады. 

Жоғарыда келтірілген әдістер көрсету сатысында да қолданыла алынады. 
7. Five W's and H (10- 15 минут) 
Теледидарлық жаңалықтардың бағдарламасынан оқытушы үзіндіні оқиды, оны диктор 

оқиды және арнайы сұрақтардың барлық түрлерін қоюға арналған жеткілікті материалдардан 
тұрады. [6, 85]. 

Оқытушы сыныпқа олардың қазір нағыз жаңалықтарды көретінін, онда мынадай 
сұрақтарға жауаптар бар екендігін айтады: 

Who is about? 
What is about? 
When did it happen? 
Where did it happen? 
Why did it happen? 
How did it happen? 
Тақтаға оқытушы осы алты сұрақты жазады және осы үзіндіде қанша жаңалықтардың 

болатындығын айтады.  
Фильм 7 эпизодқа бөлінді, әр эпизодпен жұмыс істеуде көрсету сатысында видеомен 

жұмыс істеудің белгілі бір түрі қолданылды және тыңдаудың лексикалық қабілеттерін 
дамытуға жаттығулар ұсынылды. 

Жұмыс істеудің кешені Я.М.Колкердің тыңдаудың лексикалық қабілеттерін жіктеудің 
негізінде жасалынған. [7,67]. 

Берілген кешеннің мақсаты тыңдаудың лексикалық қабілеттерін дамыту болып 
табылады. Кешеннің міндеттері: 

- тыңдаудың лексикалық қабілеттерін дамыту; 
- ағылшын тілі бойынша сабақты барынша қызықты өткізу; 
- оқушыларды әрі қарай ағылшын тілін меңгеруіне мотивациялау; 
- оқушылардың назарын, есте сақтауын, ойлауын дамыту. 
1.Мен 7 эпизодтары сәйкесінше алғашқы және қорытынды диагностикаларды жүргізу 

үшін қолданылды. Оларды көрсетуде «қатып қалған кадр» әдісі қолданылды. 
2.Эпизодты көрсету кезінде видеоны қолданудың ең қарапайым әдісі «болжау» 
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қолданылды. 
3.Көрсетуде барынша күрделі әдіс «көрермендер мен тыңдаушылар» әдісі қолданылды, 

соның көмегімен тек оқшауланған сөздерді түсіну қабілеті ғана дамып қоймай, тілдік 
ағыннан алдында меңгерілген сөздерді тану қабілеті де дамиды. Бұл әдіс тыңдаушыларға 
жағдайларды тыңдағаннан қалай түсінгеніне қарай сипаттауға, ал көрермендерге олардың не 
көргендігін айтып беруіне мүмкіндік береді . 

5 пен 6 эпизодтарын көрсетуде оқушыларда сөздерді мәнмәтінде түсіну қабілетінің 
дамытылуы жоспарланды, бұл ретте «шындық әлде өтірік пе?», «диалогтағы қалып қойған 
жерлерді толтыру» сынды әдістер қолданылды. 

Берілген кешенді 1 кестеден көре аламыз. 
Кесте 1 – Тыңдаудың лексикалық қабілеттерінің дамытылуына арналған 

аутентикалық фильмдермен жұмыс істеудің кешені  
 
Эпизодтың 

нөмірі 
Тыңдаудың лексикалық қабілеттері Көрсету сатысында 

қолданылатын әдіс 
1 Барлық қабілеттерді бастапқы 

талдау 
«қатып қалған кадр» 

2 Оқшауланған сөздерді түсіну 
қабілеті 

«болжау» 

3 Оқшауланған сөздерді түсіну 
қабілеті 

«көрермендер мен 
тыңдаушылар» 

4 Оқшауланған сөздерді түсіну 
қабілеті 

«бір дыбыс» 

5 Оқшауланған сөздерді түсіну 
қабілеті 

«шындық әлде өтірік 
пе?» 

6 Оқшауланған сөздерді түсіну 
қабілеті 

«диалогтағы қалып 
қойған жерлерді толтыру» 

7 Барлық қабілеттерді қорытынды 
талдау 

«қатып қалған кадр» 

 
Осылайша, сабақ үстінде фильммен жүйеленген және мақсатты түрде жоспарланған 

жұмыс тыңдаудың лексикалық қабілеттерінің, оқушылардың тілдік белсенділігінің артуына 
ықпал ететіндігі анықталды.  Біз аутентикалық фильмді сабақ үстінде белгілі бір әдістерді 
рет-ретімен қолдану арқылы жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болатындығын дәлелдедік. 
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One of the most prominent experts in the field of bilingual education Fred Genesee [1] argues 
that “among the most interesting and effective innovations in second language education during the 
last three decades have been the immersion programs developed in Canada”(p.3). However, 
Cummins [2] counters by saying that “throughout the history of formal education the use of an L2 
as a medium of instruction has been the rule rather than the exception” (p.34).  This discrepancy in 
opinions is worth investigating in order to explore what French immersion entails, why was this 
innovation introduced in Canadian bilingual context and what has contributed to immersion policy 
borrowing around the world. In addition, investigation of the content-based approaches to teaching 
a second language will allow formulating recommendations for contextualizing language immersion 
approach that has been introduced in Kazakhstan to promote proficiency in the Kazakh language for 
Russian-speaking students. The Kazakh language immersion project was launched on behalf of 
international experts in Canada and Estonia including Fred Genesee, an outstanding researcher in 
the field of bilingual education. Due to its recent introduction, no empirical research is found on 
implementing the Kazakh language immersion. Therefore, the initial birthplace of immersion 
education, Canadian experience will be investigated in order to shed light on the most pivotal 
aspects of immersion education.   

This paper is based on the analysis of the works of the most prominent researchers of 
immersion education: Jim Cummins, Fred Genesee, Merrill Swain, Sharon Lapkin etc. Moreover, 
the paper chronologically connects the subthemes from the definition of immersion to overview of 
French immersion in Canada, its alternative models to the dissemination of Canadian experience.  

Definition of immersion education 
In a discussion below I will present the definition of immersion programmes that I will utilize 

in the current literature review. Immersion programme is often defined as a type of bilingual  
education in which students with limited or no prior knowledge of the second (or foreign) language 
receive instructions through a L2 for developing proficiency in two languages (Cummins,[3]; 
Genesee, [4]). The focus of immersion education is that the second language is used for delivering 
academic content at least for half of the entire curriculum (Genesee, [6]). Moreover, Roy [5] and 
Genesee [6] refer to immersion as an innovative approach (content-based, functional or 
communicative) to teach a second language through providing instructions  rather than mere 
teaching L2 as a separate subject. Swain [7] also defines the following feature of immersion 
education that immersion programms cause no detrimental effect to students’ L1.  

.Immersion education is tightly linked to Canadian experience of introducing French-English 
innovative educational model in which Anglophone children were taught in French a  medium of 
instruction from kindergartens and elementary grades (Cummins, [2]). 

French immersion in Canada 
 Roy [5] analyzing the reasons of introducing French immersion in Canada in 1960s in 

Quebec. She states that the sociopolitical context of that time urged parents to seek new effective 
ways of allowing their children to acquire French. The French language was the only official 
language in Quebec; therefore the Anglophone parents realized that proficiency in French was an 
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urgent need rather than a choice (Roy, [5]).  A group of parents on behalf of the experts of 
bilingualism from McGill University convinced their school board to introduce a drastic change in 
teaching French to English-speaking students (Swain, [7]). Henceforward, when entering the 
immersion programme the students developed literacy in French; and subjects in English and 
English language arts were gradually added to the curriculum (Swain, 1997). Thus, the content of 
education was delivered partially in French and English (Swain, [7]).  The empirical research by 
Lambert and Tucker  gave the positive evaluation of the programme: French immersion students 
experienced no detrimental impact on the students’ L1 and caused no negative effect to overall 
cognitive development (as cited in Roy, [5]).  

There is a set of determinants of the success of the immersion approach in accordance with 
Roy [5]  and Safty [8]. First, the target aim of immersion education is development of bilingualism 
in two highly valuable societal languages (Baker, 2001, as cited in Roy, [5]). Second, positive 
evaluation of the programme mentioned above (Roy, [5]; Safty, [8]). Third, growing awareness of 
the citizens of economic, political and cultural benefits of English-French bilingualism (Safty, [8]). 
Consequently, all the aforementioned factors resulted in dissemination of this experience across the 
country and around the world (Roy, [5]).  

The types of French immersion education  
According to the time of entry three models of immersion education can be distinguished: 

early, middle and late (Genesee, [6]). Early immersion education is introduced for 5 year olds at 
preschool and primary level of education (Genesee, [6]). Students’ L1 is added to the curriculum 
between Grade 2 and Grade 4 as a language subject itself (Genesee, [6]). Gradually, the L1 
becomes a medium of instruction for teaching mathematics and science core subjects (Genesee, [6]). 
During transition to secondary school the early immersion students have a wide range of subjects 
taught via content-integrated approach (Genesee, [6]). The percentage of the content subjects taught 
in the students’ L1 ranges from 20 % to 60 % (Genesee, [6]). The most distinct feature of the early 
immersion is that “the same subjects are never taught during the same year in both languages” 
(Genesee, [6] p. 10).  

Middle immersion is characterized by teaching through the L2 from preschool to Grades 4 or 
Grade 5 (Genesee, [6]). Before “being immersed” in the L2 pupils are prepared to the L2 via 
receiving a limited amount of instructions in the L2 (Genesee, [6]).  By the end of elementary 
school the curriculum is divided almost equally into subjects taught through the L2 and the content 
delivered in the L1 (Genesee, [6]).  

Late immersion in the second language commences when approximately 12 year olds enter 
secondary school (Genesee, [6]). Native speakers of the second language teach all core subjects 
through the L2 as a medium of instruction except the L1 as a separate subject (Genesee, [6]). It is 
pivotal to emphasize that the curriculum of the late French immersion schools mirrors the academic 
courses of French-speaking students (Genesee, [6]).  

Juxtaposing the inquires of literacy development in early and late immersion programmes, 
Turnbull, Lapkin, Hart and Swain [9] and Safty [8] argue that an early exposure in the L2 has a 
positive impact on speaking skills of the early immersion students. Therefore, the early immersion 
education said to be the most advantageous variant of the alternative models of immersion 
education due to its benefits on acquiring a second language.  

The results of French immersion. Linguistic and academic outcomes of French 
immersion 

French immersion in Canada since its introduction has been a subject to various programme 
evaluation and empirical research. A plethora of research review can be found on the programme 
effectiveness. In the current review the summary of the research findings will be presented in order 
to shed light on outcomes of French immersion and its impetus for the field of second language 
acquisition. A few outstanding scholars in the field of bilingual education (Cummins, [2]; Genesee, 
[6]; Safty, [8]) have reviewed the major findings for more than 30 years of French immersion 
experience. The outcomes of French immersion can be summarized in several directions: (a) overall 
academic success; (b).development of the students’ L1; (c ) proficiency in French; (d)  suitability of 
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immersion programme for students with different language backgrounds and at-risk students 
(Cummins, [2], [3]; Lazaruk, [10];Swain, [7]; Safty, [8]). 

First, French immersion programme students acquire French without detrimental influence on 
English proficiency (Cummins, [2]; Lazaruk, [10]).  Lazaruk [10] mentions that students in early 
French immersion programme at elementary school who lag proficiency in English in first two 
grades rapidly catch up in reading and writing once English is added to the curriculum later. Despite 
having a meager percentage of instructions in English, early French immersion students by the end 
of primary school manage to develop approximately the same or even more sophisticated mastery in 
English in comparison with students in ordinary English-medium class (Lazaruk, [10]). Cummins 
[2] and  Lazaruk [10] explain this progress regarding to Cummins’ linguistic interdependence 
hypothesis (linguistic interdependence principle), according to which, the reciprocal character of 
literacy development it two or more languages facilitates the transfer of mastery in one language to 
another. In other words, if students have mastered rudimentary reading skills in French, they can 
easily transmit this experience to own L1 (Lazaruk, [10]).  

Second, immersion programme develops proficiency in French at no expense to overall 
academic success (Lazaruk, [10]). Lazaruk [10] reviewing research on immersion student overall 
academic performance states that French immersion students demonstrate similar to the unilingual 
peers scores on wide range standardized tests on mathematics, science and history. In order to prove 
this point Lazaruk [10] provides evidences drawn from empirical research conducted within Ontario 
English-language tests on mathematics. According to the results of that test, Grade 6 French 
immersion students significantly outperformed the students enrolled in regular English programme 
(Lazaruk, [10]).  Therefore, one can conclude that these studies on performance in core subjects 
increase the appreciation of French immersion.  

Third, proficiency in French is marked by native-like proficiency in listening and reading 
compared with less developed students’ productive skills (Genesee, 1994; Cummins, 2009). 
Genesee [1] claims that the comprehension skills are developed till perfection rather than expressive 
skills.  Genesee [1] and Cummins [3] both agree that the discrepancy between students’ productive 
and receptive skills is heavily recognizable in terms of inaccurate grammar and vocabulary. 
Cummins [3] links these gaps to the limited interaction of French immersion students with native 
speakers of French outside the classroom and restricted extracurricular reading on French. 
Additionally, writing is limited to academic subjects within classroom settings on topics that are far 
from being engaging for students (Cummins, [3]).  Similarly, Genesee [1] ) asserts that students 
enrolled in French immersion tend to use simplified grammatical constructions affected by English 
grammar. Whereby, Genesee [1] emphasized the fact that French immersion students use the 
uncommon  lexical and syntactical structures. Thus, the rudimentary writing and speaking abilities 
of French immersion students cannot be ignored when evaluating the final product of this model.  

Fourth, immersion education suits at-risks students by providing comprehensible input and 
appropriate pedagogical support (Cummins, [11]). Cummins [11]) strongly believes that children 
with learning difficulties able to cope with immersion education.  In order to justify it, Cummins 
[11] compares two opposing studies by Trite and Bruck, where the former asserts   that such 
students should be switched to regular programmes; whereas, the latter counters by saying that the 
students should remain and get appropriate assistance.  Cummins refers to findings of Bruck’s 
inquiry, according to which, language impaired pupils of K-2 Grade immersed in French who 
previously received pegagogical adjustment demonstrated the equal linguistic and cognitive skills 
with students enrolled in English programme. Furthermore, Cummins (2001) highly evaluates 
Bruck’s findings and completely supports her opinion by concluding that “they [Bruck’s findings] 
show that such children can acquire high levels of L2 fluency in immersion or bilingual learning 
context where there is considerably exposure to comprehensible input in the L2” (p.168).  Thus, by 
providing the evidences drawn from empirical research, Cummins [11] asserts the applicability of 
immersion education for pupils with academic and learning disabilities.  

Fifth, Lazaruk [10] having reviewed research on immersion education asserts that immigrant 
students enrolled in immersion programmes are not left behind from their Anglophone peers. In 
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order to justify it Lazaruk [10] refers to the results of Alberta study where students from immigrant 
families performed on par with regular Anglophone students on standardized tests. Therefore 
Lazaruk [10] counters the preconceived assumption of the elitist discourse of French immersion.   

In summary, French immersion education achieved both laudable and controversial results 
within the field of second language acquisition. Solid evidences drawn from empirical research are 
convincing in terms of the benefits of French immersion for development mastery in the L2 at no 
expense to the L1. However, the underdeveloped productive skills of French immersion students do 
not allow generalizing French immersion as a panacea for second language acquisition. 

Different scenarios of immersion education: purpose and a   language specific 
As the Canadian experience demonstrated positive results in the field of second language 

acquisition, immersion programmes widespread around the world including different languages and 
different objectieves of the programme regarding a second language (Genesee, [1]). Johnson and 
Swain [12] distinguish three types of immersion education according to goals and languages: (a) 
Immersion programmes dedicated for a foreign language promotion; (b) Immersion programmes 
intended to “immerse” minority language students in a minority   language; (c) Programmes for 
language revitalization and maintenance. 

Similarly, Genesee ([1]; [6]) considers differentiation of various types of immersion 
programme according to its purposes but in a more extended way:  

1. Advancement of the proficiency in one of the official languages of a country (for instance, 
immersion in French in Canada);  

2. Enhancement in terms of education, language and culture (for example, the USA’s French 
immersion);  

3. Contribution to the development and increasing proficiency in languages with a high value 
in a particular region (for instance, immersion in the German language within European context);  

4. Cohesion of the language minority and language majority groups (to illustrate this, 
immersion in the Slovakian language for Hungarian – speaking minority in Slovakia);  

5. Preservation and development of autochthonous languages (for example, immersion 
programme for Mohawk language revival in Quebec);  

6. Encouragement of the proficiency in world languages (for instance, immersion in Japanese 
in the USA).   

Therefore, the Canadian model of immersion education became a model for utilizing the 
content-based approach to teaching a second language according to the local scenarios.  

French immersion as one of the most well-documented and researched experience of teaching 
a second language through delivering academic content is worth being appraised. In the following 
passages gained knowledge on immersion education, advantages and disadvantages and suggestions 
for further research will be discussed.  

The most relevant achievements (advantages) of French immersion can be summarized as 
follows: first, second language is acquired at no cost to students’ L1 (Cummins, [2]; Lazaruk, [10]); 
second, immersion education suits at-risk students (Cummins, [11]); third, overall academic 
performance is not hampered by French immersion as an approach to teach core subjects  through 
French (Lazaruk, [10]); fourth, students with immigrant backgrounds perform on par with their 
regular English-speaking counterparts (Lazaruk, [10]); last, students of immersion programme 
master till perfection listening and reading skills that can be comparable to the native speakers of 
French (Genesee, [1]; Cummins, [3]). 

Along with positive outcomes of French immersion, the underdeveloped productive skills of 
students enrolled in French immersion have been detected and evaluated as the major pitfall of this 
approach (Genesee, 1994; Cummins, 2009). The researchers link this gap with the absence of 
efficient communication with native speakers of French and jejune writing and reading assignments 
(Cummins, [3]). Likewise, the cross-linguistic influence of English grammar on French also has 
been revealed in speaking and writing performance of French immersion students (Genesee, [1]).  

Evaluating the efficacy of French immersion we are far from being categorical. French 
immersion in Canada is an example of how parental involvement and commitment can upgrade and 
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enhance teaching methodology. It is only on behalf on parents who did realize the value of being 
bilingual in rapidly changing sociopolitical context of Canada of that time.  

The Canadian experience can be borrowed in Kazakhstan to teach Kazakh to Russian-
speaking children. The geographical differentiation in the official language proficiency makes 
Canada and Kazakhstan akin. However, Kazakhstani educators should raise the awareness of 
parents on the use and efficiency of this approach. 

For further directions of research on immersion education we posit the view that comparative 
analysis of countries borrowing French immersion model for promotion one of the languages can 
also add value to existing knowledge on immersion education. To illustrate this, we suggest to 
compare the outcomes of Swedish immersion in Finland, English immersion in China, Estonian 
immersion for Russian-speaking students in Estonia. By doing so it would be possible to reveal to 
what extend do the status of a language, language attitudes influence the parental decision to choose 
an immersion programme and how these factors correlate with students’ performance in immersion 
programmes.  
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In all but very large classes, one of the easiest and most effective student activities is a well-

directed discussion. In smaller classes and seminars, this method may further your learning 
outcomes and serve as your primary class time activity. Certainly a “discussion section” should 
remain true to its name and rely heavily on this format. Let’s define discussion as a productive 
exchange of viewpoints, a collective exploration of issues. To bear fruit and not degenerate into a 
free-association, free-for-all bull session, you as the instructor must chart its course and steer it in 
the right direction. It is your responsibility to plan and control the content and conduct, to keep hot 
air from blowing it off course. But it is also your responsibility to go with the breezes at least 
occasionally, to keep it flexible and fluid. Your challenge is to strike that delicate balance between 
structure and flow. Finding that balance helps you broaden participation and keep all hands on deck. 

When well planned and managed, discussion can help your students achieve every type of 
learning outcome with the possible exception of knowledge/remembering, and it isn’t bad at that 
either [4]. In fact, discussion shines in developing the skills, abilities, and learning attitudes on 
which lecture is weak:  

• Examining and changing attitudes, beliefs, values, and behaviors 
• Exploring unfamiliar ideas open-mindedly 
• Deep learning 
• Critical thinking 
• Problem solving 
• Listening actively 
• Communicating orally 
• Transferring knowledge to new situations 
• Retaining the material 
• Wanting to learn more about the subject matter [1]. 
The problem-solving skills that discussion fosters apply not only to math problems but to all 

kinds of solution-oriented tasks, whether they call for one correct answer, one best answer, or many 
possible correct answers. Such tasks include resolving ethical dilemmas, designing a research 
project, explaining deviations from expected results, writing a computer program, solving a case 
study, evaluating various positions on an issue, analyzing a piece of literature, and developing 
approaches to tackling real-world social, political, economic, technological, and environmental 
problems. Because discussion models democracy, it may even promote civic engagement and good 
citizenship [2]. 

One final benefit of discussion for you as well as your class is that across the disciplines, 
student ratings of instructors vary positively with the amount of time and encouragement an 
instructor gives to discussion [3]. 

Before moving on, we should distinguish discussion from recitation, which is students 
answering knowledge/remembering and comprehension/understanding questions. By contrast, 
discussion thrives on higher-order questions. But recitation occupies a useful place in helping 
students achieve several respectable outcomes: recalling and restating knowledge, terms, and facts; 
speaking the language of the discipline; expressing important material in one’s own words, thereby 
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demonstrating understanding; and practicing what requires drill and repetition to learn. It also helps 
students retrieve the basic knowledge they need for discussion. 

The biggest challenge facing you is eliciting broad and active participation. If you can do that, 
most of the other problems that go wrong in a discussion —domination by one or two students, 
topical tangents, and silent sectors of the room—simply disappear. Just about all the 
recommendations in this chapter help ensure that all of your students will come to a discussion 
prepared, comfortable, and willing to contribute. 

Students need to be primed for discussion, especially since they spend most of their classroom 
time passively listening to an instructor and a few particularly loquacious classmates. If you plan to 
make discussion an integral class activity, even if not a primary one, inform and prepare your 
students from the first day of class. Let them know the primary ground rule: everyone’s 
participation is expected and no backbenchers will be allowed. Announcing the key role that 
discussion will play in your course will encourage students to take the activity seriously. So will 
telling them your reasons for using discussion—for instance, how the research supports its 
effectiveness in helping them achieve your learning outcomes. Follow up by explaining how class 
discussions will relate to other parts of the course, such as readings, written assignments, and tests. 
When you can, build homework, quizzes, and tests around both the readings and the discussions 
about them. 

Explain the true nature of discussion—that it thrives on the expression of different, legitimate 
points of view. Disagreement enriches the learning experience. In fact, college is all about hearing, 
“trying on,” and appraising different perspectives. So students should listen actively and 
respectfully to every opinion put on the table, evaluate the evidence for and against that claim, and 
be prepared with evidence to defend their own positions. Then lead your class in a discussion — if 
not about the syllabus then about their prior knowledge of, experience with, and interest in the 
course material. Try to get every student to say something that day. You might draw students out by 
directing questions to them individually, such as, “Janet, what interested you in this seminar?” or 
“Matt, what topics would you like to see addressed in this course?” Cement their participation by 
having them post extensions of or comments on this first discussion online — to a class blog, wiki, 
discussion board, or chat-room. 

Here are some other first-day primers to break down social barriers from the start. If possible 
arrange the seats in a circle so that students can see one another. (It isn’t easy to talk to the back of a 
classmate’s head.) Have social or subject-oriented icebreakers the first day of class so students get 
acquainted. They will find it easier to speak out among “friends.” Give students index cards to fill 
out with any information they’d like to share about their learning styles, hometown, personal lives, 
and career aspirations. To induce them to talk, you might invite them to expand on their index card 
information. Finally, start calling students by name and helping them learn each others’ names by 
providing name tags or name tents for in-class use. 

Continue to nurture the friendly atmosphere you establish on the first day by getting into the 
habit of casually chatting with students before and after class. If you have the time, make individual 
or small-group appointments with them early in the term (pass around a sign-up sheet), and include 
some non-course conversation on the agenda. Your knowledge of your students will help you pitch 
the course at the right level as well as develop a solid rapport with your class quickly. If your 
students are comfortable with you as a person and you feel comfortable with them as well, your 
discussions will flow more evenly and honestly. 

From the start, establish good eye contact and physical proximity with all of your students as 
equally as possible. A good rule of thumb is to maintain eye contact with one student or, in a large 
class, a cluster of students for at least three seconds. Your very look makes a student feel included. 
If your class sits in a circle or around a table, varying where you sit can help you equalize your eye 
contact and physical proximity. If you do not normally sit down during class, move about the room 
as much as you can. 

Before moving the discussion onto the next topic, be sure the current one is settled. You 
might ask if anyone has something to add or qualify. If no one does, ask a student to summarize the 
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main points made during the discussion of the topic. Then move on, making a logical transition to 
the next topic. 
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Кез келген тілдің сөздік байлығын білу үшін ол тілдің элементтері қандайда бір 

байланыста болатын, заңды қарым-қатынастағы белгілі жүйе түрінде қабылдау керек.   Жаңа 
сөздердің пайда болуы, мағыналардың дамуы, қолдану және стилистикалық сипаттамасы 
бойынша сөздіктің дифференцациясы, мағыналардың арақатынасы және сөздердің түсінігі 
және басқа да сөзге қатысты мәселелер әртүрлі және әр жоспарлы болуымен тілдің 
лексикасы бір қарағанда шынымен жүйесіз сияқты көрінеді [1, 32б]. 

Негізінде лексиканың келесідей жолдары бар:  
1) Ұлыбритания және АҚШ-тың аймақтық диалектілеріне енетін лексика;  
2) Ағылшын тілінің бір нұсқасының аймақтық шектеуіне енетін әдеби тілдің лексикасы;  
3) Әдеби тілдің бір нұсқасымен шектелген және аймақтық шектелмеген лексика;  
4) Әдеби тілге енетін және аймақтық шектеу жоқ лексика.  
Бірінші топқа кіретін лексикалық бірліктер диалект болып саналады. Екінші және 

үшінші топқа кіретін лексикалық бірліктер американизмдер және британизмдер деп 
аталынады. Төртінші топқа кіретін лексика жалпы ағылшын, яғни әдеби ағылшын тілінің 
лексика-семантикалық жүйесін құрайды.   

Ағылшын тілі – ауызша алынған тіл ретінде белгілі. Американдық ағылшын тілінің 
пайда болуына түрлі тілдерде сөйлесетін және түрлі мәдениетке ие әртүрлі халықтармен 
араласа бастаған ағылшын тілді колонистер әсер етті. Осындай халықтардан алынған 
көптеген сөздер XVII ғасырдағы ағылшын тіліне енгізілді. Ең алғашында түрлі үнді 
тайпаларының тілдерінен алынған сөздер кірді. Бұл жаңа заттарды, сапа, операция, 
концепциялар мен идечларды талқылау қажеттілігінен туындады. Адамдарды басқа жаңа 
ортаға аудару қарым-қатынаста қиындықтар тудырып, оны қатыгез етеді [2,14б].  

Осыған орай, үндістерден мысал ретінде hickory (гикори), persimmon (хурма), egg-plant 
(баклажан), red cedar (қызыл кедр) деп аталынатын өсімдіктердің, өзендердің географиялық 
атаулары ғана емес, сондай-ақ raccoons (енот) және woodchucks (ормандық солтүстік 
америкалық суыр) сияқты жануарлардың атаулары да алынды.  Сонымен қатар, еңбек саласы 
және жаңа тамақты дайындау саласындағы сөздер: moccasin (мокасин), wigwam (вигвам), 
toboggan (шана), tomahawk (томагавк), totem (тотем), igloo (игла), hammock (гамак) және т.б. 
Француз тілінен бірқатар сөздер алынды: rapids (стремнины), prairies (прерии), chowder 
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(көже).  
Алайда әлдеқайда көп сөздері алынған ол испан тілі болды, себебі ағылшын тілді қоныс 

аударуышалр Тынық мұхиттың оңтүстігі мен батысына қарай ауысты. Испан сөздер екі түрлі 
кезеңде қабылданды. Алғашқы колониалдық күндері американдық ағылшын креолдардан 
берілді. Бұдан әрі мексика соғысынан кейін (1846-1848) испанша сөйлейтін Техас және 
батыс Испания тұрғындарымен қатынасқа түсу canyon (каньон), ranch (ранчо), sombrero 
(сомбреро), сөздерінің кіруіне әкелді. Нью-Иорктың неміс тілді қоныс аударушылары 
американдық ағылшын тіліне келесідей: boss (босс), cookie (печенье), scow (шаланда), Santa 
Claus (аяз ата) сөздерді енгізді.  

Герман, италия және батыстық славян халықтарының өкілдері сияқты кейбір басқа 
эмигранттар да толқын әкелді. Оларда сондай-ақ американдық ағылшынның тілін байытты [3, 
24б]. 

Ағылшындардың алғашқы колониялары америка континентінде 1607 жылы қазіргі 
Вирджиния штатының аймағында орналасқан Джеймстаун қаласында орналасқан. Ал 1620 
жылы кемемен келушілер Плимут қаласына қоныстанды. Осы екі қоныстанушы халықтар 
әртүрлә тілдік дәстүрлерге ие. Джеймстаун колонистері негізінен Англияның батыс 
бөлігінен, яғни Сомерсет, Глостершир сияқты графтігінен келушілер болды және бұл елдің 
халықтарына халықтарына тән сөз айтылымдарымен ([s] дыбысының басым аталуы, мысалы 
Сомерсет атауын Зомерзет деп атайды, ([r] дыбысының дауыссыздардан кейін дыбысталуы) 
келді. Диалектілердің дамуы тұрғылықты көшіп келуші халықтарға байланысты нақты 
болмаған, осыдан кейін тіл де өзгеріске түсуі дамып отырды. Жаңа мемлекет – Америка 
Құрама штатына бұқара халықтың көптеп көшіп келуі XIX-XX ғғ дейін жалғасты. Тілдердің 
көптігіне және жаңа қоныс аударушылардың мәдениетіне қарамастан, негізгі үстем тіл ол 
ағылшын тілі болып есептелді [4, 28б]. 

Америкадағы ағылшын тілінің тағдыры бұрыннан көптеген талқылауларға негіз болған. 
Ағылшын тілімен тең құқылы, өз бетінше дербес бөлек америка тілінің теориясы ең алғаш 
атақты америка лексикографы Ной Вебстердің (1758-1843) жұмыстарында туындаған. 
Осыған орай, ағылшын тілінің тарихы Америка елінде үш ғасырдан артық жалғасты, және 
оны алғашқы және кейінгі деп екі кезеңге бөлу пайда болды.  

Алғашқы кезең (XVII ғасырдың басы мен  XVIII ғасырдың соңына дейін). Ол ағылшын 
тілінің американдық диалектілерінің пайда болуымен сипатталады.  

Диалект – dialektos, жергілікті айтылым, говор, аймақтық диалект, өзіне тән 
грамматикалық құрылымы және  негізгі сөздік құрылымы бар, ұлттың құрылуы барысында 
негізгі ұлттық тілдің негізіне ие бола алады.  

Кейінгі кезең (XIX-XX ғасыр) ағылшын тілінің американдық нұсқасының құрылуымен 
сипатталады.  

Аталған кезеңдер уақыттары бойынша тең, бірақ мағыналары бойынша әртүрлі [5, 39б]. 
Алғашқы кезеңде Америкадағы ағылшын тілі XVII ғасырда Англияда қабылданған 

нормаларға негізделген болатын. XVI-XVII ғасырлардағы ағылшын сөз айтылымы тілдің 
қазіргі кездегі айтылымынан әлдеқайда өзгеше болған. Өзгерістер Америкадағы ағылшын 
тіліне мүлде тиіспеген не аз көлемде ғана әсер еткен.   

Американдық ағылшын тілінің қалыптасуына Ной Вебстер (1758-1843) үлкен үлес 
қосты. Ол тілдің «негізін қалыптастырушы-әкесі» болды. Ной фонетика, орфография, қазір 
қабылданған тілдің лексикасы сияқты көптеген америка формаларын жасап шығарды.  

Американдық ағылшынның дамуына ерекше үлес қосушылар – Ирвинг Вашингтон, 
Купер Фенимор, Уитмен Уолт, Марк Твен, О.Генри және Джек Лондон. Олар ағылшынның 
ататқты жазушылары бола отырып, халықтың тіл байлығын ерекше сақтап, кез келген 
американизмдер мен варвар сөздердің қарсыластары болды.  

Ағылшын тілшісі Хоруилл өзінің «A Dictionary of Modern American Usage» атақты 
сөздігінде американдық кірме сөздердің арасынан  Англияда толығымен «натуралданған» 
және кейбіреулері әлі де «натуралдану» кезеңінде жатқан деп есептейді [Harwell, 1935:45]. 
Біріншісіне ол келесі сөздер мен фразеологиялық бірліктерді енгізед: high-brow, round-up, put 
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over, turn down, get away (with  something), get a move on, make good. Екіншісіне: bell-boy, 
carpet-sense, frame-up, gold-brick, fan жанкүйер, side-track (етістік), iron out, deliver the goods 
және т.б. 

Осы бөлімде ағылшын тілінің американдық нұсқасының дамуын қадағалап отыруға 
көмектесетін, меңгерілген әдебиетке талдау жасалынған.  

Көптеген әдеби дереккөздерді зерттеп, ағылшын тілінің американдық нұсқасына 
ықшамдалған жазылымның тән екендігіне көз жеткізуге болады. Осы ықшамдалудың негізін 
салушы Ной Вебстер. Ол өзінің сөздігінде көптеген қарапайым сөздерді енгізген және егер 
осы қарапайым сөздерді барлық халық қолданса онда тілге енуіне толыққанды құқығы бар 
екендігін түсіндіреді. Ол ағылшын тілінің американдық нұсқасының дамуына үлкен ықпал 
етті. Американ балаларының американ оқулықтары бойынша оқытылулары керек деген 
ұғымымен көптеген оқулықтар шығарылды. Ол сөздігіне америка тілінде қолданылатын 
бірақ таза ағылшындық емес  көптеген сөздерді енгізген. Дегнменен, осы жағдайлардың 
бәріағылшын тілінің материалдарында жүзеге асырылып жатты.  

Ной Вебстер даулы, қате, кейде тіпті принципті қате көзқарастар айтқан. Оның 
көптеген теоретикалық айтылымдары аңқау және тік болды. Бірақ толығымен оның 
еңбектері көптеген ағылшын лингвистерінің жұмыстарына ықпал етті, АҚШ-тағы ағылшын 
тілінің  ерекшеліктеріне назар аудартып, әдеби нормаларының жасалуының қажеттілігін 
тудырды. Ол АҚШ-тың әдеби тәуелсіздігіне ұзақ жүре отырып қол жеткізді. Көптеген 
лингвистер мен сыншылар Вебстер салған жолмен жүріп, өз еңбектерін жасап, Вебстердің 
көзқарасын қолдап дамытты. Ной Вебстер американ тілінің дербес екендігін дәлелдеуге 
тырысқанымен, оның тек ағылшын тілінің американдық нұсқасы екендігін ғана дәлелдей 
алды.  

АҚШ аймағындағы тұратын халықтың 70% ағылшын тілін тасымалдаушы болып 
табылатындықтан, осы тілдік нұсқа ағылшын тілін шет тіл деп оқыту барысында ықпалды 
болып табылады, бұрын оқу құралдары мен әдеби тіл британ нұсқасына сүйенген 
(нормативті айтылым). ХХ ғасырдың 50-60 жылдарында британ, австралия, жаңа зелландия, 
канада және ирландия халықтарының ағылшын тіліне американизмдердіңенуі күшейе 
бастаған, ал 70-90 жылдары өзге тілді халықтардың сөйлеу тілдеріне де ене бастады. Әсіресе 
американизмдер латын алфавитін пайдаланушы (француз, италия, польша және т.б.) аз 
көлемдегі тілді алып жүрушілердің лексикалық құрамына қарыштап ене бастады,  сондай-ақ 
герман тілдеріне (нидерланды, неміс, дат және т.б.). Бұл құбылысқа испан, орыс, қытай 
тілдері ұшырамады. 

ХХ ғасырдың соңында осындай белең алушылық ағылшын тілді мемлекетті 
неоколониализмге, тілдік империализмге, басқа тілдерді басушы және антиглобалистік 
қозғалысты қозғаушы деп айып тақты. Сонымен қатар, көптеген елдерде ағылшын тілінің 
және англицизмнің дамуы ерікті түрде дамыды.  

Әр халықтың тілі ерекше құбылыс, себеі олардың әрқайсылары да қайталанбайтын 
тілдік материалдарда жүзеге асырылады. Тілдік өзгерістер тілдің қарым-қатынас құралы  
және тануды жетілдіруге әкеледі. Бірақ тіл жүйесінің өзгерісі қоғамның материалдық және 
рухани мәдениетінің дамуымен байланысты [6,13б].  

Америкадағы ағылшын тілінің ерекшеліктері бұрыннан лингвистердің назарын өзіне 
аудартуда. Амеркандық ағылшын тілінің британдық ағылшынға қатысты алатын орны 
туралы пікірлер бірдей емес. Кейбір авторлар американдық ағылшын тілін осы тілдің бір түрі 
деп есептейді. Басқалар бұл тілді дербес тіл деген пікір ұстанады. American English тілі 
Ұлыбритания ағылшын тілінің диалектісі деген үшінші көзқарас та бар.  

Ең ыңғайлы және заттардың негізгі орнын көрсететін термин «ағылшын тілінің 
американдық нұсқасы» деп атаған дұрыс болады. . American English және British English сол 
тілдің нұсқалары деп танитын бірқатар негіздемелер бар.  

Британ және америкалық қолданыстардағы өзгеше тілдік құбылыс қатты көп емес. 
Көптеген грамматикалық формалар мен лексикалық бірліктер мағынасы және қолдану 
барысында да бірдей түсіп жатады. Үлкен алшақтық фонетика саласында байқалып жатады. 
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Алайда олардың көбісі түстердің әртүрлілігі мен жеке дауыстардың нұсқалары, кейбір 
дыбыстардың қызметтік және артикуляциялық ерекшеліктеріне байланысты.  

АҚШ-та қабылданған әдеби норма британ нормасы модифицированный нұсқасын 
көрсетеді. Америкада шығарылатын оқулықтардың грамматикасы мен лексикасы бойынша 
нормативтермен танысқаннан кейін бұған көз жеткізу қиын емес. 

Екі нұсқада құрылымдық белгілерінің маңыздылығымен түйісіп жатады. Бұл  сөз 
құрылымдары, синтаксис, морфологияда саласында айқын [7, 34б]. 

Екі нұсқаның жалпылығы туралы оларда кездесетін айырмашылықтар да дәлел болады. 
Тілдік материалдардың көрсеткіштеріне қарасақ, американдық және британдық нұсқалардың 
арасындағы алшақтықтар жүйелік сипатқа ие емес. Әрбір тіл өзінің грамматикалық, 
лексикалық және фонемдік жүйесіне ие болу керек. Алайда, American English және British 
English арасындағы алшақтық әр басқа сипатты және тіл жүйесін толығымен орайды.  

Осы екі тілдің лексикалық құрамын салыстыра отырып, негізгі екі түрдегі: 1) қарама 
қарсы қою негізінде анықталатын сәйкес мүшелер бұдан әрі лексика-семантикалық 
дивергенттер деп аталынады, 2) сәйкес мүшелері бұдан әрі лексика-семантикалық 
ұқсастықтар деп аталынады. 

1. Лексика-семантикалық дивергенттер тобына дыбысты тыс жалпылығы барысында 
мағыналық құрылымындағы көп немесе аз айырмашылықтар байқалатын сөздер кіреді. 
Аталған айырмашылықтарды бірнеше санатқа бөлуге болады:  

а) ағылшын тілінің американдық және британдық нұсқаларының микро жүйелеріне 
енетін сөздер өзінің мағыналық құрылымының белгілі бөлігінде кездеседі және бір микро 
жүйеге жататын бөлігінде ғана айырмашылықтар табылады. Market (жалпы ағылшын 
базарлары, базар, тұрғын, сауда және американдық тамақ дүкені), reader (жалпы ағылшын 
оқырманы, оқырман, рецензент және британ оқытушысы, университет мұғалімі) сияқты 
сөздерде жалпы ағылшын нұсқаларымен бірге бір локалды маркированный лексика-
семантикалық нұсқаның болуы белгіленеді.  

б) faculty (жалпы ағылшындық тәсіл, сыйлық, британ факультеті, американдық 
профессор-оқытушылық құрам) және transportation (жалпы ағылшындық тасымал, 
тасымалдау, америка темір жол билеті, түрмеге британ сілтемесі) сияқты сөздердің 
мағыналық құрылымында көрінетін айырмашылықтар жалпы ағылшынның лексика-
семантикалық нұсқасы бір локалды  нұсқамен ғана емес, екі американиз және британизм 
нұсқамен жүзеге асырылады. 

в) дивергенттерде түйісетін лексикалық мағыналар жоқ. Billion (америка миллиардері, 
британдық биллион) және dresser (америка әжетхана орындығы және британдық ас бөлме 
орындығы) сияқты бірліктер және басқа да –  әртүрлі микро жүйелердің бірліктері болып 
табылады.   

г) дивергенттердің арасындағы қарым-қатынас мағыналық байланыстың толығымен 
жоқ болуыменде сипатталады. Мысал ретінде, жалпы ағылшын muller үккіш және muller 
ойланғыш адам, ойлауды жақсы көруші. [8, 19б]. 

Америка жазылымы сөздің айтылымына сәйкес жазылатындықтан қарапайым тәсіл 
болып табылады. Жазылым барысындағы кейбір өзгерістер ағылшын тілінің американ 
сөздігінің авторы Н.Вебстермен енгізілген.  

Осындай жазылымның ең қарапайым тәсіліне барлық сөздерде or пайдалану, ол 
ағылшынның британ тілінде – our, мысалы: color/colour, labor/ labour, honor/honour.  

Er жалғауы -re жалғауының орнына қолданылады, мысалы: center-centre, theater-theatre, 
kilometer-kilometre; ogre және cre – жалғауына аяқталатын massacre, nacre аяқталатын сөздер. 

Естістіктерден пайда болған I – p аяқталатын барлық сөздерде I – p әріптері екі 
еселенбейді: travel-traveler, traveled, traveling; worship-worshiper. worshiped. worshiping. 

Кейбір сөздерде е – жалғауы түсіріледі, adridgment. Acknowledgment. judgment. 
Кейбір сөздерде in - приставкасы en - орнына қолданылады: Inclose-enclose /  Insnare-

rnsnare 
ае және ое көп жағдайда қарапайымдылық тәсіліне ауысып жатады: Anemia-anaemia / 
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Diarrhea-diarrhoea 
е және ue жалғаулары француз сөздерінде көбіне түсіріледі: Catalog-catalogue / Program-

programme / Prolog-prologue / Chech-cheque 
Көптеген американдықтар through орнына thru сөзін, though орнына tho сөзін, 

Marlborough орнына marlboro сөздерін қолданады. Жазылым барысында кейбір өзгешеліктер 
де бар: Favorite-favourite / Mold-mould / Stanch-staunch / Molt-moult / Gray-grey / Plow-plough / 
Skillful-skilful / Fulfill-fulfil / Tire-tyre 

Американың «okay» сөзі қазіргі кезде Британ тілінде жиі қолданылып жүр. Атақты 
британ жазушылары мен қарапайым британ халықтары өздері байқамай-ақ америкадан енген 
біраз сөздерді қолдануда, мысалы: a way of life, teenager, boyfriend, girlfriend, baby-sister, TV, 
home town. 

Арнайы мерзімдік билеті бойынша күнделікті жол жүретін адам мағынасын білдіретін 
«commuter» сөзі британдық ағылшын тілінде жиі қолданылады. Бұл британ «season ticket 
holder» сөзіне қарағанда тиімді және қарапайым [9, 11б]. 

Американдықтар әрдайым жаңа сөздер тауып отырады, олар ең алдымен Америкада 
кейіннен Ұлыбританияға ауысып отырады. Осыған байланысты бізде «to televise», 
«television» сөздері және құрамды «cable» сөзінен «cablegram» сөзі және «sport», «broadcast» 
сөздерінен «telegram», «sportscast» сөздері пайда болды. Зат есімдерді етістік орнына немесе 
керісінше жағдайлардада сөздік қор көбейтіліп отырады. Мысалы, пайдаланға дейін қауіпсіз 
орынға қою дегенді білдіретін to park сөзі қазіргі кезде are parked – көлік, балалар, ит, тіпті 
сағыз дегенді де білдіреді. Жақсы сападағы арзан зат бұл – good buy, тамақ – eats, мықты lay-
out өндіретін техникалық дизайнер – know-how. 

Қорытындылай келе, Американдық ағылшын тілінде қысқарту сөздік құрамның негізі 
болып жатуы бекер емес. Ағылшынның американдық нұсқасының ең басты тенденциясы ол 
сөздерді қарапайымдау болып табылады. Сонымен қатар қазіргі американдық нұсқада сөздік 
құрау, деривация, бленд, конверсия сияқты сөз құрылымдары тараған. Тіл әрқашан дамып 
отырады. Жыл сайын жаңа сөз құраушы моделдер пайда болып жатады. Оның кейбіреулері 
кең тарап, осыған байланысты көптеген жаңа сөздер туындайды. Кейбіреулері артқы 
жоспарға кетеді. Сондықтан да біздің қазіргі кезеңде, қажетті шамада дереккөздердің 
жоқтығына байланысты қиындатылатын, вокабулярдың жағдайы туралы нақты сипатқа ие 
болу керек.  
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Ғылыми жетекшісі – Дарменова.А.Е 
 

Көрші елдермен мәдени қарым-қатынастың кез келген халықтың қалыпты дамуына 
қажетті екені бәріне белгілі. Лексиканы кірме сөздермен, терминдермен, тіпті есімдермен 
өзара молайту заңды құбылысқа айналды. Біздің планетамызда көптеген халық тұрады. Олар 
әртүрлі тілде сөйлейді, бірақ бір-бірін түсінуді үйренуге болады. Ағылшын тілі жер бетіндегі 
ең көп тараған тілдердің бірі болып саналады. Ол тілде Ұлыбританияда, АҚШ-та, Жаңа 
Зеландияда, Канадада сөйлейді, оны басқа да көптеген елдер де үйренуде. Қазіргі күні 
лингвистика тарихына орыс-ағылшын тілдік қатынастарына қызығушылықтың арту кезеңі 
тән, оның өз себептері бар.  

Ағылшын  тілін «ХХ ғасырдың латыны» деп атайды. ХХ ғасырдың аяғында орыс тіліне 
барлық кірме сөздердің 3\4 ағылшын-американдық сөздерге тиесілі. 

Кірме сөздер - тіларалық қарым-қатынас (байланыс) нәтижесінде бір тілден екінші 
тілге ауысқан бөгде тілдік элементтер (сөздер, сөз тіркестері, жұрнақтар т. б.). Көбінесе 
белгілі бір жаңа ұғым-түсініктің атауы болып келетін кірме сөздер «шет тіл сөздері», 
«интернационал сөздер», «варваризмдер», «калька» сияқты түрлерге сараланып зерттеледі. 
Кірме сөздердің кейбірінің түр-тұлғасынан, дыбысталуынан қай тілдің еншісіне жататыны 
белгілі болып тұрса, ал ертеден қолданылып, тілге әбден сіңісіп кеткен кірме сөздің қайсы 
бірінің түп төркінін айқындау үшін арнайы этимологиялық зерттеулерге жүгінуге тура келеді. 

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, мен орыс тілінде аылшын тілінен енген сөздің 
көптігі, әр адам күнделікті сол сөздің көптігі, әр адам күнделікті сол сөздерді бірнеше айтады 
деп тұжырым жасауыма болады. Оған көз жеткізу үшін, азық-түлік дүкеніне кірейік. Bacon – 
бекон, chocolate – шоколад, hot dog – хот – дог, cheeseburger – чизбургер, гамбургер – 
hamburger, fishburger – фишбургер, barbecue – барбекю, попкорн, (orange) fresh juice – фреш 
джус, yogurt – йогурт, pudding – пудинг, fast food – фаст – фуд, lunch – ланч сөздері 
аударманы талап етпейді.  

Ғаламдық дамудың жылдамдығы еселенген сайын жаңалықтардың енуі молаюда. Сол 
сияқты тілдер де өзгеруде, оның лексикасы барлық сөздік қоры өзгеруде. Дегенмен тарихи 
өзгерістерде адамзат қашанда бір – бірімен тілдік қатынас жасауда. Көптеген шет ел 
тілдерінің кірме сөздерінің енуі қоғам мен ғылыми өмірдің де жеделдете дамуын көрсетеді. 
Ақпараттық дамудың оның ішінде компьютерлендірілу, яғни ғаламтордың дамуы ағылшын 
тілінен кірме сөздер тасқынын молайтуда. Бұл халықаралық қатынас, нарықтық 
экономиканың дамуы, ақпараттық технология, олимпиадаға қатысу, халықаралық 
фестивальдар, сән үлгілерін көрсету мұның барлығы да жаңа сөздердің ену себептеріне 
жатады.  

Мұндай ашықтық білім көкжиегінің, сана-сезімінің дамуына жаңа шет ел тілдерінің 
сөздерін ұсынуға жетелейді. Қазақстанда іскерлік, сауда, мәдени байланыс, туризм, тіпті 
бірлескен іскер фирмалар мен шет ел өндіріс орындарымен қатынас жасау жолдарының 
кеңеюі де әсер етуде.  

Кірме сөздерінің енуінің негізгі өзекті себептері деп мынаны айтуға болады: 
• Қандай тілдік құбылыс кірме сөздер деп аталады; 

http://kk.wikipedia.org/wiki/Сөз_тіркесі
http://kk.wikipedia.org/wiki/Варваризмдер
http://kk.wikipedia.org/wiki/Калька


3805 

• Кірме сөздердің ену себептері ; 
• Көшпелі сөздердің түрлері мен жүйелері; 
• Кірме сөздердің енген тілде сан қырлы жағынан жақындасуы. 
Кірме сөздердің енуінің негізгі өзекті себептері деп мынаны айтуға болады: 
4. .Фонетикалық, орфографиялық, грамматикалық, семантикалық жағынан 

бейімделуі; 
5. .Идеографиялық жағынан талдануы; 
6. .Тілдік қатынастарды зерттеуі т.б. 
Кейбір ғалымдардың түсінігінше, кірме сөздер өзара қарым-қатынас салдарынан бір 

тілдің екінші тілге өткен сөздері (сөздер, морфема, синтаксистік құрылымдар т.б.). Ал енді 
бір шығармашылық байланыстар салдарынан енген сөздер боп саналады.  

ХХ ғасырдың басында туған тілдеріне шет ел  тілдерінің сөздерінің енуі көптеген 
лингвистерді қызықтырды. Ол түрлі сипаттарда болды: тілдік, әлеуметтік, психологиялық,  
эстетикалық, т.б. Барлық ілімдері талдай келе кірме сөздердің ену себептерін анықтады:  

- Жалпы интернационалды лексикалық сөздер. Мысалы: ноутбок, органайзер, сканер 
т.б.; 

- Алмастыратын қажетті мағыналы сөздердің болмауынан, 15пайызды іскер тілден  
енгендер. Мысалы: спонсор, спрей, дайджест, прайс-лист, виртуал; 

 - Англицизм көмегімен түрлі мағыналарды білдіру, мысалы: термопот, пиллинг– крем, 
тостер,квиз т.б. 

- Шет ел тілдері сөздерінің айтылуының әсемдігіне қарай қолдану. Мысалы прайслист, 
х, саунд трек, презентация, эксклюзивті т.б. 

- Сөз мағыналарын нақтылау. Мысалы: гамбургер, фишбургер, чисбургер т.б. 
Тілдердің бір-бірімен экономика, саяси, мәдени қатынастары арқылы көптеген жаңа 

сөздердің пайда болуына әсер етті. Негізі ағылшын тілі қазақ тіліне ХІХ ғасырдан бері  
енуде, техникалық, спорттық терминдерден басқа тұрмыстық сөздерде кеңінен 

қолданыла бастады. Мсыалы: leader – лидер, а department – департамент, boycott – бойкот, 
parliament – парламент, lift – лифт, dock – док, beefsteak – бифштекс, budget – бюджет, 
square – сквер, cottage – коттедж т.б. 

Неміс ғалымы Э.Хаунгемнің пікірі бойынша, кірме сөздер өз тілдеріндегі сөздер 
мағынасын шет ел тілдерінен көшіріп пайдалану, -деп айтып кетеді.  

Кірме сөздер туралы орыс ғалымы А.И.Смирницкий: «Басқа тілдер жүйесіндегі сөздер 
келесі тілдер жүйесіне еніп, мағынасы жағынан дәл сол тілдің ережелеріне лайықталып 
қолданылуда», - деп айтады. Орыс ғалымдары Ю.А.Жлуктенко және Л.И.Ильиннің 
еңбектерінде «Кірме сөздердің лексикалық қолданылуының шет тілдердегі үлгісін дәл солай 
қайталануы»,- деп көрсетілген.     

Басқа тілден енген кірме сөздер кітап сөзінің жанрларында, ғылыми және техникалық 
сипаттағы мәтіндерде кеңінен қолданылады. Соңғы кездері тілдік материалдың негізгі көзі 
болып, қазіргі бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады. Газет және журналдардың 
беттерінде күнделікті кездесетін сөздерді үш топқа бөлуге болады: 

1.Қазақ тілінде синонимдері бар, бірақ көбіне адамдарға түсініксіз сөздер, мысалы: 
мониторинг-monitoring- «бақылау» синонимі. Көп жағдайда бұл сөздерді пайдалану қажет 
емес және мәтінді түсініксіз етеді. 

Қазақ тілінде синонимдері жоқ сөздер. Олардың сіңіп кеткеніне көп болған, көп 
адамдар ол сөздердің ағылшын тілінен енгенін білмеуі де мүмкін, мысалы,спортсмен-
sportsman, футбол-football, проблема-problem,сплит система-split system, модельдік бизнес-
model business, имидж-image, лифтинг-lifting, пилинг-peeling, пирсинг-piersig,скраб-
skrub,стилист-stylist,тоник-toner,кастинг-casting, фэнтези-fantasy, блютуз-bluetooth,PIN-код-
PIN-code, реалити-шоу-reality shows, веб-дезайнер-web designer, веб-мастер-webmaster, 
программист-programer, хакер-hacker, аккаунт-account, блог-blog, блогсфера-blogsphere, 
браузер-browser, веб-web, веб срвис-web service, гугл-google, интернет-internet, портал-portal, 
пост-post, сервер-serber, трафик-traffic, файл-file, флеш-flash, чат-chat, интерактивтік-
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interactive, тренинг-training, тьютор-tutor, спрей-spray, йогурт-yogurt, барбекю-barbecue, поп-
корн-pop-corn, хот-дог-xot dog, чизбургер-cheeseburger, гамбургер-hamburger, сноуборд-
snowboarding, боулинг-bowling, тренинг-training, онлайн-брокер-online broker, менеджер-
manager, брокер-broker, дилер-dealer, дистирбьютер-distributer, маркетинг-marketing, сканер-
scanner, тюнер-tuner,т.б. 

3.Газеттерде ағылшын тілінде ағылшын әріптерімен жазылатын сөздер.Бұл сөздерге 
мүлдем таныс емес,мысалы,поп-stop. Бірқатар газет материлдарына сүйенсек, ағылшын 
сөздері экономикалық және саяси тақырыбына арналған рубрикаларда, әуен, ғылым мен 
техника туралы мақалаларда қолданылады екен. 

 Англицизмдермен (ағылшын сөздерін) қолдану сәнге айналды, ол жастар қоғамындағы 
жасалған стреотиптермен, идеалдармен түсіндіріледі.Біздің біріміздің осындай стреотипіміз 
болып өмір сүру деңгейіміз біршама жоғары және техникалық прогресінің жоғары қарқыны 
бүкіл дүниежүзінде алда келе жатқан идеалдандырылған ағылшын қоғамының образы  
болып табылады. Өз сөздеріне осы кіріккен ағылшын сөздерін қоса отырып, жастар 
американдық мәдениетке, өмір стиліне еліктейді, осы стреотипке жақындайды. Бірақ осыған 
қарамастан күнделікті қолданылатын сөздерде шет тілінен енген сөздер көп емес. Ағылшын 
терминологиясында, әсіресе жаңа терминологияға деген көзқарастардағы әлеуметтік 
ерекшеліктері байқалады. Біздің елімізде шетел тілінде сөйлейтін адамдар саны көбейген. 
Жастар кейбір ағылшын тіліндегі англицизмдерді өз орталарында өз түсініктерімен 
қолданылады. Кейбір қате сөздер көпшілікке таралып кетеді. Мысалы,әдемі, керемет, 
тамаша, сөздерінің түбірі ағылшын тілінен шыққан, «clever»-әдемі, керемет, тамаша, 
«parents»-ата-ана. Сөздер дыбысталуындағы ұқсастыққа байланысты және мағынасының 
өзгеруіне байланысты пайда болады. 

Компьютерлік технологияның  дамуына қарай оқушылардың ағылшын тіліндегі сөздік 
қорын толықтырыла бастады. Кейбір сөздер күнделікті қолдануға ыңғайсыз. Сондықтан 
оларды қысқартып жатады. Мысалы,«motherboard»-аналық жады –«мамка», «CD Rom Drive» 
(лазерлік дисктерде жинақтағыш)-жастар оны «сидюшник»деп атап алған. Соңғы жылдары 
компьютерлік ойындардың көбеюі және оларға жастардың қызығушылығының артуы жаңа 
сөздердің пайда болуына себеп болды. Жастар арасында таңырқау немесе қуануды білдіретін 
«wow»-вау! сөзі пайда болды. Ағылшын лексикасының ену процесуінің дамуына әйгілі 
адамдардың белгілі бағдарламаларындағы сөздерінде қолданылуы түрткі болуы мүмкін. 
Мысалы,(КВН)1999 жылы КТК ойынының бірінші маусымында ОРТ каналының басшысы 
«драйв» сөзін энеретика,залал деген мағынаны білдіреді.Одан кейін бұл термин студенттік 
ортада кеңінен қолданыла бастады. 

Ағылшын сөздері кез-келген жерде кездеседі. Ағылшын тілін біле отырып,басқа 
елдерден құрал,киім,заттарды олардың жазуларын оңай түсініп, сатып ала аламыз. Мысалы, 
«Made in Chaina»-Қытайда жасалынған; «100% cotton»-100% мақта; «Wash 30-40» - 30-40 
жуу; «Price»-баға; «Size»-өлшем; «No smoking»-темекі шекпеңіз-дер; «Exit»-шығу; «Open»-
Ашық; «Push»-өзінен әрі қарай; «Pull»-өзіне қарай. 

Журналдардың мұқабалары ағылшын тіліндегі атауларға толы. Мысалы, «Yes», 
«Cosmopolitan», «Glamour», «Men’s health».т.б. Әртүрлі журналдарды зерттей отырып,біз 
англицизмдер көбіне жастарға арналған журналдарда кездесетіндігі байқалды, ағылшын 
тілінен енген сөздер олардың тіліне еніп көп қолданатын сөздеріне айналғанын білдіреді 
деген сөз. Бірақ ерлермен әйелдерге арналған журналдар да жеткілікті. 

Елімізде өмір күнде өзгеріп жатыр, жаңа экономикалық қатынастар пайда болуда. Жаңа 
ұғымдарды сипаттау үшін жаңа сөздер қажет және олардың көбі  ағылшын тілінен еніп отыр. 
Ағылшын сөздерінің енуіне компьютерді кеңінен қолдану ықпалын тигізуде, өйткені ондағы 
бүкіл терминология ағылшын тілінде. 

Жүргізілген зерттеудің маңыздылығы кірме сөздердің теориясы мен практикасымен 
байланысты мәселені қарастыру, әсіресе қазіргі заманда маңызды, өйткені қазақ тілінің 
құнсыздануына әкеп соқтыру қаупі бар кірме сөздердің өте көп пайда болуы туралы пікірлер 
айтылып жүр. Бірақ тіл өздігінен дамитын механизм, ол өзін-өзі қорғай алады, қажет емес 
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артық дүниелерден арыла алады. Жалпы шет тілінің терминологиясы қазақ тілінде орасан 
зор қызықты лингвистикалық феноменді білдіреді. Ағылшын-қазақ тілдерінің тілдік 
қатынасы, әрдайым шет тілінің лексикалық қазақ тіліне енудегі жалпы ағымын зерттеуге 
бағытталған зерттеушілер назарын аудартады. 

Тақырыпқа мәдениеттанушылық тәсілді қолдану бізге басқа мәдениетті танып қана 
қоймай, сонымен қатар оның ана тілі диалогында жаңа мәдениеттің негізінде рухани 
жетілуімізге мүмкіндік береді. Зерттелетін тілдің  мәдениетімен танысу бұрынғы білімді, ана 
тілдің сөздік құрамы туралы, ағылшын сөздері арқылы толықтыру және оның қалыптасу 
көздері туралы жаңадан алынған біліммен салыстыру арқылы жүреді. Әсіресе білімнің 
қазіргі жағдайын көрсететін терминдердің және меңгерудің әртүрлі кезеңіндегі 
терминологиялық емес, лексикаға аса назар аударуға болады. Ана тілін басқа тілмен 
салыстыра отырып, ортақ ерекшеліктер мен айырмашылықтарын табуға болады және ол 
елдердің достық қарым-қатынасының дамуына ешқандай кедергі жасамайды, керісінше 
олардың бір-бірімен жақындай түсуіне ықпал етеді деген қорытынды жасауға болады.           
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Один из важнейших качеств воспитанного, культурного человека – хорошие манеры. С 

раннего детства мы знакомимся с определёнными манерами поведения. Культурный человек 
должен следовать закреплённым в обществе нормам поведения, то есть соблюдать этикет. 
Если человек знает и соблюдает нормы этикета, то он чувствует себя уверенно в любой 
компании и в любом обществе. 

А что же означает слово  «этикет»? В словаре даётся такое объяснение: «Этикет - 
совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям 
(обхождение с окружающими, формулы обращения и приветствий, поведение в 
общественных местах, манеры, одежда)» [3, с. 403]. Этикет (франц. etiquette) – ряд правил 
поведения, обхождения, принятых в определённых социальных кругах. Этикет отражает 
форму поведения, правила учтивости, принятые в данном обществе, которые присуще той 
или иной традиции. Также этикет может выступать в качестве индикатора ценностей 
различных исторических эпох. Современный этикет предполагает поведение людей в 
ежедневном быту, на работе, на учёбе, на улице, в общественных местах, в гостях или дома у 
себя, на приёмах, и т.д.. Все люди имеют разные ценности и взгляды на жизнь и на людей, и 
кто-то ставит во главу одно, а кто-то — совершенно иное. Поэтому следует отметить, что 
этикет — это, прежде всего, то, что в сегодняшнем назывании мы можем охарактеризовать 
как благожелательное отношение к окружающим. Отсюда мы можем привести такую цитату, 
которая является главным правилом этикета: «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы 
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относились к тебе». 
Когда ещё дети совсем маленькие и ничего толком не понимают, родители учат их 

здороваться, говорить «спасибо», просить прощения за шалости. В результате этого 
происходит усвоение базовых формул речевого этикета. Что же такое речевой этикет? 
Согласно «Лингвистическому энциклопедическому словарю» 1990 г., речевой этикет – это 
система устойчивых формул общения, предписываемых обществом для установления 
речевого контакта собеседников, поддержания общения в избранной тональности 
соответственно их социальным ролям и ролевым позициям относительно друг друга, 
взаимным отношениям в официальной и неофициальной обстановке [3, с. 413]. 

Обращая внимание на роль речевого этикета в человеческих взаимоотношениях, Н.И. 
Формановская отмечает, что «речевой этикет не только представляет собой некий особый 
уровень информации, которым мы обмениваемся, осуществляя акт коммуникации, а также 
еще указывает дорогу к нашим человеческим взаимодействиям.» [4. с. 51] 

В любом акте общения выделяется начало, основная часть и заключительная часть. 
Начало разговора (приветствие/знакомство). За обычным началом ожидается 

примитивный разговор, или же напротив, интересное начало предполагает интересную и 
увлекательную беседу. Какие именно формулы (фразы) будет использовать при приветствии, 
зависит от собеседника (его пола, возраста, статуса) и ситуации. Речевой этикет строго не 
регламентирует приветствие или знакомство. В этом случае примеры речевого этикета 
достаточно многообразны. Например, в татарском языке люди принадлежавшие к 
духовенству при приветствии друг-друга говорят “Әссәламәгаләйкем”, что означает “Да 
будет мир с вами!” А в ответ собеседник говорит такую формулу приветствия: 
“Вәгаләйкемәссәлам”, что означает, что он тоже желает ему всего хорошего. В повседневной 
жизни, когда собеседники хорошо знакомы друг с другом, разговор можно начать со 
следующими формулами: “Исәннәрмесез/Саумысез”(Здоровы ли вы). Общение с 
незнакомыми или малознакомыми  людьми складывается со словами: 
“Исәнмесез”(Здравствуйте). С друзьями и ровесниками применины несколько 
фамильярные формы: “Саумы?” (Здоров ли?), “Сәлам” (Привет, Приветствую), “Нихәл?” 
(Как дела?), “Хәлләрничек?” (Как дела?), “Хәлләрегезничек?” (Как у вас дела?), “Ни хәбәр?” 
(Какие новости?), “Шуннан?” (Ну что дальше? ). Ещё следует отметить, что здороваясь, 
пожимают обе руки.  А в знак уважения старшему поколению обязательно протягивают две 
руки. Как мы видим, в татарском речевом этикете существует множество формул 
приветствия, выбор которых диктуется ситуацией общения. 

В английском языке фамильярное приветствие использует такую речевую формулу, как 
“Hi! Howgoesit?”(Привет!Как дела?)Собеседники, познакомившиеся только что, говорят 
друг-другу такие формулы: “Howdoyoudo?”(Как поживаете?) и “Nicetomeetyou!”(Приятно 
познакомиться!!) Для более нейтрального или даже формального уровня проявления 
вежливости используют такие формулы, как “Goodmorning” (afternoon, evening!)(Доброе 
утро!День, вечер!). Такой тип формул характерен и для татарского языка. Родственники, 
близкие люди, а также малознакомые люди желая всего доброго друг-другу, говорят 
«Хәерлеиртә!”(Көн, кич!) (Доброе утро!День, вечер!). Но надо отметить то, что  в 
английском языке этот тип формул может использоваться в сокращённом ввиде. Люди, 
равные по статусу или очень близкие друг-другу могут поздороваться со словами “Morning!” 
(afternoon!, evening!). А вот татары не скажут “Иртә!”(көн!, кич!), потому что в этом случае 
теряется смысл формул приветствия. Но в татарском языке тоже есть свои сокращения. 
Например, вместо “Хәлләрничек?” можно употреблять “Хәлләр?. Следует отметить, что эти 
сокращения и в татарском, и в английском языках используются между близкими людьми, и 
является неформальным способом приветствия. 

Основная часть (сама суть разговора). Чтобы получить репутацию и уважение  
хорошего собеседника, нужно держаться золотого правила. «Кто ясно мыслит, тот ясно 
излагает». А вот какими формулами речевого этикета будете пользоваться, зависит от 
поставленных целей данной беседы. Н.И. Формановская выделяет 15 тематических групп 
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речевого этикета: 
1) приветствие; 
2) обращение, привлечение внимания; 
3) знакомство; 
4) приглашение; 
5) просьба, совет, предложение; 
6) согласие и отказ в ответ на просьбу и приглашение; 
7) согласие и несогласие с мнением собеседника; 
8) извинение; 
9) жалоба; 
10) утешение, сочувствие, соболезнование; 
11) комплимент, одобрение; 
12) неодобрение; 
13) поздравление, пожелание; 
14) благодарность; 
15) прощание. [4. ] 
Также следует отметить, что общение между людьми ведётся на трёх уровнях: 

официальном, нейтральном и фамильярном. Каждый уровень имеет свой собственный стиль 
речи, благодаря которому мы можем определить социальный статус собеседников, а также 
узнать о степени их знакомства и родства. 

Заключительная часть разговора (прощание). По правилам речевого этикета при 
прощании можно либо просто попрощаться с готовыми формулами речевого этикета, либо 
договориться о следующей встрече.  

В татарском языке близкие люди прощаются со словами “Сау бул!” (До 
свидания!),“Хуш!” (Прощай), “Пока!” (Пока). Люди знающийся о следующей встрече 
говорят друг-другу: “Күрешкәнчегә кадәр!” (До скорой встречи). Если собеседники недавно 
познакомились или один собеседник старше другого используют такие речевые формулы, 
как“Сау/Исән булыгыз” (эквивалент – До свидания), что означает желание здоровья другому 
человеку. 

А вот в английском языке самая  распространённая  форма  прощания  “Good-bye”  не  
содержит  в  себе  указания  на  скорую  встречу  или  пожелания  здоровья. Но следует 
отметить, что англичане говорят “Goodluck”, то есть желают удачи. Ещё желая ещё раз 
встретиться используется такие речевые формулы как, “Seeyousoon!” (До скорой встречи) 

Исходя из этого, речевые формулы можно разделяются на три основные группы: 
1) инициальные, то есть речевые формулы для начала общения (формулы приветствия, 

представления, обращения); 
2) медиальные, то есть речевые формулы, применяемые в процессе общения; 
3) финальные, то есть речевые формулы для завершения общения (формулы прощания, 

расставания). 
Со знакомыми, родными и близкими  принято общаться на “Ты”, в татарском языке  

“Син”. В официально-деловой обстановке или в разговоре с незнакомыми тебе людей, а 
также если собеседник старше тебя употребляется вежливая формула “Вы”, а в татарском – 
“Сез”.Следует отметить, что в английском языке, в отличие от тататрского, нет формального 
разграничения между формами “ты” и “вы”. У англичан было местоимения“Thou”, которое 
совпадало с местоимением татарского языка “Сез”. Но как мы видим это местоимение 
вышло из употребления в XVII веке, сохранившись лишь в поэзии и Библии. Теперь в 
английском языке при обращении испльзуется только одно местоимение “You”. 

Следует отметить, что в зависимости от уровня общения - нейтрального, официального, 
фамильярного - употребляются различные формулы приветствия, обращения и прощения, 
которые соответствует им категорией вежливости. Данная корреляция между уровнем 
выражения принципа вежливости и уровнем общения является очевидным отражением 
национально-культурной специфики этих двух языков. 
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Көркем аударманы аудару кезінде түпнұсқадағы ұлттық бояудың сақталуы өте 

маңызыды болып келеді. Көркем әдебиетке ұлттық бояу тән болады: табиғат ерекшеліктері, 
күнделікті өмір, адамдары, аңыздар мен салт-дәстүрі.  Аудару мақсаты шығарманың 
құрылымдық мағынасын терең ұғып, аудармашының тілдік безендіруін шебер қолдануында. 

Көркем әдебиеттегі ұлттық бояу – белгілі бір халықтың өміріндегі қолданылатын 
реалиялардың лексикалық тәсілдер жиынтығы ретінде берілген жиынтығы. Аударудың 
басты мақсаты  – баламалыққа жету.  Яғни, аударма нормаларын қолдану арқылы мәтінді  
қажетті де мазмұнының өзгеріссіз жетік түрде аударылуы. Сол баламалыққа  жету үшін 
аудару барысында аударылып жатқан тіл нормаларның сақталуымен түпнұсқа мәтініндегі 
ақпараттарды толығымен жеткізуде әртүрлі аудару трансформацияларын тиімді қолдана  
білу қажет.  

         Қазіргі таңда лингвистиканың басымдылықтары өзгерген. Себебі қазірде көбінесе 
ұлттық-мәдени ерекшеліктерге көп мән беріліп келеді. Сондықтан да аударама мәселесін 
халықаралық қатынас құралы ретінде қарастыруға деген ғылыми қызығушылықтың ұлғаюы 
да түсінікті. Аударылған мәтінде аудармашы жататын мәдениетке байланысты ерекшеліктер 
кездесуі мүмкін. Аудару кезінде екі мәдениет арасында өзіндік қатынас орнайды.  Бұл 
қарым-қатынас негізінде қабылдаушы мәдениет сол шығарма арқылы екінші мәдениеттің 
зияткерлік, эмоционалды және көркем құралдарын өздеріне сіңіреді. Дегенмен аудару 
барысында қабылдаушының берілген мәтінді өзгертулерсіз қабылдауға кедергі жасайтын 
лингвоэтникалық қиыншылықтар да кездесуі мүмкін. Мұндай факторлардың пайда болуына 
мәдени таптаурындардың әртүрлі болуына байланысты. Себебі әр адам әр этностың ұлттық 
таңбаланған мәдени ерекшеліктерін өзінің көзқарастары арқылы қабылдайды, яғни әртүрлі 
тіл иелері әлемді әр түрлі тұрғыда көреді. «Национальная форма элементов культуры – «это 
вся система народного мышления, нашедшая свое выражение в образах. Она обусловлена 
своеобразием истории, быта, верований, обычаев, навыков и вкусов каждого народа. 
Уловить и передать особенности национальной формы на другом языке – это одна из 
наибольших трудностей, которую должен преодолеть переводчик» деген сөздерде соның 
айғағы болып отыр[1]. 

Ұлттық формада халықтың бар өткені, тұрмысы, тарихы, сүйіспеншіліктері мен 
жеккөрініштіктері, сол ұлттың жүйесіне сай ассоцациялары берілді.     Ұлттық бояу сыртқы 
белгілері мен ішкі ерекшеліктерге ие және ол ұлттық тілмен тікелей байланысты.      Сыртқы 
белгілеріне халықтың ұлттық тарихи өмірлерінің белгілері мен нышандары, мәдениеті, 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1395808434
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мінез-пейілі, дәстүрі, салттары, сезімдері мен көзқарастары жатады. Ал ішкі ерекшелігі 
ұлттық тілмен байланысты. Себебі дәл тілде халықтың ойлауы мен тұрмысының өзгешелігі 
байқалады.  

Ағылшын және қазақ тіл білімдерінің сан-салалы теориялықұстанымдары бүгінгі күнде 
аудармаға қатысты зерттеулердің негізгі бағыт-бағдарын анықтауға, маңызды қорытындылар 
шығаруға мүмкіндік беретіндіктен, бұл тілдердегі материалдарды бір-біріне шебер 
аударудың жалпы және жеке лингвистика шеңберіндегі өзіндік заңдылықтарын сұрыптау 
және осы тұрғыдағы жұмыстардың өзге ізденістер қатарында алар орнын нақтылау қажеттігі 
ғалымдардың алдына тың  мәселелер қойып отырғаны даусыз. Осыған орай, қазақ тіліндегі 
сөйлемдерді ағылшын тіліне берудің түрлі әдіс-тәсілдері де құнды зерттеулердің дүниеге 
келуін қамтамасыз етер алғышарттар қатарын құрауда. Қазақ тіліндегі сөздер мен олардың 
ағылшын тіліндегі баламаларын тексеру бүгінгі тіл білімінің алдында тұрған күрделі 
мәселелердің бірі екендігінде дау жоқ.Себебі еліміз бүгінгі таңда түрлі халықтар арасындағы 
әдеби-мәдени байланыс пен дамудың дәнекері болып табылатын аудармаға, соның 
мәселелеріне үлкен мән беруде. 

Тіл – тарихи, мәдени, өркениеттілік құндылықтарды сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп 
отыратын танытушы. Ол қандайда бір халықтың, ұлттың мәдениетін айқындап, мәдени 
ерекшелігін алып жүреді. Ал сол халықтың тарихын, өркениетін, мәдениетін басқа ұлтқа 
жеткізетін аудармашы болып табылады. 

Бір тілден екінші тілге қандайда бір шығарманы аударғанда, аудармашыға сол 
шығарманың ұлттық мәдени бояуын жеткізе алу қиындыққа түседі. Сондықтан да тіл мен 
мәдениет байланысы әрқашан көркем аударманың қағидасы мен тәжірибесінің негізгі 
мәселесі болып табылады. Бұл тек қана ұлттық бояумен ерекшеленген  сөздер ғана емес, 
сонымен қатар ұлттық мінезге аса назарды аударта қоймайтын жағдайлар да болып 
табылады. Кейбір жағдайларда тілдің иесі меңгеретін мәдени ақпарат аударылған тілдегі 
ақпаратқа сәйкес келмейді. Сол себепті түпнұсқадағы кейбір сөйлемнің мазмұны 
бұрмаланып аударылады. Осының басты себептерінің бірі – тіл аралық және мәдениет 
аралық қатынасты қиындататын түпкі мәдени алшақтықтар болып табылады. Қазақ 
әдебиетін ағылшын тіліне аудару мәселесі қазіргі кезде зор мәнді алып отыр. Жалпы 
мәдениет пен тілдің байланысы әрқашан көркем аударманың тәжірибесі мен теориясына 
үлкен қызығушылық тудырған. Себебі аудармашы үшін шығарманың ұлттық-мәдени бояуын 
жеткізу үлкен міндет болып табылады. Бұл тек қана ерекше ұлттық лексикамен таңбаланған 
бөлек реалий сөздер ғана емес, сонымен қатар ұлттық мінезге боялаған жағдайлар да болады. 
Көбінесе ондай жағдайлар қазіргі кезде көркем шығармаларды аударуда кездеседі. Мысал 
үшін, көркем шығармаларды аударуда  қазақтың салт-дәстүрлерімен қатар ұлттық киімдері 
де ерекше рөл ойнайды. Себебі ұлттық киімдер ұлттық бояуды берудің ерекше бір жолы 
болып табылады. Мысал ретінде, біз зерттеп отырған І. Есенберлиннің “Көшпеділер” 
трилогиясынан бір мысал келтіре кетсек: Жәнібек пен Керей қысқа лұқпан шапан, 
бастарында қазақы қимаш бөрік киген, - деген сөйлемде «бөрік» «kazakh cap» деп берілген 
[2]. Janybek and Kerei were wearing light hunting caftans, Kazakh caps on their heads [3]. Бірақ 
«kazakh cap» дегенді аударылып жатқан тіл иелері қалай елестетуі мүмкін? Егер қазақ 
халқының дәстүрі мен тарихын осы шығармадан алғаш рет біліп жатқан оқырман болса, 
«бөріктің» қандай екенін қайдан білмек? Себебі бөрік дегенміз – қазақтың ертеден келе 
жатқан ұлттық бас киімі болып табылады. Оны бағалы аң терісінен және жас төлдің 
елтірісінен тігеді. Оның жаздық және қыстық түрлері болады. Терінің түріне қарай бөрік әр 
алуан аталады: құндыз бөрік, сусар бөрік, кәмшат бөрік, түлкі бөрік, елтірі бөрік және т. б.  
Оны ер адамдар да де, қыздар да киеді [4]. Міне, осының барлығын жай ғана «kazakh cap» 
деген сөзден түсіну қиынға соғады. Сондықтанда бұл жерде аудармашыға сипаттамалы 
аудару тәсілін қолданған тиімді болар еді.Жалпы ұлттық бояудың өзі реалия сөздер, 
фразеологиялық оралымдар мен мақал-мәтелдер деген түсініктерден тұрады. Яғни осы 
аталған түсініктер әр халықтың ұлттық ерекшеліктерін аса айқындадып көрсете алады, әр 
халықтың өзіне тән мәдениетін, салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыпын ерекше суреттей алады. Ал 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%A3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%BB%D0%BA%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%82%D1%96%D1%80%D1%96
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сол ұлттық бояумен таңбаланған сөздер мен орамдарды екінші бір халық тіліне аударуда 
қалыптасқан өз заңдылықтары бар. Сол заңдылықтар дұрыс жолмен іске асырылып жатса, 
көптеген ұлы ғұлама еңбектер бір тілден екінші тілге шебер аударылатын еді. 

Ұлттық және тарихи ерекшеліктері мен бояуын беру мәселесінің бір бөлшегі – бұл 
реалийлер. «Реалий» түсінігі материалды түрде бар зат немесе құбылысты мазмұндау үшін 
қызмет етеді. Бұл ереже бойынша, белгілі бір халық, ұлт немесе бірлестікке тән материалдық 
мәдениеттің заттары ұлттық тұрмыс, ұлттық бояудың белгісі болып табылады. Көпшілік 
ұлттық реалиийлер баламасыз лексикаға жатады. Реалийдің көптеген топтастырылуы бар. 
Соның ішінде географиялық реалийлер, этнографиялық реалийлер, қоғамдық-саяси 
реалийлер тәріздес кең топтарға бөлінеді. Бұл топтар сөзсіз, көптеген топтар мен 
бөлшектерге бөлінеді. Реалий – аудармашының ең қиын, күрделі құбылысы, адарма 
теориясында әлі зерттеліп бітпеген үлкен мәселе. Реалий латынның relis «вещественный, 
действительный», яғни «заттық», «материалдық» ұғымдарына жақындау. Орыс сөздігінде 
реалия – «материалдық мәдениетке тәнкез келген дүние немесе зат. Аударматануда реалий 
белгілі заттар мен ұғымдарды білдіреді. С. Влахов пен С. Флорин «Непереводимое в 
переводе» кітабында реалийді аударудың екі шарттылығын, кей жағдайда 
аударылмайтындығын, әдеттегідейконтекстік аударма тәсілмен берілмейтіндігін дәлелдейді 
[5]. 
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Преждевсегонеобходимо отметить, что китайский является иероглифическим языком. 

И китайская иероглифика — это первая трудность, поджидающая тех, кто начинает изучать 
китайский язык. Каждый китайский иероглиф состоит не только из сочетания элементарных 
иероглифических черт, но и графем — значимых частей иероглифа. Всего в китайском языке 
200 графем, часть из них может употребляться как самостоятельные лексические единицы. 
Эти графемы и иероглифические черты формируют отдельный иероглиф со своим значением, 
то есть значимый слог (морфему). Всего в китайском языке насчитывается 414 слогов без 
учета их тона, а с учетом тона их насчитывается в путунхуа (общенациональном китайском 
языке) 1324.  

Кроме однослоговых слов в китайском языке также есть и двуслоговые, трехслоговые, 
четырехслоговые слова, а также омонимы. Наличие омонимов значительно увеличивает 
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количество слогов: одинаковые слоги, произносимые различным тоном, имеют разное 
значение.  

Названными причинами можно объяснить такое большое количество иероглифов в 
китайском языке.  

Все вышесказанное означает, что в учебные часы и часы, отведенные для 
самостоятельной работы, обучаемый должен овладеть иероглифическими чертами, 
лигатурами, графемами, однослоговыми словами и теми, в состав которых входят несколько 
слогов. Знание графем углубляет знание морфем, а знание морфем углубляет знание слов. 
Без умения анализировать и понимать значения графем, отдельных иероглифов, без умения 
анализировать и понимать состав слов, состоящих из нескольких морфем, не представляется 
возможным прочно усвоить иероглифику и лексику китайского языка. Вот почему в ходе 
учебного процесса необходимо уделять самое серьезное внимание формированию 
соответствующих знаний в области иероглифики и развитию умений владения 
иероглифической письменностью — все это должно  

происходить под постоянным контролем ведущего преподавателя. 
Представляется целесообразным выделить следующие критерииоценки знания и 

владения иероглификой китайского языка: 
− умение писать элементарные иероглифические черты и лигатуры; 
− умение читать, переводить и писать графемы с соблюдением порядка черт;  
− умение читать, переводить и писать иероглифы в сокращенном написании с 

соблюдением порядка черт; 
− умение читать, переводить и писать иероглифы в полном написании с соблюдением 

порядка черт;  
− умение читать, писать и понимать рукописные тексты и китайскую скоропись. 
Важной особенностью китайского языка является также его фонетика. Усвоение 

фонетики иностранного языка предполагает овладение его артикуляционной базой. 
Начинающий изучать китайский язык сразу же сталкивается с весьма сложной 
аритикуляцией китайского языка. Бóльшая часть звуков китайского языка в русском 
отсутствует, и преподаватель должен ставить их специально, а успех приходит только в ходе 
длительных упражнений.  

Кроме того, каждый слог в китайском языке характеризуется не только определенным 
звуковым составом, но имеет и определенный тон, а каждый тон выполняет 
смыслоразличительную функцию. Слова в китайском языке бывают не только однослоговые, 
но состоят из двух и более слогов, каждый из которых может иметь свой отличный от 
другого слога тон, поэтому перед обучаемым и его преподавателем встает задача научиться 
произносить слово так, чтобы правильно были соблюдены сочетаниями тонов в нем. Умение 
правильно произносить слова в тональных сочетаниях, которых насчитывается 16, также 
при-обретается в процессе интенсивных упражнений. 

Ударение в словах китайского языка играет важную роль. Обучаемый должен точно 
знать, какой слог в слове является ударным, уметь переносить ударение в словах, состоящих 
из нескольких слогов. Овладение правильным ударением в словах и в предложении также 
должно рассматриваться как оценка уровня владения языком. 

Особую роль в китайском языке играют интонации, которые имеют существенные 
отличия от интонаций предложений русского языка.  

Постановка интонаций, характерных для китайского языка, требует длительных 
специальных упражнений. Овладение правильными интонациями китайского языка также не 
может не рассматриваться  

как составляющая общей оценки владения китайским языком.  
Необходимо отметить еще одну особенность в обучении фонетики китайского языка, а 

именно овладение умением правильной транскрипции китайских слов. В настоящее время в 
КНР применяется алфавит на латинской основе в качестве вспомогательного средства для 
изучения иероглифики. Обучаемый должен не только уметь правильно записывать китайские 
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слова латинскими буквами (так называемой пиньинь цзыму), но и точно знать, какой знак 
тона и над какой буквой необходимо поставить.  

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным выделить следующие 
критерии оценки знания и владения фонетикой китайского языка: 

− умение правильно воспроизводить звуки китайского языка;  
− умение правильно произносить тоны и слова, состоящие из одного слога; 
− умение правильно сочетать тоны при произнесении слов, состоящие из двух и более 

слогов; 
− умение изменять тоны в словах в потоке речи;  
− умение правильно ставить ударение в отдельных словах; 
− умение правильно ставить фразовое ударение;  
− владение интонациями китайского языка;  
− умение записывать латиницей (пиньинь цзыму) китайские слова с правильной 

расстановкой тонов. 
Современный китайский язык существует в двух формах — письменной и устной. Это 

не может не отразиться на всем процессе изучения этого языка. Есть два больших пласта 
лексики, один из которых используется только в устной речи, а другой — в письменных 
источниках информации.  

Следует также отметить, что механическое запоминание новых слов без анализа их 
морфемной структуры и способов словообразования вряд ли даст ожидаемый 
положительный результат. Обучаемый должен точно понимать способ образования того или 
иного слова, видеть убедительные примеры его употребления, только тогда единица  

языка будет хорошо им усвоена. 
Достаточно большой трудностью в освоении обучаемыми лексики китайского языка 

является способность его словарных единиц плавно перетекать из одной части речи в другую 
в зависимости от своего места в предложении. Не меньшую сложность для изучения 
представляют собой словосочетания китайского языка. Каждый обучаемый должен хорошо 
знать и точно употреблять их в беседе и при выполнении письменных работ. 

Показателем уровня владения иностранным языком, несомненно, является знание и 
правильное употребление фразеологических выражений, пословиц и поговорок.  

Существительные в китайском языке не имеют числа, поэтому для уточнения 
количества перед существительным, обозначающим предметы, употребляется числительное 
со строго определенными счетными словами, а для существительных, обозначающих 
события,  

употребляется числительное со словами кратности. Обучаемые должны знать и точно 
употреблять счетные слова и слова кратности для каждого отдельного имени 
существительного. 

Овладение числительными китайского языка также представляет собой трудность для 
обучаемых. Дело в том, что в китайской системе счета имеется разряд «десятки тысяч», но 
нет разряда «миллионы». Это непривычно для студентов, поэтому обучение числительным 
требует длительных упражнений. Особенности перевода дат и времени также предполагает 
выполнение дополнительных упражнений. Обучаемый также должен знать и умело 
использовать лингвострановедческую лексику и нормы речи (узус).  

Исходя из вышеизложенного представляется целесообразным выделить следующие 
критерии оценки знания и владения лексикой китайского языка: 

− умение читать, переводить и употреблять слова, состоящие из одного слога; 
− умение читать, переводить и употреблять слова, состоящие из нескольких слогов; 
− уметь правильно употреблять лексику, отражающую лингвострановедческие реалии; 
− уметь читать, переводить и употреблять фразеологические выражения, пословицы и 

поговорки; 
− знать и уметь правильно употреблять синонимы и антонимы;  
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− знать и уметь правильно употреблять счетные слова и слова кратности; 
− уметь правильно употреблять китайские числительные;  
− уметь правильно употреблять лексику, обозначающую даты и время; 
− знание норм речи (узуса).  
Считается, что в китайском языке отсутствует морфология, так как нет склонения имен 

существительных и спряжения глаголов. Поэтому китаец говорит так: «Я идти дорога», то 
есть: «Я иду по дороге». И это действительно так. Кажущаяся на первый взгляд легкость 
китайской грамматики с лихвой компенсируется другими сложностями. Следует отметить, 
что первым шагом к овладению грамматикой китайского языка является усвоение 
грамматики нормативного курса китайского языка. Знание грамматики нормативного курса 
еще не обеспечивает возможность понимания материалов средств массовой информации. 
Перед обучаемым встает вторая задача  — постижение грамматики  

письменного китайского языка. Только на базе нормативной грамма-тики 
представляется возможным овладение грамматикой, характер-ной для письменного стиля 
китайского языка, которая в значительной степени отличается от грамматики нормативного 
китайского языка.  

При передачи смысла высказывания большой трудностью для обучаемых является 
правильный выбор грамматики, которая соответствовала бы норме речи, характерной для 
носителя языка.  

Еще одна трудность для обучаемых — осуществление грамматического анализа 
сложного предложения при письменном переводе. Часто этому препятствуют знаки 
препинания китайского языка, употребление которых отличается от использования знаков 
препинания в русском языке. Непросто воспринимать китайскую речь на слух. Это связано 
не только с высоким темпом речи, но и особенностями фонетики говорящего, а также его 
диалектными чертами. Формирование и развитие навыков устного и письменного пере-вода 
— длительный и сложный вид учебной деятельности, когда от обучаемых требуются не 
только хорошие знаний фонетики, лексики, грамматики, но психологическая подготовка, 
позволяющая занимать-ся переводческой деятельностью. Исходя из вышеизложенного 
представляется целесообразным выделить следующие критерии оценки знания и владения 
грамматикой китайского языка: 

− правильное употребление грамматики при устном переводе на китайский язык; 
− правильное употребление грамматики при письменном переводе на китайский язык;  
− правильное понимание грамматики при устном переводе с китайского языка; 
− правильное понимание грамматики при письменном переводе с китайского языка;  
− правильное использование грамматики китайского языка при  различных видах 

пересказа текстового материала; 
− правильное использование грамматики китайского языка в ходе вопросно-ответной 

беседы; 
− правильное использование грамматики китайского языка при самостоятельном 

проведение ситуативной беседы; 
− правильное использование грамматики китайского языка при проведении 

дискуссионной беседы; 
− правильное использование грамматики китайского языка при подготовке и 

обсуждении сочинений и докладов на различные темы; 
− правильное использование грамматики китайского языка при реферировании 

текстового материала различной сложности. 
При оценке уровня владения иностранным языком нельзя не учитывать 

коммуникативные способности обучаемых, которые также формируются и развиваются в 
процессе обучения. Представляются  

целесообразными следующие критерии, в соответствии с которыми можно оценивать 
коммуникативные способности обучаемых:  
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− умение правильно начать беседу;   
− умение правильно продолжить беседу;   
− умение правильно завершить беседу;   
− умение при необходимости прервать беседу;  
− умение своевременно делать необходимые добавления в ходе беседы; 
− умение точно использовать лингвострановедческие знания входе беседы; 
− правильное использование лексико-грамматического материала в ходе беседы; 
− выполнение коммуникативных задач в ходе ситуативной беседы; 
− умение опровергать мнение собеседника в ходе дискуссионного обсуждения; 
− умение доказывать свое мнение в ходе дискуссионного обсуждения; 
− умение аргументировано убеждать собеседника в ходе дискуссионного обсуждения; 
− умение раскрыть заданную тему в письменных сочинениях. 
При выведении оценки следует учитывать не только вышеуказанные критерии, но 

также количество пропущенных учебных часов, своевременность выполнения домашних 
заданий в полном объеме, активность на занятиях, инициативность и прилежание. 

Поурочный дневник успеваемости позволит выявить недостаткив обучении, которые 
необходимо исправить, увидеть динамику усвоения текущего учебного материала, вывести 
адекватную оценку по иностранному языку и, в конечном счете, значительно повысить 
качество обучения, которое обеспечит успешную трудовую деятельность обучаемого после 
окончания учебного заведения, в том числе и в Китае.  

 
Список использованных источников: 

1. Горелов В.И.Грамматика китайского языка. - М., 1973. 
2. Горелов В.И.Лексикология китайского языка. - М., 1984.  
3. Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 

1990. 
4. Словарь современного китайского языка. - Пекин, 1983. 
5. http://magazeta.com/2013/12/umk/ 
 
 
ОӘК: 81’ 373  

ҚАЗІРГІ ЛИНГВИСТИКАДАҒЫ «КОНЦЕПТ» ТЕРМИНІ  
ЖАЙЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР 

 
Кенбай Балжан Мадиқызы, Исаев Сержан Іздашұлы  

balzhan_ktl@mail.ru,  serzhan-isaev@mail.ru    
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының  
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Тіл білімі мен оның салалары бірнеше ғасырдан бері құрылымдық  тіл білімінің 

негізінде қарастырылып келді, яғни таза тілдік, тілдің өз ішіндегі қызметтері аясында ғана 
зерттелінді. Алайда, XX ғасырдың соңы мен XXІ ғасырдың басынан бастап, зерттеуші 
ғалымдар тілдік құбылыстарды адамның танымы арқылы, ұрпақтан ұрпаққа сақталып келе 
жатқан ұлттық таным ақпараты арқылы санада қалыптасқан ұғымдардың мән-мазмұнын, 
қызметін анықтауға арнаған, сол ұғымды тану және таныту барысындағы субъектінің 
психикалық және когнициялық қабілеттеріне сүйенетін зерттеулер жүргізіп, соған сәйкес 
әдіс-тәсілдерді қолдана бастады.  

Осы ғылыми тұжырымдарды дәлелдеу үшін  адамның тікелей танымдық ойлау 
қабілетімен байланыстыра қарастыратын антропоцентристік бағыт аясындағы салалар – 
этнолингвистика, психолингвистика, когнитивтік лингвистика және лингвомәдениеттану 
салалары дүниеге келді. Қазіргі таңда қазақ тіл білімінің мәселелері осы бағыттардың 
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негізінде зерттеліп, қазақ тілінің құрылымдық қызметінен басқа танымдық қызметтерінің 
шеңбері кеңейе түсті.  

Қазіргі тіл біліміндегі зерттеулер нәтижесі мен анықтамаларды сараптай келіп, 
когнитивтік лингвистиканы тіл білімінің антропоөзектік бағытқа сүйенген саласы деп 
түсінуге болатын сияқты. Когнитивтік құрылымның негізгі элементтерінің бірі – концепт. 
Қазіргі лингвистикада «концепт» термині көптеген пікірталастың өзегіне айналғаны, осыған 
байланысты бірнеше ғылыми бағыттар қалыптасқаны белгілі.  

«Концепт» терминінің теориялық негіздері ресей тіл білімінде Д.С.Лихачев, 
Н.Д.Арутюнова, В.А.Маслова, Е.С.Кубрякова, А.Н.Мороховский, В.В.Колесов, А.Я.Гуревич, 
А.Вежбицкаяның еңбектерінде әр қырынан қарастырылады. Қазақ тіл білімінде концепт мәні, 
тілдік таңбалардың семантикалық құрылымы, концептілік өріс, концептінің құрылымдық 
түрлері Н.Уәли, Ж.Манкеева, Г.Смағұлова, Қ.Жаманбаева, А.Ислам, Г.Сағидолда, 
Э.Оразалиева,   Б.Нұрдәулетова, Г.Снасапова, М.Күштаева, Г.Зайсанбаева, К.Күркебаев, 
А.Б.Әмірбекова, Ә.Ж.Айтпаева, А.Қ.Сейілхан, С.Жапақов, Б.Ақбердиева, Б.Тілеубердиев, 
Ш.Ниятова, Ш.Елемесова, Г.Имашева, Ф.Қожахметова т.б. зерттеушілер еңбектерінде әр 
қырынан зерттеліп келеді.  

Ал енді концепт дегеніміз не? Концепт сөзіне түрлі сөздіктерде қандай анықтама 
берілген?  Концепт туралы лингвист-ғалымдардың пікірлері қандай? Сол туралы тоқталып 
өтсек. 

«Концепт» терминіне берілген анықтамалар алуан түрлі. 
Концепт сөзіне түрлі сөздіктерде мынадай анықтама берілген: Л.Л.Нелюбиннің 

«Толковый переводоведческий словарь» еңбегінде концепт – ұғым мазмұны; ой, түсінік» 
делінсе [1.320], «Латын-орыс сөздігінде» 1) байланыс, жиынтық, жүйе; 2) қойма; 3) заң 
актілерін тұжырымдау; 4) ұрық қабылдау; 5) сөйлем деп жазылған. Логикада концепт «ұғым, 
түсінік» мәнінде түсініледі. Д.С.Лихачев пен В.В.Колесов еңбектерінде концепт сөз бен 
олардың мағынасын дәнекерлеуші ретінде беріледі. 

Кубрякова Е.С., Демьянкова Е.З., Панкрац Ю.Г., Лущина Л.Г. құрастырған «Краткий 
словарь когнитивных терминов» сөздігінде концепт терминіне мынадай анықтама берілген: 
«Концепт – біздің санамыздың және адамның білімі мен тәжірибесін білдіретін ақпараттық 
құрылымның психикалық немесе ментальдық ресурстары бірліктерін түсіндіруге қызмет 
ететін термин; адам жадының, ментальдық лексиконының, мидың тілі мен концептуалды 
жүйесінің, адамның психикалық қалпымен сипатталатын әлемнің барлық көрінісінің 
мазмұндық бірлігі». Осы аталған авторлардың ойынша, ең маңызды концептілер тілде 
кодталады. Концептуалды жүйені жасау үшін кейбір бастапқы немесе бірінші, яғни кейіннен 
олардан барлық қалғандары дамып шығатындай концептілердің болатындығын алдын ала 
болжап алуымыз қажет. Концептілер мағынаны түсіндіруші сияқты кейіннен нақтыланады 
және модификацияланады. 

Тілді логикалық тұрғыдан талдау еңбектерінде қолданбалы лингвистика мен логикада 
қолданылатын, негізінде, ағылшын және латын тілдеріндегі сөздердің сәйкес мағыналарына 
сүйенетін халықаралық терминология пайдаланылады. «Үлкен ағылшын – орыс сөздігінде» 
«concepi» сөзі «ұғым, идея», сонымен қатар «жалпы түсінік» дегенді білдіреді. «Шетел 
сөздерінің сөздігінде» « concepium» сөзінің этимологиясы латынша «ой, түсінік» дегендердің 
аудармасы ретінде беріледі. Концептіде сөздің мағыналық дамуының барлық 
мүмкіншіліктері айқындалып жиналады. В.В.Колесов «концептус» сөзіне – «барлық көмескі 
синкретті белгілерді бір сөздің бойында байланыстырушы ұғым» деген анықтама береді. 

Д.С.Лихачевтың анықтауы бойынша, концептілер адамның санасында белгілі бір 
мағынаға сілтеме ретінде және адамзаттың жалпы тілдік тәжірибесіне поэтикалық, 
әлеуметтік, прозалық, ғылыми, тарихи т.б. нұсқаушы ретінде туындайды [2.6].  

 «Концепт – это единица коллективного знания (сознания отправляющая к высшым 
духовным ценностям), имеющая языковые выражение и отмеченная этнокультурной 
спецификой» деп С.Г.Воркачев көрсеткендей, бұл тіркес бойында көптеген жылдар бойы 
халық тәжірибесімен жинақталып, бекіген білім жинағы сақталған [3.48].  
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Концепт сөздердің беретін ұғымын түсіну арқылы жеке бір адамнан бастап, қоғамдық 
топтардың, бүкіл бір ұлттың, халықтың ой-өрісінің, дүниетанымының ерекшеліктері 
айқындалады. Бұл сөздер адамның ой санасына, ішкі дүниесіне байланысты басты-басты 
ұғымдарын оның элементтері ретінде таңбалай отырып, сонымен бірге олардың мән-
мағынасын да қамтиды. Аталған сөздердің лексикалық мағыналарын анықтау арқылы 
қосымша мән-мағынаның ашылуына септігін тигізеді. Бұл дегеніміз бұрынғы түсіндірме 
ұғымдарды жаңа қырынан бағалауға мүмкіндік туғызады. Бізге белгілі болғандай, концептіде 
адамның қоршаған дүниені тану барысында қандай да бір ақпаратты ұғынуы мен 
қалыптастыруы, жинақталған тәжірибесінің ішкі таным дүниесі көрініс табады. 

В.А.Маслова концепт туралы былай деп жазады: «Қазіргі лингвистикалық 
әдебиеттерде концептіні түсіну үшін жалпы ережеге негізделген үш негізгі әдісті белгілеуге 
болады: концепт дегеніміз – ұғым мазмұны, мағына синонимі. Бірінші әдіс (оның өкілі – 
Ю.С.Степанов) концептіні қарастыруда мәдениеттану аспектісіне көп көңіл бөледі, мұндағы 
барлық мәдени концептілер жиынтығы олардың арасындағы байланыстар ретінде 
ұғынылады. Сонымен, концепт дегеніміз – бұл адамның ментальдік дүниесіндегі 
мәдениеттің негізгі ұясы» [4.48].  

В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин концептіге «ұғымдық-құндылықтық  белгілер және 
образдық, мінез-құлықтық бөліктер негізінде қалыптасатын менталды (ақыл-ой) білім 
(түсінік)» ретінде анықтама береді. Осы көзқарасқа сай, концептінің мынадай белгілерін  
бөліп көрсетуге болады: 

- концептінің түсіндірме сөздіктерде көрсетілген анықтамасын сараптау негізінде 
көрінетін ұғымдық-мазмұндық белгілер. Олардың жиынтығы лингвомәдени концептіні 
анықтамаға қажетті мазмұндық минимумды білдіреді. 

- концепт номинантының (үйлесімдік) лексикалық тіркесімін зерттеу кезінде, тура және 
ауыспалы мағыналарды салыстыру кезінде, және метафоралар мен фразеологизмдерді талдау 
нәтижесінде көрініс табатын ассоциативті-образды белгілер. 

- концептінің шеткі құрылымын құрайтын құндылықты және мінез-құлықтық белгілер. 
Концептке қатысты алғашқы еңбектерде ол адамның мәдени, рухани танымын 

білдіруде маңызды рөл атқарған. А.В.Вежбицкая концепт идеалды дүниенің обьектісі, ол 
субьектінің дүние туралы танымынан көрінеді дейді. Ғалым: «Языковая концептуализация 
различна в разных культурах ... Язык отражает происходящее в сознании, а не в мозгу, наше 
же сознание формируется, в частности, и под воздействием окружающей нас культуры. 
Концептуальные универсалии действительно существуют, но я думаю, что они могут быть 
обнаружены только путем концептуального анализа, основанного на данных многих языков 
мира ...» , - деп жазса [5.239], М.В.Никитин концеп-тіні «таңба арқылы танылған ұғым» дейді 
[6]. 

Ислам Айбарша былай дейді: «Концепт дегеніміз – этномәдени санада сақталған, 
белгілі бір ұлттың ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ықшам, әрі терең мағыналы шындық болмыс, 
ұлттық мәдени құндылықтары жөніндегі сан ғасырлық түсінігін білдіретін құрылым»[7.15]. 
Концептінің басты белгілерінің бірі – оның мәдени реңкте болуы. Сондықтан ол ұлттық 
ерекше дүниетанымды түсінуде басты компонент болып саналады. Концепт тілдік термин 
ретінде әр түрлі аспектіде зерттеледі.  

М.Т.Күштаеваның «Тары» концептісінің семантикалық құрылымы мен лингвомәдени 
мазмұны» деген тақырыпта жазылған  жұмысы да танымдық зерделеудің тағы бір өзгеше 
қырын дәйектеп көрсетуге арналған немесе, автордың сөзімен айтқанда, зерттеу мақсатын 
«егіншілік мәдениетінің ежелден келе жатқан дәстүрлі шаруашылық екенін салыстырмалы 
тілдік деректер, лингвомәдени бірліктер арқылы айқындау» [8.5] құрды. 

Келесі когнитивтік бағытта  дайындалған жұмыстардың бірі – А.Б.Әмірбекованың 
«Концептілік құрылымдардың поэтикалық мәтіндегі вербалдану ерекшелігі (М.Мақатаев 
поэзиясы бойынша)» атты диссертациясы. Зерттеуші  қазақ тілінің танымдық үрдісін 
айқындау мақсатында концептілік құрылымдарға талдау жасаған, ол үшін негізгі тілдік 
материал ретінде поэтикалық мәтіндер алынған, өйткені тілші  олардың «индивидуалды-
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авторлық, психо-ментальді, мәдени, бейнелі құндылықтарын» жоғары бағалай келе, 
«метафизикалық концептілердің» мән-мағынасын жан-жақты зерделеуге тырысқан. Сөйтіп, 
ең алдымен, когнитивті ұғымдардың ара-жігін  ашу негізінде  «концепт» пен «ұғым» 
терминдерінің ішкі формалық бірлігіне қарамай анықталатын  ерекшеліктеріне назар 
аударды. Соның арқасында ұғымды «танылатын объектінің мәнді, мазмұнды 
қасиеттерінің жиынтығы» деп сипаттаса; концепт сөзінің астарында «ұлттық болмысқа 
негізделген ментальді білім жиынтығы» жатыр деп тұжырымдады, сондықтан ізденуші 
«концепт ретінде  барлық ұғымды ала алмаймыз, тек белгілі бір мәдениетті тануда 
қолданылатын және автор үшін маңызы зор деп танылатын күрделі ұғымдарды...тани 
аламыз» [9.8] деген қортындыға келді. Көздеген мақсатқа жету үшін  автор «көркемдік сана», 
«когнитивтік модель», «ментальді модель», «ассоциация», «бейне», «фрейм», «ойсурет», 
«схема», «сценарий», «скрипт» сынды ұғымдарды қолдана отырып, поэтикалық мәтіннің 
танымдық мүмкіндігін көркем де бейнелі  түсініктемелер арқылы саралады. Оған дәлел 
ретінде «когнитивтік стиль» тіркесінің мағыналық өрісіне зер салған орынды. «Когнитивтік 
стиль – тұлғаның ұғымды танытудағы когнитивтік ортасын, санадағы аффективті, 
эмоционалды адаптацияланған ментальді әрекеттерін танытады» [9.26],- дей келе, 
А.Б.Әмірбекова ақиық ақын М.Мақатаевтың танымдық болмысын «өмір» концепциясының  
талдану өзгешелігімен  айқындады. Нәтижесінде  тілші «поэтикалық мәтіндегі концептілік 
құрылымдардың көрінісі арқылы ақынның концепт таныту әдіс-тәсілдерін, когнитивтік 
модель құру жолдарын, дүние бейнесін тудыру шеберлігін, тұлғалық стилін, аялық білімін 
танытуға болатынына» [9 .30] көз жеткізді. 

Концепт өз алдына құрылымнан тұрады, өйткені ұғым санада әр түрлі ірі кіші 
бөлшектер арқылы шоғырланады. Концептілік құрылым мына түрлерден тұрады: 1) 
Қарапайым форма (фрейм); 2) Күрделі форма (скрипт); 3) Оқиғалы форма (сценарий); 4) 
Сызбалы форма (схема); 5) Бейнелі форма (ой сурет). А.Б.Әмірбекова М.Мақатаев 
поэтикасындағы кәрілік, жастық, ұрпақ, бақыт, жалғыздық, өмір, өлім, тағдыр, күз, 
көктем т.т. концептілердің құрылымын, когнитивтік стилін зерттейді. Ф.Қожахметова ақын 
Т.Ізтілеуовтың шығармаларынан мынадай концептілік жүйені анықтайды: өмір, өлім, оқу-
ғылым, адамгершілік, сұлулық, қайғы, қуаныш, өкініш, татулық, бірлік, бақыт, кедейлік, 
байлық, кәрілік, жастық, батырлық – ерлік, туыстық, надандық, соғыс т.т. 

М.Мақатаев шығармашылығының концептілік құрылымын арнайы зерттеген 
А.Б.Әмірбекова концептілерді былай топтастырады:  

1) Лингвомәдениеттанымдық аспектіде концепт – ақиқат дүниенің санадағы мәдени, 
рухани, этикалық, әлеуметтік танымын айқындайтын бірлік ретінде танылады 
[Н.Д.Арутюнова, А.М.Мороховский, Д.С.Лихачев т.б.].  

2) Психолингвистикалық аспектіде концепт – ақиқат дүние туралы психикалық 
қабілеттер (қабылдау, жадыда сақтау, көру, есту, ұғыну, сезу) арқылы қабылданған алғашқы 
ментальді түсініктер ретінде танылады [Р.И.Павиленис, Дж.Келли, Дж.Каган]. 

3) Лингвокогнитивтік аспектіде концепт – ақиқат дүниенің санада жан-жақты 
жинақталып, тұжырымдалған ақпараттары мен когнитивтік семантикасы арқылы танылған 
көрінісі.  Ол, сондай-ақ, концептілерді санада танылу деңгейіне, ақиқат дүниенің болмысы 
мен өзіндік ерекшелігіне қарай метафизикалық, ұлттық – мәдени, эмоционалды деп  үшке 
жіктейді: «Ұлттық – мәдени концептілер тек ұлттық танымда ғана жан-жақты ақпаратымен 
жүйеленіп, сол ұлттың мәдени құндылығын көрсететін концептілер (дала, көш, домбыра, 
қамшы, тары) . 

Концепт – тілдік ескерткіш болып табылады. Осы орайда «концепт тұрақтылықты 
сақтай ала ма немесе уақыт ағымына орай өзгеріске түсе ме?» деген заңды сұрақ 
туындайды. Бұл сұраққа бір жақты жауап беруге болмайды, бір жағынан концепт өзгермейді, 
ол сөздің тұтас мағынасын сақтайды, екінші жағынан концепт адам тәжірибесін бейнелей 
отырып толығуға, өзгеруге бейім, сондай-ақ беретін ұғымның толыққанды, жан-жақты 
тереңділігімен ерекшеленеді. Бұл арада концепт бұрынғы мағыналар мен жаңа мағыналарды 
біріктіріп ұстайды, онда сөз семантикасындағы болатын өзгерістер «программаланған». 



3820 

Сондықтан концепт сөздерді меңгере отырып, тұрақты болып қалады, сонымен қоса концепт 
әр кезде біздің алдымызда жаңа бір кейпінде көріне алады, осылайша концепт ғаламның 
тілдік бейнесін ұғынуға мүмкіндік береді. 

Сонымен концепт когнитивті лингвистика ғылымының бір категориясы, тіл мен таным 
бірлестігі арқылы дүниені жан-жақты тануға, сонымен қатар ұлттық-танымдық мәдениетті өз 
ішінен ұғынуға ықпал ететін тілдік бірлік. Демек, мұндай лексемалар бойындағы жаңа 
мағыналарының өмірге келу тіркестерін танып білудің негізінде ұлт пен мәдениет жөнінде 
көптеген танымдық ақпараттар алынады. Концептілік мәнге ие доминантты талдау арқылы 
ақиқат дүниенің тілдік бейнесін тануға, ұлттық-танымдық мәдениеттің қалыптасу жолын, 
оны бүгінгі тұрмыстағы хал-ахуалы жайлы аялық білімдегі жинақталған ақпаратпен 
танысуға болады. 

Қорыта келгенде, концептіге берілген біртұтас анықтаманың болмауы оның көп 
өлшемді құрылым болып табылатынымен байланысты. Себебі, концептіге ұғымдық негізбен 
бірге тілді тұтынушы арқылы ой елегінен өткізіліп қана қоймай, сонымен қатар түрлі 
мәдениетке қатысты дүниетанымдар, эмоциялар, бағалар, ұлттық бейнелер, түрлі 
коннотациялар енеді. 
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Данная статья посвящена изучению языкового такта в лингвистическом аспекте. 

Термин «языковой такт» (linguistic tact) впервые предложен российским лингвистом  
С.Г. Тер-Минасовой, однако не вошел в прочное употребление, так как к тому времени 
термин «политическая корректность» (от англ. political correctness, также 
политкорректность) успел получить мощное развитие в культуре не только породившей его 
страны, занять привычное и устойчивое положение в заимствовавших его языках. Термином 
«языковой такт» заменяется понятие политической корректности. В то же время  
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российские ученые склоняются к тому, что языковой такт более полно выражает понятие 
политической корректности. 

В настоящее время распространено мнение, что политическая корректность была 
актуальной в 80-х − 90-х годах XX века, а сейчас это явление перестало играть заметную 
роль в культуре западных стран. В действительности, возможно, о ней говорят меньше, 
однако при этом её постоянно осуществляют на практике. Не следуя политкорректности, 
исключено получить достойное образование, устроиться на хорошую работу, считаться 
истинным гражданином своей страны. 

Изучение политической корректности в русском языке представляет особый интерес, 
потому что ему уделяется меньше внимания по сравнению с западными странами, где это 
явление стало необходимым компонентом практически всех сфер человеческой жизни. 
Исследование развития политкорректности в России и сравнение политкорректной лексики в 
русском и английском языках является приоритетным, потому что данное явление всё чаще, 
встречается в российских средствах массовой информации, входит в повседневную жизнь 
общества, а значит, оно становится актуальным предметом научного исследования. 

Согласно «Большой актуальной политической энциклопедии», определение 
политкорректности следующее: это «культурно-поведенческая и языковая тенденция, 
нацеленная на замену устоявшихся терминов, могущих задеть чувства и достоинство того 
или иного индивидуума эмоционально нейтральными и/или положительными эвфемизмами» 
[1, с. 213]. Данное определение ограничивает понятие, сводя область неполиткорректных 
слов только к терминологии, а заменяющий их материал – к эвфемизмам. 

Исследователь языка и межкультурной коммуникации Тер-Минасова считает, что 
политкорректность языка «выражается в стремлении найти новые способы языкового 
выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его 
человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в 
отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального 
статуса, внешнего вида и т. п.» [2, с. 216]. Как видно из приведенного выше определения, 
языковой такт находит разные способы языкового выражения, не ограничиваясь одной 
эвфемизацией. 

В данной статье в первую очередь рассмотрены средства выражения языкового такта на 
разных уровнях языка. 

На фонетическом уровне языковой такт может выражаться в ограничении 
употребления слов и словосочетаний «сомнительного» звучания, т.е. тех, которые по 
звучанию могут напоминать оскорбительные, например niggardly – nigger. 

Морфологический уровень касательно явления политкорректности открывает нам 
большее разнообразие используемых средств. На первом месте стоит аффиксация. Для 
политического языка характерно преобладание оценки над информативностью, поэтому 
здесь мы находим слова, которые содержат образующие оценку компоненты. 
Отрицательную оценку имеют суффиксы -ism, -phobia, например sexism, ableism, classism, 
lookism, negrophobia, homophobia. Положительной оценкой наделен суффикс -free: gender-
free, cruelty-free. 

Суффиксы, которые служат для образования наименований лиц по профессии: -on: 
actron вместо actor, actress. Рекомендуется, дабы избежать указаний на половую 
принадлежность, не использовать суффиксы -stress/-tress/-ess (как в stewardess) и др. 
Большинство слов с данными суффиксами заменяются нейтральными (flight attendant вместо 
steward − stewardess). Последний пример изменения относится уже к лексическому уровню 
языка. 

С точки зрения политкорректности наиболее продуктивным способом 
словообразования является употребление морфемы person: spokesperson, businessperson, 
barperson. 

Морфемы, указывающие на половую принадлежность, заменяются, как в примере 
homeland вместо fatherland/motherland. 
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Следующий уровень – лексический – являет наиболее широкое представление 
языковых изменений, отвечающих требованиям политкорректности. Существительное 
общего рода man предлагают заменить лексемами person, individual и т.д. 

Кроме того претерпела изменения форма обращения к женщине: вместо обращений 
Mrs. и Miss наблюдается использование нейтрального Ms, которое не дискриминирует 
женщину, так как не указывает на её положение замужней или незамужней. 

Широко распространен прием аббревиации: LGBT – lesbian, gay, bisexual, transgender; 
SGO (same gender oriented); WASP (white Anglo-Saxon protestant); разного рода 
эвфемистические замены. 

На синтаксическом уровне категория политической корректности проявляется 
посредством  замены местоимения he (his) в конструкциях, когда пол существительного не 
указан. Предлагаются разные варианты замены: 

1) опущение местоимения мужского рода; 
2) изменение числа существительного (единственного на множественное); 
3) замена местоимения  he, his  на one, one’s; 
4) использование he or she, his or her (в устной речи или на письме) или s/he  

    (на письме); 
5)  использование their, если  подлежащее – неопределенное местоимениe. 
Кроме этого, предлагаются варианты замены he неологизмами: thon, ve, heshe, ze и др. 
Некоторые исследователи находят необходимым переформулировать ряд устойчивых 

словосочетаний и предложений, объясняя это тем, что существительное мужского рода на 
первом месте демонстрирует превосходство мужчин над женщинами. Так, в письмах 
предложено ставить на первое место обращение к женщинам: Dear Madam/Sir. Очевидно, 
что в таких случаях уже мужчины приобретают второстепенное значение, поэтому данный 
вариант не является нейтральным. 

Следует отметить, что именно на лексическом и синтаксическом уровнях представлено 
использование эвфемизации, которая является оснoвным средством реaлизации 
политкорректности. Эвфемизация – это эмоционально нейтральные слова или выражения, 
употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся 
говорящему неприличными, грубыми или нетактичными.  

Исследователи подразделяют эвфемизмы, смягчающие следующие виды 
дискриминации: 

1) возрастную: longer-living, люди почтенного возраста; 
2) по социальному статусу: economically disadvantaged, социально незащищенные; 
3) по физическим и умственным возможностям: physically/mentally challenged person, 

незрячие; 
4) по внешнему виду: full-figured, крупного телосложения; 
5) национальную и этническую: Arab American, лица кавказской национальности. 
В английском и русском языках эвфемистической замене подвергается большое 

разнообразие профессий. Например, в английском языке встречаются такие эвфемизмы, как 
sanitation engineer вместо garbage collector, vehicle appearance specialist вместо car washer и 
т.п. В русском языке возможны следующие замены: специалист по клинингу/'менеджер по 
клининговым услугам вместо уборщица', мерчендайзер вместо торговец и т.д.  

Е.В. Шляхтина отмечает, что «в английском языке чаще всего идёт замена на 
абстрактные существительные с размытой семантикой, в русском языке − на заимствованные 
слова, которые звучат престижнее» [3]. В русском языке встречается меньше замен, по 
сравнению с английским, но, по мнению Шляхтиной, процесс будет продолжаться. 

В русском языке не существует основных сложностей морфологического и 
лексического уровня, связанных с использованием лексемы мужчина, поскольку в русском 
языке не представлено соответствия английской морфеме man в словах типа fireman или 
mankind. Русским существительным общего рода является слово человек, а не слово man 
(мужчина) как в английском. Однако, что касается употребления лексем человек и мужчина, 

http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/446c.html
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всё же наблюдается некоторая гендерная асимметрия. Например, выражение молодой 
человек теоретически может относиться как к мужчине, так и к женщине, на практике же оно 
чаще всего выступает как обращение к мужчине, но не к женщине; молодые люди, вероятнее 
всего, тоже будут включать только представителей мужского пола. 

В русском языке мы не встретим проблем с местоимениями. Так, в предложении 
Someone lost their key местоимение their при переводе прозвучит нейтрально свой: Кто-то 
потерял свой ключ. 

Существенные отличия обнаруживаются между русскими и английскими формами 
официальных обращений. На данный момент в русском языке наиболее употребительной 
формой является обращение мужчина/женщина или молодой человек/девушка 
соответственно к представителям мужского и женского пола. Данные формы подвергаются 
серьёзной критике, впрочем, не со стороны феминисток, поскольку не свидетельствуют о 
семейном статусе человека. 

По сравнению с английским языком в русском не возникает вопроса об изменении 
порядка слов в устойчивых выражениях. Такие изменения вызывают непонимание, 
поскольку считаются бессмысленными. Однако русскому языку свойственно согласование 
на синтаксическом уровне, которое может происходить по полу реального референта в 
разговорной речи: судья вышла, врач приняла и т.п. Согласование такого рода может 
служить подтверждением попытки установления равноправия женщин и мужчин в языке. 

В настоящей статье были рассмотрены лингвистические особенности языкового такта 
на всех уровнях английского и русского языков. На основе рассмотренных примеров можно 
сделать вывод, что языковой такт затрагивает каждый из уровней языка.  
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Компьютерные технологии, бурно развивающиеся со второй половины XX века, и, 

особенно, массовое вторжение в середине 80-х на наш рынок персональных компьютеров, 
внесли в язык громадное количество специальных слов и выражений, богатую 
разветвленную терминологию, к примеру: сетевая карта, микропроцессор, операционная 
система, форматирование, инсталляция, винчестер, пикселы, диалоговое окно, объект 
(объект Delphi 3.0, к примеру) и т.д. Многие из этих терминов – англицизмы, но есть и 
немалое количество слов «отечественного» происхождения. Вместе с наукой и 
производством, связанными с компьютерами, на рынок проникли и виртуальные развлечения: 

http://cheloveknauka.com/yazykovoy-aspekt-politkorrektnosti-v-angloyazychnoy-i-russkoy-kulturah
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компьютерные игры. Хорошо сделанная игра – сложный организм, требующий от 
играющего определенного профессионализма. Игры разбиваются по типам, получающим 
специфические названия, и они (т.е. игры) часто требуют много специальных терминов и 
правил для обозначения различных игровых процессов (особенно обладающие 
возможностями сети, то есть одновременного участия в игре нескольких человек). 

Жаргон (фр. jargon) – это речь общественной группы, представляющая собой 
ответвление от общенародного языка и отличающаяся от него наличием специфических слов 
и выражений. В отличие от территориальных диалектов этот лексический пласт не имеет 
своего грамматического строя и основного словарного фонда. По происхождению и способу 
образования жаргоны делятся на простые, сложные и условные виды.  Простые жаргоны 
состоят из нескольких десятков слов, образованных путем переоформления/ переосмысления. 
К сложному виду относятся слова-жаргоны русского языка и заимствования. Условные 
жаргоны включают в себя слова, созданные путем «ломки» естественного языка. 
Носителями жаргона являются люди, объединённые по профессии, возрасту, социальному 
положению и интересам. Так, исследователь П.Крысин относительно языка группы людей, 
объединенных одной профессией, говорит следующее: «Выделение круга носителей того или 
иного профессионального жаргона не представляет трудности: это люди, владеющие данной 
профессией или специальностью и занимающиеся ею в течение более или менее длительного 
времени». По мнению академика Д. С. Лихачева, профессиональные жаргоны появляются 
там, где имеется известное несовершенство производственного процесса, где легко 
нарушается автоматизм работы и производственный ритм. Это можно наблюдать в речи 
железнодорожников, бухгалтеров, спортсменов и других. 

Теперь перейдем к сленгу (англ. slang) - экспрессивно и эмоционально окрашенной 
лексике разговорной речи, которая отличается от принятой литературной языковой нормы и 
распространена среди молодежи. Для речевой характеристики героев и авторской речи, 
например, в произведениях Ч. Диккенса, Б. Шоу, Т. Драйзера, Дж.Д. Сэлинджера уместно и 
умело применяется сленг. Молодежные СМИ (журналы, музыкальные телеканалы и 
радиостанции), чтобы привлечь широкую аудиторию сознательно используют подростковый 
жаргон, тем самым способствуя дальнейшему его распространению и восприятию как 
языковой нормы. При этом наблюдается закономерность: значение жаргонных слов 
расширяется при  переходе их из более узкого языкового круга в более широкий.  

В век инновационных технологий в процессе общения через глобальную сеть 
Интернета возникают компьютерные сленги, которые становятся неотъемлемой частью в 
речи молодёжи. Они приобрели популярность в XXI веке. Можно сказать, что их внедрили в 
повседневную жизнь людей в основном программисты, системотехники. Например, не 
каждому человеку станет ясным выражение «трехпальцевый салют», обозначающее сброс 
компьютера нажатием клавиш Ctrl-Alt-Del. Благодаря знанию такого специального языка 
компьютерщики чувствуют себя членами некой замкнутой общности. Более того, повальное 
увлечение молодежи компьютерными играми являются мощным источником возникновения 
новых слов. 

Компьютерный сленг (жаргон) — разновидность сленга, используемого как 
профессиональными (например, IT-специалистами), так и другими пользователями 
компьютеров. 

Сленг отличается от других нелитературных вариантов языка, сопоставление с 
которыми представляет сложную задачу. Данный пласт лексики отличается условиями 
возникновения в отдельных социальных группах, каковой является молодёжь. В связи с 
сокращением, упрощением слов определенная часть сленга представляет собой различные 
сокращения и производные от них, а также английские заимствования или фонетические 
ассоциации. Например, часто употребляемому термину «motherboard» имеется соответствие 
в русском языке «материнская плата», а в сленге этому слову – «мамка» либо «матрешка». 
Важным фактором является  быстрое исчезновение из употребления элементов сленга или 
вхождение их в литературный язык.  
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Какими путями образуется компьютеный сленг? 
Один из распространённых способов, присущий всем жаргонизмам, стоящим рядом с 

определённой терминологией — это трансформация какого-нибудь термина, как правило, 
большого по объёму или труднопроизносимого 

сокращение (комп — компьютер, винт — винчестер, клава — клавиатура), 
универбация (материнка, мать, мамка, мама, матка — материнская плата; струйник — 

струйный принтер; опера, оперативка — оперативная память, жёсткий — жёсткий диск). 
Источниками этих слов могут выступать и профессиональные термины английского 

происхождения, которые уже имеют эквивалент в русском языке (морфологическая 
передача): хард-драйв, хард-диск, хард (от англ. hard drive — жёсткий диск); коннект (от англ. 
connecting — соединение, подключение; как связь) и коннектиться (от англ. to connect — 
соединять, связывать, подключать); джоин (от англ. join — присоединение, подключение, 
примыкание; как акт установления связи) и джоиниться (от to join — присоединяться, 
примыкать); апгрейдить (от англ. to upgrade — модернизировать, усовершенствовать); 
программер (от англ. programmer — программист); юзер (англ. user — пользователь) и юзать 
(от англ. to use — использовать, употреблять); кликать (от англ. to click — щёлкать). 
Грамматическое освоение русским языком некоторых заимствований сопровождается их 
словообразовательной русификацией: зиповать, зазипованный, зиповский (от англ. zip — 
формат сжатия данных); юзерский (от юзер) — пользовательский; юзанный (от юзать) — 
использованный, бывший в употреблении; юзверь (от юзер и зверь) - опытный, продвинутый 
пользователь, не обладающий навыками админа . 

Существует и обратное явление. Появляется синонимичный термину жаргонизм, 
образованный от слова, уже давно закрепившегося в русском языке: «форточки» — 
фамильярное название операционной системы Microsoft Windows (англ. windows — окна), 
«мелкомягкий», «микрософт», «мелкософт», «микромягкие» — ироничная калька названия 
Microsoft. 

Некоторые слова приходят из жаргонов других профессиональных групп, к примеру, 
автомобилистов: чайник — начинающий пользователь, движок — ядро, «двигатель» 
программы (второе значение термина движок — семантически эквивалентно английскому 
аналогу engine — двигатель). Иногда и сам компьютер называют машиной, хотя термин 
«машина» по отношению к компьютеру пришел из речи советских программистов, 
расшифровывавших аббревиатуру ЭВМ (электронно-вычислительная машина). Слово 
«глюк» (производное от «галлюцинация», пришло из жаргона наркоманов) и 
словообразовательный ряд от него, широко употребляющиеся в компьютерном жаргоне, 
получают здесь значение «непредвиденных ошибок в программе или некорректной работы 
оборудования». Например: «У меня принтер глючит». 

Ещё один способ — метафоризация — широко используется почти во всех жаргонных 
системах. С его помощью были организованы такие слова, как: блин, болванка, матрица — 
компакт-диск, селёдка — пластиковая упаковка от записываемых дисков (обычно на 10-100 
дисков), по аналогии с советской консервной банкой для сельди, крыса — манипулятор 
мышь, реаниматор — специалист или набор специальных программ по «вызову из комы» 
компьютера, программное обеспечение которого серьёзно повреждено и который не в 
состоянии нормально функционировать. Также существуют глагольные метафоры: 
тормозить — крайне медленная работа программы или компьютера, сносить, убивать — 
удалять информацию с диска, резать — записывать информацию на оптический диск (в этом 
случае резак — записывающее устройство). Есть ряд синонимов, связанных с процессом 
нарушения нормальной работой компьютера, когда он не реагирует ни на какие команды, 
кроме кнопки reset (афоризм на семь бед один reset). В таком случае о компьютере говорят, 
что он повис, завис, встал, упал. Слово «упал» также относят к ОС (Операционной системе) 
или другому важному ПО (Программному обеспечению), в случае сбоя нормальной работы 
программы, вследствие чего необходимо её переустанавливать, либо в случае нарушения 
работы канала связи. Хотя слово «зависание» (произошло зависание, в случае зависания) 
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сейчас уже можно исключить из жаргонизмов — оно официально употребляется как термин. 
Это не единственный пример наличия синонимов в лексике жаргона. 

Способ метонимии (оборот речи, замена одного слова другим, смежным по значению) 
встречается в образовании жаргонизмов у слова «железо» — в значении «компьютер, 
физические составляющие компьютера», «кнопки» — в значении «клавиатура». Но есть 
примеры фразеологизмов, мотивация смысла в которых понятна чаще посвященному: 
«синий экран смерти» (Blue Screen of Death, текст сообщения о критической ошибке 
Windows на синем фоне), «комбинация из трех пальцев» (Ctrl+Alt+Delete — вызов 
диспетчера задач; в старых системах, до Windows 95, — перезагрузка системы), «топтать 
батоны» (работать на клавиатуре, button — кнопка). 

Существует так же способ переноса названий предметов на компьютерный слэнг: 
«карточка», «ведро» — видеокарта. 

В компьютерном сленге присутствуют слова, не имеющие семантической мотивировки. 
Они находятся в отношении частичной омонимии с некоторыми общенародными словами: 
лазарь — лазерный принтер; вакса — операционная система VAX; пентюх, пень — 
микропроцессор Pentium; халфа — игра Half-Life. 

Интересен своеобразный фольклор программистов, в котором терминологическая 
лексика употребляется в широком переносном смысле в различных ситуациях, не имеющих 
непосредственного отношения к профессиональной деятельности специалистов по 
компьютерной технике. Например, когда программист не хочет выполнять чью-либо просьбу, 
он может сказать: "Can't open (или "Invalid request") — "Не могу открыть" (или 
"Необоснованный запрос"). Именно такой англоязычный текст высвечивается на экране 
компьютера, когда машина не может выполнить поставленную перед ней задачу. "Divide 
overflom" ("перегрузка") — говорит компьютерщик, когда он из-за усталости оказывается не 
в состоянии воспринимать поступающую информацию. В аналогичной ситуации такую 
фразу выдает вычислительная машина. Засыпающий вечером трудного дня программист 
напутствует себя на сон грядущий словами: "System halted" ("Система остановлена"). То же 
самое, отключаясь, "говорит" и компьютер. 

В профессиональной речи программистов есть выражение "загружать компьютер", то 
есть вводить в машину некую программу. Слово "грузить" сегодня в жаргоне 
компьютерщиков и молодежном интержаргоне получило новое значение «утомлять кого-
либо длинными и "заумными" речами». Корреспондентка "Московского комсомольца" 
пишет: "Чтоб не грузить народ, приведу некоторые интересные места из ее работы..." (МК. 
1996. 12 дек.)  

Каковы же факторы появления компьютерного жаргона или сленга? Многие 
исследователи, во-первых, считают, что ученики школ, студенты колледжей и вузов 
пользуются жаргоном для того, чтобы «зашифроваться», быть непонятым другими, главным 
образом взрослыми. Во-вторых, такая «лексика» им необходима в качестве языковой 
реакции на мир взрослых, которому присущи официальный этикет, общепринятые и 
«скучные» нормы морали. В-третьих, молодежь таким способом желает показать, что не 
всегда будет принимать нравоучения, назидательность взрослых, ложь, лицемерие родителей, 
учителей. Кроме того, жаргон выступает как своеобразная  защита на насилие, грубое 
давление со стороны взрослых. И, наконец, большое влияние оказывают кино/ видеофильмы, 
литература, где действуют преступники, бандиты, речь которых перенимается молодежью. 
После показа какого-нибудь популярного сериала начинается активное употребление ею 
наиболее ярких «киношных» словечек и выражений 

Таким образом, характеристика нелитературных вариантов языка позволяет 
обнаружить как сходство, так и различие в толковании слов, их употреблении в речи. 
Главными факторами распространения, в частности,  жаргонов, сленгов в молодежной среде 
является желание и стремление стать «своим» среди сверстников. Закономерностью 
нелитературных языковых форм является то, что их значение может расширяться при 
переходе из более узкого и нелитературного языкового круга в литературный язык либо 
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сужаться. Несмотря на это, а также на социальный статус, возраст, различие интересов 
разных слоев людей употребление рассмотренных видов лексического пласта русского языка 
не имеет ни границ и ни ограничений, что ярко прослеживается в речевом общении 
коммуникантов.  
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Ғылыми жетекшісі –  Досжан Г.А. 

 
Біз антропонимдік атауларымызды шетел тіліне транслитерациялау, қазақшаға аудару 

мәселелеріне де тоқталдық. Халықаралық стандарт бойынша атауларымыз кез келген тілде 
ұлттық нормаға сай бірдей оқылатын болса ғана ең тиімді әліпби болып есептеледі. Бұл көп 
жағдайда «қайтарымдылық» қағидасына байланысты атау [1, 10 б].  

Өкінішке орай, қазіргі қолданыстағы стандарт кирилл жазуына негізделген. Өйткені 
кириллицаға кері ретранслитерациялағанда қазақ тілінің қ, ң, ғ, ө, ә дыбыстары жоғалып 
кетеді де, орнына орыс тіліндегі к, н, о, а графемалары жазылады. Сондықтан қазақ 
антропонимдік атауларын бірізге түсіру мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Мәселен, жер-
су атаулары, азаматтардың аты-жөндері латын негізді қазақ жазуының тек ұлттық стандарты 
қабылданғанда ғана адекватты көрініс табатындығы анық, яғни төл дыбыстардың  жазылуы, 
айтылуы сақталмақ. 

Жалпы, антропонимдік атауларды шет тілінде жазу, белгілі бір ортақ стандарт үлгісін 
айқындау мәселесінде БҰҰ жанындағы Стандарттау комиссиясы дамушы елдерге көмек 
көрсетеді екен, біз осы комиссияға мүше болуға ұмтылуымыз керек деген тілек білдірдік. 
Бұдан өзге де көптеген мәселелерді талқыға салып, пікір алмастық. 

Қорыта айтқанда, мұндай сапарлардың пайдасы орасан зор. Себебі халықаралық 
дәрежеде тәжірибе алмасып, дүниежүзінің ономастика мәселелерінен хабардар болып отыру 
еліміздегі ономастика ғылымының дамуына айтарлықтай септігін тигізері сөзсіз [2, 5 б]. 

http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/terekhovadoc.shtml
mailto:dulat--93@mail.ru
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Қолданбалы ономастика нақты тілдер мен тілдік үрдістер негізінде жалқы есімдердің 
ерекшеліктерін ескере отырып, формасы, транскрипциясы, орфография, орфоэпия 
нормаларын және грамматикалық формаларға түрленуін нақтылайды. Ономастиканың бұл 
саласы шет тілдік жалқы есімдердің графика, орфография және аудару (транслитерация және 
транскрипция) нормаларын қабылдаушы тіл арқылы тағайындайды. Антропонимдік 
атаулардың графикасы бүгінгі күнге дейін тіл тілде шешімін тауып бітпеген проблемалардың 
бірінен саналады Ономаст ғалымдар Қазақстан территориясындағы ономастикаға қатысты 
бүгінгі іс-шараларды негізінен мынадай 3 бағытта басшылыққа алу қажеттігін көрсетіп отыр: 
1) үстемдікпен өзгертілген жер-су атауларын байырғы тарихи атауларымен алмастыру; 2) 
транскрипциясы бұрмаланған немесе қате жазылған жер-су атауларын қайта қалпына келтіру; 
3) атаулары отаршылық-тоталитарлық сипаттағы елді-мекендерді, білім және мәдениет 
ұйымдарын қайта атау [3, 24 б]. 

Бірқатар шетелдік әріптестеріміздің ғылыми бағыттарымен танысып, алдағы уақытта 
тәжірибе алмасып тұруға уағдаластық. Мысалы, неміс ғалымы Г.Родригез Германия мен 
Австриядағы түркітектес атауларды салыстыра зерттеп жүрсе, француз ғалымы Е.Карсенат 
ономастикадағы компьютерлік технологияларды, ал эстониялық ономаст ғалым П.Пелль 
түрлі тілдердегі латынша транслитерация стандарттарын зерттеумен айналысады екен. 

Тілден тілге аударылмайтын онимдердің транскрипциясы мен транслитерациясына 
қатысты зерттеулер А.В. Суперанская, А.А. Реформатский, Л.В. Щерба, Б.А. Успенский, Л.Р. 
Зиндер, Н.Ф. Яковлев, А.М. Сухотин, Р.О. Якобсон, С.В. Калесник, Х. Зикмунд, С.А. 
Бондарук, С.А. Тюрин, Я.И. Шубов, В.Э. Сталтмане, Л.К. Максимова, Л.П. Калакуцкая, А.С. 
Титова,  С.Л. Берг, Д. Кармышева, А.М. Комков, Д.И. Ермолович, Р.А. Лидин, Р.С. 
Гиляревский, Б.А. Старостин, М.В Горская, А. И. Рыбакин, И.П. Литвин, E. [4,  20 б]. 
Garfield, Thomas T. Pedersen, Randal K. Berry, Michae C. Walker, т.б. көптеген кеңестік және 
батыс ғалымдары еңбектерінен орын алады. Ал қазақ антропонимдері мен топонимдерінің 
графикасына, оның ішінде орыс тіліндегі транскрипциясына қатысты зерттеулер Т. Жанұзақ, 
Е. Керімбаев, Ғ.К. Қоңқашпаев, Е. Қойшыбаев, А. Әбдрахманов, C. Әбдрахманов, В.Н. 
Попова, т.б ғалымдар еңбектерінде кездеседі. Бұл ғалымдар негізінен кісі есімдері мен жер-
су атауларының орысша транскрипциясын, олардың түпнұқада айтылым нормаларынан 
ауытқуын сынға алып, қазақ атауларының қазақша айтылуына мейлінше жақын жазылуын 
сақтау үшін орыс тілінің барлық мүмкіндігін сарқа пайдалану қажеттігін меңзейді. 

Дегенмен, қазіргі  таңда әр түрлі себептермен түбірімен өзгеріп, халықтың жадынан 
шығып, жоғалып кеткен көптеген топонимдердің бастапқы қалпын қайта келтіру оңайға 
түспейтін тәрізді. Оларды қайта тіктеу енді тек көне құжаттарды көтеру арқылы іске асуы 
мүмкін. Ал ондай мүмкіндік болмаған жағдайда уақыт оздырмай тек көнекөз қариялардың 
(барында) жадында сақталған деректерді қолға түсіріп қалу мүмкіндігінен ғана нәтиже 
күтуге болады (Шолақаша елді мекенінің ашылу жолына қараңыз [5, 11 б.]. 

Бұл мәселеге БҰҰ: "Вest method to achieve international standardization is through strong 
programs of national standardization", яғни „халықаралық стандарттауға тек қатаң ұлттық 
стандарттау бағдарламалары арқылы қол жеткізуге болады“ дейді.Мемлекеттік 
антропонимдік комиссияның шешімімен 1994ж. қарашада бекітілгенҚазақстан 
Республикасындағы ұлты қазақ азаматтардың аты-жөнін реттеу тұжырымдамасы жобасының 
ІІІ бөлімі «Ат қою тәртібі мен аты-жөннің дұрыс жазылуын реттеуге» арналады. Мұнда 
«Аталған ұстанымдар бойынша өзгертілген, реттелген қазақ азаматтарының аты-жөндері 
орыс, ағылшын, т.б. тілдерде жазылғанда қазақ мемлекеттік тілінің әдеби нормаларына 
сәйкестендіріліп транслитерациялануы (әріптік сәйкестігі сақталып жазылуы) қажет» 
делінген [6, 15 б.].  

1997ж. қабылданған “Қазақстан Республикасындағы тіл туралы” Заңның 19-бабында: 
“Елді мекендердің, көшелердің, алаңдардың, сондай-ақ басқа да физико-географиялық 
объектілердің дәстүрлі, тарихи қалыптасқан қазақша атаулары басқа тілдерде 
транслитерация ережелеріне сәйкес берілуге тиіс” делінген [7, 17 б.]. 

 Ұстанымда қойылған талап пен Заңда көрсетілген баптың орындалуы қазақшадан 
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орысшаға транскрипциялау барысында ғана іске аса бастады да, басқа шетел тілдерінде қазақ 
атауларын транслитерациялаудың осы уақытқа дейін қабылданған ережесі болмағандықтан, 
басшылыққа алынатын “құжат” болмай, оның келеңсіз салдары қазақ ұлтының шетел 
тілдеріндегі жазба жұмыстарында өз залалын келтіріп келеді. 

 Ағылшын тілінің қанша уақыттан бергі ғаламдық статусына қарамастан, тіл білімінің 
антропонимдерін саласында не ономаст ғалымдар тарапынан, не қазақшадан ағылшын тіліне 
аудару жұмыстары барысында аудармашы-зерттеушілер тарапынан күні бүгінге дейін бұл 
тілде қазақ атауларын қалай жазу керек деген мәселе назарға ілікпеген. Мәселенің 
қордаланып қалғаны сонша, қазақ жалқы есімдерінің ағылшын тіліндегі графикасының жай-
күйі жүйесіздіктің мейлінше шегіне жеткен жағдайда екеніне көз жеткіздік. Мәселе алғаш 
рет баспасөзде 2004ж. «Ана тілі» газеті беттерінде «Баспа мен баспасөзге сөз».   

“Қазақ антропонимдерін атауларын ағылшын тілінде беруге жүйе керек” атты көлемді 
мақалаларда және Астана қаласында 2004ж. 30 қарашада ҚР Ақпарат және мәдениет 
министрлігі мен Тіл департаментінің ұйымдастыруымен өткен «Қазақ антропонимдерінның 
бүгіні мен ертеңі» атты ғылыми-теориялық конференцияда көтерілді [8,  34 б]. 

Кеңестік жүйе кезінде де, Кеңестік кезеңге дейін де, кейін де қазақ антропонимдік 
атауларының ағылшын тілінде жазылуы жөнінде бірде-бір іс-шара қаралмаған. Кеңестік 
дәуірде 15 одақтас республикадан өзге шетелдермен бүгінгідей қарым-қатынастың маңызы 
болмағандықтан, халықаралық қатынас құралы – ағылшын тіліне сұраныс та болмаған. 
ЖОО-ның шет тілдері мамандықтарына тіпті «недобор» болып жататын. Ал қазіргі 
тәуелсіздікке қол жеткеннен кейінгі шетелдермен әр түрлі деңгейдегі тікелей қарым-қатынас, 
мәдениеттер диалогы қарқынды стихиялы динамиканы – жаћандануды жеделдетіп, ағылшын 
тіліне деген шұғыл қажеттілікті тудырды. 

Ағылшын тілін үйренушілер санының жылма-жыл еселеп арту көрсеткіштеріне 
қарағанда келешекте бұл сауаттының бәрі білетін тілге айналатыны анық. “EL Periodico” 
беріп отырған мағлұмат – жаћанданудың бой бермес қарқынды күш екенінің дәлелі. Ал оған 
төтеп берудің амалдары тек ұлт құндылықтарын сақтап қалудан құралады. Ал қазақи 
ұғымдарды ғаламдық айналымға қосу мүмкіндігіне ие бірден-бір құрал ағылшын тілі 
болғандықтан, бұл тілде қазақ онимдерін түпнұсқадағы айтылымына мүмкіндігінше жақын 
нұсқада белгілі бір жүйемен жазуды қолға алу – ұлт мүддесі үшін атқарылатын барлық игі 
істер тізімінде бірінші тұруға тиісті іс-шара екені талассыз.  

Ағылшын тілі біліміндегі – орфографиясы мен орфоэпиясы арасында үлкен контрастың 
орын алуымен ерекшеленетін болғанымен, жазылу емлесі қатаң қалыптасқан, әр түрлі 
жазылатын (танымал) жалқы есімдері жоқ, бұл тұрғыда заңдылықтары тым қатал, 
консервативті тіл. Мәселен, Цезарь, Эрмитаж, Шекспир сөздерінің Caesar, the Hermіtage, 
Shakespeare дегеннен басқа жазылуы жоқ. Демек, ағылшын тілінде біркелкі дұрыс жазылуы 
үшін есімнің ағылшын сөзі болуы міндетті емес, жаңадан қосылып жатқан онимдерді есепке 
алмағанда жалқы есім атаулының әлемдік деңгейде тұрақтанып болғаны әлдеқашан. Қазақ 
халқының да Абылай хандай тарихи тұлғалары мен Абайдай ғұламаларының есімдері 
ағылшын тілінде (өзге де шетел тілдерінде) бірізді жазылып қалыптасуы тиіс [9, 13 б]. 

Антропонимдік атаулар  тілде сөйлейтін халықтың тарихы, мәдениеті, этнографиясы, 
бір сөзге сыйдыра айтқанда, тұтас болмасынан хабар беретін кең мағыналы ұғым. Бұл 
ұғымға саятын лексиканың барлығын аудармашы, не түпнұсқа авторы транскрипция, не 
болмаса транслитерация тәсілі арқылы тілден тілге көшірмейді. Біздің жұмысымыз 
онимдерді тілден тілге трансформациялаудың (107 б. көрсетілген 10-нан астам) 
әдіс-тәсілдерінің барлығын емес, бар болғаны транскрипция мен транслитерация жолымен 
берудің проблемасын шешу мақсатын алға қояды. Батыс әдебиет көздері мен ағылшын 
тіліндегі аудармалары орысша нұсқасынан жасалған кейбір (мыс, М. Шаханов пен Ш. 
Айтматовтың “Құз басындағы аңшының зары” сияқты) өзге де танымал шығармалар 
толықтай болмаса да, жекелеген нақты мысалдар үшін зерттеу нысанына алынады. 
Спутникті антенна көмегімен BBC World News, Сaspionet, т.б. телеарналардан мәтінді 
теледидар арқылы, бейне таспа арқылы және тікелей көру, тыңдау жолымен жазылып 
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алынған материалдар, аудиторлық эксперимент материалдары алынады. J.C. Wells-тің 
Longman Pronunciation Dictionary айтылым сөздігі т.б. сөздіктер – қосымша дереккөздері. 

Мақалада жұмыстың алға қойған мақсат-міндеттері негізінен тіл статикасы бойынша 
шешім табуға бағытталғанымен, кейбір жекелеген сұрақтар бойынша тіл динамикасына да 
соғамыз. Сонымен, жұмыс барысында зерттеудің диахрондық-синхрондық, сипаттама, 
тарихи салыстырмалы, салғастырмалық, этимологиялық, этнолингвистикалық және 
статистикалық әдіс-тәсілдері қолданылды.  Қазіргі қазақ тілінде қалыптасқан фонема 
теориясындағы екі бағыттың сингармониялық емес, акцентті-фонологиялық (дәстүрлі) 
бағытын ұстанамыз. Екі тілдің фонологиясы мен орфографиясының арақатынасы салғастыру 
және сипаттама тәсілдері арқылы жүзеге асады.Осы уақытқа дейінгі тәжірибені сараптап, 
ұстанымдарымызбен үндес келетін нұсқаларды іріктеуіміз арқылы дәстүрлі сабақтастық 
принципі жалғастық табады; 

Қазақ тілінен хабары бар/хабары жоқ жас ерекшеліктері әртүрлі бірнеше американдық 
және британдық тіл өкілдерінен құралған репортерлармен жасалған “How would you spell?” 
(„Қалай жазар едіңіз?“), “How would you read?” (“Қалай оқыр едіңіз?”) деп аталатын 2 
сатыдан тұратын аудиторлық эксперимент қорытындыларына лингвистикалық сараптама 
жасалып, басымдылыққа ие болған ұтымды нәтижелер ескеріледі, олар төмендегідей:  

- қазақ және ағылшын тілдерінің әліпбиі, дыбыстық жүйесі мен графикасын біртұтас 
қамтыған типологиялық контрастивті сипаттама тұңғыш рет  жасалады; 

- орыс тіліндегі английский, қазақ тіліндегі ағылшын лексемаларының этимологиясы 
бағамдалады; 

- осы күнге дейінгі ағылшын тілінде жазылған туындыларда қазақ онимдерінің берілу 
жай-күйі тұңғыш рет ғылыми зерттеу нысанына алынып, олардың транслитерациялануы 
көпнұсқалығының себептеріне ғылыми тұрғыда анализ жасалады, лингвистикалық және 
экстралингвистикалық факторлары анықталады; 

- қазақ тіліндегі инвариант-фонемаларды ағылшын тілі графикасында таңбалауға негіз 
болатын ұстанымдар жасалып, соның негізінде қазақ онимдерінің айтылымына мейлінше 
жақын берілуін қамтамасыз ететін, олардың графикасын жүйелі біріздендіретін 
транслитерациялау ережесі (жоба) жасалады, жұмыс соңында тіркелген Қосымша А-да 
ереже алғашқы рет сынақтан өткізіледі; 

- аударма мәтінінде лингвомәдени бірлік ретінде онимдердің берілу тәсілдері тұңғыш 
рет кең мағынасында қарастырылады, әркелкі аударылып, жартылай калька (калька + 
транслитерация/транскрипция; транслитерация/транскрипция + калька) тәсілімен беріліп 
жүрген кейбір белсенді қолданыстағы этнографизмдердің адекватты нұсқалары  

Болашақта орфографияның фонематикалық принципіне негізделген графикаға өту 
жолдары қарастырылып, ағылшынның жазу-сызуына түбегейлі реформа жасаудың 
жолдарын іздеу енді мүмкін болмай барады. Себебі, орфографияға реформа енгізу үшін 
тілдегі бір лексеманы құрап тұрған графемалар, қаншалықты күрделі екендігіне қарамастан 
белгілі бір фонемалардың көрсеткіші болуы тиіс болатын. Фонографиялық пен 
идеографиялық типтердің жар ортасында қалып отырған ағылшын тілінің жазуы тілді 
жойылып кетуден сақтап қалатын бірден-бір қалып (форма) болып қалады. Себебі, сөйлеу 
тілінде түсіністік болмаған жағдайда түсінісу мүмкіндігі тілдің жазба формасында 
сақталады; қазақ (және орыс) аудиториясында ағылшын тілін оқыту әріп пен дыбыс 
айырмашылығын ашып беруге ерекше назар аударудан басталу қажет [10,  21 б]. 

Олай болмаған жағдайда тіл үйренушілер соңғы курсқа дейін әріп пен дыбысты, кей 
әріптерді (мәселен, s әрпін [sJ] деп, c әрпін [es] деп, g және j әріптерін ажырата алмай, j әрпі 
мен [j] дыбысын ажырата алмай, бірінің орнына бірін айту, бірінің орнына бірін жазу сияқты, 
т.б.) шатастыруды қоймайды; 

қазақ тіліндегі ағылшын және орыс тіліндегі английский лексемаларына француз 
тіліндегі anglais(e) сөзі этимон болады; 

қазақ онимдерінің осы уақытқа дейінгі ағылшын мәтіндерінде берілу көпнұсқалығы, 
біздің пайымдауымызша, 8 себептен: (5) лингвистикалық, (3) экстралингвистикалық 
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фокторларға байланысты орын алған; 
қазақ онимдерін ағылшын тілінде (жұмыста ұсынылған) транслитерациялау ережесі 

арқылы және кейбір белсенді қолданыстағы этнографизмдерді қазақ – kazakh, Қазақстан – 
Kazakhstan, Орда – Horde, үш жүз – three zhuzes (Ұлы жүз – the Great Zhuz, Орта жүз – the 
Middle Zhuz, Кіші жүз – the Small Zhuz), Ұлы Жібек жолы – the Great Silk Road нұсқаларында 
жүйелі қалыптандыруға болады [11,  19 б].     

Болашақта қазақ онимдерінің (антропоним, топоним, т.б. салалары мен реалийлердің 
дербес) қазақша-ағылшынша сөздіктерін жасауға мүмкіндік туады, оның нәтижелері 
компьютерлік лингвистиканың қалыптасып, дамуына: машиналық аударма жасауда; 
электрондық сөздіктер, тезаурустар, жасауда; таңбаны, сөзді автоматты түрде тануда, 
деректерді автоматты түрде шығаруда, т.с.с. тілді автоматтандыру жұмыстарында 
пайдалы;екі тілді мәдениетаралық қарым-қатынасты жеңілдетеді; ағылшын тілінің 
фонетикалық транскрипциясындағы таңбаларды қазақ дыбыстарының көмегімен таныстыру 
қазақ аудиториясында ағылшын тілін оқытуда ең қиын да, ұзақ уақыт жұмсалатын үдерісті 
жеңілдетеді, жеделдетеді, бұл тәсіл ағылшын тілін өз бетінше үйренушілерге де пайдалы. 
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Научный руководитель – Н.О.Омарханова 
 
  Сегодня знание иностранного языка особенно необходимо для каждого человека. 

Причин почему нужно знать иностранные языки довольно много. Одни изучают язык, чтобы 
общаться с людьми с самых разных стран мира, а другие для будущей карьеры. Знание 
языков помогает людям развивать интеллект, знать больше о культуре народа изучаемого 
языка и просто иметь друзей со всех концо света. 

Впоследствий научного и технологического прогресса, который привел к прорыву в 
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знаниях, ценность знания иностранных языков стало особенно важным. Известно, что общие 
знания всего человечества удваиваются каждые 7 лет. В основном языки необходимы как 
главное и самое эффективное средство обмена информацией между людьми. Взять к 
примеру английский язык: он является языком мирового уровня. Это язык дипломатии. На 
английском языке печатаются миллионы книг, тысячу журналов и газет. 60% всех 
телефонных звонков делается именно на этом языке. На нем разговаривают 350 млн человек. 
Он является государственным языком Великобританий, Северной Ирландий, США, 
Австралий, Новой Зеландий и Канады. В 90 странах мира это – либо второй язык, либо 
широко изучаемый язык. Число тех, для кого английский второй язык, может скоро 
превысить число тех, для кого он родной. 

В Казахстане английский язык очень популярен: его ичучают в школах, в колледжах и 
университетах. Согласно стратегий «Казахстан – 2050» в будущем каждый казахстанец будет 
свободно владеть тремя языками (родной язык, русский язык, английский язык). 

Пока что не существует универсального или идеального метода изучения языка. 
Способы изучения языка напрямую зависят от самого человека: «у каждого свой метод».  
Уже известно, что метод овладения языком посредством изучения грамматики и 
запоминания новых слов не является эффективным. Наиболее рекомендуемыми являются 
чтение книг в оригинале, слушание новостей и общение с носителями языка.  

Изучение иностранного языка – это тяжелый, усердный, требующий много терпения 
труд, приступить к которому осмелится не каждый. Тем не менее, изучение нового языка 
дает человеку новую жизнь, новые взгляды на мир, знакомит его  с историей народа 
изучаемого языка на более глубоком уровне, способствуя расширению  знании, что является 
отличным духовным ростом. А также, недавно британские ученые выяснили, что изучение 
иностранного языка оказывает положительное воздействие на мозг человека. Исследователи 
из Эдинбургского университета сравнили тесты, проведенные у 262 участников 
эксперимента, когда им было по 11 лет, с их показателями в 70-летнем возрасте. И пришли к 
выводу, что работа мозга - навыки чтения, речь и интеллектуальные способности - 
улучшалась благодаря изучению иностранного языка. Авторы исследования подчеркивают, 
что благотворное воздействие второго языка заметно, даже если его начать изучать в уже 
преклонном возрасте. Традиционный подход к изучению языка часто не дает желаемого 
результата. Поэтому интерес к язучению языка постепенно ослабевает, а подконец и совсем 
утрачивается. По этой причине сейчас существуют самые разные, нестандартные методы 
изучения языка, которые способствуют легкому, быстрому и приятному усвоению того или 
иного иностранного языка. В целом  в системе языкового образования произошли 
значительные позитивные изменения. Актуальность данной темы состоит в том, что 
социокультурный контекст изучения иностранных языков изменился по сравнению с 
прошлым. Значительно выросли их образовательные функции в школах и ВУЗах, 
профессиональная значимость на рынке труда повлекло за собой необходимость изучении 
языков. 

К основным средствам обучения впервую очередь относятся разного рода учебники и 
словари. Если речь идет о формировании коммуникативной компетенции на уровне 
порогового владения иностранным языком, а не просто об умении читать, что-то говорить и 
немного писать на иностранном языке, то одного учебника будет недостаточно. Сейчас же 
вместе с совремменными учебниками предлагаются аудиокассеты и книги для чтения с 
определенным уровнем знания языка (Beginner – Начальный (нулевой), Elementary – 
Элементарный, Pre-Intermediate – Ниже среднего, Intermediate – Средний, Upper Intermediate 
– Выше среднего, Advanced 1 – Продвинутый, Advanced 2 – Супер продвинутый (уровень 
носителя языка)). 

В связи с высоким технологическим прогрессом за последние 10 лет, люди все больше  
стали использовать инновационные методы обучения иностранным языкам. Средства 
информационных и коммуникационных технологий в системе образования, создание 
искусственной иноязычной среды и все тому подобное стремительно внедряются в процесс 
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обучения. Существует огромное количество интернет-программ, социальных сетей, онлайн-
курсов для изучения иностранных языков. Компьютерные обучающие программы включают: 
изучение лексики, отработку произношения, обучение диалогической и монологической 
речи, обучение письму и отработку грамматики.Одним из самых распространенных методов 
изучения языка является использование интерент-программ для общения с носителями. 
Возможности интернета безграничны, можно завести друзей в любом конце света. В таком 
общении есть еще одно преимущество: при переписке изучающий совершенствует навыки 
письменной речи. 

Существует ряд социальных сетей для общения между людьми разных стран и 
национальностей. Наиболее популярными являются: Babbel, Lang-8, Busuu, SharedTalk, italki, 
Livemocha, interPals, LinkQ, English, Omegle, My language exchange и другие (www.adme.ru) 
Взять к примеру Livemocha. Livemocha (Лайвмока) - социальная сеть, помогающая изучать 
иностранный язык. На данный момент предлагает задания и упражнения по 38 языкам. На 
Livemocha есть как платные, так и бесплатные курсы. На сайте представлены уроки, которые 
разбиты по разным темам. В каждом уроке есть 4 составляющие: изучение, обзор 
(закрепление изученного результата), письменное упражнение и упражнение на 
произношение. Также можно общаться с англоязычными пользователями, что является 
отличной практикой языка. Подобные компьютерные технологии способны значительно 
облегчить процесс обучения и сделать его намного приятным. Хотя нужно обратить 
внимание на то, что подобного рода программы не способствуют овладению языком в 
совершенстве. Изучение иностранного языка является трудом, а программы могут лишь 
облегчить его, но без практики язык выучить невозможно. Для изучения языка в разных 
аспектах существуют разные программы. Есть также программы, которые помогут 
запомнить новые слова, овладеть грамматикой, поставить правильное произношение, 
усовершенствовать навыки аудирования и чтения. Еще существуют программы-тесты, 
которые позволяют проверить уже полученные и усвоенные знания. Подобных обучающих 
программ довольно много. 

Одна из наиболее известных программ, которая поможет в изучении языка – программа 
Anki. Она является кроссплатформенным приложением, при помощи которого можно 
создавать флэш-карточки с целью овладения иностранными словами. Такие карточки можно 
объединить в колоды по темам и настроить шаблоны карточек и свойства колод. Помимо 
этого, можно скачать из интернета и уже готовые колоды. Естественно, в изучении 
иностранного языка невозможно обойтись без словаря. StarDict может считаться бесплатной 
заменой действительно хорошему, но довольно дорогому словарю ABBYY Lingvo. В StarDict 
встроена поддержка функции нечеткого запроса, полнотекстового поиска и поиска слов по 
шаблону. Эта программа позволит осуществить поиск в онлайн-словарях. Как известно, 
большинство программ для изучения языков разработаны для английского языка. Например, 
целью English Trainer является тренировка понимания английского языка. Эта бесплатная 
программа имеет две версии: первая – полная, в нее включены звуковые комментарии, 
вторая – сверхмалая, в ней присутствуют только задания, без звука. С этой программой 
работать просто: пользователю предлагается английская фраза и несколько вариантов 
перевода на русский. Задача – выбор правильного варианта. В случае неправильного ответа 
сразу же можно ознакомится с правильным. В программе можно настраивать количество 
заданий для одного экзамена, направление перевода, а также время, отведенное для поиска 
нужного ответа. Пользователи могут видеть список всех заданий (более 6000) и статистику. 
В English Trainer также предусмотрен режим повторения пройденного. 

А также мы предлагаем Вам ознакомиться с семью наиболее популярными методами 
изучения иностранных языков. Среди них: 

1. Rosetta Stone 
Rosetta Stone – программа для изучения иностранных языков для Windows.  Суть методики 
изучения иностранных языков в этой программе очень проста. Эта программа заставляет 
вспомнить детство, когда освоение своего родного языка  происходило путём погружения в 

http://free-progs.org.ua/ru/anki.html
http://free-progs.org.ua/ru/anki.html
http://free-progs.org.ua/ru/anki.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/StarDict
http://www.umopit.ru/ETrainer.htm
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языковую среду, многократного повторения и формирования ассоциативного ряда в 
различных областях жизни, выработки шаблонов и автоматизмов по принципу от простого к 
сложному, от практического восприятия к написанию и правилам. Для изучения 
иностранных языков посредством Rosetta Stone обязательным является наличие рабочего 
микрофона, ибо здесь неотъемлемой частью изучения языков есть проверка произношения! 
Кроме того, особое внимание уделяется и правописанию. Программа предлагает изучение 
более 30 языков (www.rosettastone.com). 

2. Метод Николая Замяткина “Матрица языкового резонанса” 
Основные принципы: 

1. Желание учить язык. Воля и самодисциплина. Минимизация русскоязычного 
окружения (отказ от просмотра ТВ, радио, книг, излишнего общения на русском), т.е. 
создание искусственного информационного голода для активизации мозга в направлении 
изучения английского за неимением других источников развлечений.  

2. Многократное прослушивание диалогов по 3 часа ежедневно в течение 10-15 дней 
для различения всех фонем диалога (на усвоение первых 3-4 диалогов требуется больше 
времени, далее после адаптации мозга необходимо в среднем по 5-7 дней на диалог). 
Критерий оценки перехода к следующему диалогу – понимание того, что дальнейшего 
прогресса нет, что Вы выработали всю жилу, так сказать. Но в любом случае не меньше, чем 
через  3-4 дня. Первые 5 диалогов значительно дольше (не пытайтесь переводить на этапе 
слушания, перевод начнётся только на этапе прослушивания дикторов с одновременным 
слежением за текстом). 

3. Прослушивание + чтение - выработка ассоциации: слово "одежда" - звук 
"спрятанный под одеждой". 

4. Громкое многократное проговаривание диалогов вслух после полного запоминания 
диалога с разбивкой на элементарные фонетические составляющие с имитацией 
произношения и акцентированием на правильной интонации. После прохождения всех 25 -30 
диалогов необходимо читать тх подряд полностью в течение 1-2 месяцев. Не должно быть 
перемешивания английского и русского языков ни в наушниках, ни в диалогах, ни в книгах. 

Подробнее с методикой Николая Замяткина можно ознакомиться в его книге “Вас 
невозможно научить иностранному языку”(zamyatkin.com) 

 3) Иностранные языки – это не страшно. Серия грамматических пособий Олега 
Дьяконова. 

Оригинальный стиль подачи материала с шутками, лёгкостью фраз и пояснений, а 
также стишками и прибаутками, которые могут скрасить общение с книгой. Первая книга 
получила название “Английский – это не страшно”. По её примеру были названы и другие, а 
именно: “Немецкий – это не страшно” с подзаголовком “Дердидас и другие монстры 
немецкого языка” и французская грамматика “Секрет Полишинеля”. 

4) Метод чтения Ильи Франка  
Метод чтения Ильи Франка — это специальный способ адаптации текста, который 

способствует пассивному освоению языка. Его можно использовать либо в качестве 
поддержки, дополнения к разговорной практике, либо просто для пассивного освоения языка 
(если цель, например, научиться читать книги на том или ином языке). Как построены такие 
тексты? Вот, например, книга «Путешествия Гулливера». Если открыть любую страницу 
этой книги, то можно увидеть, что текст повести разбит на небольшие отрывки. Сначала 
идёт адаптированный отрывок — текст с вкраплённым в него дословным русским переводом 
и небольшим лексико-грамматическим комментарием. Затем следует тот же текст, но уже 
неадаптированный, без подсказок. Те, кто только начал осваивать, например, английский 
язык, сначала может читать текст с подсказками, затем — тот же текст без подсказок. Если 
при этом он забыл значение какого-либо слова, но в целом всё понятно, то необязательно 
искать это слово в отрывке с подсказками. Оно ещё встретится, и не раз. Смысл 
неадаптированного текста в том, что какое-то время (пусть короткое) читающий на чужом 
языке «плывёт без доски». После того, как он прочитает неадаптированный текст, нужно 

http://www.rosettastone.com/
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читать следующий адаптированный. И так далее. Возвращаться назад (с целью повторения) 
не нужно. Следует просто продолжать читать дальше. Конечно, сначала на читателя хлынет 
поток неизвестных слов и форм. Он не должен этого бояться: никто никого по ним не 
экзаменует. По мере чтения (пусть это произойдет хоть в середине или даже в конце книги) 
все „утрясётся“, и читатель будет, пожалуй, удивляться: ‘Ну, зачем опять даётся перевод, 
зачем опять приводится исходная форма слова, всё ведь и так понятно!’ Когда наступает 
такой момент, когда «и так понятно», ему стоит уже читать наоборот: сначала 
неадаптированную часть, а потом заглядывать в адаптированную. (Этот же способ чтения 
можно рекомендовать и тем, кто осваивает язык не с нуля.) Такая книга помогает 
осваивающим чужой язык преодолеть важный барьер: набрать лексику и привыкнуть к 
логике языка, сэкономив много времени и сил (www.franklang.ru). 

5) Метод изучения иностранного языка Тимура Байтукалова  
Основные принципы: 
 1. Искреннее и сильное желание изучить иностранный язык. Искреннее означает, что в 

Вашей личности нет ни одной части, возражающей против изучения и использования 
иностранного языка. Сильное означает наличие желания заниматься иностранным языком в 
то время, как Вы это не делаете, и ощущение удовлетворения в процессе занятий языком.  

2. Регулярность и интенсивность занятий языком - не менее 1 часа ежедневно 
3. Основной учебный материал для использования иностранного языка для общения - 

видео или живые носители. 
4. Основной учебный материал для того, чтобы научиться читать, - видео с субтитрами 

на изучаемом языке (на всех этапах изучения языка) и аудиокниги (только на продвинутых 
этапах).  

5. Основной способ усвоения нового языкового материала - моделирование носителей в 
состоянии "незнания". (rutracker.org/forum/viewtopic)      

6) Метод Callan  
Этот метод представляет собой так называемый «прямой метод» (Direct method) 

изучения английского языка, то есть обучение проходит полностью на английском языке. 
Метод Callan позиционируется как самый простой и эффективный метод, доступный 
каждому. Метод Callan предполагает, что в течение всего занятия студенты разговаривают, 
отвечая на вопросы преподавателя. Они учатся воспринимать речь на скорости, с которой 
говорят носители языка, на слух и быстро реагировать, не задумываясь о том, как правильно 
сформулировать ответ. Изначально заданный высокий темп исключает перевод студентами 
вопросов и ответов и способствует развитию мышления на английском языке. 
Грамматический материал и навыки письма усваиваются  в процессе разговорной речи. 
Плюсы метода: 

Ликвидация языкового барьера: студент, обучающийся по методу Callan, слушает и 
говорит в четыре раза больше в течение занятия, чем при другой форме обучения. 

19 слов в час: в среднем, при обучении по методу Callan за один час предполагается 
изучение 19 новых слов. 

Изучается та лексика, которая нужна: лексика изучается упорядоченно, в 
соответствии с частотой употребления слов в каждодневном общении. 

Грамматика: метод Callan обучает грамматике, как и любой другой метод, но не с 
помощью выполнения грамматических упражнений, а путём практического применения. 
Интересно и легко запоминается: два самых больших врага в изучении иностранного 
языка – скука и плохая память. Темп, с которым проводятся занятия по методу Callan, не 
даёт слушателям скучать, а плохая память преодолевается с помощью повторения.  

Для любого уровня: метод Callan рассчитан на все уровни изучения иностранного 
языка, включая нулевой. ( smile-school.kiev.ua/anglijskij-po-metodu-callan.html) 

7) Метод AJ Hoge 
"Power English Lessons" – включает в себя 30 уроков. Объём и сложность учебного 

материала не совсем  для начина ющих. Новый курс "Power English Lessons" всем своим 

http://www.franklang.ru/
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содержанием даёт настрой на эффективное изучение английского языка без стресса. 
Например, статья (Article) первого урока посвящена тому, как справиться с негативными 
эмоциями или усталостью после рабочего дня и заниматься английским языком (или любым 
другим делом) более успешно. Этот курс также может быть прекрасным пособием и для тех, 
кто знает неплохо английский, но хотел бы общаться на английском языке абсолютно 
“fluently”. 

Курс “Learn Real English Lessons”- это записи реальных бесед, разговоров между 
обычными людьми. К каждой аудио-записи прилагается текст. Это сложный курс, 
рассчитанный на хорошо владеющих английским. Полезен тем, что содержит много сленга. 
Как и все уроки AJ Hoge этот курс содержит vocabulary, где объясняется каждая фраза, слова, 
и конечно смешные мини-истории с вопросами и ответами, где повторяются ключевые слова 
и фразы из основной беседы. 

Каким бы ни был способ обучения английскому языку, важно, чтобы он вызывал 
неподдельный интерес у изучающего. Тогда будет и желаемый результат. Нужно всегда 
помнить, что самый важный аспект при изучении языка – живое общение и постоянная 
практика. 
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Nowadays a foreign language is realized as the factor of socio-economic, scientific, technical, 

and cultural progress of our society. That is why it is impossible to underestimate the meaning of a 
foreign language as a general subject which is useful for the development of personal professional 
formation. That is why we are always searching of new pedagogic technologies. Also it is 
connеcted with the lack of pupіls’ positive mоtivаtion in lеаrning English, thоugh in gеnеral the 
society realizеs its impоrtancе. This fact nowadays could bе еаsily еxplаinеd, if wе think оvеr the 
some social problems. 

On the one hand, a pupil of the secondary school understands the importance of getting higher 
education (otherwise it’s difficult to be a success in life without it), but on the other hand, he 
comprehends the inaccessibility of it for his family. As a rule, a public school is full of pupils from 
the usual families of the middle (or even low) income. Parents are not able to send their children to 
study abroad or private institutions even if the child gets higher education free of charge. These 
pupils do not see prospects for themselves; they are not interested in learning a foreign language, as 
they do not think it could be useful for their career of a driver, a plumber or a dress-maker etc. Also 
some pupils could have no motivation, because they come across a lot of difficulties when learning 
a new language and therefore they can’t acquire it properly (because of their psychological 
peculiarities: memory, perception, thinking etc.). 

Student-centered education, method of co-operation, method of projects – all these techniques 
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help in a way to solve the problem of motivation, to inspire the pupils to learn a foreign language, to 
open their hidden potential abilities, for them to acquire a new language with enthusiasm, to make 
educational process more interesting. 

The method of project is widely used all over the world mainly because it allows to combine 
all the learners’ knowledge from different fields to solve one problem, and it also gives the 
opportunity to put these knowledge into practice, producing new ideas at the same time. 

According to Polat E.S., a method is a didactic category, a unity of techniques, of operations, 
aiming to master some field of practical or theoretical knowledge, or some skill. It’s also a way of 
cognition, a way of organization of the process of cognition. So actually, when we speak about the 
method of projects, we mean the way of achieving the aim through the detailed elaboration of the 
problem [1] . 

The project method originates from Pragmatism, the philosophical movement that appeared in 
the middle of the 19th century and promotes action and practical application of knowledge in 
everyday life [2] .  

The implementation of the project method was based on the following pedagogical principles, 
expressed by many progressive educators: a) promotion of manual activity instead of memorization 
and verbalism, b) learners’ active participation in the learning process, and c) exploitation of facts 
relating to the immediate reality as a source for learning [3]. The project method is “a natural 
extension of what is already taking place in class”, an open learning process, the limits and 
processes of which are not strictly defined, which progresses in relation to the specific teaching 
context and learners’ needs and interests [4].  

The method of projects is based on the idea, which is the essence of the concept “project” and 
on its practical direction at the result, which can be got when solving any important problem. This 
result can be seen, realized and put into practice. In order to get this result, it’s necessary to teach 
the children to think by themselves; to find and solve problems, using knowledge from different 
fields; to foresee the results and possible consequences of different variants of solving these 
problems. 

The method of projects can be used while teaching English at any lesson, devoted to any topic, 
as the choice of topics in the curriculum was made taking into account its practical value for the 
students. That is one of it’s perfect omnitude peculiarity. 

Sure, the each foreign language is an element of another culture, which acts within its borders. 
Consequently, we should be acquainted with the peculiarities of this culture, and of the language 
functions it. 

In order for the learners to form the communicative competence and intercultural 
communication without real language environment, it’s not enough to fill the lesson with relatively 
communicative activities, which allow solving communicative tasks. It’s important to let the pupils 
think, solve the problems, which results in appearance of a great number of thoughts; dwell on 
possible ways of solving these problems, in order for the learners to be more attentive to the content 
of their speech, to make their attention thought-centered, to make them use the language in its main 
function – to form thoughts. 

For the pupils to take the language as means of interaction between different cultures, it’s 
necessary not only to get them acquainted with the regional peculiarities of the country of a given 
language, but to involve them into an active dialogue between the cultures, for them to realize 
practical value of the language, its peculiarities of functioning in a close-to-life environment. 

So, the main idea of project technique in teaching foreign language is to move the accent from 
different exercises to real active process of thinking, which will demand pupils to acquire some 
linguistic skills. The method of projects will perfectly help to solve this didactic problem, to turn 
the foreign language lessons into a discussion club, where the students will think over real, 
interesting, practically valuable and accessible problems, taking into consideration the cultural 
peculiarities of the country and, if possible, working on the base of interaction between cultures. 

Besides, the learners should possess certain intellectual, creative and communicative skills. 
The first ones include work with information, with a text, digesting of information, generalizing, 
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making conclusions, and work with various references. To form the majority of skills listed above is 
an objective of teaching speaking. As for the creative skills, the psychologists mention the 
following ones: producing ideas (this skill demands deep knowledge in different fields), ability to 
find a lot of variants of solving a problem, ability to foresee the sequences of their decisions. And 
finally, the communicative skills are: ability to hold a discussion, to listen to and to hear the partner, 
to stand for the own viewpoint (supported by proper arguments), to meet half-way, to express 
oneself precisely [5]. 

So, in order to use this technique properly, the students must be got ready and this process 
should be carried out within the whole system of school education (not only foreign languages). 
And it’s not necessary to make it before working on a project. Such a preliminary activity should be 
regular, done systematically, simultaneously with the work on the project. 

The method of projects is the essence of a developing student-centered approach. Of course, 
it’s more suitable in the gymnasiums, working according to the 2nd and 4th models of education. 
But to tell the truth it may be applied at any level (even in the primary school) in any model of 
education. The main point is the choice of a problem, which will demand certain linguistic 
knowledge and skills to be worked through and solved. 

The main requirements while using projects: 
- Presence of a problem in a research creative plan, which will demand a complex of 

knowledge to be solved (for example, examining the origin of different holidays in English-
speaking countries: St. Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Mother’s Day etc; 
organization of different journeys and trips; a problem of family relations; a problem of the youth 
and their leisure etc.); 

- Practical and theoretical value of the expected results (for example, a report about the factors, 
influencing the environment; a collective issue of a newspaper; a designer’s plan of a house, a park; 
lay-out of an apartment etc.); 

- Independent activity of the students at the lessons and the extra-curricular activities 
(individual, pair, group); 

- Putting the content of the project into a precise structure (pointing out the stages, the results 
and distribution of the roles); 

- Use of research methods: to define a problem, and the objectives of a research following this 
problem; to put the results into shape; to analyse the data; to make conclusions; to correct the 
mistakes (for example, the use of such methods as “brainstorm”, “round table”, creative reports, 
defense of the projects etc.) [6]. 

The classification of the common didactic types of the projects. 
First of all, we should clear out the main criteria, according to which the types of projects are 

differentiated: 
- the activity or the method predominating in the project (research projects, creative, role play, 

informative, practice-oriented projects); 
- the subject(s), involved into the project (monoprojects: within one subject, one field of 

knowledge; the project, made on the border of some subjects); 
- the character of coordination (open, clear & vague, imitating the participants); 
- the character of the contacts (among the schoolmates, classmates, the participants from one 

town, region, country, or different countries of the world; inner character, regional or international); 
- the number of participants (personal, pair or group projects); 
- duration of the project (short-term, middle-term or long-term projects) [7]. 
1. According to the method dominating in a project we may distinguish the following types of 

projects: 
A) The projects of such kind demand a well-planned structure, clear aims, substantiated 

actuality of the subject of the research, precise list of the sources of information, considered 
methods and results. They are very close to a real research and have the similar structure. All these 
stages should be appropriate to the linguistic level of the pupils, according to their readiness to 
participate in such activities. 
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B) Such projects imply the appropriate design of the results. As a rule, the structure of the 
collective activity of the pupils, elaborating the project, is not worked through in detail. It’s just 
planned and develops according to the logic of the process, accepted by the participants. In this case 
the expected results and their design should be fixed beforehand (it may be a newspaper, a 
composition, a film, acting out, a role play etc.). The participants may discuss the problems, 
connected with the plot of any novel, article, film or with a real-life situation. It may even be a 
fiction or a script of a film or a play; a program of a party; a plan of a composition or an article etc. 

C) In the projects of such kind the structure is also only planned and stays open up to the end 
of the work. The participants take certain roles , which can be literary characters or fictional roles, 
imitating social or business relations. The participants may also invent some situations to make the 
role play more complicated. The results of such projects may be planned or may appear 
unexpectedly by the end. The degree of creativity is very high and the dominating activity is Role 
Play. 

D) The aim of such projects is to collect information about some object or phenomenon; to 
introduce it to the participants of the project; to analyse it; to generalize the facts; to sum up. As 
well as the research projects they demand a well-planned structure; and it’s necessary to have a 
possibility to make some corrections during the work on the project. The projects of such kind are 
often integrated into research projects and can naturally become their integral part. 

E) Their peculiarity is the clear, distinct result, fixed from the start, which must be directed to 
the social interests of the participants (a document based on the results of a research in ecology, 
biology, geography, history, literature etc; a program of actions; recommendation, directed at the 
abolition of disparities in the Nature, in the society; the project of the law; some reference; a 
dictionary etc.). Such a project demands a considered structure, there should be a script of activity 
for all the participants with definite functions of everyone, with precise results of their activity and 
everyone’s participation. Coordination is very important at the stages of discussion, correction, 
presentation of the project, putting it into practice and outer evaluation. 

2. According to the number of the subjects involved into the project, there are several types of 
them: 

Monoprojects. As a rule, they are carried out within the limits of one subject. But then the 
most difficult units, the most complicated problems are chosen (for example, in the course of a 
foreign language the topics connected with the regional geography, social studies, history can be 
taken). But the problem itself demands philological, linguistic competence, knowledge of culture. 
The project of such kind should be properly structured by the lessons; their aims and objectives 
should be clearly pointed; we also must not forget about those skills and knowledge, which are 
expected to be acquired as a result, they should also be fixed beforehand. 

The work at the lessons should be carefully planned; the students should be divided into 
groups (within which the roles are distributed). Before they start students themselves choose the 
way in which they’ll present their work. Rather often the students continue working on such 
projects during their extracurricular activity (individually or in groups). 

The projects made on the border of several subjects. As a rule, they are made at the 
extracurricular time. They can be of a small size, dealing with 2-3 subjects, or great long ones, 
involving the whole school, aiming to solve any complicated problem, which is important for every 
participant (for example, “culture of communication”, at the border of the centuries” etc). 

Such projects must be coordinated by the specialists; several creative groups are to work in a 
harmonious unity; they ought to have clear tasks for a research; their presentations (both 
intermediate and final) should be well-worked through. 

3. According to the character of coordination we may distinguish the following types of 
projects: 

The projects with clear, open coordination. Here the coordinator is the participant of the 
project, he directs the work unimportunately, organizes additional stages of the project if necessary, 
and plans the activity of every participant (for example, to arrange a meeting in any official 
institution, to organize a questionnaire or an interview with specialists, to collect data for the 
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presentation etc). 
Projects with vague coordination. In the projects of such kind the coordinator is the full 

member of the project. For example, a professional geographer, who plays a role of a foreigner. He 
asks the students to tell about the geographic peculiarities of different regions. 

4. As for the character of the contacts, this criterion divides the projects into following groups: 
Internal, regional projects. They are organized within one school (including one subject or 

several ones) or among different schools or grades in a region or in a country. 
International projects. Their participants are the representatives of different countries. Such 

projects are of great importance, since to be realized they need some information technologies. 
1. By the number of participants the projects can be also different: personal (between 2 

partners from different schools, regions, countries), pair(between/among the couples of participants) 
or group projects (among the groups). And it’s very important to organize group work properly 
from the methodical viewpoint (both inside a group of participants, close to each other and in a 
group, uniting the members from different schools, countries etc). The role of a coordinator is 
especially important in this case. 

2. According to the duration of the projects, they can be short-term (in order to solve one little 
problem or a part of a more important problem); middle-term (1 or 2 months) and long-term (up to a 
year). 

As a rule, short-term projects are carried out at the lessons of one subject (sometimes with the 
help of knowledge from other subjects). As for the middle- and long-term projects, they are usually 
carried out on the border of several subjects (no matter if they are internal or international) and are 
to solve a great important problem or a complex of interconnected problems. So they may present a 
complex program. Such projects are usually made as the extracurricular activity, though their 
progress may be discussed at the lessons. 

Coordination of the projects and organization of the external evaluation should be emphasized, 
as it’s well-known, that the best improvisation is that one, which had been well-prepared. That’s 
why, if a teacher decided to use projects while teaching any question of the curriculum, he is to 
think everything over thoroughly, to work it out in detail. 

We’ve found out that this method is very effective at the stages of generalization, 
consolidation and revising of any material, it’s especially important when realizing the knowledge 
in practice. The most significant feature is the influence of the method on the students’ motivation, 
since the project techniques let the teacher turn the English language lessons into a creative research 
laboratory, where every pupil is involved into an active creative cognitive process. The pupils 
develop their speaking and writing skills, widen their outlook, develop their communicative abilities, 
ability to discuss in English. Every child learns to express his thoughts, opinions and to stand for his 
viewpoint, to prove it with proper arguments. Consequently, it was proved that project techniques 
raise the formation of foreign competence in the professionally-orientated teaching to a higher level. 
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The widespread ownership of mobile devices such as cellphones, personal media players, 
personal digital assistants (PDAs), smartphones and wireless laptops means that ‘mobile learning’ is 
no longer in the preserve of technical experts and researchers with specialist knowledge. Teachers 
and learners have begun to integrate mobile technologies into everyday practices and there is 
evidence of efforts to invent exciting new scenarios of use. Language learning is one of the 
disciplines that looks set to benefit from these developments. Learners can make good use of the 
facilities to record and to listen to audio at any time, supported by the rising availability of podcasts 
and the ‘always on’ characteristics of portable devices which encourage spontaneous interactions. 
Mobile learning promises to deliver closer integration of language learning with everyday 
communication needs and cultural experiences.  

Mobile learning is defined as any service or facility that contributes to acquisition of 
knowledge regardless of time and location (Lehner & Nosekabel, 2002). According to Vavoula and 
Sharples (2002) learning can be considered mobile in three different contexts: learning is mobile in 
regard to space, it is mobile due to the different places, and it is mobile in terms of time. Hence, 
mobile learning system can deliver education to learners anytime and anywhere they need it. M-
learning is limitless in terms of the content and geographical extent, so, this offers dispersed virtual 
classrooms accessible any time (Jalalyazdi, et al., 2009). Another variety of M-learning which is 
applied exclusively for language learning is called Mobile assisted language learning (MALL). 
Although, this is an illustration of technology- based language learning, it is different than computer 
assisted language learning (CALL) because it focuses on the “continuity or spontaneity of access 
and interaction across different contexts of use (Kukulska-Hulme, 2009, p. 162). 

The novel model of mobile learning creates various learning environment since students can 
download applications synchronously or asynchronously. They can also access notifications, 
weekly activities, feedbacks, assignments, their courses, online libraries, grading reports and these 
have increased their interest in studies (Kristoffersen & Ljungberg, 1998). Individual learners who 
are engaged in this type of learning can personalize their learning environments by deciding where 
and when to learn. Furthermore, to develop mobile learning activities, instructional designers 
should pay special attention in creating and managing the knowledge database such as the 
vocabulary databases, reading materials, and learning materials including audio or video files. In the 
meantime, accessibility and technical connection problems are the most important considerations 
(Park, 2011). Chang (2010) claimed that mobile learning is an audio-based learning project that 
allows learners to participate in an asynchronous learning discussion on mobile devices instead of 
the text-based discussion. In other words, learners can download audio files recorded by their peers 
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and listen to these recordings while on the move. Since multimedia message services (MMS), an 
evolutionary form of short message services (SMS), can send not only text but also graphics, video, 
and audio clips. This project utilized audio-based input to post discussion articles in an audio file 
format. Park (2011) outlined several disadvantages of audio-based learning in M-learning. They 
include: 

• The lack of ability to search through a message; 
• The availability of background noise; 
• Difficulty in reviewing the recorded audio files. 
However, he also presented the advantages such as: 
• The flexibility of learning and 
• Hands-free operation.[1] 
We are still in the early days of the application of mobile technologies to language learning. 

Perhaps unsurprisingly, a number of early examples feature rather conventional approaches, 
reflected in activities that take some advantage of portability but do not yet appear to be exploiting 
the full range of potential. It seems that there is always a hunger for the comfortably familiar basics: 
typically, vocabulary and grammar, in the form of structured modules and exercises. Mobile devices 
are well suited to support these kinds of activity, whose value should not be dismissed, but mobile 
learning has far more to offer. Predictably, innovators and early adopters with high levels of 
technical competence are dominating what is still an emerging field but this can and will change 
quite rapidly. It is argued that to take full advantage of mobile learning, we need to focus on 
developing a new mindset for mobile language learning, a difficult but creative process that seeks to 
understand the essentials of mobile interactions in relation to the future of language learning. 

‘Mobile learning’ is a useful umbrella term but it also obscures the various strands within the 
field and the diversity of projects and initiatives, not all of which have a focus on mobility. Mobile 
devices may be used for learning at home, in a classroom, in a social space, on field trips, in 
museums and art galleries, in work contexts or as part of everyday learning. Schools have 
demonstrated that mobile devices can be a very worthwhile tool to enhance and enrich the teaching 
and learning of many subjects. Imaginative projects have been documented in further and higher 
education and in community learning. The main ways in which mobile devices are typically used at 
the moment are to support communication, for content delivery and creation, to encourage personal 
engagement, and in contextual learning. 

Communication. One of the key advantages of mobile technology with regard to learning-
related communication is considered to be the way in which it helps overturn traditional concepts of 
how learning spaces should be organized. Communication with mobile devices can take place in 
more flexible arrangements than has been the case in traditional computer labs and formal 
classrooms. Basic handheld computer functionality is not yet quite good enough to support the 
richness of discussion and interaction amongst students that a fully student-centered conception of 
teaching would envisage. Nevertheless mobile collaborative learning is becoming more common, 
including where learners are working in groups and are able to communicate verbally while 
performing a task that is introduced or coordinated through their mobile devices. 

Another advantage is the way in which mobile devices support spontaneous communication 
on the move, either one-to-one or among members of a group. Mobile technologies can be used as a 
way to facilitate remote participation in online activities that will be continued or completed at a 
desktop PC, for example connecting with others in online spaces such as blogs and wikis. The 
online space can become a focus point for a community of users, some of whom are accessing it 
largely by means of a mobile device. 

Content delivery and creation. The main claim here is that up-to-date content may be 
delivered more rapidly to learners, just when needed. Measured delivery, when learning material 
needs to be accessed little by little over a period of time, is also facilitated by mobile devices, as is 
the creation of material by learners themselves. Portfolios can be developed on mobile devices and 
physically owned and carried around by learners. They can receive, assemble and carry around 
personally useful resources, and if the content is aural, a personal listening device is often the best 
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way to access it. As the Web continues to move rapidly from being a source of information towards 
supporting a vast range of user activity, there is a need to keep developing our understanding of 
what is meant by content. Online activities such as social networking, publishing and bookmarking, 
spontaneous virtual chats and meetings, access to content feeds and the sharing of digital resources, 
are leading to new behaviors that may change learning experiences in significant ways. An example 
of this is the proliferation of ‘alternative’, informal content generated by groups of learners and 
alternative sources of support, other than those provided by the institution where learners are 
formally registered to study (e.g. http://www.boredofstudies.org/). It seems likely that these 
activities will continue to expand with mobile access and interaction. 

Contextual learning. Mobile devices have a very special role in achieving a closer relationship 
between a physical location, the information it offers and the learning that is enabled by the 
availability of the device. In this respect, a number of projects are making good use of GPS (global 
positioning system) technology. Birmingham University researchers (Naismith et al., 2005) have 
trialed a system in Birmingham’s Botanic Garden to support visitors with location-based 
information on a PDA, reflecting their interests and needs. Visitors were presented automatically 
with audio content upon entering different parts of the garden; they could then view additional 
multimedia content for that particular location, or capture their own observations about their 
surroundings. The Manolo project (2006) has amassed a good deal of experience in mobile 
fieldwork in subjects like archaeology, biodiversity and vegetation science. The archaeology 
students have used PDAs with GPS in field surveys; this has allowed them to collect field data in 
electronic form and to be more involved in processing and interpreting the data than was previously 
possible.[2] 

There are currently several types of mobile learning devices that are in use. The following 
section elaborates them in more details. 

Personal Digital assistants (PDAs) are pocket-sized computers that are expandable with some 
hardware components like keyboards and wireless networks and can be equipped with software 
programs such as word processors, flash-cards, databases, and bilingual dictionaries (Houser, et al., 
2002). Chinnery (2006) asserted that one of the primary roles of PDAs has been as a translator in a 
language-learning classroom. Other than that, software programs such as ‘MobiLearn’ have 
managed to convert PDAs into ‘talking phrasebooks’. In this regard, Myers (2000) evaluated the 
achievements of Chinese learners of English using PDA translators. She discovered that the learners 
practiced saying new words by typing into the machine repeatedly. In order to recognize the word 
stems, they typed the full words into the machine. Gradually, they looked up for phrases and words 
in English and quickly their English spelling improved significantly. In addition, various projects 
have been implemented for using PDAs in language learning environments. For instance, Thornton 
and Houser (2003) developed an English idiom web site exclusively for mobile technologies that 
could offer definitions, illustrative animations and videos as well as multiple-choice questions. In 
their study, they found that students were successful in downloading and using this web site via 
PDA and mobile phones. 

Another form of mobile devices is the IPod which was produced by Apple Company. It is a 
portable media player of digital audio files or MP3s that enables users to listen to them with high 
quality sound. The new version of IPods does not only provide audio. Students can download 
language learning software easily and share texts and images or audio/video files with their peers 
and teachers. 

Several applications of the IPod in language learning have been discussed. For example, 
Belanger (2005) quoted the findings of a study done in Duke University through which freshmen 
students used IPods to submit their audio assignments, oral quizzes, record audio journals and 
obtain oral feedback from their lecturer. The activities employed by the IPods application have 
enhanced not only the listening activities, but also grammar and vocabulary construction and 
publication of students’ work. An advanced feature of IPod, which is called “PodText”, provides 
more potential for language learning (Shinagawa & Schneider, 2007). IPods application enables the 
practice of English language skills, for instance, voice recording and speaking/ listening exercises. 
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Furthermore, listening to authentic materials such as songs and news in English is also possible via 
IPods. Not only that, writing skills can be enhanced when the instructor sends text messages and the 
students can read and answer those messages (Sarica & Cavus, 2009). 

Short Message Service (SMS), voice-messaging, cameras, video-recording and even Internet 
access for cell phone users are practical for language learning. Chinnery (2006) believed that all of 
these features allow language teachers to offer access to authentic content, communicative language 
practice, as well as completion of tasks to the students.  

A cell phone is the most popular and accessible mobile device in language learning as it is 
widely used by individuals regardless of their age and gender. Houser, et al. (2002) quoted the 
results of a study performed by Stanford Learning Lab on learning language via mobile phones. 
They provided some programs including translation of words and phrases, vocabulary practice, 
access to live talking tutors and quizzes. The findings of the study revealed that mobile phones were 
effective for quiz delivery carried out in small segments. It also concluded that quizzes and voice 
vocabulary lessons had great potential in the teaching and learning of language. Kiernan and 
Aizawa (2004) evaluated the effectiveness of course delivery on Japanese university students’ 
achievement in EFL classes using mobile devices. The results of their study demonstrated that 
learning gained through task-based mobile learning including text messages, emails and speaking 
activities was satisfactorily achieved by the students. They found that second language acquisition 
is significantly enhanced through the application of cell phones as tools in  EFL classrooms.[3] 

This paper has highlighted the application of a variety of mobile devices in the educational 
delivery, particularly in the field of TESL. Mobile devices like other technologies, at first appeared 
peculiar for pedagogical use but slowly, they have become a part of our life. Great changes in 
utilizing PDA, IPod, Podcast, and cell phone for the teaching and learning of languages have proven 
the potential of mobile technologies. Furthermore, related literature has identified the adoption of 
this technology by language teachers. Portability and wide access to mobile phones have made it 
more popular in education. A computer is perhaps more excellent than a mobile phone “for 
handling various types of information such as visual, sound, and textual information, but mobile 
phone is superior to a computer in portability (Yamaguchi, 2005). Hence, the integration of mobile 
learning with English teaching and learning may offer vast innovations in the coming days. Even 
though the utilization of mobile learning in TESL is not common in many countries, such 
educational setting seems a fashionable path in language learning. Mobile learning applications in 
language learning has its advantages and its potential should not be overlooked, for, the future holds 
great possibilities for this type of technological device for pedagogical use.[1] 
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  Бұл мақалада түрік-ағылшын мақал-мәтелдерін зерттей келе, олардың шығуы, 

ұқсастығы мен айырмашылығын ескеріп, кейбір мақал-мәтелдерді сол сақ және англо-
саксондар заманынан осы күнге дейін сақталып, ауыз екі тілде айтылып, келе жатқанын 
байқадық. Бірнеше ағылшын ғалымдары, соның ішінде еліміздің ақын, жазушылар, 
лингвистер мен паремиологтар өздерінің еңбектерінде сақтар туралы көптеген еңбектер 
жазып, этимологиялық талдау арқылы әрбір сөздің шығуын зерттеп, сол англо-саксондар 
сақтар екенін дәлелдеп отыр. Көптеген руналық таңбаларды зерттей келе, қаншама ғасырлар 
өтсе де, кейбір сөздер мен мақал-мәтелдерді сол қалпында өзгермей қалғанын байқадық. 
Адам өмірінің мақал-мәтелдер қамтымайтын саласы жоқ. Қазақ мақалдарындай ағылшын 
халқының мақалдары да әспеттеп жасалған әсем де әсерлі дүние. Ас сөзбен көп мағына 
білдіріп, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін түйетін ықшамдық пен мығымдық ағылшын 
мақалдарына өте тән. Қазіргі әлемдегі ең бірінші орында тұрған – ағылышн тілі болып 
есептелінсе, сол тілдің осыншама деңгейге жетуіне  түрік тілі немеес англо-саксондар тілі 
көп әсер еткен. Түркизмдердің басым бөлігі осы қабатта жатқанын байқауға болады. 

Ағылшын тілінің дамуына Британ аралдарына келушілер өздерімен бірге тілдерінде ала 
келіп, кетерде көп сөздерін қалдырып кеткен. Тіпті кейде сол аралдарда жергілікті халықпен 
қоян-қолтық араласып, сіңісіп кеткен. Ағылшын тілінің сөздік қорын жартысынан көбісі 
кірме сөздерден құрайтынын ғалымдар дәлелдеп отыр. Ол туралы белгілі Британ лингвисті 
Девит Кристал былай түсіндіреді: «Кей халықтар өз тіліндегі кірме сөздерді сөздік қорына 
ежелден құшақ жая енгізіп келеді» (“Whereas the speakers of some languages take great pains to 
exclude foreign words from their lexicons, the English seems always to have welcome them”) 
[1:709]. Сол кірме сөздерге көп үлес қосқан – англо-саксон тайпасы екен. Олар өздерімен 
бірге жергілікті халыққа руна жазбасы мен дінді әкелді. Латын тілін ығыстырып, руна 
жазуын үйретіп , руналық мәтін мен ел – елге ақпарат жіберіп отырған. Бұл жайында Ұлы 
Британия премьер-министрі болған Уинстон Спенсор Черчиллдің «Ағылшын тарихы» деген 
төрт томдық еңбегінің бірінші томында сақтар туралы былай деп жазған: “Some miserable 
runic scribbling were the only means by which they could convey their thoughts or wishes to one 
another at a distance”. [Winston S.Ch. A History of the English speaking People. Volume 1] [2:72]. 

  Ағылшын тілінің этимологиялық сөздіктері “AS” (Anglo-Saxson) англо-саксондар 
тілінен енген, “OHG” (Old High German). «Германия оңтүстігін мекендеген ежелгі герман 
тайпалары тілінен енген» деген белгісі бар сөздерге көңіл аудару керек. Англо-саксондардан 
енген «tin» сөзі ағылышн этимологы Ернст Уиклидің зерттеуі бойынша, қазақ тіліндегі 
«тиын, ұсақ ақша» деген ұғыммен өте ұқсас екенін дәлелдеп отыр. “tin” AS tin for slang sense 
of money, said to have been first applied to the tin-worn silver coinage of the 18 cent. Recalled in 
1817, cf. Brass…” [1:727]. Е.Уикли “tin” сөзінің тіліне англо-саксондар тілінен енгенін ауыз 
екі тілде ол «ақша» деген мағына білдіретін, 18-ші ғасырда “tin” атауы ұсақ күміс ақшасы 
ретінде қолданғанын айтады. «Tиын» сөзі ежелгі түркі тілінде «металл», «темір» 
мағынасында қолданылса, ал қазіргі кезде “tin” сөзі ағылышн тілінде «қалайы», 
«концервіленген тамақты сақтайтын қалбыр» деген мағынада қолданылып жүр. 

  Белгілі қоғам қайраткері, ақын Олжас Сүлейменов «Тюрки в доистории» деген жарық 
көрген кітабінда руналық таңбаларды салыстыра отырып, ағылшын тіліндегі “earth”, “terra” 
деген сөздердің түркі тіліндегі «йер» (жер) сөзімен тамырлас екенін дәлелдеді [2002:285,286]. 
Осыған дәлел ретінде тағы да екі сөзді мысалға келтірсек. yard-«ярд»-жерді өлшеу үшін 
қолданылатын бірлік сөзі мен garden-/ga:dn/-көгергіш өсіруге қолданылған жер телімі сөзін 
толығырақ Ернст Уикли былай түсіндіреді: “Yard measure geard cf., Dugierd, rod, wand, 
measyre of land”. Сонымен, “yard”- «ярд»-англо-саксондардың тілінде (орысша «жердь», 
йер-д), жерді өлшеуге арналған «сырғауыл», «арқан» немесе «таяқ» деген мағынада 
қолданылған екен. Яғни, «ярд» сөзі де «йер» (жер) деген сөзбен өте ұқсас. Ежелгі түркі 
тілдерінде [ж] дыбысы болмағаны, оның орнына [й] дыбысы айтылғаны айдан анық. [ж] 
дыбысы тілімізге тек  10-шы ғасырдан кейін араб, парсы тілдерінің әсерінен болған. Ал 
“garden” сөзінің “yard” [йaрд, йерд] сөзінен шыққанын ағылшын тілінің бірнеше 
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этимологиялық сөздігінен байқауға болады. Осындай этимологиялық талдаудан кейін, 
ағылшын тілінің тарихы түркі тілдерінің әсерінен көп өзгеріске ұшырағанын айта аламыз.  

  Жазушы Мұрат Аджи ағылшын тіліндегі «yoghurt»- йогурт түркілердің «іріткі» деген 
сөзінен шыққанын дәлелдеп берді. Осы туралы ағылшын этимологтары да зерттеп, былай 
түсіндіреді: “yogurt also yoghurt» /ym-gart/ [Turk yogьt] (1625): “a fermented slighty acid often 
flavored semi-solid food made of whole or skimmed cillus bulgaricusand Streptococues 
thermophiles have been added” [1983: 1368] [1:729]. 

Ағылшын ғалымы, паремиолог Гарней Чемпионның «Әлем халықтарының мақал-
мәтелдері» атты еңбегіндегі түрік мақалдарына арналған тарауына жазған алғы сөзде 
(“Introduction to the Proverbs of Turkey”) түрік халқының 4300 мақал-мәтелін жинап 
шығарғанын, оны 1897 жылы Е.Ж. Девис (E.J. Davies) ағылшын тіліне аударып “Osmania 
Proverbs and Quaint Saying” (Осман түріктерінің мақалдары мен даналық сөздері) атты кітап 
етіп бастырғанын айта келе: «Кейінгі дәуірде туындаған бірен-саран болмаса, ол мақал-
мәтелдердің дені ежелден, түріктер орта ғасырларда батысқа қоныс аудармай тұрып 
Орталық Азияда көшпелі өмір салтын кешіп жүрген пайда болған. Мұны мақалдардың 
мазмұнын сөзбе-сөз, дәлме-дәл аударғанда көрдік. Көбтеген мақалдарға ауыл тіршілігі мен 
үй жануарлары жие образ болған. Әсіресе, түрік мақалдарының басты метафоралық 
құралы-мал» - дейді. (“ With the exceptions  a few comparatively modern ones they are mostly 
very old, dating from early centuries when the Turks were leading nomadic and agriculture life 
Central Asia before their victorious march to West in the Middle Ages. This can be proved by the 
figurative rendering of many proverbs which frequently refer country life and domestic animals, 
especially the latter; animals constitute the main metaphorical feature of Turkish proverbs”) 
[1:733]. Осы еңбектен бірнеше мақал-мәтелдерді мысалға алсақ: 

The friend looks at head, the enemy at the foot–Дос-басыңа, дұшпан аяғыңа қарайды; 
A bowed is not cut off–Иілген басты қылыш алмас; 
All that one suffers from unhappiness comes from the tongue–Басқа пәле тілден; 
A village in sight does not require a guide–Көрінген ауылдың алыстығы жоқ; 
A dry spoon does not please–Құрғақ қасық ауыз жыртады; 
Осыған мысал ретінде, “Turkic (Turkestan) including Turf an” деген еңбектен өзімізге өте 

жақын мақал-мәтелдерді кездестірдік: 
An ox is taken by the horns, a man by the tongue–Сиыр мүйізінен, адам тілінен жазады;  
It is foolish bird that soils his own nest–Тұғырына саңғыған сұңқар оңбас, үйірінен 

айрылған тұлпар оңбас; 
No gain without pain–Бейнетсіз зейнет жоқ; 
God helps him who helps himself–Құдайда сақтағанды сақтайды; 
Gossiping and lying go hand in hand–Өсек пен өтірік егіз; 
Health is above wealth–Денсаулық-зор байлық; 
A rolling stone gathers no moss–Тұрақсыз тасқа қына да тұрмайды. [1:734]      
Жоғарыда келтірілген мақал-мәтелдерге зер салсақ, төл тіліміздің інжу-маржандарын 

көріп тұрмыз. Дәл қазіргі уақытта ағылшын тілі әлемдік тілге айналып, барлық салада 
қолданылып, бүкіл адамзат баласына қызмет етіп отыр. Ағылшын тілінің сөздік қорына түркі 
тілдерінің де қосқан үлесі көп деп айтуға болады.  

Мақал-мәтелдер–ертегі,аңыз-әңгіме, батырлық, ғашықтық жырлар, қара өлеңдер секілді 
халық шығармаларымен қатар жасап келе жатқан көне жанр. Олай дейтініміз 12-13-ші 
ғасырда сақталған сирек жазба деректерде де мақал-мәтелдерді кездестіруге болады. Орхон 
жазбаларында: Жырақ болса жаман сыйлық берер, жақын болса жақсы сыйлық берер; 
Бастыны еңкейткен, тізеліні бүктірген (Күлтегіннен); Жұқаны таптау оңай, жіңішкені үзу 
оңай; Өлімнен ұят күшті (Тоныкөктен) деген мақал-мәтелдерді кездестірдік. Ал ұлы 
тарихшымыз Махмұд Қашқаридың «Дивани луғат ат-түрік» сөздігінен: Ұлық болсан кішік 
бол...; Тай ат болса-ат тынар, ұл ер болса-ата тынар; Күз болары көктемнен мәлім; Тау 
тауға қосылмас, адам адаммен әрқашан қосылар; Бейне түбі-рахат дейтін мақалдар; 
«Құтадғу білік» дастанынан: Біліп сөйлесең білікке саналар, білімсіз сөз өз басын жояр; 
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Ауыздан бірде от, бірде су шығар, бірі жанса, бірі сөндірер; Аққан су ол- жақсы сөз, ол 
қайда ақса сонда гүл өсер; Тайды күтіп мінген, атты да мінеді дейтін мақалдарды 
кездестіруге болады. Мақал-мәтелдердің әлемін зерттей келе, өзі туралы және қай халыққа 
тән екенін білуге болады. Бұл-халықтың өмірбаяны, мәдени айнасы, сондықтан мақал-
мәтелдер маңызды мазмұнымен ерекше, әр түрлі ғылым жүйесіндегі адамның, халықтың, 
мәдениеттің, соның ішінде тіл ғылымы үшін таптырмас дүние. Дәл қорытындылап айтқанда, 
халықтың өмірінен алынған тарихи тәжірибесі, ғасырлар бойы зерттелген көрінісі, халық 
энциклопедиясында ол өзінің барлық жетістіктерін қамти алады. 
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Аннотация: Бұл мақала ағылшын тілінің әлемдік тіл екенін ескере отырып, 

оқушыларды осы тілде еркін ойлап-сөйлеуге    үйрету,  оқушылардың сөйлеу қабілетін жаңа 
технологияларды пайдалана отырып дамыту,  оқушыларды өзге ұлттың мәдениетімен 
таныстыра отырып сөйлеу мәдениетін қалыптастыру жолдарын нақты тәжірибе 
жузінде көрсетілетін болады. 

Кілттік сөздер: Сұрақ-жауап, диалог, сөз тіркесі және сөйлеммен жұмыс, мәтінмен 
жұмыс, монолог.  

 
Еліміз жылдар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізісімен, шет тілі де 

мемлекетаралық тіл мәртебесіне ие болды. Ендігі кезекте шет тілінің қолданылу аясын 
кеңейту кезек күттірмес мәселенің бірі айналды.Осы орайда мектептерде ағылшын тілі 
пәніне көңіл де, ықылас та жылдан жылға артып, оны оқытудың тиімді әдіс- тәсілдері, 
технологиялары бойынша зерттеу жұмыстары, оларды тәжірибеге енгізу шаралары қолға 
алынды. 
Тіл білімі үшін сөйлеу әрекетін зерттеу үлкен мәселелердің бірі екендігін швед лингвисі 
Фердинанд де Соссюр алғаш болып көрсеткен. Бала тілін зерттеген ғалымдар: 
А.Шахнарович, Л.Щерба, Е.Кубрякова, С.Канцельсон: «Сөйлеу әрекеті дегеніміз – үздіксіз 
үрдіс және ол сөйлеу үрдісі мен тыңдаудан тұрады», – деген. Ағылшын тілін саналы 
меңгерту, оны өз деңгейінде қажеттілікке айналдыру, бір жылғы мәселе емес, сондықтан 
ағылшын тілін оқыту ісімен шұғылданатын мамандар арасында туындайтын, ағылшын 
тілінде өз ойын ауызша жеткізе алатын, оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалай 
қалыптастыруға болады? деген сұрақ туындайды.Оқушылардың сөйлеу дағдысы  алғаш 
сабақ басталғаннан бастап қалыптаса бастайды.[1] 

Сұрақ-жауап 
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Диалог 
Сөз тіркесі және сөйлеммен жұмыс 
Байланыстырып сөйлетуге дағдыландыру жұмыстары 
Берілген сауалға өз ойларын білдіруге үйрету 
Мәтінмен жұмыс 
Монолог түрінде сөйлеуді дамыту 
Ең бірінші сұрақ-жауап арқылы іске асады., мұғалім сұрақ қояды, өзі жауап 

береді,сұрақ оқушыға қойылады, екінші кезеңде оқушы жауап береді, сұрақ-жауап 
күнделікті сабақтарда жиі қайталанып отырады, яғни оқушылардың алғашқы сөйлеу 
дағдысы сұраққа жауап беру арқылы іске аса бастайды. Оқушылардың сөйлеу тілін 
дамытуда диалогтың да берері мол. Диалог – сөйлесудің ең негізгі түрі болып саналады. 
Адамдар арасындағы қарым-қатынас амандасудан басталады. Мұғалім сабаққа кіргеннен 
оқушылармен диалогта болады. 

T: Good morning, children! 
Ch: Good, morning, teacher! 
T: How are you? 
Ch Fine, thanks. And you? 
T I' m fine, thanks you. I'm glad to see you. And you? 
Ch: We, too. 
T: Sit down, please. 
Мұғалім бұл жағдайда дайын білімді түсіндіріп қоюшы, бақылаушы емес, танымдық іс-

әрекетті ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйтқысы. Тек осындай оқыту ғана баланың 
интеллектісінің көзін ашып, шығармашылығын дамытады. Мақсатты шешу іштей талқылау, 
сосын жинақтау арқылы жүзеге асады, ал мұғалім сабақ процесін ұйымдастырушы, 
бағыттаушы болып қалады. Шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей 
білуге үйретіледі.Әр оқушыға өз ойын, пікірін айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар 
тыңдалады. Әр бала жасаған еңбегінің нәтижесімен бөлісіп дәлелдеуге тырысады, жеке 
тәжірибесін қорытындылауға үйренеді. Қойылатын сұрақтар проблемалы ойлауды, 
пайымдауды қажет ететіндей етіп беріледі, оқушы да ондай сұраққа өз ойын, өз пікірін 
білдіре жауап беруге дағдыланады. Бұл сабақтарда жаңа материалды талдауға зор көңіл 
бөлінеді. Өйткені талданбаған сұрақ бала жүрегіне жетпейді.[2] 

Мысалы: бесінші сыныпта “I need to buy a computer” тақырыбында оқушылар оны 
қайда қою керек екенін, ыңғайлы болу үшін, және ешкімге, кедергі жасамай басқа жанұя 
мүшелері де қолдана алатынын айтады. Ол арқылы не істей алатындарын айтады. 

I need to buy a computer. I want to put it near the window. I can use it after classes to type 
and draw.( to play computer games,to have many friends). My brother and sister can play computer 
games. 

Оқушылар алдын – ала адамның көңіл күйін білдіретін сөздер, оның белгілі бір 
себептері туралы сөздермен танысады, содан кейін оқушылар грамматикалық шақтарды 
негізге алып төмендегіше бір-бірімен сөйлеседі.[3]  

Мысалы Present Perfect шағын пайдаланып : 
Key Words 
Feelings: happy, sad, angry, excited, worried, pleased, tired 
Reasons: pass exams, win the lottery, break the video, fail exams, receive bad news, lose a 

tennis match, go to a party, have an argument with a friend, lose (one’s) wallet, sleep badly, buy 
new clothes 

А: I am   happy. 
Р1: Have you won the lottery? 
А: No, I haven’t. 
Р2: Have you bought new clothes? 
А:  No, I haven’t. 
Р3: Have you passed exams? 
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А: Yes, I have. 
Бұл әдісті шағына , жағына қарай өзгертіп пайдалануға болады. 
B: She is tired. 
P1: Has she gone to the party? 
B: No, she hasn’t. 
P2: Has she slept badly? 
B: Yes, she has. Now it’s your turn. 
Оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеу дағдысының қалыптаса бастауы — бірлескен 

ізденіс. Ізденіс барысында әр баланың көңіл күйін бақылауға, ой-пікірін байқауға мүмкіндік 
алады, интеллект деңгейін анықтай алады. Әсіресе оқу сабақтарындағы материалды талдау 
арқылы шығарманың айтар ойы, идеясы бала жүрегіне жетіп, талдаулар арқылы ар, ұят, 
қайырымдылық, әдептілік сияқты тамаша адамгершілік қасиеттер бойына сіңіріледі.[5] 

Having pen-friends” тақырыбында оқушылар өзінің досын суреттегенде оның әр-түрлі 
жағын, іс-әрекетін, сырт-пішінін, мінезін және өз досымен ортақтасып жүргізетін іс-әрекетін 
салыстырма түрде айтып беруі – оның сөз қорын молайтады, ережелерді қолдануын және 
сөйлеу қабілетін дамытады.  

Сөздік қорды көбейту арқылы оқушы шағын текстерді оқи бастайды, түсінігін айтуды 
үйренеді, суреттерді суреттейді.Сыныптары өскен сайын оқушылардың сөздік қоры 
көбейіп,диалог түрінде бір-бірімен сөйлеседі.Өз беттерімен белгілі бір тақырыптарды диалог 
түрінде талқылай алады. Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің қай түрі болса да лексикалық-
грамматикалық дайындық деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу әрекетін ұйымдастыруда 
ауызекі жауаптасу мен мәтін бойынша жұмыс негізгі құрал болып табылады. Сонымен қатар, 
ақпараттық оқу құралдары (компьютер, аудио-визуалды құралдар) бойынша да оқушылар 
белсенді коммуникацияға түсе алады. Ауызша сөйлеу арқылы адамдар бір- бірін түсінеді, өз 
ойларын айтады, дәлелдейді, естіген, айтылған хабарға өз көңіл- күй қатынасын білдіреді. 
Оқушыларға сабақ барысында бастапқы ағылшын   тілін  үйрету сатылары орындалғаннан 
кейін ,мәтінмен жұмыстың да тіл дамытуға тигізер пайдасы зор.[6] 

 Мәтінмен жұмыс төрт сатыдан тұрады: 
1)    Мәтінге дейінгі; 
2)    Тікелей  мәтінмен жұмыс; 
3)    Аналитикалық; 
4)    Мәтіннен кейінгі; 
 Мәтінге дейінгі саты оқушыларды үлгі- мәтіндегі кездесетін қиындықтарды шешу 

жолдарына бағыттайды. Тікелей мәтінмен жұмыс үлгі- мәтінді оқуға және мәтіннен кейін 
берілген тапсырмаларды орындауға бағытталған. Мұнда оқушылардың мәтін мазмұнын 
қалай түсінгені тексеріледі. Аналитикалық сатының мақсаты-  мәтінді құрылымдық, 
мазмұндық компоненттеріне қарай топтау болып табылады. Мәтіннен кейінгі сатының 
мақсаты- оқушылардың үлгі- мәтін айтып беруі. 

Сөйлеу кезеңінде оқушылардың монолог түрінде сөйлеу іскерліктері 
қалыптастырылады. Мұнда оқушылар өз бетінше мәтінде көтерілген мәселеге байланысты өз 
ойларын айтып жеткізуге тырысады. Бұл жерде үлгі- мәтін афоризмге, мақал- мәтелге, 
тақырыпқа, ұранға және тағы басқа ықшамдалады. 

Мәтін негізінде монолог түрінде сөйлеуді дамыту 7 жаттығудан тұрады: 
1.     жаттығу – мәтінді оқып және сұрақтарға жауап беру; 
2.     жаттығу – дұрыс және қате сөйлемдерді табу; 
3.     жаттығу – мәтінді абзацтарға бөлу және оларға ат қою; 
4.     жаттығу – берілген сұрақтардың ішінен 3-4 сөйлеммен айтып беру; 
5.     жаттығу – мәтінді қысқаша мазмұндау; 
6.     жаттығу – оқушылар мәтін мазмұнын өз сөздерімен толықтыру; 
7.     жаттығу – өз қиялымен жазушы ретінде мәтінге өзгеріс енгізу.  
Оқушылардың басты мақсаты тілдік тіректер арқылы ағылшын тілін оқытуда 

оқушылардың білім, білік дағдыларын дамыту. Фонетика және лексико- грамматикалық 
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дағдыларын қалыптастыра отырып, еркін сөйлеуге, өздігінен сөйлемдер құрай білуге үйрету, 
оқушылардың  шығармашылық қабілетін дамыта отырып, ағылшын тілін білудің 
маңыздылығын түсіндіру, ана тілін құрметтеп, өзге тілді игерту арқылы адамгершілікке, 
имандылыққа тәрбиелеу. [7] Оқушыларға кезең- кезеңмен жүргізілген жұмыстар өз 
нәтижесін берері сөзсіз. Қорыта келе, оқушылардың шығармашылығын, ізденушілігін 
дамытып, әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, олардың өздеріне деген сенімін, білімге 
ынтасын арттыру әрбір ұстаздың басты парызы. 
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Любой язык, независимо от его распространения, является неотъемлемой частью 

общества, а общество находится в постоянном развитии. И, в конечном счете, вместе с 
обществом язык получает свое развитие и постоянно реагирует на какие-либо изменения в 
сферах говорящего коллектива.  

В настоящее время происходит бурный поток нововведений: развивается наука и 
техника, а также расширяются средства массовой информации. И в связи с этим, появляется 
потребность создания новой отрасли в лексикологии – неологии. Неология – это наука о 
неологизмах.  

Термин «неологизм» впервые появился в 1755 году во французском языке, откуда 
после 1800 года он был заимствован в английский язык в значении «употребление новых 
слов, инновации в языке, а также новое слово или выражение». 

Неологизмы – это слова или словосочетания, которые получили свои наименования с 
развитием общества и стали нововведением в области языка. 

Английский язык является международным языком компьютеров и интернета. И это не 
удивительно, что буквально не каждый день его лексика обогащается все новыми словами. 
«Лингвисты утверждают, что в английском языке каждые 98 минут рождается новое слово, 
что позволяет говорить о том, что английский язык в настоящее время переживает 
настоящий неологический взрыв». [1, электронный ресурс]. 

Но, на самом деле, слова, которые, казалось бы только что вошли в наш язык, с 
течением малого времени теряют свою новизну и начинают употребляться в нашей 
каждодневной лексике. Таким образом, из сказанного выше становится ясно, что понятие 
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неологизма изменчиво во времени и относительно: неологизмом слово остается до тех пор, 
пока говорящие ощущают в нем новизну. Тем не менее, для того, чтобы новое слово было 
признано языком, должно пройти определенное количество времени и оно должно быть 
зафиксировано в словарях. Иными словами этот процесс можно представить в стадиях: 

- слово воспринимается посредниками; 
- посредники (преподаватели университетов, школьные учителя, репортеры, работники 

СМИ) распространяют его среди людей; 
- фиксируется в печати; 
- принятие слова носителями языка; 
- процесс лексикализации; 
- приобретение навыков употребления слова.  
В связи с тем, что многие неологизмы появляются именно в социальных сетях и 

используются лишь в определенном кругу, то такие неологизмы могут остаться 
незамеченными лингвистами и многое время не входить в специальные словари. Но для 
таких случаев также существуют он-лайн словари. Например, одним из них является «Oxford 
Dictionaries». И следует отметить, что по данным 2013 года в этот словарь вошли такие слова, 
как:  

Selfie – фото самого себя, сделанное с помощью мобильного телефона; 
Fauxhawk – популярная мужская стрижка, один из облегченных вариантов ирокеза; 
Phablet – смартфон, экран которого больше, чем у телефона, но меньше планшетного 

компьютера. 
По способу создания Луи Гилберт предлагает подробную классификацию неологизмов: 
1. Фонологические неологизмы – созданы из отдельных звуков или звуковых 

конфигураций. Такие неологизмы используются в области физики, химии, оптики. Например: 
polychromatic – многоцветный, polysterol – полистирол.  

Также фонологические неологизмы – это слова, которые образовались от междометий, 
по-другому их называют отмеждометийными неологизмами. 

Например: zzz (неглубокий сон) – произошло от имитации звука, которую издают во 
сне. 

К этой же группе он отнес новые междометия: Wow – восторг, удивление; Oops! – звук, 
когда человек что-то сделал не так. 

2. Морфологические неологизмы – это неологизмы, созданные по образцам, 
которые существуют в системе языка, а также из морфем.  

Эту группу неологизмов также можно разделить на несколько групп: 
1) Словосложение - образование неологизмов путем соединения двух или 

нескольких основ в одно слово. 
Например: high-rise – многоэтажный дом; cloth-cap – рабочий. 
2) Аффиксальные неологизмы – неологизмы, образованные с помощью 

суффиксов и префиксов.  
Например: unionized – быть членом профсоюза; craftsmanship – искусство воздействия 

на массы. 
3) Конверсия – переход одного слова из одной части в другую. 
Например: to hit (ударять) - a hit (успех или то, что имеет успех). 
4) Сокращение – наиболее продуктивный и регулярный способ образования 

морфологических неологизмов.  
Например: CYO (see you on-line) — увидимся в сети; OS (Operating system) – 

оперативная система.  
Следует отметить, что наиболее часто используемым способом образования новых слов 

является словосложение. Например: flat + platform = flatform (обувь на высокой плоской 
платформе). 

«Помимо слов, появились неологизмы в виде неделимых словосочетаний, многие из 
которых вошли в фразеологические словари. Например, некоторые слова, которые вошли в 
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Oxford Dictionaries в 2013 году: 
Geek chic – стиль одежды, копирующий манеру одеваться «ботаников»; 
Me time – время, посвященное самому себе.» [2, электронный ресурс]. 
Такие неологизмы можно разделить на две группы: 
1. Фразеологические сращения (digital detox – время, которое человек посвящает 

реальному миру, а не виртуальному); 
2. Фразеологические сочетания (child supervision – деятельность детей, которые 

помогают другим разобраться в компьютерах или других электронных устройствах). 
В связи с тем, что английский язык является международным компьютерным языком, 

этот язык переводится на многие другие языки и является языком заимствования. Есть 
несколько способов перевода английских неологизмов: 

1. Калькирование - составные части слова или морфем заменяются их 
лексическими аналогами иностранного языка. 

Super user - привилегированный пользователь; 
Cyber punk - хакер; 
2. Транслитерация - буквы, составляющие слова на исходном языке транслируются 

буквами иностранного языка. 
Parking - паркинг; 
Sprinter - спринтер; 
3. Транскрипция – буквы исходного языка передаются буквами языка, на который 

и осуществляется перевод слова. 
Flash mob - флешмоб; 
Newsmaker -  ньюсмейкер; 
4. Описательный перевод - слово просто описывается переводчиком. 
Dear-money policy -  политика дорогих денег; 
Transition country -  страны с переходной экономикой. 
Выше было отмечено, что большое количество неологизмов появляются в социальных 

сетях, чаще всего их придумывают сами блогеры. Например, слово «selfie» стало настолько 
популярным, что в языке появились производные ему слова: 

Helfie (hair selfie - селфи волос);  
Welfie (workout selfie - селфи в спортзале или в тренажерном зале); 
Drelfie (drunken selfie - селфи людей, в состоянии алкогольного опьянения); 
Legfie (leg selfie - селфи ног) 
Mirror selfie - фотографировать себя в зеркале.  
Таким образом, можно сказать, что неологизмы – слова, появившиеся в ходе 

технического или научного прогресса и сохранившиеся в языке. Также в ходе исследования 
можно было обнаружить, что большую часть неологизмов занимают существительные. Это 
обуславливается тем, что в связи с развитием появляется потребность наименования какого-
либо процесса или явления.  
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Расширение международных контактов во всех областях человеческой деятельности, 

более свободный доступ к информации, стремительное развитие телекоммуникационных 
технологий создают принципиально новые условия для образовательной системы. Умение 
найти необходимую информацию, грамотно ее проанализировать и использовать в 
разнообразных учебных целях является одним из основных видов самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся и студентов [1:278].  

В век информатизации и компьютеризации наиболее значительных результатов при 
обучении любому языку, в том числе и татарскому, можно достичь, если учитель умело и 
эффективно в учебных целях применяет современные информационные коммуникационные 
технологии (далее – ИКТ), способен пробудить интерес учащихся к своему предмету и 
поддержать его в течении всего учебного процесса. Для этого он должен в совершенстве 
владеть способами получения знаний и передачи его обучающимся, то есть знать 
особенности использования и применения ИКТ при обучении языкам [2: 5-6]. 

В настоящее время в российском образовательном пространстве информатизация 
учебного процесса считается неотъемлемой частью формирования всесторонне развитой 
личности. Поэтому все уровни образования требуют быстрого, компетентного решения 
проблемы, опережающего развития системы информативности и развитие образования на 
основе информационных технологий, предполагающий глубокое изменение содержания, 
системы методов и организационных форм. Компьютерные технологии являются 
результатом интеллектуальной деятельности человека и представляют собой совокупность 
данных, сформированных производителем и отражающих его информационную модель. 
Использование в образовании Интернет-ресурсов понимается как процесс, направленный на 
повышение качества содержания образования, проведение разработок и исследований, 
сопровождение, внедрение и развитие, замена традиционных информационных технологий 
на более современные и эффективные [3: 193]. 

Быстрое развитие компьютерных телекоммуникаций в России за последние два-три 
года, относительная доступность телекоммуникационных технологий формируют учебно-
материальную базу для выполнения задач, поставленных перед российской системой 
образования, а новые информационные технологии превратились в мощный инструмент 
изучения окружающего мира. 

Внедрение телекоммуникаций в образование идет в основном по четырем 
направлениям: 

• информационное обеспечение систем образования (создание в сетях баз данных, 
виртуальных библиотек, мультимедийных клубов, музеев и т.д.); 

• совместная проектная деятельность в различных областях знаний школьников, 
студентов, педагогов и др.; 

• онлайн обучение различных целевых направлений обучающихся, обучение татарскому 
языку с различным уровнем знаний в глобальной сети (например, онлайн программа «Ана 
теле», онлайн-уроки и консультации с учащимися и учителями гимназии для одаренных 
детей с. Актаныш Республики Татарстан и др.); 

•  свободные контакты пользователей сетей по самым различным вопросам 
образования. 

Для эффективного применения всех предоставляемых возможностей компьютерных 
телекоммуникаций необходимы соответствующие пользовательские навыки, хоты бы 
начальные, поскольку опыт и умения приходят в процессе работы в сетях достаточно быстро 
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[1: 301]. 
Сегодня в российском образовании провозглашен принцип вариативности, который 

дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и 
конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом 
направлении идет и прогресс образования: разработка различных вариантов его содержания, 
использование возможностей современной дидактики в повышении эффективности 
образовательных структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и 
технологий. При этом важна организация своего рода диалога различных педагогических 
систем и технологий обучения, апробирование в практике новых форм - дополнительных и 
альтернативных государственной системе образования, использование в современных 
российских условиях целостных педагогических систем прошлого. 

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных информационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на 
открытие уже известного, а использовать весь арсенал, имеющегося российского 
педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без 
изучения всего обширного спектра образовательных технологий. Современные 
педагогические технологии могут реализовываться только в инновационной школе [3: 44]. 

Инновационной школой называется учебно-воспитательное заведение, деятельность 
которого построена на оригинальных (авторских) идеях и технологиях и представляет собой 
новую образовательную практику (Селевко, 1998). Такая школа является полисистемой с 
подсистемами учебной, трудовой, художественно-эстетической, спортивной и научной 
деятельности, включающей различные формы коммуникации и общения детей и взрослых. 
Инновационные школы чаще всего возникают на базе обычных массовых школ, глубоко 
разрабатывая и реализуя на оригинальной технологической основе одну или несколько 
каких-либо своих функций. 

Билингвальное же обучение будет успешным, если знания и умения усваиваются 
учащимися в строгой последовательности и постепенно, в порядке вырастающей трудности 
и сложности с тем, чтобы школьник поднимался по ступеням. Каждый новый урок должен 
базироваться на предыдущих. Чтобы создать интерес к предмету, нужно умело использовать 
игровые элементы, проводить уроки-диспуты, уроки-ярмарки, уроки-лекции и. т.д. [4: 439]. 
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить эффективность обучения, 
приблизить его к реальному уровню деятельности учащегося. Эффективность применения 
информационных технологий на уроках татарского языка не подлежит сомнению. В числе 
преимуществ их использования в качестве средства обучения можно назвать субъективную 
ориентацию гибкость и вариативность. Компьютер помогает повысить уровень 
преподавания, обеспечивая наглядность, контроль, большой объем информации, являясь, 
наконец, стимулом в обучении. Для решения традиционных образовательных задач на уроке 
применяются текстовые редакторы, системы мультимедийной презентации, электронные 
учебники, системы дистанционного обучения и Интернет (Л.А. Нурова). В связи с 
необходимостью подготовки выпускников к сдаче единого республиканского экзамена по 
татарскому языку важное значение приобретает использование различных тестов и тестовых 
заданий для контроля и оценки результатов учащихся с помощью компьютера, что позволяет 
осуществлять разнообразные виды контроля: входной, промежуточный, рубежный и 
итоговый. Для развития интереса к урокам татарского языка при организации устно-
самостоятельной работы на занятиях системно применяется технология адаптивной системы 
обучения. При такой технологии обучающая функция учителя сводится до минимума, а 
время на самостоятельную работу обучающихся увеличивается (соответственно от 7 и до 40 
минут). Учащиеся работают в трех режимах: совместно с педагогом, с педагогом 
индивидуально и самостоятельно. Таким образом, подобное обучение для нас – это не только 
сообщение новой информации, но и обучение приемам самостоятельной работы, 
самоконтролю, взаимоконтролю и приемам исследовательской деятельности.  

Уроки татарского языка и литературы с использованием ресурсов сети Интернет 
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позволяют глубже изучить творчество писателей, совершить экскурсии по литературным 
музеям, участвовать в различных заочных конкурсах, что повышает интерес учащихся к 
изучаемому материалу, расширяет их кругозор, создает благоприятную мотивацию к учению.  

Применение компьютерных технологий можно рассматривать как объяснительно-
иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является организация 
усвоения учащимися информации путем сообщения учебного материала и обеспечения его 
успешного восприятия, что усиливается при подключении зрительной памяти. Как известно 
увиденное запоминается гораздо лучше, значительно возрастает экономия учебного времени, 
а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. 

В своей практике Л.А. Нурова использует конспекты-презентации, созданные в 
программе Microsoft Power, содержащие рисунки, сопровождаемые кратким текстом. При 
использовании таких презентаций в процессе объяснения новой темы достаточно линейной 
последовательности кадров, в которой должны быть показаны самые важные моменты темы. 
Например, были созданы конспекты-презентации по произведениям Г.Тукая «Шурале» 
(«Шүрәле»), «Водяная» («Су анасы»). 

Компьютерные презентации на уроках татарского языка помогают систематизировать 
усвоение учебного материала, повышать ее качество, так как учитель вместо обычной 
классной доски показывает различные слайды, видеоматериалы через проектор или 
персональные компьютеры в специализированных мультимедийных классах. На степень 
восприятия учащегося влияет уровень и качество презентационного материала, который 
должен быть ярким, содержательным, эмоционально-окрашенным и учитывать возрастные 
особенности обучающихся. В этом случае происходит гармоничное воздействие на 
зрительную, слуховую и эмоциональную память. Следовательно, компьютерные 
презентации предоставляют возможность учителям татарского языка и литературы 
использовать иллюстрированный материал в учебных целях, значительно повышать интерес 
учащихся к изучаемому предмету, самостоятельно извлекать необходимый материал. 

Информационные и коммуникационные технологии необходимо более активно 
внедрять в процесс обучения татарскому языку с первых ступеней обучения, с начальной 
школы. Вместе с тем, новизна любого средства – понятие относительное. То, что является 
новым для одного учителя, вполне может быть давно знакомым или устаревшим для другого. 
Следовательно, проблему новизны следует рассматривать в историческом плане. Новшество, 
появившееся в конкретное время с конкретными целями может через определенное время 
стать нормой, устареть и исчезнуть из применения [5: 310]. 

Достаточно богатый, разнообразный материал из ресурсов Интернета можно 
использовать при изучении темы «Татарские национальные праздники». Причём,  не только 
на уроках, но и  при проведении внеклассных мероприятий, которые носят, например 
спортивный, состязательный характер (татарские национальные игры и состязания) [6: 324].  

На уроках татарского языка с помощью информационных и коммуникационных 
технологий возможно организовать выполнение всех традиционных видов упражнений на 
зрительное восприятие, вставку букв, постановку знаков препинания, редактирование текста 
и др. Необходимую информацию можно выделять для привлечения внимания учащихся к 
неправильно написанной или вставленной букве использовать «мигалку»; в таблицах и 
правилах представить нужную букву, выделяя цветом, шрифтом и др. Использование 
компьютера в обучении татарскому языку позволяет развивать у учащихся навыки чтения, 
письма, а также значительно расширить словарный запас [7: 95]. 

Безусловно, использование в учебном процессе информационных и 
коммуникационных технологий не исключает традиционные формы и методы обучения 
татарскому языку. Они должны гармонично сочетаться на всех этапах школьного обучения 
(ознакомление, тренировка, применение и контроль полученных знаний учащихся) [8: 675]. 

Таким образом, уместное и последовательное использование ИКТ, в том числе 
компьютерных программ, Интернет-ресурсов  на татарском языке 
(http://www.tatknigafund.ru; www.tatar.ksu.ru; http://belem.ru/; http://www.tatar-

http://www.tatknigafund.ru/
http://www.tatar.ksu.ru/
http://belem.ru/
http://www.tatar-inform.ru/
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inform.ru/;  tazbash.ru;  kitap.net.ru; anatele.ef.com) значительно повышает мотивацию и 
качество обучения татарскому языку. 
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ерекшеліктері бар тілдің өзгеше категориясы болып табылады. Аталған ерекшеліктерді 
ескерусіз термин жасау, басқа тілден терминдер алу, калькалау, терминдерді 
ұтымды қолдану мүмкін емес. Терминдер адам қызметінің ерекше түрін атап көрсететін 
болса, ең алдымен, ғылыми, кәсіби деңгейлерін айқындайды. Сондықтан терминдер ғылым 
мен техниканың, кәсіби және өндірістік салалардың, ғылыми таным мен әлем көрінісінің 
дамуын бейнелейді. Термин тілдің ерекше негізін құрайды, себебі терминсіз, 
терминологиялық жүйесіз бірде-бір ғылымның, техникалық, кәсіби, өндірістік саланың 
дамуы мүмкін емес. Яғни, терминдерде әлем түсінігі жайлы арнайы білім, ұғымдар 
қамтылған, сонымен қатар, терминдер адамның ойлау қабілетінің, танымының, ақиқат 
шындықтың бейнеленуі мен көрінісінің ерекше бір түрдегі негізін сипаттайды. [1, 164 б.]. 

2006 жылы Қазақстан халықтар Ассамблеясында Елбасы алдағы үштілді мемлекеттік 
саясат хақында сөз қозғады, кейін 2007 жылы Елбасының Жолдауында үштілді тіл саясатын 
кезең бойынша жүзеге асыру мәдени жобасын ұсынды. Тілдерді дамыту мен қолдануға 
арналған мемлекеттік бағдарламасының әр этаптық, онжылдық жоспарлау мен жүзеге асыру 
стратегиясының құрылуы дәл осы үштілді саясаттың   негізінде қалыптасқан. Қоғамдық әрі 

http://tazbash.ru/
http://kitap.net.ru/
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мемлекеттік деңгей тұрғысынан бұл мемлекеттік саясаттың тек білім саласында 
динамикалық түрде іске асырылып жатқанын көреміз. Алайда әлеуметтік әрі мемлекеттік 
күшке ие ірі медиа құрылымдардың бірі бұқаралық ақпарат құралдарында үштілді тілдік 
саясаттың қолданылуы – ең маңызды мәселе екені белгілі. Бұл жерде тұтынушының 
қажеттілігін қанағаттандыру мен мемлекеттік саясаттың өз дәрежесінде жүзеге асырылуын 
шатастырмау қажет. Себебі Қазақстандағы ақпарат құралдарының 84% мемлекеттік емес, 
жеке меншік екені белгілі, ал жеке меншік салалар әрқашанда тұтынушының қажеттілігіне 
қатысты жұмыс жасайды. Мәселен, мемлекеттік тілдің білім саласында кең қолданысқа ие 
болуына әсер етіп отырған бірден-бір себеп – бұл білім беру мекемелері мен 
инфрақұрылымдарының басым бөлігі мемлекеттік меншікте болуымен байланысты. 

ҚР бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты заңының 3-бабында бұқаралық 
ақпарат құралдары мемлекеттік тілде және өзге тілдерде таратылады, мемлекет ҚР тілдік 
заңнамасына сәйкес кез келген тұлғаның өз ана тілінде бұқаралық ақпарат құралдарынан 
ақпарат алуын қамтамасыз етеді делінген. Сондай-ақ “Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 ж.ж. бағдарламасы” бойынша мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында 
мемлекеттік тілдегі контентті 2014 ж. – 53%, 2015 – 60%, 2020 ж. – 70%-ға көтеру 
міндеттелген. Дәл осы тұста бұл мемлекеттік бағдарламаның мемлекеттік тілді тұрақтандыру 
мен бірқалыпты өсу процесін қамтамасыз ету үрдісін қолдап отырғанын аңғарамыз. Бұл 
бағдарламада бұқаралық ақпарат құралдары контент жүйесінде мемлекеттік тілдің 
коммуникативті функциясын жұмыс істету – басты мақсатқа ие. Мемлекеттік тілдің 
электронды БАҚ кеңістігіндегі ауқымын жоғарылату, ал ағымдағы жағдаятқа жүгінсек, баспа 
БАҚ-та мемлекеттік тілдің үлес салмағы – 50%-ды құрап отыр. Ал телевизияда әр жыл сайын 
мемлекеттік тілдегі жоба-бағдарламаларды 10%-ға көтеру жоспарланған [2, б]. Сонымен 
қатар телевизияда қазақ тілінде ақпарат беретін телеарналар ашу, әсіресе, телерадио тарату 
қызметін жақсарту БАҚ-ның тілдік ортасын қалыптастырмақ. Балаларға, жастарға арналған 
қазақтілді контентті кеңейту, медиа-кеңістікті мемлекеттік тілді оқыту құралы ретінде 
пайдалану, қазақтілді БАҚ-ты мемлекеттік қолдауы арқылы интернет-ресурстар арқылы 
қамтамасыз ету – мұның барлығы саяси маңызы қанық бағдарламада нұсқалған. Алайда 
бұқаралық ақпарат құралдарында үштілді мемлекеттік саясатты біртұтас, концептуалды 
түрде жүзеге асыру мақсат етілмегенін көреміз, мұнда тек мемлекеттік тілдің БАҚ-та 
қолданыс кеңістігін ауқымды ету ғана көзделген. Бірақ қазақстандық БАҚ-та үштілділік 
құбылысы бар ма, бұған жауап табуға тырысайық. 

Сонымен, республикадағы БАҚ тілдік көрінісін, тілдік ландшафтысы қандай соған мән 
берейік. Біріншіден, қазақстандық БАҚ негізгі екі тілдің қолданысына құрылғанын білеміз: 
қазақ тілі және орыс тілі. Ал ағылшын тілі, тіпті, мемлекеттегі кейбір ұлттық тілдерде 
ақпарат тарататын құралдардан да аз екенін көреміз. 2008 жылы Қазақстанда 2300 газет пен 
журнал шығарлыған, оның тек 5/1 бөлігі ғана – 458 (20%) қазақ тілінде шығарылған. 
Республикалық деңгейдегі газеттердің 40% орыс тілінде, 37,7% – қазақ тілінде, 14,5% – екі 
тілде жарық көрген. Оның үстіне екітілде жарық көретін газеттердегі ақпараттың 80% орыс 
тілінде таратылатын болған. Ал телевидение баспа БАҚ-қа қарағанда “қазақтілді”. 
Жалпыұлттық телеарналардың барлығы қазақша контенті. Кең аудиторияны жаулау үшін 
телеарналар екі тілде ақпарат тарататыны белгілі. Қазақстанда 2012 жылдан бастап 
“Қазақстан Ұлттық Телеарнасы” тек қазақ тілінде ғана ақпарат таратады. Қазақстандағы 
жалпыұлттық телеарналар мыналар –Қазақстан, Балапан, Хабар, Kazakh TV, Білім және 
Мәдениет, 24kz, Astana TV, КТК, НТК, 7 канал, 31 канал, СТВ [3, б]. Бұл телеарналардың 
барлығында қазақ тілінде ақпарат таратылады және Қазақстан телеарнасынан басқа 
теларналардың барлығы қостілді ақпаратқа жүгінеді. Сонымен қатар МИР телеарнасы тек 
орыс тілінде ақпарат таратады. Арасында тек Kazakh TV қана үштілді арна болып отыр: 
қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде ақпарат береді. Бұл телеарна шетелге де 
тарайтындықтан ағылшын тілінде ақпарат тарататын болып отыр. Сонымен қатар ағылшын 
тілінде ақпарат таратын басты телеарналар бұл Ресей спутник телеарналары арқылы 
таратылатын телеарналар. Алайда мұның мемлекеттік саясатқа ешқандай да қатысы жоқ. 
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Біздің бұдан байқайтынымыз телеарналарда ешқандай да үштілді мемлекеттік саясаттың 
стратегиялы түрде жүргізіліп жатпағанын көреміз. Тек мемлекеттік тілді дамыту мен 
қолдану ғана мемлекеттік саясатқа көше алған. Ал қалған көрсеткіштердің барлығы тек 
сұраныс пен талаптың шеңберінде ғана автомотты жүзеге асып жатқан процестер. 
Қазақстанда онсыз да телекешеннің көп бөлігін Ресей телеарналары құрайтынын білеміз. 
Халықтың 80% Ресей спутниктері тарататын телеарналарға қолы жетімді. 

Медиа-кеңістік немесе интернет кеңістікте үштілді саясат қаншалықты орын алған. 
Интернет кеңістіктегі электронды БАҚ өзінің тілдік шеңберін өз қалпында ұстаған: не қазақ 
тілі, не орыс тілі және аралас. Сонымен қатар медиа кеңістікте ақпараттық порталдардың 
функционалдылығы ерекше. Аудиторияны кеңейту мақсатында бұл сайттардың көбі бірнеше 
тілді келеді. Алайда ең үздік ақпараттық порталдардағы ақпараттардың тілдік көрінісін 
былайша көре аламыз. Ақпараттың порталдар ішінде рейтінгісі ең жоғарысы – Nur.kz[20]. 
Бұл қазақ және орыс тілдерінде ақпарат таратады, ал одан кейінгісі Zakon.kz тек орыс тілінде 
ғана ақпарат береді, ал одан кейін орын тепкен  Tengrinews.kz үш тілде де ақпарат таратады: 
қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Және тек осы портал ғана үш тілде ақпарат тарататын 
кеңістік болып отыр. Сол себепті де Tengrinews.kz Қазақстандағы ең үздік БАҚ-интернет 
болып атанып отыр. I-News.kz орысша-қазақша ақпарат береді, Nomad.su – орыс 
тілінде, abai.kz – қазақ тілінде,Millioner.kz – орыс тілінде, Forbes.kz – орыс тілінде, Today.kz – 
орыс және қазақ тілінде, Thenews.kz – орысша-қазақша, Titus.kz – орыс тілінде, Headline.kz – 
орыс тілінде ақпарат береді. Ортақ  қазақша-орысша ақпарат порталдарының құрылуының 
өзі орыс тілді медиа мен қазақтілді медианы өзара біріктірудің амалы, себебі Қазақстандағы 
бұл екі тілдегі медианың арасы жер мен көктей екенін білеміз және екеуін жақындастыру 
қызметін дәл осы екі тілді ақпарат порталдары атқарып отыр. 

Бұқаралық ақпарат құралдары ұзақ жылдық реформалаудан өткендіктен үлкен-үлкен 
медиа-холдингтердің құрылуына және олардың қоластында бірнеше БАҚ-тың бірге енуіне 
әсер етті және Орта Азияда ең үлкен медиа-ресурс құра білген қазақстандық ақпарат кеңістігі 
тікелей нарықтық механизмге жұмыс жасайды. Қазақстанда 20 мемлекеттен жиналған 150-
дес астам БАҚ өкілдігі бар. Тек мемлекеттік БАҚ-ты манипуляцияға құру, әзірше, тілдік 
саясаттың бір қыры ғана болып отыр.  

Жалпы, Қазақстанда  11 тілде бұқаралық ақпарат құралдары негізгі – қазақ және орыс 
тілдерінде, украин, түрік, ұйғыр, поляк, неміс, корей, дүнген және тағы басқа тілдерде 
тарайды. [4].   

Лингвомәдени жиынтық (комплект) әлемдік ақпараттық кеңістіктің маңызды 
құрастырушысы болып табылады, оның мәнін түсіну және бағалау өте қиынға соғады, 
өйткені кез келген ақпараттық сөз қолданыстары белгілі бір тіл мен мәдениеттің нақты 
көрінісі болып табылады. Әлемдік медиакөріністегі кез келген тіл мен мәдениеттің таралу 
аймағын (ареалы) түсіну арқылы лингвомәдени кеңістіктің пікірі мен ұстанымы шын 
мәніндегі аймақтық, мемлекеттік шекара мен ақпараттық саладағы әсер мен ықпалдың шын 
мәнінде бір-біріне сәйкес келмейтіндігін білуге мүмкіндік тудырады. Демек, ағылшын-
америкалық лингвомәдени кеңістігінің аталған елдердің аумағынан алысқа шығып кеткенін 
байқаймыз, себебі ол ағылшын тілді медиахабардың және Интернеттің орасан зор аумақты 
қамтуына байланысты болып отыр. Сонымен, тілдік процестің қозғалысындағы БАҚ-тың 
ролі тек қана өзгерістерге ғана байланысты емес, жалпы лингвомәдени жағдайлардың 
сапалық туындауына да байланысты болады. Қазіргі бұқаралық медианың тілдік 
процестердің туындауына ықпалын бағалай отырып, талдаудың үш түрлі 
деңгейіне  тоқталуға тура келеді. Олар мыналар: 

1. Геолингвистикалық деңгей; 
2. Интерлингвистикалық деңгей; 
3.Интралингвистикалық деңгей  
Геолингвистикалық деңгей әлемдегі және аймақтардағы жалпы лингвомәдени 

жағдайлардың және оның дамуына бұқаралық ақпарат құралдарының қалай ықпал 
жасайтындығына талдау жасауды шамалайды және ***. Бұл жерде төмендегідей маңызды 
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сандық және аймақтық жетістіктерге назар аударылады, тіл саласының ықпалының шегі 
қандай: бір тілде және басқа тілдердегі сөйлеушілердің сандық өзгерісі, әлемдегі ақпараттық 
кеңістіктен белгілі бір тілдің өзіндік ролі басқа тілдердің ролінің азаюы т.б. 

Интерлингвистикалық деңгейде немесе тіларалық деңгейде зерттеушілер тілдердің 
өзара ықпалдасуы мен өзара әсер етуі мәселелерін қарастырады, кірме лексиканың 
тәсілдерімен механизмдері зерттеледі, сондай-ақ шет тілдердің ықпалына ұшыраған тілдер 
мен сөз қолданудың саласы мен функционалды стильдерді зерттейді. 

Интралингвистикалық деңгей немесе ішкі тілдік деңгей бір лингвомәдени аймақтың 
аясындағы тілдік процестердің медиакелісіміне басты назар аударады. Оған мыналар жатады: 
нақты стильдік шекараның бұзылу мақсаты, медиасөйлеудің базалық корпусында ауызекі 
сөйлеу стилі нормаларының таралуы (жаңалықтар, ақпараттық талдау, шолу), қатетілдік 
қолданыстардың таратылымы (екпіннің қате қойылуы, грамматикалық қателер, қате 
құрастырылым т.б.), бұқаралық ақпарат құралдарындағы тілдік нормалардың қолданысының 
төмендеуі және нормаға жатпайтын лексиканың қолданылуы т.б. [5, 46 б.]. 

Ағылшын тілінің басым бағыт алуы қазіргі кездегі әлем геолингвистикалық келбетінде 
бірден-бір негізгі нышан болып отыр, бұл бұқаралық ақпарат құралдарында да көрініс беруі 
даусыз. 

Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына ағылшын-американдық бұқаралық 
медианың тигізіп отырған ықпалын олардың формат деңгейі мен мазмұнынан, сондай-ақ 
тілінің деңгейінен де байқауға болады.   

Ресейдің ақпарат хабарларын белгілі батыс бағдарламаларының үлгісімен жүргізуі 
олардың ағылшын тілді медиақұбылысының форматтарынан да, мазмұнынан да, ақпарат 
құралдарының тілінен де анық байқалатындығының ашық үлгісі. Ал Қазақстан ақпарат 
құралдары ағылшын-американдық медиақұбылыстарды Ресей ақпарат құралдары арқылы 
сатылап қабылдап отырғаны байқалады. 

Орыс ақпарат құралдары арқылы келген англо-американдық белгілі теле және 
радиохабарлар Қазақстанда жаңа заман талабына сай нәтижелі бейімделуде: мұндай 
ағылшын тілді бұқаралық медиаформаттарының қатарына: «Шоу-бизнес» (reality show), 
«Таңшолпан» (Доброе утро), «Біздің көршілер» (Наши соседи), «Алаң» сияқты хабарларды 
жатқызуға болады және олардың қатары күннен-күнге артуда. Тілдік деңгейде англо-
американ бұқаралық медианың әсерімен ағылшын тілінен енген орасан зор ағылшын кірме 
лексикасы енді. Бизнес, менеджмент, маркетинг брокер, диллер, спонсор, спикер, спичайттер, 
трейдер, киллер, диджей, драйв, рейв, шоумен, промоушн, пати, файл, электорат және басқа 
ағылшын кірме сөздері қазіргі қазақ тілінің құрамды бөлігі ретінде сөздік қорға еніп, 
қалыптаса бастады.  

Көзқарастар жүйесі бойынша бағамдасақ, қызмет саласындағы ұлттық мәдениеттің кез-
келген аясында кірме лексиканың енуі байқалады. Мысалы, британ баспасөз беттерінің 
өзінде де француз тілінен енген сөздерді жиі кездестіруге болады, олар қолданыстық 
өмірдегі заттарды білдіру үшін қолданылады, сондай-ақ мода үлгілерін, гастрономия 
заттарын атау үшін мол қолданылатыны байқалады. Мысалы: haute couture, clientele (клиент), 
vin de table(табло) т.б. өз кезегінде, ағылшын тілінен енген кірме сөздер бизнес, саясат, спорт 
компьютерлік технология, кең тараған музыка (саз), жастар мәдениетіне байланысты сөздер 
саласында мол қолданылатынын бағамдаймыз. Белсенді түрде шетелдік арналар арқылы 
тілдік қарым-қатынасқа түсетін БАҚ-тарда сондай-ақ белгілі бір ақпараттық-сараптау 
стильдерін қолдану және тарату үрдісі пайда болып келеді. Ақпараттық-тарату стилі ұғымы 
бұқаралық ақпарат құралдарымен тікелей байланысты және оқырмандармен белгілі және 
ерекше тонмен сөйлеу тәсілі арқылы іске асырылады, сондай-ақ, тыңдармандермен де, 
көрермендермен де әрбір бұқаралық ақпарат құралдарының өзіне тән сөйлеу, сөйлесу 
тәсілдері болады, бұл – әрбір газетке, журналға радиохабар тарату мен телебағдарламаларға 
тән болып келеді. Әрбір БАҚ субъектісі өз аудиториясымен белгілі бір тонмен «сөйлеседі», 
олармен қарым-қатынасқа түсу үшін, мәтіндік коммуникация жасау үшін берік 
медиастилистикалық және шешендік (риторикалық) құралдар қолданады. Мысалы, сапалы 
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газет баспасөзінде  (пресса) қарым-қатынас жасаудың бір түрлі стилі тән болса, кең тараған 
баспасөз құралдарында басқа стиль түрлері қолданылады. Мысалы, британ жаңалық тарату 
құралдарының стилі Ресей тележаңалықтары стилінен ерекшеленетіні сияқты қазақстандық 
каналдардың да жаңалық тарату ерекшеліктері бар т.б. Сазды үйлесім мен үндестікке қарай 
бұқаралық медианың әртүрлі субъектісінің саздылығы (тональность) көптеген 
экстралингвистикалық (сыртқы тілдік факторлар) факторларға байланысты түрленеді, атап 
айтқанда, ол саяси, тарихи, мәдени, идеологиялық, әлеуметтік салаларға қарай түрленіп 
отырады.   

Тілдік деңгейде англо-американ бұқаралық медианың әсерімен ағылшын тілінен енген 
орасан зор ағылшын кірме лексикасы енді. Бизнес, менеджмент, маркетинг брокер, диллер, 
спонсор, спикер, спичайттер, трейдер, киллер, диджей, драйв, рейв, шоумен, промоушн, пати, 
файл, электорат, плеймейкер, сайт, секьюрити, агент, ватс ап, фейс бук,твиттер, банк 
атауы – хоум кредит былай алғанда сол банк сөзі  және басқа ағылшын кірме сөздері қазіргі 
қазақ тілінің құрамды бөлігі ретінде сөздік қорға еніп, қалыптаса бастады.Сонымен қатар 
БАҚ-та ғана емес дукен терезелерінен де ауыз екі тілімізге сіңіп кеткен Sale, Lady Style, Top 
Line, Brand деген ғылшын сөздерін кездестіреміз. Бұқаралық медианың іске асыратын 
механизмі болып табылатын тілдік процестерді сөз еткенде, бірінші кезекте мыналарды 
бөліп айтуға болады: 

1.     Нақты стильдік шекараны жою дәстүрі; 
2.     Медиасөздің базалық корпусында ауызекі стильдің нормасын тарату (жаңалықтар, 

ақпараттық талдау, шолу); 
3.     Қате сөз қолданыстарды тарату (екпінді дұрыс қоймау, грамматикалық қателер, 

нақты емес тіркестер); 
4.     БАҚ-та жаргондарды, нормаға жатпайтын сөздерді қолдану арқылы сөз нормасын 

төмендетіп, мәнін кетіру т.б.  
Жеке алып  зерттеуге қоятын аббревиатураларды айтатын болсақ ағылшын сөздігінде 

NATO  (North Atlantic Treaty Organization) қазақ тілінде осы қалпында қолданылады НАТО, 
VIP (Very ImportantPerson) сөзі де осы нұсқада қолданылуда ВИП. Ауыз екі тілге енген : 
о'кей, happy end сөздері айтылып ғана қоймай жазылуында сақтап қалған. 

 Медиамәтіндердің негізгі типтері, оның ішінде жаңалықтар, ақпараттық талдаулар 
(comment and analysis), публицистика (features) және жарнама жанрлары бір-бірімен үнемі 
кеңістікте және уақытша жақын болып өзара әсер ететіндіктен (публицистика мен 
ақпараттық талдау бағдарламалары жарнамамен бөлінеді, ал жаңалықтар шолуға жақын 
болады), бір-біріне ықпал жасайтын табиғи жағдай деуге болады. Кей кейде мұндай 
ықпалдасулар мен бір-біріне әсер ету процесі «Инфотеймент» (intfotaiment) немесе 
«инфомерция» (infomercial) cияқты жанрлық-стилистикалық жағына жаңа гибрид жанрдың 
пайда болуына себепші болады. Адамдарды шаттандыруға (развлекательный) арналған 
немес жарнамалық құрамдар (компоненттер) барынша үлкен аудиторияны қамтуға 
тырысатын бұқаралық коммуникацияға жатады [6, 85 б.]. 

Мамандар соңғы кезде БАҚ-та ауызекі тіл мен жазба тілдің барынша жақындаса 
бастағанын байқауда, себебі бұған бұқаралық ақпарат құралдарының дискурстық 
тәжірибесіндегі функционалды-технологиялық ерекшелігі себепші болып отырған сияқты. 
Өйткені медиамәтіндерді жасау мен тарату барысында жүгіртпелі қатарды оқу, алғашқы 
ауызша мәтінді жазбашаға аудару (мысалы сұхбат), жедел және даярланған мәтіннің 
интеграциясы (тілара қатынасы), ауызекі тіл мен кітаби-жазба тілдің араласып кетуі сияқты 
арнайы техникалар қолданылады. Аталған үрдістер тек қана Қазақстан лингвомәдени 
аймағына (ареалына) ғана тән құбылыс емес. БАҚ-тағы аталған тілдік процестердің ағылшын 
зерттеушілер басқа да Еуропа тілдеріне тән екендігін анықтап отыр, мысалы, ағылшын, 
француз, алман (неміс), испан, итальян тілдерінде де осындай үрдістер байқалуды. Демек, 
тілдің даму қозғалысында (динамикасында) бұқаралық медианың атқаратын ролі орасан 
зор [7, 111 б.]. 

Қорыта айтқанда, қазіргі ақпараттық қоғамда бұқаралық ақпарат құралдарының тілін 
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зерттеу тек қана тіл білімінің емес, гуманитарлық білімнің де бөлінбес бір саласына айналып 
отыр. Ғылым мен техниканың қарқынды дамуы бүкіл өмірімізді өзгертіп отыр. Бүгінде 
компьютерлерді тұрмысымыздың барлық саласында  пайдалануда. Сондықтан да бүгінгі 
қоғам мүшесі жан-жағынан  қоршаған техникада өз орнын таба білгені, оның тәсілін түсіне 
білгеніміз дұрыс. 
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 Поликодовый текст представляет собой семиотически осложненное образование, 

характеризующееся синтезом не менее двух знаковых систем, образующих в совокупности 
одно структурное, смысловое и функциональное целое, и обеспечивающее комплексное 
воздействие на адресата. В качестве поликодового текста выступают тексты наглядной 
агитации и пропаганды, кинотексты, тексты СМИ, карты, мюзиклы, эмблемы, карикатуры, 
комиксы и презентации. Все они представляют собой сложные поликодовые образования, 
состоящие из разнопорядковых семиотических систем, которые образуют одно смысловое 
целое, и характеризующиеся визуальной, структурной, композиционной и логической 
целостностью [1]. 

Наряду с общими для всех текстов признаками, такими как информативность, 
связность, композиционная завершенность, членимость, эмотивность и др., поликодовый 
текст характеризуется рядом отличительных, к которым относятся: гетерогенность 
составляющих, полиинформативность, избыточность, возможность единовременной 
однозначности и большой степени интерпретативности. Особого внимания заслуживает 
полиинформативность, которая проявляется в наличии нескольких информационных рядов – 
буквенного текста, графики и параграфемики, через которые находят свое выражение 
языковой и технический коды.  

Поликодовый текст характеризуется четырьмя отличительными признаками: 
операторным способом, сферой действия, природой и числом знаков, типом 
функционирования. Всё сказанное выше подчёркивает актуальность и значимость 
формирования в учебном процессе умений студентов структурировать теоретический 
материал поликодового текста.  

Задание или упражнение в педагогической энциклопедии трактуется как планомерное 
организованное повторное выполнение действия (умственного или практического) с целью 
овладения им или повышения его качества. Кунанбаева С.С. под упражнением понимает 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1100000110
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.kazakhstanlive.ru/about-kazakhstan/kazakhstan-today/
mailto:aisha_icc@mail.ru
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«одну из организационно-технологических средств иноязычного образования в условиях 
формирования иноязычных компетенций» [2]. Эффективность упражнений зависит от 
методики их организации. Повторное выполнение действия само по себе не ведет к 
совершенствованию его выполнения. Чтобы упражнение было эффективным, оно должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

- сознательная деятельность упражняющегося на повышение качества деятельности; 
- знание упражняющимся правил выполнения действий; 
- сознательный учет условий, в которых оно осуществляется; 
- учет достигнутых результатов; 
- понимание причин допущенных ошибок и путей их преодоления [3]. 
Поэтому, важное значение в упражнениях имеют указания обучающемуся, как надо 

выполнять данное действие, учет этих указаний при последующих повторных действиях, а 
также самоконтроль обучающихся. Лингвистический фактор учитывает системный характер 
языкового материала и степень его трудности. Психолингвистический фактор предполагает 
учет особенностей психических процессов в деятельности обучаемых. В методическом плане 
при разработке упражнений следует учитывать состав обучаемых, уровень их обученности в 
иностранном и родном языках, цели обучения, т.е. вопрос – чему учить во многом 
определяет решение вопроса – как учить, какой  комплекс упражнений следует предлагать; 
необходимые специальные упражнения, соотнесенные с текстом, на основе которых 
возможна реализация целевой установки – порождение собственного текста.  

При использовании в формирований умения понимая поликодовых текстов метода 
денотативного анализа текстовые упражнения целесообразно разделить на два блока: 
упражнения на смысловую обработку общего содержания с учетом специфических 
структурных особенностей поликодового текста и упражнения на смысловую обработку 
логико-композиционных особенностей английского поликодового текста по специальности.  

I этап. К упражнениям по смысловой разработке общего содержания с учетом 
специфических структурных особенностей поликодового текста относятся следующие: 

1) Прочитать заголовок, просмотреть невербальную составляющую текста и 
попытаться догадаться о его содержании;  

2) Найти в тексте ключевые слова; 
3) Сформулировать гипотезу о содержании текста на основе ключевых слов; 
4) Определить значения незнакомых слов с опорой на невербальный компонент 

поликодового текста. 
 На данном этапе работы над текстом студентам дается задание догадаться о 

содержании текста по заголовку и графически представленному материалу, а затем по 
ключевым словам и терминам. Все эти подготовительные упражнения помогают лучше 
понять содержание обсуждаемого текста. Ключевые слова являются точками контакта текста 
и имеющегося у студента системой знаний. При выполнении таких упражнений 
формируются умения антиципации общего содержания текста, а также комментирования и 
анализа содержащейся информации. 

II этап. Здесь также даются упражнения на создание образа смыслового содержания  
текста, в виду того, что они играют важную роль в понимании текста. Их цель: мотивировать 
студентов, снять трудности лингвистического, психологического характера, связанных с 
восприятием и пониманием поликодового текста по специальности, мобилизовать речевой и 
жизненный опыт в области затрагиваемых в тексте вопросов и, наконец, дать определенные 
ориентиры для лучшего запоминания информации и ориентиров в структуре содержания.  

В этих целях студентам можно: 
- сообщить значение незнакомых слов и грамматических структур, важных для 

понимания содержания; 
- дать список ключевых слов; 
- предложить составить ассоциограмму основных ключевых слов/фраз. 
Задание 1. Ознакомьтесь с поликодовым текстом, представленном в форме диаграммы, 
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и выскажите ваши предположения о содержании текста. О какой стране может идти речь в 
тексте? Какова ситуация в вашей  стране? 

III этап. К следующему типу относятся упражнения по смысловой обработке логико-
композиционных особенностей текста, которая требует от обучаемых формирования умений 
и навыков смысловой обработки на уровне композиционных частей, где под 
композиционными частями понимается специально организованная автором цепочку 
предложений, выражающая законченную мысль и имеющая собственный проект описания – 
тему, цель которой способствовать реализации замысла автора.  

 К таким упражнениям относятся следующие: 
1) Прочитать текст и разделить на композиционные части; 
2) Разделив текст на композиционные части, назвать каждую из них; 
3) Определить денотаты в каждой композиционной части; 
4) Графическое представление денотатной карты; 
5) Создать вторичный текст на основе денотатной карты. 
Задание 2. Прочитайте текст и, выделив в нем ключевые слова, поделите текст на 

композиционные части. Ответьте на вопрос - насколько сильно изменилась мода за 
последние 10 лет? 

Сущность упражнений данного блока заключается в логико-композиционном анализе 
текста, который требует от студентов смыслового перекодирования, основанного как на 
репродукции текста, так и на частичной реконструкции текста, связанного с его 
систематизацией. Логико-композиционный анализ текста достигается с помощью группы 
текстовых упражнений, собственно присущих данному уровню понимания:  

 - составление логической серии вопросов к основным положениям текста; 
- составление плана текста с выделением композиционных частей; 

- графическое представление денотатной карты текста.  
 При обучении графическому представлению денотатной карты текста студентам 

предварительно вводится понятие о денотате. Работу можно повести в следующем порядке:  
1) Запишите, о чем данный абзац, определите его основную тему; 
2) Назовите факты, которые относятся к данной теме; 
3) Представьте графически эти факты основной темы данного абзаца в виде 

денотатной карты. 
На IV этапе денотатная карта развертывается в текст. Данный производный текст 

может иметь как продуктивный (порождение своего собственного текста – эссэ, сочинение и 
т.д.), так и репродуктивный характер (изложение материала в форме реферата, аннотации и 
т.д.). 

 На V этапе студентам предлагается отредактировать свой текст в техническом 
(оформление композиции текста) и содержательном плане (углубление, детализация 
представленной информации). 

 Итак, специфика изобразительных и вербальных знаков поликодового текста влияет 
на процесс их восприятия. В отличие от вербального текста, восприятие изобразительных 
знаков прямо обращено к концептуальному уровню языковой личности и не требует 
соотнесения с теми или иными языковыми формами, что, как правило, выражается в 
понятности большинства изображений для людей, говорящих на разных языках. 
Разработанный комплекс заданий направлен на формирование умений понимания чтения 
поликодового текста у студентов. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие и взаимофункционирование 
стилистики и художественной литературы в контексте литературного произведения. 
Функциональное и языковое разнообразие литературного произведения является 
предпосылкой возникновения некого диалога, отражающего степень, роль и влияние 
стилистического пласта на рациональную  интерпретацию текста. 

Ключевые слова:диалог, культура восприятия и интерпретации, психологический и 
мыслительный уровни, стилистические приемы, художественное произведение 

Стилистика и художественная литература функционируют вместе и не раздельно. В 
первую очередь, надо отметить, что такие понятия как, культура восприятия, культура 
воспроизведения - аспекты, изучаемые в рамках стилистики. Данные термины прямым 
образом обращены в художественную литературу. Ведь для правильной интерпретации 
текста необходимо иметь знания в области стилистики; также, чтобы избежать 
примитивного, стереотипного мышления и одностороннего истолкования текста. В данной 
работе сделана попытка изображения взаимодействия стилистики и художественной 
литературы в виде диалога. 

Надо отметить, что каждый грамотный писатель должен быть ознакомлен с основами 
стилистики, чтобы на должном уровне передать информацию, изложить свои мысли, но и 
сохранить эмоциональную напряженность и интригу. А во-вторых, и читателю нужно быть 
осведомленным о тонкостях стилистических приемов, чтобы уловить полноту содержания и 
размах авторской мысли, дух того времени, той эпохи, в которой он жил и творил. Только 
при соблюдении этих двух условий, получится равноценный  диалог. А связующим звеном в 
этом диалоге послужит стилистический пласт. В противном случае, автор останется тем 
недосягаемым звеном литературы и его произведение  будет трактоваться, 
интерпретироваться в узких рамках, подтекст произведения не будет замечен, а вовсе может 
быть, и проигнорирован  в силу неосведомленности в области стилистического анализа и 
восприятия. Другой вопрос заключается в мировосприятии, мироощущении каждого 
индивида. Автору необходимо воссоздать такую среду, в которой читатель мог бы  
погрузиться в волну мыслей писателя и отчетливо сравнивать с волной своего восприятия, то 
есть они должны сосуществовать параллельно. Здесь имеет место быть и время, и место, и 
цель написания, и настроение, и намерение, и окружение, и его воспитание, традиции. Все 
это критерии передачи информации. У читателя установлены те же критерии, но только 
восприятия. И здесь невозможно недооценить роль и значение данных критериев при 
интерпретации художественного текста. В связи с этим возникает диалог между автором и 
читателем,  влекущий за собой необъемный пласт мышления. Но надо отметить, что диалог 
между автором и читателем произойдет тогда, и только тогда, когда автор  в произведении 
говорит от своего имени (лица), то есть он сам является основным героем. Но зачастую автор 
лишь только создает условия, для диалога героя и читателя, то есть он сам лишь повествует и 
его не видно в произведении, он остается за сценой. И тогда происходит прямой контакт 
читателя и героя. Этот диалог может быть на разных уровнях и ипостасях. В первую очередь 
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надо отметить, что восприятие происходит  на психологическом и на мыслительном уровнях. 
Итак, можно выделить следующие связи на данных уровнях: 

 
1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
 диалог среды 
 чувственный диалог 
 эмотивный 
 экзальтированный 
 индифферентный 
 диалог культур 
 
2. МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 информативный диалог 
 временной диалог 
 ментальный диалог 
 
Данная классификация может реализоваться в художественном произведении только 

при грамотной передаче информации, с использованием подходящих стилистических 
структур. 

Когда читатель берет в руки произведение и начинает читать, то включается первый 
уровень (психологический),  а именно режим диалога среды. Так, в повести «Старик и море» 
Э. Хемингуэй сразу вводит читателя в среду, в которой обитает герой, знакомит с деталями 
его жизненной обстановки, тем самым, создает почву для внутреннего  диалога (в данном 
случает автора и читателя ): «He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream 
and he had gone eighty-four days now without taking a fish»- «Старик рыбачил на своей лодке в 
Гольфстриме. И вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной 
рыбы». Здесь мы прочувствовали среду, в которой обитает главный герой. Затем идет 
переход на уровень чувственного диалога: «In the first forty days the boy had been with him. But 
after forty days without a fish the boy’s parents had told him that the old man was now definitely 
and finally salao, which is the worst form of unlucky, and the boy had gone at their orders in 
another boat which caught three good fish the first week»-«Первыесорокднейснимбылмальчик. 
Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже 
явно salao, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели ходить в море на другой 
лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же неделю». [1, 
электронный ресурс]. Прочитав данный отрывок, читатель невольно представляет образ 
старика, который повергнут на неудачу. И тут читатель на подсознательном уровне либо 
проявляет жалость, сострадание, либо ожидает более хорошего продолжения или же  
остается безразличным к судьбе старика. Безусловно, все зависит и от тактики восприятия 
читателя, но немаловажную роль играют стилистические приемы, которые автор 
использовал при описании данного отрывка. Подчеркнутое слово salao это есть высшая 
степень эмоциональной окраски слова неудачник. Посредством данного стилистического 
приема достигается та напряженность произведения на уровне чувственного диалога. 
Эмотивное (эмотивность – лат.еmoveo- возбуждать) восприятие предполагает отклик такими 
чувствами как сострадание и жалость. Экзальтированное (экзальтация – лат.еxaltatio- подъем, 
воодушевление) восприятие предполагает состояние душевного подъема с оттенком 
восторженности, оживленности, надежды на что-то лучшее, но стоит отметить, это тоже 
своего рода глубокое психологическое переживание. Индифферентный (от латинского 
indifferens-безразличие) тип предполагает равнодушное, безучастное отношение к 
эмоциональной сфере героя. Большинство читателей относятся к эмотивному типу. 

Понятие диалог культур подразумевает под собой обширный пласт. Сюда относится те 
увековеченные традиции, устои по которым расположился уклад жизни старика, его личная 
культура и багаж жизненного опыта, который он приобрел и его действительная 
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принадлежность к той или иной культуре. Примеров такого диалога можно процитировать 
очень много, но следует дать явный пример столкновения культур посредством данного 
отрывка: 

 
Boy:«…When I come back you can tell me about 
the baseball.» 
The old man: «The Yankees cannot lose.» 
Boy: «But I fear the Indians of Cleveland» 
The old man: «Have faith in the Yankees my son. 
Think of the Great DiMaggio.» 
Boy:«I fear both the Tigers of Detroit and the 
Indians of Cleveland.» 
The old man: «Be careful lot you will fear even 
the Reds of Cincinnati and the White Sox of 
Chicago.» 
Boy: «You study it and tell me when I come back» 
 

Мальчик :«…Когда я вернусь, ты 
расскажешь мне про бейсбол.» 
Старик: « «Янки» не могут проиграть. » 
Мальчик: «Как бы их не побили 
кливлендские «Индейцы»!» 
Старик:«Не бойся, сынок. Вспомни о 
великом ДиМаджио.» 
Мальчик: «Я боюсь не только 
«Индейцев», но и «Тигров» из 
Детройта.» 
Старик:«Ты, чего доброго, скоро будешь 
бояться и «Краснокожих» из 
Цинциннати, и чикагских «Белых 
чулок».» 
Мальчик:«Почитай газету и расскажи 
мне, когда я вернусь.» 

 
Данный отрывок повествует нам те ценности, которые были у старика. Весь смысл его 

жизни заключался лишь в ловле большой рыбы, достижения «счастья рыбака», но также он 
отдельное внимание уделял газете, не был равнодушен к бейсбольным командам штата. То 
есть это проявление культурной реплики в контексте произведения. И читатель, чтобы 
полностью проинтерпретировать данный отрывок, должен быть осведомленным в части 
культурных приоритетов человека того времени. Возможно, только посмотрев через призму 
ценностей можно понять поведение  и приоритеты героя. 

На мыслительном уровне протекает все само произведение от начала до конца. 
Доминирующий уровень это информативный диалог читателя с героем, на протяжении всего 
произведения. Ведь мы каждый раз узнаем что-то новое о жизни героя, об определенных 
ситуациях, которые с ним случились и определяют специфику его поведения. Временной 
диалог в данном случает соотносится с временными рамками, то есть в самом начале 
произведения говорится о весьма не молодом возрасте главного героя, соответственно 
читателю нужно окунуться в портрет души старика и увидеть, прочувствовать  мир глазами 
старика. Временной диалог применим не только к возрастной разнице героя и читателя, но и 
реальному времени. Современному человеку нужно окунуться назад в определенное 
количество лет и дышать той атмосферой эпохи. Специфика ментального диалога 
заключается в отношении читателя к прочитанному, то есть его отношение к полученной 
информации. После прочтения вся информация распределяется в подсознании человека и 
тем самым формируется отношение: принимает ли он это произведение или же принимает 
только часть, опровергая, игнорируя или не соглашаясь с другой. Здесь то и важно 
стилистическое толкование, которое направлено на отстранение изолированного восприятия 
и предвзятого мнения. Ведь человеку, который рос в другой среде, не понимающему 
«счастья рыбака», не располагающему такими обыденными для него понятиями, как снасти, 
гарпун, парус, мешковина и т.д. будет немного трудней воспринимать радости жизни 
простого старика. «Такому читателю трудно воспринимать новое, неожиданное для себя. Он 
заранее упрощает и огрубляет текст, не может реагировать на новые для себя мысли и 
чувства попросту не замечает их. Само собой разумеется, что в этом случае чтение обогатить 
не может и тем самым нарушается самая главная функция литературного произведения. На 
устранение всех этих трудностей и направлены теория и практика стилистики восприятия. [3, 
с. 316] 
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Аннотация: Бұл мақалада ұялы телефондардың қазіргі таңда білім саласында, әсіресе 
ағылшын тілі сабағында кеңінен қолданылып келе жатқаны; ұялы телефондардың 
көмегімен оқушылардың қызығушылығын және өзара қарым-қатынастарын дамыту 
қарастырылған. 

Кілттік сөздер: ақпараттық технология, ұялы телефон, электронды құралдар, екінші 
шет тілі, ақпараттық бағдарламалар. 

 
Қазіргі таңда ақпараттық технологиялардың көптеген түрлері ойлап табылып жатыр 

және оларды кез келген адам кез келген жерде қолдана алады. Соның ішінде, нақты айтатын 
болсақ, ұялы телефондар. Осының бәрі бір сұраққа алып келеді, ол: “Біз ұялы телефондарды 
шетел тілі сабағын жақсарту үшін қалай қолдана аламыз?”. Бұл сұраққа деген жауаптар өте 
көп және әртүрлі болып келеді, өйткені ұялы телефондардың атқаратын қызметі сан алуан. 
Ұялы телефондармен жұмыс жасау үшін арнайы білім қажет етілмейді. Дегенмен ұялы 
телефондарды қолданудың артықшылықтарымен қоса кемшіліктері де жетерліктей.  

Ұялы телефондар мен басқада электронды құралдардың сабақ беру мен білім алудағы 
артықшылықтары жайлы қызығушылықтар олардың соңғы кездері бағасының арзандап 
сапасының жоғарылауынан туындап отыр. Басқа да себептері болып оқушылардың 
телефондармен жұмыс жасауы компьютермен жұмыс жасағаннан да көп әрі жиі болуында[1, 
б. 20]. 

Педагогикалық жағынан алып қарағанда да олардың екінші шет тілін үйренуде 
қолданудағы бірнеше себептері бар. Мысалы, сабақ үстінде білмеген сөздерін ұялы 
телефондарындағы сөздіктерден қарау немесе шетелдік достарымен әлеуметтік желілерде 
әңгімелесуі.  

Оқушылар сабақ басталып сыныпқа кірген кезден бастап мұғалімдердің көбісі назары 
сабақтан ауып кетпесі үшін ұялы телефондарын өшіріп тастауын  немесе үнсіздік қалпына 
қоюын айтады. Бірақта керісінше бұл олардың назарын ұялы телефондарына одан да 
қаттырақ аударуы мүмкін. Өйткені оқушы алаңдап телефонына қарай беретін болады. Бұл 
жағдайлар қазіргі оқушыларда жиі байқалады. Сондықтан ұялы телефонға тиым салмай оны 
сабақ үстінде қосымша көмекші құрал ретінде қолданған абзал болып табылады. 

Ағылшын тілі сабағында ұялы телефондарды қолдануға арналған бірнеше 
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пайдалы идеялар 
Ұялы телефондарды қолдануға арналған төмендегі идеялар сөйлеу, тыңдау, оқу және 

жазу қабілеттерін дамытуға тікелей бағытталған. Келесі берілетін материалдар мен әдіс-
тәсілдер оқушылардың қызығушылықтарына, жас ерекшеліктеріне және жеке қәбілеттеріне 
байланысты өзгеріп тұрады.   

Идея 1: Тегін ұялы телефондағы бағдарламаларды қолдану 
Бұл ойға мысал ретінде Evernote (www.evernote.com) бағдарламасын алуға болады. 

Оқушылар осы сайтқа кіріп тіркеледі немесе бағдарламаны өздерінің телқефондарына 
жүктеп алады. Бұл бағдарлама арқылы оқушылар өздері сурет немесе қолдарымен жазу жаза 
алады. Сонымен қатар оны басқа досатарымен бөлісе алады. Осылайша олар жаңа сөздерді 
суреттермен байланыстыра отырып үйрене алады. Осыған қоса және “Lingua Leo”, 
“Полиглот” сияқты пайдалы бағдарламалар өте көп [2, б. 186].  

Идея 2: Ұялы телефондарда болатын диктофондар арқылы теледидардан немесе 
радиодан дауыстарды жазып алуға болады 

Оқушылар өздері есітіп қалған маңызды ақпараттарды жазып алуына болады. Сонымен 
қатар өздерінің мәтіндерді оқыған дыбыстарын жазып алып оқылымдарын тексеріп, 
қателерін түзетуге болады. Оған қоса оқушылар бір бірімен ағылшын тілінде сөйлесіп, оны 
жазып алып сабақ үстінде қолдана алады. 

Идея 3: Хабарлама жазу қызметі арқылы жазба жаздыру 
Шындығына келсек оқушылар эссе, шығарма сияқты жазба жазуды ұната бермейді. 

Егер біз телефондарын қолдану арқылы сөйлем құраңдар десек, онда оны басақаша 
қабылдайды. Қызығушылықтары артып керісінше бір бірімен жарысып тапсырмаларды 
орындауы артар еді.  

Идея 4: Телефонның камерасын қолданып мәтіндерді суретке түсіру  
Бұл қазіргі кезде өте кең тараған жолдардың бірі. Оқушылар керекті нарселерін суретке 

түсіріп, оны достарымен бөлісе алады. Сонымен қатар сол түсірген суреттерін компьютерге 
өткізіп керегіне қолдана алады. 

Идея 5: Әлеуметтік желілерде отыру үшін қолдану 
Бәріміз білетіндей бүгінгі таңда жылдам әрі тығыз қарым-қатынас жасауға 

көмектесетін желілер өте көп. Ол желілерді қолданатын жастарда жетерліктей. Осы 
желілерге тіркеліп, оқушыларымыз өздерінің сыныптастарымен, тіпті шетелдік достарымен 
ағылшын тілінде сөйлесе алады. Ал бұл әрине өз кезегінде дұрыс жаза білу қабілеті мен жаңа 
достарды тауып солармен өзара қарым-қатынаста болу қызығушылығын арттырады[1, б. 23]. 

Идея 6: Таспаларды жиі тыңдау арқылы тыңдалымды дамыту 
Оқушылар өз ұялы телефондарына әдеби шығармалардың электронды нұсқасын 

жүктеп алып тыңдап жүрсе ол тыңдап, сөздерді тез әрі оңай тануға көмектеседі. Ол 
таспаларға қоса, ағылшын тіліндегі әуендерді тыңдап жатап жүрсе ауызекі тілдегі сөздерден 
хабардар болуына үлес қосатын еді.  

Идея 7: Ұялы тефондағы білім беретін ойындарды ойнау 
Ұялы телефондарда болатын ойындардың ішінде тіл үйренуге көмектесетін көптеген 

бағдарламалар шыққан. Оған мысал ретінде төмендегі суретте көрсетілген «Word match» 
ойынынан үзіндіні алайық. Оқушылар жаңа сөздерді суреттерімен бірге көріп тез жаттай 
алады. Ал суреттер арқылы өздерінің танымдық қабілеттерін жоғарылатуға мүмкіндіктері 
мол. Сонымен қатар мысалда көрінетіндей оқушылар тапсырманы орындау кезінде қайсы сөз 
қай суретке сәкес келетіндігін ойлау арқылы критикалық ойлау қабілетін дамыта алады. 

Жоғарыда айтылып кеткен мәліметтің бәрі ұялы телефонды шет тілі сабағында 
қолданудың артықшылықтары еді. Енді оның кемшіліктеріне тоқталып өтсек. 

Біріншіден, мектеп оқушыларының барлығында бірдей ұялы телефонның болмауы. 
Бүгінде жастардың барлығында дерлік телефон бар әрине, бірақта біз айтып кеткен 
қызметтерді атқара алмаса ол тағы бір мәселелердің бірі болып табылады. Екіншіден, көп 
қызмет атқаратын әмбебап телефондардың бағасының қымбат болуында. Елімізде барлық 
оқушылардың ата-анасының балаларына телефон сатып алып беруіне қалталары көтере 

http://www.evernote.com/
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бермейді. Үшіншіден, мектепте кезде ұялы телефонды тек білім алу үшін ғана емес, басқа да 
сауықтыру мақсатында қолдану немесе сабақ кезінде телефонның шырылдап сабақты бөлуі. 
Осы келтірілген кемшіліктер уақыт өте келе қадағаланып түзетілетіні анық. Ол үшін мұғалім 
үнемі өзінің оқушыларымен тығыз байланыста болып, мәселенің маңыздылығын түсіндіріп 
отыруы керек[4]. 

 
 

 
 

1- сурет. «Word match» ойыны. 
 
Қорыта айтқанда, жоғарыда келтірілген идеялар мен мысалдардан көретініміздей ұялы 

телефондарды ағылшын тілі сабағында пайдалану арқылы біз ең негізгі сөйлеу, оқу, жазу 
және тыңдау қабілеттерін дамыта аламыз. Сонымен қатар қазіргі таңда барлық сала осы 
шығарылып жатқан ақпараттық технологиялармен байланысты болғандықтан жас ұрпақты 
басынан бастап жаңа технологияларды меңгеруге тәрбиелесек, болашақта осы берілген 
білімдері арқылы өте дарынды әрі шебер қоғам мүшесі болып өседі.  

 
Қолданылған әдебиеттер  

1. Reinders H. Twenty ideas for using mobile phones in the language classroom // 
English teaching forum. (3). ─ 2010. ─ 3. 20-23.  

2. Каламбаева, Г.Б. Methods and activities of using mobile phones in teaching foreign 
language in Ғылым мен білім - 2013. 187-190p. 

3. Shuler, C. The future of mobile learning. United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, 2013, - 43p. 

4. Hajim, M. Mobile Learning: 5 Advantages and 5 Disadvantages 
on http://www.edudemic.com/mobile-learning/ 

 
 
 
 
ОӘК:  [372.8:811.111]:159.923 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ӘР ОҚУШЫНЫҢ ҚАБЫЛДАУ ТИПТЕРІНЕ СҮЙЕНЕ 
ОТЫРЫП ТИІМДІ ОҚЫТУ 

 
Сүлеймен Н.Б. 

http://www.edudemic.com/mobile-learning/


3870 

happy_naz@inbox.ru 
Еуразия Ұлттық Университеті,Филолгия факультеті, ШТ-43студенті, 

Астана қ, Қазақстан 
Ғылыми жетекші: Д.Х. Байдрахманов 

 
Аннотация: Данная статья рассматривает возможность эффективного 

использования нейро-лингвистических типов восприятия в обучении английского языка. 
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Өскелең жас ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру үшін мүғалімдер 
ғылыми - педагогикалық инновациялық іс-әрекет негіздерін меңгеруі шартты нәрсе. Өйткені, 
ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттар ағыны күшейген XXI ғасырда жеке 
тұлғаны қалыптастыру ұстаздардың басты міндеті болып саналады. Сондықтан да бұл 
ұстаздан үнемі шығармашылық ізденісті, жаңа әдісті қолдануды талап етеді. 

Ағылшын тілі сабақтарында да балалардың жеке бас ерекшеліктеріне сай түрлі әдіс-
тәсілдер пайдалану –оқушының тілді меңгеруі процессін жеделдететіні анық. Тілдік 
материалды қабылдау, түсіну барысында жақсы нәтижелерге қарқынды түрде қол 
жеткізгенін байқаған оқушы, өз кезегінде, әрі қарай ынталанып, сабаққа қызыға түсетіні де 
сөзсіз.  

Ал, қызығушылық – білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастырудың негізгі факторы 
болғандықтан, еңбекқор және шәкіртінің білімі алаңдататын ұстаз, сабақ беру барысында 
міндетті түрде алдында отырған әр оқушының психологиялық ерекшеліктерін, 
яғни, қабылдау типтерін ескеруі қажет. 

Біріншіден, қабылдау типтері дегеніміз не, оның неше түрі бар, деген  сұрақтарға 
жауап берелік. 

Сіз жаңа нәрсені өзіңіз оқып жақсы есте сақтайсыз ба, әлде екінші бір адамнан есту 
арқылы жақсы жаттайсыз ба? Жаңа сөздерді қайталау арқылы есте сақтайсыз ба, әлде, 
бөлменің ішінде жүріп жүру арқылы ма, немесе флипчарт дайындауды өзіңізге тиімді көресіз 
бе? Адамдардың есімдерін жаттауға бейімсіз бе, әлде түр келбеттері есіңізде жақсырақ 
сақтала ма? Әр адам жаңа нәрсені әр түрлі жолмен қабылдайды. Осы қабылдау жолдары – 
адамның қабылдау типтері деп аталады. Қабылдау типі дегеніміз – әрбір жеке тұлғаның ең 
тиімді түсіну, үйрену, есте сақтау жолы. 

Ең кең таралған және көпшілікке ортақ қабылдау типтерін 2001 жылыНейл Флеминг 
НЛБ-на (Невро-лингвистикалық бағдарлама) сүйеніп анықтаған. Флеминг ұсынған қабылдау 
типтері 3-ке бөлінеді: 

1. Визуалдар; 
2. Аудиалдар; 
3. Кинестеттер. [1] 
Визуалдар үшін қоршаған ортаны танудың негізгі жолы – көру сезімі. Олар  

материалды көзбен көру арқылы тез түсінеді, жақсы есте сақтайды. Сабақ барысында 
иллюстративтік көрнекілік әдісін қолдану – осы типтегі оқушылар үшін үлкен көмек 
болмақ.[2] Сондықтан, грамматикалық тақырыпты түсіндіргенде тірек-сызба, графикалық 
суреттерді қолдану, немесе жаңа сөздерді тақтаға жазып көрсету визуалдардың жаңа сабақты 
түсінуіне жол ашады. Кестелермен немесе кітаппен өздік жұмыстар жасау қиындық 
тудырмайды, көбіне визуалдардың дәптерлері өте ұқыпты ұсталынады. 
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Аудиалдар - жаңа нәрсені есту арқылы қабылдаушылар.Грамматикалық материал 
қысқа лекциялар арқылы немесе жаңа сөздер әнмен берілсе баланың есінде тез әрі ұзақ 
сақталады.Егер, сабақтың мақсаты лексиканы байыту болса, аудиалдарға сөздерді дауыстап 
қайталауды тапсыру аса қажетті жаттығу. [2]Бұл типтегі оқушылардың сөздік қорында 
дыбыстық мәндегі сөздер жиі кездеседі (дауыс, тыңдау, тыныш). Аудиал-балалар әдетте өте 
сөзшең, қарым-қатынасқа жақсы түсетін, не естігенін және не айтқанын есте жақсы 
сақтайтын болып келеді. 

Кинестеттер жаңа нәрсені басқа сезім мүшелерінің көмегімен (иіс, тері, дәм) немесе 
моторлы белсенділік, яғни, қимылдау арқылы, іс-әрекет барысында жақсы қабылдайды. 
Мұғалім кинестет-оқушыларына көмек беру үшін іс-әрекетке тартуы керек. Мысалы, рөлдік 
ойындарға қатыстыру (show me what “happy” means, show and tell me how you swim, play 
basketball («бақытты» деген сөзді мимикаңмен көрсет, қалай жүзетініңді, ойнайтыныңды 
көрсет)немесе, кішігірім көрініс қою (talking with a friend in the bazaar(досыңмен базарда 
сөйлесу). [3] 

Ешбір тип адамның бойында жалғыз кездеспейді. Айтылған қабылдау типтерінің үшеуі 
де барлық адамдардың бойында болады. Бірақ, бір тип адамның психологиялық ерекшелігіне 
байланысты, басым келеді. Соған байланысты, оқушыларды визуал, аудиал немесе 
кинестеттер деп бөлеміз. Әлемде ең көп кездесетін тип – визуалдар 75%, екінші кезекте – 
аудиалдар 20%, және кинестеттер 5%. [4] 

Сіздің оқушыларыңыздың қабылдау типі қандай? 
Оқушылардың типтерін анықтау қиын процесс емес, педагогикада ұсынылатын бірден-

бір әдіс – бақылау әдісімен, мұғалім алдында отырған әрбір индивидтің психологиялық 
ерекшеліктерімен қатар, олардың қабылдау типтерін де анықтай алады. Кинестетикалық 
оқушылар үнемі қозғалыста, қаламсаппен үстелді тырсылдату, аяқ-қолдарын қимылсыз ұзақ 
ұстай алмау, әр затты түрткілеп немесе қаламсаппен түсініксіз суреттер салып отыру – 
бұлардың бәрі мұғалімге кинестет-оқушыны аңғартады. Аудиалдар жаңа сөздерді, 
грамматиканы есіне сақтауға тырысып, көбіне, өз-өзіне сыбырлап мұғалімнің айтқандарын 
қайталаумен отырады. Визуалдар айтылған немесе оқылған материалды қанағат тұтпай, 
сөздердің жазылуын кітаптан іздейді.  

Қабылдау типтері неге байланысты? 
Қабылдау типтері табиғи, адам баласы белгілі бір қабылдау типімен дүниеге келеді. Ол 

адамның жасымен бірге өзгеріп отырады, мектеп жасына дейінгі балалар өте кинестетикалық. 
Сол себептен, олар үнемі қозғалыста және негізгі іс-әркеттері – ойын болып табылады. 5-6 
жасар балада, кинестетикалық қабылдау типі басқа қырынан көрінеді. Бұл жаста бала барлық 
нәрсені ұстап көргісі келеді. Кейін, 8-9 жастан бастап, визуал немесе аудиалдық қасиет 
басымдылық танытады. Қыз балалар көбіне – аудиал, ұлдар – визуал болып келеді. Мұғалім 
оқушының қабылдау типін өзгерте алмайды, бірақ, мұғалім өз сабақ беру әдісін өзгерте 
алады! 

Қай тип ең жақсы? Мұғалім тек қана бір типке лайық жаттығуларды пайдаланса не 
болмақ? 

Барлық типтер ең жақсы! Бір тип екінші типтен жақсырақ деп болжам жасау мүмкін 
емес. Дәстүрлі сабақ беру әдісі өте аудиалды, кейде визуалды әдіс аздап көрініс береді. 
Сондықтан, бұл әдіс сынып-сабақ жүйесінде оқитын оқушыларға тиімсіз. Себебі, сыныпта әр 
түрлі типтегі балалар жиналады. Егер, мұғалім тек қана аудиалды жаттығулар қолданар 
болса, онда ол тек аудиал-оқушыларды ғана оқытады. Визуал және кинестет оқушыларға 
сабақты түсіну біршама қиын болады. Немесе, тек қана визуалды тапсырмалар орындалса, 
аудиал және кинестет балалар жаңа сабақтың мәнісін түсіне алмауы әбден мүмкін. [1] 

Мұғалім сабақтың жоспарын құру кезінде, тапсырмалар жүйесін бүкіл сынып 
оқушыларын қамтитындай етіп жоспарлауы тиіс. Шетел тілін оқыту әдістемесін зерттеуші 
ғалымдар бір жаттығудың бірнеше типке қолайлы болуын - тілді жеңіл меңгеруге жол 
ашатынын айтады. Мысалы, әңгімелеу әдісімен қатар, жаңа мағлұматты түрлі-түсті 
флипчарт арқылы көрсету (аудиал, визуал), кітапта берілген тапсырманы ауызша не дәптерге 
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ғана емес, тақтаға шығартып орындату (кинестет, визуал), жаттығуларды жұппен не болмаса, 
топпен бірігіп орындату (аудиал, визуал, кинестет). Кинестет оқушыларға 45 минут бойы 
қатаң түрде қимылсыз отыру өте қиын. Жаңа материалды қабылдау үшін оқушының 
психологиясы қозғалысты керек қылар болса, мұғалім балалардан «қатып қалған» 
позицияны талап етпеуі керек.  

Қазақтың ең алғаш педагогтарының бірі Ж.Аймауытов «Мұғалім істеген ісі өнімді, 
берекелі болуын тілесе, әуелі өз қызметін шын көңілмен жақсы көрсін» деген екен. [5] Осы 
сөздің тереңіне бойлай алсақ, өте мағыналы, мұғалімдер үшін ұлағатты өсиет сөз жатқанын 
байқаймыз.  Құрметті әріптестер, «Жақсы мұғалім маған әр уақыт қат, қымбат, өйткені, ол 
мектептің  жүрегі» деп ағартушы педагог Ы.Алтынсарин айтқанындай, мектеп үшін ең керегі 
– жаңашыл мұғалім екенін ұмытпайық. Білімді, ізденімпаз, барлық ісінде шығармашылық 
бағыт ұстанатын, оқушылардың білімі үшін ерінбей еңбек ететін ұстаз оқыту процессін өз 
алдында отырған кішкентай балалардың әрбірінің жеке бас ерекшеліктеріне сүйеніп 
ұйымдастырса, мемлекет басшысы ұсынған «Үш тұғырлы тіл» туралы идеясының үшінші 
құрамдас бөлігі ағылшын тілін үйренуді қарқынды түрде жеделдетері сөзсіз.  
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Қазіргі уақыттың ең өзекті мәселелерінің бірі қазақ жазуын кириллицадан латын 

әліпбиіне ауыстыру болып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан халқына жолдауында 
қазақ әліпбиі 2025 жылға дейін латын әліпбиіне ауыстырылуы керек деп атап көрсетті. 

«Қазақ әліпбиін латынға көшіру жөніндегі мәселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз 
оны кейінге қалдырған едік. Әйтсе де латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа 
ие және көптеген елдер, соның ішінде посткеңестік елдердің латын қарпіне көшуі 
кездейсоқтық емес. Мамандар жарты жылдың ішінде мәселені зерттеп, нақты ұсыныстармен 
шығуы тиіс. Әлбетте, біз бұл жерде асығыстыққа бой алдырмай, оның артықшылықтары мен 
кемшіліктерін зерделеп алуымыз керек».2006 жылдың 24 қазанында өткен Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының ХІІ сессиясында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деген 
болатын.[1] 

Тарихқа жүгінер болсақ қазақ тілінің графикасы бірнеше рет өзгерістен өтті. VII ғ. 
Қазақтар руникалық алфавитті қолданды. Х ғасырда ислам дінінің нығайуына байланысты 
руникалық алфавитті түркі тілінің ережелеріне негізделген араб жазуы алмастырды. Кеңес 
билігі орныққаннан кейін саясаткерлер мен сол кездің тіл мамандары араб тілі қарапайым 
халық үшін тым ауыр деп шешіп, 1929 жылы араб тілі латын тіліне саяси мақсатта 
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ауыстырылды. Кеңес үкіметінің пікірінше бұл өзгеріс мусылмандарды дінінен айыратын 
бірден бір жол болды.Он бір жылдан соң тағы да саяси мақсатта латын әліпбиі кирилицаға 
алмасты.  

Басқа елдердің тәжірибесіне келер болсақ Әзірбайжан 1922 жылы КСРО елдерінің 
арасында латын әліпбиіне ауысқан алғашқы ел болды. Владимир Ленин латын тіліне ауысу 
кезеңін «Шығыстағы үлкен революцияның басы» деп атады. Осы орайда Кеңес үкіметі тек 
түрік тілдерін ғана емес, сонымен бірге орыс тілін де латынға ауыстыруға құлшыныстарын 
білдіргенін атап кету керек.  

Әзірбайжаннан кейін Орталық Азия елдерінен 1929 жылы  Өзбекстан  халқы латын 
әліпбиіне көшті.Бірақ 11 жылдан кейін өзбек алфавиті кириллицаға ауыстырылды. 1993 
жылы Өзбекстанда кириллицадан латын алфавитіне ауысу туралы заң қабылданды. Бұл 
процесс біртіндеп жүргізілді. 1996 жылы барлық мектеп оқулықтары жаңа алфавитке 
аударылды.  2005 жылы орта мектеп және жоғарғы оқу орындары латын алфавиті жүйесіне 
келтірілді. Латын қарпіне көшкен соң, Өзбекстанда тұратын халықтың 97 пайызы өзбек 
тілінде сөйлейтін болған, өзбек тілі ең керекті және ең басты тілге айналған. Бірақ жазу 
мәселесіне келетін болсақ жасы 30дан жоғары азаматтар үшін латын тілін үйрену қиынға 
соққан. Әлі күнге дейін кириллица мен латын алфавиттері бір сатыда қолданылып келеді.[2] 

Түркияның латынға көшу процесі сегіз-тоғыз айға ғана созылған екен. Мұстафа Кемал 
Ататүрік 1928 жылдың маусымында бұйрық шығарады да, сол жылдың қарашасында бүкіл 
Түркия латын қарпіне көшіп кетеді. Бұл процесстің тез болуының себебі неде? Олар бұл 
процесті жүзеге асырған функционерлер деп айтқан еді. «Бұған ғылыми күштер де араласты» 
дейді. Әрі саяси топтар да араласқан екен. Негізінен «биліктің басында отырған саяси элита 
жүзеге асырды» дейді. Барлығы бірден қабылдай қойған жоқ. Қарсылықтар да болыпты. 
Мұның бәрі әкімшілік әдіспен жүзеге асырылды. Өзбекстанмен салыстырғанда, 
Әзірбайжанда бұл процесс жеңілірек өтті. Жеңілдеу өткен себебі, әліпби жобасын ұсынғанда, 
олар біріншіден бірнеше жобаны ұсынған. Екіншіден, Әзірбайжанның негізгі бөлігі 
әзірбайжан тілінде сөйлейді. Әзірбайжан тілі элиталық тіл болып саналып, орыс ұлтының 
өкілдері сол тілде сөйлеуге мәжбүр болған. Сондықтан олар да латын қарпіне көшуде 
өзбектердегідей бірнеше реформа болмаған. Бәрі ың-шыңсыз өткен. Өзбекстанда біршама 
қиындау өтті. Өзбек тілінің стандартталмағанында. Өзбектің жазба тілін зерттеген көбінесе 
орыс түркологтары. Ал қазақ тілінде бізде ұлы тұлға бар. Ол – Ахмет Байтұрсынов. [3] 

Бәрімізді ойландырып, толғандыратын, тілге тиек ететін ортақ мәселе бар. Латын 
қарпіне көшу мәселесінде этнолингвистикалық бағыт бар. Бұл мамандардың алдында тұрған 
өзекті мәселе. Латын қарпіне көшу әңгімесінің төркіні әріде жатқанын білеміз. Президент 
өзінің жолдауында мұның қажеттілігін шегелеп айтты. Осы тұрғыда үш мәселеге көңіл 
аударғым келеді. Біріншіден, түркітілдес халықтардың тарихи мұражайын ортақ мәдени 
мұраға айналдыруға мүмкіндікті арттыру мәселесі, екінші – төте жолмен әлемдік 
информациялық коммуникативті кеңістікке ену, үшінші – болашақта қазақ мемлекетін 
қалыптастыру тетігін бірден іске қосу мәселесі.  

Латын графикасына көшу – бізге алдымен орыс тілінің ықпалынан құтылу үшін қажет. 
Біріншіден, болашақта түркі халықтары латын таңбаларына негізделген ортақ әліпбиге 
көшеді. Екіншіден, латын әрпіне көшу арқылы біз әлемдік кеңістікке жақындаймыз. 
Қазақстан өзгелермен терезесі тең ел болған кезде, бұл біз үшін өте маңызды. Қарап 
отырсаңыз, күнделікті өмірімізде латын тілімен жиі бетпе-бет келеміз. Тауарлардың 
көпшілігінде ақпараттық жазулар латын тілінде жазылған. Компьютерлік техникалардың 
көпшілігі латын тілінде жұмыс істейді. Сондықтан латын әліпбиіне көшу арқылы біз осы 
мәселені шешкен болар едік. Латын таңбалары қазақтың табиғатына жақын. Мәселен, 
«Қазақстан» деген сөз қазір ағылшынша көбіне «KAZAKHSTAN» деп жазылып жүр. Бұл 
орыс тілінен алынған. Дұрысы «QAZAQSTAN» болуы керек. Латын таңбасына көшу арқылы 
біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәл-дәл жеткізе аламыз.  

Латынға көшу шешімі алынған жағдайда байқайтын маңызды мәселе қай жүйеде көшу 
мәселесі. Мұнда жалпы айтқанда үш жүйе айтылуда: 
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Біреулер ағылшын тіліндегі нұсқасына сол күйінде өтейік, екінші біреулер түрік тілінің 
толықтырылған нұсқасын алайық, ал үшінші біреулер болса, латында қазақ тілінде жоқ 
дыбыстарға жаңа таңба табайық немесе сол дыбыстарды қос әріптермен бейнелейік дейді. 

Бұларды туралы өз ойымда айтар болсам, ағылшын тіліндегі нұсқа қазаққа мүлде 
келмейді. Жаңа әріп немесе қос әріп пайдаланудан қазақ халпы не ұтады? Сондықтан 
Түркияның 90 жылға таяу уақыттан бері қолданып келе жатқан жүйесінің ғалымдар 
тарапынан толықтырылған 34 әріптік жүйесін пайдаланған дұрыс. 

 

  
1-сурет. Қазақ кириллицасының таңбалық латын әріптеріндегі орны. 
Һәм бұл әріптерді бүкіл Түркі дүниесі пайдаланатын болса, сонда 200 миллионнан 

астам түркі дүниесі арасында түсіністік те, ынтымақтастық та нығаяр еді. Сөйтіп қазақ халқы 
бір оқпен екі қоян атып әрі бүгінгі заманауи ең үздік әліпби жүйесіне өткен болады, әрі 
туысқан халықтармен ынтымақтастығы күшейе түседі. Бөлінгенді бөрі жейді деген қағида 
әсіресе бүгінгі жаһандану дәуірінде ескеретін қағида болып отыр. 

Латын әріптеріне көшкен уақытта оның іске асуында көп қиыншылық болады деуге 
негіз жоқ. Өйткені бүгінгі таңда әсіресе жастар ағылшын тілін де білгендіктен ертен-ақ 
латынға көшкеннің өзінде қиналмай оқи да, жаза да біледі. Тіпті бүгінгі таңда ғаламторда, 
Қазақстан латынға көшу жайында шешім қабылдамағанның өзінде,олар латын әріптерімен 
қазақша жазып та жатыр. Қиыншылық белгілі жастың, атап айтқанда 40-тың үстіндегі, 
ағылшын тілін мүлде білмейтін азаматтарда болуы мүмкін. Олар латын әріптерін бір екі 
күнде оқый алатын болса да, бірнеше ай сол әріптерде жазуда қиналары анық. Бірақ негізінде 
оңнан солға қарай жазылатын арап әріптеріне қарағанда, кириллица мен латын әріптерінің 
жүйесі бір. 

Осы орайда пікір айтқан азаматтардың көпшілігі Қазақстанның кириллицадан латынға 
көшуінің қажеттілігіне баса көрсетіп жатыр. Аз ғана адам осы кириллицада айнымай қалу 
жайында уәж айтуда. Олардың бұл үшін айтар бір ғана себебі бар: ол, латын әріптеріне өткен 
жағдайда, соған дейін кириллицада жазылған кітаптар, мақалалар, журналдар не болады; 
Келер ұрпақ осылардағы бай рухани мәдени мұрадан көз жазып қалады деген 
алаңдаушылық. 

Менің ойымша, мұндай алаңдаушылық орынсыз. Біріншіден, миллиондаған әдеби-
мәдени-ғылыми еңбектердің ішіндегі асылы мен жасығы іріктеліп, елге пайдалы дүниелер 
алынады.Ал екіншіден,  бұған дейінг ішығармаларды латын алфавитіне аудару қазіргі 
интернетті технология дәуірінде қиын емес. Бізде кемінде кейінгі 5-6 жыл 
бедерінде   Мәдениет және ақпарат министрлігі шығарған әлеуметтік маңызы бар 
әдебиеттердің барлығы электронды нұсқасы мен қабылданып, сол нұсқамен Ұлттық 
кітапханаға өткізілуде. «Мәдени мұра» бағдарламасымен шығарылған миллиондаған 
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тиражды кітаптардың барлығы электронды нұсқалармен сақтаулы тұр. Электронды 
нұсқадағы дүниелер бір сәтте-ақ белгіленген латын нұсқасына аударылатынын біз күніге 
өзбасымыздан кешіп жүрміз. Мысалы, «Қазақүні» («Жас қазақ үні») 
газетіінің www.qazaquni.kz  интернет нұсқасы 2009 жылдан бері басылымдар ішінде ең 
алғашқылардың бірі болып  латын нұсқасын қатар пайдаланып келеді. Сонда  қанша жылдан 
бергі газет нұсқасы , сайттың өзге де мақалалары «латын» деген нүктені басып қалсаңыз, бір 
секунд ішінде аударылып шыға келеді.[4] 

Бұл мәселені жете зерттеген мамандардың айтуынша, қазіргі әліпбиімізді «қазақ 
әліпбиі» деп атаудың еш реті жоқ. Оны «қазақ әліпбиі» емес, «қазақ-орыс әліпбиі» деп атауға 
да болады. Өйткені, әліпбиіміз бір тілдің емес, әлдеқашан қос тілдің әліпбиі болып орнығып 
алды. Латын графикасына көшуді кешеуілдетпей, алдағы 10 жылдың көлемінде жүзеге асыру 
қажет. Латын әліпбиіне көшкен өзге елдер бұдан тек пайда көрген. 

Ендеше болашақ- латында. Алға қарау керек. Елді осы уақытқа дейін екіге бөліп келген 
– кириллица. Өйткені кириллицаны орыс пен қазақ екі түрлі пайдаланады, әрқайсысы өз 
әріптерімен. Мысалы, ә, ү,ұ, і, ө,қ, ғ,ң, һ  секілді  қазақы әріптерді қазақтан басқа 
орыстілділеріңнің алфабитінде кездесе ме? Ал біз Тәуелсіз өз елімізде отырып, орыстың 
ц,щ,ь,ъ,э,ч,  т.б. әріптерін мұртын бұзбай қабылдауға құлдықпыз. Мысалы, қазақтар Мұқтар, 
Қазыбек деп жазса, орысша «Мухтар, Казыбек» деп жазылады. Елді екіге бөлу-екі түрлі жазу 
деген осы.Бұл жерде қазақ тілінің жазылу жүйесі, орфографиялық заңдылығы ұлттық негізде, 
мемлекеттік дәрежеде бекітіліп, сақталмаған. Бұл кемшілікті енді латын алфавитін 
қабылдауда қайталамауға тиіспіз. Сонда қай тілде болса да, Mŭqtar, Qazibek  деп, бір тілде, 
тек қазақ тілінің жазылу заңдылығымен жазылуы керек. [5] 

Қорыта айтқанда, орыстың рухани отаршылдығынан құтылудың, рухани тәуелсіздіктің 
басты жолдарының бірі – әліппе ауыстыру. Латын әліпбиіне өту- Тәуелсіздікті ойлайтындар 
үшін баламасыз байлам болуы керек! 
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No doubt you can recall classes when you would have liked to have known what your 

students were learning from your lesson and whether you should proceed with the next one. Perhaps 
you found out what they missed from a test you gave three weeks later. Obviously it is much more 
cost-effective to assess your students’ learning while in progress, before their shortfalls in 
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understanding adversely affect their grades and motivation. Such information can also help you 
evaluate, and ultimately enhance, your teaching effectiveness. It can even direct your students to the 
areas on which they need to focus their studying. We call this useful feedback to both you and your 
students formative assessment, as it helps to shape and focus your subsequent teaching and their 
subsequent learning. Its goal is always to help students learn better [1]. 

Classroom assessment techniques (CATs) were developed precisely to serve these purposes. 
Teaching at its best begins with developing and sequencing assessable student learning outcomes, 
then selecting the teaching formats, methods, and moves that are most effective for helping students 
achieve those outcomes. Excellent teaching also entails appropriate assessment— specifically, 
constructing instruments that measure, as directly as possible, the students’ success in achieving 
those outcomes. In the end, all three phases of instruction—outcomes setting, teaching, and 
assessing—should be woven into a multifaceted arrangement of interdependent parts, each 
reflecting and reinforcing the others. 

Therefore, before we begin writing a quiz or an exam, we think seriously about what we are 
trying to accomplish with it. A test can assess just short-term memory skills or the abilities to 
comprehend, apply, analyze, synthesize, and evaluate the material as well. 

You can use them regularly or intermittently without violating the structure and content of 
your course and quickly identify trouble spots your class is encountering. Knowing what your 
students did not absorb the first time through the material, you can turn around a potentially 
disappointing situation. Perhaps classroom assessment is not all that much different from the 
informal, sometimes unconscious gauges you already use, such as reading your students’ 
expressions and body language and asking and answering questions. 

But these are unreliable and rarely encompass the whole class. CATs formalize and 
systematize the process, ensuring that you assess all your students. Given their purpose, they are 
especially appropriate for student-active lecture breaks, but they make stimulating warm-up 
activities at the beginning of class and good wrap-up exercises at the end of class. All good CATs 
share these features [2]: 

• Learner centered. While it is no substitute for appropriate teaching methods or graded 
examinations, classroom assessment aims to help students learn better. It can help them improve 
their study habits and their listening skills and push them to correct their mental model of the 
discipline 

• Teacher directed. You have total freedom to decide what will be assessed, how it will be 
assessed, how the results will be analyzed, and how they will affect further actions. Be sure, then, 
that your CATs address factors that you are willing and able to change or improve. 

• Mutually beneficial. As students actively participate in the process of classroom assessment, 
CATs reinforce their learning of material. Good CATs make your students review, retrieve, apply, 
analyze, synthesize, or evaluate the material in your lectures, classroom activities, and reading 
assignments as well as their prior learning experiences. Furthermore, because classroom assessment 
underscores your interest in your students’ progress, it can also boost student motivation. In turn, 
you benefit from the feedback on the effectiveness of your teaching methods and moves. 

• Formative. Unlike summative evaluations such as graded quizzes, tests, and assignments, 
CATs are usually anonymous, ungraded, and geared strictly toward student learning. 

• Context specific. CATs work differently in different classes. Since you know your classes 
best, you can tailor CATs to their specific personality and needs, as well as to your discipline, 
materials, time constraints, and educational priorities. 

• Ongoing. Ideally CATs provide a continual educational feedback loop, informing you about 
your students’ learning, to which you in turn adjust your teaching, back and forth, until the end of 
the term. 

• Rooted in good teaching practice. Classroom assessment builds on current teaching 
practices, making them more systematic, effective, and flexible. For example, by using a simple 
diagnostic pretest, you can find out how well prepared your students are to tackle your learning 
outcomes. You can then pitch your presentations to their actual level, covering more or less material 
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than you might have otherwise. 
Angelo and Cross suggest a three-step plan for successfully launching classroom assessment. 

First, start small. Select one class in which you are confident things are going well and do a simple, 
short, low-effort CAT—for example, the one-minute paper, the one-sentence summary, directed 
paraphrasing, or the muddiest point. Second, give detailed directions and a rationale. Tell students 
what you are doing and why. They will need explicit instructions and the assurance that their 
responses will be anonymous and used solely for mutual improvement [3]. 

Allocate a few extra minutes the first time through any CAT. Finally, respond to the 
information you gather. After you have reflected on your students’ responses, take some time to 
share them with your class. If you decide to modify your teaching as a result, tell your students what 
you will do differently and why. Equally important, give them pointers on how they can improve 
their learning.  

Different CATs are designed to measure students’ progress in different types of learning. So 
before selecting a CAT, consider which type you wish to assess [4]. Declarative learning is 
“learning what”—that is, learning the facts and principles of a given field. In terms of Bloom’s 
taxonomy of cognitive operations declarative learning focuses on knowledge and comprehension at 
the lower-level end of the scale. Procedural learning is learning how to do something, from the 
specific tasks of a given discipline to universal skills such as writing, critical thinking, and 
reasoning. Its emphasis is application [5]. 

The third type, conditional learning, is learning when and where to apply the acquired 
declarative knowledge and procedural skills. Too often taught only implicitly through example and 
modeling, it can be better taught explicitly using the case method, problem-based learning, role 
playing, simulations, and service-learning. While conditional learning clearly entails application, it 
also involves analysis and synthesis. Finally, reflective learning is learning why, which engages 
students in analysis, synthesis, and evaluation. It directs their attention to their beliefs, values, and 
motives for learning about a particular topic. Without this reflection, higher education is little more 
than job training. 

Formative feedback is the sum of recommendations we give students for improving their 
work at an early stage, with the expectation that they will revise it accordingly. When you comment 
on drafts of papers or projects or you have your students comment on each other’s drafts, you are 
providing formative feedback. If you attach a grade to such drafts, it should be mainly to motivate 
student effort during the work’s development and should count only for a portion of the work’s final 
grade. 

This type of feedback benefits both you and your students in several ways. For them, it 
encourages steady writing and work habits, it gives them criteria on which to improve their work 
and their communication skills, and it teaches them the professional creation process, which always 
involves extensive revision. For you, it yields much better student products, practically eliminates 
plagiarism, and changes your role from judge to facilitator. 

These suggestions will make formative assessments of papers and projects more productive: 
• Strictly enforce deadlines for students to find topics, gather resources, develop an outline, 

and submit a first draft. Formative assessment takes time. 
• Comment more on major writing issues, such as content, reasoning, and organization, and 

less on style and grammar. 
• Make your comments constructive, personalized, and informal. Give praise where deserved, 

because students often do not know what they are doing right. 
• Involve your students in providing useful, valid, and objective peer feedback by preparing a 

list of non evaluative questions that ask students to identify features or parts of the work, as each 
student sees them, or to give their personal reactions to the work [6].  

• If you think your students are cognitively and emotionally mature enough to appraise each 
other’s work, teach them to do so by modeling and explaining the process. Provide your own 
detailed comments on the drafts of the first paper, review your feedback methods with your class, 
then oversee their comments on the drafts of the second paper. After that, students should be able to 
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provide decent peer feedback on their own. 
• Make sure students understand that formative feedback focuses on major problems in their 

work and that making the suggested changes does not guarantee them an A. 
In addition, you probably have some background reading to do. Much of the scholarship of 

teaching and learning is anchored in learning theory or cognitive psychology, and your particular 
research topic may have already inspired a body of literature. 
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Основная цель данной работы заключается в попытке раскрытия новых путей для 

трактовки категории падежи с опорой на изученный материал и представленных теорий.   
Под падежом мы понимаем морфологическую категорию, проявляющаяся через 

выражение отдельных конкретных падежей. Значение ее заключается в выражении 
отношения к предмету другого предмета, явления, действия, качества. На наш взгляд, все 
падежи в известной мере по своему значению сходны между собой из-за выражения 
отношения к предмету другого предмета, качества, действия, и т.д. Однако они отличаются 
друг от друга по значению из-за выражения особого отношения к предмету [1].  

Что касается падежной формы имени существительного, то грамматическая категория 
выражается через синтаксические отношения, наряду с другими синтаксическими 
средствами – предлогами, порядком слов, которые, по нашему мнению, не могут 
рассматриваться как формальные показатели падежа.  

В лингвистике существуют пять основных теорий, сформированных учеными на 
протяжении становления английского языка и по мере его развития.  

1. Substitutional theory  - Теория  замены. 
2. The theory of positional cases - Теория позиционных падежей. 
3. The theory of prepositional cases - Теория падежных предлогов. 

mailto:elzo4ka78@mail.ru
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4. Тhe theory of possessive post-preposition - Теория  притяжательного послелога. 
5. The theory denying the existence of category of case in Modern English - Теория 

отрицания категории падежей в современном английском 
Мы хотели бы более подробно остановится на вышеуказанной теории. Согласно этой 

теории, английское существительное потеряло категорию падежа в процессе своего 
исторического развития. Все существующие падежи, включая генитив (притяжательный),  
«выпали» из   категории падежа в английском языке. И в подтверждение данной теории 
можно привести следующие примеры: 

• Использование ’s не обязательно, т.к. может быть заменен предлогом of. 
Использование ’s  с ограниченной группой существительных (с одушевленными и 
некоторыми другими существительными, обозначающими расстояние, время и деньги) 

• Использование ’s происходит также с некоторыми существительными 
множественного числа, например, men (men’s). Что касаемо остальных существительных, то 
различие единственно и множественного числа невозможно на слух 

• ’s свободно связан с существительным. Он может использоваться не только с 
существительным  в единственном числе, но и с целыми фразами. Например, John and Tom’s 
room – комната Джона и Тома. The Chancellor of the Exchequer’s speech – речь канцлера 
казначейства. The man I saw yesterday’s son – сын мужчины, которого я видел вчера. 

На основе выше рассмотренных предложений мы приходим к следующим выводам: «s» 
это не влияние падежа, это синтаксический элемент, схожий с предлогом.  

По нашему мнению преимущество данной теории в том в основе на детальном 
изучении лингвистических данных. Исследуемый нами материал показал, что формант ’s 
употребляется, как правило, с одушевленными существительными, обозначающими, в 
подавляющем большинстве случаев, человека.  Но разделения именно на подвиды с 
одушевленными существительными, как таковых не было. В связи с чем, нами было принято 
решение разделение их на следующие виды:  

1. Принадлежность по признаку родственных/дружеских отношений 
…the  elder and more thoughtful among the populace  inclined to the idea that it was a 

funeral  and  that I was probably the corpse’s brother (3 Men, 74) - …будучи старше и мудрее 
остальных, он склонялся к тому, что это это были похороны, и что я ,вероятно, был братом 
покойного (перевод выполнен нами — Т.К., М.Э.). 

2. Принадлежность характерных физических и внутренних качеств, состояния, чувств, 
манер человеку 

I fell into this customary error, and felt no need to study the girl’s nature (B. and W.,  - Я 
совершил типичную ошибку, и не чувствовал необходимости изучать женскую сущность 
(перевод выполнен нами — Т.К., М.Э.). 

3. Принадлежность по признаку зависимости по занимаемой должности (служебное 
подчинение, деловая связь) 

Round the camp – fire in the market – place gather still more of the Baron’s troops, and eat 
and drink deep. (3 Men, 176) - Вокруг лагеря – возле костра – место собрало вместе 
большинство отрядов Барона, и огромное количество еды и воды (перевод выполнен нами — 
Т.К., М.Э.). 

4. Принадлежность по признаку авторства (мнений, мыслей, теорий, произведений и 
т.п.)  

He stole a glance at Bossinney, whose eyes, the eyes of the coachman’s «Half-tame  leopard» 
seemed running wild over the landscape.(Man, 72) - Он украдкой взглянул на Боссиния, чьи 
глаза, глаза кучерского « на половину прирученного будто леопарда» выдавали беглый, 
страстный взор над окрестностью (перевод свыполнен нами — Т.К., М.Э.). 

5. Отношение лица к событиям в жизни этого лица или к таким понятиям, которые 
заключены в словах life, youth, existence, fortune, career и т.п. 

We found the woman’s story afterwards (2 Man, 269) - Мы нашли историю женщины 
позже (перевод выполнен  нами — Т.К., М.Э.). 
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6. Принадлежность действия лицу 
The enemy has changed his name; but Milton’s fight is our fight. (D.W. June 5) - Враг 

сменил свое имя; но битва Милтона – это наша битва (перевод выполнен нами — Т.К., М.Э.). 
На основе выше приведенных примеров принадлежность формы ’s выражает 

индивидуальную принадлежность с детальной конкретизацией понятия, выраженного 
последующим существительным путем указания на владельца в широком понимании, 
обозначенного либо именем собственным, либо существительным нарицательным, т.е. 
выполняет роль определителя при определяемом существительном, поэтому последнее в 
артикле (или другого определителе) не нуждается. Артикль в подобных случаях всегда 
относится к притяжательной форме. 

Также в результате исследования нами было выявлено, что аналогия между 
притяжательными местоимениями и формами существительных на ’s  обнаруживается и в их 
синтаксических связях: 

1. Barbara’s was not a long arm by any means. (Shop, 594) – подлежащее – рука Барбары 
не была длинной даже с помощью каких-либо средств. 

2. It was always a sweet sound to me. It always had when it was her mother’s poor child 
(Shop, 27) – подлежащее -   Это всегда было радостным звуком для меня. Всегда было, когда 
это был бедный ребенок ее матери (перевод выполнен нами — Т.К., М.Э.). 

3. George slipped his arm through Elizabeth’s and held her fingers more amorously.  (Death, 
167) – Предложное дополнение – Джордж положил свою руку поверх руки Элизабет и сжал 
ее пальцы с большим вожделением (перевод выполнен нами — Т.К., М.Э.). 

4. Everything of father’s had gone wrong that night. (Hard Times, 53) – постпозитивное 
определение (of – phrase) -  Все в отце той ночью полностью изменилось (перевод выполнен 
нами — Т.К., М.Э.). 

Стоит также подчеркнуть, всех рассмотренных случаях употребление формы на ’s она 
выступает в качестве указания на владельца в широком понимании, т.е. значение заключается 
в выражении индивидуальной принадлежности в широком смысле, или принадлежности. 
Очевидно формы существительных (местоимении, наречий) на ’s занимают по своему 
значению и функциям такое же место в современном английском языке, как и 
притяжательные местоимения. Подобное соответствие притяжательных местоимений и форм 
существительных на’s подтверждается фактами истории языка: формы родительного падежа 
существительных и личных местоимений прошли один и тот же путь развития. 

Таким образом, на основе выше проведенного анализа мы приходим к выводу, что в 
ходе исторического развития, в результате процессов, приведших к исчезновению падежных 
различий в системе имени существительного и упрочении связей между словами, оставшееся 
от древнеанглийской падежной системы существительного окончание (e)s получает новое 
применение, - устаревшая грамматическая категория уступает место новой в условиях 
изменившегося грамматического строя. 
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С развитием отраслей наук и технических сфер все чаще встает вопрос о полисемии 

терминов, причинах ее появления в них и ее влиянии на способность термина сохранять 
моносемичность в пределах своего терминологического поля. Объектом исследования 
данной работы является англоязычная терминология научно-технической сферы. Целью 
исследования является выделение общих причин полисемии в терминологии и обозначение 
причин, свойственных только для научно-технической сферы, на примере исследования 
многозначных англоязычных терминов технической сферы. 

Множество английских терминов научно-технической сферы не отвечают критериям 
системности и требованиям, предъявляемым любому термину. В первую очередь это 
однозначность термина, которая обеспечивает правильное понимание смысла реципиентом. 
Одной из основных причин появления полисемии считаются такие внутриязыковые явления, 
как метонимия (обозначение результата процесса действия через название действия), 
синекдоха (обозначение большего через частное) и метафора (сходство между свойствами 
объектов). Все вышеперечисленные способы образования встречаются и в технической 
терминологии. С помощью метонимии был образован термин authentication, обозначающий 
одновременно механизм аутентификации и процесс, связанный с этим явлением, т.е. 
удостоверение подлинности [1, 21]. Другим примером  метонимии может послужить слово 
tabbing, которым в космонавтике обозначаются само крепление и процесс крепления. Важно 
уметь различать полисемию, образованную с помощью метонимии, и омонимию- например, 
термин link в web-технологиях может быть как существительным, так и глаголом (в первом 
случае link будет переводиться гиперссылка на документ, во втором- направлять на страницу 
в Интернете), а все совпадающие слова, относящиеся к разным частям речи, почти все 
лингвисты относят к омонимам [2, 30]. Чтобы в дальнейшем не путать полисемию и 
омонимию, можно воспользоваться следующей таблицей сравнения критериев [3, 229]: 

 
Критерий Полисемия Омонимия 
Уровень Слово Слово 
Форма Единая форма Похожие формы 
Орфография Не изменяется Может изменяться 
Произношение Не изменяется Может изменяться 
Изменение смысла В контексте Этимологически 

разный 
Контекст Играет важную роль Не влияет 

 
Таблица 1: полисемия и омонимия  
С помощью синекдохи образован термин Curie point (точка Кюри), значения которого: 

1) температура, выше которой исчезает самопроизвольная намагниченность доменов 
ферромагнетиков и 2) температура любого фазового перехода второго рода, находятся в 
семантическом отношении «частное-общее». Аналогичная семантическая корреляция 
связывает значения термина packaging, который означает: 1) процесс упаковки, монтажа в 
корпусе и 2) герметизацию – монтаж кристалла, технологические операции по изготовлению 
корпусов, в которые заключают кристаллы, и измерение рабочих характеристик корпусов. С 
помощью метафоры был образован термин anchor из web-технологий, который представляет 
из себя тег с ссылкой внутри [2, 76]. Другим примером метафорического переноса 
наименования может служить термин insulator, который, имея значение изолирующий слой, 
или электроизоляционный материал, в результате переноса по сходству функций развил 
второе значение- защитный бокс для изоляции источников инфекции. Еще одним примером 
этого явления может послужить термин объектно-ориентированного программирования- 
inheritance. Изначально под этим термином понималась только способность классов 
перенимать свойства своих родительских классов, но с развитием DOM (document object 
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model) термин inheritance приобрел большее значение и обзавелся таким значением как 
механизм языка [4, 94]. Таким образом, терминам технической сферы свойственно 
семантическое развитие знака, несмотря на то что большинство из них исключено из 
использования большинства общества и, соответственно, могут подвергаться изменениям 
только благодаря узкому кругу специалистов. Семантическое развитие терминов происходит 
медленнее, чем то же изменение общеязыковой лексики, но оно все же присутствует. И из-за 
этой медленной скорости семантического развития терминов некоторые лингвисты считают, 
что перенос названия по смежности это автоматический процесс- свидетельство не 
семантического, а ономасиологического изменения знака. И только потому, что этот способ 
выражает отношения смежности, он существует внутри одного семантического поля. Этот 
неуправляемый процесс, выражая естественную тенденцию языкового знака, всегда будет 
делать возможным возникновения в терминологических системах полисемии такого типа. В 
то же время не стоит забывать, что в терминологии не образуется устойчивой сочетаемости, 
если у термина присутствует только одно значение в данном терминологическом поле: 
термину, независимо от его знаковой структуры, свойственна свободная, или денотативная, 
сочетаемость, опирающаяся на предметно-логические отношения. Не возникает в 
терминологической системе и фразеологических единиц, типичных продуктов 
внутриязыкового развития семантики свободных словосочетаний [5, 259-260].  

Еще одной причиной появления полисемии в терминах являются 
экстралингвистические факторы. Они могут быть незаметны в настоящем контексте. 
Экстралингвистические причины возникают из социальных, культурных, исторических, 
географических, прагматических и многих других источников, которые могут быть понятны 
только носителю языка. Чтобы определить эти причины, нужно понять основной и 
глобальный смыслы слова и проанализировать их с целью извлечения релевантной 
информации [6, 159]. Основная внешняя языковая (экстралингвистическая) причина 
возникновения многозначности терминов в научно-технической сфере- заимствование 
терминов в близком значении из смежных технологий и наук. Но в отличии от 
внутриязыковых способов образования полисемии, термины, образованные 
экстралингвистическим способом, быстро разделяются на слова с отдельными значениями, в 
результате чего эти термины утверждаются в статусе омонимов. Примером может послужить 
нанотехнологическая терминология, которая позаимствовала термины у большого 
количества наук, таких как химия, физика, атомная микроскопия и других.  

С недавнего времени появился еще один источник многозначности терминов: в 
результате прогресса научно-технических возможностей термин, изначально имевший 
значение «абстрактная математическая модель», развивает дополнительное значение 
«практическая реализация этой модели». Иллюстрацией может служить quantum dot 
(квантовая точка). Изначально это явление имело только одно значение- изолированный 
нанообъект, свойства которого существенно отличаются от свойств объемного материала. В 
то же время квантовая точка – это фрагмент проводника или полупроводника, ограниченный 
по всем трём измерениям и содержащий электроны проводимости. Так что же такое 
квантовая точка – абстрактная модель или конкретное электронное устройство? Обращение к 
истории исследования квантовых точек подсказывает ответ. Математическая модель 
квантовой точки существовала довольно давно и, строго говоря, не имела никакого 
отношения к нанотехнологии, а её практическая реализация произошла недавно в 
коллоидной химии. В настоящее время термин квантовая точка имеет два значения: 1) 
модель системы, которая локализует электрон в некотором месте пространства и 2) 
конкретное устройство, предназначенное для реализации квантовой точки. Второе из этих 
значений возникло как результат успехов в коллоидной химии [7, 364-366]. Данный способ 
возникновения многозначности специфичен для быстроразвивающихся наук, благодаря 
достижениям которых стало возможно превращение абстрактных понятий в реальные 
объекты.  

Еще одной причиной полисемии технических терминов является подмена объекта и 
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субъекта, когда одни и те же понятия рассматриваются с разных сторон. У термина 
biointeractive выделяются значения: 1) способный к обмену информацией между 
биологической системой и небиологической системой; 2) способный посылать и/или 
получать информацию от живого организма (это предполагает физико-химическое 
взаимодействие между поверхностью и матрицей). Первое значение предполагает, что 
биоинтерактивность небиологического материала заключается в его способности 
образовывать химические связи различной природы с биоматериалом, а также совместно 
функционировать в условиях такого взаимодействия. Во втором значении подразумевается 
возникновение функциональных связей за счет возможности образования химической связи 
между биологическим материалом и неживой системой. Другим примером этого явления 
может послужить термин facie из геологии. У этого термина можно выделить два основных 
значения: 1) фация- это часть слоя со своими литологическими и палеонтологическими 
особенностями, которые называют фациальными признаками; 2) это физико-географические 
условия, которые определяют неорганические и органические процессы на данном участке в 
данное время, отраженные в осадке, т.е. в первом значении подразумевается слой пород, а во 
втором представлена причина образования этих слоев [8, 1]. 

Таким образом, при исследовании терминологии технической сферы обнаруживается, 
что развитие полисемии в ней происходит по четырем возможным путям. Это традиционный 
перенос наименования на основе метонимии, синекдохи, метафоры, что представляет собой 
семантическое развитие знака. Кроме того, термин может приобретать новые значения в 
результате заимствования терминов в близком значении из смежных терминологий с 
последующим образованием омонимов. Еще одним специфическим источником 
возникновения полисемии является развитие термином, изначально имевшим значение 
«абстрактная математическая модель», дополнительного значения «практическая реализация 
этой модели» в результате достижения определенного развития науки в данной сфере или 
смежной области, способной воплотить данную модель в жизнь. Представляется, что этот 
механизм образования новых значений специфичен для терминов квантовой физики. И, 
наконец, для разделов технической сферы, находящихся на начальном этапе развития 
характерны языковые явления, присущие всем формирующимся терминологиям. В 
терминологии полисемия всегда оценивалась в качестве недостатка, но так как термины это 
часть языка, им свойственна асимметрия языкового знака. По словам Л.Л. Кутиной, 
«языковая избыточность всегда будет возникать на участках новых, формирующихся 
разделов знания». С этой точки зрения, терминологическая многозначность является 
«следствием естественной научно-логической операции рассмотрения понятий в разном 
отношении» [9, 89].  
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Интерес к корпусной лингвистике возрастает не только в рамках конференций по 

данному направлению, но и в газетах, книгах и других материалах, посвященных 
преподаванию языка. В связи с этим постоянно растет и число материалов по данной 
тематике. Ярким примером являются современные словари, которые не могут быть 
составлены без использования постоянно обновляющихся многомиллионных баз (текстовых 
корпусов), чтобы объяснить использование данного слова или выражения в контексте. 
Действительно, корпус данных заставил изменить наше восприятие языка: изменить наш 
подход в составлении грамматического материала, словарей и других учебных пособий; 
внести изменение в педагогике в целом. Цель данной исследовательской работы изучение 
различных видов корпусной лингвистики иностранного языка, а также рассмотрение 
способности студентов к самостоятельному обучению с использованием данных корпусов.   

Вклад корпусной лингвистики в языкознании трудно оспорить. По мнению Маккарти, 
корпусная лингвистика показывает главные изменения в связи с передовыми научными 
исследованиями, которые "изменят наш взгляд на систему образования, роли учителей, 
культурный контекст поставки образовательных услуг и посредничество между теорией и 
практикой »[1]. 

Действительно, рассматривая корпус в основе технологии преподавания иностранных 
языков, он позволяет преподавателям языка отвечать на такие важные вопросы как: 

• Какие слова и фразы наиболее часто используются в языке, который они преподают? 
• Какие различия можно наблюдать между фактической устной и письменной речи? 
• Какие грамматические конструкции наиболее часто  встречаются в языке и наоборот? 
• Сколько слов нужно знать изучающему язык человеку, чтобы он мог участвовать в 

повседневном разговоре, используя иностранный язык? 
• Являются ли наши студенты достижением прогресса в приобретении иностранного 

языка? 
•Какова разница между студентами в группе, имеющих разный уровень знания языка? 
Таким образом, язык корпус языка является не только сбором эмпирических данных, 

но и так называемой проверкой нашего восприятия языка. В нем освещаются различные 
особенности языка, на которые раньше не обращали внимания (например, на частоту 
словоупотребления, фразовых глаголов и словосочетаний и т.д.). Действительно, анализ 
корпуса данных позволил свести к минимуму несоответствие между содержанием 
существующих учебных материалов и естественным языком, включающий материалы с 
более простыми языковыми явлениями. Он также стал бесценным инструментом для 
понимания и организации процесса обучения иностранным языкам. 

Астон Г., Бернар С., Конрад С., Гавиоли Л., Юн H. [2] и другие подчеркивают, что 
использование корпусных данных в основном выгодно для обучения необходимым навыкам, 
а именно, говорить и писать. Несколько исследований были выполнены в американских и 
европейских университетов, направленных на изучение влияния использования корпусов 
данных на эффективность преподавания английского языка в письменной форме 
неносителями. Результаты исследования показали, что при использовании корпуса в 
процессе обучения он обеспечивает лучшее понимание студентов структуры языка, а также в 
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процессе обучения языку: 
1. Это повышает осведомленность студентов о том, как использовать слова и фразы в 

контексте, демонстрируя многочисленные примеры естественного языка. Студент получает 
возможность использовать корпусы в качестве универсального источника справочных 
данных, анализировать достоверность информации, и правильно использовать язык, в 
котором он нуждается, тем самым, приближая свою письменную речь к естественной. 

2. Он расширяет восприятие и понимания языковых единиц учащихся, принимая во 
внимание, как их форму так и значение. Студент использует грамматические структуры в 
определенном лексическом контексте, или, наоборот, словарный запас будет выстраиваться в 
грамматические структуры. В результате, разрыв между словарем и грамматикой стирается. 

3. Он оказывает помощь в интенсификации процесса изучения языка, предлагая 
студентам данные, наиболее часто используемые в изучаемом языке. 

4. Это повышает мотивацию студентов и осознанно подводит к английской письменной 
форме. Студент занимается всеми этапами процесса написания, включая редактирование и 
корректировку, также он может самостоятельно анализировать и проверять использование 
языка через корпусную базу данных. 

5. Он расширяет словарный запас учащихся, включая специализированную лексику при 
использовании специальных корпусов. 

6. Это способствует автономии учащегося во время учебного процесса [3]. 
Несмотря на то, что многие исследования в данной области сосредоточены на 

использовании корпуса в пределах классной комнаты, опыт, проведенный в университете 
Чжан (Корея), направлен на изучение того, как студенты реагируют на использование 
корпусов самостоятельно и то, что должно быть обеспечено, чтобы развивать свои 
автономные навыки пользователя корпуса. Данные об этом опыте и оценках консультации 
общего и специального корпусов для развития письменного языка у студентов были 
проанализированы в рамках исследования. Было выявлено, что общие корпусы служили 
участникам в качестве справочных данных, а специализированные корпусы являлись 
непосредственными помощниками при работе с научной литературой. 

Это может быть объяснено тем, что, будучи неносителями английского языка студенты 
инженерных специальностей, участники данного исследования, хотели приблизить свою 
профессиональную речь до уровня носителей  английского языка. Тем самым автор 
исследования делает вывод о том, что необходимо постоянно улучшать и модернизировать 
специализированные корпусы совместно со студентами [4]. 

Корпусная лингвистика также нашла свое широкое применение в преподавании 
профессионального английского языка. Ежегодно увеличивается число проектов, целью 
которых является создание корпусов для ESP (Английский для конкретной цели) обучения. 
Среди них корпус делового английского языка, Мичиган корпус академического 
разговорного английского языка, корпус английского языка Гуанчжоу Petroleum  и другие. 
Смысл таких узконаправленных корпусов в том, что они облегчают достижение конкретных 
научных и образовательных целей. Профессиональные корпусы проще в эксплуатации и 
ориентированы на конкретный сленг или вариант языка, который требуется для 
исследователя, студента  или преподавателя иностранного языка. Специализированный 
корпус также может быть использован как для студентов, так и для преподавателей для 
создания специализированных глоссариев, что помогает выделять основное базу языка для 
специалистов в определенном направлении. 

Также существуют несколько проектов, которые основаны на участии студентов в 
вегетативной работе, направленной на создание узконаправленных корпусов. Таким 
примером может быть корпус английского языка для высокоточной электроники - проект 
Томского политехнического университета (ТПУ) под руководством А.Ю. Фильченко [5]. 
Проект был реализован студентами старших курсов и магистрами ТПУ. Следует отметить, 
что работа студентов с базой данных на естественном языке помогает им самостоятельно 
формировать свое собственное восприятие и понимание языка, который они изучают; 
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составлять выводы в связи с различными аспектами языка; выявлять определенную 
грамматику и лексические закономерности. Это помогает более эффективному быстрому 
развитию их коммуникативной компетенции, познавательных навыков, и самостоятельности 
учащихся. Правильное выполнение поставленных задач под четким руководством учителя  
позволяет студенту постепенно становятся способным справляться с самостоятельным 
поиском данных в различных корпусах, ставить собственные научно-исследовательские цели 
и достигать их. 

Learner Corpus является не новым, но неизменно перспективным направлением в 
применении корпусов в преподавании иностранных языков. Грейнджер С., является 
новатором в данной области.[6]. Международный корпус Learner английского языка (2009), 
созданный в Центре корпусной лингвистики состоит из аргументативных эссе, написанных 
студентами, имеющие уровень владения языка выше среднего или продвинутый. База 
данных состоит из 19  направлений, каждый из которых представляет различную структуру 
(с английского на французский, английский-русский, и т.д.). Корпус усиливается двумя 
функциями: встроенное согласование, позволяющее пользователям искать словоформы, 
леммы и часто посещающие речевые метки, профиль обучаемого (пол, возраст, родной язык, 
и т.д.). Корпус позволяет изучать типовые ошибки студентов [7]. 

Известное исследование студентов проходило в совместном проекте Грейнджер С. и 
Альтенберг В., где рассматривалась возможность использования популярных модальных 
глаголов. Ученые сделали вывод, что даже продвинутые студенты испытывают трудности с 
использованием данных глаголов. Авторы исследования предполагают, что программы на 
основе данных упражнений могут способствовать повышению осведомленности 
использования глаголов в разных контекстах. 

Computer Assisted Language Learning также основан на использовании корпусов языка. 
Изучая языки с использованием различных корпусов, были созданы базы данных через 
специально разработанные корпусы задач и материалов (например, согласование списков на 
раздаточный материал). Это направление в преподавании обычно называют как 
компьютерно-управляемое обучение или DDL и базируется на эмпирических данных о том, 
что студенты приобретают языковые навыки более эффективно в режиме "наблюдения, 
предложения, эксперимент». Студенты имеют возможность сделать свои собственные 
выводы относительно смысла слов, фраз, на основе использования «сырых» данных языка. 
Джонс Т. видит DDL как процесс, который «предлагает студентам примитивные данные, 
чтобы сделать из ученика языкового исследователя, где каждый студент Шерлок Холмс» [8]. 
Свидетельство популярности DDL  поддерживается другими исследованиями таких ученых, 
как Стивенс В., Вихманн А., Fox Г., Триббл С, Джонс Л., Астон Г. и другими, а также 
многочисленными DDL интернет-ресурсами. 

Стоит отметить, что широкое использование корпусной лингвистики не обязательно 
говорит о том, что данные, содержащиеся в корпусной лингвистике  необходимо постоянно 
использовать в преподавании языка. К сожалению, многие последние достижения в развитии 
корпусных технологий и корпусной лингвистики в целом не достаточно проявились в 
методологии языка. Одной из причин является слабая интеграция двух научных направлений 
- корпусной лингвистики и преподавания иностранных языков. Язык корпусов составляются 
в основном лингвистами, которые не занимаются  преподаванием языка. В результате, 
преподаватели языка недостаточно информированы о достижениях в корпусной лингвистике, 
что приводит к их нежеланию применять инновационные методы обучения языкам, особенно 
если они требуют новых компетенций. Специально учебные курсы для преподавателей по 
использованию корпусов в языковом образовании могут быть возможным решением 
проблемы. Один из известных проектов в рамках этой области исследований был проведен в 
Институте прикладной лингвистики Варшавского университета. Основными задачами, 
реализуемыми четырнадцатой сессией педагогического курса, были представить учителям 
стажеров; чтобы ознакомить их с диапазоном доступных корпусов,  основные ресурсы и 
инструменты корпусов; и продемонстрировать им, различные приложения корпусов в 



3887 

языковом образовании, с акцентом на использовании курсов для домашней подготовки, а 
также корпус с основными учебными материалами. Результаты исследования показали, что, 
в конце концов, реакция студентов на курс была положительной, поскольку они признавали 
преимущества материалов и инструментов в области преподавания языка. Тем не менее, для 
слушателей (учителей) требуется больше времени, чтобы изучить  данные ресурсы и 
программное обеспечение. Авторы проекта пришли к выводу, что один короткий курс не 
является достаточным для использования корпусов в своей будущей работе, если 
преподаватели не имели тесных связей с этими ресурсами [9]. Таким образом, существенное 
изменение преподавания в языковых классах может быть достигнуто только с помощью 
тесного сотрудничества лингвистов и преподавателей иностранных языков в сочетании с 
обширной экспозицией корпусов и соответствующего обучения учителей. 

Многочисленные исследования доказали, что корпусы являются  ценным источников  
для преподавания языка как в качестве справочных данных, так  и в использовании учебного 
материала. Поэтому необходимо, чтобы результаты научных исследований в корпусной 
лингвистики, которые могут принести пользу в изучении языка, доводились до 
преподавателей английского языка, а также мотивировали бы их в использовании данных 
корпусов в процессе обучения. 
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Бүгінде ағылшын тілін білмеу үлкен кемшілікке айналып барады. Сондықтан аталған 
тілді жұмысыңыздан бас көтермей-ақ, меңгеріп алуға барлық мүмкіншіліктер жасалып отыр. 

Әрбір шет тілін үйренуді мақсат еткендер бұл үдерістің біршама күрделі әрі көп 
уақытты қажет ететінін ескергендері жөн. Дегенмен, бірнеше ережеге сүйене тырысатын 
болсаңыздар, кез келген тілде, тіпті ең күрделі тілдердің өзінде де сөйлей алу дәрежесіне 
жетуге болады. Расында бірнеше айдың көлемінде толық сөйлеп кете қоймайсыз. Бірақ 
диалогтардағы сөз саптауыңыз жақсарғаны өзіңізге біліне бастайды. 

Шет тілдердің арасында ағылшын тілі баяғыда-ақ алғашқы орынды иеленді. Бұл 
әлемдік тілде миллиондаған адамдар сөйлейді. Ағылшын тілі қазірде кез келген салада 
қолданылады. Бизнес, туризм, ғылым, білім беру жүйесі, интернет, кинемотограф... Сізге де 
осы тілді білген артық болмайды. 

Егер сіз қандай да бір себептерге байланысты ағылшын тілін мектепте де, 
университетте де оқымасаңыз, бірнеше негізгі курстан бастаған дұрыс. Мысалы, бірінші 
атақты америкалық лингвист Пол Пимслердің методикасымен жасалған курсты тыңдау, ал 
сосын Assimil немесе Grammar in use курстарының бірнеше деңгейінен өту. Пимслердің 
бастапқы аудиокурсы арқылы күнделікті сөйлесуге қажетті негізгі 500 сөзді (жалпы 2000 сөз) 
жаттап шығуға сөздің дұрыс айтылуын үйренуге және тілді меңгеру үшін сервистердің 
барлығы дерлік қолданатын интервалды қайталауға дағдылануға болады.   

Тілді мейлінше жақсы меңгеріп шығу үшін ана тілді барынша аз қолдануға тырысу 
қажет. Бұл дегеніміз тек ағылшын-ағылшын (ағылшын-орыс не болмаса ағылшын-қазақ емес) 
сөздіктерін қолдану, ақпаратты www.google.com/nc rарқылы іздеу (ақпаратты орыс немесе 
қазақ тілдерінде бермейді), Wikipedia-дан Simple English-те мақалалар оқу. Сөздіктердің 
ішінен Merriam-Webster-ге назар аударыңыз. Аталған сөздіктің сайты әрдайым қызығарлық 
заттарға толы: өз біліміңді тексеру, сөзжұмбақ шешу және жай ғана сөздік ойындар ойнау. 
Классикалық сөздіктерге мағыналары әлі еніп үлгермеген сөздерді Urban Dictionary-дан 
қарауға болады. Контекстегі жаңа тіркеске жасалынған видеоны көру 
үшін Media рубрикасына назар аударуларыңызға кеңес береміз. 

Сөздік қор 

 
Жаңа сөз кездескен кезде, ол қысқа мерзімді есте сақталады, бірақ егер ол сөз 

қолданылмаса, бірнеше күннен соң ұмытылады. Интервалды қайталау техникасы қандай да 
бір сөзді ұзақ уақытқа есте сақтауға мүмкіндік береді. Бұрын бұл үшін бір жағында ағылшын 
сөзі, екінші жағында оның мағынасы жазылатын карточка жасалатын. Енді сөздерді 
Anki бағдарламасы арқылы қайталауға болады. Бағдарламада карточкаларды тақырыптар 
бойынша жинауға болады (мысалы, оқылған мақаладан кездескен жаңа сөздер жинағы). 
Сөзді жаттау кезінде, әрдайым оның қаншалықты оңай еске түскенін көрсетіп өту қажет. 
Осылайша сервис жаңағы карточканы қанша уақыттан соң ұсынуға болатынын анықтайды 
(бір минуттан соң ба, 5 сағаттан соң ба әлде 10 күннен кейін бе). 

Popling деп аталатын басқа бір сервис тіпті жұмыс істеп жатқан кезде де сөз жазылған 
карточкаларды экранда жылжитын бетте шығарады. Бетті елемеуге де немесе бірнеше 
секунд сөзбен жұмыс істеуге уақыт бөлуге де болады. Сонымен қатар, осындай форматқа 
ұқсас Memrise сервисі де бар. 

Аталған сервистерден бөлек сөздермен жұмыс істеудің түрлі әдістерін Lingualeo, Busuu 
секілді сайттар да ұсынады. Lingualeo-нің ерекшелігі ретінде өзіңіз ұнатқан материалдың 
ішіндегі сөздермен ғана жұмыс істеуге мүмкіндік беретінін айтуға болады. Ал Busuu-дың 
артықшылығы – бизнес-ағылшынның арнайы курсы мен тіл меңгеріп жатқан басқа 
қолданушылармен тілдесу. 

Іскер қатынасхаттар 
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Ағылшын тілін жазбаша түрде үйрену элементтері кемеліне жеткен сайт 

деп Livemocha.com-ды айтуға келеді. Сіз орындаған тапсырмаларды сол тілде сөйлейтіндерге 
тексеруге жібересіз және өзіңіз де басқа біреудің тапсырмаларын тексере аласыз. Сервистегі 
қолданушылардың саны бүгінде 16 миллионнан асады сол себепті өзіңізге «мұғалім» тауып 
алу еш қиындық тудырмайды. Сонымен қатар, жазуға Lang-8 сервисі арқылы да машықтана 
аласыз. Бұл сервис үйреніп жатқан тіл бойынша қай жерде күнделік жүргізуге болатынын 
әлеуметтік желілердің есіне салып тұрады. Бір ғана айырмашылық – тіл білетін достарыңыз 
қателеріңізді сіздің жазбаларыңызда дұрыстай алады. Өз бетінше жазып үйренуге сондай-
ақ Nobuna сервисі де көмектеседі. 

Бұл жерде қызықты видеоларды көруге сосын естігендеріңді жазуға болады. Осылайша 
Nobuna жазуды да айтылған сөзді түсінуді де үйретеді. 

Сөйлесуге машықтану 

 
Әңгіме-дүкен құруға болатын адамды жоғарыда айтылған Livemocha, Busuu сайттары 

арқылы-ақ табуға болады. Бірақ, әңгімелесушіні тек жынысына, жасына, тіл білу деңгейіне 
қарай сұрыптамай, сонымен қатар, қолданушылардың екеуіне де ортақ тақырыптың болуын 
ескеретін сайт та бар. Ол – Palabea. 

Palabea сайты қолданушылардың видеоойындарды немесе Дүниежүзі тарихын 
ағылшын тілінде талқылауға дайын екендіктерін айтуға мүмкіндік береді. Аталған тақырып 
кімде-кімге қызығушылық танытса, диалог құруларына болады. Бірақ, жоғары көрсетілген 
сайттардың барлығы уақыт өткеннен кейін ақша талап ете бастайды. Егер шығындалғыңыз 
келмесе, Skype-тағы арнай топтар арқылы диалог құратын адамды табуға болады немесе My 
Happy Planet сайтында сіз үйреніп жатқан тілде сөйлейтін адаммен тегін тілдесе аласыз. 

Оқу 

 
Оқығанда да ең қызығын оқыған дұрыс. Түрлі әдебиет TechCrunch-тағы мақалалардан 

пайдалырақ себебі, бір жағынан жаңа сөздер көп кездессе, екінші жағынан лексикасы алуан 
түрлі келеді. Оқыған кезде білмейтін сөздердің астын сызып, оларды Anki-ге салып 
отырыңыз. Егер электронды кітапқа ақша жұмсағыңыз келмесе, мәтінді тегін 
кітапханалардан жүктеп алуға болады. Соның ішінде Gutenberg Project, ManyBooks 
сайтарына кіріп көрсеңіз болады. 

Атақты Amazon сайтында да тегін электронды кітаптарға арналған арнайы бөлім бар. 
Егер түгел бір кітапты оқып шығуға білім деңгейіңіз жетпесе, бизнес кітаптардың қысқаша 
мазмұны берілген Readitfor.me сервисінің қызметіне жүгініңіз. Оқуды әдетке 
айналдыруға DailyLit сервисі біршама септігін тигізеді. Ол күн сайын электронды 
поштаңызға кітаптан алынған шағын үзінділерді жіберіп отырады. Егер оқырман оқуды 
жалғастырғысы келсе, мәтін соңындағы батырманы басуы тиіс. 

Бизнес-подкасттар 
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Жүгіру, серуендеу кезінде, автобуста, автокөлікте, үй жинау кезінде және ұйықтар 

алдында уақыт бөліп ағылшын тілінде подкаст тыңдауға болады. Мысалы, Monocle 
радиосында бағдарламалардың жазбалары, Wired.co.uk, Tech Weekly Podcast болатын 
апталық шолулар, The Economist пен WSJ-дегі дыбыстандырылған 
мақалалар, Freakonomics пен The Nerdist-тің жаңа сериаларын тыңдауыңызға болады. 
Дегенмен, кейбірінде мәтін жылдам оқылады сондықтан, түсінбеуіңіз мүмкін. 

Пайдалы видео 

 
Тыңдау ұнамай ма? Онда кино, сериал, телешоу көруге болады. Мәселен, әр апта 

сайын Entrepreneurial Thought Leaders-те Стэнфорд университетінде өтетін видеолекциялар 
жарияланып тұрады. Көңіл-күйді көтеру үшін Saturday Night Live-тің жаңа бағдарламасын 
тамашалауға болады. Ал ағылшын тілін мақсатты түрде меңгеріп, полиглоттардың 
тәжірибесімен шабыттанғыңыз келсе, YouTube-та мынадай арналарға жазылыңыз: James 
ESL, Fluency MC, Loki2504. 

Жанды сөйлесу 

 
Тілді жетілдіруде әлемде ешбір нәрсе жанды сөйлесуге жетпейді. Сіз үйреніп жатқан 

тіл ана тілі болып саналатын адаммен тілдесуге дайын болмасаңыз, ағылшын тілін үйреніп 
жүргендермен сөйлесуге болады. Ал ағылшын ана тілі болып саналатын адаммен сөйлескіңіз 
келсе, «Білім» орталығына баруыңызға болады. 

Ағылшын тілінің сізге қажеттілігі жайлы әлі де күмәндансаңыз, мына 10 себепті оқып, 
оны білудегі артықшылықтармен таныс болыңыздар. 

1.Еңбек нарығындағы "бағаңыздың" өсуі. Қазір жұмысқа қабылдағанда ағылшын тілін 
білетін жастарға ерекше құрметпен қарайды. Ал кейбір шетелдік компанияларда бұл тіпті 
талап ретінде қарастырылады. Жақсы жұмыс иегері боламын десеңіз, қазірден бастап 
ағылшын тілін үйреніңіз. 

2.Ми жаттығуы. Шет тілін игеру - миға деген керемет жаттығу. Ақпарат ғасырында 
адамға жақсы ес, жаңа ойлар қажет. Ол үшін мидың жақсы жұмысы артық болмайды. 

3.Аудармасыз-ақ шет ел киноларын қарау. Кабельді телеканалдардан көптеген елдердің 
бағдарламаларын, киноларын ағылшынша көре аласыздар. Тек өз еліңіздің ақпаратымен ғана 
емес, әлемдік жаңалықтардан, мәдениеттен хабардар боласыз. Аудармасыз фильм қарау 
арқылы оны тереңірек түсініп, көбірек әсер ала аласыз. 

4.Шет ел музыкасын тыңдау. Сөзсіз ағылшын тіліндегі классикалық та, заманауи 
туындылар да әлемдік танымалдыққа ие. Сүйікті әншіңіз не жайлы ән айтып жатқанын 
түсіну арқылы оның шығармашылығын толықтай бағалай аласыз. 

5.Шет елде демалыста жергілікті тұрғындармен тілдесе алу. Шет елдің қайсысына 
барсаңыз да, ағылшын тілі қолданыста болады. Адамдарды түсініп, сол елдің тұрмысы 
жайлы көбірек ақпарат, ал демалысыңыздан көбірек әсер ала аласыз. Таныс емес жерден 



3891 

жоғалмай, керек жерді таба аласыз. 
6.Ағылшын тілдегі әдебиет оқу. Әлемдік әдебиеттің танымал туындыларының орыс, 

қазақ тіліне аудармасын оқып жүрсіз. Алайда оның түпнұсқасын ағылшын тілінде оқығанға 
не жетсін? Сіздің мамандығыңыз бойынша әдебиет тек ағылшынша шығып, орысша, 
қазақшаға аударылғанша бір-екі жыл өтеді делік. Өз салаңыздағы жаңалықтардан қалмай, 
онымен уақытылы танысып отыру үшін сізге бар керегі - ағылшын тілін білу. Арнайы бір 
салаға маманданған сайттар да көбінде ағылшынша. Демек ағылшын тілін білу арқылы 
қажет ақпаратты ала аласыз. 

7.Ортаңыздың өсуі. Ағылшын тілді форумдар мен сайттарда жүріп, талай жаңа 
адамдармен танысуға болады. Олармен ағылшынша тілдесіп, өз біліміңіз бен тіл 
ерекшеліктерін жақсарта аласыздар. 

8.Жаңа қызығушылық табу. Әр адамның өзіне тән қызығушылықтары бар. Ол өміріне 
қызық сәттер қосып, оны күнделікті істерден алаңдатады. Сіз үшін бұл хобби - тіл үйрену 
болсын.  

9.Қосымша табыс көзі. Ағылшын тілін жақсы игерсеңіз, тек өз жұмысыңызда ғана 
сәттілікке жетіп қоймай, басқа да табыс көздерін таба аласыз. Мысалға реферат, диплом 
жұмыстары, арнайы әдебиетті аудару жақсы табыс әкеле алады. 

10.Қосымша мүмкіндіктер. Шет тілін білу сізге қосымша мүмкіндіктер ашады. Шет 
елге оқуға түсу, машықтануға шет елге барып келу және басқа да тосын мүмкіндіктер пайда 
болуы әбден мүмкін. 

 
Қолданылған әдебиет: 

1. Самыкова Б.В. Шет тіліні оқыту жүйесі 
2. Қараев Ж.А. Оқытудың үш өлшемді әдістемелік жүйесі 
3. Т.Н.Марамзина. Личностно-ориентированное обучение (интерактив)// 

Иностранные языки в школе.2004 
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СЕКЦИЯ 8 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
8.1 Актуальные проблемы экономики  

 
 
УДК 339.92 

ТРАНСҰЛТТЫҚ КОРПОРАЦИЯЛАР ҚЫЗМЕТІН ЗЕРТТЕУДІҢ 
ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Абайділда Әлия Ерболқызы 

abaidilda.a.e@gmail.com 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Экономика факультеті 

 «Экономика» - 6М050600 мамандығының магистранты, Астана, Қазақстан 
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Трансұлттық корпорациялар (ТҰК) әлем шаруашылығы байланыстарының барлық 

салаларына қатысып, әлем экономикасының «локомотивтері» деген атқа ие болды. ТҰК 
қызметтері ұлттық шаруашылықтың көптеген салаларын қамтып, әлемнің барлық 
бөліктеріндегі елдерге бағытталады. Осы жерде ресурстардың айтарлықтай бөлігі ТҰК 
шеңберінде жүзеге асырылатындықтан олардың әлем экономикасындағы рөлі аса маңызды. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін трансұлттық корпорациялардың күшею 
тенденциясы байқалды. Бұл ТҰК теориясы мен әлем экономикасының тікелей шетел 
инвестициялары арқылы интернационализациялануына байланысты зерттеулерге көп мән 
беруіне алып келді. Бастапқыда ТҰК фирмалар теориясы шеңберінде қарастырылып, кейін 
дербес концепциялар ретінде қалыптасты. Олардың негізінде С.Хаймердің фирманың 
шетелге тікелей инвестицияларын іске асыруда жергілікті бәсекелестердің алдындағы 
артықшылыққа ие болу қажеттілігі туралы; Р.Коуздің ірі корпорацияның ішіндегі ерекше 
нарықтың бар болуы, Р.Вернонның өнімнің өмірлік циклі концепциясы сияқты американдық 
экономистердің идеялары жатыр. 

Алғашқы капиталдың халықаралық қозғалысының классикалық тұжырымдасының 
авторлары А.Смит және Д.Рикардо екендігі мәлім. Кейінен олардың еңбектеріне сүйеніп 
Э.Хекшер мен Б.Олин экономистері неоклассикалық тұжырымдаманың негізін салды. 
Классикалық теория өкілдері капиталды шығарудың донор-елге де реципиент-ел үшін де 
өзара тиімді екендігіне назар аударады. Олардың пікірінше, инвестициялар бәсекелестіктің 
күшеюінен импорттаушы елдің экономикалық өсуінің жылдамдауына алып келеді. 

Кейнсиандық теорияда мемлекеттің төлем балансы мен капиталдың қозғалысының 
өзара байланысы талданады. Дж.Кейнс тауар мен қызмет көрсету экспортының көлемі 
импорттан асып түскенде капиталды шығару жүзеге асырылады деп есептеген. Кейнсиандық 
теория бойынша бұл ереже орындалмаған кезде мемлекет араласуы тиіс болды. 

Маркстік-лениндік тұжырымдама бойынша, капиталды шығару – бұл өнеркәсіп пен 
банктік сектордағы монополизациясынан ағып шығатын имперализмнің бір белгісі. Маркс 
бойынша, капиталды шығару имперализмнің экспансиясы арқылы өндірістің жүйеленген 
моделін құруға әсер етеді. В.Лениннің пікірінше, колониалдық елдерге капитал мен 
технологияның экспорты сол елдердің дамуына ықпал етеді, сонымен қатар, алдағы 
капиталистік елдердің өсудің баяулауына алып келеді. «Имперализм капитализмнің жоғары 
сатысы ретінде» атты еңбегінде В.Ленин бұрыңғы еркін бәсекелестік еркін түрді басым 
болған капитализм үшін тауарларды шығару тән. Ал монополиялардың үстемдігімен жаңа 
капитализмге капиталды шығару тән бола бастады деген ой айтқан. Бұл теорияға сәйкес, 
ТҰК – бұл біріншіден өндірістің интернализациялануы үдерісіне капиталистік және 
орталықтандыру үдерісінің салуының нәтижесі [1]. 

ТҰК қызметін, формалардың орналасуын («geography of interprise») зерттеуге арналған 
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іргелі еңбектер 1950-шы жылдардың аяғында пайда болды. Олардың қатарында, 
Дж.Гэлбрейт, А.Чендлер, Дж.Даннинг және С.Хаймердің теорияларын қарастыруға болады. 

Американдық экономист Дж.Гэлбрейт ТҰК-дың пайда болуын технологиялық 
себептермен түсіндірген. Оның пікірінше, халықаралық компаниялардың шетелдік 
филиалдарын ұйымдастыру қабылдаушы елдердегі кәсіпорындарда тауар мен қызмет 
көрсету жүйесін талап ететін,  заманға сай күрделі өнімді шетелде өткізу мен техникалық 
қызмет көрсету қажеттілігімен  тығыз байланысты.  

Монополиялық артықшылықтар моделін американдық С.Хаймер ұсынды, оны ары 
қарай Ч.Киндлебергер, Р.Е. Кэйвз, Г.Дж. Джонсон, Р. Лакруа дамытты. Монополистік 
артықшылық теориясы бойынша шетелдік инвесторға өзінің нарығында «ойын ережелерін» 
жақсы меңгерген, жергілікті әкімшілікпен жақсы қарым-қатынас орнатқан, үлкен 
трансакциондық шығындар шекпейтін жергілікті фирмалар алдында артықшылықтарға ие 
болу қажет. Басқаша айтқанда, С.Хаймер фирманың шетел нарығына шығу шарты ретінде 
жергілікті бәсекелестер алдында белгілі бір артықшылыққа ие болуы тиіс деген. Шетел 
фирмалар үшін артықшылықтарды жергілікті фирмалар шығармайтын өзіндік ерекше өнімді 
өндіру арқылы; жетілген технологияларды қолдану; мол табыс алуға мүмкіндік беретін 
«масштаб эффектісін» және басқа да жолдарды қолдану арқылы ие болуға болады.  

Ч.Киндлебергер С.Хаймердің монополиялық артықшылықтар концепциясына 
негізделіп, ТҰК-дың сәтті қызмет етудің негізгі факторларын анықтаған: 

* маркетинг техникасындағы артықшылықтарға ие болу; 
* өндіріс масштаб эффектісі есебінен сыртқы және ішкі үнемдеуді қолдану мүмкіндігі; 
* жаңа технологиялар, мамандандырылған еңбек күші мен әлемдік капитал нарығына 

еркін кірумен байланысты артықшылықтарды иелену; 
* шетел инвесторларына қатысты мемлекеттік реттеудің жеңілдіктерін алу [2]. 
Американдық экономист Р.Вернон халықаралық экономика элементтерін маркетинг 

теориясымен байланыстырған. 1966 жылы фирманың өсу теориясы негізінде Р.Вернон 
өнімнің өмірлік циклі моделін ұсынды. Бұл модель бойынша кез-келген өнім өмірлік циклдің 
4 кезеңінен өтеді: I – нарыққа ену, II – сатудың өсуі, III – нарықты толтыру, IV – сатудың 
бәсеңдеуі. 

Ал өндірісін ретке келтірген фирма үшін өнімнің өмірлік халықаралық циклі келесідей 
көрсетіледі: I – жаңа өнімнің монополистік өндірісі мен экспорты; II – шетелдік 
бәсекелестерде ұқсас өнімінің пайда болуы мен олардың нарықтарға енуі; III – 
бәсекелестердің үшінші елдердің нарықтарына шығуы мен сәйкесінше сол өнім 
экспортының қысқаруы;  (IV – мүмкін кезең ретінде пионер-елдің нарығына бәсекелестердің 
енуі).  

Әрине технологиялық жағынан алда келе жатқан фирма жаңа өнім өндірушілер 
тарапынан бәсекелестіктің пайда болуына дейін басқа өнімді шығарып енгізе алады. Алайда, 
экспортқа қауіптің күшеюінен шығар басқа да жол бар – бұл өнімнің шетелдегі өндірісін 
ретке келтіру, бұл өз жағынан өнімнің өмірлік циклін ұзарта алады. Сонымен қатар, өсу мен 
жетілу кезеңдерінде өндіріс шығындары азайып, өнім бағасының төмендеуіне және 
экспортты кеңейту мен шет елдерде өндірісті ретке келтіруге мүмкіндік береді. Бірақ 
экспортқа қарағанда өнімді шет елдерде өндіру көп жағдайда тиімдірек болады: бұл кедендік 
кедергілерді айналып өту, шетел монополистерімен күресте өз позицияны күшейту және т.б. 

Интернализация моделі Р.Коуздың идеясына негізделеді. Р.Коуз бойынша, ірі 
корпорацияның ішінде оның бөлімшелерінің арасында ерекше ішкі нарық болады, ол нарық 
корпорация мен оның бөлімшелерінің басшыларымен реттеледі. Интернализация моделін 
құрушылар – ағылшындық Бакли, М. Кэссон, А. Рагмен, Дж. Даннинг және т.б. пікірінше, 
халықаралық операциялардың айтарлықтай бөлігі ТҰК атты ірі шаруашылықы кешендердің 
бөлімшелерінің арасындағы ішкі фирмалық операциялар болып табылады [3]. 

1981 жылы Дж.Даннинг «эклектикалық парадигма» ұғымын енгізді. Бұл эклектикалық 
модель бойынша фирма шетелде тауалар мен қызмет көрсетуді өндіруді, яғни тікелей 
инвестициялауды жүзеге асыруды келесідей үш алғышарттың сәйкес келуінен бастайды: 1) 
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сол шетел елінде фирма басқа фирмалармен салыстырғанда артықшылықтарға иа болады 
(артықшылық моделі); 2) фирма кейбір ресурстарды өз еліне қарағанда шетелде тиімдірек 
қолдана алады (иеленушінің ерекше артықшылықтары); 3)  фирма үшін осы 
артықшылықтарды тауар экспорты мене білімдерді басқа фирмаларға сату арқылы жүзеге 
асырудан гөрі өзіне пайдалануға тиімді (интернализация артықшылығы). 

 
1-кесте. Тікелей шетел инвестицияларының халықаралық қозғалысының негізі ғылыми 

теориялары (1960-1991) 
Теория/ 

парадигма 
Автор(лар) Жылы Талдау пәні Мәселелері 

ТҰК және 
нарықтың 
жетілмегендігі 
(монополистік 
бәсекелестік) 

Хаймер 
 
Киндльбергер 

1960 
 

1969 

АҚШ ТҰК ТҰК бәсекеге 
қабілеттілігін түсіндіру 
мен олардың 
интернационализа-
циялану стратегиясы 

Тауардың 
халықаралық 
өндірісінің циклі 

Вернон 1966 АҚШ ТҰК ТШИ және сыртқы 
сауда, ағымдар, 
халықаралық бизнестің 
дамуына технологиялар 
мен тауарлардың 
өмірлік циклінің әсері 

Олигополиялар 
және ТШИ 

Никкербоккер 
Вернон 
Грэм 

1973 
1974 
1978 

Американдық 
және 
еуропалық 
ТҰК 

Олигополиялық 
нарықтық құрылымдар 
мен ТШИ стратегиялар 

Интернациализация Баккли мен 
Кассон 
Ругманн 

1973 
1974 
1978 

ТҰК Трансұлттану, көлдеңен 
және тігінен интеграция 

«Ұшатын қаздар» 
парадигмасы 

Коджима 
Озама 

1978 
1995 

Жапондық 
ТҰК 

ТШИ экспорттау 
арқылы экономикалық 
өсу 

Ұлттардың 
бәсекелестік 
артықшылықтары  

Портер 1980 Өнеркәсіптік 
дамыған 
елдердегі ТҰК 

Елдер мен өнер-кәсіптік 
салалардың 
бәсекеқабілеттілігі 

Эклектикалық 
парадигма 

Даннинг 1981 Өнеркәсіптік 
дамыған 
елдердегі ТҰК 

Компаниялар мен елдер 
бойынша ТШИ –дың 
ерекше детерминаттары 

Инвестициялық 
даму жолы 

Даннинг 
Нарула 

1981-
1986 
1991-
1993 

Дамыған және 
өсіп келе 
жатқан 
экономикалар 

Таза сыртқы 
инвестициялау бойынша 
позицияла-рымен сәйкес 
елдердің жіктелуі 

«Күш позициясы» Жильпен 
Ротгеб 

1975 
1989-
1991 

ТҰК және 
үкімет 

ТҰК мен үкімет 
арасындағы өзара 
байланыс, 
инвестициялық 
тәуелділік пен саяси 
келіспеушіліктер 

Дерек көзі – Пауль Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия 
возраждения промышленности. 28 б. 

 
ТҰК-дың халықаралық қызметін эмпирикалық зерттеу шетел инвестициялаудың 

олигополистік моделінің туындауына ықпал етті. Мысалға, Никкербокер 1948-1967 жылдар 
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аралығындағы 187 американдық ТҰК-дың қызметін талдап, олигополиядық салаларда нарық 
көшбасшылары шетелге инвестиция шығару кезінде өзінің артынан өз бәсекелестерін 
тартады деген нәтижеге келді. Никкербокер еңбектеріне негізделіп, Грэм АҚШ трансұлттық 
корпорацияларының Еуропада және еуропалық ТҰК-дың АҚШ-тағы қызметін зерттеген.  

Жоғарыда аталған экономист ғалымдардан басқа, трансұлттық корпорациялардың 
қызмет ету ерекшеліктерін, олардың нарықтағы өзін-өзі ұстау ережелерін П.Баккли, Р.Кейвз, 
С.Янга, М.Кассон, М.Кастельса, К.Акамацу, П.Маги,  К.Коджима, М.Портер және т.б. 
зерттеген. П.Фишер өз еңбектерінде тікелей шетел инвестицияларының халықаралық 
қозғалысының негізі ғылыми тұжырымдамаларын тізіп көрсетті (1-кестеден көруге болады) 
[4]. 

Трансұлттық корпорациялардың түсінігіне келетін болсақ, орыс ғалымдары 
С.В.Шагурин мен П.Д.Шимко еңбегінде ТҰК – өз қызметінде халықаралық деңгейге 
бағытталған және орналасу елінде және басқа елдердегі бөлімшелерінде шешім 
қабылдаудың ортақ орталығы мен трансұлттық өндірістік, сауда және қаржылық кешенді 
қалыптастыруды талап ететін кешен деп анықтама берілген. ТҰК-ға тән сипаттама түрлі 
елдерде орналасқан өзінің құрамындағы заңды тұлғалар мен құрылымдық бөлімшелерінің 
орталықтандырылған басшылықтың белгілі бір дербестік дәрежесіне ие болуы. Олар 
компанияның ел ішінде және шет елдерде де қызмет ете алатын өздеріне тән жаһандық 
кешенді бизнес философиясын қолданады. Әдетте бұндай компаниялар өзінің қызмет 
барысында халықаралық бизнеске тән барлық қолжетімді операцияларды қолдануға 
тырысады [5].  

Қорытындылай келе, трансұлттық корпорациялардың қалыптасу мен капиталдың 
халықаралық қозғалысын зерттеуші әртүрлі тұжырымдамалық мектептер өкілдерінің 
көзқарастарын қарастыра отырып, сол теориялық негіз ретінде А.Смит пен Д.Рикардоның 
классикалық теорияларынан бастап, кейнсиандық, неоклассикалық, неокейнсиандық, маркс-
лениндік теориялары жатады деп айтуға болады. Өз уақыттың тарихи ерекшеліктеріне 
байланысты сол тұжырымдамалар дамытылып жетілдірілді. Жоғарыда аталған авторлардың 
еңбектеріне сүйенетін босақ, трансұлттық корпорациялар өз қызмет ету сипатына қарай 
халықаралық компаниялар болып табылады: олар негіз құрған елдерінде де, әлемнің түрлі 
елдерінде аналық компания құрған жаһандық стратегия бойынша қызмет ететін 
бөлімшелерін орналастырып, өнім (немесе қызмет көрсетуді) өндірісіне ие болып 
бақылайды.  
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At the initial stage of the reform in the public sector, the main task of fiscal adjustment was to 

build the own independent state budgetary system. First of all, it required the creation of a strong 
legislative and regulatory framework to secure the stable receipts in order to meet the rising 
expenditures of the state budget. To this end, in 2000 the government adopted the Law "On Budget 
System", which defines the process of planning, execution and control of the State budget and 
clearly delineates the role and responsibilities of the various ministries and departments, national 
and local authorities, as well as a number of other laws and regulations.  

The gradual transformation and liberalization of the economy, the transfer of a number of 
government functions to the private sector allowed the optimization of the State budget 
expenditures, while the development of new industries and the enhancement the financial condition 
of the private sector, as well as the enlargement of its role and share in the economy increased 
budget revenues by times. 

As a result of the work done, a sharp decline in state budget deficit has been secured. In 1991, 
when Uzbekistan declared independence, the state budget deficit exceeded 44 % of total costs and 
expenses. Since 2005, the State budget has been executed with a surplus that promotes 
macroeconomic stability. 

In the meantime, the composition of the state budget expenditures has qualitatively changed 
during the independence. Currently, the financing of the strong social policy implementation and 
social protection figures prominently in the structure of the state expenditures. As a result, the share 
of spending on social services and social support has consistently increased from 31.5% in 1990 to 
42.5% - in 2000, and up to 58.6% - in 2013. 

Despite the decline of the proportion of total State budget expenditures to GDP in the years of 
independence, social expenses has been not only preserved, but also significantly increased. In 
particular, spending on education augmented from 17.9 % in 1990 to 34% in 2013, healthcare - 
from 10.0 to 14.4 %, respectively. 

The establishment of fiscal decentralization of regions, in other words, the expansion of their 
income potential was gradually achieved through the determination for regions of different taxes 
and the introduction of effective mechanisms of interbudgetary relations (adjustable taxes and co-
financing of individual local budget expenditures through the state budget). 

The effective mechanism for execution of the State budget has been secured with the treasury 
system of the State budget. In 2004 the Law "On treasury execution of the State Budget" has been 
adopted by Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. 

Since this period, the transition to treasury execution of the State Budget has consistently 
been accomplished. Currently, the Treasury  of the Ministry of Finance operates with 214 territorial 
divisions. As from 2007, all the expenditures of the republican budget, local budgets and 
expenditures of state non-budgetary targeted funds have gradually been transferred to the treasury 
facilities, and since 2010 - means of all non-budgetary funds of ministries and departments, 
including development funds of budgetary organizations and part of budget revenues. In the coming 
years, treasury system will completely cover income and expenditures of the State Budget, the 
calculations will be made through the single treasury account. 

The transition to treasury execution of the state budget has increased efficiency and improved 
the mechanisms of public finance management, accounting system, cash flow management and has 
contributed to strengthening fiscal discipline in budget organizations and optimizing budget 
expenditures. 

Fiscal policy in the past ten years has been focused on ensuring balanced government 
revenues and expenditures, concurrently reducing the tax burden on the businesses (Figure). 
Starting in 2000, the corporate tax rate for companies was set at 31%, in order to be gradually 
reduced to 18% in 2004, 12% in 2006 and 8% in 2014. 

In the meanwhile, the cost of hiring workers for businesses has decreased: if the rate of 
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employers' contributions to the system of compulsory social insurance (Pension Fund, Employment 
Fund and the Council of the Federation of Trade Unions) in 1994 amounted to 40% of payroll, in 
subsequent years that was gradually reduced to 25%. 

Furthermore, for legal entities and individuals receiving taxable income as dividends and 
interest, the relevant income tax rate was reduced from 15% to 10%, while the single social tax rate 
was reduced from 37% to 25% in 2006 and down up to 24% in 2007. A 13% single tax payment 
was introduced for micro firms and small businesses in all sectors, replacing the single tax, 
mandatory contributions to the extra budgetary Pension Fund, Republican Road Fund, and School 
Education Fund, which previously added up to the burden of 15.2%. In 2007 this rate was reduced 
to 10% and down to 7% in 2010, and down to 6% as of 2014. 

The individual income tax has also been reduced, maximal rate of which decreased from 45% 
in 2000 to 25% in 2007, and up to 22% for the present. 

Uzbekistan’s income tax system is a three-tiered one. The top rate of 22 percent is applicable 
only on incomes which figure at ten times that of the country’s minimum wage.  

 
The individual income tax rate dynamics 

Year
s 

Up to six times 
the minimum monthly 

wage (MMW) 

From six (+1 
Soum) to ten times the 

MMW 

Ten times (+1 Soum) the 
MMW and greater 

2009 12% 17% 22% 
2010 11% 16% 22% 
2011 10% 16% 22% 
2012 9% 16% 22% 
2013 8% 16% 22% 

Source: The Tax Code of the Republic of Uzbekistan 
 
As of 2014, employers are required to pay a unified social tax at a rate of 25%.The tax is 

distributed to the various social funds as follows: 
 
Social Fund Rate 
Pension Fund 23.6 % of the employee's gross salary (plus an 

additional 0.7% from receipts from products sold or the 
work and services rendered by that enterprise) 

Employment Fund 0.2% 
Trade Union Federation 

Council 
0.2% 

Source: The Tax Code of the Republic of Uzbekistan 
 
The reduction of the tax burden was also due to the abolition of inefficient and duplicative 

taxes and mandatory payments, such as environmental tax, fee for the right of retail trade, as well as 
due to simplification of the taxation of small businesses and the introduction of the single tax. 

At the same time, measures were taken to improve tax administration, in particular there was 
a decline in a number of tax audits, the clear procedures for their implementation were worked out, 
as well as simplifying tax reporting procedures, etc. 

The policy of reducing the tax burden caused the decline in the share of consolidated budget 
expenditures in GDP from 35.2% in 2000 to 29.3% in 2012. In the structure of the state budget, the 
social sector (education, health) still remains a priority, the share of which amounted to almost 
58.6% of the state budget in 2013. 

As a result, in terms of basic tax rates, today Uzbekistan is a country with a low level of 
taxation, and the aggregate tax burden does not exceed 21.9% of GDP. 

Despite the decline in the tax burden for the years of tax reform, the stable growth of income 
tax and other compulsory payments has been secured. 
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As a result of measures to reform the tax system, since independence there have been positive 
changes in the structure of taxes paid. In particular: 

- the share of taxes for  use of natural resources significantly increased, particularly of the 
subsoil; 

- the share of individual income tax in total tax revenue increased; 
- the share of income tax decreased by almost double due to a decline in the tax rate by five as 

much and the expansion of the expenses list  to be deducted from the tax base; 
- the proportion of single social payment significantly decreased due to decline by more than 

half of its rates; 
- the share of taxes paid by small businesses increased with lowering rates by more than 

double. 
Measures taken to reform the tax system have had little effect on reducing tax rates for the 

benefit of poor population groups and labor-intensive sectors of the economy. Retention of high 
rates of excise taxes for basic consumption goods (vegetable oil, sugar, etc.) caused by the need to 
maintain parity of prices with neighboring countries in many respects limits the purchasing power 
of the income of poor households, for whom these goods are essentials, and constitute a substantial 
part of their consumer basket. Furthermore, the individual income taxation system is sub-optimal 
and does not stimulate higher incomes. 
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of Uzbekistan 
 
During the period of the independence, the ratio of total government tax revenues to the GDP 

used as the indicator of tax burden on domestic economy went gradually down. Especially, that was 
reduced from 45.3% in 1998 up to 20.5% in 2013(Figure 4).  
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As it can be seen from the graph (Figure), the ratio of direct taxes to GDP decreased from 

7.8% of GDP in 2000 to 5.3% in 2013 during the same period, while the ratio of indirect taxes 
remained relatively high compared to that of direct taxes, but nevertheless lessened up to 11.3%, 
though there were some fluctuations of this indicator for the period given.   

 
 

 
Source: The Committee of Statistics of the Republic of Uzbekistan 
 
Due to declines in output and tax revenues, Uzbekistan’s fiscal deficit worsened with the 

period average of 8.5% of GDP in 1991-1995, but it fell to 3.9% in 1996-1999. In the light of 
improved tax administration and increased tax revenues, fiscal imbalance has not been large as it 
ranged from a deficit of 0.2% to 1.0% of GDP in 2000-2004, in order to become a surplus of 0.1% 
to 1.5% of GDP in 2005-2009 (Figure 4). Besides, public debt service expenditures total 0.5 % of 
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GDP or 1.9% of total budget expenditures. 
 

Revenues and expenditures of the state budget of the Republic of Uzbekistan 
(excluding targeted funds) 

 Unit 2009 2010 20
11 

2012 20
13 

Revenue billion 
soum 

1084
0.2 

13596
.7 

17
061.3 

2129
5.7 

26
233.0 

Expenditures billion 
soum 

1076
3.9 

13386
.9 

16
726.0 

2088
2.0 

25
825.9 

Deficit(-), 
Surplus(+) 

billion 
soum 

76.3 209.8 33
5.3 

413.
6 

39
7.1 

As % of GDP 
Revenue % 22.0 21.8 21.

7 
22.0 22.

0 
Expenditures % 21.8 21.5 21.

3 
21.6 21.

7 
Deficit(-), 

Surplus(+) 
% 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 

Source: mf.uz, Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan 
 
In the recent years, the shares of expenditures and revenues of the state budget to GDP have 

comparably been the same, which evidences the balance between all the items of the state budget. 
Moreover, a sustainable tendency of an incremental surplus budget execution can be observed 
(Table).   

 
The fiscal deficit and tax burden in different countries compared to that in Uzbekistan 

as of 2013 
Country Fiscal deficit Tax burden (as % of 

GDP) 
Italy  3% 44.3% 
France  4.20% 42.8% 
Portugal  4.90% 34.9% 
Spain  7.10% 29.4% 
United Kingdom 5.80% 37.3% 
Greece 12.70% 29.4% 
Ireland 7.20% 30% 
Uzbekistan 0.3 surplus 20.5% 

Source: www.tradingeconomics.com, www.offshore.su 
 
As the graph shows, some European countries has had a deficit budget as of 2013 

accompanied with a high level of tax burden on domestic economy, while Uzbekistan has a surplus 
despite a comparably low tax revenues. In particular, the highest levels of tax burden belong to Italy 
and France where these indicators amount to 44.3% and 42.8% respectively in comparison to that in 
Uzbekistan which equal 20.5%.  
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УДК: 339.187.44(574) 
ФРАНЧАЙЗИНГТІҢ ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕТІКТЕРІ 
 

Айхожаев Ұлан Сейсенұлы 
ula.kz.94@mail.ru 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Экономика факультеті, Мемлекеттік және жергілікті 
басқару мамандығының 3-курс студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі - Б.Н. Исабеков  
 
Қазіргі кезде Қазақстанда «КФС», «Пепси», «Рибок», «Самсунг», «Мобил», «Баскин-

Роббинс» және басқа да фирмалардың танымал тауар таңбаларымен белгіленген тауарлар 
және қызметтермен ешкімді таңдандыра алмайсың. Бұл таңбалар туралы тұтынушының 
ойында біржақты жоғары абыройы бар белгілі бір өндірушімен байланыстырылады және 
тауарлар мен қызметтердің жоғары сапасы бар екенін қосымша көрсетеді. Осы тауарлардың 
ел ішінде және барлық әлем бойынша таратылуының ең бір тиімді ағымы – біздегі аз 
танымал франчайзинг.  

«Франчайзинг» сөзі ағылшын терминінен аударғанда қандайда бір қызметті жүргізудегі 
еріктілікке құқықтық анықтау мағынасын білдіреді. Орта ғасырларда мұндай 
артықшылықтарды кез келген тұрпаттағы коммерциялық қызметке франшизаны беру жолы 
арқылы корольдер иемденген. Франчайзинг (ағылш franchіsing- құқық ерекшелік) кәсіпкерлік 
жалғасымды іскерлік ынтымақтастық формасындағы үрдісінде, ірі компания, жеке-дара 
кәсіпкерге немесе кәсіпкерлер тобына өнімді өндіруге, тауарлар сауда-саттығына және осы 
компанияның сауда маркасымен белгілі бір шектелген территорияда өзара шартпен 
анықталған бір шартта қызметтерді ұсынады. 

Кәсіпкерлік бизнесте франчайзингтік іс-әрекеттер үлкен және шағын компаниялардың 
арасында жүргізіледі. Сонымен қатар, негізгі келісім-шартпен бірге субфранчайзингтің 
келісімдері болуы мүмкін. Бұл келісімдер франчайзерлердің рұқсатымен франчайзингке тән 
талаптардың орындалу негізінде басқа тұлғаларға берілуіне рұқсат етеді. 

Франчайзингтік жіктеудің тәсілдемелері тәжірибе жүзінде толық зерттелмегендіктен, 
шетелдік және отандық тәжірибеге сүйене отырып, оны келесі белгілеріне сәйкес жіктеудің 
авторлық үлгісін ұсынамыз.  

 
1 – кесте. Франчайзинг түрлерінің жіктелуі 

Жіктеу белгісі Франчайзингтің түрі 
Қолдану тәсілі және саласы - Өндірістік франчайзинг 

- Бизнес форматтағы франчайзинг 
- Дестрибьютті немесе сауда франчайзингі 

Қолдану  әдісі - Классикалық  
- Аймақтық  
- Дамушы 
- Субфранчайзинг 

Қолдану нысаны - Конверсиялық 
- Еншілес 
- Корпроативтік 

Сату арнасының 
құрылымындағы франчайзи орны 

- «Көтерме саудагер – жеке саудагер» 
- «Қызмет көрсетуші – жеке саудагер» 
- «өндіруші - көтерме саудагер» 
- «Өндіруші  - жеке саудагер» 

Франшизалар саны - Жеке алынған кәсіпорын 
- франчайзингі 
- Корпоративтік франчайзинг 
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1.1. Франчайзингтің мынандай үш үлкен түрге жіктеуге болады. 
 
Өндірістік франчайзинг - бұл, Франчайзердің өндіретін өнімге қолданатын 

технологияны пайдаланып, тауардың маркалық аталуын пайдалану. Ерекшелігі: франчайзер 
франчайзиға өнім өндіру технологиясын, фирмалық ноу-хау, кейде құрал жабдықтарды, 
шикізаттарды беру арқылы фирмалық тауарға сәйкесті тауар өндіруге мүмкіндік береді.  

Бизнес форматтағы франчайзинг.  
Әлемде франчайзингтік қатынастың 70%-тан астамын осы бизнес форматы құрайды. 

Франчайзерлердің атынан сатуға немесе қызмет көрсетуге болатын мүмкіншілікті пайдалану 
іскерлік франчайзинг деп аталады. Іскерлік форматтың ең табысты мысалы ретінде 
Макдональдсты (McDonald”s) айтуға болады, өйткені оны франчайзингтің іскерлік 
нысанының пайда болуымен байланыстырады. Бизнес форматтағы франчайзинг – 
экономиканың біраз секторларын қамтитын келешегі бар франчайзингтың аса бір ұсынылған 
түрі [2]. 

Дестрибьютті немесе сауда франчайзингі - белгілі бір аумақта оның тауарлық 
белгісімен франчайзер шығаратын өнімді (дистрибуцияны) сатуға ерекше құқықты білдіреді. 
Франчайзи бекітілген аумақта осы тауардың бір ғана сатушысы және франчайзердің сауда 
маркасының бірегей өкілі болады. Сауда форматының ерекшеліктері:  

· Франчази франчайзер компаниясының үлгісін толық көшіруі міндетті емес;  
· Көптеген жағдайларда, франчайзи франчайзер өндіретін тауарды өндіре алмайды;  
· Франчайзингтік қатынас сауда дилерлік негізде құрылады.  
Сату (дистрибутивтік) франчайзингі алкогольсіз сусындарды, косметиканы, 

автомобиль дилерлерін, ЖЖС (АЗС) иелерінің автомобиль отынын (джоббинг) және т.б. 
сатуға тән.  

Франчайзингтің халықаралық қауымдастығының (International Franchise Association, 
IFA) [www.franchise.org] мәліметтері бойынша барлық жаңадан құрылған кәсіпорындардың 
85% өз қызметін бірінші бес жыл ішінде тоқтатады, ал франчайзинг шеңберінде тек 14%  
компаниялар құрылады [5]. 

Таза күйінде франчайзинг – бұл бренд пен бизнес-жүйесін сатудағы табыс табу әдісі. 
Олар франчайзингті өзінің нарыққа келуін кеңейту инструменті ретінде пайдалана отырып 
ендіреді. Өзге бизнес-модельдер сияқты франчайзинг те кемшіліктер мен құндылықтарға ие. 
Өз бизнесіңмен айналыспас бұрын оның барлық «кемшін» және «пайдалы» жағын бағалаған 
жөн. 

 
2- кесте 
 

Кемшіліктері Артықшылықтары 
 Әркім өзі үшін ғана  
 
серіктестер арасындағы қатынас 

«әркім өзі үшін» дегендей сипатталады 

 Даму жылдамдығы   
 
Жергілікті кәсіпкерлер өз өңірінің қыр-

сырын жақсы біледі әрі әкімшілік 
ресурстарын ұтымды меңгереді. 

 
 Жоспарлаудағы дөрекілік   
 
Кейбір франчайзорлар франшиз 

сатылымын кәдімгі тауар тарату операциясы 
сияқты қарауға бейім. 

 Еңбек ресурсы 
 
Адамдар іс жүзінде өзіне жұмыс істейді: 

кәсіпорынның жетістігі – олардың табысы, 
табыссыздық – үлкен шығын. 
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 Сапаны бақылау  
 
Өз беделін бақылауда ұстайтын 

компаниялар франчайзилерге не істеу 
керектігі жөнінде көп беттен тұратын 
кітапшалар жазады. Алайда ол үнемі 
көмектесе бермейді. 

 Басқарудың қолайлылығы   
 
Жеке желіңнің қызметкерлерін тиімді 

басқару үшін пирамида тұрғызу қажет, яғни 
бір басшы 15 адамдай команданы басқарады. 
Мұндай франчайзингілік жүйедегі серіктер 
теңқұқықты әрі бас кеңсеге тікелей тәуелді 
болмайды. 

 Бәсеке пайда болады 
 
Франчайзордың бар құписын біліп 

алған франчиздар оның бәсекелесі болып 
шыға келеді. Егер ол сапалы жұмыс 
істемесе, желінің жұмыс стандарттарын 
сақтамаса, онда оның брендінің беделіне де 
нұқсан келтіреді. Тіптен бизнесмендердің 
саналы түрде желіге кіретін кездері болады, 
яғни өзінің жеке ісін жүргізуді үйрену үшін. 

 

 Капитал тартуы 
 
Франчайзи құрал жабдықтар мен дүние-

мүлікті сатып алады, бизнесті айналым 
қаражатымен қамтамасыз етеді, қызметкерге 
жалақы төлейді. Бұл қаражаттарды тиімді 
тартылған капитал ретінде атауға болады. 
Франчайзи бір дүкен көзін ашуға орта есеппен 
50 мың доллар шығындайды. 

 

 
1.2. Франчайзингтің ғаламдық мүмкіндіктері және әлемдік нарықтағы даму 

преспективаларын талдау. 
 
Әлемдік экономикада жаһандану аса көрнекті рөл атқаратыны белгілі, бизнестегілер өз 

жұмыстарын шетелде белсенді түрде кеңейтуге ұмтылады. Он бес жыл бұрын, 
салыстырмалы түрде франчайзинг халықаралық деңгейде аз жұмыс істеді,  

АҚШ Сауда департаменті алдағы екі онжылдықта әлемдік саудада күтілетін өсу 
пайызы 75%-дан  астам дамушы елдердің, атап айтқанда, дамушы нарықтарға түседі деп 
есептейді. Әлемдегі халықтың сексен пайызы осы дамушы нарықтардан тұрады, бірақ олар 
қазіргі уақытта тек әлемдегі жалпы ішкі өнімнің шамамен 25 пайызға біріктіреді. «Дамушы 
нарықтар» ұғымын естігенде, әдетте ойымызға бірден ірі мемлекеттер оралады. Бразилия, 
Ресей, Үндістан және Қытай «BRIC» елдердің сияқты үлкенірек болып табылады. Алайда, 
нарығы аз елдерді елемеуге болмайды, олардың болашақта өсу әлеуеті жоғары. Олардың 
құрамына: бұрынғы Кеңес Одағы, бұрынғы Югославия, сондай-ақ Шығыс Еуропа, Азия 
және Латын Америкасы сияқты елдер кіреді. Африка елдері қазір франшиза қызметінен 
жақсы үміт көре бастады.  

Мұның бәрі дамушы нарықтық елдер өз экономикаларын одан әрі дамытуға мүмкіндік 
алады деген сөз. Кристин Хьюстон, «US Commercial Service Global» франчайзингтік 
командасының көшбасшысының айтуынша, «Әлемдегі әлеуетті тұтынушылар 95 пайызы 
АҚШ шекарасынан тыс жерде болады.»  Франчайзингтің халықаралық нарыққа шығуы 
алдағы жылдары үшін өз бизнес үшін өсу мүмкіндіктерін сақтап қалу және дамытудың үлкен 
жолы болып табылады [4]. 

Қазақстандық нарығында франчайзинг салыстырмалы түрде аз болғанымен, тәжірибеде 
сектордағы нақты сандарды жинау өте қиын. Франчайзинг бойынша еліндегі толық 
статистика АҚШ-та бар, онда әрбір франчайзингтік шарт реестрда тіркелген. Ал біздің 
елімізде әлі күнге дейін  франчайзингтік мәмілелерді тіркеу және есептеудің бірыңғай 
орталығы жоқ, тек  «Қазақстан Франчайзинг Ассоциациясы» (ҚФА) жұмыс жасайды. Алайда 
бұл ұйым ғана ретінде жұмыс жасайды, нақты статистиканы бере алмайды.  

Тоқсан сайын, IHS  франшиза өнеркәсібінің жалпы экономикаға тигізер жай-күйін бір 
жылға арналған болжам шығарады. Келтірілген мәліметтер бойынша Өнеркәсіп франшизасы 
рецессия жағдайында басқа салаға қарағанда өте жақсы қарқынмен шыға білген. Жаңа 
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жұмыс орындарын құру өткен жылмен салыстырғанда 0,3% өсуі байқалады. 
Халықаралық франчайзинг қауымдастығының (IFA) Президенті және атқарушы директор 
Стив Калдейр мырзаның мәліметі бойынша 2014 жылы әлемде жаңа франчайзингтік 
кәсіпорындар ашу есебінен 200 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары пайда болуға тиіс. 
- 2014 жылы франчайзингтік бизнестің саны 12.915 көтеріледі деп күтілуде, жалпы алғанда 
770.368 франчайзингтік мекемелерід құрауға тиіс. Франчайзинг секторының, коммерциялық, 
жылдам қызмет көрсету, тұрғын үй қызметтері, және мейрамханалар мен бизнес-қызмет 
көрсету 2014 жылды ең жылдам өсу қарқынымен есептеледі  деп күтілуде. Іскерлік 
қызметтер және  жылдам қызмет көрсету франшизасы  - 35.109 жұмыс орындарын қосады,  
франчайзингтің ең ірі секторы мейрамханалар болып табылады ондағы  жаңа жұмыс 
орындарын 75.596-ға ұлғайатынын болжап отыр [3]. 

 

 
 
1-сурет. «Әлемдік экономикада Франчайзингтің жұмыспен қамту үлесі, экономикалық 

болжам».  Дерек көзі: «INTERNATIONAL Franchise Association» (IFA), «IHS» Global Insight 
2014 ж. (маусым) мәліметтері негізінде автор құрастырған. 

 
Франчайзингтік бизнесте үлкен және шағын бизнестің артықшылықтарының қосылуы 

арын алады. Бұл елдегі кәсіпкерліктің дамуына оң әсерін тигізері сөзсіз.  
Франчайзинг бизнесмен үшін кең мүмкіншіліктер береді. Ешқандайда тәжірибені 

иемденбей, кішігірім алғашқы капиталды игере отырып, ол бастау алған жерден тез арада 
қарқынды өріс алады. 

«IFA», «IHS Global Insight» халықаралық зерттеу орталықтарының мәліметтері 
бойынша 2014 жылы Әлемдік экономикада жалпы салалар бойынша алатын үлесін 
жариялаған болатын. Былтырғы жылмен салыстырғанда пайыздық өлшемі біршама 
артатыны белгілі болып отыр. Мысалға: мейрамханалардағы жылдам қызмет көрсету (фаст-
фуд) желілері жұмыс беруі бойынша 2,4%  (жыл аяғына дейін) көбейеді. Бұл тенденция 
дамушы мемлекеттердің шағын және орта бизнеске деген көптеп көңіл бөлуінен көруге 
болады [7]. 

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлік енді ғана жаңа арнаға бет алғанын 
көруге болады. Оған Елбасымыздың да ерекше назар салып отырғанын, «Бизнестің жол 
картасы 2020», «Шағын және орта бизнесті дамыту» бағдарламаларынан көруге болады. 
Алайда әлі де болса кәсіпкерлікпен айналысқысы келмейтін «алма піс, аузыма түс» деп қарап 
отыратын “патерналист” азаматтардың көп болуы қоғамға, жалпы экономиканың дамуына 
кері септігін тигізетінін ескеруіміз қажет. Сондықтан шағын кәсіпкерлікпен айналысатын 
тұлғалардың саны миллиондармен есептелуі керек. Тек сонда ғана нарықтық экономикасы 
бар басқа дамыған елдердегідей шағын бизнестің ел экономикасындағы рөлі мен мәнін 
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жоғарылатуға мүмкіндік болады. Мысалы, АҚШ-та жалпы өнеркәсіп өндірісінің көлеміндегі 
шағын бизнестің үлесі - 25%, Ұлыбританияда - 30%, ал Жапонияда - 50%-ға жуық [1].      

Қарастырған ой-пікірлерімді қорытындылай келе, еліміздегі франчайзингтік негізде 
қызмет етуші фирмалар, бизнестің басқа үлгісіндегі шаруашылық субъектілерімен 
салыстырғанда белгілі бір ерекшеліктер мен артықшылықтары бар екені белгілі. Осыған 
орай, бүгінгі таңдағы бизнестің осы жүйесіне қатысты мәселелер шешімдерінің жылдам 
табылуы оның шағын және орта кәсіпкерліктің серпінді дамуын арттырып, еліміздің 
келесідей жағымды нәтижелерге қол жеткізуіне мүмкіндік береді деп пайымдаймыз: 

—  франчайзингтік келісім-шартты заң жүзіңде тіркеу негізінде - жұмыс орындарын 
арттырады; 

— кластерлік бағдарламалардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін экономиканың 
басымды секторларындағы франчайзингтік кәсіпорындардың үлесін ұлғайтады; 

—  бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастырудағы мемлекеттік холдингтердің рөлі 
мен орнын белгілеу арқылы олардың франчайзинг негізінде даму бағыттын айқындайды; 

— Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауына сәйкес отандық өндірушілерді 
қолдау бағдарламасы шегінде жергілікті және халықаралық нарықта бәсекеге қабілетті 
отандық франчайзерлер санының артуына ықпал етеді. 
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Адамзат тарихындағы әрбір қауым өзіне қолжетімді энергия көздерін қолданды. 
Әртүрлі замандағы бидайды ұсақтау әдісі осыған мысал бола алады. Алдымен адамдар 
бұлшық еттерінің қуатын пайдаланып, бидайды тастар мен ағаш таяқтардың көмегімен 
майдалаған. Диірмен тасы ойлап табылған соң, бидайды көп көлемде ұсақтау мүмкіндігіне 
ие болды. Диірмен тасының құрылымы қарапайым еді: жоғарғы жақтағы тас білікпен 
айналды, төменгі тас қозғалыссыз тұрды. Бидай жоғарғы тастағы тесік арқылы тастардың 
арасындағы саңылаға түсіп, майдаланатын. Алдымен жоғарғы тастың айналуы үшін, 
адамдың бұлшық ет қуаты пайдаланылды. Сосын жұмысқа жегілетін жануарлардың күшін 
қолдана бастады. Сарқырамалар орналасқан таулы жерлерде, құлама судың энергиясын 
пайдалану әдісі ойлап табылды. Алдымен шағын су диірмендері, содан соң үлкен су 
дөңгелектері бар және тас диірмендер қолданылды. Жазық желді жерлерде жел диірмендерін 
салып, желдің энергиясын пайдаланды Бүгінде астықты электр қуатының көмегімен ұн 
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тартатын зауыттарда ұнтақтайды. Бірақ электр қуатын алу үшін, әлі күнге жергілікті энергия 
көздері қолданылады. Мысалы, Норвегияда электр қуатының басым бөлігін ағын судың 
энергиясынан, ал Шығыс Еуропа елдерінде көмірдің химиялық энергиясынан өндіреді  [1]. 

Жалпы электр энергиясының 70%-ы ғимарат, 15%-ы тамақ, 10%-техникалық  
бұйымдар, 5%-ы жарықтандыруға кетеді екен. 2011 жылы 7 қалада автоматтандырылған 
есептеу санау жүйесі енгізілді. 

Ең жоғары көрсеткіш электр энергиясын өндіру. 2011 жылы 86,2 млрд. кВт. сағатына, 
яғни, 1990 жылмен салыстырғанда көрсеткіш 4%-ға өсті. 2011 жыл электр энергиясын 
тұтыну 2011 жыл 88,1 млрд. кВт. сағат, бұл 2010 жылдан 6% көп [3]. Энергетиканың 
Қазақстандағы компаниялары: «Маңғыстау атом-энергетикалық комбинаты», «Самрұқ-
Энерго», «KEGOC», «Алатау Халық компаниясы», «Алматы Энергосбыт», «Алматы Энерго 
станциясы», «Ақтөбе ТЭЦ-і», «Астана Энергосбыт», «Атырау жарық», «Уран Энерго». 
Қазақстанда 70% электр энергиясы көмірден, 14,6% су ресурсынан, 10,6% газ және 4,9% 
мұнайдан өңделеді екен. 

Электр энергиясын тиімді тарату 
Бүгінгі күні елімізде ерекше өткір болып отырған мәселе - электр энергетикасы 

саласының негізгі құрал-жабдықтарының ескіруі. Электр стансаларындағы негізгі 
жабдықтардың ескіруі 70%-ды құраса, тарату жүйелері жабдықтарының 65 %-ы жарамсыз. 

Елімізде 2024 жылға дейін орнықты даму мақсатында Қазақстанның энергиясы мен 
жаңартылатын ресурстарын тиімді пайдалану стратегиясы қабылданды. Бұл құжат 2008 
жылы Қазақстан Президентінің Жарлығымен бекітілгені белгілі. 

Жаңартылатын энергия көздері – табиғат үрдістерінің есебінен тұрақты жаңаратын 
энергия көздері. Күн, су, өзендер, жел, топырақ жылуының, топырақтық және геотермалды 
сулардың сондай-ақ биологиялық отынның энергиясы белсенді пайдаланылады. 
Жаңартылған энергия көздері - қазіргі заманғы технологиялардың тез таралуының арқасында 
мүлдем таусылмайды және қолжетімді. 

Елімізде электр энергиясы негізінен көмірді пайдалану арқылы өндіріледі. 2005 жылы 
Қазақстанда электр энергиясын өндіру 67,6 млрд. кВт.сағ. құрады. Бұл 1990 жыл деңгейінен 
1,3 есе төмен. Алайда, қазіргі кезде экономиканың өсуіне байланысты тұтыну және 
өндірістің ұлғаюы байқалуда. Келесі 10-12 жылда (2018 жылға дейін) Қазақстанда энергияға 
сұраныс 50 %-ға артады деп күтілуде. Ал көмір қоршаған ортаға барынша кері әсерін тигізеді 
[2] 

Электр энергиясын тиімді пайдаланудағы халықаралық тәжірибе 
Мемлекет Үнемдеу жолдары 

Дания Энергияны үнемді тұтынудың "европалық" үлгісі негізінен үш тараптан 
тұрады: жаппай қолдану, энергия шығындарын азайту және барлық 
тұтынылған ресурстарды есепке алу. Осылайша, энергияны кешенді түрде 
үнемдеу нәтижесінде соңғы 30 жылда  энергиялық сыйымдылығы 35%-ға 
азайды. 

Жапония Күн модульдерін шығару 6 жылда 10 еседен астам (1997 жылы 35 МВт-
тан 2003 жылы 364 МВт-қа дейін), ал дүние жүзінде осы кезеңде - 6 есе 
(125,8-ден 760 МВт-қа дейін) артты. Осаки қаласында 200 отбасына 
үнемдеудің 6 тәсілін ұсынған. 
"70 000 фотоэлектрлік шатырлар" үкіметтік бағдарламасы үйлердің 
шатырларында орнатылатын күн батареяларын өндірушілерге салықтық 
жеңілдіктер мен субсидиялар ұсынады. 1997 жылы осындай 9 400 жүйе 
орнатыпты, ал 2000 жылы олардың саны 70 000-нан асып түскен. 

Ресей Қабырғалар арқылы жоғалатын жылу шығындарының алдын алу жылыту 
шығындарын 2-3 есеге азайтады. Ескі тозығы жеткен, кетеуі кеткен 
терезелерді жаңа энергия үнемдегіш терезеге ауыстыру нәтижесінде 
бөлмеден жоғалатын жылуды 30%-ға азайтуға болады. Энергетикалық 
тиімділікті арттырудың тағы бір бағыты - үйлердің инженерлік жүйелерін 
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жаңғырту. Егер үйдің инженерлік жүйелерін жаңалайтын болса, жылытуға 
жұмсалатын энергияның 40%-ын үнемдеуге болады 

Германия Қазіргі заманғы энергияны үнемдеу технологиялары көбірек 
қолданылады,Берлинде барлық бассейндер күн батареяларымен 
жарықтандырылып, тұрғындар электр энергиясын аз тұтынатын құрал-
жабдықтар сатып алуға тырысады. 
Бастапқысында - 1000, ал екінші кезеңде 2250 үйдің шатырларын 
фотоэлектрлік қондырғылармен жабдықтау жөнінде жобалар бірте-бірте 
іске асырылады. 2000 жылдан бастап Германияда құнын 2 млрд. АҚШ 
долларына бағалауға болатын жаңа "100 000 шатырдағы фотовольтаика" 
бағдарламасы қолданысқа енгізілді. 

Швеция Барлық өнімдердің маркировкасына, кәсіпкерлік декларациясына электр 
энергиясын қолданудағы тиімді жақтарын басып шығару көрініс тапқан, 
яғни әр кез еске салып тұрады. 

Корея 4% электр энергиясы желілерде қалып жойылады, ал бізде 30-40 % 
жойылып кетіп отырады. 

Голландия "5000 күн шатырлары" жобасы іске асырылуда 
Швейцария "Энергияға тәуелсіз Швейцария үшін" бағдарламасы шеңберінде қуаты 

1000 кВт-ға дейін фототүрлендіргіштерде 2600-ден астан гелий 
қондырғылары салынған. 

АҚШ 1997 жылы 2010 жылға дейін қарастырылған қазіргі кездегі ең ауқымды 
"Миллион күн шатырлары" бағдарламасы басталған болатын. Федералдық 
бюджеттен оны іске асыруға бағытталған қаржы 6,3 млрд. долларды 
құрайды. 

Қытай 
 

Жұмыс істеп тұрған 90 мың шағын ГЭС-тің  60 мыңы 25 кВт-дан кем 
қуатқа ие, яғни бұлар шағын ГЭС-тер. Олар үшін жабдықтар 
стандартталған және 12 кВт қуаттан бастап қолданылады. 1969 жылдан 
бастап органикалық материалды өңдеу технологиясын дамыту 
бағдарламасын іске асыра бастаған. 

Индия 1998 жылдың аяғында шағын ГЭС-тің белгіленген қуаты 173 МВт-ны 
құрады және жалпы қуаты 188 МВт шағын ГЭС салыну сатысында тұр. 

 
Энергия мен ресурстарды үнемдеу - шығындарды азайту әдісі. Сондықтан, энергия 

сақтау энергияның ең арзан және экологиялық таза "көзі" деуге болады. Энергия электр 
қуаты, мұнай немесе газ түрінде біз үшін пайдалы болып есептелмейді. Мысалы, электр 
қуаты мен газдың, кейде қауіпті болатын да жағдайлары бар. Екінші жағынан, мысалы, 
энергияны пайдалы қолдану әдісі саналатын, электр желісіндегі электр қуатынсыз күнделікті 
тіршілік ету мүмкін емес. Жарық, жылу, тетіктердің қозғалысы және басқа да пайдалы 
мақсаттарға энергияның көптеген түрлері қолданылуы мүмкін. Энергия күздерін осындай 
жолмен пайдалану энергетикалық қызметтер деп аталады. 

Біздің еліміздің қайта құру экономикалық жүйесінің бірінші жоспарына экономикалық 
сала категорияларының  еркін кәсіпкерлігімен бәсекелестігін шығарады. 

Энергияны қолданудың негізгі 4 мақсаты бар: 
- жылыту 
- салқындату 
- жарық түсіру 
- механикалық қозғалыс 
Электр энергияны үнемдеудің қарапайым түрлерін білу коммуналдық төлемдерді 

барынша төмендетуге мүмкіндік береді [4]. 
Келесі қадам – қазіргі заманғы электр үнемдеу электр-техникалық құрылғылар 

үйжайын жабдықтау (мысалы, ықшам люминесцентті шамдар, жарық реттегіштер, суретреле 
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қозғалысын есептегіштер,  бағдарланатын таймерлер, ымырт ажыратқыштар басқалары). Бұл 
белгілі бір шығындарды талап етеді, бірақ тәжірибе көрсеткендей электр энергияны және 
бюджетті ғана емес, сонымен қатар жайлы өмір сүруді қамтамасыз етіледі. 

 
Электр энергиясын тиімді пайдалану құраладары 

Аты Сипаттама 
Ықшам 
люминесцентті 
шамдар (ЫЛШ) 

Дәстүрлі қыздыру шамдары 95% дейін электр энергияны қыздыруға 
 жұмсайды және жарыққа тек 5 % ғана. ЫЛШ өзгеше жасалған, 
жарық ашықтығын өзгертпей үнемдейді (олардың жұмысы кезінде 
қарапайым қыздыру шамдарымен жұмыстан қарағанда олар электр 
энергия 4-5 есеге аз жұмсалады). Тағы бір жақсы жері: қарапайым 
қыздыру шамдары қызметінің орташа қызмет мерзімі  – 1000 сағат, 
 ЫЛШ-да ол 15000 сағатты құрайды. 

Жарықдиодтық 
шамдар 

Жарықдиодты қызмет мерзімі – 5 мың адам және жоғары, ол «қосу-
ажырату» циклдер санына байланысты емес. Олар механикалық әсер 
мен дірілге  аса төзімді және тұрақты (шам қаңқасы сынбайтын 
пластика мен алюминийден дайындалды), кернеудің түсуінен 
қорықпайды,  -25% төмен температурада тез қосылады. Шамдар 
құрамы сынап және басқа зиянды заттардан тұрмайды, ультра күлгін 
және инфрақызыл сәулеленуді реттейді, оларда кез келген жарылу 
болмайды. 

Инфрақызыл 
детектор 

Тікелей адамға әсер етеді, егер осы детекторға біреу тақалса, жарық 
жанады. Осы құрылғыға уақытты кешіктіретін ажыратқыш 
орнатылған, ол адам детектордан көз таса болған сәттен кейін бегілі 
бір уақытта жарықты сөндіреді. Жиі қозғалыс есептегіші жалпы 
пайдалану орындарында орнатылады. Дәлізде және сантехникалық 
торапта ифрақызыл детекторды орнатамыз. 

«ымырт» 
ажыратқыш 

Жарықтың белгілі бір мәніне жөндейді, бұл ретте ол кәсіпорында 
жарық жеткілікті болса, жарықты жағуға мүмкіндік береді немесе, 
керісінше, қараңғылық түсетінін «сезеді» және қараңғы түскен кезде 
сыртқы жарықты жағады. 

Жарық реттегіш Шам жарығының ашықтығын реттейтін құрылғы. Мысалы, егер сіз 
теледидар көріп отырсаңыз, сізге бөлмедегі ашық жарықтың қажеті 
жоқ. Ендеше сіз жарық реттегіштің тұтқасын бұрап, жарықты 
өшіресіз. Қонақ үй жағдайында бұл үшін қарапайым жарық реттегіш 
жеткілікті. 
 

Пластикалық 
карточка 

Беріліп, есікті ашуға болады, тұрақты орнына қойылған кезде жарық 
беріледі. Ал бөлмеден шыққанда пластикалық карточка тұрақты 
орнынан алынған кезде бүкіл жарық, электр энергиясы өшеді және 
есік те жабылады. 

 
Кез келген энергиялық ресурстарды үнемдеу оның жалпы пайдалануын төмендетеді. 

Сондықтан, электр қуатын, суды немесе жылуды үнемдегенде, ақшаңды сақтаумен қатар, 
бүкіл планетаға ресурстарды үнемдеуге қатысамын. Тұтынушылардың үнемсіз 
пайдалануынан электр қуатының 20%-ы ысырап болады екен. Мұндай жағдай бос бөлмеде 
жарық жанып тұрғанда, теледидарды ешкім көрмесе де, қосып қойғанда орын алады. 
Бұзылған шүмектен ағып тұратын суық су тамшылары қосыла келе, үлкен тасқынға айналып, 
ішуге жарамды судың 20%-ы босқа канализацияға ағады. 
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В Республике Беларусь леса являются уникальным природным ресурсом и одним из 
важнейших национальных богатств, занимают 39,3% территории и имеют большое значение 
для устойчивого социально-экономического развития страны. Ограниченность лесных 
ресурсов и сложность их возобновления делают исключительно важной задачу их 
расширенного воспроизводства и комплексного и рационального использования. 

Общая площадь земель лесного фонда республики, который представляет собой 
совокупность лесов натурального и искусственного происхождения и включает покрытые 
лесом земли, а также  земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства, составляет       
9,5 млн. га, в том числе лесопокрытая – 7,8 млн. га. Запас древесины на корню оценивается в 
1,7 млрд. м3. Республика полностью удовлетворяет свои потребности в древесном сырье за 
счет внутренних ресурсов.  

Под лесным комплексом понимают интегрированную совокупность отраслей и 
производств, выполняющих функции как по воспроизводству, охране, защите лесов, так и по 
заготовке древесины, механической, химико-механической и химической переработке 
древесного сырья. Таким образом, в структуру лесного комплекса включены лесное 
хозяйство, лесная, деревообрабатывающая, лесохимическая и целлюлозно-бумажная  
промышленность.  

В настоящее время стратегия развития отраслей лесного комплекса на перспективу 
определена следующими документами: Концепция развития лесного комплекса Республики 
Беларусь до 2015 года, программа «Многоцелевое использование лесов на период до 2015 
года», Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 года, Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь и др. 

Основными направлениями и принципами формирования лесной политики государства 
выступают:  

– стабильное научно обоснованное непрерывное и неистощительное лесопользование 
для удовлетворения потребностей отраслей экономики, юридических и физических лиц в 
древесине, другой лесной продукции и природных полезных свойствах леса; 

– повышение продуктивности, качества лесов и увеличение размера лесопользования; 
– сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и 

http://astana.kz/
http://www.centrenergoavtomatika.ru/mir/
mailto:olga-antonovich@mail.ru
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иных функций леса; 
– сохранение биологического и ландшафтного разнообразия лесных биогеоценозов; 
– создание законодательной базы и совершенствование экономических механизмов 

ведения устойчивого лесного хозяйства, постепенный переход его на самофинансирование и 
самоокупаемость; 

– воспитание людей в духе бережного отношения к лесу как важной составной части 
национального богатства страны; 

– удовлетворение общественных потребностей нынешнего и будущих поколений в 
ресурсах и услугах леса. 

В связи с необходимостью перехода на рыночные отношения перед лесным 
комплексом республики встал ряд серьезных проблем. К числу важнейших из них относятся: 
высокий износ активной части основных средств отрасли и низкий процент их обновления, 
низкая инновационная активность,  сложное финансовое состояние ряда предприятий из-за 
последствий кризиса, недостатки в маркетинговой политике, низкая интенсивность 
использования лесных ресурсов, несовершенство породной и возрастной структуры лесов, 
низкая доля продукции производств по глубокой переработке древесного сырья и отходов, 
что не позволяет обеспечивать его комплексное использование, производить продукцию с 
высокой добавленной стоимостью и наращивать экспортный потенциал. Однако, жизнь 
требует новых подходов – развития интенсивного лесного хозяйства и лесопользования. 

Интенсивное устойчивое лесное хозяйство, частью которого является интенсивное 
лесопользование, подразумевает содержание и использование лесов таким образом и в такой 
степени, при которой сохраняются их продуктивность, способность к восстановлению, 
биоразнообразие и потенциал для выполнения в настоящем и будущем экологических, 
экономических и социальных функций. Средства достижения интенсивного устойчивого 
лесного хозяйства и лесопользования – система экологически ответственных и экономически 
эффективных сплошных и несплошных рубок, лесовосстановление и лесовыращивание с 
максимальным использованием естественных сил природы, включая управляемую смену 
пород. 

Анализ исследования лесного комплекса Республики Беларусь показал, что возрастная 
структура лесов является неблагоприятной и ее состояние может негативно отразиться на 
развитии комплекса в целом. На лесопокрытых землях преобладают молодняки и 
средневозрастные насаждения (69,8%). Спелые насаждения древесных пород, от которых 
зависит размер расчетной лесосеки и лесной доход, составляют 10% (при оптимальной 
норме 15–18%), из них спелые насаждения хвойных пород занимают 4,4%, 
твердолиственных – 0,6 и мягколиственных – 5%. Таким образом, необходимо обеспечить 
рациональное воспроизводство и использование лесов и усовершенствовать зональную 
систему ведения лесного хозяйства с учетом сложившихся почвенно-климатических условий 
республики. 

Основной лесообразующей породой лесов Беларуси является сосна, которая занимает    
52% покрытой лесом площади. Значительная площадь лесов (36,4%) представлена 
мягколиственными древесными породами (ольха, береза, осина), произрастающими 
преимущественно в пониженных местах с избыточным увлажнением, однако осушение 
занимаемых ими земель по природоохранным обоснованиям нецелесообразно. Замена этих 
пород на хвойные и твердолиственные в процессе лесоэксплуатации и лесовосстановления 
может проводиться в незначительных объемах, а быстрорастущие мягколиственные породы 
следует рассматривать как долгосрочный ресурс для хозяйственного использования. 

Одной из проблем развития лесного комплекса на современном этапе является  
односторонний характер использования лесов, проявляющийся в вырубке преимущественно 
пиловочных ресурсов. Одной из статей экспорта лесного комплекса выступает заготовка 
древесины и реализация ее в главном виде в форме балансов. Однако данное направление не 
совсем оправдано, так как добавленная стоимость в данном случае слишком мала, а цены на 
обезличенную древесину на порядок ниже, чем в экономически развитых странах. 



3911 

Нерациональная отраслевая структура комплекса, ориентированная, главным образом, на 
крупномерное древесное сырье, не обеспечивает эффективную переработку тонкомерной 
древесины и отходов лесопильно-деревообрабатывающих производств. 

Таким образом, приоритетное развитие в лесном секторе должны получить 
производства конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках товаров – беленой 
сульфатной целлюлозы, древесноволокнистых плит средней плотности типа МДФ, 
высококачественной бумаги для художественной печати, древесностружечных плит, 
офисной бумаги, изделий из бумаги санитарно-гигиенического назначения и других 
перспективных видов продукции.  

Структура производства лесопромышленного комплекса большинства европейских 
стран такова, что в ней преобладают производство пиломатериалов, как основного сырья для 
мебельной промышленности и строительства, а также целлюлозно-бумажная 
промышленность, как отрасль, в которой создается продукция с высокой добавленной 
стоимостью, наиболее доходная, основанная на переработке малоценного сырья и древесных 
отходов. Беларусь в сравнении с промышленно развитыми странами отстает, главным 
образом, в области целлюлозно-бумажного производства, которое не получило 
соответствующего развития. 

Численность занятых в лесном хозяйстве по состоянию на 2014 год составила более   3 
тыс. человек, а в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
свыше 100 тыс. человек. Леса в Республике Беларусь в соответствии с Конституцией 
являются исключительной собственностью государства. Наиболее насущной из всех 
первоочередных проблем развития лесного комплекса является проблема 
институционального переустройства самого комплекса как отрасли национальной 
экономики. Особенностью существующей системы лесоуправления в республике является 
совмещение в Министерстве лесного хозяйства функций государственного регулирования, 
контроля, государственного управления хозяйственной и коммерческой деятельностью, 
включая переработку древесины. Такая концентрация функций с точки зрения правового 
применения нежелательна 

Одним из важнейших направлений, обеспечивающих снижение доли импортируемых 
энергоресурсов, повышение энергоэффективности экономики и уровня энергетической 
безопасности страны, является развитие малой энергетики на основе использования 
древесного топлива. 

Немаловажным фактором повышения экономической эффективности лесного 
хозяйства является расширение ассортимента продукции побочного лесопользования и 
увеличение объемов реализации недревесной продукции леса (мед, грибы, ягоды, банные 
веники, метлы хозяйственные, березовый сок, живица). 

Таким образом, для более рациональной и эффективной дальнейшей деятельности одна 
из самых значимых отраслей народно-хозяйственного комплекса страны требует 
значительных изменений, в первую очередь в структуре управления, так как устоявшийся 
порядок ведения хозяйствования не может обеспечить рациональное использование лесных 
ресурсов, также необходимо обеспечить увеличение выпуска изделий из лесосырьевых 
ресурсов с высокой долей добавленной стоимости. 

Основными  механизмами достижения поставленных задач будут являться дальнейшее 
совершенствование лесного законодательства с целью организации научно обоснованного, 
многоцелевого, неистощительного использования лесов и их воспроизводства,  развитие 
действующих и внедрение новых технологий в лесохозяйственное 
производство, сбалансированное использование лесов, модернизация системы 
лесоустройства, государственного учета лесного фонда, ведения лесного кадастра с учетом 
экосистемных услуг лесов. 
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Евразийский экономический союз - международная организация региональной 
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и 
учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 
также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики. 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. 

История формирования ЕАЭС началась в 1995 году. Первый этап было создание 
соглашения о создании Таможенного союза. В 2000 было создано Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В ходе реализации и развития сообщество перешло 
на новый уровень – ЕАЭС. 29 мая 2014 года в Астане был подписан договор о создании 
Евразийского экономического союза. 

С 1 января 2015 года ЕАЭС начал функционировать в составе России, Белоруссии и 
Казахстана. Со 2 января 2015 года членом ЕАЭС стала Армения. Киргизия заявила о 
намерении участвовать в ЕАЭС. 

В договоре о создании ЕАЭС изначально была заложена база для формирования 
единого рынка финансовых услуг  и последующего перехода на единую валюту. 

Одна из главных задач ЕАЭС формирование общего рынка финансовых услуг. Полная 
реализация данной задачи планируется к 2025 году. Одной из составляющих рынка будет 
создание единой валюты.  

Общий финансовый рынок – пространство позволяющее осуществлять деятельность 
финансовых объектов на равных условиях в своей стране, и в других странах союза. 

Создание единого финансового рынка будет проходить в три этапа. 
Первый этап планируется реализовать до 2017 года. 
Задачи этого периода: 
• Единая терминология для всех финансовых институтов. 

mailto:dascha.artemenko@mail.ru
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• Единые требования к условному капиталу, лицензированию, достаточности капитала. 
• Организационно-правовые формы для участников финансового рынка. 
• Законодательные формы по защите прав потребителя. 
 
Второй этап планируется закончить до 2020 года.  
• Гармонизировать лицензионные и регуляторные требования к участникам рынка. 
• Разработка оснований для отказа от выдачи лицензий для проведения финансовой 

деятельности. 
• Активное сотрудничество между регуляторами. 
 
Третий этап, до 2023 года. 
• Создание Евразийской экономической комиссии, как органа надзора и контроля на 

финансовом рынке. 
Разбиение на этапы необходимо в целях поступательного и направленного движения к 

выбранной глобальной цели. Срок реализации проекта – 8 лет, вполне достаточен для того, 
чтобы провести необходимые подготовительные процедуры для дальнейшей 
реструктуризации экономик, целевые ориентиры которых будут направлены на развитие 
нового экономического образования. 

Это, безусловно, значимый шаг для любой страны, которая станет (или планирует 
стать) участником ЕАЭС. Но это также и институциональный выбор этой страны, который 
определяет вектор ее развития на десятки лет будущего. 

Значительное количество скептиков ЕАЭС опираются на платформу, которая 
предполагает потерю части экономического суверенитета страны с вхождением в данный 
союз. Приводится значительное количество локально-контекстных аргументов, которые 
могут реально подтверждать это. При этом они же и забывают, что абсолютно свободное 
«плавание» в настоящих рыночных условиях, при сложнейшем политическом и 
внешнеэкономическом положении окружающего нас мира – это полная утопия, которая 
принесет для страны куда более значимые риски. Пассивное созерцание происходящего в 
данной ситуации недопустимо, поскольку необходимы конструктивные определения и, 
конечно же, обязательства по этим определениям, а иначе как без этого. 

Много разговоров ведется о создании единой валюты на пространстве ЕАЭС. Но надо 
понимать, что это лишь одна из финишных составляющих, огромного комплекса 
планируемых преобразований и она же, является не обязательством, а скорее эксклюзивным 
правом… входящих в данный союз стран, позволяющим снизить свои транзакционные 
издержки при взаимодействии с такими же, субъектами нового образования. Создание 
единой валюты не является самоцелью (достаточно задать себе лишь один вопрос - … а для 
чего все это?), но оно же, является необходимостью для тех стран, которые сделали свой 
выбор в пользу интеграции. 

Создание единой валюты, в настоящее время, для стран-участников ЕАЭС, без 
необходимости прохождения ряда подготовительных этапов, может полностью 
дискредитировать весь проект ЕАЭС и даже нанести значительный ущерб его участникам, 
поэтому этот этап относится к более поздним срокам преобразований: по окончанию 
последнего (третьего) этапа преобразований, и он же будет последовательным 
продолжением их. 

Для создания единой валюты необходимо определить ресурсные возможности стран-
участников, объемы и обороты их участия, определиться с рынком капитала в начальной его 
точке и динамикой его развития в будущем, определить стартовый объем товарооборота и 
соответствующий объем эмиссии новой валюты, определиться с регуляторами, 
управляющими и надзорными органами и многое, многое другое. 

В более краткой форме все это может звучать так: привести экономики стран ЕАЭС к 
понятным и принятым всеми участниками соответствиям, в экономической и финансовой 
сферах, т.е. к некоторым пруденциальным (читай предусмотрительным и рассчитанным на 
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будущее) нормативам нового союзного образования. 
На чисто экономическом уровне необходимо определиться с моделью взаимодействия 

материальных и финансовых потоков всех участников этого рыночного образования. 
Возможным решением данной задачи на первоначальном этапе, может быть внедрение 

наднациональной валюты. 
Этот новый финансовый инструмент позволит каждой стране-участнику ЕАЭС 

использовать последовательное вхождение в данный союз, пропорционально ее заявленному 
или потенциальному товарообороту внутри нового экономического образования. 

При создании такого мощного экономического и финансового объединения как ЕАЭС, 
необходимо учесть множество моментов: 

• Опыт создания и ошибки реализаций подобного образования в Европе, причины 
конфликтных зон взаимодействия, отклонения от исходного проекта и прогноз развития 
ситуации в будущем. 

• Реальные драйверы консолидации, при создании ЕАЭС и его объективные риски. 
• Построение логичного вектора взаимодействия, на основе которого возможно 

направленное движение на развитие стран, входящих в данный союз и развитие в связи с 
этим нового экономического образования. 

Рассматривая экономики стран входящих в ЕАЭС с позиции сегодняшнего дня, можно 
сделать вывод о том, что Россия обладает самой сильной экономикой. Но в виду сложной 
внешнеполитической ситуации, возникшей в связи с введением западом экономических 
санкций – в настоящем идет объективное ослабление и этой экономики. 

Санкции распространили свое влияние на многие сферы деятельности России. Более 
всего подвержена влиянию санкций - банковская деятельность. 

Возможные санкции, связанные с банковской деятельностью, это то, что  российские 
банки могут исключить из западных фондовых котировок. Это приведет к еще большему 
ослаблению рубля, к выводу капитала из страны и к другим негативным последствиям. 
Поскольку экономики стран-участников ЕАЭС уже имеют некоторую интеграцию, как 
наследие эпохи социализма, и как объективную реальность, выраженную в геополитическом 
расположении, - можно сделать вывод о том, что курсы национальных валют каждой из 
стран, входящих в ЕАЭС будут каким-то образом взаимосвязаны и коррелированны в своих 
движениях. 

На сегодняшний день курс тенге зависит от рубля, а точнее от нефтетенге и от 
нефтерубля. Это значит, что проблемы касательно санкций могут опосредованно коснуться и 
Казахстана. 

Важно также понимать, что движение валют стран-участников будет зависеть от 
многих факторов и здесь важно выделить основные драйверы, в числе которых могут быть 
следующие: 

• Внешнеэкономическая ситуация по стоимости углеводородов. 
• Внешний валовой оборот страны и его доля во внутреннем валовом продукте (ВВП). 
• Внутренний валовой оборот страны и его направленность (его связи), в общем 

пространстве участников ЕАЭС. 
• Экономическая эффективность секторов экономик и их сопоставление в общем пуле 

ресурсов нового союзного образования. 
• Возможность интеграции экономик и их направлений на основе их эффективной 

специализации, в общем рыночном пространстве. 
Располагая этой и некоторой другой дополнительной информацией, которая всегда 

появляется в распоряжении финансового аналитика, - можно построить эффективную модель 
взаимодействия стран-участников ЕАЭС, на основе которой можно уже ожидать развитие и 
укрепление нового макроэкономического образования ЕАЭС. 
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Одним их важнейших европейских партнеров Казахстана является Федеративная 

Республика Германия.  На сегодняшний день можно констатировать динамичное развитие 
сотрудничества государств по всему спектру двусторонних отношений. Успешно ведется 
интенсивный многоуровневый политический диалог, активно развиваются торгово-
экономические отношения, укрепляется культурно-гуманитарное сотрудничество. За 
последнее десятилетие заметно возросли взаимные визиты правительственных, 
парламентских, межпартийных и экономических делегаций, представителей научных и 
экспертных кругов, творческой интеллигенции [1].        

В рамках всего комплекса двусторонних отношений приоритетным звеном  
сотрудничества двух государств является экономическая составляющая. В торгово-
экономической сфере заложена прочная правовая и институциональная база, основой 
которой является подписанный в 1992 году Договор о развитии широкомасштабного 
сотрудничества между Республикой Казахстан и ФРГ в области экономики, 
промышленности, науки и техники.  В договоре были определены основные аспекты 
двустороннего экономического сотрудничества по следующим направлениям: торговые 
отношения, сотрудничество в машиностроительной отрасли, участие германских фирм в 
производственной деятельности по заключенным контрактам, создание совместных 
казахстанско-германских предприятий, сотрудничество в банковской сфере и 
инвестиционная деятельность. Активно идет работа казахстанско-германской 
Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству (МРГ) 
и казахстанско-германского Делового совета по стратегическому сотрудничеству, который 
объединил ведущие казахстанские и немецкие экономические структуры и стал реальным 
мостом между бизнесменами двух государств [2]. 

В экономической области двусторонних отношений в последние годы наблюдается 
тенденция взаимного роста товарооборота и интереса. Германия, будучи четвертой 
экономикой в мире, первой экономикой в Европейском союзе, с ее значительным 
потенциалом, широкими инновациями и высокими технологиями, представляет для нашего 
государства повышенный интерес. В свою очередь, Казахстан обладает особой значимостью 
для Германии ввиду важного геополитического положения между Европой и Азией, богатых 
сырьевых ресурсов, наличия молодого и образованного населения. Немаловажным фактором 
активного участия представителей немецких деловых кругов является устойчивое развитие 
экономики, внутриполитическая стабильность в республике, стремление к проведению 
рыночных реформ и к выходу на равноправное взаимовыгодное внешнеэкономическое 
партнерство. Примечательно и  то, что и немецкая и казахстанская стороны рассматривают 
как немцев Казахстана, так и многочисленных переселенцев из Казахстана в Германии 
помощниками для налаживания плодотворного сотрудничества между обеими странами [3, 
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4]. 
Интерес казахстанского бизнеса к германской экономике объясняется рядом причин. 

ВВП Германии составляет 20,8%  от совокупного показателя ЕС, привлечение 
широкомасштабных инвестиций из Германии способствует привлечению инвестиций и из 
других государств-членов союза. В свою очередь Казахстан, являясь одним из крупных 
поставщиком нефти в Германию, вносит большой вклад в энергетическую безопасность 
Европы. Существуют намерения по увеличению вклада в обеспечение энергетических 
потребностей ФРГ по формуле «сырье в обмен на инвестиции и технологии». Казахстан, 
поставляя в Германию сырье, взамен получает оборудование и передовые технологии, что 
способствует развитию наиболее приоритетных отраслей экономики страны. Таким образом, 
Германия становится опорой для индустриализации Казахстана [1]. 

В тоже время немецких предпринимателей привлекает не только сырье, производимое 
в Казахстане, но и возможность инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса. В 
Казахстане зарегистрировано свыше 1250 экономических структур с участием германского 
капитала, включая совместные предприятия и представительства немецких компаний и 
банков. Сотрудничество осуществляется в сфере обрабатывающей промышленности, 
строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг и других отраслях экономики. В Казахстане деятельность свою 
осуществляют такие известные германские концерны, как «Сименс», «Даймлер», 
«Фольксваген», «METRO», «Ман», «РВЕ», «Кнауф», «ЕАДС», «Bauer», «БАСФ», «Bosch», 
«ТиссенКрупп», «Lufthansa», а также финансовые институты Дойче Банк, ДЕГ, Европейский 
банк, Гермес оценивают Казахстан как надежного инвестиционного партнера и ключевого 
государства в Центральной Азии.  Представительством германской экономики в 
Центральной Азии, Германским обществом развития налажены прочные связи с 
институтами развития РК в целях совместного финансирования инвестиционных проектов 
по низкой процентной ставке [5]. 

Всё это свидетельствует о том, что области инвестиционно-финансового 
сотрудничества отношения Казахстана и Германии развиваются достаточно успешно. 
Инвестиции из Германии в экономику Казахстана увеличиваются, составляя 1,8 млрд. 
долларов США. Только за последние 3 года, между странами подписано 72 торговых 
соглашения на 4 миллиарда евро, реализовано 12 инвестиционных проектов на сумму 
порядка 700 млн. евро в области промышленности, сельского хозяйства, телекоммуникаций, 
розничной торговли, здравоохранения, транспорта, связи и строительства. Например, группа 
компаний «Funke Kunststoff», являющаяся одним из ведущих производителей труб, 
фитингов, инженерных систем из пластика и пластиковых профилей  на европейском 
строительном рынке, в марте 2013 года, произвела перенос производства оконных профилей 
из города Зенденхорст в столицу Казахстана – город Астана. Это позволяет полностью 
покрыть потребность внутреннего рынка, а также отправлять их на экспорт в Россию. Завод 
укомплектован самым передовым технологическим оборудованием и лабораторией из 
Германии, полностью сохранена технология производства [5]. 

Одним из реализованных проектов является открытый в 2014-ом году  завод в селе 
Шепте Мангистауской области по производству строительных материалов, построенный  
одним из крупнейших производителей цемента в мире концерном «ХайдельбергЦемент». 
Сумма инвестиций составляет порядка 200 миллионов евро, создано 1000 рабочих мест. 
Общий объем инвестиций компании в РК за весь период деятельности составил более 420 
млн. долларов США. Это способствовало признанию немецкого концерна 
«ХайдельбергЦемент» лучшим иностранным инвестором в Казахстане в 2014 году [6]. 

Менее крупным осуществленным проектом является строительство нового завода  
немецкой фирмы «Изоплюс», производящей новейший изоляционный материал, который 
позволяет на 30 процентов снизить потери тепловой энергии в сетях. Было инвестировано 
около 12 миллионов евро. Согласно оценке экспертов, при работе завода на полную 
мощность в три смены в будущем будет производиться около 400 километров труб в год [5]. 
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Немецкие компании заинтересованы в инвестициях в Казахстан, а также в развитии 
рынка капитала в стране и реализации проектов в сфере государственно-частного 
партнерства.  В Казахстане создаются благоприятные максимальные удобства для немецких 
компаний в ведении бизнеса. В соответствии с поручением Главы государства принят закон 
о внедрении новых стимулов для инвесторов, предусматривающий пересмотр механизма и 
условий, заключаемых с инвесторами инвестиционных контрактов, расширение 
инвестиционных преференций, а также меры по улучшению инвестиционного климата. 

Довольно активное инвестирование идет и со стороны Казахстана. В Германию 
направлено порядка 6,7 млрд. долларов США. Инвестиций Казахстана преимущественно 
осуществляются в форме портфельных и прочих инвестиций. Казахстан выступает нетто-
инвестором германской экономики с положительным балансом в 1,5 млрд. долларов, что 
оставляет существенные резервы для активизации инвестиционных потоков из ФРГ [1]. 

Более половины от общего объема торговли Казахстана приходится сегодня на  страны 
Европейского союза. Германия  же является одним из ведущих торговых партнеров 
Казахстана, занимая первое место среди европейских государств. Согласно данным 
Представительства германской экономики в Центральной Азии, объем взаимного 
товарооборота между государствами в 2014 году составил 6,2 млрд. евро, что составляет 
около 85% внешней торговли Германии со всеми странами Центральной Азии [7]. 

Анализ экспортно-импортных показателей сотрудничества между Казахстаном и 
Германией позволяет сделать вывод о том, что за последние годы данные показатели 
остаются стабильными (таблица 1). 

                                                                                  
Таблица 1 - Результаты товарооборота между Федеративной Республикой 

Германия и Республикой Казахстан, показатели в 1 000 евро 
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   2011    2012  

измене
-ния  
     в % 

     2011    2012   
измене
-ния  
     в % 

    2011    2012  
измене
-ния  
     в % 

импорт: 
объем в 
тыс. 
евро 

импорт:  
объем  
в тыс. 
евро 

экспорт: 
объем в 
тыс.евро 

экспорт: 
объем в 
тыс.евро 

оборот: 
объем в 
тыс.евро 

оборот: 
объем в 
тыс.евро 

4.467.49
2 

3.950.16
2 

-11,6 1.733.85
0  

1.979.65
0 

+14,2   6.201.34
2 

5.929.81
2 

-4,4 

                                                        Январь – Декабрь 2013 
   2012    2013  

измене
-ния  
     в % 

   2012     2013  
измене
-ния  
     в % 

   2012     2013  
измене
-ния  
     в % 

импорт: 
объем в 
тыс. 
евро 

импорт: 
объем в 
тыс. 
евро 

экспорт: 
объем в 
тыс.евро 

экспорт: 
объем в 
тыс.евро 

оборот: 
объем в 
тыс.евро 

оборот: 
объем в 
тыс.евро 

4.073.19
1     

4.326.77
0 

+ 6,2 2.004.21
4 

2.173.76
0 

+ 8,5 6.077.40
5 

6.500.53
0 

+ 7,0 

                                                       Январь – Декабрь 2014 
  2013   2014  

измене
-ния  
     в % 

  2013    2014  
измене
-ния  
     в % 

   2013     2014  
измене
-ния  
     в % 

импорт: 
объем в 
тыс. 
евро 

импорт: 
объем в 
тыс. 
евро 

экспорт: 
объем в 
тыс.евро 

экспорт: 
объем в 
тыс.евро 

оборот: 
объем в 
тыс.евро 

оборот: 
объем в 
тыс.евро 

4.593.15
9    

4.441.38
6 

- 3,3 2.156.37
0 

1.722.25
6 

- 20,1 6.749.52
9 

6.163.64
2 

- 8,7 
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Высокий товарооборот между государствами является характерным показателем того, 
что торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Германией развивается 
высокими темпами, что способствует углублению процесса интеграции Казахстана в 
мировое сообщество.  

В период нестабильности мировых финансовых рынков требуются согласованные 
действия Казахстана и ФРГ, способствующие укреплению сотрудничества с целью 
повышения стабильности мировой финансовой системы, а также экономического 
взаимодействия  Казахстана и ЕС. 

Прочные взаимовыгодные казахстанско-германские отношения обладают большим 
потенциалом. Это демонстрирует желание немецких компании принять активное участие в 
реализации стратегического плана развития транспортной, индустриальной, энергетической, 
жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры Казахстана, озвученного Главой 
государства в новой экономической политике «Нұрлы жол». Другим важным компонентом 
являются вопросы взаимодействия в рамках подготовки к проведению ЕХРО-2017 в Астане 
и привлечения немецких инвестиций и новейших технологий. Всё это позволит вывести 
двусторонние казахстанско-германские экономические отношения на более качественный 
уровень партнерства.   
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«Таза болса табиғат-аман болар адамзат», - деп дана қазақ халқы айтқандай адам әр 

кезде де табиғатпен тығыз байланыста өмір сүреді, оның байлықтарын пайдаланады және өз 
қызметі арқылы табиғатқа әсер етеді. Ал адамның сол әсерінің салдары табиғатқа зиянды 
болуы мүмкін. Осыған орай көптеген мемлекеттерде «жасыл экономика» саясаты 

http://www.heidelbergcement.com/
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жүргізілуде. 
«Жасыл экономика» - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-

ауқатын сақтауға бағытталған экономика. «Жасыл экономика» бірінші кезекте, қазіргі 
уақытта сарқылуға ұшырап жатқан ресурстарды үнемді тұтынуға және сарқылмайтын 
ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. Энергия үнемдеу қағидасына негізделген 
экологиялық қауіпсіз және арзан технологияларды қолданудың есебінен болашақта тамаша 
экономикалық нәтижелерге қол жеткізуге болады. 

«Жасыл» салалар халықты толық жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Мысалы, 
қалдықтардан органикалық тыңайтқыштар өндіру, көмірден және төмен сапалы кварциттен 
кремний өндіру, қоқыстарды пиролиздік әдіспен өртеуге негізделген электр стансасын құру, 
құнарсыз жерлерде құнарлығы жоғары дақылдар өсіру, жергілікті экологиялық 
материалдардан арзан және жеке үйлер салу сияқты бағыттарда. Мұндай экологиялық 
жобаларды іске асыру еліміздің халықаралық беделін арттырары анық. «Бұл жобалар 
Қазақстанның әлемдік деңгейдегі өз «жасыл» технологиялары мен инновациялары бар екенін 
паш етеді. Бұл өз кезегінде, еліміздің халықаралық беделін жақсартып, оның жаңа 
«экологиялық» брендін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Сондықтан да елімізде табиғи ресурстарды және инвестицияларды экожүйелік 
қызметтерге экотиімді пайдалану трансшекаралық ынтымақтастықты дамытуға және 
нығайтуға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Антропогендік 
ластануды және жер, су экожүйелерінің тозуын төмендету, табиғи жүйелерді басқарудың 
жаңа біріктірілген үлгілері мен алдыңғы қатарлы тәжірибелерді енгізу, инновациялық 
технологиялар мен механизмдерге оларды хабар ету үшін көптеген жұмыстар жүргізілуі 
керек.  

Баламалы энергетика дегеніміз – бұл қоршаған ортаға тигізетін зияны өте аз болатын, 
пайдалануға тиімді, әрі өндірілуі анағұрлым жеңіл, сарқылмайтын энергиялар жиынтығы. 

Олардың қатарына мыналар жатады: жел энергиясы, биогаз, гелиоэнергия, баламалы 
гидроэнергетика, геотермальды энергетика, найзағай энергиясы, су энергиясы, ғарыштық 
энергия. 

Осылардың ішінде, баламалы қуат көзі болып саналатын жел энергиясы ресурсын 
зерттеудің ерекшеліктеріне кеңінен тоқталамыз. 

Жел энергиясы – жел энергиясын механикалық, жылу немесе электр энергиясына 
түрлендірудің теориялық негіздерін, әдістері мен техникалық құралдарын жасаумен 
айналысатын жаңартылатын энергетиканың саласы. 

Жел энергиясы негізінен Күн энергиясының Жер бетін бірқалыпты қыздырмауынан 
туындайды. Сағат сайын Жер Күннен 1014 кВт сағ. энергия алады. Күн энергиясының 1-2% -
ы жел энергиясына түрленеді. Бұл көрсеткіш жер бетіндегі барлық өсімдіктердің 
биоқалдыққа айналғанда бөлініп шығатын энергиясынан 50-100 есе асып түседі. Бірнеше 
мыңдаған жылдар бойы адамдар желді – энергия көзі ретінде пайдаланған. Жел энергиясын 
пайдаланып, желкен көмегімен жүзген. Жерді суландыру кезінде, жел диірмені ретінде 
дәнді-дақыл өнімдерін ұнтақтау үшін қолданған. 

Жел энергиясының қоры бүкіл планета өзендерінің гидроэнергиясынан 100 есе асып 
түседі. Ылғи да және барлық жерде жел соғып тұрады. Жаздың қоңыр салқын самал желін, 
апат, зардап шығын әкелетін керемет дауылдарды атап өтуге болады. 

Қалпына келтіретін дәстүрлі емес жел энергиясының келешегі зор, экологиялық таза, 
қоры ешуақытта сарқылмайды, әрі арзан, тиімді. Бұларды пайдалану табиғат баланстарын 
бұзбайды. Жел энергиясын қолдану таулы аймақтардың жоғары бөктерінде толқынды теңіз 
жағалауларында ыңғайлы екені бәрімізге танымал. Жел энергетикасын дамытуға қолайлы 
аймақтар өте көптеп табылады. Жел күші жер бетінің ойлы-қырлы болуына тікелей 
байланысты. Мысалы, таулы аймақтың екі бөлігін қарастырайық, Күн көзінің екі бөлікке 
түскен энергиясы бірдей болғанымен, жердің кедір-бұдыры әр қилы болғандықтан, жел 
күшінің ықпалы, бағыты да әр түрлі болады. Жел күшінің ықпалы жыл мезгілінің ауысуына, 
ауа райының өзгеруіне байланысты өзгеріп отырады.  
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Қазақстанда жел энергиясын өндіру. 
Елімізде  арзан электр энергия көздерін іздеу мақсатында «Қазақстанда 2030 жылға 

дейін электр энергиясын өндіруді дамыту туралы» мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, жел 
күші мен өндіретін электр энергиясы қуатын халық шаруашылығына қолданудың тиімді 
жолдары қарастырылуда. Қазақстанда жел күшімен алынатын электр энергиясы қуатын 
кеңінен және мол өндіруге болады. 

Қазақстанның шығыс, оңтүстік-шығыс, оңтүстік аймақтарында су электрстанциялары 
мен жел энергиясының басқа энергия көздерінен экологиялық және экономикалық 
артықшылықтары көп. Жел энергетикасы қондырғыларының технологиясын жетілдіру 
арқылы оның тиімділігін арттыруға болады. Жел энергиясын тұрақты пайдалану үшін жел 
энергетикасы қондырғыларын басқа энергия көздерімен кешенді түрде ұштастыру қажет. 
Республиканың электрстанцияларын біріктіріп электр энергиясын өндіру өте тиімді. 

Қыс айларында жел күші көбейсе, жаз айларында азаяды, ал су керісінше, қыс 
айларында азайса, жаз айларында көбейеді. Сөйтіп, энергия өндіруді біршама 
тұрақтандыруға болады. Алматы облысының Қытаймен шекаралас аймағындағы 40-ендікте 
Еуразия мегабассейніндегі орасан зор ауа массасының көлемі ауысатын Орталық Азиядағы 
«желполюсі» деп аталатын Жетісу қақпасындағы желдің қуаты мол. Ол екі таудың ең тар 
жеріндегі (ені 10-12 км, ұзындығы 80 км.) табиғи «аэродинамикалық құбыр» болып 
табылады. Қақпа Қазақстанның Балқаш-Алакөл ойпатын Қытайдың Ебінұр ойпатымен 
жалғастырады. Осы жердегі жел ерекшеліктерін зерттеу нәтижесінде оның электр 
энергиясын өндіруге өте тиімді екені анықталды. Қыс кезінде желдің соғатын бағыты 
оңтүстік, оңтүстік-шығыстан болса, жаз айларында солтүстік, солтүстік-батыстан соғады. 
Желдің орташа жылдамдығы 6,8-7,8 м/с, ал жел электр станциялары 4-5 м/с-тан бастап 
энергия бере бастайды. Желдің қарама-қарсы бағытқа өзгеруі сирек болуына байланысты 
мұнда турбиналы ротор типті жел қондырғысын орнату тиімді. Желдің жалпы қуаты 5000 
МВт-тан астам деп болжануда. Бұл өте зор энергия көзі, әрі көмір мен мұнайды, газды 
үнемдеуге және, әсіресе, қоршаған ортаны ластанудан сақтап қалуға мүмкіндік береді. 
Сондықтанда, әйгілі «Жоңғар қақпасындағы» мол энергияны өндіріп, пайдалануға бізде 
мүмкіндіктер көп. 

Сонымен қатар, Шығыс Қазақстан облысындағы Жаңғызтөбе кентінің аумағында да 
бүгінде жел энергиясын өндіру қолға алынуда. 

Аймақта жел электр энергиясын өндіру паркінің құрылыс жұмыстарын бастау 
жөніндегі Германияның «EAST GE3000» ЖШС мен облыстық энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы және аудан әкімдігімен үшжақты келісімге қол 
қойылып, Жаңғызтөбе кентінің іргесінен салынатын желден қуат өндіру паркі жұмысының 
алғашқы сатысы басталып кетті. 

Аудан әкімі Әнуарбек Мұхтархановтың айтуынша, шетелдік компанияның тың 
жобасының аудан экономикасына қосар үлесі қомақты. Алдағы екі жылға жобаланған 
жобаның құрылыс жұмыстары аяқталысымен желден күші 70 мың мегаватты құрайтын 
электр знергиясы алынады. 

Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 
басшысы Айтқазы Шерубаев бұл облыс бойынша қолға алынып отырған екінші тың жоба 
екендігін атап өтті. Бұл жұмыс өте ауқымды. Маңызы зор жұмысқа жергілікті мамандар 
барынша қолдау көрсетуі тиіс. Жоба толығымен жүзеге асқан уақыттан бастап өндірілген 
жел қуаты халыққа тиімді бағада ұсынылып, жобаның ақталу жағын мемлекет 
дотациялайтын болады. 

«EAST GE3000» ЖШС-нің бас директоры Бруно Хайдрих компанияның 20 жылдық 
тәжірибесі барын алға тартып, 2009 жылдан бастап Қазақстан нарығын зерттеп, инвестиция 
салуда біздің елімізді сенімді әріптес деп тапқандықтарын жеткізді. Ол ауданымызда жел 
электр құрылғыларын қондыру жұмыстарын қолға алып, жалпы жоба аясында 23 желден 
қуат өндіретін қондырғы орнатылатындығын айтты. Олар келер жылдың сәуір айынан 
қондырғылардың құрылыс жұмыстарын бастап, 2016 жылы пайдалануға беруді көздеп отыр. 
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Орнатылатын заманауи құрылғылардан қоршаған ортаға еш зиян келмейтіндігін де атап өтті. 
Жалпы жоба құны шамамен 150-180 млн. еуроны құрайды. Жобаның инфрақұрылымын 
тартуды жергілікті мердігерлер жүргізбек. 

Сонымен қатар, «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне орай елорда төңірегіне 100 
жел генераторын орнату жоспарлануда. Біз қала маңында жалпы қуаты 100 мегаватты 
құрайтын шамамен 100 жел генераторын орнатқымыз келеді. Бұл да елорда келбетіне өз 
үлесін қосар еді. Ұшақпен келген жолаушылар бұл жел генераторларын көретін болады. 
Қалашықта Энергияны зерттеу орталығы құрылатын болады. Ол адамның тіршілігін 
қамтамасыз ететін экологиялық тұрғыда таза үш зауыттың басын біріктіреді. Аумағы 25 
гектарды құрайтын ғимараттардың бірінің күмбезі астында қатты қалдықтарды, жауын және 
кәріз суларын, күн батареясынан электр энергиясын жинайтын зауыт орналасады. Қалдықтар 
жинау жүйесі 174 гектар аумақты қамтиды. Көрме павильондары мен тұрғын үй орамдары 
жанында қалдық жинайтын шамамен 240 қазандық орналастырылады. 

Ал жауын және кәріз суларын жинайтын жүйе тәулігіне шамамен 750 текше метрді 
суды жинақтайды. Бұл су тазаланып, техникалық су ретінде кәдеге жаратылады. 

Мемлекеттік деңгейде шаралар қабылданып жатқанына қарамастан, Қазақстанда қайта 
қалпына келетін және баламалы энергетика кенже қалған. Өкінішке қарай, бірнеше 
құрылысты, атап айтқанда, жел энергетикасы кешендерін салуға талпыныс жасалғанымен 
республикамызда бүгінгі күнге  дейін бұл салада бірде-бір ірі жоба іске қосылмаған екен. 
Мәселен, бұрынғы Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 
мәліметі бойынша, 2010 жылы баламалы энергия көздерінің үлесі 0,03%-ды құраған. Яғни, 
жалпы энергия көлемінің бір пайызына да жетпейді. Бұл дегеніміз, бұл саланы әлі де болса 
жетілдіре түсу қажет екенін көрсетсе керек. Салыстыру үшін айтсақ, тіпті, озық қалпына 
келетін энергия көздерін қолдану бойынша әлемдік аутсайдерлердің қатарына кіретін 
Ресейде де оның үлесі төмен, жалпы өндірілген энергияның бар-жоғы 1%-ын құрайды. 
Сонымен қатар оның базасында алынған жылу энергиясы 3%-ға жуықтайды. Қазақстанда 
жел энергетикасын пайдаланудың басымдықтары жел энергиясы ресурстарының бар 
болуымен анықталады. Қазақстан территориясының жартысында желдің орташа жылдық 
жылдамдығы 5-6 м/с., ал кейбір аудандарда желдің жылдамдығы 7-8 м/с. құрайды. Жел 
электростанцияларын салу ең алдымен, желіге қосылмаған шалғайдағы аудандарды 
энергиямен қамтамасыз етумен шартталады.  

Елімізде жел энергетикасын дамытуға деген қызығушылық келесі артықшылықты 
факторлармен түсіндіріледі: 

•  жел – бұл отынның бағаларына тәуелді болып табылмайтын энергияның 
жаңартылып отыратын ресурсы; жел ресурсы елдің барлық территориясында қол жетімді 
болып табылады;  

• орнатылатын жел энергетикасы құрылғысының қуаттылығына бәсекенің болуы;  
• атмосфераға зиянды қалдықтарды тастаудың және парниктік газдарды жіберудің 

болмауы;  
• шалғай аудандарды электроэнергиямен жабдықтауды орталықсыздандырудың  

мүмкіндігі.  
Жел энергетикасының дамуы қуаныш әкелгенмен, оның зиянды да әрекеті бар. Жел 

қондырғылардың айналып тұратын қалақшалары, механизмі, айнала ортаға дыбыс шуын 
шығарады, 40 децибелдан асатын дыбыс толқындары, адам организміне зиянды әрекетін 
тигізеді. Мысалы шу деңгейінің жоғары болуы дыбыс құлақтың дыбыс қабылдауын 
нашарлатып, организмнің жүйке-психологиялық әрекетіне зиянын тигізеді. Жел 
қондырғылары бір-бірінен мұнара биіктігімен салыстырғанда 5-10 есе қашықтықта 
орналасуы тиіс, осы территорияда орналасқан жел қондырғылар аймағында ешқандай 
ғимарат, орман болмауын ескеру қажет. 

Құстар жоғары кернеу жиіліктерімен антеннамен, ғимарат терезелерімен, кейде 
автомобиль терезесімен соқтығысып мертігіп жатады. Кейбір жел қондырғысы мұнарасының 
жоғары жағында қонақтайды, бұл құстардың өміріне қауіп әкеледі. Жел қондырғыларын 
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салған кезде құстардың ұшу миграция маршрутын ескеру қажет. 
Жел қондырғысының металл бөліктері айналғанда қуатты дыбыс тербелістерін 

туғызады, сол маңайдағы радиотолқындармен жұмыс істейтін телевизиялық радио және 
радарлық құрылғыларға кері әсерін тигізеді. Әрине телевизиялық немесе радиоретрансия 
торын орнату қиын емес, бірақта бұлар арзанға түспейді. 

Жел энергетикасын дамыту мақсатында энергия жүйесін бағалау «Қазақстан – жел 
энергиясы нарығын дамыту бастамасы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің және БҰҰ-ның 
даму бағдарламасы (бұдан әрі – БҰҰДБ) бірлескен жобасының шеңберінде 2011 жылғы 10 
наурызда бұрынғы Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар 
министрлігінде «Қазақстанда жел энергетикасын дамыту мақсатында энергия жүйесін 
бағалау» тақырыбына тұсаукесер болды. Тұсаукесерге БҰҰДБ, «KEGOC» АҚ, 
«Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ, «Каздорпроект» АҚ, «Астананың жаңа 
университеті» (Назарбаев Университеті) АҚ, «Энергия» КазНИПИТЭС» АҚ өкілдері 
қатысты. Кездесу барысында жалпыға бірдей шолуға «VTT» фин компаниясының БҰҰДБ 
тапсырысы бойынша жел энергетикасының елдің энергия жүйесіне кірігу әсерін бағалау 
бойынша соңғы есебі ұсынылды. Бұл Қазақстанда жүргізілген қолданыстағы өндіруші 
қуатты бағалау бойынша алғашқы осындай зерттеу. Қазақстанның энергия жүйесін зерттеуге 
сәйкес орталықтандырылған теңгерімдеу бар. Бұл жел энергиясының кірігуіне ықпал етеді, 
өйткені жел энергиясының тұрақсыздығын деңгейлестіру бойынша ең жоғарғы нәтижені 
қамтамасыз етуге болады. 

Қазақстандағы жел электр станцияларының жалпы пайдаланатын өндіруші қуаты 80 % 
жоғары немесе жалпы белгіленген қуаттан 10 % төмен сирек болады. Жел энергиясын өндіру 
жөніндегі болжамдық сценарий 2015 жылы жылына шамамен 250 МВт және 2030 жылға 
қарай жылына шамамен 2000 МВт өндіруді көздейді. Жел энергетикасының жел энергиясын 
жалпы өндіруге кірігу деңгейі 2015 жылы электр энергиясын жалпы өндірудің 1 % -ын және 
2030 жылға қарай шамамен 4 %-ды құрайтын болады. Энергетика жүйесінің орныққан 
тәртіптемесінің авариялық бұзылу зардаптарын үлгілеу нәтижелері осы зерттеуде қаралған 
жел энергиясын өндіру сценарийі энергетика жүйесінің қауіпсіздігіне қатер төндірмейтінін 
көрсетті. 2030 жылы қуаты 300 МВт «Шелек» жел электрстанциясына ғана электрторабын 
күшейту қажеттілігі көрсетілген. Энергетика жүйесінің шығынын талдау жел энергиясы 
Қазақстанның энергетика жүйесіндегі шығынды қысқарта алатынын көрсетті. Жел 
энергиясын теңгерімдеу құны 2030 жылғы деңгейде жел энергиясының құнын 0.3 - 0.6 
€/МВт/сағ-қа арттырады. Қазіргі кездегі жел энергиясын пайдалану мүмкіндіктері Жел 
энергетикасының күннен-күнге дамуы қарқындап өсуде. Жел қондырғылардың жетілдіруі 
мен көп жылғы тәжірибе, жұмсалатын шығын мөлшерінің төмендеуіне мүмкіндік туғызады. 

Қазақстанда жел энергетикасының потенциалы өте жоғары (секундына 10 метр) 10 елді 
мекен бар. Жоңғар қақпасында жел жылдамдығы 40-50 метрге жетеді. 

Жалпы табиғаттың тікелей өз өнімдері – жел мен күн энергиясын пайдалану осы 
аталып өтілген кейбір кемшіліктеріне қарамастан әлем елдерінде ерекше маңызға 
ие.Аталмыш қуаткөздері өзінің экологиялық тиімділігі, экономикалық артықшылығы 
жағынан күні бүгінге дейін маңызын жойған жоқ, керісінше, жаңғыртпалы энергияға, 
«жасыл» экономикаға қол созып, баламалы энергия көздерін табуға қажеттілік туған заманда 
жетекші орынға шықты. Қазақстанда арзан электр энергиясын қолданысқа енгізуге 
бағытталған 2030 жылға дейін электр энергиясын өндіруді дамыту туралы мемлекеттік 
бағдарлама қабылданып, жел және күн күшімен өндірілетін электр эрнергиясына қол жеткізу 
жолдары қарастырылуда. Дүниежүзі бойынша жел жіктелімінің 23 түрі тұрақты кездесетін, 
географиялық орналасуы және өте қатты ауа ағыны бар еліміздің кең байтақ даласы 
Қазақстанға мол жел энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. 

Сарапшылар жарты ғасырдан соң жер бетіндегі тұрғындар саны қазіргіден екі есе 
артып, тиісінше адамзат тұтынатын қажеттіліктер де 2-3 есе көбейеді деген пікір 
айтады.Мұндай жағдайда шегі бар, сарқылатын байлықтардың түбі көрінуі бек мүмкін. Бұл 
жел мен күн, су энергиясы секілді сарқылмайтын энергия көздерін қолданысқа енгізуге алып 
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келеді. Әлем қазірден-ақ осы қадамға бет бұруда, ал біздің алдымыздағы басты міндет - 
Отанымыз Қазақстан Республикасының экономикасының одан әрі қарыштап дамуына және 
де «жасыл» экономиканың басты орынға шығып,халық игілігіне жұмыс жасауы үшін бар 
біліміміз бен шеберлігімізді жұмсау. Әсіресе, біз экономисттер жұмыла жұмыс жасауымыз 
керек. 
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Приоритетной задачей, поставленной Главой государства перед контролирующими 

органами, является систематизация и упорядочение всех видов проверок, проводимых 
государственными органами, с целью снижения административной нагрузки на бизнес. В 
связи с этим внесены изменения и дополнения в Закон РК «О частном 
предпринимательстве», который регулирует вопросы государственного контроля за частным 
предпринимательством. Кроме того, внесены изменения в Налоговый кодекс в части 
внедрения системы управления рисками, в соответствии с которыми разработаны и 
утверждены критерии оценки степени рисков. В настоящее время данный приказ приводится 
в соответствие с Законом РК «О государственном контроле и надзоре в РК». На основе 
данных критериев составлен план проверок, который размещен на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РК. 

Результативность взыскания, которую мы сейчас имеем, мы связываем с внедрением в 
налоговых органах системы управления рисками при проведении налоговых проверок. 

В настоящее время изучается международный опыт и функциональные возможности 
информационной системы по управлению рисками, которую налоговые органы многих стран 
используют в работе для автоматизированного отбора налогоплательщиков и для проведения 
налоговых проверок. В рамках Проекта Всемирного банка по реформированию налогового 
администрирования, предусмотрено поэтапное внедрение СУР. 

С марта 2010 года введена в эксплуатацию подсистема Камерального контроля на базе 
Информационной системы «Единое Хранилище Данных». Это позволило: 

http://www.stat.kz/
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1. За счет наличия Конструктора процедур самостоятельно выстраивать процедуры 
автоматизированного камерального контроля; 

2. Предусмотрена возможность запуска процедур: 
- по определенным налогам, платежам; 
- по одному налогоплательщику, перечню налогоплательщиков, по налоговому органу, 

в целом по республике; 
- использование представленных Форм налоговой отчетности, сведений 

уполномоченных государственных органов, а также других сведений о деятельности 
налогоплательщика; 

- реализация в одном запуске несколько разных процедур; 
- автоматически формировать и направлять уведомления по камеральному контролю в 

Кабинет налогоплательщика (КНП). 
В целях снижения непродуктивной нагрузки на сотрудников налоговых органов, 

сокращения жалоб со стороны налогоплательщиков, повышения эффективности 
камерального контроля, минимизации коррупциогенных сфер, а также с учетом 
предусмотренного расширения перечня налогов, по которым проводится 
автоматизированный камеральный контроль, было принято решение запретить 
территориальным налоговым органам проведение «ручного» камерального контроля. 

12 мая 2011 года в целях упорядочения осуществления камерального контроля 
утвержден Регламент ведения Реестра процедур камерального контроля «Қыран». Целями 
являются оптимизация деятельности территориальных налоговых органов, повышение 
эффективности камерального контроля, минимизация коррупциогенных сфер, а также 
расширения перечня налогов и других обязательных платежей в бюджет, по которым 
проводится автоматизированный камеральный контроль. 

Поскольку текущая оценка экономической ситуации в стране показывает, что несмотря 
на создание государством благоприятных условий для предпринимательства, активная часть 
налогоплательщиков с целью увода от налогообложения доходов прибегает к разного рода 
схемам уклонения от уплаты налогов и формирует так называемый «черный капитал». 
Размеры теневой экономики в данный период составляют около 250 млрд.тенге. 

По итогам анализа налоговых правонарушений установлено 34 типовых схемы 
уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов, по которым разрабатываются 
соответствующие мероприятия, направленные на устранение условий их создания и 
применения.  

В периоды роста экономики, расширения международного сотрудничества, связей, 
взаимной торговли в рамках таможенного союза имеется риск возрастания уклонения от 
уплаты налогов. Нарушения налогового законодательства, выявляемые в ходе налогового 
контроля, все чаще оказываются связанными с внешнеэкономической деятельностью 
хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время проводятся мероприятия по признанию процедур перерегистрации 
и слияния недействительными. 

Принимая во внимание, что решение проблемы борьбы с уходом от налогообложения, 
возможно только в результате совместного объединения сил контролирующих органов 
Налоговым комитетом МФ РК разработан проект Плана мероприятий по снижению теневой 
экономики с учетом превентивных мер процессам незаконного получения доходов, который 
в настоящее время находится на рассмотрении в Секретариате Совета Безопасности 
Республики Казахстан. 

На сегодня в налоговом администрировании мы сталкиваемся с 2-мя основными 
проблемами. Это – деятельность «обнальных фирм» и преднамеренное и ложное 
банкротство. Результаты показывают, только 825 субъектами, признанными судами 
лжепредприятиями, выписаны 16 528 контрагентам счета-фактуры на сумму 818,9 млрд. 
тенге. Расчетная сумма НДС и КПН по этим счетам-фактурам составила приблизительно 
267,5 млрд. тенге. Принимаемые нами меры по взысканию таких сумм не приводят к 
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желаемому результату. Деятельность «фирм-однодневок» состоит из 3-х этапов: 
регистрация, осуществление незаконной деятельности, ликвидация (банкротство) [1]. 

С учетом либерализации законодательства, а также улучшения позиции Казахстана в 
рейтинге «DoingBusiness», регистрация юридических лиц в органах юстиции сокращена до 
одного рабочего дня без осуществления контроля. 

Особый акцент ставится также на борьбу с коррупцией в налоговых органах. В целях 
минимизации коррупционных проявлений со стороны должностных лиц налоговых органов 
на веб-сайте Налогового Комитета реализована «Электронная книга жалоб», где 
налогоплательщик посредством электронной почты дистанционно может подать обращения 
на неправомерные действия должностных лиц органов налоговой службы и соответственно 
может ознакомиться с ответом на обращения. 

Налоговое администрирование - наиболее социально выраженная сфера, в которой 
государство взаимодействует с населением и бизнесом. Определенные недостатки или 
недоработки, которого могут привести к снижению поступлений налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, увеличить вероятность налоговых правонарушений, в 
конечном итоге иметь негативный эффект на экономику нашей страны.  

Качество услуг сегодня является одним из самых слабых звеньев, которое требует 
значительного улучшения. В этой части благодаря совместным усилиям с АНК проведено 
уже 2 независимых социологических исследования. Согласно исследованию 2007 года, 
качеством работы удовлетворены 41% предпринимателей и 51% населения, результаты 2008 
года отразят реальную картину проведенных мероприятий за текущий год. Ставится цель  в 
течение 5 лет достичь 90% уровня удовлетворенности качеством налоговых услуг.  

В направлении построения высокоэффективной налоговой службы работа нацелена на 
совершенствование системы управления в органах налоговой службы, в частности, вопросы 
повышения профессионального уровня работников, внедрение принципов мотивации, 
направленных на достижение цели, ориентированных на результат и иные меры. 

С  2011  года реализуется Проект  по  реформированию системы  налогового  
администрирования  совместно  со  Всемирным Банком. Срок реализации Проекта 2011-2016 
годы. Основная цель Проекта  -   формирование  устойчивой,   эффективно 
функционирующей   налоговой   системы,   способствующей экономическому развитию и 
повышению  конкурентоспособности  экономики  Республики Казахстан. 

В соответствии с данным документом, совершенствование налогового 
администрирования предполагает проведение следующих мероприятий: 

- введение всеобщего декларирования доходов граждан РК; 
- внедрение электронного аудита; 
- внедрение системы управления рисками; 
- пересмотр системы апелляций; 
- создание   современногоCall-центра и центров обработки данных; 
- модернизация акцизов; 
- реинжиниринг бизнес-процессов; 
- пересмотр структуры налоговых органов и др. 
Уже сегодня можно отметить промежуточные результаты реализации данной 

программы. Введется реализация контрактов на предоставление консультационных услуг по 
основным направлениям налогового администрирования. С 1 августа т.г. произведена 
централизация налогового аудита и возврата НДС, контрольная функция исключена во всех 
215 районных подразделениях Налогового комитета.  

Расписаны основные бизнес-процессы налоговых органов. Завершена работа 
международного эксперта помодернизация акцизных процедур.  

Вводится Система управления рисками в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции. Завершена работа международного эксперта по всеобщему 
декларированию. Разработан Законопроект по вопросам всеобщего декларирования и 
связанных с ним более двадцати нормативно-правовых актов.  В рамках создания Центров 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml


3926 

обработки данных и Call-центр, разработаны концептуальные основы создания и 
деятельности ЦОД, подготовлена проектно-сметная документация. Заключен контракт с 
международным ИТ консультантом, который является связующим звеном в работах по 
концепции развития ИТ систем, выбору технологических решений, разработки технических 
спецификаций [2]. 

Налоговыми органами РК проведена большая организационная работа по 
либерализации налогового администрирования. Так, совместно с Центрами обслуживания 
населения в рамках реализации программы электронного правительства 
налогоплательщикам предоставляется услуга по выдаче справки об отсутствии налоговой 
задолженности. Повсеместно реализована автоматизированная услуга по онлайн 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и выдачи патента. Отменена 
обязанность налогоплательщиков по предоставлению  справки об отсутствии задолженности 
в органы юстиции и миграции путем реализации электронного обмена. Увеличен налоговый 
период для предоставления упрощенной декларации с квартального на полугодовое. Вместо 
штрафа введена мера «предупреждение» за нарушение, совершенное впервые в календарном 
году.  

Налоговым департаментом по Северо-Казахстанской области в рамках реализации 
пилотного проекта создан интерактивный сервис для просмотра населением сведений об 
исчисленных и подлежащих к уплате суммах налогов на имущество и землю. Отменен 
специальный налоговый режим на основе  разового  талона, как режим, создающий условия 
для расширения объема «теневой» экономики. Применяется упрощенная процедура 
ликвидации юридических лиц, не являющихся плательщиками НДС, без проведения 
налоговых проверок.  

С 1 августа 2013 года произведена централизация налогового аудита и возврата НДС, 
контрольная функция исключена во всех 215 районных подразделениях Налогового 
комитета. Вводится Система управления рисками в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции. Расписаны основные бизнес-процессы налоговых органов. 
Завершена работа международного эксперта по модернизации акцизных процедур. 
Разработан Законопроект по вопросам всеобщего декларирования и связанных с ним более 
двадцати нормативно-правовых актов. Заключён контракт с международным IТ 
консультантом, который является связующим звеном в работах по концепции развития IТ 
систем, выбору технологических решений, разработки технических спецификаций [3]. 

В целях дальнейшего совершенствования налогово-бюджетной политики в  Казахстане 
считаем целесообразным: 

- рассмотреть возможность пересмотра порядка разграничения доходов между 
уровнями бюджетной системы; в частности, в целях укрепления доходов местных бюджетов 
зачислять в них НДС по внутренним товарам, а также платежи от субъектов малого и 
среднего бизнеса; 

- разработать методику оценки эффективности предоставления налоговых и 
таможенных льгот с определением критериев по видам налогов и секторам экономики; 

- принять комплекс мер по обеспечению эффективного использования финансовых 
ресурсов, включая кредитные ресурсы, привлекаемые национальными компаниями и 
акционерными обществами с участием государства из внешнего финансового рынка; 

- повысить требования стандартов финансового контроля с целью повышения уровня 
эффективности финансового контроля над исполнением государственного бюджета. 

Реализация названных рекомендаций будет способствовать повышению эффективности 
налогово-бюджетной политики РК. Необходимо дальнейшее совершенствование 
действующего законодательства, призванное способствовать развитию методологической 
базы, терминологического единообразия и механизма формирования и функционирования 
бюджетной системы республики.  
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Обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития торговых 

предприятий достигается за счет формирования конкурентных преимуществ на 
потребительском рынке. В основе большинства научных исследований [4, 6, 8, 9] проблем 
формирования конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования является ресурсная 
концепция, которая предусматривает обеспечение эффективного использования ресурсов 
предприятия со специфическими или уникальными характеристиками, отличающиеся от 
аналогичных. Другие научные подходы также имеют место, при исследовании обеспечения 
конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования, и характеризуются формированием 
конкурентной среды и факторами, которые направлены на удовлетворение потребностей 
потребителей. В связи с колебанием конъюнктуры потребительского рынка возникает 
необходимость проведения оценки конкурентных преимуществ торговых предприятий путем 
совершенствования механизмов их формирования. 

Процесс формирования конкурентных преимуществ торговых предприятий 
характеризуется разделением их на внутренние и внешние (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Внутренние и внешние конкурентные преимущества торговых 

предприятий 
 

Конкурентные 
преимущества Характеристика 

Элементы ресурсного 
потенциала, за счет 

которых формируются 
1 2 3 

Внутренние 
Операционные эффективность торгового процесса и 

обслуживания потребителей; 
материальные ресурсы, 
персонал, капитал; 

Технико-
технологические 

эффективность использования основных 
средств, внедрение инноваций; 

материальные ресурсы, 
персонал, капитал, 
инновационные; 

Квалификационные качественные характеристики 
персонала; 

персонал; 

Организационные гибкость организационной структуры; персонал; 
Управленческие обоснованность и эффективность персонал; 

http://www.salyk.kz/
http://www.salyk.kz/
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управленческих решений, эффективность 
системы мотивации персонала; 

Корпоративные формирования рыночной культуры, 
традиции, история развития; 

персонал; 

Экономические наличие источников финансирования, 
платежеспособность и ликвидность, 
доходность и рентабельность; 

капитал; 

Территориальные местоположение, близость к другим 
ресурсам и потребителям. 

пространственные. 

Внешние 
Информационные система поиска, сбора и обработки 

данных, уровень информирования о 
конъюнктуре потребительского рынка. 

персонал; 
 

Качественные уровень качества товаров по оценкам 
потребителей; 

материальные ресурсы, 
персонал, капитал; 

Поведенческие система маркетинга, ее направленность 
на исследование потребительского рынка 
и уровень удовлетворения потребностей 
потребителей; 

персонал; 

Сервисные уровень и качество торгового 
обслуживания, предоставление 
гарантийного и послегарантийного 
сервиса; 

персонал, капитал; 

Ценовые политика ценообразования, уровень 
издержек обращения; 

персонал, капитал; 

Сбытовые каналы реализации продукции, приемы и 
методы сбыта; 

материальные ресурсы, 
персонал, капитал; 

Коммуникационные каналы и способы распространения 
информации о предприятии, продукции. 

персонал. 
 

 
Как свидетельствует информация таблицы 1, к внутренним конкурентным 

преимуществам торговых предприятий отнесены операционные, технико-технологические, 
квалификационные, организационные, управленческие, корпоративные, экономические и 
территориальные. К внешним конкурентным преимуществам – качественные, 
поведенческие, сервисные, ценовые, сбытовые и коммуникационные. К каждому виду 
конкурентных преимуществ определены элементы ресурсного потенциала торговых 
предприятий, за счет которых они формируются, а именно: материальные ресурсы, персонал, 
капитал, инновационные, пространственные. 

При формировании внутренних и внешних конкурентных преимуществ торговые 
предприятия должны учитывать следующие аспекты: 

ориентирование на потребителя и своевременная адаптация на изменение его 
потребностей с гибким реагированием на колебания рыночной конъюнктуры; 

организация качественного торгового процесса и обслуживания, обеспечение 
получения потребителем гарантийного и послегарантийного обслуживания; 

сегментирование потребительского рынка и оптимальное позиционирование на нем; 
осуществление перманентного маркетингового исследования потребительского рынка, 

что позволяет получить исчерпывающие данные о конкурентах, потребителях, каналах сбыта 
продукции, изменений на рынке, вызванные действиями государственного регулирования и 
другими факторами внешней среды; 

ориентирование на обеспечение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 
С целью формирования конкурентных преимуществ торговых предприятий 

целесообразно выделить соответствующие этапы, которые обеспечат разработку и 
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эффективную реализацию конкурентной стратегии (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
Рисунок 1 - Этапы формирования и реализации конкурентных преимуществ торговых 

предприятий 
Исходя из приведенной на рисунке 1 информации, механизм формирования 

конкурентных преимуществ торговых предприятий осуществляется через мониторинг 
внутренней торговли и влияние на нее макросреды, исследование уровня конкуренции, 
анализ сильных и слабых сторон деятельности, разработку новых и усиление существующих 
конкурентных преимуществ, оценку результатов реализации конкурентных преимуществ. 

В процессе реализации конкурентных преимуществ торговые предприятия должны 
проводить оценку реализации конкурентных преимуществ. Указанные аспекты также 
касаются ресурсного потенциала торговых предприятий, поскольку формирование 
конкурентных преимуществ осуществляется за счет эффективного использования товарных 
ресурсов, технико-технологического обеспечения, персонала, капитала, инноваций. 

Алгоритм оценки конкурентных преимуществ торговых предприятий представлено на 
рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Алгоритм оценки конкурентных преимуществ торговых предприятий 

Исследование и оценка современного состояния внутренней торговли и влияние на нее 
макросреды 

Диагностика реальных и потенциальных конкурентов, анализ их целей хозяйствования, 
стратегий и возможностей в конкурентной борьбе 

Оценки сильных и слабых сторон торгового предприятия, возможностей и угроз 
внешней среды, идентификация ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе и 

выбор конкурентных преимуществ, на которых будет базироваться конкурентная 
стратегия 

Разработка новых и усиление существующих конкурентных преимуществ с учетом 
оптимальности выбранной конкурентной стратегии и эффективности ее реализации 

Оценка результатов реализации новых и развитие существующих конкурентных 
преимуществ путем принятия обоснованных управленческих решений направленных на 
дальнейшее развитие торгового предприятия с учетом конъюнктуры потребительского 

рынка, потребностей и платежеспособного спроса потребителей 

Оценка конкурентных преимуществ торгового предприятия путем экономической 
диагностики ресурсного потенциала 

Определение показателей эффективности 
хозяйствования торгового предприятия 

Анализ деятельности конкурентов и 
исследование состояния 
потребительского рынка 

Определение конкурентной позиции торгового предприятия на потребительском рынке 

Диагностика внутренних и внешних конкурентных преимуществ торгового предприятия 

Определение оптимальных направлений развития ресурсного потенциала торгового 
предприятия 
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Информация рисунка 2 показывает, что оценка конкурентных преимуществ торговых 
предприятий сводится к осуществлению диагностики ресурсного потенциала, по результатам 
которой определяют показатели эффективности хозяйствования исследуемого предприятия и 
конкурентов; определению конкурентной позиции торгового предприятия на 
потребительском рынке; диагностики внутренних и внешних конкурентных преимуществ 
торгового предприятия; определению оптимальных направлений развития ресурсного 
потенциала предприятия. 

В процессе осуществления оценки конкурентных преимуществ торговые предприятия 
должны учитывать соответствующие критерии, к которым нами отнесены:  

состояние ресурсного обеспечения и возможности его развития; 
продолжительность использования конкурентного преимущества; 
качество принятия управленческих решений; 
наличие деловой репутации; 
эффективность донесения информации к потребителю; 
наличие инноваций; 
соответствие выбранной конкурентной стратегии и т.п. 
Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что 

механизмы формирования конкурентных преимуществ торговых предприятий сводится к 
необходимости использования ресурсной концепции при идентификации внутренних и 
внешних конкурентных преимуществ. Обеспечение конкурентных преимуществ торговых 
предприятий ориентировано на удовлетворение потребностей потребителей путем 
организации эффективного торгового процесса и предоставление качественного торгового 
обслуживания. При формировании механизмов обеспечения конкурентных преимуществ 
торговых предприятий исследуют состояние и перспективы развития внутренней торговли и 
потребительского рынка по экономическим и рыночным показателям, учитывают влияние 
государственного регулирования. За счет эффективного формирования и использования 
ресурсного потенциала, а также разработки направлений его роста, разрабатывают новые и 
усиливают существующие конкурентные преимущества торговых предприятий. 
Необходимость оценки конкурентных преимуществ торговых предприятий заключается в 
определении оптимальных направлений развития ресурсного потенциала, что позволяет 
разработать конкурентную стратегию, направленную на долговременную перспективу и 
стабильное функционирование торговых предприятий на потребительском рынке. 
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Менің мақалаға өзек етіп таңдаған тақырыбым шағын және орта бизнесте ауыл 

шаруашылығын дамыту тақырыбының аясын қамтымақ. 
Қазақ халқында «ауылым – алтын бесігім» деген тіркес бар. Халқымыздың өмірі ата 

замандардан бері ауылды жермен, ауыл шаруашылығымен тығыз байланысты болып келген. 
Сондықтан мал шаруашылығы және егін шаруашылығы сияқты ел экономикасының 
потенциалы мол агроөнеркәсіп кешенін құрайтын шаруашылық  түрлері халқымыздың 
дәстүрлі шаруашылығы болып табылатынын айтқым келеді және Республикамызда оны 
дамыту, жандандыру және бәсекеге қабілетті ету үшін барлық жағдайлардың барлығын, атап 
айтсам, егістік және жайылым жерлердің көлемі үлкен, Қазақстанның жылы қоңыржай 
климаты түрлі дәнді-дақылдарды өсіріп-өңдеуге қолайлы болып табылады және мемлекет 
басшысы мен үкімет басындағылар бұл саланың еліміз үшін перспективті болып 
табылатынын ұғып, оның дамыуына Ұлттық қордан жыл сайын мол қаржы-қаражат бөледі. 

Қазіргі заманда етек алып жатқан құбылыстардың бірі – урбанизация. Халықтың басым 
көпшілігі қалада және ат бастарын қалаға бұратыны белгілі. Алайда бұл ауылды жерлердің  
потенциалы, экономикалық әлеуеті кемиді деген сөз емес. Керісінше агроөнеркәсіп секторын 
дамыту қазіргі таңда бірінші кезекті мәселе болып табылады. Себебі ауыл шаруашылығы 
мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және әлемдік нарықтағы, соның 
ішінде ДСҰ-дағы  (Дүниежүзілік Сауда Ұйымы) экспорттық әлеуетімізді арттырудың 
маңызды звеносы болып табылады.  

Ірі және ұсақ ауыл шаруашылық қожалықтары шағын және орта бизнес секторына 
жатады. Ал «кәсіпкерлік – ел дамуының темірқазығы» дейтін болсақ, кәсіпкерлікті қолдау 
мемлекет экономикасын тұрақтандырудың және ары қарай дамытудың маңызды тетігі болып 
табылады. Шаруашылықты жүргізудің жаңа фомаларын қолданбай еліміздің экономикасын 
жандандыру, халқымыздың әлеуметтік хал-ахуалын көтеру мүмкін емес. Соның бірі - шағын 
және орта бизнестің дамуы. Нақты айтқанда, жұмыссыздықты жоюда, жалақы мен 
зейнетақыны уақытылы төлеуде, рынокты халыққа қажетті тауарлармен толтыруда, жеке 
өндірушілердің монополиясын шектеуде, депрессияны бастан кешіріп отырған жекелеген 
аудандарды қалпына келтіруде осы шағын және орта бизнес шешуші фактор, яғни нарықтық 
қатынастарды алға жетелеуші буын болып табылады. Шағын және орта кәсіпорындардың 
тиімділігі мен артықшылықтары жайлы айтатын болсақ, біріншіден, олар аса үлкен қаржыны 
керек етпейді, екішіден,  шағын және орта бизнес халықтың әл-ауқатын арттырып, қосымша 
жұмыс орындарының ашылуына, жалақының уақытында төленіп отыруына себін тигізеді, 
және үшінші бір ескеретін жайт, экономикалық дағдарыста ірі кәсіпорындар едәуір шығынға 
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ұшырап, иілмелі нарық жүйесі алдында дәрменсіздік танытса, шағын және орта бизнес 
айтарлықтай зардап шекпей, озық технологияларды меңгере отырып, өзінің өміршеңдігін 
дәлелдеп, тұрақтылық байқатты. 

Экономиканың үдемелі дамуында шағын және орта кәсіпкерліктің маңызды басымдық  
болып табылатынын Елбасы әрдайым айтып өтеді. Мәселен, биылғы «Нұрлы жол-болашаққа 
бастар жол» жолдауының маңызды жеті бағытының бірі осы шағын және орта бизнесті 
қолдау, оны дамыту болып табылатынын айтып өткім келеді.  

Әлемнің дамыған, экономикалық әлеуеті мықты мемлекеттерінің кәсіпкерлікті 
дамытудағы оң тәжірибесі біздің мемлекетке үлгі бола алады. Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 
«Қазақстан-2050» Жолдауында: «Жапония, Германия, Бельгия, Италия сияқты елдерде 
шағын және орта бизнес олардың барлық кәсіпорындары санының 90%-дан астамын 
құрайды, көптеген дамыған елдерде олар жалпы ішкі өнімнің 50%-дан астамын береді. 
Сондықтан да біздің шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың түбірінен жаңа 
идеологиясын түзуіміз қажет. Бұл кәсіпкерлік ортаның бастамашылығын іске асыру үшін 
қолайлы жағдай туғызуымыз керек. Әрбір іскер қазақстандық осы ортаға кірігіп, 
инновациялық экономикадағы өз орнын табуға тиіс. Қазақстандықтардың 
бастамашылығында кең өріс ашу үшін жағдай жасалды, кәсіпкерлер ендігі жерде осы 
мүмкіндіктерді пайдалана білсе игі!», - деп айтқан болатын және келесі сөзінде «Шағын 
және орта бизнес 2050 жылға қарай Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің қазіргі 20 пайызы 
орнына кемінде 50 пайызын өндіретін болады», деп мемлекет алдына нақты міндет қояды 
[1]. 

Қазақстанның дүниежүзілік нарықтағы бәсекеге қабілеттілін арттырудың бір шарты – 
экспорттық әлеуетті нығайту. Қазақстанның экспорттауға мол мүмкіндігі бар тауарлар – 
жеңіл өнеркәсіп, яғни азық–түлік тауарлары, соның ішінде дәнді-дақылдардың түрлі 
сұрыптары және ет, сүт өнімдері.  

Бұрынғы Кеңестер заманында мемлекетіміздің аумағында мал шаруашылығы үлкен 
қарқынмен дамыды. Шаруалар дәнді-дақылдар өсіру бойынша әлемдік рекордтар жасаған 
(мәселен, Ыбырай Жақаев), ал бір Семей ет комбинаты барлық Кеңестер одағын ет 
өнімдерімен қамтамасыз еткен болатын. Өкінішке орай, қазір Қазақстан ондай 
көрсеткіштермен мақтана алмайды. 90-жылдардың басында бір орталықтан басқару 
жүйесінің ыдырап, барлық субъектілер жаппай жекешелендірілген тұста еліміздің аталмыш 
секторы үлкен адымдармен кері басты. Республикадағы барлық мал санының орташа 
көрсеткіші тәуелсіздік жылдарында 45,1%-ға төмендеді. Мал санының төменгі 
көрсеткіштерін солтүстік және орталық облыстары көрсетті. Антирейтингтің көшбасшысы 
Ақмола облысы болып танылды. Бұл аймақтағы мал санының көрсеткіші кеңес заманындағы 
мал санынан 75%-ға төмендеді. 

Аграрлық секторды Реформалаудың алғашқы он жылдығында (1991-2001 ж.ж) 
егістіктің жалпы көлемі республика бойынша 7,5 млн.гектарға азайса, ауыл шаруашылығы 
дақылдары егісінің көлемі 13,7 млн.гектарға қысқарыпты. Мәліметтерге қарағанда, 1990 
жылы ауыл шаруашылғы өнімдерін өндіру мен сатудың рентабельдігі 46 % болған, оның 
ішінде егіншілік 105,4%, мал басының (жылқы – 33%, ірі қара малы –56%, қой және ешкі – 
71%,) қысқаруы нәтижесінде, республикамызда ет өндірісі 2,4 есеге, сүт – 1,7 есеге және 
жұмыртқа 3,4 есеге төмендеген. Ал, астық өндірісі, 1998 жылы 1992 жылдың дәрежесімен 
салыстырғанда 2,4 есе, оның экспорты 6 есе төмендеп, дәнді дақылдардың орта жылдық 
өнімділігі 1991-1995 жылдары гектарына 9,3 ц, 1996-1997 жылдары – 8 центнер құраған. 
Аграрлық саладағы бұл үдерістерді бақылаушылар реформаны аумалы-төкпелі жүргізілді 
деп бағалады. Бұл дегеніміз, тәуелсіз Қазақсанның агроөнеркәсіп саласы үшін алғашқы он 
жылдық ең қиын кезең болғанын көрсетеді [2]. 

Еліміздің ішкі нарығында бір ет өнімдерінің 60 пайызы шет елден әкелінетіні ауыл 
шаруашылық секторындағы үлкен кемшілік болып табылатынын атап өтуге болады.  

Жыл сайын үкіметтік мінбеде мал шаруашылығының дамуы мен мал санының көбеюі 
туралы айтылып келеді. Заң шығарушы органдармен агроөнеркәсіп кешенін дамытуға 
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бағытталған көптеген заңдар, кодекстер және стратегиялық бағдарламалар  қабылданып, іс 
жүзінде асырылып жатыр. Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамытуға байланысты 
шаралар Елбасы Н.Назарбаевтың 1997 жылы 6 наурызда қабылдаған «Шағын және орта 
кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан қолдау көрсетуді жеделдету шаралары» деген 
қаулысынан басталған.Ал нақты ауыл шаруашылығына қатысты іс шараларға 2010 жылы 
қабылданған «Бизнестің жол картасы-2020», ағымдағы жылдың ақпан айында қабылданған 
«Агробизнес-2020»  сияқты бағдарламаларды атап өтуге болады. «Агробизнес – 2020» 
бағдарламасы аясында алдағы 7 жылда мал шаруашылығына 3 трлн. теңге (20 млрд. 
долларға жуық) ақша бөлінбек [3]. 2010 жылдан бастап «Бизнес жол картасы 2020» 
мемлекеттік бағдарламасының іске қосылуының арқасында «Даму» қоры арқылы 
кәсіпкерлікті қолдау құралдарының аясы айтарлықтай кеңейді. Шаруалар субсидиялардың 
және несие алу үрдісіндегі мемлекет тарапымен қарастырылған біршама жеңілдіктердің 
арқасында  шаруашылықтарының өнімділігін арттыруға мүмкіндік алып отыр.  

Аграрлық секторды дамытудың бірден-бір жолы кәсіпорындардың техникалық-
материалдық базасын нығайту, жаңарту болып табылады, яғни жаһандану үрдісі белең алған 
инновациялық технологиялар заманында аталмыш кешеннің заман талаптарына жауап беруі 
үлкен маңызға ие. Президентіміз Н.Назарбаевтың «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
жолдауындағы: «Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін инновациялық бағытқа түсіру 
маңызды. Бұл – біздің дәстүрлі саламыз. Азық-түлікке деген қажеттілік арта береді. Бұл 
секторға инвестиция көбірек салынады. Сондықтан бүгінгі фермерлер тек уақытша әрі ауа 
райына байланысты кездейсоқ жетістіктерді малданып қалмай, өндірістің өсімі жөнінде 
ойлануға тиіс. Жаһандық ауыл шаруашылығы өндірісінде бәсеке өсе беретін болады. 
Жермен жұмыс істейтіндер, ең алдымен, жаңа технологияларды енгізіп, өнімділікті үздіксіз 
арттыратындар, жұмысын әлемдік стандарттар негізінде жүргізетіндер болуы керек» [1] – 
деген сөзі осы саланы инновациялық түрде дамытуды меңзейді. 

Мәселен, қазіргі таңда жаңа технологилардың және генді инжинерия құралдарымен мал 
шаруашылығында төрт түлік малды асылдандыру қолға алынып жатыр. Селекция арқылы 
асыл тұқымды ірі қара малды көбейтіп, сапалы ет өнімдерін әлемдік нарыққа шығару – 
көптеген шаруа қожалықтардың алдында тұрған перспективті міндет болып отыр. Оларға 
көмек ретінде Австралия, Канада, Шығыс Еуропа елдері сияқты мал шаруашылығы дамыған 
мемлекеттерден  Герефорд тұқымы, Абердин-ангус , Шаролез, Лимузин [4] тұқымдарын 
сатып алу үшін субсидиялар бөлу қарастырылған. Қазақтың ақбас сиырының санын көбейту 
де жолға қойылған мәселелердің бірі болып табылады.  

Сондай-ақ Қазақстан негізгі рөл атқаратын Еуразия экономикалық одақтың бірнеше 
миллионды нарығында біздің республикамыз үшін басымдықты экспорттық бағыттардың 
бірі ірі қара мал еті болып табылады. Ауыл шаруашылығы саласының сарапшылары бір 
ауыздан дәстүрлі отарлы мал шаруашылығын дамыту бойынша республиканың зор әлеуетін 
атайды. Сол себепті мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеудің арқасында 
мемлекеттің ішкі нарығындағы сұранысты «отандық» сапалы өніммен толықтай қамтамасыз 
ету және оны әлемдік нарыққа шығарып, бәсекеге қауһарлы ету  бүгінгі күннің өзекті 
мәселесі әрі стратегиялық міндеті болып табылады деп айтуға болады. 

Елімізде мал шаруашылығын дамыту ісінде шешімін таппай келе жатқан бірталай 
мәселелер бар. Нарықта қазақстандық ет өнімінің алдын орап әкететін ресей және 
беларусьтауар өндірушілерінің өнімдері. Ішкі нарықта сатуға қатысты мәселелердің бірі - 
мемлекет өсіруге беретін ірі қара мал асыл тұқымды және оны өсіру ерекшеліктеріне 
байланысты ондай ет отандық тұтынушы үшін қымбат болып табылады. Оған қоса елімізде 
өндіруші кәсіпорындар және ауыл шаруашылығы саласындағы мамандар жетіспейді, ол да 
кезегінде шаруа қожалықтарының табысты қызметін тұсаулап отыр. 

Сол себепті бұған дейін қабылданған мемлекеттік бағдарламаларды қайта қарау 
қажеттілігінің орын алып отырғанын айтып өткіміз келеді. 

Дәнді дақылдарды, соның ішінде бүкіл әлемде 148 елдің негізгі азық-түлігі болып 
табылатын және көптеген елдердің экономикасында ерекше орын алатын бидайды өсіруге де 
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Қазақстанда мүмкіндіктер және қолайлы климаттық жағдайлар бар. Қазақстанда ауыл 
шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын жерлердің жалпы көлемі 91,7 млн. га, оның 
ішінде егістік жерлер 22,5 млн. га құрайды. Негізгі егістік жерлердің 70 пайызы Солтүстік 
Қазақстан, Қостанай, Ақмола, және Павлодар облыстарында шоғырланған. Олар 
республикадағы астықтың 4/5 бөлігін өндіреді. Жалпы, өңірде дәнді дақылдардан басқа да 
ауылшаруашылық дақылдарын ауыспалы егіс танаптарына орналастыруға топырақ-климат 
жағдайлары біршама қолайлы және өндірілген астық, май өнімін экспорттауға мүмкіндік мол 
[5]. 

Қазақстан – аграрлық ел, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді еселеп көтеруге 
мүмкіндік беретін әлеуетке ие. Эксперттердің бағалауынша, республикамыздың ресурстық 
әлеуеті ауылшаруашылық өнімдерін ішкі сұраныстан үш есе жоғары деңгейде өндіруге 
жеткілікті. Соның бір дәлелі ретінде, БҰҰ азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының 
бас директоры Жак Диуф Астанада өткен IV экономикалық форумдағы баяндамасында 
Қазақстанның жаһандық ауылшаруашылық жүйесінде маңызды рөл атқаратынын және 
өзінің табиғи бай ресурстарымен, үлкен мүмкіндіктерімен ауылшаруашылық өндірісін және 
әлеуетін тұрақты өсіре отырып, жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қомақты 
үлес қоса алатынын атап өтуін келтіре кетуге болады [6].  

Дүниежүзі халқының саны артумен байланысты, жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне, соның 
ішінде азық-түлік тауарларына деген сұраныс артатыны белгілі. Сол себепті бұл тұрғыда 
әлеуеті бар мемлекетіміз агроөнеркәсіп кешенін бизнес көзіне айналдырып, оны кешенді 
дамытуға тиісті. Бұл әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттіліктің басты кепілі болып 
табылады.  
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В настоящее время существует неопределенность относительно дефиниций и связи 

таких понятий, как «подход», «метод» и «методика», поэтому рассмотрение вопроса оценки 
инвестиционного климата логично начать именно с этого важного теоретического момента. 
Понятие «метод» имеет общенаучное, философское толкование. Обобщив все 
существующие определения, можно сказать, что метод (греч. methodos – «способ») – это 
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способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи, который предполагает 
«известную последовательность действий на основе четкого плана» [1]. 

Методика, в отличие от метода, не просто последовательность действий, а целостная 
система, которая строится по определенным принципам и может включать несколько 
методов. При этом методика принципиально отличается от подхода своей ярко выраженной 
практической направленностью и тактическим характером.  

Оценка инвестиционного климата региона – это процесс определения тенденций, 
влияющих или способных повлиять на эффективность инвестиционной деятельности в 
регионе, а значит и на желание потенциального инвестора осуществить вложения. Данный 
процесс осуществляется на основании изучения динамики инвестиционной 
привлекательности региона в течение длительного промежутка времени (более 5 лет). 

Выделяют 3 наиболее характерных подхода к оценке инвестиционного климата. 
Первый подход – «суженный» - базируется на оценке:  
− Динамики валового внутреннего продукта, национального дохода и объемов 

производства промышленной продукции; 
− Динамики распределения национального дохода, пропорций накопления и 

потребления; 
− Состояния законодательного регулирования инвестиционной деятельности; 
− Развития отдельных инвестиционных рынков, в том числе фондового и денежного. 
Сторонники данного подхода в качестве основного показателя инвестиционной 

привлекательности принимают уровень прибыльности используемых активов, 
рассчитываемый по двум вариантам: 

− Отношение прибыли от реализуемых товаров и услуг к общей сумме используемых 
активов; 

− Отношение балансовой прибыли к общей сумме используемых активов. 
Данный подход прост и универсален. Он учитывает главную цель 

предпринимательской деятельности – получение прибыли и возврат вложенных средств. Его 
можно использовать для исследования инвестиционного климата в различных 
хозяйственных системах. Но вместе с тем он не обнаруживает довольно важных и 
объективных связей инвестиционной активности и потенциала с ресурсными факторами, 
инновационными процессами и уровнем экономической стабильности регионов. 

Второй подход – «расширенный многофакторный» подход – основан на оценке 
факторов, влияющих на инвестиционный климат. Среди них выделяют несколько групп 
факторов, характеризующих экономический потенциал, общие условия хозяйствования, 
рыночную среду в регионе, политические, социальные, социокультурные, организационно-
правовые и финансовые факторы. 

Отличительными особенностями многофакторного подхода являются: 
− Взаимосвязь категорий инвестиционного климата и инвестиционного риска; 
− Связь инвестиционного климата с инвестициями в реальный сектор экономики и в 

основной капитал; 
− Упор на объективный характер инвестиционного климата региона, его 

независимость от деятельности отдельных инвесторов и корпоративных групп; 
− Многоуровневый характер подхода. 
Свободным показателем многофакторной оценки инвестиционного климата выступает 

сумма средневзвешенных оценок по всем факторам. 
Среди преимуществ многофакторного метода можно отметить, такие как 

использование статистических данных, нивелирующих субъективизм оценок; 
дифференцированный подход к различным уровням экономики; стремление обеспечить 
максимально широкий обзор всех возможных источников инвестиций. 

Третий подход – «рисковый». Его сторонники в качестве составляющих 
инвестиционного климата рассматривают два основных понятия: инвестиционный 
потенциал и инвестиционные риски, или инвестиционные риски и социально-экономический 
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потенциал. Данный подход рассчитан на «стратегического инвестора». Инвестиционный 
потенциал при этом оценивается на основе макроэкономической характеристики территории, 
включая основные показатели факторы производства; потребительский спрос; результаты 
хозяйственной деятельности; уровень развития науки и внедрение ее достижений; развитость 
ведущих инвестиционных институтов; обеспеченность комплексной инфраструктурой. 

Инвестиционные риски при этом рассматриваются как вероятность потери инвестиций 
и потенциального дохода. Рейтинг каждого региона оценивается на основе всей группы 
показателей. Он включает итоги оценки по каждому блоку инвестиционного потенциала по 
каждому риску.  

В основе концепции второго варианта рискового подхода лежит оценка уровня 
инвестиционного климата с позиции развития региональной общественной системы в целом. 
Помимо основных показателей здесь учитываются: человеческий потенциал; материальная 
база развития; социально-политическая обстановка и факторы политического риска; 
состояние экономики и уровень управления ею. 

Таким образом, неоднозначность трактовок понятия инвестиционного климата 
явственно свидетельствует, что среди имеющихся взглядов на методологию и методику его 
оценки имеет место заметное многообразие. В качестве опорного можно предположить 
следующее его определение: инвестиционный климат территории – это сложившаяся 
совокупность региональных условий, влияющих на ход инвестиционного процесса. 

Экономическая ситуация в регионе характеризует текущее состояние его хозяйства и 
экономической среды, а также перспективные тенденции их развития. Исходя из того, что 
экономически благополучные территории привлекают внимание инвесторов в первую 
очередь, а негативные тенденции в экономическом развитии, наоборот, увеличивают 
инвестиционные риски и ограничивают инвестиционное предложение. 

Бюджетно-финансовая ситуация характеризует финансовое благополучие территории и 
степень ее зависимости от внешних источников финансирования. Признается, что 
независимость территории, возможность задействовать внутренние финансовые резервы 
существенно улучшают ее инвестиционный климат. 

Политическая ситуация – это характер политических настроений в регионе и система 
взаимоотношений между различными группами региональной и федеральной элит. 
Политической ситуации при оценке инвестиционного климата уделяется особое внимание. 
Во многих случаях именно она определяет направления и существенные признаки 
регионального инвестиционного процесса. 

Каждый важнейший индикатор социально-экономического благополучия территории 
рассматривается социальная напряженность. «Взрывная ситуация» (экстремально высокая 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, сверхвысокая безработица, 
хроническая задолженность по заработной плате, многочисленные акции протеста, 
забастовки, высокий уровень наркомании и пр.), как правило, заметно снижает внимание 
инвесторов к любому региону вне зависимости от его экономического потенциала. 

Политика региональных властей и особенности местного законодательства – один из 
значимых и подвижных факторов инвестиционного климата. 

Инфраструктурная освоенность региона характеризует территории с точки зрения 
технологической возможности ее интеграции в экономической среде. 

Демографическая ситуация наряду с «качеством» рабочей силы активно влияет на 
инвестиционную деятельность в регионе. Имеется в виду, что население – это не только 
трудовые ресурсы и потребители товаров и услуг, но и формирующий агент социальной 
среды, в которой будет осуществляться инвестиционная деятельность, и от его состояния, 
качества зависят как сама возможность развития на территории инвестиционных проектов, 
так и их результаты. 

Все большее значение в динамичной современной экономике приобретает признак 
инвестиционного климата, как инновационная активность, которая характеризует 
способность территории генерировать и транслировать инновации. Регионы с благоприятной 
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инновационной средой всегда имеют более высокий рейтинг инвестиционного климата, в 
них не только зарождаются инновации, но и размещаются центры принятия управленческих 
решений. 

Экологически опасные территории чаще всего «отталкивают» потенциальных 
инвесторов, хотя при определенных условиях они же имеют и несравненно более 
значительные шансы в привлечении зарубежного капитала, например для вынужденной 
замены примитивных экологически «грязных» технологий, предотвращения возможных 
природных катастроф глобального характера [3]. 

Если рассматривать инвестиционный климат как инвестиционную привлекательность в 
динамическом аспекте (временной подход), то можно выделить несколько этапов оценки 
инвестиционного климата региона. Рассмотрим эти этапы на условном примере. 

Этап 1. Определение целей оценки инвестиционного климата региона и формы 
планируемых инвестиций. 

Можно выделить следующие цели оценки инвестиционного климата региона: 
• внешние – принятие инвестиционного решения (по формам инвестиций это может 

быть, например, решение об осуществлении частных, государственных, иностранных или 
совместных инвестиций, среднесрочных или долгосрочных инвестиций и т.д.); 

• внутренние – определение текущей ситуации для последующего управления 
инвестиционной привлекательностью и инвестиционным климатом региона; разработка и 
совершенствование региональной инвестиционной стратегии. 

Этап 2. Оценка инвестиционной привлекательности региона. 
Этап 2.1. Определение состава индикаторов и формирующих их показателей. 
Теоретически число показателей инвестиционной привлекательности региона, которые 

можно было бы включить в расчет частных и, соответственно, интегральных индикаторов, 
является бесконечно большой величиной. Однако применение ряда положений теории 
систем, а именно принципов необходимого разнообразия элементов системы, минимальной 
достаточности и целевой ориентации этих элементов, позволяет ограничить число 
показателей. В данном случае каждый частный индикатор должны характеризовать не более 
четырех показателей. 

Проведем отбор показателей, ориентируясь на два основных фактора: насколько тот 
или иной показатель характеризует частный индикатор и имеется ли статистическая 
информация по данному показателю. При проведении отбора используем метод экспертной 
оценки, хотя в данном случае можно использовать и другие методы, например, метод 
корреляционного анализа (таблица 1). 

Этап 2.2. Определение веса (значимости) каждого частного индикатора и показателя. 
Этап 2.3. Сбор необходимой информации. 
Расчеты составляющих индикатора при оценке инвестиционной привлекательности 

региона базируются на следующих источниках информации: статистических данных; данных 
научных исследований; результатах экспертных опросов. 

На данном этапе ключевым является вопрос о степени надежности информации. 
Несмотря на отдельные погрешности, статистические данные все же наиболее 

объективны. Надежность экспертных данных зависит от состава экспертов, их квалификации 
и опыта. Информация, получаемая из публикаций в научных изданиях, представляет собой 
те же экспертные оценки, но, поскольку они сделаны меньшим числом авторов, степень их 
погрешности может быть выше. 

Этап 2.4. Проведение расчетов. 
Общий потенциал региона складывается из частных потенциалов, которые, в свою 

очередь, вычисляются на основе характеризующих их показателей. Каждый частный 
потенциал и риск имеет свой вес, отражающий его значимость при определении 
интегрального индикатора. 

 
Таблица 1 - Состав показателей, интегральных и частных индикаторов для определения 
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инвестиционной привлекательности региона 
 

Интегральные индикаторы Частные индикаторы 

Инвестиционный потенциал 

Производственный потенциал 
Трудовой потенциал 
Потребительский потенциал 
Инфраструктурный потенциал 
Финансовый потенциал 
Институциональный потенциал 
Инновационный потенциал 
Природно-ресурсный потенциал 
Туристический потенциал 

Инвестиционный риск 

Экономический риск 
Финансовый риск 
Правовой (законодательный) риск 
Социальный риск 
Политический (управленческий) риск 
Криминальный риск 
Экологический риск 

 
Далее осуществляется расчет веса частных индикаторов инвестиционного потенциала и 

риска. 
Следующим шагом является вычисление двух интегральных индикаторов: итогового 

потенциала и итогового риска региона. Для этого необходимо сравнить характеристики 
оцениваемого региона с характеристиками «идеального» региона (аналог «идеального газа»в 
физике).  

Этап 2.5. Определение итоговой величины инвестиционной привлекательности 
региона. 

Итоговое значение инвестиционной привлекательности региона представляется в 
форме (r,σ), где r – инвестиционный потенциал региона в определенном году, а σ – 
инвестиционный риск региона в определенном году, выраженные в процентах или долях 
единицы. 

Этап 3. Построение рядов динамики. 
Для оценки инвестиционного климата региона необходимо иметь пять или более пар 

показателей инвестиционный потенциал – инвестиционный риск. После пятикратного 
определения инвестиционной привлекательности можно приступить к формированию ряда 
динамики. 

Этап 4. Использование статистических методов анализа динамического ряда. 
На данном этапе можно использовать критерий Фостера – Стюарта, позволяющий 

определить, есть ли в данном ряду тенденция среднего уровня (значения ряда колеблются 
вокруг некого тренда, являющегося функцией времени) и тенденция дисперсии 
(закономерным образом изменяются отклонения значений ряда от вычисленных по 
уравнению тренда). Кроме того, предлагаетсяпровести аналитическое сглаживание 
(выравнивание)динамических рядов, т.е. нахождение определённой модели (уравнения 
тренда), которая математически описывает тенденцию развития явления во времени. 

После получения адекватной модели тренда можно прогнозировать значения уровней 
ряда для моментов времени путём подстановки нужного значения времени в полученную 
функцию. 

Этап 5. Формулировка выводов по результатам исследования. 
По итогам оценки можно сделать вывод о сложившемся в регионе инвестиционном 

климате, осуществить прогноз инвестиционного климата, а также сформулировать 
рекомендации по управлению инвестиционной привлекательностью региона. 



3939 

Список использованных источников 
1. Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат 

региона: монография. М.: Финансовый университет, 2013. 116 с. 
2. Литвинова В.В., Сетченкова Л.А. Теоретические и методологические аспекты 

оценки инвестиционного климата региона. //Молодой ученый.— 2011. — №4. Т.1. — С. 161-
169. 

3. Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. Инвестиционная деятельность.  
2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2006. — 432 с. 

 
 
ӘОЖ 330.34(574) 

КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫН  
ДАМЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 
Джумабаева Жулдыз Алпамисбатыровна  

zhuldiz_96@mail.ru 
«Қаржы академиясы» АҚ студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші – Қ.А. Абдикаримова  
 

Кәсіпкерлік – азаматтар мен олардың бірлестіктерінің пайда немесе өзіндік табыс алуға 
бағытталған бастамашылық дербес қызметі. Кәсіпкерлікті азаматтар өз атынан, 
өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігімен немесе заңды тұлғаның (кәсіпорынның) атынан 
және соның жауапкершілігі кепілдігімен жүзеге асырады.  

Кәсіпкерлік – кәсіпкерлік бизнестің неғұрлым жекеше жағдайы. Қызметтің бұл түрі, 
көбінесе, адамның жеке басымен – кәсіпкермен байланысты. Ол жаңа істі қолға алады, жаңа 
енгізілімді іске асырады, тәуекелдікке бас тігеді. Кәсіпкердің мәртебесі мемлекеттік тіркеуге 
алу арқылы қуатталады, онсыз кәсіпкерлік қызметке тыйым салынады. Кәсіпкердің еңбегіне 
ақы төлеу нысаны, тәртібі мен талаптары шартпен айқындалады, жеке 
табысқа салық салынуға тиіс.  Шаруашылық қызметтің барлық түрлері, оларға заңнамалық 
актілер де тыйым салынбаған болса, мысалы, коммерциялық делдалдық, сату-сатып алу, 
инновациялық, кеңес беру, тағы басқа қызметтер, сондай-ақ, бағалы қағаздармен жасалатын 
операциялар кәсіпкерлікке жатады.  

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесінің отырысы кезінде «Біз алдымызға әлемнің 
экономикасы барынша дамыған отыз елінің қатарына қосылу жөнінде ауқымды мақсат 
қойдық. Қуатты экономика – кәсіпкерліктің қуаттылығы, Отандық кәсіпорындардың 
бәсекегеқабілеттілігінің жоғарылығы, олардың кооперациясы мен Отандық бизнесті 
қолдауды Жаңа саяси бағдардың маңызы жағынан екінші бағыты ретінде белгіледім» деп 
атап өтті. 

Нарықтық жүйеде толымды кәсіпкерлік қызметке жол ашылады және ол мемлекет 
меншікті қоса, меншіктің барлық нысандарына тән. Меншікті мемлекет иелігінен алу, 
кәсіпорындарды жекешелендіру кәсіпкерлік үшін қолайлы жағдай туғызатын экономикалық 
үдерістер болып табылады. Қазақстанда кәсіпкерлік мәртебесі, мұндай қызметті жүргізуге 
кепілдік заң жүзінде баянды етілген [1]. 

Қазақстанда кәсіпкерлік жөнінде 90-жылдардың басында, қайта құрудың басталуымен 
айтыла бастады. Бұл кезде былайша айтқанда, «комсомолдық кәсіпкерлік» басталды, 
көптеген белсенді жас адамдар, негізінен комсомол жетекшілері, жастардың шығармашылық 
ғылыми-техникалық орталықтары негізінде кооперативтер құра бастады. Несиелеудің 
жеңілдік жағдайлары жасалды. Мұның үстіне, өспелі инфляция жағдайына дәл осы 
кәсіпкерліктің алғашқы толқыны төтеп беріп қана қоймай, сондай-ақ қажетті, былайша 
айтқанда, бастапқы капитал жинай алды, себебі несие ақша «қымбат» алынып, «арзан» 
қайтарылды. 
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Кәсіпкерлік қызметін бұрынғы Кеңес Одағы кезінде 1987 жылы қабылданған «СССР 
азаматтарының жеке еңбек қызметі туралы» заңы алғаш рет ресмилендірді. 1988 жылы 
«Кооперация туралы заң» қабылданды. Кооперативтер мен серіктестіктердің жаппай 
құрылуы басталды. Дегенмен нарықтық инфрақұрылымның болмауына байланысты 
кооперативтердің аз бөлігі ғана аяғынан тұрып кете алды. Кейінірек 1988-1991 жылдары 
жалға беру, бірлескен кәсіпорындар мен банк қызметі туралы заңдар экономикалық 
жағдайды біршама ырықтандырды. Тұтастай алғанда, негізгі меншік мемлекеттік болып қала 
бергенімен, жалға беру түріндегі аздаған босаңсулар біршама дәрежеде кәсіпкерлік 
белсенділікке жағдай жасады. 

Қазақстан Республикасы 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін кәсіпкерлік 
белсенділікті қолдауға байланысты бірқатар заңдар қабылданды. Қазақстанда кәсіпкерліктің 
дамуына «Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуы мен шаруашылық қызметтің еркіндігі туралы» 
(1991), «Жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау туралы» (1992) заңы сияқты заңдар түрткі 
болды. 1994 жылдың басында-ақ жеке кәсіпорындар саны 15,7 мыңды құрады және жалпы 
жұмыспен қамтылғандар саны 164 мыңға жетті. Ал қазіргі уақытта, яғни 2015 жылдың 1 
наурызындағы тіркелген заңды тұлғалардың мөлшерлігі бойынша пайызбан келесі суретте 
көрсетілген (1 сурет) [2]. 

 

 
                   Ескертпе: ҚР статитстика  агенттігінің жинағынан алынған. 
 

Сурет 1 - 2015 жылдың 1 наурызындағы тіркелген заңды тұлғалардың мөлшері 
 
Экономиканың тұрақты болуы және оның бәсекелік сипатын қалыптастырудың басты 

күштерінің бірі кәсіпкерлікті жетілдіру болып табылады. Жалпы кәсіпкерлікті дамыту үшін 
бірнеше белгілі шарттар орындалуы қажет: 

Кәсіпкерлік субъектінің белгілі бір дәрежеде еркіндігімен құқығы болуы қажет. Ол – 
шаруашылық қызметінің бағытын таңдау, өндірістік, сауда бағдарламаларын анықтау, қаржы 
көзін таңдау, өнімдерді тасымалдау, өнімге баға белгілеу, табысты өз мұқтажына жұмсау; 

Кәсіпкерлік қабылданатын шешімдерге, одан туындайтын нәтижелерге тәуекелдікті 
қажет етеді. Қабылдаған шешімдерге деген жауапкершілік болмайтын болса, ол 
кәсіпкерліктің де болмағаны; 

Кәсіпкерлік қызметтің белгілі коммерциялық табысқа жетуге бағдар ұстауы, 
экономикада қажетті нарықтық құрылым орнатумен байланысты. Яғни кәсіпкерлік дамуы 
үшін оның құқықтық базасы, әлеуметтік-экономикалық шарттары қалануы керек. 

Төртінші шарт жоғарыда аталған шарттардан туындайды. Еркін кәсіпкерлік меншіктің 
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әртүрлі формада, түрде, типте болуын қалайды. 
Жеке кәсіпкерлікті қолдау саласындағы Қазақстан Рспубликасының мемлекеттік 

саясаты жоғары қосымша құны бар жаңа жоғары технологиялық өндірістерді құруға 
ұмтылған шағын кәсіпкерлікті дамыту арқылы орта классты қалыптастыруға бағытталған. 
Қойылған мақсатты орындау үшін Қазақстан Республикасының индустриалды - 
инновациялық даму страегиясын жүзеге асырудың бір кезеңі ретінде кәсіпкерлікті қолдау 
инфрақұрылымын дамыту көзделген. Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылым құрамында жеке 
кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай туғызатын бір топ мекеме бар. 

Қазақстандағы осындай мекемелер қатарына: 
• мемлекеттік және мемлекет қолдауымен құрылған мекемелер; 
• үкіметтік емес мекемелер; 
• коммерциялық мекемелер кіреді. 
Елімізде кәсіпкерлікті үдемелі дамыту үшін кәсіпкерлерге несиелер беріледі. Берілген 

несие бойынша кәсіпкерлерге белгілі жеңілдіктер жасалынып, пайыздық мөлшерлердің 
неғұрылым аздығы қарастырылады. Елбасы кәсіпкерлерді осындай жолмен қолдауды 
құптайды. Шағын және орта бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша жұмысты 
жалғастыру қажет. Бүгінде Ұлттық қордан ШОБ-ты қолдауға және несиелеуге бағытталған 
100 миллиард теңге толықтай игерілді. Бұл 4,5 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. 

Бұл қаржыға сұраныс ұсыныстан 23 миллиард теңгеге асып түсті. Бизнесті 10 жылға 
бар-жоғы 6 пайызбен несиелеудің бұрын-соңды болмаған шарты жасалды. Мұндай шарттар 
біздің елімізде бұған дейін болған емес. ШОБ-ты экономикалық өсімнің драйвері ретінде 
дамыту және оның үлесін 2050 жылға қарай ІЖӨ-нің 50 пайызына ұлғайту бойынша 
жұмысты жалғастырған жөн. Сондықтан, шағын және орта бизнес үшін 2015-2017 жылдары 
жалпы сомасы 155 миллиард теңге несие желілерін АДБ, ЕҚДБ, Дүниежүзілік банк есебінен 
тиімді пайдалану қажет. 

Бұдан басқа Елбасының нұсқауымен кәсіпкерлікті қолдау мақсатында елімізде  әр түрлі 
бағдарламалар қабылданады. Солардың бірі «Бизнестің жол картасы – 2020». «Бизнестің жол 
картасы - 2020»  бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын және Қазақстанның 2020 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін әзірленді. 

Бағдарлама Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру тетіктерінің бірі болып табылады. 
Бағдарлама 2009 және 2010 жылдардағы жол карталарын іске асырудың қисынды жалғасы 
болып табылады, бұл ретте дағдарыстан кейінгі дамуға, қазіргі тұрақты жұмыс орындарын 
сақтап қалуға және жаңаларын құруға мән беріледі. 

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде:  
жобаларды іріктеуді және қаржыландыру (қайта қаржыландыру) жөніндегі шешімді 

екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі - Банктер) Бағдарламада белгіленген шарттарға сәйкес 
дербес қабылдайды; 

уәкілетті мемлекеттік орган мен арнайы белгіленген комиссия және кеңестер арқылы 
мемлекет субсидиялау, кепілдік беру және (немесе) мемлекеттік қолдаудың басқа да 
шараларын ұсыну мүмкіндігі бойынша шешім қабылдайды; 

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде мемлекет тарапынан барлық келісулерді 
жергілікті деңгейде «жалғыз терезе» қағидаты бойынша Бағдарламаның үйлестірушілері 
орындайды. 

Жыл сайын елбасы еліміздің дамуына септігін тигізетін жолдаулар жіберіп, жаңа 
заңдарды қабылдауда. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» атты Жолдауында: «Осы 
жылдардың бәрінде шикізат өндіру мен одан түскен табыстарды біз осы Қорға салып келдік. 
10 миллиард долларды біз 2007-2009 жылдардағы дағдарысқа қарсы күреске бағыттадық. 
Қалған ақшаны ішіп-жеп және жұмсап қойған жоқпыз, сақтадық және көбейттік. Қазір біз 
осы резервтерді пайдалануға тиіс болатын кезең туындап келеді. Бұл қаржы қиын 
уақыттарды еңсеріп, экономикамыздың өсімін ынталандыруға көмектесетін болады. Бұл 

jl:30560357.0%20
jl:30581437.0%20


3942 

ресурстар қысқа мерзімдік шараларға арналмаған. Олар экономиканы әрі қарай қайта 
құрылымдауға бағытталатын болады. Нақты айтқанда, көліктік, энергетикалық, 
индустриялық және әлеуметтік инфрақұрылымдарды, шағын және орта бизнесті дамытуға 
бағытталады [1]. 

Шағын және орта бизнесті, сондай-ақ, ірі кәсіпкерлікті жеңілдікпен несиелеуге 
қосымша 100 миллиард теңге бөлу қажет. Бұл тамақ және химия өнеркәсібіндегі, машина 
жасаудағы, сондай-ақ, қызмет көрсетулер саласындағы жобаларды жүзеге асыруды 
қамтамасыз етеді.   

Бүгінгі таңда елімізде көптеген инновациялық жобалар қабылданып, еліміздің дамуына 
септігін тигізуде. Осындай жобалардың біріне және Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуының 
дәлелі ретінде «Эко – су тазарту» ЖШС мұнай қалдықтарын өңдейтін «Шырын» зауытын 
айтуға болады. Бұл елімізде су көліктеріне қажетті жанармай шығаратын алғашқы зауыт 
болып табылады. Кәсіпкерлік «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясымен және «Ақтау 
халықаралық теңіз порты» сияқты мемлекеттік компаниялармен жұмыс жасайды. «Шырын» 
мұнай қалдықтарын өңдеу зауыты «Үдемелі индустриалды – инновациялық даму» 
бағдарламасы арқылы тұрғызылды.  

«Шырын» заводы мынадай жағдайларды шешуді қолға алған:  
1. Маңғыстау өңірінің экологиялық проблемаларын, соның ішінде мұнай қалдықтарын 

жаңа технологияларды қолдану арқылы өңдеп, қайта өндірістік айналымға енгізу. Заводтың 
қуаты жылына 100 мың тонна мұнай қалдықтарын өңдей алады.  

2. Маңызды экологиялық мәселелердің бірі – Жаңаөзен қаласының айналасында 
төгілген мұнай қалдықтарын да қоса өңдеу.  

3.  Инновациялық өнім – кемеге жанармай шығару.  
4. Бұл «ноу-хау» технология Астанада өтетін «EXPO-2017» көрмесінде экологиялық 

жаңалық ретінде көрсетілетін болады.  
Фирманың инновациялық жаңалығы: eң бірінші кәсіпорынның арнайы тапсырысы 

бойынша Ресейде «КУБ-120» құрылғысы шығарылды. Осы құрылғы сағатына 20 тонна 
қалдықтарды өңдей алады. Басқа ұқсас құрылғылардан айырмашылығы – «КУБ-120» кез 
келген мұнай қалдығын немесе майлы суды өңдей алады. Онымен қоса, электро- энергетика 
жүйесі қамтылмаған жерлерде де өз жұмысын жасай алады. Технологиялық өңдеу 
процессінде,  «КУБ-120»  құрылғысы мұнай қалдықтарына келесідей әсер етеді:   

- өңделетін өнімді қыздыру; 
- гидроөңдеу; 
- виброөңдеу;  
- деэмульгатор арқылы өңдеу; 
- сепараторлау;  
- механикалық қоспаларды химикалық реагенттер арқылы өңдеу.   
Аталған комплекстік әсер ету нәтижесінде, мұнай қалдығы мынадай компоненттерге 

бөлінеді: кәдімгі құм, майлы су. Құм зауыттан шыққан алғашқы өнім. Оны жол құрылысы 
мен құрылыс саласына пайдалануға болады. Майлы суды Германияда жасалған Сепаратор 
МРЕВ (NFV) арқылы өткізіп, техниқалық су шығарылады. Маңғыстау өңірі шөлді аймақта 
орналасқандықтан,  техникалық су тапшы болып келеді. Пайда болған техникалық суды жол 
құрылысына немесе басқа да өндіріске қолдануға болады.  Ал әрі қарай кеме жанармайын 
алу үшін, майлы суды  кәсіпкерлік ұйымының тапқырлығының нәтижесінде пайда болған 
«Санжар»  құрылғысы арқылы алады. Пайда болған құрылғы инновациялық жаңалық болып 
табылады. Құрылғы сапалы өнім өндіруге қабілетті деп танылған.  

Ақтау портының дамуы мен өркендеуінің нәтижесінде еліміздің көк байрағын көтеріп 
жүрген кемелер қажетті жанармай отынын шетелдерден алмай, өз еліміздің үздік 
технологиясы арқылы өндірілген отынды пайдалана алады. Қазіргі таңда кәсіпкерлікте 30 – 
40 текше метр сұйық отын шығарылуда.   

Фирма ашылу барысында «Даму» Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорынан көмек көрген. 
Бөлінген қаражатты электр желісін өткізу, жол құрылыстары сияқты маңызды нышандарға 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA#cite_note-source1-1
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жұмсаған.  
2012 жылы «Ең үздік инновациялық жоба» номинациясында «Ең үздік кәсіпкер 2012» 

жеңісіне ие болған.  
Қазақстандағы кәсіпкерлік бүгінде жаппай деңгейге көтеріліп отыр. Мұны 2001 - 2009 

жж. аралығында заңды тұлғалардың шағын және орта бизнестің ұйымдық-құқықтық 
құрылымындағы үлесінің 1,8 есеге дейін қысқарғаны, ал жеке кәсіпкерлер үлесінің 1,4 есеге 
өскені жөніндегі мәліметтер растайды. Ал шағын және орта бизнес субъектілері шығаратын 
өнім көлемі 4 есе дерлік өскен. Сонымен қатар, кәсіпкердің беделі мен бет-бейнесі де бұқара 
халық арасында түбегейлі өзгерген. Сауалнама жүргізілген кәсіпкерлердің 75% астамы 
қоғамның бизнеске деген қатынасының едәуір жақсарғанына кәміл сеніп отыр. Көпшілік 
санасында «кәсіпкер дегеніміз – бұл алып-сатар», «бизнес әділ болмайды» деген сияқты 
стереотип жойылып барады. 

Кәсіпкерлік қазақстандық қоғамның әлеуметтік өмірімен тығыз ұштасып кеткені 
көрініп тұр. Бұл дегеніміз, қазақстандық шағын бизнестің әлеуметтік-демографиялық 
портретінен - халықтың әлеуметтік-демографиялық құрылымының да көрінісін айқындауға 
болатынын білдіреді. 
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Көші-қон адамдардың мемлекет ішінде және мемлекеттен тыс уақытша немесе тұрақты 

мерзімге қоныс аударуы. Яғни, ең алдымен «адамдық фактор». Көші-қон үрдісі адам 
жаратылысының басынан бастау алады. Қоғам, жаратылыс, өндіріс бар жерде міндетті түрде 
көші-қон үрдісі көрініс табады. Түрлі экономикалық, әлеуметтік және саяси себептермен 
көші-қон мемлекет ішінде және тысқары алмасып отырады. Бүгінгі таңда көші-қон үрдісіне 
қатысты түрлі пікір қалыптасқан. Көбінде сырттан келетін мигранттардың теріс әсерлері 
басымдық алады. Бір мемлекеттер көші-қон үрдістерінен оң өзгеріс алса, екінші 
мемлекеттерге көші-қон теріс әсер етуде. Мәселен, АҚШ пен Канада көші-қон үрдістерінен 
құрылған мемлекеттер болса, халқы қартайып бара жатқан Еуропалық Одақ мемлекеттері 
көші-қон саясаттарын қайта-қарастырып, жетілдіруде. Дегенмен, көші-қон үрдісі 
жойылмайтын және жалғасатын үрдіс болғандықтан, мемлекет өзінің экономикалық, саяси 
және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді көші-қон саясатын қалыптастыру 
қажет.  

БҰҰ көші-қон бөлімінің зерттеу нәтижелеріне сәйкес, дүниежүзі бойынша халық саны 
7 миллиард, соның ішінде 232 миллион халықаралық мигранттар құрайды. Мигранттардың 
басым бөлігі дамыған мемлекеттерге ағылуда. Жетекші мемлекеттердің ондығын АҚШ, 
Ресей Федерациясы, Германия, Сауд Арабия, БАӘ, Ұлыбритания, Франция, Канада, 
Австралия, Испания құрайды [1]. Қазақстан халық саны бойынша 16,606,878 (2014) халық 

http://www.stat.com.kz/
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санымен 64 орында. Жер көлемі бойынша 2,725,119 км², дүниежүзі бойынша 9 орында [2].  
Халық тығыздығы 6 адам/ км². АҚШ, Ресей мемлекеттерінде секілді заңсыз көші-қон ағымы 
жоғары емес, Қытай мен Үндістан мемлекеттеріндегідей ауқымды ішкі көші-қон мәселесі 
мемлекетімізде байқалмайды.  

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған уакыттан бастап көші-қон саясатын үш 
кезеңге бөлуге болады. Алғашқы 1990-1999 жылдар ауқымды эмиграция үрдісі, 
дезурбанизация, астананың ауысуымен сипатталады, 2000-2009 эмиграция үрдісінің 
төмендеуі және иммиграция үрдісінің өсімі және 2010 жылдан бүгінгі кезеңді қамтитын 
көші-қон үрдісіне тиімді өзгерістер жасалу кезеңі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
мемлекетімізден көптеген ұлттардың орыстардың, немістердің және украин халықтарының 
көшіп кетуімен сипатталады. Эмиграцияның басым бөлігі Ресей, Германия және ТМД 
мемлекеттеріне қоныс аударды. Соның ішінде көптеген жоғары білікті мамандардың қоныс 
аударуы. 1999-2004 жылдар аралығында елімізден 3,3 миллионнан жоғары адам қоныс 
аударған [3]. Мемлекетіміз өзге ұлттарды орыстар мен немістерді ығыстыру саясатын 
жүргізді. Нәтижесінде көші-қон теріс сипат алды, яғни елге келушілерден елден қоныс 
аударушылардың саны басым болды. 1992 жылы қабылданған тәуелсіз елдің алғашқы 
«Иммиграция» туралы заңы шетелдегі қазақ диаспорасының елге оралуын қамтамасыз 
ететін, репатриация саясатын жүргізді. Орыс тілді аймақтардан қоныс аударған эмиграция 
салдарынан аймақтар арасында теңсіздік пайда болды, білікті жұмыс күші жетіспеді. 2000 
жылдан бастап көші-қон үрдісі оң сипат ала бастады. Көші-қонның теріс айырмасы 
тұрақталды. 2004 жылы алғашқы рет 36 жыл ішінде көші-қонның оң айырмасы тіркеліп, 2,7 
мың адамды құрады [4].    

«Көші-қон туралы» ҚР Заңнамасына сәйкес, иммиграцияның келесі түрлері 
ажыратылады [5]:   

1. тарихи отанына оралу мақсатымен 
2. отбасымен қайта қосылу мақсатымен 
3. білім алу мақсатымен 
4. еңбек іс-әрекетін жүргізу мақсатымен 
5. гуманитарлық және саяси себептермен 
Жоғарыдағы иммиграция түрлерінің ішінен мемлекетімізде тарихи отанына оралу мен 

отбасымен қайта қосылу түрлеріне басымдық берілді. Көші-қон саясатының ішінде ең 
басымдық берілгені – шетелдегі қазақ азаматтарын қайта отанына оралу үрдісін 
ынталандыру болды.  

Шетелден жұмыс күшін тарту арнайы квотамен реттелеп, аймақтар арасында бөлінеді. 
2000 жылдардың басында халықаралық еңбек миграциясы елімізде негізгі көші-қон үрдісі 
ретінде қалыптаса бастады. 1990 жылдардағы ішкі және сыртқы еңбек миграциясына 
мемлекетіміздің азаматтарынан құралған болатын, 2000 жылдан бастап Қазақстан 
халықаралық еңбек мигранттарын қабылдайтын мемлекетке айналды [6]. Көші-қон дәрежесі 
бойынша Қазақстан мигранттардың қабылдайтын, жіберетін және транзит мемлекет болып 
табылады.Қазақстаннан негізгі көші-қон үрдісі – Ресей және Германия мемлекеттеріне 
тұрақты тұруға қоныс аудару үрдісі жатады. Еңбек миграциясын реттеу бойынша көші-қон 
саясаты жоғары білікті шетел мамандарын мемлекеттің стратегиялық басымды салаларына 
(нанотехнология, биотехнология, ақпараттық жүйелер, көлік және коммуникация және басқа 
да индустриалды-инновациялық қызмет салалары) тартуға бағыталған.Еңбек миграциясын 
мемлекеттік реттеуде басымдылық ішкі еңбек нарығын қорғауға беріледі.  

Қазақстанның ерекшілігі – көбінде «айқын» болып табылатын, шекаралардың үлкен 
көлемде шектесуі. Шекараның барлық көлемі бойынша қарқынды шекаралық көші-қон 
көрініс табуда. Солтүстік аймақтарға Ресеймен, оңтүстік аймақтарға Қырғыстан, Өзбекстан 
мемлекеттерімен көші-қон үрдістері байқалады.  

2000 жылдардың басында Қазақстан Ресеймен бәсекелес еңбек нарығы ретінде көріне 
бастады. Бүгінгі таңда мемлекетіміз ақырындап жұмыс күшінің күрделі аймақтық 
қабылдаушысына айналуда. Дегенмен, шетелдік жұмыс күшіне қатысты шешілмеген және 
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жетілдірілмеген бірқатар мәселелер орын алуда. Атап айтқанда, әлеуметтік қамсыздандыру, 
зейнетақы мәселесі, жұмысшы мигранттардың балаларын бала-бақша және мектеп 
мекемелерімен қамсыздандыру, тегін медициналық көмек секілді ата заңда көрсетілген 
құқықтардың толық деңгейде қамтамасыз етілмеуі. 

Қазіргі кезде білім алу саласындағы көші-қон айтарлықтай деңгейде жүргізілмеуде. 
Білім саласында елімізге шетелдің білімді жастарын тарту саясатын жетілдіріп, жүйелеу 
қажет. Мәселен, көптеген Еуропалық Одақ мемлекеттері білімді жастарды өз мемлекеттеріне 
тарту саясатын қарқынды жүргізуде. Түрлі жеңілдіктер, шәкіртақылар және несилер беру 
арқылы, жас білім алушыларға оң жағдайлар қалыптастыруда. Мұндай саясаттың 
экономикалық және әлеуметтік жағымды жақтары өте үлкен.  

Бүгінде елімізде көші-қон үрдісі келесі сипаттарда көрініс табуда: 
- еңбек миграциясы көлемінің ұлғаюы; 
- заңсыз миграция масштабтарының өсуі; 
- босқындардың болуы;  
- қарқынды ішкі көші-қон үрдісі. 
Көші-қон саласын реттеу мен жетілдіру жолында Қазақстан Республикасы нормативті-

құқықтық актілерді қабылдап, бірқатар халықаралық ұйымдарға мүше болып, адам 
құқықтары саласында 60 тан аса көпжақты әмбебап халықаралық келісім-шарттарды, соның 
ішінде БҰҰ 7 негізгі «адам құқықтарын қорғаудың халықаралық құралдары» деп аталатын 
құқық қорғаушы конвенцияларын ратификациялады. 

- «Иммиграция туралы» ҚР Заңы – 1992; 
- «ҚР азаматтығы туралы» 1991 жылғы 20 желтоқсандағы ҚР Заңы; 
Нормативті-құқықтық актілер: 
- «ҚР да шетелдік азаматтардың құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 

маусымдағы ҚР Президентінің Жарлығы; 
- «Шетелдік және азаматтығы жоқ тұлғаларға саяси баспана беру тәртібі туралы» 1996 

жылғы 15 шілдедегі ҚР Президентінің Жарлығы; 
- «ҚР азаматтығымен байланысты мәселелерді қарастыру тәртібі туралы» 1996 жылғы 

27 қыркүйектегі ҚР Президентінің Жарлығы; 
- «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімді даму стратегиясында демографиялық және көші-қон 

үрдісі ұлттық қауіпсіздіктің жетекші басымдықтарының қатарында ұсынылған; 
- «Көші-қон туралы» 1997 жылғы ҚР Заңы; 
- Көші-қон саясатының 2001-2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасы; 
- 2009-2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасы. 
Оралмандарды және ішкі көші-қон үрдісін реттейтін құжаттар: 
- ҚР – ның 2015 жылға дейін аймақтық дамуының стратегиясы; 
- ҚР ауылдық аймақтары дамуының 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы; 
- ҚР 2010-2014 жылдарға арналған жылдамдатылған индустриалды-инновациялық  

дамуының мемлекеттік бағдарламасы; 
- «Көші-қон туралы» 2011 жылғы ҚР Заңы. 
Көші-қон үрдісін реттейтін халықаралық құқықтық негіздер: 
- ҚР БҰҰ мүшелігі 1992ж; 
- Адам құқықтары жөніндегі жалпыға ортақ декларация – 1948; 
- Азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісім – 1966; 
Ратификацияланған құжаттар: 
- Әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы халықаралық 

конвенция; 
- Рассалық кемсітудің барлық нысандарын жою туралы халықаралық конвенция; 
- Балалар құқықтары туралы конвенция; 
- БҰҰ «Босқындардың құқықтық мәртебесі» туралы және т.б 
2007-2015 жылдарға арналған көші-қон саясатының тұжырымдамасы қабылданды. 
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Тұжырымдама іріктемелі көші-қондық сипатта және үш кезеңге жіктеліп жүргізілді [7].    
2008-2010 жылдары елімізде көші-қон үрдісін реттеудің біртұтас жүйеленген және 

сәйкестендірілген нормативті-құқықтық базасы қалыптастырылып, жетілдірілді; 
2010-2012 жылдары көші-қон саласында жоғары білімді, инновациялы және 

инвестициялық әлеуеті бар мигранттарды тартуға негізделген іріктемелі көші-қон саясатын 
жүргізу жүйесі қалыптастырылды; 

2013-2015 жылдары мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық  қажеттіліктеріне сәйкес 
жұмысшы күші нарығы реттелетін болады.  

ҚР Президентінің 2014 жылдың 16 қаңтарындағы Жарлығымен көші-қон үрдісін 
басқару жүйесі қайта құрылды [8]. Атап айтқанда: 

1. ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне көші-қон саласы 
бойынша мемлекеттік саясатты қалыптастыру функциясы берілді; 

2. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне көші-қон үрдісін реттеу 
мен бақылау саласында ведомство аралық координация мен шаралар жүйесін әзірлеу; 

3. ҚР ІІМ келесі қызметтер мен өкілдіктер берілді: заңсыз көші-қонның алдын-алу, 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларды тіркеу мен есепке алу, олардың тұрақты және 
уақытша тұру құжаттарын, тұрақты қоныс аудару бойынша мемекеттен кету бойынша  
құжаттарын әзірлеу, азаматтарды құжаттандыру, есепке алу және тіркеу, сандай-ақ 
босқындар мәселесі.  

Көші-қон үрдісін жетілдіру мен халықаралық деңгейге сәйкестендіру мақсатында жаңа 
көші-қон тұжырымдамасы әзірленуде [9]. Көші-қон саясатын жетілдірудің жаңа әдістері 
қалыптастырылды. Негізгі бағыттары: өндіріс саласын жоғары білікті мамандармен 
қамтамасыз ету, солтүстік және оңтүстік аймақтар арасында демографиялық және еңбек 
теңсіздігін жою, теңестіру және елімізге этникалық қазақтардың оралуын ынталандыру 
болып табылады. Тұжырымдамада негізгі ішкі, этникалық және сыртқы көші-қон бағыттары 
ажыратылады. Бірінші бағыт бойынша «Жұмыспен қамту жол бағдарламасы 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде мемлекетпен ұсынылатын әлеуметтік көмек 
кеңейтіледі. Өз еріктерімен мемлекеттің жұмыс күші артық аймақтарынан жұмыс күші 
жетіспейтін аймақтарға қоныс аударатын азаматтарға, мемлекет жұмысқа орналасуда және 
тұрғын үймен қамтамасыз етуде жәрдем береді, сонымен қатар, біржолғы (5 адамнан 
тұратын қоныс аударушы отбасына 190 ЕАК есебінен) жәрдем қаражат төленетін болады. 
Елімізде жұмыс күші мол аймақтар қатарына оңтүстік аймақтар және жұмыс күші аз 
аймақтарға солтүстік аймақтар жатады. Сыртқы көші-қон бағытын жетілдіру бойынша 
елімізде жоғары білікті мамандардың ашық нарығын қалыптастыру бойынша бірқатар 
механизмдер ұсынылуда. Тұжырымдама бойынша елге этникалық қазақтардың оралуы үшін 
ережелердің жүйеленуі мен жеңілдетілуі қарастырылған. Этникалық қазақтарға алғашқы 
міндетті тұру ықтияр хатын алу шарты бойынша, аймақтарға бөлу ерекшеліктеріне 
байланыссыз оралман дәрежесін беру шарттары қарастырылған. Шетелдік азаматтармен 
салыстырғанда этникалық қазақтар төлем қабілеттілігін дәлелдеусіз, көші-қон 
полицияларына өтініш білдіру арқылы тұрақты тұру ықтияр қағазын алуға мүмкіндік алатын 
болады.  

Қорытынды: Қазақстан тәуелсіз мемлекет болуымен, әлемдік қоғамдастықтың тең 
мүшесі болғаннан кейін, адам құқықтары мен қоғамның демократиялануы саласында 
жұмыстың өзектілігін белсенді көрсетуде. Құқықтық шектер мен құқықтық механизмдерді 
қалыптастыруға барынша көңіл бөлінуде. Дегенмен, қалыптасқан тәжірибе көрсеткендей, 
Қазақстанда мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұымдардың көші-қон саласында 
қызметтері бойынша бірлік пен үйлесімділіктің төмендігімен сипатталады. Тәуелсіздік алған 
кезеңнен бастап алдымен экономика сосын саясат деп жүргізілген кезең, жаңа өзгерістермен 
сипатталуда. Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен ішкі және сыртқы тұрақтылығына тікелей 
әсер ететін көші-қон үрдісіне мемлекет жете назар аударуы қажет. Қазіргі таңда, көші-қон 
үрдісіне мемлекеттік деңгейде көңіл бөлінбегенімен, келер жылдарда көші-қон басты 
стратегиялық басымдықтардың бірі болатыны анық. Қазақстанның геосаяси жағдайы, 
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пайдалы ресурстары, жер көлемі, сонымен қатар көптеген екі жақты және көп-жақты сауда 
және басқа да келісім шарттары көптеген сыртқы көші-қон ағымын арттырады. Шетел 
тәжірибиесін және мемлекетіміздің ұлттық ерекшіліктерін ескере отырып, қазіргі заманғы 
ғаламтану шарттарына сәйкес, сонымен қатар, ұзақ мерзімді болашақты болжайтын тиімді 
көші-қон саясатын қалыптастыру қажет. Мемлекет өз-алдына жабық күйінде өз алдына 
қойған мақсаттарына жете алмайды. Демек, сыртттан келетін көші-қоннан барынша тиімді 
әсерлері болатындай шаралар қажет. Жоғарғы білікті мамандарды шақыра отырып, отандық 
кадрларды қайта даярлау және отандық кадлардың әлеуетін арттырып, бәсекеге 
қабілеттілігін жоғарылату қажет. Көші-қон және демография саясатын қалыптастыруда 
сыртқы факторларды, атап айтқанда халық саны азайып бара жатқан және еңбек ресурстары 
қысқару үрдістері байқалатын Ресейді, сондай-ақ, артық жұмыс күші бар Қытай мен өзге де 
мемлекеттерді ескеру қажет. Еліміздегі қалыптасқан көші-қон үрдісін зерттей келе, көші-қон 
саласын мемлекеттік реттеуді жетілдіру бойынша келесідей ұсыныстар беріледі:  

1. Жоғары білікті мамандардың ашық нарығын қалыптастыру (Канада, Жаңа 
Зеландия, Сингапур мемлекеттерінің тәжірибиесі); 

2. Ел халқы дамуының ұзақ мерзімді болжамын әзірлеу; 
3. Кәсіби халық танушы мен көші-қон саласы мамандарының корпусын 

қалыптастыру; 
4. Көші-қон үрдісін зерттеумен айналысатын ғылыми орталық құру; 
5. Көші-қон кодексін қалыптастыру 
6. Көші-қон саласын реттейтін нормативті-құқықтық актілерді халықаралық 

стандарттарға сәйкестендіріп, жетілдіру.  
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В основе стратегии экономического роста, осуществляемой в Казахстане, лежит 

стремление создать такую модель, которая бы с одной стороны позволяла бы органически 
интегрироваться в систему мирового хозяйства, с другой стороны отвечала бы проводимым в 
стране планам по развитию национального хозяйства Казахстана. Исключительную роль в 
этом призваны играть имеющиеся государственные институты развития.  

Одним из наиболее известных институтов развития на территории Республики 
Казахстан является Банк Развития Казахстан (далее - БРК). БРК был создан в 2001 году. 
Основная миссия БРК заключается в реализации и повышении возможностей и способностей 
отечественного бизнеса для выполнения важных государственных задач в области 
модернизации и диверсификации экономики, вывода страны на новый уровень социально-
экономического развития. То есть миссия Банка - содействие государству в развитии 
конкурентоспособного несырьевого сектора экономики государства. 

Задачи Банка состоят  в следующем: 
1. среднесрочное (на срок от 5 до 10 лет) и долгосрочное (на срок от 10 до 20 лет) 

кредитование инвестиционных проектов; 
2. кредитование, включая,  софинансирование  экспортных операций путем 

предоставления займов как резиденту-поставщику продукции, так и нерезиденту-
покупателю продукции; 

3. предоставление мезонинного финансирования, проектного финансирования, 
финансирование текущей деятельности заемщиков в рамках реализации проектов, 
финансируемых Банком Развития; 

4. стимулирование кредитования производственного сектора экономики 
государства путем выдачи гарантийных обязательств по займам и кредитам, 
предоставляемым другими кредитными институтами, а также софинансирования, 
осуществления межбанковского кредитования; 

5. совершенствование механизмов финансирования инвестиционных проектов, 
реализуемых Правительством; 

6. иные задачи в соответствии с законами государства. 
Через банки развития государство участвует в проектах, которые ориентированы на 

создание целостной системы производств, создающих конкурентоспособную продукцию, 
последовательно развивая технологическую и экономическую цепочку добавленных 
стоимостей. Это позволит создавать многоотраслевые предприятия, работающие на 
конечный продукт, который отвечает всем параметрам конкурентоспособной продукции. 

По оценкам подавляющего большинства экспертов Казахстан в плане реформ является 
самым динамичным государством среди стран СНГ, а привлечение прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в экономику является стратегическим ориентиром экономической 
политики государства. 

БРК является одним из основных участников в осуществлении ГП ФИИР, принятой 
президентом РК Н.А. Назарбаевым 19 марта 2010 г. Для выполнения поставленных задач 
Банком с начала своей деятельности по состоянию на 1 января 2011 года одобрены к 
финансированию 99 инвестиционных проектов (без учета снятых с финансирования ранее 
одобренных проектов) на сумму $9,1 млрд. с участием Банка на сумму $4,4 млрд. В том 
числе с начала 2010 года было одобрено 6 инвестиционных проектов на сумму $1,35 млрд. с 
участием Банка в сумме $1,27 млрд. Всего освоение по одобренным с начала деятельности 
Банка инвестиционным проектам по состоянию на 1 января 2011 года составило порядка $2 
931 млн. [1]. 

Ссудный портфель Банка на 1 января 2011 года составил $2 979 млн., увеличившись с 
начала года на $976 млн. В структуре ссудного портфеля преобладает доля кредитов на 
реализацию инвестиционных проектов – 88%, что свидетельствует об инвестиционной 
направленности деятельности Банка. 

В планах – обеспечить не менее 10% инвестиций в финансирование несырьевых 
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отраслей промышленности и инфраструктуры по Казахстану. Увеличить размер ссудного 
портфеля до семи млрд. долларов к 2015 году и до 10 млрд. долларов – к 2020. Структура  
корпоративного управления БРК представлена на рисунке 1. 

Согласно Программе ФИИР, БРК является основным кредитующим оператором в 
предоставлении долгосрочного финансирования инфраструктуры и осуществлении 
стратегических инвестиций в следующих отраслях:  

1) металлургия,  
2) транспорт,  
3) электричество и генерация электроэнергии,  
4) химическая и нефтехимическая промышленность,  
5) телекоммуникации и т.д. 

 
Рисунок 1 - Структура корпоративного управления Банка Развития Казахстана 

 
На сегодняшний день Банком Развития Казахстана одобрены к рефинансированию 

инвестиционные проекты на общую сумму более 1,2 млрд. долларов США с участием БРК в 
размере более 800 млн. долл. США.  

Для достижения этих задач необходимы следующие условия: 
• стабильная политическая и макроэкономическая среда в РК; 
• положительная конъюнктура на внешних рынках для казахстанских экспортеров и 

товаропроизводителей, положительная макроэкономическая ситуация на основных 
финансовых рынках (США, Европейский Союз, Япония, Китай, Россия); 

• стабильная ситуация на рынках заимствования, понижение ставок 
заимствования и уровня инфляции в странах, где Банк Развития привлекает средства; 

• использование преимуществ проектного финансирования для реализации 
крупных проектов, для чего необходима реализация ряда необходимых мер 
законодательного и организационного характера, обеспечивающих учет специфики 
обеспечения и классификации кредитов, снижения рисков и управлении проектом при такой 
форме финансирования; 

• поддержка со стороны государства (капитализация, бюджетное кредитование, 
налоговые льготы, предоставление долговым обязательствам статуса «агентских» и др.). 

Приоритетными направлениями развития Банка Развития являются: 
1. Энергетическая и транспортная инфраструктура, гидроэнергетика, биоэнергетика, 

металлургия, химия и нефтехимия. 
2.  Организация и осуществление деятельности за рубежом. 
3.  Обеспечение надлежащего фондирования и поддержание положительной кредитной 

истории Банка Развития. 
4.  Банковская экспертиза и выполнение функций агента по обслуживанию 
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инвестиционных проектов, финансируемых  за счет государственного бюджета и 
гарантированных государством займов. 

 В рамках Госпрограммы ФИИР в 2010-2014 годах планируется инвестировать более $ 
43 млрд.  На конец 2012 года региональная структура кредитного портфеля БРК 
представлена на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 - Региональная структура кредитного портфеля на 2012 г. 
 
Из данных рисунка видно, что более 30%  кредитных вложений  приходится на 

Атыраускую область, 12,53% на Павлодарскую область, 9,41%   на Алматинскую область, 
г.Астану - 8,27%, Южно-Казахстансукю область – 6,32% [2]. 

 
Вывод: 

Инвестиции играют важнейшую роль как на макро-, так и на микроуровне. По сути, 
они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются 
локомотивом в развитии экономики. А привлечение иностранных инвестиций в экономику 
республики и их освоение способствуют повышению производительного потенциала ее 
экономики, служат важным инструментом передачи технических и управленческих навыков 
из–за границы. Наше государство должно продолжать движение вперед и вывести 
экономику на более высокий уровень. 
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В обществе все  чаще стало употребляться выражение «зеленая» экономика. После 

прошедшего Саммита «РИО + 20» Президент нашего государства предопределил этому 
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понятию высокий приоритет как один из первостепенных факторов на пути дальнейшего 
развития страны. Но что подразумевается под этим понятием и каковы его основные 
направления  я попытаюсь подробнее выяснить в этой статье. 

В настоящее время общество по-разному понимает суть выражения «зеленая» 
экономика.  Одни  считают, что это новые отрасли экономики, которые улучшат природу 
страны. Другие понимают это выражение как новые технологии, своего рода экосистемы, 
которые призваны помогать и приносить пользу природе. Третьи считают, что это переход 
на новый этап развития, целью которого является создание экологически чистых продуктов. 

На пороге ХХІ века человечество столкнулось с глобальной проблемой нарушения 
условий социального благополучия, экологического и экономического состояния в целом. 
Соответственно, наступило время эффективного решения создавшейся проблемы, 
посредством перехода к "зеленой экономике". 

"Зеленая экономика" - это инновационный глобальный курс развития мировой 
экономики, который предполагает реальные улучшения в среде устойчивого благополучия 
людей. 

Идея "зеленой экономики" стала весьма актуальной и широко обсуждается в контексте 
устойчивого развития и искоренения бедности. 

Основными приоритетными задачами по переходу к «зеленой экономике», стоящими 
перед страной, являются: 

1) повышение эффективности использования ресурсов (водных, земельных, 
биологических и др.) и управления ими; 

2) модернизация существующей и строительство новой инфраструктуры; 
3) повышение благополучия населения и качества окружающей среды через 

рентабельные пути смягчения давления на окружающую среду; 
4) повышение национальной безопасности, в том числе водной безопасности [1]. 
В  числе  предпосылок  к  переходу  к  «зеленой  экономике» можно выделить 

следующие: 
1.  Во  всех  основных  секторах  наблюдается  неэффективное использование ресурсов. 
По оценке экспертов, это приводит к упущенной выгоде в 4-8 млрд. долларов США в 

год для экономики, а к 2030 году может составить до 14 млрд. долларов США. При  этом  
потенциал  экономии  энергопотребления  составляет 3-4 млрд. долларов США в год, а к 
2030 году эта цифра может вырасти до 6-10 млрд. долларов США в год. Экономические  
потери,  понесенные  в  результате  низкой продуктивности земель, составляют 1,5-4 млрд. 
долларов США в год, а к 2030 году могут стать еще больше, что может иметь социальные 
последствия для аграрного сектора, где занято 30-45% населения в таких областях, как 
Северо-Казахстанская, Алматинская, Южно-Казахстанская. 

2.  Несовершенство  системы  тарифо- и  ценообразования  на энергоресурсы не создает 
стимула для технологического совершенствования промышленности. 

3. В настоящее время Казахстан столкнулся с проблемой серьезного ухудшения 
состояния природных ресурсов и окружающей среды по всем наиболее важным 
экологическим показателям. Почти треть сельскохозяйственных земель сейчас 
деградирована или находится под серьезной угрозой, а более 10 млн. гектаров потенциально 
пахотной земли в прошлом было заброшено.  

В настоящий момент прогнозируется дефицит в размере 13-14 млрд.м3 устойчивых 
водных ресурсов для удовлетворения потребностей экономики к 2030 году. 

4. На сегодняшний день экономика Казахстана зависит от экспорта сырьевых  ресурсов  
и  поэтому  в  значительной  степени  подвержена воздействию внешних резких колебаний 
цен на сырьевых рынках. Казахстан достигнет максимального уровня добычи и экспорта 
нефти в период между 2030 и 2040 годами. Кроме того, существует высокая 
неопределенность в уровне цен на углеводороды. По оценкам Международного 
энергетического агентства и информационного агентства США по энергетике, цены на нефть 
до  2035 года  могут  находиться  в  диапазоне  от  50  до  200  долларов США/баррель. 
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5.  Казахстан  унаследовал  значительную  территориальную неоднородность в 
экономических показателях, в уровне жизни и в состоянии окружающей  среды.  Развитие  
новых  индустрий  и  «зеленых  кластеров» позволит  снизить  неравенство  в  развитии  
регионов  и  использовать  их потенциал в возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве, 
управлении водными ресурсами, утилизации отходов и других секторах.[2] 

Переход к «зеленой» экономике  приобретает все большую популярность и вызывает 
масштабный интерес. «Зеленая» экономика в первую очередь способствует экономическому 
прогрессу и обеспечит: 

• рост внутреннего валового продукта; 
• увеличение доходов страны; 
• создание  рабочих мест для населения, уменьшая при этом показатель безработицы в 

стране. 
При этом переход на «зеленую» экономику снижает риски от глобальных угроз, таких 

как изменение климата, истощение полезных ископаемых и дефицит водных ресурсов. 
В рамках программы развития «зеленой» экономики, Казахстан планирует 

инвестировать средства в 10 ключевых секторов экономики: 
• сельское хозяйство; 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• энергетика; 
• рыболовство; 
• лесное хозяйство; 
• промышленность; 
• туризм; 
• транспорт; 
• утилизация и переработка  отходов; 
• управление водными ресурсами. 
 
Таблица 1 - Цели и целевые индикаторы «зеленой экономике»[3] 

Сектор Описание цели 2020 г. 2030 г. 2050 г. 
Водные русурсы Упразднение 

дефицита водных 
ресурсов на 

национальном 
уровне 

Обеспечить 
водой 

население 

Обеспечить 
водой 

сельское 
хозяйство (к 

2040 г.) 

Решить раз и 
навсегда 

проблемы 
водоснабжения 

Ликвидация 
дефицита водных 

ресурсов на уровне 
бассейнов 

Максимально 
быстрое 

покрытие 
дефицита по 
бассейнам в 

целом (к 2025 
г.) 

Отсутствие 
дефицита по 

каждому 
бассейну 

 

Сельское хозяйство Производительность 
труда в сельском 

хозяйстве 

Увелечение в 
3 раза 

  

Урожайность 
пшеницы (т/га) 

1,4 2,0  

Затраты воды на 
орошение (м3/т) 

450 330  

Энергоэффективность Снижение 
энергоемкости ВВП 

от уровня 2008 г. 

25% (10% к 
2015г.) 

30% 50% 
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При разработке национальной стратегии Казахстан намерен использовать опыт Южной 
Кореи и Германии. С точки зрения внедрения зеленых принципов во всех секторах 
экономики несомненный интерес представляет опыт Германии в создании замкнутого 
производственного цикла без отходов. ФРГ является мировым лидером по объемам 
переработки отходов и использования их в качестве вторсырья. 23% всех патентуемых в 
мире технологий в сфере экологии и свыше 30 % в сфере солнечной и ветроэнергетики 
приходится на долю немецких компаний.  На немецких предприятиях, работающих в 
зеленом секторе ― сферах, так или иначе связанных с защитой окружающей среды и 
климата (энергетика, транспорт, переработка и утилизация мусора и др.), работают порядка 2 
млн. человек или 4,5% всего экономически активного населения. Широко известно, что 
Южная Корея активно внедряет идеи «зеленых» реформ, разрабатывая «зеленые» виды 
транспорта, альтернативные источники пресной воды, технологии переработки отходов и др. 

Каждая страна выбирает свой путь "зеленой" развития. Например, Китай, 
специализируется на разработке возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С точки зрения 
национальной целевой показатель Китая она направлена на достижение 16% доли 
возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе к 2020 году Индонезия 
поставила перед собой цель в 2014 году, чтобы полностью прекратить субсидии в 
энергетическом секторе, снижение государственных субсидий на 10-15% в год. 
Великобритания в 2012 создал Зеленый инвестиционный банк с капиталом в 3 млрд фунтов 
деньги британских налогоплательщиков для привлечения частного капитала для 
финансирования инвестиционных проектов с низким уровнем углерода с длинными 
горизонте окупаемости. 

Мировой опыт показал, что "зеленая экономика" способствует региональному 
развитию, способствует социальной стабильности, повышает экономический потенциал 
путем создания новых рабочих мест в секторах "зеленой экономики". 

По расчетам, к 2050 году преобразования в рамках «зеленой экономики» позволят 
дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тысяч новых рабочих мест, 
сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, обеспечить повсеместно 
высокие стандарты качества жизни для населения. 
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Одним из важных факторов, определяющих социально-психологический тонус 

состояния современного общества, является жилищный вопрос. Более того эффективная 
жилищная политика государства это ключевой элемент системы формирования и 
развития человеческого капитала. Поэтому значимость государственного регулирования 
жилищной сферы не оставляет сомнений. 

Жилищная политика - проводимая органами государственной власти и местного 
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самоуправления политика, направленная на обеспечение нуждающихся жильем. 
Потребность в жилищной политике возникла в XIX веке в связи с промышленной 

революцией. Высокие темпы урбанизации, приток сельских жителей в города вызвали 
огромный спрос на жилище в них. Характерной чертой крупных городов стала жилищная 
нужда, превращавшаяся нередко в настоящее социальное бедствие. И в настоящее время в 
странах Африки, Латинской Америки, Азии более трети населения живет в трущобах без 
водоснабжения, канализации и электричества [1]. 

На протяжении последних тридцати лет в жилищной политике зарубежных стран 
наблюдались две взаимосвязанные тенденции:  

- во-первых, расширение использования субсидий как элемента жилищной политики 
для стимулирования спроса, а не предложения жилья,  

- во-вторых, изменение роли государства, которое взяло на себя функцию оказания 
поддержки и стимулирования развития рынков жилья.  

В то же время изменения в национальной жилищной политике происходят постепенно. 
В некоторых странах в разных пропорциях сосуществует финансирование государством 
строительства жилья и государственная поддержка в обеспечении жильем семей с 
невысоким уровнем доходов. Так, например, во Франции 3/4 объема государственной 
помощи идет на предоставление жилищных субсидий населению и 1/4 - на оказание помощи 
строительным организациям. 

Основу жилищной политики составляют различные виды  субсидирования, связанного 
с системой жилищного финансирования.  

Приведем краткую характеристику этих видов субсидий, проанализируем их 
достоинства и недостатки. 

1. Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, 
предоставленным на рыночных условиях. Государство содействует снижению процентной 
ставки по ипотечному жилищному кредиту (по сравнению с обычной рыночной ставкой) для 
заемщика путем компенсации кредитной организации разницы между рыночной и льготной 
процентными ставками. 

Разновидностями такого государственного содействия могут быть: выплата кредитору 
определенной части процентов или снижение процентной ставки до какого-то определенного 
уровня, то есть банку компенсируется разница между рыночной процентной ставкой и 
установленной для заемщика льготной процентной ставкой. 

Снижение процентной ставки может действовать в течение всего срока кредита, или в 
течение установленного первоначального срока, или же постепенно уменьшаться - в 
зависимости либо от роста доходов заемщика, либо от истекшего срока кредита. В 
определенных ситуациях субсидия подлежит возврату. Например, если заемщик в США не 
выполняет требования проживания в приобретаемом с помощью льготного кредита жилье в 
течение установленного срока (5-6 лет), то он должен вернуть средства субсидии. Такие 
субсидии могут применяться для финансирования определенного типа жилья (новых домов, 
ограниченных по стоимости) или предоставляться только определенным категориям семей 
(тем, кто впервые приобретает жилье) [2]. 

Серьезной проблемой данного вида субсидирования является оценка будущих затрат 
бюджета, возникающих в связи с изменением ситуации на финансовых рынках, изменением 
уровня инфляции. 

В качестве примера страны, применяющей субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам, можно назвать Чехию, где было предусмотрено прямое 
снижение процентной ставки по кредитам на цели приобретения нового жилья (с начала 
2005 г. было прекращено субсидирование процентной ставки, так как произошло снижение 
рыночных процентов по кредитам до 3-4%). Другой пример - Венгрия, где принято 
субсидирование ставок по ипотечным облигациям и прямое снижение процентной ставки по 
ипотечным кредитам для граждан, впервые приобретающих новое жилье. В Иордании 
ежегодно выделяется ограниченное количество субсидий на покрытие процентной ставки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B
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(по кредитам с фиксированным процентом), причем будущие затраты полностью 
предусмотрены в бюджете. 

2 Предоставление ипотечных жилищных кредитов по ставкам ниже рыночных за счет 
средств специальных фондов. Государство в рамках жилищной политики создает 
специальный фонд, который предоставляет льготные кредиты на приобретение или 
строительство жилья. Так, в Бразилии успешно функционирует Фонд обеспечения 
персонала, в Индонезии государство предоставляет кредитным организациям кредиты по 
ставке ниже рыночной, в Мексике действует специальный жилищный фонд, на Филиппинах 
предоставление ипотечных жилищных кредитов по ставкам ниже рыночных осуществляет 
пенсионный фонд. Программы предоставления ипотечных жилищных кредитов по ставкам 
ниже рыночных за счет средств специальных фондов иногда деформируют рынок, так как 
мешают развитию рыночных финансовых институтов, поскольку ставят частные кредитные 
организации в худшие условия и вытесняют их с рынка жилищного финансирования семей с 
невысоким уровнем доходов. Полная будущая стоимость субсидии не отражена ни в каком 
бюджете, игнорируются будущие убытки поддерживаемых государством кредитных 
организаций или фондов в случае не возврата кредита [3]. 

Недостатком этих программ жилищной политики является то, что самые большие 
субсидии получают семьи с высокими доходами, а семьи с низкими доходами в значительно 
меньшей степени пользуются данной льготой, поскольку они либо освобождены от уплаты 
подоходного налога, либо не имеют достаточных доходов для приобретения жилья. 

Государственная поддержка жилищных сберегательных программ. Схемы мероприятий 
жилищной политики, реализующих государственную поддержку жилищных сберегательных 
программ, построены по образцу немецкой системы стройсбережений. Участник программы 
получает премию в зависимости от суммы, накопленной за каждый год, причем премия 
может быть снята со счета только по прошествии определенного минимального количества 
лет. 

Специальные учреждения - стройсберкассы (Bausparkassen) заключают с гражданами 
сберегательные контракты, в которых оговариваются условия накопления средств и 
получения кредитов под залог недвижимости. Кредиты предоставляются по ставкам ниже 
рыночных, поскольку и накопления осуществляются по более низким по сравнению с 
рынком ставкам. 

Разновидностью данной программы является французская система, в которой средства 
граждан накапливаются в финансовых компаниях или коммерческих банках и используются 
преимущественно для предоставления жилищных кредитов. Большая часть субсидии 
попадает к семьям со средними доходами, которые могут и без программы стройсбережений 
осуществлять сбережения, необходимые для получения ипотечного жилищного кредита и 
приобретения жилья. В Германии существуют ограничения на максимальный размер 
субсидии и кредит используется в основном в качестве дополнения к традиционному 
ипотечному кредитованию. В числе стран, использующих жилищные сберегательные 
программы, Германия, Франция, Чехия, Венгрия, Словакия, Чили, ЮАР и другие. 

Государственное страхование кредитного риска при ипотечном жилищном 
кредитовании (ипотечное страхование). Государство берет на себя, полностью или частично, 
кредитный риск по ипотечным жилищным кредитам (по всем кредитам или определенной их 
части), предоставляемым кредитными организациями. Это осуществляется путем 
предоставления гарантий по обязательствам заемщика перед частными кредитными 
организациями или путем государственного страхования кредита от риска не возврата. 

Система ипотечного страхования создает условия для предоставления кредитов семьям, 
отвечающим стандартным требованиям, предъявляемым к платежеспособности заемщиков, 
но не располагающим достаточными накоплениями для внесения первоначального взноса, а 
также способствует повышению доступности приобретения жилья с использованием средств 
ипотечных жилищных кредитов. 

В качестве примеров стран, где используется государственное страхование кредитных 



3956 

рисков как элементов жилищной политики,  обычно называют  США (полное покрытие 
рисков по дешевому жилью, программа для ветеранов), Канады, Филиппин, ЮАР [4]. 

Система ипотечного страхования формируется и в странах бывшего Советского Союза. 
Например, в Республике Казахстан появился Фонд гарантирования ипотечных кредитов, 
нацеленный на создание государственной системы страхования кредитных рисков. Частные 
страховые компании, начиная с 2002 г., также осваивают этот продукт. С 2000 г. 
государственная система страхования ипотечных рисков была создана в Литве. 

Жилищное финансирование через государственные жилищные банки. Эта программа 
жилищной политики применялась в большинстве стран Африки (сейчас большая часть 
банков не функционируют), Бразилии, Индонезии, Иордании (сейчас банки 
приватизированы), Таиланде, где государственные жилищные банки стали основой развития 
жилищного кредитования. Сегодня в Таиланде Жилищный банк способствует привлечению 
частных кредитных организаций к операциям в секторе низких или умеренных доходов 
населения, в Иордании государственный банк функционирует на коммерческих принципах. 

Жилищное финансирование через государственные жилищные банки позволило 
быстро развить жилищное финансирование в странах, где еще не созданы соответствующие 
условия для того, чтобы частные банки были заинтересованы в осуществлении жилищного 
кредитования и реализации государственной жилищной политики. 

Строительство доступного жилья в РК является одним из наиболее важных, динамично 
развивающихся сегментов рынка недвижимости и во многом определяет уровень развития 
общества и его производительных сил. Обеспеченность населения жильем и его доступность 
влияют на уровень жизни, рождаемости, экономической культуры.  

На сегодняшний день политика в сфере обеспечения доступности жилья в Казахстане 
является приоритетной. В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана сказано: 
«Перед Правительством и соответствующими министерствами стоит важная задача по 
созданию реального, конкурентного и прозрачного рынка недвижимости в стране.  

Этот рынок должен обеспечить населению наиболее благоприятные условия доступа к 
жилью, даст покупателю возможность иметь полную информацию об условиях и ценах 
сделок, а финансовым организациям — развивать эффективные кредитные инструменты». 
Данное Послание после истечения 16 лет нового, самостоятельного развития Казахстана как 
суверенного государства еще раз акцентирует внимание на актуальности и проблемности 
жилищного сектора экономики. Как известно, становление рыночных отношений в 
жилищной сфере Казахстана началось в 1991 г., после принятия Законов «О 
разгосударствлении и приватизации», «О собственности». Позже были приняты: Закон 
Республики Казахстан «О жилищных отношениях», Указы Президента РК, имеющие силу 
закона, «Об ипотеке недвижимого имущества», «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и др. Таким образом, уже в первые годы была 
создана законодательная база для становления рыночных отношений в жилищной сфере. 

На современном этапе по республике в целом уровень спроса на жилье увеличивается. 
Это касается подавляющего большинства городов, где, в основном, сосредоточены 
действующие предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, а также 
двух столиц — Астаны и Алматы, где по-прежнему сконцентрированы не только бизнес-
элита республики, но и большое количество госслужащих, включая зарубежных [1]. 

В настоящее время в Казахстане главный фокус государственной жилищной политики 
сконцентрирован на реализации Государственной программы «Доступное жилье – 2020» 
(далее – Программа). Согласно данным Минфин РК в 2013 году на реализацию Программы 
выделено 150,9 млрд. тенге или 2,5% от общей суммы расходов Республиканского бюджета 
РК на 2013 год. В целом, потребность затрат из госбюджета для реализации Программы до 
2020 года составляет более 2 трлн. тенге. 

Цель Программы – комплексное решение проблем развития жилищного строительства, 
обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения. Главным ее 
целевым индикатором является увеличение объема строительства общей площади жилья в 
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РК к 2020 году до 10 млн. кв. м. 

 
Источник: АРКС 
 
Рисунок – 1. Обьм введенных в эксплуатацию кв.м жилья в РК 9 тыс.кв.м 
 
С учетом последних изменений к Программе в апреле 2014 года  граждане РК, 

попадающие под требования групповых категорий могут участвовать в 5 направлениях 
Программы.  

 
Таблица  1  -  Направления реализации жилья в рамках Программы 
Направления 
реализации 

жилья в рамках 
Программы 

1. 
Жилье для 
очередников 
МИО 

2. 
Жилье по 
линии КИК - 
аренда с 
выкупом 

3. 
Жилье АО 
«ФН 
«Самрук-
Казына» 

4. 
Жилье для 
молодых 
семей по 
линии 
ЖССБК 

5. 
Жилье для 
всех 
категории 
населения по 
линии 
ЖССБК 

Планируемые 
объемы ввода жилья 
до 2020г. (тыс. кв. м.) 

2300 
(тыс. 

кв. м.) 

3125 
(тыс. кв. 

м.) 

1050 
(тыс. 

кв. м.) 

1510 
(тыс. 

кв. м.) 

2943 
(тыс. 

кв. м.) 

Примечание: Программа "Доступное жилье - 2020" 
 
1. Жилье для очередников МИО 
Согласно данным МИО (местные исполнительные органы),  представленных 

на Парламентских слушаниях «О состоянии и перспективах обеспечения населения 
доступным жильем» 7 декабря 2012 г., количество состоящих в очереди граждан на учете 
МИО на получение жилищ из государственного жилищного фонда по состоянию на 
01.10.2012г. по республике составило 197 475 граждан, в том числе по категориям: 

- инвалиды и участники ВОВ - 903 человека; 
- социально уязвимые слои населения - 115 096 человек; 
- бюджетники - 80 112 человека; 
- граждане, единственное жилище которых признано аварийным - 1364 человека. 
2. Жилье по линии КИК (Казахстанская ипотечная компания) - аренда с выкупом 
Жилье по линии КИК в объеме планируемого для ввода жилья в рамках Программы 

занимает наиболее значимую долю. Однако, за 2 года реализации Программы КИК начала 
реализацию лишь 3 жилых домов по республике, большинство которых еще не сданы в 
эксплуатацию. 

Кроме того по линии КИК преимущественно могут участвовать очередники МИО (I 
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группа), в число которых в соответствии со ст. 67 Закона РК «О жилищных отношениях», в 
том числе, входят государственные служащие, работники бюджетных организаций, 
военнослужащие, а также II группа, в список которых опять же входят государственные 
служащие и работники бюджетных организаций. 

В тоже время государственным служащим и военнослужащим на местах работы 
предоставляются арендное жилье, которое они могут приватизировать в соответствии со ст. 
10-1 Закона РК « О жилищных отношениях». 

3. Жилье АО «ФН «Самрук-Казына» 
АО «ФН «Самрук-Казына» (далее – ФНСК) за 2 года существования Программы не 

реализовала ни одного жилого объекта. В соответствии с последними изменениями в 
Программу от 02.04.14 г  право реализации вводимых жилых объектов ФНСК было передано 
МИО. Согласно этому, жилье в первую очередь будет распределяться среди очередников 
МИО, т.е. для участников Программы группы I. 

4. Жилье для молодых семей по линии ЖССБК 
Согласно правилам Программы для отнесения участника к категории «молодая 

семья», возраст обоих супругов на момент подачи заявления на участие в Программе не 
должен достигать 29 лет. В Казахстане средний возраст мужчин, вступивших в брак, 
составляет 27 лет (женщин – 24,4 лет). Если смотреть возрастную динамику по республике, 
то с каждым годом возраст лиц, вступающих в брак, увеличивается. 

Следовательно, необходимо отметить, что данное направление сильно ограничивает 
участие молодых семьей в Программе и при существующих правилах комплексно не решает 
жилищный вопрос казахстанских молодых семей. 

К примеру, в России, страна со схожей экономической конъюнктурой и социальными 
проблемами, в вопросе поддержки молодых семей жильем ставит для них возрастное 
ограничение до 35 лет. 

5. Жилье для всех категории населения по линии ЖССБК 
ЖССБК с момента образования банка и до 01.04.2014 г. (за 10 лет) смог выдать 63 086 

займов или 12,5% от всех депозитов, открытых в ЖССБ [1]. 
Причина столь невысоких показателей по выдаче займов ЖССБ, безусловно, является 

главное требование банка по накоплению 50% от суммы заключенного договора. Принимая 
во внимание, высокие цены на жилье на рынке недвижимости, в особенности после 
проведенных девальваций в стране, для граждан данное требование становится все более 
обременительным. По данным АРКС, количество сделок купли-продажи жилья за январь-
март 2014 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 
8,7%. 

Более того в результате последних изменений в Программу, требования к данной 
категории населения ужесточились (напр. требования по отсутствию фактов 
преднамеренного ухудшения жилищных условий за последние 5 лет; наличие прописки в 
г.Астана и г.Алматы не менее 2-х лет и т.д.). 

Вдобавок жилье для всех категории населения по линии ЖССБК распределяется между 
МИО и ЖССБК в следующей пропорции: 

50 % для участников группы I 
50 % для участников группы II 
В итоге можно констатировать, что почти во всех направлениях присутствует право 

участия группы I и их приоритет в Программе очевиден. 
По результатам исследований, проведенных общественным фондом «Центр социально-

политических исследований», 55%, то есть каждый второй казахстанец испытывает на 
сегодняшний день потребность в улучшении своих жилищных условий. 

Если следовать требованиям Программы к ее участникам, то по самым грубым 
расчетам около 8,8 млн. граждан или порядка 80% населения Казахстана в возрасте 16-62 лет 
не могут участвовать в Программе. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
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1 . Как показывает анализ  Программы, государственная жилищная политика в 
основном нацелена на решение жилищных вопросов социально уязвимых слоев населения, 
государственных и военнослужащих, а также работников бюджетных организаций, права 
которых установлены в Законе РК «О жилищных отношениях». Но за «бортом» остается 
львиная доля населения, жилищные проблемы которых оставлены на решение самих 
граждан. 

В условиях дисбаланса между спросом и предложением на рынке жилищного 
строительства, дорогих цен на жилье и высокого уровня ставок по ипотечным кредитам БВУ, 
на сегодняшний день только 20-25% граждан трудоспособного населения Казахстана, могут 
самостоятельно решать жилищные проблемы на рынке (с помощью получения ипотечного 
кредита). 

2. Семья, как известно, - это ячейка общества. При создании семьи отсутствие 
собственного жилья порой является решающим фактором для принятия решения. Возрастное 
ограничение для участия супругов в Программе до 29 лет, когда возраст мужчин, 
вступающих в брак, составляет в среднем 27 лет и эта цифра с каждым годом увеличивается, 
данный вид направления Программы не является комплексным подходом при решении 
жилищного вопроса казахстанских молодых семей. Было бы эффективнее увеличить данное 
возрастное ограничение до 35 лет. 

3. Государственная политика по решению жилищных проблем населения через систему 
жилстройсбережений в реалиях казахстанского рынка недвижимости себя не оправдала. За 
10 лет существования ЖССБ, банк смог выдать лишь 63 086 займов или 12,5% от всех 
депозитов ЖССБ. Для сравнения БВУ за один лишь год выдают ипотечных кредитов в 2 раза 
больше чем вышеуказанная цифра, причем ставки по кредиту БВУ также в 2 раза больше чем 
у ЖССБ. 

Принимая во внимание, что ежегодно из РБ для выплаты премий по вкладам в 
жилищные строительные сбережения выделяются порядка 7 млрд. тенге, а на содержание 
самого ЖССБ тратится из бюджетных средств и накоплений населения миллиарды тенге , 
было бы эффективнее просто субсидировать ипотечные кредиты населения, как это 
практикуется в европейских странах и в России. 

4. Программа очень усложнена в виде многочисленных требований, разделений на 
категории, путем участия различных финансовых институтов и т.д. В процессе реализаций 
жилья преимущественное право принятий решения отдано местным исполнительным 
органам, что делает Программу менее прозрачной и более бюрократичной. 

Приобретение жилья в собственность – первоочередная потребность для каждой семьи, 
социальный приоритет общества. Реализация данной потребности граждан рассматривается 
как важнейшая социально-политическая и экономическая проблема. Возможность участия 
граждан в процессе улучшения жилищных условий определяется прежде уровнем их 
благосостояния и финансовыми возможностями.  

Хорошее состояние строительной отрасли в РК и в ее регионах будет благоприятно 
отражаться на экономике и развитии, обеспечивая приток инвестиций. От выбора тех или 
иных подходов к решению проблемы доступного и комфортного жилья зависит общий 
масштаб и темпы жилищного строительства, благополучие и благосостояние людей, их 
моральное и физическое самочувствие, удовлетворенность властью и государством. 
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Ипотечное кредитование занимает уникальное положение в национальной экономике. 

Как и любой другой вид банковских операций, ипотечное кредитование подвержено рискам. 
В настоящее время, ввиду определенных причин, ипотечное кредитование в Казахстане 
претерпевает кризис,   

В настоящее время одним из способов приобретения жилья в Казахстане, в частности в 
Астане, является ипотечное кредитование. Кредитование населения через долгосрочные 
ипотечные кредиты производится уже на протяжении 10 лет. Его суть состоит в том, что при 
получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость 
поступает в залог (ипотеку) банку как гарантия возврата кредита.  

В зависимости от наличия накоплений, существует два вида ипотеки: ипотека без 
первоначального взноса, и, соответственно, ипотека с первоначальным взносом. На 
жилищном рынке для клиентов без капитала есть альтернатива: либо жить в арендованной 
квартире, либо долгосрочно расплачиваться с банком за собственное жилье. Заемщик берет 
ипотечный кредит, покупает квартиру и помесячно оплачивает банковский долг, сумма 
которого эквивалентна арендованному жилью. Стартовые условия для заемщика: помимо 
ипотечной квартиры он должен представить дополнительный ликвидный залог - это 
недвижимость, либо банковский вклад [3]. Также у заемщика должны быть стабильные 
доходы, превышающие среднемесячную казахстанскую заработную плату. 

Анализ ипотечного рынка показывает, что ипотеку без первоначального взноса 
предлагают 12 банков (таблица 1).   

 
Таблица 1 - Банки Казахстана на рынке ипотечных кредитов, 2014 г. 

 
Банк Продукт Максим

альная 
сумма 
кредита  

Макси 
мальны
й срок 
кредита  

Годовая эффективная ставка по 
кредитам,% 
3 
года 

10 
лет 

20 
лет  

30 
лет 

Средняя 

Народный 
Банк 

На 
недвижимость и 
земельные 
участки 

90% 360 14,3
0 

14,1
0 

14,6
0 

14,6 14,33 

Приобретение 
строящейся 
недвижимости 

80% 360 13,4
0 

14,0
0 

14,6 14,6 14,00 

Строительство и 
ремонт 

80% 240 13,4
0 

14,0
0 

14,6
0 

 14,00 

Сбербанк Жилищный 
кредит 

70% 360 15,3
6 

15,3
6 

15,3
6 

15,3
6 

16,20 

Банк 
ЦентрКред
ит 

Совместно с 
КИК 

85% 240 Ставка зависит от инфляции 

Альянс 
Банк 

С 
фиксированной 

85% 240 15,0
8 

15,0
8 

16,1
8 

 15,49 
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ставкой (50 млн 
тг) 

PNB Ипотека на 
льготных 
условиях  

85% 300 15,7
0 

15,7
0 

15,7
0 

 15,70 

АТФБанк Ипотека 80% 240 15,0
8 

16,0
0 

16,0
0 

 15,67 

Нурбанк «Нур Жаусын» 80% 240 14,6
1 

14,6
1 

14,6
1 

 14,61 

AsiaCredit 
Bank 

Ипотека 80% 240 12,7
0 

12,7
0 

12,7
0 

 12,70 

Бакн ВТБ Ипотечное 
кредитование 

80% 240 14,5
0 

14,5
0 

14,5
0 

 14,50 

Евразийск
ий Банк 

Ипотека 75% 240 21,4
0 

21,4
0 

21,4
0 

 21,40 

Банк Kassa 
Nova 

Ипотека 75% 180 14,4
0 

14,4
0 

  14,40 

Цеснабанк Совместно с 
КИК 

70% 240 Ставка плавающая, зависит от 
инфляции 

Прим.: составлено автором на основе данных корпоративных сайтов Банков второго 
уровня РК. 

 
Сумма займа определяется от стоимости приобретаемой недвижимости. Самая 

популярная верхняя планка по размеру ипотечного займа – 80% от суммы приобретаемой 
недвижимости. Ее предоставляют 5 банков (Народный Банк, АТФБанк, Нурбанк, AsiaCredit 
Bank, Банк ВТБ). На основе данных таблицы, можно отметить, что Народный банк и 
Сбербанк довели максимум займа до 90% от стоимости приобретаемой недвижимости. 
Однако, некоторые банки вводят ограничения по сумме займа. Диапазон максимальной 
суммы колеблется от 25 до 250 миллионов тенге [1]. Интересно, что самую крупную ипотеку 
дает сравнительно небольшой индийский банк PNB – 250 миллионов тенге сроком до 25 лет 
и только для жителей Астаны. 

В большинстве банков Астаны обязательным условием является первоначальный 
взнос. Однако тут существуют подводные камни — некоторые банки берут комиссию за 
оформление ипотеки, у некоторых очень высокие проценты или первоначальный взнос. 
Нижняя линия требуемого взноса начинается от 20%, в некоторых банках — от 25%.  

Длина ипотечного кредита один из определяющих факторов для заемщика, не 
имеющего накоплений. Кредит на десятилетия снижает ежемесячную нагрузку на бюджет, 
но увеличивает конечную стоимость ипотеки. На казахстанском рынке самый популярный 
максимум по срокам – 20 лет. Самая длинная ипотека также у Народного банка и Сбербанка 
– 30 лет. Ежемесячная оплата основного долга по займу в 20 миллионов тенге по 
двадцатилетнему плану обойдется в 83,3 тысячи тенге, по тридцатилетнему – 55,6 тысяч 
тенге. 

На рынок ипотечных кредитов в Казахстане сильное влияние оказал мировой 
финансовый кризис 2007года. Кризисная ситуация усугубляется тем, обостряются 
психологические барьеры со стороны заемщиков. Так, например, в ипотеке без 
первоначального взноса существует риск потерять квартиру, поставленную в 
дополнительный залог. Вывести из банковского залога жилье можно только в том случае, 
если сумма оплаченного долга покрывает сумму, которая указана в банковском договоре о 
первоначальном взносе. Кроме этого на заемщика ложатся разовые затраты на оформление 
кредита: 1-2% от суммы займа и страховка. 

В целом же за последние семь лет доля ипотечных займов в розничном портфеле БВУ 
РК уменьшилась с 35 до 29% (рис.1). Это говорит о том, что условия кредитования 
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становятся все жестче, поэтому все сложнее получить кредит на покупку недвижимости и 
Банки буквально один за другим перестают выдавать ипотеку.   

Основной причиной такого бедственного положения ипотечной системы является 
высокие процентные ставки. Если в Европе ипотечные ставки не превышают 5-6%, то в 
Казахстане они выше, как минимум в три раза и составляют 12-18% [4]. Поэтому брать 
ипотеку в Казахстане подобно экстриму.  

По моему мнению, высокие ставки по ипотеке - это не вина банков. Ведь финансовым 
институтам самим приходится брать дорогие займы в пределах 8-10%. Сюда они конечно 
добавляют собственную маржу и риск невозврата кредита заемщиком, который в Казахстане 
в разы больше нежели на Западе. По сути, получается замкнутый круг, поскольку именно 
высокая ставка по кредиту является гарантом его невозврата. 

 
Прим.: составлено автором на основе данных корпоративных сайтов Банков второго 

уровня РК. 
Рисунок 1  – Доля ипотеки на рынке розничного кредитования РК 

 
Отсюда вытекает следующая проблема – просроченная задолженность и невозврат. 

Когда ставка по кредиту составляет 15%, естественно небольшая доля населения сможет его 
оплачивать. На 2014 г. 85% от всех ипотечных кредитов имеют просрочку, невозврат. 
Беспроблемных кредитов только 15% [5]. Я считаю, для того, чтобы исправить эту 
ситуацию, Нацбанк Казахстана должен осуществить ряд мероприятий, которые удешевят 
источники фондирования. В качестве примера приведем действия зарубежных 
Центробанков, которые обеспечивают свои коммерческие банки дешевой ликвидностью.  

В Казахстане денежная масса составляет 20 процентов к ВВП, в развитых странах - от 
50-70% до 100-120%. Они просто выпускают в обращение все больше бумажных денежных 
знаков и металлических монет. Соответственно для банков источники фондирования 
удешевляются, они снижают ставку. Платежеспособность населения растет и риски 
уменьшаются. Однако, многие считают, что с увеличение денежной массы повлечет за собой 
инфляцию. Само по себе увеличение денежной массы не может вызвать инфляцию. Дело в 
том, что если денежная масса направляется на инвестиционные проекты, либо на проекты, 
связанные со строительством жилья, то фактически денежная масса в последствии 
обеспечивается товарной массой. Поэтому никакой инфляции здесь не будет. Если это все 
сделать, то наши коммерческие банки тоже могут давать по 5-6 процентов в год.  

Также стоит отметить, что снижение процентных ставок далеко не панацея в решении 
проблемы ипотечного кредитования в Казахстане. Если сегодня гипотетически представить, 
что банки "уронили" процентные ставки и ипотека казахстанцам стала доступнее, то 
моментально начнут расти в цене квартиры. А все потому что, в стране катастрофически не 
хватает жилья, кроме того, в нашей стране недвижимость остается пока единственным 
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проверенным способом инвестирования [6]. 
Немаловажной проблемой является то, что уровень проблемных займов в банковском 

секторе Казахстана остается одним из самых высоких в мире. Займы с просроченной 
задолженностью свыше 90 дней на декабрь 2013 года составляли более четырех триллионов 
тенге, или 31,4 процента от ссудного портфеля банков второго уровня [7]. Отечественные 
банки, гоняясь за прибылью, не способны решить проблемы «плохих» займов. Происходит 
приватизация прибыли и социализация убытков. Так, на 1 января 2014 года займы с 
просроченной задолженностью свыше 90 дней составили 31% с приростом за год 19%. По 
состоянию на 1 сентября 2014 года рост ипотечных займов составил 4,8%.  

Банковская система практически не справляется с грузом ответственности. Слабая 
работа по оценке рисков, коррупция, непрофессионализм и жадность привели всю 
ипотечную систему к печальному итогу. В связи с этим, в настоящее время выдвигается 
предложение об организации моратория на выселение проблемных заемщиков из 
единственного жилья. В результате изъятия банками залоговых квартир в республике уже 
фиксируются случаи суицида наших граждан, многие люди в результате прессинга со 
стороны банков, коллекторов, судебных исполнителей потеряли здоровье. Поэтому, 
необходимо создать госкомиссию по разрешению безвыходной ситуации, в которой 
оказалась часть наших граждан.  

В настоящее время даже Казахстанская ипотечная компания выдает последние кредиты 
на жилье, не говоря уже о том, что уже в прошлом году Казкоммерцбанк закрыл свою 
программу ипотечного кредитования.  Тем временем спрос на ипотечные кредиты в 
Казахстане по прежнему высокий. Ведь в стране катастрофически не хватает жилья. 
Строится всего 6-7 миллионов квадратных метров в год, а надо в два раза больше.  

Таким образом, при таких весьма нелояльных условиях, казахстанская ипотека, 
очевидно, недосягаемый финансовый инструмент для населения со средним уровнем 
платежеспособности, что подтверждает слова Председателя Нацбанка, К.Келимбетова о том, 
что ипотечные кредиты рассчитаны на ограниченный круг граждан, а именно 5-10% граждан 
Казахстана. Однако, если будет взрывной рост на недвижимость, тогда те люди, которые 
держат деньги, сейчас экономя, они, возможно, будут рисковать и вкладывать в 
недвижимость. Тогда мы, наверное, увидим оживление на рынке ипотеки и, соответственно, 
банки тоже это почувствуют и начнут двигаться в этом направлении.  
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В современном мире информационные технологии стали неотъемлемой частью 

бизнеса. Руководители компаний уже осознают преимущества IT-технологий и новейших 
научных разработок, связанных с ними. В XXI веке в конкурентной борьбе выигрывает тот, 
кто быстрее завладел наиболее полной и достоверной информацией. 

Главным направлением перестройки менеджмента и его радикального 
усовершенствования, приспособления к современным условиям стало массовое 
использование новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование 
на ее основе высокоэффективных информационно-управленческих технологий [1]. 

Информацию в управлении можно назвать сигналом о любом возможном и реальном 
событии, которое произошло в организации. 

Перед тем, как принять решение, любой руководитель анализирует информацию. 
Чтобы информация в менеджменте была пригодна для работы, она должна отвечать 

некоторым важным и необходимым требованиям: 
- актуальность; 
- неискаженность; 
- лаконичность; 
- достаточность/необходимый объем. 
Для обеспечения управленцев такой информацией на многих предприятиях 

используются информационные технологии. Информационная система управления 
представляет собой совокупность информации, а также экономико-математических, 
технических, программных и других методов,прием,средств,моделей, которые 
предназначены для обработки информации, чтобы принимать верные управленческие 
решения [2]. 

Информационные технологии в менеджменте используются для решения следующих 
задач: 

- повышение степени обоснованности в принятии управленческого решения за счет 
быстрого сбора и обработки информации; 

- рост эффективности управления в организации; 
- согласованность решений на разных уровнях менеджмента; 
- рост производительности труда за счет оперативности и актуальности информации.  
Ключевые критерии принятия рационального решения связаны с тем, что ИТ должны 

предоставлять новые возможности в бизнесе. Если внедряется «правильная» для вас 
информационная система, то у вас есть четкий ответ на следующие вопросы: улучшилось ли 
обслуживание потребителей вашей продукции или услуг, изменилось ли использование 
производственных мощностей, стало ли управление быстрее и точнее, появилось ли больше 
гибкости в процессе принятия важных решений? 

Грамотное использование ИТ придает ощутимый импульс повышению эффективности 
бизнеса, в частности помогает преодолеть ограничения, связанные с размерами компании. В 
небольших организациях они улучшают взаимодействие с другими предприятиями, 
обеспечивают доступ к большим массивам информации. Крупные компании становятся 
более гибкими, в том числе за счет рационализации потоков информации.  

ИТ не решат за вас всех управленческих проблем. Более того, они способны усилить 
крепкие и неплохо организованные компании, но слабые беспорядочные организации, 
внедряющие ИТ, становятся еще более дезорганизованными. Не следует считать 
совершенствование ИТ универсальным методом решения всех проблем. Их возможности 
значительны, но отнюдь не беспредельны. Если на предприятии не созрели условия для 
внедрения информационной системы, то она не заработает, несмотря ни на какие усилия [3]. 

Многие считают: основные проблемы в сфере внедрения ИТ связаны прежде всего с 
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неготовностью персонала компании к форсированному изменению технологий своей работы. 
Кроме того, внедрение передовых систем требует реорганизации управления. А 
реструктуризация управления — гораздо более сложная проблема, чем перевод менеджмента 
на компьютерные технологии. 

ИТ должны использоваться конкретными людьми, поэтому привыкание к 
использованию ИТ является таким же важным фактором успеха, как и любимые 
специалистами по ИТ и управлению параметры: комплексность решений, перспективность и 
возможность использования пять лет спустя, когда вы, может быть, решитесь объединяться с 
другой фирмой либо соберетесь прикупить свечной заводик. 

Правильное внедрение ИТ дает массу преимуществ таких, как, например: 
 сокращение количества уровней управления и высвобождение работников 

среднего звена управления, упразднение ряда функций; 
 снижение административных расходов; 
 освобождение персонала от большой части рутинной работы, высвобождение 

времени для интеллектуальной деятельности; 
 создание современной динамичной организационной структуры, повышение 

гибкости и управляемости организации; 
 экономия времени на планирование деятельности и принятие решений; 
 повышение квалификации и информационной грамотности управленцев; 
 увеличение конкурентного преимущества. 
До этого момента все мои рассуждения касались IT сферы в условиях, когда 

руководство компании рассматривало информационные технологии как вспомогательные и 
вторичные для основного бизнеса. Однако время не стоит на месте. Как сказал Глава 
государства в ходе своего Послания народу страны: 

«Нужно повышать компьютерную грамотность населения, в том числе за счет 
различных стимулирующих программ. Я призываю всех казахстанцев активнее осваивать 
информационные технологии. Это необходимо» [4]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий является одним из 
важнейших факторов повышения конкурентоспособности казахстанской экономики.  
Фактом этому является то что Казахстан  занял 38 место в мире, опередив все остальные 
постсоветские страны за исключением продвинутых прибалтийских государств и 
расположившись между Чешской Республикой и Венгрией.  Истал лидером  среди стран 
постсоветского пространства по развитию информационных технологий. 

Так как польза от ИКТ все больше и больше превращается в материальные активы, 
построение и укрепление цифровых экосистем становится все более важным.   

В отчет по ИКТ 2014 года вошли 148 стран. На первом месте (как и в предыдущем 
году) оказалась Финляндия, ее оценка — 6,04. Казахстан занял 38 место с индексом 4,58, 
поднявшись на 5 позиций относительно прошлого года. Наш ближайший сосед, Россия, 
занимает 50 строчку рейтинга с индексом 4,30, поднявшись на 4 позиции.  

На вопрос: благодаря чему Казахстан смог показать лучшие результаты, чем Турция, 
Россия или Украина, что «прежде всего, «благодаря» отсутствию прогресса в результатах 
у указанных стран». Потому как улучшение наших позиций вряд ли можно считать 
радикальным: 2007/08 - 71 место, 2008/09 - 73, 2009/10 - 68, 2012-55, 2013 - 43, 2014 - 38 [5]. 
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Казахстан год за годом все выше и выше поднимает не только места в рейтинге стран, 

но и роль ИТ в менеджменте. Все и без слов знают что ИТ это будущее!  
Есть прекрасное изречение: «Разгадывая секрет успеха управленцев, стоит смотреть не 

на решение, а на способ, который позволил к нему прийти.» А в современном мире способ 
который позволить прийти к успеху, это правильное внедрение ИТ в предприятия.  
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Ауыл шаруашылығы — материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл 

шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен 
қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік 
шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына 
балық аулау, аңшылық және омарта шаруашылығы да кіреді. Мал шаруашылығының өзі 
бірнеше саладан тұрады: тері, сүт, ет және т.б. Ең маңыздысы сүт өнімдерін өндіру болып 
табылады [1]. 

Қазіргі кезде ауыл шаруашылықтарда өнімділігі мол табынды құруға және оны 
дамытуға бағытталған әртүрлі  бағдарламалар жүзеге асырылуда. Мәселен, үстіміздегі жылы 

http://www.cfin.ru/
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%8B%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/
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«Сыбаға» бағдарламасы шеңберінде мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге, ауыл 
шаруашылығы жануарларының аналық басын азықтандыру үшін пайдаланылатын жем-
азықтың құнын арзандатуға республикалық бюджеттен 26 017,3 млн. теңге көлемінде 
субсидия бөлінді, оның ішінде сиыр етін субсидиялауға - 2 635,1 млн. тг, сүтке - 3 877,3 млн. 
тг. Нәтижесінде, 2014 жылы 1 сиырға шаққандағы сүттің орташа сауылымы 1,5 %-ға 
ұлғайды және 2249 кг құрады. Бұл ретте, ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы малдың 
өнімділігі біршама жоғары және 1 сиырға шаққандағы сүттің орташа сауылымы 3915 кг 
құрайды, бұл 2012 жылмен салыстырғанда 1,8%-ға жоғары. Бұдан басқа, 2014 жылы ауыл 
шаруашылығы құрылымдарына 12 441 бас ІҚМ әкелінді, оның ішінде «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 
қаражаты есебінен – 11 582 бас ІҚМ, басқа көздер, оның ішінде АШТӨ жеке қаражаты 
есебінен – 859 бас ІҚМ әкелінді, бұл жоспарға қарағанда 74,2%-ды құрады.  

2014 жылы асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға 12 699,2 млн.теңге көлемінде 
субсидия бөлінді, оның ішінде ірі қара малдың асыл тұқымды төліне -  1798,6 млн.тг, 
импорттық асыл тұқымды төлге - 1 462,8 млн.тг, тұқымдық бұқаларды күтіп-бағуға - 106,2 
млн.тг. Сонымен, ҚР Статистика агенттігінің алдын ала деректері бойынша 2014 жылдың 
қаңтар-желтоқсан айларында ІҚМ саны 5911,8 мың басты құрады. Бұл ретте, 
агроқұрылымдардағы мал басының ұлғаюы байқалады. Осылайша, ІҚМ саны 13,7 %-ға 
ұлғайды және 1794,6 мың басты құрады (1-сурет). Мал шаруашылығындағы оңды 
өзгерістерге селекциялық-асылдандыру жұмыстары мәнді түрде әсер етті [2]. 

 

 
                           Сурет 1 - Ірі қара мал басы санының өзгерісі, мың бас 
 
1-суретке сәйкес, ҚР ірі қара мал санының 3 жыл ішінде өскенін байқаймыз. Соның 

ішінде, Алматы қаласында мал басы саны артып отыр.  
Дегенмен, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, мал басы саны көбейгенімен, оның 

өнімділігі әлі де болса төмен деңгейде екендігі байқалып отыр. Оның себебі, мал басының  
ең көп үлесі (90%) фермерлік шаруашылықтар мен жұртшылық қожалықтарында болуында, 
яғни, аталған шаруашылықтардағы ірі қара малдарының сүт өнімділігі төмендігімен 
байланысты. Ал ірі қара мал саны сүт өндірісінің негізгі және шешуші фактор болып 
табылады.  

Сүт және сүт өнімдері рыногіне шолу жасайтын болсақ, елімізде импорттық 
тауарлардың үлесі әлі де болса басым. Себебі, жоғарыда айтылғандай мал басы санының 90 
пайызға жуық үлесі фермерлік шаруашылықтар мен жұртшылық қожалықтарында болуы сүт 
шикізатының жетіспеушілігіне әкеліп соғуда. Атап айтсақ, шикізаттың өндіріс орындарынан 
алшақ орналасуы немесе санитарлық-гигиеналық талаптарға жауап бермеуі оның сапасы мен 
бағасына тікелей әсерін тигізетіні белгілі. Дегенмен, деректерге сәйкес үстіміздегі жылы 
экспорт көлемі 22 мың тоннаны, импорт көлемі 903 мың тоннаны, ал ішкі тұтыну – 2,5 млн. 
тоннаны құраған. Ішкі тұтыныстағы отандық өндірістің үлесі 65%-ға, ал қалған 35%-ы 
импорттық тауарларға тиесілі болғанын ескерсек, сүтті қайта өңдеуде экспортты ұлғайту мен 
импортты ығыстыру үшін айтарлықтай перспективалар бар екендігі байқалады. 
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                      Сурет 2 - 3 жылда өндірілген жалпы сүт көлемі, мың тонна 
 
Статистикаға сәйкес 2014 жылы елімізде 5020,1 мың тонна сүт өндірілді, ол 2012 

жылмен салыстырғанда 3,47% өскен. Бұл ретте жалпы өндіріс көлеміндегі қайта өңдеу 
үлесі 35%-ды немесе 1,68 млн. тоннаны құраған. Сүт өнеркәсібі жыл сайын өсіп 
отырғанымен,  отандық сүт өнімдерін өндірушілер нарықтағы сүт және сүт өнімдеріне 
сұранысты толық қанағаттандыра алмай отыр. Осыған байланысты сүт өнімдері 
импортының үлесі қарқынды дамуда. Еліміздегі сүт өнімдері импортының көп бөлігін 
ірімшік, қойытылған сүт, құрғақ сүт, сары май алады. Сүт өнеркәсібіндегі экспорт көлемінің 
төмендеуіне әсер ететін негізгі себептер: құрғақ сүтті тұтыну көлемінің өсуі және сүт 
өнімдерін (йогурт, қатты ірімшік, сүзбе және т.б) қайта өңдеуді қажет ететін жабдықтардың 
моральды және физикалық тозуы, отандық өнімдердің бағалық бәсекеге қабілетсіздігі болып 
табылады. 

Оның басты себептері, біріншіден, сүт кәсіпорындарының өндірістік сүт қуаты төмен 
болуы болса, екіншіден, шетелден (әсіресе, Ресей, Беларусия, Қырғызыстан сүт өнімдері) 
келетін, арзан бағалы қантты йогурттар мен басқа да сүт өнімдері жаппай сұранысқа ие. 

Алыс жақын шетелден арзан бағамен келетін сүт өнімдері (йогурт, қатты ірімшік, сүзбе 
және т.б) ішкі нарықта жоғары сұранысқа ие. Мәселен, шетел қатты ірімшікті өндіруден 
86,8% - ды құрайды. Ал елімізде 15,8%. Демек, сүт өнімдерін өндіру жағы артта қалып отыр. 

Айта кетер жайт, республика бойынша өндірілген 5020,1 мың тонна сүт көлемінің 
ішінде жеке қосалқы шаруашылықтар үлесі артып тұрғанын келесі суреттен байқауға болады 
(Сурет 3).  

 

 
                

Сурет 3 - Шаруашылық салаларының сүт өндірісіндегі үлесі 
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3-суреттен байқағанымыздай жұртшылық шаруашылықтары үлесі ең жоғары 83,9% 
құрап отыр. Осылайша, жүргізілген талдау саланың дамуына бірақатар проблемалар кедергі 
келтіретінін көрсетті: 

1) Ірі қара мал басының саны бойынша жұртшылық шаруашылықтарының үлесі әлі 
де болса басым; 

2) Сүт шикізатының жетіспеушілігі, олардың аумақтық алшақтығы және өндірістің 
жоғары үлес салмағының шаруа қожалықтары мен жеке қосалқы шаруашылықтарда болуына 
байланысты сүт шикізатының жоғары құны мен төмен сапасы; 

3) Жабдықтың моралды және физикалық тозуының жоғары үлесі; 
4) Cүт өнімдерінің ассортиментінің тар болуы. 
Қорыта келгенде, жоғарыда аталған мәселелерді шешудің басты жолдарының бірі 

ретінде мал басын көбейту, өнімділікті арттыру және малды асылдандыру жұмыстарын 
жүргізу деп есептейміз. Ол үшін өнімділігі жоғары ірі қара мал басы санын арттыру қажет 
керек. Сонымен қатар, ветеринария бөлімшелерін құру арқылы жұқпалы аурулардан қорғап, 
сауылған сүт сапасының арттыруына, сол арқылы шикізаттың қолжетімділігіне ие боламыз.  
Және де әлемдегі сүт өнеркәсіптерінің даму жағдайын ескере отырып, сүт және сүт 
өндірісінде инновациялық технологияны ендіру арқылы алға  шығуға болатындығын атап 
өтуге болады. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. http://kk.wikipedia.org 
2. http://mgov.kz/ 
3. http://stat.gov.kz/ 
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В современных условиях развития экономики деятельность каждого субъекта 

хозяйствования стала предметом интереса значительного ряда участников рыночных 
отношений. Используя доступную отчетно-учетную информацию оценивают финансовое 
положение организации. Основным инструментом для этого служит финансовый анализ. 

Экономический анализ финансового состояния предприятий использует весь комплекс 
доступной информации, носит оперативный характер и полностью подчинен воле 
руководства предприятием. Только такой анализ дает возможность реально оценить 
состояние дел на предприятиях, исследовать структуру себестоимости не только всей 
выпущенной и реализованной продукции, но и себестоимости отдельных ее видов, состав 
коммерческих и управленческих расходов, позволяет с особой точностью изучить характер 
ответственности должностных лиц за соблюдением разделов бизнес–плана. 

Существует значительное количество трактовок понятия «финансовый анализ». 
Раскроем понятие «финансовый анализ» в интерпретации разных ученых в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика подходов к определению понятия 

«финансовый анализ» 

http://kk.wikipedia.org/
http://mgov.kz/
http://stat.gov.kz/
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Подход Сторонники Сущность и назначение 

Финансовый анализ 
охватывает все 
разделы 
аналитической 
работы, входящие в 
систему финансового 
менеджмента 

В.В. Ковалев Идентификация, систематизация и аналитическая 
обработка доступных сведений финансового 
характера для предоставления пользователю 
рекомендаций- основы для принятия 
управленческих решений 

Т.Г. Романова 
Т.В. Романова 
А.Г. Белоусова 

Накопление, трансформация и использование 
информации финансового характера с целью 
оценки текущего и перспективного финансового 
состояния, возможных целесообразных темпов 
развития предприятия, выявления доступных 
источников средств и оценки целесообразности 
их мобилизации, прогноза положения 
предприятия на рынке капитала 

В.В. Бочаров Важных составной элемент финансового 
менеджмента, прерогатива высшего звена 
управления предприятием, способного принимать 
решения по формированию и использованию 
капитала и доходов, влиять на движение 
денежных средств 

О.В. Ефимова Изучение текущего и будущего финансового 
состояния хозяйствующего субъекта для оценки 
его финансовой устойчивости и эффективности 
принимаемых решений; в охвате широкий круг 
вопросов, выходящих за рамки традиционной 
оценки финансового, проводимой, как правило, 
на основании данных бухгалтерской отчетности 

Финансовый анализ 
ограничивается 
анализом 
бухгалтерской 
отчетности 

А.Д. Шеремет 
Е.В. Негашев 

Аналитические процедуры и оценки проводятся 
по данным финансовой (бухгалтерской) 
отчётности и регистров бухгалтерского учета, на 
основе которых готовится отчетность 

В.В. 
Буряковский 

Методы оценки и прогнозирования финансового 
состояния предприятия на основе его 
бухгалтерской отчетности 

 
В.В. Буряковский приводит определение финансового анализа в его традиционном 

понимании, подчеркивая, что в анализе может использоваться дополнительная информация 
оперативного характера, однако носить она будет лишь вспомогательный характер [1]. 

А.Д. Шеремет, Е.В. Ненашев, рассуждая, что финансовый анализ проводится по 
данным финансовой (бухгалтерской) отчетности и регистров бухгалтерского учета, на 
основе которых готовится отчетность, отмечают, что финансовый анализ, использующий 
в качестве информационного источника только финансовую отчетность, является внешним 
финансовым анализом, т.е. применяемым внешними пользователями информации 
о деятельности предприятия. В свою очередь, «при проведении внутреннего финансового 
анализа наряду с данными финансовой (бухгалтерской) отчетности используется также 
информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета предприятия» [2]. 

Оправданной, достаточно логичной и перспективной представляется широкая 
трактовка финансового анализа. Соответствует данной трактовке определение финансового 
анализа, которое приводит В.В. Ковалев: «Процесс, заключающийся в идентификации, 
систематизации и аналитической обработке доступных сведений финансового характера, 
результатом которого является предоставление пользователю рекомендаций, которые могут 
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служить формализованной основой для принятия управленческих решений» [3]. 
Как утверждает О.В. Ефимова, финансовый анализ охватывает широкий круг вопросов, 

которые выходят далеко за рамки традиционной оценки финансового состояния, 
проводимой, как правило, на основании данных бухгалтерской отчетности. Финансовый 
анализ дает возможность: 

а) оценить финансовое состояние предприятия, а также риски, которые могут 
отрицательно повлиять на это состояние в будущем; 

б) определить достаточность средств для осуществления текущей деятельности 
и долгосрочных инвестиций, а также для выплаты дивидендов; 

в) выявить необходимость поиска и оптимизации источников финансирования; 
г) определить способность к сохранению и возрастанию капитала и оценить 

обоснованность политики распределения и использования прибыли; 
д) определить эффективность инвестиционных и финансовых решений и выбрать 

приоритетные направления развития [4]. 
Таким образом, современный финансовый анализ предназначен формировать основу 

для принятия управленческих решений, последствия которых станут заметны в будущем, 
поэтому его главная задача состоит в перспективной оценке финансового состояния 
предприятия и его финансовой устойчивости с точки зрения их соответствия целям развития 
организации в условиях существующей неопределенности и риска. 

Проанализировав трактовки сущности финансового состояния предприятий, пришли к 
выводу, что среди ученых нет единого мнения относительно сущности финансового 
состояния. Именно поэтому данная проблема является актуальной для исследования. На мой 
взгляд, финансовое состояние предприятий – это сложная экономическая категория, 
отражающая качественную сторону их деятельности, определяет реальную и потенциальную 
способность обеспечивать финансирование операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности, соответствующий уровень саморазвития предприятий, достижения ими 
краткосрочных и стратегических целей и своевременность денежных расчетов по своим 
обязательствам. Количественно он измеряется системой показателей, на основании которых 
осуществляется оценка финансового состояния. 

Анализ финансового состояния предполагает проведение анализа деятельности 
предприятия по определенным направлениям. Эти направления отличаются в отечественной 
практике и зарубежном опыте, что представлено на рисунке 1.  

В практике казахстанских ученых достаточно широко применяются горизонтальный, 
вертикальный, факторный, сравнительный и коэффициентный анализы. При этом анализ 
проводится как по абсолютным, так и по относительным показателям. 

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится преимущественно 
путем коэффициентного анализа (ratioanalysis) по отдельным направлениям. Это позволяет 
анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их деятельности, определяя 
эффективность и прибыльность их деятельности. Предпочтение отдается проведению 
сравнительного анализа (данные предприятия сравниваются с установленными нормативам 
или показателям предприятий-конкурентов), трендового анализа (trend analysis), который 
включает в себя вертикальный анализ (common – sиze analysis), горизонтальный анализ 
относительных показателей (percent changeanalysis). Широко применяется также факторный 
анализ, особенно с помощью модели Дю Понта. Также стоит отметить, что в зарубежном 
опыте одним из основных направлений анализа финансового состояния предприятий 
является анализ их рыночной стоимости. Довольно часто реальная стоимость фирмы 
значительно меньше ее рыночной стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран 
создает возможность повышения стоимости компании за счет гудвила, тогда как у 
казахстанских предприятий такая возможность отсутствует. 
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Рисунок 1 - Направления проведения анализа финансового состояния предприятия 

 
Анализ рыночной стоимости производится с помощью расчета и анализа следующих 

показателей: 
– доходность акций (Price – earnings ratio) – определяет, какая часть от чистой прибыли 

поступает на одну выпущенную акцию и определяется делением чистой прибыли на 
количество выпущенных акций; 

– коэффициент «цена / денежный поток» (price / cash flow) – определяет доходность 
акции от денежных потоков, которые проходят через предприятие при его деятельности, на 
одну акцию; 

– коэффициент рыночной цены (market – to – book value) – характеризует, в какой 
степени рыночная цена акции превышает ее балансовую стоимость и определяется 
соответствующим соотношением. 

В методике анализа финансовой деятельности предприятия под редакцией 
С.Б.Барнгольц и Б.И. Майданчика подход к анализу несколько глубже. Во главе 
исследования ставится непосредственное изучение баланса предприятия. Этому 
предшествует установление степени достоверности информации, содержащейся в балансе, 
путем ее сопоставления с другими источниками информации.  

Основными критериями устойчивости финансового состояния являются: 
- платежеспособность хозяйствующего субъекта,  
- соблюдение финансовой дисциплины, 
- обеспечение собственными оборотными средствами.  
По мнению авторов, основными признаками неплатежеспособности и 

неудовлетворительного финансового состояния являются: просроченная задолженность и 
длительное непрерывное пользование платежными кредитами. Конечно, эти факторы можно 
отнести и к показателям неудовлетворительного финансового состояния предприятия, но их 
недостаточно для такого однозначного вывода [5]. 

Особенностью данной методики является изучение причин, вызвавших изменение 
суммы собственных оборотных средств. Причины изменений изучаются по каждому 
источнику. Анализ всех оборотных, средств предприятия проводится во взаимосвязи с их 
источниками. Интересен также подход к способу выявления излишних у предприятия 
материалов: сопоставление их остатков на несколько месячных дат с расходом за эти же 
месяцы. Отсутствие расходов остатков материалов как незначительное его изменение 
свидетельствует о наличии ненужных материалов.  

Для обобщения анализа финансового состояния в рассматриваемой методике 
используется также баланс внеплановых вложений оборотных средств и их источников. 
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Приводится целая система общих и частных показателей оборачиваемости оборотных 
средств. Методика анализа включает также составление плана мероприятий по мобилизации 
резервов и укреплению платежеспособности предприятий. В качестве мероприятий 
рекомендуется, например, ликвидация остатков ненужных материалов и полуфабрикатов, 
снижение объемов незавершенного производства, взыскание сумм по претензиям.  

Данная методика является более логичной и применима для крупных материалоемких 
производств с участием государственного капитала. Однако, как и предыдущей, ей присущи 
недостатки: ограниченность информативной базы, ориентация преимущественно на 
плановую систему хозяйствования, отсутствие поправок на инфляцию. 

B настоящее время наиболее широко используются методика В.Ф. Палия, а также 
методика А.Д. Шеремета, Р.С. Сейфулина, Е.В. Негашева.  

Методика В.Ф. Палия широко известна, издана массовым тиражом, ею пользуются 
значительное число предприятий, консультационным и инвестиционных фирм. Однако на 
сегодняшний день эта методика не удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
анализу. Во-первых, с 1992 года, существенно изменена информационная основа анализа, т. 
к. изменена форма баланса. Последний сочетает в себе баланс-брутто и баланс-нетто. 
Методика же В.Ф. Палия ориентирована на поэтапное преобразование баланса-брутто в 
баланс-нетто [6].  

Во-вторых, нормативная база, заложенная в методике В.Ф. Палия, уже не 
удовлетворяет новым экономическим условиям и прежде всего высоким темпам инфляции.  

В-третьих, она слабо формализована и в недостаточной степени удобна для 
компьютерной обработки, имеет негибкий характер.  

Анализ содержания методики В.Ф. Палия показывает, что в ней содержится ряд 
спорных моментов. Например, В.Ф. Палий указывает на то, что если в структуре оборотных 
средств увеличивается удельный вес денежных средств и краткосрочной дебиторской 
задолженности при соответствующем уменьшении доли материальных оборотных средств, 
то это изменение можно признать положительным, если не уменьшаются возможности 
нормальной производственной деятельности предприятия. Автор делает вывод, что с 
финансовой точки зрения структура оборотных средств значительно улучшалась, 
повысилась их возможная ликвидность.  

Общий недостаток методики В.Ф. Палия заключается в том, что в ней не рассмотрен 
подход к анализу финансового состояния предприятий с учетом инфляции. Поэтому многие 
экономисты не ограничиваются применением только данной методики. На практике широко 
используются и другие методики, несколько отличавшиеся от названной. К их числу 
относится, например, методика финансового состояния А.Д. Шеремета, Р.С. Сейфулина, Е.В. 
Негашева [2].  

Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей для 
определения финансового состояния предприятий и методах расчета подобных показателей. 
Кроме того, выходные данные (финансовая отчетность) для расчета данных показателей 
отличаются от отечественной финансовой отчетности, что вызвано различиями в проведении 
учета операций в процессе производственной деятельности предприятия. 

Необходимо отметить, что недостатками методик диагностики финансового состояния 
как отечественных, так и зарубежных авторов, является игнорирование отраслевых 
особенностей. Так, применение в нашей стране некоторыми экономистами международных 
систем оценок финансового состояния, неадаптированных к условиям отечественной 
экономики, как следствие, вызывает принятие неправильных управленческих решений, 
использования в низкорентабельных направлениях деятельности, утверждение стратегии 
развития предприятия, не соответствует современным реалиям развития ситуации на рынке. 

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и 
определенность в количественном составе показателей и интерпретации их результатов, 
упрощенность таких методик анализа и оценки финансового состояния предприятий. 
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Отечественные методики анализа финансового состояния наоборот характеризуются 
значительным отличием среди различных авторов в наборе показателей для анализа того или 
иного направления и разнообразной их комбинацией. Таким образом, отечественная 
методика требует унификации, уменьшения количества анализируемых показателей. При 
этом необходимо отдавать предпочтение расчету тех показателей, которые имеют 
наибольшую содержательность и необходимость для аналитика. 
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Важность проблемы развития конкуренции для открытой экономики Республики 
Беларусь вызвана её решающим значением для успешного экономического развития в 
условиях расширения международного сотрудничества.   

Конкуренция – это состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные 
сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья и одновременно весьма 
действенный механизм стихийного регулирования пропорций общественного производства 
[1, c. 178]. 

Конкуренции имеет свой ареал действия на рынке, а также своё предназначение. В 
связи с чем, политика в области конкуренции следит за тем, чтобы конкуренция могла 
выполнять, предназначенные ей функции, а именно, функцию регулирования, мотивации, 
распределения и контроля. В свою очередь,  если учитывать важность и значение функций 
конкуренции, то можно уменьшить вероятность углубления экономического кризиса в 
стране, что способствует уменьшению спада производства  и роста безработицы, а также 
можно повысить динамику и эффективность экономической системы [2]. 

Для конкурентной среды Республики Беларусь характерны следующие черты: 
- тенденция к снижению инноваций, поскольку число организаций, осуществляющих 

технологические инновации  за 2013, уменьшилось на 119 единиц по сравнению с 2012 
годом, что, в свою очередь, влияет на количество научных разработок, а также на уровень 
научно технического прогресса; 
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- на протяжении 2000-2014 годов, по данным Государственного реестра 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках на 
республиканском уровне наблюдается снижение количества предприятий – монополистов, в 
2014 году (162) количество предприятий уменьшилось в 2 раза по сравнению с 2000 годом 
(312), что непосредственно оказывает влияние на количество предприятий, выпускающих 
продукцию высокого качество и занимающих господствующее положение на рынке [3];  

- сальдо внешней торговли за 2010 – 2014 года постоянно принимает отрицательное 
значение. Стоит отметить, что по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь за 2014 год  импорт и экспорт приняли значение 43 946 и 43 556 
миллионов долларов США соответственно, в результате чего сальдо внешнеторгового 
оборота сложилось отрицательное в размере 390 млн. долл. США, что свидетельствует о 
пассивном торговом балансе, а также о неблагоприятном экономическом развитии 
государства [4];  

- основным торговым партнером нашей республики  является Россия (около 49,1% от 
всего объема товарооборота), которая представляет собой чрезвычайно важный рынок сбыта 
продукции и источник сырья для Беларуси. Также стоит отметить таких торговых партнёров, 
как Украина, Нидерланды, Германия и Китай.  В Республике Беларусь в 2014 году замечена 
тенденция в увеличении товарооборота с Китаем и Германией.  

Однако стоит отметить, что являясь на протяжении столетий пространством 
столкновения и пересечения различных культурных влияний и традиций, накопив при этом 
богатый опыт сохранения своего национального образа, Беларусь располагает 
необходимыми условиями для создания открытого демократического общества, способного 
обеспечить прогресс не только с Россией,  но и с другими странами мира. 

По мнению автора, на современном этапе в нашей стране существуют следующие 
проблемы развития конкуренции:   

1. Ужесточение конкуренции на российском рынке, которая, в свою очередь, 
сказывается  на белорусском, поскольку вынуждает наши предприятия совершенствовать 
производственный процесс и выпускаемую продукцию. В Республике Беларусь замечена 
нехватка средств для обеспечения конкурентоспособности, к тому же в нашей стране 
отсутствуют серьёзные научные наработки. Россия в этом случае привлекает западные 
технологии, однако Беларуси в современных условиях это сделать сложно; 

2. Нехватка специалистов, мыслящих рыночными категориями и понимающих, 
что мы живем в мире конкуренции, где выживет сильнейший, тот, кто инвестирует в 
развитие и инновации.  Беларусь здесь серьёзно отстаёт от России и Казахстана, которые за 
20 лет подготовили за рубежом большое число квалифицированных специалистов; 

3. Низкая развитость в сфере услуг, поскольку в Республике Беларусь спрос 
превышает предложение и отсутствие конкуренции позволяет производителям навязывать 
потребителю свои условия обслуживания, а также уровень цен; 

4. Чрезмерное государственное администрирование экономики, а именно в 
налоговое законодательство, безопасность работы, качество продукции, которое не 
способствует планомерному наращиванию финансовой мощи отечественных компаний и не 
ориентирует их хозяйственную деятельность на получение прибыли. 

Проблема улучшения конкурентной среды в Республике Беларусь,  к решению которой 
приступила наша страна, стала проблемой номер один в экономической политике развитых 
стран. При решении этой проблемы полагается выработать и реализовать следующие меры: 

Во-первых, необходимо осуществить либерализацию экономики страны с целью 
поддержки малого и среднего бизнеса, продолжить работу по ограничению вмешательства 
органов государственного управления, снизить уровень лицензирования и контроля. 

Во-вторых, следует произвести оптимизацию импорта оборудования для обновления 
отечественного основного капитала, с целью создания новых наукоемких и 
высокотехнологических производств. 

В-третьих, наша страна должна создать более эффективный экономический механизм 
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для повышения ответственности субъектов хозяйствования на основе восприимчивости 
науки, научных разработок; создания единого информационно-экономического пространства 
с Россией и другими странами ЕС; усовершенствования методов и механизмов менеджмента, 
логистики, маркетинга, налоговой, кредитной, ценовой, бухгалтерской и страховых систем. 
А они, в свою очередь, должны стимулировать повышение конкурентоспособности всех 
уровней. 

Республике Беларусь необходимо обеспечить конкурентную устойчивость экономики 
страны при поддержке всех государственных средств, а именно политических, 
экономических и дипломатических. Для этого, в свою очередь, следует активнее 
реализовывать белорусскую модель устойчивого социально-экономического развития, 
продлить сроки использования производственных мощностей путём их модернизации, 
обновления и поиска новых мировых рынков сбыта традиционной продукции, работ и услуг; 
активизировать работу по формированию нового постиндустриального, инновационного 
типа экономики, который основан на развитии науки, образования, знания и интеллекта, на 
обновлении технологической базы производства, повышении роли инновационной 
экономики и информатики; обеспечить повышение конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг на основе развития инвестиционно-инновационной деятельности, а  также 
использования научных форм и методов современного менеджмента, что, в свою очередь, 
будет способствовать активизации внешнего и внутреннего спроса.  

Таким образом, по мнению автора, развитие конкуренции – это важнейшая задача, 
которая стоит перед Республикой Беларусь. Это проблема не одного дня. У Беларуси есть все 
шансы создать конкурентоспособную экономику, в связи с тем, что она обладает рядом 
конкурентных преимуществ. Сейчас важно определить приоритеты их реализации. Когда мы 
сможем обеспечить высокую конкурентоспособность, то мы будем иметь возможность 
создавать модель устойчивого социально – экономического развития. 
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На современном этапе развития рыночных отношений возрастает роль страхования в 

качестве возможности нейтрализации рисков. Страховые услуги популярны не только среди 
предпринимателей, но и среди обычных граждан, что, в свою очередь, связано с 
возможностью покрытия убытков в непредвиденные случаях.  

Страхование – это  один из способов обеспечения экономической безопасности и 
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устойчивого материального благополучия. Первое упоминание о страховых операциях 
содержится в законах Хаммурапи (около 2-го тысячелетия до н.э.) и касается страхования 
купцов в караванах на случай нападения грабителей, падения вьючного скота и т.д.  В 
Республике Беларусь эволюция страхового дела тесно связана с экономической историей 
государства [1, с. 7]. 

Страховой рынок играет важную роль в укреплении экономического потенциала 
страны. Значимость страхования подчеркнута и действующим законодательством. Так, в 
Республиканской программе развития страховой деятельности в Республике Беларусь на 
2011-2015 годы, утверждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20.05.2011 №631 отмечено, что «страховой рынок, являясь частью финансово-кредитной 
системы, затрагивает практически все аспекты деятельности общества и относится к 
важнейшим национальным приоритетам, поскольку призван способствовать обеспечению 
стабильного развития экономики и социальной сферы».   

Страхование представляет собой систему отношений, связанную с защитой 
имущественных интересов юридических и физических лиц специализированными 
организациями – страховыми компаниями, за счёт формируемого из взносов страхователей 
(премии) страхового фонда, используемого для возмещения убытков, понесённых 
страхователем в результате страхового случая [3, с. 5].  

В последние годы в Республике Беларусь страховой рынок развивается достаточно 
динамично, что обусловлено эффективностью проводимой налоговой и денежно-кредитной 
политикой, а также совершенствованием законодательства. Согласно Министерству 
финансов Республики Беларусь на 01.02.2015 в нашей стране зарегистрировано и действует 
25  страховых организаций их них: 

- двадцать страховых организаций, которые осуществляют виды страхования, не 
относящиеся к страхованию жизни (БРУСП "Белгосстрах",  ЗАСО "Промтрансинвест",  ЗАО 
"СК"Белросстрах", СБА ЗАСО "Купала", ЗАСО "Белнефтестрах", БРУПЭИC 
"Белэксимгарант",  ИC ЗАО "ППФ Страхование", ЗАСО "ТАСК", ИСП "ЦЕПТЕР 
ИНШУРАНС", СООО "Белкоопстрах" и другие); 

 - четыре страховые организации, которые осуществляют виды страхования, 
относящиеся к страхованию жизни (РДУСП "Стравита",  ОАО "Белорусский народный 
страховой пенсионный фонд", УСП "Седьмая линия", ОАСО "Пенсионные гарантии"); 

- одна перестраховочная организация (РУП "Белорусская национальная 
перестраховочная организация") [4]. 

Лидером на белорусском страховом рынке является компания БРУСП "Белгосстрах", 
которая является универсальной страховой организацией, оказывающей весьма широкий 
спектр страховых услуг для юридических и физических лиц по видам обязательного и 
добровольного страхования, не относящегося к страхованию жизни. Чистая прибыль 
компании БРУСП "Белгосстрах" на 01.02.2015 составляет 147 174 527 тыс. руб.  

Взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию 
за январь 2015 года составили 596,1 млрд рублей из них: 

- страховые взносы по добровольным видам страхования составили 352,4 млрд рублей, 
что на 47,0 млрд рублей больше, чем в январе 2014 года; 

- страховые взносы по обязательным видам страхования – 243,7 млрд рублей, что на 
62,8 млрд рублей больше, чем в январе 2014 года [5]. 

Таким образом, темп прироста страховых взносов за январь 2015 года по сравнению с 
январём  2014 года составил 22,6%. 

Страховыми организациями за январь 2015 года перечислено в бюджет и 
внебюджетные фонды 92,3 млрд: 

- 59,2 млрд рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет; 
- 33,1 млрд рублей – платежи во внебюджетные фонды. 
На 01.02.2015 численность работников страховых организаций составила 9 163 

человека, что 9 человек меньше, чем в 2014 году [5]. 
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По мнению автора, на современном этапе в нашей стране существуют следующие 
проблемы, препятствующие развитию страхового сектора: 

1. Ограниченность государственных организаций в выборе страховой компании, 
что связано с необходимостью страхования исключительно в государственных компаниях; 

2. Степень охвата белорусского рынка страхованием весьма низкая (0,85% ВВП). 
В развитых странах страхование играет важную роль в формировании ВВП, страховой 
рынок Республики Беларусь, напротив, находится в неразвитом состоянии. К концу 2015 
года Правительство планирует довести долю страхования до 1,3%. 

3. Недостаток конкуренции между частными и государственными страховыми 
компаниями, что приводит к отсутствию стимулов к созданию новых продуктов в страховой 
сфере.  

4. Неразвитость долгосрочного страхования, которое, в свою очередь, может быть 
источником инвестиций для экономики страны; 

5. Недостаточная капитализация страхового рынка, что подразумевает 
необходимость стимулов к повышению капитализации страховой отрасли; 

6. Невозможность включения в себестоимость затрат по многим видам 
добровольного страхования, что, в свою очередь, препятствует развитию добровольного 
страхования.  

На основании отмеченных проблем полагается выработать и реализовать следующие 
меры. Во-первых, следует произвести стимулирование здоровой конкуренции между 
страховыми компаниями, что, в свою очередь, положительно скажется на повышении 
качества страховых услуг, снижении их стоимости, а также на внедрении новых продуктов в 
страховой сфере. 

В-вторых, страховые компании должны увеличить количество видов, как 
обязательного страхования, так и добровольного с целью получения дополнительного 
источника инвестиций. 

В-третьих, необходимо создать условия для оптимальной системы налогообложения, и 
кроме того, необходимо создать равные условия для государственных и частных 
страховщиков, что в свою очередь, приведёт к повышению качества обслуживания 
страхователей и приходу иностранных инвесторов.   

В-четвертых, Республике Беларусь нужно улучшить нормативно правовую базу и 
законодательные гарантии с целью стабилизации работы страховых организаций. 

Изменения в законодательстве, регулирующем страховую деятельность, направлены на 
обеспечение экономических интересов государства, повышение эффективности 
государственного регулирования, надзора и контроля за страховой деятельностью, усиление 
страховой защиты граждан и организаций, повышение качества оказываемых страховых 
услуг, а также на совершенствование порядка и условий поведения отдельных видов 
обязательного страхования [6]. 

Таким образом, развитие страхового рынка – это важная задача, которая стоит перед 
Республикой Беларусь. Необходимо отметить, что за последние годы государство 
значительно усилило внимание к страхованию как важному виду деятельности. Это ещё раз 
подчеркивает тот факт, что страховой рынок Республики Беларусь обладает большим 
потенциалом для дальнейшего развития. Государство должно заботиться о повышении 
страховой грамотности населения и о качестве предоставляемых услуг, а эффективное 
функционирование страховой сферы, в свою очередь, позволит обеспечить повышение 
эффективности экономики страны в целом.  
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Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама,  

никто бы не грабил банки. 
Американское изречение 

 
В современном мире кредит является активным и весьма важным эффективным 

“участником” народно-хозяйственных процессов. Без него не обходится ни государство, 
предприятия, организации и население, ни производство и обращение общественного 
продукта. С помощью кредита происходит перелив ресурсов, капитала, создается новая 
стоимость. Капитал физически, в виде средств производства, не может переливаться из 
одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме движения денежного 
капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике необходим прежде всего как эластичный 
механизм перелива капитала из одних отраслей в другие и уравнивания нормы прибыли. 

Изначально кредит имел весьма не экономическое толкование, оно истолковывалось 
как- доверие, авторитет, или  доверие, вера в долг, забор, дача и прием денег или товаров 
на счет, на срок, В настоящее время слово «кредит» истолковывается как кредит - (лат. 
creditum - ссуда - от credo - верю, доверяю), предоставление денег или товаров 
в долг (пользование на срок на условиях возвратности) и, как правило, с уплатой процента. 

Уже во II тысячелетии до нашей эры в государствах Месопотамии кредитные 
отношения были систематическими и распространёнными, что потребовало их 
законодательного регулирования. Кодексом Хаммурапи устанавливалось, что в долговом 
рабстве человек мог пробыть не более трёх лет, после чего его надо было отпускать на 
свободу. гласила, что если сын свободного человека, взятый в долговое рабство кредитором, 
умер в доме кредитора от дурного обращения с ним, то за это смерти мог быть предан сын 
кредитора. если вдруг наступал какой-нибудь неурожайный год, они также приказывали 
открывать склады и предоставят в заём [prestar] провинциям необходимую провизию, а 
потом, в год изобилия, те отдавали и поставляли в них [то есть на склады] вновь, согласно 
своему учёту, определённое количество [1]. 

Кредит разрешает противоречие между необходимостью свободного перехода капитала 
из одних отраслей производства в другие и закрепленностью производственного капитала в 
определенной натуральной форме. Он позволяет также преодолевать ограниченность 
индивидуального капитала. В то же время кредит необходим для поддержания 

http://www.belasin.by/
http://www.minfin.gov.by/.%20-
mailto:Galiya__96@mail.ru
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/esengeldinova-riza-zheksembaevna/
http://umor.onru.ru/aphorism/101/amerikanskoe_izrechenie
http://tolkslovar.ru/d4500.html
http://tolkslovar.ru/a881.html
http://tolkslovar.ru/d4500.html
http://tolkslovar.ru/v1824.html
http://tolkslovar.ru/d5257.html
http://tolkslovar.ru/z178.html
http://tolkslovar.ru/d560.html
http://tolkslovar.ru/p18826.html
http://tolkslovar.ru/s18877.html
http://tolkslovar.ru/s11340.html
http://tolkslovar.ru/s11412.html
http://tolkslovar.ru/d5257.html
http://tolkslovar.ru/s11340.html
http://tolkslovar.ru/p16596.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
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непрерывности кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания процесса 
реализации производственных товаров. 

В жизни к кредиту, конечно, можно относиться по-разному. Есть люди, считающие это 
совершенно неприемлемым для себя. Однако институт кредитования давно является 
неотъемлемой частью современного мира, и количество наших соотечественников, 
решивших воспользоваться этой банковский услугой, с каждым годом становится больше. 
Как и любая объективная реальность, кредит играет определенную роль. К примеру, кредит 
на развитие бизнеса дает возможность предприятию решить определенные 
производственные задачи, которые требуют срочных финансовых вливаний. Огромное 
значение кредитный механизм имеет для экономики страны в целом, ведь именно он 
способствует созданию так называемого ссудного капитала, который участвует в более 
рациональном распределении денежных масс в различных отраслях экономики. Отдельным 
людям получение кредита в банке помогает быстро приобрести дорогую и давно желанную 
вещь, решить жилищные проблемы, получить образование – одним словом, улучшить 
качество жизни. Поэтому многие воспринимают кредит как очевидное благо и стремятся его 
получить, естественно, на более выгодных условиях для себя. 

В настоящее время существуют даже организации (кредитные брокеры), 
специализацией которых является помощь в получении кредита. Кредитные брокеры, как 
правило, являются независимыми компаниями, дающими объективную информацию о 
кредитной политике отдельных банков и предоставляющими целый ряд полезных услуг. Они 
помогают выбрать банк, предлагающий наиболее оптимальный для конкретного случая 
кредитный продукт. Обычно банки не склонны раскрывать всю информацию, поэтому, 
получив, например, кредит наличными, клиент может не знать о том, что при его погашении 
ему придется выплачивать проценты за дополнительные услуги банка. Обращение за 
помощью к кредитному брокеру позволит узнать обо всех «подводных камнях» конкретной 
кредитной программы и, в частности, заранее узнать о скрытых процентах, которые придется 
выплачивать клиенту банка. В некоторых случаях кредитный брокер может даже выступать 
в качестве поручителя клиента при получении им потребительского кредита. 

Особой популярностью у населения пользуется кредит на неотложные нужды, 
несмотря на то, что в целом процентная ставка на этот вид кредитования является более 
высокой, чем в случае целевых кредитов. Объясняется это просто: далеко не все можно 
приобрести, используя механизм целевого кредитования. Если человеку срочно нужны 
деньги, и желания сообщать о том, на что он собирается их потратить, у него нет, то 
нецелевой кредит – именно то, что может ему помочь. Для получения такого кредита обычно 
не требуется залог или поручительство, хотя некоторые банки даже нецелевые кредиты 
предоставляют на более жестких условиях. Напротив, кредит, предоставляемый для 
конкретных целей (например, покупка жилья или машины), практически всегда выдается под 
залог имущества, что естественно снижает риск банка. Именно этим объясняются более 
низкие процентные ставки целевого кредитования. 

Большое значение имеет кредит без справок о доходах, ведь далеко не все готовы легко 
подтвердить свою финансовую состоятельность. Просьба занять денег воспринимается 
сейчас даже близкими людьми негативно, банковский кредит становится подчас 
единственной соломинкой, за которую человек может ухватиться и выбраться из 
затруднительного положения. Между тем есть люди, получающие зарплату в конверте, 
потому что работают на предприятиях, владельцы которых скрывают от государства свои 
доходы, чтобы не платить большие налоги. Для работников таких предприятий данный вид 
кредитования является, по сути, единственной возможностью получить финансовую 
помощь. 

Для получения некоторых видов кредита нужно предоставить банку довольно 
объемный пакет документов. Следует знать, что чем больше данных о клиенте получит банк, 
тем выше вероятность, что кредит будет предоставлен на более выгодных для клиента 
условиях. Кредиты, которые оформляются быстро и с минимальным числом документов, 
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связаны с большими рисками для банков, поэтому их процентная ставка обычно оказывается 
достаточно высокой. Не маловажным фактором, является и то, что пользование услугами 
банков: а именно, получение кредита, пользуются спросом больше в европейских банках 

Если сравнивать ставки по кредитам в европейских и казахстанских банках, то 
очевидным становится безоговорочное преимущество первых – процентная ставка в 
европейском банке в среднем в 1.5-2 раза ниже той, что предлагают финансовые учреждения 
стран СНГ. 

Что послужило причиной такой ситуации? 
Можно выделить три главных фактора, которые влияют на ценообразование 

казахстанских кредитов. 
Первый из них – уровень инфляции. В среднем по Европе уровень инфляции 

колеблется на уровне 3% в год, в то время как в Казахстане годовой рост цен достигает 6%. 
Это делает европейские ставки по кредитам просто недостижимыми для казахстанских 
банков – так как в таком случае им придется работать себе в убыток. 

Второй  – повышенный риск. Если сравнивать уровень западной финансовой системы и 
казахстанской, то понятно, что последняя все еще находится на стадии развития, и в этом 
процессе заложено немалое количество рисков, с которыми необходимо считаться и 
кредитором. Поэтому повышенную процентную ставку можно рассматривать как своего 
рода страховой взнос, который призван обезопасить банки от негативных последствий 
потрясений финансового сектора. 

Третий фактор, определяющий уровень казахстанских  ставок – это источник 
кредитных ресурсов. Зачастую коммерческие банки стран СНГ прибегают к практике займа 
кредитных средств за рубежом. Для того чтобы эти ресурсы дошли до заемщика в 
Казахстане, им приходится пройти немалую цепочку посредников и тем самым значительно 
прибавить в цене. 

Безусловно, кредиты в европейских банках более выгодны, и для предпринимателей 
это возможность существенно сократить свои издержки при расширении бизнеса. Однако 
бытует мнение, что для россиянина получить кредит в европейском банке дело непростое, 
если вообще возможное. На самом деле это ошибочный стереотип, но существует несколько 
условий, для успешного получения кредита за границей. 

Главное из них – это качественный залог. Каждый человек, держащий достаточно 
крупную сумму денег в зарубежных активах – будь то ценные бумаги или недвижимость – 
может рассчитывать на практически беспрепятственное получение европейского кредита. 
Как правило, европейские банки выдают кредиты размером не менее полумиллиона 
долларов – с меньшими суммами частные банки (а именно они специализируются на 
кредитовании нерезидентов) просто не заинтересованы работать. 

Условия кредита – сумма и ставка – зависят от качества и размера залога. Если под 
залог депозита в европейском банке можно рассчитывать на кредит размером до 100% от 
суммы вклада, то под недвижимость и ценные бумаги доля сократится до 50% от суммы 
залога [5]. Рассматривая роль кредита в реализации безналичного оборота, нельзя 
пренебрегать следующим фактом. Дабы бесперебойно осуществлять платежи, у компаний и 
населения, время от времени должна возникать дополнительная потребность в средствах. 
Она в значительной мере формируется вследствие несовпадения повседневных сумм 
валютных поступлений и затрат. Образующуюся при всем при этом временную нужду в 
средствах можно удовлетворить с помощью привлечения займа. Это говорит о значении 
использования кредита для бесперебойного безналичного валютного оборота.Для 
применения положительных сторон кредитного механизма в качестве добавочного 
источника финансирования для бесперебойного безналичного оборота денежной массы 
важно соблюдение требования, которое состоит в недопущении предоставления займов для 
покрытия дефектов в работе кредитозаемщиков и обеспечении выдачи займов в объеме 
обоснованной потребности в деньгах. 

 



3982 

Список использованных источников 
1. Сьеса де Леон, Педро. Хроника Перу. Часть Вторая. Глава  
2. Первая часть книги «Хроника Перу», (1553) 
3. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М. В. Романовского, проф. 

Г.Н.Белоглазовой. — М.: Высшее образование, 2006 
 
 
УДК 330.332 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 
Ильина Екатерина Вадимовна 

dens-tomsk@ya.ru  
Магистрант национального исследовательского Томского политехнического 

университета, Томск, Россия 
Научный руководитель – Е.Ю. Калмыкова 

 
В настоящий момент понятие инвестиционной привлекательности является достаточно 

новым, так как в экономической литературе появилось сравнительно недавно. Термин 
инвестиционной привлекательности используется, прежде всего, для характеристики и 
оценки объектов инвестирования, сравнительном анализе процессов и рейтинговых 
соизмерений.  

Понятие «инвестиционная привлекательность» остается поводом для  научных 
дискуссий, так как экономической литературой до настоящего не дается целостного 
представления о содержании понятия "инвестиционная привлекательность", а также о ее 
связи с финансовой устойчивостью и финансовым состоянием предприятия. 

Мнения авторов об инвестиционной привлекательности во многом расходятся: 
По мнению Г.Бирмана и С.Шмидта инвестиционная привлекательность представляется 

совокупностью показателей, которые характеризуют финансовое состояние предприятия. 
И.А. Бланк утверждал, что инвестиционная привлекательность состоит в непосредственной 
связи со стадиями жизненного цикла предприятия. А.Б. Крутик, Д.А. Ендовицкий, и 
Г.Никольская сходятся во мнении, что инвестиционной привлекательностью является общая 
характеристика всех недостатков и преимуществ рассматриваемого предприятия.  

М.Н. Крейнина считает, что инвестиционная привлекательность заключается во 
множественности фундаментальных и фондовых показателях объекта инвестирования. 
С.Бухдрукер представлял ее как интегральную характеристику анализируемого объекта с 
позиций доходности инвестиций, перспективности развития объекта и существующего 
уровня инвестиционных рисков.  

С.С. Донцов и В.В. Бочаров рассматривали термин с позиции рынка ценных бумаг и 
определили инвестиционную привлекательность надежностью ценных бумаг, которые 
выпускает данное предприятие.  

С.П. Конторович  полагал, что под инвестиционной привлекательностью можно 
понимать систему экономических отношений между  хозяйствующими субъектами  
относительно эффективности развития бизнеса и поддержания конкурентоспособности 
бизнеса. Эти отношения включают показатели эффективности аспектов деятельности 
предприятия, которые включают в себя формальные и неформальные показатели. Первые 
рассчитываются на основе данных финансовой отчетности, вторые же не имеют 
определенного набора исходных данных, поэтому оцениваются экспертным путем.  

Л.Ф. Мухаметшина определила инвестиционную привлекательность как 
самостоятельную экономическую единицу, представляющую собой совокупную 
характеристику показателей инвестиционного потенциала предприятия, отражающую 
эффективное использование активов предприятия, существующий уровень инвестиционных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1553
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рисков. Эта совокупная характеристика обеспечивает надежное достижение целей инвестора. 
Проанализировав определения данных авторов, были выявлены примечания к каждому 

из них. В частности определение Г.Бирмана и С.Шмидта является недостаточно полным. 
Определение И.А. Бланка включает лишь одну составляющую данного понятия, которая 
является далеко не главной. Многие авторы отразили суть понятия довольно обобщенно, в 
их числе Д.А. Ендовицкий, А.Б. Крутик, Г. Никольская, М.Н. Крейнина, С. Бухдрукер. 
Понятие В.В. Бочарова и Донцова подходит лишь для анализа предприятий фондового 
рынка. Определение С.П. Конторовича весьма четкое и объемное, вполне отражающее суть 
понятия. В качестве основного определения, обобщающее все вышесказанное, 
целесообразно использовать понятие инвестиционной привлекательности, данное Л.Ф. 
Мухаметшиной. 

Приведенные выше определения, в целом дают довольно объективную оценку, но не в 
полной мере отображают многообразие наиболее значимых факторов, которые 
характеризуют инвестиционную привлекательность предприятия. Необходимо сформировать 
понятие инвестиционной привлекательности с точки зрения инвесторов. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия - это система 
внешних и внутренних факторов, обладающих количественным и качественным составом, 
характеризующая финансово-экономическое состояние предприятия, уровень его  
инвестиционных рисков, и отражающая платежеспособный спрос предприятия на 
инвестиции. 

Анализ различных точек зрения на его интерпретацию позволило сделать вывод о том, 
что в современном понимании нет унифицированного подхода к сущности этой 
экономической категории.  

Инвестиционная привлекательность предприятия является безусловным фактором 
эффективного функционирования предприятий различных организационно–правовых форм. 
Высокий уровень инвестиционной привлекательности формирует и укрепляет видимые и 
скрытые преимущества перед своими конкурентами.  

Повышение эффективности функционирования предприятия и его инвестиционной 
привлекательности можно осуществлять за счет: 

- создания новых производств в пунктах с наиболее доступными сырьевыми 
возможностями и по близости с потребителями готовой продукции;  

- реализации инновационных проектов; 
- расширения и дифференциации масштабов производства; 
- модернизации производства и его технического перевооружения 

ресурсосберегающими и оборудованием, потребляющим меньшее количество затрат.  
Инвестиционная привлекательность предприятия – обобщающий показатель объекта 

инвестирования с точки зрения доходности инвестиций, перспективности развития и уровня 
инвестиционных рисков. 

Для принятия решений о реализации инвестиционных вложений необходимо 
сопоставление ожидаемых в будущем положительных поступлений, с осуществляемыми 
затратами на капитальные вложения. Прикладная значимость вопросов, касаемо определения 
инвестиционной привлекательности предприятий не подлежит сомнению, так как без 
осуществления инвестиционных вложений в хозяйствующие субъекты не представляется 
возможным рост экономики и ее стабилизация. Решение данной проблемы обеспечивает 
жизнеспособность предприятия в целом. 

Финансовый анализ как основной механизм, обеспечивающий финансовую 
устойчивость предприятия и оценку его привлекательности, для потенциальных инвесторов 
является центральным звеном в методике определения инвестиционной привлекательности. 
Основной его целью является изучение проблем, возникающих при оценке финансовой 
привлекательности предприятия для инвестора. В связи с этим рассматриваются аспекты 
анализа финансового состояния предприятия, проводится оценка уровня рентабельности, 
кредитоспособности,  эффективности и финансовой устойчивости. 
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Результатом  финансового анализа  предприятия является определение основных 
направлений повышения инвестиционной привлекательности анализируемого предприятия. 

Изучение различных аспектов  вопроса, посвященного оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия, нашло отражение в работах В.В. Бочарова,  Г.В. 
Хомкалова,  В.В. Коссова, И.А. Бланка, И.И. Веретенниковой, А.И. Ковалева, И.В. Липсица, 
Р.С. Сайфулина, И.И. Мазура, В.А. Москвина, К.П. Янковского, В.Д. Шапиро, И.Ф. Мухарь, 
О.И. Лаврушина, И.В. Сергеева, А.Д. Шеремета, в которых представлены основные 
методологические вопросы по финансированию инвестиций и их организации на 
предприятиях. 

На данный момент довольно хорошо проработаны аспекты оценки инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации и отраслей промышленности, вопросы о 
формировании инвестиционных ресурсов предприятия за счет всевозможных экзогенных 
источников финансирования, а также привлекательности отдельно взятых инвестиционных 
проектов.  

Однако существует множество существенных теоретических моментов в 
инвестиционной привлекательности предприятия, которые нуждаются в дальнейшей 
углубленной разработке и их реализации на практике. К этим моментам относится 
неопределенность места инвестиционной привлекательности предприятия в роли одного из 
ключевых факторов, входящих в инвестиционной рынок страны. Так же не существует 
единого, общепризнанного термина «инвестиционная привлекательность предприятия», и 
наблюдается отсутствие научной обоснованной классификации инвестиционной 
привлекательности по разным признакам. 

Остаются недостаточно освещены проблемы увязки взаимных интересов участников 
инвестиционного процесса по их экономическим предпочтениям.  

Главной проблемой на сегодняшний момент является отсутствие целостного 
представления  о системе качественных и количественных факторов, которые направлены на 
определение в совокупности инвестиционной привлекательности предприятия. 

Представленные данные в периодических печатных изданиях, а также размещенные в 
сети Интернет методические материалы, касающиеся оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий основываются лишь на использовании либо 
количественных факторов, либо качественных факторов. Этот факт не позволяет учитывать 
всю совокупность финансово-экономических,  производственных, маркетинговых 
характеристик анализируемого предприятия, что ведет к погрешностям в анализе и отчасти 
недостоверным выводам. 

В зарубежной литературе по инвестиционному менеджменту, открытой в свободном 
доступе, рассматриваются лишь аспекты теоретической организации инвестирования и, так 
называемых, «due diligence – технологий», что представляют собой процедуру формирования 
объективного представления об исследуемом объекте инвестирования. Практически 
направленные методики расчета инвестиционной привлекательности от ведущих западных 
инвестиционных компаний и консультационных фирм являются коммерческой тайной, 
недоступной для широкого круга научной  отечественной общественности и вовсе не 
адаптированы к экономическим условиям России. 

Следовательно, становится очевидна научная и практическая значимость данной 
проблемы, которая нуждается в углубленном изучении,  для получения наиболее 
объективных данных о состоянии российских компаний и улучшения их  инвестиционной 
привлекательности, как для российских инвесторов, так и для иностранных.   
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29 мая 2014 года в столице Казахстана – Астане был подписан договор о создании 

Евразийского экономического союза. Организация начала свою работу с 1 января 2015 года. 
ЕАЭС должен стать новой формой экономической интеграции России, Казахстана и 
Беларуссии. На  сегодняшний день страны уже  имеют общую таможенную территорию и 
суммарно обеспечивают 85% ВВП СНГ [1]. 

Создание Евразийского экономического союза связано с необходимостью интеграции 
соседних стран  в сфере торговли, инвестиций и экономического сотрудничества. 
Необходимо отметить, что речь идет о сближении экономических потенциалов, 
использовании взаимовыгодных форм торговли. Главная миссия ЕАЭС заключается в том, 
чтобы стать одним из ключевых экономических макрорегионов мира, а евразийская 
интеграция будет способствовать вхождению стран-участниц в число наиболее развитых 
государств мира [2].  Для Казахстана этот союз должен показать как  евразийская 
интерграция будет влиять на национальную экономику страны, на рост жизни населения,а 
также на производительность и конкурентоспособность экономики. 

Многие эксперты прогнозируют, что Евразийский союз как следующий  этап 
интеграции после Таможенного союза и других  направлений  создания единого 
экономического пространства на территории СНГ, будет способен защитить страны от 
турбулентных процессов, которые происходят в современной мировой экономике.  

Основные параметры нынешнего этапа интеграционного процесса уже зафиксированы 
в соответствующих документах. Речь идет о снижении барьеров, касающихся и торговли, и 
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взаимных инвестиций, и мобильности рабочей силы, а также о том, чтобы идти по пути 
создания системы единых стандартов, в первую очередь экономических.  

В тоже время, в западных странах, евразийская интеграция воспринимается как 
попытка восстановить СССР. Именно из-за политических прогнозов, предложения России, 
Белоруссии и Казахстана о сотрудничестве с европейскими странами, к сожалению, не 
получили должного внимания в Европе. Данная проблема сотрудничества  связана с тем, что, 
объединение России  с соседними странами бывшего Советского Союза воспринимается как 
угроза западным интересам. 

Объединение экономик трех стран изначально происходит с разного уровня старта 
таблица 1. Так разница в ВВП по ППС между Казахстаном и Россией составляет 3096,1 
млрд. долл, между Белоруссией и Россией -3324,8млрд. долл. Однако совокупный потенциал 
ЕАЭС с учетом вступления экономики Армении составляет на мировой арене 2,5% от всего 
населения мира, 13% территории всей суши. ВВП стран союза в 2013 году 3% мирового 
ВВП. По паритетному курсу совокупный ВВП равен 4 трлн. долл. и составляет 4% от 
мирового. Значительную роль на мировой арене занимает энергетический потенциал ЕАЭС: 
добыча нефти, включая газовый конденсат, составляет  14,6% мировой добычи нефти, 
добыча газа – 20,7%, производство электроэнергии – 9%. Совокупный потребительский 
рынок ЕАЭС составляет 174 млн. потребителей. 

 
Таблица 1. Показатели экономического потенциала стран ЕАЭС (2013г.) 
 

Страна 
Население Территория 

суши 

Экономически 
активное 
население 

ВВП по ППС 

млн. 
чел. 

дол
я, % тыс. км2 доля, 

% тыс. км2 доля, 
% 

млрд. 
долл. 

доля, 
% 

Казахстан 
 

17,2 10 2699,7 4 9,1 11,5 395,5 10 

Беларусь 9,5 7,3 202,9 1,1 4,6 5,3 166,8 4,4 

Россия 143,6 82,7 16376,9 84,9 74,6 83,2 3491,6 85,6 

ЕАЭС 170,4 100 19279,5 100 88,3 100 4053,9 100 
Источник: рассчитано автором по данным www.worldbank.org, www.imf.org. 
  

В настоящее время на территории стан ЕАЭС успешно работает Высший евразийский 
экономический совет, а также создана Евразийская экономическая комиссия. Казахстан, 
Беларусь и Россия применяют Единый таможенный кодекс. Совокупный объем экономик 
этих трех стран-участниц составляет 2,2 трлн. долларов. Объем выпуска в 2013 году 
промышленной продукции – почти 1,5 трлн. долларов США. Это означает,что 
перспективный интеграционный эффект в виде прироста совокупного ВВП к 2030 году 
может составить порядка 900 млрд. долларов.  

Необходимо отметить,что  существует и  ряд проблем, связанных с вступлением 
Казахстана в ЕАЭС: 

Во-первых, произошел значительный рост импорта из России, в то время как 
казахстанский экспорт остается на очень низкой позиции. Нет положительных показателей 
роста экспорта Казахстана в страны партнеры. Снижение товарооборота связано с ситуацией 
в Российской экономике. Наибольший удар по экономике Казахстана и Белоруссии нанесла 
девальвация рубля. Около  90% всех контрактов заключены в рублях, в долларах экспортеры 
потеряли ровно половину. Президент Белоруссии А.Лукашенко даже потребовал отказаться 
от рубля и торговать с Россией  в твердой валюте. 

Во-вторых: Казахстан также как и Белоруссия терпит убытки. Причиной тому стало то, 
что российские товары на общем рынке  ЕЭАС подешевели вдвое, это сделало их намного 
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конкурентоспособнее.  Казахстан стал основным рынком сбыта для товаров из России. 
Казахстанский капитал потянулся в Россию. К тому же произошло падение мировых цен на 
основные  отечественные экспортные товары,  на нефть и металлы, что усугубило ситуацию. 
Нурсултан Назарбаев, в частности, указал на рост торговых диспропорций в торговле 
Казахстана с партнерами по "тройке". "Только за семь месяцев текущего года из России в 
Казахстан завезено продукции в три раза больше, чем экспортировано, а с Беларусью этот 
разрыв увеличился в восемь раз", - сказал он. Кроме того, по словам Нурсултана Назарбаева, 
сохраняются трудности в доступе казахстанской продукции на рынки. Используются 
нетарифные технические барьеры, завышенные санитарные требования, меры по 
сертификации, лицензированию и квотированию» [3]. 

Эксперты не скрывают опасения для национальной экономики  Казахстана. Угроза 
заключается в том, что «общий рынок» может превратиться в общий финансовый кризис. 
Проблема взаиморасчетов также может негативно сказаться на экономике стран-участниц. В 
сложившейся ситуации одним из направлений решения проблемы выступает создание 
единой валютной системы и согласованной финансовой политики стран участниц. 

На пути принятия единой валюты: необходимо отказаться от доллара и евро, после 
этого установить единые правила для оборотов финансов в каждой из стран, а также 
создание межгосударственного органа, который займется эмиссией единой валюты. В конце 
ноября 2014 года на совещании в Казани была представлена концепция развития платежных 
систем в ЕАЭС, в ней говорится о необходимости перехода во взаимных расчетах на 
национальные валюты и о том, что Евразийское Экономическое пространство не сможет 
нормально функционировать без собственной евразийской валюты.  

Единая валюта будет способствовать снижению курсовых рисков, зависимости от 
доллара и евро, транзакционных издержек, а также укреплению внешнеторговых отношений 
между тремя государствами.  К тому же  Казахстану выгодно привлечение российского 
капитала как альтернативы иностранного капитала, поток которого стал спадать в результате 
внезапной девальвации национальной валюты. Однако введение единой валюты это дело не 
одного дня. Данный процесс предполагает тщательное изучение многих вопросов, в том 
числе темпы и характер девальвации национальных валют стран участников. С учетом 
вступления новых членов Армении и Кыргызстана будут ужесточены требования по 
приведению к какому-то среднему уровню  параметров по инфляции, по государственному 
долгу, по реальной стабильности национальной валюты. В будущем валютный союз как 
следующий этап интеграции вполне возможен, но прийти к нему страны должны исходя из 
экономической необходимости и целесообразности, когда выгоды от его создания будут 
реальными и неоспоримыми. 

Выгоды от интеграции очевидны для рядовых граждан Казахстана. Во-первых, 
снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения таможенных издержек, 
бюрократических  издержек, транспортных расходов. Во-вторых, свободное перемещение 
через границу труда, капитала. Введение единой валюты не позволит потребителям играть на 
разнице цен. 

Таким образом, анализируя ранний опыт Казахстана в Таможенном Союзе, можно 
предполагать, что дальнейшая интеграция Казахстана в ЕАЭС улучшит конкурентные 
преимущества страны за счет повышения требований к качеству выпускаемой продукции, а 
также улучшения позиции Казахстана на мировом рынке, при условии, что наша страна 
будет своевременно предпринимать меры по устранению проблем расширения общего 
рынка. 

Для того чтобы занять ниши на рынке ЕАЭС, казахстанский бизнес должен наращивать 
производство, увеличивать ассортимент, повышать качество продукции. Правовая база 
ЕАЭС обеспечивает равные  конкурентные условия экономической деятельности, что 
исключает возможности для ущемления интересов казахстанских предпринимателей.  
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Актуальность исследования раскрывается словами президента Российской Федерации 

«Наша общая задача – сохранить и приумножить потенциал СНГ, обеспечить Практическую 
отдачу многостороннего сотрудничества каждого сотрудника Содружества».  

Возможность и целесообразность введения единой валюты для стран постсоветского 
пространства обсуждается на протяжении многих лет, начиная с момента исчезновения с 
политической карты мира - СССР.  

Союз Советских Социалистических Республик существовал с 1922-1991 года и занимал 
1/6 части суши земли. СССР являлся сверхдержавой и в своем соц.лагере противостоял США 
и странам НАТО. СССР – это целая эпоха жизни советских поколений, которые до сих пор 
не забыты. Но в декабре 1991 года  прекратил свое существование Советский Союз и 
образовалась новая организация – Содружество Независимых Государств.   

Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение 
большинства бывших союзных республик. 

Сегодня ключевым вопросом является вопрос о том, каким образом курс единой 
валюты сможет отразить реальное состояние экономик всех стран, входящих в 
Содружество? Следует понимать, что экономика стран участников Содружества 
различаются не только по объему производимой продукции, но и по структуре. Так, если 
цены на нефть растут, валюты России и Казахстана дорожают, а Беларуси, напротив, 
дешевеет, поскольку дорогая нефть ведет к росту издержек и снижению 
конкурентоспособности экономики страны. 

Европа не один десяток лет шла к единой валюте. Вдохновителем создания единой 
валюты являлся Роберт Манделл. Его теория  оптимальных валютных зон предлагает 
различные критерии для определения оптимальной в географическом смысле области, на 
территории которой обращается единая валюта, либо взаимные обменные валюты жестко 
фиксированы друг относительно друга.  

Кроме того, в данной теории специфицируются основные выгоды и издержки, с 
которыми сталкиваются страны, принявшие решение вступить или образовать валютный 
союз. В процессе валютной интеграции страны теряют возможность использовать валютную 

http://esnews.kz/archives/1880
http://group-global.org/ru/news/o-perspektivah-evraziyskoy-integracii-i-novoy-modeli-mirovoy-ekonomiki
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и денежно-кредитную политику независимо от своих партнеров для нейтрализации 
негативных воздействий экономических шоков, поскольку приоритеты денежно-кредитной 
политики в данном случае определяются исходя из потребностей всех стран валютного 
союза. Примерно это выявилось в кризис, который начался в 2008 году.  

Проблемы Греции и последние потрясения в Ирландии непосредственно связаны с 
единой валютой. Как считают ректор Российской экономической школы, профессор 
«Морган Стэнли» Гуриев С.М. и профессор Йельского университета и Российской 
экономической школы Олег Цывинский, при зарегулированности экономики единая валюта 
становится не плюсом, а значительным минусом.  

Теория оптимальных валютных зон говорит о том, что одним из критериев введения 
единой валюты в разных странах должен быть схожий характер бизнес-циклов в этих 
странах. Иначе если одна страна будет находиться в состоянии рецессии, а другая будет в 
этот момент расти, то общая денежная политика приведет либо к усугублению рецессии в 
одной стране, либо к ускорению инфляции в другой. Кризис показал, что еврозона теперь 
включает настолько экономически разные страны, что это не абстрактная, а вполне 
конкретная проблема.   

Анализируя  вышеизложенное необходимо отметить, какие, по моему мнению, 
действия, странам СНГ необходимо совершить для введения единой валюты: 

1. Без приведения экономик государств СНГ к относительно равному уровню развития, 
введение единой валюты невозможно, учитывая опыт ЕС в этой сфере. Т.е. необходимо 
выработать критерии, которым будут соответствовать государства для присоединения к 
единой валюте. 

2. Так как экономическая ситуация в странах СНГ не одинаковая, представляется 
целесообразным применить т.н. «продвинутое сотрудничество» стран СНГ. Согласно нему 
государства-члены экономически способные к введению единой валюты, реализуют 
последовательный план её ведения, а остальные будут присоединяться к ним по мере 
совершенствования своих экономик и законодательства. 

3. Создание наднациональных органов, имеющих четкие полномочия по 
регулированию экономики и системы центральных банков во главе с центральным банком 
позволит создать условия для управления интеграционными процессами, в том числе в 
валютной сфере. В этой связи целесообразны было бы предложить создание некого 
валютного института, по примеру ЕС, которой бы вырабатывал взвешенные предложения 
для глав государств СНГ, а в последствии мог бы стать центральным банком СНГ.  

4. Законодательство государств СНГ на данном этапе не в полной мере 
гармонизировано. Государствам СНГ предстоит проделать большую работу по его 
сближению. 

5. Также необходимо разработать чёткий и реализуемый на практике механизм 
обменных курсов, который будет временно действовать до введения единой валюты. 

6. На данном этапе необходимо уделить особое внимание рублю как региональной 
резервной валюте. Среди стран СНГ Россия имеет наиболее развитую экономическую 
систему. Не исключено, что единая валюта во многом будет возможна благодаря тому, что 
уже сейчас рубль первоначально может использоваться государствами СНГ в качестве 
резервной валюты, а в последующем они могут присоединиться к рублевой зоне. 

Курс любой валюты базируется на том, насколько сильна экономика. Что касается 
единой валюты, применительно к постсоветскому пространству, то есть странам СНГ, то 
ею может быть российский рубль. Но насколько он сможет стать сильной, насколько 
устойчивой? 

Для России как для крупнейшего экспортера региона такое решение будет, безусловно, 
выгодным. Лидеры Казахстана и ряда других стран пока настаивают на введении 
наднациональной валюты по аналогии с евро. Это и понятно: в случае введения рубля в 
качестве единой валюты недолго наслаждавшиеся своим суверенитетом государства 
окажутся во власти Центробанка России. А значит, существует немалый риск добровольной 
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сдачи в экономическую зависимость. 
Безусловно, основная ответственность, связанная с надежностью и курсообразованием  

региональной резервной валюты ляжет на Российскую Федерацию. 
В свою очередь, страны СНГ с опасением относятся к перспективе иметь российский 

рубль в качестве региональной валюты. Для осуществления расчетов они будут вынуждены 
держать значительную часть валютных резервов в российских рублях, тем самым разделяя с 
ней риски. 

Отсюда – понятна позиция стран – участников Содружества, опасающихся быстрого 
перехода на российский рубль считающих наиболее верной идею постепенного перехода к 
единой валюте. 

Для стран СНГ наиболее вероятным в случае создания валютной зоны является либо 
переход к использованию российского рубля в качестве региональной резервной валюты, 
либо к какой – либо новой наднациональной валюте. Наиболее активно за введение новой 
валюты выступает Республика Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
считает, что со временем в Содружестве Независимых Государств, должна быть введена 
единая и при том новая валюта, отличная от российского рубля. "Считаю, что ни одна 
национальная валюта, включая, конечно, мощный рубль не годится. Должно быть другое 
название, другая валюта", - заявил Назарбаев в Москве. По словам казахстанского 
Президента, "это - дело будущего".  

"Вообще, интеграционное объединение начинается так: сначала создается зона 
свободной торговли, потом Таможенный союз, потом Единое экономическое пространство, 
потом экономический союз. Потом расчетная единица", - сказал Н.А. Назарбаев. 

И все же каковы возможные преимущества введения единой валюты для стран 
Содружества? Перспективы в создании единой валюты для стран Содружества это: 

Увеличение товарооборота; повышение потенциала интеграционной группировки. 
Вместе с тем есть и сложности к которым следует отнести: 
Разный уровень экономической развитии; отличие правовых систем;  необходимость 

работы по улучшению и стабилизации принятой единой валюты и другие. 
Однако создание единой валюты СНГ не является утопией, но оно возможно только в 

долгосрочной перспективе. Слишком много правовых,  экономических и политических 
изменений должно этому предшествовать. На данном этапе идеальным было бы 
использование национальных валют в  расчетах между странами СНГ. Отказ от доллара и 
евро мог бы помочь экономической интеграции СНГ.  
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Логистика – это наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, 

складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми 
в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, 
внутризаводской переработки сырья и материалов, доведения готовой продукции до 
потребителя в соответствии с интересами и потребностями последнего, а также передачей 
хранения и переработки соотвующей информации и соответствующих финансовых потоков 
[1, c.12]. 

Главная проблема рынка логистики Казахстана заключается в отсутствии 
инфраструктуры, в отсутствии развитой логистической сети по всему Казахстану. 

Отмечается высокая изношенность имеющейся дорожно-эксплуатационной техники. 
Значительная часть автотранспортной инфраструктуры эксплуатируется за пределами 
нормативного срока. 

В республике недостаточно развита сеть железных дорог, растет износ основных 
средств в железнодорожной отрасли дефицит пассажирского подвижного состава; низкий 
уровень сервиса и отсутствие конкуренции; недостаточное финансирование обновления и 
развития железнодорожного транспорта; действующие принципы тарифообразования и 
механизм регулирования исключают ориентированность перевозчика на клиента. 

Транспортному комплексу республики, представленному железнодорожным, 
автомобильным, речным, воздушным видами транспорта, автомобильными и железными 
дорогами, судоходными путями, отводится важнейшая роль в осуществлении 
межхозяйственных и межгосударственных связей. Доля транспорта во внутреннем валовом 
продукте республики составила в 2013 году 7,4% на 2013 года. 

По состоянию на 1 января 2014 года транспортная сеть общего пользования Казахстана 
состояла из 14,7 тыс. км железных дорог; 97,4 тыс. км автомобильных дорог; 4,04 тыс. км 
внутренних водных судоходных путей. 

Густота путей сообщения в 2013 году на территории республики на 1000 кв. км 
территории составляет по железнодорожным путям общего пользования 5,5 км, по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием общего пользования 31,5 км. 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта с учетом оценки объема перевозок 
индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, 
составил за 10 месяцев 2013 года 2 631,6 млн. тонн, что на 8,6 % больше объема 
аналогичного периода 2012 года. 

Перевозки пассажиров с учетом оценки объема перевозок индивидуальными 
предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, за 10 месяцев 2013 года 
увеличились на 7,6 % и составили 16 409,6 млн. человек. 
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Рисунок 1 -  Железнодорожная карта Казахстана 

 
В транспортной системе Казахстана железнодорожному транспорту принадлежит 

ведущая роль. Большие расстояния транспортировки, сравнительно дешевые тарифы на 
перевозки пассажиров и грузов делают железнодорожный транспорт наиболее 
востребованным со стороны пользователей. 

Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 14,7 тысяч км (в том 
числе двухпутных линий – 4,8 тысяч км (34 %), электрифицированных линий – 4,1 тысяч км 
(29 %), плотность – 5,5 км на1000 квадратных км, грузонапряженность –21,8 миллионов км. 

Основные производственно-экономические показатели акционерного общества 
«Национальная компания «Қазақстан темiржолы» (далее – АО «НК «КТЖ»). 

 
Таблица 1 – Финансовые результаты: «Қазақстан темiржолы» 

Показатели Ед. 
изм. 

Период 
2010 год 2011 год 2012 год 10 месяцев 

2013 года 
Перевезено грузов млн. тонн 267,7 

(+8%) 
248,8 

(+4,4%) 
294,7 

(+5,4%) 
287,7 

(-2,4%) 
Перевезено 
пассажиров 

млн. 
пасс. 

213,2 
(+8%) 

223,6 
(+4,9%) 

235,8 
(+5,4) 

230,9 
(-2,1%) 

Доходы млрд. 
тенге 

15 
(+7,1%) 

16,5 
(+10%) 

19,5 
(+18,1%) 

19 
(-2,6%) 

Расходы млрд. 
тенге 

13991 
(+8,3%) 

14649 
(+4,7%) 

16708 
(+14%) 

16917 
(+1,2%) 

Финансовый 
результат 

млрд. 
тенге 

506,4 
(+22,2%) 

611,9 
(+20,8%) 

690 
(+12,7%) 

669,1 
(-3%) 

Примечание: [2] 
 
Доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте и пассажирообороте страны 

составляет около 60%, при этом его доля в доходах от перевозок всеми видами транспорта 
20%. 

При реализации реформ на железнодорожном транспорте в течение последних 10 лет 
были определены следующие цели:  

1) адаптация железнодорожного транспорта к рынку при условии сохранения 
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государственного контроля над магистральной железнодорожной сетью (далее – МЖС); 
2) обеспечение доступности, эффективности, безопасности и качества услуг 

железнодорожного транспорта за счет развития конкуренции в перевозочной и 
обеспечивающей деятельности; 

3) создание институциональных условий для вовлечения частной инициативы и 
инвестиций в отрасль; 

4) развитие импортозамещающей производственной базы железнодорожного 
транспорта. 

В ходе реформы железнодорожной отрасли Республики Казахстан были достигнуты 
следующие промежуточные результаты: 

1) выделены непрофильные виды хозяйственной деятельности и социально-бытовые 
активы, такие как школы и больницы, и переданы местным органам власти; 

2) выделены ремонтные предприятия в конкурентный сектор; 
3) осуществлено организационное и финансовое разделение пассажирских и грузовых 

перевозок. Начато частичное государственное субсидирование пассажирских перевозок. 
По итогам 2013 года парк локомотивов насчитывает 1 892 локомотивов, в том числе 

556 ед. электровозов, 1 336 ед. тепловозов. Состояние локомотивного парка характеризуется 
высоким износом, достигающим 66,7%. 

По итогам 2013 года общий парк грузовых вагонов Республики Казахстан составляет 
180 138 единиц, из них 65 366 единиц или 36,2% являются инвентарными, а 114 772 единиц 
или 63,7% собственными. Основной проблемой инвентарного парка грузовых вагонов 
является его высокий износ, достигающий 47,7%. 

Отсутствие ценового регулирования на услуги по предоставлению грузовых вагонов 
собственников грузовых вагонов создает благоприятные условия для обновления 
подвижного состава [2]. 

По состоянию на 2013 год парк вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров, 
составил 2 043 единиц. Количество вагонов, в течение 2013 года подлежащее исключению из 
инвентарного парка по сроку эксплуатации, составляет 102 единицы или 5,3% от 
инвентарного парка. Для компенсации выбытия пассажирских вагонов с учетом роста 
пассажирооборота в период до 2014 года необходимо приобрести 757 пассажирских вагонов. 

При этом в период 2012 – 2014 годы за счет бюджетных средств на кредитной основе 
запланировано приобретение 420 пассажирских вагонов «Тальго». 

Также приобретено за счет собственных средств: 
− в 2011 году – 34 пассажирских вагона; 
− в 2012 году – 49 пассажирских вагонов; 
− в 2013 году – 49 пассажирских вагонов. 
Уровень износа парка в настоящее время составляет 60,2%. 
В настоящее время в республике железнодорожные пассажирские перевозки в 

межобластных сообщениях осуществляют государственные и частные компании по 
государственному социальному заказу на конкурсной основе с выделением субсидий. 

В конкурентной модели отрасли компаниям, осуществляющим пассажирские 
перевозки, необходимы полный контроль и ответственность за обновление активов, 
задействованных в перевозочном процессе, а именно вагонов и локомотивов. 

Согласно действующей практике регулирования дифференцированы тарифы в 
зависимости от вида сообщения и рода груза. В результате доходы от перевозок различаются 
в зависимости от сегмента рынка, определяемого видом сообщения и родом груза. 

Из указанных сегментов перевозок можно выделить три группы: 
1 – низкодоходные перевозки: каменный уголь (экспорт, межобластное сообщение), 

руда (экспорт, межобластное сообщение), строительные грузы (импорт), хлебные грузы 
(экспорт, межобластное сообщение), остальные грузы (межобластное сообщение); 

2 – высокодоходные перевозки: нефтяные грузы (экспорт), черные металлы (экспорт, 
импорт, межобластное сообщение), химические и минеральные удобрения (экспорт, импорт, 
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межобластное сообщение), остальные грузы (импорт); 
3 – самоокупаемые перевозки: каменный уголь (импорт), нефтяные грузы (импорт, 

межобластное сообщение), руда (импорт), строительные грузы (экспорт, межобластное 
сообщение), хлебные грузы (импорт), остальные грузы (экспорт). 

В настоящее время АО «НК «КТЖ» является единственным перевозчиком грузов на 
рынке Республики Казахстан. При этом для осуществления перевозокАО «НК «КТЖ» 
использует подвижной состав АО «Локомотив», АО «Қазтеміртранс», инвентарные вагоны 
других железнодорожных администраций и частный парк вагонов операторских компаний. 

 
Таблица 2 - Перевезено грузов по видам сообщениям 

Показатели Ед. 
изм. 

Период 
2010 год 2011 

год 
2012 год 2013 год 

(10 месяцев) 
Внутри-
республиканское 

млн. 
тонн 

140,9 
(+7,1 %) 

148,7 
(+5,5%) 

158,8 
(+6,8%) 

123,6 
(-22,4%) 

экспорт 96,0 
(+12%) 

97,9 
(+2%) 

100,9 
(+3,1%) 

81,2 
(-19,5%) 

импорт 16,9 
(+6,9%) 

17,9 
(+5,9%) 

18,7 
(+4,7%) 

15,9 
(-14,9%) 

транзит 14,0 
(-5,4%) 

15,1 
(+7,9%) 

16,3 
(+7,8%) 

13 
(-20,2%) 

Примечание: [3] 
 
К 2018 году планируется оздоровить около 4 тыс. км магистральной сети, приобрести 

564 ед. локомотивов и 19 369 ед. грузовых вагонов. 
 
Таблица 3 - Основные инфраструктурные проекты: 

 
п/п 

Проекты Ед. изм. Стоимость 
млрд. тг. 

Источник 
финансирования 

Сроки 
реализац

ии 
Строительство железнодорожных линий 
 Бейнеу – 

Жезказган 
988 км 561 РБ, собственные 

средства АО «НК 
«КТЖ», заемные 
средства 

2012 – 
2016 

 Аркалык – 
Шубарколь 

214 км 133 РБ, собственные 
средства АО «НК 
«КТЖ», заемные 
средства 

2012 – 
2015 

 Жетыген – 
Куркудук 

61 км 27,9 Концессия 2015-
2017 

Другие проекты 
 Строительство 

вокзального 
комплекса вг. 
Астане 

1 158 РБ, собственные 
средства АО «НК 
«КТЖ», заемные 
средства 

2013-
2016 

Примечание: [3] 
 
В железнодорожной отрасли недостаточно развита сеть железных дорог, растет износ 

основных средств, дефицит пассажирского подвижного состава. Присутствуют низкий 
уровень сервиса и отсутствие конкуренции, также сказывается недостаточное 
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финансирование обновления и развития железнодорожного транспорта. Действующие 
принципы тарифообразования и механизм регулирования исключают ориентированность 
перевозчика на клиента. Необходимо максимально эффективно реализовать транзитный 
потенциал страны и привлечь новых (частных) субъектов на развитие железнодорожных 
линий, которые в свою очередь позволят сформировать конкурентную среду в транспортно-
коммуникационном комплексе и увеличить парк транспортных средств. 

Зарубежный опыт субсидирования предусматривает компенсацию выпадающих 
доходов перевозчика по социально значимым перевозкам с учётом покрытия операционных 
и инвестиционных потребностей и заключения долгосрочных контрактов между 
государством и перевозчиком. 

Что касается прибыльности пассажирских перевозок, то мнение о том, что все 
перевозки являются однозначно убыточными, не совсем правильно. Есть страны, в которых 
пассажирский транспорт приносит прибыль — это, например, Швейцария и Япония. В то же 
время в большинстве остальных стран, включая США, Францию, Германию и многие другие 
государства, пассажирский комплекс в целом является убыточным. 

Экономическая политика, допускающая на протяжении многих лет перекрестное 
субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, а также других отраслей 
экономики (горнодобывающая, строительная и агропромышленный комплекс) за счет 
падения железнодорожных тарифов относительно роста цен, приводит к «вымыванию» 
активов отрасли и ухудшению качества транспортной инфраструктуры государства. 

Накопленный износ основных фондов отрасли создает опасность потери 
технологической устойчивости железнодорожного транспорта и определяет значительную 
потребность в инвестициях в обновление вырабатывающих свой ресурс подвижного состава 
и объектов инфраструктуры.  

Эффективность железнодорожного транспорта, существующий ассортимент, 
доступность и качество услуг, предоставляемых пользователям, уровень внедрения 
инноваций в деятельность не в полной мере отвечают современным требованиям рынка. 

Учитывая значение работы железнодорожного транспорта для всех отраслей 
экономики государства, Министерством совместно с АО «НК «КТЖ» была проведена 
масштабная, системная работа по разработке комплексных подходов по дальнейшему 
развитию железнодорожного транспорта Республики Казахстан, составивших основу раздела 
железнодорожного транспорта Государственной программой развития и интеграции 
инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. 

При этом основной задачей данной программы является формирование оптимальной 
системы функционирования железнодорожной отрасли и создание условий для 
конкурентоспособности и развития национальных перевозчиков грузов и пассажиров.  

Также программой предусматривается развитие грузовых перевозок, развитие 
пассажирских перевозок, развитие и модернизация железнодорожной инфраструктуры, 
модернизация и развитие вокзального хозяйства, обновление и модернизация основных 
средств производства железнодорожной отрасли, развитие отечественного 
железнодорожного машиностроения. 

 
Таблица 4 - Вагоны по состоянию на 2013 год: 

Наименование Инвентарный 
парк 

Рабочий 
парк 

Нерабочий парк 

пассажирские вагоны, ед. 1 919 1 877 42 
грузовые вагоны, ед. 65 366 59635 5731 
АО «НК «Қазақстантеміржолы» 419 419 - 
АО «Казтеміртранс» 63 861 58175 5686 
АО «Казтранссервис» 477 436 41 
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ТОО «Ремонтная корпорация Қамкор» 609 605 4 
Примечание: [3] 

 
Таблица 5 - Локомотивы по состоянию на 2013 год:                                        ед 

Наименование Инвентарный 
парк 

Эксплуатир
уемый парк 

Неэксплуа-
тируемый парк 

магистральные тепловозы, ед. 722 590 132 
электровозы, ед. 528 447,5 80,5 
маневровые тепловозы, ед. 538 445 93 
Примечание: [3] 

 
Отмечаются высокая изношенность имеющейся дорожно-эксплуатационной техники; 

высокая капиталоемкость восстановительных работ, недостаточное финансирование 
развития сети автодорог республиканского значения и соблюдения межремонтных сроков 
службы дорог, низкие технические параметры существующих автодорог (по расчетной 
нагрузке на ось, категории и т.д.), высокий риск аварийности и смертности на дорогах с 2-х 
полосным движением, низкий уровень развития автомобильных дорог областного и 
районного значений, вследствие недостаточного финансирования из местных бюджетов, и 
отсутствие подъездных автодорог с твердым покрытием к 1 861 сельским населенным 
пунктам. 

Казахстану необходимо разработать долгосрочную программу развития логистики 
(например, до 2015 года). Для развития логистики на законодательном уровне необходимо 
принять ряд законов, связанных с международной торговлей.  

На 2014 год  внутренняя логистика по Казахстану, приближенная к международным 
стандартам качества, присутствует только в Алматинском регионе, где консолидировано 
много складов класса «А» и присутствует конкуренция на рынке логистики. В Астане 
логистическая инфраструктура только появляется. Наибольшая потребность состоит в 
качественной логистике в регионах Казахстана [3]. 

В связи с ростом перспективности рынка логистических услуг в Казахстане, 
специалисты уже сейчас думают над тем, как поднять сервис транспортных компаний на 
самый высокий профессиональный уровень, соответствующий всем мировым стандартам. 

Известно, что Казахстан является страной с достаточно сложной логистической 
системой. Большие расстояния порой не позволяют предпринимателям развивать свой 
бизнес в разных регионах страны по причине высоких логистических издержек. Именно эту 
проблему и должны решить логистические компании, снизив затраты и увеличив скорость 
доставки грузов. 

Находясь в центре важных транспортных линий Евроазиатского материка, Казахстан 
является стратегическим партнером многих государств, о чем свидетельствует участие в 
выставке транспортных предприятий и компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Уверен, что встречи и дискуссии специалистов ведущих транспортных компаний, их 
конструктивные предложения относительно состояния и перспективы развития транспортно-
коммуникационного комплекса страны и предприятий внесут существенный вклад в 
развитие транспортной отрасли Республики Казахстан и будут способствовать дальнейшему 
развитию взаимовыгодных партнерских отношений. 

По нашему мнению хочется отметить некоторые выводы для улучшения логистических 
перевозок 

− Развитие логистики как интегрированной цепи поставок; 
− Инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру; 
− Повышение базовой эффективности логистических видов деятельности; 
− Создание безбарьерной среды; 
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− Развитие ключевых компетенций персонала в сфере логистики; 
− Формирование новых логистических продуктов и решений; 
− Консолидация логистических компетенций, создание партнерств. 
В соответствии с поручениями Главы Государства Назарбаева Н.А. о становлении 

Казахстана деловым и транзитным хабом, возрождении Шелкового пути и создании на базе 
АО «НК «Қазақстантеміржолы» Национальной транспортно-логистической компании 
международного уровня, обновлена миссия и динамично трансформируется бизнес 
Компании. 
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Ғылыми жетекшісі – Н.О. Молдашов 
 
Еңбек адамның табиғи жетістігі болып табылады. «Адамды адам еткен еңбек» деген 

Адам эволюциясы теориясының негізін қалаушы Ч.Дарвиннің пікірі де бекер емес. Еңбек – 
адам мен қоғамның өміріне және қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажетті материалдық, 
рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі [1, 4б]. Сонымен 
қатар, еңбек адамның өмір сүруінің маңызды жағдайы болып табылады, себебі: ол адамның 
өмір сүруінің материалдық және рухани қажеттіліктерін, басқаша айтқанда, тамақтануға, 
баспана иеленуге, киінуге, адамдармен араласуға, білімге, қағазға, өнерге және тағы басқа 
өмір сүру қажеттіліктерін қанағаттандырады. Кең мағынада еңбек тек адамның ғана емес, 
сонымен қатар да табиғи қажеттігі болып табылады, себебі, қоғамның материалдық 
негіздерін қалыптастырады. Адам еңбек арқылы табиғатқа әсер етеді.  

Сонымен қатар қазіргі нарықтық экономика кезеңінде адамның кез келген еңбек 
қызметі, атап айтқанда, ой- қуаты, энергиясы, уақыт шығындары нысанына, жұмыстың 
тәсіліне қарамай еңбек болып есептеледі. Ал енді нарық дегеніміз не? Басында нарық дегенді 
әр түрлі тауарларды сатумен байланысты жұртқа жария орын ретінде түсіндіреді. Алайда, 
уақыт өте келе қоғам дамыған сайын, оның экономикалық құрылымы күрделенген сайын 
нарық ұғымы да өзгеріп отырады. Сондықтан оған бір ғана анықтама беру жеткіліксіз.  
Нарық (рынок) дегеніміз 1) тауарлар мен қызметтерді сату және сатып алумен байланысты 
барлық экономикалық қатынастар жиынтығы; 2) өзара айналым сферасын сипаттайтын тауар 
– ақша қатынастары; 3) сатушылар мен сатып алушылардың мүдделерін келістіріп отыратын 
сиқырлы құрал немесе тетік; 4) тауарлар мен қызметтер арқылы кез келген салада әрекетке 
түсетін экономикалық агенттердің кез келген жағдайда өзара үйлесім табуы; 5) сұраныс, 
ұсыныс және баға арқылы өзін өзі реттейтін механизм. Міне осы түсініктерге байланысты 
нарық жағдайында, сұраныс пен ұсыныстың бітпейтін өзара әрекеттестігі сипатталады [2, 
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11б].  
Нарық - қоғамдық еңбек бөлінісімен келісілген және шаруашылық субъектілерімен 

шеттелген тауарлы өндіріс дамуының табиғи- тарихи процесі нәтижесі. Қазіргі заманғы 
өркениетті елдердің айтарлықтай басым бөлігі экономиканың нарықтық бағытын ұстануда, 
яғни бұл мемлекеттердегі экономика еркін бәсекелестікке негізделіп отыр.  Нарық 
экономикасының негізгі бөлігі болып есептелінетін нарықтың ерекше түрі – ол еңбек 
нарығы. Еңбек нарығы жұмыс күші тауарын сату және сатып алу қызметтерін жүзеге 
асырады.  Еңбек нарығы - экономикалық тұрғыдан белсенді халыққа сұраныс пен ұсынысты 
қалыптастыратын сала. Дүние жүзінде 7 млрд адам болса, оның 55-65% еңбекке қабілетті 
болып табылады. Еңбекке қабілетті дегеніміз - адамның денсаулық жағдайына қатысты 
болып табылатын еңбек қызметіне қабілеттілік. Еңбекке қабілеттігі бар адамдар еңбек 
ресурстары деп аталады. Еңбек ресурстары бұл – еңбек етуге дене және интеллектуалдық 
қабілеті бар, материалдық игіліктер мен қызмет көрсету түрлерін өндіре алатын еңбекке 
қабілетті тұрғындардың бөлігі, яғни еңбек ресурстары өзінің құрамына бір жағынан, 
экономикадағы еңбекпен қамтылған адамдар санын жатқызсақ, екінші жағынан еңбекке 
қабілеті бар бірақ жұмыспен қамтылмаған адамдар санын жатқызамыз. Сонымен, еңбек 
ресурстары нақты және потенциалды жұмысшылардан құралады [3, 37б].  

Еңбек нарығы жұмыскерді өндіріс құралдарынан, ең бастысы жерден айыру кезінде 
пайда болды. Алайда, ол заң түрінде еркін болғанымен, өндіріс құралдарынсыз өмір сүруге 
қаражатсыз қалды. Аштан өліп калмау үшін ол өзінің еңбекке кабілеттілігін немесе жұмыс 
күшін сатуға мәжбүр болды. Осылайша нарыққа жаңа атау берген жаңа тауар пайда болды. 

Алайда жаңа тауар және жаңа нарық атауы бойынша зерттеушілер арасында 
келіспеушілік орын алды. Ғаламат ағылшын экономистері, саяси экономиканың классиктері 
А.Смит және Д. Рикардо қарастырып отырған нарықта тауар еңбек, «еңбек өзінің табиғи 
және нарықтык бағасына ие деп санады [4, 9б]. Осындай пікірді казіргі уақытта 
экономикалык неоклассикалық өкілдері ұстануда. XIX ғасырда атақты неміс экономисі, 
философ және әлеумет танушы К. Маркс «Капитал» деген еңбегінде нағыз тауар еңбек емес 
жұмыс күші, еңбекке қабілетттілік болып табылатынын көрсетті. Осыдан кейбір 
экономистер еңбек нарығы деп атаса, К.Маркс ілімін жақтаушылар жұмыс күшінің нарығы 
деп атады. Кеңестік экономикалық әдебиеттерде соңғы терминді көпшілік қабылдаған 
болатын [4, 10б]. 

Тауарлық нарықтың бір бөлігі ретінде еңбек нарығы негізгі тауарлар нарығы секілді 
бірыңғай заңдармен жұмыс істейді. Еңбек нарығының қызмет ету ерекшеліктеріне 
тоқталатын болсақ, оның үш топ ерекшеліктерін айтуға болады.  

Бірінші топ. Еңбек нарығы мен тауар нарығының өзара әрекетімен байланысты. Яғни, 
жұмыс күшіне сұранысы негізгі өнімнің сұранысына байланысты болып табылады. Осыдан, 
кәсіпорын тауарына сұраныс жоғары болған сайын, кәсіпорын тарапынан жұмыс күшіне 
сұраныс арта түседі және керісінше, кәсіпорын тауарына сұраныс төмен болған сайын, оның 
тарапынан жұмыс күшіне сұраныс төмен болады. 

Екінші топ. Жұмыс күшінің ерекшеліктеріне байланысты. Олардың арасынан 
келесілерді атап айтуға болады: 

- тауар түріндегі жұмыс күшінің иесінен ажырамауы. Еңбек нарығында сатып алушы 
белгілі бір уақыт аралығында жұмыс күшін пайдалануға құқықтық алады; 

- кәсіподақ жұмыс берушілер бірлестігі, тармақтанған заңнама жүйелері, әлеуметтік-
экономикалық бағдарламалар сияқты әр түрлі институттық құрылымдардың көптігіне 
байланысты жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы қатынастарды белгілеу тәртібінің 
кажеттілігі; 

- ұжымдық келісімшарттан жеке келісімшартқа өту жүйесіне, жұмыс күшінің әр түрлі 
кәсіпкерлік-мамандық денгейінің айырмашылығына, еңбекті ұйымдастыруға, әр түрлі 
технологияларды ендіруге байланысты жеке адамның мәмілесін көрсететін деңгейдің өте 
жоғары болуы;  

- мәміленің қаржылық емес, яғни әлеуметтік жағын көрсететін аспектілердің атқаратын 
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рөлінің маңыздылығы (еңбек жағдайы, жұмыс орнын сақтау кепілдігі, кәсіптік өсу 
болашағы). 

Үшінші топ. Жұмыс күші ретіндегі тауардың айырбас үдерісімен байланыстылығы. 
Жұмыс күшін айырбастау үдерісі үш мезетті құрайды және үш өрісте іске асады. Ол тауар 
айналысында басталады, жұмыс күші өндіріс өрісінде жалғасып, заттық тауар нарығында 
аяқталады. 

Қазақстанның белгілі экономисті, академик марқұм Я.Ә. Әубәкіровтің айтуынша: 
«Еңбек нарығы дегеніміз – бұл еңбек мөлшері және институттары, ұдайы өндірісті қамтушы 
жұмысшы күші және еңбекті пайдалануды көрсететін экномикалық механизмдер жүйесі». 
Қазақстан Республикасында 1992 жылға дейін еңбек нарығы болған жоқ. Нарықтық 
экономикаға көшу осындай нарықтың болуын қарастырады. Еңбектің тікелей әсер етуінің 
арқасында жоғарғы біліктілікті еңбектің дәрежесі көрсетіледі, әрбәр жұмыс орнының бағасы 
өседі, жұмыскерге және оның  еңбегіне талап күшейеді. Еңбек нарығында өте қабілетті және 
іскер жұмыскерлерге қатаң әрі қатал талдау жүргізіледі. Нарық еңбекке қабілетіздерді, 
жалқау, әлсіздерді ешқашан аямайды. Ол еңбектің жоғары шапшандығын қамтамасыз етіп, 
іскерлік пен бастамашылдықты ынталандырады. 

Қазақстан Республикасындағы қалыптасып отырған еңбек нарығы нақты еңбек 
нарығынан өзгешелеу. Мұнда әзірше жұмыс күшін еркін сату жүзеге аспай тұр және оның 
болуы әкімшілік құқықтық және экономикалық факторлармен шектелуде.  

Еңбек нарығының негiзгi элементтерiне: еңбекке сұраныс және ұсыныс, еңбек 
рыногiнiң конъюктурасы, жұмысшы күшiнiң құны, жұмысшы күшi қоры жатады. Еңбек 
нарығындағы тепе-теңдiк сұраныс мен ұсыныс көмегiмен бекiтiледi. Сұраным мен ұзыным 
заңы еңбекақыға әсер етеді. Егер жұмыс күшін – таур десек, онда оның құны жайлы әңгіме 
туындайды. Қазіргі кезде оның құны қандай және қалай анықталады? Шын мәнінде, жұмыс 
күші құнын оның өмір сүру қажеттіліктері құнына теңестіруге болады, яғни жұмыскер мен 
оның отбасының өмір сүруі осы қажеттіліктер құнына пара-пар болады [5, 94б]. 

Қазіргі кезде біздің Қазақстанда басқа көптеген елдермен салыстырғанда адамның 
еңбегі төмен бағалануда. Мысалы бір сағаттық адам еңбегі Норвегияда – 15,40,  АҚШ – 
13,60, Ұлыбритания – 12,75, Жапония – 10,50, Оңтүстік Корея – 12,10, Ресей – 5,12 және ең 
жоғарғы көрсетіш Люксембург – 17,00 АҚШ долларын құрайды. Жалпы Орташа сағаттық 
еңбекақы – ол еңбекақының деңгейінің және оның өзгерістерінің негізгі көрсеткіші болып 
табылады. БҰҰ-ның шығарған орташа еңбекақы көлемі бойынша жаңа есептемесі 
көрсеткендей, 72 мемлекеттің орташа айлық жалақысы 1480 АҚШ доллары, дегенмен 
экономикасы мықты дамып отырған ел деген Қытайдағы көрсеткіш небәрі 656 АҚШ 
долларына тең. Ал Қазақстандағы сағаттық еңбекақы деңгейі 3,12 АҚШ долларына тең [6].  

Қазақстан Республикасында тәжірибесінде енді ғана тұрғындарды жұмыспен қамтудың 
нарықтық механизмне өтуде. Және бұл нарыққа өту процесі бізге қиынға соқты. Себебі, 
бұрынғы Кеңес Одағы кезіндегі әміршілдік эконоимка жағдайында жұмыспен қамту 
қатынастары тоталитарлық орталықтан жоспарланған еді. Алайда әміршілдік қоғам толық 
жұмыспен қамту міндетін және тұрғындардың тиімді еңбекпен қамтылуын шеше алмады.  

Толық еңбекпен қамту дегеніміз халық шаруашылығы көлемінде еңбекке қабілетті 
тұрғындарды жұмыс орнымен қамтамасыз ету. 

Тиіміді еңбекпен қамту дегеніміз қоғам қажеттілігін өте аз еңбе шығынымен 
қанағаттандыра білу.  

Қазақстандағы еңбек нарығының қалыптасуы экономиканың мемлекеттiк 
секторындағы жұмыспен қамту үлесiнiң қысқаруымен және тиiсiнше оның мемлекеттiк емес 
секторда - акционерлiк қоғамдарда, бiрлескен кәсiпорындарда, шағын және орта бизнесте, 
шаруа (фермерлiк) қожалықтарында, жеке кәсiпкерлiкте өсуiмен сипатталады. Нарыққа көшу 
өндiрiс көлемiнiң құлдырауы аясында кәсiпорынның еңбек әлеуетiн сақтауға себепшi 
болатын жасырын жұмыссыздық сияқты өзiндiк бiр құбылыстың пайда болуына, сондай-ақ 
ресми емес жұмыспен қамтудың ("челноктар", патентсiз сауда жасау т.б.) және есепке алу 
мен реттеуге көнбейтiн көлеңкелi нарықтың кеңеюiне апарған болатын.  Жұмыспен қамту 
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саласындағы жағдайдың дамуы көптеген факторларға, соның iшiнде шешушi дәрежеде елдiң 
жалпы даму жолына және экономикалық қайта құру барысына, жұмыс күшiне сұраныс пен 
ұсыныстың құрылымдық сандық және сапалық теңдестiру деңгейiне байланысты болады. Ал 
ең негізгі факторы ол мемлекеттің жүргізетін саясаты болып табылады.  Қазақстан 
Республикасында халықты жұмыспен қамту саласындағы құқықтық, экономикалық және 
ұйымдық қатынастарды реттейтін негізгі заң  Халықты жұмыспен қамту туралы Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 149 Заңы болып табылады. Бұл заң бойынша 
Мемлекет азаматтардың жұмыспен нәтижелi әрi еркiн таңдау арқылы қамтылуына 
жәрдемдесетін саясат жүргiзілуiн қамтамасыз етедi.  

Жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттiк саясат: 
• Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан Республикасында тұрақты 

тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қызмет пен кәсiп түрлерiн еркiн 
таңдауға бiрдей мүмкiндiктердi, әдiл де қолайлы еңбек жағдайларын, жұмыссыздықтан 
әлеуметтiк қорғауды қамтамасыз етуге; 

• нәтижелi жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, жұмыссыздықты азайтуға, жұмыс 
орындарын ашуға; 

• бiлiм беру жүйесiн еңбек рыногының қажеттерiне және инвестициялық саясатты 
ескере отырып, оның даму перспективасына сай кадрлар даярлау iсiне бағдарлауға; 

• азаматтардың заңдарға сәйкес жүзеге асыратын еңбек және кәсiпкерлiк бастамаларын 
қолдауға, олардың өнiмдi және шығармашылық еңбекке қабiлетiн дамытуға жәрдемдесуге; 

• шетелдiк жұмыс күшiн тартуға квота белгiлеу жолымен iшкi еңбек рыногын қорғауға; 
• еңбек рыногының бiрыңғай ақпараттық базасын қалыптастыруға; 
• жұмыспен қамту саясатымен үйлестірілген, қосымша жұмыс орындарын ашу ісiн 

ынталандыруды қолдайтын қаржы, салық және инвестиция саясатын жүргізуге бағытталған.  
Сонымен қатар заңнамалардан басқа жұмыссыздық пен кедейшілікке қарсы күрес 

жөніндегі мемлеекеттік әр түрлі бағдарламалар жасалынған. Мысалы, Қазақстан 
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған «Жұмыспен 
қамту 2020» мемлекеттік бағдарламасы. Оның негізгі мақсаты – жұмыспен тұрақты және 
нәтижелі қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың табысын арттыру. Елбасымыз өзі төрағалық 
етіп отырған «Нұр Отан» партиясының қазіргі заманғы және тиімді басқарушылардың пулын 
қалыптастыру мақсатындағы «Жастар кадрлық резерві» жобасы, жұмысқа қабілетті 
мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмысбастылығына арналған «Кедергісіз келешек» 
бағдарламасы, бизнес жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатындағы «Мықты бизнес 
– қуатты мемлекет» атты бағдарламалар нәтижелі өз жұмыстарын атқаруда. Мысалы, 
«Кедергісіз келешек» бағдарламасы бойынша 2014 жылдың соңына қарай 12 мыңнан астам 
мүгедек жұмысқа орналастырылды, оның іщінде 7 мыңнан астамы (59%) тұрақты жұмысқа 
орналастырылды. «Мықты бизнес – қуатты мемлекет» бойынша 380 адам өз бизнесін 
бастады. «Жастар кадрлық резерві» жобасы кадрлық резервке 372 жас кәсіпқойларды енгізді 
[7, 21-24б]. Ал жалпы республика бойынша жұмыссыздық деңгейі бүгінгі күнге 5,0%-ға, 
кедейлік 2,9 % -ға дейін төмендеді [7, 9б]. Осындай өңірлік  жұмыспен қамту стратегиясы 
халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге және олардың әл-ауқатын жақсартуға 
бағытталып, іске асып отыр, себебі халықты жұмыспен қамтамасыз етуді жетілдіру өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуына тікелей байланысты. Яғни, мемлекеттің негізгі 
дамығандық көрсеткіші халықтың жұмыспен қамтылғандығы мен кедейлік көрсеткішінің 
төмендігінде болып табылады. Әрине, кез келген саясаттағы сияқты бұл бағытта да 
олқылықтар мен жетіспеушіліктер де бар. Ол жетіспеушіліктер  қаржыландыру немесе сол 
қаржының дұрыс емес жұмсалғандығында болып отыр. Біз мемлекеттік саясатымызға 
дамыған елдердің тәжірибесін қолдануымыз керек. Алайда, кез - келген елде халық арасында 
жұмыссыздық ешқашан бірдей болмайды. Сондықтан Елбасымыз айтқандай, «біз 
велосипедті ойлап табуға уақыт өткізбей, дайын тұрғанын игеруге ұмтылуымыз керек». 
Яғни, шетелдік тәжірибенің өз ортамызға, мәдениетімііз бен қоғам нормаларына сай 
келетіндерін қолданысқа енгізіп, еліміздің экономикасын дамытуымыз керек. Статистика 
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бйынша мемлекетіміз техникалық және инженерлік саладағы кадрларға мұқтаж. Осындай 
қажеттіліктерді қанағаттандыру жолында еңбек нарығының саясаты мен тұрақтылығы елеулі 
рөл атқарады. Алайда, қандай саяси стратегия болмасын, оны нәтижелі іске асыру үшін тек 
мемлекеттік қолдау ғана емес, сонымен қатар Елбасымыз айтқандай, халықтың қолдауы 
керек.  
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ПРОБЛЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Касымов Мархат 

Магистрант 2-курса ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
 

Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих развитию 
конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, 
созданию новых рабочих мест, формированию широкого круга собственников является 
развитие малых и средних форм производства. Опыт ведущих стран современного мира со 
всей очевидностью доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике 
высокоразвитого и эффективного малого и среднего и среднего предпринимательского 
сектора.  

Согласно поправкам, внесенным в 1999 г. в Закон о мелких и средних предприятиях, 
японская статистика относит к этой категории следующие виды предприятий: в добывающей 
и обрабатывающей промышленности, на транспорте, в строительстве и связи – с числом 
занятых не более 300 человек и/или размерами капитала до 300 млн. иен; в оптовой торговле 
– с числом занятых не более 100 человек и/или размерами капитала до 100 млн. иен; в 
розничной торговле и сфере услуг – с числом занятых соответственно не более 50 человек и 
не более 100 человек и/или размерами капитала не более 50 млн. иен. В «Законе о малом 
бизнесе США» говорится, что экономика страны, основанная на частном 
предпринимательстве и свободной конкуренции, обеспечивающая национальное 
благосостояние и безопасность страны, невозможна без развитого сектора МСБ, 
нуждающегося в постоянной поддержке. 

Нет единства и среди международных организаций, которые в своей деятельности 
применяют собственную классификацию (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Критерии отнесения к субъектам малого и среднего и среднего бизнеса, 

используемые международными организациями 
 

 Количество 
занятых,  

Стоимость 
активов,  

Объем 
товарооборота, 

http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Employment
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чел. (~ тыс. долл. США) (~ тыс. долл. США) 
1 2 3 4 

Международная Финансовая Корпорация (Группа Всемирного Банка)* 
Микро-предприятия < 10 < 100 < 100 
Малые предприятия 10 –50  100 – 3 000 100 – 3 000 
Средние предприятия 50 – 300  3 000 – 15 000 3 000 – 15 000 

Европейский Банк Реконструкции и Развития  
(Программа поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане)** 

Малые предприятия < 100 - - 
Организация ООН по Индустриальному Развитию*** 

Микро-предприятия < 10 - - 
Малые предприятия 11-99 - - 
Средние предприятия 100-499  - - 

Программа Развития ООН**** 
Малые и средние предприятия 5 – 200  - - 

 
Имея собственную классификацию, международные организации в своих программах 

поддержки предпринимательства, как правило, опираются на критерии, принятые в странах, 
где эти программы реализуются. Как видно из приведенных данных, в большинстве случаев 
используемые критерии не учитывают особенностей функционирования малых предприятий, 
таких как отраслевая принадлежность или стадия развития предприятия, а также социальная 
характеристика предпринимателя.  

В этой связи, заслуживает внимания опыт Швеции в области классификации малых 
компаний. Так к малым и средним предприятиям относятся компании с численностью до 200 
человек. Для более подробной классификации используют следующие критерии: 

-стадия развития (начальная, выживание, рост); 
-географическая сфера деятельности (локальные, региональные, национальные 

масштабы деятельности); 
-специфические социальные характеристики владельцев и управляющих (например 

женщины-предприниматели, люди с ограниченными физическими возможностями); 
-типы проблем, характерные для предприятий (например, управление качеством, 

финансирование и т.д.) 
Использование данных  критериев позволяет оказывать малым предприятиям 

целенаправленную поддержку в зависимости от их классификации.  
Основной, стартовой площадкой последующего развития фирмы служит единоличная 

компания, частнопредпринимательская фирма — классическая форма предпринимательства. 
Такая компания находится в личной собственности одного юридического лица.  Так же 
широкое развитие в США получил франчайзинг — форма льготного партнерства крупных 
предприятий с малыми. Основная цель франчайзинга — это  широкое использование 
финансовых, материальных, информационных и людских ресурсов для развития малого 
бизнеса.  

По системе франчайзинга в США работают 80% предприятий в сфере розничной 
торговли.Малым предприятиям выгодно партнерство с крупными фирмами по ряду причин, 
при этом немаловажную роль играют факторы, связанные с финансированием. Подробнее 
результаты анализа финансовых аспектов сотрудничества будут изложены в следующих 
частях исследования. Тем не менее, необходимо выделить и отрицательные аспекты 
взаимоотношений предприятий малого и крупного бизнеса, связанные, прежде всего, с 
утратой малыми фирмами своей независимости. Как отмечает В.А. Рубе, «оставаясь 
юридически самостоятельным, предприятие, интегрированное в хозяйственный комплекс 
крупной корпорации, теряет свою экономическую самостоятельность. Оно не выходит 
больше самостоятельно на рынок, который теперь для него известен». 

На долю внутренних источников приходится значительный объем финансирования 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXFRGR0ZctAHZu*GvdfGCP8gUe8UReV*ZN6X4JgMvC2N-P7rMBfRq6Cn8Zu6mzoo6xDu1ZQAEfynbvitJJi1Jc9OGUmdwrlpO0kAc3pBYDN54Zi2dTSnMnfrH*SO3RCQITTUNQNRjTR9ZMrJfv1j-6zl2hmgP*RhIhUX80MU0Kpc-QxxBDjicw6IYJXUm6k2Yz1ea1uLSpJrpWc57D3h7upl3im9*Ij0UyyfMpFI7FTkV4J-aiSS-J4rozgpUVqsxiiyAZwJ5ieHniX9CsfCp9y5F9QNieql17mHbYWLAhqWaKXzJKLTWDHYZVbIAaTpPkONjUcZasMSyI*mgAqFZYnvflaOqqwKgOE3pnZw2760nhSQ8hw2BFU2EfBVplgOjth9TtQ5D5cueXm1WnnOZZdnGBSNjiE-wdrTZyyewiSTcedP3ExFUyXlcS8INX5t9ZgucxFMBYhKEjygvsR5V2qOdKx6WtADEM8h6ZcN8CHlTkgx8Akz4g1SbycqEYM3oVtEhipe2a5xrHDBlRlm1zfi2KiBzKGb4Ca2Q-Gkdz0XB-DXfj-ihaPM7mkJMJ7oGvp3bp6ycGzlO-6Voa*ZyDzWUwnNSDAqAbwP*3nIAkp4YMauhB9ou0ZfYBumxoKVO9Cxx3DW1H8VnoNkyayeymwBcBfHH884JTvw070qTJcg32lIHGDDN-9gylMuh9doeGcIBjhc-aYr6gu-WfuVE4MDR0r9576Se8i0FeN3X3rSq-11U4QosZG5bZZu7alcQr80edJekJ-NJqACEZ5CFdEeLTySoqo0KBF37zJ*bLleyHDY1eyk*gGVzCf7VWLt8RQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXFRGR0ZctAHZu*GvdfGCP8gUe8UReV*ZN6X4JgMvC2N-P7rMBfRq6Cn8Zu6mzoo6xDu1ZQAEfynbvitJJi1Jc9OGUmdwrlpO0kAc3pBYDN54Zi2dTSnMnfrH*SO3RCQITTUNQNRjTR9ZMrJfv1j-6zl2hmgP*RhIhUX80MU0Kpc-QxxBDjicw6IYJXUm6k2Yz1ea1uLSpJrpWc57D3h7upl3im9*Ij0UyyfMpFI7FTkV4J-aiSS-J4rozgpUVqsxiiyAZwJ5ieHniX9CsfCp9y5F9QNieql17mHbYWLAhqWaKXzJKLTWDHYZVbIAaTpPkONjUcZasMSyI*mgAqFZYnvflaOqqwKgOE3pnZw2760nhSQ8hw2BFU2EfBVplgOjth9TtQ5D5cueXm1WnnOZZdnGBSNjiE-wdrTZyyewiSTcedP3ExFUyXlcS8INX5t9ZgucxFMBYhKEjygvsR5V2qOdKx6WtADEM8h6ZcN8CHlTkgx8Akz4g1SbycqEYM3oVtEhipe2a5xrHDBlRlm1zfi2KiBzKGb4Ca2Q-Gkdz0XB-DXfj-ihaPM7mkJMJ7oGvp3bp6ycGzlO-6Voa*ZyDzWUwnNSDAqAbwP*3nIAkp4YMauhB9ou0ZfYBumxoKVO9Cxx3DW1H8VnoNkyayeymwBcBfHH884JTvw070qTJcg32lIHGDDN-9gylMuh9doeGcIBjhc-aYr6gu-WfuVE4MDR0r9576Se8i0FeN3X3rSq-11U4QosZG5bZZu7alcQr80edJekJ-NJqACEZ5CFdEeLTySoqo0KBF37zJ*bLleyHDY1eyk*gGVzCf7VWLt8RQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXFRGR0ZctAHZu*GvdfGCP8gUe8UReV*ZN6X4JgMvC2N-P7rMBfRq6Cn8Zu6mzoo6xDu1ZQAEfynbvitJJi1Jc9OGUmdwrlpO0kAc3pBYDN54Zi2dTSnMnfrH*SO3RCQITTUNQNRjTR9ZMrJfv1j-6zl2hmgP*RhIhUX80MU0Kpc-QxxBDjicw6IYJXUm6k2Yz1ea1uLSpJrpWc57D3h7upl3im9*Ij0UyyfMpFI7FTkV4J-aiSS-J4rozgpUVqsxiiyAZwJ5ieHniX9CsfCp9y5F9QNieql17mHbYWLAhqWaKXzJKLTWDHYZVbIAaTpPkONjUcZasMSyI*mgAqFZYnvflaOqqwKgOE3pnZw2760nhSQ8hw2BFU2EfBVplgOjth9TtQ5D5cueXm1WnnOZZdnGBSNjiE-wdrTZyyewiSTcedP3ExFUyXlcS8INX5t9ZgucxFMBYhKEjygvsR5V2qOdKx6WtADEM8h6ZcN8CHlTkgx8Akz4g1SbycqEYM3oVtEhipe2a5xrHDBlRlm1zfi2KiBzKGb4Ca2Q-Gkdz0XB-DXfj-ihaPM7mkJMJ7oGvp3bp6ycGzlO-6Voa*ZyDzWUwnNSDAqAbwP*3nIAkp4YMauhB9ou0ZfYBumxoKVO9Cxx3DW1H8VnoNkyayeymwBcBfHH884JTvw070qTJcg32lIHGDDN-9gylMuh9doeGcIBjhc-aYr6gu-WfuVE4MDR0r9576Se8i0FeN3X3rSq-11U4QosZG5bZZu7alcQr80edJekJ-NJqACEZ5CFdEeLTySoqo0KBF37zJ*bLleyHDY1eyk*gGVzCf7VWLt8RQ
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малыми и средними предприятиями своей деятельности. В США нераспределенная прибыль 
является средством финансирования оборотного капитала и капитальных расходов для 58% 
и 47% малых предприятий соответственно. При этом нераспределенная прибыль в качестве 
источника финансирования оборотного капитала особенно важна для мелких по размеру 
предприятий (активы которых составляют до 100 тыс. долл.), для них этот показатель 
составляет более 60%, а для финансирования капитальных вложений ее чаще используют 
компании с активами более 1 млн. долл. 

Зарубежный опыт подтверждает, что именно кредитование является важнейшим 
внешним источником формирования финансовых ресурсов малых и средних предприятий,  в 
США 77% владельцев малых предприятий как минимум один раз за время ведения бизнеса 
обращались за получением кредита.Зарубежные малые и средние предприятия для 
привлечения внешнего финансирования используют также кредитные карты, выпущенные 
как на имя компании – юридического лица, так и на имя физического лица – владельца 
бизнеса. Кредитные карты обладают преимуществами направления полученных средств по 
усмотрению предприятия, поскольку кредит не носит целевой характер, а также простоты 
осуществления контроля над расходами. При этом, как и в случае с кредитными линиями, 
можно проследить тенденции изменения частоты использования кредитных карт в 
зависимости от размера предприятия, а также от срока его существования: с увеличением 
размера предприятия и срока осуществления им своей деятельности возрастает частота 
использования кредитных карт, выпущенных на имя компании, тогда как частота 
использования кредитных карт, выпущенных на имя физического лица, напротив, 
сокращается, о чем свидетельствуют данные по Северной Америке (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Доля малых и средних предприятий, использующих кредитные карты и 

кредитные линии в США и Канаде 
 

Формы финансирования Кредитные  
карты на имя 

компании 

Кредитные 
карты на имя 

физ.лица 

Кредитные 
линии 

США (в 2009 г.)    
все малые и средние предприятия  48,1% 46,7% 34,3% 
в том числе по отдельным категориям 
предприятий  

   

предприятия с числом наемных работников 
от 0 до 1 чел.  

32,0% 48,6% 19,4% 

предприятия с числом наемных работников 
от 2 до 4 чел.  

45,7% 48,1% 27,2% 

предприятия с числом наемных работников 
от 100 до 499 чел.  

71,5% 32,2% 82,3% 

Канада (в 2009 г.)    
все малые и средние предприятия  48,4% 50,0% 50,2% 
в том числе по отдельным категориям 
предприятий 

   

предприятия без наемных работников  38,2% 48,5% 41,1% 
предприятия с числом наемных работников 
от 0,5 до 4 чел.  

55,7% 54,7% 55,6%  

предприятия с числом наемных работников 
от 100 до 499 чел.  

68,1% н.д. 94,5% 

предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в течение 1-2 лет 42,3%  

64,0% 48,2%  

предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в течение 3-4 лет 43,9%  

56,4% 45,0%  
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предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в течение 5 лет и более  

51,0% 45,9% 52,8% 

 
Другим источником финансирования деятельности малых и средних предприятий 

является овердрафт. В целом, овердрафт представляет собой более дорогой вариант, тем не 
менее, ему часто отдают предпочтение из-за его большей гибкости. Стоит отметить, что, 
хотя ссуды в целом используются чаще овердрафтов, при создании предприятий кредитные 
учреждения, как правило, предоставляют заемщикам не ссуду, а именно овердрафт или 
кредитную линию, процентные ставки по которым существенно выше. Кредитные линии 
несут в себе гораздо больший риск, так как, помимо того, что они дороже, они могут быть 
закрыты в любое время по усмотрению кредитного учреждения. Безусловно, более 
предпочтительной для предприятия была бы ссуда, обеспечивающая бόльшую стабильность. 

В США основным государственным органом поддержки малого предпринимательства 
является Администрация малого и среднего бизнеса, имеющая отделения во всех крупных 
городах США и широкую сеть консультационных, учебных, информационных пунктов для 
малого и среднего бизнеса. Эффективной формой помощи малому бизнесу является 
разработка и реализация специальных межведомственных программ информационной, 
финансовой и научно-технической поддержки малого и среднего бизнеса на уровне 
отдельных штатов и всего государства. Участвуют в таких программах правительственные 
органы, банки, торговые палаты, союзы предпринимателей.  

Администрация малого и среднего бизнеса США (АМБ) (US Small Business 
Administration - SBA) - это центральное ведомство, занимающееся решением комплекса 
вопросов малого и среднего бизнеса, координирует работу других государственных структур 
США, имеет более 100 отделений во всех штатах, около 1000 местных центров по оказанию 
помощи малому бизнесу, в частности, в чрезвычайных ситуациях, работает в АМБ более 
3000 сотрудников  

АМБ реализует ряд программ развития и поддержки малого предпринимательства 
США:  

Основная помощь АМБ - предоставление гарантий под выделение различного рода 
займов банками для помощи начинающим компаниям, а также на достижение 
краткосрочных и долгосрочных целей созданным компаниям. Гарантии обычно выдаются по 
займам со сроком погашения 10-25 лет со ставкой не более чем 2,75% годовых.  

АБМ также предоставляет гарантийные обязательства в строительных проектах с 
участием малого бизнеса. Строительство (с бюджетом не более 1,25 млн. долл.) должно 
осуществляться по заказу федерального правительства. Осуществляет выдачу грантов 
фирмам на развитие, а также на проведение научно-технических исследований, 
осуществляемых но заказу правительства США.  

АБМ совместно с Министерством торговли США и ЭксИмБанком США оказывает 
содействие малому бизнесу в продвижении своих товаров и услуг за рубежом (юридические 
консультации, поиск партнеров за рубежом и т.п.).  

Одной из функций АБМ является оказание помощи малым предприятиям в 
восстановительных работах после чрезвычайных ситуаций (природных катастроф). Помощь 
предоставляется в форме:  

1. Гарантий на выдачу займов на приобретение и восстановление движимого и 
недвижимого имущества компании и семей-сотрудников. Проведение этих мероприятий 
осуществляется посредством присутствия представителей АМБ в местах стихийных 
бедствий в течение 3-х дней после объявления чрезвычайного положения.  

2. Предоставления пострадавшим займов в течение 7-21 дней.  
3. Распределения займов в течение 3-х дней после получения соответствующих 

документов (заявок) от компаний и семей-сотрудников.  
В рамках АБМ существуют специальные программы для различных слоев общества: 

помощь пожилым лицам и ветеранам, женщинам, представителям коренного населения 
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США, физически неполноценным лицам и больным и всем, заинтересованным в открытии 
своего собственного малого бизнеса (обучение, консультации, помощь в проведении 
закупок, и т.д.). Также предоставляются консультационные услуги по вопросам получения с 
помощью АМБ различного рода займов, а также проведение другой разъяснительной работы 
(таблица 3).  

 
Таблица 3 - Основные показатели развития малого бизнеса и государственной 

поддержки в США  
 

ВВП страны  $10,77трлн. 
доля МП в ВВП  52% $ 5,6 трлн. в 2009 г 
Государственный бюджет  $2,21трлн. 
доля расходов на инфраструктуру 
поддержки МСП в госбюджете  

0,036% $0,8 млрд. в 2009 г. 

Доля МП в общей занятости  50,1% 
Доля МП в количестве всех предприятий  (97,6%) 22,9 млн. предприятий 
Объём госзаказов размещенных в МП  $ 40 млрд 
Количество экспортно-ориентированных 
МП  

(~1%) 231 тыс. предприятий 

Объём экспорта США  $ 1146 млрд. в 2009 г 
в т.ч. продукты  $ 807,6 млрд. 
услуги  $ 338,4 млрд 
Доля МП в общем объёме экспорта  ( ~30%) $ 343 млрд . 

 
Государственная стратегия расширения экспорта разрабатывается Координационным 

Комитетом развития торговли США и нацелена на развитие высокотехнологичных и 
наукоёмких продуктов и услуг. К 2037 году ставится задача увеличить долю экспорта услуг с 
нынешних ~30% до 50% . Особое место в государственной политике уделяется развитию 
экспортных возможностей сектора МП. Для этого, был разработан ряд программ финансовой 
и технической поддержки экспортно-ориентированных МП. Вопросами развития экспортных 
возможностей МП занимаются 16 федеральных министерств и ведомств, в их числе: Комитет 
малого бизнеса в Конгрессе США (http://wwwc.house.gov/smbiz/); Комитет малого бизнеса в 
Сенате США (http://sbc.senate.gov/); Администрация малого бизнеса США АМБ 
(http://www.sba.gov); Министерство торговли США (http://www.doc.gov/).  

Анализ современного состояния говорит о постепенном снижении темпов роста малого 
и среднего бизнеса, что объясняется заполнением имеющихся рыночных ниш, ростом ряда 
малых компаний до категории средних, а также активизацией промышленного производства 
в ряде отраслей. При этом необходимо не стоит забывать и о имеющих место барьерах 
развитию малого и среднего бизнеса.  

Меры, предпринимаемые Правительством РК по поддержке экономики республики, в 
следующем году должны оказать позитивное влияние на деятельность по поддержанию 
уровня жизни населения и экономики в целом. 

В их числе: 
– меры финансовой поддержки МСБ через специальный фонд «Даму», призванный 

поддержать кредитование МСБ на более доступных условиях по сравнению с БВУ, 
лишенных внешнего фондирования; 

- дополнительная капитализация банков второго уровня (БВУ) за счет создания 
Правительством Фонда стрессовых активов (для выкупа проблемных активов у банков) и 
приобретения голосующих акций до 25% от уставного капитала системообразующих БВУ; 

- увеличение пенсий, заработных плат и стипендий на 25% в 2009 и 2010 годах и другие 
меры. 

В заключении необходимо отметить, что поддержка сектора малого и среднего бизнеса 
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должна осуществляться комплексно, на основе общей стратегии и скоординированных 
действий центральных и местных государственных органов, общественных объединений 
предпринимателей и сообщества международных и зарубежных организаций в Казахстане. 
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The transport system is one of the major systems which forms infrastructure of economy on 

which depends development of all republic sectors, ensuring interrelations of branches of economy, 
mobility of the population and a manpower. 

Government highly appreciates the strategic role of development of railway transport. The 
head of state Nursultan Nazarbayev in the Epistle to the people of the country "Strategy 
"Kazakhstan — 2050: the new political policy of the successful state" noted: "We revive the New 
Silk way, creating the main transport corridor Western Europe — the Western China". 

The main objective of transport branch of Kazakhstan as it is noted in Transport strategy is a 
high which is capable to satisfy needs of economy and the population for transport services [1]. For 
its realization it is necessary to use fully the arrangement advantage of the country: the transit 
bridge between Europe and Asia. Kazakhstan in view of the geopolitical situation and economic 
potential is the active supporter of integration into system of international relations and the 
participant of global economic processes. Active participation in integration processes in the 
Euroasian region, the forthcoming accession to the World Trade Organization will allow 
Kazakhstan to realize more fully the external economic potential in the most competitive sectors of 
economy. In particular, on sector of transport services these processes can lead to decrease in a 
share of the market occupied with domestic transportations. First of all, these fears are connected 
with the insufficient level of competitiveness of the Kazakhstan transportations which are in most 
cases do not satisfy the international standards of quality of transport services. 

Considering modern realities in aspect of modernization of transport and logistics it is 
possible to allocate major factors of priority of logistics in economic development of Kazakhstan: 

1. Geographical position. Such organizations kakUSAID, UNESCAP, TRASEKA and many 
others, undoubtedly give preference to Kazakhstan as to a transit corridor between the West and the 
East. 

2. Kazakhstan is the raw giant. If to take in a percentage ratio of export to import to RK, it 

mailto:nurgul_kns@mail.ru
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will leave approximately as follows Import - 45%, Export - 55%. Advantage of one over another is 
reached due to export of richness of a subsoil of our Republic. So, for 2011 the Ministry of 
Transport and Communications of RK and the Government of China defined the plan of the 
commodity turnover for this year passing through railway boundary transition Dostyk station of 16 
million tons, from them: export from RK to China is 11 million tons, import from the China to RK 
is 5 million tons. 

3. Infrastructure. This point can be surprising, however Kazakhstan "in inheritance" from the 
USSR got rather developed and thought over transport infrastructure, other question is its use in the 
first decade of independence. 

Considering a geographical position of the country, and that fact that a number of the 
international organizations regard Kazakhstan as the strategic player in questions of formation of 
the international corridors and thus is invested in its development by the large sums, it is possible to 
declare with confidence that transport in Kazakhstan is one of priority aspects of development. So, 
for an example we take transit time of delivery of one 40-foot container from China (boundary 
transition of Alashankou) through Kazakhstan (boundary transition Dostyk) in Russia (boundary 
transition of Ozinki), and further to Europe as a part of the container train, makes 7-10 days (for an 
example the minimum makes transit time through the territory of Russia 14 days). The rate for 
transit of the 40-foot container as a part of the container train along the set route makes 2000 USD 
(average data), as a part of the container train follows from 40 to 60 containers. The Dostyk station 
every day can process to 10 such trains. Further arithmetics: 60 containers X 10 trains X 2000 US 
dollars= 1 200 000 US dollars a day - such sum the transport complex is capable to earn  for the 
country, it is only an example of the railroads [2]. 

Full functioning of all economic system, successful integration of Kazakhstan into world 
economy, stable economic and social situation of the country is connected with an effective 
development of transport. Therefore, the development of transport system is one of priority 
problems of national economy.  

In the international division of labor the special attention is assigned to transport because an 
opportunity, an efficiency and terms of integration into world economy depend on it. Serving 
practically all types of the economic relations, the transport organizations participate in processes of 
implementation of all transactions.  Transportation is one of the most important elements of process 
of expanded reproduction as production can be used only after its delivery to the consumer.  

Transport itself directly does not create a material product, but it plays a key role in 
realization of interindustry and intra-branch communications in a uniform economic complex of the 
country. It should be understood as the category expressing "primary" relations of production. 
K.Marx wrote: "Except those things by means of which work influences regarding work and which 
anyway serve as conductors of its activity, in a broader sense all material conditions necessary in 
general belong to means of process of work in order that process could be made" [3]. 

Dynamically developing national economy makes new, more great demands of transport 
system. In market conditions it turned into one of necessary conditions of implementation of 
technological process, into the material tool of specialization, cooperation and integration. 
Transport is not only continuation of process of production, but also the prerequisite of its effective 
functioning because even small violations in its system immediately affect production, its rhythm, 
regularity and quality.  

Increase of economic growth in the country demands the advancing development of services 
of transport for satisfaction of a growing demand for transportations at the increasing volume of the 
made goods. The world practice shows that the gain of industrial production for 1% causes a gain of 
volumes of transportations for 1,5 — 1,7% [4]. 

To the transport complex of the republic presented by railway, automobile, pipeline, river and 
air means of transport is assigned the major part in implementation of intereconomic and interstate 
communications. 

In 2014 the transport branch of the Republic of Kazakhstan achieved growth on the main 
indicators in comparison with 2013. 
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Prospects of economic development of Kazakhstan with the expected preservation of growth 
rates of GDP at the level of 9-10% a year inevitably will entail increase of load of transport system. 
Especially on infrastructure of the railway and motor transport, playing a key role in industrial and 
economic processes within the country and in its export-import and transit operations. 

Transport and consumers of its services interact in the presence of two social and economic 
institutes: the market of transport services (mainly free economic relationship in the presence of 
rules and standards) and the state (administrative) power with the right to carry out and regulate 
tariff policy and investments into large projects. Practice of the developed countries testifies to not 
antagonistic coexistence of these two forms which develop supplementing each other. 

The organization of passenger traffic in the conditions of economic growth has a great 
importance for social and economic development of the cities and areas of the republic. Delivery of 
workers and employees to the enterprises of the city in many respects depends on steady and 
rhythmical work of passenger transport. The optimum system of the organization of passenger 
traffic in the conditions of the economic growth and development of new productions causes active 
mobility of the population in movement to workplaces and vacation spots, provides infrastructure 
transport development of large industrial and agrarian territories of the country. 

The invaluable role in development of transport infrastructure is played by public financing 
which is strong incentive for further development of economy in general. Because the development 
of all branches of economy stimulates the further growth of transport services, and improvement of 
the sphere of passenger transport positively influences rise in growth rates of economic 
development. 

Taking into account extensiveness of the territory and high transit potential, competitiveness 
of economy of Kazakhstan depends on development of transport infrastructure of each region. 
Especially a need of the balanced development of transport system of regions is actual and the 
strengthened interaction of the central and local executive bodies for questions of state regulation of 
transport activity at preservation of a tendency to decentralization. 

Around the world the logistics in itself is very profitable segment. The world market of 
transport logistics is estimated at 2,7 trillion US dollars, i.e. about 7% of world GDP. In the 
developed countries the share of transport logistics makes somewhere 13-14% of GDP. So in 
Ireland this indicator reaches 14,2%, in Singapore — 13,9%, Hong Kong — 13,7%, in Germany — 
13%. It testifies that these countries pay special attention to development of this sector as one of 
sources of the national income [5]. According to the data of Committee of Statistics of RK, the 
share of logistics is approximately 8% in Kazakhstan. 

 
Table 1. Structure of GDP by the production method 
 

NACE (final draft) 
9 

months of  
2013 

2013 
1 

quarter of 
2014 

Janua
ry-June of 
2014 

Production of goods 39,8 39,1 39,2 39,0 
Agriculture, forestry ang fishing 4,6 4,6 1,9 2,2 
Industry 29,4 28,4 33,6 31,6 
Mining and quarrying 16,9 15,5 19,8 18,5 
Manufacturing 10,5 10,9 11 10,7 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 1,7 1,7 2,5 2,1 
Water supply; sewerage, waste 

management and remediation activities 0,3 0,3 0,3 0,3 
Construction 5,8 6,1 3,7 5,2 
Production of services 52,8 54,2 53,7 54,1 
Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles and motorcycles 16,0 15,4 14,0 15,9 
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Transportation and storage 7,3 7,8 7,7 7,7 
Accommodation and food service 

activities 0,9 0,9 1,0 0,9 
Information and communication 2,4 2,7 2,1 2,2 
Financial and insurance activities 3,1 2,7 3,2 2,9 
Real estate activities 7,3 8,6 8,4 7,9 
Professional, scientific and 

technical activities 4,2 4,3 5,6 4,8 
Administrative and support 

service activities 1,8 1,8 2,1 2,0 
Public administration and 

defence; compulsory social security 2,2 2,0 2,3 2,4 
Education 3,3 2,9 3,7 3,5 
Human health and social work 

activities 2,1 1,6 2,1 2,1 
Arts, entertainment and 

recreation 0,7 0,7 0,7 0,7 
Other service activities 1,5 2,8 0,8 1,1 
Activities of households as 

employers; undifferentiated godds and 
services-producing activities of 
households for own use 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total for branches     
FISIM     
Gross value added  92,6 93,3 92,9 93,1 
Net taxes on products and 

imports 7,4 6,7 7,1 6,9 
 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Committee of Statistics 
 
It is possible to note with confidence that transit potential needs to be considered as a point of 

economic growth of the country. For this purpose it is necessary to provide increase of appeal and  
improvement of transport and logistics operations on any kind of transport taking into account 
granting full range of services, the offer of competitive tariffs, further improvement of corridors for 
transit freight traffics on a constant, linear, a basis where passing terms, the cost and system of use 
of these corridors, the organization and development of optimum conditions and infrastructure for 
the entering and leaving freight traffics, with the subsequent local distribution to terminal points of 
appointment will be accurately determined. It should be noted that it still not the complete list of 
tasks which need to be executed as much as possible to use the transit capacity of Kazakhstan. If it 
is made, Kazakhstan considerably will benefit from a contribution of transport logistics to economic 
development. 
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Современная экономика функционирует в быстроменяющемся мире, причем 

меняющемся кардинальным образом. Сегодня можно достаточно обоснованно говорить о 
том, что наступает качественно новый этап развития экономики и управления, существо 
которого состоит в освоении и широкомасштабном использовании информации высшей 
формы - научных знаний — практически во всех сферах социально-экономической 
активности общества.  

Свидетельством этому является бурно развивающийся в последние десятилетия 
процесс информатизации общества и экономики, который охватывает сегодня многие страны 
мира и все более отчетливо принимает характер глобальной информационной революции. И 
как следствие происходит процесс перехода от «материального» к информационному 
обществу - обществу, основанному на производстве, распространении и потреблении 
информации. Это - новая качественная ступень развития человечества, являющаяся сутью 
постиндустриального этапа [1, 13 стр.]. 

В системе государственного и местного самоуправления современная экономическая 
информация является принципиально новой как по своему содержанию, так и по тем 
последствиям, которые она вызывает практически во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Постиндустриальная стадия развития общества и экономики отождествляются с 
понятиями  «информационное общество» и «информационная экономика». Таким образом, 
переосмысление роли информации в развитии общества, экономики и управления, а также 
освоение информации как стратегического ресурса и движущего фактора дальнейшего 
развитии экономики являются сегодня исключительно важными и актуальными проблемами, 
которые приобретают не только общенаучную, но и общецивилизационную значимость [2, 
45 стр.]. 

Новая информационная экономика представляет собой экономику интеллектуального 
инновационного компьютеризированного общественного воспроизводства (производство, 
накопление, обмен, потребление и распределение совокупного общественного продукта как 
в его материальном, так и в его духовном воплощении). В начале ХХI века информационная  
экономика выступает как высшая форма обобществления социально-хозяйственных структур 
и базируется на послемашинной индустрии. Предметом информационной экономики 
являются информационно-экономические отношения между людьми в условиях 
использования информационных технологий и различных форм интеллектуальной 
собственности. Метод информационной экономики вытекает из информационной 
методологии, экономической синергетики, теории трансакционных издержек, аутсорсинга и 
реинжиниринга современных быстротекущих экономических процессов [3, 90 стр.]. 

Рассматривая вопросы современного влияния информационной экономики на развитие 
государственного и местного самоуправления, мы убеждаемся в актуальности   изучения 
закономерных тенденций развития информационно-электронной сферы и её функций в деле 
становления и развития в Казахстане современного информационного технологического 
уклада  [4, 178 стр.]. 

Мы считаем, что, когда денежная экономика становится инновационной, капитал 
начинает функционировать в денежно-информационной форме, которая лишь временно 
принимает вещественную форму и затем вновь обращается на  информационно-денежную 
форму. Используемая в этих случаях информация представляет собой знания и понимается 
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таким образом:  
• как профессиональные знания предпринимателя и работника; 
• как технологические знания специалиста; 
• как предложения всех заинтересованных субъектов относительно будущего 

положения дел.  
В последнее десятилетие, когда удалось вывести страну на стабильный уровень 

развития, укрепить финансовую систему, усилить рыночные механизмы, создались 
уникальные возможности для выстраивания качественно новой стратегии экономического 
развития. Принципиально новая экономическая политика «Нурлы-жол» нацелена на 
будущее, которая, максимально используя достижения современной цивилизации, 
проектирует совершенно иную траекторию развития. Казахстан активно формирует свою 
новую экономику, которая строится на фундаменте самых современных знаний, 
конкурентных инновациях. В стране разработана новая промышленная и инновационная 
политика, реализуются программы форсированного индустриально-инновационного 
развития, формируется виртуальная экономика. 

Мощным импульсом в значительном ускорении инновационных процессов стало 
интенсивное развитие процессов новой экономики в узком, строгом смысле этого понятия, 
как информационной экономики или экономики информационной эпохи. Объемы и темпы 
внедрения информационных технологий во все сферы, и масштабы их воздействия на 
экономику значительны. 

Сейчас 85% инвестиций в технологии "новой экономики" осуществляется компаниями 
традиционной экономики, и они направлены на развитие информационно-технологической 
базы корпораций на основе Интернета [5, 256 стр.]. Именно информационная составляющая 
стала катализатором новой экономики, придавая ей глобальный, всепроникающий характер. 
Новый менеджмент информационного стиля все больше опирается на неограниченные 
возможности информационных технологий. Так, в США фирмы ежедневно получают 
оперативную и системную информацию от миллионов потенциальных поставщиков и 
потребителей (их кредитном рейтинге, динамике объема продаж, производительности и 
рентабельности, качестве продукции, а также о доходах и покупках десятков миллионов 
домохозяйств). Это служит основой бенчмаркетинга, учета и анализа производительности 
важнейших ресурсов фирмы и факторов повышения конкурентоспособности. 

В Казахстане интенсивность проникновения информационных технологий в 
экономику, промышленность растет. В 2013 г. общие затраты в стране на эти цели составили 
6269 млрд. тенге. Инвестирование отрасли осуществляется главным образом самими 
предприятиями. Объем этих затрат составил 130 млрд., на средства госбюджета пришлось   
30  млрд. тенге [8]. Лидирующие позиции занимают отрасли связи, горнодобывающая, 
обрабатывающая промышленность, деятельность, связанная с вычислительной техникой, 
строительство, а также исследовательский сектор, высшее образование, энергетика и 
сельское хозяйство. 

Однако потенциал информационно-коммуникационных технологий в Казахстане 
используется не в полной мере. Недостаточным остается создание и использование 
предприятиями собственных веб-сайтов, размещение и получение заказов по Интернету. 
Многие сайты малоинформативны, редко обновляются, изложены только на одном языке. А 
ведь именно через сайты можно получить первоначальную и более полную информацию. Во 
многом это связано с ускоренным развитием электронной коммерции. 

Например, доля электронных продаж в общем товарообороте в США достигла - 6,4%, 
России– 1,6%, Казахстане – 0,25%. Услугами интернет-банкинга в РК пользуются в 
настоящее время около 500 тыс. человек. У казахстанцев наибольшим спросом в Интернете 
пользуются лекарства, цветы, электронные книги и доставка еды. Казахстанский интернет-
гипермаркет Homeshop.kz, имея 225 тыс. наименований товаров, является ведущим торговым 
центром такого рода [10]. 

 За период с 2013 года «электронное правительство» Казахстана поднялось в рейтинге 
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ООН на 43 позиции. В рейтинге ООН Е-Government Survey-2013, опубликованном в начале 
марта 2013 года, Казахстан занял 38-е место. Индекс онлайн услуг вырос на 10 позиций. По 
индексу е-участия Казахстан вместе с Сингапуром разделил 2 место. Порталом 
«электронного правительства» ежедневно пользуются свыше 25000 граждан. Выдано более 
13,3 млн. е-справок, за 1 полугодие 2014 года более 4 млн. электронных справок [9]. 

В решении задач предоставления информации и услуг гражданам и организациям 
успешно реализованы базовые компоненты и создана инфраструктура «электронного 
правительства» и такие проекты как: выдача электронных лицензий, ЦОН, электронная 
оплата налогов и штрафов, электронный нотариат, электронная таможня, электронные 
государственные услуги и Call-центр «электронного правительства». В целях повышения 
эффективности Правительства Республики Казахстан реализованы такие проекты, как 
электронный документооборот, электронные государственные закупки, порталы 
государственных органов, внедряется проект е-здравоохранение, охватывающий все 
лечебные учреждения и всю систему управления медициной Казахстана. 

Современное влияние информационной экономики на развитие государственного и 
местного управления в Казахстане определяется решением следующих задач:  

1. Обеспечение эффективности и открытости системы государственного и 
местного самоуправления. 

2. Внедрение новой модели информатизации государственных органов. 
3. Формирование информационно-коммуникационных технологий для снижения 

рисков техногенных аварий и стихийных бедствий. 
4. Стимулирование производства отечественного информационного контента. 
Вместе с тем, развитие информатизации экономики в области государственного 

управления и местного самоуправления предполагает  вхождение  в глобальную 
информационную инфраструктуру. Такая инфраструктура связана с мировыми 
информационными ресурсами. Для переработки нового ресурса необходим новый тип 
производства, каковым становится информационное производство [6, 21 стр.]. 

Итак, в системе государственного и местного управления на смену «старому 
индустриальному порядку» приходит новая экономика, двигаемая информационными 
технологиями и Интернетом. Новая экономика является динамичной, наукоемкой и чутко 
реагирующей на изменения. Развитие информационных технологий и одновременное 
обеспечение доступа к информации являются ключевыми факторами эффективного перехода 
к новой информационной экономике [7]. 

В заключении отметим, что влияние информационной экономики на государственное и 
местное управление связано с решением некоторых проблем. Решение же проблем 
государственного и местного управления с помощью начинающейся информационной 
экономики в Казахстане можно предложить и представить в следующем порядке. 

1. Необходимо дальнейшее развитие портала «электронного правительства», который, 
в том числе, будет служить площадкой для диалога с населением, обсуждением качества 
оказываемых услуг, и в том числе, консолидировать данные по планированию и 
фактическому освоению бюджетных средств государственными органами. 

2. С целью организации механизмов повышения эффективности применения 
информационных технологий в государственных органах управления и местного 
самоуправления надо  внедрение новой модели информатизации, основанной на переходе к 
использованию «облачных вычислений», ИКТ-аутсорсинга и консолидации заказов. 

В настоящее время мировая практика широко применяет модели виртуализации 
серверов и «облачных вычислений» на базе центров обработки данных. Результатом 
внедрения данной технологии является консолидация и экономия бюджетных средств, 
эффективность бизнес процессов государственных органов. 

На сегодняшний день в Казахстане начато внедрение технологии виртуализации 
серверов и «облачных вычислений» в государственном секторе. В 2010 году был запущен в 
эксплуатацию Серверный центр государственных органов, на базе которого с 2011 года 
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предоставляются услуги collocation (аренда стойко-мест для серверного оборудования), 
развернута консолидированная вычислительная площадка с применением технологии 
виртуализации для централизованного предоставления вычислительных ресурсов. 

3. Необходимо осуществление задач по повышению эффективности работы экстренных 
служб государственных органов управления и органов местного самоуправления. Через 
внедрение информационно-коммуникационных технологий такие задачи связаны с 
реализацией следующих мер: 

- для повышения эффективности и качества выполняемых задач надо продолжить 
работу по автоматизации операционной и производственной деятельностей экстренных 
служб; 

 - следует проводить  курсы повышения уровня компьютерной грамотности и 
информационной компетентности работников экстренных служб. 

4. Конкурентоспособность отечественного информационного пространства 
предлагается обеспечить посредством реализации широкого ряда стимулирующих мер, 
среди которых: 

- принятие мер нормативного и административного характера, стимулирующих 
государственные учреждения и организации к размещению имеющейся информации на 
официальных сайтах; 

- внесение предложений по применению налоговых и других преференций для 
развития отечественного информационного контента; 

- с целью развития открытого рынка производства контента  следует применять новые 
методы аутсорсинга и инсорсинга; 

- при одновременном обеспечении соответствующего уровня безопасности, надежности 
и скорости доступа надо снижать издержки владельцев Интернет-ресурсов на технико-
технологическое поддержание сайтов. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Характерной особенностью рыночной экономики является ее 
нестабильность. В частности, периоды быстрого экономического роста и высокого уровня 
занятости прерываются замедлением или спадом темпов экономического роста, ростом 
безработицы и снижением реальных доходов населения. Мировая экономика и экономика 
любой страны находятся в постоянном движении. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 
проблемы. Проблеме исследования устойчивости экономического развития стран посвятили 
труды такие выдающиеся отечественные и зарубежные ученые, как Кидланд Ф., Кондратьев 
Н., Михайловская А., Олешко А., Прескотт Э., Cацик В. и др. Одной из форм проявления 
экономической нестабильности является циклические экономические колебания, которые 
требуют тщательного изучения. 

Цель статьи. Цель статьи заключается в разработке предложений по содействованию 
устойчивому экономическому развитию путем снижения циклических колебаний. 

Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных 
научных результатов. Как показывает действительность, экономический рост не бывает 
равномерным. Периоды быстрого роста экономики меняются кризисами и застоем в 
экономике, причем этот процесс периодически волнообразно повторяется. Это 
преимущественно обусловлено цикличностью развития экономики стран. 

Экономические циклы существенно отличаются друг от друга по продолжительности и 
интенсивности. На практике волны различной длины накладываются друг на друга. Таким 
образом, итоговая кривая развития может быть представлена в виде суммы колебательных 
процессов с разной частотой относительно средней линии (тренда). Каждому этапу и каждой 
фазе длинной волны соответствует волна (или цикл) меньшей длины. Эмпирическая модель 
экономических циклов, согласно исследованиям Н.Кондратьева, имела следующий вид (рис. 
1). В результате в каждый конкретный момент движения экономической конъюнктуры мы 
видим только экономический показатель, который только мысленно можно рассматривать 
как результат одновременно долговременной тенденции, среднесрочной тенденции и 
краткосрочных изменений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вековая тенденция 
Длинные волны 
Средние циклы 
Малые циклы 
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Рис. 1. Суперпозиция экономических колебаний (отклонения от тренда) 
 
Циклические колебания представляют собой отклонения от вековой тенденции 

развития. Согласно исследованиям установлено, что чем более нестабильной является 
конъюнктура, чем больше варьируют экономические циклы, тем меньше будут темпы 
экономического роста [1; 5]. Это требует поиска путей снижения колебаний деловой 
активности, что будет способствовать стабилизации экономического развития. 

Начиная с 1970-х годов, экономическая динамика все больше синхронизируется с 
инновационной, что свидетельствует об исключительной роли инновационного фактора в 
достижении высоких темпов экономического роста. Еще в начале ХХ века Н.Д. 
Кондратьевым доказано, что нововведения и научно-технический прогресс являются 
факторами циклической динамики длинных волн (больших циклов). Влияние 
технологических шоков на экономическое развитие в пределах реальных экономических 
циклов обнаружили нобелевские лауреаты 2006 года Ф. Кидланд и Е. Прескотт [6]. 

Устойчивый рост высокоразвитых государств мира сейчас, прежде всего, базируется на 
использовании базовых инноваций, связанных со становлением и развитием укладов 
высшего порядка. Поскольку главным источником долговременного подъема есть новые 
поколения техники, а не просто новые модели в рамках одного поколения. В процессе таких 
революций создаются новые отрасли и секторы, а в старых происходят радикальные 
технические изменения. 

Так, например, сейчас в высокоразвитых странах 80-90% прироста ВВП обеспечивается 
за счет производства и экспорта наукоемкой продукции, в то время как доля Украины на 
рынке высокотехнологичной продукции, который оценивается в 2,5-3 трлн долларов США, 
составляет примерно 0,05- 0,1%. Особенно быстрыми темпами развиваются отрасли (иногда 
от 20% до 100% в год), предусматривающие использование технологий 6-го 
технологического уклада, а именно: био - и нанотехнологии, аэрокосмическая 
промышленность, системы искусственного интеллекта, опто- и микроэлектроника, микро 
механика, фотоника. 

Именно инновационное развитие обеспечивает построение экономики, способной 
гибко реагировать на циклические процессы и создавать запас технологической прочности 
как определяющий фактор эндогенной стабилизации цикличности и элиминирования 
негативных его последствий [1; 5]. 

Однако сейчас для Украины характерный глубокий инновационно-технологический 
кризис, национальная экономика фактически изолирована от общемирового процесса 
генерирования новых знаний, что приводит к снижению ее потенциала экономического 
роста в будущем. Отечественный ученый А. Михайловская пришла к выводу, что за 
тенденциями развития инновационной деятельности Украина находится на уровне 70-х 
годов [2].  

Полиукладность национальной экономики и господство в ней укладов низшего уровня 
(3-го и 4-го уровня) не в состоянии обеспечить высокие темпы развития Украины в 
долгосрочной перспективе, а, следовательно, и не способствуют созданию запаса 
технологической прочности страны.  

Отсутствуют в Украине и тенденции перехода к высокотехнологичным укладам. Так, в 
настоящее время инвестиции, которые, собственно, и определяют будущее нашей страны 
преимущественно направляются в низкотехнологичные уклады, а именно: 75% инвестиций 
направляются в 3-й технологический уклад и только 20% и 4,5% - в 4-й и 5- и уклады 
соответственно. В результате около 58% производимой продукции приходится на самый 
низкий 3-й технологический уклад (технологии промышленности строительных материалов, 
черной металлургии, судостроения, обработки металла, легкой, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности) и 38% - на 4-й. 

Как следствие, в стране формируется низкоукладная модель экономики, что 
провоцирует снижение ее конкурентоспособности и отставание от передовых стран мира. 
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Это не позволяет национальной экономике должным образом развиваться, делает ее 
уязвимой от негативных изменений конъюнктуры мирового рынка и требует немедленного 
перехода к инновационной модели развития. 

Освоение высокотехнологичного рынка является предпосылкой формирования в 
Украине «запаса прочности», что позволит иметь положительные сдвиги в национальной 
экономике и ввести действенные меры стабилизации цикличности в кратко-, средне- и 
долгосрочных периодах. При этом двигателем экономического развития должны стать 
инновации и технологии шестого технологического уклада, стимулирование которых 
позволит достичь стабильного экономического роста Украины. 

Развитие высокотехнологичного сектора экономики должно включать следующие 
составляющие [4]: 

- повышение инновационной активности промышленных предприятий в направлении 
создания технологических инноваций; 

- усиление связей «наука - производство» в направлении изготовления товаров в 
соответствии с потребностями рынка; 

- стимулирование внутреннего спроса на отечественную высокотехнологичную 
продукцию;  

- формирование научно-производственных комплексов, которые будут обеспечивать 
полный инновационный цикл от разработки инновации к массовому выпуску 
инновационного продукта; 

- развитие финансирования за счет использования механизмов рынка ценных бумаг, 
венчурного предпринимательства, льготного кредитования; 

- реализация программ поддержки высоких технологий; 
- стимулирование экспорта и достижения положительного баланса 

внешнеэкономической торговли высокотехнологичной продукцией. 
Выводы. Таким образом, в настоящее время залогом устойчивого развития 

национальной экономики является переход к инновационной модели развития. При этом 
особое значение приобретает становление высокотехнологичных укладов, соответствующих 
мировому уровню и способных обеспечить надлежащее обновление капитальных благ и 
повысить конкурентоспособность Украины. 
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Ғылыми жетекшісі - Д. Женсхан  
 
Жұмыссыздық қоғам өміріне тән құбылыс. Ол бұған дейін де болған, алдағы уақытта да 

бола бермек. Бұдан кейде әрқилы әлеуметтік-экономикалық проблемалар да туындап қалып 
жатады. Жұмыссыздық және еңбек нарығын реттеу мемлекеттік деңгейдегі өзекті 
мәселелердің бірі ретінде қала береді. Жұмыссыздықтың артуы елдің ЖҰӨ көлемін 
төмендетіп, әлеуметтік мәселелерді арттыра түседі, оның әсері көбіне әлеуметтік жағдаймен 
өлшенеді. 

Әсіресе, қазіргі нарық жағдайындағы қатаң талаптар орта жас топтары мен жастар 
арасында жұмыссыздар санын арттырып отыр. Оның мынандай факторлары бар: 
кәсіпорындардың біліктілік дәрежесін талап етуі, өндірістің жаппай автоматтандырылып, 
механикаладырылуы, еңбекті интенсивтендіру деңгейінің артуы, әлемдік қаржылық 
дағдарысқа байланысты өнеркәсіптің т.б. мекемелердің дағдарысқа ұшырауы, тіпті соның 
кесірінен жабылып қалуы, сондай-ақ мамандандырылудың біржақты жүргізілуі (қаржыгер, 
мұнайшы) – осындай себептерден жұмыссыздық асқына түсері мәлім. Бұл мәселелер 
мемлекеттік деңгейде нақты іс-шаралар мен бағдарламалардың болуын қажет етеді. Енді 
сол-салдарларға тоқталсақ. 

Еңбек нарығындағы жұмыссыздықтың мәнін ақпарат көздерін негізге ала отырып, 
қоғамдық жағдайға әсерін анықтайтын болсақ келесі оң және теріс әсерлермен сипатталады:  

Жұмыссыздықтың кері әсерлері төмендегідей сипатталады: 
− крименогенді жағдайдың өршуі; 
− халықтың әлеуметтік жағдайынын төмендеуі; 
− физикалық және психологиялық аурулардың көбеюі; 
− әлеуметтік дифференцияның өсуі; 
− мамандардың біліктілік қабілетінің төмендеуі; 
− еңбек белсенділігінің төмеңдеуі т.б. 
Жұмыссыздықтың оң әсерлері төмендегідей сипатталады 
− мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің артуы; 
− еңбек нарығындағы мамандарға таңдау мүмкіндігінің мол болуы; 
− бос уақытының көбеюі; 
− жұмыс орнын таңдаудағы еркіндік; 
− әлеуметтің мән мен еңбек құндылығының артуы т.б. 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік деңгейдегі мақсаттардың бірі жастарды 

жұмыспен қамту.  Мемлекеттік жастар саясатының негізгі мақсаттары — ол жастардың 
бойында қазақстандық патриотизм сезімін қалыптастыру, жастар шығармашылығын дамыту, 
салауатты өмір салтын қалыптастыру, жастардың жұмыспен қамтылуына ықпал ету, жастар 
кәсіпкерлігін дамыту, жастар арасында қылмысты болдырмау, отаншылдық құндылықтарды 
әспеттеу, жастардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да жан-жақты жағдай 
жасау, рухани-адамгершілік, интеллектуалдық және физикалық әлеуетінің, әлеуметтік 
мәртебесі мен экономикалық жағдайын, саяси, құқықтық, экологиялық және рухани 
мәдениетін көтеру, Қазақстан Республикасы президенті Н.Ә.Назарбаев жастарды әлеуметтік 
қорғауды назардан тыс қалдырмай, өз бақылауында ұстайды. Жастарға қатысты мәселелер 
қашанда бірінші кезекте. Ел ертеңі жастардың тұлға ретінде қалыптасып, белгілі бір 
мамандықтың иесі болуы өте маңызды. Елбасы тапсырмаларынан туындайтын міндеттерді 
саралай келе, жастар тәжірибесін ұйымдастырудың құқықтық нормалары қажет екендігі 
белгілі болды.  

Елдің ел болып, оның болашағының баянды да тұғырлы болуы, сол елдің жастарының 
қолында. Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Республикасын әлеуметтік 
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жаңғырту бағытындағы тапсырмалары, одан туындайтын міндеттер тұрғындар арасында, 
әсіресе жастар ортасында қызу талқыланады. Әлеуметтік қорғаудан – әлеуметтік өрлеуге 
бағытталған Елбасының «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық тұжырымдамасында қазақстандық дамудың 
мақсаттары мен міндеттері жайлы және ел жастарына деген қамқорлық, оларға барынша 
жағдай жасау толық айтылған. Жастарды жұмыспен толық қамту, олардың қоғамдағы 
орнының маңызын арттыру – басты мәселенің бірі. Елбасы «Мен жас ұрпақтың ел болашағы 
үшін маңызын әрқашанда атап көрсетіп келдім және атап көрсете беремін. Мемлекет әрбір 
жас адамның өз еліне міндетті түрде қажет болуы үшін бәрін де жасайды» дейді, жылдар 
ішіндегі экономикалық реформаларды талдау жастар арасындағы жұмыссыздықтың өсе 
түскендігін көрсетеді [1]. Жас еңбек ресурстарының саны айтарлықтай жоғары, бұл 
жұмыссыздардың өсе түскеңдігін болжауға мүмкіндік береді. Белгіленген жұмыс 
орындарына қабылдаудың қысқара түсуі және орта арнаулы оқу орындарына қабылдаудың 
азайғандығы, оқу орнын бітірушілердің көпшілігі жұмыссыздар қатарына жатады  

Қазақстан Республикасында жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныстың арасындағы 
айырмашьшық өсе түсуде. Мұндай жағдайда халық  арасында әлеуметтік қорғансыздық 
сезімі өсе түседі және олар өздерінің өмірлік деңгейін кез келген жолдармен көтеруге 
ұмтылады. 

                       

 
Сурет – 1. 2014-2015 жылдардағы қаңтар айындағы Қазақстан Республикасындағы 

еңбек нарығының көрсеткіштері (бағалау деректері). 
  
1-суретте көрсетілгендей, 2015 жылғы қаңтарда жұмыссыздар саны, бағалау бойынша 

жұмыссыздық деңгейі 5,0% құрады. Бұл көрсеткіш 2014 жылы 5,1% болған. Демек, 2015 
жылды 2014 жылмен салыстырғанда жұмыссыздық деңгейі 0,3 % төмендеген. Бұл көрсеткіз 
Қазақстандағы еңбек нарығының тұрақты екендігін көрсетеді. «Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы» бағдарламасында 2015 жылғы қаңтар айының соңына 47,3 мың адам ресми 
тіркелген. Тіркелген жұмыссыздар үлесі экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 0,5%-
ын құраса 2014 жылғы қаңтарда - 0,3% құраған.   

Осы мәселелерді мемлекеттік деңгейде реттеу бойынша жұмыспен қамту 2020 жол 
картасын іске асыруға республикалық бюджеттен келесі мөлшерде ақша ресурстары 
бөлінген: 2014 жылға – 98,3 млрд. теңге; 2015 жылға – 94,6 млрд. теңге; 2016 жылға – 95,7 
млрд. теңге көзделген. Осыдан кейінгі кезеңдерде Бағдарламаны қаржыландыру көлемі 

2014 
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Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджетті ескере отырып,  
нақтыланатын болған [2]. 

1 – кестеде көрсетілгендей, Қазақстан өңірлері бойынша 2015-2020жж. дейін жұмыспен 
қамтамасыз етілуге тиіс адамдар саны  жөнінен республикадағы халық санының көптігіне 
байланысты алдыңғы орында Оңтүстік Қазақстан облысы өңірі тұр. Бұл жалпы жұмыспен 
қамтылуға тиіс адамдар санының 13,8% құрайды. 

 
Кесте – 1. Қазақстан өңірлері бойынша 2015-2020 жж. дейін жұмыспен қамтамасыз 

етілуге тиіс адамдар саны, адам 
 

Өңірлер 2015 ж. 2016 
ж. 

2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 

Ақмола облысы 2560 2569 2695 3046 3523 3860 
Ақтөбе облысы 2519 2527 2652 2997 3466 3798 
Алматы облысы 5954 5973 6267 7083 8191 8976 
Атырау облысы 1698 1704 1788 2020 2337 2560 
Батыс Қазақстан облысы 1932 1938 2034 2299 2658 2913 
Жамбыл облысы 3410 3422 3590 4057 4692 5141 
Қарағанды облысы 4304 4318 4530 5120 5921 6488 
Қостанай облысы 3115 3125 3278 3705 4285 4695 

Қызылорда облысы 2012 2018 2118 2393 2768 3033 

Маңғыстау облысы 1565 1570 1647 1861 2153 2359 

Оңтүстік Қазақстан 
облысы 

7187 7210 7565 8550 9888 10834 

Павлодар облысы 2539 2547 2672 3020 3493 3827 
Солтүстік Қазақстан 
облысы 

2006 2012 2111 2386 2759 3024 

Шығыс Қазақстан 
облысы 

4359 4373 4589 5186 5997 6571 

Алматы қ. 2420 2427 2547 2878 3329 3648 

Астана қ. 4483 4498 4719 5333 6168 6758 

Қазақстан Республикасы 52063 52231 54802 61934 71628 78485 

www.stat.gov.kz мәліметтері негізінде авторлармен құрастырылған. 
 
Жұмыссыздықтың көбеюі экономикалық дағдарыс кезіндегі тиімсіз құбылыс. 

Жұмыссыздықпен күресуді бағалау үшін тиісті ақпараттың үш түрі: болашақ пайыздық 
мөлшерлемелер туралы ақпарат , меншікті тәуекел сыйлықақысы , корпоративтік табыс және 
дивидендтер [3]. 

Қазақстан Республикасында халықты жұмыспен қамту мекемелері жұмыссыздықпен 
күресу үшін бірнеше шаралар ұйымдастырды. Оларға тоқталатын болсақ: Үкімет 
Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік 
нысандар салу арқылы халықты жұмыспен қамту; несиелендіру тәжірибесін кеңейту; жеке, 

http://www.stat.gov.kz/
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қосалқы шаруашылықтарды дамыту тәрізді толып жатқан жұмыссыздықпен күресетін 
бағдарламаларды қабылдады [4]. Жұмыспен қамтудың белсенді саясатын жүргізу Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қызметінің негізгі әлеуметтік басымдықтарының бірі болып 
табылады. Жұмыспен лайықты қамтуды қамтамасыз ету – халықты әлеуметтік қорғаудың 
негізі, адам ресурстары әлеуетін дамыту және іске асырудың маңызды шарты, қоғамдық 
байлықтың артуы мен өмір сүру сапасын жақсартудың басты құралы. 

Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық, жалпы алғанда жұмыссыздық жұмыс 
күштерін резервациялайтын қойма рөлін атқарады. Әртүрлі структуралық өзгерістерге 
ұшырау салдарынан пайда болған артық жұмыс күші, белгілі бір уақыттан кейін басқа 
салаларды меңгеру арқылы жұмыс табады. Бірақ ол үшін оларға мемлекет және қоғам 
тарапынан көмек қажет. Қарап отырсақ, біздегі жұмыссыздық екі түрлі қарама қайшылыққа 
кездеседі. Біріншісі кадр тапшылығы болса, екіншісі белгілі бір салаларда оның артықтығы. 
Осы мәселелер ең бір шешім қиын мәселелер, дегенмен, оны да жоғарыда айтылған үлкен 
қоғамдық өзгерістер шешеді. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1.  «Егемен Қазақстан» газеті, 6 ақпан, 2015 жыл. 
2. Қазақстан Республикасының статистикалық комитеті http://www.stat.gov.kz  
3. Джон H Бойд. «Нарық орының жұмыссыздық жайлы жаналыққа әрекеті». // 

Scopus жариялау Detail, 2005;60(2). 
4. Қазақстан Республикасы, Жұмыспен қамту 2020 жол картасы. 
 
 
УДК 009 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Майбасова Зарина Турсуновна 
maibasova@mail.ru 

магистр социально-гуманитарного факультета,  
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы,  

Уфа, Россия 
 Научный руководитель – Е.Д. Жукова 

 
Предпринимательство в настоящее время занимает одно из важнейших составляющих 

экономической сферы в любом государстве. От эффективного функционирования, которого 
зависит и сбор налогов, и выпуск продукции, и занятость населения, что немало важно 
качество жизни, что в конечном итоге характеризует экономическое развитие. Именно 
поэтому огромное значение в развитии предпринимательства  на современном этапе имеет 
государственная поддержка предпринимательства. Поэтому в условиях рыночных 
отношений перед нашим обществом стоит множество сложных задач, среди которых важное 
место занимает развитие предпринимательства. Поддержка выражается в создании 
осознанно определенных условий, важнейшие из которых: экономические, правовые, 
стимулы для развития бизнеса, инвестирование (вложения как материальные, так и 
финансовые). Но также важно заметить, что для роста и развития бизнес сферы необходимо 
получение соответствующего образования и формирование предпринимательской культуры 
у населения, в частности у студентов. Так как в своей профессиональной деятельности им 
необходимо применять эти знания как на уровне просто потребителей, так и на уровне 
производителей (т.е. предпринимателей). Именно это является причиной для формирования 
предпринимательской культуры и пропаганды бизнеса в среде студентов, применяя при этом 
различные методы и приемы. При этом возникает главный вопрос как? и где? формировать и 

http://www.stat.gov.kz/
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воспитывать у студентов культуру бизнеса. Также важен вопрос - в каком возрасте? это 
уместно, в школьном возрасте когда мы начинаем прививать общекультурные ценности и 
даем знания о мире и его составляющих (в том числе и о предприятиях и их функциях для 
общества), либо это нужно студентам, которые строят уже свое будущее и им нужны 
дополнительные знания о различных вещах, также и о бизнесе (возможно, кого-то это 
подтолкнет к открытию своего дела). Есть сторонники развития предпринимательской 
культуры и в школьном направлении, и в вузовском. 

При этом следует учитывать, что круг проблем, связанных с организацией и 
реализацией предпринимательской деятельности, достаточно широк. На наш взгляд, сегодня 
особенно актуально уделить внимание вопросам, связанным с уровнем культуры будущих 
предпринимателей и предпринимательства, т. е. в студенческой среде. 

Школьным экономическим образованием в России предусмотрены различные 
факультативные курсы, также даются теоретические знания в блоке курса «основы 
экономики», однако не во всех школах изучают предмет экономика. Необходимо отдельно 
сказать о развитии и функционировании в практике бизнес-инкубаторов для школьников, 
школьных компаний, где школьники получают практические знания о бизнесе. Это является 
основой в подготовке будущих студентов.   

В сфере высшего профессионального образования на сегодняшний день практически на 
всех специальностях, где предусмотрена дисциплина «экономика» включен блок, 
изучающий основы предпринимательства, также действуют бизнес-инкубаторы, деловые 
игры, которые помогают получить знания о сфере предпринимательства.  Однако в каждом 
учебном заведении и у каждого преподавателя свои методы и способы передачи знаний, хотя 
современные государственные стандарты требуют от педагогов исполнять роль 
направляющего «модератора» и применять различные интерактивные методы обучения, в 
реальности же не все педагоги сразу перестраиваются под определенные стандарты. При 
этом следуя уже испытанным средствам и методам, чаще всего это лекционные занятия и 
защиты докладов на практических занятиях, где студенты не всегда и не все улавливают 
нужные понятия и знания.  

При этом важно заметить, что ни одна из форм учебного процесса не может быть 
признана универсальной, способной заменить другие, они находятся во взаимосвязи, 
взаимообусловленности и логической последовательности. Методика одной формы работы 
оказывает существенное влияние на другую. Таким образом, по-прежнему актуальной 
остается такая форма устного общения преподавателя с аудиторией с целью передачи 
научных знаний как урок-лекция. Однако возможность применения интегрированных и 
интерактивных занятий, что позволяет улучшить понимание транслируемой информации.  

А при воспитании и формировании предпринимательской культуры и развитии 
необходимых качеств для бизнеса на занятиях со студентами требуется учитывать и 
психологическое сопровождение, и культурологический подход, на что мы опираемся. 

Стоит отметить, что в развитии предпринимательских качеств у студентов, мы 
подразумеваем начальный этап развития  социально-психологических компетенций, которые 
в дальнейшем будут полезны для студентов при создании собственного бизнеса и 
положительного отношения к бизнесу в целом. К таким качествам относятся: умение 
работать в команде над решением общей задачи, выбирать соответствующую стратегию 
взаимодействия с партнёрами, эффективно воспринимать и использовать информацию, 
толерантность к неопределённости, умение активизировать и использовать собственные 
ресурсы, осознанное целеполагание, умение качественно и грамотно осуществлять 
презентацию [2]. 

Цели любой деятельности, в том числе и предпринимательской, вытекают из ценностей 
человека. Поэтому важным является диагностика ценностей студентов. Согласно 
исследованиям психологов, среди ценностей предпринимателей популярными являются 
ценности «ориентация на личное благополучие», «профессиональное саморазвитие». Самой 
важной ценностью для них является здоровье. Высокий рейтинг у предпринимателей  имеют 
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также такие ценности как интересная работа и материально обеспеченная жизнь. 
Отвержение ценности, как счастье других людей, объясняется трудностями совмещения на 
данном этапе развития отечественного предпринимательства общечеловеческих ценностей и 
ценностей, определяющих деловой успех. 

Мы предлагаем в формировании предпринимательской культуры у студентов 
применять не только теоретический материал, но и дополнительные источники информации 
такие как просмотр видеофильмов, чтение художественной литературы специально 
подобранной, произведения которые отражают как положительные стороны, так и 
отрицательные сферы предпринимательства. К примеру, такие произведения из мировой 
художественной литературы как: Ч.Диккенса «Крошка Доррит», Э.Золя «Дамское счастье», 
О. Бальзака «Шагреневая кожа», Чернышевского «Что делать?», Н. Гоголя «мертвые души» 
и т.д. 

При чтении подобных произведений у студентов появляется видение того, что такое 
предпринимательство, у каких героев получилось реализовать задуманное, что помогло им в 
деле, какие качества необходимы бизнесменам, необходимы ли ценности для человека в его 
деятельности. Конечно же, эти данные не точные и в реальности практически повсюду 
другие проблемы ожидают предпринимателей, однако культура поведения 
предпринимателей можно сказать едина и в реальной жизни и в книгах, так как книги 
написаны на примерах из жизни писателей, причем в различные времена. С психологической 
точки зрения художественная литература помогает осознать всю сущность 
предпринимательства прочувствов это на себе, в особенности если после прочтения 
предусмотрено практическое занятие с различными заданиями. 

Исходя из определения «Культура предпринимательства - это определенная, 
сложившаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления 
предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с действующими в стране 
(обществе) правовыми нормами (законами, нормативными актами), обычаями делового 
оборота, этическими и нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении 
цивилизованного бизнеса» [4], можно сделать вывод о том, что литература позволяет 
провести параллель с сегодняшним днем. Важно учитывать силу воздействия произведений: 
одно дело смотреть просто статистические данные, другое дело  подкреплять знания на 
конкретном примере, где описаны причины и последствия явлений.  

Следовательно, формирование предпринимательской культуры в высшей школе 
предполагает применение активных и интерактивных методов обучения для эффективного 
результата.    

Результатом формирования предпринимательской культуры в высшей школе должно 
стать, прежде всего, повышение уровня развития ключевых и базовых профессионально-
личностных компетенций, которое заключается в следующих характеристиках личности, 
обеспечивающих ее успешность: 

 - готовность к решению жизненных задач – способность анализировать нестандартные 
ситуации, ставить цели и соотносить их со стремлениями других людей, планировать 
результат и разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать результаты своей 
деятельности, что позволяет принять ответственное решение в той или иной ситуации и 
обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь; 

 - готовность к социальному взаимодействию – способность соотносить свои 
устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 
взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу, что позволяет 
использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач;  

- готовность к эффективной коммуникации – способность получать в диалоге 
необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 
диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 
уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 
личностным) других людей, что позволяет использовать ресурс коммуникации для решения 
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задач.  
- готовность к самопознанию — способность к рефлексии своего актуального 

состояния, способность понимать и осознавать собственные жизненные цели и задачи, 
эффективно использовать и развивать имеющиеся личностные ресурсы, готовность 
осваивать новые [3].  

Формирование культуры предпринимательства определяется многими факторами, 
среди которых первые места занимают цивилизованная внешняя предпринимательская 
среда, общественный и государственный менталитет, реально действующие правовые 
нормы, устанавливающие права, обязанности, ответственность предпринимателей, 
защищающие их от агрессивной окружающей среды, и, конечно, сам предприниматель и его 
корпоративная культура. Все эти факторы формируются на протяжении многих лет от 
получения основ предпринимательства до становления, развития и ухода с рынка 
предприятия. И главным звеном здесь является предприниматель с сформированной 
культурой поведения и ведения бизнеса и позитивно настроенным населением.  
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Наш век – век глобализации. Век, когда государство само по себе перестает быть 

субъектом международных экономических отношений. Всё большую и большую роль 
играют транснациональные компании и региональные интеграционные объединения. 
Именно поэтому интеграция с другими государствами является основой экономического 
развития и стабильности любой страны.  Для того, чтобы не потеряться в огромном 
глобализирующемся мире, страны объединяются в интеграционные группировки, которых 
сейчас насчитывается десятки, а то и сотни.  

У истоков интеграции, как правило, стоит экономический интерес и выгода. Весь 
процесс развития интеграционного процесса является экономическим, лишь завершающая 
стадия приобретает политический характер.  

Казахстан – молодое, активно развивающееся государство, имеющее значительный 
экономический потенциал.  Не так давно наша страна вступила на новую ступень интеграции 
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со странами-соседями – Евразийский Экономический Союз (ЕЭС). 
Важно помнить, что экономическая интеграция хоть и  содержит в себе не только 

положительные моменты, но и  ряд трудностей и возможно даже определенных опасностей 
для экономики стран-участниц, является объективным ответом на вызовы современного 
мира.  

Для того чтобы разобраться, какое значение для экономики Республики Казахстан 
играет  экономическая интеграция со странами Евразийского Экономического Союза, 
необходимо понять, что такое интеграция и какие этапы она проходит на пути своего 
развития.   

Экономическая интеграция - объединение экономических субъектов, углубление их 
взаимодействия, развитие связей между ними [1].  Применительно к международной 
экономике - переплетение национальных хозяйств и формирование на этой основе 
взаимосвязанных комплексов по производству какой-либо продукции. Тесно связана с 
такими процессами, как международное разделение труда, межгосударственная кооперация 
и специализация. 

Интеграция берет начало глубоко в древности. Около 10 тыс. лет назад основу 
интеграции составило объединение национальных хозяйств во всемирное хозяйство в 
результате  международного разделения труда. Однако подлинное взаимодействие началось 
только с появлением капитализма, все более углубляясь посредством развития машинной 
индустрии, увеличения масштабов производства и т.д. Сегодня интеграционный процесс 
представляет собой более совершенную форму сотрудничества государств, однако тоже 
проходит ряд этапов. Итерационный процесс расширяется (подключает всё новые и новые 
страны) и углубляется  (все сильнее переплетает экономики стран-участниц) от этапа к 
этапу. Выделяется 6 этапов интеграции. 

Первый этап – Преференциальная зона. Эта зона объединяет все страны, во взаимной 
торговле которых снижены или отменены таможенные пошлины на ввозимые товары. В 
некоторых источниках преференциальная зона не выносится в отдельный этап 
экономической интеграции, а считается ее подготовительным периодом.  

Второй этап – зона свободной торговли, где подразумевается отмена таможенных 
барьеров и количественных ограничений во взаимной торговле.  

Третий этап – Таможенный союз. Образование таможенного союза означает снятие 
таможенных барьеров на товары и услуги внутри группы стран. Также формируется единый 
таможенный тариф по отношению к третьим странам. На этом этапе отменяются 
ограничения на торговлю для членов союза и проводится единая внешнеторговая политика. 

Четвертый этап – общий рынок.  К условиям таможенного союза добавляются 
свободное перемещение капитала и труда, а также согласование между странами-
участницами общей экономической политики. 

Пятый этап – экономический союз. Страны заключают соглашение, разрешающее 
свободное обращение капитала, рабочей силы, товаров и услуг, а также предполагающее 
гармонизацию и унификацию социальной, фискальной и монетарной политики.  

Шестой этап – полная интеграция. Данный этап подразумевает собой политическую 
интеграцию (создание надгосударственных органов управления, ликвидация 
государственных границ и др.)  [2]. 

Нельзя говорить, что между этапами экономической интеграции существуют четкие 
границы. Начало следующего этапа лежит в предыдущем. Государства плавно переходят от 
одного этапа к другому, углубляя интеграционные процессы. Как правило, интеграционная 
группировка проходит все этапы ступенчато.   

Экономически страны интегрируются только на первых пяти этапах. Именно эти этапы 
мы будем рассматривать, говоря о евразийской интеграции.  

Важно отметить, что в первое десятилетие после распада Советского Союза среди его 
бывших участников возобладали дезинтеграционные тенденции. Многие государства, 
обвиняя в усугубившемся кризисе Россию, стремились  от нее отдалиться. Создавались 
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региональные группировки, в целях которых было оговорено избавление от экономического 
влияния РФ на страны. В создании таких союзов (например, ГУАМ в1997 году, фактической 
целью организации являлось снижение политического и экономического влияния России в 
регионе [3]) проявляется роль внешнего фактора на дезинтеграционные процессы, иными 
словами влияние третьих стран, таких как в первую очередь США. 

Да и между самими странами существовал ряд разногласий, в первую очередь 
территориальных из-за проведения границ между новыми независимыми государствами без 
учета национальных интересов и размораживания срытых ранее противоречий и конфликтов 
[3].  После распада быстрыми темпами стала разрушаться создаваемая долгие годы  идея  о  
едином советском народе как новой исторической общности [3].  Также страны боялись того, 
что интеграция может подорвать их молодой, только зарождающийся суверенитет. 

Сама Россия в первые годы после распада не желала активно интегрироваться, 
осознавая, что многим странам она нужна только как источник экономической поддержки 
без какой-либо взаимоотдачи.   Россия является одним из главных хранителей 
энергетических ресурсов (1-е место по запасам газа, 7-е – по запасам нефти в мире) [3]. 
Именно поэтому одним из основных аспектов дезинтеграции и создания интеграционных 
группировок был вопрос транзита российских углеводородов в Европу.  

Тем не менее, в небольшой период времени фактически ко всем странам на 
постсоветском пространстве пришло осознание необходимости сближения, экономического 
сотрудничества.  Дезинтеграционные процессы сегодня фактически преодолены. Ярким 
примером может  служить образованный в январе 2015 года Евразийский Экономический 
Союз, история создания которого отражает в себе историю формирования интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве, начиная с образования СНГ.  

Идеи евразийской интеграции лежат еще в идеях классического еврейства, 
основателями которого были Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и Г.В. Вернадский. О 
необходимости создания Евразийского союза заговорили еще в 20-30-х годах ХХ века [4]. 
Первый проект Союза Советских Республик Европы и Азии — Европейско-Азиатского 
Союза предложил академик А.Д. Сахаров еще до распада СССР [4].  

Однако, после распада Советского Союза в декабре 1991 года было создано другое 
интеграционное объединение – Содружество Независимых Государств. Несмотря на то, что в 
рамках СНГ принимались решения, которые были непосредственно направлены на 
экономическую интеграцию ее членов, СНГ так и осталось дискуссионной площадкой, 
организацией, не имеющей реальной действенной силы. Например, в 1993 году в Москве 
был подписан многосторонний договор об экономическом союзе, в 94 году – принято 
решение об образовании зоны свободной торговли и платежного союза и т.д. [5]. К тому же 
сложно представить процесс интеграции 12  государств одновременно за такой относительно 
небольшой промежуток времени на основах демократии и равенства.  Именно поэтому на 
территории СНГ создаются небольшие интеграционные союзы, а само Содружество 
продолжает оставаться площадкой  для обсуждения проблем региона.  

Важно отметить, что в 90-х годах после распада СССР экономическая обстановка как в 
Казахстане, так и в других странах региона, была катастрофической, углублялся 
экономический кризис. ВВП РК в 1992–1995 гг. сократился по сравнению с 1991 г. в среднем 
на 18,7%. В 1991–1995 гг. произошел обвал в инвестиционной сфере. Объем 
капиталовложений в 1995 г. составил менее 1⁄5 от уровня 1990 г. [6]. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев, президент молодого государства, понимал, что 
преодолеть глубокий экономический кризис в одиночку невозможно.  В марте 1994 года 
Н.Назарбаев предложил еще один детализированный проект создания Евразийского Союза, в 
который сначала должны были войти 5 республик (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, 
Таджикистан). В дальнейшем к Союзу могли бы присоединиться другие государства [4]. Но 
и этот проект не получил реального практического воплощения.   

На рубеже веков 26 января 2000 года Россия и Белоруссия создали Сообщество, 
которое вскоре было переименовано в Союзное государство. Союзное государство достигло 
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диграмма 1. ВВП в долларовом эквиваленте 
(млрд. долл) - ЕврАзЭС

глубокой интеграции, однако потребность в более широком союзе осталась.  
Поэтому начальным этапом можно считать Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), договор об учреждении которого был подписан в 2004 году в Астане главами 
пяти государств (России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, спустя два года 
присоединился Узбекистан). В октябре 2008 года Узбекистан приостановил свое членство в 
ЕврАзЭС, сочтя союз неэффективным.  В качестве результатов, достигнутых на этой 
ступени, отмечаются следующие: уже к 2010-2011 годам были преодолены последствия 
мирововго кризиса, относительно стабилизировались национальные финансы, повысился 
экономический рост во всех странах Сообщества, в 2011 году ВВП относительно 
предыдущего года возрос: в Таджикистане на 7,4%, Казахстане – на 7,5%, Кыргызстане – на 
5,7%, Беларуси – на 5,3%, России – на 4,3%. По данным Статкомитета СНГ в 2011 году 
валовой внутренний продукт в эквиваленте долларов США составил в России – 1852,4 млрд. 
долл., Казахстане – 186,6 млрд. долл., Беларуси – 48,9 млрд. долл., Таджикистане – 6,5 млрд. 
долл. и Кыргызстане –  5,9 млрд. долл.  [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из диаграммы, интеграция имеет не совсем равный характер, наблюдается 

явный перевес в сторону РФ. Второй страной по показателям идет РК. Этому есть ряд 
причин: начиная от географических масштабов до уровня экономического развития и 
демографической ситуации в стране. Несмотря на низкое процентное соотношение в ВВП по 
сравнению с лидерами евразийской интеграции, определенные экономические выгоды от нее 
получили все государства-участники Сообщества. Заметный прогресс в интеграции все-таки 
был достигнут. 

Уже в 2006 году на саммите ЕврАзЭС в Минске было принято решение о создании 
Таможенного Союза. С 1 июля 2010 года начал свою деятельность Таможенный Союз 
России, Белоруссии и Казахстана – трёх явных лидеров ЕврАзЭс. Союз оформил единое 
таможенное пространство этих стран. 9 декабря 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия 
подписали документы по созданию Единого Экономического Пространства (ЕЭП). И с 1 
января 2012 года ЕЭП начало действовать на территории стран – участниц Таможенного 
Союза [4].   

 Уже в 2012 году объемы взаимной торговли государств-членов Таможенного союза 
выросли по сравнению с 2011 годом на 8,7%, до 68,6 млрд долларов [8]. Это доказывает 
эффективность интеграции. Если говорить о динамике объемов взаимной торговли, то на 
первом месте Россия (44654,4 млн. долларов или 65%), на втором – Беларусь (17090 млн. 
долларов или 25%), на третьем – Казахстан (6837,8 млн. долларов или 10%).  

65%

25%
10%

диаграмма 2. Объем взаимной торговли (ТС) 

РФ Беларусь РК
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Однако необходимо отметить, что за 2012 год. Казахстан снизил  долю во внешней 
торговле 1,3%.  Это не говорит о снижении стоимостных объемов экспорта и импорта 
страны, это, прежде всего, говорит о том, что торговля других стран стала более активной. 
Наиболее активные торговые отношения происходят между Россией и Беларусью, на втором 
месте торговля России и Казахстана  23,8 млрд долл., между Казахстаном и Беларусью 
наблюдается динамика роста взаимной торговли [8]. В целом, результаты, достигнутые с 
подписанием Таможенного Союза, можно считать успешными.  

29 мая 2014 г. в столице Казахстана Астане лидеры России, Казахстана и Беларуси 
подписали исторически важный договор о создании Евразийского Экономического Союза. 

С 1 января 2015 года этот договор вступил в силу. На территории союза начинают 
действие четыре ключевые экономические свободы: свобода движения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы [9]. 

В ближайших планах трех государств следующие преобразования: в 2016 году должен 
быть создан общий фармацевтический рынок, к 2019 году - общий рынок электроэнергии, к 
2025 году - рынок нефти, газа и нефтепродуктов [9].  

Со 2 января 2015 года полноправным членом ЕАЭС стала Армения. В конце декабря 
2014 года договор о присоединении к ЕАЭС подписал и президент Кыргызстана Алмазбек 
Атамбаев. Кыргызстан станет членом Союза в мае 2015 года.  

Какие перспективы для экономики Казахстана несет в себе эта ступень евразийской 
интеграции?   

Безусловно, Союз подразумевает создание общего рынка услуг, соответственно, 
повышения конкурентной среды. Еще немаловажным фактором является построение 
привлекательного бизнес-климата с привлечением инвестиций, в большем количестве 
российских инвестиций. В странах союза планируется унифицировать режим для 
инвестиций. Инвесторы получат право возмещать за счет государства ущерб их вложениям в 
результате беспорядков, войн и революций. 

У предпринимателей появится возможность ввозить товары и вести бизнес в любой из 
указанных стран. 

В ключевых отраслях экономики государства будут вести согласованную политику — 
это касается энергетики, промышленности, транспортной сферы и сельского хозяйства. 
Ожидается, что всё это увеличит доходы трёх стран минимум на 15%. 

Россия, Белоруссия и Казахстан договорятся проводить единую макроэкономическую, 
антимонопольную, валютную и финансовую политику. 

Эксперты считают, что евразийский союз даёт реальный шанс для государств-
участников и потенциальных членов повысить свою конкурентоспособность на глобальных 
рынках, а также совместными усилиями осуществить модернизацию экономики.  

Однако, существует большое количество критики в сторону ЕАЭС. Противники Союза 
считают, что углубление этого интеграционного союза таит в себе ряд потенциальных 
опасностей, они оперируют следующими предположениями: вероятность экспансии 
российского бизнеса в РК, чрезмерная зависимость от российской экономики ( в условиях 
современной действительности, с учетом кризиса, это превращается в фактически основной 
аргумент) и т.д. Российский кризис сказался на РК, Его валюта подорожала на 50% в рублях 
по сравнению с первой половиной года. Это в существенной мере усложнило жизнь 
казахских компаний, которые экспортируют свою продукцию в Россию. Нельзя не брать во 
внимание явный перекос в евразийской экономической интеграции в сторону России, 
которая превосходит своих союзников по ряду факторов (территория, население, 
экономическое развитие и т.д.). Следует понимать, что в таких условия полностью 
справедливая интеграция невозможна.  

Россия и Казахстан с давних времен отличаются хорошими дружескими отношениями 
и крепкими связями в различных сферах: экономике, культуре, социальной сфере и т.д. Даже 
в период преобладания дезинтеграционных процессов на нашей территории, Казахстан не 
отдалился от России и продолжил сотрудничество.  Страны имеют множество предпосылок 
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для интеграции: близкое географическое расположение (самая длинная в мире общую 
границу – 7,5 тыс. км, схожие экономический уклад, социо-культурные условия, близкий 
менталитет населения, наличие схожих экономических проблем после распада СССР, также 
значительные исторические предпосылки для сближения и т.д.)   Можно, не боясь громких 
заявлений, утверждать, что именно Россия и Казахстан являются локомотивами евразийской 
интеграции и ее инициаторами. Сегодня особенно важно сохранять добрососедские 
отношения и укреплять взаимосвязь в ответ на вызовы глобализации и усиление влияния 
мировых держав. Эксперты считают, что ЕАЭС в перспективе может составить противовес 
ЕС и возросшему влиянию США.  Несмотря на ряд трудностей и опасностей, евразийская 
интеграция развивается и содержит в себе светлое будущее и благополучие наших стран.  
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Л.Н. Гумилeв aтындaғы EҰУ, Экономикa фaкультeті, туризм кaфeдрaсының студeнті, 
Aстaнa, Қaзaқстaн 

Ғылыми жeтeкшісі - Д. Жeңісхaн 
 

Aзық-түлік қaуіпсіздігі - бaрлық aдaмның әр уaқыттa физикaлық жәнe экономикaлық 
тұрғыдaн қaуіпсіз aзықпeн қaмтaмaсыз eтілуі. Ол aгрaрлық жәнe экономикaлық сaясaттың 
бaсты мaқсaты бoлып тaбылaды. 

Қaзіргі кeздe aзық-түлікпeн қaмтaмaсыз eтудің қaуіпсіздігі дүниe жүзі бoйыншa өтe 
күрдeлі мәсeлe. Сaудa-сaттықтың жaһaндaнуы сaлдaрынaн өзіміздe өндірілeтін жәнe шeттeн 
әкeлінeтін aзық-түліктің қaуіптілігі күшeйді. Мәсeлeн, сиырдың құтырық, aусыл aурулaры, 
шошқaның aфрикaлық обa aуруы, құс тұмaуы сияқты індeттeр aзық-түліктeр импорттaлғaн 
eлдeрдeн кeліп тaрaлуы әбдeн мүмкін. Мaл өнімінeн өндірілгeн aзық-түліктeр aуру 
туғызaтын, тұтынушылaрғa түрлі зиян кeлтірeтін пaтогeндeрдің көзі болып сaнaлaды. 

http://www.aup.ru/books/m215/
http://cyberleninka.ru/journal/n/novyy-istoricheskiy-vestnik
mailto:belle_97@list.ru
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Кeз-кeлгeн экономикaлық дaму үрдісіндeгі мeмлeкeттің бaсты мaқсaты aуыл 
шaруaшылық өндірісін қолдaйтын, хaлқын aзық-түлікпeн жaбдықтaуғa жәнeaзық-түлік 
тәуeлсіздігінe кeпіл бeрeтін aзық-түлік қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз eту болып тaбылaды. Қaзіргі 
тaңдaaзық-түлік қaуіпсіздігі мәсeлeлeрі, хaлықты сaпaлы жәнe қaуіпсіз тaмaқ өнімдeрімeн 
қaмтaмaсыз eту нaрықтың шырқaу шыңынa жeтіп тұрғaн кeздe өтe күрдeлі жәнe өзeкті 
мәсeлe болып тaбылaды. Aзық-түлік қaуіпсіздігі eліміздің ұлттық қaуіпсізідігінің бір бөлігі 
болып тaбылaды. Сeбeбі, бірдe-бір мeмлeкeт хaлықтық сaпaлы тaмaқ өнімдeрінe дeгeн 
сұрaнысын қaнaғaттaндырмaстaн, ұлттық, соның ішіндe экономикaлық қaуіпсізідігін 
қaмтaмaсыз eтуі мүмкін eмeс.  

Aзық-түлік қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз eту проблeмaлaры бірқaтaр мeмлeкeттік тeтіктeрді 
жeтілдіруді тaлaп eтeді. Қaзіргі уaқыттa тaмaқ өнімдeрінің сaпaсынa мeмлeкeттік бaқылaу 
мeн қaдaғaлaу функциялaры Дeнсaулық сaқтaу министрлігінің, Индустрия жәнe жaңa 
тeхнологиялaр министрлігінің тeхникaлық рeттeу жәнe мeтрология комитeтінің, сaнитaрлық 
-эпидeмиялогиялық қызмeттің жәнe вeтeринaрлық қызмeт aрaсындa бөлініп кeткeн.  

Aзық-түлік қaуіпсіздігін жоғaлту қaупінің болуы төмeндeгілeрді тудырaды: 
• импорттaн, яғни әлeмдік aрeнaдaғы экономикaлық жәнe сaяси конъюнктурaдaн 

хaлықты aзық - түлікпeн қaмтaмaсыз eтудің тәуeлділігі; 
• тaмaқ өнімдeріндe дeнсaулық үшін түрлі зиянды микроэлeмeнттeрдің болуынaн өнім 

сaпaсының төмeндeуі. 
Aзық-түлік қaуіпсіздігі-қaжeтті, тіпті жeкeaдaмның мaтeриaлдық жaғдaйы жeткіліксіз 

болсa дa, кeз - кeлгeн aдaмдaр тобы мeн қоғaм түгeлдeй оның функциясы мeн дaму 
мүмкіндігін - дeмогрaфиялық, экономикaлық, сaяси, мәдeни, интeлeктуaлды т.б. aнықтaйды 
[1]. 

Әлeм қaуымдaстығының aзық-түлік мәсeлeлeрінe дeгeн көзқaрaсы кeлeсі тeндeнциялaр 
мeн фaкторлaрғa бaйлaнысты қaтты өзгeрді: біріншідeн, әлeм хaлықтaрының, әсірeсe 
дaмушы eлдeрдің бaсым (800 млн. aдaм) бөлігі aшaршылықтa өмір сүрудe; eкіншідeн, 
көптeгeн шeт eлдeрдeaуылшaруaшылық өндірісінe кeрі әсeр eтeтін климaттық өзгeрістeр 
болудa; үшіншідeн, eгіс aлқaптaры қысқaрудa, сумeн қaмтaмaсыз eту мәсeлeлeрі қиындaй 
түсудe, экологиялық қaуіптeр өсудe. 

Көптeгeн ғaлым – экономистeр, aгрaрлық қaтынaсы дaмығaн мeмлeкeттeaзық-түлік 
қaуіпсіздігі жaғдaйының қaсиeттeрі кeлeсілeр болып тaбылaды дeп eсeптeйді: 

 жeргілікті aуылшaруaшылық өндірісін жәнeaуылшaруaшылық кeшeнінің бaсқa 
дa сaлaлaрын өмірлік мaңызы бaр тaмaқ өнімдeрімeн қaмтaмaсыз eту; 

 хaлықтaрдың қaжeттіліктeрін мaксимaлды дeңгeйдe қaнaғaттaндыру үшін eлдің 
бaрлық aзaмaттaрының қaжeтті тaмaқ өнімдeрінe қол жeтімділігін қaмтaмaсыз eтугe 
мүмкіндік бeрeтін aдaм өмірінe мaңызды aзық-түліктeрді қaжeтті көлeмдe, aссортимeнттe 
жәнe сaпaдa өндіру; 

 aуылдың әлeумeттік мәсeлeлeрін шeшумeн бірмeзгілдe экологиялық тeпe-
тeңділікті бұзбaй өндірісті дaмыту; 

 eлдің сыртқы сaудa қызмeтінe оң төлeм бaлaнсынa бaғдaрлaнa отырып бeлсeнді 
қaтысуы [2]. 

Aзық түліктік қaуіпсіздіктің дeңгeйінe әсeр eтeтін нeгізгі 
фaкторлaрдың клaссификaциясы 1-кeстeдe көрсeтілгeн. 

 
1-кeстe 

Нeгaтивті фaкторлaр Позитивті фaкторлaр 
Aзық-түліктік қaуіпсіздіктің дeңгeйін 

қaмтaмaсыз eтудeгі осaл нормaтивтік 
құқықтық бaзa 

Тұрaқты нормaтивтік құқықтық бaзaны 
құруы 

Инфляциялық процeстeр, бaғaлaрдың 
тұрaқсыздығы 

Бaғa құрылуының тиімді мeхaнизімін 
дaмыту, бaғa тeңдігін жaсaу 

Отaндық нaрықтың бөлшeктeрі мeн Eлгe импорттық тaуaрлaрдың eнгізілуінe 
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сeгмeнтeрінің импорттық тaуaрлaрмeн 
толықтырылуы 

шeктeу 

Хaлықтың өмір дeңгeйінің төмeндeуі Хaлықтың жaлпы мaтeриaлдық 
қaмтaмaсыз eтілуінің жоғaрлaуы. 

Ғылыми-тeхникaлық прогрeсс дeңгeйінің 
төмeндeуі 

Жaңa кіріспeлeрді дaмыту, жaңa тeхникa 
мeн, тeхнологиялaрды eнгізу 

Стрaтeгиялық шикізaт пeн aзық-түліктің 
шeт eлгe шығaрылуы 

Стрaтeгиялық мaңызды шикізaттaр мeн 
aзық-түліктің тaпшы түрлeрін шeт eлгe 
шығaруғa шeктeу 

 
Aзық-түлік тaпшылығының жылдaн-жылғaaртуының бір фaкторы рeтіндe хaлық 

сaнының өсуі, соғaн бaйлaнысты тaмaққa сұрaныстың бұрынғыдaн eсeлeніп aртып 
ортырғaны дeсeк, aл бaсқa фaкторы рeтіндe соңғы кeздeгі aгрaрлық сeктордың дұрыс жолғa 
қойылмaй, кeнжe қaлуы дeугe толығымeн болaды. Мәсeлeн, eліміздeгі aуылшaруaшық 
өнімдeрі 1990 жылы ішкі жaлпы өнімнің (ІЖӨ) 36 пaйызын құрaғaн болсa, бүгіндe бұл 
көрсeткіш 4 пaйыздaн aсaaлмaй тұр. Aзық-түліктің тeк 40 пaйызы ғaнa өзіміздe өндіріліп, 
қaлғaн 60 пaйызы шeтeлдeн тaсымaлдaнaды. Дeмeк, бұл жaғдaйдaaгрaрлық сaлaның рөлі 
eрeкшe [3]. 

Aзық-түлік қaуіпсіздігі қaй eлдің болмaсын тәуeлсіздігінің, eркін дaмуы мeн хaлқының 
әл-aуқaтының aртуының кeпілі болып тaбылaды. Бүгінгі тaңдaaуыл шaруaшылығын 
мeмлeкeттік қолдaу aрқылы eліміздің aзық-түлік қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз eтугe бaғыттaлғaн 
бірқaтaр жұмыcтaр aтқaрылудa. Aуыл шaруaшылығы өнімдeрін өндіру, қaйтa өңдeу 
өнeркәсібі экономикaның нeгізгі бір сaлaсы ғaнaeмeс, сонымeн біргe ол – aзық-түлік 
қaуіпсіздігінің дe кeпілі. Сондықтaн дa бүгіндe жүзeгeaсырылып жaтқaн мeмлeкeттік 
aгрaрлық сaясaтқaeрeкшe нaзaр aудaрып, оның aлдaғы уaқыттaғы дaму көрсeткіштeрі мeн 
нeгіздeрінің қaлaй көш түзeйтінінe болжaм жaсaй отырып, зaмaн тaлaбынa сaй стрaтeгиялық 
бaғыттaрынa қaжeтті өзгeрістeрді іздeніп, eнгізуіміз кeрeк. Aзық-түлікпeн қaмтaмaсыз eтудің 
бірдeн бір бaғыты – aуыл шaруaшылығындa кәсіпкeрлікті өрістeту, шaруa қожaлықтaрын 
кeңінeн дaмыту. Тeхнологияның жeдeл игeрілмeуі сaлдaрынaн шикізaттың уaқытылы 
өңдeлмeуі, жыл бойы жaнтaлaсқaн шaруaлaр eңбeгінің зaя кeтіп отырғaнының бір көрінісі. 
Сондaй-aқ, бұл жeрдe тікeлeй жeткізу жүйeсінің дaмымaуы, яғни сaтушы мeн тұтынушы 
aрaсындaғы тікeлeй сaудa жaсaу жүйeсінің жоқтығы дa – жинaлғaн өнімнің бeкeр жaрaмсыз 
болып, жeлгe ұшуынa сeбeп. Сондықтaн дaaзық-түлік қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз eтудe орны 
eрeкшeaтaлaтын aгросeкторды жaн-жaқты жоспaрлaй отырып, дaмытудың мaңызы мол. 

Қaзaқстaндaғы aзық-түлік қaуіпсіздігін aрттыру үшін төмeндeгі шaрaлaр жaсaлуы 
қaжeт: 

- Қaзaқстaндaaзық-түлік сaлaсынa тeрeң тaлдaу жaсaп, әр өнім түрі бойыншaeліміздe 
өндірілу, сырттaн әкeліну көрсeткіштeрін eсeптeу. Бұл рeттeaзық-түлік түрлeрінің өзіндік 
құны мeн бәсeкeгe қaбілeттілігі шaрттaрын eскeру кeрeк; 

- Тaлдaу қорытындысы бойыншa әрбір сaлaғa бөлінeтін қaржы, әкімшілік, жeр, кaдр 
рeсурстaры мәсeлeлeрінe қaтысты нaқты шeшімдeр қaбылдaу жәнe оны орындaудa жaуaпты 
тұлғaлaрды бeкіту; 

- Ішкі нaрықты қaмтaмaсыз eту үшін өндірілeтін aзық-түлік түрлeрінің тeк 
қоймaлaрдaeсeп бeру үшін сaқтaп қоймaй, жоғaры сaпaлы болуын қaмтaмaсыз eту; 

- Aзық-түлік сaпaсынa зeрттeулeр жүргізіп, бeлгілі бір жүйeгe кeлтіру; 
- Әр облыс, әр қaлaдaaзық-түлік қaуіпсіздігі бойыншa шaғын aймaқтық клaстeрлeр құру 

[4]. 
Қорытындылaй кeлe, қaзіргі тaңдaғы aзық-түлік қaуіпсіздігі мәсeлeсі ушығып тұрғaнын 

бaсып aйту кeрeк. Осы мәсeлeгe қaтысты әлeм қaуымдaстығының нaзaры aуып, aрнaйы 
бaғдaрлaмaлaр, жоспaрлaр жaсaлудa.  Eң бaстысы aзық-түлік қaуіпсіздігі дeгeн ұғымның 
түпкі мәнін түсініп, оның қaзіргі зaмaндaғы хaлық қaуіпсіздігінің бaсты құрaушысы рeтіндe 
тaну болып тaбылaды.Aзық-түлік қaуіпсіздігі eліміздің ұлттық қaуіпсізідігінің бір бөлігі 
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болып тaбылaды. Өйткeні, бірдe-бір мeмлeкeт хaлықтың aзық-түлік қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз 
eтпeй тұрып, eлдің экономикaлық, сaяси нeмeсe ұлттық қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз eтуі мүмкін 
eмeс. 

Сондaй-aқ aгрaрлық экономикaны мeмлeкeттік рeттeу мeн мeмлeкeттік қaржылық 
қолдaуды aзық-түлік қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз eту мaқсaтындa хaлықтың тaмaқ өнімдeрінің 
түрі мeн тұтыну көлeмін қaмту aясындa жүзeгeaсыру. Яғни, қaржылaндыру, aуыл 
шaруaшылығы шикізaтын өндіругe ғaнaeмeс, дaйын тaғaмдaр өндіругe бaғыттaлуы тиіс. 
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В условиях современной ситуации мировой экономики необходимо укрепить доверие 

национальных инвесторов, финансовых посредников и населения к финансовому сектору 
Республики Казахстан, который является основным центром поддержки и оптимизации 
Национальной экономики нашей страны. На этапе приближения кульминации глобального 
экономического кризиса данный аспект становиться актуальной темой обсуждения, ведь 
доверие, полученное уже сегодня станет залогом стабилизации экономики, ускорения 
оборота денежной массы и других активов, следовательно, в будущем мы перейдем с 
поступательного темпа на форсированный темп развития экономики, что позволит 
Казахстану выйти из кризиса достойно, а так же повысит стабильность прогрессирующей 
тенденции аккумуляции финансовых резервов и поступления прямых инвестиций в 
реальный сектор экономики.  

Для решения данной задачи необходимо исследовать современное состояние 
финансового сектора выявить причины недоверия: 

• оценив состояние внешних обязательств государства и банковского сектора; 
• рассмотрев состояние финансовых резервов  Республики Казахстан и банков второго 

уровня (БВУ); 
• определив возможность повышения гарантий сохранности вкладов по депозитам и 

пенсионных вкладов, ликвидность и устойчивость существования БВУ; 
• изучив динамику прямых иностранных инвестиций как источник развития экономики, 

через который путем распределения часть общественного продукта национализируется через 
налоговые и неналоговые поступления; 

• проанализировав рынок ценных бумаг (иначе фондовый рынок), активность участия 
казахстанских компаний и граждан Республики Казахстан. 

На основе анализа и выявления причин недоверия к финансовому рынку определить 
способы и инструменты его возврата. 

http://www.stat.gov.kz/
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Как известно всем, состояние внешних и внутренних обязательств страны и БВУ 
является значительным показателем состояния финансового сектора, так как характеризует 
степень самостоятельности и финансовой обеспеченности. Чем выше внешние займы, тем 
опасность неустойчивости растет, ведь, учитывая скорость изменения инфляции, курсовых 
разниц, фиксация долгосрочного долгового обязательства на одном уровне становится 
крайне сложной задачей, поскольку в стране действует плавающий курс и даже при 
фиксированном курсе его поддержка посредством валютных интервенций для страны 
становится в равной степени затратным делом. Данная обстановка, обусловленная риском 
невозврата инвестиционного кредита, вкладов по депозитам и иным вкладам, снижает 
доверие инвесторов и населения. 

Для оценки состояния внешних обязательств страны и банков второго уровня следует 
рассмотреть динамику за прошедшие 5 лет. Согласно официальным данным Национального 
Банка Республики Казахстан внешие долговые обязательства Казахстана, не учитывая при 
этом межфирменную задолженность, на 31.12.2010 года увеличились на 3,0 млрд долл. США 
по сравению с 2009 годом и составили  66,0 млрд долл. США, но внешняя задолженность 
коммерческих банков показала снижение на 10,1 млрд долл. США в сравнении с 2009 годом. 
Однако прирост внешнего долга органов государственного управления на 1,6 млрд долл. 
США создает проблему в эффективном использовании аккумулированных финансовых 
средств страны, поскольку государству пришлось вырвать средства из бюджета, что оказало 
прямое воздействие на последующий рост потребности во внешнх займах на будущий 
период. В итоге к концу 2010 года валовые долговые обязательства страны с учетом долгов 
по внешним займам иных секторов составили 119,2 млрд долл. США. 

Внешний долг государственного сектора в 2011 году 5,1 млрд долл. США, иначе всего 
лишь 4 % из валовой задолженности, что касается задолженнности банковского сектора, то 
он превысил долг государственного сектора в три раза, заняв общую долю в 12 %, составив 
14,6 млрд долл. США в денежном эквиваленте. 48 % внешних займов сформировались в 
сегменте межфирменной задолженности других секторов, образовав долг 59,9 млрд долл. 
США. Оставшаяся доля задолженности перед неаффилированными нерезедентами страны 
составила на тот момент 36 %. Таким образом валовый внешний долг страны на конец 2011 
года был 123,8 млрд долл. США. 

 2012 год характеризуется увеличением внешней задолженности государственного 
сектора с 5,1 млрд долл. США в 2011 году до 5,5 млрд долл. США. Долг банков второго 
уровня составил 13,6 млрд долл. США, заняв 10 % в общей валовой задолженности страны. 

Межфирменная задолженность других секторов увеличилась на 6,6 млрд долл. США и 
итоговая сумма была выражена в 66,5 млрд долл. США. Учитывая задолженность иных 
секторов валовой долг по внешним займам на 31 декабря 2012 года был 137,0 млрд долл. 
США. Всего валовой долг страны вырос на 11,9 млрд долл. США. 

Внешний долг органов государственного сектора и Национальног Банка к концу 2013 
года в совокупности был выражен в 5,7 млрд долл. США. При этом банковскому сектору 
удалось снизить общий долг на 2,4 млрд долл. США по сравнению с 2012 годом, что в сумме 
составило 11,2 млрд долл. США. В общей сумме долга попрежнему лидируют 
межфирменные обязательства, охватив 72,7 млрд долл. США. Итоговая сумма внешнего 
долга выросла  до 148,7 млрд долл. США. 

Валовой внешний долг Казахстана на 31 декабря 2014 года превысил сумму 155,2 млрд 
долл. США, где доля обязательств государственного сектора в денежном эквиваленте дошла 
до 5,9 млрд долл. США, а банки второго уровня показали значительное улучшение в общем 
финансовом состоянии, так как сумма долговых обязательств в сравнении с 2013 годом 
снизилась на 0,6 млрд долл. США, показав общий долг в сумме – 10,6 млрд долл. США. 
Задолженность остальных секторов превысила 138,7 млрд долл. США, что крайне плохо 
влияет на общее финансовое состояние страны перед приближающейся кульминационной 
точки глобального мирового кризиса. 

Валовой внешний долг растет в общей массе, но сделав акцент исключительно на 
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государственном и банковском секторах, ситуацию можно оценивать относительно 
стабильной, хотя рост обязательств органов государственного управления становится первой 
проблемой недоверия национальных инвесторов и населения, ведь они, выполняя роль 
внутреннего кредитора страны, должны быть уверены в своевременном возврате своих 
вложений в государственные ценные бумаги, в свою очередь коммерческие банки также 
должны задуматься о суммах задолженности, ведь, несмотря на их уменьшение, ликвидность 
банковского сектора резко снижается, что затрудняет эффективное взаимодействие между 
депозитным и ссудным портфелем, тогда как вкладчики и инвесторы рискуют своими 
сбережениями и вкладами. Ежегодно увеличивающаяся сумма валового долга угрожает 
финансовым резервам страны, а так же уровню гарантийных возмещений по депозитам, 
иным вкладам и по праву становится одной из причин недоверия к финансовому сектору. 

Оценив состояние внешних обязательств страны, стоит рассмотреть динамику 
изменений финансовых резервов государства и коммерческих банков, чтобы увидеть 
объективные возможности возврата доверия к финансовому сектору страны, ведь при 
непредвиденных обстоятельствах, в особенности, в случае досрочного истребования 
исполнения обязательств по внешним займам, государство и иные участники финансового 
сектора должны создать условия для ответа по займам  и одновременного обеспечения 
внутренних потребностей. Оптимизация роста финансовых резервов как никогда важный 
аспект гаранта финансовой устойчивости служит ключевой основой доверия инвесторов и 
населения к стране и ее банковской системе, ведь резервы влияют на изменение цен и курса 
национальной валюты по отношению к иностранной валюте. 

К концу 2010 года по результатам операционных изменений в сравнении с 2009 годом 
(23,1 млрд долл. США) финансовые резервы страны  возросли на 4,7 млрд долл. США до 
28,3 млрд долл. США. Но учитывая то, что структура резервов достаточно сложная 
необходимо обратиться к Таблице 1, которая отразит реальную динамику за прошедшие 5 
лет. 

 
Таблица 1. Финансовые резервы РК за 2010-2014 г.г. (млрд долл. США) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 

Валовые международные резервы      
Объем резервов на начало годового периода 23,091 28,275 29,328 28,269 24,715 
Объем резервов на конец годового периода 28,275 29,328 28,269 24,715 28,919 
Изменение (%) 22,450 3,724 -3,610 -12,572 17,009 
Активы в СКВ      
Объем резервов на начало годового периода 20,591 25,223 25,177 22,121 19,164 
Объем резервов на конец годового периода 25,223 25,177 22,121 19,164 21,524 
Изменение (%) 22,495 -0,182 -12,138 -13,367 12,314 
Золото      
Объем резервов на начало годового периода 2,501 3,052 4,151 6,148 5,551 
Объем резервов на конец годового периода 3,052 4,151 6,148 5,551 7,395 
Изменение (%) 22,031 36,009 48,108 -9,710 33,219 
Чистые международные резервы      
Объем резервов на начало годового периода 22,531 27,711 28,769 27,736 24,170 
Объем резервов на конец годового периода 27,711 28,769 27,736 24,170 27,967 
Изменение (%) 22,990 3,817 -3,590 -12,856 15,709 
Активы НФ РК      
Объем резервов на начало годового периода 24,368 30,980 43,625 57,927 70,792 
Объем резервов на конец годового периода 30,980 43,625 57,927 70,792 73,562 
Изменение (%) 27,133 40,816 32,783 22,208 3,912 

Источник: данные раздела статистики Национального Банка Республики Казахстан. 
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Исходя из данных Таблицы 1, изменение финансовых резервов страны 
характеризуются большой амплитудой колебания и не имеют устойчивой тенденции 
возрастания. Отрицательные изменения периода 2012 – 2013 г.г. связаны с упадком 
экономического роста, объясняющегося снижением объемов производства нефтегазового 
сектора и металлургических отраслей из-за падения спроса Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики на продукцию данных  направлений. Резкий скачок 2014 
года в сторону увеличения финансовых резервов объясняется девальвацией национальной 
единицы – тенге к доллару. Изучив динамику резервов страны можно сказать о том, что 
тенденция дальнейших изменений не предсказуема, ведь на текущий месяц – март валовые 
международные резервы Казахстана выросли на 0,556 % и составили 29,080 млрд долл. 
США, активы страны в свободно конвертируемой валюте, то есть в долларах, снизились на 
0,195 % и представлены суммой 21,482 млрд долл. США, касательно резервов в золоте 
инверсия выражена в 2,745 % и в стоимостном варианте составила 7,598 млрд долл. США, 
чистые международные резервы увеличились до 28,314 млрд долл. США, а разница 
составила 1,240 %, активы Национального Фонда Республики Казахстан упали на 2,527 % 
или до 71,703 млрд долл. США с имевшихся в наличии 73,562 млрд долл. США, учитывая во 
внимание столь короткий промежуток времени, стоит приложить все силы в рост будущего 
периода, что крайне важно для выхода из глобального кризиса и возврата доверия 
национальных инвесторов и населения к финансовому сектору, в особенности для 
возможного покрытия дефицита бюджета текущего года. 

Совокупные финансовые резервы БВУ 2010 года составляли 74,7 млрд долл. США при 
максимальном курсе 148,46 тенге за 1 доллар и пройдя этап в 4 года на сегодняшний день 
достигли 1,443 трлн долл. США, что является показателем роста самостоятельности банков, 
сил в обеспечении своей ликвидности. 

При условии сохранения дальнейшей тенденции снижения внешнего долга БВУ и 
органов государственного управления, а так же высоких темпов наращивания финансовых 
резервов финансовый сектор может вдвойне увеличить потоки инвестиций со стороны 
национальных инвесторов и вложений юридических и физических лиц в ценные бумаги 
участников финансового сектора. Это даст толчок мультипликативному приросту богатства 
не только государства и банковского сектора, но и приросту благосостояния всего народа 
Казахстана. Скорость роста доверия в свою очередь даст цепную реакцию оборотов капитала 
и его наращиванию.  

При активном участии национальных инвесторов в финансовом секторе страны 
национальная валюта – тенге может преодолеть траекторию падения, то есть девальвации, 
ведь ускоряя темпы ее движения через финансовых посредников, скорость снабжения 
приоритетных проектов и задач будут выполнятся в нужные сроки и с необходимым 
качеством, что в ближайшем будущем поможет увеличить долю продукции 
перерабатывающих отраслей в валовом национальном продукте страны, перейти на внешние 
торги без доллара, то есть торги  с обменом национальных валют по экспортно-импортным 
договорам стран. Такие аспекты политики возврата доверия к финансовому сектору в разы 
увеличат прибыльность, как материальной сферы производства, так и рейтинг 
государственных и корпоративных ценных бумаг, посредством которых образуется буфер 
финансовых резервов, а это значит, что любые вклады (инвестиционные и иные) будут 
гарантироваться автономно каждым финансовым участником рынка, то есть по 
инвестиционным кредитам каждая отрасль будет нести индивидуальную ответственность, 
избавив государство от дополнительных акцептов оферты и позволит стране заниматься 
вплотную ростом человеческого капитала. 

Уже на данный период времени Правительство и Национальный банк РК предприняли 
меры по обеспечению более высокой ликвидности БВУ для модификации циркуляции 
финансов, увеличив гарантируемую сумму сбережений по деопзитам с 5 млн тенге до 10 млн 
тенге. Данное решение повысит тенговую ликвидность и избавит граждан страны от 
инфляционных потерь. Конкурентоспособность и выгодность вложений в ценные бумаги 
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станет актуальным инструментом финансирования. Такие перспективы выгодны Единному 
Накопительному Пенсионному Фонду РК, так как, вкладывая свои средства в 
государстветтные и корпоративные ценные бумаги, пенсионный фонд поддержит прирост 
экономической эффективности производственного сектора и сферы нематериального 
производства, а так же, учитывая переход системы начисления пенсии по трудовому стажу, 
подтолкнет трудовую активность к высокой планке и активизирует ее интеллектуальный 
рост. 

В самый напряженный момент финансового кризиса иностранные прямые инвестиции 
(далее ПИИ) так же сыграют немаловажную роль в росте внутреннего доверия к 
финансовому сектору. Действующий инветиционно привлекательный имидж страны должен 
без затруднений обеспечивать вливание иностранного капитала в национальный финансовый 
сектор. Но этот аспект является очень трудным, важно сбалансировать зависимость сектора 
от внешних инъекций, чтобы недопустить увеличения дифицита бюджета, потребности в 
займах и повторного спада доверия к финансовому сектору.  

За последние 5 лет поток инвестиций выдерживал тенденцию роста. Только за этот 
период согласно последним данным комитета статистики РК при Министерстве 
Нацинальной Экономики в Казахстан было привлечено более 98,598 млрд долл. США. При 
наличии объема ПИИ 19,059 млрд долл. США в 2010 году Казахстану удалось выйти из 
финансового кризиса и поддержать доверие инвесторов, подняв уровень притока на 0,22%, 
не смотря на то, что в предшествующем году БВУ понесли убытки в размере 2 млрд долл. 
США  и ВВП страны упал 13,58%  и составил 115,306 млрд долл. США. 2011 год показал 
резкий скачок в объмах ПИИ благодаря тому, что уровень цены на нефть (сорт - Brent) 
держался выше 100 долл. США за баррель, а средний уровень цены был 110,9 долл. США за 
баррель, что в значительной степени увеличило доходы иностранных инвесторов в доле 
капитала казахстанского сектора, которые содействовали наращиванию последующего 
притока. Все это отразилось на финансовом секторе: в данном периоде иностранный 
банковский сектор увеличил инвестиции в 3,5 раза с 0,75 млрд долл. США до 2,6 млрд долл. 
США. В итоге на 31 декабря 2011 года объем ПИИ вырос на 38,86%, достигнув 26,467 млрд 
долл. США. В 2012 году тенденция роста ПИИ была выражена в 9,32%, что обосновывается 
стабильностью цен на нефть, ростом экспорта продукции перерабатывающего сектора на 
23,81%, в разработку которого ушел основной поток прямых инвестиций. Иностранные 
инвестиции 2013 года пошли на спад, снизив уровень объема на 16,58%, составив 24,137 
млрд долл. США по сравнению с 28,935 млрд долл. США  в 2012 году. Если говорить о ПИИ 
2014 года, то тенденция прироста ушла за минус, таким образом, инвестиционный поток 
снизился на 13,6%. В 2015 году поток иностранных инвестиций непредсказуем, ведь от 
стабильности финансового сектора страны будет зависеть объем потенциальной 
инвестиционной нагрузки. 

Данные инвестиционные потоки, которые прошли национализацию путем 
перераспределения части валового внутреннего продукта, стали одним из факторов роста 
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, что так хорошо сказывается на росте 
стабильности финансового сектора страны, где государство выступает гарантом. Только в 
2010 году совокупность налоговых и иных поступлений составили 19,878 млн долл. США 
при максимальном курсе 148,46 тенге за доллар, в 2011 году прирост поступлений был более 
30,21%, иначе общая масса достигла 25,884 млн долл. США при изменении максимальной 
стоимости доллара на 00,06 в сторону снижения. Данные показатели характеризуют свойство 
быстрого наращивания устойчивости финансового кризиса после второй волны 
экономического кризиса (второе полугодие 2009 года). 2012 год сбавил темп на 12,42%, что 
связано с ростом цены за доллар до 150,86 тенге, конечная сумма упала 22,667 млн долл. 
США, конечно же другие причины упоминались ранее. 2013 год сопровождался резким 
увеличением объемов потока налоговых и неналоговых поступлений за счет поддержки 
секторов экономии со стороны государства из-за снижения ПИИ, так прирост был 33,93 %, 
не смотря на рост курса до 154,52 тенге за доллар, дошли до 30,360 млн долл. США. 2014 год 
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можно рассматривать с двух сторон: поступления, выраженные в национальной валюте, 
продолжали расти, составив 5,082 млрд тенге, но в связи с девальвацией тенге в иностранной 
валюте движение поступлений произошло в сторону уменьшения, составив 27,480 млн долл. 
США. Таким образом, инвестиции стимулируют не только развитие реальному сектору 
экономики и ее финансовой устойчивости, но и увеличивает финансовую устойчивость 
государства, которое обеспечивает дополнительную поддержку ликвидности и 
капитализации финансового сектора страны. 

Но большим минусом для финансового сектора является низкая активность участия 
простого населения в фондовом рынке Казахстана, так как средства, обращающиеся в 
данном секторе, приносят доход в несколько раз выше, чем на депозитах, а так же их 
инвестиционная эффективность оказывает прямое воздействие на экономику страны. 

Изучив общее состояние финансового сектора, возврат доверия возможен через 
следующие инструменты и способы: 

• ежегодно снижать валовые обязательства путем активизации мультипликационного 
прироста активов финансового сектора через интенсивную концентрацию капитала, излишки 
которых будут покрывать внешние долги без процесса отвлечения средств из бюджета и 
иных финансовых резервов государства и БВУ; 

• обеспечить фиксацию долговых обязательств путем регулирования реальной 
инфляции в долгосрочном периоде, применяя количественные ограничения, где тактикой 
продвижения к данной цели является текущее регулирование курсовых разниц и спекуляции. 
Инструментом решения данного вопроса выступают форварды, которые дают возможность 
держать первоначальный уровень долга в относительно стабильной ситуации; 

• своевременно очищать финансовый сектор от банков, имеющих быстро спадающую 
активность и низкую ликвидность, повысить барьеры для функционирования новых БВУ в 
данном секторе посредством повышения нормы уставного капитала и установления нормы 
ежедневной капитализации активов, которые будут способствовать увеличению резервов 
БВУ, что в свою очередь сохранит финансовые резервы государства от нерентабельного 
вложения средств, а так же увеличит количество добровольных пенсионных вкладов, что так 
же является показателем доверия финансовому сектору, являющийся мощным 
катализатором потока инвестиций в реальный сектор экономики; 

• для поддержки высокой ликвидности финансового сектора уделять внимание 
ссудному портфелю начиная с момента первой просрочки по выплатам кредитных 
обязательств, меняя структуру погашения займов: банку следует отказаться от применения 
штрафных санкций, не считая задолженность просроченной, что даст для заемщика средств 
«передышку» при условии, что повторная просрочка влечет за собой штрафные санкции в 
двойном размере; 

• тщательное планирование ссудного портфеля путем применения инструментов, 
подразумевающих продажу проблемных кредитов и введение иных инструментов погашения 
проблемных, в особенности безнадежных кредитов: выпуск ценных бумаг заемщиком, как 
инструмент рефинансирования кредита; передача юридических прав заемщика в пользу БВУ 
до момента погашения нормы обязательств и штрафных санкций. 

Решив проблемы сегмента коммерческих банков вышеперечисленными способами и 
инструментами, дисциплина и личностная ответственность субъектов экономики, 
пошатывающих стабильность финансового сектора, значительно вырастет, тем самым мы 
добьемся необходимого уровня ликвидности, объемов финансовых резервов, являющиеся 
залогом самостоятельности, инструментом страхования рисков падения финансового 
сектора, повышения ставки гарантийных вкладов по депозитам, пенсионным и иным 
вкладам. Данные действия будут способствовать дальнейшему росту притока ПИИ не в 
зависимости от состояния мировой экономики, ведь инвестиции и резервы финансового 
сектора будут взаимостимулировать друг друга, увеличивать привлекательность ценных 
бумаг на мировом и внутреннем фондовом рынке. Все это в совокупности гарантирует 
возврат доверия иностранных, национальных инвесторов и простого населения к 
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финансовому сектору РК. 
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Нұрболқызы Айгерім 
Ведущий специалист отдела экономического планирования управления  

территориального планирования Республиканского государственного предприятия  
на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр государственного  

планирования и кадастра» 
 
Торговая политика Казахстана является составной частью государственной 

экономической политики и заключается в определении и реализации комплекса мер, 
направленных на регулирование сектора торговли. 

При этом государственная торговая политика, должна соответствовать изменениям 
внутренних и внешних условий, максимизировать выгоды от глобализации и сокращать ее 
угрозы. Основными задачами торговой политики являются: 

С одной стороны – повышение конкурентоспособности отечественных товаров и 
защита отечественных производителей. С другой стороны – защита потребителей и создание 
условий для развития организованной торговли. 

Таким образом, предметом регулирования торговой политики государства является 
внешняя и внутренняя торговля. 

Развитие и совершенствование внешней торговли – одна из сложных 
внешнеэкономических проблем, которая остаётся ключевой задачей национального развития 
Казахстана [1]. 

В настоящее время экспорт Казахстана составляет существенную долю экономики 
страны, через которую реализуется около двадцати процентов её валового национального 
продукта. Он является значительным источником финансирования национальной экономики 
для удовлетворения первостепенных  потребностей народного хозяйства. Состояние 
экспорта во многом определяет процесс интеграции Казахстана в мировое хозяйство.  

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан (далее - РК) в 2013 году составил 133,5 
млрд. долл. США, что на 86,4% больше по сравнению с 2009 годом. Вместе с тем, экспорт 
РК вырос на 96% и составил 84,7 млрд. долл. США, а импорт увеличился на 72 % и составил 
48,8 млрд. долл. США [2,8].  

http://www.nationalbank.kz/
http://www.nac.gov.kz/
http://www.analitika.kz/
http://www.economy.kz/
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Рисунок 1. Внешнеторговый оборот Республики Казахстан 

 
Основными поставщиками товаров на рынок Казахстана в 2013 году были: Россия 

(нефть, бензин, трубная продукция и т.д.), доля которой составила 38% от общего объема 
импорта Казахстана и Китай (электроника, вагоны, телефонные аппараты и т.д.) – с долей 
17% [3]. 

В структуре экспорта наибольший удельный вес состоит из сырой нефти - 72,8%, 
металлургической продукции - 9,2%, химической продукции - 4%, природном газе - 4,1%, 
машиностроительной продукции - 1,5%, нефтепродуктах - 3,5, пищевой продукции - 3,2%, 
древесине и целлюлозно- бумажных изделиях - 0,1%, других товарах - 1,4% [3]. 

 

 
Рисунок 2. Структура экспорта Республики Казахстан 

 
Сегодня Казахстан по объему экспорта занимает 40 место среди мировых экспортеров. 

Поставки экспорта производится 120 странам мира, в том числе готовая продукция 
поставляется в 111 стран [4]. 

Наибольшая доля экспорта РК 54% направляется в страны Европейского Союза (далее - 
ЕС). В Китай экспортируется 17% всего экспорта РК.  Экспортная доля, поставляемая в 
страны Таможенного союза (далее - ТС), составила 7%. В страны остального мира 
направляется доля экспорта, равная 16% [7]. 

Наибольшую долю обработанной продукции занимает экспорт в Нидерланды (39%), 
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Великобританию (17%), Польшу (7%), Германию (6%)  и т.д. В Нидерланды поставляются 
нефтепродукты, ферросплавы, титан и изделия из него и газы нефтяные и др. В 
Великобританию экспортируются медь рафинированная, серебро, нефтепродукты, оксиды и 
гидроксиды хрома, в Польшу газы нефтяные, в Германию ферросплавы, газы инертные, 
также в Финляндию поставляются нефтепродукты, газы нефтяные [12]. 

Значительную долю экспорта в Китай (37%) составляют рафинированная медь и 
сплавы медные. С 2009 года увеличиваются экспорт урана и цинка. 

Основная доля обработанного экспорта в страны ТС это металлы (43%) и продукции 
химической промышленности (25%). Продукция других отраслей: машиностроение, 
агропромышленный комплекс, текстильная и др., занимает долю 32%. В Россию 
экспортируются минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, 
металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, каучук, природный 
уран, рафинированная медь, прокат, алюминий нелегированный. 

 
Таблица 1 - Региональная структура экспорта Республики Казахстан 
млрд. 

долл. США 
2009 2013 прирост доля 

Экспорт 
РК 

43,2 84,7 96% 100% 

в том числе: 
ЕС 21 45,7 117,6% 54% 
Китай 5,9 14,4 144% 17% 
Остальные 

страны мира 
7,3 13,7 87,7% 16% 

ТС 5,8 5,9 1,7% 7% 
Страны 

СНГ, без ТС 
3,2 5 56,2% 6% 

 
Стимулирование выхода отечественных компаний на внешние рынки 
Для развития несырьевого сектора 2010 году была утверждена Государственная 

программа форсированного индустриального развития (далее - ГПФИИР). Ее функцией 
является диверсификация и повышение конкурентоспособности экономики путем развития 
несырьевого сектора экономики и улучшения благосостояния народа за счет роста доходов. 
В основе лежат максимальная отдача от природных ресурсов, повышение эффективности 
человеческих ресурсов, реализация геополитического потенциала. В связи с этим была 
разработана специальная программа "Экспорт-2020", оператор которой Национальное 
Агентство по экспорту и инвестициям "Kaznex Invest" [5]. 

За годы реализации ГПФИИР (2010-2013 г.г.) в Казахстане налажена комплексная 
система поддержки и развития экспортеров. Государственной поддержкой в этом 
направлении охвачено около 1500 предприятий несырьевого сектора [6]. 

Созданный в 2010 году Таможенный союз расширяет рынки сбыта для казахстанской 
продукции. Так как, экспортом считается вывоз товара за пределы таможенной территории 
ТС то есть в третьи страны, вывоз товаров из Казахстана в Россию или Беларусь не является 
экспортом, а произведенный на территории Казахстана рассматривается как товар ТС.  

В Казахстан уже привлечено около 3 миллиардов прямых инвестиций, также уже 
действует более 3,5 тысячи совместных предприятий Казахстана и России и более 70 
предприятий - с участием белорусского капитала. 

Вследствие этого, в 2013 году Национальное агентство по экспорту и инвестициям 
KaznexInvest провело 6 торговых миссий в Беларусь, Россию, Украину, Китай, Грузию, 
Кыргызстан, в которых приняли участие 81 производитель отечественной продукции. В 
результате химической, пищевой, машиностроительной отраслях удалось заключить 
экспортные контракты на 57 млн. долларов США [9,11]. 
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Также, 37 казахстанских компаний – химическая, строительная, пищевая, 
металлургическая, текстильная, машиностроительная, электротехническая, 
фармацевтическая отрасли, приняли участие в 25 международных специализированных 
выставках. В итоге заключены экспортные контракты на сумму более 27,8 млн. долларов 
США с компаниями России, Узбекистана, Монголии, Азербайджана, Кыргызстана. 

Кроме того были проведены презентационные мероприятия 48 товарных знаков в 
Японии, России, Венгрии, Афганистане, Турции, Германии, ОАЭ, КНР. Это дало 
возможность компаниям заключить экспортные контракты на 50 млн. долларов США. 27 
отечественных производителей были представлены на национальных стендах "Made in 
Kazakhstan" в КНР (пищевая, химическая, металлургическая отрасли), России (пищевая 
отрасль, легкая промышленность), Германии (пищевая отрасль), Туркменистане 
(строительная отрасль). Контракты на 7,5 млн. долларов США – таков эффект данного 
инструмента в этом году [5,7]. 

Механизм возмещения 50% затрат предприятий, понесенных ими при выходе на 
внешние рынки, впервые в Казахстане был внедрен в 2010 году. По результатам 2013 года 
были возмещены затраты 51 предприятию на сумму 181 млн. тенге. 

Министерство индустрии и новых технологий РК совместно с Агентством "Kaznex 
Invest" занимается разработкой Национальной экспортной стратегии РК.  

Задачи Национальной экспортной стратегии: увеличение объемов несырьевого 
экспорта; расширение товарной диверсификации экспорта; прогнозирование будущих 
трендов в мировой торговле с целью наиболее эффективного управления процессом 
экспортной деятельности; построение общенациональной системы поддержки экспорта; 
повышение глобальной конкурентоспособности страны. 

Одно из успешных предприятий – ТОО "Сольтрест" – официальный дистрибьютор 
производителя пищевой поваренной соли "Аралтуз" – подписало контракт о поставке соли с 
самой крупной на сегодня торговой сетью России "Магнит". До 2018 года компания поставит 
продукцию на 250 млн. российских рублей. ТОО "Сольтрест" стало первым казахстанским 
поставщиком, заключившим договор с головным офисом российского ритейлера. Для 
компании это возможность закрепиться на федеральном рынке на долгий срок и в целом, 
продемонстрировать потенциал товаров казахстанского производства. 

Кроме того, Алматинское предприятие "Концерн Bakarassov" – производитель 
лакокрасочных материалов осенью этого года открыло представительство компании ТОО 
"Концерн "Bakarassov" в столице Туркменистана в г. Ашхабад. Компания активно пользуется 
государственной поддержкой, вследствие чего за последние два года ей удалось выйти на 
рынки Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Монголии. Общий объем экспорта в 
эти регионы в 2013 году составил 500 тонн, в 2014 году компания планирует увеличить этот 
показатель вдвое. 

Также следует отметить, что отечественный производитель вертолетов ТОО 
"Еврокоптер Казахстан Инжиниринг" выходит на рынок Монголии. Компания подписала 
меморандум о проведении технического обслуживания вертолетов "ЕС-145" на территории 
Монголии, оказания консультативной помощи и технической поддержки, а также обучения 
летно-технического персонала. Агентством "Kaznex Invest" проведена презентация 
казахстанских вертолетов в Республиках Беларусь, Украина, Туркменистан и Азербайджан 
[4].  

Машиностроительная отрасль Казахстана обладает хорошим потенциалом для 
дальнейшего развития. В первую очередь, это растущий спрос со стороны отраслей-
потребителей - нефтегазовой и строительной, развитие которых может оказать 
мультипликативный эффект на рост смежных отраслей [16]. 

В связи с этим, продуктивными темпами развивается отечественное производство 
автомобилей. В период с 2009 по 2013 год выпуск автомобилей вырос в 11,4 раза, а доля 
автомобилестроения в секторе машиностроения как отрасли увеличилась на 4% и составила 
18% (Toyota, Kia, Hyundai, Lada, Ssang Yong и т.д.) [2]. 



4041 

2012 году для доступа крупной торговой магистрали стартовал в реализацию 
глобальный проект «Новый Шелковый путь». Цель проекта для Казахстана возродить свою 
историческую роль и стать крупнейшим деловым и транзитным хабом Центрально-
Азиатского региона, своеобразным мостом между Европой и Азией. В результате реализации 
проекта к 2020 году транзитные потоки через Казахстан из Юго-Восточной Азии на Запад, из 
Европы в Центральную Азию увеличатся почти в два раза. Именно это должно стать 
главным источником конкурентного преимущества Нового Шелкового пути [3]. 

Казахстан наращивает морские перевозки. Расширяются и укрепляются порты: Актау, 
Атырау, Баутино, Курык. Ожидается, что к 2015 году объемы транспортировки нефти через 
казахстанские порты вырастут с ежегодных 10 миллионов тонн до 38 миллионов, сухих 
грузов - до трех миллионов тонн. 

Поскольку Казахстану крайне важно иметь выход к мировому океану, а кратчайший 
путь к нему проходит именно через территорию Персии.  

В связи с этим, 3 декабря 2014 года в эксплуатацию сдана железнодорожная ветка 
"Казахстан-Туркменистан-Иран". Длина ветки составляет 900 километров, 82 километра из 
которых проходит через Иран, 700 километров по территории Туркменистана и 120 
километров через Казахстан. Маршрут позволит сократить до 600 километров расстояния 
между Персидским заливом, Центральной Азией и Европой, что значительно сократит 
транспортные расходы. По прогнозам, к 2020 году объем перевозок по новому маршруту 
может составить 15 миллионов тонн, в том числе 3 миллиона тонн транзитных грузов. 

Транзит является несырьевым потоком, инструментом реализации геополитического 
потенциала, который также представляет собой возобновляемый источник. Он в малой 
степени зависит от такого фактора, как цена на энергоносители. 

Например, Дубай и Сингапур являются логистическим и индустриальным хабом. В 
этих центрах сконцентрированы товарные позиции, то есть, созданы условия для ввоза и 
вывоза товаров. Есть доступ к любому товару в любое время. Также удобство заключается в 
доступе к специалистам необходимого профиля. В-третьих, эти страны являются экспортно 
ориентированными: легко вывозить и доставлять товар. Учитывая все это, Казахстану 
необходимо стать эффективным транспортно-логистическим и индустриальным центром, 
обеспечивающим интересы торгово-экспортной деятельности, так как транзит и 
производство неразрывно связаны между собой [2]. 

На международном рынке Казахстан может расширить внешнеэкономическую 
деятельность, принимая меры поэтапного развития. 

Формирование региональных торгово-экономических блоков является одной из мер 
улучшения экспортного потенциала страны. Движение товаров и услуг в регионе СНГ 
обусловлено объективными факторами. Дальнейшее усиление экономической интеграции со 
странами СНГ предполагает развитие производственной и научно-технической кооперации, 
торгово-экономических связей, создание зон свободной торговли, таможенных союзов и др. 

Опыт развития внешней торговли азиатских стран показывает, что именно благодаря 
региональным торговым и инвестиционным связям им удалось добиться лучших результатов 
в развитии экспорта продукции обрабатывающей промышленности. 

Таким образом, на первоначальном этапе реструктуризации экспорта рынками сбыта 
отечественной продукции будут приграничные страны, то есть Россия и государства 
Центральной Азии, где существует спрос на казахстанские товары. Все большую 
заинтересованность Казахстан проявляет к расширению и укреплению торгового 
сотрудничества со странами региона «Шелкового Пути». Кроме того, между странами СНГ 
необходимо развивать торговлю готовой продукцией. По исследованию международных 
экономистов, только торговля готовыми продуктами может перерасти в международное 
производственное кооперирование, привести к развитию торговли отдельными деталями и 
компонентами и стимулировать интеграцию национальных экономик [8,9]. 

В современном мире торговля деталями и компонентами растет высокими темпами. 
Подавляющая часть этих торговых процессов происходит между развитыми странами и 
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связывает их теснейшими производственными узами. Низкая и стабильно падающая доля 
готовых продуктов в товарообороте стран СНГ не дает возможности запустить этот процесс 
[6,7,13]. 

Вместе с тем, национальные интересы республики в международной торговле 
рассматриваются так же через участие в транспортных коридорах. В Евроазиатском 
пространстве Казахстан участвует в трех транзитных направлениях: «Европа - Россия - 
Китай», «Европа - Китай через страны ОЭС», «Россия - Центральная Азия».  

Действующие транспортные инфраструктуры СНГ, как с точки зрения их 
географического положения, так и исторической традиции, уже в ближайшие годы станут 
базой для объединения транспортных систем двух субконтинентов и создания транзитного 
моста «Восток - Запад». Это, в свою очередь, позволит реализовать оптимальные торговые 
пути и маршруты, обеспечит бесперебойные перевозки по ним по всем направлениям. 

К тому же одним из путей диверсификации экспортной продукции Казахстана является 
создание совместных предприятий. 

Кооперация с ведущими мировыми транснациональными компаниями позволит 
Казахстану развивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, использовать 
современный опыт международного маркетинга, что повысит его рейтинг как субъекта 
мирохозяйственных связей. Согласно теории М.Портера, стране, желающей иметь высокий 
уровень конкурентоспособности, необходимо иметь компании с высокой 
производительностью. Более того, для конкурентоспособной страны так же необходимо 
иметь высокое качество бизнес-среды [8]. 

Таким образом, необходимо создавать свои крупные промышленные предприятия, 
которые будут развивать торговые связи, и этот процесс должен быть открытым и 
подвергаться воздействию рыночных закономерностей. Кроме того, необходимо 
активизировать выход мелких и средних фирм на уровень межгосударственного обмена и 
налаживания внешнеторговых связей в международной сфере. На фоне жесткой 
конкурентной борьбы за рынки сбыта возможности расширения экспорта у предприятий 
малого и среднего бизнеса сейчас крайне низки. Поэтому реализация любого казахстанского 
продукта за рубежом требует проведения маркетинговых исследований, рекламных акций, 
заключения контрактов на поставку. В помощь нашим производителям необходимо 
создавать соответствующую инфраструктуру, например, посреднические организации, 
занимающиеся только маркетингом и реализацией [4]. 

Согласно вышеизложенному, необходимо значительно увеличить финансовое участие 
государства в продвижении отечественной продукции на внешние рынки, увеличить объем 
бюджетных средств для реализации программ гарантирования и страхования экспорта, 
расширить программы кредитования ориентированных на экспорт производств и 
предоставление экспортных кредитов, в итоге достичь тех объемов государственной 
финансовой поддержки экспорта, которые характерны для промышленно развитых стран 
[11]. 

Наряду с этим, в настоящее время все явственнее идет процесс дифференциации стран 
на группы: с сильно выраженной концентрацией производства высокотехнологичных 
изделий и специализирующихся на поставках сырья, энергоносителей, продовольствия, 
товаров широкого потребления и т.д. [12]. 

С полной уверенностью можно говорить о том, что в будущем в международном 
обмене товаров именно технологический потенциал страны будет играть важную роль, так 
как уже сейчас лидерство в этой специализации означает выход на стратегические позиции 
современного индустриально-инновационного хозяйства. Именно с этих позиций Казахстан 
должен быть представлен в международной торговой системе.   

Таким образом, необходимо развивать международное технологическое 
сотрудничество с крупными компаниями и создавать для этого все необходимые условия. 

В итоге для выхода на международный рынок определенной продукции предприятие, 
производящее товар, должно иметь достаточный объем операций и прибыли на внутреннем 
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рынке. Казахстанский внутренний рынок отечественных товаров пока недостаточно развит. 
Необходимо, прежде всего, достичь продовольственной и промышленной 
самообеспеченности, что является императивом развития для любой страны.  
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За последние годы энергетический рынок Казахстана развивается быстрыми темпами, 

общая установленная мощность электростанций страны составляет 19127 МВт. Доля 
тепловых электростанций в общем производстве электроэнергии составляет 87%, ГЭС и 
других источников возобновляемой энергии - 13%. При этом действующие ТЭС потребляют 
65% общего объема поставок угля. 

За период 2009-2014 годы потребление электроэнергии по Казахстану возросло на 
43,3% и составило 77,9 млрд. кВтч. Производство электроэнергии за этот же период возросло 
на 52,4% и составило 78,4 млрд. кВтч [1-2]. 

http://www.stat.gov.kz/
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В настоящее время электроэнергетика республики имеет следующую организационную 
структуру, состоящую из экономически независимых образований: 

национальная электрическая сеть (АО "КЕGОС"), сформированная на базе 
системообразующих электрических сетей 220-500-1150 кВ, электрических сетей питающих 
крупных потребителей, линий выдачи мощности крупных ТЭС и ГЭС; 

региональные электросетевые компании (РЭК), содержащие распределительные сети 
110 кВ и ниже, и выполняющие функции передачи электроэнергии на региональном уровне; 

производители электроэнергии - независимые или интегрированные с крупными 
промышленными предприятиями электрические станции.  

Северном и Центральном Казахстане находятся крупнейшие месторождения угля и 
размещены наиболее крупные источники электрической энергии республики. Эти регионы 
самостоятельно обеспечивают себя электроэнергией и потенциально имеют ее избыток, 
который может быть предложен на внутренние и внешние рынки электроэнергии. В 
настоящее время электроэнергия из этого региона экспортируется в Россию, Китай и другие 
страны. 

Южный Казахстан не располагает достаточными первичными энергетическими 
ресурсами и его электроэнергетика базируется на привозных углях и импорте газа. Часть 
потребности в электроэнергии покрывается за счет импорта из республик Средней Азии. 
Введение Север-Юг (ВЛ-500 кВ) связало Южный регион с энергоисточниками Северного и 
Центрального Казахстана и обеспечило относительную независимость от импорта энергии из 
центральноазиатских государств. 

Западный Казахстан часть потребности в электроэнергии покрывает за счет импорта ее 
из России, при этом он, в отличие от Южного региона, обладает собственными запасами 
углеводородного топлива. Введение в строй межрегиональной ЛЭП Северный Казахстан-
Актюбинская область частично снизило зависимость региона от поставок из России. 

Таким образом, несмотря на потенциал по мощности электрических станций северо-
востока Казахстана, способный полностью обеспечить собственную потребность 
республики, при общем положительном балансе выработки и потребления электроэнергии в 
стране, в силу сложившейся схемы сетей и рыночной конъюнктуры Южный и Западный 
регионы вынуждены импортировать электроэнергию. 

Электроэнергетика страны характеризуется неравномерностью размещения 
энергетических объектов по всей территории страны. Условно можно выделить три крупные 
энергетические зоны: Северная, Южная и Западная. 

Северная зона, охватывающая территории Акмолинской, Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, 
энергетические узлы которых объединены в объединенную энергосистему Севера (ОЭС 
Севера). 

Северная зона наиболее обеспечена топливными ресурсами (углем) и источниками 
генерации электроэнергии: сосредоточено 72,5% всех установленных генерирующих 
энергетических мощностей республики (13,51 млн. кВт). 

Наибольший удельный вес в структуре производства электроэнергии зоны занимают 
Павлодарская (56,6%) и Карагандинская (20,5%) области. Наибольший удельный вес в 
структуре установленной мощности Северной зоны занимает Павлодарская область (59,8%), 
где размещены 8022,0 МВт установленной электрической мощности.  

Южная зона, включающая территории Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и 
Южно-Казахстанской областей, энергоузлы которых работают паралельно с 
энергосистемами стран Центральной Азии. 

Энергоисточники Южной энергетической зоны только на 60-70%  удовлетворяют 
потребность региона в электроэнергии. При этом более 80% сжигаемого на них топлива - 
привозное, 60% тепловых электростанций работает на дорогостоящем газомазутном топливе. 
Значительная доля потребности Южного Казахстана в электрической энергии покрывается за 
счет поставок природного газа из стран Центральной Азии.  
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Южная энергетическая зона в энергетическом отношении представлена Южно-
Казахстанским и Алматинскимэнергоузлами. Дефицит электроэнергии в 2013 году составил 
6855,2 млн. кВтч. Наибольший удельный вес в структуре как по установленной 
электрической мощности (43,6%), так и по выработке электроэнергии (59,5%) Южной 
энергетической зоны занимает Алматинская область. 

Западная зона охватывает Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую и 
Мангистаускую области. В этой зоне сосредоточено 12,1% генерирующих мощностей 
республики. Западно-Казахстанский энергетический узел не имеет физической связи 
распределительных сетей с общей энергосистемой республики и вынужден покрывать 
недостаток электроэнергии, импортируя ее из России.  

Другой системной проблемой энергообеспечения республики остается сохраняющаяся 
зависимость южных и западных регионов от внешних поставок из сопредельных стран.  

Наша страна, обладая значительным потенциалом ископаемых энергоресурсов (угля, 
нефти, газа, урана), в настоящее время занимает одно из последних мест в области 
энергосбережения на постсоветском пространстве. Если в западных странах потери 
теплоэнергии составляют 6%, а электроэнергии – до 10%, то у нас же этот показатель равен 
соответственно 30% и 40%. 

В целом, регионы Казахстана по наличию и масштабам энергоограничений можно 
сгруппировать по трем категориям:  

Области энергообеспеченные, в которых существующие энергоисточники и 
распределительные мощности полностью обеспечивают потребности экономики и населения 
региона. К ним относятся Мангистауская и Павлодарская области, располагающие 
генерирующими мощностями – МАЭК (Мангистауская область) - 915 МВт, Экибастузко-
Аксуйскийэнергоузел (Павлодарская область) - суммарным объемом 7000 МВт.Области с 
небольшим дефицитом электроэнергии, в которых недостаток электроэнергии незначителен: 
Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская 
области, в которых собственные источники генерации электроэнергии практически 
полностью покрывают потребности экономики и населения области. Области 
высокоэнергодефицитные, в которых существующие энергоисточники и распределительные 
мощности не обеспечивают потребности экономики и населения региона. К ним относятся 
Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская,  Карагандинская, Костанайская, 
Кызылординская, Южно-Казахстанская области, а также годы Алматы и Астана. Наиболее 
существенные энергоограничения наблюдаются в южных регионах страны – при уровне 
потребления электроэнергии 15,1 млрд.кВт.ч в год собственная выработка составляет не 
более 7,6 млрд.кВт.ч.При этом энергодефицит в Акмолинской, Костанайской областях 
вызван отсутствием генерирующих мощностей. Недостаток электроэнергии в 
Карагандинской и Актюбинской областях объясняется наличием в этих регионах развитого 
энергоемкого промышленного комплекса.  

Для покрытия возрастающих потребностей в электроэнергии и снижения зависимости 
от импорта в южном и западном регионах за последние три года были введены вторая линия 
электропередач Север-Юг (ВЛ-500 кВ) и межрегиональная линия электропередач Северный 
Казахстан-Актюбинская область, Жанажольская ГТЭС АО «СНПС-Актобемунайгаз» – 33,8 
МВт; Каратальская ГЭС-3 – 4,4 МВт; ГРЭС «Корпорации Казахмыс» - 55 
МВт;Экибастузская ТЭЦ – 12 МВт. В результате ввода второй линии электропередачи 
Север-Юг, в Южной зоне возник резерв мощности генерации электроэнергии за счет 
временно выведенной из эксплуатации Жамбылской ГРЭС (мощность 2130 МВт) [3-4]. 

В структуре экспорта при этом преобладают сырьевые товары - суммарная доля 
минеральных продуктов в казахстанском экспорте в 2014 году составила 74,3%, из них 
61,83% приходится на сырую нефть и газовый конденсат. В сущности, колебания объема 
экспорта углеводородов вследствие изменений конъюнктуры мировых сырьевых рынков 
обусловливают во многом колебания экспорта в целом, привносят в экономику Республики 
Казахстан дополнительную волатильность, которая может негативно отразиться на 
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функционировании прочих отраслей экономики. Кроме того, специализация на экспорте 
сырья опасна появлением «голландской болезни», т.е. приоритетным развитием 
добывающих отраслей и сектора услуг над реальным сектором. 

Доля экспорта и чистого экспорта в ВВП тесно связана с динамикой индекса условий 
торговли: опережающий рост экспортных цен по сравнению с импортными обусловливает 
рост доли экспорта в ВВП. Из этого следует, что спрос на экспортные товары Казахстана 
мало эластичен по цене, т.к. не происходит сокращения стоимости экспорта (рост 
экспортных цен не вызывает существенного сокращения спроса на экспортные товары 
Республики Казахстан.) Вероятно, это объясняется тем, что уровень экспортных цен 
Республики Казахстан ввиду особенностей структуры экспорта существенно коррелирован с 
уровнем мировых цен на энергоносители, от которых также зависят экспортные цены прочих 
стран-поставщиков энергоносителей. Вследствие этого изменение мировых цен на 
энергоносители вызывает однонаправленное изменение экспортных цен во всех странах-
поставщиках и не влияют на соотношение объемов поставок на международном рынке. 

Для нейтрализации дополнительной волатильности, вносимой изменчивостью 
мирового спроса на энергоносители, необходима диверсификация товарной структуры 
экспорта и увеличение доли экспорта товаров с высокой добавочной стоимостью. 
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Инвестиции в экологическое развитие региона являются фактором социально-

экономического развития и неотъемлемым условием устойчивого развития региона, как 
сбалансированного в социальном, экономическом и экологическом аспектах развитии, 
который позволяет в долгосрочной перспективе обеспечить высокий уровень качества жизни 
нынешних и будущих поколений. 

Очевидно, что объемы инвестиций в экологическую сферу региона коррелируют с 
уровнем развития экономической и социальной сфер и при этом экологическое развитие 
определяет и влияет на инвестиционную привлекательность и активность региона. Таким 
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образом, реализация экологических инвестиций для региона обеспечивает не только 
экологический, но и синергетический эффект. Деградация окружающей среды сдерживает 
устойчивое развитие региона и отрицательно сказывается на его инвестиционной 
привлекательности. 

В связи с этим в экономической науке ученые-экономисты начали широко применять 
категорию «экологические инвестиции», или «экологически ориентированные инвестиции», 
под которыми понимаются «все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
которые вкладываются в хозяйственную деятельность, и направленные на снижение и 
ликвидацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, сохранение, 
улучшение и рациональное использование пpиpодноpесуpсного потенциала территорий, 
обеспечение экологической безопасности страны, в результате чего достигаются 
экологические, социальные, экономические и политические результаты» [1, с. 98]. 

Как отмечает Анищенко В., экологические инвестиции должны осуществляться 
системно во времени и пространстве [2, c. 177], поскольку восстановление, улучшение и 
обогащение окружающей среды является пространственным и длительным по времени 
процессом. 

Особенность экологических инвестиций заключается в таких их характеристиках [2, c. 
177]: 

- они направлены на использование, охрану и воспроизводство условий для поддержки 
и наращивания природно-ресурсного потенциала, а также обеспечение экологической 
безопасности; 

- объект экологических инвестиций имеет общий для многих потребителей и 
пользователей характер, поэтому задача не может быть решена отдельным субъектом 
хозяйствования, регионом или даже страной самостоятельно; 

- такие инвестиции должны осуществляться с учетом свойств экосистем или их 
отдельных компонентов к саморегуляции, ассимиляции и самовосстановлению. 
Человеческим трудом воспроизвести все, что создает окружающая среда, на 100% 
невозможно. 

По регионам Украины, как показывает проведенный анализ, наблюдается высокий 
уровень антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду, что является 
свидетельством того, что экологическое состояние регионов очень сложно. Однако, при этом 
инвестиционное обеспечение охраны окружающей природной среды в регионах Украины на 
очень низком уровне. Хотя, стоит отметить, что в последние годы инвестирование в 
экологическое развитие регионов Украины характеризуется положительной динамикой и 
активизацией субъектов хозяйствования в данных процессах и одновременно снижением 
роли государства. 

Для привлечения инвестиций на экологическое развитие региона, необходимо создать 
определенные условия, активно привлекать инвестиции из различных источников, а также 
необходима система стимулирования инвестиций в экологическую сферу. 

В общем источниками инвестирования экологического развития региона являются: 
- целевые государственные и региональные инвестиции; 
- средства внебюджетных инвестиционных и экологических фондов; 
- средства субъектов хозяйствования; 
- средства иностранных инвесторов; 
- средства субъектов рыночной инфраструктуры. 
При этом экологическое развитие региона требует разнообразия, гибкости и 

стабильности действия инвестиционных инструментов, которые бы способствовали такому 
развитию. 

В общем смысле, инструмент является рычагом, с помощью которого осуществляется 
воздействие на определенный объект. Под инвестиционными инструментами 
стимулирования экологического развития региона будем понимать совокупность различных 
регуляторов государственных и региональных органов власти, выполняющих 
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стимулирующее влияние на обеспечение такого развития, активизируя его. Такие 
инструменты регулируют потоки инвестиционных ресурсов в регионе, стимулируя и 
направляя их в те «узкие места» экологического развития, по которым потребность в них 
является наиболее ощутимой. 

Инвестиционные инструменты стимулирования экологического развития региона 
достаточно разнообразны, но их действие не одинаковое и влияет на различные аспекты 
деятельности субъектов хозяйствования и домохозяйств. 

Считаем, инвестиционные инструменты стимулирования экологического развития 
региона, в соответствии с их направленностью и действием на антропогенную и 
техногенную нагрузку на окружающую среду региона, можно сгруппировать в следующие 
группы: 

1) инвестиционные инструменты стимулирования рационального, бережного 
обращения с окружающей средой и воспроизводства природных ресурсов и объектов, как 
инструменты активизации реальных инвестиций в экологический основной капитал 
предприятий региона, которые позволят уменьшить или вовсе ликвидировать негативное 
влияние антропогенной и техногенной нагрузки (выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, загрязнение водных объектов, нарушение земель и т.п.) на 
окружающую среду; 

2) инвестиционные инструменты стимулирования ресурсосбережения, эффективного 
использования ресурсов и применения ресурсов из альтернативных источников, что 
обусловят активизацию потоков в регион: 

- реальных экологических инвестиций в современные малоотходные, безотходные и 
ресурсосберегающие основные фонды, которые будут обеспечивать уменьшение 
использования природных ресурсов, или позволят использовать альтернативные виды 
ресурсов; 

- инвестиций в дополнительное очистное оборудование; 
- бюджетных инвестиций субъектам хозяйствования, использующим альтернативные 

источники энергии; 
- бюджетных инвестиций в безотходные производства; 
3) инвестиционные инструменты стимулирования утилизации и рекуперации отходов, 

которые будут служить катализаторами активного наращивания: 
- реальных инвестиций в введение и организацию системы раздельного сбора и 

сортировки отходов на предприятии; 
- реальных инвестиций в систему утилизации отходов; 
- реальных инвестиций в систему переработки отходов и тому подобное. 
К таким инструментам относятся: 
1) региональные экологоориентированные инвестиционные проекты, 

предусматривающие капиталовложения, направленные на развитие экологической сферы 
проблемного региона; 

2) бюджетные инвестиции на экологические цели; 
3) бюджетные субвенции под определенные проекты и программы хозяйствующих 

субъектов для перехода на более экологичные эффективные технологии; 
4) инвестиции Государственного фонда охраны окружающей природной среды, 

который является составной частью Государственного бюджета Украины и средства 
которого направляются по бюджетным программам в соответствии с планами 
природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий и смет [3]; 

5) инвестиции и проекты целевых экологических (зеленых) инвестиций 
Государственного агентства экологических инвестиций Украины. 

Однако таких инструментов недостаточно и они доказывают ненадлежащую свою 
действенность. Поэтому предлагаем расширить систему инвестиционных инструментов 
стимулирования экологического развития региона такими инструментами как: 

1) эколого-инвестиционные налоговые скидки – предусматривают уменьшение 
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прибыли до налогообложения на установленный процент реальных инвестиций и расходов 
экологического характера (стоимости внедряемой экологической технологии, 
приобретенного экологического ресурсосберегающего, мало-, или безотходного 
оборудования, внедрение системы переработки или ликвидации отходов), осуществлённых 
предприятием. Для большей эффективности предлагаем их предоставлять субъектам 
хозяйствования, у которых отсутствует задолженность перед бюджетами различных уровней 
и контрагентами; 

2) эколого-инвестиционные налоговые кредиты – предусматривают отсрочку на 
определенный срок уплаты налоговых обязательств по налогу на прибыль, полученому 
субъектами хозяйствования от реализации инвестиционно-инновационных экологически 
ориентированных проектов. Для действенности таких инвестиционных льгот, предлагаем их 
предоставлять не авансом, а с учетом достигнутых результатов предприятиями, 
применяющими ресурсосберегающие и безотходные технологии, перерабатывающими 
отходы и тому подобное; 

3) региональный инвестиционный фонд, сформированный за счет определенной доли 
экологических платежей и налогов, уплаченных предприятиями региона, средства которого 
будут направляться на поддержку и компенсацию расходов по эколого ориентированным 
инвестиционным проектам, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным от финансово-кредитных организаций; 

4) частичное субсидирование государством процентных ставок по кредитам, 
предоставляемым на строительство экологически чистых производств в регионе (при этом 
основная сумма кредита возвращается заемщиком, а государство выплачивает разницу 
между процентами банка и ставкой рефинансирования); 

5) создание субъектами хозяйствования за счет прибыли инвестиционных экофондов, 
не облагаемых налогами; 

6) инвестиционные екотрансферты местным бюджетам регионов с учетом их 
индивидуальных потребностей в улучшении и сохранении окружающей среды. 

Для повышения эффективности инструментов стимулирующего воздействия на 
уровень экологического развития региона, целесообразным видится одновременно усиление 
и активное применение инструментов карательного характера как принудительных 
стимуляторов субъектов хозяйствования к проведению природоохранных мероприятий и 
сохранению окружающей среды. В частности, среди таких инвестиционных инструментов, 
считаем, можно выделить – сокращение бюджетных инвестиций в регионы, в которых в 
течение длительного периода ухудшаются показатели экологического развития, ведь их 
предоставление в предыдущие периоды не было результативным. 

Эффективность предлагаемых инструментов стимулирования экологического развития 
региона будет определяться динамичным экологическим развитием в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, улучшением качества окружающей среды в результате 
уменьшения уровня загрязнения и негативных последствий экодеструктивного действия 
экономической и социальной сфер на окружающую природную среду. 

Вместе с тем, эффективность таких инструментов будет усиливаться на основании: 
- предоставления государственными и региональными органами власти поддержки 

программам и проектам, направленным на оздоровление окружающей среды и обеспечение 
экологического развития региона; 

- широкого предоставления информационных, консалтинговых, ипотечных, 
лизинговых и других услуг инвесторам и субъектам хозяйствования региона, которые 
нуждаются в инвестициях; 

- проведения региональными органами власти индивидуальной работы с большими 
потенциальными инвесторами; 

- осуществления строгого контроля за 100% оплатой штрафов за нарушение 
природоохранного законодательства и экологических налогов, а также запрет ведения 
хозяйственной деятельности в противном случае; 
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- образования на уровне региональных органов государственного управления 
специализированных организаций по сотрудничеству с инвесторами и поиска инвесторов 
под экономические экологически ориентированные проекты, к которым имели бы 
возможность обращаться субъекты хозяйствования региона; 

- образования на уровне региональных органов государственного управления 
специализированных организаций, которые бы осуществляли маркетинг региона, 
формировали его положительный имидж; 

- повышения доверия инвестиционных институтов к региональным гарантиям и 
инвестиционным инструментам; 

- льготного кредитования предприятий, реализующих экологические инвестиционные 
проекты; 

- государственно-частного партнерства в сферах создания экологической 
инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

- формирования частного сектора, способного реинвестировать средства в свое 
развитие и при этом в сохранение окружающей среды. 

Также с целью стимулирования экологического развития региона уместным видится 
применение эффективной системы экономических санкций, в частности, прогрессивной 
шкалы взимания штрафов за нарушение природоохранного законодательства и сборов за 
загрязнение окружающей природной среды, что будет служить дополнительным стимулом 
для субъектов хозяйствования в соблюдении экологических норм и нормативов. Вместе с 
этим, дополнительно собранные экологические платежи предлагаем оставлять в местных 
бюджетах региона и направлять в виде инвестиционных дотации в экологически чистые 
производства. 

Итак, важное значение в обеспечении экологического развития региона принадлежит 
применению действенных инвестиционных инструментов его стимулирования. При этом не 
стоит ограничиваться только одним инвестиционным инструментом стимулирования 
экологического развития региона, ведь только их комплексное применение позволит достичь 
наибольшего экологического, а также социального и экономического эффекта в кратчайшие 
перспективе. 
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Сельское хозяйство играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития 
национальной экономики. Основным условием стабильного функционирования социально-
экономической системы является отсутствие серьезных проблем продовольственной 
безопасности. В современном мире вопросы продовольственного обеспечения населения с 
каждым днем обретают все большую значимость для правительств различных стран мира. 
Нахождение экономически эффективных ответов на данные вопросы постоянно 
усложняется, в том числе в связи с ограниченностью и истощением земельных и водных 
ресурсов, ростом численности населения.  

В Республике Казахстан особое внимание при формировании и реализации 
государственной экономической политики уделяется поддержке сельскохозяйственной 
отрасли. За годы независимости в стране проведено масштабное реформирование системы 
государственной поддержки данной отрасли. На сегодняшний день реализация аграрной 
политики государства предполагает использование широкого перечня инструментов 
развития сельского хозяйства, различных по своим экономическим характеристикам. 
Применение данных инструментов в Республике Казахстан распределено между субъектами 
государственного и квазигосударственного секторов, ответственными за реализацию 
государственных задач в аграрной сфере, с учетом выполняемых ими функций.    

Одним из важнейших среди применяемых инструментов является кредитование 
субъектов агропромышленного комплекса на приемлемых для них условиях. В Республике 
Казахстан в целях обеспечения сельхозформирований доступными кредитными ресурсами 
создана и функционирует разветвленная сеть институтов кредитования 
сельскохозяйственной отрасли, которые предлагают разнообразные кредитные продукты.  

Крупнейшими из таких институтов являются АО «КазАгроФинанс» и АО «Аграрная 
кредитная корпорация». Первое из указанных организаций предоставляет займы со ставкой 
вознаграждения 13,4% годовых на пополнение оборотного капитала  сроком до 5-ти лет, а 
также на приобретение основных средств, строительно-монтажные работы, иные 
инвестиционные цели и проекты сроком до 7-ми лет. По инвестиционным проектам, по 
которым данная организация определена оператором инвестиционных направлений, сроки 
предоставления займов могут достигать 12-ти лет, а ставки вознаграждения составляют 6% 
годовых [1]. По состоянию на 31 декабря 2013 года объем активов АО «КазАгроФинанс» 
составил 206 561,4 млн. тенге, а сумма кредитов клиентам – 40 242,9 млн. тенге [2].   

АО «Аграрная кредитная корпорация» предлагает большое разнообразие кредитных 
продуктов, в частности, для реализации проектов в сфере сельского хозяйства, 
осуществления несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в 
сельской местности, проведения весенне-полевых и уборочных работ, приобретения 
животных, развития животноводства и растениеводства, строительства инфраструктуры 
обводнения пастбищ, а также кредиты для банков второго уровня. В зависимости от 
программы и целей кредитования данная организация выдает займы сроком до 10-ти лет со 
ставками вознаграждения до 14% годовых. Следует отметить, что суммы предоставляемых 
займов могут составлять до 25% от собственного капитала общества. При этом, кредитным 
товариществам, которые в дальнейшем финансируют своих участников выдаются кредиты 
со ставкой вознаграждения 4% годовых [3]. Кредиты предоставляются кредитным 
товариществам, имеющим не менее 20-ти участников-сельхозтоваропроизводителей и 
уставный капитал не менее 3 млн. тенге. Общая сумма активов данного института развития 
сельского хозяйства на 31 декабря 2013 года составила 125 768,1 млн. тенге, объем кредитов 
клиентам – 113 210,2 млн. тенге [4]. Таким образом, данное общество опережает АО 
«КазАгроФинанс» по масштабам кредитования сельского хозяйства.   

В развитии кредитной инфраструктуры на селе активное участие также принимает АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Данная организация кредитует 
юридические и физические лица в рамках реализуемых программ кредитования, 
направленных на развитие различных видов деятельности в сельской местности, в том числе 
несельскохозяйственных. Максимальная сумма займа предусмотрена по программе 



4052 

кредитования микрокредитных организаций, предлагающих свои услуги сельскому 
населению, и составляет 350 млн. тенге. Срок предоставления кредитов по программам, 
направленным на развитие сельскохозяйственных видов деятельности, достигает 7-ми лет, 
сумма займа составляет до 60 млн. тенге, а ставка вознаграждения – 11% годовых. По итогам 
2013 года размер активов данного фонда составил 40 427,8 млн. тенге, сумма выданных 
займов – 29 678 млн. тенге [5].  

Кроме того, в настоящее время АО «КазАгроФинанс» активно применяется 
финансовый лизинг для обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой и 
оборудованием, племенным крупным рогатым скотом, транспортными средствами, 
сельскохозяйственными самолетами, ветряными установками, а также в рамках 
инвестиционных проектов. Сроки погашения задолженности по договорам финансового 
лизинга, заключаемым с указанным обществом, составляют до 10-ти лет, ставки 
вознаграждения – 13,4% годовых. Вместе с тем, по инвестиционным проектам, 
финансируемым данным обществом, сроки финансового лизинга могут достигать 12-ти лет, 
а ставки вознаграждения составляют 6% годовых [1]. Согласно финансовой отчетности 
данного лизингодателя его дебиторская задолженность по финансовой аренде на 31 декабря 
2013 года составила 114 482,1 млн. тенге [2].  

Помимо применения кредитно-лизинговых инструментов в республике также 
выделяются средства из республиканского и местных бюджетов на субсидирование 
различных видов деятельности, мероприятий, расходов, связанных с развитием сельского 
хозяйства, перечень которых достаточно широк и постоянно изменяется. Администраторами 
бюджетных программ, предполагающих субсидирование аграрного сектора, являются 
Министерство и территориальные органы сельского хозяйства. Следует отметить, что 
государством в качестве оператора программ, предполагающих выделение субсидий на 
финансовое оздоровление и инвестиционных субсидий, определено АО 
«КазАгроМаркетинг», на которое возложены функции по организации приема заявок на 
субсидирование, рассмотрения данных заявок специальной комиссией в рамках указанных 
программ [6]. В целом, согласно отчету о реализации Программы по развитию 
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-
2020», в 2013 году объем субсидий на поддержку сельского хозяйства, выделенных из 
республиканского бюджета составил 52,8 млрд. тенге, из местных бюджетов - 30,5 млрд. 
тенге [7].  

Для минимизации рисков потерь, связанных с возможной утратой или ухудшением 
качества сельскохозяйственного сырья, в качестве альтернативы страхованию АО 
«КазАгроГарант» предлагает субъектам агропромышленного комплекса гарантирование 
исполнения обязательств предприятий, осуществляющих прием и хранение зерна и хлопка. 
При этом, система гарантирования предполагает внесение ее участниками (предприятиями, 
осуществляющими хранение) взносов по определенным тарифам. Согласно финансовой 
отчетности за 2013 год общая сумма активов АО «КазАгроГарант» составила 4 196,1 млн. 
тенге, размер условных обязательств указанного общества по гарантированию расписок 
хлебоприемных предприятий – 12 301,6 млн. тенге, хлопкоперерабатывающих организаций – 
693,7 млн. тенге [8].  

Система поддержки сельского хозяйства включает в себя также закуп 
сельскохозяйственной продукции у отечественных аграриев, благодаря которому последние 
имеют дополнительную возможность получения доходов от своей деятельности.  
Приобретение зерновых культур в государственные и коммерческие ресурсы осуществляется 
АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». Кроме того, 
являющееся дочерней организацией указанного общества АО «Қазақстан мақтасы» 
осуществляет закуп хлопка. На сегодняшний день АО «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная корпорация» является одним из крупнейших участников 
казахстанского зернового рынка, группа компаний которого по состоянию на 31 декабря 
2013 года обладала активами в общем объеме 183 465,4 млн. тенге, а также запасами зерна на 
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сумму 44 762,8 млн. тенге и хлопка на сумму 1 186,1 млн. тенге [9]. Закуп 
сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции осуществляется АО 
«КазАгроПродукт». Данным обществом приобретается крупный рогатый скот, продукция 
животноводства и услуги по откорму животных. В соответствии с консолидированной 
финансовой отчетностью группы компаний АО «КазАгроПродукт» общая сумма их активов 
на 31 декабря 2013 года составила 18 189,2 млн. тенге, общая сумма платежей поставщикам 
товаров и услуг – 4 160,5 млн. тенге [10].   

Реализация государственной аграрной политики также предусматривает широкий 
перечень мер сервисной поддержки сельхозформирований, ключевую роль в осуществлении 
которых играет АО «КазАгроМаркетинг». Данная организация имеет разветвленную сеть 
подразделений по всей территории Республики Казахстан, с которыми аграрии могут тесно 
контактировать. В целях повышения информированности субъектов агропромышленного 
комплекса о мерах государственной поддержки и о новых возможностях развития 
агробизнеса указанное общество публикует специализированные сельскохозяйственные 
печатные издания, а также создало call-центр, предоставляющий аграриям возможность 
бесплатно дозвониться с любой точки Казахстана и получить консультацию. В соответствии 
с финансовой отчетностью данного института развития сельского хозяйства общий объем 
его активов на 31 декабря 2013 года составил 1 841,5 млн. тенге [11].  

Для совершенствования процесса сельскохозяйственного производства путем 
внедрения научных разработок в Республике Казахстан созданы и функционируют 
институты развития аграрной науки, крупнейшим из которых является АО 
«КазАгроИнновация». В 2013 году отечественной аграрной наукой создано и передано на 
государственное сортоиспытание 42 сорта и гибрида сельскохозяйственных культур, 
выведено 4 породы сельскохозяйственных животных. Также указанным обществом в 
регионах создано 11 Центров распространения знаний, которыми в 2013 году было 
проведено 105 семинаров по различным направлениям сельскохозяйственной деятельности. 
[12]. По состоянию на 31 декабря 2013 года общая сумма активов данного общества и 
входящих в его структуру организаций (научно-исследовательские институты, центры, 
предприятия) составила 25 747,6 млн. тенге [13].  

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры государственной поддержки, сельское 
хозяйство Республики Казахстан не демонстрирует стабильных, высоких темпов развития. 
Так, согласно статистическим данным за период 2000-2013 годы наблюдалось как 
увеличение (в сравнении с предыдущим годом) валового выпуска продукции (услуг) 
сельского хозяйства на 26,8%, так и его сокращение на 17,8%. При этом, доля 
сельскохозяйственного выпуска в ВВП за указанный период снизилась с 15,5% до 6,8%  [14].  

В целом, к актуальным проблемам и слабым сторонам сельскохозяйственной отрасли 
сегодня можно отнести:  

- Низкий уровень инвестиционной активности в сельском хозяйстве. По информации 
статистических органов в 2013 году объем инвестиций в основной капитал в сельском 
хозяйстве составил 139 626,9 млн. тенге или 2,3% от общего объема инвестиций в основной 
капитал во всех отраслях [15];  

- Малая численность населения республики, ограничивающая возможности 
расширения сельскохозяйственного производства;  

- Низкая плотность населения, в связи с чем для доставки сельскохозяйственной 
продукции широкому кругу потребителей необходимо преодоление значительных 
расстояний и, соответственно, осуществление транспортных затрат;   

- Относительно низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве. Так, согласно 
статистической информации по окончании 2013 года среднемесячная заработная плата 
работника в сельском хозяйстве составила 58 011 тенге, что почти в 2 раза ниже 
среднемесячной заработной платы по всем видам деятельности [3]. Невысокие заработные 
платы в сельском хозяйстве, в свою очередь, обусловливают нехватку квалифицированных 
кадров в отрасли;  
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- Неразвитость инфраструктур хранения и транспортировки сельскохозяйственной 
продукции. Особенно остро с проблемами, вызванными неразвитостью данных 
инфраструктур, сталкиваются производители зерновых в годы сбора значительного урожая;  

- Недостаточность водных ресурсов для обеспечения стабильного 
сельскохозяйственного производства на значительной части территории Республики 
Казахстан. Проблема водообеспечения отечественных сельхозпредприятий особенно 
усугубляется в засушливые периоды;  

- Малоразмерность основной массы отечественных сельхозпредприятий, 
ограничивающая их возможности по расширению производств и доступ к заемным ресурсам. 
Так, согласно статистической информации на 1 января 2014 года к субъектам малого 
предпринимательства относится 6 108 единиц юридических лиц, действующих в сфере 
сельского, лесного и рыбного хозяйства или 90,7% от общего количества таких лиц. 
Количество действующих крестьянских и фермерских хозяйств, в свою очередь, составило 
182 741 единиц [17];  
 - Отсутствие выхода к мировому океану, ограничивающее возможности экспорта 
отечественной сельскохозяйственной продукции в страны дальнего зарубежья;   

- Низкая производительность труда в сельском хозяйстве, составляющая около 3 тыс. 
долларов США на одного работника в год, в то время как в развитых странах – 50-70 тыс. 
долларов США [18]. 

Отдельно следует отметить проблему неиспользования земель сельскохозяйственного 
назначения. Так, по по итогам инвентаризации 2012-2014 годов в республике выявлено 
около 5 млн. га неиспользуемых земель [19]. 

Таким образом, в Республике Казахстан сегодня проводится активная государственная 
аграрная политика, реализация которой осуществляется множеством институтов развития 
сельского хозяйства с применением широкого перечня инструментов. Вместе с тем, в 
отрасли продолжают существовать нерешенные проблемы, требующие принятия 
государством соответствующих мер. С учетом особенностей проблем и современных 
экономических реалий, особую актуальность сегодня имеет усиление работы по созданию 
привлекательных условий для инвесторов в сельском хозяйтве, которая может предполагать 
внедрение дополнительных стимулов вкладывать средства в аграрные проекты, а также 
проведение широкой информационной кампании о выгодах инвестирования в отрасль. В 
качестве первоочередных задач государства также можно назвать стимулирование 
укрупнения агроформирований и совершенствование механизма перераспределения 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.  
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Дальнейшее социально-экономическое развитие республики, структурные 

преобразования и формирование новых территориальных пропорций национальной 
экономики невозможны без оживления инвестиционного процесса. Состояние 
инвестиционной сферы национальной экономики является одним из новых факторов 
регионального развития. Изучение предрасположенности территорий к освоению 
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инвестиций и соответствие реального пространственного размещения инвестиций 
возможностям территорий становится актуальной научной задачей. 

Следует отметить, наличие в регионах минерально-сырьевой базы, богатый потенциал   
сельскохозяйственного сырья и благоприятные аграрно-климатические условия 
обеспечивают повышение инвестиционной привлекательности регионов страны для 
реализации инвестиционных проектов с участием прямых иностранных инвестиции, 
способных обеспечить мультипликативный эффект развития экономики районов и городов 
республики. С другой стороны наличие трудового потенциала и квалифицированных кадров 
создают широкие возможности повышение инвестиционной активности путем вовлечения в 
хозяйственный оборот,  прежде всего демографического потенциала за счет  развития 
трудоемких производств в машиностроении и перерабатывающих отраслях. Все эти 
потенциальные источники определяет уникальные особенности и возможности повышения 
инвестиционной активности регионов республики. 

За последние годы реализация крупных инвестиционных проектов в рамках 
государственных программ и программ модернизации базовых отраслей экономики 
обеспечила приток большего объема инвестиций на развитие топливно-энергетического и 
текстильного комплекса, химической промышленности, машиностроение, промышленности 
строительных материалов. Это обеспечило активизацию инвестиционных процессов 
регионов, имеющих богатый природно-ресурсный и производственный потенциал и в 
экономике которые развиты такие приоритетные отрасли как нефтегазовая, цветная 
металлургия, машиностроение и электротехника. В результате этого темпы роста инвестиций 
в 6-х регионах из 14-ти отмечались выше среднереспубликанского уровня. Повышение 
инвестиционной активности во многих регионах дало свой положительный эффект в 
экономике территорий и позволило достичь значительных результатов в инвестиционной 
сфере.  

Положительная тенденция активизации инвестиционного процесса также объясняется 
увлечением доли инвестиций в ВРП во многих регионах страны. Наибольший рост 
отмечался в Бухарской, Навоийской и Ташкентской областях, где за счет реализации 
крупных инвестиционных проектов с участием иностранных партнеров  уровень достиг 
более 25,0% в 2013 г.  

Тенденция активизации инвестирования экономики территорий  способствовала  
улучшению показателя капиталоемкости прироста ВРП (индекс ICOR)1 в регионах страны. 
Расчеты за 2006-2013 гг. показывают, что индекс ICOR в Андижанской, Джизакской, 
Самаркандской областях  и  г. Ташкенте существенно снизился. Это свидетельствует о 
высокой эффективности капитальных вложениях в этих регионах. При этом в Бухарской, 
Навоийской и Ташкентской областях эффективность капитальных вложений снизилась 
(отрицательный  индекс капиталоемкости прироста ВРП). Эта ситуация объясняется 
реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках государственных программ 
(особенно, в СИЭЗ Навои),  эффект от которых ожидается в долгосрочный перспективе.   

Необходимо отметить, что за последние годы принятые программы по модернизации 
базовых отрасли экономики способствовали качественному изменению в территориальной 
структуре инвестиций. За период 2006-2013 гг. наблюдается положительная тенденция роста 
доли 6-ти регионов из 14-ти в инвестирование национальной экономики. В частности, доля 
Бухарской, Навоийской и Ташкентской областей существенно увеличилась за счет 
реализации крупных инвестиционных проектов с участием иностранных партнеров. Вместе с 
тем, значительная доля инвестиционных ресурсов сконцентрирована в г.Ташкенте и 
Кашкадарьинской области, несмотря на снижение данного показателя в территориальной 
структуры инвестиций за последние годы. 

В результате структурных изменений к группе регионов с высокой долей отнесены 
                                                 
1 Индекс капиталоемкость прироста ВРП (ICOR) широко используется в мировой практике и определяется 
отношением доли инвестиций в ВРП к приросту ВРП последующего года. Чем ниже индекс, тем выше 
эффективность инвестиций.   
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Бухарская, Ташкентская, Кашкадарьинская, Навоийская области и г.Ташкент, имеющие 
богатый природно-ресурсный и производственный потенциал. В экономике этих регионов 
более инвестируемыми объектами стали такие приоритетные отрасли как нефтегазовая, 
цветная металлургия, машиностроение и электротехника.  

В группу  территорий с низкой инвестиционной активностью входят Сырдарьинская, 
Джизакская, Хорезмская, Сурхандарьинская и Наманганская  области, где преимущественно 
развито сельское хозяйство, а промышленность специализируется только на выпуске 
продукции легкой и пищевой отраслей промышленность. Причиной этого является, прежде 
всего, недостаточное использование имеющихся потенциальных возможностей по 
реализации инвестиционных проектов для развития комплексной переработки минерального 
и сельскохозяйственного сырья. 

Как видно, дифференциация инвестиционных ресурсов по регионам страны вызвана 
множеством факторов: неравномерностью развития производства в различных регионах и 
располагаемых наиболее крупных предприятий, ослаблением традиционных хозяйственных 
связей в рамках сложившегося территориального разделения труда, неразвитостью 
инфраструктуры, неравномерностью распределения и различия природных и трудовых 
ресурсов регионов.  

Экономический потенциал крайне неравномерно распределен по регионам республики. 
Резко различаются промышленные, ресурсные, инновационные и инвестиционные 
потенциалы регионов. Вместе с тем эти различия все более углубляются. 

Это объясняется как объективными причинами, что каждый регион имеет 
свойственный себе инвестиционный потенциал и специализацию хозяйств, которые 
обеспечивают определенный приток инвестиции. В свою очередь, это приводит к 
неравномерному распределению инвестиционных ресурсов между регионами. Поэтому на 
сегодняшний день в инвестиционной политике используются разные механизмы 
регулирования инвестиционной деятельности регионов. Для предотвращения высокой 
дифференциации по социально-экономическому развитию регионов проводятся реформы по 
улучшению инвестиционной привлекательности и формированию более благоприятного 
инвестиционного климата. Кроме того разрабатывается ряд программ по региональному 
развитию отдельных регионов. Эти программы ускорят инвестиционную активность в 
регионах и обеспечивают территориальную сбалансированность развития экономики. Также, 
для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов местные органы власти должны 
создать имидж региона через широкую информационную сеть, информировать населения и 
инвесторов о региональных инвестиционных проектах, содействовать рекламе о наиболее 
успешно реализуемых проектах, предпринимать меры для подъёма инвестиционной 
активности населения, финансовых структур и привлечения иностранных партнеров. 

Важнейшим механизмом активизации инвестиционной деятельности во многих 
регионах Узбекистан может стать широкое использование возможностей, заложенных в 
региональных инвестиционных проектах. В Проектах предусматривается привлечение 
инвестиций в область переработки минерального и сельскохозяйственного сырья с целью 
развития промышленности и увеличения товаров народного потребление, создания новых 
рабочих мест, локализации производства. Поэтому необходимо разработать механизм 
реализации принятых инвестиционных программ с четким обозначением финансирования 
программы и регулярный мониторинг по реализации мер. Кроме адресного списка объектов 
программа должна содержать систему мер, обеспечивающих непрерывность процессов 
формирования и реализации проектов.  

На долгосрочный период предлагается осуществлять следующие стратегические 
задачи, которые направленны на улучшение инвестиционного потенцила и активизации 
процессса инвестирования экономики регионов страны: 

• Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов МОВ должны создать 
имидж региона через широкой информационной сети, информировать населения и 
инвесторов о региональных инвестиционных проектах, содействовать рекламу о наиболее 
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успешно реализуемых проектах, предпринимать меры для подъёма инвестиционной 
активности населения, финансовых структур и иностранных партнеров; 

• подготовка собственных (местных) кадров по инвестиционным проектам – проектных 
менеджеров,  организация их стажировки в развитых и развивающихся странах, создание в 
области  организации (в виде коммерческой структуры)   по разработки инвестиционных 
проектов.  

• создание специальных промышленных зон (зон предпринимательства) с 
соответствующими службами (консалтинговые, проектные, оценочные, юридические и т.д) 
для реализации инвестиционных проектов, оказание имитационно-инновационной 
поддержки  предпринимателям; 

• широкое  использование новых форм инвестиционной деятельности как лизинг и 
франчайзинг, стимулирующей привлечение внешнего капитала для развития бизнеса; 
необходимо содействовать реализации лизинговых проектов и франчайзинговых; 

• для реализации инфраструктурных задач местного масштаба   (город, район) 
целесообразно применить грантовую систему. Например для реконструкции местных дорог, 
строительства мостов, дренажных систем или улучшения мелиоративного состояния 
местные органы власти, ННО махалли или сходы граждан подают заявки для получения 
гранта.  Специальные комиссии при Кенгаше народных депутатов с привлечением 
специалистов будут рассматривать эти заявки и дадуть соотвествующие заключения. В 
случае одобрения эти предложения по иерархии передадуться в соотвествующие 
выщестоящие специальные комиссии. После окончательного одобрения включаются в 
список государственных грантов (в виде инвестиционной программы) финансируемых за 
счет бюджета или средств доноров; 

• стимулирование привлечение в экономику региона кредитных линий международных 
финансовых организаций для реализаций инвестиционных проектов по реконструкции 
ирригационной (коллекторно-дренажных) системы и улучшения мелиоративного состояния 
орошаемых земель, а также  модернизации машиностроения сельского хозяйства; 

• принятие законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок 
предоставления предприятиям территориального значения имущественных и финансовых 
гарантий для осуществления инвестиционной деятельности; 

• дополнительные гарантии и меры защиты при инвестировании проектов в сфере 
малого бизнеса и частного предпринимательства;    

Инвестиционная политика Узбекистана в перспективе будет направлена на дальнейшее 
углубление структурных преобразований в экономике регионов страны. Это предполагает 
активизацию инвестиционной деятельности регионов, реализации программ модернизации, 
технического и технологического перевооружения производства.   
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Система управления трудовыми ресурсами предприятия представляет собой 
взаимосвязанную совокупность целей, задач и основных направлений деятельности, а также 
различных видов, форм, методов и соответствующих механизмов управления, направленных 
на обеспечение постоянного роста эффективности производства, производительности труда 
и качества работы. Система включает различные подсистемы, выполняющие конкретные 
функции, в том числе: 

1) подсистему подбора и расстановки кадров; 
2) подсистему профессионального отбора, повышения квалификации и роста 

профессионального мастерства; 
3) подсистему качества труда и методов его оценки; 
4)  подсистему мотивации трудовой деятельности. 
Подсистемы объединены единой целью управления, отражающей стремление к 

повышению производительности труда на основе максимально возможной реализации 
потенциальных способностей и потенциала работников. Действия всех подсистем 
направлены на то, чтобы эти способности и возможности полностью раскрылись в условиях 
конкретного предприятия. Общая схема управления трудовыми ресурсами предприятия 
приведена на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Общая схема управления трудовыми ресурсами 
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мероприятий, направленных на оптимальное формирование персонала (трудового 
коллектива) и использование его возможностей и способностей в производственном 
процессе. Это управление представляет многоэтапный процесс, включающий следующие 
управленческие действия: 

• планирование необходимых трудовых ресурсов для достижения целей предприятия; 
• набор персонала и создание резерва персональных кандидатов; 
• отбор лучших кандидатов на замещение рабочих мест из созданного в процессе 

набора резерва; 
• определение заработной платы и льгот, отражающих положение на рынке труда и 

возможности предприятия, а также его заинтересованность в приеме на работу конкретных 
кандидатов на замещение вакантных рабочих мест; 

• профессиональная ориентация и адаптация вновь нанятого персонала; 
• обучение персонала трудовыми навыками и повышение его квалификации для 

эффективного выполнения работы; 
• оценка трудовой деятельности персонала; 
• перемещение кадров, в том числе повышение и понижение в должности, перевод на 

другую работу и увольнение; 
• подготовка руководящих кадров для управления предприятием на всех уровнях 

организационной и производственной иерархии. 
Приведенный перечень этапов может быть сведен в два направления работ по 

управлению трудовыми ресурсами, которые необходимо дополнить этапом, связанным со 
стимулированием эффективной работы и повышением качества трудовой жизни персонала. 
В целом управление трудовыми ресурсами включает следующие направления работ: 
формирование и развитие трудовых ресурсов, а также стимулирование и повышение 
качества трудовой жизни персонала. 

Процесс управления трудовыми ресурсами включает фазы формирования, 
распределения и использования трудовых ресурсов. 

На формирование трудовых ресурсов влияют следующие факторы: 
- демографическое развитие общества, под воздействием которого формируется 

численность населения, его половозрастная структура, численность экономически активного 
населения; 

- миграция, как внутренняя так и внешняя, оказывает влияние на структуру, количество 
и качество трудовых ресурсов; 

- уровень развития профессионального образования и его доступность, что оказывает 
влияние на профессионально-квалификационную структуру трудовых ресурсов; 

- наличие в экономике легальных доходов, не связанных с трудовой деятельностью; 
- уровень оплаты труда. 
Воздействие на данные факторы позволяет государству управлять формированием 

трудовых ресурсов. 
Фаза распределения и перераспределения трудовых ресурсов состоит в первичном 

распределении ресурсов по видам работ, роду деятельности, предприятиям, организациям и 
регионам страны. 

Использование трудовых ресурсов – это включение их в трудовую деятельность, в 
процессе которой непосредственно реализуется способность людей к труду. 

Важнейшим показателем эффективного формирования и использования трудовых 
ресурсов является соответствие между человеческим потенциалом индивидуумов 
(физическими и интеллектуальными качествами) и их рабочими местами. 

Для обеспечения эффективности управления трудовыми ресурсами могут применяться 
такие методы как: 

- профессиональная ориентация; 
- планирование профессионального пути; 
- методы социально-трудовой адаптации; 
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- мониторинг в социально-трудовой сфере; 
- целенаправленное воздействие государства на спрос и предложение на рынке труда. 
- трудоустройство с помощью органов трудоустройства населения. 
Результатом эффективного управления трудовыми ресурсами является 

конкурентоспособная рабочая сила. Под конкурентоспособностью индивидуума на рынке 
труда подразумевается: 

- ориентация в выборе профессии на потребности экономического развития; 
- профессиональная мобильность (способность овладевать системами требуемых 

знаний и навыков); 
- физическая мобильность (способность сменить место жительства с целью 

трудоустройства); 
- готовность к повышению квалификации или переквалификации. 
Эффективно функционирующий рынок труда предоставляет большинству 

трудоспособного населения работу и доход, позволяя государству сосредоточиться на 
поддержке социально уязвимых категорий граждан и, таким образом, обеспечить большее 
равенство. На казахстанском рынке труда, однако, в ближайшем будущем трудно ждать 
позитивных перемен. По сценарным условиям социально-экономического развития Теория и 
практика современного менеджмента численность населения в трудоспособном возрасте 
сократится к 2020 г. в целом на 15%. В этой ситуации численность занятых в экономике 
будет иметь тенденцию к уменьшению (на 0,8 млн. человек). Статистические данные 
позволяют сделать вывод, о том, что самая большая опасность в социальной сфере для 
Казахстана грядет после 2015-2020 гг., когда резко сократится соотношение неработающих и 
работающих граждан. 

Дефицит рабочей силы (особенно высококвалифицированной) в последние годы 
становится одним из важнейших барьеров экономического роста не только в Казахстане, но 
и во всём мире. Успешному решению социальных проблем в нашем обществе, а значит и 
оптимизации социальных процессов может послужить совершенствование активных 
программ рынка труда, расширения доступа населения к информации о вакансиях, оказание 
адресной поддержки при трудоустройстве особо нуждающихся в социальной защите, 
повышение качества системы профессионального обучения и переподготовки. 

За время независимости Казахстана в сфере занятости произошли существенные 
изменения. В ходе проведенных социально-экономических преобразований в стране создан 
динамично развивающийся рынок труда. Так, уровень экономической активности населения 
вырос с 68,6% в 1991 г. до 71,9% в 2014 г.. Численность экономически активного населения 
увеличилась с 7,7 млн. до 9,1 млн. человек, занятого населения - с 7,7 млн. до 8,6 млн. 
человек. Более трети занятого населения являются самостоятельно занятыми. Высокие 
темпы роста экономики и создание постоянных рабочих мест способствовали снижению 
уровня безработицы более чем в 2 раза – с 12,8% в 2000 г. до 5% в 2014 г. Численность 
безработного населения составила 458,6 тыс. человек, что в 2 раза меньше по отношению к 
2000 г. (таблица 2). 

Анализ данных официальной статистики показал изменение, свидетельствующее о 
положительной динамике процессов трансформации, изменение в численности занятых в 
экономике по формам собственности, где можно наблюдать незначительный (в среднем на 
уровне 2% в год) прирост количества занятых в частном секторе (таблица 2). 

Происходящий в настоящее время процесс развития рыночных отношений в 
Казахстане и постепенная интеграция отечественной экономики в мировое экономическое 
пространство определяют конкретные требования к динамике социальных процессов.  

На фоне сокращения численности и старения населения нашей страны настойчиво 
заявляет о себе необходимость модификации социальных секторов, непосредственно 
связанных с развитием человеческого капитала, поэтому в числе главных приоритетов 
социально-экономического развития Казахстана в средне- и долгосрочной перспективе – 
оптимизация социальных процессов на основе реформы образования и здравоохранения, 
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концентрации усилий на борьбе с бедностью, содействия повышению внутри- и 
межрегиональной трудовой мобильности. 

 
Таблица 2 - Основные индикаторы рынка труда за 2012-2014 год 

 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Экономически активное население, тыс. человек  8981,9 
9041,

3 
9109,

7 

Занятое население, тыс. человек 8507,1 
8570,

6 
8651,

1 

Наемные работники, тыс. человек 5813,7 
5949,

7 
6103,

6 

Самостоятельно занятое, тыс. человек 2693,4 
2621,

0 
2547,

5 

Безработное население, тыс. человек 474,8 470,7 458,6 

Уровень безработицы,% 5,3 5,2 5,0 

Уровень молодежной безработицы, % (в возрасте 15-24 лет) 3,9 3,9 3,6 

Уровень молодежной безработицы, % (в возрасте 15-28 лет) 5,4 5,5 4,0 

Уровень долгосрочной безработицы, % 2,5 2,5 2,4 

Экономически неактивное население, тыс. человек 3538,7 
3569,

4 
3590,

7 
Примечание - Составлено по данным http: www.stat.gov.kz/ 

 
Ключевым фактором, влияющим на развитие социальных процессов, является активная 

и разумно финансируемая государственная политика по повышению занятости и заработной 
платы. Течение социальных процессов необходимо направлять в русло современных 
представлений о социальной справедливости, тогда в обозримом будущем, благодаря 
природному и интеллектуальному богатству, Казахстан может рассчитывать на создание в 
среднесрочной перспективе условий для закрепления ее в числе лидеров мировой 
экономики. 
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Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятий является одной из самых 
непростых задач, поскольку единого общепризнанного подхода к построению 
соответствующих алгоритмов оценки нет. Показатели, включаемые в различные методики 
анализа, могут существенно варьировать как в количественном отношении, так и по методам 
расчета, поскольку у аналитиков имеются различающиеся приоритеты и пристрастия к тем 
или иным показателям. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяются следующие методы: 
− метод оценки чистых активов; 
− коэффициентный метод (расчет и анализ динамики коэффициентов структуры 

капитала и коэффициентов покрытия обязательств); 
− метод оценки обеспеченности собственными оборотными средствами (определение 

соотношения запасов и источников их финансирования); 
− анализ и оценка динамики структуры активов с позиции создания предпосылок для 

обеспечения финансовой устойчивости. 
- метод расчета интегрального показателя; 
- матричный метод [3, с. 52-58]. 
Каждый из перечисленных методов по-своему подходит для применения на практике, 

однако нужно помнить, что все методы имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим 
их подробнее. 

Под стоимостью чистых активов понимается разность между величиной принимаемых 
к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств 
организации. Главным преимуществом этого метода является то, что он основан на 
достоверной информации о реальных активах, которые находятся в собственности 
предприятия, что устраняет абстрактность, присущую другим методам оценки. Однако 
сближение российского законодательства с нормами МСФО, а также изменение порядка 
формирования отдельных показателей баланса вызвало необходимость в корректировке 
порядка расчета чистых активов на нормативном уровне [1]. 

Сущность коэффициентного метода заключается в расчете совокупности 
коэффициентов, каждый из которых рассматривается как элемент системы, и относится к 
одной из двух групп - характеризующих структуру капитала или определяющих уровень 
покрытия обязательств. 

При данном методе анализ финансовой устойчивости состоит из  следующих этапов: 
1) анализ бухгалтерского баланса; 
2) расчет аналитических коэффициентов; 
3) сравнение полученных расчетных значений с установленным критерием (при этом 

необходимо помнить, что рекомендуемые значения коэффициентов  довольно условны и 
зависят от вида деятельности предприятия); 

4) сравнение значений коэффициентов в динамике. 
В экономической литературе рассматривается множество коэффициентов финансовой 

устойчивости, которые фактически являются отношением различных комбинаций статей 
баланса (преимущественно пассивов). Нужно учесть, что разные нормативные документы 
предполагают проведение анализа различного круга показателей, что может привести к 
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несопоставимости полученных результатов [2, с. 124]. Кроме того, отмеченная выше 
проблема изменения информационной базы (в данном случае – состава статей 
бухгалтерского баланса) вызывает определенные сдвиги в рациональных границах 
отдельных показателей. 

Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитываются в виде 
соотношения абсолютных показателей актива и пассива баланса. К относительным 
показателям, применяемым при анализе и оценке финансовой устойчивости предприятий, 
относят: коэффициент автономии, коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств, коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными источниками средств для их формирования, коэффициент задолженности, 
коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансовой устойчивости, 
коэффициент финансирования, коэффициент инвестирования и др.  

Главными преимуществами этого метода являются: наличие информационного 
обеспечения, простота расчета и интерпретации показателей, а также возможность 
проведения сравнения с другими экономическими субъектами в силу того, что метод 
оперирует относительными показателями. 

Однако он имеет и ряд недостатков: наличие некоторой терминологической 
неопределенности (один и тот же коэффициент имеет несколько названий или название 
коэффициента применяется к разным по способу исчисления показателям); количественная 
оценка значений коэффициентов, выход за пределы которых отражает угрозу снижения (или 
утраты) финансовой устойчивости; бухгалтерский баланс, составленный по российской 
системе бухгалтерского учета и МСФО (или US GAAP, или UK GAAP), будет иметь разные 
значения практически всех показателей, поэтому стоимость одинаковых по названию 
активов будет различна. Наличие указанных и иных недостатков требует повышения 
внимания со стороны аналитиков и совершенствования нормативных документов, 
регулирующих порядок расчета коэффициентов финансовой устойчивости с учетом 
происходящих изменений, прежде всего, в информационной базе. Основными показателями, 
характеризующими степень финансовой независимости предприятия при данном методе, 
являются коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами. Официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ свидетельствуют, что российские предприятия имеют высокую зависимость 
от кредиторов. 

Метод оценки обеспеченности собственными оборотными средствами основан на 
определении соотношения запасов и источников их финансирования. Преимущество данного 
метода заключается в подробном изучении структуры собственных оборотных средств 
предприятия, однако, основываясь лишь на данном методе невозможно с уверенностью 
сказать о финансовой устойчивости предприятий, так как даже с малой долей собственных 
средств оно может устойчиво функционировать длительное время. 

Анализ и оценка динамики структуры активов с позиции создания предпосылок для 
обеспечения финансовой устойчивости дает возможность установить размер абсолютного и 
относительного прироста (уменьшения) всего имущества предприятия и отдельных его 
видов. Преимущество анализа и оценки динамики структуры активов в том, что показатели 
структурной динамики отражают долю участия каждого вида имущества в общем изменении 
совокупных активов. Их анализ позволяет сделать вывод том, в какие активы вложены вновь 
привлеченные финансовые ресурсы или какие активы уменьшились за счет оттока 
финансовых ресурсов. Недостатком этого метода является то, что структура имущества 
зависит от специфики деятельности предприятия, это затрудняет пространственные 
сравнения [5]. 

Иногда для оценки финансовой устойчивости применяют интегральный показатель, в 
расчете которого участвуют коэффициенты не только финансовой устойчивости, но и 
ликвидности, и используется балльная оценка. Этому методу присущи те же плюсы и 
минусы, что и для коэффициентного метода. 
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Реже финансовую устойчивость изучают с помощью матричных балансов. Сущность 
матричных балансов состоит в том, что бухгалтерский баланс предприятия представляют в 
форме матрицы, где по горизонтали располагают статьи актива (имущество), а по вертикали 
– статьи пассива (источники средств). Далее выделяют 4 квадранта: внеоборотные средства, 
оборотные средства, собственный капитал, обязательства.  

Затем составляют следующие аналитические таблицы:  
- матричный баланс на начало года; 
- матричный баланс на конец года; 
- разностный (динамический) матричный баланс за год; 
- баланс денежных поступлений и расходов фирмы. 
Правила составления матричной модели для первых трех балансов: 
1. Выбирается размер матрицы, статьи актива отражаются по горизонтали матрицы, 

статьи пассива - по вертикали. 
2. Заполняется балансовая строка и графа матрицы в точном соответствии с данными 

бухгалтерского баланса. 
3. Последовательно, начиная с первой строки актива баланса, подбираются источники 

средств, находящиеся в распоряжении фирмы.  
4. Проверяются все балансовые итоги по горизонтали и вертикали матрицы. 
Итогом всех проведенных операций является составление балансовой модели 

финансовой устойчивости. 
Балансовый метод схож с матричным методом, однако при балансовом методе оценки 

финансовой устойчивости предполагается определенная перегруппировка статей 
бухгалтерского баланса для выделения однородных, с точки зрения сроков возврата, величин 
заемных средств [4, с.22]. 

Преимуществом матричного и балансового методов является то, что они позволяют 
связать статьи актива и статьи пассива баланса, определить структуру и качество активов, 
достаточность источников их финансирования, рассчитать весь набор показателей и 
коэффициентов, оценить финансовую устойчивость предприятия и выяснить причины, 
ухудшающие устойчивость предприятия. Недостаток методов заключается в том, что в 
расчете используется балансовая стоимость активов, которая может отличаться от рыночной. 

Таким образом, каждое предприятие должно учитывать свои отраслевые особенности и 
на основе этого выбирать определенный метод, а лучше – несколько методов, с помощью 
которых удастся  провести более точный анализ и оценку его финансовой устойчивости. 
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Активизация инновационной деятельности – важная государственная задача, решение 

которой обеспечивает технологическую безопасность РФ. В этих условиях необходимо 
понять, насколько эффективно ведёт инновационную деятельность Сибирский федеральный 
округ РФ (СФО), каковы основные проблемы и направления активизации в данной сфере. В 
настоящее время единого подхода к определению инновационной деятельности нет, равно 
как и не проводилось сплошных обследований предприятий и организаций, в которых 
исследовались бы инновации. Цель данной статьи – дать представление о развитии и 
изменениях инновационной активности предприятий. Инновационная деятельность является 
важным фактором развития экономики в регионах. При изучении инновационной активности 
предприятий СФО РФ использовались сравнительный анализ и метод сбора статистических 
данных. Проанализируем основные показатели инновационной активности предприятий, 
составленные по данным официальной статистики РФ (таблица 1) [1].  

 
Таблица 1 - Инновационная активность организаций Сибирского федерального округа 

РФ в 2013г (%) 
 

Регионы Сибир-
ского федераль-
ного округа РФ 

Иннова-
ционная 
актив-
ность ор-
ганизаций  

Удель-
ный вес 
инно-
вацион-
ных то-
варов, 
работ, 
услуг в 
общем 
объёме 
отгру-
женных 
товаров, 
выпол-
ненных 
работ, 
услуг 

Удельны
й вес 
орга-
низаций, 
осущест-
влявших 
техноло-
гические 
иннова-
ции в от-
четном 
году, в 
общем 
числе об-
следован-
ных орга-
низаций 

Удельны
й вес 
орга-
низаций, 
осуществ-
лявших 
экологи-
ческие 
иннова-
ции в от-
четном 
году, в 
общем 
числе об-
следован-
ных ор-
ганизаций 

Удельны
й вес 
орга-
низаций, 
осуществ-
лявших 
маркетин-
говые ин-
новации в 
отчетном 
году, в 
общем 
числе об-
следован-
ных ор-
ганизаций 

Удельный 
вес орга-
низаций, 
осуществ-
лявших 
организа-
ционные 
инновации 
в отчетном 
году, в 
общем 
числе об-
следован-
ных орга-
низаций 

1 2 3 4 6 7 8 
Сибирский 
федеральный 
округ 

9,1 3,3 8,2 2,72 1,5 2,6 

Республика 
Алтай 19,4 0,1 18,5 - 0,0 1,9 

Республика 
Бурятия 6,7 6,0 6,2 1,82 1,0 2,4 

Республика 
Тыва 3,3 - 3,3 0,09 0,8 - 

Республика 
Хакасия 9,1 - 7,1 8,94 2,0 1,0 

Алтайский край 11,3 3,9 11,1 - 1,7 2,6 
Забайкальский 2,2 6,3 2,2 0,57 0,0 1,0 
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край 
Красноярский 
край 11,2 5,1 9,8 0,62 1,7 4,1 

Иркутская 
область 8,7 0,6 7,1 0,81 2,1 2,7 

Кемеровская 
область 4,6 0,4 3,9 6,34 0,6 1,4 

Новосибирская 
область 9,9 9,3 9,4 0,39 1,1 2,1 

Омская область 8,3 3,7 7,2 4,11 1,6 2,7 
Томская область 14,6 3,7 12,9 0,53 3,8 5,2 

 
Одним из важнейших показателей, значение которых характеризует вовлечённость 

региона в инновационные процессы, служит доля организаций, осуществлявших 
инновационную деятельность, в их общем количестве. Так, в среднем по регионам СФО доля 
таких организаций в 2013 году составила 9,1%, что ниже аналогичного показателя по РФ – 
10,1% (таблица 2) [1]. 

 
Таблица 2 - Инновационная активность организаций по субъектам Российской 

Федерации(%) 
 

Субъекты РФ 2009 
г. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Российская Федерация 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 
Центральный федеральный округ 8,8 8,6 10,2 10,9 10,7 
Северо-Западный федеральный округ 9,5 9,4 11,2 11,0 10,7 
Южный федеральный округ 7,2 7,5 6,5 7,4 7,2 
Северо-Кавказский федеральный округ 5,8 6,2 5,2 6,4 5,9 
Приволжский федеральный округ 12,8 12,3 12,7 11,9 11,7 
Уральский федеральный округ 10,2 11,5 11,5 10,6 9,6 
Сибирский федеральный округ 7,3 8,2 8,8 8,5 9,1 
Дальневосточный федеральный округ 8,3 8,6 11,2 10,8 9,5 

 
Анализ динамики инновационной активности субъектов РФ показывает, что на фоне 

остальных округов Сибирский федеральный округ показывает положительные тенденции 
роста данного показателя (за исключением 2012 года). Отметим, что по данному показателю 
в 2013 году лидерами являются республика Алтай (19,4%), Томская область (14,6%), 
Алтайский край (11,3%) и Красноярский край (11,2%). В Омской области значение того же 
показателя составляет 8,3%, что на 1,8% ниже среднероссийского уровня. 

Другим показателем, отражающим результаты инновационной деятельности региона, 
выступает доля инновационных товаров, работ, услуг организаций в общем объёме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. Значение данного показателя в 2013 году в 
среднем по регионам Сибирского федерального округа почти в три раза ниже 
среднероссийского уровня (3,3%). Доля инновационных товаров, работ, услуг в 
Новосибирской области превышает среднероссийский уровень на 0,1%. Явными 
аутсайдерами являются республика Алтай (0,1%), Иркутская область (0,6%) и Кемеровская 
область (0,4%). По доле инновационных товаров, работ, услуг Омская область (3,7%) 
занимает 6-е место по СФО. В Сибирском федеральном округе максимальный удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические инновации в 2013 году, наблюдается в 
республике Алтай – 18,5%. Далее следует Томская область (12,9%) и Алтайский край 
(11,1%). 

Нами была проанализирована динамика удельного веса организаций, осуществляющих 
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технологические инновации, по видам экономической деятельности. В 2013 году 29,6% 
организаций, осуществляющих технологические инновации, занимались  научными 
исследованиями  и разработками. Динамика  показателя в 2009-2013 годах выявила 
следующие результаты: доля научных исследований и разработок увеличились на 0,8%; 
инновации в сфере добычи полезных ископаемых увеличились на 0,6%; в обрабатывающих 
производствах и в сфере производства и распределения электроэнергии – на 0,4%; в отраслях 
связи – на 0,5%; в организациях, связанных с использованием вычислительной техники – на 
0,3%. Доля предоставления прочих видов услуг не изменилась и составляет 2,6%. В целом по 
всем видам экономической деятельности удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, увеличился на 1,2%. 

Анализ динамики удельного веса организаций, осуществляющих экологические 
инновации, в общем числе обследованных организаций по всем субъектам РФ за 2009-2013 
годы, выявил увеличение данного показателя в следующих округах:  

• Центральный федеральный округ – на 2,2%; 
• Северо-Западный федеральный округ – на 1%; 
• Южный федеральный округ – на 0,1%; 
• Северо-Кавказский федеральный округ – на 0,5%; 
• Сибирский федеральный округ – на 2,1%; 
• Дальневосточный федеральный округ – на 1,8%; 
Снижение удельного веса наблюдается в Приволжском и Уральском федеральных 

округах и составляет 0,1%. В целом по РФ показатель увеличился на 1,2%. На территории 
СФО в 2013 году лидирующие позиции по данному показателю занимают республика 
Хакасия (8,94%), Кемеровская область (6,34%) и Омская область (4,11%). Анализируя 
данные, можно сказать, что число организаций, осуществляющих экологические инновации 
в Омской области, увеличивается до 2012 года, с 2012 года происходит их снижение на 2,2%.  

Наибольший удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в 
2013 году, наблюдается в Томской области – 3,8%. На втором месте находится Иркутская 
область (2,1%), а 3-е место занимает республика Хакасия (2,0%). Омская область по данному 
показателю занимает лишь 6-е место в СФО. В то же время, по доле организаций, 
осуществлявших организационные инновации в 2013 году на территории СФО, Омская об-
ласть занимает 3-е место, наравне с Иркутской областью, что составляет 2,7%. Лидерами по 
данному показателю являются Томская область (5,2%) и Красноярский край (4,1%). С 2009 
по 2013 год увеличение произошло в Центральном (на 0,4%), Северо-Кавказском (на 0,1%), в 
Сибирском (на 0,2%) федеральных округах, в том числе в Омской области (на 0,3%). 
Снижение динамики наблюдается в целом в РФ (на 0,3%), в Приволжском (на 1,7%), 
Уральском (на 0,6%), Дальневосточном (на 1,5%) федеральных округах. Без изменения 
показатель остаётся в Северо-Западном (3,1%) и Южном (2,1%) федеральных округах. 

Показатель затрат на технологические инновации занимает центральное место в 
статистике инноваций. Это обусловлено их экономической значимостью, важностью для 
оценки состояния и перспектив технологического развития. В таблице 3 приведена динамика 
затрат на технологические инновации организаций СФО, анализ которой показывает, что 
наибольшие темпы роста затрат зарегистрированы в Красноярском крае, где данный 
показатель в 2013 году увеличился, по сравнению с 2009-м годом, в 8,4 раза. В среднем по 
СФО базовый темп роста составил 497%. В Омской области затраты на технологические 
инновации возросли за анализируемый период в 4,8 раза. Первое место по затратам на 
технологические инновации занимают обрабатывающие производства, что составляет 580 
116,4 млн. рублей (52,1%), затем следуют  исследовательские разработки – 289 457,0 млн. 
рублей (26,02%) и добыча полезных ископаемых – 94 525,74 млн. рублей (8,5%). 

 
Таблица 3 - Затраты на технологические инновации организаций Сибирского 

федерального округа РФ (млн. руб) 
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Регионы Сибирского 
федерального округа 
РФ 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Сибирский федераль-
ный округ 26 658,3 48 626,7 63 345,1 83 554,5 132 576,7 

Республика Алтай 26,4 57,2 110,9 139,9 23,3 
Республика Бурятия 527,0 461,6 1 201,1 1 154,0 955,1 
Республика Тыва 45,3 68,7 6,2 7,6 34,1 
Республика Хакасия 97,5 48,3 346,7 128,2 162,7 
Алтайский край 688,3 1 062,9 2 852,2 3 569,6 1 853,3 
Забайкальский край 61,3 457,6 532,1 362,6 521,6 
Красноярский край 8 030,9 14 617,7 19 643,9 24 979,5 67 700,4 
Иркутская область 5 460,1 9 966,0 4 876,1 7 448,8 19 300,8 
Кемеровская область 901,1 1 697,2 2 990,4 12 978,9 6 662,4 
Новосибирская область 3 069,4 3 866,0 5 563,1 5 745,8 6 376,0 
Омская область 4 304,5 14 285,0 21 128,1 20 329,3 20 932,4 

 
Региональное регулирование инновационных процессов на территории Омской области 

осуществляется на основе «Концепции развития инновационной инфраструктуры до 2015 
года». Основными проблемами развития инновационной деятельности в Омской области 
являются: 

• малая доля инновационных товаров в общем объёме отгруженных товаров; 
• недостаточная востребованность потенциала науки; 
• увеличение инновационной зависимости Омской области от разработок других 

регионов и стран; 
• наличие неиспользованного инновационного потенциала в ряде отраслей экономики 

Омской области; 
• неразвитость механизмов финансирования инновационной деятельности [2]. 
В Омской области существует определённая инфраструктура поддержки 

инновационной деятельности. Так, например, в регионе открылся суперкомпьютерный центр 
коллективного пользования, создан консорциум «Инновационные технологии бизнеса», 
организована работа центра промышленно-технологической кооперации, активно работает 
сеть бизнес-инкубаторов [3]. Инновационная система предполагает наличие специально 
подготовленных кадров для наукоёмких предприятий. Для этого в Омских ВУЗах открыты 
направления подготовки бакалавров инновационной направленности. Кроме того, 
реализацию подготовки кадров обеспечивает ресурсный центр.  

Оценивая современное состояние и тенденции развития инновационной деятельности 
регионов СФО РФ, можно сделать вывод, что инновационные процессы на региональном 
уровне протекают медленно в силу ряда финансовых, административных и других проблем, 
для решения которых необходима государственная поддержка. Малая инновационная 
активность предприятий в Омской области объясняется тем, что большинство инвесторов не 
готовы вкладывать свои средства в развитие инноваций, так как существует риск, что данные 
средства не окупятся или будут окупаться длительное время. 

Для обеспечения инновационной ориентации стратегии развития Омской области 
большое значение имеет создание эффективной инновационной системы, отвечающей 
потребностям и приоритетам региона. Комплексное и долговременное взаимодействие 
между представителями научной сферы, субъектами предпринимательства и региональным 
рынком инноваций является важным фактором адаптации региональной экономики к 
сложным кризисным условиям.  
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Ғылыми жетекшісі – Н.О. Молдашов 
 

Қазіргі  егемен, тәуелсіз еліміздің нарықтық экономикаға көшуіне байланысты  шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамытуға мемлекет тарапынан толығымен қолдау көрсетіліп жатыр. 
Соның ішінде маңызды орындардың біріне – кәсіпкерлер палатасын  жатқызамыз. 

Палатаның құрылуының негізгі мақсаты – бизнес қоғамдастығы мен мемлекеттік билік 
органдарының арасында өзара тиімді әріптестікті дамыту және кәсіпкерлік бастамаларды 
жүзеге асыруда қолайлы құқықтық-экономикалық жағдайларды қалып-тастыру болып 
табылады. Сондай-ақ, бизнес үшін рұқсат жүйесін жетілдіру, әкімшілік кедергілерді азайту 
да назардан тыс қалмайтындығын жеткізді. Бүгінде облыстың әр аудандарына бөлімшелерін 
ашу көзделген. Әр ауданға кем дегенде 5-10 маманға дейін тарту қажет деп отыр сала 
басшысы [1]. Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы – бұл бизнес пен 
биліктің тиімді серіктестігі негізінде кәсіпкерлікті дамыту үшін жағымды жағдайларды 
қалыптастыру мақсатымен ҚР Үкіметі мен «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП ортақ шемімімен 2013 
жылдың 9 қыркүйегінде құрылған коммерциялық емес, өздігінен басқарылатын ұйым [2]. 
Оның құрамына келесі шаруашылықтар кіреді:  

− Қазақстанда тіркелген (соның ішінде, банктер және банк мекемелері, өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылық және қаржы секторы саласындағы ұлттық холдингтердің құрамына кіретін 
ұлттық компаниялар мен мекемелер); 

− коммерциялық заңды тұлғалар; 
− жеке кәсіпкерлер; 
− шаруа (фермерлік) қожалықтары; 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылымында келесі өкілдік және атқару органдары 

құрылған: 
− съезд, 
− президиум, 
− басқарма, 
− ревизиялық комиссия, 
− аймақтық палаталар және кәсіпкерлердің кеңестері. 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының атқаратын негізгі қызметтері: 
− кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделеріне өкілдік ету және қорғау, 
− аймақтарда кәсіпкерлік белсенділік пен кәсіпкерлік қызметі жағдайларының 

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/omsk/
http://dpr.ru/journal/journal_45_5.htm
mailto:Asuduman@mail.ru
mailto:Аika.01.94@mail.ru
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қоғамдық мониторингісін өткізу, 
− кәсіпкерлікті қолдауға және дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаларға қатысу, 
− отандық өндіріске қолдау көрсету және ұйымдардың сатып алуларында жергілікті 

құрамның үлесін арттыру, 
− кадрларды даярлау, қайта даярлау, біліктіліктерін арттыру, 

сертификаттау және аттестаттау, техникалық және кәсіби білім беруді дамыту, 
− кәсіпкерлік субъекттерінің сыртқыэкономикалық қызметін ынталандыру, 
− инвестицияларды тарту және экономиканы әртараптандыру. 
Бұған қоса, Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-

инновациялық дамытудың әзірленіп жатқан тұжырымдамасы аясында ҰКП сәйкес 
стратегиялық құжаттарын және даму жоспарларын әзірлеуде және талқылауда басты рөл 
жүктеліп отыр [2]. Сонымен қатар, ұлттық кәспкерлер палатасының арнайы заңнамалық 
құжатта белгіленген. Заң бойынша, Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік секторының өсуіне 
және дамуына, мемлекеттік экономикалық және өзге де саясатты жасау және іске асыру 
кезінде кәсіпкерлердің мүдделерін ескеру үшін институционалдық жағдайлар жасауға, 
кәсіпкерлік қоғамдастық пен мемлекеттің өзара іс-қимыл жасау тетіктерін жетілдіруге 
бағытталған және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
құрылуына және қызметіне байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді [3]. 
Жалпы алғандағы ұлттық кәсіпкерлер палатасы халықаралық ұйымдарда кәсіпкерлік 
субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін білдіреді және қорғайды. Ұлттық палата: 

1) кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерді 
әзірлеуге қатысады; 

2) кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін қозғайтын заңнамалық  және өзге де 
нормативтік құқықтық актілер жобаларына міндетті сараптаманы жүзеге асырады; 

3) қаржы ұйымдары мен қаржы нарығының қызметін мемлекеттік реттеу 
функцияларын қоспағанда, кәсіпкерлік қызметті реттеудің жекелеген функцияларын 
бизнес-ортаға кезең-кезеңімен беру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді және оларды Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне енгізуді жүзеге асырады; 

4) кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттерін қозғайтын мәселелер бойынша 
құрылатын орталық және жергілікті мемлекеттік органдар жанындағы алқалы 
консультативтік-кеңесші органдардың жұмысына қатысады; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Ұлттық палата 
жанындағы аралық сотты және төрелік сотты құрады; 

6) Кәсіпкерлік мәселелері бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. 
Қоғамдық тыңдауларға Қазақстан Республикасы Парламентінің және жергілікті өкілді 

органдардың депутаттары, мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының, ұйымдардың, кәсіпкерлік субъектілерінің, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатыса алады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамына кіретін орталық атқарушы 
органдардың өкілдері, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың өкілдері қоғамдық 
тыңдауларға Ұлттық палата төралқасының шақыруымен қатысады (9 бап) [3]. 

Ұлттық палата құру ерекшеліктеріне тоқтала кетсек: 
1. Ұлттық палата Ұлттық кәсіпкерлер палатасы - коммерциялық емес ұйымның өзге 

ұйымдық-құқықтық нысанында құрылады. 
2. Ұлттық палата әрбір облыста, республикалық маңызы бар қалада, астанада өңірлік 

палаталарды құрады. 
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында бір ғана 

Өңірлік палата құрылуы және қызмет етуі мүмкін. 
3. Тиісті облыстың барлық аудандарында, облыстық, республикалық маңызы бар 

қалалардың аудандарында және астанада, сондай-ақ аудандық маңызы бар қалаларда 
Өңірлік палатаның аудандық филиалдары құрылады (15 бап)[3]. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының артықшылықтарының 
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бірі ретінде мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру жатады. Кәсіпкерлерден Бизнес Жоба 
бойынша түскен өтініштердің барлығы ақысыз түрде қаралады. Нақты іске асуға дайын, 
жүйеленген жоба мамандардың көмегімен үлкен Бизнес Жоспарға айналады. Бұл іспен 
арнайы оқытылған экономист, маркетолог мамандар айналысады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Кәсіпкерлер палатасының бизнес жоспар дайындау талабы бойынша бизнестің қай түрі 
болмасын барлық жоба негізгі бес бөлімнен тұрады. Олар келесідей атауға ие: 

1. Бөлім  Өтініш беруші туралы қысқаша сипаттама 
2. Бөлім  Жобаның қысқаша сипаттамасы 
3. Бөлім  Жобаны қаржыландыру 
4. Бөлім  Бәсекелестікке төтеп беру 
5. Бөлім  Маркетингтік бөлім 
6. Бөлім  Әлеуметтік – экологиялық  бөлім [4]. 
ҰКП дайындайтын Бизнес Жоспардың артықшылықтыры мен кемшіліктерінің толық 

ашу үшін оның бөлімдеріне жекелей тоқталып өтейік.  
Бизнес жоспардың бірінші бөлімінде кәсіпорынның толық аты, жобаның атауы, 

жобаның маңызы, жобаны іске асыру орны, жобаны іске асыру кезеңі, қаржыландыру, жоба 
мақсатын іске асырудың сәйкестігі, меншік түрі, байланыс телефондары, салық бойынша 
қарыздары, жеке кәсіпкердің құрылымы баяндалады.  

Бизнес жоспардың екінші бөлімінде жобаның маңыздылығы, жобаның тиімділігі 
айтылып,  одан бөлек жобаның тиімділігін көрсететін көрсеткіштер сан түрінде беріледі,  
жоба бойынша штаттық тізім құрылады, жобаны іске асырудың қосымша міндеттері 
айқындалады. 

Бизнес жоспардың үшінші бөлімінде жобаны қаржыландыру шарттары белгіленеді. 
Оларға: 

− Кредиттеу бағдарламасы; 
− Қарыз алу сомасы; 
− Кредит мерзімі; 
− Субсидиялау мерзімі; 
− Сый ақы пайызы; 
− Несиені жабу тәртібі; 
− Кепілдікпен қамтамасыз етілуі жатады.  
Бизнес жоспардың төртінші бөлімінде бәсекелестікке қарсы тұру мүмкіншілігі қандай, 

қаншалықты пайызда екені зертелінеді. Жобаның орналасқан аймағына байланысты 
ауылдық округте немесе қалада қанша бәсекелестері бар екендігін және жобаның 
ауқымдылығына байланысты сыртқы саудаға шығу дәрежесі қаншалықты жоғары не 
төмендігін анықтайды.  

Бизнес жоспардың бесінші бөлімінде жобаның толықтай нарықтағы сипаттамасы 
баяндалады. сонымен қоса, тәуекелдік құрылымы және оны талдау, тәуекелдердің алдын алу 
шаралары, тәуекелдерді төмендету шаралары, жабдықтау тәуекелдері туралы жазылады. 

Бизнес жоспардың алтыншы бөлімінде жобаның әлеуметтік-экономикалық мағынасы, 
қоршаған ортаға әсері көрсетіледі [4]. 

Бұл бөлімдердің барлығы ҰКП – ның бизнес жоспар дайындау барысындағы тағы бір 
артықшылықтарына жатады. Себебі жобаны толықтай ашып, оған жаңаша сипат береді. 
Жобаның іске асуын қаржыландыратын  мекемеге шешім қабылдау оңай болатындай барлық 
қырынан зерттелініп, талданған жобаны ұсынады.  

Ақ түстің ақ екенін байқау үшін міндетті түрде қара түс бірге жүреді.  Сол секілді кез – 
келген істің кемшілік тұстары болады.  ҚР ҰКП – ның көпшілік халыққа қолайсыз болған 
кем – кетік жерлерін анықтау үшін 2014 жылы 20 желтоқсан мен 20 ақпан аралығында 
еліміздің 14 өңірі мен Астана және Алматы қалаларында палата серіктестері кәсіпкерлер 
қызметіне байланысты 30 мемлекеттік қызметті ұсынудың сапасын тексерді. Олар 500-ден 
астам шағын және орта бизнес өкілдері арасында сауалнама жүргізді. Соның нәтижесінде:  

− Палата тарапынан шамадан тыс құжаттарды сұрау; 
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−  артық шарттарды қою; 
−  мемлекеттік қызмет көрсетудің стандартты талаптарын орындалмау секілді 

кемшіліктер байқалды. 
«ҚР ҰКП – да әзірленген стандарттар бастапқыдағы келісімдерге сәйкес келмейді. 

Яғни, қызметтерді ұсыну тәртібі мәселелері бойынша, мерзімді қысқарту, процедураларды 
автоматтандыру тұрғысында қабылданған  тұжырымдамаларға сай болмай отыр.  
Стандарттардың көбісі нотариалды расталған жарғылар көшірмесін, тіркеу туралы 
куәліктерді, жеке куәліктерді ұсыну бойынша талаптармен асыра сілтеп тұр. Дегенмен де 
осы құжаттардың барлығы мемлекеттік мәліметтер базасында орналастырылған және оларды 
талап етуге негіз жоқ», – деп хабарлайды ҚР ҰКП басқарма төрағасының орынбасары 
Гүлнар Құрбанбаева [5]. 

Қорыта келе, еліміздің шағын және орта кәсіпкерлігін дамыту үшін ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы тікелей өз үлесін қосады. Жоғарыда аталып өткендей оның артықшылығы мен 
кемшілігі де көрініс табады. Дегенмен, ең маңыздысы ел экономикасына елеулі өзгерістер 
енгізуде.  

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. http://munara.kz/11466/ 
2. http://www.kazlogistics.kz/kz/union/npp 
3. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000570 Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы туралы заңы. 
4. ҚР ҰКП – ның Бизнес Жоспарға қойылатын талап –  міндеттері, Тараз-2012 ж., 85 

бет. 
5. http://inform.kz/rus/article/2642605  
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Ең алдымен осы жұмыссыздықтың ғылыми ұғымына тоқталайық. Жұмыссыздық – 

елдегі еңбекке қабілетті тұрғындардың бір бөлігі өзіне пайдалы еңбекпен айналысатын кәсіп 
таба алмай дағдаратын әлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

Бүгінде тек Қазақстан емес одан бөлек көптеген мемлекеттер жұмыссыздықтың 
құрбаны болуда. Атап айтар болсақ бүгінде жұмыссыздық атауымен аталатын бұл 
құбылыстың елімізге тигізіп жатқан негативтиі әсерлері өте көп. Соның ең негзгілерін атап 
өтетін болсақ. Қазіргі күні елімізде қылмыстық құқық бұзушылықтың артуына әсер етуші 
факторлар болып  – шешімін таппаған әлеуметтік-экономикалық проблемалар,өмірдегі түрлі 
жағдайлар, баспана мәселесі, жұмыссыздық, қолдау мен келешектің жоқтығы, тығырыққа 
тірелу адамды қылмыстық жолға итермелейді. Бірақта осы аталған факторлардың ішінде 
қылмыстық құқық бұзушылыққа көптеп әсер етіп жатқаны ол- жұмыссыздық. Мәселен, кез - 
келген бір жұмыссыз адамды алайық , ол өзінің отбасын асырауға материалды мүмкіншілігі 
болмағаннан соң қандай да бір қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қадам басады [1,78.]. 

Ал енді жұмыссыздықтың елімізге тигізер екінші бір экономикалық зардаптарының 
тізімін жасп көрейік. Біріншіден, егер бір азамат жұмысынан айырылатын болса ,демек ол 
алдағы уақытта жалақы алмайды. Бірақ та ол қалайда болсын өмір сүруі керек, әлеуметтік 
қажеттіліктерін қанағаттандыруы  керек және мемлекет бұл жерде ол мәселені өз қолына 
алады. Қарап отырғанымыздай мемлекет тарапынан жұмыссыздарға берілетін жәрдемақылар 

http://munara.kz/11466/
http://www.kazlogistics.kz/kz/union/npp
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000570
http://inform.kz/rus/article/2642605
mailto:Virus9509@mail.ru
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олардың қандай да бір шығарған тауарларына немесе көрсеткен қызметтеріне сыйақы 
ретінде емес, мемлекеттік көмек, жәрдемақы ретінде беріледі. Себебі ол адамдардың 
жұмыстары болмағаннан соң олар не тауар өндірмейді, не қызмет көрсетпейді. Ал енді осы 
жерде тереңірек үңіліп қарайтын болсаңыздар, одан біздің еліміздің әл-ауқаты 
жоғарыламайды. Екіншіден, жоғарыда айтып кеткеніміздей жұмыссыздық халықтың 
әлеуметтік жағдайының төмендеуіне алып келеді. Ал егер де халықтың әлеуметтік жағдайы 
төмендейтін болса онда халық тарапынан тауарлар мен қызметке сұраныс азаяды, өз 
кезегінде тауарға сұраныстың азаюуы нарықта өндірістің кемуіне алып келеді, одан 
еліміздегі жұмыссыздық деңгейі көбейе береді [2,25.]. 

Жұмыссыздықтың саяси жағдайдың шиеленісуіне  де алып келетін зардабы аз емес. 
Мәселен, жұмыссыздардың күн көріс көзін таба алмауы мемлекеттен көмек сұрап 
ереулдердің көбеюуіне алып келуі мүмкін. 

Ал енді жұмыссыздықтың түрлеріне алып келетін болсақ. Ғылыми әдебиеттерде 
жұмыссыздықтың негзгі төрт түрін көрсетеді. Олар: уақытша жұмыссыздық,құрылымдық 
жұмыссыздық, маусымдық жұмыссыздық және де циклдық жұмыссыздық. Уақытша 
жұмыссыздық аты айтып тұрғандай ұзаққа созылмайды. Бұл жұмыссыздықтың түрі 
адамдардың өз еркілерімен жұмыс орындарын ауыстыруынан туады.Алайда, мұндай 
жұмыссызыдық әрқашан және барлық жерлерде болады [3]. 

Ал енді құрылымдық жұмыссыздыққа келетін болсақ ,жұмыссыздықтың бұл түрінде 
ғылыми техникалық прогрестің болуы, яғни өнеркәсіптің жаңа салаларының ашылуларының 
салдарынан туады. Жұмысшылардың ҒТР нәтижесіндегі өндірістегі жаңа технологияларды 
игере алмауы құрылымдық жұмыссыздыққа алып келеді.  

Экономикалық дағдарыстар кезінде өндірістің құлдырауы, кәсіпорындардың  жаппай 
күйзеліске ұшырауы жұмыссыздықтың циклдық түріне алып келеді ,яғни тауарларға және де 
қызметтерге халық тарапынан сұраныстың төмендеуі өндір орындарының қысқаруына, ал 
одан жұмыссыздықтың көбеюіне алып келеді. 

Ендігі кезекте еліміздегі 2012-2015 жылдар аралығындағы жұмыссыздық деңгейін 
көрейік.  Еліміздің статистика агенттігінің мәліметіне назар аударатын болсақ, 2012 жылы 
жұмыссыз халықтын саны 474,8 мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі 5,3% құрады. 
Жұмыссыз ерлердің үлесі 39,7%, әйелдердің үлесі – 60,3%», - деп ақпараттандырды 
статистика агенттігінде. 15-24 жастағы  жастар жұмыссыздығының деңгейі 3,9% 
(2011жылы– 4,6%), 15-28 жастағылардікі – 5,4% (2011жылы– 6,3%) болды. 

«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
жұмыспен қамту органдарында 2012 жылдың соңына 34,6 мың жұмыссыздар ресми 
тіркелген. Тіркелген жұмыссыздар үлесі экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 0,4%-
ын (2011 жыл – 0,4%) құрады», - деп атап өтті ведомствода. 2012 жылы Қазақстан 
экономикасының әртүрлі салаларында 8,5 млн. адам немесе 15 және одан жоғары жастағы 
халықтың 67,9% жұмыспен қамтылды. Өткен жылмен салыстырғанда олардың саны 205,5 
мың адамға (2,5%-ға) артты. Жұмыспен қамтылғандардың жартысынан көбі (4,4 млн. адам) – 
ерлер, 48,6% (4,1 млн. адам)  – әйелдер [3]. 

ҚР Статистика агенттігінің хабарлауынша, 2013 жылдың қаңтарында жұмыссыздық 
деңгейі 5,4% құрады. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлайды.  

«2013 жылғы қаңтарда жұмыссыздар саны, бағалау бойынша 488,1 мың адамды, 
жұмыссыздық деңгейі 5,4% құрады. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту органдарында 2013 жылғы қаңтар 
айының соңына 47,9 мың адам («Жұмыспен қамту бағдарламасы-2020» қатысатындар 
құрамына енгізілген тұлғалардың есебінсіз) ресми тіркелген. Тіркелген жұмыссыздар үлесі 
экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 0,5%-ын құрады (2012ж. қаңтарда – 0,5%)», деп 
жазылған хабарламада. Статистика агенттігінің мәліметіне қарағанда, республика 
экономикасында 2013 жылғы қаңтарда (бағалау бойынша) 8,5 млн. адам жұмыспен 
қамтылды. Өткен жылғы сәйкес кезеңге қарағанда олардың саны 57,0 мың адамға немесе 
0,7%-ға көбейді. Жалдамалы қызметкерлердің саны аталған кезеңде 5,8 млн. адамды 
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(жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 68,8%) құрады. 2012 жылдың көрсеткішімен 
салыстырып қарайтын болсақ 2013 жылы жұмыссыздық деңгейі 0.5 пайызға көбейді.   

Бағалау бойынша 2014 жылғы қаңтарда жұмыссыздар саны 472,9 мың адам болып, 
жұмыссыздық деңгейі 5,2 пайыз құрады. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің жұмыспен қамту органдарында 2014 жылғы қаңтар айының соңына 42,5 мың 
адам ресми тіркелген. Тіркелген жұмыссыздар үлесі экономикалық тұрғыдан белсенді 
халықтың 0,5 пайызын құрады [4]. 

2015жылы ҚР Еңбек және Халықты Әлеуметтік Қорғау Министрлігінің халықты 
жұмыспен қамту департаментінің сарапшысы Әлім Байсақаловтың айтуна бойынша  
Қазақстанда 15-28 жас аралығындағы жастар арасында жұмыссыздық деңгейі жалпы 
жұмыссыздықкөрсеткішінің 5,2% жағдайында 5,9% құрайды.  

Ал енді тақырыбымыздың негізгі мазмұнына келейік. Тақырып атауы айтып тұрғандай 
менің осы жұмысты жазудағы негзізгі мақсатым  шағын және орта бизнесті дамыту арқылы 
елімздің негізгі жұмыссыздық мәселесін шешу болып табылады.   

Кез-келген елдің экономикасының негзі – шағын және орта кәсіпкерлік. Әлемдік 
тәжірбиеге назар аударатын болсақ, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту елдің 
экономикасын көтеруде маңызды орынға ие болып табылады [2,89]. 

Шынымен де бүгінде мемлкетімізде шағын және орта кәсіпкерліті дамыту қарқынды 
жүріп жатыр. Бірақ та халық тарапынан бұл істі қолға алуда қорқыныш жоқ емес бар. 
Онымен қоса адамдарда дәлірек айтқанда жастар арасында мынадай бір стериотип 
қалыптасқан, яғни жақсы табысқа жету үшін жоғары лауазымды болу шарт секілді қате 
түсініктер. Бірақ та Абай Құнанбайұлы айтып кеткендей Еңбек қылмас еріншек адам болмас, 
осының негізінде біз халыққа шағын және орта бизнесті дамытуда материалдық көмектен 
бөлек оларға кәсіпкерлік тәуекелдің және бұл істің маңыздылығын түсіндіру керекпіз. 
Онымен қоса, шағын және орта кәсіпкерлікті бастауды қолға алып жатқан адамдарға бизнес 
жоспарды түзуде елеулі түрде көмек беру керек.  

Президентіміз шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды жүзеге асыру арқылы 
мемлекеттің одан әрі экономикалық және саяси дамуын айқындайтынын жақсы түсінеді 
және біледі. Сондықтан бұл істі тезірек қолға алғанымыз жөн. Сонда ғана елімздегі 
жұмыссыздық азаяды және де Қазақстаннның экономикасы ілгері түрде дамиды. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Әкімбеков, А.С. Баймұхаметова, У.А Жанандаров Экономикалық теория. Оку 
құралы. Жалпы редакция С. Әкімбековтікі. — Астана: 2002.-189б  

2. Кенжеғозин М.Б. “Экономика”,2-том. Алматы, 2006. 437бет.  
3. www.egemen.kz  
4. http://www.soltustik.stat.kz/ 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
А.А. Тлеугулова  

tleugulova_asem@mail.ru 
Студенка 2 курса гр. УиА-22 Экономического факультета  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – Л.М. Сембиева  

 
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения 

инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую 
высокую степень наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике 
инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к 
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созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку 
инвестиций, к повышению имиджа производителя новых продуктов, к открытию и захвату 
новых рынков, в том числе и внешних. 

Мировой финансовый кризис, вошедший в новую фазу, осложняет реализацию 
поставленных целей, приводит к сокращению расходов частного бизнеса на инновации и 
обостряет структурные слабости казахстанской национальной инновационной системы. 

Основной проблемой является низкий спрос на инновации в казахстанской экономике, 
а также его неэффективная структура – избыточный перевес в сторону закупки готового 
оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок [1]. 

XXI век характерен переходом ведущих компаний к совершенно новой модели 
современной инновации, которая характеризуется достаточно открытым подходом к 
международным инновационным идеям. Исследования, которые проводились в данной 
отрасли, доказали, что на часть инноваций приходится все большая доля экономического 
роста, и, следовательно, фирмы, которые ориентируются на инновации намного успешнее 
составляют конкуренцию другим организациям и компаниям. 

Существует еще одна современная модель инноваций. Её достаточно активно 
используют фирмы Китая, в этом случае применяются и широко используются бизнес-
инновации. Согласно исследованиям американских ученых, бизнес-инновации 
благоприятствуют значительному сокращению затрат связанных с производством и как 
следствие влияют на качество произведенной продукции. Это можно проследить на примере 
одной из частных фирм Китая по производству мотоциклов - «Longxin» или «Zongshen». Эти 
фирмы не имеют крупных иностранных партнеров, а также не производят заказ отдельных 
деталей у поставщиков. С поставщиками уточняется только самые важные характеристики 
товара, а оставшееся предоставляется опытным дизайнерам на их усмотрение. 

В настоящее время большое количество как индийских, так и китайских 
инновационных фирм совершенно неизвестны за границей, но согласно мнению экспертов, 
данная ситуация в ближайшее время кардинально изменится. Как подтверждение этого 
факта могут служить достоверные сведения о более чем 30% приросте инвестиций в НИОКР 
у фирм Китая и Индии. 

Страны, которые только развиваются, только могут определить промышленно развитые 
по степени использования некоторых инновационных товаров и технологий. Большинство 
ученых в сфере инновационных технологий считают, что Китай может использовать 
экологически чистые моторные топлива намного раньше, чем США. 

Очень часто происходит так, что страны, которые только развиваются намного быстрее 
адаптируются к современным инновационным технологиям, чем промышленно развитые 
государства. Как пример могут послужить многие деревни в африканских странах. Ведь в 
этих деревнях никогда не использовали стационарные телефоны, зато сразу приступили к 
массовому использованию мобильной связи [2]. 

По-видимому, в «чистом» виде ни одна из зарубежных моделей не может быть 
использована в регионах Казахстана при формировании и развитии региональных 
инновационных систем, причем этот вывод относится и к опыту создания инновационных 
систем в регионах (штатах, провинциях) США и Китая. При создании и развитии 
региональных инновационных систем в РК могут быть использованы лишь отдельные 
элементы механизмов инновационного развития, функционирующих за рубежом. 

Анализ структуры расходов на исследования и разработки 
Расходы на исследования и разработки (далее – ИиР) являются одним из главных 

показателей инновационной деятельности на «входе». 
Вместе с тем нельзя не отметить в последние годы отрицательную тенденцию 

уменьшения расходов НИОКР в Казахстане: в 2011 г. – 0,16%, в 2012 г. – 0,17%, в 2013 г. – 
0,17%. Переломным моментом в положительной динамике роста расходов на НИОКР 
является 2010 год, в котором объемы расходов на НИОКР резко сократились и стали 
равняться 0,16% вместо 0,23% в 2009 году (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Внутренние затраты на исследования и разработки в РК  

в период 2003-2013 гг. 
 
Анализ структуры затрат на ИиР по секторам деятельности за 2009-2013 гг. показал, 

что доля государственного сектора в проведении НИОКР в 2013 году, являющегося прежде 
лидирующим сектором, уменьшилась, но вышла на 3 место, опередив некоммерческий 
сектор (29,7% и 10,2% соответственно). Доля сектора высшего образования на протяжении 
последних лет значительно изменилась, выйдя на первое место, и на данный момент 
равняется  30,7%, темп прироста этого сектора за 2009-2013 годы составил 15,5%. А также, 
согласно рисунку 2, можно наблюдать тенденцию уменьшения доли предпринимательского 
сектора в проведении НИОКР на 22,2% в 2013 году по отношению к 2010 году (51,6), при 
этом незначительное уменьшение доли частного некоммерческого сектора с 13,5% в 2009 
году до 10,2% в 2013 году. 

 
 

Рисунок 2 – Структура внутренних затрат на ИиР по секторам деятельности в 
Республике Казахстан за период 2009-2013 гг., % 

 
Следует отметить, что в развитых странах расходы предпринимательского сектора на 

научные исследования (60-70%) гораздо превосходят государственные затраты на НИОКР. В 
Казахстане пока еще сохраняется иная структура с небольшим преобладанием роли высшего 
профессионального образования. Кроме того необходимо отметить, что в большинстве стран 
фундаментальные исследования традиционно проводятся в основном в государственном 
секторе, а бизнес-сектор занимается прикладными исследованиями. 

Из опыта зарубежных стран можно сделать вывод, что национальная инновационная 
система будет эффективной и приносить высокие доходы только в том случае, если в стране 
присутствует развитый предпринимательский сектор, который в Казахстане характеризуется 
низким уровнем инновационной активности. 

Инновационная активность предприятий 
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Как видно по итогам нижеприведённого анализа инновационная деятельность на 
промышленных предприятиях страны в сравнении с технологически развитыми странами все 
еще находится на низком уровне, однако в динамике изменения показателей внутри страны 
прослеживается положительная тенденция роста. 

В 2013 году из 22070 предприятий республики только 1774 хозяйствующих субъекта 
обладают технологическими инновациями (в 2012 г. – 1622 предприятия). По оценкам 
восприимчивости предприятий промышленности к инновационным процессам, которая 
характеризуется долей активных предприятий, инновационная активность предприятий 
Казахстана в 2013 году составила 8%, что выше аналогичного показателя в 2012 году в 1,05 
раза (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Уровень инновационной активности предприятий в Республике Казахстан 

в 2004-2013 гг. 
 
Для сравнения: доля инновационно-активных предприятий в Германии составляет – 

80%, в США, Швеции, Италии, Франции – около 50%, в Российской Федерации – 9,1%. 
Таким образом, основными проблемами национальной инновационной системы 

является в целом низкий спрос на инновации в казахстанской экономике, а также его 
неэффективная структура – избыточный перевес в сторону закупки готового оборудования за 
рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок; слабая связь между 
промышленностью и научным сектором; исключительно вертикальная система управления 
инновационной деятельностью в стране; слабая инновационность регионов; нехватка 
квалифицированных кадров, в том числе старение научных кадров; низкий уровень 
восприимчивости инноваций среди населения; слабая интеграция в мировую науку и рынок 
инноваций. 

Отсюда следует, что переход экономики на инновационный тип развития невозможен 
без формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы и комплекса 
институтов правового, финансового и социального характера. Обеспечение взаимодействия 
образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур 
во всех сферах экономики и общественной жизни. Для созданий эффективной национальной 
инновационной системы необходимо: 

• Во-первых, усовершенствовать механизм проведения независимой экспертизы заявок 
на получение инновационных грантов, а также предусмотреть возможность получения 
грантового финансирования нерезидентам РК при условии создания нового производства на 
территории Казахстана. 

• Во-вторых, оптимизировать систему процессов коммерциализации за счет повышения 
координации данных процессов и расширения элементов инновационной инфраструктуры, 
предусматривающее изменение в видении и понимании сущности «коммерциализации 
технологий», а также создание на законодательном уровне возможностей для развития 
центров коммерциализации технологий в регионах и расширения элементов инновационной 
инфраструктуры. 

• В-третьих, разработать методику формирования региональных  инновационных 
систем, включающей как действующие, так и новые инструменты государственной 
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поддержки на республиканском и региональном уровнях. Также в каждом регионе для 
поддержки инноваций необходимо  предусмотреть создание региональных институтов 
развития (офисы инноваций), в том числе на базе технологических парков. 

• В-четвертых, усовершенствовать нормативно-правовую базу в области регулирования 
государственных закупок, в части определения критериев инновационности товаров и услуг, 
а также их минимальной доли в закупках. соответствующие нормы должны будут отражены 
в Типовых правилах закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным 
управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями. 

• В-пятых, особое место в инновационной системе необходимо отвести развитию 
отраслевых конструкторских бюро, которые будут содействовать внедрению новых 
производств, в том числе через оказание инжиниринговых услуг, обеспечению 
промышленных предприятий технической документацией, созданию опытно-
экспериментальных участков, оказанию субъектам индустриально-инновационной 
деятельности высокотехнологических услуг, повышению компетенции производственных 
предприятий. 

• В-шестых, существует необходимость в принятии комплекса мер по привлечению 
научных талантов из-за рубежа и стимулированию возвращения ученых-соотечественников 
из-за рубежа, предусматривающего конкурентные условия их пребывания на уровне 
мировых стандартов и всю необходимую адаптационную поддержку. 
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Шағын және орта кәсіпкерліктің нарықтық экономикада алатын орны ерекше. Өйткені, 

орта және шағын кәсіпкерлік - экономиканың ұтқыр әрі нәтижелі секторы және 
экономикалық өсу факторларының бірі болып табылады. Аса өзекті экономикалық және 
әлеуметтік міндеттерді шешу барысында шағын және орта бизнестің рөлі айтарлықтай 
басым. Мемлекет тарапынан елеулі шығындарды талап етпестен, шағын және орта бизнес 
«салауатты» бәсекелі ортаның қалыптасуына, нарықтық тепе-теңдіктің орнауына, жаңа 
жұмыс орындарының құрылуына, жағдайы орташа тұрғындар тобының қалыптасуына, 
тұрғындардың әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға жағдай жасайды, ал бұл – ақыр 
соңында, тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етеді. 

Орта және шағын бизнестің даму мәселелері біздің еліміздің басшылығы үшін әрдайым 
басымдықты мәселе болып табылады. Елбасымыз өзінің Қазақстан халқына арнаған 
«Қазақстандық жол – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында шағын 
және орта бизнестің дамуын – еліміздің экономикалық саясатының басымдықты 
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бағыттарының біріне жатқызған. Шағын және орта бизнесті дамыту – Қазақстанның ХХI 
ғасырдағы индустриалдық және әлеуметтік жаңаруының басты құралы болып табылады. 
Біздің экономикамыздағы шағын және орта бизнестің үлесі қаншалықты көп болса – 
Қазақстанның дамуы да соншалықты тұрақты болады [1].  

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытпай, нарықтық экономиканы қалыптастыру 
мүмкін емес. Өйткені, бұл – нарықтық қатынастарды алға жетелеуші буын. Осы орайда 
Елбасымыз Қазақстан халқына жолдауында: «Жапония, Германия, Бельгия, Италия сияқты 
елдерде шағын және орта бизнес олардың барлық кәсіпорындары санының 90%-дан астамын 
құрайды, көптеген дамыған елдерде олар жалпы ішкі өнімнің 50%-дан астамын береді. 
Сондықтан да біздің шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың түбірінен жаңа 
идеологиясын түзуіміз қажет» деп айтқан болатын [2]. Ал біздің елімізде шағын және орта 
кәсіпкерліктің ЖІӨ-ді үлесі 20,2%-ды  ғана құрайды. Қазақстан үшін шағын бизнестің 
қалыптасуы жоғары дамыған қоғамға, жоғары дамыған экономикаға өтетін көпір болуы 
қажет. Сондықтан, Елбасы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту Қазақстанның аса 
маңызды мақсаттарының бірі деп белгіледі.  

ҚР Статистика агенттігінің деректеріне сәйкес, Қазақстанда соңғы 9 жылда шағын және 
орта бизнестің тіркелген кәсіпорындарының саны екі еседен артық мөлшерге өсіп, 2013 
жылдың нәтижелері бойынша 1 542 мың бірлікті құраған [3]. Осылайша, шағын және орта 
бизнес экономикалық тұрғыда белсенді тұрғындардың арасындағы барынша кеңінен тараған 
қызметтің түріне айналып отыр. Бұл – мемлекетіміздің жоспарлы саясатының дұрыс 
таңдалғанын, сондай-ақ еліміздегі бизнес-климаттың қолайлы екенін куәландырады. 

Дүниежүзілік Банктің Doing Business рейтингісінің нәтижелері бойынша 2014 жылы 
Қазақстан 2013 жылмен салыстырғанда өз позициясын 3 тармаққа жақсарта отырып, 189 
елдің арасында 50 орынды иемденген [4]. Бұл зерттеу жыл сайынғы негізде 189 елде 
өткізіліп отырады және ол бойынша бизнес-климат қолайлылығының 10 бағыты бойынша 
елдердің рейтингісі анықталады. 

2013 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша елде белсенді жұмыс істейтін шағын және 
орта бизнес субъектілерінің саны өсуде, олардың шығаратын өнім ауқымы да артуда. 
Қазақстанда қазіргі кезде 755 302  шағын және орта кәсіпкерлік  нысаны тіркеліпті. Оның 
ішінде 61 935-і - шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары, орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 
8 308, яғни фирма-компаниялар. Олар жалпы санның небары 1,1%-ын құрайды. Ең үлкен 
үлес (69,1%-ы) жеке кәсіпкерлерге тиесілі, бүгінде Қазақстанда 521 914 жеке кәсіпкер бар.Ал 
еліміздегі шаруа қожалықтарының саны қазіргі кезде - 163 145 (бұл - ШОК нысандарының 
21,6%-ы). 2012 жылы белсенді ШОК нысандары Астана қаласында күрт артқан (биылғы І 
жартыжылдықта бірден 32,9%-ға). Ең көп кәсіпкерлер Алматы (103 146) және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында (109 361 ) тіркелген. 

Елімізде  шағын және орта бизнестің қанат жаюына жағдай жасап, табысты саланың 
өркендеуіне айрықша көңіл бөлуде. Аталған бизнес позициясының жақсаруы негізінен 
компаниялардың Халыққа қызмет көрсету орталықтарында тіркелу уақытының 
қысқаруының есебінен, сондай-ақ меншікті тіркеудің жылдамдатылған рәсімінің енгізілуінің 
арқасында орын алып отыр. Кешенді институционалдық шараларды өткізу – «Doing 
Business» рейтингісінің келесі индикаторларының жақсаруына жағдай жасады: «Құрылысқа 
рұқсат алу» (145 орын, 4 позицияға жақсарған), «Меншікті тіркеу» (18 орын, 9 позицияға 
жақсарған), «Төлеу қабілетсіздігін шешу» (54 орын, 1 позицияға жақсарған). Сонымен қатар, 
«Салық салу» (18 орын) және «Халықаралық сауда жүргізу» (186 орын) секілді индикаторлар 
өзгеріссіз қалып отыр. «Кәсіпорынды тіркеу» (30 орын, 3 позицияға нашарлаған), 
«Электрмен жабдықтау жүйесіне қосу» (87 орын, 2 позицияға нашарлаған), «Несиелендіру» 
(86 орын, 4 позицияға нашарлаған), «Инвесторларды қорғау» (22 орын, 1 поицияға 
нашарлаған) және «Контрактілердің орындалуын қамтамасыз ету» (27 орын, 1 позицияға 
нашарлаған) секілді индикаторларда нашарлау дерегі орын алған. 

Шағын бизнестің кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санындағы үлесі бойынша 
Қазақстан дамыған елдермен теңесті, алайда шағын кәсіпкерліктің тиімділік көрсеткіштері 
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бойынша әлі де болса кем тұстары бар. Яғни шағын және орта бизнесті дамытуды бұдан да 
жоғары деңгейге жеткізуіміз керек, кәсіпорындарда жаңашыл заман талаптарына сай 
дамытушы әдіс - тәсілдерді енгізу, оның ішінде маркетингтік қызметтерді алға қарай 
жылжытуды көздеуіміз керек. Бұл өз кезегінде тарихи, геосаяси, макроэкономикалық 
сипаттағы объективті себептерге, сонымен қатар заңнама, мемлекет саясаты, құқық қолдану 
практикасы, жергілікті басқару факторларына да негізделген.  

Қазіргі таңда шағын бизнестің одан әрі дамуы үшін көптеген іс-шаралар жүргізілуде: 
шағын бизнес субьектілерін тіркеудің, оларды жабудың, лицензиялау мен патенттеудің 
тәртібі оңайлатылды; оңайлатылған есептілік құрылымы жасалды, оның өсуін көтермелеу 
мақсатында қолданылмайтын мемлекеттік мүліктің бөлігі шағын бизнеске берілді, 
мемлекеттік қолдау, соның ішінде қаражаттық қолдау жүйесі ұйымдастырылды. 

Алайда мемлекеттік қолдаудың бүгінгі күнгі жүйесіз іс-әрекеті шағын бизнес 
нысандарының жабылуын жылдамдатты. 

Шағын кәсіпорындардың өмір сүру мерзімінің қысқа болуына әсер етуші факторлар:  
- қаржының жетіспеушілігі;  
- ресурс қорының әлсіздігі;  
- салық қысымдары;  
- қылмыстық құрылымдардың қысымы;  
- әкімшілік кедергілердің көптігі;  
- заң құжаттарының жетілдірілмеуі, тұрақсыздығы және әрекет етпеуі;  
- тауар өткізу нарығының таралуы;  
- монополияның қысымы. 
Шағын фирмалардың деңгейінің қаржылық нашарлауына халықтың басым 

көпшілігінің кедейшілік жағдайға жетіп, төлем қабілетінің құлдырауы тікелей әсер етуде. 
Осы орайда мемлекеттік қолдаудың бағыттары бойынша бірнеше нақты шараларды іске 
асыру қажет. 

Бірінші шара – шағын кәсіпкерліктің мүдделерін қорғайтын салық реформасын жасау 
керек, атап айтқанда, біріншіден, экономиканың бұл секторына мемлекет тарапынан таза 
фискалдық көзқарасты өзгерту; екіншіден, тиімді инвестициялар тарту үшін салық 
жеңілдіктерін енгізу. Кәсіпкерлерді мемлекет қылмыстық құрылымдардан қорғауы тиіс. 
Сонымен қатар, кәсіпкерлер өздерінің қоғамдық ұйымдарын мемлекеттік, аймақтық, 
жергілікті деңгейлерде құрып, өз-өздерін кәсіби жүйе арқылы қорғай алатындай жағдай 
жасау керек. Мемлекет мұқтаж өнімдерді шығаруға шағын кәсіпкерлік нысандары үшін 
міндетті түрдегі кіші квота енгізу – тауар өткізу нарығындағы шағын кәсіпорындардың 
тұрақтылығын нығайта түседі. Сондай-ақ,  импортқа квота енгізу де шағын фирмалардың 
«тынысын кеңейте түспек». Екінші шара – шағын кәсіпкерлікке қаржылық жәрдем беретін 
арнайы қаржылық қорларды құру. Бұл қорлардың шағын кәсіпорындардың қаржылық 
жағдайы мен «ірге тасына» қарай, тіпті, несие алуға кепілдік бере алатындығы анық. Үшінші 
шара – монополияға қарсы күрес, әділетті бәсекелестік орнату, тұтынушылар құқығын 
қорғау, осыларды іс-жүзінде жетілдіру үшін республика бойынша шағын кәсіпкерлікті 
қолдаудың жүйесін жасау.  

Шағын кәсіпкерлік пен бизнесті қолдау мен дамыту – Қазақстанның экономикалық 
саясатының стратегиялық міндеттерінің қатарынан саналады. Соңғы жылдардағы 
кәсіпкерлікті қолдау жөнінде қабылданған заңдар мен бағдарламалардың шоғыры орталық 
басқару органдарының бұл салаға шынайы назар аударғанын айғақтайды. Мемлекет 
басшысының «Қазақстан-2030» стратегиялық еңбегінде әлеуметтік-экономикалық дамудың 
басым бағыттары ретінде кәсіпкерлікті дамытуды  қолдауды атап өткендігі жайдан-жай емес. 
Кәсіпкерлік  пен бизнесті тиімді қолдау мен жеделдете дамыту міндетін орындау жекелеген 
тұлғаның, кәсіпорынның ғана емес, тұтас мемлекеттің экономикалық болашағын 
айқындайтын негізгі факторлардың бірі. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 
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Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры ҚР Ұлттық банкіндегі ҚР Үкіметінің 

шотында шоғырланған қаржы активтері түрінде, сонымен бірге, материалдық емес 
активтерді ескермегенде, басқа мүлік түріндегі мемлекет активтерін білдіреді. 

ҚР Президентінің 2000 ж. 23 тамыздағы № 402 «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қоры туралы» Жарлығына сәйкес құрылған. Ұлттық қордың мақсаттары мен міндеттері ҚР 
Президентінің 2001 ж. 29 қаңтардағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының кейбір 
мәселелері туралы» Жарлығында белгіленген болатын. 

ҚР Ұлттық қорының негізгі мақсаты болашақ ұрпақтар үшін жинақтарды құрастыру 
арқылы қаржы ресурстарын сақтау және республикалық бюджеттің әлемдік шикізаттық 
нарықтардан тәуелділігін төмендету. 

Сәйкесінше, Ұлттық қордың қызметі болып жинақтау және тұрақтандыру қызметтері 
табылады. 

Кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру үшін және экономиканы несие ресурстарымен 
қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2014 және 
2015 жылдары Ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлуді тапсырды. 2014 жылдың сәуір 
айында Елбасының тапсырмасын орындау үшін өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта 
бизнесті жеңілдікпен қаржыландыруға 100 млрд. теңге бөлінді. Ұлттық қор қаражатының 
игерілуінің алғашқы қорытындылары көрсетіп отырғандай, өңдеу секторында оң өзгерістер 
болып жатыр, бұл қабылданған шараның уақтылығын куәландырады.  

Бұрын-соңды болмаған қолдау жағдайлары  
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама іске 

асырыла бастағаннан бері Қазақстанның өңдеу өнеркәсібі секторы 2008 жылғы көрсеткіштен 
25,8%-ға өсті, сөйтіп 2010-2013 жылдары оң жылдық өсім сақталып отыр. Алайда бұл 
кезеңде сектордың жыл сайынғы өсімі қарқындарының баяулау тенденциясы да байқалды, 
2012-2013 жылдары ол ЖІӨ өсімінің деңгейінен төмен түсіп қалды. 

 

http://www.group-global.org/
mailto:islam.uzakbai@mail.ru
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Ақпарат көзі: «2010-2014 жылдарға арналған ҮИИДМБ көрсеткіштері» 

статистикалық бюллетені. 
 

1-сурет - Өңдеу өнеркәсібінің заттай тұрғыдан қарастырылған 2008 жылдың 
деңгейімен салыстырғандағы жалпы қосылған құны 

 
2007 жылдан кейін банктердің жалпы өңдеу өнеркәсібін және атап айтқанда осы 

сектордағы шағын және орта бизнесті (бұдан әрі «ШОБ» деп аталады) қаржыландыруын 
қалпына келтіру үрдісінің ұзақтығы өңдеу өнеркәсібі өсімінің баяулауының негізгі 
себептерінің бірі болды. Нарық көлемдері және несиелеу талаптары кәсіпорындардың 
қажеттіктеріне сәйкес келген жоқ.  

Осыған байланысты 2014 жылғы 14 ақпанда Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев Үкіметтің кеңейтілген отырысында өңдеу өнеркәсібіндегі ШОБ-ті және 
индустриялау жөніндегі бағдарламаның басым бағыттары жөніндегі жобаларды несиелеу 
үшін Ұлттық қордан 1 трлн. теңге бөлуді тапсырды. Елбасының тапсырмасын орындау үшін 
Үкімет және Ұлттық банк Өңдеу өнеркәсібіндегі ШОБ жобаларының қаржыландырылуын 
қамтамасыз етуге бағытталған бірлескен іс-әрекеттер жоспарын (бұдан әрі "Жоспар" деп 
аталады) қабылдады. Жалпы сомасы 1 трлн. теңгені құрайтын қаржыландыру сомасының 
ішіндегі бөлінген қаражаттың көлемі 100 млрд. теңгені құрады.  

 

 
 

2 сурет - Жоспарды іске асырудың жалпы механизмі 
 

Екінші деңгейдегі банктерде (бұдан әрі «ЕДБ» деп аталады) шарттасылған түрде 
орналастыру арқылы Ұлттық қор қаражаты ШОБ субъектілеріне жеткізілді. Осы мақсатта 
2014 жылдың сәуір айында «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және оның еншілес 
ұйымы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ШОБ-ті қаржыландыру нарығында барынша 
белсенді болып табылатын және қаржылық жағдайы барынша тұрақты 13 ЕДБ-пен 100 млрд. 
теңгені орналастыру туралы несиелік келісімдер жасасты. Бұл кезде банктерге алты айды 
құрайтын игеру мерзімі белгіленді.  
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1 кесте - ЕДБ-тердің арасында каражаттың бөлістірілуі 
 

№ Екінші деңгейдегі банктер Орналастырылған сома, 
млн. теңге 

1 «Казкоммерцбанк» АҚ  20 000 
2 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ  20 000 
3 «Цеснабанк» АҚ  20 000 
4 «Банк ЦентрКредит» АҚ  8 000 
5 «АТФБанк» АҚ  7 000 
6 «Темірбанк» АҚ  7 000 
7 «Ресей Жинақ банкі» ЕБ АҚ  6 000 
8 «Еуразиялық Банк» АҚ  3 000 
9 «Нұрбанк» АҚ  2 000 
10 «Bank RBK» АҚ  2 000 
11 «AsiaCreditBank» АҚ  2 000 
12 «Казинвестбанк» АҚ  2 000 
13 «DeltaBank» АҚ  1 000 

Жиынтығы 100 000 
 

Қаражатты бөлу талаптарына сай ЕДБ-тер кем дегенде 50 млрд. теңгені ШОБ-тің жаңа 
жобаларын қаржыландыруға бағыттауға тиіс болды, соның ішінде тағам өнеркәсібіндегі 
жобаларға 25 млрд. теңге бөлінуге тиіс еді. Сәйкесінше өңдеу секторындағы қолданыстағы 
несиелерді қайта қаржыландыру үшін көп дегенде 50 млрд. теңгені пайдалануға рұқсат 
берілді.  

Жоспардың аясында ШОБ-ті қаржыландыру талаптары бұрын-соңды болмаған. 
Біріншіден, түпкілікті қарыз алушылар үшін сыйақының мөлшерлемесі жылдық 6% 
деңгейінде белгіленді, бұл инфляцияның деңгейінен төмен және мөлшерлемелердің 
нарықтық деңгейінен әлдеқайда аз. Екіншіден, несиенің ең көп деген мерзімі 10 жылға дейін 
құрауы мүмкін, бұл кәсіпкерлерді өтелімділігі біраз уақытты қажет ететін жаңа өндірістерге 
қаражат салуға ынталандырады. Үшіншіден, несиенің ең көп деген сомасы өңдеу 
өнеркәсібіндегі жобалардың инвестициялық бағдарлануын ескергенде 1850 млн. теңгені 
құрайды.  

Тағы бір атап өтетін талап, сыйақыны өтеу үшін 18 айға дейін құрайтын жеңілдікті 
кезең беру мүмкіндігі көзделді. Сондай-ақ банктерге несиені үйымдастыру және беру үшін 
комиссия алуға тыйым салынды.  

 
Жоспарды іске асыру нәтижелері  
Белгіленген 6 ай ішінде «Бәйтерек» холдингі, «Даму» қоры және ЕДБ-тер кәсіпкерлерді 

тарту, кеңес беру және қаржыландыру жұмыстарын белсенді түрде атқарды. Қаражаттың 
игерілуі нәтижелері кәсіпкерлерге арналған «Бизнес аумағы» атты бірыңғай порталда 
(http://business.gov.kz/ru/financial-support/manufacturing/) және «Даму» қорының сайтында 
(http://www.damu.kz/15754) апта сайын жарияланып отырды.  

Алғашқы айдың өзінде-ақ сомасы 21 млрд. теңгеден асатын 70 жоба ЕДБ-тердің 
қарастыруында болды. Ал игеру мерзімінің ортасына таман ЕДБ-терге берілген кәсіпкерлер 
өтінімдерінің жалпы көлемі 100 млрд. теңге сомасынан асып түсті. 

Жасалған жұмыстардың нәтижесінде Ұлттық қордан бөлінген қаражатты пайдалану 
жөніндегі алға қойылған міндеттердің барлығы уақтылы орындалды. Біріншіден, 100 млрд. 
теңге мөлшеріндегі бүкіл сома белгіленген мерзімдерде игерілді. 2014 жылғы 16 қазандағы 
жағдай бойынша 13 ЕДБ сомасы 100 482 млн. теңгені құрайтын 438 жобаны 
қаржыландырды. Соның ішінде банктер қосымша 482 млн. теңгедей қаржыландыру бөлді. 
Екіншіден, қайта қаржыландыруға 50 млрд. теңге бөлінген болса да, іс жүзінде бұл мақсатқа 
тек 27 млрд. теңге ғана жұмсалды. Бұл қызметті 150 қарыз алушы пайдаланды. Үшіншіден, 
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тағам өнеркәсібіндегі жаңа жобаларға 25 млрд. теңге бөлу жоспарланған болса, іс жүзінде 
бұл мақсатқа бағытталған сома 25,5 млрд. теңгені құрады, яғни жоспардың 102%-ға 
орындалуы қамтамасыз етілді. 

Қазақстанның барлық 14 облысы және Алматы және Астана қалалары 
қаржыландырумен қамтылды. Бұл кезде аймақтарда қаражаттың теңдестірілген түрде 
бөлістірілуі байқалып отыр: қарыз алушылардың жалпы санының 80%-ы өз жобаларын 
облыстарда іске асырады, 20%-ы Астана және Алматы қалаларында қызмет етеді. 
Қаржыландырудың ең көп көлемі Астана қаласында (сомасы 19 475 млн. теңгені құрайтын 
44 жоба), Алматы облысында (сомасы 12 782 млн. теңгені құрайтын 32 жоба), Оңтүстік 
Қазақстан облысында (сомасы 11 479 млн. теңгені құрайтын 31 жоба) және Алматы 
қаласында (сомасы 10 654 млн. теңгені құрайтын 45 жоба) бөлінген.  

Салалық тұрғыдан қарастыратын болсақ, қаражаттың ең көп көлемі тағам 
өнеркәсібіндегі (38,1 млрд. теңге, соның ішінде 25,5 млрд. теңге – жаңа несиелер, 12,6 млрд. 
теңге – қайта қаржыландыру), құрылыс материалдары өндірісіндегі (23,7 млрд. теңге), 
сондай-ақ ауыр өнеркәсіптегі (18,0 млрд. теңге) жобаларға бағытталды.  

 

 
 

3 сурет - Қаражаттың аймақтық тұрғыдан бөлістірілуі, млн. теңге 
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4 сурет - Қаражаттың салалық тұрғыдан бөлістірілуі 

 
Ұйымдық-құқықтық тұрғыдан қарастыратын болсақ, қатысушылардың арасында 

серіктестер басым. Олардың үлесі 69%-ды құрайды. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлер де аз емес 
(29%). Бұл мемлекеттік қолдаудың орта мөлшерлі компаниялар үшін ғана емес, шағын және 
микро кәсіпорындар үшін де қолжетімділігін растайды. 

Экономикаға тигізген әсері  
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2014 жылдың басында қабылдаған шаралар 

қазірдің өзінде-ақ өңдеу өнеркәсібі секторында белгілі бір оң өзгерістер беріп отыр. 
Мысалға, 2014 жылдың мамыр-қыркүйек айларында өңдеу өнеркәсібі саласында берілген 
несиелердің көлемдері өткен жылдың осындай көрсеткішінен 7,1%-ға асып түсті. Сонымен 
қатар 2014 жылдың мамыр-қыркүйек айларында берілген өңдеу өнеркәсібінің ұзақ мерзімді 
несиелері өткен жылмен салыстырғанда 1,9 есе көбейіп отыр. 

 

 
Ақпарат көзі: ҚР Ұлттық банкінің статистикалық бюллетені. 

5 сурет - ЕДБ-тердің нарықта берілген өңдеу өнеркәсібіндегі 
ұзақ мерзімді несиелері, млн. теңге 

 
Жалпы алғанда 2014 жылдың 10 айында өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі қорларға 

бағытталған инвестициялардың өсімі 3,2%-ды құрады. Бұл кезде тағам өнімдерінің өндірісі 
және басқа да металл емес минералдық өнімдердің өндірісі сияқты секторларда 
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инвестициялардың өсімі сәйкесінше 21,0%-ды және 24,9%-ды құрады, олар көбінесе 
Жоспардың аясында Ұлттық қор қаражатының есебінен қаржыландырылды.  

2014 жылдың үш тоқсанында осы секторлардағы өндірістің көлемдері де өсіп отыр, 
өсім көрсеткіштері келесідей: тағам өнеркәсібі – 3,2%, басқа да металл емес минералдық 
өнімдердің өндірісі – 2,7%.  

Жалпы алғанда қаражат алған кәсіпкерлер 4,5 мыңдай жаңа жұмыс орнын ашты. 
Сонымен қатар 2014 жылдың 9 айында бұл кәсіпкерлер 8,6 млрд. теңгедей салық төледі. 
Кәсіпорындардың өндірістік қуатқа шығуына қарай жалпы құны жылына 200 млрд. теңгеден 
асатын өнімдер шығарылады, ал салықтық түсімдер жылына 20 млрд. теңгеден асады деп 
күтіліп отыр. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Қазақстан Республикасының бюджет кодексі 
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3. ҚР Ұлттық банкінің статистикалық бюллетендері 
4. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
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5. Құлпыбаев С. Қаржы: Оқулық. – Алматы: «Дәуір», 2011. 
 
 
УДК 339:004.738.5  

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
В КАЗАХСТАНЕ 

 
Умаргали Данара Руслановна 

u.danara@mail.ru 
Cтудентка 3 курса Экономического факультета, специальности «Экономика»  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель - О.А. Кулов  

 
В экономической литературе встречается разная классификация в связи со структурой 

социальной защиты населения. Однако, большинство экономистов (Т.Юрьева, А.Алиев, 
А.Кулиев и др.) считают, что структуру социальной защиты населения составляет 
социальное обеспечение, социальная помощь, социальные гарантии и социальное 
страхование [1]. А также с точки зрения источников финансирования социальная помощь и 
социальное страхование воспринимаются как элементы социального обеспечения. 
Э.Хижный, ссылаясь на страны Восточной Европы, считает, что эта структура включает в 
себя три элемента: социальное страхование, социальное обеспечение и социальную 
инфраструктуру [2]. Следует отметить, что названные структурные элементы можно 
представить и как формы ее реализации. 

Не претендуя на всесторонний анализ этой сложной проблемы, остановимся на двух 
элементах системы социальной защиты населения, а именно социальное обеспечение и 
социальная помощь. 

Являясь подсистемой социальной защиты населения, социальное обеспечение 
включает в себя пенсии, пособия по безработице, обслуживание престарелых и инвалидов 
т.д. Социальное обеспечение - совокупность социально-экономических мер государства по 
обеспечению жизнедеятельности, оказанию медицинской помощи и лечению граждан при 
наступлении старости и утраты работоспособности. В этой системе основное место 
занимают пособия. Пособие носит строго целевой характер. Некоторые пособия 
выплачиваются с целью замены заработка, утраченного по уважительным причинам (в 
случае временной потери работоспособности, безработицы и т.д.), другие же с целью 
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оказания социальной помощи. 
Социальное обеспечение охватывает общественные отношения по распределению 

средств социального характера для удовлетворения потребностей граждан и членов их семей 
в случаях потери источников средств проживания, или в случаях, когда он лишен 
необходимого прожиточного минимума в форме дополнительных социально-значимых 
средств, также оказания медицинской помощи, помощи семье по содержанию и воспитанию 
детей, оказанию прочих социальных услуг и определению льгот. 

Социальная помощь оказывается нуждающимся гражданам в соответствии с их 
возрастом, состоянием здоровья, социального положения и т.д. Эта помощь является 
государственной заботой о гражданах, которым не хватает средств по обеспечению 
минимального уровня жизни и, в общем, гражданам, нуждающимся в специальной 
помощи. Социальная помощь – это система мер, проводимая с целью гарантирования всем 
членам общества прожиточного минимума и определенных социальных услуг. Основной 
целью социальной помощи является – улучшение уровня жизни материально нуждаюшихся 
людей и защита равных прав всех членов обшества [3]. 

Принцип социальной помощи осуществляется путем финансирования за счет средств 
государственного бюджета. Что касается размера выплат, то здесь можно выделить четыре 
разных подхода: 

1) помощь выплачивается всем нуждающимся в одинаковом размере; 
2) помощь основывается на индивидуальном обеспечении; 
3) помощь основывается на уровень прежней заработной платы, или на объем 

страховых взносов; 
4) объем помощи определяется на основе нужд и потребностей. 
Выплата пособий ограничивается определенным временем. Выплаты в соответствии с 

периодом, различают как единовременные, месячные и текущие пособия. Можно также 
разделить денежные и натуральные формы социальной помощи (наличные и безналичные 
денежные выплаты, натуральные поступления и бесплатное, льготное обслуживание). 

Иногда минимальный уровень пособия помогает решению проблемы 
малообеспеченности отдельного человека. В этом случае, сумма минимального пособия 
может выражаться довольно высоким числом. Но при постановке вопроса об искоренении 
проблемы бедности говорится о бедности семьи, а не отдельно взятом человеке. В этом 
плане, при применении в республике системы адресной социальной помощи, можно считать 
правильным при определении пособий учет доходов всех членов семьи. 

Таким образом, можно разделить такие формы социальной помощи, как семейные 
пособия, пособия по малообеспеченности и социальное обслуживание. Социальное 
обслуживание одно из форм социальной помощи. В свою очередь, можно выделить 
следующие виды социального обслуживания: социально-медицинская, психолого-
педагогическая, социально-юридическая, социально-бытовая, совокупность 
гарантированного обслуживания, социальная адаптация граждан, реабилитация инвалидов и 
т.д. Одним словом, социальное обслуживание специфический вид деятельности 
государства, направленное на удовлетворение социальных потребностей различных 
категорий населения. 

Система социальной помощи на основе нужд различных слоев 
населения обеспечивает представление им некоторых льгот. Система помощи финансируется 
за счет средств государственных фондов. Применение этой системы должно проводиться 
путем определения разными способами лиц, действительно нуждающихся в социальной 
помощи. 

В странах с переходной экономикой минимальные социальные гарантии имеют 
большое значение, так как государство должно определить минимальный уровень, которым 
сможет обеспечить своих граждан. Это - система гарантий минимального дохода, которая 
ограничивается социальной помощью малообеспеченным, и, функционируя в 
вышеназванных странах, является также системой оценки уровня дохода. Конечно же, здесь 
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система социальной помощи не может полностью устранить различий между порогом 
бедности и уровнем нынешнего дохода. Система также не гарантирует минимальный доход, 
равный уровню прожиточного минимума. 

Следует отметить, что существенную роль играет здесь соотношение между суммой 
утраченного дохода и социальной помощи. Считаем, что здесь следует придерживаться двух 
основных критериев: 

1) Социальные гарантии должны обеспечить минимальный уровень жизни. 
2) Социальные пособия не должны способствовать утрате стимулов к трудовой 

деятельности и должны препятствовать возникновению попечительских отношений. 
По нашему мнению, первый критерий можно применить при определении 

минимального размера, а второй - максимального размера социальных пособий. 
Система социальной защиты, унаследованная от советской системы, носила общий 

характер. А в странах рыночной экономики социальная защита носит более конкретный 
характер и четкую направленнность. Поэтому в Казахстане система социальной защиты 
населения в целом, а также системы социального обеспечения и социальной помощи, в 
частности, построены заново и в настоящее время продолжаются реформы по их 
усовершенствованию. 

Пенсионеры занимают особое место среди групп, нуждающихся в социальной защите. 
Число пенсионеров в стране в 2009 году составило 1 662 877 человек, в 2010 году 1 695 301 
человек, в 2011 году 1 732 412 человек, в 2012 году 1 759 321 человек, или примерно 10,22% 
всего населения. 

В республике проводятся реформы и в сфере определения и оплаты пенсий, 
устраняются недостатки. Так как до сих пор средняя месячная сумма пенсий все еще не 
удовлетворяет нужды пенсионеров в достаточной степени. Однако реформы, проводимые в 
пенсионной системе, преследуют не только эту цель. Как показывается в законе «О 
пенсионном обеспечении», управление пенсионной системой, совершенствование механизма 
определения и выдачи пенсий, доведения пенсионного обеспечения граждан до 
минимального уровня жизни сделало важным проведение пенсионных реформ. Одна из 
основных сложностей на этапе проведения реформы - двойное бремя, ложащееся на 
работников и работодателей: обеспечить сегодняшних пенсионеров и позаботиться о 
собственном будущем. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
пенсионная система переходного периода совмещает одновременно два метода 
финансирования: распределительную - для нынешних пенсионеров, и накопительную на 
личных счетах - для будущих, причем доля собственных пенсионных накоплений в 
финансировании пенсий будет постепенно возрастать и к 2045-2050 году элемент 
распределительной пенсионной системы будет полностью ликвидирован [5]. 

Накопительная система Казахстана на текущем этапе состоит из двух частей: 
государственной и частной. 
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Рисунок 1 - Схема системы пенсионного обеспечения в Республике Казахстан 
 
В международной практике определяется процентное соотношение пенсий и ВВП на 

душу населения. И это используется как показатель оценки положения пенсионеров. 
Данными об этом соотношении в нашей республике можно ознакомиться из Таблицы № 1. 
Как видно из этой таблицы, в 2008 году пенсии в республике составили 1,3% относительно 
ВВП на душу населения. В последующие годы это соотношение повысилось и 
составило 1,6%.  

 
Таблица 1 - Пенсии, относительно ВВП в Казахстане 
 

Годы ВВП на душу 
населения (тенге) 

Среднемесячная пенсия 
(тенге) 

Пенсии, относительно ВВП, в 
процентах 

2008 1 024 175,1 13 418 1,3 
2009 1 056 803,5 17 090 1,6 
2010 1 336 465,9 21 238 1,6 
2011 1 665 102,3 27 388 1,6 
2012 1 807 049,4 29 644 1,6 
Источник: Агентство по статистике РК. 

  
Вызывает интерес также и динамика соотношения средних пенсий и средней 

заработной платы в Казахстане. Из Таблицы 2 вытекает что, в разные годы это соотношение 
росло, или уменьшалось. Самый низкий уровень соотношения наблюдался в 2006-2007 годах 
(19,1% и 19,0%), самый высокий - в 2000 году (29,3%). В прежние годы, в лучшем случае, в 
республике средняя месячная пенсия составляла 29,3% от среднемесячной заработной платы. 
Это отнюдь не высокий уровень. Отметим также, что в настоящее время это соотношение 
равно 23,5%. 

 
Таблица 2 - Динамика среднего уровня пенсий и средней заработной платы в 
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Азербайджане 
Годы Среднемесячная 

пенсия (тенге) 
Средняя заработная 
плата (тенге) 

Процентное соотноше-
ние среднемесячной 
пенсии и средней 
заработной платы 

2008 13 418 60 805 22,1 
2009 17 090 67 333 25,4 
2010 21 238 77 611 27,4 
2011 27 388 90 028 30,4 
2012 29 644 101 263 29,2 

Источник: Агентство по статистике РК. 
  
Из Таблицы 2 можно рассмотреть также пропорциональность роста среднемесячной 

пенсии и среднемесячной заработной платы. Прирост среднемесячной пенсии от 13 418 
тенге в 2008 году до 29 644 в 2012 году и соответственный прирост среднемесячной 
заработной платы от 60 805 до 101 263 тенге означает, что суммы повысились в 2,2 и 1,7 раз. 
Как видно из этих цифр, прирост был почти пропорциональным. Однако следует отметить, 
что сравнение было проведено на основе заработной платы и не были учтены другие виды 
доходов. С другой стороны, пропорциональность в целом можно считать хорошим 
признаком, но соотношение, упомянутое выше, все же на очень низком уровне. 

С 1 января 2013 года были повышены размеры государственных социальных пособий и 
специальных государственных пособий на 7%. 

Общая численность получателей государственных социальных пособий в 2013 году 
составила 688 275 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года число 
получателей уменьшилось на 1 952 человека, или на 0,3%. 

Средние размеры государственных социальных пособий в 2013 году составили: 
- по инвалидности – 18 874 тенге; 
- по случаю потери кормильца – 18 498 тенге; 
- по возрасту – 9 330 тенге. 
Уменьшение численности получателей государственных социальных пособий связано 

со снижением вновь назначенных получателей. 
В связи с повышением месячного расчетного показателя, с 1 января 2013 года были 

повышены и размеры государственных специальных пособий: 
- государственного специального пособия  (Список №1) – 15 579 тенге; 
- государственного специального пособия  (Список №2) – 13 848 тенге. 
Численность получателей государственных специальных пособий за 2013 год 

составила – 36 667человек, а именно: 
- по Списку № 1 – 24 441 человек; 
- по Списку № 2 – 12 226 человек. 
В сравнении с аналогичным периодом 2012 года численность получателей 

уменьшилась на 3 567 человек, или на 8,9%. 
Основной причиной уменьшения численности получателей государственных 

специальных пособий является переход из одного вида в другой. 
В области развития системы социальной защиты по состоянию на 1 июля 2011 года 

адресная социальная помощь (АСП) назначена 116,5 тыс. граждан с доходами ниже черты 
бедности на сумму 1 265,9 млн. тенге. Основную долю получателей АСП продолжают 
составлять жители сельской местности - 61,4%, соответственно, более 61,1% из общей 
суммы расходов, выделенных на АСП, направлено на оказание помощи жителям села. 

Наибольший удельный вес среди получателей АСП занимают дети - 61,9%, что на 0,5 
процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 

На 1 июля 2011 года пособие на рождение получили 212,3 тыс. человек, что больше 
аналогичного периода 2010 года на 23,4%. При этом расходы на выплату пособия составили 
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10,4 млрд. тенге, превысив аналогичный период прошлого года на 33,3%. 
Пособием по уходу за ребенком охвачено в среднем 142,2 тыс. человек, что в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 2,9%. При этом расходы на 
выплату пособия составили 12,9 млрд. тенге или увеличились на 24,0% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Пособием на детей до 18 лет из малообеспеченных семей (ГДП) охвачено 585,4 тыс. 
детей, что меньше на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, при этом 
сумма назначений составила 4,5 млрд. тенге. 

Следует отметить, что из общей суммы выплаченных ГДП 75,1% направлено детям, 
проживающим в сельской местности, их доля в числе получателей ГДП составила 74,5%. 

Вместе с тем, в первом полугодии 2011 года специальным государственным пособием 
охвачено свыше 202 тыс. многодетных семей, имеющих четырех и более совместно 
проживающих несовершеннолетних детей на сумму 7,5 млрд. тенге и свыше 242 тыс. 
награжденных государственными наградами многодетных матерей на сумму 13,6 млрд. 
тенге; 54,8 тыс. лиц, воспитывающих детей-инвалидов, на сумму 5,4 млрд. тенге [6]. 

Законодательной основой социальной защиты инвалидов в Казахстане является Закон 
«О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан». Согласно Закону каждому 
инвалиду в соответствии с реабилитационным потенциалом разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации, которая состоит из медицинской, социальной и 
профессиональной частей. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалиды за счет средств 
местных бюджетов обеспечиваются кресло-колясками, протезно-ортопедическими 
изделиями, тифлотехническими и сурдотехническими, обязательными гигиеническими 
средствами, санаторно-курортным лечением, услугами индивидуального помощника, 
специалиста жестового языка. Ведется работа по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к транспортным средствам, жилым, общественным и производственным зданиям, 
помещениям. 

В настоящее время разработан проект Национального плана, одобренный 
Правительством, которым предусматривается: обеспечение инвалидам доступа к основным 
объектам социальной и транспортной инфраструктуры, зданиям и сооружениям, жилью, 
услугам в сфере здравоохранения, образования, информации, в том числе связи, 
электронным и экстренным службам, сферам услуг, труда и занятости, участию в культурной 
и спортивной, политической и общественной жизни, проведению досуга и отдыха, 
модернизация системы медико-социальной экспертизы, совершенствование системы 
социальной защиты, реабилитации инвалидов, повышение эффективности 
реабилитационных и специальных социальных услуг. 

В последние годы были увеличены размеры соцгоспособий (СГП) отдельным 
категориям граждан, в том числе: 

• участникам Великой Отечественной войны - почти в 2,6 раза, с 5,8 до 15 месячных 
расчетных показателей (далее - МРП) (по состоянию на 1 января т.г. составили 23 100 тенге); 

• инвалидам Великой Отечественной войны - в 2,1 раза, с 7,1 до 15 МРП (23 100 тенге); 
• лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, в 2,4 раза, с 2,4 

до 5,8 МРП (8 932 тенге); 
• лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны, в 1,2 раза, с 5,7 до 

7,1 МРП (10 934 тенге); 
• труженикам тыла, как награжденным, так и не награжденным орденами и медалями, в 

4 раза, с 0,5 до 2 МРП (3 080 тенге); 
• вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, в 1,6 раза, с 2,7 до 

4,2 МРП (6 468 тенге). 
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством местные 

исполнительные органы за счет средств местных бюджетов, а также за счет спонсорской 
помощи, оказываемой в рамках социальной ответственности бизнеса, устанавливают 
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дополнительные меры социальной поддержки ветеранам войны, в том числе предоставление 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда общественным 
транспортом, оказанию материальной помощи, обеспечению лекарственными средствами и 
др. 

Государством создаются условия для привлечения частного сектора в систему 
соцзащиты. Так, на размещение государственного социального заказа в текущем году 
выделено в неправительственном секторе по программам в сфере социальной защиты 394,9 
млн. тенге [6]. 

Таким образом, чтобы создать необходимые условий для достойной жизни человека, 
при которой он имеет права и возможности для реализации и развития своих способностей 
требуется:  

• содействовать созданию различных отраслевых союзов и обеспечить надежный 
источник финансирования их деятельности;  

• проработать вопросы стимулирования работодателей к сохранению старых и 
созданию новых рабочих мест, оказания содействия развитию малого бизнеса и 
индивидуального предпринимательства;  

• содействовать занятости социально уязвимых слоев населения;  
• придать организации общественных работ экономическую целесообразность;  
• обеспечить меры по организации трудовой миграции.  
• совершенствовать систему оплаты труда;  
• обеспечивать увеличение реальных доходов населения;  
• внедрить систему социального страхования;  
• создать условия для развития партнерства государства и общественности в решении 

социальных проблем;  
• повысить результативность программ реабилитации инвалидов, по вопросам 

профилактики случаев, приводящих к инвалидности.  
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Неотъемлемая часть национальной безопасности является «экономическая 
безопасность». Основательно войдя в нашу жизнь, она характерно для нас, во время 
постиндустриального становления общества. Находясь меж тремя научными течениями 
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(триада) - «юриспруденция», «экономика рисков» и «теория безопасности» - препятствие 
экономической безопасности и ее точная регулирование в главном изучаются 
предпочтительными резидентами экономической науки различных стран. 

Как известно экономическая безопасность сегодня предстает в числе задач, 
притягивающих пристальный интерес политических государственных деятелей, правоведов, 
экономистов, ученных и, конечно же, молодежь. Предоставление экономической 
безопасности государства в обстоятельствах глобализации мировой экономики - это залог 
независимости страны, важнейший элемент снабжения национальной безопасности. В 
условиях слабой и безрезультатной экономики тяжело обуздывать давление внутренних и 
внешних опасностей, содержать мощную и мобильную армию, призванную обеспечивать 
военную безопасность страны. 

Рыночная экономика в прошедшие годы независимости показала что, сама по себе не 
гарантирует полноценную экономическую безопасность [1]. 

Западные ученные считают экономическую безопасность, воплощением в жизнь 
устойчивой и прочной экономической политики. Они подразумевают что, экономическая 
безопасность особенно важна в условиях глобализации, охраны национальных пристрастий, 
свершения промышленной, энергетической продовольственной инфраструктурной 
независимости. Понятия «экономическая безопасность» видится и в контексте обеспечения 
конкурентоспособности национальных компаний и организаций. Новая ступень 
интеграционных отношений, рождаемая правилами глобализации, выявляется в неизбежной 
подчиненности национальных экономических систем, влияющих на структурные и 
циклические изменения развития их экономики. Отсутствие, действенного механизма 
регулирования на национальном и международном степенях данного процесса делая 
обеспечение экономической безопасности первостепенной задачей. 

 
Таблица 1 - Компоненты показателя и индекс «национальной экономической 

безопасности» государств 
Показатели Япония США Англия ФРГ Франция 

Способность вносить вложение в международное сообщество 
1 Базовые возможности 51 100 14 31 14 
1.1 Экономическая сила 50 100 17 34 17 
1.2 Финансовая власть 57 100 11 37 11 
1.3 Наука и технология      
2. Возможности осуществления 
базового потенциала в мировом 
масштабе 

77 98 95 94 100 

2.1 Валютно-финансовые ресурсы 72 81 100 79 89 
2.2 Консенсус о вопросам 
международной политики 

54 52 66 96 100 

Способность к выживанию 
1 Географические положения 24 100 23 7 16 
2 Численность населения 51 100 23 26 23 
3 Природные условия 8 100 64 34 36 
4 Экономическая сила 62 100 32 58 29 
Возможности силового давления 
1 Военная сила 0 100 33 10 57 
2 Стратегические материалы и 
технология 

50 100 11 17 16 

3 Экономическая власть 43 100 39 36 32 
Национальная безопасность 47 100 43 42 45 
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Вопросы глобализации имеют главную роль в интернациональном информативном 
пространстве, и это формирует ощущение, что мы практически все об этом деле знаем. 
Между тем в интернациональной деятельности до сих пор нет ясного определения этому 
процессу. Поэтому, не претендуя на открытие, без труда подтвержу, что же наблюдается, 
когда обсуждаются трудности и задачи глобализации. Вероятно, что глобализация - это 
процесс формирования цельного общемирового пространства, движок которого являются 
нанотехнологии и IT-технологии. Как еще одна в эпопеи человечества и наиболее 
охватывающая по следствиям техническая революция, глобализация является 
беспристрастной реальностью.  

Во-первых, этот процесс нельзя прервать, а во-вторых, страны - потребители 
нанотехнологий и IT-технологий в отличие от стран, их производящих, уже находятся на 
более низкой стадии конкурентоспособности. Мировая интеграция материальных, 
финансовых, информационных и человеческих ресурсов, характерная для глобализации, 
влечет за собой тотальную конкуренцию, прежде всего стран с не самой развитой 
экономикой и инновацией, так как высокоразвитые страны, транснациональные и 
глобальные компании сами являются "режиссерами" данного процесса [3]. 

В техническом плане глобализация - переход от конвейерных технологий к 
модульному изготовлению с просторным употреблением интернационального привлечения в 
целях оптимизации управления природными и материальными ресурсами. Выходит, еще 
одно вполне действительные итоги данных технологической революции - появление 
внушительных избытков трудовых источников и свертывание скупо развитых стран на 
позицию ноши мировой экономики. 

Единственным правильным решением в таких условиях является начитанное 
управление глобализацией в интересах национальных экономик. 

Нужно применять касательную продолжительность этого многознаменательного 
момента для того, чтобы отыскать предельно расчетный для национальной экономики 
адаптационный путь. 

Соединенные Штаты Америки, открыватели технологий, которые на наших глазах 
изготовляют перемены начал промышленные и бизнес-процессов, ощущает себя сегодня 
самодостаточно и показывает это всему миру. Для оставшихся стран особое значение 
обретает допустимость образования союзов или альянсов для выравнивания "острых углов" 
глобализации. Стратегически расчетливый образец - Евросоюз. 

Параметры положения стран бывшего СССР к сожалению, далеки от желаемых 
результатов. В разной мере и по разным причинам слабые экономики, с нулевым 
техническим и сильно отстающим научным потенциалом, ориентированные на сырьевую 
специализацию, - все это не самые выгодные для мировой конкуренции позиции. Тем не 
менее, активно стремясь, стать агентами международной торговли, наши страны априори 
принимают сопутствующие правовые условия, ограничивающие протекционизм по 
отношению к собственным производителям. Не приходится надеяться, что завтра наше 
искреннее стремление к сотрудничеству перерастет в инвестиции из стран Запада или в 
крепкий стратегический альянс с каким-нибудь сильным соседом. Сегодня на Востоке мы 
наблюдаем пример постепенного складывания союза тихоокеанских стран с бурно 
развивающимися экономиками вокруг Японии, с огромной суммарной капитализацией и 
конкурентоспособностью в перспективе. И это тоже пример дальновидной и прагматичной 
стратегии в условиях глобальной конкуренции [4]. 

Просматривая данный материал, приходим к выводу, что страны СНГ пребывают в 
области высокого риска. Выход - функциональнее применять резерв интеграционных связей, 
сформировавшихся в СССР для создания мирового рынка. Речь идет об экономической 
рациональности применения водящихся в странах СНГ ресурсов. Формирование такого 
рынка может идти по нескольким направлениям: создание товарных сельскохозяйственных 
бирж, развитие сообщающихся энергосистем, сквозных транспортных систем, газопроводов 
и нефтепроводов, выстраивание адекватной финансовой системы. Но главным ресурсом 
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остается то, что мы говорим на одном языке, думаем очень похоже, а значит, и понять друг 
друга сможем. Невозможно не учитывать специфику управленческих решений в условиях 
различных этнокультур. Мы знаем особенности друг друга, более того, вследствие процессу 
глобализации познаний имеем возможность адаптации лучшего мирового опыта 
менеджмента на постсоветском пространстве для достижения высоких качественных 
показателей совместных бизнес-процессов. 

Создание экономически и стратегически выгодных альянсов - это тоже глобализация, 
но для процветания наших стран. Очень многое происходит в этом направлении на уровне 
правительств. В рамках ЕврАзЭС создана зона свободной торговли, оформление 
Таможенного союза, в перспективе - полная свобода передвижения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы. Все это в совокупности обеспечит экономическую безопасность России и 
Казахстана, а также их дружественных стран. В условиях всевозрастающей конкуренции со 
странами Запада это позволит выработать систему экономической безопасности по многим 
наиболее существенным направлением, таким как, к примеру, продовольственной, 
энергетической сохранности и т.д. [5].   

В случае если характеризовать нынешнею макроэкономическую ситуацию в России,  
можно установить следующие несколько моментов. 

Во-первых, как и полагалась Центробанк России не прекращает политику снижения 
ставки рефинансирования. 

Во-вторых, ставка рефинансирования одно из наиболее важных в денежно-кредитной 
политике. Ставка рефинансирования является верхней границей ставок процентов на рынках 
с денежным обращением, что, несомненно, оказывает влияние как на частные тенденции в 
финансово-кредитных отношениях в стране, так и на основные макроэкономические 
характеристики государства. 

Если говорить об инфляции, то она в последнее время значительно замедлилась, что, по 
моему взгляду, и стало главным макроэкономическим фактором. Прогноз увеличения роста 
ВВП достаточно значителен. Он демонстрирует, что российская экономика медленно, но 
движется по направлению к докризисному уровню. Сравнительно высокие (по сравнению с 
прошлым годом) цены на нефть и газ благоприятствуют росту российского ВВП, который 
большей частью остается “сырьевым”. 

Государственное управление в обеспечении экономической безопасности Республики 
Казахстан разнообразна:  

-во-первых, является возможностью для объяснения и принятия стратегических и 
нынешних решений, охватывающих как макроэкономические, так и микроэкономическое 
регулирующее влияние и характеристики функционирования государства; 

-во-вторых, с помощью административных и экономических рычагов обеспечивает 
реализацию стратегии и всевозможных программ экономического развития, а также анализ и 
оценку достигаемых результатов, исправление исполняемых мер, возможностей и действий в 
зависимости от складывающихся условий; 

-в третьих, должен осуществлять необходимую правовую защиту экономического 
суверенитета страны на основе формирования и поочередного выполнения в жизнь 
законодательных и нормативных правовых актов, учитывающих сохранность, 
поощрительные и запретительные режимы в системе взаимоотношений с другими странами; 

-в-четвертых, изобретает прочную систему распределения прав, функций, 
ответственности, взаимодействия органов и должностных лиц, дозволяющую быстро и 
грамотно реагировать на все возникающие явления и проблемные ситуации в 
функционировании экономики. 

Обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан нуждается, чтобы в 
любой миг система государственного управления на высшем качественном уровне и 
бесперебойно образовывала условия для исполнения ею той роли, о которой речь шла выше. 
Высокое свойство системы государственного управления - это образцовый и необходимый 
уровень четырех основных элементов: организационной структуры; всей системы 



4097 

коммуникаций и взаимосвязей; применяемой информации; всесторонне подготовленных 
управленческих кадров [7]. 
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Вопросам повышения финансовой грамотности населения сегодня посвящено 
достаточно много работ и исследований. Однако тема не теряет своей актуальности. В 
частности, несмотря на активную реализацию программ финансового просвещения, уровень 
финансовой грамотности по-прежнему остается на низком уровне. В конце 2014 г. Минфин 
России и исследовательский центр «Демоскоп» представили результаты базового 
исследования уровня финансовой грамотности и компетентности российского населения. На 
момент опроса финансовыми услугами пользовались 69,2% россиян.  Связь между риском и 
доходностью (чем выше доходность, тем больше риск) при покупке финансового продукта 
видят 65,9% опрошенных. Также выяснилось что россияне, прежде всего те, которые 
пользуются финансовыми услугами, владеют финансовой арифметикой, т.е. знают о простом 
и сложном проценте, способны его рассчитать. А вот с тем, что при покупке финансовой 
услуги они сравнивали альтернативные предложения, согласны только 23,8% респондентов 
из низко- и среднедоходных групп населения [1]. 

В случае возможных потерь на финансовом рынке большинство надеется на помощь 
государства. К примеру, только 40% опрошенных из низко- и среднедоходных групп 
населения понимают, что убытки при операциях на финансовом рынке – это их личный риск 
и ответственность [1].  

Сбережения на пенсию имеют лишь немногие из тех, кто сейчас трудится. 
Большинство же будущих пенсионеров надеются не на финансовые институты, не на 
государство, а на свои силы: 58,3% респондентов планируют работать и после достижения 
пенсионного возраста. О «финансовом буфере» на случай кризисных жизненных ситуаций 
тоже задумываются немногие – только 29,5% россиян старше 18 лет стараются откладывать 
деньги на «черный день» [1]. 

mailto:strelez-91@yandex.ru
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Кроме того, исследователи выяснили, что лишь 35% россиян ведут себя 
предусмотрительно при подписании договоров с финансовыми организациями. Каждый 
десятый подписывает договор, не читая его, каждый пятый читает, но подписывает 
независимо от того, понял он текст полностью или нет. А 27% россиян вообще не имеют 
опыта подписания договоров с финансовыми организациями [1]. 

Таким образом, результаты исследования выявили неудовлетворительный уровень 
финансовой грамотности опрошенных, что подтверждает актуальность научно-
просветительской деятельности в области ликвидации финансовой безграмотности. 

В процессе изучения вопросов финансового просвещения на базе социально-
гуманитарного факультета Башкирского государственного педагогического университета 
им. М.Акмуллы, мы нередко указывали в своих работах о влиянии финансовых знаний на 
уровень благополучия и благосостояния человека в частности. Продолжая исследовать 
проблемы финансовой грамотности населения, остановимся на следующем  аспекте: нужно 
ли финансовым организациям осуществлять деятельность по финансовому просвещению 
потребителей? С одной стороны, казалось бы, что чем финансово безграмотнее потребитель, 
тем легче он попадает под «уловки» банка, тем меньше он читает кредитный договор, тем 
проще ему «навязать» ту или иную дополнительную услугу. Однако, если взглянуть на 
другую сторону медали, то неспособность ряда граждан расплатиться с долгами по кредиту, 
нежелание вкладывать деньги в банки, непонимание клиентом элементарных основ 
банковской деятельности может вызвать у клиента негативную реакцию на необходимость 
обращения в банк, тем самым повышая риски и издержки деятельности банка.  

Для того, чтобы объективно оценить ситуацию, приведем цитаты работников банка по 
поставленной нами проблеме. Вице-президент банка «Московский капитал» Сергей Корниец 
считает, что неграмотный клиент увеличивает затраты банка на информационные 
материалы, рекламу; увеличивается и время обслуживания клиента, что уменьшает отдачу 
одного рабочего места в банке. Также он отметил, что финансовая неграмотность приводит к 
упущенной выгоде для всей экономики по причине хранения свободных денежных средств 
вне банковской системы; высоким рискам инфляционной и физической потери денег, их 
хищения; лишней трате времени на выполнение необходимых банковских операций при 
неиспользовании современных быстрых и простых способов совершения этих операций: 
зачисления зарплаты, пенсий, пособий и других поступлений на банковскую карточку с 
возможностью получения наличных денег, оплаты коммунальных и других платежей в 
удобное время и без очереди, безналичных расчетов в магазинах [2].  

В связи с этим, финансовые организации активно участвуют в процессе финансового 
просвещения населения. В частности, эксперт Бинбанка Николай Желтковский поделился 
опытом повышения финансовой грамотности частных и корпоративных клиентов банков: 
«На наш взгляд, самый оптимальный путь – это ведение разъяснительной работы среди 
целевых групп клиентов, заинтересованных в получении базовых финансовых знаний. Для 
корпоративных клиентов мы используем такие методы работы, как организация семинаров и 
проведение тренингов. Ряд кредитных организаций повышают грамотность клиентов, 
печатая обучающую информацию на страницах собственных изданий, призванных 
разъяснить основные тенденции финансового рынка и специфику банковских услуг. В 
перспективе наши затраты можно считать инвестициями в будущее банка и всей банковской 
системы в целом. Очевидно, что проблема финансовой безграмотности тормозит развитие не 
только банковского сектора, но и в целом экономики страны» [3]. 

Бинбанк одним из первых начал издавать корпоративное издание «Ваш финансовый 
советник» и распространять его среди клиентов. В этом издании простым и доступным для 
потребителя языком рассказывается о банковских продуктах, их специфике, проводится 
анализ предложений банков. Помимо этого Бинбанк ввел такую услугу, как «Персональный 
банковский консультант». Сотрудник банка по первому требованию клиента выезжает в 
любое удобное для клиента время и место и консультирует его по всем интересующим 
вопросам относительно банковских услуг. На реализацию программы повышения 
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финансовой грамотности клиентов Бинбанк ежегодно тратит около 10% общего рекламного 
бюджета. Таким образом банк стимулирует интерес потенциальных потребителей к 
предлагаемым услугам на финансовом рынке [3]. 

Как сообщил генеральный директор «Visa» в России Эндрю Торре, компания «Visa» 
поддерживает реализацию программ по повышению финансовой грамотности среди 
широких слоев населения по всему миру вот уже более 15 лет. «По нашему мнению, 
ключевым фактором повышения финансовой грамотности является предоставление 
необходимой информации о финансовых продуктах и услугах, о новых возможностях, 
которые предлагают современные финансовые институты. «Visa» начала активно 
поддерживать эту тему с 2007 г.: с программы, которая реализовывалась при поддержке 
Министерства финансов РФ и впервые использовала социальную рекламу в области 
повышения финансовой грамотности. В 2009 г. при поддержке «Visa» была издана 
«Энциклопедия молодого гражданина», которая была распространена среди более 1,5 млн 
молодых людей. В 2010 г. совместно с РЭШ и Ассоциацией Региональных Банков «Россия» 
была запущена онлайн-игра «Финансовый футбол», в доступной и интересной форме 
объясняющая молодежи основные преимущества безналичных платежей. Данными 
проектами список программ, осуществленных при поддержке «Visa», не исчерпывается» 
[4, С.3]. 

Бывший специалист «ВТБ Северо-Запад» Ольга Зинкевич считает, что затраты банков 
на повышение финансовой грамотности своих клиентов с лихвой окупаются. «Мы считаем, 
что необходимо подробно и обстоятельно сообщать клиентам всю подробную информацию о 
существующих банковских продуктах через средства массовой информации, на 
информационных стендах в отделениях банков, а также проводить специализированные 
семинары и обучающие программы. К ним могут быть отнесены развивающиеся в настоящее 
время институты финансового консалтинга и кредитного брокериджа. Здесь все средства 
информирования полезны и хороши» [5].  

Таким образом, на примерах нескольких представителей финансовых организаций 
можно увидеть, что деятельность в области повышения финансовой грамотности важна не 
только государству или лично гражданам государства, но и частному финансовому сектору. 
Отсюда можно утверждать, что финансовая грамотность населения является существенно 
составляющей в развитии финансовых институтов. Как известно, проблемы в одной из 
областей экономик - финансовой сфере - вызывает проблемы во всей экономике в целом. 

Также актуальность рассматриваемой нами проблемы подтверждает состоявшаяся в 
Москве 10-11 февраля 2015г. Международная конференция по финансовой грамотности и 
финансовой доступности «Роль финансовой грамотности в повышении доступности 
финансовых услуг: подходы и практические решения для финансовых институтов». 
Организаторами мероприятия выступили Российский Микрофинансовый Центр, 
Национальное партнерство участников микрофинансового рынка и Фонд Citi. Конференция 
проводилась при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. В работе 
конференции приняли участие более 100 представителей финансовых институтов и 
профессиональных ассоциаций, представители Банка России, Всемирного банка, 
Международной финансовой корпорации, Организации экономического сотрудничества и 
развития, журналисты [6]. 

Российские и зарубежные эксперты профессионального финансового сообщества 
представили лучшие международные практики в сфере повышения финансовой грамотности 
и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также обсудили роль государственного и 
частного секторов в повышении доступности финансовых услуг. Ключевыми темами 
конференции стали: формирование благоприятной нормативно-правовой базы и стандартов 
финансовой грамотности; защита прав потребителей финансовых услуг; программы по 
повышению финансовой грамотности, защите прав потребителей и повышению доступности 
финансовых услуг в России и в мире; защита населения от агрессивного маркетинга 
финансовых услуг и, особенно, защита представителей уязвимых социальных групп, 
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обладающих низким уровнем финансовой грамотности и др. актуальные темы [6]. 
В заключение стоит отметить, что деятельность, как частного финансового сектора, так 

и специализированных государственных органов в области повышения финансовой 
грамотности предусмотрена Концепцией Национальной программы повышения уровня 
финансовой грамотности населения Российской Федерации, которая была разработана 
Правительством РФ в 2009 г.[7].  

В рамках данной программы активное участие в ликвидации финансовой 
безграмотности принимают и образовательные организации, в частности высшие учебные 
заведения.  

К примеру, на базе Башкирского государственного педагогического университета им. 
М.Акмуллы по инициативе студентов был организован и реализовывается социальный 
проект «Управление личными финансами», ориентированный на повышение финансовой 
грамотности у студентов, в том числе у особой категории обучающихся - выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В рамках данного проекта реализован первый этап многоуровневых обучающих курсов 
«Управление личными финансами», ориентированных не только на формирование у 
обучающихся теоретической базы о финансовом мире, но и главным образом на 
формирование практических навыков управления финансовыми средствами. Планируется 
организовать консультационный пункт в БГПУ им. М.Акмуллы, который будет 
предоставлять нуждающимся оперативную помощь по финансовым вопросам. 
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Сложная экономическая и политическая ситуация, структурные диспропорции в 

национальной экономике, обострение проблем во внешнеэкономической сфере, военный 
конфликт и связанные с ним потери, растущее социальное напряжение - все это требует 
значительных финансовых ресурсов, которые у государства реально отсутствуют. На фоне 
растущего дефицита бюджета, который покрывается в настоящее время, в основном, за счет 
внешних заимствований, очень важным является эффективное использование привлеченных 
ресурсов, а также постоянный эффективный мониторинг состояния долговой безопасности 
Украины. 

Одной из первых попыток систематизировать показатели экономической, в т.ч. и 
финансовой, безопасности государства в нашем независимом государстве стали 
методические рекомендации по оценке уровня экономической безопасности Украины, 
разработанные в начале 2000-х годов специалистами Национального института проблем 
международной безопасности СНБО Украины. В этом документе [3, с. 17] указывается 
только один индикатор долговой безопасности - отношение объемов внутреннего и внешнего 
долга государства к ВВП, однако обращается внимание на то, что его критический уровень 
может приниматься различным, в частности, в зависимости от объемов международных 
резервов.  

Методика расчета уровня экономической безопасности Украины в 2007 г. [4] 
содержала уже 9 индикаторов, которые достаточно комплексно характеризовали общий 
уровень платежеспособности государства. Выбор этих показателей основан на методологии 
оценки внешнего долга, разработанной МВФ [5, с. 174], с распространением на оценку 
внутреннего долга. В 2013 году Министерство экономического развития и торговли [7] 
предложило обновленную и уменьшенную по колличеству совокупность индикаторов 
долговой безопасности государства (табл. 1), которая, тем не менее, вызывает определенные 
вопросы и замечания. 

 
Таблица 1 - Индикаторы долговой безопасности Украины: 2010 - 2014 гг. 

Показатель Кр. 
знач. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Отношение объема 
государственного и 
гарантированного государством 
долга к ВВП, процентов 

 
≤ 60 

 
39,9 

 
36,3 

 
36,6 

 
40,2 

 
68,8 

Отношение объема валового 
внешнего долга к ВВП, процентов 

≤ 70 16,79 15,04 14,92 15,35 31,09 

Средневзвешенная доходность 
ОВГЗ на первичном рынке, 
процентов 

≤11 10,39 9,17 12,94 13,13 13,64 

Индекс EMBI (Emerging Markets 
Bond Index) Украина, базовые 
пункты 

 
≤1000 

 
436,0 

 
869,0 

 

 
598,0 

 
844,0 

не рассч.  
с 30.10. 
2013 г. 

Отношение объема официальных 
международных резервов к объему 
валового внешнего долга, 
процентов 

 
≥ 20 

 
29,5 

 
25,2 

 
18,2 

 
14,3 

 
9,0 

Источник: составлено автором по данным Министерства финансов Украины, НБУ, 
сайта Investfunds.kz и прогноза Всемирного банка. 

 
Наиболее важным показателем остается отношение государственного и 

mailto:ip_1995@ukr.net


4102 

гарантированного государством долга к ВВП, критическое значение которого, в 
соответствии с международными стандартами и положениями Бюджетного кодекса 
Украины, установлено на уровне 60% (в 2014 этот показатель в Украине превысил все 
критические пределы, что требует от руководства страны чрезвычайно взвешенного 
отношения к осуществлению новых заимствований, а также эффективного использования 
уже заимствованных ресурсов). 

Вторым индикатором, который входит также в состав показателей, предложенных 
МВФ, является отношение объема валового внешнего долга к ВВП. По мнению экспертов, 
это отношение позволяет увидеть возможности экономики по обслуживанию внешнего долга 
за счет перераспределения ресурсов по производству товаров для внутреннего потребления 
на производство экспортных товаров. Но при расчете этого показателя следует учитывать 
тот факт, что это соотношение может стать менее надежным в случае занижения или 
завышения реального обменного курса, что может существенно исказить значение ВВП в 
знаменателе [6, с. 176].  

Одновременно непонятным и нелогичным является установление в Методических 
рекомендациях для указанного индикатора критического уровня в 70%, что даже выше 
значение для всего государственного долга. Считаем целесообразным существенно 
уменьшить пороговое значение показателя отношения общего объема внешнего долга к 
ВВП, согласно предложенному безопасного уровня государственного долга, и установить 
его в 20% (при условии стабильности курса национальной валюты) и в 15% - при условии ее 
девальвации. Согласно данным табл. 1, оно соблюдалось в течение анализируемого периода, 
однако в 2014 году два фактора (снижение курса национальной валюты и увеличение 
внешних заимствований) вызвали превышение этим показателем предельной границы. 

Отношение объема официальных международных резервов к объему валового 
внешнего долга оказывает определенное представление о возможности страны выплатить 
все платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга за счет международных 
резервов. Оно также показывает, насколько быстро и радикально страна вынуждена будет 
изменить свою политику, если она не будет доступа к внешним источникам заимствований. 
Как видим, этот показатель в Украине зашкаливает еще в 2012 году, поэтому отказ НБУ от 
поддержки курса гривны за счет валютных интервенций вполне закономерен. Применение 
показателей средневзвешенной доходности ОВГЗ на первичном рынке и индекса ЕМВI + 
достаточно необычным для характеристики состояния долговой безопасности, поскольку 
они сами являются рыночным отражением остроты экономических проблем государства. 
Кроме того, доходность ОВГЗ может формироваться под влиянием тактических целей 
государственных заимствований, а при увеличении доли облигаций в иностранной валюте, 
которые реализуются на внутреннем рынке, средневзвешенная доходность будет объективно 
уменьшаться при одновременном росте валютных рисков государственного долга. 

В свою очередь, индекс ЕМВI (фактически показывает премию за риск, отражает 
субъективные оценки зарубежных инвесторов) может изменяться ежедневно и с ноября 
2013, по информации сайта Investfunds.kz группы Cbonds, он вообще не рассчитывается. 

Итак, на основе анализа существующей системы индикаторов долговой безопасности 
Украины можно сделать вывод, что она является непригодной для выявления потенциальных 
рисков, связанных с задолженностью страны, и не может обеспечить аналитической основы 
для надлежащего управления государственным долгом. 

Необходимо, принимая во внимание показатели, которые уже существуют в 
отечественной и мировой практике, сформировать две группы индикаторов, которые бы 
характеризовали общую платежеспособность государства и его способность рассчитаться в 
определенный момент времени с учётом отношения долга к источнику его погашения.  

К первой группе отнесем следующие показатели:  
отношение объема государственного и гарантированного государством долга к ВВП,% 

(Кб1)  - не более 40;  
отношение объема внешнего долга к ВВП,% (КБ2) - не более 15-20;  
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отношение объема внутреннего долга к ВВП,% (Кб3) - не более 20-25.  
Поскольку основным источником валютных поступлений в государства, которые могут 

быть использованы для погашения внешнего долга, является экспорт товаров и услуг, 
необходимым считаем включение в перечень долговых индикаторов показателя отношения 
объема внешнего долга к объему экспорта (Кб4). Учитывая тот факт, что отечественный 
экспорт пока имеет сырьевую направленность и объем его существенно зависит от 
конъюнктуры международного рынка, нецелесообразно принимать достаточно высокое 
пороговое значение, которое применяется в мировой практике - 165%. Как индикатор 
опасности, стоит оставить границу в 70 процентов. 

Для стран с высоким уровнем долговой нагрузки, к которым сейчас относится и 
Украина, важным показателем является отношение объема государственного долга к 
годовым доходам бюджета (Кб5), поскольку именно они, а не общий объем ВВП, который 
находится в собственности различных экономических субъектов, является реальным 
источником погашения задолженности правительства. Причем преимущества использования 
именно этого показателя в последнее время активно обсуждается зарубежными 
специалистами [9]. В мировой практике критическим считается уровень в 300%, который 
говорит о том, что для погашения долга необходимо потратить три годовых бюджета страны. 

Наконец, учитывая достаточно специфическую ситуацию в нашей стране, когда 
внутренний государственный долг частично номинирован в иностранной валюте (за счет 
выпуска с 2011 года валютных ОВГЗ и с 2012 года - валютных казначейских обязательств), 
считаем целесообразным временно, до момента погашения внутреннего валютного долга, 
рассчитывать вышеупомянутые соотношение не в разрезе внутренний / внешний долг, а в 
разрезе: долг, номинированный в национальной валюте / долг, номинированный в 
иностранной валюте. 

Вторая группа показателей должна отражать текущие возможности обслуживания 
государственного долга:  

отношение объема совокупных платежей по погашению и обслуживанию 
государственного и гарантированного государством долга на текущий год к ВВП,% (КП1) - 
не более 9 [10];  

отношение объема совокупных платежей по погашению и обслуживанию 
государственного и гарантированного государством долга на текущий год в доходы 
бюджета,% (КП2) - не более 45 (в соответствии с методикой 2007 года);  

отношение объема совокупных платежей по погашению и обслуживанию внешнего 
долга к объему экспорта,% (КП3) - не более 25.  

Важным показателем в этой группе является отношение объема официальных 
международных резервов к объему внешнего краткосрочного долга (Кп4). Под последним 
понимают все внешние обязательства, подлежащие оплате в течение 12 месяцев. Этот 
индикатор отражает так называемый критерий Гвидотти-Гринспена, который заключается в 
том, что страна в случае кризиса должна быть способна прекратить внешние заимствования 
на один год. Следовательно, он должен быть не менее 100%. Зависимость государства от 
краткосрочного финансирования характеризует отношение краткосрочного долга к общей 
величине государственного долга (Кп5). С точки зрения затрат на привлечение ресурсов 
краткосрочные заимствования имеют преимущество, однако они повышают вероятность 
возникновения проблем с погашением обязательств при отсутствии свободного доступа к 
рынкам капитала. Пороговое значение предлагается на уровне 50%. 

Наконец, мы предлагаем еще одну группу показателей для анализа состояния долговой 
безопасности государства, которые условно можно назвать динамическими 
коэффициентами. К таким показателям можно отнести: отношение прироста ВВП к приросту 
государственного и гарантированного государством долга (Кд1), которое в определенной 
степени характеризует эффективность государственных заимствований, их влияние  через 
осуществление инвестиций или формирования платежеспособного спроса на развитие 
национальной экономики; отношение объема государственных заимствований, 
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осуществленных в течение года, в годовых платежей по погашению и обслуживанию 
государственного долга («коэффициент перекредитования») (КД2), которое отражает 
характер использования заемных ресурсов. Значение этого коэффициента более 1 
свидетельствует о наращивании долга и актуализирует проблему эффективности 
использования этих средств; значение меньше 1 свидетельствует о том, что все новые 
заимствования фактически направляются только на погашение предыдущих, поэтому 
основное внимание должно уделяться уменьшению стоимости этих заимствований; 
отношение средней процентной ставки по государственному долгу к темпам роста 
номинального ВВП (Кд3), которое показывает перспективы изменения долговой нагрузки и 
снижение которого свидетельствует о возможности уменьшения последнего. 

 
Таблица 2 -  Предлагаемые индикаторы долговой безопасности Украины по 2013-2014 

гг. 
Показатель Критическое 

значение 
2013 2014 

(30.09.2014) 
Показатель Пороговое 

значение 
2013 2014 

(30.09.2014) 
КБ1 ≤ 40% 40,20 68,8 п КП1 ≤ 9 % 2,3 3,1 п 
КБ2 ≤ 15−20% 15,35 31,09 п КП2 ≤ 45% 26,21 40,0 п 
КБ3 ≤ 20−25% 18,12 27,14 п КП3 ≤ 25 5,24 7,65 
КБ4 ≤ 70% 44,12 75,72 КП4 ≥ 100 29,56 27,27 
КБ5 ≤ 300 132,0 288,3 КП5 ≤ 50% 89,7 79,31 
КД1 х 91,0 56,45 п 
КД2 х 2,08 11,76 
КД3 х … … 

 
Перспективами исследований в этом направлении является дальнейшее уточнение 

пороговых значений индикаторов долговой безопасности именно для условий Украины и 
разработка алгоритмов действий государства в зависимости от определенной комбинации 
фактических значений этих показателей. 
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Тұрақты және бәсекелестікке қабілетті шағын және орта бизнес секторын 
қалыптастыру және дамыту Қазақстан Республикасының экономикалық саясатының басты 
артықшылықтарының бірі болып табылады. Осы орайда, шағын және орта бизнесті қолдауға 
және дамытуға мемлекет тарапынан баса мән берілуде. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстандық жол – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында, сонымен қатар 
әлемнің ең дамыған 30 мемлекеттерінің қатарына кіру Тұжырымдамасында, Қазақстанның 
әлемнің ең дамыған елдерінің қатарына енуіне мүмкіндік беретін бес стратегиялық бағыттың 
бірі ретінде шағын және орта бизнесті дамытуды атап өтуі ұлттық экономиканың тұрақты 
даму мәселесіндегі шағын және орта бизнестің маңыздылығын айқындай түседі [1].  

Қазіргі таңда, мемлекеттік бағдарламалар негізінде шағын және орта бизнестің 
дамуына барынша мемлекеттік қолдау жүзеге асырылып жатқаны белгілі. Оның айқын 
мысалы ретінде экономиканың шикізаттық емес   секторларында өңірлік кәсіпкерліктің 
орнықты және теңгерімді өсуін  қамтамасыз етуге бағытталған «Бизнес жол картасы 2020» 
бағдарламасын атап өтуге болады. 

Осы ретте айта өтетін бір жайт, 2014 жылы «Doing Business» Дүниежүзілік банк 
рейтингісі бойынша және 2013-2014 жылдарға Дүниежүзілік экономикалық форумның 
ғаламдық бәсекелестікке қабілеттілік туралы Есебіне сәйкес, соның ішінде шағын және орта 
бизнес қызметіне қатысты факторларды қоса есепке алғанда, 189 мемлекет арасынан 
Қазақстан 50 орынға ие болған [2]. Алайда, Батыс Еуропа, Солтүстік Америка және 
Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің барынша бәсекелестікке қабілетті экономикаларынан 
айырмашылығы, Қазақстан экономикасындағы шағын және орта бизнес рөлі әлі де болмашы 
болып қалып отыр. Егер халықтың жан басына шаққанда ЖІӨ деңгейі жоғары елдерде 
шағын және орта бизнес  секторы экономиканың негізі болып табылса және елдің 50% ЖІӨ 
қамтамасыз ететін болса, Қазақстанда шағын және орта бизнес тек қана ЖІӨ 17-18% ғана 
қамтамасыз етеді. 

Дүниежүзілік банк деректеріне және «Даму» Қорының талдауына сәйкес, егер дамыған 
елдерде шағын және орта бизнесте барлық жұмыспен қамтылғандардың 50-70% жуығы 
жұмыс істейтін болса, Қазақстанда шағын және орта бизнес үлесіне тек жұмыспен 
қамтылған халықтың 30% ғана келеді. Сонымен бірге Қазақстанның шағын және орта бизнес 
белсенді субъектілерінің құрылымында 90% астамын шағын және орта бизнес секторында 
барлық жұмыспен қамтылғандардың 51% жұмыспен қамтамасыз ететін және шағын және 
орта бизнес секторының өнімінің жалпы шығарылымының 16% ғана шығаратын жеке 
кәсіпкерлер алады. Сонымен бірге орташа бір осындай жеке кәсіпкерге 2 жұмыс орны келеді 
[3]. Бұл айтылған жайттар, Қазақстанда шағын және орта бизнес секторының қарқынды 
дамуына кедергі келтіретін мәселелердің бар екендігін және олардың әліде болса  шешімі 
табылмағандығын  білдіреді. 

Қазіргі таңда шағын және орта бизнестің даму проблемалары осы сектордың сыртқы 
ортасын айқындайтын,  мемлекеттің экономикалық саясатының кемшіліктерімен тікелей 
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байланысты.  Бұл кемшіліктердің негізгілері ретінде келесілерді атап өтуге болады: 
 шағын және орта бизнес субъектілері үшін қолайсыз жағдай туындататын және 

мемлекетік саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру барысында олардың 
қызығушылықтары есепке алына бермейтін, экономикалық саясаттың ірі шаруашылық және 
қаржы құрылымдарын қамтамасыз етуге бағытталуы; 

 ұдайы өндіріс проблемаларының ушығуына және шағын және орта бизнес 
субъектілерінің «көлеңкелі экономикаға» бет бұруына себепші болатын, фискалдық және 
ақша-несие cаясатының шектен тыс қатаңдығы; 

 әртүрлі аймақтардағы шағын және орта бизнес субъектілерінің  дамуына бірдей 
жағдайдың  болуына кедергі келтіретін экономиканың аймақтық дифференциациясы және 
транспорттық тарифтің өсуіне байланысты  ішкі нарықтың «аймақтандырылуы», 
инфрақұрылымның және субъективті факторлардың  жеткіліксіз даму деңгейі; 

 шағын және орта бизнес субъектілерінің институционалдық  қайта құруларға 
қатысуға қиындықтар туындататын нормативті-құқықтық базаның жетілмегендігі және 
қайшылығы, жеке меншік қатынастарының  бір жүйеге сәйкестендірілмеуі, стратегиялық 
жоспарлауды жүзеге асыру қиындығы. 

ҚР –ның Эконмикалық зерттеу Институты жасаған талдауы нәтижесінде шағын және 
орта бизнес субъектілерін коммерциялық банктер арқылы несилеу кезіне туындайтын 
бірқатар мәселелер анықталған.  Олардың ішінде   жоғары ссудалық пайыз жетекші орынға 
ие. Онымен қоса, бұл мәселелер қатарына келесілер жатады: 

 Берілетін несиенің қысқа мерзімділігі; 
 Жеңілдік кезеңнің жоқтығы; 
 Несие алу үшін өтініш беру кезіндегі қажетті құжаттардың ауқымды тізімі; 
 Кепілмен қамтамасыз ету мәселелері; 
 Отандық және шетелдік несие линиясы туралы ақпараттың жетіспеушілігі; 
 Несиені алу барысында консалтингтік қызмет көрсететін ұйымдардың 

жетіспеушілігі; 
 Жаңа бизнесті старттық несиелеу мәселелері [4]. 
Жоғарыда аталып өткен жайттар, шағын және орта бизнестің дамуына теріс әсерін 

тигізетін тенденцияларды түзету және жақсарту мақсатында  шағын және орта бизнес 
секторының дамуын қаржылық және бейқаржылық құралдар арқылы  мемлекеттік  
координациялаудың  қажеттілігіне ерекше атап көрсетеді. Шағын және орта бизнесті 
дамытудың негізгі қаржылық механизмдеріне фискалдық және ақша –несие құралдарын 
жатқызуға болады. Ал,  негізгі бейқаржылық қолдау ретінде бизнес-білім беруді  атап өтуге 
болады, себебі  шағын және орта бизнестің дамуы көп жағдайда жоғары білікті мамандарға 
байланысты. Қазіргі таңда Қазақстандағы бизнес білім беру жүйесі әліде болса әр аймақтың 
спецификалық ерекшеліктерін ескере отырып, бизнесті  ұйымдастыру аясында білікті 
мамандар дайындауға мүмкіндік беретін тиімді үлгі қалыптастыру барысында.  

Қорыта айтқанда, жоғарыда аталған жайттарды ескере отырып, шағын және орта 
бизнесті дамыту үшін келесідей іс-шаралар кешенін жүзеге асыру қажет: 

1. Сыртқы және ішкі нарықтағы Отандық өңдірушілердің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру және халықтың төлемқабілеттілігін  арттыру мақсатында, шағын және орта бизнес 
кәсіпорындарының өнімдеріне деген мемлекеттік және нарықтық баға реттеу шараларының 
үйлесімділігін қамтамасыз ету; 

2. Шағын және орта бизнес субъектілерінің жеткілікті табыстылығын қамтамасыз 
ететін, минималды кепілдендірілген құн жүйесін еңгізу; 

3. Экологиялық нормаларды сақтай отырып тұрақты даму қағидасын ұстанатын, 
өңдіруші саланы және басымдылыққа ие салаларды дамытуға өз үлесін қосып жатқан шағын 
және орта бизнес субъектілері үшін икемді салық салу жүйесін қалыптастыру; 

4. Шағын және орта бизнес субъектілері өз үлестеріне ие бола алатын, 
экономиканың басым салалаларын қайта қалпына келтіруге және дамытуға бағытталған 
мақсатты бағдарламаларды жүзеге асыру; 
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5. Мемлекеттік қаржы институтары арқылы шағын және орта бизнес 
субъектілерінің инвестициялық жобаларын тікелей қаржыландыру; 

6. Халықаралық экономикада бәсекелестікті арттыру мақсатында, өндіріс 
саласында шағын және орта бизнес субъектілерінің экономикалық қарым-қатынас жүйесін 
жетілдіру. 
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22 февраля 2012 года в Государственной Думе главa Федерaльной Мигpaционной 

Службы России, Констaнтин Олегович Ромодaновский говоpил, что в нaстоящее время в 
нашем госудаpстве нaходятся 14 миллионов мигрaнтов. Из них чуть меньше 82% занимают 
лица из стрaн постсоветского простpанства. 

Экономический словарь определяет миграцию как «перемещение людей, работников, 
связанное, преимущественным образом, с изменением места жительства и места работы» [3]. 

Вид миграции, «связанный с занятостью и поисками работы», д-р экономических наук, 
российский демограф, социолог и экономист Л. Л. Рыбаковский называет трудовой 
миграцией [1]. В случае трудовой миграции речь идет о заработках на стороне и о выезде на 
короткое время, причем выезд предполагает возвращение или в страну исхода (внешняя) или 
в город постоянного проживания (внутренняя трудовая миграция) [2]. 

В соответствии с классификацией Международной организации труда (МОТ) 
различают пять основных типов современной международной миграции: 

1. переселенцы, переезжающие на постоянное место жительства; 
2. работающие по контракту, в котором четко оговорен срок пребывания в 

принимающей стране; 
3. профессионалы, имеющие высокий уровень подготовки, соответствующее 

образование, практический опыт работы, а также преподаватели и студенты, 
перемещающиеся в мировой системе высшего образования; 

4. нелегальные иммигранты, в число которых включаются также иностранцы с 
просроченной или туристической визой, занимающиеся, тем не менее, трудовой 
деятельностью; 

5. беженцы – лица, вынужденные эмигрировать из своих стран из-за какой-либо 
угрозы [4]. 

По последним данным Всемирного банка, Российская Федерация занимает второе 
место по количеству приезжих в страну мигрантов. 

Так же растут и объемы денежных переводов, отправляемых мигрантами на свою 
родину. В 2010 году Россия твердо заняла 4 место по объемам денежных переводов из 
страны, пропустив вперед Швейцарию. Объем переводов составил 19 млрд. долларов. В 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.damu.kz/
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страну же  денежных средств поступило всего 5 млрд. долларов. В конечном итоге, мы 
получаем отрицательное сальдо денежных поступлений в сумме 14 млрд. долларов. Так как в 
Россию прибывают большое количество мигранов  из стран бывших советских республик 
таких как: Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Армения, 
Киргизия, Таджикистан и Молдова, то эти же страны и являются  главными реципиентами 
денежных переводов. Тем самым подтверждая, что Россия для них является главным рынком 
труда и местом заработка.  

Перевод капитала из России реализовывается двумя способами: «официальным» и 
«неофициальным». Официальные каналы денежных переводов считаются такие как: Wеstern 
Uniоn, VIP Mоnеy Transfеr и другие. К неофициальным каналам относят: отправка через 
своих родственников, друзей или же  перевозятся лично. Важно обозначить, что проводимые 
исследования показывают, что 47% мигрантов пользуются как раз «неофициальным» 
способом. Вследствие этого подсчитать точную сумму денежных переводов сложно. 

Проанализировав работы отечественных и зарубежных авторов, можно сделать вывод, 
что трудовая миграция обладает как положительные, так и отрицательные стороны, кроме 
того, «плюсы» и «минусы» будут различными для страны-реципиента и для страны-донора. 

Так каковы же плюсы и минусы перемещения капитала, как для реципиентов, так и для 
доноров? Приезжающие в Россию мигранты являются дешёвой рабочей силой и  заполняют 
отсутствие рабочей силы в отдельных сферах экономики, что очень положительно 
воздействует на масштабы строительства и развития предприятий. 

Так же высококвалифицированные иммигранты содействуют большому росту 
результативности экономики, стимулируя приток инвестиций и усиливая специализацию. 
Что приводит к росту прибылей компаний и доходов работников. Ведь собственно 
иммигранты основали такие большие компании, как Google, eBay и Yahoo!. 

Значительный интерес со стороны государства и общественности порождают потоки 
денежных переводов, отправляемые мигрантами в свою страну. Для Российской Федерации 
миллиардные суммы денежных переводов мигрантов ассоциируются с экономическими 
потерями. Однако мигранты, работая в России, вносят значительный вклад в развитие 
экономики, который во много раз превышает сумму, выплачиваемую в качестве 
вознаграждения мигрантам за выполненную работу. Переводимые денежные средства 
являются их собственными средствами, и перевод части личных денег является их правом. 
Большим минусом денежных переводов мигрантов для нашей страны являются переводы 
именно нелегальных мигрантов, которых в стране насчитывается приблизительно 4 
миллионов человек. Находясь в стране незаконно, нелегалы не выплачивают налогов и 
взносов в государственный бюджет страны пребывания. Взяв, например, лишь не 
выплачиваемый налог на доход физических лиц, который вплотную связан с переводящими 
денежными средствами. 

Так, согласно пункту 3, 224 статьи Налогового Кодекса Российской федерации, где 
приписано «от осуществления трудовой деятельности в качестве 
высококвалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации", в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 
процентов» [5]. 

Для стран приема денежных переводов, отправляемые мигрантами материальные 
средства представляют важнейшую роль в поддержании эластичности и стабильности 
экономики: дают прямую и быструю выгоду людям, которые чаще всего живут в бедности и 
отсутствия необходимого. Денежные переводы помогают сойти из нищеты и голода  и могут 
являться первоначальным капиталом для развития домашнего хозяйства. Денежные 
переводы, инвестируемые на осуществления социальных проектов требующих применение 
рабочей силы, дают положительные последствия, что в итоге приводит к увеличению 
доходности всей экономики государства. Деньги, отправленные через официальные каналы, 
являются главным источником появления в стране иностранной валюты, что очень 



4109 

воздействует на повышение объемов финансового сектора экономики и обеспечивает 
возможность выдачи отдельных займов и кредитов.  

Объяснений миграции является положение о том, что она определена суммарным 
воздействием факторов выталкивания и притяжения, обладающих демографической, 
социальной, политической и экономической  природой. Решение о миграции принимаемыми 
людьми под воздействием различных стимулов, действующих в стране проживания и 
исходящих из возможной страны переселения. 

Во многих странах денежные передвижения существенно воздействуют на процент 
ВВП. По данным Всемирного банка, денежные зачисления мигрантов составили 37% ВВП 
Таджикистана, 28% ВВП Молдовы, 16% ВВП Кыргызстана, и 10% ВВП Армении. За 
бесчисленными плюсами денежных переводов для стран реципиентов есть и свои минусы. 
Совершается немалый отток рабочей силы, в том числе и квалифицированных работников, 
нужных для автономного развития экономики. Постоянные денежные поступления 
мигрантов вырабатывают страну зависимой от них, тем самым, создавая нестабильность 
экономики. 

На практике же с течением времени мигранты остаются за рубежом и прекращают свои 
переводы в свою страну. Как правило, уезжают молодые, активные и наиболее способные 
люди, значительное количество интеллигенции, тем самым ослабляя развитие страны. 
Сокрушение отрицательных последствий и увеличение положительного эффекта от 
использования труда и переводимых материальных средств, случится только при 
правильном и действенном использовании государственного контроля, государственной 
политики и модернизации имеющихся систем.  

Развитие иммиграции позволяет странам-реципиентам экономить большие средства на 
подготовке кадров. Политику импорта иностранной рабочей силы в настоящее время 
поддерживают большое количество экономисты. Так, американский исследователь Дж. 
Саймон, опубликовавший в 1989 г. фундаментальный труд «Экономические последствия 
иммиграции», оценивает, абсолютно, позитивно влияние международной миграции рабочей 
силы на мировую экономику в целом. 
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Актуальностью данной статьи является то, что проблема инфляции на сегодняшний 
день является одной из главных макроэкономических проблем. Состояние мировой 
экономики и условия ее функционирования в настоящее время оцениваются как 
непостоянные и разнонаправленные. Инфляция – это дисбаланс между совокупным спросом 
и совокупным предложением в сторону превышения первого, сложившийся на всех рынках 
одновременно (товарном, денежном, рынке ресурсов). Инфляция стала неотъемлемой частью 
современных экономик, одной из наиболее острых проблем развития многих стран, в том 
числе и Казахстана.  

В связи с происходящими интеграционными процессами в мире, вопрос решения 
проблемы «импортируемой» инфляции будет оставаться открытым.  

Национальный банк в рамках разработки основных направлений денежно-кредитной 
политики Республики Казахстан сформировал два сценарных варианта развития экономики 
страны в 2015 году. При реализации всех сценариев развития экономики Казахстана в 2015 
году основной целью Национального банка является удержание годовой инфляции в 
коридоре 6,0-8,0%. 

По данным Агентства РК по статистике инфляция в 2014 году составила 7,4%.  Цены 
на продовольственные товары увеличились на 8%, непродовольственные – на 7,8%, платные 
услуги – на 6,4%. В декабре 2014 года инфляция сложилась на уровне 0,5%. Усилению 
инфляционных процессов способствовало повышение цен на продовольственные и 
непродовольственные товары, которое было вызвано корректировкой обменного курса тенге 
в феврале 2014 года, а также сезонными факторами. В феврале 2015 года инфляция 
составила 0,4%.  

В условиях преодоления результатов мирового финансового кризиса, по мнению 
экспертов ООН и Всемирного банка, Казахстан на сегодняшний день входит в число 
наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран мира. Также важное место в 
повышении инвестиционной привлекательности Казахстана отводится Таможенному союзу 
между тремя государствами. Отсутствие таможенных границ между Казахстаном, Россией, 
Беларусью создает условие, когда товары, произведенные на территории ТС, могут 
передвигаться свободно внутри трех стран. Это стало одной из основных причин роста 
взаимного товарооборота. Однако вместе с движением товаров цены на них также могут 
мигрировать из одной страны в другую, порождая так называемый «импорт» инфляции или 
«импортируемую» инфляцию. В таблице 1 приведены показатели инфляции в странах ТС за 
период с 2011-2015 года (2015*год – прогноз). 

 
Таблица 1 - Показатели инфляции в странах Таможенного Союза 

 
Год 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

Республика Беларусь 

2011 7,4 6,1 108,7 
2012 6,0 7,0 21,8 
2013 4,8 6,7 16,5 
2014 7,4 11,4 16,2 
2015* 6,1 11,5 12,0 
П р и м е ч а н и е – составлено на основе источников [1,2,3]. 

 
По итогам 2013 г. инфляция в РФ  составила 6,7% (при прогнозе в коридоре 5-6%), то 

есть официальные целевые показатели были превышены, что должно было послужить 
сигналом раннего предупреждения. Тем не менее, прогноз на 2014 г. выражался в достаточно 
оптимистических цифрах – 4%. Тем не менее, есть все основания ожидать превышения 
таргета по инфляции: в текущем году российскую экономику испытывают на прочность 
многочисленные внутренние и внешние факторы: 

• усиливающиеся структурные диспропорции в экономике; 
• массированный отток капитала за рубеж; 
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• «однобокие» регуляторные мероприятия Центробанка РФ; 
• игнорирование признаков стагнации в экономике; 
• практически нулевой прирост ВВП; 
• «крымский фактор», оказывающий существенное давление на экономику; 
• международные санкции в ответ на аннексию Крыма.  
В настоящее время в РФ проводятся меры по снижению уровня инфляции: ограничение 

роста цен на газ и электроэнергию для промышленности; ужесточение денежно-кредитной 
политики (сокращение денежной массы за счет роста процентных ставок); создание 
специального механизма с участием ЦБ и Минфина, который повысит согласованность 
действий монетарных властей. 

Белоруссия является многолетним евразийским лидером по темпам инфляции. В 2014 
году охваченная гражданской войной Украина оспаривает у Белоруссии пальму первенства 
по этому антирекорду. В 2014 году в Белоруссии продолжился спад производства 
промышленной продукции и экспорта, а также общего объёма товарооборота.  

Это связано со следующими факторами: рост цен на поставляемые энергоносители; 
рост цен импорта; высокий темп роста доходов населения, опережающий рост 
производительности труда; государственное регулирование цен. 

Таким образом, по данным Евразийской экономической комиссии, в годовом 
выражении в 2014 году инфляция в ТС составила 8,3% [4]. В странах ТС основной задачей 
центральных банков в настоящий момент является обеспечение стабильности цен и низкого 
уровня годовой инфляции. Сохраняющийся инфляционный фон в Беларуси не оказывает 
существенного влияния на потребительский рынок Казахстана. Основные фундаментальные 
факторы для Казахстана будут способствовать сбалансированному товарообороту и 
торговому балансу, устойчивому платежному балансу и стабильному обменному курсу. В 
таких условиях «импортируемая» инфляция будет находиться на низком уровне, что не 
создаст давления на инфляцию внутри страны и будет способствовать сохранению 
стабильности цен на потребительском рынке. Есть все основания полагать, что задачи по 
обеспечению стабильности цен и снижению уровня годовой инфляции выполнимы для 
госорганов в условиях единого рынка на территории трех стран ТС. 

Государство должно сократить эмиссию денег, добиться положительного сальдо 
платежного баланса, повысить курс национальной валюты. Это ограничит воздействие 
импортируемой инфляции. Для создания благоприятного инвестиционного климата следует 
сдерживать рост внутренних издержек. Это означает, в частности, "замораживание" цен на 
сырьевые товары и дезиндексирование экономики. Политика индексации фактически 
означает не борьбу с инфляцией, а приспособление к ней. Чтобы оживить экономику, 
необходимы антитрестовское законодательство, эффективная антимонопольная политика, 
создание условий, расширяющих сферу совершенной конкуренции. Продажа части 
государственного имущества и разумная приватизация разбухшего государственного сектора 
поглощают избыточную денежную массу и также могут рассматриваться как эффективная 
антиинфляционная мера. Как одно из звеньев антиинфляционной программы допустимо и 
временное замораживание цен и доходов. Для восстановления нормального денежного 
обращения возможно осуществление стабилизации денег — установление нового масштаба 
цен на уровне максимума инфляции или даже на более низком уровне.  

Для поиска эффективных методов борьбы с инфляцией целесообразно уделять 
внимание антиинфляционной политике, которая проводятся в других странах. По данным 
2014 года, европейские страны столкнулись с проблемой отрицательной инфляции 
(дефляции). В течении последних  месяцев 2014 года рост цен не превышал 1%, и 
расширился список стран валютного блока, где цены падали, что говорит о нулевой деловой 
активности и низком потребительском спросе. В 2014 году уровень инфляции в Евросоюзе 
составил -0,09%, что на 1,08 меньше, чем в предшествующем 2013 году.  

 
Таблица 2 - Показатели инфляции в ЕС за период с 2011 – 2015 гг. (2015*год-прогноз) 

http://www.semestr.ru/ks83
http://www.semestr.ru/ks83
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Год Показатели инфляции, % 
2011 3,03 
2012 2,35 
2013 0,99 
2014 -0,09 
2015* 0,7 
П р и м е ч а н и е – составлено на основе источника [5]. 

 
В связи с созданием еврозоны с единой европейской валютой – евро в Договоре 

утверждены жесткие экономические требования к странам, вступающим в еврозону. Одним 
из этих требований стало требование о том, что инфляция должна превышать не больше чем 
на 1,5% средний уровень инфляции трех стран ЕС с наименьшим ее показателем. 

В марте 1998 г. Комиссия ЕС представила доклад о результатах выполнения странами 
Европейского союза критериев конвергенции Маастрихтского договора и на его основе 

рекомендовала к вступлению в валютный союз одиннадцать стран (все страны ЕС, кроме 
Великобритании, Дании, Швеции и Греции). В целом, европейские страны в 1997 г. Имели 
хорошие экономические показатели: средний уровень инфляции и долгосрочные кредитные 
ставки достигли рекордно низкого уровня – соответственно 1,6 и 5,9%. Наблюдалось 
заметное сближение долгосрочных уровней доходности ценных бумаг, что отражало не 
только умеренность инфляционных ожиданий в государствах ЕС, но и прогресс в 
оздоровлении государственных финансов. 

На начальных этапах создания ЕС все страны не превышали уровня допустимой 
инфляции (2,7%), кроме Греции (5,2%). Однако, несмотря на этот оптимистичный результат, 
история ценовой стабильности в Европе является относительно недавней. По состоянию на 
2009 год системными нарушителями определенного параметра инфляции остаются Латвия, 
Литва, Румыния, Польша, Венгрия. В целом в последнее десятилетие почти все европейские 
страны имели более значительные показатели инфляции, чем на момент вступления в 
Европейский Союз. Из этого можно сделать вывод, что достижение ценовой стабильности 
является результатом, в основном, консолидации усилий накануне создания Европейского 
Союза, а не обеспечение долговременной ценовой стабильности. Таким образом, 
существующая ценовая стабильность может быть нарушена вследствие действия любых 
асимметричных шоков.  

На начальном этапе проводились следующие антиинфляционные меры: повышение 
процентных ставок, ограничение денежной эмиссии, сокращение бюджетного дефицита за 
счет урезывания государственных расходов, уменьшение пассива платежного баланса, 
снижение налогов с юридических и физических лиц, уменьшение военных расходов, 
осуществление кредитной рестрикции. При разработке стратегии антиинфляционной 
политики Европейский Центральный Банк опирался на опыт национальных центральных 
банков как государств, входящих в зону евро, прежде всего Германии, так и других 
промышленно развитых стран, а также старался максимально учесть условия переходного 
периода при формировании объединенного финансово-экономического пространства 
Евросоюза. Первая особенность стратегии ЕЦБ заключается в количественном определении 
понятия “ценовая стабильность”: “ценовая стабильность определяется как рост в годовом 
исчислении гармонизированного индекса потребительских цен в зоне евро в пределах ниже 
2%”. Отсюда вытекает вторая отличительная черта стратегии антиинфляционной политики 
ЕЦБ – применение специфического гармонизированного индекса потребительских цен 
(ГИПЦ). 

Большой опыт проведения антиинфляционных мероприятий в западных странах 
показывает целесообразность сочетания долговременной и краткосрочной политики. 

Долговременная политика включает в себя, во-первых, задачу погасить инфляционные 
ожидания населения, которые нагнетают текущий спрос. 
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Во-вторых, меры по сокращению бюджетного дефицита за счет повышения налогов и 
снижения расходов государства. 

В-третьих, мероприятия в области денежного обращения, в частности, установление 
жестких лимитов на ежегодный прирост денежной массы, что позволяет контролировать 
уровень инфляции. 

В-четвертых, ослабление влияния внешних факторов. Задача состоит в уменьшении 
инфляционного воздействия на экономику переливов иностранного капитала в виде 
краткосрочных кредитов и займов правительства за рубежом для финансирования 
бюджетного дефицита. 

Краткосрочная направлена на временное снижение темпов инфляции. Здесь успешный 
результат возможен в случае расширения совокупного предложения без увеличения 
совокупного спроса. В этих целях государство предоставляет льготы предприятиям, 
выпускающим дополнительно к основному производству побочные товары и услуги. Оно 
может приватизировать часть своей собственности и таким образом увеличить поступления в 
государственный бюджет и облегчить решение проблемы его дефицита, а также понизить 
его инфляционный спрос за счет продажи большого количества акций новых частных 
предприятий. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
Для ограничения действия импортируемой инфляции целесообразно уделять больше 

внимания импортозамешению, поскольку около половины потребительского рынка 
составляют иностранные товары, в том числе дорогостоящие. Необходимо повысить 
конкурентоспособность отечественных товаров по ценам, а главное, по качеству. Отсюда 
вытекает потребность в инвестициях и банковских кредитах для возрождения российского 
производства товаров народного потребления на основе инноваций с учетом спроса 
потребителей. Прогнозируемое увеличение производства продовольствия и других 
потребительских товаров повысит товарное обеспечение тенге. 

Для экономики нашей страны важно не номинальное значение курса национальной 
валюты, а сохранение и поддержание равновесия, когда не страдает конкурентоспособность 
отечественных товаров. Одной из главных антиинфляционных мер является полное 
уничтожение долгосрочного дисбаланса денежного рынка, а именно – достижение 
относительно долгосрочного равновесия на всех рынках. К методам антиинфляционного 
воздействия относится та деятельность государства, которая, направлена на устранение 
причин инфляции и разрушения причин ее реализации. Как известно, меры по борьбе с 
инфляцией будут наиболее эффективными, если она носит открытый характер. Важно не 
допустить перехода инфляции из открытой формы в закрытую. Это может быть вызвано 
антиинфляционными мерами, которые не направлены на ликвидацию причин возникновения 
инфляции.  

Для стабильного неинфляционного экономического роста необходимо возрождение 
национального производства (сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и 
другие), структурная перестройка экономики, её инновационная модернизация. 

Комплексная антиинфляционная политика Правительства РК и Национального Банка 
Республики Казахстан направлена на: стимулирование экономического роста в стране 
преимущественно за счет повышения производительности труда; стимулирование 
опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом реальных доходов 
населения; соблюдение предприятиями-монополистами утверждаемых предельных значений 
роста цен на их товары и услуги; создание условий, обеспечивающих развитие конкуренции 
на внутренних рынках страны, в частности на рынках нефтепродуктов, зерна, 
электроэнергии, услуг транспорта и связи; соблюдение заданного уровня дефицита 
государственного бюджета; обеспечение уровня денежного предложения, совместимого с 
заданными параметрами по инфляции и ростом экономики. 
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  At the end of the XX century there was a new type of economy - the global economy. Its 
distinguishing feature is that all the major economic activities - production and consumption of 
goods and services, management, dissemination of information and technology, the functioning of 
markets - are carried out on a global scale. Thus, Manuel Castells defines the global economy as 
"the economy, capable of operating as a single system in real time on a global scale." [1]  

  The processes of globalization in the broadest sense are characterized by a sharp increase 
and complexity of interconnections and interdependencies in key areas of economic, political and 
social life, acquiring a planetary scale. Globalization is reflected in the growing interdependence of 
countries in the world as a result of the increasing volume and variety of cross-border movement of 
goods and services, as well as rapid and extensive spread of all kinds of technologies. Globalization 
of the world economy affected the development of the tourism sector. The growth in demand for 
tourist services has led to the formation of intense competition and the spread of various 
supranational corporations in tourism and hospitality industry. The widespread use of the latest 
technological solutions, together with other modern means of transportation, computer reservation 
systems and hotel reservation, sales of tourist travel or modern service lines has led to the 
emergence of the phenomenon of international mass tourism, which was called "technological 
tourism". Modern tourism opens features of mass tourism product along with its standardization and 
mass production, specialization and variety of its proposals, as well as modern sales and 
advertising, often virtual. The global economy tourism is the result of human needs, starting with 
the need to rest and leisure, restoration of physical strength, consumer needs and ending with 
mental needs: a new experience, perception and cognition. The importance and role of tourism in 
regional and international levels can be seen through the volume of tourist routes, the number of 
jobs in tourism and related sectors, the volume of foreign exchange receipts and expenditures on 
tourism and leisure. New directions and trends in international tourism is a derivative of 
geopolitical changes. [2] 

The collapse of the totalitarian system, the democratization of society in the former socialist 
countries, as well as the formation of the European Union became the most important events that 
have influenced the mass development of international tourism, which can be considered a unique 
phenomenon of the twentieth century. The processes of globalization in the tourist market today are 
characterized by the following features: changing technologies, modernization of transport 
infrastructure, the internationalization of business activity, the creation of the mechanism of 
regulation of international tourism. Changes in technology and communication have made many 
kinds of services able to trade. One of the latest trends in the development of e-commerce over the 
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Internet talking about the actual functioning of the global economy. On the propagation of the 
Internet the following figures: by 2001 there were over 400 million users, and by 2010 their number 
will increase to 2 billion people. The information revolution contributed to the expansion of tourism 
ties. Tourism product is one of the most frequently requested online. So, over the Internet receive 
about 68.2% of the information about travel: it is information about the kinds of recreation 
destinations in, prices, cartographic materials and, of course, the Internet is done book. At the heart 
of motivation to use interactive agency in the first place is convenience (78.4%), followed by - no 
pressure at purchase (66.4%), followed - saving time (64.2%) and the opportunity to obtain 
information directly from the tour operator. It should be emphasized that the global distribution 
systems, system backup and reservations, such as "Galileo", "Amadeus" et al., Began to play a key 
role in the international tourism as a result of the expansion of their use as a channel of distribution 
of seats in transport and hotels and tools marketing tourism products. In a global economy plays an 
important role e-commerce. E-commerce in tourism could radically change the structure of 
production and distribution of tourism products, eliminating the need for auxiliary structures such as 
distribution networks, tour operators, wholesalers and travel agents. Information Technology 
Telecommunications and provide information at any distance and in any mode of time, including 
on-line. Industry is developing rapidly transport services for tourists. One of the biggest air 
transport industry is a sector uslugPrimerno 70% market share of air transport services is necessary 
for passenger transport, with 40% of the total number of international tourist arrivals accounted for 
air transport. Increased international and domestic travel, including travel to rest on a business trip, 
the trend towards the implementation of several short trips during the year (crushing vacation) 
contribute to the further increase in demand for air transport services. According to the forecast of 
the WTO, to the year 2015, the increase in the number of passengers using air transport by 3% 
annually. The most significant growth is expected in the Middle East - 4.8% per year. Will rapidly 
increase the number of passengers on the European continent - 3.15% annually. In the Asia-Pacific 
region is also projected strong growth in passenger numbers - 2.7% per year. Even the most rapidly 
growing industry will be sea and river cruises - about 5% annual growth. [3]  

Rail industry will develop due to the transcontinental and inland high-speed railways. At the 
same time will gradually reduce the share of road tourist traffic. The most important criteria for 
evaluating the vehicle will be the level of comfort, safety, environmental safety, transportation cost, 
speed and capacity. In addition, an important feature of globalization is the internationalization of 
business activity. The reason for the internationalization of tourism business is the peculiarity of 
tourism products. Tourism product, as it is known, is a set of services provided by the tourist, and 
often consumed abroad. Manufacturer to achieve maximum profit seeks to expand its influence in 
other areas of tourism. So, airlines can be combined with the tour operators and hotel sector. The 
initiative often comes from companies based in countries suppliers of tourists who get a competitive 
edge by studying tourism demand and trends in the tourist market. In the global integration 
processes play an active role TNCs. These processes result in the formation of concentration of 
production and centralization of capital.  

The company is considered to be transnational - if it has a lot of foreign branches and 
subsidiaries; - If its activities extend to a large number of countries around the world; - If the share 
of revenues and profits from foreign operations relative to total revenue and profit is very high. A 
striking example of the creation of TNK in the tourism business are integrated hotel chain. Most 
major hotel chains are headquartered in the US, although the year-on-year increase in the role and 
the other countries in the management of the hotel business. Among the most well-known hotel 
chains, managed from the US, are Hospitality Franchise System (number of hotels in 4400 in 6 
countries, the number of rooms 435 000), Holiday Inn Worldwide (number 2031 hotels in 62 
countries, the number of rooms 365 309), Best Western International (number of hotels 3401 in 60 
countries, the number of rooms 276 659), Marriott Hotel (number 898 hotels in 27 countries, the 
number of rooms 186 656), ITT Sheraton (number 417 hotels in 61 countries, the number of rooms 
129 937). Among other countries with headquarters hotel chains, it may be noted France (Accor, 
Club Mediterranee), the UK (Forte Hotels, Hilton International), Germany (Robinson Club GmbH), 
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Spain (Grupo Sol Melia). Association in the international chain suggests that hotels are taking 
measures to improve their competitiveness. At the famous corporations to establish rules and 
standards to ensure the originality of style and customer service scenario of all its hotels. [4]   

However, the internationalization of business activity manifested not only in the hospitality 
industry, but also in the restaurant business in the tour operator sector, in the field of air transport 
(creating global alliances, such as "Star Alliance", which combines German, Swedish, Canadian, 
Brazilian and others. airlines). International tourism is an integral part of international relations, 
which raises the need for organization and management of the whole complex of tourist activities, 
both within individual countries and at the international level. Important role played by the World 
Tourism Organization, founded in 1975 and operates under the auspices of the UN. The WTO 
focuses on informative tourism promotion, expansion of its significance, the creation of new 
material and technical base. For other important international organizations include the International 
Air Transport Association, the main function of which is to streamline international commercial air 
transport, the introduction of common rules and procedures established by the agreed tariffs for 
passenger air travel on international routes. In addition to international organizations, there are 
regional organizations such as the Organization for Economic Cooperation and Development 
(established in 1960 to implement the objectives aimed at achieving high rates of sustained 
economic development and growth of world trade, including the study of the problems of tourism), 
or Asia-Pacific Tourism Association (engaged in the development of tourism in the 34 countries of 
the Asia-Pacific region). Thus, the globalization of tourism can be defined as the process of a sharp 
increase in tourist flows and flows of services, capital, information and technology, usually do not 
fall under the control of national governments. Globalization has long-term nature, and its driving 
force is, first of all, the revolution in information and communication technologies, market 
liberalization and increased international competition. [5] 

So, tourism era of globalization has intensified the exchange of cultural patterns on a large 
scale and with rapid speed allowed to recognize the diversity of the world where people "feel part of 
not only the local community and their country, but of all mankind." Global trends are found in 
technologizing, informatization, unification, the prestige of tourist services. The latest trends in the 
development of modern tourism become the personification of queries and differentiation of 
consumer preferences of tourist services, the pursuit of sustainable tourism, favors reduction of 
political, socio-cultural and environmental risks in the host destination, mutual mutual respect 
tourists and locals. Features of modern tourism - pragmatism, constructive, deep motivation of all 
participants of tourist activity, a multi-purpose plant tourist. Social and cultural practices of tourism 
in the era of globalization allows the system to analyze and identify ways positive practical 
implementation of its obvious and hidden features. 
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Ғылыми жетекшісі – М. Құттымұратов 
 

Күннен-күнге әлемде техникалық күрделі тауарлар көп шығарылуда. Ғылыми 
техникалық прогресс пен қажеттіліктің өзгеруі тек қана өндірістік эксплуатация сферасында 
емес, сондай-ақ халықтың қолдануы үшін де техниканың күрделі түрлеріне әкеп соқты. 
Қандай да болмасын техниканың, машинаның  ұқыпты және ұзақ жұмыс істеуіне сервистік 
қызметтің рөлі зор. Сондықтан, күннен-күнге сервистің мәні және күнделікті өмірде маңызы 
өсуде. 

Сервис – жеке тұлғалардың немесе ұғымдардың тұтынушыларға қызмет көрсету 
арқылы қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған адам кәсібінің бір түрі. ХХ ғасыр өзінде 
сервис адам белсенділігінің саласына айналды. Қазіргі таңда дамыған елдерде халықтың 
70%-ы қызмет көрсету саласында жұмыс істейді. 

Сервис саласы – адамның қалыпты өмір сүруін, бос уақыт үлесінің көбеюін, үй 
шаруашылығы шығындарын оңтайландыруын, жұмысбастылық мәселесін шешу сияқты 
материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.  

Қызмет көрсету мақсаты – қоғамдық және жеке тұтынушының қажеттілігін 
қанағаттандыру, ал сервистік қызмет нәтижесі ол ауыл және қала тұрғындарының жағдайын 
жақсарту. 

Жалпы Қазақстанда сервистік қызмет көрсету жағдайын талдай келе, басты орын алған 
проблемалар анықталды. Ал Қазақстанда сервистік қызмет көрсететін отандық 
кәсіпорындардың болмауы шетелдік компаниялардың тәжірибесіне сүйенуді ұсынады. 
Анықталған мәселелер мен кемшіліктерді жою үшін мына ұсыныстардың қарастырылуын 
талдап өткен жөн.  

• сервистік қызмет персоналдарының біліктілігін, професиионалдылығын арнайы 
шаралар қолдана отырып көтеру; 

• халықты ақпараттандыру, қызықтыру мақсатында арнайы іс-шаралар өткізу; 
• тұтынушылардың шетелдік кәсіпорындарға сенімі мол болғандықтан, шетел 

тәжірибесін қолдана отырып, отандық кәсіпорындардың сервистік қызметін жетілдіру. 
Сервистік қызмет көрсету  менеджментінің алдында келесі міндеттің орындалуы тиіс: 
жұмысшылардың профессионалды дайындығын жетілдіру, олардың квалификациялық 

деңгейін көтеру, араларындағы ең перспективтілерінің карьералық өсуін жоспарлау.  
Барлық мамандар өздерінің  профессионалды шеберлігін жоғарылатудың  жеке дамуға 

да сонымен қатар, фирманың тиімді жұмыс істеуі үшін де маңызды екенін түсінуі өте қажет. 
Жұмыстың профессионалдылығы фирманы тұтынушыға ұсынуда оның жағымды имиджін 
қалыптастырады, ол өсіп тұратын табысты, профессиналды  ортада жақсы репутацияны 
білдіреді. 

Тұтынушылармен тікелей  жұмыс істейтін жұмысшыларға тиянақты таңдау жүргізілуі 
қажет. Жұмысшылардың психологиялық ерекшеліктері оның еңбегінің бағытына және 
сипатына сай болуы тиіс. Жұмысшы психологиясы мен еңбек сипатының сәйкес келмеуінің 
болмағаны жөн, мысалы, жұмысын асықпай істейтін қызметкерге жылдам реакциялы 
жұмысты табыстамау керек. 

Сервистік қызмет көрсетуде психологиялық ерекшеліктердің аса маңызды рөлі бар. Бұл 
бағыттта фирма  басқарушылары мен жұмысшылары өзінің жұмыстарының келесі 
жақтарына назар аударуы тиіс: 

• клиенттермен байланыста болатын жұмысшылардың құрылымдық жеке 
психологиялық ерекшеліктерін бағалау; 

• жалпы қызмет көрсетуді жағымды психологиялық бағытқа жолдау; 
• тұтынушылардың жағымды психологиялық көрсеткіштерін анықтау үшін жағдай 

жасау. 
Негізгі мәселе – тұтынушының  ақпаратымен иемдену қабілетінің төмендігі. Бұл 

тікелей персоналдың біліктілігінің аз болуымен, қажет ақпаратты дұрыс және толық жеткізе 
алмауымен байланысты болып келеді. 
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Сервистік қызметті жетілдіру үшін келесі қызмет көрсетудің нұсқаулары көрсетілген.  
Бірінші нұсқау – тұтынушы назарын тартып алу қажет, ұсынылатын қызмет немесе 

өнімге қызығушылық танытқызу, оны сатып алу тілегін ояту.Әдетте, ол үшін жарнамалық 
қиылыстар, витриналардың көркемделуі, модельдерді демонстрациялау, жергілікті радиомен 
жариялау және т.б. қолданылады. Клиенттің ұсынылатын қызмет туралы ақпаратқа деген  
қызығушылығын байқап, қызмет көрсетуші өз назарын соған бағыттауы тиіс.Осы 
жерде сатушының  тұтынушымен байланысқа түсе алуы өте маңызды. Байланыс орнатуға 
жұмысшының өзін жақсы сезінуі көмектеседі, яғни, жұмысшының ұсынып отырған қызметі 
жайлы сенімділігі, сөйлеу қабілетінің тартымдылығы. Егер де жұмысшының сөйлеуі мұңды 
және монотонды болса, қандай да бір сәтті байланыс туралы айтуға да болмайды. 

Сатушы тұтынушымен  әрдайым бет бұрып сөйлесуі тиіс. Ол тапсырыс 
берушінің бет сипатынан  және көзінен қызметке танытқан қызығушылығы қаншалықты 
екенін оқи алуы керек. Ұсынылған  қызметті жағымды қабылдауы кезінде  тұтынушы 
күлімдейді, көздері жарқырайды; ал керісінше, теріс сипатқа ие болса – көздерінде ешқандай 
қызығушылық байқалмайды.Көп жағдайда тұтынушымен  қарым-қатынас орнату 
жұмысшының жеке-психологиялық  ерекшеліктерімен анықталады, оның мамандығына  
деген қатысы, профессионалды міндетін сезінуі.  

Екінші нұсқауға тоқталып кететін болсақ – қызмет көрсетушінің міндетіне 
тұтынушыны тапсырыс беруге ынталандыру әрекеті жатады. Жұмысшы қызметтің бағасын 
дұрыс түсіндіре алу керек, сапасын дұрыс көрсету, заманауи талаптарға сәйкестігін белгілеу 
және т.б. осы сияқты талаптарды орындауы тиіс. Клиентпен сөйлескен кезде монолог 
түрінде емес, диалог бойынша араласқан көп нәтиже алып келеді.Тапсырыс беруге 
клиенттің  шешім қабылдауы бірнеше мотивтермен  түсіндірілуі мүмкін, олардың арасында 
қарсы келетіндері де болуы мүмкін. Ондай жағдайларда соңғы шешіміне күрес нәтижесінде 
жетуге болады.  

Әртүрлі тұтынушыларда шешім қабылдау әр қилы жағдайларға байланысты: біреулері 
тапсырысты өздері берсе, екіншілері фирма персоналының кеңесіне бейімделеді. Клиентті 
өнімді немесе қызметті сатып алуға итермелеп,байлаудың қажеті жоқ. Тапсырыс берер кезде 
соңғы сөзді тұтынушы айтуы керек. Тек оны тиімді шешім қабылдауға біліммен итермелеу 
керек.Кейбір жағдайларда  клиент барлығын сұрастырып, алайда тапсырыс бермей кетіп 
қалуы мүмкін. Оған жұмысшы ызаланбауы тиіс. Керісінше, тұтынушыны дұрыс шығарып 
салып, оның тағы да келетініне қуанышты болтыңызды сездіріңіз. 

Қысқаша айта келе, тұтынушыны жақсы қарсы алып, оған керемет қызмет көрсете алса, 
сол адамды және олардың достары мен таныстарын өзінің потенциалды тұтынушы етуге 
үлкен мүмкіндіктері бар. 

Үшінші нұсқау – қызмет көрсету процесінің аяқталуы. Құжаттамаларды рәсімдеуді 
аяқтау барысында клиентті кідірмеген жөн. Орындалған тапсырыс жаймен және әдемі 
ұсынылу керек. 

Сонымен қатар, сатушы клиентке тауары үшін қажет қосалқы бөлшектерді ұсына 
алады. Қызмет көрсетуді аяқтай отырып, тұтынушыға осы сервистік орталықтың қызметімен 
пайдаланғанына алғыс білдіріп, оның келешекте тұрақты клиенті болатынын күтетінін айту 
керек. 

Жұмысшы әрдайым тұтынушымен  сөйлесу кезінде өзін сыпайы, күлімдеп, жарқын 
болып ұстау керек. Егер ол тауарды немесе қызметті сатып алуға шешім қабылдай алмаса, 
оған асығушылық пен қаталдығыңызды көрсетпеңіз. Егер клиент ештеңе сатып алмаса, 
фирманың қызметкерлері оған потенциалды тұтынушы ретінде қарап, келешекте қайта 
фирмаға келуге шақыру қажет. 

Сервистік қызметтің  жағдайын жақсартуда ең бастысы тұтынушымен  дұрыс қарым-
қатынас орнату болып  табылады. Сол тұтынушылармен жұмыс  істеуіне әсер ететін бірқатар 
факторлардың сақталуы сервистік қызметті біршама жақсы жаққа қарай өзгертеді. Соларды 
қарастырып кетсек: 

Біріншісі– қызмет көрсететін кәсіпорын мен оның тұтынушысының 
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қызығушылығының арасындағы қарама-қайшылықтар. 
Тұтынушыға сервистік  кәсіпорынның жағымсыз болуы мыналармен түсіндіріледі: 
• қажетті қызметті табуға болатын кәсіпорынды іздеу керек;  
• қызметтің көрсетілетін уақытын күту; 
• сервистік кәсіпорынның жұмыс уақыты тұтынушының жұмыс уақытымен сәйкес 

болуы; 
• тапсырысты қабылдау, тапсыру және орындалуы – жалғастырылмалы; 
• тұтынушының өзі барған кәсіпорынның қызмет сапасына байланысты күмәндануы; 
• қызметке байланысты шығындар үлкен және уақытылы болса. 
Екіншісі – тұтынушының сервистік кәсіпорынға баруына кедергі келтіретін себептер: 
1. кәсіпорынға бармағанша: 
• жайлы ақпараттың болмауы; 
• қызметті қабылдауға ақша қаражатының болмауы не жетіспеуі; 
• қызметтің орындалуын күтумен, рәсімдеумен байланысты уақыттың шығындалуына 

теріс көзқарас; 
• кәсіпорынға дейінгі ұзақ жол; 
• осы жұмыстарды өзінің орындауы; 
2. кәсіпорында болған сәтте: 
• жұмысшылардың тұтынушыға немқұрайлы қарауы; 
• клиенттің қызметтерге және олардың бағасына сенімсіздігі; 
• кәсіпорынның оранласуын анықтау қиындығы; 
• сервистік кәсіпорынның сырт келбетінің эстетикалық болмауы; 
• жұмысшылардың сырт келбетінің салақтығы; 
• қызмет көрсету технологиясының бұзылуы; 
• қызметтің орындалуын күту кезіндегі ыңғайлылықтардың болмауы; 
• тапсырысты орындаудың мерзімін сақтамау; 
• кепілдіктердің болмауы; 
3. кәсіпорында болғаннан кейін: 
• тапсырыстың орындалуының толық болмауы немесе аяқталмауы; 
• қызметтің көрсетілуінің және жұмыстың орындалуының сапасыздығы, сонымен 

қатар, уақытпен де байланысты; 
• тапсырыстың соңғы бағасының бастапқымен салыстырғандағы сәйкессіздіктердің 

болуы. 
Үшіншісі – тұтынушымен жұмыс істеуде тікелей қарыс-қатынас орнату.Ең алдымен, 

тұтынушыны жаулап алу керек деген ойға үйрену керек.Көптеген қызмет көрсету  
объектілері қызмет көрсету процесіне  қажетті көңіл бөлмейді, осы сфераның шетелдік және 
ресей кәсіпорындарының тәжірибесін және білімін қабылдағысы келмейді. 

Төртіншісі – қызмет көрсету сапасына тұтынушының субъективті талаптарының 
әртүрлілігі. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, бір тұтынушы жоғары дәрежелі және 
технологиялы қызмет көрсету деңгейі бар элитті кәсіпорыннан қызмет алғысы келеді, ол 
осының барлығы үшін төлеуге дайын. Басқа біреу бұндай жағдайларға қарамай, жай ғана 
сапалы және төмен ақылы қызметтің орындалуын талап етеді. 

Бесінші фактор сервистік кәсіпорынның мүмкіндіктері мен масштабымен байланысты 
болып келеді.Жоғарыда аталған ұсыныстар  мен нұсқаулар нақты тұтынушыға 
бағытталған іс-әрекет болып саналады. Осы ұсыныстарды ескере отырып, Қазақстанның 
сервистік кәсіпорындары өз тұтынушылар санының көбеюін және де тұрақты клиенттерінің 
пайда болуын байқауға болады. 

Сонымен қатар, сатушы клиентке тауары үшін қажет қосалқы бөлшектерді ұсына 
алады. Қызмет көрсетуді аяқтай отырып, тұтынушыға осы сервистік орталықтың қызметімен 
пайдаланғанына алғыс білдіріп, оның келешекте тұрақты клиенті болатынын күтетінін айту 
керек.Жұмысшы әрдайым тұтынушымен  сөйлесу кезінде өзін сыпайы, күлімдеп, жарқын 
болып ұстау керек. Егер ол тауарды немесе қызметті сатып алуға шешім қабылдай алмаса, 
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оған асығушылық пен қаталдығыңызды көрсетпеңіз. Егер клиент ештеңе сатып алмаса, 
фирманың қызметкерлері оған потенциалды тұтынушы ретінде қарап, келешекте қайта 
фирмаға келуге шақыру қажет. 

Қорыта айтқанда, сервистік қызмет көрсетудің маңызын түсіне келе, әр мемлекетте 
және Қазақстанда да көп кәсіпорындар сервистік қызметті дамытуға ат салысуда. Ірі 
өндіруші компаниялар оған қоса өз фирмалық сервистік орталықтарын ашуды көбейтіп отыр. 
Яғни тұтынушылардың сенімін ақтау үшін, оларды әрдайым арнайы шаралармен қызықтыру 
үшін және жалпы фирманың басқаларға қарағанда ерекшелігін көрсету үшін қызмет 
көрсетудің оңтайлы және тиімді жақтарын ойластырады. Осыдан байқайтынымыз, Қазақстан 
үшін де, халқы үшін де сервистік қызмет көрсетудің мәні жылдан-жылға өсіп келеді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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4. Барлықов Е.К., Онаева Б.Т. Сервистік қызмет: оқу құралы // Алматы, Экономика. 

2013 ж.,  226 бет. 
5. Жолдасбеков А.А., Арапова Г.М. Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету менеджменті. 

Шымкент, 2011. -165 бет. 
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Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ туризм кафедрасының оқытушысы, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Б. Шарапаева 

 
Қазақстан Республикасында туризмді дамытуға байланысты түрлі шаралар 

қолданылуда. Солардың бірі «Туристік саланы дамытуға бағытталған 2020 концепциясы». 
Қонақ үй бизнесі туризммен тығыз байланыста болғандықтан, қонақ үй бизнесін дамытуда 
қолға алынған. 

Маңыздылығы: Қазақстан Республикасының қонақ үй бизнесін сараптау және шет ел 
тәжиірбесіне сүйене отырып, Қазақстан Республикасының қонақ үй бизнесінің даму 
жолдарын іздеу. 

Өзектілігі: Қонақ үй бизнесі өте тиімді, әрі көп кіріс, пайда алып келетін бизнес болып 
есептеледі, сонымен қатар, келушілердің, яғни туристердің мемлекет, қала туралы әсері де 
дәл осы қонақ үй туралы әсерінен басталады. Нәтижесінде, жалпы мемлекет 
«қонақжайлылығына» баға беріледі. 

Осы жұмыс шегінде біз келесідей міндеттерді орындаймыз: 
- Қазақстан Республикасының қонақ үй шаруашылығын сараптау; 
- Әлемдегі қонақ үйлердің тәжиірбесін қарау; 
- Қазақстан Республикасының қонақ үй бизнесінің даму бағыттарын қарастыру. 
Қонақүй бизнесі экономиканың ерекше облысының бірі деп мойындасақ, мемлекет 

қонақүй қызметке көмектеседі, оның ерекше бағыттарын анықтайды және қолдайды, жалпы 
туризм индустриясының дамуы үшін жағымды жағдай жасайды. 

Әлемдік экономикалық жүйеге Қазақстанның шаруашылығының интеграция 
стратегиясын анықтағанда, туризм үшін Қазақстанның қолайлы имиджі бар ел ретінде 
көрінісін қалыптастырады, халықаралық деңгейде туристік ұйымдар мен қазақстандық 

http://kazatu.kz/science/sf9_ekonom_136.pdf
http://www.bauka.kz/.../920-2010-05-13-11-2
http://malimetter.kz/servistik-kyzmet-korsetu-sapasy/
http://stud24.ru/turism/servis-yzmetn-mdeniet-zhne-ony/131196-384914-page3.html
http://freepapers.ru/68/servistk-yzmet/267099.1755666.list11.html
mailto:amangeldinov@mail.ru
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туристерді қорғау мен қолдауды жүзеге асырады.[1] 
Қорыта келгенде, мұндай жағдайды жасағаннан кейін қонақүйдің кәсіпкерлік қызметі 

дамиды, сонда да, мұндай нормативтік-құқықтық актілердің молдығы құқықтық нормаларда 
бағдарлау қиындықтарын тудырады. 

Моральді ескірген заңдарды сақтау және жаңалармен олардың ұстанымдарын қайталау 
– құқықтық анықтамаларды «еркін» түсіндіруіне, бюрократиялық іркушілікке жағдай 
жасайтын нормативті қоспа пайда болады, және жалпы қонақүй қызметі кәсіпкерлік ортаның 
қалыптасуы бойынша заңнамалық шараларды жүзеге асыру үдерісін тоқтатады. 

Кесте-1. Орналастыру орындарымен кызмет көрсетілген кіру келушілері (резидент 
еместер) [2] 

 
2010 жылға 2011 жылға 2012 

жылға 
2013 
жылға 

Қазақстан 
Республикасы  594 161   584 303 519 222 586 038 
Ақмола                 3 043 2 850 3 616 9 260 
Ақтөбе                  8 633 8 979 9 327 8 520 
Алматы                 858 1 013 1 342 1 065 
Атырау                 226 332 138 713 110 362 122 074 
Батыс Қазақстан             15 743 11 491 7 698 13 241 
Жамбыл             1 581 2 052 1 155 1 290 
Қарағанды         13 866 15 319 13 691 15 918 
Қостанай               4 454 5 358 5 947 6 820 
Кызылорда          1 685 1 576 1 450 1 262 
Маңғыстау         48 855 43 833 32 835 29 162 
Оңтүстік Қазақстан            7 700 7 160 8 012 14 638 
Павлодар        2 552 3 482 8 082 7 835 
Солтүстік Қазақстан         3 031 3 686 3 982 3 145 
Шығыс Қазақстан        15 892 19 588 18 317 18 846 
Астана қаласы             95 922 119 734 103 305 109 952 
Алматы қаласы         144 014 199 469 190 101 223 010 

 
Кестеге назар салсақ, Қазақстан Республикасына келген басқа ел азаматтарының саны 

әр жылы әр түрлі бірақ салыстырмалы түрде бір деңгейде болғанын көре аламыз. Шетел 
меймандарының орналасуының негізгі аймақтары ретінде Астана, Алматы қалалары, 
Атырау, Маңғыстау облыстары екенін көре аламыз. Яғни бұл аймақтар «іскерлік қалалар» 
деп айтуға болады, себебі қазіргі кезде Қазақстанға келушілердің негізгі лебі діл осы іскерлік 
мақсатта келеді. 2011 жылы Астана және Алматы қалаларына орналасушылар саны күрт 
артқан бұл сол жылы өткен Қысқы Азия ойындары себеп. Қазіргі кезге дейін ең жоғарғы 
көрсеткіш 2010 жылы байқалған – 594161 келуші. 

Кесте-2. Орналастыру орындарының толтырылымдылығы (төсек-тәулік), % 

 2013 жыл 

Қазақстан Республикасы     21,4 
Ақмола                  21,8 
Ақтөбе                   20,4 
Алматы                 13,6 
Атырау                    52,6 
Батыс Қазақстан              23,3 
Жамбыл              28,6 
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Қарағанды          12,2 
Қостанай                23,8 
Кызылорда           21,9 
Маңғыстау          35,1 
Оңтүстік Қазақстан             17,2 
Павлодар         14,5 
Солтүстік Қазақстан          14,6 
Шығыс Қазақстан         14,6 
Астана қаласы              33,9 
Алматы қаласы          27,4 

 
Кестеде 2013 жылғы жалпы толтырымдылық көрсетілген. Пайыздық өлшемде ең 

толтырымды облыс – Атырау болып табылады (52,6%). Сонымен қатар, Маңғыстау облысы 
және Астана қалаларында да салыстырмалы түрде жоғары деңгейді көрсеткен (тиісінше, 
35,1% және 33,9%). Жалпы, Қазақстандағы толтырымдылық салыстырмалы түрде төмен 
деңгейде, Бұл көрсеткіш Ресейде 36% ал Түркияда 86,2%. 

 
Сурет-1. Орналастыру орындарының бір уакыттағы тортырымдылығы. 
 
Суретке назар аударсақ, Бір уақыттағы тортырымдық бойынша алдағы орында Шығыс 

Қазақстан болып табылады. Оның негізгі себебі Шығыс Қазақстандағы туристік 
потенциалдың жоғары деңгейдігімен байланысты, яғни Шығыста орналасқан Алакөл, Сібі, 
Бұқтырма, Катон-Қарағай курорттық аймақтары көп туристерді қабылдайды және 
орналастырады. 

Қорыта келгенде, біздің айтатынымыз қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы 
қонақ үй бизнесінің даму деңгейі жоғары деңгейде емес, бірақ ол әлі өзінің шарықтау шегіне 
жеткен жоқ, яғни болашағы алда. Оның дамуы туризмнің дамуымен тығыз байланыста. Ал 
туризм біздің болжауымызша 2017 жылдан кейін, яғни EXPO-2017 соң қарқынды түрде 
дамиды. 

Қарап отырғанымыздай, жоғары деңгейдегі қызмет көрсету және осыған сай жоғары 
бағалар. Бұл қонақ үй желілер Қазақстанда ғана емес сонымен  қатар басқа елдерде де 
танымал бренд болып табылады. Бірақ Түркия және басқа туристік дамыған елдерде бағалар 
басқа деңгейде және 30-40 % арзан болып келеді Мысалға Rixos Downtown Hotel Antalya 
біркүндік түнеу 200 $  болады.[4] 
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 Сурет-4. Rixos Downtown Hotel Antalya  
 
Қазақстан қонақ үй желілері үшін өте тартымды мемлекет болып келеді. Өйткені 

алпауыт Four Seasons Hotels and Resorts атты компания өзінің қонақ үйлерінің бірін дәл осы 
Астана қаласында салмақшы. Бұл компанияның 47,5% атақты Билл Гейтске тиесілі.[5] 

Менің ойымша, танымал шетел желілерін Қазақстанға өз қонақ үйлерін салдырғаннан 
гөрі, отандық компанияларды дамытып қонақ үй желісіне айналдырған жөн. Мысалы 
Алматы қаласындағы «Достық Плаза» сияқты қонақ үйді, қонақ үй желісіне айналдыру, яғни 
дәл сондай отельдерді Қазақстанның басқа жерлерінде салу. Нәтижесінде отандық желілер 
шетел желілерімен бәсекеге түседі, кейін бағалар арасындағы түсім байқалатын болады. 
Нәтижесіне «бір оқпен екі қоянды» ата аламыз. Біріншіден, отандық брендтің нарыққа 
шығуы, екіншіден бағалардың қолжетімді болуы.  

Тағы бір дамыту жолы ретінде, қонақ үй бизнесіндегі бағалар сәйкестігін қамтамасыз 
ету. Нәтижесінде, бағалардың белгілі бір межеден аспауы. Бұл менің ойымша, 
бәсекелестіктің қарқындауына және қонақ үй нөмірлерінің қолжетімділігін қамтамасыз етуі 
тиіс.  

Қорытындылай келе, қонақ үй шаруашылығы өте маңызды шаруашылық түрі болып 
саналады, және ол жоғарыда айтып өткендей туристік саламен тығыз байланысты. Ал туризм 
бұл ешқандай шикізатты қажет етпейтін, экологияға зиян көп келтірмейтін экономика 
саласы. Нәтижесінде, бұл жалпақ тілмен айтқанда «ауадан ақша жасау». Қонақүй бизнесі 
экономиканың ерекше облысының бірі деп мойындасақ, мемлекет қонақүй қызметке 
көмектеседі, оның ерекше бағыттарын анықтайды және қолдайды, жалпы туризм 
индустриясының дамуы үшін жағымды жағдай жасайды. Қазіргі кездегі Қазақстан 
Республикасындағы қонақ үй бизнесінің даму деңгейі жоғары деңгейде емес, бірақ ол әлі 
өзінің шарықтау шегіне жеткен жоқ, яғни болашағы алда. Оның дамуы туризмнің дамуымен 
тығыз байланыста. Ал туризм біздің болжауымызша 2017 жылдан кейін, яғни EXPO-2017 
соң қарқынды түрде дамиды. Бірақ 2017 жылға дейін Қазақстан үшін платцдарм орнату 
қажет, яғни жоғарғы деңгейдегі қонақ үйлер салынуы тиіс, себебі 3 миллион адамды күтіп 
алатындай қазіргі кезде Астана қаласының күші жоқ. Нәтижесінде жаңа қонақ үйлер 
салынуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген дамыту жолдарын қолдана отырып Қазақстанның тек 
қонақ үй бизнесін ғана емес сонымен қатар жалпы туризмді дамытуға септігін тигізеді деген 
үміттемін. 

 
1. Мазбаев О.Б., Омаров К. М. Қонақ үй шаруашылығы және туристік бизнес, Астана-

2003ж.; 35-36 б 
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2. http://www.stat.gov.kz/ 
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Ғылыми жетекшісі – Исаева А.М 
 
Бүгінгі таңда мейрамханалық кәсіптің дамуы өзекті мәселеге айналды. Себебі 

мемлекетімізде қызмет көрсету саласы, оның ішінде қоғамдық тамақтандыру саласы өте 
жоғары қарқынмен дамып келеді.Ал бұл өз кезегінде қоғамдық тамақтану саласына 
сұраныстың барлығын дәлелдейді. Сұранысқа әсер ететін факторлар – ол халықтың табыс 
деңгейінің жоғарылауы, халықаралық интеграцияның  дамуына байланысты елімізге шетел 
азаматтарының сапар шегіп келуі және де үй атмосферасы сыртында дем алуға деген 
қажеттіліктің болуы. 

Мейрамханалық бизнес тартымды әрі перспективті: мейрамхананың орны мен 
әзірлейтін тағамдарын дұрыс таңдау, атмосфера және білікті ұйымдастырылған қызмет 
көрсетунарықты тартуға мүмкіндік береді және жоғары пайда мен инвестицияларды 
қамтамасыз етеді. Мейрамханалар қоғамда маңызды роль атқарады. Мейрамханаларға 
«бару» маңызды әлеуметтік функция болып табылады. Адамдар тек тойынуға ғана емес, 
сонымен қатар бір бірімен қарым-қатынас орнатуға мұқтаж.  

Мейрамханалық бизнес – арнайы орны бөлінген және негізгі гигиеналық, заң 
шығарушылық талаптарға жауап беретін, клиентті тамақ пен сусынмен қамтамасыз ететін 
қызмет көрсету түрінің ұйымдастырылуы. Мейрамхана клиентураға олардың 
гастрономиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында тағамды өндіреді және 
ұсынады. Бұл қызмет түрінің экономикалық мақсаты – пайда алу. 

Мейрамхананың сәтті жұмыс істеуі көптеген факторларға байланысты. Кез келген 
басқа күрделі жүйе тәрізді мейрамхана да оны ұйымдастырушының ниетінен басталып, оның 
қызмет етуіне бақылау жасаумен аяқталады. Ниет пен бақылау – жүйенің сәтті қызмет етуіне 
ықпал болатын жалғыз факторлар емес. Мейрамхананың тиімді функционалдауын 
қамтамасыз ету үшін келесідей факторларға назар аудару қажет: кредо, мақсаттар мен 
міндеттер; нарық; тұжырымдама мен профиль; орналасу орны; ас мәзірі; атмосфера; аренда 
соммасы; басқа шығындар. 

Мейрамхана тұжырымдамасы мейрамхана орналасқан орынға және орналасу орны 
оның тұжырымдамасына сәйкес келуі қажет. Мейрамхананың орналасу орны оған 
келушілерге, яғни ұйғарымды нарыққа ұнауы керек. Әрине басқа факторлар да (тағам 
сапасы, ас мәзірі, қызмет көрсету, баға, атмосфера, менеджмент) өте маңызды (1-сурет) [1]. 

 
 
 
 
 
 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.astanahotels.kz/
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Сурет 1. Тұжырымдама және нарық 
Мейрамхана орнын таңдағанда ескерілетін басты критерийлер: 
- демография – қанша адам ықшам ауданда тұрады; 
- сол адамдардың орташа табыс деңгейі; 
- сол ықшам ауданы даму кезеңінде ме, әлде құлдырау үстінде ме; мейрамхана қандай 

шеңберде орналасқан; канализация; дренаж, дәретхана жағдайлары қандай; 
- ыңғайлылық – адамдарға мейрамханаға жету қиын ба; 
- көзге түсуі – жолаушылардың көзіне мейрамхана бірден түсе ма; 
- автокөліктерге арналған тұрақ – меншікті тұрақтың болуы қажетті ма. Егер қажетті 

болса, қанша орынға және ол қанша тұрады; 
-  көріктілік – мейрамхана қасынан жүріп өткен автомобильшілерге мейрамхана 

қаншалықты қонақжай болып көрінеді; 
- орналасу орны – көрші үйлер қаншалықты тартымды болып көрінеді. 
Мейрамханалық бизнесте табыстың ең маңызды ингредиенті, ол сірә, ас мәзірі. Ол 

мейрамхананың жалпы тұжырымдамасымен үйлестірілуі қажет. Ал тұжырымдама 
қонақтардың талап-тілектеріне негізделсе, ас мәзірі  де олардың күткен үмітін 
қанағаттандырып қана қоймай, одан асып түсуі қажет. Ас мәзірі – бұл сату құралы, аспаздық 
идеялардың каталогы немесе қонақтарға тағам мен сусындарды ұсыну тәсілі. Ас мәзірін 
жоспарлау – мейрамханаға қандай қонақтар келетінін болжау, ассортимент пен бағаларды 
анықтау. Ас мәзірінде мейрамхана жайлы барлық негізгі мәліметтер болуы қажет: аты және 
логотип, мекен-жайы, телефон номері, жұмыс істеу уақыты, демалыс күні, қабылданатын 
кредиттік карточкаларының түрі, банкеттерді өткізу бойынша арнайы қызмет көрсету туралы 
ұсыныстар.  

Қазіргі таңда адамдар мейрамханаларда тапсырыс жасағанда, көбіне жақсы қызмет 
көрсетуді қалайды. Күнделікті дамып келе жатқан бәсекеге байланысты нашар қызмет 
көрсету өткен шақта қалуда. Мейрамханалар сервиске көп көңіл аударатыны жаңа 
қызметкерлерді мейрамханалық этикет негіздерін үйретуге бөлінетін уақытты көбейткенімен 
айқындалады. Мысалы Splendido (Сан-Франциско) мейрамханасында бұл уақыт 40 сағаттан 
100 сағатқа дейін көбейген. 

Мейрамханалық бизнес  өз қызметінде толығымен клиенттің сенімі мен жылы 
қатынасын жаулап алуға бағытталған. Тұтынушылардың талғамы үнемі өзгеріп, жоғарылап 
отырады. Бұл өз кезегінде мейрамхана басшылығына өндірістік және мәдени-әлеуметтік 
сервисті жетілдіруге негіз болады. Мейрамханалық бизнестің дамып, осылайша жетілуі 
тұтынушылардың талап-тілектерінің өсуімен байланысты. 

Тұтынушылардың талғамының өсуімен қатар, мейрамханалық бизнесті прогресске 
алып келген – бәсеке. Әрбір мейрамхана тұтынушы талабын қанағаттандыру, тұтынушылар 
санын көбейту жолында қызмет етіп келеді. Себебі әрбір кәсіпорын мақсаты – пайда 
максимизациясы, ал мейрамхана пайданы максималдау үшін өзінің тұтынушы көлемін 
неғұрлым максимум деңгейге жеткізуі қажет. Сондықтан қатаң бәсеке жағдайында 
мейрамханалар өз қызметін жетілдіріп отырмаса, сату көлемін ұлғайту мақсатында 



4126 

маркетинг шараларын өткізбесе бәсекелестерінен әлдеқайда артта қалады.  
Мейрамханалар қызметін жетілдіру, яғни пайданы максималдау жолында бірнеше 

бағыттарды қолдана алады: [2] 
o қалыптасқан концепцияны әрі қарай дамыту. Кәсіпорын бұл жағдайда дәстүрлі 

нарықта өткізу көлемін маркетингтік шаралар арқылы ұлғайтуға тырысады; 
o нарықты дамыту стратегиясы. Мұнда кәсіпорын қалыптасқан концепциясымен 

жаңа нарықтарды игеруге бағыт алады; 
o жаңа концепция құру стратегиясы. Кәсіпорынның мақсаты өзінің шығып жүрген 

нарығына жаңа өнімді, жаңа қызмет түрін ұсыну болып табылады; 
o диверсификация стратегиясы. Жаңа нарықтарға жаңа өніммен шығу стратегиясы. 
Қалыптасқан стратегияны әрі қарай дамыту. Яғни ол дегеніміз ас мәзірін толықтырып, 

жетілдіру; персоналдың біліктігін арттырып отыру; мейрамхананың материалдық-
техникалық базасын жақсарту; өткізу көлемін арттыру мақсатында маркетингтік шараларды 
жүзеге асыру[3]. 

Мейрамхана қолданып жүрген маркетингтік шаралардан басқа, яғни ол жарнама 
шаралары, өтімді ынталандыру мақсатында тұрақты қонақтарға жеңілдіктер ұсынудан басқа 
мейрамханаға мерчандайзингті қолдануға болады. Мерчандайзинг сөзі ағылшын тілінен 
аударғанда тауарлар мен қызметті өткізу өнері дегенді білдіреді. Бұл осы заманғы 
рестораторлардың өзекті мәселелерінің бірі. Себебі қонақтың мейрамхана мен басқа ұқсас 
аспаздықты таңдаудың үлкен мүмкіндіктері бар (мысалы, қызмет көрсетуі өте жақсы 
ұйымдасқан дәмханалар, т.с.с). Одан басқа мейрамханада өткізген уақыт аралығында алдын 
ала жұмсауға жоспарлап қойған ақша соммасын қонақ толығымен мейрамханада 
қалдырмауы да мүмкін. Қонақпен өзара тиімді қатынас орнату мақсатында мерчандайзингтің 
маңызы зор. Мерчандайзингті ресторатор мен клиенттің арасындағы «қажырлылық»  үшін 
күреспен салыстыруға болады. Соңғысы ақшасымен қимастықпен қоштасса, алғашқысы оны 
бұл позициядан қозғау қажет. Бұл үшін көптеген тәсілдер қолданылады: залдағы 
шараптардың сәнді көрмесі, десерттер мен жемістер үстелі. Келесі кезекте тағамдар мен 
сусындарды әдемі көркемдеу, қонақтардың тәбетін шақырып, тапсырыс беруге негіз болады. 
Немесе қандай да бір тағамды қонақтарға сыйға тарту. Мысалы, туған күн иесі мен оның 
қонақтарына[4]. 

Сонымен, мейрамханалық бизнес – бизнестің ерекше түрі, себебі оның қызметкерлері – 
мейрамханалық өнімнің бір бөлігі. Персоналдың қызмет көрсету сапасын жетілдіру 
бағдарламасын мейрамхана  әкімгері жауапты болады.Жаңа қызметкерлерге тренинг өткізу 
міндетін әкімгер бұрыннан қызмет етіп келе жатқан тәжірибелі қызметкерге жүктейді. Ал 
егер тәжірибелі қызметкердің өзінің біліктілігі жетілдіріліп отырылмаса, ол жаңа 
қызметкердің өзіне көп нәрсе үйрете қоймас. Сондықтан мейрамханаларға  персоналдың 
қызмет көрсету сапасын жетілдіру бойынша арнайы жүйе құрастырып, енгізу қажет. Мұнда 
ішкі маркетингті дамыту маңызды роль атқарады. Ішкі маркетинг – фирма ішіне, оның 
қызметкерлеріне бағытталған маркетинг. Ішкі маркетингті дамыту, яғни қызмет көрсету 
мәдениетін, кадрларды басқаруда маркетингтік тәсілді, қызметкерлерді мадақтау және 
көтермелеу жүйесін жетілдіруді болжайды. 

Қызмет көрсету сапасын қамтамасыз етудегі келесі қадам – ол кадрларды даярлау, 
бастапқы тренингтік бағдарламалар өткізу, біліктілікті жоғарылату бағдарламаларын өткізу. 
Бұл шараларды тек мейрамхана штатындағы менеджерлер  ғана жүргізіп қоймай, сонымен 
қатар сырттан білікті, тәжірибелі мамандар шақырылып отырылуы қажет. Қызмет көрсету 
сапасын қамтамасыз ету бар да, оны басқару бар. Сапаны қамтамасыз ету – ол қызмет 
көрсету сапасын жетілдіру саясатының тек бір бөлігі ғана. Басшылық алдындағы ендігі бір 
міндет – сапалы жұмыстың орындалуын бақылау, қадағалау. Ол үшін басшылық белгілі бір 
уақыт өткен сайын персоналына аттестация өткізуі қажет: даяшылардың қызмет көрсету 
технологиясын, ас мәзірін қаншалықты білетінін тексеріп отыру, аспаздар әзірлейтін 
тағамдар сапасын тексеру. Мұндай шаралар ашық түрде әрі жасырын түрде де өткізілуі 
қажет. Ашық түрде даяшыларды тексеру – олардан аттестация қабылдау, аспаздарды тексеру 
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– дегустациялар өткізу. Жасырын түрде тексеру – ревизор-агенттерді қонақ ретінде 
мейрамхана жіберіп, бақылау орнату. 

Сервис сапасын жетілдіру саясатының келесі қадамы – қызмет көрсетуге жаңашылдық 
енгізе отырып жетілдіру. Заманның өзгеруіне, технологияның дамуына, тұтынушы талабына 
қарай, кез келген салаға өзгерістер мен жаңашылдық енгізу қажеттілігі туындайды. 
Мейрамханалық салада да дәл солай. Тұтынушы талабының артуы мейрамханалық бизнестің 
дамуына алғышарт болады. Жаңа тағамдар әзірлеу, қызмет көрсету технологиясының жаңа 
стилін қалыптастыру сапаны әрі қарай жетілдіруге негіз болып отырады.  

Мейрамхана сәттілігі үшін кадрларды дұрыс іріктеу маңызды роль атқарады. 
Менеджердің қаншалықты кадрларды дұрыс іріктеуіне байланысты кәсіпорынның ары 
қарайғы жұмысы айқындалады. Менеджер жоғары нәтижелерге жету үшін берік еңбек 
ұжымына үміткерлердің қандай түрі қажет екенін өте жақсы білуі керек. Кейінгі уақытта 
тұтынушылар талабының өсуіне қарай мейрамханалар тағам мен қызмет көрсету сапасын 
жоғарылатуға тырысып жүр. Сәйкесінше жоғары білікті кадрларға деген қажеттілік те 
жоғарылауда[5]. 

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету төмендегілерді қамтамасыз ететін саясатты 
құруды талап етеді: 

o кәсіпорынның үзіліссіз функционалдауы; 
o өнімді жеткізушілер мен субжеткізушілермен байланысты ұйымдастыру; 
o өнім варианттылығының оптималды деңгейі; 
o барлық қызмет түрлерінің (ғылыми-техникалық, өндірістік, өткізушілік) қажетті 

қаржыландырылуы. 
Кәсіпорынның үзіліссіз функционалдауын қамтамасыз етуге материалдық-техникалық 

ресурстарды тиімді басқару арқылы, әсіресе қорларды реттеу арқылы қол жеткізіледі. 
Нарықтық экономика және бәсеке жағдайында қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарын материалдық-техникалық құралдармен орталықтан жабдықтыру жүйесі 
жойылды. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары жабдықтыру бөлімдері мен дербес 
жауапты жұмыскерлер арқылы жеткізушілерді өздері іздейді, олармен материалдық 
құралдардың жеткізілуі туралы келісімге отырады.  

Мейрамхананың материалдық-техникалық базасының жай-күйі қызмет көрсету 
сапасына, жұмыстың тиімділікпен жүруіне толық әсер етеді. Мейрамхана әдемі 
инвентарьмен, қымбат жиһазбен жабдықталса, қонақтарға қолайлы жағдай туғызады; 
мейрамхана құрал-жабдығы техниканың соңғы жетістігінің көрінісі болса, мейрамхананың 
өндіріс жұмысының қуаттылығы артып, өндіріс тиімділігі жоғарылайды.  

Материалдық-техникалық жабдықталу мейрамхананың қызмет көрсету сапасына әсер 
етеді. Егер ас әзірлейтін құралдардың сапасы төмен болса, тағам сапасы да жоғары дәрежеде 
болмайды. 

Қазақстанның мейрамханалар нарығында бәсекелестік артатын болады. Ресми 
деректерге сүйенер болсақ, елдегі тек қана фаст-фуд нарығы  200 млн. долларға бағаланып 
отыр. Қазақстанның ірі қалаларында мейрамхана бизнесі класстарға бөлінген. Осылайша, 
оларды бірнеше топқа жарып бөлуге болады. Біріншісі - премиум санатынды түрлері, кейінгі 
орында орта деңгейі мейрамханалар, фаст-фуд, бар, кафе мен кафеханалар тұр. Бұдан бөлек, 
қазір арнайы тамақтандыру орталықтары жиі кездеседі. Сала мамандары жоғары деңгейлі 
мейрамханалар нарығы әлі қанық емес. Шынайы экономика бағдарламасы журнилистерінің 
санауы бойынша, қазір Қазақстанда жақсы еңбек етіп отырған жоғары сапалы 
мейрамханаларының саны 10-нан асып отырған жоқ. Элиталы мейрамханалар дағдарыс 
кезінде және одан кейін тұтынушысыз қалған жоқ, алайда нарықтағы бәсекелестік артты. 
Премиум-классында баяғыша еуропалық және италияның ас мәзірлері сұраныста. 
Сарапшылар, қазір осындай жерлерге баратын тұтынушылардың саны 10-15 % шектеліп 
отыр дегенді айтуда. Бай адамдар осындай жерлерге барудан ұялама, әлде қаржысын 
үнемдеп жүрма дейді сала мамандары. Айта кететін жайт, Алматы мен Астана нарығында ас 
мәзірінің барлық түрі бар. Бұл танымал болып отырған Еуропалық түрінен бастап, Азиялық 



4128 

түрімен аяқтағандағы көрсеткіш. Ақтау мен Атырауда олардың кірісі өте жоғары. Мұнай газ 
саласының дамуы әл-ауқатты халықтың көбеюіне әсер етіп отыр. Сондықтан, осы 
орталықтардың кірістері астаналық көрсеткіштерден төмен болып отырған жоқ. Орта 
деңгейлі мейрамханалар дағдарыстан аз зардап шекті. Қазір барлығы өз орнына келді. Айта 
кететін жайт, елде дәл осы салаға сұраныс бар. Себебі, мұнда асхана баға жағынан тартымды 
болып, тағамдардың құны жоғары болып отырған жоқ [6]. 

Қазақстан экономикасына нарықтық қатынастардың белсенді түрде енуіне байланысты 
қоғамда капиталдың тез жиналуына мүмкіндік беретін қызмет саласының дамуы ерекше 
орын ала бастады. Қоғамдық тамақтандыру – негізгі қорлардың жоғары емес құны тұсында 
аяқталған өндірістік циклды алуға мүмкіндік беретін көп емес салалардың бірі. Маңызды 
реформалаудан кейін қоғамдық тамақтандыру Қазақстанда аяғына тұрып, дами бастайды. 
Мейрамхана бизнесіне капитал салудың артықшылықтары: 

- бизнестің сенімділігі,  тамақтану – адамның өмір сүру мен жұмыс қабілеттілігінің 
басты факторы. 

- құрылысқа, реконструкцияға, құрал-жабдық алуға кететін шығындар 
салыстырмалы түрде төмен. 

Мейрамханалық сервис – тамақтандыру жүйесінде түрлі жеке талғамды ескере отырып 
өсіп отыратын қажеттіліктерді бейнелейтін мәдени-экономикалық динамикасы бар дербес 
мәдени-ұйымдық сала. Мейрамханалық бизнесте балансталған тамақтандырудың дамуы 
арқылы қонақжайлылық пәлсәпасы айқындалады: 

o қонақ мейрамханада аз уақыт өткізгенімен, көп жағымды эмоциялар алады; 
o дәстүрлердің тиімділігі; 
o тағамдарды көркемдеу айқындығы әсерлер арқылы айығу түрі ретінде; 
o тағамдарды әзірлеу шеберлігінде жаңа әлемнің ашылуы; 
o тамақ тарту оригиналды суреттер символикасы арқылы жарқындылықтың көрініс 

формасы ретінде. [7]. 
Мейрамхананың сәтті жұмыс істеуі көптеген факторларға байланысты. Кез келген 

басқа күрделі жүйе тәрізді мейрамхана да оны ұйымдастырушының ниетінен басталып, оның 
қызмет етуіне бақылау жасаумен аяқталады.Мейрамханалық бизнесті ұйымдастырудың 
теориялық аспектілері көрсетіліп, мейрамхананың тәжірибелік қызметін талдау негізінде 
мейрамханалық бизнесті жетілдірудің шаралары ұсынылды: 

- мейрамхананың концепциясы мен стратегиясын дамыту негізінде әлеуметтік-
мәдени сервисті жетілдіру; 

- персоналдың қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында кәсіпорынға сервис 
сапасын жетілдіру саясатын жүргізу; 

- мейрамхана материалдық-техникалық базасын жақсарту мақсатында өнімдері 
стандартталған жабдықтаушылармен ғана келісімге отырып, мейрамханасын сапалы құрал-
жабдықпен, инвентарьмен, шикізатпен қамтамасыз етуі қажет.  

Мейрамханалық қызметтер нарығы жыл сайын өсіп, дамуда. Халықтың тұрмыс 
жағдайының жақсаруымен байланысты қоғамдық тамақтандыру қызметіне деген қажеттілік 
те арта бермек. Осыған байланысты мұндай қызметтерді ұсынатын кәсіпорындар арасында 
бәсеке күшейе түседі. Бұл күресте маңызды фактор ретінде кәсіпорындардың 
тұтынушыларына ұсынатын қызмет көрсету сапасы болмақ. Бүгінгі таңда жоғары сапалы 
қызмет көрсету - кез келген мейрамхананың бәсекеқабілеттілігінің шешуші мәселесі. 
Сондықтан мейрамханалар жеткен жетістіктерімен шектелмей, үнемі қызметін дамыту, 
жетілдіру жолдарын іздестірулері қажет. 
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Бүгінгі күнде турист туристік шара өтіп жатқан белгілі орын немесе аймақта, оған 

ұсынылған қызметтер жинағын пайдаланады. Бұл орын өзінің тартымды факторларына 
байланысты туризм орталығына айналады. Туристік орындар туризм субъектісін қамтуымен 
ерекшеленеді. Туризм өзінің саяхатының мақсатын таңдаған кезде түрлі орындар мен 
олардағы көрсетілетін қызметті салыстырып, өзіне ең қолайлысын таңдайды. Турист өзі 
тапсырыс беріп сатып алған заты, берілген орны ұсынған қызмет болып саналады.  

Әлемдік экономикада туризм – неғұрлым дамып отырған салалардың бірі. Дамыған 
елдерде туризмнің үлесі ЖІӨ 10% дейін жетеді. Халықтың бестен бір бөлігі туризмде 
қамтылған Малайзияда қысқа мерзім ішінде бұл сала қуатты индустрияға айналып, жылына 
24 млн. астам туристі қабылдауға ықпал етті. Саланың табысы 20 млрд. доллардан артық, ол 
мемлекеттің ЖІӨ 12,5% сәйкес келеді. Түркия қонай үйлер құрылысының күрделі 
шығындарына 40%-ға дейін жұмсайды. Израиль мен Египетте салынған қаражаттың 30% 
қайтарылады. [1] 

Қазақстан туристтік саланы дамыту үшін елеулі әлеуеті бола тұра, елдегі бар ірі 
ресурстарды барынша пайдалана алмай, Түркия, Қырғызстан, Қытай, БАӘ, Тайланд, 
Испания және басқа да елдердің туризмі үшін «ақылы донор» болып отыр. Мысалы, жыл 
сайын 380-400 мың қазақстандық азаматтар Түркияда демалғанды ұнатады. Ыстықкөл 
маусымына 1 000 000 туристті қабылдайды, оның басым көпшілігі – қазақстандықтар.[2] 

Біздің ойымызша, елімізде туризмнің барлық мүмкіндіктері бар және экономиканың 
жедел дамуына, жаңа жұмыс орындарының құрылуына, халықтың сауығуына, оның әл-
ауқатының артуына ықпал ете алады, Қазақстанның қай аймағын алсаңда, экотуризмді 
дамыту үшін әлеуеті жоғары. Мысалы, экотуризмді дамытуда Алакөл Мемлекеттік қорығы, 
атап айтқанда, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының арасында орналасқан Алакөл 
көлінің рөлі зор. Мысалы, 2014 жылы Алакөлдің шығыс жағалауында 120 мың адам, 
оңтүстік жағалауында – 140 мың адам демалды. Минералдарға қанық көл суы құрамының 
бірегейлігі ескеріле отырып, Алакөл ірі емдеу-сауықтыру орны, сондай-ақ отандық, және 
шетелдік туристер үшін демалыс және жағажай туризміні орыны бола алар еді. [2]    

Үржар ауданы Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік шығысында орналасқан, 1928 
жылы ұйымдастырылған, әкiмшiлiк ауданының орталығы Үржар ауылы, ол Тарбағатай 
тауының оңтүстік етегіне қоныс тепкен, ең жақын Аягөз темір жол станциясы 175 шақырым. 
Бұл елді мекен 19-шы ғасырдың 50 жылдары қазақ (казачье) поселкесі ретінде пайда болып, 
әрі бұл арада 1867-79 жылдар аралығында Қытайдың сауда өкілдігі жұмыс істеген. Үржар 
арқылы Ташкент және Семей керуен жолы өткен, сондай-ақ 1905-15 жылы қоныстандыру 
басқармасы орналасқан. Ауданның аумағы 23,4 мың шаршы шақырым. Қазақстанның 
шығысындағы ең үлкен аудандардың бірі болып саналады. Аудан Қытай халық 
Республикасымен және Алматы облысының Үшарал ауданымен шектеседi.Үржар 
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ауданының жер бедері едәуір күрделі, егер оның солтүстік жағын Тарбағатай жотасының 
батыс сілемдері Қарауылтөбе, Ақтас (1316 м) және Ақшәулі (1618 м) таулары алып жатса, 
оңтүстік жағын Тарбағатай жотасының оңтүстік ұсақ шоқылы беткейі мен Алакөл ойысының 
солтүстік бөлігі алып жатыр. Осыған байланысты ауданның жер бедері солтүстік-шығыстан 
оңтүстік-батысқа қарай еңіс, аймақтың ауа-райы қатал, климаты тым континенттік. 

Жер беті сулары Балқаш-Алакөл алабына жатады, оған бастауын Тарбағатай жотасы 
мен оның сілемдерінен алатын Ай, Қарақол, Текебұлақ, Үржар Қатынсу, Еміл т.б. өзендері 
кіреді, Сасықкөл мен Алакөл көлдері бар. Таулы бөлігінің өсімдіктері мен топырақтары 
биіктік белдеуге сәйкес тараған, сондықтан мұнда таулық күлгін, таулық шалғынды топырақ 
белдемдерінде шалғынды шөптер, өзен бойларында  қайың, терек,  жабайы алма, әр түрлі 
жемістер мен жидектер, тау етектерінде селеулі-бетегелі шөптер, шөлейтті бөлігінде жусан, 
бұйырғын, көкпек, жүзгін, т.б. өседі, сонымен қатар облыс көлеміндегі, толған алма бақтары 
гүлден десте жамылған жалғыз ғана аудан. 

Ауданның шекаралық орналасуы ыңғайлы Қытай халық республикасымен шекара – 
195 км, Семей қаласымен – 560 км, Өскемен қаласына – 510 км, Алматы қаласына – 700 
км, Астанаға дейін – 1300 км. (сурет 1) 
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Сурет 1 – Үржар ауданының шекарасы 
 
 
 
Үржар атауы  Ұлы Жібек жолының бойында керуенді жарда жасырынған ұрылардың 

керуенді тонауынан қойылған. Керуеншілер осы елді – мекенді «ұрылы жар» деп атап 
кеткен, кейін бара- бара ел аузына таралып «Үржар» деген атау қалыптасады. 2014 жылы 
Үржар елді мекенінің Таскескен –Бақты тас жолында сақ заманындағы патша қыздың денесі 
табылған. Ғалымдар оған «Үржар ханшайымы» деген атау беріп, жерлеу орнының  
сақталуын үлкен сәттілік дейді. Бұл үлкен олжа әйгілі Есік қорғанындағы Алтын адамнан 
кейінгі екінші соған ұқсас ескерткіш болып отыр. Сондай-ақ, археологтар қорғанның 
жоғарғы тұсынан тағы бір адамның мүрдесін тапты, олардың пайымдауынша ол 
ханшайымның қызметші құлы не болмаса құрылыс аяқталғаннан кейін құрбандыққа 
шалынған адам болуы мүмкін дейді. «Үржар ханшайымы» табылған ескерткіш біздің жыл 
санауымызға дейінгі IV-ІІІ ғасырларға жатады. Салтанатты киімімен жерленген жас әйел сол 
кездегі патшаның зайыбы, бәлкім қызы болуы да мүмкін. Ханшайымның сол аяқ жағындағы 
шұңқыр бұрышында ағаш табақ, ішінде қой жамбасы салынған керамикалық қазан, тағы бір 
керамикалық ыдыс табылып отыр. Әшекейлердің ішіндегі ең маңыздысы – бас киімі. Жас 
әйелдің ханшайым болғаны туралы тұжырымды ғалымдар негізінен соған сүйеніп жасап 
отыр. Ол алтынды «мүйіз» ою-өрнегімен безендіріліп, алтын және бағалы тастар мен 
көмкерілген. Келбеті мен өрнегі жағынан сәукелеге ұқсас. Сонымен қатар, алтыннан 
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жасалған сым сырға, салпыншақтары да бар. Археологтар бұл жәдігерлердің барлығы өткен 
тарихтан мол мәлімет беретінін айтып отыр. Бұл күндері зерттеушілер мен жас археологтар 
«Үржар ханшайымын» киім қалдықтарымен монолит түрінде тұтас алу жұмыстарын жүзеге 
асырды. [3] 

 Үржар ауданы туристік орындарға бай.   Алакөл алқабының күншығысында Барлық 
атты баршын жота бар. Кішігірім тау десе де болады. Осы Барлықтың бауырында ыстық 
бұлақтың қайнап шығып жатқанына қанша ғасыр, әлде мыңжылдықтар болғанын нақты 
ешкім айта алмайды. Ғалымдардың айтуынша, Алакөлді жер асты арқылы Балқаш көлімен 
тұтасқан 40 мың шаршы шақырымдық құнарлы аумақ байланыстырады екен. [4] 

Қаракерей Қабанбай батыр өзінің «Хан батыр Қабанбай» атты кітабында былай деп 
жазды: «Шағантоғайдың Қаракемер деген жерін жарып батысқа қарай ағатын Қайыңды өзені 
төменірек барғанда биік қабаққа тіреліп, жерастына сіңіп кететін көрінеді. Сол жерден 
«Барлық-Арасан» атты арасан пайда болған. Оның суы жерасты арқылы Алакөлге барып 
құятындықтан, Алакөлдің суын да шипалы суға айналдырған». Табиғаттың үйлесіміне ішкі 
сезім иланады. Себебі, көнекөз қариялар Барлықтың қайнарын «Қабанбай арасаны» деп 
атаған екен. Жоңғарлармен арадағы ұрыстардың бірінде Қабанбай батыр Қайыңды бұлағына 
ат шалдырып, содан «Қабанбай арасаны» атанған деген аңыз бар. Қалмақтың қоңтайшысы 
Қалдан Серен де Барлықтың шипалы бұлағына түсіп тұрған деседі.[4] 

Барлық теңіз деңгейінен 579 метр биіктікте орналасқан шипажай. Барлықтың 
жотасында бұрқылдап шығып жатқан қайнарларды ел іші «көз суы», «жүрек суы», «асқазан 
суы» деген түрлері бар. Шындығында, атауында тұрғандай, жанары нашарлаған қариялар 
«көз суын» қарашығына тамызып, асқазаны ауырғандар «асқазан суын» ішіп, ем-дом алады. 
«Көз суының» құрамында күміс бар. Әрине, шипажайдың ішінде астауға құйылатын ыстық 
су басқа. Ыстық демекші, бұл судың температурасы 42-43 градусқа дейін жоғары. Жалпы, 
мұнда 13 термалды минералдық су көздері бар. Су құрамы күкірт, натрий, хлорлы сульфат, 
кальций, кремний қышқылына бай. Арасан суы жыл сайын тексеріледі. Мамандардың 
айтуынша, Барлық-Арасанның суы химиялық құрамы жағынан Цхалтубо, Сарыағаш, Алма-
Арасан шипажайларының суларына ұқсас келеді. Жүйке жүйесі мен тері, буын ауруларына 
таптырмас ем. 

Алакөл - Балқаш-Алакөл қазаншұңқырының шығысында, Алматы және Шығыс 
Қазақстан облыстар шекарасының қиылысында және Балқаш-Алакөл жазығында орналасқан 
ағынсыз тұзды көл. ХІІ және ХІХ ғасырлар арасында оның бірнеше атауы болған: Түрге – 
Нұр,  моңғол тілінен аударғанда «көпір-көл», Алақтакөл, Алатеңіз, Алақта. Көлге 15 өзен 
құяды, олардың ішінде негізгілері - Үржар, Қатынсу, Емелқұйса, Ырғайты, Жаманаткөл, 
Тасты. Алакөл деп аталатын көптеген су «ойпаттарынның» қасынан атақты Ұлы Жібек жолы 
өткені белгілі. Сол кездің өзінде-ақ саяхатшылар ауыр жолдан кейін көл жағалауында 
демалған кезде, көл суының қандай да бір таңғажайып жолмен күшті қалпына келтіретінін 
және денсаулықты бекітетінін байқаған. Заманауи медициналық зерттеулер көл суының 
емдік қасиетін дәлелдеген. Алакөлдің теңіз тынысы даланың құрғақ та, ыстық иісімен 
араласып, қоршаған ортаға жағымды әсер етеді. Сонымен қатар, археологтардың айтуы 
бойынша, Шығыс Қазақстанның картасындағы бұл ерекше орын қазіргі күнге дейін құстар 
тайпасы үшін өзіндік «Жібек Жолы» болып табылады. Құстар солтүстіктен оңтүстікке 
қозғалысы кезінде осы жерге демалу үшін тоқтайды. Бұл жер құстар үшін нағыз жұмақ. 
Олардың ішінде сирек кездесетіндер де бар: үш жүз қанаттының ішінде 38-і Табиғатты және 
табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі халықаралық одақтың Қызыл кітабына енгізілген. 
Мысалы, реликті шағала, қызғылт және бұйра бірқазандар, ақ құтандар, қара құтандар, 
қулар. Үлкен қалалардан алыстығы және климаттың кейбір қатаңдығы көлді және оның 
фаунасын туристерден сақтаған болатын. [5] 
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  Мүмкіндіктері                 Қатерлері 

Кесте – 1. Уржар ауймағына SWOT – алдау. 
 
«Алакөл» атауының шығуы жайындағы мәселелер жөнінде ғалым Ғ.Қонқашбаевтың 

айтуынша, ол «Ұлы көл» немесе «таулы көл» деген мағына беретін ежелгі түрік және монғол 
сөздерінің Ала+кол деген қосындысынан шыққан. Сонымен қатар, бұл көлдердегі судың түсі 
алғаш рет қарағанда ерекше болып келеді. Мысалы, Алакөл - бұлыңғыр және қара көк түсті, 
Сасықкөл - көгілдір, Қоржынкөл - сұрғылт, Қылытұз - сары. Осыдан келе, сыртқы пішіні, 
орналасуы, көлемі, судың түсі әртүрлі болғандықтан жергілікті тұрғындардың көлдің атауын 
Алакөл деп атауға себеп болды. 

Алайда, бүгінгі қалыптасқан жағдайда Алакөлдегі туристік жағдайды арттыру  
проблемалық мәселе болып отыр. Көлік инфрақұрылымы, кәріз жүйесі, сумен жабдықтау, 
электр тарату желісі, медициналық пункттер мен ауруханалардың және басқа да толық дем 
алу және емделу үшін қажетті қарапайым жағдайдың жоқтығы Алакөл көлінің 
тартымдылығына кері әсерге етуде. 

Алакөл аймағының туристік әлеуеті жоғары сондықтан  оны туристік орталыққа 
айналдыру керек, осыған байланысты келесі мәселелерді шешу мүмкіндігін ұсынамыз: 

1. «Алакөл» туристік еркін сауда аумағын құру; 
2. Қазақстан Республикасын дамытудың басымдық туристік аймақтарына Алакөл 

көлін (Бурабай, Қарқаралы, Зеренді, Баянауыл, Қатон-Қарағай) қосу; 
3. Отандық, сондай-ақ шетелдік туроператорларды тарту мақсатында Алакөл көлінің 

суы мен балшығының емдік қасиеттерін зерттеу;   
4. Алакөл көліне жақын аумақта Бурабай мен Қапшағай аймақтарындағыдай 

ойынханалар, ойын автоматтарын ұйымдастыру мәселесін зерделеу; 
5. Көлік инфрақұрылымын дамыту мәселелерін шешу: 
- Алматы ст. – Жалаңашкөл ст. теміржол байланысы бойынша тұрақты рейс; 
- Үшарал – Достық автожолдарын жөндеу; 
- Таскескен – Үржар автожолын қайта жаңартуды аяқтау;   
- Жалаңашкөл станциясынан Қабанбай батыр атындағы ауылға дейінгі ұзындығы 60 

шақырым автожолды жөндеу (асфальт қабатын жабу, негізі дайын); 
- Қабанбай батыр атындағы ауылдан Алакөл көліне дейінгі ұзындығы 40 шақырым 

жолды жөндеуді аяқтау; 
- Жалаңашкөл - Қабанбай батыр атындағы ауыл учаскесінде ұзындығы 60 шақырым 

теміржол тарауын салу; 
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- 1 маусымнан бастап 30 қазанға дейін Алматы - Үржар, Семей - Үржар, Өскемен – 
Үржар, Астана – Үржар авиарейстерін қамтамасыз ету (маусымдық рейстер құру); 

- жазғы маусымдағы шағын авиация үшін Қабанбай батыр атындағы ауылдағы 
қолданыстағы ұшу алаңын қайта жаңарту. 

6. Алакөл көлінің жағалауы, Қабанбай батыр атындағы ауыл, Шығыс Қазақстан 
облысы Үржар ауылының ішкі инфрақұрылымын дамыту мәселелерін шешу: 

- Алакөл көлінің жағалауы, жақын орналасқан елді мекендердегі құрылыстың бас 
жоспарын, детальдық жоспарлау жоспаларын бекіту (қазіргі кездегі ретсіз құрылыстар көл 
аумағындағы экожүйенің бұзылуына әкеліп соғады); 

- қазіргі уақытта жалға берілген жер учаскелерін тексеріс жүргізу; 
- Алакөл көлінің жағалауын нығайту бойынша гидрологиялық жұмыстар жүргізу; 
-  сумен жабдықтау, электрмен қамтамасыз ету және кәріз жүйелерін салу (қазіргі 

уақытта көлдің ластануына әкеліп соғатын ағынды сулардың көлге құйылу жағдайлары 
орын алған); 

-  судың қолданыстағы Алакөл көліне құйылуы үшін бетонды арықтық жүйе салу. 
Ашық скважиналар көлге құйылмай, демалыс аймақтары мен шипажайларды қамтамасыз ету 
үшін бұрғыланған, ол саздың пайда болуы мен патогендік микроорганизмдер, шыбын-
шіркей, жыландардың және т.б. көбеюіне ықпал етеді); 

-  жазғы уақытта халықтың көп жиналуына байланысты жағалаудан балшықты 
орындарды өңдеу мақсатында СЭС құру; 

- медициналық қызметпен қамтамасыз ету (жағалауда медициналық пунктер салу);  
- жазғы кезеңде Алакөл көлінің жағалауында құқық қорғау жұмыстарын күшейту. 
Жоғарыда аталған мәселелерді шешу кезінде 2-3 жылдың ішінде екі жағалауында 

демалушылар санын 400 мың адамға жеткізе алады, ол қазақстандықтардың денсаулығына, 
еліміз бен жақын өңірлер экономикасының артуына сөзсіз ықпал етеді. 
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Территориясы Ұлы Жiбек жолының аумағында жатып, сан алуан тарихи оқиғалардың 
ғасырлар бойғы куәгерi ретiнде Қытай мен Еуропаны жалғастырып жатқандығына 
қарамастан, Қазақстан әлi де болса, туристiк бағыт ретiнде әлемге танымал бола қойған 
жоқ. Қазақстанның тартымды туристiк беделiн құру тиiстi кең ауқымды шаралар кешенiн 
әзiрлеудi талап етіп отырған мәселелердің бірі болып табылады.  

 Беделдi көтерудiң негiзгi iс-шаралары Қазақстанның туристiк фирмалары мен 
агенттiктерiнiң ДТҰ тарапынан өткiзiлетiн халықаралық туристiк көрмелерге, жәрмеңкелер 
мен конференцияларға қатысуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында осыған 
ұқсас iс-шараларды ұйымдастыруы қажет. Қазақстанды Еуразияның қоғамдық және мәдени 
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құбылыстар орталығына айналдыруға ықпал ететiн конгрестiк туризмдi дамытудың маңызы 
бар. 

Қазақстан –  ежелгі өркениеттің жері. Ежелгі дәуірден бастап қазақ жерінің тұрғындары 
тұрмыстық мәдениетті құраған болатын. Ұлы Жібек жолы жерінің қиылысында Оңтүстік 
Қазақстан облысының жері қазақ мемлекетінің бесігі болып есептеледі. Оңтүстік Қазақстан 
облысы тарихи ескерткіштерімен әйгілі, қорғандар, бекіністер, ежелгі қалалық кесенелер, 
тұрғындардың қоныс қалдықтары жетерлік. Оңтүстік Қазақстан облысының 802 тарихи және 
мәдени ескерткіштердің ішінен 528 археология ескерткіштері, 42 тарихи ескерткіштері, 226 
архитектулық ескерткіштер болып табылады [1]. 

 Бұл мақалада Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында діни туризм жетілмеу себептері, 
және оны дамыту жолдары қарастырылған. Осыған орай, облыста тарихи ескеркткіш, бағасы 
жоқ жәдігерлердің көптігіне қарамастан қазіргі таңда осы орындарға келуші туристтер саны 
көбеймей тұр. Оның негізгі себептері инфрақұрылымның болмауы, арнайы жасақталатын 
турлардың аздығы, оның бағасының сәйкессіздігі, туристік объектілерге жетудің қиындығы, 
туристер демалатын жерлердегі қызмет көрсету деңгейінің жоғары болмауы, жол бойы 
инфрақұрылымы объектілерінің сервис сапасының және санының жеткіліксіздігі; туризм 
саласында білікті кадрлардың жетіспеушілігі болып саналады. 

  Діни- қажылық орындар, атап өткенде Қожа Ахмет Йассауи, халқымыз айтпақшы 
Сайрамда бар сансыз бап, бабтардың бабы Арыстан баб секілді тарихы тереңде жатқан 
орындарға барар көлік инфрақұрылымын дамыту, жалпы Оңтүстік Қазақстан облысы 
бойынша көлік жолдарын жетілдіру қолға алынып отырғанын ескерген жөн. Мысалы, 
облыстық маңызы бар «Шәуілдір - Көксарай - Байырқұм» автомобиль жолының 0-54 
шақырым аралығында орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 173708,0 мың теңге қаржы 
бөлінген, атқару мерзімі 201-2014ж.ж болып белгіленген. «Шәуілдір-Ақдала» автомобиль 
жолының 0-61 шақырым аралығында күрделі жөндеу жұмыстары 1877870,0 мың теңге 
қаржы жұмсалған [1].  

Республикалық бюджеттен туристік нысандарды қаржыландыру үшін   13 
инвестициялық жоба ұсынылды. Оның ішінде: 

• Отырар ауданынан 5 нысан: Туристер пен қажыларға қызмет көрсететін орталығы бар 
этнографиялық кешеннің құрылысы, іске асыру мерзімі 2011-2012 жыл аралығы, жоба құны 
329,7 млн. теңге; Халықтық өнер мектебінің құрылысы, іске асыру мерзімі 2011-2012 жыл 
аралығы, жоба құны 785,9 млн.теңге 

• Түркістан қаласынан 5 нысан: Яссауи кесенесінің қорғалатын аймағын барлық 
жағдайы жасалған қалашыққа айналдыру, іске асыру мерзімі 2011-2012 жыл аралығы, жоба 
құны 700 млн. теңге; Сауран қалашығын қайта қалпына келтіру және мұражай ашу, іске 
асыру мерзімі 2008-2009 жыл аралығы, жоба құны 589,5 млн. теңге; «Түркістан қаласының 
тарихы» атты ашық аспан астындағы этнографиалық-мемориалдық мұражайдың құрылысы, 
іске асыру мерзімі 2011-2012 жыл аралығы, жоба құны 900 млн. теңге; мінәжат етушілерге 
арналған этноауылдың және екі автокемпингктің құрылысы, іске асыру мерзімі 2011-2012 
жыл аралығы, жоба құны 1890,0 млн. теңге; «Эдем» қонақ-үй кешенінің құрылысы, іске 
асыру мерзімі 2011-2012 жыл аралығы, жоба құны 1150,0 млн. теңге. 

 Түркістан – Орта Азия мен Қазақстандағы ең көне, киелі де қасиетті қала.  Ол Тұран 
аймағы деп аңыз болып қалған, «тарихи түркілер елі» деп те аталып, Қазақ хандығының 
тұңғыш астанасы болған. Бұл қала тарих тауқыметін бастан кешіріп, гүлдену және құлдырау 
кезеңдерінен өтіп, бүгінге дейін аман жеткен. Ислам дінінің бастамасы, Кіші Қажылық деп 
саналатын Қожа Амет Йассауи кесенесі, оның ұстазы Арыстан бабқа тағзым етіп 
келушілерге таңғажайып әсер қалдыратын мекенге еліміздің жергілікті тұрғындары келуде. 
Алайда, қалаға келетін  шетел туристтерінің саны аз. Оның басты себептері : 

- шетел туристтерін тарту үшін қызмет ететін туристтік ұйымдар, турфирмалардың 
санының аздығы. ОҚО бойынша 49 туристтік ұйым қызмет етеді, оның 10-туроператор, 39-
турагенттер [2]. 

- Орналастыруға және авиабилеттерге жоғары бағалардың болуы Қазақстандағы 
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турдың бағасын едәуір арттыратыны және тиісінше халықаралық нарықтағы баға бойынша 
оның бәсекеге қабілеттілігін төмендететінін атап өткен жөн. 

 Бүгінде еуропалықтар Ислам дінін қабылдай бастады дегенге таң қалмайтын болдық. 
Екінші дүние жүзілік соғыстан кейін Еуропа мен АҚШ-та ислам дінін қабылдаушылар 
санының күрт өскеніне тарих куә. БҰҰ таратқан деректерге сүйенсек, Батыста 1989 бен 
2000ж. арасында мұсылмандар саны айтарлықтай артқан. Яғни Еуропаның 13 миллион 
халқы Ислам діндегілердің үлесінде екен. Оның ішінде Германияда -3,2 млн, 
Ұлыбританияда 2 млн, 4-4,5 млн-ның Францияны мекендесе, қалғаны Еуропалық елдердегі 
көрсеткішті мұсылмандар халықтың 2-ден астам пайызын құрапты. Егер Францияда  60-
жылдары небәрі 4-ақ мешіт болса, 90 жылы оның саны 1300-ге дейін жеткен [2]. 

Осындай мұсылман халықтардың үлесін есекере отырып, біздің қолымыздағы ірі 
қармағымызды тиімді жолмен неге қолданбасқа? Мұндағы қармағымыз - қазақ 
халқымыздың жеті кереметінің бірі- киелі Қожа Ахмет Йассауи кесенесі.  

 Қожа Ахмет Иассауи кесенесі – Түркі әлемінің рухани орталығы. Қорық – мұражай 
алып жатқан жердің жалпы көлемі 90 га. Қорық – мұражай Қожа Ахмет Иассауи кесенесімен 
бірге Үлкен қылует (жер асты мешіті, XII ғ.), Сегіз қырлы кесене (XIV-XVI ғғ.), Ұлықбектің 
қызы, Әбілхайыр ханның зайыбы Рабиға Сұлтан Бегім кесенесі (XV ғ.), Шығыс моншасы 
(XVI-XVII ғ.), Есімхан кесенесі, Жұма мешіті т.б. археологиялық, тарихи, сәулет және 
бейнелеу өнерінің үздік ескерткіштерін қамтиды. Қорық – мұражай құрамына кіретін 20 
жуық археологиялық, тарихи және сәулет ескерткіштерін қайта қалпына келтіру және 
оларды ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру «Казреставрация» Республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны атқаруда. Ахмет Яссауи ескерткіші – Орта Азия мен Қазақстандағы 
біздің заманымызға дейін сақталған ең зәулім күмбезді, қыштан соғылған ғимарат. Темір 
дәуірінің сәулет өнеріне сай ескерткіш геометриялық өсімдік іспеттес ою-өрнектермен және 
жазу-суреттермен безендірілген. Тепе-теңдіктің кемелденген сәтімен ерекше көз тартатын 
сол жақ қанат сол кездегі сәулетші-құрысшылар талғамының жоғары дәрежеде болғандығын 
танытқандай. Сол жақ қабырғанының үйлесім тапқан тұстары сұлу иіндер мен сүбеленіп, 
бояуы қанық өсімдік өрнектерімен безендіріліп алты қырлы тақшалармен тысталған. Бүйір 
жазықтары (батыс және шығыс) түрлі түсті күйдірілген әшекейлі қыштармен көмкерілген. 
Көгілдір тақталармен өрілген геометриялық өрнектер (гирих) өте айқын, бояу реңінің 
үйлесімімен айнала қоршаған нәзік сызықтар шашыратпай тұтас композицияға үндестіріп 
тұр. Ғимараттың оң жақ порталы бөлігінің басқа қабырғаларының биіктігі 13 метр келетін 
жоғары жағында екі 2,5 м келетін эпиграфикалық бейне берілген. Ол құран сүрелерінен 
тұратын сөздер геометриялық өрнектермен үйлесім тапқан. Қабырғалардың төменгі жағы 
бес-бұрышты қыш тақшаймен қаланып, жұлдыз іспеттес өрнектермен көмкерілген.       
Ескерткішті тұрғызған шеберлер өздері қарастырған архитектуралық және құрылымдық 
шешімдері күмбездің ішін сталактиттермен қабырға әшекейлерімен үйлестіре білген.   
Ғимарат негізгі орталық зал болып табылатын қазандықтың айналасына топтасқан әр түрлі 
мақсатта бірнеше жайлардан тұрады. Бұл – Ахмет Яссауи бейіті , асхана қызметшілер 
бөлмелері. Қазандық – кешендегі ең сәулетті зал. Бұл диаметрі 18,2 метрге жуық шар конус 
формалы асқақ күмбезден жабылған. Яғни жобалық шешімдерге сай келеді. Қазандық 
қабырғаларының дәл төбесінен ұштары төмен төнген қатпар-қатпар сталактиттер биіктігі 39 
метрлік ақ күмбезге барынша сұлу, мейлінше асқақтық көрік беріп тұр. Залдың нақ 
ортасында аңыз бойынша Түркістаннан 25 шақырым жердегі Қарнақ қыстағында жеті 
металдың қосындысынан құйылған алып тай қазан тұрған. Осындай кереметімізді барша 
дүние жүзіне көрсетіп, мақтансақ та артықтық етпес [3]. 

Осы мәселе бойынша отандық өнім жасап, арнайы турлардың санын көбейтіп, шетелдік 
БАҚ қызметкерлерімен келісіп ақпарат тарату, арнайы туристтік бағыт бойынша сайттарды 
көбейту менің ұсынысым болмақ. Мысалы, 2007 жылы наурыз айында Қазақстан 
Республикасы туристік Ассоциациясымен бірге  (Жапония, Гонконг, Франция, Германия, 
Италия және т. б.) 15 шет ел журналистерімен облыста «Ауылдық және экологиялық туризм» 
бойынша ақпараттық тур (инфотур) өткізілді. Сол секілді, бірақ діни – қажылық туризмді 
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дамыту бағытында  ақпараттық турларды өткізу қажет деп санаймын. 
Қорытындылай келе, бұл мақсаттарды іске асыру үшін келесі міндеттерді шешу қажет: 
- туризмнің инфрақұрылымын дамыту, туризм саласының материалдық базасын 

жаңарту және жаңа нысандар құрылысын жүргізу; 
- дүниежүзілік деңгейге сәйкес ұлттық туристік өнімді қалыптастыру және оның 

сапасын арттыру: 
- табиғи-рекреациялық және мәдени-тарихи ресурстарды пайдалану, туристік 

ресурстарға қол жетеізуді қамтамасыз ету және туристік қызметтер қажеттілігін 
қанағаттандыруда ең жоғары деңгейге жету; 

- кіші кәсіпкерлікті қолдау, туризм және қызмет көрсету саласында халықты жұмыспен 
шұғылдануға ынталандыру. 

Қолымыздағы бар ресурстарды пайдаланып, мақсатқа қол жеткізу, еліміздің даңқын 
одан әрі көтеру - өз қолымызда! 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. «Дөңгелек дүние» республикалық газеті, «Отандық өнімді насихаттау қажет»-
Нұрбек Мейрам; «Көне Тараз мұражайы ашылмақ»-Нәбира Амангелді, № 7, 18 ақпан, 2015 
жыл 

2. ОҚО Статистика Департаменті сайты, http://www.ontustik.stat.kz/kz/ 
Отырар. Энциклопедия. – Алматы. «Арыс» баспасы, 2005ISBN 9965-17-272 2 
 
 
ӘОЖ 334.012.62/.64(574) 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ФРАНЧАЙЗИНГТІҢ ДАМУ МҮМКІНШІЛІГІ 
 

Анарбай Айдана Мұхтарқызы, Дербісәлі Ұлболсын Айсақызы 
I_love_dana_97@mail.ru, ulbolsin.derbisali@mail.ru  

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, экономика факультеті, туризм мамандығының 1-курс 
студенттері, Астана қаласы, Қазақстан 

Ғылыми жетекші - аға оқытушы Рустемова С.М. 
 

Мақалада франчайзинг терминіне анықтама беріліп, Қазақстанда франчайзингтің 
қалыптасуы мен даму мүмкіндіктеріне сипаттама берілген. Бізге берілген мәліметтерге 
қарағанда, Қазақстанда франчайзинг бірте – бірте дамып келе жатқан экономикаға ықпал 
ететін салалардың бірі екеніне, оған мемлекеттің қолдауы қажет екеніне көз жеткіздік. 

 Негізгі ұғымдар: франчайзинг, франчайзи, нарық 
 Қазір кез келген кәсіпкер өз тауар маркасын дүниеге алып келіп, оны заңды тіркей 

алады. Бірақ тауар маркасын брендке айналдырып, оны қоғамға танымал ету үшін қыруар 
қаражат керек. Сонымен қатар коммибояжерлердің белсенді жұмысы, жарнамалық компания 
тағы басқа рухани және материалдық ресурстарды қажет ететін жұмыстар жасалуы керек. 
Мұндай инвистицияны Қазақстан кәсіпкерлерінің басым бөлігінің қалтасы көтермейді. 
Сондықтан қазіргі кезде кәсіпкерлерге франчайзинг арқылы танымал тауар маркасын 
қолдану құқығын сатып алған өте ыңғайлы. Бұл жағдайда ірі компания - франчайзор 
кәсіпкерге қажетті технологиямен қамтамасыз етіп, қызметкерлерді оқытуға кепілді. Ал 
кәсіпкер болса, тек осы компанияның тауар маркасын қолдануға міндетті(көбінесе 
халықаралық деңгейде).  

Осындай себептерге байланысты бизнесті ұйымдастырудың франчайзингтік 
формасының қалыптасуы мен дамуының ұйымдық-экономикалық тетіктерін әзірлеу 
басымды бағыт болып саналады.  

 "Франчайзинг" сөзі ағылшын терминінен аударғанда қандай да бір қызметті 
жүргізудегі еріктілікке құқықты анықтау мағынасын білдіреді. Орта ғасырларда мұндай 
артықшылықтарды кез келген тұрпаттағы коммерциялық қызметке франшизаны беру жолы 

http://www.ontustik.stat.kz/kz/
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965172722
mailto:I_love_dana_97@mail.ru
mailto:ulbolsin.derbisali@mail.ru
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арқылы корольдер иемденген. Франчайзинг(ағылш. franchising - құқық, ерекшелік) 
кәсіпкерлік, жалғасымды іскерлік ынтымақтастық формасындағы үрдісінде, ірі компания, 
жеке-дара кәсіпкерге немесе кәсіпкерлер тобына өнімді өндіруге, тауарлар сауда-саттығына 
және осы компанияның сауда маркасымен белгілі бір мерзімге және белгілі бір шартта 
қызметтерді ұсынады.  

 "Франчайзинг" терминінің екінші балама түсінігі француздың "franchise" - жеңілдік, 
артықшылық, сонымен қатар салық пен жарналардан босату сөзінен пайда болған. 
Франчайзингтің қалыптасу мен даму тарихы, оның дефинициясы мен терминінің мағынасы 
батыс және отандық әдебиеттерде әр түрлі белгіленген. 

 Қазақстандағы франчайзингтің дамуындағы бірінші кезеңі(1994-1999жж.) жекелеген 
кәсіпкерлердің отандық экономикада жаңадан қалыптасып келе жатқан нарықтық 
қатынастардағы франчайзингтік қатынастар жүйесін (ФҚЖ) пайдаланудағы 
талпыныстарымен сипатталады. Бұл кезеңде франчайзинг тамақтандыру саласында дами 
бастады. Өндірістік және сервистік франчайзинг қалыптаса бастады. 

 1994 жылы Қазақстанның сусындар нарығына америкалық "Coca Cola" компаниясы өз 
өнімдерімен келді. Компания газдалған сусындарды өндіру және өткізумен айналысады. 
Нарықтың осы сегиентінде  "Coca Cola" компаниясының үлесі 38%. Ал 1995 жылы Алматы 
қаласында "Алматы Кока Кола Ботлерс" сусындарды құю зауыты ашылды. Компания өз 
қызметінде өндірістік франчайзингті қолданады, ол негізінен зауыттың өндіріс 
технологиясы, сусындарды әзірлеу мен құю жүйесі және тасымалдау шарттары сипатында 
болады. Ал 1996 жылы қазақстандық нарықта франчайзинг жүйесі бойынша даму шешімін 
алғаш қабылдаған отандық "Сеймар" инвестициялық - өнеркәсіптік компаниясы бұл салада 
көшбастаушы болды. "Сеймар" компаниясы үшін франчайзинг бизнесті бағалауда маңызды 
критерий болып табылатын компанияның табыстары мен шығындарын плюс-минус  5 пайыз 
дәлдігімен жоспарлау мүмкіндігі түрінде тиімді болды. "Алматы Құс" АҚ тиімділігін, 
рентабельділігін және өткізу көрсеткіштерін жо,арылату мақсатында, компания өзінің 
"Сеймар" сауда маркасының фашизасын жеке кәсіпкерлерге, жанұялық кәсіпорындарға 
ұсынды. "Алматы Құс" АҚ құрамындағы франчайзилермен қарым - қатынастарды қатаң 
қадағалайды. Келісім шарттары жарты жылда бір рет қайта қарастырылады. Франчайзилер 
жемді тек "Алматы Құс" АҚ құрамындағы Қапшағай комбижем зауытынан ғана сатып алуға 
міндеттенеді, сонымен қатар олар ай сайын амортизациялық өтемдерге сәйкес теңгемен 
роялти төлемдерін жүргізеді. 

Алайда, маманданған кадрлар және франчайзинг бойынша толық ақпараттың 
болмауынан, көптеген фирмаларда бұл іс эксперимент жүзінде ғана қалып қойды. 

Жоғарыда атап өткен сервистік франчайзингтің Қазақстандағы тағы бір нысаны ретінде 
"Kodak" компаниясының қызметін атап өтуге болады. Бұл компанияны 1880 жылы АҚШ-
тың Рочестер қаласында Джордж Истман құрған. Компанияның ұсынатын қызметтері 
келесідей болды: әуесқой және кәсіпқой фотопленкаларды, кинопленкаларды, 
рентгенографияға арналған пленкаларды, фото қағазды, сандық фотоаппараттарға қажетті 
бөлшектерді, батареяларды көтерме және бөлшек сату. 1990 жылын бастап "Kodak-
Экспресс" халыққа жоғары сапалы тұрмыстық қызмет көрсетумен айнаысатын халықаралық 
франчайзингтік бағдарламаны жүзеге асырады. 

 Қазақстанның нарығында "Kodak" компаниясы 1997 жылдан бастап қызмет етеді.  
 Франчайзингтің тағы бір мысалы 1999 жылы ресейлік "Дока" компаниясының 

желілерінің ашылуы. Осы жылдары Алматы қаласында бірқатар жылдам тамақтандыру 
орындары франчайзинг негізінде ұйымдастырылды. Алайда бұл желілердің өмірлік цикі 
ұзаққа бармады, өйткені нарықта айтарлықтай қолдау таппады және сұраныс деңгейі төмен 
болды. 

Франчайзингтің дамуының екінші кезеңі(2000-2004жж.) - Қазақстанға ірі 
франчайзингтік фирмалардың келуімен, қазақстандық франчайзингтік қауымдастығының 
қалыптасуына себеп болған бүкіл елдің кәсіпкерлері мен аймақ басшыларына 
франчайзингтік семинарларын жүргізу бойынша USAID шараларының жүзеге асырылуымен 
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байланысты. 
 Осы жылдары франчайзинг экономиканың әр түрлі салаларында қалыптасты: 

қоғамдық тамақтандыру, ақпараттық технологиялар, бөлшек сауда, туризм, мұнай өндіру, 
денаулық сақтау тауарлары мен қызметтері, биологиялық белсенді қоспалар, емдік 
косметика. 

 Осы кезеңнің орта шенінде 2002 жылдың ақпан айында Қазақстан Франчайзинг 
Қауымдастығы құрылды. Қауымдастықтың миссиясы Қазақстан Республикасында 
франчайзингті дамыту, қодану ауқымдарын кеіейту және қолдау. Қауымдастықтың мақсаты - 
франчайзигтің танымалдығын жоғарылату және жылжыту, қауымдастық мүшелерінің 
мүдделерін қоғамдық, мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда қорғау.  

 2002 жылдың 24 маусымында Қазақстан Республикасының "Кешенді кәсіпкерлік 
лицензия (франчайзинг) туралы" Заңы қабылданды. Осы Заңның 1-бабына сәйкес "Кешенді 
кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) айрықшы құқықтар кешенінің құқық иеленушісі осы 
кешенді басқа тұлғаға өтемді негізде пайдалануға беретін кәсіпкерлік қызмет" деп 
қарастырады. 

 Франчайзингтің дамуының осы кезеңінде Қазақстан нарығында мынадай 
франчайзингтік кәсіпорындар өз қызметін жүзеге асырды: "IC" - бағдарламалық жабдықтау; 
"World Class" - фитнес клуб; "Scot Holland Estates" - жылжымайтын мүлік, рекрутинг, 
"Business Consult" - консалтинг; "Баскин 31 Роббинс" - балмұздақ; "Пятерочка" - азық-түлік 
дүкендерінің желісі; "MaxMara", "Sela" - киім сату дүкендері; "II Patio", "Планета Суши", 
"Американский Бар и Гриль" - қоғамдық тамақтандыру. 

 Үшінші кезең 2005 жылдан басталып осы кезеңге дейінгі уақытты қамтиды. Қазіргі 
уақытта мамандардың берген бағасы бойынша Қазақстанда 100 - ге жуық оператор - 
фирмалармен іскерлік қарым - қатынас жасайтын, қазақстандық франчайзинг 
қауымдастығына біріктірілген, 15 - 20 - ға дейінгі бас фирмалар қызмет етеді. Сервистің 
салалары бойынша франчайзингтік қатынастар жүйесінің таралу аумағы алуан түрлі, бірақ 
тұтастай алғанда жалпы әлемдік тенденцияларға сәйкес келеді. Әлемде франчайзинг 
бойынша дамып келе жатқан 70 - тен астам бизнес түрі бар. Алайда, Қазақстанда 
франчайзинг жеткілікті дәрежеде әртараптандырылмаған(диверсификацияланбаған), ол 
негізінен жыдам тамақтандыру, мейрамханалық бизнес, сауда және қызмет көрсету салалары 
жүйесіндегі кәсіпорындарды қамтиды. 

Франчайзингтің дамуының үшінші кезеңіне оның қолдану салаларының түскенін 
байқаймыз. Франчайзинг әдеттегі қоғамдық тамақтандыру, бөлшек саудаға қосымша, 
тұрмыстық қызмет көрсету саласында да қолданыла бастады. 

«Дока-хлеб» , «Дка-пицца» фирмалары ретінде Қазақстанда , «Макдональдс» және 
«Пицца-хат» ресторандары Ресейде , ал Пекинде «Кентукки Франд Чикен» және «Холидейс-
Иннс» фирмаларының филиалдары ретінде франчайзинг пайда болды . Бизнестің басқа 
компаниямен әріптестік қатынаста бола отырып , табыс табу жолы қиындайды . 
Белсенділігімен , өзінділігімен , шынайылығымен көзге көрінетін кәсіпкерлер Шығыстың 
рухында тәрбиеленгендіктен , бұл үрдіс одан да қиынға түседі . Әсіресе , елдің қылмыс 
деңгейінің жоғарылығы және  экономикалық жағдайның нашарлығы республика 
кәсіпкерлеріне шын және шынайы қарым-қатынасқұруға мүмкіндік бермейді . Өйткені 
франчайзинг экономикалық мазмұнды қажет етеді .  

Франчайзингілік жұмыс үшін төмендегідей қадамдарды жасаған дұрыс :  
-Белгілі нарықтық кеңістіктегі бәсекенің деңгейін анықтапталдау; 
-тауардың ерекшелігін табу; 
-сұраныс пен ұсынысты анықтау; 
-нарықтың сыйымдылығын нақты белгісеу; 
-инвесторлар түрінде франчайзерлердің тарту мүмкіншілігі. 
Осыларға жауап тапқан кезде ғана франчайзер де , сол сияқты франчиза 

дакелісімшартқа отыруға болады . Франчайзинг жаңа техниканы пайдалануға , бухгалтерлік 
қызметтерді көрсетуге , жүкті тасымалдауда және тағы сол сияқты жұмыстарда өте ыңғайлы 
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болып табылады . АҚШ-та франчайзинг, әсіресе, сауданы, көпшілік тамақтандыруда, 
ұйымдастыруда мәселелерінде тиімді болып есептеледі .  

 
Әлемдік кеңістіктегі франчайзингті қолдану масштабтары (сақын сусындар мен 

автомобильдік бизнестен басқа) 
Мемлекет 
атаулары 

Мәліметтер 
түскен жылдар  

Басты 
фирмалардың 
саны 
(франчайзерлер) 

Операторлар, 
кәсіпорындардың 
саны (франчайзи) 

Өткізу көлемі 
(млн $ АҚШ ) 

Австрия  1995 320 1360 - 
Австралия  1997 230 1033 - 
Бельгия 1995 77 4045 2,0 
Канада 1998 1000 45000 38,4 
Дания 1999 60 500 3,31 
Франция  2001 675 19698 10,0 
ФРГ 2001 180 9000 3,38 
Италия  2001 197 11560 2,10 
Жапония 2002 812 122450 32,7 
Голландия  1998 244 8252 3,6 
Норвегия 1999 120 850 0,3 
Испания 2001 215 20000 - 
Швеция 2001 60 1000 1,5 
Ұлыбритания  2002 385 19800 5,5 

 
     Бұл кестеден франчайзингқатынастарының құрылуының ең көп динамикасы 

жапондық фирмалар франчайзингтерінде кездесетіндігін көруге болады .  
     Егер де франчайзер тауардың жабдықтаушысы болса , онда франчайзи ұсынатын 

негізгі жеңілдіктер : 
-күшті жарнама 
-қоғамдық мойындау 
-бастапқы кезңде үйрету , көмектесу 
-орталықтандырылған сауда 
-франчайзингілік кәсіпорынды дайындау және оның орналасу жерін таңдау 
-бухгалтерлік есепшот ұйымдастырудағы көмек . 
 Бұл тізімнің қатары өзара келісімшарт толықтырылуы мүмкін . Көптеген жағдайда 

франчайзи жаңа жабдықты немесе оны қолдану сатып алса , техникалық көмек пен қымет 
көрсетуді талап етуге мүмкіншілігі болады . Франчайзи бірнеше жылдан кейін бұл бизнес 
туралы франчайзерлермен тең дәрежеде мәңгеріп , қарым-қатынастарда қайшылықтар мен 
келіспеушілікпен қатар , бәсекелестік пайда болуы мүмкін . 

 Франчайзинг батыс нарығы үшін бизнестің көптен бері етене таныс формасы болса, 
Қазақстан үшін жаңа форма болып табылады. Кәсіпкерліктің бұқаралық топтары қалыптасып 
, жүздеген адамдары өзінің бизнесімен айналасуға ұмтылыс білдіріп жатқан біздің ел үшін 
франчайзинг тәжірибесі өте маңызды . Олар бастапқы кішігірім капиталдың бар болуымен , 
бірақта білімдері , тәжірибелері , алдын ала сақтандырулары жағынан жетіспеушілікпен 
сипатталынады. Бүгінгі таңда ел экономикасында франчайзинг бизнесті ұйымдастырудың 
біріккен формасы бола отырып, негізгі ілімдік және әдістемелік тұрғыларын өңдеу қажет 
болып табылатын салыстырмалы түрде құбылыс болып есептелінеді .  

 Біздің ел қатарлы нарықтық экономикасы дамушы елдерге лайықты , әйгілі 
тауарлармен меңгеріліп , қолданылған технологиялардың иегерлері – әйгілі фирмалар 
шегінде өздерінің құқықтары үшін белгілі бір сыйақыға келісушілік танытып , басқа жеке-
дара кәсіпорынға осы технологияны және өзінің тауар маркасын сол тауарларды сату мен 
қызмет көрсету үшін рұқсат беру қатынасының жүйесі кең таралуда. Осы қатынас 



4140 

франчайзингтік қатынасты білдіреді . 
 Қазақтсан Республикасында франчайзингті іс жүзінде асырумен байланысты 

қатынастарды 2002 жылдың 24 маусымындағы қабылданған  «Кешендік кәсіпкерлік 
лицензиясы (франчайзинг )туралы » (18) заң реттейді . Осы заңмен қоса Қазақстанда 
франчайзингті дамыту және франчайзингтік компаниялар мен оған қызығушылық , мүдделік 
танытушы заңды тұлғаларды біріктіру мақсатында 2002 жылдың ақпан айында Қазақстандық 
франчайзинг ассоциациясы (ҚФА) құрылды. 

Ассоциацияның негізгі міндеті – франчайзингпен байланысты шұғыл ақпаратпен , 
сонымен қатар франчизаны іздеу саласында кеңестік және әдістемелік көмек көрсету , 
ассоциация мүшелерінің мүдделерін сан түрлі халықаралық және мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарда таныту және құқығын қорғауды қамтамасыз ету . 

Біздің ел үшін бизнесті жүргізудің тұжырымды түрде жаңа форматы – франчайзингпен 
біріктірілген жаңа қауымдастығын құру арқылы республиканың шағын және орта бизнесін 
дамытуға әрекет ету . ҚФА-ның бүгінгі әріптестерінің арасында ҚР-да франчайзингті 
дамытуға мүдделі экономикалық ұйымдар,консалтингтік басқа да мекемелер бар. 

Франчайзинг, біздің ойымызша , Қазақстанның нарығына өте оңды болып табылады,  
тауар мен қызметтерді үлестірудің және маркетингтің бірегей жүйесі болып 
табылады.Франчайзинг франчайзермен франчайзи арасындағы әріптестік қарым-қатынасты 
бекітуден басталады. 

Ең алдымен , бұл жағдай сауда-саттық және әр түрлі қызмет көрсету аясына тән 
сипатқа ие болуда . Франчайзингтің франчайзер үшін артықшылығының түпкі мәні – 
бизнесті кеңейтіп , тармақтаудың ең тиімді жолы болып санауы. Франчайзи үшін 
артықшылық – олардың әріптестерінің беделі , тәжірибесі және қалытасқан жетістігін атап 
айтуға болады. 

Франчайзер және франчайзи бірге жұмыс істей отырып , бір-бірінің жетістігін 
алмастыру арқылы және жіберген қателіктерін төмендеті шарасында бизнеске инвестиция 
жасап , пайда алады . 

АҚШ , Канада ,Ұлыбритания сияқтыелдердің бюджетінің үшке жуық бөлігін ШБО-
тары арқылы қызмет атқарушы франчайзингтік компаниялар өамтамасыз етуде . Жақан 
арада Халықаралық франчайзингтік ассоциация осыған дейіңгі қарқынынан да жоғары 
деңгейде дамитыны сөзсіз. Фрачайзерлер шет елдерде , сонымен қатар Қазақстанда , әлеуетті 
франчиларда іздестіруде , ал көптеген жеке тұлғалар мен фирмалар өздеріне демеушілігін 
арқасында , өндіріс пен қызмет көрсету технологиясын игеру кезінде пайдалы бизнес құру 
үшін франчайзерлерді іздестіруде .  

Соңғы уақыттан бері Қазақстанда франчайзингтік формада дамуға шешім қабылдаған 
кәсіпкелер ортасы белсенді түрде қалыптасуда . Үш жыл ішінде оңтүстік астанада осындай 
компаниялардың бірнешеуі құрылып , жалпы елімізде әйгілі франчайзингтікбрэнділер пайда 
болып , сәтті түрде тіршілік танытуда. Мысалы, «1С», «MaxMara», «Bally», «Dolche & 
Gobanna», «Патио Пицца», «Планета Суши»,«Американский Бар и Гриль», «Хесбургер», 
«Баскин 31 Робинс», «World Class» - фитнес клуб , British Airways , Euro Car т.б.атап өтуге 
болады. 

Франчайзинг шартында өз бизнесін интернациялдандыруда келесі талаптардықолдану 
мүмкін : шетелде орналасқан фирмаға франчайзингілік келісімді құруға құқық беру. Ол үшін 
арнайы елшіліктер франчайзер және оның тауары туралы қажетті мәліметтерді білу 
керекжәне ол келесі қадамдардан тұрады: 

     -Франчайзимен келісім жасау мүмкіндігі бар басқа елде тәуелді фирма ашу 
мүмкіншілігінің болуы; 

     -Бірнеше елде франчайзерлермен тікелей келісімге отырып, басқа мемлекетке 
франчайзимен келісім жасау мүмкіншілігінің болуы; 

     Бірлескен кәсіпорын құру, оның блімшесі шет елдердің біреуінде франчайзинг 
принципі негізінде жұмыс істеу мүмкіншілігінің болуы. 

     Халықаралық франчайзингілік келісімдер құру кезінде көптеген мәселелерді ескеру 
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қажет. Сондықтан шетелдік юристік фирмалар және Қазақстан Республикасының сыртқы 
істер министірлігі коммерциялық негізде франчайза келісімін құруға құқығы міндетті түрде 
тіркелуі қажет. Қажетті заңды негізді құрғандахалықаралық тәжірибені, франчайзингтік 
Халықаралық ассоциациясының этикалық кодексін ескеру керек және оның негізгі 
принціптері төмендегідей: 

     -франчайзер өз жұмысын білікті , нақты және әділ түрде жүргізу мүмкіншілігінің 
болуы; 

     -франчайзер мемлекеттік органдар, тұтынушылар жәнефранчайзимен операция 
жасаған кезде моральдық этиканы сақтап , саналы түрде жүргізуі мүмкүншілігінің болуы; 

     -франчайзер барлық іскерлік операциялар кезінде өз жұмысын белгілі бір заңдар 
және тәртіптерге сәйкес жасау мүмкіншілігінің болуы; 

     -франчайзер франчайзинг жүргізгенде ұлттық ерекшеліктерге қарамай, әйелдер мен 
мүгедектерге – барлығына тән жағдайлар ұсынуы мүмкіншілігінің болуы. 

     Франчайзингтің халықаралық ассоциациясының этикалық кодексі алпыс бес 
мемлекет территориясыеда міндетті болып саналады және моральдық нормаларды қатал 
орындауды талап етеді . Сонымен қатар франчайзинг принціптері негізінде әрекет ететін 
фирмалардың ерекше бір жарғысы болады. Республика ішінде франчайзингілік операциялар 
мына тұлғалардың арасында жүзеге асырылады: 

     -көтерме сауда кәсіпорындары мен индустриялық кәсіпорындар арасында; 
     -бөлшек сауда кәсіпорындар мен өндірушілер арасында; 
     -көтерме және бөлшек саудагерлер арасында. 
     Осылай республикада әр түрлі меншіктегі фирмалардың арасында франчайзингті 

кең дамыту негізі пайда болды  
     Сонымен Қазақстан Республикасында франчайзерле өз атымен, бөгде маркалы 

тауарды және қызметті пайдалана отырып дами алады. Бұл елдегі кәсіпкерліктің дамуынаоң 
әсерін тигізері сөзсіз. 

     Франчайзинг бизнесмен үшін кең мүмкіншіліктер береді. Ешқандайда тәжірибені 
иемденбей , кішігірім алғашқы капиталды игере отырып, ол бастау алған жерден тез арада 
қарқынды өрісалады. 

     Бірақ та бизнесті жүргізудің кез келген түрі сияқты, франчайзингте өзінің 
артықшылықтары мен кемшіліктері орын алған. Франчайзингтің тез дамуы мен кең таралу 
мүмкіншілігі келесілерде анықталады: 

     1.Франчайзер үшін, сонымен франчайзи үшін де өзара табысты болып саналады. 
     2.Салық салыну базасының қықаруы. 
     А.Франчайзер үшін мүмкін кездесетін артықшылықтар: 
     -өткізу нарығыныңжылдам кеңеюі, сату көлемінің ұлғаюы мен бизнестің 

территориалдық түрде таралуы; 
     -шұғыл басқару қажеттілігінен босатылуы; 
     -меншіктік капитал салымдарының төмен деңгейі; 
     -лицензиядан сатудан табыс; 
     -франчайзи төлемінің есебіне қосымша табыстар иемдену ; 
     -меншікті сауды желісі арқылы өткізу бойынша шығындардың қысқаруы; 
     -жалданбалы жұмысшыларға қарағанда тәуелсіз бизнесмендер сәттілікке күштірек 

ынталандырылған; 
     Б.Франчайзер үшін мүмкін кездесетін кемшіліктер: 
     -өзінің кәсіпорнына қарағанда франчайзидан алатын пайда деңгейінің төмен болуы; 
     -франчайзидің біреулерінің лайықты дәрежеге беделінің сай келмеуі, сапаны 

лайықты бақылаудың болмау есебінен франчайзерлердің өзінің беделіне кесірін тигізуі 
мүмкін; 

     -франчайзидің қаржылы есеп берудің шынайлығын бақылау қиыншылығы; 
     -франчайзи бизнесі негізінде жеткілікті таңдау қиыншылығы; 
     -франчайзиді оқыта, үйрете отырып, франчайзер өзіне болашақ мүмкін бәсекелесті 
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даярлау мүмкіншілігі; 
     -жүйе ережеіне бағынбайтын франчайзимен  қарым-қатынасты доғару 

мүмкіншілігінің болмауы; 
     Коммерциялық құпияның сақталуына қиыншылықтары; 
     В.Франчайзи үшін мүмкін кездесетін артықшылықтар: 
     -шағын бастапқы капиталмен меншікті істі бастау мүмкіншілігі; 
     -дайын «қуыс», франчайзи франчайзермен жан-жақты сыналған, дайын бизнесті 

сатып алады; 
     -материалдар, шикізаттар, құрал-жабдықтар, жабдықтаушылар, өткізу жүйесі, 

жалпы жұмыс жүргізу әдістері мен тәсілдері турасында мазмұнды ақпаратты иемденетін 
нақты нұсқауладың толық жинағын меңгеру; 

     -бизнес және менеджментті жүргісзу технологиясының франчайзи көмегі; 
     Г.Франчайзи үшін келесі кемшіліктерді қарастыруға болады: 
     -қызмет ету бостандығының шектелуі; 
     -сервистік төлем; 
     -қызмет етуде иемділіктің жетіспеушілігі; 
     -франчайзер компанияға қатысты жағымсыз сипаттамалардың франчайзи-кәсіпорын 

үшін де тән болуы; 
     -франшизаны иемденгендегі құрылған жоспарлар ойдағыдай іс жүзінде аса 

бермейді. 
     Осы аталған себептерге байланысты қорытынды жасайтын болсақ, елімізде 

франчайзингтің дамып, кең етек алуы келесі жетістікреге жетелейді: 
     -инвестицияның сыртқы және ішкі ағымын күшейтеді; 
     -жаңа технологиялардың, құралдырдың, бағалы ноу-хаулардың пайда болуына 

септік етеді; 
     -бар өндірістерді дамытып және жаңа өндірістерді қалыптастыру, сәйкесінше жаңа 

жүұмыс орындарының пайда болуына ісер етеді; 
     -шағын және ортакәсіпкерлік ясының кеңеюі мен бекітілуіне тұғыр болады ; 
     -жұмыс күшінің біліктілігін жетілдіреді;елімізді сапалы тауарлар мен қызметтерге 

қанықтыруды жылдамдатады; 
     -Қазақстандық өнімді жаңа нарықтарға өткізуге мүмкіндік тудырады. 
     Қорыта келгенде, франчайзинг механизмі дамуының негізгі бағыттары франчайзерге 

неғұрлым төмен шығындамен аз уықыт аралығында жылдам мүмкіндік береді.  
     Сол себепті, франчайзингің Қазақстанда қарқынды дамуы үшін келесі шарттарды 

орындау қажет: 
     1. Қазақстандағы Франчайзинг ассоциациясының қызметін кеңейту. Қазіргі таңада 

ҚФА қызметі тек Алматы қаласымен шектеліп қалған сияқты, өйткені ҚФА-ның ай сайынғы 
көрмелері, консультация кеңестері, яғни, франчайзингті дамыту шаралары тек,  Алматы мен 
Астанада болған екен. Осы жерде Қазақстандағы басты қалаларында   кеңселері болса, 
франчайзингті дамыту щаралары  көптеген қалаларда жүргізілсе, шағын және орта бизнестің 
қарқынды дамуына өз үлесін тигізер еді. Осы тұрғыдан алғанда, мемлекет тарапынан, 
нақтырақ айтсам,  Экономика және жоспарлау министрлігі үлкен қолдау көрсетіп; 
экономикалық жетістікке жетуде франчайзинг  тиімді құрал бола алар еді.  

     2. Франчайзинг жүйесі арқылы кәсіпкерлікпен айналысамын деген адамдарға, 
кәсіпкерлер иелеріне кредиттік жеңілдіктер беретін бағдармалар жасау. Қазір кезде 
кәсіпкерлер үшін банктен кредит алу ең үлкен қажеттілік болып табылады.Ал, отандық 
банктерден кредит алу кәіпкелерге үлкен тәуекелдікті талап етеді. Бұл кәсіпкерлер үшін 
қиындық тудырады.Сол себепті, мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, франчайзинг жүйесі 
арқылы кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтарға «кредиттік жеңілдіктер» атты бағдармалар 
жүргізілсе, Қазақсатндағы франчайзингтің дамуына үлкен септігін тигізер еді. 

     3. Қазақстан мемлекеті ТМД мемлекеттері ішінен бірінші болып,  2002 жылы  
«Комплекстік  кәсіпкерлік лицензия  туралы» заң қабылдаған болатын. Шетелдік 
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мамандардың пікірінше, Қазақстандағы заң жүйесі франчайзингтің дамуына ықпал 
жасайтынына сенімді. Бірақ, қазіргі таңда мемлекет тарапынан күткен үміттері ақталмай 
отыр. Әрине, франчайзинг дамуда, бірақ жоғарғы қарқында дамып жатыр деу қиын. Сол 
себепті, бұл жағдайға менің ұсынысым мынадай: 

     «Комплекстік  кәсіпкерлік лицензия  туралы» заңға толықтырулар енгізу. Себебі, 
кәсіпкелердің айтуынша, заңда еркін франчайзинг жуйесімен жұмыс  істеу мүмкіндіктері 
толық қамтылмаған деуге болады.Сондықтан минмстрлік тарапы заңды қайта қарап, қазіргі 
нарықтық экономиканың барлық шарттарын орындайтындай, еркін кәсіпкерлікпен 
айналысуға мүмкіндік беретін жағдай жасауы тиіс деп ойлаймын.  

     Осындай маңызды шаралар франчайзингтік жүйемен дамитын кәсіпкерлер санын 
көбейтетініне сенімдімін. Себебі, әрбір адам немесе кәсіпорын иесі жаңа кәсіпкерлік ашқысы 
келсе немесе кәсіпкерлігін ұлғайтқысы келсе,  мұндай жағдайда франчайзингтік жүйені 
пайдалану өте тиімді. Франчайзингтің Қазақстандағы болашағы – үлкен жетістіктерге 
жетелейді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер 

1.Электрондық ресурс: http://kontrosha.com. 
2.Б.Н.Исабеков "Парасатты экономика: дағдарыс пен серпіліс"  Астана-2013, "Фолиант" 

баспасы 
3.Исабек Бауыржан Түркістани "Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің 

инновациялық түрлерін жетілдірудің механизмдері" Түркістан-2009, "Тұран" баспасы 
4.Электрондық ресурс: http://bigox.kz. 
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ҚҰПИЯ ҚАЛАШЫҚ – ЖАНКЕНТ ҚАЛАСЫ ТУРИСТІК ОРТАЛЫҚ РЕТІНДЕ 
 

Аяпберген Алмагүл 
almagul.96_28@mail.ru 

 Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі-А.Г.Гиззатжанова 

 
 Әлемде тарихи мәнге ие, қайталанбастығымен әрі әсемдігімен ерекшеленетін 

ескерткіштер, ежелгі қалалар мен қалашықтар, құрылыстар өте көп, олар бір мемлекеттің 
кешегіден бүгінге дейінгі тарихын зерделеп қана қоймай, салт - дәстүрінен, мәдинетінен, 
халқының өмір салтынан хабар береді. Осындай ескерткіштеріміз көзден ғайып болуда, 
сондықтан оларды сақтап қалу үшін көптеген іс-шаралар жүзеге асыруға ниеттенуде. 

 Елбасымыз 2003 жылғы Жолдауында Үкіметке "Мәдени Мұра" бағдарламасын іске 
асыруды тапсырған болатын. Бағдарлама аясында Қазақстан аумағындағы 37 көне қалалар 
зерттеліп, 113 тарихи-мәдени ескерткіштерге жаңғырту жұмыстары жүргізілді [1]. 
Бағдарлама бірнеше кезеңдерден тұрады, осы  бағдарламаға сай 2007-2009 жылдары 
ортағасырлық Жанкент қаласына  зерттеулер жүргізілді. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
қазақстандықтарға 2012 жылғы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының 
басты бағыты» жолдауында:  «Қазақстанда туризмнің барлық түрін дамытуға мүмкіндігіміз 
бар»,- екендігін және елімізде туризмді дамытуға қажетті барлық туристік ресурстарымыз 
мол мөлшерде екендігін атап көрсетті [2]. Сол себепті, жыл сайын қарқынды дамып келе 
жатқан туризм саласына ескерткіштер мен ежелгі қалалардың тигізер әсері мол.  

 Жанкент - республикалық сипаттағы археологиялық ескерткіш. Қазалы ауданы 
шекарасындағы Өркендеу ауылдық округінің  орталығына іргелес жатқан биік төбе сияқты 
топырақ басқан қорғанның орнында VІІ - ХІV ғасырларда Жанкент, Янгикент  қаласы 
болған. Түрікмен тарихшысы Абұлғазы Баһадүрдің айтуынша, оғыз еліне жүздеген жыл 
астана болып келген, Сыр өзенінің аяғында тұратын ұлы мұра - Жанкент қаласы еді. Оғыздар 
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осы жерді ерте заманнан мекендеп, патшалары астана қала - Жанкентте отырған. Жанкент 
шаһары Сыр өзенінің сол жақ бетінде, Қазалы қаласынан 15 шақырым жерде жатыр [3]. 

 Қазіргі шаһар көрінісі - биік төбе сияқты топырақ басқан қорған. Жанкенттің қалай 
жермен жексем болғаны туралы ел аузында небір аңыз - әңгімелер айтылады. Алайда, 
олардың ішінде құлаққа қонымдысы "Жанкенттің күйреуіне әсер еткен орта ғасырда өмір 
сүрген «Жыландар» тайпасы Жанкентті басып алған" деген зерттеулер ғана. Нақты дәлелді 
мағлұматтар жоқтың қасы. 

 

 
 

Сурет1. Жанкент қорғанына жүргізілген зерттеулер [5] 
 

Жылдар бойы еуропалықтар Орта Азиядағы көшпенділердің сән – салтанатты қалалары 
болғандығы жайлы деректерді теріске шығарып, сенбей келді. Саяхатшылар Плано Карпини 
мен Рубрук ХІІІ ғ – да мұның растығына куә болғанда, сенер – сенбесін білмей таңданды. 
Саяхатшылар өз жазбаларында : «Бұл жерде біз сансыз қираған қалалар, бекіністер мен 
бүлінген тұрақтар таптық. Осы жерде аты белгісіз бір үлкен өзен бар. Онда белгісіз Янкент 
атты, басқа да Бархинь және 3- ші Орнас есімді қалалар тұрады» деп көрсеткен болатын [6].  

 Еуропалықтардың күн арқасы қияндағы далалықтарға назар аударуының басты себебі 
– Моңғол басқыншыларының дүниені дүр сілкіндірген жаулаушылық жорықтары 
еді. Саяхатшылардың ойынша, «Егінге түсер қаптаған шегірткедей» Моңғол 
басқыншыларының қалың қолы қазіргі Қазақстан жерімен шабуылдап өтті, жергілікті халық 
туған жерін оңайлықпен бергісі келмеді, ерлікпен қарсы тұрды. 1219 ж. Жошының 
басқаруымен моңғол әскерлері Жанкентті қиратып тонады [4]. Аянбай қарсыласқаны үшін 
көшелерін қанға бояп, от – жалынға орады. Соған қарамастан, қала ХІV ғасырда аз уақыт 
болса да жанданып, Жанкент (Янгикент) атанып, сауда және қол өнері орталығына айнала 
бастайды.  

 Шынында, ертедегі Жанкент қаласының сырын білуге талпыну Қазақстанның Ресейге 
қосылу кезеңдерінен басталды. ХVІІІ ғасырдың І- ші жартысында қазақ ханы Әбілқайыр 
Жанкент қирандысын қалпына келтіріп, қайтадан қала жасауды мақсат еткен, орыс 
патшасынан көмектесуді сұрап өтініш жолдайды, ішінара қалпына келтіру жұмыстары да 
басталған. Алғашқылардың бірі болып Орынбор драгун полкінің поручигі Дмитрий 
Гладышев пен геодезист Муравин Жанкенттің ескі жұрты жайлы сипаттама жасайды, ол 
кезде ертедегі қаланың кірпіштен қаланған мұнаралары ішінара сақталған еді. Өкінішке 
орай, Жанкенттің бұрынғы замандардағы даңқын қайта көтеремін деген жақсы ойы 
Әбілқайырдың 1748 ж. кенеттен қайтыс болуына байланысты аяқсыз қалады [6]. Онан кейін 
де Жанкенттің ертеде керемет қала болғанын айтып, аңыздар жинаған Ресейдің әуесқой 
өлкетанушылары мен ғалымдары көп болды, әсіресе, И.В.Аничков, А.Д.Нестеров, Э.Диваев, 
В.А.Келлсур есімді ғалымдар мен зерттеушілер Сыр бойының  қала мәдениетін насихаттауда 
еңбек сіңірді. Орта Азия халықтарының тарихы мен мәдениетінің қамқоршысы В.В.Стасов: 
«Ертедегі Жанкент маңы қаласы неге біздің Помпей болмасқа?!» - деп бұл ескерткіштің 
ертедегі Рим және грек ескерткіштерінен кем түспейтін маңызын айтқан. 

Жанкент шаһарының үйiндiсiнiң орнын алғаш рет 1867 жылы П.Лерх пен М.Приоров 
кiшiгiрiм қазба жұмыстарын жүргiзiп, қаланың жобасын қағазға түсiрген, жұмысты 1867 
жылы В.Верещагин жалғастырады, ал нағыз кешендi қазба жұмыстар 1946 жылы академик 
С.Толстов бастаған Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясының арқасында 
жүрген [7]. Шаhарда заманның өзiнде қазiргi дәуiрдiң өркениетiне тән су құбырлары мен 
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жүйелерiнiң болғанын да осы археологиялық зерттеу дәлелдеп бердi, таңба салынған темiр 
теңгелер де мұнда сауда-саттықтың айтарлықтай даму деңгейiне жеткендiгiнен сыр шертедi. 
Жанкенттен Ұлы Жiбек жолы арқылы Қытай, Иран, Үндiстан және Еуропа елдерiне Аралда 
өндiрiлетiн тұз тиеген керуендер күнделiктi жөнелтiлетiн болған. Бұл саладан Оғыз 
мемлекетiне көптеген пайда түсiп, астанасы Жанкент қаласы өндiрiс және мәдениет 
орталығына айналған. Қалада құмыра, қару-жарақ жасаушылар, ұсақ қолөнершiлер көп 
болған. Сауда қатарларында Жiбек жолы арқылы әкелген қытай жiбектерi, үндi маталары 
мен жемiстерi, араб елдерiнен жеткiзiлген құрма, набат, Ираннан алдырылған тұлпарлар 
және әшекей заттар мен өнiмдi тауарлар болған. Сыр өзенi бойымен Орта Азия қалаларынан 
мұнда бидай мен астық тиелген кемелер келiп тұрған, қаланың ұзындығы 10, енi 5-6 
шақырым жердi алып жатыр, алдымен тiл ұшына iлiнетiн атақты биiк қорған-қамал қаладан 
оқшау жер оңтүстiк-шығыста тұр, оның ұзындығы бiр жарым, ал енi бiр шақырым 
шамасында. 

 Тарихи қаланың бой көтерiп, отырықшы және көшпелi мәдениеттiң қатар дамуына 
төмендегi табиғи және әлеуметтiк-экономикалық факторлар әсер еттi: 

 -егiншiлiктi дамытуға сол кездергi агроклиматтық жағдайдың қолайлы болуы; 
 -Батыс Еуропа мен Шығыс Азияны байланыстыратын адамзат қоғамының дамуына 
баспалдақ болған Ұлы Жiбек жолының солтүстiк-батыс бөктерiн бойлай өтуiне орай 
сауданың қарқынды дамуы; 

 -сауданың өркендеуiне орай қол өнер мен қала құрылысының гүлденiп, халықты таза 
ауызсумен қамтамасыз ету мәселелерiне баса назар аударылуы; 

 -әртүрлi өркениеттердiң тоғысқан iрi сауда орталығы болғанын дәлелдейтiн тұрғын 
үйлердiң сыртқы қабырғаларын әртүрлi әшекейлi ою-өрнектермен безендiрiлiп салынған бай 
саудагерлердiң үйi мен керуен сарайы, қаланың орталық бөлiгiнде орналасқан мұсылман 
мешiтi. 

 Туристерге Жанкент қаласының орнына жүргiзiлген археологиялық қазба жұмыстары 
барысында ашылған әлеуметтiк-тұрмыстық маңызы бар ғимараттарды таныстыру барысында 
бөлмелердiң керегелерiнiң симмитриялы, математикалық өлшемге негiзделiп, кiрпiштердiң 
белгiлi бiр түзудiң бойымен қалануы сонау IX-XIII ғасырдың өзiнде сәулет өнерiнiң 
қарқынды дамығанын ашып көрсетуге мүмкiндiк бередi.   

 Жанкентті зерттеген ғалымдардың пайымдауынша,  бiр ғана қазаққа тән үй салу өнерi 
Жанкенттен табылған бiр, екi немесе үш бөлмелi тұрғын-үйлер б.з.д. I мыңжылдықтың 
аяғынан бергi елiмiздiң оңтүстiк өңiрiне тән құбылыс болып табылады, Жанкенттегi қазба 
баспананың негiзгi ұясы – дәлiздi немесе түнектi бөлме, академик К.М.Байпақовтың айтуына 
қарағанда, отырықшы қазақтың үйлерiне ұқсас. Қазба жұмыстарының барысында қаланың 
орталық бөлiгiнен ауқатты тұрмысқа тән ХII ғасырда Иранда жасалған әйнек ыдыстар мен 
Қытайда жасалған жасыл түстi қыш құмыралар табылған. Жанкент қаласынан табылған 
осындай археологиялық құндылықтарды экспонат ретiнде қойса, тартымдылығы мен тарихи 
маңызын арттырып, Қазақстандағы ортағасырлық өркениеттiң iрi орталығы болғанын 
дәлелдеумен қатар, туризмнiң iрi орталығына айналдыруға мүмкiндiк туар едi. 

 Көне Жанкент қалашығы ұтымды, қолайлы әрi киелi жерде орын тепкен, киелi дейтiн 
себебiмiз, Жанкент орта ғасырдың ұлы ойшылы, кемеңгер Қорқытты дүниеге әкелген жер, 
Қорқыт бабамен қатар аталатын қобыз қазақтан басқа ұлттың қобыз тартпайтынын ескерсек, 
Қазалы жерi қазақтың музыка өнерiнiң туын тiккен жер деуiмiз талассыз. 

 Ұлы Жiбек жолының бойында орналасқан көне Жанкент Ташкент-Орынбор 
темiржолының Қазалы стансасынан 35 шақырым жерде. Қазалы стансасы мен көне шаhарға 
дейiнгi аралықтағы жол жөнделген. 

 Жанкент қалашығын басқа да туристік объектілермен салыстыруға болады. 
Салыстыру объектілері ретінде Қазақстан жерінен Сарайшық қаласын және әлемдік 
деңгейдегі "Горгиппия" мұражайын қарастырдық. 

 Қазақ даласындағы ең көне тарихи орындардың бірі-Сарайшық қаласы, тарихшы 
ғалымдар оның пайда болуын XIII ғасырда, яғни Шыңғыс хан мен Батудың жасаған 
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шапқыншылығымен байланыстырады. Белгілі деректерге сүйенсек, бұл орын туралы жазба 
мәліметтер XIV ғасырдың алғашқы жартысынан басталады, жазбаларда Сарайшық сол 
кездегі қолөнер мен сауда орталығы болғандығы айтылады. Республика ғылым 
академиясының 1950 жылы Батыс Қазақстанға жүргізген археологиялық экспедициясының 
қорытындысы негізінде белгілі археологтар С.П. Толстов пен Г.И. Пацевич Сарайшықтың 
өмір сүру дәуірін шартты түрде үш кезеңге бөледі:  

 1.X-XI ғасырларда қала іргесінің қаланып бой көтеруі.  
 2.XIII-XIV ғасырларда Алтын Орда өмір сүрген кезеңдегі Еуропаны, Орта Азия, 

Қазақстанда, монғолдар және Қытаймен жалғастырған ірі сауда орталығы болуы, яғни 
қаланың гүлденіп, өркендеу дәуірі. 

 3.XV-XVI ғасырлар Ноғай ордасының орталығы болып, қазақтарға жасалған шабуыл 
әсерінен күйреп, қирауы [8]. 

 Қазақ археологиясының атасы Әлкей Марғұлан өзінің 1950 жылы жүргізген қазба 
жұмыстары нәтижесінде «қала XII ғасырда салынған» деп еш бұлтаңсыз дәл айтады.  
Бұл пікірді, соңғы жылдары қала орнында қазба жұмыстарын жүргізіп жүрген 
Республикалық археология институтының ғалымдары дәлелдеп отыр. Сарайшық қаласында 
тарихи – мемориалдық кешен құрылысы 1999 жылы 2 мамыр күні басталып, сол жылы 3 
қыркүйекте ашылу салтанаты болды. Кешен  1999-2000 жылдары Атырау облысының әкімі, 
қазіргі Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрі Иманғали Тасмағамбетов 
бастамасымен салынды. Кешен құрамына:  

 1. Хандар Пантеоны кіреді. Бұның биіктігі 17 метр, 8 қабырғалы. Қабырғалар арасына 
Сарайшықта жерленген жеті ханға арналып құлпытастар қойылған. Бұл құлпытастарға, қара 
мраморға жазылған хандардың аттары мен хандық құрған жылдары жазылған. Бұл 
хандар: Мөңке темір (1266-1282ж.ж), Тоқтағу (Тоқты) (1291-1312ж.ж.), Жәнібек (1343-1353 
ж.ж.), Әмір Оқас (14 -1447ж.ж), Қасым Хан (1511-1518 ж.ж), Ших Мамай (1549-1554 ж.ж), 
Жүсіп Хан ( 1549-1554 ж.ж). 

 2. Мешіт. Мешіттің ұзындығы 13 метр, ені 6 метр 50 см. Мешіттің іші толықтай 
жасақталып Михраб, Мінбарлар қойылған. Мешіт ішінде Құран, тағы басқа діни кітаптар 
қойылған. Әрбір жұма намазы өтіледі. Келушілер әуелі мешіт үйіне кіріп Құран оқытып, 
дұға етеді. Мешітке азан шақырылатын техникалық құралдар қойылған. 
 3.Мұражай. Мұражай ішіне Сарайшық қазбасынан шыққан тарихи жәдігерлер 
қойылған. 14 ғасырдағы Сарайшық қаласының макеті жасақталған. 

 Горгиппия Ежелгі қала орнына, синд тайпасының орталығында негізі қаланған. 
Горгиппия атауы Боспорлық І Левконның ағасы, патша өкілі Горгипп құрметіне аталған. 
Қала ауданы шамамен 40 гектардан асатын, ол биік қамалмен қоршалған. Б.з.д. І – ІІ 
ғасырлардың соңында қалада өз шақалары, яғни монеталары соғылды. Қала  Боспор 
патшалығының кәсіпкерлік және сауда орталығына айналған уақыты б.з. І-ІІ ғасырда 
біршама өрлей бастады. Варвар тайпасының шабылдауы нәтижесінде шамамен 240 жылы 
қала қирады. Қазіргі Анапа қаласының орталығында сол кездегі қалашық орны қалған.  Қала 
махаллалары және әлеуметтік жағынан біршама жоғары болған жерлеу орындары егжей-
тегжейлі зерттеліп, қазылды. Шеберханалар орны мен шарапхана орны, қолтаңбасы бар 
мраморлы тақталар, тұрғын үйлердің орны,  тас төселген көшелерден ашық аспан астындағы 
«Горгиппия» мұражайы ұйымдастырылды. 1975 жылы Анапа орталығында шұңқырлар мен 
қазаншұңқырларды қазып, зерттеу жүргізу барысында  антикалық мәдениеттен ескерткіш 
грек ойшылының табыты табылды. Бұл табыт Гераклге тиісті болғандықтан, «Геракл 
табыты» деп атап кеткен. Тек бұл ғана емес, сонымен қатар 2 бойжеткеннің табыты 
табылған. Табыттың жанынан табылған заттарға назар аудара отырып, бұлардың әулетті 
отбасыдан шыққандығын айуға болады. 

 1977 жылы РКФСР министрлер кеңесі шешімімен Анапа археологиялық музейі 
құрылды. Ол Е.Д.Филицынаның атындағы Краснодар мемлекеттік тарихи-археологиялық 
музей-қорықша болып табылады [9]. 

 "Антикалық Горгиппия қаласы" грек өркениетінің мұрасы және қазіргі еуропалық 
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мәдениеттің негізі болып табылады, жыл сайын 150 мыңнан астам адамдар тамашалауға 
келеді, олардың біршама көбісі-орыстар болып табылады. 

 Жоғарыда салыстыруға ұсынылған объектілермен Жанкентті салыстыра отырып, 
Жанкентті туристік объектке айналдыруға болатынына көз жеткізуге болады. Төменде 
Жанкентті туристік нысан ретінде қарастыруға SWOT-талдау жасалды (Кесте 1). 

 Кесте 1. Жанкент қорғанын туристік нысанына SWOT талдау  
Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

- тартымдылығы мен тарихы маңыздылығы бар 
археологиялық құндылықтардың көптеп табылуы; 
- орта ғасырдағы сауда-саттық, мәдениет орталығы 
болғандығы; 
- Ұлы Жібек жолы бойында орналасқандығы; 
- туристерді қызықтырарлықтай аңыз - әңгімелер, 
киелі де қасиетті жер.  

- көлік қатынасы дамымыған; 
- жолдары  жөндеу жұмыстарын 
талап етуі; 
- сервистік қызмет көрсету 
орталықтарының болмау. 
 

Мүмкіндіктері Қауіп-қатерлері 
- археологиялық құндылықтарға бай; 
- ортағасырлық тарих беттеріне шолу жасауға 
болады. 

- ауа-райының құбылмалылығы; 
- тым шалғайда орналасуы. 
 

 Жанкент туралы мағлұматтарды ұсына отырып, мынадай ұсыныстарды беруге 
болады: 

 -  толық археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу; 
 - Жанкент маңындағы Жент, Хора, Кердері қалашықтарына қазба жұмыстарын 

жүргізу; 
 -  Жанкентті ғылыми-танымдық туризм орталығына айналдыру; 
 -  Жанкентті қала-мұражайға айналдыру, яғни, ашық аспан астындағы мұражай ашу; 
 -  Жанкентті ДТҰ-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізу; 
 -  көлік қатынасын реттеу; 
 -  сервистік қызметті дамыту; 
 -  қонақ үйлер мен орналастыру орындарын салу. 
 "Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 

тұжырымдамасына" сүйене отырып болашақта осы ұсыныстар нәтижесінде туристерді 
орналастыру орындары , сондай-ақ  туристердің келу саны мен түнеушілер саны артып, 
туризм саласындағылар жұмыспен қамтылу көрсеткіші артады, ғылыми-танымдық туризм 
орталықтары ашылады деп сенуге болады. Нәтижесінде басқа да көне тарихи 
орталықтардың туризм орталықтарына айналуына  ықпал етеді.   

  Жанкент қалашығының зерттелуі бүгінде біршама елдердің археолог-ғалымдарын 
қызықтырып отыр. Басқалардың қызығушылығын тударған ежелгі мұрамызды сақтап, 
келешек ұрпаққа жеткізу қажет. Сондықтан, Жанкенттің құпияға толы тарихын жарнама 
ретінде пайдалана отырып, осы жерге өзгелердің қызығушылығын бұрынғыдан да бетер 
арттыра түсу қажет. Осылайша, Жанкентті зерттеп, туризм орталығына айналдыруға 
кеткен шығындарды бірнеше жыл ішінде-ақ қайтарып алуға болады. 

 Сонымен қатар, туризмді дамыту  ел экономикасына оң жағынан тигізер пайдасы 
зор болмақ.  
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Главная цель Казахстана, которую поставил перед нами Лидер нации, - к 2050 году 

войти в число 30 самых развитых государств мира. Для достижения этой цели у нас есть 
ориентир - «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства». Одним из основных положений Стратегии является всесторонняя поддержка 
предпринимателей. Президент отметил, что этот вопрос должен стать одним из важнейших 
направлений деятельности для государства, назвав бизнесменов ведущей силой 
национальной экономики. «Мы должны создать условия, чтобы человек смог попробовать 
себя в бизнесе, стать полноценным участником проводимых в стране экономических 
преобразований, а не ждать, что государство решит за него все проблемы», - подчеркивает 
Президент РК Н.А. Назарбаев [1]. 

Информатизация - одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений 
развитых стран. Человечество вступило в такой этап развития цивилизации, в котором 
информация и знания играют определяющую роль во всех сферах деятельности людей. При 
этом информация становится в современном обществе важнейшим фактором 
экономического роста. 

Технологический прогресс является сегодня не только главным фактором обеспечения 
благосостояния нации, но и важнейшим условием процесса ее устойчивого развития. При 
этом приоритетное внимание уделяется именно информационным технологиям, которые 
благодаря их особым свойствам катализатора активно содействуют технологическому 
прорыву страны не только в информационной сфере, но и во многих других не менее важных 
направлениях. 

Информационные технологии коснулись и туристской деятельности. Туризм сегодня - 
это глобальный компьютеризированный бизнес, в котором участвуют крупнейшие 
авиакомпании, гостиничные цепи и туристические корпорации всего мира. Современный 
туристический продукт становится более гибким и индивидуальным, более привлекательным 
и доступным для потребителя. 

Туризм и информация неразделимы: решение о поездке принимается на основе 
информации; сам тур в момент покупки - тоже информация; информацией обмениваются 
сотни раз в день все участники туристического рынка. Это означает, что нужно уметь 
работать с информацией, собирать, обрабатывать и принимать на её основе единственно 
верное решение. 

Информационная технология  - это совокупность методов, производственных 
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации. 

Как известно, туризм представляет собой торговлю услугами. Причем, во-первых, — 
это комплексная и разнообразная услуга, как с точки зрения производителя, так и 
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потребителя. Во-вторых, — это невидимая, изменчивая и интегрированная услуга. И, 
наконец, в-третьих, — это информационно-насыщенная услуга. Именно эти характеристики 
туризма представляют его как отрасль, идеально подходящую для применения 
информационных технологий. Устройство туристской отрасли очень похоже на устройство  

любой другой экономической сферы деятельности. Производители туристских услуг 
действуют внутри вполне определенной управляемой структуры, состоящей из 
правительственных и коммерческих организаций, торговых ассоциаций (например, 
гостиничных, воздушного транспорта, туристских агентов и т.д.). Производители туристских 
услуг классифицируются на вполне определенные категории поставщиков (авиакомпании, 
гостиницы, аренда автомобилей, обслуживание в туристской дестинации), оптовые фирмы 
(туроператоры) и розничные фирмы (турагенты). Потребители (туристы) являются 
последней ступенькой всей туристской системы [3]. 

Информационные потоки представляют собой не только потоки конкретных данных, 
но также услуги и платежи. Услуги, такие как размещение в гостинице, места в самолетах, не 
выставляются в физическом виде и не осматриваются при продаже в пункте назначения. 
Единственным путеводителем к наличию и качеству продукта является информация. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что обеспечение достоверной информацией и 
скорость ее распространения является столь же важным для выживания туристской отрасли, 
как и фактическое предоставление потребителям ее услуг. 

Внедрение информационных технологий в туристскую индустрию включает в себя 
несколько отличительных свойств информационных технологий, имеющих стратегическое 
значение для развития общества. Представляется целесообразным выделить следующие, 
наиболее важные. 

Во-первых, информационные технологии позволяют активизировать и эффективно 
использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее 
важным стратегическим фактором его развития. Опыт показывает, что 
активизация/распространение и эффективное использование информационных ресурсов 
(научных знаний, открытий, изобретений, технологий, передового опыта) позволяют 
получить существенную экономию других видов ресурсов: сырья, энергии, полезных 
ископаемых, материалов и оборудования, людских ресурсов, социального времени.  

Во-вторых, информационные технологии позволяют оптимизировать и во многих 
случаях автоматизировать информационные процессы, которые в последние годы занимают 
все большее место в жизнедеятельности человеческого общества [4]. 

Следует сказать, что информационные технологии играют исключительно важную роль 
в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в системах 
подготовки и распространения массовой информации. Эти средства быстро ассимилируются 
культурой общества, так как они не только создают большие удобства, но снимают многие 
производственные, социальные и бытовые проблемы, вызываемые процессами глобализации 
и интеграции мирового сообщества, расширением внутренних и международных 
экономических и культурных связей, миграцией населения и его все более динамичным 
перемещением по планете. В дополнение ставшим уже традиционными средствам связи все 
более широко используются системы электронных телекоммуникаций, электронная почта, 
факсимильная передача информации и другие виды связи. 

В свою очередь сетевые информационные технологии представляют собой актуальное 
и перспективное направление развития информационных технологий. Их цель — не только 
обеспечение обмена информацией между отдельными пользователями информационно — 
вычислительных систем, но также и создание для них возможности кооперативного 
использования распределенных информационных ресурсов общества, получения 
справочной, документальной и другой информации из различного рода специализированных 
информационных фондов. В последнее время центральной темой публикаций не только 
компьютерной прессы, но и массовых изданий, стал  интернет, приковав к себе внимание 
специалистов по информационным технологиям, бизнесменов, рядовых пользователей и 
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всего цивилизованного мира. Всемирная паутина оказывает неоценимую информационную 
помощь и добавляет к традиционным новый канал реализации туристических услуг — 
электронный. 

Уже сейчас половина всей выручки, которая генерируется через интернет, приходится 
на отрасль путешествий и туризма. 62% пользователей, обращающихся в интернет, ищут 
тарифы отелей и авиакомпаний и сведения о наличии свободных мест. Каковы 
преимущества глобальной сети? Во-первых, широчайший охват аудитории. Он позволяет   
35 тыс. клиентам посещать самый популярный сервер по туризму TravelWeb, на котором 
представлено более 17 тыс. отелей. Во-вторых, сравнительно невысокие накладные расходы 
и прилагаемые усилия для продавцов и покупателей. Стоимость бронирования через 
интернет составляет в среднем $ 1,7, тогда как через GDS — $ 3,5. Традиционно-факсовый 
способ вытягивает из кошелька покупателя $ 10. Третье удобство — круглосуточный доступ 
в сеть для частных пользователей. Эти преимущества интернета, а также возможность 
обновления информации за считанное время, используют и туристские фирмы, перед 
которыми сеть открывает значительные возможности реализации туристских продуктов в 
режиме on-line и их рекламе, а также стимулирования продаж.  

Возможности интернет в формировании, продвижении и реализации туристского 
продукта используются для поиска партнеров; хранения базы клиентов; маркетинговых 
исследований; реализации туристского продукта; эффективной рекламы туристских услуг; 
поиска и систематизации требуемой информации; бронирования и резервирования 
туристских услуг; анализа эффективности принятой рекламной стратегии и др. [5]. 

Современная индустрия туризма за последние годы претерпела весьма существенные 
изменения в связи с внедрением новых компьютерных технологий. Успешное 
функционирование любой фирмы на рынке туристского бизнеса практически немыслимо без 
использования современных информационных технологий. Специфика технологии 
разработки и реализации турпродукта требует таких систем, которые в кратчайшие сроки 
предоставляли бы сведения о доступности транспортных средств и возможностях 
размещения туристов, обеспечивали бы быстрое резервирование и бронирование мест, а 
также автоматизацию решения вспомогательных задач при предоставлении туристских услуг 
(параллельное оформление таких документов, как билеты, счета и путеводители, 
обеспечение расчетной и справочной информацией и др.). Это достижимо при условии 
широкого использования в туризме современных компьютерных технологий обработки и 
передачи информации. 

Индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует применения 
самых разнообразных информационных технологий, начиная от разработки 
специализированных программных средств, обеспечивающих автоматизацию работы 
отдельной туристской фирмы или отеля, до использования глобальных компьютерных сетей. 
Многообразие применяемых в туризме информационных технологий приведено на рис.1. 

В настоящее время формирование турпродукта предусматривает использование 
глобальных распределительных систем GDS (Global Distribution System), обеспечивающих 
быстрое и удобное бронирование билетов на транспорте, резервирование мест в гостиницах, 
прокат автомобилей, обмен валюты, заказ билетов на развлекательные и спортивные 
программы и т.д. 

В индустрии туризма также широко распространен видеотекст, сочетающий 
возможности компьютерных систем резервирования, электронной почты, телекса, 
электронных газет. В Великобритании около   90 % турагентств используют систему 
визуальных данных Prestel, которую поддерживает компания British Telecom. Эта система 
содержит информацию о туризме и путешествиях, а также предложения туроператоров, 
железнодорожных линий, паромов, отелей и авиалиний, легко доступную потребителям. В 
систему также регулярно заносят последние новости и изменения по всем этим 
направлениям. Основным компонентом системы Prestel являются телевизор, выступающий в 
качестве дисплея, клавиатура для ввода данных, а также адаптер, который обеспечивает 
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связь турагентства с центральным компьютером, минуя телефонные линии. Технология 
видеотекста также пользуется успехом во Франции, где применяется система Minitel. В то же 
время в США использование видеотекста ограничено [5]. 

 
Рисунок 1. Системы информационных технологий в туризме 

 
Влияние информационных технологий на туризм ощущается на разных стадиях 

создания и продвижения турпродукта. Основные направления влияния современных 
компьютерных технологий на туризм представлены на рис.2. 

Наибольшее влияние современные компьютерные технологии оказывают на 
продвижение туристского продукта (распространение и продажи). Прежде всего, это 
касается возможности формирования новых маркетинговых каналов продвижения и сбыта 
туристского продукта. Так, в области рекламы широкое распространение получила прямая 
рассылка туристской информации по электронной почте (direct-mail). В последние годы 
большинство туристских предприятий создают свои собственные сайты в интернете, а также 
используют баннерную рекламу. Хотя эффективность этих каналов распространения 
туристского продукта в Казахстане не очень высока, это направление следует рассматривать 
как весьма перспективное. 

Необходимость автоматизации процессов управления в турфирме уже стала аксиомой, 
но проблемными по-прежнему остаются методика и обстоятельства перехода на новые 
технологии.  

 

 
Рисунок 2. Влияние информационных технологий на туризм 

 
Любая автоматизация турфирмы предполагает внедрение в ее деятельность 
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автоматизированных рабочих мест, благодаря которым будет реализован комплекс 
обеспечивающих и функциональных информационных технологий, способствующих 
выполнению тех или иных задач управления. Целью автоматизации турфирмы является 
информационная поддержка формирования и принятия решений менеджментом.  

В большинстве случаев автоматизация турфирмы касается лишь подготовки 
информации для изучения ситуации, на основе анализа которой сотрудник может принять 
решение. Таким образом, информационные технологии управления турфирмами 
предназначены для автоматизации деятельности туроператоров и турагентов по 
формированию и реализации турпродукта потребителю.  

В настоящее время на казахстанском туристском рынке можно выделить следующие 
направления автоматизации типовой турфирмы.  

1. Применение стандартного программного обеспечения, например, использование 
программ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, готовых баз данных Access, программ-
переводчиков, бухгалтерских, финансовых, систем управления документами, знаниями.  

2. Использование глобальных компьютерных систем бронирования: «AMADEUS», 
«GALILEO», «SABRE» и др. 

3. Сопряжение типовых информационных технологий управления с системами 
бронирования. 

4. Участие в электронной торговле или электронном бизнесе. 
Разнообразные информационные технологии управления, используемые в туризме 

(программные комплексы, сопряженные с глобальными компьютерными системами 
бронирования и локальными программами типа бухгалтерских или программ рассылки 
факсов), позволяют все бизнес-процессы превратить в электронные, для реализации 
безбумажных технологий, технологий обмена информацией по электронной почте и 
возможностей Интернета.   

Сфера туризма сегодня - одна из наиболее перспективных и прибыльных, которая 
постоянно развивается, несмотря на различные препятствия политического, экономического 
и социального характера. Туристский бизнес во многих случаях является инициатором и 
экспериментатором в освоении и внедрении современных передовых технологий, 
непрерывно изменяет формы и способы предложения и предоставления услуг, открывает и 
осваивает новые возможности. 

Работники туризма имеют дело с многообразием форм и методов организации отдыха, 
путешествий, культурного досуга. Развитие туристского бизнеса возможно только на основе 
внедрения новых идей, совершенствования процессов производства товаров и услуг, 
расширения их ассортимента. 

В области туризма происходят кардинальные изменения. Современный уровень 
развития турбизнеса и жесткая конкуренция в этой области придают особую важность 
информационным системам туристских агентств. Применение информационных систем в 
области туризма приводит к существенным изменениям в менеджменте, а также повышает 
качество обслуживания. 
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С одной стороны гостиница – предприятие, предназначенное для временного 

проживания. С другой стороны гостиница – имущественный комплекс (здание, часть здания, 
оборудование и иное имущество), предназначенный для предоставления услуг. Размещение 
и питание занимают центральное место в комплексе услуг, предоставляемых гостям во время 
путешествия, и является неотъемлемой частью каждого тура.  

В гостиницах кроме услуг размещения и питания необходимы дополнительные услуги: 
бассейн, сауна, массажный кабинет, ресторан, бар и т.д. Развитие ресторанного бизнеса 
очень актуально. Среди проблем, выдвигаемых туризмом, наиболее важной является 
проблема обслуживания и гостеприимства. 

Сервис может быть очень разным – от быстрого и профессионального оформления 
службой приема до безупречной работы сантехнического оборудования. Каждое звено в 
цепи сервиса важно. Высокий уровень сервиса помогает гостинице зарекомендовать себя на 
рынке туристских услуг с лучшей стороны и привлечь больше клиентов. Кроме того, 
оказывая какие-либо услуги, персонал должен проявлять такт и корректность. Сервис нужно 
строить не только по принципу спроса, но и по принципу предложения (гостиница 
предлагает все новые и новые услуги, которые может оказать, а гость выбирает, надо ему это 
или нет). Гостиничный бизнес-одна из самых эффективных сфер деятельности в мире. В 
системе гостиничного бизнеса тесно переплетены интересы экономики и культуры 
безопасности и международных отношений экологии и занятости населения. Развитие 
туризма и гостиничного сектора имеет большое значение как для государства в  целом, так и 
для отдельной личности в частности. 

Индустрия гостеприимства, одна из крупнейших отраслей мировой экономики, бурно 
развивается. Во многом это происходит благодаря социальному, экономическому и 
политическому прогрессу за последние несколько лет туризм стал доступен широким слоям 
населения. Одновременно с ростом общего числа туристов заметное развитие получили 
инфраструктура туризма и ее основной компонент – гостиничный сектор. Отели стремятся 
получить свою долю бизнеса и всячески пытаются убедить туристов истратить деньги на 
приобретение предоставляемых ими гостиничных услуг. 

В Казахстане гостиничный бизнес только набирает обороты. С каждым годом 
увеличивается количество предоставляемых услуг и улучшается качество сервисного 
обслуживания. Поэтому среди проблем, выдвигаемых сферой отдыха и досуга в Казахстане, 
наиболее важной является проблема сервисного обслуживания и гостеприимства. В 
последнее время требования к качеству услуг и сервису, предъявляемых потребителями 
услуг, резко возросли. Все это подчеркивает актуальностьизучения мирового опыта 
сервисного обслуживания в гостиничной отрасли. 

В гостиничной сфере имеются функции подразделений гостиниц. Например, гостиница 
предназначенный для приема и ночевки гостей, которые могут посещать ее по одной из 
следующих целей: деловая, конгрессная, развлечение, познание, учеба, торговая миссия, 
этническая, религиозная, оздоровительная и спортивная.    

Основным признаком гостиницы является наличие номеров и предоставление 
дополнительных сопутствующих услуг. Гостиничный бизнес имеет несколько 
функций:

mailto:mariash_21@mail.ru
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Рисунок 1. Функции гостиничного бизнеса 
 

По международным стандартам гостиница должна удовлетворять следующим   
требованиям: обслуживание приезжих только номерной системой; обязательное наличие 
ресторана-столовой, буфета ,парикмахерской, электросигнализацией, сберкассы ,радио, 
центрального отопления, водопровода, канализации, горячего водоснабжения, ванных и 
душевых индивидуального и общего пользования, телефона общего пользования в каждом 
номере; обеспечение номеров постельными принадлежностями высокого качества и 
содержание гостиницы в безукоризненной чистоте; обеспечение приезжающих ремонтом и 
чисткой одежды и обуви,стиркой белья. На сегодняшний день  проблемы в гостиничном 
бизнесе в Казахстане являются: это  несоответствие материально-технической базы 
требованиям спроса; отсутствие государственной поддержки отрасли; рост расходов на 
коммунальные услуги, а соответственно снижение прибыли; подверженность гостиничного 
рынка резким сезонным колебаниям спроса на туристические услуги; не соответствие цен на 
предоставляемые услуги; организационная структура гостиницы является отражением  
полномочий и обязанностей, которые возложение на каждого ее работника. 

Эффективность работы гостиниц главный аспект в гостиничном бизнесе. 
Эффективность работы гостиниц отражает их успешность в различных сферах. Высокая 
эффективность необходима для выживания и процветания любой гостинцы, часто 
находящейся в условиях постоянно растущей конкуренции. Успех позволяет гостинице 
получить доход. Как в любом современном бизнесе, здесь существует постоянная 
необходимость улучшать свою работу, чтобы клиенты были довольны обслуживанием и 
захотели снова остановиться в этой гостиницу. А так же, источники спроса  гостиниц 
играют большую роль. Для большинства людей пользование гостиницами представляет 
собой то, что известно под названием «производная спроса» потому что лишь немногие 
останавливаются или едят в гостинице ради нее самой. Основные причины пользования 
услугами гостиниц кроются в причинах посещения ими этой местности или проведения там 
времени каким-то особым образом. При  описании рынков размещения и общественного 
питания в гостинице мы увидели, что клиенты гостиниц имеют разные степени свободы и  
выбора в отношении того, будут ли они покупать  гостиничные услуги или нет. У некоторых 
мало или вообще нет альтернатив; для них только гостиницы предоставляют удобства и 
услуги, которые им требуются в конкретной местности для занятия своим делом,отпуска и 
других интересов. Для многих других использование гостиниц- это вопрос выбора;для них 
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использование гостиниц подразумевает использование свободного времени и  денег по 
собственному усмотрению.      Это отличие помогает нам определить источники спроса на 
гостиницы в данной местности, существует три их основных типа- связанные с 
учреждениями , отдыхом и транзитом.Связанные с профессиональной  деятельностью 
источники спроса включает производственные и коммерческие предприятия, обазовательные 
учреждения, государстенные учреждения, и другие организации  частого и государственного 
сектора .Эти организации порождают спрос  на гостиницы благодаря сотрудникам , 
приехавшим по служебным делам и их потребностям в гостиничных  удобствах  
услугах.Связанные с отдыхом источники спроса включают  исторические, пейзажные и 
другие  достопремичательности данного места и вызванные этими фаторами собятытия, 
порождающие спрос со стороны  клубов, обществ и других организаций, события, имеющие 
значения для отдельных людей и семей. Третий источник спроса происходит от отдельных 
людей и групп, не имеющих существенной причины для проведения времени в конкретном 
населенном пункте кроме той , что они находятся в пути куда-то еще им на время прервать 
поездку. Этот источник спроса тесно связан с конкретным видом транспорта и может быть 
описан как транзит [2]. Вышеперечисленные  источники спроса должны быть учтены при 
подготовки персонала  в сфере обслуживания. Легко будет понять, что эти порождения 
спроса на гостиницы тесно  связаны с сервисом. Эти аспекты помогут  улучшить сервис 
гостиниц в Казахстане. К Expo-2017  как известно, прибудет большой поток гостей из разных 
стран, можем отметить, что краткий анализ потребности в гостиничных номерах показывает 
острую нехватку существующего номерного фонда международных гостиниц. Ожидаемое 
количество посетителей выставки составляло изначально от 2 до 3 млн, а ныне прогнозы 
достигают и 8 млн человек в течение трех месяцев проведения выставки - с 10 июня по 10 
сентября 2017. По минимальным расчетам, которы составляют 2 млн посетителей с 
длительностью пребывания 1 сутки в течение 92 дней при 2-местном размещении, нужно 10 
870 номеров, и при максимальных, которые составляют 8 млн посетителей с длительностью 
пребывания 7 суток в течение 92 дней при 1-местном размещении, требуется 608 696 
номеров. Эта цифра недостижима: весь номерной фонд Великобритании - около 500 тыс. 
номеров.   

На сегодняшний день предложение брендовых гостиничных номеров в Астане 
составляет 992 номера, а с учетом подтвержденных проектов  до 2016 составит 1944 номера. 
Несомненно, эта цифра увеличится за счет объявления о тех проектах, которые сейчас 
находятся на стадии планирования и проектирования. По официальным данным 
департамента статистики Астаны, количество номеров всех гостиниц в городе составило в 
2012 3600 номеров [3]. Размещение посетителей EXPO-2017 является необходимостью, и 
гостиницы строить надо, но в то же время важным вопросом является дальнейшая судьба 
построенных гостиниц после завершения выставки и  предоставляемй сервис. Нужно 
понимать что на такое количество отелей нужен персонал, обучившийся на международном 
уровне, так как это лицо страны и дальнейший статус.Для обучения персонала обслуживания 
в гостиницах Казахстана, в первую очередь нужно перенять мировой опыт и внедрить его в 
нашу гостиничную систему.  Развить рекламу гостиничного бизнеса, с целью агитации 
народу  повышения спроса на гостиничные услугиа так же сервиса. 

На сегодняшний день в Казахстане есть большое количество гостиниц. Но сервисное   
обслуживание и предоставляемые услуги не соответсвуют звездам гостиниц. Эта проблема 
приводит к тому что спрос на гостиницы уменьшается, а  номера в гостиницах остаются 
пустыми. Для того чтобы повысить спрос и создать большой поток клиентов, нужно 
повышать уровень сервисного обслуживания. Решить эту проблему следует таким образом: 
перенять мировой опыт и открыть обучающие школы для обслуживающего  персонала 
гостиниц. Отели стремятся получить свою долю бизнеса и всячески пытаются убедить 
туристоов истратить деньги на приобретение предоставляемых ими гостиничных услуг.Но 
услуги не соответсвуют ценам которые они запрашивают.  

Известно, что гостиничный бизнес–неотъемлемая  часть индустрии гостеприимства-
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напрямую зависит от уровня расходов своих клиентов.Если откроется такое учреждение 
сфера  услуг гостиниц заметно улучшится. Одновременно с ростом общего числа туристов,  
развитие получило  бы и  инфраструктура туризма и её основной компонент-гостиничный 
сектор. Изучение концептуальных положений организации гостиничного сектора должно 
предусматривать постоянный учет изменений, происходящих в общей и специальной 
нормавно-правовой базе гостиничного бизнеса. 
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Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық даму 

бағдарламасында туризмді дамыту мәселесіне арнайы назар бөлінген. Бағдарламада 
қойылған мақсаттарға сәйкес, мемлекет іскер топтармен бірігіп, еліміздің барлық 
облыстарында туристік инфрақұрылымды белсенді қалыптастыруда. Туризмнің дамуы, 
әсіресе, халықаралық туризмнің дамуы, шетел валютасы көлемінің көбеюіне, бюджеттік 
қаражаттың өсуіне, жұмыссыздықтың азаюына, бос жұмыс орындары нарығының кеңеюіне, 
тұрғындардың табысының және өмір деңгейінің жоғарылауына мүмкіндік туғызатыны 
сөзсіз. Қазіргі таңда Қазақстандық туризмге шетелдік саяхаттанушылардың тарапынан 
қызығушылық деңгейі өсуде, бірақ мемлекетіміз бүкіләлемдік туризм нарығының 1,5%-ына 
ғана ие. 

Мемлекетіміздегі туризм индустриясының дамуына үлес қосқан әлеуметтік-экономика-
лық, саяси жобалардың бірі Қазақстан республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  
жарлығымен күшіне енген Қазақстан республикасының «Мәдени мұра» бағдарламасы. 
Бағдарламаны іске асыру мақсатында бюджеттен 2728,8 млн теңге қаржы бөлінді және ол 2-3 
еселене түсті. 

Еліміздегі туризмнің дамыған аймақтарын Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, 
Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстары, сондай-ақ Алматы және Астана қалалары 
құрайды. Осы облыстардың және қалалардың туристік фирмалары қызмет көрсетудің 88%-ін 
құрайды. Қазақстаннан туристердің көп баратын елдері: Ресей, Қытай, Германия, Корея, 
Польша, Түркия, БАЭ. Ал біздің елге келетін туристер келесі елдердің азаматтары: Ресей, 
Қытай, Германия, Пәкістан, Польша және Түркия. Туристерді тасымалдауда 
авиакомпаниялардың рөлі зор. Көптеген туристердің шетелдік авиакомпанияларға 
қызығушылығы артық болып тұр, ал ұлттық компаниялардың рөлі төмен. «Эйр-Қазақстан» 
авиакомпаниясының акциясы мемлекеттік меншікке өтуі болашақта ұлттық 
авиатасымалдаудың маңызының артуына үлес қосады деген үміт бар. 
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1-сурет - 2013 жылға резидент келушілердің саны 

 
 
 

 
        

2-сурет – 2013 жылға резидент емес келушілердің саны 
 
Еліміздің әйгілі мақтаныштарының бірі – солтүстіктегі, Астана мен Көкшетау 

қалаларының арасында Бурабай алабы бар. Міне осы Бурабай аймағы әрқашанда өзекті және 
туризмнің қалыптасуына қазіргі кездегі тың мәселелердің бірі болып табылады. Көкшетау 
Бурабай аймағы – Солтүстік Қазақстан аймағының ең әдемі жері, демалыс орындарының, 
шипа жайлардың спорт-сауықтыру лагерлердің өлкесі.  

Еліміздің келесі «інжу-маржаны» болып табылатын Оңтүстік Қазақстан өңірінің табиғи 
ерекшелігі мен тарихи ескерткіштері атап өтпеуге болмайды. Еліміздегі саусақпен санарлық 
туризм саласының мамандарының сөзіне құлақ түрсек, оңтүстік өңірі туризімді қолға алу 
үшін таптырмайтын орын санатында. Айталық, Түлкібас ауданы мен Талас Алатауының 
солтүстік батыс бөлігі арқылы жайылып жатқан шекарасын Өгем жотасының солтүстігіне 
дейін жалғайтын Ақсу Жабағылы қорығы кез-келген туристі тамсандыратын деңгейде екені 
анық. Аталмыш қорық өтен ғасырдың бастапқы ширегінде, атап айтсақ, 1926 жылдардың 
еншісінде құрылған Батыс Тянь-Шань табиғи қойнауын қалайда сақтап қалу мақсатында 
қорық ретінде бекітілген. Бұл өңір еліміздегі тұңғыш қорық болып табылады. Туристер 
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келетін орын деп айырықша атауымыздың себебі, бұл қорық ЮНЕСКО-ның әлемдік 
таңдаулы қорықтар қатарына кірген.  

Қазақстанда ішкі туризмді дамыту бағытында аса ірі потенциалды мүмкіншіліктер бар, 
бірақ ішкі туризмнен түскен табыс ұлттық табыстың 0,1%-ын ғана құрайды. Республикамыз 
көп ғасырлық салт дәстүріне, ғажап архитектуралық құрылыстарына, қызықты мәдени 
ескерткіштерге, мұражай жүйелеріне, мәдени мекемелеріне және фальклорлық 
этнографиялық халықтар ассамблеяларына, өсімдіктер дүниесімен жануарлар дүниесіне, 
климаттық және туристік зоналарына, табиғи ландшафтыларға ие. Соңғы жылдары 
халықаралық туристік индустрияда көзқарастың оң өзгеру тенденциясы байқалып, яғни 
халқы тығыз емес және өзіндік мәдени ерекшеліктері бар елдерге қызығушылық байқалып 
отыр. 

Қазақстанның туристік дамыту бағыты маусымдық қана, сондықтан біздің туристік 
фирмалар көрсетіп отырған туристік қызметті диверсификациялау және туристік өнімді 
модернизациялау керек. Туристік өнімнің жылдам қозғалуына жарнама үлкен әсерін тигізеді. 
Қазақстандық туристік фирмалар бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнаманы жақсы 
қолдануда және де интернетте тиімді пайдалану қажет. Туризмнің әлеуметтік мәдениетке 
әсері зор. Туризм индустиясын дамыту жаңа жұмыс орындарының пайда болуына, шетелдік 
валютаның мемлекетке түсуінің өсуіне, ірі және кіші мекемелердің дамуына, жергілікті 
көліктік инфрақұрылымның жаңаруына, оның ішінде байланыс және сервистің дамуына 
алып келеді. Осы дамуымен жергілікті, аймақтық және халықаралық экономикалық, саяси 
байланыстарды жақсартады. Туризм қоршаған ортаның едәуір жақсаруына әсерін тигізеді, 
себебі туризм қоршаған ортамен тығыз байланыста. Фирмалардың көп бөлігі шығу 
туризміне жұмыс істесе, кейінгі кезде келу туризміне жұмыс істеуші фирмалар санының 
көбею тенденциясы байқалуда (90%және 10%). Жұмыстың дұрыс жүруіне және болашақ 
дамуына 1999 жылы мамыр айында «Қазақстан туристік одағы» құрылды. Негізгі мақсаты 
турфирмаларды қалыптастыру, оларды қорғау, республикада бәсекелестікке шыдамды 
туристік индустрия құру, бюджетке салықтың түсімнің өсуі, жаңа жұмыс орындарын құру, 
тарихи және мәдени мұраны сақтауға оң ықпалын тигізеді.  

Қазақстанда туристік индустрияны дамытудың  мына жолдарын ұсынуға болады: 
1. Туризмді негізгі экономикалық құрылымдық бағыттарға қосу. 
2. 2. «Қазақстан - 2030» бағдарламасындағы бағыттардың бөлімдерін орындау, оның 

ішінде туризмге қатысын және “Жібек жолындағы тарихи орталықтарын қайта өркендету, 
түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту, туризм 
инфрақұрылымын жасау” Мемлекеттік бағдарламасын орындау.  

3. Туризм дамуының нормативті - құқықтық базасын құру. 
4. Келу және ішкі туризмдегі экономикалық механизмін құру. Осы салаға инвестиция 

тарту, саяхатқа және кедендік жеңілдіктер арқылы ішкі туристік рынокты қорғау.  
5. Туристік шаруашылықтағы сертификациялаумен лицензиялау саясатын қатаң 

жүргізуді жалғастыру.  
6. Туристік шаруашылықтағы корпорацияларға, банктік құрылымдарға, көліктік, қонақ 

үйлік және сақтандыру компанияларының жұмыс істеуіне ыңғайлы жағдай жасау. 
Қазіргі кезде Қазақстанда 270 лицензия алған туристік фирмалар жұмыс істейді. Оның 

83%-ы халықаралық туризммен шұғылданады. Соған қарамастан, Қазақстаның кей жерлері 
туризмді қазір жоғарғы табысты кызмет сферасы деп карамайды. Олар қаржы шығаруға 
жүрексінеді. Себебі, өндіріс саласындағы салық салудың жеңілдіктеріне, жоғарғы табысқа 
қызығыды. 

Қазақстан әлемде туристік бағытта әлі де болса белгісіз ел. Сондықтан да Қазақстанның 
туристік бейнесін көтеру үшін бірқатар кең көлемде шаралар қажет. Туристік негізгі 
шаралардың бірі - туристік фирмалар мен агенттіктердің халықаралық туристік жәрмеңке, 
көрме, конференция т.б. әлемдік деңгейдегі шараларға қатысуы және Қазақстан жерінде де 
осындай шаралар өткізу. 

Қазақстанда Еуразияның қоғамдық және мәдениет орталығын жасау үшін конгрестік 
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туризмді дамыту маңызды. Туризм саласында халықаралық ынтымақтастық жұмыстарын 
жүргізудің ЮНЕСКО және БҰҰ бағдарламаларына қатысу, сондай-ақ көп жақты шет елдік 
мемлекеттермен келісім жасау. 
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Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, экономиканың қарқынды дамуы елдегі тасымал 

көлемінің біршама өсуіне, сәйкесінше жолаушылар тасымалы, жүк тасымалы, соның ішінде 
ішкі және халықаралық транзит көлемінің артуына әкелетіні сөзсіз.  Егер республиканың 
қалыптасу жылдарында көлік жүйесін дамыту мен қолдау туралы айтылған болса, қазіргі 
жағдайларда көлік жүйесінің инфрақұрылымы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
дамуының ұзақ мерзімді перспективаға арналған катализаторына айналып, ел ішіндегі 
аймақаралық байланысты және ел экономикасының әлемдік жүйеге ықпалдасуын 
қамтамасыз етуі, қазіргі заман, сапа мен қауіпсіздік өлшемдеріне сай келуі тиіс. Ел ішіндегі 
көлік жүйесін дамытпайынша, жаһандану жағдайларында Қазақстан экономикасын әлемдік 
жүйеге сәтті ықпалдастыру мүмкін емес. Жаһандану жағдайында Қазақстанның  аумағының 
кеңдігі,  экономиканың және  мемлекеттің  бәсекеге  қабілеттілігі  көбіне көлік-
коммуникация кешенінің  тиімді  қызметіне  байланысты болады.  Мемлекеттік көлік және 
транзиттік  саясатқа сәйкес келетін жоғары технологиялы көлік инфрақұрылымы отандық  
тауарлардың, қызмет көрсетулердің және  тұтас экономиканың   бәсекеге қабілеттілігінің 
кепілдігі болып табылады [1].  . Мысалы өнеркәсіп өндірісінің 1 % -ға өсуі тасымал 
көлемінің 1,5-1,7 %- ға дейін өсуін көрсетеді. Алайда,  көлік және логистика 
инфрақұрылымының  жеткілікті дамымауы елдің көлік кешені қызметінің нәтижесінің 
төмендеуіне әкеп соқтырады. Бұл Бүкіләлемдік банктің логистика дамуы көрсеткіші 
бойынша LPI(Logistics Performance Index)  рейтінгімен ұсынылған 2012 жылдың қорытынды 
мәліметі болып табылады. Рейтинг бойынша Қазақстан әлемнің 155 мемлекетінің ішінде 86-
орында [2].  Мұндағы көрсеткіштің төмен болуы еліміздегі көлік-логистика инфрақұрылымы 
даму деңгейінің  төмен екендігімен түсіндіріледі. 

Сол себепті де көлік инфрақұрылымын дамыту ел экономикасын көтеруде маңызды 
фактор болып саналды. Бұл  ел  Президентінің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» жаңа 
экономикалық саясатында ерекше нысанға алынып,  Солтүстік-Оңтүстік және Батыс-Шығыс 
бағыттарында континентальды және трансконтинентальды транзитті жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін қазіргі заманғы магистральдар желісін құру, еліміздің әуе кеңістігі арқылы 
транзиттік бағдарлар желісін қалыптастыру,  дүниежүзілік байланыс орнататын қуатты көлік 
тораптарын  “хабтар” жасауға айырықша басымдық берілген болатын. 

Қазіргі уақытта елімізде көлік кешендерін қайта жөндеуден өткізу және республикалық 
көлік-логистикалық жүйені қалыстартыру барысында белсенді жұмыстар жүргізілуде. 
Сыртқы және ішкі тұтынушылық сұранысты кеңейту факторларының ықпалы ішкі жалпы 

http://www.stat.gov.kz/
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өнімнің (бұдан әрі – ІЖӨ) өткен жылмен салыстырғанда 5 %-ға нақты өсуін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік берді 

1-кесте 
Теміржол көлігінің көрсеткіштері, 2014 ж. 

Атауы Өлшем 
бірл. 

 

Тарифтік жүк айналымы Млн.тк
м 

216 524 

Жолаушылар айналымы Млн. 
жкм 

16 438 

Қазақстан аумағы арқылы өтетін теміржол көлігі 
транзитінің өсу көлемі 

% 14,6 

Өсудің оң серпіні көлік секторында да көрініс тапты, мұнда 2012 жылдың 
қорытындылары бойынша көсетілетін көлік қызметтері жүк айналымын ұлғайту есебінен 
2013 жылмен салыстырғанда 7,2 %-ға, ал 2012 жылмен салыстырғанда 22,0 %-ға өсті [3]. 

 
2-кесте 
Автомобиль  көлігінің көрсеткіштері, 2014 ж. 

Атауы  Көлемі          Өсім,% 

Тасымалданған жүк, млрд. тн  3,1  4,9  

Жүк айналымы, млрд. ткм  155,1  6,8  

Тасымалданған,жолаушылар,млрд.адам 21,2  6,4  

Жолаушылар айналымы, млрд. жкм  215,2  5,8  

Экспортталған жүк, млн. тн  1,8  4,0  

Импортталған жүк , млн. тн  2,0  1,0  

Транзит, млн. тн  1,6  1,3  
  
Жоғарыда, 1-2 кестелерде көрсетілген мәліметтер негізінде еліміздегі көлік 

инфрақұрылымының даму деңгейі біршама өсу көрсеткішіне ие екендігі байқалады.   
Осы орайда, Қазақстанның  көлік-логистикалық жүйесін дамытудың негізгі үш бағыты 

айқындалады: 
• Транзиттік әлеуетті жоғарылатуды жүзеге асыру бойынша міндеттер; 
• Жолаушылар тасымалын дамыту бойынша міндеттер; 
• Эконмиканың ішкі қажеттіліктері мен экспортты дамыту бойынша міндеттер; 
Аталған міндеттерді жүзеге асыру барысында «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол » 

жаңа экономикалық саясатының негізінде еліміздің автомобиль көлігі саласында 12 жоба 
(Батыс Еуропа –Батыс Қытай, Орталық – Оңтүстік, Орталық – Шығыс, Орталық – Батыс, 
Алматы – Өскемен, Астана – Петропавл, Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды, Жезқазған – 
Петропавл, Орал – Каменка, Үшарал – Достық, Жетібай – Жаңаөзен,  Астананың оңтүстік-
батыс айналмасы), теміржол көлігі саласында 2 жоба (Боржақты - Ерсай , Алматы – Шу) , су 
көлігі саласында 2 жоба ( Құқық порты аумағында паром кешенін тұрғызу, «Хоргос – 
Шығыс қақпасы » АЭА), әуе көлігі саласында 1 жоба (Астана қаласы әуежайында жаңа  
терминал салу және әуежай кешенін қайта жаңарту) жүзеге асырылуда [1]. 

Жолаушылар тасымалын дамыту бойынша көлік дамуының негізгі көрсеткіші  3 
кестеде  көрсетілген [4].    

         3- кесте                                  
Тасымалданған жолаушылар саны мың адам 
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2011 ж.  

2012 ж. 
б 2013 ж.  

2014 
ж. 

Барлығы 
13186,5 

16647,
2 18484,6 

20004
,3 

соның ішінде:         
темір жолмен 19,6 20,5 24,4 28,6 
автобуспен* 

10594,4 
13259,

2 14687,5 
15757

,4 
әуемен 3,4 4,1 4,5 5,0 

       
      Көліктің барлық түрінің жұмыс жасауы, көліктік-логистикалық орталықтар 

жүйесінің жасалуы, қөлік жүйесінің тиімділігін арттыру оны қазақстандық экономиканың 
бәсекеге қабілетті элементіне айналдыру болашақта Қазақстандық көлік кешенінің әлемдік 
көлік жүйесінің бір бөлігі болуына толықтай мүмкіндік беретіні айғақ.  

Жоғарыда мазмұндағандай, қазіргі уақытта экономика мен халықтық көлік 
қызметтеріне деген сұраныс өте жоғары. Сол себепті де тиімді және тұрақты көлік жүйесі 
құру ҚР индустриялық даму негізі болып қана қоймай, сонымен қатар, өңірлік экономикалық 
ынтымақтастықты тереңдету және Қазақстанның әлемдік экономикаға одан әрі 
интеграциялануына негіз құрайды. 
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Гостиничный бизнес в России развивается.  Ни одно современное средство размещения 

не может обойтись без применения в своей деятельности информационных технологий. Их 
внедрение стало залогом успешного ведения бизнеса, повышения качества оказываемых 
услуг и роста конкурентоспособности на гостиничном рынке.  

Любую гостиницу можно охарактеризовать как комплекс основных и дополнительных 
услуг с индивидуальным подходом к каждому гостю. Исполнителями этих услуг являются  
работники гостиницы. Чем разнообразней ассортимент услуг, тем больше нагрузка на 
персонал и тем сложнее их контролировать в ручном режиме. Возникает потребность в 
использовании автоматизированных систем. 

http://www.stat.gov.kz/
mailto:fl-nastya@mail.ru
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Информационную систему можно создать с помощью трёх способов: использовать 
программное обеспечение общего назначения, заказать программу с определенными 
модулями программисту или приобрести специализированное программное обеспечение. 
Первый способ не предполагает интеграции с различными системами, информация вводится 
вручную, для второго минусом является непостоянство технической поддержки 
программиста. Самым лучшим способом автоматизации деятельности для гостиниц является 
третий способ – приобретение специализированных программ.  

Зарождение первых специализированных информационных систем произошло более 30 
лет назад. Родоначальниками автоматизации гостиниц в мире являются американцы. В 60-е 
годы прошлого столетия три крупнейших гостиничных цепочки Hilton, InterContinental и 
Sheraton совместно с корпорацией IBM создали первую систему управления гостиницей HIS 
(это и название Hotel Information System, и первые буквы названий вышеупомянутых 
гостиниц). До настоящего времени во многих гостиницах США и мира функционирует 
данный программный продукт, который теперь носит название «Epitome PMS для 
платформы IBM iSeries» (он представлен и в России, например, в столичном «Метрополе»), а 
зарегистрированный знак Hotel Information Systems (HIS) является названием 
калифорнийской корпорации по созданию программных продуктов для гостиничной 
индустрии.  

В настоящее время системы управления гостиницей усовершенствовались и имеют 
возможность автоматизации всех процессов, происходящих в гостинице. На данный момент 
в гостиничном бизнесе России используют достаточно много различных программных 
продуктов российских и зарубежных разработчиков, таких как Fidelio, Epitome Solution, 
PMSCloud, Prohotel, Эдельвейс (Medalion), Schelter, Bitotel и др. 

Одним из самых известных и функциональных продуктов для автоматизации гостиниц 
является автоматизированная система Opera Enterprise Solution. Разработана она была в 
США, компанией Micros Fidelio, которая предлагает широкий выбор программного 
обеспечения, аппаратных средств и услуг для управления гостиницами, ресторанами и 
предприятиями других сфер. Opera Enterprise Solution – принципиально новое, не имеющее 
аналогов на рынке решение для гостиниц, основанное на самой надежной и универсальной  
системе управления базами данных Oracle. Новейшие разработки предоставляют 
возможность работы как в режиме клиент-серверного приложения, так и через интернет-
браузер. Opera Enterprise Solution совместима со всеми операционным системами, и сервер 
может работать на базе Microsoft Windows NT/2000, AIX и Sun Solaris. 

Возможностями основного модуля данной программы являются:  
− Бронирование. Предполагает создания, изменения и редактирования блоков 

бронирования, включая функции подтверждения брони, аннуляции, создание листов 
ожидания, блоков номеров, управления депозитами.  

− Карта гостя. Создание отдельных профайлов на каждого гостя, с указанием 
актуальной информации о его адресе, номерах телефона, дате прибытия и отбытия, оплате 
услуг, гостевых предпочтений и другой дополнительной информации.  

− Управление номерным фондом. Осуществляет мониторинг свободных номеров, 
контроль за уборкой помещений, их техническим оснащением и ремонтом. Также возможно 
автоматическое распределение заданий горничным.  

− Отчеты. Система оснащена более 360 стандартными отчетами с возможностью 
индивидуальной настройки. При необходимости, могут быть созданы новые отчеты с 
использованием индивидуальных условий при помощи встроенного генератора отчетов.  

− Служба приёма и размещения. Обеспечивает осуществление основных функций этой 
службы: заселение и выселение гостей, управление индивидуалами, группами и гостями без 
предварительного бронирования, а также, управление гостевыми сообщениями и ведение 
внутрислужебных заметок и комментариев.  

− Управление тарифами. Включает такие функции: настройка тарифов, автоматический 
контроль, установка квот, анализ и управление доходами.  
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− Расчеты с гостями. Управление гостевыми начислениями, аннуляциями, 
предварительными платежами, расчетами, выставлением счетов и выпиской гостей.  

− Глобальная перспектива. Использование принципа многоязычности и 
мультивалютности. Все тарифы и доходы могут быть преобразованы из локальной валюты в 
любую другую. Язык для гостевой переписки определяется автоматически в соответствии с 
языком карты гостя или страной, указанной в адресе.  

В отличие от многих других систем управления гостиницей, система является 
полнофункциональным программным продуктом, состоящим из модулей, которые могут 
быть настроены и добавлены в зависимости от пожеланий конкретной гостиницы: Opera 
Property Management System – контролирует основные процессы гостиницы и  
взаимодействует со сторонними интерфейсами; Opera Revenue Management System – 
предполагает групповой анализ тарифов и эффективное управление доходностью гостиницы; 
Opera Central Information System – создание единой базы данных о всех гостях, группах, 
компаниях, туроператорах; Opera Web-Self Service – предполагает самостоятельное 
бронирование номера гостем через сайт гостиницы, посредством мировых систем 
бронирования – Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, а также смену персональных данных; 
Opera Business Intelligence – контролирует основные показатели эффективности работы 
гостиницы и формирует консолидированную отчетность; Opera Sales&Catering – быстрое и 
эффективное планирование мероприятий и повышения продаж, Opera Central Reservation 
System (для гостиничных сетей) – предлагает информацию о доступности номеров в каждой 
гостинице и осуществляет бронирование; Opera Vacation Ownership System – позволяет 
комплексно управлять бизнесом по совместному владению гостиницей. 

Система Opera Enterprise Solution поддерживает более 350 интерфейсов, и может быть 
интегрирована со смежными системами, использующимися в гостинице: управление 
ресторанами, телефонные системы, автоматические мини-бары, управление лояльностью, 
платное телевидение, электронные замки, авторизация кредитных карт, бухгалтерские 
системы и  другие. 

Opera Enterprise Solution используется как в независимых, так и в сетевых гостиницах. 
Несмотря на то, что программа была разработана в США, она получила широкое 
распространение и признание по всему миру. Внедрением и сопровождением этой системы 
на территорию России, стран СНГ, Балтии, Грузии и Монголии занимается международная 
компания Hospitality&Retail Systems (HRS). Эта компания поставляет свои услуги в 111 
городов России, имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке. Около 500 средств размещения 
используют программу Opera для автоматизации своей деятельности. В г. Омске данную 
программу используют две гостиницы «Ibis Sibir» и «Турист». Гостиница «Ibis Sibir» 
(бывшая гостиница «Сибирь») принадлежит к эконом-сегменту международной гостиничной 
сети Accor. Была реконструирована в 2009 году по европейским стандартам. Имеет в 
наличии 168 номеров различных категорий; бар, работающий 24 часа в сутки; ресторан, 
предлагающий широкий ассортимент блюд среднеземноморской кухни; бизнес-уголок; 
полностью оборудованных три конференц-зала.  Гостиничный комплекс «Турист» был 
открыт в 1979 году, является одним из первых средств размещения в Омске. Находится под 
управлением новой гостиничной сети бизнес-отелей «Аэротель» и включает в себя самый 
большой номерной фонд по городу – 172 номера различной категории, ресторан на 200 
посадочных мест, лобби-бар, бизнес-центр, бильярдный зал, 3 конференц-зала вместимостью 
от 15 до 40 человек. Обе гостиницы расположены в историческом центре города, недалеко от 
главных транспортных развязок и ориентированы на бизнес-туристов. С целью выявления 
преимуществ и недостатков программы, автором статьи было проведено интервью с 
сотрудниками гостиниц  «Ibis Sibir» и «Турист», работающими в службе приема и 
размещения. Сотрудники  отмечают такие достоинства продукта, как: широкий функционал, 
простота  использования, удобный поиск, быстрая обработка больших объемов информации,  
интегрирование с различными системами, мониторинг номерного фонда, возможность 
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самостоятельно формировать отчетность, отследить порядок действий, возможность вести 
карту гостя с его пожеланиями, удобную систему бронирования, большое количество 
различных модулей. К недостаткам относят длительность полного освоения (около 1,5-2 
месяцев). Также в качестве возможного недостатка работники отметили и то, что программа 
имеет англоязычный интерфейс, и для людей, не знающих английский язык, это может 
вызвать определенные трудности. Однако все сотрудники, в настоящее время работающие с 
программой, хорошо владеют английским языком, поэтому лично для них это не является 
недостатком.   

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что Opera Enterprise Solution 
не является отечественным продуктом, она достаточно хорошо адаптирована к российским 
условиям ведения гостиничного бизнеса и дальнейшее распространение программного 
комплекса имеет хорошие перспективы в России. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Нұр Отан» партиясы саяси 

кеңесінің отырысында халыққа жолдауын жария етіп, жолдау аясында «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты жаңа экономикалық саясаттың жүрігізілетінін мәлім етті. 
Мемлекет басшысы осы жолдауында : «Туризм үшін инфрақұрылым - жеке бағыт. Оның 
басты басымдығы жұмыс орындары санын көптеп құру мүмкіндігі болып табылады. Мұнда 
бір жұмыс орнын құру өнеркәсіпке қарағанда 10 есе арзанға түседі» - деп, тағы да туризмді 
тиімді сала ретінде елімізде дамыту қажеттілігін атап көрсетті [1]. Туризм Қазақстан 
Республикасының экономикасының шикізаттық емес салада дамытудың бірден бір көзі, 
алайда елімізде ішкі туризм мен кіру туризмінің үлесі ЖІӨ-нің тек қана 0,3 %-ын  ғана алып, 
даму деңгейінің төмен дәрежеде екендігін көрсетіп отыр. Көптеген отандық және 
халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша, Қазақстан туризмді дамуы бойынша өз 
мүмкіндіктерін  қолдана алмай отыр,  егер оны ары қарай жетілдіретін болсақ, әлемдік 
тәжірибеден байқағанымыздай,  туристік индустрия ең кірісті саласы бола алады. 

Қазақстандағы туризмнің басты мақсаты - заманауи жоғары деңгейдегі бәсекеге сай 
туристік  индустрия, экономика саласының дамуына әлемдік туризм жүйесіне ену және 
болашақтағы туризм саласында халықаралық ынтымақтастықта бола отырып, өз өнімдерін 
шетелдік  туристерді тарту. 

Қазақстан салыстырмалы түрде жас және дамушы мемлкет, Кеңес Одағы тұсында 
туризм саласына мүлдем көңіл бөлінбей, тек қана шикізт көзі ретінде қарастырлып келді. 

http://www.ibis-sibir-omsk.com/
http://www.tourist-omsk.ru/
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Дегенмен тәуелсіздік алғалы аз да болса, туризм саласын дамыту үшін бірнеше 
бағдарламалар жасалды, арнайы органдар құрылды, талай халықаралық көрмеде өз 
өнімдерін ұсынды, елімізде турагенттіктер мен туроператорлар өзара еркін бәсекелестік 
жағдайында қызмет етіп, олардың сандары жылдан-жылға артып келеді, сондай-ақ еліміздің 
басты қалаларында 3-4 жұлдызды қонақ үйлермен қатар, халықаралық қонақ үй желілері де 
ашылып жатыр. Ал енді статистикалық мәліметтерге келетін  болсақ, Қазақстан 
Республикасының 2013 жылдың бірінші қорытындысы бойынша қызмет көрсетілгендердің 
саны 4164,9 мың адам, бұл 2012 жылмен салыстырғанда 27,1% көп. Сонымен қатар елге 
келушілер туризмі 21,6%- 1063,6 мың адамға, ішкі туризмдегі келушілердің саны33,3% - 
1254,8 мың адамға көбейген. Бірақ біз мұнымен туризм сферасында жоғары деңгейге және 
жоғары көрсеткішке жеттік деп айта алмаймыз. Елге келушілер туризмі бұрынғысынша баяу 
дамуда, соның соңы бір қатар теріс салдарына әкеліп соғуда. Шығу туризмі өз тарапынан 
көзге көрінбейтін импорт іспеттес. Қазақстандық туристер өз капиталын өзге елдерге тастап 
кетуде. Бір туристің шығыны он жұмыс орнына тепе-тең, бірақ біздің елімізде мұндай 
көрсеткішке әлі де жете қойған жоқ[2]. 

Қазақстан Үкіметі экономиканың бірі туризмнің дамуына үлкен үлес қосуда. Қазақстан 
Республикасы туризмді дамыту мемлекеттік бағдарламасы халықты жұмыспен қамту 
үшін,мемлекеттегі тұрақты табыс өсімін шығу және ішкі туризм көлемінің ұлғаюы арқылы 
бәсекеге қабілетті туристік индустрияны құру көзделіп отыр. Қазақстанның әр аймағының 
өзінің тарихы қалыптасқан мәдениеті мен табиғи-географиялық жағдайына  байланысты әр 
аймақ өзіндік ерекшеліктерге ие. Елміздегі дамытуға әлеуеті бар  перспективалы  бағыты бұл 
Қазақстанға қызығушылық танытып отырған келесідей (1 кесте) әр аймақтың өзіне тән 
ерекшеліктері бар. 

Кесте 1-Қазақстан аймақтарындағы туризмнің түрлері. 
Аймақтар Туризм түрлері 

Оңтүстік 
Қазақстан 

Экологиялық туризм, жаяу туризм, велотуризм, тарихи-танымдық 
туризм, экскурсиялық туризм. 

Солтүстік 
Қазақстан 

Экологиялық туризм, шаңғы туризмі, жаяу, экскурсиялық туризм 

Орталық 
қазақстан 

Экологиялық туризм, су туризмі, спелоетуризм, тарихи-танымдық 
туризм,  экскурсиялық туризм 

Шығыс 
Қазақстан 

Экологиялық туризм, тарихи-танымдық туризм, экскурсиялық туризм, 
тау туризмі, шаңғы туризмі 

Батыс 
Қазақстан 

Экологиялық туризм, қажылық, жаяу, туризм, экскурсиялық туризм, 

 
 Соның ішінде Шығыс Қазақстандағы туризмнің дамуына тоқталайық. Бүгінгі күні 

Қазақстан Республикасында соның ішінде Шығыс Қазақстанда туризмнің барлық түрлері 
бар. Туристік кластерді дамыту аясында  туризмнің іскерлік, экологиялық, мәдени-
танымдылық, экстремалдық түрлері анықталып басым бағытқа бағытталған. 

Шығыс Қазақстан ішкі туризммен қоса халықаралық елге келушілер туризмін дамытуға 
бірегей ресурсы бар аймақ. Шығыс Қазақстанда туризмді дамыту арқылы келесідей 
нәтижелерге қол жеткізе аламыз: 

- Экономиканың жоғары қарқынды дамуы; 
- инвестициалық тартымдылық; 
- геопотологиялық және географиялық жағдайдың тиімділігі; 
- транспорттық қажеттілік; 
- ойын-сауық индустриясы; 
- табиғи- климаттық қолайлы жағдайлар; 
- тарихи және мәдени мұралар байлығы; 
- қонақжайлылықтың ғасырлық дәстүрі; 
- туристік индустрияға кәсіби тауарларды дайындау білім мекемелерінің болуы. 
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Шығыс Қазақстан облысы территоиясында тарихи және мәдени ескерткіштер, 627 
архитектура ескерткіштері, сонымен қоса 15республикалық маңызға ие ескерткіштер 
мемлекеттік қорғауға алынған және тарихи-мәдени мұражай-қорықтар мәдени-танымдылық 
туризмнің қалыптастырушы өзегі болып табылады.Қазақстан Республикасының туристік 
индустрияның болашақ бағытын дамыту бағдарламасында аймақтық картаға енген Алакөл 
көлінің жағасына қонақ үй кешені, «Нұртау» тау шаңғысы базасын қайта жөндеу, «Алтай 
Альпісі» тау шаңғысы базасын жаңғырту мәселелерін көздеп отыр. 

Шығыс Қазақстанның негізгі танымал туристік рекреациялықзоналары: Солтүстік –
Шығыста (Белухинская), Шығыс (Марқакөл көлі), Орталық (Өскемен қаласы, Бұқтырма 
жағалауы, Солтүстік (Риддер қаласы), Батыс ( Семей қаласы), Оңтүстік (Алакөл көлі). 

Осы аймақтарда Оңтүстік Алтайдың көптеген ТМД елдерітуристерімен ғана емес алыс 
шетел туристерін таңдандыруда. Экотуризмді дамытуға мүмкіндік беретін облыс аймағында 
14 айрықша қорғалатын қорықтар бар. 

Туристік қызмет көрсетуде құқылы лицензиясы бар туристікқызмет көрсетуші жеке 
кәсіпкерлер және 112 туристік ұйымдар бар.Қолданыстағы туристік фирмалар мен 
орналасқан нысандардың басым көпшілігі Өскемен қаласында - 88, Семей қаласында -54, 
Үржар ауданында -85, Зырянда -27 орналасқан[3]. 

Жоғарыда айтылғандардан Шығыс Қазақстанда алғышартқа бәсекеге қабілетті 
Қазақстандық және халықаралық базаларда кешенді туристік азық-түлік соның ішінде: 
табиғи-климаттық жағдайлар, су және бальнеологиялық қамбалардың бары, ландшафты-
рекрациялық әлеует, сондай-ақ тұрмыстық тарихи-мәдени мұра, бірегей мұражайлардың 
кешендері ұзақ мерзімді болашақта туризмді дамытуға негіз бола алады. 

Қолда бар әлеуетті іске асыру жағдайда жүйелі қарастыру кезінде келесідей мәселелер  
анықталды:  

- Әкімшілік кедергілер ( шекара аумағына кіру туралықұжаттардың ұзаққа созылуы, 
шетел туристерінтіркеудің ұзаққа созылуы); 

- туристік азық-түліктердің халықаралық базаларда тиімсіз өрлеуі; 
- тиімсіз қаржыландыру; 
- халықаралық талаптарға сай туристік инфраструктуралық жоқтығы соның ішінде 

көлік жолдарының жағдайы, коммуникацияның болмағандығы; 
- ішкісала мен ведмоствалық кқызметтің инфрақұрылымдық туризмді дамыту мәселесі 

бойынша үйлесімнің болмағандығы; 
- шетел тілін меңгерген экскурсоводтардың және квалификациясы бар мамандардың 

тапшылығы; 
Бірақ экотуризмнің дамуының да бірқатар кедергілері бар.Бұл экотуристерге арналған 

демалыс орнының құрылысы. Осы құрылыс ұлттық сабақтар мен қорықтарға нұсқан келтіруі 
мүмкін. Бір жағынан экотуристік қызметтен түсім көріп жатқан тұрғындар өз жерлерінің 
экологиялық жағдайын сақтап қалуға тырысады. 

Ішкі туристік нарықтағы қарым-қатынаста Шығыс Қазақстанның  болашағы зор. 
Бүгінгі күнде ішкі туризм негізінен ұйымдаспаған жүйе болып саналады. Елімізде туризмнің 
дамуына көңіл бөлінбегендіктен мемлекеттік бюджетке қаржылай ақша түспейді. 

Оқушыларға, жастарға, зейнеткерлерге, мүгедектерге, соғыс және еңбек ардагерлерінен 
басқа да азаматтардың саясатқа баруына жағдай жасау мақсатында әлеуметтік туризмді 
дамытуға еліміздің экономикалық әлеуеті жоғары. 

Әлеуметтік саласында қызмет етушілер мемлекеттік және басқару органдарымен 
шағын бизнес мекемелерін қолдау тәжірибесі жалғастырылуы тиіс. Қайырымдылық және 
демеушілік жасаушыларды ынталандырып отыруы тиіс.Шығыс Қазақстанда халықаралық 
туризмді дамыту келешегі жоғары екендігін атап кетуге болады, бірақ халықаралық 
деңгейдегі туризмді ұйымдастыру үшін тек қазіргі өзекті проблемалар шешілген жағдайда 
ғана.Еліміздегі туризмнің ұлттық және ішкі экономика қауіпсіздігі, сонымен қатар, шетел 
туристерінің Қазақстанда жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету бүгінгі күнге дейін 
қарастырылған. 
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Туризм саласын дамытудағы кейбір мәселелерді шешуде ең басты сұрақтардың бірі 
қаржыландыру мәселесі: 

- мемлекеттік және жеке менеджменттің сәйкес деңгейін қамтамасыз ету; 
- орталық және аймақтық биліктің деңгейлерін нақты координациялық іс-әрекеттерін 

қамтамасыз ету; 
- жеке меншік бастаманы дамытуға қолғабыс ету; 
- қазақстанның туристік азық-түліктерге сыртқы және ішкі нарыққа шығарудың тиімді 

жүйесін жасау; 
- салық төлеу сұрақтары бойынша қаржы жұмсау, қажетті нормативтік құқықтық 

актілерді қабылдау; 
- шет елдік туристердің Қазақстанға шығу шараларын жеңілдету; 
- Ақпараттық кеңестік салаларын қалыптастыру;  
Шығыс Қазақстанның турзм саласын дамытуға арналған ұсыныстар: 
-  Ауданның экономикалық жағдайын дамыту; 
-  Мемлекет тарапынан инвестицияның бөлінуі; 
-  Жол және көлік жүйесін дамыту; 
- Туристік индустрияға кәсіби тауарларды дайындау білім мекемелерін жетілдіру 
- Ауданның рекреациялық-сауықтыру зоналарын дамыту; 
-Шағын және орта бизнесті дамыту; 
- Жарнама саласын дамыту; 
- Қызмет көрсету жүйесін жетілдіру; 
- Шетел тілін меңгерген экскурсоводтарың және квалификациясы бар мамандарды 

дайындау. 
Қорытындылай келе,  Шығыс  Қазақстан  аймағы туризм саласында  дамытуда әлеуетті 

мүмкіндіктері жетерлік. Бұл өңірде тарихи экскурсиялар ұйымдастыру үшін тарихи- мәдени 
объектілер, сауықтыру-рекреациялық  мақсатта емделушілер үшін саниторлық және емдік  
туризм  түрлері бойынша да қызметтер ұсынылады, сонымен бірге табиғатқа тау, жаяу, 
шаңғы туризмі секілді саяхат түрлері де дамыған. 
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 Всем людям нравится путешествовать. Каждому из нас хочется хоть раз в своей жизни 
побывать за границей, увидеть другие города, соседние страны. Но как известно, без визы 
здесь не обойтись, а получить ее не так просто. 

Чтобы получить визу, иностранные граждане должны обратиться в 

http://www.stat.gov.kz/
mailto:dilyara__1996@mail.ru
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дипломатическое/консульское учреждение государства, которое они хотят посетить, в своей 
стране. Сроки получения визы, а также документы, необходимые для ее получения в каждой 
стране свои, за исключением загранпаспорта, наличие которого обязательно. 

Если говорить о Казахстане, то для получения деловой или туристической визы 
Республики Казахстан, иностранным гражданам необходимо иметь на руках следующие 
документы: 

1.Копия первых двух страниц действующего паспорта (или международный проездной 
документ) 

2.Копия письма приглашения с отметкой номера визовой поддержки от ДКС МИД (или 
оригинал частного приглашения, оформленного органами внутренних дел РК) 

3.Заполненная визовая анкета (pdf) и 1 фото паспортного размера 
4.Консульский сбор, оплачиваемый при получении визы 
5.Подтверждение бронирования гостиницы 
6.Подтверждение забронированного авиабилета в Казахстан 
Для получения транзитной визы (5 дней) требуется виза для въезда в страну следования 

и соответствующие проездные билеты с подтверждением в них даты выезда из пункта 
пересадки на территории Казахстана. 

Срок действия паспорта должен истекать не ранее 6 месяцев после окончания срока 
действия запрашиваемой визы. Необходимость предоставления других документов 
определяется консулом на месте. 

Визы рассматриваются МИД в пределах 7 календарных дней со дня предоставления 
всех документов. Документы принимаются с письмом приглашения из 
Дипломатического/консульского учреждения Министерства иностранных Дел Республики 
Казахстана. 

Также между странами могут быть заключены международные договора, которые 
облегчают визовый контроль. Например, граждане следующих стран не нуждаются во 
въездной визе в Казахстан: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, 
Молдавия, Монголия, Российская Федерация, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина. А 
с 15 июля 2014 года по 15 июля 2015 года правительство Казахстана постановило ввести 
безвизовый режим для граждан США, Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Корея и Японии. 
Граждане этих 10 стран, владеющие действительными дипломатическими, служебными и 
национальными паспортами, могут многократно въезжать, выезжать и следовать транзитом 
по территории Республики Казахстан без виз сроком до 15 календарных дней с момента 
пересечения государственной границы. При возникновении обоснованной необходимости 
дальнейшего пребывания иностранного гражданина из списка вышеуказанных стран на 
территории Республики Казахстан свыше 15 дней, ему будет необходимо в установленном 
законодательством порядке получить визы категории «деловая» - в органах внутренних дел 
РК и категории «инвесторская» - в Министерстве иностранных дел РК. 

Следует отметить, что для получения однократной служебной, частной, туристской или 
деловой визы в Посольстве Казахстана, подданные следующих стран не нуждаются в письме 
приглашении (визовая поддержка): Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Великобритания, 
Греция, Дания, Италия, Ирландия, Исландия, Германия, Япония, Лихтенштейн, Люксембург, 
Малайзия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Испания, Португалия, 
Сингапур, США, Швейцария, Швеция, Финляндия, Франция, Республика Корея[1]. 
Получить визу в Казахстан достаточно дорого (табл.1). 

 
Таблица 1 – стоимость оформление визы в Казахстан[2] 

ТИП ВИЗЫ КРАТНОСТЬ ЦЕНА, ТГ ЦЕЛЬ 
D1 (деловая) однократная 

двукратная 
трехкратная 

20 000 
22 000 
23 500 

Участие в конференциях, форумах, 
симпозиумах, концертах, выставках, 
культурных, научных, спортивных и 
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других мероприятиях 
D2 (деловая) многократная 45 000 Командировка, монтаж, ремонт и 

техническое обслуживание оборудования 
D3 (деловая) многократная 65 000 Проведение переговоров, заключение 

контрактов, оказание консультационных и 
аудиторских услуг 

F1 
(туристическая) 

однократная 
двукратная 
трехкратная 

30 000 С целью туризма 

G1 (частная) однократная 
двукратная 
трехкратная 

50 000 По частным делам 

M1, M2 (на 
работу) 

многократная 22 000 Для осуществления трудовой 
деятельности (на основании полученного 
РАЗРЕШЕНИЯ ИРС) 

 
В качестве примера международного договора между странами, который улучшил 

визовую поддержку государств можно назвать шенгенский договор. 
Шенгенская зона, или Шенген - это страны - участницы шенгенского договора, 

которые согласились руководствоваться едиными правилами для выдачи въездных виз 
гражданам иностранных государств. Шенгенская виза дает право на посещение любых стран 
шенгенского договора в ходе поездки. Обычно границы между странами Шенгена открыты, 
однако выборочные проверки возможны на любом из пограничных пунктов. Кроме того, в 
случае проведения крупных международных мероприятий (например, политических 
саммитов или спортивных соревнований) страна-организатор может принудительно ввести 
пограничный контроль на своих границах[3]. 

Шенгенское соглашение вступило в силу 26 марта 1995 года. Тогда его подписали 5 
государств. Внутри шенгенской зоны был отменен паспортный контроль. 

C тех пор к соглашению присоединились ещё два с лишним десятка государств; по 
состоянию на январь 2015 года соглашение подписано 30 государствами и фактически 
действует (с отменой пограничного контроля) в 26 государствах: Австрия, Бельгия, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания (без Гренландии и Фарер), Исландия, Испания, Италия, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн (вступил в Шенген 19.12.2011), Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония. Автоматически входят в шенгенскую зону (хотя соглашение 
не подписывали): Андорра (вместе с Испанией), Монако (вместе с Францией), Сан-Марино 
(вместе с Италией)[4]. 

 Гражданам Казахстана для посещения шенгенских стран необходимо оформлять 
туристскую визу типа С. Ее следует запрашивать в консульстве той страны, которая будет 
основной для планируемого путешествия. Если в ходе поездки планируется посетить 
несколько стран, и никакая из них не является "главной", то виза запрашивается в стране 
первого въезда. Шенгенская виза выдается для однократного, двукратного или 
многократного въезда в течение срока, указанного в визе.Временный въезд в страны 
Шенгена составляет до 90 дней. 

Оформление и использование шенгенских виз регулируютсяВизовым 
кодексом(Регламент №810/2009 Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г., 
устанавливающий Кодекс Сообщества о визах)[3]. 

Документы, необходимые для получения шенгенской визы: 
1) Заграничный паспорт со сроком действия, заканчивающимся не менее чем за три 

месяца до планируемого возвращения; 
2) Старый загранпаспорт, содержащий визы (если есть); 
3) 3 фотографии (цветные, матовые), размером 3,5х4,5 см., выполненные без углов и 
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овалов на светлом фоне; 
4) Справка с места работы, выполненная на бланке организации с подписью и 

печатью. В справке должна быть следующая информация:занимаемая должность,размер 
заработной платы,стаж работы в занимаемой должности,контактные данные (адрес, телефон 
организации); 

5) Трудовая книжка (оригинал и копия); 
6) Для индивидуальных предпринимателей свидетельство о регистрации фирмы; 
7) Финансовое подтверждение пребывания в размере не менее 60€ в сутки (тревел-

чеки, справка о наличии денег на счету); 
8) Документы, подтверждающие социальные, экономические и семейные связи с 

Казахстаном (максимум документов): свидетельство о собственности на квартиру, дом, 
земельный участок и т.д.; свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и т.д.; 

9) Оригинал и копия авиабилетов или подтверждение брони на билеты, оригинал 
билетов необходимо представить при получении визы, можно оформить у нас; 

10) Страховой полис действительный на все время пребывания в странах шенгенской 
зоны, можно оформить у нас; 

11) Ксерокопия всех страниц общегражданского паспорта содержащих информацию, 
можно оформить у нас; 

12) Правильно заполненная анкета[5]. 
Данный перечень документовотличается для каждой из стран шенгенского соглашения. 
Сроки получения также отличаются для каждой из стран. Например, в Австрии, 

Бельгии, Венгрии срок оформления составляет от 10 до 12 рабочих дней, в Германии – от 3 
до 4, в Испании и Италии – от 7 до 10, в Греции – от 7 до 9 и так далее[6]. 

Официальная стоимость шенгенской визы – 35 евро, но она может увеличиться, если 
турист обратится к посредникам, например, к визовым центрам.Визовые центры официально 
занимаются тем, что помогают подготовить необходимые документы для предоставления в 
посольство на предоставление визы. Стоимость услуг по подготовке документов обычно 
составляет около 30 Евро. Другой возможностью получить визу не стоя в очередях в 
посольство, является покупка её в турфирмах, аккредитованных при посольствах. Турфирмы 
сдают документы на получение виз оптом, поэтому сведения на выезжающих обычно 
проверяются не столь тщательно. Это объясняется тем, что турфирмы обманывают 
посольства, предоставляя информацию о том, что на вас оформлен тур, забронирована 
гостиница, и т.п. Посольства, в свою очередь, предпочитают работать с турфирмами потому, 
что в случае нарушения туристом правил въезда или пребывания – ответственность ложится 
на турфирму, а не на сотрудника посольства проявившего халатность. В конечном счёте 
именно за риск, а также за оформление сопутствующих «липовых» документов, турфирма и 
берёт оплату сверх положенных 35 евро[7]. 

Безусловно, визовая поддержка играет большую роль в туризме. Подписание 
Шенгенского договора и возникновение Шенгенской визы привело к увеличению потока 
туристов в Европу из других стран, даже не смотря на достаточно объемный список 
необходимых документов и строгий контроль над ее получением. Единое туристское 
пространство – шенгенская зона дала возможность иностранным туристам беспрепятственно 
передвигаться по странам-участницам Европейского союза. Получив шенгенскую визу, 
выданную посольством Германии турист не обязан обращаться в посольство Франции или 
Италии, чтобы посетить их, так как виза, выданная одной из стран-участниц, признается 
действительной для въезда и в остальные страны. 

 Но все же сроки получения, стоимость, список документов, которые необходимо 
собрать для получения визы влияют на решение туриста посетить ту или иную страну, если 
ее получение не предполагает наличие каких-нибудь удобств, как, например, шенгенская 
виза. 

Одной из проблем развития въездного туризма в Казахстане можно отнести визовый 
вопрос. На сегодняшний день получить визу в Казахстан достаточно дорого – примерно 200 
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долларов.По сообщению столичной ассоциации туризма, иностранцы выкладывают за наши 
визы, с учётом оплаты услуг посреднических фирм, до 300–400 долларов, хотя 
среднемировая цена визы – 50–100 у.е. В департаменте консульской службы МИДа такой 
цене удивились и ответили, что вместе со всеми пошлинами виза в Казахстан стоит около 7 
000 тенге, в то время, когда консульский сбор на Шенген составляет чуть больше 12 000 
тенге[8]. В департаменте говорят, что в получении казахстанской визы можно обойтись и без 
посредников, документы можно подать онлайн, в электронном варианте, и если человек 
лично не может прийти в консульский отдел, то он может оформить доверенность на другое 
лицо, но люди все же предпочитают пользоваться услугами турфирм.Еще один минус – это 
объемный пакет документов, который необходимо собрать. По словам Анатолия Савичева, 
президента Казахстанской ассоциации въездного и внутреннего туризма, многие туристы 
жалуются на тот факт, что получить Шенгенскую визу проще, чем в Казахстан. К тому же 
отменить визу достаточно непросто. Возможно, на это потребуется не один год [9]. Сроки 
получения казахстанской визы также оставляют желать лучшего. 

Чтобы развивать внутренний туризм, нужно облегчить доступ в нашу страну, одних 
ресурсов для этого не достаточно.С 15 июля 2014 года по 15 июля 2015 года правительство 
Казахстана постановило ввести безвизовый режим для граждан США, Нидерландов, 
Великобритании, Франции, Германии, Италии, Малайзии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Республики Корея и Японии [1], что должно повлиять не только на поток 
туристов, въезжающих в Казахстан, за счет граждан этих государств, но и на экономику 
нашей Республики, так как эти страны опережают нашу республику в своем развитии. В 
целях развития въездного туризма целесообразно включить эти страны в список государств, 
которые находятся с Казахстаном в безвизовом режиме. Не секрет, что в преддверии ЭКСПО 
и без того недешёвые казахстанские визы могут стать ещё дороже, так как спрос на визы к 
этому времени возрастет и туристы будут согласны на переплату, лишь бы получить визу 
вовремя и обойтись без бумажной волокиты. Для решения данной проблемы необходимо 
известить туристов посредством СМИ о возможности подачи документов на получение визы 
онлайн, уточнив сайт и правила регистрации на нем. 

 
Список использованной литературы 

1) Электронный ресурс: Требования для получения визы: 
http://www.advantour.com/rus/kazakhstan/visa.htm 

2) Электронный ресурс: Стоимость оформления визовой поддержки https://visakaz.kz 
3) Электронный ресурс: Шенгенская виза http://www.travel.ru 
4) Электронный ресурс:Список стран шенгенского соглашения на 2014-2015 

годhttp://sovety-turistam.ru 
5) Электронный ресурс:Список документов для получения шенгенской 

визыhttp://www.shengen-visas.ru 
6) Электронный ресурс:Стоимость оформления шенгенской визы http://www.shengen-

visas.ru 
7) Электронный ресурс: Стоимость шенгенской визы http://schengen.su 
8) Электронный ресурс: В преддверии ЭКСПО и казахстанские визы могут стать ещё 

дороже http://meta.kz 
9) Электронный ресурс: У Казахстана большой туристский потенциал http://kapital.kz 
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В настоящее время человечество столкнулось со все более обостряющимися 

противоречиями между постоянным ростом потребностей и невозможностью биосферы 
обеспечить их, не подвергаясь саморазрушению. Результатом этого явилось стремительное 
движение к глобальной экономике, что поставило под угрозу не только удовлетворение 
всевозрастающих потребностей, но и существование будущих поколений. Возникло 
реальное противоречие между переходом к новому этапу развития цивилизации и природной 
средой, в которой данное развитие осуществляется. 

Сейчас в мире происходит изменение. Спрос на услуги связанные с чистотой экологии 
повышается. Он стимулировал развитие разных сфер, в туризме это нашло отражение в 
формировании направлений экотуризма. В настоящее время, экологический туризм является 
одним из наиболее динамично развивающихся секторов туристской отрасли. Его годовой 
рост оценивается от 10-20 до 30%, а его доля в доходах от международного туризма 
достигает 10-15%[1]. 

«Экотуризм – это вид туризма, основанный на туристском спросе, связанный с 
туристскими потребностями в познании природы, сохранении экосистем с учетом интересов 
местного населения» [2, с. 220].Экологический туризм обычно понимается как активный, 
познавательный отдых людей, посещающих экологически чистые места, природные 
резервации, национальные парки и заповедники, или «туризм, с мягким прикосновением к 
природе». Строго говоря, любой цивилизованный вид туризма обязательно должен носить 
черты «экологичности», не нарушать природного равновесия, а тем более не причинять 
ущерб природным комплексам. 

Экологический туризм обладает следующими преимуществами: 
 Социальная значимость экологического туризма значительно больше, чем его 

экономическая значимость. 
 Повышение уровня экономической активности и стабилизации экономики региона 

при минимальных затратах. 
 Экологический туризм может стать альтернативой лесозаготовкам и браконьерской 

охоте. 
 Дополнительные средства, помимо прямых доходов от туризма (входная плата, 

различные взносы за тур, услуги, продажа сувениров, путеводителей и т.д.). 
 Правильное планирование туристских нагрузок и распределение туристических 

потоков. 
Существуют два основных подхода к выделению экологического сектора туризма. 

Первый подход – рассматривать экологический туризм как туризм, обращенный к природе, 
не наносящий ей ущерба, нацеленный на экологическое образование и просвещение, 
формирование дружественных отношений с природой, заботящийся о сохранении местной 
социокультурной среды и обеспечивающий устойчивое развитие района. 

Во втором случае экологический туризм рассматривается как вид устойчивого туризма. 
Под термином «устойчивое развитие» понимается улучшение качества жизни людей без 
превышения потенциальных возможностей экосистем. Сохранение структуры природной 
системы важно с точки зрения поддержания комфортности среды обитания человека и 
возможности удовлетворения жизненных материальных и духовных потребностей. Эта 
позиция наиболее перспективна, так как этот вид туризма имеет в своей основе и успешно 
реализует на практике главные принципы концепции устойчивого развития, как то: 
природопользование, не приводящее к деградации ресурсов, поскольку для восстановления и 
охраны последних используется часть выгод от его развития. При этом подходе объекты 
туризма могут быть как природного, так и искусственного происхождения.  

Сейчас важным вопросом является  разграничение двух распространенных терминов о 
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туризме: устойчивый и экологический. Под экологическим туризмом понимается форма 
туризма с определенными свойствами, есть определенные требования, прежде всего 
уникальность природного или природно-культурного явления, соблюдаться строгие правила 
по бережному отношению к окружающей среде. Устойчивый туризм - это не какой-то вид 
туризма, а это направление развития основанное на принципах концепции устойчивого 
развития. Такой туризм, который удовлетворяет все существующие потребности, но при 
этом развивается таким образом, чтобы обеспечить такими же возможностями последующие 
поколения. Включает и ресурсосбережение, как бережное отношение к биоразнообразию, 
так и сохранности всей окружающей среды, учитывает все культурные и социальные 
отношения.Поэтому можно утверждать, что любой экотуризм можно назвать примером 
устойчивого туризма, устойчивый туризм может быть любого другого вида, не обязательно 
экологическим. 

Сибирские регионы обладают большим рекреационным потенциалом для развития 
въездного  внутреннего туризма. Разнообразие ландшафтов обеспечивает в полной мере все 
типы экологического туризма: оздровительный, познавательный и спортивный. В южной и 
центральной частях Сибири для экотуристов представляют интерес Горный Алтай, Горная 
Шория и Кузнецкий Алатау. Горы, скалы, хвойные леса, поляны, покрытые ярким ковром 
полевых цветов, сухие степи, спящие озера и бурные горные реки поражают своей 
первозданностью. На юге Сибири, в южной части Красноярского края и Иркутской области, 
в Хакасии, Тыве и западной части Бурятии высятся Западные и Восточные Саяны. Их 
достопримечательностями считается «Саянский коридор» на реке Енисей, водопады на 
Дототе и Хамсаре, потухшие вулканы на востоке Тывы и множество озер Тоджинской 
котловины.Байкал, главный центр туризма Сибири, славится своими сказочными 
ландшафтами. Здесь соседствуют тайга и полупустыня, тундра и каменистая степь. Более 
половины из 2,5 тыс. местных видов животных и растений – эндемики. На Байкале 
действуют три заповедника и два национальных парка, в которых обитают бурый медведь, 
росомаха, сибирская косуля, горностай, соболь, снежный баран. Озеру Байкал 25 млн лет. 
Это самое глубокое озеро планеты, резервуар пятой части мировых запасов пресной воды 
[3].  

Экологический туризм является наиболее близким к окружающей среде сектором 
туризма. Можно утверждать, что экотуризм основан на созерцании естественного мира. 
Главной особенностью возникновения экологического туризма является снижение ущерба 
природной среде в соответствии с концепцией устойчивого развития. Таким образом, при 
переходе на устойчивое развитие экотуризм, по сравнению с другими видами туризма, 
способен обеспечить экономическое и экологическое равновесие. Можно отметить, что 
проблема устойчивого развития на сегодняшний день является глобальной в мировом 
масштабе. 

Экологический туризм в Сибири открывает определенные перспективы для 
экономического развитиярегиона. Рост туристских потоков вносит свой вклад в 
экономическую интеграцию мирового хозяйства, процесс, позволяющий более эффективно 
использовать ресурсы планеты. Вклад экологического туризма в экономическое развитие 
Сибирского региона тем выше, чем больше в нем используются продукты и материалы 
местного производства, а также местный персонал. Следует отметить, что экотуристы 
наиболее охотно используют местную продукцию и услуги. Поскольку для многих 
путешественников из развитых стран одним из наиболее привлекательных моментов 
является возможность побывать в нетронутых природных уголках и приобщиться к 
«примитивным» условиям жизни, представляющим резкий контраст с их повседневной 
комфортабельной городской действительностью. Однако действительно существенная 
выгода от этого достигается лишь в том случае, когда местные общины активно вовлечены в 
проекты развития. Для экотуризма характерна большая, нежели для традиционного туризма 
и многих других отраслей, степень вовлечения местных общин. 

Экологический туризм также способстует развивать рост благосостояния местных 
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жителей. Как обычно, бытовое обеспечение туристов требует продуктов сопряженных 
отраслей, а эти продукты часто завозятся из других стран. Но в экологическом туризме, 
местные продукты (питание, жилище, транспорт и т. д.) входят в специфику туристского 
предложения, а страна делает попытки наладить их производство. Это постепенно может 
добиться определенных успехов. Развитие экотуризма стимулирует развитие других 
отраслей и придает экономике страны большую степень устойчивости. Доходы от 
экотуризма позволяют более эффективно использовать ресурсы и применять более 
современные технологии, например: покупать новое оборудование, повысить 
образовательный уровень, и тем самым, качество трудовых ресурсов и др. Все это дает 
значительный импульс для развития роста благосостояния местного населения, особенно в 
районах, удаленных от крупных индустриальных центров, с не высоким уровнем 
экономического развития [4]. 

Кроме этого, экотуризм также помогает региону создавать рабочие места для местных 
жителей. Как обычно, иностранные туроператоры, владельцы туристских предприятий 
неохотно берут представителей местного населения на работу, особенно ту, что требует 
высокой квалификации. Но, развитие экологического туризма часто невозможно без 
использования особых знаний и навыков, которыми владеет только местное население. 
Привлечение населения в качестве рабочей силы предусматривается как важный внешний 
эффект реализации экотуристских проектов, который становится одной из движущих сил 
устойчивого развития местных экономик. При значительных темпах роста экологического 
туризма вносит существенный вклад в решение проблемы занятости региона. 

Следует отметить, что создаваемая при развитии экологического туризма 
инфраструктура  региона может быть использована для нужд местного населения и для 
развития экономики. Она включает в себя транспорт, бытовые коммуникации и др., так и 
социальную (мягкую) инфраструктуру (объекты здравоохранения, информационные центры, 
клубы и т. п.). В экотуристских проектах доля последней относительно выше, поскольку 
большую часть продукта составляют явления нематериальной сферы. 

Экотуризм открывает долгосрочные перспективы не только для экономического, но и 
социального развития.Экологический туризм является сектором туризма, наиболее близким 
к проблеме непосредственной охраны окружающей среды. С развитием экотуризма связаны 
смена моделей природопользования, ориентированных не только на экономическое и 
социальное развитие, но и охрану природного и культурного достояния. Эта отрасль не 
только сама пользуется благами своего развития, но и способна создавать внешние 
положительные эффекты[5]. Прежде всего, развитие экологического туризма приводит к 
рационализации землепользования. Многие территории в случае их туристского 
использования дают намного больший доход, чем при использовании их под сельское 
хозяйство и промышленность. 

Экологический туризм еще влияет на сферу культуры. Тесное взаимодействие туристов 
с традиционной местной культурой ведет к росту межкультурного и межнационального 
понимания и уважения. Как правило, традиционных туристов не беспокоят проблемы и 
особенности местных культур. Экотуристы наиболее тесно контактируют с местной 
культурой. В случае грамотного развития экотуризма это приводит к осознанию великого 
разнообразия культур народов планеты, пониманию их хрупкости и уважению традиций. 
Также развитие экотуризма предполагает рост образовательного уровня как экотуристов, так 
и населения принимающей стороны. Этот необходимый вклад в увеличение человеческого 
капитала является не только условием устойчивого развития, но и экономического роста. 

Таким образом, можно сказать, что экологический туризм является примером 
устойчивого туризма.Экологический туризм обеспечит устойчивое развитие региона, 
способствуя охране окружающей среды, экономическому развитию принимающей страны, 
росту благосостояния местного населения, созданию рабочих мест для местного населения и 
влиянию на сферу культуры. 
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Санаторлы – курорттық емдеу – арнайы орындар мен минералды су, емдік балшықтар, 

жылы қайнар бұлақтар және т.б. сияқты табиғи факторларға негізделген санаторлы – 
курорттық зоналарда кешенді емдік – профилактикалық көмек деген түсінік береді. 
Санаторлы – курорттық емдеуді көбіне ең табиғи, физиологиялық деп санауға болады. 
Көптеген ауруларда, әсіресе ремиссия кезінде, яғни, өткір ауру беті қайтқаннан кейін ең 
тиімді юолып табылады. Табиғи емдеу факторларымен қатар санаторлы – курорттық 
орталықтарда өзіне сай техникаларымен физиотерапия, диетотерапия, емдік дене 
шынықтыру, массаж, иглорефлексотерапия кеңінен қолданылады. Осының бәрі дәрілік 
препараттарды ең аз мөлшерде қолдануға, көптеген жағдайда олардан  мүлдем бас тартуға 
мүмкіндік жасайды [1].  

Қазақстан сияқты ешбір ел өзінің бай курорттық ерекшеліктерімен мақтана алмайтын 
шығар себебі, біздегі курорттық зоналардың ерекшелігі мен түрлілігі сан алуан. Бірақ, 
еліміздегі пост кеңестік кезеңдегі курорттар заманауи халықаралық стандарттар талабына 
сай келмейді. Сондықтан, Қазақстанда керемет дамыды, мына курорт халықаралық 
стандартқа сай дейтіндей курорттарымыз жоқтың қасы. Бірақта, қазіргі инновациялық 
дәуірдің дамуында санаторлық-курорттарды жаңа серпінмен дамыту талабы өткір мәселе 
болып тұр. 

Қазақстандағы санаторлы – курорттық емделудің тарихы жиырма үш жылдық 
тәуелсіздік тарихының шегіне кетеді. Қазіргі таңда еліміздің территориясында белгіленген 
санда санаторлы – курорттық орындар жұмыс жасайды. Еліміздің әрбір аймағында аурудың 
түрлерін барынша табиғи жолмен емдейтін санаторлы – курорттық орталықтар ашылған. Бұл 
орталықтардың  Қазақстанда тұратын халық үшін маңызы өте зор [2].  

Мысалы, Юрмаладағы «Белоруссия» санаторийі 2013 жылы дамудың жаңа идеясын 
ұсынып отыр, олар өз санаторийлерінде емдеу үрдісіне иттерді пайдаланып, туристерді 
қызықтыруда. Мамандардың айтуы бойынша иттердің емдеуге пайдалану 
анималотерапияның (емдеу үрдісіне жануарларды пайдалану) бір түрі деп еептейді. Итпен 
емдеу арнаулы жаттығулар арқылы, писхолог немесе реабилиотолог арқылы іске асады.  
Сабақтар арнаулы киногпен кіші бес адамдық топпен жүргізіледі. Адамдар: күйзеліс, жүйке 
аурулары, дене бітімі аурулары, балалар аутизмі, балалар аутизмі, паралич ауруларын, ойлау 
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т.б. ауруларды емдеуге қолданылады. Осындай ерекше санаторийлерге көптеген туристер 
барып, осы санаторийдің атақтығы күннен күнге артуда. 

 «Арман» санаторийі Оңтүстік Қазақстан облысынан 130 шақырым км, Сарыағаш 
ауданының Көктерек елді мекенінде орналасқан. Көктерек елді мекенінің климаты құрғақ әрі 
континентальды болып саналады. Жазы қапырықты, қысы жұмсақ әрі қысқа, емделуге 
қолайлы жер. Өзінің алғашқы емделушілерін 1982 жылы 12 тамызда қабылдаған. 1992 
жылдан бастап барлық союз елдернің Ішкі Істер Министрлігінің емделушілерін қабылдаған, 
ал 1993 жылдан бастап Қазақстанның Ішкі Істер Министрлігінің барлық жұмысшыларын 
қабылдай бастады. [3].  

«Арман» санаторийінің қазіргі бәсекелестігін арттыру үшін оған, келесідей ноу-хау 
керек сияқты. Оны балаларға арналған емдік шипажай ретінде құруды ұсынуға болады.  

Шипажайдың бұлай ерекшеленуіне бірнеше факторлар әсер етеді:  
- қазіргі жастардың спортқа көптеп қызығуы; 
- мемлекет тарапынан спортты қолдау; 
- халықты спортқа баулу; 
- ерекше ноу-хау енгізу; 
- ғарышкерлердің демалыс, сауықтыру орталығына айналу; 
- туристерді тарту. 
Осы «Арман» шипажайын дамытудың негізгі мақсаттары: «Арман» шипажайының 

имиджін арттыру, келушілер ағынын арттыру, Қазақстандағы алдыңғы қатарлы шипажайға 
айналдыру.  

Шипажайды дамыту үшін бірнеше келелі істер атқару керек: 
1. Ғимарат түрін жаңа заман талаптарына сай қайта қалпына келтіру керек. Ғимарат 

түрі балалар символдарды бейнелейтін «Бөбек» типінде қайта қалпына келтіру ұсынылады.  
2. Мемлекет тарапынан ұйымдастырылған дұрыс саясат, яғни барлық кезде осы 

шипажайға балалардың қайта қалпына келу жағдайларын ұйымдастыру және білікті 
мамандармен кеңесе отырып, өздерінің физикалық жаттығуларын табиғат аясында өткізу. 
Себебі, климаттық жағдайы өте ыңғайлы болып табылады, маусымның көп бөлігі жылы, 
ыстық болып табылады. 

3. Шипажайдың әлеуметтік-экономикалық  дамуының  индикаторын анықтау. Оны 
анықтау бірнеше келелі блоктарға бөліп қарастыруға болады, индикаторлар тұрғын 
халықтың жағдайына лайықталып алынады (кесте 1) 

 
Кесте 1 - «Арман» шипажайының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикаторлары [3] 

Блоктар Блоктар іші 
Блок 1. Өмір сүру деңгейі 1.1 Демографиялық көрсеткіштер 

1.2 Ата-аналардың табысы 
Блок 2. Білім беру мен 
қаржының экономикалық 
базасы 

2.1Өндірістік сектор 
2.2 Еңбекпен қамту 
2.3 Инвестициялық қызмет 
2.4Бюджет 

Блок 3. 3.1 Демалушылардың саны  
3.2 Ұсынылған жатын -күндер  
3.3Ұсынылған жатын-күндердің өсімі 
3.4 Санаторийде демалушылардың өсімі 
3.5 Жолдама сатудан кіріс 
3.6 Санаторийдің салық үлесі 
3.7 Жалпы ақылы қызмет көлеміндегі санаторлық-емдік 
қызметінің үлесі 

Блок 4. Қызметтер саласы 
мен шаруашылығы  

4.1Ақпараттық қызметтер, тұрмыстық қызмет көрсету және 
қоғамдық тамақтану  
4.2 Білім беру 
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4.3 Тәртіп сақтау 
Блок 5. Экология 5.1 Рекреациялық, емдік, тарихи-мәдени бағыттағы жерлер 

5.2 Бақтық – парктік аумақтар 
5.3 Табиғи жағдайдағы физикалық жаттығулар 

 
«Арман» шипажайының географиялық орналасуы өте ыңғайлы, оның айналасында кіші 

елді мекен орналасқан, екі-үш ірі қалалар орналасқан, яғни демографиялық көрсеткіштер 
қолайлы болып табылады.  

2. Шипажай білім беру мен қаржының экономикалық базасы блогында негізгі өндіріс 
көзі балшықпен емдеу болып табылады, сондай –ақ, осы өңірдегі халықтарды жұмыспен 
қамту стратегиясын қолданады және негізгі инвестициялық қорды жеке инвестициялық 
қолдаудан, яғни осы ел азаматтарынан іздейді. Және бюджет үнемі шипажайды қалыпты 
ұстауға бағытталады, ондағы негізгі қаражат келесі 1 суретте  көрсетіледі: 

 
Сурет 1   - «Арман» шипажайының бюджеті [3] 

Ескерту: Автормен құрастырылған 
 
Сондай-ақ, шипажайдағы бюджет көлемі үнемі шипажайды қалыпты жағдайда ұстауға 

және күнделікті қажетті өнімдерді әкелуге бөлінеді. Оның мөлшерлі жағдайы келесі 2 
суретте көрсетілген: 
 

Тамақ
өнімдері; 
2271260,2

Жиһаздар; 
165530

Мамандандыр
ылған 

құралдар; 
430160

Балаларға 
арналған 
спорттық
құралдар; 

14236,2
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Сурет  2   - Шипажайдың бюджет бөлінісінің көрінісі. 
Ескерту: Автормен құрастырылған 

 
Суреттегі барлық көрсеткіштер, осы жердің, елдің өз өнімдері болғандығы 

қадағаланады, бірақта, бізде, әсіресе, денсаулығы шектеулі адамдарға арналған арнайы 
құралдардың болмауына байланысты, оларды шетеледерден арнайы тапсырыспен 
алдырылады, ол әсіресе, Германия мен Израиль мемлекеттері.  

Келесі келелі блок демалушылардың бірнеше сегментін қабылдайды, олар әсіресе, 
мүмкіндігі шектеулі балалар мен спорт мектептерінде оқитын оқушыларды қабылдайды. 
Мысалы, Қазақстанның бірнеше қалаларында спорт мектептері бар: Алматы қаласында 
Бекзат Саттарханов, Балуан Шолақ атындағы және Астана қаласындағы мектептер. Сондай-
ақ, бізде көптеген балалар, түрлі жарыстарға қатысады, түрлі жүлделерге ие болады, осындай 
балалар мен жасөспірімдерді де осы шипажайда қабылдау орынды болар еді.  

Келем деушілерге шипажай өз қызметін ұсынады, олардың бір ерекшелігі, 
қабылдаушыларды жас шамасына қарай бөліп, өз бағдарламаларын ұсынады. Шипағайға 
келушілердің күндері шектелмеген және шипажай арнаулы күнделікті келіп-кетушілер өз 
қызметін ұсынады.   

Шипажай өз қызметтерін жарнамалау барысында, жергілікті және облыстық, 
республикалық ақпарат көздерін пайдаланады.  Шипажайда білім беру ісі үнемі іске 
асырылады, әсіресе, онда мүмкіндігі шектеулі балаларды өмір сүруге үйрету сабақтары 
көптеп жүргізіледі, сабақтарды арнаулы дайындалған білікті мамандар іске асырады, 
мысалы, сөйлеу мәнері бұзылған балалар мен физикалық жүктемеден кейін оңалу үрдістерін 
үйрету, массажды дұрыс жасау сабақтары, ойлау қабілетін арттыру сабақтары (әсіресе, 
шахмат, үстел теннисі, тоғыз құмалақ, асық ату) ұйымдастырылады.   

Емделушілердің өзіндік бағдарламаларына сай түрлі емдік, тарихи, мәдени жерлерге 
маршруттар ұйымдастырылады (мысалы, Түркістан қаласы, Ташкент қаласы, т.б.). Маршрут 
жетекшілері ретінде «Туризм» мамандығының менеджерлері алынады, ол оы аумақтағы 
туризмді дамытуға мүмкіндік береді.  

Шипажай маңайында «Балғын балалық шақ» атындағы бақтық-парктік алаң 
ұйымдастыру керек, онда келген туристердің түрлі бағдарламалық жаттығулары орындау, 
рекреациялық күшін қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.  

Емделушілердің емдік бағдарламалары жеке бекітілген емдеу процедурасына 
байланысты емдеуші дәрігердің бекітуімен іске асырылып, немесе кішігірім топтармен 
ұйымдастырылады. Шипажайдың емдеуші дәрігерлері арнаулы дайындықтан өтіп, олар 
балалардың физикалық ерекшеліктерін білетін мамандар ретінде қабылданады.  
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Туризм елдің экономикалық жағдайын артық шығынсыз арттырудың жолы болып 
табылады. Себебі, әлемдік тәжірибенің өзі көрсетіп отырғандай, аршынды адыммен алға 
кеткен мемлекеттердің көпшілігі өз қоржындарын түрлі инвестициямен толтыру кезінде 
көбіне көп осы салаға арқа сүйейді.  

Расында, экономиканың қарыштап дамуында туризмнің алар орны айрықша. Оған 
ешкім күмән келтірмейді. Дүниежүзілік туристік ұйымның соңғы кездегі таратқан 
мәліметтеріне қарағанда, осы саламен айналысатын мемлекеттер қазынасына сырттан 
түсетін инвестицияның 10 пайызға жуығы тек біз сөз етіп отырған табыс көзінің еншісіне 
тиесілі екен. Сонымен қатар, әлемдік ұлттық жиынтық өнімнің 6%, әлемдік инвестицияның 
7%, әр  16-жұмыс орны, әлемдік тұтынушы шығындарының 11%, барлық салық түсімінің 5% 
келеді. Сондықтан да туризмнен түскен кіріс дүние жүзі бойынша әлі күнге дейін мұнай 
экспорты мен көлік сатудан кейінгі үшінші орынды иеленіп келеді. 

Қазақстан туризмінің жағдайын көтеру үшін туристік қызмет көрсетулерде 
тұтынушыларға ұсынатын басты тауар  туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
қажет. Туристік өнімнің басты міндеті – тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыру 
болып табылады.  

Мемлекетіміздің алдында тұрған ең маңызды мәселелердің бірі - қазақстандық және 
шетелдік азаматтардың әртүрлі туристік қызметтерге қажеттілігін қанағаттандыру үшін кең 
мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті 
туристік кешен құру, саланы дамытудың экономикалық және құқықтық тетіктерін әзірлеу,  
Қазақстанның туристік өнімінің сапасын қамтамасыз ету. Қазақстанда ұсынылатын көптеген 
турлар жаяу, тау және атты туристік қызметтер түрлеріне жатады. Бірақ, бұл турлар жайында 
ақпарат жеткіліксіз және осы туристік өнімнің өзі сатуға дайын емес.  

Қазақстан Туристік Ассоциациясының және IPK (Institute for Public Knowledge) 
компаниясының эксперттерімен өткізілген талдау Қазақстанның туризм саласы үлкен 
потенциалға ие екендігін көрсетті.   Онда Қазақстанның ұлттық парктері және 
қорықтарының саны, аса көрнекті мәдени мұра орындары және сарқылмас табиғи 
байлықтары есепке алынған болатын. Жергілікті туристердің пікірлеріне зерттеу және 
сауалнама жасау Қазақстанды бірнеше мың жыл көлемінде көшпенділер өмір сүрген және 
өздерінің шынайы мәдениетін қалдырған мемлекет екендігін дәлелдеді.[1] 

IPK халықаралық компаниясының 2012 жылы жүргізген маркетингтік зерттеуі 
бойынша шетелдік туристер келесідей туризм түрлеріне қызуғушылық танытады (Сурет 1). 

Берілген мәліметтерден шетелдік тұтынушылардың далалық сафариге, соның ішінде 
далалық аймақтарда джиппен саяхат және ұлттық аң аулауға сұранысының жоғары екендігін 
көруге болады. Алайда, далалық сафари туризмінің ресурстары болғанымен, 
инфрақұрылымы төмен деңгейде.  Маңыздылығы бойынша екінші орында – мәдени – 
танымдық туризм. Соңғы жылдарда туризмнің осы түріне еуропалық және американдық 
туристер назар аударуда. Осыған байланысты елімізде құрамында Ұлы Жібек жолы бойында 
орналасқан объектілер, көшпенділер мәдениеті және 9 мыңнан астам ескерткіштер бар 7 
аймақ қолға алынған. Олардың басым көпшілігінде реставрациялық жұмыстар жүргілізіп, 
қалпына келтірілуде. Үшінші орында – экологиялық турлар. Экологиялық туризм аз шығын 
жұмсалатын және тартымды туризм түріне жатады. Бұл туризм туристерге қоршаған 
ортаның табиғилығын сезінуге, табиғат ескерткіштері мен көрікті жерлерін көруге, 
жануарлар мен құстарды бақылауға мүмкіндік береді. Қазақстанда 900 шамасында ұлттық 
қорықтар мен парктерге маршруттар ұйымдастырылған. Қазақстанда тау туризмін де 
дамытуға көңіл бөлінуде. Республикада Медеу, Шымбұлақ, Табаған, Ақбұлақ және Тянь – 
Шань тау массивтерін алатын 20 тау зоналары бар. Осы аймақтарда тау шаңғы базаларының 
құрылысы қалыптасып жатыр. Тау туризмінен бөлек шетелдік туристерді туризмнің 
экстремалдық, спорттық және оқиғалық түрлері де қызықтырады.  

 
Сурет 1. Шетелдік туристер тарапынан қызығушылыққа ие туризм түрлері 
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Қазақстандағы туристік өнімдерді бөлудің өзіндік ерекшеліктері бар, яғни фирмалар 
туроператорлар және турагенттер болып жұмыс жасайды және бір уақытта екі функцияны 
қатар атқарады. Туроператорлардың көп бөлігі бастамашы (инициативті) болып табылады 
және сыртқы турлармен қатар мемлекеттің ішкі сапарларын да ұйымдастырады. 2012 жылы 
Қазақстан 1994 туристік ұйымдар мен фирмалар тіркелінген. Осы фирмалармен қызмет 
көрсетілген адамдар саны 641,3 мың адамды құрайды. Алдыңғы жылмен салыстырғанда 2%-
көбейген (630,6 мың адам, 2011 жыл). Туристік қызмет құрылымында ішкі туризм 31,5%, 
кіру туризмі 4,7%, шығу туризмі 63,8% құрайды.[1] Қазақстандық туроператорлардың 
көпшілігі шетелге бағытталған турларды ұсынады. Мысалы, ТезТур, Саят, Три кита және т.б. 
Олар қазақстандық турөнімді қалыптастырмайды. Сондықтан да, біз қазақстандық турөнімді 
қалыптастырып және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндігі бар 
туроператорларды салыстыруды жөн көрдік (Кесте 1). 

 
Кесте 1. Қазақстандық турөнімді қалыптастыратын туроператорлар және олардың 

көрсететін қызметтері  
Туроператорлар Турларға сипаттама Бағыты 

Көмектур(Алматы) Іскерік турлар Қазақстан және шетелге 
бағытталған[2] Танымдық турлар 

Емдік турлар 
“Рахмановские 
ключи” ЖШС 

(Өскемен) 
 

Емдік туризм (курорттық сауықтыру, 
қалпына келтіру емдері) 

Белуха тауы[3] 

Тау – шаңғы туризмі Алтай тауы 
Жағажай туризмі Бұқтырма суқоймасы 

Фараб (Алматы) 
 

Әлем бойынша саяхаттау және 
демалыс 

Қазақстан бойынша және 
шетелге бағытталған турлар 

Санаториялық – курорттық емдеу 

Шетел колледждерінде тіл курстары 
Бизнес турлар, көрмелер, 

конференциялар, семинарлар 
Балалар және жасөспірімдерге 

арналған турлар 
Восток-Тур-Драйв 

(Өскемен) 
Багги турлар Қазақстан бойынша турлар 

 Рафт турлар 
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Тау – жаяу турлар  
 Пейнтбол турлар 

Снегоходтар 
Скалодром 

Экстрим парк 
Жегілген иттермен серуендеу 

Astana Best Travel 
(Астана) 

Экскурсиялық турлар Қазақстан бойынша және 
шетелге бағытталған 

турлар[4] 
Іскерлік турлар 

Той турлары 
Мемлекеттер бойынша біріккен 

турлар 
Емдік турлар 

*Авторлармен дайындалған 
 
Аталған туроператорлар қазақстандық туристік өнімнің жасаушылары болып 

табылады. Осы туроператорлардың қызмет көрсету сапасын және туристік нарықтағы 
белсенділігін бағалау мақсатында, біз аталған кәсіпорындардың интернет-сайттарында 
клиенттердің қалдырған пікірлерін талдадық. Жүргізілген талдаудың нәтижесінде, келесідей 
үш туроператордың қызметтеріне сұраныстың жоғары екендігін анықтадық:   

1. КөмекТур (Алматы); 
2. «Рахмановские ключи» ЖШС (Өскемен); 
3. Astana Best Travel (Астана). 
Осы туроператорлардың ұсынатын Қазақстан бойынша экскурсиялық турларға, 

танымдық және емдік туризмге ішкі және шетелдік туристер тарапынан қызығушылық 
басым.  

Ұсынылатын қазақстандық турөнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бірден – 
бір әсер ететін фактор – транспорт. Транспорттық тасымалдаулар туристік 
инфрақұрылымның маңызды элементі және туристік өнімнің құрамына кіретін қызметтердің 
негізгі кешені болып табылады. Транспорт тур бағасының құрылымында негізгі үлесті ала 
отырып, саяхаттың ұзақтығы мен алыстығына қарай 20%-дан 60%-ға дейін тұрақсызданады. 
Шетелдік келушілерге Қазақстанның ашық және қонақжай имиджін қалыптастыру үшін, 
сонымен қатар, экономикалық – туристік қатынастардың мүддесін қорғау үшін мемлекеттің 
транспорттық саясатын қайта қарастыру өте маңызды болып табылады.  

Саяхат кезінде туристерді тасымалдауда туристік ұйымдар транспорттың бірнеше түрін 
қолданады. Транспорттық қызметтер құрылымында негізгі үлесті авиациялық транспорт 
алады. Әуе транспорты - тез және қарқынды дамып келе жатқан әлемдік шаруашылықтың 
саласы.  

Қазақстан авиакомпанияларының құрамында қазақстандық әуе жолдары және 
Қазақстаннан шығатын халықаралық әуе жолдарында жүзеге асатын тұрақты және чартерлік 
рейстерді орындайтын тасымалдаушылар бар. Ел аумағында бар болғаны 10-нан аса әуе 
тасымалдаушылары бар. Олардың ішінде көлемі жағынан ең үлкендері – Эйр Астана және 
Скат әуе компаниялары.  

 
Кесте 2. Қазақстан әуекомпанияларының баға айырмашылығы  

Авиакомпания 
Жұмысы 
басталған 

жыл 

Ішкі ұшулар, бағасы, 
тг 

Сыртқы ұшулар, 
бағасы, тг 

SCAT 1997 Астана – Алматы, 
эконом класс – 27 068 тг; 

Астана – Стамбул, 
эконом класс – 123 000 тг 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SCAT_(airline)&action=edit&redlink=1
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Авиакомпания 
Жұмысы 
басталған 

жыл 

Ішкі ұшулар, бағасы, 
тг 

Сыртқы ұшулар, 
бағасы, тг 

Air Astana 2001 
Астана – Алматы, 
эконом класс – 31 223 тг; 
бизнес класс – 56 481 тг. 

Астана – Стамбул 
эконом класс –65 025 тг; 
бизнес класс – 136 354 тг, 

Bek Air 2011 
Астана – Ақтау, 
эконом класс – 30 915 тг; 
бизнес класс – 40 915 тг. 

- 

*Авторлармен жасалынған 
 
Аталған осы үш әуе компаниялары Қазақстан ішінде және шетелдерге қарай 

жолаушыларды көп тасымалдайды. Кесте 2-де  көрсетілген бағаларға сәйкес Эйр – Астана 
әуе компаниясының бағалары қалған екі компанияға қарағанда қымбат. Ал Скат және 
БекЭйр компанияларының бағасы арзан, мүмкін содан болар,  көрсетілетін қызметтер сапасы 
төмен және ұшу кезінде көптеген қолайсыздықтар туғызады. Осыдан туатын мәселе 
Қазақстан аумағында сапасы мен бағасы қол жетімді әуе компанияларының санын көбейту 
қажет. Себебі, Қазақстанның ішкі туристік нарығындағы туристік өнімнің бағасына билет 
құны тікелей әсер етеді.  

Сонымен бірге, қазақстандық турөнімді жасауда экскурсиялық турлардың алатын орны 
ерекше. Себебі, экскурсиялық турлар кез келген турөнімнің негізгі құраушысы болып 
табылады. Сондықтан да, Қазақстанның ірі қалаларында туристік экскурсияны 
ұйымдастыратын автобустар үлкен мәнге ие.  Қазіргі таңда мұндай мақсатта қолданылатын 
автобустар тек Астана қаласында ғана бар. Олар - жалпы саны екеу, “Astana Bus Tours” екі 
қабатты автобустары. Бұл жоба “Менің елім” ішкі туризмді дамыту ассоциациясы мен 
Астана әкімшілігі және Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен жүзеге 
асырылды. Аталған автобустар “Hop on Hop off” жүйесімен жұмыс жасайды. Осындай 
автобустар шетел мемлекеттерінің туризм саласында кеңінен қолданылады және әлемнің 
үлкен қалалары мен астаналарының туристік символына айналған.  Қазақстанның басқа ірі 
қалаларында осындай автобустарды қолданумен жүргізелетін туристік экскурсияларды 
ұйымдастыру Қазақстан атынан ұсынылатын туристік өнім түрлерін толықтырады. Сонымен 
қатар, олардың заманауи жаңа технологиялармен жабдықталуы және мамандандырылған гид 
– экскурсоводтардың болуы туристер тарапынан қызығушылықты арттырады.  

Мақаланы қорытындылай келе, туризм инфрақұрылымын және туристік 
экскурсияларды дамытуға мүмкіндік беретін келесідей ұсыныстарды ұсынамыз: 

• Қолданыстағыларын жетілдіру және жаңа (үлкен емес) әуежайлар мен Мемлекеттік 
шекарадан өткізу пункттерін, сондай-ақ тікұшақ алаңдарын салу; 

• Әуе тасымалына қолжетімді баға ұсыну есебінен қолданыстағы ішкі әуе 
маршруттарға арналған рейстерді толтыру және жаңа әуе маршруттарды іске қосуды 
арттыру; 

• Турөнімді өткізу қабілетін арттыру мақсатында Астана, Алматы және Шымкент 
қалаларындағы әуежайларды кеңейту; 

• Қалалар арасындағы кіші авиацияны дамыту; 
• Астана және Алматы қалаларында шолу экскурсияларына және шопинг-саяхаттарға 

арналған туристік автобус маршруттарын ашу. 
Зерттей келе, жаһандану кезеңінде қазақстандық туристік өнімдердің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатында келесідей туристік өнімдерді туристік нарыққа енгізуге 
ұсыныс береміз: 

 Қазақстанда болашақта дамытуға болатын турөнімнің негізгі екі түрі: ішкі туризм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Air_Astana
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bek_Air


4183 

және іскерлік сапарлар. Бұл екі туристік өнім халықаралық нарықта үлкен мүмкіндіктерге ие. 
Ішкі туризм Қазақстанның ЖІӨ-не қарағанда екі есе өсетін болады, іскерлік туризм 
мемлекеттің ЖІӨ-мен қатар өсетін болады.  

 Қазақстан бойынша экологиялық турлар ел аумағында жоғары потенциалға ие, бірақ 
халықаралық нарықта бәсекеге қабілеттілігі төмен. Осы турөнімге деген әлеуетті 
қызығушылық 8,9 млн адамды құрайды (немесе жалпы әлеуеттің 63%-і). Бұл турлар әлемдік 
нарықта ең таңдаулы позицияға ие және Қазақстанның табысының негізгі көзі бола алады.  

 “Далалық сафари”  деп аталатын турөнімнің жаңа типіне 6,6 млн туристік лектің 
қызығушылығы көрініс табуда, дегенмен, қазіргі таңда осы турөнім әлемдік нарықта үлкен 
сұранысқа ие болатындай жүйелі философиямен және дизайнмен ұсынылған жоқ.  

 Қазақстанда Каспий теңізінде жағажай туризмін дамытуға болатындай мүмкіндіктері 
бар. Бұл турөнімнің әлеуеті жоғары болғандықтан, оны халықаралық стандарттарға сай 
жасау қажет. Аталған туристік өнім әлеуетті туристік лектің 6,7 млн-ын тартады және 
Қазақстан үшін үшінші перспективалық туристік өнім болуға мүмкіндігі бар.  

 Сонымен қатар, орташа әлеуетке ие екі туристік өнімді атауға болады: жабайы 
табиғаттан әсер алу және Байқоңыр ғарыш айлағы. Жабайы табиғат бойынша турлар қазіргі 
таңда Қазақстанда анағұрлым сатылымға ие. Бірақ туристік лектің 3,2 млн потенциалымен 
негізгі өнім бола алмайды. Байқоңыр ғарыш айлағы 2,7 млн шетел туристік лектерін қамтуы 
мүмкін. Ол егерде халықаралық класқа сәйкес инфрақұрылыммен жабдықталса, 
Қазақстанның табысты өнімі бола алады.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. Оспанов Г.М. Международный туризм как форма внешнеэкономической 
деятельности Казахстана// Диссертация PhD. Қарағанды. 2014. 134-136б. 

2. www.komektour.ucoz.kz  
3. www.altaytravel.ru  
4. www.astanabesttravel.kz  
5. Смыкова М.Р. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг. – Алматы. 2006. 
 
 
ӘОЖ 338. 48 (574.53) 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫ 
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 
Жақан Айдана Әлібекқызы, Күзербай Нургуль Кенжебекқызы 

Kuzerbai.nurgul@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің  

1-курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Н.Жолманова 

 
Қазақстан Республикасының Президенті- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-

2050» стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің саяси бағыты» атты Қазақстан 
Халқына Жолдауында, Қазақстанның 2020 жылға дейінгі дамуында жаңа межелер 
көрсетілген. Ал туризм ел экономикасының басымды бағыттарының бірі ретінде 
туризмді дамыту қажет.Туризм қазіргі таңда әлемдік экономикада маңызды 
салалардың бірі болып отыр. Дүниежүзілік Туристік Ұйымның мағлұматы бойынша 
туризм әлемнің Жалпы Ұлттық Өнімнің оныншы бөлігін, халықаралық 
инвестицияның 11 астам пайызын құрайды .[1] 

Оңтүстік Қазақстан  аймағы инфрақұрылымы дамыған, өнеркәсіптік және ғылыми-
мәдени жағынан маңызды, орасан зор табиғи қорлары мен жеткілікті еңбек ресурстары бар 
үлкен өндірістік - экономикалық мүмкіндіктері бар аймақ болып табылады. Ерте кездердің 
өзінде Оңтүстік өңірі, оның Отырары мен Түркістаны, Сайрамы мен Шымкенті, Қаратауы 

http://www.komektour.ucoz.kz/
http://www.altaytravel.ru/
http://www.astanabesttravel.kz/
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мен Алатауы, Мырзашөлі мен Қызылқұмы, Созағы мен Қазығұрты, Сырдариясы мен 
Арысы сияқты таулары, өзен-сулары, жазиралы далалары, берекелі құмдары баршаға 
белгілі болған. Аймақта туризмнің бірнеше түрлерін бір-бірімен сабақтастыра дамытуға 
болатын мәдени, танымдық, тарихи, діни, санаторлық, емдік-сауықтыру туризмінің үлкен 
әлеуеті бар. 

Кең байтақ Қазақ жері әлеуметтік-экономикалық жағдайы, халықтың тұрмысы мен 
шаруашылық қызметіне қарай бірнеше шартты түрде аймақтарға бөлінеді:солтүстік, 
оңтүстік, шығыс, батыс және орталық. Әр аймақтың өзіне тән туристік әлеуеті бар. 

Әсіресе Оңтүстік  Қазақстан аймағында табиғат байлықтары  көп кездеседі. Оңтүстік 
Қазақстан аймағында - ОҚО, Алматы, Жамбыл, Қызылорда облыстарына саяхаттаушылар 
саны көп.Аймақ өзінің бай тарихи және мәдениетімен атақты, оның негізігі дәлеледері  Тараз 
қаласында орналасқан Айша-Бибі, Қарахан, Бабаджа-Хатун  архитектуралық мавзолейі; 
Түркістан  қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі, Қызылордадағы Оқшы Ата кесенесі 
және  т.б.   Сонымен қатар  Алматы облысындағы Жетісу өлкесіндегі ғажайып Сақтардың  
мазаратты дөңбешіктері Тамғалы тастарында айтуға болады.  Оңтүстік Қазақстан  аймағында 
әлемге әйгілі атақты Байқоңыр ғарыш айлағы  орналасқан.[3] 

Аймақ Қазақстанның  тарихи орталығы,  мұнда 1111 тарихи және мәдени ескерткіштер 
бар: 931-і археологиялық, 44-і тарихи, 136-ы сәулет ескерткіштері болып табылады. 

 Аймақта еліміз үшін өте маңызды  Қожа Ахмет Яссауи  кесенесі мен көне Отырар мен 
Сауран, Сайрам, Сығанақ тағы басқа ежелгі  қалалар орналасқан. Аймақ этнографиялық, 
тарихи-археологиялық  нысандармен  кеңінен қамтылған және әлемдік туристік нарықта 
сұранысқа ие табиғи демалыс  орындарына ие, олар:  Ақсу-Жабағлы,  Сайрам-су, Өгем, 
Біркөлік шатқалдары. Осы аймақтарға саяхат жасауды жеңілдету мақсатында жыл сайын  
облыстық, республикалық маңызы бар жолдар ағымдық және күрделі жөндеуден өткізіліп 
тұрады, солардың ішінде «Батыс Еуропа  - Батыс Қытай» магистралын салынуы туризмді 
дамытуға едіәуір үлес қосады деген сенімде. [4] 

Аймақта туризмді дамытудың негізгі басымдықты бағыттары бойынша жұмыстар 
атқарылуыда: 

 - мінәжат ету; 
 - экологиялық; 
 - емдеу-сауықтыру; 
 - балық, аң аулау және т.б. туризм түрлері бойынша. 
 Өңір өзінің туристік мүмкіндіктерін таныту үшін халықаралық туристік іс-шараларға, 

көрмелерге, жәрмеңкелерге  тұрақты түрде қатысып отырады.  
Оңтүстік Қазақстан  аймағында  туризмді дамыту мақсатын жүзеге асыру үшін, қажетті 

бірегей туристік рекрациондық ресурстар бар, олар тек қана еліміздің ғана емес, бүкілі 
әлемнің тарихы құнды жәдігерлері болып табылады. оған дәлел аймақтағы бірнеше тарихи 
ескерткіштердің ЮНЕСКО ұйымының ерекше қорғау алуын жатқызамыз. Бұл ресурстар 
халықаралық стандартқа сай туристік қызметті дамытуға  республикадағы туристік 
индустриямызды қалыптастыруын қамтамасыз етеді. 

Оңтүстік Қазақстан аймағы  бойынша  бүгінде туристік инфрақұрылымды дамытуға 
мемлекеттік тарихи ескерткіштер, табиғат және мәдениетке  келесілерді жатқызуға болады – 
Түркістандағы Күл-төбе қалашағы, жер асты жолдары, Рабиға Сұлтан-бегім, Таукехан, 
Есімхан, Жәңгірхан, Абылай хан кесенелері, ортағасырлық монша, көпірлер мен тарихи 
дарбазалар,  Арыстан баб кесенесі, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі, тарихи құрылысты, 
коммуникация жүйесі, Түркістан-Отырар көлік тас жолы, Шымкент қаласы, ұлттық 
құрылыс, 150 орындық "Саяхат" қонақ үйі, керуен-сарай Беглербек, Исмаил ата мен Ысқақ 
ата мешіті, тарихи орталық Сайрам ауылы, Жуан төбе қалашығы, Бөріжары бейіті, Аққойлы 
мешіті, Ақсу-Жабағалы қорығы, Отырар қалашығы,  Арыстан баб кесенесі, ортағасырлық 
Баба ата сарайын, «Қырық қыз» бекінісі, Сауран қалашығы Үшарал-Жаркент-Алматы-Тараз-
Шымкент-Түркестан-Ташкент  көлік жолын және т.б. жатады.[5] 

 Оңтүстік Қазақстан аймағы бойынша туристік аймақтардың құрылысы қазіргі таңда 
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қолға алынып отыр  мысалы, туристік аймақ құрылысы бойынша халықаралық туризмді 
дамыту тәжірбиесін және ДТҰ-ның ұсынысы бойынша аймақта табиғи және тарихи-мәдени 
ерекшіліктер құрылысын жүргізу жобалары қаралды. Жергілікті  мемлекеттік басқару 
органдары 2015 жылға туристік обьектілерді қалыптастыру жобаларын әзірлеуде , мұнда  
қаржылық обьектілерін, мұражай және тарихи кесенелерді, ескерткіштерді қайта өркендету 
мәселелері қарастырылған. 

Аймақ көлемінде 2014 жылдың 1 қаңтарындағы есептік талдау нәтижелері бойынша 
101 туристік ұйымдар мен 89 жеке кәсіпкерлер өз қызметтерін жүзеге асыруда. [2] 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2011 жылы аймақ 
территориясында  161 туристік объект болды, олардың  ішінде:туристік фирмалар - 52, 
туристік қызметпен айналысатын жеке кәсіпкерлер саны – 31, орналастыру орындары - 78.  

Ал 2012 жылы туристік объект құрамына тағы  102 объект қосылды, яғни 263, оның 
ішінде:  туристік фирмалар – 89, туристік қызметпен айналысатын жеке кәсіпкерлер – 52, 
орналастыру орындары – 44 объект қосылып 122 болды. 

Бұл көрсеткіштерге сүйене отырып 2013 жылдың қаңтар-желтоқсан  айлар арасында 
қала аумағында 294 туристік объект болды, оның ішінде:  туристік фирмалар 101,туристік 
қызметпен айналысатын жеке кәсіпкерлер – 89, орналастыру орындары  қосылып жалпы 
саны 104 (сурет 1) жетті. 

 
 

Сурет 1 - Оңтүстік Қазақстан аймағындағы туристік кәсіпорындар саны 
Ескерту: [5] мәліметтері негізнде автормен құрастырылған. 

 
Туристік қызмет көрсетудегі негізгі көрсеткіштері 2011 жылы 98182,6мың тг. болса, ал 

2012 жылы 99341,1мың тг., яғни 1258,5 мың тг. қосылған, ал 2013 жыл  айларындағы 
көрсеткіш 72314,5 мың тг. құрайды, 2014 жылы 80156,5  мың тг., 2011 жылға қарағанда  2012 
жылы туристік мекемелерге түскен пайдасы 1,3% көбейген. Қазақстандағы туристік 
фирмалардың қызмет көлемі қосымша адам көрсетілген. Ал 2015 жылы туристік мекемелер 
осы қарқынмен қызмет көрсете берсе жылдың соңына дейінгі көрсеткіш екі есеге өсетіні 
анық (сурет 2).  

 
Сурет  2. Оңтүстік Қазақстан аймағында  туристік фирмалармен орындалған 

қызметтердің көлемі,мың теңге. 
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Ескерту: [5] мәліметтері негізнде автормен құрастырылған. 
 
Туризм түрлері бойынша қызмет көрсетілген туристер саны 2012 жылы 6214 туристке 

көбейіп, яғни 15981 туристі құрады, оның ішінде кіру туризм бойынша 115 адамға, шығу 
туризмі 10379 адамға, ал ішкі туризм 5487 адамға көбейгенін көріп отырмыз. 2013 жылдың 
қаңтар-қыркүйек айларындағы көрсеткіш 11521 туристке, оның ішінде кіру туризм бойынша  
189 адамға, шығу туризм 7947 адамға, ал ішкі туризм бойынша 3385 адамға қызмет 
көрсетілген,2014жылы 13476 туристі құрады, оның ішінде кіру туризмі 216 адамға, шығу 
туризмі бойынша 9635 адамға ішкі туризм бойынша 4239 адамға көбейген. (сурет 12). 

 

 
Сурет  3 .  Оңтүстік Қазақстан аймағында  туризм түрлері бойынша қызмет көрсетілген 

туристер саны 
Ескерту: [5] мәліметтері негізнде автормен құрастырылған. 

 
Жалпы алғанда 2012 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында қызмет көрсетілген туристер 

саны сәйкесінше 7231 және 10297 болса, бұл көрсеткіш 2013 -2014 жылдың осы уақытта 
11521 туристке жеткендігіне қарап жыл сайын  туристер санының артуын байқауға болады 
(сурет 4). 

 
 

Сурет 4.  Туризм түрлері бойынша қызмет көрсетілген туристер саны 
Ескерту: [5] мәліметтері негізнде автормен құрастырылған. 

 
4-суреттен көріп тұрғанымыздай 2012-2014 жылдың қаңтар-қыркүйек мәліметтері 

бойынша жыл сайын өсу қарқыны байқалады.[5] 
Оңтүстік Қазақстан аймағы бойынша туристік аймақтардың құрылысы қазіргі таңда 

қолға алынып отыр  мысалы, туристік аймақ құрылысы бойынша халықаралық туризмді 
дамыту тәжірбиесін және ДТҰ-ның ұсынысы бойынша аймақта табиғи және тарихи-мәдени 
ерекшіліктер құрылысын жүргізу жобалары қаралды. Жергілікті  мемлекеттік басқару 
органдары 2015 жылы туристік обьектілерді қалыптастыру жобаларын әзірлеуде.Оңтүстік 
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Қазақстан аймағындағы туризм саласының қазіргі деңгейін қарай отырып, даму қарқыны мен 
болашағына жоғары әлеуетін байқадық.Оңтүстік Қазақстан облысының туристік жағдайын 
дамыту бойынша мынандай ұсыныстарды қарастыруға болады: 

• Бүгінгі күнде аймақ адамдардың қызығушылығын күннен күнге артып,  жоғары 
туристтік бағдар ретіндегі саяхатшыларды көбірек тарту үшін, жергілікті туроператорлардың  
ұсынатын қызмет түрлерін жылдaн жылға ұлғайту керек.  

• Аймақта  туризмнің  көптеген  түрлерін ұсыну қажет - танымдық, тарихи, 
аңшылық,көңіл көтеретін ойын-сауық, этникалық, экологиялық, діни және т.б.   

• Таудағы тар жолдар - ең көп меңгерілгендіктен күрделі жөндеулерден өткізу қажет, 
себебі ол және экономикалық қарым-қатынас жасауда маңызды рөл атқарады; 

• Табиғи және тарихи-мәдени ерекшіліктер құрылысын жүргізу жобаларын дамыту 
қажет; 

• Инвесторларға демеу қаржы бөлу, жеңілдіктер беру және салық жеңілдіктерін беру 
керек; 

• Оңтүстік Қазақстандағы экотуризмді дамыту тәсілдерін  жолға қою, туристік 
объектілерге апарар жолдың сапасын жоғарлату керек; 

• Ішкі және келу туризмі үшін орналастыру орындарын арттыру; 
• Келушілердің болу ұзақтығының 2012 жылыдың деңгейінен  - 10 %-ға, 2013 жылы - 

12 %-ға, 2014 жылы - 15 %-ға өсуі, 2015 жылы-30 % -ға өсіру; 
• Оңтүстік Қазақстанның туристік маркетингтік стратегиясын қалыптастыру; 
•  Туристікорталықтар, кешендер мен орналастыруобъектілерін салу; 
• Тау шаңғысы туризмінің инфрақұрылымын жасау; 
• Оңтүстікте 2* және 3 * турклассты қонақ үйлер желісін дамыту; 
• Оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданындағы «Қасқасу» туристік-

рекреациялық кешенінің» инженерлік-коммуникациялық желілерінің ЖСҚ әзірлеу және 
салу; 

• Медеуден Шымбұлаққа дейін арқан жолын салу және тау шаңғысы курортының 
сырғанақ тебу аймағын кеңейту. 
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Ғылыми жетекшісі – А.Е.Есенбаева 
 

Соңғы жиырмажылдықта әлемдік экономиканың ең қарқынды әрі табысты дамушы 
саласына айналған туризм көптеген елдің әлеуметтік ахуалының артуына үлкен ықпалын 
тигізуде. Мұның басты себебі, бұл салаға кететін шығынның аз, ал түсер табыстың еселеп 
қайтатындығында. Бұған дәлел өткен 2014 жылы әлем бойынша осы салада 4 млн. аса жаңа 
жұмыс орыны ашылған және туризм көптеген елдер үшін халықаралық инвестициялар мен 
шетелдік валюта тартудың басты көзі болып табылады. 

Туризм индустриясының басты элементі туристік орталық болып табылады. Себебі, 
туристік агенттікке келген әрбір турист демалу нысанын территория көлеміне тәуелсіз 
таңдайды. Біріне – ол ел, басқаларға – аудан, үшіншілерге – нақты бір елді мекен болуы 
мүмкін. Сондықтан тұтынушының қызығушылықтарын назарға ала отырып, туроператор 
оларды нақты туристік орталыққа бағыттауы қажет. Туристік орталықтар туристік 
аудандастыру негізінде дамиды және жеткілікті туристік-рекреациялық әлеуетке ие болады.  

Туристік орталық типологиясы мен аудандарды топтастыру, рекреациялық 
ресурстарды орналастыру туралы мәселелерді туризм географиясы аталатын арнайы ғылым 
қарастырады.  

Арнайы оқулықтарда туристік орталық рекреациялық ресурстарға бай, ыңғайлы 
географиялық-транспорттық жерде орналасқан және туристерге ол туралы жеткілікті 
ақпаратпен қамтамасыз етілген орын ретінде сипатталады. Осы ретте, өзара ұқсас 
көрінгенімен «туристік орталық» ұғымының «туризм орталығы» түсінігінен 
ерекшеленетіндігін ескере кету қажет.  

Туристік орталық – рекреациялық потенциалы бар және бірқатар туристік контингентке 
қызмет көрсету үшін инфрақұрылымы (транспорттық жолдар, қонақ үй, мейрамхана, көңіл 
көтеру орталықтары, урбандалу және т.б.) дамыған территория. 

Егер «туризм орталығы» аймақтың ресурстық тартымдылығымен сипатталынса, ал 
«туристік орталық» оған қосымша туристердің ол туралы ақпараттандырылуын көрсетеді [1].  

С.Р. Ердаулетовтың анықтамасы бойынша, туристік орталық дегеніміз бұл сол жердегі 
туристік рекреациялық ресурстардың негізінде туристік-экскурсиялық қызмет көрсету 
кешені құрылған елді мекен, тұрғылықты жай, табиғи нысан. Туристік кешен туристерді 
орналастыру (турбаза, қонақ үй, пансионаттар және т.б.), тамақтандыру, сауда орталықтары, 
спорттық жарақтандыру орындары, экскурсиялық және басқа да туристік қызметтер 
көрсететін мекемелерден тұрады [2]. 

Сонымен, туристік орталық – табиғи, мәдени-тарихи, экологиялық, этникалық, 
әлеуметтік-демографиялық, инфрақұрылымдық рекреациялық мүмкіндіктері бар туристер 
демалатын орын. Ол индивидтің рекреациялық ресурстарға қатысты қызығушылықтарын 
біріктіретін орын болып табылады. 

Белгілі аймақтағы туризмнің даму ерекшелігі мен сипатына сәйкес туристік 
орталықтардың типологиясына негіз болатын олардың көптеген түрлері ажыратылады. 
Сонымен, қазіргі таңда туристік орталықтардың келесідей түрлері танымал: мәдени-тарихи, 
курорттық-шипажайлық, экологиялық, су, конгрестік, экзотикалық, этнографиялық, көңіл 
көтеру, жағажайлық, альпілік, сауықтыру, спорттық, аңшылық-балық аулаушылық, қажылық 
және т.б. Туристік орталықтар типологиясы бір жағынан туристердің әр түрлі рекреациялық 
қызығушылықтарына сәйкес болуды, екінші жағынан аймақтағы мәдени-табиғи 
ескерткіштің, рекреациялық ресурстың қамтылуын байланыстырады. Яғни, туристік орталық 
туризмнің объективті және субъективті арақатынасын белгілейді. 

Зерттеу масштабына байланысты туристік орталықтар типологиясы ерекшеленеді. 
Ғаламдық деңгейдегі «Рекреация және туризм» картасының авторлары W.Ritter мен 
S.V.Odesser туристік орталықтарды 5 топқа бөліп классификациялауды ұсынады: тарихи-
мәдени, емдік-сауықтыру, таулық, сулық, жағажайлық. Аталған туристік топтарды шетелдік 
орталықтар мен қазақстандық дамыту болашағы бар орталықтар ретінде келесідей 
қарастыруға болады [3]: 
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1. Тарихи-мәдени орталықтарға сапар жасайтын туристер үшін көрікті жерлерді 
қарауға, көңіл көтеруге және сауда жасауға мол мүмкіндік беретін ірі қалалар – әкімшілік 
және экономикалық орталықтар өте тартымды болып табылады. Олар сонымен қатар 
іскерлік белсенділік пен мүмкін жиналыстарды ұйымдастыруға жағдай жасайды, сондай-ақ 
өзге мәдениеттің қалалық өмір стилімен танысып, сезінуге мүмкіндік береді. Кей 
жағдайларда мұндай орталықтар тарихи ескерткіштердің аздығына да қарамастан 
келушілердің санын көптеп тартады. Бұған мысал ретінде Сингапур, Сидней сияқты және 
т.б. ірі қала агломерацияларын айтуға болады. Бұдан бөлек осы категорияға Венеция, 
Флоренция секілді даңқты мәдениет пен өнер орталықтарын, сондай-ақ  бүкіл әлемге әйгілі 
тарихи ескерткіштер орналасқан ұсақ мекендер, тіпті Пальмир сияқты «өлі» қалалар, 
қажылық орталықтар және т.б. жатқызуға болады. Ал өз елімізде Астана мен Алматы 
қалалары, тарих пен мәдени мұраларға толы Түркістан, Шымкент қалалары және Маңғыстау 
өңірі.  

2. Жағажайлық. Дамыған елдерде әдетте мұндай орталықтар отандық туристермен 
қатар, шетелдіктерді де көптеп қызықтырады. Көп жағдайларда негізгі туристер ағынын 
елдегі жағажайлық туристік орталықтардың бір немесе екеуі ғана көптеп тартатын болады, 
мысалы, Мароккадағы Агадир. Жағажайлық туризм көптеген жылдар негізінен Еуропа мен 
Солтүстік Америкада дамыды, ал қазіргі таңда тропикалық аймақтарда кең қарқын алуда. 
Мұның негізгі себебі – экономикалық фактор: қонақ үйлерді басқаратын көптеген 
компаниялар маусымдық курорттардан гөрі жыл бойы жұмыс жасауға мүмкіндік беретін 
аудандарға қызмет көрсетуге талпынады. Көптеген енді дамушы әрі тығыз қоныстанған 
елдерде жағажайлар халықтың кедей таптары үшін бірден бір қолжетімді демалыс орны 
болып табылады. Сондықтан, ең көп жаңа және ірі курорттар Оңтүстік-Шығыс Азия мен 
Тынық мұхиты аралдарында орналасқан. Тропикалық аралдарда орналасқан көптеген ұсақ 
мемлекеттер халықаралық туристік бизнеске белсенді қатысуда және ұйымдасқан шетелдік 
келушілерді қабылдауға бағдарланған. Жағажайлық туризмнің кейінгі таралуы оңтүстік пен 
солтүстікке қарай (жарты шарларға тәуелді) шектеле береді, ол температураның төмендеуі 
мен маусымдардың қысқа болуымен түсіндіріледі. Тек Солтүстік жарты шарда және 
Еуропада даму 50-параллельге дейін ұзарған. Әдетте, таралу шекарасы полюстерге қарай 
солтүстік немесе оңтүстік ендіктегі 40-градус болып табылады. Қазақстан әлемдік 
мұхиттармен шектеспегенмен, табиғаты көркем әлем бойынша ең үлкен көл саналатын 
Каспийге ие. Каспий жағалауының арнайы туристік аймаққа айналуы үшін соңғы жылдары 
мемлекеттік көптеген шаралар да жүргізілуде (Кендірлі жобасы). 

3. Сулық орталықтар. Туризмнің өзендер мен көлдердегі (жасанды көлдердегі) су 
спорт түрлерімен байланысты түрлері әлемде кең таралғандығына қарамастан, олар ірі 
туристік орталықтарда сирек кездеседі. Көл жағалауындағы курорттар негізінен 
мұздықтардан пайда болған көлдері бар аймақтарда, мысалы Альпі, Скандинавия, Кададалық 
қалқан мен Жартасты тауларда орналасқан. Ерекше тартымды нысандарға атақты 
сарқырамаларды жатқызуға болады. Шығыс Қазақстан мен Алматы өңірі туризмнің осы 
саласын дамытуға сұранып тұр: Шарын, Іле, Ертіс, т.б..  

4. Таулық орталықтар. Мұндай туристік орталықтар негізінен қысқы спорт түрлерімен 
байланысты болғанда ғана ірі көлемде дами алады. Сол себепті негізгі шыңға шығу 
нысандары, Килиманджаро мен Эвересттен басқа,  – шаңғылық курорттары бар аймақтар 
болып табылады. Мұндай нысандар Жапония мен Оңтүстік жарты шарда жақсы дамыған. 
Қысқы спорттық курорттарды жабдықтау мен жандандыру өте қымбатқа түседі. Сондықтан 
да Альпі шетелдік туристер үшін әзірше монополиялық үстемдікке ие. Тянь-Шань тау 
жотасының ең биік нүктесі Хан Тәңірі еліміздің шекарасында жатыр. Альпинистік турлар 
жалпы қазақстандық туризмнің алғашқы түрі болып бастау алғаны мәлім. Сондай-ақ 
Алматыдағы Шымбұлақ пен Медеу әлемдегі үздік спорт кешендерінің қатарында. 

5. Емдік-сауықтыру орталықтары. Мұндай орталықтар негізінен минеральді сулы, 
емдік балшықтары бар әрі қолайлы климатқа ие орындарда орналасқан. Емдік-сауықтыру 
орталықтарын Еуропа мен Жапонияда мәдени ерекшелік ретінде санауға болады. Олар 
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негізінен еуропалықтардың күшті әсері болған елдерде айрықша дамыған, бірақ туризмнің 
бұл түрі бірде бір ағылшынсаксон немесе Скандинавия елінде дамымаған. Тіпті Еуропада 
сауықтыру туризмінің негізгі ареалы жағажайлық немесе биіктаулық курорттарды қамтиды. 
Мұндай нысандар, сәйкесінше, шетелдік туристерді тартпайды. Тек Үндістан мен Оңтүстік-
Шығыс Азияда аталған биіктаулы емдік курорттар ірі ұлттық рекреациялық орталықтардың 
дамуына әсер ете алды. Отандық және жақын шет елдік туристерге танымал Сарыағаш, 
Жаңажол курорттары. Сондай-ақ бұл топта Қазақстандық ең эксклюзивті орталық ретінде 
Шығыс Қазақстандағы пантылық емдеу орталықтарын дамытудың маңызы зор.  

Осылайша, туристік-рекреациялық әлеуетке ие, сол арқылы туристердің белгілі бір 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін арнайы территориялар мен нысандарды 
туристік орталықтар деп қарастырамыз. Көп жағдайларда туристік орталықтардың дамуына 
ондағы табиғи және басқа да туристік ресурстар туралы ақпараттың кең таралуы негізгі 
себепші болады, яғни туристік орталық индивидтің рекреациялық ресурсқа қатысты барлық 
мотивтерін байланыстыратын қызығушылықтардың интегралдық символын ұсынады.   

 Өзіндік ерекшеліктері бар Қазақстан бәсекелестік туризм индустриясын құруға үлкен 
мүмкіндіктері бар. Германия, Ұлыбритания, Франция, Оңтүстік Корея мен Жапон  елдерінде 
жүргізген  зерттеу мен  сауалнамалар (10000 үлгі шамасында) бойынша, шетелдік азаматтар 
арасында  Қазақстандық турларға жоғары қызығушылық білдіргенін анықтаған.  Зерттеулер 
нәтижесінде 14,2 миллион турист  Европа мен Азия тұрғындары  Қазақстанға туристік нысан 
ретінде  үлкен қызығушылық танытты.   Қазақстан үлкен территорияны алып жатқандықтан, 
оңтүстігі мен солтүстігі, батысы мен шығысы бір-бірінен ерекшеленеді. Рекреациялық 
ресурстарға бай. Осы бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, елімізде танымал туристік 
орталықтарды қалыптастырудың маңызы зор.  
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ҚАЗЫҒҰРТ ТАУЫНДА СПЕЛЕОТУРИЗМДІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Жумалиева Г., Орынбаева А. 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Экономикалық факультеті, «Туризм» мамандығының  
студенттері, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Турысбекова Г.К 
 
Туризм ел экономикасына елеулі өзгеріс әкелетін негізгі тетіктердің бірі. Ол 

экономикалық құбылыс ретінде индустриалды нышанға айналып, ұлттық экономиканың 
даму катализаторы болып табылады. Туризм индустриясы тиімділігінің жоғары деңгейімен 
және оған салынған инвестицияның тез қайтарымдылығымен сипатталады. Қазақстан 
Республикасының Президент Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жыл 27-ші қаңтардағы  Қазақстан 
халқына Жолдауында ел экономикасын дамытудағы туризмнің ықпалын: «Ағымдағы 
дамудың маңызды мәселелерінің бірі Қазақстан экономикасына тікелей шетел 
инвестицияларының ағынын әртараптандыру болып табылады. Оларды перспективалы 
салаларға, мысалы, туризм саласына бағыттау қажет. Дамыған елдерде туристік кластердің 
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үлесіне ЖІӨ-нің 10 пайызына дейіні тиесілі. Бізде 1 пайызға да жетпейді. Тұтастай ел 
бойынша туризм өсімінің нүктелерін зерттеу қажет, олар аз емес...»- деп айтып кеткен 
болатын. 

Туризм саласын дамыту арқылы біз экономиканың құрылымдық мәселелерін ғана емес, 
жұмыспен қамту және кедейлік мәселелерін де шешуге болатындығы, яғни  экономикалық 
өрлеуде еліміздің дамуы, сонымен қатар, қоршаған ортаны, табиғи ресурстарды тиімді 
сақтау үшін, туризмнің қаншалықты маңызды сала екендігі мәлім.  Қазақстандағы   туризм 
саласының даму коресткіштеріне талдау жургізсек. 2013 жылдың қыркүйек айындағы 
статистикалық мәліметтерде Қазақстанда сырттан келу туризмі 4 млн. 219 600 адамды, 
сыртқа шығу 6 млн. 732 700 адамды құрады. Яғни, қазіргі таңда Қазақстанның туризм саласы 
жоғары қарқынмен дамуда [1]. 

Қазақстанда спелеотуризмді дамытуға мүмкіндік беретін ресурстар көп болғанымен 
спелеотуризм дамымаған. Оны дамытудың мәселелерін толық қарастыру үшін, 
спелеотуризмге кеңінен тоқталып өтейік 

Спелеотуризм – үңгірлерде, әр түрлі жер бедерінің күрделі лабиринттер жағдайында 
өтетін, үңгірлердегі төменгі температура мен жоғары салыстырмалы ылғалдылық 
жағдайындағы, табиғи жорықтың болуымен сипатталатын жұмыстарды ұйымдастыру. Өз 
бойында тау және су туризмі техникасы элементтері мен құрал-жабдықтарын біріктіреді. 
Сондықтан арнайы дайындықты талап етеді [2]. 

 Спелеотуризмге мына әсер етуші факторларды атап көрсетуге болады: 
- елді - мекендегі спелеотуристік ресурстардың қайталанбас бейнесі; 
- спелеотуризм ресурстарының, яғни үңгірлердің адам денсаулығына           
   тигізер оң әсерінің болуы ( түрлі ауру – сырқаулардан айығуы) 
- туристерге арналған нақты артықшылықтар; 
- табиғи бастаманың басымдылығы; 
- экономикалық тиімділік; 
- мамандандырылған маркетинг[3]; 
- жергілікті архитектуралық стильмен үйлесімділік спелеотуризмнің дамуына әсер 

етеді. Сонымен қатар, бұл өңірде агротуризмді дамытудың ерекше мүмкіндіктері бар. Атап 
айтқанда, жергілікті халықтың құсбегілік, аңшылық, саятшылық, балық аулау кәсіптерімен 
айналысуы және төрт түліктің барлығымен, яғни мал шаруашылығымен айналысуы және 
егін шаруашылығымен айналысуы 

     Спелеотуризм өзге мемлекеттерде дамығанымен, бірақ Қазақстанда кенже дамып 
келе жатқан туризм саласы. Әлемде спелеотуризм жақсы дамыған елдер көп, мысалы, 
«Қызықты мың үңгірлі» аттанған Израиль. Оны спелеотуризмнің дамыған ортасы деп 
айтумызға болады. Қазақсатанда спелеотуризм ресурстары, яғни үңгірлер саны көп 
болғанымен, дамыған спелеотуризм ошақтарын табу қиын. Дегенмен де, бұл саланың 
дамуының экономикалық маңызылығы зор болар еді. Бұл сала зерттелмеген үңгірлерді 
ашуға,  дамытуға және де жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Шет ел 
зерттеушілерінің айтуынша, спелеотуризм адамдарды сабырлылық, тәубешілік, сергектік 
қасиеттеріне баулыйтын көрінеді. Сонымен қатар, спорттық туризмнің бір саласы болып 
табылатын спелеотуризм экстрималды жаны қалайтын жастардың сұранысын арттырары 
сөзсіз еді. Соңғы уақытта спелеотуризм спортшылар және туристер арасында танымал 
туризм түрі болып табылады. 

Қазығұрт тауының географиялық орналасу орны, климаты, туристік ресурстардың 
көптігімен ерекшеленеді. Соның бірі спелеотуризмнің негізі – Үңгір әулие немесе Қазығұрт 
үңгірлері. Қазығұрт тауының Алмалық деп аталатын солтүстік шығыс өркешінде Үңгір 
әулиесі бар. Бұл киелі үңгір бөлме-бөлме болып кете береді. Оның ақыр соңы кәрі 
Сайраммен жалғасатын жер асты жолымен ұласады. Мұндағы үңгірлердің саны да, құпиясы 
да, тарихы да көп. Сонымен қатар, бұл үңгірлер жайлы «Тіршілік бастауы –Қазығұрт», 
«Наурыз –Қазығұрттан басталады», «Қазығұрттың басында кеме қалған, Ол әулие болмаса 
неге қалған» деген    аңыз-әңгіме, шежірелер бар. Және де Қазығұрт тауы маңынан Динозавр 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%9B
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сүйегінің табылуы да туристерді қызықтыруы мүмкін. Сондай-ақ, Қазығұртта киелі 
үңгірлердің көптілігімен қатар, түрлі емдік қасиетімен де белгілі. «Айдаһар ұясы» аталатын 
үңгірге кіруге көп адамдардың жүрегі дауаламайтын көрінеді. Ал мұнда кірген адам түрлі 
ауруларынан, айталық, қан қысымы, буын ауруларынан айығатын көрінеді. Дүние жүзіндегі 
ең танымал Флинт-Мамонтова (Аппалачи тауы, АҚШ, 563 км); Оптимистикалық 
(Подольская возвышенность, Украина, 207 км) және Еуропадағы ең үлкен "Красная пещера" 
( 17 км) сияқты үңгірлер озінің әдемілігімен, тұздылығымен, мәрмәрлығымен ерекшеленсе, 
Қазығұрт тауы үңгірлері шипалы суымен ерекшеленеді. Үңгір ішіндегі «Тамшы су» соған 
куә бола алады. Сонымен қатар, Қазығұрт тауының «Ұлы Жібек жолы» бойында орналасуы 
туризмнің дамуына негіз бола алады.  

      Қазығұрт тауында спелеотуризмнің дамуы әлемдік экономиканың мәселелерін 
шешумен қатар, әлеуметтік, экологиялық, сондай-ақ жеке елдердің ұлттық мәдениеті 
мәселелерін де қамтиды: 

- ішкі және кіру туризмінің дамуы 
- жалпы әлемдік экологиялық мәселелерінің және табиғатты қорғау  салаларының 

шешілуі; 
- қоғамдық мәселелердің шешілуі (кедейшілік, жұмыссыздық) 
- ауыл шаруашылық өндірісінің әртараптануы және ауылдық аумақта табысты тауар 

және қызмет өндірісімен айналысу; 
салауатты өмір салтын қалыптастыру [3];   

 
                                Сурет-1.Оңтүстік Қазақсатан облысы 
 
    Қазығұрт тауындағы туризмнің ерекшелігін және өзекті мәселелерін 1-кестеден көре 

аламыз.  
 
Кесте 1– Қазығұрт тауында спелеотуризмді дамыту жолдарының мықты және әлсіз 

жақтары  
 

                       Интеграцияның стратегиялық тиімділігі 
Артықшылықтары Өзекті мәселелері 
Қазығұрттың геосаяси тұрғысынан ыңғайлы 
жерде орналасуы; 

Қазақстан жөнінде потенциалды туристерде 
ақпараттың аздығы. 

Туристік ресурстардың молдығы (үңгірлер, 
емдік сулар т.б.) 

Туристік-рекреациондық объектілердің  
моральдық және физикалық ескіруі 



4193 

Қазығұрт тауының Ұлы Жібек Жолы 
бойында орналасуы 

Маркетингтік жүйенің дұрыс 
дамымағандығы. Телекоммуникация торын, 
байланыс қызметтерінің әлсіз дамығандығы. 

Келу туризмін кеңейту арқылы шетел 
валютасының Қазақстанға (Қазығұртқа) 
келуіне қол жеткізу; 

Жоғары салықтық салымдар. Тұрақты 
сұраныстың болмауы. 
 

Туризм нарығындағы бәсекеге 
қабілеттіліктің артуы. Жеткізілім көлемінің 
және табыстың артуы. 

Кадрмен қамтудағы әлсіздік. Туризм 
саласында Қазақстан мамандарының 
тәжірибесінің аздығы. 

 «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» күре 
жолының өтуі 
 

Шетел азаматтары үшін визаның 
қымбаттылығы және келу визаларын тіркеу 
процедурасы, кедендік процедуралардың 
күрделілігі 

Саяси тұрақтылық пен экономикалық даму; 
 

Тауар-транспорттық операцияларда 
маманданған басшылықтың болмауы.  

 
    Қазығұртта қазіргі кезге дейін спелеотуризмнің толық жүйесі жоқ, сондықтан да, 

туристерді барлық керекті жабдықтармен, жарнамамен, сауда қызметімен, көлікпен, қонақ 
үйлерге орналастырумен, тамақтандырумен қамтамасыз етумен байланысты сұрақтар өз 
шешімін таппай отыр. Спелеотуризмнің дамуының жеткіліксіздігінің тағы бір себебі – 
туризмді дамытуға қажетті факторлардың ғылыми негіздемелерінің жоқтығы. Біліктілігі 
жоғары мамандарсыз спелеотуризм саласын дамыту мүмкін емес. 

     Спелеотуризм туристерді қызықтырып, елге ұлттық табыс ретінде валюталық 
ресурстарды тартатын болғандықтан, оларға белгілі бір жеңілдіктер қарастырылуы тиіс. 

     Спелеотуризмді дамыту арқылы табиғи объектілерімізі (үңгірлерімізді) зерттеп, 
ондағы ландшафты қорғауға мүмкіндік аламыз. Сондай-ақ, Қазығұрт туралы жоғарғы 
тиімділікті жарнама жасап, географиялық карталар, жақсы орындардың фотосуреттері, аңыз-
әңгіме, шежіреге байланысты видеофильмдер түсіру, буклеттер мен брошюралар жасап, 
шоулар ұйымдастырып, Қазығұрттағы спелеотуризмді дамытуға және бәсекелестіктің 
күшеюіне мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар, көшпелілер дәуірі, мәдениеті қайта жаңғырып, 
салт – дәстүр, әдет- ғұрпымыз сабақтасып жатса шетел туристерінің қызығушылығын 
арттырары сөзсіз. 

 
Әдебиеттер: 

1. ҚР-ның Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 27.01.2012ж. 
2. www.stat.kz. 
3. Денисенко В.В. Современное состояние и перспективы развития агротуризма в 

крыму // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 
2011 жыл - №1 

 
 
УДК 338.48 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТУРИЗМЕ 
 

Загопарова Зарина Талгатовна 
 Студент ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, г.Астана, Казахстан 

Научный руководитель: Шаимова А.Н. 
 

Инновация представляет собой комплекс действий и его практический результат по 
использованию достижений научной и научно-технической деятельности в конкретной 
области науки, техники, технологии, организации в целях совершенствования характеристик 
объекта управления. Таким образом, инновации отражают процессы получения, накопления 

http://www.stat.kz/
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и использования новых знаний и новой информации. Содержанием инновационных 
преобразований являются кризисные состояния в производственной организации, а целью 
управления нововведениями - обеспечение жизнедеятельности в предкризисных, кризисных 
и посткризисных ситуациях. Инновация как процесс или как продукт может стать одной из 
главных статей дохода предприятия, оказывая существенное влияние на увеличение 
прибыли. В рыночной экономике инновации представляют собой метод конкуренции, так 
как их внедрение ведет к снижению себестоимости, цен и росту прибыли, к созданию новых 
потребностей, к притоку денег, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых 
продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.[1, с. 12]  

Туризм является одной из важнейших отраслей сервиса, и это требует современных 
форм и механизмов обслуживания клиентов. Индустрия туризма настолько многолика и 
многогранна, что требует применения самых разнообразных технологий, в том числе, 
информационных, начиная от разработки специализированных программных средств, 
обеспечивающих автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до 
использования глобальных компьютерных сетей. 

 На сегодняшний день в туризме используется достаточно много новейших 
компьютерных технологий, например, глобальные компьютерные системы резервирования, 
интегрированные коммуникационные сети, системы мультимедиа, SmartCards, 
информационные системы менеджмента и др. Современный уровень развития турбизнеса и 
жесткая конкуренция в этой области придают особую важность информационным системам 
туристских агентств. Функциональные возможности этих систем должны обеспечивать ввод, 
редактирование и хранение информации о турах, гостиницах, клиентах, о состоянии заявок, 
предусматривать вывод информации в форме различных документов: анкет, ваучеров, 
списков туристов, описаний туров, гостиниц; рассчитывать стоимость туров с учетом курса 
валют, скидок, контролировать оплату туров, формирование финансовой  отчетности, 
перевод экспорт-импорт данных в другие программные продукты (Word, Excel, 
бухгалтерские программы) и прочие возможности. Эти системы не только ускоряют процесс 
расчетов и формирование документов, но и могут уменьшать стоимость услуг (турпакета), 
выбрав оптимальный по цене вариант доставки клиентов, размещения и т.п. Заказ на 
разработку уникальной информационной системы автоматизации туристского офиса стоит 
достаточно дорого, да и в настоящее время в этом нет особой необходимости, так как 
существует ряд хорошо зарекомендовавших себя программных продуктов. Современные 
компьютерные информационные технологии способны кардинально изменять 
методическую, информационную и технологическую составляющие управленческих 
процессов и осуществлять их на качественно новом, более эффективном уровне. Однако не 
все компании охотно применяют инновации на практике. Ведь инновация – это прежде всего 
риск и немалый. Любая инновация, особенно если она затрагивает организацию в целом, 
вызывает сопротивление, так как принятие и осуществление инновации связано с ломкой 
стереотипов восприятия, поведения и установок. Страх менять что-то в постоянной и 
привычной работе мешает фирмам обращаться к новым механизмам. Чаще всего в основе 
отрицания инновации лежит социально-психологический аспект: оценивая свои 
возможности, достаточное количество сотрудников организации склонны считать, что они 
не имеют необходимых при внедрении инноваций умений и навыков. Это вызывает опасение 
оказаться лишним и как следствие – сопротивление изменениям. Но существует и другая 
точка зрения на значение инновации. Фирмы, использовавшие в своей деятельности 
инновационные аспекты, утверждают, что создание и продвижение нового туристского 
продукта. Использование современных технологий в менеджменте – не только желательная 
деятельность организации, но и необходимая. Жесткая конкуренция на современном 
российском рынке обязывает турфирмы разрабатывать и предлагать новые и обновленные 
товары, повышать качество обслуживания клиентов [2]. 

Существует два вида инновации: кризисная инновация и инновация развития. При 
грамотном подходе к созданию и реализации инновации она может принести немалый доход 
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и немалую пользу. Кризисная инновация – это скорое быстрое решение о нововведении для 
того, чтобы спасти существующий товар от исчезновения с рынка. Она выводится на рынок 
в рекордно сжатые сроки и при правильном позиционировании на рынке товар выживает. 
Инновация развития – несколько отличный от предыдущего вид. Она внедряется медленно и 
продуманно, выводится на рынок не спонтанно, а постепенно, является поддерживающей 
инновацией, способной предупредить старение существующего товара[3]. 

Для туристского бизнеса необходимо использование двух этих видов инновации, так 
как туристский рынок – рынок нестабильный, поддающийся влиянию различных событий в 
окружающих и смежных областях. В данных условиях турфирмы должны не только 
создавать новый продукт, но уметь своевременно реагировать на новые изменения в 
различных областях деятельности, смежных с туризмом, обладать способностью к созданию 
новых методов работы и улучшению результатов деятельности. Возможность использования 
новых доступных ресурсов способствует возникновению стремления к переменам, которое 
усиливается при сопоставлении существующей системы и возможных усовершенствований. 
Поиск новых путей развития туризма способствует получению новой полезной информации 
и является причиной видения вещей в новом образе.  В туристической среде можно выделить 
особенности стимулирования инноваций. Туризм обычно способствует накоплению опыта и 
впечатлений, что может служить источником идей для новых открытий. Расширение 
кругозора, духовное обогащение происходит благодаря двум другим компонентам, 
типичным для туризма: обстановки и межличностному общению. Инновации стимулируют 
открытие новых видов деятельности, идей и возможностей развития туризма.  Разработка 
программы тура может быть улучшена и усовершенствована, если тщательно продумать 
доступ туристов к различным сферам и областям развлечений, причем идеи могут подавать 
сами туристы. Багаж знаний, опыт и индивидуальные представления туристов об отдыхе 
иногда являются основой для открытия новых возможностей того или иного тура.  Развитие 
и подготовка специализированного персонала, высококвалифицированных кадров - 
необходимое условие инноваций. Новый потенциал для подготовки специалистов данной 
области формируется на первой стадии, но активация персонала - это достаточно 
длительный процесс. Для эффективности инноваций необходимо не только находить новые 
открытия, но и углублять знания о существующих ресурсах. Согласно категориям 
инноваций, которые выделил Йозеф Шумпетер, новый вклад в инновации возможен при 
наличии продукта (необходимых ресурсов) и инновационного процесса, систематизации 
достижений, новых ресурсов и расширении рынка.  

А это означает, что туризм имеет все условия для необходимых инновационных 
процессов.  Таким образом, инновация – необходимый пункт в программе развития и 
реализации туристского продукта на рынке. Главная цель турфирмы – выжить в условиях 
конкуренции, заинтересовать и привлечь максимальное количество потребителей. Именно с 
помощью инновационных аспектов в текущей деятельности фирмы есть возможность 
обеспечить туристскому продукту вполне стабильное существование на рынке.   
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Туристский продукт включает комплекс разных услуг, качество которых в конечном 
итоге обусловливает удовлетворенность туриста от проведенного отдыха. Трансфер 
определяется как транспортная услуга, предполагающая сервисное обслуживание при 
переезде туристов из аэропорта в гостиничный комплекс и обратно[1].  Иногда под 
трансфером понимают любые транспортные перевозки туриста по маршруту[2].  

Так как в большинстве случаев трансфер это первая услуга, предоставляемая туристу, 
после прибытия в зарубежную страну (регион),  изучение качества организации данного вида 
транспортной перевозки  является весьма актуальным. 

Объектом данного исследования являются трансферные услуги, предоставляемые 
туристам, прибывшим в регион Белек (Турция); предмет исследования – процесс 
организации и предоставления трансферных услуг. 

Цель исследования – совершенствование процесса организации и предоставления 
трансфертных услуг. 

Задачи исследования: 
1. Составить общую характеристику работы трасферменов компаний «Odeontours» и 

«Pegastouristik». 
2. Выявить типичные проблемы, возникающие при организации трансфера. 
3. Провести сравнительный анализ работы трансферменов компании «Odeontours» и 

компании «Pegastouristik». 
4. Разработать практические рекомендации по совершенствованию процесса 

организации и предоставления трансфера туристам, прибывшим в регион Белек. 
Решение поставленных задач и достижение цели исследования осуществлялось при 

помощи научных методов: анализ и синтез, наблюдение, интервьюирование. 
Организация исследования. Исследование проводилось в период с 01.05.2014 по 

01.10.2014 г., участие в исследовании приняло 120 человек, сотрудники компаний 
«Coraltravel» и «Pegastouristik», информация о работе гидов компании «Pegastouristik» 
частично была предоставлена самой компанией и частично гидами. Информация о работе 
гидов компании «Coraltravel» была получена на базе собственного опыта и опроса 
сотрудников компании.  

Начиная «arrival» трансфермены получают программу, где есть информация о 
прилетающих туристах в регион Белек, номер рейса, отель и длительность размещения, а 
также номер автобуса. Перед посадкой туристов, трансфермены направляются на парковку и 
проверяют чистоту автобуса и работу кондиционеров. После встрече туристов возле 
автобуса проверяют ваучеры. При выезде из аэропорта отдыхающие получают следующую 
информацию: сведения о водителе и гиде, краткую информацию о валюте, погодных 
условиях в текущее время, о часовом поясе и длительности маршрута. После этого 
рассказывают отдыхающим о предлагаемых компанией экскурсионных услугах.[2, с.37] 

После приезда в первый отель трансфермены проходят на reception с гостями, которые 
должны расселиться в этом отеле. Гиды берут для них регистрационные карточки и 
помогают их заполнять. Трансфермен с остальными отдыхающими продолжают свой 
маршрут до следующего отеля. 

При входе в отель, гид или трансфермен обязан подойти на reception, и назвать 
количество комнат заселяющихся туристов. После этого получив регистрационные карточки 
раздать их гостям и оказывать помощь в правильности написании и заполнении, так как в 
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большинстве отелей карточки заполняются на английском языке. 
Заполняется регистрационная карточка на одного человека, вписываются паспортные 

данные, номер сотового телефона, страна, город проживания, ниже вписываются те лица, с 
которыми турист будет проживать, указывается паспортные данные и их родственные связи. 
В строках, напротив фамилии турист ставиться роспись для подтверждения. После того как 
комната готова к заселению, bellboy (носильщик) забирает багаж и провожает туристов до их 
номера. Выдается ключ от номера, карточки на полотенца и расписание с анимационными 
программами, времени работы ресторана и схема отеля. 

В каждом отеле есть выделенное место для отельных гидов. В этом месте гиды 
проводят info-встречу с заехавшими туристами, рассказывают об отеле, о правилах 
безопасности, медицинской страховке, о предлагаемых экскурсиях. Так же туристы могут 
обращаться к гидам своей компании за помощью, с заказом экскурсий и сообщать о своих 
проблемах.  

Гид должен знать всех своих проживающих туристов в отеле. При встрече с ними 
здороваться и всегда спрашивать об их самочувствии и о впечатлениях; перед ужином 
обзванивает туристов и спрашивает, как проходит их отдых, все ли устраивает, и есть ли 
какие-нибудь проблемы. Так же гид предупреждает за сутки туристов о времени их выезда 
из отеля, о времени отлета, напоминает номер и время рейса.  

При выселении туристы на ресепшн сдают: ключи от номера, карточки на полотенца, и 
проверяют, есть ли задолженность по оплате за дополнительные услуги. Затем трансфермен 
сопровождает туристов в автобус. 

Начиная «departure» трансфермены получают программу трансфера и список гостей, 
выезжающих из отелей, встречают автобус и затем по расписанию «departure» встречают 
гостей в отеле и размещают в автобусе, проверяя при этом их багаж и наличие паспорта, 
билетов. При въезде в аэропорт трансфермены дают информацию о номере рейса, времени 
вылета, как проходить магнитные ленты при входе в аэропорт, где упаковать багаж и как 
пройти паспортный контроль, номер регистрационной стойки и т. д. После этого 
трансфермены подходят к стойкам своих тур операторов и получают необходимые указания 
для организации прибывшей группы туристов. 

Во время сопровождения из отеля в аэропорт, туристов обязательно завозят на фабрику 
сладостей. Это одно из самых любимых мест туристов, так как там проводиться бесплатная 
дегустация турецких сладостей, сувенирная лавка, лавки с приправами, турецким чаем, кофе, 
трикотаж. 

Трансфермен при въезде на фабрику сладостей «Sorbet» выдает туристам карточки 
(одна на семью). При наличии карточки и при покупке 4-х упаковок сладостей 5-я коробка 
дается в подарок, а так же делается 5 % скидка на покупку. Карточки зарегистрированы на 
трансфермена лично, при выходе туристы подают ее на кассу и тем самым автоматически 
отмечаются. 

Характеризуя работу трансферменов и отельных гидов необходимо уточнить 
особенности взаимодействия туроператоров с поставщиками транспортных услуг. 
Транспортные компании предоставляют такие виды транспорта как: bigbass(размещение до 
45 человек), midibass (размещение до 33 человека), minibass (размещение до 15 человек), 
vipvita (размещение до 6 человек). 

 Есть отдельная группа транспортных средств которая работает на того или иного тур 
оператора, и имеет рабочий телефон на корпоративной связи. В большинстве случаев, 
водители являются частными владельцами транспортного средства. 

Проблемы, которые обычно могут возникнуть при организации трансфера: 
– приездавтобуса с опозданием; 
– водители не пополняют холодильник прохладительными напитками для туристов; 
– туристов не устраивает время заселения, и ожидание своего номера;  
– туристы недовольны гостиничным номером; 
– туристы проявляют неорганизованность при выезде из гостиницы, при посещении 
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фабрики (не вовремя просыпаютсяили забывают расплатиться по счету на reception, 
увлекаются покупками на фабрике и забывают про указанное время отправления); 

– не соблюдение режима труда и отдыха водителями (иногда водители работают по 20 
часов в сутки, без выходных, в связи с этим водители могут потерять бдительность во время 
перевозки туристов); 

– водители не всегда довозят трансфермена до места его жительства после выполнения 
программы. 

Таким образом, проведя наблюдение и интервьюирование тренсферменов, следует 
отметить, чтотрансфермены компаний «Pegastouristik» выполняют достаточно широкий 
спектр функциональных обязанностей, а трансфермены компании «Coraltravel» выполняют 
работу согласно своей специализации и за каждую программу получают денежную премию. 
Количество выполнения программ зависит от количества работающих трансферменов. 
«Pegastouristik» набирает большое количество трансферменов, поэтому количество рабочих 
программ в день достаточно небольшое, а «coraltravel» набирают гидов в зависимости от 
прогнозов сезона, чтобы у каждого гида выходила зарплата примерно 700-800 $(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ условий работы трансферменовкомпаний 
«Сoraltravel»и «Pegastouristik» 

 
№ 

п.п. 
Сравниваемые 

показатели 
«Coral travel» 

 
«Pegastouristik» 

1.  Количество программ 
за сутки на 
трансфермена. 
Премии. 

3-4 трансфера за сутки. Каждый 
трансфер – премия в размере 3$(в 
одну сторону). 

2 трансфера, премия – 
2$(в обе стороны). 

2. Дежурство в отеле. После окончания программ, 
трансфермены могут заниматься 
личными делами. 

Трансфермены  дежурят 
в отеле. 

3. Пункты остановок. Во время трансфера(departure) и 
экскурсий. 

Во время 
трансфера(departure) и 
экскурсий. 

4. Проведение 
исторических 
экскурсий 

Выполняется только гидами 
историками. 

Выполняется любым  
гидом. 

5. Проведение экскурсий 
с элементами 
анимации и 
развлечений; выплата 
премий. 

Только специально 
обученныетрансфермены могут 
выполнять, премия 7$ за одну 
программу. 

Все гиды могут 
выполнять экскурсии, 
без дополнительных 
премий. 

6. Продажа экскурсий Выполняют только отельные гиды. Выполняют 
трансфермены, 
дежурившие в отеле. 

7. Заработная плата, без 
учета премий 

380$ 315$ 

 
Мероприятия по совершенствованию работы трансферменов: 
1. Туроператорам следует обратить внимание на следующие аспекты. Заключая 

договора с компаниями транспортных услуг четко обговаривать условия их работы. 
Водители обязаны предъявлять трансфермену или гиду свой путевой лист, в котором будет 
указано, сколько времени водитель провел за рулем. После выполнения программ 
трансфермен должен расписываться на путевом листе только тогда когда водитель 
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доставляет трансфермена до места его проживания, тем самым можно будет отслеживать 
выполнение договорного пункта, о доставке трансфермена до места проживания; 

2. Внести в договор с транспортной компанией пункт, об обязательном наличии 
прохладительных напитков для туристов.   

3. Подготовка и распределение трансферменов на встречу гостей непосредственно из 
здания аэропорта. В аэропорту туристов встречает трансфермен с табличкой туроператора. В 
его обязанности входит соблюдение правил этикетного протокола встречи гостей. 
Изначально может показаться, что это не важный момент в туризме, но именно во время 
встречи туристов трансферменомсоздается первое впечатление об услугах туроператора. Как 
показывает практика, имеются случаи не соблюдения правил гостеприимства (причины 
различны: плохое настроение, усталость, жаркая погода и пр.).Поэтому нужно четко и ясно 
объяснить трансферменув чем заключается его работа и какова значимость первой встречи 
туристов. 

4. Отельным гидам необходимо с вечера предупреждать туристов о раннем выезде и 
проконтролировать услугу «Будильник» на ресепшн. 

5. Туристским агентствам, которые отправляют туристов на отдых,необходимо 
информировать своих клиентов о времени заселения и выселения из гостиничных номеров. 

6. На фабрике сладостей, нужно заранее обговаривать продолжительность времни 
покупок кондитерских изделий; по возможности и необходимости использовать громкую 
связь для оповещения туристов об отбытии автобуса.  

Внедрение в работу тансферменапредлагаемых мероприятий, будет способствовать 
улучшению качества организации трансфера, и как следствие, повышению рейтинга 
туроператора. От работы гида-трансфермена зависит уровень продаж экскурсий, качество их 
проведения, заинтересованность туристов в следующий раз приобрести тур того же 
туроператора. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были разработаны 
практические рекомендации по качественному улучшению работы и условий труда 
трансферменов, позволяющие сделать их работу более интересной и продуктивной. 
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ТУРИСТІК ӘЛЕУЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ 
 

Илиясова Ақмарал Талғатқызы 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Экономикалық факультеті, «Туризм» мамандығының  

4-курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – А.Е. Есенбаева 

 
Туристік қызметтің қарқынды дамуы мен келешегі бар аймақтың туристік әлеуетін 

анықтау өзекті мәселелердің біріне айналды. Қазіргі уақытта туристік қызмет мәселелерін 
қозғайтын әдебиеттерде туристік әлеует ұғымы өте сирек қолданылады. Сондай-ақ оған 
әртүрлі ғалымдардың берген түсініктемелерінде туристік әлеуеттің экономикалық жүйе 
ретінде ерекшелігіне және оның жіктелуіне сәйкес бірыңғай көзқарастың болмағандығын 
атап өткен жөн. Осыған байланысты туристік әлеуетті және оған қатысты күрделі 
мәселелерді зерттеу өзекті болып отыр.   

Дәл осы мәселені зерттеуге көптеген шетелдік және қазақстандық авторлардың 
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жұмыстары арналған, оның ішінде ерекше қызығушылық тудыратын А.В.Дроздов, 
А.И.Эйтингон, Т.К.Сергеев, Г.И.Гладкевич, Н.В.Моралев, Т.В.Брусокен, Д.П.Голиков, 
Е.Ю.Ледовский, Т.В.Николаенко, С.И.Дорогунцов және т.б. еңбектері. Алайда, бұл 
еңбектерде көрсетілген түсініктердің әртүрлі көзқараста болуы, одан әрі таласты сұрақтарды 
тудырады  және ұғымдық деңгейде де, принципті қолданылуында да қарама–қайшылығын 
айқындайды. 

«Әлеует» ұғымы өзінің этимологиялық мағынасында латынның «potentia» сөзінен 
шыққан және шаруашылық тәжірибеде еңбектің арқасында шындыққа айналуы мүмкін 
«жасырын мүмкіндіктер» дегенді білдіреді.   

 Қазіргі түсініктердің дамуына орай әлеуетті үш бағытта ерекшелеп көрсетуге болады.  
Бірінші бағыт өкілдері (Д.Черников, С.Белов, Е.Фигурнов және т.б.), әлеует – бұл жүйенің 
жұмыс істеуі немесе дамуы үшін қажетті бір-біріне байланыссыз әртүрлі ресурстардың 
жиынтығы деп көрсетеді. Зерттеліп отырған мәселеде академик Л.И.Абалкиннің  
тұжырымдамасы маңызды: «әлеует» және «ресурс» түсініктері бір-біріне қарама-қарсы  
қойылмайды. Әлеует (экономикалық, өндірістік,т уристік) – бұл орнына және уақытына 
тәуелді «ресурстардың жинақталған, құрамды сипаты». В.М. Архангельский әлеуетті нақты 
бір мақсатқа жету және  мәселені шешу үшін жұмылдырылатын құрал немесе қор, яғни 
шынайы ресурстар жиынтығы  деп түсінеді. Кез-келген қызметті жоспарлау және басқаруда 
әлеуеттің «ресурстық» түсінігі ерекше мәнге ие, дегенмен де, оның ең маңызды белгілерін 
жоймайды [1].  

 Екінші көзқарасты ұстанатын авторлар тобы әлеуетті ресурстар жиынтығының 
көмегімен материалдық игіліктердің шектеулі санын өндіру қабілеті деп түсінеді. Демек, 
ресурстардың өзара байланысы ескеріледі.  

Үшінші бағыттағы ғалымдар әлеуетті алға қойылған мақсаттарды орындаудағы 
экономикалық жүйенің ресурстар кешені ретінде қарастырады.  Олардың пікірінше, әлеует – 
бұл, жүйенің тұтастығы және объекттің қызметі жөніндегі көрінісі және олардың өзара 
байланысын анықтау.   

Барлық жоғарыда айтылғандар осы уақытқа дейін әлеует мәнінің экономикалық 
түсінігіне шектеулі көзқарастың басымдығының дәлелі бола алады – біріншісі әлеуетті 
ресурстар жиынтығы ретінде анықтаса, екіншісі – өнімді шығару үшін шаруашылық жүйенің 
қабілеті, үшіншісі – нақты нәтижеге қол жеткізу үшін өндірістік күштің мүмкіндігі ретінде 
қарастырады.  Ресейлік ғылыми әдебиеттерде кездесетін Н.Т.Игнатенко мен В.П.Руденко 
ұсынған «әлеует» ұғымының классификациясы қызықты болып табылады: «әлеует» 
ұғымының 42%-ның мағынасы табиғи жағдайлар мен ресурстардың (байлықтың), 
мүмкіндіктер, қорлар, құралдар, құндылықтар жиынтығы, 18% - өндіріс күштерімен, қорлар, 
байлықтар, ел ресурстары; 16 % - ресурстық, экономикалық, табиғи мүмкіндіктермен, 8 % - 
нақты нәтижеге жетудегі өндірістік күш қабілетімен [2]. 

Әлеует ұғымына одан әрі баға беру,  өлшеу және басқару үшін оның тек ғылыми ғана 
емес, практикалық мәнін анықтау да ерекше маңызға ие.  

1 кестеде экономика және география ғылыдарындағы «туристік әлеует» түсінігінің  
ғалымдармен анықталған қалыптасу эволюциясы көрсетілген. 

 
 Кесте 1 

«Туристік әлеует» түсінігінің қалыптасу эволюциясы 
 

Автор Анықтама 
  Николаенко Т.В. 

[2] 
Аймақтың туристік (рекреациялық) әлеуеті дегеніміз сол 

аймақта туристік (рекреациялық) қызметті ұйымдастыруға 
бағытталған барлық табиғи, мәдени-тарихи және әлеуметтік-
экономикалық алғышарттардың жиынтығы.  

Дроздов  А.В. [3] 
 

Туристік-рекреациялық әлеует – белгілі бір объекттіге 
(территорияға) орайластырылған табиғи және адам қолымен 
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жасалынған заттар мен құбылыстардың жиынтығы, сонымен қатар 
туристік өнімді қалыптастыруға және сәйкесінше турларды, 
экскурсиялар мен  бағдарламаларды жүзеге асыру үшін жарамды 
шарттар,  мүмкіндіктер мен құралдардың жиынтығы . 

Кусков А.С., 
Лысикова О.В. [4] 

 

Аймақтың туристік әлеуеті деп қолда бар туристік 
ресурстармен туристердің нақты келген және болашақта келуі 
мүмкін саны арасындағы арақатынасты атайды. 

Аймақтың туристік (рекреациялық)  әлеуеті – табиғи және 
экологиялық тепе-теңдік жағдайында аймақтың белгілі бір 
деңгейде (шектеулі) туристер санын кабылдай алу қабілеті. 

 Кусков А.С.,  
Арсеньева Е.И.,   
Феоктистова Н.В. [4] 

Туристік әлеует – табиғи және тарихи-мәдени объектілер мен 
құбылыстардың,  сонымен қатар нақты аймақта туристік қызметті 
ұйымдастыруға бағытталған әлеуметтік-экономикалық және 
технологиялық алғышарттардың жиынтығы. Әрі бұл қызмет 
туризмнің базалық қағидаларымен сөзсіз сәйкес келуі тиіс.  

Дорогунцов С.И., 
Хвесик М.А., Горбач 
Л.М., Пастушенко П.П. 
[5] 

Экономикалық туристік әлеует – бұл шаруашылық 
субъектілердің және басқару органдарының аймақта  бар 
ресурстардың жиынтығын қолдану арқылы халықтың және 
мақсатты нарықтың қажеттілігін қанағаттандыр умақсатында 
аймақтың туристік (рекреациялық) өнімін қалыптастыру қабілеті. 

Голиков Д.П. [6]. 
 

Аймақтың туристік әлеуеті – аймақ шеңберіндегі туристік 
ресурстардың туристер назарын аудару және олардың саяхаты 
кезінде қажеттіліктерін барынша жоғары деңгейде қанағаттандыра 
алу қабілеті. 

Брусокен Т.В. [7] 
 

Аймақтың туристік әлеуеті – бұл аймақта бар және аймақтың 
туристік қызмет мәселесін шешуде ұйымдастырылуы мүмкін 
жасырын, ұйымдаспаған мүмкіндіктер (ресурстар) жиынтығы.  

 
Жоғарыда айтылған мәселелер «аймақтың туристік әлеуеті» ұғымына да қатысты. 

Себебі бұл ұғым өзінің жалпылама толық түсініктемесіне ие болмас бұрын бірнеше 
ғалымдармен сан түрлі көзқарас тұрғысынан анықтамаларға ие болды. А.В.Дроздов әділ 
түрде бұл «туристік-рекреациялық әлеует» ұғымының мәні және қолдану аясынының 
әртүрлілігін және зерттеу барысында ол қылықтардың орын алғандығын айтып өтеді [3]. 

«Аймақтың туристік әлеуеті – аймақ шеңберіндегі туристік ресурстардың туристер 
назарын аудару және олардың саяхаты кезінде қажеттіліктерін барынша жоғары деңгейде 
қанағаттандыра алу қабілеті» деп Д.П.Голиков еңбегінде анықтама берген [6]. «Аймақтың 
туристік әлеуеті – бұл аймақта бар және аймақтың туристік қызмет мәселесін шешуде 
ұйымдастырылуы мүмкін жасырын, ұйымдаспаған мүмкіндіктер (ресурстар) жиынтығы» деп 
Т.В.Брусокен өз көзқарасын білдірген [7]. 

«Туристік әлеует» ұғымына берілген түсініктемелерді талдаудан шығатын қорытынды, 
географ және экономист ғалымдар негізінде екінші ресурстық тұжырымдаманы ұстанады, 
оған сәйкес әлеует – бұл нақты мақсатқа қол жеткізуде қажетті өзара байланысқан ресурстар 
жиынтығы. Сонымен, жоғарыда айтылғандарды жинақтай келе, аймақтың туристік әлеуеті 
дегеніміз – бұл оның туристік индустриясын  дамытуға мүмкіндігінің болуы және оның 
қызмет етуінен оң әлеуметтік-экономикалық тиімділікке және бұл аймақтың қызығушылық 
деңгейінің артуына қол жеткізуі. Жалпылай келе «аймақтың туристік әлеуеті» ұғымына 
келесідей түсініктеме береміз: аймақтың туристік әлеуеті – бұл аймақтың туристік 
индустриясын дамытуға мүмкіндігінің болуы және оның қызмет етуінің нәтижесінде оң 
әлеуметтік-экономикалық әсер алуы мен бұл аймақтың туристік қызығушылық деңгейінің 
артуы; аймақтың туристік әлеуеті – бұл туристік қызметті ұйымдастыру мақсатында оның 
қарауында болатын барлық туристік ресурстардың жиынтығы.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҒАРЫШТЫҚ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ӘЛЕУЕТІ 
 
                                                Исабаева Айдана Нұрдәулетқызы 
                                                     aidanaissabayeva@mail.ru 
                            Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Экономика факультеті, «Туризм» 
                                                  мамандығының 1-ші курс студенті                    
                                                Ғылыми жетекшісі – Рүстемова С.М. 
 
Мақалада ғарыштық туризмге анықтама беріліп, Қазақстандағы ғарыштық туризмнің 

даму мүмкіндіктері туралы сипаттама берілген. Осы туризм түрінің белгілі бір мәселелер 
шешілген кезде әлеуетінің зор екені атап көрсетілген.  

 
Негізгі ұғымдар: ғарыштық туризм, әлеует, кластер, ғарыш айлағы. 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанда туризмнің барлық 

түрлерін дамыту мүмкіндігі бар екендігін Бүкіләлемдік Туристік Ұйымның Бас 
Ассамблеясының 18-ші сессиясында айта кетіп, ғарыштық туризмге ерекше көңіл бөлген 
болатын. Ғарыштық туризм деп ашық космосқа немесе жер төңірегіндегі орбитаға, сондай-ақ 
ғарыш кемелер бастау алатын жерлерге танымдық мақсатта ұйымдастырылатын турларды 
айтамыз. «Біз ғарыштық туризм секілді туризмнің перспективалы түріне көп көңіл бөлеміз. 
Қазіргі таңда әлемде отызға жуық ғарыш айлықтары бар, солардың ішінде Байқоңырдың 
орны ерекше. Байқоңыр – бұл аса маңызды оқиғалар болған әлем косманавтикасының бесігі. 
Атап айтқанда: алғашқы ғарыштық серік, адам, ғарыштық экипаж, сондай-ақ адамзат 
тарихындағы алғашқы ғарыштық турист», - деп жалғастырды Елбасы.    

Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен даму барысындағы бүгінгі күннің контекстінде 
ғарыштық туризмнің даму әлеуетін айқындау мәселесі оны жаңа үрдісте зерттеудің 
қажеттілігін көрсетіп отыр. 

 Әлемдегі ғарыштық бәсекеге қабілетті, ғарыштық держава атағын алуға үміткер 
елдердің қатарында Қазақстанның орны ерекше. Президент Нұрсұлтан Назарбаев белгiлеген 
Қазақстан Республикасының стратегиялық дамуының басым бағыттарының бiрi зымыран-
ғарыштық саласының дамуы болып табылады. Қазақстан шикiзат мемлекетiнiң мәртебесiнен 
жоғарғы технологиялы, зияткерлiк-дамыған мемлекеттiк мәртебеге өту деңгейіне көптен бері 
ұмтылыс жасауда. Бүгінде, әлем Қазақстанды «ғарыштық держава» ретінде мойындамаса да, 
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елімізде осыған қажетті барлық мүмкіндіктер бар. Алдымен, әлем елдеріне қол жетімсіз 
«Байқоңыр» ғарыш айлағын атауға болады. Негізінде, ғарышты игеру Қазақстан үшін саяси, 
әскери немесе абыройлық мақсат емес, ол ең алдымен, экономикалық, коммерциялық 
мақсаттағы бағыт болып табылады[1]. 

 Дегенмен, Қазақстанда ғарыштық туризмді дамуға кері әсерін тигізетін үлкен мәселе 
бар. Бұл - Байқоңыр ғарыш айлағын Ресейдің жалға алуы. Деректерге сүйенетін болсақ, 
осыған дейін «Байқоңыр» кешенін РФ жалға алу мерзімі ҚР Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 
шілденің 14-індегі қаулысымен ратификацияланған келісім бойынша екі елдің Үкіметтері 
арасында кешенді жалға беру шартында белгіленген және одан әрі ұзарту мүмкіндігімен 20 
жылға жасалған болатын. Яғни, бұған дейінгі келісімге сәйкес «Байқоңыр» айлағы 2014 
жылға дейін жалға берілген болатын. Ал бүгінгі қаралып отырған келісімнің 6-бабында 
«Байқоңыр» кешенін РФ-ның жалға алу мерзімін 2050 жылға дейін ұзарту көзделеді. 
«Байқоңыр» кешенін РФ жалға алу мерзімінің ұзартылуына байланысты ҚР мен РФ 
арасында белгіленген әкімшілік-аумақтық өкілеттіктер шеңберінде Байқоңыр қаласының 
әкімшілігі мен РФ басқа да органдарының қызмет мерзімі ұзартылатын болады. Осылайша, 
екі ел арасындағы келісімге сәйкес «Байқоңыр» ғарыш айлағын жалға беру мерзімі 2014 
жылдан 2050 жылға дейін ұзартылып отыр[2]. 

 Мамандардың айтуынша, Қазақстан тарапы «Байқоңырды» игеру ісінде Ресейден 
басқа жолдарын табуға да қабілетті. Ондай жағдайда Қазақстан жерін жалға берумен ғана 
шектеліп қалмай, өзі де түрлі жобалардың қатысушысы ғана емес, тіпті жетекшісі бола 
алатындай мүмкіндіктері бар. Сондықтан да, Байқоңыр қаласының құқықтық реттеу құзыры 
толықтай Қазақстанның өзіне қайтарылуы мемлекет тарапынан нақты және шұғыл әрекет 
етуді қажет етеді.  

 Айта кетерлік, бүгінде біздің мемлекетіміз осы күрделі саланы игеруге 
талпынғандарға қолдау көрсетіп, үлкен жағдай жасауда. Мәселен, ғарыш саласындағы 
кадрларды кешенді даярлауды ұйымдастыру бойынша Қазғарыш пен Білім және ғылым 
министрлігі арасында өзара әрекеттестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойылып, Қазғарыштың ұсынысымен ғарыш саласына арналған мамандарды даярлау 
бойынша базалық жоғары оқу орындары ретінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық университеті, Алматы энергетика және байланыс институты, Азаматтық 
авиация академиясы анықталған. Аталмыш жоғары оқу орындарында 70-ке жуық студент 
мамандық алуда. 

 Сонымен қатар, 1996 жылдан бастап Байқоңыр қаласында орналасқан «Восход» 
Мәскеу авиациялық институтында 205 қазақстандық азамат білім алуда. Осы мақсатта 
еліміздің Білім және ғылым министрлігі 2008 жылдан бері жыл сайын 45 оқу грантын бөліп 
отырады. 

 Сондай-ақ, авиация саласы бойынша білікті мамандар дайындау «Болашақ» 
бағдарламасының аясында да жүзеге асырылуда. Бүгінгі таңда 29 стипендиат Ресей, 
Ирландия, Малайзия, Ұлыбритания, АҚШ, Германия, Нидерланды және Канада 
мемлекеттерінде өз білімдерін шыңдап жүр[3]. 

 Еліміздің экономикалық қарқынды даму процесіне әлемдік дәрежеде ғарыштық 
туризмді дамыту өте маңызды, себебі, болашақта Қазақстан әлем деңгейінде ғарыштық 
қызмет көрсетудің ірі орталықтарының біріне айналуы мүмкін. Назарбаев университеті 
студенттерімен кездесу барысында француздық ғарышкер Жан-Пьер Эньере «Болашақта 
Қазақстан – ғарыштық туризмнің Меккесіне айналуы мүмкін» деген болжам айтты. Бұл, тек 
жақын шет елдер де ғана емес, сондай – ақ Қазақстандық ғарыш қызметін әлем танып 
жатқанын атап өтуге болады. 

 Қорытындылай келе, Қазақстанда индустриялық-инновациялық даму стратегиясының 
жүзеге асуына, ғарыш индустриясы кластерінің құрылуы мен дамуына, халықаралық 
маңызды серпінді жобалардың іске асуына, әлемдік ғылыми және ғылыми-техникалық 
кеңістікке енуіне оң ықпал ететін отандық ғарыш саласын жасау міндеті алда тұр. Осы 
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міндетке барынша қол жеткізу - еліміздің ғарыштық туризмнің даму әлеуетін айқындайды.  
 
    Пайдаланылған әдебиеттер. 
1. Жумагулова Б.Р. «Ұлы жібек жолы бойымен Байқоңыр ғарыш алаңына: ғарыштық 

туризмді дамыту болашағы», 2013 ж. 
2. http://kazcosmos.gov.kz/ru/press-office/intervyu/doc/egemen.html 
3. http://www.inform.kz/rus/article/2241455  
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына соңғы 
жолдауында қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын тұжырымдады. Жолдауда алдағы 
онжылдықтарда әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі басымдылықтары мазмұндалды, 
соның ішінде ЖІӨ-ді ұлғайту, халықтың тұрмысын жақсарту сияқты мәселелер айтылды. 
Президент ең негізгі күш халықтың тұрмысының сапасын тіке анықтайтын салаларға 
бағытталуы тиіс екенін атап өтті.  

Туризм – адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға және халықтың әл-ауқатын 
көтеруге бағытталған экономиканың ең маңызды салаларының бірі. Дегенмен, бұл ретте 
экономиканың басқада салаларына қарағанда туризм табиғи ресурстардың сарқылуына 
әкелмейді. Туризм басқа салалардың  әлемдік нарықтағы орнықсыздық жағдайларымен 
салыстырғанда тұрақтылықты көрсетеді.  

Кез-келген туристік кәсіпорынның қатаң бәсекелестік жағдайында ең басты міндеті 
туристік нарықта алдыңғы орынға шығу, табыс табу және оны арттыру болып табылады. 
Тұтынушыларды өз тауарына назарын аудартуда негізгі әдістердің бірі - бәсекелестердің 
тауарларынан ерекшелінетін, нарыққа жаңа тауарды ұсыну.    

 Уақытылы нарыққа шыққан жаңа өнім жаңа тұтынушыларды қызықтырып, 
кәсіпорынның табысын арттырады. Осы заманғы экономикада инновацияның рөлі едәуір 
өсті. 

Нарықтық экономикада инновация бәсекелестік әдісі ретінде көрсетіледі. Инновация 
жаңа қажеттіліктердің туындауына, ақшаның құйылуына, жаңа өнімдерді өндірушілердің 
имиджінің (рейтинг) көтерілуіне, жаңа нарықтарды игеруге және оны жаулап алуға әкеледі. 
Инновация үрдіс немесе өнім ретінде пайданың артуына маңызды әсер ететін кәсіпорынның 
негізгі табыс көзі бола алады. Алайда, көптеген кәсіпорындар тәжірибе жүзінде 
инновацияны ынталана қолданбайды. Сондықтан, мемлекет тарапынан туризмде 
инновациялық қызметті дамытуда туристік кәсіпорындарды ынталандыру шаралары 
жүргізілуі тиіс. Туризм инновациялар арқылы  үлкен табыс әкелетін экономиканың 
инновационды-тартымды саласы. Әлемде жаңа технологиялардың үздіксіз дамуына 
байланысты туристік қызмет нарығында инновацяның рөлі артуда. Елімізде туризмді 
дамытуда, инновацияны тиімді қолдану үлкен жетістіктерге алып келеді. Қазақстан әлемге 
аса танымал болмағандықтан, шетелдік туристерге жат елдің салт-дәстүрлері таңсық келеді. 
Біз бұл кемшіліктерден өзіндік артықшылықтарды таба аламыз. Туризмнің жаңа 
инновациялық түрлерін енгізуге мүмкіндік бар. Мысалға, қымызбен емделу, ауылдық 
туризм, ат туризмі және т.б.     

Бүгіңде ХХI ғасырдың бірінші жартысы - экономиканы қалыптастыратын озық 

http://kazcosmos.gov.kz/ru/press-office/intervyu/doc/egemen.html
http://www.inform.kz/rus/article/2241455
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инновациялар дәуірі деп сеніммен айтуға болады. Инновациялық қызмет – инновацияға 
әкелетін ғылыми, технологиялық, ұйымдық, қаржылық, коммерциялық шаралардың 
жиынтығы. Қоғамда талап етілетін нәтижелерге қол жету үшін қызметке жаңа білім, 
технологиялар, әдіс-тәсілдер қолданса қызмет инновационды болып саналады. 
Кәсіпорынның инновациялық қызметін барлық қызметкерлердің жаңалықты жасауға және 
енгізуге бағытталған ортақ жұмысы ретінде анықтауға болады. Инновациялық қызмет 
жүйелі сипат алады, жүйені қоғам мен инновациялық қызметтің субъектілері құрайды. 

Инновациялық қызмет – бұл бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтерге 
тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыратын жаңа өнімді шығару үшін жаппай өндірісте 
ғылыми-инновациялық және интеллектуалды потенциалдың қолайлы қолданылуы. Бұл 
қызметтің маңызды сипаты – инновациондық белсенділігі, яғни кәсіпорын персоналының 
басқару құрылымы мен  әдістері арқылы жаңалықты қабылдауын қолдау. Инновациялық 
қызмет, негізінен жаңалықтарды ойлап табуды және олардың диффузиясын жылдамдатумен 
сипатталады. Ол өз кезегінде, экономикада құрылымдық алға басудың артуына және 
ұлғаюына, нарық көлемінің үлкеюіне, бар және пайда болатын қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға мүмкіндік туғызады [1]. 

Туризмдегі инновациялық қызметке инновациялық процесс шеңберіндегі барлық 
қызметтер кіреді, соның ішінде, өткізу нарығында жүргізілетін маркетингтік зерттеулер және 
жаңа тұтынушыларды іздеу, бәсекелестік орта және бәсекелес фирма тауарларының 
тұтынушылық қасиеті туралы ақпаратпен қамтамасыз ету, жаңашыл идеялар мен 
шешімдерді іздестеру, сонымен бірге, инновациялық жобаны енгізу және қаржыландыру 
бойынша серіктестерді іздеу. 

Туризмдегі инновациялық қызметтің мазмұны өндірісте жаңалықты ойлап табу мен 
оны тарату болып табылады. Инновациялық қызмет – ғылым мен өндіріс саласы арасындағы 
жанамалы бөлім, бұл ғылым мен өндірістің бірігуін жүзеге асыратын, ғылыми өнімдер мен 
қызметтерді қолдану арқылы экономикалық агенттердің техника-экономикалық 
қажеттіліктерін іске асыратын ерекше өндірістік күш. Нарықтық экономика жағдайында 
инновациялық қызметті жүзеге асыру коммерциялық мақсаттылықпен жанасады.   

Инновациялық саланың өзегі өндірістік кәсіпорын болып табылады. Білімге, жаңа 
технологияларға, өнімге, басқару әдістері мен жүйесіне тұрақты сұраныс және сұраныстың 
жоғарлауы кәсіпорынның технологиялық деңгейін, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 
(функционалдық жетілдірілуі, бағасы), өндіріс тиімділігін, нарықтағы орнын, тұрақты 
қаржылық жағдайын анықтайды.  

 Инновациялық қызмет барысында ғылым мен өндірістік сала субъектілерінің 
мүдделері біріктіріледі, сондықтан, өндірістік салада жаңашылдықты ойлап табудан оны 
қолдануға дейін ғылым – инновациялар – өндіріс тізбегі бойынша бірыңғай процесс жүзеге 
асады. 

Субъектінің инновациялық қызметі оның инновациялық белсенділігін сипаттайды. 
Инновациялық белсенділіктің дәрежесі қоғамдық қажеттіліктердің дамушылығымен және 
әртараптануымен, экономика саласының құрылымымен; инновациялық қызмет үшін сәйкес 
өндірістік, ғылыми, ақпараттық және басқада инфрақұрылымның бар болуымен; жұмыс 
күшінің құрылымы, сапасы, мотивациясы және тағы сол сияқты факторларлармен 
анықталады.  

Туризм және қонақжайлық саласында инновациялық қызметің негізгі бағыттары: 
- туристік өнімнің, мейрамхана өнімінің, қонақ үй қызметерінің және т.б жаңа түрлерін 

шығару; 
- дәстүрлі өнімдерді шығаруда жаңа техника мен технологияларды қолдану; 
- бұрын қолданылмаған жаңа туристік ресурстарды қолдану. Ерекше мысал – 

туристердің ғарыш кемелерінде саяхат жасауы.  
- ұйымның дәстүрлі туристік, мейрамхана өнімдерін, қонақ үй қызметтерін және т.б 

өндіруде және тұтынудағы өзгерістер; жаңа маркетинг, жаңа менеджмент; 
- өнімдерді өткізудің жаңа нарықтарын анықтау және қолдану.   
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Экономиканың барлық секторында инновациялық қызметтің негізін ғылыми-
техникалық прогресстің жетістіктері құрайды. Айтылған сөз толықтай туризм саласынада 
қатысты. 

Барлық фактолар сыртқы және ішкі ортаның жағдайына тәуелді, және ол туристік 
кәсіпорынның үнемі назарында болуы керек. 

Туристік кәсіпорындардың инновациялық қызметтерінің негізгі бағыттары: 
- дәстүрлі қызметтерді көрсетуде жаңа техникалар мен жаңа технологияларды қолдану; 
- жаңа туристук ресурстарды қолдану; 
- ұйымның туристік қызметтерін өндіруде және тұтынуда өзгерістер; 
- туристік қызметтерді өткізудің жаңа нарықтарын анықтау және қолдану.  
Туристік кәсіпорынның инновациялық қызметінің дамуына келесі факторлар әсер 

етеді: 
- экономикалық және технологиялық (қаржыландыруға жеткілікті қаражаттың 

болмауы, материалды-техникалық базаның әлсіздігі, ескірген технология ); 
- саяси, құқықтық (саяси тұрақсыздық, қылмыстық жағдай, заңдық жолмен енгізілген 

шектеулер); 
- ұйымдық-басқарушылық (орынсыз орталықтандыру, қысқа мерзімді өтелімділікке 

бағдарлану, инновациялық процесстердің қатысушыларының мүдделерінің мәмілеге келуінің 
күрделілігі, ақпараттардың тік ағындарының басым болуы); 

- әлеуметтік-психологиялық және мәдени (сырттан келетін барлық жаңашылдыққа 
қарсылық, белгісіздіктен қорқу). 

Туристік бизнестің дамуы үшін инновациялық процестерді тежейтін сыртқы орта 
факторларынан басқа көп жағдайлар ішкі ортаға тәуелді болып келеді. 

Инновациялық қызметте туристік бизнес  жиналған білім  негізіне сүйенеді.  Жаңа 
идеяларды жүзеге асыруда және туризмнің жаңа бағыттарын қалыптастыруды бастауда 
жұмыстың түрін және әдісін танып, зерттегеннен кейін ғана кірісу қажет. Қызмет саласын 
терең түсіну уақиғаның дамуын болжауға және бәсекелестерді озуға мүмкіндік береді. 
Туризмге инновацияны енгізуде мемлекеттегі экономикалық жағдай, халықтың әлеуметтік 
жағдайы, ұлттық заңнама, сонымен бірге үкіметаралық және халықаралық келісімдер әсер 
етеді. Сондықтан туристік қызметте инновацияның пайда болуының мотивтері мен себептері 
әр елде әр түрлі болуы мүмкін. Алайда кез келген мемлекеттің өзіндік белгілері бар: 

- басқа аймақтардың өмір сүру қалпымен танысудан кейін және жаңа мағлұматтардың 
игеріліуіне байланысты халық мұқтаждықтарының өсуі; 

- көптеген классикалық және дәстүрлі саяхаттар бағыттарын толықтырылуы; 
- кіру туризмінде нарықтық үлестемеден айырылу қаупі; 
- бәсекенің шиеленісуі, стандартталған ғаламдық өнімдер ұсыныстарының ұлғаюы; 
- ең талапшыл туристердің  қажеттіліктерін толық қанағаттандыру үшін демалыс пен 

саяхаттың тартымды жағдайларын (табиғи және мәдени ерекшеліктерін, бос уақытты өткізу 
мүмкіндіктері, ерекше тауарлар мен арнайы туристік қызметтерді иелену) үйлесімді 
бірлестіру; 

- экономикадағы технологиялық революция және қызметтер экспансиясы; 
- ұсыныс экономикасынан сұраныс экономикасына  ауысу. 

 Сауда қызметтерінің бас келісімінің ережесіне сүйене отырып (ГАТС), туристік салада 
инновациялық қызмет үш бағыт бойынша дамып келеді: 

1. Жаңалықтарды енгізу (ұйымдастырылған инновациялар), кәсіпорын мен туристік 
бизнестің басқарудағы жүйесі мен құрылымын дамытумен байланысты: қайта ұйымдастыру, 
үлкейту, жаңа техникалар мен озық технологиялар негізінде бәсекелес субъектілердің 
жұтылуы; кадрлық саясат (кадрлық құрамның жаңаруы мен ауысуы, квалификацияны 
жоғарлату жүйесі, қызметкерлерді қайта дайындау және ынталандыру); оңтайлы 
экономикалық және қаржы қызметтері (кәсіпорынның тұрақтылығын және дамуын 
қамтамасыз ететін есеп берудің қазіргі заманға сай түрлерін енгізу). 

2. Арнаулы тұтынушылардың қажеттіліктерін қамтитын немесе сол уақыт мезгіліне 
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сай емес клиенттерді өзіне тартуға мүмкіндік беретін маркетингтік инновациялар.  
3. Туристік өнімнің тұтынушылық қасиетін өзгертуге, оны жайғастыруға және 

бәсекелік артықшылық беруге бағытталған мерзімдік жаңалықтар (өнімдер инновациялары) 
[2]. 

Яковлев Г.А өз жұмыстарында  туризмдегі инновациялық іс- әрекеттің негізгі 
бағыттарына басқаша қөзқарас көрсетеді. Оның ойынша, туристтік кәсіпорындардың 
инновациялық  іс- әрекеттінің негізгі бағыттары: дәстүрлі қызмет көрсетудегі  жаңа техника 
және технологияны пайдалану, жаңа ерекшелігі  бар жаңа кызметті  енгізу,  бұрын 
қолданбаған туристтік ресурстарды кірістіру, туристтік қызмет және  тауар өткізу нарығын 
пайдалану . Бұл жіктелу қандай қағидатпен өткізілгені Г. Яковлевпен айтылмаған. Осы 
ұсынылған нұсқаларды қарастыра отырып, инновациялық іс-әрекеттің негізгі бағыттарың 
жүйелеуге болады. 

Жаңа немесе жетілдірілген туристік өнімді дайындауда инновациялық жоспарларды 
көрсететін SWOT-анализ қолданылады. Ғылыми-техникалық революция тек қана жаппай 
туризмнің қалыптасуының материалдық негізі болып қана қоймай, ол туризмдегі 
инновациялық қызметке жоғары технологиялар (жаңа материалдар, микропроцесстік 
техника, ақпарат және байланыс құралдары, биотехнология) арқылы үлкен әсерін тигізді. 
Полимерлік және тағыда басқа жаңа материалдардың пайда болуы киім мен аяқ киімнің жаңа 
түрлерінің, жаңа спорттық жабдықтардың және т.б шығуына әкелді. Жаңа материалдар 
экстремалды туризмнің материалды негізі болды, су, тау және туризмнің басқа түрлерінің 
дамуына ықпал етті. Заманауи ақпарат және байланыс құралдарының пайда болуы қоғамдық 
өндіріс пен адамдардың тұрмысына күшті ықпал етті.Туритсік кәсіпорындардың заманауи 
туристік қызметі мен жұмысын интернетсіз елестету мүмкін емес. Заманауи аудио-видео-
техника менеджмент технологиясын елеулі өзгертті.  

Сонымен, туризм саласындағы инновациялық қызмет жаңа өнімді жасауға немесе бар 
өнімді өзгертуге, көліктік, қонақ үй және басқада қызметтерді жетілдіруге, жаңа нарықтарды 
игеруге, озық ақпараттық және телекоммуникациондық технологияларды және ұйымдық-
басқарушылық қызметтің заманға сай түрлерін енгізуге бағытталған.  

Соңғы оңжылдықта Қазақстан басқа мемлекеттер сияқты экономиканы дамытудың 
инновациялық жолына түсу үшін белсенді әрекеттер жасауда.  Қазақстанда көптеген 
инновациялар мемлекет мақсатты түрде қаржыландыратын стратегиялық салаларда ғана 
қалыптасады. Туризм және қызмет көрсету саласында коммерциялық кәсіпорындардың 
басшылықтары инновациялық жобаларға инвестиция құюға тәуекел етуге ұмтылмайды. 
Қазақстандық экономиканың технологиялық базасы негізгі фондтардың ескіріуімен 
сипатталады. Ғылымды қаржыландырудың көлемінің артуы ғылыми ортаның қызмет істеу 
жағдайын, әлеуметтік-экономикалық прогресс мәселелерін шешуде түбегейлі өзгерістерге 
әкелмейді. Әзірге, біздің мемлекет нақты көрсетілген ресурсты өткізу бағытына ие болып 
отыр. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері бойынша тек 
қазақстандық өндірістік кәсіпорындардың 7,1%-ы технологиялық инновацияларды әзірлеп, 
енгізуде. Статистика органының мәліметтеріне сүйенетін болсак, инновациялық тауарлар, 
жұмыстар, қызметтер көлемі соңғы жылдары 5,7% құрады [3].  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясының президенті Мұрат 
Жүріновтың айтуынша, экономикасы дамыған көп мемлекеттерде зерттеулер мен жобаларға 
кететін ішкі шығындардың үлесі ЖІӨ-ң 3% шамасын құрайды. Мысалға, Швецияда бұл 
көрсеткіш 3,8%-ды көрсетеді, Финляндияда - 3,5%, Жапонияда - 3,44%, Швейцарияда - 2,9%, 
АҚШ-та - 2,84%, Германияда - 2,54%, Ресейде - 1,2%, Жаңа Зеландияда- 1,16%, Оңтүстік 
Африкада - 0,92%, Белоруссияда - 0,7%-ды құрайды. АҚШ ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға $390 миллиардтан артық қаражат жұмсайды, ал 
Европалық одақта шамамен $270 миллиард, Жапония мен Қытайда $140 миллиардқа жеткен. 
Ал Қазақстанда ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 
қаржыландыру 2000 жылдан бері 5 есеге өскен және республиканың ЖІӨ-ң 0,26%-ын 
құрады, 2020жылға дейін бұл көрсеткіш 2%-ға дейін, яғни 8 есе өседі деп болжануда [4]. 
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Әлемдік әлеуметтік-экономикалық дамудың тенденциялары қызмет көрсету саласында 
жалпы ішкі өнімнің жартысынан көбі өндірілетінін көрсетеді. Әлемдік экономикада тікелей 
инвестициялардың 40%-ы саудаға, банк және қаржыландыру қызметтеріне, сақтандыру және 
туризмге келеді. Туристік индустрия табыстылық және даму динамикасы жағынан тек 
мұнай-газды шығару мен өңдеуден кейін орынды алады. 

Дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметтері бойынша, туристік бизнес өндірістік 
сервис нарығының 10%-дық айналымын қамтамасыз етеді, оның үлесіне әлемдік 
инвестицияның жалпы көлемінің 7%-ы және барлық салық түсімдерінің 5%-ы келеді. 
Сондықтанда, Қазақстанда туризм индустриясына көп көңіл бөлу керек, инновациялық 
процесстерді жетілдіруге жәрдемдесуге, жаңа туристік өнімдер мен қызметтерді, туристік 
бизнесте жаңа басқару технологиясын жасауға мүмкіндік туғызу керек [5].  

Туризм саласы көптеген елдерде ЖІӨ-ң 4-6% құрайды, алайда Қазақстан мұндай 
деңгейге әлі жете қойған жоқ. Біздің елімізде туристік қызметтерді дамытуға ресурстар 
жетерлік. Туристік бизнестің қарқынды дамуы үшін инновацияларды жиі қолдану керек. 
Туристік қызметті басқарудың мемлекетаралық және ұлттық жүйелерінде инновациялық 
процесстер жүре бастады, жаңа технологияларды игеруге және оны қолдануға уақыт келді 
(электрондық сауда, виртуалды туристік фирмаларды құру); маркетинг құрылымы және 
туристік өнімді жасау жетілдірілуде. Туристік қызмет көрсету саласында инновациялық 
қызмет бірнеше бағыттар бойынша дамып келеді. Мысалы, туристік өнімнің жаңа түрлерін 
шығару.  

Туризм саласында  инновациялық қызметтерінің бағыттары болып келесілер саналады: 
жаңа туристік ресурстарды қолдану (туристердің ғарыш кемелерінде саяхат жасауы);  
ұйымның туристік қызметтерді өндіруде және тұтынуда өзгерістер (маркетинг пен 
менеджменттің алдыңғы қағидаттарын ұстану); туристік өнімдерді өткізудің жаңа 
нарықтарын анықтау және қолдану, сонымен бірге, жаңа техникалар мен жаңа 
технологияларды қолдану [6]. 

 Жоғарыда айтылған соңғы бағытқа ерекше көңіл бөлу керек болып отыр. Себебі, 
туристік индустрияның кәсіпорындарының қызметіне жаңа технологияларды қолдану үлкен 
әсер береді. Бүгіңгі күнде, бұл технологиялар негізінен компьютерлендіру, жаһандану және 
электроникаға ауысумен сипатталады.  
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Научный руководитель – Т.А. Смирнова  
 

В современном мире процесс глобализации оказывает значительное влияние на 
развитие всех сфер жизнедеятельности общества. Сегодня международный туризм является 
неотъемлемым звеном мировой экономики. В частности, международный туризм 
сказывается на уровне развития инфраструктуры стран, объемах иностранных инвестиций, 
количестве рабочих мест. Таким образом, исследования современного состояния и 
перспектив развития туристической отрасли в мире является актуальным. 

Практические и теоретические аспекты развития международного туризма в странах 
Средней Азии изучались многими отечественными и зарубежными авторами: А.А 
Косаревой,В.В.Кузьмичом, В.А. Голубевым, С.В. Ксензовым и другими. Однако многие 
аспекты требуют более детального изучения. В частности, актуальным является 
исследование динамики туристической активности украинцев по отношению к странам 
Средней Азии. 

В последнее время украинские туристы стали активно путешествовать по странам 
Средней Азии, а именно: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
Лидерами среди этой пятерки являются Казахстан и Узбекистан. Причинами 
заинтересованности современного туриста к странам Средней Азии является то, что регион 
располагает возможностями для качественного оздоровительного, экскурсионного и 
насыщенного спортивного туризма, сравнительно низкие цены туристических туров, а также 
отсутствие языкового барьера. На примере Украины была проанализирована взаимосвязь 
между социально-экономическим положением в стране и способностью населения страны 
путешествовать по миру. 

Проанализировав данные Государственной службы статистики Украины за период 
2009-2014 гг. на (рис. 1),продемонстрировано как именно менялась активность украинских 
туристов по отношению к странам Средней Азии: 

 
*разработано автором на основе[1] 
 
o 2009 год: количество украинце составило 17442 чел., а именно: Казахстан – 3448 

чел., Кыргызстан – 12 чел., Таджикистан – 70 чел., Туркменистан–6731 чел., Узбекистан –
7181 чел. 

o 2010 год: Казахстан – 7265 чел., Кыргызстан – 46 чел., Таджикистан – 120 чел., 
Туркменистан–9534 чел., Узбекистан–9780 чел. 

o 2011 год: Казахстан – 17755 чел., Кыргызстан – 330 чел., Таджикистан – 80 чел., 
Туркменистан–4042 чел., Узбекистан–7082 чел. 

o 2012 год: Казахстан – 23521 чел., Кыргызстан – 1251 чел., Таджикистан – 729 чел., 
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Туркменистан–6812 чел., Узбекистан–7998 чел. 
o 2013 год: Казахстан – 30307 чел., Кыргызстан – 1237 чел., Таджикистан – 776 чел., 

Туркменистан–9699 чел., Узбекистан–8679 чел. 
o 2014: Казахстан – 32496 чел., Кыргызстан – 91 чел., Таджикистан – 179 чел., 

Туркменистан–1757 чел., Узбекистан–5168 чел. 
Анализ статистических данных показывает, что постепенно количество туристов, 

выехавших на территорию стран Средней Азии увеличивалось.Это связано с развитием 
экономики стран рассматриваемого региона, увеличением заинтересованности туристов, а 
также с изменениями уровня безработицы в Украине. В 2009 году уровень безработицы 
составил 9,6%, в 2010 г. – 8,8%, в 2011 г. – 8,6%, в 2012 г. – 8,1%, в 2013 г. – 7,7%, в 2014 г. – 
9,5% [2]. Худшие показатели по туристической активности украинских туристов приходятся 
на 2014 год. Это было обусловлено экономическим кризисом в Украине, политической 
ситуацией, а также увеличением уровня безработицы.Таблица 1 

 
*разработано автором на основе[3] 
 
Данные всемирной туристической организации UNWTO свидетельствуют что на 2014 

год (таб.1),в среднем процент украинских туристов среди общего количества туристов, 
посетивших страны Средней Азии составляет около 0,005%.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в сфере международного туризма 
страны Средней Азии за последние годы закрепили свои позиции в мире, в частности, в 
Украине. Особое место занимают Казахстан и Узбекистан. Входе анализа была обнаружена и 
проанализирована связь между туристической активностью украинцев и социально-
экономическими показателями страны. В то же время, несмотря на проведенный анализ, 
открытыми остаются еще ряд вопросов. В частности, влияние политической обстановки в 
странах, влияние некоторых аспектов социально-экономического состояния (ВВП на душу 
населения, демографические показатели и т.п.). 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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№п/п Страна Кол-во туристов 
(чел./год) 

Кол-во туристов из Украины, 
(чел./год) 

 Казахстан 6 163000 32496 
2 Кыргызстан 2 406000 91 
3 Таджикистан 244000 179 
4 Туркменистан 10000 1757 
5 Узбекистан 2 000000 5168 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://data.worldbank.org/
http://www.unwto.org/


4211 

студентка кафедры «Туризм» экономического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 
Астана, Казахстан  

Научный руководитель – Сабатаева Б.О. 
 

Туризм – динамично развивающаяся отрасль мирового хозяйства. Деловые 
путешествия составляют 1/5 часть из всех видов туризма. Благодаря деловым мероприятиям 
увеличивается спрос на элитные услуги размещения, питания и транспорта. Расходы бизнес 
туристов, как правило, в несколько раз превышают затраты отдыхающих. А отсутствие 
сезонности позволяет принимать туристов круглый год. Все больше стран понимают 
значимость делового туризма и считают его одним из главных факторов успешного развития 
страны. Кроме того социальный эффект от туризма выражается в то, что свободное время 
населения тратится рационально, расширяются духовные и физические способности 
местного населения и туристов, также организация досуга граждан и населения, 
предупреждение конфликтов в обществе и сглаживание межличностных столкновений, 
образование и повышение культурного просвещения населения, распространение и развитие 
культурных ценностей. Именно поэтому деловой туризм несет в себе социально- 
экономическое значение. 

В современных условиях развития мировой экономики туризм становится одной из 
ведущих и динамично развивающихся отраслей. По данным ЮНВТО туризм занимает 
четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7.4%), уступая только экспорту 
автомобилей, продуктов химии и топлива. По доходности  данная отрасль занимает третье 
место в мире после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения.  

Всемирная Туристская Организация (UNWTO) дает следующее определение термину 
туризм: 

Туризм – временный выезд людей с постоянного места жительства в целях 
оздоровительных, познавательных или профессионально-деловых без занятий оплачиваемой 
деятельностью в месте временного пребывания [1]. 

Туризм в настоящее время признан в качестве крупнейшей и наиболее устойчивой 
отраслью в мире. В настоящее время, туризм играет важную роль в мировой экономике. В 
туризме создание одного рабочего места обходится в 10 раз дешевле, чем в 
промышленности. В 2013 году число международных туристских прибытий выросло на 5 %, 
достигнув рекордной отметки в 1 млрд. 087 млн. на 52 млн. больше, чем в 2012 году. Кроме 
того в 2020 году, ЮНВТО прогнозирует до 1,6 млрд. международных туристских прибытий. 
Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, также основным 
источником новых рабочих мест и привлечения иностранной валюты. На протяжении 
многих лет, туризм оказался наиболее устойчивым к экономическим спадам и терроризму, 
чем другие отрасли, и характеризовался быстрым восстановлением.  

Туризм приобретает все большее значение для регионального развития. Создание 
туристских предприятий в удаленных, малонаселенных и индустриально слабо развитых 
регионах способствует выравниванию экономического развития отдельных районов страны, 
сокращению оттока местного населения в крупные города, созданию дополнительных 
рабочих мест, возрождению местных культурных ценностей, охране и восстановлению 
памятников истории и культуры, повышению спроса на товары местного производства. 

В наше время каждый четвертый из десятков миллионов человек, ежедневно 
покидающих свой дом, чтобы отправиться в поездки - ближние и дальние, краткосрочные и 
длительные, - делает это по служебной надобности. И весь огромный сектор поездок, 
совершаемых с самыми разнообразными деловыми целями, именуется деловым туризмом.  

Понятия «деловой туризм» за рубежом не существует. Повсеместно используется 
понятие «business travel» – путешествие с деловой и профессиональной целями в рабочее 
время без получения дохода по месту пребывания. То есть, под «business travel» понимается 
совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в ходе поездки и 
функционировании людей в определённой дестинации в рабочее время с целью 



4212 

осуществления профессиональной деятельности или решения служебных задач без 
получения дохода по месту пребывания. [2]. 

Деловой туризм сопровождал человечество на протяжении всей его истории. Купцы, 
торговля, Великий шелковый путь и географические открытия все часть делового туризма. В 
60-х гг. ХХ в. появился сектор делового туризма, который стал важным в индустрии сферы 
услуг.  

Социальный, политический и экономический прогресс за последние два десятка лет 
сделал туризм доступным для широкого слоя населения. Увеличение количества туристов 
дало толчок на развитие инфраструктуры туризма.  

В 90-х гг. появилась аббревиатура MICE, которая наиболее полно охарактеризовала 
деловой туризм.  

MICE – Meetings-Incentive-Conferences-Events. 
М – встречи, переговоры, презентации – мероприятия, на котором основной целью 

участников является участие в заседании, дискуссии, общении.  
I – инсентив, поощрительные поездки - награда сотрудникам в виде путешествия, 

выдаваемая компанией, тем самым стимулируя производительность. Часть мотивационной 
программы. 

С – конференция, форумы - представляют собой совокупность лиц, цель которых 
достижение общей цели часто проводятся ежегодно.  

Е – выставки – мероприятия, проводимые в течение короткого времени, при котором 
большое количество организаций демонстрируют свои товары и услуги, с целью их 
реализации на рынке. другие возможности предоставляемые выставкой поиск зарубежных 
агентов и создание совместных предприятий [3]. 

Сегмент рынка делового туризма имеет очень весомое значение. Шестьдесят процентов 
мирового туроборота приходится на деловой туризм. От 55% до 60% мест в отелях по всему 
миру заполняется как раз за счет деловых поездок. Этот динамичный рынок обеспечивает 
ежегодно 720 млн. деловых поездок и почти $819 млрд. финансового оборота. В структуре 
мирового бизнес- туризма превалируют индивидуальные деловые поездки (70,8%). 
Примерно в равных долях - поездки на конференции и семинары (12,6%) и посещение 
выставок (10,9%). Конгрессные туры и инсентив-туризм занимают приблизительно по 3% 
(рис. 1). В мировом туристическом потоке доля бизнес- туристов составляет примерно 20-
25% [4].    

К важнейшему фактору, определяющему развитие туристской отрасли экономики, 
следует отнести экономическую эффективность реализации продукции (работ и услуг) в 
сфере туризма.  

Экономическая эффективность - это процесс хозяйствования, результат которого 
выражается определенной выгодой, достигнутой при определенных затратах денежных, 
материальных, информационных ресурсов и рабочей силы. 

Экономическая эффективность туризма означает получение выигрыша 
(экономического эффекта) от: 

• организации туризма в масштабах государства; 
• туристского обслуживания населения региона; 
• производственно-обслуживающего процесса туристской фирмы. 
Также деловой туризм характеризуется большим количеством людей разной 

национальности и культуры. Деловой туризм имеет свою социальную сущность, в нее 
входят: 

- организация досуга граждан и населения; 
- предупреждение конфликтов в обществе и сглаживание межличностных 

столкновений; 
-  образование и повышение культурного просвещения населения; 
-  распространение и развитие культурных ценностей. 
Социальный эффект также выражается в том, что свободное время населения тратится 
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рационально, расширяются духовные и физические способности местного населения и 
туристов. 

Социальная значимость туризма обусловлена возможностью удовлетворения одной из 
важнейших потребностей человека — восстановления и пополнения его физических, 
духовных, эмоциональных сил 

Интенсивный обмен информацией и взаимодействие между участниками процесса 
потребления услуг способствует саморазвитию и самоидентификации членов общества. В 
этом состоит социальное значение делового туризма.  

Рынок делового туризма требует высокого уровня квалификации и знаний, что 
способствует появлению образовательных программ обучения молодежи. Формирование 
новых видов деятельности, стимулирование процесса продвижения новейших достижений и 
разработок науки и техники в практику обусловливают инновационное значение делового 
туризма. Инвесторы и предприниматели видят в деловом туризме высокодоходный вид 
бизнеса. Туристская индустрия имеет быстрый период окупаемости, не требует больших 
первоначальных затрат, во многих странах государство поддерживает бизнес путем 
упрощенной документации, отсутствия налогообложения в первоначальный срок 

Таким образом, деловой туризм по праву можно расценивать  в качестве комплексного 
фактора развития территорий, как на глобальном, так и локальном уровнях. 

Особенности характера труда и структуры занятости в деловом туризме заключаются в 
следующем: 

· неполная занятость; 
· сезонные колебания объема занятости и трудовой нагрузки; 
Сезонность и неполная занятость являются в ряде случаев положительными факторами, 

позволяющими включить в сферу труда и обеспечить дополнительными источниками дохода 
отдельные категории населения (например, студентов). 

Наряду с позитивными последствиями развития туризма в отдаленных и слабых в 
структурном отношении регионах необходимо учитывать и отрицательные аспекты: 

· поляризацию и коммерциализацию интересов различных групп населения; 
· возрастание роли неквалифицированного труда; 
· рост числа отклонений от принятых в обществе норм поведения (хулиганство, 

алкоголизм, проституция); 
· коммерциализацию культуры; 
· потерю самобытности того или иного региона; 
· конфликты между местным населением и туристами. 
Характер взаимоотношений между местным населением и туристами в значительной 

степени определяется тем, что и те, и другие, как правило, являются носителями разных 
культур, а контакт между ними происходит в момент, когда туристы отдыхают, а местные 
жители работают. Недовольство последних может быть вызвано также разницей в 
материальном положении, ощущением социального неравенства и так называемой 
социальной дискриминацией. 

Анализ рынка делового туризма показывает, что отдельные его сегменты в меньшей 
степени ощущают на себе влияние мирового экономического кризиса, чем сегменты 
традиционных видов туризма. В первую очередь это относится к проведению выставок и 
семинаров. 

Участие в выставках – эффективный способ поиска покупателя производимого товара 
или оказываемой услуги, нахождения партнеров по бизнесу, осуществления полезных 
знакомств, проведения результативных мероприятий по продвижению компаний 
и  производимых ими товаров. Выставки привлекают огромное число участников, приносят 
доходы как организаторам, так и субъектам инфраструктуры, способствуют созданию новых 
и обеспечению функционирования имеющихся рабочих мест. Наконец, международные 
выставки и семинары – это способ организации международного сотрудничества и 
совместного поиска путей решения насущных проблем. Всё это делает участие в выставках 
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отличным антикризисным средством [5]. 
Таким образом, туризм развивает местную инфраструктуру, создает новые рабочие 

места, инициирует приток валюты в страну, обеспечивает поступления в государственный и 
местный бюджеты, оказывает стимулирующее воздействие на обслуживающие отрасли, 
осуществляющие вспомогательные и сопутствующие по отношению к туризму виды 
деятельности. 
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БАЯНАУЫЛ – ТУРИСТІК БРЕНД РЕТІНДЕ 
 

Кабышова Г., Оралов А. 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Экономикалық факультеті, «Туризм» мамандығының  

студенттері, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Турысбекова Г.К 

 
Қазақстанда кейінгі жылдары туризм көпшілікті қамтитын ең дамыған демалыс түріне 

айналып келеді. Туған өлкеде туристік саяхат жасау - дене шынықтырумен бірге адамның 
дүние танымын да өсіреді, мәдени және рухани жағынан көтереді, сол сияқты адамның 
денсаулығын жақсартып, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырады. Бүгінгі таңдағы өзекті 
мәселенің бірі - Қазақстанның экономикасын көтеріп, халықтың әл-ауқатын жақсарту болса, 
оның бір жолы - туризм. 

Баянауыл өлкесінің сұлу табиғатының ортасы – Баянауыл тауларының жоталар аймағы 
жасыл орманға бөленген биік тау қиялары, күмістей мөлдір көлдері, жұпар иісі аңқыған гүл 
жамылған алаңдары, жидекті – жемісті табиғи баққа толы сай – салалары, сарқырап аққан 
бұлақтары, таңғажайып жаратылған жартастары мен тау шыңдары, самал ауасы жанға сая 
болған бұл таулы алқапты халық ежелден Сарыарқаның «Жер ұйығы» атаса, қазірде 
Қазақстанның «Швейцариясы» атайды. 

Баянауыл Павлодар қаласынан 222 км және индустриясы дамыған Екібастұз қаласынан 
жүз километр жерде орналасқан (1-сурет) . Баянауыл таулы елінің территориясында тұщы 
сулы 3 ірі көл: Сабындыкөл, Жасыбай және Торайғыр көлдері орналасқан.  Олардан басқа 
шағын көлдер көп, кейбіреуі құрғақшылық кезде тартылып қалады [1]. 
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1-сурет. Павлодар облысының картасы 

Ең ірі көл — Сабындыкөл (тура аудармасы — «мыльное озеро»), оның жағасында 
Баянауыл кенті орналасқан. Көл өзінің ерекше, жұмсақ суына байланысты солай аталған.  

Ең мөлдір және көлемі бойынша екінші көл — Жасыбай көлі, ол таулар арасындағы 
қазаншұңқырда орналасқан. Жасыбай жағажайынан ашылатын көркем көрінісіне және өзінің 
таза суына байланысты шомылуға арналған тартымды көлдердің бірі болып табылады. Аңыз 
бойынша жағада басқыншылармен шайқасқан кезде қаза тапқан қазақтың Жасыбай батыры 
құрметіне аталған болатын. 

Торайғыр көлемі жағынан үшінші және теңіз деңгейінен барынша жоғары орналасқан 
көлдердің бірі болып табылады. Оның суы Жасыбаймен салыстырғанда соншама мөлдір 
емес, сондықтан ол шомылуға келе қоймайды, бірақ онда көптеген балық түрлері бар, әсіресе 
сазан, осыған байланысты бұл көл көптеген балықшыларды қызықтырады. Бұл көл балалық 
шағы осы жерде өткен қазақ ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров құрметіне осылай аталған 
(көлдің жанында орналасқан аттас кентте және ақынның құрметіне аталған мұражай жұмыс 
істейді). Мұнда ерекше Майқайың - Майлы қайыңы өмір сүреді, ондай ешқайда жоқ, тек 
осында ғана бар. Оның ерекше балауыз себіндісімен көмкерілген жапырақтары оған ызалы 
жел мен аптап ыстықты жеңуге көмектеседі. Бүкіл әлемде он шақтысы ғана қалды.  Ал 
мәрмәр тау-құздардың сұлулығы өзіндік ерекшелігімен тіпті қайталанбастай. Олардың 
басым көпшілігі табиғаттың ғажайып туындысы болып табылады. Олар адамға керемет әсер 
етеді — біреуі тамсандырады, басқасы ойға шомдырады, мүсіндік кейпінде қатал жалғандық 
көрінетін үшіншісі - қанағатсыздық сезімін ұялатады, көп нәрсені өзгерткің, түзеткің келеді 
[2]. 

Баянауыл ауданының атауын жиі қазақтың тамаша Джульеттасымен байланыстырады. 
Тағдыры адамзаттың өмірі мен әлемдегі шығармашылыққа берілген бар уақыт бойына өмір 
сүретін әйгілі лирикалық поэмасының пайда болуының бастауы болған Джульеттаның 
атымен. Қазақстан шын мәнінде жаңаның қайнар көзі! Аталудың ендігі нұсқасы өзгеше. 
Озық гуманист, белгілі ағартушы Ш. Уәлиханов Баянауыл /Баян-Ола/ сөзін Аманшылық, 
Асқақтықтың бақытты таулары деп талдаған. Бұл жердің микроклиматы ең сұрапыл деген 
қыстарда малды қыстан аман-есен алып шығуға мүмкіндік қалдырады [3].   

Туристерді Баянауылда көп ғасырлар бойы желмен және сумен мүжілгендігі 
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нәтижесінде ғажайып кескіндерге айналған, кейбір кезде жануарларға, адамдарға немесе 
таудан түсіп келе жатқан жүк машинаға ұқсайтын жеке шыңдар мен тастар ерекше 
қызықтырады. Әйгілі шыңдардың арасында — «тас бас» мүсіні, оның «Кемпір тас» деген 
атауы кең тараған. Белгілі бір жағынан байқап қарағанда ол шынымен шашсыз, тіссіз, 
кекесін зұлымдықпен күліп тұрған  кемпірдің басына ұқсайды. Ғажайып түрдегі басқа 
тастардың арасында – түйе, мамонт пен горилланың бастары, А.С. Пушкиннің қырынан 
қарағандағы сұлбасы, ұшатын тарелка, динозавр, көгершін, жылқының басы және көптеген 
басқа да тастар бар. Шыңға өрмелеушілер арасында Бөлке тауы және Ер жүректілер шыңы, 
сондай-ақ ең  биік тау ретінде Ақбет тауы кең тараған. Бөлке тауының шыңында 
құрғақшылық кезінде тартылатын алты көл орналасқан. Бұндағы көз тартар жер  — «киелі 
үңгір», сенімдер бойынша үңгірге кірген әрбір адам оның қабырғасына алақанын қойып 
тілек тілесе, одан кейін шыға беріске басын бұрмай үңгірден шықса, оның тілегі орындалады 
деп есептеледі.  Сонымен бірге үңгір баласы жоқ  ата-аналарға балалы болуға көмектеседі 
деген сенім бар, ол үшін үңгірде арнайы рәсім орындау керек екен. Бұның рас-өтірігіне 
қарамастан, үңгірге кіруге болатын күндері туристер көптеп келіп жатады [5].  

Туризмді дамыту мүмкіншіліктері:  
1) Табиғаттың ғажайып орындары. (Әулие үңгір, Кемпіртас, Найзатас, Әулие бұлақ 

т.б.) 
2) Тарихи атаулы орындар, ұлы адамдардың туған жері, аттас елді мекен. 
3) Экономикалық жағдайы. Мал шаруашылық өнімдерін ауыл адамдары делдалсыз 

өткізу. 
4) Емдік-сауықтыру орындарын ашу. 
5) Әрбір туристер тұрақтайтын орынға арнаулы мамандандырылған адамдар 

тағайындалады.  
      Қазіргі жер, су, ауаның тазалығы мақтанарлықтай емес, көлдердің түбі лас шөгінді 

басқан, бұлақтардың көзі ашылмаған. Осының барлығын тазарту керек. Су шоғырларын 
салуға болар еді және әр маршрутқа барар жолдар жасалуды қажет етеді. Орманға да 
белгіленген жолмен ғана барып, арнаулы орындарға ғана демалып қайтуға жолдар жасалып, 
жағдай жасалуы қажет. Мысалы: Жасыбай батырдың басына дейінгі ұзақ жолды жаяу жүріп 
барады. Бұған кейбір адамдардың жағдайы келмейді т.б. жолдар. Әулие үңгірге бару үшін 
арнаулы баспалдақ салуға болар еді. Осыған орай Баянауылда туризмді дамыту жолдарын 
қарастырылған: 

1)Туризмді дамытудың материалдық базасын нығайта отырып, қаржымен қамтамасыз 
ету. Ол үшін: а) Үкімет тарапынан үлкен көлемді қаржы бөлу. б) Инвестиция тарату; 

2) Қаржы көзін табу мәселесі шешілген соң, адамдардың дем алуына, туристік саяхатқа 
жан-жақты барлық, мүмкіндік жағдай жасалуы керек; 

3) Адамдардың табиғаттың төрт мезгілінде демалуына жағдай жасау, демалушыларға 
қажетті ет, сүт, көкөніс өнімдерін алыстан тасымалдамай, Баянауыл төңірегінде шағын 
өндірістер ашу, талапқа сай жабдықталған дәрігерлік пункттер ұйымдарын орнату; 

4) Ұлттық табиғи саябақты бұрынғы табиғи қалпына келтіру үшін оны қоршауға алып, 
табиғаттың көркі аң-құстар өсіру бұғы, марал, бұлан, арқар қатарлы аңдарды өсіру, ауа 
райының қолайсыз жағдайларында оларды жем-шөппен қамтамасыз ету; 

5) Демалушылардың жүретін жол түрлерін: автожолдар, тротуарлар жасап, 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

6) Табиғат көркіне сәйкес озық үлгідегі көз тартарлық құрылыс 
нысандарын салу; 
7) Табиғаттың өзгерісін орнына келтіріп, су көздерін ашу арқылы тоғандарды салу, 

өсімдіктерді қалпына келтіру, кейбір жеміс ағаштарын отырғызатын орындар ашу; 
8) Табиғаттың ғажайып мүсіндері мен ерекше жерлерді дүниежүзілік      ерекше 

қорғалатын мүсіндерге енгізу жағына жұмыстар жасап, қорғауға алу. 
Бүгінге жер жәннаті Баянауыл өңіріне келімді-кетімді кісі көп, жадыраған жаз 

маусымда көгілдір таулы, айдынды көлді аймақтың сұлулығын тамашалап, кәусар ауасын 
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кеудені кере жұтып, күнге күйдірініп, суға шомылғанға не жетсін. 
Осы күнгі жұрт жер жұмағын алыстан іздеп, қыруар қаражатты шығын еткенше, 

іргедегі тамаша демалыс аймағын қалайды. Бұған соңғы жылдары облыс әкімдігі бас болып, 
Баянауыл ұлттық табиғи паркін туризм ордасына айналдыруды мақсат еткен, оны жүзеге 
асыра бастауы игі әсер еткені анық. Өңірімізді, соның ішінде Жасыбай демалыс аймағын 
өркениетті елдердегідей жоғарғы деңгейдегі қызмет орнына айналдыруға көп күш-жігер 
жұмсалуда. Табиғат анаға жанашырлықпен қарау, айналаны таза ұстау, демалысты талап 
деңгейінде ұйымдастырылады.  Әлемнің көптеген елдерінде жер жәннатында тұратын 
халықтың жағдайы қашан да нашар болмайды. Өйткені, әлеуметтік жағдайлары жоғарғы 
туристер демалыс жеріне ақшасын қалдырып кетуге әуес болады. Тек өнімді ұсынып, немесе 
қызметіңді көрсете білу керек. 

Қорыта айтқанда, Баянауылда туризмді дамытуға тәжірибе жинақталып келеді. 
Баянауылға келген демалушылар тынығып, денсаулығын түзей отыра, табиғаттың керемет 
ғажайып жерлерімен танысып, өзінің танымын ұлғайтып қайтады, бірақ та әлі де көптеген 
кемшіліктер бар, сондықтан да Баянауылды туристік брендке айналдыру үшін бізге әлі де 
көптеген жұмыстар жасап, жоғарыда айтылып кеткен кемшіліктерді түзетіп, басқа да іс-
шараларды жүзеге асыру керек. Қазақстанның әр аймағының сұлулығын, табиғатының 
байлығын бағалап, оны тиімді әрі туристік мақсатта ұтымды көрсете алу, болашақта 
еліміздегі туризмнің деңгейін көтеру – біздердің, яғни жастардың қолында. 
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Негізгі мағыналар :ребрендинг , бренд ,логотип , имидж ,маркетинг , менеджер , 

инновация, мониторинг , нарық, дифференциация, дистрибуция, аудит  
Қазіргі заман өте жылдам қарқынмен дамуда,демек дәл сондай қарқынмен бәрі ескереді 

, сол себепті бизнесіңді сәтті жүргізу үшін жаңа жағдайларға жедел бейімделу қажет .Бұл 
әртүрлі компаниялардың брендтарына тікелей қатысты. Бренд қандай танымал болса да, ерте 
ме , кеш пе оны жаңарту қажет болады .Оның себебі тек бренд уақыт талабына сай болмауы 
ғана емес , оның танымалдығы бірте-бірте зеріктіріп  , бренд қызықсыз бола бастайды .Бұл 
мәселенің бәрін ребрендинг шешеді . 

Ребрендинг-брендті өзгерту немесе оның құрауыштарын өзгерту іс-шаралар кешені 
.Мысалы: атауын , бренд рәмізін(логотип), стилін .Бұл өте ауқымды және көп деңгейлі 
процесс .[1] 

Қысқаша, ребрендинг – брендті жаңарту .Көпшіліктің пайымдауынша бұл термин 

http://www.pavlodar.gov.kz/
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кезекті сәнді сөз. Бірақ бұл шын мәнінде пайда әкелетін өте тиімді маркетингтік құрал. 
Мамандардың айтуы бойынша, ребрендингті мақсатты түрде  5 жылда бір рет жасап 

отыру керек .Бұл өз кезегінде нарықтағы жағдайдың  жиі өзгеруі мен қоғамдық ойдың жаңа  
бағытта ауысуы мен байланысты . Егер мейрамхана заман талабы мен қоғам пікіріне 
бейімделмесе ол қонақтарынан айырылу қаупін бастан кешіруі мүмкін және  мүмкіндігі 
жоғарылайды .[2] Әлем тәжірибесінде ребрендинг жасаған өнімдер арасында 
IBM(Internatinol Business Machines ) айта аламыз , бұрындары ол  ITRC( International Time 
Recording Company ) деп аталған .Бұл өзгеріс компания акциясының өсуіне алып келді. 
Ребрендинг жемістері қатарында :Google(браузер) , Nike( спорттық тауарлар) , Canon ,Kodak 
, Motorola (техникалар)  , Microsoft  Информациялық Технологиялар) Coca-Cola 
(пайдаланатын тауар, тамақтандыру  ),Sony (техника) , Shell (мұнай) ,Starbucks Coffee 
(тамақтандыру ),Ford , Fiat, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ,BMW,Mazda , Peugeot , Renault 
, Mitsubishi ,Saab ( авто көліктер ), Apple (ИТ )  өнімдерін қоя аламыз .[3] 

Соңғы уақытта ребрендинг өзекті .Бұл  қажеттілігі болса да , болмаса да онымен 
айналысушылардың көптігіне әкеп соқты .Бірақ. барлығында оны сапалы және жүйелі түрде 
өткізу іске аса бермиді . [4] 

Ребрендингтің әлемдік тәжірибедегі басты мақсаты ол : 
1 Бренд дифференциациясы , яғни брендтің  ерекшелігін күшейту  
2 Брендті нығайту , яғни брендтің тұтынушылар арасындағы сұранысын жоғарылату  
3 Тұтынушылар ауқымын , тұтыну аудиториясын кеңейту болып табылады .[5] 
Ребрендингтің ерекше , айырылмас бөлімдерінің бірі мейрамхана 

ребрендингі.Мейрамхана ребрендингін көбінесе , зерттеу нәтижесі бойынша бренд мәресіне 
жетіп, жағдай әбден ушыққанда жасайды .Ал кейбір мейрамханалар жағдайды қалпына 
келтіре алатын  іс шараларды жүзеге асырмай ребрендингті асығыс жасайды. Мейрамханада 
ребрендинг жасау өте мұқияттылықты талап етеді , ол үшін әр саланың мамандары қажет 
экономика , менеджмент , аналитиктер , маркетологтар , аспаздар. Мейрамхана ребрендингін 
жасау барысында сапа мәселесіне басты мән қойылады . Әлемнің ең мықты мейрамханалары  
5 жыл сайын мейрамхана интерьерін ауыстырып , менюге жаңартулар еңгізіп отырады . Бұл 
әрине олардың нарықта домиант болып қалуына өз септігін тигізеді . 

Біздің елімізде соңғы жылдары , ребрендингті алдын алу шаралары ретінде іске 
асырады .Бірақ оның расымен керек пе , әлде мейрамхана онсыз жұмысын жалғастыра ма , 
деген сұраққа жауап бермиді.Осы кезде біз ребрендингтің жұмсақ дүние екенін  , оны өз 
уақытында жасамаған жағдайда  немесе ертерек жасағанда мейрамханада дағдарыс 
болатынын түсінеміз .Біз мейрамханадағы ребрендингтің Қазақстан нарығына арналған өту 
сатыларын , жолдарының өзіміз зерттеген жолын көрсетеміз.Және де оны әлемдік туризм 
нарығында тұрақтылықта ұстау амалдары . 

Ребрендинг жасауға қай кезде қажеттілік туады : тұтынушылар санының азаюы , бұл 
мәселеден кірістің азаюы шығады .Бұған бірден-бір себеп бренд ескеруі және сіз тауар 
ұсынып отырған нарықта жаңа қарсыластың пайда болуы .Менеджерлік бөлімнің ауысуы да 
ребрендинг жасауға әсер беріп , итермелейді.Демек біз талқылап отырған мәселенің 
өзектілігі туриздмі дамытуда ылғи жаңашылдықтың қажет етуі және бұл мәселені шешуде 
көп жағдайда сауатсыздықтың танытылуы .[5]Бірақ , ребрендинг жасаймын деп өнім 
дистрибуциясын , өнім сапасын ұмытып кетпеу  қажет .Себебі бұл заттар ребрендинг 
бағытталған басты мәселе нарықтағы имиджді жоғалтпауға мүмкіндік береді. 

Төменде біз осы ребрендингтің мейрамханада жүргізудің өзіміз зерттеген нұсқасын 
көрсетеміз : 

1 Бренд аудиті .Брендті барлық қырынан зерттеу , тұтынушылар аудиториясын қарау 
2 Нарықты бақылау , яғни ребрендинг жасауды ертерек немесе кеш бастамау үшін , 

қарсыластардың қарқынын көру қажет .Оларға сараптама жүргізіп отыру керек.   
3 Мониторингтік сараптама жасау , тұтынушылардың сұранысы мен баға байланысын 

зерттеу , оны бизнестегі қарсыластармен салыстыра отыру  
4 Стратегиялар ұйымдастыру , брендтегі қай құрылымды өзгерту керек  және сол 
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өзерістердің  бағасын қарастыру  
5Дизайн , имидж өзгерту :ол қарапайым меню ауысуынан қызметкерлердің киіміне 

дейін түртіліп өтуі қажет .Мейрамхана архитектурасымен логотипіне де өзгерістер 
еңгізілуіне болады . 

6 Ерекшелік ойлап табу .Бұл әрине сіздің мейрамхана бизнесіңізде басты құрал болып 
табылмақ .Сіз осы ерекшелікті басты назарға алып , бүкіл өзгерістердің ортасына қоясыз 
.Бұл мейрамхана орналасу орны болуы мүмкін , бас-аспаздың өзі болуы мүмкін , менюдің 
қайталанбас ерекшелігі болуы мүмкін.Тек бұл зат нарықтағы қарсыластардан басым әрі 
ерекше болуы тиіс 

7Маркетинг .Сіз өзгерістермен ерекшелікті барынша жарнамалауыңыз тиіс , 
жарнаманың өзге өндірушілерді құлата отырып , өз өнімін салыстыра отыратын   түрін 
қолдану керек . Жарнама мәселесінде жаңа инновациялық бизнесті қолдану жақсырақ 
болады .  

Бұл әрекеттер бізге қандай нәтиже береді , біз ребрендингті өз уақытында жүргізу 
арқылы , нарықта алға қарай жылжуды байқаймыз .Қазақстан Республикасында сервис , 
брендтік бейне жағынан әлемдік нарықта бәсекелестікке түсе алатын  жаңа заман қарқынына 
сай мейрамхана желілері пайда болады .Бұл әрине ел туризмінің дамуына өз септігін тигізеді. 
Себебі экономика кез келген сала секілді сәнге қарайды , әсіресе туризм сынды маркетинг 
рөл ойнайтын маңызды сферасында 

. 
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Кұтқожина А.С 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Экономикалық факультеті, «Туризм» мамандығының  

студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Турысбекова Г.К 

 
Облыстың әкімшілік орталығы Ақтөбе қаласы. Территория ауданы 300,6 мың км2. 

Халқы: 719,5мың адам (2010 ж., 1 қаңтар). Ақтөбе – Елек өзеннің бойында орналасқан, 
Еуропалық Қазақстанның ең шығыс қаласы. Ақтөбе облысы 1932 жылдың 10 наурызында 
құрылған. Елімізде жер аумағы бойынша екінші орында тұр. 1945 жылы облыс құрамына 
Байғанин, Джура, Ырғыз, Қарабұтақ, Ключев, Мартөк, Новороссийск, Родников, Степной, 
Темір, Ойыл, Қобда және Шалқар аудандары кірді. Қазіргі таңда облыста 12 аудан, 
141ауылдық округ, 8 қала мен 410 ауыл орналасқан. 

Ақтөбе облысы Орал таулары және Мұғалжар таулары шекаралары болып табылатын 
Еуропа және Азия аралықтарында орналасқан. Облыс батысында Каспий маңы ойпатында, 
оңтүстігінде Үстірт үстіртінде, оңтүстік шығысында Тұран жазығында және орталығында 
Мұғалжар тауларында орналасқан. Облыстың басым бөлігі жазық (биіктігі 100-200 м). Ең 
биік нүктесі Мұғалжар тауларында орналасқан Үлкен Бақтыбай шыңы (теңіз деңгейінен 657 
м). Ақтөбе облысының көлік жүйесінің негізін ішкі және халықаралық тасымалды 
қамтамасыз ететін темір жол көлігі құрайды. Темір жол көлігі жүк тасымалының  91% және 
жолаушы тасымалының 94% құрайды. 

Темір жолдың жалпы ұзындығы 1 050,6 шақырым, олардың 630 шақырымы қос жолды 
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болып табылады. Темір жолдың тығыздығы  3,8 мың шаршы шақырым. Авто көлік 
жолдарының ұзындығы 5 977,7 шақырым. Республикалық маңызы бар темір жолдың 
ұзындығы 1 872 шақырым, оның ішінде 684 шақырым Самара-Шымкент тас жолы болып 
табылады. 

Жергілікті пайдалану жолдарының ұзындығы 4 105,7 шақырым, облыстық пайдалану 
947,5 шақырым, аудандық пайдалану 3 158,2 шақырым, 163 көпір және 1855 су өткізу 
құбыры орналасқан. 

Әуе көлігі саласында «Евро-Азия Эйр» АҚ, «Ақтөбе халықаралық әуе компаниясы» 
АҚ, «Казаэронавигация» РГП, «Эйр-Астана» АҚ, «Рус-Лайн», «СКАТ», және «Аэро» ЖШС 
әуе кәсіпкерліктері қызмет көрсетеді.  

Батыс Қазақстанда сирек кездесетін мәдени ескерткіштердің бірі Абат Байтақ. Ол 
Қобда ауданының Бесқопа ауылының шығысында он екі шақырымда орналасқан. Қобда 
Елек ескерткіштер топтары арасында Абат Байтақ некрополі уникалды болып табылады. 
Мұнда құлпытастар кешені сақталған. Бұл кешен Батыс Қазақстан үшін ерекше ескерткіш. 
Абат Байтақ (ХІV-ХV ғасырлар) мазары Қобда бассейнінің территориясында тұрғызылды. 
Кезінде мазар бұл мазар алтынмен жалатылып көгілдір асыл тастармен безендірілген. Қазіргі 
таңда мазар кірпіштері астынан көк әшекей көрініп тұр.  Мазар бірнеше жылдар бойы 
салынды. XVIII – IX ғасырларда мазар қасында оюлы құлпытастар орналасқан ірі некрополь 
салынды. 

Ескерткішті ХIХ ғасырда француз саяхатшысы Жозеф Кастанье ашты, ХХ ғасырдың 
50-70 жылдарында М.Меңдіқұлов ескерткіштің ХІІІ ғасырға жатқызатынын атап өтті. 
Ескерткіш Асан қайғының ұлы Абаттың құрметіне салынған. Жүргізілген қазба жұмыстары 
кезінде үш адамның мәйіті табылды. Мұндай құрылыстар хан мен төрелердің құрметіне 
салынған. Абат-Байтақ мазарының қасында Қыз әулие атты шағын мазар орналасқан. 

Абат-Байтақ мазарының биіктігі – 14,5 метр. Зерттеушілердің айтуынша мазар биіктігі 
16 метр болған.2007 жылы мазар қайта қалпына келтірілді. 

Қобыланды батыр – қазақ халқының қаһарманы. Қазіргі таңда Қобыланды батыр 
есімімен байланысты Жалғыз оба, Қособа, Бесоба деген тарихи орындар белгілі. Бұл 
орындар Қобда ауданының Жиренқопа ауылының маңында орналасқан. Бұл жерлерде 
Қобыланды батыр қазақ жерін қорғап жауларымен соғысқан. Қобыланды батыр мазары 
Қобда өзенінің сол жағасында орналасқан. Жерлеу орнында 2007 жылы мазар тұрғызылды. 
Мазар биіктігі – 17,5 метр, ені – 12. Формасы бойынша мазар дулыға, қалқан тәріздес. Мазар 
қасында Қобыланды батыр өз қылышын қайраған тас орналасқан. Қылыш ені 60 метрге 
жеткен, қылыш мазарда сақталған. 

Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану мұражайы бар, мұражайдың негізін 1929 жылы 
жергілікті өлкетанушылары қалады. Тұңғыш директоры – Д.Темушко. Мұражайдың ауданын 
1550 шаршы метр (8 залы) бар 90 мыңнан астам облыстың қалыптасуы мен дамуының 
тарихына қатысты үнсіз күәгер экспонаттар орналасқан. 

Артефактар арасында «Бесоба», «Сынтас», «Нагорный» қорғандарынан табылған алтын 
әшекейлер, ғұн көшбасшысының обасынан табылған заттар (Талдық өзені бойындағы 
Жилянка ауылы маңында табылды) алады. Сонымен қатар мұражай қорында Елек өзенінің 
аңғарынан табылған индрикотерий деп аталған ежелгі ірі сүтқоректілердің сүйектері, ежелгі 
бұғының қалдықтары мен мамонт сүйектері бар. 

Өткен жылмен салыстырғанда сауда айналымы 1,6 млрд Ақш долларына жетті. Бұл – 
Кеден одағының оң нәтижесі. Әсіресе, шекаралас облыстармен мәдени байланыстар нығая 
түскен, деп хабарлайды [1].  

Ақтөбедегі «Славян» этномәдени бірлестігіне қазір 3 мыңнан астам адам мүше. 
Балалардың үш би ұжымы және ұлттық хор жұмыс жасайды. Достық үйінде өңірдегі 14 
бірлестіктің тарихи мұрасына арналған мұражай жасақталған.Соңғы жылдары өнер 
ұжымдары Ресейдің Орынбор,Самара облыстарындағы халықаралық дәрежедегі байқауларға 
қатысып жүр. 
«Биыл Санкт-Петерборда казактардың дүниежүзілік құрылтайы өтеді. Онда Қазақстан мен 
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Ресей арасындағы мәдени, саяси және экономикалық байланыстар қаралма», - дейді 
«Славян» этномәдени бірлестігінің жетекшісі Владимир Гуменный. Ақтөбеде жыл басынан 
бері бірлескен 257 кәсіпорын ашылды. Ресей нарығына Ақтөбеден хром қосындылары, мыс 
пен мырыш концентраттары, алтын қоспасы кені, рентген қондырғылары шығарылады. Ал, 
біз Ресейден көлік құралдары мен азық-түлік аламыз. Кеден одағы ашылғалы байланыс аясы 
кеңейеді. Мәселен, Ақтөбеде шығатын құрылыс материалдарына сұраныс артты. Жыл сайын 
екі ел арасындағы тауарөндірушілерге арналған «Еуропа-Азия. Шекарасыз ынтымақтастық» 
көрмесі өтіп тұрады. 

«Біздің Ресеймен арадағы экономикалық ынтымақтастығымыз аса қарқынды. Өйткені, 
шаруашылық нысандары арасында, әсіресе, шекаралас өңірлерде тығыз байланыс орнықты», 
- деп атап өтті Ақтөбе облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бастығы Марат 
Балмұханов.  
       Ақтөбе облысының төрт ауданы ресеймен шектеседі. Шекара маңындағы елдімекен 
тұрғындары екі ел арасындағы келісімге сай енді бір-бірлеріне жеңілдетілген өткізу 
бекеттері арқылы қатынайды. Бұрынғыдай кезек жоқ. Ал, Ресейге іргелес Үшқатты ауылы 
тұрғындарының әлеуметтік жағдайын бірлесіп жақсартуға ден қойылған.  «Үшқатты 
ауылында бүгінгі күні 100-ге жуық үй бар. Жалпы, сол ауылдың әлеуметтік мәселелерін 
шешу бойынша біз Орынбор облысымен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз», - дейді Ақтөбе 
облысының әкімі Архимед Мұхамбетов [2]. 

Қазірде Ресейлік инвесторлар Ақтөбенің Хромтау ауданына қарасты мыс кеніштерін 
игеруде. Өңірде шекаралас Орынбор облысымен қатар, Татарстанмен де сауда-
экономикалық, ғылыми-техникалық байланыстар нығаюда.  

Батыс пен Шығысты жалғаған сауда магистралі — «Ұлы Жібек жолын»  бес ғасыр 
өткен соң қайта жаңғыртуды ұсынған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы — «Батыс 
Еуропа — Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізі әлем жұртшылығының назарын 
аударды. Жалпы құны 825,1 миллиард теңге болатын қазақстандық жобаға Дүниежүзілік 
банк, Еуропа Қайта құру және Даму банкі, Ислам Даму банкі, Азия және Жапония Даму 
банктері инвестиция бөлді. Қазақстандағы бейбітшілік пен татулықты бағалаған шетелдік 
банкирлер мойнын бұрып, құрылысты қаржыландыруға ықыласты екендіктерін білдірді [3]. 

Халықаралық транзиттік дәліздің жалпы ұзындығы 8445 шақырымды құрайды. Оның 
ішінде, Қазақстан Республикасынан — 2787, Ресей Федерациясынан — 2233, Қытай Халық 
Республикасынан 3425 шақырым жол өтеді. Дәліздің негізгі бағыттары мынадай: Санкт-
Петербург-Мәскеу-Нижний Новгород-Қазан-Орынбор-Ақтөбе-Ырғыз-Арал-Қызылорда-
Шымкент-Тараз-Қордай-Алматы-Қорғас-Үрімші-Ланьчжоу-Чженчжоу-Ляньюньган. Яғни 
Петербор мен Ляньюньган арасындағы бағыт негізінен Ұлы Жібек жолы маршрутына сәйкес 
келеді. Ол Қазақстан бойынша бес облыстың үстімен жүреді. Барлығы 2452 шақырым жол 
қайта жаңартуға жатады (Ақтөбе – 358, Қызылорда – 817, ОҚО – 458, Жамбыл – 480, Алматы 
– 339 шақырым). Осы бағыт бойында 4,6 миллиондай халық тұрады екен және бұл еліміздің 
халқының үштен бір бөлігі болып табылады. 

Бұл жобаның артықшылықтары дәліздің болашағынан үлкен үміт күттіріп отыр. 
Дәліздің Транссібір автомобиль жолымен немесе Суэц каналы арқылы теңіз жолымен тасы-
малдаудан артықшылығы – төтелігі мен жолға кететін уақыттың қысқалығында. Теңіз жолын 
пайдаланғанда жолға 45 тәулік, ал Транссібір арқылы жүргенде 14 тәулік кетсе, “Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай” жолына кететін уақыт небәрі 10 тәулік болады. 4 

Бұл жобаны жүзеге асырудың орташа жылдық экономикалық тиімділігін есептеген 
мамандар жолаушының жүретін жолы қысқаратынын, соған байланысты жол-көлік оқиға 
рының санын азайтуға ықпал ету мүмкіндігі туатынын айтып отыр. 

“Батыс Еуропа – Батыс Қытай” дәлізінің құрылысы аяқталғаннан кейін елімізде туризм 
саласын дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер берілетін болады. Дәліз “Көксай” тау шаңғысы 
базасы, “Ежелгі Түркістан”, “Ежелгі Отырар”, “Қасқасу” таулы шаңғы курорты, “Байқоңыр”, 
“Қорқыт Ата”, “Қамбаш”, “Ғарыштық айлақ”, Киіз үйлі отель, “GREENLAND” және “Ырғыз 
керуен сарайының ” туристік аймақтары арқылы өтеді. Туристік орталықтарға апаратын 
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бағыт қауіпсіздігі мен қолайлылығы қамтамасыз етілетін болады. Дәліздің құрылысы толық 
аяқталғаннан соң халықаралық стандарттарға сәйкестендіре отырып, жол бойында қызмет 
көрсетудің 20-дан астам нысанын салу жоспарланып отыр. Олардың құрылысын 
қаржыландыру үшін жеке инвестициялар тартылмақ. Өйткені тұңғыш Президентіміз елімізде 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бәсекелестікті және қызмет көрсету тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік беретінін айтып, өңірлерге арнайы тапсырма берді [4]. 

Халықаралық транзиттік дәліздің жалпы ұзындығы 8445 шақырымды құрайды. Оның 
ішінде, Қазақстан Республикасынан — 2787, Ресей Федерациясынан — 2233, Қытай Халық 
Республикасынан 3425 шақырым жол өтеді. Дәліздің негізгі бағыттары мынадай: Санкт-
Петербург-Мәскеу-Нижний Новгород-Қазан-Орынбор-Ақтөбе-Ырғыз-Арал-Қызылорда-
Шымкент-Тараз-Қордай-Алматы-Қорғас-Үрімші-Ланьчжоу-Чженчжоу-Ляньюньган. Яғни 
Петербор мен Ляньюньган арасындағы бағыт негізінен Ұлы Жібек жолы маршрутына сәйкес 
келеді. Ол Қазақстан бойынша бес облыстың үстімен жүреді. Барлығы 2452 шақырым жол 
қайта жаңартуға жатады (Ақтөбе – 358, Қызылорда – 817, ОҚО – 458, Жамбыл – 480, Алматы 
– 339 шақырым). Осы бағыт бойында 4,6 миллиондай халық тұрады екен және бұл еліміздің 
халқының үштен бір бөлігі болып табылады. 

Бұл жобаның артықшылықтары дәліздің болашағынан үлкен үміт күттіріп отыр. 
Дәліздің Транссібір автомобиль жолымен немесе Суэц каналы арқылы теңіз жолымен тасы-
малдаудан артықшылығы – төтелігі мен жолға кететін уақыттың қысқалығында. Теңіз жолын 
пайдаланғанда жолға 45 тәулік, ал Транссібір арқылы жүргенде 14 тәулік кетсе, “Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай” жолына кететін уақыт небәрі 10 тәулік болады. 

Бұл жобаны жүзеге асырудың орташа жылдық экономикалық тиімділігін есептеген 
мамандар жолаушының жүретін жолы қысқаратынын, соған байланысты жол-көлік 
оқиғаларының санын азайтуға ықпал ету мүмкіндігі туатынын айтып отыр [5]. 

“Батыс Еуропа – Батыс Қытай” дәлізінің құрылысы аяқталғаннан кейін елімізде туризм 
саласын дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер берілетін болады. Дәліз “Көксай” тау шаңғысы 
базасы, “Ежелгі Түркістан”, “Ежелгі Отырар”, “Қасқасу” таулы шаңғы курорты, “Байқоңыр”, 
“Қорқыт Ата”, “Қамбаш”, “Ғарыштық айлақ”, Киіз үйлі отель, “GREENLAND” және “Ырғыз 
керуен сарайының” туристік аймақтары арқылы өтеді. Туристік орталықтарға апаратын 
бағыт қауіпсіздігі мен қолайлылығы қамтамасыз етілетін болады. 

Дәліздің құрылысы толық аяқталғаннан соң халықаралық стандарттарға сәйкестендіре 
отырып, жол бойында қызмет көрсетудің 20-дан астам нысанын салу жоспарланып отыр. 
Олардың құрылысын қаржыландыру үшін жеке инвестициялар тартылмақ. Өйткені тұңғыш 
Президентіміз елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бәсекелестікті және қызмет 
көрсету тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретінін айтып, өңірлерге арнайы тапсырма берді. 

Болашақта Ақтөбеде ГРИНлэнд, Тау секілді тағы көптеген туристік базалар 
ашылуда.Ақтөбе Ресей елімен жақсы қарым қатынаста болғандықтан біздің өлкемізде 
іскерлік туризм жақсы дамыған.Қобыланды батыр мен Абат байтақ кесенелері келген 
туристтерді таңғалдырады. 
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Мақалада жалпы спелеотуризмге анықтама беріліп, Қазығұрт тауында  туризмнің бұл 

түрін дамыту мүмкіндіктеріне сипаттама берілген. Бізге белгілі мәліметтерге қарағанда, 
Қазақстанда спелеотуризмді дамыту әлі де болса кенже қалып келе жатқан салалардың бірі 
екеніне, оған мемлекеттің қолдауы қажет екеніне көз жеткіздік. 

 
      Негізгі ұғымдар: спелеотуризм, лабиринттер, үңгір, маршрут, тарих 
 
Спелеотуризм - үңгірлерде, әр түрлі жер бедерінің күрделі лабиринттер жағдайында 

өтетін,үңгірлердегі төменгі температура мен жоғары салыстырмалы ылғалдылық 
жағдайындағы,табиғи жорықтың болуымен сипатталатын жұмыстарды ұйымдастыру. Кейбір 
үңгірлер түбінде жер асты көлдері  мен жер үсті өзендері болады. 
Үңгірлер вертикальды және горизантальды болуы мүмкін. Өз бойында тау және су туризмі 
техникасы элементтері мен құрал-жабдықтарын біріктіреді. Сондықтан арнайы дайындықты 
талап етеді. Алынып жүрілетін құралдар да ерекше (фонарь,примус,рация,барометр т.б.). 

Спелеотуризм бойынша маршруттар 2 бөлімнен: жер үсті маршруты, яғни үңгірге 
дейінгі жүру маршруты және жер асты маршрутынан тұрады.Көп жағдайда үңгір аймағында 
базалық лагерьлер құрылады.[1] 

Спелеотуризм саяхаты өзіндік ерекшеліктерге ие. 
Бірінші ерекшелігі – күндізгі жарықтың болмауы.Жер асты саяхатының ең басты 

қауіптілігі - қараңғылық.Жарық жоқ жерде қозғалу,бағытты бағдарлау қиындай түсетіні 
белгілі.Соның салдарынан шұңқырға немесе құдыққа құлап түсуге де болады.Мұндайға 
ұшырамау үшін саяхатшылар жарық сыйлар құралдарды өздерімен бірге алып жүрулері 
керек. 

Екіншіден, үлкен үңгірлер ішке енетін жол тараптарының көптігімен күрделі,онда 
адаспай көздеген орынға жету тәжірибелі бастаушының өзіне де қиын соғуы 
мүмкін.Үңгірлер қираған кезде жоғарыдан және қабырғалардан еденге тас сылықтарының 
құлайтыны бар.Кейде олар сәл дірілдеп,тіпті қатты дауыстың өзінен-ақ үгітіледі.Жерасты 
саяхаты кезінде адамды тұншықтырар немесе жарылыс туғызар газдардың жиналып 
қалғанын кездестіруге болады.Жалпы үңгірлер сол жердің үстіндегі климатқа ұқсамайтын 
өзіндік климатқа ие. 

Үңгірге түскен әрбір саяхатшы альпинистік тәсіл негіздерін,шыңға шығу әдістеріе 
игеріп,мұзды еңістерден аман өтуі,жүргенде қауіпсіздік ерекшеліктерін,т.б. сақтауы тиіс. 
Жерасты саяхатына және де онымен байланысты кездесетін қиындықтар әркімнен 
батылдықты,тапқырлықты,төзімділікті,тез әрі жақсы қағып алушылықты,денсаулығының 
мықты болуын талап етеді.Жерасты саяхатына кетіп бара жатып үңгірлердің қауіпті 
екендігін бір сәтке де ұмытуға болмайды.Ең алдымен біреу бақытсыздық жағдайға ұшырап 
қалса,оған қалай сырттай көмек көрсетудің шаралары,сондай-ақ саяхатшылардың үңгірден 
қашан оралатыны туралы күнібүгін бақылау мерзімі белгіленуі керек.[2] 

Спелеотуризмнің негізгі ерекщеліктері: жер асты маршруттардың қиындығы, ол 
үңгірлердің рельефінің сан қилылығымен (жер асты сулары, кішкентай жолдар, құдықтар 
және т.б.); ауа дымқылдылығы көрсеткішінің жоғары деңгейімен ( 100%-ға дейін) бұл өте 
төмен температурамен қоса, жарықтың болмауымен байланысты болады. Спелеотуризм 
адамнана аса көп күшті, төзімділікті, ұшқырлықты, жер астында еркін қозғалу және өмір 
сүру қабілетімен, жақсы жүзу және су астында жүзу (кейде аквалагпен жүзу қажет олған 
жағдайда), шыңға өрмелеу қасиетінің болуын қажетсінеді. Маршрут әдетте 2 бөліктен 
тұрады:жер асты және жер үсті. 1-ші бөлікті өту қиындығы мен талаптары ( жаяу, шаңғымен, 
қайық үстінде немесе өзге тәсіл арқылы), сонымен қатар ұзақтылығы үңгірдің орналасу 
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жерінен, оның тұрғын аудандардан арақашықтығымен, жорықтар қиныдығымен, жыл 
мезгілімен және т.б. байланысты болады. Екінші бөлік қинышылығы үңгірдегі ауа 
жағдайымен және ұзақтылығымен байланысты болады. Арнайы дайындық пен техникалық 
құралдарды қажет ететін үңгілер 9 қиындық дәрежесіне бөлінеді: 1, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 
5А, 5Б. Үңгірдің қиындық дәрежесін аңықтаудың негізгі критерийі болып оның ұзақтылығы, 
қиындығы және маршрут барысында кездесетін кедергілер көлемі болып табылады. 
Кедергілер ретінде құдықтар және кішкене тар жолдар болып келеді. Сонымен қатар, су 
және қар күйіндегі кедергілер де кездесіп жатады [3] 

Спелеотуризм өзге мемлекеттерде дамығанымен, бірақ Қазақстанда кенже дамып келе 
жатқан туризм саласы. Мысалы, «Қызықты мың үңгірлі» аттанған Израильді 
спелеотуризмнің дамыған ортасы деп айтумызға болады. Қазақсатанда спелеотуризм 
ресурстары, яғни үңгірлер саны көп болғанымен, дамыған спелеотуризм ошақтарын табу 
қиын. Дегенмен де, бұл саланың дамуының экономикалық маңызылығы зор болар еді. Бұл 
сала зерттелмеген үңгірлерді ашуға,  дамытуға және де жаңа жұмыс орындарын ашуға 
мүмкіндік береді. Шет ел зерттеушілерінің айтуынша, спелеотуризм адамдарды сабырлылық, 
тәубешілік, сергектік қасиеттеріне баулыйтын көрінеді. Сонымен қатар, спорттық туризмнің 
бір саласы болып табылатын спелеотуризм экстрималды жаны қалайтын жастардың 
сұранысын арттырары сөзсіз еді. Соңғы уақытта спелеотуризм спортшылар және туристер 
арасында танымал туризм түрі болып табылады. 

Қазығұрт тауының географиялық орналасу орны, климаты, туристік ресурстардың 
көптігімен ерекшеленеді. Соның бірі спелеотуризмнің негізі – Үңгір әулие немесе Қазығұрт 
үңгірлері. Қазығұрт тауының Алмалық деп аталатын солтүстік шығыс өркешінде Үңгір 
әулиесі бар. Бұл киелі үңгір бөлме-бөлме болып кете береді. Оның ақыр соңы кәрі 
Сайраммен жалғасатын жер асты жолымен ұласады. Мұндағы үңгірлердің саны да, құпиясы 
да, тарихы да көп. Сонымен қатар, бұл үңгірлер жайлы «Тіршілік бастауы –Қазығұрт», 
«Наурыз –Қазығұрттан басталады», «Қазығұрттың басында кеме қалған, Ол әулие болмаса 
неге қалған» деген  аңыз-әңгіме, шежірелер бар. Және де Қазығұрт тауы маңынан Динозавр 
сүйегінің табылуы да туристерді қызықтыруы мүмкін. Сондай-ақ, Қазығұртта киелі 
үңгірлердің көптілігімен қатар, түрлі емдік қасиетімен де белгілі. «Айдаһар ұясы» аталатын 
үңгірге кіруге көп адамдардың жүрегі дауаламайтын көрінеді. Ал мұнда кірген адам түрлі 
ауруларынан, айталық, қан қысымы, буын ауруларынан айығатын көрінеді. Дуние жүзіндегі 
ең танымал Флинт-Мамонтова (Аппалачи тауы, АҚШ, 563 км); Оптимистикалық 
(Подольская возвышенность, Украина, 207 км) және Еуропадағы ең үлкен "Красная пещера" 
( 17 км) сияқты үңгірлер озінің әдемілігімен, тұздылығымен, мәрмәрлығымен ерекшеленсе, 
Қазығұрт тауы үңгірлері шипалы суымен ерекшеленеді. Үңгір ішіндегі «Тамшы су» соған 
куә бола алады. Сонымен қатар, Қазығұрт тауының «Ұлы Жібек жолы» бойында орналасуы 
туризмнің дамуына негіз бола алады. Спелеотуризмге мына әсер етуші факторларды атап 
көрсетуге болады: 

1. елді - мекендегі спелеотуристік ресурстардың қайталанбас бейнесі; 
2. спелеотуризм ресурстарының, яғни үңгірлердің адам денсаулығына тигізер оң 

әсерінің болуы ( түрлі ауру – сырқаулардан айығуы) 
3. туристерге арналған нақты артықшылықтар; 
4. табиғи бастаманың басымдылығы; 
5. экономикалық тиімділік; 
6. мамандандырылған маркетинг; 
Жергілікті архитектуралық стильмен үйлесімділік спелеотуризмнің дамуына әсер етеді. 

Сонымен қатар, бұл өңірде агротуризмді дамытудың ерекше мүмкіндіктері бар. Атап 
айтқанда, жергілікті халықтың құсбегілік, аңшылық, саятшылық, балық аулау кәсіптерімен 
айналысуы және төрт түліктің барлығымен, яғни мал шаруашылығымен айналысуы және 
егін шаруашылығымен айналысуы [3] 

Қазығұрт тауында спелеотуризмнің дамуы әлемдік экономиканың мәселелерін 
шешумен қатар, әлеуметтік, экологиялық, сондай-ақ жеке елдердің ұлттық мәдениеті 
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мәселелерін де қамтиды: 
1. ішкі және кіру туризмінің дамуы 
2. жалпы әлемдік экологиялық мәселелерінің және табиғатты қорғау  салаларының 

шешілуі; 
3. қоғамдық мәселелердің шешілуі (кедейшілік, жұмыссыздық) 
4. ауыл шаруашылық өндірісінің әртараптануы және ауылдық аумақта табысты тауар 

және қызмет өндірісімен айналысу; 
5. салауатты өмір салтын қалыптастыру  
«Жасыл экономиканы» тұрақты дамыту жолында спелеотуризмнің берер мүмкіндіктері 

өте көп. Себебі, спелеотуризмді дамыту арқылы табиғи объектілерімізді (үңгірлерімізді) 
зерттеп, ондағы ландшафты қорғауға мүмкіндік аламыз. Сондай-ақ, Қазығұрт туралы 
жоғарғы тиімділікті жарнама жасап, географиялық карталар, жақсы орындардың 
фотосуреттері, аңыз-әңгіме, шежіреге байланысты видеофильмдер түсіру, буклеттер мен 
брошюралар жасап, шоулар ұйымдастырып, Қазығұрттағы спелеотуризмді дамытуға және 
бәсекелестіктің күшеюіне мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар, көшпелілер дәуірі, мәдениеті 
қайта жаңғырып, салт – дәстүр, әдет- ғұрпымыз сабақтасып жатса шетел туристерінің 
қызығушылығын арттырары сөзсіз. Қазығұрт тауындағы туризмнің ерекшелігін және өзекті 
мәселелерін 1-кестеден көре аламыз. 

    
 Кесте 1. Қазығұрт тауында спелеотуризмді дамыту жолдарының мықты және әлсіз 

жақтары 

Артықшылықтары Өзекті мәселелері 

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
күре жолының өтуі 

Шетел азаматтары үшін визаның қымбаттылығы және 
келу визаларын тіркеу процедурасы. Кедендік 
процедуралардың күрделілігі 

Қазығұрт тауының Ұлы Жібек 
Жолы бойында орналасуы 

Маркетингтік жүйенің дұрыс дамымағандығы. 
Телекоммуникация торын, байланыс қызметтерінің 
әлсіз дамығандығы. 

Қазығұрттың геосаяси 
тұрғысынан ыңғайлы жерде 
орналасуы; 

Қазақстан жөнінде потенциалды туристерде 
ақпараттың аздығы. Жоғарғы тиімділікті жарнама 
жасау (географиялық карталар, жақсы орындардың 
фотосуреттері, видеофильмдер, буклеттер мен 
брошюралар 

Келу туризмін кеңейту арқылы 
шетел валютасының Қазақстанға 
(Қазығұртқа) келуіне қол 
жеткізу; 

Жоғары салықтық салымдар. Тұрақты сұраныстың 
болмауы. 

Туристік ресурстардың молдығы 
(үңгірлер, емдік сулар т.б.) 

Туристік-рекреациондық объектілердің  моральдық 
және физикалық ескіруі 

Туризм нарығындағы бәсекеге 
қабілеттіліктің артуы. Жеткізілім 
көлемінің және табыстың артуы. 

Кадрмен қамтудағы әлсіздік. Туризм саласында 
Қазақстан мамандарының тәжірибесінің аздығы. 

Саяси тұрақтылық пен Тауар-транспорттық операцияларда маманданған 
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экономикалық даму; басшылықтың болмауы. 

          
 Қазығұртта қазіргі кезге дейін спелеотуризмнің толық жүйесі жоқ. Сондықтан да, 

туристерді барлық керекті жабдықтармен, жарнамамен, сауда қызметімен, көлікпен, қонақ 
үйлерге орналастырумен, тамақтандырумен қамтамасыз етумен байланысты сұрақтар өз 
шешімін таппай отыр. Спелеотуризмнің дамуының жеткіліксіздігінің тағы бір себебі – 
туризмді дамытуға қажетті факторлардың ғылыми негіздемелерінің жоқтығы. Біліктілігі 
жоғары мамандарсыз спелеотуризм саласын дамыту мүмкін емес. Спелеотуризм туристерді 
қызықтырып, елге ұлттық табыс ретінде валюталық ресурстарды тартатын болғандықтан, 
оларға белгілі бір жеңілдіктер қарастырылуы тиіс.[4] 

 Спелеотуризмді дамытып, қоршаған ортаға оң ықпал жасап, қолда барды ұқсатып, 
көрікті мекендердің сұлулығын жарнамалау арқылы туризмнің Қазақстандық брендін 
қалыптастыру қажет. Сонымен қатар, көрсетіліп отырған бар туристік қызметтер түрлерін 
сақтай отырып, ішкі туризмді және экономикамызды тұрақты дамытуымыз тиіс. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер. 
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Францияның символына айналған Эйфель мұнарасы аталмыш ел туризмінің басты 
табыс көзі болып табылады. Сәулеттік туындыны көруге әлемнің түкпір-түпкірінен келетін 
туристер саны 250 млннан асып жығылады. Мұндай ғимарат 160 жылдық тарихы бар 
дүниежүзілік көрме нәтижесі.  

1928 жылы Парижде Көрмелердің халықаралық бюросы құрылған болатын. Аталмыш 
бюро Ұлыбританияның Хрусталь сарайынан бастап, бүгінге дейін әлемде талай игі істерді 
атқаруда. Ұйым EXPO көрмесінің әрқашан жоғары деңгейде өтуін қадағалап, сонымен қатар 
әр түрлі инновациялық технологиялар, қала мәдениеті мен Жер шарының алдыңғы қатарлы 
мәселелерін шешумен айналысады. Негізінен, EXPO – таза әрі ашық бәсекелестікке арналған 
әлемдегі беделді алаң. Көрменің басты мақсаты – қатысушы мемлекеттердің адамзат өміріне 
қажетті түрлі саладағы жаңа зерттеулері мен тың жаңалықтарын барынша насихаттау. 
Халықаралық көрмелер экспозиция ерекшелігіне байланысты екі түрге бөлінеді: 
Дүниежүзілік әмбебап көрмелер және Мамандандырылған халықаралық көрмелер. 
Дүниежүзілік әмбебап көрмелер бес жыл сайын алты ай бойына өткізіледі. Онда тақырыбы 
жағынан біршама шектеулер болады. Мамандандырылған халықаралық көрменің өту уақыты 
ең көбі үш айға созылады. Көрме алаңы 25 гектардан аспауы тиіс. Ал тақырыбы алдын ала 
ұйымдастырушыларға ескертіледі. Көрме тақырыбында оны ұйымдастырушы мемлекеттің 
белгілі бір салалардағы, соның ішінде гуманитарлық, әлеуметтік және экологиялық аспектіде 
қол жеткізген ғылыми технологиялық және экономикалық жетістіктері қамтылуы шарт. 
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EXPO-ның негізін қалаушысы – Ұлыбританияның қазіргі ханымының арғы атасы, 
ғылымға қатты қызығушылық танытқан ханзада Альберт. Алғашқы Бүкіләлемдік көрме 1851 
жылдың 1 мамырында Лондондағы Гайд саябағында өтті. Жиырма аптаның ішінде оған 6 
млн. адам келген (сол кезде Лондонда 3 млн. адам тұрған болатын). Көрме ғимаратынаның 
ең үздік сәулет өнері аталымын әйнектен жасалатын ғимарат - Хрустальді сарай салуды 
ұсынған Джозеф Пакстон есімді бақшы жеңіп алды. Викториандық дәуірді дүр сілкіндірген 
ғажайып туынды қазіргі күнге дейін сақталмаған. Аталмыш алғашқы көрмеде сол кезде 
әлемде өндірілген заттардың барлығын көруге болатын. Бірақ ең үлкен әсер қалдырғаны 
құрал-жабдықтар бөліміндегі бу қозғалтқыштары, стерео-фотосуреттер, американдық Чарльз 
Гудиер ойлап тапқан ысытылған резеңке қойылтылған сүт, консервіленген азық-түлік, 
мүгедектерге арналған протездер, шыны көздер, стоматологиялық креслолар, «веналық» деп 
аталатын орындықтар және басқа да заттар. Көрмеден түскен пайданың жалпы соммасы – 
шамамен 186 000 фунт стерлинг. Бұл ақша Англиядағы бірнеше мұражайлардың 
құрылысына, солардың ішінде, әйгілі Виктория мен Альберттің мұражайының бой көтеруіне 
жұмсалған. [1]  

 АҚШ-тың Чикаго қаласы ЭКСПО-ны 1933-1934 жылдары қабылдады. Қала 1920 жылы 
бұл мафиозиге байлынысты жаман атаққа ие болатын. Чикагоның бет-бейнесін жақсарту 
үшін қала басшылары Бүкіләлемдік көрмені өткізуді ұйғарған. Бірақ 1929 жылдың 28 
қазанында «қара сейсенбі» орын алды: қор нарығы күйреп, көрмені өткізуді бірнеше жылға 
кейінге қалдыруға тура келді. Чикагодағы EXPO-ны өткізу толықтай жеке қорлардың 
есебінен қаржыландырылды. Көрме өте сәтті болып, оны тамашалауға әлемнің түрлі 
елдерінен 39 миллион адам келді. Бұл шығындалған қаражатты қайтарып қана қоймай, 
сонымен бірге зор табыс табуға да мүмкіндік туғызды. Чикагода көптеген жаңалықтар 
болды, ондағы ең маңызды жетістіктер авиациямен байланысты еді. Сонымен бірге 
қонақтардың арасында аспалы жол мен жарық шоуы орасан зор ықыласқа ие болды.  

Бельгия Дүниежүзілік көрмеге әлемдегі ең алғашқы луна-саябақты ұсынды, дәл 
осындай луна-саябақ Уолт Диснейді Калифорнияда соған ұқсасын жасауға шабыттандырды. 
Бұл көрмеде де бірқатар кемшіліктер орын алды. Германия әуеге үлкен нацистік сватикасы 
бар дирижабльді көтерді.  [2]   

2000 жылы Ганноверде ең көп дау туғызған көрме өтті. 1990 жылы бұл қала небәрі бір 
дауыс басымдылығымен Торонтоны жеңген болатын. Алайда Германияның көптеген 
тұрғындары өз жерінде көрменің өтуіне қарсы болып, наразылық шерулерін ұйымдастырды. 
Жоспарланған 40 млн. қонақтардың орнына көрмеге небәрі 18 млн. адам келді. Алайда EXPO 
ел экономикасына пайдасын тигізді. Көрме үшін жаңа темір жол станциясы, қала 
жолдарының жаңа желісі салынды, трамвай желісі кеңейтілді, әуежайдың үшінші терминалы 
салынды. Осы EXPO-ның басқаларынан өзгешелігі ғылымның қазіргі жетістіктерінен гөрі 
болашақ үшін шешімдерді іздеу мен дамытуға ерекше көңіл бөлінуінде болды. Мысалы, 
Венесуэла, қайта қолданысқа түскен материалдан тұрғызылған павильонын ұсынды. 

2015 жылы Миландағы дүниежүзілік көрме 1 мамырдан 31 қарашаға дейін өткізіледі. 
Көрме тақырыбы «Жер шарын тамақтандыру. Өмір энергиясы». Біздің ғаламшарда 1 млрд 
адам ашаршылықтан немесе керісінше семіздіктен зардап шегуде. Сол себепті, тамақтану 
мәселелері Жер шарындағы өзекті проблемалардың бірі болып табылады. Дүниежүзілік 
көрме бұл тақырыпты экономикалық, ғылыми және мәдени-әлеуметтік көзқараспен 
қарастырып, шешімін табу үшін ең мықты интелектуалды ресурстарды біріктіреді.  Бұл 
көрмеге 140 мемлекет қатысатынын растады, соның ішінде Қазақстан да бар. Көрме 1,7 млн 
м2 аумақты алып жатыр. Көрме уақытында ұйымдастырушылар қалаға 29 млн адам келеді 
деп күтуде. «Экспо2015» көрмесінен келесідей мұра қалады: көрме аумағы болашақтың 
«ақылды қаласы» болады, яғни экология мен энергетиканың технологиялық аспектілерін 
талқылау үшін интелектуалды аумақ құрылады. 

Қытайдың Шанхай қаласындағы 2010 жылы өткен көрме 5,28 км² аумақты алып жатты. 
Оны үш ай ішінде 73 миллион адам тамашалаған екен. Статистикалық мәліметтерге 
қарағанда, көрмені ұйымдастырушылар 12 миллиард доллар пайда көрген. Орта бизнестің 
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табысы шамамен жиырма пайызға артқан. Шанхайдағы шараға барлығы 192 мемлекет пен 
50-ге жуық ұйым қатысқан. Күн сайын жүздеген мәдени және ойын-сауық шаралары өтіп 
тұрған. EXPO-2010 қатысушылардың саны жөнінен, көрме қонақтары мен экспозициялардың 
аумағы жөнінен рекорд жасаған болатын. 

Келесі екі онжылдықта ғаламға энергия тапшылығы келуі мүмкін. Бұл болжау қазіргі 
таңдағы халық санының көбеюімен, энергияны көп мөлшерде қолданумен, көмірқышқыл 
газының мөлшерден тыс бөлінуімен және пайдалы қазбалардың қорының таусылуымен 
байланысты. Осындай ғаламдық проблемалардың шешімін табу мақсатында Қазақстанда 
«EXPO 2017» көрмесін өткізуге қызу дайындық жүруде. Қазақстан 1997 жылдан бастап 
Халықаралық көрмелер бюросына мүше ел болып табылады және ЕХРО көрмелеріне 2005 
жылдан бастап қатысып келеді. Испанияның Сарагоса ЕХРО-2008 көрмесінің қорытындысы 
бойынша  «C» категориялы 104 қатысушы ел ішінде, біздің еліміздің павильоны сыртқы 
және ішкі рәсімдеу өлшемдері бойынша қола медальмен марапатталған еді.  

 Бүкіл әлемді энергиямен қамтамасыз ету үшін халықаралық ұйымдар осы мәселенің 
шешу жолдарын қарастыруда.  Көрмені өткізу үшін қаланы таңдау барысында Астана мен 
бәсекеге Бельгия мемлекетінің Льеж қаласы түскен. Халықаралық Көрмелер Бюросының Бас 
Ассамблеясының 152-ші сессиясында дауыс беру қорытындысы бойынша 103 дауыспен 
Астана қаласы көрмені өткізу мәртебесіне ие болды. 2013 жылғы 15-қаңтарда Қазақстан 
Республикасы Президентінің № 11 қаулысымен «Астана EXPO-2017 Ұлттық компаниясы» 
акционерлік қоғамы  құрылды. Компания қызметі EXPO-2017 Халықаралық мамандырылған 
көрмесін ұйымдастыру және өткізу болып табылады. Астанадағы бүкіләлемдік көрме 3 айға 
дейін жалғасады. Оған әлемнің 100-ге жуық елі және 10 халықаралық ұйым қатыса алады. 
Көрмеге 2 миллионнан астам адам қатысады деп күтіліп отыр. [3] Мұндай ауқымды іс-
шараны өткізу шағын және орта бизнестің дамуына елеулі серпін береді. Көрме елорданың 
көрмелер объектілері құрылысы мен инфрақұрылымына едәуір жеке меншік инвестицияны 
тартуға мүмкіндік туғызады. EXPO көрмесін өткізу кезінде Қазақстанның астанасы әлемнің 
түкпір-түкпірінен келген түрлі мәдениеттер үніне толады. Көрменің аумағында күн сайын 
концерттер, түрлі шоулар және өзге де ойын-сауық іс-шаралары өтетін болады. EXPO 
бүкіләлемдік бірегей көрмесі – маңызы жағынан дүниежүзілік экономикалық форумдармен, 
ал туристік тартымдылығы бойынша ең танымал әлемдік деңгейдегі спорттық жарыстармен 
салыстыруға тұрарлық жаhандық ауқымдағы оқиға. Шындығында да еліміздің географиялық 
орналасу жағдайын, жел және күн энергиясын пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ мұнай және 
газ ресурстарының энергетикалық әлеуетін ескерсек, бұл қажеттіліктердің орнын толтыруға 
тамаша мүмкіндік туып отыр. Қазақстанның сағатына 1 трлн кв энергия өндіруге мүмкіндігі 
бар. Оның үстіне біздің ұсынған жобаларымыз ең үздігі деп танылған жағдайда, EXPO -2017 
көрме қалашығы толықтай баламалы энергия көздері арқылы жұмыс істеуге көшеді. Мұны 
көріп-біліп отырған сарапшы мамандар еліміздің мүмкіндіктері мен артықшылықтарын 
толық мойындауда.  

EXPO Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымы (ЕҚЫҰ) саммиті сияқты 
таза саяси пиар жоба емес, бұл науқанның Қазақстанға берері көп. Біріншіден, EXPO кезінде 
әлемнің түкпір-түкпірінен келген ең жаңа, заманауи технологиялар көрмеге қойылып қана 
қоймай, олардың жұмыс істеу принциптері көрсетіледі. Сол арқылы біз жаңа 
технологияларды көріп, әлемдегі озық технологиялар мен техниканың қай бағытта, қалай 
дамып бара жатқанына куә боламыз, өз еліміз бен дамыған елдердің арасындағы 
технологиялық прогрестің айырмашылығын біліп, бағамдай аламыз. Екіншіден, EXPO 
барысында Қазақстан тарапынан және шетел тарапынан салынатын зерттеу орталықтары, 
жаңа жобалар көрме аяқталғаннан кейін де Қазақстанның керегіне жарап, ары қарай қызмет 
етеді. Үшіншіден, шараны ұйымдастыру барысында көптеген жаңа ұйымдастыру, басқару, 
үйлестіру әдістерін үйреніп қана қоймай, 3 айлық науқан ішінде Қазақстан қызмет көрсету 
саласын сыннан өткізіп, тәжірибе жинақтауға және оны жетілдіруге мүмкіндік алады. 
Төртіншіден, бұл шараға біз болжалдаған 5 миллион адам келмесе де, көрме өтетін Астана 
қаласының тұрғындары мен әдеттегі қонақтардан әлденеше есе артық жұрт жиналатыны 
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анық. Осылайша қысқа мерзімде еліміздегі жеке кәсіп саласына, қонақ үй, тамақтану сияқты 
қызмет көрсету салаларындағы кәсіпкерлерге пайда келеді. Бесіншіден, көрмеге келетін 
қонақтар тек Астана қаласымен шектелмей, Алматы, Бурабай қатарлы көрікті жерлерге ат 
басын бұрады. Қазақстанға үлкен жарнама жасалады, бұл туризм саласы үшін маңызды рөл 
атқаратыны белгілі. Алтыншыдан, шетелден келген қонақтарға жол бастау, аудармашылық 
қызмет сияқты міндеттерді атқаратын шет тілін білетін және үйреніп жүрген жастарға үлкен 
тәжірибе  [4]. 

EXPO-2017 көрмесі ғаламдық мәселені шешуге байланысты болғандықтан, шет 
мемлекеттер бей-жай қарамайтындығы белгілі. Сондықтан, бұл көрме Қазақстанға тек пайда 
әкелетіні сөзсіз. 
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1. В.Н.Шпаков, История Всемирных выставок – М.: Аст; Зебра Е, 2008. 
2. В. К. Мезенин, Парад всемирных выставок. - М.: Знание, 1991. 
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Талантты ғалым, публицист, әдебиет зерттеушісі, саяхатшы-географ Шоқан (шын аты 
Мұхаммедханафия) Шыңғысұлы Уәлиханов XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда 
туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Оның қысқа да 
жарқын өмірі, жан-жақты зерттеушілік қызметі, философия, этнография, тарих, экономика, 
құқық, география, ауыз әдебиеті, әдебиет теориясы, т.б. жайындағы ғылыми зерттеулері, 
пікірлері қай кезде болмасын өзінің құндылығымен жарқырай берері сөзсіз. Қазақ халқының 
рухани ізденістерінің жарқын көрінісі бола отырып, қоғамдық ойсана, пікір-тұжырымдардың 
биіктей өркендеуіне ерекше ықпал етті. Шоқан 1835 жылдың қараша айында қазіргі 
Қостанай облысының Құсмұрын бекетінде атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында 
дүниеге келген. Арғы атасы Абылай жоңғарларға қарсы соғыста асқан ерлік көрсеткен, ел 
бірлігі мен тыныштығы үшін күрескен, ақылды қолбасшы, іскер дипломат, амал-айласы мол 
Орта жүз ханы болған. Ұсынылып отырған мақалада әңгіме Шоқанның қоғамдық- саяси 
өмірі мен Ішкі Азияның географиясына қатысты зерттеулері жайында өрбиді 

Шоқан Уәлиханов 1853 жылы кадет корпусын бітіріп, Омбыда әскери қызметке 
қалады. Ол Сібір қазақ-орыс әскерінің 6-атты әскер полкына офицер болып тағайындалады, 
іс жүзінде Батыс Сібір мен Қазақстанның Солтүстік-Батыс аймағының генерал-губернаторы 
Г.X.Гасфорттың адъютанты қызметіне белгіленеді. Сондай-ақ, Батыс Сібір өлкесінің Бас 
басқармасы оған айырықша тапсырмаларды орындайтын офицер ретінде қарады. Қызметі 
барысында Шоқан Уәлиханов патша өкіметінің отаршылдық саясаты туғызған 
әділетсіздіктерді жете танып, қарсы батыл пікірлер білдіруге тырысты. Осы қызметтерді 
атқара жүріп, ол Орта Азия халықтарының тарихын, этнографиясы мен географиясын 
зерттеуге белсене араласты. 

Омбыдан кетуді, өзінің туған халқына пайдасы тиетін істермен шұғылдануды 
армандағанын өзінің достары Ф.М.Достоевскийге, Қ.Қ.Гутковскийге жазған хаттарынан 
анық көруге болады. 1855 жылы Шоқан Уәлиханов Омбыдан Семей, Аягөз, Қапал арқылы, 
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Іле Алатауынан өтіп, Жоңғар қақпасына дейін келеді, қайтарда Алакөл, Тарбағатай жерлерін 
аралайды. Орталық Қазақстан-Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетау арқылы Омбыға оралады. 
Бұл сапарда ол қазақ халқының тарихы мен әдет-ғұрпы, діни ұғымдары жайында көптеген 
материалдар жинайды. Сонымен бірге өзі болған аймақтардың тарихы, ескі қалалардың 
орны, шың-тастарағы жазу, белгілерін, көне ескерткіштер, аңыз-әңгімелер, ертегілер мен 
өлеңдерді жазып алады. Осы материалдардың негізінде "Тәңірі", "Қазақтардағы 
шамандықтың қалдығы" сияқты еңбектер жазады. 

 1856 жылы Шоқан полковник М.М.Хоментовский басқарған әскери-ғылыми 
экспедицияға қатысады. Қырғыз елін жете зерттеуге, Ыстықкөл аймағының картасын 
түсіруге тиіс болған бұл экспедияцияға қатысу Шоқанның зерттеу жұмысын ойдағыдай 
жүргізуіне мүмкіндіктер туғызады. Ыстықкөлге, Қытай империясының Құлжа қаласына 
саяхаты және 1856-1857 жылдары Жетісу, Тянь-Шань сапарларында П.П.Семенов-Тянь-
Шанскиймен бірге болуы, Кырғыз Алатауына екінші рет сапарының нәтижелері оның 
"Жоңғария очерктері", "Қырғыздар туралы жазбалар", "Ыстық көл сапарының күнделіктері", 
"Қытай империясының батыс провинциясы және Құлжа қаласы" атты еңбектерін жазуға 
септігін тигізеді. 

Шоқан тарихи маңызы бар шығармаларға айырықша назар аударды. Мәселен, ол 
қырғыз халқының "Манас", "Семетей" туралы дастандарының біраз тарауын тұңғыш орыс 
тіліне аударып, оған ғылыми тұрғыдан толық тарихи және әдеби талдаулар жасады. Бірінші 
рет баспаға ұсынды. Көлемі жағынан, оқиға құру, адам образдарын бейнелеу жағынан 
әлемдік әдебиеттің озық үлгілерімен теңдес, аса құнды туынды ретінде бағалаған. "Манас" – 
қырғыздардың ескі мифтерінен, аңыздарынан, ертегілерінен жиналып, бір адам Манастың 
төңірегінде топталған энциклопедия. Бұл жағынан, ол "Илиада" тәрізді. Бұл аса зор эпопеяда 
қырғыз халқының өмірі, діні дәрігерлік ұғымдары шетелдермен қарым-қатынасы түгел 
қамтылған. Екінші эпос – "Семетей" – "Манастың" жалғасы. Бұл қырғыздың "Одиссеясы", – 
деп көрсетеді Шоқан..  

Ш.Уәлихановтың тарих, география, әдебиет саласындағы зерттеу еңбектері Петербург 
ғалымдарының назарына ілігіп, құнды ықылас-ілтипаттарына ие болады. П.П.Семенов-Тянь-
Шанский өзінің Жетісу бойындағы зерттеулерін жүргізген кезде Шоқан пікіріне үнемі ден 
қойып, ақылдасып отырған. Ыстықкөл сапарында біраз жерлерді бірге аралаған. Семенов-
Тянь-Шанскийдің ұсынуымен 1857 жылы 27 ақпанда Шоқан Орыс География қоғамының 
толық мүшелігіне сайланады. Бұл орыс қоғамы зиялыларының, орыс ғылымының жас ғалым 
еңбектерін зор бағалағандығы, ғылым мен мәдениетке қосқан үлесін мойындағандығы 
екенінің дәлелі. 

1858-1859 жылдары Шоқанның "Жарық жұлдыз", "Қашқария сапары" оны ғылыми-
зерттеушілік, ағартушылық саласында  жаңа биікке көтерді. Ол кезде Қашқария Ресей 
тарапынан зерттелмеген өлке болатын. Еуропа ғылымы үшін белгісіз, құпиясы мол ел 
болатын. Себебі, XII ғасырдың соңғы ширегінде Марко Поло, 1603 жылы саяхатшы Голе 
Қашқария жерінде болғаннан кейін, бұл өлкеге ешкім аяқ баспаған Шоқаннан бір жыл бұрын 
Қашқарияға Үндістан арқылы барған немістің белгілі географы Адольф Шлагинвейтті 
жергілікті билеушілер басын кестіріп өлтірткен. Адольфтің бұл қайғылы тағдыры жөнінде 
алғаш мәліметті жеткізген Шоқан болды. 

 1870 жылдары Петербургте Шоқанның "Жонғария очерктері". "Алты шаһардың немесе 
Қытайдың Хан-Лу провинциясының шығыстағы алты қаласынын жағдайы туралы", "Адольф 
Шлагинтвейттің өлімін әкелген жағдайлар туралы мәліметтер" туралы еңбектері 
жарияланды.[1] 

Қашқарда болған кезінде Шоқан ұйғыр тілін жақсы меңгереді. Оның архивінде 
Қашқардағы ұйғыр тілінде жазған жазбалары да сақталған. 

Кіші Бұқарада жаңа ұйғыр тіліндегі әдебиеттің едәуір бай аударма әдебиеті бар. Кіші 
Бұқараның әдебиеті аудармаға неғұрлым бай болғанымен, өзіндік қолтума шығармаларға 
соғұрлым кедей. Олардың өз іштерінен шыққан бір де бір ақыны және белгілі бір жазушысы 
болған емес деп көрсетеді. Қытай тарихында Хой-ху, Хой-хор, Қой-ғой деген атпен белгілі 
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болған халқының Хой-хор әулетін берген және кейіннен осы күнгі Шығыс Түркістанға келіп 
қоныс тепкен жат жерлік халық елге мәлім. Шығыс мәліметтерінде бұл халық ұйғыр деп 
аталады. Бүгінгі жеті шаһар тұрғындарын қытайлар чапту деп атайды. Чапту түрік тілінің 
ұйғыр деп Клапрот (осы тілдің сөздігін құраған адам) атаған диалектісінде сөйлейді. Ұйғыр 
тілінде моңғол сөздері көп кездеседі. 

Ұйғырлар   сонау   Шыңғыс хан   заманының  өзінде-ақ,  мұсылман дініндегі сол кезде 
өзінің жазу өнері бар халық болған. Оларды моңғолдар сауатты халық болғандықтан хатшы 
есебінде іс жүргізушінің қызметтеріне пайдаланған. Сондай-ақ, Шоқан Ұйғыр деген атымен 
белгілі болған ертедегі монғол жазуының үлгілерін қанша іздегенмен таба алмағанын 
қынжыла жазады. Бұл аймақтың өткені мен сол кездің қалпын жақсы білетін адамдарымен, 
ғалымдарымен, ақындарымен де кездесіп мағлұматтар жинаған, шығыс қолжазбаларының 
бірсыпырасын қолға түсірген. Тау жыныстарының коллекциясы, гербарий жасаған. 
Солардың бірінде Мирджай тауы мен Қарақаш өзені аңғарынан шығатын нефрит асыл 
тасының текшелері болған мүлде бейтаныс елді жан-жақты сипаттайтын, әскери, саяси, 
экономикалық, сауда-саттық жағынан үкіметке де, ғылымға да пайдалы бай материал мен 
сирек деректерді жинап, қиыншылықтар мен қауіп-қатерді көп көріп, Шоқан керуенмен 1859 
жылы сәуір айында елге оралған. Қашқария сапарының нәтижелі жемісі – Ш.Уәлихановтың 
"Алты шаһардың, яғни Қытайдың Нан-Лу провинциясының шығыстағы алты қаланың жайы" 
атты еңбектерінде жан-жақты мәлімделді. Қашқария сапарының ғылыми нәтижелері туралы 
Орыс География қоғамында мәлімдеме жасағаннан кейін-ақ, оның материалын Германияда 
неміс тілінде басып шығарды. 1865 жылы Лондонда ағылшын тілінде жарияланды. Демек, 
Қашқария сапарындағы айқындалған мәліметтер Шоқан Уәлихановтың дүниежүзілік 
география ғылымына қосқан маңызы зор жаңалығы болып есептеледі. Қашқария 
экспедициясы үкімет тарапынан да ресми түрде аталып өтті. 

1860 жылғы 8 сәуірдегі Үкімет указы бойынша поручик сұлтан Шоқан Уәлихановқа 
штабс ротмистр  әскери атағы,  4-дәрежелі  ізгі Владимир ордені, 500 сом күміс ақша 
берілген. Шоқанның ұсынысы бойынша, осы экспедицияның жұмысына қатысы бар 22 адам 
қоса наградталған, оның ішінде керуен басы Мұсабай, Семей көпесі Бұқаш, К.К. Гутковский  
т.б болды. Ш.Уәлиханов (1859-61) Петербургте болған жылдары оның ғылыми-
шығармашылық қызметінің аса елеулі кезеңі болды. Мәселен, Бас штабының әскери-ғылыми 
комитетінің тапсыруы бойынша, ол Орта Азия мен Қазақстанның карталарын жасайды. 
"Балқаш көлі мен Алатау жотасы аралығының картасы", "Құлжа қаласының жобасы", 
"Ыстықкөл экспедициясының қорытындысына қосымша карта", "Қытай империясы батыс 
өлкесінің картасы" т.б. дайындалады. Мұның өзі Ш.Уәлихановтың география, картография 
салаларына қосқан үлесі зор екенін көрсетеді. Сондай-ақ, Шоқан География құрамында 
белгілі неміс ғалымы Карл Риттердің еңбектерін баспаға әзірлеседі, сыртқы істер 
министрлігін Азия департаменті жанындағы Жоғары мектепте, География қоғамында 
ІПығыс Түркістан, Қырғызстан туралы лекция оқиды, университеттің тарих-философия 
факультетінде лекцияларға қатысып отырады. Мұның өзі Шоқан бойындағы ғылымға деген 
ерекше ынта-ықыласты, қажымас қайратты танытады. 

Шоқанның Петербургке барған кезі 1861 жылғы басыбайлылық тәртіпті жою жөніндегі 
реформаның қарсаңы еді. Шаруларды патшаға қарсы үндеген, қоғамды сынаған т.б. 
Чернышевский, Добролюбов, Некрасов сияқты алдыңғы қатарлы ақын-жазушылардың 
"Современник" журналында жарияланған мақалалары Шоқанға қатты әсер етіп, саяси 
әлеуметтік көзқарасының қалыптасуына негіз болды. 

Петербургте Шоқан достары П.П.Семенов-Тянь-Шанский мен Ф.М. Достоевскийді 
кездестіреді, көрнекті орыс ғалымдары А.И. Бекетовпен, шығыс зерттеушілері: Ф.Р. Отен-
Сакенмен, И.И. Захаровпен, Е. Кавалевскиймен, ақындар А. Манасов Қ. Курачкин, Я. 
Полонскиймен танысып, араласады. Бұлардың бәрі оның идеялық жағынан көп толып өсуіне 
бірден-бір себеп болғанын көреміз. Ресейдің әлеуметтік өміріндегі өзгерістер, орыстың 
революцияшыл демократтарының пікірлері оның демократтық көзқарасын тереңдете түседі. 
Қазақ халқының, әсіресе, оның төменгі тобының ауыр халі мен оның жағдайларына жан 
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ашырлықпен қарап, түсініп көре білді. 
1861 жылдың көктемінде денсаулығы төмендеуіне байланысты туған еліне    оралды. 

Ол  қазақ халқының тыныс-тіршілігін жақсартып, көмектесуді ойлап, әділеттілікті жақтап, 
халықтың мұң-мұқтажын түсіне білу мақсатымен Атбасар уезіне аға сұлтан болуды да 
ойлады. Сайлауға қатысып, көпшілік дауыс алғанымен, Сібір әкімшілігі оны аға сұлтандыққа 
бекітпеді. Себебі,   демократтық бағыттағы озық ойлы зерттеуші ғылым билеуші топ үшін 
қауіпті адамдардың бірі еді.[2] 

1862 жылы Потанинге жолдаған хатында: "Мұндағы мақсатым – өзі халқымды әкімдер 
мен зорлықшыл бай қазақтардан қорғау еді", – деп  ашық  жазды.  Ал,  А.Г.Майковқа  жазған  
хатында Шоқан бұл пікірін тереңдете түсіп: "Жергілікті сұлтандармен және қара сүйек 
қазақтардан шыққан байлармен қазір аразбын", – дейді ол, – мен оларға жалшыларды жақсы 
ұстаңдар, еңбек ақысын  дұрыс төлеңдер дегенді талай рет  талап еттім. Мен даланың 
пролетариатымен жақсы доспын, өйткені бір-бірімізді жақсы ұғамыз". 

1863-64 жылдары Шоқан Омбыға барып, Сібір қазақтары үшін жасалып жатқан сот 
реформасын дайындау ісіне қатысып, бұл реформаның елге тиімді, пайдалы болу жағынан 
қарастырады. Осы кезде Шоқан "Сот реформасы туралы жазбалар" атты өзінің атақты 
еңбегін жазды. Оның: Біздің заманымыз халықтың нағыз мұң-мұқтажына тікелей қатысы 
бар, халыққа ең маңызды, ең керекті реформа – экономикалық және әлеуметтік реформа. Ал 
саяси реформа сол экономикалық реформаларды жүзеге асырудың құралы есебінде 
жүргізілмек, өйткені әрбір адам және бүкіл адам баласы өзінің өрлеу жолында түпкілікті бір 
мақсатқа ұмтылады. Ол мақсат – өзінің тұрмысын жақсарту. 

Прогресс дегеніміздің негізінің өзі – біз осы тұрғыдан алып қарасақ, адамның 
тұрмысын жақсартуға жағдай туғызатын реформалар ғана керекті де, ал осы мақсатқа қандай 
болса да кедергі келтіретін реформалар болса, ондайлар халыққа зиянды, керексіз реформа 
болып табылады" – деп жазды. Бұл пікірдің біздің заманымыздың бүгіні мен ертеңі үшінде 
қашанда құнды, бағалы болып қала беретініне дау жоқ. Сол кездің өзінде Шоқанның 
миллиондаған халық тағдырына ерекше жанашырлықпен қарап, мәселенің дұрыс шешілуін 
армандағанын көрсетеді. 

1864 жылы наурыз айында Ш.Уәлиханов Оңтүстік Қазақстанды Ресейге қосу жөніндегі 
полковник М.Т.Черняевтің әскери экспедициясына шақырылады. Бірақ, жергілікті 
халықтарға Черняевтің, оның әскери қызметкерлерінің көрсеткен озбырлығы мен 
қаталдығына наразы болып, бөлініп кетеді. Верный (қазіргі Алматы 1 қаласына келіп, Албан 
руының аға сұлтаны Тезек төренің ауылына тоқтайды. Мұнда да жергілікті тұрғындардың 
хал-жағдайларымен танысып, аңыз-әңгіме, ертегі-жырлар жинап, зерттеушілік 
жұмыстарымен шұғылданады. Сол кездегі Батыс Қытайдағы қоғамдық-саяси жағдайдың 
шиленесуіне байланысты болған дүнгендер көтерілісіне көңіл бөледі. Жұмыс бабымен 
Қапалға оқта-текте келіп жүген бір сапарында Ш.Уәлиханов әскери газетіне Құлжадағы 
жағдай, дүнген қозғалыстарына байланысты мақала жариялайды. Демек, қай уақытта 
болмасын ел ішіндегі жағдайларға ерекше мән беріп отырғанын көреміз. Ол өзінің қысқа 
ғұмырында қоғамдық ғылымдардың алуан саласында, тарих, география, этнография, 
экономика филологияда, өнертануда – көптеген құнды еңбектер қалдырды. Сондай-ақ, 
Орталық Азияның түркі тілдес халықтарының, қазақтың, қырғыздың, өзбектің, ұйғырдың, 
түркіменнің тарихы мен сол кездегі әлеуметтік жағдайы, тілі мен әдебиетін саралап терең 
зерттеуімен шығыстың ғылымына зор үлес қосты. "Қазақтың шежіресі", "Жоңғарлар 
очерктері", "Қазақтар туралы жазбалар", "Абылай", "Көне замандағы қазақтың қару-жарақ, 
сауыт-саймандары", "Далалық мұсылмандық", "Қазақтағы шаман дінінің қалдықтары", 
"Қазақтың көші-қоны", "Оңтүстік Сібір тайпаларының тарихы туралы пікірлер", "Ыстықкөл 
күнделіктері" т.б. еңбектерінде Орта Азиядағы түрік халықтарының көптеген келелі 
мәселелеріне ғылыми тұрғыдан жан-жақты зерттеулер жүргізіп, талдаулар жасады. Бұл 
еңбектердің кейінгі зертеушілер үшін ғылыми мәні жоғары болды. Шоқан өзінің жан-жақты 
мол білімінің арқасында зерттеулерді комплексті түрде жүргізіп, тарихшы, географ, 
этнограф, публицист, әдебиетші, жазушы болып қатарластыра алып отырғанын анық 
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байқауға болады.[3] 
 
                                                    Пайдаланылған әдебиеттер 
1. Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений в пяти томах. Главная редакция КСЭ, А. 1985. 
2. Э.М.Мурзаев. Чокан Валиханов как географ. Изв.АНСССР,серия геогр. №6, 1965. 
3.Ә.Бірмағамбетов. Ш.Уәлихановтың Қазақстандағы географиялық зерттеулері.   

“Қазақстан мектебі”,  №6, 1980. 
 
 
ӘОЖ 348.38.23 

ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ ПРОБЛЕМАЛАР МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ 
ЖОЛДАРЫ ЖАЙЛЫ 

 
Наметова Перизат, Кабдоллаева Дана 

perizat_nametova@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ экономика факультеті, тур-33 тобының студенті. Астана, 

Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Гиззатжанова А.Г. 

 
Қазіргі таңда, туризмді әркім әртүрлі түсінсе керек. Біреулер үшін ол бизнес, ақша 

табудың қайнар көзі болса, басқалары үшін демалу, емделу, я болмаса көңіл көтеру болып 
табылады. Қалай десек те, барлығы дерлік дұрыс. Уақыт мерзімі, арақашықтық, тұрғылықты 
орны, мақсат және келудің ұзақтылығы – мұның бәрі туризмнің айрықша элементтері ғана. 
Бүтіндей алғанда, туризм көпмақсатты феномен болып табылады, мысалы, әр түрлі оқиғалар, 
алыс саяхаттағы романтикалар, белгілі бір құпиялар, экзотикалық жерлерді көру және 
осылармен қоса жүретін денсаулық, жеке қауіпсіздік, мүлікті қорғау, кәсіпкерлік жұмыстары 
және т.б. сұрақтарды қамтиды. Ал, туризмді экономикалық тұрғыдан қарастыратырып 
көрейік.  

Туризм – бизнестің ең табысты да, қарқынды дамып келе жатқан түрлерінің бірі. Бұл 
индустрияның үлесіне әлемдік тауарлар мен қызметтер экспортының 8%-ы сәйкес келеді. 

Туристік ресурстарымыз мол болғанымен, сол өнімдеріміздің шет елдерде 
насихатталмағандығы және жарнаманың дұрыс деңгейде болмағандығы оны экспорттауға 
кедергі жасап отыр. Бұл бағытта билік тарапынан көптеген шаралар жүзеге асырылуда, атап 
айтқанда - әртүрлі халықаралық жәрмеңкелерге қатысу, өз еліміз шеңберінде көрмелер мен 
жәрмеңкелерді ұйымдастыру, сонымен қатар экологиялық туризмді насихаттайтын туристік 
фестивальдар мен акцияларды жүзеге асыру. 

Қалай болған күннің өзінде, туристік саланың кем-кетіктері де аз емес. Сол 
кемшіліктерді оңалтуға да айтарлықтай жұмыстар жүргізілуде.  

Қазақстанда туризм өндiрiсiнiң дамымай қалуының бiр себебi экономика саласы 
ретiнде онымен мемлекеттiк деңгейде тiкелей айналыспады. Туризмдi аумақтық 
ұйымдастыру және мемлекеттiк емес туристiк құрылымдарды кешендi болжауға, ұзақ 
мерзiмді жоспарлауға назар аударылмады. Туризм табысының үлкен бөлiгi жергіліктi 
бюджетке түсетiндiгiне қарамастан, жергiлiктi басқару органдарының тарапынан туристiк 
қызметтi басымдық деп танымауы саланы дамытуды тежеушi фактор болып табылады. 

Туризм дамуындағы түйінді мәселенің бірі туристік кадрлар даярлау болып табылады. 
Қазіргі уақытта, Қазақстандағы мемлекеттік, жеке және ресейлік филиалдарды қосқанда, 
туризм менеджрлерін даярлайтын 28 жоғары оқу орны бар. Қазақстанда мұндай кадрлар 
даярлаудың негізі 1992 жылы қаланғандығына қарамастан, туристік саланы мамандармен 
қамтамасыз ету әлі күнге дейін қанағаттанғысыз жағдайда қалып отыр. 

Кадрларды даярлау мен ғылыми қамтамасыз ету  
Қызмет көрсетумен байланысты және табыстылығы едәуiр дәрежеде осы салада жұмыс 

iстейтiн кадрлардың сапасына байланысты болатын қызмет - туризмде адамдар ресурсын 

mailto:perizat_nametova@mail.ru


4234 

жоспарлау айрықша мәнге ие.  
Қазақстандағы тиімдi туристiк салаға сәйкес кадрлар әлеуетiн қалыптастыру үшiн:  
1) туристiк кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарында туристiк 

қызметтiң әртүрлi қажеттiлiгi мен даму деңгейін ескере отырып, мамандануын анықтау;  
2) мамандарды оқытуда олардың отандық туристiк ресурстарды игеруiне, оларды 

пайдалану әдiстерiне, жаңа ақпараттық технологияларды бiлуіне, тiлдiк дайындауға негiзiнен 
иек арту;  

3) бұдан бұрын таратылған балалар мен жасөспiрiмдер туризмiнiң республикалық және 
аймақтық станцияларын қайта қалпына келтiру;  

4)  жаңа буындағы "Туризм" мамандығы бойынша жоғары кәсiптiк бiлiмнiң 
мемлекеттiк стандартын әзiрлеу;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Сурет 1.    Қазақстан Республикасында туризмді дамытуға кедергі ететін негізгі      
экономикалық факторлар 

 
   Қазақстанда туризм өндiрiсiнiң дамымай қалуының бiр себебi экономика саласы 

ретiнде онымен мемлекеттiк деңгейде тiкелей айналыспады. Туризмдi аумақтық 
ұйымдастыру және мемлекеттiк емес туристiк құрылымдарды кешендi болжауға, ұзақ 
мерзiмді жоспарлауға назар аударылмады. Туризм табысының үлкен бөлiгi жергіліктi 
бюджетке түсетiндiгiне қарамастан, жергiлiктi басқару органдарының тарапынан туристiк 
қызметтi басымдық деп танымауы саланы дамытуды тежеушi фактор болып табылады. 

Жоғарыда көрсетілген  проблемамен қатар саланың өнімдерін сыртқа шығаруға теріс 
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ықпалын тигізетін келесідей проблемалары бар:  
- индустриядағы менеджменттің әлсіздігі, 
- материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі және инфрақұрылымның 

ескіргендігі,  - мамандар біліктілік деңгейінің төмендігі және т.с.с. кішігірім проблемалар. 
Туризм инфрақұрылымын дамыту. 
Республикада жүзеге асырылып жатқан әлеуметтiк-экономикалық өмiрдi реформалау 

туризмдi және оның инфрақұрылымын толық қамти қойған жоқ. Туризмнiң материалдық 
базасының нашарлығынан Қазақстан жыл сайын миллиондаған долларды жоғалтуда, бұл 
туристiк салаға күрделi қаржыны, сондай-ақ отандық және шетелдiк инвесторлар қаражатын 
тартуды қажет етедi. 

   Ұлттық туристiк өнiм ерекшелiгiн ескерiп, тұрақты туристер ағынын қамтамасыз 
етуге қабiлеттi елдiң туризм инфрақұрылымын дамыту үшiн: 

1) жалпы пайдалану және туристiк мұқтажды қанағаттандыру үшiн жол-көлiк 
инфрақұрылымын дамыту;  

2) iлеспе инфрақұрылымды: қолданыстағы және ықтимал туристiк аймақтардағы 
сумен, электрмен жабдықтау, кәрiздер және қатты қалдықтарды жою жүйесiн, 
телекоммуникацияларды дамыту;  

3) туристiк кешендердi, этнографиялық мұражайларды және демалыс аймақтарын 
құру;  

 тарихи-мәдени және этнографиялық ескерткiштердi қалпына келтiру және мұражайға 
айналдыру;  

4) жыл бойы пайдаланылуын ескере отырып, туристiк объектiлер жобаларын оның 
iшiнде орташа және шағын орналастыру құралдарын жасау және оларды салу. 

Маркетинг стратегиясын әзiрлеу  
 Ұлттық туристiк өнiм және оны дамытудың әлеуетiне сәйкес маркетинг стратегиясын 

әзiрлеу қажеттiлiгi бар.  
     Маркетинг стратегиясын iске асыру мақсатында мемлекет мынадай мiндеттер 

белгiлеп отыр:  
-  ұлттық туристiк өнiмдi жылжытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану;  
- Қазақстанды ерекшелейтiн сипаттамаларға және артықшылықтарға негiзделген 

маркетингтiк iс-шараларды әзiрлеу және жүзеге асыру; 
-  сапалы туристiк қызмет көрсетудi ұсынатын туристiк орталық ретiнде Қазақстан 

туралы туристер жiберiлетiн негiзгi елдерде жағымды пiкiр қалыптастыру;  
- ел аумағында орналасқан көрнектi туристiк орындар мен объектілердiң бүкiл 

ауқымын әлемдiк рынокқа жылжыту;  
- рыноктың жаңа сегменттерiн айқындауға бағытталған зерттеулер жүргiзу;  
-  туризмдi дамытудың тұрақты сипатын насихаттау қажет.  
   Қазақстан шетел нарығында табан тіреп, туризм саласын мақтан тұтатын мемлекеттер 

қатарынан көрінуі үшін, аталған факторларға көңіл бөліп, проблемалар көзін жоюға 
тырысуы қажет. Мемлекетіміз әлі жас болғандықтан алдағы уақытта көптеген өзгерістерді 
бастан өткеретіні айдан анық. Туризм саласына қазіргіден де көбірек көңіл бөліп, 
инфраструктурасының жақсаруына ықпалын тигізгені абзал. Қайткенде де, туризм саласына 
айтарлықтай еңбегі сінетін кадрлар саны жылдан-жылға көбейе түсетіндігіне сенім 
білдіреміз.  
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Туризм бұл әлемдік қаржы айналымының 12 % құрайтын экономиканың ажырамас 

саласы. Көптеген елдерде туризм индустриясы ел бюджетінің негізгі үлесін құрайды, және 
сол елдің экономикасы тек бір салаға ғана, яғни туризм саласына ғана бағытталған.  Демек 
керемет табиғатымен әлемге танылған Қазақстанның да туризм саласынан алар белесі алда. 
Ол үшін елімізге әлем таңғаларлықтай туристік бренд қажет. Және де біз сол бренд ретінде 
Алматы облысының көркем жерлерін, Шарын шатқалы мен Шымбұлақ тау-шаңғы демалыс 
аймағын  ұсынамыз. 

Жалпы туристік брендтің не екеніне анықтама бермес бұрын, біз осы туризм 
саласының актуальділігі жайлы жазып кетсек, туризмнің қазіргі әлемдік экономикадағы 
алатын орны жайлы ой толғасақ. Сөз басында елбасымыздың болашаққа қойған 
стратегияларында туризм саласын дамытуды мақсат етіп қойғандығын айта кеткіміз келеді. 
Ол өзінің «Нұрлы жол» жолдауында туризм саласына аса назар аударып, оны жіті бақылауға 
алу керегін айтады, әсіресе туризмде инфрақұрылымды дамытуды атап өткен болатын. 

Бүгінгі әлемдегі нарықтық заманда туризмнің кез келген ел экономикасына қосатын 
үлесі өте зор. Соның ішінде халықаралық туризмнің алатын орны ерекше. Әлемдегі туризмі 
дамыған елдердің барлығы экономикалық тұрғыдан өте жоғары дамыған. Оған мысал 1950 
жылдары АҚШ-да туризмнен түсетін қаржы не бәрі 2,1 млрд долларды құраса, қазіргі 
уақытта ол 444,7 млрд долларды құрауда. Бұл туризмнің қарқынды дамып, ел 
экономикасына пайда әкелетінінің нышаны. Туризмнің дамуы туристен тек ақша ғана әкеліп 
қоймай, оған қоса жаңа жұмыс орындары мен елге инвестиция салуға жарнамалық қадам 
болып табылады. Туризмнен келетін кірістегі аудан бойынша статистикаға назар аударсақ  
алғашқы орында Европа, Америка және Тынық мұхиттық Азия елдері жатады.  Көріп 
отырғандай бұл аймақтарда экономикалық дамыған мемлекеттер, яғни АҚШ, Жапония, 
Германия, Франция, Италия, Испания, Ұлыбритания және Аустралияны көреміз. Енді тағы 
бір керемет статистикаға тоқталып кетсек әлемдегі әр бір 10 шы жұмыскер туризм  
индустриясында жұмыс жасайды. 2013 жылғы статистика бойынша  туризмнің жалпы кіріс 
мөлшері 1100 млрд долларды құрады. Ал 2013-2014 жылғы статистикаға сүйенсек әлем 
бойынша саяхаттаған туристер саны 1 млрд 087 млн адамды құрайды. Бұл да туризм 
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саласындағы жаңа әлемдік рекорд болып табылады, яғни бұл туризмнің қарқынды дамып 
келе жатқанының бір дәлелі. Туризмге жұмыс табу мемлекетке басқа жұмыс тапқаннан 20 
есе жеңіл. Осындай көрсеткіштер Мексика,  Перу,  Бразилия, Аргентина, Тунис елдеріне тән. 
Қазіргі уақытта Жалпы ішкі өнімнің басым бөлігін туризмнен тауып отырған елдер 
қатарында: Мальта, Кипр, Испания, Австрия, Франция, Грекия және де т.б.  алпауыт 
мемлекеттер жатады. Демек экономиканы дамыту үшін туризмнің үлесі өте зор [1].  

Бренд ұғымына келетін болсақ, бренд бұл ағылшын тілінен «зат белгісі» деген мағына 
береді. Ал туризмдегі брендинг бұл ауқымды жоба, ол сол аймақтың туристерге көрсететін 
бет бейнесі болып табылады. Көп жағдайда  сол елдің барлық  почта маркасында, 
валютасында сол бренд бейнесі болады, демек мемлекет  сол туристік бейнесіне, ел брендіне 
барынша жарнама жасайды [2]. Туристік бренд бола алатын обьектілер жайлы сөз қозғасақ. 
Туристік обьектілер ол туристерді тартатын, өзінің ерекшелігімен ерекшеленетін аймақ 
немесе бір обьект. Қазақстандағы туристік обьектілер ретінде біз Бурабай, Қожа Ахмет 
Яссауи, Алтай таулары, Алатау, Медеу мұз айдыны, Каспий теңізін жатқыза аламыз. 

Туристік бренд  болып белгілі бір аймақ  немесе аудан Кавказ, Қырым (Украина), Тибет 
(Қытай), Швейцария Альпісі (Швейцария),  табиғат обьектілері Байкал көлі (Ресей), Ниагара 
сарқырамасы (Канада,АҚШ), Везувий жанартауы (Италия), тарихи-мәдени ескерткіштер 
Хеопс пирамидалары (Египет), Тадж-Махал (Индия), Колезей (Италия), Эйфель мұнарасы 
(Франция),  табиғат ғажайыптары Ақ түндер (Ресей), Йә, жоғарыда айтылғандай туристік 
брендке ешқандай шектеу болмайды, ол тек туристер қызығушылығын оятып оларды сол 
аймаққа тарту керек, және де ол өзге елдерде кездесе бермейтін бейне болу да маңызды рөл 
ойнайды. Туристік брендтің өзектілігін талдай отырып біз осы туристік бренд пайда болған 
соң, елде туризм дамыған  жерлерді мысалға келтіре кетсек, ол Франция мемлекеті, ал оның  
басты туристік бренді ол әрине Эйфель мұнарасы. Елде Экспо көрмесі болмай, яғни Эйфель 
мұнарасы салынбай мемлекетте туризм саласы онша дамымаған болатын, Эйфель мұнарасы 
салынғаннан кейін ел туризмі  дамып, қазіргі уақытта Франция жылына 75 млн турист 
қабылдайтын туризм  саласының лидері болып отыр. Дәл осындай жағдай Нью-Йорктегі 
Бостандық ескерткішінеде байланысты [3]. Байқалып отырғандай кез келген елдің туристік 
потенциалы өте мықты болғанымен де, ел туризмі жоғары дәрежеде даму үшін оған туристік 
бренд керек, себебі туристік бренд бұл маркетингтік қадам болып табылады, себебі кез 
келген турист бір жерге белгілі бір кешенді көру, тамашалау, саяхаттау үшін барады. Ал 
туристік бренд болмаса онда ол жердің туристік ғажайыбы жарнамасыз қалады, бұл туристер 
саны аз болатындығына кепіл. Біз іздеген туристік бренд ол туристерді тарту жағанан, басқа 
елдердің туристік брендтерімен бәсекеге түсу кезінде өте жоғары деңгейде болу керек. 

Тәуелсіз еліміздің Оңтүстігі – Киелі Жетісу, аты тарихтан мәлім бұл өңір - біздің 
заманымыздың бірінші мың жылдығында арабтарға, қытай мен парсыларға, тіпті гректерге 
таныс болған. Шығыс пен Батысты байланыстырған Ұлы Жібек жолы қыйып өткен жер, 
тоғыз жолдың торабы – Алматы Облысы.  

Қазақстанның туристік сферасында  нағыз бренд бола алатын жерді табу кезінде біз өте 
көп ойландық, елімізде туристік бренд болуға лайық табиғи аймақтар мен тарихи 
ескерткіштер өте көп, солардың арасында еліміздің ұлан байтақ жерінің ерекшелігін көрсете 
алатын, басқа елдерден ерекшелейтін жер деп біз көзтартар ерекше Шарын шатқалы мен 
табиғатының нағыз әсемдігі - Шымбұлақ тау шаңғы кешенін алдық.  

Шарын шатқалы. Тарихы бұдан 300 млн. жыл бұрынғы геологиялық замандардан сыр 
шертеді. Мұнда көне замандардан сақталған сан алуан пішінді түрлі-түсті жартасты 
«қамалдарды» көз алдыңызға әкеліп қойғандай көрікті көріністерді елестетеді. Дүниежүзінде 
дәл сондай көріністерді тек Солтүстік Американың Колорадо штатындағы «Үлкен шатқал» 
алқабынан ғана кездестіруге болады. Жер бедерінің мұндай көрініске ұшырауы бұдан 12 
млн. жыл бұрынғы жел мен су эрозиясының және мұздану дәуіріндегі табиғи 
құбылыстардың әсер ету ықпалынан пайда болғандығы байқалады. Шарын шатқалы Алматы 
қаласынан 193 шақырым қашықтықтағы Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Райымбек және 
Ұйғыр аудандарының аумағындағы Шарын өзенінің аңғарын бойлай оңтүстік-батыстан 
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солтүстік-шығысқа қарай 154 шақырымдық алқапқа созылады. Шарын шатқалы – ең ірі 
экзотикалық орындардың бірі. Ерекше шайылған формалар, желденген рельефтер Сізді 
ертегідегі құм тауларынан жасалған ескерткіштер әлеміне алып кетеді: “Қамалдар аңғары” , 
“Жалмауыз кемпір шатқалы” және т.б. құмды жардың биіктігі 150-300 метрге шейін жетеді. 
Шарын шатқалы Алматыдан шығысқа қарай 220 шақырым жерде, Райымбек ауданының 
аумағында орналасқан. Алатаудан бастау алатын Шарын өзенi Iлеге құяр жолында Жалаңаш 
үстiртiн кесiп өтедi. Шатқалдың тереңдiгi кей жерде 300 метрге дейiн жетедi. Шатқал 
арқылы ағысы қатты (секундына 10-12 км), суы мол, рафтинг спортына жарамды, арнасының 
кеңдiгi 35-40 метр болатын өзен ағып жатыр. Оған iрiлi-кiшiлi көптеген өзендер келiп 
құйылады. Саяхатшылар үшiн Шарын шатқалы, әсіресе, оның төменгi бөлiгi ғажайып 
сұлулығымен тартымды. Жергілікті халық бұл жерді «қорғанды қамалдар аңғары» деп атап 
кеткен. Аңғардың ұзындығы – 2 км, ені – 20-80 м. Шатқалды аралай жүріп, сіз осыдан 12 
миллион жыл бұрынғы шөгiндi тау жыныстарынан пайда болған алуан түрлi таңғажайып 
көрiнiстердi көре аласыз. Миллиондаған жылдар бойы табиғаттың өзі осынау ұлы қорған 
қамалдары сияқты қайталанбас сәулет өнерiн дүниеге әкелген. Шарын шатқалы Қазақстан 
табиғатының інжу-маржаны болып есептеледі, оның +құрамына өзi аттас өзенмен қоса 
шетендi тоғай кіреді. Шетен тоғайының негiзiн соғдиян шетенi (Fraxsinus potamophila) 
құрайды. Ол қазiргi өсiмдiктер дүниесiнiң iшiндегi ең көне түрi (динозаврлар дәуiрiнiң 
жұрнағы) және халықаралық кадастр бойынша жоғалып бара жатқан түрге жатады. Шетен 
тоғайы Шарын шатқалындағыдай шоқ болып әлемнiң тек екi-ақ жерiнде – Қазақстан мен 
Солтүстiк Америкада ғана сақталған. 1964 жылдан бастап шетен тоғайы табиғат Ескерткiші 
деп жарияланды. Шарын шатқалындағы жер бедерi жаратылысының алуандығы жануарлар 
мен өсiмдiктер дүниесiнiң мол болуына қолайлы жағдай жасаған. Мұндағы 1500 өсiмдiк 
түрiнiң 17-сi «Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына» енген. Ал жануарлар 
дүниесiнен сүтқоректiлердiң 62, ұя басатын құстардың 103, бауырымен жорғалаушылардың 
25 түрi бар. Шатқалдың жартасты жақпарлар тiзбегiнен табиғат зерттеушiлерi 
петроглифтердiң тұтастай көрмесiн – палеолит суретшiлерiнiң жартасқа салған суреттерiн 
тапты. Ежелгі суретшілер туындылары өзінің айрықша айқындылығымен және 
нақтылығымен таңғалдырады. Ондағы аңшылықты бейнелеген көрiнiстер мен жабайы 
аңдардың жеке тұрпаттары бұл аймақтың палеолит дәуiрiндегi жануарлар дүниесiнен нақты 
хабардар етедi [4]. 

Шарын ұлттық табиғи саябағында экологиялық туризмді дамытуға экологиялық білім 
мен тәрбие беруге және табиғатты қалпына келтіруге ерекше көңіл бөлініп, көптеген игілікті 
шаралар қолға алынған. Ол табиғаттың ғажап сыйы. 

Шымбұлақ – Алматы қаласының орталығынан 25 шақырым жерде, Іле Алатауы 
шатқалының 2510 метр биіктігінде орын тепкен тау-шаңғылық курорты. Қар қабатының 
орташа деңгейі 150 см, жылдағы күнге толы күндер 90%. Бұл жер қараша айынан бастап 
мамырға дейін қар астында жатады. Талғар асуының бөктеріндегі бұл спорттық кешен 1954 
жылдан бастап тау шаңғысы спортшыларының сүйікті орнына айналған. Алғашқыда бұл 
кешен кеңес тау шаңғышыларының олимпиадаға дайындық базасы ретінде құрылған. Жарыс 
жолының ені 25 метр, еңістігі 11-29 градустардың аралығында, сондықтан шаңғышылардың 
ең жақсы жылдамдық көрсетуіне қолайлы. Техникалық сипаттамасы жағынан Еуропаның ең 
жақсы жарыс жолдарынан кем емес, көп жағдайда (қарының сырғанақтық сапасы бойынша) 
олардан артық. Шымбұлақ - бағыттардың сан алуандығымен ерекше. Кешенді жаңа жөндеу 
бойынша жалпы ұзындығы 6 шақырымнан екі есеге ұзартылды. Ал ені ең негізгі 
бөліктерінде 10-20 есеге кеңейтілген. Алдағы күндері шаңғы жолдарын Қарлытау мұздығына 
дейін ұзарту көзделген. Осы шаралар іске асқаннан кейін шаңғы трассасының ұзындығы 
бойынша Шымбұлақ әлемдік жетекші курорттарымен теңесетін болды. Сондай-ақ, қонақ 
үйлер қайта жасақталып, мейрамханалар мен дүңгіршектер, боулинг, спа-орталықтар 
құрылады. Сонымен бірге мұнда соңғы үлгідегі уақыт өлшейтін құралдар, әлемдік жоғары 
деңгейдегі жарыстарды өткізуге лайықты ақпараттық көрсеткіштер қойылады. Тау шаңғысы 
мен сноубордтың халықаралық мектептері бой көтермек. 2000 автокөлікке арналған жерасты 
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автопаркингтер, Медеу мен Шымбұлақ арасында жүретін 4,5 шақырымдық аспалы жолдар 
салынған. Осы жолдар арқылы тау шаңғысы кешеніне он бес минутта көтерілуге болады. 
Болат арқандарға секундына 5 метр жылдамдықпен жүретін 115 кабина орнатылады, яғни, 
олар бір сағатта 2000 адамды тауға көтермек. Курортқа балаларын алып келетін туристерге 
ыңғайлы болу үшін, «бэби-лифт» - көтергіші бар балалар алаңы да жасалып қойылған. 2510 
метр биіктікке орналасқан бұл кешеннен таудың кереметтей көріністері, жұмсақ климаты 
мен шуағы мол күндерінің көп болуы, қар қабатының ұзақ уақыт жатуы (желтоқсан мен 
сәуір аралығында) – бұл жерге туристер мен тау шаңғы спорты әуесқойларының легін өзіне 
баурап тартатын болады. Мұнда демалыстың басқа түрінен гөрі, айдындай тайғанақ мұз 
жолдарын қалайтын шаңғышылар, шеберліктерімен деміңді ішіңе алып таң қалдыратын, 
экстримальді секіретін және қилы бұрылыстар жасап түсетін батыл сноубордшылар келеді. 
Сөйтіп, Шымбұлақ қараша – мамыр аралығында шаңғы жарыстарын өткізетін, шаңғы 
тебетін мекенге айналса, жаз айларында қар жамылғысы бар тауларды тамашалайтын, 
туристер көп келетін, қалалықтар дем алатын тамаша орынға айналмақ.  

Туристік әлеуетті насихаттау мен ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында Алматы 
облысының туристік картасы, туристік атлас, облыстың туристік-сауықтыру нысандары 
бойынша күнтізбе, облыстың елтаңбасы және «Жетісу - туризм өлкесі» брендімен 
сувенирлік өнімдер мен жарнамалық бейнероликтер жасалды. «Шарын» мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркінің аумағында «Марко Поло» атты көркем тарихи сериалды түсіруге «Adigul 
filmc» киностудиясына көмек көрсетілді. Аталған сериал әлемдік аудитория тарапынан 
өңірге туристік қызығушылықты арттыруға әсер етуге мүмкіндік береді [5].  

Бұл брендті ұсыну және дамыту кезінде туындайтын мәселелерге, ол әрине 
инфрақұрылым жоқтығы, жету жолының нашарлығы, мықты қонақ  үйлердің аздығы, ал 
барларының бағасының қымбаттығы. Сапалы кадрлардың жоқтығы, сол маңайды 
зерттелмеуі, тиісінше экскурсаводтардың болмауына алып келеді, болған жағдайда да 
олардың тіл мәселесінде ұтылуы. Келесі ол  қызмет көрсету дәрежесінің төмендігі, сервистің 
болмауын айта аламыз. Тағы бір үлкен қиындық ол маркетингтік қадамның жүргізілмеуі. 
Осы проблемалар шешілсе бұл аймақ әлемдік дәрежеде  мықты брендке айналмақ. 

Шарын мен Шымбұлақтың басты ерекшелігі екі осындай кереметтің бір географиялық 
аймақта орналасуы, мұндай жәйт әлемде басқа ешбір жерде жоқ. АҚШ-тың Колорадо 
каньоны да атақты Альпі курорттары бір-бірінен алшақта орналасқан және де олардың 
маңайында тау шаңғы курорты немесе каньон жоқ. Демек біз ұсынып отқан бренд әлемде 
теңдесі жоқ керемет туристік обьект болып танылмақ. 

Біз осы туристік бренд арқылы қандай нәтижеге жете аламыз? Әрине  әлемдік аренада 
өзіндік орын болып, туризм саласындағы алпауыттармен бәсекеге түсуге қабілетті боламыз. 
Сол аймақтың инфрақұрылымы дамып, басқа аймақтардың да дамуына алғы шарт болып 
табылады. Қазақстан Республикасының тартымды туристік беделін құрамыз. Еліміздің 
туристік бейнесі әлем сахнасында өзіндік дәрежеде болады. Әрине жаңа жұмыс орындары, 
тур компаниялардың арасындағы бәсеке, яғни сапа артуының факторы. Біздің де 
миллондаған турист қабылдауға әлеуетіміз жетеді. Жер жаннаты Жетісу өлкесінің тұнып 
тұрған бай табиғаты елімізде кенжелеп қалған туризм индустриясын дамытуға аса қолайлы 
екендігіне ешкім дау туғызбасы хақ.  Шетелдерде әлдеқашаннан-ақ кірістің қайнар бұлағы 
мен күретамырына айналған туризм саласын  дамуына біріге күш жұмылдырайық. 
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Ғылыми жетекшісі - М.Амрина 

 
      Іскерлік туризм  термині халықаралық деңгейде жаңа  ұғым болып саналады. 

Бұл туризм түрі жайында Европа мен АҚШ елдерінде тек ХХғ. 70-80 жылдары сөз қозғала 
бастады, ал 90 жылдары бұл бизнес саласы аса маңызды жетістіктерге жете бастады. 
Негізінен іскерлік туризм көне заманда пайда болған, ол кезде адамдар тек сауда мақсатында 
саяхаттап жүрген. Кейінгі жылдары осы туризм түріне анықтама беріле бастады. Іскерлік 
туризмнің дамуы транспорт пен техника және экономиканың дамуымен байланысты. Әлем 
бойынша халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайының жақсаруы оның дамуына 
айтарлықтай әсер етті. 

«Бизнес-туризм» немесе «іскерлік туризм» термині орнына ағылшын сөзі «business 
travel», кей жағдайларда туризмнің бұл түрінің құрылымын сипаттау мақсатында 
ағылшындық термин-аббревиатура MICE сөзі қолданылады (Мeetings /Incentives / 
Conferences / Exibitions – іскелік кездесулер/Интенсив-туризм/Конференциялар/Көрмелер).  

   Бұл сектор құрылымы: 
- 70,8 % - жеке іскерлік сапарлар; 
- 12,6% - конференция мен семинарлар; 
- 10,9% - көрмелер; 
- 3,3% - конгресс туризм; 
- 2,4% - интенсив-туризм; 
Іскерлік туризм – бұл жұмыс уақытында баратын жерінде табыс табу мақсатымен 

байланысты емес, іскерлік және кәсіби мақсатпен байланысты саяхат түрі. Іскерлік туризм 
терминіне көптеген ғалымдар анықтама берген. И.Т.Балабанов, А.И.Балабанов іскерлік 
туризмді былай түсіндіреді: «іскерлік туризм – бұл бизнесмендердің іскерлік мақсат 
бойынша сапар шегуі»[1]. 

 Іскерлік туризмді 3 түрге жіктеуге болады: конгресске, саммиттерге, 
конференцияларға, симпозиумдарға қатысумен байланысты сапарлар; саудалық-өндірістік 
жәрмеңкелер мен көрмелерге барумен байланысты сапарлар; «corporate travel» , яғни 
ұйымдық саяхат; 

«Business & Sport Travel» ЖШС мәліметі бойынша барлық іскерлік сапарлардың 73%-
дан астамын «corporate travel» және интенсив-турлар құрайды, ал 16%-ды тікелей 
семинарларға, конференциялар мен съездерге қатысу алса, қалған 11 % саудалық-өндірістік 
көрмелер мен жәрмеңкелерге бару және қатысумен байланысты [2]. 

Іскерлік туризмге қатысушылардың алты тобын бөліп көрсетуге болады: туристер; 
туристік қызметті жеткізушілер; кездесулерді жоспарлаушы немесе басқарушылар; 
бағыттаушы менеджерлер; кәсіптік кездесулерді ұйымдастырушылар; кәсіпқой 
ұйымдастырушылар. Іскерлік туризм дамуында аса маңызды орынды конвеншн-бюро алады. 
Ол саяхаттау нарығында туристік аймақты жылжытатын және де оны ұсынатын арнайы 
мамандандырылған маркетингтік компаниялар. 

Іскерлік саяхатқа аттанудың басты мақсатына келесілер кіреді: 
- серіктестермен келіссөздер мен кездесулер өткізу; 
- еншілес құрылымдар мен филиалдардың өкілдерімен, әріптестер және басшылықпен 

жиын өткізу; 
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- филиалдар мен өкілділіктер жұмысын инспекциялау; 
- іскерлік байланыстарды орнату және жақсарту; 
- кәсіпқой іс-шараларға қатысу; (көрмелер, конференциялар және т.б.); 
- қызметкерлерді оқыту; 
- арнайы сертификаттар, лицензиялар, рұқсатнамалар алу мақсатындағы сапарлар. 
ХХ ғ. 80-ж. іскерлік туризм жаһандану және де орта класс үлесінің ұлғаюымен 

байланысты туризм индустриясының маңызды сегментінің біріне айналды. Сол жылдары 
Еуропаның іскерлік туризм саласында өзіндік қауымдастықтар қалыптасты, ғылыми және 
білім беру мекемелері, мамандандырылған басып шығару және іскерлік туризмді дамыту 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар әзірленді. 1980 ж. ортасында іскерлік туризм туризм 
статистикасының жеке зерттеу объектісі болып бөлініп шықты. Статистика көрсетіп 
отырғандай, әлем бойынша жүзеге асатын туристік сапардың әрбір төртіншісі қызметтік 
мұқтаждықпен байланысты болып келеді. 

Қазіргі таңда іскерлік туризм әлемнің 115 елінде даму үстінде. Әр жыл сайын 150 млн. 
астам іскерлік сапарлар жасалынады, солардың ішінде 60 млн. жуығы Еуропа елдеріне 
келеді. Іскерлік мақсаттағы халықаралық туристерді қабылдау көлемі және оған кетіретін 
шығыны бойынша Еуропа бірінші орынды алады. Германия іскерлік туризмнің Еуропадағы 
негізгі орталықтарының бірі. Әр жыл сайын 5млн. неміс іссапарға шығады. Олардың 3%-ы 
шет елдерге, 21%-ы Еуропа аумағында, 76%-ы Германия елі бойынша қызметтік сапар 
шегеді. Іскерлік сапар шегу басқа елдерге 12-13 күнді, аймақ ішінде 5-6 күнді, өз елі 
бойынша 3-4 күнді құрайды [3].  

Еуропалық іскерлік саяхат нарығы күрделі құрылымға ие. Онда бизнес-сапарлар 
(2012ж. 58 млн. жуық сапарлар) және конгресс, көрмелер мен саудалық жәрмеңкелер 
бойынша сапарлар (2012ж. 36 млн. жуық сапарлар) басымдылыққа ие. Ал, интенсив-турларға 
жылына 7 млн. жуық сапарлар жасалынады. Еуропада аса маңызды орынды конгресстік-
көрмелік туризм алады, ондағы 60млн. іскерлік сапардың 16-20 млн. конгресстік-көрмелік 
туризм құрайды. Жыл сайын әр түрлі көрмелер ұйымдастырылады. Мысалы, әр жылдың 
қаңтар айының аяғы мен ақпан айының басында Мадрид қаласында Халықаралық туристік 
көрме-биржасы  Халықаралық туристік жәрмеңке (ФИТЮР) өткізіледі, сонымен қатар 
алғашқы халықаралық автомобильдік шоу 1929 жылы Женевада ұйымдастырылған. ДТҰ-
ның 2013 жылғы мәліметі бойынша 

 
Бұл диаграммадан біз іскерлік туризмнің даму тенденциясын байқауымызға болады. 

Яғни, әлем бойынша әрбір 3-ші турист іскерлік мақсатпен сапарға аттанады. Халықаралық 
іскерлік туризм бойынша 2014 жылы АҚШ елінің табысы 309 млрд. долларды құрап, 
алдыңғы қатарға шықты [4].   

Қазіргі таңда кез-келген мемлекеттің қоғамдық және экономикалық дамуы іскерлік 
туризм саласының белсенді даму қарқынымен сипатталады, себебі іскерлік туризм әлемдік 
шаруашылықтың дамушы бір саласы ретінде қарастырылады. Бизнес-туризм сегментінде 
Қазақстанның да даму болашағы зор. Оның геосаяси жағдайы мен табиғи-шикізаттық 
қорларының болуы Қазақстанға келетін бизнес-туристердің санын ұлғайтуға мүмкіндік 
береді. 

Соңғы жылдары іскерлік туризм Астана қаласында дамып келе жатыр. Көбінесе 
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еліміздің астанасына ТМД, АҚШ, БАӘ, Германия, Турция елдерінен іскер туристер келеді. 
Астана – бұл халықаралық және республикалық маңыздылығы бар алып шаралар өткізетін 
еуразиялық орталық.  

Қазақстан тарапынан жыл сайынғы көптеген іс-шаралар атқарылуда, соның салдарынан 
іскерлік іс-сапарлар бойынша келуші шетелдік азаматтар саны артуда. Мысалы:  

1)Астаналық экономикалық форум (қысқартылған АЭФ, ағылш. Astana Economic 
Forum) - Астанадағы штаб-пәтермен байланасу үшін халықаралық және аумақтық 
платформа. АЭФ Еуразиялық ғылымдар клубының мүшелері және Қазақстан 
Республикасының басқармасымен 2008-інші жылы құрылған. Жыл сайын Астана қаласында 
өтеді. 2008-інші жылдан бері АЭФ-ке жүз мемлекеттен сегіз мыңнан астам делегат қатысқан. 
Форум жылда мамыр айында өтеді. Астаналық экономикалық форум әлемдегі ең үлкен 
халықаралық форумдардың бірі болып табылады.  

2) Жылда Астана қаласында «Астана-Демалыс (Astana Leisure)» халықаралық туристік 
көрмесі өткізіледі. Аталған көрмеге шетелдердегі туризм саласының мамандары қатысып, 
Қазақстан Республикасының мамандарымен тәжірибе алмасуда. Олар бір-бірімен екі жаққа 
тиімді келісім шарт жасасады. Сонымен қатар, кез-келген Қазақстан азаматына қатысушы 
шетелдік мамандардан өздеріне қажетті ақпаратты алуда. Аталған халықаралық көрме 2015 
жылдың 24-26 қыркүйек аралығында өткізілу жоспарланған. 

 3)Әр жыл сайын Алматы қаласында «Қазақстандық халықаралық туристік 
көрме (Kazakhstan International Tourism Fair)» халықаралық туристік көрмесі өткізіледі. 
Мұнда Қазақстан тарапының туризм саласындағы уәкілетті органдары, жергілікті атқарушы 
органдары, жеке және заңды тұлғалары, азаматтары  мен шетелдік өкілдер қатысады. 
Аталмыш іс-шара 2015 жылдың 22-24 сәуір аралғында өткізу жоспаланған.  

Қазақстан Республикасына шетелдік азаматтардың іскерлік, демалу, инвесторлық және 
т.б. мақсатында келу кезіндегі әкімшілік ресмиліктерді жеңілдету іс-шаралары жүргізілуде. 
Сонымен қатар, Америка Құрама Штаттары, Германия Федеративтік Республикасы, 
Француз Республикасы, Италия Республикасы, Нидерланды Корольдігі, Біріккен Араб 
Әмірліктері, Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі, Малайзия, Корея 
Республикасы және Жапонияның азаматтарына 2014 жылғы 15 шілде – 2015 жылғы 15 
шілде аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасына визаcыз келіп және Қазақстан 
Республикасынан визасыз кетуіне айтарлықтай жеңілдіктер жасалған. 

Еліміздегі «Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ (ҚИДИ) зерттеу 
орталығының мәліметіне сүйенсек,  Қазақстанда 2013жылдың І тоқсанында 4100 адамға 
іскерлік қызмет көрсетілген, 2500 адам турфирмалардың қызметіне жүгінген. Жалпы бизнес-
туризм нарығы барлық туристік қызметтің 60%-дан 80% дейін үлесін алып жатыр. 

ҚР статистика агенттігінің 2013 жылғы мәліметіне сәйкес, Қазақстанда сапар 
мақсаттары бойынша орналастыру орындарындағы қызмет көрсетілген келушілер  
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Бұл жоғарыда келтірілген көрсеткіштер арқылы біз Қазақстанда іскерлік туризмнің 

дамып келе жатқандығы анық байқай аламыз. Іскерлік туристердің негізгі келу орталығына 
Астана, Алматы және Ақтау қалалары жатады [5]. 

Қорыта келе айтар болсақ, біздің елімізде іскерлік туризмнің даму тенденциясына 
көптеген мүмкіндіктер бар, оларға елдің геосаяси жағдайы, елдің шикізат ресурстарына 
байлығы, елдің Еуразия құрлығының орталығында орналасуы және Ресей, Қытай, 
Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан сияқты елдермен ортақ шекарасының болуы, түрлі 
халықаралық форумдардың өткізілуін жатқызуға болады. Ал бір кемшілігі – қоғамда 
«іскерлік туризм» түсінігінің толық қалыптаспағандығы, сонымен қатар бұл бағыттағы 
компания саясаты мен бұл саладағы мамандардың жоқтығы. Көптеген компаниялар әлі күнге 
дейін бизнес-туризм шығындарын оңтайландыру мен жоспарлау маңыздылығын түсіне 
бермейді. 2012 жылы 500 қазақстандық компаниялар арасында зерттеу жұмыстары 
жүргізілген. Нәтижесінде, іскерлік сапарларды жоспарлау жұмыстарымен 28% секретарьлар, 
19% департамент басшылары, 15% бизнес-сапар бағыттаушылары, 12% басшылары, 6% 
маркетинг департаменті, 3% қаржы департаменті, 1%HR, ал қалған 15% басқа да 
қызметкерлер айналысады. Сонда, тек әрбір жетінші компанияда ғана іссапарды 
ұйымдастыруға жауапты бағыттаушылардың бар екендігін көруімізге болады[6]. Сол себепті 
мен іскерлік туризмді ары қарай дамыту үшін келесідей ұсыныстарды айтар едім: 

- елімізде іскерлік туризм ұғымын толық жетілдіру; 
- бұл салада қызмет атқаратын мамандардың санын ұлғайту, біліктілігін арттыру; 
- мемлекеттік компаниялар мен туристік фирмалар арасында іссапарлар жөнінде 

келісім шартқа отыру жөніндегі құжаттарды реттеу, сапарлар жөніндегі шығындар жайында 
аналитикалық есептемелерді ұсынуды реттеу; 

- қонақ үй сервисінің сапасын арттыру, іскер туристерді қабылдауға маманданған 
бизне-отель қонақ үйлерінің санын ұлғайту; 

- туристік инфрақұрылым қызметтерінің бағасын төмендету, соның ішінде қонақ үйлер 
мен әуежүйелердің, траспорт құралдарының құнын арзандату; 

- қазақстандық компаниялардың шет елдермен сауда-экономикалық байланыстарын 
жетілдіру; 

- іскерлік туризм орталықтарында алып конгресстік-көрмелік орталықтарын ашу. 
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Бүгінгі таңда экотуризм мәселесі әлемдік деңгейде айрықша маңызға ие. Қазақстан 
Республикасындағы туристік потенциалы жоғары аймақтарды толығымен пайдалану – 
мемлекеттік деңгейдегі негізгі мақсаттардың бірі. Экологиялық туризмді дамыту мәселелері 
бойынша Қазақстан туристік ассоциациясы және туристік индустрияны дамыту 
мақсатындағы сала мамандары жұмыс жасауда. 

Қазақстан Республикасының барлық аймақтары туристік әлеуеті бойынша ерекше 
маңыздылықтармен сипатталады. Солардың бірі Сыр бойындағы туризм саласынан кенде 
емес Қызылорда облысындағы Қамыстыбас көлі. Тарихы терең Арал ауданындағы  
Қамыстыбас көлін туристік мақсатта пайдалану   оңтүстік аймақты дамытудың  маңызды 
экономикалық мүмкіндігін көрсетеді.  

Қызылорда облысының  қазіргі экологиялық ахуалына тоқталатын болсақ,ол төменгі 
дәрежеде. Адам денсаулығы өндіріс қалдықтары мен Байқоңыр айлағының әсерінен зардап 
шегуде. Табиғат  тазалығы, байлығы халық қажеттілігін өтей алатындығымен қатар адам 
денсаулығына әсерін ескере бермейміз. Жаз айларында халықтың өзен, көлдерге  шомылып, 
демалыс орындарына айналдырып жататындығы бәрімімізге аян. Сондай халықтың 
жағажайға айналдырған көлінің бірі – Қамыстыбас көлі. Қамыстыбас көліне жаз айларында 
облыстың түкпір-түкпірінен демалушылар ағылып келіп жатады. Күнге қыздырынған 
халықтың саны Қырғызстандағы Ыстықкөлді елестетеді. 

Қамыстыбас көлінің жанға шипа болатын химиялық құрамы емдік балшықтары, 
тартымдылығымен ерекшеленетін құмды алқаптар, өсімдіктері мен жануарлары  көлдің 
маңыздылығын көрсете алады. Көлдегі хлоридтер мен сульфаттардың басым бөлігі судың  
тұздылығын көрсетеді. Ал иодтың болуы – су шипалылығының белгісі. Су құрамындағы 
мыстың, хромның нормативтік көрсеткішке сәйкестігі судың залалсыз екендігін көрсетеді. 
Қазіргі таңда көптеген  йод тапшылығына сәйкес аурулардың (жемсау, микседема, 
бақшаңкөз, т.с.с) белең алуы баршамызға аян. Йод – қалқанша   безінің тироксин 
гармонының негізігі құрамы. Ал гармон құрамындағы  иод адам ағзасының өсуіне, ақыл-
ойының  жетілуіне, жүрек  жұмысына, көңіл-күйіне көп әсер етеді. Қазіргі таңда әлі күнге 
дейін таза йод табылған жоқ. Теңіз суында йод көптеп кездеседі. [1] 

Сол сияқты Қамыстыбас көлінде де йод мөлшері жеткілікті. Осы орайда зерттеу 
нысаны ретінде  алған Қамыстыбас көлін туризм нарығындағы зерттеу жолдарының жаңа 
бағыты – ұлттық жарнамалау арқылы туризм аймағына айналдыру қажет. Қамыстыбас көлін 
келешекте туризм аймағына айналдыру мынадай жаңа жоспарлар көздейді: 

-келешекте салынатын демалыс үйлері мен санаторийлерді халықаралық стандартқа 
сай сәйкестендіру; 

-шағын үйлер мен кемпингтер салу; 
-ұлттық дәстүрлерімізді көрсетететін этноауыл құрып, ұлттық тағамдар  кафесін ашу 

қажет; 
-тұрмыстық және техникалық қызмет саласын, жол инфрақұрылымын жақсарту 

міндеттері тұр. Бір кезде шығарылып келген ұлттық үлгідегі сувенир өнімін қайта 
жаңғыртып, кеңейткені абзал. 

Маңызды мәселенің бірі – өлке тарихын, туристік маршруттарды жақсы 
білетін,сауатты,патриоттық рухта тәрбиеленген мамандарды, үш тілге жетік гидтерді, 

mailto:s_a_i_a_n@mail.ru


4245 

экскурсия жүргізушілерді, туризм нұсқаушыларын, аудармашыларды даярлау.[2] 
Қамыстыбас көліне көрші мемлекеттер, шетелдерден келіп тынығушылар саны жылма-

жыл артуда. Қамыстыбас көлінің ерекшелігі – ең тұнық көл, суы мөлдір, түбі мен жағалауы 
қиыршық құмды. Көлдің емдік қасиетін ғылыми тұрғыдан әлі толық зерттемесе де , емдік 
қасиеті бар екенін жергілікті тұрғындар жақсы біледі. Көбіне тері жаралары, адам 
денесіндегі жарақат көлге түскеннен кейін жазылып кетіп жатады. Сырдария өзенінің көлге 
құятын аңғарында йод иісі кәдімгідей аңқиды. Тағы бір ерекшелігі – күнге қыздырынған 
адам денесіндегі Қамыстыбас көлінен алған күйігі келер жылға дейін сақталады екен. 
Байқоңыр қаласынан келген ресейліктер мен түрлі салада қызмет етіп жүрген шетелдіктер 
Қамыстыбас көліне демалуды жөн санайды. Өйткені емдік қасиеті мол Қамыстыбас суының 
шипалылығы  көптеген адамдардың  денсаулығына оң әсерін тигізуде. Көл  суының мөлдір 
тазалығы, минералды құрамы  туризм имиджін қалыптастыра алады. Қазіргі таңда 
тынығушыларға арналған орын да, жағдай да толық  жасалмаған. Сондықтан Қамыстыбас  
көлінің қасиетін  ескере келе онда емдеу-сауықтыру орталығын ашып,туристерге ыңғайлы 
жағажайлар мен қонақ үйлер салуға мүмкіндік бар. Бұл жоба әлемге Арал өңірінің 
экологиялық аймақ ретінде емес, туризм саласында Қазақстан бойынша  бірден-бір танымал 
тынығу орнына айналар еді. 

Жалпы Қамыстыбас көлін туристік аймақ ретінде дамыту Қазақстанның, оның ішінде 
Қызылорда облысының экономикалық-әлеуметтік  әлеуетін арттырары сөзсіз. 

Осы мүмкіндіктерге қол жеткізу мақсатында мемлекет тарапынан ауқымды қолдаулар 
көрсетілген. Атап айтқанда, туристік салада  мемлекеттік реттеу келесі міндеттерді шешуді 
көздейді: 

- Туризмнің басым бағыттарын айқындау және сәйкес мақсатты бағдарламаларды 
жарақтау; 

- Халықаралық бірлестікте  елдің тартымды үлгісін жасау,оның туристік ресурстарын 
насихаттау; 

- Туризм инфрақұрылымын жасау мақсатында мемлекеттік және жеке сектор 
ресурстарын шоғырлау; 

- Жолдарды күрделі жөндеуден өткізу және қайта жөндеу,салу,коммуникациялық  және 
инженерлік құрылыстар бойынша шаралар қабылдау; 

- Туристік кластерге қатысушылардың ынтасын арттыру,яғни салық преференциялары 
мен мемлекеттік грант беру   механизмдерін белсенді пайдалану; 

- Мемлекеттің құзырлы  және  жергілікті атқарушы органдарына ынта туғызушы 
ұсыныстарды енгізу жолымен кластерді дамыту процесіне қатысушылар  белсенділігін 
арттыру; 

- Туристік аймақтарға кіру мүмкіндігін қамтамасыз ету,туристік көз тартарлық  
объектілерді  қорғау; 

- Туризмге жеке инвестицияны қызықтыру үшін жеңілдіктер бөлу; 
- Туристік аудандардың тартымдылығын көтеру мақсатында маркетинг және 

жарнамалық  тиімді шараларды анықтау; 
- Қоршаған ортаны қорғау мен жерді пайдалану ережелерін бекіту,олардың 

орындалуын бақылау; 
- Лицензиялау ережелерін қабылдау және қадағалау,сонымен бірге,туристік 

объеектілер мен туристерге  қызмет көрсетулер сапасын бақылау; 
- Туризм аясы қызметкерлерін кәсіби даярлау,қайта даярлау және кәсіби деңгейін 

көтеру; 
- Даму институттары ресурстарын қолдану механизмін өңдеу және тиімді пайдалану.[3] 
Мемлекет тарапынан атқарылатын жоғарыдағы міндеттерді ескеретін болсақ, туристік 

потенциалды арттыруда  Қызыорда облысының өзіндік туристік мүмкіндіктері нақтыланады. 
Қазіргі кезде «Қамыстыбас» туристік аймағын құру туралы бағдарлама Қазақстан 

туризмінде  елеулі орын алатыны анық. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты – ішкі туризмді 
және дәл солай шетелдік туризмді дамыту,нәтижесінде  Қазақстанның ұлттық турөнімінің 
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әлемдік туристік нарыққа жылжуын арттыру, туристік индустрияны халықаралық 
кәсіпкерлік  және іскерлік  ынтымақтастық сала ретінде құру, сондай-ақ туризм саласының 
мемлекет экономикасының табысты секторы ретінде қалыптасуын көздейді. 

Бағдарламаны іске асыру аясында келесі іс-шаралар қарастырылған: 
- Қызылорда облысы экономикасының құрамдас бөлігі ретінде туристік саланы құруға; 
- Жергілікті, халықаралық деңгейде қажылық және оның алуан түрлерінде (танымдық, 

іскерлік, спортық, сауықтыру, экзотикалық, экологиялық т.с.с) туризм индустриясын құруға; 
- Туризм инфрақұрылымын жасауға: сервистік және сауда қызметін көрсететін 

кәсіпорындарды, табынушылық және туристік кешендер, халық қолөнер шеберханаларын, 
этнографиялық мұражайларды, өнердің дәстүрлі нысандарын белгілейтін салт жоралық, 
этнографиялық және фольклорлық театр мен ұжымдар, керуен жолдарының, жаяу жүру 
маршруттарының тарихи ландшафтын жаңғыртуға, жолдарды, су жабдықтау және арна 
жүргізу жүйесін жаңартуға және көркейтуге, электр жарығымен жабдықтау; 

- Туризм саласында қызмет істейтіндердің санын арттыруға және жаңа жұмыс 
орындарын ашуға; 

- Жергілікті бюджеттердің салық салынатын базасын кеңейтуге мүмкіндік береді. 
Демек, Қызылорда облысындағы туристік индустрияны дамытудың басты көздерінің 

бірі. Болашақта бұл аймақта әлем талаптарына сай келушілерге арнап демалатын жерлер мен 
суға түсетін орындар, тұрмыстық және сервистік қызмет көрсету орындары ашылады. 
Сондай-ақ, бұл демалыс аймағында көркейту және абаттандыру жұмыстары жүргізіледі.  
Дегенмен, Қызылорда облысындағы туризмнің дамуына кедергі болып отырған негізгі 
мәселелер мыналар: 

1) құнды және тартымды экскурсиялық объектілерге  автокөлік жолдарының болмауы 
немесе  нашар жағдайы; 

2) экскурсия нысандары жағдайының нашарлығы – қолайлы тамашалау алаңдарының, 
ақпарат тақпаларының, жабдықталған және қауіпсіз жолдардың, демалыс орындарының 
жоқтығы, әсіресе қолайсыз ауа райы жағдайында (жаңбыр, қатты жел, ыстық); 

3) алыс аудандарда жергілікті тұрғындар ішінен білікті қызмет көрсетуші болмауы; 
4) облыстың рекреациалық жерлерінде электр жарығымен, сумен жабдықтаудың және 

көріз жүйелерінің болмауы.[4] 
Туризм инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуын, сондай-ақ қаржылық қаражаттың 

шектеулі екенін ескеріп, шағын қонақ үйлердің, қонақтарға арналған үйлердің, 
кемпингтердің  және мотельдер желілерінің, бірнеше киыз үйлерден тұратын ұлттық 
ауылдардың алғашқы кезектегі құрылысын айқындау қажет. Сонымен қатар киіз үйлер 
жасайтын кәсіпорындарды қалпына келтіру және жаңаларын салу қажет. Шетел туристерінің 
келу бағыттары бойынша турларына ұлттық нақыш беру ұлттық қолөнерлердің  қайта 
дамуына, жаңа жұмыс орындарын құруға ықпал ететін болады. 

Қазіргі таңда еліміздегі туризм деңгейінің дамуы орташа, яғни даму үстінде деп айтуға 
болады. Оның бірден-бір себептерінің бірі ретінде инфрақұрылымның дамымауын айтуға 
болады. Инфрақұрылымды дамыту жұмыстарына үкімет те белсенді қатысуда, дегенмен 
біздің елеміздегі туризм нысандары мен объектілері батыстық стандарттарға сай келмеуде. 
Ал қаражаттың көп бөлігі сол елдерде екенін ұмытпағанымыз жөн болар. Сондықтан, 
болашақта жасалатын іс-шаралардың барлығын тек сол бағытқа бағыттап жасаған абзал. 

Қорыта айтқанда, еліміздің экономикасына елеулі үлесін қосатын, сүбелі жобалардың 
бірі ретінде осы Қамыстыбас көлі аймағы жобасын айтуға болады. Жалпы экономикасының 
басым бөлігі туризмнен түсетін елдермен бір дәрежеде болып, осы жобаның Қазақстан 
Республикасының туристік әлеуетін  арттыратын жоба ретінде танылып, қазақстандық және 
шетелдік туристердің назарын аудартатынына сенімім кәміл! 
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Аннотация 

В статье проводится анализ имеющихся преимуществ использования концепции 
социально-этического маркетинга в сфере туризма и гостеприимства. Раскрываются 
положительные и отрицательные стороны данной концепции. Приводятся примеры 
предприятий, осуществляющих социальные программы с описанием достигаемых ими 
выгод. Делается вывод о целесообразности применения концепции социально-этического 
маркетинга в сфере гостеприимства и туризма. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена современными тенденциями развития 

философии туристского и гостиничного бизнеса, требующими сбалансированности трех  
основных факторов: прибыли предприятий и  фирм, интересов покупателей и общества в 
целом. Индустрия туризма и гостеприимства как одна из  быстро развивающихся сфер 
бизнеса вынуждена соответствовать современным тенденциям общества, как-то: охрана 
природы, разумное использование и сохранение ресурсов, защита прав потребителей.  

Целью данной работы является выявление преимуществ использования концепции 
социально-этического маркетинга предприятиями индустрии туризма и гостеприимства. 

В работе поставлены следующие задачи: 
1. Определить сферу применения понятия «социально-этический маркетинг». 
2. Охарактеризовать преимущества и выявить недостатки использования концепции 

социально-этического маркетинга. 
3. Рассмотреть действие социально-этической концепции на примере различных 

компаний и фирм сферы туризма и гостеприимства.  
Социально-этический маркетинг – это относительно новое направление в маркетинге, 

суть которого заключается в ответственном подходе к реализации продукции, и в заботе не 
только о своей личной выгоде, но и о благосостоянии всего общества [1].  

К сфере социально-этического маркетинга относятся этическая ответственность за 
безопасность продукции, правдивость и достоверность рекламы, объективная 
справедливость ценообразования. Также к этому направлению можно отнести 
благотворительный маркетинг, волонтерскую деятельность, продвижение благих дел, 
социально ответственный подход к ведению дел, защиту окружающей среды, 
корпоративную филантропию. 

Данное направление в маркетинге возникло не случайно. Основными причинами его 
появления являются проблемы загрязнения окружающей среды, понимание ограниченности 
природных ресурсов. Социально-этический маркетинг – это не просто проявление 
положительных личностных качеств владельцев компаний. Новое время предлагает новые 
требования, удовлетворение которых является существенным конкурентным преимуществом 
перед другими организациями. По мнению Г. Армстронга и Ф. Котлера, качественный товар 
будет пользоваться спросом, если он соответствует неэкономическим общественным 

http://www.aral.aral.gov.kz/news/1177/
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потребностям (защита экологии, безопасность товаров и т.д.) [2, с.231]. 
Анализ использованных источников позволил выявить следующие существенные 

преимущества использования данной концепции: 
- улучшение корпоративного имиджа и авторитета предприятия; 
- укрепление позиции бренда и формирование позитивного восприятия бренда;  
- привлечение новых клиентов и увеличения количества потребителей; 
- воспитание преданности клиентов компании; увеличение объемов продаж;  
- качественное улучшение продукции; 
- уменьшение эксплуатационных расходов за счет предоставляемых льгот;  
- высокий уровень удовлетворенности и моральное стимулирования работников;  
- формирование хорошего отношения со стороны общества;  
- влияние на решение социальных вопросов [2; 3]. 
К недостаткам данной концепции следует отнести: значительные финансовые расходы, 

которые, однако, как правило, себя оправдывают; медленное влияние на общественное 
мнение.  

Преимущества использования концепции социально-этического маркетинга можно 
проследить на примере различных предприятий индустрии туризма и гостеприимства.  

Так, в последнее время в мире все более популярными становятся экологические отели 
и гостиницы. Гостиницы, которые придерживаются в своей работе экологических 
принципов, пользуются спросом не только среди ярых защитников окружающей среды, но и 
среди простых гостей. Экологические гостиницы актуальны для многих заповедных 
территорий мира. Многие эко-гостиницы находятся на территории живописных 
окрестностей, в связи с чем, там любят отдыхать жители больших городов. Эко-отели 
появились уже во многих странах Европы и Америки, а сейчас набирают популярность и в 
России. Возьмем, к примеру, туристские гостиничные комплексы «Измайлово» («Гамма», 
«Дельта»), которые во всех сферах своей деятельности придерживаются политики бережного 
отношения к окружающей среде. Гостиничные номера комплекса «Измайлово» оснащены 
специальными картоприемниками, благодаря которым,  электричество подаётся только при 
наличии ключа-карты, вставленного в эти устройства, что исключает нерациональный 
расхода энергии при отсутствии гостей в номере. На территории всего комплекса 
используется только энергосберегающие системы и элементы. В каждом номере есть 
специально разработанные экологические карты для замены белья и полотенец, 
позволяющие самостоятельно принимать решение о необходимости замены постельного 
белья и полотенец. Таким образом, каждый желающий имеет возможность выразить свою 
солидарность с позицией мегакомплекса по отношению к окружающей среде. В комплекте 
письменных принадлежностей в каждом номере гостей ожидают экоручки. Используются 
только экостикеры и экопакеты. В рамках программы по утилизации отходов в 
мегакомплексе в обязательном порядке производится их распределение на подлежащие 
переработке, неподлежащие переработке и отходы повышенной опасности. Так же приведем 
в пример ЭКО-отель «АлтикА». Девизом данного отеля является слоган: «Во что бы то ни 
стало сохранить природу этого места!». Натуральные материалы базы отеля на Катуни, 
передовые инженерные решения, позволяющие уменьшить энергетическое потребление, 
инновационные программы, специально разработанные для управления зелеными отелями, – 
это основа концепции ЭКО-отеля «АлтикА». Современные удобства и «зеленые технологии» 
воплощаются в ЭКО-отеле «АлтикА» в каждой детали: от скоростного Интернета до 
новейшей бытовой техники, от панорамного остекления окон, обеспечивающего, кроме 
приятных видов, инсоляцию и энергосбережение, до электрических розеток, ионизирующих 
воздух. Все это позволило отелю «АлтикА» стать одним из самых популярных на Алтае. 

Многие гостиницы, которые, не позиционируя себя как эко-отели, реализуют  
экологические программы. Например,  одна из всемирно известных сетей отелей «Marriott» 
славится своими программами по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, 
одной из которых является программа «Green Marriott». В рамках данной программы во всех 
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отелях введён запрет на курение и в обслуживании используются материалы,  пригодные для 
вторичной переработки. Такими действиями компания делает бренд более привлекательным 
в глазах клиентов, формирует положительный имидж, направленный на выстраивание 
долгосрочных отношений. 

Концепции социально-этического маркетинга придерживаются и туристские фирмы. 
Российская туроператорская компания «Три Кита» предоставляет социальные туры для 
людей с ограниченными возможностями и детей-сирот. За счёт реализации данных услуг 
предприятие получает от государства налоговые льготы и финансовую поддержку на 
осуществление этих программ. Своими действиями туроператор формирует не только 
положительное общественное мнение, но и воздействует на моральную удовлетворённость 
работников, чем привлекает не только клиентов, но и персонал.  

В сфере питания концепции социально-этического маркетинга придерживается, 
например, компания «Макдоналдс». Предприятие пошло на достаточно затратные 
мероприятия по обеспечению экологичности производства и повышению социальной 
ответственности:  

-  пластиковые палочки и стаканчики заменили на деревянные и бумажные, 
соответственно, пригодные к вторичной переработке;  

- использованное растительное масло передают для производства биотоплива; 
- активно участвуют в решении социальных проблем сиротства через проводимые 

благотворительные акции.  
Благодаря осуществляемым программам компании удаётся сохранить клиентов, 

несмотря на сложившееся общественное  мнение о вреде предлагаемой ими продукции. 
Подводя итог, следует отметить, что концепция социально-этнического маркетинга 

используется, в первую очередь, на высоко конкурентных рынках и рынках с высокой 
мобильностью, что и обеспечило востребованность данной концепции в индустрии туризма 
и гостеприимства. 
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Қазіргі заманда нарықта сатып алушылардың санасын жаулап алу үшін әйгілі тауар 

белгілерінің арасында қатаң күрес жүріп жатыр. Осыған байланысты отандық өндірушілерге 
тауар белгісі ғана емес, сондай-ақ маркетинг және жарнама құралдарын қолдана отырып, 
бренд жасау қажет. 

Дамыған елдердің нарықта өндірушілер таңбасы басым болып келеді. Бүгінгі таңда 
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делдалдар таңбасын  жасауға көтерме және бқлшек сауда фирмалар, киім және электро-
тұрмыстық заттарды сатушылар, әмбебап дүкендер мен супермаркеттр атсалысып отыр. 
Сонымен қатар, ол тауар белгісін таныған тұтынушылар қай ел өндірсе де, ол елді көруге 
деген қызығушылығы артатыны белгілі. Бұл ол елдердің тауарларының сапасы мен 
бағасының және идеяларының ерекшелігімен туризмді дамытуға да үлесін қосуы. Оны өз 
кезегінде осы артықшылықтары арқылы тұтынушы санасын жауалап алудың бір 
маркетингтік стратегиясы деп қарастыруға болады. 

 2015 жылғы 11 ақпанда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев отандық өндірушілерді қолдауға шақырған болатын. Сөйтіп, 
«Қазақстанда жасалған» жалпыұлттық акциясын бастауды ұсынған еді. Акция барысында 
сауда желілерінде сатылатын қазақстандық өнімдер көзге бірден түсердей ерекше көрсетіліп 
қойылады. Отандық өндірушілердің тауарын сатып алғысы келетін азаматтарға бұл өте 
қолайлы. «Барлық қазақстандықтарды, бүгінгідей қиын жағдайда, біздің, қазақстандық 
тауарларды сатып алуға шақырамын. Бұл Қазақстан экономикасына қосқан үлесіміз деп 
білейік», деген болатын Елбасы. 

Президент үндеуінен кейін «Қазақстан-2050» Жалпыұлттық қозғалысының 
белсенділері бірден ірі дүкен желілерімен және өндірушілермен келіссөздер жүргізуді бастап 
кетті. Қоғамдық ұйымның акция өткізу туралы ұсынысын алғашқылардың бірі болып «А2» 
супермаркеттер желісі қолдап, дүкендерінің бірінде «Қазақстанда жасалған» акциясы бастау 
алды. Нәтижесінде, өндірушілердің өнімдері орналасқан сауда сөрелерінің тұсына 
«Қазақстанда жасалған» деп жазылған түрлі-түсті белгі-тақтайшалар қойылды [1].  

Тауар таңбасының атын іздеу – күрделі міндет, ол белгілі сапаға ие болуы  қажет. Тауар 
белгісінің аты жылдам, оңай айтылатын, тез таңылатын, жылдам сақталатын әрі дараланатын 
болуы керек. Сондай-ақ тауар белгісінің аты тіркеуге алынатындай және заңдық түрде 
қорғалатындай болуы керек. 

«Тауар белгісі» термині  «Тауар таңбасы» және  «Брендинг»  деген ұғым тығыз 
байланысты. Маркетинг бойынша экономикалық оқулықтарда олар синоним ретінде 
көрсетіледі. Тауар таңбасы түсінігі тауар белгісіне қарағанда кең түсінік. Тауар  маркісі 
немесе Бренд дегеніміз, сатып алушы таңымындағы таур бейнесімен ұсташқан тауар белгісін 
білдіретін ұғым. Тауардың таңбалық атауынсыз брэнд болуы мүмкін емес. Тауар таңбасы 
болған кезде ғана біз ол тауарды «бренд» деп атаймыз. Сатып алушы оны бәсекелес 
тауарлардан ерекше етіп көрсететін өзіндік бейнесі ретінде түсінеді. Бренд – атауы, символы 
және сыртқы түрінің ықпалы мен тшұтынушы санасында бекіген, нарықта танымал сауда 
маркасы. 

Қазақстанда брендтің даму деңгейі батыс елдермен салыстырғанда төмен. Оның негізгі 
себебтері – тауарды өткізудегі бренд рөлін дұрыс бағаламау және өнімнің бәсекеге 
қабілеттілігінің төмендігі. 

Отандық тауарлардың ішіндегі атақты брендтерді атау әзірше төменгі денгейде. 
Алайда, біздің нарықта «ФудМастер»,  «Рахат», «Әсем-ай», және т.б. компания өнімдерінің 
сапалы түрі бар екенің айта кеткен жөн. Бірақ олар өз өнімінің имиджін көтеруге жеткіліксіз 
көңіл аударады. 

Кез келген тауар белгілі  бренд бола бермейді, ол үшін тауар нарықта беделге ие болып, 
өнім жоғарғы сапасымен тұтынушылардың сеніміне кіру қажет. Бренд құру үлкен шығынды 
талап етеді. Оны құруға көптеген елдерде 20-25 млн доллар шамасында қаржы бөлсе, 
Ресейде орташа есеппен  4-12 млн, ал Отандық «Қант орталығы»  «Терро инкогнито» деп 
аталатын брендқа  2млн-ға жуық доллар ақша жұмсалады. 

Қазіргі заманда нарықта сатып алушылардың санасын жаулап алу үшін әйгілі тауар 
белгілерінің арасында қатаң күрес жүріп жатыр. Осыған байланысты отандық өндірушілерге 
тауар белгісі ғана емес, сондай-ақ маркетинг және жарнама құралдарын қолдана отырып, 
бренд жасау қажет. 

Отандық тауарларды жылжытудың ең тиімді  түрі – жарнама болып табылады, содан 
кейін өткізуді ынталандыру, дербес сату, паблик рилейшнз орын алады. Ал өндіріс 
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тауарлары үшін ең маңыздысы – дербес сату, содан соң өткізуді ынталандыру, жарнама, 
паблик рилейшнз. 

Париждің сауда өнекәсіп палатасының сарапшылары бәсекеге қабіттілік белгілеріне 
бұйымның жаңашылдық деңгейін, сапасын жарнаманы, қаржылық жағдайды, өткізу 
жүйелерін жатқызады. Ал, ағылшын экономистері бәсекеге қабілеттілікті  тауардың бағасы 
салыстырмалы құны және пайдалылығы арқылы анықталады өнімнің бағасы, дизайны және 
сапасы нарыққа шығарылған ұқсас өнімге бергісіз болсағана өнім бәсекеге қабілетті деп 
есептеледі. 

Бәсекеге қабілеттілікті: тауар, компания, өнім сапасы және тауар өндірілетін елдер 
деңгейлерінде қарастыруға болады. 

Елдер бойынша бәсекеге қабілеттілікті бүкіләлемдік банк, басқару мәселелері бойынша 
Еуропалық форум (Женева) бағалайды. Елдердің бәсекеге қабілеттігін анықтау үшін 300 
экономикалық, әлеуметтік және саяси сала критерийлері, сондай-ақ 100 критерий бойынша 
халықаралық бәсеге қабілеттілігін өткізу көлемінің шамамен 60%-ын құрайтын жетекші 
кәсіпорындар анықтайды. Компанияның және өнімнің бәсекеге қабілеттілік деңгейін 
анықтайтын көптеген әдістер бар. 

Бәсекелік артықшылықтарды табуға және олармен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
әдістер және мықты бәсекеге қабілеттілік тетігі бенчмаркетинг болып табылады. 
Бенчмаркетинг ағылшын тілінен аударғанда стандарт деген мағынаны  көрсетеді. Ол 
бәсекеге  қабілетті фирмалардың ең жақсы бизнес процестерін зерттеп өзіне бейімдеу 
арқылы бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Кәсіпорындар мұны қолдана отырып, жақсы әдістер 
мен жаңа технологияларды өз өндірістеріне енгізе алады. Қазақстанда бенчмаркетинг 
философиясы әлі танымал бола қойған жоқ. «Филип Моррис»,  «Сосо Соla»,   сондай-ақ  
PRG-Botllers, «ФудМастер»,  «Әсем-Ай» компаниялары бенямаркетингті қолдануға 
талпыныс жасауда, олар өз көрсеткіштерін жақсарту мақсатында бизнес сипаттамасын басқа 
ірі компанияларымен салыстырып өзіндік бағалау жүргізеді. 

Жарнамаға кеткен шығындар және олардың тиімділігі де бәсекеге қабілеттіліктің 
параметрі болып табылады. Дамыған елдердегі сату көлеміндегі жарнама бюджеті  1%- дан  
30%-ға дейін ауытқиды, ал отандық кәсіпорындардың көбінде бұл көрсеткіштер негізінен   
1%-дан аспайды [2]. 

Тиімді маркетингтік ақпарат жүйесінің болуы да бәсекеге қабілеттілікті көтеру 
факторына жатады. Қазақстандық көптеген кәсіпорындарда өндірушілер, бәсекелестер, баға 
және т.б. көрсеткіштер туралы нарықтық ақпараттар әлі де жетіспейді. Қолда бар 
ақпараттарға негізделген шешімдерді жылдам және дұрыс қабылдау бәсекелестер алдындағы 
баға жетпес ерекшелік болып табылады. 

Ал, отандық тауар өндірушілерде жарнаманы ұсынуда жаңа идеяларды тұтынушылар 
қажеттілігіне бағыттап ұсынса «ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН» деген беделге сенімділікті 
арттырып, сыртқы саудадада танымал етер еді. Ол кезегінде туризмнің дамуынада септігін 
тигізетіні анық.  

Дамыған елдердің сонымен қатар бейне көрсетілімдерінде табиғатын, көрнекті 
жерлерін, климаттық жағдайларын, таңғжайып оқиғаларын және т.б. көрсету арқылы 
туризмнің дамуы үшін тұтынушылардың санасын жаулап, елдеріне шақыратындығы анық. 
Қазақ телеарналарында көрсетіліп жатқан шетел сериалдарыда, ол елдердің туризмінің 
дамуына үлесін қосуда. Себебі, сол сериалдарды көрген  тұтынушы ол елдерді көруге 
асығатыны да мәлім. Сонымен қатар көрсетілімдерінде өз тауарларын жарнамалап, сатып 
алуға шақыратыныда бар. Мысалы алғашқы бейне көрсетілімдердің бірі Түріктің 1986 жылы 
түсірілген «Королек птичка певчая» бейне көрсетілімі. Ол бейне көрсетілімінің әрбір 
сериясында елінің көрнекі жерлерімен таныстырып отырады. Міне сондықтан болар 
еліміздің халқы сол елдердің ғажайыптарын көруге асығатындығы.  

Соынмен қатар дамыған елдерден келетін импорттық тауарларда өз елдерінің ғажайып 
жерлерін көрсететін суреттер жабыстырылған. Мысалы тұтынушының санасын жауалап 
алуға тырысқан Қытай елі өз өндірістік тауарларының ішінде,  мысалы кеңсе тауарларына өз 
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елдерінің суреттерін салып қояды.  
Осындай аталған жағдайлар біздің еліміздегі отандық тауар өндірушілерге де тәжірибе 

болатыны анық. Сонымен қатар, дамыған елдердің тауар өндірушілері өндіріске үздіксіз 
жаңа иедеялар қосып отыратыныда қызықтыратын жағдай.   

Жаңа идеяларды көбінесе компания қызметкерлері, инженерлер, маркетологта, 
дизайнерлер ұсынады. Ал, қазіргі таңда көптеген отындық кәсіпорындарда ол мамандар 
жұмыс жасайтын немесе қызметті ұйымдастыратын маркетингтік бөлімнің де жоқтығы 
мәлім. Дамыған елдерде мысалы,  «Тойота» компаниясының қызметкерлері әр жыл сайын 
2млн-ға жуық жаңа идеяларды ұсынады  (әр жұмысшыға 35  идеядан келеді), олардың  85%-
ға жуығы   өмірде нақты көрініс тапқан. Идеяның шамамен   28%-ын тұтынушылармен 
қарым-қатынас кезінде немесе олардың пікір сұраулар клиенттердің қажеттілігін анықтауға 
мүмкіндік береді. Ал жаңа идеялардың  30%-ға жуығы бәсекелестердің қызметін және  
тауарын талдау нәтижесінде табылады. Жаңа идеялар тұтынушылардың қажеттіліктерін 
толық қанағаттандыруға бағытталатынын ұмытпау керек. Ал, ол идеялардың тиімділігін 
тұтынушыға жеткізетін отандық кәсіпорындар үшін жарнама екендігі негізделген.  

Сонымен, кәсіпкерлер отандық тауарлардың сату денгейін арттыру үшін өз 
тараптарынанда баға мен сапаға, идеяға, жарнамаға, түптеп келгенде пайдададан бұрын 
тұрақты сатып алушыларды сақтау үшін қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатын көздеуі 
қажет.  
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    The influence of climate change on tourism demand patterns will be shaped by the 

response of tourists to the complexity of mitigation policy and its impacts on transportation 
systems, the wide range of climate change impacts on destinations, as well as broader impacts on 
society and economic development. Tourists have the largest adaptive capacity of elements within 
the tourism system because of their flexibility to substitute the place, timing and type of holiday, 
even at very short notice. Consequently, understanding tourist perceptions and reactions to the 
impacts of climate change is essential to anticipating the potential geographic and seasonal shifts in 
tourism demand, as well as the decline or increase of specific tourism markets. Yet, despite a wide 
range of publications assessing reactions of tourists to various environmental and climate-related 
changes, little is actually known about the complexity of demand responses. The paper reviews and 
discusses existing studies, and provides a framework for a better understanding of perceptions of 
change, as well as identifying major current uncertainties and research needs.   

    Climate, the natural environment, income and discretionary wealth, personal safety, 
and travel costs are key factors in travel motivations and destination choice. Because all of these 
factors appear likely to be affected by climate change the implications for tourist behavior and 
patterns of demand at local, national and international scales could be profound. Understanding 
tourist perceptions and reactions to the impacts of climate change is therefore essential to 
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anticipating the potential geographic and seasonal shifts in tourism demand, changes in specific 
tourism markets, and the overall competitiveness of businesses and destinations. 

Yet, despite increasing numbers of publications on tourism and climate and environmental 
change, substantial knowledge gaps remain with respect to demand responses. This paper therefore 
aims to systematically review existing studies in order to develop a coherent outline of major 
current uncertainties and research needs. 

                          Kinds of climate change impacts on Tourism 
    Because the impacts of climate change on tourism operations and destinations are 

closely entwined with tourist behavior, four major types of climate change impacts on tourism 
demand can be distinguished: direct impacts of a changed climate; indirect impacts of 
environmental change; mitigation policy and tourist mobility; and societal change related to reduced 
economic growth, consumer cultures and social-political stability. The majority of literature focuses 
on the direct and indirect consequences of climate change. There appear to be no studies that 
provide direct behavioral evidence of how reduced economic growth or social and political stability 
linked to climate change would affect tourism, and few studies that assess the consequences of 
mitigation policy in tourism. The following section discusses examples of relevant studies regarding 
tourist responses to a changing climate, climate-induced environmental change, and mitigation 
policy, together with a discussion of their shortcomings or prevailing uncertainties. Building on this 
discussion, the paper goes on to present a model for the assessment of demand responses along with 
a systematic review of research gaps. 

 
                             Tourist Responses to a Changing Climate 
 
   There is considerable evidence demonstrating the intrinsic importance of weather and 

climate for tourist decision-making, including motivations, destination choice and timing of travel, 
as well as experience. Consequently, changes in the spatial and temporal distribution of climate 
resources will have important consequences for tourism demand at various scales. Changes in 
global demand patterns have been assessed in top-down simulation models in conjunction with a 
range of other macro-scale factors, such as population growth and per capital income. The 
anticipated impacts included a gradual shift in international tourism demand to higher latitude 
countries. Tourists from temperate nations that currently dominate international travel were 
projected to spend more holidays in their home country or nearby regions. Relative demand for 
international travel to sub-tropical and tropical nations was projected to decline. 

    However, global scale simulation models of tourism demand are necessarily highly 
simplified and have important limitations, including a wide range of tourist-response related 
uncertainties. For instance, because ‘temperature’ has been found to be statistically significant in 
econometric studies of climate and tourism demand, it has been used as the proxy variable for 
climate. However, as a number of studies have shown, ‘climate’ is more complex than just 
temperature as tourists consider a range of meteorological variables in their decision-
making.Furthermore, while changes in average temperatures have been considered in the models, 
the consequences of changes in climate variability (e.g., temperature extremes) are not considered. 
In spite of these and other shortcomings, simulation studies are well cited in the climate change and 
tourism literature, scientific and governmental reports—yet in virtually all cases, a discussion of the 
limitations has been omitted. 

 
           Tourist Responses to Climate-Induced Environmental Change 
 
    Tourist perceptions of environmental change are particularly important for 

destinations that are sensitive to climatic change. For instance, the perceived quality of the alpine 
environment is an important attraction for mountain tourism. Studies of how tourists might respond 
to changes in North American mountain landscapes indicate non-linear responses, with an increase 
in visitation under moderate warming scenarios, but a decline in an ‘‘extreme heatwave’’ scenario. 
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Receding glaciers have been cited as a reason not to visit parks in the future.    However, the 
perception of contemporary visitors may not be shared by future generations. Despite concerns that 
climate-induced environmental change may adversely impact mountain destinations, the temporal 
scale of these changes are such that, with the exception of a few high profile attractions (e.g., snow 
cappedtropical peaks like Mt. Kilimanjaro) or specialized market segments (e.g., mountaineers), the 
eventual impact on visitation to mountain destinations may actually be lessened as the frame of 
reference of mountain landscapes evolves. 

    The impact of climate change related reef degradation and loss on dive tourism destinations 
is also an area of uncertainty. Reef health, including the impacts of coral bleaching, is regarded as 
important to the experience and satisfaction of dive tourists. Studies for Zanzibar and Mombasa 
found that awareness of bleaching among tourists was low, but appeared to increase after bleaching 
events. 

   
Image 1. A Conceptual framework  for analysis  of  tourist response to climate change  
 
 

 
 
    Climate change is but one aspect affecting tourist motivation and demand, and its 

varied influence on motivation has received little consideration in tourism literature, although the 
psychological effects of climate change have been noted elsewhere. Some motivations will be 
unaffected by climate change, while others will be positively or negatively affected. For example, 
safety and security needs may be broadly affected by climate and environmental change. For the 
majority of travel motivations, the influence of climate change is anticipated to be negligible or 
mixed (positive and negative). Not all motivational factors for travel are equally important, with 
factors relating to ‘novelty’, ‘escape/relax’ and relationship’ having greater importance than others. 
However, there is little empirical understanding of how these specific motivational factors will be 
affected by climate change. 

    Motives for travel are also interlinked with destination attributes. The destination or 
site chosen for a given holiday or leisure activity has to meet motivational demands and provide 
satisfactory experiences in order to be successful. However, destinations appeal to tourists for a 
number of reasons, including their uniqueness; perceived authenticity; tourist resources, including 
climate; travel time and travel cost; perceived safety and security; existing facilities, services, and 
access; andhost hospitality. The respective combination of destination attributes and travel motives 
results in a destination’s specific attractiveness (see  Figure 1, points 1 and 4). It appears that all of 
these destination attributes will be influenced by climate change, though some will be more affected 
than others. 

There are fundamentally different timelines as to when the impacts of climate change will 
become relevant for tourism transport and destinations. Impacts resulting from extreme climate 
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events or climate sensitive environmental changes (e.g., coral bleaching), for instance, can occur at 
anytime and are difficult to project. 
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Агротуризм – ауылдық елді мекендерде ұйымдастырылатын, келуші қонақтарға 

орналасу, тамақтану, демалыс, экскурсиялық қызмет, көңіл көтеру мен спорттық іс-шаралар, 
белсенді туризм түрлері, аңшылық пен балық аулау, әдет-ғұрып пен білімдерін жетілдіруге 
арналған кешендік қызметтерді жасау және ұсыну қызметінің түрі. Сонымен бірге 
агротуризм саласы ауылдық елді мекен тұрғындарын жұмыспен қамту, негізгі өндіріс көлемі 
мен азаматтардың жеке табысын демалыс пен рекреация арқылы ұлғайту құрамын 
қамтамасыз ететін ауыл шаруашылығының белгілі бір бөлігі. 

Агротуризм – ауыл туризмі, агро-сауық (agri-tainment), агромәдениет туризмі ретінде 
белгілі. Жалпы алғанда оның Америкада және Еуропада пайда болуының ұзақ тарихы бар. 
XIX ғасырдың соңына қарай қаладағы тұрғылықты халық ауылдағы туыстарына жаздың 
аптап ыстығы мен қаланың шуынан шаршағандықтан қонаққа баруды әдетке айналдырған. 
«Ауылдық» сапарлар 1920 жылдан бастау алады, себебі саяхатты жеңілдететін 
автомобильдер шығарыла бастады. 1930-1940 жылдар аралығында ауылдық демалыстар Ұлы 
тоқырау мен Екінші дүние жүзілік соғыстың қысымынан шаршаған адамдарға күштерін 
қалпына келтіру амалы ретінде байқалған болатын [1]. Атқа міну, үй жануарлары қожалығы 
және жалпы шаруашылықпен байланысты ностальгия 1960-1970 жылдары үлкен 
қызығушылыққа ие бола бастады. Бұл 1980 және 1990 жылдары фермалық демалыс 
орындарына, ранчоларға, коммерциялық ферма турларына және «Керует&таңғы ас» 
(Bed&breakfast) фермаларына деген сапар шегулердің  жиілеуіне алып келді. Себебі ауылдық 
тәжірибеге деген баяу қарқынды сұраныс қазір ауылдық негіздегі демалыстан маңызды 
кәсіпке айналдырушы катализатор қызметін атқаруда. Дәл айтқанда, агротуризм саласы 
экономикаға тікелей ықпал етуші құралға айналды. 

Елбасымыз Қазақстанның бай әрі тамаша табиғаты, қайталанбас тарихи-мәдени 
ескерткіштері елімізде туризм индустриясын өркендетуге мол мүмкіндік беретіндігін айтып, 
өз Жолдауында туризмді ел экономикасының тұрақты дамуының басым бағыттарының бірі 
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ретінде іске жаратуды ұсынды. Туризмді дамыту жаңа жұмыс орындарын ашуға, өңірдің 
инфрақұрылымын жетілдіруге, сондай-ақ ауыл шаруашылығына, жеңіл өнеркәсіпке, 
құрылысқа оң ықпалын тигізетіндігін алға тартты. Бүгінгі таңда туризм индустриясынан 
түскен табыс мұнай өндірісі мен машина жасау өнеркәсібінен кейінгі 3-орында тұр. 
Сарапшылардың пайымдауынша, 100 мың турист қалада шамамен 2 сағат болған кезде 350 
мың АҚШ долларын жұмсайды екен. Туризм әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің оннан бір 
бөлігін, халықаралық инвестицияның 11 %-дан астамын, әлемдік өндірістің әрбір 9-шы 
жұмыс орнын қамтамасыз етеді. 

Қазіргі уақытта еліміздегі агротуризмге байланысты көптеген көзқарастар қалыптасқан. 
Тұтастай алғанда агротуризм экологиялық туризмнің бір түрі ретінде, ауылдық елді мекенде 
жүргізілетін, территорияның табиғи ерекшеліктері мен тарихи, мәдени әлеуетіне негізделген, 
ауылдық елді мекенге келуші туристерге міндетті орналасу орнын ұсынатын және де 
жергілікті ауыл тұрғындарын туристік қызметке қызықтыратын туризм болып саналады.  
Қазақстандағы агротуризмнің даму мүмкіншілігін бағалау үшін шетелдік туристерге 
арналған туристік нарық қызығушылықтарына талдау жүргіздім.  Жүргізілген зерттеулер 
нәтижелері бойынша Қазақстанға келуші туристердің бұл елге сапар шегуінен күтетіндері 
өзіндік ерекшеліктерге ие. 

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, елімізге келуші шетелдік туристердің көпшілік бөлігі 
агротуризм саласы бойынша жабайы табиғат пен көлді далаларға сапарға шығуды ұнатады. 
Сонымен қатар Қазақстандағы агротуризм саласы экологиялық туризм, сафари-туризм, 
мәдени-танымдық және спорттық-атпен серуен туризмімен тығыз байланыста болып 
дамиды. Далалық сафари мен тарихи-ұлттық турлар агротуризм саласымен тікелей 
байланыста ұйымдастырылады. Бір жағынан Қазақстанның далалық аймақтары ауылдық елді 
мекендерде орналасқан, ал екінші жағынан тарихи және ұлттық дәстүрлердің басым 
көпшілігі дәл сол ауылдық жерлерде сақталынған. Зерттеу бойынша, агротуризмнің 
дамуында сафари-туризм маңызды орын алады, алайда инфрақұрылымның дамуы төмен 
деңгейде. Ал одан кейінгі орында мәдени және ұлттық дәстүрлерге негізделген агротуризм 
алады [2]. 

Агротуризмді ұйымдастырудың қазақстандық тәжірибесіндегі сәтсіздіктің басты себебі 
– әзірше ұсыныстың ауқымды нарығын ақпараттық түрде қалыптастыра алмауында. Турөнім 
өндірушісінің тұтынушымен еш делдалсыз тікелей байланысуы тиімді көрінуі мүмкін. 
Алайда туристік нарықтың сипаты дәл осындай тік байланыс тұтынушыға арналған таңдау 
мүмкіндігін тарылтады: ұсыныс бойынша көлемді ақпараттың жоқтығы, жүйесіздігі, әр түрлі 
жарнамалық-ақпараттық құралдарда шашырап келуі. Сол кезде нарық мүлде орнамайды: 
агротуристік өнім сатып алушысының таңдауы шектеулі, егер ол шын мәнінде болса. 

Ауыл аумағындағы демалыстарға көлемді сұраныстың болуының өзінде де ауыл 
шаруашылығындағы белгілі бір кәсіптің иегерлері төмендегі қызметтерді жүзеге асыра 
алмайды. 

Біздің еліміздегі агротуризм саласында қолданылған үлгілерді қарастырып көретін 
болсақ: 

- жеке агротуристік шаруашылық, бұл үлгінің келешегі бар деп қарастырылмайды; 
- монопологиялық нарық, ол негізгі табысты алады, әлбетте шығындарға да ұшырайды. 

Фирма қызметтер сапасын өзі бақылайды. Турөнімнің ақпараттық түрге көшуі турфирманың 
жеке ақпараттық базасы негізінде іске асады. Дегенмен нарық монополиялық түрде қала 
береді. Агротуризм секторына осындай профильді бірнеше фирмалардың шығуымен 
олардың арасында орналастыру орындарының иегерлері үшін бәсеке пайда болуы мүмкін. 
Ал бұл иегерлер сол сәтті пайдаланып қызметтердің бағасын өршітіп жіберуі мүмкін; 

- агротуристік шаруашылықтардың жергілікті жүйелерінің ақпараттық 
технологияларды қолдануынсыз қалыптасуы. Ескерілгендей ақпараттық технологиялардың 
болмауы жергілікті жүйелерге айтарлықтай дамуға мүмкіндік бермейді;  

-   агротуристік сектордың жергілікті биліктің қолдауымен жүзеге асуы. Дәл осы жерде 
жергілікті биліктің қолдауымен, үй шаруашылығы немесе жанұялық қонақ үй кәсібі 
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көмегімен материалды-техникалық, кадрлық және қаржылық ресурстар – орналастыру, 
тамақтандыруға арналған құралдар іске асырылады.  

Белгілі жерде жасалатын турөнім – туристік қызметтердің кешенді қызметі ретінде 
өндіріледі. Жергілікті билік берілген жердің тартымды бейнесін жасауда, туристік 
маршруттарды кіріс жолдарымен картографиялық және басқа мағынада қамтамасыз етуде 
маңызды рөл атқарады. Нақты туристік өнімді жасауда анықтаушы рөлді жергілікті 
қауымдастықтар атқарады. Алайда турөнімді нарыққа жылжытуда олар қосалқы мүшеге 
айналады. Бұл сонда дәл осы жағдаймен байланысты [3]. 

Сонымен қатар маркетинг және жарнама – туриндустрияның шығынды көп қажет 
ететін бөлігі. Егер де агротуристік шаруашылық өзінің турөнімін индивидуалды түрде 
жылжытумен айналысса, ол өте тиімсіз шара болушы еді. Жарнама мен маркетингке кететін 
ауқымды шығындар ауыртпалық туғызушы еді, олар жергілікті нарықтың өзіне тауарын 
жылжыта алмайды. Теледидар мен радио секілді тиімді құралдар  өздерінің қымбаттылығы 
себебінен қол жетімсіз болушы еді, ал арзан бағалы құралдар тиісті әсер қалыптастырмайды. 
Заманауи ақпараттық құралдарынсыз және кәсіби даярланған маркетинг пен жарнамасыз 
агротуристік кәсіп турқызметтің «шикі» өндірісінен алыстамаушы еді. 

Көптеген муниципалитет агротуризмде жергілікті экономиканың қосалқы секторын 
көреді. Әйтсе де туристік саланың сипатының қарамағына сай, біз жоғарыда дәлелдеп 
көрсетпек болған өз субъектілеріне және жергілікті бюджетке жоғары табыс әкелу мен 
агротуризмді тұрақты функционалдау жергілікті үстіңгі масштабты нарықты 
қалыптастыруда ғана жүзеге асады. Шашыраңқы муниципалитетке бұл мәселені шешу 
қиынға соғады.  

Мұндай функциялардың турөнімді нарыққа жылжыту секілді ұйымдастырушылық 
және ақпараттық қамсыздануы, маркетинг және жарнама агротуризмде маманданған 
агротуристік шаруашылықтар мен турфирманың бірігуіне жатады. Дәл осы агротуризмдегі 
одақтар турөнімді ақпараттық түрге ауыстырумен айналысады. Олар агротуристік объектілер 
бойынша жинақталатын және олармен көрсетілетін қызметтер туралы, сонымен қатар 
аймақтардың туристік ресурстары жөнінде толық ақпараттардың орталықтандырылған 
порталдарын құрады. Бұл порталдар өзін-өзі өтейтін бизнес-бірліктер болуы қажет. Жалпы 
өз ақпараттарын турфирмаларға сатады, не броньдаудың орталықтандырылған жүйесі 
ретінде қызмет етеді. Агротуристік портал қол жетімді, кез келген адам қолдана алады. Бұл 
тұтынушылардың санын көбейтеді. Қажетсінбейтіндер турагенттікке барады, ал өздігінен 
демалыс орнын тапқысы келетіндер қажетті орнын тікелей броньдай алады. Сатылым кезінде 
турфирмалар қызметтер пакетін кеңейте алады.  

Қазақстандағы агротуристік сектор дамуын шешу үшін бірінші кезектегі сурет 1-де 
көрсетілген мәселелерді шешіп алған жөн. 
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Сурет 1. Қазақстандағы агротуризм саласын дамыту үшін шешілуі тиіс мәселелер 
Ескерту – Сурет пайдаланылған әдебиет [4] негізінде автормен құрастырылған 
 
Сонымен агротуризмді дамыту арқылы туриндустрияның заманауи секторына 

айналдырудың өзекті элементі – турөнімді ақпараттық күйге ауыстыру, интерактивті 
порталдағы ақпаратты жинақтау және турөнімнің электронды нарығын жасау. Бұл 
функциялардың орындалуының ұйымдастырушылық орталығы – агротуристік бизнес 
субъектілерінің одағы. 

Қазақстандық жағдайда ұйымдастырушылық қызметтерді өз мойнына жергілікті 
әкімшілік алады. Туризм саласындағы «ширағырақтарда» сәйкестендірілген құрылымдар 
жасалады – ресурстық және т.б. Олар алдыңғы қатарлы кеңес беру органдары болып 
табылады. Бірақ бұл органдардың керекті квалификациясы жоқ, жергілікті турөнімді 
аймақтық және одан жоғары нарыққа жылжытуға шамасы жетпейді. Бұл жергілікті 
турфирмалар үшін де қиынға соғады: олардың ірі нарықта жұмыс істеу тәжірибесі аз, 
маркетинг пен жарнамаға кететін ресурстары да шектеулі, және де «гудвилдің» –  
атақтылықтың жоқтығы.  

Дәл осы жергілікті турөнімнің аумақтық және одан жоғары  ұсыныстар нарығын 
жасауы, әсіресе, атап кетсек, агротуристік өнімдер қалыптасуы – бүгінгі күнгі басты мәселе. 
Ал ол турқызметтің басты тұтынушысы орналасқан жерде шешіледі. Осыдан қазақстандық 
ауылдарда агротуристік өнім ұсынатын нарықты жасаудағы императив жергілікті мекен 
аралық, аймақтық және аймақаралық агротуризм субъектілерінің кооперативі болып 
табылады. Сәйкестендірілген ұйымдастыру орталықтарын жасаушы агротуризм 
субъектілерінің одағы арқылы агротуристік объект бойынша интерактивті порталы бар 
ақпарат базасын құрастыру және қолдау жолымен ақпараттық технологияларды қолдану 
атқарылады. 

Нарықты бастапқы этапта құрастыру мәселесін шешу үшін төмендегідей қызметтерді 
атқару қажет: 

- ұйымдастырушылық қамсыздандыру облысында – агротуристік бизнес 
субъектілерінің бірігуі (қызметтері: агротуризммен айналысқысы келетін тұлғаға барлық 
сауалдары бойынша кеңес беру; тіркеу; агротуристік объектілерді шағын несиелеудегі 
арналарды ұйымдастыру; алғашқы ақпараттық қамсыздандыруды ұйымдастыру; агротуризм 
секторы бойынша жарнамалық және маркетингтік істің ұйымдастырылуы; турөнімнің 
ақпараттық түрге ауысуы; келешекте сертификаттау қарастырылған); 

- ақпараттық қамсыздандыру облысында – масштабты интерактивті ақпарат базаның 
осы біріккен құрастырылған базаның жергілікті турөнімді ақпараттық күйде ұсынудың кең 
нарығын қалыптастыру; 

- құқықтық қамсыздандыру облысында – нормативті-құқықтық базаны қажетті 
деңгейде толықтыру; 

- қаржылық қамсыздандыру облысында – агротуристік объектілердің жеңілдетілген 
несиелеу жүйесін ұйымдастыру (агротуристік шаруашылықты шағын несиелеу), қажетті 
кәсіби дайындық бағдарламасын қаржыландыру, стратегиялық тапсырма жүзінде – ауыл 
аумағының инфрақұрылымын қаржыландыру (ең бастысы, жол, электр және сумен 
жабдықтау, телефонизация) [5]. 

Жоғарыда айтылған мәселелер биліктің минимум аймақ деңгейіндегі саяси қолдауын 
қажет етеді. Мұның өзі Батыс елдерінде қолданылатын тәжірибелер көрсетіп отырғандай, 
агротуризм секторында нарық механизмін жіберуге жеткілікті. Алайда, барлық мәселелер 
сауатты, тез, оңай шешімін сәйкесінше құқықтық және қаржылай қамсыздандыруды 
ұсынатын саяси қолдау орталығы болғанда ғана табады. Бұл жағдайда осы кәсіп 
қазақстандық ауылдарды стратегиялық әлеуметтік- экономикалық және қоғамдық қолдайтын 
саяси жоба ретінде қарастырылуы тиіс және үкімет деңгейінде саяси шешімді талап еткені 
жөн саналады.   

Біздін ойымызша, еліміздегі агротуризм саласын қалыптастыру мен одан әрі жақсы 
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дамытуда міндетті түрде шетелдік тәжірибені қолдана білуіміз қажет. Мұнай мен газдан 
басқа Қазақстанда аса ірі табиғи ландшафтар, табиғаттың адам қолы тимеген бөліктері 
кездеседі. Бұл табиғи қорлар агротуризм саласының маңызды инфрақұрылымын құруға, 
ауылдың жағдайын көтеруге септігін тигізеді. Агротуризм саласының ұйымынан келетін 
әсер жылу-энергетикалық ресурстарды пайдаланғаннан нашар бола алмайды. Агротуризм 
саласы арқылы еліміздің ауыл тұрғындары Италия мен Франциямен салыстырғанда 
жақсырақ табыс таба алады. Бұл үшін ауылдық тұрғындар мен ұйымдастырушылар туристер 
алдында қорқынышын бәсеңдетіп, осындай жолмен де маңызды табыс табуға да болатынына 
сенулері керек. 

Қазақстандағы ауылдық елді мекендердің экономикалық және әлеуметтік мәселелерін 
шешуде агротуризм саласының объектілері басты рөл атқарады. Олардың белсенді қызметі 
халықтың тұрақты әрі салмақты табыс табу мен жұмыспен қамтуды көбейтуді, ауыл 
шаруашылығы өндірісі мен ауыл инфрақұрылымын дамытуды, тарихи-мәдени орындар мен 
табиғи ескерткіштердің, ауылдық дәстүрлер мен кәсіптердің сақталуы мен жаңғыртуды т.б. 
қамтамасыз етеді. Сол себептен агротуризм саласы туризмнің бір түрі және жаңа бағыты 
ретінде қалыптасады.  

Агротуризм саласы туристерге ұсынылатын әр түрлі қызметтердің жинағы ретінде 
қалыптасады: ауылдық үйлерде орналасу, ауылдық мәдени, ойын-сауықтық іс-шараларға 
қатысу мен көкке жорыққа шығу, жергілікті асхананың, кәсіпшілік пен ауылдық салт 
дәстүрлердің құпияларымен танысу. Туристік қызметтер кешенін қалыптастыруда басты 
орынды: зоо және фитотерапия, олардың құпияларын меңгеру, ауылдық монша, балық аулау, 
аң аулау, атпен серуендеу, саңырауқұлақ пен жидек теруге жорыққа шығу т.б. алады. 
Дамыған агротуризм саласы негізінен туристер мен ауылдық тұрғындарға білім беру, 
туристерді орналасу орындарымен, тақырыптық семинарлар, экскурсия және адамдардың 
қоршаған ортамен қарым-қатынасы мәселесіндегі эко-саяхаттармен тығыз байланыста 
қалыптасуы қажет. Аталған білім беру формалары тұрғындардың қоршаған ортаны 
қорғаудағы экологиялық білім деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Осылайша Қазақстандағы 
агротуризм саласының төмендегідей ұйымдастырушылық-экономикалық тетіктері 
қалыптасады 
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Ғылыми жетекші - Рустемова С.М. 
 

       Мақалада жалпы қонақ үй шаруашылығының даму тарихына анықтама беріліп, 
Қазақстан қонақ үй шаруашылығының даму тарихы мен дамыту мүмкіндіктеріне сипаттама 
берілген. Бізге белгілі мәліметтерге қарағанда,Қазақстанда қонақ үй шаруашылығын дамыту 
әлі де болса кенже қалып келе жатқан салалардың бірі екеніне,оған мемлекеттің қолдауы 
қажет екеніне көз жеткіздік. 

Негізгі ұғымдар:қонақжайлылық, қонақ үй,тарих т.б 
      Қонақ үй шаруашылығының тарихы мен қазіргі жағдайын айтпас бұрын  «қонақ 

үй»сөзінің анықтамасын біліп алумыз керек.Сонымен,қонақ үй дегеніміз  уақытша тұруға 
арналған кәсіп орын. Қонақ үйде рұхсат етілетін минималды бөлмелер саны 10 болуы тиіс. 
Қонақ үй бұлқолданушыларға қаражат   деңгейіне   байланысты  номер  түрін  ұсынатын, 
тәулік    бойы технологиялық  процессте  жұмыс  істейтін,  негізгі   қызмет  пен 
 қоса қосымша қызмет түрлерін көрсететін,   өнімдерін  ұсынатын    және   ыңғайлық  пен 
комфорт тудыратын ғимарат[1]. 

          Ал қонақжайлылық –кез келген қамқор қызмет көрсетушінің құпиясы.Туристік 
қызметтер өндірісі мен демалыс орнының жайлылығы, қызметкерлердің жақсы қызмет 
көрсетуінің үйлесімділігі [2]. 

          Ең алғаш рет қонақ үй өнеркәсібі түсінігі антика заманында қолданыла бастаған. 
Антика заманы тарихи ғасыр ретінде белгілі. Бұл  мәдениет әлемі және қайталанбас 
тағдырымен және жекелігімен тарихи ортада өмір сүрген адамдар әлемі. Ең алғаш рет қонақ 
үй өнеркәсібі туралы ескі манускриптерде – Вавилонның патшасы Хаммурапидің кодексінде 
таверналардың иелеріне билік жөнінде әңгімелерді жеткізіп отыруын жүктеген. 
Келушілердің құрамы әртүрлі болған.Кейбіреулері «қонақжайлық» сөзі ескі француз сөзі 
«ospis» — біртүрлі қабылдау деп жобаласа, енді біреулері латын сөзі «hospitalis» дегенді яғни 
– қонақжайлық дегенді білдіреді деген. Қонақжайлар – дәл осылай антика дәуірінде өз 
үйінде жанұясымен қоса күтетін адамдарды атаған. Қонақжайлармен шетелдік мемлекеттер 
қарсылықты көмек, достық және   қорғаныс жөнінде келісім құрған.«Қонақжайлық» түсінігі 
адамзат өркениеті  сияқты ескі түсінік. Қонақ үйдің ең алғаш шығуы, адамдарға қызмет 
көрсету кәсібімен, түнгі жатар орнына тоқтау себебтерімен тікелей байланысты.Қонақ үйлер 
әдетте бір елмен басқа елдерге баратын басты жолдардың бойында орналасады. Сонымен 
бірге жолаушыларды күтумен қатар, қонақ үйлерде үкімет қызметкерлерімен өкілдер жұмыс 
жүргізеді. Қонақ үйлерде адамдарға түнеу, баспана, сол жерде тамқтандырады, аттарын 
ауыстырады.Орта ғасырларда Еуропада тұрақты аулалар монастырлар кезінде соғыла 
бастады. Шіркеу жолаушылары діни қызметкерлерге, әулие жерлерге саяхаттаушыларға 
арнап қонақ жайлар ұйымдастыруды міндеттеді.Уақыт өте келе тегін қонақжайлылықтан 
кіріс табуға есептелінген мекемелерге айналды. Алғашқы қонақ үйлер бастамасы Таяу 
шығыста, Орталық Азияда және Кавказияда орын ала бастады. Шөл далалар мен таулы 
үстірттерде саудагерлер тауар керуендерімен жолаушылайды. Олар әдетте  шатырларда, кеу 
кездері керуен сарайларда, әр түрлі қонақжай кешендерінде, адамдардың арнайы түнеу 
орындарында жайғасты. Сауда  байланысының дамуына байланысты Еуропада қонақжай 
шаруашылығының біршама өсуіне әкеп соқтырды. Мысалы XIV – ғасырда Миланда 150 
қонақ үйі орын алды. Дегенмен ол кезеңдегі қонақжай шаруашылығы ең төменгі сатыда еді. 
Қонақ үйлерде ешқандай жағдай болмады, санитарлық  деңгейі өте төменгі жағдайда болды. 
XVIII–XIX ғасырлардағы мемлекетаралық экономикалық және саяси байланыстардың өсуі, 
Еуропа қалаларындағы қонақ үй шаруашылығының тез дамуына ықпал етеді.Қонақ үй 
жұмысы үлкен табыс әкелетін маңызды салаға айнала бастады.XIX ғасырдағы өндірістердің 
дамуы  қонақжайлығы, туризмнің дамуымен байланысты.Теңіз жағалауларында, минералды 
су көздері маңында табиғаты керемет орындарда ірі және ұсақ қонақ үйлер құрылыстары бой 
көтере бастады. Олардың уақыт өте келе техникалық жабдықталуы, қонақтарға арналып өте 
ыңғайлы жағдай жасалынып қызмет көрсетудің әдістері және түрлері өзгерді.Экономиканың 
бұл облысында компаниялар, акционерлік қоғамдар, корпорациялар және синдикаттар пайда 
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бола бастады.Осындай біріккен ірі мекемелер өз еліндегі қонақ үй  шаруашылықтарын 
басқара отырып, сондай – ақ басқа мемлекеттерде қонақ үй тұрғызумен айналысты.Лондонда 
қонақ үй синдикаты, Францияда «Қонақ үй қожайын одағы» құрылды. Бұл мекемелердің  
жеке иегерлері нөмірлерге бағаларын белгілеп, қонақ үй қызметкерлері мен мамандар 
даярлап туризмнің дамуына жағдай жасады.1906 жылы «Халықаралық қонақ үй иелерінің 
одағы» құрылып, әр түрлі әлем елдерінің 1700 қонақ үй иегерлерін біріктірді[3]. 

Қазақстанда да  қонақ үй шаруашылығының көне тамыры тереңде жатыр. Оның пайда 
болуы алғашқы қоныстардың, көлік жолдарының және сауда қатынастарының дамуымен 
байланысты.Алғашқы қонақ үйге ұқсас ғимараттардың ашылуын біздің эрамыздың алғашқы 
ғасырына қатыстыруға болады.Ұлы Жібек жолы бойындағы аймақтардың зерттелуінен біз 
көне көпестермен саяхатшылардың үлкен керуендермен түйелер арқылы қатынайтынын 
білдік.Олар керуен жолының бойындағы қалаларда немесе елді-мекендерде шатыр құрып 
түнейтін болған.Қазақ хандығының құрылуы қонақ үй шаруашылығына еш кері әсерін 
тигізбей,бірқалыпты дамуды байқатады. Қонақ үй кешендері дамуының одан арғы тарихы 
Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңі болып табылады. XIX ғасырдың алғашқы жартысының 
соңына қарай Қазақстан толығымен Ресей империясының қол астына енген кезде соғыс 
қорғаныстарын,жаңа жолмен қалалардың салынуы қонақ үй шаруашылығының одан ары 
қарайғы дамуын талап етті. Сол жылдардағы қонақ үйлердің мысалы ретінде 
бекеттірді,қонақ үй палаткалармен шатырларды айтуға болады. Осылайша қарқынды 
дамыған  Қазақстан қонақ үй шаруашылығы 1903 жылы  Алматы қаласында алғашқы 
«Европа» қонақ үйінің салынуына әкеп соқты.Тарихты артқа тастаған Қазақстанда қазір 
1559-қа жуық қонақ үй жұмыс істесе,оның басым көпшілігі Астанада, Алматыда, 
Қарағандыда, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан обылыстары аумағында 
орналасқан.Қонақ үй шаруашылығын туристік шаруашылықтан бөліпқарауға болмайды. Ал 
соңғысымен біздің елдің жағдайы тамаша емес. Әрине сыртқы туризм бізде біршама жақсы 
дамыған: қазақстандықтар үшін шетелде демалуды әдетке айналдырған – 45,8%, ішкі туризм 
бойынша – 37,9% көрсетсе, туристердің Қазақстанға келу көрсеткіші небәрі 16,3%-ке ғана 
жетеді. Мемлекет осылардың соңғысына мұқтаж, себебеі оның арқасында елге шетелдік 
валютаның көп келуімен, өндіріс салаларының қарқынды дамуына бастау алады. Қазақстанға 
туристерді келтіру үшін бірқатар жұмыстар атқарып, оның ішінде қонақ үй 
инфраструктурасын қолға алу керек. Еліміз қарқынды дамудың нарықтық жолына 
түскендіктен Қазақстан көптеген шетелдік әріптестерімен жұмыс жасап, әр қаладағы 
біріккен өнеркәсіптермен және шетел өкілеттіліктерімен қатар әр қаланың қонақ үй өмірі 
біршама қайта жанданды. Жаңа қонақ үйлер пайда болып, ескілері жаңартылып немесе қайта 
күрделі жөндеуден өткізілді [4]. Айта кетерлік жайт, Қазақстандағы бірдей жұлдызды қонақ 
үйлердің сапа деңгейінің әр түрлі екендігі ешкімге жұмбақ емес. Тіпті арнайы маман емес, 
қарапайым турист көзімен-ақ кейбір жұлдызы төмен қонақ үйлердің қолайлығымен қызмет 
көрсету деңгейі, оның жоғары жұлдызды «ағайындарына» қарағанда әлдеқайда биік 
екендігін көруге болады. Дәлірек айтсақ, сол сияқты, бірақ төмен деңгейлі бағамен қолайлы, 
европалық деңгеймен салынған 3 жұлдызды қонақ үй, тек бизнес туристерге ғана емес, 
сонымен қатар Қазақстанның табиғат кереметін тамашалауға келген қарапайым шетел 
қонақтарына да ұнайтыны сөзсіз. Сондықтан да Қазақстан қонақ үйлері ең алдымен елге 
келетін туристер ағымының 86 % құрайтын алыс шетел адамдарының, содан кейін тек 14 % 
құрайтын ТМД туристерінің қалауынан шығуға жұмыс істеуі қажет[5]. 

Қонақ үй шаруашылығын дамытуда айтарлықтай биік белестерге жету үшін осы 
қызметте қызмет ететін мамандардың білім деңгейін, қызметтер түрін арттыру керек. 
Сонымен қатар осы қызметтегі қызметшілердің жұмыс бағдарлары нақты болғаны жөн. 
Қонақ үй қызметінің шаруашылығы – бұл адамдар арасындағы тығыз қарым-қатынас,  
алушы мен сатушы арасындағы байланыс.Қызмет көрсетушілердің күш қуаты 
демалушыларға арналып, қонақтардың ой-көңілін жаулап алу мақсатында үлкен дәрежеде 
қызмет көрсету. Туризм саласындағы қызметкерлердің нақты жұмыс барысы, жұмыс 
уақыты, демалыс уақыты тура белгіленсе, онда бұл салада үлкен жетістіктер, атақ абыройға 
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ие бола алады. Аз ғана уақытқа болса да туристер үшін қонақ үй – ақылы өз үйі. Ал үйде 
адам өзін жақсы сезініп, көтеріңкі көңілде болып, оны әрқашан шын жүректен күтіп 
алатындығына, оның барлық сұраныс түрлерін қанағаттандыратындығына сенімді болуы 
шарт. Осындай жолмен ғана қонақ үйді туристердің екінші үйі ретінде, осы үйге қайта –
қайта келу тілегін қалыптастыру керек. Қонақ үйдің негізгі мақсаты – туристер үшін сапалы 
да саналы қызмет көрсету, оларға барлық жағдайды жасау арқылы қонақ үй өзінің деңгейін 
әлемдік дәрежеде көтере алады.Елімізде қонақ үй шаруашылығы соңғы жылдары даму 
үстінде.Аса ірі қонақ үй кешендері салынып,жеке,кіші отельдер саны артып,ескі қонақ үйлер 
жүйесі жаңғыртылуда. Алайда отандық қонақ үй сервисі мен қызмет көрету сапасы жоғарғы 
дәрежеде деп айтуға алі ерте.Алдағы уақытта қонақ үй шаруашылығының дамуы туризмнің 
дамуымен тікелей байланысты. 
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 «Егер сен қатты шөлдесең, құмыраның көлеміне де қарамайсың», - дейді шығыс 

даналығы. Шынында да адам мереке кезінде үстелге отырғанда,  жан-жағының келісті, 
салтанатты болғанын, үстел әзірінің талғаммен жасалғанын, қызмет көрсетудің мінсіз 
болғанын қалайды. Себебі өте ерте заманнан мерекелік үстел адамзат мәртебесін көрсетудің 
бірден-бір көрсеткіші болып табылған.  

Ас дайындау өнері барлық өнерлердің ішіндегі ең көнесі. Ол алғашқыда Азияда, кейін 
Греция арқылы Римге келген.  Венеция республикасының гүлденуімен итальяндық ас үй  
кеңінен дами бастайды.  

1533 жылы итальяндық ханшайым Екатерина Медичи Генрих ІІ-ге тұрмысқа шығады 
және Италиядан Францияға өзімен бірге аспазшыларын да ала келеді. Француз королінің 
сарайында жаңа астың түр-түрі беріле бастайды және пышақ пен шанышқының көмегімен 
тамақ жеу дәстүрі пайда болады.  

Француздықтар бұл жаңалықты тез меңгеріп алады, Людовик ХІҮ тұсында француз ас 
үйі Еуропадағы ең таңдаулы ас үй болып есептелді. Көп уақыт бойы еуропаның көптеген 
елдерінің аспаздық өнері Францияның ықпалында болып келген [7].  

Бүгінгі күні ас және мерекелік дастархан мәдениетінің жаңғыруы байқалады. Қазіргі 
талапқа сай ыдыстар, ас үй құралдары мен жаулықтары жетілдірілуде. Осыған орай 
қоғамдық орындардағы тамақтану кәсіпорындарының қызмет көрсету сапасына деген талап 
күшейтілген.  

Тамақтану кәсіпорынның жұмыс мақсаты – тамақтағы адамның қажеттілігін 
қанағаттандыру. Тамақты қолдану процесі адамдармен қарым-қатынас, тәрбиелеу, ойын-
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сауық процестерімен сәйкес келеді [9].  
Қоғамдық орындардағы тамақтану адам өмірінде аса маңызды рөл атқарады. Қазіргі 

кезде  жұмыс істейтін адамдар уақыттың тапшылығынан қоғамдық жерлерде тамақтануға 
мәжбүр екені белгілі. Сонымен қатар алып қалаларға іс-сапармен немесе туристік мақсатпен 
келген адамдарды қосыңыз. Осы жағдайда тамақтану кәсіпорындарының  маңызы арта  
түспесе, кемімейді. Олар адамдарға қызмет көрсетудің түрлі формалары мен өнімдердің түр-
түрін  ұсынады.  

Қоғамдық орындарда тамақтандыру кәсіпорындарының бес түрін көрсетуге болады: 
мейрамхана, бар, кафе, асхана және дәмхана. Кәсіпорын түрлері бір-бірінен қызмет көрсету 
түрлерімен, аспаздық өнімдерімен және тұтынушыға көрсететін қызмет түрлерімен 
ерекшеленеді [4].  

- мейрамхана; 
- бар; 
- кафе; 
- асхана; 
- дәмхана. 
Мейрамхана және барлар – қызмет көрсету деңгейі бойынша люкс, жоғарғы және 1-

ші деңгейлі болып жіктеледі. 
• Люкс – қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнындағы сауда залдарының архитекторлық 

ансамбілі мен интерьері аналогсыз көркем әшекейленген және комфорттылық  ең жоғарғы 
дәрежеде ұйымдастырылған. Мейрамханаларда фирмалық және тапсырыстық тағамдардың, 
тәтті және ұнды-кондитерлі өнімдердің, барларда фирмалық және тапсырыстық сусындар 
мен басытқылардың түрлері көп болу керек. 

• Жоғары дәрежелі - интерьері жақсы талғаммен орындалған, тағамдар мен 
сусындардың түрлі ассортименттілігі, залдардың комфорттылығы ескерілген болу керек. 

• Бірінші дәрежелі – үйлесімділікпен орындалған, күрделі және жай дайындылықтағы 
тағамдар мен сусындар қарастырылған. Негізгі қызметкерлер: даяшы, бармен, метрдотель 
[3]. 

Мейрамханаларда бизнес – ланч, кешенді мәзірдегі ас, кешкі ас, жексенбілік бранч, 
үйлену тойы және туған күн кештері ұйымдастырылады. Люкс және жоғарғы дәрежелі 
мейрамхана мен бар қызметкерлерінің киімдерінде кәсіпорынның эмблемасы міндетті түрде 
болу керек [1]. 

Вагон-мейрамхана – ұзақ мерзімді поездардағы жолаушыларға арналған кәсіпорын. 
Олар тұтынушылар залымен, өндіріс бөлмесімен, жуу бөлмесімен, сервизді бөлмесімен, 
бармен жабдықталған. Қызмет көрсету даяшы және буфетшімен жүзеге асырылады. 

Вагон-кафе – вагонның жартысын алатын, 20 орынды кәсіпорын. Өндіріс бөлмесінің 
қоймаларымен және жуу бөлмесімен жабдықталған. Өз - өзіне қызмет көрсету әдісі 
қолданылады. Кей – кезде қызмет көрсету буфетшімен де жүзеге асырылады. 

Вагон-бар – вагон ішінде бар стойкасымен жабдықталған, әртүрлі алкогольді, 
алкогольсіз сусындар, нан-тоқаш өнімдері, десерт сатылатын кәсіпорын. Қызмет көрсету 
барменмен жүргізіледі. 

Вагон-буфет. Қызмет көрсету әдісі - өз-өзіне қызмет көрсету [8]. 
Кафе – мейрамханамен салыстырғанда тағамдар мен сусындар ассортиментінің кем 

болуымен сипатталатын кәсіпорын. Металдан, фарфордан, жартылай фарфордан, шыныдан 
жасалған ыдыс-аяқтар, тот басылмайтын болаттан жасалған құрал-аспаптар, мата және қағаз 
майлықтар қолданылады. Мәзір компьютерде теріліп, картон қабығымен қапталады.  

Асхана – қоғамдық тамақтандыруда ең көп таралған кәсіпорын түрі. Орналасуына 
және тұтынушылар контингентіне байланысты жалпы типті және өндірістік болып екіге 
бөлінеді.Тағамдар ассортиментіне: салқын тағамдар мен басытқылар, бірінші және екінші 
ыстық тағамдар, сүт және сүтті өнімдер, ыстық және салқын сусындар, тәтті және ұнды-
кондитер өнімдері кіреді. Диеталық асханаларда мәзір кем дегенде 5 – 6 диетаны қамту 
керек. Асханада өз-өзіне қызмет көрсету әдісі жиі кездеседі. Ыдыс-аяқтар металдан, 
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жартылай фарфордан, фаянстан, шыныдан дайындалады. Құрал-аспаптар тот басылмайтын 
болаттан дайындалады. Асханада жартылай өнімдер мен кулинарлық бұйымдардың сатылуы 
жүзеге асырылады. 

Дәмхана - жай дайындылықтағы өнімнің жіберілуі мен тұтынушыларға тез арада 
қызмет көрсетуді ескеретін кәсіпорын. Дәмхана жалпы және арнайы типті болып екіге 
бөлінеді. Арнайы типті  дәмханаға тұшпарахана, самсахана, шайхана, кәуапхана және т.б. 
жатады. Металдан, жартылай фарфордан, фаянстан, шыныдан жасалған ыдыс-аяқтар 
қолданылады. Картон мен пластмасса ыдыстары да қолданылады. Өз-өзіне қызмет көрсету 
әдісі жүргізіледі [6]. 

Қоғамдық тамақтандыру  - халық шаруашылығы экономикасының өте айрықша кіші 
саласы. Кез келген ел үшін қоғамдық тамақтандыру зор экономикалық рөл атқарады, өйткені 
ол халықты тамақпен қамтамасыз етіп қана қоймай, көп жұмыс орнын құрып, халықты 
жұмыспен қамтиды, халықтың өмір сүру сапасын да арттырады [2].  

Тамақтану кәсіпорындарының Қазақстанда қай деңгейде дамып жатқанына тоқталып 
өтсек. 

Қазақстанның мейрамханалар нарығында бәсекелестік артатын болады. Ресми 
деректерге сүйенер болсақ, елдегі тек қана фаст-фуд нарығы 200 млн. долларға бағаланып 
отыр. Қазақстанның ірі қалаларында мейрамхана бизнесі класстарға бөлінген. Осылайша, 
оларды бірнеше топқа жарып бөлуге болады. Біріншісі - премиум санатынды түрлері, кейінгі 
орында орта деңгейі мейрамханалар, фаст-фуд, бар, кафе мен кафеханалар тұр. Сала 
мамандары жоғары деңгейлі мейрамханалар нарығы әлі қанық емес. Шынайы экономика 
бағдарламасы бойынша, қазір Қазақстанда жақсы еңбек етіп отырған жоғары сапалы 
мейрамханаларының саны 10-нан асып отырған жоқ. Элиталы мейрамханалар дағдарыс 
кезінде және одан кейін тұтынушысыз қалған жоқ, алайда нарықтағы бәсекелестік артты. 
Премиум-классында баяғыша еуропалық және италияның ас мәзірлері сұраныста. Айта 
кететін жайт, Алматы мен Астана нарығында ас мәзірінің барлық түрі бар. Бұл танымал 
болып отырған Еуропалық түрінен бастап, Азиялық түрімен аяқтағандағы көрсеткіш. Елде 
дәл осы салаға сұраныс бар. Себебі, мұнда асхана баға жағынан тартымды болып, 
тағамдардың құны жоғары болып отырған жоқ.  

Қазір мейрамхана саласындағы дағдарыс артта қалып, тұтынушыларға деген 
бәсекелестік артты. Қазақстандық жерорта теңізі мейрамханаларына келушілер саны жалпы 
тұтынушылардың 25 пайызын құрап отыр. Түскі астан бөлек, пиццериялардың 2/3 бөлігі 
өнімді үйге және жұмысқа жеткізумен айналысып келеді. Арнайы пиццаны онлайн сатып 
жүрген жүйелер де бар. Сондықтан, саладағы бәсекелестік жоғары. Инвесторларды 
мейрамхана бизнесінің тез арада өзін-өзі ақтап алуы қызықтырып отыр. Орташа есеппен алар 
болсақ, елде мейрамхана салына салынған инвестиция өзін 2-2,5 жылда ақтап алады екен. 
Дегенмен, елдегі мейрамханалар аз ғана уақыт еңбек етеді. Олар өзін ашылған күнінде ақтап 
алатындықтан, инвесторлар оған қаржы салып отыруға дайын. Қызмет көрсету саласындағы 
стандарттар - өндіріс саласындағы түрлерінен гөрі жылдам жаңарып отырады. Себебі, ойды 
жүзеге асыру әлде қайда жеңіл. Одан түсетін пайда да көп. Соңғы бірнеше жылда отандық 
орта деңгейлі мейрамханалар халық арасында жоғары сұранысқа ие бола бастады. Қазіргі 
таңда туындап отырған тағы бір мәселе бұл сапалы демалыс орындарының жетіспеушілігі. 
Себебі, мейрамхананың орналасқан жеріне орай онда баратын тұтынушылардың саны 
байланысты. Қазір және бұған дейін Қазақстанның орталық қалаларындағы көшелерге 
сұраныс бар. Осы жердегі бәсеке де біршама өскен [10]. 

Заманауи мейрамханаларда пайда болған бір ерекшелелік балалар ас мәзірі. Қазір 
қоғамдық тамақтану орындарының басым бөлігі жастар мен балаларға арналған ас мәзірін 
жасақтап отыр. Мейрамханаларда балаларға арналған бөлмелер мен ойыншықтарды жиі 
кездестіруге болады. Осы шараның басты мақсаты барлық адамдарға қызмет ету болып 
табылады. Қазақстандықтар түрлі елдің ас мәзірін жегенді ұнатады. Осындай жүйелерге 
келушілер саны да көп болады. Қазақстанның жылдам тамақтану нарығы мейрамхана 
бизнесінің ең тиімді саласы болып табылады. Мұнда халыққа тамақ беру саласының 
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барлығындағыдай бәсеке жоғары болып отыр. Алайда, бұл ірі құрылымдар үшін тиімді. 
Себебі, мұнда түскі асын жеуге келген адамдардан бөлек, достарымен көңіл көтеруге келген 
тұтынушылардың саны да көп болып отырады. Осыған орай, fast-food компаниялары 
балаларға арналған арнайы демалыс бөлмелерін ашып, онда ойыншықтарды беріп отырады 
[9].  

Қазіргі нарықтық экономика орныққан қоғамда қоғамдық тамақтану орындарының 
маңызы мен әсері өте зор. Өйткені күн өткен сайын адамзат баласына қызмет көрсету саласы 
даму үстінде. Тамақтану - адам үшін маңызды үрдіс. Адам ассыз өмір сүре алмайды. 
Тамақтану индустриясының мемлекеттің қоғамдық ұдайы өндірісіндегі рөлі өсуде. Қоғамдық 
тамақтану орындары – мемлекеттің іс-әрекет сапасы туралы куәлігінің негізгі звеноларының 
бірі. Демек тамақтану кез келген адам қатысты саламен тікелей байланысты. Тамақтану 
индустриясы қазіргі таңда бөлек жеке салаға айналуда. Қазақстандағы қоғамдық тамақтану 
орындарының қазіргі жағдайы орташа деңгейде. Ол соңғы кризис жылдарының әсерінен 
біраз құлдырауға ұшырады.  

Жұмысымды қорытындылай келе мынадай ұсыныстар жасай аламын:  
-   тамақтандыру орындарының қызмет көрсету сапасын жоғарылату; 
- мамандар дайындау, кадрлардың біліктілігін арттыру, атап айтқанда, даяшылар 

бірнеше тілді меңгерулері керек.;  
-  Қазақстан Республикасындағы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының дамуына 

қолайлы жағдай жасау;  
-   тамақтандыру кәсіпорындарының дамуына Батыс тәжірибесін қолдану;  
-   сертификаттау мен стандарттау талаптарын қатаң бақылауға алу.  
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        Мақалада еліміздің жасыл экономикаға өтудегі негізгі кезеңдері, алғышарттары 
мен бағыттары көрсетілген. Сондай-ақ жасыл экономикаға өткен елдерге мысал келтіріліп, 
оның шынымен де дамудың жаңа бір саласы екеніне көз жеткізілді. 

 
           Негізгі ұғымдар: жасыл экономика, таза технологиялар, инвестиция, жалпы ішкі 

өнім. 
 
 Бизнес ортада жасыл экономика ұғымы ең жоғарғы назарда болуда. Қаржы қорлары, 

венчурлық капиталистер, алдыңғы қатарлы елдер үкiметі, бизнесмендер және тұтынушылар 
қазіргі таңда жасыл экономиканы құруда. Энергия тиiмдi технологияларда  және табиғи 
инфрақұрылымдарда инвестиция адекватты қайтарымдар әкелуде. 

 2009 жылғы бүкiләлемдiк Экономикалық форум жасыл экономиканы дамудың  жалғыз 
жолы ретінде қарастырып,оны жаңа жаhандық бағамын бастап және бағдарламаның 
өткiзілуіне (1% әлемдiк ЖІӨ дан –жалпы ішкі өнім) $750 миллиард бөлінген. 

Жасыл экономиканың негiзiнде - таза немесе «жасыл» технологиялар "cleantech немесе 
greentech) жатыр, олар инвесторларға және сатып алушыларға ұсынатын бәсекеге қабiлеттi 
табыс және бір мезгілде ғаламдық проблемалардың шешiмдерiн қамтамасыз ететін  жаңа 
технологиялар. 

Таза технологиялар тұтынушы мінез-құлығын,технологияларды және өнімдерді 
түбегейлі өзгертуде жаңа инновациялық тәсілдерді жарата отырып, экологиялық 
мәселелердің себептерімен жұмыс  істейді. 

Таза технологиялар сатып алушылар қалауымен ынталандырылады, сондықтан да 
базардағы қаржы нәтижелері жақсы табысқа ие болуда. 

Таза технологиялар нарығы тауарлар, қызметтер, салтанатты өнімділік шығындарды 
төмендетуде қамтамасыз етілген процесстердің кең спектрі ретінде таныстырылған,  бұл 
табиғи ортадағы келеңсіз жағдайларды болдырмау, табиғи ресурстарды тиімді қолдану 
шараларына оң әсерін тигізеді. [1] 

«Жасыл» экономика тұжырымдамасы (ЖЭТ) өзіне бірқалыпты даму сұрақтарына 
қатысты философия және экономикалық ғылымдағы көп басқа бағыттардың ойын қосады 
(феминист экономикасы, постмодернизм, экологиялық экономика, қоршаған орта 
экономикасы, глобализмға қарсы, халықаралық қатынастар теориясы тағы басқалар) . 

ЖЭТ жақтастары қазiргi экономикалық жүйе жетiлмеген деп есептейдi. Бір жағынан ол 
жалпы адамдардың әсіресе оның жеке топтарының өмір сүру жағдайларында белгілі 
нәтижелер берсе де, сонымен бірге бұл жүйенің қызмет етуінде келеңсіз  салдары да елеулі: 
бұл экономикалық проблемалар климаттың өзгеруі, шөлдену әртүрлі тіршілік түрлерінің 
жоғалуы), табиғи ресурстардың таусылуы, тұщы су жетіспеушілігі, кең ауқымды 
кедейлік,азық-түлік, қуаттың жетіспеушілігі, адамдар мен елдердің теңсіздігі. 

Бұл бәрі биологиялық ыдыстың төмендеуін ескертеді және соның әсерінен адамдардың 
тіршілік әрекетінің,тіршілік ортасының төмендеуі. 

       Бұл жағдайларда, адам баласының дамуы және тірі қалудың альтернативасы 
«жасыл» экономикаға өту, яғни табиғи экожүйелерге, қоршаған ортаға нұқсан келтірусіз 
адамның әл-ауқатын бағамдайтын  келешектегі ұзақ мерзімді экономикалық жүйе түрлері. 
[2]                            

       Өткізілген «РИО + 20» саммитінен кейін қазақстандық қоғам күштері «жасыл» 
экономикаға өту стратегияларын таратуға бағытталған. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтің бастамасы 
бойынша «жасыл» экономикаға өту тұжырымдамасы құрастырылды.Тұжырымдамада ең 
алдымен негізінен экономика салаларында қайта құруға бағытталған басты міндеттер тізбесі 
таныстырылған.  

«Жасыл» экономикаға өту шеңберінде жобаланады: 
- ресурстар тиімділігін жоғарлату; 
- қазақстандық инфрақұрылымды жетілдіру; 
- халықтың әл-ауқатын жақсарту; 
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Тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңде жоспарланады: 
− бiрiншi кезең – 2013-2020 жылда - ресурстарды пайдаланудың оптимизациясы және 

табиғи ортаны қорғау қызметiнiң тиiмдiлiгiн жоғарлату, сонымен бiрге  «жасыл» 
инфрақұрылым жасау; 

         − екiншi кезең – 2020-2030 жылда - табиғи қорларды ұтымды пайдалану, жоғарғы 
технологиялардың негiзiнде жаңартылатын энергетиканы енгізу; 

− үшiншi кезең – 2030-2050 жылда -  ұлттық экономиканың «үшiншi өнеркәсiптiк 
революция» ұстанымдарына өтуі; 

«Жасыл» экономиканың дамуының  жетi маңызды бағыттары: 
Бiрiншi бағыт - жаңғыртылатын қуат көзiнiң енгiзілуі. 
Пайдалы қазбаларды одан әрі сақтау туралы сұрақтар ауқымды орын алады. 
Біздің мемлекетіміз  табиғи ресурстарға бай ел деп саналады. 
Мұнай, газ – бүкіл әлемде ең iрi энергетика ресурстардың бiрі ретінде саналады, бірақ 

тіпті оларда өз заманында таусылады, демек өмiр үшiн жаңа ресурстарды табу қажет. Бұл 
ретте, Қазақстанда жақсы экожүйенiң бар болу дерегі,яғни топырақпен, суымен және орманы 
мен байлығы, басқа елдердiң алдында өз позициясын едәуiр жоғарылатады. 

Екiншi бағыт -  тұрмыстық-коммуналдық шаруашылықтағы энергиялық тиiмдiлiк. 
Соған байланысты кеңес одағынан кейінгі уақытта орнаған қалалық тұрғын үй 

қорының едәуір бөлігі жылуды оқшаулайтын тиімсіз кешендермен жабдықталған, қазіргі 
уақытта ондай жылу жүйесі елеулі жылулық шығындарға алып келуде. Қазақстанда қазіргі 
таңда жылумен қамтамасыз ететін құралдардың ақауларын жөндеу іс-шаралары жүргізетін 
энергосервистік  компаниялар әрекет жасайды. 

Үшiншi бағыт - ауыл шаруашылығында органикалық егiншiлiк 
Осы бағыт бойынша ең алдымен синтетикалық тыңайтқыш өнiмдерінен (пестицидтер), 

әр түрлi жем қосымшаларынан бас тарту қарастырылады. Өнiмдiлiкті қамтамасыз ету үшін 
екпе өсiмдiктердiң жақсы өсуі үшін органикалық тыңайтқыштарды пайдалану туралы сөз 
қозғалады. Ауыл шаруашылығын «көгалдандыру» халықты азық-түлiкпен қамтамасыз етуге 
мүмкiндiк бередi, бірақта бұл ретте табиғи қорларға  зиян тигізбейді. 

Қазақстан келесi бағыттар бойынша әрекет жасауды жоспарлайды: 
− топырақ құнарлылығын басқару;  
− суды тиiмдi пайдалануы; 
 − өсiмдiктердi мен жануарлардың денсаулығын басқару ; 
 − фермаларды механикаландыру; 
Төртiншi бағыт - қалдықтарды басқару жүйесiн жетiлдiру: 
Қалдықтарды басқару сұрағы ерекше орын алады.  Лас көшелер мен қоқыс тастайтын 

жерлерге  жиiрек кездесесiң және қандай болса да осындай жағдайларды бақылаудың 
жоқтығы байқалады. Осындай жағдайлармен байланысты қалдықтарды  екiншi өндірістік 
цикл өнiмі ретінде пайдалану ұсынылған.Мысалға алатын болсақ қатты тұрмыстық 
қалдықтарды кешендi қайта өңдеу технологиясы Алматыда жүзеге асырылып,  баламалы 
отын алынуда. 

Бесiншi бағыт - су ресурстарын басқару жүйесiн жетiлдiру 
Су-экожүйенің біртұтастығын және адамзаттың өмір сүруін қамтамасыз ететін табиғи 

компонент кілті болып отыр. 
Осыған байланысты су ресурстарын ұтымды пайдалану мәселесі зор ауқымды сұрақ 

болып әлі де қалады.  
Алтыншы бағыт -  “таза” көлікті дамыту 
Қазақстанда көпшiлiк тасымалдар дизель/жанармаймен жүргiзiледi. Қазiргi уақытта 

көпшілік тасымалдаулар (дизель ) жанармайдың негiзiнде жүзеге асады. Ең алдымен бұл 
көліктерден газдардың шамадан көп ауаға тарау мүмкіндігін туғызады. 

Жетiншi бағыт - экожүйелердi тиімді басқару  
Осы бағыттағы қызмет негізінен еліміздегі бiрегей жаратылыс байлығының сақталуына 

бағытталған. 
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«Жасыл» экономикаға көшу бірте кең ауқымды қызығушылық тудырып және 
танымалдылыққа ие болуда. «Жасыл» экономика ең алдымен экономикалық прогреске 
мүмкiндiк туғызады және мыналарды қамтамасыз етедi: 

− iшкi жалпы өнiмнің өсуі; 
 − ел табысының өсуі;  
−  елде жұмыссыздық көрсеткiшiнің азаюы, халық үшiн жұмыс орындарының жасалуы; 
 Бұл ретте «жасыл» экономикаға өту жаhандық қауіптерді төмендетеді,яғни климаттың 

өзгеруін,су тапшылығын және пайдалы қазбалардың азаюын. 
«Жасыл» экономика бағдарламасының даму шеңберінде  Қазақстан  10 маңызды 

экономика секторларындағы қаражатын инвестициялауды  жоспарлайды: 
− ауыл шаруашылығы; 
- тұрмыстық-коммуналдық шаруашылығы; 
 − энергетика; 
 − балық шаруашылығы; 
− орман шаруашылығы, 
− өнеркәсiп; 
 − туризм; 
 − тасымалдау;  
− кәдеге жарату және қалдықтарды қайта өңдеу 
− су ресурстарын басқару. [3] 
Таза экологиялық экономиканы ынталандыруда мысалы ретінде Оңтүстік Кореяны 

келтіруге болады,өйткені ол «жасыл өсу» жолын ұлттық стратегия  түрінде қабылдаған 
жалғыз мемлекет болып отыр. Деректер бойынша  Оңтүстiк Корея инвестициялары  9, 3 
миллиард болды, бұл ($12, 09 миллиард) евро.  Олар «жасыл» техника көлік түрлi , тұщы 
судың баламалы көздерi, қалдықтарды қайта өңдеудiң технологияларын құрастыруды 
қарастырды.Тағы 19, 3 миллиард евро қарыздарды жабуға  және бизнес үшін  қалалардағы 
саябақтарды дамытуға,қалаларды көгалдандыруға,өзендерді жайғастыру үшiн салықтарды 
қысқарту қарастырылды. 

Экотуризм «жасыл экономиканың» айқын мысалы бола алады.Жыл сайын Оңтүстік 
және Солтүстік Америка елдерінде 5 миллион  долларлар табысты алып келетін туристер 
ентелейді (бұл ұлттық саябақтарға кіру үшін ғана төленетін ақы). Зерттеулер бойынша 
ұлттық парктер аймағында тұратын халықтың еңбек жалақысы жоғары, жұмыспен 
қамтамасыз етілу көрсеткіші жақсы және кедейлік деңгей төмен көрсеткішті көрсетеді.[4] 
Еуро одақ экоиндустриясының жылдық айналымы 300 млрд евродан жоғары көрсеткішті 
көрсетеді. (ЖІӨ 2,5%), 3,4 млн адамға жуық (1,5 % барлық жұмысқа қамтылған) адамдар осы 
салада қызмет жасайды. Барлық инвестициялардың ширек бөлігі бұл - таза технологиялар 
инвестициясы. [5] 

ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) БҰҰ аймағының бір қатар елдерінде 
«жасыл экономиканы» енгізу бағдарламалар және жобаларды енгізуде оңтайлы тәжірибелер 
бар. Мысалға, Польша Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігі GreenEvo 
жобасын енгізуде. Оның мақсаты-Польша аймағында қарастырылып және тіркеліп, 
өз тиімділігін  дәлелдеген инновациялық "жасыл технологияларды" әлемдік нарыққа 
шығаруда іздестірулер және сұрыптаулар жасау. 
Польша қоршаған орта министрлігінің басқаруымен құрылған межведомствалық кеңесі 
көрсетілген технологияларды сұрыптау және талдау жұмыстарын атқарады. Көсетілген 
технологиялар министрлiктiң деректер қорына енгізіледі және әлемдiк нарықтарға 
жылжиды. Қосымша жұмыс орындарын жасау және  көмір өндіргіштерін жою мақсатында 
Онтарио Канадалық провинциясы - ең қалың ел, ол 2009 жылы қазан айында 
арнайы жаңғыртылатын қуаттың өндiрушiлерiн ынталандырудың бағдарламасын бастады. 
Осы құжатқа сәйкес провинция  электр энергиясының операторларына жаңғыртылған қуат 
көзiн пайдалану үшін қаржылай жәрдем бере алады. Бұл ретте негiзгi мақсат - 2050 жылға 
дейін  Онтариоға 37 пайызға дейiн жаңғыртылатын қуат көзiнiң үлесiн көбейту болып 

http://www.eurasiancommission.org/
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табылады. [6] 
                                    Пайдаланылған әдебиеттер 
1. Электронды ресурс: http://www.regreenlab.ru/ru/green-economic  
«Зеленая экономика» 
2. Электронды ресурс:  http://www.sustainabledevelopment.ru/index.php?cnt=212  
Б.К.Есекина «Зеленая экономика»: мировой опыт и Казахстан 
3. Электронды ресурс: 

http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_nat_eco/ecologiya/article/green_e
konomika&lang=ru  

Қазақстан Республикасының элетрондық үкіметі сайты  «Зеленая экономика – 
экономика будущего» 

4. Электронды ресурс: http://group-global.org/ru/publication/10269-ekologicheskiy-
turizm-odin-iz-novyh-napravleniy-rosta-zelenoy-ekonomiki  

Маулен Асем, Ақнұр Қуанышқызы:  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И «ЗЕЛЕНАЯ 
ЭКОНОМИКА» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

5. Электронды ресурс: http://proza.ru/2013/02/19/2075  
Влад Лившиц Зеленая экономика 
6. Электронды ресурс : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31255528  
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І-курс студенті, Астана қаласы, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі –Рустемова С.М 
 

Мақалада жалпы маркетингтің түсінгі беріліп, оның туризм саласымен 
байланыстылығы жайлы мәліметтер баяндалады. Сонымен қатар маркетингтің туризм 
саласындағы рөлі,  туризмнің экономикалық тиімділігінің артуына, туристік ресурстарды 
тиімді пайдалануды, туристік индустрияның дамуы үшін жағдай жасауды анықтайтын 
мемлекеттік іс-шаралардың жиынтығынан біліп байқауымызға болады. 

 
Негізгі ұғымдар: маркетинг, туризм маркетингі, тұтынушы, туристік фирма, туристік 

өнім. 
Қазіргі кездегі туризм - бip жағынан, жаңа кұбылыс болып табылады, ceбeбi ол тек 

екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана көпшілік сипатына ие болды, екінші жағынан, оның 
тарихи түп- тамыры терең, өйткені адамзатқа туризм ерте заманнан бері танымал. Туризм 
саласы XX ғасырдың феномені деп айтуға болады. Себебі оның дамуы кез-келген елдің 
экономикалық жағдайына белсенді ықпал  жасап, оны жақсартуға, өзге де салалардың 
қалыптасуына жағдай жасауға мүмкіндік береді. Туризм саласында жұмысбастылықтың өcyi 
тұрғындар табысының көбеюіне және ұлттың тұрмыс жағдайының жоғарылауына ықпалын 
тигізеді.  

Тарихи тұрғыдан алғанда өндірістік тұжырымдама алғашқы пайда болды. Оны ХХ 
ғасырдың 50 жылдары туристік кәсіпорындар кеңінен қолданды. Осы кезеңде туристік 
қызметтерге деген сұраныс күшейді. Сондықтан туристік қызмет тұтынушылардың 
қажеттіліктерін толығымен қанағаттандырған жағдайда да көптеген туристік қызметтерді 
рынокта жылдам өткізуге ұмтылды, ал туристік қызметтің саны мен сапасына аз көңіл 
бөлінді. 60-шы жылдардың басында туристік рынокта сұраныс пен ұсыныс арасындағы 
алғашқы өзгерістер көріне бастады. Бәсекелестік күрес күннен күнге шиеленісе 

http://www.regreenlab.ru/ru/green-economic
http://www.sustainabledevelopment.ru/index.php?cnt=212
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_nat_eco/ecologiya/article/green_ekonomika&lang=ru
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_nat_eco/ecologiya/article/green_ekonomika&lang=ru
http://group-global.org/ru/publication/10269-ekologicheskiy-turizm-odin-iz-novyh-napravleniy-rosta-zelenoy-ekonomiki
http://group-global.org/ru/publication/10269-ekologicheskiy-turizm-odin-iz-novyh-napravleniy-rosta-zelenoy-ekonomiki
http://group-global.org/ru/session/561
http://group-global.org/ru/session/561
http://group-global.org/ru/session/561
http://proza.ru/2013/02/19/2075
http://proza.ru/avtor/vladlivshic
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31255528
mailto:damir_2295@mail.ru
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түсті.осындай жағдайда туристік фирмалар өздерінің қызметтерін өткізу мәселелеріне бар 
күшін салды. Бұл кезде жарнамалар арқылы сату көлемін ұлғайту арқылы коммерциялық 
шаралар көрініс алды.70-шi жылдардьң ортасында туризм саласында сатып алушылар  
рыногы калыптасты. [1] Бұл жағдайда таныс емес, жаңадан пайда болған рьшок туристік 
кәсіпорындарға қызметтерді сатуда ешқандай кепілдік бермеді. Бәсекелестік күресте жеңіске 
жету үшін ең алдымен рынокты жан-жақты зерттеп алып, содан кейін сол рыноктың 
талаптарына сай келетін туристік кызметті ұсыну кажет болды.  

Алғаш рет туризмде маркетинг терминологиясын, кағидасын, тұжырымдамасын 
колдануды 1971 жылы Х.Криппендорф ұсынған болатын. X. Криппендорф берген 
анықтамасында, туристік маркетинг - туристік кәсіпорындар қызметінің, сонымен катар 
жеке туристік және жалпы мемлекеттік саясаттың жүйелік өзгepyi және үйлестірілуі.[5] 
Мұндай өзгерістердің мақсаты пайда табу мүмкіндігін ескере отырып, белглі бip 
тұтынушылар тобының қажеттілктерін қанағаттандыруға негізделеді. Аталмыш белгілі 
швейцариялық туризм зерттеушісі осы карастырылған маркетинг анықтамасында оны кең 
ауқымда қарастырады. Атап айтқанда, оның институционалдык ерекшелік тұрғысынан 
(мемлекет, жергілікті билік органдары, ұлттык және жергілкті туристік ұйымдар және 
кәсіпорындар) карастырады.[2] 

X. Криппендорф берген анықтама туристік маркетингтің ғаламдық мазмұнын ашып 
керсетеді. Бұнда оның институционалдық ерекшеліктеріне көңілЖ береді. Бірақ бұл 
анықтамада туристік кәсіпорындардыц ic-әрекетін қалай өзгерту және үйлестіру керектігі 
көрсетілмеген.[5] 

Ал Ресей ғалымы А.С.Запесоцкийдің айтуы бойынша туристік маркетинг бұл-
рыноктағы сұраныс пен ұсынысты зерттеу, фирма іс-әрекетінің басымдықтары мен 
рыноктық сегменттерінің болашағын анықтау, туристік өнімді өндіру, жылжыту және өткізу 
стратегиясы және технологиясы.[4] 

Туристік маркетингінің жеткілікті түрде сыйымды анықтамасын, неміс маркетологы 
Ф.Фрейер берген: маркетинг – бұл бизнесті басқару тұжырымдамасы мен философиясы 
болып табылады, пайда табу мақсатымен барлық кәсіпкерлік іс-әрекет туристердің 
қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталады.[4] 

Маркетингтің негізгi мәселелерінің бірі болып туристік қызметті максималды жоспарға 
сәйкес жасау. Ол оңтайлы маркетингтік стратегияны таңдау арқылы жүзеге асырылады. 
Сондықтан, маркетинтік қызметтегі белгісіздік пен тәуекелділік деңгейі төмендейді және 
ресурстардың маңызды бағыттарда шоғырлануы орын алады.  
Маркетингтік стратегияны практикалық қолдану құралдарды таңдаумен байланысты. 
Сондықтан, маркетингтік қызметте маркетинг кешенін құру маңызды орын алады. Бүл 
мақсатты рынокқа әсер ету үшін қолданылатын құралдардың жиынтығы. Туристік фирмада 
сәтті қызмет ететін маркетинг кешенінің негізгі элементтері болып табылады. 

Туризм саласының маркетинг ерекшелігіне талдай келе, саонымен қатар жалпы 
маркетинг және туристік маркетинг анықтамаларына негізделе отырып, оларды сыни 
тұрғыдаталдап, мағынасына жету туристік маркетингтің түсінігін қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Туристік маркетинг – туристік кәсіпорынның тұтынушылардың мұқтаждықтары мен 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға және бәсекелестік қабілеттілігін арттыру арқылы пайда 
табуға бағытталған жүйелі іс-әрекеті. Бұл анықтама бірнеше идеялардан тұрады: 

1. Маркетинг – бұл іс-әрекет жүйесі. Көптеген жылдар бойы отандық тәжірибеде 
«маркетинг» түсінігін қарапайым рынокқа қызметті жарнамалау немесе жылжыту деп 
түсініп келді, ал маркетинг деген ол біртұтас жүйе болып табылады және ол келесі 
қызметтер мен әрекеттердің жиынтығынан тұрады: 

- туристік фирма жұмысында мақсаттар мен міндеттерді құру; 
- рынокты таңдау жіне тұтынушылық сұранысты зерттеу; 
- стратегия құру және жұмыстарды жоспарлау; 
- стратегияны жоспарлау барысында маркетинг жоспарын таңдау 
2. Тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру идеясы бар. Маркетинг 
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тұтынушыларға не қажет соны анықтап білу. Сонымен қатар, әлеуетті клиенттердің назарын 
қалай туристік фирмаға аудару керектігін бақылауға және өндіруші мен тұтынушылардың 
өзара ұзақ мерзімді қатынастарын орнықтыру негізінде бизес тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді.   

3. Маркетинг туристік фирманың пайдасын көбейтуге мүмкіндік береді. Осы 
тұрғыдан алғанда маркетингті экономикалық категория ретінде қарастыруға болады. 

4. Туристік фирма әрдайым өзінің тұтынушыларының қажеттіліктерін және 
сұраныстарын толығымен қанағаттандырып отырса, онда ол туристік касіпорынның бәсекеге 
қабілеттілігін арттырады.  

Туризм индустриясы көптеген шағын және орташа кәсіпорындармен сипатталады. 
Олардың қазіргі кездегі маркетингтік құралдарды қолданатын не «ноу-хауы», не тәжірибесі 
жоқ және осы жұмыстарды атқаруға адам жалдайтын қаражаты жоқ. Олар тек қана 
жоспарсыз жарнама, өткізуді және рынокты зерттеу мен өнім жетілдіру әрекеттерін жасап 
жатады. Бәсекенің күшеюі және клиенттердің талаптарының көбеюі туристік ұйымдардың 
көпшілігінің маркетингке көңіл бөлуіне және соны қолдануға алып келеді. 
Бәсекелестіктің күшеюі және туристік қызметке деген клиенттердің талаптарының көбеюі 
туристік ұйымдардың көпшілігінің маркетингке бас ұруына алып келеді, яғни бәсекеклік 
күресте жетістікті қамтамасыз ету және сыртқы орта өзгерістеріне бейімделуі үшін 
маркетингтік үдеріс қалыптасады. Туристік фирмалардың маркетингті қолданудың 
маңыздылығы оның пайда болуын қамтамасыз ететін жағдайларды жасаумен жоғарылайды, 
рынокты қалыптастыру, экономикалық еркінділік, бәсекелестің дамуы. 

Қорыта айтқанда, маркетинг туристік ұйымның бөлінбейтін бөлігі. Маркетингті 
тиімді пайдалану туристік фирманың іс-әрекетін ұтымды жүзеге асыруға және дер кезінде 
сыртқы орта өзгерістеріне икемделуге мүмкіндік береді. Маркетинг тек туристік рынок, 
сұраныс, талғам, қажеттілік және өндірілетін өнімнің бағытын жан-жақты зерттеп қана 
қоймай, сонымен қатар рынокка белсенді түрде әсер етіп, моданы құрып, қажеттілік пен 
тұтынушылық талғамды қалыптастырады. Маркетингтңк жүйені басқару маркетингтік іс-
әрекет түрлерін қалыптастырудан және тәртібінен тұрады.  

Туризмдегі маркетингтік іс-әрекеттің түрлері маркетингтің функцияларымен 
нақтыланады: зерттеу, өндіру, өткізу, тарату және баға белгілеу, коммуникативті, жоспарлау, 
бақылау. Маркетингтік технологиялар тұтынушылардың барлық талаптарына сай келетін 
жаңа туристік өнімді құруда және дамытуда негізгі құрал болып табылады. Маркетингтік 
технологияларды қолданатын туристік фирмалар бәсекеге қабілетті ұйым болады, ал рынок 
үшін күрес оларды жылдам және тиімді дамушы ұйым етеді.   
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Анализируя состояние  туристского  рынка Казахстана, можно прийти к заключению, 
что число гостиниц каждый год увеличивается, в то время как число вероятных посетителей 
увеличивается не прямо пропорционально численности гостиниц. 

Для современного Казахстана свойственно активное формирование гостиничного 
хозяйства. В случае, если в 2004г. в республике действовало 273 гостиницы, то по состоянию 
на 2014г. их численность достигла 2022 (рис.1) [1]. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества гостиниц в Казахстане за 2004-2014 гг. 
 
Увеличение за 2004 – 2014гг. числа гостиничных организаций в 7 раз и числа 

обслуженных гостей в 3,2 раза (рис. 1 и 2) взаимосвязаны с развитием туризма, увеличением 
инвестиционного интереса к стране, обновлением и переустройством их материально-
технической базы.  

Не смотря на активное и устойчивое формирование гостиничной отрасли в Казахстане, 
возможности ее становления находятся под воздействием качества гостиничных услуг. 

Бесспорно, что в том или ином деле труд человека служит необходимым 
детерминантом доходности, но в сфере сервиса труд человека достигает такой величины, при 
которой само существование единого хозяйственного механизма напрямую подвластно 
числу и, в частности, качеству самого труда. 

Качество сервиса представляет огромное значение в способности противостоять 
конкурентам. Каждый сотрудник отеля обязан быть в курсе того, что высочайшее качество 
его работы - это то, чего ожидает от него гость.  

Качество сервиса находится в зависимости от ожидаемой и полученной услуги. Первое 
существует до начала процесса оказания гостиничной услуги, а второе демонстрирует 
ожидание клиента, которое создавалось в течение оказания услуги под воздействием 
технологических и функциональных процессов анализа качества. По степени соответствия 
восприятия собственным ожиданиям потребитель рассматривает полученную услугу, 
сопоставляет ее с понесенными расходами. 
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Рисунок 2 – Динамика количества обслуженных гостей в гостиницах за 2004 – 2014гг. 
 
Для получения более полной информации о направленностях системы мотивации 

персонала в отелях и её последующего развития, был проведен анализ, который был 
представлен в виде анкетирования сотрудников. Результаты анкетирования помогут 
определить факторы, мотивирующие сотрудников, а также об их отношениях в коллективе. 
В анкетировании участвовали 20 сотрудников. 

Результаты оценки наиболее значительных характеристик работы показаны на рис.3. 
 

 
Рисунок 3 - Оценка наиболее значительных характеристик работы 
 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что наиболее значительные 

характеристики для сотрудников – это высокая заработная плата, возможность обучения и 
вероятность профессионального роста.  

Результаты оценки удовлетворенности сотрудников по различным аспектам показаны 
на рис.4. 
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Рисунок 4 - Удовлетворенность сотрудников по различным аспектам 
 
В итоге, исходя, из диаграммы можно сказать о том, что большинство сотрудников 

удовлетворены или отчасти удовлетворены различными аспектами, которые характеризуют 
их работу. 

Были исследованы намерения персонала на ближайшие 1-2 года работы: 
- продолжать трудиться на прежней должности (10 чел.); 
- перевестись на другую должность (4 чел.); 
- перевестись в другой отдел (1 чел.); 
- перевестись в альтернативное предприятие без смены специальности (3 чел.); 
- перевестись в альтернативное предприятие со сменой специальности (2 чел.). 
75% анкетированных сотрудников не намерены менять место работы в ближайшие 1-2 

года. 
Проанализирован возраст работников (рис.5). 
Основной состав персонала гостиницы – это молодые люди от 22 до 36 лет, что и 

соответствует требованиям, предъявляемым при подборе персонала. Набор молодого 
персонала обоснован отсутствием у людей этого возраста сформировавшихся стереотипов о 
всевозможных категориях потребителей, а также, они полны энтузиазмом и стремлением к 
карьерному росту, желанием учиться, применять современные системы автоматизации и 
управления. 

Работники имеют различное образование (рисунок 5). 
 

 
 
 Рисунок 5 - Образование сотрудников 
От персонала, работающего в гостинице с гостями и от сотрудников отдела продаж, 

технического и финансового отдела требуется  наличие высшего образования. В ряду 
анкетированных их 75%. Средне специальным образованием обладают работники других 
служб (их 15%). А незаконченное высшее образование - у работников ресторана и бара (их 
10%). Это обычно студенты университетов, для которых опыт работы необходим в данной 
среде. 

Итак, исходя из проведенных анализов, можно предложить несколько мероприятий, 
направленных на стимулирование персонала, способствующие в дальнейшем улучшению 
качества предоставляемых гостиничных услуг. 

1. Введение новой должности тренинг - менеджер в отдел кадров. Большая часть 
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сотрудников не имеют необходимой квалификации и подготовки, что делает систему 
управления довольно уязвимой и неконкурентоспособной. Тренинг – менеджер будет 
ответственен за подготовку нового персонала и повышения квалификации старого. 

2. Введение курсов обучения и стажировки для новых работников и курсов для 
среднего руководящего звена. Курсы обучения и стажировки новых работников будут 
состоять из семидневной программы обучения и трехнедельной стажировки. Проходить 
данную программу будет каждый новый работник. В итоге трехнедельного курса обучения 
новый работник выходит непосредственно в свой отдел.  

3. Введение программы материального поощрения за работу: "Лучший сотрудник 
квартала", "Лучший сотрудник года". С психологической точки зрения, сотруднику будет в 
радость услышать признательность за свои труды, в том числе и слово «Спасибо» вызовет 
яркие эмоции и стимул трудиться дальше. И не стоит забывать о том, что моральное 
поощрение очень ценится работниками. 

 
Список использованных источников 

1.Организация обслуживания в малых гостиницах: Учеб. пособие / А.Б. Мунин, З.И. 
Тимошенко, Ю.И. Палеха, М.Д. Стамболова; Под общ. ред. академика А.В. Шербенка. - М.: 
изд-во Европ. ун-та, 2007. - 181 с. 

2.Сайт Агентства Республики Казахстан по статистике [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: www.stat.gov.kz. 

3.Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие / И.Н. Кабушкин, Г.А. 
Бондаренко. - Минск: ООО «Новое знание», 2008. - 179 с.   

 
 
ОӘЖ 338.465.4 

МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІНІҢ ДАМУЫН ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТА 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Сапиева Алтынай Пернебекқызы 

altynay16@mail.ru 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Экономика факультеті, «Туризм» мамандығының 3-курс 

студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Г.К. Абдраманова 

 
Қазіргі таңда туристер үшін туризмнің барлық салаларында сапалы қызметтің 

қажеттілігі күннен-күнге артып келеді. Әсіресе бұл үрдіс біздің елімізде орын алуда. Яғни, 
туризм саласының дамуы, бірінші орында туристер үшін рухани демалумен қатар, 
материалдық жағынан да сапалы жабдықталуды қажет етеді. Оның ішінде, туристер мәдени, 
тарихи және т.б. объектілерді тамашалаумен бірге, заман талабына сай қонақ үйлерде 
орналасу, тамақтану, көлік қызметтерінің, экскурсиялық және т.б. қызметтердің сапалы 
болуын талап етіп отыр. Осы бағыттардың ішінде тамақтандыру қызметінің рөлі зор. Сол 
себептен, біздің де зерттеген бағытымыз – туризм индустриясындағы тамақтандыру 
қызметінің дамуы мен ерекшеліктері.  

Қоғамдық тамақтандыру туризм саласында айрықша орын алады. Кез келген ел үшін 
қоғамдық тамақтандыру зор экономикалық рөл атқарады, өйткені ол халықты тек тамақпен 
қамтамасыз етіп қана қоймай, жұмыс орындарын құрып, халықты жұмыспен қамтиды. 

Қоғамдық тамақтандырудың ерекше рөлі, оның елімізде шағын және орта бизнестің 
дамуына ықпал етуімен байланысты, осы орайда еліміздегі қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындарының көбі шағын нысанда ұйымдастырылғанын да атап өтуге болады, тек 
мейрамхана бизнесі объектілерінің біршамасы ірі кәсіпорынға жатады. Осы үрдіс көне 
заманнан бастау алады, сол себептен оның дамуын орнықты әрі тұрақты деп атап өту қажет. 
Мәселен, қоғамдық тамақтандыру индустриясының алғашқы объектісі ретінде 20-дан астам 

http://www.stat.gov.kz/
mailto:altynay16@mail.ru
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адам сыймайтын, ал келушілерге 5-6 адамнан аспайтын ұжым қызмет көрсететін мейманхана 
мен тавернаны атауға болады [1].  

Клавдии Аппии заманында алғашқы рет тас төселген жол (Аппиев жолы) салу 
басталған Рим империясындағы таверналарда 5-10 адам жұмыс істеген [1]. 

АҚШ-та алғаш рет қоғамдық тамақтандыру жүйесі ХVII ғасырда ашыла бастады. 1765 
жылы Парижде трактирщик Буланже сорпа сататын алғашқы дүкендер жүйесін ашқан 
болатын, сол себепті де мейрамхананың атасы осы кезде пайда болған деп саналады.  Дүкен 
иесі өзінің сорпасын «le restaurant divin» деп яғни, қуаттандыратын құрал деп атаған. 
Французша «restaurer» – «қалпына келтіру» яғни, күш қуат алу дегенге келіңкірейді. ХІХ 
ғасырда АҚШ-та қоғамдық тамақтандыру индустриясы қарқынды дами бастады [5]. Қазіргі 
уақытта АҚШ-та мейрамхана ісі саласындағы шағын бизнес 78,6%-ды құрайды [1]. 

Орта ғасырларда Англия мен Германияда 7-15 адамнан көп қызметкер жұмыс істеген 
таверна мен трактир (латын тілінен tracto – қонақ етемін) болған жоқ. Шығыста 
тұтынушыларға қызмет көрсетумен 3-7 адам айналысты. Осындай тамақтандыратын 
орындар негізінен базарларда және жолаушылар түнейтін жерлерде не болмаса сегіз жолдың 
торабында ұйымдастырылған, сондықтан олар көбінесе бекет үйі деп аталған, алайда сол 
үйлерде келушілерге шамалы ғана адам саны қызмет көрсеткен [1]. 

Ал еліміздегі мейрамхана бизнесі ХХ ғасырдың екінші жартысында көшін түзей 
бастаған болатын. 90-шы жылдардың басында пиццерия нарығы да алғашқы қадамын 
бастады. Бізге таныс емес тағамдар пицца, бутерброд, лаваш та сол кездері пайда болды [5].  

Қазіргі әлемде мейрамхана ісі саласындағы шағын бизнес Германияда – 79%-ға жуық,  
ал Францияда – 69,4%-ды, Италияда – 82,2%-ды, Скандинавия елдерінде – 73,5%-ды 
құрайды. Демек, тұрақты дамитын мейрамхана ісі мемлекеттегі орта таптың қалыптасуына 
көп әсер етеді [1]. 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары кафе, мейрамхана, кейтеринг, дәмхана, асхана 
және т.б. болып жіктелінеді және аталған кәсіпорындарда тамақтандыру қызметі әртүрлі 
нысанда жүзеге асырылады. Оның ішінде мейрамханада қызмет көрсетудің стандарттарын 
тиімді пайдалану әрбір кәсіпорын үшін маңызды болуы тиіс. 

Мейрамхана – қонақтарға тағамдар, сусындар, онымен қоса, фирмалық және күрделі 
даярланған кондитерлік өнімдердің кең сұрыпталымын ұсынатын тамақтану кәсіпорны. 
Мейрамханалардағы қызмет етудің жоғары деңгейі білікті аспазшылармен, даяшылармен, 
метрдотельдермен қамтамасыз етіледі және демалыс пен көңіл көтеру шараларын 
ұйымдастырады [2]. 

Мейрамхана бизнесі – халықты сапалы тамақтандыру қажеттіліктерін ғана 
қанағаттандырып қоймай, сонымен қатар бос уақытты өткізуге жақсы жағдай жасай отырып 
тұтынушылардың эмоциялық және эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандыратын, 
тұтынушыларға сапалы қызмет көрсететін кәсіптің айрықша түрі болып табылады [3]. 

Мейрамхана бизнесінің халықаралық стандарттары негізінде [4] АҚШ пен Еуропа 
мемлекеттерінің, сонымен қатар Қазақстанның осы саладағы ерекшеліктері мен даму 
үрдістерін қарастырамыз: 

1. Қонақты қарсы алу. Жалпы мейрамханаларда қонақты қарсы алу ережелері ортақ 
болып келеді. Яғни, амандасу және орынға орналастыру. Сонымен қоса әлемде әр елдің өз 
менталитетіне сәйкес амандасу ерекшеліктері байқалады. Қонақтарды қарсы алу уақытында 
мейрамхана қызметкерінің мәдениеті аса маңызды. Бұл сол мейрамхананың ұйымдық 
мәдениетін көрсетеді. АҚШ, Еуропа мемлекеттерінде қалыптасқандай киім кию үлгісі 
ерекшеленеді. Әр мейрамхананың ас әзірлеу мәдениетіне байланысты киім үлгісі де соған 
сәйкес келеді. Соңғы 3-4 жыл ішінде біздің елімізде қонақтарды ұлттық киім үлгісінде қарсы 
алу үрдісі қолға алынған.  

2. Қонақты жайғастыру. АҚШ-та қонақты жайғастыру Еуропаға қарағанда ерекше, 
өйткені АҚШ-тағы мейрамханаларда әйел адам ер адамның оң жағына отыруы тиіс. 
Еуропада әдеттегідей қонақтардың жайғасуына мейрамхана қызметкері көмектеседі. Ал 
Қазақстанда, қонақты жайғастырмас бұрын олардың саны сұралады.  
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3. Тапсырыс қабылдау. Мейрамханаларда тапсырыс алу уақытында даяшы белгілі бір 
арақашықтықты сақтап, мүмкіндігінше қонақтың оң жағында тұруы қажет және мәзірді 
ашық күйінде сол қолымен ұсынуы тиіс. Егер үстел басында бірнеше адам отырса, мәзір 
жасы үлкен кісіге бірінші ұсынылады.  АҚШ-та тапсырыс қабылдаудың бір ерекшелігі: 
қонақтарға электронды ас мәзірі ұсынылады. Бұл әдіс АҚШ-та бастау алғанымен, қазіргі 
уақытта басқа елдерде де кеңінен қолданылуда. Осы әдісті біздің еліміздегі тамақтандыру 
орындарында (мейрамхана, студенттік асхана және т.б.) ұсынса, тұтынушылар уақытты 
тиімді пайдаланып, сонымен қатар тамақтанудың сапасы артар еді.  

4. Тапсырысты орындау және ағымдық қызмет. Тапсырысты орындау тапсырысты беру 
ерекшелігіне қарай іске асырылады. Алайда, халықаралық стандарттарға сәйкес тапсырыс 
уақытысы 15-20 минуттан аспау керек. Тапсырысты орындаудың сапасын арттыру көптеген 
мейрамханаларда жеткіліксіз. Ол мына факторларға байланысты: кәсіби мамандар, техника, 
азық-түлік және т.б. 

5. Есептесу және қонақты шығарып салу. Мейрамханаларда есептесу қолма-қол және 
есеп айырысу карталары арқылы жүреді. Әлемдік мейрамханаларда визитка ұсынумен қатар 
бонустық жеңілдіктер қоса ұсынылады. Қонақтармен қоштасу кезінде ілтипат көрсетіліп, 
шығарып салынады.  

Мейрамхана бизнесінде қызмет көрсетудің стандарттары барлығына ортақ болғанымен 
әр елдің экономикалық-әлеуметтік жағдайына байланысты дамып отыр. Әсіресе, жылдар 
бойы қалыптасқан Еуропа мемлекеттеріндегі мейрамхана бизнесінің мәдениеті туристер 
үшін қызықты. Біздің елімізде туризм индустриясын дамыту бағытында, оның ішінде 
тамақтандыру саласы үшін көптеген жұмыстарды атқару керек. Салт-дәстүріміздің 
ерекшеліктерін айқындайтын бағыттағы мейрамханалардың саны мен сапасын арттыру 
еліміздің болашағы үшін маңызды. 

Туризмнің дамуы үшін еліміздегі мейрамхана қызметін жетілдіруіміз керек. Қазақстан 
әлемге танылып, елімізге келуші туристердің саны артып келеді. Елордамыз Астана 
қаласына келуші туристердің саны күннен-күнге артуда. Мәселен, 2013 жылы 80 мың 
шетелдік азаматты қоса есептегенде, Астанаға 500 мыңға жуық турист келген [6]. Ал 2017 
жылы EXPO Халықаралық көрмесі қарсаңында Астана қаласына 5 млн-ға  жуық турист 
келеді деп жоспарлануда [7].  

2015 жылы [8, 9] ақпарат құралдары бойынша Астана қаласында 245 мейрамхана, оның 
ішінде 90-ға жуығы ұлттық асханасы бар мейрамханалар жұмыс жасайды.  

Туристерге сапалы қызмет көрсету үшін мейрамхана бизнесінің қызмет сапасын 
жетілдіру қажет. Астана қаласында ұлттық асханасы бар мейрамханалар болғанымен, ұлттық 
деңгейге сай келетін мейрамханалар тапшы. Әрине, елімізде туризм индустриясы енді ғана 
қолға алынып жатқандықтан, ұлттық мейрамханаларды жетілдірудің мемлекеттік 
стандарттары әлі қарастырылмаған. Сол себепті, біздің ұлттық мейрамхана бизнесінің даму 
үрдісі төмен деңгейде. Ішкі туризмді жетілдіру үшін бірінші ретте ұлттық нақыштағы 
мейрамханалардың рөлін арттыруымыз қажет. Ол үшін елімізде мейрамхана бизнесіне 
қатысты нормативтік-стандарттарды енгізу керек.  

Ұлттық мейрамханалардың рөлін арттыру мақсатында, Астана қаласында ұлттық 
нақыштағы «Алтын Шаңырақ» мейрамханалық кешенін ашудың бизнес-жобасын жасадық. 
Мейрамханалық кешеннің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, ұсынылып отырған ұлттық 
нақыштағы мейрамхана тек тамақтандырумен шектеліп қана қоймай, сонымен қатар келген 
туристердің ұлттық салт-дәстүрімізбен, мәдениетімізбен, ұлттық ойындарымызбен және 
бұйымдарымызбен танысуларына жағдай жасайды. 

Астана қаласы үшін осы қызметте маркетингтік зерттеулер жүргізілді. Зерттеу 
барысында бірнеше әдістер пайдаланылды. Олар: SWOT-талдау, PEST-талдау және 
«Маркетинг Микс 7P». Маркетингтік зерттеуде әлеуетті бәсекелестерді зерттеу аса маңызды. 
Оны келесі кестеде қарастырамыз. 

Кесте 1. Әлеуетті бәсекелестермен салыстыру (2015 жыл) 
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Бәсекеге 
қабілеттілік 

факторы 

Ұлттық нақыштағы 
«Алтын Шаңырақ» 

мейрамханалық 
кешені (жоба 

бойынша) 

Бәсекелестер 

«Арнау» Ұлттық 
мейрамханасы 

«Сәтті» Ұлттық 
мейрамханасы 

«Жібек жолы» 
мейрамханасы 

Сапасы жоғары, мәзір 
көлемі кең 

орташадан 
жоғары, мәзір 

көлемі шектеулі 

орташадан 
жоғары, мәзір 

көлемі кең 

жоғары, мәзір 
көлемі кең 

Орналасқан 
жері 

Астана, Қабанбай 
батыр даңғылы 

Астана, Тұран 
даңғылы, 30 

Астана, 
Қабанбай батыр 

даңғылы, 32 

Астана, Абай 
даңғылы, 46 

Орташа 
түбіртек (1 

адамға) 

10000-15000 тг 5000-10000 тг 18000 тг 5000-15000 тг 

Жұмыс 
уақыты 

10:00-ден соңғы 
тұтынушыға дейін, 

демалыссыз 

12:00-ден 01:00-
ге дейін, 

демалыссыз 

12:00-ден 01:00-
ге дейін, 

демалыссыз 

12:00-ден 
02:00-ге дейін, 

демалыссыз 
Асханасы ұлттық  ұлттық, 

еуропалық, 
шығыс 

ұлттық, жапон, 
еуропалық, 

өзбек 

ұлттық, 
шығыс, 

еуропалық 
Ерекшелігі жанды музыка 

(ұлттық 
аспаптарда), Wi-Fi, 

VIP-киіз үйлер, 
ұлттық турөнімдер, 

ұлттық ойындар, 
атпен серуендеу, 

балаларға арналған 
ойын алаңдары, 

трансферттік 
қызметтер, ұлттық 

нақыштағы 
интерьер 

жанды музыка 
(ұлттық 

аспаптарда), wi-
fi, өте сирек 

дизайн 

музыка, Wi-Fi музыка, Wi-Fi, 
кальян, 

танцпол, VIP-
зал, топчандар 

Ескерту: зерттеу автормен жүргізілген 
Кесте 2. Ұлттық нақыштағы «Алтын Шаңырақ» мейрамханалық кешеніне SWOT-

талдау 
Артықшылықтары: 

1. Астана қаласындағы алғашқы ұлттық 
нақыштағы кешен; 
2. Тіркелген сауда белгісі; 
3. Бәсекеге қабілетті, жоғары сұранысқа ие, 
сапалы әрі қолжетімді турөнім және қызмет 
түрлері; 
4. Қызметкерлердің жылы жүзді, сыпайы болуы; 
5. VIP-киіз үйлердің болуы; 
6. Мейрамхана интерьерінің ұлттық нақышта 
болуы; 
7. Ұлттық тағамдар, ұлттық сусындар; 
8. Ұлттық нақыштағы өнімдер (кәдесыйлар, 
тойбастар және т.б.); 

Кемшіліктері: 
1. Астана қаласының ауа-райының 
кері әсері; 
2. VIP-киіз үйлердің қыс мезгілінде 
болмауы; 
3. Тәжірибенің жоқтығы; 
4. Бәсекелестердің белсенділігі. 
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9. Өнім ассортиментінің алуан түрлілігі; 
10. Демалысты ұйымдастыру (жанды музыка 
((ұлттық аспаптарда) (ұлттық ойындар: 
алтыбақан, асық ойнау)), атпен серуендеу, 
балаларға арналған ойын алаңдары және т.б.); 
11. Жеке сайтының болуы; 
12. Басқа компаниялармен серіктестік қатынаста 
болуы; 
13. Мемлекеттік қолдау; 
14. Тегін интернет. 

Мүмкіндіктері: 
1. Тұтынушылардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру; 
2. Уақыт өте келе тұтынушылар санының артуы; 
3. Асхана мәзірін кеңейту; 
4. Қызмет сапасын арттыру; 
5. Қосымша қызметтердің саны мен сапасын 
арттыру; 
6. Нарықта көшбасшы болу мүмкіндігі; 
7. Жұмыссыздарды жұмыспен қамту. 

Қауіп-қатерлері: 
1. Нарықта бәсекелестердің пайда 
болуы; 
2. Инфляция;  
3. Ұлттық асхана бәсекелестерінің 
болуы;  
4. Халықтың әлеуметтік жағдайының 
төмен болуы; 
5. Тұтынушылардың 
сұраныстарының ауытқуы. 

Ескерту: зерттеу автормен жүргізілген 
Маркетингтік зерттеуде PEST-талдау жүргізу маңызды болып табылады. PEST-

талдауда негізгі 4 фактор қарастырылады. Олар: 1. Саяси факторы; 2. Экономикалық әсері; 3. 
Әлеуметтік-мәдени үдеріс; 4. Технологиялық инновация. PEST-талдауды келесі 3-ші кестеде 
қарастырамыз. 

Кесте 3. Кесте 6. PEST-талдау 
Саяси факторы: 

1. «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 
жылғы, 31 қаңтардағы ҚР Заңы; 
2. ҚР «Салық кодексі» 2008 жыл, 30 
тамыз; 
3. ҚР «Еңбек кодексі» 2007 жыл, 15 
мамыр; 
4. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік 
қолдау күннен-күнге артуда; 
5. Нормативтік-стандарттарды енгізу 
қажеттілігі. 

Экономикалық ықпалы: 
1. Инфляция деңгейі: 6-8%; 
2. Шетелдік туристердің ұлттық 
мейрамхана қызметтерін тұтыну 
қабілеттерінің артуы; 
3. Валюта бағамдарының өзгерісі; 
4. Төменгі несие пайызы арқылы бизнесті 
ашу; 
5. Жұмыспен қамту артады; 
6. Тамақтану саласының сапасының 
артуына алып келеді. 

Әлеуметтік-мәдени үдеріс: 
1. Демографиялық факторлардың артуы; 
2. Халықтың жеке табыс көздерінің 
деңгейі; 
3. Мейрамхана бизнесіндегі жаңа қызмет 
түрлері. 

Технологиялық инновация: 
1. Мейрамхана бизнесіндегі инновация; 
2. Мейрамхана саласындағы жетістіктер; 
3. Киіз үйлерді жабдықтаудағы 
инновациялар. 

Ескерту: зерттеу автормен жүргізілген 
Кесте 4. «Маркетинг Микс 7P» 
Product: Өнім 

1. Ұлттық нақыштағы 
«Алтын Шаңырақ» 
мейрамханалық кешені; 
2. Негізгі қызметтер: 
- Тамақтану (ұлттық 
тағамдар, ұлттық 

Price: Баға 
1. Орташа түбіртек (1 
адамға) – 10000-15000 тг; 
2. Маусымдық жеңілдіктер 
– 50%-ға дейін; 
3. Промо іс-шаралар өткізу: 
мейрамхананың туған күніне 

Process: Үдеріс 
1. Тұрақты тұтынушыларды 
көбейту мақсатында промо іс-
шаралар жүргізу, тұрақты 
тұтынушылар тізімін жасау 
арқылы бонустар, жеңілдіктер 
беру, бонустық карталарды, 
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сусындар және түскі ас); 
- Банкеттер мен 
корпоративтік мерекелер 
(іскерлік кездесулер); 
- Ұлттық нақыштағы 
өнімдер (кәдесыйлар, 
тойбастар және т.б) 
өндіру және ұсыну. 

орай белсенді 
тұтынушыларды қонаққа 
шақыру.  

клубтық карталарды қолдану. 

Place: Сату жері 
1. Астана, Қабанбай 
батыр даңғылы 
жобаланады. 

Promotion: Жылжыту 
1. Мақсатты топ: 
- Астаналықтар: 90%-
бастап; 
- Қалаға келген қонақтар, 
соның ішінде шетелдіктер: 
10-15%-ға дейін; 
- Әлеуметтік топтар; 
- Балалы отбасылар; 
- Студенттер; 
- Бизнесмендер, 
шенеуніктер, мамандар және 
т.б. 
2. Жарнама: 
- Полиграфиялық 
жарнама: визиткалар, 
блокноттар, брошюралар; 
- Сыртқы жарнама: 
баннерлер, буклеттер, 
транспорттағы видео-
роликтер; 
- Ғаламтордағы жарнама: 
сайттардағы жарнамалар 
және т.б. 

Participants: Қызметкерлер 
1. Кәсіби мамандар және 
тәжірибелі аспазшылар; 
2. Серіктестер: 
-  «Цесна-Астық концерні» 
ЖШС; 
- «Қарасу-Ет» ЖШС; 
- «Фуд Мастер» ЖШС және т.б. 
3. Белсенді тұтынушылар 
және т.б. 
Physical Evidence: Физикалық 

жағдайы 
1. Жобаланып отырған 
кешеннің аумағы: 5 мың м²; 
2. Мейрамхананың аумағы: 
1500 м²; 
3. Мейрамхана интерьері 
ұлттық нақышта. 
 

Ескерту: зерттеу автормен жүргізілген 
Мейрамхана бизнесінің дамуын ұлттық нақышта ұйымдастырудың мәні зор. Себебі, 

жоғарыда айтып кеткендей, қазіргі таңда біздің елімізде туристер үшін туризмнің барлық 
салаларында, соның ішінде туристік қызмет көрсету саласының бір тармағына жататын 
мейрамхана бизнесінде сапалы қызметтің қажеттілігі күннен-күнге артуда. 

Еліміздегі туризм индустриясын дамыту мақсатында мейрамхана қызметін, оның 
ішінде ұлттық мейрамханалардың деңгейін жетілдіру және ұлттық мейрамханаларды 
жетілдірудің мемлекеттік стандарттарын енгізу маңызды. Мейрамхана бизнесі 
экономиканың бір бөлігі ретінде халықты тамақтандырып қана қоймай, сонымен қатар, жаңа 
жұмыс орындарын құрып, халықты жұмыспен қамтиды. Бұл елімізде шағын және орта 
бизнестің дамуына өз үлесін қосады. Туризм индустриясын дамыту бағытында шағын және 
орта бизнесті жандандыруымыз қажет, оның ішінде, туризм саласы үшін қызмет жасайтын 
кәсіпорындардың (мейрамхана, ойын-сауық, экскурсия және т.б.) бизнес-жобаларын 
ынталандырып, қолдау көрсетілсе, еліміздің туризм индустриясы дамып, ұлттық салт-
дәстүріміз әлемге танылады.  
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Серикболович  
 
В Стратегии Казахстан 2050 отмечено, что в условиях ограниченности, исчерпаемости 

природных ресурсов Земли, беспрецедентный в истории человечества рост потребления 
подогревает разнонаправленные как негативные, так и позитивные процессы. И хотя наша 
страна обладает рядом преимуществ, необходимо искать другие альтернативные источники 
привлечения капитала в нашу страну. В рамках этой политики власти Республики Казахстан 
предпринимают шаги по привлечению различных специализированных международных 
мероприятий в нашу страну. 

Роль выставочной деятельности в мировой экономике очень велика. Выставочная 
отрасль динамично развивается и является основным стимулом увеличения спроса на 
товары, технологии и услуги. С каждым годом увеличивается число участников 
международных выставок. Ведущие державы вкладывают все больше средств в организацию 
в своих странах выставочных комплексов мирового класса. Любая всемирная выставка 
является самой авторитетной мировой площадкой для честной и открытой конкуренции 
стран-экспонентов, демонстрирующих новейшие концептуальные научно-технические, 
технологические, экономические решения стоящих перед человечеством глобальных 
проблем, а также истории, традиции и культуру народов мира. 

Особое место занимают всемирные универсальные выставки – EXPO, право 
проведения, которого выиграла Республика Казахстан в 2017 году. EXPO-2017 - это события 
глобального масштаба, по значимости сравнимые с всемирными экономическими форумами, 
а по туристической привлекательности с самыми популярными спортивными 
соревнованиями мира. Участие в выставке EXPO является формой поддержки 
национального бизнеса, которая осуществляется в демонстрации национальных 
конкурентных преимуществ страны, затрагивающих как всю систему ценностей, так и 
отдельных отраслей экономики или отдельных фирм. 

Проведение всемирной универсальной выставки EXPO является престижным 
мероприятием для страны-организатора, которое может оказать существенное влияние на ее 
политический имидж, а в долгосрочной перспективе повлиять на развитие экономики и 
интеграцию в мировое экономическое пространство. В ходе подготовки и проведения 
выставки страна завоевывает авторитет, который затем при соответствующих усилиях может 
быть трансформирован в улучшение условий для экономического взаимодействия с 
мировым сообществом, завоевание позиций на мировых рынках. 

http://bibliofond.ru/
http://alashainasy.kz/
http://kaztv.kaztrk.kz/
http://kapital.kz/
http://astana.restoran.kz/
http://realkz.com/
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Однозначно, EXPO-2017 станет одним из ключевых событий в новейшей истории 
Казахстана, а проведение этого мероприятия внесет огромный вклад в формирование 
имиджа страны, развитие экономики и культуры, а именно развития туризма в Казахстане. 

Проведение специализированной выставки EXPO-2017 даст колоссальный толчок к 
развитию индустрии туризма в Казахстане. Немаловажным пунктом является то, что эта 
выставка познакомит мир с самобытной многонациональной культурой страны, традициями, 
древней историей и удивительными работами ремесленников. В целом проведение выставки 
имеет мультипликативный эффект, когда одно действие вызывает цепь последующих 
действий. 

Казахстан, обладая значительным потенциалом для развития важнейшей отрасли, к ее 
созданию приступил сравнительно недавно, упустив и время, и имеющиеся в стране крупные 
ресурсы. Как известно, на территории государства находятся многие уникальные 
заповедники и национальные парки, свыше 9 тыс. археологических и исторических 
памятников, сотни лечебно-оздоровительных учреждений. Каждый год более миллиона 
населения, в течение летних месяцев – свыше 500 тыс., в том числе 70% – казахстанцев, 10–
15% – граждан России, 5–6% – иностранцев из дальнего зарубежья приезжают в эти места 
отдыхать. Ежегодно прибывает 13–15 зарубежных делегаций. Казахстанское руководство 
отраслью периодически организует инфотуры. Для общего развития инфраструктуры 
необходимо выполнить ряд задач, такие как проведение грамотной рекламной политики, 
привлечение крупных инвесторов в туристическое строительство, поддержка своих 
бизнесменов средней руки. 

EXPO-2017 будет отличным рекламным проектом отечественного туризма. Во-первых, 
мировой опыт всемирной выставки показывает, что размещение международных делегаций и 
гостей выставки является приоритетным направлением в плане строительства. Современные 
гостиницы, соответствующие мировым стандартам, могут удовлетворить не только 
потребность в размещении нескольких миллионов человек, которые в течение трех месяцев 
будут передвигаться по столице и стране в целом, но и стать визитной карточкой объектов 
EXPO-2017. Далее эти самые объекты могут быть использованы и после проведения 
выставки: залы и парки развлечений могут функционировать по прямому назначению 
(организация различных выставок, проведение официальных мероприятий и т.д.). 

Во-вторых, богатство природы и культуры необходимо преподнести гостям. Главное – 
сделать это правильно. Под словом «правильно» понимается не только создание 
современных буклетов и организация тематических выставок в музеях. Важно показать 
страну «живьем» – по мнению Президента, это можно сделать при помощи этнодеревень, 
расположенных в 30-50 километрах от Астаны. Воссоздав быт и традиции казахского народа, 
эти деревни не только привлекут внимание к культуре Великой Степи, но и, что очень 
важно, помогут сельскому туризму, столь перспективному направлению в туристическом 
бизнесе, встать на ноги и процветать. Благодаря развитию инфраструктуры в этих деревнях, 
подспудно будет развиваться придорожный сервис. Если оснастить все трассы, которые 
будут обозначены как приоритетные туристические маршруты, современными 
автозаправками, кафе, гостиницами и прочими услугами, это не только поставит Казахстан в 
один ряд с европейскими туристическими центрами, но принесет существенную прибыль. 
Еще один важный момент – составление маршрутов. «Алтын-Эмель», Чимбулак, Балхаш, 
Боровое, «Рахмановские ключи»; Туркестан, Отрар, Сузак – продумав все возможные 
экологические, исторические и прочие туристические маршруты по всем направлениям, мы 
сможем не только познакомить гостей с многонациональной страной, ее обычаями и 
гостеприимством, но и привлечь потенциальных инвесторов в расширение туристического 
бизнеса. 

Третий плюс – развитие транспортной инфраструктуры. Строительство новых дорог и 
реконструкция имеющихся, обновление автопарка, организация доставки туристов к местам 
их путешествия – это лишь малая часть того, что предстоит сделать. Кроме того, в рамках 
подготовки к EXPO-2017, президент порекомендовал изучить опыт Малайзии и ОАЭ – эти 
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страны давно и вполне успешно научились совмещать бизнес-туризм с шопинговым. 
Современному Казахстану можно так же освоить эти направления, благо, рынок товаров 
отечественного производства становится все шире, и качество наших брендов соответствует 
мировым стандартам. Выход казахстанской продукции на мировую арену станет не только 
бонусом для производителей, но важнейшим показателем роста экономики. 

Новый серьезный импульс к развитию получит малый и средний бизнес столицы и 
прилегающих регионов, прежде всего - сфера внутреннего туризма, инфраструктура Астаны 
и прилегающих территорий, строительство транспортных объектов и объектов коммерческой 
недвижимости, развитие сферы обслуживания населения и многое другое. Данное 
мероприятие позволит привлечь значительные объемы частных инвестиций в строительство 
выставочных объектов и инфраструктуры столицы, в создание десяток тысяч рабочих мест 
на их обслуживание, в развитие туризма и увеличение приток иностранных туристов в 
страну, в мобилизацию экономических и социальных ресурсов Казахстана. 

Выставка окажет влияние на многие сферы жизнедеятельности столицы и республики в 
целом. И задача государства – обеспечить максимальную готовность к выставке, чтобы 
получить максимальный эффект от ее проведения. На время проведения выставки, а это три 
месяца, в Казахстан прибудет огромный поток туристов. Согласно планам по застройке, в 
центре столицы появится новая пятизвездочная гостиница «Ритц Карлтон», возведение 
которой началось в 2013 году. 

На ежегодном расширенном совещании развития столицы 22 апреля 2013г. Н.А. 
Назарбаев сделал следующее заключение: «Опыта по приему большого количества людей у 
нас нет, специалистов тоже. Поэтому туристические объекты должны строиться с учетом 
дальнейшей их эксплуатации». И действительно, гостиничный бизнес столицы, города, 
которым необходимо принять множество гостей от EXPO-2017, остро нуждается в новых 
объектах. Так, согласно статистическим данным на 2012 год в Астане функционировало 66 
мест размещения, с общим количеством номеров в 3600. В свою очередь, г. Караганда, 
ближайший сосед столицы, имеет 65 мест размещения с 2159 номерами. По 
предварительным прогнозам выставка в Астане соберет более 100 государств-участников, в 
том числе около 10 ведущих международных организаций. За три месяца работы с июня по 
сентябрь 2017 года в международных павильонах побывают от 2 до 3 млн. человек. Отсюда, 
можно сделать вывод, что на данный момент, без новых построек, города Астана и 
Караганда в сумме могут разместить 5759 человек. Следовательно, если в Казахстан приедут 
3 млн. человек, то количество будущих гостей превышает в 520 раз количества номеров, при 
этом следует учитывать, что многие гостиницы будут не в состоянии обслужить 100% 
наполняемость. Проблема гостиничного хозяйства является одной из главных передовых 
задач, от решения которой зависит успех выставки в целом. 

Негативными моментами при проведении международной выставки является то, что 
EXPO-2017 для Казахстана является дорогой и у страны уйдет много затрат на ее 
проведение. При подаче заявки представители Казахстанской делегации указали сумму 
затрат, планируемую для организации и проведения мероприятия в 1250 млн. евро (в 
долларах это будет 1605 млн, в тенге 295,3 млрд.). 

Казахстан в общем списке «Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма» 
как показал тренд 2013 года, поднялся в рейтинге на 5 строк и находится на 88 строке, в 
соотношении с 93 местом 2011 года. В региональном чарте «Азиатско-Тихоокеанского 
региона» Казахстан находится на 18 месте. К сожалению необходимо отметить, что во 
внутреннем туризме страны  наблюдается спад, так по соотношению с 2008 г. (918,2 
тыс.чел.), 2010г. (836,4 тыс.чел.) и 2012 гг. (1254 тыс.чел.), где показатель был выше, чем в 
2013 году (672,3 тыс.чел.), что свидетельствует о нарастающей динамике поездок 
казахстанцев за пределы страны. Въездной туризм имеет тенденцию роста в посткризисный 
период, где нижней точкой в 834,2 тыс. чел., был I кв. 2010 года, и к 2013 году показатель 
увеличивается на 58% составляя 1322,5 тыс. чел. Турфирмами было обслужено свыше 2,5 
тыс. чел.: США (501 тыс. чел.), страны СНГ (479 тыс. чел., из них 350 тыс. чел. из России), 
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Индия (338 тыс. чел.), Латвия (244 тыс. чел.), Израиль (243 тыс. чел.), Германия (229 тыс. 
чел.), Китай (144 тыс. чел.), Корея (133 тыс. чел.), Нидерланды (124 тыс. чел.), Венгрия (115 
тыс. чел.), Италия (112 тыс. чел.). 

В январе-сентябре 2012 года объем доходов от туристской деятельности составил 91,8 
млрд. тенге, что на 11,5 % больше января-сентября 2011 года (82,3 млрд. тенге). Согласно 
проведенным исследованиям текущей ситуации и потенциала развития туризма в 
Казахстане, к 2020 году ожидается увеличения потока иностранных и местных туристов, и 
доходов от туристской деятельности в 3 раза. Количество туристов, посещающих Казахстан 
по сценарию естественного роста туризма, к 2020 году должно составить 3,3 млн. человек, а 
по форсированному сценарию роста туризма – 8,2 млн. человек, а доход страны от туризма 
должен составить около 9,9 млрд. долларов. 

Кроме того, немаловажным результатом развития въездного туризма станет приток 
иностранной валюты в страну. Как известно, туризм, являясь одной из крупнейших отраслей 
в мире, имеет около $3,5 трлн. оборотного капитала, что эквивалентно 10,9% мирового 
валового внутреннего продукта (ВВП) и привлекает более 7% мировых инвестиций. Он стал 
важным источником валютных поступлений для многих стран, вследствие чего улучшились 
показатели, характеризующие состояние окружающей среды, развитие туризма, систему 
коммуникаций и связи. 

Таким образом, внешняя привлекательность EXPO-2017 для туризма становится 
внутренним стимулом: совершенствуя направления туристического бизнеса, выставка 
поможет создать новые рабочие места, подготовить высококвалифицированных 
специалистов, привлечь иностранных инвесторов – а это есть гарантия успеха, стабильности 
и процветания. 
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В наше время туризм является мощной мировой индустрией. За быстрые темпы роста 

он признан экономическим феноменом столетия. Во многих странах туризм играет 
значительную роль в формировании ВПП, создании дополнительных рабочих мест, 
обеспечении занятости. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли 
экономики как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, то есть выступает 
своеобразным катализатором социально-экономического развития. Значение туризма, как 
источника валютных поступлений и расширения международных контактов, постоянно 
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растет. 
По данным ВТО, вклад туризма в мировую экономику составляет 10,9% мирового 

ВВП. К обслуживанию такого количества перемещающихся по всему миру людей 
привлекается еще большее количество специалистов многих смежных с туризмом отраслей, 
которые и составляют суть индустрии и инфраструктуры туризма. В туризме занято 130 
млн.человек (каждый 15-й). [1] 

И несомненно, что одной из важнейших граней туризма является его PR-составляющая. 
В настоящее время одним из самых распространенных средств стимулирования спроса 

на различные виды продукции и услуги является реклама. Во все времена она выполняла 
функцию информации покупателей о существовании того или иного товара. Однако для 
многих организаций чисто информативная реклама имеет второстепенное значение. Гораздо 
более важным для них является то, что с помощью рекламы можно убедить потребителя в 
достоинствах товара и тем самым продвинуть свою продукцию на рынок.  

Цели рекламной деятельности должны быть четко установлены, выражены 
количественно и определены по срокам, что позволит контролировать эффективность 
рекламных мероприятий. Цели рекламы могут меняться в связи с прохождением товаром 
стадий его жизненного цикла. 

На стадии внедрения главное – это информирование покупателей о новинке. На стадии 
роста – развитие спроса, на стадии зрелости – напоминание о фирме, товарах, о сервисе, 
скидках, распродажах. На стадии спада реклама в основном нецелесообразна, исключая 
необходимость информирования о распродажах товаров. 

Кроме того, весьма важное влияние на рекламу оказывает фактор восприятия 
покупателями товаров-новинок в туристическом бизнесе. Известно, что по этому признаку 
покупатели делятся на суперноваторов (примерно 2,5% общего числа потребителей), 
новаторов (13,5%), раннее и позднее большинство (по 34%), а также консерваторов (16%).[2] 

Для создания эффективной туристской рекламы необходимо уметь учитывать 
специфику данной отрасли и объединять в единый комплекс несколько аспектов такой 
рекламы. Это и некий художественный образ, воплощающий собой тот или иной тур или 
услугу и передаваемый с помощью таких привлекающих элементов, как красивые фото (в 
прессе), либо ролики (на телевидении), и удачно поданная полная и достоверная 
информация, рассчитанная на привлечение конкретной целевой аудитории. 

Проблема исследования эффективности рекламы в туристическом бизнесе одна из 
самых сложных проблем рекламной деятельности. Сложность эта определяется множеством 
факторов. Во-первых, приходится учитывать тот факт, что в покупательской стратеги 
субъекта достаточно активно себя ведет индивидуальное подсознание, считать которое в 
сущности не удается никому, и в первую очередь, самому покупателю, без того, чтобы 
прибегнуть к услугам профессионального психоаналитика. 

Во-вторых, решение о покупке товара или услуги принимается субъектом 
исключительно на индивидуальной мотивационной основе, составляющими которой могут 
быть многочисленные привходящие обстоятельства, где собственно реклама может быть 
лишь одним из них, либо не быть им вовсе, и полноту всех этих обстоятельств, по большому 
счету, не может учесть никакая рекламная кампания, а влияние их всех на сбыт товара или 
услуги не сможет зафиксировать и взвесить никакое специальное исследование. 

В-третьих, специальные исследования по выявлению эффективности той или иной 
рекламной компании ориентируются, главным образом, на потребителей товара или услуги в 
ситуации, когда эти товары или услуги были объектом рекламной компании и приобретались 
покупателями. Здесь практически всегда за пределами внимания исследователей оказывается 
эффект антирекламы, когда рекламируемый товар или услуга покупателями игнорируется 
именно в силу особенностей рекламной кампании, а необходимый товар (услуга), 
аналогичный рекламируемому, приобретается в конкурирующей или просто в другой фирме. 

В-четвертых, реклама сама по себе давно стала товаром и услугой, а стало быть – 
бизнесом со всеми вытекающими из этого факта следствиями, такими, например, как 
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циничныймеркантелизм и коньюктура.[3] 
Сказанное вовсе не означает, что проблема эффективности рекламной деятельности 

утрачивает свою актуальность, как раз наоборот. Сегодня объективной реальностью 
(эмпирическим фактом) становится стремительное возрастание рекламных бюджетов. 
Следовательно, клиенты все больше вынуждены задумываться над проблемой повышения 
предсказуемости результатов работы рекламных агентов. Мало того, становится все больше 
таких клиентов, которые считают для себя не только возможным, но даже необходимым 
контролировать процесс создания рекламы. 

Нередко считается, что реклама, якобы не эффективная с точки зрения специалистов, 
тем не менее, привлекает внимание и может способствовать увеличению сбыта товаров. 

Получается, что всевозможные ошибки, которые, казалось бы, должны наносить и, 
вероятно, наносят ущерб престижу рекламодателя, на самом деле могут способствовать его 
успеху. При этом, эмоции, возникающие у потенциального потребителя, такие как: 
раздражение, стыд, страх, негодование, возмущение и т.п., просто игнорируются. Таким 
образом, оказывается, что самое главное в психологии потребителя – это элементарное 
любопытство, на которое и следует ориентироваться. Более того, в ряде случаев очень 
плохая, раздражающая, вызывающая отвращение реклама может запоминаться и в силу 
психологических законов восприятия, оказывать положительное воздействие на сбыт 
товаров и услуг. 

Следует отметить, что до сих пор нет единого толкования эффективности рекламного 
сообщения или рекламной компании. Очень часто под эффективностью понимают прямую 
связь между рекламой и продажей товара, т.е. способность влиять на мотивацию 
потребителя, его покупательское поведение, стимулировать несвойственные ему ранее 
потребности. 

Концепция PR-проекта в туризме состоит в проявлении зрелой и развитой культуры 
туристического бизнеса, определенного стиля и имиджа туристического агентства, манеры 
поведения руководителя и персонала между собой и обществом. За счет успешной 
реализации PR-проекта в туризме через систему взаимодействия с обществом и активное 
использование внутреннего потенциала трудовых коллективов туристическое агентство 
выходит на социальную арену для получения максимально возможных результатов 
коммерческой деятельности. 

Паблик Рилейшнз - это особая функция управления, которая способствует 
установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества между 
организацией и общественностью, решению различных проблем и задач; помогает 
руководству организации быть информированным об общественном мнении и вовремя 
реагировать на него; определяет и делает особый упор на главной задаче руководства - 
служить интересам общественности; помогает руководству быть готовым к любым 
переменам и использовать их наиболее эффективно; выполняет роль «системы раннего 
оповещения «об опасности и помогает справиться с нежелательными тенденциями; 
использует исследования и открытое, основанное на этических нормах общение в качестве 
основных средств деятельности [4]. 

Институт общественных отношений (PR), созданный в Великобритании в 1948г., 
принял следующую трактовку: 

Паблик Рилейшнз - это планируемые продолжительные усилия, направленные на 
создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 
организацией и общественностью [4]. 

Следует отметить еще некоторые возможности PR. Это создание не просто 
стереотипов, а модных стереотипов. Например, куда поехать в свадебное путешествие, где 
лучше всего отдыхать детям, молодежи и т.д. Не менее важным является и формирование 
престижности мест отдыха. Учитывая, что современное общество ориентируется в своих 
пристрастиях на высшие классы, таблоиды пестрят названиями, где будут отдыхать звезды 
различных уровней. Понятно, что воспользоваться тем же уровнем комфорта у простого 
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обывателя не получится в силу недостаточности средств, но - как и в стиле одежды - создать 
приемлемые симулякры туризм в состоянии.  

У туризма существует ряд проблем, с которыми ему придется столкнуться завтра. В 
первую очередь это касается формирования имиджа самих туристов. Бесконтрольные 
образы, строящиеся на стереотипах, способствуют созданию только бесконтрольных 
негативных шаблонов, которые могут в дальнейшем перейти в практику. Если данным 
образам предоставить возможность спокойно развиваться и закрепляться в сознании, то 
недалек тот день, когда страны вынуждены будут договариваться уже не по процессам 
глобализации, а по разделу мира на туристские зоны, чтобы граждане одной страны не 
столкнулись с гражданами другой.  

Проблемой являются и неустойчивые образы новых направлений для путешествий, 
которые пока функционируют только в рамках моды и, скорее всего, долго не продержатся. 
Чаще всего уникальное торговое предложение в современных условиях является 
искусственно созданным отличием, которое исчезает так же быстро, как и появляется. А это, 
в свою очередь, заставляет искать новые «товарные» или придумывать несуществующие 
характеристики. Что свидетельствует о том, что в туризме слабо задействован именно PR, 
который как раз гарантирует устойчивость предложенного отличия, в перспективе 
преобразовывающегося в стереотип. 

Не менее серьезной проблемой являются уже существующие негативные стереотипы. 
В такой ситуации задача PR - изменить негативные установки. Это не значит, что надо 

придумать нечто, что при ближайшем рассмотрении не будет соответствовать 
действительности. Нет необходимости обманывать или вводить в заблуждение.  

К сожалению, в современных условиях стандарты постепенно «убивают» 
оригинальность, и PR вместо того, чтобы творить моду, слепо следует за ее изменениями. 
Искусственно созданная конкуренция между рекламой и PR также не способствует развитию 
последнего. Однако если более точно определить задачи PR, то все недоразумения исчезнут, 
и реклама и PR будут только дополнять друг друга, ориентируя людей на получение 
удовольствия, а не становясь прологом к разочарованию от испорченного долгожданного 
отдыха. 
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Бүгінгі таңда туризм индустриясынан түскен табыс мұнай өндірісі мен машина жасау 

өнеркәсібінен кейінгі 3-орында тұр. Сарапшылардың пайымдауынша, 100 мың турист қалада 
шамамен 2 сағат болған кезде 350 мың АҚШ долларын жұмсайды екен. Туризм әлемдегі 
жалпы ұлттық өнімнің оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, 
әлемдік өндірістің әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етеді [1]. 
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Кезінде бұл туралы бастама көтергендер туризм саласының мамандарын даярлау 
керектігін алға тартып, Ақтөбедегі жоғары оқу орындарында арнайы факультеттер ашылды. 
Бірақ қолына жоғары білімі туралы диплом алған түлектердің бәрі бірдей жұмысқа орналаса 
алмай қалды. Бұл туризм саласы өңірде әлі күнге аяғына нық тұрған жоқ деген сөз. 
Тұтынушысы жоқ салаға сұраныс та жоқ. Соны қолға алу барсында қазіргі таңда көптеген 
жұмыстар атқарылуда[2]. 

Еліміздің жазиралы даласының 300 шаршы шақырым жерін алып жатқан біздің Ақтөбе 
облысы — туристік әлеуеті бар өңір.  

Облыстың басты ерекшелігі — географиялық орналасуы өте ыңғайлы. Еуропа мен 
Азияның түйіскен тұсында. Облыс территориясында мәдени, табиғи-тарихи ескерткіштер, 
әлемнің өзге жерінде кездеспейтін ғажайып дүниелер бар [3].  

2013 жылы Ақтөбе облысының туристік картасы мен қаланың туристік карта-схемасы 
жасалды. Әлеуеті жоғары тамаша жерлер облыстың әр ауданында бар. Бірақ аудандарда 
туризмді ұйымдастыру жұмыстары әлі қолға алынбай отыр. 

Мәселен, Байғанин ауданындағы «Ақбота-Сәңкібай», «Құлшардың шоқысы» аталып 
кеткен борлы таулар, одан басқа да үйтастар келушісін «күтіп жүр». Ал Қобда ауданындағы 
Абат-Байтақ, Қобыланды батыр кесенелерінің даңқы қазір алысқа кетті. 

Осыдан 1 млн. жыл бұрын метеорит құлаған Ырғыздағы Жаманшыңды әлі насихаттай 
алмай келеміз. «Ырғыз-Торғай» мемлекеттік табиғи резерватына кіретін көлдердің де 
байлығын базарлай алмай жүрміз. Әйтпесе, бір ғана қоқиқазды көру үшін ғана қаншама адам 
ағылар еді ғой. Жаманшың мен резерват бір туристік бағытқа айналып отыр. 

Әрбір ауданның өз ерекшеліктері, көз тартатын сұлу мекендері бар. 
Орманы бар Ойыл, таулы-тасты жер бедерімен ерекшеленетін, Орал, Қарғалы, Жақсы 

Қарғалы, Мамыт, Кемпірсай, Айтбай, Тораңғыл, Шаншар секілді өзендерге бай, әрі шағын 
сарқырамасы бар Қарғалы, Сабындыкөл, Ащыкөл, Шіліктікөл, Қамыстыкөл секілді үлкен 
көлдері бар, ақ қайың, көк терек, мәжнүнтал, қараағаш, итмұрын, долана сыңсып тұрған 
таулы өлке.   Мұғалжар кез келген демалушының  «тақиясына тар келмес» еді [4]. 

Ішкі туризмнің мүмкіндігі 
Облысымызда ішкі туризм бұрынғысынша әлі дамып кете алмай жатыр. Мәселен, 

былтыр туристік қызметтің жалпы көлемінің 7,7 пайызы ғана ішкі туризм үлесіне тиіпті. 
Өткен жылы тек жарты жылда барлығы 245 турист еліміз өңірлерінің сұлулығын 
тамашалапты. Оның ішінде 74,3 пайызы іскерлік мақсатпен сапар шексе, қалғандары 
арқайын демалған. Ақтөбеліктер негізінен Алматы, Сарыағаш және Бурабай курорттары мен 
санаторийлерінде демалғанды қалайтын болып шықты. Демалушылардың көпшілігі Каспий 
теңізіне, Бурабай санаторийіне, Түркістанға турфирмалардың қызметіне жүгінбей, өз 
бетінше бара салады. Яғни, бізде әлі туризм мәдениеті қалыптаспаған әрі халық қалтасына 
қарай көсілетіні де анық [5]. 

Сондай-ақ ақылды ағайынның есебінше, Алакөл мен Көлсайға барып демалғанша, 
Ыстықкөл мен Түркияның демалыс орындарына барып келген әлдеқайда тиімді. Сондықтан 
қарапайым халық «жақыннан дорбалағаннан» гөрі  «алыстан арбалағанды» дұрыс санайды. 

Облысымызды күнгейінен теріскейіне қарай және оңды-солды автомагистральдар 
 кесіп өтіп жатыр. Соның ең ірісі — «Батыс Еуропа — Батыс Қытай» көлік дәлізі. Осы дәліз 
де біздің аймақты жандандыра түспек. Осы үлкен жобаның аясында жол бойындағы сервис 
инфрақұрылымын іске қосу керек. Әзірге осыған қатысты 4 инвестициялық жоба түсті. Олар 
— «Ырғыз керуен сарайы», Елек өзенінің жағалауында «Ақпан» ЖШС ұйымдастырған 
«Greenland», Ресей шекарасына жақын жерде ұйымдастырылатын «Мәртөк керуен сарайы», 
Самара-Шымкент жолының қиылысында болуға тиіс «Барыс-62» ЖШС-ның жобасы.  Қазір 
оның алғашқы екеуі «Жедел индустрияны дамыту» мемлекеттік кәсіпорнына ұсынылды.  

Тоғыз жолдың торабы 
Жалпы, біздің облыстан өтетін теміржол желілері еуразиялық континенттің барлық 

бағыттарына тартылған.  Әлемнің барлық дерлік әуе компаниялары қазіргі заманның 
сұранысына толық жауап беретін аймақтық аэронавигациялық диспетчерлік орталықтың 
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қызметін пайдаланады. Заманауи халықаралық «Ақтөбе» әуежайы әуе кемелерінің барлық 
түрлерін қабылдай алады. Деректерге сүйенсек, былтыр туристердің 85,5 пайызы әуе көлігі 
қызметтерін пайдаланса, темір жол көлігінің үлесіне 12,4 пайыз ғана тиіпті. Бұл да 
отандастарымыздың негізінен шетелде демалатындығының көрінісі. Көлік қатынасы, 
байланыс инфрақұрылымдары да қанағаттанарлық деңгейде. Енді осыны дұрыс пайдалану 
ғана қалып тұр. Ақтөбелік туристердің бүйрегі шетелге бұрып, әсіресе, 70 пайызы Түркияны 
таңдағанын өткен жылғы статистикалық деректерден білеміз. Себебі де түсінікті. Барып 
келушілердің айтуынша, ондағы қонақ үйлер мен жолдамаларға қол жеткізу оңай әрі 
туристерді визасыз тәртіп пен жолдамалардың арзандығы қызықтырады.Қазір Египет пен 
Біріккен Араб Әмірліктеріне баратындар саны екі есеге азайып кетіпті. Есесіне, емделу 
мақсатын көздегендер Израиль мен Ресейге, ал оқу іздегендер Ұлыбританияға көбірек 
баратын болған. Облыстағы ішкі туризмді дамыту үшін ең әуелі ақтөбеліктерге туризм 
мәдениетін біліп, ақпараттық-жарнамалық шаралар көбірек өткізілуі тиіс. Әсіресе, жас 
ұрпақтың санасына отансүйгіштік сезімді сіңіруіміз қажет, олар сонда ғана туған жердің әр 
тасын, әр гүлін бағалайтын болады. 

2013 жылдың  бірінші жарты жылдығында туристік фирмалар мен объектілер барлығы 
31 673 туристке қызмет көрсеткен. Сол цифрды таратсақ, турфирмалар туристердің 10 
пайызын ғана қамтыған, ал қалған 90 пайыз нысандар (мейрамханалар және демалыс 
аймақтары) үлесіне тиіпті. Осы кезеңде туристік фирмалар (заңды тұлғалар) құны 181,4 млн. 
теңге болатын 860 жолдама сатқан, 3039 туриске қызмет көрсетілген [6]. 

P.S. Статистикалық мәліметтерге сүйенер болсақ,  әлемдік экспортта туризмнен түсетін 
пайда үшінші орында тұр. Тіпті елінің экономикалық ахуалын тұтастай туризммен 
жақсартып отырған мемлекеттер де жетерлік. Британ аралдарындағы Стоунхедж тастарын 
білмейтін адам кемде-кем шығар.  

Ырғыздың «Керуен сарайы» 
Осыдан бірнеше жыл бұрын «Батыс Еуропа — Батыс Қытай» транзиттік дәлізінің 

өңірімізге әкелер игіліктері туралы сөз ете отырып, облыс әкімі Елеусін Сағындықов: 
«Болашақта Ырғыз гүлдейді, онда тіпті  5 жұлдызды  қонақүйлер салынады!» деген болатын. 
Сол кезде ертегідей көрінген бұл әңгіме бүгінде нақтылана бастады. Жол бойында тіршілік 
жанданып, ел автомагистральдың іске қосылатын күнін асыға күтіп жүр. 

Екіншіден, бұл жер туристік орталық болуға «сұранып-ақ» тұр. 12 шақырым жерде 
әлемнің ғалымдарын тамсандырған атақты  Жаманшың бар. Әйгілі Бөкенбай шоқысы да таяқ 
тастам жерде.  Нағым Қобыландинды Социалистік Еңбек Ері атандырған топырағы құйқалы  
Керегешың қол созым жерде тұр. Ақ пен қызылдың ізі қалған Солдатшоқыңыз да талай 
тарихты бүгіп жатыр. Қабанқұлақтың шыңына шықсаңыз айнала жарқырап көрінеді. 
Ендеше, алып магистраль іске қосылғанда жолаушылар  ат шалдыратын орынның бірі осы 
болмай ма?! 

Айтпақшы, болашақ туристік орталықтың аты да ғажап — «Ырғыздың керуен сарайы». 
Шалқардан Ырғызға кіріп  келе жатқанда 24-25 шақырым жерден «қарсы алатын» бұл нысан, 
жоба жүзеге асып жатса, күндіз табиғи жарықпен, ал түнде түрлі-түсті шамдармен жарқырап 
тұрмақ. 

 «Ырғыздың керуен сарайы» облыстың 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық 
жоспарына енген. Демек, шаруа алға жылжи бастады деген сөз. Енді тек қаржы көзі 
анықталуы тиіс. Жобаны жүзеге асыруға 150 миллион теңге шамасында қаржы керек.  

Астана жақтан келіп, жобамен танысқан ағылшын кәсіпкері Бруни да Ырғыздың сұлу 
табиғатына таңдай қағып кетіпті. Бірақ таңдай қағу инвестиция емес қой… 

Шалқар көлі дегенде… 
Шалқар өңірі десек, аты айтып тұрғандай, айдын Шалқар көлі есіңе түседі. Шалқар 

тұрғындарының күннің аптап ыстығында демалатын орны — осы көл. Биыл көлге су мол 
келіп, тұрғындар үшін демалысқа жайлы болып тұр. Ересектен балаға дейін көлдің бұрыннан 
«Солдатский пляж» атанып кеткен жағажайына барып суға түседі. Солдат жағажайы деп 
әдемі айтылғанымен, ол жерде қарайған ештеңе де жоқ. Болашақта болмаса, әзірге 
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катамаран, ескекті қайық, көшпелі кафе, үйшік дегендерді ол жерден көре алмайсың. 
Тұрғындар мініп келген темір тұлпарларын осы жағаға тізіп қойып, күннің аптап ыстығында 
көл басында уақыттарын өткізеді. Әрине, бұндай жерге адамдар бос бармай,  салқын 
суларын, басқа да шөл басарларын, күн ыстық болса да тамағын ала барады. Ал марқасын 
сойып, туған күндерін тойлап, көл жағасында түндерін өткізетіндер де бар. Әттеген-айы, 
кейбіреулер осылай демалған орнындарын жинауға келгенде өте салақ. 

Мінекей, ақындарымыз мөлдірлігін құралайдың көзіне теңеген Шалқар көлінің жағасы 
қазіргі таңда осындай демалысты «жақсы» ұйымдастыратындардың қалдырған қалдығымен 
тұмшаланып бара жатқандай… 

Қазақты табиғаттың өзі емдеген… 
Жаз болса Дубай мен Мальдива асатын ағайындар ақшасы көптіктен асқақтайды ғой, 

тапқаны  шай-пұлына әрең жететін қарапайым қазақ қазір аурухананың өзіне әрең барады. 
Жыл сайын өзгеретін денсаулық сақтау саласының жүйесінен сол саланың өз қызметкерлері 
де шатасып қалған тәрізді… 

«Жазғы демалыс» десе, Алға ауданының екі мекені еске оралады. Біреуі — аудан 
орталығы — Алға қаласында орналасқан «Шипагер» емдеу-сауықтыру орталығы. Кезінде 
атағы КСРО-ға танымал химия зауытынан қалған бұл санаторий соңғы жылдары  
келушілердің  ықыласына ерекше бөленіп отыр. Оны осында емделушілердің 
географиясынан-ақ оңай аңғаруға болады. Алға мен  облысымыздың басқа аудандарын 
былай қойғанда, ар жағы Оңтүстік Қазақстан, бер жағы Атырау, Маңғыстау облысынан 
келетін демалушылар, яки емалушылар жаз айында, әсіресе, көбейеді. Себебі — Алғаның 
қасында орналасқан «Алғабастың» балшығы көптеген науқастың дәруі болып саналады. 
Омыртқа, бел, аяқтың сырқырауы, орталық жүйке жүйесін емдеткісі келгендер «Шипагерге» 
келеді. Сынық пен отадан кейін де тез оңалуға «Алғабастың» балшығының әсері мол. 
Балдақпен келіп, балаша жүгіріп кеткендерді де көріп жүрміз. Жасалатын емнің бәрін, жаза 
берсек жарнама болып кетер, «Шипагер» жарнамасыз  да танымал. Ал жаз айларында 
«Шипагерде» балаларға да орын беріледі. 

«Алғабастың» балшығы демекші, сонау зауыт ашылған жылдары Алғада Роисман 
деген еврей дәрігер жұмыс жасаған. Алғаш рет балшықтың емдік қасиетін осы кісі зерттеген 
деген сөз бар. Оның қаншалықты рас-өтірігін кім білсін, бірақ алғалық көнекөздердің 
айтуынша шілденің 12-13 жұлдызында басталып, қырық күнге созылатын, елдің аузында 
«тұз айы» аталып кеткен маусымда балшықтың маңындағы тұзға келушілер қатары көбейеді. 

Тағы бір аталып өтуге лайық демалыс орны — бұрынғы М.Горький, қазіргі Есет батыр 
Көкіұлы ауылындағы «Красный камень» деп аталатын жер. Есте жоқ ерте замандардың 
куәсіндей болып, жаңбыр мен желге  ерекше бір әдемілікпен мүжілген  тастар Мысыр 
табиғатын елестетеді. Әлгі тастардың фонында суретке түсіп, «Мысыр барып, дем алып 
келдім» деп талайды алдап соққан қуақы досымыз бар. Бір қызығы бұл жерге, алғалықтардан 
гөрі ақтөбеліктер көп келеді. Суға түседі, балық аулайды. Ауданға атағы ат үркітетін 
комиссия келсе де, ұятты меймандар келсе де солай қарай сүйрейтініміз содан… 

590 жас туристің стансасы 
Балалар туған өлкені сүйіп, кереметтерді сезініп өскені дұрыс. Ол үшін баланы өз 

елінің тарихы мен салттарын білуге, тануға, сыйлауға тәрбиелеу керек.  
Бұл бағытта Ақтөбе қаласының жас туристер стансасы үлкен жұмыс жасап жатыр. 

Қалалық жас туристер стансасы (ҚЖТС) — мемлекеттік көпбағытты қосымша білім беретін 
мекеме. Мұнда 9-18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдерге өз жан қалауларына 
келетін түрлі жұмыс табылады. 

Қалалық жас туристер стансасының директоры Екатерина Картанованың айтуынша, 
стансада барлығы 590 бала «Туризм», «Өлкетану», «Мұражайлық іс» және «Экология» 
бағыттары бойынша дәріс алады. 15 педагог, оның ішінде, екі жоғары маман иелері, үш І 
дәрежелі маман-педагог, төрт ІІ дәрежелі маман педагог, алты жас маман жұмыс істейді. 

Станса жанында балалар мен жасөспірімдердің демалысын тиімді өткізуге үлес 
қосатын «Достық» лагері мен жас туристердің қолдауымен «Қысқы бақ» жұмыс жасайды [7]. 
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Қорытындылай келе, біз Ақтөбе өңірінің туризмі әлі де болса дамымай жатқанын 
байқадық. Ақтөбе қаласының табиғаты өте әсем және туристер үшін бірден бір қолайлы 
аймақ, бірақ та қазіргі таңда бұл өңірдің туризмі артта қалып жатыр. Қаламыздың көрікті 
жерлері өте көп және де Ембі таулары мен Елек өзенімен тамаша. Ал облысымызда ішкі 
туризмнің даму деңгейі қарқынды түрде өтіп жатыр.Мүмкін өзіңіз де теледидар және газет 
беттерінен байқаған шығарсыз, облысымыздың туристік мүмкіншілігін кең көлемде әйгілеу 
және туристік назарына жеткізу мақсатында облыстық әкімшілік пен туризм, дене 
шынықтыру және спорт басқармасы тарапынан Байғанин, Мәртөк, Қарғалы, Мұғалжар, 
Қобда, Ырғыз т.б. аудандарына жарнамалық-ақпараттық турлар өткізілді. Бұл турлардың 
негізгі мақсаты кенже қалған ішкі туризмді дамыту мен өнірлік туристік операторларға 
қалыптасқан турөнімдерін жүзеге асыруда мемлекеттік қолдау көрсету. Аймақтағы туризмді 
дамыту талдамасы соңғы жылдары Ақтөбе облысында белгілі туристік имидждің 
құрылғанын көрсетті, ол Алматы және Астана қалаларында өткен халықаралық туристік 
көрмелердің қатысушылары облыстың туристік потенциалына қызығушылық білдіруде, 
сондай-ақ көптеген туристік бизнес субъектілерін тартатын дәстүрге айналған. 

Ақтөбе облысы архитектура ескерткіштеріне бай. Мұнда жергілікті ескерткіштер тобы, 
ұлттық архитектура және монументалды глиптика орналасқан. Олардың ішінде Доңызтауға 
ерекше орын бөлінген (солтүстік Чинк Үстірті). Ескерткіш күйдірілген кірпіштен 
жасалынған. 

Ембі даласының ескерткіштері Даумшар, Қарасақал, Асан қожа сияқты ірі 
некропольдерінде жиналған. 

Біздің ойымызша, Ақтөбе өңірі ең әсем де танымал туристік нысанға айнамлмақ, сесебі 
бұл өңірідің мүмкіндіктері өте көп. 
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Қазақстан Республикасы Еуразия материгінің дәл ортасында орналасқан екі дүние 

бөлігін қамтитындығымен және пайдалы қазбалар қорына бай мемлекет ретінде өзіндік 
дәрежеде ерекшелігі бар. Мемлекеттің ары қарайғы экономикалық дамуына маңызды әсер 
ететін маңызды іс-шараның бірі - «ЭКСПО-2017» көрмесі. Қазақстанда өткізілетін EXPO 
көрмесі мемлекетті әлемге әйгілі және дүние жүзіне танымал ететін көрме болып табылады. 
161 елдің өкілдерінің жасырын дауыс беруі нәтижесінде EXPO-2017 халықаралық 
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мамандандырылған көрмесін Астана қаласында өткізу мүмкіндігін алдық. Бұл біздің 
мемлекетіміз үшін үлкен жетістік. Маңыздылығы туралы Елбасымыз Астана қаласында 
ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыру және өткізу 
мәселелері жөніндегі Мемлекеттік комиссияның отырысында сөйлеген сөзінде: «ЭКСПО 
көрмесі – жаһандық ауқымдағы оқиға. Ол маңыздылығы жағынан ірі экономикалық 
форумдармен, туристік тартымдылығы бойынша әлемдегі ең танымал спорттық ойындармен 
салыстыруға болады. Көрме Қазақстанға ірі инвестиция тартуға мүмкіндік туғызады. 
Сондай-ақ ЭКСПО көрмесін өткізу арқылы Қазақстан «жасыл экономиканы» дамытуға 
тікелей септігін тигізетін жаңа технология мен инновация алады» - деп атап өтті. Демек, 
«ЕХРО-2017» көрмесінде «Болашақтың энергиясы» тақырыбы таңдап алынуында да ерекше 
мән бар. Бұл көрме - арнайы немесе жаңа заманауи технологияларға  теңіз, мұхит, күн, жел 
және термалды су тәрізді бүгінде бар баламалы энергия көздері арқылы пайдаланылатын 
жаңа мүмкіндік. Осыған орай, бұл көрменің алға қойған мақсаттарының бірі - табиғат 
ресурстарын сақтау және қорғау, энергияны тиімді пайдалану болып отыр. 

«Болашақ энергиясы» тақырыбы бұл ресурстарды тиімді түрде пайдалануға мүмкіндік 
береді. Бұл жоба таза экологиялық технологиялар мен жаңғыртылған энергетикаға 
негізделеді. Индустриялық-инновациялық дамуды жеделдету жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламасында айқындалғандай, еліміз 2015-2020 жылдар аралығында ЖІӨ энергия 
шығынын тиісінше 25 пайыздан 10 пайызға азайтуды көздеп отыр [1]. Осыған орай, «жасыл 
технологияға» негізделген, жарықты барынша үнемдейтін диодты энергиялық қуат көздері 
мен құрылыс материалдарын шығаратын өндірістерді дамытуға күш сала бастады. Мысалы, 
жақында ашылған күн батареяларын өндіретін зауыт та – осы жобаның жүзеге асырыла 
бастауының нақты дәлелі. 

Жаңа технологиялар әлемнің түкпір-түкпірінен келіп көрмеге қойылады. Біз оларды 
көріп, қалай жұмыс істейтінін, жалпы қағидаларын тамашалауға мүмкіндік аламыз. Осыған  
байланысты біз өзіміздің технологияларымызды дамыта отырып, инфрақұрылым деңгейін 
көтереміз.Жаңа қонақүйлер салынып, көптеген жұмыс орындары ашылады, құрылыс 
өнеркәсібі, көлік, демалыс орындары, әлеуметтік салалар қысқа мерзімде қарқын алып, 
сауда-саттық ауқымы ұлғаяды. «ЭКСПО көрмесі өтетін 2017 жылға дейін Астанада 12 ірі 
кәсіпорын ашылады. Олардың ішінде биоэквивалентті дәрілер шығаратын фармацевтік 
фабрика, аффинаж зауыты, электрондық-оптикалық құрылғылар жасау зауыты, тез 
әзірленетін тамақ өнімдерінің комбинаты да бар. 2017 жылға қарай «Астана» халықаралық 
әуежайы жылына 20 мың рейсті қабылдап жөнелте алатын болады. Ал елорда әуежайына 
келіп-кететін жолаушылар саны 5 млн. адамнан асады»-деп Астана қаласының бұрынғы 
әкімі Иманғали Тасмағамбетов халық алдында есеп бергенде мәлім етті [2]. Сол тұрғыдан 
қарастыратын болсақ, «ЭКСПО-2017» Халықаралық көрмесі тек Астана қаласының 
әсемденуіне ғана емес, еліміздің басқа да өңірлерінің дамуына септігін тигізеді. Себебі 
келетін туристер ағыны бір қала көлемінде шектеліп қалмайды. Мысалы, еліміздегі 
туроператорлар мен турагенттердің ұсынатын турпакеттерінде Қорғалжын, Бурабай, 
Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи парктеріне, Ақсу Жабағылы, Сарыағаш және т.б. 
аймақтарға жолсапар ұсынылады. 

Қазақстан Республикасының статистика комитеті ұсынған мәліметтер бойынша 2014 
жылғы қаңтар-қыркүйектің қорытындысы бойынша өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 
шығу және ішкі туризмінің келушілерінің 1,7% және 16,5%-ға өсуі байқалған және 
сәйкесінше 7 843,6 мың адам және 3 150,5 мың адамды құраған. Келушiлерді 
орналастырумен шұғылданатын объектілердің саны 2 022 бірлікті құрап, ондағы 
орналастыру орындарының саны 48 925 нөмірге есептеліп, олардың біржолғы сыйымдылығы 
109 135 төсек-орын болды. Орналастыру орындары қызметтерінің көлемi 
(мейрамханалардың қызметтерiн қоспағанда) салыстырмалы бағадағы есептi кезеңде  өткен 
жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 21,1% - ға өскен [3]. 

Қазақстан Республикасының статистика комитеті ұсыныған мәліметтер аясында 2008-
2013 жылдар аралығындағы туристік келулерге төмендегі сурет бойынша талдау жасауға 
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болады. 
 

 
 
Сурет – 1. 2008-2013 жж. орналастыру орындары қызмет көрсетілген келермендер 

саны, адам 
1-суреттен көріп отырғанымыздай 2010 жылдан бастап еліміздегі туристік келулердің 

бірқалыпты өсіп отырғанын көруге болады. Туристік келулер бойынша 2009 жылы 
қаржылық дағдарыстармен байланысты 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 10,5% 
төмендегенін атап өтуге болады. Бірақ, 2013 жылды 2008 жылмен салыстырғанда 28,4% 
артқан.  Демек, елімізде туристік потенциал жоғары деп айтуға болады. 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 
тұжырымдамасында ЕХРО көрмесі нәтижесінде әлемнің әр түкпірінен келетін туристік 
келулер туралы мәліметтер келтірілген [4]. Онда 2011 жылы 2 845 832 адам болса (түнеумен 
келетін ішкі, сол сияқты шетелдік келушілер), 2020 жылы  8,19 млн. туристік келуге дейін 
көзделіпотыр, яғни жиынтық өсу қарқыны 12,5 %. Осы туралы мәліметтер, Қазақстан 
Республикасы, Ұлттық Экономика Министрлігі, Статистика комитетінің есептеулері ресми 
сайтында келтірілген. 

 
Кесте-1: 2011-2014 жж. туристік келулер саны, адам 
 
Жылдар Туристік келулер саны, 

адам 
Туристік 

келулердің өсу 
қарқыны, % 

2011 2 845 832 - 
2012 3 026 227 106,3 
2013 3 307 752 109,3 
2014* 4 125 327 124,7 
www.stat.gov.kz мәліметтері негізінде авторлармен құрастырылған. 
 
2011- жылда 2014 жылмен салыстырғанда туристік келушілер саны 68,9%-ға артып 

отыр. Демек, бізде туристік келушілер санын арттыру мүмкіндігі өте жоғары.  
 «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» зерттеуі бойынша, көрмеге 

келушілер саны шамамен 2 миллион адамды және 3,74 миллион келулерді құрайды.Оның 
шамамен 87% қазақстандық келушілер және 13% халықаралық қонақтар болады деп 
есептелінді.Бұл өз кезегінде, еліміздің бай тарихына, табиғатына, салтына, мәдениетіне 
қызығушылардың көп болатындығын білдіреді. Сол себепті, көрмеге келген туристерге  

http://www.stat.gov.kz/
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елдің табиғи және мәдени байлығын дұрыс ұсына білу қажет.Тек заманауи буклеттерді құру 
және мұражайларда тақырыптық көрмелер ұйымдастыруға ғана емес, Елбасымыз айтқандай 
ең бастысы шынайы елімізді көрсету, оны Астанадан 30–50 шақырым қашықтықта 
орналасатын этноауылдар көмегімен жасауға болады. Қазақ халқының дәстүрі мен тұрмыс 
тіршілігін қайта құру арқылы бұл ауылдар Ұлы даланың мәдениетіне көңіл бөліп қана 
қоймай, сонымен бірге ауылдық жердегі туризмді дамытуда өз септігін тигізіп, туризмнің 
аяққа тұрып одан әрі дамуына үлес қосатын туризм бизнесіндегі басым бағыттың бірі.  

Осы этноауылдардың инфрақұрлымын дамыту арқасында, жол бойындағы сервисті 
дамытуға жақсы мүмкіндік береді. Егерде туристік маршруттың басым бағыты ретінде 
белгіленген барлық трассаларды заманауи май құю бекетімен, кафе, қонақүйлер және басқа 
да қызметтермен жабдықтасақ, ол Қазақстанды Еуропалық туристік орталықтарымен бірге 
бір қатарға тұрғызып қана қоймай, елеулі табыстар да алып келеді.  

Көрмені өткізуге дайындық барысында туризм саласы ғана емес, Қазақстанның 
инвестицияны тарту көлемі ұлғайып, шағын және орта бизнес, өнеркәсіп пен өндіріс 
ошақтары дамудың жаңа деңгейіне түседі. Экономикалық тиімділігі жөнінде тек болжамдар 
айтылса да, көрмені өткізген басқа мемлекеттердің тәжірибесін негізге ала отырып 
қорытынды жасауға болады. Мысалы, 2010 жылы Шанхайда өткен дүниежүзілік көрменің 
нәтижесінде 12 млрд. доллар пайда әкелінді. Орта бизнес табысы кем дегенде 20 пайызға 
артқан. ЕХРО кезінде Шанхай кәсіпорындары түрлі жобаларға 1,2 млрд. доллар көлемінде 
қаржы тартқан. Сарапшылардың айтуынша, көрме өткізу нәтижесінде Шанхай Пекин 
Олимпиадасына қарағанда 3 есе артық пайда түсіріпті [5]. ЕХРО-ны өткізудіқай жағынан 
қарастырсақ та, экономикалық тиімді екендігіне көз жеткізе аламыз.Мысалда келтірілген 
жақсы нәтижелерге біздің еліміз де жетеді деп нық сеніммен айтуға болады. 

Қазақстан Республикасы жердің аумағы жағынан да үлкен, халқы жағынан да 
бейбітшілікте өмір сүретін көштің алды. Алдағы уақытта біздің елімізде ЕХРО-2017 
халықаралық көрмесі өткізілетіні бәрімізге мәлім.Асау аттай аласұрған  ағыл-тегіл ой-
сезімдер алдымызға келіп, біздің мазамызды алып тұр. Өйткені, ЕХРО 2017 туралы немесе 
еліміз жайлы сөз қозғағанда, ерекше бір патриоттық сезім кеудемізде оянып, осы сиқырлы 
сезім бойымызға сарқылмас күш-жігер нәрін құйып жатқандай. Осы іспеттес халықаралық 
көмелерге басқа елдердің де қатысуы, олардың өз мәртебелерін дүниежүзіне жария етуі, 
барша елдер өз мемлекеттерінің жағдайын, мәртебесін сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде 
дәлелдеуі қуантарлық.Осындай айтулы іс-шараны, көрмені жоғарғы деңгейде өткізу – біздің 
міндетіміз, парызымыз.Өйткені әлемнің барлық түпкірінде орналасқан мемлекеттерді бір 
шаңырақ астында жинау, мемлекет арасында бейбітшілікке  тамшыдай болса да,  өз үлесін 
қосу мақтаныш. Десе де бұл үлкен жауапкершілікті талап ететін іс. Сол себепті,  бұл көрмеге 
тиянақты түрде, нақты дайындалу қажет. Бұл дайындық әлдеқашан басталып та 
қойған.Елбасымыз Астанада көптеген жаңа, сәулеті таң қаларлық ғимараттарды салғызуда. 
Қазір елуден астам ел Астанада көрмені өткізуге жазбаша келісім берсе, қырықтан астам 
мемлекет ауызша растаған. Бұл жағдайды да біздер жетістік қатарына жатқызуымызға 
болады. 
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Аннотация 

В данной работе исследовано Капчагайское водохранилище; показана роль 
Капчагайского водохранилища в развитии региона; показаны возможности, сильные и 
слабые стороны Капчагая как туристская зона. Капчагайское водохранилище имеет очень 
высокий потенциал для развития туризма в городе Капчагай.  

Annotation 
In this paper we investigate Kapchagai reservoir; the role of Kapchagai in the development of 

the region; shown the capabilities, strengths and weaknesses of Kapchagai as a tourism center. 
Kapchagai reservoir has a very high potential for development of tourism in the Kapchagay city. 

 
Туризм, бүгінгі таңда даму қарқыны ең жоғарғы деңгейдегі салалардың біріне айналып 

отырғаны хақ. Соның ішінде Қазақстандағы туризмнің дамуы отандық экономиканың 
шарықтауына, тұрғылықты халықтың әл-ауқатының жақсаруына мүмкіндік беретіні сөзсіз. 
Қазақстандағы туризмді дамытуда Қапшағай қаласы мен Қапшағай су қоймасының 
мүмкіндіктері өте жоғары.  

Қапшағай қаласы  Алматы  облысының  солтүстік-шығысында  орналасқан,  1970  
жылы  негізі  қаланған.  Қапшағай  қаласы  Іле  ауданының  аудан  орталығы  болып  
табылады. Қала 3600 шаршы метрді құрайды. Қалада қазіргі таңда 2 округ және 11 елді 
мекен бар. Қапшағай бөгетінің солтүстік батысында 20 шақырым жерде Іле өзенінің оң 
жағасында Тамғалы тас орналасқан. Бұл өңірде 54,4 мыңнан астам адам тұрады. Қала 
Қапшағай бөгеті жағасында бой көтерген. Қапшағай халықтың ең көп демалатын жерлерінің 
бірі болып саналады. Қаланың  тұрақты  тұрғындарының  саны  50898  адам.  1998  жылы  
қаланың  әкімшілік-территорылық  бағынуына  Шеңгелді  округі  берілді,  сонымен  қатар  
қала  құрамына  8  елді  мекен  кіреді,  олардың  барлығы  ауылдық  елді  мекендер [1].   

Қапшағай қаласының туристік зона ретінде дамуы Қапшағай су қоймасының 
ресурстарына негізделеді. Қапшағай су қоймасы Қазақстандағы ең үлкені болып табылады. 
Жасанды су қойманың ұзындығы 100 км, ені 25 км [2].  

Су қоймаларындағы шомылатын-жағажай демалысын бағалау мынадай көрсеткіштер 
негізінде жасалады: жағалаудың сипаттамасы, суға түсетін орындары, жағажай сипаты, 
жағалаудың тереңдік деңгейі, ағыстың жылдамдығы (өзендер үшін), судың температурасы 
және экологиялық жағдайы. Рекреация үшін ең қолайлысы таза су қоймалары болып 
табылады (ластанудың 1-3 кластары), яғни, жағасы құрғақ, жағалаудан түсу аймағы тік емес, 
суға түсу аймағы ашық, жағажайы мен судың шет аймағы құмнан және ұсақ тастардан 
тұратын су қоймалары. Рекреация (латын сөзінен rесrеаtіо - қалпына келтіру) - адамның 
еңбек процесінде жұмсаған дене және рухани күштерін қалпына келтіру мен дамыту[3].  

Қапшағай қаласының туристік аймақ ретінде дамуына қаланың орналасқан жері, 
табиғи-климаттық жағдайлары оңтайлы болып табылады. Табиғи-климаттық жағдайларына 
байланысты, бұл жер жағажай демалысына таптырмайтын орын болды. Жазда бұл жердің 
ауа температурасы +40°С. Мамыр-маусым айларында су температурасы +18+20°С жетсе, 
шілде-тамыз айларында +22+28°С дейін жетеді. Яғни, Қапшағай су қоймасы рекреация үшін 
өте қолайлы аймақ екені даусыз. Дегенмен, біздің еліміздің тұрғындары, әсіресе Астана, 
Алматы, Қарағанды, Шымкент сияқты үлкен қалаларымыздың тұрғындары  рекреация үшін 
шетелдік демалыс орындарын таңдап, басқа мемлекеттерде демалуды әдетке айналдырып 
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жүргенін көріп отырмыз.  

 
Сурет 1 – Туристік фирмалар қызмет көрсеткен келушілер санының динамикасы (мың 

адам) 
 
Қапшағай су қоймасының табиғи-климаттық жағдайын білмегендіктен бе, әлде 

экологиялық жағдайға байланысты ма, балық өнімдерінің болмауы немесе сервистік қызмет 
көрсету дәрежесі төмен болуы ма деген сұрақ туындайды (Кесте 1).  

Атауы Шомылуға 
арналған 
жағажай 

Экологиялық 
жағдайы 

Көліктің 
жете алуы 

Балықтардың 
түрлері 

Танымал-
дылығы 

Капшағай су 
қоймасы 

Су 
қоймасының 

бүкіл оң 
жағалауы 

Суы таза, 
құрамында 
токсиндік 
заттар жоқ 

Жол жаңа, 
өте ыңғайлы 

Лещ, Вобла, 
Судак, Сазан,  

Карп және 
т.б. 

Жарнама 
жоқ 

Кесте 1- Қапшағай су қоймасының жағдайы 
 
Кестеден жарнаманың жоқ екендігін көруге болады. Теледидардан, көшелердегі 

жарнамалардан туристік фирмалар шетелдік демалыс орындарына демалуға шақырып 
жатқанын күнделікті көреміз. Өз еліміздегі туризмді дамыту қазіргі таңдағы өзекті мәселенің 
бірі. Қапшағай су қоймасында рекреацияны дамыту қаланың аймақтық даму факторы 
екендігі сөзсіз. Осыған орай қала әкімшілігі қандай шаралар қолданып, қандай жоспарларды 
жүзеге асырып жатқандығынан хабардар болайық (cурет 2). 
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Сурет 2 – Ғаламтор жүйесінде Қапшағай қаласы жайында жарнама 
 
«Google» ізденіс жүйесінде Қапшағай қаласы жайлы жарнама мен ақпараттың өте аз, 

яғни жоқтың маңында екенін көріп отырмыз.  
Қапшағай өңірінің 2011-2015 жылдарға арналған даму Бағдарламасына сәйкес 2013 

жылы Қапшағай қаласында аумағы 1 га болатын «LST Market» жылыжай кешенінің құрылыс 
жұмысы жүргізілді. [4].  

2014 жылдың басынан бері 11 айда негізгі капиталға 27220,1 млн. теңге инвестиция 
тартылды немесе 2013 жылдың осы мерзімімен  салыстырғанда 286,3 % орындалды. Нақты 
индекс көлемі 275,6% құрады. 2015 жылы 22600,0 млн. теңге инвестиция тарту 
жоспарлануда. Яғни, Капшағай каласы инвесторларды қызықтырған болса, болашақта 
қарқынды дамитыны сөзсіз. Жасалып жатқан жұмыстардың Қапшағай қаласының туристік 
аймақ ретінде дамуына ықпалы өте үлкен болғанымен, алда атқарылар шаруа қыруар. [5] 

Қапшағай қаласы туристік-рекреациялық аймағының  дамуын бағалау бойынша Астана 
тұрғындарына сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесі келесі кесте 2 –де көрсетілген. 

 

 
 

Диаграмма 1 - Қапшағай қаласы туристік-рекреациялық аймағының  дамуын бағалау 
бойыша сауалнама нәтижесі 

2009 жылдан 2020 жылға дейінгі аралықта ҚР Индустрия және даму департаментінің 
басшылығымен Қапшағай су қоймасының жағалауында “Жаңа Іле” халықаралық туристік 
орталығын салу қолға алынған. Бөлінген қаражат мөлшері: 3 000 000тг.  

 
Straghts Weaknesses 
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-географиялық орны 
-климаты 
-республикалық және халықаралық 

автомобиль және теміржол жолдарының 
бойында 

-балық аулау шаруашылығы дамуда 
-сейсмикалық апттарды болдырмауы 

-өзен кемелерінің тұрақтары жоқ 
-жарнаманың жоқтығы 
-туристік ірі нысандардың жоқтығы 
-бәсекелестіктің жоқтығы 
-шағын және орта бизнестің дамымауы 
-білікті мамандардың жетіспеушілігі 
-қызмет көрсету сапасының төмендігі 
-жаңа технологиялардың қолданылмауы 

Opportunities Threats 
-еліміздің алдыңғы қатарлы туристік 

орталыққа айналуы 
-демалыс орындарын дамыту 
-ойын-сауық бизнесінің дамуы 
-бәсекеге қабілетті туризмді дамыту 
-қызмет көрсету саласын жақсарту 

-туристік нысандардың дамымауы 
-инвестицияның бөлінбеуі 
-судың ластануы 
-бағаның қымбаттылығы 
-экологиялық зардаптар 

Кесте 3 – Қапшағай қаласының рекреациялық ортасына SWOT талдау 
 
Осы алдындағы жағдайды ескере отырып, аймақтың туризмін дамытудың келесідей 

жолдарын ұсынуға болады: 
-велотуризмді дамыту 
-бүгінгі таңдағы жарнама және қызмет көрсетуде озық технологиялар қолдану 
-өзен жолдарын дамыту 
-қолдан аттрактивті нысандар салу (Көшпенділер фильміндегі қалашық) 
-инвестиция мөлшерін арттыру 
-туризмнің барлық түрлерін дамыту 
Қапшағай қаласының туристік зона ретінде дамуына Қапшағай су қоймасының алатын 

орны орасан екені даусыз. Өз еліміздің, жеріміздің байлығын тиімді қолданып, қоршаған 
ортаға зиян келтірмейтін, отынымыздың экономикасына пайда әкелетін, тұрғылықты 
халықтың әл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік беретін осындай игі істермен айналысу өскелең 
ұрпақтың үлесі деп білеміз.        
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В современном мире индустрия туризма является одной из наиболее доходных и 
динамично развивающихся отраслей экономики. Эффективное использование туристских 
ресурсов позволяет увеличивать доходы граждан и бюджетов всех уровней, создавать новые 
рабочие места, обеспечивать экономический рост. Кроме того, туристская отрасль оказывает 
общее стимулирующее воздействие на другие отрасли экономики – строительство, торговлю, 
транспорт, промышленность и сельское хозяйство, связь, индустрию развлечений, бытового 
обслуживания и общественного питания. 

Под «туризмом» следует понимать всю совокупность воспроизводственных отношений 
по поводу   свободного времени индивида, общества используемого  в целях духовного и 
физического развития, реабилитации посредством использования  всех накопленных 
человеком и природой  культурно-исторических  и природно-рекреационных ценностей 
планеты в условиях глобализации [1]. 

В настоящее время, туризм в современном мире рассматривается как социально-
экономическое явление, оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей 
экономики страны. При этом сам туризм, базируясь на высоком уровне развития транспорта, 
социальной сферы и сферы услуг, является высокодоходной отраслью экономики. 

Первым понятие экономической эффективности предложил В. Парето. Он утверждал, 
что это такое состояние рынка, при котором никто не может улучшить своё состояние, не 
ухудшая положения хотя бы одного из участников рынка.  

Ученые А.Э. Саак и Ю.А. Пшеничных [2] определяют экономическую эффективность 
как процесс хозяйствования, результат которого выражается определенной выгодой, 
достигнутой при определенных затратах денежных, материальных, информационных 
ресурсов и рабочей силы.  

Такие авторы, как А.Б. Борисов, А.Н. Азрилиян, А.И. Щербаков [3] исходят из того, что 
экономическая эффективность – это отношение полезного (положительного) результата - 
эффекта к затратам, или к величине используемых ресурсов, обусловившим получение 
результата - эффекта.  

Таким образом, в научной литературе экономическая эффективность рассматривается 
либо как состояние рынка, либо как процесс хозяйствования, либо как результативность 
деятельности.  

Изучив литературурные материалы касаемо данного вопроса, можно предположить, 
что экономическая эффективность – это результативность экономической деятельности 
экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного 
экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим 
получение этого результата, достижение наибольшего объема производства с применением 
ресурсов определенной стоимости. 

Экономическая эффективность туристской деятельности является составным 
элементом общей эффективности общественного труда и выражается определенными 
показателями и соответствующими критериями. Поэтому проблемы оценивания 
экономической эффективности туристской деятельности целесообразно рассматривать с 
помощью системного подхода, который предполагает установление разных критериев и 
определенных показателей для разных уровней управления, сформированных иерархии 
целей и соответствующие им критерии эффективности. 

Прямое влияние туристской деятельности на экономику региона сегодня определяется 
в стоимостном выражении через сумму затрат на приобретение услуг и товаров туризма. 
Прямая эффективность определяется отношением дохода от туристской деятельности к 
затратам на ресурсы. При этом доход туристской деятельности региона определяется 
количеством предприятий сферы размещения, питания, предоставления услуг, количеством 
мест размещения, объемом туристского потока, финансовыми показателями деятельности 
предприятий туристской деятельности, а на уровне региона доход от туристской 
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деятельности представляет собой сумму поступлений в местный бюджет.  
Косвенное влияние туристской деятельности проявляется в генерации вторичного 

спроса на товары и услуги региона - так называемый эффект мультипликации. 
Мультипликационное влияние туризма проявляется в том, что в результате цепной реакции 
«расходы - доходы» доход, получаемый от одного туриста, превышает сумму денег, 
израсходованных им в месте пребывания на покупку товаров и услуг.  

Экономическая эффективность туристской деятельности формируется в результате 
взаимодействия бизнес-среды, социально-экономической системы и ресурсообразующей 
среды (рисунок).  

 

 
Рисунок. Формирование экономической эффективности в результате взаимодействия бизнес-

среды, социально-экономической системы и ресурсообразующей среды. 
 
Таким образом, экономическая эффективность туристской деятельности в экономике 

региона включает в себя две составляющие:   
1) прямая эффективность;  
2) косвенная эффективность.  
В настоящее время в экономической и туристской литературе уделено достаточно 

внимания изучению прямой экономической эффективности туристской деятельности, 
которая рассматривается как соотношение доходов региона к затратам на ресурсы. Доход от 
туристской деятельности включает в себя:  

- прямые доходы от въездного туризма в виде различных региональных налогов, 
выплачиваемые турфирмами и другими участниками туристского бизнеса;  

- доходы от затрат туристов на обслуживание (проживание, питание, транспорт и 
другие виды услуг);  

- доходы от загрузки гостиниц, баров, ресторанов, развлечений, посещения 
исторических и культурных центров;  

- доходы от налогообложения туристской деятельности по отправке туристов, 
выплачиваемого турфирмами и другими участниками бизнеса;  

- доходы от дополнительной загрузки транспортных средств и других объектов сферы 
услуг, привлекаемых при отправке туристов.  

Затраты состоят из прямых затрат туристских предприятий; затраты на создание 
программ развития туризма и разработку законодательных актов; затрат на создание новых и 
поддержание старых компонентов инфраструктуры; затрат, связанных с продвижением 
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турпродукта.  
Экономический анализ и маркетинговые исследования основываются на использовании 

показателей туристской деятельности. В практике систематизации экономических 
показателей применяются различные подходы. Согласно рекомендациям статистической 
комиссии ООН, для оценки общего масштаба экономического влияния туризма могут быть 
использованы следующие показатели:  

1) Произведенный доход от туризма и его доля в валовом национальном (внутреннем) 
продукте;  

2) Поступления иностранной валюты от международного туризма, на государственном 
уровне расчет включает валовые доходы в иностранной валюте (общая сумма расходов 
иностранных туристов), а также чистые доходы в валюте (иностранная валюта остается в 
стране, за исключением величины расходов на импорт товаров и услуг, используемых в 
туризме в виде продуктов питания, гостиничного оборудования и поставка материалов, 
экспатриация заработков работников-иностранцев и прибыли объектов, находящихся в 
иностранном владении и т. п.), на региональном уровне рассчитывают валовые и чистые 
поступления, полученные из источников вне соответствующего региона;  

3) Рабочие места, созданные благодаря туризму по следующим видам занятости — 
прямая занятость на туристских предприятиях (в гостиницах, ресторанах, турагентствах и т. 
п.);  

4) косвенная занятость на предприятиях, поставляющих товары и услуги туризма 
(сельское хозяйство, рыболовство, промышленность);  

5) генерируемая занятость в виде дополнительных рабочих мест, поддерживаемых 
благодаря расходов и доходов, полученных работниками прямой и косвенной занятости;  

6) прирост занятости в строительстве туристской инфраструктуры;  
7) Эффект мультипликации — он может быть вычислен как величина затрат, 

осуществляемых туристами на приобретение услуг и товаров смежных отраслей (транспорт, 
связь, сельское хозяйство, развлечения, финансовая, культурная и другое обслуживание) в 
расчете на каждую денежную единицу реализованного турпродукта;  

8) Вклад в государственный бюджет с помощью туристских, таможенных, 
аэропортовых сборов с туристов, налоговые поступления из туристских предприятий и 
доходов, занятых на них работников. Отраслевой подход в измерении результатов 
туристской деятельности основывается на применении системы показателей: объем 
туристского потока, состояние и развитие материально-технической базы, финансово-
экономические показатели и показатели развития международного туризма.  

Особое место в системе экономических показателей занимают специфические 
показатели, характеризующие производство и потребление туристских услуг. Туристский 
продукт как экономический показатель может быть вычислен на микро- и макроуровне, а 
также использован для характеристики внутреннего и международного туризма. На 
микроуровне (агентская или операторская туристская фирма) может быть представлена 
величине туристского продукта, реализованного за конкретный период времени. На 
макроуровне произведен туристский продукт может быть определен как стоимостный 
показатель комплекса услуг туристам, предложенный им в целях путешествия. Он включает 
в себя: расходы на покупку услуг, предоставляемых туристам другими предприятиями и 
отраслями (транспорта, культуры, медицины и т.п.), стоимость произведенных товаров 
туристского назначения, частные и государственные инвестиции в туристскую индустрию, а 
также превышение экспорта туристского продукта с страны над его импортом. 
Реализованный туристский продукт – это валовой доход от продажи (выручка) товаров и 
услуг туристского назначения, включает в себя также прибыль от туристской деятельности. 
Объем туризма принят также определять в натуральных (количественных) показателях. Как 
натуральные показатели, как на внутреннем, так и в международном туризме используют 
численность туристов. Однако этого показателя оказывается недостаточно для определения 
реальных объемов туризма и обоснования потребности в материально-технической базе. 
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Поскольку каждый иностранный турист находится в другой стране определенное время, то 
от средней продолжительности пребывания иностранных туристов в стране зависит объем 
иностранного туризма в целом. В связи с этим внутри и международном туризме наряду с 
общей численностью туристов важным натуральным показателем служит количество дней, 
проведенных туристами в стране — туристские дни (туродней). В практике большинства 
стран этот показатель называют «количество ночевок». Количество туродней определяется 
по формуле  

Т = УхД, 
где Т — количество туродней; В — общая численность туристов; Д — средняя 

продолжительность пребывания одного туриста в стране. Стоимостные показатели в 
иностранном туризме зависимы от цен и тарифов, действующих на услуги туристам, а также 
от других форм расходов, произведенных иностранными туристами в стране временного 
пребывания. При этом, как правило, из этих расходов исключаются расходы на 
международные перевозки. В ряде стран принято выделять как стоимостные показатели 
средний доход на один туродень и как производный показатель — средний доход на 
турпоездку. Общий объем валютных поступлений страны определяется по формуле  

 
S = YхAхS1, 

 
где S — общая величина валютных поступлений; Y — общая численность туристов; А 

— средняя продолжительность пребывания одного туриста в стране; S1 — средний доход от 
одного туриста в день.  

Существующая научная проблема в описании и измерении экономического результата 
туристской деятельности в Казахстане связана с определением размера косвенного влияния 
туризма на экономику страны (коэффициента мультипликации) и относится к наименее 
исследованным вопросам экономики регионального туризма. 

При формировании критериев оценки эффективности туристской деятельности в 
стране учитываются лишь отдельные факторы региональной среды, на которые туристская 
деятельность оказывает влияние. Однако организация туристской деятельности в регионе 
осуществляется в непосредственном взаимодействии с наиболее значимыми факторами 
региональной среды (социально-экономическими, культуры и национального самосознания, 
экологическими, коммуникативно-гуманистическими и другими) и оказывает 
непосредственное воздействие на формирование главного показателя социально-
экономического развития региона – уровня качества жизни населения. Это обуславливает, 
необходимость определения в качестве главного критерия оценки экономической 
эффективности развития туризма в стране учет влияния туризма на формирование 
качественных и количественных характеристик региональной среды, позволяющих региону 
реализовать имеющиеся конкурентные преимущества, повысить эффективность интеграции 
в национальное и международное экономическое и социально-культурное пространство, 
добиться ускорения социально-экономического развития и повышения уровня качества 
жизни населения [4].  

При формировании принципов построения методики оценки экономической 
эффективности развития туризма, должны учитываться факторы, в наибольшей мере 
оказывающие влияние на эффективность туристской деятельности. 

Актуальной, таким образом, остается разработка соответствующей методики оценки 
управления конкурентоспособностью туристской деятельности применительно к 
региональному и межрегиональному уровням хозяйствования, а также туризму как системе и 
ее апробация в условиях казахстанской практики. Определенная сложность в оценке 
управления конкуренто-способностью туристской дестинации связана с тем, что сегодня 
органы управления сами разрабатывают и устанавливают методики оценки эффективности 
их деятельности в данной сфере; не предпринимают попыток объединить усилия в целях 
комплексной оценки конкурентоспособности; следовательно, высока вероятность 
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субъективизма и ненапряженных критериев конкурентоспособности. Необходимо 
использовать методы, повышающие объективность оценки. 

Наиболее известной является оценка конкурентоспособности туриндустрии стран, 
проводимая Всемирной организацией туризма и путешествий (WTTC). В ежегодном докладе 
«Travel and Tourism Competitiveness Report», публикуемом в рамках Всемирного 
экономического форума «World Economic Forum (WEF)» [5], рассматривается индекс 
конкурентоспособности туриндустрии различных стран, учитывающий факторы, влияющие 
на привлекательность туриндустрии для развития и инвестиций. Все факторы 
подразделяются на три блока, в том числе блок «государственное регулирование». В данный 
блок входят такие показатели, как законодательные нормы, защита окружающей среды, 
безопасность, медицина и гигиена, приоритетность сектора. 

Одной из наиболее известных и традиционных методик оценки конкурентоспособности 
регионов является методика, предложенная учеными ВШЭ [6]. Не перечисляя всех 
показателей, приведем только перечень тех, которые используются для оценки туристской 
привлекательности региона: доля объема услуг в сфере туризма в валовом региональном 
продукте, число коллективных средств размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, 
санаторно-курортные организации отдыха) на 10 тыс. жителей, доля среднегодовой 
численности работников сферы туризма в общем числе занятых в экономике. 

В настоящее время, на повышение экономической эффективности туристской 
деятельности в Казахстане наибольшей степени влияют факторы, связанные с 
осуществлением государственного регулирования туристской деятельности и уровнем 
развития туристской инфраструктуры в регионах нашей страны. 

Разработка и реализация мер, направленных на усиление этих факторов, в наибольшей 
степени будет способствовать повышению экономической эффективности туристской 
деятельности и увеличению ее роли в социально-экономическом развитии Республики 
Казахстан.  
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табылады  және  шығысында – Жамбыл, солтүстігінде – Қарағанды, батысында – Кызылорда 
облыстарымен, оңтүстігінде – Өзбекстан Республикасымен шекаралас жатыр. Облыс аумағы 
117,3 мың шаршы шақырым, мұнда 2,4 млн. шамасында халық тұрады. Облыстың әкімшілік-
аумақтық құрылымына 4 облыстық, 4 аудандық бағыныстағы қалалар, 11 ауылдық аудандар 
кіреді. 

            Шымкент–Оренбург-Ташкент және Түркістан-Сібір халықаралық көлік 
магистральдарының түйіскен жерінде орналасқан. Бұдан бөлек, Ташкент-Шымкент-Тараз-
Алматы және Ташкент-Шымкент-Түркістан-Самара авто-магистральдары арқылы  ыңғайлы 
байланыс орнатылған. 

             Облыста жалпы ұзындығы 444,6 шақырым, екі бағыттағы темір жол, 5,2 мың 
шақырым жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары бар, оның  5,1 мың шақырымы – 
қатты төселімдегі жолдар. Азаматтық авиация ұзындығы 27 мың шақырым әуе жолында 
жұмыс жасайды. 

             Аумақ – барит, көмір, темір және полиметалл рудаларына, бентонитті саз 
балшыққа, вермикулит, тальк, әк тас, гранит, мрамор, гипске, кварцтық құм сияқты пайдалы 
қазбаларға бай. Облыс уран қоры бойынша республикада – бірінші, фосфорит пен темір 
рудасы бойынша –  үшінші орынды алады. 

             Оңтүстік Қазақстан өлкесі көне қалалардың, зиратханалардың, басқа да ертедегі 
тарихи және мәдени мұралар қалдықтарына өте бай. Ұлан-ғайыр алқапты алып жатқан өлке 
2000 жыл бойы ұлы Жібек жолы бойымен жүріп өткен түйе керуендерінің куәсі болған. 
Оңтүстік Қазақстан облысы тарихи, сәулет ескерткіштеріне бай. 

            Оңтүстік Қазақстан орта Азияның нақ ортасына орналасқан, сол себепті онымен 
тарихи ғана емес, табиғи да ұқсастығы мол. 

            Оңтүстік Қазақстанда мекендеген адамдардың ұрпақтарына қалдырған 
материалдық аз емес. Алайда бізге мұра болып қалған басты байлық;  жер, аңызақ желмен 
есілген құмдар, жиегіне ак таңдау соры шыққан кішкене көлдер, өзендер мен бұлақ 
бастаулардың жағасында иілеөскен сәлебі тал тоғайлары, көк жасылтау орманы, т.б. 
Оңтүстік Қазақстандықтар ата мекенін сақтап, оның байлығын арттыра түсіруде. 

            Тәуелсіздік алғалы бері елімізде қаншама мәдениет нысандары іске қосылды. 
Көптеген театрлар, мәдениет мекемелері ашылды. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 
оңтүстікте тарихи ескерткіштер жөндеуден өткізілген. Мәдени мұралар жинақ болып шықты. 
Ол жыл сайын 7 пайыздан өсіп келеді. Биыл тың көтерілгелі бері болып көрмеген мол астық 
алынды [1]. 

            Егемендігін алғаннан бері осы Оңтүстік өңірінде шешілмеген бірнеше 
проблемалар бар еді. Өзбекстанмен шекара жабылып, барып-келу қиындаған соң Сырдария 
өзенінен көпір салынды. Темір жолмәселесі дешешілді. Шығыс пен Батысты жалғаған 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жолы салынуда. Бұл күре жол Шымкент және оңтүстіктегі 
көптеген аудандарды басып өтеді. Мақта кластерін дамыту үшін мақта-тоқыма 
кәсіпорындары іске қосылуда. Халқының көптігі жағынан Шымкент Қазақстанда Астана, 
Алматыдан кейінгі үшінші қалаға айналуы тиіс. Қалның көркін ашатын көптеген нысандар 
бой көтерді. Жалпы алғанда 2 миллион  700 мың халқы бар Оңтүстік Қазақстан облысына 
жеткілікті деңгейде көңіл бөлініп келеді. 

            Оңтүстік Қазақстан облысының орталығы Шымкентте «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» саябағы ашылды, туристердің келіп-кету 
орталығына айналуда. 

            Сараптаушылардың пайымдауынша, туризмнен түскен табыс мұнай экспорттау, 
пайдалы қазбаларды сатужәне автокөлік өндірісінен кейінгі үшінші орынды иеленеді. Бір 
саяхатшыдан түсетін табыс көлемі 9 тонна көмір немесе 2 тонна сапалы бидай бағасына тең. 
Осыдан саланың маңыздылығына көз жеткізуге болады. 

            Былтыр Оңтүстік Қазақстан облысына шетелден 8024 саяхатшы келіпті. Ішкі 
туризм көлемі 86815 адамды құрады. Келешекте бұл көрсеткіш көбеюі мүмкін. Қазіргі таңда 
тарихи орындарды аралауға мүмкіндік беретін 7 туристік бағыт бар. Олар Сайрамдағы 
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Ибрагим ата мен Қарашаш ана, Отырардағы Арыстанбаб, Түркістандағы Қ.А. Иассауи 
кесенесі мен «Әзірет Сұлтан» музей-қорығы, Темірландағы Қ. Мұңайтпасовтың мұражайы 
мен кесенесі, Бәйдібек ауданындағы  Бәйдібек баба,  Домалақ ана және Созақтағы Қарабура 
әулиенің кеенелерін қамтиды. Туризм және спорт министрлігінің тапсырысымен дайыдалған 
«Ежелгі Түркістан» және «Көне Отырар» инвестициялық жобалары осы саланы өркендетуге 
серпін береді [2]. 

            Әр саяхатшыдан түсетін табыстың жоғары екені белгілі. Ел қадірлеп, 
қастерлейтін қасиетті мекендерге Қазақстанның өзге облыстарынан келушілер көп. Ішкі 
туризм дұрыс жолға қойылмай, сыртқы туризмді дамыту мүмкін мүмкін емес. Ұлы Жібек 
жолының бойындағы өркениет іздерімен жүріп, сырына қанығуға көптеген шетелдіктер 
қызығушылық танытуда.  Қазақстан ерте кезден Ұлы Жібек жолының транзиттік елі болып 
табылады. Ұлы Жібек Жолы сауда бағытының екі мың шақырымға жуық бөлігі Қазақстан 
аумағынан өтеді. Осы жолдың бойында талай туристерді тамсандыратын құнды жәдігерлер 
бар. Ұлы Жiбек жолы бойында орналасқандықтан Қазақстан аумағындағы қалалар мен 
табиғаты ғажайып қорықты жерлер ежелден саяхат және туризм нысандары болып табылған. 
Ұлы Жiбек жолы кезеңінде Шымкент үлкен және жасыл қалаға айналған. Сол кезде 
Шымкент Қазақстанның оңтүстігіндегі жиі баратын қалалардың және жанданған 
қалаларының бірі болды. Оның территориясы арқылы Еуропаға тауар апаратын көптеген 
керуендер өтті, атақты көпестер, саяхатшылар мен әйгілі ғалымдар келді. 

             Оңтүстік аймақты туристердің тағы бір қызығатын мәселесі мақта-тоқыма 
кластері мен танысу болып табылады. Өйткені бұл техникалық дақыл тек оңтүстікте өсетіні 
белгілі. 

             Мақта-тоқыма кластерін дамыту үшін Шымкентте құрылған «Оңтүстік» арнайы 
экономикалық аймағында алдағы уақытта мақта талшығын өңдеп, одан дайын өнім 
шығаратын ірілі-ұсақты 30-ға жуық өндіріс орны ашылмақ. Солардың бәрі 
«Хлопокопкопромцеллюлоза» зауытының жұмыс істей бастағанына небәрі бір жыл 
болғанына қарамастан елімізде де, шетелде де өте жоғары сұранысқа ие тауар өндіруде. 
Кәсіпорын өндіріске аса қажетті целлюлоза мен техникалық карбоксиметил целлюлозаны, 
сондай-ақ медецинада кеңінен қолданылатын гигроскопиялық мақта шығарады. 

             Отандық тоқыма бұйымын дүниежүзілік нарыққа шығаруды көздеген мақта-
тоқыма кластері ұлттық экономиеаның бәсекеге қабілеттілігін арттыра түсетін сала болары 
сөссіз. «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағында қазірдің өзінде жалпы құны 26 
миллиард теңгені құрайтын 5 жоба жүзеге асуда. Ал жақын болашақта мұнда 50 миллиард 
теңгеге жуық шетелдік инвестиция тарту көзделген. 2015 жылы елімізде өндірілген мақта 
толық көлемде өзімізде өңделуі керек. Мақта-тоқыма кластерін құрудағы мақсат та осы. Бұл 
жоспар қарқынды түрде жүзеге асып келеді. 

             Мақта-тоқыма кластерінің бүгінгі қадамдары-болашақ табыстардың бастамасы 
ғана. Бұл саланың отандық экономикаға берер пайдасы жылдан-жылға тек арта бермек. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан тек мақта өндіруші ел болса, енді еліміз 
мақтаны өндірумен қатар терең өңдеуші, дайын өнім шығарушы алпауыт елге айналып 
келеді. Бұл Қазақстанның индустриялық дәрежесін айқындайтын фактордың бірі болмақ. 
Қазір мақта шаруашылығынан республикамыз жылына 250-300 миллион доллар пайда  
тауып отырса, мақта-тоқыма кластері толық іске қосылған соң жыл сайын 1 миллиард 
доллардан астам қаржы түседі. Қазақ мақтасының ғана емес, мақта өнімдерінің де әлемдік 
нарыққа шығуы-ел егемендігінің жемісі. Ал отандық мақта-тоқыма кластері оңтүстік 
өңірінің ғана емес, еліміздің де өркенді дамуына ерекше серпін беріп, экономикалық 
тәуелсіздікті нығайтуға үлес қосары сөзсіз [3]. 

            Облыста республикалық маңызға ие 3 табиғи аймақ бар. Аты әлемге әйгілі 
«Ақсу-Жабағылы» Қазақстан мен Орта Азиядағы ең үлкен қорық болып танылады. 2004 
жылы ашылған Қаратау қорығының да табиғатына таңданушылар көп. Ал Сайрам-Өгем 
ұлттық саябағының орны ерекше. 149 мың гектар аумақты алып жатқан саябақ қазақ 
халқының баға жетпес байлығы, мақтанышы.  



4306 

            Оңтүстіктің ғажап табиғаты, тау шатқалдары, өзен көлдері туристердің назарын 
аудармай қоймады. Осы аймақтағы табиғаттың қайталанбас інжу-маржандарының бірі – 
Ақсу-Жабағылы Орта Азиядағы байырғы қорық болып табылады. Бұл территорияның ең 
керемет гүлі – Грейг қызғалдағы өседі. Бұл гүл Оңтүстік Қазақстан облысының символы 
болып табылады. Мұнда көне дәуірге тән өсімдіктер мен жануарлардың көптеген түрі 
бастапқы қалпында сақталған. Бұл өңірдегі экзотикалық орындар Қаратау бөктеріне жақын 
жайғасқан Қызылкөл, табиғаты ғажайып «Бадам» шатқалындағы «Қырыққыз» туристік 
базасы мен Батыс Тянь-Шань сілемдеріндегі «Ақмешіт» және «Біркөлік» демалыс 
аймақтары, «Сайрам-су» шатқалындағы «Альтекс» спорт кешені, Машат өзеніндегі шатқал, 
Шардара су қоймасы, емдік-минералдық бұлақ суы бар Сарыағаш ауданының шипажай 
аймағы және т.б. орындар өңірдің сәні мен салтанаты. Сайрам ауданы төңірегінде 
орналасқан «Манкент» шипажайын айтпай кету әбестік болар. Одан бөлек қыс мезгілінде 
жұрттың көбі ағыла баратын «Тау самалы» тау шаңғысы базасы қыстың таза ауасын көкірек 
керіп жұта отырып, демалатын бірден-бір орын [4]. 

            Туризм - Оңтүстік Қазақстан облысының перспективалы салаларының бірі 
болып табылады. Оңтүстік Қазақстан облысында туризмді дамытудың төменгі бағыттары 
айқындалған: -мінәжат ету туризмі (тарихи-танымдық туризмі); -экологиялық туризм; -
емдеу-сауықтыру туризмі. Облыста туристік қызмет көрсету нысандарының саны 2013 жылы 
2012 жылмен салыстырғанда 13-ке артты, оның ішінде емдік-сауықтыру орындары 40 бірлік, 
демалыс аймақтары 34, қонақ күтетін үйлер - 6 бірлікті құрап отыр. Оңтүстік Қазақстан 
облысында туризм индустриясы қазіргі таңда қарқынды дамуда. Облыс өзінің тарихи-мәдени 
ескерткіштерімен, емдік-сауықтыру орталықтарымен, табиғи көрікті жерлерімен ерекше 
көзге түсуде. Сонымен қатар, қазіргі таңда облыста заманауи талаптарға сай келетін қонақ 
үйлер («Қайнар», «Канвас», т.б.), демалыс аймақтары («Алтын дән», «Тау самалы», 
«EcoVillageKaskasu», «Ақ мешіт», «Бір көлік»), емдік-сауықтыру орталықтары («Арай де 
Люкс», «Сарыағаш», «Kazakhstan KZ») туристерге сапалы қызмет көрсетуде. 

            Шардара су қоймасында туризм саласын дамытуға қолайлы жағдай бар. Осы 
саланы дамыту мақсатында теңіз жағасынан демалыс аймағын салу үшін орман қорынан 
арнайы 245 га жер бөлінген. Осы бөлінген аумақта жағажай шомылу, жағажай су спорты, 
балық аулау, аңшылық, құм ішінде атпен, түйемен, серуендеу, аудандағы тарихи орындарға 
саяхатқа шығу, құм қойнауын көлікпен аралау (сафари), емдеу-сауықтыру орындарын ашу 
секілді бірнеше бағыттарды жүзеге асыру мақсатында жұмыстар атқарылуда. 

Сонымен қатар, Төлеби ауданындағы Қасқасу өзенінің басындағы тау бөктерінде тау 
шаңғысы базасының, сауықтыру кешендерінің құрылыстарын жүргізуге инвесторлар 
тартылып бүгінгі таңда жұмыс атқарылуда [5]. 

            Қазіргі таңда облыста 44 туристік ұйым, 41 қонақ үй, 30 емдік-сауықтыру орны 
және 1308 кафе мен мейрамхана бар. Ішкі өрісін кеңейту үшін Қазығұрт, Сайрам, Төлеби, 
Түлкібас, Отырар аудандары мен Түркістан және Шымкент қалаларында туристік туристік 
бағыттар ашылып, жаңа нысандар салу жұмыстары жүргізілуде. Төлеби ауданындағы 
«Қасқасу» тау шаңғы базасы инвестициялық жобасы да келешекте қазынамызды молайта 
түсетіні анық. 

             «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ірі 
құбыр салу жобасы болып табылады және мемлекеттің энергетикалық қауіпсіздігін 
арттыруда маңызды роль атқарады.  

             Президент Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан халқына 
Жолдауына сәйкес бұл жоба қазір газ импортына тәуелді болып отырған еліміздің оңтүстік 
аймақтарын газбен қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Газ құбыры іске қосылған соң 
импорттық жабдықтаудан толықтай бас тартуға мүмкіндік береді, ішкі нарыққа энергия 
қорын жеткізудің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.  

             Қазақстанның бірқатар аймақтары үшін газ құбырын салу және пайдалану 
макроэкономикалық және әлеуметтік тұрғыдан өте тиімді, бұл әлеуметтік сала мен өндіріске 
қосымша инвестицияларға жол ашады. Болашақта «Бейнеу-Шымкент» газ құбыры арқылы 
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Қытайға табиғи газды экспорттау іске асырылмақ, бұл елімізге қосымша қаржы көздерінің 
келуін қамтамасыз етеді. 

             Болашақ газ құбыры Қазақстанның жетекші инфрақұрылым жобаларының бірі 
болып табылады, ол инвестициялық  стратегиялық жобалар тізіміне, 2010-2014 жылдарғы 
Индустриализация Картасына  енгізілді. Жобаға әзірлік барысында құрылыстың ТЭН 
оптималды талаптарын анықтау бойынша, оның ішінде қаржыландыру және экология 
нормасын сақтау тұрғысынан ауқымды жұмыстар атқарылды. 

             Жобаны бұрын жасалған мемлекет аралық келісімдер, сондай-
ақ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ және Қытай ұлттық мұнай корпорациясы арасындағы келісімге 
сәйкес Қазақстан мен Қытай бірлесіп іске асыруда. Осы келісімдердің ережелерін орындау 
мақсатында 2010 жылғы желтоқсанда Жобалау компаниясының қызметі тапсырылған 
«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС құрылды.ЖШС Қазақстан заңдарына сәйкес екі елдің 
тең үлестес негізінде құрылды. Қазақстан тарапынан құрылтайшы ретінде «ҚазТрансГаз» 
АҚ, қытай тарапынан – Trans-Asia Gas Pipeline белгіленді. Біздің компанияның Жарғы 
капиталы Қазақстан мен Қытайдың тең жарна мөлшері бойынша құрылған 1 млрд долларды 
құрайды. 

             Магистралды газ құбырының жүру бағыты бойынша 1067 мм диаметрлі құбыр 
 Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарының аумағынан өтеді. 
Оны іске асырылуы бірнеше кезеңмен іске асырылады.Жоспар бойынша өткізгіштік қабілеті 
6 млрд шаршы метрге  дейін жететін  бірінші кезеңді аяқтау мерзімі 2013 жылға межеленді. 
Оның шеңберінде  Самсоновка КС дейін бұру арқылы Бейнеу компрессор станциясынан 
(КС) Кереит  КС дейін ұзындығы 1130 км учаске пайдалануға беріледі. 

             Екінші кезеңді іске асыру 2014-15 жылдар аралығына жоспарланды. Ұзындығы 
311 км Бейнеу-Бозой және өткізгіштік қабілеті 10 млрд шаршы м. дейін ұлғайтылған 
қосымша КС салынады. Болашақта газ құбырының қуатын 15 млрд шаршы м дейін кеңейту, 
оның ішінде Қытайға Қазақстанның Ұрықтау және Жаңажол кен орындарынан табиғи газды 
экспорттау  жоспарлануда. 

             Салынып жатқан газ құбыры  – бұл Қазақстанның оңтүстігін отандық табиғи 
газбен қамтамасыз етуге бағытталған стратегиялық жоба. Оны табысты іске асыру 
мақсатында біз қазақстандық жабдықтаушылар мен өндірушілердің мүмкіндігін толық 
пайдалануға ниеттіміз. Басымдық дәл соларға берілетін болады. 

             Құрылысты салу және пайдалану барысында мыңдаған жаңа жұмыс орындары 
ашылады, сондай-ақ, ел экономикасының түрлі салаларының дамуына  оң ықпал ететін 
болады. 

             Газ құбыры құрылысының сметалық құны жобалық қаржыландыру түрінде 3,5 
млрд долларды құрайды. Қаржыландыру көлемі құрылыс және инжинирингтік жұмыстарды 
жүргізуге қажетті күтіліп отырған көлемді ескерсек, жеткілікті түрде үйлестірілген. 

Еліміз үшін әлеуметтік маңызы жоғары жоба мемлекет басшысы - Нұрсұлтан 
Назарбаев пен  Қытай Халық Республикасының Төрағасы - СИ Цзиньпиннің қатысуымен 
өткен іскерлік кездесу кезінде тікелей телекөпір арқылы «Ақбұлақ» кентінде іске қосылды.   

             Бұл көптен күткен тарихи сәт. «Бозой-Шымкент» учаскесін газбен толтыру 
жобаның технологиялық процестерінің бірі. Құрылыс кестесіне сәйкес, енді «Бозой» және 
«Ақбұлақ» газ өлшеу станциялары пайдалануға берілетін болады. Маңғыстау, Ақтөбе, 
Қызылорда және ОҚО аумағынан өтетін газ құбырының жалпы ұзындығы 1477 шақырымды 
құрайды. Айтулы шараның Ақбұлақта басталуы бекер емес. Ақбұлақта бірнеше магистралды 
газ құбырлары түйіседі.  

             Ұзындығы 1143 шақырым болатын «Бозай-Шымкент» газ құбыры учаскесінің 
желілік бөлігі жылына 2,5 млрд кубқа дейінгі көлемде газ тасымалдауға мүмкіндік береді. 
Бір ғана «Бозой» компрессорлық стансасы пайдалануға берілсе жылына қуаты 6 млрд куб 
газбен қамтуға мүмкіндік туады. Ең маңыздысы - оңтүстік өңіріндегі халық көгілдір отын 
үшін өзбекстандық пен тәжікстандық ағайынның қабағына қараудан құтылатыны. Бұл күн 
алыс емес [6]. 
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            Батыс Тянь-Шань аумағы Біргөліктен бастап, Қазығұртқа дейін жасыл желекке 
оранып жатады. Ақсу жабағылының өзі бір төбе. Түркістан, Арыстанбаб, Сайрамның аумағы 
тұнған тарих. Осы байлықтарымызды біз игілігімізге пайдалана алмай жатырмыз. Бұл 
бағытта мамандар көбірек дайындалу керек. «Міне, Ақсу жабағылы», «Міне, Біргөлік» десе 
көпшілік бара бермейді ғой. Алдымен осы аймақтар арнайы туристік база ретінде құрылып, 
содан кейін көпшіліктің қызығушылығын ояту керек. 

            Оңтүстік Қазақстан облысында әсіресе экологиялық және рекреациялық 
туризмді дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Төлеби ауданындағы «Тау самалы» және 
«Алма-тау» тау курорттары тамаша пейзаждармен келген туристтерді таңғалдырады. 
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Развитие  туристской отрасли в Казахстане  становится одной из наиболее 

перспективных сфер экономики в XXI в. В  Казахстане развиваются практически  все  
существующие виды туризма. При этом наиболее приоритетными являются  деловой, 
экологический, культурно-познавательный, а также экстремальный виды туризма.  

Регионы Казахстана характеризуются различным уровнем туристического  потенциала.  
По мнению казахстанского ученого  Садуова А.Ж., в основу типологии регионов по 

туристическому потенциалу заложены следующие показатели [1]: 
-    наличие прорывных проектов по туризму с возможностью выхода и успешной 

конкуренции на мировых рынках; 
-    наличие для таких проектов рекреационных ресурсов; 
-    уровень развития туристической инфраструктуры; 
-    наличие трудовых ресурсов. 
Согласно данной типологии  Актюбинский регион относится к региону, который 

должен взять на себя роль вспомогательног региона в организации международных туров. 
Через них можно проложить транзитные маршруты, организовать остановки во время 
турмаршрутов. Велика роль данной группы в организации и развитии внутреннего туризма. 

Актюбинская область является крупным промышленным и деловым центром Западного 
Казахстана, имеет выгодное географическое положение и уникальные природные памятники, 
что позволяет предположить наличие значительного туристского потенциала. 

По данным Департамента статистики Актюбинская область занимает 300,6 тыс. кв. км, 
что составляет 11% территории республики (вторая в стране область по площади 
территории), имеет границы шестью областями Казахстана,  на севере с Оренбургской 
областью и Каракалпакской автономной областью Республики Узбекистан – на юге.  

Актюбинская область  расположена между Прикаспийской низменностью на западе, 

http://kazakhstan.travel/kz/attractions/city/27
http://zhebe.com/index.php/kala-tar/item/2334-o-t-stikte-turizmni-bolasha-y-zor.html
mailto:manura_m.a@mail.ru
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плато Устюрт – на юге, Тургайской низменностью – на юго-востоке и южными отрогами 
Урала – на севере.  Большая часть области – равнина; в средней части простираются горы 
Мугалжары, в западной - Подуральское плато, переходящее на юго-западе в Прикаспийскую 
низменность; на юго-востоке – массивы бугристых песков: Приаральные Каракумы и 
Большие и Малые Барсуки.  

Крупнейшие реки Актюбинской области – Жем, притоки Урала – Ор, Илек, а также 
Ыргыз, Ойыл, Торгай и Сагыз. Мелкие и средние реки и озера (более 150) маловодны.   

В административно-территориальном отношении Актюбинская область разделена на 12 
районов с областным центром в городе Актобе.   

Область имеет развитую сеть автомобильных и железных дорог, протяженность ко-
торых составляет 6 595 км и 1 443 км соответственно и соединяющих важные направления 
Средней Азии и Европы [2].  

По области проходит трансконтинентальная автодорожная магистраль Шымкент-
Самара. Как сообщает пресс-служба Комитета индустрии туризма Министерства индустрии 
и новых технологий Республики Казахстан  в  Актюбинской области проходит крупный 
международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай общей 
протяженностью 628 км. Коридор проходит по северному обходу г. Актобе, 
Айтекебийскому, Иргизскому, Мартукскому, Хромтаускому и  Шалкарскому району. Вдоль 
магистрали предоставлены 57 земельных участков, из них на строительство: 7-АЗС, 20 — 
кемпингов, 10 — кафе, 4-пункта общественного питания, 1- центр услуги связи, 3- 
придорожных сервиса, 2- магазина [3].  

Международный аэропорт Актобе расположен на пересечении крупных 
международных аэронавигационных трасс связывающих Западную Европу с Центральной и 
Юго-Восточной Азией, и является частью транспортной инфраструктуры Западного 
Казахстана. Аэропорт обеспечивает прием и обслуживание практически всех типов 
воздушных судов на маршрутах, связывающих города как внутри страны, так и ближнего, и 
дальнего зарубежья. Аэропорту Актобе удалось создать крупный авиационный ХАБ, 
способный обеспечить качественные международные воздушные перевозки, расширить 
клиентскую базу регулярных и транзитных рейсов из России и Европы в Азию и обратно  
[4].   

Актюбинская область имеет достаточно высокий уровень  телекоммуникационных 
возможностей: современные цифровая международная телефонная, сотовая, транкинговая, 
пейджинговая и спутниковая связи и другие. 

В Актюбинской области резко континентальный климат, что позволяет развивать 
различные виды туризма с учетом сезона. 

Выгодное  географическое положение,  развитая сеть транспортных коммуникаций, 
уникальные ландшафты области, где живописные долины рек, горные склоны и красивые 
предгорья определяют предпосылки для развития туризма в Актюбинской области. 

Туристическими агентствами  и туроператорами области разработаны туристские 
маршруты во все районы области,   развиваются  такие  виды туризма, как  экскурсионный, 
рекреационный, медицинский, оздоровительный, спортивный, экстремальный, а так же 
внутреннего туризма:  посещение уникальных природных объектов (метеоритный кратер, 
впадина Карагие, чинки Устюрта, Урал, соленое озеро Шалкар, Каспийское море). В Актобе 
функционируют  4 пляжа, в районах Актюбинской области более семи. Успешно 
развиваются зоны отдыха: «Баркын» – это песчаный бархан для лечения песком в Уилском 
районе; Сосновый бор, родники, озера в Мартукском районе; «Немой аул» – в Каргалинском 
районе; «Иргиз-Тургайский природный резерват в Иргизском районе; Плато Актолагай – 
комплекс меловых гор в Байганинском районе и другие.  

На территории Актюбинской области есть уникальные природные объекты, которые 
вошли в перечень особо охраняемых природных территорий международного и 
республиканского значения (табл.1) [5]. 

Таблица 1  
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Туристские объекты   Актюбинской области  
 

№ Объекты туризма Характеристика Месторасположение 
1.  Захоронения 

легендарного 
Кобланды батыра  

Уникальный  архитектурный ансамбль 
в виде  шлем батыра с щитом и 
мечом.  Высота 17,5 м., ширина – 12м. 

Вблизи местечка 
Жиренкопа на 
берегу реки Кобда 

2.  Мавзолей Абат-Байтак  Великолепный ансамбль резных 
кулпытасов14-15 в.в. 

Кобдинский район  

3.  Тургайский природный 
заказник  

Редкие представители флоры и фауны  Иргизский район 

4.  Геологический 
природный памятник 
Айдарлыаша 

В первозданном виде опорный 
стратеграфический разрез земной 
коры на рубеже палеозийской эры и 
эпохи перм карбон 

В Хромтауском 
районе  

5.  Природный памятник 
Жаманшин  

Место падения гигантского метеорита 
700 тысяч лет назад. Кратер 
диаметром 5,5 км и глубиной 700 м 

Иргизский р-н, в 38 
км к ЮВ от с.Иргиз 

6.  Утес Шуылдык  Скала, бывшая на дне океана во 
времена эпохи среднего девона 

Шалкарский район  

7.  Гора «Акбота-
Санкибай» 

Два холма, слившихся в один большой 
белый холм  

Байганинский район  

8.  Құлшардың шоқасы Меловые горы в форме верблюда, 
тигра, динозавра, фигуру девушки, 
небольшие пещеры, амфитеатры, 
каньоны 

Байганинский район  

9.  Некрополь Даумшар, 
мавзолей, сагана-тамы, 
кулпытасы  

архитектурный памятник 
погребально-культовых комплексов 
XVIII-ХХ в.в. 

Байганинский р-н, в 
37 км к ЮЗ от 
п.Жаркамыс 

10.  Некрополь Карасакал архитектурный памятник 
погребально-культовых комплексов 
ХУП-ХХ в.в. 

Байганинский р-н, в 
60 км к ЮЗ от 
п.Жаркамыс) 

11.  Некрополь Асан-Кожа архитектурный памятник погребально 
-культовых комплексов ХУП-ХХ в.в. 

Байганинский р-н, в 
50 км к ЮЗ от с. 
«Оймаутский» 

12.  Мавзолей Сундета памятник архитектуры второй 
половины XIX века, Построен 
народным мастером Даулетниязом. 
В 1982 году мавзолей Сундета был 
включен в список памятников истории 
и культуры Казахской ССР 
республиканского значения и взят под 
охрану государства. 

Байганинский р-н, в 
30 км к северо-
северо-западу от 
поселка Оймауыт, на 
левом берегу реки 
Эмба. 

13.  Некрополь Абат-
Байтак, мавзолей, 
кулпытасы 

архитектурный памятник 
погребально-культовых комплексов 
ХIY-ХХ в.в. 

Хобдинский р-н, в 
12 км к Ю от 
п.Талдысай 

14.  Мавзолей Кобыланды 
батыра 

Музей по форме в виде  лука с 
натянутой тетивой. У надгробия горит 
шырак, который освещает фигурку 
сказочной птицы Самрук. 

Кобдинский р-н, в 
105 км к З от с. 
Кобды 

15.  Мавзолей Есет аулие мемориальный комплекс Алгинский р-н, в 5 
км к В от п.Бестамак 

16.  Мавзолей Алмат тамы архитектурный памятник XIX в. Иргизский р-н, в 22 

http://www.quickiwiki.com/ru/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://www.quickiwiki.com/ru/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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км к В-ЮВ от 
с.Иргиз 

17.  Мавзолей Кызыл-там  развалины ХV-ХVI вв в 56 км к СВ от 
г.Актобе 

18.  Мавзолей Есет 
Дарибая 

памятник, воздвигнутый народному 
батыру Есету Котыбарову, XIX в. 

Шалкарский р-н, в 
40 км от п.Аккайтым 

19.  Комплекс Балгасын мавзолей в честь девушки Балгасын Шалкарский р-н, в 
15 км к ЮЗ от 
с.Талдыкум 

20.  Мавзолей Токпана памятник архитектуры начала XIX 
века 

Шалкарский р-н, в 
35 км на СВ от 
п.Жана-Коныс 

Примечание – Составлено автором на основе источника [5] 
 

 
Нами проведено исследование туристского потока в Актюбинском регионе за 2011-

2013 годы. На основании показателей таблицы 1  видно,  что активность создания  
туристских фирм приходится на 2012 год.  Количество  обслуженных посетителей имеет 
тенденцию к снижению в 2012 году по сравнению с 2011 годом, однако в 2013 году 
наблюдается рост по сравнению с 2012 годом на 16%. По  выездному туризму наблюдается 
ежегодное снижение. По показателям въездного и внутреннего туризма, стоимости 
проданных путевок отмечается стабильная положительная динамика.  

 
 Таблица 2 - Основные показатели работы туристских фирм по Актюбинской области 

за 2011-2013 годы 
 

Показатели  Годы  
2011 2012 2013 

Количество туристских фирм 33 38 37 

Обслужено посетителей по типам туризма, человек 12 906 11 080 12 861 

Въездной туризм - 7 127 
Выездной туризм 12 160 10 691 8 261 
Внутренний туризм 746 382 4 473 
Человеко-дней пребывания 78750 71 924 … 

Стоимость проданных путевок, млн. тенге 1061,8 1 153,30 1 696,80 

Примечание – Составлено автором на основе источника [2]  

            
Данные таблицы 3 о деятельности туристских фирм по типам туризма подтверждают 

популярность выездного туризма в разы по сравнению с въездным и внутренним туризмом.  
Таблица 3 
 Характеристика деятельности туристских фирм по типам туризма по Актюбинской 

области за 2011-2013 годы  
 

Показатели  2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего 
Число туристских фирм, единиц 33 38 37 
Обслужено посетителей, человек 12 906 11 080 12 861 
Человеко-дней пребывания 78 750 71 924  
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Реализовано путевок, единиц 3 964 3 004 4 614 
Стоимость проданных путевок, млн. тенге 1 061,8 1 153,3 1 696,8 
Объем выполненных работ и услуг, тыс. тенге 92 196,0 50 439,3 112  635,9 
Выездной туризм 
Обслужено посетителей, человек 12 160 10 691 8 261 
Человеко-дней пребывания 76 300 69 352 … 
Реализовано путевок, единиц 3 628 2 859 3 360 
Стоимость проданных путевок, млн. тенге 1 045,0 1 137,2 1 692,5 
Объем выполненных работ и услуг, тыс. тенге 88 810,0 49 719,6 107 527,7 
Въездной туризм 
Обслужено посетителей, человек - 7 127 
Человеко-дней пребывания - - … 
Реализовано путевок, единиц - - - 
Стоимость проданных путевок, млн. тенге - - - 
Объем выполненных работ и услуг, тыс. тенге - 136,9 404,3 
Внутренний туризм 
Обслужено посетителей, человек 746 382 4 473 
Человеко-дней пребывания 2 450 2 572 … 
Реализовано путевок, единиц 336 145 1 254 
Стоимость проданных путевок, млн. тенге 16,8 16,2 4,3 
Объем выполненных работ и услуг, тыс. тенге 3 386,0 582,8 4 704,0 
Примечание – Составлено автором на основе источника [2]  

 
По данным исследования маркетинговых служб Всемирной туристской организации 

Казахстан, в том числе Актюбинская область, имеет следующие преимущества в развитии 
туризма: 

− выгодное географическое положение; 
− обширная территория и разнообразные ландшафты; 
− богатое культурно-историческое наследие; 
− радушное гостеприимство; 
− великолепная гастрономия; 
− базовая инфраструктура; 
− относительно низкая стоимость трудовых ресурсов [5].  
В настоящее время созданы  условия для функционирования в стране современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных 
граждан в разнообразных туристских услугах,  для привлечения инвестиций в развитие 
материально-технической базы туризма в Республике Казахстан.   

Особое внимание уделено развитию геопарков в Актюбинской области. Развитие 
геопарков способствует решению проблем охраны природы, повышения качества жизни 
местного населения, развитие агро-экотуризма, через создание сети гостевых домов. На 
совещании была рассмотрена возможность создания 4 геопарков: плато Актологай, 
метеоритный кратер Жаманшин, глобальный стратотип Айдарлыаша, «Уральский 
Палеоокеан» в районе реки Шуылдак. Создание туристских геопарков является одной из 
последних тенденций в мире в развитии экологического туризма. 

В Программе развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы целью 
указывается развитие сферы туризма: развитие въездного и внутреннего туризма. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что на современном этапе для создания 
привлекательного туристского продукта в Казахстане, в том числе в Актюбинской области,  
целесообразно решить следующие проблемы:  

− формирование и развитие внешних коммуникаций в местах нахождения туристских 
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ресурсов;  
− создание условий и преференций для развития деятельности турфирм, 

занимающихся приемом иностранных туристов;  
− формирование эффективной,  соответствующей потребностям иностранных 

туристов индустрии общественного питания и поддержка государства в обеспечении 
авиатранспортом;  

− повышение квалификации туристского персонала, обучение за границей, 
использование зарубежного опыта ведения туристского бизнеса.  

Казахстанский  туризм имеет мощный потенциал и привлекает иностранцев не только 
своими ресурсами, но и самобытным и оригинальным культурным наследием  
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   В туристском продукте, особенно в той его части, которую клиент употребляет не в 
туристском центре, а по дороге к нему, ключевое место занимает транспорт. 

Международный туризм подразумевает передвижение людей из страны в страну. При 
изучении его развития очень важно определить его взаимоотношения с индустрией 
транспорта. Успехи на генерирующих рынках туризма и адекватная транспортная 
инфраструктура составляют одну из важнейших предпосылок развития любого туристского 
центра [1].  

Со своей стороны, спрос в туризме стимулировал быстрое развитие индустрии 
транспорта, в том числе и воздушного. Существенную роль в этом сыграли также научно-
технические достижения в индустрии транспорта за последние десятилетия. 

Туризм полностью зависит от транспорта, его безопасности, скорости и удобств, 
предоставляемых туристу вовремя его передвижения. Понимание основ взаимоотношений с 
транспортными компаниями, правил взаимодействия с ними в вопросах обеспечения 
безопасности пассажиров и их имущества, обслуживания, использования соответствующих 
скидок и льгот при продажах имеет важное значение, как для туристов, так и для 
организаторов путешествий. Развитие туризма сдерживается тем, что транспортные системы 
в ряде стран не соответствуют мировым стандартам по удобству, эффективности и 
безопасности, а транспортные проекты в части строительства новых аэропортов, 
автомобильных и железных дорог требуют для своей реализации огромных инвестиций и 
времени.  

Меньше половины всех международных путешествий осуществляется по наземным 

http://www.kit.gov.kz/index.php/ru/news/item/536-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-xi-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-itfa-2014-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://sk.kz/company/39
mailto:feru_hf@mail.ru
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дорогам, при этом роль воздушного транспорта ежегодно повышается. 
В 2013 году только 5% путешественников использовали систему железных дорог для 

международных перемещений (главным образом, по Европе) и 8% путешествовали на 
пароходах и паромах (например, между Великобританией и Францией, Италией и Грецией, 
Швецией и Данией), а 40% туристов добирались к месту назначения самолетами. 

На сегодняшний день авиационные путешествия в Казахстане – это массовый вид 
транспортных путешествий. Авиапредприятия РК из Алматы отправляют самолеты в США, 
Италию, Турцию, Сирию, ОАЭ, Пакистан, Индию, Таиланд, Корею, Сингапур, Японию, 
Китай, Германию, Польшу, Францию, Грецию и другие государства [2]. 

Все эти аспекты определяют актуальны для транспортного обеспечения туризма в РК.  
  XX1 в. охарактеризовались существенным ростом авиационных перевозок во всем 

мире. В значительной степени это обусловлено положительными тенденциями в мировой 
экономике, расширением торговых связей, а также бурным развитием туризма.  

Гражданская авиация Казахстана является сложной, разветвленной системой, 
состоящей из авиапредприятий, выполняющих различные виды авиационных работ и услуг, 
обеспечивающих надлежащую инфраструктуру аэропортов, базы технического 
обслуживания, аэронавигации. 

Географическое расположение Республики Казахстан в центре Евразии, соседство с 
такими странами как Россия и Китай, большая территория и низкая плотность населения, а 
также недостаточная развитость железнодорожных путей и автомобильных дорог, особенно 
в быстро прогрессирующих нефтяных регионах (Западный Казахстан), создают предпосылки 
для развития гражданской авиации. С развитием регионов значительно увеличилась 
потребность в региональных перевозках, а интеграция в международное экономическое 
пространство и повышение доходов населения Казахстана вызывают рост потребности в 
полетах в ближнее и дальнее зарубежье. 

Данные полеты выполняются по трем основным направлениям:  
- проходящие по территории Казахстана;  
- севернее, по территории России, Монголии и Китая;  
- южнее, через Черное море, Иран и Туркмению.  
Несмотря на преимущества использования маршрутов, проходящих через территорию 

Казахстана ( сокращение расстояния), авиакомпании используют маршруты, проходящие в 
воздушном пространстве России, Монголии и северной части Китая, ввиду следующих 
факторов: 1) применения со стороны гражданской авиации России - "роялти", при 
использовании авиакомпаниями более коротких маршрутов, проходящих через территорию 
РФ; 2) принуждения иностранных авиакомпаний, пролетающих над территорией России, к 
применению определенных маршрутов при выдаче разрешения на использование 
воздушного пространства РФ, что в свою очередь приводит к ограничению в использовании 
воздушного пространства Казахстана; 3) использования гражданской авиацией Китая 
процедур, затрудняющих получение разрешения на пролет по его территории, и высокие 
ставки сборов за аэронавигационное обслуживание; 4) отсутствия двухстороннего 
соглашения между авиационными властями Казахстана и Китая по вопросам воздушного 
пространства обоих государств при осуществлении полетов национальными 
авиакомпаниями; 5) наличия запретов на использование воздушного пространства 
Афганистана.   

Также существует угроза оттока воздушного движения на южные маршруты 
Казахстана. Это связано с активизацией работы аэронавигационных служб Украины, Грузии, 
Азербайджана и Туркменистана по развитию сети черноморских маршрутов и трасс, 
предусматривающих обход территории России (как следствие, Казахстана) при выполнении 
полетов из Западной Европы в Юго-Восточную Азию (Бангкок, Дели, Сингапур и т.д.). 
Имеется альтернативный транзитный маршрут, проходящий через воздушное пространство 
государств Закавказья, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая, что также может 
повлиять на использование маршрутов, проходящих через воздушное пространство 
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Казахстана.   
С расширением торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, в 

основе которых лежит межгосударственное сотрудничество для обеспечения национальных 
и региональных интересов [3]. 

Воздушное пространство Казахстана привлекательно для осуществления транзитных 
перевозок в направлении из Европы, России в страны Юго-Восточной и Центральной Азии. 
Основными транзитными коридорами в воздушном пространстве Республики Казахстан 
являются:  

АРИСА-САРИН - из Европы в Китай и страны Юго-Восточной Азии; АРИСА-ОДИВА 
- из Европы в страны Южной Азии;  

АЗАБИ-ТИРОМ - из Европы в страны Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока;  
САРИН - БАЛУН - из стран Ближнего Востока в Китай и страны Юго-Восточной Азии.  
В настоящее время протяженность сети маршрутов увеличена до 60 000 км, а общее 

количество воздушных коридоров для международного сообщения на 2013 год составляет 
66. Общий объем выполняемых в настоящее время полетов достигает до 100 тыс. в год, 
более половины из которых транзитные.  

Существующая сеть транзитных маршрутов, в основном удовлетворяет потребности 
авиакомпаний, использующих воздушное пространство Республики Казахстан.  

Существенным фактором притягательности воздушных коридоров над Казахстаном 
является состояние радионавигационного оборудования. В большинстве аэропортов оно 
отвечает современным требованиям по обеспечению управления воздушным движением и 
безопасности полетов гражданских воздушных судов в верхнем воздушном пространстве. В 
тоже время, необходимо дополнительно принять меры по модернизации аэронавигационных 
объектов, обеспечивающих управление воздушным движением в районе аэропорта. РГП 
"Казаэронавигация" наряду с освоением современных систем радиолокации, радионавигации 
и связи вводит в эксплуатацию автоматизированные центры по управлению воздушным 
движением. 

На рынке международных перевозок, в том числе и в ближнее зарубежье, ни одна 
казахстанская компания не способна на равных бороться со своими конкурентами.  

Но в целом авиарынок Казахстана перспективен для обслуживания туристов, так как 
республика расположена на перекрестке путей между такими регионами как Европа, Юго-
Восточная Азия и Восточная Азия. Поэтому на территории Республики Казахстан десятки 
авиакомпаний осуществляют полеты на воздушных судах из дальнего и ближнего зарубежья. 
В настоящее время в Казахстане кроме российских авиакомпаний «Трансаэро», «КрасЭйр», 
«Пулково», работают также Luftgansa, KLM, British Airways, Asiana, Turkish Airlines, China 
Southern Airlines, Iran Air, Pakistan International, украинская «UM Air» и государственные 
авиакомпании Туркмении, Узбекистана и Таджикистана. 

В данное время на территории Казахстана десятки авиакомпаний осуществляют полеты 
на воздушных судах из дальнего и ближнего зарубежья.  

Одним из крупных центров авиаперевозок, является «Эйр Астана» - управляющая 
компания аэропорта, так как новый международный терминал отвечает всем требованиям 
международного ключевого узла (хаба). Мощности аэропорта Астаны значительно 
превышают потребности города с 900-тысячным населением. 

Руководство национального перевозчика «AIR ASTANA» стремится к тому, чтобы 
авиакомпания была успешной, как и любая другая компания. Миссия - стать самой успешной 
авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ. Авиакомпания создана с целью установления 
международных стандартов на авиационном рынке Казахстана, предоставлять сервис 
клиентам и быть технически оснащенной на уровне западных авиакомпаний. 

Высокие стандарты обслуживания обеспечиваются при помощи Глобальной 
Дистрибьюторской Системы "Amadeus" и быстро развивающейся сетью тщательно 
подбираемых агентов по продажам. 
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Таблица 1  
Спецификация самолетов, содержащихся в авиапарке «Air Astana» 
 
Показатели Boein

g 737-700 
Boein

g 737-800 
Boein

g 757-200 
Fokk

er-50 
Скорость (км/ч) 830 830 870 450 
Дальность полета (км) 6000 5400 7200 2800 
Полезная загрузка (кг) 15000 18800 23500 5100 
Максимальная взлетная масса 

(кг) 
68945 79015 11566

5 
2082

0 
Предельная высота (м) 12500 12500 12500 7620 
Число пилотов  2 2 2 2 
Число бортпроводников 5 6 6 2 
Количество мест:     
Бизнес-класс пассажиров 20 20 20 - 
Эконом-класс пассажиров 94 136 150 50 
Примечание: Составлено автором на основание [2] 
 
Большой опыт работы сотрудников авиакомпании и высокий профессионализм летного 

состава гарантирует любому клиенту оперативное решение всех проблем транспортировки, 
своевременность доставки и полную сохранность перевозимого груза. 

Авиакомпания постоянно расширяет и обновляет свой самолетный парк. 
Таким образом, географическое расположение Республики Казахстан в центре 

Евразийского континента, соседство с такими странами как Россия и Китай, большая 
протяженность территории и низкая плотность населения, а также недостаточная развитость 
железнодорожных путей и автомобильных дорог, особенно в быстро развивающихся 
нефтяных районах (Западный Казахстан), способствуют развитию воздушных сообщений. С 
развитием регионов значительно увеличилась потребность в региональных перевозках, а 
интеграция в международное экономическое пространство и повышение доходов населения 
Казахстана вызывают рост потребности в полетах в ближнее и дальнее зарубежье. 

Перемещение представляет собой наиболее характерную черту туризма, а транспорт, 
обеспечивающий это перемещение, является важнейшей отраслью, оказывающей услуги 
туристского типа. Без транспорта нет туризма, если не говорить о пеших экскурсиях и 
походах, ограниченных как числом туристов, так и расстоянием. 

Туристский транспорт подразделяется - как транспорт вообще – на: сухопутный, 
водный (речной и морской) и воздушный. Удельный вес отдельных видов транспорта в 
туристских перевозках формируется обычно по-разному в международном и внутреннем 
туризме, а также в разрезе всей страны либо ее регионов. 

Значение воздушных сообщений в туризме возрастало по мере увеличения провозной 
способности самолетов, повышения комфорта, сокращение времени полета. Особенно это 
отмечается с середины 501-х гг., когда появились реактивные самолеты со скоростью 700-
950 км/час.  

Растущая постоянная популярность воздушных путешествий привела к тому, что во 
многих странах они доминируют над другими видами транспорта. Особенно это касается 
внутренних перевозок для тех государств, которые имеют большую территорию, таких как 
Казахстан [4]. 

Экономика Казахстана, расположенного в центре Евразийского континента, между 
емкими и динамично развивающимися рынками Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, 
во многом зависит от эффективного использования потенциально высоких транзитных 
возможностей государства. Особую значимость развитию национальной транспортной 
системы также придают большие территории страны (2725 тыс. кв. км.), низкая плотность 
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населения (в среднем менее 6 чел/кв.км.), существенное рассредоточение сырьевых и 
природных ресурсов. 

Транзитные потоки, по оценкам международных аналитических центров, по 
направлениям Юго-Восточная и Восточная Азия – Европа оцениваются в 330-400 
миллиардов долларов США, до 20% из которых должны проходить через территорию 
Российской Федерации и Казахстана. Однако в силу различных причин Казахстан 
использует данный потенциал менее чем на 10%. Объем воздушных перевозок возрос к 
концу 2013 года до 5,0 млн. человек [5]. 

Международная практика показывает, что недостаточное развитие транспортных 
систем на национальном уровне приводит к неоправданно завышенным затратам в сфере 
производства и предоставления услуг, сдерживанию развития практически всех отраслей 
хозяйственной деятельности, ограничению социальных гарантий граждан. Рациональное же 
использование транзитно-транспортных возможностей стимулирует ускоренное развитие 
сопряженных отраслей и сфер экономики. Иными словами, выбор транспортной стратегии, 
новое понимание роли транспорта в промышленном комплексе страны во многом 
предопределяет эффективность социально-экономических достижений государства. 

В Казахстане за годы независимости сформировался адекватный росту экономики 
рынок транспортных услуг. Однако мощный потенциал транспортной системы, в том числе и 
возможности международного транзита через территорию Казахстана, используется пока 
недостаточно эффективно. Все это привело к необходимости выработки современной 
стратегии государства в сфере транспорта, основными приоритетами которой являются: 

• формирование и развитие современной национальной транспортной инфраструктуры; 
• развитие транспортной инфраструктуры Западного региона страны; 
• ускорение интеграционных процессов казахстанского транспортного комплекса в 

международную транспортную систему и развитие транзитного потенциала страны; 
• совершенствование государственного регулирования и развитие конкурентной среды. 
• Модернизация технической базы на воздушном транспорте предусматривает: 
• создание собственных мощностей по техническому обслуживанию и ремонту 

самолетов; 
• пополнение парка воздушных судов на основе лизинга; 
• доведение технического состояния основных аэропортов до норм и рекомендаций 

Международной организации гражданской авиации (ICAO) и переход на европейские 
стандарты; 

• совершенствование системы организации воздушного движения с привлечением 
спутниковых систем связи, навигации и наблюдения. 

Таким образом, данное исследование выявило, что модернизация технической базы 
должна обеспечивать безопасность перевозочного процесса и снижение негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду до уровня, соответствующего 
международным стандартам и обслуживанию, а также развитию международного туризма в 
Казахстане. 
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Қонақжайлық индустриясы әлемдік экономикадағы жақсы дамып келе жатқан 

салалардың бірі. Әлеуметтік, экономикалық және саяси өрлеудің арқасында соңғы бірнеше 
жылдары туризм халықтың көп бөлігіне танымал болды. Елбасының «Бизнестің жол 
картасы-2020» бғадарламасы бойынша «Қазақстан Республикасының шикізаттық емес 
секторын, яғни соның қонақ үй шаруашылығын дамыту керек және ол сала бойынша 
мамандар даярлау маңызды» [1] деп атап көрсетілген. Туристер санының өсуінің негізінде 
туризм инфрақұрылымы мен оның негізгі құрамдас бөлігі-қонақ үй секторы да дами алды. 
Қонақжайлық индустриясының бөлінбес бөлігі- қонақ үй бизнесі тікелей өз клиенттерінің 
шығындарының деңгейіне тәуелді болып табылады. Қазіргі таңда әсіресе үлкен 
мегаполистердегі қонақ үйлер «күн астындағы орын» үшін күресуге мәжбүр. Тек бизнесті 
сақтап қана қоймай, оның дамуы үшін қонақ үйге тек клиентінен ала алатын қаражат керек 
екені белгілі. Сондықтан мұндай бизнес сферасындағы кәсіпорын тек клиенттерін тартып 
қана қоймай, олардың қонақ үй қызметтерін пайдалануы үшін ынталандыра білуі керек. 
Алайда мұндай міндеттің жүзеге асуы үшін қонақтарға ұсынылатын қызметтер спектрін 
кеңейтіп қана қоймай, қызмет көрсету сапасында арттырған жөн.  

Дипломдық жұмысты зерттеудің өзектілігі. Кез келген кәсіпорын адамдардан 
құралады. Әрбір адам өзіндік қызығушылық пен мүмкіндікке ие субъект болып табылады. 
Қызметкердің мүмкіндіктері- ол оның кәсіби біліктілігі мен қабілеті. Кез келген 
кәсіпорынның табысты жұмысы басшылық пен қызметкерлердің өзара әрекеттерінің 
тәртіпке бағынуы сияқты факторларға байланысты. Сондықтан жауапкершіліктің көп бөлігі 
басшылықтың иығына түседі. Ал мұндай жүкті жеңілдету жолдарына кәсіпорын 
қызметкерне жақсы бастық пен сүйікті жұмысын сезінуіне мүмкіндік беретін барлық 
мүмкіндіктер мен құралдар жатады. Сондықтан кәсіпорын персоналын дұрыс басқару- 
персоналдарды басқару қызметі мен барлық деңгейдегі жетекшілердің алдында тұрған 
маңызды міндет болып табылады. Қонақжайлылық индустриясындағы көптеген 
компаниялар персоналды көмекші компонент ретінде есептегендіктен, персоналды басқаруға 
айтарлықтай көңіл бөлмейді. Алайда бұл дұрыс емес, себебі адамдар индустрияда 
кәсіпорынның  бір бөлігі бола отырып, соңғы өнімнің де бөлігі болып табылады. Мысалы, 
қонақ үйге келген қонақ тек қана жататын орын мен қауіпсіздікке, тазалыққа ғана емес қонақ 
үй қызметкерлерінің ниетіне, көңіл бөлуіне де төлейді. Соңғы уақыттарда ғылыми 
әдебиеттегі «персонал» терминінің орнына «адами ресурстар» сөзі қолданылып жүр. Бұл  
персонал мағынасының және оның міндеттерінің кеңеюі, сонымен қатар олардың мүшелер 
арасындағы өзара қарым-қатынастарын жүзеге асырудың бірден бір көрінісі. Бүгінгі күні 
жоғары катеогориялы қонақ үйлердің басқару құрылымдарында адам ресурстарын басқару 
бөлімдері ашылып, сол бөлім бойынша арнайы мамандар қызмет атқарады.  

Бұл қонақ үй менеджерінің жұмысын жеңілдетудің бірден бір жолы. Алайда мұндай 
басқару бағыты жоғары категориялы қонақ үйлерге тән деп қарастырмау керек. Нарықта 
қонақ үй өзіндік орынға ие болған болса, алға жылжу жолдарын іздестіру керек. 
Адамресурстарын басқару менеджменті қонақ үй персоналдарын жоғары дәрежеде 
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басқарумен сипатталады. Егер қонақ үйде персоналдардың қызмет етуі дұрыс 
ұйымдастырылмаған болса, турист, шетелдік немесе біздің отандас саяхаттай отырып, 
ұсынылған қонақ үй сервисінің сапалы деңгейін,  әсіресе  қызмет көрсету деңгейін 
салыстырып, баға беретінін ұмытпауымыз керек. Қонақтарға сапалы қызмет көрсету үшін 
қажеттікәсіби білім қатарына сатылатын қызмет туралы ақпараттың берілуі маңызды болып 
табылады. Әдептілік, тілектестік, өзара қарым-қатынас, шиеленеспеушілік- қонақ үй 
қызметкерінің бойында болу керек сапалықтың бөлігі. Соның ішінде қонақтармен тура 
қызмет ететін: орналастыру қызметі, мейрамхана қызметі, нөмірлік қор қызметі, консьерж 
қызметі және тағы басқаларына ерекше талаптар қойылатыны белгілі. Театр киім ілгіштен 
басталатын болса, қонақ үй қабылдау қызметінен басталатыны белгілі. Персонал қонақты 
күлкісімен, шын жүректен қарсы алып, оны тұратын орнының жағдайымен, қызмет 
түрлерімен ақпараттандырғаннан бастап қонақта қонақ үй туралы алғашқы әсер 
қалыптасады. Мұндай әсердің қалыптасуы басшылықтың адам ресурстарын дұрыс басқара 
алу нәтижесі деп ойлаймын.Кәсіпорын персоналын басқару кадрларды қабылдаудан бастап 
оларды жұмыстан шығаруға дейінгі функцияның кең спектріне ие. Сондықтан персоналды 
басқару- кәсіпорын қызметкерлерінің жұмысының белсенділігіне бағытталған әдістер мен 
формалар жиынтығы болып табылады. 

Қазіргі таңда  басқару мәселелерімен айналысатын шет елдік ғалымдар қаржыны 
жоспарлау мен персоналды басқару мәселесі жөніндегі мәселелерге ерекше көңіл бөлуде. 
Соның ішінде персоналды басқару мәселесіндегі  жұмыскерлерді іріктеу, оларды дайындау 
мен қайта даярлау, олардың арасындағы қарым-қатынас, оларды марапаттау маңызды 
әрекеттер болып табылады. Қонақжайлылық индустриясындағы көптеген компаниялар 
персоналды көмекші компонент ретінде есептегендіктен, персоналды басқаруға айтарлықтай 
көңіл бөлмейді. Алайда бұл дұрыс емес, себебі адамдар индустрияда кәсіпорынның  бір 
бөлігі бола отырып, соңғы өнімнің де бөлігі болып табылады. Мысалы, қонақ үйге келген 
қонақ тек қана жататын орын мен қауіпсіздікке, тазалыққа ғана емес қонақ үй 
қызметкерлерінің ниетіне, көңіл бөлуіне де төлейді.Соңғы уақыттарда ғылыми әдебиеттегі 
«персонал» терминінің орнына «адами ресурстар» сөзі қолданылып жүр. Бұл  персонал 
мағынасының және оның міндеттерінің кеңеюі, сонымен қатар олардың мүшелер 
арасындағы өзара қарым-қатынастарын жүзеге асырудың бірден бір көрінісі.Алайда 
«персонал менеджменті» терминімен «адам ресурстарын басқару менеджменті» термині 
арасында нақты айырмашылық жоқ. Шет елдік ғалымдардың айтуы бойынша «персонал 
менеджменті» термині басқа тарихи фазаға ығысып, адам ресурстарын басқару менеджменті 
–ол персоналды басқару жөніндегі менеджерлерді қайта дайындаудағы жаңа термин деген 
мамандар арасында даулы пікірлер бар.Персонал менеджментіне қарағанда адам 
ресурстарын басқару менеджменті  ұзақ мерзімде дамиды [2]. 

HR-менеджмент(адам ресурстарын басқару менеджменті)– ұйымның кадрлық әлеуетін 
тиімді қолдану мен дамуына бағытталған қазіргі менеджменттің бір бағыты болып табылады. 
Аталмыш бағыттың мақсаты- кәсіпорын мақсатының нәтижелі әрі тиімді іске асуына 
көмектесетін қызығушылығы мол қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, шегеру, ынталандыру, 
кәсіби дайындау. Персоналды басқару жүйесінде, қызметкер- ол кәсіпорынның белсендісі 
және адами капитал.Адам ресурстарын басқару менеджменті  басқарудың нақты 
функциясын анықтайды. Соңғы уақыттарда бұл функция ұйымның жұмыс тиімділігі мен 
бәсекелестік артықшылықтарың, оның басты ресурсы-адамды тиімді қолдануды талап ететін 
болсада үлкен мәнге ие. Адам ресурстарын басқару фунциясының мазмұны басқарудың 
мақсаты мен өндіріс жағдайының өзгеруіне байланысты өзгеріске ұшырады. Шет елде ХІХ-
ХХ ғасырларда өзгеріске ұшырады. ХХ ғасырларда адам ресурстарын басқару белгілі бір 
тәртіптік жүйенің енуіне байланысты ауқымы біраз шегерілген болатын. ХХ ғасырдың 50-60 
жылдары басқарудың басты мақсаты кәсіпорында «адами қарым-қатынасты» қалыптастыру 
болды. Сондықтан адам ресурстарын басқару менеджментіндегі негізгі әрекеттер ұжымда 
тату климат пен топтық серіктестікті тәртіпке келтіру болды. Ол үшін менеджерлерді 
кішіпейілділік, сыпайылық, әдептілікке тәрбиелеу дайындығы жүзеге асырылды.60-70 
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жылдары бірінші жоспарға «қатысу» мәселесі кірді. Сондықтан қабылданған шешім үрдісіне 
қызметкерлерді тарту құралына ерекше көңіл бөлінді. «Қатысу» мәселесі оқыту мен 
персоналды дамыту бағдарламасын әзірлеуіне қажетті жоғары білікті қызметкерлерді талап 
етті. 70-80 жылдары адам ресурстарын басқару менеджментінің басты міндеті- қиын 
шығармашылық жұмысты қажет ететін бағыныштыларды тарту болды. Бұл кезеңде еңбекті 
дамыту бғадарламасы әзірленді. 80-90 жылдары экономикалық құлдырау нәтижесіне 
байланысты қызметкерлерді ығыстыру, технологиялық өзгерістер, халықаралық 
бәсекелестік, жұмыс орындарын қысқарту мәселесі пайда болды. Жұмыс орнынан 
айырылумен байланысты күйзелісті жою үшін, сонымен қатар жұмыстан шыққан 
қызметкерлерге арнайы семинарлар, «зейнеткерлікке ерте шығу», экономиканың жаңа 
сферасына қызметкерлерді бағыттау, қайта даярлау бағадарламасын әзірлеу үшін арнайы 
шаралар керек болды.1990-2000 жылдары басты мәселе жұмыс күшінің өзгеруі мен оған 
деген тапшылық болды. Басты жоспарға адам ресурстарын стратегиялық басқару, 
қызметкерлердің құқықтарының жүзеге асуы мен дамуы, иілгіш жұмыс кестесі мен 
жеңілдіктер, компьютерлендіру сияқты басқарудың функциялары кірді[3].  

Адам ресурстарын басқару – кәсіпорынның жетістігі мен персоналдың жеке 
мақсаттары үшін адам ресурстарын тиімді қолдану мен дамыту үрдісі.Әртүрлі әдебиет 
көздерінде басқа да атаулар кездесуі мүмкін. Мысалы, еңбек ресустарын басқару, адами 
капиталды басқару, кадрлық менеджмент, персонал менеджменті.НR-практикада 
персоналдың мінез-құлығы туралы мәселені шешуде екі негізгі көзқарас бар. Бірінші 
көзқарас адам ресурстарын басқару мәселелерін шешуде стратегиялық аспектілер  мен 
әлеуметтік даму сұрақтарына қатты көңіл бөледі. Ал екінші көзқарас адам ресурстарын 
басқару  еңбек және жұмыспен қамту аумағына мемлекеттік тәртіпті белгілеу жөніндегі 
сұрақтарды реттеумен айналысса, ал персоналды басқару кәсіпорын деңгейіндегі еңбек 
қатынастарына бағытталғанын алға тартады. Сондықтан адам ресурстарын басқару- ол 
макродеңгей болса, ал персоналды басқару- басшылық пен бағыныштылар қарым-
қатынасындағы микродеңгей болып табылады. Адам ресурстарын басқару макро және 
микродеңгейде жүзеге асырыла отырып, жалпы түрде адам ресурстарын басқару іс-шаралар 
кешені ретінде мемлекеттің барлық адам ресурстарын зерттеу, даму жоспарына сәйкес  
ресурстарда қажеттіліктерді анықтау, жұмыс күшіне жұмсалынатын шығындарды бақылау, 
ұжымдық еңбек өнімділігін ынталандыру, еңбек шарттарын жақсарту, еңбек ақының 
шкаласын құру[4].Бұл екі деңгейдің айырмашылығын төмендегі кестеден көруге болады. 
Адам ресурстарын басқарудың негізгі талабы – ол кәсіпорын мен қоғам мақсаттарына сәйкес 
қызметкерлердің қабилеттіліктерін тиімді пайдалану болып жатыр. Ол үшін ұжым мүшелері 
мен әлеуметтік топтар арасында  жағымды қатынастар  орнатылу керек.Адам ресурстарын 
басқару табиғаты бизнестің тиімділігі мен оның жеке мүшелерінің жетістігін анықтай білуі 
керек. Персоналдың мінез-құлығы мен жетістігі, қонақжайлық индустриясындағы барлық 
ұйымдардың жетістігі саясатқа, персонал қызметімен жүргізілген тиімді қызметке әсер етуі 
мүмкін. Қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорындарда адам ресустарын басқару қызметі  
қызметтік мансап ретінде де қолданылады. Бұл қызмет белгілі себептерге байланысты басқа 
бөлімдерде өздерінің қызметтік мансаптарын жасай алмаған адамдарға қатысты.Алайда 
бүгінгі таңда адам ресурстарын басқару менеджменті жоғарыда аталған мәселелерді 
толықтай шеше алатындай дәрежеде дамып келе жатыр[5]. 

Персоналды жинау үрдісі қонақ үй үшін маңызды болып табылады. Кәсіпорында 
персоналды  ұйым ішінде және ұйым сыртында жинайды. Ұйым ішінде персоналды жинау 
босаған жұмыс орнына ұйым ішіндегі персоналдарды тартумен сипатталады. Ал ұйым 
сыртында персоналды жинау теледидар, радио, жеке арналарға хабарландыру жариялау 
бойынша жиналады. Персоналды жинақтаған соң, кәсіпорын бағалауға кіріседі. Ол үшін әр 
кәсіпорын белгілі бір әдістерді қолданады. Бағалау нәтижесінен жақсы көрсеткішке ие 
болған персонал ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді келісімшартқа отырады. Жалпы адам 
ресурстарын басқару үрдісіне кәсіпорын басшысы мен адам ресурстарын басқару жөніндегі, 
яғни HR-директор жауап береді. КәсіпорындаHR-директордың орны үлкен мәнге ие. Себебі, 
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қызметкерлердің жұмысының дұрыс ұйымдастырылуы мен олардың арасындағы іскерлік 
байланыстардың алға жылжуына жауапты бірден бір тұлға [6]. Персоналды басқару және 
онымен жұмыс істеу жүйесіндегі айырмашылықты түсіну кәсіпорындағы адам ресурстарын 
басқару менеджментінің сауатты саясаттын қалыптастырудағы маңызды звено болып 
табылады. Кәсіпорын персоналымен практикалық қызмет жасау әрқашан әрқилы болып 
келеді. Сондықтан негізгі қызметі ұсынылатын қызмет болып табылатын қонақ үйлер 
өздерінің қосымша спецификалық векторларын қолданады. Әрине қызметкерлер саны аз 
кішкентай қонақ үй үшін персонал жөніндегі бөлімнің болуы қиынға түседі. Мұндай 
кәсіпорынға жұмыс функциясы үшін барлық қажеттілікті біріктіре алатын кадрлар жөніндегі 
бір менеджер жеткілікті. Алайда егер қонақ үй адам ресустарына бай болса, онда 
персоналмен жұмыс сауатты түрде құрылып анық жасалуы керек. Ол үшін персоналмен 
жұмыс жасайтын бөлім керек.  Қазіргі бизнесте сапаға деген акценттің өсуі жоғары класты 
қызметкерлермен қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындарын қамтамасыз етуші 
адам ресурстарын басқару қызметінен талап етіледі. Сондықтан адам ресурстарын басқару 
қызметі қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорындарға бизнес ортада өздерін табуларына 
мүмкіндік беретін үрдістерді басқара алатындай кәсіби дайындалған, ұйымдастырылған болу 
керек. Соңғы он жылда қонақжайлық индустриясына арналған шет елдік әдебиеттерде адам 
ресурстарына қатысты мәселелер, олардың құқықтары мен болашағы туралы көп жазылған 
болатын. Алайда мұндай үрдістерді басқарып жүрген адамдар туралы аз айтылған болатын. 
Өкінішке орай қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорын іс-әрекетінің қысқа мерзімді 
пайдалық сипатқа ие болу керектігіне бағытталған. Қызмет көрсету сферасында 
клиенттердің талаптарына жауап беретін қызметкерлерді іріктеуді дұрыс жүргізу маңызды 
екені белгілі. Көптеген қызметкерлер клиенттермен тура байланыста болады және ұйымның 
негізгі мақсаттарына жету үрдісіне автоматты түрде қатысады. Ал қызмет көрсету сапасы 
олардың тек шеберлігіне ғана емес, олардың саналылығына байланысты.  

Қызмет көрсету сферасында клиенттердің қажеттілігін қанағаттандыру персоналдың 
әдептілігі мен ықыластығына байланысты. Бизнестің басты стратегиясы ретінде 
қонақжайлылық индустриясындағы ұзақ мерзімді дамуда адам ресурстарын қолдану 
тиімділігін арттыру бағыты бойынша қайта бағдарлау жүретін болады. Клиенттерге қызмет 
көрсету сапасы адам ресурстарын дамытуға менеджменттің көп көңіл бөлуін талап етуші 
жұмыскерлердің қысымы бойынша қамтамасыз етіледі [7]. Қай салада болмасын кез келген 
кәсіпорын қызметінің нәтижесі жұмысты дұрыс ұйымдастыру мен қол астындағы 
қызметкерлерге дұрыс басшылық жасай білу болып табылады. Яғни басшылық шеберліктің 
рөлі зор. Көптеген кәсіпорын басшылары  пайданың еңбек ресурстарының жұмыс 
нәтижесінде түскенін естен шығарып кетеді. Ал ол дұрыс емес, басшылық әрдайым 
қызметкердің жұмысқа деген ынтасын арттыру мақсатында көптеген шаралар 
ұйымдастырып отыру керек. Нарықта ұзақ уақыт бойы тұрақтап келе жатқан кәсіпорындар 
адам ресурстарын басқару менеджментін кәсіпорын мақсаттарына жету үшін қолданады. 
Адам ресурстарын басқару менеджменті көбінесе жоғары категориялы қонақ үйлерде 
кездеседі. Олар персоналды жұмысқа жұмылдыру жолдарын жақсы білгендіктен төменгі 
категориялы қонақ үйлерге қарағанда жоғары табысқа ие бола алады. Сондықтан 
категориялық дәрежесіне қарамастан қонақ үйлер адам ресурстарын басқару менеджментін 
қолданса, қонақ үйлер арасындағы бәсекелестік жоғары деңгейге жетіп, жұмыс табысты 
болады. 

Қонақжайлық саласы қазіргі таңда айтарлықтай үлкен дәрежеден көрінуде. Әрине ол 
орналастыру орындарының талапқа сай салынып, қызмет көрсету секторының ұлғаюымен 
және қызмет көрсетуші персоналдың біліктілігінің нәтижесі деуге болады. Қонақ үй бизнесі 
Қазақстанда нарықтық қатынастарды қалыптастыруда жетекші салалардың біріне айналып 
отыр. Экономикалық қызметтің сферасы ретінде  қонақ үй бизнесі қаржылық ауытқуларға 
шалдығуда. Қонақ үй кәсіпорындары қазіргі кезде  қонақ үй қызметтеріне қалыптасқан 
өзгерістерді жете түсіну үшін бұл ауытқуларды ескеруі қажет. Бүгiнде қонақ үй секторы 
бизнесте өз үлесiн алуға талпынады және ол үшiн туристердi ақшасын өздерiнiң қызметтерiн 
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тұтынуға, жұмсауға көндiруге тырысады. Қазiргi таңда қонақ үйлер «жылы орын» үшiн 
күресуге мәжбүр болып отыр, ал мүмкiндiк болса өзiнiң бизнесiн кеңейтуге  талпынады. 
Қонақ үй қызметтерi нарығының қатысушылары және бiрiншi кезекте шағын қонақ үйлер 
үшiн нарықтағы орынды сақтау үшiн күрес және бизнестi кеңейту күнбе-күнгi мәселеге 
айналып отыр. Орынды сақтау және кеңею үшiн қонақ үйге құралдар қажет: кiрiс және 
пайда. Ал ақша құралдарының көзi клиент болып табылады. Қонақ үй клиенттердi тарта 
бiлуi керек, сонымен бiрге олардың адалдығына қол жеткiзуi және клиенттердi қонақ үй 
қызметтерiн сатып алуға ақша жұмсауға ынталандыруы қажет. Даму деңгейiне сәйкес қонақ 
үй бизнесi тұрақты клиенттердi тартуға бағытталып отыр және оларды қосымша 
шығындануға ынталандырады. Бұған қонақ үй сервисiн сауатты әрi ұтымды ұйымдастыру 
арқылы ғана қол жеткiзуге болады.Бүгінде клиенттер қонақ үйде болғанында жоғарғы 
деңгейде көрсетілген демалысқа ие болғысы келеді. Осыған байланысты арнайы 
бағдарламалар әзірленеді. Ол бағдарлама туристің қандай мақсатпен келгеніне қарамастан 
жақсы қызмет көрсету керектігін мақсат тұтады. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Нұр Отан» партиясы саяси 

кеңесінің отырысында халыққа жолдауын жария етіп, жолдау аясында «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты жаңа экономикалық саясаттың жүрігізілетінін мәлім етті. 
Мемлекет басшысы осы жолдауында да: «Туризм үшін инфрақұрылым - жеке бағыт. Оның 
басты басымдығы жұмыс орындары санын көптеп құру мүмкіндігі болып табылады. Мұнда 
бір жұмыс орнын құру өнеркәсіпке қарағанда 10 есе арзанға түседі» - деп, тағы да туризмді 
тиімді сала ретінде елімізде дамыту қажеттілігін атап көрсетті [1].  Туризм экономиканың 32 
саласымен тікелей байланысты, сол себепті өз азаматтарымыз бен келуші туристер елімізде 
саяхат жасап,  қаржысын еліміздің экономикасының дамуына жұмсасын десек, осы бағытта 
орасан зор жұмыстарды атқаруымыз қажет. 

Келуші туристерге  саяхат көңілдерінен толықтай шығуы, тек әсем табиғатты жерлерді 
көру, тарихи орындармен танысумен ғана шектелмейді, сондай-ақ орналастыру 
орындарының жайлылығы мен  қоғамдық тамақтану орындарының жоғары деңгейде қызмет 
көрсетуі де маңызды. Әрбір келуші турист өз қаржысының шамамен 20-25%-ын тамақтануға 
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деген қажеттілігін қанағаттандыруға жұмсайды, бұл аз көрсеткіш емес. Осы тұрғыдан алып 
қарасақ, әрбір жеке кәсіпкер өз мейрамханасына неғұрлым көп келушілерді тарту 
мақсатында түрлі маркетингтік жолдарды қарастырып, жарнамалық айлаларды қолданады.  

«Мейрамхана бизнесіндегі дамыту жолдары» бүгінгі таңда өзекті тақырыптардың бірі 
болып табылады, себебі, қазақстандық қоғамда мейрамханалық қызмет нарығы дағдарыстар 
мен өзіне тән ерекшеліктеріне қарай дамып келе жатыр, сондай-ақ демократиялық бағалары  
бар және отбасылық демалу мүмкіндігін беретін жылдам тамақтану орындары  нарыққа 
белсенді түрде ену үстінде. Мұндай кәсіпорындар әдетте тұрғындардың белсенді демалыс 
орындарында, ірі сауда-ойын-сауық орталықтарында орналаса отырып, тұтынушылардың 
арасында тез арада танымалдылыққа ие болады. Мейрамхана бизнесінде бәсекелестік 
жоғары болғандықтан, маркетингке деген қажеттілік те жоғары болмақ. Маркетингтің 
мақсаты тұтынушылардың сұраныстарын максималды деңгейде қанағаттандыру арқылы 
пайда түсіру, бәсекелестерден басым болу, сондай-ақ нарықта лайықты орнын табу.   

 Мейрамхана бизнесі шағын кәсіпкерлік субъектісі ретінде  бірнеше  мәселелерді 
шешеді: біріншіден, жеке адамның  тамақ әзірлеуге кеткен уақытын үнемдеп оны тиімді 
жұмсауға септігін тигізсе, екіншіден,  бірнеше адамдарды жұмыспен қамтып, жұмыссыздық 
деңгейін төмендетеді; шағын кәсіпкерлер арасында бәсекелестік деңгейін дамытып, сапалы 
өнім ұсынуға талпындырады; табыс салығын түсіре отырып, еліміздің бюджетін молайтады; 
өзімен тікелей байланыстағы ауыл шаруашылық, шикізат өндіру, мәдениет,  және т.б. 
салаларды дамытады.  

 Тұтынушылар мейрамханаға тек қана ерекше дәмді асты жеу үшін ғана емес, сондай-
ақ демалуға, эстетикалық қанағаттану сезіміне бөленуге және бір-бірімен қарым-қатынас 
жасау үшін барады.  Кез-келген бизнес секілді   бұл бизнестің дамуы бірнеше факторларға 
тәуелді. Заманауи экономикалық жағдайда кез-келген ұйым қосымша қаржы тарту 
мәселесімен кезігеді. Үнемі болатын нарықтағы өзгерістерге байланысты, жеке кәсіпкерлер 
құрал-жабдықты жалдау немесе сатып алу және инвестициялау бағыттарын қоса алғанда 
көптеген қаржылық мәселерді шешуіне тура келеді. Өз қаржысын дұрыс бағытта жұмсауды 
таңдай отырып,  мейрамхана иелері жоспарды жүзеге асыру үшін мүмкін болатын 
шарттарды егжей-тегжейлі талдауды қажет етеді. 

Мейрамхана ұсынатын қызметтер уақыт өте келе ескіреді,  сондықтан оның басшылары 
өз жоспарларына  қызметтердің өзі мен оны ұсыну жолдарын жетілдіру бойынша іс-шаралар 
әзірлеп отыруы тиіс. Парето ережесі бойынша, мейрамхана басшылары табыстың 80%-ын, 
тұрақты тұтынушылар 20%-ын қамтамасыз ете алады.  Ал осы тұрақты тұтынушыларды 
ұстап тұру және қатал бәсекелестік күрес  жағдайында жаңа клиенттерді тарту үшін стильді 
интерьер мен сапалы тағамның болуы жеткіліксіз.  Осы кезде мейрамханалық бизнеске  ең 
алдымен, дәл осы мейрамханаға қайта-қайта келуге  еріксіз мәжбүрлейтін маркетингтік 
қадамдарды қажет етеді. Мысалы, осыдан бірнеше жыл бұрын, мейрамхана клиенттің қалауы 
бойынша такси шақыруы немесе телефон арқылы орын брондауы болса, одан кейінгі 
жылдары үйге тағам жеткізу, немесе сайыстарға қатысып екі адам тамақтану жеңілдігіне ие 
болуы мейрамханадағы   маркетингтік қадамдардың біріне саналды. Алайда бүгін бұл 
«кешегі күн».  

Жыл сайын еліміздегі тамақтану орындары санының өсуі, олардың бәсекелестікке 
қабілетті болып, маркетингтік тәжірибенің өсу жағдайын көрсетеді. Оған дәлел, еліміздегі 
қоғамдық тамақтандыру қызметінің көлемі 2012 жылдың қорытындысы бойынша 2010 
жылмен салыстырғанда 21%-ға өссе, 2013 жылы тағы 46,8%-ға артты [2]. Сондай-ақ, 
Қазақстан Республикасының статистика комитеті ұсынған мәліметтер аясында 2009-2013 
жылдар аралығындағы қоғамдық тамақтандыру саласы  кәсіпорындарының санының өсуіне 
төмендегі сурет бойынша талдау жасауға болады. 
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Сурет-1. Қазақстан Республикасы қоғамдық тамақтандыру саласы  кәсіпорындарының 
санының өсуі (2009-2013жж.) 

     Ескерту: [2] мәліметтері негізнде автормен құрастырылған. 
1-суреттен көріп отырғанымыздай жалпы қоғамдық тамақтандыру саласында қызмет 

ететін кәсіпорындар құрылымында 2013 жылы кафе мен барлар саны 10 641 бірлікті құраса, 
бұл осы саладағы кәсіпорындардың жалпы санының жартысынан астамы  (немесе 51 %), 
сондай-ақ асханалар мен басқа да қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары саны  9198 бірлік 
болып, 44%-ды құрады [2]. Кесте мәліметтерінде айқындалғандай, асханалар мен кафе, 
барлар санының артуы байқалады, ал мейрамханалар саны едәуір аз – тек  954 бірлік (немесе 
5%). Бұл мәліметтер көрнекі түрде келесі 2-суретте берілген. 

 
Сурет-2. Қазақстан Республикасы қоғамдық тамақтандыру саласы  кәсіпорындарының 

құрамы (2013 ж.) 
        Ескерту: [2] мәліметтері негізнде автормен құрастырылған. 
 
Элиталы мейрамханалар саны азаюының басты себептерінің бірі мейрамхана 

бизнесіндегі мекемелер тек жоғары айналым арқылы    ғана    жоғары пайда таба алады, ол 
үшін бір отыратын орынның айналым коэффициенті 1,2-ге тең болу қажет. Бұл 
коэффициентке жету үшін сағатына 1500-2000 адам өтетін фасадтық ғимарат қажет, бұл 
еліміздегі кәсіпорындар үшін қиын шарт. Ал керісінше бистролар, фаст-фудтар қазіргі таңда 
студенттер мен оқушылар арасында өте кең таралуда, соңғы жылдары тіптен қарқынды 
дамып жатыр. Соның ішінде ең танымал брендтері ретінде KFC, Burger king, Hardees, 
Starburger фаст-фудтары саналады. Бұған әрине маркетингтік қадамдардың бірі тегін wi-fi 
желілерін қосу, бағасының мейрамханаға қарағанда төмендігі, жылдам тамақтану 
орындарының қолайлылығы әсер етеді[3]. Сол себепті, қазіргі кезде үлкен салымдарды 
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қажет ететін, сапалы элиталық мейрамханаларды ашу зор тәуекелділікке айналды. Жоғарыда 
аталған себептердің салдарынан қазіргі кезде тек орта сегментте орналасқан кафелер, барлар, 
мейрамханалар ашылуда. Соңғы жылдары кофейнялар мен шайханалардың даму 
тенденциясы байқалады. Ең танымалылары Books & Coffee, Corso Coffee кофейнялары 
болып есептелінеді. Бұл нарық әлі қаныққан жоқ, сондықтан кофейнялар мен 
шайханалардың желісін ашу стратегиялық дұрыс қадам екені анық көрінеді. Оның 
технологиялық және маркетингтік себептері де бар. Технологиялық себептеріне жеке цехтың 
тиімділігі, ал тұтынушының белгілі өнімге немесе тауарлық маркаға тез үйренетінін 
маркетингтік себептерге жатқызуға болады. Сонымен қатар көпшілік тамақтану орнын 
таңдауда орналасу орнына, баға мен тағамдардың сапасына, ұсынылатын ас мәзіріне және 
интерьер мен дизайнына ерекше мән береді.  

Бүгінгі таңда dinning форматындағы мекемелер көбеюде. Солардың бірі суши-бар. 
Белсенді промоушн мен бағасының қолжетімділігі оларды қоғамда танымал етті. Ал 
мейрамхана бизнесінде асханадағы тағамдардың тұрақсыздығы, аспазшылардың 
квалификациясының жоқтығы, сонымен қатар баға мен сапа арасындағы қатынастың сәйкес 
болмауы үрдістері байқалып жатыр.  Көптеген жағдайда ұсынылатын қызмет бағасы 
сапасынан жоғарырақ болады. Осыған байланысты, жоғары бәсекелестіктің жағдайында 
жаңа мейрамханалар мен желілік емес мекемелер қоғамдық тамақтану саласында 
потенциалды тұтынушыларды тарту мақсатында жаңа маркетингтік жолдарды қарастыруы 
қажет. Мейрамханаларды франчайзинг негізінде ашу да табысты бизнес жүргізуге кепіл 
болады.  Атап өтетін жайттардың бірі, кәсіпкерлер жаңа мейрамхана ашу алдында 
инновациялық орындарды таңдап (негізгі критерий көпшілік ортасы), тапсырысты 
жеткізудің түрлі технологияларын, ерекше дизайнды жүк көліктерін «дөңгелек үстіндегі 
мейрамхана» ретінде қолдану сияқты жаңашылдықты енгізу қажет деп ойлаймын. Бұл 
инновациялардың негізгі өлшемі келушілерге қолайлы жағдай ұсыну мен қызмет көрсетудің 
жоғары деңгейі болмақ.  Сонымен қатар, қызмет көрсетуші персонал үшін әртүрлі 
тренингтер, семинарлар өткізіп, квалификациясын жоғарылату мақсатында жұмыстар атқару 
қажет. Сол кезде ғана мейрамханаға келушілер қайта – қайта барғысы келетіндей деңгейге 
жетуге болады.  
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В настоящее время понятия стандарт, сервис и качество неразделимы. Гостиничный 

бизнес развивается стремительными и уверенными шагами. Сегодня на гостиничном рынке 
города Астаны присутствуют современные комплексы, отвечающие международным 
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требованиям к объектам подобного класса. Именно туризм наш президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев назвал одним из наиболее перспективных направлений экономики. В 
виду увеличения туристского потока в Казахстан было начато строительство таких крупных 
мировых сетевых отелей, как Marriott, Hilton Garden Inn, Rixos President, Radisson Hotel, Abu 
Dhabi Plaza.  

Качество обслуживания — это комплексная категория, один из важнейших показателей 
эффективности функционирования гостиничных предприятий, объект анализа, планирования 
и управления. Главной составляющей всей системы качественного обслуживания является 
качество гостиничных услуг [1]. 

Качество и реализация предоставляемых гостиничных услуг находятся в прямой 
зависимости друг от друга. Проблема качества как экономическая категория возникла вместе 
с развитием общественного производства, с началом генерирования услуг как ответ на 
повседневные потребности людей. В настоящее время выживаемость любой фирмы, ее 
устойчивое положение на туристском рынке определяются уровнем конкурентоспособности, 
которая в свою очередь связана с показателями уровня цены и уровня качества продукции. 
Под качеством услуги понимается полезный эффект получаемый от оказания услуги. 
Успешная реализация качественного продукта потребителю является главным источником 
существования предприятия. Качество подразумевает соответствие предоставляемых услуг 
ожидаемым или установленным стандартам. Для обеспечения необходимого уровня качества 
услуг предприятиям нужна не только передовая технология, необходимая материальная база, 
квалифицированный персонал, но и рациональная организация работ, эффективное 
управление предприятием с привлечением системы менеджмента качества. Мировая 
практика выработала определенные правила организации эффективного сервиса, соблюдение 
которых позволяет туристскому предприятию создавать качественный туристский продукт. 
К этим правилам можно отнести: соблюдение основных и наиболее важных для сферы 
туризма принципов современного сервиса; создание необходимых условий для персонала, 
призванных обеспечить качественный сервис; оптимизация организационной структуры 
управления предприятием, предоставляющим туристские услуги; всесторонний, полный, 
объективный и непрерывный контроль за качеством сервиса. Таким образом, система 
качества должна обеспечивать высокий уровень качества, его соответствие стандартам и 
потребностям туриста, а также служить инструментом для создания специальных технологий 
по рациональному управлению предприятием [2]. 

Одним из важных составляющих качества сервиса является качество обслуживания. 
Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающим фактором для 
долгосрочного процветания компании становятся прочные доверительные отношения с 
клиентами. Качество обслуживания — новый стандарт, по которому клиенты судят о 
качестве туристского продукта. Для многих компаний повышение качества сервиса 
становится более эффективным инструментом увеличения объема продаж и прибыли, чем 
маркетинг, продвижение или реклама. Качество сервиса — ключ к коммерческому успеху. 
Гостиницы и рестораны, экскурсионные бюро и туристские агентства при абсолютно 
идентичной материальной базе и направленности отличаются друг от друга лишь качеством 
сервиса, что является для некоторых основным преимуществом в конкурентной борьбе [ 3]. 

Для того чтобы уровень сервиса отвечал ожиданиям гостей, гостиничное предприятие 
должно позаботиться о создании стандартов обслуживания. Стандарт обслуживания – это 
установленные компанией требования, предъявляемые к услугам, предоставляемым 
гостиницей. 

Добросовестное отношение к работе – замечательное качество. Но его поведенческое 
выражение может сильно варьироваться в зависимости от индивидуального понимания 
сотрудником содержания, которым это отношение наполнено. Клиент, который поселился в 
гостинице, хочет одинаково доброжелательного и вежливого обслуживания как со стороны 
сотрудника службы размещения, так и со стороны официанта ресторана. Потому важно 
предоставление услуги гостю осуществлять по одному и тому же стандарту, прописанному и 
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утвержденному компанией. 
Понятие сервиса включает в себя обязательное наличие и строгое соблюдение 

следующих стандартов: 
- стандарт технологии обслуживания, который предполагает соблюдение 

установленной технологии обслуживания в номерном фонде гостиницы, ресторанах, барах, 
на стойке размещения. Это означает, что процедуры размещения гостей, уборки номеров, 
изготовления и подачи блюд и напитков и так далее должны быть четко прописаны и, что 
очень важно, хронометрированы; 

- стандарты внешнего вида обслуживающего персонала. Обязательным требованием к 
обслуживающему персоналу является соблюдение стандартов внешнего вида. Внешний вид 
сотрудника несет в себе огромную смысловую нагрузку для гостя. Если сотрудник одет в 
опрятную униформу и аккуратно причесан, то гость будет чувствовать уважение к себе; 

- стандарты поведения обслуживающего персонала. Подразумевается, что персонал 
должен быть достаточно профессионален и компетентен, чтобы четко, быстро и культурно 
обслуживать гостя  [4]. 

Основная идея управления качеством связана с ориентацией на клиента, полное 
обеспечение его требований. Механизм управления качеством гостиничных услуг должен 
направляться на выработку управленческих решений и осуществление комплекса действий 
по планированию, предоставления и реализации услуг высокого уровня качества. Качество 
гостиничных услуг соответствует общим особенностям нематериального производства и 
характерна следующими признаками: неосязаемость; неспособность к хранению; 
изменчивость в соблюдении качественных показателей в гостиничные услуги основном 
неощутимы, поскольку не предопределяют получение материальных благ, они не 
существуют в их предоставления.  

Гостиничные предприятия управляют качеством услуг в форме внешнего и 
внутреннего контроля. Внешний контроль связан с государственными стандартами, 
отраженными в законодательной, нормативно-технической базе и международных 
стандартах о деятельности в сфере гостиничного бизнеса, в определенном объеме 
учитываются государственными стандартами, процессом реализации стандартов в форме 
сертификации, лицензирования. Такой контроль роль осуществляют государственные 
профильные организации, союзы, ассоциации, корпорации, предприятия, которые 
сотрудничают с отелями в создании гостиничного и туристического продукта. Самый 
объективный внешний контроль осуществляют потребители гостиничных услуг  [5]. 

Качество исполнения услуг – степень соответствия потребительских свойств услуги 
конкретной общественной потребности, отвечающей как требованиям действующей 
нормативно-технической документации, так и пожеланиям конкретного потребителя услуги, 
согласованным при приеме заказа, при оптимальных социально-экономических результатах 
ее исполнения. 

Качество обслуживания населения – степень соответствия потребительских свойств 
процессов обслуживания общественной потребности, характеризующейся совокупностью 
условий, методов и средств, обеспечивающих конкретному потребителю возможность 
получения услуги с минимальными затратами времени и высокой культурой обслуживания 
при оптимальных социально-экономических результатах обслуживания. 

Качество туристского продукта характеризуется качеством услуг и культурой 
обслуживания  [6]. 

В нашем понимании идеальная гостиница должна осуществлять свои услуги на высшем 
уровне, что означает полное соответствие стандартам Республики Казахстан, и если речь 
идет о сетевых отелях - стандартам той или иной компании. 

Менеджмент сервиса исходит из того, что культурно, качественно с высокой степенью 
совершенства обслуживать потребителей выгодно, прежде всего, для самих работников. 
Предлагая услуги самого высокого качества, они получат устойчивое конкурентное 
преимущество, которое приведет к увеличению продаж и прибыли. Правда, предложение 
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услуги более высокого качества повлечет за собой увеличение издержек (затраты на 
контроль качества продукции и услуг, проверки, инспекцию; затраты на исправление 
выявленных несоответствий; затраты на обслуживание гарантий, претензий потребителей, 
санкций инспектирующих организаций; затраты на профилактику, включая планирование 
качества, обучение персонала, совершенствование элементов системы качества). Однако, 
инвестиции обычно окупаются, поскольку наиболее полное удовлетворение покупателей 
приводит к их устойчивой приверженности и увеличению продаж. Качественно 
реализованная услуга повышает ее стоимость, что, в свою очередь, увеличивает ее 
рентабельность. Поэтому растущая себестоимость пропорционально увеличивает доход за 
счет объема продаж, либо за счет обоснованного повышения цены. 

Главным «экспертом» в определении реального качества услуги остается потребитель. 
Именно он выступает фигурой, на которую направлено обслуживание. Таким образом, 
основополагающая цель сегодняшнего движения за комплексное качество — полное 
удовлетворение потребителя. Это определяет сегодня рыночную политику любого 
туристского предприятия. Предприятия индустрии гостеприимства, ориентирующиеся на 
потребителей, отказались от традиционных представлений о том, как потребители 
формируют своё мнение о ценности и как они выбирают товары. Будущее в современной 
экономике за предпринимателями, с высокими этическими и нравственными принципами, 
обладающими высокой культурой бизнеса. 

Таким образом, можно выделить два основных критерия современной системы 
качества: она должна обеспечивать высокий уровень качества, его соответствие стандартам и 
потребностям туриста, а также служить инструментом для создания специальных технологий 
по рациональному управлению предприятием  [7]. 

 В туристском рынке качество оказываемого сервиса является прямым источником 
дохода, так как именно внимание, добросовестность и ответственность рабочего персонала 
ведут к успешному ведению бизнеса. Руководитель любой организации должен тщательно  
подходить к выбору персонала, каждый департамент выполнять свои обязанности 
добросовестно. Задачей любого предприятия является привлечение клиентов, но все знают, 
что мало найти, важнее заинтересовать и удержать, для этого необходимо проводить встречи 
с клиентами, заключать договора на длительный срок, предоставлять корпоративные скидки. 
На качество обслуживания влияет также ассортимент предоставляемых услуг. Необходима 
комплексность услуг и товаров (в данном случае номерной фонд, банкетные залы, 
конференц-залы), их направленность на того или иного клиента, помимо этого ключевую 
роль играет своевременность услуг.  

Таким образом, основными направлениями в организации «качества» обслуживания 
туристов должны стать: 

- потребительское качество каждой отдельной туристской услуги (размещение, 
питание, доставка, экскурсии и пр.); 

- функциональное соответствие туристских услуг требованиям определенного сегмента 
обслуживания (дифференциация); 

- качественная технология предоставления туристских услуг (ее эргономичность и 
комфортность); 

- гарантия в предоставлении заранее оплаченных туристских услуг; 
- анимация обслуживания; 
- гарантия безопасности жизни, здоровья и имущества граждан и окружающей среды; 
- квалифицированные кадры. 
Если все требования, стандарты будут выполняться по существу, то гостиничный 

бизнес, как и любое другое туристское предприятие, будет востребован.  
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8.3 Актуальные проблемы учета и аудита в современных условиях 
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Әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елдердің қатарына кіру міндетін алға қойған 
Елбасы Жолдауында атап көрсетілгеніндей, еліміздің қаржы жүйесін, соның ішінде қаржы 
есептілігін халықаралық стандарттарға сәйкестендіру ашық нарық экономикасын 
қалыптастырудың сенімді тетіктерінің бірі болып табылады. Есеп жүргізудің дамыған елдер 
қолданатын соңғы тәсілдерін меңгеру Бүкіләлемдік сауда ұйымына қосылған жағдайда да 
өте маңызды қажеттілікке айналады. 

Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес  бухгалтерлік есептің 
бағдарламасын қалыптастыруда Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп және 
есептілік жүйесінде реформалау үрдісі басталды. Оны жүзеге асыру бойынша бухгалтерлік 
есеп жүйесінде әдістемелік қамтылуын;   бухгалтерлік есептілікте  оңтайлы қалыптасу тәртіп 
есебінен шынайы және толық ашылған ақпараттармен қамтамасыз ету; есепші (бухгалтер) 
мамандардың біліктіліктерін көтеру, яғни дайындау және мамандық дәрежелерін 
жоғарлатып жетілдіру қарастырылған.   

Қазақстан тәжірибесінде халықаралық стандарттарды қолдану тәсілі бухгалтерлік есеп 
Тұжырымдамасының дамуы нәтижесінде ҚР-да есептілігі жүйеленіп, нақтыланған болды. 
Мұнда ХҚЕС-ті қолдануда екі жолды ұсынады: негіз ретінде ұлттық стандарттарды өңдеу 
үшін қолдану; қаржылық есептілікті құру үшін маңызды қоғамдық  шаруашылық 
субъектілер өз бетінше қолданылады. 

Бухгалтерлік есепте отандық жүйені қайта құрастыруда нұсқау ретінде  ХҚЕС таңдауы,  
берілген стандарттың маңыздылығын түсінуге негізделіп, олардың мазмұнын зерттеуге және 
олардың мемлекеттік ұйымдар тарапынан ұлттық тәжірибеде ену мүмкіндігін бағалау 
болады.  

Қазіргі уақытта Халықаралық қаржылық есептілік стандартының маңызы әлем 
бойынша күрт өсуде. ХҚЕС беделді экономикалық дамыған мемлекеттердің тәжірибесін 
жалпылап қана қоймай, ұлттық тәжірибеде ХҚЕС-тің тікелей ену есебінен, бухгалтерлік есеп 
және есептілікте ұлттық жүйенің дамуына белсенді әсер етеді.  Көптеген мемлекеттер ХҚЕС-
ті компанияның қаржылық есептілігін құру үшін негіз ретінде қолданады, себебі ол 
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есептіліктің шынайы ашық болуын жоғарлатуға, оның сапасын жақсартуға, капиталды тарту 
құнын төмендетуге, инвестиция ағымын қозғауға көмектеседі.  

Бүгінгі таңда жүздеген мемлекеттер ХҚЕС конвергенция саясатын қолдауын талап 
етеді. Халықаралық қаржылық есептілік стандартын объективті түсіну қажеттілгі  қоғамдық 
секторлар үшін талаптар жүйесі ретінде, біріккен ішкі логиканы  бірегей теориялық  
негіздері құрылып,  қаржылық есептілікті қалыптастырып, белгілі мақсатттарды орындауға 
және ХҚЕС жүйесінің бағыттарының дамуы, осы берілген тақырыптың зерттелу өзекті 
екенін қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

Бухгалтерлік есептің барлық шетелдік модельдерінің ішінде отандық есептің негізі 
ретінде қаржылық есептің халықаралық стандарты (ХҚЕС) таңдалды, ол барлық әлемде 
сапалы және сенімді ақпарат ұсыну үшін тиімді құрал ретінде мойындалды. ХҚЕС 
қолданылуы Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
туралы»  Заңымен белгіленді (28 ақпан 2007 жыл № 234 – III).  

Халықаралық есеп стандартына енудің келесі кезеңі ҚР Қаржы министрлігінің 
бағдарламасына сәйкес қаржылық есептің халықаралық стандарттың қоғамдық секторға енуі 
болады (ҚС ХҚЕС), олар бухгалтерлердің халықаралық федерациясының мемлекеттік 
секторда қоғамдық сектордың реттілігі және айқындылығын әлем бойынша күшейту 
мақсатында өңделеді.  

Бухгалтерлік есепті мемлекеттік мекемелерде реформалау мақсаты – бұл мемлекеттік 
мекемелердің операциялары және жағдайы туралы ақпаратты толық және барлық көлемді 
қалыптастыру болады, сонымен қатар транспаренттік және салыстырмалы қаржылық 
есептіліктің қалыптасуы, онда, мемлекеттік мекемелердің қызметінің нәтижелері, 
міндеттемелері және активтері туралы мәліметтері объективті болады. Олар толығымен 
мемлекеттің рейтингіне және беделіне әсер етеді.  

ҚС арналған ХҚЕС өтуінде объективті қажеттілік тапсырмалардың біреуінің орындалу 
мүмкіндігіне байланысты, мемлекеттің Президенті белгілеген мемлекеттің активтерін 
басқару жүйесінің анық және айқын жасалуына талап қойылады. ҚС арналған ХҚЕС зерттеу 
және мүмкіндіктерін талдау, бұл олардың мемлекеттік мекемелерге ендіру тәсілі, 
мемлекеттік мекемелер үшін ҚС арналған ХҚЕС талаптарын есепке ала отырып бухгалтерлік 
есептің шот жоспарын өңдеу, сонымен қатар мемлекеттік секторда баланс активтерін және 
міндеттемелерін құруға мүмкіндіктерін есепке алады. Осыған байланысты мемлекеттік 
секторлар үшін бірыңғай есеп саясаты және нормативтік құқықтық актілер мемлекеттік 
мекемелерде ҚС арналған ХҚЕС есепке алып және есеп бойынша талаптардың орнатылуы 
өңделеді.  

Іс-жүзіндегі есеп жүйесінің талдауы бүгінгі таңда бюджеттік есеп және кассалық есеп 
әдісінің негізінде бухгалтерлік есеп деп көрсетіледі. Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік 
есеп жүйесінің бірқатар кемшіліктері кездеседі: 

- мемлекеттік активтер және міндеттемелердің барлығы қаржылық есепте 
көрсетілмейді; 

- есеп жүйесінің маңызды дәрежесі қағидаға негізделмей, жан-жақты жүйелі қайта 
қарастыруды талап ететін ескірген тәртіп ережелерге негізделеді; 

- актвитер мен міндеттемелер есебі халықаралық тәжірибеге сәйкес келмейді. 
 Дәстүрлі мемлекеттік есеп жүйесінің шектілігі кассалық әдіске негіздеулер жеке 

шығындарды мемлекеттік операция бойынша толығымен ашып көрсетпейді.  
 Есептің кассалық әдісінде жүргізіліп жатқан есептілікте бюджеттің орындалуы 

жеңілдетілген түрде жүргізіледі, олар үш бөліктерден тұрады: табыстар, шығындар және 
қаржыландыру көздері. Олар іс-жүзінде ақшалай қаржылардың өзгерісіне әсер етеді. 
Активтер мен міндеттемелер балансын толығымен қарастырмайды, тек қана кассалық 
ағымдарды тіркейді.  

 Мемлекеттік сектор есебіне өту қажеттілігі есептеу әдісіне өтуге негізделуі жеткілікті. 
Бұл орта мерзімді бюджеттеуге өту, мұнда бюджеттен бөлінетін қорларға  қажетті 
жалғасушы міндеттемелердің көлемін білу қажет. Халықаралық қаржылық нарықтың қарыз 
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алушысы ретінде шығып, мемлекет несие берушілерді өздерінің қарызын қайтарып 
алатынын сендіріп, өзінің барлық активтер мен міндеттемелерінің қатынасын көрсету қажет.  

 Бюджеттік есептілік кассалық операциялар, бюджеттік және бюджеттік емес құралдар 
туралы толығымен жеткілікті көрінісін береді, бірақ онда барлық қаржылық және қаржылық 
емес активтер туралы ақпараттар толық болмайды. Осының нәтижесінде бюджеттік 
есептіліктің құрамы қазіргі уақытта мемлекеттік активтер мен міндеттемелердің 
салыстырмалы балансын қалыптасуын көрсетпейді.  

Мемлекеттің балансын қалыптастыру үшін және мемлекеттің қаржылық жағдайына 
талдау жүргізу мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есептің дамуы шынайы экономикалық 
секторда іс-жүзіндегі есеп тәртібінің теңдігімен байланысты болады. Мемлекеттік 
ұйымдарда басқарма деңгейін жоғарлату мақсатында мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік 
есеп жүйесін реформалау арқылы келесі кезеңге өтуге болады, яғни нәтижелерді өлшеп, 
жүйелерді қалыптастыру болады. 

Бухгалтерлік есеп жүйесінде реформалауды жүзеге асыру үшін мемлекеттік секторда 
Қаржы Министрлігінің көлемінде «FIRST»  халықаралық жобада «Bearing  Point» 
компанияның шетелдік кеңесшілері тартылды, олар мемлекеттік секторда бухгалтерлік 
есепті реттеуде ҚС арналған ХҚЕС мүмкіндігін ендіруде ҚР заңдылығын зерттеп және 
талдау жүргізді.   

2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік қызметі ҚС 
арналған ҚХЕС негізінде өңделген жаңа бағдарламаны қолдану жағдайында жаңа 
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес есеп жүзеге асырылады.  

Бухгалтерлік есептің жүргізілу нақтылығын қамтамасыз ету мақсатында, жасалған 
операциялардың өз уақытысында есепке алынып, бастапқы құжаттардың дұрыс рәсімделуі, 
дұрыс құрылуында бухгалтерлік есептің жүргізілуін қажет және барлық мемлекеттік 
мекемелерде есептілікті құру болады. 

Демек, жаңа жүйе мемлекеттік секторда қаржылық тиімділікті және өзінің қызметін 
орындау үшін қаржылардың шынайы қажеттілігін бағалауға мүмкіндік береді, сонымен 
қатар басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржылық ақпаратының ашықтығын, бюджеттік 
шығындарды шынайы жоспарлаудың сапасын жоғарлатады.  

Қазіргі экономикалық жағдайда әрбір ұйымның қызмет ету процесіне нарықтық 
қатынастарға қатысушы мүдделі тұлғалар үлкен көңіл аударатыны белгілі. Сол себепті олар 
есеп мәліметтеріне сүйене отырып, ұйымның қаржылық жағдайын бағалауға ұмтылады. 
Қаржылық жағдайды талдауда бухгалтерлік есептің мәні өте зор. 

Бухгалтерлік есеп ұйымға оның қаржылық жағдайын жоспарлау, бағалау, бақылау және 
талдау секілді функцияларды орындауы үшін қажет. «Есеп – бұл барлық бизнестің тілі, яғни 
философиясы» деп Р.А. Фаукли көрсеткендей, тек қана бухгалтерлік есеп арқылы ұйымның 
табыстары мен шығындарын және шаруашылық қызметінің соңғы қаржылық нәтижесін 
анықтауға болады. 

Мемлекеттік мекемелердегі ішкі (оперативтік) есептілік  ақпаратты анықтауды, 
өлшеуді, жинауды, талдауды және оны басқару мен қысқа мерзімге немесе ұзақ уақытқа 
шешім қабылдау үшін дайындау мен ұсынуды қамтамасыз ететін оперативтік және 
бухгалтерлік есептің негізінде құрылуы тиіс деп есептейміз. Статистикалық есеп 
мәліметтерін де қолданған жөн. Біздің пікірімізше, еңбекпен қамту жөніндегі мемлекеттік 
ұйымдардағы ішкі есептілікті жекелеген жауапкершілік орталықтары бойынша 
қалыптастыру қажет.  

Ақпараттық саясатты жүзеге асыру үшін аса күрделі жүйемен салыстыруға келетін 
арнайы ақпарат жүйесін құру қажет. Ол бірнеше мақсатты көздеуі тиіс: бірі сыртқы 
қолдануға бағытталса, екіншілері – ішкі қолдануға. Оны іске асыру үшін көптеген 
қызметкерлер тартылады, бірақ олардың әрқайсысы бір мезгілде ақпарат беруші және 
тұтынушы болады.  

Экономиканың әлеуметтік саласы тұрғындардың рухани және материалдық 
қажеттіліктеріне қызмет көрсетіп, әлеуметтік көмек және басқа да әлеуметтік сипаттағы 
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қызметтерге кеткен шығындардың жиынтығын қамтиды. Әлеуметтік сектордың өзіндік 
ерекшеліктері бар. Ол қоғамның әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, адамның өмір 
сүруіне қажетті жағдайларды қалыптастырады. Сонымен қатар, тұрғындардың әлеуметтік 
қызметтерге деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында тұтыну үрдісіне қызмет көрсету 
ұйымдастырылады. Әлеуметтік салада материалдық және материалдық емес қызметтер 
көрсетіліп, негізгі құралдар, материалдық және еңбек ресурстары пайдаланылып, 
инвестициялық қамтамасыз ету жүзеге асырылады.  

Әлеуметтік есеп мәселелерінің құрамына, біздің пікірімізше, келесілерді жатқызуға 
болады:  

- мемлекеттік мекемелердің қызметін бағалауға мүмкіндік беретін жоспарлы 
көрсеткіштерді есептеу (анықтау); 

- орын алған шаруашылық оқиғалар туралы нақты мәліметтерді жинау, өңдеу және 
талдау; 

- жоспарлы көрсеткіштердің орындалуын бақылау; 
- ішкі және сыртқы есептілік нысандарындағы қажетті ақпарат түрлерін 

қалыптастыру. 
 Бухгалтерлік есепті жүргізудің дұрыстығын тексеру мақсатында, жасалған 

операциялардың уақытылы сипатталуы, бастапқы құжаттардың рәсімделуінің дұрыстығы, 
есеп беруді дұрыс құру үшін барлық мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу мен 
есепті құруды автоматтандыру қажет. Осыған байланысты барлық мемлекеттік мекемелерде 
бірегей типтік бағдарламалық өнімді «Мемлекеттік мекемелер үшін бухгалтерлік есеп» 
жасау және орнату қажет, ақпараттық қауіпсізділік талаптарына сәйкес. 

Отанымыздың қаржылық ресурстарын тиімді қадағалау үшін, электрондық құжат 
айналымға өту, қажетті есеп берудің көлемін қысқарту және қазынаның интеграциялық 
ақпараттық жүйесінде есеп беруді қалыптастыруға өту, толық көлемде  «Мемлекеттік 
мекемелер үшін бухгалтерлік есеп» атты типтік ақпараттық өнімді интеграциялау қажет. Бұл 
мемлекеттік мекеменің активтері бойынша нақты және салыстырмалы ақпарат алуға ғана 
мүмкіндік бермейді, және де талаптар мен міндеттер бойынша да, оның ішінде   еңбек ақы 
міндеттері бойынша және т.б. интегриривті жүйеде мемлекеттік мекеме бойынша барлық 
ақпараттың жетімділігіне байланысты.  

Қазақстан Республикасы Үкіметі жүргізіп жатқан қайта құрудың маңызды тапсырмасы, 
мемлекеттік басқарудың тиімділігін көтеру, мемлекеттік аппараттарды ұстау үшін 
шығындарды қысқарту және нәтижелікті көтеру болып табылады. Ең алдымен ескере кететін 
жай, тиімді мемлекеттік басқару мінсіз есепті және қоғам тарапынан әрдайым қадағалауды 
талап етеді. 

Жаңа жүйе мемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін бағалауға және оның өз қызметін 
орындауда шынайы қаражаттарға қажеттілігін білуге мүмкіндік береді, және де басқару 
шешімдерін қабылдау үшін қаржылық ақпараттың тазалығын жоғарлатады,  бюджеттік 
шығындарды дұрыс жоспарлауға мүмкіндік береді.   

Демек, ҚС арналған ХҚЕС сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүйесін 
ұйымдастыру және бюджеттік есептілікті қалыптастыру олардың көрсететін қызмет сапасын 
жоғарылатып, бәсекеге қабілеттіліктерін арттырады. 
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Важным элементом реализации технологии обработки учетных задач является его 

программное обеспечение. Использование компьютерной техники способно значительно 
повысить эффективность деятельности учетного персонала, точность и достоверность 
отчетной документации, снизить трудозатраты при ведении бухгалтерского и налогового 
учета (2). Российский рынок бухгалтерского программного обеспечения стремительно 
развивается. Достаточно большое количество фирм, занимается созданием бухгалтерских 
программ и техническим сопровождением своих продуктов. 

Автоматизация бухгалтерского учета в России прошла несколько этапов и за последние 
годы проведена определенная работа по ее становлению и совершенствованию. Так, в январе 
2011 года прошла восемнадцатая специализированная финансово-экономическая выставка 
«Бухгалтерский учет и аудит-2011», в которой участвовали - фирма “1C”, компания 
«Гарант», компания «Инфо-Бухгалтер», компания «Консультант Плюс», Международный 
еженедельник «Финансовая газета». 

Основополагающим принципом формирования тематики выставки явилось стремление 
к оперативному и объективному отражению на экспозиции важных для финансовых 
специалистов событий и тенденций, происходящих на отечественном рынке финансово-
экономических услуг, в особенности, изменения налогового законодательства и появления 
новинок программного обеспечения. 

В настоящее время существует широкий выбор различных систем автоматизации 
бухгалтерского учета. Их возможности находят практическое применение на предприятиях 
различного размера, профиля и рода деятельности. При автоматизации следует выбрать 
необходимую систему автоматизации бухгалтерского учета, исходя из задач и имеющихся 
ресурсов.  

Степень распространенности продуктов той или иной компании на российском рынке 
весьма различна, и в настоящее время точно оценить ее не представляется возможным, а 
данные, иногда публикуемые самими компаниями, могут быть довольно субъективными. 

Основной же тенденцией развития программ является упрощение конфигурирования 
под специальные нужды предприятий. 

mailto:alyonaawerina@yandex.ru
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Хорошие бухгалтерские системы вне зависимости от их масштаба, программно-
аппаратной платформы и стоимости должны обеспечивать качественное ведение учета, быть 
надежными и удобными в эксплуатации. 

Выбор информационной системы для ведения бухгалтерского учета проводится по 
различным признакам и правилам. Существенные признаки классификации программных 
комплексов — размер предприятия, на который они рассчитаны, масштаб задач 
бухгалтерского учета, а также определенная специализация некоторых бухгалтерских 
программ. С учетом масштаба задач разделяют программы для малых, средних и крупных 
предприятий  

Информационные системы на предприятиях малого бизнеса характерны тем, что 
бухучет на них ведется на одном компьютере, или сетевой вариант — от двух до четырех 
мест. Функции ведения синтетического и стоимостного аналитического учета позволяют 
вводить и обрабатывать бухгалтерские записи, оформлять небольшой набор первичных 
документов и формировать отчетность. Для таких предприятий существует широкий спектр 
бухгалтерских тиражных программ, таких как «1С:БУХГАЛТЕРИЯ». 

Программа «1С:Бухгалтерия», являющаяся самой распространенной  бухгалтерской 
программой в России, которая позволяет автоматизировать ведение всех разделов 
бухгалтерского учета: операции по банку и кассе; основные средства и нематериальные 
активы; материалы; товары и услуги, выполнение работ и др. 

При реализации программы использовались гибкие возможности учета: 
- использование нескольких планов счетов одновременно; 
- многоуровневые планы счетов; 
- многомерный аналитический учет; 
- многоуровневый аналитический учет; 
- количественный учет; 
- многовалютный учет по неограниченному числу валют; 
- ведение на одном компьютере учета для нескольких предприятий; 
- ведение консолидированного учета; 
- учет импортных товаров в разрезе ГТД (автоматический подбор необходимых 

номеров ГТД при выписке счетов-фактур). 
Программа позволяет выполнять ввод, хранение и печать любых первичных 

документов. 
«1С:Бухгалтерия» позволяет автоматизировать подготовку любых первичных 

документов. 
Средства работы с документами позволяют организовать ввод документов, их 

произвольное распределение по журналам и поиск любого документа по различным 
критериям: номеру, дате, сумме, контрагенту. 

«1С:Бухгалтерия» включает набор стандартных отчетов, позволяющих получить 
информацию за произвольный период, в различных разрезах и с необходимой степенью 
детализации. 

Также «1С:Бухгалтерия» формирует регламентированную отчетность. 
В комплект поставки программы кроме основной Типовой конфигурации входит также 

«Упрощенная конфигурация». 
«1С:Бухгалтерия» является готовым решением, позволяющим вести учет без 

дополнительных добавок и настроек. 
Основное назначение средств работы с распределенными информационными базами - 

организация единой системы автоматизированного учета на предприятиях, имеющих 
территориально удаленные объекты: филиалы, склады, магазины, пункты приема заказов и 
иные подобные подразделения, не связанные локальной сетью. 

Использование средств управления распределенными информационными базами не 
ограничивает действия пользователей системы. Все изменения данных система отслеживает 
автоматически и передает их в соответствии с описанными правилами синхронизации. 



4335 

«1С:Бухгалтерия» включает разнообразные сервисные возможности: контроль 
корректности вводимых проводок; табло счетов (оперативный просмотр итогов по счетам); 
проверка возможности удаления «неиспользуемых» бухгалтерских счетов, объектов 
аналитики, документов и пр. 

В программе довольно удобный пользовательский интерфейс и она включает готовые 
режимы для обмена бухгалтерской информацией с программами системы «1С:Предприятие» 
и содержит разнообразные средства для связи с другими программами. 

Для бухгалтерских информационных систем средних предприятий типично наличие 
сетевой программы автоматизации бухгалтерии на пять — десять мест, которые относятся к 
классу интегрированных бухгалтерских систем. Эти программы объединяют и 
поддерживают ведение всех основных учетных функций и разделов. Они работают в системе 
«файл — сервер» или «клиент — сервер». На таких предприятиях бухгалтерский учет 
обычно организован по основным участкам бухучета. К такому классу можно отнести такие 
бухгалтерские программы как «1С: Бухгалтерия» и «БЭСТ».  

Программный комплекс «БЕСТ» разработан фирмой «Интеллект-Сервис» и 
предназначен для автоматизации деятельности бухгалтерии, начиная с формирования 
первичной документации вплоть до генерации главной книги и набора бланков финансовой 
отчетности. Кроме того, на основе обобщенных данных пакет выполняет функции 
экономического анализа хозяйственной деятельности и формирования статистической 
отчетности по предприятию. Программа «БЭСТ» может быть применена на средних и малых 
предприятиях, в локальном варианте на предприятиях с объемом операций не более 40-50 в 
день.  

Данная программа представляет собой набор программных модулей, каждый из 
которых может функционировать как независимо, так и в составе комплекса. При всех 
условиях необходимо наличие модулей настройки ведение главной книги, так как только в 
них осуществляется привязка программы к компьютеру и настройка плана счетов. 

Компьютерную обработку данных для целей управления крупными фирмами, как 
правило, отличает использование систем управления баз данных, например, SQL, Oracle, 
Atlantis и других. Для такого класса фирм характерно ведение бухгалтерской отчетности в 
составе холдинга. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность настройки 
бухгалтерской информационной системы на специфику конкретного предприятия. В данном 
случае информационная система бухгалтерского учета рассматривается как функциональная 
подсистема, встроенная в автоматизированную систему управления крупной корпоративной 
фирмы со сложной организационно-производственной структурой. Корпорация объединяет 
различные управленческие, производственные, финансовые и другие структуры, имеет 
несколько территориально удаленных филиалов, предприятий с разнообразными видами 
деятельности. Обмен обычно выполняется по схеме «клиент-сервер». Более того, в качестве 
компонентов системы также могут присутствовать различные функциональные подсистемы 
бухучета с возможностью использования международных стандартов, а также подсистемы 
оперативного учета, учета кадров, планирования и прогнозирования, анализа и принятия 
решений, контроля, анализа и оптимизации финансово-хозяйственной деятельности и т. д. В 
этом случае подсистема бухучета не имеет главенствующего положения, здесь важна 
гармонизация всех подсистем для достижения наивысшего эффекта от управления 
компанией в целом. Для таких целей программный комплекс должен иметь гибко 
настраиваемую бизнес-логику, позволяющую настраивать систему на работу в самых разных 
областях предприятия (4). 

К сожалению, многие хозяйствующие субъекты грешат использованием пиратских 
программ. Чем они рискуют в этом случае? Понятно, что покупка полного комплекта 
лицензионных программ может вылиться в приличную сумму. Однако, сэкономив, компания 
рискует заплатить еще больше. 

Дело в том, что за использование нелицензионных компьютерных программ 
предусмотрена серьезная ответственность. Практика показывает, что чаще всего к ней 
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привлекают продавцов контрафакта. Но если компания не распространяет пиратский софт, а 
сама использует его, штрафы тоже возможны. 

Сразу оговоримся, что в подавляющем большинстве случаев претензии предъявляют не 
бухгалтерам, а директорам и системным администраторам. Ведь именно они отвечают в 
компаниях за закупки софта. Так, за нелицензионное обеспечение организации грозит штраф 
от 30 000 до 40 000 руб., а работнику или руководителю — от 10 000 до 20 000 руб. Кроме 
того, сотрудники милиции конфискуют носители контрафактных программ (п. 1 ст. 7.12 
Кодекса РФ об административных право-нарушениях). Если используются пиратские 
программы, цена лицензионных аналогов которых превышает 50 000 руб., то это уже 
преступление, предусмотренное статьей 146 Уголовного кодекса РФ. За такое нарушение 
руководителю или системному администратору придется заплатить штраф. Его величина 
может достигать 200 000 руб. или суммарного дохода человека за период до 18 месяцев. 
Штраф может быть заменен на обязательные работы сроком от 180 до 240 часов либо 
лишение свободы на срок до двух лет. 

Нелегальное использование программ на сумму свыше 250 000 руб. уже грозит 
лишением свободы на срок до шести лет. В качестве дополнения — штраф на сумму до 500 
000 руб. или суммарного дохода за период до трех лет. Если будет доказано, что компания 
нарушала чужие авторские права грубо и неоднократно, суд может принять решение о ее 
ликвидации. 

И еще: владелец интеллектуальной собственности вправе потребовать возместить 
убытки либо взыскать компенсацию. Если выбор падет на второй вариант, то в соответствии 
с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ собственнику даже не придется 
доказывать величину ущерба. Компенсационный платеж составляет от 10 000 до 5 000 000 
руб. Конкретную величину выплаты определяет суд. Альтернатива сводится к тому, что 
компания возмещает правообладателю стоимость каждого экземпляра программы в двойном 
размере. Ориентиром выступает рыночная цена софта. 

Избежать негативных последствий можно, в частности, если использовать бесплатный 
софт. Скажем, операционную систему Linux. Кстати, всем привычную Windows можно 
легализовать на сайте производителя. Правда, «обеление» стоит примерно столько же, 
сколько лицензионная программа (1). 

Итак, учетные работники большинства предприятий уже не представляют организацию 
своей работы без применения информационных технологий. Чего нельзя сказать об 
аудиторах и аудиторских фирмах. Почему же возникает такая ситуация? Хотя, казалось бы, 
все должно быть наоборот. Именно аудитору необходимо за ограниченное время 
проанализировать большой объем информации, сформировать на ее основе выводы и 
суждения… 

Почему только сейчас начинается формироваться рынок информационных технологий 
аудиторской деятельности? Этому несколько причин. 

Общеотраслевые причины: 
• низкий уровень развития аудиторского рынка, вызванный начальным периодом его 

становления;  
• специфика аудиторской деятельности, заключающаяся в невозможности полной 

формализации процесса аудита, необходимости формирования профессионального 
суждения;  

• низкий уровень компьютерной грамотности пользователей.  
Технологические причины: 
• применение аудируемым предприятием различного программного обеспечения;  
• выездной характер работы аудиторов;  
• различная отраслевая специализация клиентов аудиторских фирм, что при динамично 

меняющемся законодательстве не позволяет произвести детализированную настройку 
специализированных систем на «все случаи жизни».  

С другой стороны, никакое программное обеспечение не заменит самого аудитора. Но, 
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воспользоваться возможностями специализированного программного обеспечения не только 
можно, но и просто необходимо. 

В силу сложности самой решаемой задачи по автоматизации аудиторской деятельности 
эффективность применения программного обеспечения зависит в большей степени от его 
внедрения, обучения пользователей. Если в небольшой аудиторской компании порой 
достаточно изучить возможности программного обеспечения и научиться его правильному 
использованию, то в крупных аудиторских фирмах дело обстоит несколько иначе. 
Необходимо создать рабочую группу, которая детально проанализирует возможности 
программного обеспечения, и по результатам ознакомления подготовит следующие 
материалы: 

• перечень необходимых функциональных возможностей, которые отсутствуют в 
рассматриваемом программном обеспечении;  

• перечень желаемых доработок под индивидуальные потребности аудиторской фирмы;  
• проанализировать возможности и сроки встраивания в программу собственных 

рабочих документов, базы потенциальных (типовых) нарушений;  
• оценка уровня компьютерной грамотности сотрудников, повышение их 

квалификации;  
• формализованная технология проведения проверки.  
Ужесточающая конкуренция в аудиторско-консалтинговом бизнесе заставляет 

компании находить новые пути повышения эффективности организации, повышения 
рентабельности деятельности. Немаловажную роль в этом будет отведена и поиску решений 
повышения эффективности деятельности, качества оказываемых услуг посредством 
применения специализированных программных средств. Пройдет еще немного времени, и 
аудиторы уже не будут представлять свою работу без их применения (3).  

Следует отметить тот факт, что на рынке компьютерных программ сегодня 
присутствует только три специализированных продукта, направленных на решение задач 
аудита: «Помощник аудитора» компании «ДИЦ» и «Экспресс-аудит», «Ассистент аудитора» 
консалтинговой группы «Термика» (Москва), что свидетельствует об отсутствии 
общепринятых принципов автоматизации аудита. 

В известных публикациях по автоматизации аудита прослеживаются два 
принципиально различающихся подхода. 

Первый предполагает использование набора тестов (рабочих таблиц), ориентированных 
на ввод констатирующей информации (типа «да», «нет») о соблюдении тех или иных правил 
бухгалтерского учета. При этом бухгалтерская информация клиента полностью или частично 
игнорируется. Такой путь может привести к существенному риску пропуска ошибок. 

Второй подход ориентирован на первичную информацию клиента, в которой отражены 
хозяйственные операции на синтетическом и аналитическом уровне. В этом случае 
требуются существенные затраты времени на ввод данных клиента. 

Наверное, наиболее правильно гибкое сочетание упомянутых подходов, позволяющее 
формировать окончательное мнение аудитора, как на основе тестов (рабочих таблиц), так и 
на основе оценки достоверности первичной бухгалтерской информации клиента. 
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Қандай шаруашылық салада өз қызметін атқарғанына қарамастан әрбір ұйым үшін 
экономикалық пайдасын арттыруда негізгі құралдардың орны ерекше. Негізгі құралдардың 
экономикалық мәнін түсіну үшін ең бірінші оның танылуы мен жіктелуін игеру қажет. Бұл 
мәселені ашып көрсету үшін негізгі құралдар ұғымына тоқталайық. 

Бухгалтерлік есепте негізгі құралдар деп өндірістік үрдісінде ұзақ уақыт бойы, яғни бір 
жылдан (немесе бір операциялық кезеңнен) артық уақыт пайдаланылатын, өзінің бастапқы 
түрін, көлемін сақтай отырып, құнын шығарылған өнімге, орындалған жұмысқа, көрсетілген 
қызметке есептелген амортизациялық аударым мөлшері шегінде біртіндеп ауыстырып 
отыратын еңбек құралдарын, яғни материалдық активтерді айтады. 

Негізгі құралдардың халықаралық және ұлттық стандарттар бойынша айқындалуын 
қарастырайық. 

 «Жылжымайтын мүлік, ғимараттар 
мен жабдықтар» 16 ХҚЕС сәйкес 
жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен 
жабдықтар мынадай материалдық 
активтерді білдіреді:  

• тауарлар мен қызмет көрсетулерді 
өндіруде немесе жеткізуде пайдалануға, 
үшінші тұлғаларға жалға өткізуге, немесе 
әкімшілік мақсаттарға арналған; және  

• бір кезеңнен астам уақыт ішінде 
пайдалануды көздейтін. [1] 

Ұлттық қаржылық есеп беру 
стандарттарына сәйкес негізгі құралдар - 

бұл: 
• тауарларды (жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді) өндіруде немесе 
жеткізуде пайдалану үшін, басқа 
адамдарға жалға беру, құнын өсіру немесе 
әкімшілік мақсаттар үшін субъект ұстап 
қалатын; 

• бір кезеңнен астам уақыт ішінде 
пайдалану ұйғарылған материалдық 
активтер. [2] 

Берілген анықтамаларға сәйкес негізгі құралдарға құнын өсіру мақсаттарға арналған 
активтер де жатқызылуы тиіс. 

Әрбір негізгі құрал бойынша оны пайдалы пайдалану мерзімі белгіленеді. Пайдалы 
пайдалану мерзімі дегеніміз – негізгі құралдарды пайдаланудың экономикалық пайдасын 
алуға болжанданатын кезең. 

Пайдалы пайдалану мерзімі:  
• ұйымның активті болжанған пайдалану уақыт мерзімі;  
немесе 
• активті пайдаланудан ұйым алады деп болжанып отырған өндіріс бірлігінің немесе 

сол сияқты бірліктердің мөлшері. [1] 
Сонымен, негізгі құралдардың пайдалы пайдалану мерзімі дегеніміз – актив 

кәсіпорында пайдаланылады деп күтілетін уақыт кезеңі не болмаса активтің көмегімен 
алынады деп болжанып отырған өнімнің немесе сол сияқты заттардың мөлшері. [3] 

Негізгі құралдарға қандай материалдық активтер жататынын анықтау барысында 
отандық және ресейлік ғалымдардың еңбектеріне сүйендік. Зерттеу барысында келесідей 
сәйкессіздік анықталды: отандық Ә. Әбдіманапов, Қ.К. Кеулімжаев, Н.А. Құдайбергенов, 
С.Б. Баймұханова, Б.А. Алибекова еңбектеріне сәйкес, негізгі құралдарға жер учаскелері, 
үйлер, ғимараттар, көлік құралдары, жабдықтар, өткізгіш құралдар, аулау аспаптары, 
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шаруашылық құрал-жабдықтар, көпжылдық өсімдіктер, жұмыс және өнім малдары 
жатқызылды [4, 5, 6, 7]. Ал ресейлік М.А. Рябова, Н.А. Богданова мен отандық 
Ж.С.Толпаковтың жіктеуі бойынша негізгі құралдарға көпжылдық өсімдіктер, өнім және 
жұмыс малдары енгізілмеген [8, 9]. Бұның себебін анықтау үшін негізгі құралдар есебі 
жүргізілетін «Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар» 16 ХҚЕС пен ҰҚЕС 
құжаттарында негізгі құралдарға берілген анықтамаларды талдау қажет. 

«Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар» 16 ХҚЕС-ке сәйкес негізгі 
құралдарға келесі материалдық активтер жатады:  жер учаскелері;  жер учаскелері және 
ғимараттар;  машиналар;  су кемелері; әуе кемелері;  автокөлік құралдары; жиһаз және 
құрылғылар; және кеңсе жабдығы, қосалқы бөлшектер. Ал өнім және жұмыс малдары 
биологиялық активтер ретінде бөлек «Ауылшаруашылық» 41 ХҚЕС-те қарастырылған.  

Сонымен қатар, босалқы бөлшектер немесе қызмет көрсету жабдығы сияқты 
босалқылар жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар анықтамасына сай келсе, 
негізгі құрал ретінде танылады. Басқа жағдайда босалқы бөлшектер болып танылады. [1] 
Осыған сәйкес отандық ғалым В.Л.Назарованың ХҚЕС-ке сүйене отырып, қосалқы 
бөлшектердің қай уақытта босалқы және қай уақытта негізгі құрал ретінде танылуын ашып 
көрсеткен болатын: 

Қосалқы бөлшектер мен жөндеу құрал-жабдықтар әдетте қор ретінде танылады. Бірақ 
негізгі қосалқы бөлшектер мен резервті жабдық егер ұйым оларды бір кезең бойы қолдануды 
жоспарлаған жағдайда, негізгі құралдар объектілері ретінде танылуы тиіс. Сонымен қатар 
қосалқы бөлшектер және қосалқы жабдықтарды тек белгілі объектілер қолдануы мүмкін, 
олар әр кезеңде қолданылмайды, олар жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар 
объектісі ретінде саналады және қатысты активті пайдалы қолдану мерзімінен аспайтын, 
ағымдағы уақыт кезеңінде қолдануға дайын кезеңнен бастап амортизациялануы тиіс. [3] 

 «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы N 393 Бұйрығы мен 
"Ұлттық қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 Бұйрығы бойынша негізгі құралдар ретінде 
келесі материалдық активтер аталып өтті: жылжымайтын мүлік, ғимараттар, көлік 
құралдары, машиналар мен жабдық, мәдени мұра активтері, инфрақұрылым активтерi, ересек 
жұмысқа жарамды мал, жануарлар мен көп жылдық өсімдіктер, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінде жылжымайтын және жылжитын мүлік деп 
айқындалған басқа да мүлік, оларды субъект тауарларды шығаруда немесе қызметтерді 
көрсетуде немесе беруде пайдалануға, басқа адамдарға жалға беруге немесе әкімшілік 
мақсаттарға ұстап қалатын, және бір операциялық кезеңнен астам уақыт ішінде пайдалану 
болжанатын активтер. [2, 10] Азаматтық Кодекске сәйкес жылжымайтын және жылжымалы 
мүлікке жатады: 

1. Жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, көпжылдық екпелер және жермен тығыз 
байланысты өзге мүлік, яғни орнынан олардың мақсатына сай емес шығынсыз ауыстыру 
мүмкін болмайтын объектілер жатады. Егер кондоминиум объектісінің құрамындағы 
пәтерлер және өзге де  тұрғын үй-жайлар, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайлар дара (бөлек) 
меншікте болса, олар дербес жылжымайтын мүлік объектілері (түрлері) болып танылады. 

2. Мемлекеттік тіркеуге жататын әуе және теңіз кемелері, ішкі суда жүзу кемелері, 
«өзен-теңіз» жүзу кемелері, ғарыш объектілері, магистральдық құбырлардың желілік бөлігі 
де жылжымайтын заттарға теңестіріледі. Заңнамалық актілермен жылжымайтын заттарға 
өзге мүліктер де жатқызылуы мүмкін.  

3. Ақша мен бағалы қағаздарды қоса алғанда, жылжымайтын затқа жатпайтын мүлік 
жылжымалы мүлік деп танылады. [11] 

Сонымен, жоғарыда келтірілген анықтамаларға сәйкес негізгі құралдарға Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінде жылжымайтын және жылжитын мүлік деп 
айқындалған объектілер жатқызылады. 

Зерттеу барысында негізгі құралдар келесідей топтарға жіктелетіні анықталды. (Кесте 
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1) 
 
Кесте 1.Негізгі құралдарды топтарға жіктелуі 

Заттық 
құрамы 
бойынша 

Инвентарлық Заттай нысанға ие және айырбастау мен заттай 
санауға болатын объектілер (ғимараттар, 
машиналар). 

Инвентарлық емес Заттық нысаны жоқ шығындар (жер, орман, су, жер 
учаскелерін жоспарлау). 

Өндіріске 
қатысу 
дәрежесіне 
қарай 

Өндірістік Өнімдерді өндіру мақсатында өндірісте 
пайдаланылатын негізгі құралдар 

Өндірістік емес Өнім өндіру мақсатында емес, халыққа қызмет 
көрсету салалрында (білім беру, медицина, т.б.) 
қолданылатын негізгі құралдар. 

Тиістілігіне 
қарай 

Жеке меншіктегі Субъектіге тиесілі және оның балансында көрініс 
табатын объектілер 

Жалданған Жалдау шарты бойынша белгіленген мерзімге басқа 
субъектілерден алынған негізгі құралдар 

Шаруашылық 
салаларына 
қарай 

Ауылшаруашылық, 
инфрақұрылым, 
өнеркәсіп, құрылыс, 
көлік орман, сауда, 
т.б. 

Шаруашылық салаларына байланысты анықталған 
негізгі құралдар 

Қолданылу 
дәрежесіне 
қарай 

Қолданыстағы  Пайдалану сатысындағы негізгі құралдар 
Қолданылмаған Белгілі бір себептерге байланысты қолданылмай 

тұрған негізгі құралдар 
Қордағы  Қолданылып жүрген негізгі құралдарды болашақта 

алмастыру үшін қорда тұрған негізгі құралдар 
Қызметінің 
ерекшелігіне 
қарай 

Жер   кәсіпорында пайдаланылатын барлық жер 
Өндірістік ғимараттар 
мен құрылғылар 

мұнай қоймалары, автомобиль гараждары, т.с.с. 

Машиналар мен 
жабдықтар, өткізгіш 
тетіктер 

тракторлар, электр двигательдері, мал фермасының 
жабдықтары, электр жүйелері, телефон және радио 
жүйелері т.б. 

Көлік құралдары кеме, қайық, катерлер, ұшақтар, автокөліктердің 
барлық түрлері, авто-прицептер матоциклдер, арба 
және шаналар т.б. 

Басқадай негізгі 
құралдар 

құрал-саймандар, шаруашылық құрал-жабдықтар, 
өндірістік құрал-жбдықтар т.б. 

 
Айта кететін мәселе, көлеміне немесе бағасына қарамастан пайдалану мерзімі бір 

жылдан аспайтын өндіріс құралдары негізгі құралдар қатарына жатпайды. Сонымен қатар 
негізгі құралдардың құрамына кәсіпорынның қоймаларындағы дайын бұйымдар (тауарлар) 
болып саналатын жабдықтар мен машиналар, күрделі құрылыс құрамында есептелетін 
монтаждауды (құрастыруды, орналастыруды) қажет ететін, жасалып (салынып) біткен, бірақ 
әлі пайдалануға берілмей тұрған машиналар мен жабдықтар, сондай-ақ құрылыс-монтаж 
жұмысының өзіндік құнының құрамында қаралған үстеме  шығындардың есебінен салынған 
титулдық тізімге кірмеген ғимараттар мен тетіктер, сонымен бірге жас малдар, яғни мал 
төлдері де жатпайды. [7] 

Негізгі құралдар актив ретінде танылуы төменде келтірілген кестеде айқындалған. 
(Кесте 2) 

Кесте 2.Негізгі құралдардың актив ретінде танылуы 
 



4341 

«Жылжымайтын мүлік, үйлер мен 
жабдықтар» 16 ХҚЕС-ке сәйкес 

ҰҚЕС-ке сәйкес 

• осы активке байланысты болашақ 
экономикалық пайдалардың ұйымға келіп 
түсуі ықтимал болса;  

     және  
• осы объектінің өзіндік құнын сенімді 

түрде бағалау мүмкін болса. [1] 

• осы активке байланысты болашақ 
экономикалық пайдалардың субъектіге келіп 
түсуі ықтимал болса; 
• активтің өзіндік құнын сенімді түрде 

бағалау мүмкін болса; 
• актив кейіннен қызметінің барысында 

сату үшін сатып алынбаса [2] 
•  •  

 
Берілген кестенің мәліметтеріне сәйкес ұлттық қаржылық есеп беру стандарттарында 

негізгі құралдардың актив ретінде танылу критерийлері толықтырылып жазылған.  
Негізгі құралдардың есебін дұрыс ұйымдастыруда оларды бағалаудың маңызы зор 

болып табылады. Негізгі құралдар ең бірінші өзіндік (бастапқы) құнымен, амортизациялық 
құнымен, теңгерімдік (кейбір әдебиеттерде баланстық құн), әділ құнмен, жойылу құнымен 
бағаланады. 

Бастапқы немесе өзіндік құнымен – активті немесе ғимаратты алуға сол сәтінде 
берілген, басқа өтелген әділ бағаның немесе төленген ақшалай қаражаттың немесе оның 
баламасының сомасы. [3] 

Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар объектісінің өзіндік құны мыналарды 
қамтиды:  

• импорттық бажды, сатып алуға шығатын өтелмейтін салықты қоса және сауда 
жеңілдіктері мен қайтаруларды шегеріп сатып алу бағасы. 

• активті керек жерге жеткізуге және ұйым басшылығының ниетіне сәйкес оның жұмыс 
істеуін қамтамасыз ететін күйге келтіруге тікелей жатқызылған кез келген шығындар. 

• жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар объектісін бөлшектеуге және жоюға 
және өздері тұратын учаскеде табиғат ресурстарын қалпына келтіруге шыққан шығындарды 
бастапқы бағалау, бұған қатысты міндетті, осы объектіні сатып алған кезде, не осы кезең 
ішінде босалқылар өндіруге байланысты емес мақсаттарда белгілі бір уақыт кезеңі бойы оны 
пайдалану нәтижесінде ұйым өз мойнына алады.[1] 

Тікелей шығындарға жатқызу мысалдары мыналар болып табылады:  
• жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар объектісін салуға немесе сатып 

алуға тікелей байланысты туындайтын, қызметкерлерге сыйақы төлеуге арналған шығындар 
(19 Қызметкерлерге берілетін сыйақылар ХҚЕС-ындағы (IAS) анықтамаға сәйкес);  

• алаңды әзірлеуге арналған шығындар; 
• жеткізуге және түсіруге арналған бастапқы шығындар; 
• орнатуға және жөндеуге арналған шығындар; 
• активті керек жеріне жеткізу және оны қажетті күйге келтіру (мысалы, жабдықты 

сынақтан өткізген кезде алынған үлгілер) процесінде жүргізілген, кез келген объектілерді 
сатудан алынған таза түсім шегерілгеннен кейін активтің тиісінше жұмыс істеуін тексеруге 
шыққан шығындар; және 

• кәсіби қызмет көрсетулердің құны.  
Жылжымайтын мүлік, ғимараттар мен жабдықтар объектісіне жұмсалатын шығындарға 

жатқызылмайтын шығындардың мысалдары мыналар болып табылады:  
• жаңа құрылыс кешенін ашуға арналған шығындар; 
• жаңа өнімді немесе қызмет көрсетулерді енгізуге арналған шығындар (жарнамаға 

және өнімді жылжытуға арналған шығындарды қоса); 
жаңа орында немесе клиенттердің жаңа санатына шаруашылық қызметті жүргізуге 

арналған шығындар (қызметкерлерді даярлауға және оқытуға арналған шығындарды қоса); 
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• және 
• кімшілік және басқа жалпы үстеме шығындар. [1] 
Жойылу құны – шыққан шығынды тастап, пайдаланылған мерзім соңында субъект 

актив алатын деп үміттенетін таза сома немесе сынған қалдықтарыды қосалқы бөлшектерінің 
көзделетін бағасы. 

Амортизациялық құн – жойылу құнын алып тастағандағы өзіндік құнның орнына есеп 
беруде көрсетілген басқа  сома мен активтің өзіндік құны.  

Теңгерімдік (Баланстық) құн – кез келген жинақталған амортизацияның және 
құнсызданудан жинақталған залал шегерілгеннен кейін актив танылатын сома. 

Нақты ұйымға арналған айырықша құн - ұйымның болжамына сәйкес қандай да бір 
активті пайдалануға және оның пайдалы қызмет мерзімінің соңында шығып қалуына 
байланысты, не қандай да бір міндеттемені өтеуге байланысты пайда болатын ақшалай 
қаражаттар тасқынының дисконтталған құны.  

Әділ құн - жақсы хабардар, осындай мәміле жасағысы келетін және бір-біріне тәуелсіз 
тараптардың арасында мәміле жасаған кезде активті айырбастауға болатын сома. «Әділ 
құнды бағалау» 13-ХҚЕС-ы әділ құнға нарыққа қатысушылардың баға қойылатын күнде 
ұйымдастырылған нарықта іске асатын операция жағдайында активті сату барысында немесе 
міндеттемені тапсыруда төленгенде алынатын баға ретінде анықтама береді. [12] 

Сонымен, негізгі құралдар дегеніміз ұйымның өнім өндіруде, қызмет көрсетуде, жұмыс 
атқаруда маңызы зор, ұйымға тікелей экономикалық пайда әкелмейтін, бір оперциялық 
кезеңнен астам уақыт ішінде пайдаланылуа көзделіп отырған еңбек құралдары.  
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Кез-келген елдің экономикасының негізі – шағын және орта кәсіпкерлік. Дамыған 

елдердің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, шағын және орта кәсіпкерлікті қалыптастыру мен 
дамыту елдің экономикасын көтеруде маңызды орынға ие. Шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту арқылы салалық және өңірлік монополизмді жоюға, нарықта тауарлар мен 
қызметтерді көбейтуге, жаңа жұмыс орындар ашуға, ғылыми-техникалық прогрестің 
жетістіктерін пайдалануға, қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап 
қалыптастыруға үлкен мүмкіндіктер бар. Осы тұста елбасымыз Н.Назарбаевтың «Нұрлы жол 
- Болашаққа бастар жол» атты жолдауында: «Шағын және орта бизнес пен іскерлік 
белсенділікті қолдау бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Бүгінде Ұлттық қордан ШОБ-ты 
қолдауға және несиелеуге бағытталған 100 миллиард теңге толықтай игерілді. Бұл 4,5 мың 
жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Бұл қаржыға сұраныс ұсыныстан 23 миллиард теңгеге 
асып түсті. Бизнесті 10 жылға бар-жоғы 6 пайызбен несиелеудің бұрын - соңды болмаған 
шарты жасалды» –деп көрсетілген [2]. 

Шын мәнінде, көріп отырғанымыздай, шағын және орта кәсіпкерлік – ел 
экономикасының ұтқыр әрі нәтижелі секторының бірі. Ішкі жалпы өнімнің елеулі бөлігін 
өндіру де  солардың үлесінде.  

Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына бірден-бір әсерін тигізетін фактор 
дебиторлық берешек  мөлшері.  Себебі, әрбір ұйым өзінің нарықтағы тұрақты орнын сақтап 
қалу және ондағы үлесін арттыру үшін қаржылық жағдайына, төлем қабілеттілігіне және 
өзінің клиенттерінің сеніміділігіне бағалау жүргізіп отыруға міндетті.  Мысалы, дебиторлық 
берешектердің дұрыс ашылуы және жіктелуі кәсіпорынның қаржылық жағдайын дәл бағалау 
үшін қажет. Бұл үшін кәсіпорынның  бухгалтерлік есеп шоттарында дебиторлық берешек 
уақытылы және дәл көрініс табу керек.  

Дебиторлық берешек дегеніміз - кәсіпорынның айналым қорының бір бөлігі болып 
табылады және тауарларды жөнелткені мен қызметтерді көрсеткені үшін ақша төлеу 
бойынша кәсіпорын алдындағы клиенттердің міндеттемелерін білдіреді. 

Алайда бүгінгі таңда, әсіресе нарықтық қатынастарға өту және өндірістің құлдырауы 
кезінде кәсіпорын өз контрагенттерінен белгілі бір себептерге байланысты қарыздарын ала 
алмайтын кездері өте жиі. Дебиторлық қарыз ұзақ айларға, ал кей кездерде бірнеше 
жылдарға созылуы мүмкін. 

Осыған орай  шаруашылық қызмет барысында дебиторлық берешектер  дер кезінде 
келісім шарт негізінде төленбегеннен  күмәнді берешектер туындайды. Күмәнді қарыздар 
есебін ұйымдастыру мен олар бойынша резервтер құру бухгалтерлердін ең басты 
мәселелерінің бірі болып табылады.  

Күмәнді қарыз - бұл келісім шартта көрсетілген мерзімде тұтынушылардың төленбеген 
дебиторлық берешегі.  Күмәнді талаптар дебиторлық берешектерді түгендеу мәліметтерінің 
негізінде анықталады. 

Ұйымның дебиторлық борышы келесі жағдайларда күмәнді талаптар болып саналады: 
• Келісім шартта көрсетілген мерзімде немесе төлеу мерзімі бекітілмеген жағдайда   

қажетті қалыпты уақытта өтелмесе; 
• Қажетті кепілдемемен қамтамасыз етілмесе [2]. 
Ал, Салық кодексінің 105-бап, 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының заңды 

тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге, сондай-ақ тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы 
Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаларға 
тауарлар өткізу, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету нәтижесінде туындаған талаптар 
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және талаптар туындаған кезден бастап үш жыл ішінде қанағаттандырылмаған талаптар 
күмәнді талаптар болып танылады. Өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген 
қызметтер бойынша туындаған және салық төлеуші-дебиторды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес банкрот деп тануға байланысты қанағаттандырылмаған талаптар да 
күмәнді талаптар болып танылады [3]. 

Ғылыми әдебиеттерді зерделеу күмәнді дебиторлық берешектің пайда болуы және 
борышқордың берешекті қандай себептерге байланысты өтей алмайтындығын анықтауға 
мүмкіндік береді [4]. 

Біріншіден, бұл дебитор басынан кешіріп отырған уақытша қаржылық қиындықтар 
болуы мүмкін – экономикалық себеп. 

Осындай экономикалық себептердің бірі - «Кассалық құлдырау». Оның нәтижесінде 
пайда болған төлем қабілеттіліктің жоғалуы, бірінші кезекте, ақша ағынын тиімсіз 
оперативті жоспарлаумен байланысты. Осыған байланысты ақша қаражаттарының келіп түсу 
мерзімі олардың жұмсалу мерзімінен қалып отырады. «Кассалық құлдырау» (англ. cash 
deficiency, cash gap) – кезекті пайда болған шығынды қаржыландыруға қажетті бюджет 
қаражаттарының уақытша жеткіліксіздігі, бюджетке ақша қаражаттарының келіп түсу 
уақытымен мен олардың  жұмсалу уақытының сәйкес келмеуімен байланысты туындайды. 

Алайда, кассалық құлдырау борышқор активтерінің өтімділігінің жеткіліксіздігі секілді 
маңыздырақ алғышарттарға ие болуы мүмкін. Нақтырақ кірістің төмендеуі дебитордың 
айналым капиталының азаюына алып келуі мүмкін. Осының нәтижесінде борышқордың 
активтері тіпті қысқа мерзімді міндеттемелерді жабуға шамасы жетпей қалады. Бұған аса 
мән бермеген жағдайда борышқор толық қаржылық тұрақсыздық жағдайға ұшырайды. 

Сондай-ақ, дебитордың мінез-құлқына болжанбаған, яғни өзінің күші жетпейтін 
жағдайлар әсер етуі мүмкін. Борышқордың өлімі немесе ауруға шалдығуы (қарызды өтеуге 
жауапты  тұлға) қарыздың уақытылы өтелмеуіне, не болмаса тіпті өтелмеуіне тікелей түрде 
әсер етеді. Осыған ұқсас себептер болып дебитордың экономикалық қызметіне әсер ететін 
дүлей апаттар, апаттар немесе жоспарланбаған сыртқы факторлар табылады. 

Борышқормен міндеттемені атқармаудың екінші жағы қасақана сипатқа ие. 
Дебитордың  басынан-ақ  қарызды  өтеуді жоспарламаған жағдайы қарастырылған. 

Төлемді кейінге шегерумен жұмыстарды атқаруға, қызметтерді көрсетуге немесе тауарларды 
жеткізуге келісім-шартты бекіте отырып қара ниетті субъект бастапқыда активті (пайданы, 
табысты) алуды жоспарлайды. Бұл ретте борышқордың қарызды  қайтаратын ойы 
болмағандықтан, ары қарай өрбитін жағдай оны аса қызықтырмайды. 

Алаяқтық тәсілдерді қолданатын қара ниетті дебиторлар қашып кету, соттың істі 
қараушылық үдерісін созу, банкроттықты өзгерту ниетімен, немесе қарызды өтеу бойынша 
міндеттемелерді атқарудан жалтарудың басқа тәсілдерімен төлемді кейінге қалдыру 
шартында алдамшы жолмен тауарларды (қызметтерді) алады. 

Әсіресе, осы алаяқтық мәселелердің алдын алу қазіргі таңдағы ең маңызды  
мәселелердің бірі.  Себебі, ол ұйымның қаржылық жағдайына тікелей әсер етеді. Мысалы, 
2014 жылғы мәліметтер бойынша бірқатар тұтынушылардың энергия тарату компаниясы 
алдындағы өз міндеттерін орындауға жауапсыздығы салдарынан ұйымның қаржылық 
жағдайы біраз төмендеген.  Электр мен жылу ақысын төлемеу бүгінгі күнге дейін 
“СевКазЭнергосбыт” ЖШС үшін өзекті мәселе болып қалып отыр. Мәселен, 2014 жылғы 
статистикалық мәліметтер бойынша  тұрғындардың тұтынған энергияға мерзімі өтіп кеткен 
дебиторлық қарызы 183,5 млн. теңгені құрайды, оның 96 млн. теңгесі – электр қуатына, 87,5 
млн. теңгесі – жылуға. Қасақана төлемақы төлемеушілер саны – сомасы 55 млн. теңгеден 
асатын 528 абонент. Қазіргі уақытта облыстық сот актілерін орындау департаментінде 
“СевКазЭнергосбыт” пайдасына жеке тұлғалардан 38 млн. теңгенің қарызын өндіріп алу 
бойынша 838 атқару парағы жатыр [5]. 

Көріп отырғанымыздай  қасақана төлемеушілер саны барлық дебиторлық берешектің 
30 % пайызына жуық. Бұл өте жоғарғы көрсеткіш. Сондықтан ҚР мұндай күмәнді 
берешектердің алдын алу үшін заң жүзінде  бірнеше шаралар қолдану керек. Мысалы 
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“СевКазЭнергосбыт” ЖШС-нің өкілдері өз тарапынан облыстық сот актілерін орындау 
жөніндегі департаментпен бірге “дебиторларға” жылжитын және жылжымайтын мүліктерін 
тәркілеу сияқты әртүрлі шараларды қолданады. 

Осылайша, күмәнді берешектің  туындауымен байланысты тәуекелдер бар болатын 
болса, онда кәсіпорында туындаған зияндардың  орнын жабуға қажетті ақша базасы болу 
қажет. Көптеген кәсіпорындар осындай мақсаттар үшін күмәнді берешектер бойынша 
арнайы резервті құрады. Кейде қарыз жалпы қор сомасынан асатын да кездер болады. 
Немесе резерв мүлде құрылмауы мүмкін. Кез-келген кәсіпорын өз шаруашылық-қаржылық 
қызмет барысында мұндай жағдайлармен жиі ұшырайды.  

Яғни, күмәнді дебиторлық берешекті өз уақытысымен өндіріп алу ұйымның қаржылық 
жағдайындағы жетістікті қамтамасыз ететін негізгі шарттардың бірі болып табылады. 
Осыған сәйкес әрбір ұйым өтелу-өтелмеуі белгісіз, күмән тудыратын борыштарды 
уақытында  есептен шығарып тастауы қажет. 

Қазіргі таңда күмәнді дебиторлық берешекті есептен шығарудың 2 әдісі бар 
қалыптасқан.  

Біріншісі- тікелей есептен шығару әдісі. Мұнда шығындар нақты шоттарда үмітсіз деп 
танығаннан кейін ғана тікелей есептен шығарылады. 

Екіншісі-резервтік әдіс. Бұл жағдайда шығындар алдын ала қарастырылған тәсілмен 
есептеледі.   

Күмәнді борыштар есебін жүргізгенде «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп 
беру туралы» заңының 5-бап,  2-тармағында көрсетілген  сәйкестік принципі басшылыққа 
алынуы қажет [6]. Сондықтан жоғарыда көрсетілген 2 әдіс уақытына байланысты 
сәйкестендіріліп жүргізіледі.  

Тікелей есептен шығару әдісі бухгалтерлік есеп тұрғысынан қарағанда  тиімді емес, 
себебі ол табыстар мен шығыстарды сәйкестікке келтіре алмайды. Заңдық құжаттарға сәйкес 
күмәнді борыштар тауарлар жөнелтілген немесе қызметтер көрсетілген мерзімде емес, қай 
есепті мерзімде қайтарылмайтын қарыздарға жатқызылса, сол есепті мерзімде ол шығынға 
апарылуы тиіс деп есептелінеді.  Егерде күмәнді талаптар сомасы үлкен сомада болса, ол 
міндетті түрде кәсіпорынның заланың көбейтеді де олардың қаржылық нәтижесіне әсерін 
кері, яғни залал ретінде тигізеді. 

 Алайда Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне сәйке шаруашылық жүргізуші 
субъектілер салық есептеулерінде тек тікелей есептен  шығару әдісін пайдалануға тиісті [3].  

 Ал, бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес кәсіпорындар мен ұйымдар күмәнді 
қарыздарға шығындардың есебінен резерв жасай алады. Сонымен күмәнді борыштар 
бойынша резервтеу әдісі дегеніміз-борыш бойынша кәсіпорын болашақта алуға тиісті сомаға 
дейін шоттардың көлемін азайтуды және ағымдағы мерзімде күтілетін мұндай шығындарды 
бөліп көрсетуді қамтамасыз етеді. 

18 ХҚЕС – ға сәйкес күмәнді борыштар бойынша резерв құру кәсіпорынның міндеті 
емес, құқығы болып табылады [7]. 

Күмәнді қарыздар бойынша резерв пайда болған жағдайда қазақстандық компаниялар 
мына екі әдістің біреуін қолданыуы мумкін:  

 орындалған жұмыстың сату көлемінің пайызы әдісі; 
 төлеу мерзімі бойынша есептеу әдісі 
 Өткізіу көлемінен пайыз әдісін қолдану кезінде күмәнді борыштардан шеккен нақты 

шығындар мен несиеге сатудан алынатын таза табыстан есептелінген пайыз арасындағы 
қатынастардың орташа пайызы тәжірибеге сүйене отырып есептеледі. Ол үшін мынадай 
мысал келтірейік. 

Мысалы:  Бір жылдағы  өнімді өткізу көлемі 1 390 000 теңге сомасын құрады.  
2 Кесте-  Күмәнді берешектің орташа пайызын есептеу 

Жыл Өнімді өткізу көлемі,  
мың теңге 

Үмітсіз қарыздар сомасы, 
мың теңге 

Күмәнді деп 
танылған қарыздар 
пайызы 
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2011 1260 42 3,3 
2012 1780 30 1,7 
2013 2400 38 1,6 
Барлығы 5440 110 2,2 

 
2014 жылда күмәнді талаптар бойынша резерв сомасы: 
1 390 000*2,2%=30 580  теңгені құрайды. 
Әдіс қолданылуы барысында өте қарапайымдылығымен және тиімділігімен 

ерекшеленеді. Ескеретін жағдай, тауарларды өткізу (жұмыстар жасау, қызметтер көрсету) 
көлеміне қолданылатын пайыз мөлшері әрдайым жаңартылып отыруы тиіс. 

Екінші әдіс төлем мерзімдері бойынша шоттарды есептеу әдісін қолдану кезінде 
берешекті төлеу мерзімі бойынша күмәнді талап пайызы анықталады.  Ол үшін алынатын 
барлық шоттарды келесі санаттар бойынша жіктеу қажет: 

- төлем мерзімі жетпеген шоттар; 
- 1 және 30 күн аралағындағы төлем мерзіміне ие шоттар; 
- 31 және 60 күн аралығындағы төлем мерзіміне ие шоттар; 
- 61 және 90 күн аралығындағы төлем мерзіміне ие шоттар; 
- 90 күннен астам төлем мерзіміне ие шоттар  
Күмәнді  дебиторлық берешекті төлеу мерзімі бойынша есептеу әдісін 3-кестеден көре 

аласыздар. 
3 Кесте- Күмәнді талаптар сомасын есептеу 

Дебиторлық берешекті төлеу мерзімі Өнімді өткізу 
көлемі, мың 
теңге 

Күмәнді деп 
саналатын 
борыштардың 
пайызы 

Күмәнді 
талаптардың 
сомасы, мың 
теңге 

Төлем мерзімі жетпеген шоттар 720 36 259,2 
1 және 30 күн аралағындағы төлем 
мерзіміне ие шоттар 

540 44 237,6 

31 және 60 күн аралығындағы төлем 
мерзіміне ие шоттар 

420 28 117,6 

61 және 90 күн аралығындағы төлем 
мерзіміне ие шоттар 

360 46 165,6 

90 күннен астам төлем мерзіміне ие 
шоттар 

200 64 128 

Барлығы 2240  908 
 Осылайша, күмәнді талаптар сомасы 908 000 теңгені құрады. 
Міне, жыл сайынғы жолдауында Елбасымыз шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 

жаңа тәсілдерін ұсынып келеді. Көріп отырғанымыздай, бүгінде Президентіміз шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамытуға жағдай туғызу үшін Еуразиялық экономикалық одақ жобасын 
жүзеге асыруда. Сонымен қатар, ДСҰ-ға кірудің алғышарттары да түзіліп қойылған. Алдағы 
уақытта еліміздің экономикасы дәл осы шағын және орта кәсіпкерлік арқылы аспанға 
шарықтайды деген сенімдеміз. Ал, ол үшін әрбір құрылып отырған кәсіпорын өзінің 
дебиторлармен есеп айырысу жағдайына талдау жүргізуге міндетті, себебі ол ағымдағы 
активтерге салынған капитал айналымдылығына, сондай-ақ берешектің артуы немесе азаюы 
оның қаржылық жағдайына тікелей әсер етеді. 

Әсіресе ұйымның құрамында күмәнді дебиторлық берешек жағдайына талдау жүргізу 
сенімсіз серіктестерді анықтауға, сондай-ақ өз кезегінде жалпы ұйым жағдайының көптеген 
көрсеткіштерін маңызды жақсартуға алып келетін дебиторлық берешекті басқару саясатын 
қалыптастыруға көмектеседі. 
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В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.Назарбаева народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» указывается: «Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий 
экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и 
конкурентоспособности… Необходимо жестко отбирать объекты инвестиций на предмет их 
целесообразности и отдачи… Главный критерий эффективности – уровень отдачи от наших 
вложений».  

Для успешного решения этих задач возникает объективная необходимость 
совершенствования системы метода управления отдельными организациями, отраслями, 
звеньями экономики страны. Поскольку традиционных методов управления устойчивостью 
развития экономики, через соотношение активов и обязательств, становится недостаточно. 
Необходимым условием устойчивого развития хозяйствующего субъекта является 
синергетическое взаимодействие целого ряда компонентов. Среди них вместе с 
инновационными факторами  особое место должны занимать и экологические факторы.  

Тяжелые повреждения природных ресурсов нашей планеты влияют не только на 
способность общества осуществлять устойчивое развитие, кроме того, он создает 
многочисленные угрозы негативных последствий для здоровья населения.  Многие страны 
вынуждены задать себе вопрос о степени значимости их естественной   окружающей среды, 
так как ситуация становится все более тяжелой. 

Экологический учет может обеспечить экологическую информацию своими 
уникальными методами.  Введение экологического учета не только необходимость 
устойчивого развития экономики, но и необходима для долгосрочной 
конкурентоспособности предприятия. 

Классики экономической науки долгое время не придавали должного значения 
экологическим ограничениям в экономическом развитии человеческого общества. И лишь 
последние десятилетие минувшего столетия, обострившие экологические проблемы и  
выявившие неразрешимые противоречия между растущими потребностями и общества и 
невозможностью их обеспечения за счет природных ресурсов, поставили перед  
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экономической наукой задачу осмысления сложившихся тенденций экономического 
развития и необходимости разработки потенциально новой  концепции развития.  

В Соединенных Штатах, в Европе и в других странах, через реализацию 
природоохранных законов и нормативных актов, устанавливается экологический учет в 
качестве влиятельной новой области бухгалтерского учета, и воспроизводится быстро, так 
как многие компании, должны представить экологические отчеты. Первоначально учет не 
воспринимался в качестве инструмента управления природоохранной деятельностью, и, 
несмотря на быстрый рост расходов и обязательств западных предприятий, связанных с 
природоохранной деятельностью, они не отражались в финансовых отчетах. Например, 
Агентство США по охране окружающей среды выявило 27000 мест захоронения отходов, 
для очистки которых, по оценкам, требовалось 1 млрд. долларов. Такая сумма должна была 
привлечь внимание бухгалтеров, однако этого не произошло, указанная сумма не была 
включена в финансовые отчеты ответственных за это предприятий. Многие предприятия не 
захотели признать масштабов своих загрязнений окружающей среды и стоимости по ее 
возможной очистке, так как это отразилось бы на ценах их акций. 

Экологическая отчетность — это сравнительно новое явление в контексте организации 
рационального природопользования и информационной деятельности предприятий. Она 
быстро превращается для организаций в один из главных каналов для изложения своих 
принципиальных позиций, целей, практики и достижений в области рационального 
природопользования. 

Экологический отчет должен быть объединен или связан с годовым отчетом и 
информацией о финансовом положении организации. В нем должны быть сформулированы 
эколого-экономические цели для обеспечения стабильного развития предприятия. Отчет 
должен быть аудирован. В этой связи необходимо разработать структуру, формы 
экологического отчета и методику по его заполнению. 

Экологическая отчетность сегодня должна стать важным элементом устойчивого 
экономического развития организаций, поскольку она является не только механизмом 
демонстрации для общественности своей готовности к действиям по охране окружающей 
среды, но и результатом самих действий. Это также и хороший бизнес, и источник 
информации при экологическом аудировании. Экологический отчет должен отражать: 

• вид экологических проблем, относящихся к деятельности данного предприятия и 
отрасли, в которую оно входит; 

• официальную политику и программы, принятые предприятием в отношении 
природоохранных мер; улучшения в ключевых областях, произошедшие со времени 
принятия экологической политики; 

• целевые показатели выбросов и сбросов в окружающую среду, установленные 
предприятием, и то, как деятельность предприятия соотносится с этими показателями; 

• в какой степени принятие природоохранных мер было продиктовано 
законодательными и нормативными актами, в какой степени требования законодательства 
(например, сроки сокращения объема выбросов и сбросов) выполняются; 

• любые существенные разбирательства в соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды: руководство должно представлять информацию об известной 
потенциально серьезной экологической проблеме; 

• финансовые или оперативные последствия мероприятий по охране окружающей 
среды для капиталовложений из чистой прибыли предприятия в текущем периоде и любые 
конкретные последствия для будущих периодов, а при существенных последствиях – сумму, 
отнесенную на счет операций в текущем периоде вместе с описанием тех природоохранных 
мер, к которым они относятся.  

Для организации комплексного экологического учета на предприятии необходима 
целостная система экологических оценок, способствующая выявлению «узких» мест 
компании и направленная на снижение экологических рисков. 

 Казахстанские предприятия, стремящиеся увеличить объемы финансирования с 
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западных рынков капитала, понимают, что, если в новых казахстанских бухгалтерских 
балансах не будет представлена информация по экологическим обязательствам, это снизит 
доверие инвесторов к финансовым отчетам. Инвесторы, подозревающие о существовании 
таких обязательств, но не располагающие их оценкой, повысят стоимость капитала для 
казахстанских предприятий ввиду повышения риска. 

Следовательно, экологическая информация должна быть неотъемлемой частью при 
составлении достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако в настоящее 
время в Казахстане нет нормативных актов, регулирующих учетную деятельность в области 
экологии и требующих подробного отражения в финансовой отчетности обязательств и 
затрат, связанных с природоохранной деятельностью 

Вместе с тем, экономические, организационно-методические и нормативно-
аналитические аспекты экологического учета и отчетности в системе экологического 
менеджмента являются мало разработанным участком экологического обеспечения всех 
уровней финансово-хозяйственной и управленческой деятельности с учетом отраслевых 
особенностей. 

Более того, во многих предприятиях имеет место неупорядоченность учета 
природоохранных затрат, когда они не только не выделяются, но и, особенно текущие, 
«растворяются» в себестоимости, необоснованно относятся на охрану труда и технику 
безопасности или только на общехозяйственные либо прочие расходы. Поэтому разработка 
основ развития экологического учета представляет социально-экономическую значимость 
для предотвращения кризисных явлений. 

Все это затрудняет определение реальной обстановки по природоохранной 
деятельности предприятий, не способствует организации контроля за эффективностью 
экологических затрат, не позволяет принимать оптимальные управленческие решения по 
центрам ответственности, что влияет на конечные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Учет экологических затрат в Казахстане предприятия обязаны представлять в рамках 
статистического наблюдения (в частности, формы № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на 
охрану окружающей среды и экологических платежах», № 18-КС «Сведения об инвестициях 
в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» и др.). 

На современном этапе развития экономики и общества разработка и применение таких 
методов ведения хозяйства, которые учитывали бы природные равновесия в сторону 
минимальных вредных воздействий или приводили к улучшению природного потенциала, 
требует от хозяйствующих субъектов оценки воздействия на окружающую среду и 
проведения природоохранных мероприятий. Главным инструментом, призванным решать 
данную задачу на уровне предприятия является бухгалтерский экологический учет или учет 
в природопользовании. 

Научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что расходы и 
обязательства, обусловленные природоохранной деятельностью, становятся настолько 
значимыми, что недостаточное внимание к ним существенно увеличивает риск ошибочной 
оценки финансового положения предприятий и организаций, формирующейся в 
бухгалтерском учете и отчетности. Это отражается на объективности и эффективности 
принятия управленческих решений, которые формируют экологическую состоятельность 
организаций хозяйствования, что может значительно изменять уровень риска, 
инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность и в целом имидж предприятия. 

В условиях интеграции Казахстана в мировой рынок и с переходом на международные 
стандарты учета и отчетности многие крупные предприятия практикуют разработку 
экологической политики, комплексной программы ее реализации, планирование 
мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 
анализ финансовых аспектов и проведение экологических ревизий. Однако до сих пор не 
выработаны такие стандарты и правила, которые охватывали бы все составляющие учета 
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природопользования и природоохранной деятельности (экологического учета) предприятий: 
бухгалтерский учет экологических активов, экологических пассивов, экологических 
результатов и их отражение в экологической отчетности. 

Одной из проблем экологической экономики в свете концепции устойчивого развития 
является разработка и совершенствование направлений и принципов экологического учета и 
контроля, которые включают в себя финансовый и управленческий учет, отчетность по 
экологическим показателям и экологический аудит. При этом связь между управлением 
природоохранной деятельностью и экологическим учетом вполне понятна.  

В этой связи бухгалтерская наука не может не реагировать на явно выраженное 
несоответствие между теорией экологического учета и отчетности и отечественной эколого-
экономической практикой хозяйствующих субъектов. В деятельности предприятий эта 
проблема не получила достаточного развития для целей внутренней структуры предприятия. 

Таким образом, экологическая информация должна быть неотъемлемой частью при 
составлении понятных и достоверных отчетов. Однако в настоящее время в Казахстане нет 
нормативных актов регулирования учетной деятельности в области экологии, требующих 
подробного отражения в финансовой отчетности обязательств и затрат, связанных с 
природоохранной деятельностью. Поэтому разработка основ развития экологического учета 
и аудита представляет социально-экономическую значимость для предотвращения 
кризисных явлений.    
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 Ғылыми жетекшісі – К. Садуақасова 
 
Кредиторлық берешектер қаржылық есептің халықаралық стандарттарына, 

бухгалтерлік есептің жалпыға бірдей ережелеріне сәйкес расталған және бағаланған 
шаруашылық субъектінің экономикалық міндеттемелері болып табылады. 

Міндеттеменің тараптары болып борышкер және кредитор, белгілі бір жағдайларда 
үшінші тұлғалар табылады. Міндеттеменің қатысушылары арасындағы құқықтық өзара 
қарым-қатынас Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексімен реттеледі. 

Дәстүрлі түрде міндеттемелердің пайда болуын үш дерек көзімен: келісім - шартпен, 
заңмен және деликтпен (зиян келтіру) айқындайды. 

Сонымен қатар аталған міндеттемелер өткен кезең оқиғасынан пайда болған 
субъектінің берешегі ретінде қарастырылады. Осы берешекті реттеу (жою) экономикалық 
пайдасы мол ресурстар (ақшалай қаражат) ағымына әкеліп соқтырады.  

Кредиторлық қарыздар бухгалтерлік есепке алынады және ұйымның карыздары ретінде 
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баланста бейнеленеді.  
Кәсіпорын басқа кәсіпорындармен, тұлғалармен және т.б. шаруашылық және 

қаржылық қарым-қатынасқа түседі. Осылай есеп айырысу қатынасы пайда болады. Есеп 
айырысулар екі топқа бөлінеді: 

- кәсіпорын дайын өнімнің (жұмыс, қызмет) жеткізушісі, тауарлы-материалдық 
құндылықтарды дайындаушы немесе сатып алушысы болған  жағдайындағы тауарлық 
операциялар бойынша; 

- банк, бюджет, жұмыскерлер, бюджеттен тыс қорлар қарыздарын жабумен 
байланысты тауарлы емес операциялар бойынша. 

Азаматтық заңнама нақты түрде бухгалтерлік заңнамадан ерекшеленеді. ҚР Азаматтық 
кодексінің 268-бабына сәйкес, «Міндеттемеге сәйкес бір адам (борышкер) басқа адамның 
(несие берушінің) пайдасына мүлік беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және т.б. сияқты 
белгілі бір әрекеттер жасауға, не белгілі бір әрекет жасаудан тартынуға міндетті, ал несие 
беруші борышкерден өз міндеттерін орындауын талап етуге кұкылы. Несие беруші 
борышкерден атқарылғанды қабылдауға міндетті». Арнайы қаржы компанияларынан, 
құрылтайшы қаржыландыратын мекемелерден, мемлекеттік мекемелерден және қазыналық 
кәсіпорындардан басқа заңды тұлғалар өз міндеттемелері бойынша өздеріне тиесілі барлық 
мүлікпен жауап береді. (ҚР АК 44-бап «Занды тұлғаның жауапкершілігі»). Осылай 
азаматтық заңнамада «кредиторлық қарыздар» ұғымы бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін 
пайдалануына қарағанда кең мағынада көрініс табады. Азаматтық заңнамада міндеттеме 
мәмілені орындау бойынша қандай да бір ақшалай құралдардың қозғалысы болуы-
болмауына қарамастан келісім - шарттан пайда болады. Бірақ бухгалтерлік есепте 
кредиторлық қарыздар келісім-шарт бойынша міндеттеменің бір жақты орындалуы 
барысында пайда болады. 

Салық заңнамасының қарызға деген қатынасы басқаша. Кәсіпорынның үш жыл ішінде 
төленбеген қарыздары осы мерзімнің аяғында күдікті қарыздар немесе міндеттемелер деп 
танылады және олардың сомасы жалпы жылдық табысқа жатқызылады. Қазақстан 
Республикасы Салық кодексінің 10-бабына сәйкес күдікті қарыздар деп тауарларды сатып 
алумен, істелген жұмыс немесе көрсетілген қызмет бойынша және  жұмыскерлерге 
есептелген еңбекақы сомасы, бірақ үш жыл ішінде төленбеген қарыздар аталады.  

Егер бір уақытта күдікті қарыздар деп танылған табыстар төленген болса, жалпы 
жылдық табыс өтелген қарыз сомасына шегерілуі керек. Жалпы жылдық табыстың 
төмендетілуі төлем жасалған есепті мерзімде жасалады. 

Салық есебінде міндеттемелерді есептен шығару белгіленген мерзімнің аяқталуы 
нәтижесінде ғана жүргізіледі, бірақ басқа жағдайларда да жүргізілуі мүмкін. Мысалы, 
кәсіпорын басқа кәсіпорынға қарыздың өтеуін талап етпейді, бұл жағдайда есептен 
шығарылған сомасында табыс пайда болады. Табыс қарастырылып отырған жағдайда 
бухгалтерлік есепке және салық салу мақсатында пайда болады. 

Қазақстан Республикасында көбінесе кредиторлық берешектерге: сатып алушылардың 
жабдықтаушылармен, тапсырыс берушілердің мердігерлермен, кәсіпорындардың салық 
органдарымен, қызметкерлерімен еңбекақыны төлеу және басқа да төлемдер бойынша есеп 
айырысуларынан пайда болатын және т.б. қысқа мерзімді қарыздық міндеттемелер 
жатқызылады.  

Кредиторлық берешектердің негізгі түрлері: 
1. Бюджет пен міндетті қорлар алдындағы кредиторлық берешектер атап айтқанда, 

әртүрлі бұзушылықтарда пайда болатын берешектер, өсімпұлдар, айыппұлдар жатады. 
Мысалы, салықты уақытында төлемеу және сол сияқты түрлі мемлекеттік бюджетке 
төленетін төлемдер және бюджеттен тыс каржылық қорларға төленетін міндетті төлемдер. 

2. Өзінің жұмыскерлері алдында туындайтын кредиторлық қарыздар, атап айтқанда, 
еңбекақысы есептелген, бірақ өтелмеген жұмыскерлер мен қызметкерлер алдындағы қарыз 
және демалыс ақылар жатқызылады.   

            Еңбекақы төлеу бойынша кредиторлық берешектер дегеніміз - ұйымның 
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еңбекақы қорына есептелінген бірақ әлі төленбеген қызметкерлер алдындағы қарызын 
айтады. Бұл берешек кәсіорында еңбекақының уақытында төленбеуін білдірмейді, өйткені 
еңбекақы есептелгенімен оны төлеу мерзімі жетпеген жағдай болуы мүмкін. Мысалы, егер 
кәсіпорын қызметкерлермен әр айдың 7 күні есеп айырысатын болса, ал баланс айдың 
басыңда жасалынады. Сондықтан бұл баланста кредиторлық берешек болып көрініс табады. 

3. Жабдықтаушы мердігерлер және тауар сатушылары алдындағы қарыздар атап 
айтқанда, жеткізілген тауар үшін жабдықтаушылар мен көрсетілген қызмет бойынша 
мердігерлер алдындағы қарыз сомалары.  

           Жоғарыда айтылғандардан өзге кредиторлық берешектерге, дивиденд бойынша, 
еншілес ұйымдар алдындағы және алынған аванстар бойынша қарыздар жатады. 

Дивидендтер бойынша берешектер дегеніміз - кәсіпорындарға төленуге тиісті ұйым 
кірістерінің бір бөлігі. Ұйым балансы жасалған уақытта бұл дивидендтер төленбеген 
болғндықтан, сәйкесінше берешектерге жатқызылады.  

Алынған аванстар бойынша қарыздарға келісім - шарт негізінде алдағы есеп 
айырысулар бойынша сыртқы ұйымдардан алынған аванстық төлемдерді жатқызамыз. «Өзге 
де міндеттемелер» бабында ұйымның контрагенттерімен есеп айырысу бойынша 
кредиторлық қарыздардың қалған барлық түрлері есепке алынады. 

Өзге де кредиторлық берешектер дегеніміз - бұл кәсіпорынның негізгі кызметіне 
қатысы жоқ тауарлар мен қызметтерді сатып алу барысында туындайтын берешектер. ІАS 
стаңдарттарына сәйкес, бұл берешектің ішінде әлеуметтік қамсыздандыру мен кәсіпорын 
мүлкін сақтандыруға байланысты берешектер сомасы кіреді. 

Кәсіпорынның ағымдағы қызметі кұндылықтардың үзіліссіз қозғалысын, сонымен бірге 
бұл кәсіпорынды контрагенттермен, бюджетпен, жұмыскерлермен, меншік иелерімен 
байланыстыратын өзара міндеттемелердің пайда болуы мен орындалуын көрсетеді.  

Кредиторлық берешектерді басқаруға қатысты талдамалы рәсімдеу, негізінен, фирма 
ішілік қаржылық талдау мен басқарушылық бақылау жүйесіне жатады. Талдауды талап 
ететін келесі байланыстырушы жағдайларды атауға болады: 

- жабдықтаушыны таңдау (бұл жағдайда мыналарға көңіл аудару қажет: 
жабдықтаушының ірілігі, ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнату мүмкіндігі, қаржылық-есеп 
айырысу қарым-қатынасын орнатудың көп нұсқалылығы, шикізат  және материалдармен 
жабдықтаудың әр алуан нұсқаларының болуы, жеткізудің орташа ұзақтығы және т.б.); 

- уақтысында есеп айырысуларды бақылау (жеткізілген шикізат және материалдар 
үшін өтемнің мезгілінен кешігуі айыппұл төлеуге мәжбүр етеді); 

- нақты кредиторлармен нақты жағдайда есеп айырысуды таңдау (көп жағдайда 
шикізаттарды жабдықтаушылар төлемнің тез орындалуын қалайды, дер кезінде төлем 
жүргізілу жағдайында баға жеңілдігін ұсынады; осылай кәсіпорын алдында дилемма пайда 
болады - жеңілдікті пайдаланып қалу немесе қаржыландырудың қосымша көзін пайдаланып 
қалу мүмкіндігі). 

Қазіргі уақытта отандық тауар өндірушілердің  көбінде кредитордық берешектер 
ішіндегі ең көп тарағаны жасалынған жұмыс, көрсетілген қызмет, сатып алынған тауар, 
материал бойынша жабдықтаушы және мердігерлер алдындағы берешектер болып табылады. 
Кредиторлық берешектердің өсуі және олардың өтелу міндеттілігі айналым құралдарының 
бір бөлігі ретінде кәсіпорынның қаржылық жағдайына елеулі әсерін тигізеді.  

Кредиторлық берешектер міндеттемелердің орындалуымен, сондай-ақ сұранымсыз деп 
есептен шығару арқылы тоқтатылуы мүмкін. Берешектің тоқтатылуының негізгі әдістері: 

1. Қаржы құралдарымен төлеу. 
2. Өзара берешектерді есепке алу. 
3. Берешектерді векселдермен төлеу. 
4. Талап құқығынан қайту. 
5. Міндеттемедегі борышты ауыстыру. 
6. Борышты кешіру 
Қарыздардың төлену уақытының асып кетуі кәсіпорынның іскерлік беделіне кері әсерін 
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тигізеді, сондықтан берешектерді уақытында өтеу кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 
көрсетеді. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі Жалпы бөлім.-Алматы: Жеті 
жарғы, 1995 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 10 қазандағы №486 Заңы; 

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі) 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 99-IV Кодексі; 
3. «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Қазақстан 

Республикасының 2010 жылғы 27 ақпандағы № 234 Заңы; 
4. Финансовый учет.1. Учебное пособие с практическими заданиями, 

разработанные по программе САР на основе международных стандартов финансовой 
отчетности, 2010г. 
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Повышение эффективности экономики является ключевой задачей современной 

экономической стратегии государства. Особая роль в этом принадлежит бухгалтерскому 
учету, как важному средству управления ресурсами страны. В данное время реформирование 
бухгалтерского учета является объективной необходимостью, связанной с возможностью 
выполнения одной из задач, обозначенной Президентом страны — создание прозрачной и 
ясной системы управления финансовыми ресурсами страны и составления баланса активов 
и обязательств государства.  

В условиях глобализации экономики, создания региональных экономических 
пространств,  расширения инвестиционных возможностей, развития международных 
финансовых рынков, бурных процессов в области информационных технологий все большее 
значение приобретает необходимость гармонизации стандартов финансовой отчетности во 
всем мире и в Казахстане в частности [1]. 

В настоящее время, государственном секторе экономики Республики Казахстан 
осуществляется реформирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 
соответствии с  Международными стандартами финансовой отчетности для общественного 
сектора,  которые разработаны Советом по международным стандартам финансовой 
отчетности общественного сектора и Международной федерации бухгалтеров, с целью 
усиления прозрачности и последовательности финансовой отчетности. 

Внедрение реформ тщательно планировалось по всему государственному учреждению, 
в рамках модифицированной версии бухгалтерского учета в реальном секторе экономики. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан с 1 января 2013 года все 
государственные учреждения перешли на новую систему ведения бухгалтерского учета. В 
связи с этим разработаны и утверждены нормативно-правовые акты в области 
бухгалтерского учета государственных учреждений в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности для общественного сектора.  На основе МСФООС 
разработаны и утверждены: 

·  учетная политика государственных учреждений; 
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·  правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях; 
·  план счетов бухгалтерского учета государственных учреждений; 
·  формы и порядок составления и представления финансовой отчетности; 
·  правила составления администраторами бюджетных программ консолидированной 

финансовой отчетности [2]. 
Аргументом формирования новой системы бухгалтерского учета и отчетности 

государственных учреждений, основанной на методе начисления, служит переход  к 
среднесрочному составлению бюджетов [3]. 

Стандарты для государственного сектора отличаются от стандартов для реального 
сектора. Например, в реальном секторе для пояснения  оценочных обязательств,  условных 
обязательств и условных активов предназначен стандарт (IAS) 37 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы».  

 Для признания и оценки оценочных обязательств, условных обязательств и условных 
активов в государственных секторах используется МСФООС 19 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы». В настоящем стандарте используются такие 
определения как: 

Оценочное обязательство- это обязательство, неопределенное по величине или с 
неопределенным сроком исполнения. 

Обязательство- это действительная обязанность компании, возникающая из прошлых 
событий, в результате исполнения которой ожидается выбытие из компании ресурсов, 
заключающих в себе экономические выгоды.  

Обязывающее событие – событие, которое создает юридическую или вмененную 
обязанность, в результате чего у компании отсутствует реалистичная альтернатива 
урегулированию этой обязанности. 

Условные обязательства  - это: 
•  возможная обязанность, которая возникает из прошлых событий и наличие 

которой будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или более 
неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся под контролем 
компании;  или  

-действительная обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не 
признается потому, что: 

-возникновение потребности какого-либо  оттока заключающих в себе экономические 
выгоды ресурсов для исполнения  обязанности, не является вероятным; или  

- сумма обязанности не может быть достоверно оценена.  
Условный актив – это возможный актив, возникающий из прошлых событий, 

существование которого подтвердится только наступлением или не наступлением одного 
или более неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным контролем 
компании. 

Обременительный контракт - это контракт по обмену активов или услуг по которому 
неустранимые затраты на выполнение обязательств по контракту превышают экономические 
выгоды или полезный потенциал, которые ожидается по нему получить [4]. 

Отличие оценочных обязательств от иных обязательств состоит в следующем: 
Обязательство - бесспорная кредиторская задолженность с известной суммой и датой 

погашения. 
Оценочное обязательство - бесспорная кредиторская задолженность, величина и/ или 

дата погашения которой носят неопределенный характер. 
Условное обязательство -  возможная кредиторская задолженность, величина или дата 

погашения которой не известны. 
Оценочное обязательство подлежит признанию, когда соблюдаются все 

нижеперечисленные условия: 
•    компания имеет действительную обязанность (юридическую или вмененную) в 

результате прошлого события; 
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•    возникновение потребности в каком-либо оттоке заключающих в себе 
экономические выгоды ресурсов для исполнения этой обязанности является вероятным; и 

•    сумма обязанности может быть достоверно оценена. 
Если  эти условия не выполнены, оценочное обязательство не должно признаваться. 
В редких случаях бывает неясно, имеется ли действительная обязанность. В таких 

случаях прошлое событие должно считаться приводящим к действительной обязанности, 
если на отчетную  дату с учетом всех имеющихся свидетельств более вероятно наличие 
действительной обязанности, чем ее отсутствие.  

В качестве оценочных обязательств признаются только те обязательства, возникающие 
из прошлых событий, которые существуют независимо от будущих действий компании ( то 
есть, будущего ведения своего дела). 

Примеры таких обязательств:  
•   штрафы или затраты на очистку в результате незаконного загрязнения 

окружающей среды, которые будут вести к выбытию ресурсов, заключающих экономические 
выгоды, при  исполнении обязательства, независимо от будущих действий компании; 

•   обязательство по затратам по выводу из действия сооружений нефтедобычи 
или атомной электростанции в той степени, в какой компания обязана восстановить уже 
нанесенный вред. 

Условные активы не признаются в финансовой отчетности, поскольку это может 
привести к признанию дохода, которой может быть никогда и не будет получен. 
Государственное учреждение представляет информацию об условных активах в 
пояснительной записке к финансовой отчетности. 

Условный актив следует раскрыть, если существует вероятность поступления в 
государственное учреждение экономических выгод. Если реализация дохода действительно 
определена, то соответствующий актив не является условным активом и его признание 
происходит в соответствии с принципом подготовки и представления финансовой 
отчетности.  

Сумма признанная в качестве оценочного обязательства, должна представлять собой 
наилучшую оценку затрат, необходимых для исполнения действительной обязанности на 
конец отчетного периода. 

Наилучшая оценка затрат, необходимых для исполнения действительной обязанности, 
это сумма которую компания разумно уплатила бы для исполнения обязанности на конец 
отчетного периода или перевела третьей стороне на эту дату. 

Там, где измеряемое оценочное обязательство включает большую совокупность 
элементов, обязательство оценивается путем взвешивания всех возможных результатов по их 
соответствующим вероятностям. Такой статистический метод оценки называется 
«ожидаемая стоимость». Следовательно, оценочное обязательство будет различным в 
зависимости о  того, составляет ли вероятность, потери заданной суммы, например, 60% или 
90%. Там, где существует непрерывный диапазон возможных результатов, и каждая точка 
этого диапазона настолько же вероятна, как и другие, тогда используется средняя точка 
применяемого диапазона. 

Риски и неопределенности, которые неизбежно окружают многие события и 
обязательства, должны учитываться при наилучшей оценке величины оценочного 
обязательства. 

Когда влияние временной стоимости денег существенно, сумма оценочного 
обязательства должна представлять собой дисконтированное значение затрат, которые 
ожидается понести для исполнения обязанности. 

Будущие события, которые могут повлиять на сумму, требуемую для исполнения 
обязанности, должны отражаться в сумме оценочного обязательства, когда имеется 
достаточно объективное свидетельство того, что они произойдут.  

Для учета обязательств государственного учреждения предназначены счета: 
3310 «Краткосрочные оценочные обязательства»; 



4356 

3320 «Краткосрочные гарантийные обязательства»; 
4210 «Долгосрочные оценочные обязательства»; 
4220 «Долгосрочные гарантийные обязательства». 
При признании оценочного обязательства в бухгалтерском учете дается следующая 

проводка: Дт 7450 «Расходы по созданию резервов» Кт 3310  «Краткосрочные оценочные 
обязательства», «Долгосрочные оценочные обязательства». 
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Он жылдай уақыт бұрын Республикамыз бухгалтерлік есептің Қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарына (ХҚЕС) ауысқан болатын. Сол бойынша қаржылық 
есептіліктің жасалатындығы да жарияланды. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін 
Қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттары  міндетті түрде қолданылатын болды. 
Қазақстандағы ХҚЕС жолы оңай болған жоқ және өзіндік ерекшелікке ие. ХҚЕС-ке өту 
бойынша үкімет бағдарламасы қабылданды, министрліктер мен мекемелерге сәйкес 
материалдарды жасау бойынша тапсырмалар берілді. ХҚЕС негізінде дамып жатқан жүйе. 
Уақыт өте келе, бұл стандарттар салыстырмалы түрде тұрақтылыққа қол жеткізген кезде, 
сөзсіз, олар бүкіл әлемде кең қолданысқа ие болады. Бірақ ол үшін көпжылдық және үлкен 
дайындық қажет, оның жоқтығы Қазақстанда қазір және болашақта бухгалтерлік есептің 
жағдайына әсер ететін болады. Мұндай дайындық бізде болған жоқ және жақын арада 
болмайды да, бұл өз кезегінде қазіргі кездегі бухгалтерлік есептің нашар жағдайының 
себебін түсіндіріп бере алады. 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына қатысты түйткілді мәселелер 
жетерлік. Солардың кейбірін санамалай кетейік. Мысалға алар болсақ, стандарттардың 
ресми аудармалары жоқ болса да, ресми түрде оларды қолдану бойынша әдістемелік 
нұсқаулықтар жарияланды. Шоттардың бас жоспары күшін жойды, шоттардың үлгілік 
жоспары екі рет ауыстырылды, ХҚЕС-тың ағылшын тілінен ресми аудармасы жасалған жоқ. 
Ақырында, ХҚЕС заңнамалық деңгейде қабылданды, ҚЕҰС – ХҚЕС-тің конспект түріндегі 
нысаны қолданысқа енгізілді. Бірнеше жыл бойы әрекет еткен 2006 жылғы үлгідегі ХҚЕС-
тың ресми аудармасы пайда болды. Қазіргі уақытта біз 2011 жылғы ХҚЕС үлгісін 
пайдалануымыз қажет. Яғни, басқаша айтқанда, біз ХҚЕС-тен 3-4 жылға қалып келе 
жатырмыз, және де бұл әрқашан орын алып отыратын болады. Алайда, біз нақты өту 
мерзімін әлі де анықтай алмай жүрген АҚШ, Ресей, Қытай, Үндістан, Ұлыбритания және 
бірқатар басқа да мемлекеттерден бұрын осы стандарттарды қабылдадық. Қаржылық 
есептіліктің «ашықтығына» - қабылданған жалпы пікірге сәйкес бухгалтерлік есептің 
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барынша жетілген шыңына қол жеткіздік пе? Мемлекет, қоғам, акционерлер, инвесторлар 
және бухгалтерлер қандай пайда тапты? 

Сонымен қатар бухгалтерлік есеп саласында атқарылып жатқан шаралар да аз емес. 
Жария мүдделі ұйымдар және ірі кәсіпкерлік субъектілері ХҚЕС-ке өткізілді, соған сәйкес 
еншілес компаниялар міндетті түрде шоғырландырылған қаржылық есептілік құруы тиіс. 
Кәсіби бухгалтерлер ұйымдарының институты дамуда, кәсіби бухгалтерлерді ұлттық 
сертификаттау басталды. ХҚЕС шағын кәсіпкерлік субъектілерінде қамтуда, олар 
мемлекеттік секторғада енгізіле бастады. 

Бірақ ұйымдастырушылық жетістіктерге қарамастан қазіргі таңда, және де болашақта 
күрделенуі мүмкін мынадай мәселелер бар: 

- бухгалтерлік есептің қағидалары мен талаптарын әдістемелік қамтамасыз ету 
бойынша реттеу органдарының тәсілдері ресми түрде ғана немесе тіпті жоқ деуге де болады; 

- сертификаттайтын кәсіби бухгалтерлер бірлестіктерінің бухгалтерлік есепті реттеуге 
ресми түрде ғана араласуы, қазіргі уақытта олар өздерінің қызметтерін 
коммерцияландыруды мақсат етуде, бұл мақсатты олар кәсіби бухгалтер сертификатын алу 
үшін емтихандарға рұқсат беру кезінде қоғамдық және басқа да ұйымдардың бухгалтерлерін 
міндетті ақылы оқытуға мәжбүрлеу арқылы жүзеге асыруда; 

- қаржылық есептіліктің сапасын бақылау жүйесінің тиімсіздігі, жоғары оқу 
орындарындағы дайындаудың жеткіліксіз деңгейі, бухгалтерлерді кәсіби дайындаудың 
әлсіздігі; 

- ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған қаржылық есептіліктің ресми мәртебесінің белгісіздігі; 
- шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындаудың жоғары еңбек сыйымдылығы 

және шығындары, мұндай есептілікті алуға деген шағын және орта кәсіпкерлік 
ұйымдарының жетекшілері мен иелерінің ынтасының болмауы; 

- ұйымдарға артық есептілік жасау және ұсынуға, салық есебін жүргізуге, салықтық 
есеп саясатын жасауға қатысты әкімшілік қысым көрсету; 

- салық есебі мен бухгалтерлік есеп арасындағы қайшылықтарды есепке алмайтын 
салық заңнамасының жетілмегендігі; қаржылық құралдарды салықтық есепке алудың 
қиындығы; 

- заңға сәйкес және басқа да актілер деңгейінде мемлекеттік және жеке құрылымдардың 
жасайтын, қаржылық есептіліктің аудиті түріндегі кәсіпкерлік қызметті жүргізуде 
аудиторлық ұйымдардың көпшілігі үшін жасанды және әдейі қалыптастырылатын 
кедергілер; 

- міндетті аудитті өткізу белгіленген субъектілердің аудитті жүргізуіне бақылаудың 
жоқтығы, міндетті аудиттен өту туралы заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін елеусіз 
әкімшілік шаралардың ғана қолданылуы; 

- сатып алудың электрондық жүйесінің әсерінен туындаған аудиторлық қызметке деген 
бағалық демпинг, салдары – қаржылық есептілік аудиті сапасының қатты төмендеуі; 

- басқа аудиторлық ұйымдарға кәсіби кедергілер жасау жолымен «қажетті» аудиторлық 
ұйымды аудит жасауға өткізу мақсатындағы келісу жағдайларының көптеп орын алуы; 
кәсібилілік талаптар туралы ҚР Қаржы министрлігінің бұйрықтарының талаптарын 
сақтамау; 

- күмәнді немесе әдейі жалған аудиторлық есеп берген аудиторлық ұйымдарға қатысты 
мемлекеттік органдардың шара қолданбауы; 

- қаржылық есептілікті ұсыну және/немесе аудиттеу саласындағы бухгалтерлік есеп 
және аудиторлық қызмет туралы заңнаманы бұзушыларға қатысты қабылданатын (және 
қабылданбайтын) шаралардың жариялылығының болмауы; 

- аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру туралы 
заңнаманың жетілмегендігі, сақтандыру оқиғасының болуы нәтижесінде келтірілген залал 
үшін сақтандыру өтемақысын жәбірленуші жақтың алуына мүмкіндік бермейтін іс жүзінде 
сақтандыру ұйымдары үшін шығынсыз сақтандырудың болуы; 

- шетелдік қоғамдық ұйыммен жасалатын ХҚЕС ережелерінің өзгерісіне заңнаманың 
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тәуелділігі; 
- сәйкес департамент тұлғасындағы уәкілетті органның әдістемелік жағынан 

дәрменсіздігі. 
Ең басты мәселе, әлі күнгі дейін бухгалтерлік ортада ХҚЕС және оның есеп 

үдерістеріне ықпалы түсінігінің және негізгісі, ХҚЕС-ке толықтай өтудің қажеттілігі және 
осындай өзгерістің пайдасы түсінігінің жоқтығы болып табылады. бухгалтерлер үшін РФ-
дағы жағдай мысал бола алады, онда бухгалтерлік есептің ресейлік ережелері біртіндеп 
ХҚЕС-ке жақындап келе жатыр. Біздің ұлттық стандарттарымыз ХҚЕС-ке бағытталған 
болатын, оларды игеруге ықпал етуі мүмкін еді, алайда шағын және орта кәсіпкерлік 
ұйымдары ҚЕҰС қолдану қажеттілігін сезінбеді. Оған қоса, ҚЕҰС ішкі қайшылықтарға толы 
болды. Мысалы, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері акционерлік қоғам бола алмайды. 
Дегенмен, ҚЕҰС-та акциялар шығару, опциондар, варрантар сату, өзінің акцияларын сатып 
алу және т.с.с. қарастырылған. 

Тағы бір мәселе: ХҚЕС жөніндегі Кеңеспен жасалатын және бекітілетін ХҚЕС ешбір 
мемлекетте нормативтік құжат болып табылмайды. Оған қарамастан, мысалы, бағалы 
қағаздары еуропалық биржаларда айналымда жүретін ұйымдарға ЕО директивасы 
шоғырландырылған есептілікті ХҚЕС бойынша жасауды міндеттейді. Осыған сәйкес, ХҚЕС 
тек акциялары биржада айналатын ұйымдар үшін ғана міндетті болады. Мұндай жағдайда 
мемлекеттік кәсіпорындардың, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің ХҚЕС-ті 
қолдану қажеттілігі анықталмаған. 

ҚР-ның «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» заңында барлық ұйымдар 
ХҚЕС-ті қолдануға міндетті делінген. Бухгалтерлік есепті жүргізу ережелерін бұзғаны үшін 
қолданылатын нормалар Әкімшілік кодекске енгізілген. Осыған байланысты шағын және 
орта кәсіпкерлік ұйымдарының көпшілігі ХҚЕС бойынша есеп саясатын жасауға, кеңес 
берушілерге, ХҚЕС-ке өтумен айналысатын фирмалар қызметіне және т.б. айтарлықтай аша 
жұмсау арқылы ХҚЕС-ке өтуін жариялауға асықты. Бұл үдеріс және оның нәтижесі (ХҚЕС-
ке өту) ешкіммен бақыланбайтындықтан (жалпы алғанда, ешкімді қызықтырмайды), шағын 
және орта кәсіпкерлік ұйымдарының бухгалтерлері бухгалтерлік есеп саласында 
бақыланбайтын шығармашылық жағдайны бастан кешіруде. Бұған шағын және орта 
бизнеске аудиттің жүргізілмейтіндігі де өз әсерін тигізгені анық. 

ХҚЕС үнемі өзгерістер мен жаңартулар жағдайында болып отыр. Оған қоса, ХҚЕС-тің 
US GAAP-ке қарай бейімделуі де өз ықпалын жасауда. Стандартты өзгерту немесе 
алмастыру айтарлықтай еңбекті қажет етеді, сондықтан да тез жүзеге аспайды. Ары қарай 
ХҚЕС-тің қазақ немесе орыс тіліне аудару кедергілері кездеседі. Нәтижесі – созылмалы 
артта қалып отыру үрдісі. Бірақ, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР-ның 
Заңына сәйкес қаржылық есептілік ресми аударма болған кезде ғана ХҚЕС бойынша 
жасалған деп саналады. Ол бізде бар -  жылғы ХҚЕС аудармасы. Яғни, мысалы, 2013 жылғы 
редакциядағы ХҚЕС-ке сәйкес жасалған қаржылық есептілік заңнамаға сәйкес болып 
табылмайды. 

Ендігі кезекте ҚР-дағы бухгалтерлік есепке қатысты заңнамаға талдау жасайық. ҚР-
ның «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңының 3-бабында: «1. Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады» делінген. Сонымен 
бірге 16-бапта «Қаржылық есептілікті жасауды ұйымдар Қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттары қорынан оларды ресми аударуға және (немесе) Қазақстан 
Республикасында жариялауға жазбаша рұқсаты бар ұйым қазақ немесе орыс тілдерінде 
жариялаған халықаралық стандарттарға және шағын және орта бизнес ұйымдарына арналған 
халықаралық стандартқа сәйкес жүзеге асырады» деп айтылған. 

2013 жылғы ХҚЕС аудармасының болмауы бухгалтерге бұл стандарттарға сілтеме 
жасауына құқық бермейді. Оған қарамастан қазақстандық БАҚ-тардағы қаржылық есептілік 
жарияланымдары ресейлік көздерден алынған жаңа терминологияны қамтиды. Мысалы, 
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баланс қаржылық нәтиже туралы есеп, пайда мен зияндар туралы есеп қаржылық жағдай 
туралы есеп және т.с.с. Бұл тек қана бухгалтерлік есеп туралы заңнаманың емес, сонымен 
қатар Азаматтық кодекс талаптарына да сәйкес келмейді, ресми түрде есептілікті ҚР-ның 
заңнамасына сәйкес емес деп тануға себеп бола алады. Қорытынды: біз өзімізде жоқ 
стандарттар бойынша жұмыс жасаймыз. Оған қоса ресми түрде ескірген АХС-тың 
аудармасын жетекшілікке алуға тиісті екеніне қарамастан аудиторлық ұйымдар мұндай 
есептілікті растайды. Сұрақ қойып көрейік. ХҚЕС бойынша жасалған қаржылық есептілікті 
пайдаланушалар бізде қаншалықты көп? Бағалы қағаздар нарығындағы қаржы 
құралдарының эмитенттерінің, сонымен қатар олардың акцияларын ұстаушылардың саны 
қанша? Теория жүзінде бізде ХҚЕС бойынша жасалған ХҚЕС-ті қолданушылар қор нарығын 
реттеушілер және акцияның иелері немесе потенциалды сатып алушылар – олар көп емес, 
болып табылады. сәйкесінше, ХҚЕС-ті қалыпт «іске қосуға» ішінара бағалы қағаздар 
нарығының дамымағандығы да кедергі келтіреді. 

Салық заңнамасын арнайы қарастыру қиын және пайдасыз. Ерте немесе кеш, біз 
бәрібір де бухгалтерлік есеп ережелеріне тәуелсіз Салық кодексін және салық есебінің 
жүйесін жасауға келетін боламыз. Мәселе басқада. Салық есептілігін ұсыну есепті жылдан 
кейінгі жылдың 31 наурызына дейін белгіленген. Қаржылық есептілік үшін ұсыну мерзімі 30 
сәуірге дейін. Акционерлік қоғамдардың басқа да салық төлеушілер секілді есептілікті 31 
наурыздан кешіктірмей тапсыратыны анық. Оған қоса акционерлік қоғамның қаржылық 
есептілігі акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен бекітілуі тиіс, ҚР-ның 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабына сәйкес акционерлер жиналысы 
қаржылық жыл біткеннен кейін 5 айдың ішінде болуы тиіс. Бұл мерзім есептік кезеңге қоғам 
аудитті жасап бітіру мүмкін болмаған жағдайда 3 айға дейін ұзартылады. Демек, АҚ үшін 
қаржылық есептілікті ұсынудың шекті мерзімі 1 қыркүйек. Бұл жағдайда салықтық 
есептілікті ұсыну ережесі бухгалтерді қаржылық есептілік жасауға және оған 31 наурызға 
дейін аудит жүргізуге «итермелейді». 

Бухгалтерлік есептің салық есебіне тәуелді екені анықталып отыр, бұл өз кезегінде 
сапаға кері әсерін тигізеді. Себебі, бухгалтерлік есепті бұзу жауапкершілігімен салық есебін 
бұзу жауапкершілігін салыстыруға келмейді. 

Қаржылық есептіліктің аудиті міндетті болып табылатын акционерлік қоғамдар мен 
басқа да субъектілерге қайта оралатын болсақ, Әкімшілік кодекстің мына бір жеріне назар 
аудару қажеттілігін айта кеткен жөн. Кодекстің 186-бабында Мiндеттi аудит өткiзуден 
жалтару не оны жүргiзуге кедергi келтiру, - ұйым басшыларына, шағын немесе орта 
кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды 
тұлғаларға - жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз 
айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады» деп айтылған. 

Қорытынды: 20 немесе 200 АЕК сомасындағы айыппұл төлеу одан қымбат тұратын 
аудит жүргізуге қарағанда оңайырақ болып табылады. оған қоса қайтадан құқық бұзушылық 
үшін қосымша санкциялар щзаңнамада қарастырылмаған. 

Мынадай оғаштық бар. Кез келген тауар немесе қызметті сатып алушы алынатын 
өнімнің сапасын қызығушылық танытады. Ол тауардың (қызметтің) сапасын бақылайды 
және де сапа критерийлеріне сәйкес келмейтін тауарды немесе қызметті қабылдауы екіталай. 
Бірақ та сапасыз аудиторлық қызметке сатып алушы да (аудитке тапсырыс беруші), сатушы 
да (аудитор) келісуі мүмкін. Әрине, мұндай жағдайлар үшін қылмыстық және әкімшілік 
сипаттағы санкциялар қарастырылған. Олар қолданылып жүр ме әлде жоқ па – ешкімге де 
белгісіз, алайда қаржылық есептілігі белгілі аудиторлармен расталған компаниялардың 
алаяқтығы, қулықтығы, банкроттығы және т.с.с. көптеген оқиғалары кездесіп жүр. 

Жоғарыда талданған мәліметтер мен қарастырылған мәселелерді қорытындылай келе, 
ҚР-дағы бухгалтерлік есеп пен аудитті одан әрі дамыту үшін төменде көрсетілген басым 
мақсаттар мен өзекті бағыттарды ұсынамыз. Біздің көзқарасымыз бойынша, бухгалтерлік 
есеп және аудитті ары қарай дамыту бойынша мақсаттар жалпылама түрде мыналардан 
тұрады: 



4360 

- қаржылық есептілікте көрсетілетін бухгалтерлік ақпараттың сапасын арттыру; 
- бухгалтерлік есеп және аудит саласында сапаны бақылауды күшейту; 
- бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсібилілік деңгейін айтарлықтай арттыру; 
- бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті реттеу жүйесін жетілдіру. 
Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай әдістер мен тәсілдер қолданылуы тиіс? 
Бухгалтерлік есеп жіне ауит жағдайын жақсарту бойынша жұмыстың кейбір 

бағыттарын бөліп көрсетейік. Мұндай бағыттар көп емес, және, өкінішке орай, жақын 
болашақта олардың орындалуы мүмкін емес. Себебі қарапайым – бухгалтерлік ойлардың 
деградациясы және есеп және аудиттің дамуына жауапты тұлғалардың 
қызығушылықтарының толығымен жоқтығы немесе олардың мүдделері қарама-қарсы 
бағытта кеңінен жайылған. 

Өзекті бағыттар: 
1. ХҚЕС-ке барынша жақындатылған меншікті Қаржылық есептіліктің ұлттық 

стандарттарын жасау. Ұлттық стандарттар кәсіби қоғамдастықпен қарастырылғаннан және 
әділет органдарымен бекітілгеннен кейін Үкіметпен бекітілуі тиіс. Мұндайбағыт іс жүзінде 
мүмкін емес екенін айта кеткен жөн, себебі механизм іске әлдеқашан қосылып қойған, 
алайда бұл ХҚЕС бойынша шешім қабылданғанға дейінгі дұрыс жалғыз ғана қадам еді. Біз 
былайша ойлайтындардың артынан еріп кеттік: бүкіл әлем ХҚЕС қолданғанда «велосипед 
жасаудың» не керегі бар, стандарттар халықаралық емес пе?! Алайда, алдын ала 
ойластырусыз және мақсат қоймай стандарттарды бүкіл әлем және барлығы қабылдауға 
дайын емес екені белгілі болды. 

2. Бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарының (БКҰ) рөлін арттыру. Қазіргі уақытта бұл 
ұйымдар заңнаманың әсерінен мамандықтың қадірін кетіруде. Бухгалтерлердің кәсіби 
ұйымы және оларды аккредитациялау кәсіби ұйымдармен «өзара әрекет етуге» міндетті 
сертификаттаушы ұйымдардың заңнаманы орындап жатқанын көрсетуге ғана бағытталған. 
«Өзара әрекет ету» дегенді қазір ешкім түсіндіре алмайды. Негіз болған бухгалтерлік есеп 
туралы Заңның логикасы мен мағынасы ұмытылып қалған (2006-2007 жж бухгалтерлік есеп 
туралы Заң бір ұйымға арналып жасалғандығын айта кеткен жөн). Сондықтан 
сертификаттайтын ұйымдарды аккредитациялау кезінде БКҰ-мен «өзара әркеттесу» туралы 
ресми түрде келісім жасалады. Мұндай келісімсіз аккредитациялау мүмкін емес, бірақ ол 
келісуші тараптарға сертификатталушы ұйымдардың бизнес-мүдделеріне қол жеткізуден 
басқа ештеңе алып келмейді. 

3. Жоғарыда айтылғанға сәйкес, сертификаттаушы ұйымдар мен бухгалтерлердің 
кәсіби бірлестіктері арасындаөзара әрекеттесуді логикалық жағдайға алып келу керек. Оқыту 
мен емтихан жүргізу функцияларын ажырату қажет және оқыту құқығын БКҰ-на беру қажет, 
ал емтихандар жүргізу құқығы сертификаттаушы органдарда болады. қазіргі кезде оқыту мен 
емтихан тапсыру, сонымен қатар міндетті біліктілікті арттыру сертификаттаушы ұйымдарда 
шоғырландырылған. Кәсіби ұйымдар бухгалтерлік есеп жүйесінде мұндай бірлестіктердің 
бар екенін ғана көрсететін пердеге айналып кетті. 

4. Уәкілетті және басқа да мүдделі органдар кәсіби біліктіліксіз жүргізілген аудитке 
қатысты заңнаманы толығымен қолдана алуы қажет. Дағдарыстың бірінші толқыны 
көрсеткендей абыройлы аудиторлық компаниялар соншалықты сапалы қызмет көрсетпейді. 
Алайда олардың ешқайсысы жауапкершілікке тартылған жоқ. Кейбір ережелер бойынша 
тіпті қаржылық ұйымдардың, ұлттық компаиялардың, жер қойнауын пайдаланушы-
компаниялардың және т.с.с. аудитін жүргізуге қатыстырылмаған қазақстандық аудиторлық 
ұйымдар кінәлі болып шықты. 

Қаржылық дағдарыстың қорытындысына қарамастан, яғни жалған қаржылық есептілік 
үшін қаржылық және басқа да ұйымдар ұсталған кезде оларды растаған аудиторлық 
компанияларға пікір білдіру немесе лицензиясын тоқтата тұру секілді шаралар 
қолданылмаған. 

Оған қарамастан шынайылығына айтарлықтай салмақты күмәндар пайда болған 
аудиторлық компанияларға қайтадан оңтайлы жағдайлар жасалуда, лицензияның күшін жою 
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мәселелері қарастырылмады. 
5. Бухгалтерлік есеп және аудиттің ұйымдастырушылық мәселелерін, кеңес беруші, 

жұмыс және сол сияқты органдар мен топтар көбінесе кездейсоқ тұлғалармен 
жабдықталатындықтан, мүдделі тұлғалардың ортасында кеңірек қарастыру қажет. Одан 
басқа, бірқатар шешімдер талқылаусыз қабылданады. Кәсіби қоғамдастықтар осыған 
байланысты бірлестіктердің, бухгалтерлердің және аудиторлардың болашағына қатысты 
мәселелерге араласа алмайды. 
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Нарықтық экономика жағдайларында кәсіпорынның өзінің қаржылық-шаруашылық 

қызметіне қажетті қаржы ресурстарын қамтамасыз ету негізгі мәселенің бірі. 
Кәсіпорын меншікті және қарыз капиталын тарту нәтижесінде қалыптасқан меншікті 

капиталы оның қызметінің тиімділігін, бәсекелестік ортадағы өміршеңдігін, қызметінің түпкі 
мақсаты болып табылатын табыстылығын анықтап беретін бастапқы фактор болып 
табылады. Кәсіпорын шаруашылық қызметін жүргізу үшін алдымен меншікті капиталын 
қалыптастыру қажет.  Іс жүзінде кәсіпорынның шаруашылық қызметіне меншікті капитал 
жеткілікті бола бермейді, сондықтан сырттан қарыз капиталын тарту қажетті туындайды. 
Оңтайлы капитал құрылымын қалыптастырудың ең маңызды жолы – бұл қандай бағамен 
қажетті қаржы ресурстарын тартуға болатынын анықтау. 

Нарықтық экономикада кәсіпорынның басты стратегиялық мақсаты өзінің 
капиталының ағымдық және болашақ нарықтық құнын арттыру және оны тиімді пайдалану 
болып табылады, сондықтан капиталдың құнын тиімді басқару қажет. Капитал құны 
неғұрлым жоғары болса, кәсіпорын қызметінің тиімділігі де соғұрлым жоғарлай береді. 
Осыған байланысты кәсіпорынның қаржы менеджерлері капитал құрылымын қалыптастыру 
көздерінің құнын анықтауға аса назар аударуы қажет [1]. 

Кәсіпорынның өндірістік процесті дамытуға бағытталған қаржы ресурстары оның 
ақшалай нысанындағы капиталы болып табылады. Қаржы ресурстары кәсіпорынның жалпы 
қаражаттарының жиынтығы болса, капитал – осы қаражаттардың өндіріс барысына салынған 
бөлігі. Осыдан келе, кәсіпорын капиталы дегеніміз бұл кәсіпорынның өндірістік айналымына 
салынған және осы айналымнан табыстар алып келетін ақша қаражаттары болып табылады. 

Капитал кәсіпорынды құрудың және дамытудың басты экономикалық базасы болып 
табылады, өйткені ол кәсіпорын активтеріне инвестицияланған материалдық, материалдық 
емес және ақшалай қаражаттардың жалпы құнын сипаттайды. Өндіріс барысында қызмет ету 
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арқылы капитал кәсіпорын иелерінің, басшыларының, жұмысшыларының, сондай-ақ 
мемлекеттің мүдделерін қамтамасыз етеді. Сол себепті де ол кәсіпорынды басқарудың негізгі 
объектісі болып табылады, ал оны барынша тиімді қолдану қаржы менеджментінің ең 
маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. 

Тақырыпты зерттеудің мақсаты капитал құрылымын басқарудың экономикалық мәнін 
ашу және оның бухгалтериядағы есебін жүргізу тәртібін анықтау болып табылады.  

Меншікті капитал ұйымның меншік иелерінің қаржыларынан құралады. Оның шамасы 
кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелеріне байланысты өзгеріп тұрады және 
кәсіпорынның барлық мүлкі мен міндеттемелерінің айырмасы ретінде анықталады. 

Меншікті капитал келесі көздерден қалыптасып, толықтырылып тұрады:  
- кәсіпорынның құрылуы кезінде меншік иелерінің салған салымдары (жарғылық 

капитал) 
- құрылтайшыларға төленген табыс пен дивидендтерді шегергеннен кейін қалған өткен 

жылдар мен есепті кезеңнің таза табысы. Корпорациялық табыс салығын төлегеннен кейін 
кәсіпорынның қарамағынад қалатын табыс таза табыс болып табылады;  

- құрылтайшылардың, басқа жеке және заңды тұлғалардың қайтарымсыз салымдары 
[2].  

Жарғылық капитал - сомасы кәсіпорынның жарғысымен анықталған бастапқы 
капиталы. Ол негізінен акцияларды сатудан түскен түсімнен немесе құрылтайшылардың 
салымдарынан құралады. Жарғылық капиталға бағытталған қаржы жаңа құрылған кәсіпорын 
қызметінің басталуын қамтамасыз етуі тиіс. Кәсіпорын мемлекеттік тіркелу кезінде оның 
жарғылық капиталы құрылтайшы құжаттарында тіркеледі [2].      

Жарғылық капиталдың мөлшері кәсіпорынның құрылтайшыларымен анықталады және 
тиісті мемлекеттік органдарда тіркеледі. Егер де кәсіпорынның қатысушылары  бұрын 
жариялаған жарғылық капиталға қосатын үлесін әлі толық төлемеген болса, онда жарғылық 
капиталды ұлғайту туралы шешімді тіркеуге алмауы тиіс.   

Серіктестіктің жарғысын тіркеу кезінде оның иесі тек бір ғана тұлға болып табылса, 
тіркелген жарғылық капитал сомасы төмендегі бухгалтерлік жазумен беріледі: 

Дт  жарғылық капиталға жарналар бойынша құрылтайшының қарызы  
    Кт жарғылық капитал  
Егер құрылтайшы жарғылық капиталға өз жарнасын салса, 
Дт  Ақша немесе мүлік 
     Кт  Құрылтайшы қарызы 
Серіктестегі меншікті капиталының есебі жоғарғы жағдайға ұқсас. Негізгі ерекшелігі: 

әрбір серіктес тұлғаның салған қаржысы мен алған қаражаттарының есебін бөлек жүргізіп 
отыру керек және пайда мен залалды олардың арасында тең бөлу қажет. 

Серіктестіктің пайда мен залалы құрылтайшылық келісім шартта көрсетілген кез – 
келген тәсілмен бөлінеді. Әдетте серіктестіктің пайдасы үш бөлікке бөлінеді:  

1)  серіктестік тұлғаның капиталына төленетін дивидендтер; 
2)  серіктестіктің көрсетілген қызметтеріне өтемақы; 
3)  коммерциялық тәуекел нәтижесінде түскен пайда [3]. 
Пайданы осылай бөлу әрбір серіктестің серіктестікке салған, қосқан үлесін дәл 

анықтауға мүмкіндік береді.  
 Салымдардың үлесінің тең болмауын есепке ала отырып кейбір серіктестікте 

серіктестіктеріне еңбекақыны және салынған капиталына пайыздарды беруге келіседі. 
Олардың комбинациясы пайда бөлінген кезде есепке алынады.  

Акционерлік капитал. 
Акционерлік компанияда меншікті капитал – акционерлік капитал деп аталады. 

Акционерлік капитал құрамы: 
– енгізілген капитал; 
– қосымша төленген капитал; 
– қосымша төленбеген капитал; 
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– бөлінбеген пайда. 
Акционерлік капитал және эмиссиялық табыс акционерлік қоғамда шығарылған 

акцияның атаулы құнына және атаулы құнынан артық сомаларды қамтиды. Енгізілген 
капитал акционерлердің бастапқы инвестициясын қамтиды. Акцияның атаулы құны – бұл 
акционерлік капитал шотында көрсетілуі иісті және меншікті капиталдың сомасын анықтау 
үшін пайдаланатын әрбір акцияның атаулы құны. Капиталдың минималды бөлігі  – номинал 
[3]. 

Меншікті сатып алынған акциялар – компанияның еркін нарықта сатып алынған 
акциялары.Ол баланста контрпассивті шот болып табылады және капитал сомасын азайтады. 

Баланста меншікті капитал бөліміне төмендегідей операциялар өз ықпалын тигізеді: 
– бағалы қағаздарды шығару; 
– дивидендтерді жариялау мен төлеу; 
– меншікті сатып алынған акцияларды сату және сатып алу. 
Акционерлік қоғамда меншік бірлігі акция болып табылады. Акционерлік қоғамның 

жарғысында шығаруға рұқсат берілген акциялардың ең жоғарғы саны көрсетіледі. Әдетте 
қоғамды құрған кезге қарағанда рұқсат көбірек алынады. Бұл қоғамға келешекте қосымша 
акция шығаруға мүмкіндік береді.  

Акциялар шығарылған және циркуляцияланған (айналыстағы) болып бөлінеді. 
Шығарылған акциялар – бұл сатылған және басқа да әдіспен өткізілген акциялар. 

Егер кәсіпорын акцияны қайта сатып алатын болса және қайтармаса, онда ол 
айналыстағы акцияға жатпайды.  Акцияларды шығаруға рұқсат алған кезде еш бухгалтерлік 
жазба берілмейді. Егер рұқсаттың алынғаны формальді түрде қажет болса: 

Дт шығарылмаған жай немесе артықшылықты акциялар  
      Кт шығаруға берілген рұқсат  
Акцияларды атаулы құны бойынша шығарған кезде; жазылым арқылы 
Дт Алынуға тиісті жазылым 
       Кт Жазылым бойынша жай акция  
Ақшаның түсуіне қарай: 
Дт Ақша 
      Кт Алынуға тиісті жазылым 
Дт Жазылым бойынша жай акция 
      Кт Жай акция 
Егер келешекте компанияның перспективасы жақсы деп саналса, қоғам басшылары 

қосымша акцияларды шығара алады және құнын көтеруі мүмкін. Бұл әдетте акцияның 
нарықтық құны атаулы құнынан жоғары болғанда жүзеге асырылады.  

Мысалы, компания 1 000 жай акцияны  12000 тг сатты. Атаулы құны  10000 тг.  
Дт Ақша 12 000   
            Кт жай акция 10 000  
           Кт эмиссиялық табыс 2 000 
Кейбір жағдайларды компания акциялады мүлікке немесе қызметке айырбастайды. 

Есептің халықаралық стандартына сәйкес мұндай операциялар активтің нарықтық құны 
немесе акцияның нарықтық құны бойынша көрсетіледі. Акционерлік қоғамның әкімшілігі 
мен оның қызметкерлері арасындағы қызметкерлерге жеңілдікпен берілетін акцияларға 
байланысты өзара келісім – опцион. Дивидендтер – акционерлер арасында бөлінуге тиісті 
бөлінбеген пайданың бір бөлігі. Дивидендтерді төлеумен байланысты үш негізгі күн бар: 
дивидендтерді жариялау күні; акция иелерін тіркеу күні; дивидендтерді төлеу күні. 

Мысалы: Директорлар кеңесі дивидендтерді 56 000 тг сомасында төлеу туралы шешім 
қабылдады. 21 ақпан күні  дивидендтерді төлеуді жариялау,  31 наурызда төлеу, ал тіркеу 10 
наурызда жүзеге асырылады . 

 21 ақпан  
Дт Бөлінбеген пайда 56 000 
   Кт Төленуге тиіс дивидендтер 56 000 



4364 

 10 наурызда жазба берілмейді 
 31наурыз 
Дт Төленуге тиіс дивидендтер 56 000 
      Кт  Бөлінбеген пайда 56 000 
Бөлінбеген пайда деп акционерлер арасында дивиденд ретінде бөлінбеген меншікті 

капиталдың бір бөлігін айтады.Төленген капиталмен бірге бөлінбеген пайда активтерді алу 
көзі болып табылады. «Бөлінбеген пайда» шотының қалдығы компанияның қызмет етіп 
жатқан барлық уақыты ішінде жинақталған таза пайдадан залалды, дивидендтер бойынша 
төлемдерді және шығарылған акционерлік капиталға реинвестицияланған пайданы 
шегергенде қалатын соманы білдіреді. Бөлінбеген пайда кәсіпорынның активі болып 
табылмайды және оның бар болуы пайда алынған операциялар бойынша кәсіпорын 
активтерінің ұлғайғандығын көрсетеді [3]. 

«Бөлінбеген пайда» шотында дебеттік қалдық та болуы мүмкін (бөлінбеген пайданың 
«дефициті», яғни жетіспеушілігі) де ол шаруашылық қызметтен алынған пайдадан залалдар 
мен төленген дивидендтердің басым болғанын білдіреді. Бөлінбеген пайданың «дефициті» 
баланстың «Меншікті капитал» бөлімінде бейнеленіп, капиталдың жалпы сомасынан 
шегеріледі. 

Қортындылай келгенде, нормаланатын айналым қаражаты кәсіпорынның қаржы 
жоспарында (бизнес-жоспарында) көрсетіледі, ал нормаланбайтын айналым қаражаты іс 
жүзінде жоспарланбайтын объект болып табылмайтынын түсіндік. Сондай-ақ меншікті 
капитал ұйымның меншік иелерінің қаржыларынан құралады. Жарғылық капитал - сомасы 
кәсіпорынның жарғысымен анықталған бастапқы капиталы. Ол негізінен акцияларды 
сатудан түскен түсімнен немесе құрылтайшылардың салымдарынан құралады. Жарғылық 
капиталға бағытталған қаржы жаңа құрылған кәсіпорын қызметінің басталуын қамтамасыз 
етуі тиіс. 
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Қаржы құралдары - нарықта сатуға және сатып алуға болатын қаржы активтері мен 

пассивтері, жасалған капитал осы активтер мен пассивтер арқылы бөлінеді және қайта 
бөлінеді. Қаржы құралдары белгілі бір келісімшарттық өзара қатынастарды көрсететін 
немесе белгілі бір құқықтарды білдіретін заңи құжат болып табылады. Айналысқа түсетін, 
ұсынылатын құрал басқа тұлғаға сатуға немесе беруге арналған (чек, вексель, т. 
б.). Валюталық (бір ақша өлшемін екінші ақша өлшеміне айырбастау), пайыздық (тұрақты, 
өзгермелі немесе қайта қаралатын мөлшерлеме бойьшша табыс әкелетін активтер), бағалық 
(акциялар, асыл металдар, шикізат, тауарлар) құралдар түрлеріне бөлінеді. Қаржы құралдары 
споттық (кассалық), мерзімді және опциондық (ұйымдастырылған, ұйымдастырылмаған) 
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нарықтарда айналысқа түседі. Қаржы нарығының дамуына байланысты қаржы құралдары 
жиыны жаңа құралдармен толығуы мүмкін. 

 Қаржы құралы бұл- бір кәсіпорында қаржы активі пайда болатын және екіншісінде 
қаржы міндеттемелері немесе үлестік құрал пайда болатын кез -келген шарт. Негізгі қаржы 
құралдарға  ақша құралдары, кәсіпорын  салымшы ретінде болған кездегі талап етуге дейінгі 
салымдар мен  жедел салымдар, мысалы банктік  есепте,ұсталынып қалатын коммерциялық 
вексель, қарыздар,есептер мен вексельдер бойынша дебиторлық және несиелік берешек, 
облигациялар мен ұқсас қарыздық құралдар, конверсияланбайтын айырықша құқықтық 
акциялар мен кері сату құқығынсыз қарапайым және  айрықша құқықтық акциялар жатады. 

Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған қаржы есептілігінің халықаралық 
стандартының  11- «Негізгі қаржы құралдары» бөліміне сәйкес кәсіпорын  негізгі қаржы 
құралдары сияқты төмендегі қаржы құралдарын ескеруі қажет: ақша қаражаттарын,қарыздық 
құралдарын (дебиторлық немесе несиелік берешек, төлемге немесе алуға арналған вексель не 
дебиторлық берешек немесе қарыздар бойынша міндеттемелер сияқты, қарыз алу бойынша 
міндеттемелерді, ақша қаражаттарымен жүргізілмейтін нетто-есеп айырысу, 
конверцияланбайтын, айырықша құқықтық акциялар мен кері сату құқығынсыз акциялар 
немесе айырықша құқықтық акцияларға инвестициялар. 

Кәсіпорынға құралдардың келісімдік ережелері таратылған жағдайда кәсіпорын 
қаржылық активті немесе қаржылық міндеттемелерді тануы тиіс 

Егер қаржылық актив немесе қаржылық міндеттемелер алғаш рет танылса, кәсіпорын 
мәмлелік бағасы бойынша оны бағалауды тек  шарттар қаржыландыру жүйесінің мәні 
бойынша анықталмаған жағдайда жүргізу керек. Қаржыландыру операциясы тауарлар мен 
қызметтерді сатуға қатысты орын алуы мүмкін мысалы, егер төлемдер әдеттегіден тыс 
мерзімге қалдырылатын болса немесе нарықтық болып табылмайтын пайыздық 
мөлшерлемесі бойынша қаржыландырылатын. Егер шарт қаржыландыру операциясын 
анықтаса, онда кәсіпорын қаржылық актив немесе қаржылық міндеттемелерді ұқсас 
қарыздық құралдың нарықтық пайыздық мөлшерлемесі бойынша дисконтталған, келтірілген 
болашақ төлемдердің құны бойынша бағалауы тиіс. 

     Кәсіпорындарда қолданатын қаржылық активтерге мынадай мысал келтіре аламыз: 
басқа кәсіпорынға берілген ұзақ мерзімді қарыздарға арналған дебиторлық берешек сол 
кәсіпорыннан алынатын ақша қаражаттарының келтірілген сомасы бойынша танылатын 
болса, қысқа мерзімді несие бойынша сатып алушыларға сатылған тауарларға арналған 
дебиторлық берешек әдетте есепке арналған баға болып табылатын сол кәсіпорыннан 
алынатын ақша қаражаттарының  дисконтталмаған сома бойынша танылатын болса, екі 
жылдық пайызсыз несиеде сатып алушыға сатылған тауарларға арналған дебиторлық 
берешек аталған тауарды қолма-қол есептесуге арналған ағымдағы бағасы бойынша 
танылатын болса, онда бұл қаржылық активке мысал бола алады. Қолма-қол есептесудің  
ағымдық бағасы белгісіз болса, онда  ол ақша ағымдарының келтірілген  құны сияқты ұқсас 
дебиторлық қарыз бойынша диконтталған басым нарықтық пайыздық мөлшерлемені 
пайдалану арқылы есептелінеді. Егер банктен алынған қарызға арналған міндеттемелер 
банкке өтелетін ақшалай төлемдердің  келтірілген құны бойынша алдымен танылатын болса, 
қысқа мерзімді несие бойынша жеткізіп берушіден сатып алынған тауарларға арналған 
несиелік берешек әдетте фактуралық баға болып табылатын жеткізіп берушіге төленген 
дисконтталмаған сома бойынша танылатын болса  кәсіпорынның қаржылық 
міндеттемелеріне жатады. Әрбір есептік кезеңнің соңында кәсіпорын мұндай құралдарды 
сату кезінде немесе істен шығаруды ұйымдастыру кезінде  шығара алатын мәмле бойынша 
жұмсалған қаражаттарды шегерусіз төмендегі тәсілдер арқылы қаржылық құралдарын 
амортизацияланған құн пайыздың тиімді мөлшерлемесінің әдісі бойынша бағалауы тиіс.  

Қаржылық құралдарды бағалау әдiстерi тәуелсіз, жан-жақты, осындай операция 
жасауға ынтызар тараптар арасында бір ғана активке арналған жуырдағы нарық 
операциялары туралы ақпаратты пайдалануды қосады, басқа активтің ағымдағы әділ құнмен 
салыстыру, мұның негізгі сипаттамалары бағаланған активке ұқсайды, дисконтталған ақша 
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ағындарының және опционды бағалау үлгiлерiнiң талдауы. Егер активтiң бағасын анықтау 
үшiн нарыққа қатысушылар кеңінен пайдаланатын  бағалау әдiсі бар болса, және бұл әдiс іс 
жүзінде нарық операцияларында алынған сенiмдi есеп айырысуларын ұсынғаны белгілі 
болса, онда кәсiпорын бұл әдiстi қолданады. 

Мына жағдайларда қаржылық  активті  тануды тоқтану танылады: 
- келiсiмшарттарымен ескертілген қаржы ағынына құқық осы қаржы активтерінен 

шығады немесе толық көлемде жүзеге асады, немесе  
- кәсіпорын қаржы активіне иелік етумен байланысты барлық маңызды тәуекелдер мен 

пайданы басқа тарапқа тапсырады;  
- меншiк құқыққа қатысты кейбiр маңызды тәуекелдер мен пайдаларды сақтап 

отырғанына қарамастан, кәсiпорын осы активке бақылауды басқа тарапқа тапсырады  және 
бұл  тарап осы активті кез келген үшiншi тарапқа бiржола сатып жіберу мүмкіндігіне 
толығымен ие, және үшiншi тарап мұндай тапсырылуда қосымша шектеулердің қажетінсiз 
бiржақты ретте бұл мүмкiндiкті пайдалана алады. Осыдан кейін міндетті активті тануды 
тоқтатуға, тапсырыс барысында пайда болған және сақталған барлық құқықтар мен 
міндеттемелерді жеке-жеке тануға.  

1- мысал.  01.01.2012ж. «А» ЖШС  «В» ЖШС-на 3 жылға 10 млн.теңге көлемінде 
қаржылай көмек (займ) көрсетті. Берілген көмек толықтай 31.12.14ж.  

қайтарылуы тиіс. Қаржы құралына пайыздың нарықтық ставкасы 10%. 
Займның ағымдағы құнын есептеу  
Займның ағымдағы құны келесі формула бойынша  есептеледі: 
PV = FV ´ FPV (10%, 3 жыл), мұндағы 
FV - n кезеңінен кейінгі  инвестицияның болашақтағы құны,  
PV – болашақтағы ақша ағымының ағымдағы (дисконтталған, келтірілген) құны 
i – ондық бөлшек түріндегі  проценттік  ставка  
n – пайызды есептеу кезеңділігі 
FРF (i, n) - 1/(1 + i) n  түрінде көрсетуге болатын бірмезгілдік соманың ағымдағы 

құнының факторы   
Сонымен формуланың төмендегідей өзгертеміз: 
PV = FV / (1 + i) n  
Ескерту: есептеу үшін арнайы дайын кестені қолдануға болады. 
Есептелуі: 
PV = 10 000 000 ´ 1/ (1 + 0,1) 3  
PV = 10 000 000 ´ 0,7513148 = 7 513 148 теңге 
Сонымен, алынған (берілген) займның әділ құны 7 513 148 теңге. Осы көлемде 

қаржылық міндеттеме займ алушыда  («В» ЖШС) және қаржылық актив займ берушіде («А» 
ЖШС)  бастапқы танылады. Займ сомасы мен әділ құнының айырмашылығы (10 000 000 - 7 
513 148 = 2 486 852) займ алушыда  шығын, займ берушіде кіріс  ретінде танылады.  

2-мысал. (1-мысал жалғасы) «В» ЖШС үшін дисконтты амортизациялаутәртібі. 
Займ алушы («В» ЖШС) дисконтты амортизациялау: 
  
Жылдар Сыйақы бойынша 

шығындар, теңге 
Міндеттеменің 

баланстық құны, теңге 
01.01.12г   7 513 148 
31.12.2012 751 315 8 264 463 
31.12.2013 826 446 9 090 909 
31.12.2014 909 091 10 000 000 
Есептеу: 
Сыйақы бойынша шығындар = 7 513 148 ´ 10% = 751 315 тенге.  
Әр кезең соңына міндеттеменің баланстық құны дисконтты амортизациялау есебінен 

өседі. Өтеу мерзіміне міндеттеменің баланстық құны  алынған займ сомасына (10 млн тенге) 
тең болады. 
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 Егер кәсіпорын төлемдер мен түсімдердің есептік сомасын қайта қарастыратын болса, 
онда ол  ақша ағындарының  нақты және қайта қарастырылған есебін көрсету үшін 
қаржылық активтің немесе қаржылық міндеттемелердің (немесе қаржы құралдары тобының) 
теңгерімдік  құнын түзетуі тиіс. Кәсіпорын  теңгерімдік құнды есептеу жолымен қайта 
санауы керек. Кәсіпорын қаржы құралы пайызының бастапқы тиімді мөлшерлемесі бойынша 
алдын ала болжанған болашақтағы ақша қаражаттары ағымының келтірілген құнын есептеу 
тәсілі арқылы теңгерімдік құнды қайта есептеуі тиіс. Кәсіпорын пайдалар немесе залалдар 
құрамындағы түзетулерді қайта қарастыру күніне кіріс немесе шығыс сияқты тануы тиіс. 

Қазақстан Республикасының мемлекеті қаржы құралдары  нарығын құру және оны 
одан әрі өрістеу мақсатында қажетті шараларды жасауда. Қазақстандағы меншікті мемлекет 
иелігінен алу және жекеменшіктендірудің Ұлттық бағдарламасы  бағалы қағаздар 
нарығының негізгі элементтерін құру процесін жеделдетті. Мемлекеттік кәсіпорындарды 
акционерлік қоғамдар түрінде қайта құру олардың инвестиция тартудың ең тиімді 
механизмдерінің бірі – акция шығаруды пайдалану мүмкіндігін ашты. Бағалы қағаздар 
нарығының механизмі экономиканың барлық субъектілеріне инвестиция көздерін алуға 
мүмкіндік жасайды. Акция шығару осы ресурстарды шектеусіз алуға мүмкіндік туғызса, ал 
облигация шығару ақша ресурстарын, оларды банктерден алудан гөрі, тиімді жағдайда алуға 
мүмкіндік береді. Мемлекет бюджет кемшілігін толтыру мақсатында да ақша белгілерін 
эмиссияламай, мемлекеттік бағалы қағаздар шығарумен айналысады.Қаржы құралдары кез 
келген мемлекеттің төлем айналымында маңызды орын алады, себебі олар арқылы 
мемлекеттің инвестициялық қызметі жүзеге асырылады. Дәлірек айтқанда, бұл күрделі 
қаржы тікелей халық шаруашылығының ең тиімді саласына жіберілді, яғни оларды нарық 
жүйесіндегі ең өміршең субъектілер ғана ала алады. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған Қаржы есептілігінің 
халықаралық стандарты 

2. Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған Қаржы есептілігінің 
халықаралық стандартының түсіндірмесі 
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Охрана окружающей среды - одна из наиболее актуальных проблем современности. 
Вопросы защиты окружающей среды стали одними из приоритетных и в Казахстане. 

Этому способствовало внедрение в жизнь Экологического кодекса, одобрение Президентом 
страны Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию. 

В настоящее время Казахстан столкнулся с проблемой серьезного ухудшения 
состояния природных ресурсов и окружающей среды по ряду экологических показателей. 

Зонами экологического бедствия в РК по прежнему являются Аральский и 
Семипалатинский регионы, где произошли разрушения естественных экологических систем, 
деградация флоры и фауны и вследствие неблагоприятной экологической обстановки 
нанесен существенный вред здоровью населения. В настоящее время в регионах, 
прилегающих к бывшему Семипалатинскому полигону, отмечается высокий уровень 
онкологической заболеваемости и смертности населения, болезней системы 
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кровообращения, пороков развития среди новорожденных и эффектов преждевременного 
старения. В зоне экологического бедствия Приаралья наблюдается высокий уровень 
желудочно-кишечных заболеваний и анемии, особенно среди женщин и детей, детской 
смертности и врожденной патологии. В РК отсутствует государственная система управления 
отходами, включающая мониторинг, хранение, переработку, утилизацию промышленных и 
бытовых отходов. На территории РК накоплено более 20 млрд. тонн отходов производства и 
потребления. При этом наблюдается тенденция их увеличения. Проблемы опустынивания 
выражаются в обеднении и полном уничтожении растительного покрова, эрозии почв, их 
уплотнении, засолении и заболачивании, расширении зон, покрытых песками, и, в конечном 
итоге уменьшении плодородия почв и урожайности растительности. Казахстан относится к 
категории стран с большим дефицитом водных ресурсов. В настоящее время водные объекты 
интенсивно загрязняются предприятиями горнодобывающей, металлургической и 
химической промышленности, коммунальными службами городов и представляют реальную 
экологическую угрозу. Основное загрязнение атмосферы связано с выбросами от 
предприятий цветной металлургии, теплоэнергетики, черной металлургии, нефтегазового 
комплекса и транспорта. Реальность угроз от загрязнения атмосферного воздуха сказывается 
на ухудшении здоровья населения и деградации окружающей среды. 

Одной из значимых мер по решению существующих экологических проблем стало 
утверждение концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». Данная 
концепция закладывает основы для глубоких системных преобразований с целью перехода к 
экономике новой формации посредством повышения благосостояния, качества жизни 
населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при 
минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов. 

Для обеспечения экологического равновесия, для предотвращения негативных 
последствий антропогенного влияния, для восстановления и воспроизводства компонентов 
окружающей среды, для снижения нанесенного ей ущерба необходим комплекс 
природоохранных мероприятий, требующих значительного объема затрат на их реализацию. 

При определении потребностей в инвестициях экологического назначения следует 
учитывать имеющуюся высокую степень износа эксплуатируемого экологического 
оборудования. Так 8-9 лет назад порядка половины всех водоохранных установок 
эксплуатировалось в течение 10 и более лет при сроке их полной амортизации в пределах 12 
лет. Более 20% водоочистных сооружений работало неэффективно из-за физического и 
морального износа. Положение могло бы быть совершенно иным при массовой 
технологической реконструкции действующих предприятий и капитальном ремонте 
основных средств по охране окружающей среды. Поэтому для улучшения экологической 
обстановки необходимо постоянно сохранять и поддерживать состояние основных средств 
по охране окружающей среды. 

Нами был проведен анализ государственной статистики затрат на капитальный ремонт 
основных средств по охране окружающей среды в Республике Казахстан. Для того чтобы 
дать сравнительную числовую характеристику изменения затрат на ремонт основных средств 
по охране окружающей среды в РК во времени была рассмотрена динамика затрат на ремонт 
основных средств по охране окружающей среды РК в периоде с 1997 по 2013 год. 

За весь период затраты на капитальный ремонт основных средств по охране 
окружающей среды в РК выросли в 6,8 раз.  

На рисунке 1 представлена динамика затрат на ремонт основных средств по охране 
окружающей среды РК в периоде с 1997 по 2013 год..  

В 2013 году затраты на капитальный ремонт основных средств  по охране окружающей 
среды составили 15546,8  млн. тенге. Из общего объема затрат на капитальный ремонт 60,5% 
направлено на ремонт сооружений и установок по охране атмосферного воздуха, 29,4% - по 
охране и рациональному использованию водных ресурсов. 

В 2013 году средний размер затрат на капитальный ремонт основных средств по охране 
окружающей среды по регионам РК составляет 971,68 млн. тенге. Но так как коэффициент 
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вариации значительно больше 33%, то можно утверждать, что изучаемая совокупность 
затрат на капитальный ремонт основных средств по охране окружающей среды является 
неоднородной. Следовательно среднее значение не точно отражает изучаемое явление и на 
его основе мы не можем судить о затратах на капитальный ремонт основных средств по 
охране окружающей среды во всех регионах Республики Казахстан. В таблице 1 
представлены затраты на ремонт основных средств по охране окружающей среды РК в 2013 
году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Затраты на ремонт основных средств по охране окружающей среды в РК за 

1997-2013 гг., млн. тенге 
 

Регион Затраты на капитальный ремонт 
основных средств по охране окружающей 
среды 

Астана 37,6 
Алматы 118,5 

Акмолинская область 417,1 
Актюбинская область 737,7 
Алматинская область 622,4 
Атырауская область 973,8 

Восточно-Казахстанская область 1 501,5 
Жамбылская область 762,9 

Западно-Казахстанская область 86,1 
Карагандинская область 1 276,7 

Костанайская область 684,1 
Кызылординская область 758,2 

  
Мангистауская область 113,4 
Павлодарская область 4 078,3 

Северо-Казахстанская область 3 077,1 
Южно-Казахстанская область 301,4 

∑ 15546,8 
Примечание – составлено автором на основе данных Агентства по статистике РК 

[Бюллетень о затратах на охрану окружающей среды в Республике Казахстан в 2013] 
 
Таблица 1. Затраты на ремонт основных средств по охране окружающей среды по 

регионам РК за 2013 г., млн. тенге 
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Дисперсионный анализ показал, что связь между затратами на капитальный ремонт 
основных средств по охране окружающей среды в РК в 2013 г. и количеством  источников 
выбросов загрязняющих веществ в РК в 2013 г. умеренная. И в 9,5% случаев изменения 
количества источников выбросов приводят к изменению затрат на капитальный ремонт 
средств по охране окружающей среды. 

С целью определить как влияют экономическая и экологическая обстановка в стране на 
затраты на капитальный ремонт основных средств по охране окружающей среды в РК для 
корреляционно-регрессионного анализа были использованы 2 фактора: текущие затраты на 
охрану окружающей среды в РК и выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в РК. 

Корреляционно-регрессионный анализ выявил, что связь между размером затрат на 
ремонт и текущими затратами на охрану окружающей среды прямая и сильная, а между 
затратами на ремонт и выбросами в атмосферу связь обратная и слабая. Вариация затрат на 
капитальный ремонт основных средств по охране окружающей среды в РК в среднем на 
78,2% объясняется за счёт вариации текущих затрат на охрану окружающей среды и 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. С 
ростом затрат на охрану окружающей среды на 1% размер затрат на ремонт возрастёт на 
0,72%, а с ростом выбросов в атмосферу на 1% уменьшится на 1,43%.  

Таким образом, в настоящее время перед нашим государством стоит задача сохранения 
благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений и обеспечения экологической безопасности. 
Поэтому так важно больше внимания уделять проведению природоохранных мероприятий, 
одним из которых является сохранение и поддержка рабочего состояния основных средств 
по охране окружающей среды. Определение объема затрат на капитальный ремонт основных 
средств по охране окружающей среды необходимо связывать с общей экологической и 
экономической обстановкой в стране. Сохраняя объекты основных средств по защите 
окружающей среды в надлежащем состоянии, мы сможем предотвратить негативные 
последствия антропогенного влияния и снизить наносимый окружающей среде ущерб. 
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пользователей предъявляются высокие требования. Это связано с тем, что снижение ин-
формационного риска возможно только при доверии к профессионализму аудитора. 
Важнейшим элементом обеспечения работы аудиторов является действенный контроль 
качества аудиторских услуг.  

Несмотря на то, что как на международном уровне, так и в России наблюдаются 
тенденции к усилению контроля качества за аудиторской деятельностью, на сегодняшний 
день практически отсутствует эффективная методологическая и методическая база. 

Необходимость контроля качества аудита в значительной степени связана с 
вероятностью того, что некоторые аудиторские проверки могут оказаться несостоятельными. 
Несостоятельность аудита — это ситуация, когда аудитор приходит к неточному выводу в 
результате аудиторской проверки и представляет ошибочное заключение.(1) 

Мнение аудитора о достоверности отчетности носит субъективный характер. Однако 
профессиональное суждение и рекомендации аудитора должны быть обоснованы нормами 
законодательства и быть достаточно аргументированы, основаны на выявленных в ходе 
проверки фактах. Более того, право аудитора на объективное мнение реализуется посредст-
вом применения в работе аудитора принципа независимости. Соответственно степень 
доверия к профессиональному мнению аудитора со стороны заинтересованного пользователя 
зависит от степени удовлетворенности его потребностей именно с точки зрения зако-
нодательных требований, а не с точки зрения выполнения любых капризов и пожеланий кли-
ента. 

Целью контроля качества аудита следует считать обеспечение соответствия 
деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов установленным 
критериям качества. Под контролем качества аудита следует понимать совокупность 
методик и процедур, применяемых для определения соответствия деятельности аудиторов 
установленным критериям качества. (2) 

Следует различать стратегические и тактические аспекты общего контроля качества 
аудиторской деятельности. Стратегия определяет важнейшие цели и задачи, осуществляемые 
государством, профессиональными объединениями и аудиторскими организациями в целом 
для достижения высокого качества аудиторских услуг, оказываемых клиентам, а тактика — 
это конкретные мероприятия, принимаемые для достижения цели. При этом стратегический 
подход к контролю качества аудита должен заключаться в максимальном удовлетворении 
потребностей пользователей профессионального мнения аудитора при минимальной 
себестоимости оказания услуг и оптимальной рентабельности деятельности. Поскольку 
качество, прежде всего, есть средство получения прибыли и достижения конкурентного 
преимущества. Тактический подход к осуществлению контроля качества аудита направлен 
на обеспечение соответствия качества оказываемых аудиторских услуг установленным 
критериям. (3) 

Системный контроль качества аудиторской деятельности должен быть направлен на: 
1)предупреждение несостоятельности аудита, т.е. неверной оценки аудиторского риска 

и  несоблюдения интересов аудируемого лица; 
2) достижение разумной уверенности в том, что аудит удовлетворяет требованиям по 

качеству; 
3) обеспечение необходимого и достаточного уровня доверия к профессиональному 

мнению аудитора со стороны пользователей. 
Система оценки качества аудита с точки зрения уровня доверия схематично можно 

изобразить следующим образом (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Система оценки качества аудита 
Следовательно, «качество аудита» можно определить как степень необходимого и 

достаточного уровня доверия к мнению аудитора со стороны пользователей в 
отношении достоверности информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
клиента. Таким образом, качественное профессиональное мнение аудитора — это 
независимое и объективное мнение, которое придает уверенность его пользователям в 
принятии экономических решений и их выполнении. 

Субъектами контроля выступают отдельные лица, группы лиц или организации, 
проверяющие тот или иной объект. Все субъекты контроля наделены определенными 
правами и обязанностями, составляющими их правовой статус. Субъекты контроля 
классифицируются по различным признакам, в то же время они имеют единую цель — 
обеспечение соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины и законности во всех 
звеньях народного хозяйства в целях повышения эффективности общественного 
производства (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Классификация субъектов контроля качества аудита 
 
В соответствии с действующим законодательством в качестве субъектов контроля 
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качества аудита выступают: уполномоченный федеральный орган, профессиональные 
аудиторские объединения, СРОА и аудиторские организации. (3) 

Предоставление государственным и общественным органам полномочий по контролю 
качества аудиторской деятельности обусловлено необходимостью поддержания авторитета 
аудиторской профессии. Таким образом, как уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, так и само аудиторское сообщество выступают в роли субъектов, в 
компетенцию которых входит непосредственное осуществление контроля качества 
аудита. 

Качество аудиторской работы в первую очередь «контролируют» пользователи 
профессионального мнения аудитора. Они заинтересованы в качественном проведении 
аудита, чтобы быть уверенными в объективности и независимости мнения аудитора о досто-
верности отчетности. Однако, будучи заинтересованными в оценке качества аудита, такие 
пользователи фактически не имеют права осуществлять контроль качества за аудиторской 
деятельностью. 

Следует отметить, что пользователи профессионального мнения аудитора могут 
обращаться в суд с исками к аудиторской организации и направлять свои претензии в 
соответствующий уполномоченный орган в случае некачественного проведения аудита. (4) 

С точки зрения практической деятельности качество аудита можно рассматривать 
следующим образом.  

1. Интуитивный подход.  
Качество аудиторских услуг и качество аудиторского заключения является прямым 

результатом профессиональной компетентности и опыта аудиторов. Это интуитивно ощу-
щаемое качество, основанное на взаимодействии между аудитором и заказчиком. 

2. Рейтинг в сфере аудиторских услуг.  
Качество в аудите определяется рейтингом аудиторской фирмы, который учитывает 

такие как конкурентные преимущества, показатели финансовой деятельности, 
продолжительность работы компании на рынке аудиторских услуг, опыт и квалификация 
аудиторов, количество клиентов, размер организации. 

Однако рейтинг аудиторских компаний как сводная оценка внутренних и внешних 
факторов аудиторской деятельности, в большей степени, является общим индикатором 
состояния рынка аудиторских услуг. 

3. Соответствие требованиям аудиторских стандартов.  
Качество аудита — это соответствие требованиям аудиторских стандартов и других 

нормативных актов аудиторской деятельности. Выполнение этих требований обеспечивает 
уверенность пользователей в приемлемом качестве аудиторских услуг и создает основу для 
доверия мнению аудитора. Однако, существует вероятность того, что профессиональная 
деятельность аудиторской фирмы может соответствовать стандартам аудиторской 
деятельности и не соответствовать стандартам качества, установленным потенциальными 
клиентами и другими заинтересованными пользователями. 

4. Скрытые потребности клиента.  
Качество — это соответствие скрытым потребностям клиентов. Аудиторская 

организация должна предугадывать будущее, еще не осознанные запросы потребителей и 
формировать современные взгляды на качество аудиторской деятельности. Удовлетворение 
скрытых потребностей может включать выработку практических рекомендаций и оказание 
методической помощи клиенту в решении проблем после того, как аудиторское заключение 
будет подготовлено. 

5. Измерение качества аудита с позиции оказанной услуги.  
О качестве предлагаемых аудиторской фирмой услуг с полным основанием можно 

судить только по результатам аудиторской проверки или оказания других услуг. При этом 
следует учитывать, что в основе качества аудиторской проверки лежат две четко измеряемые 
переменные: уровень приемлемого аудиторского риска и уровень существенности. 

Использование данного подхода предполагает сравнение полученных и ожидаемых 
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выгод.  
Однако требования фирмы-заказчика могут быть завышенными. Такие 

неподтвердившиеся ожидания могут обернуться стремлением потребителя вернуть 
внесенную плату за оказанную услугу, вызвать необоснованные претензии. В конечном 
счете, оказываемая фирме-заказчику аудиторская услуга обеспечивается вложенным 
профессиональным трудом, направленным на определенный результат с намерением его 
достичь. Потребитель получает то, что может и должен предоставить для его блага 
производитель профессиональных услуг по условиям договора на проведение аудита. 

Из представленных подходов к определению качества аудита следует, что качество 
аудита — это комплексное понятие, и чтобы иметь возможность для его оценки, необходимо 
установить четкие критерии качества. 

Если строго следовать правовой базе, аудит может считаться качественным в том 
случае, когда порядок его проведения соответствует законодательно установленным 
критериям качества, а именно, если соблюдены: требования Закона об аудиторской 
деятельности, стандарты аудита, нормы профессиональной этики и т.п.  

Кроме того, следует учитывать, что качество проведенного аудита должно 
соответствовать условиям заключенного договора на проведение аудиторской проверки и 
эти условия не должны противоречить положениям законодательства об аудиторской дея-
тельности. (1) 

Особое внимание следует уделить удовлетворению интересов пользователей 
профессионального мнения аудитора. В качестве критерия может выступать мнение клиента 
о том, насколько деятельность аудитора (консультанта) способствует успеху и продвижению 
клиента на рынке (как аудитор помог выявить ошибки, предотвратить их системный 
характер или мошеннические действия; как оказанные консультации способствовали 
улучшению системы учета, совершенствованию управления на фирме, продвижению на 
рынке; как аудитор оценил перспективы развития клиента при проверке прогнозной 
финансовой информации, снизил информационные риски и т.д.). Это означает, что с самого 
начала аудитор должен предвидеть «разрыв ожиданий» и стараться преодолеть его. 

Чаще всего разрыв проявляется в том, что аудиторы видят свою задачу в сборе 
надежных доказательств и представлении верного и объективного мнения о проверенной 
отчетности. Пользователи же считают, что обязанность аудиторов состоит, прежде всего, в 
обнаружении ошибок (преднамеренных и случайных) и что все аудиторские тесты должны 
быть составлены только с целью выявления злоупотреблений и несоответствий или же в 
разрешении налоговых проблем фирмы-клиента и занижении суммы выплачиваемых 
налогов. Аудиторы же относят выявление ошибок к побочному продукту проверки. Это 
означает, что большинство аудиторских тестов сформированы таким образом, что имеют 
своей целью не детальный поиск ошибок, а только подтверждение достоверности 
отчетности. И если в процессе проверки обнаруживаются ошибки, то аудитор их исследует с 
точек зрения существенности, системного характера и связи с другими элементами 
отчетности. Разрешение налоговых проблем вообще не является задачей аудита, поскольку 
это сопутствующая работа и услуга («налоговый аудит»), на которые заключается отдельный 
договор и по которому формируется особая методика проверки. (6) 

Для решения данной проблемы основное внимание необходимо обращать на 
обеспечение понимания аудируемым лицом характера предоставляемой услуги. Другими 
словами, клиент должен осознать свои потребности и ожидания, которые важны для 
принятия им обоснованных экономических решений и формирования объективного мнения 
аудитора. Такая возможность предоставляется аудитору на подготовительном этапе 
аудиторской проверки. Это осуществляется, во-первых, путем проведения переговоров, что 
способствует пониманию интересов и потребностей клиентов, его текущих и перспективных 
планов; во-вторых, путем составления письма о проведении аудита, в котором отражаются 
предварительные условия, согласованные сторонами в ходе переговоров, в-третьих, путем 
заключения договора оказания аудиторских услуг, в котором определяются права, 
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обязанности и ответственность сторон. 
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Экономическая деятельность предприятий всех форм собственности осуществляется в 

условиях предпринимательского риска, риска искажения информации. Поэтому, в 
современных условиях возрастает значимость и роль аудита как инструмента измерения 
существенности и повышения достоверности информации. Существенность является 
необходимым как в бухгалтерском учете, так и в аудите том, что мнение аудитора о 
существенности информации влияет на планирование аудиторской проверки и оценки 
результатов аудита.  

Данная тема актуальна тем, что существенность позволяет правильно определить 
наличие ошибок в отчетности и оценить их влияние на принятие соответствующих решений 
ее пользователям.  

Формирование теоретических и организационно-методических аспектов определения 
термина «существенность» приводится в трудах таких ученых, как  М.Т. Белухи, Т. Б. 
Беляковой, А. С. Бородкина, Ф.Ф. Садовского, Б.И. Валуева, А.М. Герасимовича, З.В. 
Гуцайлюк, М. Я. Демьяненко, Г. Г. Кирейцева, М. В. Кужельного, А. М. Кузьминского и 
других. Однако в настоящее время в определении категории существенности все еще 
остаются неясности.  

Цель исследования состоит в рассмотрении сущности термина «существенность» в 
бухгалтерском учете и аудите на основании логико-лингвистического подхода.  

С целью разработки единого подхода к использованию существенности в аудите 
необходимо обратиться к трактовкам этого понятия в отечественных и зарубежных 
источниках (табл. 1). 

На основании данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, что информация 
считается существенной, если она может повлиять на экономические решения 
пользователей, принятые на основе финансовой отчетности. 

По мнению Т. Б. Беляковой показатель уровня существенности является основой для 
решения многих вопросов при осуществлении аудита, дает возможность определить 
предельное значение ошибки финансовой отчетности при составлении аудиторского 
заключения [2]. 
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В некоторых странах мира существенность является принципом бухгалтерского учета. 
В Украине согласно нормативно-правовым актам существенность не является принципом 
бухгалтерского учета, поскольку учет начинается с ведения первичных документов и 
заканчивается составлением и представлением отчетности, регламентированной 
Министерством финансов Украины [6]. 

Существенность тесно связана с понятием аудиторского риска. Аудиторский риск 
связан с тем, что невозможно на все 100% быть уверенным, что в данных финансовой 
отчетности не содержится не выявленные существенные ошибки. Чем ниже уровень 
желаемого риска для аудитора, тем больше он должен быть уверенным в том, что отчетность 
не содержит материальных ошибок и пропусков. На практике аудитор не может быть  

 
Таблица 1 

«Систематизация информации относительно толкования термина «существенность» 
 Термин Автор/Источник 

. 
Информация является существенной, 

если ее отсутствие или искажение может 
повлиять на экономическое решение 
пользователя, основанное на финансовой 
отчетности. Существенность зависит от 
величины рассматриваемой информации в 
конкретных обстоятельствах ее 
неприведения или искажения 

ASB Exposure Draft Statement of 
Principles The Objective of financial 
Statements and Qualitative Characteristics 
of financial Information para 39 July 2011 / 
Совет по бухгалтерским стандартам 
Великобритании [8]. 

. 
Существенность как значимость 

пропусков или ложных заявлений в учетной 
информации, ввиду которой при 
определенном стечении обстоятельств 
возникает вероятность, что ее пользователь 
изменит свое первоначальное мнение, 
основанное на доверии к ней 

Statement of financial Accounting № 
2 FASB 2008. / Совет по бухгалтерским 
стандартам США [9]. 

.  
Информация об отдельных активах, 

обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях, а также о 
составляющих капитала считается 
существенной, если ее пропуск или 
искажение могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принятые на основе 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Об утверждении федеральных 
правил (стандартов) аудиторской 
деятельности: Постановление 
Правительства РФ №696 от 23.09.12 г. (в 
ред. от 19.11.12 г.) // СПС Консультант-
Плюс 

.  
Существенность  означает величину 

или величины, установленные аудитором в 
размере, меньше, чем существенность на 
уровне финансовой отчетности, взятой в 
целом, для того, чтобы уменьшит до 
установленного низкого уровня 
достоверность того, что не исправленные и 
не выявленные искривления  в совокупности 
превышают существенность на уровне 
финансовой отчетности в целом. 

МСА 320 «Существенность при 
планировании и проведении аудита» 
[4,6]. 

 
полностью уверенным в достоверности отчетности, так аудиторский риск всегда 

находится между 0 и 1 (или 0 и 100%).  
Существенность может определяться как абсолютное значение и как относительное. 

Относительные величины могут устанавливаться как в виде точечных, так и в виде 
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диапазонных значений. Например, при величине балансовой прибыли в 500 грн., уровень 
существенности может быть установлен в 3% (тогда гривневое выражение составит 15 
гривен), или в диапазоне 2-4% (тогда эквивалентный гривневый диапазон составит от 10 до 
20 гривен). При этом 2% будет называться нижней границей существенности, a 4%, 
соответственно, верхней [3]. 

В аудиторской практике для расчета уровня существенности одним из способов 
определения существенности, допускается расчет:  

1. расчет уровня существенности в зависимости от отраслевой принадлежности 
предприятия;  

2. расчет уровня существенности по способу минимальной суммы базовых 
показателей;  

3. расчет уровня существенности по способу среднеарифметического значения 
показателя;  

4. расчет уровня существенности как суммы границ существенности установленных в 
указанных статей баланса; 

5. расчет уровня существенности с учетом поправочного коэффициента [7]. 
Аудитор при планировании своей работы может намеренно устанавливать приемлемый 

уровень существенности на уровне более низком, чем тот, который предполагается 
использовать для оценки результатов аудита. Это может быть сделано в целях уменьшения 
вероятности необнаружения искажений, а также в целях предоставления аудитору некоторой 
степени безопасности при оценки последствий искажений, обнаруженных в процессе аудита 
[2].  

Таким образом, установить четкие и однозначные критерии существенности совсем 
непросто. При признании информации существенной учитывают как количественную (порог 
существенности), так и качественную ее стороны. Одной из целей предварительного 
суждения о существенности - сфокусировать внимание аудитора на более значительных 
пунктах финансового отчета при определении стратегии аудиторской проверки. 
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Государственная власть во все времена нуждалась в средствах для своего содержания, 

но методы привлечения этих средств менялись в зависимости от обстоятельств и уровня 
развития общества. 

Налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой 
финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Государства 
широко используют налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия 
на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным 
инструментом управления экономикой в условиях рынка. 

Налоговые органы являются единственными законными сборщиками налогов и сборов, 
которые и формируют бюджеты всех уровней государства. От того, насколько правильно 
построена система налогообложения, и система налоговых органов зависит эффективное 
функционирование всего народного хозяйства [1]. 

Например, Италия перед вступлением в общий рынок серьезно изменила налоговую 
систему, приближая ее к системам других стран. С учетом специфических особенностей 
экономики и традиций населения, зарубежные страны усваивают общие черты системы 
налогов. Действуют примерно одни и те же виды прямых и косвенных налогов, широко 
распространен налог на добавленную стоимость, выравнивается подход к обложению 
личных доходов граждан. Практически во всех странах налоговые системы имеют 
трехуровневую структуру. Взимаются общегосударственные, или федеральные налоги, 
региональные налоги - земель, провинций, автономных территорий и местные, или 
муниципальные налоги. В то же время в каждой стране есть особенности, которые иногда 
можно понимать, а иногда полезно просто знать, порой с целью избежать уже выявленных 
другими ошибок. 

В основе налоговой системы Великобритании лежит довольно простая концепция, но 
индивидуальные особенности существуют для конкретных случаев. 

Каждому жителю, зарегистрированному в Великобритании в качестве 
налогоплательщика, полагается необлагаемый минимум, который в 2014-2015 налоговом 
году составляет £10,000. Это значит, что прибыль частного предпринимателя до этого 
уровня не облагается налогом. Свыше этой суммы  подоходный налог составляет 20% при 
доходе до £31,865, 40% при доходе до £150,000 и при доходе свыше £150,000 - подоходный 
налог составляет 45%. 

Прибыль  подсчитывается как сумма дохода минус сумма расходов, но в составе 
расходов учитываются средства, использованные на предпринимательскую деятельность. 
Если предприниматель работает дома, то в расходы включается часть средств, потраченных 
на отопление, электричество. Кроме того, в расходы предпринимателя можно включать 
сумму £150 на директоров (так называемые развлечения клиентов, рестораны). 

Компании в свою очередь платят корпоративный налог в размере 20% на прибыль до 
£300,000, затем 21.25% на прибыль до £1.2 млн. и 21% на прибыль свыше £1.5 млн. С марта 
2015 года ставка корпоративного налога снижается и будет одинаковой к любому размеру 
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прибыли - 20%. 
Как частный предприниматель, так и компания платят налог на прирост капитала, но 

тогда как сумма необлагаемого налога на прирост капитала для частного предпринимателя 
составляет £11,000 (2014-2015 г.г.), для компании же такого минимума не существует, и на 
прибыль с прироста капитала платится корпоративный налог. 

В Великобритании также существует налог на добавленную стоимость (НДС). Субъект 
с годовым оборотом в £81,000 (компания или частное лицо) обязан регистрироваться для 
подачи отчетности по НДС, а это так же подразумевает начисления 20% налога на продажу 
товаров или услуг.  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что 
Великобритания может принять меры, чтобы увеличить доход и повысить эффективность 
налоговой системы. 

Последний экономический обзор ОЭСР по Великобритании рекомендует стране 
расширить налоговую базу. Это указывает на то, что налоговые расходы достаточно 
большие, и что их снижение в некоторых районах может улучшить распределение ресурсов 
и их производительность. 

Правительство могло бы уравнять налог на прибыль и взносы на социальное 
обеспечение для самозанятых сотрудников, сказал ОЭСР, включая наложение более высоких 
ставок социального обеспечения. 

ОЭСР отметила, что удаление льгот и нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) 
тарифов на продовольствие, энергию и подачи воды будет поддерживать усилия, чтобы 
сделать налоговую систему более прогрессивной. Такое действие, однако, может 
потребовать внесения корректировок в программы социального обеспечения для защиты 
менее обеспеченных слоев населения. 

Обновление режима налогообложения муниципальной собственности, который 
остается без изменений с 1991 года, будет и далее поддерживать государственные финансы , 
пришли к выводу в ОЭСР [2]. 

Налоговая система Германии, как федеративного государства, показательна, прежде 
всего, тем, что при правильном сочетании всех ее элементов удалось достичь как высокого 
уровня экономического развития, так и обеспечить высокую степень социальной защиты для 
своих граждан. Налоговая система Германии состоит из трех уровней: федерации, земли и 
общины (местный бюджет). Ключевые позиции в налоговом законодательстве принадлежат 
федерации. В то же время для обеспечения финансирования всех трех уровней управления 
налоговая система построена таким образом, что наиболее крупные источники формируют 
сразу три или два бюджета. Так, подоходный налог с физических лиц распределяется 
следующим образом: 42,5% поступлений направляются в федеральный бюджет, 42,5% - в 
бюджет соответствующей земли и 15% - в местный бюджет. Налог на добавленную 
стоимость также распределяется по трем бюджетам. Соотношения распределения этого 
налога могут быть самыми различными и меняться с течением времени, поскольку он 
служит регулирующим источником дохода. 

При расчете подоходного налога в Германии шкала совокупного годового дохода 
делится на 5 зон и выглядит следующим образом: 

- зона 1 (нулевая зона): доход в этой зоне не облагается налогом. 
- зона 2 (линейная): начальная ставка налога составляет 14% и увеличивается линейно 

до 24%. 
- зона 3 (линейная): ставка налога в данной зоне растёт с 24% до 42%. 
- зона 4 (фиксированная): ставка налога в этой зоне постоянна и зафиксирована на 

уровне 42%. 
- зона 5 (фиксированная): ставка налога в этой зоне постоянна и равна 45%. 
Налогообложение налогового резидента Германии является достаточно жестким. 

Налогообложению налогом на доход подлежит всемирный доход лица, передаваемое 
имущество по наследству и в порядке дарения подлежит обложению налогом на 
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наследование и дарение (ставка до 50%). Доход, полученный от контролируемой резидентом 
Германии иностранной компании также подлежит налогообложению. Отметим также, что 
передача активов резидентом в зарубежный фонд (траст), а также получение от фонда 
(траста), облагается налогом на дарение [3]. 

Физические лица в 2014 году уплачивают налог на прибыль Франции по прогрессивной 
ставке от 0 до 45%. 

Дополнительный 3% налог на доходы физических лиц между 250,000 EUR – 500 000 
EUR и 4% для дохода, превышающего 500.000 евро для одиноких людей. 

Французская ставка корпоративного налога в 2014 году составляет 33,33%.  3,3% 
подоходный налог применяется к крупным компаниям. 

Начиная 1января 2014 года существует временный подоходный налог 10,7% от 
налоговой ответственности для компаний с оборотом более 250 млн евро, в результате чего 
эффективная налоговая ставка составила 38% для крупных компаний. 

Дивиденды облагаются налогом около 1,9% только тогда, когда пакет акций превышает 
5%. 

В большинстве случаев, Нулевой налог применяется к дивидендам, процентам, роялти, 
выплачиваемых резидентам ЕС. 

В целом ставки налога у источника для других платежей нерезидентам: 
Дивиденды   30% 
Процентный 0% 
Иностранные компании. 
Иностранные компании платят налоги во Франции, когда у них есть постоянное 

представительство в этой стране. 
Подоходный налог впервые в истории государства Андорра введен с 2015 года.  Все 

граждане и налоговые резиденты Андорры (проживающие на территории страны более 180 
дней), годовой доход которых превысит отметку в 24000 €, будут обязаны уплатить 
подоходный налог. Доходы с 24000 € до 40000 € будут облагаться сначала по льготной 
ставке 5%. С дохода более чем в 40000 € в год – налог составит – 10 %. Разработчики 
законопроекта уверяют, что больше 10% от дохода взиматься не будет. Не будут облагаться 
подоходным налогом проценты по банковским вкладам в банках Андорры, проценты от 
ценных бумаг, эмитированных Правительством Андорры, доходы от недвижимости за 
рубежом в случае владения ей более 10 лет, наследство и материальная помощь в виде 
пособий (до 3000 € в год) [4]. 

В США всеми вопросами, имеющими отношение к уплате налогов, занимается 
Налоговое управление США. Федеральным органом, который занимается 
администрированием налогов в США, является Служба внутренних доходов (СВД) — 
крупнейшее структурное подразделение Министерства финансов США. В настоящее время 
эта служба осуществляет функции налоговой полиции и имеет полномочия по проведению 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении налоговых правонарушителей. 

В США налоговая система также имеет 3 уровня: 
1. На верхнем уровне СВД, осуществляет контроль за соблюдением налогового 

законодательства и сбором федеральных налогов — подоходного налога, налога на 
недвижимость, налога на дарения, акцизов; 

2. На среднем уровне действуют налоговые службы штатов, собирающие налоги и 
сборы, вводимые законодательными собраниями штатов. Эти налоги поступают в бюджеты 
штатов; 

3. На нижнем уровне — местные налоговые органы. 
При этом налогообложение юридических лиц (хозяйствующих субъектов) в 

рассматриваемой системе ограничено применением таких налогов, как: 
- налог на прибыль корпораций (около 9% доходов федерального бюджета и в среднем 

не более 5% доходов бюджетов штатов); 
- налог на доходы от продаж и капитальных активов; 
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- налог штатов на деловую активность, определяемую размерами капитала и оборотом. 
Последние два налога не имеют существенного финансового значения, а несут 

регулирующую нагрузку. Налогообложение собственности (имущества) в рассматриваемой 
системе носит в основном региональный характер, причем объектом налогообложения 
является имущество юридических лиц: личное имущество населения для целей собственного 
потребления налогом не облагается. Федеральный налог (по ставке до 50% стоимости) 
применяется только в отношении имущества, переходящего в порядке наследования и 
дарения. 

Налоговая система США считается наиболее справедливой и самой эффективной 
налоговой системой в мире. В связи с этим, для системы налогообложения страны 
характерна высокая степень добровольной уплаты налогов большинством 
налогоплательщиков. 

Налоговые органы РФ - единая система контроля за соблюдением налогового 
законодательства РФ, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
налогов и других обязательных платежей, платежей при пользовании недрами, а также 
контроля за соблюдением валютного законодательства РФ, осуществляемого в пределах 
компетенции налоговых органов. 

Система налоговых органов РФ состоит из Федеральной налоговой службы и ее 
территориальных органов, также как и в США. Права и обязанности налоговых органов 
закреплены в налоговом кодексе. 

Приоритеты Правительства РФ в области налоговой политики остаются такими же, как 
и ранее - создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основными целями 
налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, развитие человеческого 
капитала, повышение предпринимательской активности. Налоговая система РФ должна 
сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами государств, 
ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций, а процедуры налогового 
администрирования должны стать максимально комфортными для добросовестных 
налогоплательщиков. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы РФ. В то же время необходимо 
сохранить неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых достигнут ее 
оптимальный уровень [1]. 

Подводя итог, можно отметить, что у рассмотренных налоговых систем есть 
достаточно много сходств. По устройству, основным принципам, функциям налоговых 
органов они практически идентичны. На практике, конечно же, имеются значительные 
отличия. США обладает более простой налоговой системой, однако уровень эффективности 
ее деятельности и показатели индикатора «Ведения бизнеса» и многие другие в сравнении с 
другими мировыми державами очень высокие. России же в этом плане еще есть над чем 
работать. 

Важнейшей задачей государства является обеспечение достойного уровня жизни 
населения. Для этого необходимо сбалансированное экономическое развитие. Поэтому 
государство стимулирует экономический рост, поддерживает уровень занятости, сдерживает 
инфляцию, обеспечивает устойчивость национальной валюты.  

Таким образом, можно сделать выводы: налоговая политика зарубежных стран - это 
действенный и эффективный механизм, направленный на достижение целей в условиях 
стабильной рыночной экономики. Налоги в этих странах являются главным источником 
доходов бюджета всех уровней, средством обеспечения социальных гарантий, финансовой 
основой местного самоуправления, а также выполняет функцию сбалансированности 
интересов и финансовых возможностей субъектов и населения. 

Словом, в новом Налоговом Кодексе Республики Казахстан, который действует с 1 
января 2015 года, синтезирован и собственный, и зарубежный опыт, а отчасти и основные 
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положения многих других предложений органов различного уровня и предпринимателей, 
конечно, в соответствии с его концепцией и логикой построения. 
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Бухгалтерский учет как сфера деятельности состоит из различных видов работ, 

подразделяющихся на операции, основанные на методических и технических приемах. В 
учетном процессе следует различать четыре стадии. На первой - регистрируют и измеряют 
учетные данные; на второй - систематизируют их и обобщают в учетных документах; на 
третьей - объединяют сведения воедино для подготовки отчетности; на четвертой стадии 
обобщают и анализируют данные. Исходный объект организации процесса учета - учетная 
номенклатура (от лат. nomenklatura - совокупность или перечень названий терминов, 
употребляющихся в какой-либо отрасли науки). В бухгалтерском учете под учетной 
номенклатурой понимают состав названий хозяйственных фактов (явлений и процессов) - 
это характеристики состояния объектов учета (активы, имущество по форме 
функционирования), пассивы (обязательства и капитал), хозяйственные процессы, а также 
результаты деятельности, которые должны быть отражены в системе учета. [1, c.12] 

В учетной науке издавна существуют чисто теоретические основы и технологические 
приемы учета. Исходя из теории главы венецианской школы учета Фабио Беста (1845 - 1923 
гг.) можно провести разграничение учета по времени его проведения. 

Состав объектов учета в каждом периоде учетного процесса определяется содержанием 
хозяйственной деятельности конкретного субъекта и объектами информации. Важную роль в 
организации учета играет однотипность многих бухгалтерских процедур. [2, c.102] 

К совокупности правил и технических приемов бухгалтерского учета, при помощи 
которых обеспечивается взаимодействие основных элементов учетной системы, можно 
отнести: 

- первичное наблюдение; 
- стоимостное измерение; 
- текущую группировку; 
- итоговое обобщение. 
В практике хозяйствования перечисленные приемы реализуются по-разному. 
Первоначальная стадия (этап) учетного процесса, на которой производятся 

mailto:asel_ot_shanel@mail.ru


4383 

наблюдение, измерение и фиксация результатов в носителе учетной информации, называется 
первичным учетом. В общем виде он представляет собой повторяющийся во времени 
организованный процесс сбора, регистрации, накапливания и хранения информации; в 
условиях автоматизации - ее передачу в компьютерные носители и первоначальную 
обработку. 

Первичный учет как часть учетного процесса предопределяет те или иные объекты 
организации и элементы работ, совокупность которых характеризует его как 
организационное целое. Информация первичного учета - основа для формирования банка 
данных в системе экономических показателей деятельности организации. Именно из 
первичных документов (носителей учетных данных) все хозяйственные операции подлежат 
переносу (записи, регистрации) и накоплению в учетных регистрах. [3, c.132] 

Поскольку первичный учет представляет собой сложный комплекс приемов по 
восприятию исходной информации, то его объектами являются учетные номенклатуры и их 
движение. Кроме того, регистрация в документах посредством оформления хозяйственных 
операций и материальных носителей первичной информации делает первичный учет базисом 
организации всей системы бухгалтерского учета. Интеграция различных видов учета 
предусматривает создание единого первичного учета для комплексного использования во 
всех ее подсистемах. 

Первичный учет выполняет не только начальную стадию восприятия, измерения и 
регистрации явлений хозяйственной жизни, но и несет в себе контрольные функции, 
необходимые для выявления тех или иных отклонений. 

Более половины затрачиваемого на организацию учетного процесса времени уходит на 
текущий учет – составную неотъемлемую его часть. Формирование учетной номенклатуры 
на данном этапе – самый сложный организационный вопрос, так как происходит 
преобразование сообщений (т.е. фактов) в условные знаки – шифры, коды. Для текущего 
учета характерны разработка рабочего плана счетов и отбор хозяйственных операций, 
содержанием которых является движение средств, смена одной формы имущества другой. [4, 
c.122] 

Запись всех хозяйственных операций из первичных документов в учетные регистры 
осуществляется в заранее определенном порядке, независимо от избранной формы учета. 
Здесь многое зависит от способа ведения записи, степени детализации или укрепления 
объекта учета, применения технических средств и т.д. Условно количество операций 
объединяется в четыре вида: 

1) продвижение первичных документов (прием, передача); 
2) арифметические действия (подсчет, расчет); 
3) группировка; 
4) перегруппировка. 
В свою очередь данные виды могут включать в себя дополнительные операции, 

количество которых зависит от способа обработки информации (ручная, 
автоматизированная), принципов разделения труда и других причин. 

Рациональная организация учета на данном этапе предполагает установление 
максимально коротких отрезков времени на обработку документов по каждой операции, 
каждому исполнителю и их своевременную передачу по месту требования. 

Заключительный этап учетного процесса – сводный учет. Он представляет собой 
процесс формирования определенных показателей. Информации сводного (итогового) 
обобщения характеризуют состояние и результаты деятельности хозяйствующего субъекта. 
Отличительной особенностью учетных номенклатур данного учета является то, что по 
содержанию их можно разделить на два вида: 

- обязательные (внешние), регламентируемые соответствующими инструкциями 
системы отчетности; 

- необязательные (внутренние), разработанные самими субъектами. 
Важный аспект организации движения учетной информации на этом этапе – 
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установление заранее продуманной системы взаимосвязи бухгалтерии с другими 
подразделениями. При этом избранные способы ведения учета должны отвечать 
общепризнанным нормам и правилам. [5, c.22] 

Из многообразия способов ведения учета субъект вправе сам выбрать те, которые в 
полной мере обеспечивают учетный процесс и в результате использования которых 
формируется полная и достоверная бухгалтерская информация. 

При ведении бухгалтерского учета предприятие должно обеспечить: 
- соблюдение в течение отчетного года принятого правила отражения хозяйственных 

операций и оценки имущества; 
- фиксирование изменений, планируемых на следующий год, в пояснительной записке, 

прилагаемой к годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год; 
- полноту отражения в учете за отчетный период всех хозяйственных операций, 

осуществленных за это время, и результатов инвентаризации имущества и обязательств; 
- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; 
- разграничение в учете текущих затрат на производство, инвестиции и другие цели; 
- тождество информации аналитического учета данным об оборотах и остатках по 

синтетическим счетам на первое число каждого месяца. 
Для правильности отражения хозяйственных операций и подведения итогов 

деятельности субъекта следует выполнить определенные учетные процедуры. 
Как свидетельствуют представленные этапы учетного цикла, т.е. последовательных 

шагов движения, все хозяйственные операции и явления, которые затрагивают имущество, 
обязательства и капиталы, должны быть зарегистрированы в бухгалтерском учете, 
независимо от объемов, количества и других параметров. Объектами бухгалтерского учета 
являются внешние (вытекающие из хозяйственных связей субъекта с окружающей средой) и 
внутренние (возникающие в результате кругооборота хозяйственных средств внутри самого 
субъекта) операции. [6, c.107] 

Регистрация бухгалтерской информации в учетных регистрах подразумевает 
группировку (классификацию) и системное текущее отражение всех хозяйственных 
операций, оказывающих влияние на имущественно правовое положение субъектов 
посредством счетов и двойной записи. 

Обязательный элемент системы бухгалтерского учета – документирование, 
осуществляемое в специальных (вспомогательных) журналах: журнал кассовых 
поступлений, журнал продаж, журнал закупок и др. Для облегчения бухгалтерских задач все 
записи в журналы следует вносить с необходимой полнотой и детализацией. 

Затем записи из журналов переносят в Главную книгу посредством обобщения и 
классификации информации. При этом следует приводить ссылки на соответствующую 
страницу журнала хозяйственных операций. Эта процедура завершается подготовкой 
проверочного (сальдового) баланса, который составляется в конце каждого учетного 
периода, т.е. после того, как все операции зарегистрированы в журнале записи 
хозяйственных операций и разнесены по счетам Главной книги. 

На данном этапе учетного процесса должны быть выполнены две основные задачи: 
- проверка равенства итогов дебетов и кредитов записей в Главной книге; 
- представление информации о перечне всех открытых счетов и сальдо по этим счетам, 

что дает возможность провести исправления для подготовки финансовой отчетности 
субъекта. 

Закрытие номинальных (временных) счетов подразумевает доведение их до нуля с тем, 
чтобы на них заново отражать операции в следующем периоде. Остатки со всех счетов 
доходов и расходов переносятся на счет «Итоговый доход (убыток)». Этот счет Главной 
книги используется в конце отчетного периода для определения финансового результата. 
Сопоставление доходов и расходов на нем показывает чистую прибыль или чистый убыток 
за год. 

Необходимым дополнением к учетному циклу могут быть этапы сбора информации для 



4385 

системы управленческого учета, преследующие цель - обеспечить контроль за увеличением 
доходов и оптимизации затрат. [7,c.41] 

Хозяйствующий субъект обязан предусмотреть определенные измерители, 
необходимые для отражения тех или иных операций в бухгалтерском учете. Общепризнано 
применяют измерители трех видов: 

- натуральный - для учета предметов в их натурально-вещественной форме. Выбор 
измерителя данного вида зависит от физических свойств учитываемых предметов: штуки, 
метры, килограммы, литры и др.; 

- трудовой. Предназначен для учета затрат труда в человеко-часах, человеко-днях и 
используется в бухгалтерском учете при начислении оплаты труда; 

- стоимостный (денежный). Унифицированный, обобщающий, основа исчисления 
которого - натуральные и трудовые измерители. 

Следовательно, организация учетного процесса в приведенных единицах измерения и в 
необходимой последовательности должна осуществляться в соответствии с положениями и 
инструкциями, установленными законодательством РК. 

Бухгалтерский учет - это финансовый центр управленческой информационной 
системы. Он позволяет как управленческому аппарату, так и внешним пользователям иметь 
полную картину хозяйственной деятельности предприятия. 

Следуя своему назначению, бухгалтерский учет на предприятии выполняет три 
основные функции: контрольную информационную аналитическую 

В условиях рыночной экономики задачами бухгалтерской службы предприятия 
являются: правильное и своевременное отражение поступления, выбытия и перемещения 
основных средств; контроль за их наличием и сохранностью в местах эксплуатации; 
своевременное и точное исчисление износа основных средств и правильное его отражение в 
учете; определение затрат по ремонту и контроль за рациональным использованием средств, 
выделенных для этой цели; выявление неиспользуемых, лишних объектов основных средств; 
контроль за эффективностью использования, нахождение резервов повышения 
эффективности работы машин, оборудования, транспортных средств, других объектов, а 
также использования производственных площадей для увеличения выпуска продукции; 
оперативное обеспечение необходимой информацией руководства предприятия о состоянии 
основных средств путем автоматизации учетно-вычислительных работ на базе современных 
средств вычислительной техники. 

В учетном процессе различают три стадии: первичный учет, текущий учет, сводный 
учет. Первичный учет представляет собой сложный комплекс приемов по восприятию 
исходной информации, то его объектами являются учетные номенклатуры и их движение, 
также осуществляет контрольную функцию. Текущий учет формирует учетную 
номенклатуру. Для текущего учета характерны разработка рабочего плана счетов и отбор 
хозяйственных операций. Сводный учет представляет собой процесс формирования 
определенных показателей. Информации сводного обобщения характеризуют состояние и 
результаты деятельности хозяйствующего субъекта. [8, c.238] 

Перед казахстанским учетом стоит важная проблема адаптации к передовой 
международной практике, которая обусловлена тем, что в рыночных условиях учет является 
связующим звеном разнообразных видов деятельности, присущих любому бизнесу между 
странами. 

Одна из центральных проблем в совершенствовании учета - интеграция, направленная 
на ликвидацию дублирования при сборе и регистрации исходной информации. Приближение 
отечественного учета к международной практике учета связывается также и с 
переподготовкой специалистов с высоким уровнем профессионализма. 
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Экономиканың замануаи нарықтық  жағдайында  ұйымның тиімді жұмыс істеуінің 
басты өлшеуіші нәтижелілік болып табылады. «Нәтижелілік» ұғымы ұйымның қаржы-
шаруашылық қызметінің  маңызды көрсеткіштерінен – алынған табыстар мен жұмсалынған 
шығындардан қалыптасады.Табыстар мен шығындар ұйымның қаржылық нәтижесін өзгертіп 
отырады [1]    

Қаржылық нәтижелер  шаруашылық субъектілерінің қызметі жөнінде қаржылық есеп 
және басқару шешімдерін қабылдауда маңызды  аналитикалық есептердің ақпараттық 
базасын құрайды. Қаржылық нәтижелер ұйым қызметінің қаржы жағдайымен 
құрылымдалып қаржылық есептілікте  көрініс табады. 

Ұйымдардың қаржылық қорытындысы туралы қызметінің нәтижесі және ұйымның таза 
пайдасының көлемі жайында  мәліметтер экономикалық ресурстардың потенциалды 
өзгеріске түсуі мен көбеюін сипаттайды. Яғни, экономикалық тұрғыдан қарағанда – 
ұйымның меншігіне түсетін қаражаттар сапасында табыс танылады. Ал, қаражаттар 
активтердің ұлғаюын  көрсетеді. Ұйым құрылған сәттегі құрылтайшылардың  қаражаты 
табыс болып есебінде танылады. Нарықтық экономика жағдайында бастапқы уақыттарда 
банктерден немесе өзге де заңды тұлғалардан белгілі бір мерзімге алынған қаражаттарды да 
табысқа жатқызамыз. 

Бухгалтерлік есеп стандарттары бойынша табыстар мен шығындар есебінің негізгі 
міндеттері ұйым немемсе мекеменің жалпы табысы мен шығыны туралы есепті жүйелі түрде 
жүргізіп, ұсыну мақсатында табыстар мен шығындар туралы есептің белгілі бір баптарын 
жіктеу, ашу мен есепке алу тәртібін анықтау болып келеді .  

Шаруашылық қызметінің фактілері нәтижесінде капиталдың өзгерісі табыстар мен 
шығындар бойынша есептеліп, пайда немесе зиян сомасының (табыстар мен шығындар 
айырымы) есебін бейнелейді. Осы тұрғыдан табыстар мен шығындардың  есебі қаржылық 
қорытындының нәтижесін есептеп шығару, пайда немесе зиян процесіне тікелей қатысты деп 
те түсінуге болады.  «Табыстар мен шығындар» термині қатар пайдаланылатын капитал мен 
пайданы анықтайтын бухгалтерлік есептің негізгі котегориясына жатады. 

Кiрiстер мен шығыстар пайда мен зиян туралы есепте қызмет нәтижелерiнiң өлшемiмен 
тiкелей байланысы бар элементтері жөнінде Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп 
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пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 Заңның 3-тараудың 
қаржылық есептілік элементтері 13-бабында - кірістер мен шығыстарға  анықтама берілген. 
         Кiрiстер - есептi кезең iшiнде активтердiң түсiмi немесе өсiмi немесе мiндеттемелердiң 
азаюы нысанында экономикалық пайданың ұлғаюы, олар капиталға қатысушы тұлғалардың 
жарнасымен байланысты ұлғаюдан өзгеше капиталдың ұлғаюына әкеп соғады. 

Шығыстар - есептi кезең iшiнде активтердiң қолдан кетуi немесе азаюы немесе 
мiндеттемелердiң пайда болуы нысанында экономикалык пайданың азаюы, олар капиталға 
қатысушы тұлғаларға бөлумен байланысты азаюдан өзгеше капиталдың азаюына әкеп 
соғады [2]. 

Табыстар мен шығындар баптарының арасын ажырату да субъектінің жұмысының 
нәтижесін көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл бөлімдерге әр түрлі баптар жатады. Мысалы, 
кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп жалпы табысты, салық 
салынғанға дейін және салық салынғаннан кейінгі негізгі қызметтен алынған табысты және 
таза табысты көрсету мүмкін. 

 Есепті кезеңде табылған табыстар мен шығындардың барлық баптары есепті кезеңнің 
таза табысын немесе шығынын анықтау барысында есепке алынады.  

 Осылайша кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп, 
қаржылық есептің қалған екі элементі туралы – яғни табыс пен шығындар туралы 
мәліметтерден тұрады. ҚР Президентінің 1995 жылы 26 желтоқсандағы №2732 
«Бухгалтерлік есеп туралы» заң  күші бар Жарлығында, сондай-ақ ҚР-ның Ұлттық 
комиссиясының қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есеп бойынша 1996 жылы 12 қараша 
№2 қаржылық есепті дайындау және тапсыруға қажетті Концептуалдық негізінде 
айтылғандай, бұл элементтер субъектінің қаржылық көрсеткіштерін өлшеумен тікелей 
байланысты.  

Табыстар мен шығындар баптарының арасына қойылған шектеулер тәжірибеде жалпы 
қабылданған болып табылады. Бұл шектеу, баптың қалыптасу көзі осы субъектінің ақша 
қаражаттарын болашақта айналдыру мүмкіндігін бағалау барысында белгілі бір маңызға ие 
болады деген негізде жүргізіледі. 

Табыстар мен шығындар есебін ұйымдастырудың шетелдік тәжирбиесінде 
қолданылатын «Директ костинг» жүйесі бойынша ұйымда өндірістік шығындарды есептеу 
әдісі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп теориясы мен практикасы үшін ерекше 
қызығушылық тудырады.  

Бұл жүйе АҚШ – та ұлы депрессия кезінде пайда болып және 50 жылдарда кең 
таратылды. Бұл жүйенің мәні тура шығындар дайын өнім түрі бойынша жинақталады, ал 
жанама шығындар жеке шарттарда жинақталады. 

«Директ костинг» жүйесінің бірнеше айырмашылықтары бар.  
Оларды жеке қарастырғанда: 
1) өндіріс шығындары өзгермелі және тұрақтыға бөлінеді; 
2)шектеулі шығындар бойынша өнімнің өзіндік құны калькуляцияланады; 
3) табыстар туралы есеп көп стадиялы болады. 
«Директ костинг» жүйесінде есеп процесі екі кезеңнен тұрады: 
1) өнімнің өзіндік қнын есептеу; 
2) нәтижелерді есептеу. 
Бірінші кезеңде өзгермелі шығындар өндіріс көлеміне байланысты орнатылады. 

Өнімнің жеке түрлерінің өндірістің табыстылығы анықталады.  
Екінші кезеңде бір шотта жинақталған тұрақты шығындар өнімнің әрбір түрін сатудан 

алынғансанмен салыстырылады. Бұл жүйе өнімнің сату көлемін көбейтуге арналған.  
Сату көлемі көп болса кәсіпорынның табысы да көп болады. Дайын өнімді және 

дайындалмаған өндірісті өзгермелі шығындар бойынша бағалайды. Осындай баға жүйесі 
кәсіпорынға сату, көлемін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Негізгі бұл әдістің 
айырмашылығы тұрақты жанама шығындар бойынша кәсіпорынның марнималды табысын 
құру болып табылады. 
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Бұл жүйе, біріншіден,  өзіндік құнға тікелей шығындары енгізіледі, ал қалған барлық 
жанама шығыстар есеп беру кезеңіндегі қортындысына жатқызылып, есептеп шығарылады, 
яғни аталған шығын табыстан шегеріледі. Екіншіден, тәжірибеде « директ – костинг » 
жүйесін қолдану үстеме шығындардың дифференциялды есебімен байланысты болады деп 
есептелген. 

Басты бағыты негізінде өндірістік өзіндік құн және маржиналдық табыс туралы 
мәліметтер түріндегі ақпаратты сату бағасы мен бұйымның ішінара өзіндік құнының 
арасындағы айырманы – « директ – костинг » жүйесі береді. Бұл жүйе өзіне тек тікелей 
шығындарды ғана енгізеді. Бұл арада олар өнімді өндірумен тікелей байланысты 
шығыстардың  негізінде  калькуляцияланады. әрбір жағдайда өзіндік құнға енгізілетін 
шығындардың деңгейі әртүрлі болады. Бұл жүйеде өзіндік құнды есептеу қағидасы мынадан 
тұрады, онда шығындардың айнымалы бөлігі ғана жоспарланады, яғни сол айнымалы 
шығындар ғана иеленушісі бойынша таратылады. 

«Директ костинг» жүйесі бойынша жасалған табыс туралы есепте өзгермелі 
шығындардың өткізу бағасының және өткізілген өнім санының өзгеруі салдарынан негізгі 
қызметтен түскен табыстың өзгеріске ұшырағаны көрінеді. Жүйеде алынатын ақпараттар 
баға мен көлемнің ең тиімді әдістерін табуға, негізгі қызметтен алынатын табыс көлемін 
болжауға мүмкіндік береді.  

«Директ костинг» жүйесінің бірнеше жетіспеушіліктері де бар. Осы жүйеде жанама 
шығындарды тұрақты және ауыспалы шығындарға бөлу ауыртпаушылық тудырады. Өнімнің 
өзінді құнын калькуляциялау үшін жүйеден тыс жолмен өнімнің өзіндік құны анықталады. 
Бұл салық органдарымен қарым – қатынасты қиындатады. 

Шет елдік тәжірибе бойынша пайда мен зиян табыстар мен шығындардан бөлек 
танылып, есепке алынатынын байқауға болады. Олар халықаралық қорытынды есеп 
стандарттарына сәйке "Пайдалар мен зияндар жөніндегі" қорытынды есепте көрініс табады. 
Шет елдік әдебиеттерде сипатталған табыстар мен шығындарды тану меи есепке алу 
мәселелері отандық мамандар тарапынан көп еңбекті талап етеді.Дегенімен де аталған 
процесс баяу болса да елімізде жүріп жатыр. Бұл еліміздің халықаралық бухгалтерлік есеп 
және қаржылық қорытынды есеп жүйесіне көшудегі маңызды мәселелердің бірі болып 
табылады.[4] 

Кәсіпорынның қаржылық нәтижелеріне көптеген келесідей факторлар әсер етеді, олар: 
1) пайда болу орнына байланысты  
2) нәтижесінің маңыздылығына байланысты - негізгі және негізгі емес;  
3) құрылысы бойынша - қарапайым және күрделі;  
4) әрекет ету уақыты бойынша 
Қаржылық нәтижелердің көрсеткіштері кәсіпорын шаруашылығының барлық 

бағыттары (өндірістік, коммерциялық, қаржылық немесе кеңес беру) үшін өте маңызды 
болғандықтан кез-келген қаржылық ақпаратты қолданушылар үшін ең алдымен қажет 
ақпарат кәсіпорынның жыл сайынғы қаржылық нәтижесі. Алайда, қаржылық ақпаратты 
қолданушылардың түрлі категорияларын қаржылық нәтижесі туралы есептің белгілі бір 
бабы, яғни негізгі қызметтен түскен пайдасы қызықтырары анық. Яғни табыс және оның 
құрамы қаржылық есептілікті пайдаланушыларға негізгі категория болып табылары анық. 
Дегенмен де, табыс құрылымында ең үлкен үлес салмақты өнімдер мен тауарларды сатудан 
түскен пайда немесе негізгі қызметтен түскен пайда басты назарда. Тиісінше, табыстың 
екінші абсолюттік көрсеткіші - жалпы табыс. Жалпы табысқа әсер ететін маңызды фактор –  
өндірістік өзіндік құн. Шаруашылық жүргізудің тұрақты экономикалық жағдайында жалпы 
табыстың өсуінің қарқыны маңызды үдеріс. Сондықтан әрбір кәсіпорын жалпы таыбысын 
көбейтуді көздейді және заттай түрде өнімді өткізу көлемінің өсуі табыстың өсуіне 
әкелетініне байланысты негізгі қызметке назар аударады. Кәсіпорын табысы бағаның өсуі 
есебінен жоғары қарқынмен өседі.[3]  

Ал  Қаржылық нәтижені құқықтық-нормативтік реттеуде  Қазақстан Республикасының 
28.02.2007 ж. №234 «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы (өзгерістер 
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және толықтырулармен), 1-ші «Қаржы Есептілігін» Ұсыну Қаржылық Есептіліктің 
Халықаралық Стандарты (IAS 1), 18-ші «Табыс» Қаржылық Есептіліктің Халықаралық 
Стандарты (IAS 18),  17-ші Жалдау ҚЕХС-ын (IAS), 28-ші Қауымдасқан ұйымдарға салынған 
инвестициялар ҚЕХС-ын (IAS), 4-ші Сақтандыру келісімшарттары ҚЕХС-ын (IFRS), 9-шы 
Қаржы құралдары ҚЕХС-ын (IFRS) , 41-ші Ауылшаруашылығы ҚЕХС-ын (IAS),ұйымның 
есеп саясаты, түрлі құқықтық-нормативтік  әдіснамалық нұсқаулар мен өзге де маңызды 
құжаттары негізге алынады. 

Кәсіпорынның қаржылық нәтижесі өткізу көлемінің өзгерісінің жалпы табыс 
ауытқуына әсерін анықтау табыстылықтың келесі абсолютті көрсеткіші – негізгі қызметтен 
алынған табыс арқылы анықталады (негізгі қызметтен алынған табыс = жалпы табыс  – кезең 
шығындары). Қаржылық нәтиже негізгі және негізгі емес қызметтен қалыптасып, пайда мен 
зияндар есептілігі негізінде көрсетіледі. Барлық қаржылық есептілікті пайдаланушылар үшін 
кәсіпорынның тұрақтылығы, пайдасының жыл сайын артуы негізгі басымдық. Сәйкесінше, 
кәсіпорынның пайдасын жоғарылатудың негізгі факторы – өндіріс көлемі мен қазіргі 
ғылыми техникалық дамуға сәйкес жаңа инновациялы технологияларды өндіріске енгізу, 
арқылы өзіндік құнды төмендетіп, еңбек күшін техника мен технологияларға негіздеу 
арқылы  екені анық.  

Қорыта келе, ұйымдардың шаруашылық қызмет нәтижесі – алынған табыстар мен 
жұмсалынған шығындардан қалыптасады. Сәйкесінше табыстар мен шығындар ұйымның 
қарэылық нәтижесін өзгертіп отырады. Ал үйымдардың табысын қалыптастыру өнім 
өндіруге, тауарлар мен көрсетілген қызметке жұмсалған шығындарға тікелей байланысты. 
Өз кезегінде шығындар сомасы болашақ экономикалық пайда күтіліп отырған активтерді 
азайды. 
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Шағын бизнес кәсіпорындарында кірістер мен шығыстар есебі  Ұлттық қаржылық 

есептілік стандартының екінші «Бухгалтерлік есеп жүргізу» бөлімінің «Кірістер мен 
шығыстарды есепке алу» жетінші параграфы бойынша жүргізіледі. 

Ұлттық қаржылық есептілік стандарты бойынша кірістер – есептi кезең iшiнде 
активтердiң түсiмi немесе өсiмi немесе мiндеттемелердiң азаюы нысанында экономикалық 
пайданың ұлғаюы, олар капиталға қатысушы адамдардың жарнасына байланысты ұлғаюдан 
өзгеше капиталдың ұлғаюына әкеп соғады. Шығыстар – есептi кезең iшiнде активтердiң 
шығуы немесе азаюы немесе мiндеттемелердiң пайда болуы нысанында экономикалық 
пайданың азаюы, олар капиталға қатысушы адамдарға бөлуге байланысты азаюдан өзгеше 
капиталдың азаюына әкеп соғады. 

http://www.minfin.kz/


4390 

Жұмыстың орындалуы, қызметтің көрсетілуі кезінде кіріс есептілік күнінде 
операцияның аяқталу кезеңін көрсету жолымен танылады. Аяқталу кезеңінде операция, 
жұмыс орындалуының тиімділігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар амалдармен 
анықталады, оның ішінде:  

- жасалған жұмыстың есептілігі; 
- көрсетілген қызметтер, жұмыстың орындалуынынан, қызметтің көлемінен пайыз 

ретіндегі жұмыстар; 
- жалпы күтілетін шығындарға келтірілген  шығындардың пропорционалды қатынасы; 
Операция нәтижесі сенімді бағаланбағанда, кіріс мойындалған өтелетін шығындардың 

сомасында ғана танылады. Келісімшарт бойынша  ақша қаражаттарын алу күтілмеген 
жағдайда, келісімшарт келтірілген шығындар сол күні залал ретінде танылады. Келтірілген 
анықтамалар түсінікті және жаңа ҰҚЕС қолдануға ыңғайлырақ.  

Принципал атынан атынан агент қызмет ететін жеке және заңды тұлға атынан 
жиналған сомалар агенттік қатынасы кезінде агенттің кірісі болып табылмайды.  

Комиссиялық сыйақыларды алуға жататын сома кіріс болып табылады. Талданған 
пункттің  нормалары  желілік бизнес компаниялары агенттеріне де қатысты болып келеді.  

Қаржыландырудан  түскен кірістерге: 
- ақша қаражаттарын қодануды қамтамасыз ететіні үшін қаржылық активтер бойынша 

кірістерді алумен байланысты опрециялар көрініс табатын сыйақы ақша бойынша кірістер; 
- бағалы қағаздар және қатысу  үлесі бойынша алынған дивиденттермен байланысты 

кірістер,  және сол кірістерді алумен байланысты операция бейнеленетін дивидент бойынша 
кірістер, төлеу құқығына ие болған кезінде танылады. 

- қаржылық лизинг тен түскен кірістер. 
Қаржыландыру бойынша кірістер өздерінің жұмыс кезеңінде танылады. 
Басқа да кірістерге мыналар жатады:  
- материалдық емес активтер мен негізгі құралдардың есептен шығарылуы;  
- мемлекеттің субсидиядан;  
-оң бағам айырмашылығы;   
- келісімшарт шарттарын бұзғаны үшін айыппұлдар;  
- Азаматтық кодекспен бекітілген қуылу мерзімі өткен кредиторлық берешек сомасы;  
- түгендеу кезінде артық шыққан материалдық құндылықтар; 
- субъектіге жасалған залал үшін төленетін түсім; 
- жалдаудан түсетін кірістер; 
- тағы басқалар; 
Стандартта басқа да кірістер туралы нақты және толық анықтамалары көрсетілген.  

 Шығыстар ағымдағы шығыстар және болашақ шығыстар болып екіге бөлінеді. 
Болашақ кезең шығыстарға  алдағы уақытта  жасалатын салалар бойынша немесе болашақта 
кіріс алу мақсатында колданылатын активтер бойынша кірістер жатады. Есептеу және 
сәйкестік принципіне сәйкес, болашақ кезең шығыстары субъект балансында, осы 
операциядан кіріс танылғанша актив ретінде көрсетіледі. Сондықтан кіріс  танылған кезінде 
болашақ кезең шығыстары біртіндеп кезең шығыстарына жатқызылады. Стандартта болашақ 
кезең шығыстардың анықтамасы толық көрсетілген. 

Егер  нақты өлшемдер негізінде активтердің азаюы немесе міндеттемелердің көбеюі 
болашақ экономикалық пайдалардың азаюына әкеліп жатса, шығыстар пайда мен зиян 
есептілігінде танылады.  Егер шығындар болашақ экономикалық пайда әкелмесе, шығыстар 
пайда мен зиян есептілігінде  сол күні танылады. Келтірілген анықтамалар түсінуге ыңғайлы 
және ҰҚЕС-ң жаңа нормаларын қолдануды жеңілдетеді. 

Тауарлар кепілдігі бойынша міндеттемелер пайда болғаны сияқты  міндеттемелер 
активтер танылмаған кезде пайда болса  шығындар пайда мен зиян есептілігінде танылады. 
Жұмысшыларды  марапаттау бойынша шығыстарға жұмысшыларға өзге төлемдер мен 
сыйықылар немесе демалыс кезінде төленетін еңбекақылар жатады. Еңбекақы төлеу  
бойынша есептілік ведомосы арнайы қосымша формасында толтырылады. Келтірілген 
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анықтамалар түсінуге ыңғайлы және ҰҚЕС-ң жаңа нормаларын қолдануды жеңілдетеді. 
Жұмысшыларды  марапаттау бойынша шығыстар қысқа мерзімді бағалаушы міндеттелерді 
қарастырмайды. (демалысты пайдаланбау бойынша резервтер). ҰҚЕС-ті қолданатын 
субъектілердің жұмыс жоспарында 3430  шоты «Жұмысшыларды марапаттау бойынша 
қысқа мерзімді бағаланатын міндеттемелер» қарастырылмайды.  

 Қаржыландару шығындары өзіне қаржылық лизинг бойынша төленетін пайыздар 
шығыстары және марапаттау бойынша шығыстарды қосады. Қаржыландыру бойынша 
шығыстар субъектімен сол кезең шығыстары ретінде танылады.  

23 «Займ бойынша шығыстар» ХҚЕС-мен салыстырғанда ҰҚЕС-да қаржыландыру 
бойынша шығыстардың есебінің тек бір нұсқасы ұсынылады.  Құрылыс және өндірісті сатып 
алуға қатысты  займ байынша шығыстардың мүмкін болатын есептілік баламалық реті 
ҰҚЕС-да қарастырылмаған.  

Басқа да шығыстарға бірыңғай  саланың үдерісінен тәуелді емес кезде пайда болатын  
басқа да шығыстар жатады.  Оларға:  
- материалды емес активтер мен негізгі құралдардың есептен шығарылуы;  
- теріс бағам айырмашылығы;   
- үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар;  
- жал бойынша шығыстар; 
Жеке кәсіпкердің корпорациялық табыс немесе жеке табыс салығы бойынша 

шығыстары ҚР-ның салық заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 
ҰҚЕС-н қолданатын субъектілер  ХҚЕС 12 « Пайдаға салынатын салық» бойынша 

анықталған пайдаға салынатын салыққа байланысты есептілік ретінен босатылды. Яғни, 
кейінге қалдырылған салықтық  міндеттемелер және кейінге қалдырылған салықтық 
активтер субъектімен танылмайды. 2810 « Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге 
қалдырылған салықтық активтер» және 4310 «Корпорациялық табыс салығ бойынша кейінге 
қалдырылған салықтық міндеттемелер» ҰҚЕС қолданатын субъектінің жұмыс жоспарында 
қарастырылмайды. 
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С точки зрения ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), 

сельское хозяйство является неотъемлемой составляющей «зеленой» экономики. 
Сельскохозяйственная и продовольственная отрасли используют более 60% экосистем 
планеты и обеспечивают средства к существованию для 40% мирового населения. 
Применение экологического подхода в управлении сельским, лесным и рыбным хозяйством 
позволит удовлетворить разнообразные потребности общества, не ставя под угрозу 
возможности будущих поколений пользоваться продукцией и услугами наземных и морских 
экосистем.[1] 

Сельское хозяйство Казахстана обладает потенциалом значительного роста благодаря 
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обширным земельным ресурсам и признанному качеству сельскохозяйственных продуктов. 
Для реализации потенциала сектора необходим переход к устойчивому сельскому хозяйству, 
который поспособствует возвращению земле плодородия, созданию новых возможностей 
для трудоустройства и обеспечению более выраженной независимости от импорта продуктов 
питания. Сельское хозяйство ввиду своей значимости в плане трудоустройства, особенно в 
сельской местности, влияния на водный баланс республики, роли в обеспечении 
продовольственной безопасности является приоритетным сектором общенационального 
значения.[2] 

Сегодня сельскохозяйственный сектор Казахстана столкнулся с рядом серьезных 
проблем. Одна из них - опустынивание, определяемое как деградация почвы, ведущая к 
формированию условий, характерных для пустыни. Согласно Инициативе стран 
Центральной Азии по управлению земельными ресурсами (CACILM), вплоть до 66% общей 
площади земель Казахстана подвержены опустыниванию. В связи с этим, необходимо 
проводить профилактические работы, способствующие улучшению состояния почв, а также 
применять органические удобрения. Система применения удобрений является важнейшим 
фактором для предотвращения деградации чернозёмов, расширенного воспроизводства их 
плодородия и обеспечения положительного баланса органического вещества в почве. 
Органические удобрения не только пополняют запас элементов питания почвы, но и 
улучшают её физические свойства.  

Природно-климатические условия нашей страны и большие площади 
сельскохозяйственных угодий стимулируют применение ресурсосберегающих технологий. 
Кроме того, минимальное использование в предыдущие годы ядохимикатов, гербицидов и 
пестицидов дают сегодня возможность производить экологически чистые продукты питания. 
Такие продукты стоят на международном рынке значительно дороже. И это обстоятельство 
может помочь преодолеть одну из основных проблем повышения конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продукции – отсутствие выхода к морским портам. 
Органическое сельское хозяйство является стратегическим, перспективным и бурно 
развивающимся мировым инновационным направлением. В настоящее время информация о 
сертифицированной продукции органического сельского хозяйства и торговле доступна 
более чем в 160 странах по всему миру. Сертифицированные органические площади земель 
составили около 40 млн. гектаров. Сохраняется стабильный мировой спрос на органические 
продукты питания, волокна, медицинские и косметические товары, при этом объем продаж 
возрастает более чем на пять миллиардов долл. США в год. Все это является прямым 
доказательством актуальности выбранной темы.[3]  

Внесение органических удобрений на территории Казахстана изменяется из года в год, 
что обуславливается влиянием множества факторов. Поэтому для последующего прогноза и 
анализа объемов потребления органических удобрений была изучена динамика данного 
явления. Рассчитав динамические характеристики объема потребления органических 
удобрений на основе данных сборника Агентства РК по статистике  «Охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие Казахстана» за 2014 год, было установлено, что объем 
потребления органических удобрений в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 
58.8 тыс. т или на 31.9%. Максимальный прирост в течение последних 5 лет наблюдается в 
2010 году (103.8 тыс. т). Минимальный прирост зафиксирован в 2011 году (-92.6 тыс. т). В 
2013 году по сравнению с 2009 годом объем потребления органических удобрений 
уменьшился на 7.2 тыс. т или на 5.43%. 

С целью определения основной тенденции развития объема потребления органических 
удобрений на территории Казахстана и прогнозирования значения исследуемого явления на 
последующие годы  был использован метод аналитического выравнивания. Для выбора 
общего вида уравнения тренда было исследовано 4 вида функций, характеризующих 
зависимость объема потребления органических удобрений (у) от времени (t): линейная, 
параболическая, гиперболическая и экспоненциальная. В результате анализа средней 
относительной ошибки аппроксимации было установлено, что наилучшим образом 
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тенденцию зависимости объема потребления органических удобрений от времени описывает 
экспоненциальная функция, т. к. в данном случае значение средней относительной ошибки 
аппроксимации наименьшее - 6,19%. Используя МНК, получаем следующее уравнение 
тренда: y = 95.819e0.0296t. Отсюда следует вывод, что при сохранении существующей 
тенденции объем потребления органических удобрений в 2020 году составит 183,8 тыс. тонн. 

Потребление органических удобрений на территории Казахстана неравномерно не 
только во времени, но и по регионам. Для определения колеблемости объемов потребления 
органических удобрений были рассчитаны показатели вариации. Обобщая полученные 
результаты, можно сделать вывод, что объем потребления органических удобрений по 
отдельно взятому региону отличается от среднего значения в среднем на 13,28 тыс. т. 
Поскольку v>70%, то совокупность приближается к грани неоднородности, и вариация 
объема потребления органических удобрений сильная.  

Внесение органических удобрений зависит от множества факторов, среди которых: 
потребление минеральных удобрений, наличие сельскохозяйственных машин и 
оборудования, процент падежа скота, стоимость квот на копытных, количество 
сельскохозяйственных предприятий, спрос на органическую продукцию, поголовье крупного 
рогатого скота и др. В данной работе была исследована степень влияния поголовья крупного 
рогатого скота (КРС) на объем потребления органических удобрений. Согласно 
проделанным расчетам, на 19% вариация объема потребления органических удобрений 
обусловлена влиянием поголовья крупного рогатого скота и на 81% (100-19) влиянием 
прочих факторов, не учтенных в группировке. 

В заключении хотелось бы подвести следующие итоги: 
- в среднем  за последние 5 лет объем потребления органических удобрений с каждым 

годом сокращается на 1% или на 1,8 тыс. тонн; 
- в среднем за последние 15 лет объем потребления органических удобрений с каждым 

годом увеличивался на 0,0296 тыс. тонн; 
- при сохранении существующей тенденции развития явления, объем потребления 

органических удобрений в 2020 году составит 183,8 тыс. тонн; 
- объем потребления органических удобрений по отдельно взятому региону отличается 

от среднего значения в среднем на 13.28 тыс. тонн; 
- вариация объема потребления органических удобрений по регионам Казахстана очень 

высокая; 
- на 19% вариация объема потребления органических удобрений обусловлена влиянием 

поголовья крупного рогатого скота и на 81%(100-19) влиянием прочих факторов; 
- связь между уровнем потребления органических удобрений и поголовьем крупного 

рогатого скота умеренная; 
- увеличение потребления минеральных удобрений на 1 тонну в среднем приводит к 

повышению потребления органических удобрений на 0,39 тонн при сохранении уровней 
прочих факторов; 

- увеличение количества сельхоз формирований на 1 ед. в среднем приводит к 
понижению потребления орг. удобрений на 0,746 тонн при сохранении уровней прочих 
факторов 

- 19% дисперсии объема потребления органических удобрений зависит от объема 
потребления минеральных удобрений и количества сельхоз формирований. 

 
Список использованных источников 

4. Доклад ЕАОС «Оценка оценок — окружающей среды Европы», 2011. 
5. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» от 30 

мая 2013 года. 
6. Интернет-ресурс: http://greenkaz.org/index.php/ru. 
 
 



4394 

УДК 336:94.8 
ИНДУСТРИАЛДЫ – ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

АМОРТИЗАЦИЯНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 
 

Исламова Ажар Мұхтарқызы 
ajar_09_08_95@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Есеп, аудит және талдау кафедрасының студенті, Астана, 
Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – э.ғ.к., доцент Б.А.Алибекова 
 

Еліміздің өндірісін өркендету, шағын және орта кәсіпкерліктерді дамыту, 
экономиканың тұрақтылығын қалыптастыруда инвестициялық ынталандыру өте   қажетті. 
Себебі, «Даму» қорының тапсырысы бойынша дайындалған зерттеу нәтижесінен 
кәсіпкерлердің 40 пайызының өз кәсібін дамытуда оны инновациялық тұрғыда жаңарту, 
жетілдіру және инновацияны енгізу кезеңіне жетпегені анықталды. Басты кедергі ретінде 
бәсекелестіктің, қаржы қорының жеткіліксіздігі мен салықтық ынталандыру деңгейінің 
төмендігі көрсетілген.[1]     

Сондықтан қазіргі таңдағы Қазақстан экономикасының басты мақсаттарының бірі 
ұлттық экономиканың өнімділігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. 
Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді жолдарының бірі - ндустриалды – 
инновациялық экономиканы дамыту. 

Инновациялық экономиканың басты ерекшелігі – ғылыми сыйымды, технологиялық 
өңделу деңгейі жоғары өнімдерді шығаруға икемді өндірістік және инновациялық 
инфрақұрылымның болуы.[1] 

Осы тұрғыда, Корнель университеті, INSEAD бизнес мектебі және интеллектуалды 
меншіктің әлемдік ұйымы жариялаған 2014 жылғы жаһандық инновациялық индекс (ЖИИ) 
туралы мәліметті қарастырып өтейік. 

2014 жылы ЖИИ рейтингісіне әлемнің барлық аймақтарынан 143 ел кірген және 
олардың инновациялық мүмкіндіктері мен нәтижелері ескерілетін 81 индикатор бойынша 
жасалған. 2007 жылдан бастап әр жыл сайын жарияланатын ЖИИ ұйым басшылары, 
саясаткерлер мен басқа да әлемдегі инновациялық үрдіс туралы хабардар болғысы келетін 
тұлғалар үшін басты бақылау құралына айналған[2]. 

2014 жылғы ЖИИ көрсеткішіне сәйкес төрт жыл қатарынан көшті бастап тұрған 
Швейцария өз орнын сақтап қалған. Одан кейінгі орындарды Біріккен Корольдік, Швеция, 
Финляндия, Нидерландия, АҚШ, Сингапур, Дания, Люксембург, Гонконг сияқты 
мемлекеттер иеленеді. Аталған алғашқы он елде күшті инновациялық инфрақұрылымға 
сәйкестелген, адами капиталға негізделген инвестициялар шеңберіндегі инновациялық 
экожүйелер жасалған. Сонымен қатар, инновациялық инфрақұрылым, кәсіпкерліктің даму 
деңгейі мен инновациялық іс – әрекет нәтижелері салаларына басымдық берілген.[2] 

Аймақтар және табыс деңгейі бойынша елдерді салыстыру салыстырмалы бәсекелестік 
мүмкіндіктерін көруге, басқару органдарына тиімділікті арттыру үшін маңызды қорытынды 
жасап, дұрыс шешім жасауға мүмкіндік береді. 

 
Кесте 1. Аймақтар бойынша инновациялық іс – әрекеттер[2] 

Аймақтық рейтинг 2014 ж. ЖИИ бойынша 
жалпы рейтинг 

Мемлекет 

Орталық және Оңтүстік Азия 
1 76 Үндістан 
2 79 Казақстан 
3 86 Бутан 

 
 Кестеде көрсетілгендей Қазақстан аймақ бойынша екінші орында тұрса, жалпы ЖИИ 
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деңгейінде 79-ші мемлекет екенін көруге болады. Ал табыс деңгейінің көрсеткіші бойынша 
жасалған инновациялық деңгейде алғашқы үштікке енбеген. Мұнда табыс деңгейінің орташа 
көрсеткішінен төмендігіне қарамастан, Молдова Республикасы, Монғолия елдері ЖИИ 
бойынша сәйкесінше 43-ші, 56-ші орындарда тұр.[2] Бұдан шығатын қорытынды, бүкіл әлем 
елдерінің инновацияның тиімділігін түсініп, оны өндіріске енгізіп, экономикасын жандыруға 
талпынып жатқанын байқауға болады. 

Сол себепті де, ел экономикасындағы инновациялардың туындауының, таралуының 
және пайдаланудың тиімді тетіктерін белсенді мемлекеттік реттеудің және қолдау жүргізудің 
инновациялық дамуды ынталандыру үшін қажеттілігі артып отыр. 

Осыған сәйкес, ҚР-ның Президентінің Жарлығымен «ҚР-ның үдемелі индустриалды – 
инновациялық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» 
ағымдағы жылдың 1 тамызында бекітілді. Аталған бағдарламада көрсетілгендей 
экономикалық саясат экономиканың теңдестірілген құрылымын жасауға және жаңа жұмыс 
орындарын ашуға бағытталатын болса [3], ал экономикалық саясаттың әлемде мойындалған 
ажырамас бөлігі   амортизациялық саясат болып табылады. 

Амортизациялық саясат – бұл негізгі капитал қайта жаңартылып отыратын механизм. 
Жалпы амортизация дегеніміз активтің амортизацияланатын құнын оның пайдалы қызмет 
мерзімі ішінде ұйым шығыстарына жүйелі түрде бөлу.  

Амортизация актив пайдалануға дайын болған сәттен бастап есептелінеді де, активті 
мойындау тоқтатылғанда оның есебі де жүргізілмейді.  

Соңғы уақытта ұзақ мерзімді активтердің амортизациясын есептеу үшін бухгалтерлік 
есепке алуда негізгі үш әдіс қолданылады: 

1.Түзусызықты немесе біркелкі әдіс. Бұл әдіс бойынша активтің амортизацияланатын 
құны әрбір кезеңде тең сомаларда шығынға жазылады.Ол мына формула арқылы шешіледі: 

Кезең ішіндегі амортизация = Амортизацияланған құн (Бастапқы құн – жойылу құны) / 
Пайдалы қызмет мерзімі 

2.Өндірістік әдіс. Бұл әдіс бойынша амортизация активті пайдалану кезеңінде ғана 
есептелінеді, яғни амортизация сомасы мен активтің өндірістік қуаты арасында тура 
байланыс бар. Формуласы төмендегідей: 

Амортизация нормасы = Амортизацияланатын құн / Активтің өндірістік қуаты 
Кезең ішіндегі амортизация сомасы = Амортизация нормасы  Өңдеп жасау көлемі 
3.Жеделдетілген амортизация әдісі (азайып бара жатқан қалдық әдісі). Бұл әдіс іс – 

қимылдар реттілігін сақтауды талап етеді: 
1)Амортизацияның үдетілген нормасын түзусызықты әдіс кезінде қолданылатын 

норманы екіге тең үдету еселігіне көбейту жолымен есептеу. 
2)Кезең ішінде амортизацияны анықтау. Ол мына формула бойынша есептелінеді: 
Алдыңғы кезеңнің соңындағы активтің қалдық құны  Амортизация нормасы[4] 
 Нарықтық экономикадағы амортизациялық саясаттың ерекшеліктеріне төмендегілерді 

жатқызуға болады: 
• екі жақты тұжырымдаманың болуы (экономикалық және салықтық); 
• негізгі капитал құнын шығынға жіберудің түрліше әдістерінің болуы (бірқалыпты, 

өндірістік, жеделтетілген).[5] 
  Амортизацияның экономикалық тұжырымдамасы бойынша капитал құнын 

шығындарға жатқызылуы экономикалық нормаларға негізделіп жүргізіледі. Және берілген 
жағдайда өндіріс физикалық немесе моральдық шығарылым болып, оның шынайлығымен 
көрінеді. Бұл өндіріс құралдарын қайта жаңартуды нәтижелі басқару үшін қажет болады. 

Амортизацияның салықтық тұжырымдамасының мәні негізгі капитал құнын салықтық 
норма бойынша шығарымға жіберілуінде. Амортизацияның салықтық нормалары салық 
алымының көлемін есептеу үшін қолданылады.[5]  

Амортизациялық саясаттың екінші ерекшелігі болып табылатын амортизациялық 
сомаларды анықтау әдістерін жоғарыда қарастырып өттік. Ондағы үшінші әдіс -
амортизацияны жеделдетіп есептеу әдісінің жүргізілуі қазіргі таңда өзектілігімен 
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ерекшеленіп отыр.  
Салықтық тұжырымдамаға сай жеделдетіп есеп жүргізу әдісі инвестицияларды 

ынталандыруға бағытталады және негізгі капиталды жаңарту үрдісінде белсенді құрал болып 
табылады. Сонымен қатар, амортизация жеделдетілген әдісі бойынша ҚР-ның «Салық 
Кодексінің» 120-бабының 6-тармағында тіркелген активтер бойынша шегерімдер 
көрсетілген: «ҚР-ның аумағында алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер 
бойынша жер қойнауын пайдаланушы пайдаланудың бірінші салықтық кезеңінде осы 
тіркелген активтерді жылдық жиынтық табыс алу мақсатында кемінде үш жыл пайдаланған 
жағдайда амортизацияның екі еселенген нормалары бойынша амортизациялық аударымдар 
есептеуге құқылы.»[6] 

Салық Кодексінің 120-бабына сәйкес салық салынатын табысты есептеу мақсатында 
амортизация мына формула бойынша анықталады: 

Амортизация = салық кезеңінің соңына ТҚТ  Амортизация нормасы 
Мұндағы ТҚТ – топтың (кіші топтың теңгерімі) құндық теңгерімі 
Әрбір кіші топ, топ бойынша амортизациялық аударымдар амортизация нормаларын 

қолдану жолымен анықталады, бірақ Салық Кодексіне сай белгіленген нормадан жоғары 
емес. 

 
Кесте 2.Салықтық есепке алу мақсатындағы амортизация нормалары [6] 

 Белгіленген активтер атауы Амортизациян
ың шекті нормасы 

(%) 
 Мұнай, газ ұңғымаларын және тарату 

құрылғыларын қоспағанда, ғимараттар, құрылыстар 
10 

І 
Мұнай-газ өндіру машиналары мен жабдығын, 

сондай-ақ ақпаратты өңдеуге арналған компьютерлер 
мен жабдықты қоспағанда, машиналар мен жабдық  

25 

ІІ 
Ақпаратты өңдеуге арналған компьютерлер мен 

жабдықтар 
40 

V 
Басқа топқа, соның ішінде мұнай, газ 

ұңғымаларына, тарату құрылғыларына, мұнай-газ өндіру 
машиналары мен жабдығына қосылмаған белгіленген 
активтер 

15 

Жеделдетілген амортизация экономикалық өсуді қамтамасыз ету үшін өндіріске көмек 
береді. Сондай-ақ, өндірушілер мен басқа да тұлғаларға салықтық төлемдердін жасай 
отырып, кәсіпкерлік инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді.    

Осыған тұрғыда, жеделдетілген амортизация мен салықтық түсімдер байланысының 
инвестициялық ынталандыруға әсерін қарастырайық. Орыс экономисті Т.А.Агапова 
инвестицияларды ынталандырудың аймақты механизмін қарастыруда, яғни жеделдетілген 
амортизация мен салықтық демалыстарды бірдей қолдану кезінде, тиімсіз жағдайлар 
туындайтынын көрсеткен.[7]  

Амортизация мөлшерін көтергенде инвестициялаудың оптималды деңгейі төмендейді 
және бұл инновациялық бизнес бойынша жобаларды ертерек қаржыландыруға әкеледі. 
Сонымен бірге, инвестордың болашақ бизнестен күтетін табысы ұлғаяды. Бұл жерде 
амортизация мөлшерінің ұлғаюын жаңа инновациялық кәсіпорын құруға мүмкін болатын 
инвестицияны тартуды ынталандырылу ретінде қарастыруға болады. 

Амортизация мөлшерінен түсетін келтірілген салықтық түсімдерін күту тәуелділігі 
күрделі болып табылады. Тәуекелділіктің мұндай түрі инвестициялық жобалардың екі 
түрімен анықталады.Оны мына график арқылы көруге болады. 
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 1 график. 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мұндағы (1) α = α (γ) (2)  α = α (γ)  
Бірінші аймағында, амортизация нормасының ұлғаюы келтірілген салықтық 

түсімдердің төмендеуіне әкеледі. Осыған байланысты бұл аймақта бюджет пен инвестордың 
мүддделері қарама – қарсы болады.  

Егер де бизнес жобасының параметрі үшінші аймаққа түсетін болса, онда амортизация 
мөлшерінің ұлғаюы келтірілген салық түсімдерінің өсіміне алып келеді. Мұнда бюджет пен 
инвестор мүддесі келісімді болады. Сондай-ақ, инновациялық бизнестің инвестициялық 
жобаларды әрқашан мүдделердің келісімді болатын аймағына сәйкес орналасады. 

Екінші аумақта келтірілген салықтық түсімдердің сипаттамасы амортизация 
мөлшерінің көлеміне қатысты болады. Егер де амортизация мөлшері ең жақсы маңызын 
көтермесе, онда амортизация мөлшерінің ұлғаюы келтірілген салықтық түсімдердің өсіміне 
алып келеді. Сонымен қатар, егер де амортизация көп болса, онда амортизация мөлшерінің 
ұлғаюы бюджетке түсетін салықтық түсімдердің төмендеуіне соқтырады.[7]    

Жаңа технологияны дамытуда амортизациялық саясаттың жеделдетілген әдісін 
пайдаланған тиімді әрі дұрыс шешім. Осы тұста мемлекеттің салықтық есептік түрде 
амортизациялық аударым үшін активтерді топтарға бөле отырып, мөлшерлеме қоятынын 
жоғарыда айтып өттік. Бұл мөлшерлеме активтердің кейбір түрлеріне амортизациялық 
аударымдарды жеделдетілген түрде аударуға септігін тигізеді. Алайда, мемлекет 
инновацияны жасаушы кәсіпорынға амортизациялық аударудың тиімді әдістерін өздеріне 
қолайлысын таңдап алуына мүмкіндік беруі қажет. Себебі, бұл саясатты жеделдетілген түрде 
жүргізгенде оларда белгіленген мерзім болады. Осы мерзім ішінде олардың негізгі 
қорларының жылдық жиынтық түсімі ұлғаяды, негізгі қорлардың жаңартылуы 
жеделдетіледі, салынатын салық мөлшері азаяды. Нәтижесінде қаржының инфляцияға 
ұшырауына тосқауыл қойылады.  

Қорыта айтқанда, жаһандық деңгейдегі индустриалды – инновациялық негізі мықты 
экономиканы қалыптастыруда барлық тиімді әдіс - тәсілдерді зерттеп, зерделеу арқылы 
қолданысқа енгізу қазіргі таңда еліміз үшін қажетті. Ал оны ғылыми негіздеп, өндіріске 
енгізу осы саладағы кәсіби мамандардың жауапкершілігінде деп білеміз.        
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Основная цель контроллинга заключается в предоставлении менеджерам актуальной, 
ориентированной на результат и ликвидность информации, обеспечивающей улучшение 
процедур, настроенных на достижение результата общей системы целей предприятия. 
Главной задачей контроллинга является системно-интегрированная информационная, 
аналитическая, инструментальная и методическая поддержка руководства для обеспечения 
долгосрочного существования и развития предприятия 

Введение контроллинга в процесс координирования деятельности предприятия дает 
потенциал:  

− предусмотреть возможные экономические проблемы предприятия и своевременно 
принимать адаптивные меры в условиях многомерной конкуренции; 

− предоставить надежную, проанализированную информацию административному 
персоналу для выполнения решений управления бизнесом в соответствии с поставленными 
целями; 

− исключить наличие «узких мест» в деятельности предприятия; 
− способность быстро реагировать на изменения, происходящие во внешней среде: 

спрос покупателей, изменение цены у конкурентов и т.д.; 
− постоянно получать необходимые сведения из бухгалтерии, экономического и 

финансовых отделов, отдела маркетинга и службы сбыта и оперативно менять 
аналитическую информацию.  

Особенностью казахстанской модели контроллинга является разграничение 
финансового, управленческого и налогового учетов; в сравнении с американской и немецкой 
моделями, где отсутствуют четкие различия и урегулирование со стороны государства, в 
Казахстане со стороны государства мы наблюдаем постоянный контроль, так как в нашей 
стране преобладает роль государства в управлении развитием экономики через 
законодательное и нормативное регулирование в основном финансового сектора.  

        Благоприятным моментом для начала построения системы контроллинга является 
появление первых слабых сигналов о возможных рисках для перспективного успешного 
функционирования организации [1,26с]. Контроллинг позволяет установить контроль за 
достижением как стратегических, так и тактических целей деятельности фирмы. В системе 
управления он отслеживает движение предприятия к намеченной стратегической цели своего 
развития. Для этого фиксируются качественные (предотвращение кризисных ситуаций) и 
количественные (объем и структура оборота, структура и величина расходов, отношение 
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прибыли к капиталу, объем заемных средств, платежеспособность, конкурентоспособность 
товаров и услуг, численность персонала, число партнеров) цели предприятия [2]. Определим 
основные задачи контроллинга: - планирование - определение действий, необходимых для 
достижения оперативных и стратегических целей, т.е. превращение целей предприятия в 
планы; - управленческий учет (на наш взгляд, ключевой элемент подсистемы контроллинга) 
- отражение в удобной форме финансово-хозяйственной деятельности предприятия в ходе 
выполнения плана. Он ориентирован на внутренних пользователей информации, в отличие 
от учета бухгалтерского или налогового; - организация потоков информации внутри 
предприятия; - мониторинг процессов, проходящих на предприятии, в необходимом 
временном режиме; - контроль - оценка свершившегося и соответствия фактических 
показателей плановым [3,.48-51 с]. 

Главной отличительной чертой контроллинга является то, что он объединяет весь 
комплекс инструментов, используемых для планирования. Назначение оперативного и 
стратегического контроллинга интегрируется в службе контроллинга. Контроллинг 
формирует и предусматривает возможные варианты схем развития и предвидения 
деятельности предприятия, здесь совершается координация всех этапов планирования. Эту 
функцию контроллинг на предприятиях может осуществлять двумя способами: 1) либо 
служба контроллинга полностью берет на себя функцию планирования; 2) либо служба 
контроллинга может регулировать и интегрировать функции планирования, выполняемые 
структурными подразделениями предприятия [4]. 

Контроллинг как система подразделяется на:  
• стратегический (делать правильное дело);  
• оперативный (делать дело правильно);  
• диспозитивный (что делать, если дело делается неправильно) [5, 159 с.]. 
Стратегический контроллинг рассчитан на длительную перспективу, решает вопросы 

обоснованности стратегических планов. Функции стратегического контроллинга 
обеспечивают стратегию развития предприятия, обосновывают его взаимодействий с 
окружающей средой. При этом посредством контроллинга своевременно устанавливаются 
причины, вызывающие отклонения от заданной стратегии и вносятся необходимые 
коррективы, чтобы исключить возникновение непредвиденных оперативных недостатков. 

Оперативный контроллинг направлен на создание системы управления достижением 
текущих целей предприятия, а также принятие своевременных решений по оптимизации 
соотношения «затраты – прибыль» и для поддержки оперативных решений по недопущению 
кризисного состояния. 

Диспозитивный контроллинг – это план-фактное сопоставления оперативного плана, 
выявление отклонений и принятие решений об обратном воздействии на бизнес-процессы, в 
случае, если выявленные отклонения ставят под сомнение достижение оперативных целей. 
Т.е. в процессе диспозитивного контроллинга для достижения оперативных целей 
предлагаются мероприятия по изменению диспозиции текущего состояния деятельности 
компании [6, 61 с]. 

     В практике казахстанских предприятий сложилась однотипная структура 
организации финансовой службы - это бухгалтерия, плановый отдел и финансовый отдел. В 
функции бухгалтерских служб входит сбор, регистрация и учет сведений об имуществе и 
источниках образования имущества предприятия, а также составление финансовых отчетов 
для их предоставления внешним пользователям. Планово-экономические отделы 
занимаются, в основном, проведением калькуляции продукции, а также планированием 
затрат на производство. Существующие на промышленных предприятиях финансовые 
отделы, отвечают за печать платежных поручений, выставление счетов и счетов-фактур. 
Помимо этого, финансовые отделы отслеживают суммы расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, а также задолженности покупателей и заказчиков предприятия. Бывают 
случаи, когда, наблюдая за остатками по задолженности покупателей или заказчиков и 
задолженности поставщикам у бухгалтерии и финансового отдела в части учета 



4400 

пересекаются, а бывают ситуации, когда остатки по ним не совпадают. Такая текущая 
ситуация на казахстанских предприятиях является источником следующих проблем 
организации управления финансами предприятия:  

1. Низкая оперативность информации и, как следствие, растянутость во времени 
планирования на предприятии.  

2. Процесс планирования на предприятиях начинается от производства, а не от сбыта 
продукции, соответственно, при планировании используется себестоимость произведенной, а 
не реализованной продукции. 

 3. Отсутствие разделения между управлением прибылью и управлением денежными 
средствами. 

 4. Использование прямых и накладных затрат, а не переменных и постоянных. Не 
используются показатели «вклада на покрытие», «операционный рычаг». 

 5. Низкая культура анализа достижения целей. Получение прибыли часто является 
единственной целью компании [7].  

Эти проблемы не всегда могут быть решены в пределах ранее находивших применений 
технологий управления. Все это приводит к необходимости внедрения в Казахстане 
контроллинга.  

Успех деятельности предприятия, внедрившего контроллинг, зависит от умелого 
взаимодействия с управленческим персоналом предприятия, его внешними контрагентами. 
Необходимость появления на современных предприятиях такого явления, как контроллинг, 
можно объяснить следующими причинами: 

 - повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные требования к 
системе управления предприятием; - смещение акцента с контроля прошлого на анализ 
будущего;  

- увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение гибкости 
предприятия;  

- необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внешней и 
внутренней средах предприятия; 

 - необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости 
предприятия и избежанию кризисных ситуаций; 

 - усложнение систем управления предприятием требует механизма координации 
внутри системы управления; 

 - информационный бум при недостатке релевантной (существенной, значимой) 
информации требует построения специальной системы информационного обеспечения 
управления; - общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей знания 
и человеческой деятельности [8,192 с.]. 

Контроллинг нужно приспособить к условиям казахстанского рынка, к его специфике 
частой непредсказуемости. Только такой путь позволяет защитить предприятие, 
гарантировать персоналу постоянную работу приличную оплату труда, обеспечивать 
постоянные выплаты дивидендов их владельцам, а государству – налогов. Контроллинг 
можно назвать системой подготовки предприятия к приближению наиболее возможных 
событий.  

В целом контроллинг направлен на совершенствование управления предприятием, 
внедрением новых форм управления.  

Большинство казахстанских компаний испытывают трудности с процессом реализации 
выпускаемой продукции. Рыночные цены на оборудование, арендуемое имущество, сырье и 
материалы, электроэнергию растут, как правило, быстрее, чем цены на производимую 
продукцию. Отсюда уменьшается прибыль предприятия и приходится постоянно 
производить анализ, какой материал покупать, где, у какого производителя, по какой цене и 
т.д., следовательно, необходимо внедрять контроллинг, который позволит найти наиболее 
приемлемые альтернативные варианты действий, сохранить свои позиции на рынке, 
получать максимальную прибыль для конкретных условий. 



4401 

Таким образом, контроллинг – это комплексная система управления организацией, 
которая получила свое развитие во всех экономически развитых странах, и является новым 
этапом в развитии экономики Казахстана. 
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Бағаның өсуімен мінезделетін экономикалық құбылыс өзімен бірге пропорционалды 

түрде ақшаның сатып алу қабілеттілігінің төмендеуімен бірге жүріп отырады. 
Жалпы инфляцияны біз қағаз ақша айналымына негізделген экономикаға тән және 

ұдайы өндіріс процесінің бұзылуы негізінде қарастырамыз. Инфляция ең алдымен тауар 
бағаларының өсуі және шетел валюталарының қымбаттауы ретінде көрінеді.  

Сол себепті инфляция - бұл елде айналымдағы қағаз ақша көлемінің тым көбейіп кетіп, 
оның ақша тауары жөнінде құнсыздануына ұласуы және соның салдарынан тауар бағасының 
өсуі. 

Тарихқа сүйенетін болсақ,инфляция қазіргі заманда пайда болмаған,ол бұрындары да 
тіпті көлемі жағынан аз болса да экономикада орын алып отырған.Бірақ қазіргі заман қағаз 
ақшаларының заманы болғандықтан оның құнсыздануы экономикамызда жиі орын алуда. 
Сонымен қатар,инфляция қазіргі кезде тек қана ақшалай операциялардың ықпалында 
емес,онымен қоса ақшалай емес факторлардың да ықпалында болып отыр. 

Олай болса,инфляцияға ықпал ететін факторларды анықтау үшін оны біз екі топқа 
жіктейміз: 

1.Тікелей ақша қозғалысымен байланысты факторлар: 
-  тауарлық ресурстармен жабдықталмаған бюджет тапшылығын қолма – қол ақшамен  

жабу мақсатындағы шамадан тыс эмиссия; 

http://www.cfin.ru/management/controlling/controlling_overview.shtml
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-  қолма –қол ақшасыз эмиссиямен бірге жүретін экономиканың кредитпен қанығуы ; 
-  ұлттық валюта бағамын қолдау үшін елдің Ұлттық банкі еркін айырбасталатын 

валюталарды сатуы немесе сатып алуы. 
2.Ақша қозғалысымен байланысты емес факторлар: 
-  салықтық саясат; 
-  баға саясаты; 
-  шаруашылық жүргізудегі шығындар тетігі; 
-  мемлекеттін сыртқы экономикалық қызметі.  
Ұзақ уақыт бойы инфляцияны монетарлық құбылыс деп санай отырып, ол ақшаның 

құнсыздануы мен тауар бағаларының өсуі тұрғысында түсіндіріліп келді. Әлі де бірқатар 
шетелдік авторлар инфляцияны экономикада бағаның жалпы деңгейінің артуы ретінде 
анықтайды. Алайда инфляцияның тауар бағасының өсуінде көрінгенімен оны тек таза ақша 
феноменіне жатқыза салуға болмайды. Бұл нарықтық шаруашылықтың түрлі 
сфераларындағы ұдайы өндірістің сәйкессіздігінен туатын күрделі әлеуметтік-экономикалық 
құбылыс. Инфляция әлемнің көптеген елдеріндегі экономиканың қазіргі дамуының ең өткір 
проблемаларының бірі болып есептеледі.Бүгінде инфляция бағаның өсуі нәтижесінде 
ақшаның сатып алу жарамдылығының құлдырауымен ғана емес, сонымен бірге елдің 
экономикалық дамуының жалпы қолайсыз ахуалымен де байланысты. Инфляцияға өндіріс 
пен өткізу сферасындағы әртүрлі факторлар тудырған өндіріс процесінің қарама-
қайшылықтары себепші болады. 

Инфляциялық процестің қуаттылығын бағалауды және инфляцияның түрлерін 
мынандай критерийлер бойынша ажыратылады:  
- Баяу - баға жылына 10 пайызға өскенде; 
- Өшірмелі -  баға 100 пайыз шегінде өскенде ; 
- Әсіре – баға жүздеген пайызға өскенде, 

 Қазақстандағы инфляция ақша массасының молдық себебінен туындайды,соның 
нәтижесінде монополиялық және олигополиялық бағаның шарықтау шартына байланысты 
экономиканы мемлекеттік реттеу пен бәсекелестік іс - жүзінде болмайды. 

Инфляция – бұл стихия,демек кез-келген стихияны орынды басқара білу 
керек.Бірақ,инфляция қарқынын төмендету шараларын қолдану үшін оның құбылысын 
нақты түсіне біліп,даму себептерін анықтай білу қажет. 

Қазақстанда инфляцияның пайда болуы мен өсуіне себеп болған факторлар:  
- қоғамдық өндірістің терең деформациясы мен диспропорциясы;  
- экономиканың құрылымдық ауытқуы;  
- ұлттық өнімді бөлудегі нақты өзгерістер;  
- тауар өнімдерін өндірушілердің монополизмі;  
- мемлекеттік бюджеттің ақшасын тиімсіз пайдалану, 
- ақшалай жүйенің бұзылуы және елде қаржы шиеленісуін құру;  
- айырбас үрдістерінің табиғилануы;  
- халықтың мүліктік қабаттасуының күшеюі;  
- милитаризацияланған экономика;  
- инвестициялардың қысқаруы; 
- тауарлар мен қызмет көрсетулерге бағалардың әркелкі өсуі . 
Қазақстандағы инфляциялық тетіктердің іс-қимылы мемлекеттік  қаржыландырылумен 

және жеңілдік несиелендірумен ынталандырылды. Бағаны либерализациялау және өндірісті 
қысқарту кезінде осыған ерген жалақыны көтеру сұраныс инфляциясының өндірістің 
шығындар инфляциясына қайта өсуіне әкелді. 

Қазақстан Республикасының президенті өзінің жолдауында былай деп кеткен: «Ақша – 
кредит саясатының негізгі мақсаты –инфляцияны тежеуді қамтамассыз ету. Бұл мақсатқа 
жету жолындағы жауапкершілік Ұлттық банк пен үкіметке жүктеледі.Олардың қолында сол 
үшін барлық өкілеттіктер мен құралдар бар».  
  2007 жылдың аяғы мен 2008 жылдың басында ҚР тоқырау болды.Бұл тоқыраудың 
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себебі азық-түлік, жеміс жидектің бағасы бір сәтте өсіп кеткені. Мұндай жағдай әлемдік 
рынокта болып жатқан құбылыстар Қазақстанға да әсер етпей қоймасы анық. Міне осы 
жағдайда Қазақстан бірнеше шаралар қолданып инфляция деңгейін төмендетті. Алдыңғы 
жылы инфляция деңгейі 7,4 пайызды құраған, ал сол дағдарыс кезінде 80,2 пайызды құраған. 

Инфляцияның өрістеп, күшеюі эканомикалық және қарама-қайшылықтарды 
асқындырып жіберетіндігінен мемлекет инфляцияны жою және ақша айналысын 
тұрақтандыруға арналған шаралар қолдана бастайды.  
  Инфляция кезінде мемлекет іс-қимылының екі нұсқасы болады:  
1. Бейімделу саясат жүргізу немесе инфляцияға бейімделу. Бұл кезде табыстарды, жалақыны, 
компаниялар мен фирмаларды қысқа мерзімде жобаларды өткізеді.  
2. Инфляцияны төмендету немесе басу жөнінде инфляцияға қарсы шаралардың кешенін 
жүргізу.  
 Қазақстандағы инфляцияның ерекшелігі биліктегі адамдардың қабылдап,күш салып 
отқан шараларына қарамастан тұрақты, инфляцияның әжептәуір жоғары деңгейде екенін 
көрсетіп отыр. 

Сурет – 1. 
Қазақстандағы 1998-2014 жылдар аралығындағы инфляция деңгейі.( 
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1998 жылы инфляция 1,9 пайызға дейін төмендеді. Бағаның келесі өсу қарқыны 1999 

және 2007 жылы қайталанды. Ал қазіргі экономикалық дағдарыс жағдайында келесі 
инфляция айналымы енді қашан қайталанатынын дөп басып айту қиын. Ол шикізат 
ресурстарының әлемдегі бағасына, теңгенің нығаюы деңгейі мен оның қазақстандық 
өндірушілерге тигізетін әсеріне байланысты болмақ. 

Ал 2013 жылы тауар мен қызмет бағасы 1995 жылмен салыстырғанда 503,6 пайызға 
қымбаттаған. Оның ішінде азық-түлік бағасы – 490 пайызға, азық-түлік емес тауарлар – 302,1 
пайызға және ақылы қызмет 1 мың 191,4 пайызға өскен. Егер 1995 жылы сиыр етінің бір 
килограмының орташа бағасы елде 102 теңге  болса, былтыр желтоқсан айында ет 1 мың 186 
теңгеден сатылды. Демек ресми статистика деректеріне сүйенсек, қазір қазақстандықтардың 
тұрмыс-тіршілігі 1995 жылмен салыстырғанда бес еседен көп қымбаттаған.  

  Кесте – 1. Қазақстандағы 2011 – 2014 жылдардағы тауарлар мен қызметтер үшін 
салыстырмалы көрсеткіштер (пайызбен) 
Жыл Ағымдағы жылдың желтоқсан айына Алдыңғы жылға 

Тауарлар 
мен 

қызмет 
тер 

Тауарлар Ақылы 
қызмет

тер 

Тауарлар 
мен 

қызмет 
тер 

тауарлар Ақылы 
қызмет 

тер 
Азық-
түлік 

Тағам 
дық емес 

Азық-
түлік 

Тағам
дық 
емес 

2011 107,4 109,1 105,3 107,3 108,3 111,9 105,4 106,8 
2012 106,0 105,3 103,5 109,3 105,1 104,5 104,3 106,8 
2013 104,8 103,3 103,3 108,0 105,8 104,3 103,1 110,6 
2014 107,4 108,0 107,8 106,4 106,7 106,6 106,9 106,7 
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Кесте – 1–ге сәйкес статистика агенттігінің мәліметтері бойынша, 2011 жылы инфляция 
7,4 пайызды құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы 9,1 пайызға, азық-түлікке жатпайтын 
тауарлардың бағасы - 5,3 пайызға, ақылы қызмет бағасы - 7,3 пайызға қымбаттады. 2012 
жылы инфляция деңгейі 6%-ды құрады. 2011 жылмен салыстарғанда бұл көрсеткіш 1,4% -ға 
төмен. Бұл негізінен ақылы қызметтердің 6,8%-ға,азық-түліктердің 5,3%-ға,тағамдық емес 
тауарлар 3,5% -ға қымбаттауы салдарынан болып отыр. 2013 жылы инфляция деңгейі 4,8% - 
ды құрады. 2012 жылмен салыстырғанда 1,2% - ға төмен.Негізінен ақылы қызметтер 8,0 %– 
ға,азық-түлік және тағамдық емес тауарлар 3,3% – ға жоғарылаған. Ал 2014 жылы елімізде 
инфляция деңгейі 7,4% болды.Оның ішінде азық – түліктер 8,0 %-ға,тағамдық емес тауарлар 
7,8 %-ға,ақылы қызметтер 6,4 %– ға қымбаттаған.Бұл жылы 2013 жылмен салыстырғанда 
2,6% - ға күрт жоғарылап кетті.Бұған себеп болған азық – түліктің,тағамдық емес 
тауарлардың қымбаттағаны және де бағам айырмасы, оның ішінде АҚШ долларының 
қымбаттап,Ресей рубльінің арзандап кеткені біздің елімізге кішкене болса да өз ықпалын 
тигізгендігінде. 

Бәрімізге белгілі,макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етудің негізі 2012-
2016 жылдары жылдық инфляцияның деңгейiн жоспарланған 6,0-8,0% дәлізінде ұстап тұру 
болып табылады. 

Ішкi бағалардың өсуіне жол бермеу үшiн Үкiмет пен Ұлттық Банк белсендi жұмыс 
жүргізетін болады. 

Елдегi бағаның тұрақтылығы үшiн негiзгi әлеуетті iшкi қатер тауарлар мен 
қызметтердiң жекелеген нарықтарында бәсекелестiктің төмен және жеткiлiксiз деңгейi 
болып табылатынын ескере отырып, Үкiмет азық-түлiк тауарларының iшкi нарығын дамыту 
жөнінде, олардың өндiрiсiн және сақталуын қоса алғанда, шаралар қабылдайтын болады. 

Азық-түлiк нарығында бағалардың күрт өсуіне жол бермейтін шаралардың бiрi азық-
түлiк тауарына бағалардың болжамды дәлізін және әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк 
тауарларына бөлшек баға өлшемiнiң және оларға ішкі жол берілетін бөлшек бағалардың 
мөлшерін белгілеу жолымен оларды болжамдауды айқындау болып табылады.  

Азық-түлiк нарығында баға тұрақтылығын қамтамасыз ету нарықтық тетiктердi 
қолдана отырып азық-түлiк нарығын реттеу бойынша шаралар шеңберiнде жүзеге 
асырылатын болады.  Ол өңірлер деңгейінде азық-түлiк тауарларының тұрақтану 
қорларының қалыптастырылуын және майлы дақылдардың, көкөнiстердің, егiс алаңдарының 
ұлғаюы, жылыжайлар мен көкөнiс қоймаларын салуды және жұмыс істеп тұрғандарын 
жаңғыртуды көздейді. 

Ішкі нарықты көрші мемлекеттерден жеміс-көкөніс  импортын ұлғайту жолымен 
жеміс-көкөніс өнімдерімен толтыруға, отандық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер 
үшін апта сайын азық-түлік жәрмеңкелерін ұйымдастыру тәжірибесін жалғастыруға, көтерме 
және бөлшек-сауда  азық-түлік нарықтары мен сауда инфрақұрылымын одан әрі дамытуға 
бағытталған  іс-шараларды іске асыру жалғасатын болады. 

Бәсекелестікті қорғау, жосықсыз бәсекелестікті, баға жөніндегі сөз байласуды, нарық 
субъектілерінің өздерінің басым жағдайларын асыра пайдаланушылығын, бағаның алып-
сатарлық өсуін анықтау және алдын алу, өнім өндірушілер мен түпкілікті тұтынушылар 
арасындағы делдалдық буынды қысқарту жұмысы күшейтілетін болады.    

  Сезімтал нарықтар, соның ішінде  мұнай өнімдері мен азық-түлік тауарлары 
нарығының мониторингі және талдау жұмыстары жалғасатын болады. Монополияға қарсы 
заңнаманың бұзылу фактілері анықталған жағдайда монополияға  қарсы назар аудару 
шаралары қолданылатын болады. 

Үкiмет инфляция деңгейiнiң жалпы өсуiнде табиғи монополиялар субъектілері 
қызметiне тарифтердің өсіміне шекті жол берілетін мәндерді жыл сайын белгілейтін болады. 

Ұлттық банк бiр жағынан инфляциялық күтулердi төмендетуге және екінші жағынан 
экономикалық белсендiлiктi қолдауға бағытталған ақша-кредит саясатын жүргізетін болады. 

Қазіргі таңда,болжамдалған жоспарлар бойынша елімізде жылдық инфляция деңгейі 
6,0-8,0% дәлізінде тұр деуге болады. 
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События после отчетной даты являются важным подтверждением, на которое 

руководство опирается в своей оценке возможности применения допущения о 
непрерывности деятельности компании при составлении бухгалтерской отчетности. 

Значение отражения событий после отчетной даты велико, так как умолчание о них 
может повлиять на решения, принимаемые пользователями бухгалтерской отчетности. То 
есть, не отражение в отчетности существенных событий после отчетной даты приводит к 
недостоверности бухгалтерской отчетности. Игнорирование последствий событий после 
отчетной даты может привести к неправильным выводам о финансовом состоянии и 
потенциале компании, а также к принятию пользователями неправильных управленческих 
решений.  

Аудит событий после отчетной даты является важным этапом аудиторской проверки. В 
процессе проведения аудита последующих событий аудитор должен оценить влияние этих 
событий на бухгалтерскую отчетность аудируемой компании и на аудиторское заключение. 

Рассмотрением вопросов относительно событий после отчетной даты в бухгалтерском 
учете и аудите, определением их влияния на достоверность финансовой отчетности 
занимались Петрик Е.А., Генералова Н.В., Виноградова М.О.,Петренко С.Н., Огийчук М.Ф. и 
т.д. [1,2,7-9]. Однако, ключевыми аспектами в работах авторов является  раскрытие 
необходимости учета и отражения событий после отчетной даты, их классификация, 
обобщенная техника аудита. При этом недостаточно уделяется внимания детализации  
механизма аудита событий после отчетной даты и их влияния на форму и содержание 
аудиторского заключения. 

Целью данного исследования является раскрытие сущности событий после отчетной 
даты на основе анализа законодательной базы, выделение ключевых аспектов и 
формирование перечня событий, требующих корректировки после даты баланса, а также 
формирование методического подхода к определению влияния оценки событий после 
отчетной даты на форму и содержание аудиторского заключения. 

Основными нормативными документами аудита событий после отчетной даты в 
Украине являются МСА 560 «Последующие события», МСБУ 10 «События после даты 
баланса», а также П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах». 
Данные документы по-разному трактуют определение «события после отчетной даты». В 
этом контексте считаем необходимым проведение сущностного анализа исследуемого 

http://www.kazakh.ru/
mailto:haos666@list.ru
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термина на национальных и международном уровнях (табл. 1). При этом следует отметить, 
что Международные стандарты аудита, предоставления уверенности и этики в Украине 
приняты в качестве национальных.  

Анализируя национальные и международные нормативные документы относительно 
трактования термина «события после отчетной даты (последующие события)», отметим, что 
ключевыми датами в определении являются: дата окончания отчетного периода, дата 
подписания аудиторского заключения, дата баланса, дата утверждения финансовых отчетов 
управленческим персоналом. Термин «дата баланса» считаем некорректным, поскольку 
события, требующие корректировки, могут влиять не только на показатели на дату  

 
Таблица 1 

Сущностный анализ термина «последующие события» на национальных и 
международном уровнях нормативного регулирования учета и аудита 

Нормативны
й документ 

Определение  Ключевые даты Комментарий 
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Международный уровень нормативного регулирования 

М
С

А
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60
 «

П
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ти
я»

 [1
1]

* 

События, возникающие 
между датой 
финансовой отчетности 
и датой аудиторского 
отчета (заключения), 
так и фактов, 
обнаруженных после 
даты подписания 
аудиторского отчета 
(заключения). 

+ +   Также 
фигурируют 

факты, 
выявленные 

после 
подписания 

аудиторского 
заключения 
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 [3

] Это  благоприятное  и  
неблагоприятное  
события, которые 
происходят с даты 
баланса до даты 
утверждения 
финансовых отчетов к 
выпуску. 

  + + Рассматривают
ся и 

учитываются 
как 

благоприят-
ные, так и 

неблагоприят-
ные события 

Национальные уровни нормативного регулирования 
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Это событие, которое 
происходит между 
датой баланса и датой 
утверждения 
руководством 
финансовой 
отчетности, 
подготовленной к 
обнародованию, 
которое повлияло или 
может повлиять на 
финансовое состояние, 
результаты 
деятельности и 
движение средств 
предприятия. 

  + + Основным 
критерием для 
определения 
дальнейшего 

события 
является его 
способность 
повлиять на 
состояние и 

деятельность 
предприятия 
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Термин используется 
для обозначения 
событий, 
происходящих с 
момента окончания 
отчетного периода до 
даты подписания 
аудиторского 
заключения, так и 
фактов, обнаруженных 
после даты подписания 
аудиторского 
заключения. 

+ +   Также 
учитывают 

факты, 
обнаруженные 

после даты 
подписания 

аудиторского 
заключения 
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[5
] Событием после 

отчетной даты 
признается тот факт 
хозяйственной 
деятельности, который 
оказал или может 
оказать влияние на 
финансовое состояние, 
движение денежных 
средств или результаты 
деятельности 
организации и который 
имел место в период 
между отчетной датой 
и датой подписания 
годовой бухгалтерской 
отчетности. 

+   + Основным 
критерием для 
определения 
дальнейшего 

события 
является его 
способность 
повлиять на 
состояние и 

деятельность 
предприятия 
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Событием после 
отчетной даты 
признается тот факт 
хозяйственной 
деятельности, который 
повлиял или может 
оказать влияние на 
финансовое состояние, 
движение денежных 
средств или результаты 
деятельности 
организации и который 
имел место в период 
между отчетной датой 
и датой подписания 
годовой бухгалтерской 
отчетности. 

+   + Основным 
критерием для 
определения 
дальнейшего 

события 
является его 
способность 
повлиять на 
состояние и 

деятельность 
предприятия 

 
составления бухгалтерского баланса, но и на показатели других форм отчетности, а 

также изменения концептуальной основы ее составления. Термин же «дата подписания 
годовой бухгалтерской отчетности» требует уточнения, поскольку не совсем понятно, или 
это дата утверждения финансовой отчетности, или  - дата выпуска финансовой отчетности. 

Нормативные документы по учету [3-4,9] определяют события после отчетной даты как 
события, возникшие в период между отчетной датой (датой баланса) и датой утверждения 
финансовой отчетности; а документы, регулирующие аудиторскую деятельность [10, 11], - 
между датой окончания отчетного периода и утверждения аудиторского заключения. 
Акцентируем внимание, что термины «дата окончания отчетного периода (дата финансовых 
отчетов)», «дата утверждения финансовых отчетов управленческим персоналом», «дата 
подписания аудиторского заключения» во временном  ряду зачастую не совпадают. 

В этом контексте МСА 560  дает дополнительные пояснения из которых следует, что 
аудитор расценивает события после отчетной даты как такие, которые возникают между 
датой финансовой отчетности и датой аудиторского заключения, что не исключает 
дополнительного изучения фактов, обнаруженных после даты подписания аудиторского 
отчета (заключения). Бухгалтер же понимает под последующими события между отчетной 
датой и датой утверждения финансовых отчетов к выпуску (то есть дата утверждения 
финансовой отчетности и дата выпуска финансовой отчетности во временном ряду 
совпадают в случае, если аудит финансовой отчетности не проводится). 

Согласно МСБУ 10, рассматривая события после отчетной даты,  выделяют: 
а) события, свидетельствующие об условиях, существовавших на дату баланса 

(события, подлежащие корректировке после даты баланса);  
б) события, свидетельствующие об условиях, возникшие после даты баланса (события, 

которые не корректируют после даты баланса).                                                        
В процессе аудита финансовой отчетности на предмет достоверности и полноты 

отражения в ней событий после отчетной даты,  аудитор должен определить их влияние на 
отчетность, а также на форму и содержание аудиторского заключения. 

Рассматривая дальнейшие события с точки зрения Международных стандартов аудита, 
предоставления уверенности и этики, необходимо отталкиваться от даты подписания 
аудиторского заключения. В связи с этим выделяют: 

1. события, произошедшие до даты подписания аудиторского заключения; 
2. факты, произошедшие после даты подписания аудиторского заключения, но до даты 

публикации финансовых отчетов; 
3. факты, выявленные после даты публикации финансовых отчетов. 



4409 

Руководствуясь положениями МСА 560, в разрезе выделенных временных 
промежутков был разработан алгоритм влияния событий после отчетной даты на форму и 
содержание аудиторского заключения. 

Так, при выявлении событий, происходящих до даты утверждения аудиторского 
заключения, аудитор должен выполнить все необходимые процедуры по получению 
достаточных и соответствующих аудиторских доказательств того, что все события, 
требующие корректировки финансовой отчетности, были отражены. 

В зависимости от ограничений объема или наличия (отсутствия) расхождений с 
управленческим персоналом аудитор, составляет положительное или модифицированное 
аудиторское заключение. 

Если в период между утверждением аудиторского заключения и публикацией 
финансовых отчетов аудитору становится известным факт, который может существенно 
повлиять на финансовые отчеты, аудитор должен рассмотреть необходимость внесения 
изменений в отчеты, обсудить эти вопросы с управленческим персоналом и провести 
мероприятия соответственно обстоятельствам. 

В случае, если управленческий персонал согласен внести изменения в финансовые 
отчеты, аудитор должен выполнить необходимые в этих обстоятельствах аудиторские 
процедуры и предоставить управленческому персоналу новое аудиторское заключение 
относительно измененных показателей. Дата нового заключения не может быть раньше даты 
подписания (или утверждения) откорректированных финансовых отчетов. 

Если управленческий персонал отказывается внести изменения в финансовые отчеты, а 
аудитор считает это необходимым, и аудиторское заключение еще не предоставлено 
субъекту хозяйствования, аудитор должен выразить условно-положительное или 
отрицательное мнение. 

В случае, если аудиторское заключение уже предоставлено субъекту хозяйствовании 
аудитор должен предупредить управленческий персонал о недопущении представления 
финансовых отчетов и заключения третьим лицам. Если же финансовые отчеты будут 
опубликованы, то аудитор обязан провести мероприятия по ограничению своей 
ответственности за недостоверность отчетности. 

Если после публикации финансовых отчетов аудитору становится известным факт, 
который существовал на дату аудиторского заключения и который, если был бы известным 
на эту дату, заставил бы аудитора модифицировать заключение, профессионал должен 
рассмотреть, есть ли необходимость пересмотреть финансовые отчеты, обсудить эти 
вопросы с управленческим персоналом и провести мероприятия соответственно 
обстоятельствам. 

При согласии управленческого персонала, аудитор должен выполнить все необходимые 
в таких обстоятельствах аудиторские процедуры и предоставить новое (модифицированное) 
заключение. 

Таким образом, в аудите событиями после отчетной даты  расцениваются такие, 
которые возникают между датой финансовой отчетности и датой аудиторского заключения, 
что не исключает дополнительного изучения фактов, обнаруженных после даты подписания 
аудиторского отчета (заключения);  в учете же под последующими понимают события между 
отчетной датой и датой утверждения финансовых отчетов к выпуску (то есть дата 
утверждения финансовой отчетности и дата выпуска финансовой отчетности во временном 
ряду совпадают в случае, если аудит финансовой отчетности не проводится). Игнорирование 
или отказ от своевременного внесения корректировок по последующим событиям 
автоматически делает финансовую отчетность недостоверной, а следствия такого 
игнорирования существенно влияют как на содержание и форму аудиторского заключения, 
так и на правильность принятия управленческих решений пользователями финансовой 
отчетности. 
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В настоящее время проблема рационального использования энергетических ресурсов 

приобретает все большую актуальность для мирового сообщества, а ее решение становится 
стратегической  задачей для многих государств. Успешная политика  энергосбережения и 
повышения энергоэффективности обеспечивает энергетическую и экологическую 
безопасность страны. Казахстан поэтапно внедряет политику энергосбережения и 
энергоэффективности. Президентом Республики Казахстан от 23 января 2013 года поручено 
Правительству Казахстана обеспечить снижение энергоемкости внутреннего валового 
продукта не менее, чем на 10 % к 2015 году и 25 % к 2020 году.  Тем самым, 
энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства Казахстан. Учитывая  
опыт ряда стран,  в  частности,  пример японского законодательства в Казахстане создан 
единый государственный энергетический реестр, куда входят более 2 тыс. промышленных 
предприятий и 28 тыс. госучреждений (потребляющие энергетические ресурсы в объеме, 
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эквивалентом 1,5 тыс. и более тоннам условного топлива или 2 МВт установленной 
мощности в год). Согласно п.5. статьи 16. Закона РК «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» от 13 января 2012 г.: Субъекты Государственного энергетического 
реестра в обязательном порядке должны проходить энергоаудит, по итогам которого будут 
составляться планы мероприятий для обеспечения ежегодного снижения потребления 
энергоресурсов. 

В связи с этим, мы студенты школы Прикладных наук  Нового Экономического 
Университета им. Турара Рыскулова обратились к  руководству Университета  с 
инициативой о проведении  научного исследования  по разработке энергетического аудита в 
нашем университете.   Объектом  своего энергетического аудита мы выбрали один из 
корпусов  нашего Университета, а именно  корпус – УЛК- 2, в котором располагается  наш 
факультет. Проведение данного научного исследования заинтересовала нас еще тем, что:  во- 
первых , разумное использование энергии является одной из самых острых проблем 
современности. Запасы основного  углеводородного сырья истощаются и не возобновляются. 
Приблизительно 70% угля и вся нефть будут использованы к середине 21 века. Сжигание 
этого количества приведёт к удвоению содержания СО2 в атмосфере и повышению 
температуры на 3 градуса. Это приведёт к увеличению скорости повышения океанического 
уровня более чем на 0,5 см в год. 

Существует два пути решения энергетических и экологических проблем. Первый – 
повсеместное внедрение энергоэффективных технологий. При этом во всех отраслях 
хозяйства, связанных с использованием природных ресурсов, предполагается ввести систему 
нормативных и ограничительных мер.  Второй – изменение мировоззрения и стиля жизни 
самого человека, воспитание его экологической культуры.  

Для плодотворной работы и учёбы необходимы комфортные условия:  рациональный 
интерьер и  «энергетический комфорт». В понятие «энергетического комфорта» входит:  

− достаточное естественное и  искусственное освещение во все времена года; 
− оптимальная температура окружающего воздуха.[1;2] 
Комфортной температурой считается температура от 180С до 240С в зависимости от 

физиологии человека. Относительная влажность в пределах 40-60%. Очень важна роль 
вентиляции  помещений  ВУЗов. Она помогает бороться с сыростью, способствует созданию 
воздушной среды, препятствует распространению воздушно-капельной инфекции. Здание 
обязательно должно облучаться прямыми солнечными лучами, которые способствуют 
оздоровлению организма человека и оказывают сильное бактерицидное действие на 
микрофлору в помещении. Наряду с естественным освещением искусственное освещение 
должно быть достаточным, равномерным без слепящего действия. Очень важно 
электрическое состояние воздушной среды. Известно, что соотношение положительных и 
отрицательных ионов вызывает изменения в состоянии организма.[3;4;5] 

Во- вторых, оказывается  организации бюджетной сферы потребляют около 5 % 
вырабатываемой в стране электроэнергии и около 15 % тепловой энергии,  это по 
экспертным оценкам потребления первичных энергоресурсов составляет до 5 % от общего 
потребления страны.  Таким образом, бюджетная сфера является не крупным потребителем 
энергоносителей. Однако,  при проведении энергоаудита необходимо учитывать особенности 
организаций бюджетной сферы, так как внутри этой сферы учреждения сильно отличаются 
друг от друга по структуре своего потребления. [6;7]  Например, в  учреждениях образования 
имеется пять направлений, по которым расходуется электроэнергия: освещение (50-70% 
общего потребления образовательного учреждения), объекты с электродвигателями (10-
30%), различные нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты и т.д.), 
которые расходуют от 10% до 20% электроэнергии, а также компьютеры (до 10%) и 
лабораторные стенды. [8;9] В третьих,   одной из проблем, сдерживающих развитие 
энергоаудита, является несовершенство или отсутствие системной законодательной и 
нормативной базы, определяющей этот вид деятельности и основные требования к работе на 
этом рынке. Хотя сегодня существует немало документов, регламентирующих те или иные 



4412 

аспекты энергоаудита. В первую очередь это относится к документам (ГОСТам, 
методическим указаниям. Правилам), касающимся технических аспектов проведения 
измерений и оценки состояния энергетических систем предприятий. Проделанный нами 
анализ показал что, для успешного развития энергоаудита, как вида деятельности, 
необходимо наличие ряда условий:                                                                                                               

− действенные стимулы для его проведения, установленные государством;    
− наличие у энергоаудиторов качественных и экономически эффективных технических 

и организационных методик;   
− сертификация и контроль качества услуг;     
− наличие конкуренции на рынке энергоаудита.   
Хотя для рынка энергоаудита в целом эти условия еще не выполняются, существуют 

отдельные его сегменты, которые по тем или иным причинам развиваются довольно 
динамично. 

Проведение  упрощенного энергоаудита в Новом экономическом университете 
им.Турара Рыскулова проделано  нами в  4- Этапа . 

Этап 1. Идентифицирование энергетических аспектов. В результате выполнения 1-
этапа проведен осмотр  каждой аудитории , каждого этажа с подсчетом: 

− количества окон, их состояние (пластиковые или старого образца); 
− батарей, секций в них;  
− выключателей и их расположения;   
− ламп накаливания, с выявлением процента энергосберегающих; 
− описание качественного состояния аудиторий (ремонт, освещенность, возможность 

комфортного обучения); 
− площадь аудиторий;  
− длина наружных стен. [10:11] 
Этап 2. Систематизация полученных данных.  
 На втором этапе своего исследования мы   рассмотрели  планы – проекты этажей  и  

занесли  полученные данные в таблицы.    
 Этап 3. Составление матрицы энергетического менеджмента. 
 Составленная нами  матрица обеспечивает быстрый, легкий и эффективный способ 

установить организационный профиль  университета. В ходе ее построения  рассмотрены 
следующие аспекты: 

− Есть ли  в нашем ВУЗе  определенная энергетическая политика; 
− Существует ли  должность энергоменеджера, отвечающего за ведение учета и 

расчетов платежей, а так же за проведение ремонта ; 
− Есть ли доступ к информации об энергопотреблении структурных подразделений 

университета (факультета, преподавателей, студентов); 
− Существует ли программа мониторинга показателей потребления энергоресурсов по 

структурным подразделениям. [12:13] 
− Результатом 3 этапа являлось разработка внедрения и реализации   пропаганды по 

энергосбережению, проведение анализа по энергосбережению, и создание системы 
управления энергопотреблением и энергосбережением. 

Этап 4. Оценка экономической эффективности от энергосбережения.  
В заключений нами приведены подтверждающие  данные и  выводы , полученные  в 

ходе построения энергетического менеджмента и проведенного энергетического аудита 
нашего корпуса. [14;15] 

Таким образом, результатом  нашего научного  исследования было привлечение 
внимания студентов и руководства университета к разработке и реализации энергетической 
политики, а также разработка матрицы энергетического менеджмента и оценка системы 
управления энергоресурсами на уровне своего  ВУЗа. Ведь  ВУЗовская молодежь является 
интеллектуальным и инициативно-творческим ядром настоящего и будущего Казахстана. 
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Поэтому – она должна в полной мере осознавать важность решения экологических проблем, 
тем более проведение Казахстаном международной выставки «ЭКСПО-2017» наиболее 
подходит для формирования экологически направленного мировоззрения. 
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Взаимоотношения многих компаний с государством на сегодняшний день 

основывается на принципе: «Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - 
искусство». Для оптимизации налогообложения на законных основаниях на практике чаще 
всего используются компании, зарегистрированные в специальных оффшорных 
юрисдикциях - так называемые оффшоры. Как известно, в таких налоговых зонах  либо 
вообще не платят налоги, либо их ставки намного меньше, чем в России. Изначально 
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оффшорные зоны образовывались небольшими государствами с целью привлечения на свою 
территорию зарубежных инвестиций и поощрения международного сотрудничества при 
минимальных затратах ресурсов. Впоследствии, в 1960-х годах, они получили широкое 
распространение из-за перехода развитых стран к монетаристской модели управления 
экономикой, повлёкшей ужесточение требований к банкам. 

Основной характеристикой оффшорной зоны является освобождение нерезидентов, 
осуществляющих свою деятельность на данной территории от налогообложения или 
предоставление им налоговых льгот. В первую очередь, оффшор выгоден для тех, кто хочет 
сохранить свои капиталы от политической нестабильности той страны, в которой они 
находятся, а также для того, чтобы иметь возможность свободно ими распоряжаться, 
перемещая их по всему миру. Во-вторых,  оффшор позволяет упростить документооборот, 
ускорить финансовые потоки и оптимизировать налоги при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.  

Создание оффшорной компании открывает владельцу бизнеса не только доступ на 
международный рынок, но и определенные возможности по оптимизации налогообложения. 
Схемы с использованием оффшорных компаний активно используются в налоговом 
планировании. В нашей стране наиболее распространено использование оффшорных 
компаний в импортно-экспортных операциях, что позволяет оптимизировать НДС. В данной 
схеме участвуют три компании: российская, ее иностранный партнер и оффшор, который 
выступает в качестве промежуточного звена между ними. Это дает возможность 
манипулировать контрактными ценами товара: например, увеличить цену товаров, 
импортируемых в Россию, сведя к минимуму прибыль российской фирмы. А для товаров, 
имеющих высокие таможенные пошлины, цену можно, наоборот, понизить. В данной схеме 
присутствуют риски: если стоимость товара будет чрезмерно занижена, придется уплачивать 
налог на прибыль в России. Если же цена завышена, то возникнет необходимость уплаты 
импортных пошлин. Таким образом, необходимо правильно подобрать оптимальную 
стоимость. Если товар приобретается в России с целью его последующего экспорта на 
российскую фирму, придется заплатить НДС, который можно будет вернуть в виде вычета 
лишь через определенное время. Если же приобретать товар на оффшорную компанию, НДС 
уплачивать не нужно. Кроме того, с оффшором можно будет заключить договор на 
сопровождение и охрану груза, что позволит дополнительно списать расходы из прибыли 
российской фирмы. 

При экспорте оффшорная компания может также использоваться для схемы под 
названием реинвойсинг – занижение или завышение стоимости товара. Оффшорная 
компания приобретает товар по минимальной цене и перепродает его конечному покупателю 
по мировой цене, оставляя себе разницу, которая не облагается налогами и не 
контролируется властями. 

Еще одно преимущество использования оффшорной компании для заключения 
экспортно-импортных сделок – это возможность оперативного движения денежных средств 
через использование для срочных платежей счета оффшорной компании. При использовании 
российского счета такую оперативность обеспечить практически невозможно из-за 
особенностей валютного контроля и работы местных банков. 

Однако, несмотря на то, что манипуляция контрактными ценами позволяет вывести на 
минимум прибыль российской компании и сосредоточить доходы в зонах, где налоги 
отсутствуют или уплачиваются по льготной ставке, в ряде случаев данная схема может 
привлечь внимание со стороны контролирующих органов. Поэтому с целью оптимизации 
налогового бремени лучше обратиться в профессиональную компанию, работающую с 
оффшорами. 

Еще один вариант использования оффшора для оптимизации НДС связан с покупкой 
товара в счет уплаты уставного капитала. В соответствии с налоговым кодексом РФ такой 
товар не подлежит налогообложению и не облагается таможенными пошлинами. Суть схемы 
сводится к тому, что оффшорная компания становится учредителем российской и оплачивает 

http://www.offshory.ru/informatsiya/otkritie-schetov-na-inostrannie-kompanii-vibor-banka
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ее уставной капитал товаром. В результате достигается экономия при ввозе на территории 
России товара или оборудования на импортной пошлине и НДС в размере 30 %. 

На практике часто используется агентская схема. Ее суть такова: оффшорная компания 
нанимает в качестве своего агента любую фирму в стране, где планирует вести свою 
основную деятельность, и там действует по распоряжению нанимателя. В итоге компания 
платит налог только со своего небольшого вознаграждения (в основном это фиксированная 
плата или 1-2 % от стоимости товара) 

При использовании строительной схемы оффшорная компания выступает 
подрядчиком. Заказчик производит полную оплату оффшорной компании за строительные 
услуги. Офшорная компания заключает договор с субподрядчиком — российской 
компанией, которая выполняет все строительные работы. Все финансовые потоки проходят 
через компанию-подрядчика: оплата субподрядчику, снабжение. В итоге основная прибыль 
оседает на счёте оффшорной компании. 

Производственная схема схема оптимизации заключается в том, что оффшорная 
компания оплачивает сырье и производственные услуги производителя. Как правило, 
производственные услуги оказываются по самым минимальным расценкам. Производитель 
отгружает товар агенту. Агент продает товар конечному покупателю, получая при этом свое 
агентское вознаграждение. После чего деньги с прибылью возвращаются оффшорной 
компании. 

Транспортные компании используют транспортные схемы, где оффшорная компания 
выступает в роли перевозчика товара. При использовании преимуществ договора об 
избежании двойного налогообложения, можно на законных основаниях избегать 
налогообложения используя компанию-агента в стране резиденте. Офшорные налоговые 
затраты можно свести к минимуму, используя ее в связке с классической оффшорной 
компанией. 

Банковская практика использования оффшоров основывается на том, что банковское 
учреждение предоставляет резидентам страны кредиты для предоплаты в соответствии с 
внешнеэкономическим контрактом. Кредитные средства переводятся на счета нерезидентов 
в оффшорных банках. Через предусмотренные законодательством 180 суток деньги 
возвращаются в банк в связи с невыполнением или невозможностью выполнения фирмой-
нерезидентом условий контракта. На протяжении этого времени кредитные средства банка 
используются в деятельности оффшорной компании, при этом полученная прибыль остается 
за пределами страны. 

Широкое распространение получила схема, основанная на выплате роялти. Оффшорная 
компания разрабатывает товарный знак и регистрирует его в патентном бюро страны 
резидента. После чего продает лицензионные права на использование этого знака 
оффшорной компании. Оффшор передает лицензионные права на использование товарного 
знака резиденту, с последующими выплатами роялти. Впоследствии компания выплачивает 
роялти оффшору, причём оффшор использует договор об избежании двойного 
налогообложения. Согласно этому договору, выплаты роялти резидентом в пользу оффшора, 
не облагаются налогами в стране резидента. Офшор получает свое агентское 
вознаграждение, а основную часть выплат переводит на счет оффшорной компании. 
Выплаты роялти относятся на себестоимость компании. Соответственно, себестоимость 
повышается, налог на прибыль понижается. Происходят регулярные отчисления на счет 
оффшорной компании. 

Cхема производства на давальческом сырье подразумевает деятельность, связанную с 
переработкой на условиях договора подряда сырья заказчика с передачей ему готовой 
продукции. Давальческое сырье закупается на таможенной территории страны иностранным 
заказчиком только за иностранную валюту. Экспорт товаров без фактического вывоза с 
таможенной территории резидента таможенными органами не оформляется. 
Оплата ввозной пошлины, налогов и сборов (кроме оплаты таможенных процедур) 
осуществляется исполнителем путем выдачи простого векселя (или письменного 
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обязательства) государственной налоговой инспекции по месту регистрации исполнителя. 
Срок этого векселя погашения не более чем 90 календарных дней с момента оформления 
ввозной грузовой таможенной декларации, при этом на ней ставится отметка «Давальческое 
сырье». Следует отметить, что сумма векселя, определяется, согласно контракта на 
переработку давальческого сырья в той же валюте. Вексель погашается при вывозе готовой 
продукции за пределы таможенной территории, при этом компания не платит налоги и 
сборы, а товар не подлежит лицензированию и квотированию. Чтобы погасить вексель 
нужно предоставить в налоговую инспекцию копии вывозной грузовой таможенной 
декларации. Основанием для таможенного оформления готовой продукции, которая 
изготовлена из давальческого сырья, закупленного на таможенной территории, является 
подача исполнителем органу таможенного контроля: копии ввозной грузовой таможенной 
декларации; копии векселя; копии контракта на приобретение иностранным заказчиком 
сырья; справки уполномоченного банка о поступлении иностранной валюты на счет 
поставщика сырья. 

  
Как показывает практика в России в последние годы главной причиной использования 

оффшоров является защита собственности, а не оптимизация налогообложения, что говорит 
о проведении эффективной налоговой политики в части выявления незаконной оптимизации 
налогов. 

 Сейчас использование оффшоров — это полностью легализованный бизнес и 
оффшорные схемы используют множество компаний в разных странах. Необходимо лишь 
учитывать основные условия: доход должен быть получен на территории другого 
государства, а компания должна быть резидентом в стране регистрации и нерезидентом в 
стране ведения бизнеса.  

 
Оффшорная компания представляет для своего владельца своего рода доступ, 

позволяющий использовать международные финансовые и инвестиционные услуги. Лучшим 
способом уменьшения налогов является не сам оффшор, а схема, по которой он 
используется. Оффшор без схемы – пустое вложение денег. Нужно помнить, что не 
существует безналоговых территорий, а существуют лишь безналоговые ситуации. 
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Эволюция банковского контроллинга на современном этапе позволяет выделить 

основные ее предпосылки, среди которых – нестабильность внешних условий 
хозяйствования, интеграция различных бизнес-секторов при управлении банком; 
возрастание потребности менеджмента банка в консультационных услугах по вопросам 
управления и др. На сегодняшний день внедрение контроллинга в банковскую практику 
нашей страны осложнено проблемами адаптации коммерческих банков к условиям рынка. 
 Невостребованность контроллинга в банковской сфере России обусловлена недостаточно 
скоординированной коммуникацией, отсутствием опыта, отсутствием прозрачности, 
противоречивостью бизнес – целей и их решений, отсутствием специалистов и медленной 
реакцией на изменения рынка. Сейчас понятие «контроллинга» все больше сводится к 
стратегическому контроллингу, то есть к тому, как компания видит миссию в будущем. 
Поэтому банковский контроллинг в современной практике позицинируют все ближе к 
понятию менеджмента. 

В свете последних изменений внешних ситуаций среди задач контроллинга выступают 
выбор эффективной системы учета затрат, разработка и внедрение регламентов развития 
системы управления, а также информационная база для аналитических процедур.  

Одна из основных проблем банковского сектора – неправильная скоординированность 
риска, стратегии и финансов. Решение данной проблемы направлено на удовлетворение 
потребностей внешних пользователей. Во-первых, необходимо обрисовать цель, на какое 
место претендует банк. Во-вторых, определить границы уровня рисков, которые банк может 
взять на себя. В-третьих, необходимо научиться планировать и прогнозировать объем 
капитала, необходимого завтра и послезавтра. Последним шагом является формирование 
интегрированной отчетности. В совокупности синхронизация указанных решений является 
эффективным функционалом внедрения контроллинга в банковский сектор. 

Особое место невостребованности банковского контроллинга следует уделить 
отсутствию достаточно квалифицированного персонала. Как показывает практика, на 
сегодняшний день практически нет достаточно квалифицированных контроллеров, 
способных эффективно реализовать на практике разработку и внедрение контроллинга в 
банках. Здесь же стоит не оставлять без внимания и место высшего руководства банка, 
которое достаточно скептически относится к внедрению идей контроллинга, и зачастую 
банки, внедряющие контроллинг, руководствуются не осознанием необходимости 
внедрения, а лишь отдают дань моде. Также очень часто высшее руководство банка при 
внедрении банковского контроллинга не обращает должного внимания на мнения персонала 
по поводу данного нововведения, а свою очередь сотрудники опасаются, что такого рода 
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новшества могут повлиять на их материальное и социальное положение. 
Таким образом, основными проблемами реализации контроллинга в отечественных 

банках являются: 
• неправильное толкование сущности и задач контроллинга; 
• чрезмерное внимание учетно-контрольными и аналитическими функциями вторичной 

информации, нежели первичной; 
• отсутствие формализованных и упорядоченных организационных структур и бизнес-

процессов; 
• жесткая ориентация на затраты и чрезмерный контроль бюджетов; 
• внедрение контроллинга по технологии «вертикально», т.е снизу-вверх; 
• недоверчивого отношения к стереотипам западного опыта управления; 
• опасение личных потерь в результате изменений; 
• ошибки в выборе источников информации; 
• фокусирование внимания лишь на одной функции контроллинга и т.д. 
Итак, банковский контроллинг представляет собой концепцию эффективного и 

рационального управления банком с целью его долгосрочного существования и 
достаточного высокого уровня развития. Он призван обеспечить координационную, 
коммуникационную, методическую поддержку высшего руководства банка в системе 
управления и выполняет достаточно широкий круг задач, начиная разработкой методологии 
планирования и заканчивая оценкой внутренних возможностей банка. Основное назначение 
банковского контроллинга заключается в отслеживании выполнения тактики и стратегии, 
установленной банком. Однако в условиях постоянных изменений рыночных отношений 
необходимо периодически оценивать соответствуют ли установленные цели 
складывающейся ситуации на рынке, не подрывает ли банк в погоне за прибылью свой 
потенциал в будущем. 

Концепция контроллинга управления изначально разрабатывалась и применялась на 
предприятиях, а во-вторых, в ней предполагается, что трансформация банковских пассивов и 
собственного капитала в доходные активы есть своего рода производственный процесс с 
конечными результатами банковского производства. Такой подход к управлению банком 
предполагает наличие специфической терминологии, присущей банковскому производству, 
которая требует дальнейшей разработки и уточнения. В частности, для определения 
прибыльности банковских продуктов и услуг необходимо четко определить издержки, 
связанные с производством и продажей банковских продуктов и услуг. Кроме того, 
внедрение контроллинга в банк в прикладном плане необходимо начинать с решения 
базовых задач, а именно с решения задачи определения прибыльности банковских продуктов 
и услуг как низшего звена банковской калькуляции. В силу того, что контроллинг является 
интегрированным планированием, управлением и контролем за ростом, рентабельностью, 
ликвидностью, а также за сферой риска, то основной акцент при решении указанной задачи 
необходимо сделать на комплексном подходе, когда банковская операция рассматривается с 
позиции ее одновременного влияния на доходность, ликвидность, платежеспособность и 
риск банка. 

На сегодняшний день контроллеры в России не знают "азов" оперативного 
контроллинга, которые Запад прошел лет 15 - 20 назад. Контроллерам придется изучить и 
внедрить на практике современные методы и инструменты, практикующиеся в наиболее 
продвинутых зарубежных, совместных и отечественных банках и финансовых группах. От 
контроллера сегодня требуются профессиональные знания и навыки, позволяющие 
реализовать одновременно как регистрационно-учетные функции контроллинга, так и 
консультационно-навигационные, что в отечественной практике очень редко встретишь 
профессионала такого уровня.  
           Контроллинг ближайшего будущего должен переориентировать вектор своей 
деятельности в сторону основных источников эффективности: разработка новых продуктов, 
технологий и методов организации труда и производства во всех функциональных сферах 
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деятельности банков и финансовых групп и не только. Тогда мы можем надеяться на то, что 
контроллеры станут не привычными сегодня специалистами по учету и анализу, а реально 
востребованными помощниками руководителей банковской системы. Современная система 
образования по контроллингу молода и находится на этапе становления. В большинстве 
университетов и экономических факультетов все еще преобладает акцент на подготовку 
специалистов в области финансового учета, анализа и аудита. Однако, в настоящее время 
существует значительный разрыв между реальными потребностями банков и знаниями, 
навыками и способностями (ЗНС), преподаваемыми студентам в университетах. 
Потребности в новых знаниях удовлетворяются, в основном, либо в рамках второго высшего 
экономического образования в тех университетах, которые близки к нуждам банков, либо 
путем переподготовки на специализированных краткосрочных курсах.  
Эти проблемы имеют важное теоретическое и практическое значение, ставят перед 
экономической наукой новые задачи. Решение задач в перспективе позволит повысить 
научную обоснованность мер по оздоровлению экономики, ее социальной ориентации, 
сближению товарного и денежного оборотов, сдерживанию инфляционных процессов и 
сокращению бюджетного дефицита России. 

Для построения эффективной системы банковского контроллинга, на наш взгляд 
необходимо: 

• скорректировать основные цели банка в соответствии с его спецификой и ситуацией 
на рынке; 

• провести полный анализ всех структур и функционала банка, начиная от анализа 
адекватности целей и заканчивая анализом системы управления; 

• определить функции и задачи контроллинга; 
• разработать организационную структуру деления подразделений банка; 
• разработать принципы планирования и внедрить его на всех организационных 

уровнях управления банком; 
• разработать критерии оценки фактических результатов деятельности банка в целом и 

по подразделениям. 
           На сегодняшний день существует огромное количество различного рода 

программных продуктов, с помощью которых можно автоматизировать трудоемкие 
аналитические задачи, тем самым существенно облегчить процесс внедрения системы 
контроллинга в отечественных банках. 
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Научный руководитель – Н.Н. Таштанова 
 
В настоящее время инфляция – один из самых опасных процессов, негативно 

воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция - 
переполнение каналов обращения денежной массы сверх потребностей товарооборота, что 
вызывает обесценивание денежной единицы и рост цен. Инфляция означает не только 
снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности хозяйственного 
регулирования; искажает реальную картину финансовых результатов производства, уровень 
и динамику потребления товаров и услуг; не позволяет правильно определять и взимать 
налоги, оценить имущество, реально определить доходы и расходы населения и 
предприятий.  

Сопоставимость аналитических показателей, выраженных в стоимостном измерении, 
возможна только при неизменном уровне покупательской способности денежной единицы. 
Высокий уровень инфляции отрицательно влияет на все стороны финансово-хозяйственной 
деятельности, а бухгалтерская отчетность становится необъективной [1, с.12].  

Инфляция является неизбежным спутником развития рыночной экономики с гибкими 
ценами. Более 70% стран имеют темпы инфляции до 10% в год. В некоторых странах темпы 
инфляции превышают 100% в год –Израиль, Аргентина. 

Серьезным дестабилизирующим фактором для экономики Казахстана на протяжении 
последних десятилетий была и остается инфляция. Представьте, во сколько раз обесценилась 
национальная валюта тенге с момента введения до настоящего времени, когда хлеб стоил от 
20 до 40 тиын, а сегодня стоит от 50 до 75 тенге.  

На рисунке 1 представлен график изменения инфляции в Казахстане за период с 2012 
до 2015 года. 

Оценка деятельности организации должна базироваться на реальных (очищенных от 
влияния инфляции) значениях используемых показателей. 

В текущей деятельности организации инфляция вызывает убытки по денежным 
активам, приводит к значительным изменениям стоимости других активов и пассивов. Если 
у организации существует некоторый промежуток времени между отгрузкой и оплатой 
продукции, то за период такого разрыва покупательная способность (ценность) доходов 
уменьшается (независимо от того, каков уровень инфляции) примерно на величину 
процентов, которые организация могла бы получить, если бы денежные средства, 
поступившие в момент отгрузки, были положены на депозит в банке. 

 
Рис. 1 – Изменение инфляции в Казахстане 

 В общем случае действует правило: в условиях инфляции инвестирование денежных 
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средств в любые операции оправдано лишь в том случае, если доходность вложений 
превышает темпы инфляции. 

Влияние инфляции сводится: 
 к занижению реальной стоимости основных средств, материалов, издержек через 

амортизацию; 
 необоснованному завышению прибыли, а значит, налога на прибыль и других 

налогов; 
 необъективной оценке платежеспособности и финансовой устойчивости; 
 невозможности накопления денежных средств для капитальных вложений; 
 приоритетности краткосрочных интересов, планов предприятия [1, с. 14]. 
В зависимости от темпов инфляции различают: 
 ползучую инфляцию (до 10 % в год), при которой покупательная способность 

денег почти сохраняется, хозяйственные договоры заключаются в номинальных ценах. У 
этого типа инфляции, присущего здоровой экономике, есть позитивный потенциал — 
несколько обесценивая деньги, она стимулирует инвестиционный процесс. Инфляция такого 
типа побуждает владельцев денег вкладывать их в прибыльные мероприятия, поскольку 
деньги, находящиеся без движения, постепенно теряют в цене; 

 галопирующую инфляцию (до 100 % в год), когда рост цен происходит 
скачкообразно, деньги ускоренно материализуются в товары, контракты заключаются в 
иностранной валюте или в условных единицах. Такая инфляция отрицательно влияет на 
воспроизводственный цикл, является основным дестабилизирующим фактором развития 
производства и финансовой устойчивости организации; 

 гиперинфляцию (более 200 % в год). Общая покупательная способность 
определяется колебаниями общего уровня цен. Для ее характеристики используются 
различные индексы. В качестве искомого показателя по учету влияния инфляции 
предлагается использовать индекс потребительских цен, который традиционно выступает в 
качестве индикатора инфляционной ситуации в стране и отдельных ее регионах. 

По данным статистики, инфляция в Казахстане  в 2014 году составила 7,4% [2]. 
Рассмотрим, как это повлияло на деятельность организации. 
Пример 1.Если организация получила годовую прибыль в размере  950 000 тенге. А 

инфляция равна 7.4%, то тогда реальная величина чистой прибыли предприятия за отчетный 
период составит: 

ЧП = 950 000 – 7,4% = 879 700 тенге 
Реальная прибыль с точки зрения покупательной способности составила 879 700 тенге.  
Потери в результате инфляции: 
ПОТ= 950 000 – 879 700=70 300 тенге 
Иными словами, в результате роста инфляции предприятие потеряло 70 300 тенге 

чистой прибыли. 
Пример 2. Если объем продаж у организации в месяц равен 250 000 тенге, денежные 

средства от реализации продукции в кредит в среднем поступают через три месяца. 
Планируется ежемесячно увеличивать темп роста продаж в кредит на 5%,средний уровень 
инфляции в месяц-4%. Оценим потери в результате инфляции. 

Номинальный доход составит: 
РВ= Вм : (1+ Трвм)Тдбз 
РВ= 250 000 : (1+ 0,05)3 = 215 960 тенге 
Таким образом, потери предприятия в результате продажи продукции в кредит – 34 040 

тенге. 
Реальный доход с учетом инфляции составит: 
РВин =Вм :[(1 + Трвм) Тдбз * (1 + IN) Тдбз] 
РВин = 250 000 : [(1+ 0,05)3 * (1+0,04)3]= 191 990 тенге 
В результате инфляции потери от продажи продукции в кредит в месяц составят 58 010 

тенге. 
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Очевидно, что чем быстрее осуществляются расчеты за готовую продукцию, тем 
меньше величина дебиторской задолженности, тем меньше, при прочих равных условиях, 
потребность в оборотных средствах. 

Пример 3. В отчетном периоде стоимость материальных ресурсов, используемых при 
производстве продукции, составила 3400 тыс.тенге. Цены на строительные материалы С1 и 
С2 соответственно увеличились на 15 и 32 %, их доля в общих материальных ресурсах 
составила 0,65 и 0.35. 

Таким образом, стоимость материальных ресурсов в отчетном периоде была: С1= 3400* 
0,65= 2210 тыс.тенге 

   С2= 3400* 0,35= 1190 тыс.тенге 
В связи с ростом цен на потребность в оборотных средствах для того же объема 

производства составит: 
С1 = 2210*1,15 = 2541,5 тыс.тенге 
С2 = 1190*1,32 = 1570,8 тыс.тенге 
В целом потребность составит 4112,3 тыс.тенге, т.е. потребность увеличится в 1,21 

раза, или на 21%. 
 В результате обесценивания денежных активов возникает скрытый инфляционный 

убыток, связанный с потерей покупательной способности тенге, в связи с чем качество 
прибыли снижается. Это общее воздействие инфляции на прибыль можно представить в виде 
следующей двухфакторной модели, представленной на рисунке 2: 

 Даже умеренная инфляция (3-5% в год) влияет на деятельность предприятий, 
существенно деформируя данные отчётности, подготовленные на основе традиционных 
бухгалтерских оценок, дезориентируя руководство компаний в оценке финансовых ресурсов 
и производственного потенциала. Традиционная оценка активов длительного пользования по 
их первоначальной стоимости возможна при использовании стабильной денежной единицы 
измерения. 

 
Рис.2 – Модель воздействия инфляции на финансовые результаты 
 
Однако в условиях высоких темпов инфляции деньги не являются стабильной 

единицей измерения. При инфляции: 
- вуалируется нехватка оборотного капитала; 
- создаётся иллюзия адекватности величины основных средств и амортизационных 

отчислений для последующего их возобновления; 
- искажаются данные о величине затрат, которые, как правило, занижаются, что 

приводит к завышению финансовых результатов; 
- происходит инфляционное раздувание прибыли при одновременной нехватке 

собственных источников финансирования; 
- деформируется структура капитала, доля собственного капитала в итоге ресурсов, как 

правило, снижается до минимальной величины; 
- высокие темпы инфляции делают неприемлемыми долгосрочные инвестиционные 

решения в связи с ростом цены капитала, использующейся в качестве ставки 
дисконтирования при оценке инвестиционных проектов и др [3, с. 150]. 
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Инфляция оказывает существенное влияние на достоверность информации, 
представленной в бухгалтерской отчётности. Неприменение методик оценки активов и 
пассивов по их реальной стоимости при формировании отчётности приводит к искажению 
данных, отражающих финансовое состояние организации. 

Основными последствиями отсутствия учёта влияния информации на показатели 
отчётности являются следующие: 

- величина себестоимости проданной продукции оказывается заниженной в сравнении с 
текущей стоимостью замещения ресурсов; 

- сумма прибыли организации в условиях роста цен становится завышенной. Пересчёт 
расходов с учётом восстановительных цен на используемые ресурсы привёл бы к 
сокращению величины прибыли или, возможно, к увеличению убытка. Отсутствие такого 
пересчёта вводит в заблуждение как менеджмент компании и её собственников, так и 
кредиторов; 

- искажается информация о реальном соотношении дебиторской и кредиторской 
задолженности, необходимая для управления текущей платёжеспособностью организации и 
др. Степень влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчётности зависит и от 
условий расчётов с контрагентами. Чем большая доля расчётов происходит на условиях 
последующей оплаты, тем значительней будет такое влияние. 

Нужно помнить, что в условиях высокой инфляции организации, имеющие 
значительную величину денежных активов, теряют в покупательной способности, а 
организации, у которых имеется значительная величина денежных обязательств, остаются в 
выигрыше. Следуя этому правилу, следует рекомендовать менеджменту организации более 
рационально распределить ее активы и пассивы в условиях высокой инфляции. Анализ 
рекомендуется начинать с классификации статей баланса на две группы: денежные и 
неденежные статьи. В соответствии с МСФО 29 денежные статьи бухгалтерского баланса - 
это различные активы и обязательства, подлежащие получению или выплате деньгами. 
Денежные статьи - это денежные средства, активы и обязательства, финансовые 
инструменты, предусматривающие наличие, получение или выплату фиксированных или 
определяемых денежных сумм. Важной характеристикой денежных статей является то, что 
они не корректируются в связи с воздействием инфляции, так как уже отражают масштаб 
цен, действующий на дату составления отчетности [3, с.156]. 

В мировой практике применяются различные подходы к отражению в финансовой 
отчётности влияния изменения цен. 

Возможны два основных, принципиально отличающихся друг от друга подхода: 
выборочный и комплексный. 

Выборочный подход предполагает корректировку лишь отдельных элементов 
отчётности. Такой подход применяется, например, при переоценке активов, применении 
методов ускоренной амортизации внеоборотных активов. 

По мнению специалистов, предпочтение следует отдать комплексному подходу, 
который основан на корректировке всех статей финансовой отчётности, подверженных 
влиянию инфляции. Здесь в качестве базовых методов можно выделить метод общей 
покупательной способности и метод текущей (восстановительной) стоимости. 

Метод общей покупательной способности основан на требовании оценки сохранения 
финансового капитала; метод восстановительной стоимости – на требовании сохранения 
физического капитала. 

Учитывая, что и тот, и другой метод имеют свои достоинства и недостатки, иногда 
применяют комбинированный метод, совмещающий подходы, применяемые в обоих 
методах. 
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Несмотря на то, что мировая экономика проходит сложное развитие  в последнее 

время, сфера предпринимательства остается из ключевых механизмов активизации 
социально- экономической жизни общества. Малый и средний бизнес - основа 
стабильного гражданского общества, и от его развития зависит благосостояние всех 
казахстанцев. Малый и средний бизнес не только выполняет огромную социальную роль, 
поддерживая экономическую активность большей части населения, но и обеспечивает 
значительные налоговые поступления в бюджет. В развитых странах мира малый и средний 
бизнес давно является рычагом или даже генератором экономики. В США малый бизнес 
начал развиваться в эпоху Великой Депрессии, это развитие в немалой степени 
способствовало преодолению острого экономического кризиса. В Испании малый бизнес 
практически спас страну от безработицы и способствовал общему подъему экономики. Более 
50% вновь создаваемых рабочих мест во Франции приходится именно  на долю малого 
бизнеса [1]. 

  Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться динамично и 
устойчиво, то его социально-экономические программы должны обязательно включать меры 
по стимулированию малого и среднего бизнеса. Сегодня в развитых странах на долю МСБ 
приходится от 40 до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП). И потому вполне 
естественно, что правительства этих государств уделяют первостепенное внимание 
поддержке данного сектора. 

 Для успешного развития малого бизнеса в Казахстане необходимо использовать опыт 
других стран в этой области. В этом отношении для Казахстана показателен опыт таких 
стран, как КНР, Венгрия и других, добившихся за последнее десятилетие весомых 
экономических и социальных результатов благодаря углублению государственной политики 
развития малого и среднего предпринимательства.  

 Малое и среднее предпринимательство оказывает серьезное влияние на развитие 
народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых 
работников. По численности работающих, по объему производимых и реализуемых товаров, 
выполняемых работ и услуг субъекты малого и среднего предпринимательства в отдельных 
областях играют ведущую роль. Поэтому проблема государственной 
поддержки предпринимательства в настоящее время является наиболее актуальной. В 
сложившейся ситуации требуется пересмотр политики финансовой и нефинансовой 
поддержки предпринимательства, направленной на стимулирование развития несырьевых 
экспортоориентированных секторов экономики на основе партнерства государства и бизнеса 
[2]. 

 В Казахстане  существуют различные организационные фонды поддержки и защиты 
интересов малых и средних предприятий.  Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства осуществляется на основе государственных отраслевых 
(секторальных) и региональных программ. 

http://www.stat.gov.kz/
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 В 1977 году был создан Фонд развития предпринимательства «Даму» Основной 
задачей его создания была эффективная реализация государственных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Казахстане. За годы деятельности Фонда «Даму» 
было реализовано немало программ помощи предпринимательства. 

  В целях реализации послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые 
возможности Казахстана» и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года была 
разработана комплексная Программа развития предпринимательства «Дорожная карта 
бизнеса 2020». Основной целью программы является обеспечение устойчивого и 
сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах 
экономики страны, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих 
мест [3]. 

 Кроме того, Программа является одним из механизмов реализации Государственной 
программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010 – 2014 годы. Программа является логическим продолжением реализации 
дорожных карт 2009 и 2010 годов при этом акцент смещается на посткризисное развитие. 

 Государственной программой предусматривается ускоренное развитие несырьевых 
секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности 
[4]. 

При этом наряду с реализацией крупных инвестиционных проектов в традиционных 
экспортоориентированных секторах экономики, инициаторами которых являются 
национальные холдинги, системообразующие компании топливно-энергетического 
комплекса и металлургической промышленности, приоритетом государственной программы 
является развитие малого и среднего предпринимательства для создания современных 
производств с перспективой развития их экспортной ориентированности. 
 В этой связи такие инструменты, как гарантирование кредитов и субсидирование 
процентных ставок по кредитам, являются достаточно популярными и применяются с целью 
развития и поддержки того или иного сектора экономики. Данные инструменты позволяют 
привлекать значительные финансовые средства коммерческих банков, которые в силу 
кредитных и сопутствующих рисков не торопятся вкладывать их в тот или иной сектор 
экономики. 

В целях недопущения дисбаланса секторов малого, среднего и крупного 
предпринимательства необходимо усиление государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе за счет развития регионального предпринимательства. 
 Данные инструменты государственной поддержки предпринимателей предусмотрены в 
Законе Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», в который были внесены 
изменения и дополнения в рамках совершенствования бюджетного законодательства. 

Основными проблемами, сдерживающими инициативы предпринимательства, прежде 
всего, малого и среднего, в развитии новых производств являются: 

 -доступ к финансированию и высокая стоимость заимствования; 
        -неразвитость индустриальной инфраструктуры; 
        -неразвитость инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
        Кроме того, сохраняется большая долговая нагрузка у предприятий, образовавшаяся в 
предыдущие годы, что ограничивает их инвестиционную активность[2]. 
           Государством в неполной мере оказывается поддержка экспорта несырьевого сектора, 
в то время как показывает мировая практика, формирование экспортоориентированных 
предприятий в несырьевых секторах экономики в условиях глобализации и жесткой 
международной конкуренции, происходит во многом с помощью стимулирующих мер 
государства. 

 Участниками Программы могут быть как юридические лица, так и индивидуальные 
предприниматели или крестьянские хозяйства, планирующие реализовать инвестиционные 
проекты в приоритетных отраслях экономики. На сегодня это: 
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1. агропромышленный комплекс;  
2. технические услуги в области горнодобывающей промышленности; 
3. легкая промышленность и производство мебели; 
4. производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной 

продукции;  
5. металлургия, металлообработка, машиностроение; 
6. другие сектора промышленности (в т.ч. производство прочих готовых изделий; 

электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; сбор, обработка и 
распределение воды; канализационная система; сбор, обработка и удаление отходов, 
утилизация отходов; рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов)  

7. транспорт и складирование; 
8. туризм;  
9. информация и связь; 
10. профессиональная, научная и техническая деятельность;  
11. образование; 
12. здравоохранение и социальные услуги; 
13. искусство, развлечение и отдых;  
14. предоставление прочих видов услуг (ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и бытовых товаров). 
 В то же время участниками первого и третьего направлений Программы не могут 

быть предприятия металлургической промышленности, осуществляющие переработку 
минерального сырья, а также включенные в перечень крупных налогоплательщиков, 
подлежащих мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан [5]. 

  Реализация программы осуществляется по четырем направлениям: 
  -поддержка новых бизнес - инициатив. 
  -оздоровление предпринимательского сектора. 
  -поддержка экспортоориентированных производств 
  -усиление предпринимательского потенциала. 
 Первое направление реализации Программы предусматривает оказание 

государственной поддержки при реализации проектов в несырьевых секторах экономики в 
соответствии с приоритетами Государственной программы. 

 Второе направление реализации Программы направлено на оздоровление 
предприятий несырьевого сектора экономики. Третье направление реализации Программы 
направлено на поддержку предпринимателей, экспортирующих продукцию на внешние 
рынки. 

 Анализ состояния предпринимательства в республике показал необходимость 
повышения образовательного уровня предпринимателей и внедрения современных моделей 
ведения бизнеса. С учетом этого, Программа «ДКБ-2020»  была дополнена четвертым 
направлением - «Усиление предпринимательского потенциала». 

 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в рамках этого направления 
будет заключаться в: 

 -поддержке начинающих предпринимателей (старт-ап проекты); 
 - сервисной поддержке ведения действующего бизнеса; 
 -обучении топ-менеджмента малого и среднего бизнеса; 
 - модернизации и расширения производств путем установления деловых связей с 

иностранными партнерами; 
 -подготовке и переподготовке кадров по востребованным на рынке труда 

специальностям. 
 В рамках Программы предприниматели имеют возможность получить широкий набор 

инструментов поддержки в виде субсидирования и гарантирования по кредитам банков 
второго уровня, получения грантов на новые бизнес-идеи, подведения недостающей 
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инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также возможность повышения 
компетенции через обучение, стажировки за рубежом, сервисной поддержки и 
специализированного консалтинга [5]. 

С 2010 по 2014 годы на реализацию Программы из Республиканского бюджета было 
выделено 174,4 млрд.тенге. На 2015 год выделено 51,8 млрд. тенге из Республиканского 
бюджета и 10 млрд.тенге из Национального фонда в качестве антикризисной меры на 
подведение инфраструктуры к проектам МСБ. 

На сегодня всеми мерами поддержки в рамках Программы охвачено 230 442 
предпринимателя. В результате реализации мер создано и поддержано более 237 тысяч 
рабочих мест. 

По Программе при поддержке 4 960 проектов удешевлены кредиты на сумму 1056 
млрд. тенге (при плановом показателе – не менее 400 млрд.тенге). Доля кредитов по 
Программе составляет 13,7% от всех выданных кредитов банков в приоритетных секторах 
экономики, более трети которой (37%) приходится на обрабатывающую промышленность. 
 Мерами финансовой поддержки охвачено 13,3% заемщиков банков – 
предпринимателей в приоритетных секторах экономики, 67% которых составляет 
обрабатывающая промышленность. 

В отраслевом разрезе наибольшее количество проектов, поддерживаемых в рамках 
программы, по субсидированию реализуется в обрабатывающей промышленности (39%), 
транспорте и складировании (30%), в здравоохранении и социальных услугах (6%), 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве (5%). По гарантированию: в обрабатывающей 
промышленности (48%), транспорте и складировании (17%), в сельском хозяйстве (9%). 

Как видно, основной акцент в поддержке ставится на диверсификацию экономики и 
развитие обрабатывающей промышленности. 

 В рамках Программы, начиная с 2012 года, ежегодно поддерживается не менее 200 
стартов, из них не менее 100 только в моногородах, через предоставление государственных 
грантов в размере до 3-х миллионов тенге. К 664 предприятиям подведена недостающая 
инфраструктура на сумму 69,6 млрд.тенге. 

С учетом изменений в программу, внесенных в прошлом году, продолжается работа по 
развитию индустриальных зон в регионах. В 2014 году профинансировано подведение 
инфраструктуры к 15 индустриальным зонам, а в текущем году запланировано 
финансирование еще 6 индустриальных зон. 

Если говорить об эффективности инструментов нефинансовой поддержки, то можно 
отметить следующие показатели. В рамках программы за 4 года обучение прошли более 81 
500 предпринимателей и физических лиц. При опросе о результатах обучения 12% 
слушателей курса "Бизнес-Советник" и 5% слушателей проекта "Школа молодого 
предпринимателя" указали, что в результате прохождения курса сумели открыть свой 
бизнес. 

За период с 2011 по 2014 годы по проекту "Деловые связи" количество участников 
составило 2 253 человек, из которых 39% смогли обновить оборудования, а 34% заключили 
договора с иностранными партнерами. 

В рамках проекта "Обучение топ-менеджмента МСБ в Назарбаев-университет" 
участниками проекта стали 1 263 предпринимателя. В 2014 году оказание сервисной 
поддержки ведения бизнеса осуществлялось Национальной палатой предпринимателей. 
Учитывая, что согласно закону Нацпалата является оператором нефинансовой поддержки, 
планируется передать ей организацию обучения, повышения компетенции 
предпринимателей, организацию деятельности центров поддержки предпринимательства и 
оказания через них консалтинговых услуг и разъяснений малому и среднему бизнесу. 

За прошедший год полностью завершено создание Единой бизнес-инфраструктуры, 
позволяющей увеличить возможности экономически активного населения к получению по 
принципу "одного окна" информации и консультаций по открытию и ведению бизнеса, 
инструментам и условиям господдержки, повышению компетенции предпринимателей. 
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На сегодня во всех областных центрах и городах Астана, Алматы и Семей 
предпринимателям оказываются консалтинговые услуги в 18 Центрах обслуживания 
предпринимателей. Функционируют 188 Центров поддержки предпринимательства во всех 
районных центрах, малых и моногородах, а также в сельской местности с целью оказания 
консалтинга курсируют 14 мобильных ЦПП. 

Посредством единой бизнес инфраструктуры консалтинговую и информационную 
помощь получили около 109 тысяч предпринимателей и населения. 
        Министерством активизирована работа по осуществлению информационно-
разъяснительной работы по инструментам поддержки. Так, во всех регионах в зданиях ЦОН, 
вокзалов и аэропортов, банков транслируются видеоролики об инструментах поддержки 
предпринимательства. Кроме того, с этого года подготовлены и направлены во все регионы 
40 обучающих видеороликов по основам ведения бизнеса по примеру Южной Кореи и 
Индии. 

Таким образом, программа «ДКБ 2020» была разработана для того, чтобы помочь 
казахстанским предпринимателям решить наиболее острые проблемы, мешающие 
отечественному бизнесу расти и развиваться. Это отсутствие стартового капитала у 
начинающих предпринимателей, высокие ставки по кредитам банков, высокие требования к 
залогам, а также недостаток знаний по ведению бизнеса у предпринимателей и 
ограниченный штат работников [5]. 

2010 год можно назвать пилотным годом, когда программа «Дорожная карта бизнеса 
2020» только начала набирать обороты; в 2011 году – наиболее интересным для 
предпринимателей был инструмент субсидирования; в 2012 году – активизировалось 
гарантирование кредитов по программе, что стало ответом проблеме недостатка залогового 
обеспечения у малого и среднего бизнеса. 2013 год стал годом повышения компетенции 
предпринимателей. 2014 год стал годом проникновения поддержки предпринимательства во 
все районные центры Казахстана. 

В целом можно сказать, что Программа "Дорожная карта бизнеса 2020" эффективна, 
так как запланированные индикаторы Программы на сегодня выполняются. 
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ХXI ғасырда инновация үдерістің синониміне айналды, сондықтан өзгерістерге, 

жаңашылдыққа тез бейімделетіндер табысқа қол жеткізеді. Қазақстанның әр өңірі, 
экономиканың әр саласы жан-жақты жұмыс жүргізулері әрі ең перспективалы және іске 
асырылатын жобаларды ұсынулары тиіс. Өткен жылдарда болмаған, бірақ енді 20 жылдан 
кейін болатын дүниелердің бәрін бағамдау керек, яғни енді 20 жылдан кейін қандай салалар 
болатынын жоспарлау қажет. Біз күш-жігерімізді үдемелі инновацияға жұмсаймыз. 

Еліміз инновациялық даму бағытына барынша басымдық беріп, айрықша назар 
аударып отыр. Әрине, аз ғана тәуелсіз тарихы бар Қазақстан үшін әлемнің озық 
технологиялы мемлекеттерімен теңесуі оңай емес. Алайда заман ағымы, уақыт желісі 
ешкімге қарайламайды, бәріне талап бірдей. Сондықтан да, инновациялық жобаларды жолға 
қойып, бағытымызды осы салаға бұруға елімізде аз күш жұмсалып жатқан жоқ. Бұл орайда 
Елбасының «жаңа технологиялық толқын жалына жармасып, теңдессіз инновациялар жасау 
барлық елдің қолынан келе бермейді. Біз осыны жете түсінуге тиіспіз. Сондықтан біз өте 
шынайы, барынша прагматикалық стратегия құрғанымыз жөн.  Біз шығыны көп емес 
зерттеулер мен әзірлемелерге ден қоюға тиіспіз» деген сөзі еске оралады. Сондай-ақ, 
Президент Н.Назарбаев өзінің «2050» Стратегиясында «бізге елімізге қажетті технологиялар 
трансферті мен оларды қолдану үшін мамандарды оқыту керек. ЭКСПО-2017 бұл процеске 
серпін беріп, бізге болашақтың энергиясын дамыту үшін жаңа технологияларды таңдап алуға 
көмектесуі тиіс» деуі де тегін емес.[1] 

«Үкімет Қазақстанның инновациялық жүйесін нығайта түсуі керек. Инновациялық 
гранттар бөлу арқылы перспективалық ғылыми-зерттеулерді қаржыландыруға кететін 
бюджет шығындарын көбейту керек», деген Елбасы өзінің «Әлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында да отандық инновациялық жүйені нығайта түсу керектігін айрықша атап өтті. 

Қазақстанның 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында 2014 жылға қарай 
ғылымды қаржыландыру мөлшерін елдің ІЖӨ-нің 1 пайызына дейін жеткізу міндеті 
көзделген. 

Инновациялық қызметке мемлекеттік қолдау көрсету туралы қабылданған заңға сәйкес, 
жер қойнауын пайдаланушы ұлттық компаниялар жыл сайынғы тұтас кірістерінің 1 пайызын 
отандық ғылыми-зерттеулерді қаржыландыруға бөлетін болды. Жоғары ғылыми-техникалық 
комиссия қазақстандық ғылымның жаңа  басым бағыттарын бекітті. Бұлар – энергетика және 
энергия жеткізу, шикізат пен өнімдерді терең өңдеу, өмір туралы ғылым, ақпараттық және 
телекоммуникациялық технологиялар. Бұл басым бағыттар өндіріс пен халық денсаулығын 
ғылыми-техникалық тұрғыда дамытуға бағытталған. 

Осы жаңашылдық, жаңғырту қазіргі таңда экономикалық дамудың басты тетігіне 
айналып отыр. Оның бір мысалы ретінде елімізде жүзеге асырылып жатқан Үдемелі 
индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын айтар едік. 

Иә,  шынымен-ақ, жаңартылған жағдайдағы өндірістік аппараттар, озық технологиялар, 
өндірістің жоғары ғылыми-техникалық деңгейі, экономиканың шикізат өндіруге ғана емес, 
ғылыми негіздегі инновациялық жүйеге құрылуы – әлемдік рыноктың өзгермелі құбылысына 
тәуелді болмауға, бәсекеге төтеп беруге мүмкіндік береді. Осыған байланысты нарықтық 
экономика кезеңіндегі бәсекелестікте инновация өнімнің өзіндік құнын азайту, 
инвестициялар ағымын арттыру, өнім өндірушінің имиджін қалыптастыру және жаңа 
рыноктарды бағындырудағы аса тиімді әрі таптырмас құралға айналуда. 

Осыны жете түсінген Қазақстан Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 
жылдарға арналған стратегиясын қабылдаған еді. Бағдарламаның мақсаты – шикізат 
бағытынан қол үзуге ықпал ететін экономика салаларын әртараптандыру жолымен өндірістің 
тұрақты дамуына қол жеткізу болды. 

Міне, бүгінде осы бағдарламаның алғашқы нәтижелеріне де қол жеткіздік. Қазіргідей 
әлемді дағдарыс шарпыған алмағайып заманда, ел экономикасы шатқаяқтамай, шабан басып 
ілгері даму бағытымен келе жатыр. 



4430 

2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Индустриялық-
инновациялық даму стратегиясын және Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық 
жүйесін дамыту жөніндегі 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламаны орындау мақсатында 
Қазақстан Республикасында өңірлік технопарктер 2004 жылы құрыла бастады. Бүгінгі күні 
Қазақстанда 9 коммерцияландыру кеңсесі жұмыс істейді, өңірлік 8 технопарк, салалық 4 
конструкторлық бюро, технологиялар трансфертінің 2 орталығы құрылған, ал 2007 жылы 
«Алатау» инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы ашылды. Бұдан 
басқа, қаржыға қолжетімділікті кеңейту үшін отандық 4 венчурлік қор құрылды. 

Өнеркәсіптегі технологиялық инновацияларға жұмсалған шығындар 2012 жылы 
республика бойынша 168477,1 млн. теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2011 жылы 17017,3 
млн.теңге, 2010 жылы 219571,2 млн. теңге, 2009 жылы 31034,8 млн. теңге, 97463,7 млн. теңге 
болатын.[2] 

 
Кесте – 1. Инновациялық өнім көлемі 

млн, теңге 
 Аймақтар 2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 
Қазақстан 
Республикасы 82 597,4 142166,8 235962,7 379005,6 578263,1 
Ақмола 1 039,0 6959,6 9822,5 19902,1 18205,7 
Ақтөбе 4 428,3 9792,3 16880,9 6542,4 8300,6 
Алматы 419,5 521,0 5498,1 13288,0 13153,8 
Атырау 55,3 126,1 1828,1 4772,2 38078,2 
Шығыс Қазақстан 6 939,5 13854,5 33592,5 99332,1 109378,9 
Жамбыл 2 190,4 723,8 11251,8 19181,2 19637,4 
Батыс Қазақстан 728,7 - 24804,9 4399,3 9009,5 
Қарағанды 14 412,4 14897,7 14388,6 30891,5 53731,2 
Қостанай 1 848,3 1966,9 12453,0 29769,7 35728,9 
Қызылорда 66,7 - 2281,3 3645,0 6641,7 
Манғыстау 133,0 233,2 618,6 3609,0 1395,4 
Павлодар 35 420,1 72592,6 73279,0 97620,0 83368,0 
Солтүстік Қазақстан 2 751,0 2880,6 1469,5 6098,3 16028,0 
Оңтүстік Қазақстан 4 422,5 4859,9 15374,0 22588,7 33177,5 
Астана қаласы 31,1 72,2 1818,6 4787,0 119923,4 
Алматы қаласы 7 711,5 12686,6 10601,4 12579,1 12504,9 

 
1-кестедегі мәліметтерді қарай отырып, инновациялық өнім көлемінің жалпы еліміздегі 

көлемі 578263,1 млн.теңге құрайтынын көреміз. Келесі кестеден осы инновациялық 
өнімдерге кеткен жалпы шығындардың сомасын байқай аламыз. 

Кесте – 2. Өнеркәсіптегі өнімдік және үдерістік инновацияларға жұмсалған шығындар 
млн, теңге 

Аймақтар 2009 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 

Қазақстан 
Республикасы 31 034,8 219 571,2 170 174,3 168 477,1 219 263,3 
Ақмола 284,7 629,5 3 626,8 6 567,9 8 891,4 
Ақтөбе 1 305,6 25 667,3 29 374,1 52 788,3 43 305,3 
Алматы 1,3 36,4 1 542,1 1 780,3 5 625,5 
Атырау - 323,8 14 265,6 14 288,1 20 488,1 
Батыс-Қазақстан 366,1 - 46 888,2 1 364,3 8 203,7 
Жамбыл 420,3 10 447,9 8 244,9 16 530,8 15 041,7 
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Қарағанды 688,8 2 204,1 6 900,9 4 989,7 25 168,0 
Қостанай 8,1 33,3 526,4 1 884,0 13 676,1 
Қызылорда 28,3 17 760,0 2 673,5 3 738,5 4 325,5 
Маңғыстау 1 630,6 - 414,9 9 041,5 5 962,0 
Оңтүстік-Қазақстан 385,9 8 504,9 13 912,6 3 732,9 18 388,5 
Павлодар 9 489,0 10 808,0 6 995,0 4 136,8 12 064,9 
Солтүстік-
Қазақстан 47,3 325,4 63,7 7 675,6 5 986,7 
Шығыс-Қазақстан 15 344,2 139 824,7 30 366,8 23 211,2 24 930,2 
Астана қаласы 1,0 9,9 1 218,4 12 636,6 5 807,6 
Алматы қаласы 1 033,5 2 996,0 3 160,4 4 110,6 1 398,3 

Өнеркәсіптегі өнімдік және үдерістік инновацияларға жұмсалған шығындар 2013 
жылдары 2009 жылмен салыстырған әлдеқайда жоғары. Жалпы Қазақстан 
Республикасындағы шығын көлемі 2013 жылы 219236,3 млн.теңгеге тең. Бірақ Астана 
қаласын өзін жеке алып қарағанда, 2013 жылы 2012 жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 
төмендеген. Алайда алда бізде ЭКСПО – 2017 көрмесі келе жатқаннан кейін, инновацияны 
дамыту мақсатында шығындар сомасы көбейеді. 

 

 
 

Сурет – 1. Қаржыландыру көздері бойынша өнімдік және үдерістік инновацияларға 
шығындар үлесі 

 
Инновациялық өнімдерге кеткен шығындардың 66%-ы меншікті қаражаттан алынып 

жатыр, ал ең аз мөлшерді шетелдік инвестициялар алып жатыр  [1]. 
Джон Клакстон, Еуропалық комиссия бас директораты халықаралық ынтымақтастық 

департаменті басшысының орынбасары: 
–  Еуропа Одағындағы тәжірибемізге сай  біз ынтымақтастық пен бәсекелестік елдердің 

инновациялық дамуын жақсарта түсетініне көз жеткіздік. Соған орай жеті рамкалық 
бағдарлама арқылы технологиялық даму және зерттеулерге арналған  еуропалық 
ынтымақтастықтың соңғы 20 жылдағы сызбасын жасадық. Қазақстан бұл  бағдарламаға 
белсенді  қатысуда. Мен қазақстанның инновацияға үлкен басымдық беріп отырғанын 
байқадым. Инновацияға бетбұрыс – бұл бүкіл Еуропаның ұстанымы. Инновация бізге 
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экономиканы дамыту мүмкіндіктерін ашып, өнімді көбейтуге көмектеседі. (VІ Астана 
экономикалық форумында сөйлеген сөздерінен)[4] 

Қуаттың балама көздерін табу – бүгінде елімізде басым бағыттардың бірі. Солай бола 
тұрғанмен жаңғыртылатын қуатты енгізуге кедергілер аз емес. Біріншіден, бұл қуат тасымал-
даушылардың төмен бағасы, электр қуаты мен жылу тарифтерінің төмендігі, екіншіден, же-
тілдірілген нормативтік базаның жетіспеушілігі, үшіншіден, осы саладағы жекелеген 
жасақталым-жобалардың жоқтығы, соның кесірінен қымбат бағаға шетелдік қондырғыларды 
сатып алуға мәжбүрміз, кейде сол қондырғылардың өзін ақтайтын мерзімінің оларды 
пайдалану мерзімінен асып түсетіндігі дер едік. Бірінші кедергіні уақыттың өзі жөндейді, 
қуат тасымалдаушылар қымбаттап, қондырғылар мен технологиялардың бағасы төмендейтін 
болады. Уақыт өте келе қуаттың балама көздері бәсекеге қабілетті болады деп ойлаймыз. 
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В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения 

предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает состояние финансовых 
ресурсов предприятия, при котором есть возможность свободно маневрировать денежными 
средствами, эффективно их использовать, обеспечивая бесперебойный процесс производства 
и реализации продукции, учитывать затраты по его расширению и обновлению. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, 
насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, 
предшествующего этой дате. Актуальность темы заключается в том, что обеспечение 
финансовой устойчивости любой коммерческой организации является важнейшей задачей ее 
менеджмента.  

Таким образом, заметна значимость финансовой устойчивости в деятельности 
предприятия,  а также постоянного поддержания ее на определенном благоприятном для 
организации уровне, и  разработке мероприятий, способствующих эффективному росту 
финансовой устойчивости компании. 

Научное исследование нацелено на получение оценки финансового состояния 
организации и определения путей укрепления ее финансовой устойчивости. В ходе 
исследования были использованы данные финансовой отчетности АО «Химфарм», 
размещенные  в свободном доступе на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.  

АО «Химфарм», которая расположена в г. Шымкент, является ведущей компанией в 
Казахстане по производству лекарственных средств. В сентябре 2011 г. крупнейшая 

http://www.worldbank.org/
mailto:nazerke-73@mail.ru
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фармацевтическая компания Польши «Polpharma» стала мажоритарным акционером АО 
«Химфарм» и начиная с этого момента Компания представлена на рынке под маркой «Santo 
Member of  Polpharma Group».  

В литературе предложено два подхода в анализе финансовой устойчивости 
предприятия: на основе абсолютных и относительных показателей. Данные подходы 
реализованы при анализе финансовой устойчивости АО «Химфарм». 

Для реализации первого подхода анализа финансовой устойчивости используются 
показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками 
формирования. Для детального отражения разных видов источников (внутренних и внешних) 
в формировании запасов используют следующую систему показателей: 

- наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода устанавливают 
по формуле:  

СОС = СК — ВОА, где СОС — собственные оборотные средства на конец расчетного 
периода; СК — собственный капитал; ВОА — внеоборотные активы. 

- наличие собственных и долгосрочных источников финансирования запасов (СДИ) 
определяют по формуле: 

 СДИ = СОС + ДКЗ, где ДКЗ — долгосрочные кредиты и займы. 
- общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) определяется 

как: 
 ОИЗ = СДИ + ККЗ, ККЗ — краткосрочные кредиты и займы. 
Произведя расчет названных показателей, представим их в таблице 1. 
 
Таблица 1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости   

Показатели 2011 2012 Абс. откл Отн. откл 
Собственные оборотные 
средства 

4963471 8684891 3721420 0,75 

Собственные долгосрочные 
источники 

4963471 8684891 3721420 0,75 

Общие источники запасов 6163471 10736891 4573420 0,74 
 
На основе рассчитанных показателей источников финансирования запасов и затрат 

можно рассчитать показатели обеспеченности (избытка или недостатка) источников 
финансирования запасов, в том числе: 

- излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств:  
∆СОС(2011) = СОС — Запасы = 2496584 
∆СОС(2012) = СОС — Запасы =5280629 
- излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников финансирования 

запасов: 
∆СДИ(2011) = СДИ — Запасы = 2496584 
∆СДИ(2012) = СДИ — Запасы = 5280629 
- излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников покрытия запасов: 
∆ОИЗ(2011) = ОИЗ — Запасы = 3696584 
∆ОИЗ(2011) = ОИЗ — Запасы = 7332629 
Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими источниками 

финансирования трансформируют в трехфакторную модель (М):М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ). 
Эта модель выражает тип финансовой устойчивости предприятия. На практике встречаются 
четыре типа финансовой устойчивости: 

- абсолютная устойчивость финансового состояния:  
М1= (1, 1, 1), т. е. ∆СОС≥0; ∆СДИ ≥  0; ∆ОИЗ ≥  0; 
- нормальная устойчивость финансового состояния: 
 М2 = (0, 1,1), т.е. ∆СОС <0; ∆СДИ ≥0; ∆ОИЗ≥0; 
- неустойчивое финансовое состояние: 
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М3 = (О, О, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ ≥  0; 
- кризисное финансовое состояние: 
М4 - (0, 0, 0), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ < 0. [1] 
 Для АО «Химфарм» в 2012 году ∆СОС≥  0, ∆СДИ≥0, ∆ОИЗ≥  0, то есть 

трехфакторная модель характеризует финансовое состояние анализируемого предприятия 
как абсолютно устойчивое.  

Второй подход в анализе финансовой устойчивости использует относительные 
показатели. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия характеризуют 
структуру используемого предприятием капитала с позиции финансовой стабильности 
развития. Эти показатели позволяют оценить степень защищенности инвесторов и 
кредиторов, так как отражают способность предприятия погасить долгосрочные 
обязательства. 

 Данную группу показателей называют показателями структуры капитала или 
коэффициентами управления источниками средств. [2] 

Коэффициенты финансовой устойчивости АО «Химфарм» представлены в таблице 2. 
Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств организация привлекла 
на 1 тг вложенный в активы собственных средств. В отчетном году 0,05 тг заемных средств 
предприятие привлекло на 1 тг вложенный в активы предприятия. Это на 0,04 тг меньше по 
сравнению с предыдущим годом. Но тем не менее, этот показатель находится в пределах 
нормы, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости. На величину этого 
показателя влияют следующие факторы: высокая оборачиваемость, стабильный спрос на 
реализуемую продукцию, налаженные каналы снабжения и сбыта, низкий уровень 
постоянных затрат. Но этот показатель нужно рассматривать вместе с коэффициентом 
обеспеченности собственными средствами. 

 
Таблица 2 . Относительные показатели финансовой устойчивости    

Показатели 2011 2012 Отклонени
е 

Нормативно
е значение 

Коэффициент капитализации 0,09 0,05 -0,04 не выше 1,5 
Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,39 0,35 -0,04 0,1 - 0,5 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,7 0,6 - 0,1 >= 0,4 - 0,6 

Коэффициент финансирования 2,5 1,7 -0,8 >1,5 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,7 0,6 -0,1 >= 0,6 

 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, какая часть 

оборотных активов финансируется за счет собственных источников. Для данного 
предприятия этот показатель равен 0,35 - низкий.  Собственными оборотными средствами 
покрывается в конце периода лишь 35% оборотных активов. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, удельный вес собственных 
средств в общей сумме источников финансирования. Значение коэффициента финансовой 
независимости 0,6, выше критической точки, что хорошо (т.е. собственникам принадлежит 
60 % имущества).  

Коэффициент финансирования равный 1,7 тоже об этом свидетельствует. Коэффициент 
финансирования показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных 
средств, а какая – за счет заемных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется 
за счет устойчивых источников. Для данного предприятия этот показатель равен 0,6. 
Находится в пределах нормы. 

На основании относительных коэффициентов финансовой устойчивость определяется 
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класс финансовой устойчивости организации. Сущность классификации сводится к тому, что 
любое предприятие может быть отнесено к определенному классу в зависимости от 
«набранного» количества баллов, исходя из фактических значений ее финансовых 
коэффициентов. 

 1-й класс – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно 
платежеспособные (100 – 97,6 баллов). 2-й класс – это организация нормального 
финансового состояния. Их финансовые показатели в целом находятся очень близко к 
оптимальным, но по отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание (93,5 – 67,6 
баллов). 3-й класс – это организации, финансовое состояние которых можно оценить как 
среднее. При анализе обнаруживается слабость отдельных финансовых показателей. 
Платежеспособность находится на границе минимально допустимого уровня (64,4 – 37 
баллов). 4-й класс – это организации с неустойчивым финансовым состоянием. При 
взаимоотношениях с ними имеется определенный финансовый риск. У них 
неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность находится на нижней 
границе допустимых значений (33,8 – 10,8 баллов). 5-й класс – это организации с кризисным 
финансовым состоянием. Они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы с финансовой 
точки зрения. Эти предприятия убыточны (7,6 – 0 баллов). [3] 

По данным расчетов, результаты которых представлены в таблице 3, анализируемая 
организация отнесена ко 2-му классу финансового состояния. 

 
Таблица 3. Классификация уровня финансового состояния предприятия 

Показатели финансового 
состояния 

2011 2012 
Факт. 

значение 
коэффициента 

Количест
во баллов 

Факт.  
значение 
коэффициент
а 

Количеств
о баллов 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

0,197 5,51 0,179 5,5 

Коэффициент критической 
ликвидности 

1,14 11 1,08 11 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,2 20 1,75 19 

Доля оборотных средств в 
активах 

0,47 9 0,57 10 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

0,39 9,2 0,35 9 

Коэффициент 
капитализации 

0,09 17,3 0,05 17,5 

 Коэффициент финансовой 
независимости  

0,7 10 0,6 9 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,7 4 0,6 3 

Границы классов  86,01  84 
   
Таким образом, АО «Химфарм» - это организация нормального финансового 

состояния. Финансовые показатели организации в целом находятся очень близко к 
оптимальным, но по отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание.  

Одной из проблем организация является неликвидность баланса в целом. 
Пути повышения ликвидности на предприятии будут зависеть от снижения факторов 

вызвавших их. В данном случае предприятию необходимо своевременно погашать 
дебиторскую задолженность. Добиться этого можно, проводя факторинговые операции. 
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Факторинг представляет собой переуступку банку неоплаченных долговых требований, 
возникающих между контрагентами в процессе реализации продукции (товаров, работ, 
услуг), и является разновидностью торгово-комиссионной операции. 

Цель факторинговых операций — своевременное инкассирование долгов для снижения 
потерь от отсрочки платежа и предотвращения появления безнадежных долгов. 
Использование факторинга ускоряет получение большей части платежей, гарантирует 
полное погашение задолженностей, снижает расходы, связанные, с ведением счетов и 
обеспечивает своевременность поступления платежей поставщикам при наличии временных 
финансовых трудностей у плательщиков. 

Кроме того, необходимо совершенствовать договорную работу и ужесточать 
договорные требования. 

АО «Химфарм» не только имеет проблемы с ликвидностью баланса, но также 
наблюдается недостаточность собственных источников финансирования.  

Собственный капитал АО «Химфарм »по состоянию на 31.12.12 –5672799 тыс. тг., или 
37% от всего капитала, что на 13% меньше минимально приемлемой для организации 
величины. Это означает, что для укрепления финансовой устойчивости компании нужно 
увеличить долю собственных средств, главным источником которых является чистая 
прибыль. Кроме того, увеличить собственный капитал организации возможно в результате 
следующих операций: 

- Переоценка основных средств в сторону увеличения их балансовой (остаточной) 
стоимости; 

- Увеличение уставного капитала; 
- Взнос учредителей в имущество общества (без изменения уставного капитала). Этот 

вариант не предполагает возвратности вложенных средств (как, например, займ). 
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В современных условиях ведения хозяйственной деятельности организаций и жесткой 

конкурентной борьбы, менеджмент любой компании не должен забывать о постоянном 
мониторинге обеспечения жизнедеятельности бизнес-процессов, где результативным 
инструментом анализа является аудит. В современной организации для оптимизации ведения 
бизнеса все бизнес-процессы являются автоматизированными и подчиняются единой 
информационной системе (ИС) с соответствующей информационной инфраструктурой (ИИ), 
которой также необходим мониторинг и ИТ-аудит. Данный вид аудита является 
необходимым видом анализа ИС и ИИ для получения объективной картины и рекомендаций 

mailto:galpodgornaya@gmail.com
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по их оптимизации. 
За последние годы по итогам обследования международного союза электросвязи 

(МСЭ) ООН, который строит рейтинг стран на основе индекса развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), Республика Беларусь сделала большой скачек в этом 
направлении. В отчете МСЭ ООН за 2014 год была выделена группа «наиболее динамичных 
стран», в которых за последние 12 месяцев отмечено повышение рейтинга по ИКТ, 
превышающие средние показатели, в которую вошла Республика Беларусь. Для примера, 
рассмотрим уровни стран участниц Таможенного союза относительно индекса ИКТ МСЭ 
представление в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Индекс ИКТ МСЭ для стран ТС 

 Региональный 
рейтинг стран 

ТС 2013 

2011 2012 2013 Изменения 
глобального 

рейтинга 
2011-2013 

Республика 
Беларусь 

1 46 43 38 6 

Российская 
Федерация 

2 38 41 42 -4 

Республика 
Казахстан 

3 49 48 53 4 

Республика 
Армения 

4 75 73 74 1 

 
Целью данной работы является анализ подходов к проведению ИТ-аудита, как одному 

из этапов совершенствования ИИ. 
В условиях активно развивающейся экономики, предприятия разных отраслей 

столкнулись с серьезной проблемой актуальной оптимизации существующей ИИ. Процесс 
оптимизации такого рода систем закономерен и обоснован, поскольку конкурентное 
преимущество на рынке получают именно те компании, которые способны эффективно 
управлять информацией и ИИ. 

В современных условиях хозяйствования практика обуславливает необходимость 
принятия управленческого решения об оптимизации ИИ, ссылаясь на предварительно 
проведенное обследование. Наиболее актуальным инструментом исследования 
информатизации организации является аудит информационных технологий (ИТ). 

На сегодня аудит ИТ компании проводиться крайне редко, и, поэтому компании имеют 
серьезные расхождения между требованиями бизнеса и структурой используемой ИИ, что 
практически всегда влечет за собой ряд существенных издержек. Как любой управляющий 
механизм, ИИ требует четкого и оперативного контроля.  

В мировой практике задачи оценки ИИ компаний уже решаются почти двадцать лет, 
созданы и постоянно совершенствуются методы и стандарты, позволяющие проводить 
комплексную и критериально-процесную оценку ИИ компании. В Республике Беларусь на 
сегодняшний момент не существует своих официально опубликованных методов и 
стандартов. Попытки изучить и применить опыт зарубежных аудиторов ИТ натыкаются на 
ряд препятствий: отсутствие подробных описаний и рекомендаций по проведению и 
использованию специальных программных продуктов, не достаточная проработанность 
целого ряда зарубежных методов, некачественный и запаздывающий перевод небольшого 
количества методов и стандартов. 

 
ИТ-аудит ИС и ИИ организаций 

Определим в рамках данной статьи, что именно мы будем понимать под ИТ-аудитом. 
Американские ученые Э.А Аренс и Дж.К. Лоббек дали определение понятию аудит 
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«процесс, посредствам которого компетентный независимый работник накапливает и 
оценивает свидетельства об информации, поддающейся количественной оценке и 
относящейся к специфической хозяйственной системе, чтобы определить и выразить в своем 
заключении степень соответствия этой информации установленным критериям» [1]. В 
данном определение отсутствует ограничение относительного самого проводимого аудита, 
его узкого направления. Из данного определения можно понять, что в настоящее время 
сложилось две основные концепции понимания того, что же следует считать аудитом. 
Первая концепция, это аудит в узком смысле слове под которым понимается проверка 
бухгалтерской деятельности на соблюдение ее положенным нормам, стандартам и 
правильностью представления финансовой отчетности. И вторая концепция, в широком 
смысле слова, где аудит – это не только проверка правильности отчетности, но и аудит всего 
бизнеса, т.е. приемов и методов управления, целей функционирования субъекта 
хозяйствования (СХ), планирования и эффективного использования оборудования, 
диагностика организационной системы управления персоналом, процесса поступления 
информации в ИС, ее обработки по средствам ИТ, которому дает оценку соответствия 
критериям компетентное лицо, проведя количественную и качественную оценку. 

Чтобы определить место ИТ-аудита в аудите хозяйственной деятельности любой 
организации, представим аудит как объединение узко направленных аудитов СХ. Весь аудит 
разделяется на внутренний и внешний, где внешний проводиться эпизодически с целью 
проверки бухгалтерской отчетности, и соответствия отчетности для государственных 
органов контроля и надзора. Внутренний аудит есть не только всесторонняя проверка 
деятельности СХ, но и разработка предложений по оптимизации этой деятельности, 
рационализации расходов и увеличению прибыли, а также оказанию консультационных 
услуг для системы управления этим субъектом [2]. Внутренний и внешний вид аудита 
разделяют на три вида: финансовый аудит; аудит соответствия; операционный аудит[3]. 
Финансовый аудит и аудит соответствия во много пересекаются с целями и задачами 
внешнего аудита с некоторой поправкой на более комплексный и системный подход, 
возможный при проведении его внутренним органом аудирования в интересах 
собственников и регламентированный внутренними документами. Операционный аудит 
предусматривает проверку «любой части процедур и методов функционирования 
хозяйственной системы в целях оценки производительности и эффективности», по мнению 
Э.А. Аренса и Дж. К. Лобека [8]. Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлли и М.Б. Хирш 
считают, что операционный аудит – это проверка выполнения сметы и целевых программ, а 
также оценка эффективности. В свою очередь А.А. Терехов утверждает, что «операционный 
аудит очень близок к тому, что называют консалтингом администрации» [4]. 

Выделяют основные задачи операционного аудита: определение степени достижения 
запланированных показателей; оценка эффективности функционирования СХ, в том числе их 
организационной структуры; проверка соблюдения требований законодательных и иных 
нормативных актов, относящихся к той или иной программе [5].   

Исходя из задач операционного аудита и выше приведенный определений можно 
сделать вывод, что операционный аудит нацелен на помощь в принятии управленческих 
решений по различным предметным областям деятельности СХ, таких как информационные 
технологии, маркетинговая политика, организация и совершенствования бизнес-процессов и 
т.д. Отсюда следует, ИТ-аудит является частью внутреннего операционного аудита СХ. 

Представим отношение между видами аудита с помощью кругов Эллера-Венна и 
операциями над множествами на рисунке 2. Где А – это множество аудирований 
проводимых во внешнем аудите, В – множество аудирований проводимых во внутреннем 
аудите. Выше было сказано, что каждый из видов аудита состоит из: финансового аудита, 
аудита соответствия и операционного аудита, где финансовый аудит и аудит соответствия 
для внутреннего и внешнего аудита отвечает на одни и те же вопросы, но с разной скоростью 
и точностью. В это время операционный аудит возможно удовлетворительно провести 
только на внутреннем уровне, на внешнем из-за недостаточности информации выводы 
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аудиторов будут не корректны и не будут иметь пользы для оценки ведения бизнеса. 
KABFBACBADBA ===∩=∪ /;/;;  

D – весь аудит проводимый на СХ, объединяющий внутренний и внешний аудит 
С – финансовый аудит и аудит соответствия проводимый на внешнем и внутреннем 

уровне 
F – операционный аудит проводимый на внешнем уровне 
K – это операционный аудит проводимый на внутреннем уровне 
 

Рисунок 2 – Визуальное представление отношения видов аудита на диаграмме Эллера-
Венна. 

Обобщая различные точки зрения ученых, можно сделать вывод, что на современном 
этапе развития аудиторской деятельности, операционный аудит является самым 
информативным для инвесторов и учредителей, т.к. представляет собой процесс 
исследования бизнес-процессов, в целях оценки их эффективности и получения 
управленческих рекомендаций. В связи с тем, что ИТ являются мощным вспомогательным 
ресурсом в ведении бизнеса, проведение ИТ-аудит является неотъемлемой частью при 
проведении внутреннего операционного аудита[3]. 

 
Международные стандарты ИТ-аудита 

 
В связи с растущим интересом и необходимостью проведения ИТ-аудита подход к его 

проведению начал приобретать упорядоченный и стандартный вид. При поддержке крупных 
аудиторских компаний была организована ассоциация профессионалов компетентных в 
области ИТ, которыми создаются и сопровождаются стандарты по ИТ-аудиту. Но в связи с 
тем, что данные стандарты были закрыты для общего пользования, а интерес у общества 
возрастал, была создана в 1967 году Ассоциация аудита и контроля информационных систем 
(Information Systems Audit and Control Association, ISACA), которая координировала действия 
аудиторов и объединяла знания по управлению ИС. Основная цель ISACA – исследование, 
разработка, публикация и продвижение стандартизированного набора документов по 
управлению ИТ для ежедневного использования администраторами и аудиторами ИТ[4]. 

ISACA является разработчиком общепризнанных стандартов в мире «Контрольные 
объекты для информационных и смежных технологий» (Control Objectives for Information and 
related Technology, Cobit) и «Управление инвестициями и ИТ» (Val IT). Данные стандарты 
позволяют обеспечить аудит и управление любого СХ методологической поддержкой. 

Стандарт Cobit является синтезом сорока международных стандартов в области аудита, 
контроля, управления ИТ и информационной безопасности. Основной целью которого 
является ликвидация разрыва в понимании и достижении единой цели бизнеса между 
руководством СХ и отделом ИТ СХ. 

Нормы стандарта Cobit позволяют оптимизировать инвестиции в ИТ, определить 
уровень предоставляемых сервисов по разработанным аудиторам показателям, на которые 
необходимо ориентироваться при проведении внутреннего ИТ аудита в составе 
операционного аудита СХ. 



4440 

Созданный в 1901 году Британский институт стандартов (British Standards Institution, 
BSI), в середине 90-х начал разрабатывать стандарт, при помощи которого можно было 
оценить эффективность, а также обеспечить соответствие критериям качества 
предоставление ИТ-услуг. К 2000 году работы были завершены - появился стандарт BS 
15000:2000, который определял требования к поставщику услуг. В 2005 году уже 
обновленный стандарт BS 15000:2002 был преобразован в международный стандарт ISO/IEC 
20000:2005. 

Стандарт ISO 20000:2005 – “Информационные технологии. Менеджмент сервисов 
(услуг) Спецификация”. ISO 20000 — это группа стандартов, которая определяет требования 
и дает лучшие практики для разработки, внедрения, управления и совершенствования систем 
менеджмента ИТ сервисов в организации.  

Стандарт ISO 20000:2005 определяет требования к системе управления услугами 
поставщика услуг, выполнение которых, обеспечивает гарантии качества ИТ-услуг для 
потребителей. 

Во второй половине 80-х стало понятно, что технологическая разрозненность 
применяемых ИТ и подходов к их построению и обслуживанию в дальнейшем неизбежно 
станет тормозить развитие промышленности. 1986 году была начата работа над 
«Библиотекой инфраструктуры информационных технологий» (IT Infrastructure Library, 
ITIL). ITIL была создана по заказу британского правительства. Это произошло после того, 
как по мере развития компьютерной техники стала очевидна ключевая роль ИТ-сектора в 
управлении современными предприятиями. Первая книга вышла 1992 году и на сегодняшний 
день выпушено 5 книг в третьей редакции ITIL V3, в 2011 году. 

В пяти томах Библиотеки ITIL V3 описан набор процессов, необходимых для того, 
чтобы обеспечить постоянное высокое качество ИТ-сервисов и повысить степень 
удовлетворенности пользователей. В основу концепции ITIL положен процессный подход, 
который акцентирует внимание ИТ-службы предприятия на достижении поставленных 
целей, а также на ресурсах, затраченных на достижение этих целей. Использованный в 
библиотеке процессный подход полностью соответствует стандартам серии ISO 9000. На 
основе ITIL разработан международный стандарта ISO 20000. 

Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, COSO) — является добровольной частной, 
организацией, созданной в Соединенных Штатах Америки, которая призвана для помощи 
предприятиям и организациям в проведении оценки и совершенствовании их систем 
внутреннего контроля. 

COSO – это стандарт, определяет систему требований для улучшения качества 
финансовой отчетности через эффективное управление системой внутреннего контроля. 
Стандарт был издан 1992 г. Комитетом спонсорских организаций и состоит их четырех 
статей: «Введение», «Подход», «Отчеты перед внешними пользователями», «Способы 
оценки». «Подход» является основной частью стандарта, который содержит лучшие частные 
практики вопросов и некоторые методические основы для отлаженной работы системы 
внутреннего контроля.  

CMMI (Capability Maturity Model Integration) – это собрание практических 
рекомендаций для улучшения процессов разработки программных продуктов, ИС. Стандарт 
был издан американским институтом Software engineering institute (SEI) в 2002 году. Для 
создания этого стандарта был проведен анализ ключевых процессов, выполняемых при 
разработке программного обеспечения, и связанных с ними рисков. В 1987 году появился 
прообраз будущего стандарта, который представлял собой анкету, которая содержала всего 
85 процессных и 16 технологических вопросов, ответы на которые и определяли 
оцениваемую компанию к одному из пяти уровней зрелости[5]. 

CMMI условно разделяет оценку всех процессов на четыре дисциплины: системный 
инжиниринг, инжиниринг программного обеспечения, разработка встроенных продуктов и 
процессов, работа с поставщиками. В ходе анализа системы с применением CMMI 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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выделяются шесть уровней возможностей и пять уровней зрелости. Уровень возможности 
рассматривает общие и частные цели и практические действия по их применению. Уровни 
зрелости характеризуют предприятие в целом. 

Все выше приведенные международные стандарты по проведению ИТ-аудита, 
являются рекомендациями и библиотеками лучших практик, на которые нужно 
ориентироваться при проведении аудита, и не представляют собой последовательной 
методики проведения аудита. Также данные стандарты ориентированы на проведение 
процессного аудита в сфере ИТ, а не проведение аудита ИТ и ИИ с точки зрения 
зависимости технической наполняемости от требований ИС. 

Обобщая, можно сделать вывод, что на современном этапе развития аудиторской 
деятельности, операционный аудит является самым информативным для инвесторов и 
учредителей, т.к. представляет собой процесс исследования бизнес-процессов, в целях 
оценки их эффективности и получения управленческих рекомендаций. В связи с тем, что ИТ 
являются мощным вспомогательным ресурсом в ведении бизнеса, проведение ИТ-аудита 
является неотъемлемой частью, при проведении внутреннего операционного аудита. 
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ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Рахманберді Асылтас Талғатқызы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 5В050800- Есеп және аудит мамандығының 3 курс 
студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Б. Аленова 

 
Шағын және орта бизнес кәсіпорындарында қорлар есебі  Ұлттық қаржылық есептілік 

стандартының «Бухгалтерлік есеп жүргізу» екінші бөлімінің үшінші «Қорлар есебі» 
параграфы бойынша және Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған қаржы 
есептілігінің халықаралық стандартының    13 бөліміне сәйкес жүргізіледі.  

Ұлттық қаржылық есептілік стандарты «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және шағын кәсіпкерлік 
субъектілерінің, сондай-ақ қызметінің айрықша түрі шетелдік валютамен айырбастау 
операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың қаржылық есептілік 
қағидаттары мен сапалы сипаттамаларын, бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық 
есептілік жасау тәртібін айқындайды. 

ҰҚЕС «Бухгалтерлік есеп жүргізу» екінші бөлімінің үшінші «Қорлар есебі» параграфы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000234_#z0
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бойынша қорлар – бұл қарапайым қызмет барысында сатуға арналған немесе өндірістік 
процесте немесе қызметтер көрсету кезінде пайдалануға арналған шикізат пен материалдар 
нысанындағы активтер. 

ҰҚЕС «Бухгалтерлік есеп жүргізу» екінші бөлімінің үшінші «Қорлар есебі» параграфы 
бойынша қорлар төмендегідей жіктеледі: 

1) сатып алынған және алып сатуға арналған тауарлар 
2) алып сатуға арналған мүліктер(жер, ғимараттар, автомобильдер және т.б) 
3) субъект өзі өндірген сатуға арналған дайын өнім 
4) дайын өнімді(немесе қызметті) өндіруге және сол өндірісті қамтамасыз етуге 

арналған шикізат пен материалдар 
5) аяқталмаған өндіріс - дайын деңгейіне жетпеген өнім және кейінгі түзеуге 

арналған жартылай фабрикаттар 
6) жолдағы тауарлар 
Қайта сатуға арналған мүліктер (жер, ғимарат, автомобильдер және т.б.) қорлар тізіміне 

сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді танусыз енгізілген. 
ҰҚЕС қолданатын субъектілердің бухгалтерлік шоттардың жұмыс жоспарында 1500 

«Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер»  бөлім шоттары қолданылмайды. 
Қаржылық есептілікте қорлар өзіндік құн бойынша көрсетіледі. 
Қорларды өлшеудің басты қағидасы болып табылатын  екі өлшемнің ең аз  шамасымен 

өлшеу: өзіндік құн бойынша немесе мүмкін болатын сатылымның таза құны бойынша өлшеу 
ұсынылмаған. ҰҚЕС бойынша қорлар тек қана өзіндік құнмен көрсетіледі. 

1360 «Қорларды есептен шығару бойынша резерв»  шоты  ҰҚЕС қолданатын  
субъектілердің бухгалтерлік шоттардың жұмыс жоспарында қолданылмайды. Қайта өңдеуге 
шығыстар және қорлардың жағдайын және ағымдағы орналасқан жерін қамтамасыз ететін 
басқа да шығыстар олар жұмсалған  кезеңнің шығыстары болып есептелінеді. 

Қорлардың бастапқы құны бойынша құрылатын норма бұрын қолданылып жүрген  №2 
ҰҚЕС нормаларынан ерекшеленеді. 

Бастапқы құнға №2 ҰҚЕС 217 пункт 85 парагрфында көрсетілген өзіндік құнның 
элементтері кірмейді, олар: 

1) тасымалдау шығындары; 
2) қайта өңдеуге шығындар; 
3) дайын өнімді, шикізат пен материалдарды сатумен тығыз байланысты басқа да 

шығындар 
Жоғарыда көрсетілген шығындар кезең  шығыстары  ретінде танылады. 
Сонымен, сатып алынған немесе өндірілген қорлардың өзіндік құны басқа жолмен 

құрылады: тасымалдау шығындарының, қайта өңдеу және басқа да  дайын өнімді, шикізат 
пен материалдарды сатумен тығыз байланысты басқа да шығындар есебінсіз. 

Қорлардың өзіндік құнын бағалау «алғашқы түсім – алғашқы жөнелту» әдісі немесе 
кезең басындағы қорлардың орташа құнына және кезең ішінде сатып алынған (өндірілген) 
ұқсас қорлардың орташа құнына негізделетін орташа құн әдісі бойынша жүргізіледі.  
          №2 ҰҚЕС жағдайлармен салыстырғанда ҰҚЕС-та қорлардың тек екі ғана бағалау 
әдістері ұсынылған: «алғашқы түсім – алғашқы жөнелту» және орташа құн әдісі. Маңызды 
өзгеріс: №2 ҰҚЕС 228 пункт 87 параграфында көрсетілген  спецификалық идентификация 
әдісі алынып тасталынған. 

Орта кәсіпкерлік субъектілері қорлар есебін шағын және орта бизнес кәсіпорындарына 
арналған қаржы есептілігінің халықаралық стандартының  «Қорлар» 13-бөліміне сәйкес 
қорлар бұлар: 

қалыпты қызмет барысында сатуға арналған; 
осындай сату үшін өндіріс үрдісіндегі;   
өндіріс үрдісінде немесе қызмет көрсетулер кезінде пайдалануға арналған шикізат 

немесе материалдар нысанындағы активтер. 
Кәсіпорын кем дегенде келесі екі шама бойынша қорларды бағалауы тиіс: өзіндік құн 
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және аяқтау мен сатуға жұмсаған шығындарды шегергеннен кейінгі есептік сату құнын. 
Қорлардың өзіндік құнына міндетті түрде сатып алуға, қайта өңдеуге жұмсалған 

барлық шығындар және қорларды ағымдағы жай-күйіне және орналасқан жерге дейін 
жеткізу мақсатында жұмсалған шығындар жатады. 

Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған қаржы есептілігінің халықаралық 
стандартының  №13  «Қорлар» бөліміне сәйкес жүргізіледі. Қорлар бұлар: 

- қалыпты қызмет барысында сатуға арналған; 
- осындай сату үшін өндіріс үрдісіндегі;  немесе  
- өндіріс үрдісінде немесе қызмет көрсетулер кезінде пайдалануға арналған шикізат 

немесе материалдар нысанындағы активтер.  
Қорлардың өзіндік құнына міндетті түрде сатып алуға, қайта өңдеуге жұмсалған 

барлық шығындар және қорларды ағымдағы жай-күйіне және орналасқан жерге дейін 
жеткізу мақсатында жұмсалған шығындар жатады. 

Төменде қорлардың өзіндік құнынан алынып тасталатын және олардың пайда болуы 
кезеңінде шығыстар ретінде танылатын шығындардың мысалдары келтірілген: 

- шикізаттың немесе жұмсалған еңбектің шамадан тыс жұмсалуы, немесе басқа да 
өндірістік шығындар; 

- егер олар тек өндірістік үрдістің келесі кезеңіне көшу үшін осы өндірістік үрдісте 
қажет болғанда ғана сақтауға жұмсалатын шығындар; 

- қорларды қазіргі орналасқан жеріне және жай-күйіне дейін жеткізуге байланысты 
емес әкімшілік үстеме шығыстар; және 

- сатуға жұмсалатын шығындар. 
Өзіндік құнды есептеу тәсілдері: 
Кәсіпорын бірін-бірі алмастырмайтын  қорлардың жекелеген баптарының, сондай-ақ 

арнаулы жобалар үшін өндірілген және оларға арналған тауарлардың немесе қызмет 
көрсетулердің өзіндік құны оларға жұмсалатын жеке шығындарды ерекше сәйкестендіру 
арқылы анықталуы тиіс. 

Кәсіпорын қорлардың өзіндік құнын екі тәсіл: «алғашқы түскен өнім-алғашқы 
жөнелтілген өнім»  ФИФО немесе орта өлшемдік құны арқылы бағалауы тиіс. Кәсіпорын 
негізгі қасиеттері мен оларды кәсіпорының пайдалану тәсілдері бойынша ұқсас барлық 
қорлар үшін өзіндік құнды есептеудің бір ғана тәсілін қолдануы тиіс. Әртүрлі негізгі 
қасиеттері бар немесе оларды пайдалану тәсілі бойынша ерекшеленетін қорлар үшін өзіндік 
құнды есептеудің әртүрлі тәсілдерін қолдануға жол берілуі мүмкін. Шағын және орта бизнес 
кәсіпорындарына арналған қаржы есептілігінің халықаралық стандарты  «соңғы түскен өнім-
алғашқы жөнелтетін өнім» ЛИФО әдісін қолдануға жол бермейді. 

            Кәсіпорын кем дегенде келесі екі шама бойынша қорларды бағалауы тиіс: 
өзіндік құн және аяқтау мен сатуға жұмсаған шығындарды шегергеннен кейінгі есептік сату 
құнын. 

Баланстық бағалаудың мысалы.  Баланстық бағалау есепті кезеңнің ең төменгі немесе 
нақты мөлшері бойынша қорлардың нақты өзінді құны мен сатудың таза құнын таңдауда 
жатыр.   

Қорлардың 
түрі 

 
ФИФО 
әдісі  

Орташа құн Жиынтығ
ы 

Сатудың таза құны Баланстық 
бағалау 

А 4 000  4 000 5 000 4 000 
(төмені) 

Б  8 000 8 000 7 200 7 200 
(төмені) 

В 3 000  3 000 3 000 3 000 
(тең) 

Жиынтығы 7 000 8 000  15 000 15 200 14 200 
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Қорлар қысқа мерзімді активтер болып табылады және бухгалтерлік баланстың «Қысқа 
мерзімді активтер» бөлімінде есепке алынады. Материалдық құндылықтар айналым 
активтерінің ішінде өтімділігі жоғары активтерге жатпайды. Өйткені, бұл баптың ақша 
құралына айналуы үшін тек сатып алушыны табуға ғана емес, сонымен бірге сатып 
алушының сатылған қорлар үшін мерзімінде төлеуіне де біраз уақыт қажет. Шағын және 
орта бизнес кәсіпорындары мен ұйымдар қорлар есебін  ұлттық қаржылық есептілік 
стандартының «Бухгалтерлік есеп жүргізу» екінші бөлімінің үшінші «Қорлар есебі» 
параграфы бойынша және шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған қаржы 
есептілігінің халықаралық стандартының    13 бөлімін басшылыққа алады.  

 
Қолданылған әдебиет 

3. Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған Қаржы есептілігінің 
халықаралық стандарты 

4. Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған Қаржы есептілігінің 
халықаралық стандартының түсіндірмесі 

      3. Ұлттық қаржылық есептілік стандарты. Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен  бекітілген.        

 4. Нұрсейітов, Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: оқу құралы / Е.О. Нұрсейітов.- 
Толық., 1-рет қазақ тілінде шығарылған.- Алматы: Изд-во LEM, 2009.- 428 б. 
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В настоящее время в Казахстане ключевое внимание уделяется животноводческому 

сектору. Казахстанский народ с давних времен считается кочевым народом  и благодаря 
огромным  пастбищным угодьям скот выращивался в экологически чистых условиях. Не 
удивительно, что Казахстан имеет большой потенциал в экспорте животноводческой 
продукции, особенно в поставках мяса на внешний рынок. Наличие в стране огромных 
естественных пастбищных угодий дает прекрасную возможность производить 
конкурентоспособную и, что немаловажно, экологически чистую животноводческую 
продукцию. 

В Послании Президента народу Казахстана «Построим будущее вместе» от 28 января 
2011 года, глава государства поставил задачу довести экспорт мяса крупного рогатого скота 
(КРС) до 60 тыс. тонн к 2016 году и до 180 тыс. тонн к 2020 году. Поставлена задача уйти от 
импорта мяса и стать одним из его крупных поставщиков на внешние рынки. [1] 

В соответствии с этим, основной целью исследования является анализ текущей 
ситуации в развитии мясного животноводства в Казахстане, в частности увеличения 
численности крупного рогатого скота и выявление основных проблем. 

В настоящее время для Казахстана складывается благоприятная рыночная 
конъюнктура, позволяющая существенно нарастить экспорт мяса. Это связано с наличием 
таких естественных конкурентных преимуществ как благоприятные природно-
климатические условия, пастбищ (180 млн. га), близостью емких рынков сбыта соседних 
стран. 

Для выполнения поставленной задачи АО «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» разработана Программа развития экспортного потенциала мяса крупного 
рогатого скота Республики Казахстан на 2011-2020 годы, включающая в себя комплекс мер 
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по поддержке и активизации экспортного потенциала животноводческой отрасли 
республики. Реализация данных мер позволит сделать мясное животноводство ведущей 
отраслью сельского хозяйства.  

Целевыми индикаторами программы являются: 
 экспортный потенциал мяса крупного рогатого скота планируется довести к 2016 году 

до 60 тыс. тонн; 
 к 2016 году будут созданы сеть откормочных площадок на 150 тыс. мест 

единовременного откорма крупного рогатого скота; 
 в целях породного преобразования мясного поголовья будут созданы фермерские 

хозяйства с общим поголовьем 224 тыс. голов; 
 в целях создания репродукторов, расширенного воспроизводства и тиражирования 

высокопродуктивного поголовья к 2016 году будет ввезено 72 тыс. голов мясного 
племенного скота зарубежной селекции. [2] 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную 
политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения 
эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. 

В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная 
контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная 
кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО 
«КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг». [3] 

Первый этап реализации программы предусматривает увеличение численности 
племенного высокопродуктивного стада мясного направления. Сейчас более 82 % поголовья 
КРС сосредоточено в низкопродуктивных личных подсобных хозяйствах. В результате 
неспециализированные сельхозпредприятия, а именно домашние хозяйства, которые должны 
производить продукцию лишь для личных нужд, стали основными поставщиками мясной 
продукции на рынке. При этом продукция личных подсобных хозяйств 
неконкурентоспособна на внешних рынках. [4] 

Для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию и решить проблемные вопросы 
развития мясного скотоводства, будет увеличена численность поголовья КРС мясных пород 
путем поглотительного скрещивания высокопродуктивных быков с имеющимся мясным 
поголовьем отечественных пород. 

В 2011 году в Казахстане началась реализация масштабной программы «Сыбаға», 
целью которой является кредитование фермерских хозяйств на приобретение маточного 
поголовья крупного рогатого скота и быков-производителей для воспроизводства молодняка 
мясной породы. Финансирование программы реализуется через дочерние компании АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» – АО «Аграрная кредитная корпорация» 
(АКК) и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (ФФПСХ) [4]. 

ФФПСХ кредитует приобретение КРС на сумму от 1 до 8,5 млн. тенге, свыше 8,5 млн. 
тенге – финансирование осуществляется через АКК. Срок выдачи займа до 7 лет, ставка 
вознаграждения – 6 %, льготный период по погашению основного долга до 2 лет. 

В настоящее время ТОО «KazMeat», дочерняя компания АО «КазАгроӨнім», 
занимается рассмотрением заявок на передачу в лизинг крупного рогатого скота, а также 
передает быков-производителей аулиекольской и казахской белоголовой породы в аренду 
фермерским хозяйствам, участникам социально-предпринимательских корпораций, 
юридическим и физическим лицам. 

Учитывая, что основная доля поголовья находится в личных подсобных хозяйствах, 
особое внимание уделяется организации искусственного осеменения именно в данной 
категории хозяйств. Впервые за последние годы в республике предусмотрено полное 
возмещение затрат на проведение искусственного осеменения для маточного поголовья 
личных подсобных хозяйств. 50 % затрат на осеменение будут субсидированы из 
республиканского бюджета, другая половина – через местные бюджеты. На субсидии могут 
рассчитывать сельхозтоваропроизводители, приобретающие семя у отечественных 
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дистрибьютерных и племенных центров. [4] 
На сегодняшний день в животноводстве достигнуты следующие шаги: 
- создание откормочных площадок. В соответствии с Комплексным планом 

мероприятий, в 2012 году запланировано было создание сети откормочных площадок на 20 
тысяч откормочных мест единовременного содержания. 

За счет кредитных ресурсов АО «НУХ «КазАгро» на рассмотрении находятся проекты 
на 4500 откормочных мест (Восточно-Казахстанская область – ТОО «Елiм-ай Көкпектi» 
(2000 откормочных мест), Карагандинская область – ТОО «Арай-Маржанколь-Агро» (1000 
откормочных мест)), в том числе одобрено финансирование откормочной площадки на 1500 
тыс. голов (Павлодарская область – ТОО «МТС Жайма»). 

Также в 2012 году созданы сеть откормочных площадок на 17500 мест 
единовременного откорма за счет собственных средств инициаторов (хозяйствующих 
субъектов) (Акмолинская область (400 откормочных мест) – ТОО «Колутон-04», 
Актюбинская область (3000 откормочных мест) – ТОО «АқТеп», Алматинская область (общ. 
на 2000 откормочных мест) – ТОО «Жаркент мал өнімдері», К/Х «Арлан», К/Х 
«Жазылбеков», КХ «Ұшқын», ТОО «Мал өнімдері», ТОО «Саржан Агро», Восточно-
Казахстанская область (на общ. 1 050 откормочных мест) – КХ «Алмас», КХ «Мукинов», КХ 
«Лана», КХ «Заря», Жамбылская область (2300 откормочных мест) – КХ «Олжа», КХ 
«Бапыш Сейсенбай», ТОО «Гамбург», КХ «Бай-Нур», КХ «Тажибай Алшабай», ЗКО (1120 
откормочных мест) – КХ «Алем», КХ «Сатыбалды», Карагандинская область (1300 
откормочных мест) – КХ «Берік», ТОО «Қайрат-2», Костанайская область (1300 
откормочных мест) – ТОО «Степное», ТОО «Шаңдыкөл», КХ «Ахметов Ж.Ж», 
Кызылординская область (700 откормочных мест) – КХ «Мұрат», КХ «Баязит», КХ 
«Ақбарыс», КХ «Абай», Павлодарская область (500 откормочных мест) – ТОО «Рассвет», 
ТОО «Ивановское», Северо-Казахстанская область (2000 откормочных мест) – ТОО 
«Зенченко и К», ТОО «Вишневское», Южно-Казахстанская область (1830 откормочных 
мест) – КХ «Мыңбай», КХ «Әлібекә», КХ «Парман», КХ «Сейітбек ата», КХ «Нұрлан», КХ 
«Асқар», КХ «Зиядулла», КХ «Рустам», КХ «Мамлакат», КХ «Бақыт», КХ «Рамазан», КХ 
«Бейсен Темірбек», КХ «Асылбек», КХ «Бірлік», КХ «Сенім»).[5] 

Дополнительно, за счет средств Холдинга одобрено финансирование строительства 
откормочной площадки на 1000 откормочных мест (Алматинская область – СПК «Жетысу»), 
ввод в эксплуатацию запланирован в 2013 году. [5] 

Необходимо отметить, что по Актюбинской и Жамбылской областям плановые 
показатели выполняются на 150 % и 230 % соответственно. В тоже время, по Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областям 
плановые показатели текущего года не выполнены. 

- создание репродукторов. В рамках Программа в 2012 году был запланирован завоз 12 
тысяч голов племенного, чистопородного КРС зарубежной селекции. 

По итогам 2012 года, дочерними организациями Холдинга одобрено финансирование 
на приобретение высокопродуктивного племенного КРС в количестве 18687 голов, в том 
числе сельскохозяйственными формированиями завезено 16525 голов крупного рогатого 
скота. 

План по завозу поголовья 2013 года составляет 14 тыс. голов. На текущий момент 
имеются одобренные заявки дочерними организациями Холдинга по завозу 5711 голов 
крупного рогатого скота. 

В разрезе пород завезено КРС породы ангус – 10102 голов, герефорд – 3636 голов, 
симментальская – 1884 голов, шароле – 250 голов, калмыцкая – 286 голов, казахская 
белоголовая – 204 головы, лимузин – 89 голов, обрак – 72 головы, швицкая – 2 головы. 

В разрезе стран-поставщиков: США – 33,6 % от общего объема, Австралия – 22,8 %, 
Канада – 12,6 %, Россия – 8,3 %, Австрия – 7,1 %,Ирландия – 6,3 %, Чехия – 5,2 %, Дания – 
3,1 %, Украина – 0,5 %, Франция – 0,4 % [5]. 

Развитие фермерских хозяйств. Основным блоком В 2012 году запланировано создание 
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сети фермерских хозяйств с приобретением не менее 42 тыс голов КРС. 
В рамках данной программы в 2012 году, всего было одобрено приобретение 

фермерскими хозяйствами 65,1 тыс голов маточного поголовья КРС (155 % к плану) и 3,6 
тыс племенных быков-производителей, в том числе фермерскими хозяйствами приобретено 
59,4 тыс. голов маточного поголовья КРС и 3,3 тыс. племенных быков, что составляет 141 % 
и 234 % к плану. 

Наибольшее выполнение плановых показателей наблюдается в Западно-Казахстанской 
(289 %), Акмолинской (204 %), Карагандинской (196 %), Алматинской (157 %) и Северо-
Казахстанской (151 %) областях. Низкий темп выполнения плановых показателей отмечен по 
Восточно-Казахстанской (98 %).[5] 

Регистрация фермерских хозяйств в информационно-аналитической системе (ИАС). В 
рамках Проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС», в целях управления 
воспроизводством стада необходимо обеспечить регистрацию поголовья КРС в ИАС 
селекционно-племенной работы в мясном скотоводстве. 

В текущем году наличие регистрации в ИАС является обязательным условием для всех 
сельхозтоваропроизводителей – получателей субсидий, направленных на поддержку 
животноводства, что отражено в соответствующих нормативно-правовых актах, 
регулирующих порядок выплаты субсидий. 

Для оказания содействия сельхозтоваропроизводителям, занятых в мясном 
животноводстве по регистрации в системе ИАС проведена следующая работа. 

Доработана упрощенная модель программы ИАС с улучшенным интерфейсом, в 
которой предусмотрена автоматическая выгрузка данных по поголовью КРС из системы 
«Идентификация сельскохозяйственных животных». При этом на регулярной основе 
проводится обновление данных системы ИАС из системы «Идентификация 
сельскохозяйственных животных». 

Кроме того, в системе ИАС предусмотрены модули по породному преобразованию, а 
также по подбору быков-производителей, в целях недопущения близкородственного 
скрещивания (инбридинг) животных. 

В настоящее время в Системе зарегистрировано 1927 фермерских хозяйств на 161,3 
тыс. голов КРС, или 95 % из 2042 профинансированных фермерских хозяйств по программе 
«Сыбага». [5] 

Работа по регистрации фермерских хозяйств в Системе продолжается. 
Породное преобразование товарного стада. Проведение породного преобразования 

товарного стада организовано как путем использования в воспроизводстве стада племенных 
быков-производителей, так и методом искусственного осеменения. 

В текущем году породному преобразованию подлежало 450 тыс голов маточного 
поголовья КРС. По данным предоставленным акиматами областей, на текущий момент 
работа по породному преобразованию товарного стада в рамках доведенных показателей 
завершена. 

При этом племенными быками-производителями мясных пород покрыто 334,4 тыс 
голов, искусственно осеменено порядка 218,2 тыс. голов маточного поголовья КРС. 

На текущий момент в программе породного преобразования (содержится в товарных 
хозяйствах) участвует 10 тыс быков-производителей. 

По программе «Сыбага» фермерскими хозяйствами приобретено 3212 быков-
производителей. Для чего Центром периодично проводился мониторинг наличия и 
стоимости племенных быков-производителей мясных пород в племенных хозяйствах. [5] 

Но не все было, как задумано, естественно, были проблемы. Взятый курс на развитие 
животноводства, тормозился рядом не самых лицеприятных показателей. Изначально 
племенной скот зачастую не соответствовал стандарту породы, отсутствовала 
целенаправленная работа по обогащению «голубой крови» скота, некоторые хозяйства 
использовали малоценных быков-производителей, неусовершенствованная инфраструктура, 
слабая кормовая база, мелкотоварность производства, продолжаются регистрироваться 
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вспышки опасных ветеринарных заболеваний. Требует ответов несоответствие 
статистических данных с фактическим поголовьем. 

Отдельно хотелось бы отметить, что Глава Правительства подчеркнул о необходимости 
развития ветеринарной службы в республике. 

  На сегодняшний день основными проблемами в области  ветеринарии можно считать: 
а) несовершенство законодательной базы в области ветеринарии. Административные 

барьеры при выдаче ветеринарных документов (выдача ветсправки осуществлялась только 
ветврачом сельского округа и действовала на соответствующей территории района), 
необходимость оплаты стоимости бланка ветеринарного документа в банке, что создает 
дополнительную волокиту и затраты, а также низкая ответственность за нарушение 
ветеринарного законодательства; 

б) институциональное несовершенство системы ветеринарии, а именно нерациональное 
кадровое распределение, когда большинство ветеринарных специалистов больше заняты 
«офисной» работой, чем практической деятельностью. Необеспеченность кадрами и 
недостаточность квалификации у ветеринарных специалистов тоже негативно влияет на 
развитие ветеринарии в Казахстане; 

в) низкое качество проведения ветеринарных мероприятий. К сожалению, отсутствует 
система контроля качества ветеринарных препаратов, диагностикумов по показателям 
специфичности, чувствительности, повторяемости и возобновляемости результатов 
испытания; 

г) недостаток процедур проведения идентификации животных, таких как 
децентрализованный закуп, высокий процент потерь ушных бирок. Недоступность 
электронной базы данных по идентификации для сельских населенных пунктов, 
необеспеченность сетью интернет. 

д) слабая интеграция с международными сельскохозяйственными организациями.  
Для развития экспортного потенциала мясного скота, Правительство Казахстана своим 

постановлением утвердило комплексный план действий по развитию экспортного 
потенциала мяса крупного рогатого скота в 2011-2015 годах. В настоящее время эта 
программа является важным инструментом для обеспечения устойчивого развития 
производства говядины в Казахстане и обеспечит независимость в импортных и экспортных 
поставках мяса и мясных продуктов. В 2014 году было экспортировано 10 тонн мяса и 
мясных продуктов, в том числе 5 тонн говядины, как заявил министр сельского хозяйства 
Асылжан Мамытбеков. 

Таким образом, наряду с действиями по развитию животноводства принимаются 
масштабные меры по улучшению эпизоотической обстановки в стране, обеспечению 
производства безопасной животноводческой продукции. 

В настоящее время разработана долгосрочная стратегия развития ветеринарной 
службы, одобренная Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). Также будет внедрена 
международная практика утилизации биологических отходов, материально-техническое 
оснащение ветеринарных организаций. 
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Перед современным Казахстаном, как и перед любым другим развитым и независимым 

государством, стоит важная и ответственная задача – обеспечить устойчивое экономическое 
развитие страны в столь нелегкие экономические и политические условия.  

Нефтяная отрасль РК - это ведущая отрасль страны, которая является важнейшей 
составной частью экономики нашего суверенного государства, так как вносит значительный 
вклад в стабилизацию и общую устойчивость экономики страны. Благодаря 
сгенерированному в Казахстане нефтегазовому комплексу, страна вышла в число крупных 
экспортеров нефти и газа. 

Нефтегазовый комплекс состоит из множества процессов, добычи, переработки, и 
непосредственно транспортировки. Транспортировка нефти и газа осуществляется двумя 
путями – железнодорожным и трубопроводным. Данный процесс нефтегазового комплекса 
должен осуществляться быстро, своевременно и бесперебойно, ведь от него зависит работа 
всех отраслей народного хозяйства, нормированная деятельность предприятий. Наличие 
развитых железнодорожных и трубопроводных систем транспортировки является важным 
элементом укрепления экономического могущества государства. 

Казахстан занимает  второе место, среди бывших советских республик по объему 
добычи нефти, после России. По данным BP Statistical Review of World Energy, объем 
доказанных запасов нефти оценивается на уровне 39,8 млрд. баррелей (5,3 млрд. тонн), а 
объем доказанных запасов природного газа — 67,2 трлн. кубических футов (1,90 трлн. 
кубометров), или 3,2% и 1,1% объема мировых запасов соответственно. Казахстан сильно 
зависит от экспорта нефти. Согласно данным агентства по статистике Республики Казахстан 
общий объем добычи составил 67,456 млн. тонн, из которых 60,796 млн. тонн было 
экспортировано [1]. 

К 2016 году Казахстан поставил перед собой цель, войти в десятку ведущих стран-
экспортеров нефти и газа. Эта цель может быть достигнута только тогда, когда полностью 
развернется промышленная добыча нефти на Кашаганском месторождении.  

Открытие Кашаганского месторождения в 2000 году является наиболее успешным 
открытием нефтяного месторождения за последние 30 лет. Ожидается, что Кашаганское 
месторождение станет крупнейшим в мире за пределами Ближнего Востока. Степень участия 
государства в нефтегазовой промышленности повысилась за последние несколько лет в 
связи с чрезвычайно важной ролью этого сектора для экономики страны. Интересы 
государства в этом секторе представляет национальная компания «КазМунайГаз» и ее 
аффилированные компании в секторах нефтегазодобычи и переработки [2]. 

По данным прогноза динамики ВВП, подготовленного правительством Казахстана, 
среднегодовой темп роста в 2008–2010 годах составил 5,6%. Доля нефтегазовой 
промышленности в ВВП Казахстана повысилась с 10,9% до 20,5% [3]. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения и анализа современного 
состояния учета транспортировки нефти и газа, а также определения основных тенденций 
развития бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли.  

Основы теории развития нефтегазовой отрасли представляют научные труды 
зарубежных ученых Ф.Аллена,  М.Адельмана, Дж. Гелбрейта и др. Значительный вклад в 
исследование теоретических  и практических аспектов развития бухгалтерского учета и 
анализа внесли ученые стран СНГ А.Д. Шеремет, М.И. Баканов и др.  
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Существенный вклад в исследование проблем составления международной финансовой 
отчетности внесли зарубежные ученые Д. Александр, Й. Бетге, Ф. Вуд, М.Р. Мэтьюс и др.  

Становление и развитие состояния учета в организациях, оказывающих транспортно-
экспедиторские услуги, представлены в трудах отечественных ученых С.Б. Абишевой, К.Ш. 
Дюсембаева, М.И. Баканова и др. 

         В Стрaтегии "Кaзaхстaн-2050": новый политический курс состоявшегося 
госудaрствa Президентом Республики Кaзaхстaн Н.A. Нaзaрбaевым уделено внимание 
развитию транспортно-логической инфраструктуре: «Эти годы доходы от добычи сырья и 
его продажи мы откладывали в Национальный Фонд. 10 миллиардов долларов мы направили 
на борьбу с кризисом 2007-2009-х годов. Остальные деньги мы не проели и не потратили, а 
сохранили и преумножили. Сейчас наступает тот самый период, когда мы должны 
использовать эти резервы. Они помогут преодолеть непростые времена и стимулировать 
рост нашей экономики. Эти ресурсы предназначены не для краткосрочных мер. Они будут 
направлены на дальнейшее преобразование экономики. А именно - на развитие 
транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктуры, малого и 
среднего бизнеса» [1].  

         В связи с особенностями деятельности организаций, оказывающих транспортно-
экспедиторские услуги, важным было рассмотреть особенности бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в аналогичных компаниях.   

         Транспортировка нефти и газа играет важную роль в решении задач развития 
экономики Казахстана. Бесперебойная работа всех отраслей народного хозяйства, активная 
производственная деятельность предприятий страны, внутренняя и внешняя торговля 
зависят от своевременной и быстрой поставки нефти, нефтепродуктов и газа.  

         Данную функцию в Республике Казахстан выполняет ряд организаций, целью 
которых является предоставление следующих видов деятельности: 

- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиторские работы и услуги; 
- строительно-монтажные работы и другие работы подрядным и хозяйственным 

способом; 
- производство строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, строительство 

и ремонт дорог, жилья и производственных и промышленных сооружений; 
- любая  иная деятельность, незапрещенная  действующим законодательством. 
Соответственно и учет в данных компаниях отличается от учета в стандартных 

организациях, специализирующихся на производстве и реализации товаров.  
В соответствии с положениями  Закона РК "О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности", целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности данных организаций 
является обеспечение заинтересованных лиц   полной и достоверной информацией о 
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 
[2]. 

Задачей бухгалтерской службы является обеспечение формирования полной и 
достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах 
деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием компьютерной 
программы 1С. 

Общая система учета подразделяется  на следующие виды учета: 
-   финансовый учет, который отражается на счетах типового плана счетов, 

формирующих доходы и расходы от деятельности; 
-    статистический учет, который базируется на данных финансового учета; 
- налоговый учет, который формируется на базе результатов финансового учета в 

соответствии с налоговым законодательством и не предусматривает альтернативных методов 
учета; 

-  управленческий учет - сводная информация, составляемая по заданию руководства 
организаций, исходящая из финансового  и налогового учета, необходимая для анализа 

http://www.predictor.kz/
http://www.predictor.kz/
http://www.predictor.kz/
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текущих и перспективных ситуаций и принятия эффективных управленческих решений.[3] 
Учет хозяйственных операций осуществляется в соответствии типовым планом счетов, 

который утвержден приказом МФ РК от 23.05.07г. №185. Аналитический учет на счетах 
бухгалтерского учета строится исходя из потребностей компаний. 

         При разработке учетной политики в основном применяются следующие 
принципы: 

-  начисления, в соответствии с которыми доходы и расходы признаются в 
бухгалтерском учете и отражаются в финансовых отчетах по мере их поступления или 
возникновения (не на основе получения денег или оплаты); 

- непрерывности деятельности, для того чтобы показать, что организация будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и в случае намерения прекращения 
деятельности эту информацию организация раскроет  в своей финансовой отчетности. 

         Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются  
понятность, уместность, надежность и сопоставимость. 

В момент принятия первичных документов к учету, осуществляется внутренний 
контроль совершаемых хозяйственных операций. Такой контроль включает в себя 
следующие процедуры: 

-   контроль санкционирования (любая совершенная хозяйственная операция должна 
быть разрешена); 

-    контроль законности (каждая хозяйственная операция должна соответствовать 
действующему законодательству); 

-  контроль полномочий; 
-  контроль обработки данных (контроль документирования и системных записей) [3]. 
Для оформления фактов хозяйственной деятельности организации, оказывающие 

транспортно-экспедиторские услуги применяют Типовые формы первичных документов, 
утвержденные приказом Министерства финансов РК от 21.06.2007 года № 216 и формы 
первичных документов, предусмотренные в программе 1С. 

Информация, которая содержится в первичных документах, а также в регистрах 
бухгалтерского учета является коммерческой тайной, и доступ к ней позволен лишь лицам, 
имеющим разрешение руководства и должностным лицам государственных органов в 
соответствии с законами Республики Казахстан. 

Лица, которые имеют доступ к указанным документам, не должны оглашать 
содержащуюся в них информацию без разрешения их владельца и не должны использовать 
ее в личных интересах. Лица, имеющие доступ к информации, заключающей в себе 
коммерческую тайну, несут ответственность за ее разглашение в соответствии с законами 
Республики Казахстан. 

Финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении, 
результатах деятельности, изменениях в финансовом положении и движении денежных 
средств организаций. 

Полный комплект финансовой  отчетности включает в себя следующие компоненты: 
1) бухгалтерский баланс; 
2) отчет о доходах и убытках; 
3) отчет об изменениях в капитале; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительные примечания. 
Финансовая  отчетность представляет информацию о следующих показателях 

организации: 
- активах; 
- обязательствах; 
- собственном капитале; 
- доходах и расходах, включая прочие доходы и убытки; 
- движении денежных средств [4]. 
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 Финансовая отчетность показывает результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, эффективность использования руководством вверенных ресурсов. Также она 
может дополняться другими материалами в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами 
бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность  подписывается руководством, а также руководителем 
специальной бухгалтерской организации или профессиональным бухгалтером. Отчетным 
периодом для годовой финансовой отчетности является календарный год, начиная с 1 января 
по 31 декабря. Финансовые отчетности представляются: 

1) учредителям (участникам) в соответствии с учредительными документами, 
2) органам Государственной статистики РК по месту регистрации в органах статистики 

РК. 
3) налоговому Департаменту [5]. 
С целью получения полезной для пользователей информации, к финансовой отчетности 

предъявляются качественные характеристики, такие как понятность, уместность, 
надежность, существенность и сопоставимость. Финансовая отчетность должна 
предоставляться в национальной валюте РК. 

Многие вопросы финансовой отчетности, которые связаны с деятельностью 
добывающих и транспортирующих компаний, возникают в результате особых условий, в 
которых осуществляют деятельность данные компании. Обязанностью финансовой 
отчетности является отражение рисков и выгод, присущих данной отрасли [6]. 

Таким образом, бухгалтерский учет дает информацию, необходимую для управления 
предприятием, предупреждает негативные явления в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности, с целью контроля за состоянием активов, капитала и обязательств 
хозяйствующего субъекта, анализа финансового состояния.  

Кроме того, обеспечение эффективного функционирования организаций требует 
грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее 
анализировать, а результативность производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия измеряется абсолютными и относительными показателями доходности.  
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Хозяйствование в сфере централизованного водоснабжения и канализации, 
безусловно, является общественно важным и жизнеобеспечивающим видом экономической 
деятельности, который подлежит государственному регулированию как сфера 
естественных монополий через лицензирование и ценообразование. При этом наряду с 
общеустановленными в Украине требованиями относительно организации и ведения 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности на субъектов естественных монополий 
дополнительно возложена обязанность вести бухгалтерский учет по каждому 
лицензированному виду отдельно от других видов деятельности, обеспечивать учетной 
информацией процесс формирования тарифов на услуги и передавать органу 
лицензирования финансовую (бухгалтерскую) отчетность по  результатами хозяйственной 
деятельности относительно водоснабжения и водоотведения. Среди показателей 
отчетности необходима информация о важных составляющих материальных активов 
лицензиатов - основных средствах, которые обеспечивают процесс производства и 
снабжения услуг ВКХ, то есть по каждому сегменту монопольной деятельности. Кроме 
того, в этой отчетности рассчитывается эффективность их использования, что связано с 
формированием тарифов, инвестиционной дотации из бюджета, стимулирующим 
регулированием и оценкой регуляторной базы активов. 

Изложенное свидетельствует о существенной роли и специфике бухгалтерского учета 
в управлении предприятиями-монополистами, и потребность приведения учета, в 
соответствие с информационной средой, уровнем развития, его постоянной адаптации к 
реальным экономическим условиям и изменениям в законодательстве, 
усовершенствованию теоретических, организационно-методических принципов на всех 
участках, в т.ч. и учета основных средств. Решение этих проблемы связаны, прежде всего, 
со своевременным получением полной и достоверной информации об основных средствах 
ВКХ через формирование адекватного учетно-аналитического обеспечение управления ими. 

Методологию и методику учетно-аналитического обеспечения в Украине исследовали 
такие ученые : Барановская С. П., Безродна Т. М., Волощук, Л. О., Вольськая В. В., 
Гура Н. О., Гуренко Т. О., .Деревянко С. И., Липовая А. С., Загородний А. Г., 
Мельниченко И. В., Ратушная О. П., Реслер М. В., Титаренко Г. Б., Ткаченко С. А., Трынька 
Л. Я., Юзва Р. П. и другие. Это подтверждает актуальность вопроса формирования такой 
системы учетно-аналитического обеспечения предприятия, которая бы была сориентирована 
на решения актуальных заданий, в частности,  конкурентоспособность бизнеса, 
рентабельность и экономическое развитие. 

Не уменьшая важности проведенных исследований в этой сфере, необходимо 
констатировать, что методология учетно-аналитического обеспечения в данное время имеет 
такие проблемы: 

- отсутствие методического единства относительно определения заданий, функций, 
состава, структуры системы учетно-аналитического обеспечения; 

- недостаточность исследований особенностей системы учетно-аналитического 
обеспечения управления основными средствами и их обновлением на предприятиях ВКХ. 

Поэтому определение сущности и структуры системы учетно-аналитического 
обеспечение управления основными средствами на предприятиях водопроводно-
канализационного хозяйства, ее соответствия, современным условиям ведения деятельности 
становятся актуальными. 

Термин «учетно-аналитическое обеспечение» употребляется достаточно часто и в 
распространенном понимании трактуется как обеспечение системы управления (текущего, 
финансового, стратегического) учетно-аналитической информацией, которая необходима для 
принятия обоснованных и эффективных решений. Авторы Т. М. Безродная, Т. О. Гуренко, С. 
И. Деревянко, А. С. Липовая, развивая эту мысль, приходят к выводу, что понятие «учетно-
аналитического обеспечения» можно толковать как процесс подготовки учетно-
аналитической информации, обеспечения ее количества и качества» [1, 2]. М. В. Рэслер 
считает, что «учетно-аналитическое обеспечение является составляющей системы ведения 
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хозяйства. Оно объединяет учет и аналитические операций в один процесс, позволяет 
провести оперативный анализ, обеспечить непрерывность данного процесса и использовать 
эти результаты при формировании рекомендаций для принятия управленческих решений» 
[3]. Другой подход к сущности этой категории предлагает В. В. Вольськая: «Учетно-
аналитическое обеспечение являет собой совокупность процесса сбора, подготовки, 
регистрации и сведения учетной информации предприятий в зависимости от законодательно 
установленной системы ведения учета, и проведенного на основе этой информации 
глубокого анализа с применением определенных методов и приёмов» [4]. В своих 
исследованиях Р. П. Юзва доказывает, что «…это совокупность учетных и аналитических 
процессов, объединенных в учетно-аналитическую систему и направленных на 
удовлетворение информационных потребностей пользователей путем превращения 
первичной информации в обобщающую согласно заданным целям, а также нормативно-
правовому, методическому, организационному, программному, математическому, 
техническому и эргономичному обеспечениям» [5]. 

В контексте этих определений, понятие «учетно-аналитическое обеспечение» имеет два 
значения: 1) процесс сбора, подготовки, регистрации, обобщения и передачи информации; 2) 
обеспечение системы управления предприятием соответствующим количеством 
качественной информации. Однако, возникает вопрос целесообразности употребления 
термина «система» во время определения сущности учетно-аналитического обеспечения. 
Поэтому рассмотрим его детальнее. 

Общеизвестно, что предприятие является сложной социально-экономической системой 
и принадлежит к классу кибернетических систем. Каждой системе отвечает своя конкретная 
окружающая среда. Любой объект, принятый в качестве первичного, может быть 
представлен как элемент (или подсистема) некоторой системы высшего ранга и, 
одновременно, как система относительно некоторой совокупности подсистем низшего ранга. 
Например, логическая цепочка: предприятие, учетно-аналитическое обеспечение, учет. 
Поскольку в системе предприятия реализуются функции управления, его уместно считать 
системой управления [6, с. 10].  

В то же время управление – это сочетание подсистем управления, в частности 
подсистем учета и анализа. Их синтез проявляется через выполнение общих функций 
(информационная, аналитическая, планирование, контроль) и взаимодействие через входные 
и выходные информационные потоки. В свою очередь, многие ученые доказывают, что учет 
также является сложной системой [7, с. 39; 8, с. 14; 6, с. 8]. С таким утверждением мы 
полностью соглашаемся. 

Поскольку понятие «система» используется в разных сферах деятельности и научных 
дисциплинах, то имеет много определений. Впрочем, для экономики характерно такое 
определение: «система - комплекс подсистем, элементов и компонентов и им характерных 
свойств, взаимодействие между которыми и средой предопределяет качественно или 
существенно новую интегративную целостность». Таким образом, компонентами системы 
являются элементы и подсистемы Под понятием «подсистема» Волкова В. М. и Емельянова 
А. А. [9] имеют в виду то, что выделяется относительно независимая часть системы, которая 
владеет свойствами системы и, в частности, имеет подцель, на достижение которой 
ориентированная подсистема, а также другие свойства - свойства целостности, 
коммуникативности и тому подобное, определенные закономерностями систем. «Элемент» - 
это неделимая часть системы. 

При этом учетно-аналитическое обеспечение является подсистемой более масштабной 
системы управления и включает у себя подсистемы учета и анализа. Присоединяемся к 
мнению С. А. Ткаченко в том, что ведущую роль среди обеспечивающих элементов в 
подсистеме учетно-аналитического обеспечения все же играет методологическое 
обеспечение…, а …методологические материалы должны отвечать таким требованиям: 
отображать специфику экономики и организации производства конкретного объединения, 
предприятия, цеха; обеспечивать возможность как всестороннего освещения деятельности 



4455 

предприятий и их внутренних подразделений, так и изучения отдельных ее сторон; 
обеспечивать выявление отклонений от плана; обнаруживать резервы повышения 
эффективности производства по группам факторов влияния, в том числе за счет факторов 
научно-технического прогресса; обеспечивать возможность прогнозирования и другое [10]. 
Для разработки таких методологических материалов необходимые знания: отраслевой 
экономики; особенностей планирования и организации производства на конкретном 
предприятии; отраслевых особенностей организации бухгалтерского учета; организации 
статистического, бухгалтерского и оперативно-технического учета; математических методов 
анализа (факторный анализ, экономико-математическое моделирование, матричные модели, 
математическое программирование, корреляционный и регрессионный анализ, 
эвристические методы); особенностей современной обработки информации.  

В контексте вышеизложенного, элементами системы учетно-аналитического 
обеспечения являются [7, с. 39; 8 с. 14]: 

- теоретико-концептуальные элементы (цель, объект, предмет, задания, функции, 
нормативно-правовые акты, стандарты и т.п.); 

- методические элементы (факты хозяйственной деятельности, элементы метода учета, 
специфические методы анализа); 

- организационные элементы (отраслевые особенности, организация, реестры, форма 
учета, рабочий план счетов, внутренняя отчетность, аналитические таблицы и т.п.). 

Учитывая исследование теоретических аспектов, система учетно-аналитического 
обеспечения управления основными средствами  – это единство подсистем учета, анализа и 
контроля, которые постоянно взаимодействуют через информационные потоки в процессе 
формирования и передачи качественной информации для обеспечения обоснованности и 
эффективности принятия управленческих решений. Предпосылкой для формирования 
информационных потоков является, прежде всего, четкое понимание отраслевых особенностей 
исследуемых субъектов. Водопроводно-канализационное хозяйство имеет специфические 
особенности, которые влияют на качество организации учета основных средств, а именно : 

- правовые (естественный монополизм, две цели деятельности, постоянный 
государственный контроль, лицензирование, невозможность приватизации объектов 
централизованного водоснабжения и канализации и их функциональная подчиненность); 

- технологические (сочетание нескольких видов деятельности, непрерывность 
производственного процесса, его короткая длительность, масштаб деятельности, зависимость, 
от территориальных особенностей и источников водоснабжения; отсутствие отдельных 
производственных стадий); 

- учетные (классификация основных средств и их ремонтов, источников их 
финансирования, отличия в отображении расходов на ремонт в бухгалтерском учете и учете с 
целью налогообложения, их документальное оформление и отображение в учете). 

Исходя из вышеизложенного, нами определены основные аспекты концепции учетно-
аналитического обеспечения для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства 
(рис. 1). Соответственно, целью функционирования вышеуказанной системы является 
формирование и передача качественной учетно-аналитической информации для обеспечения 
и обоснованности принятия управленческих решений относительно основных средств на 
предприятиях ВКХ. Объект системы – предприятие ВКХ, а предмет – информация о 
хозяйственных процессах относительно объектов централизованного водоснабжения и 
канализации.  
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Функциями системы учетно-аналитического обеспечения управления основными 

средствами и их обновлением являются информационная, учетная, аналитическая, 
контрольная. Для достижения цели должны быть поставлены такие задания : 

- предоставление информации о хозяйственных операциях с основными средствами для 
принятия управленческих решений;  

- усовершенствование учета основных средств с учетом отраслевых особенностей;  
- анализ и оценка эффективности использования основных средств с учетом 

отраслевых особенностей предприятия ВКХ;  
- проработка направлений инвестиционного развития предприятия в рамках 

общегосударственных концепций;  
- осуществление контроля и планирование эффективности использования основных 

средств предприятия ВКХ. 
Составляющими системы являются подсистемы учета, анализа и контроля. Подсистема 

учета содержит  соответствующие составляющие – финансовый, управленческий учет и учет 
с целью налогообложения. Подсистема анализа – экономический, финансовый, 
инвестиционный, стратегический анализ и тому подобное. Все они соединены между собой 
через информационные потоки. 

Адекватность системы учетно-аналитического обеспечения управления основными 
средствами предприятия должна проявляться во всех ее подсистемах. В подсистеме учета – 
через формирование первичных данных в разрезе синтетических (и/или аналитических) 
счетов и отчетной информации о поступлении, ремонтах основных средств. В подсистеме 

КОНЦЕПЦИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ВКХ 

Цель. Формирование и передача оперативной и качественной учетно-аналитической 
информации для обеспечения и обоснованности принятия управленческих решений относительно 

основных средств на предприятии. 

Объект  

Субъект ведения 
хозяйства 
(предприятие). 

Предмет  

Информация о процессах 
относительно основных 
средств на предприятии. 

Функции 

Информационная, 
аналитическая,  
 учетная,   
контрольная. 

Задания  

- предоставление информации о хозяйственных операциях с 
основными средствами для принятия управленческих решений;  
- усовершенствование учета основных средств с учетом 
отраслевых особенностей;  
- анализ и оценка эффективности использования основных 
средств с учетом отраслевых особенностей предприятия;  
- проработка направлений инвестиционного развития 
предприятия в пределах общегосударственных концепций;  
- осуществление контроля и планирование эффективности 
использования основных средств предприятия. 

Подсистемы  Учет, анализ, контроль 

Составляющие  Теория, концепция, методика. 

Элементы  
Теоретические, концептуальные, 
организационно-методические 

Методологическое 
обеспечение  

Информация об 
особенностях планирования 
и организации производства 
на конкретном 
предприятии; отраслевые 
особенности организации 
бухгалтерского учета; 
организация финансового, 
управленческого и учета с 
целью налогообложения; 
математические методы 
анализа; особенности 
современной обработки 
информации. 

Рис. 1. Концепция учетно-аналитического обеспечение управления  основными 
средствами ВКХ 
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анализа – через разработку практического инструментария учетно-аналитического 
обеспечение оценки эффективности использования основных средств. В подсистеме 
контроля – через сопоставление плановых и фактических показателей для повышения 
эффективности планирования обновления основных средств. 

Таким образом, проблемы учетно-аналитического обеспечения управления основными 
средствами предприятия ВКХ нуждаются в решении дискуссионных вопросов 
теоретического, концептуального, организационно-методического характера. Они 
усложняют управление процессами состояния и обновления основных средств не только на 
уровне предприятия, но и на мезо- и макроуровнях. Кроме того, в методологии 
экономического анализа до сих пор окончательно не сформирован аналитический 
инструментарий оценки эффективности их использования. Последнее – это перспективное  
направление дальнейших исследований. 
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Зaйм түсінігі келесі құрaуыштaрдaн тұрaды: зaйм ұғымы, зaйм беруші және зaйм 

aлушы, aқшa және бaсқa меншік формaсындaғы зaттaр немесе aқшaлaрды, aлынғaн көлемде, 
жaғдaйдa қaйтaруғa міндеттенді. Займ түсінігін толық түсіну үшін осы ұғымдaрды 
толығырaқ  қaрaстырaйық. 

Зaйм турaлы түсінік сонaу ерте зaмaннaн пaйдa болғaн. И.А. Покровскийдың  айтуы 
бойынша ескі азаматтық-құқықтық кезеңде займ «nexum» түрінде  жүзеге асырылған.  
Nexum-дық келісіммен орындалатын займ өзінің төлену шарттарының ауыр зардаптарымен 
ерекшеленді. Алған затын 60 кун ішінде қайтаруы керек болды. Олай  болмаған жағдайда 
адамды құлдыққа сату немесе өлтіруге дейін барған болатын. Юстиниaнның  
дигесталарында зaйм түсінігіне мынaдaй aнықтaмa берілген: «Зaйм (mutuum) бір тaрaптың 
екінші тaрaпқa келісім aрқылы белгілі бір құрaлдaрды (тұқым, мaй, шарап, зaттaр) қaрызғa 
беруі, зaйм aлушы келісім шaрттың мерзімі бойыншa aлынғaн құрaлдaрды сол қaлпындa 
қaйтaруы керек». Тaрихшы В. О. Ключевский  aйтқaндaй «Шындық -  меншігіңді жинaққa 
сaқтaуғa беру зaймнaн қaтaң түрде өзгешеленеді, қaрaпaйым зaйм досыңa уaқытшa ақша не 
зат беру, aқшaны  беру белгілі бір aқшaның өсу келісімімен, проценттік зaймның екі түрі: 
ұзaқ мерзімді және қысқa мерзімді, сонымен зaйм- сaудaлық кәсіпорынғa сaлғaн сaлымнaн 
aлынaтын белгісіз үлес немесе дивиденд». Ф.Шершеневич зaймды «бір тұлғaның бaсқa 
тұлғaдaн өз меншігіне aлғaн зaтты aлынғaн көлемде және сaпaдa қaйтaруғa міндеттенетін 
келісім күші» ретінде қaрaстырды. Сонымен, займ туралы түсінік шетел әдебиеттерінде 
кеңінен таралған және жетік зерттелген сала болып табылады. Отандық ғалымдардың 
еңбектеріне келсек, займ туралы түсінік бір-біріне өте ұқсас. Ең толық анықтаманы С.Ж 
Толпаковтың еңбегінен көруге болады. Зaйм – бұл бір тaрaптың меншігін екінші тaрaпқa 
немесе тұлғaғa зaң aрқылы келісіп берілетін aзaмaттық-құқықтық келісімнің бір түрі. Зaйм 
мен несие келісіміне отырғaндa бір тaрaптaн меншік (мүлік, көп жaғдaйдa aқшaлaй қaрaжaт) 
келесі тaрaпқa мынaдaй тaлaппен беріледі: aлынғaн меншік сол aлынғaн көлемде, сипaттa 
қaйтaрылaды және бергені үшін пaйыз түріндегі сыйaқы төлемі беріледі. Шетелдік және 
отандық ғалымдардың көзқарастарын жалпылай келе займ дегеніміз қарызға ақша немесе зат  
берудің ерекше бір түрі және оның екі тaрaбы бaр. Бірірінші  тaрaбы - зaйм беруші өзінің 
меншігін (aқшa, зaттaр, құрaл-жaбдықтaр) екінші тaрaпқa зaйм - aлушығa береді. Зaйм aлушы 
зaйм берушіге aлғaн aқшaсын немесе aлғaн зaттaрын турa сол көлемде, сол қaлпындa 
қaйтaруғa тиіс. 

Зaйм түсінігін кез-келген ұғым сияқты екі тұрғыдa қaрсaтыруға болады: экономикaлық  
және зaңдық. 

Экономикaлық кaтегория ретінде зaйм дегеніміз белгілі бір шaрттaмен және келісіммен 
мүлікті қaрызғa беру. Зaйм aрқылы зaйм aлушының өзінде жоқ құрaлдaрды aлу aрқылы 
қaжеттілігі қaнaғaттaндырылaды, aл зaйм беруші осы құрaлдaрды ұсынғaны үшін белгілі бір 
пaйдa – пaйыз aлaды.  

Зaңдық  кaтегория ретінде aзaмaттық-құқықытық келісімнің бір түрі болып тaбылaды. 
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес мiндеттемеге сәйкес бiр адам 
(борышқор) басқа адамның (несие берушiнiң) пайдасына мүлiк беру, жұмыс орындау, ақша 
төлеу және т.б. сияқты белгiлi бiр әрекеттер жасауға, не белгiлi бiр әрекет жасаудан 
тартынуға мiндеттi, ал несие берушi борышқордан өз мiндеттерiн орындауын талап етуге 
құқылы. Несие берушi борышқордан атқарылғанды қабылдауға мiндеттi. Займдардың 
жіктелуіне келсек, займ түрлері өте көп және несие екеуінің жіктелуі ұқсас болып табылады.                                                

      Займдар эмиссиялық құқыққa бaйлaнысты: мемлекеттік және жергілікті болып  
бөлінеді. Мемлекеттік займ - мемлекеттің үкімет немесе орталық (ұлттық) банк арқылы 
жүргізетін қарыздарлық қатынасы. Мемлекеттік зaйм – зaймдық келісімшaрт бойыншa зaйм 
aлушы рөлінде  мемлекеттік немесе жергілікті кез-келген институт  немесе бaсқa 
мемелекеттік сaқтaндыру  кепілге ие тұлғa, aл зaйм беруші aзaмaт немесе зaңды тұлғa болғaн 
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кезде. Орнaлaстырылуынa  бaйлaнысты: ішкі, сыртқы болып бөлінеді. 
Пaйдaлануына  бaйлaнысты былай бөлінеді: 
   1. Aғымдaғы (1, 3, 6 aй); 
   2. Қысқa мерзімді (1 - 3 жыл); 
   3. Ортa мерзімді (3 - 10 жыл); 
   4. Ұзaқ мерзімді (10 - 50 жaс). 
Орнaлaстыру әдістеріне қaрaй: ерікті, міндетті. 
Зaйм түрлері: 
− Мaқсaтты  зaйм – зaйм aлушы зaймды aлaр aлдындa келісімшaрттa белгілі бір 

мaқсaтты қолдaну турaлы  келісімге келсе. 
− Мaқсaтсыз  зaйм – келісімшaртқa сәйкес зaйм aлушы  зaймдық құрaлдaрды шектеусіз 

қолдaнa aлaды. Мaқсaтсыз зaймдaр мaқсaтты зaймдaрғa қaрaғaндa қымбaттырaқ болып 
келеді. 

 Зaймның   түр өзгешеліктеріне қарай: 
Вексель - бiржaқты сөзсiз aқшaлaй мiндеттеменi бiлдiретiн қaтaң белгiленген 

нысaндaғы төлем құжaты. Қолмa-қолсыз төлем құрaлы – вексель болып тaбылaды.  A.A. 
Фелдмaнның aйтуыншa:  «вексель – мерзімі өткеннен кейін вексельде көрсетілген сомaны 
төлеудің тaлaп етуге құқық беретін нaқты қaтaң формaдa құрaстырылғaн қaрыздық 
міндеттемелерінің бірі».  Д.М. Мaжитов,  осы aйтылғaн вексельге берген aнықтaмaсын 
қолдaй отырып «вексель – бұл белгіленген мерзім aяқтaлғaннaн кейін иесінің вексельде 
көрсетілген сомaны қaрыз aлушыдaн тaлaп етуіне құқық беретін жaзбaшa түрдегі қaрыздық 
міндеттеме» деп aтaды.  Вексель – қaрызды өтеудегі зaңды түрде  бекітілген төлем 
міндеттемесі. Ол – бaғaлы қaғaз. Вексельді борышқор, яғни вексель беруші тaуaрды несиеге  
aлғaндa тaуaр сaтушығa, яғни вексель  иемденушіге береді. Вексельдің мәні – несиеге aлғaн 
белгілі бір  сомaны төлем уaқыты жеткенде келісілген жерде өтеу үшін тaуaр сaтып 
aлушының (вексель берушінің) сaтушығa (вексель  иемденушіге) берген қaрыз міндеттемесі. 
Себебі, вексельдің мәні – тек қaрызды қaйтaру  кепілі ғaнa емес, сонымен бірге  сaудaлық 
қaрым-қaтынaстaрдың тиімділігін  aрттыру мaқсaтындa осы төлем  міндеттемесін белсенді 
пaйдaлaну aрқылы ресурстaрдың aйнaлымын жеделдету.  

 
                                           Сызба 1 -  Вексельдік  операциясы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вексельдiң  екi түрi бaр: жaй және aудaрмaлы. Елiмiздiң  “ҚР-дaғы вексель aйнaлысы 

турaлы” ҚР зaңындa мынaдaй түсiнiктемелер берiлген: 
Жaй вексель  (соло) – вексельдi ұстaушығa вексельде көрсетiлген сомaны белгiлi бiр 

уaқыттa немесе тaлaп етуге бaйлaнысты төлеу турaлы вексель берушiнiң еш нәрсемен 
негiзделмеген мiндеттемесiн сипaттaйтын вексель. 

 Aудaрмaлы вексель  (трaттa) – вексельде көрсетiлген сомaны белгiлi бiр уaқыттa 
aлғaшқы вексельдi ұстaуығa (ремитентке) төлеу турaлы үшiншi бiр тұлғaғa (трaссaтқa) 
вексель берушiнiң (трaссaнттың) еш нәрсемен негiзделмеген ұсынысын сипaттaйтын 
вексель. Қорытындылай келе вексель қарызға ақша алудың ең тиімді және пайдалы түрі 
болып табылады. 

 Облигaция деп эмитенттің белгілі бір шaртты орындaуғa, яғни aлғaн aқшa сомaсын 

 
Вексель сатыпалушы  1-ші вексель ұстаушы 

2-ші вексель ұстаушы  

вексель 

Тауар 

вексель 
Тауар  

Вексель 

Вексельдік  төлем 
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қaйтaруды және белгіленген сыйaқыны  төлеуді міндеттенген жaзбaшa қaрыз құжaты. 
Облигaция дa aкция сияқты корпорaцияны инвестициялaудың ең мaңызды көзі.  

          Облигaция  бойыншa мезгіл-мезгіл төленетін сыйaқы түріндегі пaйдa купонғa 
aлмaстырылaды. Купон деп облигaциядaн жыртылып aлынaтын тaлонды aйтaды. Ондa 
сыйaқы сомaсы көрсетілген. Облигaциядa бірнеше элементтер көрсетіледі: номинaлы, 
купондық қойылым, өтеу турaлы нұсқaу, эмиссия қaмтaмaсыз етілуі, рейтингі. 
Облигацияның номиналды құны – облигация құнының ол шығарылған кезде айқындалған 
ақшалай түрі, оған купондық облигация бойынша пайызбен көрсетiлген сыйақы есептеледi, 
сондай-ақ облигацияны  өтеген кезде оны ұстаушыға төленуге тиiстi сома деп Қ.Р «Бағалы 
қағаздар рыногы туралы» Заңында жазылған. Облигацияның қaмтaмaсыз етілген және 
қaмтaмaсыз етілмеген болып  бөлінуі Төлебаевтың анықтамасы бойынша. 

Қaмтaмaсыз етілген облигaциялaр – олaрды шығaрғaндa  кепілдікке корпорaция 
aктивтері немесе мүлігі сaлынaды. Бұл облигaциялaр корпорaцияның  негізгі aктивтерін 
тaлaп етуге құқық беріп және сонымен бірге оның негізгі меншігінің облигaцияғa 
сaлынғaнын көрсетеді.  

Қaмтaмaсыз етілмеген облигaциялaр – жaлпы кепілдігі бaр, бaсқaшa aйтқaндa 
эмитенттің жaқсы aтaғымен шығaрылғaн қaрыз міндеттемесі. Облигaцияның рейтингі – 
олaрдың  инвестициялaнғaн сaпaсын aрнaулы фирмaлaрдың бaғaлaуы. Инвесторлaрдың 
облигaциядaн aлaтын пaйдaсы купондық төлеммен дисконттық aйырмaшылықтaн түсетін 
кірістен құрaлaды. Қорытындылай келе облигация займның бір түрі және бұл көбінісе 
инвесторларды қызықтыратын бағалы қағаз. Қазір облигация несиеге қарағанда тиімдірек 
және шығыны аз болып келетін қарыз алудың бір түрі. 

        Бәріміз күнделікті естіп жүрген займ және несие ұғымы бізге таныс болып 
табылады. Халықтың көпшілік бөлігі несие ұғымын жетік біледі, бірақта соған ұқсас займ, 
ссуда деген сөздер несиенің синонимі деп ойлайды. Несие және займ екеуіде қазақша 
тұрғыда айтылғанда қарыз деп айтылады. Бірінші  қарағанда займда, несиеде атқаратын 
қызметтері ұқсас сияқты. Екеуінде де жеке тұлға басқа тұлғадан белгілі бір уақытқа ақша не 
басқа актив алады және белгілі уақыттан соң пайызбен не пайызсыз қайтарады. Сол себепті  
екеуі ұқсас болып табылады, бірақ займ мен несие өзінше бір-бірінен  айырмашылығы мен 
ұқсастығы бар. Займ мен несиенің айырмашылығы мен ұқсастығын ашып көрсету үшін  
біріншіден  несиеге қысқаша тоқталайық. 

Несие ұғымына анықтаманы көптеген ғалымдар берген. Соның ішінде несие туралы 
анықтаманы біз Б.Көшенованың кітабынан қарастырдық .  Несие – aқшa сияқты тaрихи 
экономикaлық дәреже болып тaбылaды. «Кредит» деген сөз, «қaрыз», «несие» деген «kredo» 
- сенемін деген мaғынa беретін лaтыншa «kreditum» деген сөзден шығaды. Ол экономикaлық 
дәреже ретінде әр түрлі экономикaлық қоғaмдaрдa қызмет етеді. Несие — нaрықтық 
экономикaның тірегі ретінде, экономикaлық дaмудың aжырaмaс элементін білдіреді. Оны 
бaрлық шaруaшылық субъектілерімен қaтaр, мемлекетте, үкіметте, сондaй-aқ жеке aзaмaтгaр 
дa пaйдaлaнaды. Несие — бұл пaйыз төлеу және қaйтaру шaртындa уaқытшa пaйдaлaнуғa 
(қaрызғa) берілетін ссудaлық кaпитaл қозғaлысы. Сонымен несиенің толық анықтамасын 
қарастыра келе, несие дегеніміз кез-келген банкке барып, белгілі бір уақытқа және белгілі бір 
пайызбен алынатын заттар немесе ақша болып табылады. 

         Несиеде өзгермейтін, тұрaқты болып қaлaтын жәйіт – құрылым. Өзге 
экономикaлық кaтегориялaр сияқты несие де бір-бірімен өзaрa әрекетке түсетін бірнеше 
элементтен тұрaды. Р.Ә.Байжолованың кітабынан алынған кестеден  көріп отырғанымыздай 
несиенің құрылымы болып: несие беруші, несиеленген құн және қарызға алушылар болып 
табылады. 

Сонымен займ мен несиеге тоқталып олардың анықтамасын қарастырдық, енді екеуінің  
бір-бірінен айырмашылығын ашып қарастырайық. Барлық мағұлматтарды қарай келе оларды  
бірнеше айырмашылықтарына тоқталайық.  

Бірінші айырмашылығы несиені  тек қызметтің осы түрі үшін арнайы лицензиясы бар 
қаржылық институт бере алады. Мысалы, мұндай ұйым банк болып табылады. Тіпті фирма 
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несие бере алмайды. Бірақ займды кез-келген тұлға  бере алады. Мысалы, сіздің досыңыз 
сізге айлық алғанша ақшаны займға бере алады. 

Екінші айырмашылығы несиенің қаражаты әрқашан ақша болып саналады.Несиеге 
ақша аласызба немесе зат аласызба онда бәрібір соңында сіз ақшалық құнымен қайтарасыз. 
Несие ақшаны қолма-қол немесе бір шоттан келесі шотқа аударып бередіма, оны банк өзі 
біледі. Ал займда басқаша займдық құрал кез-келген зат бола алады. Займдық құралдар 
міндетті түрде ақша болуы шарт емес, ол пәтер, автокөліктер, қайық, жер және тағы басқа 
заттар бола алады. Займның таратылуы тек қол жетімді, бірегей заттар бола алады. Бірақта 
осы заттардың ішінде займ бола алмайтын заттар: бірегей суреттер, мүсіндер, зергерлік 
бұйымдар. Өйткені олар құртылған жағдайда олардың қаншалықты зиян шеккенін анықтау 
мүмкін емес.  

Үшінші айырмашылығы несие берушілер әрқашан өздеріне пайда көздейді. Несиені 
қолданғаны үшін қарыз алушы өз ақшасымен төлейді, бір айта кететін жағдай алған несие 
көлемінен пайдаланған уақыт аралығына пайыздық төлем алады. Сонымен сіз алғаныңыздан 
екі есе қылып қайтарасыз. Займ болса ол пайыссыз болуыда мүмкін және сіз алған 
құралыңызды сол қалпында қайтара аласыз. 

Төртінші айырмашылығы консенсуалдығында. Консенсуалдық  дегеніміз – бұл ресми 
іс-әрекет болып табылдаы. Осы іс-әркетке байланысты несие мен займда айырмашылықтар 
бар. Несие келісімшарты бойынша шартқа қол қойған күннен бастап несие шарты өз күшіне 
енеді (ақшаның берілген күніне байланысты емес), ал займда ол тұлға қашан қолына 
займдық затты алады сол күннен бастап займдық келісімшарт өз күшіне енеді. 

Бесінші айырмашылығында әрине олардың несиелік және займдық келісімшарттарына 
тоқталамыз. Несиелік келісімшарт әрқашан қатаң түрде тек жазбаша түрде болады. 
Келісімшарттың жазбаша түрінің барлық белгіленген жері толық толтырылуы керек. Ал 
займдық  келісімшарт ауызша келісе отырып берілуі мүмкін немесе жазбаша түрде болуы 
мүмкін. Займдық келісімшартта тұлғалар өздеріне қалай ыңғайлы сол түрді таңдай алады. 

                     
Кесте 1 – Займ және несие шарттарының негізгі айырмашылықтары 
 

Көрсеткіштер Несиелік келісімшарт Займдық келісімшарт 
Несие не займ беруші тарап Банк және несиелік ұйым Кез-келген тұлға 

Келісімшарт құралы Ақша Ақша және басқа 
құралдар 

Негізгі элементі Міндетті қайтарым және үстеме 
пайыз 

Алынған мөлшерде 
және сапада қайтару 

Келісімшарт нысаны Жазбаша Жазбаша және басқа 
тұрғыда 

Келісімшарт түрі Консенсуалдық Нақты 

 
Алайда, аталған ерекшеліктерге қарамастан, бухгалтерлік заңдар мен  есептер 

жоспарын пайдалану нұсқаулығы бухгалтерлік есепте несие мен займ шарттарының 
тараптары міндеттерінің айырмашылығын есептік объектілердің бір тобына – несие 
бойынша есептесуге біріктіреді.Несие мен займдардың жіктелуі. Негізгі ереже  несие мен 
займ міндеттерін жіктеу критерилерін оларды өтеу (қайтару) мерзімі бойынша қарастырады. 
Ережеге сәйкес займ алушы ұйымының займ берушіге алынған займ немесе несие бойынша 
берешегі бухгалтерлік есепте қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Шарт 
талаптарына сәйкес өтеу мерзімі 12 айдан аспайтын займдар мен несиелер қысқа мерзімді 
берешек болып табылады, ал ұзақ мерзімді берешектің өтелу мерзімі 12 айдан асады. Займ 
және несие бойынша міндеттемелер — мерзімін шектеу есептілікте емес (баланс баптарын 
толтыруға тікелей байланысты), бухгалтерлік есеп шоттарының шаруашылық өмірінің 
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фактілерін тіркеу деңгейінде жүргізілетін есептесу есебінің шоттарында көрінетін бірден-бір 
міндеттеме болып табылады. Сонымен бірге, аталған ереже займ алушы ұйымның несие мен 
займ шарты бойынша міндеттемелерін есепке алу тәртібін анықтайтын нормативті 
құжаттарға тән. Займ беруші ұйымында займ алушының міндеттемесі есеп жоспарын 
пайдалану нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес қаржылық салымдар құрамында 
көрсетіледі. Борыштың негізгі сомасының ережелеріне (қарыз) сәйкес заемды кредитор 
алынған және (немесе) кредиттік мекемесі іс жүзінде қолма-қол немесе шартта көрсетілген 
басқа да бағалау сомаға алынған  қарыз шарты немесе заем шартының талаптарына сәйкес 
ескере отырып  қарыз алушыны алады.  

Қорыта келе несие мен займ түсінігін қарастырып, олардың бір-бірнен барынша 
айырмашылығын көрсетуге тырыстық. Негізінен бухгалтерлік есепте займ мен несие бір 
баланста қарастырылып бір шоттарға кіреді. ҚР Қаржы Министрлігінің бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына» сәйкес ұйымдарда қысқа 
мерзімді займдар есебі 3010 «Қысқа мерзімді банк қарыздары», 3020 «Уәкілетті органның 
және Ұлттық Банктің лицензиясыз  банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан 
алынатын қысқа мерзімді қарыздар» және ұзақ мерзімді займдар есебі  4010 «Ұзақ мерзіміді 
банк қарыздары» және  4020 «Уәкілетті органның және Ұлттық Банктің лицензиясыз  банктік 
операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан алынатын қысқа мерзімді қарыздар» 
шоттарында жүргізіледі. Мұнда біз әрқайсысының өз ерекшеліктері бойынша көрсетуіміз 
керек. Займ мен несие ол қарыз алудың бір түрі, бірақта өзінше бір-бірене өзгешеленетінін 
көріп отырмыз. Көбінесе олардың келісімшарт толтыру жағдайларында байқалады. Қазіргі 
дамыған нарық заманында несие мен займның орны өте зор.  

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

 
1. Византийский император Юстиниан. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана (Памятники римского права). - М.: Зерцало, 1997. 
2. Толпаков Ж.С.  Бухгалтерский учет : учебник, Караганда, 2012 – 981с. 
3. Фельдман A.A. Вексельное обращение.- М.: Инфра-М, 1995.         
4. Қазақстан Республикасының  02.07.2003 ж N 461 «Бағалы қағаздар рыногы 

туралы» Заңы. 
5. Әбдімaнaпов Ә.Ә. Қаржылық есеп. – А.: «Таугуль-ПРИНТ», 2007. 544-бет. 
6. В.Л.Назарова, М.С.Жапбарханова. –Алматы.: Алматыкітап баспасы, 2012. - 624 б. 
7. Назарова.Б. Учет затрат по займам.-// ФБ Главбух.- Алматы, 2012. № 4 
8. Калденбергер.А. Займы. Долговые ценные бумаги.-// Бухучет на практике.-Алматы, 

2012. № 8.  
9. Акильбекова.К. Затраты по займам: раскрытие в финансовой отчетности.-// ФБ 

Главбух.- Алматы, 2010. № 10.  
10. Кеулімжаев Қ.Қ., Әжібаева З.Н, Құдайбергенов Н.А., Жантаева А.Ә. Қаржылық 

есеп. –А.: Экономика, 2001. - 332 бет 
 
 
УДК 504.06 

АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПУТИ ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Советова Салтанат Жанатовна 

95saltanat95@mail.ru  
Студентка группы УиА-22 экономического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, 

Казахстан 
Научный руководитель – Б.О. Туребекова 

 



4463 

«Зеленая экономика» - это такая экономика, которая не наносит вред окружающей 
среде, повышает благосостояние людей и обеспечивает устойчивое развитие, как отдельных 
стран, так и мира в целом. Зеленая экономика охватывает вопросы сельского хозяйства, 
утилизации отходов, водные проблемы и т.д. Это касается практически всех сфер нашей 
жизнедеятельности.  

Наиболее острой экологической проблемой Казахстана является недостаток водных 
ресурсов и их загрязнение. Это  одна из глобальных проблем, поскольку вода - особый вид 
энергии, не имеющая альтернатив. Не  случайно в решениях всемирной Конференции по 
устойчивому развитию РИО+20  доступ к чистой питьевой воде определен как один из 
ключевых проблем перехода к «зеленой» экономике. [1]. 

Общие водные ресурсы рек Казахстана в среднем составляют 100,5 км3.Из них  всего 
половина применима к использованию. Так, 29 % объема воды затрачивается на 
экологические и санитарные нужды, 9%- на  транспортные и энергетические, 12 % на 
фильтрационные и другие виды потерь. 

С каждым годом в республике все более ухудшается обстановка с обеспечением 
населения чистой питьевой водой. Почти 20 % жителей Республики Казахстан потребляют 
воду, не соответствующую нормативным стандартам качества. Продолжается процесс 
загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, основной причиной которых 
является сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. 
Ежегодные сбросы в водные объекты составляют порядка 2,5 млн. тонн. 

«Необходимо в целом изменить мышление нашего общества. Мы должны перестать 
транжирить воду – наше одно из самых драгоценных природных богатств»…»[2]. 

Ключевым моментом является то, что человека невозможно принудить к 
экологичному, «зеленому» поведению, особенно если оно физически сложно и требует 
времени. Людей нужно поощрять такому поведению, сделав его более разумным и 
привлекательным.  

Итак, наиболее важными задачами для нашей страны на сегодняшний день являются:  
1. Рациональное водопользование для удовлетворения нужд регионов; 
2. Создание высокоэффективной системы управления водными ресурсами на уровне 

бассейнов и оптимизация систем водоснабжения; 
3. Обеспечение водной безопасности страны; 
4. Запуск проектов по восстановлению плодородия почв и управлению структурой 

посевных площадей в зависимости от видов сельскохозяйственных культур; 
5. Превращение сельского хозяйства в отрасль, обеспечивающую в долгосрочной 

перспективе высокий уровень прибыли благодаря созданию новых источников ценных 
доходов. 

 Проведенный анализ потерь воды в РК при транспортировке позволил сделать 
сравнительную количественную характеристику во времени. Была рассмотрена динамика 
потерь за период с 2000-2013 год. Для более наглядного анализа на Рисунке 1 приведена 
динамика потерь воды при транспортировке в РК за период с 2000 по 2013г. 
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Рисунок 1. Потери воды при транспортировке 
 
Если в 2000 году потери воды при транспортировке составили 6567,8 млн.м², то на 2013 

год данный показатель снизился до 2850 млн.м². То есть за весь период потери воды при 
транспортировке снизились почти в 3 раза. Это благоприятно повлияет не только на 
рациональное использование водных ресурсов, но и на экономику в целом. 

 
Таблица 1. Потери воды при транспортировке в разрезе регионов за 2012 год, в 

млн.куб.метров 
Регион Потери воды Доля, % 
Акмолинская 9 0,308008 
Актюбинская 11 0,376454 
Алматинская 696 23,8193 
Атырауская 38 1,300479 
Западно-Казахстанская 64 2,190281 
Жамбылская 345 11,80698 
Карагандинская 18 0,616016 
Костанайская 10 0,342231 
Кызылординская 1309 44,79808 
Мангистауская 4 0,136893 
Южно-Казахстанская 296 10,13005 
Павлодарская 7 0,239562 
Северно-Казахстанская 5 0,171116 
ВосточноКазахстанская 71 2,429843 
г. Астана 11 0,376454 
г. Алматы 38 1,300497 
Всего по РК 2922 100 
Среднее значение х 182,625  

 
Анализ вариации значений  потерь воды при транспортировке в разрезе регионов 

показал, что что максимальное значение, на которое изменяется объем водных ресурсов 
составил 1305 млн.куб.метров. В среднем отклонение этого показателя от его среднего 
значения составило 0,625 млн.куб.метров. Коэффициент  вариации при потерь воды при 
транспортировке по регионам РК равен 1,384. Это значит, что изучаемая совокупность 
является достаточно неоднородной. 



4465 

Казахстан имеет уникальные возможности и предпосылки для развития «зеленой» 
экономики. Благодаря «зеленой экономике» Казахстан поднимется на новую ступень 
инновационного развития за счет мобилизации внутренних неисчерпаемых источников 
развития, что обеспечит конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Тем не менее 
«зеленая» экономика может стать одним из важных инструментов в обеспечении 
устойчивого развития страны и помочь  войти нам в 30-ку наиболее развитых стран мира, 
что является главной целью Послания Президента РК - Лидера нации Нурсултана Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» 

Глобальное потребление воды для целей орошения показывало устойчивый рост на 
протяжении последних 50 лет и сегодня составляет 75% от всего использования воды. 
Дефицит пресной воды нарастает быстрыми темпами во всем мире. Согласно прогнозам 
FAO и IFPRI глобальный спрос на водные ресурсы по сценарию обычного развития к 2030 
году возрастет в 2 раза. 60% дополнительного спроса не возможно будет покрыть, даже 
используя современные водосберегающие и водоочистные технологии. 

Уже сегодня водный дефицит в Казахстане составляет более 20%, в дальнейшем по 
мере роста потребления и сокращения водных ресурсов дефицит будет только нарастать. 
Особую тревогу вызывают перспективная водообеспеченность южных областей Казахстана 
в связи с высокой зависимостью от трансграничных вопросов, изношенностью 
гидромелиоративных систем и неустойчивой структурой сельскохозяйственного 
производства. 

При этом в стране имеются большие возможности для экономии воды. При полном 
удовлетворении нужд в коммунальном секторе можно говорить о 35-55% сокращения забора 
воды из водных источников. В сельском хозяйстве, основном водопользователе, также не 
реализованы огромные возможности, так как практически отсутствуют стимулы, например, 
действуют устаревшие стандарты и нормы полива, крайне низкие (иногда нулевые) тарифы 
на воду. Поэтому водопотребление является неоправданно высоким, КПД мелиоративных 
систем снизился до 0,5. Потери воды при ее транспортировке и использовании составляют до 
4,0 млрд. м3/год, а стоимость ежегодно недополучаемой продукции с не политых земель 
составляет до 100,0 млрд. тенге. Нерешенной проблемой является состояние подземных вод, 
являющихся стратегическим ресурсом, и, во многих случаях, основным источником для 
водоснабжения населенных мест.  

Учитывая растущий дефицит воды и изменение климата, следовало бы обратить 
внимание на необходимость кардинального изменения структуры сельского хозяйства, 
замены влагоемких культур на засухоустойчивые. Аналогичные меры нужны и на 
трансграничном уровне, т.к. усилия одного Казахстана недостаточны. 
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Корпоративный подоходный налог является важной статьей доходной части 

госбюджета. Это основной инструмент налогового регулирования, поскольку конечной 
целью любой предпринимательской деятельности является получение чистой прибыли, т.е. 
совокупного общественного продукта за минусом всех вычетов и налогов в бюджет. 

Следовательно, может оцениваться как положительно, так и отрицательно - в 
зависимости от личностных и экономических установок, экономической политики 
государства и состояния национальной экономики. 

Вся деятельность хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики 
направлена на получение дохода и является его основной и конечной целью. Как известно, 
при планово - директивной экономике получение дохода, отрицалось, так как была 
социалистическая и коллективная собственность. С переходом на рыночную экономику и 
развитием частной собственности прибыль стала двигательной силой. 

Именно она определяет решение трех коренных проблем: что производить, как 
производить и для кого производить. Получение дохода создает финансовую базу для 
самофинансирования и является обязательным условием успешной хозяйственной 
деятельности предприятия. Этот принцип базируется на полной окупаемости затрат по 
производству продукции и расширению производственно-технической базы. Он означает, 
что каждый хозяйствующий субъект покрывает свои текущие и капитальные затраты за счет 
собственных источников, а также выполняет свои обязательства перед бюджетом, банками и 
другими предприятиями и организациями. 

Обозначая основные направления дальнейшего развития налогового законодательства в 
Республике Казахстан, следует подчеркнуть, что в обобщенном виде перед инициаторами 
налоговых изменений стоят две основные задачи. Первая – это обеспечение независимости 
казахстанского бюджета от объемов экспорта нефти, как впрочем, и другого сырья, и 
колебаний цен на них на мировых рынках – задача, которая была поставлена Президентом 
нашей страны еще в 2012 году при обнародовании Стратегии «Казахстан -2050», и которая 
по сей день, не решена в полной мере. Вторая – устранение противоречий и двойственности 
толкования в налоговом законодательстве, придание ясности и простоты изложению 
правовых норм – задача, в решении которой невозможно никогда поставить точку. 

По справедливому утверждению Д.Г. Черника «в современном обществе налоговый 
механизм, помимо выполнения фискальной функции, можно использовать как 
экономический инструмент воздействия государства на развитие производства, его 
отраслевую и территориальную структуру, состояние научно-технического прогресса». 

Неслучайно в этой связи в своем послании народу Казахстана «К 
конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной 
нации», озвученному  г. Астана 19 марта 2009 года,  Президент Н.А.Назарбаев одним из 
основных направлений развития экономики на 2009 год определил реализацию Стратегии 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2008-2015 годы, 
подчеркнув при этом: «Нам необходимо принять меры по дальнейшему улучшению 
инвестиционного климата. Во-первых, надо поддержать зарождающийся инновационный 
бизнес. В частности, стимулировать компании, активно занимающиеся научными 
исследованиями, разработкой и внедрением новых технологий. Во-вторых, пора изменить 
подходы к предоставлению налоговых преференций для привлечения инвестиций. Они 
должны обеспечивать стимулирование долгосрочных инвестиций и быть согласованы со 
сроками окупаемости проектов. В-третьих, в целях существенного улучшения условий для 
модернизации и технического перевооружения производства недавно значительно 
облегчены возможности лизинга, а с 2008 года будет пересмотрена фискальная политика в 
части амортизационных отчислений». 

Поэтому сегодня в целях расширения механизмов стимулирования инвестиций, 
направленных на создание новых, расширение и обновление действующих производств, 
необходимо пойти на реальное освобождение от корпоративного подоходного налога 
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налогоплательщиков, работающих в рамках инвестиционного проекта. Срок действия 
преференций, конечно же, будет определяться в каждом конкретном случае отдельно, однако 
период льготирования следует поставить в зависимость: от срока окупаемости инвестиций – 
по корпоративному подоходному налогу, и от объема инвестиций в фиксированные активы – 
по земельному налогу и налогу на имущество. 

Например,  льготный период по корпоративному подоходному налогу в химической 
промышленности должен быть в пределах 5 лет, в машиностроении – от 7 до 10 лет и т.д. С 
конкретными цифрами следует определиться уполномоченным государством органам: по 
аграрному сектору – Министерству сельского хозяйства РК,  по машиностроению – 
Министерству индустрии и торговли РК, по нефтехимической промышленности – 
Министерству энергетики и минеральных ресурсов РК и т.д. Однако за Налоговым кодексом 
желательно оставить право устанавливать верхний предел льготного периода: 10 лет по КПН 
и 5 лет по земельному налогу и налогу на имущество.  

Следующим глобальным направлением совершенствования налогового 
законодательства в целях отхода на сырьевой направленности формирования доходной базы 
государственного бюджета является решение накопившихся проблем, связанных с 
амортизацией фиксированных активов, причем в большей степени это касается основных 
средств, нежели нематериальных активов. 

Исследование налоговых форм обращает нас к теории государства и права. Налог как 
конкретная форма принудительного изъятия части совокупного дохода общества в казну 
государства отражает все достоинства и недостатки конкретного экономического 
пространства и конкретной системы государственного устройства и управления. По 
состоянию налоговых правоотношений в государстве судят о его прогрессе или регрессе.  

Непомерно тяжелое налоговое бремя, низкая налоговая культура, несовершенство 
налогового законодательства, отсутствие прозрачности формирования расходной части 
государственного бюджета,  неразвитость институтов защиты нарушенных прав и законных 
интересов плательщиков по поводу исполнения налогового обязательства, низкая 
информативность населения страны о проводимой налоговой политике – все это не только 
подрывает демократические устои государства, но и толкает налогоплательщиков на поиск 
путей и методов ухода от налогообложения. 

Для государства, не уделяющего должного внимания наведению порядка в вопросах 
правового регулирования налогообложения, весьма характерно наличие проблем в 
обеспечении доходов казны, что зачастую влечет за собой не только непрезентабельность 
позиций на международной арене, но и может обернуться политической нестабильностью 
внутри государства. 

Эксперты международных исследовательских организаций в области налогообложения, 
такие как Виктор Турони (Международный Валютный Фонд), Даниэль Витт и Владимир 
Самойленко (Международный центр по налогам и инвестициям), Джеймс Вустер (USAID-
Баренц групп), Виктор Ван Коммер (Международное бюро фискальной документации), 
Вильям Хасси (Оксфордский университет) и др., дали высокую оценку работе, проведенной 
по качеству Налогового кодекса Республики Казахстан, указав, что казахстанское налоговое 
законодательство на сегодняшний день является самым лучшим на постсоветском 
пространстве. При этом они подчеркивают, что Казахстан сумел добиться осторожности в 
вопросе применения налоговых послаблений, отказавшись от чрезмерного количества льгот 
по налогообложению.  Общепризнано, что в современном мире налоговое право выходит за 
чисто правовые рамки и все шире опирается на закономерности, сложившиеся в сфере 
экономики. Оно уже не ограничивается изучением чисто правовых норм в области 
налогообложения, а пытается определить, в какой мере сформированные налоговым методом 
государственные средства позволяют реализовать государству свою экономическую 
политику. В результате, придавая налогообложению государственно-властный характер, 
налоговое право охватывает его с двух сторон  экономической  и юридической. 

В связи с этим стратегия дальнейшего развития налогового законодательства 
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непременно должна быть направлена как на его улучшение в смысле четкого, однозначного 
и всеобъемлющего правового оформления, так и на совершенствование приемов и методов 
взимания налогов и других обязательных платежей в бюджет с экономической точки зрения. 

Так, на сегодня весьма актуальной является проблема создания условий, позволяющих 
ориентировать формирование государственной казны на результаты деятельности 
несырьевого сектора экономики. Однако, решая вопрос использования налоговых 
механизмов в качестве поощрения инвестиций в обрабатывающую и перерабатывающую 
промышленность, основанную на высокотехнологичных производствах, следует быть очень 
осторожным. Априори любые налоговые льготы некоторым образом расслабляют тех 
налогоплательщиков, которые ими пользуются, и вызывают чувство несправедливости у тех 
налогоплательщиков, которые не имеют таких привилегий. При этом, налоговым органам 
приходится отвлекать много ресурсов на осуществление налогового администрирования с 
целью выявления злоупотреблений пользования льготой. 

Ряд мер налогового стимулирования, в частности, применение нулевой ставки налога 
на добавленную стоимость, а также освобождение полностью от земельного налога и налога 
на имущество, понадобится для создания и развития в Казахстане наукоемкой и 
высокотехнологичной сферы космической деятельности. 

В плане совершенствования юридического оформления системы налогообложения 
следует избавиться от присутствующего в Налоговом кодексе искажения правовой природы 
отдельных платежей, исключить отдельные неточности формулировок, внести больше 
конкретики в прорисовку принципов построения казахстанской налоговой системы, а также  
приложить усилия к упрощению самих процедур налогообложения и понятному изложению 
этих процедур в налоговом законе. 

Следует констатировать, что правоприменительная практика выявила проблему 
конкуренции Налогового и Административного кодексов в регулировании вопросов 
привлечения к ответственности за нарушения налогового законодательства; а также 
неправомерное регулирование налоговым законом несвойственных ему отношений, 
являющихся прерогативой гражданского и бюджетного права. Такие негативные явления 
следует незамедлительно устранить, поскольку они создают реальную угрозу стабильности 
правовой системы в целом. 
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Целью аудиторской проверки является предоставление пользователям информации о 
достоверности финансовой отчетности экономического субъекта.  

Цель считается достигнутой, если пользователи в результате использования 
аудиторского заключения смогут снизить информационный риск до приемлемого уровня.  
Для достижения поставленной цели стандартами аудита, аудитору рекомендуется 
субъективно установить уровень приемлемого аудиторского риска, который о готов взять на 
себя [1]. 

Для того чтобы аудитор мог выразить  свое профессиональное мнение и составить 
аудиторский отчет, он должен учитывать взаимосвязь и взаимозависимость между такими 
категориями, как аудиторский риск, уровень существенности в аудите, объем аудиторских 
доказательств. Это обуславливает актуальность данного исследования. 

Исследованием взаимосвязи между аудиторским риском, уровнем существенности в 
аудите и объемом аудиторских доказательств, занимались многие ученые, а именно: Ф.Ф. 
Бутынец, А.Т. Загородний, Е.В. Мных, Л.М. Чернелевский, Н.Л. Шкиря и другие.  

Целью исследования является установление взаимосвязи и взаимозависимости 
аудиторского риска, уровня существенности в аудите и объема аудиторских доказательств. 

Аудиторский риск – это риск того, что аудитор  выразит несоответствующее 
аудиторское мнение в случае, когда в финансовой отчетности содержатся существенные 
искажения.  

Аудитор должен организовывать и планировать работу таким образом, чтобы 
максимально снизить риск того, что аудиторская проверка не сможет выявить существенные 
неточности в финансовой отчетности.  

Существенность в аудите  - это вероятность, что применяемые аудиторские процедуры 
позволят определить наличие ошибок в отчетности и оценить их влияние на принятие 
решений. [2].  

Согласно МСА 550 «Аудиторские доказательства» под аудиторскими доказательствами 
понимают информацию, полученную аудитором в процессе формирования выводов, на 
которых основывается мнение аудитора. К аудиторским доказательствам относятся 
первичные документы и учетные записи, которые служат основой для составления 
финансовых отчетов, а также подтверждение информации с других источников [3].  

При установлении и применении ориентировочных критериев существенности каждый 
раз необходимо опираться на профессиональное суждение. Выбирая свою политику, аудитор 
руководствуется следующими общими принципами:  

1. Суммарная общая погрешность в финансовой отчетности, превышающая 10%, 
обычно считается существенной. Суммарная погрешность ниже 5% при  отсутствии 
качественных факторов рассматривается как несущественная. При оценке существенности в 
диапазоне от 5 до 10% требуется самый высокий профессионализм.  

2. Погрешности от 5 до 10% нужно измерять по отношению  к соответствующей базе. 
Во многих случаях ошибки могут быть сопоставлены не с одной, а с двумя или несколькими 
базами.  

3. При любом аудите нужно тщательно оценивать качественные факторы. Во многих 
случаях они важнее ориентировочных критериев, используемых для отчета о прибыли и 
баланса. Предполагаемые сферы использования финансовой отчетности и сущность 
информации о ней (включая приложения) подлежат тщательной оценке. 

В связи с этим, просматривается обратная связь между аудиторским риском, уровнем 
существенности и объемом аудиторских доказательств, а именно: 

- чем полнее осуществляется проверка, и чем больше объем аудиторских доказательств, 
тем ниже величина риска аудитора; 

- чем ниже уровень существенности и меньше объем собранных аудиторских 
доказательств, тем выше величина потенциального аудиторского риски [4]. 

Зависимость между аудиторским риском, уровнем существенности и объемом 
аудиторских доказательств можно наблюдать на рис.1. 
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Рис.1. Зависимость между аудиторским риском, уровнем существенности и объемом 

аудиторских доказательств 
 
Поэтому аудитору следует брать во внимание такую взаимосвязь при определении 

характера, времени и размера процедур проверки. 
Использование принципа существенности в аудите является одним из базовых и лежит 

в основе методики планирования и проведения аудиторской проверки. Одновременно, 
использование принципа существенности подтверждает, что отчеты аудиторов не могут 
быть совершенными и допускается возможность наличия небольших ошибок. Чтобы быть 
абсолютно уверенным в отсутствии ошибок в проверенной отчетности, аудитор должен 
провести сплошную последовательную проверку формирования и отражения в учете всех 
фактов хозяйственной деятельности экономического субъекта, тем самым увеличить объем 
аудиторских доказательств [5].  

Во время планирования аудиторской проверки аудитор должен проанализировать, 
какие действия или операции предприятия вызывают существенные ошибки и искажения 
показателей финансовой отчетности. Аудиторская оценка существенности остатков по 
счетам и информации, которая содержится в заключенных договорах, помогает аудитору 
решить, какие вопросы и  статьи баланса и финансовой отчетности следует 
проанализировать, какой размер выборки использовать и какие аналитические процедуры 
провести. Это даст возможность аудитору выбрать такие процедуры проверки, от 
проведения которых в совокупности можно ждать уменьшения аудиторского риска до 
приемлемого уровня [6]. 

Чем выше присущий риск и риск несоответствия внутреннего контроля, тем больше 
аудиторских доказательств необходимо получить аудитору на протяжении проверки. Если 
аудитор оценил присущий риск и риск несоответствия внутреннего контроля как 
значительный, ему необходимо получить доказательства, которые подтверждают 
правильность, принятого им решения, используя для этого независимые процедуры 
проверки. Эти мероприятия дают возможность уменьшить риск невыявления и, как 
следствие, довести аудиторский риск до приемлемого уровня. 

Риск невыявления определяет количество доказательств, которые аудитор планирует 
собрать. При низком уровне риска невыявления необходимо собрать большее количество 
аудиторских доказательств. Когда аудитор готов взять на себя больший риск, аудиторских 
доказательств требуется меньше, в этом случае эффективность выявления ошибок зависит от 
аудиторов, и они несут ответственность за выполнение определенных процедур по сбору 
аудиторских доказательств.  

Уровень 
существенности и 

объем аудиторских 
доказательств 

АР 



4471 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует обратная взаимосвязь и 
взаимозависимость между  аудиторским риском, уровнем существенности в аудите и 
объемом аудиторских доказательств, т.е. чем больше количество искажений ожидает 
аудитор, тем ниже должен быть уровень существенности и тем выше будет аудиторский 
риск. 
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Қазіргі таңда басқарушылық есептің анықтамасы бір мәнді емес. Басқарушылық есеп 

бойынша қандай да бір нормативтік заңнамалық база жоқ. Кейде, жай ғана, басқарушылық 
есеп ақпаратты жинау, біріктіру (топтастыру) және басқарушылық есепті қалыптастыру 
тапсырмаларымен ғана, яғни инвестициялық шешімдер қабылдайтын басшылар мен 
менеджерлер үшін ақпараттық ортаны қалыптастырумен ғана шектеледі. Кейбіреулер оны 
шығындарды басқару арқылы кәсіпорынның пайдасын басқару жүйесі ретінде қарастырады.  
Басқару есебі – экономикалық субъектіні жоспарлау, бақылау және басқару іс-әрекетін 
реттеу мен шешім қабылдау процесі арқылы басқару. Басқару есебінің негізінде қаржылық, 
материалдық және еңбек ресурстарын тиімді басқару жүйесі жатыр. Басқару есебінің 
мазмұнын жалпылай алсақ, екі топқа: өндірістік ресурстар, шаруашылық процестері мен 
олардың нәтижелеріне біріктенуге болатын өндірісті басқарудың бүкіл циклі процесіндегі 
объектілердің жиынтығы жатады. 

Кез келген түсіндірмеде басқарушылық есеп шектелген мағынасындағы есепке алу 
болып табылмайды, сонымен қатар ол жоспарлауды, бақылауды және талдауды қамтиды.  

Басқарушылық есептің басты мақсаты инвестициялық шешімдер қабылдау және 
кәсіпорынды тиімді басқару үшін қажетті ақпаратпен басшыларды және менеджерлерді 
қамтамасыз ету болып табылады. Басқару есебінің мәні – шығындар мен кірістерді, 
мөлшерлеуді, жоспарлауды, бақылауды және кісіпорынның болашақ даму мәселелерін 
үйлестіру мен шұғыл басқару шешімдері үшін ақпаратты жүйелендіретін талдауға есеп 
жүйесін біріктіріп іріктіру. Басқару есебінде жауапкершілік орталығының төрт түрі атап 
көрсетіледі: шығын орталығы, кіріс орталығы, пайда орталығы, инвестиция орталығы. 
Шығын орталығы — өндірістік ресурстардың шығындарын байқау, бақылау, басқару, 
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сондай-ақ оларды пайдалануды бағалау мақсатымен мөлшерлеу, жоспарлау және өндіріс 
шығындарды есептеуді ұйымдастыратын кәсіпорынның құрылымдық бөлімі. Кіріс 
орталығы – жауапкершілік орталығы, мұнда менеджер кірістерді алу үшін жауап береді. 
Пайда орталығы – бұл да жауапкершілік орталығы. Оның басшысы бір уақытта өзінің 
бөлімшесінің кірістері үшін де, шығындары үшін де жауап береді, тұтынылатын ресуостар 
саны және күтілетін бүкіл мөлшері жөнінде шешім қабылдайды. Іс- әрекетті бағалаудың 
белгісі – алынған пайда мөлшері. Инвестиция орталығы – кәсіпорын сегменттері, бұлардың 
менеджерлері өз бөлімшелерінің шығындары мен кірістерін бақылап қана қоймайды, басқа 
орталық басшылары шұғылданбайтын, инвестицияланған қаржыны тиімді пайдалануды да 
қадағалайды. 

Экономиканың нақты секторына инвестициялық салымдарды жүзеге асыру туралы 
шешім қабылдаудың тиімділік тұрғысынан мінсіз әлдебір моделін қарастырайық. Осындай 
шешімді қабылдау үдерісі идеяның туындау сәтінен бастап кәсіпорын басшылығы 
инвестициялық жобаны бекітіп, оны күрделі қаржы жұмсау жоспарына енгізгенге дейінгі 
инвестициялық циклдің барлық кезеңдерін қамтиды. Бірақ инвестициялық шешімге 
айналғанға дейін идея бірқатар жүйелі кезеңдерден өтуі тиіс. 

Кәсіпорынның әрбір функционалды бөлімшесі, әрбір лауазымды тұлғасы, әрбір 
жұмыскері инвестициялық шешімдерінің көзі ретінде көрінетін жағдай тиімділігі 
тұрғысынан мінсіз болып табылады. Нарықтық экономика шарттарында тиімді 
инвестициялық жобаны жүзеге асыру мүмкіндігін жіберіп алу ұзақ мерзімді перспективада 
кәсіпорынның нарықтық жайғасымдарын босататынын білдіреді, сондықтан осындай 
идеяларды қалыптастыру көздері көп болуы тиіс. 

Сонымен, әртүрлі бөлімшелерде туындаған инвестициялық идеялар әртүрлі бағыттағы 
біліктілігі жоғары мамандардан тұратын және кәсіпорынның стратегиясын жүзеге асыру 
бойынша күш-жігерді үйлестіруге жауап беретін арнайы құрылған орталыққа ағылады. Онда 
електен өткізіп, стратегиялық мақсаттарға сәйкес келмейтін идеялардан айырады. Құрылған 
баламалы таңдаулар жинағы соңыра қайта електен өткізіледі, бұл жолы экономикалық 
тиімділігі өлшем болады.  Нәтижесінде ең тиімді болып табылатын нұсқа таңдап алынады, 
оны инвестициялық жоба деп атайды. Бұл инвестициялық шешім қабылдау үдерісінің 
түпкілікті өнімі. 

Қысқа мерзімді инвестициялық шешімдер қабылдау үшін жалпы кәсіпорынға және 
оның жекелеген бөлімшелеріне арналған жедел жоспарларды (әдетте бір жылға) егжей-
тегжейлі әзірлеу жүзеге асырылады. Жедел жоспарлар өз кезегінде әдетте айлар бойынша 
бөліп көрсетумен бір жылға құрылатын, әрбір бөлімше – жауапты орталық бойынша ай 
сайын түзетілетін, содан кейін бірыңғай бюджетке немесе қаржылық жоспарға 
шоғырланатын бюджеттер немесе қаржылық жоспарлар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 
Негізгі бюджет үш міндетті қаржылық құжаттардан тұрады, олардың әрқайсысы өз бетінше 
дербес бюджет болып табылады: 

• пайдалар мен шығындар есебін болжау; 
• ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есепті болжау; 
• баланстық есепті болжау. 
Негізгі бюджет үшін құжаттарды дайындау бірізділігі тұрғысынан барлық жоспарлау 

үдерісі шартты түрде екі бөлікке бөлінуі мүмкін: 
• операциялық жоспарды (бюджетті) дайындау; 
• қаржылық жоспарды (бюджетті) дайындау. 
Қаржылық жоспарлардың мақсаты – орташа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржылық 

келешекті болжау, сонымен қатар кәсіпорынның ағымдағы шығыстары мен кірістерін 
анықтау. Басшылар қысқа мерзімді инвестициялық шешімдер қабылдау қажеттілігіне тап 
болғанда, олардың әрқайсысы компания қызметінің нәтижелеріне тікелей әсер ете алады. 
Тиімді шешімдер – коммерциялық кәсіпорынның әрекет етуінің кепілі. 

Шешім — түпкілікті пайымдаманы жасау актісі. Басқарушылық шешімдерге қатысты 
қолданылады, бұл мүмкін болатын баламалы таңдаулардан әрекеттердің белгілі бір курсын 
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таңдауды білдіреді.  
Инвестициялық шешімдердің саны шексіз. Олар кәсіпорын қызметінің барлық 

бағыттарын қамтиды. Жаһандастыру дәрежесі бойынша қабылданатын инвестициялық 
шешімдер 1 жылдан 20 жылға дейінгі кезеңді қамтитын және кәсіпорынның келешекке (даму 
тұжырымдамасына) бағдарлануының жалпы ұстанымдарын әзірлеуді қарастыратын 
келешекке арналған болуы мүмкін. Осындай шешімдер стратегиялық бағытты және 
қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін маңызды шараларды жүзеге асыру 
реттілігін және мазмұнын, даму бағдарламаларын анықтайды.  

Басқарушылық есеп басшылармен пайдаланылуын жеңілдететін нысанда, ақпаратпен 
қамтамасыз ете отырып, инвестициялық шешімдер қабылдау үдерісін жеңілдетуге арналған. 
Басқарушылық есеп басшыларға шешім қабылдауда тек көмек көрсете алатындығын есте 
сақтаған абзал. Ол осындай жағдайларда олардың қолданатын пайымдамаларын және 
тәжірибесін алмастырмайды және алмастыра алмайды. 

Басқарушылық есептің мәні басқарушылық ақпарат болып табылады. Басқарушылық 
есептің ақпараты әдетте қаржылық сипатқа ие, яғни ол долларда, рубльде, иенде немесе 
басқа ақша бірліктерінде берілген. Алайда соңғы уақытта басқарушылық есеп саласы 
өнімнің сапасы, үдерістің ұзаққа созылу көрсеткіштері секілді операциялық және нақты 
(қаржылық емес) ақпаратпен толықтыру арқылы және клиенттердің қанағаттануы, 
қызметкерлердің жасампаздық әлеуеті және жаңа өнімнің пайдаланушылық сапалары сынды 
субъективті бағалармен елеулі түрде кеңейтіле түсті. 

Басқарушылық ақпаратты тиімді пайдалана алу үшін ол кейбір белгілі бір өлшемдерге 
жауап беруі тиіс: 

1. ықшамдылық – ақпарат айқын болуы, артық ешнәрседен тұрмауы тиіс; 
2. дәлдік – пайдаланушы ақпараттың қателіктерден немесе қалдырып кетулерден 

тұрмайтындығына сенімді болуы тиіс. Ақпарат кез келген бұрмалаудан азат болуы тиіс;  
3. жеделдік – ақпарат қажет болған уақытта дайын болуы тиіс; 
4. салыстырмалы – ақпарат уақыт бойынша және бөлім/бөлімшелер бойынша 

салыстырмалы болуы тиіс; 
5. орындылық  – ақпарат әзірленген мақсатқа сәйкес келуі тиіс; 
6. пайдалылық – ақпаратты дайындау оны пайдалану тиімділігінен құны асып 

кетпеуі тиіс; 
7. біржақты болмауы – ақпарат алдын ала кесіп-пішілмеген түрде дайындалуы 

және ұсынылуы тиіс; 
8. атаулы – ақпарат жауапты атқарушыға жеткізілуі тиіс; сонымен бірге 

құпиялылықты қадағалау керек. 
  Басқарушылық есеп кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуі және дамуы үшін 

қажет. Оның көмегімен басшылар және менеджерлер қамтамасыз етілуінің материалдық 
көздерін және нарықтың сұранысын ескере отырып, фирманың негізгі даму бағытын 
анықтайды. Басқарушылық есеп кәсіпорынның нақтылы даму мақсаттарын қоюда барлық 
ішкі және сыртқы факторларды және оларға қол жеткізу жолдарын дұрыс ескеруге рұқсат 
береді, кәсіпорынның жеке құрылымдық бөлімшелері арасында өзара үйлестіруді 
қамтамасыз етеді, шығындарды барынша азайтуға рұқсат береді және фирманың ішінде 
барлық мүмкін болатын қосымша ресурс көздерін ашады. 

  Басқарушылық есеп жүйелерін әзірлеу, сонымен қатар осы жүйелермен 
өндірілген ақпаратты түсіндіру қазіргі таңдағы жаһандық бәсекелі және талаптарға толы 
технологиялық ортада өндірістік және сервистік ұйымдардың жетістікке жетуі үшін 
маңызды болып табылады. 

Сонымен жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, басқару есебі - бұл жоспарлау, 
бақылау, шығындар жөнінде және обьектілерді басқару үшін қажетті шеңберіндегі 
шаруашылық қызметтің нәтижелері жөніндегі мәліметтерді талдау, кәсіпорын қызметін 
оңтайландыру мақсатындағы әр түрлі басқару шешімдерінің Қысқа мерзімді және 
ұзақмерзіді инвестициялық шешімдерінің негізінде оперативті қабылдау жүйесінің есебі 
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болып табылады. 
Басқару есебі жүйесінің кейбір элементтері отандық есептің теориясы мен 

практикасында қолданыс тапқан. Жүйе элементтерінің жиынтық қызметінің тиімділігі 
біртұтастық ретінде ортақ мақсатқа жетуінде өте маңызды. Мұнда нарықтық қатынастар 
жағдайында басқару әдістерінің, басқару есебінің ортақ жүйесіне обьективті біріктірілуі 
жүріп жатыр деуге болады.  
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задолженность в настоящее время  неизбежное следствие существующей системы денежных 
расчетов между организациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с 
момента перехода права собственности на товар, между предъявлением платежных 
документов к оплате и временем их фактической оплаты. В условиях рыночной конкуренции 
успешная деятельность организации в общем и целом зависит от достижения поставленных 
перед ней целей, от следования принятым установкам и намеченным ориентирам, от ее 
устойчивости с финансово-экономической и правовой точек зрения, а также от устойчивости 
ее положения среди конкурентов на рынке. Обеспечение выполнения перечисленных 
требований является задачей управления организацией. Таким образом, возникает 
необходимость проведения аудиторской проверки расчетных операций.   

Процесс управления организацией в самом упрощенном виде включает следующие 
основные стадии: 

1) планирование – сбор, обработка, рассмотрение информации и выработка 
управленческого решения; 

2) организация и регулирование реализации управленческого решения; 
3) учет – сбор, измерение, регистрация и обработка информации о результатах 

выполнения управленческого решения; 
4) анализ – разложение информации, полученной на стадии учета, на компоненты, 

изучение и оценка определенных сочетаний этих компонентов для принятия следующих 
управленческих решений. 

При этом каждая из стадий чередуется со стадиями контроля.  
Стадия контроля намеренно не включена в приведенное выше упрощенное описание 

процесса управления, так как внутренний контроль имеет двойственную роль в процессе 
управления организацией. С одной стороны, стадии контроля неизменно чередуются с 
остальными в процессе управления, поэтому, утрируя, можно говорить о присутствии 
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(проникновении) элемента контроля на каждой из описанных стадий. C другой стороны, 
благодаря контролю обеспечивается оптимальный ход процесса управления на каждой 
стадии, и поэтому стадию контроля по отношению к остальным можно рассматривать как 
упорядочивающее звено.  

Система внутреннего контроля- процедуры и политика (внутренний контроль), которые 
приняты руководством субъекта для оказания помощи в достижении цели руководства 
субъекта, направленной, на обеспечение упорядоченного и эффективного ведения его 
деятельности, включая соблюдение политики руководства субъекта, сохранность активов, 
предотвращение и выявление мошенничества и ошибок, точность и полноту бухгалтерских 
записей, а также своевременную подготовку надежной финансовой информации. 

Внутренний контроль организации в наиболее узком смысле – это осуществление 
субъектами организации, наделенными соответствующими полномочиями (субъекты 
внутреннего контроля), либо в автоматическом режиме, заданном указанными субъектами и 
под их управлением, следующих действий: 

а) определение фактического состояния или действия управляемого звена системы 
управления организацией (объекта контроля); 

б) сравнение фактических данных с требуемыми, т.е. с базой для сравнения, принятой в 
организации, либо заданной извне, либо основанной на рациональности; 

в) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, на предмет 
степени их влияния на аспекты функционирования организации; 

г) выявление причин данных отклонений. 
Цель внутреннего контроля- информационная прозрачность объекта управления для 

возможности принятия эффективных решений. 
Очевидно, необходимо раскрыть содержание понятия информационной прозрачности 

объекта управления. Для начала интерпретируем понятие управления. 
Управление каким-либо объектом – это направленное воздействие на этот объект для 

его упорядочения, для сохранения, совершенствования и развития его структуры (строения и 
внутренней формы его организации), а также для поддержания требуемого состояния 
(существования) или действия, направленного на реализацию какой-либо цели. 

Для возможности осуществления таких воздействий в течении определенного времени 
(периода управления) необходимо иметь представление о степени управляемости данного 
объекта, т.е. о том, в какой степени он поддается управлению или, иными словами, в какой 
степени в результате управления обеспечивается (обеспечивалось или будет обеспечиваться) 
поддержание требуемого состояния или действия объекта управления в соответствующий 
момент (период) времени. Информация о данной степени управляемости и отражена в 
понятии информационной прозрачности объекта управления. 

Вполне очевидно, что без предельной информационной прозрачности объекта 
управления адекватное его восприятие невозможно, управленческое воздействие не будет 
приносить желаемого результата и управленческая связь с объектом теряется. Исходя из 
этого, информационную прозрачность объекта управления не следует отождествлять с 
информацией о его фактическом состоянии (действии). Последняя еще не обеспечивает 
адекватного восприятия объекта для возможности принятия эффективных решений. Для 
этого необходимо:  

1) знать требуемое (желаемое) состояние (действие) объекта управления, позволяющее 
им эффективно управлять;  

2) установить фактическое состояние (действие);  
3) сравнить эти два состояния (действия);  
4) оценить их различие.  
Только после выполнения всех этих действий можно считать, что цель контроля 

достигнута – получена информация о степени управляемости объекта, т.е. объект 
информационно прозрачен для управления. Дальнейшие управленческие решения зависят от 
конкретных обстоятельств. Могут быть приняты следующие решения:  



4476 

1) не воздействовать на объект;  
2) принять корректирующие меры для приближения фактического состояния 

(действия) объекта к требуемому;  
3) изменить воздействие на объект, пересмотрев принятое ранее решение.  
Таким образом, внутренний контроль, с одной стороны, обеспечивает возможность 

принятия эффективных управленческих решений, а с другой стороны – в интеграции с 
процессами организации и регулирования обеспечивает исполнения принятых решений. 
Следует отметить, что эти стороны внутреннего контроля находятся в неразрывном единстве 
и динамическом взаимодействии в циклах управленческих процессов. 

Для определения основных элементов СВК организации следует исходить из того, что 
функционирование любой системы предполагает наличие: входа системы; выхода системы; 
механизма – устройства, приводящего систему в действие; работы механизма, переводящей 
вход системы в ее выход; условий (обстановки) работы механизма. Это и есть основные 
элементы функционирующей системы.  

Раскроем содержание этих элементов применительно к СВК организации. 
Входом СВК является информационное обеспечение контрольной деятельности, 

включающее оперативную, учетно-отчетную, плановую, нормативно-справочную 
информацию, классификаторы технико-экономической информации, системы документации 
(унифицированные и специальные). 

Выходом СВК или продуктом ее функционирования является информация о степени 
управляемости объекта контроля, т.е. информационная прозрачность данного объекта для 
возможности принятия эффективных управленческих решений (управления объектом). О 
качестве информации, выдаваемой СВК, можно судить по следующим основным критериям: 
необходимость, достаточность, истинность, своевременность, аналитичность, 
организованность.  

Работа механизма внутреннего контроля в широком смысле заключается в контрольной 
деятельности на основе используемой методологии внутреннего контроля (цель, задачи, 
принципы, формы, типы, методы). Иными словами, работа механизма контроля выражается 
в осуществлении формально установленных процедур контроля и в функционировании 
системы учета. 

Формально установленные процедуры внутреннего контроля должны включать 
следующие основные элементы: 

а) формальное определение и документальное закрепление (на основе детально 
разработанных должностных инструкций) порядка деятельности (действий) и 
взаимоотношений определенного круга работников организации по поводу планирования, 
организации, регулирования, контроля, учета и анализа в процессе реализации конкретных 
финансовых и хозяйственных операций организации; 

б) определение круга первичных документов или других носителей информации, где 
отражаются данные, свидетельствующие об исполнении соответствующими работниками 
своих функций и о реализации этапов соответствующих финансовых или хозяйственных 
операций; определение порядка движения документов (носителей информации) от момента 
их возникновения до архивирования; 

в) определение “точек контроля” для оценки различных аспектов реализации 
конкретных финансовых (хозяйственных) операций и оценки состояния (наличия) ресурсов 
(потенциалов) организации; установление контролируемых параметров объектов контроля; 
установление “критических” точек контроля, где риск возникновения ошибок, искажений и 
других нежелательных явлений особенно велик; 

г) выбор типов и методов проведения контроля.  
Об эффективности системы учета можно судить по уровню достижения следующих 

показателей безошибочности регистрации и обработки финансово-хозяйственных операций 
организации:  

1) наличие – отражены действительно существующие операции; 
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2) полнота – отражены все реальные операции; 
3) арифметическая точность – все операции правильно подсчитаны; 
4) разноска по счетам – все операции правильно разнесены по соответствующим 

бухгалтерским счетам; 
5) формальная разрешенность – на каждую операцию получено общее либо 

специальное формальное разрешение; 
6) временная определенность – все операции отнесены к надлежащему отчетному 

периоду; 
7) представление и раскрытие данных в отчетности- все данные правильно 

суммированы и обобщены, соблюдены установленные требования относительно порядка и 
объема раскрытия информации в отчетности. 

Важной задачей системы учета является обеспечение контроля за наличием и 
движением имущества (ресурсов) и его рациональным использованием в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами. Эффективная система учета также 
должна не допускать возникновения ошибок и возможности злоупотреблений (искажений) 
работников организации. 

Среду внутреннего контроля определяют: 
1) управленческая философия и стиль работы руководителей организации (отношение 

управляющих к коммерческим, финансовым и внутрифирменным рискам; адекватное 
понимание ими роли внутреннего контроля в управлении организацией; конкретные 
действия в плане организации СВК и ее совершенствования; склонность к авторитарному 
стилю в управлении и т.д.); 

2) организационный статус отдела внутреннего аудита, т.е. положение в оргструктуре 
этого важного координационного центра ответственности; 

3) принятый организацией курс действий (ее ориентиры), цели и стратегии; 
4) виды и масштаб деятельности организации; 
5) соответствие оргструктуры размерам и степени сложности организации; 
6) регламентация взаимоотношений между звеньями организации, сотрудниками, 

наличие кодекса поведения; 
7) определение и документальное закрепление процедур контроля; 
8) определение и документальное закрепление полномочий и ответственности 

сотрудников; 
9) методы доведения установленных правил до сотрудников; 
10) изучение руководителями соответствующего уровня выявленных в результате 

контроля отклонений, а также своевременность принятия ими решений по данным 
отклонениям; 

11) налаженность системы коммуникаций и системы информационного обеспечения 
управления; 

12) налаженность систем бюджетного управления (бюджетирования), бизнес-
планирования, подготовки финансовой отчетности для внешних и внутренних 
пользователей; 

13) адекватность системы документации и документооборота организации ее размерам 
и структуре; 

14) рациональность кадровой политики (механизмов управления персоналом); 
15) конфликтность в коллективах; 
16) мотивация трудовой деятельности, профессиональная подготовка, 

интеллектуальный уровень, наклонности, личностные качества, этические принципы, а 
также физические, психические, половые и возрастные характеристики работников 
организации; 

17) внешние влияния – уровень развития экономики, экономическая и политическая 
устойчивость рынка, развитие законодательной базы рыночного типа, налоговая политика 
государства и т.д.; 
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18) соблюдение действующего законодательства и работа с внешними органами 
контроля; 

19) договорная дисциплина; 
20) неопределенность и риск деятельности. 
В каждой конкретной организации на среду внутреннего контроля могут оказывать 

влияние также и другие факторы (в соответствии с ее спецификой). 
Согласно своему определению СВК, является основой функционирования 

управленческой информационной системы (УИС), т.е. системы обработки и интеграции 
разнообразной внутренней и внешней информации, необходимой для принятия решений на 
всех уровнях управления. 

Итак, под основными целями функционирования СВК следует понимать: 
1) сохранение и эффективное использование разнообразных ресурсов и потенциалов 

коммерческой организации; 
2) своевременную адаптацию организации к изменениям во внутренней и внешней 

среде; 
3) обеспечение эффективного функционирования организации, а также ее устойчивости 

и максимального развития в условиях многоплановой конкуренции.[2] 
В более общем понимании функционирование СВК призвано сводить к минимуму 

различного рода риски в деятельности организации (здесь риск – возможность 
неблагоприятных событий в деятельности организации- хищений, порчи ценностей, 
недополучения доходов, санкций, потери рыночных долей и т.д.). 

Исходя из этого, достижение целей СВК обеспечивается реализацией задач, в которых 
от взаимосвязи и взаимодействия различных ее элементов требуется достичь общих или 
конкретных показателей (рубежей), по которым с различных сторон можно судить об 
эффективности управления и развитии организации. Иными словами, основные задачи СВК 
заключаются в достижении следующих показателей эффективности управления 
организацией: 

1) действенность, т.е. способность действовать, быть активной; 
2) результативность, т.е. способность давать приемлемый результат, итог своего 

действия; 
3) эффективность, т.е. способность быть и действенной и результативной. 
Для целей проверки структура внутреннего контроля может быть подразделена на 

контрольную среду, систему бухгалтерского учета и процедуры контроля. 
В результате проведения комплексной оценки средств внутреннего контроля получают 

аудиторские доказательства. Получение аудиторских доказательств регулируется стандартом 
№500 «Аудиторские доказательства». 

Контрольная среда включает философию менеджмента и стиль работы, 
организационную структуру организации, деятельность высшего руководства, внутренний 
аудит, распределение полномочий и ответственности, управленческие методы контроля 
исполнения операций, кадровую политику, различные факторы, влияющие извне на 
практическую деятельность (например, проверки внешними контролирующими 
структурами). Отмечено, что повышенное внимание руководства к организации внутреннего 
контроля является решающим фактором его эффективности, поскольку фактически 
предопределяет отношение всех сотрудников к контролю и создает благоприятные условия 
для работы службы внутреннего аудита.[3] 

Важнейшей характеристикой контрольной среды является такое разделение 
обязанностей и ответственности, при котором невозможно совмещение функций, 
позволяющее сотруднику скрыть ошибку или исказить информацию. Применительно к 
аудиту договорных обязательств по поставкам и операций по реализации продукции это 
означает, что должны быть четко разграничены: 

  - работа с покупателем, заключение договоров, изучение перспектив дальнейшего 
сотрудничества; 
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- отгрузка товаров и выполнение договорных обязательств; 
- отражение в учете операций по реализации; 
- контроль за состоянием задолженности. 
Система бухгалтерского учета включает правила и принципы ведения бухгалтерского 

учета и ведения учетных регистров, установленных для идентификации, сбора, анализа, 
классификации, отражения в учете и отчетности совершенных операций. 

Процедуры контроля - это специальные проверки, проводимые персоналом, 
направленные на предотвращение, выявление и исправление ошибок и искажений 
информации в системе бухгалтерского учета. Они предполагают наличие эффективных 
процедур санкционирования, документирование, фактический контроль за отгрузками и 
оплатами и осуществление независимых проверок. 

Оценка системы внутреннего контроля предусматривает два этапа: 
а) общее знакомство с системой внутреннего контроля; 
б) оценку надежности системы внутреннего контроля. 
 На первом этапе аудитор должен получить общее представление о подходах 

руководства к организации внутреннего контроля расчетных операций с поставщиками и 
покупателями, подотчетными лицами, авансами полученными и выданными, начислением и 
выплатой заработной платы. А также организационной структуре внутреннего контроля, 
наличии и характере внутренних связей и механизме выполнения решений руководства на 
уровне исполнителей, методах распределения функций и ответственности, процедурах 
внутреннего контроля, доступе к документации, функциях внутренних аудиторов, 
возможных видах ошибок. Полученную информацию о системе внутреннего контроля 
целесообразно документировать в виде блок - схемы, содержащей информацию о разделении 
обязанностей, санкционировании операций, процедурах учета и контроля. 
Документирование системы внутреннего контроля позволяет аудитору предварительно 
установить сильные и слабые стороны контроля, что является важным для дальнейшего 
исследования. 
            Уже по итогам общего знакомства с системой внутреннего контроля аудитор должен 
принять решение о том, может ли он в своей дальнейшей работе вообще полагаться на 
систему внутреннего контроля. Если аудитор считает это невозможным, то дальнейший 
аудит планируется таким образом, чтобы аудиторское мнение не основывалось на доверии к 
этой системе. Если аудитор принимает решение о том, что на систему внутреннего контроля 
положиться можно, то проводится оценка ее надежности. 

Оценка надежности системы внутреннего контроля может считаться завершенной, если 
аудитор выявил вероятность того, что существующие политика и процедуры 
внутрифирменного контроля помогут или не помогут обнаружить существенные искажения 
информации по расчетам с поставщиками и покупателями. В связи с тем, что риск 
неэффективности системы внутреннего контроля затруднительно выразить количественно, 
аудитор должен отразить в рабочих документах описание вероятности такого риска и 
использовать ее в дальнейшем как оценочный показатель.[2] 
          На этапе знакомства и оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в 
качестве основных методов получения аудиторских доказательств аудитор применяет опрос, 
проверку арифметических расчетов, соблюдения правил учета операций, прослеживание, 
наблюдение, проверку документов. Важным методом получения информации должно стать 
непосредственное наблюдение за сотрудниками, которые выполняют учетную и 
контрольную работу. 

Таким образом, можно  сделать вывод, что внутренний контроль организации является:  
1) неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления; 
2) «обособленной» стадией, обеспечивающей информационную прозрачность на 

предмет качества хода процесса управления на всех других стадиях. 
 Следовательно можно предложить следующие рекомендации по совершенствованию 

системы управления дебиторской задолженностью: 
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а) ужесточить механизм истребования долга. Для этого предприятию рекомендуется 
применять систему штрафов, что должно быть предусмотрено в условиях договора с 
контрагентами. Кроме того, в условиях договора необходимо предусматривать сроки 
расчетов за отпускаемую предприятием продукцию; 

б) ежемесячно сверять расчеты с покупателями. Ежемесячная проверка дебиторской 
задолженности, осуществляемая финансовой службой является методом дополнительного 
оперативного контроля платежной дисциплины покупателей; 

в) при заключении договоров с покупателями предусмотреть предоставление 
определенных скидок для покупателей, при условии предварительной оплаты 
приобретаемых товаров. 

Таким образом, реализация предложенных рекомендаций будет способствовать 
ускорению оборачиваемости средств, вложенных в расчеты с дебиторами и повышению 
эффективности деятельности фирмы. Следует заметить, что проведение аудиторских 
проверок является неотъемлемой частью процесса управления организацией. В том числе и 
аудит расчетов с дебиторами и кредиторами,  с помощью которого можно устранить 
недочеты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.  
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Қоғамда «жасыл» экономика сөз тіркесі барынша жиі қолданыла бастады. «Жасыл 
экономика», «жасыл технология», «ауылдағы жасыл бизнес» деген терминдер пайда болды.   

«Жасыл» экономика - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-
ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге 
қайтаруды қамтамасыз ететін экономика.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның «жасыл экономикаға» өту 
тұжырымдамасын бекітті. Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуін 
қамтамасыз ету мақсатында: «Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі 
жөніндегі тұжырымдама бекітілсін, Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігі мүдделі орталық және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, бағдарламада 
көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақытылы орындалуын қамтамасыз етсін» делінген 
мәтінінде жариялаған болатын [1]. 

«Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған (пайдалы 
қазбалар – мұнай, газ) ресурстарды үнемді тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды тиімді 
пайдалануға бағытталған. Сонымен толықтай елге пайдасын осы ретте, мамандардың айтуы 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000474186
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000474186
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бойынша «жасыл» экономиканы дамыту, көптеген постиндустриалды елдерде өзінің 
ауқымымен қозғаған экологиялық дағдарысты біздің елде болдырмауға мүмкіндік береді.  

«Жасыл» экономика бірінші кезекте экономикалық прогреске жағдай жасайды және 
мыналарды қамтамасыз етеді: 

• ішкі жалпы өнімнің өсімі; 
• елдің табыстарын ұлғайту; 
• елдегі жұмыссыздық көрсеткіштерін азайта отырып, халық үшін жұмыс орындарын 

құру. 
Бұл жерде «жасыл» экономикаға ауысу климаттың өзгеруі, пайдалы қазбалардың 

сарқылуы және су ресурстарының тапшылығы сияқты жаһандық қауіптен тәуекелдерді 
төмендетеді [2].  

БҰҰ сарапшылары Қазақстанда «жасыл» экономиканы енгізу үшін бес маңызды 
секторды атап көрсетеді: 

- энергия (электр энергиясы, жылу, мұнай және газ) – Мұнайгаз секторы Қазақстанның 
маңызды саласы болып қалып отыр. Ол ЖҰӨ 30%  мен экспорттың 60%  құрайды. Қазақстан 
«жасыл» экономикаға көшу үшін мұнайгаз секторына бірыңғай сенім артудан біртіндеп 
арылуы тиіс; 

- су – Қазақстан 2015 жылға қарай су тұтыну көлемін қысқартуды басыңқы 
бағыттардың бірі ретінде қарастырып отыр. Сонымен бірге таза ауыз су тапшылығын елдегі 
халықтың  20% сезініп отыр, кейде су сапасын нормативтік талаптарға сай келмейді. Сумен 
қамсыздандыру ЖҰӨ 2% ғана құрайды; 

- қалдықтар. Қалдықтарды қайтара өңдеу  бар болғаны 20%. Үкімет 2020 жылға қарай 
қалдықтарды утилизациялауды 70% жеткізуді жоспарлап отыр. Қазіргі күні Қазақстан 
қауіпті қалдықтарды жинақтаудан Шығыс Еуропа мен ТМД елдерінің  арасында екінші 
орында болып табылады. 

- Ауыл шаруашылығы, балық аулау және орман шаруашылығы. Аталған сектор көшет 
газдарының шығарылымының 10%  құрайды. Ауыл шаруашылығы ұлттық ЖҰӨ 5% мен 
экспорттың 2% құрайды. Қазақстан үшін бидай өсіру мен оны эксорттау ісі басыңқы болып 
қала береді, себебі біздің еліміз бидай экспорттаушы әлемдік бестікке енеді. 

- көлік. Қазақстандағы тасымалдаудың басым бөлігі дизель/бензинге тиісті. Ол ең 
алдымен ауаны ластауға әсерін тигізеді. Тасымалдау секторы Қазақстанның ЖҰӨ 8% береді, 
сондықтан да елдің көлік әлеуетін арттыру маңызды болып табылады [3].  

Оңтүстік Корея  «жасыл өсімді» ұлттық стратегия ретінде қабылдаған алғашқы ел 
болып отыр. Бұл стратегия шеңберінде негізінен үш элементке баса назар аударылады, олар 
өнеркәсіп, энергетика және инвестиция.         Энергетикалық және басқа да ресурстарды 
минималды пайдалана отырып, өндірістік экономикалық қызмет ауқымын сақтау, қоршаған 
ортаға қысым жасауды минимумға жеткізу, инвестицяны табиғатты қорғау және 
экономикалық өсудің қозғаушы күшіне айналдыру мақсаттары қарастырылған. 

Осылайша, «жасыл» экономика ұлттық экономиканың баюымен қатар, ЖҰӨ өсу 
қарқынын жылдамдатады. Ол кедейшілікті жою мен экологиялық ресурстарды сақтау 
арасындағы байланысты орнатады. Экологиялық экономика жаңа жұмыс  орындарының 
құрылуына ықпал етеді. Мұндай қоғамда  жаппай өндіру болмайды және табиғи ресурстарды 
пайдалану қысқарады. Табиғи ресурстардың орнына «Жасыл Нано» технологиясы 
қолданылады. 

Мемлекетіміздің алтын капиталы саналатын адам денсаулығын жақсарту, әсіресе жас 
ұрпақтың тәнінде ақау, жанында кірбің болдырмау мәселесі ел болғалы бері Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың айтып келе жатқан табанды тапсырмасы екендігін атап өткен 
абзал.  

Біздің мемлекетіміз «жасыл» экономикаға ауысу саласындағы саясатты белсенді 
жүргізіп жатқанда, біз осы үдерістің бөлігі ретінде қазірден бастап «жасыл» экономика 
бойынша жасалып жатқан іс-шараларға белсенді түрде қатысып отырсақ елімізге пайдасы 
мол бола бермек [4]. 
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Қорыта келгенде осы тұжырымдамалар негізінде «жасыл экономикаға» көшу 
Қазақстанның әлемнің неғұрлым дамыған 30 елінің қатарына кіру жөнінде қойылған 
мақсатқа қол жеткізуін қамтамасыз етеді.  
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Сущность деятельности банков проявляется в выполнении ими определенных функций, 

которые отличают их от других органов. 
Банковскую услугу можно охарактеризовать как выполнение банком определенных 

действий в интересах клиента. В основе любого банковского продукта лежит необходимость 
удовлетворения какой-либо потребности. 

К основным традиционным услугам в настоящее время по-прежнему относятся 
привлечение вкладов и предоставление ссуд. От разницы в процентах по этим услугам банки 
и получают наибольшую массу прибыли. Однако даже только в рамках этих двух услуг 
может быть выработано множество самых разнообразных форм банковских продуктов. 

Сегодня универсальные банки предлагают широкий ряд продуктов, охватывающий 
практически все аспекты банковской деятельности и финансовых услуг. В то же время 
другие банки в целях завоевания и прочного удержания конкурентного преимущества 
стремятся специализироваться на оказании строго определенных видов услуг. 

Сеть коммерческих банков способствует становлению денежного рынка, 
экономической основой которого является наличие временно свободных средств у 
юридического и физического лица, а также государства и использование их на 
удовлетворение краткосрочных потребностей экономики и населения. 

Если говорить о банковской системе Казахстана и о методах его регулирования, то, 
прежде всего, необходимо отметить вмешательство Национального банка РК в деятельность 
банков второго уровня, осуществляемое различными способами. Одним из них является 
допуск иностранных банков, присутствующих на рынке Казахстана, принуждая их к 
приобретению тех казахстанских банков, которые находятся в плохом финансовом 
положении. Это имеет положительный эффект в том, что, во-первых, улучшается 
финансовый климат и происходит постепенное оздоровление критических банков, и, во-
вторых, качественный уровень обслуживания банками своих клиентов. Немаловажно и то, 
что это является одним из видов инвестирования страны. 

В целом ситуация в банковской системе Казахстана относительно стабилизировалась и 
представляется весьма благоприятной. Хотя больше половины банков республики (52,3%) и 
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самые крупные находятся в Алматы, на местах создаются региональные банки, которые 
играют большую роль в областях, отвечая потребностям региона. 

По состоянию на 1 марта 2010 г. в республике функционируют 35 банков второго 
уровня, из них один банк находиться в режиме консервации.  

По состоянию на 1 марта 2013 г. действует 15 банков с иностранным участием 
(включая 9 дочерних банков – нерезидентов Республики Казахстан) и АО «Европейский 
Банк Развития Казахстана», не являющийся банком второго уровня. Филиальную сеть имеют 
26 банков второго уровня, общее количество филиалов 394 (за март было выдано согласие на 
открытие 4 филиалов), в том числе количество филиалов АО «НБК» - 148, АО «Каспийбанк» 
- 35, АО «Казкоммерцбанк» - 23,  АО «БТА» по – 22. 

Расчетно-кассовые отделы (РКО) вне места нахождения банка имеют 24 банка. Общее 
количество РКО банков – 1125 (за март месяц выдано согласие на открытие 20 РКО, 
отозвано согласие на открытие 7 РКО). В том числе количество РКО АО «Народный Банк 
Казахстана» - 382, АО «БТА» - 195. 

В республике функционируют 17 представительств иностранных банков. На данный 
момент лицензию на проведения аудита банков имеют 26 аудиторских организации и 53 
аудитора. 

На первое марта совокупный расчетный  собственный капитал банковского сектора 
оставил 361,3 млрд. тг.  

Совокупные активы банков составили 2797,2 млрд. тг. Ссудный портфель банков с 
четом межбанковских займов  составил 1869,4 млрд. тг.  

В структуре кредитного портфеля доля стандартных кредитов составила 57,9% 
сомнительных 38,8% безнадежных 2,9%. 

Общая сумма вкладов, привлеченных банками средств от юридических и физических 
лиц (за исключением банков и международных финансовых организации) составила 1713,6 
млрд. тг. В том числе сумма вкладов физических лиц составила 1253,9 млрд. тг.  Сумма 
вкладов физических лиц составила 459,7 млрд. тг. Совокупная сумма дохода банков второго 
уровня на 1 марта 2008г. составила 60,9 млрд. тг. Сумма расходов составила 55,2 млрд. тг. 
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) банков составил 5,7 млрд. тг. В 
настоящее время 14 банков находятся в режиме принудительной ликвидации. 

Общий объем кредитных вложений в экономику Республики за 2012 год возрос в 1,6 
раз и на 1 января 2013 года достиг 773,5 млрд. Возрастают масштабы межбанковского 
кредитования: в 8 раз - за 2013 год, в 4 раза - за 2012 год. Во втором полугодии 2012 г. 
активизировались операции на рынке межбанковского кредита непосредственно между 
банками второго уровня. Важно заметить, что в настоящее время надежность и не 
ликвидность казахстанских банков. Такова вкратце общая ситуация в банковской системе 
Республики. На ее фоне логически прослеживается цепь проблем, стоящих перед банками 
при проведении операций по документарным формам расчетов и финансирования 
экспортно-импортных операций, обслуживания международной торговли, ипотечного 
кредитования которое на сегодня частично приостановлено. 

К основным из них можно отнести следующие: 
1. Отсутствие правовой базы по всем видам документарных и не документарных 

расчетов. 
2. Высокие комиссионные банков.  
3. Ненадежность и не ликвидность казахстанских банков.  
4. Ненадежность иностранных банков. 
5. Неразвитый бухгалтерский учет по документарным расчетам. 
6. Неразвитость вексельного обращения. 
7.Неунифицированность документооборота с международными стандартами. 
Все вышеперечисленные проблемы являются далеко не полным списком вопросов, 

возникающих перед казахстанскими предпринимателями и банками в ходе осуществления 
экспортно-импортных операций, в том числе с применением документарных форм расчетов. 
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У каждого банка возникают свои частные проблемы, которые ему приходится устранять 
самостоятельно.  

В условиях жесткой конкуренции банки предлагают своей клиентуре все больший 
спектр услуг, включая сферу документарных и не документарных форм расчетов в 
международной торговле. Решение всех стоящих вопросов является делом времени и не 
существует какого-либо универсального способа их устранения. Экономика республики 
находится в процессе становления, и все «детские болезни», возникающие в этот период, 
подлежат решению в самом ближайшем будущем. 

Интеграция Казахстана в мировое хозяйство невозможна без качественного скачка в 
области банковского обслуживания внешнеторговых операций республики. В этой сфере 
обнадеживает динамичный рост и развитие казахстанских банков во всех отраслях 
банковской деятельности, в том числе и в обслуживании международной торговли. 

Дальнейшее развитие рынка банковских услуг будет тесно связано с развитием 
фондового рынка. Национальным Банком совместно с Национальной Комиссией по ценным 
бумагам Республики Казахстан (НКЦБ) проводится работа по активизации обращения на 
организованном фондовом рынке акций и других ценных бумаг банков, действующих в орга-
низационно-правовой форме открытых акционерных обществ с обязательным 
опубликованием в средствах массовой информации их котировок на регулярной основе. 
Совместно с НКЦБ будет разработан механизм секьюритизации активов банков, включая вы-
пуск специфических долговых обязательств. Национальным Банком, по мере развития 
фондового рынка, будет расширена деятельность банков с корпоративными ценными 
бумагами. 

Совместно с НКЦБ и Ассоциацией финансистов Казахстана Национальный Банк будет 
способствовать появлению новых типов финансовых институтов, таких как взаимные фонды 
(mutual funds), фонды хеджирования, ипотечные фонды, организации, уполномоченные на 
проведение операций с корпоративными векселями. Кроме того, Национальный Банк будет 
способствовать созданию организованного рынка недвижимости и развития ипотечных 
операций. 

Для повышения прозрачности деятельности банков Национальным Банком и НКЦБ 
создаются условия для деятельности отечественных рейтинговых агентств. 

Предусмотренные программой мероприятия, на наш взгляд, не исчерпывают всего 
комплекса задач по созданию финансово устойчивого банковского сектора, 
совершенствованию деятельности банков и обеспечению прозрачности их 
функционирования, а также повышению уровня защиты  интересы вкладчиков банков. 

Представляется, что перспективным направлением в этой сфере является дальнейшее 
развитие рынка банковских услуг, прежде всего, расширение перечня и повышение качества 
оказываемых клиентам услуг, внедрение новых форм и методов банковского обслуживания. 

В заключении хотелось бы отметить, Банковский рынок Казахстана является рынком 
несовершенной конкуренции, в котором большое значение имеет дифференциация товара, 
т.е. выделение банковского продукта данного банка при помощи улучшения качества, росте 
известности, как о самом существовании товара, так и о его достоинствах и преимуществах. 

В этих условиях банки стремятся усилить свою известность путем различных способов 
рекламы и улучшить свою репутацию путем каких-либо мероприятий по связям с 
общественностью, развития систем телекоммуникаций, одним из ключевых элементов 
которых является глобальная компьютерная сеть Интернет, люди начинают оценивать все 
достоинства мировых сетей. Судя по всему,  в ближайшее время темпы развития банковских 
сетей будут стремительно расти. Практически все появляющиеся сетевые технологии будут 
быстро браться банками на вооружение.  

Но, несмотря на новые банковские услуги, классические операции останутся в своей 
основе, тем не менее, претерпевая изменения в соответствии с потребностями рынка 

В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. 
Несмотря на существующие недостатки нашего законодательства, регулирующего 
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деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему. 
Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и 

новые технологии.  
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Күрделі өндірістік құрылымы бар кәсіпорын шығындарды және басқарушылық 
нәтижелерді оңтайландыруға негізделген басқарушылық шешімдерді қабылдауға қажетті 
оперативті экономикалық және қаржылық ақпараттарға мұқтаж. Өкінішке орай, өндірісті 
ұйымдастыру мен дамыту жөніндегі басшылықпен қабылданатын шешімдер талапқа сай 
есептеулерге негізделмейді, бұл шешімдер әдетте, интуитивті сипатта болып келеді. 

Кәсіпорынды жедел басқаруға қажетті ақпарат бухгалтерлік тәжірибенің болашақтағы 
және жаңа бағыттарының бірі болып саналатын басқару есебінің жүйесі кұрамында болады. 

Жалпы балама шешімдерді қабылдау процесін қарастыра отырып, басқару есебінің 
ақпараттары шешім қабылдау процесіндегі ерекше ықпалын байқауға болады. Шешім 
нұсқаларының біреуін таңдау әрбір нұсқаның қаржылық талдауының қажеттілігін 
айқындайды (оның шығындарын және түсімін). Егер түсім шығындардан артық болса, онда 
мақсатты шешімді қабылдаған жөн. Шешімнің басқарушылық нәтижелері негізгі ақпарат 
болуы мүмкін, сондықтан шешімдердің орындалуына жауап беретін басшы толық оларды 
ұғынуы керек. Басқарушылық мәліметтерді толық емес түсіну қате шешімге әкеледі және 
кәсіпорын жағдайы үшін өте қауіпті нәтижелерге әкеліп соғуы мүмкін. Жасалған қызметтер 
нәтижесінде балама нұсқалардың іс-әрекеті жөніндегі басқарушылық мәліметтерді алу оңай 
болып көрінуі мүмкін. Мүмкін болатын баламаларды анықтау, балама шешімдерді 
сәйкестендіру және бағалау жиі болмайды. Мұндай жағдайда тиімді баламалы нұсқалардың 
қайсысын анықтауға болады? Мұндагы қатер - басқарушылық мәліметтердің субьективті 
түсініктерде құралатындығында, сондықтан баламалы есептеулерге қажет бастапқы 
мәліметтерді алу мүмкін емес. Одан басқа, шешімдер болашаққа негізделгендіктен сәйкес 
келетін қаржылық мәліметтер тек бағалануы мүмкін және мұндай бағаларда жасалған талдау 
нақты болмайды. Бұл мәселенің шешімі белгісіздік параметрлерін қосу көмегімен 
анықталады. 

Шешімді бағалаудың басқарушылық нәтижелері негізінде дұрыс шешімді таңдау 
мәселесін қарастырамыз. Бірақ, сонымен катар басқа да өндірістік емес факторлар маңызды 
болуы мүмкін, мысалы, шешім қабылдау мезгілі, бәсекелестердің әрекеті және 
жұмыскерлердің біліктілігі. Шешім қабылдайтын басшы үшін, сапалық және басқарушылық 
ойлардың арасында келіспеушілік болуы мүмкін. Өндірістік  мәліметтердің нақтылылығы 
сандық емес мәліметтерге қарағанда ерекше маңызды деуге болады[1]. 

 
Релеванттық және релеванттық емес шығындар - оңтайлы басқару шешімін іріктеуде 
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назарға алынатын шығындар. Мұндай талдауда тек шамасы осы немесе басқа шешімдерге 
байланысты шығындар ғана ескеріледі. Мұндай шығындар релеванттық деп аталады, яғни 
елеулі немесе маңызды деп саналады. Шамасы қабылданған шешімге тәуелді болмайтын 
шығын релеванттық емес (иррелевантты) және нұсқаларды бағалау барысында ескерілмейді. 
Шығындарды релеванттық және релеванттық емес деп бөлудің негізінде мына аспектілер 
талданады: 

•  әлдеқайда төменгі баға бойынша қосымша тапсырысты қабылдаудың мақсатқа 
лайықтылығы; 

• "сатып алу әлде өндіру" жағдайы; 
•  шектеу (лимит) факторлары бар кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы; 
• өндірістің зиян шектіруші элементін (немесе басқаны) таратудың; мақсатқа 

лайықтылығы [2]. 
Релеванттық, әдетте, өзгермелі шығындар болса, ал иррелевантты - тұрақты. Алайда, 

өзгермелі шығындар иррелевантты ретінде болатын жағдайлар да болуы мүмкін. 
Мысалмен көрсету үшін кәсіпорын мысалында көрсетуге болады. Кәсіпорынның басқа 

өнім өндіруі үшін пайдалануға немесе сатуға жарамайтын бұрын сатып алған материалдары 
бар делік. Осыған орай осы өнім ендіріле ме, жоқ, өндірілмей қала ма, бұған қарамастан 
материалға кеткен шығын шамасы өзгермейді. Кәсіпорын өндірістік сипаттағы ұйғарым 
бойынша да уақытша шамадан тыс  жұмысшы күшін ұстай тұруға болады, осыған орай, 
әрине, олардың белгілі бір еңбекақы деңгейін қамтамасыз етеді. Егер бұл жұмысшы күшін 
қандай да бір өнім өндіруге пайдаланатын болса, олардың белгілі бір деңгейге сәйкес 
еңбекақы шығыны иррелевантты болып табылады, өйткені ол кез келген жағдайда жүзеге 
асырылуы ықтимал. Релеванттық тек осы деңгейден тыс еңбекақының қосымша шығыны 
ғана жатады, өйткені өнім өндіруші жұмысшылардың еңбекақысы олардың жай немесе 
толық емес жұмысбастылығынан жоғары болуы керек. 

Сонымен, тұрақты шығындар релеванттық сипатта, яғни қабылданған шешімге 
байланысты болуы мүмкін. Шығындар мен пайдаларға қатысты релеванттылықтың мәні кез-
келген шешімдердің екі негізгі қасиеттерімен негізделеді: 

1) олар баламалы іс-әрекеттердің арасындағы таңдауды негіздейді; 
2) болашақпен байланысты. 
Басқару аясында кеңестік қызметтер көрсететін А және С  компаниясы жаңа 

клиенттермен мерзімі бір ай болатын келісім-шарт жасау туралы сұрақты қарастырады. 
Штаттық қызметкерлер болжанатын жұмыстың жартысын ғана орындай алады. Келісім-
шарт бойынша барлық міндеттерді орындау үшін қосымша мамандарды тарту керек. В және 
С компаниясының тұрақты қызметкерлеріне еңбекақы бойынша айлық шығындары 15000 
теңге, жаңа келісім-шарт жасалуға тәуелсіз олардың еңбекақы мөлшері өзгермейді. Штаттан 
тыс кеңесшіні тарту 10000 теңгеге  шығады. Жаңа клиент компанияға 30000 теңге төлеуді 
ұсынды. Жаңа келісім-шарттың жасалуына тәуелсіз В және С компаниясының осы ай ішінде 
орындалатын басқа жұмыстары үшін түсімі 250000 теңгені құрайды [3].. 

Осы мысалды қарастыра отырып, бірінші қасиеті бойынша екі балама туындайды: 
«келісім-шартқа отыру» және «келісім-шартқа отырмау». Әр жағдай бойынша шығындар 
мен пайдалар келесі түрде болады. (1 кесте).  

 
Кесте 1-Келісім - шартқа отыру (отырмау) кезіндегі пайданы анықтау 

Шығындар Келісім - шарт Келісім-шарт 
жасалған (теңге) жасалмаған (теңге) 

Еңбекақы: 
Тұрақты қызметкерлерге 15 000 15 000 
Штаттан тыс қызметкерлерге 10 000 0 
Жиынтық шығындар 25 000 15 000 
Пайда: 
Түсімдер: 
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Басқа да жұмыстар 250 000 250 000 
Жаңа келісім - шарт бойынша 300 00 0 
Жиынтык пайда 280 000 250 000 

 
Екі нұсқа бойынша жиынтық шығындардың айырмашылығы 10 000  теңгені құрайды. 

Бұл релеванттық шығындар: 10 000 теңгеге  келісім-шарт жасау туралы шешім баламалыға 
қарағанда қымбаттырақ болады. 

Екі жағдайда да тұрақты қызметкерлердің еңбекақысы бірдей екендігін ескеру керек. 
Ол берілген шешімді қабылдауға тәуелді емес, яғни релевантты емес. Еңбекақы 10000 
теңгені  құрайтын қосымша шығындар релевантты болып табылады, себебі олар келісім-
шарт жасағанда ғана туындайды. 

Әр баламалы шешімдердің пайдасын талдай отырып, релевантты пайда 30 000 теңгені 
құрайды деген қорытындыға келуге болады, себебі қосымша түсімді беріп отыр. 

Келісім-шартты жасау жөніндегі шешімнің басқарушылық негіздемесін бағалау үшін 
таза релеванттық шығындарды немесе берілген шешімді қабылдаудың тиімділігін анықтау 
қажет (2 кесте). 

 
Кесте 2-Релеванттық пайда есебі 
 

Көрсеткіштер Сомасы (теңге) 
Релеванттық пайда 30 000 
Релеванттық шығын 10 000 
Келісім - шартқа отырудан таза релеванттық пайда 20 000 

 
Шешім таза релеванттық пайда әкелетіндіктен, қаржылық көзқарас бойынша ол өтеулі. 

Сонымен қатар кері шешім үшін де релеванттық шығындар мен пайданы талдауымызға 
болады (3 кесте). 

 
Кесте 3-Таза релеванттық шығындар есебі 
 

Көрсеткіштер Сомасы 
(теңге) 

Релеванттық пайда (штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуден 
үнемділік) 

10 000 

Релеванттық шығындар (түсімді жоғалту) 30 000 
Таза релеванттық шығындар 20 000 

 
Бұл мысалды талдау релеванттылық анықтамасының бірінші бөлігін ғана береді. 

Балама шешімдердің релевантты шығындар мен пайдасы әртүрлі болуы тиіс [4].  
Сонымен жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, басқару есебі - бұл жоспарлау, 

бақылау, шығындар жөнінде және обьектілерді басқару үшін қажетті шеңберіндегі 
шаруашылық қызметтің нәтижелері жөніндегі мәліметтерді талдау, кәсіпорын қызметін 
оңтайландыру мақсатындағы әр түрлі басқару шешімдерінің негізінде оперативті қабылдау 
жүйесінің есебі болып табылады. 

Басқару есебі жүйесінің кейбір элементтері отандық есептің теориясы мен 
практикасында қолданыс тапқан. Ал жаңа элементтерін еліміздің шарттарына бейімдеу және 
негіздеу қажет. 

Жүйе элементтерінің жиынтық қызметінің тиімділігі біртұтастық ретінде ортақ 
мақсатқа жетуде өте маңызды. Мұнда нарықтық қатынастар жағдайында басқару әдістерінің, 
басқару есебінің ортақ жүйесіне обьективті біріктірілуі жүріп жатыр деуге болады. Ал 
орталықтандырылған басқарылатын экономика жағдайында бұл соншалықты тиімді 
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болмаушы еді. 
Кәсіпорынның өндірістік қызметінің мақсаты - өнімді шығару, оны сату және пайда 

табу. Өндірісте шығындарды басқару есебі кәсіпорынның негізгі мақсаттарын орындауға 
бағытталған, басқарудың анықталған моделіне сәйкес келетін бақылау мен шығындарды 
пайдалануды және өткен нақты уақыттың, болашақ өндірістік қызметтің нәтижелерін 
талдаудан тұрады. 

Өндіріске кеткен шығындарға есепті тағайындаудың маңыздылығы - өндірістік 
қызметті бақылау және оны орындау үшін қажет шығындарды басқару. Мақсатына қарай 
және шығындар есебінің бағытына байланысты шығындар құрылымының әр түрлі 
нұсқалары қолданылады. Шығындар есебінің бағыты дегенде, өндіріске қажет шығындардың 
мақсатты есебі қажет етілген қызметтің аймағы ретінде түсіндіріледі[5]: 

а) дайын өнімді бағалау мен калькуляциялауға пайдаланылатын қажетті шығындар; 
б) шешім қабылдауға және жоспарлауға негіз болатын мәліметтерді қамтамасыз 

ететін шығындар; 
в) бақылау мен реттеу жүйесінде қолданылатын шығындар . 
Шешім қабылдауда және жоспарлауда балама нұсқалардың қызметін бөлшектеп талдау 

үшін шығындар мен табыстардың мазмұны тиянақты болуы керек. 
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Заманауи экономикалық жағдайда бухгалтерлік есеп әрбір кәсіпорынның қызметінде 

елеулі роль атқарады. Ол – кәсіпорындардың қаржылық есептіліктерін дайындайтын 
ақпараттық база болып табылады. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары әлемдегі 
анағұрлым дұрыс дайындалған және ілгерімелі болғандықтан, көптеген елдерде 
халықаралық стандарттарға сәйкес есепті әзірлеп, ұсынуға мүмкіндік бар. Нарықтық 
қатынастардың жұмыс істеу шарттарының негізі - бухгалтерлік есеп жүйесі мен қаржы 
шаруашылық іскерлігін талдауды нақты реттеу. Берілген бухгалтерлік есеп пен қаржы–
шаруашылық іскерлікті талдау, шаруашылық субъектілердің жұмысы олардың құрылымдық 
бөлімін оперативті басқару үшін, экономикалық жобалау мен ағымдағы жоспарды құру үшін 
және соңында, ел экономикасын заңды түрде дамытуды зерттеу үшін қолданады.Қазіргі 
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кезде барлық шаруашылықпен айналысатындардың алдында тұрған өткір, өзекті 
мәселелердің бірі есеп айырысушылық–төлем операцияларымен тікелей байланысты сұрақ 
болып табылады, ал бұның нәтижесі ретінде – жалпы шаруашылық субъектінің жұмысын 
бақылау жүзеге асады. Нарықтық экономика жағдайында қаржы ресурстарын  басқаруды 
қалыптастырудың экономикалық механизмін жетілдіру арнайы кешенді зерттеуді талап 
етеді. Сондықтан шаруашылық және қаржылық қызметінде, ұйымдастырылуында 
дебиторлық борышты өз уақытымен жабу және оның ұқыпты жүргізілген есебі маңызды 
орын алады.  Өйткені есеп айырылысудың негізгі бөлігі қолма- қол ақшасыз жүргізіледі және 
қызметтер мен тауарлар есеп айырылысудан бұрын алынады, көрсетіледі. Дебиторлық 
борыштың туындауы, сәйкесінше олардың есеп және қаржылық есеп беруде пайда болуы, 
біріншіден, есеп жүргізілуінің қолданыстағы ережелері мен табысты мойындауда 
қолданылатын принциптеріне және екіншіден, жоспарда күтілетін және алынған табыстың 
толық есебін жүргізумен және оған байланысты  қаражаттың түсуі мен қаржылық құралдың 
қозғалысына жүргізілген бақылауға байланысты, үшіншіден, қатаң бақылау жасаудың 
міндеттілігі салық органдарының салықтар мен салық салынатын табыс сомаларының 
деңгейіне тұрақты  бақылау жүргізуінен туады. 

Дебиторлық борыш – сатып алушылардың немесе тапсырыс берушілердің қандай да 
бір кәсіпорын алдындағы өткізілген тауар үшін ақша төлеу бойынша  міндеттемелері. Яғни, 
кәсіпорындар мен ұйымдардың басқа заңды немесе жеке тұлғалардан оларға сатқан 
тауарлары, көрсеткен қызметтері, сондай-ақ аванс ретінде алдын ала төлеген төлемдері үшін 
алашақ қарыздары дебиторлық борыш болып табылады. Дебиторлық борыш - айналым 
капиталының маңызды компоненті. Егерде бір кәсіпорын келесі кәсіпорынға тауар сатса, 
онда сатылған тауардың құны бірден төмендейді. Дебиторлық борыш иемденуге құқы бар 
заңды құқықтармен байланысты кәсіпорын активтері болып табылады.  

Дебиторлық борыш шот-фактурамен немесе ресми қарыздық міндеттемемен расталады 
(вексельдер). Халықаралық және қазақстандық стандарттар арасында дебиторлық борыш 
есебін жүргізу тәртібі мен есептілікте бейнеленуін тікелей реттейтін стандарт жоқ. 
Дебиторлық борыштың баланста көрсетілуі  №1 «Қаржылық есептілікті ұсыну» ХҚЕС 
анықталады, бұл жерде саудалық және басқа да дебиторлық борыштың баланста бейнеленуі 
талап етіледі. (66 тармақ). Сонымен қатар 72 тармақта бас, еншілес, қауымдастырылған 
ұйымның және басқа да байланыс жақтардың бөлек баптарында дебиторлық борыштың 
бөлек ашылуы тиіс екендігі айтылады. 

Дебиторлық борыштардың құрамына кәсіпорынның төмендегі қарыздары есепке 
алынады: 

− сатып алушылар мен тапысры берушілердің дебиторлық борышы; 
− алынған вексельдер; 
− кәсіпорынның есеп беруге тиісті тұлғаларының борышы; 
− еншілес, қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың, филиалдар мен 

құрылымдық бөлімшелердің дебиторлық борышы; 
− қызметкерлердің дебиторлық борыштары; 
− жалдау бойынша дебиторлық борыштар; 
− өзге де дебиторлық борыштар. 
Дебиторлық борыштар қаржылық активтер түсінігінің ішіне кіреді және жекелеген 

мәселелері №39 «Қаржылық құралдар:  тану мен бағалау» ХҚЕС регламенттеледі, бұл жерде 
дебиторлық борышты тану мен бағалау критерийлері құрылады. Осы стандарт бойынша 
қаржылық актив бастапқыда нақты шығындар бойынша анықталады, яғни берілген құралдың 
тең әділ құнымен бағаланады (166 тармақ). Дебиторлық борыш өнім өткізуде, қызмет 
көрсеткенде немесе жұмыс орындағанда пайда болады және сатып алушылардан алынатын 
ақшалай қаражат өлшемінде, ал баланста күмәнді талаптар бойынша құрылған резервтерді 
шегеру арқылы көрсетіледі. 

Есептеу принципіне сәйкес кәсіпорынның табысы пайда болған сәттен бастап, 
дебиторлық борыш та танылады. Дебиторлық борыш, бастапқы пайда болған борыштан 
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күмәнді борыштарға жүргізілген түзетулерді, берілген жеңілдіктерді және қайтарылған 
тауарларды шегеріп тастағаннан кейін бағаланады.Нәтижесінде қайтарылып алынуға тиісті 
борыштардың нақты құны анықталады.Сатып өткізу мен төлем жасау мерзімінің арасындағы 
әдетті мерзім қысқа болғандықтан проценттер есепке алынбайды.Дебиторлық борыш 
танылғанда келесі бухгалтерлік өткізбе құрылады:  

Дт:  1210 «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық 
борышы»               

  Кт:  6010 «Өнімді өткізу мен қызмет көрсетуден түскен кіріс» 
Бухгалтерлік есепті жүргізу әр түрлі деңгейдегі нормативтік-құқықтық құжаттарға, 

заңдарға сәйкес жүзеге асады.Олардың кейбірінің орындалуы міндетті: Қазақстан 
Республикасының 2008 жылы 26 ақпанда қабылданған «Бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілік туралы» Заңы, Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарты, Салық кодексі, 
Азаматтық кодекс т.б, ал кейбірі ұсынушылық, үлгілік сипатта болады: әдістемелік 
нұсқаулар, бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары т.б.  

Нарықтық экономика шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік 
есеп жүйесі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушіліктің Халықаралық 
стандарттарына сәйкес жүргізіліп, ұйымдастырылуы үшін бухгалтерлік есепті мемлекеттік 
нормативтік реттеу жүйесі қалыптасқан. Сонымен қазіргі уақытта елімізде бухгалтерлік 
есепті нормативті реттеудің төрт деңгейлі жүйесі қызмет етеді. 

Бірінші деңгей - Қазақстан Республикасының заңдары мен ҚР Президентінің 
жарлықтары;  

Екінші деңгей - Ұлттық бухгалтерлік стандарттар жүйесі - бухгалтерлік есеп бойынша 
ережелер; 

Үшінші деңгей- салалық ерекшеліктерді ескеретін әдістемелік нұсқаулар;    
Төртінші деңгей- кәсіпорынның ішкі жұмыс құжаттары. 
Дебиторлық борыштардың есебі туралы толық ақпараттар №9  «Қаржы құралдары», 

№39 « Қаржы құралдары: тану және бағалау», №32 «Қаржы құралдары: ақпараттарды ашу» 
ХҚЕС- да кездеседі. Онымен қоса, бухгалтерлік есепті жетілдіру, нақты жоспарлау 
мақсатында 2010 жылдың 15 маусымында Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігінің бұйрығымен «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарының 
жоспарын бекіту туралы» заңнама енгізілді. №32 ХҚЕС «Қаржы құралдар: ақпаратты ашу 
және беру» 11 тармағында болашақта ақша қаражаттарының келісімшарты бойынша талап 
ету құқығын қарастыратын, сонымен қоса болашақта төлемдерді жүзеге асыру келісімшарты 
бойынша міндеттемені қарастыратын қаржы міндеттемелерінің жалпыға таныс мысалы 
ретінде сауда операциялары бойынша дебиторлық борыштарды қарастырады. Ұйым бұл 
ХҚЕС-тарды 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір жылға қолдануы тиіс. Мерзімнен бұрын 
қолдану рұқсат етілмейді. Егер ұйым қаржы есебіне осы ХҚЕС-ты 2013 жылдың 1 
қаңтарынан бұрын қолданатын болса, ол бұл деректі ашып көрсетуі тиіс. 

Кәсіпорындардың бухгалтериясы дебиторлық борыштар есебін жүргізу барысында 
мына төменде аталған құжаттарды (есептік тіркелімдерді) қолданады: 

нөмірі 7 — Журнал-ордер - "Жұмысшылар мен басқа да тұлғалардың борышы" деп 
аталатын шотының кредиті бойынша; 

нөмірі 8 — Журнал-ордер — "Алынуға тиісті қосылған құн салығы, "Есептелген 
пайыздар", "Басқадай дебиторлық борыштар" және "Берілген аванстар" деп аталатын 
шоттардың кредиті бойынша; 

нөмірі 9 — Журнал-ордерге қосымша тізімдеме — "Берілген аванстар" шотының дебиті 
бойынша; 

нөмірі 10 — Журнал-ордер — "Күмәнді талаптар бойынша резерв", "Алдағы кезең 
шығыңдары" шоттарының несие (кредиті) бойынша; 

нөмірі 11 — Журнал-ордер — "Сатып алушылар және тапсырыс берушілердің 
борышы" шотының және "Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық борышы" 
шотының кредиті бойынша жүргізіледі.[11, 216б]. 
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Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер және басқадай дебиторлармен есеп 
айырысудың есебі бойынша жоғарыда аталып өткен тіркелімдерден басқа дебиторлық 
борыштардың есебіне талдамалық (аналитикалық) есептің карточкалары, ажырату 
парақшалары (қағаздарын), бухгалтерлік анықтамалары және тағы да басқа тіркелімдер 
(құжаттар) қолданылады. Жалпы есеп тіркелімдерін толтыру шаруашылық 
операцияларының мазмұнын сипаттайтын бухгалтерлік жазулардың жиынтығын анықтау 
үшін керек. Халықаралық бухгалтерлік есеп стандартында (соның ішінде Америка Құрама 
Штаттарының бухгалтерлік есеп стандартында) ұйымның бухгалтерлік ссеп жұмысын 
жүргізу барысында қолданатын барлық бланкілері үшін міндетті ортақ есеп беру формалары 
қарастырылмаған. Есеп нысанын таңдау құқығы толығымен бас бухгалтердің құзырында, 
яғни ол алғашқы құжаттарды топтастырудың ең қарапайым әдісін таңдап, шоттар 
корреспонденциясын жүргізуге міндетті. Шоттарға келетін болсақ, олар негізгі есеп 
тіркелімдерінде үнемі қатысатын, эпизодтық болып бөлінеді және олар басқадай 
операцияларда қолданылады. Дебиторлық борыштар шоттарында есептелетін сомалардың 
дұрыстығы мен олардың толықтығын бақылау үшін түгендеу жүргізілуі қажет, ол құжаттар 
бойынша шоттарды корреспонденцияланатын шоттармен салыстыру арқылы жүргізіледі. 
Мұндағы басты мақсат — әрбір шоттағы сомалардың сәйкестігі мен дұрыстығын, 
толықтығын анықтау болып табылады.  

Дебиторлық борышты есептеудегі басты мәселе сату мерзімін анықтау болып 
табылады, яғни сатып алушыларға тиеліп жіберілген немесе жөнелтілген тауарлардың 
(жұмыстар, қызметтер) қашан сатылғанын тануында. Бухгалтерлік есептің көзқарасымен 
қарағанда, тауарлардың тиелуі мен сатып алушыға қаржылық және есеп айырысу 
құжаттарының ұсынылуы, тауарлардың сатылғандығы деп танылады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Бухгалтерлік есепке заңнамалы- нормативтік құжаттардың  әдістемелік жинағы. 
2. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы»  ҚР Заңы 2008ж. 26 ақпан 
3. №9  «Қаржы құралдары», №39 « Қаржы құралдары: тану және бағалау», №32 

«Қаржы құралдары: ақпараттарды ашу» ХҚЕС-тары 
4. Қаржылық есеп: Оқу құралы. / Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А., 

Жантаева А.Ә. – Алматы: Экономика 
 
 
УДК 336:947.18 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ САУДАДАҒЫ КЕДЕН 
ОДАҒЫНЫҢ РӨЛІ ЖӘНЕ ОҒАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАҒДАРЫСТЫҢ ЫҚПАЛЫ 

 
Ықылас Айбану Ықыласқызы, Ауезова Бақыт Амиржанқызы 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ. 

Қазақстан Республикасы 
E-mail: Aibanu9595@mail.ru 

Ғылыми жетекші- Қайранбеков Б.О. 
 

Еліміздің экономикалық дамуының басты тетіктерінің бірі – кеден қызметін жолға қою 
екендігін айтпас бұрын, кедендік одақтың бізге не беретінін, оның кепілі қандай екендігін 
білудің маңызы зор. Бір сөзбен айтқанда, кедендік одақ – екі немесе бірнеше мемлекеттердің 
өз араларындағы кедендік шекараларын жою және бірыңғай кедендік тариф құру жөніндегі 
келісімі. Кедендік одақтың тарихына қысқаша тоқтала кетейік. Кедендік одақ 19 ғасырда 
орныға бастаған. Франция мен Монако арасындағы (1865 ж.), Швейцария мен Лихтенштейн 
князьдігі арасындағы (1924 ж.) одақ олардың алғашқылары болып табылады. Біздің 
заманымызда Еуропалық экономикалық одақ (1957 ж.) — Еуропалық одақ (1993 ж.) және 
Еуропалық еркін сауда ассоциациясы (1962 ж.) құрылған. Кеңес Одағы дәуірінде социалистік 
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мемлекеттер арасында Экономикалық Өзара Көмек Кеңесі (СЭВ) аясында кедендік 
мәселелер бойынша бірнеше келісімдер жасалған. Кейбір ақпараттық агенттіктердің мәліметі 
бойынша, әлемде 30-дан астам түрлі сипаттағы интеграциялық бірлестіктер бар екен. 

Кедендік одақ (ағыл. customs union; нeм. Zollunionf) - екі немесе бірнеше 
мемлекеттердің өз араларындағы кедендік шекараларды жою және бірыңғай кедендік тариф 
құру жөніндегі келісімі. 

Қазақстан, Ресей және Белоруссия мемлекеттерінің арасында құрылған Кеден Одағы 
үш мемлекет экономикасының серпін алып, дамуына негіз болды. Экономикалық 
дағдарыстың белең алу жағдайына қарамастан сауда-саттық, кәсіпкерлік аясындағы 
ынтамақтастық өз нәтижесін беруде. 2013 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан 
экономикасы 24,3 млрд. АҚШ долларын құраған. Бұл 2010 жылғы жағдаймен салыстырғанда 
29 пайызға көбірек. Кеден Одағының бір нәтижелі тұсын осы сандардан-ақ байқауға болады. 
[1] 

 Ресей экономикасы Қазақстан мен Белоруссия экономикасынан бірнеше есе үлкендігін 
есептесек, онда Ресейдегі жағдай Қазақстан экономикасына да әсер ететіні белгілі. Жыл 
басынан тарифтердің өсуі КО арасындағы сауда байланыстарын қысқартты және 
кәсіпорындарды шығынға ұшыратты. Осы себептен де Қазақстан КО елдері арасындағы ішкі 
сауда-саттық көлемін азайтты. Статистика агенттігінің мәліметінше, Қазақстанның ішкі 
сауда айналымы 2012 жылдың 10 айында 113,5 млрд. долларды құраған. КО ішіндегі 
айналым тек 20 млрд. немесе 17,6%. Өткен жылмен салыстырғанда ішкі сауда айналымы КО 
барысында 1 пайызға төмен түскен. Төмен көрсеткіштің болуы көрші елдердегі қазақстандық 
тауарлардың азаюы себеп болған. Мәселен, өткен жылы Қазақстанның Белоруссияға 
шығарған экспорты 13%-ға, Ресейге экспорты 9,2%-ға дейін қысқарған. Экспорт көлемі 
минералды тауарлар (35,7%) мен химия өнеркәсібі (16,2%) есебінен азайған. Ал керісінше 
Қазақстанға қатысты екі ел экспорты екі есеге дейін жоғарылаған. Сондықтан бұл жағдайда 
тек біздің ел ғана ұтылып жатыр. КО қарсы шығып, биліктің көзін ашқысы келген 
сарапшылардың болжамдары тура келді. Алайда, біздің билік «Артқа шегінерге жол жоқ!» 
деп отыр. 

Сарапшылар КО-дан тек Белорусь қана ұтып жатқанын айтады. Мысалы, Қазақстан 
ішкі сауда айналымы КО бойынша – 17,6%, Ресей – 12,8%-ды құраса, ал Белоруссия өзінің 
ішкі сауда айналымының жартысынан жуығы– 48%-ды КО арқылы қамтамасыз етуде. 

Ресей басылымдарына сүйенетін болсақ, Қазақстанның КО елдері арасындағы ішкі 
сауда сальдосы өткен жылдың І маусымында 4,7 млрд долларға, келесі 6 айда 3,4 млрд 
долларға төмендеген. Ал жалпы көлемі ішкі сауда 40,3%-ға дейін азайған көрінеді. Аталмыш 
сандар мен дәйектер күн санап шындыққа айналып барады. Себебі КО құрылмай тұрып, үш 
ел ішінде тарифтер төмендеп, отандық кәсіпорындардың өнімдері көбейетінін, ел бюджеті 
КО есебінен екі есеге дейін өсетіні бүкіл мемлекеттік БАҚ-тар бойынша жазылған еді. 
Дегенмен, тарифтер жыл басталғаннан бері бірнеше есеге өсті, біздің дүкендерде Ресей мен 
Белорусь тауарларына толды. Ал қазынамызды КО қарық қылды дегенді естімедік. 

Сондықтан, Қазақстан халқы үшін КО тиімді ме? Егер КО ішкі сауданың ¼-інде 
қамтамасыз ете алмай отырса, онда мұндай «экономикалық тиімділіктің» қандай қажеттілігі 
бар? Мемлекет басшылығы қандай да бір одақтарға кірместен бұрын, отандық өнімдер мен 
кәсіпкерлерді қорғау мен қолдау жасауы керек емес пе? [2] 

Кеден Одағы аясында үш мемлекеттің арасындағы тауар айналым көрсеткіші 2013 
жылы 24,3 пайызға жетсе, экспорт 5,9 пайыз, ал импорт 43,7 пайызды құрады. Қазақстанға 
өңделген аралық тұтыну тауарлары 7,5 млрд.АҚШ доллары көлемінде әкелінуде. Сонымен 
қатар, импорт тауарлардың өсімі 76,7 пайызды құрағаны байқалып отыр. Бұл да, сөзсіз, 
импорт пен экспорт көрсеткіштерінің динамикалық түрде ұлғайып келе жатқанын аңғартады. 
Өңделген импорттық тауарлардың құрылымына зер салатын болсақ, тұтыну импорт 
тауарлары - 36 пайыз (мұнай өнімдері, жеңіл көлік, шоколад, ұннан жасалатын өнімдер, 
кондитерлік өнімдер, жуу құралдары, жиһах және оның бөлшектері), аралық тұтыну 
тауарлары 51 пайыз (құбырлар және темірден жасалатын өзге де заттар, дөңгелектер, және 
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т.б.), өнімдер құралдар импорты – 14% (жүк көлігі, трактор, арнайы көлік, теміржол 
вагондары, ауылшаруашылық саласына арналған машиналар мен механизмдер). 

Кеден Одағы аясында отандық экспорт көрсеткішінің артқаны да сөзсіз. Салыстырмалы 
түрде алатын болсақ, 2013 жылы экспорттың жалпы көлемі 5,9 млрд.АҚШ долларын құрады. 
Бұл 2010 жылғы жағдаймен салыстырғанда 3,3 пайызға төмен болып отыр, өйткені экспортқа 
жіберілетін шикізат өнімдері 12,9 пайызға, ал аралық тауар өнімдері 13 пайызға азайды. Бұл 
көрсеткіштер алдағы уақытта да осындай қарқынмен дамып, өсе беретін болады. Өйткені 
мемлекеттер арасындағы тауарайналым мөлшері ұлғайған сайын, прогрессивті даму да мол 
болмақ. Бұл үш ел арасындағы тиімді экономикалық жобаның нақты көрсеткіштерінің бірі. 

Әлемдік қаржылық дағдарыс қаупі әлі де сақталуда. Бұл мемлекеттер экономикасына 
өзінің теріс әсерін бермей қоймасы анық. Дағдарыстың алдын алу, қажетті шаралар қолдану 
– Кеден Одағы аясында да кеңінен қарастырылған. Ал оның тиімді жолы отандық 
кәсіпкерлікті дамыту және серпін беру. Кәсіпкерлік – ұлттық экономиканың қуатты күші. 
Бұл салаға тиісті көңіл бөлу – мемлекет үшін пайдасы мол. Кеден Одағы құрылғанға дейін 
кәсіпкерлердің сыртқы нарыққа шығу мүмкіндігі бүгінгідей емес еді. Тауарларға салынатын 
БАЖ салығы, шекарадан өткен кездегі өзге де шектеулер, толтырылуы тиіс сансыз құжаттар 
– әр елдегі кәсіпкерлер айтарлықтай қиыншылықтар келтіретін. Ал бүгінгі таңда Кеден 
Одағының келісімшарты бойынша, үш елдің кәсіпкерлері өздерінің нарығында ғана емес, 
Кеден Одағы мүше мемлекеттерінің нарығын да еркін әрі тиімді игеруде деп айтуымызға 
негіз мол. 

Кеден Одағының тиімділігі – ұлттық экономикамызға инвестивиялардың көп келуімен 
де байланысты. Мәселен, Германия мемлекетінің «Функе» компаниясы Астана қаласындағы 
әйнек шығару өндірісін 24 млн.евро бөліп инвестицияласа, компания өнімінің 60 пайыз 
Ресей Федерациясына экспортталады.[1] 

Қазақстандық кәсіпкер Арман Байқадам Кеден Одағы аясында отандық өндіріс 
саласына, сонымен қатар шағын және орта бизнестің жұмысына өз тиімділігін бергенін 
айтады. «Кеден Одағы еліміз үшін мүмкіндігі мол нарық болары анық. Жалпы кез келген 
экономикалық ұйымның мақсаты біреу ғана – ортақ нарық жасау. Негізгі үш принциптері 
бар. Бірінші, ортақ нарықта капиталдың кедергісіз айналымын қамтамасыз ету. Екінші, 
тауарлардың, өнімдердің ортақ нарық шеңберінде шекарадан кедергісіз өту. Үшінші, еңбек 
күшінің, яғни адамдардың ортақ нарық аясында азаматтығына қарамастан, еркін жұмысқа 
орналасу жеңілдігі» дейді А.Байқадам. Міне, мұндай маңызды мәселелердің шешілуіне 
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында құрылған Кеден Одағы өз септігін тигізуде.[2] 

Бұдан басқа Кеден одағы әрекеті шеңберінде арнайы қорғау, демпингті және 
компенсациялық қарсы шараларды есептемегенде, кедендік баждар мен экономикалық 
сипаттағы шектеулер қолданылмайды. Кеден одағы шеңберінде үшінші елмен тауар 
саудасын реттеудің бірыңғай кеден тарифі және басқа да бірыңғай шаралар қолданылады. 

Біздің елімізде кезінде кеден одағы туралы мәселені Елбасымыз талаптарға сүйене 
отырып, өте орынды көтерді. Соның нәтижесінде оның ізгі ниеті жеріне жеткізілініп, тиісті 
тараптармен іскерлік байланыс орнатылды. Содан соң Кеден одағы  төңірегіндегі шараларды 
жүзеге асыру ісі ілгері баса бастады. Негізінде бұл үлкен тақырып. Кедендік одақ бәрін 
айтпағанда, кәсіпкерлік салаға оң өзгерістерді мол әкелді. Енді осыған тоқталайық. 

Қазақстан Президенті экономиканың шешуші тұтқалары – отандық кәсіпкерлердің, 
отандық тауар өндірушілердің әлемдік бәсекеде жоғары тұғырдан көрінуіне және олардың 
шынайы бәсекелестікте шыңығып, шыңдала түсіне ұдайы көңіл бөліп келеді. Мұны ол 
биылғы Жолдауында тағы дәлелдеді. Шағын және орта бизнесті дамытуды жаңа сатыға 
көтеруді басты міндет етіп қойды. 

Кеден одағына кіру міндеті де Қазақстандық кәсіпкерлерді іс жүзінде құрыштай 
қайнаған іскерлікке баулиды. Өйткені, қазіргідей әлемдік бәсекенің жағдайында жеткілікті 
шыңдаудан өтпеген кәсіпкерге немесе тауар өндірушіге ол жаққа олжа салудың өзі мүмкін 
емес. Ал, нағыз шыңдалғандар үшін, бұл саланы терең меңгергендер үшін  қай жерде де есік 
ашық. Әлемдік экономикаға кірудің осындай кілтипандарын ескермесе тағы болмайды. 
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Расын айту керек, кеден одағына кірудің пайдалы екендігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 
Оның келешегі де зор. Басқасы басқа, кәсіпкерлерге оның тигізіп отырған үлкен пайдасының 
бірі – кеденнен өту, қажетті құжаттарды рәсімдеу кезіндегі түрлі кедергі, қиындықтар қазір 
жоқтың қасы. Бір сөзбен айтқанда, оларды бұдан құтқарды. Қазір біздің еліміздің 
кәсіпкерлері өз тауарларын көрші елдер арқылы емін-еркін шығара алатын дәрежеге жетті. 

Кеден одағына мүше болғалы біздің өнімдеріміз темір жол, басқа да көлік қатынастары 
арқылы әлемнің түкпір-түкпіріне толассыз жөнелтілуде. Мұның өзі Кеден одағының бізге, 
яғни, отандық тауар өндірушілерімізге кәсіпкерлікті барынша дамытуға, олардың әлем 
базарына еркін шығуына қолайлы жағдай туғызып отырғандығын көрсетеді. Бұдан шығатын 
қорытынды: Кеден одағы деген сөзден шошып, қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Қазір ондай 
күдік сейілді, үміт оты өршіді. Өйткені, Кеден одағының пайдасы көп, келешегі зор. Оның 
көкжиегі күннен-күнге кеңейіп келеді. 

"Қаржы дағдарысының салдарын, еліміз алғашқылардың бірі болып 2007-жылы сезді. 
Алайда, дер кезінде қолға алынған шаралар, құрылған ұлттық қорда жинақталған қаражат 
пен оларды тиімді нақты жобаларға жұмсаудың арқасында, республикамыз қиын-қыстаудан 
аман-есен шықты. "Жол картасы" қабылданып, жүз мыңдаған азамат жұмыспен қамтылды, 
елде ондаған жылдар бойына жөндеу көрмеген тас жолдар күрделі жөндеуден өтіп, зауыттар 
мен фабрикалар қызметін жандандырды. Ең бастысы - қарапайым халық жұмыссыз 
қалмады",- деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

"Мына нарық экономикасында адамның баласы өзіне өзі қызмет істеуі керек. Қарап 
отырған адам еш нәрсеге жетпейді. Қимылдаған адамға мемлекет барлық жағдайын жасап 
отыр. Осыны түсіндіру керек. Қазір бизнеске деген барлық жағдайды жасап отырмыз біз. 
Олар ақшасыз, кредитсіз қалды. Несие беретін банкте түк қалған жоқ. Кім қолдады? 
Мемлекет қолдады". 

Қорыта келгенде, әлемде түрлі бағытта дамытылып жатқан экономикалық жобалар көп. 
Ал көршілес елдермен экономикалық байланыстарды нығайтудың мәні тіпті ерекше. Олай 
болса, Кеден Одағы аясында жүзеге асырылып жатқан іс-шаралар мемлекеттердің нарық 
саласындағы бәскелестікке қабілеттілігін арттыратыны сөзсіз. 

 
Әдебиеттер: 

1.Таможенный кодекс Таможенного Союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) http://www.consultant.ru/popular/custom_eaes/ 
КонсультантПлюс, 1992-2014 

2.www.altyn-orda.kz 
 
 

8.4  Теория и практика современного менеджмента 
 
 
УДК 332.14 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Атимова Мадина Ермековна 
atimovamadina@gmail.com 

студентка 4 курса специальности «Менеджмент» 
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – К.А.Кирдасинова 

 
Стратегическое управление организацией базируется на большом количестве 

элементов, этапов и методов организации. При рассмотрении ее сущности необходимо в 
первую очередь рассмотреть сущность понятия «стратегия», а также «управленческая 

http://www.altyn-orda.kz/
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стратегия». 
Управленческая стратегия представляет собой систему управленческих и 

организационных решений, направленных на реализацию миссии и задач фирмы, связанных 
с ее преобразованием в новое состояние. Стратегия помогает сосредоточиться на главном и 
отбросить лишнее. По достижению соответствующих целей необходимость в данной 
стратегии отпадает. 

Стратегия дополняется и конкретизируется тактикой (краткосрочная стратегия), 
разрабатываемой в ее развитие на среднем и низшем уровнях управления. 

Стратегия включает в себя несколько элементов, которые отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Элементы стратегии организации [1, с.112] 
 
Исходя из этого, стратегическое управление организацией можно рассматривать как 

управление, опирающееся на человеческий потенциал как основу организации, 
ориентирующееся производственную деятельность на запросы потребителей, гибко 
реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающее вызову со 
стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в 
совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, 
достигая при этом своих целей. 

Объектами стратегического управления являются организации, стратегические 
хозяйственные подразделения и функциональные зоны организации. 

Предметом стратегического управления являются: 
- проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями организации;  
- проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, если этот 

элемент необходим для достижения целей, но в настоящее время отсутствует или имеется в 
недостаточном объеме;  

- проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются неконтролируемыми 
[2, с. 84]. 

Стратегическое управление отличается от оперативного управления организацией по 
ряду признаков, отраженных на рисунке 2. 

Элементы стратегии организации 

система целей, в которую входит миссия, общеорганизационные и 
специфические цели 

приоритеты (ведущие принципы) распределения ресурсов  

правила осуществления управленческих действий, например, оценки работы 
организации, регламентации внутренних отношений, выполнения различных 
специальных операций, ведения переговоров 
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Рисунок 2 – Отличительные черты оперативного и стратегического управления 

организацией [3, с. 126] 
 
Исходя из этого необходимо отметить, что стратегическое управление   это особая 

подсистема менеджмента организации, которая осуществляет комплекс работ по 
стратегическому анализу, развитию, реализации и контроллингу стратегии организации, 
обеспечивая её конкурентоспособность. 

Стратегическое управление на предприятии выражается в следующих пяти функциях: 
- планирование стратегии;  
- организация выполнения стратегических планов;  
- координация действий по реализации стратегических задач;  
- мотивация на достижение стратегических результатов;  
- контроль за процессом выполнения стратегии. 
В стратегическом менеджменте выделяют пять основных этапов стратегического 

управления, отраженных на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Этапы стратегического управления организаций [4, с. 264] 
 
Поскольку условия современного бизнеса крайне динамичны, данный процесс является 

непрерывным и представляет собой постоянно возобновляющийся цикл с интенсивными 

1 Определение сферы деятельности и разработка миссии организации 

4 Реализация стратегии организации  

5 Оценка эффективности стратегии по результатам деятельности 
организации и введение корректирующих воздействий  

3 Разработка стратегии достижения целей деятельности  

2 Разработка долговременных и краткосрочных целей деятельности 
организации  

Оперативное управление Стратегическое управление Отличительный 
признак 

Производство товаров и 
услуг 

Выживание в долгосрочной 
перспективе 

Основное назначение 

Эффективное 
использование ресурсов 

Поиск потенциалов в 
конкурентной борьбе 

Способ достижения 
целей 

Ориентация на 
краткосрочную перспективу 

Ориентация на долгосрочную 
перспективу 

Важность фактора 
времени 

Прибыльность, 
рациональность 

использования ресурсов 

Гибкость и готовность к 
изменениям Критерии 

эффективности 



4497 

обратными связями. Кроме того границы между фазами цикла достаточно условны. Так, 
постановка конкретных стратегических задач, безусловно, выигрывает от наличия 
концептуального видения перспектив бизнеса. С другой стороны, целеполагание и выбор 
стратегии в свою очередь стимулируют дальнейшее развитие концептуальных 
представлений (о месте фирмы в бизнесе, основных направлениях ее деятельности, 
принципиальных установках, стандартах поведения и пр.). Практический же опыт 
реализации стратегического плана может радикально изменить все составляющие 
последнего (и общую концепцию, и намеченные цели, и выбранные стратегии). 
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Агроөнеркәсіптік кешен ұлттық экономиканың үлкен экономикалық әлеуеті 

шоғырланған және қоғамның тіршілігі үшін маңызды өнімдер өндірілетін ең басты бөлігі 
болып табылады. Осы кешеннің шешуші шамада дамуы экономиканың барлық саласының 
жағдайын, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды және мемлекеттің азық-түлік 
қауіпсіздігі деңгейін анықтайды. 

Кез келген ел бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу үшін инновацияны қажет етеді. 
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, тұрақты экономикалық өсуге қазіргі ғылым мен 
техниканың жетістіктерін белсенді пайдалана отырып,инновацияның негізінде өсуге қол 
жеткізуге болады.Тек осы жағдайда ғана өнеркәсіптің тиімділігі, әлемдік және ішкі нарықта 
бәсекеге қабілетті өнім шығаруы жоғары болады. Жалпы АӨК саласында отандық белсенді-
инновациялық кәсіпорындар көп емес. Сол себептен де Елбасы елдегі инновациялық 
белсенділіктің артуына,инновациялардың  дамуына, инновациялық қызметке мемлекеттік 
қолдаудың көрсетілуіне баса назар аударып отыр [1].  

 Соңғы жылдардың агроөндірістік сектордағы әлеуметтік-экономикалық дамуын 
талдау нәтижелері Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылық өндірісінің қазіргі заманға 
сай емес, көбінесе  тиімсіз, көп еңбек  көлемін  қажет ететін ұйымдастыру - басқару  әдістері  
және формалары қолданылып келе жатқанын көрсетті. Агроөнеркәсіп кешеніндегі нақты 
сектор  кәсіпорындары және инноватор арасында жаңалықтарды  енгізу механизмі, 
ақпараттандыру жүйесі және ғылыми –техникалық ақпарат әлсіздігі себебінен реттелген 
және  жаңалықты енгізу құрылымдарының сенімді өзара байланысы жетілмеген. 

АӨК-дегі инновациялық белсенділіктің төмен деңгейі инновацияларды игерудің  
тиімділігі төмен ұйымдастыру–экономикалық механизмімен де байланысты.Отандық 
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агроөнеркәсіп кешенінің проблемалары жан-жақты  техниканың қазіргі заман талабына  сай  
болмауынан бастап ауылдың әлеуметтік инфрақұрылым проблемаларына дейін шешімін 
толықтай таппай келе жатыр. Сонымен қатар, қазіргі кезде кәсіпорындарда өндірісті 
модернизациялауға қажетті қаржы жетіспеуде. Ал АӨК-нің ресурстарды өндіру саласы 
заман талабына сай келмейтін  өндіріс  құралдарын өндіруде, бұл өз кезегінде ауыл 
шаруашылығы және оған байланысты сақтау, өңдеу салаларында  қарапайым  
технологияларды  пайдалануға  мәжбүрлейді, нәтижесінде дүние  жүзіндегі озық 
шаруашылықтарға қарағанда  еңбек өнімділігінің  едәуір төмендеуіне  алып келеді. Бұл 
бағыттың аса маңыздылығына қарамастан, адами капиталдағы  инновациялар өте  баяу 
жүзеге  асуда,  бұл аграрлық өндірістің  дамуын және  ауыл аймақтарының  өркендеуін  
тежейді. 

 Агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялардың болуының  үш басты себептерін атап 
өтуге болады.  Біріншіден, ЖШС-нің дайын өнімдеріне сұраныстың болмауы. Екіншіден, 
АӨК-дегі  бизнесмендердің, әсіресе майда өндірушілердің жайбасарлығы. Тағы бір себебі, 
осы мәселелер бойынша  билік пен бизнес  арасында біріккен өзара  әрекеттің  болмауы [2]. 

Агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялық процестерді кең ауқымды регионалды, 
салалық, функционалдық, технологиялық және ұйымдастырушылық ерекшеліктермен 
сипаттауға  болады. АӨК-дегі инновациялық дамуға әсерін тигізетін шарттар мен 
факторларды  кері ықпал етуші (инновациялық дамудың барысын баяулататын) және оң 
ықпал етуші (инновациялық  дамудың барысын жылдамдататын) деп бөлуге болады. 

Кері ықпал ететін факторлар қатарына : 
-     АӨК-дегі инновацияларды енгізудің үлкен қауіпі; 
-     аграрлық  ғылым  потенциалының төмендеуі; 
-     аграрлық  өндірістің күрделі  құрамы;  
-     азық-түлік  өнімдері импорттық үлесінің  ұлғаюы; 
-   аграрлық сектор және сектордағы  инновацияларды  несиелеу жүйесінің  дамымауы; 
-     агроөнеркәсіп секторындағы кадрлар құрамының инновациялық менеджмент 

саласында  дайындығының  төмен деңгейі. 
-     ауыл шаруашылығындағы білікті  мамандардың  жетіспеушілігі; 
-     өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы  өнімдері бағасының  сәйкессіздігі; 
-     инновациялық қызметтің мемлекеттік деңгейде басқару және реттеу жүйесінің  

жоқтығы; 
-     ауыл шаруашылығындағы монополизацияның күшеюі; 
-     мемлекеттік инновациялық  стратегияның жоқтығы; 
-     ғылыми мекемелерінің жаңалықтарды енгізу құрылымдарымен өзара 

байланысының  тиімсіздігі, ведомствовалық бытыраңқылық; 
 -    қаржыландырудың  төмен деңгейін жатқызуға болады. 
Ал, оң әсер ететін факторлар ретінде:  
-   ғылыми-білім беру базасы;  
-   ел  ішіндегі және шетелдегі азық-түлік рыногының үлкен сыйымдылығы; 
-   жоғары сыйымдылықты азық-түлік  рыногы; 
-   АӨК-де басқарудың әкімшілік-әміршілік әдістерінің  жойылуы; 
-   АӨК-де ғылыми-білім беру  потенциалының барысы; 
-   экологиялық  таза, табиғи азық-түліктерді  өндіру  мүмкіндігі; 
-    шаруашылықтың  түрлі  формаларын енгізу мүмкіндіктері; 
-    экологиялық таза өнімдер өндіру саласында жаңа технологияларды жоспарлы түрде 

енгізу. 
-     АӨК-нің прогрессивті инновациялық дамуына циклын тигізетін маңызды 

факторлар- шаруашылықты  нарықтық әдістермен  жүргізу; 
-  елдегі табиғи ресурстардың жан-жақты қамтылған базасының болуын атап көрсетуге 

болады. 
Табысты инновациялық даму қомақты мемлекеттік қолдаусыз және реттеусіз жүзеге  
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аспайды. Қазіргі кезеңдегі ұлттық шаруашылықты қайта қалыптастырудың басты 
мәселелерінің бірі – экономиканың агроөнеркәсіп саласын тұрақтандыру және дамыту 
барысында индустриалды-инновациялық дамуға үлкен мән беру болып табылады. Осыған 
байланысты, агроөнеркәсіп кешенін инновациялық дамыту және оның экономикалық 
тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге арналған зерттеулер ерекше өзектілікке ие. Жалпы, 
агроөнеркәсіп кешенінде шаруашылық қызметтердің түрлерінің өзгеруі және инновацияны 
игеру, болашақта дамыту және тәжірибелік ұсыныстарды әзірлеуді қажет етеді. Сонымен 
қоса, экономиканы инновациялық дамыту үшін де АӨК технологиялық дамыту саласындағы 
мемлекеттің барлық мүмкіндіктері мен ресурстарын пайдалану қажет. 

Агроөнеркәсіп кешенінің дамуына қажетті шарттардың бірі – ғылыми-техникалық 
прогресс. Бұл үдеріс ғылым мен техника жетістіктерін игеру арқылы кеңейтілген ұдайы 
өндірісті жүргізуге мүмкіндік беретін инвестициялық-инновациялық үдерістерге негізделеді. 
Сонымен қатар, маман әлеуеті агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациядарды игерудің басты 
факторларының бірі болып саналады. Сондықтан, маман әлеуетін күшейтпестен ауыл 
шаруашылығы өндірісінде озық үлгідегі, ресурс үнемдеуші технологияларды ендіру мүмкін 
емес [3]. 

 Агроөнеркәсіптік өндірісті қаржымен қамтамасыз етуде несиелік механизмнің орны 
бөлек екені мәлім. Соған қарамастан, осы күнге дейін экономиканың аграрлық секторындағы 
қаржы-экономикалық қатынас жүйесінде ауыл шаруашылығын несиелеу өзектілігін жоймай 
келеді. Ол ғылыми- әдістемелік тұрғыда негіздеуді және оны ұйымдастыру жөніндегі 
ұсыныстарды қарастыруды талап етеді. 

Қазақстанда бірегей ғылыми-өндірістік база мен жоғары білікті ғылыми мамандар 
жеткілікті, бірақ инновациялық дағдарыс жаңалықтарды ойлап табу мен шығару үдерісіндегі 
алға жылжудың қиыншылығы мемлекеттік реттеу мен басқару деңгейінің күрт төмендеуінен, 
қаржыландыру көздерінің жоқтығынан және зерттеу ұжымдары қызметінің дұрыс 
берілмеуінен туындап отырғанын байқауымызға болады. 

Сондықтан да ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 
қаржыландыру ауыл шаруашылығындағы инновациялық әлеуетті қалыптастырумен 
жетілдірудің басым бағыттарының бірі болып отыр. Айта кететін болсақ, соңғы жылдары 
мұндай жұмыстар республикалық бюджеттен 40% шамамен, жергілікті өңірлік қаржылардан 
орташа есеппен 27% ғана,  ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ғылыми мекемелердің 
меншікті қаражатынан 32,8% мөлшерінде қаржыландырылды [4]. Ал ауыл шаруашылығына 
жұмсалатын мемлекеттік шығындар көлемі біршама жылдан бері жалпы ішкі өнімнің 0,25 
пайызынан асқан емес. Біздің көзқарасымыз бойынша мұндай қаржы шамасы жеткілікті 
деуге болмайды.  

Ал қазіргі таңда орын алып отырған банк несиелеріне қол жеткізудің күрделілігі 
жағдайында ауыл шаруашылығы өндірісінің кең көлемде дамуы теориялық жағынан да, 
практикалық тұрғыда да мүмкін емес. Біздің ойымызша, жалпы, несие беруде қазіргі 
таңдалып алынған схема ауыл шаруашылығын дамыту операцияларын жүргізудің заманауи 
талаптарына жауап бере алмайды. Бұл схема, әсіресе, дәл бүгінгі таңда отандық ауыл 
шаруашылығы, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қойған мәселе бойынша, Шығыс Еуропа 
елдерінің деңгейіне жетуге ұмтылуға бет бұрған кезде өзін ақтамайды. Шығыс Еуропа 
елдерінің ауыл шаруашылығын реформалау кезіндегі тәжірибесін еске алудың өзі жетіп 
жатыр. Шығыс Еуропаның бұрынғы социалистік елдерінен айырмашылығымыз, бізде күні 
бүгінге дейін республика аграрлық секторын мемлекеттік реттеудің күшті және белсенді 
саясаты қажет екендігін ҚР Үкіметі түсінбей келеді. Ауыл шаруашылығы халықаралық 
қаржы құрылымдарының айтуымен мемлекеттің монетарлық саясатының нысаны күйінде 
қалып отыр. 

Осылай отандық ауыл шаруашылығының несие және инвестиция тартуға 
тартымдылығын қамтамасыз ету бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналуда. Ал бұл 
проблеманы шешуді мемлекеттің белсенді түрде араласуынсыз бірде-бір ел шеше алмайды. 
Мемлекеттің аграрлық секторға несие-қаржы механизмі арқылы қолдау көрсетуге 
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ұмтылысында жүйелілік сипаттың жоқ болып тұрғаны да сол себепті. Өйткені оның көптеген 
элементтері заң жүзінде бекітілмеген, сондықтан да тауар өндірушілер үшін ол болашақтың 
айқын бағдары бола алмайды. 

Сонымен бірге агроөнеркәсіп секторының нарықтық қатынастарға өтуі институттық 
ұйымдар құруды қажет етеді. Институттық ұйымдардың дамуы мен өркендеуі әр елде әр 
түрлі болғанымен, оның ауыл шаруашылығын қаржыландыру-несие беруде мемлекеттік 
реттеуді құрылымдауы, қызмет көрсетуі және басты бағыттары бірдей. Олардың 
жұмыстарының негізгі бағыттары – агроөнеркәсіптік секторын қаржыландыру- несие беру 
жүйесі, ішкі ауыл шаруашылығы рыногын, ауыл шаруашылығындағы өндірістік-
құрылымдық қайта құрылуды реттеу. 

Азық-түлік өнімдерін тұтынудың қарқынды өсуімен және тұтыну құрылымының 
неғұрлым сапалы өнімдер жағына қарай өзгеруімен ел халқының өсуі орын алуда. Елді азық-
түлікпен қамтамасыз етудегі, халықты жұмыспен қамтуды арттырудағы және республиканы 
экономикалық дамытудағы ауыл шаруашылығының рөлін Мемлекет Басшысы бірнеше рет, 
оның ішінде ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты жолдауында 2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан халқына 
Жолдауында атап өтті.  

Инновацияларды қаржыландыру проблемасын вечурлық  қорлар шеше алады – бұл 
қауіпі бар қаржыландырулармен айналысатын коммерциялық ұйымдар. Олар 
преспективалық инновациялық жобаларды іріктеп дамуына қажетті қаражатпен 
қамтамасыздандырады. Кәсіпорындар  табыс ала бастаған кезде, қор табыстың бір бөлігін 
алады. Мұндай венчурлық  кадрлардың бүкіл дүние жүзінде табысты жұмыс істеп жүргеніне 
бірталай уақыт бола бастады. Капиталдың бөлінуі көптеген потенциалды табысты 
жобаларды жүзеге асыра алады. 

Қазіргі заманғы тез өзгеретін жағдайда агроөнеркәсіптік кешенінің инновациялық 
дамуының ақпараттық компоненттерінің, ауылшаруашылық өндірушілерін аграрлық 
ғылымның жаңа жетістіктері туралы уақтылы сапалы хабарландырудың және нақты бір 
аумақта практика жүзінде  оларды қолдану мүмкіндіктерінің мәні  еселеп  артуда. 

Әлемдік  тәжірибе көрсетіп отырғандай, аграрлық саладағы  жаңалықтардың таралуын 
АӨК басқару органдарымен, ғылыми және оқу орталықтарымен, тәжірибелі және озат  
шаруашылықтармен тығыз байланыстағы ауылшаруашылық кеңес беруінің аймақтық 
қызметтерін ұйымдастыру негізінде  табысты  жүзеге асады. Аграрлық  кеңес беру  қызметі 
жаңалықтарды нақты тауар өндірушіге белгілі бір ауыл аумағында  жеткізетін, оның бәсекеге  
қабілеттілігін едәуір жоғарылатын  АӨК-ні инновациялық жүйесінің байланыстырушы және 
тасымалдаушы  буыны болып табылады. 

Сонымен бірге бизнесинициативаны қолдау және ииновациялық потенциалдың дамуын  
қамтамасыздандыру мақсатында аймақтық ауылшаруашылық кластерлерін құру тиімді 
болып  табылады.  Көптеген  ғалымдардың  пікірінше, барлық кластерлер белгілі бір 
дәрежеде инновациялық процестердің жылдамдауына септігін тигізеді ал кейбіреулері  осы 
мақсаттарды шешуге мамандандандырылады. Бұл үрдістің алғы шарттары – кластерлер 
жүйесі кәсіпорындардың интеграцияға және жаңалықтар енгізуге талпыныстарын 
арттырады. 

Аграрлық секторда кластерлер жүйесі арқылы интеграцияны жүзеге асырудың да өз 
орны бар. Агроөндірістік кластерлер өз қызметін келесі  үш қасиетіне  негіздейді: 

-   географиылық локализация; 
-   сала кәсіпорындары арасындағы өзара  байланыс; 
-   дайын өнім өндіруге арналған түрлі салалардың  технологиялық өзара байланысы; 
Өңдеу кәсіпорыны кластер орталығы болып табылады, оның айналасына страгегиялық 

серіктестік  туралы шарттар негізінде инфрақұрылым ұйымдары, ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілер бірігеді. 

Агроөнеркәсіп кластерінің қалыптасуы келесі үш субъектінің бірінің  ұсынуымен 
жүзеге асырылуы  мүмкін: 
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 -   жергілікті билік  органдары; 
-   ауылшаруашылық тауар өндіруші; 
-   өңдеу кәсіпорындары. 
Бірлескен жобаларды жүзеге асыру арқылы орнаған  қатысушылар арасындағы  қажетті 

деңгейдегі сенім бүгінгі күні  кластер құруға негіз болады. 
Кәсіпорындардың бірігуіне бизнесті жүргізудің кластерлі әдістерін қамтамасыз  ететін 

артықшылықтар әсерін  тигізеді.  Бұл, бірінші  кезекте, дайын ауылшаруашылық өнімін  
тұтынушыға жеткізетін тиімді тізбекті құруға, инновациялық  жобаларды жүзеге асыруға 
бағытталған  бірлескен  іс-әрекет. 

Агробизнес жүйесіндегі кластарлік  топтар барысының  жағымды жақтары: 
 -   өнімнің  бәсекеге  қабілеттілігін арттыру; 
-   ауылшаруашылық өңдеу кәсіпорындарының  шикізат ресурстарына  қолжетімділігі; 
-   келісулер бойынша  қаржылық кепілділік;  
-   айналым шығындарын кеміту; 
-   ауыл шаруашылық өндірушілері үшін тиімді өткізу жүзеге асыру  мүмкіншілігі; 
-   транзакциялық  шығындарды және т.б.  кеміту; 
Бұдан басқа, агробизнес саласында  кластерлерді дамытуға негізделген  мемлекет 

саясаты  ауылшаруашылық өндірісте  бәсекеге қабілеттілікті  арттыруға әкеледі. 
АӨК-нің  инновациялық дамуы  аграрлық саясаттың тиімділігіне, оның тез өзгеретін  

жағдайларға бейімделуіне, аграрлық секторды ұлттық басымдылыққа айналдыру қабілетіне, 
азық-түлікті әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті  қазақстандық  экспорттың негізгі құрамдас 
бөлігі деңгейінде өндіру  қабілеттілігіне байланысты. 

Агроөнеркәсіптік кешен ақаулары болса да айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді, яғни 
нарықтық қатынастар негізінде өндірістің тұрақты өсуі байқалады, еңбек өнімділігі мен 
өндіргіштігі артуда, саланың негізгі қорларын жаңарту және инфрақұрылымын қалпына 
келтіру жүргізілуде, негізгі тамақ өнімдері бойынша өзін-өзі қамтамасыз етуге қол 
жеткізілді, дәнді, майлы дақылдар, балық аулау өнімдері экспортының айтарлықтай өсуіне 
қол жеткізілді. Бірақ та мұнымен ғана шектелмей, келешекте ары қарай ауыл шаруашылығы 
саласын тұрақты дамытуды жетілдіру бойынша инновациялық іс-шараларды жүзеге асыра 
отырып, өзіндік құны төмен, жоғары сапалы өнім өндіру арқылы әлемде бәсекелестікте өз 
орнымызды ала отырып, жоғары нәтижелерге ие болсақ деймін. 

Жалпы, менің бұл тақырыпты таңдауымның себебі мені ауыл шаруашылығының 
жағдайы мен тағдыры алаңдатады және қазіргі таңда нарықтық экономикада бұл өзекті 
мәселелердің біріне айналып отыр. Осы талдауда ауыл шаруашылығының проблемалары 
түгелдей дерлік шешіледі деп ойлау қате болар, бірақ қайтсе де шешу жолдарын іздестіру 
артық болмас. 

Жоғарыда айтылғанның бәрі  қосымша жұмыс орындарын  ашатын, қоғамдық өнімнің 
мөлшерін арттыру арқылы халықтың материалдық және әлеуметтік қажеттілігін 
қанағаттандыратын әлеуметтік-экономикалық жүйені құруға  көмегін  тигізеді. 

Қорыта келе, экономикалық тұрғыда еліміздің дамыған мемлекеттер қатарына өту үшін 
жоғарғы технологиялы өнімдер нарығында бәсекеге түсе алатын жағдайға жетуіміз керек. 
Ауыл шаруашылық өндірісінің  дифференциясы, күрделілігі және оның ерекшеліктері 
инновациялық процестердің басқару әдістерінің  ерекшеліктерін, инновациялардың түрлі 
типтерінің барысын, инновацияларды талпындыруды мемлекет рөлінің артуын талап етеді. 
Сондықтан да, дұрыс таңдалған инновациялық саясат еліміздің  индустриалды-
инновациялық дамуының жетекші тізгіні ретінде болуы керек. Әрі ол отандық ғылыми 
сыйымды өндірісті дамыту мен бәсекеге қабілетті ұлттық экономиканың негізгі құралы бола 
алады. Біздің ойымызша, Кедендік одақ АӨК саласына оң әсерін тигізеді. Бұл жалпы алғанда 
еліміздің экономикасының өсуіне де ықпал етеді.  
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Еліміз егемендік алған алғашқы күннен бастап мемлекеттік басқару мен мемлекеттік 

қызметтің қазіргі заманғы тиімді жүйесін қалыптастыруға баса назар аудартады. Осы орайда 
елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы Үкімет алдына міндет етіп қойған әкімшілік 
реформасы республикамыздағы бүгінге дейін өзектілігімен танылып келе жатқан келелі 
өзгерістердің заңды жалғасы болып табылады. Ол ұзақ мерзімді «Қазақстан 2050» 
стратегиясында көрсетілген кәсіби мемлекет құру негізінде іске асырылмақ.  Реформаға 
сәйкес, мемлекеттік органдар құрылымдарын жетілдіру, шенеуніктердің жұмыс сапасына 
баға беру негізінде олардың жалақыларын ұлғайту, мемлекеттік қызмет көрсетудің оң 
сапасына қол жеткізу, сыбайлас жемқорлықтың тынысын тарылту және басқа да маңызды 
шаралар Қазақстанның әлемдік бәсекеге барынша қабілетті 30 елінің қатарына кіруіндегі 
басты  өлшемдердің бірі болып қалмақ. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылы 
жарияланған «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан 
халқына  жолдауында «Біздің міндет — Қазақстанда нарықтық экономика үшін оңтайлы 
болатын мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымының осы заманғы, тиімді жүйесін жасау, 
басым мақсаттарды іске асыруға қабілетті үкімет құру, ұлттық мүдделердің сақшысы бола 
алатын мемлекет қалыптастыру» - деп айтып өткендей саяси сипаты бойынша да, әлеуметтік 
– экономикалық жағынан да мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудамыз. [2] 

  Мемлекеттің біртұтастығы мен қоғамның бірлігі – мемлекеттік басқару тиімділігінің 
нәтижесі, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізі және халықтың әл-ауқатын арттыру 
болып саналады. Ал бұдан билік пен басқаруды  ұйымдастырудың жалпыжүйелік 
нысанының түпкі маңызы туындайды.  Мемлекеттік басқару адамдардың әлеуметтік 
қызметін және соның негізінде қалыптасатын қоғамдық қатынастарды білдіреді. Ол 
әлеуметтік ортада жүзеге асатындықтан оған қоғамның әлеуметтік құрылымының тигізетін 
ықпалы зор.  

  Мемлекеттік басқарудың тиімділік мәселесі қазіргі кездегі ғылым мен тәжірибенің 
басты назарындағы мәселелердің бірі болып табылады.Бұл мәселеге шетел және ТМД 
елдерінің ғалымдары да өздерінің ғылыми еңбектерін арнағаны белгілі. Мемлекеттік 
басқарудың тиімділігінің категориясы келесідей түсініктер арқылы анықталады: «қоғамдық 
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мақсаттар», «нәтижелер», «қоғамдық қажеттіліктер мен мүдделер». Олардың әрқайсысы 
мемлекеттік басқарудың саяси астарымен бірге  өзіндік белгілерін анықтайды. «Қоғамды 
мақсаттар» - түптеп келгенде – бұл саяси мәнді мақсаттар. «Нәтижелер» - (саясатта көрініс 
тапқан) қоғамдық қажеттіліктер мен мүдделерді қанағаттандырумен байланысты болатын 
объектілер, қызметтер, үрдістер. «Мемлекеттік ресурстар» - қоғамдық мақсаттарға сай болу 
тұрғысынан да, құқықтың негізделуі жағынан да мемлекетпен белгіленетін экономикалық, 
әлеуметтік, саяси, идеологиялық, ақпараттық капиталдары [3].  

Мемлекеттік басқарудың маңыздылығы әр кездің экомоникалык, әлеуметтік 
мәселелерін қарастыруы негізінде жүзеге асырылады. Қазіргі таңда әлемдік экономика 
қаржы-экономикалық дағдарыс салдарынан айыға қойған жоқ. Сол себепті мемлекеттік 
басқарудың тиімділігін жетелдіру барысында Н.Ә.Назарбаев 2015 жылы  Қазақстан халқына 
«Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» Жолдауында «Кезінде Ұлттық қордың не үшін 
құрылғанын қаперлеріңізге салғым келеді. Оның басты міндеті - тұрақты әлеуметтік-
экономикалық дамуды қамтамасыз ету және экономиканы сыртқы қолайсыз жағдайлардан 
қорғау. Дәл қазір біздің осы қорымызды қажетке жарататын кез келді. Қазақстан өзге 
елдердің қателіктерін қайталамай, экономикалық өсім үшін ішкі қорын барынша тиімді 
пайдалануы тиіс»-  деп тиімді басқарудың жаңа жолдарын қолға алған болатын[1]. 

  Мемлекеттік басқарудың тиімділігінің түсінігін анықтағаннан кейін тиімділік 
өлшемдерін қарастырған жөн. Тиімділік  өлшемдері басқарудың  көрініс табуының 
белгілерін, қырларын, әр түрлі жақтарын білдіреді. Оларды талдау арқылы басқару деңгейі 
және сапасы, оның қоғамның қажеттіліктері мен мүдделеріне сәйкес келуі анықталады.  

Еліміз өзінің жаңа даму кезеңіне қадам басып келеді. «Қазақстан-2050» 
Стратегиясында Елбасы Н.Ә. Назарбаев белгілеп берген басымдықтарға сәйкес мемлекетті 
басқару жүйесін одан әрі демократияландыру, жекелеген билік өкілеттіктерін жергілікті 
орындарға беру, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту, ауылдық деңгейдегі әкімдерді сайлау 
сынды көптеген игі мақсаттарды жүзеге асыруға ерекше мән беріліп отыр. Осыған орай, 
елімізде мемлекеттік қызметтің дербес даму моделін әзірлеу жұмыстары қарқын алып, заңға 
да тиісті өзгерістер енгізілді [6]. 

  Қазақстан Республикасының қазіргі таңдағы мемлекеттік басқару жүйесі 3 негізгі 
тәжірибеге негізделеді:  

 1) Кеңес Одағының органдарының ұйымдастыру және қызмет көрсету тәжірибелері 
алынған;  

 2) Алдыңғы қатарлы батыс елдерінің нормативтік шығармашылық қызметі 
қарастырылған;  

 3) Мемлекеттік басқаруды  ұйымдастырудың жеке ұлттық ерекшеліктеріне сүйене 
отырып жасалған.  

  Кеңес Одағынан бері келе жатқан басқарудың кейбір қырлары жаңартуды, 
өзгертулерді енгізуді қажет етеді. Ал Батыс елдерінің басқару жүйесін толық көшіріп алу 
біздің ұлттық менталитетіміз бен мүдделерімізге, басқару құрылымымызға және әлеуметтік-
экономикалық ортамызға сай келе бермейді.  

  Осыған орай мемлекеттік басқаруда туындайтын негізгі өзекті мәселелерге 
төмендегілерді қарастыруға болады: мемлекеттік басқарудағы бюрократиялық жүйенің 
мемлекеттік органдарда орын алуы; мемлекет пен қоғам арасында тиімді коммуникациялық 
жүйенің жеткіліксіздігі; сыбайлас жемқорлықтың орын алуы; мемлекеттік басқару 
органдарының кейбір функцияларының қайталануы.  

  Жоғарыдағы мәселелерге қатысты мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру үшін 
мынадай бірқатар міндеттерді қойып көрсетуге болады: мемлекеттік аппараттың санының 
өсуін шектеу; республикалық және аймақтық деңгейлер үшін мемлекеттік қызметкерлердің 
лауазымдық өсуінің бірыңғай ережесін, оның ішінде бірыңғай мемлекеттік қызмет жүйесінде 
кадр резервін тиімді қолдану механизмін әзірлеу; мемлекеттік қызметкерлерді әзірлеу, 
білімін жетілдіру және еңбегін бағалаудың қазіргі инфраструктурасы мен нормативтік 
негізін жасау; мемлекеттік қызметкерлерді тәртіптік және материалдық жауапкершілікке 
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тарту мен себептерін белгілеу; мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын  
aрттыру [3].  
  Осы әдістердің ішінде Қазақстан үшін ең тиімдісі «икемді күш» әдісін қолдануымыз 

керек. Себебі ол барлық ұсақ жемқорлыққа қарсы емес, ішкі саяси тұрақтылыққа қауіп 
төндіретін жемқорлықпен күрес ретінде болады. Ал қалған әдістер жемқорлықпен күреске 
бағытталған, бірақ одан толық құтылу әлем елдерінің тәжірибесі көрсеткендей мүмкін емес.  

  Қазіргі заманғы радикалды бюрократия мемлекеттік басқарудың тиімділігінің 
факторы ретінде мемлекеттік билік органдары мен қоғамдық институттардың төменгі 
буындарының бақылауында болғаны жөн. Әйтпесе басшылық лауазымдарды  өз 
мүдделерінің құралына айналдырып, тиімділікке қол жеткізуге теріс әсерін тигізеді.  

  Мемлекеттік басқару жүйесінде маңызды орынды ақпарат алмасу және өңдеудің 
жоғары технологияларын енгізу, ақпараттық нарықты ұлғайту, ақпараттық 
инфраструктураны кешенді дамыту, ішкі ақпараттан шет қалуды жою орын алып отыр. Ол 
үшін әр аймақта интернет жүйесін орнату және шетел инвесторларын тарту арқылы өндірісте 
жаңа ақпараттық технологияларды енгізу. Интернет желісі арқылы кез келген ұйым тек 
ақпарат жинап қана қоймай, сонымен қатар әлемнің кез келген нүктесінде  тұрса да 
басқаруды қиындықсыз жүзеге асыра алады [4].  

  Қорытындылай келе, бұл жоғарыдағы аталған мәселелердің шешілу жолдарын жүзеге 
асырудың нәтижесінде мемлекеттік басқарудың аса тиімді деңгейіне көтеріле аламыз. Яғни, 
шалғай аудандар мен ауылдар үшін және кез келген басқару органдарының арасындағы 
ақпарат алмасудың жедел әрі сапалы болуына, бюрократиялық қағазбастылықтың кемуіне, 
сыбайлас жемқорлықтың ең төменгі деңгейіне жетуге және мемлекеттік органдардың 
функцияларының нақты айқын бөлініп қайталанбауына қол жеткізетінімізгеа нық сенімдіміз. 
Сайып келгенде, еліміз Қазақстан Республикасының жағдайы қазіргіден де артып, мерейі 
үстем болып, бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарынан жуық арада көрінетінімізге бар 
септігімізді тигіземіз!  
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Ғылыми жетекшісі: Амренова Ғалия Қапбарқызы 

 
    Қазіргі таңда банктік операциялар және қызметтер күннен күнге артуда. Олардың ішінде 
көп тараған түрлері несиелік операциялар мен депозиттік операцияларды жатқызуға болады. 
Сонымен қатар, банктің жаңа операциялары да кең өріс алуда. Олардың ішінде 
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форфейтингтік және факторингтік операциялар жатады. Бірақ бұл операциялар Қазақстанда 
өте дамымаған. Негізінен, Факторинг – банктің тауарлар жеткізуден және қызмет 
көрсетуден, берілген несиені қайтаруды талап ету құқығын қоса алғанда басқа шарттардан 
туындайтын төлем талаптарын сатып алуы. 

   Банктік менеджмент — клиенттердің қаржылық дамуына неғұрлым қолайлы жағдай 
жасау мақсатында алуан түрлі банк қызметтерін көрсету мен онұперациялар жасау және жаңа 
нарыктар қалыптастыру үшін банктің, жекелеген орындаушылардың мүдделеріне әсер ету 
процесі болып табылады. 

   Қазақстандағы банктік қызмет аясын реттеуге бағытталған заңдардың жүзеге асу 
процессі өтпелі нарықтық кезеңдегі күрделі экономикалық реформалар мен ұзаққа 
созылатын мемлекеттік бағдарламалар ауқымында жүзеге асырылуда. Сонымен қатар 
банктік қызмет аясын реттеуге бағытталған заңдардың тек осы саланы ғана емес, сонымен 
қатар мемлекеттің қаржы, валюта, ақша-несие, жалпы экономиканың кез-келген саласына 
қатысты болатындығын естен шығармаған дұрыс. 

   Факторинг АҚШ-та шамамен 1890 жылы пайда болды. Экономикалық тұрғыда бұл 
борышты саудалау, есептік операциялардың бір түрі. 

   Факторинг – банктің тауарлар жеткізуден және қызмет көрсетуден, берілген несиені 
қайтаруды талап ету құқығын қоса алғанда басқа шарттардан туындайтын төлем талаптарын 
сатып алуы. 

   Мұндай мәміленің нәтижесінде банк өз клиентінің талабын қайта қаржыландырып 
қана қоймай, сонымен қатар төлемеу ықтималы тәуекелін өзіне қабылдайды. Өндіруші 
осының арқасында айналым капиталын алады. Факторингпен айналысатын адам фактор деп 
аталады. Ақысы төленетін (төлеу сатып алушының ақшасын алуына қарай жүргізіледі) 
факторинг және төленетін және қаржыландырылатын (соманың 90 пайызын бір уақытта 
төлеу тауарды өндіруші жеткізгеннен кейін және келесі ақы төлеу – барлық ақша 
алынғаннан кейін жүргізіледі) факторинг деп бөлінеді. Соңғы түрі қымбаттау, себебі үлкен 
тәуекелділік бар. Бірақ борышкерді таңдау құқығы факторға: банк немесе сауда үйіне 
қалдырылады. Ұлыбританияда факторинг нарығының 60 пайызынан артығы факторинг 
фирмалары арқылы жұмыс істейтін коммерциялық банктерге жатады. 

   «Факторинг» термині ағылшын тілінен алынған – делдал, агент. Факторинг – 
коммерциялық банктер (олардың еншілес фактор – фирмалары) ұсақ және орта фирмаларға – 
олардың клиенттерге көрсететін қаржылық қызметтердің түрі.       Факторинг мәні фактор – 
фирма немесе банктің клиенттен берешектерін өндіртіп алу құқына ие болуы және өз 
клиенттерінің борышкерлеріне талапты жарым-жарты төлеуі, яғни борышкердің төлейтін 
мерзімі басталғанға дейін берешектерін пайыздық мөлшерде қайтаруы. Борыштың қалған 
бөлігі мүддесі шегерілген соң борышкер өз берешегін өтегеннен кейін клиенттерге 
қайтарылады. Нәтижесінде клиент берешектерін жылдам қайтару мүмкіншілігіне ие болады, 
бұл үшін фактор – фирмаға немесе банкке белгілі бір сыйақы төлейді. Факторинг жүзеге 
асырылғанда клиент борышкерден берешектерді алу құқығын фактор-фирмаға немесе банкке 
тапсырады. Факторинг сауда операциялары сияқты пайда болды, одан кейін несие беру 
нысанасы ие болған. Банктердің факторинг операциялары мыналар: ішкі операциялары, 
мұнда жабдықтаушы және клиент (сатып алу, сату шарты бойынша тараптар), сонымен қатар 
факторинг компаниясы белгілі бір елде болады немесе халықаралық, ашық операциялар, 
борышкер факторинг компаниясының мәмілесіне қатысу туралы хабардар етілсе немесе 
жабық (жасырын) операциялар. Борышкер факторинг компаниясы не банк пайда болатын 
борыш бойынша құқықтық мирасқор болып табылатынын және төлеу оның пайдасына 
жүзеге асырылуы тиіс екендігін; жабдықтаушыға регресс құқығымен – кері талап құқығымен 
немесе құқықсыз төленген соманы; немесе белгілі бір күнге алдын ала ақы төлеу немесе 
талаптарға ақы төлеу нысанында жабдықтаушыға несие беру талабымен өтелетінін 
растайтын шотта фактураға тиісті жазу жазылу жолымен хабардар етіледі [3]. 

    Қазақстанда факторинг операцияларымен банктер, шарттық және ақылы негізде 
тауарлар және қызмет көрсету үшін есеп-қисаптарды тезірек аяқтаумен байланысты несие-
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есеп айырысу операцияларын жүзеге асырып, 1988-1989 жылдары айналыса бастады. КСРО 
Мемлекеттік банкінің келді 1989 жылғы 12 желтоқсандағы «Жабдықтаушылардың банкке 
жеткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін төлем 
талаптары бойынша төлем алуға құқықты беру бойынша операцияларды жүзеге асырудың 
тәртібі туралы» нұсқаулық хаты құқықтық негіз болады. Факторинг үшін ақы төлеу сатып 
алушыға қатысты құжаттар картотекаға енгізілсе төлемдер кезінде жасалмайтын кездері 
несие қаражатының сомасымен және оларды пайдалану мерзімдерімен және тұрақсыздық 
айыппұлмен анықталады. Факторинг ерекшелігі сол: ол тек қана мәміленің негізінде іске 
асады; қаржыландыру талап құқығымен; мәміленің ақылы болуы; ақшалай және кәсіпкерлік 
сипаты ғана бар және болашақта талап құқығы мүмкіншілігі болады. Сондықтан факторинг 
міндеттемелердің дербес түрі болып табылады. 

    «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңның 30 
бабына сәйкес қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі 
уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы бар кезде банктердің факторинг операцияларын 
жүзеге асыруға: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел 
етіп қабылдай отырып, төлем төлеуді талап ету құқығына ие болуға құқылы екенін көздейді. 

Қазіргі таңда ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг) шарты Қазақстан 
Республикасы Азаматтық Кодексінің 729-738 баптарымен реттеледі. Факторинг бойынша 
қаржы агенті ақшаны клиент билігіне береді немесе беруге міндеттенеді, ал клиент қаржы 
агентіне клиенттің осы үшінші тұлғамен (борышкермен) қатынастарынан туындайтын өзінің 
ақшалай талабын қаржы агентіне береді немесе беруге міндеттенеді не борышкерге ақшалай 
талабын клиент қаржы агентіне сонымен бірге клиенттің қаржы агенті алдындағы 
міндеттемелерін атқаруын қамтамасыз ету мақсатында беруі мүмкін. Бұл ретте факторинг 
шарты бойынша қаржы агентінің міндеттемелері клиент үшін бухгалтерлік есеп жүргізуді 
және берудің нысанасы болып табылатын ақшалай талаптарға (ақшалай талаптар бойынша 
шоттар ашу) қатысты құжаттар ұсынуды, сондай-ақ клиентке осы талаптарға байланысты 
өзге де қаржылық қызмет көрсетуді қамтуы мүмкін [4]. 

   Бұл ретте факторинг операциялары банк операциялары болып табылмайды, бірақ 
олар халықаралық саудада кең қолданылады. Халықаралық қатынастарда банктер   1988 
жылы «Халықаралық факторинг туралы» Оттава УНИДРУА конвенциясын басшылыққа 
алады. 

   Ақшалай талапты беріп қаржыландыру азаматтық-құқықтық міндеттеменің жаңа түрі, 
оның құқықтық реттелуі Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне алғашқы рет 
енгізілген. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру шарты (факторинг), жалпы ереже 
бойынша, ақылы және өзара шарт болып табылады, нақты шарттың талаптарына қарай ол 
нақты, келісімді шарт болуы мүмкін. 

Коммерциялық кәсіпорындардың мамандандырылған банк ұйымдарын несиесіне 
негізделген ақшалай талапты беріп қаржыландыру шарты сауда несиесін өзгертеді. 

Ақша қаражатының қайтарымдылық, мерзімділік және төлемділік талаптарымен 
берілуі тән банктік заем шартынан айырмашылығы сол, талап құқығын беріп қаржыландыру 
шартына банктің алушының талабы құқығын, үшінші тұлғамен (борышкермен) қандай да 
болмасын шарт бойынша қаражатты беруі талабымен беруі тән ақшаларды осылайша беру, 
әдеттегідей, мерзімділігі және қайтарымдылығымен сипатталмайды. Талапты құқығын беріп 
қаржыландыру шартының өзара байланысқан талаптары болып табылады. Талапты беру 
шартта, әдеттегідей, талап құқығын ақылы беру, ал ақшалай талап құқығы тек қана объектісі 
(нысанасы) болып келеді. 

   Факторинг қаржы нарығының пайдалы құралы болып табылады және несие 
тәуекелдерін сақтандырудың дамығандығын және дебиторлық берешек әкімшілігін жүргізуді 
болжайды. Осы талаптарда осы қызметтегі банктер үшін клиенттерді және пайданы 
көбейтуге және тәуелдікті азайтуға мүмкіндік беретін қорландыратын институттарды тарту 
бойынша агенттің рөлі анықтаушы бағытқа айналады. 

   Факторинг қызметінің мақсаты – төлеушінің төлем қабілетіне байланыссыз 
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факторингтік келісім-шартта көрсетілген мерзімде тез арада қаражатты алу болып табылады. 
   Нарық экономикасы дамыған елдердегі факторингтік компаниялардың көбіне 

еншілес фирмалары ірі банктермен бірігіп жұмыс жасайды. 
Факторинг операцияларына үш тарап қатысады: 
1. Факторингтік компания – өздерінің клиенттерінен шот-фактураны сатып алатын 

арнайы мекеме. 
2. Клиент (тауарларды жабдықтаушы, несие беруші) – факторинг компаниялармен 

келісім-шарт жасасушы өнеркәсіптік немесе сауда фирмасы. 
3. Кәспорын (қарыз алушы) – тауарларды сатып алушы фирма. 
   Факторинг мәмілесін жүзеге асырудан бұрын талдау жұмысы жүргізіледі. 

Кәсіпорыннан тапсырыс алғаннан соң факторинг компания немесе банктің фактор бөлімі 1-2 
апта ішінде клиенттің экономикалық және қаржылық жағдайын зерттейді. 

Факторинг операцияларының жүзеге асырылу негізінде факторинг туралы келісім-шарт 
жатады. Онда факторинг операцияларының мынадай жасалу шарттары көзделеді: төлем 
талабының мәліметтері факторинг операциясы бойынша сомадан төлейтін сома, өтеу 
сыйақысының мөлшері, факторинг келісім-шартын бұзу және тараптардың ойлары бойынша 
басқа да шарттар. 

Факторингтің 2 түрі болады: 
- Ауқымды (конвенционды); 
- Шектеулі (конфиденциалды). 
    Қазіргі жағдайда бұл – бухгалтерлік есеп жабдықтаулар және сатып алушылармен 

есеп айырысу, несиені сақтандыру және т.б. қамтитын клиенттерге қаржылық қызмет 
көрсетушіліктің әмбебап жүйесін сипаттайды. 

    Факторинг операциясы бүгінгі таңда отындық ақша нарығында дами алмай отыр. 
Факторингті енгізу сынағы негізінен 1988 жылы КСРО өнеркәсіп құрылыс банкімен жүзеге 
асырылып, кейіннен өзге де коммерциялық банктер факторинг операцияларын орындай 
бастады. Сөйтіп, 1990ж басындағы төлем дағдарысы факторинг қызметінің банктер үшін 
тиімсіздігін айқындап нәтижесінде отандық банктеріміз күні бүгінге дейін бұл операцияға 
салғырттық танытуда. 

Факторингтің бірегей құқықтық негізін құру үшін 1988 ж халықаралық факторинг 
туралы кез келген келісім-шарт төменде берілгендердің кемінде екеуін қамтуға тиіс: 

1. Аванс және несие беру жолымен жабдықтаушыны қаржыландыру; 
2. Төлем талаптарына жататын жабдықтаушының шоттарын бухгалтерлік жағынан 

өңдеу; 
3. Борышқорлардан ақшалай қаражат алу; 
4. Жабдықтаушыларды олардың борышқорларының төлем қабілетсіздігі жағдайынан 

қорғау. 
    Факторинг операциялары банктер және арнайы ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.  

Ол үшін банктерде арнайы бөлімдер ашылуы тиіс. 
Факторингтік операциялардың мыналар бойынша жасалмайтынын ескеру қажет: 
- Жеке тұлғалардың қарыздық міндеттері бойынша; 
- Бюджеттік мекемелердің қоятын талаптары бойынша; 
- Банктердің несиеден алынып тастаған немесе төлем қабілетінсіз деп танылған 

кәсіпорындар мен ұйымдардың міндеттемелері бойынша; 
- Кәсіпорындардың филиалдары немесе бөлімшелердің міндеттемелері бойынша; 
Факторингтің ашық және жабық түрлері болады. 
    Әлемдік тәжірибеде факторинг қызметінің мұны мынадай екі элементтен тұрады: 

оған берілген құжаттарды мерзімінен бұрын төлеу барысында алынатын комиссия және 
пайыз. Комиссия шот-фактура сомасынан белгілі мөлшерде (әдетте, 1,5- 2,5 /о) деңгейінде 
белгіленеді. Мәміленің көлеміне қарай комиссия сомасы да өсіп отырады. Факторинг ережесі 
бойынша несие үшін төленетін пайыз мөлшерлемесі ақша нарығындағы (қысқа мерзімді 
несиелер нарығындағы) мөлшерлемеден 1—2 %-дай жоғары болып келеді. 
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    Қазіргі күні отандық кәсіпорындарға қаржылық қызмет көрсету нарығында көңіл 
аударарлық жаңа тиімді қаржы құралы факторинг кеңінен таралуда. Факторинг өзінің 
кәсіпорынның қызметін дамытатын құрал ретінде танылып, қазір Қазақстанда да көптеген 
екінші деңгейдегі банктер онымен жұмыс жасап, факторингтік қызмет көрсетуде, сонымен 
бірге олармен бірқатарда фактор-компаниялар да пайда бола бастады. 

     Алғашқыда факторинг 16-17 ғ.ғ, пайда болған, оны саудагерлер өз тәжірибесіне 
алғаш енгізілген. Соңына қарай онымен сауда банктері айналыса бастаған. Басында олар 
тауар өндірушілерге өз тауарларын өткізуге, сатуға ықпал жасап отырған, содан соң олар 
тауарды өндіруші кәсіпорындардың жіберген тауарлары үшін ақшасын төлеп, тауарлы несие 
беруге көшкен, әрі қарай кейбір сауда делдалдары өз саудасын тастап, өз клиенттерімен 
қаржылық қарым-қатынасқа көшкен, яғни тауарды өндірушілерден шот-фактураларды сатып 
алып, ондағы қарыздық міндеттемені талап ету құқығына ие болды. Міне осылай 
факторингтік компаниялар пайда болған. Бірақ алғашында оларды тек қана банктік несиені 
алуға мүмкіндік болмаған жағдайда ғана қолданған. Ал қазіргі банктік қызметтің деңгейінің 
жоғары дамуы, сонымен қатар арнайы мамандандырылған несие мекемелерінің пайда болуы 
клиенттерге жоғары деңгейдегі, жан-жақты қаржылық қызмет көрсетуді дамытып отыр. 

Қазақстанда факторингті пайдаланудың объективті негіздері: 
Айналым капиталының жетіспеуі, төлемсіздік, несиелеудің жоғары тәуекелділігі 
Аналитикалық жұмысты жетілдіру қажеттілігі, қаржылық менеджментті жетілдіру 

мәмелелері, қаржыны жоспарлауды жетілдіру қажеттілігі. 
    Қорыта келе Факторингтік операция Қазақстанда кең қолданылмайды. Менің 

ойымша алдыңғы уақытта және нарықтық заманға сай бұл операция банк саласында кең 
өрліс алады. Соның нәтижесінде бұл операция түрі ең тиімді операция түріне айналады. 

    Банк дамуын жетілдіру мақсатында оның негізгі мәселесі болып сенімділігін 
қамтамасыз ететін банк дамуының стратегиясы қаралады. Бұл мақсаттарды іске асыру 
басқару жүйелерінің кешенді қарастырылуы арқылы жүзеге асырылады, олар барлық әсер 
етуші факторларына ықпалын тигізеді де, сенімділік көрсеткішінде көрініп, банк 
сенімділігіне және тұрақтылығына жетуге мүмкіндік береді. 

    Факторинг 80-жылдардың ортасында Батыс Еуропа елдеріндегі тұрақты 
экономикалың өрлеу кезеңінде кеңірек таралды. 90-шы жылдардың басында факторингтік 
компаниялар 3,6 есе өсті. Факторинг операциялардың бүгінгі көлемі (ішкі және халықаралың 
факторингті қосқанда) мынадай: Еуропа — 56%, Америка — 30%, Азия және Тынық мұхит 
жағалауындағы елдер — 13%, Африка — 1% [5]. 

Сонымен, Факторинг дегеніміз тауарларды немесе қызметтерді жабдықтаушыдан 
төлем құжаттарын сатып алуды білдіреді. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

1.[Сейітқасымов Ғ.С. «Ақша. Несие. Банктер», // Алматы -2001] 
2.[Міржақыпова С.Т.  «Банктегі бухгалтерлік есеп», // Алматы -2004] 
3.[С.Б. Мақыш «Коммерциялық банктер операциясы»] 
4.[Бурова М.Е Факторинг, // Москва, 1992] 
5.[Бабичева Ю.А Банковское дело,// Москва, 1994] 
 
 
УДК 0345.67.345.7 

Экономическое содержание финансовых рисков и их виды 
 

Абдылманап А. А. 
 Казахский университет экономики, финансов, и международной торговли МОН РК  

abdylmanap@mail.ru  
Научный руководитель Омаров К. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=abdylmanap@mail.ru


4509 

Анализ экономической литературы, посвященной проблеме риска, показывает, что 
среди исследователей существует множество мнений относительно определения риска. Это 
объясняется, в частности, многоаспектностью данного явления. Риск имеет множество 
несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ, которые обусловливают 
возможность существования нескольких определений риска с разных точек зрения. Риск - 
неопределённость, связанная со стоимостью инвестиций в конце периода [1]. Риск  - 
вероятность неблагоприятного исхода. Риск - возможная потеря, вызванная наступлением 
случайных неблагоприятных событий. Risсo на испанском означает отвесная скала. Согласно 
трактовке многих экономистов риск определяется как возможная опасность или действие 
наудачу в надежде на счастливый исход [2]. 

Риск – это экономическая категория. Как экономическая категория он представляет 
собой возможность совершения события, которое может повлечь за собой три 
экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);  нулевой; 
положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

Риск – непременная составляющая деловой жизни, а управление ими – часть той 
масштабной работы, которую любая компания ведет ради создания стоимости. Однако крах 
многих корпораций, происшедший в последние годы, свидетельствует о том, что многие 
компании не только не обладают системами адекватного управления рисками, но и плохо 
понимают характер рисков, с которыми связана их деятельность.  

Система финансовых рисков представляет собой открытую систему, 
функционирующую в условиях неопределенности в единстве закономерно расположенных, 
взаимно связанных элементов и характеризующую иерархичность, динамичностью, 
управляемость и целенаправленностью. 

Любое коммерческое предприятие, управляя собственными рисками, резервирует 
определенный капитал по возможные потери. Естественно, резервный капитал 
распределяется по рискам неравномерно в силу того, что наступление разных рисков 
приводит к различным последствиям. Не менее дискуссионной, чем понятие «риск» является 
и классификация рисков. Классификация рисков означает систематизацию множества рисков 
на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества 
рисков в более общие понятия. 

Вопросами поиска оптимальных критериев занимаются до сих пор. Так, одним из 
первых классификацией рисков занялся Дж.М.Кейнс. Он подошел к этому вопросу со 
стороны субъекта, осуществляющего инвестиционную деятельность, выделив три основных 
вида рисков [3]: 

- предпринимательский риск - неопределенность получения ожидаемого дохода от 
вложения средств; 

- риск «заимодавца» - риск невозврата кредита, включающий в себя юридический риск 
(уклонение от возврата кредита) и кредитный риск недостаточность обеспечения); 

- риск изменения ценности денежной единицы - вероятность потери средств в 
результате изменения курса национальной денежной единицы (рыночный риск). 

Подавляющее большинство зарубежных авторов выделяет следующие риски: 
- операционный риск (operational risk); 
- рыночный риск (market risk); 
- кредитный риск (credit risk). 
Подобного подхода придерживаются ведущие экономисты казахстанской экономики 

[4], аналитики систем анализа, измерения и управления рисками. 
К этим базовым рискам добавляют еще несколько вариантов, встречающихся в той или 

иной последовательности: 
- деловой риск (business risk); 
- риск ликвидности (liquidity risk); 
- юридический риск (Legal risk); 
- риск, связанный с регулирующими органами (regulatory risk). 
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Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности, которой присущи следующие основные 
характеристики: 

1. Экономическая природа. Финансовый риск проявляется в сфере экономической 
деятельности предприятия, прямо связан с формированием его прибыли и характеризуется 
возможными экономическими его потерями в процессе осуществления финансовой 
деятельности. С учетом перечисленных экономических форм своего проявления финансовый 
риск характеризуется как категория экономическая, занимая определенное место в системе 
экономических категорий, связанных с осуществлением хозяйственного процесса. 

2. Объективность проявления. Финансовый риск является объективным явлением в 
функционировании любого предприятия; он сопровождает практически все виды 
финансовых операций и все направления его финансовой деятельности. Хотя ряд параметров 
финансового риска зависят от субъективных управленческих решений, объективная природа 
его проявления остается неизменной. 

3. Вероятность реализации. Вероятность категории финансового риска проявляется в 
том, что рисковое событие может произойти, а может и не произойти в процессе 
осуществления финансовой деятельности предприятия. Степень этой вероятности 
определяется действием как объективных, так и субъективных факторов, однако 
вероятностная природа финансового риска является постоянной его характеристикой. 

4. Неопределенность последствий. Эта характеристика финансового риска 
определяется недетерминируемостью его финансовых результатов, в первую очередь, уровня 
доходности осуществляемых финансовых операций. Ожидаемый уровень результативности 
финансовых операций может колебаться в зависимости от вида  уровня риска в довольно 
значительном диапазоне. Иными словами, финансовый риск может сопровождаться как 
существенными финансовыми потерями для предприятия, так и формированием 
дополнительных его доходов. 

5. Ожидаемая неблагоприятность последствий. Хотя, как было отмечено выше, 
последствия проявления финансового риска могут характеризоваться как негативными, так и 
позитивными показателями результативности финансовой деятельности, этот риск в 
хозяйственной практике характеризуется и измеряется уровнем возможных 
неблагоприятных последствий. Это связано с тем, что ряд крайне негативных последствий 
финансового риска определяют потерю не только дохода, но и капитала предприятия, что 
приводит его к банкротству. 

6. Вариабельность уровня. Уровень финансового риска, присущий той или иной 
финансовой операции или определенному виду финансовой деятельности предприятия не 
является неизменным. Прежде всего, он существенно варьирует во времени, то есть зависит 
от продолжительности осуществления финансовой операции, так как фактор времени 
оказывает самостоятельное воздействие на уровень финансового риска (проявляемое через 
уровень ликвидности вкладываемых финансовых средств, неопределенность движения 
ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.). Кроме того, показатель уровня 
финансового риска значительно варьирует под воздействием многочисленных объективных 
и субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике. 

7. Субъективность оценки. Несмотря на объективную природу финансового риска как 
экономического явления основной оценочный его показатель – уровень риска – носит 
субъективный характер. Эта субъективность, то есть неравнозначность оценки данного 
объективного явления, определяется различным уровнем полноты и достоверности 
информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-
менеджмент и другими факторами. 

Составить четкое представление об экономической системе невозможно без ясного 
понимания, что ею движет, что является движущей силой ее бизнес- процессов. Под бизнес – 
процессом любой компании понимается отвечающая определенным параметрам 
последовательность операций по осуществлению конкретного вида деятельности со 
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специфическим результатом, обеспечением финансовой стабильности и ее устойчивости. 
Нахождение оптимального баланса между риском и доходом – это важная задача, которая 
требует решения и учитывать взаимодействие факторов количественного и качественного 
характера. На рисунке 1 представлена схема риска, являющейся основой классификации 
рисков, влияющих на деятельность компании.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Типичное представление классификации рисков 
Примечание: источник [5] 
 
Управление рисками является важным рычагом т.е. способом достижения цели в 

коммерческой деятельности, в качестве которого можно рассматривать максимизацию 
добавленной стоимости для самих акционеров. Эта добавленная стоимость для акционеров 
определяется как доходы или прибыль, которые были получены сверх минимальной 
прибыли на капитал. Минимальная прибыль на капитал – это безрисковая норма прибыли 
плюс премия за сам риск, эта премия, достаточна для компенсации риска вложений 
акционеров.  Безрисковая прибыль  вычисляется нормой прибыли на надежные активы, т.е. 
такие, на которые прибыль будет считаться гарантированной.  

До 90-х годов управление рисками осуществлялось только на уровне отдельных лиц, 
управляющих портфелем, трейдеров (микро риск-менеджмент) или в качестве 
дополнительных функций казначейства или отдела стратегического планирования. По 
некоторым исследованиям и личным опытам некоторых менеджеров подобная ситуация до 
сих пор существует в ряде казахстанских финансовых учреждений. В начале 90-х гг. в 
организации системы управления рисками в банках стал применяться подход «снизу-вверх», 
при котором все виды рисков управлялись по отдельности. Получаемые оценки для разных 
видов рисков имели разнородный характер и не могли быть сопоставимы друг с другом. При 
данном подходе не возможно было интегрировать получаемые результаты. 

С наступлением нового тысячелетия нашел свое применение иной подход – подход 
«сверху вниз». При этом подходе стало возможным получить сопоставимые оценки по всем 
видам финансового риска и агрегировать их. Под риск – менеджментом стоит понимать 
процесс управления совокупным риском утраты платежеспособности банка, выделенный 
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отдельно в рамках общего управления банком. Соответственно, являясь управленческим 
процессом, риск-менеджмент также предполагает выделение соответствующих уровней в 
зависимости от временных горизонтов: оперативный, тактический, стратегический. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Элементы системы управления риском 
Примечание: источник [6] 
 
Система управления риском реализуется через конкретные меры, которые 

осуществляются на уровне стратегического управления, уровне организационных 
подразделений или же в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при 
той или иной важной операции. 

В современных условиях для обеспечения эффективности любой финансовой или 
хозяйственной операции необходимо постоянно исследовать величину сопутствующего  ей 
риска. Оценка финансовых рисков стоится на изучении их видов, признаков, особенностей и 
специфики проявления. правильно оценивать величину риска позволяет субъектам 
хозяйствования устанавливать взаимосвязь между нею и уровнем доходности бизнеса.  
Риски в наибольшей степени соответствуют возможностям  неблагоприятного исхода, 
поэтому независимо от происхождения и сущности риска главное цель бизнеса – получение 
дохода на вложенный капитал. 
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Резюме 
Устойчивое развитие финансово-хозяйственной деятельности компаний требует 

тщательного изучения рисков. Финансовые риски имеют различные виды и признаки. 
Исследование природы рисков как фактора воздействия на показатели функционирования 
компаний способствует повышению эффективности  его управления  в современных 
условиях. 

Resume 
Sustainable development of financial and economic activity of the companies requires careful 

consideration of the risks. Financial risks are different types and symptoms. Research of the nature 
of risks as a factor affecting the performance indicators of the company contributes to the efficiency 
of its management in modern conditions. 

Түйіндеме 
Компаниялардың қаржылық-шаруашылық қызметінің тұрақты дамуы тәуекелдерді 

зерделей зерттеуді талап етеді. Қаржылық тәуекелдер әр түрлі түрлері мен белгілері бар. 
Тәуекел – компанияның қызмет ету көрсеткіштеріне әсер ету факторы. Қазіргі жағдайдағы 
тәуекел мәнін зерттеу оның тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.  

 
 
УДК 339.1 

ЖАҺАНДЫҚ ДАМУЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  ЭКОНОМИКАНЫҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ 

 
Әбжан Эльмира Ержанқызы 

elya_0105@inbox.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ экономика ғылымдарының магистрі, 
«Менеджмет» кафедрасының аға оқытушысы, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші – Жунусова А.Ж 
 
Экономиканы инновациялық жолға көшіру Қазақстанның ХХІ ғасырдағы дамуының 

баламасыз нұсқасы болып табылады. Елдің ұлттық мүдделері осыны талап етеді, әлемдік 
дамудың негізгі үдерістері осыны қуаттайды. Соңғы кездері мемлекет инновациялық 
қызметті дамыту үшін кең ауқымды шаралар қабылдауда. Алайда, мойындау керек, ин-
новация біздің экономикамыз үшін нөмірі бірінші басымдыққа айналды десек те, оның іске 
асырылуы уақыт талап еткен деңгейге көтеріле қойған жоқ.   

 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы көптеген мәселені қарастырып, шешу жолдарын 
іздеуде. Инновациялық экономика құру -  еліміздің дамуындағы ең басты бағыттары мен 
міндеттерінің бірі. Қазіргі таңда инновациялық саясатты қалыптастыруға деген ұмтылыс 
маңызды мәселеге айналды.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың алға тартып отырған  «инновациялық дамуда Қазақстанның 
өз базасын жасау қажеттігін, ең алдымен инноваторларды,  жаңа буынның технократтарын 
дайындау маңызды міндеттерді жүзеге асыру»[1]. 

Мемлекеттік деңгейде инновациялық басымдылықтарды таңдау критерийлеріне:  
- жобаның жиынтық коммерциялық тиімділігі; 
- жаңалықтардың жалпы мемлекеттік және әлеуметтік мәні; 
-  ғылыми және техникалық жаңалықтар деңгейі; 
- тиісті облыстарда өзекті техникалық және технологиялық міндеттерді шешуге 

бағыттау; 
- салааралық бағыттылық, инновациялық облыстарда жаңа технологияны дамытуға 

дайын бола білуі; 

mailto:elya_0105@inbox.ru
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-  әлемдік нарықта тауарлар мен қызмет түрлерінің позициясын күшейту; 
-  мамандармен қамтамасыз ету, санаткерлік әлуеттің өсуін ынталандыру; 
- қаржыландырудың әртүрлі көздерін тарту мүмкіндіктерін күшейту; 
-  жобаны жүзеге асырудың ұйымдастыру-басқару механизмінің болуы; 
-  қоршаған орта жағдайына әсер ету; 
-  тәуекел деңгейі жатады 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономиканың инновациялық дамуының тағы да бір маңызды құраушысы энергия 

үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру болып табылады. Қазақстанда шаруашылықтың 
барлық салдаларында энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бүгінгі таңда 
басымдылықты тапсырма болып табылады, оны шешумен энергетикалық, экологиялық және 
экономикалық мәселелер кешені шешілетін болады.  

Барлық дамыған елдер баламалы және «жасыл» энергетикалық технологияларға инвес-
тицияны ұлғайтуда. 2050 жылға қарай алғанның өзінде оларды қолдану барлық тұтынылатын 
энергияның 50%-на дейін өндіруге мүмкіндік береді. Көмірсутегі экономикасының дәуірі 
бірте-бірте аяқталып келе жатқаны анық. Адамзаттың өмір тіршілігі тек бір ғана мұнай мен 
газға емес, энергияның жаңғыртылатын көздеріне негізделетін жаңа дәуір келе жатыр. 
Қазақстан жаһандық энергетикалық қауіпсіздіктің басты элементтерінің бірі болып 
саналады. Елімізде өтетін «EXPO-2017» халықаралық көрмесінің басты тақырыбы осы 
энергия көзін үнемді пайдаланып, баламалы энергия көздерін ашуға тікелей байланысты 
болмақ.      

«Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты ҚР 
Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында: «Екі жылдан кейін 
үдемелі инновациялық индустрияландыру бағдарламасын іске асырудың бірінші 
бесжылдығы аяқталады. Үкімет индустрияландыру бағдарламасының келесі белесінің егжей-
тегжейлі жоспарын әзірлеуі тиіс. Перспективалық технологиялық бағыттарды дамытудың 
сценарийі қажет» деген еді [2].  

Үдемелі индустриялды-инновациялық даму бағдарламасы (ҮИИДБ) еліміздің жалпы 
ішкі өнімді 2015 жылға дейін 7 трлн. теңгеге дейін өсіруге мүмкіндік беретін маңызды 
құжат. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауында 
Индустриялды-инновациялық бағдарлама елімізді дамыған бәсекеге қабілетті елдердің 
қатарына қосатындығын айтқан болатын. Бағдарлама аясында ел экономикасының 
шикізаттық емес секторын арттыру, өңдеу өнеркәсібінің еңбек өнімділігін ұлғайту, сондай-ақ 
ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығын төмендету көзделгені белгілі. Осының арқасында 
халқымыздың өмір сүру ұзақтығын арттыру, табысы төмен әлеуметтік топтардың санын 
азайту және жұмыссыздық деңгейін төмендету жоспарланып отыр. Осылайша 
Индустриялды-инновациялық даму бағдарламасының еліміз үшін экономикалық және 

Ғылымның  инновациялық  қызметін мемлекеттік қолдау 
шаралары: 

Ғылым және инженерлік 
қызметкерлер үшін әлеуметтік пакет 

әзірлеу; 

Ғылымды қаржыландыру механизмінің 
негізі мемлекеттік-жеке әріптестің болуы; 

Мемлекеттің тікелей қаржылық көмегі 
күшті ссалалық ынталандыру; 

 

Шикізат саласына бағытталған 
инвестициялардың мақсатты аударымдары 
есебінен ғылымды дамыту үшін қор құру 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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әлеуметтік маңызы айрықша болып тұр. Жалпы бұл бағдарлама 2020 жылға дейінгі 
Үкіметтің ел экономикасын дамытуда бағдарға алған басты стратегиялық даму жоспары 
болып табылады [3].  

       Инновациялық экономиканың қалыптасуы Қазақстанның ХХІ ғасырдағы 
дамуының баламасыз нұсқасы болып табылады. Экономикалық дамудағы жеткен 
жетістіктер, саяси және әлеуметтік тұрақтылық Қазақстанның әрі қарай дамуын тұрақты, 
заманауи және перспективалы негізге қоюға мүмкіндік береді. 

«Инновациялы Қазақстан-2020» форумында сөйлеген сөзінде Президент Н.Назарбаев 
бізге инновациялық дамудың ұзақ мерзімді және бүтін стратегиясы қажет екендігін атап 
өткен болатын. Өз ұлтының бақытты болашағын, кемел келешегін ойлаған, төрт құбыласы 
түгел, қуатты мемлекет құруды мақсат еткен Елбасының «Интеллектуалды ұлт-2020» ұлттық 
жобасын ұсынғандағы мақсаты – жан-жақты дамыған білімді, мәдениетті, отаншыл, 
ұлтжанды ұрпақ қалыптастыру. Ұлттық жоба үш негізгі аспектіні қамтиды. Біріншісі, 
қазақстандық білім жүйесін дамытуда серпіліс жасау. Бұл қазіргі таңда білім беру үдерісіне 
айрықша назар аударуды талап етеді. Өйткені ұлттың дамуының негізі дұрыс білім ала 
білуде. «Интеллектуалды ұлт» жобасының екінші аспектісі – ғылым саласын дамыту мен 
еліміздің ғылыми потенциалын арттыру. Жобаның үшінші бағыты – қазақстандықтардың 
жаңа генерациясын қалыптастыруға бағытталған инновациялар жүйесін дамыту [3]. 

Инновация бұл – жаңа немесе жетілдірілген өнім (жұмыс, қызмет) немесе 
технологиялар түрінде іске асырылған, практикалық қызметте пайдалану кезінде сапалық 
артықшылықтарға ие әрі экономикалық және қоғамдық пайдасы бар ғылыми техникалық 
нәтиже.  

Cонымен, осы мәселелердің барлығын көтере келе, қорытындылайтынымыз 
төмендегідей. Мемлекеттің негізгі инновациялық қызметі келесі шараларды қамтуы тиіс: 

-инновациялық шаралардың экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық 
негіздерін қалау; 

-өндіріс тиімділігі мен ішкі нарықтағы тауар өндірушілердің өнімдерінің бәсекеге 
қабілеттілігін технологиялық жаңалықтар енгізу негізінде арттыру; 

-кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігін көтеру және инновациялық іс-әрекеттерді 
асыруға бөлінген мемлекеттік қаржыларды тиімді қолдану; 

-отандық инновациялық өнімді халық аралық нарықта өткізуде қолдау және 
Республикадағы өнімнің осы түрі бойынша экспорттық әлеуетті арттыру; - ғылымды 
қаржыландыру деңгейін арттыру және адами даму индексі көрсеткішін көтеру, «ақылды 
экономика» құру. 

Жаңа инновациялық саясат іске асқаннан кейін келесі нәтижелерді күтуге болады: 
- өндірістік жүйедегі ресурстарды қолданудың тиімділігін арттыра отырып, бәсекелік 

артықшылықтың ерекше түрімен ұлттық экономиканы жетілдіруде құрылымдық өзгерістер 
енгізу; 

- халықтың әл-ауқатын, өмір сүру деңгейінің жақсаруы. 
- адам капиталының дамуы, инттеллектуалды ұрпақтың қалыптасуы. 
Мақаланы Елбасының мына сөздерімен аяқтағым келеді: «Инновация дегеніміз – ол тек 

заманауи озық технологияны қолдану емес, оны ойлап табу».  
Міне, сондықтан жаһандық даму мен өзгерістерге сай озық техника мен технологияны 

ойлап табуға атсалысу – әркімнің азаматтық борышы. Ал инновациялық экономиканың 
дамуы – ол жарқын болашақтың кепілі.  

«Елу жылда ел жаңа» деген халық даналығын ескертіп кетсек, біз 2050 жылы 
«қазақстандықтар» деп аталатын мүлде жаңа ұлт болып қалыптасамыз. Бұл біріншіден, 
табиғи заңдылық .Екіншіден, экономикадағы толық өзгеру, жаңару бізді сол игілікке алып 
барады. Ең бірінші ол игілік қоғамдық сананың толық өзгеруінен басталады десек, 
қателеспеспіз.  

Қорыта айтқанда, ұлт Көшбасшысы алға қойған жаңа міндеттерді жүзеге асырып, жаңа 
биіктерге көтерілу қазақстандықтардың қолынан келетін игілік. Сондай-ақ қазақстандықтар 
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ол игілікке қоғамдық санасы, интеллектуалдық сапасы мүлде жаңарған жаңа ұлт болып қол 
жеткізеді. Бұған толықтай сенеміз. 
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Халық шаруашылығы дамуының қазіргі кезеңінде басқарудың экономикалық  әдістері 
зор маңыз алып отыр. 

Басқарудың экономикалық әдістерінің мазмұны еңбек және материал шығындарын 
мейлінше аз жұмсай отырып, мейлінше жақсы өндірістік нәтижелерге жету мақсатында 
қызметкерлердің экономикалық мүдделеріне нысаналы ықпал етуде болып табылады. 
Өндірістік ұжымдар мен жекелеген қызметкерлерге белгілі бір экономикалық тұтқаларды 
(өзіндік құн, пайда, баға, жалақы, материалдық көтермелеу қорлары) пайдалану жолымен 
ықпал ету экономикалық әдістер деп түсініледі. 

Басқарудың экономикалық әдістері – бұл адамдардың экономикалық қатынастары мен 
олардың экономикалық мүдделерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен 
әдістері. Экономикалық әдістердің тұтас жүйесі нарықтық экономика жағдайында мынадай 
міндетті істерді орындайды: реттеуші, теңгерімшібөлуші.  

Экономикалық әдістердің көмегімен тауарларды өндіру мен айырбастауда, 
тауарлардың экспорты мен импортының көлемі мен бағытында және басқа да экономикалық 
процестерде құрылымдық жылжулар реттеледі. 

Нарықты қалыптастыру мен қалыпты жағдайға түсіруде экономикалық әдістердің ең 
тиімді пайдаланылатын бағыттарының бірі – жекелеген қызмет салалары мен түрлерін 
саралау тәсілдемесі болып табылады. Бұл саралау ең алдымен экономикалық 
ынталандыруды күшейтуді талап ететін өндірістің артықшылығы бар салаларында, яғни 
басым салаларында қолданылуы керек, салық және процент мөлшерлемерінде, еңбекақы 
деңгейінде, қысқа мерзімде және ұзақ мерзімді несиетерде артықшылықтарға ие болу қажет. 

Нарықтық қатынастарды қалыптастырудың түпкі мақсаттарына қол жеткізу үшін 
микродеңгейдегі басқарудың экономикалық әдістер жүйесін әлеуметтік бағыттағы тиімді 
нарықтың талаптарына сәйкес ыңғайластыру қажет [1]. 

Басқарудың экономикалық әдістерінің бірнеше тобын бөліп көрсетуге болады. Олар: 
− шаруашылық механизімі және онық құрылымы; 
− әлеуметтік-экономикалық дамуды аймақтық басқару; 
− экономиканы дамытудағы индикативтік жоспарлауды пайдалану; 
− мемлекеттік реттеудің әдістері. 
Шаруашылық механизмі — шаруашылықты жүргізудің қағидаларына негізделген әдісі. 

mailto:jenis_93.22@mail.ru
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Бұл шаруашылық механизмі ұғымы кез келген кәсіпорындардың залалсыз қызмет істеуінің 
мәнін ашып көрсетеді. Шаруашылық механизмі ұғымына мұндай көзқарас кәсіпорындардың 
заңда белгіленген шеңберде жұмыс істеу үшін жағдай жасауды білдіреді. 

Шаруашылық механизімі, басқаша айтқанда, өндірістік қатынастар жүйесі, өндіргіш 
күштер және құрамның қондырмасы арасындағы өзара іс-қимылдарды көрсетеді деген сөз. 
Яғни шаруашылық  механизмі ең алдымен өндірушілердің, содан соң тұтынушылардың және 
жалпы қоғамның экономикалық мүдделерін ескере отырып, әртүрлі өндіріс процестерін 
жүзеге асыруға мүмікіндік береді. Өйткені бұл орайда негізгі элемент біріншісі үшін залал 
шекпеу, екікшісі үшін өнімді пайдалану тілегі, үшіншісі үшін салық алу мен гүлдену тілегі 
өлшем болады. Сонымен, шаруашылық механизмі ғалым тұрғысынан алғанда нарықтық 
мехнизмге өте жақын деуге, ал іс жүзінде оларды бір-бірімен балауға болады. Сондықтан 
экономикамыздың нарықтық қатынастарга бет алуы іс жүзінде ең алдымен жаңа 
шаруашылық механизмін  енгізілуіне байланысты. Бұл орайда мыналарға: 

− кәсіпорындардың залалсыз жұмыс істеуіне; 
− пайдасы жоқ дотациялардың тоқтатылуына; 
− басқалармен салыстырғанда, ғылыми-техникалық прогресс 

нәтижелерін енгізетін кәсіпорындардық экономикалық айқындамаларын күшейтуге, яғни 
ғылыми-техникалық прогрестің енгізілуін ынталандыруға; 

− өндіруші жөнінде де, тұтынушы жөнінде де экономикалық 
мүдде категорияларының пайдаланылуына; 

− мемлекет арқылы қоғамның экономикалық айқындамаларын күшейтуге; 
− кәсіпорындардың шын мәнінде нәтижелі жұмыс істейтін 

ұжымдарының тұрмыс деңгейін күрт көтеруіне және т. б. қол жеткізуге болады. 
Сонымен қалыпты өндіріс пен тұтынуды қамтамасыз етуге бағытталған шаруашылық 

механизмі нарықтық механизмге өтпей қоймайды деген қорытынды жасауға болады [2]. 
Басқарудың көптеген экономикалық әдістерінің арасынан өндірістің тиімділігін 

бастапқы буын деңгейіне дейін арттыра алатын әдістерді бөліп көрсетуге болады. 
Оған мыналарды жатқызуға болады: 
− экономикалық ынталандыру; 
− экономикалық тетікті шаруашылық есепке көшіру; 
− баға және баға белгілеу; 
− фирмалардың қаржылық саясаты және т.б. 
Экономикалық ынталандыру – жұмыскерлердің экономикалық мүдделерінде көрініс 

табатын өндірісті басқарудың әдісі. Оның негізін ЖҰӨ жалпы табысына қосқан үлесіне 
қарай өндірістік ұжымның және әрбір қатынасушының табыстарын қалыптастыру құрайды. 

Экономикалық ынталандыру мынадай негізгі принциптерге сүйенеді: 
− экономикалық ынталандырудың мақсаттарын қоғамды дамытудың мақсаттарымен 

ымыраластырып (келісімге келтіріп), өзара байланыстыру; 
− қоғамдық өндірістің құрылымындағы жоспарланған өзгертулерді жүзеге асыруға 

бағытталған экономикалық ынталандыруды саралау; 
− ұжымдық және жеке мүдделерді біріңғай болуын қамтамасыз ететін алғышарттарды 

жасау; 
− экономикалық ынталандыруды моральдық ынталандырумен ұштастыру; 
− кәсіпорындардың және лауазымды тұлғалардың материалдық жауапкершілігін 

қарастыратын экономикалық санкциялармен экономикалық ынталандыруды ұштастыру. 
Экономикалық ынталандырудың маңызды элементіне материалдық ынталандыру 

жатады. Ол әр түрлі формада жүзеге асырылады, оны ең алдымен әрбір жұмыскердің 
еңбекақысы түрінде және ұжымның еңбек нәтижелерін ынталандыру түрінде жүзеге асыруға 
болады. Еңбекақы материалдық тұрғыдан ынталандыратын жүйеде жетекші орын алады. 

Шаруашылық жүргізудің іс-тәжірибесінде бірігіп еңбек етуге және шұғыл міндеттерді 
қабылдап, орындауға ұжымның материалдық тұрғыдан мүдделілігін тудыратын әдістерді 
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әзірлеу әдісі маңызды мәңге ие. Экономикалық ынталандырудың көтермелеу қорын 
қалыптастырушы тетігі ұсталатын аударымдардың нормативтерін белгілеуді, қор мөлшерін 
анықтайтын әдістерді әзірлеуді қарастырады. Нақ осы бағытта ғана ол ұдайы жетілу үстінде 
болады [3]. 

Экономикалық ынталандырудың келешегі зор бағыты – ерекше сыйақы беру. 
Жұмысшыларды сыйақыландыру жоғары өнімді және жоғары сапалы еңбекке ынталандыру, 
іс-әрекеттің түпкі нәтижесін жақсарту, кәсіпорын жұмыскерлерінің өмір сапасын көтеру 
мақсатында жүргізіледі. Сыйақы, еңбек мөлшері үшін алған ақыдан ерекше. Ол қолпаштау 
сипатында болып, төмендегідей принциптерге негізделеді: 

- сыйақы беру даралық сипатта болуы тиіс: жұмысшының аймақ, цех, кәсіпорын 
жұмысы көрсеткішін жақсартуы үшін өзінің қосқан үлесі үшін беріледі; 

- сыйақы беру нақты, белгіленген мөлшерлеме мен нормативті орындағаны үшін емес, 
еңбектегі ерекше жетістіктері үшін берілуі тиіс; 

- сыйақы беру – ағымдағы (ай сайын) және жыл қорытындысы бойынша 
тағайындалады; 

- сыйақы беру жүйесі қарапайым, әрбір жұмысшыға түсінікті болуы керек.  
Мұнымен қатар сыйақы беру шарттарын шектейтін жәйттерге қауіпсіздік ережелерін 

сақтау, еңбекті қорғау, жарақаттану болдырмау, бақытсыз жағдай және еңбек тәртібінің 
бұзылуын болдырмаулар жатады [4]. 

Фирманың іс-әрекет жасауының экономикалық тетігі коммерциялық есеп әдісін 
пайдалануды ұйғарады. Бұл ұйғарымның себептері мынадай: 

• өндіру мен өткізудің пайдалы болуын қамтамасыз ету; 
• инвестицияларды бөлу және өндірісті орналастыру; 
• қаржыландыру және несие беру; 
• технологияларды дамыту және т.б. 
Орталықтандырылған тәртіптегі коммерциялық есеп аясында, сондай-ақ, мынадай 

экономикалық тұтқалар мен құралдар пайдаланылады: 
- баға белгілеу саласындағы ғаламдық саясат; 
-  өндіріс шығындары; 
-  қаржыландыру және несие беру. 
Бұл саясат тұрақты пайда алып отыруды көздейді. Ол коммерциялық есептің түпкі 

мақсаты болып табылады. 
Коммерциялық есептің ерекшеліктері, яғни ерекше жақтары (орталықтандыруды 

күшейту және өндірістік бөлімдерге дербестік беру) ең алдымен жоспарлау, бақылау 
функцияларын дамытумен әрі коммерциялық есепті осы функцияларды жүзеге асырудың 
әдісіне айналдырумен байланысты. 

Коммерциялық есеп аясында ішкі фирмалық есеп деп атауға болатына фирма ішіндегі 
қарым-қатынастардың формасы пайда болып дамиды. Бұл форма корпорация ішіндегі 
жабдықтаумен байланысты фирманың жекелеген бөлімшелерінің өзара қарым-қатынасын, 
сондай-ақ осы негізде қалыптасатын шаруашылық қатынасты бейнелейді. 

Ішкі фирмалық есеп шаруашылық жүргізудің жаңа әдісі ретінде басқарудың 
орталықсыздандырылған құрылымына ие кәсіпорындарға тән. 

Коммерциялық ішкі фирмалық есеп әдістері шаруашылық есептің біртұтас жүйесін 
білдіреді. Бұл олардың мақсаты мен міндеттерінің ортақ болуымен түсіндіріледі. Яғни, бүкіл 
фирма мен оның бөлімшелерінің алдына қойылған мақсат пен міндеттер коммерциялық және 
ішкі фирмалық есеп әдістерін шаруашылық есептің біртұтас жүйесіне айналдырады. 

Ішкі фирмалық есеп көп жағынан коммерциялық есептің элементтерін қамтиды, 
өйткені ол коммерциялық есептің мақсаттарын жүзеге асыруға бағдарланған. Ішкі фирмалық 
есептің басты айырмашылығы: ол бір ғана компанияның меншік аясында жүзеге асырылады, 
ал коммерциялық есеп – бұл есепті жүргізуге мүмкіндік беретін әрі әр түрлі меншік 
иелерінің арасындағы қарым-қатынасты бейнелейтін шаруашылық етудің әдісі 
болып табылады [3]. 
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 Қорытындылай келе баскарудың экономикалық әдістерінің негізгі мақсаты — 
кәсіпорын ұжымы мен жекелеген қызметкерлері барынша белсенділік көрсетуге 
ұмтылатындай экономикалық жағдайларды қамтамасыз ету.  

Кәсіпорындардың тиімділігін арттыру нарықтық экономика жағдайында маңызды 
болып отыр. Тиімділікті арттырудың көптеген әдістерін, құралдарын, жолдарын білеміз. 
Соның ішінде басқарудың экономикалық әдістерінің алатын орны ерекше. 

Фирмадағы еңбекті ұжымдық ұйымдастырудың негізгі мәселесі – басқарудың 
экономикалық әдістерін меңгеру, яғни ұйымды басқаруға қатысты ұжымның толығымен 
және жеке тұлғаның талаптарын қанағаттандыратын тиімділікке қол жеткізуге болатын 
экономикалық рычагтардың жиынтығы болып табылады.  

Басқарудың экономикалық әдістерінің әсері болуы үшін, ең алдымен ұйымның 
экономикалық тетіктерге көңіл аударуын қамтамасыз ету керек. Онсыз ұйымның өзін-өзі 
қаржыландыруының және құрылым бірліктерінің құқық кеңейтудің мәні болмайды. Өз 
кезегінде өзімен-өзі болу құқын кеңейту ұжымдардың шаруашылық қызметте үлкен 
еркіндікке қол жеткізуіне және жетекшіліктің экономикалық әдістеріне әкеледі: ұжым 
материалдық қорларын, алған кірістерін (табыстарын), жалақысын өздері жұмсайды және 
өздерінің экономикалық мүдделерін жүзеге асырады.  

Экономиканы басқаруды түбірінен қайта құруды жүзеге асыру жағдайында 
қарастырылып отырған әдістер өндіріс процестерін реттеу мақсатында экономикалық 
тұтқалардың жиынтығын кеңінен пайдалануды, үнемділікті (пайда, кіріс) материалдық 
нәтижелер және интегралдық көрсеткіштер деп, өндірістік қызметке баға берудің басты 
өлшемдерінің рөлін тануды, жоспар жасауда, оны мейлінше тиімді іске асырудың құралдары 
мен әдістерін таңдап алуда шаруашылық бөлімшелеріне жеткілікті дәрежеде дербестік 
беруді көздейді. 

Экономикалық әдістер жаңа мүмкіндіктерді, резервті ашуға мүмкіндік жасайды, 
нарықтық қатынастарға өту кезеңінде бұлардың маңызы өте зор. 

 
Әдебиеттер: 

1. Бердалиев К. Менеджмент: Лекциялар курсы. – Алм.: Экономика, 2005. 
2. Менеджмент, маркетинг и экономика образования / Под ред. А.П. Егоршина. – 

Новосибирск, 2001. – 226 с. 
3. http://referatkaz.kz/басқарудың-экономикалық-әдістері/ 
4. Экономикалық ынталандыру жүйесінің қағидаларын әзірлеуді сапалы 

экономикалық өсу тұрғысынан қамтамасыз ету //Халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция материалдары. - Астана: Д.А.Қонаев атындағы Университет, 2006. – 0,39 б.т. 

 
 
УДК 346.26 (574.31) 

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАXСТАН 

 
Бейсекеева Асель, Кайсаева Айгуль, Отаргалиева Динара 

aigolek_09@mail.ru 
магистранты 1 курса университета «Туран - Астана», 

Астана, Казахстан 
 
Малый инновационный бизнес является эффективным инструментом постоянного 

обновления всех элементов производственного процесса, обеспечения высокой 
конкурентоспособности продукции и услуг. Малые инновационные предприятия способны 
очень динамично и гибко реагировать на изменения потребительского спроса, новые 
предложения и перспективы и с коммерческой выгодой для себя внедрять результаты 
исследований и разработок. Они, как правило, осуществляют инновации, которые на 
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начальном этапе не требуют крупных инвестиций, а также привлечения значительного 
объема трудовых и, материальных ресурсов. 

Малый инновационный бизнес, как очень важный сегмент национальной 
инновационной системы, может сыграть особую роль в обеспечении форсированного 
индустриально-инновационного развития экономики Казахстана.  

Это с позиции большой экономики. С позиции же предпринимателя -  если 
осуществлять инновации выгодно, то инновационная деятельность может быть положена в 
основу отдельного бизнеса. Опыт ведущих стран мира подтверждает, что вложения в 
инновации – необходимое и выгодное размещение средств, а инновационный бизнес может 
приносить высокие доходы и вполне конкурентоспособен.  

В то же время, малому инновационному бизнесу характерны ряд признаков, 
отличающие его от других видов деятельности [1]: 

− разработка и продвижение на рынки новых продуктов и передовых технологий; 
− высокая доля НИОКР для создания новых конкурентоспособных продуктов и 

услуг; 
− масштабное влияние инноваций, новых изделий и передовых технологий на 

прибыль и оборот бизнеса; 
− высокая доля инвестиций в НИОКР и связанное с ними обновление производства в 

общей инвестиционной политике; 
− значительная доля научных и инженерно-технических работников в общей 

численности персонала; 
− значительная доля научного, лабораторного и испытательного оборудования в 

основных фондах; 
− высокий уровень риска, связанного с осуществлением инновационных проектов. 
Данные теоретические  вопросы посвящены проблеме ведения бизнеса в форме малого 

инновационного предприятия, малой инновационной организации или малой инновационно-
предпринимательской организации (МИПО) или индивидуального предпринимателя [2]. 

Каждый бизнес, каждое предприятие, в том числе и инновационное, проходят 
различные стадии развития хозяйственной деятельности. Можно определить общие фазы в 
их жизненном цикле каковыми являются фазы возникновения, развития, роста, зрелости и 
затухания. Для предприятий характерна циклическая повторяемость этих фаз, связанная 
каждый раз с освоением инноваций. Для каждой фазы хозяйственной жизни предприятия 
характерны определенные организационно-экономические условия, выражающиеся в 
типичных формах финансирования, характере выбираемой отрасли, ценовой политике, 
поведении на рынках, организационной структуре, масштабах деятельности, глубине 
специализации и пр. Поэтому каждому предприятию очень важно идентифицировать фазу 
своего развития, определить наиболее адекватные формы хозяйствования в каждом периоде 
своего жизненного цикла. Состав фаз жизненного цикла для инновационного предприятия и 
основных мер по обеспечению успеха его деятельности представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные направления деятельности малого инновационного предприятия в 

зависимости от фазы жизненного цикла 
 

Фазы Содержание деятельности 
1. Возникновение 1.1. Формирование инновационной идеи 

1.2. Патентная оценка идеи 
1.3. Оценка инвестиционных потребностей и финансовых 
возможностей 
1.4. Маркетинговые исследования и подготовка к учреждению 
МИПО 
1.5. Формальное учреждение МИПО 
1.6. Определение цели деятельности и разработка 
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предпринимательской концепции 
1.7. Аккредитация 

2. Развитие 2.1. Проведение и исследование разработок 
2.2. Патентование нововведения, защита авторами прав 
2.3. Маркетинговые исследования и подготовка рынков 
2.4. Технологическая подготовка производства продуктов 
2.5. Организационно-правовая подготовка производства 
2.6. Начальное производство инновационного продукта 

3. Рост  3.1. Наращивание производственной мощности 
3.2. Увеличение объема продаж 
3.3. Освоение новых рынков 
3.4. Формирование устойчивой сети поставщиков 
3.5. Совершенствование технологии, организации производства 
и менеджмента 
3.6. Увеличение численности работающих и повышение 
специализации рабочих мест 

4. Зрелость  4.1. Стабилизация поставщиков 
4.2. Модернизация и индивидуализация инновационного 
продукта 
4.3. Поиск новых рынков 
4.4. Проведение исследований и разработок 
4.5. Поиск новых сфер приложения инновационной идеи 
4.6. Модернизация предпринимательской концепции 

5. Затухание –  
Реформирование 

5.1. Модернизация производственной базы 
5.2. Сокращение производственной инфраструктуры 
5.3. Сокращение численности работающих 
5.4. Ликвидация запасов 
5.5. Продажа собственных ноу-хау, лицензии, патента 
5.6. Приобретение чужих производств, лицензий, патентов 

*Составлено на основе [3] 
 
Фаза возникновения представляет собой концептуальную стадию развития МИПО, на 

которой будущий учредитель оценивает инновационную идею, находит для нее 
потенциальную нишу на рынке и изучает возможности ее коммерческого использования. 
При концептуальной проработке инновационной идеи предприниматель определяет 
возможные масштабы деятельности в соответствии с возможностями и ожидаемым спросом, 
выбирает организационно-правовую форму МИПО, подготавливает учредительскую 
документацию и оформляет государственную регистрацию, финансирование деятельности 
на этой стадии осуществляется обычно за счет собственных средств предпринимателя или 
учредителей МИПО. Кредиты банков или средства сторонних инвесторов на этой фазе 
получить крайне трудно. Первая фаза должна убедительно доказать жизнеспособность 
инновационной идеи и определить факторы ее коммерческого успеха. 

Фаза развития предполагает первоначальную инновационную деятельность 
формальной организации, связанную с проведением дополнительных НИОКР, 
изготовлением и испытанием опытных образцов продукции, разработкой технической и 
технологической документации, организационной проработкой инновационного проекта, 
закупкой, монтажом и наладкой производственного оборудования и началом 
производственной деятельности. Это наиболее капиталоемкая фаза, требующая сторонних 
инвестиций. 

Реальными источниками инвестиций на этой стадии наряду с собственными 
средствами учредителей выступают кредиты банков и венчурный капитал. Возможными 
источниками финансирования МИПО выступают инвестиционные компании и другие 
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организации, заинтересованные в скорейшем освоении инноваций. На этой фазе МИПО 
может претендовать на некоторые льготы, предоставляемые в соответствии Законом РК «О 
частном предпринимательства» [4]. 

Объективное определение фазы жизненного цикла МИПО в каждый из периодов его 
деятельности способствует правильному выбору стратегии его развития, построению 
соответствующего менеджмента и грамотному использованию финансовых рычагов. 

В зависимости от характера возникновения и уровня проработки инновационной идеи 
выделяют три типа создания МИПО (таблица 2). 

 
Таблица 2. Типы создания малых инновационных предприятий 
 

1. Системный тип 2. Итеративный тип 3. Спонтанный тип 
Наиболее перспективный 
и конкурентоспособный 
тип, отличается идеальной 
проработанностью 
проекта, объективной 
оценкой рисков и шансов, 
детальной проектной 
проработкой организации 
деятельности, финансовых 
источников и денежных 
средств. Этот тип 
базируется на техническом 
или производственном 
ноу-хау, патенте или 
приобретенной лицензии и 
характеризуется высоким 
профессионализмом. Он 
ориентирован на 
долговременные цели 

Характеризуется 
поступательным развитием 
предпринимательской 
концепции. Он, как правило, 
связан с недостаточно 
определенной инновационной 
идеей, имеющей различные 
аспекты коммерческого 
использования. 
Предпринимательская 
концепция постоянно 
уточняется, изменяется по 
мере возникновения новых 
условий, уяснения рыночной 
ситуации и приобретения 
хозяйственного опыта 
предпринимателя. Этот тип 
связан с повышением затрат и 
более рискованными 
решениями 

Признается наиболее 
опасным, рискованным и 
дорогостоящим типом 
МИП, созданный по 
принципу «главное начать, 
а успех придет с опытом». 
Повышенные затраты в 
этом случае связаны не 
только с ошибочными 
решениями, но и с 
необходимостью  
исправления их 
последствий. Для успеш-
ного функционирования 
МИПО требуется 
системная проработка 
множества 
взаимосвязанных вопросов 

*Составлено на основе [5] 
 
Слабые и сильные стороны МИПО. С народнохозяйственной точки зрения МИПО 

является эффективным инструментом постоянного обновления всех элементов 
производственных процессов, обеспечения высокой конкурентоспособности продукции, 
работ и услуг. Они способны очень динамично и гибко реагировать как на изменения 
потребительского спроса, так и на новые предложения и перспективы, открывающиеся на 
базе результатов НИОКР. 

МИПО осуществляют инновации, как правило, не требующие значительных 
инвестиций и привлечения существенных материальных, трудовых и энергетических 
ресурсов. В то же время МИПО способны в наибольшей степени снижать социальную 
неопределенность в кризисных ситуациях, в условиях реструктуризации отраслевых 
производств, предоставляя рабочие места для квалифицированных специалистов и рабочих. 

С народнохозяйственной точки рения слабые и сильные стороны МИПО проявляются 
при их сравнении с возможной альтернативной формой инновационной деятельности 
крупных ИПО. В таблице 3 представлены наиболее важные достоинства и недостатки 
МИПО в равнении с крупными ИПО. 

 
Таблица 3. Характеристика слабых и сильных сторон МИПО в сравнении с крупными  
ИПО* 
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Сильные стороны МИПО Слабые стороны МИПО 

короткая длительность 
инновационного цикла; 
прямые и персональные контакты с 
партнерами; 
быстрое принятие управленческих 
решений; 
высокая мотивация труда; 
низкий уровень накладных 
расходов; 
гибкая реакция на научно-
технические достижения; 
динамическая ориентация на спрос 
потребителя, свободные рыночные 
ниши; 
отсутствие бюрократических  
структур в организации; 
минимальная иерархия в 
менеджменте 

низкий профессиональный уровень менеджмента; 
незначительные возможности внешнего 
финансирования, в том числе кредитования; 
ограниченные возможности диверсификационного 
профиля МИПО; 
высокий уровень риска в предпринимательской 
деятельности; 
незначительная степень разделения труда и 
специализации рабочих мест; 
ограниченные  возможности  удовлетворения 
масштабного спроса; 
персонифицированная ответственность за 
финансовые результаты деятельности; 
отсутствие синергического эффекта от совместной 
деятельности множества структурных подразделений 
МИПО 

*составлено на основе [6] 
 
Анализ слабых и сильных сторон малого предпринимательства объективно 

свидетельствует о том, что наиболее результативно сильные стороны его появляются в 
инновационно-ориентированных сферах деятельности в связи созданием и освоением новых 
изделий, технологий, материалов, систем менеджмента и его элементов, а также 
продвижением и освоением новых рынков. Несмотря на высокую степень риска, связанного 
с вероятностным характером самих инноваций, МИПО имеют по сравнению с крупными 
ИПО достаточно высокие шансы на предпринимательский успех при выполнении 
следующих условий: 

− использование стратегии, ориентированной на малые ниши рынков; 
− отсутствие жесткой конкуренции и сложных барьеров на рынке; 
− невысокая капиталоемкость производства и продвижения на рынок; 
− использование результатов базисных, пионерных исследований и разработок или 

достижений в граничных областях науки и техники; 
− возможности прямых контактов с потребителями; 
− вхождение в бизнес на ранних фазах жизненного цикла инновации; 
− возможности многовариантного использования результатов выполненных 

разработок, приложение их к различных условиям, сферам, потребностям; 
− относительная стабильность экономических условий деятельности и устойчивость 

цен на сырье, материалы, комплектующие, энергию и т.п. 
Уровень риска малого инновационного бизнеса резко возрастает при: 
− использовании стратегии, ориентированной на масштабные производства; 
− наличии жесткой конкуренции на уже освоенных рынках, требующей 

значительных затрат на рекламу и продвижение инноваций; 
− необходимости значительных начальных инвестиций в производство; 
− ориентации на сложные технические системы; 
− наличии сложных и длительных процедур испытания, апробации, лицензирования 

или сертификации инновационного продукта; 
− узкой специализации в определенной сфере и невозможности ее расширения на базе 

имеющихся достижений; 
− необходимости проведения масштабных и дорогостоящих НИОКР; 
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− сложности и высокой неопределенности сметных расчетов и экономических 
обоснований при составлении бизнес-плана, невозможности оценки или низкой 
вероятности технического, производственного или экономического успеха. 
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Сегодня в развитых странах стимулирование предпринимательства базируется на 

существующем законодательстве и контроле соответствующими институтами власти 
исполнение целенаправленных программ. В настоящее время наиболее распространены 
следующие формы государственной поддержки предпринимательства: 

 интересы малого бизнеса представлены и защищены в экономических и 
социальных программах; 

 законодательно определяются и устанавливаются к исполнению 
перспективные программы развития малого предпринимательства. 

Поддержка малого предпринимательства позволяет обеспечивать выполнение 
государственной политики, заключающейся в планировании предпринимательской 
деятельности, которое помогает обеспечивать: 

 поддержку высокого уровня занятости населения, а вместе с этим общей 
социальной стабильности и роста благосостояния населения, 

 поддержку нововведений путем финансирования инновационной продукции, 
стимулирование инвестиционных процессов [1].  

В Соединенных Штатах Америки малый бизнес органично вписан в институты власти 
посредством отдельных комитетов Конгресса, администрации по делам малого бизнеса, его 
представители входят в состав региональных ассоциаций. 

В Соединенных Штатах Америки стимулирование малого предпринимательства 
реализуется через Национальный научный фонд, созданный в 1973 году, осуществляющий 
программу научно-исследовательского развития малых инновационных фирм [2]. Фирма, 
прошедшая конкурс, для проведения начальных исследований получает на полгода 50 тыс. 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ugrasu.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fd80%2Fd807eca0969ca7a24f7fa3441d6d5936.pdf&ei=eOwUVeLeEYuxygOHyIGwBA&usg=AFQjCNFD_BrepWoy3wVOW5I7QHHh_V_1GQ&bvm=bv.89381419,d.bGQ
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долларов. После их успешного завершения она получает субсидию уже в 500 тыс. долларов. 
Вместе с этим названный выше фонд помогает сотрудничать малому и крупному бизнесу 
вместе, то есть помогает получать субсидии от крупных компаний.  

По сравнению с США в Японии еще более пристально относятся к реализации новых 
научных разработок, расходы на НИОКР в Японии в 2,5 раза выше. Важной особенностью 
национальной политики Японии является создание финансовых стимулов для малых фирм, 
находящихся на этапах научно-технического поиска. Все структуры ПМП Японии при 
координирующем взаимодействии независимой Организации поддержки малого 
предпринимательства и инновационного развития регионов Японии (Organization for SME 
and Regional Innovation of Japan) образуют государственную инфраструктуру поддержки 
предпринимательства. 

Особое внимание уделяется усилению координационного взаимодействия всех 
элементов многофункциональной инфраструктуры ПМП с целью создания более 
благоприятных условий для развития малого бизнеса при возрастании рисков внешней 
среды. 

При координации работы национальной системы ПМП активно используются 
возможности информационной системы J-Net21. Помимо этого, с помощью данной системы 
осуществляется мониторинг состояния развития малого предпринимательства, проводятся 
комплексные исследования, анализ и оценка эффективности мер государственного 
регулирования и т.п. Таким образом происходит постоянное совершенствование системы 
обратной связи государства с предпринимательским сообществом [3]. 

Франция для внедрения изобретений создала национальное агентство, которое 
компенсирует около 35% расходов малых предприятий на внедрение новой техники и около 
50% затрат на освоение новых технологий и продуктов. 

В Швеции более строгая система поощрений. Только в случае положительных научно-
исследовательских результатов данные малому предприятию кредиты возвращаются. В 
Дании действует беспроцентная ссуда сроком на три года, покрывающая 50-75% затрат 
предприятий на проводимые исследования. 

Еще одним положительным примером использования возможностей национальных 
комплексных информационных систем является государственная некоммерческая 
информационная служба China SME Online (CSMEO). Она была открыта в Китае в 2001 
году по решению правительства. 

Информационная сеть CSMEO поддерживается Национальной комиссией по развитию 
и реформированию (The National Development and Reform Commission) и обслуживает все 
регионы страны, охватывая города и большинство сельских поселений. Сайт этой службы 
представляет 58 основных рубрик и 180 тематических разделов, содержащих до 1000 
различных сообщений, что ежедневно привлекает более 200 тыс. посещений.  

Информационная сеть CSMEO предоставляет оперативную информацию об изменении 
действующих и введении в действие новых нормативных документов, о поставках и 
потребностях местных и зарубежных рынков. Сеть публикует общую информацию о 
состоянии рынка малого предпринимательства, характеризует наиболее качественную 
продукцию, производимую предприятиями. 

CSMEO сообщает о потребностях в трудовых ресурсах для малых предприятий в 
различных регионах и городах страны. Сеть дает информацию о специалистах, ищущих 
работу, осуществляет онлайн-консультации предпринимателей, оказывает широкий спектр 
образовательных и технических услуг и т.п. 

В Германии государство предоставляет финансовые ресурсы коммерческим кредитным 
организациям, кредитующим малые предприятия, с целью стимулирования 
микрофинансирования малого бизнеса. Для этого создана финансовая группа KFW Group, 
которая на 80% принадлежит Правительству Германии. Эта группа выполняет функции и 
банка развития, и агентства по финансированию экспорта, и кредитной организации. Она 
предоставляет льготные кредиты более 3 млн. малых предприятий Германии. Особенностью 
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предоставления кредитов по немецким государственным программам являются 
разработанные единые и ясные для всех правила в совокупности с типовыми принципами 
банковского кредитования, т.е. кредиты могут получить только кредитоспособные 
предприниматели, а прочие факторы во внимание не принимаются. Заявки на получение 
кредитов подаются в коммерческие банки, которые заключают с финансовой группой KFW 
договор о рефинансировании кредитов, в соответствии с которым обязуются возвратить 
предоставленные им средства.Затем государственный банк переводит деньги коммерческим 
банкам, а те, в свою очередь, предоставляют кредиты малым и средним предприятиям. 
Коммерческий банк заключает с предприятием кредитный договор, в котором указывается 
цель получения кредита, оговоренная в договоре о рефинансировании с государственным 
банком. Выплаты предпринимателей по процентам и по основному кредиту переводятся 
коммерческим банком государственному. Коммерческие банки при этом берут на себя от 50 
до 100 % ответственности  за возврат предоставленных кредитов. За услуги по реализации 
льготных кредитов коммерческие банки получают маржу. Малому бизнесу в Германии 
предоставляются следующие льготные условия кредитования: 

 низкая процентная ставка по кредитам; 
 долгосрочные кредиты (до 10 лет); 
 освобождение от выплат по кредиту в первые два года;  
 возможность долгосрочного возвращения кредита; 
 возможность долевого финансирования: за счет государственных средств 

финансируется только определенная часть бизнес-проекта, а оставшаяся часть 
финансируется за счет собственных или других заемных средств. 

Кроме финансовой помощи, немецкое государство также оказывает малому 
предпринимательству и активную информационную поддержку путем организации 
всесторонних консультаций для предпринимателей всех стадий развития бизнеса [4]. 

В Финляндии реализация государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства происходит через созданное в 1999 году ОАО «Финнвера», 100 % 
акций которого находится в собственности государства. Это акционерное общество создано 
для предоставления высокорисковых кредитов с целью содействия как развитию 
деятельности национальных предприятий внутри страны, так и их выходу на мировой рынок. 
На финансовом рынке ОАО «Финнвера» тесно сотрудничает с банками и другими 
финансовыми организациями, дифференцируя свои финансовые услуги для удовлетворения 
существующих или потенциальных потребностей предпринимателей в особых кредитах с 
повышенным риском [5]. При этом направления кредитования разрабатываются в 
соответствии со стратегическими целями региональной и промышленной политики 
государства. Решения о кредитовании принимаются на основе анализа хозяйственной 
деятельности предприятия, в котором оцениваются экономическое положение предприятия 
на данный момент, его позиция на рынке, а также общие перспективы отрасли и данного 
предприятия. Как правило, «Финнвера» выступает как соинвестор с другими финансовыми 
организациями. Разделение рисков осуществляется за счет многоканального 
финансирования, схема которого разрабатывается для каждого предприятия. 

 
Таблица 1. Основные формы кредитования малых предприятий (МП) в зарубежных  
странах 

Страна С участием деятельности государства За счет коммерческих кредитных 
организаций страны 

США 
Предоставление кредитов через 
Администрацию Малого Бизнеса 

За счет собственных средств вне связи с 
деятельностью государства. 
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Германия 

Государство предоставляет финансовые 
ресурсы коммерческим кредитным 
организациям, кредитующим МП 

За счет средств, предоставляемых 
государством, получая за свои 
посреднические услуги маржу. 

Финляндия 
Предоставление кредитов через 
государственное Агентство Finnvera 

За счет собственных средств вне связи с 
деятельностью государства. 

Китай 

Перераспределение кредитных рисков. За счет собственных средств, но риски 
кредитования минимизируются путем 
частичной передачи их государству. 

*составлено на основе источника [6] 
 
В государственной политике зарубежных стран развитие малого предпринимательства 

давно и прочно занимает ключевое, перспективное место в развитии каждого государства. 
Это видно из разнообразия предоставления возможностей малым предприятиям в каждой 
отдельно взятой стране, а также по вопросам поддержки и стимулирования развития малого 
бизнеса. Трудно передать все многообразие вариантов продвижения малого бизнеса, его 
формирование в разных отраслях экономики и развитие во взаимоотношении с другими 
разного рода организациями. Малый бизнес является платформой развития каждой страны, 
так как вбирает основную массу населения в реализацию экономико-социальных программ 
развития государства. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Бурашева Табия Ерликовна 
marso310@mail.ru 

магистрант Университета “Туран-Астана», Астана, Казахстан 
 
Инновация является результатом инновационного процесса, под которым следует 

понимать совокупность трудовых процессов по разработке, внедрению и практическому 
использованию изобретений (замыслов, идей) в деятельности предприятия. 

Инновационный процесс состоит из неодинаковых по содержанию и результатам 
стадий, каждой из которых присуши определенная самостоятельность и автономность, 

mailto:marso310@mail.ru
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наличие организационно-экономических особенностей, связанных с прогнозированием, 
планированием, финансированием, стимулированием и т.д. Поэтому для эффективного 
осуществления инновационного процесса необходимо интеграционное единство 
составляющих его стадий, поскольку дисфункция хотя бы одной из них ставит под сомнение 
результативность всего инновационного процесса. 

 
Рисунок 1 – Структура инновационного процесса 
Примечание: составлено автором на основе источника [1] 
 
В целом структуру инновационного процесса (рисунок 1) можно представить в 

следующем виде: фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-
конструкторские работы, внедрение новшества (освоение в производстве), выход на рынок. 

Важнейшей характеристикой инновационной деятельности является инновационный 
цикл. Инновационный цикл следует определять как интервал календарного времени от 
момента появления идеи до замены инновации, в которой она воплощена, нововведением, 
материализующим новые идеи.  

Исследование приведенных выше подходов к рассмотрению инновационного цикла 
позволяет высказать суждение о том, что целесообразно подразделять инновационный цикл 
на цикл создания инновации, характеризуемый временем от момента появления идеи 
(положенной в основу инновации) до начала ее использования в производстве на 
коммерческой основе, и жизненный цикл инновации, определяемый временем от момента 
внедрения нововведения в производство до его устаревания и прекращения применения [1, 
с.15-17].  

Многообразие инноваций обуславливает необходимость их обобщения и 
систематизации, т.е. определенной классификационной работы. 

Классификация позволяет проводить целенаправленную работу по реализации 
инноваций, выявлять их сильные и слабые стороны, вскрывать имеющие место резервы, 
отбирать наиболее эффективные варианты возможных решений, внедрять необходимые в 
данный отрезок времени нововведения и т.д.  

Чтобы классификация инноваций носила прикладной характер и использовалась в 
управлении инновационной деятельностью, в ее основу, следует положить такие признаки, 
как форма реализации содержания, степень новизны, характер удовлетворяемой 
общественной потребности, способность к распространению, приоритет появления, время 
реализации инновации. 

 
Таблица 1 – Классификация инноваций 
  

Критерий  Вид инноваций 
По способу удовлетворения общественных Продукты  
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потребностей Процессы  
По степени новизны Радикальные 

Ординарные  
По способности к распространению Единичные  

Диффузные  
По приоритету их появления Активизирующие  

Последующие  
От времени реализации Перспективные  

Текущие  
Инновационный менеджмент: учебник/ Фатхутдинов Р.А., 6-изд. – СПб: Питер, 2008 [2]. 

 
Инновации как принципиально новые способы удовлетворения общественных 

потребностей (таблица 1) принимают две основные формы: продукты  и процессы. 
К инновациям в форме продуктов можно отнести нововведения, воплощенные в 

средствах труда, предметах труда и предметах потребления. 
Инновации в форме процессов составляют прогрессивные изменения в 

технологических, организационных, управленческих, социальных и экономических 
процессах. Инновации в форме процессов ориентированы, с одной стороны, на улучшение 
технико-экономических характеристик выпускаемых изделий, а с другой – на создание 
условий для освоения и производства новой продукции. Следовательно, в составе инноваций 
в форме процессов могут быть выделены: 

−  инновации, ориентированные на улучшение технико-экономических характеристик 
выпускаемых изделий; 

−  инновации, создающие условия для освоения и производства новой продукции.  
В связи с этим  инновации в форме процессов могут быть расчленены на инновации по 

повышению технического, организационного, экономического и социального уровней 
предприятия.  

Инновации в форме продукта и в форме процесса взаимосвязаны и взаимозависимы.  
По степени новизны инновации можно подразделить на радикальные (базисные) и 

ординарные (улучшающие). Радикальные (базисные) инновации коренным образом 
преобразуют возможности удовлетворения общественных потребностей, поскольку их 
основу составляют принципиально новые научные знания. В отличие от радикальных, 
ординарные инновации не затрагивают научной первоосновы традиционных способов, 
приемов и методов удовлетворения общественных потребностей, а совершенствуют их 
посредством определенных количественных и качественных изменений. 

Деление инноваций на ординарные и радикальные соответствует двум главным формам 
научно-технического развития производства: 

− эволюционной, содержание которой составляют непрерывные усо-
вершенствования применяемых изделий и процессов, обеспечивающих их быструю 
адаптацию к постоянно изменяющимся общественным потребностям и новым возможностям 
производства; 

− революционной, основой которой являются ранее неизвестные 
фундаментальные знания и их практическая реализация в принципиально новых способах 
удовлетворения общественных потребностей. 

Одним из оснований для классификации инноваций является их способность к 
распространению. По этому признаку выделяются единичные (разовые) инновации, которые 
в силу своей специфики могут использоваться только в пределах одной системы, и 
диффузные инновации, природа и назначение которых позволяют тиражировать их в другие 
системы. В свою очередь, диффузные инновации могут быть подразделены на 
внутриорганизационные, реализуемые в рамках одной организации, и межорганизационные, 
применимые в нескольких организациях. 

Инновации реализуются в той или иной социально-экономической системе (общество, 



4530 

экономика, предприятие). В силу того что нельзя изменить какой-либо элемент системы без 
изменения всей системы, необходимо отметить, что инновация, направленная на изменение 
отдельного элемента системы, повлечет за собой соответствующие изменения в других 
элементах системы. В этой связи, необходима классификация инноваций по приоритету их 
появления на следующие виды: 

− активизирующие (первоначальные, инициирующие) инновации, т.е. инновации, 
вызывающие ряд других разнонаправленных нововведений; 

− последующие инновации, т.е. инновации, появление которых вызвано ранее 
осуществленными нововведениями или направлено на обеспечение условий для их 
проведения. 

Так, освоение продуктовых инноваций побуждает предприятие к внедрению 
технологических, организационных, социальных и экономических нововведений. И, 
наоборот, инновации в форме процессов создают на предприятии условия для выпуска новой 
или усовершенствованной продукции. Весьма тесная связь существует между радикальными 
(базовыми) и ординарными инновациями, которая выражается в том, что каждая радикальная 
(базовая) инновация порождает множество ординарных нововведений. Кроме того, 
возможны ситуации, при которых ординарные инновации по мере развития 
трансформируются в радикальные (базовые). Использование данного подхода к 
подразделению инноваций позволяет не только сгруппировать инновации, но, прежде всего, 
предполагает нацеленность на инновационные изменения в других элементах системы. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  
МЕН ДАМУ ЖАҒДАЙЫ 

 
Губашева Ақжарқын 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 1-ші курс магистранты 
Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Дүйсембаев А.А. 

 
Инновация – белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жаңалықтарды 

қалыптастыру, қолдану және тарату бойынша жаңа енгізілімдер, кешендік үрдіс. Жаңа 
енгізілімдердің үрдісі нәтижесінде болатын технологиялық және ұйымдастырушылық, 
ғылыми-техникалық жиынтықты инновациялық үрдіс ретінде, ал оның қалыптасуы мен 
тарату, қолдану кезеңі инновациялық цикл деп аталынады. 

Инновациялық қызмет – нарықта сатылатын жаңа немесе жетілдірілген тауарда 
аяқталған ғылыми зерттеулер және әзірлемелер, не басқа да ғылыми-техникалық жетістіктер 
нәтижесін өткізуге бағытталған және де іс жүзінде қолданылатын жетілген технологиялық 
үрдіс, с.қ. қосымша зерттеулер мен әдістемелер [1].  

Жаңа идея немесе новация жалаң ойдан материалдық нақты дүниеге айналған сәттен 
бастап ол жаңалық енгізу деген ұғымды білдіретін инновацияға айналады. 1911 жылы 
австриялық экономист-ғалым Й.Шумпетер «инновация» ұғымын ең алғаш айналымға енгізе 
отырып, оны жаңа тұтынушылық тауарларды, жаңа өндіріс және көлік құралын, жаңа нарық 
пен өнеркәсіпті ұйымдастыру формаларын енгізу мен пайдалану мақсатында туындайтын 
өзгеріс деген тұжырымға тоқтады [2]. Төмендегі кестеде, инновация ұғымына қатысты 
әртүрлі ғылыми көзқарастағы анықтамалар мен түсініктемелер келтірілген.   

Кесте 1. «Инновация» ұғымына тұжырымдамалар* 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvestnik.kazntu.kz%2Ffiles%2Fnewspapers%2F28%2F619%2F619.pdf&ei=HjnFVMGDCsX4ywPt44DgAw&usg=AFQjCNH3JBVS578Leru9Esfc46WZ60OuFg&bvm=bv.84349003,d.bGQ
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Батыс  мектептері 
П.Самуэльсон, 

Кэмпбелл, 
С.Брю 

жаңа тауарларды, жаңа өндірістік құралдар мен технологияларды, 
өнеркәсіпті ұйымдастырудың жаңа әдістерін ендіру мен қолдану 
мақсатында жасалатын және нарықтық табысқа жеткізетін өзгерістер 

Э.Роджерс, 
Р.Шумейкер 

жаңалықтың жаңалық болып ашылғаны маңызды емес, ол қолданысқа 
қанша рет енгізілсе де табыс әкелетіндігі маңызды 

Ресейлік ғалымдар 
Н.Кондратьев экономика 50-60 жылдық циклда дамиды, ал жаңа циклға көшу 

адамзат дамуының деңгейіне байланысты; даму белгілі бір биікке 
көтерілген кезде жиналып қалған идеяларды ендіру оңайға түседі 

Н.Большаков жаңа немесе қасиеті жақсартылған өнім өндірісі үдерісінің нәтижесі, 
сондай-ақ өндіріс шығынын азайтатын және әлеуметтік жағдайды 
өзгертетін жаңа техника мен технологияның ендірілуі 

Ю.Иванова жаңалықтарды енгізуге қатысы бар зерттеу, дайындық және ендіру 
жұмыстарының қосынды қызметі 

Қазақстандық ғалымдар 
У.Баймұратов белгілі бір саланың қызмет тиімділігін арттыру, жаңа қуат көздерін 

табу, жұмыс ұйымдастыру әдісі мен қаржы, сауда немесе әлеуметтік-
саяси институттар қызметін дамыту 

Д.Мұқанов нарықтағы жаңа өнім түрінде жүзеге асқан қызметтің нәтижесі 
С.Әбдіғаппаров

а 
ғылыми негізделген идеяларды іске асырушы субъектілерді зерттеу, 

дайындық және енгізу жұмыстарын нарықтық және мемлекеттік 
реттеулер арқылы қоғам өмірінің деңгейін көтеруге бағытталған 
мақсатқа жету үрдісі  

[3] әдебиет көзінен құрастырылған 
 
Осы сипаттамаларды қарастыра келе, кәсіпкерлік үшін инновацияның ролін атап өтуге 

болады. Кәсіпкерліктегі инновация -  тұтынушылардың қандай да бір (жаңа) қажеттілігін 
қанағаттандыруда бұрын-соңды кездеспеген жаңалықпен сипатталатын, жаңа үлгідегі, жаңа 
технологиялық сипаттамамен, т.б. жаңа өзгерістерді қолдану арқылы тауар, өнім өндіру,  
қызмет ұсынумен байланысты үрдіс.  

Идеяның инновацияға айналу құбылысын оның даму кезеңдері тұрғысынан қарастыру 
инновациялық үрдісті сипаттаса, ал оның өзге үрдістерден ең басты айырмашылығы нақты 
нәтижеге жетушілік болып саналады. Төменде инновациялық үрдістің сызбалық нұсқасы 
көрсетілген.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4532 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1. Инновациялық үрдістің кезеңдері мен жалғасымдылығы* 
*[3] әдебиет көзінен құрастырылған 
 
Инновациялардың ішінде ғылыми сыйымдылығы мол, яғни жаңа білімді қажет ететін  

инновациялар ерекше орын алады. Олар мүлдем жаңа білімді қажет ететіндіктен бір жағынан 
адамзаттың көзқарасын өзгертіп жіберуге дейін мүмкіндігі бар, екінші жағынан өндіріске 
енгізуі әдетте ұзақ уақытты қажет ететіндіктен оларда сәтсіздікке ұшыраушылықтың 
ықтималдылығы жоғары.  

Инновациялық қызметтің түп негізін қалаушы жаңа енгізілімдер саналады, оның 
жіктелімін қаарстырсақ, төмендегі кестеге (2 кесте) назар аударйық.  

Инновацияға байланысты кәсіпкерліктің екі моделін қарастырамыз: 
− классикалық модель – дәстүрлік, репродуктивтік, ескішілдікке негізделген 

кәсіпкерлік. 
− инновациялық модель – жаңалыққа, үнемі жаңа үлгіде дамушылыққа негізделген 

кәсіпкерлік. 
Жаңашылдық дәрежесіне байланысты инновацияны базистік, жақсартушы және жалған 

инновация ретінде сипаттаймыз. 
− Базистік инновация техниканың даму бағыттары және жалғасымдығын 

қалыптастыру үшін негіз болатын ірі тапқыр ойларды іске асырады. 
− Жақсартушы инновация ұсақ және орта тапқыр ойларды ендірумен және де ғылыми-

техникалық циклдың тұрақты дамуы мен таралу стадиясында басымдылық танытады. 
− Жалған инновация ескірген техника мен технологиялардың бір бөліктерін 

жақсартуға бағытталған. 
Пайда болу себептеріне байланысты инновация екі түрге бөлінеді: 
− реактивтік инновация – фирманың тіршілік етуіне бағытталған, және де 

бәсекелестермен іске асырылатын радикалдық инновацияның өзгерістеріне ықпал ретінде 
пайда болады; 

− стратегиялық инновация – ескертпелік сипатта болып, келешекте елеулі бәсекелестік 
басымдылық алуға бағытталады. 

Инновациялық үрдістердің дамуына әртүрлі факторлар тобы әсер етеді: экономикалық, 
техникалық, саяси, құқықтық, ұйымдастырушылық-басқару, әлеуметтік-психологиялық, 
мәдени. 

Идея, жаңа ой-
пікір (ғылыми-
зерттеулер 
жұмыстары, 
әзірлемелер, т.б.) 

Идеяның іске 
асырумен 
байланысты 
тәжірибелік-
жобалық 
жұмыстар, 
ізденістер 

Тәжірибелік жұмыстарды 
нақтылыққа ауыстыру, дайын 

өнімнің (қызметтің, 
тауардың) жобасын, 
эзкиздарын алу, т.б. 

ИННОВАЦИЯ 
 (жаңа өнім, тауар, қызмет, жаңа әзірлеме, жаңа идеялар, жаңа өзгерістер, 

жаңалықпен сипатталатын құбылыстар, т.б.) 

Нарыққа шығару, енгізу, нәтижесін қадағалау 
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Кесте 2. Жаңа енгізілімдердің жіктелінуі* 
 

Жіктелу белгілері Жаңа енгізілім түрлері 
Түп негізділік (радикалдық) 

дәрежесі бойынша (жаңалығы, 
инновациялық потенциалы, 
техникалық шешімдердің 
ерекшелігі және т.б.) 

Түбірлік (пионерлік, базалық, ғылыми, т.б.),  
қарапайым (ойлап табу, жаңа техникалық 
шешімдер), жетілдірілген (модернизация) 

Қолдану сипаты бойынша: 
Өнімдік Өндіріске және жаңа өнімдерді қолдануға 

бағытталған 
Технологиялық Жаңа технологияларды қалыптастыру мен 

қолдануға бағытталған 
Әлеуметтік Жаңа құрылымдардың қалыптасуы мен қызмет 

етуіне бағытталған 
Кешендік Бірнеше өзгерістерді бірлігін қамтамасыз етуші 
Нарықтық Жаңа нарықтарда өнімдер мен қызметтерге 

деген қажеттіліктерді қанағаттандыру 
Пайда болу көздері бойынша Өндіріс қажеттілігі, нарық қажеттілігі және 

ғылым мен техниканың дамуымен байланысты 
жаңа енгілізімдер 

Қоғамдық өндірістегі ролі 
бойынша 

Тұтынушылық және инвестициялық 

Масштабы бойынша (кешенділік) Күрделі және қарапайым 
Бағдары бойынша өндіруіш не тұтынушы ұшін, қоғам үшін, 

жергілікті нарық үшін. 
[3] әдебиет көзінен құрастырылған 

Бұл факторлар кәсіпкерліктегі инновациялық қызметтің дамуына, біреулері кедергі 
болуы мүмкін. Экономикалық, технологиялық факторлар тобында кәсіпорынның 
инновациялық қызметіне қажетті қаржылық ресурстар, материалдық-техникалық құралдар, 
прогрессивтік технологиялар, шаруашылықтық және ғылыми-техникалық инфрақұрылымдар 
жағымды әсер туғызса; инвестиция үшін қажетті қаражаттардың жетіспеушілігі, 
материалдық базаның жарамсыз болуы, ағымдық өндіріс мүдделерінің басым болуы 
жағымсыз сипатты туғызады. 

Инновациялық жүйенің табысты қызметі үшін инновациялық бөлімнің жаңа өнімді 
әзірлеуші (маркетингтік бөлім, даму бөлімі және т.б.) бөлімдермен өзара тығыз 
байланыстары болуы керек.  

Кез келген компаниядағы инновация көзі ретінде адамдар саналады. Тіптен, қарапайым 
қызметкердің өзі, қызметінде қандай да бір жағымды өзгерістерді жақсартуға болатындығы 
турасында ой-пікірлер қалыптасатыны сөзсіз. Бірақта, көптеген ой-пікірлер тек идея ретінде 
қалып, ал кей уақытта шиеленістік жағдайды туғызатын себептер болуы мүмкін. Тиімді 
инновациялық жүйені құру үшін идеялардың қайдан пайда болатыны турасында нақты 
түсінікті қалаптастыру қажет. Мысалға, ол келесі көздерден қалыптасуы мүмкін:  

− Тікелей компания қызметкерлерінен; 
− Тақырыптық әдебиеттерді зерттеу нәтижесінде;  
− Басқа компаниядардың бизнесті ұйымдастыруын бақылау нәтижесінде; 
− Кеңес берушілер жұмысы нәтижесінде. 
Әлемдік деңгейде еліміздің мерейін үстем қылатын экономикалық жағымды 

нәтижелерге қол жеткізу бүгінгі таңдағы еліміздің басты мұраты болып саналады. Осы 
себептен, экономикамызды серпіндікпен дамытатын, оған тың күш беретін, ұзақ мерзімді 
тұрақтылықта жандандыратын күшті әрі жаңа механимздер қажет.   

Жалпы біздің мемлекетте инновация және венчурлік бизнес саласында 2002 жылдың 3-
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ші шілдесінде қабылданған «Инновациялық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 
[4] мен 2002 жылдың 24 маусымында қабылданған «Кешендік кәсіпкерлік (франчайзинг) 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының қабылданып, қызмет ететінін атап өткен жөн [5]. 

Бұл заңдарда мемлекеттік инновациялық саясатын іске асырудың негізгі қағидалары, 
бағыттары және формалары анықталған. Осы заңнамалар мен басқа да құқықтық актілер 
бәсекеге қабілетті, жоғарғы технологиялық өнімдердің әртүрлі саласын қамтитын ұйымдар 
мен мекемелер тобының құрылуын қамтамасыз етеді.   

Осы мақсатқа қол жеткізу мақсатында келесі міндеттерді шешу керек: 
− ғылым мен техника жетістіктері негізінде әлеуметтік-экономикалық дамушылықты 

қамтамасыз ететін жағдайларды қалыптастыру мен инновациялық қызметті мемлекеттік 
қолдау әдістері мен формаларын анықтау; 

− инновациялық қызметті дамыту мен инновациялық қызмет субъектілері мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз етуші нормативтік-құқықтық базаны қалыптастыру; 

− инновациялық қызметтер субъектісіне және де инновациялық инфрақұрылымды 
қалыптастыруға, яғни, инновациялық қызметті іске асыру үшін жұмыстарды орындаушы 
және қызметтерді атқарушы ұйымдар жиынтығына мемлекеттік қолдауды көрсету; 

− экономиканың жаңа жоғарғы технологиялық секторларын қалыптастыру мен 
экспорттық бағытталған өндірістерді құру мен жаңғыртуды жүргізу; 

− инновациялық қызметке шағын және орта бизнес субъектілерін тарту; 
− ғылым, білім, өндіріс және қаржылық-несие саласының өзара алмасуын қамтамасыз 

ету;  
− инновациялық қызмет, ұлттық мүдде мен санаткерлік меншікті қорғау саласында 

халықаралық ынтымақтастыққа әрекеттесу. 
Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау ҚР заңнамасына сәйкес келесідей негізгі 

формаларда жүргізіледі [6]: 
- инновациялық даму мен инновациялық бағдарламаларды әзірлеу  басымдықтарын 

анықтау; 
- мемлекеттік инновациялық саясатты іске асыру үшін инвестицияларды тартуды 

қамтамасыз ететін қажетті ұйымдастырушылық-экономикалық шарттарды құру; 
- инновациялық инфрақұрылымдарды қалыптастыру; 
- мемлекеттік бюджеттен мақсатты түрде қаржыландыру; 
- бәсекеге қабілетті өндірістерді құрудағы мемлекеттік қатысушылық; 
- мемлекеттік тапсырыс бойынша құрылған инновациялық нарықтың кепілденген 

нарығын қамтамасыз ету; 
- отандық инновацияларды жылжыту. 
Мемлекеттік инновациялық бағдарлама келесілерді қарастыруы керек:  
- ел экономикасы үшін стратегиялық мәнділікті иемденетін инновацияны құру кезінде 

инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау; 
- инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру мен дамыту; 
- инновацияны тұтынушылар мен өндірушілердің бірлік ақпарттықжелісі мен 

мәліметтер банкісін ұйымдастыру; 
- инновациялық қызмет субъектілерін ынталандыру бойынша нормативтік-құқықтық 

актілерді әзірлеу. 
Инновациялық қызметті қаржыландыру келесілердің есебінен іске асырылады: 
- инновациялық қызмет субъектілерінің меншіктік қаражаттары; 
- республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары, инновациялық қор 

қаражаттары, мемлекеттік нақты гранттар. 
Осы бағдарлама мен стратегиялық бағыттағы маңыздылықтар жалпы кәсіпкерліктің, 

оның ішінде, отандық шағын бизнестің салалық құрылымының материалдық өндіріс, ең 
алдымен, өңдеу өнеркәсібіне қарай  прогрессивтік өзгерісіне бағытталыну қажеттілігін 
ескеру керек.  

Аталынған мақсаттарға қол жеткізу келесі міндеттердің шешімін қарастырады: 
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- инновациялық және ғылымды қажетсінетін венчурлік өндірістерді дамыту; 
- нарықтық және өндірістік инфрақұрылымдарды дамыту; 
- бизнес-инкубаторлар желілерін, кәсіпкерлер мен технопарктер орталықтарын құру; 
- франчайзинг негізінде ірі және орта кәсіпорындардың өзара пайдалы шоғырланған 

байланыстарын жайғастыру. 
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Все чаще первые лица государства говорят о необходимости  изменения модели 

организации производства, снижении затрат и увеличении производительности труда, и это в 
условиях кризиса жизненно необходимо. Добиться подобных целей вполне возможно, 
используя концепцию бережливого производства. 

Термин «Бережливое производство» («Lean production») был введён в научный оборот 
Джоном Крафчиком в книге «Машина, которая изменила мир», которая вышла в 1990 году. 
Однако истоки зарождения философии бережливого производства восходят к началу 
двадцатого века. В 1913 году Генри Форд создал первую в мире модель производственного 
потока, в основу которого легло передвижение обрабатываемого изделия между процессами 
с использованием конвейера. Несмотря на то, что предпосылки были еще в 20-х годах, в 
полной мере сформулировали и стали использовать бережливое производство в компании 
«Тойота» в Японии. 

В настоящее время, основываясь на мнениях отечественных и зарубежных 
специалистов можно сформулировать определение бережливого производства, как 
современной концепции организации производства, направленной на осознание ценности 
продукции, сокращения различных видов потерь (муда), с помощью внедрения новых 
производственных и управленческих технологий, постоянное совершенствование основных 
и вспомогательных процессов, в итоге обеспечивающей долговременную 
конкурентоспособность организации. Виды муды, которые не добавляет ценности 
потребителю: перепроизводство, ожидание, лишняя транспортировка, излишняя обработка, 
избыток запасов, лишние движения, дефекты (позднее, был выделен еще один вид потерь - 
неиспользованный потенциал персонала). 

Рассмотрим, несколько примеров применения инструментов бережливого производства 
в различных отраслях экономики. Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» 

http://www.zakon.kz/
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является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Республики 
Казахстан и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с 
собственным углем, железной рудой и энергетической базой.  

Старт программе 5С на предприятии был дан в июле 2010 года, внедрение сразу было 
выделено в отдельный проект. Инициатива внедрения принадлежала руководству комбината, 
эти люди имели опыт работы на различных металлургических предприятиях и хотели 
сделать предприятие максимально похожим по состоянию культуры производства на 
европейские заводы АрселорМиттал. В этот период была создана группа по внедрению 
системы 5С, обеспечивающая централизованный подход к процессу внедрения. 

На начальном этапе была проведена работа по разграничению производственных 
территорий и закреплению их за цехами комбината, а также разделение внутрицеховых 
территорий, сделали первичную оценку состояния производственных площадок, затем 
сформировали программу действий. В целях максимального вовлечения персонала было 
проведено обучение методике 5С руководителей цехов, производственных служащих и 
членов рабочих групп (1092 человека). При реализации начального этапа возникли 
проблемы, одна из них это правильное донесение информации до сотрудников и убеждение 
их в будущих положительных изменениях. Ключевым решением в тот период стало создание 
несколько показательных объектов, так называемых «пилотных» участков, где внедрены все 
пять шагов системы 5S, чтобы каждый человек мог прийти и убедиться, что и на его рабочем 
месте может быть так же. 

Первый этап системы 5С – сортировка. Она оказалась для предприятия довольно 
трудоемким и сложным процессом – настолько много неиспользуемого оборудования и 
материалов скопилось за долгие годы работы предприятия. Часть этого оборудования 
морально устарела и не использовалась в технологическом процессе, другую часть 
составляло неисправное оборудование, ремонт которого просто нецелесообразен. К примеру 
с участков доменного цеха (рис. 7 и рис. 8) было утилизировано более 4000 тонн 
металлолома.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параллельно в цехах начались работы по систематизации (второй этап), основная 
задача которого рациональное размещение оборудования и материалов на рабочих местах, в 
результате чего, во-первых, можно быстро найти любую необходимую деталь, материал или 
инструмент и, во-вторых, наладить точный учет резервных запчастей. Получается, что 
времени на поиск нужной детали практически не требуется, время, затраченное на лишние 
перемещения рабочего, тоже уменьшается, соответственно, работа должна стать 
производительнее. 

Далее, согласно разработанной программе, сотрудники «АрселорМиттал Темиртау» 
приступили к реализации мероприятий третьего этапа системы – содержание в чистоте – 
очистке, покраске, визуализации зон складирования, мест расположения оборудования, 
проходов. Плюсы тут тоже очевидны: чистое, окрашенное оборудование облегчает 

Рисунок 8. Территория доменного цеха  
«после» 

 

Рисунок 7. Территория доменного 
цеха  «до» 
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выявление каких-либо отклонений или неисправностей в его работе, а визуальная разметка 
дисциплинирует персонал и помогает обеспечить размещение необходимых материалов на 
своих местах.  

Что касается четвертого этапа – стандартизации – на каждом рабочем месте, совместно 
с персоналом, были разработаны визуализированные документы, где расписаны действия 
персонала по поддержанию достигнутого состояния (перечни загрязнений, порядок уборки, 
схемы мастерских, ремонтных площадок). Эта информация была размещена 
непосредственно на рабочих местах.  

Пятый этап – совершенствование – по мнению предприятия, может длиться 
бесконечно. То, что на первых шагах считается приемлемым и хорошим результатом – еще 
не финиш. Процесс совершенствования не остановится, пока сотрудники будут снова 
пытаться что-то изменить, переделать, улучшить.  

На сегодняшний день в каждом производственном подразделении «АрселорМиттал 
Темиртау» организована деятельность по внедрению и поддержке системы 5С. Результаты 
внедрения анализируются на очных рапортах и оперативных совещаниях генерального 
директора с руководителями цехов и топ-менеджментом. Таким образом, в процесс вовлечен 
весь персонал комбината – от рабочего до генерального директора. При проведении аудитов 
предприятие уже на основе своего положительного опыта разрабатывает и внедряет 
мероприятия по дальнейшему улучшению рабочих мест. [1,2] 

Применение инструментов бережливого производства в производственной сфере 
может дать предприятию такие результаты, как снижение затрат на ремонт, условно-
постоянных затрат, увеличение объемов производства, увеличение производительности 
труда, снижение или отсутствие претензий от заказчиков по качеству выполненных работ и 
даже обеспечение единоразовой финансовой прибыли предприятию. 

В сфере услуг инструмент 5C был использован на примере оказания гостиничных услуг 
в общежитии гостиничного типа №15 НИ ТПУ для совершенствования процесса заселения 
клиентов.  

На первом этапе, был проведен анализ существующего порядка осуществления 
процесса – проведен осмотр рабочего места администратора, сделан эскиз помещения, 
расстановки мебели, фото рабочего пространства,  а так же построена диаграмма потока 
(рис. 13), определены движения администратора при реализации процесса.  

После этого проходило обсуждение предполагаемого плана и назначение дня для его 
реализации (рис. 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Для внедрения системы 5C в сфере услуг на примере гостиницы, были выделены 
стандартные этапы. 

1. Снять замеры рабочего места работника для составления точного плана; 

Рисунок 13. Диаграмма потока до 
применения системы 5С 

Рисунок 14. Диаграмма потока 
после применения системы 5С 
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2. Составить план помещения; 
3. Составить предполагаемый план применения 5C; 
4. Определить необходимые ресурсы для реализации мероприятий 
5. Обсудить его с работниками, внести поправки; 
6. Реализовать 5C с учетом поправок; 
7. Провести беседу с работниками после применения 5C, в случае возникновения 

неудобств, исправить их, не отклоняясь от первоначального плана; 
8. Провести аудит метода 5C. 
Для обеспечения стабильности полученного результата - постоянства чистоты и 

порядка – считаем необходимым, с одной стороны, стандартизовать внедряемые процессы и 
принимаемые меры, с другой стороны, регулярно проводить операционный аудит, 
результаты которого учитывать в системе вознаграждения.  

При внедрении системы 5C были выявлены следующие проблемы, которые могут 
являются типовыми при внедрении данного инструмента: 

1. Работники могут не понимать смысл каких-либо изменений и воспринимать их 
настороженно, обычно относятся ко всему критично; 

2. Первоначальный план организации рабочего пространства может не 
воплотиться, если не учесть все нюансы помещения, (например, не удалось поставить шкаф 
в соответствии с предварительным планом, поскольку его расположение ухудшало 
освещенность помещения администратора); 

3. Недовольства со стороны работников по поводу не учета его пожеланий после 
внедрения 5C, так как именно работник использует свое рабочее место и, в результате, у него 
могут возникнуть проблемы с 5 шагом системы 5С; 

4. Использование оптимизированного варианта создает дополнительные 
проблемы у персонала при использовании (при этом случае оптимизированный вариант 
создал  доступ клиентам в зону администратора).   

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на возникающие проблемы, 5C помогло 
оптимизировать рабочее место администратора, что дало следующие результаты: 

• Расстояние, которое проходил администратор при обслуживании 1 клиента, до 
применения 5C равнялось 55,2 метра, после применения – 20,7 метров (снизилось больше, 
чем в 2 раза); 

• Время, за которое проходил администратор при обслуживании 1 клиента до - 1,1 
минуты, после - 0.6 минут (также сократилось в 2 раза) (рис. 14). [3]                                                                  

Данные результаты были получены лишь при использовании одного инструмента 
бережливого производства и снизило уровень временных затрат на обслуживание конечного 
потребителя без привлечения дополнительных ресурсов.  

Изначально инструменты бережливого производства использовались в 
производственной сфере, но со временем подход был адаптирован к условиям различных 
отраслей. Сейчас, среди компаний применяющих бережливое производство, можно 
встретить как промышленные, крупные предприятия, так и малые предприятия, организации 
сферы услуг, финансовой сфере, образовании, медицине (в этой сфере систему называют 
Бережливое здравоохранение), в офисе (Бережливый офис) и т.д.  

Причем по некоторым отраслям можно привести результаты успешного внедрения и 
использования бережливого производства на отечественных предприятиях:  

• Металлургия: сокращение цеховых запасов до 70%, годовой рост производительности 
труда на 35%, сокращение времени переналадки оборудования на 83%; 

• Машиностроение: сокращение времени прохождения заказа за месяц в 3 раза, 
сокращение незавершенного производства в 4 раза, рост эффективности потока в 10 раз, 
сокращение времени выполнения заказов в 15 раз; 

• Энергетика: сокращение общего времени выполнения процесса до 55%, сокращение 
стоимости бизнес-процесса до 50%, снижение затрат на информационный обмен до 40%, 
снижение объема отчетности на 35%, рост эффективности потока на 10%, сокращение 

http://www.orgprom.ru/resheniya/lean_v_metallurgii.html
http://www.orgprom.ru/resheniya/lean_v_mashinostroenii.html
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сроков подготовки договоров в 3 раза; 
• Химическая и нефтехимическая промышленность: повышение производительности 

линии до 37%, увеличение объема выпуска до 12%, сокращение расчетов по финансовому 
планированию до 40%, сокращение процесса планирования продаж и производства до 76%; 

• Приборостроение: увеличение объема выпуска продукции на 12% за год, сокращение 
количества дефектов на 16% за год, сокращение времени цикла изготовления до 25%, 
сокращение запасов незавершенного производства в 2 раза; 

• Легкая промышленность: увеличение объема выпуска продукции до 12%; 
• Строительство: сокращение времени цикла производства за месяц до 24%, 

сокращение времени проектирования до 37%; 
• Транспорт: сокращение времени цикла до 67%, сокращение времени ремонта 

оборудования в 2 раза, рентабельность инвестиций на начальном этапе программы 8,5:1; 
• Офис, сфера услуг: сокращение времени выполнения заказа в 6 раз, снижение 

переработок персонала до 40%; 
• Разработка продукции: рост скорости разработки и внедрения нового продукта 

до 30%, сокращение цикла проектирования до 50%, сокращение времени процесса 
проектирования и подготовки производства конкретного изделия в 2 раза. [4] 

В какой бы сфере не применялся подход бережливого производства, везде он требует 
некоторой адаптации под конкретные условия. Тем не менее, его применение в любой 
организации позволяет добиться существенного повышения эффективности работы и 
сокращения потерь. [5] 

Подводя итог, отметим, что идеи и методы бережливого производства могли бы 
сыграть значительную роль в трансформации всех отраслей российской экономики, 
несмотря на то, что бережливое производство это изначально производственный инструмент, 
и помочь приблизить её к уровню современных развитых стран, позволить предприятиям 
выжить в условиях кризиса, обеспечив условия для дальнейшего успешного развития. 
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Продовольственная безопасность страны является важным составным элементом 

системы национальной безопасности и в этом качестве характеризует экономическую 
устойчивость и политическую независимость государства, его способность обеспечивать 
элементарные первичные потребности своих граждан без ущерба национально-
государственным интересам.[1,с.25] 

Продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди физически и 
экономически имеют возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные 
продукты питания, соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и 
позволяющие им вести активный и здоровый образ жизни.   

Продовольственная безопасность является необходимым условием физического 
выживания населения страны, сохранения ее государственности и суверенитета.  

Понятие продовольственной безопасности имеет два аспекта: социально-экономический 
(способность государства обеспечивать потребности населения в продуктах питания) и 
политико-экономический (способность мобилизовать внутренние ресурсы и 
агропромышленный потенциал страны для обеспечения этих потребностей). [2,с.49] 

Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие является 
базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания населения 
характеризует уровень ее экономического развития в целом, поскольку, как известно, 
производство продуктов питания было, есть и будет самым первым условием 
непосредственных производителей и всякого производства вообще, а уровень обеспечения 
населения продовольствием рассматривается как важнейший фактор и определяющий 
критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности экономической структуры и 
государственного устройства страны. 

Недостаточность продовольствия возникает по причине стихийных бедствий, 
вызванных природными явлениями, войнами, различного рода экономическими кризисами в 
государстве, радикальными изменениями общественного строя и т. п. В связи с этим как для 
отдельного человека, так и отдельного государства и мира в целом возникает проблема 
стабильного обеспечения продовольствием и продовольственной безопасности. Важность 
проблемы продовольственной безопасности в системе национальной безопасности 
заключается и в том, что она тесно связана с экологической безопасностью. 
Сельскохозяйственная деятельность оказывает определяющее воздействие на ухудшение 
экологической ситуации в мире, что, с одной стороны, препятствует росту производства 
сельскохозяйственной продукции как сырья для продовольствия, с другой - ведет к 
производству продукции, загрязненной различными токсическими веществами. В XX веке с 
развитием межгосударственной торговли продовольствие стало использоваться как оружие 
для политического давления одних стран на другие.[3] 

Таким образом, продовольственная безопасность является важнейшим элементом не 
только экономической безопасности государства, но и его политической и экологической 
безопасности, определяя ведущую роль продовольственной безопасности в национальной 
безопасности. Проблема продовольственной безопасности населения стала предметом 
активного рассмотрения мировым сообществом с середины 70-х годов ХХ века. 

Продолжающиеся колебания цен на продовольствие требуют улучшения глобального 
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механизма управления продовольственной безопасностью.  
Продовольственные цены и волатильность выросли в последние годы. Согласно 

прогнозам эта тенденция продолжится в среднесрочном периоде. В этом контексте 
необходимо улучшить механизм управления продовольственной безопасностью в 
Казахстане.  

В связи с этим возникает необходимость решения трех основных вопросов: как 
повысить прозрачность аграрных рынков и как улучшить координацию международных 
усилий; как удовлетворить растущий спрос на продовольствие; и, наконец, как ограничить 
негативное влияние сильных колебаний продовольственных цен на наиболее уязвимые слои 
населения. 

  Продовольственная безопасность – это совокупность экономических отношений в 
обществе, возникающих по поводу обеспечения всех его членов продуктами питания, 
соответствующими нормативам по качеству и количеству. При таком подходе становится 
возможным перевести решение проблемы на уровень государства, целью которой является 
обеспечение всем гражданам постоянного доступа к достаточному количеству продуктов 
питания. Эта политика, как нам представляется, должна опираться в основном на четыре 
принципа:  

1) наличие;  
2) стабильность; 
3) эффективность использования;  
4) доступность, под которыми подразумевается, что: 
- продукты питания должны иметься в наличии в результате местного производства, 

использования запасов или импорта; 
- наличие продуктов должно быть стабильным. Люди имеют ежедневные потребности, 

которые не должны страдать от внезапно произошедших или значительных перемен; 
- продукты питания должны соответствующим образом перерабатываться, храниться и 

консервироваться, потребители должны быть уверены в том, что -потребляемые ими 
продукты приемлемого качества и безопасны для здоровья, питание должно быть 
сбалансированным; 

- продукты питания должны быть доступны как в отношении их физического наличия, 
так и в отношении покупательной способности. Четыре упомянутых выше принципа 
универсальны для всех времен и всех стран.[9,с.1-4] 

Обеспечение продовольственной безопасности страны сопряжено с рисками, которые 
могут существенно ее ослабить. К ним относятся:- макроэкономические риски, вызванные 
ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары казахстанского экспорта и 
повышением цен на импортное продовольствие;- природные и техногенные риски;- 
технологические риски;- агроэкологические риски;- социальные риски, обусловленные 
разрывом между уровнем жизни на селе и в городе;- торгово-экономические риски;- 
политические риски.[4, с.17-20] 

  Продовольственная безопасность предполагает, что воспроизводство восполняет 
необходимое количество продовольствия для удовлетворения постоянно растущих и 
меняющихся потребностей, его состояние принято оценивать по двум основным 
показателям: общим показателем продовольственной безопасности, каковым является 
уровень производства зерна в расчете на душу населения и показателем объемов 
переходящих запасов зерна в мире. Степень устойчивости продовольственного положения, а 
также гарантии на случай чрезвычайных обстоятельств оценивается через остающиеся на 
хранении до уборки следующего урожая. Безопасным считается объем, соответствующий 60 
дням мирового потребления, или примерно 17% всего годового потребления. 

Национальная продовольственная безопасность означает, что все члены общества 
фактически пользуются правом на достаточное питание, и в принципе имеется необходимое 
количество продовольствия. 

В настоящее время, исходя из специфики функционирования продовольственного 
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рынка Республики Казахстан, можно выделить две группы продовольственных товаров с 
точки зрения их потребления, регулирование рынка для которых должно носить различный 
характер: во-первых, товары, потребление которых находится на фиксированном уровне и 
значительных перемен в объемах и структуре потребления не ожидается. Так, например, 
потребление хлебопродуктов (114-120 кг на душу населения в год), сахара (32-36 кг) и 
растительного масла (11-12 кг) по стране на протяжении последних лет не слишком сильно 
меняется, и потребительский спрос зафиксирован. В этой ситуации расширение рынка сбыта 
для этих товаров может быть достигнуто лишь путем изменения структуры потребления, за 
счет увеличения объемов производства новых видов продукции: кондитерских изделий, 
биоэтанола, глюкозно-фруктозного сиропа и др; во-вторых, товары, имеющие значительны 
потенциал для увеличения рынка сбыта. Стимулирование спроса на товары этой группы, 
возможно через непосредственное воздействие на потребителя. Это может быть достигнуто 
через снижение цены, или стимулирование спроса.[5, с.1-3] 

Дальнейшее развитие продовольственного рынка и рост объемов 
агропродовольственной продукции и вместе с этим устойчивость обеспечения 
продовольствием в значительной мере будет определяться внешнеторговой и аграрной 
политикой как на региональном, так и на национальном уровнях. Так, вступление в ВТО и 
связанное с этим унифицирование законодательства, стандартов, большая прозрачность 
таможенных процедур могут облегчить казахстанский экспорт. Другим определяющим 
фактором будет являться национальная и региональная политика доходов населения. 

Основными проблемами развития продовольственного рынка и его регулирования, 
являются  низкий уровень эффективности аграрного сектора и, соответственно низкий 
уровень продовольственной безопасности населения региона и страны. 

На сегодняшний день Казахстан является крупным производителем и поставщиком на 
мировые рынки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. По данным ФАО 
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций), он входит в 
число 26 стран мира – основных производителей зерна, картофеля, овощей, а также 
продукции животноводства – мяса и молока.[6] 

В настоящее время потребность населения в основных продуктах питания по 
национальным нормам удовлетворяется за счет отечественного производства.  Многократно 
превышает внутренние потребности производство продовольственного зерна, значительная 
часть которого экспортируется на мировые рынки. Удовлетворяется потребность в 
картофеле, свежих овощных и бахчевых культурах, питьевом молоке, яйце. В последние 
годы возросло потребление по основным продуктам питания. Выше стандарта потребления в 
стране потребляются хлебопродукты, мясные продукты, овощи и бахчевые, 
молокопродукты, сахар и растительное масло. 

Однако эта ситуация сложилась на фоне низкого спроса на внутреннем рынке. 
Фактическое потребление в расчете на душу населения в стране значительно ниже (кроме 
хлебопродуктов и растительного масла), чем в экономически развитых странах мира и 
рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения нормах.[7] 

Основная причина роста объема импорта плодоовощной продукции является 
неразвитость системы хранения скоропортящихся продуктов. Высокая доля импорта на 
рынках потребления изделий глубокой переработки: мясопродуктов, молокопродуктов, 
масла растительного, консервированных овощей и фруктов, характеризует, прежде всего, 
недостаточную развитость сферы переработки и имеющийся дефицит продуктов питания 
глубокой переработки. 

Для повышения эффективности функционирования продовольственного рынка 
необходима разработка научно-обоснованной стратегии, которая включала бы следующее: 

- устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их 
конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация 
аграрного производства к условиям вступления во Всемирную торговую организацию; 

- сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных 
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ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также 
создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня 
водопользования;  

-создание нормальных условий жизнеобеспечения села на основе оптимизации 
сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через 
интегрирование программ сельского развития. 

Однако при разработке стратегических подходов необходимо, на наш взгляд, уделить 
внимание на следующие аспекты развития продовольственного рынка:  

-зависимость от импорта по некоторым видам продовольствия;  
-недостаточные меры государственного регулирования продовольственного рынка, 

защиты внутреннего рынка и поддержки экспорта отдельных видов продовольствия; 
-недостаточный контроль над безопасностью отечественных и ввозимых продуктов 

питания;  
-не создан механизм оптимальных экономических отношений между субъектами 

рынка, основанного на согласовании их интересов и ответственности, поддержки доходов 
товаропроизводителей;  

-не сформирована эффективная система ценообразования на сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие;  

-недостаточная экономическая доступность продовольствия для обеспечения населения 
продуктами питания в объеме и структуре, необходимыми для активной и здоровой жизни;  

-несбалансированность структуры питания по отдельным ингредиентам. 
Для решения данных проблем предлагаются следующие меры:  
-необходимо стимулировать развитие высокотоварного сельского производства и 

производство продукции глубокой переработки;  
-стимулирование развития современной системы хранения и применение механизма, 

активизирующего закладку продукции на хранение на определенные сроки для обеспечения 
равномерных поставок товара на рынок в течение всего года и исключения значительных 
сезонных колебаний цен;  

-регулирование цен на социально-значимые продукты питания; обеспечение качества 
продовольствия по всем звеньям продвижения товара;  

-необходимо совершенствовать систему таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования, в том числе количественные ограничения импорта/экспорта, лицензирование 
экспортно-импортных операций;  

-стимулирование развития альтернативных форм сбыта (многоуровневых сельских 
потребительских коопераций) и создание товарно-логистических центров для оптимального 
товародвижения и сокращения потерь продукции;  

-создание долговременных межрегиональных связей между производящими и 
потребляющими регионами, обеспечивающих пространственно-временное насыщение 
рынка. 

Реализация данных мер требует детального всестороннего анализа и разработку 
специальных программ органами государственного регулирования сельского хозяйства. 
Реализация вышеуказанных мер, на наш взгляд, приведет к следующим результатам: 

- повышение национальных конкурентных преимуществ аграрного сектора и 
сохранение продовольственной безопасности республики;  

- регулирование системы ценообразования, обеспечение экономической доступности 
продовольствия;  

-повышение эффективности государственной поддержки низкодоходных отраслей и 
обеспечение их расширенного воспроизводства;  

-создание фондов для регулирования и сбалансированного развития потребительского 
спроса и предложения на продовольственном рынке;  

-обеспечение роста товарного предложения отечественной продукции, увеличение 
промышленной переработки сырья;  
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-удержание коэффициента зависимости от импорта на уровне не более 20 % от общих 
объемов потребления в стране;  

-обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд республики 
путем ежегодного закупа зерна в государственные ресурсы, в объеме 500 тыс. тонн у 
отечественных сельхозтоваропроизводителей для обновления государственного резерва 
продовольственного зерна и регулирования внутреннего рынка зерна;  

-обеспечение продовольственной безопасности республики путем ежегодного закупа 
сухого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей;  

-создание страховых резервов продовольствия в объемах, позволяющих регулировать 
равновесие рынка;  

-формирование многоканальной системы сбыта, сокращение издержек обращения и 
образование оптимальных товаропотоков;  

-обеспечить производство качественной, конкурентоспособной продукции, за счет 
соблюдения санитарных и технологических норм при производстве сырья, его хранении, 
переработке и реализации. 
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Понимая это и ставя задачу к 2020 году довести долю МСБ в экономике до 40 
процентов, государство оказывает ему разностороннюю поддержку – как финансовую, так и 
информационно-аналитическую в области образования и повышения квалификации кадров и 
т.д.  

Для достижения поставленной цели, как одним из этапов реализации стратегии 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан предусматривается решение 
задачи развития инфраструктуры предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой комплекс 
организаций, обеспечивающих благоприятные условия создания, функционирования и 
развития частной предпринимательской деятельности. 

В нашей стране к подобным организациям можно отнести:государственные и 
созданные по инициативе государства организации; неправительственные организации; 
коммерческие организации [1]. 

Все без исключения организации содействия развитию предпринимательства имеют 
свои достоинства и недостатки, обусловленные влиянием различных факторов. При 
принятии решений по отношению к предпринимателям в одних мотивацией выступают 
общественные цели, у руководства других могут находиться люди, заинтересованные в 
удовлетворении собственных интересов. 

Высший государственный орган, реализующий политику и ответственный за развитие 
частного предпринимательства - Министерство национальной экономики Республики 
Казахстан (МНЭ). Министерство относится к центральным исполнительным органам и 
подотчетно Правительству и Президенту страны. 

Организационно в структуру МНЭ входит управление или департаменты развития 
предпринимательства осуществляющие функции по формированию государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития и поддержки 
предпринимательства. 

Основными задачами, как это прописано в основных документах регулирующих 
деятельность Департамента являются: 

• формирование государственной политики в области развития и поддержки 
предпринимательства; 

• создание условий для развития предпринимательства; 
• разработка мер по привлечению инвестиций; 
• координация деятельности государственных органов по вопросам, входящим в 

компетенцию Департамента. 
Кроме указанных функций, Департамент также обязан осуществлять рассмотрение и 

принятие необходимых мер по жалобам и обращениям предпринимателей на 
противоправные действия чиновников, препятствующие развитию предпринимательства. 

Следующим уровнем государственной структуры поддержки предпринимательства в 
республике являются местные исполнительные органы в лице Аппаратов акимов областей и 
городов Алматы и Астаны. Для реализации государственной политики в области развития и 
поддержки предпринимательства при акиматах созданы Департаменты (Управления) 
предпринимательства и промышленности в состав которых входят Отделы 
предпринимательства (с 1 января 2005 года постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 4 октября 2004 года № 1022 введена типовая структура всех органов местного 
государственного управления). 

Областной Департамент предпринимательства и промышленности (также как и 
городской гг. Алматы и Астаны) уполномочен, в пределах своей компетенции осуществлять 
поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Для осуществления поставленной задачи Департаменту принадлежат следующие 
функции и права по реализации государственной политики: 

• участвовать в формировании и реализации единой государственной политики в 
области предпринимательства; 
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• координировать деятельность местных органов государственного управления; 
• взаимодействовать с общественными объединениями и иными государственными и 

негосударственными структурами; 
• рассматривать в установленном порядке письма, жалобы, предложения и личные 

обращения граждан. 
Окончательным звеном в цепочке по реализации государственной политики в области 

предпринимательства являются территориальные исполнительные органы, представленные 
Аппаратами акимов городов и районов республики, в составе которых проблемами 
предпринимательства обязаны заниматься Отделы экономики и бюджетного 
планирования или Отделы экономики и финансов. На территориальные исполнительные 
органы возлагаются функции по непосредственной реализации принятой государственной 
политики и осуществлению мероприятий и программ, запланированных и финансируемых из 
местных бюджетов [2]. 

Таким образом, исполнительные государственные органы являются основным 
стержнем в выстраиваемой правительством идеологии взаимоотношений государства и 
предпринимательства. 

В настоящее время государство понимает, что сегодня назрела ситуация, когда малое и 
среднее предпринимательство должно использовать свою гибкость, мобильность, рыночную 
объективность для ускоренного поиска своего места в инновационной экономике. В целях 
создания благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской среды и 
реализации поставленных Президентом задач Правительством разработана и осуществлена 
схема организации «обратной связи» с предпринимателями через создание в местных 
органах при Аппаратах акима Комиссий по делам предпринимательства, в функции которых 
вошло:изучение проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса;разработка 
предложений и рекомендаций для местных и территориальных органов исполнительной 
власти. 

Выход на комиссию по делам предпринимательства каждый предприниматель может 
получить, обратившись в любое общественное объединение или объединение юридических 
лиц в своей области. Как правило, несколько областных ассоциаций или объединений имеют 
места в комиссии [3]. 

Для организации подобной «обратной связи» с предпринимателями на уровне 
центральных исполнительных органов создан Совет предпринимателей при Президенте 
Республики Казахстан. Основными задачами Совета является: 

• выработка предложений, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства; 

• создание условий, стимулирующих развитие рыночной экономики; 
• консолидация деловых кругов, предпринимательских ассоциаций и союзов, 

действующих в Республике Казахстан; 
• подготовка рекомендаций для решения важных государственных проблем в области 

предпринимательства. 
Совет предпринимателей при Президенте создан для консолидации и обработки 

поступающей от предпринимателей, ассоциаций и Комиссий по делам предпринимательства 
информации и выработки конкретных предложений Президенту, парламенту и 
правительству с целью устранения каких-либо систематически встречающихся препятствий 
на пути развития предпринимательства и на создание условий для дальнейшего его развития. 

Кроме задач по формированию и реализации государственной политики в области 
предпринимательства государством выполняются функции по обеспечению финансовой, 
информационно-аналитической и материально-технической поддержки 
предпринимательства. Все эти формы поддержки реализуются государством как через 
исполнительные органы с помощью различных программ принимаемых на местном и 
территориальном уровнях, так и с помощью специально созданных для этого с участием 
государственного капитала организаций. 



4547 

К организациям, выполняющим перечисленные функции, относятся следующие 
государственные компании: 

1. АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». Основная цель Центра 
состоит в повышении конкурентоспособности отраслей реального сектора экономики 
Казахстана путем организации трансферта новых технологий, а также активизации 
инновационной деятельности в республике; 

2. АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex" оказывает 
информационно-аналитическую поддержку Правительству в области формирования 
государственной политики, в том числе и по развитию предпринимательства; 

3. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - содействие качественному 
развитию малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовых организаций Казахстана в 
роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг; 

4. АО «Национальный инновационный фонд» оказывает финансовую поддержку 
инновационных предпринимательских инициатив путем привлечения инвестиций и 
финансирования проектов; 

5. АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - финансовая поддержка путем 
инвестирования в уставный капитал предприятий, производящих углубленную переработку 
сырья и материалов, с использованием современных и передовых технологий; 

6. АО «Банк Развития Казахстана» - финансовая поддержка; 
7. Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны - материально-

техническая поддержка предпринимательства на этапе его становления и развития. 
Важным фактором развития малого бизнеса является информационная среда 

предпринимательства, Информация при становлении “информационного общества” в 
сочетании с капиталом, трудом, землей и предпринимательскими способностями 
превращается в мощный фактор ускорения экономического роста [4]. 

Поэтому для обеспечения информационно-методической и консультационной помощи 
малым предприятиям необходимо создавать по опыту зарубежных стран центры развития 
малого бизнеса, бизнес-инкубаторы, технопарки. Укреплять и развивать связи малых 
предприятий через систему бирж, торговых ярмарок, банков и инновационных компаний [5]. 

Таким образом, поддержка и развитие малого бизнеса - сложный и противоречивый 
процесс, требующий комплексного подхода. Когда республика достигнет некоторой 
макроэкономической стабилизации, необходимо повернуться лицом к микроэкономическим 
проблемам. Развитие малого и среднего бизнеса в республике не столько должно опираться 
на внешнюю помощь, сколько на использование внутреннего потенциала Казахстана. 
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2050 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының даму стратегиясында үлкен орынды 

еліміздің мұнай - газ кешені алады. Мұнай өнімдерінің қазіргі қоғамдағы алатын орны өте 
үлкен. Ғылыми – техникалық дамуды шикізаттың бұл түрінсіз елестетудің өзі қиын. 
Қазақстан үшін мұнай және газ конденсатының қоры үлкен мағынаға ие, себебі мұнда 
ұлттық экономиканың салаларының мұнай өнімдеріне еген сұраныстары ғана 
қанағаттандырылмайды, сонымен бірге мұнайдың белгілі бір бөлігі экспортқа шығарылады, 
бұл мемлекеттік бюджетке табысты түсірудің негізгі көзі болып табылады. Мұнайды 
экспортқа шығарудан түсетін валюталық түсімдер арқылы, Қазақстан өзінің экономикасын 
нарықтық экономикаға қайта құруды негізінен аяқтады. Мәселен, мұнай – газ саласынан 
түсетін түсімдердің нәтижесінде 2001 жылдан бастап, республикамызда Ұлттық Қор 
қызметін атқаруда. 

Мұнай-газ саласының жағдайын талдау оның мықты және осал жақтарын, 
мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтауға мүмкіндік тудырды. 

 
Кесте 1. ҚР-да мұнай-газ саласының жағдайына SWOT-талдау 
 

Мықты жақтары: 
− Саяси тұрақтылықты қамтамасыз 

ететін және экономикалық дамудың жоғары 
қарқынын қолдауға ықпал ететін Қазақстан 
Республикасының серпінді әрі 
конструктивтік ішкі және сыртқы саясаты. 
− Қолайлы инвестициялық климат, 

шетелдік инвесторлардың Қазақстан 
Республикасына келуге дайын болуы. 
− Инвестициялық белсенділіктің 

жоғары деңгейі. 
− Бай табиғи минералдық-шикізаттық 

ресурстар және тереңдетіп өңдеу үшін оның 
экономикалық тартымды құрамы. 
− Азия мен Еуропа нарықтарын 

біріктіретін интеграцияланған мұнай-газ 
тасымалдау инфрақұрылымының болуы. 
− Жаңа мұнай-газ тасымалдау 

қуаттарын дамыту жөніндегі әлеует. 
− Жер қойнауын пайдалану 

саласындағы дамыған заң шығару базасы. 
− Жер қойнауын пайдалануды реттеудің 

қалыптасқан келісімшарттық жүйесі. 

Осал жақтары: 
− Күрделі гидрологиялық және 

климаттық жағдайлар.  
− Тарихи ластану, ілеспе мұнайлы 

газды және оның құрамдас бөліктерін 
(күкірт) кәдеге жарату проблемалары. 
− Негізгі әлемдік нарықтардан 

қашықтық. Еуропаның және үшінші 
елдердің нарықтарына шығу үшін 
транзиттік елдерге тәуелді болу. 
− Жобалардың жоғары қаржы 

сыйымдылығы мен қаржы 
нарықтарындағы дағдарыс салдарынан 
инвестициялық ресурстардың 
тапшылығы. 
− Мұнай-газ құбырларының, мұнай 

өңдеу зауыттарының негізгі қорларының 
әбден тозуы. 
− Жұмыс істеп тұрған МӨЗ-дің 

ескірген жабдықтары, мұнай өңдеу 
тереңдігінің төмендігі және шығарылатын 
мұнай өнімдерінің еуростандарттарға 
сәйкес келмеуі. 
− Ресей мұнайының жеткізілімдеріне 

тәуелді болу. 
− Мұнай-газ кен орындарын 

игерудегі ұлттық компанияның қатысу 
үлесінің төмендігі.Ішкі нарықтың 
солтүстік және орталық аймақтарын 
табиғи газбен қамтамасыз ету үшін 
қажетті дамыған газ-көлік 
инфрақұрылымының болмауы. 

 
1-ші кесте жалғасы 
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Мүмкіндіктері: 
− Дамып келе жатқан елдердегі 

экономикалық өсудің қалпына келуі энергия 
тасығыштарға сұраныстың көмірсутектердің 
жаңа қорларының молаюынан асып түсу 
үрдісін тудырады. 
− Көмірсутек шикізатын іздеуге бірқатар 

перспективті объектілердің болуы.Әлемдік 
көмірсутек ресурстары қорларының 
шектеулілігі. 
− Ірі әлемдік мұнай өндірушілердің 

бағалардың экономикалық тұрғыдан дәлелді 
деңгейін қамтамасыз етуге ұмтылуы. 
− Әртүрлі көлік түрлері, мұнай-химия 

өндірісі үшін ресурс ретінде көмірсутектерге 
жоғары сұраныс. 
− Өңірлік халықаралық нарықта 

(Орталық және Шығыс Азия) мұнай-химия 
өніміне, оның ішінде off-take 
жеткізілімдеріне болжамды сұраныстың 
болуы. 
− Тұтыну тауарларын қоса алғанда, 

қосымша құны жоғары өнімді шығару.Каспий 
өңірімен (РФ, Түрікменстан, Әзірбайжан, 
Иран) интеграциялану. 
− Халықаралық санкция алынған кезде 

көмірсутектер экспортында Иранның 
аумағын пайдалану. 
− Қытайдың батыс өңірлерінің серпінді 

даму бағдарламасына қатысу мүмкіндігі. 
− Қазақстандық тауарлар мен 

қызметтердің жеткізілімін ұлғайту,  
− Қазақстанның халқын жұмыспен 

қамтамасыз ету. 
− Шектес – машина жасау, құрылыс 

индустриясы, сервистік компаниялар, теңіз 
флоты салаларын дамыту және жаңғырту. 

Қауіптері: 
− Техногендік авариялар тәуекелі.  
− Каспийдің экологиялық сезімтал 

аймағында мұнай өндіру. 
− Жоғары қойнауқаттық қысым 

және мұнайдағы күкіртсутегінің жоғары 
құрамы.  
− Кен орындарын ұтымсыз игеру, 

жер қойнауын пайдаланушылардың 
бекітілген технологиялық құжаттардың 
талаптарын орындамауы. 
− Транзиттік елдер тарапынан 

мұнай мен газ транзитіне қатысты 
саясаты мен тарифінің өзгеру 
ықтималдығы. 
− Жобаларды іске асыру 

мерзімдерін кідірту және олардың 
құнының қымбаттауы. 
− Орта азиялық газ транзиті 

көлемдерінің төмендеуі.  
− ҚР аумағын айналып өтумен газ 

тасымалдау жобаларын дамыту. 
− Саланың шикізаттық және 

отындық бағытта дамуын сақтау. 
− Теңіз кен орындары 

көмірсутектерін игеру мен жағадағы 
инфрақұрылымды дамыту тәсілдеріндегі 
теңгерімсіздік. 
− Көрші елдерде (Әзірбайжан, 

Ресей) теңіз жобалары саласындағы 
артық қуаттардың және жинақталған 
үлкен тәжірибенің болуы, бұл олардың 
бәсекелестік артықшылықтарын 
күшейтеді. 
− Ресейден мұнай өнімдері 

жеткізілімдерінің шектелуі немесе 
осындай жеткізілімдерге қатысты 
экспорттық баж алу. 
− Өзбекстан мен Ресейден 

жеткізілімдердің шектелуі салдарынан 
болуы мүмкін ықтимал газ тапшылығы. 
− Жеке инвесторлардың салада 

шоғырлануын күшейту. 
− Кадрлардың, техникалық 

персоналдың, орта және жоғары 
буындағы инженер мамандардың 
жетіспеушілігі. 

[1] әдебиет көзінен құрастырылған 
 
Мұнай-газ саласында бірқатар шешілмеген проблемалар бар, атап айтқанда: 
1. теңіз, Қарашығанақ және Қашаған кеңейту жобаларының шешімдерін қабылдаудың 
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орындылығы; 
2. игерудің соңғы кезеңіндегі, негізінен БӨ жер қойнауын пайдалануға арналған 

келісімшарттары шеңберінде бірқатар кен орындары бойынша пайдалануды 
жалғастырудың экономикалық тиімділігі; 

3. ресурстық базаны көмірсутек шикізатының жаңа кен орындарымен толықтырудың 
жоқтығы, республиканың дайындалған құрылымдарының қоры бүгінгі күні шын мәнінде 
таусылды; 

4. жоғары технологиялық процестер және көмірсутек шикізатын тереңдетіп өңдеу 
бойынша мұнай өңдеу саласындағы қанағаттанғысыз жағдай; 

5. жоғары қосылған құнмен бәсекеге қабілетті экспорттық мұнай-химия өнімін құру 
бағытында саланы әртараптандыру; 

6. мұнай-газ тасымалдау инфрақұрылымын дамыту үшін жұмыс істеп тұрған 
экспорттық жүйелерді кеңейту және жаңаларын құру. 

Мұнай мен газ өндіру Теңіз, Қарашығанақ және Қашаған кеңейту жобаларының 
шешімдерін қабылдаудың орындылығы. Өндірудің одан әрі өсуі Теңіз және Қарашығанақ 
кен орындарын қарқынды игеруге, Қашаған кен орнын тәжірибелік-өнеркәсіптік игерудің 
басталуына байланысты. Техиикалық, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді жан-
жақты қарау талап етіледі. Жоба операторларымен бірлесе отырып, көрсетілген кен 
орындарында жаңа ірі кеңейтулер үшін мүмкіндіктерді зерттеу жалғасуда [2]. 

Теңіз кен орнын одан әрі игеруді дамыту үшін осы әсер ету әдісінің шынайы 
нәтижелерін алу және газды кері айдау көлемдері мен мөлшерлері туралы сараланған 
шешім қабылдау мүмкіндігін алу үшін өндіру және айдау ұңғымалары қорының, олардың 
жұмыс тәртібінің, газды қайта айдау технологиялық жобалық құжатына сәйкес келтіру 
жөніндегі жұмыстарды жандандыру талап етіледі. Бұған «Теңізшевройл» Екінші Буын 
Зауытының өнімділігі мен жүктелуі және шығарылатын мұнай қорларын іріктеу дәрежесі 
байланысты болады. ТШО шикі мұнайды кері айдау технологиясын қолданып, өндірісті 
одан әрі кеңейту нұсқаларын зерттеуде. Негізгі мақсаты - мұнай өндірудің жалпы көлемін 
ұлғайтумен, шикі мұнайды тәжірибелік кері айдаудың және оның Теңіздің платформалық 
бөлігінде таралудың табысты өтуіне негізделген, өндірістік қуаттардың одан әрі өсуін 
қамтамасыз ету болып табылады. Жобаны іске асырудың орындылығы туралы түпкілікті 
шешім жобалық шешімдерді негіздеу жөніндегі құжаттар пакетінің негізінде жобаның 
техникалық және экономикалық көрсеткіштерін талдаудан кейін қабылданатын болады. 
Зауытты салуға арналған шығындар (мұнайды сепарациялау және бастапқы өңдеу, газ 
айдау объектілері), ұңғымаларды бұрғылауға және ұңғымаларға арналған алаңдарды, 
сондай-ақ сағалық қысымды төмендету объектілерін салуға қосымша шығындар талап 
етіледі. Қарашығанақ кен орнын игеру перспективалары кеңейтуді талап ететін жер үсті 
құрылыстарының өнімділігі мен жай-күйіне тығыз байланысты. Сондай-ақ өндіруші және 
газ айдаушы ұңғымалар қорын ұлғайту және ұңғымалар жұмысының технологиялық 
режимін оңтайландыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу сұйық көмірсутек өндірісінің 
жаңадан өсу мүмкіндігі болып табылады.  

Халықаралық беталыстардың дамуы әлемдік газ тұтыну көлемінің тұрақты өсуіне 
тікелей әсер етеді. Бүгінгі күнде аймақтық нарықта газ тұтынуының жиынтық көлеміне 
сәйкес келеді. Қазақстан газының потенциалдық қоры 10,2 трлн м3 деп бағалануда, оның 9,2 
трлн м3 бөлігі Каспий маңы ойпатында шоғырланған. Еркін және қосалқы газдың 
Қазақстандағы зерттелген қоры, Каспий теңізі қайраңын  есепке алмағанның өзінде 3 трлн 
м3 мөлшерді құрайды. Оның 1,8 трлн м3 бөлігі халықаралық квалификация бойынша 
“дәлелденген” деген түсінікке сәйкес келуші өндірістік категорияға жатады. Осы деректердің 
өзі дәлелденген газ қоры бойынша Қазақстан дүниеде 16 орын алатынын көрсетеді және 
Норвегиядан артта болып, Канада мен Нидерланды сияқты мемлекеттермен бір категорияда 
екенін көрсетеді. 

Қазіргі кезде Қазақстан экономикасының мұнай – газ саласынан тәуелділігі Жалпы 
Ұлттық Өнімнің (ЖҰӨ) 27 % және жиынтық экспорт көлемде – 56% құрайды. Мұнай-газ 
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қызметінен салық төлемдері бюджетке төленетін төлемдердің 1/3 бөлігін құрайды. Мәселен, 
2007 жылы Қ.Р мемлекеттік бюджетке мұнай және газ конденсатын экспорттаудан $28,5 
млрд түсті, бұл мемлекеттік экспорт операцияларының 60 % құрайды. Соңғы  10 жылда 
Қазақстанның мұнай өндіру көлемі 2,6 есеге өсіп,  2013 жылы 67,2 млн т  өндірілді, оның 
10,6 млн т  мұнай «ҚазМұнайГаз»АҚ ҰК- ң үлесіне тиеді. Мұнай өндіретін компаниялардың 
акциялардың үлкен бөлігі шетел инвесторлардың үлесіне тиеді. Бірақ, мемлекет жыл сайын 
шетел инвесторлары үшін, шикізатты өндіру саласындағы талаптарды күшейтіп келеді. 
Мысалы, қатаң экологиялық талаптар, келісім – шарттық міндеттерді орындалуына 
сұранысты көбейту, салық мөлшерлемерін жоғарлату және саларалық жобаларды 
мемлекеттік бақылау және т.б. Сонымен қатар, Қазақстанның мұнай – газ саласына 
салынатын инвестициялар көлемі жылдан жылға көбеюде. Мәселен, 2013 жылы салалық 
жобаларға $13 млрд инвестиция жұмсалған. Осыдан, мұнай өндіру саласы – Қазақстан 
Республикасындағы барлық салалардың ішінде динамикалық түрде дамып жатқан саланың 
бірі екенін  көруге болады [3] . 

Қазақстан Республикасының дербес, тәуелсіз мемлекет ретінде жиырма екі жылдық 
даму кезеңінде  мұнай-газ саласы ел экономикасында бірінші орынға ие болды. Ол өз 
басынан өтпелі кезеңнің және нарықтық реформалардың барлық қиыншылықтарын, басқару 
жүйесіндегі құрылымдық өзгерістерді, сондай-ақ әлемдегі қаржылық-экономикалық 
дағдарыстың жағымсыз салдарларын  кешірді. Бірақ, қиыншылықтар мен сынақтарға 
қарамастан, республиканың мұнай-газ кәсіпорындары қарқынды дамып келе жатыр. 

Республика территориясында мұнай мен газдың ірі барланған қорларының болуы 
шетелдік инвесторлардың табысты қызметі үшін маңызды жағдай болып табылады. 
Тартылатын инвестициялардың көп бөлігі Қазақстан экономикасының минералды-шикізат 
секторының дамуына бағытталған.    Қазақстанда құрылған инвестициялық климат жалпы 
қолайлы болып табылады. Осыған  және сондай-ақ, елдің негізгі инвестициялық потенциалы 
болып табылатын бай табиғи ресурстардың болуына байланысты республика шетелдік 
инвестицияларды тарту көлемі  бойынша ТМД және Батыс Еуропа елдері арасында алдыңғы 
орындарға ие болды. 

Тәуелсіздіктен кейін, республиканың экономикасына $70 млрд тікелей шетел 
инвестициялары тартылған, бұл Орта Азияға салынған шетел инвестициялардың 80% 
құрайды: 

 
Сурет 1. ҚР-ң мұнай –газ саласына салынған инвестициялардың көлемі, $ млрд  
*[4] әдебиет көзінен құрастырылған 
 
Экономикалық тұрғыдан игерудің соңғы сатыларына мынадай белгілер тән: 
− мұнай қорларын игеру үшін талап етілетін инвестициялардың басым бөлігі игерілін 

қойды - ұңғымалар бұрғыланды, жайластыру объектілері жұмыс істеуде;қолда бар негізгі 
қорлар айтарлықтай физикалық тозу деңгейімен сипатталады және жаңа инвестицияларды 
талап етеді (дублер-ұңғымаларды бұрғылау, құбыр жүйесі мен өзге де жабдықтарды 
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ауыстыру); 
− өндірудің тұрақты деңгейлерін қолдау үшін қабаттардың мұнай қайтарымын 

арттыру саласындағы жетістіктерді, сондай-ақ қабаттарды ашудың жаңа технологияларын 
(тік ұңғымаларды бұрғылау және екінші оқпандарды кесу) енгізуді дәлелдеу қажеттілігі 
туындайды; 

− кез келген технологиялық шешімдердің экологиялық қауіпсіздік факторының рөлі 
күшейеді. 

Шетелдік инвестициялардың үлкен бөлігі шикізатты өндіру саласына жұмсалған. 
Жалпы алғанда, мұнай – газ саласына салынған инвестициялардың 79% - өндіруге, ал 21 % 
- геологиялық барлауға жұмсалған. Тәуелсіз сарапшылардың болжамы бойынша, 2025 
жылға дейін Қазақстан Республикасының мұнай – газ саласына тағы $80 млрд салынуы 
мүмкін. Қазақстан экономикасына әлемдегі 80-ге жуық шетел мемлекеттерінен инвестиция 
салынған. Осы мемлекеттердің ішінде ивестиция ағымдарын  АҚШ, Нидерланды, 
Ұлыбритания, Италия және Қытай жәнет.б мемлекеттердің инвесторлары үлкен көлемде 
инвестицияны салған. 

Қазақстан Республикасының мұнай өнімдеріне ішкі қажеттіліктері мұнайды өндіру 
көлемімен салыстырғанда өте аз мөлшерде, сондықтан республиканың мұнай – газ саласы 
көбінесе экспортқа бағытталған: сыртқы нарыққа мұнай көлемінің 90% бағытталады. 2013 
жылы Қазақстан экспортқа 60,8 млн тонна мұнайды шығарған, бұл көрсеткіш 2012 жылмен 
салыстырғанда 6,5 есе көп.  

Осындай көп мөлшердегі мұнай және газ қорына ие болса да, Қазақстан өзінің газға 
деген ішкі сұранысын қанағаттандыра алмай отыр. Қазіргі кездегі магистралдық газ 
тасымалдау жүйесі Қазақстанның барлық облыстарын газбен қамтамасыз етуге 
бейімделмеген, сондықтан инвестициялық модернизацияға мұқтаж. 

Оның үстіне отандық мұнай – газ шикізаты бірнеше ерекшеліктерге ие: 
- мұнай - газ қорының игеріліп жатқан қорының 50% қиын әдіспен өндіріледі. Оның 

басым бөлігінің өндірілу мөлшері кемуде; 
- мұнай - газ ресурсының негізгі көлемі алынуы қиын болған тұзды қатармен 

байланысты болып келеді. Каспий маңы ойпатының күрделі коллекторлық қасиеттерге ие 
болған кеніш орындарының құрамы күкіртті сутегі мен көмірқышқыл газының көлемімен 
сипатталады; 

- көптеген газ кеніштері майда кеніш санатына жатады, олардың жалпы қоры барлық 
қордың 1,5% аспайды. 
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Мемлекет басшысы зейнетақы жүйесін қайта құрудың маңыздылығын 2013 жылы 
өзінің халыққа арнаған “«Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты” Жолдауында дәйекті, жүйелі түрде атап көрсеткен болатын. Осының негізінде 
Елбасы Жарлығымен Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғыртудың 
2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы бекітілді. Зейнетақы жүйесін жаңғырту ынтымақты 
зейнетақы мөлшерінің азаюынан және зейнетақы төлеу көздерін одан әрі әртараптандыру 
қажеттілігінен, зейнетақымен қамсыздандыру жауапкершілігін мемлекеттің, жұмыс беруші 
мен қызметкердің арасында бөлуді одан әрі оңтайландыру қажеттілігінен туындап отыр. 

Еліміз 1998 жылдан бастап, ТМД елдерінің ішінде алғашқыларның бірі болып 
ынтмықты зйнетақы жүйесінен жинақтық зейнетақы жүйесіне көшуді орындап келеді. 

Зейнетақы жинақтарының статистикасы зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінің 
қатысушыларының деңгейі жоғары екенін көрсетеді. Мәселен, 2014 жылдың 1-сәуіріндегі 
көрсеткіш бойынша салымшылардың саны 9 591 167, ал салымшылардың жинақтары 3 961,8 
млрд тг. құраған [3]. 

Елімізде болған барлық зейнетақы жинақтаушы қорларынынң  активтері мен 
міндеттемелері келісім-шарт бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына  (бұдан әрі 
БЖЗҚ) өткізілді [1].  

Бұл қаржылық институттың (БЖЗҚ) пайда болу тарихына тоқталып өтейік. 
Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры (МЖЗҚ)  болашақ зейнетаы шотына алғаш болып 
міндетті салымдарды қабылдап, осы қордың ізінен құрылған басқа да мемлекеттік емес 
зейнетақы қорларының жұмыс жүргізуіне үлгі болды. 

Ұзақ уақыт бойы, нақтыласақ 1998 - 2002 жылдар аралығында МЖЗҚ еліміздің 
"негізгі" қоры болып келді. Яғни, әрбір салымшыға күрес жүргізіп отыратын басқа 
қорлардың алдында артықшылығы айқын көрінді: зейнетақы қорын таңдамаған тұлғалар 
автоматты түрде МЖЗҚ салымшылары болып табылды.  

Келтірілген жағдай халықтың барынша көп үлесін зейнетақы жүйесіне қатыстыру 
қажеттілігінен жасалды, алайда МЖЗҚ-ның 2003 жылға дейін қор нарығының толыққанды 
бәсекелес қатысушысы болуға кедергі келтірді.  

МЖЗҚ өз міндетін атқарды десек болады: халық жаңа зейнетақы жүйесіне көптеп 
сенімбілдіре бастады, зейнетақы нарығы құрылды, ал қор еліміздің ірі жинақтаушы қорына 
анала білді.  

Өкінішке орай, сонымен қатар қор тарапына  бірнеше кемшіліктер аталып өтті: міндетті 
зейнетақы салымдарының толық көлемді емес және біртексіз аударымы, зейнетақы 
активтерінің инвестициялық табысының төмен деңгейі. Бұл жағдай басқа да мемлекеттік 
емес қорларға да тән болып келді. Зейнетақы нарығында МЗЖҚ-нан бөлек әртүрлі уақытта  
барлығы 18-ге дейін қорлар жұмыс атқарған. 

Зейнетақы қорларына басқару аппаратын қамтамасыз ету қымбатқа түсіп отырды, 
әрине, салымшылардың салымы есебінен. Мұндай жағдайдың жалғасуы тек қиындыққа 
әкеле берді. Сондықтан ел президенті Н.Ә.Назарбаев ұсынысы бастау болған жаңа зейнетақы 
жүйесін енгізу қолға алынған болатын. 

Елбасы зейнетақы  заңнамасына өзгерістер енгізуіге тапсырма берді. 2013 жылдың 21-
маусымында «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» № 105-V 
заңы қабылданды. Заңды жүзеге асыру барысында нарықтағы қорлардың барлық активтері 
мен міндеттемелері БЖЗҚ-на көшті.  

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры коммерциялық емес ұйым болып табылатын 
акционерлік қоғам нысанында (МЖЗҚ базасында) құрылды. Қордың жалғыз акционері 
Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады [2]. 

БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті 
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зейнетақы жарналарын тартуды және зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге асыратын, 
салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының есебін және өз зейнетақы жинақтары есебінен 
зейнетақы төлемдерін жүргізетін, сондай-ақ азаматтардың өз қалаулары бойынша ерікті 
зейнетақы жарналарын жинақтауды жүзеге асыратын жалғыз ұйым болады. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап бір 
айдың ішінде БЖЗҚ құрады. 

БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқаруды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ҚР 
Ұлттық Банкі мен БЖЗҚ арасында жасалатын сенімгерлік басқару туралы шарт негізінде 
жүзеге асырады.Бұл ретте инвестициялық стратегияны БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқару 
жөніндегі кеңес, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультациялық-кеңес 
органы айқындайды. 

Зейнетақы активтері Ұлттық Банкте сақталады, және де ол зейнетақы активтерін 
шоғырландыру, оларды орналастыру және инвестициялық табыс алу жөніндегі барлық 
операциялардың есебін жүргізетін болады. Мұндай шоғырландыру және зейнетақы 
активтерін ҚР Ұлттық Банкінің бақылауымен басқару азаматтардың жинақтарын тиімдірек 
және қауіпсіз түрде жаратуға мүмкіндік береді. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы жинақтарының сақталуы жөніндегі 
мемлекеттің кепілдігі сақталады. 

Жоғарыда атап өтілгендей, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының да кемшіліктерін 
көрсетіуге болады. Мәселен, 2013 жылға ресми мәліметтер бойынша жеке жинақтаушы 
қорлардың табыстылығы 3,5-7,5% көлемінде болса, Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы 
қорының көрсеткіші 3,9% құраған (БЗЖҚ осы МЖЗҚ базасында құрыған болатын). 
Сарапшылардың болжауы бойынша, жаңа реформа салымшылардың табыстылығы жоғары 
қорларды таңдау мүмкіндігін шектейді және қор нарығында бәсекені жояды. 

Зейнетақы жүйесін заманауи жетілдіру бірыңғай зейнетақы қорын құрумен қатар,  
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бұрынғы зейнетақы жарналары сақтала отырып, 
жұмыс берушінің қаражаты есебінен 5 % мөлшерінде жүргізілуді және әйелдердің жасын 
біріздендіруді қарастырады. 

Әйелдердің зейнеткерлік жасын ұлғайту 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап кезең-
кезеңімен 10 жыл бойы жүзеге асырады.  

Әйелдердің зейнеткерлік жасын ұлғайту жинақтаушы зейнетақы жүйесіне әйелдердің 
қатысу өтілін көбейту және зейнетақы жинақтарының көлемін ұлғайтуға келіп саяды, бұл 
нәтижесінде жинақтаушы зейнетақы жүйесінен (бұдан әрі – ЖЗЖ) алатын зейнетақының 
мөлшерін арттыруға ықпал етеді. 

 Бұл: 
  - зейнеталды жастағы адамдардың жеңілдеу қабылдауына; 
  - (63 жасында зейнетке шығатындар үшін) психологиялық тұрғыдан дайын болып, 

бейімделуге септігін тигізеді. 
Сонымен қатар, 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек өтілі бар әйелдер үшін зейнетақыға 

ертелеу шығу құқығы сақталатын болады: 
  - 5 және одан да көп бала туған және оларды сегіз жасқа дейін тәрбиелеген әйелдерге 

жалпы еңбек өтілі кемінде 20 жылды құрайтын болса, 53 жасында; 
  - 1949 жылғы 29 тамыздан бастап 1963 жылғы 5 шілдеге дейін кемінде 10 жыл 

төтенше және ең жоғары радиациялық қатер аймақтарында тұрған, кемінде 20 жыл жалпы 
еңбек өтілі бар әйелдерге 45 жаста зейнетке шығу құқығы сақталады [1]. 

Зейнетақы жинақтары жеткілікті болған жағдайда жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
қатысатын әйелдер үшін 50 жаста зейнетақы төлемдерін тағайындау құқығы сақталады. 

Зейнетақы жасын арттыру халықтың кейбір бөлігінің наразылығы қарамастан, 
әйелдердің еркектерге қарағанда еңбек өтілінің төмен екені негізге ала отырып қабылданды. 
Сондай-ақ, қазіргі жас мамандар үшін еңбек нарыңында жұмыс табу қиындап келе жатқаны 
да назарға толықтай алынбаған. 

Қорытындылай келгенде еліміздің зейнетақы жүйесін жетілдіру жұмыстарының 
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артықшылықтарымен қатар кемшіліктерінің де барын айтуға болады. Бірақ, бұның бәрі 
жүйені жақсартумен, яғни зейнеткерлердің өмір сүру дейгейін көтеруге бағытталғаны сөзсіз. 

Қолданылған әдебиет: 
1. Елбасы Жарлығымен Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін одан әрі 

жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы. —  [Электронды ресурс] — 
URL:http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400000396#z12  

2.  «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V заңы. — [Электронды 
ресурс] — URL: http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000105#0 

3. Текущее состояние накопительной пенсионной системы на 1 апреля 2014 года. 
— [Электронды ресурс] — URL:http://www.afn.kz/attachments/128/272/publish272-
1086550.pdf. 
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Занятость является важнейшей характеристикой экономики, параметром уровня жизни 

населения страны. Занятость не только экономическое явление, но и частью социальной 
политики государства. 

Как экономическая категория занятость представляет собой совокупность отношений 
по поводу участия населения в трудовой деятельности. Являясь характеристикой рынка 
труда, занятость выражает меру включения населения в трудовую деятельность, степень 
удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных потребностей самих 
работников в оплачиваемых рабочих местах, в получении достойного дохода. [1] 

Управление занятостью - это социальное управление, являющееся средством 
реализации социальной политики. 

Функции системы управления занятостью: 
- целеполагание - выбор целей, стратегий; 
- планирование - разработка программ занятости; 
- организация - заключается в формировании оптимальной организационной структуры 

службы занятости, рациональное распределение обязанностей и полномочий, создание 
дополнительных структур, расширяющих возможности трудоустройства; 

- координация - обеспечение синхронности действий участников системы управления 
занятостью; 

- контроль - учет, оценка и корректировка деятельности составляющих систем 
управления занятостью для обеспечения выхода на заданные параметры. трудоустройство 
инвестиции финансы предпринимательство 

Задачами системы управления занятости являются: 
- создание информационной базы о рынке труда; 
- определение существующей структуры занятости (по отраслям и регионам); 
- определение потребности населения в рабочих местах; 
- на основе общеэкономических тенденций развития регионов определение 

направлений содействия занятости; 
- определение направлений развития регионов; 
- регулирование состояния рынков труда депрессивных регионов; 

http://www.afn.kz/attachments/128/272/publish272-1086550.pdf
http://www.afn.kz/attachments/128/272/publish272-1086550.pdf
mailto:salta.2608@mail.ru
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- создание рабочих мест на базе развития малого предпринимательства; 
- формирование инвестиционного и финансового механизма создания рабочих мест; 
- содействие повышению эффективности использования производственных мощностей. 
Технология управления занятостью опирается: 
- на правовое обеспечение (законы и иные нормативные акты); 
- организационное обеспечение (информационные системы, системы профориентации, 

подготовки и переподготовки кадров); 
- социальные гарантии (пособие по безработице, минимальный размер оплаты труда, 

квоты на трудоустройство граждан, нуждающихся в социальной поддержке); 
экономические меры (бюджетная политика, налоговая политика, финансирование 

государственных приоритетов, государственный заказ). [2] 
Успешное функционирование механизма повышения эффективности занятости 

базируется на комплексной, целостной системе, создающей необходимую основу для 
сокращения затрат живого труда, повышения производительности труда, высвобождения 
рабочей силы из неконкурентоспособных отраслей и производств, из участков, связанных с 
тяжелым физическим трудом, развития новых видов занятости. Недоучет любого из 
сегментов механизма в области регулирования занятости и рынка труда может существенно 
затормозить процесс активного поиска внешних и внутренних резервов повышения 
эффективности использования рабочей силы. 

Реализация целей эффективного воспроизводства рабочей силы предполагает 
разработку методов и средств регулирования процесса занятости населения. Средства 
регулирования подразделяются на: правовые; организационно-административные; 
экономические; информационные; социально-психологические. Для рационального 
применения совокупности методов воздействия на систему воспроизводства рабочей силы в 
целом и отдельных ее фазах необходимо учитывать соподчиненность и прямую зависимость 
всех фаз воспроизводства рабочей силы со сложившейся и формирующейся системами 
связей. 

Для современного казахстанского рынка труда особый интерес представляет 
европейский опыт и особенно опыт тех стран, которые понесли потери в ходе второй 
мировой войны, на территориях которых велись боевые действия (Франция, Австрия, Гер-
мания и др.), структура экономики которых, а также демографическая ситуация схожи с 
казахстанской. Кроме того, ценен опыт государств, испытывающих последствия коренной 
перестройки экономики, ломки идеологических и духовных ценностей, изменений в 
социальной политике и др. 

Управление процессами, протекающими на рынке труда, в западных странах 
основывается на принципах социального партнерства. Понятие «социальное партнерство» 
применяется на Западе главным образом социал-демократами. Исторически оно 
противостояло классовой борьбе. В настоящее же время противостояние труда и капитала 
стало не таким острым благодаря общему подъему жизненного уровня населения стран с 
рыночной экономикой. Средний класс в этих странах составляет 70—80% населения. В 
таких условиях лозунги социального партнерства стали использоваться для укрепления 
политической стабильности в стране. 

Одна из целей австрийской модели экономического развития в недавнем прошлом 
сводилась к формированию новых принципов «социального партнерства». Предполагалось, 
что бесконфликтный трудовой климат в стране можно обеспечить с помощью гарантий пол-
ной занятости. При этом в качестве основного аргумента выдвигалось утверждение о том, 
что занятость важнее рентабельности. Кроме того, ценно подключение трудовых 
коллективов к решению основных проблем фирмы. Главным достижением австрийские 
экономисты считали создание в экономике «атмосферы социального мира». 

Регулирование занятости, управление структурой безработицы, ее размерами, 
концентрацией по регионам и отраслям, а также решение сопутствующих проблем являются 
приоритетными задачами систем управления трудом в странах с рыночной экономикой. В 
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этой связи, интересным представляется опыт Франции, в частности, временная и частичная 
занятость, гибкое рабочее время, сконцентрированная рабочая неделя. 

В некоторых развитых странах (например в США) практическое применение получила 
доктрина гибкого рынка труда. Гибкий рынок труда означает высокий уровень адаптации 
рабочей силы к колебаниям на рынке труда. В результате получила распространение гибкая 
система оплаты труда (учитывающая прибыль и участие в доходах). Работникам платят 
высокую заработную плату, однако они не имеют гарантий занятости. Функциональная 
гибкость предприятия предполагает, что персонал не должен иметь барьеров между 
специальностями. Постоянная модернизация производства требует от персонала 
способности легко изменять профессию.[3] 

Государственное регулирование гибкого рынка труда сводится к следующему: 
– уменьшению роли правовых норм в области трудовых отношений; 
– отказу от ряда государственных социальных программ; 
– отказу от программ значительного перераспределения доходов и регулирования 

заработной платы; 
– поощрению индивидуальных, а не коллективных договоров. 
Однако данная политика эффективна только в период подъема экономики, в период 

спада появляется необходимость государственного регулирования для смягчения 
последствий кризиса. 

Существует два вида политики занятости: активная и пассивная. Активная направлена 
на создание новых рабочих мест, пассивная на социальную защиту населения на рынке 
труда.[4] 

Политика занятости многих развитых стран имеет два направления: 
– стимулирование рынка труда; 
– социальная защита безработных граждан и членов их семей. 
Для ускорения привлечения безработных к трудовой деятельности создаются центры 

занятости, которые аккумулируют информацию о безработных и свободных вакансиях, 
подбирают работу, организуют обучение и так далее. Социальная защита населения 
включает пособия по безработице, защиту от необоснованных увольнений, защиту 
социально-уязвимых слоев граждан на рынке труда. При этом пособия по безработице не 
должны вызывать иждивенческих настроений, но и не вызывать обнищания. 

Одним из основных направлений регулирования рынка труда является установление 
государством минимального размера оплаты труда. 

 В частности во Франции и некоторых других странах устанавливается минимальный 
размер оплаты труда не только для всего рынка в целом, но и различный для различной 
квалификации, уровня образования. 

Также могут устанавливаться минимально допустимые условия труда 
(продолжительность рабочего дня, рабочей недели, участие работников в управлении 
предприятием и т. д.). Применяется развитая система коллективных договоров. 

Соблюдение этих норм может контролироваться как государственными органами, так и 
профсоюзами. 

Однако системы, направленные на улучшение условий труда и коллективных 
договоров, вызывают проблемы с трудоустройством социально-незащищенных слоев 
граждан. 

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в идеале должна 
привести к созданию единого рынка труда. Поэтому необходимо рассмотреть опыт 
управления занятостью в Республике Беларусь и России, учесть их особенности и 
возможность его применения в нашей стране. 

Республика Беларусь. Регулирование занятости и безработицы осуществляется с 
помощью комплекса методов, к которым относятся законодательные, экономические, 
административные, идеологические, организационные. 

Законодательное регулирование осуществляется путем принятия государственных 



4558 

законодательных актов, регулирующих процесс обучения и образования, трудоустройство 
представителей отдельных групп населения, направленных против дискриминации 
некоторых из них, в частности молодежи и женщин. 

Экономические методы заключаются в проведении комплекса мер по стимулированию 
занятости на макроуровне за счет кредитования, субсидирования, льгот и дотаций 
работодателям, регулирования уровня подоходного налога, государственных закупок и 
других мер, осуществляемых на макроуровне. 

К административным методам относятся: изменение границ пенсионного возраста, 
установление определенной продолжительности рабочей недели, оплачиваемого отпуска, 
либерализация или ограничение иммиграции и эмиграции рабочей силы, регулирование 
некоторых вопросов трудоустройства отдельных категорий населения. 

Идеологические методы применяются для разъяснения политики полной занятости, 
достижения оптимального сочетания интересов работодателей и работников. 

Суть организационных методов заключается в снижении или устранении различного 
рода барьеров, которые препятствуют территориальной, отраслевой, профессиональной и 
квалификационной мобильности трудовых ресурсов. С этой целью совершенствуется 
статистика занятости и безработицы, развивается автоматизированная система изучения и 
регулирования структуры спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, повышается 
эффективность работы органов по труду, занятости и социальной защите в направлении 
содействия трудоустройству. 

Регулирующая функция государства в Беларуси не ограничивается только содействием 
трудоустройству незанятого населения, но охватывает и сферу наемного труда, способствует 
развитию предпринимательской инициативы граждан и самозанятости. 

Управление занятостью заключается в целенаправленном предоставлении 
государственных гарантий безработным, сохранении и создании рабочих мест для лиц 
неконкурентоспособных на рынке труда, а также работников, находящихся под угрозой 
увольнения. В первую очередь, это относится к убыточным предприятиям, которые могут 
быть признаны банкротами. 

Особая роль отводится созданию информационного пространства по взаимодействию 
временно неработающих граждан и нанимателей. Предполагается проведение «Ярмарок 
вакансий», «Дней предприятий», других массовых информационных мероприятий. 

Создана единая компьютерная система массового информирования граждан и 
работодателей о спросе и предложении рабочей силы, осуществляется консультирование по 
вопросам трудового и социального законодательства, перемены занятий, профессионального 
обучения, профориентационной работы среди подростков и молодежи.[5] 

Опыт России. Главным приоритетом экономической политики государства в части 
регулирования рынка труда в настоящее время становится обеспечение скоординированного 
функционирования рынка труда и капитала, отлаживание механизма государственного 
регулирования процессов формирования и движения инвестиций по территории России с 
учетом интересов занятости. 

Основными формами государственного регулирования рынка труда являются: 
- сохранение, поддержание и создание рабочих мест; 
- регулирование и регламентация высвобождения рабочей силы; 
- предоставление государственных гарантий занятости. 
В зависимости от содержания основных направлений государственной политики в 

сфере занятости можно выделить два ее вида: 
1. активную государственную политику в сфере занятости; 
2. пассивную государственную политику в сфере занятости. 
Активной политике свойственно наличие форм обеспечения занятости, направленных 

на скорейшее подыскание работы, а также на переобучение и профессиональное обучение 
безработных, то есть государство устанавливает дополнительные стимулы для тех, кто 
пытается получить работу. 
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Пассивной политике свойственно наличие повышенных размеров пособий по 
безработице и иных мер оказания материальной помощи безработным, то есть поддержание 
жизненного уровня граждан в период безработицы. 

Инструментом реализации государственной политики занятости на всех уровнях 
управления являются федеральная, территориальные и местные (городские, районные) 
программы содействия занятости населения.[6] 

Если же говорить о последствиях  договора о ЕАЭС в социальном плане, то уже с 2015 
г. гражданам РФ, Белоруссии и Казахстана не нужно получать разрешения на работу для 
трудоустройства в любой из этих стран. Фактически это означает создание общего рынка 
рабочей силы и квалифицированных кадров в «стержневом» регионе ЕАЭС. Тому же 
способствует и взаимное признание дипломов об образовании (пока исключение в этой 
сфере составляют юристы, педагоги, медики и фармацевты). При этом граждане стран-
членов союза, работающие в одной из них по контракту более чем полгода, будут уплачивать 
подоходный налог по той же шкале и в том же порядке, как его оплачивают местные жители. 

Мировой опыт в данной сфере невозможно полностью интегрировать в существующие 
в Казахстане социальные практики управления занятостью населения вследствие различий в 
структуре, причинах безработицы, моделей поведения работодателей и разницы в 
законодательстве. Однако данный опыт может сыграть положительную роль при разработке 
инновационных моделей управления в стратегической перспективе, если принимать во 
внимание существующие тенденции реализуемой в Казахстане модернизации. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Экономика факультеті менеджмент кафедрасының 
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының 3-курс студенті, 

Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі: Амренова Ғалия Қапбарқызы 

 
 «Қызмет көрсету саласындағы менеджмент» ұғымы ғылыми және тәжірибелік 

сөздікке Швеция мен Ұлыбританияда 20-ғасырдың 80-жылдарында енгізілген. Уақыт өте 
келе, ол қызмет көрсету бойынша басқару қызметінің негізгі назарын анықтай отырып, 
жалпы ұғымға айналған. Маркетинг, адами ресурстар мен операциялық менеджмент сияқты 
салаларда мұндай бағдар сәйкес термин енгізілгенше әлдеқайда ерте көрініс таба бастаған. 
Әдебиетте қызмет көрсету саласындағы менеджменттің бірнеше анықтамасы бар. Мысалы,  
К Альбрехт келесі анықтаманы ұсынды: «Қызмет көрсету саласындағы менеджмент – 
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қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның қызмет сапасын бизнес-қызметінің ең басты 
қозғаушы күші ретінде қарастыратын  жан-жақты қамтылған ұйымдастырылған тәсіл». 
Чернышев ойынша, «қызмет көрсету саласындағы менеджмент» - басқару жүйесі түбегейлі 
бағдарланған басқару  философиясы,  біріншіден, тұтынушының көңілінен шығатын сапалы 
сервистік өнімді ұсыну арқылы белгілі бір тұтынушының ерекше қажеттіліктерін 
максималды түрде қанағаттандыру (өз-өзіне қызмет көрсету немесе материалдық өнім және 
ілеспелі қызметтерді біріктіретін жүйе); екіншіден, берілген өнімді шығаруға мүмкіндіктер 
мен жағдайларды жасау (жұмысшылармен, материалдық ресурстармен және техникалық 
жабдықтармен қамтамасыз ету); үшіншіден, қызмет көрсету процесіне кірістірілген барлық 
жақтардың мақсаттары мен қызығушылықтарын сабақтастыру (ұйым, тұтынушы, басқа да 
қызығушылықтар)». Келтірілген анықтамаларға сүйене отырып, қызметтік кәсіпорын 
табысының негізгі факторы - тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыру деген 
қорытынды жасауға болады. Сол себептен, оның стратегиялық бағдары тұтынушыларға 
бағытталуы тиіс. Бүгінгі таңда қызмет көрсету секторы - бұл экономиканың ең 
перспективалық салаларының бірі. Ол сауда және көлік, қаржы және сақтандыру, 
коммуналдық шаруашылық, білім беру және медициналық бағыттар мен шоу-бизнесті қамти 
отырып, жылдам даму үстінде. Дамыған елдерде  қызмет көрсету саласы экономиканың ең 
ірі салаларының бірі болып табылады.[1] 

 Қызмет көрсету саласындағы басқарудың мақсаты – адами ресурстарды тиімді 
пайдалану, халықтың қажеттіліктерін анықтау және қанағаттандыруға бағытталған қызмет 
процесін ұтымды ұйымдастыру арқасында компанияның табыстылығын қамтамасыз ету. 
Қызмет көрсету саласындағы менеджментке келесі тапсырмаларды жатқызуға болады: 

• Мақсаттарды қалыптастыру және оларға жету жоспарларын жасау; 
• Адамдарды ортақ мақсатқа бағыттап біріктіру; 
• Қызметтерді қалыптастыру мен көрсету процестерін ұйымдастыру; 
• Қызмет көрсетудің жоғарғы сапасын қамтамасыз ету; 
• Персоналды ұдайы дайындау мен дамыту; 
• Персонал мен клиент арасындағы байланыс тиімділігін қамтамасыз ету; 
• Жұмыскерлер мен тұтас кәсіпорын қызметін бағалау әдістерін даярлау және қолдану; 
• Өзінің жеке дәстүрлерін қалыптастыру және жиналған тәжірибені қолдану.[5] 
 Қызмет көрсету жүйесіндегі менеджментті жасақтау кезінде қызмет көрсету 

кәсіпорынының орналасу орны, көрсетілген қызмет сапасы, тұтынушылардың қажеттіліктері 
мен талғамы, жұмысты күнтізбелік жоспарлау, жұмыскерлер тұтынушылармен жақсы 
байланыс жасау қабілетіне ие болуы, өндірістік күштер тұтынушылардың ең жоғарғы 
сұранысы бойынша өлшенуі, өндіріс өнімділігі деңгейінің төмендеуі немесе жоғарылауы 
себептерін анықтау, қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар біртекті емес болуы сияқты 
факторлар ескерілуі керек.  

 Қызмет көрсету саласындағы менеджменттің басты бағыттары ретінде қызмет көрсету 
саласындағы сапаны, өнімділікті және қызметкерлерді басқаруды айта аламыз. Қызмет 
көрсету саласында негізгі талаптар қызметкерлерді басқару бөліміне ұсынылады. Адам мен 
оның сұраныстары заттар мен табиғат күштеріне ықпал ете алатын өндіріске қарағанда,  
қызмет көрсету саласында және қызмет сапасын басқаруда негізгі ықпал объектісі болып 
табылады. Қызмет сапасы қызмет көрсетудің өзгешелігімен байланысты және оны басқару 
қиыншылық тудырады.[4] Шет ел авторларының зерттеулерінің нәтижелері бойынша, 
көрсетілетін қызметті бағалаудың он өлшемі анықталды, оның алғашқы бесеуі қызмет 
нәтижесін бағалайтын болса, соңғы бесеуі қызмет көрсету процесіне баға береді: сенімділік, 
қолжетімділік, бедел, қауіпсіздік, қажеттіліктерді түсіну, персоналдың белсенділігі, 
біліктілік, әдептілік, коммуникация, сезілетін факторлар. Қызмет көрсету саласындағы 
маңызды қиыншылықтардың бірі еңбек өнімділігінің төмен болуымен байланысты. 
Көрсетілген қызмет көлемін өлшеу қиыншылығының, ал кейде оның мүлдем мүмкін 
болмауының объективті себебі нәтиженің болмауымен байланысты. Менеджменттің 
маңызды проблемасы – өнімділік пен сапа қатынасы. Мысалы, дәрігер еңбегінің өнімділігі 
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науқастарды қабылдау уақытының нормасының төмендеуіне байланысты өседі. Алайда 
оның салдарынан әдетте сапа деңгейі төмендейді, яғни қызмет тиімділігі де азаяды. Төменде 
сапаны төмендетпейтін еңбек өнімділігін арттырудың негізгі әдістері көрсетілген.[3] 

 Тұтынушымен байланыс деңгейіне байланысты қызметті ранжерлеу. Қызметтердің 
түрлері оларға тұтынушылардың қатысу деңгейінің әртүрлілігімен сипатталады: мысалы, 
медицина және білім беру қызметтерінде тұтынушылардың қатысуы өте жоғары, ал пошта, 
коммуналды, телекоммуникационды және т.б. қызметтерде әлдеқайда төмен.  Қызмет 
көрсету барсындағы клиенттермен қатынас бір уақытта тығыз және жанама болуы мүмкін, 
мысалы: авиажолаушыларды тіркеу және жүктерді жөнелту, банк операторының жеке 
сұранысты қабылдау мен шот мәліметтерін өңдеу, дәріхана провизорының клиенттермен 
жұмыс істеуі мен дәрілерді даярлау. Менеджер қызмет көрсету процесін тұтынушылардың 
қатысуы деңгейіне байланыста фазаларға бөлуі керек. Тұтынушылармен тығыз байланысты 
қажет етпейтін кезеңдерде рационалдылық пен процесті жылдамдату арқылы өнімділікті 
арттыру керек, ал клиенттермен тікелей байланыс орнатылатын кезеңдерде – қызмет сапасын 
төмендетпей, еңбек тиімділігін арттыру керек.  

 Қызмет көрсетуге қатысты конвейерлік тәсіл. Бұл тәсіл қол еңбегін автоматтандыру 
(мысалы, көліктерді автоматты жуу , сауда автоматтарын, банкоматтарды қолдану), сонымен 
қатар қызмет көрсететін жұмысшылар санын қысқартуға мүмкіндік беретін жүйелерді 
қолдану (мысалы, супермаркеттер, жылдам тамақтану ресторандары). Аз уақыт бұрын 
мұндай технологиялық шешімдер тек қана стандартты нәтиже беретін қызмет түрлерінде 
ғана қолданылды.[2] Бірақ біркелкі технологиялық прогресті, тұтынушылардың 
технологиялар мен жүйелер жөнінде ақпараттанғанын ескерсек, конвейердік қызмет көрсету 
тәсілі бүгін тіпті сұранысқа ие. Ал болашақта тұтынушылардың жеке қалауларын 
орындайтын қызмет көрсету салаларында да қолданылуы әбден мүмкін.   

 Тұтынушының қызмет көрсету процесіне қатысу деңгейін жоғарылату. Өндірісті 
ұлғайтудың тиімді жолы - тұтынушыларды жартылай өзіне-өзі қызмет көрсетуге ауыстыру 
болып табылады: тура, операторлардың көмегінсіз жасалған халықаралық және қалааралық 
телефон қоңыраулары; кейбір көпшілік тағамдану орындарында ыдысты жинап кету; қонақ 
үйлердегі номерлерді тұрмыстық техникамен жабдықтау, т.б. Бұндай жаңартулар 
тұтынушылардың сұраныстары мен ерекшеліктерін білуге негізделген.  Менеджерлер 
жаңартулардың алдында тестілеу өткізу қажет, яғни тұтынушыларға өздерінің қызмет 
көрсету процесіндегі маңызды рөлін түсіндіру мақсатымен. 

 Сұраныс пен ұсыныс теңдігін орнату. Компаниялардың өндірістік қуаты мен қызмет 
көрсетуге сұраныстың сәйкес келмейтіндігінің негізгі себебі – қызметтердің 
сақталмайтындығы. Еңбек өнімділігін жоғарылату әр түрлі бағалаулар арқылы, алдын ала 
тапсырыс беру жүйесін қолдану, толымсыз жұмыс күнін енгізу, бірнеше компания 
қызметтерін біріктіру, жабдықтауды және қызметшілерді сұраныстың үлкеюіне байланысты 
тиімді пайдалану арқылы ұсыныс икемділігін жоғарылату сияқты тәсілдермен жүзеге асады. 

 Қызметтер тек қана мамандандырылған салалар мен қызмет көрсету компанияларына 
көрсетілмей, сондай-ақ өнеркәсіп кәсіпорындарында қарастырылған (өнім жеткізу, жөндеу 
және техникалық қызмет көрсету, сақтандыру, консалтингтік қызметтер және 
жұмысшыларды оқыту және т.б.).Қызметтер жеке тұтынушыларға (мысалы, медициналық 
нысандар, қоғамдық тамақтандыру, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету), кәсіпкерлік және 
басқа да ұйымдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға (мысалы, іскерлік қызметтер 
көрсету: машина жасау, бухгалтерлік есеп, аудит, құқықтық және т.б.) негізделген.[6] 

 Қазақстанда өнеркәсіптің жетекші саласы болып тау-кен өнеркәсібі табылады. Бүгінгі 
таңда тау-кен техникасының техникалық дайындығы  90% және одан да жоғары болған 
жағдайда құрал-саймандарының бәсекеге қабілеттілігі нарықта қамтамасыз етіледі. 
Сондықтан болашақта тау-кен техникасында қызмет көрсету саласы жаңа дамушы бағыт 
болуы мүмкін.   Қазақстанда қызмет көрсету саласының даму болашағы ең біріншіден, 
шағын және орта бизнестің,  нарық инфрақұрылымының дамуына, коммерциялық және 
делдалдық қызметтердің түрлері мен көлемінің ұлғаюына байланысты. Кабельді 
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телевизияны, ұялы байланысты, халыққа ақпараттық қызмет көрсету(ғылыми-техникалық 
ақпараттар) тарату, бейнетелефонды сөйлесу пункті, қызмет көрсетудің үдемелі техникалық 
нысаны мен тәсіліне халықтан тапсырыс алу -   кино-фотоүлдірлердің пайда болуы, 
видеосалондардың ұйымдастырылуы, дәстүрлі емес қызмет көрсету саласында «таныстық 
қызметі», «сенімді телефон» және тағы басқа гувернерлер қызметі сияқты жаңа қызмет 
түрлері пайда бола бастады. Ақпараттық-консалтингтік қызмет те қарқынды дамып келе 
жатырған іскерлік қызмет түрі болып саналады. Қазақстан нарығында оған дәлел ретінде 
коммуникация, консалтинг, ақпараттық қамтамасыз ету салаларында озық ірі халықаралық 
фирмаларды айтуға болады.  Олар қомақты материалды қаражатты қажет етпейді және 
халықтың тұрмыс деңгейі сапасын жоғарылатуға ықпал етеді.[5] 

 Қорытындылай келе, қызмет көрсету секторы экономиканың ең басты секторы болып 
табылады. Қызмет көрсету саласындағы менеджмент термині ұзақ уақыт бойы 
анықталмағанымен, оны зерттеу ерте кезден басталған. Мемлекеттік қызметтегі тұлғалар 
қызмет көрсету менеджментінің бірден-бір көрінісі болып табылады. Конституцияның 1-
бабында жазылғандай, біздің ең қымбат қазынамыз – адам және оның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары.  Ал осы халықтың қажеттілігін анықтау, оны қанағаттандыру, 
мүмкіндіктеріне жағдай жасау, адами ресурсты тиімді пайдалану, еңбек өнімділігін 
жоғарылату қызмет көрсету саласындағы ең басты мәселелер. Сондықтан, қызмет көрсету 
саласы – қоғамның барлық саласын қамтитын(құқықтық, әлеуметтік және саяси), оның 
дамуына бірден-бір ықпал  ететін, бүгінгі таңдағы ең қарқынды дамып келе жатырған 
салалардың бірі болып табылады. 
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В настоящее время руководителям многих уровней не хватает элементарной 
конфликтологической культуры, не хватает знаний о конфликтах, о путях их мирного 
решения. Многие руководители предпочитают решать возникающие конфликтные ситуации 
силовыми методами, даже не догадываясь, что есть мирные и конструктивные методы 
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выхода из конфликта, приводящие к ситуации «выигрыш – выигрыш». 
Для менеджера любого уровня умение эффективно разрешать и предупреждать 

производственные и трудовые конфликты является профессиональной компетенцией, а в 
передовых компаниях умение строить конструктивный конфликт и вовсе фигурирует среди 
корпоративных ценностей. 

Действительно, зная признаки возникновения конфликтной ситуации, закономерности 
развития конфликтов, выявляя мотивы и цели участников конфликта, осознавая свои 
истинные интересы в конкретной ситуации, владея методами анализа конфликтной ситуации 
и организации совместного поиска решений, менеджер гораздо эффективнее справляется со 
сложными управленческими проблемами. 

Для многих конфликт в организации ассоциируется с нарушением взаимоотношений, 
потерей психологического равновесия, эмоциональным дисбалансом. Однако конфликт 
может быть полезен как конфликтующим сторонам, так и компании. Задача состоит в том, 
чтобы конфликт из делового контекста не смещался в область личностных отношений, не 
переходил во взаимное дискредитирование, не разрушал формировавшуюся годами 
совместимость. 

Каждый конфликт имеет свою причину (источник) возникновения. Причины, 
порождающие конфликты, можно сгруппировать.  

• Недостаточная согласованность и противоречивость целей отдельных групп и 
личностей  

• Устарелость организационной структуры, нечеткое разграничение прав и 
обязанностей  

• Ограниченность ресурсов  
• Неодинаковое отношение к членам трудового коллектива  
• Противоречие между функциями и видом трудовой деятельности  
• Различия в манере поведения и жизненном опыте  
• Неопределенность перспектив роста  
• Неблагоприятные физические условия  
• Недостаточная благожелательность внимания со стороны менеджера  
• Психологический феномен. 
Существуют четыре основных типа конфликтов: внутриличностный, межличностный, 

конфликт между личностью и группой и межгрупповой конфликт2. 
Внутриличностный конфликт возникает тогда, когда к одному человеку предъявляются 

противоречивые требования. Например, менеджер может потребовать, чтобы исполнитель 
постоянно находился в офисе туристической фирмы и «работал» с клиентами на месте. В 
другое время он уже выражает недовольство тем, что его сотрудник тратит слишком много 
времени на клиентов и не занимается маркетинговой деятельностью.  

Внутриличностный конфликт может возникнуть также в результате того, что 
производственные требования не согласуются с личностными потребностями или 
ценностями. Например, подчиненный планировал в субботу — в свой выходной — какие-то 
семейные мероприятия, а начальник в пятницу вечером объявил ему, что в связи с 
производственной необходимостью он должен в субботу работать. Внутриличностный 
конфликт возникает как ответ на рабочую перегрузку или недогрузку.  

Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, пожалуй, самый распространенный. 
Чаще всего это борьба руководителя за ограниченные ресурсы, рабочую силу, финансы и т.п. 
Каждый считает, что если ресурсы ограничены, то он должен убедить вышестоящее 
начальство выделить их именно ему, а не другому руководителю.  

Межличностный конфликт может проявляться также и как столкновение личностей, 
т.е. люди с разными характерами, несовместимыми темпераментами просто не в состоянии 
ладить друг с другом.  

Конфликт между личностью и группой. В производственных группах устанавливаются 
                                                 
2 И.П.Стуканова. Менеджмент. Учебное пособие. 2005г. 
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определенные нормы поведения, и случается так, что ожидания группы находятся в 
противоречии с ожиданиями отдельной личности. В этом случае возникает конфликт. 
Иными словами, между личностью и группой конфликт возникает тогда, когда эта личность 
займет позицию, отличную от позиции группы.  

Межгрупповой конфликт. Как известно, организации состоят из множества как 
формальных, так и неформальных групп. Даже в самых лучших организациях между ними 
могут возникнуть конфликты[1].  

Кроме того, конфликты классифицируют еще и по степени проявления: скрытый и 
открытый.  

Скрытые конфликты затрагивают обычно двух человек, которые до поры до времени 
стараются не показывать вида, что конфликтуют. Но как только у одного из них «сдают» 
нервы, скрытый конфликт превращается в открытый. Различают также случайные, стихийно 
возникающие, и хронические, а также сознательно провоцируемые конфликты. Как 
разновидность конфликта выделяют интриги. Под интригой понимается намеренное 
нечестное действие, которое выгодно ее инициатору и которое вынуждает коллектив или 
отдельного человека совершать определенные поступки, наносящие вред им самим. 
Интриги, как правило, тщательно продумываются, планируются, имеют свою сюжетную 
линию[2].  

Другой распространенный конфликт этого типа – конфликт между группой и 
руководителем. Наиболее тяжело такие конфликты протекают при авторитарном стиле 
руководства. Рассмотрим конфликты между личностью и группой в таблице 13. 

 
Таблица 1 - Классификация конфликтов «личность-группа» 
 

Вариант конфликта Возможные причины 
Руководитель-коллектив Новый руководитель, назначенный со стороны 

Стиль управления 
Низкая компетентность руководителя 
Сильное влияние отрицательно направленных 
микрогрупп и их лидеров 

Рядовой член коллектива - коллектив Конфликтная личность 
Нарушение групповых норм 
Неадекватность внутренней установки статусу 

Лидер – группа  Низкая профессиональная подготовка 
Применение компромата против лидера 
Превышение полномочий лидерства 
Изменение группового сознания 

 
Межгрупповой конфликт имеет некоторую специфику: 
1. Деиндивидуализация взаимного восприятия. Члены конфликтующих групп 

воспринимают друг друга по схеме «Мы-Они»; 
2. Неадекватное социальное, групповое сравнение. В групповых мнениях своя группа 

всегда оценивается выше; 
3. Агрессия. В межгрупповых конфликтах индивид склонен вести себя более 

агрессивно, нежели в случае, когда от него требуется принятие индивидуального решения. 
Причины заключаются в так называемом эффекте толпы, который с одной стороны 
обеспечивает «заразительность агрессии», а с другой заметно снижает чувство персональной 
ответственности за происходящее. В группе всегда существует лидер, на которого, по 
мнению рядовых в случае наказания и будет направлена энергия. Поэтому ответственность 
за свое поведение заметно снижается.  

                                                 
3 С.М.Емельянов. Практикум по конфликтологии 
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Конфликты можно разделить на горизонтальные и вертикальные. 
Типичные горизонтальные конфликты - конфликт между функционально связанными 

отделами, например, сбытом и производством, между отдельными компаниями в концерне, 
между партнерами при слиянии, между двумя учредителями. Механизм борьбы на 
начальном этапе разворачивания конфликта - "выиграть-проиграть". Однако чем сильнее 
взаимозависимость участников конфликта, тем сильнее тенденция к переговорам и 
сотрудничеству и к переходу к следующим фазам конфликта. 

 В системе “равный-равный” наиболее частыми являются следующие проблемы, 
которые и приводят к конфликтным взаимодействиям:  

 1) Распределение задач и ответственности. Очень характерны пререкания 
подразделений, так как стороны склонны избегать ответственности за задания, которые 
требуют много времени и сил. Характерно стремление переложить ответственность на 
других. 

 2) Разные цели и интересы отделов с различными функциями. К примеру, 
производство требует времени, а сбыт - быстрой поставки. 

 3) Зависимость от общих служб и ресурсов. Возникает тенденция создавать 
"дубликаты" - свои собственные службы, к примеру, иметь свою бухгалтерию и 
самостоятельно осуществлять подбор персонала. 

 4) Различия в престижности работы. Внутри фирмы одни отделы более одобряются, 
другие - менее. К примеру, в привилегированном положении могут оказаться брокеры в 
финансовой компании или сотрудники отдела продаж, которые "для всех" зарабатывают 
деньги. 

Вертикальный конфликт («высший против низшего»), как правило, возникает между 
руководителем и подчиненным. Первый стремится усилить свою власть и контроль, а второй 
все больше сопротивляется. Стремясь защитить свою автономию, подчиненные используют 
следующие “способы” воздействия на руководство: утаивают от шефа информацию, 
оказывают пассивное сопротивление, сплачиваются с коллегами и используют “круговую 
поруку”, создают видимость бурной работы или подчеркивают свою незаменимость[3]. 

Разрешение конфликтов – сложный многоступенчатый процесс, который, основываясь 
на диагностике конфликтов, выражается в предупреждении, сдерживании, регулировании 
конфликтов. Управление конфликтами характеризуется в выработке стратегий конфликтного 
поведения, в подавлении или стимулировании конфликтов, в снижении уровня конфликтных 
деструкции. Процесс управления конфликтом во многом зависит от позиции, которую 
занимает участник взаимодействия, от его собственных интересов, а также от того, к каким 
средствам он прибегает, чтобы не допустить разрастания конфликта. Большинство людей 
достаточно гибко используют различные стратегии конфликтного взаимодействия в 
зависимости от ситуации, даже не имея специальной подготовки. Однако знание 
особенностей основных типов поведения в конфликте, их преимуществ и ограничений важно 
для профилактики конфликтов и эффективного управления людьми в целом. 

Известны пять основных стилей разрешения конфликтов, или стратегий поведения в 
конфликтных ситуациях (схема 1). 

 
Схема1 – Классификация стилей разрешения конфликтов 

 
 
Уклонение. Человек, придерживающийся данной стратегии, стремится уйти от 

Основные стили разрешения конфликтов 

Уклонение Сглаживание Принуждение Компромисс Сотрудничество 
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конфликта. Эта стратегия может быть уместна, если предмет разногласий не представляет 
для человека большой ценности, если ситуация не может разрешиться сама собой, если нет 
условий для эффективного разрешения конфликта в данный момент, но через некоторое 
время благоприятные условия возникают. 

Сглаживание. Этот стиль основывается на тезисах: «Не стоит раскачивать лодку», 
«Давайте жить дружно» и тому подобных. «Сглаживатель» старается не выпустить наружу 
признаки конфликта, конфронтации, призывая к солидарности. При этом часто забывается 
проблема, лежащая в основе конфликта. В результате может временно наступить покой. 
Отрицательные эмоции не проявляются, но они накапливаются. Рано или поздно 
оставленная без внимания проблема и накопившиеся отрицательные эмоции приведут к 
взрыву, последствия которого окажутся дисфункциональными. 

Принуждение. Тот, кто придерживается этой стратегии, пытается заставить принять 
свою точку зрения во что бы то ни стало, его не интересует мнение других. Данный стиль 
связан с «жестким», агрессивным поведением. Для влияния на людей применяются власть, 
основанная на принуждении, и традиционная власть. Этот стиль может стать эффективным, 
если он используется в ситуации, угрожающей существованию организации или 
препятствующей достижению ею своих целей. Руководитель отстаивает интересы дела, 
интересы организации, и порой он просто обязан быть настойчивым. Главный недостаток 
использования руководителями этой стратегии – подавление инициативы подчиненных и 
возможность повторных вспышек конфликта. 

Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но 
лишь до определенной степени. Способность к компромиссу в управленческих ситуациях 
высоко ценится, так как уменьшает недоброжелательность и позволяет быстро разрешать 
конфликт. Однако, через некоторое время могут проявиться и дисфункциональные 
последствия компромиссного решения, например, неудовлетворенность «половинчатым» 
решением. Кроме того, конфликт в несколько измененной форме может возникнуть вновь, 
так как осталась нерешенной породившая его проблема. Ценность компромисса в том, что он 
может быть достигнут в тех случаях, когда стороны выбирают разные стратегии. В основе 
компромисса лежит технология уступок сближения или, как ее еще называют, – торг. 
Считается, что компромисс имеет недостатки: споры по поводу позиций приводят к 
урезанным соглашениям; создается почва для уловок; возможно ухудшение отношений, так 
как могут быть угрозы, давление, срыв контактов; при наличии нескольких сторон, торг 
усложняется и т.п. 

Решение проблемы (сотрудничество). Этот стиль основывается на убежденности 
участников конфликта в том, что расхождение во взглядах – это неизбежный результат того, 
что у умных людей есть свои представления о том, что правильно, а что нет. При этой 
стратегии участники признают право каждого на собственное мнение и готовы понять друг 
друга, что дает им возможность проанализировать причины разногласий и найти 
приемлемый для всех выход. Тот, кто соглашается на сотрудничество, не старается добиться 
своей цели за счет других, а ищет решения проблемы[4]. 

Конфликты неизбежны, и стремиться к их отсутствию нет необходимости, так как 
любой конфликт, организационный в том числе, является формой проявления объективных 
противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, способствует их 
развитию, переходу на более высокий уровень. Задача заключается в том, чтобы 
минимизировать деструктивные последствия конфликтов, уменьшить их разрушительный 
потенциал, используя методы их конструктивного урегулирования. 

Для того чтобы конфликтное управленческое действие являлось точкой роста и 
развития организации, необходимо соблюдение ряда существенных условий и принципов, 
способствующих разрешению конфликта. Как заметил американский психолог Б. Вул, 
«Жизнь – процесс решения бесконечного количества конфликтов. Человек не может 
избежать их. Он может только решить, участвовать в выработке решений или оставить это 
другим».Руководителю любого уровня необходимо выработать навыки рационального 
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управления конфликтными ситуациями, что подразумевает выбор не только адекватной 
стратегии (или комбинации стратегий), но и набора оптимальных тактик и инструментов 
воздействия на оппонента. Следует отметить, что на выбор инструментов управления 
конфликтом в организации в значительной степени влияет прежний опыт участников 
конфликтного взаимодействия, их отношение к текущей конфликтной ситуации и основные 
параметры взаимодействия. 

Подводя итог исследованию причин конфликтов на производстве, можно сделать 
следующие выводы: 

Конфликт означает несогласие сторон, при котором одна сторона пытается добиться 
принятия своих взглядов и помешать другой стороне сделать то же самое. Конфликт может 
иметь место между индивидуумами и группами и между группами. 

Потенциальные причины конфликта: совместно используемые ресурсы, 
взаимозависимость заданий, различия в целях, различия в восприятии и ценностях, различия 
в стиле поведения и биографиях людей, а также неэффективная коммуникация. Люди часто 
не реагируют на ситуации потенциальных конфликтов, если это ситуации не связаны с 
минимальными личными потерями или угрозами. 

Управление конфликтом представляет собой сознательную деятельность по 
отношению нему, осуществляемую на всех этапах его возникновения, развития и завершения 
участниками конфликта или третьей стороной. Важно не блокировать развитие 
противоречия, а стремиться разрешить его неконфликтными способами. 

Некомпетентное управление конфликтами социально опасно, т.к. к потенциальным 
отрицательным последствиям конфликта относятся: снижение производительности, 
неудовлетворенность, снижение морального состояния, увеличение текучести кадров, 
ухудшение социального взаимодействия, ухудшение коммуникаций и повышение 
лояльности к подгруппам и неформальным организациям. Однако при эффективном 
вмешательстве конфликт может иметь положительные последствия. Например, более 
углубленная работа над поиском решения, разнообразие мнений при принятии решений и 
улучшение сотрудничества в будущем. 
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Яркοй тенденцией развития рынка сегοдня является пοявление трансакциοннοгο 

брендинга или брендинга οтнοшений. Брендинг все бοльше превращается в прοцесс 
непрерывнοгο οбщения с каждым клиентοм, тοчнο так же как и клиента с брендοм.  

Пοтребитель οхοтнο купит прοдукт у прοдавца, с кοтοрым οн мοжет завязать личные 
οтнοшения, чем у тοгο, с кем пοдοбные οтнοшения не вοзмοжны. Фирмы, испοльзующие 
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стратегию трансакциοннοгο брендинга спοсοбны вызывать чувствο спοкοйствия у 
пοтребителей [1, c. 230]. 

Сегοдня рынοк движется в стοрοну бοльшегο кοличества мелких кοмпаний и брендοв. 
Кризисные явления кοнца 2000-х пοказали, чтο наибοлее гибкими к изменениям 
макрοэкοнοмических пοказателей являются кοмпании среднегο и малοгο бизнеса. Пοмимο 
тοгο, чтο крупные кοрпοрации являются бοлее инертными и пοдверженными 
οтрицательнοму влиянию кризисных явлений, οни также активнο диверсифицируют свοю 
деятельнοсть, прοизвοдя бοльшοе кοличествο различных прοдуктοв. Неэффективнοсть 
даннοй стратегии нами уже была дοказана. Οднакο в сοвременных услοвиях крупные 
кοмпании стοлкнутся также с бοлее серьезнοй прοблемοй. 

Мнοгοчисленные сοциοлοгические и маркетингοвые исследοвания направлены на 
выявление лοяльнοсти пοтребителей к οпределеннοму набοру брендοв и связи между 
сοциальным статусοм и пοтребительским выбοрοм. Действительнο, на выбοр тοгο или инοгο 
тοвара влияет мнοжествο фактοрοв, и частο урοвень дοхοда играет наименее значимую рοль.  

В сοвременнοм брэндинге активнο испοльзуется прοектная структура управления. 
Например, в некοтοрых οрганизациях назначаются менеджеры, кοмпетентные в разрабοтке 
фактοрοв рентабельнοсти бренда, кοтοрые выступают в рοли связующегο звена.  

Οни рабοтают на прοтяжении всей цепοчки фοрмирοвания ценнοстей, развивая 
направленные на клиентοв стратегии бренда, и рукοвοдят кοмандами, в кοтοрые вхοдят 
специалисты из разных οтделοв, οтвечающие за реализацию этих стратегий. 

Как правилο, кοманда пο управлению брендοм сοстοит из внутреннегο персοнала 
(специалисты οрганизации) и внешнегο (кοнсультанты). Οднакο бοлее эффективным 
является фοрмирοвание кοманды из таких групп сοтрудникοв, как стратеги, испοлнители, 
пοмοщники, кοοрдинатοры и втοрοстепенные сοтрудники [2, c. 12].  

Стратеги и испοлнители разрабатывают стратегию и рукοвοдят всей кοмандοй. 
Пοмοщники οбеспечивают рабοту над брендοм неοбхοдимыми ресурсами.  

Как правилο, в эту группу вхοдят представители οтделοв прοизвοдства, управления 
персοналοм, финансοв и пр. Кοοрдинатοры, также представители различных οтделοв 
кοмпании, решают прοблемы, вοзникающие в хοде управления брендοм.  

Втοрοстепенные сοтрудники дοпοлняют οснοвнοй сοстав кοманды. Их приглашают для 
решения οпределенных задач, нахοдящихся вне кοмпетенции οснοвнοй кοманды. К этοй 
группе чаще всегο οтнοсят юрискοнсультοв. 

Следует οтметить, чтο эффективная рабοта кοманды пο управлению брендοм вοзмοжна 
при выпοлнении οпределенных услοвий. Сοтрудники дοлжны кοнцентрирοвать свοи усилия 
не тοлькο на внутренней, нο и на внешней среде οрганизации.  

Прοцедуры управления и кοοрдинации дοлжны быть прοзрачными и пοнятными 
каждοму. Также кοманда дοлжна иметь οбширные связи как внутри οрганизации, так и за ее 
пределами.  

Накοнец, сοстав группы дοлжен быть пοдвижным, т.е. любοй сοтрудник мοжет в любοй 
мοмент выйти из сοстава кοманды, также как и вοйти в нее [3, c. 192]. 

Таким οбразοм, кοмандный пοдхοд в бοльшей степени сοοтветствует требοваниям 
рынка и неοбхοдимοсти кοнкурентнοй бοрьбы пοсредствοм управления брендοм. 

Οдна из пοследних мирοвых рынοчных тенденций - резкοе пοвышение значимοсти и 
радикальный пересмοтр технοлοгий брендинга, кοтοрый в услοвиях резкοгο οбοстрения 
кοнкуренции, стал инструментοм, мοбилизующим все ресурсы фирмы для тοгο, чтοбы ее 
изделия и услуги стали вοстребοванными.  

Сοвременные маркетингοвые кοммуникации пοлнοстью сфοкусирοваны на сοздании, 
прοдвижении и усилении брендοв. Эта дοминанта не зависит οт вида и размерοв бизнеса. 

Дοлгοсрοчнοсть пοзиции бренда теряет статус безуслοвнοгο пοказателя преимущества 
и сοοтветственнο силы в кοнкурентнοй бοрьбе, уступая такοму фактοру, как гибкοсть. 
Именнο этим οбъясняется фенοмен массοвοгο репοзициοнирοвания брендοв, кοтοрый в 
пοследние гοды наблюдается на мирοвοм рынке. 
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Οсοбеннοсти развития брендοв за рубежοм и сοвременные атрибуты бренда: 
– качествο и надежнοсть бοльше не являются ключевыми фактοрами при выбοре 

бренда пοтребителем, т.к. οни пοдразумеваются присутствующими прοдукту пο умοлчанию 
οбязательными атрибутами прοдукта; 

– при сοздании брендοв прοисхοдит смещение οт «внешних» пοдхοдοв, οснοванных на 
таких пοказателях как известнοсть, вοстребοваннοсть, уникальнοсть и т.п. к «внутренним» 
пοказателям, кοтοрые принимают вο внимание οщущения пοтребителей, анализ 
челοвеческοгο вοсприятия бренда, тенденции в вοсприятии людей пοд действием бренда; 

– нοвые бренды начинают все бοльше настаивать на тοм, вο чтο сами верят, и 
предлагают приοбщиться к свοей вере пοтребителям. Οни хοтят не прοстο нравиться 
пοтребителю, а убедить егο в правильнοсти и единственнοсти свοегο видения мира, дать 
пοтребителю οпοру и увереннοсть; 

− прοявляя бοльшую настοйчивοсть и пοдчас агрессивнοсть бренд пытаются любοй 
ценοй захватить внимание пοтребителя и уже не οтпускать егο, испοльзуя рекοмендации 
психοлοгοв, сοциοлοгοв, лингвистοв и т.п.; 

– при разрабοтке сοвременнοй тοргοвοй марки учитывается, с οднοй стοрοны, пοртрет 
будущих пοтребителей, фактοры, οпределяющие их решения и действия (гοвοрить на языке 
пοтребителя), а с другοй стοрοны - разрабатываются  и предлагаются пοтребителям те идеи и 
ценнοсти, кοтοрые οни смοгут вοспринять как свοи или как желаемые, к кοтοрым οни гοтοвы 
стремиться [4, c. 64]. 

Исследοванием брендοв и сοставлением рейтингοв занимаются агентства пο всему 
миру.  

Результаты рейтинга мирοвых брендοв представленο в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Рейтинг мирοвых брендοв за периοд 7 лет 

№ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Cοca- 

Cοla 
Cοca- 
Cοla 

Cοca- 
Cοla 

Cοca- 
Cοla 

Cοca- 
Cοla 

Cοca- 
Cοla 

Cοca- 
Cοla 

2 Micrοsοft Micrοsοft Micrοsοft IBM IBM IBM IBM 
3 IBM IBM IBM Micrοsοft Micrοsοft Micrοsοft Micrοsοft 
4 GE GE GE GE GE Gοοgle Gοοgle 
5 Intel Intel Nοkia Nοkia Nοkia GE GE 
6 Nοkia Nοkia Tοyοta Tοyοta McDοnald

’s 
McDοnald
’s 

McDοnald
’s 

7 Disney Tοyοta Intel Intel Gοοgle Intel Intel 
8 McDοnald

’s 
Disney McDοnald

’s 
McDοnald
’s 

Tοyοta Nοkia AppleInc. 

9 Tοyοta McDοnal
d`s 

Disney Disney Intel Disney Disney 

10 Marlbοrο Mercedes-
Benz 

Mercedes-
Benz 

Gοοgle Disney Hewlett-
Packard 

Hewlett-
Packard 

          Примечание - Сοставленο автοрοм  
 
Другοе не менее известнοе агентствο пο исследοванию брендοв «BrandZ» представляет 

сοбοй базу данных брендοв. Οна сοдержит данные бοлее чем οт 650 000 пοтребителей и 
прοфессиοналοв в 31 странах, сравнивая бοлее 23000 марοк.  

Ежегοднο с 2006 гοда база данных испοльзуется для οценки брендοв. В 2012 гοду был 
выявлен рейтинг тοп-100. 

В сοοтветствии сο статистическοй инфοрмацией, бренды показанные в приложении 2 
были признаны самыми дοрοгими брендами в мире на 2012 гοд. Первοе местο среди них 
дοстοйнο занял американский гигант электрοники - кοрпοрация Apple стοимοстью в 153,285 
млд. дοлларοв, при этοм стοимοсть ее вырοсла прοстο на немыслимοе значение в 84, 3%.  



4570 

Втοрοе местο принадлежит мирοвοму пοискοвику Gοοgle сο стοимοстью в 111 млрд. 
дοлларοв. Οн утратил в свοей стοимοсти 2,4 %.  

Третьегο места удοстοена кοмпания прοизвοдителей электрοники - IBM с брендοвοй 
стοимοстью 81 млрд. дοлларοв.  

На четвертοм месте всемирнο известная сеть рестοранοв McDοnald’s, увеличившая 
стοимοсть на 22 % дο цифры в 81 млрд.дοлларοв.  

Пятерку самых дοрοгих брендοв мира завершает гигант прοграммнοгο οбеспечения 
кοмпания Micrοsοft с прирοстοм в 17% стοимοсти, дοстигшая 78 млрд. дοлларοв.  

На шестοм месте мирοвοй бренд Cοca-Cοla с 73 млрд. дοлларοв, сумевший за гοд 
увеличить свοю стοимοсть на 8.5 %.  

Седьмοе местο занимает кοмпания американскοй телефοннοй связи AT&T - 69 млрд. 
дοлларοв.  

Вοсьмοе местο в рейтинге самых дοрοгих мирοвых брендοв занимает всем известный 
прοизвοдитель табачнοй прοдукции Marlbοrο с 67 млрд. дοлларοв, увеличив свοю стοимοсть 
в течение гοда на 18%.  

Девятοе местο принадлежит китайскοму οператοру ChinaMοbile с 57 млрд. дοлларοв, 
кοтοрый демοнстрирует рοст на прοтяжении пοследних 10 лет, увеличив свοю стοимοсть за 
пοследний гοд на 9%.  

И, накοнец, на десятοм месте в рейтинге самых дοрοгих брендοв мира за 2012 гοд, 
нахοдится американская кοмпания GeneralElectric с 59 млрд.дοлларοв. 

Таким образом, стремительнοе развитие зарубежных брендοв привелο к пοгοне за 
сοбственным брендοм, пοскοльку этο не тοлькο тοвар, нο и миф сο всеми свοими 
пοследствиями. Дο 70% запланирοванных бюджетοм зарубежных кοмпаний средств, 
тратится на фοрмирοвание сοбственнοгο бренда, чтο пοдразумевает дοлгοвременную 
«οтдачу» пοтраченных средств.  
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Ғылыми жетекші – Ауезова Қ. Т. 

 
Қазақстан Республикасының дамуының қазіргі сатысы экономика мен қоғамды 

өзгертуде өте күрделі мәселелер пайда болуымен сипатталады. Елде нарық қатынастарын 
дамытуға бейімдейтін стратегиялық бағыт басқару жүйесін, ең алдымен ұйымды басқару 
жүйесін жетілдіруді талап етеді. Бұл жерде ұйым қатарына қоғамға, оның мүшелеріне, 
тұтынушыларға қажетті өнім өндіретін, белгілі жұмыс және қызмет көрсететін ұйымдар 
жатады. Басқару жүйесі екі, бір-бірімен тығыз байланысты - басқарушы және басқарылатын - 
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бөліктен тұрады. Оларды зерттеуде, біздің ойымызша, белгілі тепе-теңдік керек.  
Қазақстанда басқару теориясы мен практикасын игеру қиыншылығы осы уақытқа дейін 

нарық қатынастары толық қалыптаспағанына байланысты болып отыр. 
Осыған байланысты нарықты экономика өркендеген елдердің бай тәжірибесін игеру 

менеджер кадрларын дайындауда зор маңызы бар. Бұл экономиканы өзгертудің, көптеген 
басшылар, мамандар және қатардағы қызметкерлердің рыноктық көзқарасын қалыптастыру 
және дамытудың тиімді жолы [1]. 

Шетел ғалымдары кәсіпорынды басқару мәселелерін арнайы пәнге шығарып, 
«Менеджмент» деп атады. Менеджер – басқарушы, менеждмент – басқару. 

Бұрын біз инженерлік негізгі білімін жақсы үйретіп, экономикамен басқару білімдеріне 
көп көңіл бөлмейтін. Осы пәндерден инженер жұмыс уақытында қателесіп, сүрініп білім 
алатын.  

Енді міне нарықтық экономика дамуының барысында қазір біздерге «топ-менеджер», 
«менеджмент» деген сөздер таңсық емес, олар бұрынғы «басшы», «басқару қызметі», 
«басқару» деген сөздерге жаңа мән беріп отыр. Бірақ бұл сөздер синонимдер болса да 
басқару термині кең мағыналы. Басқару дегеніміз басқарылатын жүйеге әсер етіп оны 
талапқа сай қалыпқа келтіруді білдіреді. Атап айтқанда басқару субъекті ретінде менеджер 
бой көрсетеді.  

Жапон менеджментінің ролі қазіргі таңда жаңа сатыларға көтерілуімен айқындалып 
отыр. Жапония әлемдегі екінші экономикалық держава болғанының өзі жапон 
менджментінің мейлінше дамығандығын байқатады. Сондықтан Қазақстан менеджерлерінің 
басты назарда ұстайтын бағыт-бағдары осы жапон менеджерлері болуы тиіс деп ойлаймын. 
Себебі шығыстық салт-дәстүрді сіңіріп өскен қазақ менеджерлері жапондықтардан сабақ 
алатын болса экономикамыз дамыған үстіне дамып Қазақстан жылдам дамыған елу елдің 
қатарынан көрінеді деген сенімім бар. 

Жапон басшылары ұзақмерзімді перспективаларға мән беріп, обьективті ойлана алады. 
Сондықтан олар барлық жоғары технологиялық тауарларды шығаруда көш бастап келеді. 
Жапон басшысы өз жұмысының нәтижесін он жыл тіпті жиырма жыл күтуге дайын. Олар 
сол орнында болатынына және өз істерінің жемісін көретініне сенімді, сондықтан да барлық 
назарын жедел нәтиже шығаруға аудармайды [2]. 

Менің ойымша Қазақстанда білімі мен ұйымдастыру қабілеті жоғары менеджер 
кадрларды көптеп дайындап шығаратын болса, онда экономикамыз өрге басады деп 
ойлаймын. Сондықтан да осы тақырыпқа мен көп көңіл қойдым.  

Н.С.Целищевтің пікірінше, басқарудың жапондық типінің базалық принциптерінің төрт 
топқа бөлуге болады. Бірінші – корпорация мен жұмыскерлердің өз корпорациясына ерекше 
тәуелділігі және оның мүддесі жолында жан аямайтындығы үшін едәуір қолайлы жағдай мен 
уәде беруі. Екінші топтағы принциптерді дара басшылықтан гөрі ұжымдық басшылыққа 
көбірек, көңіл бөлуі, корпорациядағы адамдарды фирма ішінде үнемі көтермелеу, істейтін 
қызметіне қарамастан жұмыскерлерді тең правода қарау деп тұжырымдауға болады. Үшінші 
топқа – фирманың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін үш негізгі күшке – басқарушыға, басқа 
жұмыскерлерге және инвесторларға ықпал ету мен көңіл бөлу балансын ұтымды ұстау 
жатады. Төртінші топқа - әр түрлі фирмалармен – іскер әріптестермен, соның ішінде ең 
алдымен өнімді тапсырушылармен және сатып алушылармен алуан түрлі байланыс орнату 
әдісін қалыптастыру жатады. 

Аталған принциптерді жүзеге асыру механизмінің маңызды элементтеріне мыналар 
жатады: 

- Еңбекті ұйымдастыру; 
- Өндіріс процестерін басқару және бақылау; 
- Топтық жұмыстарды және корпорацияны ынталандыру жалдау және еңбек жағдайы. 
Қазіргі Жапониядағы басқаруды американдық менеджиризм мен жапондық 

традиционализмнің қоспасы деп түсіну қажет . Сондықтанда мұнда «менеджмент» термині 
толық сай келеді. Жапондықтардың өзі де, басқару туралы әңгіме болғанда, осы терминді 
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қолданады. Жапондықтар өздерін американдықтардың шәкірті ретінде есептей отырып, 
менеджменттің барлық белгілі концепцияларын мұқият зерттеді, әрі өзіне сай етіп құра 
білді.  

Қазіргі кезде басқару саласындағы жапондық тәжірибеге американдықтар көбірек көңіл 
бөле бастады, атап айтқанда, мұның өзі Массанчусетск технологиялық институтында 
зерттелуде [3]. 

Жапонияда істі, өндірсті және басқаруды ұйымдастырудың жоғары деңгейі кімді де 
болса қайран қалдырады. Жапония - өндірістік қатынасты, сонымен қоса, басқару сипатын 
айқындайтын монополистік капитализм мемлекеті. Франциямен және Голландиямен қоса, 
Жапония экономиканы программалайтын капиталистік мемлекеттердің бірі. Талдаудың 
көрсеткеніндей қазіргі жапондық басқару жүйесі едәуір икемді, әрі тиімді механизм, оның 
өзі соғыстан кейінгі кезеңде, қазіргі ірі ауқымды өндіріті дамыту жағдайында қалыптасты. 
Бұл механизм ұдайы жетілдіру үстінде. 

Жапонияда сол жапондықтардың өздері айтпақшы бір-ақ байлық бар – ол адамдар. Тек 
соларға ғана сүйеніп, елдің билеуші топтары «кедергілер жарысында» жеңіске жете алады. 

Басқарудың жапондық стилі – бірегей. Жапондық стильге тән нәрсе – басқарудың К. 
Мацусита принципі. Оның ең бастысы қызметшілерді басқара білу принципі. 

Басқарудың барлық құрылымында топ маңызды ұйымдық элемент болып саналады. 
Жапондық басқару жүйесінде топтық ынталандыру және топтық жауапкершілік айқын сипат 
алады. Мұндай топтар ресми бөлімше, яғни ұйымның штаттық құрылымдық компоненттері 
ретінде ғана емес, ресми емес, уақытша бөлімше, мәселен сапаны бақылайтын топ ретінде 
құрылуы мүмкін. 

Жапон кәсіпорындарында әрбір жас менеджерге қамқоршы, яғни американдық 
мамандардың айтуынша «Өкіл әке» тағайындалады. Өкіл әке орта деңгейдегі беделді 
басшыдан таңдап алынады. Ол міндетті түрде өзі қамқорлыққа алған адам бітірген жоғарғы 
оқу орнының түлегі болуы тиіс. Өкіл әкені ешқашанда тікелей басшысы немесе жас 
менеджер жұмыс істеп жүрген бөлімшенің бастығы тағайындамайды. 

Кандидаттарда қателікке жол бермес үшін таңдау мұқият жүргізіледі. «Мацусита – 
дэнка» концернінде кандидатураларды іріктегенде өлшемдік куәліктермен және өмірбаяндық 
деректерімен танысып қана қоймайды. Концернге алынатын кадрлардың оқу орнын бітірген 
дипломымен және ондағы емтихан бағасымен танысып қоюы жеткіліксіз – олар дауысқа 
түсуге правосы бар құжаттармен, салықтарды төлегені туралы куәліктермен, жанұясын 
тексерген актімен мұқият танысып шығады. Бұл концернге мінездемесіз орналасуға 
болмайды, оның үстіне мінездеме беруші концернннің сеніміне ие болуы тиіс. 

Менеджер неғұрлым тәуелсіз болса, ол соғұрлым еркін әрекет етеді, оған балама 
шешімдерді таңдауға неғұрлым көп мүмкіндік берсе, онда өндірісті ғылыми ұйымдастыру 
теориктерінің пікірінше – қоршаған ортадағы қолайсыз жағдайларға ол соғұрлым шамалы 
көңіл бөледі. Мұндай көзқарас Жапониядағы басқарудың ерекше стилін көрсетеді [4]. 

Қазіргі таңдағы нарық қарым-қатынастарына көшу кезеңіндегі қоғамымыздың қым-
қуыт экономикалық жағдайында менеджменттің және менеджердің ролі мен маңызы ұдайы 
өсіп келеді.  

Қорытындылай келгенде, менеджер — басшы. Ол тек қана басқарып қана қоймай, 
сонымен қатар өзінің жұмысын дұрыс ұйымдастыра білу керек, ұжым жұмысын, 
қарамағындағы қызметкерлер жұмысын ұйымдастыра білуі тиіс. Ұжым арасындағы қарым-
қатынастарды реттеп, жұмыс өнімділігін арттыру мүмкіндіктерін қарастыруы және жүзеге 
асыруы тиіс. Менеджерге кәсіпорын иелерінің қоятын талаптары және менеджердің сол 
талаптарға жауап беруі тиіс. Егер менеджер қойылған талаптарға жауап бермесе, онда ол 
білік маман иесі емес деген сөз. 

Әрбір кәсіпорында, фирмада, компанияда менеджерлер жұмыс істейді. Қазіргі кезде 
оларсыз бір де бір кәсіпорын, компания болуы мүмкін емес. 
Қазіргі Жапониядағы басқаруды американдық менеджиризм мен жапондық 
традиционализмнің қоспасы деп түсіну қажет. Сондықтанда мұнда «менеджмент» термині 
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толық сай келеді. Жапондықтардың өзі де, басқару туралы әңгіме болғанда, осы терминді 
қолданады. Жапондықтар өздерін американдықтардың шәкірті ретінде есептей отырып, 
менеджменттің барлық белгілі концепцияларын мұқият зерттеді, әрі өзіне сай етіп құра білді 
[5].  

Қазіргі кезде басқару саласындағы жапондық тәжірибеге американдықтар көбірек көңіл 
бөле бастады, атап айтқанда, мұның өзі Массанчусетск технологиялық институтында 
зерттелуде. 

Жапонияда істі, өндірісті және басқаруды ұйымдастырудың жоғары деңгейі кімді де 
болса қайран қалдырады. Жапония - өндірістік қатынасты, сонымен қоса, басқару сипатын 
айқындайтын монополистік капитализм мемлекеті. Франциямен және Голландиямен қоса, 
Жапония экономиканы программалайтын капиталистік мемлекеттердің бірі. Талдаудың 
көрсеткеніндей қазіргі жапондық басқару жүйесі едәуір икемді, әрі тиімді механизм, оның 
өзі соғыстан кейінгі кезеңде, қазіргі ірі ауқымды өндірісті дамыту жағдайында қалыптасты.  

Жапония - әлемдегі рынокты мемлекеттік реттеу мейлінше жоғары дамыған ел болып 
танылады, осы себептен ол еліктеуге және тәжірибе жинақтауға өте мықты мысал бола 
алады.  
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Дағдарысқа қарсы басқару стратегиясы дегеніміз  корпорацияға төнетін банкроттық 

қаупі мен негізгі қаржылық көрсеткіштердің төмендеуі барысында, корпорацияның 
әрекетінің тиімділігін жоғарылататын стратегияны айтады. Бұл стратегия құрамына 
жоспарлауға байланысты іс-шаралар кешені, персоналды, қаржыны, қолдау топтарымен 
қарым қатынасты және заңды және т.б. іс-шараларды басқара отырып, фирманы банкроттық 
қаупінен және корпорацияны сауықтыруға жағдай жасауды қамтиды. 

Өзіндік  мәні бойынша стратегия ұйымның анықталған мақсаттарына жету үшін 
қызметтер тізбегінің технологиясын сипаттайтын  көпөлшемді экономикалық категория.  

Ұйымның сыртқы ортамен өзара қарым-қатынасын сипаттайтын ережелердің келесідей 
төрт тобын  бөліп көрсетуге болады: 

- Бірінші топ: қызмет нәтижесін бағалау ережелері (олар бағыт пет жоспарды 
қалыптастырады) 

- Екінші топ: сыртқы ортамен қарым-қатынас ережелері ( олар нарықтық стратегияны 
қалыптастырады, яғни: кімге және қандай мөлшерде жеткізу керек) 

- Үшінші топ: ұйының ішіндегі үрдістер мен қарым-қатынастар ережелері (ұйымдық 
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концепция) 
-  Төртінші топ: күнделікті іс-әрекет ережелері (оперативтік тәсіл)[1]. 
Ұйымның стратегиясын қалыптастыру оның қызметінің жалпы бағыттарын таңдаумен 

аяқталады.  
Ұйымның бірқалыпты жағдайы үшін  стратегия ұзақ мерзімге (5-7 жыл)  және қайта 

ұйымдастыру шараларын қарастырмай жасалуы мүмкін. Дағдарыстық жағдайдағы ұйымдар 
үшін стратегия салыстырмалы түрде қысқа мерзімде (1-3 жыл) және икемділік сипатқа ие; 
Ол көптеген қайта ұйымдастырушылық шаралар мен технологиялық жаңалықтарды қамти 
отырып жасалады.  

Мерзімі мен мазмұнының қысқа болуы дағдарысқа қарсы басқару стратегиясының  
ерекшелігі болып табылады. Ұйым көзделген нақты жағдайға келген кезде, бұндай стратегия 
іске асқан болып саналады. Жалпы дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын нақты мақсатқа 
жету , яғни дағдарысты жағдайдан шығу, құралы ретінде қарастыруға болады. Ұйым 
мақсаттары-бұл оның қызмет етуінің қалаулы нәтижелерінің жиынтығы болып табылады. 
Оның статистикалық және динамикалық жағдайын көрсететін графиктермен немесе басқа 
құралдармен сипатталуы мүмкін. 

Әрбір ұйымда мақсаттарды анықтайтын өзіндік мақсаттар жүйесі болады: іскерлік 
ортаны; ұйымның меншік иелерін (инвесторлар) ; жалдамалы жұмысшыларды[1]. 

Жоғарғы менеджмент туралы айтатын болсақ ,ол жалдамалы жұмыскерлердің бір 
бөлігі  болса да, жоғарғы менеджменттің мақсаттары анықталған өзгешелігі болады.Олар 
меншік иелері мен жалдамалы жұмыскерлердің қызығушылықтарының теңдігімен беріледі. 
Бұл екі топ дағдарыстық ұйымның бас директордың тағдырын шешеді. 

Әрбір ұйымда мақсаттарды анықтайтын өзіндік мақсаттар жүйесі болады: іскерлік 
ортаны; ұйымның меншік иелерін (инвесторлар) ; жалдамалы жұмысшыларды. Жоғарғы 
менеджмент туралы айтатын болсақ ,ол жалдамалы жұмыскерлердің бір бөлігі  болса да, 
жоғарғы менеджменттің мақсаттары анықталған өзгешелігі болады.  

Олар меншік иелері мен жалдамалы жұмыскерлердің қызығушылықтарының 
теңдігімен беріледі. Бұл екі топ дағдарыстық ұйымның бас директордың тағдырын шешеді. 

Дағдарыстық жағдайда стратегиялық менеджменттің назары мақсаттардың екінші 
тобына, яғни операциялық мақсаттарға негізделуі керек. Себебі осы мақсаттарға жете 
отырып ұйым тұрақсыз жағдайдан саты сатыдан өте отырып, шығып кете алады[2]. 

Бұл жерде «бағыттар» ұғымы шектік параметрлерді, дағдарысқа қарсы стратегиның 
тапсырмаларын орындау ережелерін  сипаттауға бірден бір лайықты ұғым болып табылады. 

Сонымен , дағдарысқа қарсы басқару стратегиясы программалық құжат болып 
табылады. Оның құрамына : мақсаттар атаулары ( соңғы және аралық), ресурстар мен 
оларды игеру тәсілдері ( персонал, фондтар, меншіктер қатынасы), дағдарыстан алып 
шығудағы мәселелерді шешу технологиясы (ұйым құрылымы, қаржылыө және маркетингтік 
қызметтер ережелері).  

Дағдарысқа қарсы стратегияның осы кұраушы элементтерінің тізбегінің өзі бұл 
экономикалық категорияның өте күрделі екендігін көрсетеді. Бұл жерде В.В.Гончаровтың  
«стратеги дегеніміз біршама абстрактілі ұғым. Әдетте оның жасалуы фирмаға еш тпйда алып 
келмейді. Оның тиімділігі тек қана іске асқан жағдайда ғана болмақ» деген ойымен толықтай 
келімуге болады.   

Өндірістік фирманың дағдарысқа қарсы басқару стратегиясының тұрақты 
функцияларының бірі болып, бағалау және оның дағдарыстық жағдайға түсуінің мүмкіндігін 
жоспарлау табылады. Фирманың бірқалыпты дамуында бұл міндет болжамды-аналитикалық 
сипатта болады. Ал дағдарыстық сатыда мерзімдері бойынша шектелген, көптеген жағдайда 
қысқа мерзімдік стратегия сипатында дамиды. 

Әдетте ереже бойынша, дағдарыстық жағдайдағы өндірістік фирмада дағдарыстың ішкі 
және сыртқы себептері болады. Дағдарысты ерте болжаудың дұрыс болуы үшін , сыртқы 
ортаның жағдайын бағалау және соған қарай отырып, жақын және ұзақ мерзімдегі фирманың 
жағдайын болжау бірінші реттік маңызы бар болып табылады.  Өнеркәсіптік фирмалардың 
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ұдайы өндірістік  серпінділігіне сыртқы ортаның өзгерістері шешуші  әсер етеді. Себебі кез-
келген өнеркәсіптік фирма өз өнімдеріне деген сұраныс мөлшері  мен макродеңгейдегі 
қаржылық саясатқа тікелей тәуелді болып табылады[2]. 

 Өнеркәсіптік фирманың  өмір сүруінде  макродеңгей  дағдарыстық үрдістерінің кез-
келген страдиясын өз ынтасымен жеңе алады. Бұл  макродеңгейдің нарықтық – бәсекелестік 
ортасының  ерекшелігі болып табылады. 

Қысқа мерзімді дағдарыстық жағдайлар жұмыс істеп тұрған фирмадағы күнделікті 
жағдайларды көрсетеді, әсіресе, тұрақсыз сыртқы орта жағдайында. Сыртқы ортаның қызмет 
белсенділігінің көрсеткіштерінің бірқалыпты өзгермелі жағдайында  өнеркәсіптік фирмада  
улкен дағдарыстың орын алуы ақырын және де уздіксіз түрде жүзеге асады. Бүл өндірістік 
фирмаға  бастапқы стадияларда дағдарысты болдырмау шараларын жасауға, дағдарысты 
болжауға және фирманыз дағдарыстық жағдайдан алып шығу жолдарын іздестіруге , яғни, 
жоғарғы технико-экономикалық мүмкіндіктер дәрежесіне жеткізуге  мүмкіндік береді[3]. 

Жалпы, дағдарыстың болуын болжау өте күрделі үрдіс болып табылады. Ол келесідей 
ретпен жүзеге асады: 

- Ұйымда дағдарыстық жағдайдың туындауына  ықпал ететін барлық себептерді 
анықтау; 

- Дағдарыстың туындауына тосқауыл болатын барлық факторларды анықтау; 
- Дағдарыстың пайда болуына әсер етушілер мен кедергі болушыларды әсер ету мерзімі 

мен күшіне байланысты саралау; 
- Дағдарысты туындатушыларды бейтараптандыру мен дағдарысқа қарсы үрдістерді 

ынталандыру құралдарын жасап шығару; 
Дағдарысты ерте анықтау үрдісі келесі іс-шаралардан тұрады:  
А. Сыртқы топ. Бұл топ сыртқы ортаның ұйымға әсер ету динамикасының талдауын 

қарастырады. Құрамына келесі бөлімдер кіреді: 
- Макроортаның  жағымсыз динамикасы (саясат, экономика, әлеуметтік, 

технологиялық); 
- Іскерлік ортаның жағымсыз динамикасы ( сатып алушылар,жеткізіп берушілер, 

инфракұрылым, дәстүрлі бәсекелестер, мүмкін бәсекелестер,жергілікті және аумақтық 
басқарма және т.б.) 

- Макроортаның жағымды динамикасы; 
- Іскерлік ортаның жағымды динамикасы; 
- Сыртқы ортаның ұйымда дағдарысты туындатушы және тоқтатушы тұрғысынан 

біріктіруші қасиеті; 
В. Ішкі топ. Бұл топ сыртқы ортаның динамикалық үрдістері мен жағымды 

факторларды қолдану тетіктері мен сыртқы ортаның жағымсыз факторларына  қарсы әсер 
етуіне өндірістік фирманың реакциясының талдауынан тұрады. Өндірістік фирманың 
стратегиялық жоспарының бұл бөлімі келесідей екі базалық элементтен тұрады: 

- Фирмадағы дағдарыстық жағдайды болжауды дамыту; 
- Дағдарыстық жағдайды жеңуге арналған іс-шаралар жүйесі[3]. 
 Дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын жасап , іске асырмас бұрын, стратегия 

бағытталатын мақсаттарды анықтау керек. 
Дағдарыстың туындауын үрдіс ретінде келесі жағдайлар тізбегімен көрсетуге болады 

(Сурет 1) 

 
 

Сурет 1. Дағдарыстың пайда болуының сызбасы 

Кәсіпорынның 
шаруашылық 

қызметіне әсер 
етуші фактор 

Жағымсыз 
құбылыстар-
дың туындау 

себебі 

 
Жағымсыз 
құбылыс 

 
Дағдарыс 
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Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей дағдарыс туындауы барысында, кәсіпорынның 

шаруашылық қызметіне әсер етуші  жаңа фактор туындауы мүмкін немесе әрекет етуші 
фактор өзгеріске ұшырауы мүмкін. Осыған байланысты кәсіпорынның шаруашылық іс- 
әрекетінің жағымсыз құбылыстарының әсерінен пайда болған қиындықтарды бастан кешіруі 
мүмкін. Одан әрі жағымсыз құбылыстардың дамуы дағдарыстың туындауын оршітеді. Сол 
себепті, дағдарысқа қарсы басқару стратегиясының басты мақсаты дағдарыстың туындауына 
әсер етуші факторларды төмендету болып табылады.  

Дағдарысқа қарсы бағдарламаларды жасау. Дағдарысқа қарсы басқару стратегиясының 
ішінде құрамына дағдарысқа қарсы іс-шаралар кешені кіретін,  бірнеше дағдарысқа қарсы 
бағдарламалар болуы  мүмкін.  

Дағдарысқа қарсы бағдарламаларға қойылатын талаптарға келесілер жатады: 
- Дағдарысқа қарсы басқару стратегиясының мақсаттарына бағытталу; 
- Стратегия ішінде тепе-теңдіктің сақталуы; 
- Қажетті ресурстармен қамтамасыз етіллу[4]. 
Жалпы кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын жасау үшін келесідей 14 

кезеңнен тұратын жұмыс жасалуы керек: 
1 кезең. Кәсіпорынның даму мақсаттарын және сол мақсаттарға жету мүмкіндіктерін 

анықтау: 
Жұмысты келесі сұрақтарды талұылаумен бастау керек: 
− Кәсіпорын нені көздейді? 
− Қазіргі даму жағдайы қандай? 
− 2 кезең . Кәсіпорынның мықты және әлсіз жақтарын талдау. Яғни жалпы талдау 

жүргізу үшін келесідей классикалық әдістер қолданылады: 
− SWOT – талдау; 
− Нарықтық әлеуетін бағалау: сұраныс, ұсыныс, баға, тұтынушылар, жеткізіп 

берушілер, бісекелестер, стратегиялық серіктестер. 
− Кәсіпорынның өндірістік мүмкіндіктерін бағалау: құрал-жабдықтардың жағдайы, сапа 

дәрежесі, технология әлеуеті, ассортимент икемділігі, тапсырыстарды уақытында орындау 
мүмкіндігі, өндіріс көлемі және т.б. 

− Адам ресурстарын бағалау: саны, менеджерлер мен мамандардың квалификациясы, 
команданың болуы, корпоративтік рухтың болуы( ұйымдық мәдениет), өзгерістерге 
икемделуі, жұмыс істеу мен оқып-білуге деген талпынысы; 

− Материалдық ресурстарды бағалау; 
− Қаржылық жағдайды және қаржылық ресурстарды бағалау. 
3 кезең. Жалпы кәсіпорын жағдайының және даму үрдісінің  диагностикасы. 
4 кезең. Қаржылық жағдайды талдау. 
Үшінші, төртінші және екінші кезеңдер бір уақытты жүргізіледі. 
5 кезең. Туындаған мәселелерді шешу үшін жобалар мен шешу жолдарын 

қалыптастыру. 
Бұл кезең кәсіпорынның  инновациялық әлеуетін анықтау үшін маңызды болып 

табылады. Яғни кәсіпорында идеялардың туындау санының максималды мүмкін деңгейін 
анықтауға негізделеді. Аз уақыт ішінде ми шабуылы және морфологиялық талдау әдістерін 
қолдана отырып, талдау жүргізген тиімді болып табылады.  

7 кезең. Кәсіпорын қызметінің басымды бағыттарын анықтау. Бұл жерде басты мақсат. 
Анықталып , талданған мәселелердің ішінен ең маңызды деген, кәсіпорынның негізгі 
мақсатына жетуі барысында улкен орын алатын бірнеше мәселені бөліп қарастыру,  

8 кезең. Кәсіпорынды қайта құру нұсқаларын бағалау ,талдау және болжау.  
9 кезең. Кешенді дайндау. Бұл кезеңнің негізгі мақсаты- таңдалынып алынған маңызды 

бағыттар мен оларды іске асырушыларды талдап тексеру, күтілетін нәтиделерді, уақыт 
факторын, қажетті ресурстарды, жұмыскерлерді ынталандыру жұмыстарын алдын ала 
бағалау,  
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10 кезең. Ресурстардың шығу көздерін бағалау. Ең алдымен қаржылық ресурстардың 
көздері бағаланады. Яғни бұл кәсіпорында қайта құру үшін мағызды болып табылады.  

11 кезең. Бірінші реттік жобаларды анықтау. Бірінші реттік жобалар анықталып, іске 
асыруға кететін уақытты ескере отырып, оларға керекті ресурстар бөлінеді. Бұл жерде 
қаржылық ағымдардың теңгерімділігі тексеріледі. 

12 кезең. Командалардың қалыптасуы. Кезең мақсаты: командалық жұмыстың 
орындалу дәрежесін бағалау,консультант - психологтар қатысуымен отеді. 

13 кезең. Қайта құрылу бағдарламасы мен стратегиясын  қалыптастыру. Бұл кезеңнен 
кейін шешімдер қабылданып, болашақта жобаларды іске асыру және дамыту туралы 
құжаттарға қол қойылады. 

14 кезең. Бірінші реттік маңызды қадамдар анықталады. Және стратегияны іске асыру 
бойынша жұмыстар басталады. Болашақта кәсіпорын дамуында туындаған мәселелерді дер 
кезінде тауып  себебін анықтап , шешу жолын іздестіру жұмыстары дер кезінде жүргізіліп 
отыруы тиіс[4]. 

Қазақстан кәсіпорындарында дағдарыс мүлде күтпеген  тосын жай ретінде 
қабылданады және де бұл құбылысқа көп жағдайда , кәсіпорын персоналы дайын емес 
екендігі байқалады. Нарықтық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесінде макро және 
микродеңгейде болатын дағдарысқа қарсы шаралардың бай қоржыны бар.  Нарықтық 
экономика жағдайында жекеленген кәсіпорындардың дағдарысы үйреншікті құбылыс болып 
табылады.  Жалпы дағдарыстық құбылыстарға мүмкіндігінше , әдеттегі ,табиғи құбылыс 
ретінде қарап, алдын ала мұқият түрде дайындалу керек. Сол кезде кәсіпорынға дағдарыстан 
тезірек шығу мүмкіндігі туындайды. Ешкім дағдарыстан қорғап қалу туралы кепілдік 
бермейді, бұл аяқ астынан болатын құбылыс болғандықтан, алдын ала дағдарысқа қарсы 
бағдарламар жасау, мамандарды даярлау маңызды іс-шара болып табылады.   
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УДК 334 (045) 
ОТАНДЫҚ НАРЫҚТАҒЫ ФРАНЧАЙЗИНГТІК БИЗНЕСТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 

Кобетаев Баxадыр 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 1-ші курс магистранты 

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Дүйсембаев А.А. 
 
Қазақстанда франчайзингтік қатынастардың орын алғанына он  жылдан асты, алайда 

отандық экономика үшін осы бизнестің кең дамыған ұйымдық нысаны әлі де жаңа құбылыс 
болып табылады. Кәсіпкерліктің бұқаралық топтары қалыптасып, жүздеген адамдары өзінің 
бизнесімен айналысуға ұмтылыс білдіріп жатқан Қазақстан үшін франчайзинг тәжірибесі өте 
маңызды. Бүгінгі таңда ел экономикасында франчайзинг бизнесті ұйымдастырудың біріккен 
формасы бола отырып, негізгі ілімдік және әдістемелік тұрғыларын өңдеу қажет болып 
табылатын салыстырмалы түрде құбылыс болып саналады. 

Қазақстан қатарлы нарықтық экономикасы дамушы елдерде лайықты, әйгілі 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvestnik.kazntu.kz%2Ffiles%2Fnewspapers%2F28%2F619%2F619.pdf&ei=HjnFVMGDCsX4ywPt44DgAw&usg=AFQjCNH3JBVS578Leru9Esfc46WZ60OuFg&bvm=bv.84349003,d.bGQ


4578 

тауарлармен меңгеріліп, қолданылған технологиялардың иегерлері – әйгілі фирмалар 
шегінде, өздерінің құқықтары үшін белгілі бір сыйақыға келісушілік танытып, басқа жеке-
дара кәсіпорынға осы технологияны және өзінің тауар белгісін сол тауарларды сату мен 
қызмет көрсету үшін рұқсат беру қатынасының жүйесі кең таралуда. Осы қатынас 
франчайзингтік қатынасты білдіреді. Қазақстандағы франчайзинг тарихы негізінен, бір 
атаулы саудалық маркасының түрік лицензиарының сублицензиясы негізінде ашылған «Кока-
Кола» зауытының пайда болуымен басталады. Ол 1994 жылы қаланды. Бұл зауыт 
Қазақстандағы алғашқы франчайзингтік кәсіпорын болды. Компания газдалған сусындарды 
өндіру және өткізумен айналысады. Нарықтың осы сегментінде «Coca Cola» компаниясының 
үлесі 38% [1]. 

1995 жылы Алматы қаласында «Алматы Кока Кола Ботлерс» сусындарды құю зауыты 
ашылды. Компания өз қызметінде өндірістік франчайзингті қолданады, ол негізінен 
зауыттың өндіріс технологиясы, сусындарды әзірлеу мен құю жүйесі және тасымалдау 
шарттары сипатында болады. 2003 жылы компания Қазақстандағы  «Piko» белгілі брендін 
сатып алу жөнінде «Фудмастер» компаниясымен келісімшартқа отырды. 2005 жылы «Алматы 
Кока Кола Ботлерс» ЖШС-нің жетекшілігі тағы бір зауыт ашу туралы шешім қабылдап, оны 
жүзеге асыруға кірісті. Жаңа зауыттың іске қосылуымен өнім көлемі екі есеге өсті [2]. 

«Coca Cola»  компаниясының тауарлық белгісінің атынан Қазақстанда келесі сусындар 
өндіріледі: «Coca Cola», «Coca Cola light», «Fanta», «Sprite», «BonAqua», «Nestea», «Cappy». 
Қазіргі таңда «Алматы Кока Кола Ботлерс» кәсіпорны отандық алкогольсіз газдалған 
сусындар нарығында көшбасшы болып табылады. 

1994 жылы Қазақстанда және Орталық Азиядағы ең бірінші 5 жұлдызды «Рахат Палас» 
қонақүйі пайда болды. Қазір ол «Hyatt Regency» атты әлемдік қонақ үй желісінің бөлігі 
болып табылады. 90-жылдардың ортасында мемлекетте көптеген халықаралық 
өндірушілердің сәнді киімдерінің фирмалық дүкендері франчайзинг жүйесінде ашылды. 
Мысал ретінде, 90-жылдардың екінші жартысында пайда болған «Adidas» фирмалық дүкенін 
атауға болады. 1996 жылы Қазақстандық нарықта франчайзинг жүйесі бойынша даму 
шешімін алғаш қабылдаған отандық «Сеймар» инвестициялық-өнекәсіптік компаниясы бұл 
салада көшбастаушы болды. «Сеймар» компаниясы үшін франчайзинг бизнесті бағалауда 
маңызды критерий болып табылатын компанияның табыстары мен шығындарын плюс-минус 
5 пайыз дәлдігімен жоспарлау мүмкіндігі түрінде тиімді болды. «Алматы Құс» Ақ 
тиімділігін, рентабельділігін және өткізу көрсеткіштерін жоғарылату мақсатында, компания 
өзінің «Сеймар» сауда маркасының франшизасын жеке кәсіпкерлерге, жанұялық 
кәсіпорындарға ұсынды. «Алматы Құс» АҚ құрамындағы франчайзилермен қарым-
қатынастарды қатаң қадағалайды. Келісім шарттары жарты жылда бір рет қайта 
қарастырылады. Франчайзилер жемді тек «Алматы Құс» АҚ құрамындағы Қапшағай 
комбижем зауытынан ғана сатып алуға міндеттенеді, сонымен қатар олар ай сайын 
амортизациялық өтемдерге сәйкес теңгемен роялти төлемдерін жүргізеді [3]. 

Жоғарыда атап өткен сервистік франчайзингтің Қазақстандағы тағы бір нысаны ретінде 
«Kodak» компаниясының қызметін атап өтуге болады. Бұл компанияны 1880 жылы АҚШ-ң 
Рочестер қаласында Джордж Истман құрған. Компанияның ұсынатын қызметтері келесідей 
болды: әуесқой және кәсіпқой фотопленкаларды, кинопленкаларды, рентгенографияға 
арналған пленкаларды, фото қағазды, сандық фотоаппараттарға қажетті бөлшектерді, 
батареяларды көтерме және бөлшек сату. 1990 жылдан бастап «Kodak-Экспресс» халыққа 
жоғары сапалы тұрмыстық қызмет көрсетумен айналысатын халықаралық франчайзингтік 
бағдарламаны жүзеге асырады. Қазақстан нарығында «Kodak» компаниясы 1997 жылдан 
бастап қызмет етеді. 

Франчайзингтің тағы бір мысалы 1999 жылы ресейлік «Дока» компаниясының 
желілерінің ашылуы. Осы жылдары Алматы қаласында бірқатар жылдам тамақтандыру 
орындары франчайзинг негізінде ұйымдастырылды. Алайда бұл желілердің өмірлік циклі 
ұзаққа бармады, өйткені нарықта айтарлықтай қолдау таппады және сұраныс деңгейі төмен 
болды. 1999 жылы  «Рамстор» бірінші сауда кешені пайда болды. Желтоқсан айында 
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«InterContinental» атақты қонақ үй жүйесінің франчайзиі «Анкара» қонақ үйі өз есіктерін 
ашты. Қазақстандық қалалардың дамуымен халықаралық қонақ үйлер үлкен қалалардың 
инфрақұрылымының маңызды атрибуттына айналды.  

Орталық және оңтүстік екі астананың қалалық сәулет өнерінің бөлігі болып 
«InterContinental» халықаралық қонақ үй брендінің Алматыдағы «InterContinental Almaty – 
The Ankara in Kazakhstan» және Астанадағы «Okan InterContinental Astana» қонақ үйлері 
табылады [4]. 

2000 жылдан кейін Қазақстанда Ресей субфраншизасы негізінде «Баскин Роббинстің» 
алғашқы фирмалық кафесі ашылды.Фирмалық кафе танымал логотиптің, жоғарғы сервис 
деңгейінің және балмұздақтың өзгеше тәтті болуынын арқасында нарықты тез жаулап алды. 
Бүгінгі күні «Баскин Роббинс» балмұздақ кафесі секторында жақсы танымал тауарлық белгі 
болып табылады. Әлем бойынша оның 5600-дей фирмалық нүктелері бар [5]. 

Сонымен қатар осы жылы ресейлік мейрамханалық франчайзингтің ірі өкілдерінің бірі 
«Ростик Групп» Алматы қаласында жылдам қызмет көрсету кәсіпорындарына маманданған 
өз желісін ашты.  

2001 жылдың ақпанында бірінші мейрамхана «Американскийй Бар и Гриль» есіктерін 
ашты, желтоқсан айында «Патио Пицца» және «Планета Суши» мейрамханалар кешені 
ашылды. 

2002 жыл Қазақстандағы франчайзингі үшін табысты жыл болды. Бұл жылы отандық 
франчайзингтің дамуындағы маңызды оқиғалар орын алды: 

–2002 жылдың 24 маусымында «Кешендік кәсіпкерлік лицензиясы (франчайзинг) 
туралы» Заң қабылданды. Осылайша, франчайзинг тек Азаматтық Кодекстің 45-тарауымен 
ғана емес, арнайы заңмен реттелетін болды. 

–Франчайзингтің дамуы бойынша арнайы  маманданған институт – Қазақстанның 
Франчайзинг Қауымдастығы құрылды. Қауымдастықтың  негізгі міндеті – франчайзингпен 
байланысты шұғыл ақпаратпен, сонымен қатар франшизаны іздеу саласында кеңестік және 
әдістемелік көмек көрсету, қауымдастық  мүшелерінің мүдделерін сан түрлі халықаралық 
және мемлекеттік органдар мсн ұйымдарда таныту және құқығын қорғауды қамтамасыз ету. 

–USAID (Халықаралық Даму бойынша Америкалық Агенттік) кәсіпкерлікті дамыту 
және қолдау бағытында франчайзинг баәдартамасын ұсынды. Бағдарламаның мақсаты – 
қазақстандық франчайзингтік брендтерді қалыптастыру. Бағдарлама шегінде франчайзинг 
бойынша тегін семинарлар ұйымдастырылды, тақырып бойынша оқу құралдары тегін 
таратылды. Сонымен бірге бағдарламаға сәйкес Халықаралық Франчайзинг 
Қауымдастығының вице-президентінің Қазақстанға сапарға келуі жүзеге асырылды, оның 
мақсаты – америкалық франчайзерлер мен қазақстандық кәсіпорындар арасындағы іскерлік 
қатынастардың жақсаруына қолдау көрсету болып табылады. Отандық франчайзингтік 
кәсіпорындар қатарының қалыптасуы – бағдарламаның нәтижесі болып есептеледі. Сонымен 
қатар бағдарлама арқасында қазақстандық кәсіпкерлікті франчайзинг туралы мәліметтермен 
ақпараттандыру деңгейі артты. Бұл, өз кезегінде, франчайзингтік қатынастардың дамуына 
септігін тигізді. 

Дәл осы жылы Қазақстанда бірінші фитнес-клуб пайда болды. Франчайзинг 
келісімшарты «Capitar Real Estate»қазақстандық кәсіпорны мен «World Class Clubs» ресейлік 
кәсіпорны арасында жасалды. «World Class Алматы» фитнес-клубы әлемдік стандарттарға 
сай жұмыс істейді. 

2002-2004 жылдар аралығында франчайзинг экономиканың әр түрлі салаларында 
қалыптасты: қоғамдық тамақтандыру, ақпараттық технологиялар, бөлшек сауда, туризм, 
мұнай өндіру, денсаулық сақтау тауарлары мен қызметтері, биологиялық белсенді қоспалар, 
емдік косметика. Франчайзингтің дамуының осы жылдарында Қазақстан нарығында 
мынадай франчайзингтік кәсіпорындар өз қызметін жүзеге асырды: «ІС» – бағдарламалық 
жабдықтау, «Scot Holland Estates» – жылжымайтын мүлік, рекрутинг, «Business Consult» – 
консалтинг, «Баскин 31 Роббинс» – балмұздақ, «Пятерочка» – азық-түлік дүкендерінің желісі, 
«MaxMara», «Sela» – киім сату дүкендері, «II Patio», «Планета Суши», «Американский Бар и 
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Гриль» – қоғамдық тамақтандыру. 
2005 жылы Алматы қаласында франчайзингке арналған бірінші көрме өтті. Қазақстанда 

франчайзинг ұлттық бизнестің маңызды атрибуттарының біріне айналды. Бұл салаға 
бұқаралық ақпарат құралдарында әр түрлі басылымдар мен мақалалар арналды. Мемлекет те 
өз тарапынан, франчайзингті дамыту бағдарламасын қабылдай отырып, қолдау көрсетті. 
Мемлекеттік қолдау шаралары кәсіпкерлікті дамытуға арналған көптеген бағдарламаларда 
көрініс табады. 

2003-2004 жылдар аралығында елдегі франчайзингтік жүйелер саны 2,5 есеге дейін 
артты. Франчайзингтік орташа жылдық айналымы 3 есе өсті. Франчайзингтік 
кәсіпорындармен құрылған жұмыс орнының саны көбейді.  

2007 жылғы Қазақстан Франчайзинг Қауымдастығының мәліметтері бойынша, 
мемлекеттегі  франчайзингтік жүйелен саны 120-ға дейін, ал франчайзи кәсіпорындар саны 
1000-ға дейін жеткен. Сала бойынша жұмыспен қамтылғандар саны 14000 адам болған. 
Жылдық айналым шамамен 500 млн. АҚШ долларын құраған [2] 

2007 жылмен салыстырғанда, елдегі франчайзингтік нүктелер мен франчайзингтік 
компаниялар қатары соңғы жылдары көбейген. Тіпті, қазіргі уақытта ұлттық франчайзингтік 
компания мен ұлттық брендтің де қалыптасу нышандары байқалады. 

Сонымен қатар республикада франчайзингтің дамуымен еңбек нарығында да біраз 
өзгерістер орын алды. Франчайзинг жүйесінде жұмыспен қамтылғандар саны көбейді. 
Әсіресе, франчайзинг мамандарына деген сұраныс артты. Оның ішінде менеджерлер, 
франчайзинг бойынша кеңесшілер, франчайзингтік пакеттерді құру бойынша мамандар, 
интелектуалды жеке меншік бойынша заңгерлер сияқты мамандар мен франчайзингтік 
нүктелер жұмыскерлері көп сұранысқа ие болды. 

Франчайзингтің отандық баламалары сауда мен халыққа қызмет көрсету салаларында 
пайда болып, дами бастады. Ол бизнес жүйесінің экономикалық, құқықтық, мәдени-
әлеуметтік жағынан даму деңгейінің төмендігіне қарамастан, қазақстандық жағдайларға 
бейімделу қабілетінің негізінде өз тиімділігін көрсетті. 

Елдегі дербес франчайзингтік қатынастар техника-технологиялық, материалдық және 
тұтынушылардың мәдени-әлеуметтік даму ерекшеліктеріне, экономика салаларының 
қажеттілігіне сәйкес даму үстінде. 

Қазақстандағы франчайзингтің дамуының бірқатар ерекшеліктерін атап өтуге болады, 
біріншіден, мемлекетте  бөлшек саудадағы франчайзинг қарқынды даму үстінде болса, ал 
батыс елдерінде іскерлік франчайзингтің үлесі басым. Оған мысал ретінде «Пятерочка» 
бөлшек сауда дүкендерінің желісі, «Sela» киімдер дүкені, «DIXIS», «Евросеть» байланыс 
дүкендерін келтіруге болады.  

Екіншіден, отандық франчайзинг нарығының сублицензиялық сипаты, халықаралық 
франчайзерлердің қазақстандық нарыққа әлі де болса сенімсіздікпен қарап, тікелей қарым-
қатынастардың орнына ресей, түрік субфранчайзерлері арқылы жұмыс істеуді таңдайды. 
Атап айтқанда, түрік субфранчайзерлері «Mariott», «Интерконтиненталь» қонақүйлері, 
«Coca-Cola» сусындар өндірісі, «Mango» киім дүкендері.  

Үшіншіден, Қазақстан нарығында шетелдік франшизалар саны басым. Мысалы, 
«РосИнтер Алматы», «English First», «Lefutur» компаниялары және т.б. 

Жоғарыда аталған ерекшеліктерді бағалау барысында мемлекеттегі шетелдік 
франчайзерлердің Орта Азия нарықтарына шығуының себепшісі болу мүмкіндігі 
айқындалды. Мұнда отандық кәсіпкерлердің де өзіндік үлесі болатыны анық. Сонымен бірге 
Қазақстандағы ірі және шағын бизнес арасындағы ішкі франчайзингтік қатынастардың 
дамымауы оның басты кемшіліктерінің бірі болып тұр. Бұл кемшіліктің алдын алу үшін ірі 
мемлекеттік компаниялар аймақтық даму бағдарламасында шағын және орта бизнес 
субъектілеріне франчайзинг жүйесі арқылы қызметті жүргізудің технологиясы мен әдістерін 
ұсынуды қарастыру негізінде қол жеткізуіне болады.  

2011 жылы франчайзинг талаптарында 100-ден астам кәсіпорын ашылады. Қазіргі 
уақытта сарапшылардың есептеуінше, франчайзингтік қатынастарды пайдаланған 
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кәсіпкерлер елімізде 450-ден астам шетел брендтері ұсынуда. Франчайзинг 
компанияларында 18 мыңнан астам адам жұмыс істесе, саланың жылдық айналымы 1 млрд. 
доллардан асқан. Осы ретте франчайзингтің басым саны бөлшек сауда саласына тиесілі, 
сонымен қатар қоғамдық тамақтандыру секторында, қызмет көрсету саласында да еншісі 
бар. 

Сонымен, Қазақстанда франчайзингтік жүйенің қалыптасқанына аз уақыт болғанына 
қарамастан, мемлекеттің бұл салада жеткен жетістіктері айтарлықтай: алғашқы франчайзинг 
туралы заң қабылданды, франчайчайзинг одағы құрылды, нарықта әйгілі әлемдік брендтер 
пайда болды, отандық франчайзингтік кәсіпорындар саны артты, жұмыспен қамтылғандар 
саны өсті. Франчайзинг  қазақстандық нарықта тауар мен қызметтерді үлестірудің және 
маркетингтің бірегей жүйесі ретінде жаңа жағымды өзгерістер әкелді. 
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Инновацияның негізін қалыптастырушы ғылыми-техникалық прогрестің бір құрамды 

бөлігі ретіндегі жаңа енгізілімдер тиімділігі оған жұмсаған шартты шығындарға 
қатынасымен және өзінің мазмұны тұрғысынан әлеуметтік-экономикалық болып табылады. 
Әлеуметтік-экономикалық тиімділік – соңғы әлеуметтік нәтижеге қол жеткізу бойынша 
қатынастар жиынтығы – тұлғаның үйлесімді, келісімді дамуына, жан-жақты және әл-ауқатын 
жақсартуды қамтамасыз ету үшін өнімдер, қызметтер және ақпараттарға қоғам қажеттілігін 
толығымен қанағаттандыру. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін сәйкесінше ресурстар қажет, 
сондықтан тиімділіктің экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштері өздерінің ерекше 
бағалаушылық ерекшеліктерін көрсетеді. 

Инновациялық қызметтің салдары тұрғысында инновациялық өнім өндірісінен, сатудан 
және қолданудан байқалатын күшті әсер (эффект) қарастырылады [1]: 

− Ақпараттық әсер - жаңа білімдер, еңбектік дағдылар, алдыңғы қатарлы технологиялық 
және ұйымдастырушылық тәжірибелерінің жинақталыма байланысты. Осы әсердің 
нәтижесінде қоғамның техникалық және санаткерлік әлеуеті дамиды. 

− Ресурстық әсер – жалпы ресурстардың орнын толтырумен, шаруашылықтық 
айналымға бұрын қолданылмаған ресурстарды пайдаланумен және сатумен сипатталады. 

− Экологиялық әсер - техникалық жаңа енгізілімдердің нәтижесінде қоршаған ортаның 
өзгерісімен сипатталады. Инновациялық жүйе негізінде қоршаған ортаға зияндылық пен 
зардапты әкелмейтін не олардың кері әсерін азайтатын жаңа технологиялар мен үлгілер, 
әзірлемелер пайда болатынын ескерсек, экологиялық тазалықты қамтамасыз ететін 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Frepo.kstu.kz%3A8080%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F1483%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%2520%2520%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25A3%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258B.pdf%3Fsequence%3D1&ei=iTrFVNPtJuOcygOUuYJQ&usg=AFQjCNFE17UgXVHuH4RgwT9c2Ih2cCR0lA&bvm=bv.84349003,d.bGQ
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келешекке сеніммен қарауға болады.   
Әлеуметтік әсер – тұлғалардың жан-жақты дамуы үшін жағымды шарттарды 

қалыптастыруда айқындалады. Жалпы ииновациялық қызметті қалыптастырудағы ғылыми-
тәжірибелік зертеулермен айналысушы, соның жолында бар ғұмырын сарп етуші ғылым 
мамандарының әлеуметтік статусы көтеріледі, инновациялық негіздегі жаңа өнімді 
қолданушы тұтынушылардың әлеуметтік жағдайы жақсарады, ғылыми ізденіс пен жаңа 
өнімді өндіруге байланысты мамандар тартылып, жұмысбастылық қамтамасыз етіледі.   

Экономикалық әсер – қоғамдық еңбектің үнемделуі; ресурстардың салалар арасында 
тиімді үлестіруімен, жаңа қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы ұлттық 
табыстың молығуымен және де халық шарушалығы  салаларында бәсекеге қабілеттілікті 
арттырумен сипатталады.  

Инновацияның қазіргі заманғы тұжырымы. Жалпы «Инновация» ұғымы ағылшынның 
“innovation” сөзінен аударғанда жаңа енгізілімдер, жаңалықты ғылыми-техникалық игеру 
мағынасын береді [2].  

Кәсіпкерліктегі инновациялық үрдіс төрт қолданбалы кезеңдерден құралады. 
1-ші кезеңде іргелі ізденістік ғылыми-зерттеулік жұмыстар жүргізіледі. 
2-ші кезеңде қолданбалы ғылыми-зерттеулік жұмыстың соңғы іске асуына мүдделі, 

әлеуетті инвесторлардың тапсырыстары мен қаржылық құралдар есебіне қолданбалы 
ғылыми-зерттеулік жұмыстың іске асу үрдісі сипатталады. 

3-ші кезеңде инновациялық жобаны қаржыландырудағы технико-экономикалық 
үйлесімдік турасында негізгі шешімі өңделетін тәжірибелі-конструкторлық жұмыс 
жүргізіледі немесе кейбір компоненттер инвестицияланады. 

4-ші кезеңде ғылыми сыйымдылықтағы өндіріс іске қосылады, технологияның 
жобалық-сериялық шығарылуынан бастап, масштабтық өндіріспен нарыққа шығуға дейінгі 
кезеңі. 

Осы аталған кезеңдерді қамти отырып, отандық кәсіпкерлікті дамытуда инновациялық 
стратегияларды қарастыруға болады. Нарық субъектілерінің инновациялық қызметтерінде 
Ансофф стратегиясымен сипатталатын интенсивті өсудің төрт стратегиясы белгілі. Олар 
өздеріне, жаңа тауарлар мен технологиялар, ескі тауарлар мен технологияларды және де 
жаңа не ескі нарықты енгізеді. Осы аталған ерекшеліктер келесідей сипатталынады (сурет1). 

 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Сурет 1. Ансофф бойынша кәсіпкерліктің интенсивтік өсу стратегиясының матрицасы* 
*[2] әдебиет көзінен құрастырылған 
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Базалық консервативтік стратегия – ескі тауарлар мен технологиялар бұрыннан әйгілі 

нарық сегменттерінде мықтап бекиді деген болжамға негізделеді. 
Инновациялық маркетингтік стратегияда – ескі тауарлар мен технологиялар жаңа 

нарыққа тереңдей енеді, немесе жаңа нарықты игеруде жаңа маркетингтік әдістер 
іздестіріледі. 

Инновациялық технологиялық стратегия – шағын фирмалардың жаңа тауарлар мен 
технологияны әзірлей отырып, табысты түрде өздерінің бизнестерін ескі нарық сегментінде 
дамытады.  

Инновациялық конгломеративтік Стратегия – жаңа конструкторлық, технологиялық, 
маркетингтік және ұйымдастырушылық шешімдер жаңа тауарлар мен технологиялардың 
ішкі және сыртқы жаңа нарықтарға шығуға мүмкіндік етеді. 

Кәсіпкерліктің инновациялық стратегиясы басқалардан өзінің жаңашылдықтарымен, 
нарық сегменттеріне тауар мен технологияларды жылжытуы бойынша ерекшеленетін шағын 
бизнес субъектісінің мақсаты мен миссиясына қол жеткізудегі маңызды құралдың бірі болып 
табылады. 

Кәсіпкерлік қызметтің негізгі мақсаты – пайда соммасының ұзақ мерзімді тұрақты өсуі, 
ал бұл көрініс мағыналы түрде кәсіпорынның белсенді инновациялық саясатына 
байланысты. Жаңа өнімді өндірмес бұрын және оны нарыққа ұсынудың алдында нарық 
жағдайы мен тұтынушы сұранысын зерделеу қажет [3]. 

Инновациялық үрдіс келесі кезеңдерді қамтиды: 
− Нәтижесінде жаңа ғылымдық танымдар қалыптасатын, ғылымдық ұйымдарда іргелі 

зерттеулер жүргізу шаралары. 
− Тәжірибелік бағытты иемденуші қолданбалы және сараптамалық зерттеулер 

(тәуекелділік сипатта болады), машина және құрылғылар, арнайы мәселелерді шешу, 
мүмкіншіліктерді бағалау және тәжірибелік бағыттылық. 

− Инженерлік-техникалық жұмыстар: компоненттар, өндірістік аспектілер, инженерлік-
техникалық және экономикалық есеп айырысулар, өнімділікті талдау. 

− Жаңалық нәтижесінің көрінісі: түп тұлғасы, тәжірибелік өндіріс. Конструкторлы-
технологиялық құжаттар дайындалады, инновацияның аралық нәтижесі жаңа бұйымдардың 
тәжірибелі үлгісі, жаңа технологияны қолданудың тәжірибелігімен сипатталады. 

− Өндіріс және пайдаға асыру: сапаны бақылау, маркетинг, ағымдық жөндеу, артық 
қорды қолдануды бақылау. 

− Жүйелік басқару: шоғырландыру,  ұзақмерзімдік жоспарлау, өнімділікті талдау 
нәтижесінің алдыңғы өзгерістермен кері байланысы. 

− Қолдану: қабылдау шарты, қызмет көрсету, бәсеке салдары. 
Инновациялық үрдістің негізін қалыптастырушы жаңалықтар нарығы келесідей 

функцияларды атқарады [4]: 
− Ақпараттық. Осы функцияның арқасында инновацияның көзі болып саналатын 

жаңалықтар, жаңа ақпараттар, енгізілімдер қалыптасады.  
− Делдалдық. Осы жаңалықтар нарығына қатысушылар арасында экономикалық және 

технологиялық байланыстардың өзара пайдалылығы мен біртұтастылығын анықтайды. 
Сәйкесінше жаңалықтар әзірлену кезеңінен нақты өнімге айналғанға дейін бірталай 
делдалдық функцияларды атқарып, экономикалық қарым-қатынаспен сипатталады. 

− Баға құрушы. Жаңалықтардың пайда болуы мен оның нақтылыққа айнлауымен, яғни 
инновациялық негізде өнім шығару үрдістерінің әр кезеңінде олардың шығындары мен 
пайдалылық нормасын енгізетін баға қалыптасады. Жаңа өнімдердің немесе жаңа 
енгізілімдермен сипатталатын нәтиженің бағасы жоғары болатынын ескеру қажет.  

− Реттеуші. Осы функция нәтижесінде экономиканың оңтайлы құрылымы қалыптасады, 
жаңалықтар өндірушілері арасында бәсеке күшейеді. Инновациялық негізде өндірісті қайта 
жандандырып не жаңа өндіріс ошақтарын қалыптастыру арқылы жалпы халық 
шаруашылығы саласындағы күрделі мәселелерді шешуге болады.   
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− Күшейту, жақсарту функциясы қатаң бәсекелестік күрес, экономикаға, экономикалық 
әлсіз, созылмалы “аурудан”, келешегі жоқ кәсіпкерлік құрылымдардан арылып, 
инновациялық қызметке лайықты ден қоятын, жоғары тиімділіктегі шаруашылық бірліктерді 
ашуға мүмкіндік береді. 

Инновациялық ғылымды қаржыландыру ең басты міндеті болып табылатын Даму 
институттарының қосқан үлесі соншалықты еместігі жоғарыдағы кестеде көрсетілген.  

Қазақстанда соңғы 5 жыл ішінде зерттеу жүргізілген кәсіпорындар саны 1,5 есе өскен 
болса, инновацияны қолдайтын, енгізуге, жасап шығаруға әрекет етіп жатқандардың үлесі 3 
есе өскен. Яғни, заман талабы мен өзгерістерді түсінушілік бар, соған орай ықпал ретінде 
қимылдау байқалады. Сәйкесінше инновациялық белсенділік 2 еседен астам артқан, бірақта, 
оның деңгейі әлемдік тұрғыдан қарастырғанда өте төмен болып саналады. 

Жоғарыдағы инновациялық үрдіс пен еліміздегі жаңалықтар нарығындағы 
көрсеткіштерді талдай отырып, келесідей түйіндемелер жасауға болады: ЖІӨ-гі ғылымның 
үлесі өте төмен; зерттеу ұйымдарының саны зерттеушілер санына қарағанда жоғары 
қарқынмен өсуде; мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін зерттеушілердің үлесі азаю 
үстінде; ғылымға құйылар инвестиция өсуде, ғылымға жас мамандар аздап болса да келе 
бастауда; орындалған жұмыстар көлемі өсуде; Қазақстанда жасалып жатқан технология 
тәжірибе жүзінде ендірілмей отыр; кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігі өте төмен; 
өнеркәсіп өнімінде инновациялық өнімдердің үлесі де төмендікті байқатады. 

Жоғарыда қарастырылған дәйектемелер Қазақстандағы инновациялық үрдістердің 
қазіргі заманғы дамуы әзірше төменгі деңгейде екендігін сипаттайды. Осыған қоса, ғылымды 
қаржыландыру жағдайында мәселелер баршылық. Осының дәлелеі ретінде инновациялық 
белсенділік деңгейі көрсеткіштерінің, технологиялық инновациялар мен олардың 
нәтижелілігі шығындары көлемдерінің аз болуы, елдегі ғылыми әлеуеттің жеткілікті түрде 
қолданылмауы, инновациялық инфрақұрылымның дамымаушылығын атап өтеміз. 
Кәсіпорындардың инновацияны өздігінен дамыту ұмтылыстары мен қадамдары айқындалып, 
бірінші кезекті мәнділікке ие болуда. Ең алдымен мемлекет тарапынан инновациялық 
қызметке отандық және шет елдік инвестицияларды тарту үшін нақты кепілдіктер мен 
ынталандыруларды қамтамасыз етуші заңнамаларды қабылдау мен КЖҒЗТ-не елеулі түрде 
қолдау көрсетуді қолға алу керек.    

Біздің пікірімізше, ғылыми зерттеулер мен әзірлемлер деңгейін көтеру үшін келесі 
бағыттар бойынша ынталандырудың мемлекеттік саясатын жүргізу қажет:    

− Инновациялық кәсіпорындар өнімдеріне мемлекеттік тапсырыс беру арқылы 
мақсатты түрде нарықты қалыптастыру керек. Инновациялық, оның ішінде, шағын 
кәсіпорындарға өндірістік ғимараттар, жеңілдетілген инвестициялық көмек көрсету, 
инновациялық бизнес орталықтарын, технопарктерді, қаржылық, маркетингтік, 
шаруашылықтық, және т.б. қызметтерді ұсыну орталықтарын дамытуға, сонымен қатар, 
санаткерлік меншікті құқықтық–коммерциялық қорғаныштылығын іске асыруға, лизингтік 
компаниялар желісін қалыптастыру мен кеңейтуге әрекеттесу.  

− Ғылымды қажетсінетін технологиялар негізінде өнімнің жаңа түрлерін шағын 
кәсіпорындармен әзірлеу және өндіру бойынша мақсатты түрде саясатты жүргізу.  

− Инновациялық жобаларды іске асыруға бөлінетін қаражаттардың салмақтық үлесін 
ұлғайту, бюджеттік инвестициялардың құрылымын өзгерту қажет.   

− Инновациялық жобаларды іске асырудағы сәтсіздіктердің нәтижесінде 
инвесторлармен жұмсалған салымдардың ысыраптылық ықтималдылығын төмендету 
мақсатында бюджеттік инвестиция есебін қоса отырып, сақтандыруды іске асыру. 

− Ірі жобаларды үлестік қаржыландыруда ғылыми-техникалық әзірлемелерді 
жеңілдікпен несиелендіру, венчурлік қаржыландыруды дамыту үшін институционалдық 
шарттарды құру.  
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     Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Программа) разработана для 

реализации послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» и 
Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года. Программа является одним из 
механизмов реализации Государственной программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.  

      Целью Программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение 
действующих и создание новых постоянных рабочих мест.  

     Реализация Программы осуществляется по трем направлениям:  
     1. Поддержка новых бизнес-инициатив.  
     2. Оздоровление предпринимательского сектора.  
     3. Поддержка экспортоориентированных производств. 
     Приоритетными секторами экономики для потенциальных участников Программы 

«Дорожная карта бизнеса – 2020» являются [1]:  
     1. агропромышленный комплекс;  
     2. технические услуги в области горнодобывающей промышленности; 
     3. легкая промышленность и производство мебели;  
     4. производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной 

продукции;  
    5. металлургия, металлообработка, машиностроение;  
    6. другие сектора промышленности (в т.ч. производство прочих готовых изделий; 

электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; сбор, обработка и 
распределение воды; канализационная система; сбор, обработка и удаление отходов, 
утилизация отходов; рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов); 

    7. транспорт и складирование;  
    8. туризм;  
    9. информация и связь;  
   10. профессиональная, научная и техническая деятельность;  
   11. образование;  
   12. здравоохранение и социальные услуги;  
   13. искусство, развлечение и отдых;  
   14. предоставление прочих видов услуг (ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и бытовых товаров). 
 

http://www.zakon.kz/
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Целевые индикаторы Программы 
1. К 2016 году: 
       1) уровень бедности не будет превышать 6,0 %; 
       2) уровень безработицы не будет превышать 5,0 %; 
       3) доля продуктивно занятых, в общем числе самостоятельно занятого населения 

увеличится до 64,5 %. 
        Индикаторы достижения результатов к 2020 году, будут определены после 

завершения первого этапа Программы. 
        2. В рамках реализации Программы удельный вес охваченных  государственной 

поддержкой (в общей численности по категориям) составит: 
        1) непродуктивных самостоятельно занятых: в 2013 году – 4,0 %, в 2014 году – 4,8 

% и в 2015 году – 7,1 %; 
        2) безработных: в 2013 году – 20,0 %, в 2014 году – 22,0 % и в 2015 году – 25,0 %; 
        3) трудоспособных членов малообеспеченных семей (вовлеченных):  в 2013 году – 

18,0 %, в 2014 году – 19,0 %  и в 2015 году – 20,0 %. 
На сегодняшний день в программе «Дорожная карта бизнеса 2020» существует немало 

программ, нацеленных на развитие предпринимателей во всех направлениях. Это, в первую 
очередь, краткосрочные курсы «Бизнес-советник» для начинающих и действующих 
предпринимателей, ориентированных на повышение уровня знаний и навыков 
предпринимателей и управленцев в области создания собственного бизнеса, эффективного 
ведения предпринимательской деятельности. В 2011 году на таких курсах обучились 777 
человек. Так же осуществляется Сервисная поддержка ведения собственного бизнеса. 
Функционируют пять компаний, предоставляющих бесплатные налоговые, бухгалтерские, 
маркетинговые, менеджерские и другие услуги для предпринимателей региона. Существует 
программа «Обучение топменеджмента МСБ» - это обучение топменеджмента малого и 
среднего бизнеса осуществляется на базе бизнесшколы АО «Назарбаев Университет» с 
привлечением иностранных обучающих центров. 

Для проведения расчетов и определения прогнозной потребности в работниках на 
ближайшие годы Агентством Республики Казахстан по статистике с 2013 введено 
общегосударственное статистическое наблюдение по статистической форме «Отчет о 
численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий». Сбор и обработка 
данных Агентством осуществляется по потребности в кадрах для замещения вакантных 
рабочих мест на определенную дату, то есть ежегодно на 1 января, а также по ожидаемой 
потребности в работниках на текущий год. Формирование данных производится в разрезе 
профессиональных групп занятий, видов экономической деятельности, регионов и форм 
собственности предприятий. При формировании сведений о потребности в кадрах для 
замещения вакантных рабочих мест учтены свободные рабочие места, освободившиеся в 
связи с увольнением работников, и вновь созданные рабочие места по состоянию на 1 января 
текущего года. При определении ожидаемой потребности в кадрах на текущий год учтена 
предполагаемая дополнительная численность персонала (работников), необходимая в 
текущем году для расширения деятельности предприятия и реализации новых проектов. 
Сбор статистической информации производится от крупных и средних предприятий и 
организаций, осуществляющих все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и 
страховой деятельности; государственного управления и обороны; обязательного 
социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; 
деятельности экстерриториальных организаций и органов.  

Таким образом, вывели множество показателей, к примеру «Ожидаемая потребность в 
работниках по основным профессиональным группам занятий на 2013 год» (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 - Ожидаемая потребность в работниках по основным профессиональным 

группам занятий на 2013 год 
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Работники по основным профессиональным группам 
занятий 

Ожидаемая потребность в 
работниках, человек (от 
наибольшего к 
наименьшему) 

Врачи 1398 
Бухгалтеры, специалисты по финансам и кредиту, 
менеджеры по сервису 

305 

Инженеры – электрики и инженеры - энергетики 302 
Преподаватели колледжей, университетов и других вузов 278 
Инженеры по промышленному и гражданскому 
строительству 

273 

Учителя в средней школе 266 
Актуарии, математики и специалисты родственных 
профессий 

217 

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных 
профессий, не вошедшие в другие группы 

198 

Инженеры – механики и технологи машиностроения 182 
IT-специалисты, не вошедшие в другие группы 178 
Специалисты по коммерческой деятельности 174 
Инженеры – электроники, инженеры по связи и 
приборостроению 

142 

Преподаватели в системе специального образования 140 
Фармацевты 136 
Специалисты по обучению, не вошедшие в другие группы 108 
Экономисты 103 

 
В группе специалистов высшего уровня квалификации наибольшая потребность 

отмечена по специалистам в области естественных и инженерных наук, проведения 
комплексного доизучения геологического строения земных недр и составила 2035 человек. 
Из которых численность необходимых нам бухгалтеров, специалистов по финансам и 
кредиту, менеджеры по сервису очень мала-305 человек (что составляет 27% от ожидаемой 
потребности в работниках по основным профессиональным группам занятий на 2013 год). 
Уступая по специалистам в области биологических, сельскохозяйственных наук и 
здравоохранения ожидаемая потребность в работниках составила 1750 человек, из них 
удельный вес по врачам – 79,9% (1398 человек); по специалистам в области образования – 
855 человек, из них преподавателей колледжей, университетов и других вузов – 32,5% (278 
человек), учителей в средней школе – 31,1% (266 человек). 

Таким образом,  Программа  «Дорожная карта бизнеса -2020»  способствует  
осуществлению перспективных ориентиров ("Казахстан — 2050") в краткосрочную 
и среднесрочную перспективу. 
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This paper will consider various problems of management and impact of culture on effective 
management. Principles of use Asian management style and Confucianism affection on East Asian 
countries. The purpose of this paper is to identify, explore Confucianism’s real effect on East Asia 
and what impact would bring East Asian’s style of management to Kazakhstani management 
development 

 National models of management have been developing together with management itself. 
Nowadays, there are two basic types of it: American management, which distinguishes by its 
individual responsibility and narrow specialization, and Asian management, demanding hierarchy 
of managing and coordination of action with control.  

Most of historical processes affected for today’s Kazakhstani management model. During 20 
years there were defined peculiarities, which became as fundamental for Kazakhstani management.  

 Kazakh companies have a main purpose – to have profits, without considering marketing 
researches, advertising strategies, organizational management, and mechanism of optimizing 
expenditures. Most of companies use authoritarian principle of managing and organizational 
environment, corporation culture as a basic approach. Therefore, the sphere of management has 
more drawbacks than benefits. This can be explained by not adequate professional level of staff. 
Moreover, there are actual problems – absence of strategic thinking and not high rate of 
effectiveness  

 Adaptation of principles of East Asian countries for local management model could 
positively affect to economy of the Kazakhstan. Over the past 30 years, four small nations in East 
Asia – South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore – have been exhibiting an impressive rate 
economic growth that rivals that of Japan, and today they rank among the world’s most successful 
economies. Many explanations for East Asia’s phenomenal growth have been offered.  Since every 
international executive knows that local social values have much to do with the way of business is 
conducted throughout the world, much attention has been focused on finding a cultural explanation. 
In the area of cultural explanation, much attention has been focused on the possibility that 
Confucian values – the common ethical thread among East Asian nations, which have had a positive 
influence on East Asia’s economic development. 

The nature of Confucianism and its profound influence on East Asia is mind-bogging. It 
forms the foundation of all ethics and morality in business as well as social and personal life, 
detailing the attitudes and behavior appropriate to every type of human relationship, from the top of 
the bottom of the social order, from the most intimate family relationship to the most distant 
associations, and in every area of daily life. The parts of the nature of Confucianism are: 

            -A formula for relationships  
- Family first 
- Hierarchy and Harmony 
-Obligations 
-Formalities 
-The value of education 
-Family first in the business Setting. 
These categories became fundamental approaches of each East Asian business, Consequently, 

established a foundation of Japan, Korean and Four Asian Tigers management system. 
Possible benefits of modern Asian management problem solving strategy for Kazakh 

managers. There are 3 branches of East Asian management principles that could benefit local 
system:  

-Collectivism. 
Confucian teachings consider “family” the prototype of all social organizations. Confucianism 

is like social cement that fixes family members in the network of their appropriate hierarchical 
relationship. Furthermore, concepts such as loyalty, obedience, and filial piety practiced in the 
family are transferred to social organizations in which habits of disciplined subordination and 
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acceptance of authority are fostered. Three discernible value orientations influenced by Confucian 
teachings can be identified within the family system: 

-a lineal structure of relational orientation 
-a specific positional role behavior 
-authoritarian orientation 
This collectivistic sense of the family structure that is applied to social organizations is one of 

the main reasons for the economic success of the Asian Five Dragons. The extension of the family 
system to business produces a popular practice of ‘family enterprise’ in the Asian Five Dragons. 

Individualism and collectivism in Kazakhstan depends on location of company. For example, 
it has been noticed that in Almaty and Astana an authoritarian system is more spread, meanwhile in 
South Kazakhstan cities collectivism system is a leading one. From historian ages Kazaks were 
collectively integrated nationality, starting from “zhuz” and “orda”. 

Nowadays, in Asian modern management “collectivism” is “family’s enterprise”. Therefore, 
it is crucial for Kazakhstani management system to adopt collectivism from East Asian countries. 
Family’s enterprise plays an important role at development small and medium business.  

 
Hierarchy and Harmony 
The goal and purpose of establishing a rigid hierarchy of relationships has been to create and 

maintain a harmonious collective social order. Maintaining absolute loyalty and obedience to 
authority and fulfilling the obligations within relationships is supposed to guarantee an ordered 
collectivity in which overt conflict is absent. 

 
The value of education 
Education is still the pathway to power in East Asia today. Young people are highly 

motivated to obtain it, and diplomas and degrees are deeply respected achievements, still 
representing an important component of virtue. The method of education still places the major 
emphasis on accumulating a vast store of knowledge thought rote memorization, producing a work 
force better suited to the regimentation of the manufacturing and service industries than to more 
innovative and creative fields like software development and biotechnology. 

Top performers – Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 

 
 
Kazakhstan achieved big economical indexes via fossil fuels. Current economy demands 

human sources as for innovate potentials and perspectives. Remarkable way for evolving natural 
sources – to use Japanese principle, “our riches – human resources”. 
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Overall, it can be concluded that current management system of Kazakhstan lacks 
professional staff and is in need of other approach. This problem can be solved by using 
Confucianism principles that had a positive impact on the economy of East Asian countries. East 
Asian values and management style would affect to problem solving strategy, organizational 
structure of Kazakhstani management. 
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Кез келген отбасылық бизнесті – жанұя мен бизнестің одағы ретінде қарастыруға 

болады. Бұл жерде олардың әрқайсысының өз мақсаты бар. Жанұяның мақсаты - өз 
мүшелерін асырау мен балаларына тәлім-тәрбие беру. Ал бизнестің көздегені қызмет 
көрсету, тауар өндіру және оны сату арқылы таза пайда табу. Тәжірибеде бұл екі мақсат 
ынтымақтаса жұмыс жасайды. Көбінесе бұл мақстаттар бірін-бірі толықтырып отырады. Кей 
кездерде бұлардың арасында қайшылықтар да болып тұрады. Мысалы, кәсіпорын 
жұмысшылары сырттан, яғни жанұя мүшелерінен тысқары қабылджанған кезде менеджер 
оларға ішкі тәртіпке байланысты қатаң талап қойып, сынай алады, ал осы орында оның өз 
жанұясының бір мүшесі болған болса, жағдай түбірі мен өзгеріп шығады. 

Отбасылық бизнес бір отбасының жанұяның мүшелері құрған және солардың 
қатысуымен қызмет жасайтын бизнес. Жанұя мүшелерінің мызғымас бірлігі мен татулығы, 
қандай да қиындықтарға қарамастан істі жүргізе білуі отбасылық бизнестің басты 
артықшылығы болып саналады. Отбасылық бизнес тағы бір артықшылығы ірі 
кәсіпорындарға қарағанда өз қызметкерлеріне жағдай жасаудың жоғары деңгейде 
болатындығы.Сондықтан да болар АҚШ кәсіпорындарының 90%, Еуропа кәсіпорындарының 
50%, Латын Америкасы кәсіпорындарының 65-80% отбасылық бизнес саласында қызмет 
жасайды[1]. 

Отбасы мүшелерінің тартылу көрсеткіштеріне қарай бизнес мынадай түрлерге бөлінеді: 

 
 
 Қаржы үнемдеу мақсатында кейбір отбасы мүшелері өз істерін өздерінің үйлерінің бір 

бөлігінен ашуы мүмкін.  Мұндай жағдайда отбасылық қарым-қатынас күрделене түседі. 
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Себебі кәсіпорын мүшелерінің жұмыстан өз бетімен кетіп қалуы қиындайды, үйді немесе 
басқа да мүліктерді қызмет бабында қалай пайдалану жөнінде әрқилы  пікірлер қалыптаса 
бастайды. Отбасы мүшелері фирма басшысының әр қимылын жіті қадағалап отырады және 
бизнеске қатысы болмаса да көмектесуге тура келеді. Мысалы, телефон қоңырауына жауап 
беру, тапсырыс берушіліреді күтіп алу сияқты жұмыстарды атқаруға тиіс болады. Кейбір 
шаруасы қалыптасқан фирмалардың өзінде, осы фирмаға «отбасылық бизнеске» жатқызуға 
бола ма деген сұрақтар төңірегінде кикілжіңдер тууы мүмкін.  

Отбасылық  бизнестің басты ерекшелігі іс-қимылдың бостандығы мен тәуелсіздігі. Әр 
адам өзінің жеке бизнесін қалай, қандай формада құрғысы келсе, ол оның еркіндегі шаруа. 
Отбасы мүшелері өздері басқұа жұмыста жүріп те өз фирмасының жұмысын қадағалап 
алады. Пайда табуға  келсек, отбасылық бизнесте де осы принцип сақталады. Отбасылық 
бизнеске бел байлаған адам өзінің осы қиын жолды таңдай отырып, тәуекелге барады. 
Бастапқы кезде айлап-жылдап еңбекақы төленбеуі мүмкін, болмаса аз төленуі мүмкін. Осы 
жағдайларға төзе жүріп, олар бизнестің болашағына сенімді болуы және осы істі өздерінің 
отбасылық мақтанышы ретінде қабылдай білуі қажет. Ортақ табысты барынша үнемді 
жұмсап, уақыт өте келе мол табысқа ие болатындарын естен шығармау керек. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей отбасылық бизнес көбіне бизнеске жатады. Мұның 
өзіндік артиықшылығы мен кемшіліктері бар. Шағын фирмада жұмыс істейтіндер өздерінің 
кәсіби маман ретінде өсуіне жағдай жасай алмайды. Мысалы өз мамандығы бойынша 
мемлекеттік кәсіпорында ол лауазым жағынан үнемі өсіп отырса, шағын фирмада ондай 
мүмкіндік жоқ. Себебі мұнда штат шағын, қызмет санаулы және әркім өз орнында отыр. 
Өзінің ағасы болмаса тәтесі атқарып отырған қызметке көз салғанмен, оны алу оңай емес. 
Сондықтан да отбасылық бизнестен отбасының жас мүшелері сыртқары жүреді. Сол сияқты 
кез келген фирма жұмысын алға бастыру үшін әртүрлі заңгер, салық эксперттері сияқты 
мамандардан кеңес алып отыру қажеттілік. Ірі фирмалар бұл жағдайға белгілі мөлшерде 
қаржы жұмсап мамандар кеңесін пайдалана алса, кіші фирманың жағдайы көтере бермейді. 

Біздің елімізде де бизнестің негізгі бөлігі отбасылық болып саналады. Мұның мәнісі 
қазақтардың отбасындағы туыстық қатынастардың түп тамырының тереңде жатқаны. Кей 
кезде бүтін бір ауыл тұрғындары бір рудың, бір атаның ұрпағы болып келеді. Осы ауылдарда 
құрылған шаруа қожалықтары -  ауылдағы отбасылық бизнестің жарқын өкілдері. Бұл 
қожалықтардың негізгі кәсіптері -  егін, мал өсіру, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, т.б. 
Бір отбасындағы 8-10 адам түгелдей осы бизнеске тартылады. Олардың  өз механизаторы, 
аспазы, экономист-бухгалтері бар. Қазақстанда шаруа қожалықтарының құрылуы негізінен 
үш бағытта дамыды: 

-жеке иеліктердегі шағын шаруалардың шаруа қожалықтарына өтуі 
-жалға алған шаруашылықтардың шаруа қожалықтарына айналуы 
-ірі базалық шаруашылықтардан бөлініп шыққандар 
 Қазақстан  азаматтары да қолдарынан келегенше бизнестің отбасылық түрімен 

айналысуда.Соның бірі  Алматы қаласының табысты кәсіпкері Бақытгүл Махамбетова. 
Бақытгүл ханымның nurotan.kz порталына берген сұхбатында «Қазақстанның қалыптасуы 
кезіндегі жылдарда көптеген отбасыларға түрлі саладағы өздерінің ортақ бизнес-идеяларын 
іске асыруға керемет мүмкіндік берілді. Жеке мен үшін отбасылық бизнестің маңыздылығы 
өте құнды, өйткені ол жақындарыңды қолдауды, сенім мен жоғарғы жауапкершілікті 
білдіреді емес пе. Айталық, менің бауырларым мен апа-сіңілілерім кез-келген бастамада бір 
біріне қолдау білдіріп, бұл тұтастай алғанда біздің отбасымыздың экономикалық 
тұрақтылығын қамтамасыз етіп тұр» -деп ағынан жарылған болатын[2]. Және де тағы 
15жылдан бері ұлттық нақыштағы кәдесыйлар(сувинерлер) жасаумен айналысып келе 
жатқан  Бахаргүл Төлеген мен Мұрат Ахимбеков жұптарында айтуға болады. 

Елімізде отбасылық бизнестің үлесі күннен күнге көтеріліп келе жатқанымен, оған 
байланысты ешқандай ҚР Статистика агенттігінен сараптау, тіркеу жүргізілмейді екен, 
ешқандай ресми сауалнаманың бір сұрағы осы тақырыпты қамтымайды екен.Тек 
Қазақстандағы отбасылық бизнесті уйлестіру қауымдастығы жүргізген анонимді сауалнама 
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бойынша еліміздіге шағын кәсіпорындар отбасылық биснес обьктісі болып табылады екен. 
[3]Отбасылық бизнестің қаржыландыру көзі болып кез-келген коммерциялық банк бола 
алады, бірақ олардың шарттары(пайыздары)қонымсыз болғандықтан көбіне олар емес, 
«ДАМУ өндіріс»,«Бизнестің жол картасы – 2020» сияқты мемлекеттік бағдарламалар болып 
табылады.Бір ғана мысал  «Қазмикрофинанс» компаниясы «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы шартымен несие береді.Компания менеджері  Бауыржан Абдрамановтың 
айтуы бойынша компания  клиенттерінің 75 пайызы - отбасылық бизнес өкілдері. 
«Қазмикрофинанс» құрылған 15 жыл ішінде шағын және орта бизнеске 12 миллиард 405 
миллион теңгеден астам қаржы бөлген екен[4]. 

Отбасылық компаниялар тек қана дамушы елдерде ғана емес дамыған алпауыт елдерде 
де экономиканың күре тамырына айнала алады. Өз иелерінің интуйциясы мен іскерлік күш 
қуатының арқасында беделді компанияларға айналып отырған Wal-Mart, Samsung Group , 
Ford Motor Co, LG Group сияқты отбасылық кәсіпорындарды нарықтағы көшбасшылар 
қатарына жатқызуға болады[5]. 

Отбасылық бизнесті тұрақты әрі тиімді жүргізу үшін мына принцптерге сүйенген жөн: 
-Сапалы басқару,  отбасындағы немес керісінше кәсіптегі орнын ауыстырмай қолдану, 

басқару.   
-Күшті директорлар кеңесі– бұл кеңеске әдетте отағасы немесе үйдің үлкендері мүше 

болады, бірақ өз ісінін шебері сыртқы тұлғаларда мүше болып жатады.  
-Кәсіби шеберлілік, отбасылық бизнесті алға тартатында артқа сүйрейтінде осы 

принцп. Ал кейбір компаниялар өз адамдарын басқа фирмаларда 10-15 жыл жұмыс істеп, 
тәжірибе жинақтаған соң ғана өздеріне шақырып топ-менеджер лауазымын ұсынады екен. 
Осылайша тәжірибеден өтіп ысылған отбасы пайда келтіре алады деп түйіндейді. 

-Тұрақтылық 
Әлемдік рыноктағы көптеген отбасылық фирмалар жеке холдингтердің құрамына 

кіреді. Олар өз бетінше тәуелсіз фирмалар болып саналады және ашық акционерлік қоғам 
түрінде болуы мүмкін. Алайда олардың негізгі финанстық қызметтері холдингтың 
бақылауында болады. Холдингтің құрамына кіретін компаниялар экономиканың әр 
саласында қызмет етуге бейісделген. Бұл арқылы жеке компаниялар сыртқы күштердің 
әсерінен қорғана алады. Айталық холдингтің құрамындағы бір компанияға қысым 
жасалыпжатса, басқа компаниялар өздеріндегі нарықтық тұтқалар арқылы әсер ете отырып, 
аталмыш компанияны қорғай алады. 

Жалпы бизнестің қай түрі болмасын тынымсыз  ізденісті, жан-жақты зерттеуді, көп 
еңбек етуді қажет етеді.  Бұл саланың сан-салалы сұрақтары қандай көп болса, оны шешудің 
жолдары да соншалықты көп. Бизнесті алға апаратын қатып қалған қарапайым формулаға 
емес, оның арғы жағында кәсіби шеберліктің, толағай шешімдердің, әдіс-тәсілдің мыңдаған 
түрі жатыр. 

Отбасының, оның мүшелерінің барлық мүмкіндігін сарқа пайдалану үшін оның әрбір 
мүшесінің мінезіне, ішкі дүниесіне терең үңіле білу қажет. 
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Атың барда жер таны, желіп жүріп... 
                                                     Халық даналығы 

Елбасы Қазақстанның бай табиғаты, қайталанбас тарихи-мәдени ескерткіштері елімізде 
туризм индустриясын өркендетуге мол мүмкіндік беретіндігін айтып, өзінің жыл сайынғы 
жолдауларында туризмді ел экономикасының тұрақты дамуының басым бағыттарының бірі 
ретінде кәдеге жаратуды ұдайы ұсынып келеді. Туризмнің табысты сала екенін төрткүл 
дүние түсініп болды. Сондықтан да туризмді табыстың қайнар көзі ретінде елдің игілігіне 
пайдалануға басымдық беріліп келеді. Әлемдік қаржы дағдарысы да экономиканың тиімді 
салаларын дамытуды алға тартуда. Бұған бүгінгі таңда туризм индустриясынан түскен табыс 
мұнай өндірісі мен машина жасау өнеркәсібінен кейінгі орында тұрғаны да нақты дәлел бола 
алады. Сарапшылардың пайымдауынша, 100 мың турист қалада шамамен екі сағат болған 
кезде 350 мың АҚШ долларын жұмсайды екен. Туризм әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің 
оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдік өндірістің 
әрбір тоғызыншы жұмыс орнын қамтамасыз ететінін де экономистер әлдеқашан шотқа 
қағып, есептеп қойған. Тіпті халқы бірыңғай туризмнен түскен табыспен күн көріп отырған 
елдер де бар. Әрине, «аттылыға еремін деп, жаяудың таңы атпас» дегендей, ғасырлар бойы 
туризмді талғажау етіп отырған елдермен бәсекелеспесек те, ел экономикасын туризмнен 
түсетін табыспен толықтырудың мүмкіндігі бізде де бар. Елбасы Қазақстанның бай 
табиғаты, қайталанбас тарихи-мәдени ескерткіштері елімізде туризм индустриясын 
өркендетуге мол мүмкіндік беретіндігін айтып, өзінің жыл сайынғы жолдауларында туризмді 
ел экономикасының тұрақты дамуының басым бағыттарының бірі ретінде кәдеге жаратуды 
ұдайы ұсынып келеді. Туризм - экономикалық дамуымыздағы негізгі тетіктердің бірі. 
Сондықтан еліміздің өркендеуіне мол үлес қосатын туризмді дамыту шарт. Алайда елімізде 
сыртқы туризмге қарағанда, ішкі туризм тұралап қалған. Ал сыртқы туризмнің дамуы 
жекелеген компаниялар үшін ғана тиімді болып отыр. Сыртқы елдерге шығатын туристер 
саны елiмiздiң iшiндегi демалушылардан әлдеқайда басым. 

Республиканың әсем де әдемі жерлерінде бірнеше туристік базалар орналасқан. Оларға 
«Шымбұлақ» шаңғы базасы, «Баянауыл», «Қарқаралы», «Алтай мүйісі», «Наурызым 
алқабы», «Оңтүстік» базалары жатады. Бұл тізімді Тарбағатай, Жылтыркөл, Ұлытау, 
Бетпақдала, Зеренді, Шарын, Айғайқұммен толықтырсақ болады.[1] 

Мамандардың пайымдауынша, еліміздегі қонақүй, туристiк қызмет бағасы шетелдегi 
туристiк қызмет көрсету бағасынан артық болмаса, кем емес. Сондай-ақ отандық туристiк 
қызмет қөрсету түрi де еуропалық стандарттан төмен болып отыр. Саяхатты жанынан артық 
көретін халық «дәл сол бағаға шетелде де демалуға болады» деп мұхит асып кетпегенде 
қайтсін?! Тіпті табиғат аясында демалғысы келетiндер жолдардың жөндеуден өтпегендiгiнен 
ел iшiндегi Алакөл, Қапшағай, Балқаштан гөрi айыр қалпақты ағайындарымыздың 
Ыстықкөліне баруды жөн көретiндiгiн айтады саяхатшылар. 
            Статистика агенттігінің деректеріне сүйенсек, жыл сайын елдегі туризм индустриясы 
қарқынды дамып келе жатыр. Сырттан келетін туристердің саны да біршама артқан. Алайда, 
бұл көрсеткіш әзірге көңіл көншітпейді.  
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жылда халыққа Жолдауында туризмді дамытуды баса айтып, 
арнайы ведомстволарға тапсырады. Биыл да Нұрсұлтан Назарбаев Туризмді дамытудың 2020 
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жылға дейінгі бағдарламасын әзірлеуді жүктеді.  
Бүгінгі таңда Елбасының тапсырмасына сәйкес, халықаралық деңгейдегі негізгі жобалар 
анықталып отыр, сол жобалар бойынша жеке-жеке жүйелі жоспарлар дайындалмақшы. Бұл - 
«Бурабай - Щучинск» курорттық аймағы» жобасы, «Алматының іргесіндегі тау-шаңғы 
курорттар аймағы» жобалары. Қазір Кендірлі теңіз демалыс аймағының мәселесі де жан-
жақты қаралып жатыр.  
Елбасының тапсырмасына сәйкес, туристік саланы дамыту жөнінде біршама жобалар 
ұсынылды. Оның қатарында Қазақстанда көліктік туризмді дамытуға бағытталған бірқатар 
ірі көліктік жобаларды жүзеге асыру да ерекше аталады.   

            Дәлiрек айтсақ, «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» көлік дәлізінің бойынан 7 
туристік-рекреациялық орталық пен 24 туристік кешен салу жоспарда бар. Бұлармен қатар, 
ішкі туризмді дамытуға қажетті аймақтық жобалар да маңызды мәселеге айналып отыр. 
Әсем Алматының орталығынан оңтүстік-шығысқа дейін орналасқан 371,5 метр биіктіктегі 
телемұнара жанынан демалыс парктерін құрып, модернизациялау да келер жылдың еншісіне 
бұйырды. Бұл, әрине жарқын болашаққа бағытталған негізгі жоспар. Ал әзірге қазақстандық 
туристер елден жырақта «аты барда жер танып» қалуды мақсат тұтып отырғандай.[2] 

Туризм жалпы алғанда, мемлекеттiң экономикасына үш оң нәтиже бередi:  
      1. Шетел валютасының құйылуын қамтамасыз етедi және төлем теңгерiмi мен жиынтық 
экспорт сияқты экономикалық көрсеткiштерге оң ықпал жасайды.  
      2. Халықтың жұмыспен қамтылуын көбейтуге көмектеседi. ДТҰ мен Дүниежүзiлiк 
туризм және саяхат кеңесiнiң бағалауы бойынша туризм өндiрiсiнде құрылатын әрбiр жұмыс 
орнына басқа салаларда пайда болатын 5-тен 9-ға дейiн жұмыс орны келедi екен. Туризм 
тура немесе жанама түрде экономиканың 32 саласының дамуына ықпал жасайды.  
      3. Елдiң инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдеседi.[3] 

Қазақстан Республикасы бәсекеге түсе алатын және рентабельді туризм индустриясын 
дамытуға толық мүмкіншілігі бар . Оған ықпал ететіндер: 

— еліміздің қолайлы геосаяси жағдайы. Батыс пен Шығыс аралығындағы халықаралық 
туристік және коммерциялық ағымдардың өсуі; 

— саяси тұрақтылық, демократиялық қайта құру, экономикалық реформаның өтуі және 
инвестициялық ахуалдың тұрақтылығы мен ашықтығы; 

— еліміздің тарихи- мәдениет мұрасының ерекшелігі; 
— мұсылман, христиан, будда ескерткіштерінің болуы; 
—Қазақстанның көп мәдениеттілігі, музей, мәдениет ошақтарының, фольклорлы- 

этнографиялық және ұлттық кәсіпқой өнерпаздардың көп болуы;-Туристік- рекреациялық 
аймақтардың болуы, табиғи ландшафтар, өсімдік, жануарлар дүниесінің ерекшелігі, 
экзотикалық тур, балық аулау, аң аулау, өсімдіктер жинау т.б.; 

— бос еңбек ресурстарының болуы (мамандар). 
«Жүз рет естігеннен, бір рет көргенің артық» дегендей, қолың қалт еткенде демалып, 

туған жердің табиғатына сүйсініп, өлкеміздің шырайлы жерлерін барып көргенге не жетсін. 
Алысқа бармай-ақ, облысымыздың аумағындағы тарихи маңызды орындар (ескі қалашық, 
қорғандар, мешіттер, т.б.) мен тарихи маңызды тұлғалардың туып-өскен, жерленген жерін 
көруді немесе табиғи көрікті орындарға баруды қаласам, маған кім жол сілтейді? Ол 
жерлерге қажетті инфрақұрылымдар жеткізілген бе? Тамақтануға, қонуға жағдай жасалған 
ба? Әрине, жоқ. Тіпті кімнен ақыл сұрарыңды білмей, апарып көрсететін адамды таба алмай, 
дал боласың. 

Ал шетелде демалғың келсе, қайда не бар, қандай жағдай жасалған, бәрін ғаламтордан 
табасың. Үйіңнен шықпай-ақ ғаламтор арқылы билетіңді алып, қонақүйіңді брондайсың. 
Барғанда тамағың тоқ, көйлегің көк күйіңде сол елдегі экскурсоводтың сілтеуімен жер 
көресің, ел танисың. Олар қалтаңдағы ақшаңды сыпырып алып, өздерінің табиғи көрікті 
және тарихи қызықты жерлеріне апарады. Ұтатын – шетел. Ұтылатын – біз. Жыл бойы тер 
төгіп еңбек етіп тапқан ақшамызды шетелге апарып құямыз. Солардың табиғи, тарихи 
жерлерін көріп мәз боламыз. Себебі, онда жайлы қонақ үй, әдемі шомылатын жер, түрлі 
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тағам, көңілден шығатын қызметтер бар.  
Біздің аймақ – табиғи әдемі мүйістері көп, кең жазық даласы, орманы, өзені, көлі, 

бұлағы бар, флорасы мен фаунасы бай, «қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтындай» 
керемет жер. Сонымен қатар өлкеміз тек Қазақстанды ғана емес, бүкіл әлемді өзінің тарихи 
орындарымен де қызықтыра алады. Сондықтан тарихи орындар мен тарихи тұлғаларымызға 
қатысты терең ғылыми зерттеулер жүргізіп, болашақ ұрпақты адамгершілігі мол, иманды, 
отансүйгіш етіп тәрбиелеуге ықпал ететін тұстарын ескеріп, ішкі туристік кластерлер 
жасақтауымыз қажет. Туристік кластерлер аудандық, ауданаралық, облыстық, аймақтық, 
республикалық деңгейлерге бөлінгені жөн. Тұтынушының қалауы бойынша атпен, түйемен, 
велосипедпен, автокөлікпен, ұшақпен аралауға мүмкіншілік жасалуы тиіс. Филология 
ғылымдарының докторы, халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының вице-президенті Ғарифолла 
Әнес Атырауда болған жиында: «Махамбет басынан шыққандар Асан қайғының, 
Құрманғазының, Жұмекеннің кіндік қаны тамған жерді көріп, одан Хан ордасына соғып, 
одан әрі Ақтөбе асып, Исатай бабамыздың басына тәу етер еді. Қажытарханнан басталатын 
Құрманғазы-Дәулеткерей-Мұхит-Қазанғап..., Сарайшық хандары, Бөкей хан-Жәңгір хан-
Әбілхайыр хан... мазарлары маршруттары, Ноғайлының 4-5 астанасы-байтақ Сарайларының 
арасын қосар күре жол туристік кластерге сұранып тұр емес пе?» -деген еді. Бұған Оралдың 
маңындағы – он төртінші ғасырдағы Жайық қалашығын, Бөрлі ауданы аймағындағы 
зерттелуін күтіп жатқан Қырықобаны қосыңыз. Алаш арыстарының жанқиярлығымен 18 ай 
бойы өмір сүрген Батыс Алашорда үкіметінің съезі өткен Орал-Ойыл-Қаратөбе-Сырым 
ауылдары – көп қаржылық шығынды талап етпейтін дайын маршрут. Тізе берсе, бірінен-бірі 
асып түсетін тарихи маңызды, қызықты жерлер көп. Тек осы тарихи байлықты ұқсата білсек 
болғаны. 

«Асың барда ел таны, беріп жүріп. Атың барда жер таны, желіп жүріп» деген сөз ата-
бабамыздан қалған. Еліміздің шұрайлы жерлерімен мақтанғанда алдымызға жан салмаймыз. 
Бірақ өзіміз ауасы саф алтындай таза аймақтарымызға барып көрдік пе? Түркияның 
Анталиясы, Қырғызстанның Ыстықкөлі, Үндістанның Гоа аймағы өзіміздің шұрайлы 
жерлерден артық болғаны ма? Өзгенің қаңсығын аңсамас бұрын, өзіміздің байлығымызды 
танып-білген жөн шығар. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстандағы туризм  http://kk.wikipedia.org/ 
2. Қазақстанда туризмді дамытудың барысы қалай? http://old.aikyn.kz/ 
3. Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың тұжырымдамасы туралы 

http://adilet.zan.kz/ 
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 Экономика факультеті, «Менеджмент» кафедрасы,  

менеджмент мамандығының 4-курс cтудeнті 
Ғылыми жетекшісі:  

Экономика ғылымдарының кандидаты, и.о. доцент Бакирбекова А.М. 
 
 Кәсіпорынның тиімді жұмыс жасап, максималды түрде пайда табуы, онда кімдердің 

жұмыс жасауы және кәсіпорын ішіндегі қызметкерлер жұмысын басқару саясаяты қалай 
жүргізілетіне тікелей байланысты. Сондықтан, қазіргі таңда кең етек алған еңбек 
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ресурстарын дұрыс басқару концепциясы өте маңызды болып табылады.  
 Кәсіпорындағы еңбек ресурстарын басқарудың мәніне толталып, талқылап өтейік. 
 Еңбек ресурстары – халықтың еңбектік әлеуеті, ел (аймақ) халқының шаруашылық 

саласында жұмыс істеуге қажетті білім деңгейі бар, дене күші толысқан және дені сау бөлігі; 
елдің экономикалық әлеуетінің маңызды элементі. Қазақстан Республикасында еңбек 
ресурстары қатарына І және ІІ топ мүгедектерінен басқа барлық еңбек жасындағы адамдар, 
жеңілдік жағдайында жасы бойынша зейнетақы алатын зейнеткерлер, еңбек жасынан жоғары 
және төмен тұрған жұмыс істейтін адамдар жатады. Республикамызда еңбек жасы ерлер 
үшін 16-63 жас, ал әйелдер үшін, 16-58 және соңғы өзгертулер бойынша, 2018 жылдан 
бастап 2027 жыл аралығында зейнеткерлікке шығу жасы жыл сайын жарты жылға 
ұзартылып, әйелдер үшін 16-63 жас аралығын қамтитын болады [1]. 

 Егер де еңбек ресурстарын басқаруды микроэкономикалық тұрғыдан қарастырсақ, 
еңбек ресурстары – мақсатқа жету үшін тиімді қолданылуы қажетті ресурс ретінде (басқа да 
ресурстар секілді) өндірістік ұйымның басты игілігі болып табылады. Бұл жағдайда 
жұмысшылар қолданылмаған резерв көзі ретінде қарастырылады. Көп жағдайда, еңбек 
ресурстарын басқару менеджерлердің белсенді жұмысы негізінде қызметкерлердің орын 
ауыстыруымен түсіндіріледі. 

 Еңбек ресурстары саласында көптеген кәсіпорындардың тәжірибелік саясатының 
негізіне адами капитал теориясы алдыға қойылады, яғни адам ресурсы фирма капиталының 
ең маңызды түрі ретінде қарастырылады. Ал еңбегіне ақы төлеу шығындары, қызметіне 
қолайлы жағдай жасау, дайындау және қайта даярлау, кәсібилігін жоғарылату сияқты 
қадамдар инвестицияның ерекше түрі болып табылады. Бұл теорияға сәйкес, еңбекақы 
айырмашылығы жұмысшалар категориясы бойынша адами капиталға салынған біркелкі емес 
инвестициямен анықталады. Нәтижесінде, осындай инвестициялардың ұлғаюы жұмысшылар 
табысының жоғарылауына алып келеді, сәйкесінше, фирма қызметінің экономикалық 
көрсеткіші жақсарады [2]. 

 Кезінде Ф.Тейлор: «Жұмысшылар әлеуетімен қатар жүрмеген кәсіпорында әлеуеттің 
болуы мүмкін емес», - демекші, қазіргі таңда, білімге, жұмыс күшін дайындау және қайта 
даярлау шығындары минималдауды қажет ететін өндіріс шығыны емес, ал өндірістік 
инвестиция деген көзқарас қалыптасты. 

 Еңбек ресурстарының тиімді жұмыс артқаруынан кәсіпорынның табысы және оның 
мақсаттарына тез немесе уақытылы жетуі, сонымен қатар, бәсекелестік нарықта алдыға шыға 
алуы байланысты. Яғни, еңбек ресурстары – кәсіпорынның ең маңызды және бағалы құралы 
болып табылады. Сондықтан, құралдың тиімді, әрі жемісті қызмет атқаруы үшін, ол 
құралдың қандай жағдайда жақсы жұмыс атқарып, оған не түрткі бола алатынын зерттеудің 
маңызы зор.  

 Қазіргі таңда, кадр бөлімінің мамандарының жұмысы мен еңбек ресурстарын басқару 
мамандарының қызметі қоса қарастырылады. Алайда, олардың арасында айтарықтай 
айырмашылық бар десек те болады. Кадрлық қызмет құжаттамамен айналысады. Адамдарды 
жұмысқа орналастыруды рәсімдейді, еңбек кітапшасына жазбалар жасайды, басқа қызметке 
ауыстырады, ескертулер тағайындайды. Еңбек ресурстарын басқару өзіне басқа қызметтерді 
құрамдастырады: ынталандыру, оқыту, персоналды дамыту, корпоративтік мәдениет және 
HR-брендінің дамуына көңіл бөледі.  

 Алайда, кәсіпорында 50 шақты қызметкер болса, еңбек ресурсын басқару менеджері 
іс-қағаздарды жүргізумен қоса барлығымен айналысады. Егер 50 мыңдай жұмысшысы бар 
кәсіпорын болса, әрине, тек қана еңбек ресурстарын басқару бөлім ғана емес, әр сала 
бойынша өз маманы болуы шарт болатын еді.  

 Қазір көп жерлерде жұмыс күшінің біліктілігінің төмендеуі бірнеше себептерге 
байланысты, олардың негізгілерінің бірі еңбекақы мөлшерін анықтағанда басшылықтың 
білім деңгейі айырмашылығын ескермегендігіне байланысты, өзінің біліктілігін тұрақты 
түрде дамытуға ынталанудың жоқтығы болып табылады. Өз кезегінде, көптеген 
кәсіпорындар басшылары өз қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылатуға табыстарының 
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бөлігін жұмсауға икемді емес. Соңғы жағдай, еңбекақы мөлшерінің аздығына және мұндай 
шығындарға себеп пен ынтаның  жоқтығына байланысты, қызметкерлер жеке қаражатынан 
өзін дамытуға төлемдер жасауға дайын емес екендігін көрсетеді. 

 Сондықтан, қазіргі таңда даму және жоғарғы технология қарқындылығының 
екпінділігінен жұмысшылардың физикалық белсенділігін ынталандыру өзекті болып 
табылмайды. Сәйкесінше, барлық назарды еңбек сапасын жоғарылату мәселесіне аударған 
жөн, себебі оны қамтамассыздандыратын кадр әлеуеті кәсіпорынның тиімді қызметінің 
негізгі факторы болды. Соған байланысты, кәсіпорын басшыларында шығармашылық 
белсенділікті, бастамашылықтарды және жұмысшылардың интеллектуалдық әлеуетінің 
дамуын ынталандыруға бағдарланудың нақты қажеттілігі пайда болды.  

 Айта кететін тағы да бір мәселе, көптеген басшылар ынталандырудың материалдық 
жүйесі ең қуатты ынталандырушы болып табылады деп есептейді. Белгілі бір деңгейде ол 
дәл солай болып келеді, себебі бәсекелестікке сай еңбекақы персоналды сақтап қалуда 
ынталандыру жүйесінің негізгі элементі болып табылады. Бірақ материалдық ынталандыру 
барлық жағдайда күтілетін табысты алып келе бермейді. Бұл ықпал етудің айтарлықтай 
күрделі құралы және оны абайлап, үлкен білімділікпен қолдану қажет.  

 Персоналды материалдық ынталандыру жұмысшыларды қаржылық сыйақы көмегімен 
мадақтау жүйесінде құрастырылған. Еңбек өнімділігінің жоғарлауына әсерін тигізетін, осы 
секілді мадақтамалардың бірнеше түрі белгілі: 

- еңбекақыны көтеру; 
- үстеме төлем және премия; 
- еңбекқабілеттілігін уақытша жоғалтуына байланысты төлемдер; 
- зейнетақы және әлеуметтік қорларға салымдар аудару; 
 Алайда, персоналды тек қана ақша көмегімен ғана ынталандыруын басқарғанда 

(еңбекақы, бонустар, айыппұлдар, т.б.) жұмыс стандарттарына сәйкес қолжетімді деңгейге 
жету әбден мүмкін, бірақ айтарлықтай  нәтижеге жету күмәнді болып келеді. Әрдайым тек 
материалды ынталандыруды пайдаланатын, яғни қызметкерлердің дұрыс әрекетін мадақтап, 
ал орнатылған тәртіп пен талаптарды бұзған жағдайда айыппұлдармен жазалайтын басшы 
көп жағдайда қолға үйретушіні (дрессировщик) еске салады. Мұндағы мәселе 
стандарттардың жай орындалуы ешқандай нәтижемен қамтамассыздандыра алмайтығында 
жатыр. Дәл осындай жағдайда, «Форд» компаниясының шығысеуропалық зауыттарында 
көңілі толмаған жұмысшылар өзіндік көтеріліс жасады, яғни қатаң түрде тек қана 
стандарттар мен тәртіпке сәйкес жұмыс жасады. Өнімділік 25%-ға төмендеді.  

 Материалдық ынталандыру жүйесі маңызды болып келеді. Бірақ бірінші кезекте ол 
персоналды ұстап қалу және жұмыс стандарттарын ұстануды бақылау міндетін шешеді, тек 
содан кейін ғана нәтижеге жетуге ынталандырады. Өнімділік көрсеткішіне байланысты 
(үлкен жауапкершілікпен орындалған жұмыс көлемінің нәтижесі) еңбекақыны жоғарылату 
тек аз уақыт ғана жұмыс жасайды. Адам жақсыға тез үйренеді де, дәл осындай көлемге тең 
жұмысқа алатын жаңа, еңбекақының жоғарырақ деңгейі әдеттегідей болып қалады және 
өзінің түрткілеуші күшін жоғалта бастайды. 

 Сәйкесінше, тек материалдық ынталандырумен тиімділікке жете алмайды. Жаңа 
белестерді бағындыру үшін қызметкерлердің ішкі ынталандыруын қосу қажет. Ол ортақ 
мақсаттарды түсінген жағдайда, құндылықтардың сәйкес келуінен, қызмет істеуде 
шабыттандыратын атмосферасы, қызықты жұмыс жағдайында, сонымен қатар құрметтейтін 
көшбасшы болған кезде пайда болады. Ал бұл әдістер материалдық емес ынталандыру 
түріне жатады, ол болмаған жағдайда персоналды ұстап қалу үшін өте үлкен қаражаттың 
болуы және оны жұмыс істету үшін айтарлықсыз күш қажет. 

 Сондықтан, қызметкерлерді материалды емес ынталандырудың көптеген тәсілдері 
бар: корпоративтік мерекелер, тренингтер, саяхаттарға жеңілдіктер, қызмет бойынша көтеру 
немесе ұйымда жаңа статус, бағалы сыйлықтар, алғыс хаттар мен мадақтамалар, әлеуметтік 
пакет, дәмді сыйлықтар, ерекше күнтізбе күндері құттықтаулар, жеңілдіктер, және т.б. 
Мұндағы мәселе тек кімнің қандай негізде тәсілді таңдауында. 
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 Қолайсыз жағдайдан қашу үшін, қызметкерлердің көзқарасы және қалай 
қабылдайтындығына ескере отырып, басшы ынталандыру әдістерін таңдау қажет. Ең дұрысы 
қызметкердің өздерінен нені қалайтынын сұрау керек, яғни олар үшін не ынталандыру күші 
болып саналатынын, қандай «мадақтама» үшін тиімдірек жұмыс жасайтындығын, жоғарғы 
жетістіктер мен еңбекті бағалау ретінде не алуды қалайтынын зерттеген абзал. Қызметкерлер 
де, кәсіпорындар секілді мақсаттарының өзгеріп тұруы мүмкін, сондықтан мерзім сайын 
сұрастырып тұру қажет. 

 Л.Н.Толстой: «Ешқандай жеке қызығушылығында негіз таппаған қызмет, мықты бола 
алмайды», – демекші, басшының қойған міндеттерін орындаған жағдайда, жұмысшы өзі 
үшін де нәтижеге жетеді.  

 Мысал ретінде, қызметкердің мақсат-қалауы ағылшын тілін оқып үйрену болсын. 
Жұмыстағы белгілі бір талаптарды орындай отырып (сақтап қалу мақсатында) немесе белгілі 
бір нәтижеге жету арқылы (тиімділікті жоғарылату мақсатында), қызметкер жұмыс 
берушіден кәсіпорын есебінен немесе кәсіпорынның оқуға шығындарының белгілі бір 
бөлігін төлеуі арқылы ағылшын тілі курсын оқуға мүмкіндік алу. Осылайша, кәсіпорын 
армандарды орындауға көмектеседі және бұл өте құнды болып табылады. Егер де 
қызметкердің мақсаты жанұясымен жиі болу болса, оның алдына жұмысты жақсы деңгейде 
орындаған жағдайда (ұстап қалу мақсатында) немесе кәсіпорын үшін маңызды міндеттерді 
шешкен жағдайда (тиімділігін жоғарылату мақсатында) ол айына екі рет (мысалы, жұма 
сайын) демалыс алып, уақытын жақындарымен бірге өткізе алады деп шарт қойса болады. 
Қызметкерлердің қызығушылығы жұмыс орнынан тыс болуына үреймен қараудың 
қажеттілігі жоқ.  

 Қорыта айтқанда, басшыға бағынушыларының қызығушылығы мен құндылықтарын 
түсіну қажет екенін атап өткен жөн, яғни жұмысшыларын қозғайтын күш қандай, олар 
қандай мақсаттарға жеткісі келетінін ескеріп, зерттеп жүру өте маңызды. Қызметкерлердің 
негізгі ішкі ынталануын анықтап болған соң, қарым-қатынаста, сонымен қатар ынталандыру 
жүйесін құрастырғанда соларды ескеру қажет. Осындай жағдайда, басшы аз шығындала 
отырып, нәтижеге жетуде қызметкерлер ұмтылысын жоғары ынталандыра алады. Ең 
бастысы таңдап алынған тәсіл қызметкер үшін маңызды болуы қажет және басшылық 
тарапынан жай ғана орындалған-мыс жұмысқа «белгі» ретінде болмауы керек. 
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Жергілікті өзін-өзі бaсқaру oргaнының жергілікті мемлекеттік бaсқaру oргaнынaн 

aйырмaшылығы сoл жергілікті бaсқaру oргaндaры oртaлық oргaндaрдың тaғaйындaуымен 
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құрылaды, aл жергілікті өзін-өзі бaсқaру oргaны — жергілікті aзaмaттaрдың тaңдaуы aрқылы 
десе де, oлaрды сaйлaу aрқылы көру прoблемaның шешімі емес. Ескеретін жағдай бүгінгі 
таңда әлем елдерінде жергілікті өзін-өзі бaсқaру oргaнының екі түрі бaр:  

- тиісті әкімшілік-aумaқтық  бірліктік тұрғындaрымен сaйлaнaтын және aсa мaнызды 
мәселелер бoйыншa шешім қaбылдaйтын жергілікті өкілді oргaн; 

- екіншісі — әдетте oперaтивтік бaсқaруды жүргізетін aтқaру oргaны [1].  
Бapлық дүниe жүзі eлдepіндe жepгілікті өзін-өзі бaсқapy төмeнгі әкімшілік-

тeppитopиaлдық біpлік - ayылдық дeңгeйдeн бaстaлaды. Aлaйдa, мaңызды мәсeлeлepдің біpі - 
ayдaндық жepгілікті өкілeтті opгaндap – мәслихaттap мeн өзін-өзі бaсқapy opгaндapы 
apaсындaғы қapым-қaтынaс зaң жүзіндe бeкітілyі тиіс. Сoнымeн қaтap, біздің oйымызшa eң 
төмeнгі дeңгeйдe жepгілікті мeмлeкeттік бaсқapy opгaндapы өзін-өзі бaсқapy opгaндapымeн 
ayыстыpылyы дa мүмкін. Бұл күндeлікті мәсeлeлepді жoғapыдaн түскeн шeшімдep нeгізіндe 
eмeс, хaлықтың өздігіншe шeшyінe жoл бepeді. Сoндaй-aқ, eліміздің әлeyмeттік-
экoнoмикaлық дaмyының түpлі әкімшілік біpліктep бoйыншa әpтүpлі бoлyы aлғaшқы 
жepгілікті өзін-өзі бaсқapy жүйeсінің жoбaсын жeкe өңіpлepдe мeмлeкeттің қoлдay көмeгімeн 
eнгізгeн жөн. Жepгілікті мeмлeкeттік бaсқapy opгaндapының жepгілікті өзін-өзі бaсқapy 
opгaндapынa ayыстыpылy мүмкіндігін дe қoлдayымыздың сeбeбі, бүгінгі күні зaң жүзіндe 
жepгілікті өзін-өзі бaсқapy мeн жepгілікті мeмлeкeттік бaсқapy құзіpeттepі бөлініп 
көpсeтілмeгeн. Сондықтан мeмлeкeттік бaсқapy жәнe жepгілікті өзін-өзі бaсқapy opгaндapы 
фyнкциялapының  сипaттaмaлapын келтіріп отырмыз (кесте 1). 

Жepгілікті өзін-өзі бaсқapyды aлдымeн жepгілікті мeмлeкeттік бaсқapy opгaндapы 
қaлыптaспaғaн ayылдық дeңгeйдe қaлыптaсyы тиіс. Oсығaн бaйлaнысты жepгілікті өзін-өзі 
бaсқapyдың кeлeсідeй құpылымдық мoдeлін ұсынaмыз (сурет 1). 

 
Кeстe 1 - Мeмлeкeттік бaсқapy жәнe жepгілікті өзін-өзі бaсқapy opгaндapы 

фyнкциялapының  сипaттaмaлapы  
Мeмлeкeттік бaсқapy opгaндapының 

фyнкциялapы 
Жepгілікті өзін-өзі бaсқapy 

opгaндapының фyнкциялapы 
1. Мeмлeкeттік opгaндap 

жepгілікті өзін-өзі бaсқapyдың дaмyы үшін 
қaжeтті құқықтық, ұйымдық жәнe 
мaтepиaлды-қapжылық жaғдaйлapды 
қaлыптaстыpaды, сoнымeн қaтap жepгілікті 
хaлықтың жepгілікті өзін-өзі бaсқapyды 
жүзeгe aсыpyғa құқығын қaмтaмaсыз eтeді. 

2.   Жepгілікті өзін-өзі бaсқapy 
opгaндapының зaңмeн бeкітілгeн шeңбepдe 
дepбeстігінe кeпілдeмe бepeді. 

3.  Зaңмeн бeкітілгeн epeжeдeн 
бaсқa жaғдaйлapдa мeмлeкeттік бaсқapy 
opгaндapы жepгілікті өзін-өзі бaсқapy 
opгaндapы қызмeтінe apaлaсa aлмaйды. 

4. Мeмлeкeт өз мeншігінің біp бөлігін 
жepгілікті aтқapyшы жәнe өкілeтті 
opгaндap мeншігінe, yaқыт өтe кeлe 
жepгілікті өзін-өзі бaсқapy opгaндapы 
мeншігінe бepyі тиіс. Сoнымeн қaтap, 
әpтүpлі тeppитopиялapдa opтaқ мүддeлepді 
іскe aсыpyшы ұйымдap, қopлap жәнe 
aссoциaциялapдың қызмeтін қoлдayы 
кepeк. 

5. Жepгілікті дeңгeйдe жepгілікті 

1. Жepгілікті өзін-өзі бaсқapyдың 
нeгізгі өкілeттіктepі кoнститyция мeн 
apнaйы зaңдapдa aйқындaлғaн. Біpaқ, бұл 
epeжe жepгілікті өзін-өзі бaсқapyғa зaңғa 
сәйкeс нaқты біp қызмeттepді бepyді жoққa 
шығapмaйды.  

2. Жepгілікті өзін-өзі бaсқapy 
opгaндapы зaңғa сәйкeс өз қызмeт aясы 
шeңбepіндeгі істepді opындayдa тoлық 
epкіндіккe иe, eгep дe oл қызмeт бaсқa opгaн 
қызмeтінe жaтқызылмaсa. 

3. Мeмлeкeттік өкілeттік нeғұpлым 
хaлыққa жaқын билік opгaндapынa жүктeлyі 
тиіс. Eгep мұндaй өкілeттіктep бaсқa opгaн 
құзіpeтінe өткeн жaғдaйдa, oның қoйылғaн 
міндeт мәні мeн үнeмдey жәнe тиімділік 
тaлaбынa сәйкeс бoлyы тиіс. 

4. Жepгілікті өзін-өзі  бaсқapy 
өкілeттігі тoлық жәнe aйpықшa бoлyы тиіс. 
Oлap бaсқa билік opгaндapымeн зaңмeн 
бeкітілгeн тәpтіптe дayлaнyы мүмкін. 

5. Aймaқтық бaсқapy opгaндapы 
жepгілікті өзін-өзі бaсқapy opгaндapынa 
өкілeттіктepін бepгeн жaғдaйдa, ЖӨӨБ 
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өзін-өзі бaсқapy пepсoнaлы мeн 
бaсшылapын oқытyды жүpгізeтін 
opтaлықтap ұйымдaстыpy. 

6. Тeppитopияның экoнoмикaлық 
дaмyын тeңeстіpeтін тиімді мeхaнизмді 
құpy. 

opгaндapы oл өкілeттіктepді жepгілікті 
жaғдaйғa бaйлaнысты жүзeгe aсыpyғa 
epікті. 

6. Жepгілікті өзін-өзі бaсқapy 
opгaндapынa қaтысты кeз-кeлгeн шeшімді 
жoспapлay жәнe  қaбылдay үpдісіндe сoл 
opгaндapмeн сәйкeс нысaн жәнe yaқыттa 
кeңeсіп opындaйды 

Aқпapaт көзі: мәлімeттep нeгізіндe [2] aвтopмeн құpaстыpылғaн 
 
Сoнымeн қaтap, Қaзaқстaн Peспyбликaсындa жepгілікті өзін-өзі бaсқapyдың  «мәслихaт 

- әкім-мeнeджep» нысaнындaғы ұйымдaстыpылyын жүзeгe aсыpy тиімді. Бұл нысaн 
бoйыншa, жepгілікті өзін-өзі бaсқapyдың aтқapyшы opгaнын жoғapы тұpғaн әкім eмeс, 
жepгілікті мәслихaт сaйлayы тиіс. Сoнымeн қaтap, жoғapы тұpғaн әкім иeлігіндe төмeнгі 
дeңгeйлі жepгілікті өзін-өзі бaсқapyдың aтқapyшы opгaнын opнынaн aлy мүмкіндігін қaлдыpy 
кepeктігі дe бap. Ұсынылғaн мoдeльді іскe aсыpyдaғы міндeтті шapттap peтіндe бaтыстық 
eлдepдeгі мyниципaлитeттepдің ұстaнyшы қaғидaлapы қapaстыpылyы тиіс. Oлap: жepгілікті 
бaсқapy opгaндapының ұйымдық жәнe фyнкциoнaлдық дepбeстігі, өкілeтті opгaнының 
бoлyы, бюджeттік жәнe қapжылық дepбeстігі, сaлықтық тaбысы мeн қapыз aлy мүмкіндігінің 
бoлyы, т.б.  

Әкімшілік-тeppитopиaлдық  біpлік мәслихaтының нeгізгі қызмeті peтіндe жepгілікті 
aтқapyшы opгaнның әкімін тaңдay мeн іpіктey дe жaтқызылyы тиіс. Мұндaй жaғдaйдa 
жepгілікті aтқapyшы opгaн әкімінің қызмeтін 3 блoкқa бөліп қapaстыpyғa бoлaды:  

Біpінші блoк – жoғapғы opгaн жүктeгeн мeмлeкeттік фyнкциялapды opындay.  
Eкінші блoк – жepгілікті қoғaмдaстық қызмeтінің тиімділігін apттыpy. 
Үшінші блoк -  тиісті тeppитopия хaлқынa қызмeт көpсeтyді ұйымдыстыpy [4]. 
Қaзіpгі кeздe Қaзaқстaндaғы әкімдep қызмeтінің eкінші жәнe үшінші блoктapы 

жoғapыдa aтaлғaн қaғидaлapдың іскe aспayынa бaйлaнысты бaғaлaнбaй oтыp. Сoндықтaн, 
әкімдep тeк қaнa жepгілікті жepлepдeгі мeмлeкeттік сaясaт жүpгізyшілep peтіндe ғaнa 
қapaстыpылaп oтыp. Әкімдepдің біpінші блoктaғы қызмeттepі тeк мәслихaттap мeн жoғapы 
билік өкілдepі тapaпынaн ғaнa бaғaлaнaды. Мyниципaлитeт жәнe жeкe қoғaмдaстық peтіндeгі 
жepгілікті өзін-өзі бaсқapy қызмeтін мәслихaт apқылы хaлық бaғaлaп oтыpyы тиіс. Жepгілікті 
өзін-өзі бaсқapy opгaндapы oның нeгізгі пapaмeтpлepі бoлып тaбылaтын хaлық, тeppитopия 
жәнe сoл тeppитopиядaғы мaтepиaлдық құндылықтap мeн қapжылaндыpy көздepінe жәнe 
өкілeттіктepгe, яғни қызмeтінің құқықтық қaмтaмaсыз eтілyінe сaй құpылyы тиіс [5]. 
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Сypeт 1 - Жepгілікті өзін-өзі бaсқapyдың құpылымдық мoдeлі  
Eскepтy – Мәлімeттep нeгізіндe [3] aвтopмeн құpaстыpылғaн 
 
Біздің oйымызшa, қaлaлық мәслихaт дeпyтaтының сaйлay oкpyгы дa төмeнгі дeңгeйлі 

жepгілікті өзін-өзі бaсқapy opгaны қызмeт aтқapaтын oптимaлды әкімшілік-тeppитopиaлдық 
біpлік бoлып тaбылaды. Бұл жaғдaйдa тeк хaлық сaны eмeс, сoнымeн қaтap, экoнoмикaлық, 
әлeyмeттік жәнe бaсқa дa фaктopлap eсeпкe aлынyы тиіс. 

Сөйтіп, елімізде жергілікті өзін-өзі бaсқaруды нығaйту прoцесі бірнеше кезеңге бөлінуі 
қaжет деп есептейміз. Бір кезеңнен екінші кезеңге өту қaжеттілігі сoл oргaн жұмысының 
нәтижелігі мен жaлпы aзaмaттық қoғaмның дaмуымен негізделеді 

Бірінші кезең. Бaстaпқы,  яғни  қaзіргі  уaқыттa, жергілікті өзін-өзі бaсқaру  oргaны 
aтқaрушы биліктің өкілі — әлемді тежейтін тетік қызметін aтқaруы қaжет деп есептейміз. 
Бұл (oны Кеңес деп aтaуғa бoлaды) елді мекеннің кaлaулы беделді aзaмaттaрынaн тұрaтын 
қoғaмдық, яғни aқысыз қызмет ететін,  2-3 жылғa сaйлaнғaн oргaн. Aтaлмыш oргaн 
жергілікті көкейкесті мәселелерді көтеріп oны әкімнің aлдынa кoйып шешуді тaлaп етеді. 
Егер де aтқaрушы билік өкілінің жұмысы көпшілікті қaнaғaттaндырмaғaн жaғдaйдa oны Кеңес 
дaуыс беру прoцедурaсы aрқылы қызметтен бoсaтуды жoғaрғы aтқaрушы oргaндaрдaн 
тaлaп етеді.  

Екінші кезең. Хaлықтың демoкрaтиялық мәдениеті қaлыптaсып, oның экoнoмикaлық 
aхуaлының жaқсaруымен қaтaр өзін-өзі бaсқaру жүйесі де белгілі өзгерістерге ұшырaуы 
тиіс. Дәлірек aйтқaндa aтaлғaн oргaн белгілі мәселелерді өзі дaрa шешуге құқық aлуы 
қaжет.  Oл үшін зaң жүзінде жергілікті өзін-өзі бaсқaру oргaнынa нaқты құзырлaр беру керек. 
Oның ішінде қaржылaй және кейбір шaруaшылық мәселелерін шешетін құзыр. Aйтылғaн 
жергілікті өзін-өзі бaсқaру oргaны кейбір aтқaрушы өкілеттіктерді беруді тaлaп етеді. 

Аyыл (кeнт) халқы  
Жepгілікті қoғамдастық 

Жepгілікті қoғамдастық жиналысы                                                       

Кeңeс -10 адамға дeйін 
Кeңeс мүшeлepі аpасынан сайланатын 
Төpаға – ЖӨӨБ өкілeтті жәнe 
атқаpyшы opганы 

құpылыс 

энepгeтика 

саyда 

Білім бepy 

Дeнсаyлық сақтаy 

Қoғамдық тәpтіпті қopғаy, заңмeн анықталған тәpтіптe 

Табыстаpы: 
1.Аyдандық 
бюджeттeн 
бөлінeтін 
қаpжылаp; 
2. Жepгілікті 
салықтаp; 
3. Тeppитopия 
халқының epікті 
төлeмдepі 
4. Ақылы 
қызмeт көpсeтy 
түpлepінeн 
түскeн қаpжы 
5. Қoсымша 
алымдаp; 

Аyыл халқы 

Шығыстаpы: 
1. ЖӨӨБ 
opгандаpын 
ұстаy 
шығындаpы; 
2. Тeppитo- 
pияны  қалыпта 
ұстаy жәнe 
көpкeйтy 
шығындаpы; 
3. Қoғамдастық 
тeppит-да білім 
бepy мeн 
дeнсаyлық 
сақтаy дамyын 
қoлдаy; 
4. Мeмлeкeттік 
басқаpy 
opгандаpымeн 
кeлсілгeн 
қызмeттepді 
opындаy 
шығындаpы.  
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Oсы ретте жергілікті өзін-өзі бaсқaру жүйесіне өз aлдынa жеке сaйлaнaтын aтқaрушы 
oргaнды (oны 2000 жылы ұсынылғaн «Қaзaқстaн Республикaсындaғы жергілікті өзін-өзі 
бaсқaру турaлы» Зaң жoбaсындa aтaлғaндaй) ендіруге бoлaды. Бұндaй oргaнның пaйдa бoлуы 
oсы деңгейдегі әкім өкілеттіктерін бөлуді қaжет етеді. 

Үшінші кезең. Oл oсы деңгейден шaруaлaрды шешуге тoлық дaйын бoлғaн кезде 
жергілікті елді мекендерде (төменгі деңгейде ғaнa) Әкім институты жoйылaды,  oның 
oрнынa Уәкіл институты енгізіледі.   Уәкіл — бұл Президент пен Үкіметтің, яғни 
мемлекеттің жергілікті oрындaғы өкілі. 
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На территории Гродненской области Беларуси был реализован проект международной 

технической помощи «Приграничное сотрудничество соседствующих регионов Республики 
Беларусь и Литовской Республики по улучшению экологической безопасности общего 
водного бассейна». Организацией-организатором выступила Европейская комиссия. Главной 
целью проекта стало изучение общей системы планирования природопользования в регионе 
и определение ее связи c использованием природно-территориального комплекса на основе 
ландшафтного подхода [1]. 

Ландшафтное планирование требует разработки ряда мер по развитию ландшафтного 
потенциала на национальном и международном, региональном и меcтном уровне, в том 
числе и через реализацию международных проектов, направленных на cохранение 
ландшафтного  потенциала. Также важным являетcя принятие конкретных мер  по 
проcвещению наcеления и по повышению оcознания общеcтвом необходимости сохранения 
биоразнообразия и усиления экосистемных услуг леса. 

Реcпублика Беларуcь обладает большим и уникальным по разнообразию  ландшафтным 
потенциалом. От  cохранения и эффективного  иcпользования  ландшафтного  потенциала 
страны в cущеcтвенной мере зависят перcпективы экономичеcкого роcта и качеcтво жизни 
не только белоруcов, но и наcеления вcей Европы. 

В управлении международными проектами одним из важнейших аспектов является 

http://kz.government.kz/structure/government/page3.html
mailto:lukashuk@belstu.by
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привлечение организаций к совместному сотрудничеству. Анализ заинтересованных сторон 
(stakeholders-analysis) призван определить круг организаций и физических лиц, которые 
могут принять участие в проекте или повлиять на его реализацию. 

Целью привлечения к совместной работе по ландшафтному планированию является 
формирование общественного мнения, обсуждение проекта, выявление заинтересованных 
групп и способов взаимодействия с ними для улучшения процесса ландшафтного 
планирования [2]. 

Заинтересованные стороны (stakeholders) – это граждане страны, или группы людей 
(например, отделы или организации), которые могут повлиять на результаты  проекта.  

Проведение экспертизы заинтересованных сторон включает несколько этапов: 
– определение заинтересованных граждан, групп населения, организаций; 
– разработка анкет, вопросников, способствующих выявлению отношения населения и 

организаций к определенным актуальным проблемам; 
– проведение анкетирования заинтересованных лиц; 
– интерпретация результатов; 
– разработка протокола взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
Проведем анализ заинтересованных сторон на примере международного проекта 

«WP4 – Новые подходы к ландшафтному планированию» – проект международной 
технической помощи «Приграничное сотрудничество соседствующих регионов 
Республики Беларусь и Литовской Республики по улучшению экологической 
безопасности общего водного бассейна» (сокращенно проект БЛ «Неман»). 

В качестве заинтересованных в реализации проекта групп были выделены: 
– райисполком и его сотрудники; 
– ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» (лесхоз); 
– общественность, ориентированная на экологию, в лице школы №4 и колледжа. 
Чтобы узнать об отношении каждой заинтересованной стороны к проекту был проведен 

экологоориентированный социологический опрос, который охватывал проблемы охраны 
окружающей среды, ландшафтного планирования и сохранения ландшафтов Балтийского региона.  

В качестве респондентов выступили ученики среднеобразовательной школы №4 
г. Новогрудка, учащиеся колледжа, работники отрасли лесное хозяйство (сотрудники 
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»), работники райисполкома и преподаватели колледжа. 

Общее количество опрошенных учащихся составило 63 человека, из них школьники – 
36 человек (57%), учащиеся колледжа – 27 человек (43%). Основной контингент 
опрошенных учащихся – девушки в возрасте 14-16 лет. Результаты анализа ответов 
респондентов показали, что старшеклассники заинтересованы в улучшении окружающей 
среды, готовы предложить конкретные мероприятия, направленные в большей степени на 
модернизацию производственных процессов на предприятиях региона в сторону снижения 
воздействия на окружающую среду. 

В целом, можно сделать следующие выводы: учащиеся интересуются вопросами 
охраны окружающей среды, называют «человека» главным виновником загрязнения 
окружающей среды – 71%. Более половины опрошенных (68,3% или 43 человека) не имеют 
понятия о вопросах устойчивого развития и об участии Беларуси в ее решении. На вопрос об 
ответственности за загрязнение окружающей среды молодежь полагает, что человек (его 
активная гражданская позиция) в большей степени должен сохранять природные 
ландшафты, в том числе и Новогрудского района (67% опрошенных или 42 человека). 
Отметим, что никто из учащихся не назвал предприятие в качестве важного регулятора 
экологических отношений. 

В опросе взрослого населения участвовало 53 человека, из них 18 работников 
райисполкома, 14 работников лесхоза, остальные 21 человек  – работники сферы 
образования. 

По своему социальному положению в опросе в основном участвовали служащие 52 
человека (98%), в том числе 13 инженерно-технических исполнителей, и один студент. 
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Средний возраст опрошенных составил 30-49 лет – 52,8% (28 человек), 50 лет и выше 
занимает достаточный удельный вес – 26,4% (14 человек). В основном в опросе участвовали 
женщины – 83% (44 человека). Средний уровень доходов работников района составил до 
500 у.е. 

Проблема сохранения Балтийских ландшафтов на уровне анализируемого региона является 
актуальной, о ней знают 38 человек из опрошенных или 72%. Основными источниками 
информации служат разговоры и личное общение 41,5% (22 человека), 33,9% (18 человек) о 
проблеме узнали из СМИ. 

Оценка значимости природных ресурсов, которыми богат Новогрудский район, 
представлена на рисунке 1.  

Как видно из рисунка 1, общественность считает, что основными видами природных 
ресурсов Новогрудского района являются лесные и водные ресурсы, хотя Новогрудский 
район относится к рекреационному региону, как видим, эти ресурсы недооценены, и, по 
мнению респондентов, не являются основополагающими для планирования 
природопользования. 

Наиболее острой экологической проблемой Новогрудского района считается качество 
питьевой воды (25%) и радиационное и химическое загрязнение продуктов питания (18%).  

Деятельность местных органов власти оценивается как фрагментарная, носящая 
несистемных характер (59,1%). Уровень развития лесного хозяйства в Новогрудском регионе 
оценивается как средний (76,2%), низкий уровень отметили 14,3%. Регион имеет потенциал 
для дальнейшего развития туризма (99,9%).  
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Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов по оценке степени важности 

природных ресурсов региона 
 
В качестве мероприятий предложено развитие пешеходного, водного, конного, 

автомобильного туризма, увеличение мест для туристических стоянок, мотелей, кемпингов, 
проведение тематических спортивных и детских мероприятий. То есть в данном случае 
поднимается проблема создания туристского продукта. 

Наиболее эффективными экономическими методами мотивации природоохранной 
деятельности в решении проблемы сохранения ландшафтов Новогрудчины является 
повышение экологической культуры граждан 44,8%, 17,7% считают, что консолидация сил 
местных властей на основе специального планирования и контроля производственной и 
природоохранной деятельности станет важным направлением в этой области, 21,9% 
респондентов отметило повышение доходов и улучшение социального положения граждан 
как основу реализации экологоориентированной политики, 15,6% указывают на ужесточение 
наказания и увеличение штрафов за негативное воздействие на качество окружающей среды 
в качестве действенных мероприятий. 

В основном опрошенные отметили, что государственные органы управления (в 
частности, мэр города) являются инициаторами в отношении природоохранных мероприятий 
(65,6%), на втором месте находятся общественные организации (18,0%), отдельные активные 
граждане – 9,8%, СМИ – 6,6%. 

На основе полученных результатов сформулированы следующие выводы: 
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– заинтересованные группы – местное население, работники местных органов власти, 
сферы образования и лесхоза озабочены вопросами экологии и качества жизни, в том числе 
вопросами ландшафтного планирования; 

– население проинформировано о целях, задачах и результатах проекта БЛ «Неман», в 
силу чего молодежи региона не только по силам определить основные экологические 
проблемы, но и предложить адекватные сложившейся ситуации природоохранные 
мероприятия; 

– взрослый контингент отмечает высокую экологическую значимость лесных ресурсов. 
Такое отношение обусловлено спецификой профессиональной деятельности, хотя 
недооценивается рекреационный потенциал; 

– инициаторами экологических реформ выступают органы местной власти. Отмечается 
также, что работа СМИ носит несистемный характер в отношении освещения вопросов 
экологии, часто информация по экологическим вопросам поступает из других источников 
(беседы, личные обсуждения). 

Проведем интерпретацию результатов. Оценим отношение участников опроса к 
проекту с помощью следующих критериев: отношение к проекту (поддерживает – не 
поддерживает); участие в проекте (активный – пассивный участник); влияние, которое 
участник может оказать на проект (сильное – слабое); интерес к проекту (интересуется – не 
интересуется). Представим результаты в таблице 1. Используем метод экспертных оценок по 
10-балльной шкале (получены в результате опроса участников анкетирования). 

 
Таблица 1 – Результаты анализа отношения участников опроса 

Наименование Условно
е 
обозначе-
ние 

Отно-
шение  

Уча
с-тие  

Оцен
ка 
отно-
шения 

Вли
я-ние 

Инт
е-рес  

Оцен
ка 
влия-
ния 

Ученики среднеобразо-
вательной школы №4 г. 
Новогрудка 

УШ 6 3 18 3 4 12 

Учащиеся колледжа УК 7 3 21 3 4 12 
Работники отрасли 

лесное хозяйство (ГЛХУ 
«Новогрудский лесхоз») 

ГЛХУ 7 8 56 10 7 70 

Работники исполкома РИК 8 8 64 10 7 70 
Преподава-тели 

колледжа ПРК 7 7 49 8 6 48 

 
Наибольшее влияние и заинтересованность проявляют работники лесного хозяйства и 

районный исполнительный комитет. Наблюдается пассивная позиция населения по ряду 
экологических проблем. 

Результаты анализа, сгруппированные в таблице 1, можно представить в виде рисунка 
2. По оси ОУ откладывается оценка влияния из таблицы 1, а по оси ОХ – оценка отношения. 
Разделив проблемное поле на четыре сектора, получаем распределение респондентов по 
сегментам. Каждый сегмент предполагает определенный уровень заинтересованности и 
влияния. Сектор А, в который попали УШ и УК (ученики школы и учащиеся колледжа) 
предполагает действия по повышению информированности данных групп и мониторинг их 
интересов. Сектор Б предполагает мероприятия по поддержанию интереса к проекту, сектор 
В – тесное сотрудничество в отношении реализации проекта. Сектор Г должен содержать 
информационные мероприятия. 
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Интерес к проекту 
Рисунок 2 – Карта заинтересованности сторон 
 
По методике анализа заинтересованных сторон можно сделать следующие выводы: с 

работниками лесного хозяйства и местными органами власти следует наладить тесное 
сотрудничество, привлекать их к принятию экологически значимых управленческих 
решений, к работе форумов, за молодежью необходимо наблюдать, повышать их 
информированность, включать в экологические проекты, флэш-мобы, проводить мониторинг 
интересов молодежи, работников же сферы образования следует привлекать к регулярным 
встречам, поддерживать регулярную обратную связь. 

На основе данных результатов проходит разработка протокола взаимодействия, 
который представляет собой соглашение, полученное в процессе диалога, посвященного 
обсуждению проблем, значимых для реализации проекта БЛ «Неман» (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия с заинтересованными сторонами в процессе 
разработки протокола взаимодействия 

Основными методами взаимодействия в рамках протокола является проведение 
круглых столов, с предоставлением информации обо всех эколого-экономических аспектах 
проектов, реализуемых в регионе; анкетирование населения; проведение экологических 
форумов; вовлечение молодежи в деятельность экологических общественных организаций. 

Способ информирования населения и местных органов власти – средства Интернет, 
информационные письма, встречи, публикации в СМИ, в специальных изданиях, 
привлечение к работе научно-практических конференций, участие в опросах, анкетировании. 
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В условиях происходящей трансформации экономики Казахстана и становления 
конкурентной системы хозяйства происходят радикальные преобразования его 
многоукладной экономики. 

Ключевое значение в повышении конкурентоспособности национальных экономик 
приобретают технологические трансформации - преодоление технологической деградации, 
освоение техники современного пятого и перспективного шестого технологических укладов. 
В Казахстане поставлены задачи перехода к индустриально-инновационному типу развития 
экономики, ориентации на стратегию поддержки высокотехнологичных производств, 
инновационного сектора и предпринимательства. 

Инновации в настоящее время - не просто одно из явлений, определяющих 
экономический рост, развитие, структурные сдвиги и т.д. Инновации стали сутью 
современного развития во всех сферах экономики, в том числе и в банковском деле. 

Инновации представляют собой внедренные в производство или в сферу услуг 
новшества в форме объектов, технологий, продуктов, являющихся результатом научных 
исследований, изобретений и открытий и качественно отличающихся от своих аналогов. 

Поскольку инновации открывают новые перспективы изменения 
гибкости на изменение спроса и предложения, т.е. идет замена старого — новым, это 
объективно порождает социальные противоречия. Дело в том, что преобразования, как 
правило, затрагивают интересы людей, их планы, ожидания. Чем радикальнее и масштабнее 
проводимые изменения, тем чаще они вызывают противоречия и конфликты, порождаемые 
борьбой старого и нового. 

Начало современным теориям конфликта положили исследования ряда немецких, 
австрийских и американских социологов Г.Зиммеля, Л.Гумпловича, К.Маркса, Д.Смолла, 
У.Самнера и др. 

По определению Г. Зиммеля, конфликт – это особый тип взаимодействия субъектов 
организации (оппонентов), столкновение противоположных позиций, мнений, оценок и идей, 
которое люди пытаются разрешить с помощью убеждения или действий на фоне проявления 
эмоций. 

Впервые  понятие  «инновационные  конфликты»  было упомянуто  в  книге  
«Конфликтология», изданной А.Я. Анцуповым  и  А.И. Шипиловым  в  1999  г. По их 
мнению, конфликт инновационный – это разновидность производственного (делового) или 
организационного конфликта, объектом которого является предложение, разработка или 
внедрение инновации. 

Всякое нововведение связано с разработкой, распространением и использованием 
новшеств. При этом возникает противоречие между сторонниками и противниками 
нововведения. Причина этого кроется в различии результатов и последствий нововведений 
для социальных групп работников с одной стороны, и организации в целом — с другой. Так, 
возможны ситуации, когда нововведение выгодно предприятию, но не отвечает интересам 
отдельных групп его работников, или наоборот — невыгодно предприятию, но устраивает те 
или иные группы работников. При этом результаты инноваций могут иметь разное 
содержание для предприятия и работников.  

В результате могут возникнуть противоречия, например: 
− социальный эффект может иметь противоположный «знак» по отношению к 

экономическому; 
− последствия инноваций могут противостоять результатам; 
− одни и те же результаты и последствия нововведений могут по-разному оцениваться 

членами коллектива организации. Отношение результатов нововведения и затраты на них 
по-разному воспринимаются работниками и организацией и могут породить конфликтную 
ситуацию и даже конфликт. 

Наличие конфликтов и их разрешение характерно для всех предприятий и секторов 
Казахстана. 

Одним из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики Казахстана 
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является банковский сектор.  
Банковский сектор стран СНГ и Казахстана характеризуется рядом особенностей.  
В большинстве стран СНГ кредитно-финансовая система находится в промежуточном 

положении между старой, жесткой и монополизированной системой (Госбанк - 
Специализированные банки - Филиалы) и двухуровневой системой (Национальный банк - 
Коммерческие банки). В Казахстане в общих чертах сформировался и начал действовать 
двухуровневый банковский сектор.  

Коммерческие банки относятся к особой категории деловых предприятий, получивших 
название финансовых посредников. Они привлекают капиталы, сбережения населения, 
высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и предоставляют их во 
временное пользование другим экономическим агентам, которые нуждаются в 
дополнительном капитале. Говоря о современных коммерческих банках, необходимо 
подчеркнуть, что, как и другие звенья банковской системы, эти учреждения постоянно 
эволюционируют. Меняются формы операций, методы конкуренций, применяются 
инновационные системы контроля и управления. 

Банковская деятельность считается довольно конфликтной сферой. В банках ежедневно 
в процессе деятельности возникает большое количество разногласий, которые перерастают в 
конфликты.  

Конфликты в банковской деятельности проявляются как столкновения между: 
− сотрудниками банка в результате получения недостоверной информации; 
− клиентами и менеджерами по продажам банковских услуг; 
− линейными менеджерами; 
− руководителем и подчиненным; 
− банком и государственными контролирующими органами; 
− банком и акционерами; 
− банком и конкурентами; 
Конфликты, которые возникают в банках в результате нововведений, как и все 

остальные, могут носить частично функциональный, а частично дисфункциональный 
характер. 

Конфликтные ситуации могут как облегчать, так и затруднять внедрение новшеств. 
При этом работники, активно сопротивляющиеся нововведению, становятся участниками 
конфликта. Следовательно, огромное значение в разрешении конфликтов и их управлении на 
превентивной основе имеет управление персоналом. 

Для изучения реальной ситуации по разрешению инновационных конфликтов в 
банковской сфере РК обратимся к опыту «Банка ЦентрКредит». 

 Банк ЦентрКредит - один из крупнейших коммерческих банков  Казахстана, 
предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг, как для юридических, 
так и для частных лиц. 

В настоящее время Банк ЦентрКредит имеет свыше 100 филиалов и отделений, 
которые обслуживают тысячи корпоративных и частных клиентов. Среди клиентов - 
юридических лиц - крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого 
бизнеса. 

В таблице 1 представлены особенности содержания и организации труда персонала 
Банка ЦентрКредит и приоритетные направления управления его персоналом. 

 
Таблица 1. Особенности содержания и организации труда персонала Банка 

ЦентрКредит и приоритетные направления управления его персоналом 
 

№ Особенности содержания и 
организации труда в банке 

Специфика мотивации труда и управления 
персоналом 

1 Практически все операции и услуги Стремление работников к осознанию, что 
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невозможно осуществить одним 
специалистом. Труд в банке носит 
изначально коллективный характер. 

собственное благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне зависят от финансового 
состояния банка, его клиентов, имиджа. 

22 
Сокращение заработков основной 
массы работников по сравнению с 
недавним периодом их деятельности. 

Необходим поиск новых методов мотивации, 
совершенствование стимулирующей роли 
материального вознаграждения. 

33 Влияние специфических факторов в 
процессе труда 

Мотивация как фактор достижения целей 
банка и повышения психологической 
устойчивости 

44 

Высокая степень ответственности за 
проведенные операции и принятые 
решения (работа связана с деньгами 
клиентов) 

Повышение заинтересованности в 
безошибочном проведении операций и 
максимально взвешенном принятии решений 

5 
55 

Постоянное обновление (усложнение) 
спектра проводимых операций, 
внедрение новых компьютерных 
технологий и т.д. 

Необходим постоянный контроль уровня 
квалификации и соответствия рабочему месту 
и выполняемым функциям работников 
(проведение тестирований и аттестации) 

6 
66 

Переориентация рынка банковских 
услуг с "рынка продавца" к "рынку 
покупателя" 

Желательно повышение 
конкурентоспособности и качества 
обслуживания клиентов работниками 

7 
77 

Наличие в рамках одного банковского 
учреждения совершенно разных по 
функциям и отраслевой 
принадлежности секторов, отделов, 
подразделений 

Различны подходы к управлению персоналом 
в зависимости от конкретного отдела, 
подразделения, вида деятельности и т.д. 

88 
8 

Высокий уровень внутрибанковской 
специализации 

Целесообразно развитие и поддержание 
горизонтальных связей между 
подразделениями банка - формализованных и 
неформальных 

Составлено автором на основании данных Банка ЦентрКредит 
 
Из таблицы 1 видно, что менеджеры должны учитывать все особенности работы 

персонала коммерческого банка, напрямую влияющие на конфронтацию среди персонала, и 
связанные с ней косвенно. 

Банк является сложным механизмом, все части (отделы) которого должны четко и 
отлажено работать. Один из отделов – операционный отдел по работе с клиентами. В нем 
особенно тесно переплетается работа всех сотрудников: сведения, вовремя поданные одним 
«операционистом», обеспечивают своевременность и правильность выполнения своих 
функций вторым «операционистом». 

Для нормализации работы «операционистов» руководство Банка ЦентрКредит приняло 
следующие меры: 

− был проведен тщательный анализ всех случаев допущения «операционистами» 
ошибок. 

− на основании проведенного анализа детально распределены и расписаны 
должностные обязанности каждого «операциониста». Разработан график документооборота 
в целом по банку, строго регламентирующий время передачи информации внутри банка 
(между его отделами) и четко указывающий ответственных за выполнение каждого пункта. 

− введен жесткий ежедневный контроль за всеми выполняемыми операциями. 
В результате предпринятых мер удалось стабилизировать работу банка, полностью 
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исключить нарушения сроков выполнения банковских операций, так же улучшился климат в 
данном отделе, а значит и его производительность. 

В общем, такого рода конфликты являются указателем неблагополучной работы 
коллектива, то есть организации его работы, и разрешение таких конфликтов возможно 
только при изменении объективной ситуации и условий труда, в которых оказались люди. 

Естественно, существует множество различных видов инновационных конфликтов, но 
основных все-таки два: возникших по объективным причинам или возникших по 
субъективным причинам. Так, например, производственный конфликт может перерасти в 
межличностный. Может быть и наоборот, если из-за личностных противоречий появляются 
негативные изменения в системе организации или происходят постоянные сбои в ее работе. 
Но каков бы ни был конфликт не стоит его избегать и надо помнить, что он является своего 
рода сигналом к действиям, которые должны изменить ситуацию и в результате должны 
привести к улучшению работы организации, к ее усовершенствованию в целом. 

В процессе деятельности Банка ЦентрКредит применяются разнообразные факторы и 
способы разрешения конфликтных ситуаций. Разрешение инновационного конфликта 
начинается с того, что конфликтующие стороны перестают, по возможности, видеть в 
оппоненте противника. Для этого проводится анализ собственных позиций и действий.  

После этого выбирается оптимальный стиль разрешения конфликтной ситуации. 
− уклонение; 
− сглаживание; 
− принуждение; 
− компромисс; 
− решение проблемы. 
Надо отметить следующее, за последние два года руководством Банка ЦентрКредит в 

рамках управления и недопущения инновационных конфликтов проведены следующие 
управленческие и юридические мероприятия: 

−  наибольшее внимание уделяется переподготовке работников служб работы с 
персоналом по специальным программам. Организована стажировка слушателей в лучших 
банках за рубежом; 

− осуществляется постоянная переподготовка различных категорий персонала, 
проводятся тренинги на смежных должностях. 

− разработаны должностные инструкции со сбалансированными правами и 
обязанностями; 

− разработаны Общие условия обслуживания клиентов в виде свода правил и навыков 
поведения менеджеров по продажам банковских слуг. 

− постоянное информирование персонала о деятельности банка за определённые 
периоды об открывшихся вакансиях и используемых элементах кадровой политики. 

Итак, инновационный конфликт является неотъемлемой частью деятельности 
кредитной организации, поэтому необходимо уметь управлять данным явлением. 
Правильное диагностирование и прогнозирование позволяет извлечь тот позитив, который 
заключен в самой природе конфликта. Особенно важно уметь управлять конфликтом при 
командном стиле организации деятельности. Команда – явление более креативное, но и 
более конфликтное. 

Эффективное управление конфликтами в банковской сфере во многом зависит от 
организации работы по управлению персоналом. Как показывает проведенный анализ на 
опыте «Банка ЦентрКредит», эффективное управление персоналом позволяет действовать по 
специально разработанной методике. 

В связи с ростом интенсивности работы в банковской сфере, а также с внедрением 
новых банковских технологий и возрастанием уровня сложности работ решение 
производственных задач все сильнее увязывается с человеческим фактором, с отношением 
персонала к работе. В данной ситуации для достижения целей организации руководитель все 
больше должен ориентироваться на внутренние побудительные факторы - потребности и 
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ценностные ориентации работника. 
Опыт показывает, что в тех подразделениях, в которых создаются условия для обмена 

опытом, активизации интеллектуальных и  творческих ресурсов руководителей для решения 
общих и конкретных задач, в том числе и проблем стимулирования, мотивации работников к 
эффективному труду, наряду с материальными эффективно используются социально-
психологические  стимулы: 

- создание в коллективе положительной психологической атмосферы, способствующей 
сплочению сотрудников и нацеленности на решение поставленных производственных задач; 

- формирование  у работников клиентоориентированной направленности  в работе, 
выделение приоритетов качественного обслуживания клиентов; 

- закрепление в коллективах творческого отношения к труду, поощрение разумной 
инициативы и творческой активности, направленной на решение стоящих перед коллективом 
задач. 

Таким образом, для эффективного управления инновационными конфликтами в 
банковском секторе экономики Казахстана первостепенное значение имеет правильно 
поставленная работа по управлению персоналом, которая позволяет своевременно 
предупреждать конфликтные ситуации и разрешать их на основе современного 
менеджмента. 
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Қазіргі жағдайда кез келген кәсіпорын сыртқы ортаның тұрақсыздығына тез 
бейімделуді, өзгерістерге жылдам әрекет етуді, өзінің бәсекеге қабілеттілігін үнемі 
арттырып, тиімділігі мен өнімділігін жетілдіріп отыруды көздейді. Осындай тиімділікті 
арттыру үшін ұйымның басқарушылық қызметіне әр түрлі басқару технологияларын енгізу 
өте орынды. Тайм-менеджмент технологиялары мен әдістері кәсіпорынның белсенділігі мен 
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нәтижелігін арттырудың алдыңғы қатарлы құралдарының бірі саналады.  
Тайм-менеджмент – тиімділік пен өнімділікті арнайы арттыруға бағытталған, белгілі 

бір қызметке жұмсалған уақыт көлемін саналы бақылау процесі. Уақытты басқару нақты 
міндеттерді, жобаларды және мақсаттарға қол жеткізуді жүзеге асыру барысындағы 
құралдарға, әдістерге және амалдарға өз үлесін қосып, ұтымды жетістіктерге жетуге септігін 
тигізеді. 

Қазіргі таңда мамандар арасында тайм-менеджменттің түпкілікті мән-мағынасы туралы 
бірыңғай пікір қалыптаспаған. Кейбір зерттеушілер бұл тек жұмыс уақытын ұйымдастыру 
және басқару процесі деп санаса, өзге ғалымдар толыққанды тайм-менеджмент іскерлік 
уақыт ресурсымен қатар, жеке уақытты да қамтуы тиіс санайды. Сонымен қатар, мамандар 
арасында қалыптасқан үшінші пікір бойынша, жоспарлау үшін уақыт мерзімін жеке анықтау 
қажеттігін (мысалы, жұмыс уақыты бөлігі және жеке уақыт бөлігі) ескеру керек. 

Жеке зерттеу пәні – уақыт ресурстарын басқару менеджменттің дербес саласы ретінде 
ХХ ғасырдың 60-шы жылдары бөліне бастады. Осы кезеңде адами қарым-қатынастар 
мектебінің ғылыми зерттеу жұмыстары жаңа деңгейге жетіп, жоспарлау және талдаудың 
эмпирикалық әдіс-тәсілдері қолданысқа ене бастады. Ғалымдар 1960-1990 жылдар 
аралығындағы кезеңді классикалық тайм-менеджментке жатқызады, бұл аралықта зерттеу 
жұмыстары теориялық және қолданбалы салаларға іштей бөлініп, талданды. Бұл кезеңде 
негізгі екі үрдісті атап өтуге болады, олар: «технологиялық» және «жеке». Технологиялық 
бағытқа ұзақ және қысқа мерзімді жоспарлау, басымдықтарды қою, бақылау секілді жеке 
және жұмыс уақытын ұйымдастыру әдіснамасына ерекше назар аударылды. Жеке үрдіс жеке 
құндылықтарды сезіну, адамның шығармашылық қабілеттерін дамыту, жұмыс және жеке 
өмірге эмоциялық қанағаттануды зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылды [1; с. 98].  

Тайм-менеджмент ғылымның жеке бағыты ретінде ең алғаш Голландияда ХХ ғасырдың 
70-жылдары жарияланды, мұнда қызметкерлер мен кәсіпкерлерге арналған уақытты 
жоспарлауды үйретудің маманданған курстары ашыла бастады. Соңынан уақытты басқару 
мәселесі АҚШ, Германия, Финляндия және өзге де мемлекеттерге мүддесін салып, осы 
саланың түпкілікті дамуына қолқа салды. Сонымен қатар, тайм-менеджмент физика, 
биология, әлеуметтану, психология, философия және уақыт туралы мәліметтері бар өзге 
ғылым салаларымен тығыз байланысты. Қазіргі таңда бұл салада неміс ғалымы Л.Зайверт, 
америкалық кәсіпкерлер Ст.Кови және П.Дойль, венгр зерттеушісі Б.Санто ресейлік 
Г.Х.Попова, А.К.Гастева мен П.М.Керженцева еңбектері, зерттеулері мен амал-тәсілдері 
кеңінен қолданысқа ие. Тайм-менеджмент қолданыстағы пән ретінде алғашында менеджмент 
және психология жөніндегі кеңес берушілермен әзірленді. Көптеген басқару, психология 
және ұйымдық мәдениет жөніндегі мамандар жеке және жұмыс уақытын жоспарлау 
әдіснамаларын кітап, мақалалар, оқу курстары, коучинг және тренингтер немесе семинарлар 
формасында даярлады [2; с. 95-97]. Отандық зерттеушілер арасында бұл сала ғылыми 
тұрғыда енді зерттеліп келеді және жеке уақытты басқаруға көбірек назар бағытталған. 
Қазіргі уақытта Қ.Домбай, А.Қожақова секілді қазақстандық кәсіпкерлер уақытты тиімді 
пайдалану мен басқару тәсілдері мен амалдары жөнінде өз тәжірибелерімен бөлісіп, 
еңбектерін ұсынуда [3].  

Корпоративтік басқару тұрғысынан тайм-менеджменттің алар орны ерекше. Бірінші 
кезекте, бұл уақыт тәртібін орнатудың жаңа жетілген әдістерінің бірі, екіншіден, қойылған 
мақсаттар мен жоспарлардың уақытында орындалуын қадағалайтын тәсіл. Кәсіпорынға 
уақытты басқару жүйесін ендіру процесі алғашында басшылық тарапынан орын алуы керек, 
яғни басшы, бірінші кезекте, өзі үшін жеке тайм-менеджмент технологияларын, кем дегенде 
жұмыс уақыты бөлігі бойынша енгізуі тиіс.  

Көптеген жағдайларда тайм-менеджмент процесі келесі құрамдас элементтерден 
тұрады: 

− Жұмысқа қабілеттілік пен эмоцияларды басқару; 
− Басымдықтарды орналастыру; 
− Міндеттерді бекіту және қойылу; 
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− Қойылған мақсаттарға жету; 
− Қорытындыға жету. 
Тайм-менеджменттің қазіргі әдістемелері қысқа мерзім ішінде өз уақытын 

ұйымдастыруды сапалы жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Заманауи тәжірибелерге 
сүйенсек, көп жылдық зерттеулер нәтижелері, өз уақытын тиімді жоспарлап және 
ұйымдастыра білетін адам тайм-менеджментпен айналысқанға дейінгі уақыттан кем дегенде 
екі есеге артық іскерлік белсенділік көрсетеді. Сонымен қатар, бұл әрекетке кететін күш-қуат 
мөлшері алдыңғы уақыттағыдан аса ерекшеленбейді. 

Тайм-менеджменттің негізгі міндеттері: 
− Өз қызметінің тиімділігін арттыру; 
− Әрекеттердің қалай және қай уақытта орындалуын бақылау; 
− Өз істерінің күн сайынғы тәртібін талдау және оны оңтайландыру бойынша 

шаралар қабылдау; 
− Өз уақытын пайдалану техникаларын үйрену және жетілдіру; 
− Уақытты пайдалану тұрғысынан тиімсіз әрекет түрлерінен арыла білу; 
− Уақытты рационалды жоспарлау, нәтижесінде ең маңызды істер аса қолайлы 

мерзімде және қажетті мерзімде орындалады; 
− Жұмыс уақытымен қоса, жеке уақытты ұтымды ұйымдастыру қабілеті, бұл 

демалыс үшін қажетті кезеңді тұрақты бөліп отыруға мүмкіндік береді. 
Тайм-менеджменттің негізгі қызметтері келесі факторлармен қамтылады: 
− мақсатты тұжырымдау; 
− уақытты жоспарлау; 
− шешім қабылдау; 
− бақылау; 
− байланыс тиімділігін арттыру.  
Кәсіпорын тиімділігін арттыруға бағытталған заманауи тайм-менеджмент 

технологиялары мен әдістері осы саланың қызметтік технологиядан кешенді пәнге 
бейімделіп, жеке жұмыстың, жеке тиімділік пен менеджмердің жеке стратегиясының 
ажырамас негізі болып қалыптасуда. Осындай үдеріс менеджердің жеке уақытын басқаруға 
берік психологиялық ықпалдың артуымен түсіндіріледі.  

Корпоративтік тайм-менеджмент ұғымын қарастырармақ бұрын, ұйымның жалпы 
уақыт қоры мен әр қызметкерлердің жұмыс уақытын басқару арасында байланыс пен 
үйлестіру жолдарына мән беру керек. Осыған орай, кәсіпорындардағы тайм-менеджмент екі 
тұрғыда қарастырылады.  

Кәсіпорынның жалпы уақытын ұйымдастыру тарапында, сол кәсіпорынның 
персоналды басқару әдістері мен саясаты, қабылданған ережелері мен ұйымдық мәдениеті 
ерекше рөл ойнайды. Жоғарыда атап кеткендей, жалпы ұйымның белсенді әрекетінің мәні 
әрбір қызметкердің жеке жұмыс процесі, жеке өсу мен шығармашылық қасиеттеріне 
байланысты. Бұл ұйымның жалпы уақыт қорын ұйымдастыру жағына да тікелей қатысты, 
сондықтан қолданбалы тайм-менеджмент туралы қарастырған кезде, ұйымның персоналын 
басқару тұжырымдамаларына негізделуі тиіс. Қазіргі кезде өте анымал және қолданбалы 
тұжырымдамалар қатарына  Management by Learning (MBL), Balanced Scorecard (BSC),  
Business Process Reenginering (BPR), Total Quality Management (TQM) және Just in Time (JIT) 
жатады. Бұл жүйелердің басты мақсаты кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату, 
жұмыс процесінің сапасын арттыру, сондай-ақ қысқа мерзімде уақыт шығындарын 
төмендету, басымдықтарды анықтап, тиімділікті арттыру болып табылады [4].  

Ұйым уақытын басқарумен тікелей байланысты басқару технологияларының бірінші 
бөлігі сол ұйымның басқару жүйесімен ықпалдасады. Мұнда жүйе жұмысын ұйымдастыруға 
ерекше назар аударылады, ал жеке қызметкерлердің уақытын тиімді пайдалану сол дұрыс 
қалыптасқан жүйенің салдары болып табылады. Қазіргі уақытта бұл бағыт сапаны жаппай 
басқару (TQM), бизнес-процестердің реинженирингі, жобалық менеджмент және басқа да 

http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/56-mbl-management-by-learning
http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/54-bsc-balanced-scorecard
http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/52-business-process-reenginering
http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/57-tqm-total-quality-management
http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/70-jit-just-in-time
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салалар қамтиды. Яғни осылардың барлығы – «фирма уақытын басқару» технологиялары. 
Екінші бағытта жеке жұмыс уақытын ұйымдастыру негізгі рөл атқарады, яғни мұнда тайм-
менеджмент тар мағынада, жеке өсудің технологиялары ретінде қарастырылады. Ал 
персоналды басқару тұрғысынан қызметкерлерді дұрыс бағытта ынталандыру, біліктілікті 
арттыруға жағдайлар жасау, жеке өсу үшін іс-шаралар әзірлеу тиімділіктің ең маңызды 
көрсеткіштері екені мәлім. Сонымен қатар, уақытты кәсіби түрде ұйымдастыруға арналған 
Дэвид Алленнің «Getting Things Done» жүйесі де өте танымал әдіс саналады және 
салыстырмалы түрде, аса тиянақты және нақты шешімдер қабылдауға бағытталады [5].  

Қазіргі таңда Қазақстанда мемлекеттік бағдарламалар мен жобалардың шамамен 60% 
мерзімнің бұзылуымен және нәтижелерден ауытқуымен жүзеге асырылуда. Елімізде 
бағдарламалар мен жобаларды басқару, персоналды басқару секілді салалардың деңгейі әлі 
де дамуды талап етеді. Осыған орай халықаралық тәжірибеге сүйеніп, АҚШ және Жапон 
елдерінің жетекші әдістерін қолдану тәжірибесі қолға алынуда. Халықаралық 
сарапшылардың бағалары бойынша, бұл заманауи технологияларды кеңінен қолдану іс-
шараларға кететін қаражаттардың шамамен 15-20 пайызын және уақыттың 20-30 пайызға 
жуығын үнемдеуге мүмкіндіктер береді [6].     

Елімізде тайм-менеджмент технологияларын қолдану көбінесе ұлттық компаниялар 
мен корпорациялар тарапынан етек жайып келеді. Мәселен, персоналды басқару 
саласындағы тайм-менеджментті қолдануды алғашқылардың бірі болып 2004  жылы 
Қазақстан Ұлттық Банкі бастады. Банк персоналымен жұмыс департаменті қызметкерлердің 
арнайы маманданған кеңес беру орталықтарының мамандарымен тренингтер мен семинарлар 
өткізіп, тайм-менеджмент пен уақытты басқарудың корпоративтік стандарттарын енгізуді 
қарастырды [7].  

Тайм-менеджментті жалпы кәсіпорын уақытын басқару тұрғысында енгізу бойынша, 
қазіргі таңда іс-тәжірибеде көптеген апробациялықуақытты пайдалану құралдары бар. 
Мәселен, корпоративтік тайм-менеджмент қолданысы ақпараттық технологиялар 
саласындағы автоматтандырылған бағдарламалар көмегімен жүзеге асырылады. Олардың 
қатарына TM-Helper, SAP HCM,MS Prоject және т.б. ұйымдастыру және жоспарлау желілері 
мен бағдарламаларын жатқызуға болады. Іс жүзінде әлемнің және еліміздің көптеген ірі 
компаниялары мен корпорациялары автоматтандырылған жүйеге толығымен көшкен. 
Мысалы, Қазақстанда өндіріс процестерін автоматтандыруға және сапаны арттыруға 
арналған SAP компаниясының SAP ERP өнімі еліміздің «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат 
қоры, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы, «Қазақстан Темір жолы» ұлттық компаниясы, 
«Қазатомпром» ұлттық атом компаниясы, «Қазақстан Халық банкі» АҚ және тағы да басқа 
фирмаларында қолданысқа енгізілді. Бұл өнімнің Human Capital Management модулінде 
арнайы уақытты басқару бөлімі қарастырылған [8]. 

Сонымен қатар, кәсіби ассоциациялардың бастамалары бойынша Қазақстанда Тайм-
менеджмент саласындағы білім мен тәжірибені қолдану бойынша іс-шаралардың кешені 
жүзеге асырылуда. Мысалы, 2010 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан «HR менеджерлер 
Ассоциациясы» Республикалық қоғамдық бірлестігі 2015 жылдың 16 сәуірінде Х Адами 
ресурстарды басқару жөніндегі конференциясын өткізбек. Конференцияларда адами 
ресурстарды басқару аясындағы корпоративтік тайм-менеджмент және жеке уақытты 
басқару бойынша семинарлар мен тренингтер іске асырылды [9].  

Қазақстанда бұл құбылыс енді даму үстінде, осыған орай елімізде тайм-менеджментті 
зерттеу және қолдануды кеңінен ұйымдастыру шараларын жетекші жоғары оқу орындары, 
сондай-ақ қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттырушы маманданған орталықтар арқылы 
жетілдіру қажет. ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан тайм-менеджментті зерттеу, 
ұйымдастыру және енгізу бойынша қазақстандық оқу бағларламаларын әзірлеп, 
халықаралық стандарттарға сәйкес бақылау жүргізуді қолға алғаны жөн. Сондай-ақ, Үдемелі 
индустриалды-инновациялық даму Мемлекеттік бағдарламасы, Бизнестің жол картасы 2020 
және 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік білім беруді дамыту секілді мемлекеттік 
бағдарламалар аясында кадрларды даярлау, мемлекеттік және жеке білім беру 
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құрылымдарында тайм-менеджментті оқыту аясын дамыту шараларын қарастырған жөн.   
Сонымен қатар, тайм-менеджментті қазақстандық ерекшелікке бейімделген салалық 

қатынаста, мысалы, энергетика, тау-кен өнеркәсібі, металлургия кәсіпорындарында уақытты 
басқару стандарттарын, ережелерін әзірлеу қажеттігі туындайды. Өкінішке орай, елімізде 
бірыңғай қазақстандық тайм-менеджмент стандарттары жоқ, осыған байланысты 
кәсіпорындарда оны енгізу және технологияларын ұйымдастыра білу процесіне ерекше мән 
беру қажет. 

Бизнес, ғылым және білімнің өзара байланысы аясында, жаңа инновациялық жобалар 
мен бизнес-процестерді әзірлеуде креативті мамандар даярлау қазіргі заманның талабы. 
Уақытты ұтымды басқару шаралары мен әдістерін қолдану компания иегерлері мен 
басшыларына бәсекеге қабілеттілікті арттыруға, уақыт шығындарын төмендетуге, сондай-ақ 
компанияны басқаруды жетілдіріп, қосымша пайда алу мүмкіндіктерін ашады. Сондай-ақ, 
Қазақстанда әлемдік экономикалық және менеджменттің ең жаңа жетістіктеріне негізделген, 
қазіргі бәсекеге қабілетті басқару әдістерін енгізудің жаңа фазасына өтуге сапалы түрде 
алғышарттар жасалынады. Бұл өз кезегінде мемлекеттік, қоғамдық және бизнесті 
басқарудың барлық деңгейіндегі сапалы өзгерістерге әкеліп, өзгерістерге тез икемделіп, 
қызметтерді ұтымды бақылауға әкеледі.   

Қазіргі таңда әлемдік тәжірибе уақытты басқару маңызы мен оны практикада 
қолданысының тиімділігін көрсетіп келеді. Қазақстан да бұл тәжірибені дамытып, 
корпоративтік деңгейде қолдану жүзеге асыру үстінде. Тайм-менеджмент саласын ілгері 
дамыту нәтижесінде, инвестициялық тартымды жобалар мен бизнес-процестерді 
ұйымдастыру үшін тартылған шетелдік менеджерлермен әдістемелік тәжірибе алмасу 
мүмкіндіктері ашылады.  

Қорытындылай келе, тайм-менеджмент – кәсіпорынды басқарудағы жаңа бағыттардың 
бірі. Кәсіпорындар тарапынан оны енгізу заманауи соңғы үрдістердің бірі болып келеді. 
Тайм-менеджмент технологиялары қазіргі таңда теориялық және практикалық жағынан жан-
жақты зерттеліп, қолданыста жоғары нәтижелілікті көрсетуде. Уақытты тиімді пайдалану, 
уақыт қорын ұтымды ұйымдастыра білу кез келген кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 
арттырып, қызметінің тиімділігі мен нәтижелігін жаңа деңгейге көтеретіні сөзсіз.  
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Индустриально-инновационные вызовы требуют сбалансированного промышленного 
развития и справедливой торговли. Рост ВВП в Казахстане в последнее десятилетие в своей 
основе стимулировался экспортно-сырьевым характером экономики, который с точки зрения 
и технологий, и конкурентоспособности, и доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью не отвечает критериям переходной неоиндустриальной экономики. 
Фундаментальная проблема заключается в том, что нынешняя экономическая система 
республики поставлена в зависимость от иностранного капитала и фактически подчинена 
снабжению иностранных транснациональных компаний сырьем и ресурсами. 
Господствующим в экономике является сырьевой капитал, а не промышленный. 
Экономическая ситуация, складывающаяся в Казахстане, обусловила начало перехода к 
принципиально новой модели экономического роста, преодоления деиндустриализации, 
формирования наукоемких производств и производств с высокой добавленной стоимостью.  

 С 2010 года в Казахстане основным документом по реализации индустриально-
инновационной политики стала Государственная программа форсированного индустриально-
инновационного развития. В связи с появлением данной программы ставится задача 
перехода к новой модели высокотехнологичной модернизации национального хозяйства с 
радикальной перестройкой и обновлением производственного аппарата на инновационных 
началах.  

 Новая индустриализация, как свидетельствует мировая практика, всецело зависит от 
нормы и эффективности накопления. Расчеты специалистов и академических институтов 
доказывают целесообразный уровень инвестиций в пользу обрабатывающей 
промышленности не менее 25-30%. Идентичный уровень инвестиций, нормы накопления в 
промышленный капитал в реальную базу модернизации, включая инвестиции в человеческий 
капитал, необходим и Казахстану, особенно в пору активной реализации Программы 
форсированного индустриально-инновационного развития, притом именно в промышленный 
капитал.   

 В условиях мировой конкуренции и открытой экономики суверенное развитие 
Казахстана единственно возможно при максимальном учете и рациональной организации 
наличного экономического потенциала республики с учетом ее преимуществ и недостатков в 
международном разделении труда и в рамках Евразийского сообщества. Новая 
индустриализация страны на историческом переломном этапе ее становления предполагает 
новую экономическую систему, восприимчивой к обновлению, реструктуризации, 
инновациям, созданию и внедрению новых технологий и продуктов, наращивающих 
конкурентоспособность производства. Речь идет о формировании новой национальной 
экономической системы, базирующейся на новых источниках и темпах экономического 
роста, качестве отраслевой структуры, росте производительности труда, рациональной 
дифференциации доходов населения, эффективности и качестве государственного 
управления. Все вышеперечисленное должно формировать конкурентоспособную 
национальную экономику с новым стратегическим подходом к трансформационным 
процессам в стране и переориентацией политики государства на инновационную 
индустриализацию и модернизацию в качестве всеобщего общественного интереса. 

В связи с многообразием инноваций возникает необходимость их обобщения и 
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систематизации, т.е. проведения определенной классификационной работы (таблица 1). 
Классификация инноваций позволяет проводить целенаправленную работу по их 

реализации, а также выявлять их положительные и отрицательные стороны, вскрывать 
имеющие место резервы, выделять наиболее эффективные варианты возможных решений, 
внедрять в производство необходимые нововведения и т.д.  

В связи с тем, что классификация инноваций носит прикладной характер и 
используется в управлении инновационной деятельностью, в качестве ее основы определены 
такие признаки, как форма реализации содержания, степень новизны, способность к 
распространению, приоритет появления. 

Таблица 1 Классификация инноваций 
Критерий  Вид инноваций 
По способу удовлетворения общественных 
потребностей 

Продукты  
Процессы  

По степени новизны Радикальные 
Ординарные  

По способности к распространению Единичные  
Диффузные  

По приоритету их появления Активизирующие  
Последующие  

От времени реализации Перспективные  
Текущие  

Источник: Инновационный менеджмент: учебник/ Фатхутдинов Р.А., 6-изд. – СПб: Питер, 
2008. 

Инновации в качестве принципиально новых способов удовлетворения общественных 
потребностей (таблица 1) могут принимать две основные формы: продукты и процессы. 

К инновациям в форме продуктов можно отнести нововведения, которые воплощаются 
в средствах труда, предметах труда и предметах потребления. 

К инновациям в форме процессов относятся прогрессивные изменения в 
организационных, технологических, управленческих, социальных и экономических 
процессах. Инновации в форме процессов направлены как на улучшение технико-
экономических характеристик выпускаемых изделий, так и на создание условий для 
освоения и производства новой продукции. Следовательно, в состав инноваций в форме 
процессов входят: 

−  инновации, ориентирующиеся на улучшение технико-экономических характеристик 
выпускаемых изделий; 

−  инновации, создающие условия для освоения и производства новой продукции.  
В связи с этим в составе инноваций в форме процессов выделяются инновации по 

повышению организационного, технического, экономического и социального уровней 
предприятия.  

Продукт-инновации и процесс-инновации взаимосвязаны и взаимозависимы.  
По степени новизны инновации подразделяются на ординарные (улучшающие) и 

радикальные (базисные). Основу радикальных инноваций составляют принципиально новые 
научные знания, которые коренным образом преобразуют возможности удовлетворения 
общественных потребностей. В отличие от радикальных, ординарные инновации не 
затрагивают научной первоосновы традиционных способов, приемов и методов 
удовлетворения общественных потребностей, а совершенствуют их в результате 
определенных количественных и качественных изменений. 

Деление инноваций на ординарные и радикальные соответствует двум главным формам 
научно-технического развития производства: 

− эволюционной, которая проявляется в виде непрерывных усовершенствований 
применяемых изделий и процессов, в результате которой обеспечивается быстрая адаптация 
к постоянно изменяющимся общественным потребностям и новым возможностям 
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производства; 
− революционной, основу которой составляют ранее неизвестные фундаментальные 

знания и их практическая реализация в принципиально новых способах удовлетворения 
общественных потребностей. 

Следующим признаком классификации инноваций является их способность к 
распространению. По данному признаку можно выделить единичные (разовые) инновации, 
которые в силу своей специфики используются только в пределах одной системы, и 
диффузные инновации, природа и назначение которых позволяют тиражировать их в другие 
системы. В свою очередь, диффузные инновации подразделяются на 
внутриорганизационные, которые реализуются в рамках одной организации, и 
межорганизационные, которые применяются в нескольких организациях. 

Инновации могут реализовываться в той или иной социально-экономической системе 
(общество, экономика, предприятие). В связи с тем, что все элементы одной системы 
взаимосвязаны друг с другом, необходимо отметить, что инновация, которая направлена на 
изменение отдельного элемента системы, повлечет за собой соответствующие изменения в 
других элементах системы. В этой связи, необходима классификация инноваций по 
приоритету их появления на следующие виды: 

− активизирующие (первоначальные, инициирующие) инновации, т.е. инновации, 
вызывающие ряд других разнонаправленных нововведений; 

− последующие инновации, т.е. инновации, появление которых вызвано ранее 
осуществленными нововведениями или направлено на обеспечение условий для их 
проведения. 

Так, в результате освоения продуктовых инноваций предприятие вынуждено внедрять 
технологические, организационные, социальные и экономические нововведения. И, 
наоборот, в результате применения процесс-инноваций на предприятии создаются условия 
для выпуска новой или усовершенствованной продукции. Тесная взаимосвязь наблюдается 
между радикальными (базовыми) и ординарными инновациями, которая выражается в том, 
что каждая радикальная (базовая) инновация порождает множество ординарных 
нововведений. Кроме того, возможны ситуации, при которых ординарные инновации по 
мере развития трансформируются в радикальные (базовые). Использование данного подхода 
к подразделению инноваций позволяет не только сгруппировать инновации, но, прежде 
всего, предполагает нацеленность на инновационные изменения в других элементах 
системы. 

Если рассматривать инновации в зависимости от времени реализации, то можно 
выделить перспективные и текущие инновации. Основу данного деления определяют: 

− величина эффекта от инновации; 
− наличие у хозяйствующего субъекта материальных и иных возможностей для 

осуществления инноваций. 
Перспективными инновациями называют те инновации, реализация которых объек-

тивно требует более или менее значительных затрат времени и производственных ресурсов. 
В случае если предприятие располагает всеми необходимыми материально-техническими 
ресурсами и социально-экономическими условиями, то применяются текущие инновации [3]. 
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Қазіргі таңда әлемдегі ең көп талқыланып отырған тақырыптардың бірі – ол 

көшбасшылық тақырыбы. Көшбасшылар әр қоғамда болған және өзінің маңыздылығына 
қарай мыңдаған жылдар бойына талас пен пікірсайыс тудырып отырған құбылыстардың бірі. 
Бұл ұғым тарихшылар мен философтар үшін өте үлкен қызығушылыққа ие, дегенмен осыған 
қарамастан көшбасшылықты әкімшілік жағынан қарастырып, зерттеу тек жиырмасыншы 
ғасырдың басында ғана басталған еді. Соңғы жүз жыл ішінде ғалымдар мен жазушылар 
«көшбасшылық» түсінігіне жүздеген анықтамалар ұсынды. Бір американдық ғалым 
көшбасшылықтың үш жүзден аса анықтамасын санап, қарастырған. Әркім өзінше түсініп, 
түсініктеме беретін бұл тақырыптың актуалдылығы күннен күнге артуда. Ендеше 
ғалымдардың көшбасшылыққа қандай түсініктеме бергендігін қарап көрелік: 

 П.Друкердің айтуы бойынша, бұл адамның көзқарасын  жоғарырақ деңгейге, 
стандарттарға көтеру және сонымен қатар тұлғаны қалыптастыру мүмкіндігі; 

 Дж.Хэмпилдің берген анықтамасы бойынша көшбасшылық дегеніміз ортақ 
мәселелерді шешуге бағытталған, топішілік қарым – қатынастардың жүйесін қамтамасыз 
ететін іс – әрекеттердің тізбектелген жүйесі болып табылады; 

 ал, М.Мескон, М.Альберт, Г.Контц сияқты ғалымдар тобы көшбасшылыққа 
мақсаттарға жету үшін, жеке тұлғалар мен адамдар тобын жұмыс жасауға 
ынталандыру(итермелеу) қабілеті деген анықтама береді.[1] 

Көріп отырғанымыздай, әр ғалым көшбасшылық түсінігіне әртүрлі түсініктеме береді. 
Дегенмен, бұл анықтамаларға ортақ төрт түрлі компонентті бөліп қарастыруға болады. Олар: 

1. олардың әрқайсысы көшбасшының ізін жалғастырушылар болуы қажет 
екендігін көрсетеді. Ешбір адам өзінің соңынан еретін және оларға жетекшілік ететін 
адамдары болмаса көшбасшы бола алмайды. 

2. анықтамаларда көшбасшының бағыныштыларына қатысты ықпалының 
керсінше бағыныштылардың көшбасшыға қатысты ықпалына қарағанда көбірек екендігін 
көрсетеді. 

3. көшбасшылық ортақ топтық мақсаттарға жету үшін қоластындағы адамдарға 
белгілі бір деңгейде ықпал етуді білдіреді.  

4. Көшбасшы бағытты анықтайды және сол бағытқа өзінің қоластындағы 
адамдарды бағыттайды. 

Соңғы, төртінші компонент, біздіңше, көшбасшының ең маңызды рөлдерінің бірі. 
Себебі, жақсы көшбасшы – ол ағартушы, ашушы адам болып табылады. Олар үнемі бұрын-
соңды ешкім жасамаған, ашпаған жаңа бағыттарды іздейді. Олар барға қанағат деп 
отырмайды, сонымен қатар көшбасшылар компанияның мақсатына жету барысында өз 
қоластындағы адамдарына сенім білдіріп, олардың көмегіне жүгінеді. Осының барлығын 
жүзеге асыру үшін көшбасшы ұйым алдындағы ашылатын мүмкіндіктерді болжап қана 
қоймай, оны жүзеге асыру барысында туындайтын қйындықтар мен проблемалардың да 
алдын-алуға міндетті. Сөзіміз неғұрлым өтімді болуы үшін осы айтылған теориялық 
мәселелерді практика жүзінде қарастырып көрелік.  

Қазақстандық банктердің бір – бірінен айырмашылығы жоқ кезең артта қалды. Қазіргі 
таңда әр банктің өз мақсаты, өз стратегиясы және өз пәлсапасы бар. Қазіргі таңда осы 

mailto:Aiko_26.1994@mail.ru33


4621 

нарықта өз орны бар және өте қарқынды дамып келе жатқан банктердің бірі «Каспи банк». 
Kaspi bank қызметтінің сапасына мән беретін және еліміздегі ең ірі филиалдар жүйесі бар 
банк болып табылады. Бұл банктің тағы бір ерекшелігі оның көрші нарықтарға емес отандық 
банктер нарығына бағытталуы болып табылады. 

Егер банк тарихына көз жүгіртетін болсақ, 1991 жылдың 1 қаңтарында ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың жарғысымен «Әл Барака Қазақстан» Халықаралық банкі құрылып 
кейіннен оның құқықтық мұрагері «Каспийский» Банкі» ЖАҚ болды. Осы кезеңнен бастап 
банк Қазақстанның қаржы нарығында өзінің қызметтерін ұсынып келеді. 2003 жылдың 1 
тамызында ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес «Каспийский» Банкі» ААҚ 
«Каспийский» Банкі» АҚ болып өзгертіліп қайта тіркеуден өтті. Банк тарихындағы елеулі 
оқиға 2006 жылы орын алды. Осы кезеңде әлемнің дамушы нарығындағы ең табысты 
инвестициялық қорлардың бірі «Бэринг Шығыс Прайвит Эквити Фанд» «Каспийский» 
Банкінің акционері болып келді және банктің билік басына Вячеслав Константинович Ким 
келді. Осы уақыттан бастап банк тарихында жаңа кезең, жаңа идея, жаңа бағыт басталды 
деуге болады. [2] 

Қазақстандағы АҚШ елшілігінің қаржылық қолдауымен жүзеге асырылған Сандж 
зерттеу орталығының берген мәліметтері бойынша жүргізілген сауалнама негізінде Kaspi 
bank алғашқы орынға ие болған. 

Кесте 1. Қазақстандағы банктердің рейтингі. 
№ Банктердің атауы Жүгінулер 

саны 
Жүгінулер 
үлесі 

1 «Kaspi bank» АҚ 84 17% 
2 «БТА банк» АҚ 81 17% 
3 «Альянс банк» АҚ 80 17% 
4 «Қазақстанның халықтық жинақтау банкі» АҚ 78 16% 
5 «Казкоммерцбанк» АҚ 76 16% 
6 «БанкЦнтрКредит» АҚ 70 15% 
7 «АТФБанк» АҚ 58 12% 
8 «Евразиялық банк» АҚ 46 10% 
9 «Цеснабанк» АҚ 38 8% 
10 «Темірбанк» АҚ 30 6% 
Ескерту: [3] әдебиеттен алынды 

Берілген кесте негізінде Kaspi bank тұтынушылардың сеніміне ие екендігін көруге 
болады.  

Дегенмен, банк тарихынан келеңсіз және қйын кезеңдерді де көруге болады. Мәселен, 
2008 – 2010жж әлемдік қаржылық дағдарыс Қазақстандық банктер үшін көптеген 
қиындықтар алып келген болатын. Кейбір банктер мемлекеттен қаржылық көмек алып 
жатқанда Kaspi bank өз күшіне сеніп, осы қиын кезеңнен сәтті шыққан еді. Келесі жағдай 
2014 жылдың ақпан айында орын алған sms – шабуыл болатын. Шабуыл салыстврмалы 
түрде аса үлкен шығындар әкеле өойған жоқ, дегенмен осы типтес шабуыл нәтижесінде 
банктің жабылып қалуына да әкелу мүмкіндігі бар екендігін айта кеткен жөн. Бұл жағдайдың 
ешбір аса қатты зардаптарының болмауы банктің менеджментінің дұрыс әрі тиімді 
жұмысының нәтижесі екені айдан анық. Бұл жағдайда банк стандартты емес шешімдерге 
барғандығын және осының арқасында клиенттердің сенімі мен өз банкінің статусын сақтап 
қалғандығын айтқан жөн. Әдетте осындай шабуыл кезеңінде банктер қолма – қол ақшаны 
сыртқа шығармауға тырысады. Ол үшін олар филиалдарын уақытынан ерте жабады, ақшаны 
шешкені үшін комиссиялық төлем көлемін арттырады, банкоматтарды ажыратады. Ал кaspi 
bank бұл жағдайда мүлдем басқа жолмен жүріп, өз клиенттеріне кассаларда ақша бар екенін 
көрсетіп бақты. Ол үшін барлық жерлерден қолма – қол ақша әкелуге ресурстардың барлығы 
бағытталған еді. Нәтижесінде, банкке деген клиенттердің сенімі арта түсті ал банк бұл 
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мәселені сәтті шешіп өз қызметін одан әрі жалғастыруға мүмкіндік алды. [2] 
Осындай банктің әртүрлі жағдайлардан жол тауып шығуында және оның қазіргі таңда 

нарықта қарқынды дамуында осы банкті басқарып отырған адамның еңбегі зор екендігін 
атап өткен жөн. 

 Вячеслав Константинович Ким 1969 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Алматы 
мемлекеттік университетін бітірген ол өзінің кәсіпкерлік ісін 14 жыл бұрын бастаған. Қазіргі 
таңда «Форбс» журналының рейтингі бойынша қазақстандық ең бай адамдардың қатарына 
кіреді. 2006 жылдан бастап Каспи банктің директорлар кеңесінің төрағасы және акционері 
болып табылады. [2] 

2014 жылғы ақпан айындағы СМС – шабуылдың нәтижесінде Каспи банк 40 млрд теңге 
немесе банктегі бүкіл депозиттердің көлемінің 12,6% жоғалтқанына қарамастан, жыл 
қорытындысы бойынша өз активтерін 13,17% яғни 986,35 млрд теңгеге, ал капиталын 
24,92% яғни 116,17 млрд теңгеге өсірген. [4] Бұл көрсеткіштің өзі ұйымды басқарып отырған 
адамдардың стратегиялық мақсатты дұрыс қоя алатындығын және                   форс – 
мажорлық ситуацияда дұрыс басқарушылық шешім қабылдай алатындығының көрсеткіші 
болып табылады.    

Kaspi bank Қазақстандағы ең қарқынды дамып келе жатқан және табысты 
кәсіпорындардың бірі екендігін айтқанбыз. Ал теориядан белгілі болғандай кез –келген 
кәсіпорынның табысты болуы немесе құлдырауға ұшыруы оны басқарып отырған адамға 
тікелей байланысты екені анық. Сол сияқты Каспи банктің де жетістікке жетуінде оның 
директорлар кеңесінің төрағасы Вячеслав Ким мырза мен басқарма төрағасы Михаил 
Ломтадзенің еңбегі ерен екені айқын. Көшбасшылық туралы айтқан кезде адамның кәсіби 
қабілеттері мен жеке қабілеттеінің де үлкен маңызға ие болатындығы анық. Біздіңше, банкті 
осыншалық табысқа жеткізген Ким мырзаның табыстылығының мынадай факторларын 
бөліп қарастыруымызға болады: 

1. Әрине, ол басқарушының кәсіби біліктілігі мен тәжірибесі; 
2. Ким мырзаның жеке бас қасиеттері. Жігерлілік пен қалыптасқан ситуациядан 

шығу үшін танытатын қайсарлылығы яғни алған бетінен қайтпай соңына дейін баратын 
қасиеті. Бұл туралы Ким мырзаның айтқан сөзі : « Чемпион болғың келсе чемпионмен күрес» 

3. Көрегендік саясат жүргізе білуі және «кәсіпкерлік түйсіктің» болуы. Яғни алда 
болатын жағдайларға болжам жасай білу, соған байланысты стратегиялық және тактикалық 
мақсаттарды дұрыс анықтау. 

4. Стандартты емес шешімдер қабылдау. 
5. Жаңашылдыққа деген ұмтылыс. Жаңа басқарушылық және қаржылық 

шешімдерге жол беру. 
6. Дұрыс маркетингтік ход. 
7. Дұрыс қойылған кадрлық саясат, кәсіпкерлік пәлсапасы. 
Қазіргі таңда Қазақстанда менеджменттің енді дамып келе жатқандығы белгілі. Осы 

орайда «қазақстандық менеджмент» қандай болуы керек деген сұрақ жиі талқылануда. 
Біреулер оны жапондық менеджментке, біреулер батыстық менеджментке негізделуі керек 
дейді. Ал, біздіңше, «қазақстандық менеджмент» ол жапондыққа да, батыстыққа да 
ұқсамайды, себебі бұл жердің тұрғылықты халқының ментолитеті мен психологиясын 
ескерсек, біздегі бизнестің дамуының өзіне тән ерекшеліктері бар екендігін байқаймыз. Ким 
мырзаның тәжірибесінен көріп отырғанымыздай, табысты басқарушы, бизнесмен болу үшін 
шет елде оқып, білім алудың міндетті емес екендігін байқаймыз. Әрине, қазақстандық 
менеджменттің толық қалыптасып үлгермегені анық, дегенмен осы мәселені қолға алған жас 
буын өкілдері, болашақ менеджерлер үшін мынадай табыстылық көрсеткіштерін ұсынамыз: 

1. Өз еліне, жеріне деген сүйіспеншілік. Себебі табысқа жетем деген адам өз ісін 
және сол ісін жүзеге асырып отырған елін сүюге тиісті. Онсыз адам тек «ақшаның құлы» 
болып кету қаупі бар; 

2. Өз ісін кәсіби түрде жақсы білуі және тәжірибе жинау; 
3. Жеке бас қасиеттері: жауапкершілік, жігер, ынта, еңбекқорлық т.б.; 
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4. Жаңашылдыққа деген ұмтылыс және стандартты емес ойлау, стандартты емес 
шешімдер қабылдаудан қорықпау; 

5. Компанияның стратегиялық және тактикалық мақсаттарын дұрыс анықтай 
білу; 

6. Кадрлық саясатты  дұрыс жүргізу; 
7. Мотивациялау жүйесін жетік меңгеру. 
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Термин «инновация» был введен в научный оборот известным экономистом И. 

Шумпетером. Инновация – продукт, попавший в сферу производства, реализованный в этой 
сфере и приведший к его значительным изменениям [1].  

Инновации способствуют развитию технической или хозяйственной системы, 
достижению ею оптимального состояния. В то же время неожиданно появившееся 
новшество может и негативно повлиять и на этот процесс или нарушить нормальный ход 
текущей работы. Потребность в инновациях возникает у фирмы под воздействием внешних 
(обострение конкурентной борьбы, задачи завоевания новых рынков, появление новых 
знаний и проч.) и внутренних факторов (неблагоприятные условия труда, рост затрат, 
несоответствие между тем, что есть, и тем, что должно быть, и т. п.). 

В  целом по стране инновационно активными в 2008—2009 годах были признаны лишь 
4% предприятий. В 2010 году доля инновационной продукции составила 0,66% ВВП. Это 
низкий результат. Например, доля инновационно активных предприятий в США составляет 
порядка 50%, в Турции — 33%, в Венгрии — 47%, в Эстонии — 36%, в России — 9,1% [2]. 

 

 

http://www.menedjeram.ru/
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Рисунок 1. Доля инновационной продукции по отношению ВВП* 
*составлено на основе данныx [2] 
 
В фонде провели аудит инновационной деятельности и по результатам вывели рейтинг 

компаний, который рассчитывался исходя из наличия инновационной инфраструктуры и 
результативности ее функционирования. По результатам рейтинга по 100-процентной шкале 
только 3 компании находятся в районе 50% — КТЖ, Казатомпром и Казахтелеком. 
Оставшиеся 4 не преодолели порога в 25%. 

Соотношение финансирования НИОКР и чистой прибыли по компаниям в 2010 году 
составляло около 2,4 процента, или 8 млрд тенге. А в целом по стране в прошлом году на 
научные разработки было направлено порядка 33,5 млрд тенге. «Если сравнить эти две 
цифры, то получается, что почти четверть всех расходов на научные исследования в 
Казахстане приходится на шесть дочерних компаний “Самрук-Казыны” (КМГ, КТЖ, 
Казатомпром, Казахтелеком, Самрук-Энерго, КЕGOC.При этом к 2015 году фонд намерен 
направлять на инновационную деятельность порядка 72 миллиардов тенге [3]. 

По решению правления ФНБ «Самрук-Казына» «в целях мониторинга инновационной 
деятельности» началось формирование перечня инновационных проектов. На сегодня в него 
включено 19 проектов на сумму порядка 850 млн долларов, в том числе:  

• 6 проектов АО «НК «КазМунайГаз»;  
• 6 проектов АО «НК «Казахстан Темир Жолы»;  
• 4 проекта АО «НАК «Казатомпром»; 
• По 1 проекту от АО «Казахтелеком», АО «Казпочта»; 
• 1 проект от АО «КЕGOC».  
По отраслям проекты также диверсифицированы:  
• 7 проектов в сфере логистики и транспорта; 
• 6 связаны с нефтехимией и химией; 
• 2 в сфере добычи урана и редких металлов; 
• 2 в сфере энергетики; 
• 1 в добыче углеводородов и телекоммуникациях; 
«Казмунайгаз». По словам управляющего директора «КазМунайГаза», за счет 

применения инноваций к 2020 году планируется увеличить извлекаемые запасы нефти и 
конденсата в два раза, добычу нефти и конденсата в 1,5 раза. В секторе нефтепереработки 
инновационная деятельность позволит увеличить объемы переработки с 13,7 млн тонн в 2010 
году до 19 млн в 2020 году. Глубина переработки увеличится с 68 процентов до 90, качество 
моторных топлив — с «Евро-2» до «Евро-4», «Евро-5». При этом расходы КМГ на НИОКР к 
2020 году планируется довести до 11 млрд тенге. В результате дополнительный доход КМГ 
за счет инноваций составит порядка 2,9 млрд долларов. 

«Казатомпром». Казатомпром также нацелен на 4 инновационных проекта, среди 
которых — использование нанокатализатора для получения серной кислоты. Компания 
будет производить тепловые насосные установки для повышения энерго- и 
ресурсосбережения. Кроме того, планируется открытие опытно-промышленного 
производства концентратов (1,5 тыс. тонн в год) и индивидуальных соединений 
редкоземельных металлов. 

«Казахстан Темир Жолы». Председатель правления «Казахстан Темир Жолы» Аскар 
Мамин представил 6 инновационных проектов. В частности, КТЖ намерена 
автоматизировать планирование, учет и тарификацию по грузовым перевозкам. Планируется 
организовать производство стрелочных приводов нового поколения совместно с 
«AlstomTransport». Будет проведена автоматизация управления содержанием объектов 
эксплуатационной инфраструктуры. Кроме того, КТЖ внедрит открытую национальную 
автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками и резервированием 
мест, а также автоматизирует управление станционной работой, процесс учета на тепловозах 
АО «Локомотив». 
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«Казпочта». Проект АО «Казпочта» «Мобильный Postman» позволит курьерам с 
помощью мобильных устройств выплачивать пенсии и пособия, принимать коммунальные 
платежи и оказывать другие почтовые, финансовые, агентские услуги у клиентов на дому. 

«Казактелеком». Глава Казахтелекома сообщил о строительстве универсальной 
волоконно-оптической сети доступа стандарта FTTH. На текущий момент подключено 171 
тыс. портов. Планируется подписать меморандумы о подключении всех школ к 
широкополосному доступу в Интернет. А в сельской местности широкополосный доступ 
обеспечит мобильная связь. 

«KEGOC». KEGOC приступил к созданию интеллектуальной энергосистемы 
Казахстана, в результате чего удастся оптимизировать схему размещения и структуру 
генерирующих мощностей. Будут внедрены SMART-технологии контроля учета и 
диагностики активов [4]. 

Из 19 проектов нацкомпаний 7 проектов находятся на начальной стадии, 12 либо 
готовы к реализации, либо уже реализуются. Кроме того, фонд «Самрук-Казына» занимается 
развитием  трех проектов компаний АО «КазМунайГаз» и АО «Казахтелеком» на общую 
сумму 28 млрд тенге.  

Однако, если рассматривать те немногочисленные доступные данные, которые 
характеризуют работу АО «НИФ», то становится очевидно, что этот фонд за все время своей 
работы не сколько помогал, сколько препятствовал развитию инноваций и технологий в 
Казахстане. По словам управляющего директора АО «НИФ» Расула Рахимова (интервью с 
ним было опубликовано в марте 2011 года в журнале «Капитал»), за весь период работы 
фонда поступило 177 заявок на инновационные проекты и 381 заявка на проведение опытно-
конструкторских разработок (ОКР). Одобрено всего 12 инновационных проектов и 52 заявки 
на ОКР. Итого, одобрено только 6,7% проектов и 13,6% заявок [5]. 

Интересна оценка момента со стороны науки. «На сегодня сложилась парадоксальная 
ситуация. За последние 10 лет финансирование науки выросло в 2,7 раза. Если к 2020 году 
будет выполнено намеченное увеличение финансирования науки до 2% ВВП, тогда 
увеличение финансирования произойдет в 8 раз. А готова ли наука к этому?  Если не 
изменить систему — не будет отдачи, научные работы будут лежать на полках» 
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ежелден жетімін жылатпаған елміз. Қоғамның қауіпсіздігі, оның өсіп-өнуінің рухани және 
дене саулығы, интеллектуалдық және экономикалық дамуы - ана мен баланың қорғалу 
дәрежесіне және оның қазіргі жағдайына тікелей байланысты екенін сезінуіміз қажет. 

Ана мен бала мәселесі осы уақытқа дейін Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың назарынан тыс 
қалған емес. Әр жыл сайын жолдаған жолдауында отбасы, демографиялық өсім, ана мен 
баланығ денсаулығын сақтау мәселелеріне ерекше мән беріп, тапсырмаларды жүктеп 
отырады. Елбасымыз өзінің «Қазақстан -2050 стратегиясы –қалыптасқан мемлекеттін жаңа 
саяси бағыты» атты жолдауында «Ананы қорғау әйелге үндеу» бөлімінде «Мемлекет үшін 
және менің жеке өзім үшін де, ананы қорғау – ерекше мәселе» - деп айтып өткен болатын. 
Мемлекеттің дамуы, халықтың әл-ауқатының артуы тікелей отбасына байланысты болатын 
болса, халықтың тұрмыс-жағдайын жақсартуда, отбасын нығайтуда басым бағыттардың бірі 
– ана мен балаға әлеуметтік қолдау жасау болып табылады. Осы бағытта еліміз отбасы мен 
балаға әлеуметтік қолдау жұмыстарын жетілдіруде. 

Біздің еліміз де 2010-шы жылдың 1 қаңтарынан бастап төрт және одан көп бала туған 
аналарға берілетін бір жолғы жәрдемақы мөлшерін 70 650 теңгеге дейін және бала бір жасқа 
толғанға дейін оның күтімі үшін төленетін ай сайынғы жәрдемақы мөлшері 

1. бірінші балаға - 7 772 теңге, 
2. екінші балаға - 9 185 теңге, 
3. үшінші балаға - 10 598, 4 және одан кейінгі балаларға 12 011 теңгеге дейін 

көбейту қарастырылды.  
Сонымен 2003 жылы ана мен баланы қорғауда тек баланың туылуына орай және көп 

балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақы берілетін болса, 2010 жылы мемлекеттік 
жәрдемақылар түрлері жаңағылармен қоса 1 жасқа дейін баланың күтіміне, толық емес 
отбасылардағы 18 жасқа толғанға дейінгі жәрдемақы, мүгедек баланың тәрбиеленушісіне 
жәрдемақы, жүктңлңгң және босануына әлеуметтік төлем болып көбейтілді. 

Бүгінгі күндегі мәселеріміздің бірі болып жалғызбасты жұмыссыз, үйде отырып қалған 
аналарымыз болып отыр. Мысалы кәмелетке толмаған екі баласы бар, асыраушысынан 
айырылған, жұмыссыз аналарымыз айына 18980 теңге алады екен. Мұндай аналарымыздың 
ойынша, біріншіден бұл беріліп отырған ақша көлемі тым аз, күнделікті өмірге жеткіліксіз 
болғандықтан жәрдемақы көлемін ұлғайтуды сұранып отыр. Екіншіден жалғазбасты 
жұмыссыз аналарымыз мемлекеттен жұмысқа орналастыруға көмек сұрайды.  

Бұл сұраққа Қазақстан әйелдері республикалық кеңесінің басшысы Нина Каюпова 
«елдегі жалғызбасты аналардың жағдайын жалпылама немесе бір ғана мысал төңірегінде 
алып қарауға болмайды» дейді. Оның айтуынша, «Қазақстандағы жалғызбасты аналардың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін жасалған шаралар жеткілікті , бірақ, соған қарамастан, 
үкімет пен парламент жалғызбасты аналардың әлеуметтік жағдайына қатысты әлі де көп 
нәрсеге көңіл аударуы қажет».  

Және де «Феминист лигасы» қоғамдық бірлестігінің президенті Евгения Козырева:  
«2030 жылы халықтың санын 25 миллионға жетеді деген болжам бар, сондықтан біз мұндай 
мақсатты қолдауымыз керек. Елдегі жалғызбасты аналар үшін лайықты әлеуметтік жағдай 
қалыптасу үшін мемлекет қолдан келгеннің бәрін жасауы керек. Бұл ретте Қазақстанда көп 
нәрсе жасалған, бірақ мұнан әрі де жетілдіре беруге болады», - дейді. 

Екінші мәселенің бірі еліміздегі зейнет жасына жетпеген, төртбалалы аналарымыз алты 
мың теңге жәрдемақы алады екен. Бұл сұрақ бойынша Қазақстан арламенті сенатының 
депутаты Светлана Жалмағамбетова былай жауап берді: «Қазақстандағы ана мен баланы 
қорғау туралы заңдар, толығымен халықаралық конвенцияға сай келеді. Тіпті, заңның кейбір 
баптары бұл халықаралық конвенциядан да озық тұр. Мәселен, жалғызбасты аналарға 
босанғанға дейін және босанғаннан  кейін берілетін демалыс пен ақшалай төленетін 
жәрдемақының көлемі жағынан алғанда, Қазақстан көш ілгері.  

Бірақ соған қарамастан, Светлана Жалмағамбетова Евгения Козырева айтқан пікірмен 
келіседі: «Біз ана мен балаға деген қамқорлықты әлі де жетілдіруіміз керек. Айталық, Совет 
Одағы кезінде, жалғызбасты аналардың жағдайы бұдан жақсы болатын. Ол кезде балаларға 
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арналған жәрдемақы бала үш жасқа келгенше төленетін. Қазір біз бала бір жасқа келгенше 
жәрдемақы төленеді», – дейді Светлана Жалмағамбетова. 

Ана мен баланы қолдау халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейін, мәдениетін, білімін, 
экономикалық жағдайын нақты баяндайтын көрсеткіш болып табылады. Сондықтан 
жүктілікті, босану мен аналықты міндетті әлеуметтік сақтандыруды енгізу ана мен бала өмірі 
маңызды орын алатын қоғам құруға жетелейді. 
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Казахстан сосредоточил значительные усилия на активизации инновационной 

деятельности как средстве, позволяющем ускорить экономическое развитие и 
диверсифицировать экономику.  Инициативы направлены на улучшение компонентов 
национальной инновационной системы (НИС), в частности на создание государственных 
институтов поддержки инновационной деятельности.  Внимание также было направлено и на 
другие аспекты, такие как повышение производительности компаний, региональные 
особенности инновационной системы и спрос на инновации. Однако, несмотря на 
политические решения, подтвержденные некоторыми программными документами, 
практические мероприятия были сосредоточены в основном на совершенствовании 
институциональной поддержки. Механизмы взаимозависимости различных компонентов 
НИС все еще не получают должного внимания.  В начале 2012 года был принят новый Закон 
«О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», который 
открывает новые возможности и отражает возросшее понимание необходимости 
стимулирования спроса на инновации. Тем не менее, эффективность государственного 
вмешательства часто остается ограниченной вследствие недостаточного развития рынка 
инновационных услуг и рыночной инфраструктуры. Существует необходимость 
дальнейшего развития системного подхода к развитию НИС, направленного на укрепление 
взаимосвязи различных компонентов системы и включение в НИС не только 
технологических, но и других видов инноваций.[1] 

Инновация — результат научной  научно-технической деятельности, являющийся 
объектом интеллектуальной собственности, внедрение которого в различные сферы 
производства и управления обществом является экономически эффективным и социально, 
экологически значимым. [2] 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» 
(или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», 
если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие 
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innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие 
«инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского и американского 
экономиста Й.Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в 
развитии экономических систем. Именно Шумпетером был впервые введен данный термин в 
экономике. 

Инновационная деятельность – использование инноваций путем их внедрения в 
различные сферы производства и управления обществом. [2] 

Инновационная деятельность Казахстана, основывающаяся на внедрении новых идей, 
научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производстваи сферы 
управления обществом, относится к числу важнейших факторов развития экономики 
республики. 

Уполномоченным государственным органом, ответственным за разработку и 
реализацию политики в сфере индустриально - инновационного развития является 
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, в функции которого 
входят: внесение предложений в Правительство Республики Казахстан по приоритетным 
направлениям инновационной деятельности; выделение инновационных грантов; проведение 
мониторинга реализации и оценка эффективности выполнения инновационных проектов, 
осуществляемых за счет инновационных грантов; государственный контроль за исполнением 
законодательства Республики Казахстан о государственной поддержке инновационной 
деятельности, в том числе за выполнением комплекса мер инновационного развития. 

Достижение критической массы инновационно-воспроимчивого бизнеса играет важную 
роль в индустриально-развитых странах. Ключевыми странами для сравнения являются те, 
которые схожи с Казахстаном по структуре экономики и расположению, такие как Канада и 
Австралия. В Канаде доля инновационно-активного бизнеса составляет около 65% от общего 
количества компаний, причем около 12,2% из них произвели хотя бы одно новшество 
мирового уровня. В Австралии доля инновационно-активного бизнеса составляет 50%. [3] 

Практика экономически развитых стран свидетельствует о том, что устойчивый рост 
экономики в условиях глобальной экономической конкуренции обусловлен высоким 
уровнем внедрения в производство новых технологий и разработок. По различным оценкам 
от 70 до 100% прироста производства развитых стран сегодня обеспечивается за счет 
использования инноваций. 

Евросоюз рекомендует всем своим членам довести уровень вложений в науку до 3% от 
ВВП. По оценкам экономистов, увеличение затрат на НИКОР(научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы) на 0.1% может увеличить ВВП примерно на 1.2% в 
долгосрочной перспективе. 

В мировой практике используется два основных способа стимулирования НИКОР в 
частном секторе: прямое субсидирование с помощью грантов и государственных программ – 
и косвенное субсидирование при помощи налоговых льгот. 

В экономически развитых странах наиболее часто применяются следующие налоговые 
льготы: 

• скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудование и 
строительство;  

• скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР; 
• отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, обычно 

используемого в научных исследованиях;  
• создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, не облагаемых 

налогом;  
• обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших предприятий).  
Помимо этого за рубежом широко используется практика  стимулирования НИОКР 

правительственными гарантиями путем предоставления долгосрочных кредитов для 
перспективных направлений исследований. В США в официальных правительственных 
документах капиталовложения в научно-технологическую сферу даже именуются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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«инвестициями в будущее», а сфера НИОКР рассматривается как один из наиболее 
эффективных механизмов осуществления стратегических национальных целей.  

Большое значение во многих развитых странах мира приобрела тенденция применения 
региональной составляющей государственной научно-технической политики, которая 
вызвана неравномерностью уровней социально-экономического развития отдельных 
регионов. Для Казахстана особый интерес представляет опыт реализации политики ЕС в 
отношении промышленных регионов, испытывающих спад производства вследствие 
реструктуризации экономики.  

На расширение масштабов инновационной деятельности в Казахстане 
направлены основные положения Закона Республики Казахстан «Об инновационной 
деятельности» и «Программы индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан». 

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
предполагает проведение активной государственной научной и инновационной 
политики.По достижению поставленных целей призвано служить дальнейшее развитие 
финансового рынка и модернизация фискальной, образовательной, антимонопольной и 
инфраструктурной политики. Согласно пунктам стратегии, отрасли экономики Казахстана в 
работе должны придерживаться ведущих мировых стандартов. 

Осуществление Стратегии индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан проходит в три этапа: 

на первом, в 2003-2005 годах, были внесены изменения в законодательство, 
отраслевые программы развития, определены объемы финансирования науки, образования, 
подготовки соответствующих кадров. Также созданы институты развития, при помощи 
которых государство осуществляет свое участие в реализации программы. 

второй этап, 2006-2010 годы, включал изучение инициатив частного сектора, поиск 
инвесторов – участников реализации отобранных проектов, подготовку кадров, 
строительство и реконструкцию основных и вспомогательных объектов. 

на третьем этапе, в 2011-2015 годах, налаживается весь комплекс организационных 
мер, ускоряются работы в области развития конкурентоспособной продукции 
обрабатывающей промышленности. 

Расширение сети технопарковна территории страны–одно из наиважнейших 
направлений развития ее экономики. С целью продвижения этой инициативы 
Министерством индустрии и торговли Казахстана была разработанаКонцепция 
формирования сети технопарков. Подготовка данной концепции осуществлялась с учетом 
опыта формирования инновационной инфраструктуры в таких странах, как Китай, Германия, 
США. Технопарки стали значительным элементом инновационного развития всех этих 
стран. 

Проект подразумевает создание многоуровневой национальной инновационной 
системы, включающей в свой состав технопарки, научные парки, специальные 
экономические зоны (СЭЗ) и зоны высоких технологий. Целью их создания является 
формирование производственных комплексов в важнейших перспективных отраслях 
экономики и создание производств с высокой добавленной стоимостью, основанных на 
использовании передовых технологий и инноваций. Время показало, что эти цели вполне 
достижимы. 

За последние годы в Казахстане было достигнуто значительное улучшение бизнес 
среды, включая ее нормативные и налоговые аспекты, и особенно инфраструктуру. Однако 
необходимы дополнительные усилия для создания более благоприятных условий для 
частной инициативы и процветания предпринимательской деятельности. Общий результат 
государственных мер поддержки инновационной деятельности и предпринимательства в 
значительной степени зависит от общих рамочных условий, которые должны быть 
постоянным объектом внимания властей. 

Власти разработали и претворяют в жизнь стратегию диверсификации национальной 
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экономики, уделяя особое внимание инновационной деятельности. Хотя первоначально 
значительные усилия были направлены на институциональное строительство, в настоящее 
время акцент делается на разработке плана действий. Были предприняты множественные 
инновационные инициативы и введены в пользование разнообразные инструменты, в том 
числе налоговые льготы и гранты. Программы отражают внимание государства к 
инновационному потенциалу компаний и региональным аспектам инновационного процесса. 
Однако механизмы координации инициатив и их воплощения в жизнь недостаточно 
отработаны. Последние изменения в законодательстве обеспечивают улучшение механизмов 
прогнозирования для определения приоритетных задач и обеспечения прочной базы для 
государственного вмешательства.  

Последние государственные программы определяют слабый спрос на инновации как 
основное препятствие для нормализации инновационной активности в стране. Проблему 
усугубляет сырьевая направленность экономики. Предпринимаемые меры направлены в 
большей степени на усиление контроля над государственными предприятиями, хотя есть и 
инициативы по оптимизации налоговых льгот, использовании механизмов государственных 
закупок и координации. Для стимулирования спроса на инновации государственная 
политика в этой области должна уделять большее внимание рыночным механизмам, включая 
улучшение рамочных условий.  

В Казахстане были предприняты различные инновационные меры,  включая создание 
инновационной инфраструктуры. Однако эти усилия пока не привели к увеличению числа 
новых технологических компаний. МСП по-прежнему играют ограниченную роль в 
экономической деятельности страны и, главным образом, развиваются в традиционных 
секторах. Предпринимательство и предпринимательская культура нуждаются в дальнейшем 
развитии. Несмотря на некоторые попытки использовать государственные закупки для 
стимулирования инновационной деятельности предприятий, участие МСП в этих 
инициативах остается ограниченным.     

Региональные аспекты инновационной политики в Казахстане все активнее выходят на 
повестку дня. Первоначальные усилия были направлены на институциональное 
строительство, информирование регионов о деятельности таких инновационных институтов, 
и создание новых областных вспомогательных инфраструктур. Это важные элементы 
инновационного процесса, требующие дальнейшего развития.   

Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития 
Казахстана (ГПФИИР) создала комплексную стратегию модернизации страны, в том числе с 
помощью усовершенствованных инновационных проектов. Казахстан использовал опыт 
других стран при разработке политических инициатив. Однако успешность этих инициатив 
зависит от способности извлекать урок из полученных результатов с тем, чтобы при 
разработке будущих мер были отражены полученные знания, включая опыт, полученный в 
местной обстановке. Это подчеркивает важность механизмов мониторинга и оценки. 
Программы государственной поддержки включают в себя механизм контроля над 
реализацией инициатив и оценку их результатов. Механизмы оценки должны отражать 
отличительные черты инновационных мероприятий, концентрируясь больше на результат, а 
не только на последовательность и согласованность целей. Они также должны учитывать 
взаимосвязь с другими программами.  

Экономика Казахстана определяется несколькими динамичными отраслями, 
связанными с внешними рынками, прямыми иностранными инвестициями и крупными 
национальными корпорациями. В рамках нынешних политических инициатив они могут 
сыграть важную роль при трансферте технологий и увеличении инновационного спроса. 
Расширение инновационного процесса является важным фактором, улучшающим 
результативность инновационной деятельности, особенно при настоящем уровне 
технологического развития. Вместе с тем, не наблюдается распространения экономического 
или технологического опыта на другие отрасли экономики, это касается и открытия новых 
компаний. Разрабатывается некоторое количество инициатив по укреплению связей между 
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малыми и средними компаниями и крупными государственными или частными компаниями, 
и новый Закон о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности 
закрепит эти инициативы. Однако взаимосвязь участников инновационных проектов в 
национальной инновационной системе в целом остается слабой, что должно быть объектом 
постоянного внимания. Будущие инициативы, такие как представление технологических 
программ, по развитию этих связей, должны быть реализованы в полной мере.  
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К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции, идеи и 

организации, которые удовлетворяют любые социальные потребности – от условий труда и 
образования до развития сообществ и здравоохранения, способствуя расширению и 
упрочению общества.  

Социальные инновации могут быть связаны с инновационными социальными 
процессами, такими, как  методы и технологии источников открытого доступа. С другой 
стороны, они ассоциируются с такими социально-ориентированными новшествами, как 
микрокредиты и дистанционное обучение. Концепция «социальные инновации» применима 
к социальному предпринимательству, имеет отношение к процессам модернизации 
государственной политики и управления. Социальные инновации могут иметь место в 
государственном секторе, в коммерческом, некоммерческом и общественном секторах, а 
также в сферах взаимодействия между ними. Большое количество исследований посвящено 
созданию условий для межсекторального сотрудничества, нацеленного на социальные 
преобразования. Социальные инновации приобретают все большую значимость в научно-
образовательной среде.   

Социальные инновации обсуждались в трудах таких деятелей, как Питер Друкер и 
Майкл Янг (основатель Открытого университета и десятка других организаций) в 1960-е 
годы. В 1970-е этот термин начали использовать французские авторы, в частности, Пьер 
 Розанваллон, Жак Фурнье и Жак Аталли. Однако социальные инновации и их проявления 
возникли задолго до этого.  Бенджамин Франклин, к примеру, предложил ряд модификаций, 
касающихся социальной организации общин, с помощью которых они могли бы решать свои 
повседневные задачи. Многие радикальные реформаторы 19 века, например Роберт Оуэн, 
которого считают основателем кооперативного движения, способствовали социальным 
преобразованиям, а великие социологи, Карл Маркс, Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм 
привлекли внимание к разнообразным процессам, связанным с социальными переменами.  

Исследования социальных инноваций приобрели популярность в 20 веке. Джозеф 
Шумпетер, например, изучал инновационные процессы в свете созданной им теории 
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 «креативного разрушения» и предложил рассматривать  деятельность предпринимателей, 
как использование существующих вещей для создания новых продуктов и услуг новыми 
способами. Начиная с 1980-х годов,  в трудах, посвященных технологическим изменениям, 
все больше внимания уделяется социальным факторам и их влиянию на распространение 
технологий.  

Существует два подхода к управлению социальными инновациями – американский и 
японский. В отличие от японского подхода к управлению социальными инновациями, 
американские предприниматели более тяготеют к индивидуальному подходу, а не к 
концепции команды. Американские фирмы используют традиционные подходы к отбору 
кадров, при этом особое внимание уделяют специализированным знаниям и 
профессиональным навыкам. При приеме на работу каждый сотрудник проходит 
тестирование для выявления профессиональной подготовки, при этом каждая фирма имеет 
свой порядок найма и свои критерии отбора. После приема на работу работника знакомят с 
его обязанностями по инструкциям, соответствующим его узкой специализации, 
деятельностью фирмы в целом, ее организационной структурой. 

Увольнение персонала в американских фирмах всегда сопровождается серией 
оценочных и воспитательных приемов. Оценка каждого работника проводится один или два 
раза в год. Результаты данной оценки обсуждаются работником и начальником. Они 
содержат перечень недостатков и путей их ликвидации, а также, случае необходимости, 
предупреждение об увольнении или о том, что дальнейшее пребывание в должности зависит 
от улучшения работы. В большинстве американских фирм в современных условиях 
преобладает тенденция к сокращению числа работников функциональных служб в процессе 
реорганизации фирмы в целом. Наряду с этим пересматривается система информационных 
потоков и процедур принятия решений. 

Постоянный профессиональный рост и развитие казахстанских работников является 
приоритетом как для государства, так и для предприятий. Для удовлетворения потребностей 
в обучении и развитии персонала департамент обучения и развития компании на 
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО) предлагает эффективные, разработанные по 
заказу программы, включая следующее: 

 Международные квалификации; 
 Изучение языков, обучение компьютерной грамотности и деловым навыкам; 
 Профессиональное обучение; 
 Наставничество в сфере лидерства; 
 Обязательное обучение по охране труда, технике безопасности  и охране 

окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС). 
Подход, применяемый на КПО, является американским  (однако обладает чертами 

японского подхода), он позволяет компании обеспечить: 
 Соответствие работников уровню компетентности (навыки, знания) для 

повышения эффективности работы с целью достижения поставленных производственных 
задач; 

 Готовность сотрудников занимать руководящие/ключевые должности в 
организации, а также поддержку талантливых мотивированных работников в их 
профессиональном росте. 

Такой подход требует постоянной оценки потребностей развития сотрудников по всей 
компании, что позволяет компании разработать планы профессионального развития в 
соответствии с конкретными нуждами каждого работника по конкретной специальности в 
компании, повышая эффективность результатов. Наиболее распространенный в компании 
подход - это проведение кратко- и долгосрочных курсов обучения, направленных на 
развитие профессиональных навыков, необходимых сотрудникам для эффективного 
выполнения их работы. 

В феврале 2013 г. 38 работников КПО успешно прошли обучение по 
сертифицированной программе управления, проведенной специалистами из Института 
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лидерства и управления (Великобритания). По результатам программы обучения 9 из них 
получили дипломы, а 29 - международные сертификаты по управлению. 

 Сотрудники КПО, получившие международные сертификаты обучения по Программе STEP 
 
Кроме того, 32 молодых выпускника, успешно прошедших программу обучения для 

инженеров в сфере производства и технического обслуживания в соответствии со 
стандартами Организации OPITO, были трудоустроены в КПО на различные инженерные 
должности. Еще один инструмент обучения и развития в КПО – это расширение 
возможностей для участия в международных сертифицированных программах. Общая 
стратегия КПО зависит от внедрения международных практик и технологий. Работники 
должны не только обладать навыками, необходимыми для эксплуатации нового 
оборудования или работы с новыми технологиями, но и получать современные знания, 
необходимые для работы в нефтегазовой индустрии на международном уровне. Программы 
также способствуют личностному развитию, мотивации персонала и формируют лояльность 
работников к компании. 

 

 
На церемонии вручения дипломов OPITO 

 
В 2013 г. было проведено 430 051 часов обучения, 282 568 часов из которых были 

предоставлены работникам компании. Среднее количество часов обучения из расчета на 
одного работника показано на нижеприведенном рисунке. В среднем, на обучение в 2013 г. 
было потрачено 603 долл. США на одного сотрудника. Из общего количества часов 
обучения, проведенного в 2013 г., 146 017 часов обязательного обучения в сфере ОТ, ТБ и 
ООС были проведены для работников подрядных организаций, работающих на 
Карачаганакском проекте. 
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рисунок 1 – Среднее количество  
часов обучения  по видам 

В 2013 г. 28 работников и 35 детей работников 
получили стипендии на общую сумму в 220 500 долл. 
США. С начала данной программы в 2002 г. 160 
работников и 341 ребенок получили стипендию на 
общую сумму в 1 517 523 долл. США. 

В марте 2012 г. в КПО было запущено онлайн 
обучение в рамках программы «Спасатели жизни». В 
течение 2013 г. 3 820 работников было обучено в 
рамках обязательной онлайн программы обучения, 
включая персонал подрядных организаций компании. 
В 2013 г. было проведено 41 934 курсов; 25 591 из 
них – для работников подрядных организаций. 

С 2002 г. КПО поддерживает своих сотрудников 
и их детей в стремлении получения высшего 
образования и предоставляет стипендии. 

Обучение, проведенное для работников компании в 2013 году, в разбивке по 
категориям отображено в таблице 1. 

  
Таблица 1 -  Обучение по категориям сотрудников 

Руководители высшего и среднего звена 310 человек (64,5 часов на одного 
работника) 

Квалифицированные 
специалисты/руководители групп 

1 988 человек (66,6 часов на одного 
работника 

Технический персонал 956 человек (115,3 часов на одного 
работника) 

Офисно-административный персонал 599 человек (15,4 часов на одного 
работника) 

Управление социальными инновациями предполагает необходимость проведения 
комплекса взаимосвязанных изменений в следующих элементах внутренней структуры 
организации: цели организации, структура, задачи и технологии, персонал. Эффект 
изменений, а также форма реакции может проявляться по-разному и в большей степени 
зависит от того, как работники организации воспринимают проводимые изменения. 
Мотивированность людей к принятию данных изменений можно достигнуть убеждением 
подчиненных, что изменение выгодно как организации, так и им лично. 

Анализ отечественного опыта управления социальными инновациями позволяет 
сделать вывод о том, что в целом они опираются на следующие подходы теории управления: 
подход «человеческий капитал», подход «рынок трудовых ресурсов», подход «преданность 
организации». Однако реализация данных подходов в различных странах имеет свои 
особенности. В частности, американская модель направлена на приспособление к внешним 
обстоятельствам, изменение которых ведет к изменению деятельности организации в целом. 
В японской модели управления важнейшие механизмы изменений связаны с внутренними 
механизмами размещения рабочей силы. Модель КПО сочетает в себе черты американской и 
японской, однако в большей степени ориентирована на американскую.  

Таким образом, социальные инновации представляют собой явление, характерное для 
всех хозяйствующих субъектов, действующих в современных условиях. Эффективность 
управления социальными инновациями во многом определяется уровнем мотивации 
коллектива организации к проводимым преобразованиям. 
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Истоком современной евразийской интеграции стал проект формирования 

Евразийского союза государств (ЕАС), представленный президентом Казахстана Н. 
Назарбаевым в марте 1994 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. Для достижения стабильности и 
безопасности в евразийском регионе в эпоху дезинтеграции и системного финансово-
экономического кризиса стран постсоветского пространства он предложил создать реально 
работающий союз государств, основой объединения которых должны были стать 
экономические взаимосвязи. 

Цель Евразийского союза государств (ЕАС) – служить формированию согласованных 
подходов к проведению рыночных преобразований, обеспечению национальной 
безопасности евразийских стран, их совместному включению в глобальную экономическую 
систему. 

В своём становлении и развитии современная евразийская интеграция прошла 
несколько ключевых этапов — от понимания необходимости восстанавливать нарушенные 
социально-экономические взаимосвязи до образования Единого экономического 
пространства, а в перспективе — Евразийского экономического союза, а именно: 

• первым шагом на пути евразийской интеграции стало создание в 1995 году 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) с целью формирования общих 
внешних таможенных границ входящих в него государств, выработки единой 
внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих общего рынка; 

• вторым этапом стало образование Таможенного союза (ТС) России, Беларуси и 
Казахстана, в пределах которого действует единый таможенный тариф, не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, кроме специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 6 октября 2007 года был подписан 
договор о создании Таможенного союза. Но формально ТС начал свою работу 1 января 2010 
года; 

• третьим этапом интеграции является создание Единого экономического пространства 
(ЕЭП). Решение об этом было принято 27 ноября 2009 года в Москве главами России, 
Беларуси, Казахстана. Целью ЕЭП является устранение барьеров во взаимной торговле, 
создание общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также согласованная 
валютная политика. Датой начала функционирования Единого экономического пространства 
является 1 января 2012 года (после подписания президентами России, Казахстана и 
Беларуси) Декларации об евразийской экономической интеграции.   

Основными целями формирования ЕЭП, направленные  на создание условий для 
стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повышения уровня 
жизни населения, являются: 

• эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, 
капитала и труда; 

• создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики сторон в 
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интересах повышения жизненного уровня их населения; 
• проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, 

торговой, таможенной и тарифной политики; 
• развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем; 
• создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных 

отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации.  
Институциональную основу ЕЭП (и Таможенного Союза) в настоящее время 

составляют:  
• Высший Евразийский экономический совет;  
• Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК);  
• Суд ЕврАзЭС.  
Высший Евразийский экономический совет 
Высший Евразийский экономический совет стал главным интеграционным органом с 

18 ноября 2011 года – даты подписания Президентами Беларуси, России и Казахстана 
Договора о Евразийской экономической комиссии. Под Высшим Евразийским 
экономическим советом в Договоре понимается Межгосударственный совет ЕврАзЭС 
(Высший орган Таможенного союза) на уровне глав государств и глав правительств. С даты 
подписания Договора о ЕЭК Высший Евразийский экономический совет осуществляет 
полномочия, которыми наделен Межгосударственный Совет ЕврАзЭС (Высший орган 
Таможенного союза) в соответствии с международными договорами, формирующими 
договорно-правовую базу Таможенного союза и ЕЭП, а также решениями 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС по вопросам Таможенного союза и ЕЭП.  

Высший Евразийский экономический совет является вышестоящим органом для 
Евразийской экономической комиссии.  

 
 Евразийская экономическая комиссия 
Евразийская экономическая комиссия является единым постоянно действующим 

регулирующим органом Таможенного союза и ЕЭП. Евразийская экономическая комиссия 
была учреждена в качестве наднационального органа, призванного управлять 
интеграционными процессами в форматах Таможенного союза и ЕЭП, в соответствии с 
Договором о Евразийской экономической комиссии и является преемницей комиссии 
Таможенного союза. Данному наднациональному органу переданы полномочия, которыми 
была наделена Комиссия Таможенного союза. Кроме того, ЕЭК осуществляет ряд новых 
функций и полномочий, переданных в соответствии с международными договорами, 
составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и ЕЭП.  

25 января 2012 года комиссия Таможенного союза приняла последние решения в силу 
своих полномочий, и с 1 февраля 2012 года ЕЭК начала полноценное функционирование. 
Реорганизационные мероприятия должны завершиться к 1 июля 2012 года.  

ЕЭК осуществляет деятельность в следующих сферах:  
• таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;  
• таможенное администрирование;  
• техническое регулирование;  
• санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры;  
• зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин;  
• установление торговых режимов в отношении третьих стран;  
• статистика внешней и взаимной торговли;  
• макроэкономическая, конкурентная, валютная и энергетическая политика;  
• промышленные и сельскохозяйственные субсидии;  
• естественные монополии;  
• государственные и (или) муниципальные закупки;  
• взаимная торговля услугами и инвестициями;  



4637 

• транспорт и перевозки;  
• охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности;  
• трудовая миграция;  
• финансовые рынки.  
Данный перечень не является закрытым, ЕЭК в пределах своих полномочий может 

действовать и в других сферах.  
В общей сложности в ведение ЕЭК государствами-членами Таможенного союза и ЕЭП 

передано более 170 национальных полномочий.  
ЕЭК осуществляет свою деятельность на основе принципов обеспечения взаимной 

выгоды, равноправия и учета национальных интересов сторон, экономической 
обоснованности принимаемых решений, открытости, гласности и объективности.  

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития 
Таможенного союза и ЕЭП, а также выработка предложений в сфере интеграции в рамках 
Таможенного союза и ЕЭП.  

ЕЭК имеет двухуровневую структуру и состоит из Совета и Коллегии. 
Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграционными процессами в 

Таможенном союзе и ЕЭП, а также руководит деятельностью Коллегии. Совет Комиссии 
образован в составе 3 членов (по одному представителю от каждой страны-участницы ТС и 
ЕЭП в ранге заместителей глав правительств) и представляет собой аналог комиссии 
Таможенного союза.  

Коллегия Комиссии является постоянно действующим профессиональным 
исполнительным органом, формируемым из представителей стран-участниц, которые после 
назначения приобретают статус международных служащих. Коллегия Комиссии состоит из 9 
членов (по 3 члена от каждой страны-участницы).  

Комиссия на основании голосования членов Совета или Коллегии принимает решения, 
которые являются для Сторон обязательными. Решения входят в договорно-правовую базу 
Таможенного союза и ЕЭП и подлежат применению на территориях Сторон. Помимо 
решений Комиссия может принимать рекомендации, не носящие обязательного характера.  

Решения Совета, в отличие от комиссии Таможенного союза, принимаются 
консенсусом. При недостижении консенсуса вопрос передается на рассмотрение Высшего 
Евразийского экономического совета по предложению любого члена Совета Комиссии.  

Решения Коллегии принимаются большинством в 2/3 голосов по вопросам, не 
отнесенным к полномочиям Совета. Совет наделен полномочиями отменить либо 
пересмотреть любое решение Коллегии.  

Каждый член Совета Комиссии и Коллегии Комиссии обладает одним голосом.  
Механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо из 

государств, а Комиссия призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к 
государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные 
полномочия.  

ЕЭК вправе образовывать структурные подразделения (департаменты Комиссии).  
Немаловажным в статусе ЕЭК является наделение ее по решению Высшего 

Евразийского экономического совета правом подписывать международные договоры от 
имени Сторон (правительств Сторон) по вопросам, входящим в ее компетенцию, а также 
образовывать свои представительства в третьих странах и их объединениях и при 
международных организациях.  

 
Суд ЕврАзЭС 
Суд ЕврАзЭС начал свое функционирование с 1 января 2012 года. До этого момента 

функции Суда ЕврАзЭС осуществлял Экономический Суд СНГ на основе соглашения между 
Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим сообществом.  

Наряду с рассмотрением споров экономического характера, возникающих между 
государствами-членами ЕврАзЭС, к компетенции Суда отнесено также рассмотрение, в 



4638 

частности, дел о соответствии актов органов Таможенного союза и ЕЭП международным 
договорам, составляющим договорно-правовую базу Таможенного союза и ЕЭП, об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов Таможенного союза и ЕЭП. 
Основной задачей Суда в рамках Таможенного союза и ЕЭП является обеспечение 
единообразного применения государствами — членами Таможенного союза действующих в 
его рамках международных договоров и принимаемых его органами решений.  

В рамках Таможенного союза и ЕЭП Суд осуществляет следующие полномочия – по 
заявлениям государств-участников и органов Таможенного союза и ЕЭП:  

1) рассматривает дела о соответствии актов органов Таможенного союза и ЕЭП 
международным договорам, формирующим правовую базу Таможенного союза и ЕЭП;  

2) рассматривает дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
Таможенного союза и ЕЭП;  

3) дает толкование международных договоров, формирующих правовую базу 
Таможенного союза, актов, принятых его органами;  

4) разрешает споры между Комиссией Таможенного союза (Евразийской 
экономической комиссией) и государствами, входящими в Таможенный союз, а также между 
государствами — членами Таможенного союза по выполнению ими обязательств, принятых 
в рамках Таможенного союза.  

В соответствии с Договором об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов 
по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним от 9 
декабря 2010 года Суд ЕврАзЭС наделяется компетенцией по рассмотрению дел также по 
заявлениям хозяйствующих субъектов:  

1) об оспаривании актов Комиссии Таможенного союза (Евразийской экономической 
комиссии) или их отдельных положений;  

2) об оспаривании действий (бездействия) Комиссии Таможенного союза (Евразийской 
экономической комиссии).  

Основанием для оспаривания актов либо действий (бездействия) Комиссии является их 
несоответствие международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза и 
ЕЭП, повлекшее нарушение предоставленных данными международными договорами прав и 
законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

    Таким образом, такой институциональный механизм формирования и 
функционирования как Единое экономическое простаранство  при его сопоставлении с 
фактической социально-экономической и политической ситуацией на постсоветском 
пространстве позволяет надеяться на положительные перспективы развития данного 
межгосударственного интеграционного объединения. 
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Ғылыми жетекші – Ауезова Қ. Т. 

 
Қазіргі ғаламдану жағдайында барлық елдердің алдарына қойған негізгі міндеті ұлттық 

шаруашылық пен жекелеген экономикалық субъектілердің бәсекелестікке қабілеттілігін 
қалыптастыру  және отандық өнімдерді қолдау болып отыр. Нарықтық талаптардың 
ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндірістік 
ахуалын одан ары жақсарту мақсатында жаңа бағыттар белгіленуде. Мемлекеттің  
экономикалық  тұрақтылығын  қалыптастырудың  негізгі бағыты ішкі өндірісті өркендету 
екені белгілі. Бұл тұрғыда, өнім өңдеудің түпкі кезеңіне дейінгі жұмыстарды қамтитын 
өндірістік кәсіпорындарға деген жауапкершілік те ұлғая түспек. Біз ішкі нарықтағы отандық 
өнімдердің қауіпсіздігін сақтауда, мемлекеттің экспорттық мүмкіндіктерін ұлғайтуда, 
отандық өзара байланысты кәсіпорындардың тиімділігін арттыруда және олардың сыртқы 
өндірушілерге тәуелділігін төмендетуде,отандық өнімдердің сапасын арттыру  арқылы 
мемлекеттің әлемдік нарығын арттыруға барымызша үлес қосуымыз керек. [1]. 

Еліміздің табиғи, экономикалық, ұлттық ерекшеліктеріне сай иелігіміздегі 
құндылықтарды барынша тиімді,  әрі  ұтымды  жұмсау,  тек  ішкі нарықтағана  емес,  әлемдік  
нарықта  да  жоғары  сұранысқа  ие  болатын халық тұтынатын тауарлар шығару, сол 
нарықтың қомақты бөлігін қосылған құны жоғары өнімдер өткізу арқылы иемдену, осы 
арқылы мемлекетіміздің беделін арттыру  бүгінгі  таңда  қарқынды  жүргізіліп  жатқан  
саяси-экономикалық  үрдістердің  негізін  қалайды. 

Қазіргі таңдағы тұтыну нарығындағы жоғары талаптар отандық өндірішілерге 
шығаратын тауарларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесін алдыңғы қатарға 
қойуын талап етіп отыр.Сондықтан да, біздер отандық тауарларды  жоғары 
сапалы,тұтынушылардың қажеттіліктерін максималды деңгейде қанағаттандыра алатындай 
етіп қана шығармай,олардың әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыруға көп көңіл 
бөлуіміз қажет.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылауы, оның жақсаруы көбінде іске 
асырылатын өнімнің сапасы мен өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейіне, 
өнімнің жарнамасына тікелей тәуелді. 

Бәсекеге  қабілетті  өнім  кәсіпорынның  бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз  етеді,  ал  
мұның  өзі  экономиканың   жалпы  дамуына оң   әсерін  тигізеді.  Кейбір  өндірушілер үшін 
өнім сапасы жеке мәселе ғана емес. Ол  біртіндеп  халықтың өмірінің жалпыұлттық сапа 
мәселесіне айналып келеді. [2]. 

Әлемдік нарықтың қатаң талаптары мен бәсекелік шарты отандық өнімдерді  өндіруші 
кәсіпорындардың сол талаптар мен шарттарды ұстануын қалайды. Олай болмаған жағдайда 
әлемдік нарықта өнім түрлері бойынша негізгі өндіруші ірі мемлекеттер өздерінің бәсекелік 
ықпалымен еліміздің ішкі нарығын және енуге мүмкін болатын көршілес мемлекеттердің 
нарықтарын игеріп алуы қиын емес. 

       Сондықтан ішкі нарық өнімдерінің бәсекелік қабілеті ең алдымен, олардың 
сапасына байланысты. Өнімдердің сапалық деңгейі бірнеше тұрғыда анықталады. Әлемдік 
нарыққа шығудың маңызды жолы болып, халықаралық сапа стандартының талаптарын 
орындау және оны өндіріске енгізу қадамадары болып табылады.   

Отандық өнімнің сапасын арттыру үшін келесідей іс - әрекеттерді жүзеге асыру керек: 
      −отандық тауар өндірушілер өнімнің сапасын халықаралық стандарттарға 

сәйкетендіру; 
      −сыртқы нарыққа отандық тауарларды шығару және олардың бәсекелік қабілетін 

қалыптастыру мақсатында мемлекеттік сапа жүйесін жетілдіру; 
      −тамақ өнімдерінің адам өміріне қауіпсіздігін, оның сапалық талаптарын ғылыми 

тұрғыда негіздеу; 
      −өндірістік және ғылыми зерттеу мекемелерінің ортақ жүйесін құру; 
      −отандық қалыптасқан дістүр бойнша халықтық тұтыну ерекшеліктеріне сай таза 
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өнімдер шығару үрдісін ұстан; 
      −өнімнің биологиялық құрамын табиғи түрінде сақтау үшін ғылыми негізделген 

жолдары мен әдістерін іздестіру; 
      −өнімнің сапасын көтеру жөнінде және адам өміріне қауіпсіздігін қалыптастыруда 

стандарттау мен сертификаттау талаптарын жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау; 
      −өнімді дайындау мен өңдеуде отандық және шетелдік жаңа озат техника мен 

технологияларды пайдалану; 
      −тұтынушылардың әртүрлі деңгейлеріне сай өнімнің жаңа түрлерін шығару арқылы 

ассортиментті кеңейту; 
      −инновациялық озық үлгідегі құрал−жабдықтар мен қондырғыларды енгізуге 

қажетті қаржыларды тарту жолдарын іздестіру және белсенділік таныту; [3]. 
 Сонымен қатар  бәсекеге қабілетті өнімдердің сапасын арттыруда мемлекеттің де 

тигізер әсері көп. Отандық өндірушілерге қолдау көрсетілсе, түрлі жеңілдіктер берілсе, 
конкурстар жарияласа. Мысалы,мемлекет тарапынан «Ең сапалы отандық өнім» деген атпен 
жыл сайын түрлі конкурстар өткізіп отырса. Бұның өзі кәсіпорындардың сапалы өнім 
өндіруіне көп үлесін тигізеді деп ойлаймын.  

 Тауарлардың әлемдік нарықта жоғары деңгейден көрінуінің алғы шарттары әуелі сол 
өнімнің бәсекеге қабілеттілігін елімізде жоғарылатқанымыздан көрінеді. Отандық 
өнімдердің беделін шет елдік өнімдерден әрқашан жоғары ұстауымыз қажет. 

Отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тағы бір маңызды 
жолдарының бірі бұл өнімнің жарнамасы. Яғни, өнімнің тартымдылығын қамтамасыз етуге 
бағытталған кәсіпорынның маркетингтік жүйесін жетілдіру. Жарнама – тауардың өмірлік 
циклында айтарлықтай орын алады. Жалпы алғанда, маркетингтік жүйе кәсіпорын үшін 
оныңөнімдерін жарнамалауда, дайын өнімді өткізу амалдарын табуда, өнімнің тартымдылық 
қасиеттерін қалыптастыруда, тұтынушылардың талғамын білу мақсатымен зерттеулер 
ұйымдастыруда тиімді болып есептеледі. Бұл өнімнің бәсекелік қабілетін арттыру бағыты 
ретінде кәсіпорынның маркетингтік жүйесін жетілдіру тетігін қолданудың маңыздылығын 
көрсетеді. Сондықтан да тауардың жарнамасы мемлекет деңгейінде, одан әрі әлем 
деңгейіндежоғары,сапалы,лайықты деңгейде болуы тиіс.  Ұсынылатын жаңа өнімнің 
тартымды келбеті мен сату мәдениеті тұтынушыға жағымды әсер ететіндей саясат 
қалыптастыру, оның сапалық белгілерінің негізгі сипаттарын көрсете білу маркетингтік 
жүйелі саясаттың маңызды буынына жатады. [4]. 

Өнімнің бәсекелік қабілетін арттырудағы маркетингтің рөлі, ең алдымен оның 
тұтынушыға тартымдылығын қалыптастыруға бағытталуы тиіс.  

Дұрыс ұйымдастырылған маркетингтік жүйе өзінің нәтижесін еселеп қайтаратынын 
уақыттың өзі дәлелдеуде. 

Еліміздегі өндірістік кәсіпорындар әлемдік өзгерістерден тысқары қалмуы керек. 
Өзінің өнімдерінің бәсекелестік қабілетін арттыруға мүдделі кез – келген кәсіпорын жаңа 
заман қажеттіліктерін, шетелдік ұқсас өнім шығарушы кәсіпорындардың тауарлық 
стратегияларын, өнім өткізу әдістерін және оны қолдану мүмкіндіктерін, тұтынушылардың 
талғамын анықтау жолдарын басты назарда ұстағаны абзал. 

 
Қорыта келсек, өнімнің бәсекелестік қабілеті – бұл тұтынушылардың өнімге қоятын 

техникалық-функциялық, экономикалық ұйымдастырушылық деңгейін сипаттайтын 
талаптардың жиынтығы деп айтсақ болады. Бәсекеге қабілетті өнім болып тек қана әртүрлі 
табиғи көрсеткіштерді иеленетін және бәсеке жағдайында нарықта өз орнын иеленетін тауар 
ғана саналады.  

    Кез келген өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау үшін қазіргі жағдайдағы 
маркетингтің әдістері арқылы нарықты кешенді зерттеу керек. Осының нәтижесінде 
тұтынушы өзінің қажеттіліктерін толық қанағаттандыратын өнімді сатып алуға жағдай 
жасайды.  

         Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып отандық өнімнің әлемдік нарықта 
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бәсекеге қабілеттілігін арттыру нарықта өнім өндірудің негізгі шешуші факторларының бірі 
болатыны сөзсіз. Өнімнің бәсекелестік қабілеті сапа белгісімен қоса тұрғын халықтың өмірі 
үшін қауіпсіз және экологиялық таза өнім ұғымында қарастырады.  

         Тауардың бәсекеде жеңіске жетуі оның техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
мен өнім өндірудегі технологиясынық сапасына және қолдану қасиеттеріне (сенімділігі, 
төзімділігі) байланысты болады. Ал соңғы кездері, әсіресе, тауардың айналадағы ортаға 
зиянсыздығына, кейбір эргономикалық, жалпы гигиеналық, антропометрикалық, 
психологиялық және басқа да талаптарға сәйкестігіне бас назар аударылуда. Бұған қоса, 
шетке шығарылатын өнімдер міндетті стандарттық сапаға сәйкес келуі тиіс. 

         Тауардың бәсекеге төзімділігін бағалағанда оның сату немесе сатып алу бағасы 
қарастырылады. Осыған қатысты мына жайттар ескерілгені жөн: нарықты және ақырғы 
тұтынушылардың сұранысын зерттеудің сапасы, тауарды нарыққа жеткізу мен оны сатуды 
ынталандырылып отыру, жарнама және тауардың өмірлік цикілін есепке алуға байланысты 
жүргізілетін жұмыстың тиімділік дәрежесі, баға стратегиясын таңдап алудың дұрыстығы, 
тауар өткізу мекемелері мен тауардың қозғалу бағаттарын белгілеу кезінде тауардың 
бәсекелік артықшылығы мен кемшіліктерін (маркетингтік құрастырушыларды) анықтау. 

       Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру кез келген кәсіпорының алға қойған 
мақсаттарының бірі екендігі сөзсіз. 

      Қазіргі таңда мемлекет тарапынан кәсіпорындардың сапалы өнім өндіруіне көп 
көңіл бөліп, жеңілдіктер жасап, қаржы жағынан қолдау көрсетуде. Сонымен қатар 
Қазақстанның 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды - инновациялық даму 
Стратегиясында өңдеуші және ғылыми сыйымды жоғары технологиялық индустрияға аса зор 
көңіл бөлініп отыр. Инновацияның дамуы сапалы, бәсекеге қабілетті өнім өндіруге әсер 
ететін, бірден – бір факторы болып табылады. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай«Бәсекеге қабілеттілік – 
Қазақстанның әлемдік экономика мен қоғамдастыққа табысты кірігуінің кілті. 
Жәнемұныңқажетті шарты – Қазақстан тауарлары мен қызметтерінің озық халықаралық 
стандарттардың сапалық деңгейіне шығуы». Біздің отандық өнімдеріміз әлемдік нарықта 
бәскеге қабілетті өнімдер қатарынан жоғары сапамен көрінетіне кәміл сенемін. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауы: 
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына  кіру стратегиясы  //     
Астана, 2006 жылғы 1 наурыз. 

2. Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауы:        Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстан     //    Астана, 2007 жылғы 28 ақпан 

3. Джумагалиева Ж.Г.  автореферат   Управление качеством продукции и 
обеспечение ее  конкурентноспособности.-Алматы. 2013г. 

4. Нурпеисова М.М.  автореферат Повышение качества и 
конкурентноспособности потребительских   товаров Казахстана.-Алматы, 2012г. 

 
 
УДК:339.187.44(574) 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Рыскулов Нурбол Русланович, Тагатова Жазира Салауатовна 
t_zhazira111@mail.ru 

Студенты 3 курса государственного и местного управления, экономического 
факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Амренова Г.К. 
 

Определяется гносеологический статус тайм-менеджмента, показана его эволюция. 



4642 

Доказывается, что тайм-менеджмент является важным элементом социального управления.  
Ключевые слова: социальное управление; тайм-менеджмент.  
 

Социальное управление в широком смысле можно определить как целенаправленное 
воздействие на социальную систему, ее содержание и формы бытия. Всякая социальная 
система, будучи элементом объективной реальности, существует во времени и пространстве. 
Сегодня осознано не только то обстоятельство, что хрональная форма бытия социальной 
системы небезразлична к ее содержанию; мы так же «можем говорить о возможности 
хронотопического моделирования цивилизационной динамики» в целях оптимизации 
социального управления, а исследование и практическое применение хронотопических 
представлений, доминирующих в обществе, «способны радикальным способом развернуть 
модусы цивилизационных процессов» [1. С. 29].  
Прежде чем обратиться непосредственно к предмету обозначенной в названии статьи 
проблемы, отметим, что фактором социальной организации время становится еще на заре 
цивилизаций, и если бы наши предки не научились пользоваться фактором времени в 
обыденной жизни, сознательная преобразовательная деятельность была бы невозможной. 
Мифологические образы Леты, всемогущественного Хроноса свидетельствуют, что на 
начальных этапах цивилизации люди интуитивно чувствовали наличие и влияние временной 
формы своего существования. Первые темпоральные модели организации 
жизнедеятельности появляются в связи с необходимостью регуляции практики 
собирательства, бортничества, скотоводства и земледелия, строятся на основе обобщения 
наблюдений за природными циклами и служат факторами приспособления жизни 
коллективов к ритмам явлений природы. Но на том этапе время выступало не в виде 
нейтрального вектора, а как могущественная таинственная сила, управляющая «всеми 
вещами, жизнью людей и даже богов» [2. С. 29]. Признание присутствия этих 
могущественных сил стало первым, пусть даже робким и неуверенным, шагом к 
воплощению мечты овладением временем. Без практического учета времени, контроля над 
соблюдением его ритмов, человек не смог бы целерационально организовать даже 
примитивное производство, т.к. все, в окружении чего живет человек, что им преобразуется, 
вплетено в нить времени, которая тянется от прошлого к будущему. Задача жрецов - а 
именно они были самой значительной управляющей силой - заключалась в том, чтобы 
следить за ненарушением заданных Космосом циклов. Но постепенно темпоральные модели 
организации жизнедеятельности, возникнув как средство адаптации, превращаются в 
значительный фактор управления. В ходе развития социальной практики возникают 
своеобразные центры управления количественными показателями времени, и культура 
времяиспользования становится атрибутивной составляющей культуры труда и быта 
социальных объединений. Обозначаются зачатки циклической и векторной модели 
времявосприятия, и их соче-  
тание в процессе культурогенеза приобретает различные, иногда противоречивые формы.  
Фалес одним из первых в античной философии и науке не только вычислил 
продолжительность года, зафиксировал неравенство количественных показателей времен 
года, но стал, по большому счету, пионером научного исследования метрических свойств 
времени. Осмысление времени не может обойти Аристотель, разрабатывая модели 
управления полисами и высказывая чрезвычайно глубокую идею о связи движения небесной 
сферы и времени: «Оттого время и кажется движением небесной сферы, - пишет Стагирит, - 
что этим движением измеряются все прочие движения, и время измеряется им же. Отсюда и 
обычная поговорка: человеческие дела называются круговоротом и переносят это название 
на все прочее, чему присущи природное движение, возникновение и гибель» [3. С. 158].  
 Тайм-менеджмент обязан капиталистическому способу производства, который 
характеризуется невиданной ранее упорядоченностью деятельности, регулированием 
длительности и последовательности процессов. Образование наций,  
новой исторической формы общности людей потребовало синхронизации деятельности 
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элементов социального целого и  как результат  породило стремление подчинить ритмы 
общества единому астрономически выверенному, математически рассчитанному 
абстрактному времени. Развитие промышленности и рынка поставило задачу точного 
измерения времени. Для проведения измерений целенаправленно создаются образцовые 
меры - эталоны и специальные приборы. Х. Гюйгенс, И. Ньютон предприняли усилия по 
определению метрических свойств времени. Непреложной заслугой И. Ньютона стали его 
философские выводы об объективности времени, положенные в основание физической 
картины мира. Метафизическая направленность мировоззрения создавала иллюзию, что 
время существует само по себе, вне и независимо от социальной системы и для отдельного 
человека оно превращается во фрагмент объективной реальности, довлеющей над ним. В 
качестве управленческих задач предполагается учет и контроль над часовым временем и 
формирование времени графического, конструируемого на основе проведенных ранее 
измерений с помощью часов для соотнесения одного события с другими событиями и 
процессами.  
К радикальному пересмотру представлений о времени привели научные изыскания А. 
Эйнштейна. Его теория относительности вскрывает имманентную связь пространства - 
времени - движущейся материи. Для нас важно здесь отметить, что само существование 
времени и все его свойства связывались с качественными изменениями, происходящими в 
материальных вещах, явлениях и процессах, т. е. время социальной системы взаимосвязано с 
ее качественными изменениями и сами качественные изменения детерминированы 
временной формой. Наряду с общетеоретическими, философскими трактовками 
активизируются конкретные экономические и социологические исследования. Реализуется 
возможность получения количественной и качественной характеристики социального 
процесса, понятия о бюджете времени связываются с показателями образа жизни, развитии 
социальной среды, личности. Создаются предпосылки для целерационального использования 
временных интервалов, обусловленные практическими задачами, теоретически 
обоснованные реляционной концепцией, связывающей время с жизнедеятельностью разных 
социальных групп. Данные о времяпрепровождении этих групп позволяют делать выводы о 
характерных чертах жизни в обществе, объяснять те или иные поступки.  
Образование мирового рынка, нуждающегося в разделении труда и едином временном 
измерении, предопределило выработку гринвического времени, что стало своеобразной 
«материализацией гегемонии Британской империи» [4. С. 402]. В субъективном восприятии 
время начинает осознаваться как ценность: «Время -деньги». И, естественно, социальным 
заказом науке становится «переоткрытие времени» (И. Пригожин), которое возможно 
благодаря научно-техническому прогрессу.  
Самый существенный шаг в целерациональном воздействии на временную форму бытия 
сделан Ф. Тейлором, применившим в системе научного менеджмента точные расчеты и 
формально-логические процедуры, высоко оценивая временную и пространственную 
упорядоченность трудовых операций. На предприятиях Тейлора вводится нормирование, т. 
е. на практике показано, что труд (один из видов социального движения) можно 
структурировать и количественно измерить. Количественному соотношению подвержено 
соотношение поставленной задачи и затраченного времени. Тейлор не занимался 
философскими обобщениями, но именно он связал воедино рабочие движения, 
пространственную координацию и темпоральные затраты. На эмпирическом уровне была 
доказана действенность принципа экономии сил, который стал движущим механизмом в 
геометрии труда. Достоинством предложенного подхода является не только то, что 
Тейлором был усовершенствован трудовой процесс, главное доказано, что рабочее время 
оказывает существенное влияние на социальное время в целом, можно сказать более 
конкретно - оно структурирует все время жизнедеятельности. «Работа является, и будет 
оставаться на протяжении обозримого будущего ядром человеческой жизни» [4. С. 407].  
Как глубокий мыслитель Ф. Тейлор понял, что потери рабочего времени проистекают из 
трех причин.  
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Первая - неумение рабочего рационально использовать общественно значимые временные 
промежутки. Длительность и последовательность трудовых операций может быть весьма 
различной. Задачи управленца сводятся к построению математически выверенной 
технологии движений.  
Вторая - работа с прохладцей - рестрикционизм -существует наряду с открытыми способами 
недовольства рабочих. Саботируя и бойкотируя исполнение управленческого решения, 
рабочие «тянут время», выполняя дневную норму на две трети или даже на треть. 
Практически это означает, что рабочее время сокращается в два-три раза при сохранении 
астрономического. В задачи управленца входило выяснение причин (например, условия 
труда, отсутствие согласованности между подразделениями, негативная мотивация и т.д.) и 
их устранение.  
Третья - неумение и нежелание личности организовать свое время. Это относится как к 
отдельным представителям управляемого коллектива, так и к самому менеджеру. Менеджер 
лишь в том случае имеет право требовать от рабочих четкости трудовой деятельности, 
трудовой дисциплины, если сам является ее примером.  
Насколько изменилась ситуация сегодня? Динамизм социальной жизни в конце ХХ и начале 
ХХ1 в., быстротечные изменения, когда на глазах одного поколения происходят невиданные 
ранее коренные преобразования в области науки и техники, политической и государственной 
жизни, возрастает сам ритм все менее стихийных, сознательно проводимых преобразований, 
делает исследование управления временной организацией еще более актуальным. Два 
фактора - глобализация и развитие новых информационных технологий  делают очевидными 
противоречия начиная от межгосударственного до личностного уровня. С одной стороны, 
возможности радио и телекоммуникаций способствуют не только мгновенному 
распространению информации, но и создают иллюзию одновременности, хотя временные 
формы бытия каждого социального локуса могут существенно различаться. С другой  
несинхронность в развитии стран и народов в условиях глобализации порождает проблемы в 
отношениях между странами-гегемонами и «отсталыми» (в развитии по времени) 
государствами, ставит не всегда выполнимую задачу «догнать», «ускорить». Внутри 
государств мы говорим о наличии передовых или отстающих предприятий, технологий, а 
педагогов и психологов беспокоят явления ускоренного, по сравнению со сверстниками, 
(акселерация) и замедленного развития личности.  
Исследование темпорального аспекта социального управления актуализируется в связи с 
осознанием психологами того факта, что на уровне бессознательного включаются особые 
механизмы интеграции времени, его переживания и поведения в соответствии с этим. В 
центре внимания оказываются духовные факторы управления темпоральностью. Например, 
Э. Гуссерль стремится выяснить феномен осмысления индивидом пространственно-
временных связей в смыслообразующем потоке сознания, экзистенциалисты рассуждают о 
трагизме конечности бытия человека в этом мире, его «временном присутствии» и бессилии 
перед грядущим, отчужденным внешним временем. В отличие от Гуссерля, 
интенциональность (направленность на) М. Хайдеггером рассматривается не как 
характеристика сознания, а представлена способом бытия личности. Конечность, 
временность есть трансцендентальная структура бытия, следовательно, время представляется 
важнейшей характеристикой бытия человека.  
Применение новых компьютерных технологий способствует возникновению новой модели 
времени. На настоящий момент мы можем зафиксировать массу практических пособий по 
оптимизации использования времени, и все они, как правило, используют термин «тайм-
менеджмент». Тайм-менеджмент - новая отрасль менеджмента, не получившая достаточного 
дисциплинарного оформления. В современной литературе практически не различаются 
понятия «управление временем» и «тайм-менеджмент». «Управление временем (Time 
Manaqement), - определяет С.И. Калинин, - междисциплинарный раздел науки и практики, 
посвященный изучению проблем и методов оптимизации временных затрат в различных 
сферах и отраслях человеческой жизнедеятельности» [5. С. 13].  
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         Просуществовав уже столетие, тайм-менеджмент не может «поместиться» в 
сложившуюся систему экономических дисциплин, «частично его функции «вкраплены» в 
основные функции менеджмента (планирование, контроль и др.)» [5. С. 13], но самое главное 
- это непрора-ботанность широких междисциплинарных связей с естественными науками 
(физикой, биологией), общественными и гуманитарными. При современном уровне 
интеграции научного знания единственное, что может стать своеобразной панацеей, это 
философско-методологический анализ управления временем, образующий основания для 
прикладных исследований. Проблемная ситуация вызвана также тем, что несмотря на 
практическую значимость и появление новой отрасли - тайм-менеджмента, темпоральный 
аспект социальных процессов (и процесс социального управления не составляет 
исключения) не выделен в отдельную область знания, хотя для описания многообразия 
исследований времени стал употребляться термин «темпоралистика» или, иначе, 
«темпорология» [6. С. 22].  
     Выводы из представленных выше теоретических положений могут быть сформулированы 
таким образом:  
- тайм-менеджмент возникает как ответ на практические задачи по совершенствованию 
социального управления;  
- тайм-менеджмент имеет социокультурные основания, которые необходимо исследовать и 
учитывать при временной организации жизнедеятельности общества;  
- тайм-менеджмент является прикладным научным направлением, которое базируется на 
научном исследовании времени. Главным методом познания времени здесь становится 
измерение;  
- теория социального управления должна опираться как на естественно-научные данные о 
времени общества и человека, так и на философские обобщения, касающиеся культуры 
времяиспользования.  
Методологически неверно отождествлять естественно-научное и философское понимание 
времени. Не умаляя достоинств тайм-менеджмента как теории и практики, следует отметить 
необходимость разработки его философско-методологических оснований.  
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      Менеджмент — это обязательное управление хозяйственной деятельностью, 

которое выступает  как самостоятельный вид профессиональной деятельности. 
      В качестве объекта менеджмента выступает хозяйственная деятельность, 

предприятие в целом или ее конкретная сфера. Менеджмент охватывает деятельность 
предприятий, которые выступают в рыночном механизме в качестве самостоятельных 
экономических субъектов. Одной из главных задач менеджмента является определение 
целей деятельности организации. 

       Менеджер — специально подготовленный профессиональный управляющий, 
являющийся представителем особой профессии и специалистом е ее области. Это человек, 
занимающий постоянную управленческую должность, и наделенный полномочиями 
принимать решения по определенным видам деятельности организации, функционирующей 
в рыночных условиях. 

      Специфика труда менеджера определяется тем, что он реализует функцию 
руководства. при этом перед ним стоит задача по интегрированию системы управления в 
единое целое, координации действия ее звеньев. Важнейшей обязанностью менеджера 
является обеспечение согласованности и единства системы управления как целого. 

     Менеджмент предполагает: 
      - ориентацию предприятия на спрос и потребности рынка, запросы конкретных 

потребителей и организацию производства тех видов продукции, которые пользуются 
спросом; 

     - постоянное стремление к повышению эффективности производства, получению 
оптимальных результатов с меньшими затратами; 

     - хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свободу принятия решений 
тем, кто несет ответственность за конечные результаты деятельности предприятия и его 
подразделений и т.д. 

     Конечная цель менеджмента состоит в обеспечении прибыльной деятельности 
предприятия путем  рациональной организации производственного процесса, включая 
управление производством и развитие технико-технологической базы, а также эффективное 
использование кадрового потенциала при одновременном повышении квалификации и 
творческой активности каждого работника. 

      Важнейшей задачей менеджмента является организация производства товаров и 
услуг с учетом спроса потребителей на основе имеющихся материальных и людских 
ресурсов и обеспечение рентабельности предприятия и его стабильного положения на рынке. 

     В связи с этим в задачи менеджмента входят: 
       -обеспечение автоматизации производства и подбор работников, обладающих 

высокой квалификацией; 
     -стимулирование работы сотрудников путем создания для них лучших условий 

труда и установления более высокой заработной платы; 
    -постоянный контроль за эффективностью деятельности предприятия,  
    -координация работы всех его подразделений; 
    -постоянный поиск и освоение новых рынков. 
   Менеджмент осуществляется в экономическом, социально-психологическом, 

правовом и организационно-техническом аспектах. 
   Содержанием экономического аспекта является управление производственным 

процессом. Деятельность менеджера сосредотачивается на координации материальных и 
трудовых ресурсов для достижения поставленных целей при наименьших затратах. 

     Социально-психологическое направление менеджмента — это прерогатива 
менеджеров всех уровней. На низовом уровне и среднем уровнях управления усилия 
менеджеров направлены на создание дружественных производственных отношений между 
коллективом и отдельными работниками, при которых и> способности могли бы полно 
реализоваться. На высшем уровне управления социально-психологическую функцию 
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осуществляет ряд лиц, использующих власть, авторитет социальное положение для 
регулирования отношений между руководителями и подчиненными. 

В теории управления целесообразно применять определение информации, как 
совокупность сведений об изменениях, совершающихся в системе и окружающей ее среде, 
которая уменьшает степень неопределенности наших знаний о конкретном объекте, это 
обмен сведениями (данными) между людьми, человеком и автоматом, автоматом и 
автоматом. 

Информация, используемая в системах управления, должна удовлетворять 
определенным требованиям. К числу этих требований относятся: 

1. Необходимое и достаточное количество и качество информации, причем 
доминирующее значение имеет качественная сторона. 

2. Достоверность и точность информации. Содержание данного требования 
непосредственно связано с тем, что совершенно недопустимо пользоваться недостоверной и 
неточной информацией. Если информация является недостаточной или приблизительной, 
возможно принятие решения с катастрофическими последствиями.  

Противоречие заключается в том, что абсолютно достоверной и точной информации не 
существует, а приближающаяся к ней информация мало пригодна для принятия 
управленческих решений — она довольно быстро устаревает.  

Недостоверность информации обусловливается не только источниками ее получения, 
неправильной или неэффективной методикой ее обработки, но и целевыми установками ее 
преобразования, интерпретацией применения. 

1. Своевременность получения информации.  
Информация, необходимая для управления, должна быть своевременной.  
Требование более раннего представления информации часто может быть связано со 

значительными материальными и финансовыми затратами, (повышенные скорость 
обработки на ЭВМ и пропускная способность каналов связи, экспертная обработка массивов 
информации). С другой стороны, и запоздалая информация также не представляет 
практического интереса. 

Большое разнообразие информации, используемой в практике управления, нуждается в 
развитии классификационных подходов. Классификация информации преследует 
разнообразные цели: 

1) развитие системного и комплексного подхода к управлению; 
2) совершенствование технологии управленческой деятельности; 
3) совершенствование системы профессиональных знаний руководителей; 
4) поиски путей повышения эффективности управления. Классифицировать 

информацию, используемую для управления, можно по самым разнообразным признакам.  
Наиболее часто применяются следующие принципы классификации [4, с. 104]: 
1) по различным аспектам управления (характеру возникающих задач); 
2) по характеру восприятия человеком; 
3) по форме представления; 
4) по источникам возникновения; 
5) по времени использования; 
6) по отношению к хозяйственному субъекту; 
7) по возможности использования. 
     В зависимости от характера возникающих задач и соответствующего им аспекта 

управления информации делиться на организационно-экономическую, собственную 
управленческую, технико-технологическую, социально-психологическую, идейно-
воспитательную.  

     По характеру восприятия человеком можно выделить различные органолептические 
формы информации: визуально (зрительную), аудиоинформацию (звуковую), тактильную, 
обонятельную, а также комбинированные формы, например аудиовизуальную.  

     По форме представления различают знаковую информацию, имеющую в 
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определенной степени абстрактную форму, и аналоговую, образную. Знаковая информация 
выражается в цифровой, буквенной и кодированной форме. 

     Используемая в управлении информация по источникам может быть подразделена 
на внешнюю и внутреннюю.  

     Следующей классификацией является классификация информации по видам 
источников. Выделим три источника, из которых информация может поступать к лицу, 
принимающего решение либо в решающую систему. 

     Первым является исследовательская деятельность и в более широком смысле 
деятельность, основная на активном поиске информации, как во внешней среде, так и в 
среде, сохраняющей полученный опыт, например в долговременной памяти 
компьютеризованной информационной системы. 

    Вторым источником информации является канал обратной связи, по которому 
поступает информация о результатах предшествующих решений. В этом случае человек или 
орган, принимающий решение, не выполняя специальных исследовательских или поисковых 
операций, получает информацию при совместной реализации управленческого и 
производственного процессов. Например, он узнает, выполнен квартальный план работ. Эта 
информация может влиять на ого дальнейшие решения. 

      Определение третьего источника информации требует некоторых дополнительных 
пояснений. 

Основными составляющими информационной системы являются: 
 - контингент высококвалифицированных работников, к которому необходимо отнести 

инженерно-технический и обслуживающий персонал, руководителей и менеджеров всех без 
исключения звеньев и уровней управления; 

 - информационные ресурсы — информация, которая используется в управленческой 
деятельности. Особое место занимает информация, которая применяется для работы средств 
вычислительной техники (математическое обеспечение, алгоритмические языки, машинные 
программы и т. д.); 

 - материальные ресурсы (носители информации, технические сбора, средства 
хранения, передачи, обработки информации; 

 - каналы циркулирования информации. 
     Таким образом,  в условиях рыночной конкуренции только умение общаться с 

людьми дает возможность постоянно поддерживать высокий темп производства и 
обеспечивать нескончаемый   высококачественной продукции.  
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Предпринимательский риск- ничто иное как риск, возникающий во всех сферах 

предпринимательской деятельности, которые связаны с производством продукции, работ, 
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услуг и товаров, их реализацией; товарно-денежными и всевозможными финансовыми 
операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических и инновационных 
проектов. С риском предпринимательские фирмы постоянно сталкиваются при решении как 
текущих, так и долгосрочных задач. 

Существует сложная классификации предпринимательских рисков заключающаяся в 
их многообразии. Существуют определенные виды рисков, действию которых подвержены 
все без исключения предпринимательские организации. Классификация 
предпринимательских рисков более подробно представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Классификация предпринимательских рисков 
 
Качественная оценка риска может быть произведена посредством определения 

соответствующей области или зоны риска. В зависимости от величины потерь 
устанавливаются: 

- безрисковая зона; 
- зона допустимого риска; 
- зона критического риска; 
- зона катастрофического риска [1]. 
Схема зон риска приведена на рис.2. 

 
Рисунок 2. Схема зон риска 
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Безрисковая зона - область, в которой ожидаются нулевые потери или отрицательные 
(превышение прибыли). 

Зона допустимого риска - область, в которой данный вид предпринимательской 
деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери менее 
ожидаемой прибыли. 

Зона критического риска - область, в которой возможность потерь превышает величину 
ожидаемой прибыли. 

Зона катастрофического риска - область, в которой потери превосходят критический 
уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию 
предпринимателя.Наиболее полное представление о риске дает графическое изображение 
зависимости вероятности потерь от их уровня[1]. 

На рис.3 представлена типовая кривая распределения вероятностей возникновения 
определенного уровня потерь, называемая кривой риска. Для построения этой кривой 
используется статистический, экспертный и расчетно-аналитический методы. 

 
Рисунок 3. Типовая кривая распределения вероятности возникновения  
определенного уровня потерь 
 
На рис.3 приняты следующие обозначения: 
Р - вероятность возникновения уровня потерь; 
Рр - полная вероятность потерь; 
Рд - вероятность допустимого риска; 
Ркр - вероятность критического риска; 
Ркт - вероятность катастрофического риска; 

 ПР - величина возможных потерь. 
Управление предпринимательскими рисками очень сложный процесс, включающий в 

себя стратегию и тактику риск-менеджмента. Стратегия управления – это выработка 
направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном 
прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный 
набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками 
базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на 
обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых 
организацией рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику. Тактика 
управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в 
конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не 
противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в 
данной ситуации методов и приемов управления. 

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения 
использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска[2].  

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками: 
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• Анализ риска (выявление и оценка). 
• Контроль риска (мониторинг). 
• Минимизация риска (нивелирование). 
Определение (идентификация) и оценка риска составляют понятие «анализ риска». 

Анализ риска заключается в выявлении факторов, увеличивающих или уменьшающих 
конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций. Оценка 
риска есть не что иное, как измерение степени/уровня риска качественно-количественными 
методами. Величина бизнес-риска – это стоимостная оценка подверженности риску, которая 
может выражаться как максимальная сумма, которую можно потерять в результате 
изменения того или иного фактора риска за определенный период времени. Определив риск 
как угрозу того, что компания понесет потери, размер которых является показателем уровня 
рискованности «предстоящей операции», можно сделать вывод о вероятностной сути этого 
понятия[3]. 

Степень риска оценивается двумя основными методами – качественным и 
количественным. Рассмотрим их более подробно на рис.4. 

 
Рисунок 4. Схема анализа риска 
 
Следует заметить, что наряду с этим существует совокупность методов управления 

рисками, подробнее на рис. 5. 

 
Рисунок 5. Методы управления риском 
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Подводя итоги стоит сказать, что во всех видах деятельности приходится иметь дела с 
использованием и обращением материальных, трудовых, финансовых, информационных 
(интеллектуальных) ресурсов, так что риск связан с угрозой полной или частичной потери 
этих ресурсов. В итоге предпринимательский риск характеризуется как опасность 
потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по 
сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном 
виде предпринимательской деятельности. Иначе говоря, риск есть угроза того, что 
предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных 
прогнозом, программой его действий, либо получит доходы ниже тех, на которые он 
рассчитывал. При установлении предпринимательского риска надо различать понятия 
“расход”, “убытки”, “потери”. Любая предпринимательская деятельность неизбежно связана 
с расходами, тогда как убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, 
просчетах и представляют дополнительные расходы сверх намеченных. В отечественной, 
экономической науке по существу отсутствуют общепризнанные теоретические положения о 
предпринимательском риске, фактически не разработаны методы оценки риска 
применительно к тем или иным производственным ситуациям и видам предпринимательской 
деятельности, отсутствуют рекомендации о путях и способах уменьшения и предотвращения 
риска. Определенный интерес представляет сравнительное рассмотрение классической и 
неоклассической теории предпринимательского риска и их экономического приложения[2].  
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басқару» мамандығы бойынша 2 курс магистранты 
Ғылыми жетекшісі – Д.А. Сейтхожина 

 
Тарихи мөлшердегі болар-болмас уақыт ішінде тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның 

бұрынғы одақтас республикадан тәуелсіз, нарықтық экономикалы дербес мемлекетке айналу 
барысында едәуір жұмыс атқарылды. 

Ел басшысы мемлекет пен қоғамның әрі қарай өркендеуіне бағыт берді,мемлекеттік 
менеджмент реформаларының жүзеге асырылуына аса көңіл бөлуде. 

Өткізіліп отырған реформалар саяси ахуалдың нақты жолдарын қарастырады, 
ағымдағы жағдаяттардың міндеттері мен үміттерін ескере отырып,басқару 

құрылымының нұсқаларын анықтайды. 
2011 жылдың 6 қаңтарында Мемлекет басшысы мемлекеттік оргаандардың бақылау-

қадағалау қызметінің бірыңғай құқықтық базасының жүзеге асырылуына бағытталған. 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» заңына 

қол қойды. Барлық мемлекеттік органдар үшін бақылаудың бірыңғай принциптері мен 
жүргізілу тәртібі тағайындалды. 

Заң мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау әрекеттерін жүзеге асыру барысында 

mailto:saruzenov.gabit@mail.ru
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ортақ бағытталуы үшін бірыңғай құқықтық  негіздердің жүзеге асырылуын қарастырады. 
Оның ішінде құқықтық бағытталудың кейбір салаларын ескере отырып,бақылау мен 
қадағалауды жүзеге асырудағы ерекшеліктерде,заңды салалық актілерде болуын негіздейді. 

Жалпы, заң әрекеттері жоғарғы қадағалаудың қылмыстық істің сотқа дейінгі әрекетін 
прокуратура,бақылау мен қадағалаудың іске асуында,оперативті іздеу 
әрекетінде,инвестициялар,инвестициялық преференциялардың,келісім шартқа отырудың 
шарттарының қадағалануындағы салаларға бөлінбейді. 

Заң сонымен қатар бақылау мен қадағалаудың түрлері,принциптері мен 
міндеттерін,тексерілудегі субъектінің тексеру түрі мен өткізілу сұрақтары,ұйымдастырылу 
тәртіптерін қарастырған. Заң тексерілуші субъектінің жоспарлы тексерілуіне сәйкес 
жоғарғы,орта немесе маңызды емес топтардың тексерілулерінің жүйелілігін анықтайды. Заң 
бақылау мен қадағалау жүргізудегі субъектілерді тексеруде мемлекеттік органдардың заңды 
тұлғаларының құқықтары мен мінддеттерін қарастырады. Сонымен қатар мемлекет басшысы 
«ҚР мемлекеттік бақылау мен қадағалау туралы» заңына сәйкес ҚР заңды актілерінің 
болуына бағытталған « ҚР мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың кейбір заңдылықты 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңға қол қойды [1]. 

Заңдылықты актілердің қабылдануы сыртқы ортаның кез-келген өзгерісі кәсіпкерлік 
ұйымдардың,бизнес құрлымдардың ішкі ортасының өзгеруінің қуатты катализаторы болып 
табыллатын нарықтық серіктестік билік пен субъектінің серіктестік қарым-қатынасының 
дамуына ықпал жасайды. 

Қазіргі заманғы бейбіт құрылымда өзгерістердің бақылау стратегияларының меңгеру 
маңыздылығы артуда. 

Қазақстан – басқарудағы өзгерістерді үйренуде ауқымды тарихи трансформацияларды 
басынан кешірген ел.Еңбек ұжымында өзгерістерді қабылдауда толыққанды дайындығын 
жүзеге асыру үшін, басшылар ұйымдық құрылымда сондай қабылдауды және өз басқару  
әрекеттеріне өз қабілеттерін қарастыра білу керек.Мұны сезіну өз кезінде ұйымдастырылған 
дамудың концепциясының пайда болуына әкеп соқты.(Organization development). 
Ұйымдардың даму концепциясы ХХ ғасырдың 60 жылдарының ортасында пайда болды. 

Оның жылдам даму нәтижесінде жүйелі дамуда,жоспарлануда,жүзеге асырылуда және 
ұйымдардың нәтижелілігін көтеру мақсатындағы өзгерістерді қолдаудағы тәсілдер мен 
шаралар пайда болды. 

Ұйымдастырушылық даму (одан әрі қарай «ҰД») – зерттеу әрекеттерімен бірге тәртіп 
туралы қолданбалы ғылымның теориялары мен технологияларын қолдануда,өзгеріс агенті  
немесе катализатор көмегімен мәдени қағидаларды нәтижелі жүйелеу арқылы мәселелерді 
шешу мен жаңарту әрекеттерін жүзеге асырудағы ұзақ мерзімді жұмыс.Әрекеттерді зерттеу 
ҰД бойынша әрекеттердің пайдаланудағы базалық зерттеу үлгісі болып табылады. Бұл 
зерттеу тәсілі мына кезеңдерден тұрады: 

1. Мәліметтер жиынтығы құралы болып табылатын интервью,сауалнама,бақылау мен 
ішкі құжаттардың көмегімен ұйымдардың немесе оның бөлімшесінің жағдайының 
диагнозын жүргізу. 

2. Бұл мәліметтерді еңбек ұжымдарының мүшелеріне беру. 
3. Алынған мәліметтердің жүйесінде қабылданған нақты жоспардың қандай 

болатындығы туралы шешімдерді қабылдау. 
4. Әрекет жоспарларын жүзеге асыру. 
5. Мәліметтер жиынтығы тәсілдерімен осы циклдың қайталануы көмегімен әрекеттер 

жоспарларының бағалануын жүргізу [2]. 
Ұйымдардың жаңалану әрекеттерінің жүзеге асырылуы оның ішкі мәселелерінің 

шешілу әрекеттерімен байланысты. Жаңашалану – ұйымдардың өмірге қабілетті болу 
мүмкіндігі немесе қалыптасуының,жаңаша жағдайларға бейімделуінің,мәселелерді шешу, өз 
тәжірибесінен сабақ алу мүмкіндіктерін беретін бақылау арқылы қажетті өзгерістерді 
ұсыну,жасау және сақтау әрекеті. Бұған менеджменттегі қажеттілікті болдырмауды 
қамтамасыз ету және болып жатқан өзгерістер мен жаңашаландыруға жылдам бейімделу 
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болып табылатын басқару климатын құруды да жатқызуға болады. 
Ұйымдастырушылық даму жігері оңтайлы болу үшін,бірнеше жағдай шарттар қажет: 
1. Басшылық бастапқы диагностикалық шаралардың өткізілуінде қатысу керек. Қазіргі 

заманға сай «жаңашыл» басшы тәжірибеде еңбек ұжымдарында бихевиоризм жағдайының 
(тәртіп туралы ғылым) ішкі ортаның әрекеттеріне индивидтың (стимулдық) қабылдауына 
бағытталған психологияның қаншалықты қажет екендігін сезінуі тиіс. 

2. ҰД бағдарламасы бойынша жұмыс барысында кәсіби психологтарды тартуы шарт. 
Басшылар мен қызметкерлер ҰД бойынша жұмыстың жалғасуы мен қолдануында нақты 
дайындықтан өтуі тиіс. 

3. ҰД бағдарламасын іске асырып жатқан басшыларға қарағанда,жоғарғы деңгейдегі 
басшылар бұл бағдарламаны неғұрлым қолдап өздері де атсалысуы қажет. 

4. Қатысушылар ұйымдастырушылық даму дегеннің не екендігін сезінуі керек, ҰД 
жиынтықтары қаншалықты алдындағы басқару шараларына ұқсас немесе ҰД бағдарламасы 
бойынша жылдам жетістікке қалай жетуге болатынын білуі керек. 

5. Әрекеттерді зерттеу үлгісін қолдану керек: Ұйымдардың немесе бөлімшелердің 
жағдайын диагностикалау,жинақталған мәліметтерді олардың мүшелеріне өткізу,осы 
ақпарат негізінде әрекеттер жоспарын құру. 

6. ҰД жүзеге асырылуында жұмысшы топтар топ басшыларымен қатар қатысуы тиіс. 
7. ҰД-да міндетті түрде тұлғаларды басқару қызметінің қызметкерлері қатысуы тиіс.  

Олар ҰД мүмкіндіктерін пайдалануы керек, кадрлармен жұмыста нақты жөндеу жұмыстары 
қажет. 

8. ҰД әрекеттерін басқару нәтижелі жүзеге асырылуы қажет,оның нәтижесі қажетті 
бағаны алуы керек [3]. 

Тек жекелеген адамдар бірнәрсені үйренген кезде ғана ұйымдар бірнәрсе үйренуге 
қабілетті болады. Оқыған адамдарсыз ешнәрсе алға баспайды. Зерттеулер мен жұмыстар, 
компанияны басқару,кәсіпкерлік фирмалар немесе кез келген саладағы адами әрекеттер 
болса да, барлық алға тартушы күш – жеке адамдар. Әркімнің өз ақылы мен ойлау қабілеті 
бар. Егер қызметкерлер өздігінше өсуге ұмтылмаса,ешқандай ұйымдарда даму, өсу, нәтижелі 
жоғарылау болмайды. 

ҰД сәтті жүзеге асырылудағы маңызды кезең барлық қызметкерлер болып жатқан 
өзгерістерге белсенді қатысуы болып табылады,олардың ҰД барлық түрлері бойынша  
мыналарға қатыстыру: 

- диагностикалық шаралар жүргізу,онда ұйымдардың немесе бөлімшелердің жағдайы 
жөніндегі интервью,сауалнама,жиналыс,бақылау,ұйымдардың құжаттарымен басқа  
әдістермен танысу туралы ақпараттар жинақтары болуы шарт. 

- тексеру нәтижесін пайдалану бойынша шараларға диагностикалық шаралар 
нәтижесінде алынған мәліметтер,ұйым мүшелері мен әрекет жоспарларының негізіндегі 
мәліметтер жатады. 

- қызметкерлердің санатын жоғарылату мүмкіндіктері мен білім деңгейлерін 
жақсартудағы кадрларды оқыту мен қайта даярлау. Бұл шаралар техникалық және 
орындалушы сұрақтар немесе тұлғааралық және әлеуметтік мәселелерге қатысты шаралар  
болуы мүмкін; 

- ұйымдастырушылық құрылымдар немесе тапсырмалардың орындалу шаралары 
бойынша әрекеттер. Оларға іс жүзіндегі ұйымдастырушылық құрылымның жаңаруы, жұмыс 
кестесінің үлгілері және мақсат бойынша басқару тәсілдерін қолданудағы жоспарлар мен 
тәжірибе жатады. 

- топтық әрекеттердің ақыл кеңеске жүгінуі жұмысшыларға неғұрлым жағдайды дәл 
қабылдап,бағалап,оның еңбек ұжымында немесе бөлімшелерінде  өз орнымен әрекеттенуіне 
ықпал етеді. Негізгі көңіл коммуникацияға,көшбасшы ролі мен топ мүшелеріне,мәселені 
шешу, шешім қабылдауда топтық қалыптылықпен топтың дамуы, көшбасшылыққа және 
өкілеттілікке,сонымен қатар серіктестікке,бақталастыққа бағыттайды. Ең маңыздысы,қалай 
диагностикалау әрі қажетті біліктілікті дамыту,яғни осы әрекетті нәтижелі басқару; 
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- топтарды ықпалдастыру шаралары топтағы жұмыстардың нәтижелілігін жоғарылату. 
Олар міндеттеріне бағытталған сұрақтарға қатысты,мысалы,тапсырманы  орындау үшін 
біліктіліктің қажеттілігі;жұмысты орындау қабілеті;яғни топ мүшелерінің арасында немесе 
топ мүшелерімен топ көшбасшысының арасындағы қарым-қатынас пен  сапа [4]. 

Жоғарыда айтылған ҰД түрлері мемлекеттік органдардың ұжымдары үшін 
қолданылады. 

Мемлекеттік басқарудың магистральды сызығында органдар құрылымы бойынша ҰД 
елінде жүзеге асырылатын әкімшілік реформалар болып табылады. 

ҚР Үкіметінің экономикалық саясаты бағыттарының ішінде әкімшілік реформасы 
мемлекеттік басқару құрылымының өзінің қайта құрылуына бағытталған,мемлекеттік 
органдардың жұмыс нәтижелілігін көтеру,көрсетілетін қызмет түрлерін көбейту, олардың 
сапасын арттыру. 

ҚР атқарушы биліктің модернизациясы (жаңашалануы) және мемлекеттік басқару 
құрылымының әкімшілік реформасының өткізілетін шаралары мына негізгі бағыттарда  
жүзеге асады: 

- мемлекеттік органдардың құрылымдарының жүзеге асырылуы;  
- мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысының көтерілуі және олардың еңбек 

өнімділігінің  жоғарылауы; 
- мемлекеттік қызметкерлердің санының белсенділігі; 
- мемлекеттік қызмет көрсетудің жоғарғы сапаға жетуі;бюджет әрекетінде жаңа 

көзқарасты ендіру; 
- мемлекеттік әкімшіліктің басқаруының қалыптылығын,тұрақтылығын жоғарылату; 
- сыбайлас жемқорлықты төмендету; 
- мемлекеттік қызметтің имиджінің (бетпердесі) белсенділігін арттыру. 
Мемлекеттік органдар құрылымының ұйымдастырушылық даму жүйесінде анықталған 

мәселелер,атап айтсақ: 
- көпшілік және жеке қызығушылықтың бір-біріне қарама-қайшы келуі. Қоғам 

мүдделерінің шенеуніктердің мүдделеріне, бюрократизм, көзбояушылық, мансапқұмарлыққа 
ауысуы; 

- ресурстарды тиянақты пайдаланбаудың жиілігі,өз жерінде тұрғылықты халыққа 
қызмет көрсету деңгейінің өте төмендеуі. 

- мемлекеттік басқару құрылымының нәтижелік деңгейі мен қазіргі заманғы 
қазақстандық қоғамның қажеттіліктерінің арасында келіспеушіліктің орын алуы. Сонымен 
бірге тұтынушы мүддесінің аяқ асты болуы,шығыстың орын алуы,азаматтардың басқару 
органдарынан алшақтауы және сыртқы орта мен қоғам қажеттіліктерінің жылдам өзгеруіне 
жайбарақат бейімделулер де орын алуда. 

- мемлекет қаражатын үнемдеуде бюрократияның орын алуы [5]. 
ҚР мемлекеттік қызметін жаңашаландыру бағыттарының бірі болып мемлекеттік 

органдардың нәтижелілігін бағалау критерийлері мен өлшемдері болып табылады,сонмен 
қатар (министрлік пен ведомстволар деңгейінде) мемлекеттік қызметкердің еңбек 
нәтижелілігі. 

Реформа аясында орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың рейтингілік 
бағалау әрекеттері жүйелі жоспарланған. Атап айтсақ,мемлекеттік қызмет көрсету 
стандартында бақылауды қатаң сақтау мақсатында ішкі және сыртқы аудит жүйесі 
қарастырылған. Бұл үшін министрліктер, ведомстволар,биліктің барлық деңгейдегі 
орындаушы органдары халыққа қызмет көрсетуде мемлекеттік стандартты қатаң сақтауы 
тиіс. 

Бағалау құзыреттілігі мен мемлекеттік шенеуніктің жұмыс нәтижесі  әлеуметтік 
сұранымдарды,соның ішінде ҚР азаматтарының,яғни мемлекеттік қызметті тұтынушының 
мүддесін қорғайды. Қорыта айтсақ,әкімшілік реформалардың құралы – мемлекеттік 
органдардың,барлық өндіріс саласы мен мемлекеттік қызмет көрсету мәліметтерінің 
ашықтығы болып табылады. 
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Әкімшілік реформаның мақсаты мемлекеттік әкімшіліктің ішкі құрылымының 
белсенділігі мен нәтижелілігінің сәл өсімді деңгейі болып табылады. Мемлекеттік 
әкімшіліктің белсенділігі мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысының көбеюіне ықпал ете 
алады. 

Әкімшілік реформаның жүзеге асырылуында ең ерекше көңіл мемлекеттік 
қызметкерлердің еңбек төленімінің жүйеленуін қарастырады. Кадрларды бағалау қажеттігі 
әрдайым анық байқалады. Нәтижелі аймақтық мемлекеттік қызметкердің орталық билік 
органдарында тәжірибеден өтуі,ал шетелде білім алған мамандардың аймақтарда 
тәжірибеден өтуі қажет. 

Мемлекеттік секторларда нарықтық құрылымдар неғұрлым белсенді орын алып, жүзеге 
асырылуы қажет. Олар: бәсекеге қабілеттілік,шарттық жүйе,тендер,жүйелілік, маркетинг т.б. 
Сонымен қатар менеджменттің нәтижелілігі қалыпты жағдайға айналуы тиіс. Сапаны 
бақылауда жұмысты бағалау рейтингісі,тактикалық және бағдарланған басқару 
қажеттіліктерін енгізу қажет. 

Мемлекеттік органдардың жаңашалану құрылымдары сапаны жақсарту мен 
көрсетілетін қызметтің салаларын кеңейту ғана емес,сонымен қатар отандастар алдында 
мемлекеттік қызметкердің жауапкершілігінің артуы болып табылады. Мемлекеттік 
шенеуніктер мен халық арасында қарым-қатынастың өзгеруі жаңа мәдени басқару түрін, 
яғни мемлекеттік мекемелердің ішкі ортасында жүзеге асырылатын мемлекеттік қызмет 
көрсету мәдениетін қажет етеді. 

Ұйымдастырушылық даму ішкі мәдениеттің жүзеге асырылуын негіздейді. 
Мемлекеттік органдардың әлеуметтік құрылымының мәдениетпен байланысы – бұл тәртіп 
қалыптылығы, мемлекеттік қызметкердің сезімі, қатынасы, құндылығы. Мұндай мәдениет 
барлық қызметкерлер мен басшылардың күнделікті өзара ықпалдасуына септігін тигізеді. 
Барлық нарық субъектілері мәдениеттілікпен анықталады,оларды түрлі өлшемдермен 
анықтауға,ажыратуға болады, мысалы, басқару стилі, адамдармен қарым-қатынасы, 
тұтынушыға көңіл бөлуі,сапаны ойлауы,жаңашылдыққа көңіл бөлуі, т.б. 

Мемлекеттік органдарда басқару мәдениетінің және ҰД ның жоғарылауы нәтижесінде 
қоғам жеңіп шығады: халық үшін мемлекеттік қызмет көрсетудің жаңа мүмкіндіктері пайда 
болады (орындаушының таңдауы,қызмет көрсетудің жаңа түрлері және т.б), мемлекеттік 
қызметкерлер көрсетіліп отырған қызметтің сапасын арттыруда қосымша құндылықтарға ие 
болады. 

Мемлекеттік қызмет реформасының күтілетін нәтижесі халық арасында мемлекеттік 
қызмет беделі,мемлекеттік органдардың нәтижелі жұмысы,сандық және кәсіби қатынастағы 
мемлекеттік органдардың кадрлар құрамының тұрақтылығын қамтамасыз ету,мемлекеттік 
қызметкерлер арасында сыбайластық және де басқа қылмыстық әрекеттерді болдырмауы 
болып табылады. 
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Одним из основных приоритетов экономики нашей страны является ее индустриально-
инновационное развитие, которое отражено в «Стратегии индустриально- инновационного 
развития Республики Казахстан на 2003-2015года», «Стратегии 2020», «Стратегии 2050». На 
современном этапе развития Казахстана как нового независимого государства, 
ориентирующегося на рыночные отношения, главным направлением экономических реформ 
становится выработка и реализация инвестиционной политики государства, нацеленной на 
обеспечение высоких темпов экономического роста и повышение эффективности экономики. 
В сложившихся условиях для обеспечения структурных преобразований экономики на 
основе программы действий правительства по углублению реформ и в условиях 
ограниченности внутренних источников финансирования исключительно важное значение 
приобретает привлечение иностранного капитала в экономику республики. Казахстан 
обладает огромным потенциалом для привлечения иностранных инвестиции и 
предпринимает меры для улучшения инвестиционного климата в Казахстане. [1,2] 

Когда мы говорим об экономическом росте того или иного государства, то под ним, то 
есть под экономическим ростом, понимаем стабильное увеличение внутреннего валового 
продукта. Рост ВВП в нашем государстве в течение ряда последних лет показывает 
определенную экономическую стабильность в стране и несмотря на мировой финансовый 
кризис, Казахстан завершил 2009 год с положительными результатами и как следствие – 
благоприятный инвестиционный климат (график 1). [3] 

С исторических времен Казахстан занимает важное позицию в торговом пространстве 
между Россией, Китаем, Индией и Европой, здесь пересекались торговые артерии Великого 
Шелкового пути.  Три страны из пятерки BRICS (Россия, Китай, Индия) находятся в 
непосредственной близости от Казахстана, обеспечивая доступ к рынку в более чем в 
полмиллиарда человек. 

mailto:as9_94@mail.ru
mailto:zhunussova.azh@ya.ru
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График 1

Показатель ВВП Республики Казахстан 
на 2003-2014 гг.

 
С 2010 года Казахстан наряду с Россией и Белоруссией стал членом Таможенного 

союза, образовав Единое Экономическое пространство в 2012 году с общим рынком в 170 
млн человек. В ближайших планах Казахстана вступление во Всемирную Торговую 
Организацию. Кроме этого, Казахстан проводит активную работу с Организацией 
Всемирного Экономического сотрудничества и развития по улучшению инвестиционного 
климата страны.  

Приоритетным направлением в развитии торгового потенциала страны является 
интеграция в международную транспортную инфраструктуру. Казахстан является 
региональным транспортно-логистическим хабом. Здесь проходят 4 Евроазиатских 
коридоров, соединяющих Азиатско- Тихоокеанский регион с Ближним и Средним Востоком 
и Европой. Трансконтинентальный автодорожный коридор Западня Европа –Западный 
Китай – стратегический проект нового поколения, с момента запуска которого время 
нахождения груза в пути сократится до 10 дней. [4] 

Земля Казахстана обладает огромным потенциалом, занимая шестое место в мире по 
запасам природных ресурсов. Казахстан лидирует по запасам урана, хромовых руд, свинца, 
молибдена и железной руды.  

Благодаря реализуемой политике и четко выбранному курсу развития Казахстан вошел 
в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Экономика Казахстана показывает 
стабильный и прогнозируемый рост (график 1). 

Отличительной чертой Казахстана является его внутриполитическая стабильность. 
Масштабы международных мероприятия, проводимых в Казахстане, указывают на 
укрепление имиджа страны как политически стабильного партнера на мировой карте. Ярким 
подтверждением этому является выбор столице Казахстана в качестве места проведения 
международной выставки ЭКСПО 2017. Согласно международному рейтингу «Ведения 
бизнеса-2014» Казахстан вошел в число первых пятидесяти стран мира по легкости ведения 
бизнеса, заняв 22 второе место по защите инвесторов и 18 место по налогообложениям. Ведь 
Казахстан обладает самым привлекательным налоговым режимом среди стран СНГ и 
Восточной Европы: ставка корпоративного подоходного налога составляет 20 %, налога на 
добавленную стоимость 12 % (график 2). [3] 
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Быстрые темпы развития государства удается поддерживать благодаря инновационным 

реформам в системе образования. Ежегодно в стране выпускаются тысячи 
высококвалифицированных специалистов. Согласно рейтингу Всемирного Экономического 
форума, по показателю эффективности рынка труда Казахстан занимает 15 место и 148 
стран.  

За всю истории независимости было привлечено более 200 млрд долларов США в виде 
инвестиции. Почти половина только за последние 4 года. В то время, когда во всем мире 
сокращается общее количество инвестиции, в Казахстане отмечен их рост на 9 %. 

За период с 2005 года по 2013 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в 
экономику страны составил более 170 млрд. долларов США достигнув в 2012 году 
рекордного показателя 28,8 млрд. долларов США (график 3). [3] По итогам 2012года 
Казахстан вошел в двадцатку стран лидеров по объемам привлеченных прямых иностранных 
инвестиций в мире.  

Основными инвесторами, вкладывающими свои капитал в экономику нашей страны с 
2005 года стали Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Россия и Великобритания. Рост 
инвестиции за последние годы показал добывающий сектор, 70 % всех капиталовложении 
приходится на эту отрасль.  

Также наиболее привлекательные отрасли для инвесторов- геологоразведка, 
машиностроение и горная металлургия. Как заявляют в Комитете по инвестициям в 
Министерстве по индустрии и новой технологии политическая стабильность Казахстана - 
ключевой фактор в привлечении инвестиционных средств.  
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Все это является результатом масштабной программы индустриализации, 

стартовавший в 2010 году. Ее цель это диверсификация экономики и отход от сырьевой 
направленности. В рамках программы определены приоритетные отрасли экономики страны 
(химическая, фармацевтическая, биотехнологии, АПК, машиностроение), в которых 
инвестору предоставляются существенные инвестиционные преференции в виде 
таможенных, налоговых и прочих льгот. К примеру в производстве молочной продукции 
размер земельной и имущественной налогов равен 0%, также предоставляются 
промышленный льготы в виде возмещения затрат на приобретение земли, зданий и 
сооружений, электричества и газа. В результате с момента начала реализации программы 
запущено более 500 заводов, создано более 60000 постоянных рабочих мест. 

Создание специальных экономических зон, региональных точек роста с особыми 
условиями для инвестиции входит в программу инновационного развития Казахстана. На 
сегодняшний день, в стране функционируют 10 специальных экономических зон СЭЗ 
(таблица 1).  

 
 Таблица 1 - Специальные экономические зоны. 

№ СЭЗ Отрасль промышленности 
1 СЭЗ «Астана – Новый город», 

Астана 
Легкая промышленность, машиностроение, 
строительная индустрия и фармацевтика 

2 СЭЗ «Национальный 
индустриальный 
нефтехимический технопарк», 
Атырау 

Нефтехимическая промышленность 

3 СЭЗ «Морпорт Актау», Актау Транспортная логистика, химическая и 
металлургическая промышленность 

4 СЭЗ «Парк инновационных 
технологии», Алматы 

IT инновации и приборостроение 

5 СЭЗ «Онтустик», Шымкент Текстильная промышленность 
6 СЭЗ «Бурабай», Астана Туризм 
7 СЭЗ «Павлодар», Павлодар Химическая и нефтехимическая 

промышленность 
8 СЭЗ «Сарыарка», Караганда Металлургия и машиностроение. 
9 СЭЗ «Хоргос – Восточные Логистика 
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ворота», Алматы 
10 СЭЗ «Химический парк Тараз», 

Тараз 
Химическая промышленность 

 
Все зоны работают по специальной налоговой программе, где корпоративный 

подоходный налог, имущественный налог, НДС по потребляемым в СЭЗ товарам, земельный 
налог составляют 0 %. Участникам СЭЗ бесплатно предоставляется земельный участок на 
срок до 10 лет. [5] 

Единым окном по работе с инвесторами является KAZNEX INVEST, который 
оказывает полный комплекс услуг сервисной поддержки. АО «KAZNEX INVEST» 
содействует в поиске потенциальных инвесторов, проводит презентацию инвестиционного 
климата Республики Казахстан, предоставляет консультационные услуги и аналитическую 
информацию потенциальным инвесторам, а также содействует в получении государственной 
поддержки. Сегодня в республике работает более 6000 компании с участием иностранного 
капитала. [6] 

Казахстан это страна невероятных перспектив и открытий. И сегодня в Казахстане 
делаются все возможные меры и условия, чтобы иностранным инвесторам было удобно 
работать, так как иностранные инвестиции – это в первую очередь развитие и экономический 
рост. 

Так, для улучшения инвестиционного климата и обеспечения прямого диалога между 
правительством страны и иностранными инвесторами создан Совет иностранных инвесторов 
при Президенте РК.  

Для оперативного решения вопросов иностранных инвесторов и защиты их прав 
функционирует Инвестиционный омбудсмен.  

Для упрощения работы инвесторов в Казахстане было создано электронное 
правительство, единая система, объединяющая все государственный органы, которые 
позволяют получать услуги в режиме онлайн. Для улучшения инвестиционного климата 
количество разрешительных документов за последние годы сокращены почти на треть.  

Казахстан это место, где стабильная социально-политическая обстановка, выгодное 
геополитическое положение и богатые земельные ресурсы. На сегодняшний день, 
улучшаются показатели защиты акционеров, совершенствуется налоговое законодательство. 
Результатом этих усилий является улучшение позиции страны в рейтинге Easy of doing 
business. За последние пять лет рейтинг Казахстана вырос в более чем на 30 позиции.   

Для еще большего стимулирования притока иностранных инвестиций и финансового 
контроля за их использованием необходимо совершенствовать действенность механизма 
государственного регулирования процесса привлечения внешней помощи, включающего 
организационную структуру управления иностранными инвестициями и широкий арсенал 
правовых и экономических средств, используемых специалистами этой структуры; 
совершенствовать систему страхования и перестрахования рисков; налаживать качественное 
и своевременное информационное обеспечение иностранных инвесторов; осуществлять 
целый ряд других мер, но главное – инвестиционная политика Республики Казахстан должна 
быть гибкой, прагматичной и соответствующей происходящим внутренним и внешним 
экономическим реалиям. 
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Общеизвестно, что в настоящее время конкурентоспособность предприятия и любой 

страны, в целом, определяется инновационной составляющей экономики страны, и далее эта 
зависимость будет только усиливаться.  В Казахстане Глава государства в стратегических 
документах, таких как, «Стратегия 2020», «ГП ФИИР», «Стратегия 2050» объявил 
инновацию важнейшим приоритетом развития и предает данному вопросу большое 
внимание и значение. 

Как известно, в 2000 годы Казахстан начал проводить инновационную политику, за 
этот период была создана необходимая нормативно-правовая база, начала формироваться 
Национальная инновационная система и ее элементы, начали появляться первые 
специалисты.   

НИС представляет собой систему взаимосвязанных институтов для создания, хранения, 
переда-чи знаний и технологий, обладающую внутренней структурой, установленной 
государством для воз-действия на инновационный процесс [1]. Также НИС можно 
определить как совокупность взаимосвя-занных организаций (структур), занятых 
производством и коммерческой реализацией научных зна-ний и технологий в пределах 
национальных границ. В то же время НИС — это комплекс институтов правового, 
финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и 
имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности 
[2]. 

Обобщая приведенные определения, можно сказать, что НИС представляет собой 
институциональ-ную основу инновационного развития национальной экономики, в рамках 
которой создаются необходи-мые условия для эффективной научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в стране. 

Прошедшие годы были периодом активного изучения передового мирового опыта, 
периодом пилотных проектов. В 2009 году, после того как глава государства объявил о 
разработке и реализации программы ФИИР до 2015 года в Казахстане произошло 
переосмысление вопросов, связанных с развитием инновации. Новая идеология легла в 
основу программы по индустриализации, и здесь суть новой идеологии это два направления: 
первое это развитие науки, второе – развитие инновации. В последующие годы, с момента 
запуска программы в стране произошел серьезный рост инновационной активности. Так, в 
стране была создана необходимая инфраструктура поддержки инновации, были созданы 
такие институты развития, как НИФ, НАТР, Фонд науки, венчурные фонды, региональный 
технопарки, офисы коммерциализации, отраслевые конструкторские бюро, международные 
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центы трансфертных технологии. Но, начнем все по порядку!  
Так, в 2003 году постановлением Правительства Республики Казахстан «О создании 

акционерного общества «Национальный инновационный фонд» было создана АО 
«Национальный инновационный фонд» (АО «НИФ») со стопроцентным участием 
государства в уставном капитале. 

Суть политики НИФ было обеспечение стабильного развития новых технологий в 
Казахстане, финансирование инновационных проектов, следовательно, повышение 
конкурентоспособности, как, в целом, страны, так и отдельных предприятии в сфере 
инновации.Специалисты Фонда ведут постоянный поиск инновационных идей, 
способствующих развитию не сырьевого сектора экономики Казахстана. Фонд осуществляет 
финансирование инновационных проектов (ИП) путем долевого неконтрольного участия. 
Одной из важнейших составляющих при отборе инновационных проектов, подаваемых на 
рассмотрение в Фонд, являлось их инновационность и коммерциализуемость. [3] 

На базе НИФ государством серьезно пересматривалось его деятельность, 
просматривались недостатки в работе, посмотрено успешный опыт и на сегодняшний день 
на базе него создано Акционерное общество «Национальное агентство по технологическому 
развитию» (АО «НАТР»). Оно уже больше не как инновационный фонд, оно больше, как 
оператор инновационной программы от государства, который управляет всей 
инфраструктурой и координирует помощь от государства в развитии инновации в 
предпринимательстве.  

Агентство создано для содействия в обеспечении координации процессов 
инновационного развития и предоставления мер государственной поддержки. Компетенция и 
полномочия Агентства прописаны в Законе «О государственной поддержке индустриально-
инновационной деятельности» от 9 января 2012 года. 

Единственным акционером Общества является АО "Национальный управляющий 
холдинг "Байтерек". 

Основные направления деятельности Агентства: 
-  Информационно-аналитическая поддержка инновационных процессов 
-  Развитие системы коммерциализации 
-  Развитие эффективной инновационной инфраструктуры 
-  Администрирование сервисных инструментов поддержки инноваций 
-  Инвестиционная поддержка инновационных проектов 
-  Популяризация инновационной деятельности. 
В рамках инвестиционной деятельности Агентство осуществляет финансирование в 

инновационные проекты и создание венчурных фондов.АО «Национальный инновационный 
фонд» стал первым казахстанским Фондом, который призван участвовать в создании 
венчурных инвестиционных институтов с казахстанским и зарубежным капиталом, 
вкладывающих средства в технологический инновационный бизнес.  

С 2004 года осуществляется прямое финансирование инновационных проектов и 
создание венчурных фондов согласно приоритетам технологического развития. АО «НАТР» 
является партнером 4-х отечественных венчурных фондов Казахстана, созданных совместно 
с местными инвесторами на принципах государственно-частного партнерства: АО «АИФРИ 
«Венчурный фонд «Сентрас», АО «АИФРИ «Венчурный фонд «DeltaTechnologyFund», АО 
«Фонд Высоких технологий «Арекет» и АО «Logycomperspectiveinnovations». 

С участием АО «НАТР» в Казахстане созданы и успешно-функционируют 8 
региональных технопарков.(таблица 1). 

Региональные технопарки в Республике Казахстан начали создаваться в 2004 году во 
исполнение Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2003-2015 годы и Программы по развитию национальной инновационной системы 
Республики Казахстан на 2005-2015 годы. [] 

 
Таблица 1. Региональные технопарки в Республике Казахстан [4] 
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Технопарки Отраслевые конструкторские 

бюро 
Трансферт технологии 

1 2 3 
ТОО «Технопарк 
Алгоритм», г. Уральск.  

«КБ транспортного 
машиностроения»,  
г. Астана 

Корейско-Казахстанский 
центр технологического 
сотрудничества 

ТОО «Технопарк 
«Сары-Арка», г. 
Караганда  

«КБ горно-металлургического 
оборудования»,  
г. Усть-Каменогорск 

Казахстанско-
Французский центр 
трансферта технологий 

АО «Технопарк 
КазНТУ им. К.И. 
Сатпаева»,  
г. Алматы 

«КБ нефтегазового 
оборудования»,  
г. Петропаволск 

Казахстанская сеть 
трансферта технологий 

ТОО «Алматинский 
региональный 
технопарк», г. Алматы.  

«КБ сельскохозяйственного 
машиностроения», г. Астана 

Казахстанско-
Американский центр по 
технологическому 
сотрудничеству 

ТОО «Региональный 
технопарк г. Астаны»,  
г. Астана 

 Казахстанско-
Норвежский центр 
технологического 
сотрудничества 

ТОО «Региональный 
технопарк в Южно-
Казахстанской 
области», г. Шымкент.  

  

ТОО «Восточно-
Казахстанский 
региональный 
технопарк «Алтай»,  
г. Усть-Каменогорск. 

  

ТОО «Технопарк 
Алатау», г. Астана 

  

 
В период с 2004 по 2009 годы включительно, технопарками были проработаны 240 

проектов.В настоящее время общая заполняемость площадей технопарков -87,3%, в т.ч. доля 
инновационных компаний – более 50%. 

Также при участии АО «НАТР» были созданы 4 отраслевых конструкторских бюро в 
трех регионах нашей страны. (таблица 2).Основные результаты ОКБ по состоянию на 2014 г. 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные результаты ОКБ, 2014 год. [5] 

Наименование 
ОКБ 

Кол-во КТД Кол-во опытных 
образцов изделий 

Освоено 
произ-во 
продукции 
предприятия
ми 

Объем 
реализации 
освоенной 
продукции, 
тыс. тенге 

Разра
б-ный 

Приоб- 
ный 

Испыт- 
ных 

Сертифиц- 
ных 

«КБ 
транспортного 
машиностроения
», 

123 57 7 10 6 6 070 400 

«КБ горно- 107 11 117 13 48 25 073 
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металлургическо
го 
оборудования» 
«КБ 
нефтегазового 
оборудования» 

296 2 139 111 131 89 540 

«КБ сельхоз-ого 
машиностроения
» 

34 2 8 5 12 5 032 

Итого 560 72 168 139 197 6 190 045 
 
В настоящее время действуют 5 международных центров трансферта технологии 

(таблица 1), основной задачей, которых является налаживание сотрудничества между 
компаниями и научно-исследовательскими учреждениями двух стран, инвесторов, 
партнеров, координация совместных инновационных проектов, организация и реализация 
совместных программ по подготовке и развитию персонала в рамках создания и управления 
инновациями.Всего через международные центры сотрудничества были реализованы 29 
проектов (В сфере биотехнологии, ИКТ, энергоэффективности). 

В 2010 году Фонд начал работу по созданию и развитию системы коммерциализации 
технологий. Коммерциализация определяется как «процесс, связанный с практическим 
использованием результатов научных исследований и разработок с целью вывода на рынок 
новых или улучшенных продуктов, услуг или процессов с получением коммерческого 
эффекта».В 2013 году АО «НАТР» в рамках соответствующей бюджетной программы 
поддерживает развитие 21 офиса коммерциализации в ведущих ВУЗах и НИИ республики. 
Офисы являются связующим звеном между наукой  и бизнесом с целью продвижения 
результатов научно-технической деятельности на рынок. Офисы будут отбирать 
перспективные разработки отечественных ученых и содействовать их дальнейшей 
коммерциализации.Одним из важных шагов в развитии инновационного 
предпринимательства стало обеспечение финансовой поддержки инновационных проектов. 
Впервые с 2010 года началось предоставление инновационных грантов по 4 позициям. 
(таблица 3).  

 
Таблица 3. Виды предоставляемых инвестиционных грантов [4] 
 

 Виды грантов Размер, млн. 
тенге 

Периоды, месяц 

 П
ре

дп
ри

ят
ия

, 
по

вы
ш

аю
щ

ие
 

св
ою

 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

 
  

Повышение квалификации ИТР ≤ 2 ≤ 3 
Привлечение иностранных специалистов ≤ 9 ≤ 12 
Привлечение консалтинговых компаний ≤ 30 ≤ 18 
Внедрение управленческих технологий ≤ 15 ≤ 1 
Промышленные исследования ≤ 30 ≤ 20 
Приобретение технологий ≤ 150 ≤ 36 

И
нв

ес
то

ры
, 

у 
ко

то
ры

х 
ес

ть
 

ид
еи

 
и 

ра
зр

аб
от

ки
. Поддержка start-up проектов ≤ 50 ≤ 36 

Патентование за рубежом ≤ 6,25 ≤ 36 
Коммерциализаияехнологий ≤ 30 ≤ 30 

 
Эффективность и популярность грантов подтвердилось двукратным увеличением 
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количества заявителей, а также тем, что на 7,5 млдр тенге выделенных средств бюджета в 
2011 году поступило заявок на сумму более 60 млдр тенге. (таблица 4). 

 
Таблица 4. Кол-во заявителей на поучение инновационного гранта, 2010-2014 гг. 

Год Заявки Отклоне
но 

Одобрено На сумму, 
тыс.тг. 

2010 344 307 37 1 691 750 
2011 679 550 129 7 133 901 
2012 41 - - - 
2013 186 142 44 822 900 
2014 279 241 38 641 117 
Итого 1152 918 248 10 289 668 

 
В ходе реализации программы инновационных грантов грантополучателями уплачено 

668,7 млн. тенге налогов, выпущено продукции на 30 млдр. Тенге, получено 83 
инновационных патентов, зарегистрировано 4 товарных знака и подано 28 заявок на 
получение охранных документов.  

Современное производство немыслимо без нововведении. Потребность в 
нововведениях удовлетворяет инновационное предпринимательство — процесс создания и 
коммерческого использования новшеств, нововведений в технике, экономике, организации, 
управлении.  

Продвигая новые технологии мы совершенствуем мир. Мир от которого зависит наша 
жизнь, жизнь в настоящем и в будущем. 21 век - век креативной экономики, ее ключевые 
инструменты наукоемкие технологии, а главный критерии инновации коммерческий успех и  
практическая применимость.  

В завершений, путь нашей страны и небольшой опыт учит нас, что невозможно 
построить неизменяемую форму правления развитием инновации, она должна все время 
приспосабливаться к меняющемуся миру и темпам конкуренции в нем, но можно и 
целесообразно задать принципы функционирования стабильной системы, который будет 
поддерживать научные исследования, инновации, способствовать эффективному внедрению 
лучших технологии в Казахстане. Именно, поэтому по поручению главы государства 
правительством был разработан план инновационного развития до 2030 года, также была 
разработана «Стратегия развития АО «НАТР» на 2014-2023гг». Надеемся, они зададут новые 
ориентиры для инновационного развития предпринимательства и экономики Казахстана. 
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АУТСОРСИНГ 
 

Сейіт Данагүл Сүйіндікқызы 
astana_375@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-ң МЖБ-23 тобының студенті. 
Ғылыми жетекшісі- аға оқытушы Б.Т.Онаева 

 
   Әрбір мекеме ең аз шығындармен өзінің қызметінің нәтижелігін арттыруға  

ұмтылады. Бірақ, қазіргі уақытта экономикалық ой және ғылыми-техникалық прогресс 
орындарында тұрмайды, ал әр мекеменің алдында өз жұмыстарын жақсы атқару және жаңа 
идеялар мен технологиялардың соңынан үлгіру қажеттілігі туып отыр.  

   «Жақсы істегің келсе-өзің істе». Бүгінгі таңда бұл тақырыптың маңыздылығы өзекті 
емес. Қазіргі  кезде  әр салада көптеген елеулі инновациялық  өзгерістер болып жатыр. 
Менеджментте де осындай өзгерістер бар. Мысалы, аутстаффинг және 
аутсоринг.Аутсорсингке келетін болсақ, оның пайда болуымен, жаңа технологиялар мен 
жоба басшылығынан бастап үйді жиыстыруге дейінгі кез келген жұмысты шеттегі 
мекемелерге бере салуға мүмкіндік бар. Бөгде еңбек ресурстарын пайдалану мекеме үшін ең 
аз уақыт пен қаражат шығындарымен өте тиімді. Бірақ, қайран қаларлық жайт, өздерінің 
нарықта көп таралғанына және кең ауқымда қолданылатындықтарына қарамастан , 
«аутсаффинг» және «аутсорсинг» ұғымдарының өзі адамдарға таныс емес, немесе олардың 
мағыналарымен түсінбестік болады: оларды «қызметкерлерді ұсыну» деген бір мағынаға 
біріктіреді. Бірақ бұл олай емес. Әуелі олардың мағынасына тоқталайық. 

   Аутстаффинг- (ағылш. out — «сыртында» + ағылш. staff — «штат») -қызметкерлер 
бір мекемеге жалданып, бірақ іс жүзінде басқа мекемеге «уақытша пайдаланылуға» берілетін 
жұмысқа орналастыру нысаны.  

   Аутсо́рсинг -(ағылш. outsourcing: (outer-source-using) сыртқы деректі/қор/ресурсты 
қолдану) — организацияның, келісімнің негізінде, белгілі бір бизнес-процестерді немесе 
өндірістің функцияларды анықталған салаға мамандырылған басқа компанияның қызмет етуі 
үшін беруі. 

Бұлар отандық нарықта едәуір жаңа қызметтер саналғанына қарамастан, әйгілі болып  
үлгерді. Оған бірнеше себептер бар.Аутстаффинг және аутсорсинг  қызметтердің өз 
тұтынушыларына ұсынатын негізгі артықшылықтары:  

 Бейінді емес атқарымдардан бас тарту мүмкіндігі; 
 HR-қызметке жүктеменің азаюы; 
 Қызметкерлерді ұстау шығындарын қысқаруы; 
 Салықтарды оңтайландыру; 
 Тәуекелдіктердің азаюы; 
 Жауапкершілікті табыстау; 
 Штаттан тыс қосымша жұмыс орындарын құруға мүмкіндік алуы; 
 Ұйымдық құрылымды оңтайландыру; 
 Штатты қызметкерлердің санын қысқарту, яғни еңбек даулары мен 

еруілдерінің алдын алу, еңбек инспекциясымен болатын жанжалдардың болмауы. 
 Компанияның басты іскерлік белсенділігінің бағыттары мен негізгі бизнеске 

толығымен көңілді шоғырландыруға мүмкіндік береді; 
  Осылардан, олардың артықшылығы мен пайдасы айқын көрініп тұр.  
   Енді осындай идея, неге ЕҰУ –ке аутсорсинг және аутстаффинг қызметтердің 

провайдері (аутсорсер немесе аутстаффер) болмасқа? 3-4 курс және бітіруші студенттер үшін 
аутсорсинг және аутстаффинг өте тиімді болар еді. Аутстаффинг- бұл да ресми жұмысқа 
орналастыру болып саналады, тек жұмыс беруші рөлін мұнда, қызметтерді «жалға» беретін, 
компания-провайдер атқарады, бідің жағдайда ЕҰУ. Қызметкерлерді  қысқа мерзімге немесе 
ұзақ мерзімге жалдайды. Біреулерге бір жерде ұзақ жұмыс істеу ұнайды, ал кейбіреулерге 
ұзақ уақыт бойы бір жүмысты істей беру ұнамайды да, ол өзін басқа, көршілес 

mailto:astana_375@mail.ru
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мамандықтарда немесе салаларда өзін сынағысы келеді. Әсіресе ол кім болып жұмыс істегісі 
келетінмен анықталмаған  студенттер мен айтарлықтай жас адамдар. Ал аутстаффинг және 
аутсорсинг оларға өздерін әртүрлі кәсіпте байқауға мүмкіндік береді. Бұл ЕҰУ тарапынан 
студенттерге көмек ретінде және бітіріп кеткен студенттер арасында жұмыссыздықты жоюға 
өз ықпалын тигізеді. Себебі, көп компаниялар жұмысқа қабылдау кезінде жұмыс өтілін талап 
етеді, ал жаңа ғана оқуды бітірген студенттерде, әрине, жұмыс өтілі қайдан болсын?! Сол 
үшін студенттердің көбісі ақша табу үшін өз мамандығы бойынша емесжұмыс істейді 
мысалы, даяшы,сатушы және т.б.  Ал аутстаффинг және аутсорсинг кезінде студенттер 
жұмыс барысында өз-өздерін көрсетіп, сол ұйымның басшылары олардың қабілеттіліктерін 
байқап қалып, болашақта сол ұйымда қалулары әбден мүмкін.  

    Енді аутсорсинг және аутстаффинг компаниясын ашудағы басты мәселелерге 
тоқталсақ. Аутсорсинг немесе аутстаффинг компаниясын ашуға қомақты ақша қаражаты 
керек. Ең бірінші ғиматаратты немесе офисті жалға алу үшін қаражат. Ал университетке 
осындай мәселе бөгет емес, себебі университетте  кабинет табылады. Екіншіден жарнама 
үшін қаражат, бірақ бұл да кедергі емес, себебі Еуразия Ұлттық Университеті тек 
Қазақстанға ғана емес, сондай-ақ, шетелге де танымал. Атақты аты да бар тек отандық және 
шетел компанияларға өз қызметтері туралы хабарлау керек. Барлық компаниялар ЕҰУ-тің 
студенттері оладың компанияларында «уақытша» болса да, жұмыс істеп жатқанын мақтан 
тұтады, себебі әлемнің ең үздік 369-шы университеті болып саналатын ЕҰУ-де оқитын 
студенттер білімді.  

 

 
 
      Сурет1.   Аутстаффинг және аутсорсинг операцияларының жүзеге асу схемасы. 
 
   Аутсорсинг және аутстаффинг кезінде провайдер-компаниясы, яғни ЕҰУ қаламақыны 

абоненттік қызмет көрсету ретінде, келісілген жұмыс көлемі үшін, бірнеше рет алады. ЕҰУ 
тапсырыс беруші компаниядан берілген, атқарымдарға жауап береді. Мысалы,аутстаффинг 
кезінде студент, бұрынғыша тапсырыс беруші –компанияда жұмыс істеп, өз жұмысының 
сапасы үшін тапсырыс беруші –компанияның бастығының алдында жауапты, ал ЕҰУ 
провайдер-компаниясы ретінде студентті Еңбек кодексіне сәйкес заңды жұмыспен 
қамтығаны үшін жауапты.  

Елбасымыз өзінің халыққа жолдаған «Қазақстан-2050» стратегиясында  Жаңа кадр 



4669 

саясаты туралы сөз қозғағанда  аутсорсингті де айттып кетті: 
«Жаңа экономикалық саясат табыстылығының басты шарты кадрлар арқылы 

нығайтылуға тиіс. Бұл үшін біз: 
•  Басқарушылық ресурсын жетілдіруге тиіспіз әрі бұл үшін бізде резервтер бар. 
Менеждменттің жаңа құралдарын және мемлекеттік сектордағы корпоративтік 

басқарудың қағидаларын енгізу қажет. 
•  Мұнымен бір мезгілде халықаралық еңбек бөлінісінен пайдалы жағын алуымыз, атап 

айтқанда, біздің жаңа бағытымыздың бірқатар міндеттерін іске асыру 
үшін аутсорсинг бағдарламалары арқылы сыртқы кадр ресурстарын тартуымыз керек. Біз 
сонымен қатар ашық нарықтағы ең үздік шетел мамандарын тартуға және оларды елімізге 
жұмысқа шақыруға тиіспіз. 

Кең көлемді халықаралық тәжірибесі бар әрі білімді басқару кадрларды пайдалану екі 
бірдей нәтиже береді: біз өндірісіміздің менеджментін жаңғыртумен қатар, өзіміздің отандық 
кадрларымызды үйретеміз. Бұл - біз үшін жаңа тәжірибе.» 

Елбасымыздың өзінің жолдауына сәйкес  шетелдік компанияларды елімізге көптеп 
тартып, оларға жағдай жасау.  Сонымен қоса өзіміздің де болашақ кадрларымызды-
студенттерімізді үйретеміз, оларға өздерін көрсетуге мүмкіндік береміз.  Қазақстан 
нарығында жұмысын жанадан бастаған шетелдік компаниялар үшін аутсорсинг және 
аутстаффинг жергілікті заңнаманы білместіктен туындайтын тәуекелдерді төмендету 
мүмкіндігін тудырады. 

    Жаңа кадр саясаты Жаңа экономикалық саясат табыстылығының басты 
шарты кадрлар арқылы нығайтылуға тиіс. 
Жолдауда айтылған жаңа кадр саясаты мемлекеттік қызмет беделін өсіріп, еліміздің 
абыройын асыра беретіндігі сөзсіз.  

Аутстаффингтің де, аутсорингтің де, тұрақты жұмыстың да нақты әр адам үшін  өз 
кемшіліктер мен артықшылықтары бар. Жұмыс тәжірибиесі мол, жоғары дәрежелі маманды 
аустаффинг және аутсоринг онша қызықтырмайды, ал студент үшін осындай қосымша табыс 
табу-бұл тек ақша табу мүмкіндігі емес, университетте оқып жүріп тамаша мансапқа қол 
жеткізуге мүмкіндік.  
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В 2012 году Президент Республике Казахстан 14 декабря сделал послание народу 
Казахстана. В своем послании он описал Стратегию «Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства. Основной целью  в послании является формирование 
нового вида государственного управления. То есть, поставлена задача о необходимости 
создания профессионального государственного аппарата, внедрение метода по отбору кадров 
на государственную службу,  прошедших профессиональную подготовку.[1]  Чтобы 
осуществить эти задачи, необходимы кадры способные эффективно выполнять 
управленческие функции, профессионалы способные взять на себя роль лидера и 
обладающие лидерскими качествами. 

Одним из главных задач в современном мире, быстро меняющимся  как в 
политическом, экономическом так и социальном отношении для любого государства,  
является создание быстро реагирующего на внешние факторы структуры управления. 

Поэтому для создания эффективной  модели государственного управления требуется 
всестороннее изучение. В последнее время при рассмотрении государственного управления 
и способов управления обращение внимания на его эффективность  является актуальным. В 
теории государственного управления  достижение эффективности управления  определенно  
отношением между достижениями и   затратами на него. 

Лидерство является важнейшим фактором в эффективной управленческой службе.  В 
науке «лидерство» рассмотрено в двух аспектах, как «Политическое лидерство» и 
«Лидерство в организации». Несмотря на то что у обоих  есть сходство в области управлении 
есть различия в содержании. Политическое лидерство  в науке связывают отношением 
между народами (нациями) и государством. Основное отличие политического лидерства: нет 
прямой связи между лидером  и его последователями. Отношение между ними в обществе 
осуществляются с помощью средств массовой информации и бюрократическими 
инструментами. 

 В данное время в Казахстане проведено большое количество  исследований 
большенство из них направленно на изучение политического лидерства. Эту тенденцию в 
науке можно объяснить с получением независимости в Республике Казахстан, созданием 
гражданского общества и ибрание демократическим путем первого президента. Лидерство в 
управлении мало встречаются в  научно исследовательских работах.  

«Лидер» (с анлийского языка «leader») и «лидерство» (с анлийского языка «leadership») 
вышло от корня слов «lead» («дорога», «направление»). В давние времена английские моряки 
использовали значение этого слова , как «ship») то есть корабль, указывающий направление.  
Поэтому люди указывающие направление называли «лидерами»[2.] 

Несмотря на то что, начиная с XX века и до сегодняшнего дня в научно-
исследовательских работах нет единого понятия о лидерстве. В Оксфордском словаре 
значение слова «лидер» появился приблизительно в XIII веке. А понятие «лидерство» не 
применялось вплоть до начала XIX. Р. Стокдил описал использование термина «лидерство» с 
1800 года. Одним из первых Ч. Кули  в 1902 году  описал  «лидерство как центр групповой 
тенденции» Ученные изучавшие лидерство давали разные толкования понятию лидерства. 
Например: Дж. Терри «лидерство» - влияние на определенную группу людей  для 
достижения определенной цели. Р. Танненбаум, И. Вешлер а также Ф. Массарик считают что  
лидерство позволяет  с помощью  коммуникативных тенденций достичь   цели направленный 
на межличностные отношения. Таким образом, Р.Стокдил систематизировал  понятие 
«лидерство». В 1974 году в своей книге « О понятии лидерства», он структурировал все 
возможные значения и идеи насчет них. 

В 1971 году Б.Д. Брагин  в своём труде « Руководство и Лидерство» показал различия 
между этими двумя понятиями. 

 
Таблица 1 – Сравнение лидерства и руководства 
 

Возникающие вопросы Лидерство Руководство 
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Что рассматривает? Взаимоотношение в группе Официальное отношение в 
группе 

В каких случаях 
замечаются? 

В микрогруппах В макрогруппах 

Как возникают? В стихийном порядке Выбираются или назначаются 
Как зависят от настроения 

в группе? 
Зависит от  настроения в 

группе, неустойчиво 
Устойчивое 

Как используют санкции? Неизвестно  Используются по 
установленным заранее 
правилам 

Основа власти  Личностное влияние Официальный статус 
Характер принятия 

решения 
Прямой  Скрытый 

 
Степень влияния Малые группы Широкое влияние 

(социальное) 
Примечание-составлено из данных [3] 
           
          Позднее приведенное Б.Д. Брагиным сравнение официально было утверждено и 

впоследствии стало объектом дискуссий. Лидерство может быть как официальным так и не 
официальным. Сравнивая эти понятия нужно понять что, только их сочетание приведет к 
эффективному управлению. Для достижения такого рода эффективного управления, 
необходимо власть, установленная групповой нормой (официальное лидерство), так и 
обеспечения доверия и поддержки (неофициальное лидерство). Если с официальное 
лидерство дается вместе с должностью управляющего, то неофициальное лидерство 
необходимо заработать, вдохновляя людей. 

         Развитие лидерства в секторе государственного управления не редкое явление, так 
почему же эта проблема настолько актуальна? Это связано с тем чтобы обеспечить решение 
социальных и экономических проблем, улучшенное качество государственной службы, 
изменение кадровой политики, внедрение инновационных и профессиональных методов в 
систему управления, прозрачность в государственном аппарате. 

      Нынешние лидеры вынуждены принимать решения, отталкиваясь от неизвестности 
и неустойчивости внешней среды. Поэтому требования к их управленческим способностям 
соответственно увеличиваются. 

 
          Немногие способны решать разнообразные проблемы и выполнять свои обязанности в 
сложных ситуациях. Наоборот как показывает зарубежный опыт, они проходят специальные 
тренинги, в ходе которых они улучшают свои навыки и получают необходимые знания. 
Необходимость улучшения системы управления, поиск методов и доказательство 
эффективности повышает интерес специалистов. Рассмотрение зарубежного опыта очень 
важно для внедрения их в систему управления Казахстана.  

 Главы государств развитых стран приняли документы о компетенции лидерства. 
Например: Бельгия, Германия, Ирландия, Италия, Польша, США и Канада. 

С середины 80-го года XX века США  начали внедрять основные понятия "Новый 
государственный менеджмент", государство США начали развивать компетенцию и 
особенности лидерства. "Модель компетенции лидерства" был официально принят в 1984 
году. Основная цель данной модели является обновление государственной системы и 
повышение эффективности. Для подготовки этой системы было проведен опрос между 20 
тысяч лидеров, таким образом выявилось основных 27навыков. Эти данные, во-первых, 
помогли создать систему выбора кадров. Основные 5 навыков данной системы показаны на 
таблице ниже : 

 
Таблица 2- Основа компетенции лидерства в государственном секторе США 
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№ Компетенция Характер Деловые навыки 

1 Управление 
изменениями 

Способность проводить  
изменения для общих целей 
группы. 

• Новаторство 
• приспособленность 
• Понимание внешней среды 
• Стратегическое мышление 
• Устойчивость 
• Постоянное обучение 
• Заинтересованность 

2 Управление 
персоналом 

Способность управлять людьми 
для общих целей группы. 
Решать споры 

• Развитие персонала 
• Сбор команды 
• Управление конфликтами 
• Понимания культурных аспектов 

3 Достижение цели Достигать общих целей и 
оправдывать надежды. В 
соответствии со знаниями 
правильно оценивая ситуацию 
прийти к правильному 
решению. 

• Ответственность 
• Способность решать проблемы 
• Храбрость 

4 Управление 
ресурсами 

Уметь управлять 
человеческими, денежными и 
информационными ресурсами. 

Управление капиталом 
Управление современной техникой 
управление человеческими капитал 

5 Создание союза Установить хорошие 
отношения с ведомствами, 
международными 
организациями, федеральными 
агентствами. 

Связываться письменно 
Связываться вербально 
Устанавливать связь 
понимание политических факторов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Использование модели компетенции лидерства в США [4] 
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Рисунок 2 - Использование модели компетенции лидерства в Великобритании [5] 
 
Республика Казахстан находится на современном этапе процесса создания нового типа 

управленческих кадров в системе государственного управления, что ставит новые 
требования к качеству их подготовки и профессиональному потенциалу. Правительство для 
развития тенденции лидерства и его осуществления, создает все  необходимые меры для 
создания правовой и нормативной базы.  
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Халықаралық деңгейді қамтыған қаржылық-экономикалық дағдарыстың өршіп, 

отандық нарықтағы экономикалық ахуалды нашарлатқаны барлығымызға мәлім. Осы 
келеңсіз жағдай жалпы елдегі өндіріс орындары мен кәсіпорындарының қызмет атқаруына 
кері ықпалын тигізіп, әсіресе шағын және орта бизнес саласы өндірісі аясында қаржылық 
тапшылықтар, дер кезінде төлемдерді жүргізе алмау, әріптестермен есеп айырыса алмау, 
несие пайызын уақытылы төлей алмау сияқты мәселелер туындады. Осы мәселелер 
шаруашылық субъектілердің өнеркәсіптік, оның ішінде, тауарлық, бағалық, өнімдерін 
өткізумен байланысты жалпы маркетингтік саясатты жаңартуды, қазіргі заманғы 
тұтынушылар талаптарына сай жандандыруды, инновациялық тәсілдемелерді қолдануды 
талап етуде.  

Тұтынушылардың көңілінен шығатын, олардың талаптарын орындау, бүгінгі күнгі 
талапқа сай өндіріс ошақтарын қалыптастыру осы заманғы өнеркәсіптік саясатты әзірлеуді 
қажет етеді. Жалпы қандай мекеме болмасын өздерінің тұтынушылық нарықтары 
қажеттіліктерін ең алдымен ескеру арқылы, оларды толығымен қанағаттандыру арқылы 
халықаралық нарықтарға шығуға ұмтылады.   

Нарықтық экономика жағдайында қызмет атқару, кәсіпорынның ұйымдастырушылық – 
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құқықтық формаларының алуан түрлілігінің болуымен байланысты бола отырып, саудалық 
үрдістердің технологиялары мен ұйымдастыруда жаңа енгізілімдерге, жеке белсенділіктер 
мен кәсіпкерлікті жетілдіруге қажеттіліктерді айқындайды.  

Қазіргі заманғы экономикада нарық талаптарына сай қызмет атқаруды көздеген 
шаруашылық субъектілері үшін соңғы тұтынушының  қажеттілігін қанағаттандыратын 
тауарды (өнімді, қызметті) олардың көңілдерінен шығатындай өндіріп, ұсыну 
маңыздылықты атқаруда. Өткір бәсекелестік жағдайда тұтынушылық тауарлардың 
(қызметтердің) тұтынушы талабын орындай отырып, нарықта лайықты үлесті қамтуы кез 
келген нарық субъектілерінің кәсіпкерлік қызметін жандандыратыны сөзсіз. Осы 
аталғандарға байланысты тұтынушылық тауарды (қызметті) ұсынушы кәсіпорындардың 
өнеркәсіптік, өндірістік және т.б. саясаттарының қазіргі заманғы талаптарға сай болғаны 
маңызды.  

Дүниежүзілік сауда ұйымының және де бәсекеге қабілетті мемлекеттер қатарынан сап 
түзеуді күтіп жүрген біздің мемлекет үшін, тұтынушылық  тауарларды (қызметтерді) 
өндіруші отандық кәсіпорындардың халықаралық талаптарға, стандарттарға сай қызмет 
атқаруы елеулі түрде маңызды ролді атқаратыны сөзсіз.  Сондықтан да, тұтынушымен 
тікелей тауар ұсыну арқылы қарым-қатынасқа түсуші шаруашылық субъектілерінің 
өнеркәсіптік саясатынан бастап, ең соңғы тұтынушыға өз өнімін, бұйымын өткізу саясатына 
дейін оң болғаны орынды саналады. 

Экономиканың дамуының қазіргі заманғы кезеңінде, экономикалық қарым-қатынастар 
мен бәсекелік ортаның қалыптасуында бөлшек және көтерме сауданы ұйымдастырудың 
қалыптасқан технологиясын жетілдіруде маңызды болып қана қоймай, сонымен қатар, 
экономика үшін тауарды жылжытудың  жаңа әдістемелерін ендіру маңыздылықты танытуда.  

Тұтынушылық тауарлар, өнімдер, бұйымдар мен қызметтерге байланысты жалпы бір 
мемлекеттегі өндіріс сипаты беріліп, сонымен бірге, сол ел турасында халықаралық 
дәрежедегі беделі мен көзқарасы қалыптасады. Мысалға, Германия мемлекеті бізге 
авомобиль өндірісі мен техникалық сипаттағы бұйымдар өндірісімен сипатталады, ал 
Жапония мемлекеті электроника,  машина жасау өндірісі салаларында, АҚШ энергетика, 
мұнай, ірі корпорациялармен сипатталатын  көріністе.  

Алғашқыда өз нарықтарының тұтынушылары мүддесі мен қажеттіліктері үшін тауар не 
қызмет өндіріген кәсіпорынның болашақтық табыстылығы мен дамушылығы олардың осы 
бастапқы кезеңдегі факторлық сипаттағы қызметтеріне байланысты. Яғни, тұтынушылар 
нарығында ұсынған өнімдерінің сапасы, икемді бағасы мен нарықта жылжыту саясаты 
жоғарғы деңгейде бағалананып, тұтынушылар тарапынан оң көзқарасқа ие болса, әрі қарай 
ол кәсіпорын дұрыс бағыттағы өнеркәсіптік саясат жүргізсе оның басқа нарықтарда не 
ғаламдық деңгейде табысты болуына ықпал ететіні сөзсіз.  

Осы жағдайларды ескере отырып, шағын және орта бизнес кәіпорындарының қызмет 
етуіне ықпал ететін макро және микрофакторлардың әсерлерін анықтау мен оларға 
маркетингтік талдау жасау, баға беру, сонымен қатар, осы факторларды ескеру арқылы 
келешекте қызмет атқаруды талап етеді. Сыртқы жағымды факторларды тиімді қолдана 
отырып, олардың жағымсыз жақтарын болдырмау қазіргі заманғы кәсіпорындардың басты 
міндеттері болуы керек.  Нарықтық ортада қызмет атқарушы фирмалардың тауарлық, 
бағалық, өткізу және жалпы маркетингтік саясаттарын нақтылау мен анықтау арқылы 
келешектік кәсіпкерлік қызметті жандандыру қазіргі заманғы үлгіде қызмет етуші 
шаруашылықтық бірліктер үшін маңыздылықты атқаруы қажет. 

Маркетинг терминi ағылшын сөзi "market" - нарықты бiлдiредi. Баға қалыптастыру 
және жарнама саясатын енгізетiн маркетинг қызметiнiң алғашқы формасы тауарлы-ақша 
қатынастарының құрылуы мен даму барысында басталды. Егер өткенге көз салсақ, 1650 
жылдары жапондық Мицуи әулетi мүшелерiнiң бiрi Токиода әмбебап дүкенi түрiнде мекеме 
ашады. Ондағы бөлiмдер түрлi тауарлар сатуға арналған едi. Сол кезде алғашқы рет 
маркетингтiң кейбiр принциптерi пайдаланыла басталды, атап айтқанда: түрлi тауарларға 
деген сұраныc пен ұсыныс жөнiнде ақпараттарды топтау; жоғары сұранысқа ие тауарлар 
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өндiрiсiне тапсырыс қабылдау және тұтынушының тауарды қайтару құқы мен өз ақшасын 
кейiн қайтару жөнiнде кепiлдiк уақытын тағайындау [1] . 

Америка құрама штаттарында (маркетингтiң отаны болып саналады) 1930 жылдары 
жергiлiктi фермерлер өз өнiмдерiн өткiзу нарығын iздей бастады. Сөз нарықты жаулап алу 
туралы еді, яғни Market Getting. Ұзақ уақыт пайдалану барысында осы екi сөздiң бiрiгуiнен 
бiр ғана - маркетинг түсiнiгi туындады [2]. 

Маркетинг- өте күрделi және көп қырлы құбылыс. Маркетингтiң жүздеген анықтамасы 
белгiлi. Оның кейбiреулерi маркетингтiк және басқа да ұйымдармен ресми қабылданып, он 
шақты жылдар бойы пайдаланылды. 

Кейбiр анықтамалар ғылым тарихында авторлардың оларды нақтылау не өзгерту 
әрекетi ретiнде сақталып қалды. Олар әр түрлi терминологияны қолданады, бiрақ мағынасы 
бiр ғана тұжырымға тiреледi. 

Маркетингтiң қазiргi мағынасын толық және дәл айқындайтын анықтаманы Ф.Котлер 
бердi: "Маркетинг – жоспарлау, баға қалыптастыру, сату, тауарды жеткізу және қызмет 
көрсетуді қамтамасыз ететін, өзара байланысты, белгілі бір нақты тұтынушылары бар 
кәсіпорындардың әртүрлі қызмет түрлерінің біртұтас жүйесі". 

Сонымен, маркетингте ең бастысы - оның мақсатты бағытталуы мен кешендiлiгi, яғни 
бұл технологиялық процеске осы қызметтiң барлық жеке элементтерiнiң бiрiгуi, сонда 
маркетингтiң өзi кейбiр құраушыларға бөлiнуi мүмкiн. Мынадай тезис бар: маркетинг 
тұтынушылардан басталып, тұтынушылармен аяқталады. Оны сызба түрiнде көрсетейiк. 

Маркетинг кәсiпорынның барлық қызметiн бойлап өтедi. Келтiрiлген сызбада 
маркетинг процесiнiң көп қырлылығы көрiнедi. 

Маркетингтiң даму деңгейi жоғары мемлекеттерде оны тиiмдi пайдалану мына 
факторларды қамтамасыз етедi: маркетинг инфрақұрылымының даму қарқынының 
жоғарылығы, яғни кәсiпорынның маркетингтiк қызметiмен байланысты барлық сұрақпен 
айналысатын әр түрлi жеке-дара кәсiпкерлiк құрылымдарды құру; маркетингтiк 
бағдарламаларды дамыту үшiн инвестициялардың мөлшерiн тұрақты ұлғайту; маркетинг 
құралын техникалық жетiлдiру; маркетингтi құрайтын әр түрлi құралдарды қолдану, атап 
айтқанда: кәсiпкерлiк мәдениет, маркетинг мәдениетi, маркетинг сапасы. 

Маркетинг сапасы дегенiмiз ақпараттық, мiнез-құлықтық, философиялық 
аспектiлердiң, iс-әрекет принципi аспектiсiнiң, саралаудың, ұйымдастырушылық және 
әлеуметтiк аспектiлердiң жиынтығын көрсетедi. 

Ақпараттық аспект – нарықты зерттеуге бағытталуды қарастырады, нарықты оның 
маңыздылық негiзiнде қалыптастырады, маркетингтiк мiнез-құлықтың тактикасы мен 
стратегиясын жасағанда тек қана жүргiзiлген маркетингтiк зерттеудiң нәтижесiн ғана 
қолданады. 

Мiнез-құлықтық аспект фирманың бейнесi мен оның өнiмiне тұрақты қамқорлық 
жасаумен, оның өнiмiн сенiммен қабылдауға бағытталынады (рационалды қабылдау емес). 
Iс-әрекет принципiнiң аспектiсi – маркетингтiң жеке-дара функцияларын бiр жақты 
қолданудың орнына оның кешендi, жүйелi түрiн қолдануды бiлдiредi. Саралау аспектiсi – 
нарықтың ұялық саясатына негiзделген, клиенттердiң мiнез-құлықтық стереотиптерiн 
тұтынушылардың топтарына әсер ету үшiн басқару факторы ретiнде қолданады [3]. 

Ұйымдастырушылық аспектiсi – орталықсыздандырылуды және басқарудың 
икемдiлiгiн қарастырады. 

Әлеуметтiк аспектiсі – фирманың қызметiн тұтынушылардың денсаулығы мен 
қоршаған ортаны қорғауға бағытталған, яғни сәйкестелiнген қауiпсiздiк шаралармен 
қамтамасыз ету. 

Болашақта маркетингтiң келесi бағыттары дамуы мүмкiн: жоғарғы маркетинг, 
мультимаркетинг, турбомаркетинг, таргетинг, дараланған маркетинг. 

Жоғарғы маркетинг. Оның маңызы кешендi ұсынысты жасауға күш-жiгердi 
шоғырландыру, яғни тұтынушының жай бiр ғана қажеттiлiгiн қанағаттандыру ғана емес, бiр 
уақытта бiрнеше проблемаларын шешуге мүмкiндiк тудыратын кешендi ұсынысты 
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шоғырландыруға бағытталады. 
Мультимаркетинг. Тауар жылжытудың көп  арналылығын қарастырады. 
Турбомаркетинг. Турбомаркетингтiң мәнi – жаңа тауарды жасауға кететiн уақытты 

қысқарту, яғни, анықталған сұранысқа жауап беретiн реакция. 
Таргетинг – тармақсатты маркетингтiк бағдарламаға өту, өндiрушiнiң өткiзу 

мiндеттерiн iске асырғанда нарықтық ортаның белгiлерiне маркетингтiк кешеннiң көмегiмен 
шұғыл жауап беруге  мүмкiндiктi қарастыру. 

Дараланған маркетинг - нарықты дәл, егжей-тегжейлi сегменттелген тар шеңбердегi 
адамдардың тiптi нақты адамның қажеттiлiгiн  қанағаттандыруға бағытталынған қызмет. 

Маркетингтің қазіргі заманғы қағидасы ұзақ даму жолынын өтті. Кәсіпорынның 
нарықтық қызметін басқару философиясының ерекшелігіне байланысты маркетингті 
басқарудың әртүрлі қағидаларын бөліп қарастыруға болады: 

1. Өндірісті жетілдіру қағидасы (өндірістік бағдарланған) – сатушылар қолданатын ең 
ескі қағидалардың бірі. Фирманың пайымдауынша тұтынушылар кең таралған және бағасы 
жағынан тиімді тауарларды сатып алуға дайын. Сондықтан менеджмент өндірісті 
жетілдіруге, өндірістің көлемін арттыруға бар күшін салады. Г.Форд стратегиясы бойынша 
«Өндірістің максималды көлемі – бағаның төмендеуі», яғни өндірістің жоғары көлеміне жету 
мен технологияны жетілдіру өнімнің бағасының азаюына алып келеді.  

2. Тауарды жетілдіру қағидасы (тауарлық бағдарланған) – оның пайымдауынша 
тұтынушылар сапасы жағынан жоғары, эксплуатациялық қасиеттері жағынан күшті 
тауарларға сұраным білдіреді. Кәсіпорын бар күшін тауарды жетілдіруге жұмсайды. 

3. Сатуға бағдарланған қағидасы – фирманың пайымдауынша сату кезеңiнiң пайда 
болуы, яғни сатуды өсiрудi қамтамасыз ету үшiн жоғары сапалы  сұранысқа ие тауарлар 
өндiруге негiзделу. 

Бұл кезеңнiң негiзгi методологиялық тұрғыдағы басты жетiстiгi ретінде қағидалық 
процестердiң, маркетингтiк құрылымның пайда болуын, сонымен қатар нарықты зерттеудiң 
кешендi тәсiлдерiнiң дамуын айтуға болады. Бұл кезеңде халықаралық маркетинг (ғаламдық 
маркетинг) қалыптаса бастады. Ол халықаралық сауда белсендiлiгiнiң артуымен, туризм 
және әр түрлi мемлекеттердiң арасында ынтымақтастық түрлерiнiң дамуымен 80-шi 
жылдары кең тарай бастады. 

4. Маркетинг қағидасы - Маркетинг теориясы осы уақытта маркетингтiк қызметтi 
ұйымдастыруда жүйелi көзқарас пайдалану жолымен  қалыптаса бастады. Маркетингтi 
жүйелi талдау терминдерi екi аспектiде қарастырылды: өндiрушiлер мен тұтынушылардың 
арасындағы байланысты қамтамасыз ететiн кәсiпорынның iшкi басқаруының кiшi жүйесi 
ретiнде – микромаркетинг және соңғы тұтынушылардың сұранысын қамтамасыз ету 
мақсатында нарықты басқару арқылы іске асырылатын қоғам iшiндегi үлкен жүйе ретiнде – 
макромаркетинг.  

5. Әлеуметтiк – жауапкершілікті маркетинг қағидасы - маркетинг қызметiнiң саласын 
анағұрлым кеңейту. Оның мән-мағынасы тек нарық қана болып қоймай, сонымен қатар 
қоғамдық-саяси қызметтер де енедi. Әлеуметтiк маркетингтiң мақсаты – қандай да бiр 
әлеуметтiк ой-пiкiрдi күшейтуге бағытталған бағдарламаларды жасау, iске асыру және 
бақылау, мiнез-құлықты машықтау мен тәрбиелеудiң мөлшерiн анықтау т.б. 

Маркетингті жіктеу белгілері: қолдану деңгейі; іске асыратын функциялар сипаты; 
тұтынушылар; іске асыру шекарасы; қолдану саласы; сұраным жағдайы. Қолдану саласы мен 
объектісі бойынша маркетингтің мына түрлері бар [4]: 

1) Ішкі маркетинг – мемлекеттің ұлттық нарығында тауарлар мен қызметтерді өткізу 
сұрақтарымен байланысты. 

2) Экспорттық маркетинг – жаңа шетелдік нарықтарды қамту үшін кәсіпорынмен 
жасалынатын маркетингтік іс-әрекеттер. 

3) Импорттық маркетинг – ішкі нарыққа жоғары мәртебелі тауарларды сатып алуда 
жасалынатын маркетингтік іс-әрекеттер жиынтығы. 

4) Халықаралық маркетинг – бұл мемлекеттен тыс фирма орналасқан елде тауарлар 
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мен қызметтер маркетингі. 
5) Тауарлар мен қызметтер маркетингі – тұтынушыларға көрсетілетін қызметтер мен 

сатылатын тауарларды жік-жігімен зерттеу болып табылады. 
6) Коммерциялық емес қызмет саласындағы  маркетинг – нақты кәсіпорын немесе 

жеке тұлғаға жағымды қоғамдық көзқарасты қалыптастыру міндеттерімен байланысты. 
7) Тікелей салымдар маркетингі – шетелдік немесе отандық салымдарды тиімді 

ұйымдастыру сұрақтарымен байланысты. 
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Мотивация работников государственных органов является одним из сложных аспектов 

управления. 
Во многом это объясняется тем, что в основе административной системы лежит 

неэффективная политика управления человеческими ресурсами, которая не способствует 
мотивации сотрудников государственной службы.  

Исходя из того, что ожидаемым результатом мотивации должен стать вклад в развитие 
организации, прежде всего, необходимо развить в сотрудников чувство лояльности. 
Например, в Румынии с этой целью были использованы следующие формы мотивации 
государственных служащих: 

− расчет симулятивной заработной платы; 
− повышение или продвижение по службе; 
− мотивация на основе системы показателей. 
Чтобы система заработной платы, используемая в государственных 

учреждениях, была максимально справедлива и гарантировала высокий уровень 
мотивации, необходимо сопутствующее выполнение двух целей: 

− создание привлекательности рабочего места; 
− вознаграждение за образцовое выполнение должностных обязанностей. 
Разнообразие административных форм управления способствует применению, 

наряду с денежными вознаграждениями, присуждаемыми сотрудникам на основе 
проделанных работ, других форм поощрений с мотивирующим характером, таким 
как: повышение зарплат, специальных премий, ежегодных премий и т.д. 

Конечно же, рассматривая другие случаи повышения эффективности и 
результативности труда работников государственных органов, можно прийти к 
выводу, что повышение заработной платы является не единственным методом. 
Существуют и другие факторы, например: 

mailto:genesisiii@mail.ru
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− перспектива продвижения; 
− условия труда; 
− привлекательность и престижность работы;  
− независимость и ответственность в принятии решений; 
− отношения с непосредственным руководителем и коллегами; 
− стабильность [1]. 
В целях стимулирования деятельности работников государственных органов 

необходимо пересмотреть систему их оценки: показатели оценки эффективности 
деятельности.  

Таблица 1. Виды показателей результативности деятельности работников 
государственных органов 

 

Тип показателя 
результативнос

ти 
Описание Примеры 

Показатели 
входящих 
ресурсов 
(Input measures) 

Показатели, характеризующие 
затраты на осуществление 
определенной деятельности и 
(или) набор требований к 
профессиональным и личным 
навыкам государственного 
служащего 

• Объем финансовых средств, 
выделенных на реализацию программы 
• Наличие сертификатов, оценивающих 
знание иностранного языка 
• Затраты на командировки 

Показатели 
процессов 
(Process 
measures) 

Показатели, характеризующие 
сроки и нормативы выполнения 
определенной деятельности  

• Средняя продолжительность 
согласования одного проекта 
нормативного правового акта/документа 
• Количество дней отклонения от 
графика проведения проверок 
• Среднее время ожидания потребителя 
услуги в очереди 

Показатели 
непосредственн
ых результатов 
(Output 
measures) 

Показатели, характеризующие 
объем проделанной работы 
(оказанных услуг) 

• Процент рассмотренных жалоб 
• Число активных проектов на текущую 
дату 
• Доля проектов документов, 
оформленных с нарушением 
установленных требований 

Показатели 
конечных 
эффектов 
(Outcome 
measures) 

Показатели, характеризующие 
степень достижения целей и 
задач органов власти и (или) 
изменение в состоянии целевой 
группы потребителей услуг 

• Число погибших в автокатастрофах на 
дорогах, прошедших инспекцию не более 
года назад 
• Сокращение числа совершенных 
преступлений на 10 тыс. жителей 
• Доля инвалидов, прошедших 
программы социальной реабилитации 

Показатели 
влияния (Impact 
measures) 

Показатели, характеризующие 
эффект воздействия 
государственного служащего 
на управляемую подсистему 
или определенную целевую 
группу 

• Сумма средств, сэкономленных при 
внедрении предложения 
• Число граждан, удовлетворенных 
качеством и своевременностью оказания 
услуги 
• Процент принятых поправок в 
законопроект 

*Составлено автором на основании данных указанного источника [2]. 
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Более чем десятилетний опыт таких стран, как США, Великобритания, Австралия и 
Новая Зеландия показывает, что при оценке результативности деятельности 
государственных гражданских служащих различным группам вышеприведенных 
показателей необходимо придавать разную значимость. Например, показателей 
непосредственных результатов (outputs) государственным служащим проще достичь, чем 
показателей конечных эффектов (outcomes), поэтому значимость последних должна быть 
большей. Таким образом, это поможет развить в сотрудниках чувство лояльности, а также 
позволит создать наиболее справедливую систему вознаграждения [3]. 

Политика оплаты труда должна быть построена таким образом, чтобы избежать любых 
форм давления, которые могут привести к снижению эффективности труда государственных 
служащих или государственного учреждения в целом. 

Это подтверждает первостепенную необходимость в установлении организационно-
правовой структуры регулирования системы заработной платы. Политика заработной платы 
представляет собой совокупность решений, касающихся выполнения основных обязательств 
государственного учреждения, установленных руководством. Разработка адекватной и 
справедливой политики заработной платы является одним из наиболее сложных процессов, 
и, как следствие, является одним из способов стимулирования деятельности 
государственных служащих. 

Система вознаграждений также играет особую роль в мотивации сотрудников 
государственных органов. Вознаграждения могут быть прямыми и косвенными. 

Прямые вознаграждения – это все материальные выплаты, связанные с деятельностью 
сотрудников: повышение заработной платы, поощрения за образцовое выполнение 
обязанностей и т.д. Косвенные вознаграждения не связаны с основной деятельностью и 
включают в себя: отпускные, больничные пособия, пособия по безработице, пенсии и т.д. 

В условиях конкуренции, человек не должен быть «ослеплен» сиюминутной выгодной. 
Он должен быть озабочен получением чувства удовлетворения от проделанной работы, а 
этого можно достичь лишь тогда, когда человек полностью проникся смыслом своей 
деятельности. Поэтому чувство лояльности наиболее важно в мотивации. 

Этот процесс можно проиллюстрировать следующим выражением: мотивы, стимулы – 
поведение – последствия – переосмысление. 

Человек находится в постоянном процессе самоанализа и оценки окружающей 
действительности. Мотивы и стимулы определяют его поведение и действия. 

Можно констатировать, что мотивация приводит к удовлетворению, но и 
удовлетворение также подразумевает под собой персональную мотивацию. 

Персональная мотивация зависит от воли сотрудников и отражает их собственные 
навыки, не нуждающиеся в мотивации извне. Она может быть выражена в трех основных 
формах: производительность, инновация и лояльность. 

Производительность определяется эффективностью проделанной работы. 
Инновация – другая форма выражения производительности, состоящая из новых более 

эффективных и результативных методов и подходах к выполнению поставленных работ. 
Стимулирование и поддержание инновации на высоком уровне представляют собой одну из 
основных задач государственного учреждения. Поэтому инновация требует творческого 
подхода, но также содержит реальный рискованный элемент. 

Лояльность связана с уровнем доверия и абсолютного самоотречения. Лояльность не 
только повышает производительность сотрудников, но и объясняет ее. Лояльный человек 
всегда приносит организации реальную пользу. Отсутствие лояльности говорит о том, что 
человеческие ресурсы предрасположены к минимуму усилий, а также способствует 
зарождению почвы для коррупции, не говоря уже об оттоке кадровых ресурсов. 

Лояльность должна быть взаимной: работодатель – работник, в противном случае 
может возникнуть конфликт, что приведет к массовому увольнению или реорганизации 
организации. 

В аспекте лояльности основной проблемой является политика «пришел – ушел», когда 
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руководители придерживаются мнения, что «если кто-то недостаточно хорош, я просто 
найму другого». Этот факт ставит под сомнение качество набора и отбора персонала, за 
исключением тех случаев, когда сотрудник действительно не справлялся со своими 
обязанностями [4]. 

Повышение эффективности работы государственных служащих возможно при 
соблюдении следующих основных условий: 

− справедливая политика заработной платы; 
− объективная система оценок деятельности; 
− формирование персональной мотивации для каждого работника.  
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Государственная поддержка транспортной сферы и реформы в этой отрасли относятся 

к числу первостепенных задач в современных реалиях экономического развития республики. 
Состояние железнодорожного комплекса отражает уровень национальной экономики, 
создает условия для долговременных стратегических связей и сотрудничества всех 
экономических субъектов. 

Государством предпринимаются меры по развитию железнодорожного транспорта: 
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы (далее - ГПФИИР РК), Программа по развитию 
транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010-2014 годы, Стратегия 
развития «Нұрлы жол – путь в будущее», – в этих программах железнодорожному 
транспорту отводится особое место. 

Благодаря поэтапному осуществлению ГПФИИР РК, снизился уровень износа 
железнодорожного транспорта, так как был произведен закуп новых вагонных составов [1]. 
В соответствии с Программой по развитию транспортной инфраструктуры в Республике 
Казахстан на 2010-2014 годы будет произведен доступ к магистральной железнодорожной 
сети перевозчикам грузов [2]. 

В Стратегии «Нұрлы жол – путь в будущее» предусмотрено дальнейшее развитие 
транспортно-логистической системы Казахстана. В этом программном документе Глава 

http://hse.ru/data/320/668/1234/20060405_klish.doc
mailto:dilmira.t@mail.ru
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государства поставил новую задачу перед НК АО «Қазақстан темір жолы»: формирование 
единой транзитной политики по всем видам транспорта. Данное решение приведет к росту 
объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, и железная дорога, формируя 
совместно с другими видами транспорта мультимодальные перевозки, станет мощным 
транзитным коридором на направлениях Север – Юг и Восток – Запад. 

Для этого в АО «НК «Қазақстан темір жолы» создано дочернее предприятие АО «КТZ 
Eхpress», которое оказывает полный спектр транспортных услуг во всех видах сообщений. 
Компания является мультимодальным транспортно-логистическим оператором и 
интегрирует в себе железнодорожные, морские, авиа- и автоперевозки, портовую, 
аэропортовую инфраструктуру, а также сеть складов и терминалов. Завершаются 
мероприятия по созданию Объединенной транспортно-логистической компании, 
учредителями которой являются АО «НК «Қазақстан темір жолы», ОАО 
«Российские железные дороги» и ГО «Беларусская железная дорога». Объединенная 
транспортно-логистическая компания – первый совместный проект в рамках Единого 
экономического пространства. ОТЛК будет способствовать развитию транзита [3]. 

С 2008 по 2013 годы наблюдался рост доход и уровень прибыльности Акционерного 
общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (Рисунок 1) [4]. Данный 
эффект был получен в основном благодаря повышению уровня грузооборота, что в свою 
очередь покрывало расходы на пассажирские перевозки. 

Рост грузооборота и развитие транзита положительно сказывается на прибыльности 
железнодорожного транспорта Казахстана, что позволяет покрывать расходы пассажирских 
перевозок. Необходимо развивать отечественный железнодорожный комплекс и в 
направлении повышения пассажирооборота. 

В сфере пассажирских перевозок в Казахстане имеется ряд проблем: 
- значительное опережение темпов выбытия подвижного состава по сроку службы и 

техническому состоянию темпов его обновления; 
- общий уровень износа вагонов в пассажирском парке превышает 71%. Средний срок 

службы подвижного состава достиг 21,4 года (для сравнения, в России – 17 лет). При этом 28 
лет (свыше нормативного срока) используется 16% общего количества вагонов, от 20 до 27 
лет – 41%, и от 15 до 20 лет – 29%; 

- в пассажирском составе курсируют в среднем 8-10 вагонов вместо необходимых 16-20 
вагонов. Спрос на перевозки пассажиров обеспечивается только на 80%; 

- введение с 2005 года в практику субсидирования убытков перевозчиков пассажиров 
на социально значимых сообщениях было недостаточным, поэтому до сих пор продолжается 
покрытие убытков пассажирских перевозок за счет доходов магистральной сети от грузовых 
перевозок. 

 

http://www.titanbetru.com/
http://kupi-kolyasku.ru/
http://kupi-kolyasku.ru/
http://kupi-kolyasku.ru/
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Рисунок 1 – Основные финансово-экономические показатели группы компаний 
АО «НК «ҚТЖ» в 2008-2013 гг. 
 
Для того чтобы повысить пассажирооборот страны необходимо рассмотреть опыт 

зарубежных стран по поддержке развития железнодорожного транспорта. 
Общая ситуация характеризуется тем, что в Европе и США железные дороги теряют 

свою долю на транспортном рынке за исключением пригородных и высокоскоростных 
пассажирских перевозок. Финансовая ситуация на европейских железных дорогах 
продолжает ухудшаться, инвестиции недостаточны, общее положение неустойчиво. Юго-
Восточная Азия, особенно Индия и Китай, – немногие регионы, где железные дороги 
незаменимы для массовых перевозок пассажиров и грузов независимо от дальности. В 
Японии развитие скоростных пассажирских перевозок замедлилось, но их объем на короткие 
расстояния все еще растет, а диверсификация услуг железных дорог дает ощутимые 
финансовые результаты. 

В Европе реформирование железнодорожного транспорта направлено, с одной 
стороны, на изменение правового статуса железнодорожных компаний, которые ранее были 
государственными и некоммерческими, с другой – на создание коммерческих фирм для 
пассажирских и грузовых перевозок. При этом Германия, Франция, Испания и Голландия 
сохраняют единство перевозок и инфраструктуры, а Швеция и Финляндия разделили их. 

Основные положения документов ЕС (директива 91/440, документ 1893/91) сводятся к 
тому, что оздоровление экономики железных дорог возможно только при усилении их 
позиций на транспортном рынке и при создании таких условий, чтобы нерентабельные 
отрасли железнодорожного хозяйства, выполняющие социально значимые и понятные всем 
функции, получали поддержку заинтересованных сторон, в том числе государства. 

Швеция первой в Европе провела реформу железных дорог, и эта модель имеет свои 
особенности. В основу реформы положено разделение сфер инфраструктуры и эксплуатации. 
Государственные железные дороги Швеции (SJ) разделены на две компании: ведающую 
вопросами развития и содержания инфраструктуры (BV) и занимающуюся собственно 
эксплуатацией (SJ). Железные дороги остаются государственной собственностью, но 
работают на коммерческой основе. Компания BV несет ответственность за управление 
инфраструктурой и текущее содержание ее объектов, а также за реконструкцию и 
модернизацию сети за счет государственных дотаций. Это является выражением 
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ответственности государства за состояние железнодорожной инфраструктуры. 
Эксплуатационная компания SJ формально не приватизирована, но работает как 
самостоятельное предприятие с извлечением прибыли из своей деятельности. SJ имеет право 
устанавливать тарифы и определять порядок использования ресурсов. В первый после 
реформенный год финансовое положение железных дорог Швеции значительно улучшилось. 
Факт отделения региональной сети линий от основной также оценен положительно. 

Реформа железных дорог в Великобритании отличается широтой и разносторонностью. 
Она состоит не только в отделении инфраструктуры от эксплуатации, но является 
подготовительным этапом дальнейшей приватизации. В ходе реформы преследуются 
экономические цели, достижение которых связывают с улучшением позиций железных 
дорог на транспортном рынке. В 1994 году произошло полное разделение функций 
содержания инфраструктуры и эксплуатации. Все подразделения, занимавшиеся ранее 
грузовыми перевозками, приватизированы и разделены на несколько групп: перевозок 
массовых грузов маршрутными поездами, повагонными отправками и в смешанных 
сообщениях, ускоренными поездами, мелких отправок и почты. 

Для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, введен принцип свободного 
выхода на рынок транспортных услуг. Вопросами тарифообразования эти компании не 
занимаются. В пассажирских перевозках вся сеть была разделена на 25 секторов, в том числе 
семь направлений дальних сообщений, семь региональных и 11 линий прежней сети Network 
Southeast. 

В результате реформы на железных дорогах образовалась новая, довольно сложная 
структура, характеризующаяся громоздкими внутренними взаиморасчетами. 
Предполагается, что эта ситуация будет существовать лишь на переходном этапе. В то же 
время крайне медленно идет процесс приспособления к условиям нового рынка, поскольку 
еще не разработан механизм его регулирования. Все это привело к тому, что ожидавшиеся 
улучшения происходят не столь быстро, как планировалось, но, тем не менее, уже можно 
говорить и о некоторых достижениях. За счет повышения уровня комфорта увеличился 
объем пассажирских перевозок, на 30 % повышена точность соблюдения графика движения 
поездов [5]. 

Еще одним способом повышения уровня пассажирооборота является развитие 
железнодорожного туризма. С современным уровнем развития науки и техники 
железнодорожному комплексу предоставляется возможность использования туристических 
поездов. Туристические перевозки достаточно популярны за рубежом: внедрение 
высокоскоростного железнодорожного транспорта послужило мощным вызовом авиации. 

Так, например, на линиях высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) 
Токио-Осака, Париж-Лондон, Мадрид-Севилья общее время следования пассажиров из 
центра одного города в центр другого меньше общего времени следования, затрачиваемого 
пассажирами при использовании авиатранспорта. В Западной Европе железнодорожный 
транспорт наиболее популярен при проведении туристических путешествий-экскурсий. На 
его долю приходится около 30% общего объема перевозок всеми видами транспорта.  

Это объясняется умеренными тарифами и многочисленными льготами, высоким 
уровнем сервиса в пути следования, наличием высокоскоростных и сверхскоростных 
маршрутов, открытием прямого сообщения под проливом Ла-Манш, наличием единых 
согласованных систем обслуживания, а также разветвленной сетью железных дорог. 

В Европе туристские перевозки реализуются как специальными туристскими или 
экскурсионными поездами, так и рейсовыми (по графику) экспрессами. Жители Центральной 
Европы пользуются скоростными железными дорогами TEE (Trans European Express). Во 
Франции путешественники предпочитают суперскоростной поезд TGV (Train a Grande 
Vitesse). 

Для туристов и других категорий пассажиров за рубежом существуют различные 
системы льгот и скидок. 

В каждой стране существуют свои национальные тарифы, предусматривающие 
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дополнительные льготы. В Великобритании действует льготный именной билет с крупной 
скидкой на проезд без ограничения расстояния в отдельные периоды времени (система 
British Rail System). Кроме того, на английских железных дорогах можно приобрести 
проездной билет (British pass) для туристов и гостей, а также для молодежи со 
значительными скидками, действующими только для вагонов второго класса. Здесь же 
установлен самый льготный лимит перевозки багажа без дополнительной оплаты: в первом 
классе – 70 кг., во втором – 50 кг. (в других европейских странах такой лимит составляет 20-
35 кг). На железных дорогах Великобритании можно провозить бесплатно четырех детей в 
возрасте до 5 лет, а для детей в возрасте от 5 до 16 лет действует 50%-ная скидка. 

В Германии дети до 4 лет следуют бесплатно, с 4 до 11 лет – за 50%. Молодежь (от 12 
до 26 лет) получает скидку по школьным или студенческим билетам в вагоне второго класса. 
Для туристов в Германии продаются льготные билеты на 5, 10, 15 дней и один месяц. Такие 
билеты, кроме железнодорожного транспорта, действительны на некоторых автобусных и 
речных маршрутах. Туристам при реализации железнодорожных туров в крупные города 
(Лондон, Стокгольм) продаются льготные билеты на все виды городского транспорта 
(common carrier). 

Значительные льготы туристам предоставляются на железных дорогах Австрии. Здесь 
продается открытый билет, действующий 15, 30 и 60 дней, стоимостью на 20% ниже, чем с 
фиксированной датой. Указанные льготы для туристов за рубежом являются важным 
стимулом развития туризма в целом. 

Наибольшую популярность железнодорожные путешествия получили в Германии, 
Великобритании и Швейцарии. Если жители Великобритании и Швейцарии предпочитают 
путешествовать по своим странам, то немцы путешествуют по Европе, России и Америке. 
Особой популярностью здесь пользуются путешествия на паровозной тяге. 

Значительный интерес к железнодорожным туристским путешествиям проявляют на 
американском континенте. Здесь лидируют три основных маршрута: Транс-Канада, Транс-
Америка и Транс-Атлантика. 

Канадский тур включает десятисуточный переезд Ванкувер - Монреаль (через 
Виннепег и Оттаву). Железнодорожное путешествие по США из Вашингтона в Лос-
Анджелес длится 12 суток. По пути следования американский Orient-Express заходит в 
города Чарльстон, Новый Орлеан, Сан-Антонио, Эль-Пасо и др. Наконец, 
трансатлантический железнодорожный тур начинается в Манагуа и заканчивается в Южной 
Америке, в Пуэрто-Монт, проходя через Гуаякиль, Лиму и Сантъяго. 

Определенный опыт туристических перевозок имеет Россия. В настоящее время в 
России работает ряд фирм, организующих специализированные многодневные туристские 
поезда. Для перевозки туристов используются как обычные, так и специально построенные 
(или модернизированные) туристские вагоны с максимальным уровнем комфорта в пути [6]. 

Проанализировав зарубежный опыт, можно выделить следующие меры, которые 
необходимо предпринять для повышения пассажирооборота в нашей стране: 

- поддержка нерентабельных отраслей железнодорожного хозяйства (пассажирские 
перевозки и перевозки социально-значимых грузов) со стороны заинтересованных сторон, то 
есть привлечение частного сектора, проведение эффективной инвестиционной политики; 

- улучшение тарифной политики со стороны государства, возможность применения 
гибкой ценовой политики для АО «НК «КТЖ»; 

- увеличение парка пассажирских вагонов, ликвидация устаревших вагонов  
- повышение уровня комфорта в пассажирских поездах, с учетом потребностей тех или 

иных групп пассажиров не только в количестве предоставляемых мест, но и предоставлении 
услуг, обеспечивающих комфорт и условия для оперативной работы: возможность 
подключения к сети Интернет, к электрическим розеткам и т.д.; 

- развитие туристических перевозок: внедрение скоростных поездов, осуществление 
подготовки персонала, создание экскурсионно-информационной службы на маршруте 
следования. 
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В ведении Республики Беларусь в мировое экономическое сообщество, а также 

развитие рыночных отношений постепенно приводят к значительным изменениям во всех 
сферах жизнедеятельности нашей страны. Появляются новые области деятельности, 
возникает потребность в подготовке управленческого персонала, который способен 
эффективно работать в изменяющихся условиях. Важная роль здесь принадлежит 
менеджменту и менеджеру как профессиональному управляющему. 

Ведущими направлениями развития образования в Республики Беларусь сегодня 
является личностно-ориентированное обучение. То есть главной составляющей образования 
становится развитие в человеке потребности и возможности выйти за пределы изучаемого, 
способности к самореализации творческого потенциала, направленности на саморазвитие и 
самообразование в течение всей жизни. При этом система управления образованием, 
сформированная в предшествующий период развития страны, сегодня нуждается в 
совершенствовании и обновлении, так как она не может обеспечить переход 
образовательных учреждений с экстенсивного на интенсивный путь развития и 
саморазвития, осуществить замену субъект-объектных отношений в системе «руководитель-
педагог – педагог-родитель» на субъект-субъектные, составляющие основу саморазвития 
каждой личности. Учитывая актуальность и не разработанность проблемы подготовки 
менеджеров для системы образования, а также необходимостью обобщения и использования 
в процессе их обучения передового управленческого опыта и результатов исследования 
проблем менеджмента в системе образования необходимо проанализировать деятельность 
менеджера образования. 

Управление образовательной деятельностью учебного учреждения есть управление 
совместной деятельностью педагогов, других работников и учащихся. Этот процесс 
включает в себя создание необходимых условий управления, использование необходимых 
средств и методов управления и выполнение функций управления, опирающихся на законы и 
принципы управления. В образовательном менеджменте, так же как в любом, в том числе 
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предпринимательском менеджменте, действуют общие законы, принципы, методы и 
средства управления; однако главной целью образовательного менеджмента в большинстве 
учебных учреждений, как правило, является не извлечение прибыли, а само образование. 

Между менеджерами и педагогами есть много общего (прежде всего, ярко выраженная 
субъектность их воздействия на объекты влияния – подчиненных и учеников), что позволяет, 
по мнению В. П. Симонова, считать педагогов менеджерами учебно-воспитательного 
процесса. И менеджмент, и педагогика занимаются управлением. Однако в главном – в целях 
своей деятельности – менеджеры и педагоги расходятся: если цель менеджмента – 
обеспечение выполнения какой-то работы (желательно, чужими руками) с извлечением 
прибыли для себя (организации), то цель педагогической деятельности – развитие личностей 
учеников, часто без какой-либо материальной выгоды для себя. 

Одной из важнейших задач современного управления в учреждениях образования 
является рациональная организация работы учебно-вспомогательного персонала и 
профессорско-преподавательского состава, деятельность которых протекает в организации. 
Эта деятельность базируется на таких процессах, как получение информации и ее обработка: 
анализ, подготовка и принятие решений; выполнение решений; учет и контроль принятых 
решений. Интенсивность этих процессов столь велика, а потери, связанные с 
несвоевременными и некачественными решениями, столь существенны, что качественная 
организация этих процессов становится первостепенной. При этом уровень знаний и умения 
руководства в области организации документационного управления становится 
определяющим для всего учреждения образования и достигаемых им результатов. 

В обществе постоянно создается и функционирует огромное количество разнообразных 
документов. От правильной организации работы с документами зависит эффективность 
работы учреждений, предприятий, фирм. С помощью управленческой документации 
осуществляется планирование, финансирование, распорядительная деятельность аппарата 
управления, ведется бухгалтерский и кадровый учет, отчетность и т.п. Во время проведения 
внутренних и внешних аудитов проверяют именно документы, т.к. они служат основным 
доказательством фактов. 

Аналитические методы широко распространены в социуме, поэтому термин «Анализ» 
часто воспринимается как синоним исследования вообще и особенно при решении 
познавательных задач. Анализ является составной частью любого научного исследования, 
образуя, как правило, его первую стадию, когда исследователь выявляет в описании 
изучаемого объекта его строение, состав, свойства, признаки и т.п. Он используется как 
метод получения новых результатов в процессе мыслительной деятельности человека.  

В современном обществе важным средством оформления, фиксации, сохранения, 
передачи информации и обмена ею являются документы. Более 33% менеджеров к 
перспективным информационным технологиям, предназначенным для решения 
инновационных задач, относят сбор и анализ информации. Предполагая с их помощью 
«ускорить решение таких задач, как прогнозирование тенденций и выявление изменений в 
поведении и в требованиях потребителей».  

В высших учебных заведениях качество подготовки будущих специалистов неразрывно 
связано с уровнем профессорско-преподавательского состава. Из-за сложной экономической 
обстановки страны и мира, высоким требованиям к кадрам наблюдается повышение 
внимания к научно- ориентированному и практично-направленному обучению студентов. В 
связи с этим важно проанализировать контингент профессорско- преподавательского состава 
с целью выявления методов повышения сохранности квалифицированных кадров.  

Главной задачей системы высшего образования состоит в качественной 
высокопрофессиональной подготовке конкурентоспособных специалистов высшего звена. 
Одним из направлений деятельности учреждений образования по решению этой задачи 
является сохранность высококомпетентных кадров, под которым понимается контроль 
качества образования педагогов в учебных заведениях.  

Рассмотрим осуществление сохранности ППС путем анализа контингента в Витебском 
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государственном университете имени П.М. Машерова за период с 2001 г. по 2009 г. На 
основании систематизации, анализа приказов ректора университета и других архивных 
данных сформирована база данных о сохранности контингента ППС. 

При вычислениях, связанных с определением сохранности контингента, учитывались 
следующие параметры: количество ППС выбывших из университета за отчетный период; 
причины выбытия согласно Трудовому Кодексу Республики Беларусь; срок работы в ВГУ; 
возраст на момент убытия, остепенность ППС. 

Анализ динамики потерь контингента по возрасту показал, что наибольшее количество 
выбывших происходит в возрасте от 22 до 30 лет. Обобщенный показатель выглядит 
следующим образом: с 22 до 30 лет – 37.3 %; с 31 до 40 лет – 14.4 %; с 41 до 50 лет – 14.2 %; 
с 51 до 60 лет – 13.6 %; с 61 до 75 лет – 20.5 %.  

Рейтинг причин выбытия можно представить следующим образом. 
I. По собственному желанию (арт. 40 Трудового Кодекса Республики Беларусь) – 9.3 %. 
II. По согласованию сторон (арт. 37 ТК) – 27.4 % (из них 8.3 % в связи с поступлением 

в аспирантуру). 
III. В связи с окончанием срока трудового договора (п.2 арт. 35 ТК) – 52.3 %. 
IV. В связи со смертью (п. 6, арт. 44 ТК) – 5.5 %. 
V. Другие причины (по состоянию здоровья, прогул без уважительных причин) – 5.5 %. 
Рейтинг срока работы в ВГУ выбывшими ППС представлен следующим образом: срок 

работы с 1 нед. до нескольких месяцев – 8.8 %; срок работы с 1 года до 5 лет – 39.9 %; срок 
работы с 6 лет до 15 лет – 20.7 %; срок работы с 16 лет до 36 лет – 30.6 %; 

Рейтинг остепенности выбывших ППС представлен следующим образом: ассистент – 
4.1 %; преподаватель – 52.1 %; ст.преподаватель – 19 %; доцент, профессор – 24.8 %; 

Тот факт, что значительный процент выбытия составили следующие показатели:  
возраст выбывших от 22 до 30 лет, окончание срока трудового договора, преподаватель и 
срок работы в ВГУ от 1 года до 5 лет, может свидетельствовать о низкой заработной плате 
молодых специалистов, отсутствия опыта работы, неправильном выборе профессии 
педагога, а также о несовершенной  системы социально-профессиональной адаптации и 
психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности. Вместе с тем 
следует отметить, что в определенной мере уход ПП в данном возрасте является 
закономерным и естественным, поскольку в этом возрасте процесс личностно-
профессионального самоопределения еще не завершен, и молодые специалисты продолжают 
поиски своего места в жизни.  

Увеличить «срок жизни» сотрудников в учреждении можно, если принять за основу 
регулярный кадровый менеджмент и постоянно проводить профилактику увольнений 
подчиненных. При этом, мы считаем, необходимо руководствоваться следующими 
параметрами при управлении: 

• Обучать сотрудников, проводить перестройку мотивации в зависимости от 
результатов работы. 

• Организовывать рабочее время подчиненных с целью наибольшей эффективности. 
• Постоянно изучать потребности сотрудников, их настрой, запросы. 
• Выращивать кадровый и перспективный резерв. 
• Регулярно проводить показательный сравнительный анализ величины заработной 

платы и условий работы с другими учреждениями, где соцпакет хуже, оплата ниже, условия 
труда беднее. 

• При приеме на работу проводить анализ запросов претендентов на вакантную 
должность, учитывая их настроения, профессиональную подготовку. 

• Повышение заработной платы; выплата премий; 
• Оплата питания, сотовой связи, проезда; 
• Обеспечение социальной поддержки; 
• Организация помощи сотрудникам, попавшим в трудные жизненные ситуации. 
Роль личности в жизни организации трудно переоценить: история знает немало 
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примеров, когда после ухода грамотных сотрудников учреждения верным курсом шли на 
дно. 
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Одним из главных факторов риска для карьерного роста,  благополучия и здоровья 

современного человека считается стресс. Высокая изменчивость и сложность современного 
мира приводят к тому, что стрессы становятся по - стоянными«спутниками» человека. 
Самопонятие «стресс» введено в оборот Гансом Сельев 1936 г. Под 
стрессомпонимаетсясостояниенапряжения, воз-никающее учеловека подвлияниемсильных 
воздействий [1].  

В переводе с английского «stress management»  переводится, как «управление 
стрессом». Проблема стресса очень актуальна в наши дни, однако лишь единицы отдают ей 
должное внимание. На территории бывшего СНГ эта ситуация ещё печальнее.  

Полностью избежать стрессовых ситуаций человеку не удастся никогда, можно лишь 
научиться бороться со стрессом. Данная статья предназначена рассказать, как именно это 
делать.  

Основная часть нашей статьи будет состоять из двух частей: личностный стресс 
менеджмент и стресс менеджмент на уровне организации. Эти два аспекта тесно связаны: с 
одной стороны, работнику очень трудно самостоятельно преодолеть стресс, если в компании 
не созданы условия для этого (очень много работников проводят на работе по 8 часов); С 
другой стороны, созданные руководством условия не помогут работникам бороться со 
стрессом, если они сами не желают этого делать. Но прежде, чем приступить к основной 
части, нужно кое в чём разобраться. [2]. 

Стресс — состояние, обусловленное наличием трудностей или препятствий, 
осложняющих достижение желаемых результатов. Также можно сказать, что стрессом 
является всё, что оказывает давление на человека.  

Стрессовые факторы встречаются в нашей жизни ежечасно. Их можно разбить на 3 
обширные группы: 

1. Внешние факторы - это, например, вооруженные конфликты, усиление 
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экономической или политической нестабильности в стране, инфляция, увеличение 
безработицы и т.д. 

2. Факторы, зависящие от предприятия (организации) – характер работы, нечёткое 
распределение ролей, отношения в коллективе, организационная структура, стиль 
управления. 

3. Факторы, зависящие от самого работника – личностные проблемы, а также 
различные качества и особенности характера самих работников.  

Также, к стрессовым факторам можно отнести: опыт, восприятие, поддержку близких и 
степень активности человека. 

Опыт – чем он больше, тем собственно и ниже стресс; 
Восприятие – оптимист легче переносит стрессовые ситуации, чем пессимист; 
Поддержка  – тут всё предельно понятно – общение с друзьями и родными поможет 

снять напряжение; 
Активность – активные люди куда реже впадают в депрессии, нежели пассивные.  
Стоит также помнить, что стрессу свойственно «накапливаться».  Иногда даже какая-

нибудь мелочь, дополняя уже накопленный уровень стресса, может оказаться последней 
каплей. 

Различают три медицинских стадии стресса: 
1) Стадия нарастания. Для неё характерны: отчуждение от людей, апатия, безразличие 

ко всему окружающему.  
2) Точка кипения, или же собственно сам стресс. Выражается в потере самоконтроля, 

состоянии аффекта, иногда даже в провалах в памяти. Этакий выброс энергии. У различных 
людей он может занимать минуты, часы, дни и даже месяцы. После второй стадии человек 
чувствует пустоту и усталость. 

3) Осознание. После предыдущих двух стадий, человек чувствует вину за те или иные 
поступки, к нему возвращается способность мыслить. Раздражение извне уменьшается.  

Стратегия управления стрессом. Как мы уже говорил в ведении, управление стрессом 
необходимо осуществлять как на уровне организации, так и на уровне отдельного человека. 
[2]. 

Управление стрессом на уровне организации должно осуществляться по следующим 
взаимосвязанным направлениям:  

a) Подбор и расстановка кадров. Различные по характеру и содержанию работы в 
разной степени влияют на создание стрессовой ситуации. Работники же, со своей стороны, 
по-разному подвержены стрессу. Поэтому при подборе и расстановке кадров эти факторы 
должны быть приняты во внимание, дабы впоследствии избежать негативных последствий. 

b) Постановка конкретных и выполнимых задач. Для примера: большую абстрактную 
задачу можно разделить на несколько более мелких и конкретных. Правильная постановка 
задач, не только снижает опасность возникновения стресса, но и обеспечивает высокий 
уровень мотивации работников. 

c) Индивидуальный подход к работникам. Так, некоторые работники  предпочитают 
работу, которая позволяет им принимать самостоятельные, творческие решения. Однако 
другим работникам удовлетворение могут приносить выполнение однообразных рутинных 
операций в коллективе.  Осознавая свою уникальность, работники будут с куда большим 
желанием браться за любую работу, и меньше подвергаться стрессу. 

d) Групповое принятие решений, взаимодействие сотрудников. Если работник будет 
участвовать в обсуждении и принятии стоящих перед организацией задач, то создаются 
условия для самостоятельного планирования работы, развития самоконтроля и тем самым 
для предупреждения и развития стресса. 

e) Программы оздоровления работников. К ним относятся обеспечение полноценного 
питания сотрудников, занятия спортом, организация разнообразного досуга. [3]. 

Также на уровень стресса может влиять обстановка в местах работы сотрудников.  
Управление стрессом на уровне работника. Важно понимать, что не всё зависит от 
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организации - о человеке в первую очередь должен заботиться он сам. Ниже представлены 
наиболее действенные рекомендации по предупреждению стресса: 

a) Распределяйте своё время. Заведите себе привычку с вечера планировать 
завтрашний день. Необходимо также различать дела по срочности и степени важности. Ниже 
представлена матрица управления временем (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Управление временем. 
 

 Срочные Несрочные 
Важные I II 

Критические ситуации, 
Неотложные проблемы, 
Проекты с горящим 
сроком.  

Профилактические действия, 
Установление связей,  
Планирование, Восстановление сил. 

Неважные III IV 
Телефонные звонки, 
Некоторые встречи, 
Предстоящие неотложные 
дела, 

Мелочи, отнимающие время, 
Пустая трата времени, 
Праздное времяпрепровождение. 

Примечание: В.С. Устюгова, Р.А. Эльмурзаева - Управление стрессом как основа 
эмоционального менеджмента // Вестниктомского государственного университета 2012 
№ 1 (17) 

 
b) Не менее важны занятия спортом. При физической нагрузке в мозгу 

вырабатываются эндорфины – гармоны счастья. Как следствие – хорошее самочувствие и 
чувство собственного достоинства.  

c) Хобби. Наличие любимого дела даёт ощущение полноты. Люди, которым 
по вечерам свойственно перебирать аккорды, рисовать пейзажи или просто запускать 
воздушных змеев, куда меньше подвержены стрессу. К тому же они часто находят 
единомышленников. 

d) Семья и друзья. Проводить время с близкими также необходимо, как 
занятия спортом или хобби.  

Многое зависит от самого работника и в плане создания благоприятных факторов, 
способствующих предупреждению стресса в организации – оказание  поддержки и 
доброжелюбие в отношениях с друзьями и коллегами по работе. [3]. 

Последствия могут быть самыми различными. Условно симптомы стресса могут быть 
разделены на три основные группы: 

1) Физиологические -  это повышение кровяного давления, возникновение и 
обострение сердечно-сосудистых заболеваний, хронической головной боли и т.д. 

2) Психологические -  это чувство неудовлетворенности, которое может проявляться в 
таких формах, как напряженность, беспокойство, тоска, раздражительность. 

3) Поведенческие симптомы — это снижение производительности труда, неявки на 
работу, текучесть кадров, злоупотребление алкоголем и иные формы проявления стресса, 
негативно влияющие на качество работы. 

В заключении хочется сказать, что стресс – это не пустое слово из чуждого языка. Это 
аспект нашей жизни, который сопровождает каждого из нас. Бессмысленно избегать его, 
поэтому можно лишь научиться с ним бороться.  
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«Отечественное предпринимательство является движущей силой нового 

экономического курса». (Из Послания Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н. 
А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства»,  от 14 декабря 2012 года). 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из условий 

успешного реформирования экономики. Создание и развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства является основой социальной реструктуризации общества, 
обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к рыночной 
экономике. Настоящая работа во многом обусловлена потенциалом малого и среднего 
предпринимательства как движущей силы становления и развития рынка. 

Сегодня казахстанский бизнес становится одним из основных факторов 
конкурентоспособности страны. Ведение частного предпринимательства принимает все 
более массовый характер, способствует увеличению занятости населения, повышению 
объемов и качества внутреннего производства. О популярности частного 
предпринимательства в Казахстане свидетельствует растущее число субъектов малого и 
среднего предпринимательства, достигшее на начало 2013 года порядка 1,4 млн. и 
обеспечивающее работой более 2,5 млн. человек. Вклад малого и среднего 
предпринимательства в ВВП страны составляет более 17,5%. Развитие сектора малого и 
среднего предпринимательства происходит на фоне благоприятной экономической ситуации 
в Казахстане. Так, положительный рост экономики в последние годы и благоприятные 
прогнозы на ближайший период, несмотря на неопределенность изменений на мировых 
рынках, свидетельствуют об устойчивости нашей экономической системы и ее способности 
к успешному преодолению циклических перемен. На сегодня в стране созданы все 
необходимые условия для реализации гражданами предпринимательской инициативы. 
Сформирована полноценная система диалога государства с бизнесом на всех уровнях власти, 
проводится системная работа по улучшению бизнес-климата, расширяется инфраструктура 
поддержки предпринимательства. Подтверждением этому служит укрепление позиций 
Казахстана в международных рейтингах. Например, в рейтинге Всемирного банка 
«DoingBusiness 2013» Казахстан достиг 49-го места, а в Глобальном индексе 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума – 51-го места [1]. 

Государственная политика в Республике Казахстан в отношении частного 
предпринимательства нацелена на формирование среднего класса, путем развития малого 
предпринимательства, ориентированного на создание новых высокотехнологичных 
производств с наибольшей добавленной стоимостью.Для достижения поставленной цели, как 
одним из этапов реализации стратегии индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан предусматривается решение задачи развития инфраструктуры 
предпринимательства. Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой 

mailto:Taki_410@mail.ru


4692 

комплекс организаций, обеспечивающих благоприятные условия создания, 
функционирования и развития частной предпринимательской деятельности. 

В Республике Казахстан к подобным организациям можно отнести [2]: 
• государственные и созданные по инициативе государства организации;  
• неправительственные организации; 
• коммерческие организации. 
В зависимости от функциональной направленности структура институтов 

инфраструктуры определяется следующим образом: 
• государственная поддержка и содействие на этапах становления, функционирования и 

развития бизнеса; 
• финансовая поддержка; 
• информационно-аналитическая поддержка; 
• поддержка в области образования и повышения квалификации кадров; 
• материально-техническая поддержка. 
Сопоставление организационной и функциональной структур позволяет составить 

матрицу участия институтов инфраструктуры в процессе развития предпринимательства в 
Казахстане. 

Все без исключения организации содействия развитию предпринимательства имеют 
свои достоинства и недостатки, обусловленные влиянием различных факторов. При 
принятии решений по отношению к предпринимателям в одних мотивацией выступают 
общественные цели, у руководства других могут находиться люди, заинтересованные в 
удовлетворении собственных интересов. 

За последние восемь лет количество субъектов МСП в Республике Казахстан 
увеличилось практически вдвое и по итогам 2012 года достигло 1,4 млн. единиц. В 
результате доля субъектов МСП в общем количестве хозяйствующих субъектов по- высилась 
с 92% до 95%, и сохраняется на этом уровне в течение последних трех лет. Таким образом, 
частное предпринимательство становится все более массовым видом деятельности среди 
экономически активного населения, что свидетельствует о благоприятном бизнес-климате в 
стране.Удельный вес населения, активно занятого в МСП, составил в 2012 году 30% от 
общей численности занятых в экономике. Динамика данного показателя в период с 2005 по 
2012 год имеет общую тенденцию роста: доля активно занятого в МСП населения 
увеличилась на 4 процентных пункта по отношению к 2005 году. В абсолютном выражении 
за 8 лет количество рабочих мест в секторе МСП увеличилось на 679 тыс. человек и по 
состоянию на 01.01.2013 года данный показатель достиг уровня 2 555 тыс. человек. Тем не 
менее, в 2011 году произошло сокращение численности населения, занятого в МСП, на 204 
тыс. человек. По оперативным данным за 2012 год количество рабочих мест в МСП выросло 
на 128 тыс. человек, но общий итог по-прежнему остается ниже уровня 2010 г. [3]. 

В программе форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана на 
2010-2014 гг. рассматривается государственная политика поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства и выстраивается новая идеология взаимоотношений 
государства и предпринимательства, основной целью, которой является повышение 
конкурентоспособности страны. 

В данной программе говориться, что государство поддержит инициативы 
казахстанского среднего и малого бизнеса,  направленные на трансферт передовых 
технологий, привлечение иностранных инвесторов для создания современных 
импортозамещающих производств, с перспективой экспортной ориентированности, а также 
системно выстроит свое взаимодействие с бизнесом на основе формирования эффективных 
институтов сотрудничества, как на республиканском, так и региональном 
уровнях.Концентрация ресурсов государства и бизнеса на развитии приоритетных секторов 
экономики будет сопровождаться интерактивным процессом согласования решений 
государства и бизнеса, использования современных информационных систем мониторинга и 
конкретных инструментов реализации.В своём Послании народу Казахстана «Построим 
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будущее вместе» от 28 января 2011 г. Президент, как основным направлением 
выделил ускоренную экономическую модернизацию – продолжение Программы 
форсированной инновационной индустриализации, которая охватывает непосредственно 
поддержку малого среднего бизнеса. 

Ниже перечислены следующие основные проблемы и ограничения, являющиеся 
наиболее актуальными для малого и среднего бизнеса [4]: 

1) Проверки контролирующими и налоговыми органами; 
2) Снижение покупательской способности и сложности в поиске рынков сбыта; 
3) Высокий размер арендной платы; 
4) Недостатки системы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса; 
5) Высокая конкуренция; 
6) Проблема финансирования бизнеса; 
7) Проблема поиска и подбора кадров; 
8) Отсутствие необходимой техники и оборудования. 
Проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса в Казахстане, отличаются своей 

комплексностью и не могут быть решены в короткие сроки. Современное состояние развития 
сектора малого бизнеса диктует необходимость пересмотра стратегии его государственной 
поддержки. Новая стратегия должна строиться с учетом отраслевых и региональных 
особенностей развития малого бизнеса [5]. 

При этом основными компонентами данной стратегии можно предложить: 
• Совершенствование действующего нормативно-правого обеспечения; 
• Содействие в расширении путей взаимодействия малых предприятий с крупными; 
• Совершенствование системы налогообложения; 
• Совершенствование финансово-кредитных механизмов; 
• Устранение административных барьеров; 
•  Развитие системы оказания услуг и предоставления информации предприятиям 

малого бизнеса (Business Development Service); 
•  Поддержка развития общественного движения предпринимателей; 
• Комплексная реализация указанных компонентов позволит в среднесрочной 

перспективе сформировать благоприятные условия для развития сектора малого бизнеса в 
Казахстане. 

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» был создан в соответствии с 
Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 № 669 «О некоторых мерах по 
обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О 
мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 
669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и 
«Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».  

Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения 
конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики и упреждения факторов 
возможного негативного влияния изменений на мировых рынках на экономический рост в 
стране.Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему на 
праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, 
национальных компаний и других юридических лиц для максимизации их долгосрочной 
ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках. 

Основными направлениями деятельности Фонда являются: 
· содействие в модернизации и диверсификации национальной экономики; 
· содействие в стабилизации экономики страны; 
· повышение эффективности деятельности компаний. 
Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики 

Казахстан, быстро и оперативно решая вопросы по привлечению инвестиций в реальный 
сектор экономики, активизации работы в регионах, укреплению межотраслевых и 
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межрегиональных связей и максимально используя имеющиеся преимущества и 
возможности. 

Эффективная диверсификация и модернизация национальной экономики 
осуществляется путем реализации активной инвестиционной деятельности, особенно в 
приоритетных секторах экономики, таких как: нефтегазовый сектор, электроэнергетика, 
металлургия, химия, нефтехимия, инфраструктура. 

Основными задачами Фонда являются: 
• разработка и обеспечение реализации инвестиционных проектов регионального, 

национального и международного масштаба; 
• поддержка и модернизация существующих активов компаний Фонда; 
• содействие в развитии регионов и реализации социальных проектов; 
• поддержка отечественных товаропроизводителей, товаров и услуг. 
Эти программы, по большей части, направлены на повышение доли сектора 

обрабатывающих производств в общем объеме продукции МСП. Проекты, которые 
предприниматели представляют в Фонд, проходят жесткий конкурсный отбор. Так, по 
состоянию на 1 марта 2010 из 143 проектов, представленных на рассмотрение в рамках 
программы прямого финансирования, отбор прошли лишь 10.Целью Программы является 
обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в 
несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых 
постоянных рабочих мест. 

Деятельность в рамках Программы ведется по 3 основным направлениям [6]: 
− поддержка бизнес-инициатив (субсидирование процентной ставки и обеспечение 

госгарантий по кредитам для МСП); 
− оздоровление предпринимательского сектора (выплата Фондом части ставки 

вознаграждения по кредиту); 
− поддержка экспортоориентированных производств (субсидирование процентной 

ставки для экспортеров несырьевого сектора).  
Региональная инфраструктура поддержки МСП в Республике Казахстан представлена 

на сегодняшний большим количеством различных организаций, оказывающих 
представителям малого и среднего бизнеса помощь по всем возможным направлениям – от 
консультаций по вопросам создания собственного дела и выбора организационно-правовой 
формы до поиска партнеров за рубежом и привлечения инвестиций. Используя опыт 
развитых стран по развитию малого и среднего бизнеса, Правительство проводит 
углубленную политику по реформе финансового сектора и комплексному развитию 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: расширение сети центров малого 
бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, лизинговых и других фирм, создание банков 
данных специализирующихся на обслуживании малых предприятий. В настоящее время 
упрощен порядок регистрации субъектов малого предпринимательства - введены типовые 
уставы, размер регистрационного сбора уменьшен в 4 раза; упрощена процедура 
сертификации продукции для субъектов малого предпринимательства; введены льготы по 
регистрации недвижимости и права на землю; сокращено число контролирующих и 
инспектирующих государственных органов и платных услуг, осуществляемых ими; 
проводятся тендеры по передаче субъектам малого предпринимательства, занимающимся 
производственной деятельностью, неиспользуемых площадей и земель, а также объектов 
незавершенного строительства; введена система упрощенного бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства. Таким образом, в настоящее время в области 
поддержки предпринимательства существует большое количество различных институтов, 
сформированы базовые принципы, формы и механизмы поддержки [7]. 

Подводя итоги проведённого исследования можно сказать, что количество предприятий 
малого бизнеса растёт из месяца в месяц, причём рост поступательный, не имеющий каких 
либо скачков и спадов, это обстоятельство характеризует предпринимательство в стране как 
стабильно развивающееся. Реализация государственной программы по форсированному 
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индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы 
(ГПФИИР) стала основой для создания новых рабочих мест, роста производительности 
труда и экспорт ориентированности предприятий реального сектора экономики. Одной из 
успешных отраслевых программ в рамках ГПФИИР, направленных на решение задач 
посткризисного развития в Казахстане, является комплексная программа развития 
предпринимательства «Дорожная карта бизнеса 2020» [8]. За три года реализации по 
программе заключено более 2 300 договоров субсидирования ставок вознаграждения и 
гарантирования кредитов, обучено более 34 тысяч предпринимателей, создано и сохранено 
более 130 тысяч рабочих мест, растут налоговые поступления в бюджет. Важным аспектом 
процесса государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в нашей 
стране является и мониторинг современного состояния развития данного сектора экономики. 
Комплексный обзор состояния частного предпринимательства в стране, проведение 
тематических исследований, а также анализ результатов реализуемых программ 
государственной поддержки позволяют увидеть целостную картину развития сектора и 
выявить дальнейшие направления государственной политики по его развитию.  
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 ҚР Президентi Н.Ә.Нaзaрбaев жыл сaйынғы Жoлдaулaрындa және Қaзaқстaн 2050 

Стрaтегиясындa жaстaрғa ерекше нaзaр aудaрып, жaстaрды жұмыспен қaмту, жaстaр 
прaктикaсын қoлдaу керектiгiн aйтып келедi. 

Жaстaр aрaсындaғы жұмыссыздық деңгейi кейiнгi жылдaры жoғaры күйiнде қaлып 
oтырғaндығын Қaзaқстaн Президентi де бaсa нaзaр aудaрып, aтaп aйтты. Президенттiң 
aйтуыншa, бұл мәселеге бaрлық өңiрлерде бiрдей нaзaр aудaрылa бермейдi. "Aл oсындaй 
стaтистикaлық мәлiметтердiң aстaрындa aдaмдaрдың тaғдыры мен тaуқыметтерi тұр",- дедi 
Президент[1].  

http://www.damu.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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Еңбек нарығының қалыптасуында маңызды рөлді осы рыноктың субъектілері алады. 
Жұмыс берушілер жағынан мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлерлік қоғамдар, ұжымдық 
шаруашылық, фермерлік шаруашылық, шаруа қожалықтары, кооперативтік қоғамдар 
көрінеді. Олардың мүдделері өндірістің тиімді іс-әрекетінен түйіседі. Жалдамалы 
жұмыскерлер өз еңбектері үшін өзін және жанұясын асырау үшін қаражат алуға мүдделі. 
Еңбек нарығының үшінші субъектісі-кәсіподақтар, ол жұмыс беруші мен жалдамалы 
жұмыскер арасында делдал ретінде жүреді[2].  

Қазақстанда кәсіподақ позициясы әлі де әлсіз, нарықтық қатынастардың құқықтық 
негізі жетілмегендіктен мемлекет те әрдайым  арбитр рөлінде көріне бермейді. 

 Еңбек нарығындағы бүгінгі күндегі ең маңызды мәселелер – халықты, соның ішінде 
ауыл халқын жұмыспен қамту және жұмыссыздықты азайту. Осы мәселелерді шешу үшін, ең 
алдымен, еңбек нарығын жүйелі түрде талдап, сонан соң ондағы болып жатқан өзгерістерді 
бағалап, әрбір аймақтың, облыстың, экономика салалараның өзіндік ерекшеліктерін ескере 
отырып, еңбек ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру қажет[3].  

Қазақстанда ауыл жұрты 43 пайызды құрайды. Ауыл жағдайының нашарлауынан, 
мұндағы қызмет орындарының  тапшылығынан, жұмысқа орналасудағы қиыншылықтан 
аудандардың көпшілігінде жұмыссыздық дендеді, ал мұның өзі ауылдағы еңбек нарығын 
әлсіретеді, сөйтіп, ауылдағы еңбекті ең төменгі деңгейге дейін арзандатады. Осыған 
байланысты ауылдық жерлердегі  еңбекке жарамды жастағы халықты жұмыспен қамту және 
оны экономика салаларында пайдалану бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 

Республикамызда қалыптасқан еңбек нарығы экономиканың мемлекеттік секторында 
жұмысқа тартылғандар үлесінің қысқаруымен және тиісінше, оның мемлекеттік емес 
секторында- акционерлік қоғамдарда, бірлескен кәсіпорындарда, шағын бизнесте, шаруа 
(фермерлік) қожалықтарында ұлғаюымен сипатталады.  

2014 жылы экономикалық белсенді халық 9136,7 мың адамды құрап, 2005 жылмен 
салыстырғанда 15,6 %-ға өскен.  Оны 1-кестеден көруге болады.   

Экономикалық белсенді халық ішіндегі жұмыспен қамтылғандардың үлес салмағы  
2005 жылғы  84,4% -дан 2012 жылы  93,8,5%-ға дейін өскен. Мұның есесіне экономикалық 
белсенді халық құрамындағы жұмыссыздар саны  кеміп отыр, 2005 жылы жұмыссыздар саны 
640,7 мың адам болса, 2012 жылы 474,8 мың адамға дейін азайған (25,9%). 2005 жылдан 
бастап жұмыспен қамтылғандар саны өсе бастаған, 7261 мың адам болса, 2012 жылы 8507,1 
мың адамға дейін өскен (117%). 2005 жылмен салыстырғанда  жұмыссыздық  деңгейі 1,5 
есеге төмендеген[4].  

Жастар жұмыссыздығының деңгейі 15-24 жас аралығында 3,9% -ға дейін төмендегенін 
көруге болады, алайда 15-28 жас аралығындағы жұмыссыздық деңгейі жоғары болып отыр. 
Жастар жұмыссыздығын келесі тарауда кеңінен қарастырамыз. 

Жұмыссыздықтың ұзақтығына келетін болсақ, оның да қысқарғанын көруге болады. 
Ұзақ мерзімді жұмыссыздық 4%-тен 2%-ға дейін екі есеге қысқарған. 

 Жұмыспен қамтылғандарға жалдамалы жұмыстағы адамдар және өзіндік жұмыспен 
қамтылғандар кіреді. Жалдамалы жұмыстағылар–еңбек шартын жасаған немесе қандай да 
болмасын меншік түріндегі кәсіпорындар (мекемелер, ұйымдар) басшыларымен немесе жеке 
азаматтармен (жұмыс беруші), сондай–ақ, шаруа қожалықтарының иелерімен ақшалай 
немесе заттай түрде ақы төленетін еңбек қызметінің жағдайы туралы шартқа отырған 
жұмыскерлер.  

 
Кесте 1 – Еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері, мың адам 

Қазақстан 
Республикасында
ғы еңбек 
нарығының 
негізгі 
индикаторлары 

2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 

 
 
2014 

2014 
2005  
қатыс
ы, % 
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Экономикалық 
тұрғындар 
белсенді халық, 
мың адам  7901,7 8028,9 8228,3 8457,9 8610,7 8774,6 8981,9 

 
 
9136,7 

 
 
115,6 

Жұмыспен 
қамтылған халық, 
мың адам  7261 7403,5 7631,1 7903,4 8114,2 8301,6 8507,1 

 
 
8678,6 

 
 
119 

Жалдамалы 
қызметкерлер, 
мың адам  4640,5 4776,6 4973,5 5238,8 5409,4 5581,4 5813,7 

 
 
6073,3 

 
 
130 

Өз бетінше 
жұмыс істейтін 
қызметкерлер, 
мың адам   2620,4 2626,9 2657,6 2664,6 2704,8 2720,2 2693,4 

 
 
 
2605,3 

 
 
 
99,4 

Жұмыссыздар, 
мың адам   640,7 625,4 597,2 554,5 496,5 473,0 474,8 

 
458,1 

 
71,5 

Жұмыссыздық 
деңгейі, %  8,1 7,8 7,3 6,6 5,8 5,4 5,3 

 
5,0 

 
1,6 

Жастар 
жұмыссыздығыны
ң деңгейі, % (15-
24 жас)1) 13,4 12,1 9,4 6,7 5,2 4,6 3,9 

 
 
 
3,7 

 
 
 
3,6 

Жастар 
жұмыссыздығыны
ң деңгейі, % (15-
28 жас)2) 11,5 11,1 9,6 8,5 6,6 6,3 5,4 

 
 
 
4,3 

 
 
 
2,7 

Ұзақ мерзімді 
жұмыссыздық 
деңгейі, % 4,3 4,0 3,3 2,5 2,2 2,1 2,5 

 
 
2,5 

 
 
1,7 

Экономикалық 
тұрғыдан енжар 
(әрекетсіз) халық, 
мың адам  3476,9 3493,9 3463,2 3500,3 3487,7 3477,3 3460,0 

 
 
 
3563,7 

 
 
 
102,5 

 
 Өз бетінше  жұмыспен қамтылғандар - өздерін кіріс әкелетін жұмыспен қамтамасыз 

еткен еңбекке жарамды азаматтар. Оларға жалдамалы жұмысшылардың еңбегін үнемі 
пайдаланатын жұмыс берушілер, жеке кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтар, жанұяда ақы 
төленбейтіндер, өндірістік кооперативтер мүшелері жатады.  

 2-кестеде  жұмыспен қамту мәртебесі бойынша республикадағы жұмыспен қамтылған 
халық санының динамикасы берілген. 

 Жұмыспен қамтылудың жалпы санындағы жалдамалы жұмыскерлердің үлесі өзіндік 
жұмыспен қамтылғандар үлесіне қарағанда соңғы үш жылда өсіп отыр және ол қалалық 
жерде жоғары (65,8 %, 71,2%, 78,9%). Ал ауылдық жерде өзіндік жұмыспен қамтылу үлесі 
қалаға қарағанда жоғары (53,6%; 40%; 36%). Дегенмен, соңғы үш жылда бұл көрсеткіш азаю 
тенденциясында көрінуде. 

Нарықтық экономикаға өту нәтижесінде халықты жұмыспен қамту құрылымы да 
айтарлықтай өзгерді. Республика бойынша материалды өндіріс сферасында жұмыс 
жасайтындар саны жыл сайын төмендеуде. Соның ішінде 2012 жылы ауыл шаруашылығында  
жұмыс жасайтындар саны 2005 жылмен салыстырғанда 8 %-ке кеміп, 2132,1 мың адамды 
құраған. 

 
Кесте 2 - Экономикалық қызмет түрлері бойынша  еңбекке қабілетті жастағы 
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жұмыспен қамтылған халық  саны, мың адам 
 

 

 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл   
Мың 
адам 

Барлы 
ғына 
%   

Мың 
адам 

Барлы 
ғына 
%   

Мың 
адам 

Барлы 
ғына 
%   

Экономикада жұмыспен 
қамтылған 8114,2 

 
100 8301,6 

 
100 8499,9 

 
100 

Ауыл, орман және балық 
шаруашылығы 2294,9 

 
28,3 2196,1 

 
26,8 2132,1 

 
25,0 

Өнеркәсіп 948,8 11,7 960,3 11 1020,6 12 
кен өндіру өнеркәсібі және 
карьерлерді қазу 193,7 

 
2,4 206,8 

 
2,5 225,8 

 
2,7 

өңдеу өнеркәсібі  565,6 6,9 542,2 6,6 558,1 6,5 

электрмен жабдықтау, газ, 
бу беру және ауа баптау 132,1 

 
 
1,6 146,7 

 
 
1.8 158,2 

 
 
1,8 

сумен жабдықтау; кәріз 
жүйесі, қалдықтардың 
жиналуын және таратылуын 
бақылау 57,4 

 
 
0,7 

64,6 

 
 
0,8 

78,5 

 
 
9,2 

Құрылыс 569,8 7,0 614,0 7,4 653,1 7,6 
Көтерме және бөлшек сауда; 
автомобильдерді және 
мотоциклдерді жөндеу 1224,2 

 
 
15,0 1233,7 

 
 
14.9 1208,8 

 
 
14.2 

Көлік және қоймалау 511,8 6,3 546,3 6,6 572,6 6,8 
Тұру және тамақтану 

бойынша қызметтер 105,1 
 
1,2 122,5 

 
1,4 131,0 

 
1,5 

Ақпарат және байланыс 109,3 
 
1,3 125,7 

 
1,5 135,6 

 
1,7 

 
Құрылыс саласында 2012 жылы жұмыс жасайтындардың саны 2005 жылмен 

салыстырғанда 14%- ға өсіп, 653,1мың адамды құраса, ал өнеркәсіп саласында да жұмыспен 
қамтылғандар саны өскен. 2012 жылы бұл көрсеткіш екі есеге  жуық  өскен. Ал, өнеркәсіп 
саласында жұмыс істейтіндердің саны жыл сайын көбейгенімен жұмыспен қамтылғандардың 
жалпы санына шаққандағы пайыздың үлесі төмендегенін көруге болады. Материалды 
өндіріс сферасының басым бөлігінің бірін ауыл шаруашылығы саласы алып отыр. Олай 
болса, халықты жұмыспен қамту саясаты ең алдымен ауыл шаруашылығын көтеруден бастау 
қажет. 

Сонымен қатар, экономика салаларының материалды емес өндіріс сферасында жұмыс 
істейтіндер санына келетін болсақ, бұл сфера 2005 жылы барлық жұмыс істейтіндердің 
30,3%-н қамтыған болса, 2012 жылы бұл көрсеткіш 51,4 мың адамға кеміп, 27,3%-ды құрады, 
яғни осы қарастырып отырған жылдарда материалды емес өндіріс сферасында жұмыс 
істейтіндердің санының жалпы жұмыс жасайтындар санына шаққандағы үлесі  3%-ға 
кеміген. 

Бұл сфердағы ең көп үлеске ие болып отырған сала–халыққа білім беру саласы 12,6%-н 
құрайды, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету 3,4%. Халықты жұмыспен қамту 
құрылымын экономика секторлары бойынша диаграмма түрінде қарастырсақ, жоғарыда 
айтылған жағдайлар анық көрінеді(3-сурет). 
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- ауыл шаруалығы, орман және балық шаруашылығы 
 
- өнеркәсіп құрылымы 
 
- - қызмет көрсету сферасы 
 
Сурет 1 - Экономика секторлары бойынша халықты жұмыспен қамту құрылымы, 2012 

ж. 
 
 Осылайша, Қазақстанның экономика салаларының өзіндік ерекшеліктері ескеріліп, 

әрбір экономика салаларында еңбек нарығы қалыптасып, дамуында да өзіндік 
айырмашылықтармен қатар жүреді. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ФРАНЧАЙЗИНГТІК БИЗНЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Xамитова Еркем Алмасқызы 

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-нің 2-ші курс магистранты 
Ғылыми жетекші - э.ғ.д., профессор Садуов А.Ж. 

 
«Франчайзинг» термині француздың «franchise» - жеңілдік, артықшылық, сонымен 

қатар, салық пен жарналардан босату сөзінен пайда болған. Франчайзингтің қалыптасу және 
даму тарихы, оның дефинициясы мен терминінің мағынасы батыс және отандық 
әдебиеттерде әр түрлі белгіленген. Франчайзингтің бастапқы пайда болу мекені – АҚШ-та ол 
тауарлар мен қызметтерді сату, сатылған күрделі тауарларға сервистік қызметтер көрсету 
қажеттілігіне байланысты дистрибьюторлық желіні құру, кеңейту және жетілдіру мәселелері 
туындаған кезеңде кеңінен таралды. Әйгілі «Зингер», «Форд», «MC Donald,s» сауда маркілері 
франчайзинг қатынастары негізінде дамыған [1].  

Франчайзинг шаруашылық қызмет тәжірибесіне 70 жылдары келді, бірақ АҚШ-та ол 
ХХ ғасырдың 30-шы  жылдары таныла кең бастаған. Бірақ көптеген шетелдер тәжірибесінде 
(Германияда) франчайзинг шарты заңнамалық регламентацияға ие болмады, франчайзингтің 

http://www.enbek.gov.kz/
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американдық жүйесінің бірінші буыны өткен ғасырлардың басында шықты және бүгінгі күні 
«таза өнімді франшиза» (straigt product franchising) деп аталады. (өндірістік желі «Coca-Cola», 
автомобильді индустрия «Ford» мысал бола алады). 

Екінші  дүниежүзілік соғыстан кейін франчайзингтің американдық жүйесі екінші 
буынның дамуына жол ашты, ол «өндірістік франчайзинг» (entire business franchising) деп 
аталды. Шарттық міндеттемелер енді жеке өнімді ғана қозғаған жоқ, сонымен бірге барлық 
франчайзингтің кәсіпорнын қамтыды: франчайзер франчайзиге, франчайзидің саудалық 
кәсіпорыны үшін, толық қызмет топтамасын ұсынады, ол кәсіпорынды жарақтандырудың 
кейінгі ортасына, іскерлік саясат концепциясына және кәсіпорында басқару ұйымына 
тарайды, және сол жүйемен әріптестердің бірігуіне алып келеді. 

Өндірістік франчайзинг – қызмет көрсету саласының кәсіпорнымен кең көлемде 
алынған, ол өздеріне, сауданы өткізудің маркетингтік концепциясын жемісті жасаған. 
Франчайзингтің бұл жүйелер қызметі (саудалық ұқсастық) жеке сервистік қызметті 
мөлшерлеумен сипатталады, ол бас кәсіпорынмен (орталық) өңделеді және стандартталады 
және содан кейін клиенттерге құрылымды өткізілімді бірлікпен (қызмет көрсетудің 
индустриялизациялануы) ұсынылады.  

Кодификацияның толқынынан кейін, онымен бірге 60 жылдардағы дағдарысты 
еңсергеннен кейін, АҚШ–та франчайзинг жаңа нәтижеге және топтасуға қол жеткізді. 1970-
1977 жылдар аралығында франчайзингтің жаһандық экономикалық маңызы алдағы кезеңмен 
салыстырғанда екі есеге өсті. Сатып-алу орталықтары пайда болды, оның көп бөлігінде 
франчайзингтік ірі кәсіпорындар орналасты (Franchise-Cities), сонымен қатар франчайзингтік 
жүйенің үшінші буыны қалыптасты: «partners for profit» және  «community interest» атымен 
әріптестік франчайзинг дами бастады, ол шешім қабылдауға қатысуға үлкен мүмкіншілікпен 
сипатталды және франчайзингтің жүйелік басқаруына ықпал етті [2]. 

Бұл жүйелер сонда да орта жолда қалды, өйткені екінші жүйенің субардинациялық 
жүйесін ығыстыра алмады.  

Сондай-ақ, ГФР-да франчайзингтің тігінен құрылымдалған және авторитарлы-
орталықтандырылған жүйесінің екінші буынының көп бөлігі кезеңделген (Мысалы, ОВІ 
кәсіпкерлеріне арналған сатып-алу орталығы, Dr.Stadler маклерлік бюросы). АҚШ-та 
тәжірибеден айырмасы, сондай-ақ Еуропа елдерінде, байланысқан топтардың 
вертикализациясы (бәрінен бұрын азық-түліктік тауар саласы, мысалы, REWE немесе 
EDEKA), олар дефенсивтік иелену одағынан орталық кәсіпорынның басқаруындағы 
агрессивтік маркетингтік қоғамдастыққа айналды, франчайзинг ретінде қарастырылмайды. 
Тек «квазифрачайзинг» деп атайды.  

Көптеген шетелдерде франчайзингтік қарым-қатынас қазіргі кезеңде жеке сауда 
саласына (Мысалы: автомобиль сату және оған қосымша бөлшектер сату), тұрмыс саласына 
(тоңазытқыш прокаты) және әртүрлі білім сатысын алумен байланысты қызмет көрсету 
саласына кірді. АҚШ-тағы 249 франчайзингтік келісімнің негізін анықтау үшін жүргізілген 
зерттеулерде Sorcebook of Franchise Opportunities базасының мәліметі бойынш, таңдап 
алынған фирмаларды реттеуде, 114 фирма «тамақтану жылдамдығы » саласына, 65-
автомобиль жасауға қызмет көрсету, 70-қызмет көрсету бизнесіне (қаржы қызметі, 
консалтинг, жарнама және почталық және типографиялық қызмет және т.б.). 

Мұнымен (объективтік мақсатта) франчайзинг мәнін экономиканың барлық 
салаларының қарым-қатынастарында ерекше бағаламаған дұрыс болар. АҚШ-тың 8 
кәсіпкерлігінде франшиз жүйесінің дамуы туралы АҚШ Сауда Министрлігінің хабарламасы 
бойынша франшиз тәжірибесінің елдің барлық экономикалық саласына барынша бойлай 
енуіне баспасөздің «идеалистік» ұстанымымен теріске шығарылды. Жеке алғанда «Тәжірибе 
франшиз принципін қолдану» болып бекітілген. Көпшілігінде шағын және орта фирмаларға 
қатысты (жеке сауда саласында), франчайзинг көп дәрежеде – шағын және кіші дәрежеде – 
орта бизнесте қолданысты тапты. Wall Street Joumal мәліметі бойынша франчайзингтің 
іскерлік нысаны болып кең танымал нарықтық жүйе табылады, тек АҚШ-та бұл нысанды 
3000-ға жуық франчайзинг фирмалары әртүрлі нарық өткізілімінде қолдануда [2, 72б.].  
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Сол уақытта, халықаралық франчайзингтер қауымдастығының мәліметі бойынша, 
АҚШ-та 1996-2008 жылдар аралығында франчайзи кәсіпорнының жалпы саны (дилерлік 
фирма мен жанармай бекетін қоспағанда) 300-ден  450 мың, сатылымның жалпы көлемі сол 
уақыт аралығында 150-ден 300 млрд. долларға өсті, мұнымен американдық компаниялардың 
шетелмен 2000 жылы жасаған франчайзинг шартының саны 32 мыңды құрайды [3]. 
Шетелдік мамандардың болжауынша 21 жүзжылдықта франшиза шағын бизнес 
кәсіпорынында 50% - н жоғары көрсеткішке ие болады.  

Батыс Еуропа мен Жапонияда франчайзинг кешігірек пайда болды, соңғы 15 жылда 
франчайзингтік кәсіпорындардың үлесі 1% - дан 7% - ға дейін өсті, мұнымен парасатты 
болжау бойынша, бұл көрсеткіш 10 жылдан кейін 20% - ға жетеді. Австралияда жылдам 
тамақтану қызметінің жалпы көлемінде франчайзинг 90% - н алып отыр.  

Әсер ететін табыс жетіледі және британ франчайзингтің бөлімі: сауда жүйелері және 
франчайзингтік магазиндер (мысалға, «Tesco and Sainsbury») нарықта басым болатындығы 
және тәуелсіз саудагерлерді ығыстырып шығаратындығы күтілуде. 2002-2008 жылдар 
аралығы франчайзингтік кәсіпорындардың саны сыртқы нарықта 69 – дан 165 – ке өсті. «Key 
Note Ltd» нарығын зерттеудегі компанияның пікірінше франчайзингтік сектордың өсім 
динамикасы бойынша соңғы жылдарда да сақталады, ал бұл сектордағы айналымның жалпы 
көлемі 12 млрд. фунтты құрайды. Бизнес саласы маңында сервистің қарқынды өсу 
байқалады, әрі бірінші жоспарға электронды мәліметтерді өңдеу және телекоммуникация 
саласындағы қызметтер, сонымен бірге Интернет және электронды сауда қойылады [4]. Онан 
басқа, барлық банктерде франчайзингтің бастапқы сатысын қаржыландыру бөлімдері бар.  

Мұнымен, франчайзинг тек бизнес болып қана қоймайды, бизнесте франчайзер мен 
франчайзи арасындағы әріптестік қарым-қатынас нысанын ұсынады. Франчайзингтің пайда 
болуы әріптестік нысан ретінде өнімнің өтімі бойынша екі себеппен ескертіледі:  

- біріншіден, франшизді алған және онымен өнімді айналымға енгізу бойынша жеңілдік 
құқығымен байланысқан кәсіпорын, ереже бойынша өзінің жеке қосымша ақшақаражатын 
жұмсайды; мұның нәтижесінде өтілімде франчайзердің шығыны кемиді, франшиздің сатып 
алынған өнімге төлемі керекті капиталды қамтамасыз етеді және сыртқы қарызсыз, 
қаржыландырудың  ары-қарайғы көлемі кіші тәуекелмен тәжірибеде қандай да бір істі 
бастауға мүмкіншілік береді; 

- екіншіден, бұл кәсіпорындарда тікелей басқару бар және өтімге бақылау қойылған, 
оларды жеке сауда объектілерінің жүйесімен іске асырады.  

Бүгінде франчайзинг - өзін бизнесте сынап көргісі келген адамдар арасында кең 
танымалдыққа ие бола бастады. Бүгінгі күнде ол әртүрлі кәсіпкерлік қызмет саласында, 
әсіресе бөлшекті сауда жүйесін ығыстыра, кең  қолданысқа ие болуда. Франшиз түсінігі 
қарым-қатынастың әртүрлі түрлерінің сипаттамасында қолданылады: «спорттық франшиз» 
(одақтың қолдауымен рұқсат берілген нақты аумақта спорттық топ құру), «таңдаулы 
франшиз» (дауыс беруге құқық, АҚШ Конституциясына кепілді дұрыстау), «арнайы 
франшиза» (қоғаммен ұсынылған, мүлікті қоғамдық пайдалы мақсаттарға және жеке 
пайданы алу мақсаттарына пайдалану құқығы) және т.б.  

Бұл шарт ең алдымен  қатысушылардың өзара қарым-қатынасының шартты негізін 
қалап,  бақылаудың қатал иерархиялық және сатылы жүйесін құрады. Бұл жүйедегі барлық 
звенолардың іс-әрекеттегі майталмандық және нығаюшылығы франчайзердің имиджі мен 
тауарлық марканың абыройын төмендетпеуге  және оны үйлесімді  деңгейде қолдауға рұқсат 
береді.  

Бұл бизнесте мүдделер қақтығысы – ұзақ уақыт бойғы франчайзер мен франчайзи 
арасындағы қызметтестіктен кейін болуы мүмкін, және ол  сонымен бірге өзінің «ата-
анасының» бизнес лабиринтінен хабардар болуы керек.  Франчайзидің жүрісі бұл жағдайда 
пирамидалық жүйеден шығу және қаржылық, маркетингтік, құқықтық және басқа да 
бақылауларсыз өз бетімен бизнес жүргізу деген мүддемен еріп жүреді. Этикалық нормалар 
берілген түрдің әріптестік қарым-қатынасында бірінші негіз болу керек: өзара қарым-
қатынас жақтардың жеке ұштасуынан құралады; инновациялық модельдердің дамуына 
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мүмкіншілік болады; сонымен қатар әрбір бизнеске өсім динамикасы, пайдаланушылық 
бағыттың өзгеруі тән. Ары-қарай бұл бизнес кооперативті, интеграциялы және лицензиялы 
болады, сондықтан «отпочкование» біріншіден өзінің артынан саудалық марканы 
қолдануды, іскерлік беделін және т.б. аналық компанияны жоғалтады. Одан басқа 
франчайзер халықаралық франчайзингтік келісімшарт жасасқанда мынадай ерекше 
сұрақтарды ескеру қажет: оның еліне аударымды аударуды шектеу, франчайзер елінің 
заңнамасымен шетел франчайзиына франшиз сатылымын реттеу [5].  

Онымен бірге, франчайзинг жүйесі франчайзиге теріс зардаптарымен ықпал ету 
арқылы, франчайзингтің қаржылық пәрменіне әсер етуімен байланысты. Шағын бизнес 
туралы АҚШ Конгресінің өкілдер Палаталарының Комитет баяндамасында  франчайзердің 
қаржылық пәрменінің артық жері, оның ақпаратқа қол жеткізуі және заңгерлік көмегі 
франчайзердің пайдасына  жақтардың мүмкіншілікті келісімінде үлкен қопарылысты 
тудырады, ал соңында біржақты нақты франчайзингтік келісімді жасауға алып келуі мүмкін, 
онда франчайзер франчайзиге еркін өзінің шартын қоя алады.  

Франчайзердің принциптері, қатал стандарттары мен франчайзидің нақты жұмыс 
шартының спецификасы арасында қарама-қайшылық туындауы мүмкін. Мысалы, 
«Макдональдс» өзінің француздық әріптесін үйлесімді саудалық марканы қолданудан 
айырды, оған себеп франчайзидің клиенттеріне аймақққа дәстүрлі тағам ұсынғаны үшін, 
бірақ ол компанияның соусты технологиясымен көрсетілмеген.  

Берілген аспект франчайзингті шарттық-құқықтық реттеудегі мәселелерінің негізгісін 
көрсетеді. Бұған қоса франчайзер жағынан тіке бұзушылық пен орындар болуы мүмкін, 
әсіресе ерекше шарт жасасу алдындағы кезеңінде, тәжірибе көрсеткендей, қиянат көрсетсе 
оларға «арыстан үлесі» істелуі мүмкін: франчайзерлер дұрыс емес, жалған мәліметтерді 
ұсынса, фирманың салыстырмалы шынайы «құндылықтарын» енгізгенде қателесу, оның 
бәсекелестік қабілеті немесе франчайзердің ерекше құқық шынайылығы.  

Әрі-қарайғы теріс аспект ықтимал бәсекелестікте франшиз сатушысы мен сатып 
алушысы арасында тұруы мүмкін. Франчайзерлер нәтижелі кәсіпорындарды көбіне өздерінің 
желісінде сатып алады, бір нарықта франшиздің көп бөлігін сатады, өзінің франчайзилерінің 
арасында бақталастықта жеңіледі және онымен бірге олардың жанама ойсырауына себеп 
болады [5]. Бұл мынаумен түсіндіріледі, франчайзердің мүддесі сатылымның көлемін 
жоғары дәрежеге көтеруге бағытталған, нақты аумақта қолайлы конъюнктура жағдайында 
франчайзи-кәсіпорынын көбейту жолымен жетеді. Франчайзидің мүддесі – қарама-қарсы, 
берілген аумақта франчайзингтік бизнесті жүргізуге ерекше құқық алуға бағытталған.    
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СЕКЦИЯ 9 
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По переписи населения 1999 г. в Казахстане на рубеже XX - XXI вв. проживало 40 тыс. 
польских жителей, что составило 0,3% населения республики. Поляки более компактно 
проживают в Северном Казахстане: Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской 
областях. Больше всего поляков в Северо-Казахстанской области - 17054 чел., что составляет 
2,6% населения области. Это вполне оправданно и объяснимо, поскольку именно в эту 
область была выселена большая часть польских граждан в 1930-е – 1940- е годы, вошедшие в 
историю как годы политических репрессий и депортаций. Политика депортаций советского 
государства затронула судьбы сотен и сотен тысяч граждан и стала одной из страшных 
страниц современной истории. Первыми, кого затронула политика насильственного 
переселения, были поляки пограничных районов Украинской ССР. 28 апреля 1936 г. СНК 
СССР было принято Постановление под грифом «секретно» за №776-120, в котором, в 
частности, говорилось: «Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: Возложить 
[на] НКВнудел СССР переселение и организацию поселений в Карагандинской области 
Казахской АССР для польских и немецких хозяйств, переселяемых из УССР в количестве 
15000 хозяйств - 45000 человек по типу существующих сельскохозяйственных трудпоселков 
НКВД. Переселяемый контингент не ограничивается в гражданских правах и имеет право 
передвижения в пределах административного района расселения, но не имеет права выезда 
из мест поселений.» [1] Согласно принятого Постановления была осуществлена депортация 
из пограничной зоны как «неблагонадежных элементов» 35820 человек польской 
национальности; из них 35739 человек были переселены в Казахстан, остальные мелкими 
группами были расселены по областям РСФСР. [2] По прибытии в Казахстан 6833 семьи 
были размещены в Чкаловском и Кемеровском районах Северо-Казахстанской области. В 
«Справке сельскохозяйственного отдела Северо-Казахстанского обкома ВКП(б)», 
подготовленной к пленуму Казкрайкома ВКП (б) в декабре 1936 г. приводились следующие 
данные о переселенцах: «В быв[шую] Карагандинскую область, разделенную ныне на две 
области, в июне и сентябре с.г. завезено из Украины 14048 хозяйств переселенцев, в составе 
63976 человек. Национальный состав переселенцев: поляков – 75,7%, немцев – 23,4% 
украинцев – 0,8% и прочих – 0,1%. Завезенные переселенцы расселены в Северо-
Казахстанской области – 12008 хозяйств…В Карагандинской области расселено 2040 
хозяйств…» [1, С.43] Из спецпереселенческих хозяйств было образовано 28 колхозов, 
которым в порядке долгосрочной ссуды были переданы жилые дома, школы, детские 
учреждения, больницы. Долгосрочная ссуда была выдана сроком на 8 лет, то есть до 1945 г. 
Поскольку эти колхозы были маломощны (валовой доход в 1940 г. составил 4360 тыс. руб. 
или в среднем 155 тыс. руб. на колхоз), то они были не в состоянии вносить платежи и 
развивать свое общественное хозяйство. Учитывая экономическую слабость 
переселенческих колхозов и с целью создания условий для быстрого укрепления их 
общественного хозяйства, правительство Казахстана обращалось с просьбой к центральным 
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органам власти: во-первых, продлить срок полного погашения стоимости общественных 
построек и зданий на 10 лет (начиная с 1951 г.); во-вторых, в связи с тем, что на местах 
прежнего жительства переселенцы за свои жилые дома оплаты не получили, снизить 50% 
стоимости домов за счет государства. Об условиях жизни спецпереселенцев можно судить по 
сведениям, приводимым в «Письме майора госбезопасности Володзько в НКВД КазССР о 
недостатках в социально-культурном обслуживании спецпереселенцев», отправленном на 
имя заместителя председателя СНК КазССР Садвакасова: «…Медицинская помощь 
недостаточна и качественно неудовлетворительна. Сеть медучреждений медработниками не 
укомплектована…Сеть школ и политпросветучреждений полностью не обеспечена 
ассигнованиями на их содержание и, кроме того, не обеспечена нужными кадрами. Не лучше 
обстоит дело в старых поселках Осакаровского, Тельманского районов Карагандинской 
области, где из-за отсутствия ассигнований власти встали перед необходимостью закрытия 
интернатов, изб-читален, роспуска учащихся и учителей...Польские и немецкие школы не 
снабжены учебниками на родном языке…» [1, С.45] Следующая волна насильственного 
переселения поляков пришлась на 1940 г. В официальных документах они именовались как 
«польские осадники и беженцы». Это были бывшие военнопленные польской армии, 
принимавшие участие в советско-польской войне 1920 г. В свое время они получили землю в 
районах, заселенных украинцами и белорусами. После вхождения в 1939 г. Западной 
Украины и Западной Белоруссии в состав СССР, польские «осадники» были признаны 
«злейшими врагами трудового народа» и выселены с семьями, частично в Казахстан. Кроме 
них, были высланы и другие польские граждане. [3] По Постановлению СНК СССР от 10 
апреля 1940 г. за №497-178 сс в Казахстан было выселено из западных областей Украины и 
Белоруссии 60667 (по другим данным - 61092) поляков. Они были расселены в 
Актюбинской, Акмолинской, Кустанайской, Павлодарской, Северо- Казахстанской и 
Семипалатинской областях: 36729 человек – в колхозах, 17923 – в совхозах и 8000 – в 
рабочих поселках различных промышленных предприятий. [4] Так, поляки-спецпереселенцы 
числом 2036 человек, определенные для жительства в Акмолинской области, были 
размещены в 4-х спецпоселках, Сталинском, Шортандинском и Степняковском районах. 
Использовались они в основном на работах на предприятиях золотой промышленности в 
системе «Каззолото». [4, С.30-31] Нет нужды говорить о том, что это была одна из самых 
тяжелых и трудоемких работ. После начала Великой Отечественной войны 12 августа 1941 г. 
под грифом «совершенно секретно» было принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) «О порядке освобождения репрессированных польских граждан», в котором 
говорилось: «В связи с заключением соглашения между Советским правительством и 
Польским правительством Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:...освободить из тюрем, исправительно-трудовых лагерей, лагерей для 
военнопленных, спецпоселков и мест ссылки и высылки польских граждан: а) всех 
военнопленных и интернированных военнослужащих бывшей польской армии; б) 
осужденных к заключению на разные сроки в тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря, а 
также находящихся под следствием, числящихся за органами НКВД, судами и прокуратурой; 
в) направленных в спецпоселки, выселенных с территории западных областей Украины и 
Белоруссии (осадников и лесников, членов семей репрессированных и других). 
Освобожденным польским гражданам разрешить свободное проживание на территории 
СССР, за исключением пограничных районов, запретных зон, местностей, объявленных на 
военном положении, и режимных городов первой и второй категорий». [1, С.76] Как видим, 
вернуться на места прежнего проживания полякам не разрешалось. Кроме того, можно 
говорить, что это решение по сути выполнено не было, поскольку, несмотря на принятое 
Постановление, высылка поляков продолжалась и «в первые месяцы войны в Казахстан 
прибыло еще около 50 тыс.человек» («Из информации НКВД КазССР в ЦК КП(б) 
Казахстана об антисоветских выступлениях среди переселенцев и эвакуированных» от 18 
октября 1943 г.). [1, С.93] На территории Карагандинской области на базе Спасского 
отделения КарЛАГа МВД был организован лагерь военнопленных и интернированных. По 
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данным Государственного архива Карагандинской области (ГАКО) с 1941 по 1950 год в этом 
лагере находилось 1208 поляков, как попавших в плен, так и интернированных с 
прифронтовых территорий. 155 заключенных поляков умерли и были захоронены на 
территории лагеря. [5] Следует отметить, что во многих случаях жизнь поляков, прибывших 
в Казахстан, зависела от принимавших их местных жителей. Несмотря на жестокое 
отношение властей, простые казахи относились к высланным полякам с состраданием, 
теплотой и заботой, делились с ними последним. Так, заместитель заведующего 
сельхозотделом ЦК ВКП (б) Ицков с тревогой сообщал секретарю ЦК Андрееву о том, что в 
одном из колхозов Кустанайской области Казахской ССР «ссыльным устроили такую 
радушную встречу, что отдали им дневной удой молока с фермы, так что даже дети 
колхозников в детплощадке остались без молока». В местах прибытия поляков были 
образованы населенные пункты и села. Послевоенное положение поляков, также как и 
спецпереселенцев многих других национальностей, определялось постановлением Совета 
народных комиссаров СССР от 8 января 1945 года «О правовом положении 
спецпереселенцев», которое не только ограничивало свободу передвижения, но и 
возможности получения образования, работы и так далее. В 1947 г. поляки были 
освобождены от спецпоселения и первые из них, в основном бывшие солдаты, вернулись на 
Родину в том же году. Однако в 1948 г. поляки вновь были взяты на спецпоселение Так, в 
сведениях Карагандинского обкома Компартии Казахстана по состоянию на 20 августа 1949 
года на территории Карагандинской области на поселении находилось 340 семей (1629 
человек) спецпереселенцев-поляков. В основном они жили на станции Большая Михайловка, 
где польское поселение называли «Варшава-2».[1, С.161; 5,С.162-163] В целом, по данным, 
приведенным в «Справке отдела спецпоселений МВД СССР» (январь 1950 г.) и «Справке 9-
го управления МГБ СССР в министерство о количестве спецпоселенцев, находящихся в 
республиках краях и областях под надзором органов МГБ» (март 1952 г.), в Казахстане 
проживало 41722 и 35218 человек польской национальности соответственно. [1, С.173, 195] 
Для детей спецпереселенцев в эти годы вводились специальные квоты на поступление в 
высшие учебные заведения. Был составлен список вузов, куда принимать спецпереселенцев 
и их детей не разрешалось. Так, в Постановлении ЦК КП(б) Казахстана от 28 мая 1952 г. «О 
приеме спецпоселенцев в высшие учебные заведения» говорилось: «1. Прекратить прием 
спецпоселенцев в Казахский государственный университ им. С.М.Кирова, в Алма-Атинский 
юридический, Казахский горно- металлургический, физкультурный и педагогический 
институты, а также в консерваторию». Разрешался прием ограниченного числа 
спецпоселенцев в Казахский сельскохозяйственный, ветеринарно-зоотехнический, 
медицинский, Чимкентский технологический и учительские (кроме Алма- Атинского) 
институты.[1, С.196] Эти ограничения распространялись на всех спецпереселенцев, в том 
числе и на поляков. Все это явилось еще одним фактом унижения огромного числа людей, 
считавших себя гражданами советского государства, но одним росчерком пера 
превращенных во «врагов советского народа». Окончательно поляки были сняты с учета 
спецпоселения на основании Постановления Совета Министров СССР от 17 января 1956 г. за 
№62-41 сс. Это Постановление было продублировано 2 февраля 1956 г. изданным «Приказом 
УМВД Карагандинской области о снятии с учета спецпоселения поляков, переселенных в 
Казахстан в 1936 г.», в котором, в частности, говорилось: «…снятие ограничений по 
спецпоселению не влечет за собой возвращение имущества, конфискованного при 
выселении, они (в данном случае поляки – прим.автора) не имеют права возвратиться в 
места, откуда они были выселены.» [1, С.229] К этому времени многие из польских 
спецпереселенцев заняли определенное место в сложившейся хозяйственно-
производственной системе Казахстана в местах компактного расселения. Будучи носителями 
традиционной польской культуры, именно они составили основу современной польской 
диаспоры Республики Казахстан. Окончательно справедливость в отношении польского 
народа, как и всех остальных народов, незаконно репрессированных в первой половине ХХ 
в. советским государством, была восстановлена принятием Декларации Верховного Совета 
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СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» от 14 ноября 1989 г., 
Указа Президента СССР от 13 августа 1990 г. «О восстановлении прав всех жертв 
политических репрессий 20-50-х годов». В последнем, в частности, говорилось: «Признать 
незаконными, противоречащими основным гражданским и социально- экономическим 
правам человека репрессии, проводивщиеся в отношении крестьян в период 
коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, 
национальным, религиозным и иным мотивам в 20-50-х годах, и полностью восстановить 
права этих граждан». [1, С.244] 14 апреля 1993 г. был принят Закон Республики Казахстан 
«О реабилитации жертв массовых политических репрессий», который также восстановил 
справедливость в отношении всех репрессированных, волею судьбы попавших в Казахстан, в 
том числе в отношении поляков. Шотбакова Л.К. 
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Жазба деректердің үлкен бір тобын мерзімді басылымдар құрайды. Газет не журнал 

белгілі бір мерзімділікпен өткенді өз бетінше бейнелейді. Сондықтан олар қоғам өмірінің 
өткені жазылған өзіндік күнделік міндетін атқарады. Демек, уақытылы шығып тұрған 
газеттер өткеннің белгілі бір кезеңдегі үздіксіз даму тарихын қалпына келтіруге көмектесе 
алады. 

Кезінде “ұлт қамын ойлап, щарқ ұрған  “Сарыарқа” газеті әліде болса толық зерттеліп, 
бағасын ала қойған жоқ. Бодан елдің санасына тәуелсіздік рухын сіңіріп, жұртты оятқан  
“Қазақ” газетімен үндес, бағыттас бұл басылым 1917-1918 жылдары Семей қаласында қазақ 
тілінде аптасында бір рет шығып тұрды.  Редакторлары Райымжан Мәрсеков пен Халел 
Ғаббасов, бастырушысы - «Теңдік» серіктігі. 

Газетте патша үкіметінің отаршыл саясатының қазақ еліне тигізген зияны, Алаш 
партиясының бағдарламасы, қазақ жеріне қоныс аударған орыс шаруалары мен қарым – 
қатынасы, оқу – ағарту ісі туралы Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов, Р.Мәрсеков, 
Халел Ғаббасов, Ә. Ермековтың т.б. мақалалары жарияланған.  

Әрбір жаңалықтың ескіден туатынын еске ұстасақ, «Сарыарқа» газетінде жарық көрген 



4707 

нұсқалардың да қазіргі тарихымыздың, әдебиетіміздің, мәдениетімізді зерттеуде құнды дерек 
екені даусыз [1,    120 б.]. 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында қазақ тілінде шығып тұрған газет-
журналдар туралы қазақ баспасөзінің зерттеушісі, профессор Х. Бекхожиннің көп жылдық 
зерттеу еңбектері  және екінші бір ғалым Ү. Сұбханбердина құрастырған «Қазақтың 
революцияға дейінгі мерзімді баспасөзінің материалдары» атты екі кітаптан тұратын 
библиографиялық еңбегі  (1961, 1963 жылдар),  «Қазақ. Сарыарқа. Алаш» (А., 1993) 
тарихшының бұл баспасөз басылымын дерек көзі ретінде пайдалануға кең мүмүкіндік 
береді.  

Газет 1917-1918 жылдары жариялаған материалдарында оқудың мән-жайын, маңызын 
айтып көпке түсіндіруге тырысса, екінші 1917 жылғы «Мұқтаж оқушыларға жәрдем» 
мақаласында: «Алаштағы  мұғалімідік курсқа болыс басы бір шәкіртті қаражатын көтеріп, 
оқуға жібермекке  сентябрдегі обласной сиез қаулы жасаған еді. Павлодар оязы 5-6 болыстан 
ғана шәкірт келді, басқаларынан әлі жоқ. Биылғы қымбаттышылық шәкірттерге ауыр тиді, 
мұқтаждарды көбейтті. Сондықтан оқытушылар ұйымы шәкірттері келген болыстарға хат 
жазып, ақша сұрады, һәм өз беттерімен  жәрдем жия бастады. Барлығы 190  сом.» [2]  мен 
«Мұқтаж шәкірттер»   мақаласында Уфа қаласында «Ғалия» медресесінде оқитын қазақ 
шәкірттерінің тұрмыс-халі, мектеп, медресе жайларын нақты көрсетіп, мұқтаждарын айтады 
[3].  «Шәкірттерге стипендия» мақаласында Ақмола облысында оқушыларға стипендия 
тағайындалғаны, оны пайдалану тәртібі хабарланған [4].   

Оқу ағарту  жайын қарастырғанда «Сарыарқа» газетінде жарияланған мақалалар 
негізінде мұғалімдік курстар туралы кең танысуға болады.  Мәселен, 1917 жылы 
жарияланған мақалаларда Петропалда мұғаімдер даярлайтын курс ашылғаны хабарланған, ер 
балалар мен қыз балаларды оқытатын гимназияның адресі берілген [5]. Құлақтандыру 
айдарынан Алаш дуанында мұғалімдер курсы, үлкендер мектебі ашылғанын білуге болады 
[6]. Ал 1918 жылы жарияланған «Мұғалімдік курстар туралы» мақаласында Семейдегі 
мұғалімдік курсының мерзімі, міндеттері, оқыталытын сабақтары: Ұлт тілі, жалпы тарих, 
жағырапия, жаратылыс, оқыту әдісі, есеп, денсаулық-тәрбие, мемлекет құрылысы, орыс тілі 
және бұл сабақтарда қандай тақырыптар қамтылу тиіс екендігі жазылады[7].   Келесі 
мақалада мұғалімдік курстың Семей облысы үшін ғана ашылғаны, Оқу мерзімі июнь-
сентябрь аралығы, 100 шәкірттік, курсқа қатысу шарттары,  курста оқытатын дәрістермен 
таныса аламыз. Соған қоса қыздар курстарының ашылғаны, оған 20 адам қатыса алатыны 
және кім қатыса алатыны жайлы хабардар етіледі[8].  

XX ғасырдың басында мектептерді бірсыпыра кәсібилендіру байқалды. Мәселен, 
Торғай және Қарабұтақ екі сыныпты орыс-қазақ училищелерінде етікшілік және тігіншілік 
істері үйретіле бастады. Оқытудың бұл түрі бойынша бағдарлама өте қарапайым болды, 
мәселен, олардың бірінде былай деп жазылған: «Етікшілік құрал-саймандарымен және 
оларды түрлі жұмыстар кезінде пайдаланумен таныстыру. Етікшілік материалдарының атауы 
– олар қашан және қайда қолданылды. Етіктің табаны, өкшесі, ұлтанын дайындау және 
тігумен таныстыру» [9].  

 Мұғалімдік курстардың өткізілуге мұғалімдердің жетіспеушілігі сезіледі. 
«Көкшетаудың уезный советі «Сарыарқа» басқармасынан Көкшетау қаласында екі айлық 
мұғалім курсын өткізу үшін мұғалім қеректігін тауып беруіңізге өтінеді» [10].   

 Өткізілген мұғалімдік курстар сыңалғанын да жасыруға болмайды. Мәселен 
Павлодардағы екі айлық мұғалімдер курсының оқыту жұмысы сыңалған [11].  

Сонымен бірге  сиезде мұғалімдік курстардың ашылу туралы қаулы қабылдағанымен, 
оны жүзеге асыру қиыншылықтарға ұшырағанын  Жақып Сыдықтың «Ұзақ үміт» 
мақаласынан көруге болады: «Көкшетауда өткен августе болған молла-мұғалімдер сиезинде 
курс ашпаққа қаулы қылынып еді. Одан бері неше ай өтті, курс әлі ашылған жоқ» [12].  

Революциға дейін Қазақстанда мұсылман мектептері мен медреселерде, не «орыс-
қазақ», «бұратаналық», ауылдық мектептерде оқып, бастауыш білім алуға болатын еді.  Бұл 
мектептер мен медрсселердің басты мақсаты діни білім беру болғанымен, олардың оқу 
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бағдарламаларында зайырлы пәндердің де елеулі орын алғанын атап өткен жөн. «Бастауыш 
мектептегі оқу программасы» мақаласында 5 жылдық бастауыш мектептің программасы  V 
бөлімде беріліп, Ана тілі, есеп, дін сабақтары, орыс тілі, Ұлт тарихы, жағырапия, жаратылыс, 
ән-күй, дене тәрбиесі, қол істері сияқты пәндер тізімделеді. Сонымен бірге бастауыш 
мектепте сабақ арнаулы қазақ тілінде оқытып, орыс тілі төртінші бөлімнен бастап,  кірме тіл 
есебінде оқытылды [13].  

Мұсылман оқу орындарына қатаң талаптар қойылды, олардың бұзылуын отаршылдық 
әкімшілік үнемі қудалап отырды. Бірақ бұған қарамастан, Қазақстан аумағында мектептер 
мен медреселер саны үздіксіз өсе берді, өйткені оқуға тілек білдірушілер саны барған сайын 
арта түсті.  Оны «Медресе ашылу», «Көкпектідегі мектеп-медресе салу, бала оқыту 
жұмыстары туралы» [14], «Зайсан. Ішкі хабарлар» мақалаларынан медреселердің ашылуынан 
көруге болады.  Мәселен Зайсандағы медресе   «Игілік» қоғамының жинаған қаржысы 
есебінде ашылды және сол медреседе 60 бала оқытылса [15], Ақкелін елінде ноябрь басында 
ашылған «Сұлтания» медресесінде  140 бала оқыды [16].  

Оқу-ағартуда ұйымдардың атқарған қызметі ерекше болды. Оқу бағдарламасын жасау, 
мұғалімдік курстар ұйымдастыру, оларды өткізу, қаржылық көмек көрсету, әдістемелік 
құралдар шығару, қыржы жинау қызметінен көрінеді. 7-11октябрьде Баянауыл алабындағы 
10 болыс елдің өкілдері сиезінің қаулылары «3жылдық бастауыш мектептер жасалсын. Биыл 
бір мектеп ашылсын. Барша мектептерді басқарып, мұғалімдерді сынап қою, оқу 
программаларын жасау үшін «Ғылым» ұйымы атынан Баянауылда оқу комиссиясы 
ашылсын» шығарылған [17].   

Қызылжарда шет жерде оқитын жастарға көмек беру жөніндегі қазақ жастарының 
«Талап» ұйымы маңызды рөл атқарған [18].   

Оқытушылар ұйымы да мектепте оқу үрдісін ұйымдастыру жұмыстарын атқарған. Олар  
жасаған ережелер:  бірінші ноябрьге дейін мектепке кірмеген шәкірт қабыл қылынбайды. Үш 
күш себепсіз мектепке келмей қойған бала шығарылады [19].  

Сонымен бірге ел қамын ойлайтын азаматтар қалыс қалмаған. Оқу-ағарту мәселесін 
көтеріп, мектеп-медресе жұмысына көмектесуін сұраған. «Павлодарда болатын молда-
мұғалімдер съезі»  мен «Жаңа ашылған қауымдар»  мақалаларынан көруге болады [20].  

Патша үкіметі қазақ халқы арасында оқу-ағарту ісін бастауыш білім берумен, яғни 
орыс тілін және арифметиканын жай амалдарын үйретумен шектеу жеткілікті деп санады, ал 
орта білім беруге, оның үстіне жоғарғы білім беруге ол мүдделі болмады.  

Патша үкіметі қазақ халқы арасынан сенімді тірек жасауға, әкімшілік аппарат үшін, 
сондай-ақ орыстандыру рухында ағартушылық қызмет атқаратын сенімді кадрлар даярлауға 
ұмтылды.  Оқу бағдарламаларының мазмұны да қазақ халқының экономикалық жҽне мәдени 
дамуы мүдделерін негізге алмай, отаршыл әкімшіліктің қажеттері мен талап тілектеріне 
бейімделді. Өлкедегі оқу ағарту ісін ұйымдатырушы ресми органдар бірінші кезекте бүкіл 
мұсылманша білім беру ісін бірыңғай оқу жоспарына келтіру және түгелімен бір ізге түсіру, 
бұл орайда зайырлылық пәндерге көңіл бөлу қажет деп санады. Сонымен бірге оқу округтері 
мен Оқу-ағарту министрлігі инспекторлардың назарын оқытудың ерекше әдістерін енгізуге 
аударды, оның енгізілуі де мұсылман халқын белгілі бір дәрежеде үкіметтің саясатын қолдау 
жағына тартуға тиіс болды. Мұсылман мектебін қажетті саяси арнаға салып, бірте-бірте 
соған бағындыру өте жиі ұсынылды [21].  

Қорытындылай келе, «Сарыарқа» газеті 1917-1918 жылдары оқу ағартуда болып 
жатқан өзгерістер, мұғалімдік курстардың өткізу жағдайы мен мұқтаждары, жаңа мектеп пен 
медреселердің  ашылу жайымен танысуда маңызды дерек рөлін атқарады. 
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Ғылыми жетекшісі - Уалиев Манап Ерсайынұлы 
 

Қазақ елі сан мыңдаған тарихы бар, өткені мен бүгіні тарих жазбаларында үлкен орын 
алатын ел. Сол елдің қалай бастама алғаны туралы мен өзімнің жұмысымда көрсетпекпін. 
Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан территориясында XIV- XV ғ. болып өткен 
әлеуметтік-экономикалық және этникалық-саяси процестердің заңды қорытындысы болды. 
Тарихи әдебиетте В.В.Вельяминов-Зерновтан бастап, Шығыс-Дешті Қыпшақтың көшпелі 
тайпаларының бір бөлігін Жошы ұрпағы Керей мен Жәнібектің басшылығымен Шу мен 
Талас өзендерінің жазығына көшуі Қазақ хандығы құрылуының басталуы болды деген пікір 
бар. 

1456 жылы Керей мен Жәнібек ханның Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен 
қазақ тайпаларын бастап Шығыс Дешті-Қыпшақтан батыс Жетісу жеріне қоңыс аударуы 
Қазақ хандығының құрылуына мұрындық болған маңызды тарихи оқиға болған еді. Бұл 
оқиғанның мән-жайы мынадай болатын: 1428 жылы Ақ Орданың ақырғы ханы Барақ ішкі 
феодалдық қырқыста қаза болған соң, Ақ Орда мемлекеті ыдырап, ұсақ феодалдық 
иеліктерге бөлінгенде билік үшін өзара қырқыс үдей түсті. Бұрынғы Ақ Орданың орнына 
Әбілхайыр құрған «Көшпелі өзбектер» мемлекеті пайда болды. Осы мемлекеттің 
территориясы XV ғ. орта шенінде Сырдариядан Сібір хандығына дейінгі Ұлан байтақ жерді 
алып жатты. Алайда бұл мемлекеттің ішіндегі билік үшін күрес бір сәтте толастаған жоқ. 
Әбілхайыр хан өзінің саяси дұшпандарын – Жошы әулетінен шыққан сұлтандарды 
қудалауын тоқтатпады. Билік үшін күрес барысында Дешті-Қыпшақтан өздерін қолдайтын 
жеткілікті күш таба алмаған Ұрыс ханның шөберелері-Керей мен Жәнібек XV ғ. 50 жылдары 
орта шенінде қарамағандағы ауылдарымен Шу өзенінің бойына көшіп кетуге мәжбүр болды. 
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Осы оқиғалар жөнінде Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің “Тарихи-Рашиди” атты 
шығармасында былай деп жазады: «Ол кезде Дешті-Қыпшақты Әбілхайыр хан биледі және 
Жошы әулетінен шыққан сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Керей мен Жәнібек 
Моғолстанға көшіп барады. Есенбұға хан оларды құшақ жая қарсы алып, Моғолстаның 
батыс жағындағы Шу мен Қозыбас аймақтарың берді. Олар барып орналасқан соң, 
Әбілхайыр (1468 ж.) дүние салды да, Өзбек ұлысының щаңырағы шайқалды. Ірі-ірі 
шиеленістер басталды. Оның үлкен бөлігі Керей мен Жәнібекке көшіп кетті. Сөйтіп олардың 
маңына жиналғандардың саны 200 мыңға жетті. Оларды өзбектер - «қазақтар» деп атады. 
Сөйтіп, 1465-1466 жылдыры Шу мен Талас өзендерінің алқабында Қазақ мемлекетінің 
негізін салған дербес Қазақ хандығы құрылды.  

Тарихи деректерде қазақ ханы болып алғаш Керей хан болған деп жазылады. Керей мен 
Жәнібек Қазақ хандығы үшін қолдарынан келгенін жасады. Сырдария бойындағы қалалар 
мен Дешті-Қыпшақ даласы үшін күресте Қазақ хандығының басты бәсекелесі және ата жауы  
Әбілқайыр хан еді. 1468 жылы қыста ол Қазақ хандығын қиратпақ болып, Жетісуға жорыққа 
атанды, бірақ сапары сәтсіз болып, жорық жолында қаза тапты. Әбілқайыр хан өлгеннен 
кейін хан тағы үшін болған өзара қырқысулар Дешті-Қыпшақта өрши түсті, оған туған жерге 
оралуды көздеп жүрген Жәнібек хан мен Керей хан да араласып кетті. Олар Әбілқайыр 
мұрагері Шейх-Хайдар ханмен кескілескен шайқасқа түсті. Өз әміршілері тарапынан 
ешқандай көмек ала алмаған Шейх-Хайдар билік үшін күресте жеңіліске ұшырады. Бұдан 
кейін Дешті-Қыпшақтағы билік Орыс ханның тұқымдары — Жәнібек хан мен Керей ханның 
қолдарына өтті, олар тағы да отыз жыл бойы шайбанилықтармен табан тіресе шайқасты. 

Биліктің Орыс хан тұқымдарының қолына өтуі де "Көшпелі өзбектер мемлекетіндегі" 
саяси жағдайды өзгерткен жоқ. Дегенмен, бұл оқиға "Көшпелі өзбектер мемлекеті" атының 
Дешті-Қыпшақ болып өзгеруіне ықпал етті. Бір кездері Моғолстанға қоныс аударған адамдар 
Өзбек ұлысында "қазақтар" деп атала бастады және бұл атау бүкіл хандыққа тарай бастады. 
Билік үшін күресе келе, Жәнібек хан мен оның үзеңгілестері қазақтардың бірігуі мен Қазақ 
хандығының құрылуына үлес қосты.XV ғасырдың орта шенінде ежелден Жетісу өңірін 
мекендеген түркі тайпалары бір этникалық топқа біріге келе қазақ халқын құрады. 

Сыр өңірі мен Қаратау - қазақ хандарының Батыс Жетісудағы иеліктеріне ең жақын 
болды. Жәнібек пен Керей хандар сауда-экономикалық байланыстардың маңызды 
орталықтары және күшті бекініс болатын Сыр бойындағы қалаларға өз құқықтарын орнатуға 
тырысты. Сондай-ақ Сырдың төменгі және орталық сағаларының жерлері қазақтың көшпелі 
тайпалары үшін қысқы жайылым да еді. 

70-жылдары Сауран, Созақ түбінде, үлкен шайқастар болды. Асыны (Түркістанды), 
Сығанақты біресе қазақ хандары, біресе Мұхамед Шайбани басып алып отырды. Осындай 
шайқастардың бірінде көрнекті қолбасшы Керейдің ұлы Бұрындық болды. Ол 1480 жылдан 
бастап хан болды. Соның нәтижесінде 15 ғ. 70-ж-да Қазақ хандығының шекарасы кеңейе 
берді. Оңтүстік Қазақстан қалалары үшін Шайбани әулетімен арадағы соғыстар Жәнібек 
ханнан кейін қазақ хандығын билеген Бұрындық хан (1480-1511 жж.) тұсында да 
толастамады. Батыс Жетісудағы иеліктеріне оңтүстіктегі өздеріне қараған қалаларға (Созақ, 
Сығанақ, Сауран) сүйене отырып, алғашқы Қазақ хандары Дешті Қыпшақтағы өкімет 
билігіне талаптанушы барлық хандарды жеңіп, өз иеліктерін ұлғайтты. Дешті Қыпшақта 
қазақ хандары билігінің орнығуы, Мұхаммед Шайбаниды Дешті Қыпшақтағы тайпалардың 
кейбір бөлігін соңына ертіп Мәуереннахрға кетуге мәжбүр етті. Мұнда ол Темір әулеті 
арасындағы өзара тартысты пайдалана отырып, өкімет билігін басып алды. 

Сонымен Қазақ хандығының құрылуына ұйтқы болған себептер - саяси және этникалық 
процестер болды. Оның басты кезеңі – Керей мен Жәнібектің қол астындағылармен бірге 
көшпелі өзбектердің басшысы Әбілхайырдан кетіп, Моғолстанның батысына қоныс аударуы. 
Мұндағы маңызды оқиға - Керей мен Жәнібекті жақтаушылардың өзбек-қазақтар, кейін тек 
қазақтар деп аталуы. Әбілхайырдың өлімінен кейін Керей мен Жәнібектің Өзбек ұлысына 
келіп, үкімет билігін басып алуы. Жаңа мемлекеттік бірлестік Қазақстан атана бастады. 

Жәнібек хан мен Керей хан  Жетісу өңірі, Шу мен Талас өзендерінің бойын мекендеген 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80_%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D3%99%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
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қазақтардың басын қосуда көп еңбек сіңірді. Бұл мақсатпен олар өзара қырқысуларды басып, 
ірі феодалдарды маңайына топтастырды. Жәнібек ханның Дешті-Қыпшаққа оралғаннан 
кейін билігін күшейткені туралы, өмірінің соңғы жылдары мен өлімі туралы деректер жоқ. 
Оның есімі тарихи деректерде соңғы рет 1473 жылы кездеседі. Бұдан кейінгі жылдары Керей 
хан туралы ғана айтылған. Жәнібек хан жиі болатын шайқастардың бірінде қаза тапқан деп 
болжауға болады. Сақталып қалған халық аңыздары мен өлеңдерінде Жәнібек ханды Әз 
Жәнібек деп атаған. Керей ханның қандай жағдайда, қай жылы қайтыс болғандығы жөнінде 
нақты мәліметтер жоқ. Керей ханның үш баласы болды. Олар: Бұрындық хан, Қожа-
Мұхаммед және Сұлтан Әлі. Олардың ішінде 30 жылдан астам Қазақ хандығын билеген 
Бұрындық ханнан соң тақ билігі түпкілікті түрде Жәнібек ханның ұрпақтарының қолына 
өтеді. Керей ханның қалған екі ұлы жөнінде деректер кездеспейді. 

Қазақстан – ұшқан құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр аумақтың иeci. Осы аумақты 
бізге мұра еткен біздің ер жүрек ата-бабаларымыз. Елбасымыз «Нұрлы жол - болашаққа 
бастар жол» Жолдауында айтып кеткендей «Отанды сүю - бабалардан мирас болған ұлы 
мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту және кейінгі 
ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз. Бүгінде  барша қазақстандықтардың жұмысының 
түпкі мәні – осы деп білем. Сонымен қатар 2015 жыл - ұлттық тарихымызды ұлықтау және 
бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Қазақ хандығының 550 
жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. Осынау тарихи белестер Жаңа Қазақстандық 
патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде айрықша рөлге ие». Сондықтан да мен өз ойымды 
түйіндей келе, бүгінгі күннің жастары өз елі үшін аянбай еңбек етуі тиіс. Ал өткенін, 
тарихын  білмеген елдің болашаққа басар қадамы зая болмақ. Сондықтан да тарихымызды 
ұмытпайық ! 
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Мемлекет жайлы оның пайда болуының негізгі себеп-салдары және мемлекетті 
басқарудың түрлері туралы пікірлер, арнайы ғылыми зерттеулер үнемі тоқтамайтын үрдіс. 

Бүгінде мемлекет және мемлекеттік билік деген мәселені халқымыздың болашағы 
тұрғысынан қарап зерттеу қажет. Сондықтан да, 550 жылдығын атап өткелі отырған қазақ 
хандығының тарихын оқып, тану үшін мынадай ұстаным-принциптер тұрғысынан қараған 
жөн болар еді. Олар: мемлекеттік тәуелсіздік, географиялық орналасуы, халқының еркіндігі, 
биліктің бөлінуі, елдегі заңның әділдігі, тұлғаның тарихтағы рөлі, тілі, діні, ділі және ішкі-
сыртқы саясатының ұлт мүддесіне қызмет жасауы. 

Әрбір тарихи оқиға белгілі бір уақытта, белгілі бір кеңістікте пайда болады. Осы 
теориялық принципке сүйене отырып, қазақ мемлекетінің де пайда болуын анықтау қажет 
екені айтпаса да түсінікті ғой. Қазақстандық медиевистика ғылымы біздің жерімізде 
әлеуметтік-экономикалық даму, тайпалық одақтардың пайда болуы, этно-саяси 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1473
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD,_%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD,_%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D3%98%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD
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құрылымдардың, феодалдық мемлекеттердің және қазақ халқының пайда болуы туралы 
күрделі мәселелерді деректердің негізінде зерттеумен айналысады. Осы мәселе туралы 
деректер қазақстандық шығыстанушы В.Юдин, ортағасырлық тарихшы М.Дулати және алаш 
зиялылары М.Тынышбаев, Ә.Бөкейханов, С.Асфендияров, т.б. еңбектерінде кездеседі. 
Сонымен қатар, бұл проблеманы К.Пищулина «Юго-Восточный Казахстан в середине ХІV 
начале ХVI веков» (вопросы политической и социально-экономической истории) деп 
аталатын монографиясында талдап жазған [1].       

Қазақстанның оңтүстік шығыс өлкесінің тарихи маңызы – қазақ халқының, қазақ 
мемлекеттігінің қалыптасуының басты бір аймағы болды. Тарихшылардың жазба 
деректеріне, әсіресе, шығыс жазба деректеріне және археологиялық қазба жұмыстарының 
нәтижесінде табылған артефактыларды талдап жазған еңбектерінде, қазақ мемлекеттігінің 
құрылуының алғышарттары баяндалған. 

Қазақ мемлекеттігінің пайда болуы Шығыс Дешті Қыпшақтың, Жетісу мен 
Түркістанның аймағындағы әлеуметтік экономикалық дамудың нәтижесінде екені тарихи 
шындық болады. Себебі аралас экономикасы бар, көшпелі мал шаруашылығы мен 
отырықшы – егіншілік, қала мәдениеті, қалыптасқан аймақтардың табиғи араласуы негізінде 
ХІV-ХVІ ғасырларда біртұтас экономикалық аудан қалыптасты. Бұл үрдіс хандықтың 
құрылуына алғышарт жасады. ХІV-ХVІ ғасырлар арасында қазақ халқының құрылуы, 
мемлекеттің этникалық аумағының негізгі белгілері қалыптасты. Моңғолдар жаулап 
алғаннан кейінгі күйзелістің орнына шаруашылық қайта калпына келе бастады. Қоғамдық 
қатынастардағы өзгерістер әлеуметтік жіктелуден айқын көрінді. Шыңғыс хан ұрпақтарының 
жерді, малды меншіктеу үрдісі тереңдей түсті. Моғолстан, Ақ орда, Әбілқайыр 
хандықтарында жайылым жер үшін барған сайын күшейген күрестер туралы, жазба 
деректерінде сақталған ақпараттар бар. Сұлтандар мен көшпелі ауқатты топтар үлестік 
иеліктер мен үлестік жерлерге ие болуы, қарапайым көшпелі халықтың, егіншілер мен қала 
тұрғындарының әлеуметтік жағдайын төмендетті. Осы жағдайлар рулық және тайпалық 
байланыстарды барған сайын әлсіретіп, жекеленген этникалық топтардың араласуын, халық 
ретінде қалыптасуын тездетті. Барлық этностар мен халықтардың қалыптасу үрдісінде 
мемлекеттік, экономикалық мәдени және әлеуметтік байланыстар басты рөл атқарды. 

Ұлттық мемлекетіміздің тарихын қазақ хандығынан бастау керектігін, Шоқан 
Уәлиханов та айтқан еді: «Предания киргиз считает своим ханом Джанибека, сына Барака, ... 
во всяком случае, по преданию Джанибек был первым ханом казахов. Из фамилии Джучи - 
хана... Время управления Джанибека, когда две родные орды ногаев и казахов жили вместе, 
воспевается в киргизских поэмах как золотой век. К этому времени принадлежит большая 
часть преданий, нравственных изречений Джиренчи – Чечена (мудрого), Аз-Джанибека и 
ногайского философа Асан Горемычного (Асан-Кайгы), которые употребляются степняками 
до сих пор». 

XV ғасырдың екінші жартысында (1465-1466 жж.) Қазақ хандығы Еуразияның сайын 
даласында кем дегенде екі мыңжылдық тарихты артта қалдырған мемлекеттер мен 
заңдардың қасиетін, мәнді белгілерін қағидаларын, салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрпын қабылдай, 
бойына сіңіре, жетілдіре жалғастырып, өзіне ғана тән қадір-қасиетімен, даралануымен 
алғашқы қадамын жасады. Басқаша айтқанда, біздің ұлттық мемлекетіміз өткені  бұлыңғыр, 
алды көк тұман,  қу тақырда құрылған, азаматтарды бір шаңырақтың астына біріктіре салған 
саяси-құқықтық мемлекет емес. Сондықтан да Қазақ хандығы пайда болғанға дейінгі 
мыңжылдықтарды түркілену, исламдану, қазақтану дәуірі деп түсінсек қателеспейміз. 

Керей мен Жәнібек бастаған халық Қазақ хандығын Шу мен Қозыбасыға тіккен кезден 
бастап тарихымыздың классикалық дәуірі басталды. Классикалық дәуір үш ғасырға жуық 
созылып, 1718 жылы Тәуке ханның қайтыс болуымен аяқталды. Дәуірді классикалық деп 
атауымыздың бірнеше себебі бар. Біріншіден, Қазақ хандығы осынау дәуірде бір сәтке 
тәуелсіздігінен айырылған жоқ. Тіпті XVІ ғасырдың жазба дерегі – «Бадаи ал-Вакаи» 
қазақтар елін «Қазақстан» деп атағаны мемлекеттің нығайғанын көрсетсе керек [3, 38 б.]. Ел 
басына күн туған сәттер аз емес еді. Жоңғар мен қытай да, қырғыз бен өзбек те, орыс та қазақ 



4713 

жеріне тамсана қараумен болды. Бірақ олар, Күлтегін жазуында айтылғандай, «игі, білгіш 
кісілерді, игі, батыл кісілерді қозғалта алмады. Бір кісі жаңылса, рухы, халқы тұқымына 
дейін қалмас еді». Әрине, Қазақ хандығының күшеюіне көрші мемлекеттердің ішіндегі 
алауыздық, өзара қырқысулар, мәселен, шейбанидтер мен аштарханидтердің билік үшін 
таласы себеп болғанын да ескеруіміз керек. 

Екіншіден, тәуелсіздіктің арқасында қазақ халқының қалыптасуы түпкілікті аяқталды. 
Қилы тағдырмен қазақтар құрамына кірген түркілік, түркілік емес тайпалар тегіс қазақтанып 
кетті. Қазақтың тілі, мінезі, әдет-ғұрпы, ру-тайпалық құрылымы, ойындары, 
этнопедагогикасы, философиясы, өнері, болмыс бітімі, дараланғаны нақты осы кезең. Күндіз 
отырмаған, түнде ұйықтамаған билеушілер мен саны үздіксіз өскен халық ұлан-ғайыр жерін 
анықтап, жерін бекітті, Қазақ хандығы халықаралық субъект дәрежесіне көтерілді. 
А.Левшин, Ш.Уәлиханов, Т.Шонанұлы зерттеулерінде XVІ ғасырда-ақ қазақтар қазіргі 
Қазақстан аумағын қоныстанып отырғаны дәлелденген. Ал ортағасырлық Шығыс 
қолжазбаларында Қазақ хандығының өзбектермен, Ресеймен, Ауғанстанмен, Иранмен, 
Индиямен, Түркиямен саяси және сауда-саттық байланыстар орнатқаны жөнінде деректер 
мол кездеседі. 

Үшіншіден, мемлекет пен құқық қарым-қатынасы реттеліп, «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жолы», әз Тәукенің «Жеті Жарғысы», ислам дінінің гуманизмге 
толы қағидалары мемлекет өмірін дала демократиясының арнасына түсірді. Азаматтық, 
қаржылық, отбасылық, қылмыстық құқықтардың алғашқы үлгілері мен баптары классикалық 
дәуірдегі қазақ мемлекетінде болған. Адамның өмірі, бостандығы мен бас еркі дала 
демократиясының өзегін құрады. Билер институты шешімінің хан жарлығымен бірдей 
дәрежеде атқарылғаны осыған дәлел. А. Левшиннің ел ішінен жинаған мәліметіне ден 
қойсақ, Ұлы дала заңдарының ғасырлар ғасырлар бойы түзілгенін халық қателеспей 
түсінген. Сонымен қатар, әз Тәукенің тарихи орны мен қызметін айрықша қастерлеген [4, 96 
б.]. 

Төртіншіден, мемлекет, құқық, азаматтар арасындағы ақ ниет ізгілік пен дала 
демократиясы қоғамның тұрақты да күш жинай дамуына жол ашты. Классикалық дәуірді 
алып датқан 253 жыл ішінде 15 қазақ ханы билік басында отырған екен, яғни әрқайсысына 
орта есеппен 16-17 жылдан келеді. Осы жайында Платон айтқан: «Ел басқарушының жасы 
50 мен 70-тің арасы болуы керек, әрі ол 20 жылдан артық билік басында отырмағаны жөн», - 
деген қағида есімізге түседі.  

Қазақ мемлекеттігінің серпінді дамуымен классикалық дәуірде қол жеткізген ірі 
жетістігі – бәсекеге қабілетті қоғам түзе алғаны. Ортағасырлардағы Қазақ хандығы алыс-
жақын көршілерімен аз соғысқан жоқ. Соның бәріне төтеп бергені экономикалық, саяси, 
интеллектуалдық, рухани, демографиялық әлеуетінің биік деңгейде көтерілгенін айғақтайды.  
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Город Семипалатинск, который  строился когда-то, как военно-опорный пункт на ряду 

с Усть-Кменогорской, Ямышевской, Железинской на далеких окраинах Российской империи  
как торговый пункт и перевалочная база транзитной торговли с Востоком и «азиатскими 
странами», в 19 веке приобретал все более и более преимущественно торговое значение. По 
мере установления добрососедских взаимооотношений между казахами-кочевниками и 
жителями этих поселений. Не промышленный, а именно торговый капитал превратил город  
Семипалатинск в один из крупнейших центров экономического господства Российской 
империи над обширными районами Северо-Восточного Казахстана [1].  Ведь именно в 
Семипалатинск направлялись  богатые, торговые караваны из Кашгара, Яркенда, приезжали 
даже монголы, бухарские купцы [2. с.61].   В связи с этим, значительное количество купцов 
сосредотачивались на территории Семипалатинска. Это объясняется тем, что Семипалатинск 
уже с середины  XIX и начала XX века в силу своего географического положения был 
центром всего верхнего Прииртышья- огромной территории, который простирался от границ 
Китая почти до самого Омска. Имея выгодное географическое расположение, оно 
привлекало на свою территорию немалое количество купцов со всех близлежащих и 
отдаленных земель -  город имел довольно большой торговый оборот. В 1900 году, по 
данным годовых отчетов местных отделений банков, оборот торговли в нем составил 100 
млн.рублей [3]. 

В данной статье дана попытка  проследить процессы развития предпринимательства, в 
городе Семипалатинске во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. На примере купцов, а 
именно Плещеева, будет анализироваться взаимосвязь процессов с социально-
экономическим развитием региона. Купечество,  привлекало к себе огромное внимание в 
первую очередь со стороны государства, церкви и органов городского самоуправления, 
следует выяснить, чем вызван был такой бурный интерес.  Можно найти достаточно 
материала о истории купечества, эти материалы содержатся в огромном количестве самых 
разнообразных источниках, многие из которых до сих пор не изучены и не вовлечены в 
научный оборот. Необходимо выявить основные  правовые и социально-экономические 
факторы, которые влияли на развитие купечества, характеристика социального статуса 
купечества. Не каждый желающий мог стать купцом, это результат кропотливой работы, 
умение работать с капиталом, с людьми разных сословий, выявить свою выгоду. На примере 
купца Плещеева, будет показано, как человек может повлиять на судьбу города, какой вклад 
им был внесен для развития города.  Деятельность предпринимателей способствовало 
решению многих проблем в области науки, культуры, образования, способствовало 
оживлению городов, делая их более насыщенной и интересной. 

В дореволюционной исторической литературе содержится очень много сведений о 
деятельностях русских купцов на территории Семипалатинской области. В разные периоды 
времени эту территорию исследовали представители различных направлений, это члены 
географического общества, представители стат.комитетов, ученые, путешественники. 
Г.Н.Потанин, Ф.Щербина, Н.М.Ядринцев, А.Янушкевич. Б.Г.Герасимов и Н.Я.Коншин 
рассматривали экономическую сторону.  Г.Н.Потанин подробно показал в своих работах 
характер Семипалатинского купечества. Именно здесь, сосредотачивалось большое 
количество купцов, так как город находился на удобном торговом пути [4]. Следует 
отметить Е.П.Михаэлиса, который был редактором «Семипалатинских областных 
ведомостей». С образованием Семипалатинского областного статистического комитета в 
1878 году он стал его первым секретарем. Он изучал экономику и культуру края, принимал 
активное участие в составлении отчетов и статистических приложений к ним о состоянии 
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Семипалатинской области [5].  
 Развитие торговли, промышленности и деятельность купцов в своих работах 

исследовали и Ж.К.Касымбаев «Под надежную защиту России», где автор дает подробные 
статистические данные, о развитии торговли между Семипалатинском и другими городами. 
Царское правительство было заинтересовано в развитии торговли с Джунгарией при 
Ямышевской и Семипалатинской крепостях. Всячески стремилась склонить их к торговле. 
Открывались меновые дворы, действовали таможни, производился товарообмен. Для 
русских купцов выгодность товарообмена заключалась в том, что реальная или 
покупательная стоимость русской денежной единицы казахам была малоизвестна. Чем и 
пользовались российские торговцы продавая свои товары втридорога [6].  В.Н.Кашляк в 
своей книге «От бургомистра до акима» описывает родословную и деятельность купца 
Плещеева, его роль в жизни города[7], С.Н.Мамытова дает общую характеристику о русских 
предпринимателях в Казахстанском Прииртышье, во второй половине XIX начале XX века 
[8]. 

В конце 70-х – начале 80-х годов, в Семипалатинске развивалась сеть промышленных 
предприятий, росла их производительность. 

Состояние промышленных предприятий Семипалатинска в 1883 и 1884 годах 
 

Предприятия 
1883 г. 1884 г. 

Кол-во 
предприятий 

Число 
рабочих 

Кол-во 
предприятий 

Число 
рабочих 

Кожевенные 8 21 6 13 
Мыловаренные и 

свечные 
5 12 4 15 

Салотопенные 6 11 3 6 
Клееваренные 1 1 - - 
Пивоваренные 9 11 1 10 
Кирпичные 34 90 36 100 

 
Ведомость о фабриках и заводах на 1883 г.- Обзор Семипалатинской области на 1884г. 

с.36,38 
Промышленность города, первоначально развивалась очень медленно. Для купечества 

строительство заводов и фабрик было делом новым, неизвестным, поэтому они не спешили 
вкладывать свои деньги в это дело [9].  Это было связано рядом причин, во-первых 
отсутствием квалифицированных кадров в области строительства, промышленных 
предприятий. Во-вторых рынок сбыта на месте был очень узок. Одним из немногих 
рискнувших вложить свои капиталы в строительство заводов и фабрик был купец 
П.Ф.Плещеев. Именно он внес свой вклад в становлении Семипалатинска, как торгового, 
промышленного, развивающегося города. Семипалатинский Городской Голова, 
потомственный почетный гражданин. Православного вероисповедания. Происходил из 
купеческих сыновей. Имел имение в Семипалатинске,  который состоял из двух каменных 
домов. Воспитание получил домашнее, состоял гласным  Семипалатинской Городской  
Думы с 1897 по 1902 год. Являлся председателем Биржевого Комитета, членом  городского 
Комитета Всероссийского союза городов, председателем местного «Семипалатинского 
военно-промышленного комитета». Семипалатинской Городской  Думой был избран на 
должность Семипалатинского городского головы с 18 апреля 1906 года и утвержден в этой 
должности Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1-го Июля 1906 года за № 
51 на четырехлетие.  Определением Семипалатинской Городской Думы 23\28 Ноября 1907 
года, избран в должность постоянного члена Семипалатинского отделения Омского 
Епархиального Училищного совета. Был женат первым браком на Елизавете Степановне, 
имел детей родившихся: сына Михаила-30 сентября 1902 года, дочерей: Елену-25 мая 1898 
года, Людмилу- 4 августа 1901 года и Нину-14 января 1906 года. Жена и дети так же были 
вероисповедания православного [10]. 
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Благодаря заслугам Прокопия Плещеева, город получил первое  электричество, 
водопровод, телефон, проведена железная дорога, построен ипподром, стала выпускаться 
частная газета «Семипалатинский листок», благодаря его настойчивости построено здание 
для женской гимназии. Построены: паровая крупчатая мельница, винокуренный и 
пивоваренный заводы, типолитография, учредил «Акционерное общество каменно-угольных 
копей в Семипалатинской области», которое позволило перевести городское хозяйство с 
дровяного на угольное отопление. Основал «Верхне – Иртышское товарищество пароходства 
и торговли» и тд [10]. Под силу ли это сделать одному человеку? Кто помогал ему в этом 
деле?  

В 1910 году на средства купца Плещеева была построена первая насосная станция в 
Казахстане. Согласно проекта, водой она снабжала лишь дом самого купца, его 
родственников и владения губернатора. В дальнейшем, после реконструкции, этот объект 
стал функционировать и во благо большинства горожан, что происходит и сейчас. Здание 
которое охраняется государством, неоднократно подвергалось капитальному ремонту, 
которые, впрочем, не сильно изменили его внешний вид. Документы, найденные в архивах, 
так характеризуют объект: «Здание насосной станции  сложено из красного кирпича, 
фундамент и цоколь бутовый, полы частично каменные и местами цементированные. Крыша 
металлическая, перегородки кирпичные, окна двойные. Узел  насосной станции (второго 
подъема) расположен в городской карте на застроенном месте»[11]. Прокопий Плещеев, 
провел соответствующую работу и нашел фирму, которая смогла бы устроить в городе 
капитальный водопровод. Из Москвы прибывает  инженер Д.Елисеев, который принялся за 
проект. Для руководства постройкой водопровода были избраны гласные думы в составе: 
Ф.В. Суворова, И.Ф. Шишковский, И.М. Ложкина, Ф.Ф. Трейеров, П.В. Арефьев, И.Н. 
Соловьева, А.Н. Силина, М.А. Красильникова, Ф.А. Медведева, И.М. Габдулжапарова, Ф.С. 
Мусина, Г.А. Мирсалимова. Что показывает не малую причастность лиц в данном проекте. 
Проблема нового водопровода обсуждалась в семье Плещеевых давно, так как еще до 
поездки Прокопия Плещеева в Петербург, его старший брат Семен Федорович, будучи 
душеприказчиком умершего в конце 1908 года отца - Федора Петровича, " при заявлении от 
17 января сего года, препроводил на имя Городской Управы во исполнении духовного 
завещания его покойного отца - шесть тысяч рублей процентными бумагами на устройство в 
г. Семипалатинске водопровода с тем непременным условием, чтобы в принадлежащие жене 
покойного Дарье Семеновне Плещеевой или ее наследникам два дома, находящиеся в 1-й 
части г. Семипалатинска, по Больше-Владимирской улице, были устроены безвозмездно 
водопроводы по указанию Плещеевой или ее наследников".  По просьбе горожан магистраль 
труб водопровода должен был пройти по больше-владимирской улице, таким образом, 
Прокопий Плещеев одним действием сразу исполнял два наказа: завещание покойного отца 
и пожелание горожан.  

Но не все дела развивались так гладко, наблюдалась и некая конкуренция в области. 
Этот вопрос может прояснить данная ситуация, которая сложилась в 60-х годах 19 века. 
Именно в этот период, в Семипалатинской области появилась новая сфера приложения 
капиталов - винокурение. Винокурение - это производство спирта, водки из сахаристых и 
крахмалистых продуктов (хлебных злаков, картофеля, свёклы). В 1862 году виноторговец 
Поклевский построил первый в области винокуренный завод. Являясь доходной отраслью 
промышленности и торговли, винокурение не могло не привлечь к себе внимание других 
предпринимателей.   Одним из них стал известный в то время не только в области, но и во 
многих других регионах страны, местный купец и промышленник Федор Плещеев. Именно 
он составил жесткую конкуренцию в этом деле, построив свой винокуренный завод в 6 
верстах от города на ключе Безымянном в районе существующего кожкомбината, который 
впоследствии стал называться Знаменским винокуренным спиротоочистительным заводом 
№ 20 торгового дома «Плещеев и К». Через короткое время здесь же им был построен 
пивоваренный завод, помещения для рабочих и  служащих, а для их детей была открыта 
церковно-приходская школа. Создав лучшие условия для труда и быта, он привлек к себе 
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хороших специалистов как с Каштакского завода, так и с других заводов региона. Получая 
дешевое сырье, находясь рядом с городом и пристанями, Ф.Плещеев, затем его сын 
Прокопий создали все условия для невозможного существования конкурента. Вследствие 
чего завод Каштакский был закрыт. Плещеевский завод стал монополистом и резко увеличил 
производство продукции. Уже через 10 лет своего существования он стал самым крупным 
винокуренным заводом не только в своем регионе, но и на территории всего Казахстана и 
Средней Азии. В 1894 году он произвел столько ведер 40 % спирта, сколько произвели все 10 
заводов вышеназванных местностей. Уже в 1912 году Плещеев объединил свои капиталы с 
предпринимателем В.В.Поляковым, в августе месяце зарегистрировав новый Торговый Дом 
«В.Поляков и К», занимающийся только производством и продажей спирта.  Таким образом 
мы наблюдаем развитие партнерских отношений. 

Вместе с винокурением, Плещеевский завод, с первых лет своего существования, стал 
выпускать и водочную продукцию, являясь первым в области производителем этого товара; 
для чего при складе его был сооружен небольшой водочный завод. Но завод-это громко 
сказано, на самом деле это был небольшой цех, где продуктивно разливались в бутылки и 
закупоривались вручную, а работало в нем 7-12 человек [12].  Успешному развитию этого 
бизнеса способствовало то, что законом от 6 июня 1894 года на территории России, 
постепенно, по областям и губерниям, начала вводиться питейная монополия, при которой 
винокурение по-прежнему предоставлено частным лицам, а продажа спирта, вина и 
водочных изделий составляла исключительное право казны и производилась из 
принадлежащих казне заведений. Данный же закон на территории Семипалатинска был  
введен со второй половины 1902 года. С этого года, водочный завод и торговые точки по 
продаже спирто-водочных изделий Плещеева были закрыты и функции их передавались 
казенным винным магазинам. Завод у Плещеева был обеспечен ректификационным и 
очистным отделениям, то он продолжал функционировать по заказам казны:  выпускал 
спирт, ректифицировал его, очищал, крепкостью не ниже 94-95 градусов, затем отправлял по 
нарядам Змеиногорского винного склада. Частично оставлял и себе, затем переправлял их на 
прилавки своих магазинов. Это позволило накопить достаточно капиталов, для 
предприимчивого купца.   

Безусловно вклад куца Плещеева в становление и развитие города Семипалатинска 
огромна. Ведь именно он и многие другие купцы своего времени, закладывали основы 
рыночных отношений в городе и регионе. Таким образом, предпринимательство в сфере 
экономического развития Семипалатинского региона в XIX и XX веках, как торговля 
обеспечивала наиболее высокую прибыльность, поэтому  здесь и находилась большая часть 
капиталов, которые сосредотачивались в руках купечества,  что впоследствии 
способствовало зарождению меценатства и благотворительности в крае. 
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«Абылай хан - XVIII  ғасырдағы хандардың ішіндегі ең құдіреттісі». 

В. В. Бартольд 
Қaзіргі заманда геосаясат пәні сaяси мәселелерді зeрттeудің сaлыстырмaлы түрдегі өз 

aлдына жeке ғылыми бaғыттарының бірі болып таныла бастады. Гeoсаясаттың, геосаяси 
білімнің маңыздылығы айтарлықтай артты, ғылыми орта, қоғамдық ойда Қазақстанның 
геосаясаты туралы, геосаяси факторлары, геосаяси жағдайы жиі талдануда.  Сонымен, 
геосаясат дегеніміз – бұл саяси үрдістердің мемлекеттер орналасқан аумақтық – кеңістікке, 
олардың климатына, табиғи ресурстарына және т.б. тәуелділігін мойындаудан басталатын 
саяси тұжырымдамасы, білімдер жүйесі[1]. 

Геосаясатты ұтымды жүргізу, ол мемлекеттің белігілі бір дәрежеде дамуына, елдігін, 
егемендігін сақтауға әсер етеді. Айталық қазіргі уақытта Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев елімізде геосаясатты ұтымды жүргізіп отырса, ал XVIII  ғасырда қазақ 
мемелекеттілігі, тәуелсіздігі, азаттылығы қатал сынға түскен кезеңде Абылай хан елдің 
тәуелсіздігін сақтап қалуға көп еңбек сіңірді, сол заманда көрші мемлекеттермен геосаясатты 
ұтқырлықпен жүргізді. Сол себепті, аталмыш ғылыми бағыт саласы тұрғысынан Абылай хан 
саясатын зерделеудің ұтымды тұстары жетерлік. 

Сонымен, Уәлиұлы Абылай хан (1711-1781) – қазақ халқының  әйгілі ханы өмір сүрген 
уақытта батысында отаршылдық дәмін татып, тәсілін меңгеріп үлгерген Ресей империясы 
кеуделеп келе жатса, шығысында өзін аспан әміршісіне балайтын Қытай империясы 
айдаһардай ысқырып тұрған кез. Міне, дәл осындай қиын-қыстау, ел басына күн тұған 
кезінде Абылай хан саяси аренаға көтерілді, қазақ мемлекетінің тәуелсіздігі мен 
бостандығын сақтап қалуда баға жетпес тер төкті. Шоқан Уәлихановтың бағалауы бойынша 
«Дүрбелеңге толы дүрбілі кезең Абылайдың тапқырлығы мен табандылығы, ақылдығы мен 
алғырлығын танытуына жағдай  жасайды»[2].  Әсіресе, көшпелі өмір  салты ұқсас, мекен-
тұрағы жапсарлас Жоңғар хандығы деп аталатын ойраттардың саяси бірлестігі (1635-1758) 
аш бүйірден шаншудай қадалады. Осындай кезде Абылай хан өзінің ұтқырлы саясатымен, 
ержүректілігімен танылды. 15 жасында жоңғар шапқыншылығына қарсы күреске қатысқан. 
Оның ұйымдастырушылық және дипломатиялық таланты 1742–1743 жылдарындағы 
Жоңғариямен соғыс кезінде тұтқынға түсуі кезінде көрінді. Ол тұтқыннан шығып, 
жоңғарлармен тиімді бейбітшілік жасады. 40-жылдардан бастап Абылай жоңғар 
басшыларының өзара тартыстарына белсенді араласа бастап, Шығыс Қазақстанның көп 
бөлігін бақылай бастады.  

Қазақ мемлекеттілігінің сыртқы саясатында Абылай хан қазақ халқының бейбіт өмірін 
қамтамасыз етуді ең басты міндетіне жатқызып, Батыс және Шығыс шекараларын 
қауіпсіздендірудің барлық айла-әрекеттерін жасап, көрші мемлекеттермен ұтымды геосаясат 
жүргізді 

Абылай хан жоңғар шапқыншылығы кезінде елдің тыныштығын, жердің бірлігін 
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қамтамасыз етуді мақсат етіп, Ресейге арқа сүйеді. Осы мақсатпен 1740 жылы Орынборға 
Орта жүздің ханы Әбілмәмбет хан мен Абылай сұлтан жанына толып жатқан ел ағаларын, 
нөкер-қызметшілерін ертіп келіп, қазақ-орыс қатынастары жөнінде келісөз жүргізді. [3] 
Ресей империясының билігін мойындаған секілді болғанымен, шын мәнінде оған бағынбады. 

Байыпты саясаты арқылы жоңғарлардың қазақ жерін жаулап алған жерлерін қайтара 
алды. 1745 жылы Қалдан Серен қазасынан кейін, Әмірсана мен Лабашы билікке таласып, 
Жоңғарияның құлауына себепкер болды. 1745 жылы билікке таласушы Әмірсана Орта жүзге 
қашып, Абылайды паналады. Ақылы мол айлакер Абылай сұлтан Жоңғарияның ішкі 
жанжалдарын өз мақсат-мүддесіне пайдаланып қалуға ұмтылды, олардың өзара 
алауыздығын қыздырмалап қолдап отырды, ежелгі дұшпанның берекесі қашып, іріп-шіруі 
қазақтарға әбден тиімді екенін естен шығарған жоқ. 1753 жылы Абылай сұлтан ірі қолды 
басқарып, Жоңғарияға шабуылдады. Жоңғар қақпасы маңында Абылай бастаған қол 
жоңғарларды талқандады.  

Жоңғария мемлекеті тарих сахнасынан жоғалып, яғни Қытай империясы Жоңғарияны 
басып алған соң, қазақ жеріне аузын айдаһардай ашқан Кытай империясы қауіп төндірді. Үш 
жүздің жасақтары жиналды. Соған қарамастан, зеңбірекпен қаруланған Қытай империясына 
қарсы тұру қиын екенін білген Абылай бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешу 
керектігін түсінді.  

Сол 1756 жылдан бастап, бұрын Орта жүздің жайлауы болған жерлерді Қытай өзіне 
қосып алды да, Цянь Лунь Абылайға князь атағын беріп, құзырхат жіберді, яғни Қытайға 
бағыныштылығын мойындатты  

Абылайдың Қытаймен барыс-келісі жиілегенін көрген Ресей империясын алаңдатты. 
Ресей империясы Абылай сұлтанның қазақ халқының арасында беделінің жоғары екенін 
біліп, оның Ресей империясына дұрыс қабақпен қарауын қамтамасыз етуге тырысты. 

1756 жылы және 1758 жылы Абылайға Қытай елшісі келді. Оның мақсаты – бүкіл Орта 
жүзді салтанатты түрде Қытай богдыханына бейімдеуге әрекет ету. Бірақ Абылай бұл 
талаптан бас тартты. Себебі, Абылай Ресейге берген анты үшін жауапкершілігін ойлағаннан 
емес, оның себебі, біріншіден, екі мемлекеттен де тәуелсіз болуды және екі  мемлекетке де 
жақын болуды көздеді. Екіншіден, қазақтардың біраз бөлігі орыс шекарасының маңын 
қоныстанғандықтан Ресейден ашықтан-ашық қол үзіп кете алмады. 

1760 жылы 16 сәуірде Орынбор губерниясының кеңсесінен құпия экспедиция арқылы 
Орынбор гарнизонының жаяу әскер полкының поручигі, князь Иван Ораков, тілмаш Яков 
Гуляев Абылайды іздеп, бес күн жүріп старшын Байжігіттің ауылына келеді. Абылай осы 
жерден 3-4 шақырым жерде қоныстанған екен. Ораков пен Гуляев әдептілік, сыпайылық 
көрсетіп, Абылай сұлтанды тағы да Орынборға, тіпті болмаса Троицкіге келуді қиылып 
сұрайды. Оған Абылай: «Қашқария қырғыздары Айходжа және Күнходжа Жаркент 
қалаларына шабуыл дайындап жатыр. Бұл жердегі халықтар Ташкент, Түркістан, Бұқараға 
көпестер және таможнялықтармен еріп көшіп жатыр. Ол жерге көмек көрсетуіміз қажет. Сол 
себепті Орынборға баруға уақытым жоқ», - деп жауап беріпті. 

Абылай осылайша үш бірдей: Ресей, Жоңғар, Қытай сияқты алып мемлекеттердің ор-
тасында дипломатиялық шеберлікпен Қазақ елінің бостандығын сақтай білді. 

Қазақ халқының аса көрнекті ақыны Мағжан Жұмабаев «Батыр Баянда» Абылайдың 
саясаткерлігін былай суреттейді: 

«Алыстан орыс, қытай - ауыр салмақ. 
Жақыннан тыншытпайды қалың қалмақ. 
Артында ор, алдында көр, жан-жағы жау 
Сол кезде елге қорған болған Абылай, 
Көп жаудың бірін шауып, бірін арбап». 
Қорытындылай келгенде, XVІІІ ғасырда Абылай қазақ елінің ерікті, іргелі біртұтас ел  

болуын, ата қонысына жайғасып, бейбіт еңбек етуін қалады. Ол елді отырықшылыққа 
көшіруді, Үш жүздің басын қосуды,  туған Отанын жаудан қорғауды  мақсат етті. Осы жолда 
жан аямай еңбек етті. Абылай хан – XVІІІ ғасырдағы тарихымыздың аса ірі тұлғасы. Ол 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%93%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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туралы орыс ғалымы А. Левшин былай дейді: «Абылай тәжірибесі, ақыл – айласы жағынан 
болсын, қол астындағы халқының саны, күші жағынан болсын,  сондай-ақ өзінің Ресей 
патшалығымен, Қытайдың боғда ханымен жүргізген тапқыр, шебер қатынастары жағынан 
болсын өз тұсындағылардың бәрінен де басым еді. Ол ұстамды, досына мінәйім мінезді, 
жауына қатал, қаһарлы кісі еді. Сондықтан жұртты өзіне тарта, ерте білетін еді»[4]. 

 
Қолданылған әдебиет: 

1. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007 
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3.  Зарқын Тайшыбай «Қазақтың ханы – Абылай» Екінші том, Алматы: «Ел-

шежіре» ҚҚ, 2011. – 426-427 беттер 
4.  Нәсенов Б. «Мәскеу архивтері сөйлейді» - Алматы – Новосибирск , 2011 – 729 

бет 
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Ғылыми жетекші: Мусабалина Г.Т., т.ғ.д.,профессор. 

 
Қазақ жерін ХІХ ғасырдың екінші жартысына қарай Патша өкіметі толық жаулап 

алғаннан кейін, өз саястын шексіз жүргізуді мақсат тұтты. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін – 
ол өзінің отарлау саясатының ең сенімді әдістерінің бірі – орыс шаруаларын қазақ жеріне 
қоныстандыру саясатын жүргізуге ерекше мән берді. Соның ішінде, біз ІІ Александрдың 
бұйрығы негізінде1868 жылы 21 қазанында құрылған Ақмола облысында жүргізілген 
қоныстандыру саясатын қарастырғалы отырмыз.  

Сонымен қатарПатша өкіметінің аграрлық саясатының да ажырамас бөлігі 
қоныстандыру саясаты болды. Помещиктер мен империалистік буржуазияның мүдделеріне 
сай келген қоныс аудару мәселесіне патша өкіметі XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап 
қатты назар аударды. Өйткені, Ресейде басыбайлықтың жойылуы және әлеуметтік-әкімшілік 
жөніндегі реформалар аграрлық мәселені толық шешкен жоқ, Ресейдің орталық 
аудандарында шаруалардың толқулары тоқтамады. Осындай жағдайда патша өкіметі 
шаруалардың назарын революциялық қозғалыстан аудару үшін бірқатар шаралар қолданды. 
Қоныс аудары саясаты сол шаралардың бірі еді. Сібірді Қазақстанның солтүстік-батыс, 
орталық және оңтүстік-шығыс аудандарын отарлау арқылы патша өкіметі Орталық Ресейден 
шаруаларды қоныс аудартып, жаңа жерлерде солар арқылы өзіне әлеуметтік тірек жасамақ 
болды.  

Қазақ даласына алғаш қоныс тепкендер ішкі Ресейдің казактары болатын. 1846-1850 
жж. Қазақ жеріне 3852-дей орыс шаруалары мен казактары қоныс аударылды. Осы кезде 
Ақмола өңірінеде шаруалар баса-көктеп қоныс аударып, шұрайлы жерлерді иемденіп алды. 
Бұл аймақта адам саны мен инфрақұрылым мөлшері жағынан ірі дәрежедегі Ақмола және 
Атбасар уездеріндегі екі казак станицалары қоныс тепті[1, 271]. 

Ақмола облысына 1860-1890 жж.аралығында 20350 адам қоныстанды. Олардың 
жартысынан астамы соңғы үш жылда (1888 – 1890 жж.) келді. Миграция санының кенеттен 
бұлай күрт өсуі көбіне миграция жөніндегі заңдардың оңтайландырылуынан болды. Ақмола 
облысында 1860 жылы қоныстанушылардың саны 150 адам болса, ал 1879 жылы 1800 
адамға, 1890-1891 жылдары 11870 адамға, 1895 жылы 22104 адамға және 1900 жылы 15666 
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адамға жетті[2]. Осы өңірге қоныс аударған шаруалар негізінен Самара, Саратов, Уфа, Дон, 
Курск, Киев, Чернигов т.б. да Ресейдің ішкі губернияларынын келді. Сонымен қатар,Ақмола 
облысына басқа да ұлт өкілдері келе бастады. Олардың арасында татарлар, немістер, 
поляктар, мордвалықтар, еврейлер, қалмақтар, башқұрттар, т.б. болды.  

1897 жылғы мәлімет бойынша Ақмола облысының халық саны және қоныстанған басқа 
да ұлт өкілдерітөмендегідей болды: 

Қазақтар – 427389 адам 62,6 % 
Орыстар – 174292адам25,5 % 
Украиндар – 51103адам 7,5 % 
Татарлар – 10819адам 1,6 % 
Мордва – 8546 адам 1,3 % 
Немістер – 4791 адам 0,7 % 
Беларустар – 246 адам0,002 % 
Поляктар – 1142адам 0,1 % 
Еврейлер – 1623  адам0,2 % 
Басқалар – 2667адам0,5 % 
Барлығы – 682608адам болды [3, 57].  
Ақмола облысына келген қоныстанушылардың көпшілігі Ақмола мен Көкшетау 

уездеріне қоныстанды. Облысқақоныстанған орыс ұлтының40,4 % шаруалар, 33,3 % 
казакәскерилері, 18,5 % мещандар болды [3, 63].Орыстармен қатараймаққа белорустар 
менукраиндар да қоныстардырылды. 1895 жылдың қаңтарынан бастап немістер де аймаққа 
көшіріле бастады. Немістер негізінен облыстың оңтүстік аймағына көшірілді.Қазақстанның 
солтүстігіндегі қазіргі татар диаспорасы осы кезде пайдаболды. 

Зерттеуші Қ.Қ.Абуев «Кокшетау. Исторические очерки» атты еңбегінде мол мұрағат 
құжаттары мен бірқатар деректер негізінде  өлке тарихына байланысты көптеген 
мәселелердің мәннін ашып көрсеткен. Зерттеуші патша үкіметінің қазақ жеріне орыс 
шаруаларын қоныстандыру саясатының нәтижесінде, аймақтың дәстүрлі көшпелі мал 
шаруашылығы күйзеліске ұшырап көптеген жергілікті қазақтар отырықшылыққа көшуге 
мәжбүр болды және астық тұқымының тапшылығынан көптеген қазақ шаруалары жатақтар 
санын ұлғайта түсті деген қорытындыға келеді. Кедейленген қазақтар өздерінің едәуір 
ауқатты туыстарының немесе казак офицерлерінің егістік алқаптарында еңбек етіп, 
Көкшетау уезінде егіншілікпен барлық қазақ шаруашылықтарының 22,3 % айналысқан деп 
тұжырымдайды зерттеуші [5, 57 б]. 

1889 жылы 13 шілдеде Патша өкіметі «Жекеменшік жерлерге қалаларда тұратын 
төменгі тап өкілдерін көшіру жөнінде» арнайы ереже шығарды. Аталған ереже бойынша 
қоныстанатын аймақтар Том және Тобыл губерниялары мен Қазақ даласы болды[4, 164]. 
Ереже бойынша, Ақмола облысына орыс шаруаларының өз еріктерімен қоныс аударуға 
рұқсат етілді. Сөйтіп, үкімет ресми түрде қоныс аударушыларға өлке халқының жерін басып 
алуға мүмкіндік берді. Оларға көптеген жеңілдіктер жасалды: қоныс аударушыларға 30 
сомнан 100 сомға дейінгі ақша мөлшерінде қарыз алу, жан басына шаққанда 15-тен 30 
десиятинаға дейін жер иелену құқығы берілді. Оған қоса, шаруалар қоныстанған уақыттан 
бастап, 3 жыл мерзімге салық төлеуден босатылса, ал одан кеінгі 3 жылдың ішінде салықтың 
жартысын ғана төлейтін болды.  

1890 жылы Ақмола обылысына Ресейдің 32 губерниясынан 15000-нан аса, орыс 
шаруалары қоныс аударса,ал 1889 жылдан бастап 1891 жылдар аралығында қоныс 
аударушылардың саны 6500-ден 28000-ға дейін өсті[5,72]. Егер 1869 жылы Ақмола облысы 
жаңадан құрылған кезде, өлкеде жалпы 375370 халық мекендеп, оның ішінде 273370-і қазақ 
тұрғындары және 101910- орыс тұрғындары болса, ал  25 жыл ішінде яғни 1891 жылы 
қазақтардың саны -95769 адамға (35 %- ға), ал қоныс аударушылардың саны – 88352 адамға 
(80%-ға) өсті[6, 11 б]. 

1892 жылдың 10 желтоқсанында құрылған «Сібір темір жолының арнайы комитетіде» 
қоныс аудару қозғалысына өз әсерін тигізді. Осыған орай Патша өкіметі 1893 жылы 24 
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ақпанда «Сібір темір жолы аудандарында қоныстандыру және қосымша учаскелер құру үшін 
уақытша ережені» қабылдайды. Осы ереже бойынша, Сібір теміржолы арқылы 
қоныстандыру үшін арнайы комитет құрылды. Комитеттің арнайы жүргізген жұмыстарының 
барысында, 1893 және 1894 жылдары Петропавл уезінде – 23, ал Омбы уезінде – 20 
қоныстандыру учаскелері құрылды (жалпы көлемі 468539 мың десятина жер) [7, 10 б]. 

 
1860 – 1890 жылдары Ақмола облысына қоныстану барысы 
 
Жылдар Отбасылар саны Қонысанушылар 

саны 
1860 – 1875 
1876 – 1878  
1879 – 1881  
1882 – 1884  
1885 – 1887  
1888 – 1890 
 
Барлығы  

30 
227 
304 
373 
418 
2140 
 
3492 

150 
1700 
1800 
2200 
2500 
12000 
 
20350 

[Деректер: Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казакстан. 
Ал.,1950. С-24; Центральное статистическое управление. Экономический обзор КССР. 
Оренбург, 1923. С-225]. 

 
Қазақ жеріне орыс шаруаларының қоныстану ерекшелігін Ә. Бөкейхан төмендегідей 

түсіндірген еді: «...Қоныстандыру үздіксіз және белгілі бір дәрежеде ұтымды 
жүргізілді.Әдетте Ақмола облысына қоныстанғылары келетіндер мұнда шолғыншылар 
жіберді. Олар қолайлы жерлерді қарастырды, қазақтардан аз ғана жерді жартылай немесе аз 
ғана төлеммен жалға алды, жерді жыртты және егін екті, сөйтіп, топырақтың және жердің 
сапалығына қарай бұл жерді заңды құжаттармен белгілі бір мерзімге шартқа отырғызды. 
Жаңа қоныстанушылар өздерінің жерлерінің жоғарысапалығына көздері жеткен соң,өздеріне 
жерлестерін шақыра немесе кезбе орыс қоныстанушыларын қабылдай бастады. Осылайша 
қазақ даласының ортасында деревнялардың барлықжабдықтарын иемденгенбірнеше ондаған 
үйден тұратын орыс поселоктары пайда болды» [8, 55].  

Өлкетанушы Клара Әмірқызының «Атақоныс Ақиқат» атты кітабында Ақмола өңіріне: 
«...переселендер шұбырып келіп қоныстанып, поселкелер, кенттер сала бастаса, ал 1870 
жылдардан кейін мұндай көшіп-қону патша үкіметінің тіклей басқаруы мен бағыттауымен 
жүзеге асқан. Мысалы Балқашын болысына қараған 6 қоныс Балкашин – 1878 жылы, 
Петровское – 1878 жылы, Максимовская – 1890, Василевское – (Сосоновское) – 1896 жылы, 
Владимировское – 1878 жылы, Каменское – 1890 жылдары салынған»[12] 

Осылайша жоғарыда аталған К. Әмірқызының кітабында тек Ақмола облысында 734 
елді мекендер орысша атауға ие болып, оның 3-4% ғана байырғы атауымен аталатыны 
айтылып қана қоймай, олардың көпшілігінің қай қазақ ауылынан ірге тепкені, деректерге 
сүйене отырып айқындалады. Бос жатқан даланың болағанын айқын дәлелдей келіп, 
жүздеген ауылдың байырғы атаулары мен оны қоныстанған қазақтардың руы, саны, мал 
саны мұрағаттарға сүйене отырып көрсетілген. 

Ақмола облысында қоныстанушылардың көбейгені соншалық 1897 жылғы санақ 
бойынша, келімсектер облыстың 37,4 % құраған [9]. Оған себеп: қоныс аударуға байланысты 
шектеулер жойылып, миграцияны қолдау жөнінде үкімет бағдарламалары қабылданған 
болатын. 

Ақмолаоблысының этникалық келбетін өзгертуде қоныстандыру маңызды рөл атқарды. 
3 852 адамнан тұратын алғашқы казак станицалары Көкшетау уезінің ең жайлы жерлеріне 
қоныстандырылды. Көкшетау уезінен кейін казак станицалары Ақмола және Атбасар 
уездерінде де пайда бола бастады [10, 54]. Жер тапшылығын көрген қазақтардың кейбірі 
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құнарсыз жерлерге кетсе, өз жерінде қалғысы келгендерге ақша төлеуіне тура келді. 
Алғашқы кезде төлемдер малмен жүргізілсе, кейіннен ақшалай жүргізілді. Жерді жалға алу 
құны 100 қарадан бір қара, 100 қойдан бір қой алынды. Малы көп қазақ үшін бұл жеңіл 
болғандықтан қазақ бұған қарсы болмады. Уақыт өте келе аренда құны жоғарылап, төлемдер 
ақшамен алына бастады. Ақмола облысының мал шаруашылығы күйзеліске ұшырай 
бастады. Мәселен, Павлодар уезі Алтынай болысы №4 ауылдың бірқатары бір табан жерге 
жылына арендаға 1889 жылға шейін 20сом, ал 1894 жылға шейін 65 сом, (бес жылда аренда 
38,5% артқан), 1896 жылға шейін 150 сом (соңғы жеті жылда 66,6 % артқан) төлеген. 1897 
жылы бұл ауылхалқы 360 сом жинап берген. Байқасақ, он үш жыл ішінде жалға алу құны 65 
сомнан жылына 360 сомға өскенін, яғни 500,5%-ға  артқанын көреміз [11, 63]. 

1895 жылғы қоныстандыруға бөлінген жер көлемі Ақмола облысында 6 млн. 514 мың 
десятина жерді құрады. Бұл көрсеткіш басқа облыстармен салыстырғанда алдынғы орында 
тұрды. 

Ақмола облысында 1900 – 1915 жылдардағы қоныстану турлері переселен 
учаскелерінің көп шоғырлануымен ерекшеленді. Ақмола облысында переселен учаскелернің 
саны – 2 870 (жер көлемі 5 676 282 десятина)[9, 95]. 

1915 жылға қарай қоныстану түрі түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Барлық облыстарда 
бірдей халықтың орналасуы тығыздана түсті, осы себепті қоныстанушылардың тұрақтары 
көбие бастады. Ақмола облысы бұл процесте маңызды аймақ ретінде ерекшеленіп, Атбасар – 
Көкшетау аймағында және Ақмола қаласына жақын маңайда жаңа қоныстар пайда бола 
бастады. Қоныстанушылардың негізгі ілегі Ақмола облысының солтүстік жағында, әсіресе 
облыстың казактар мекендеген солтүстік шекаралары бойында, Есіл өзені алқабының 
солтүстігінде, Атбасар мен Көкшетау қалаларында және Ақмола қаласы маңындағы өзен 
алқаптары бойында өте тығыз орналасты. 
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Қазақ хандығының 550 жылдығы - қазақ елі үшін тарихта қалатын ең маңызды мереке 
болмақ. Себебі, егемен ел атанғалы бері қазақ хандығының мерейтойы алғаш рет аталып 
өткелі отыр. 

Елбасы өз сөзінде: «1465 жылы сұлтандар Керей мен Жәнібек алғаш рет хандық құрып, 
біздің тарихымыз қазақ мемлекеттілігін осы кезден бастайды. Мүмкін, бұл термин біздің 
қазіргі түсінігіміздегі, бүгінгі шекарамыздағы бүкіл әлемге танымал және беделді 
болғанымыздай мемлекет бола алмаған да шығар. Бірақ, сол  замандағы  басқа барлық 
мемлекеттер  туралы да осылай айтуға болады. Ең маңыздысы, сол кезде мемлекетіміздің 
негізі қаланғандығы, ал біздердің ата-бабалар ұлы істерін жалғастырғанымыз» деген еді [1]. 

Қазақ мемлекеттілігін қазақ жерінде өмір сүрген саяси құрылымдардан: сақтар, үйсін, 
қаңлы, ғұн, тағы басқаларынан жеке алып қарастыра алмаймыз. Себебі, ол кезең де біздің 
тарихымыздың бір бөлшегі. Жоқ дегенде қазақтың екі жарым мың жылдық тарихы бар. 
Біздің жерімізде екі жарым мың жылдың алдында да мемлекет болған. Бұл тұжырымды 
батыстық және шығыстық деректер де дәлелдеп отыр. Ол кезде қазақ халқы қалыптаспаған 
болуы мүмкін. Бірақ, сол кездің өзінде біздің жерімізде мемлекет құру дәстүрі басталды. 
Тарихшылар көне сақтардың мемлекетін, тіпті оны үлкен бір конфедерация түрінде, 
құлашын кеңге жайған үлкен мемлекет түрінде сипаттап жазады. Оның қол астына қаншама 
халықтар кірген. Территориялық ауқымы бүгінгі Қазақстан шегінен әлдеқайда кең болған. 
Міне, сол сақтардың мемлекеттілік дәстүрі біздің бүгінгі қазақ мемлекеттік дәстүріне негіз 
болған. Одан кейін де талай-талай елдер болды, біздің жерімізде түрлі этностар мен 
халықтар мемлекет құрды. Атап айтатын болсам, көне Үйсіндердің мемлекеті құрылды. Көне 
түріктердің, Түркештердің мемлекеті, Қарлұқ мемлекеті, Қимақ мемлекеті, Қыпшақ 
мемлекеті және маңғол шапқыншылығы қарсаңында түрлі ірілі-ұсақ мемлекеттер болды.  
Бұл – тарихи процесс.   

Қазақ хандығының құрылуы – Түркі дәуіріндегі ел идеясының жаңғыруы деуге болады. 
Түркі дәуірі – Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастамасы. Егер, заңды тұрғыдан алып 
қарайтын болсақ, Бумын қағанның заңы «Төре», кейінгі Қазақ заңдарының тарихи бастамасы 
болып табылады. Біздің қазіргі қоғамда «қазақ», «Қазақ мемлекеті» деген ұғымнан гөрі, 
«Қазақ елі» деген ұғым басымдылыққа ие болып отыр. Бұл заңдылық. Себебі, түркі дәуірінде 
мемлекет ұғымы «ел» идеясымен қатар қолданылды [2]. 

Академик Манаш Қозыбаев «Ата тарихы туралы сыр» атты зерттеуінде бүкіл қазақ 
халқының тарихын бірнеше асқаралы белестерге бөліп қарастырған еді. Олар былайша 
тізбектеледі:  

1. Адам баласы қазақ даласында пайда болып, өмір сүрген белес.  
2. Сақ, үйсін, қаңлы, алшын, ғұндар заманасы.  
3. Түрк тектес тайпалар дәурені.  
4. Қыпшақ белесі.  
5. Мұнғыл үстемдігі.  
6. Қазақ халықтары: халық, ұлттың қалыптасуы.  
7. Отаршының бұғауында.  
8. Қазақ халқы – егеменді ел [3]. 
Бұл - біздің ата-тегіміздің түпкі тарихы. Мұның ішінде бір ғана түрк тектес тайпалар 

белесіне назар аударсақ, «Түрк» деген этноним кытай жылнамаларында 542 жылдан 
кездеседі екен (мұнғылша – түкюс таудың бейнесін елестетін дулыға). Атақты Әбілғазы 
Баһадүр ханның түрк шежіресінде жазуынша: «Түрк елінде ең алдымен аты шыққан бес ру 
бар, олар: ұйғыр, қаңлы, қыпшақ, қалаш, қарлық дегендер». Осы түрк тектес тайпалардан 
этностардың қалыптаса бастау кезеңін қазақ тарихымен жалғастыра талдасақ, Манаш 
Қозыбаевтың дәлелдеуінше, ол оғыз-қыпшақ дәуренінің үстем болған кезеңі. 

Заманымыздың Х ғасыр шенінде Еуразия даласында сан тайпалардың жиынтығы 
болған тектерден этностар бөлініп шыға бастады: славяндардан, роман-германдықтардан, 
түріктерден, тағы да басқалардан. Сол дәуірде славяндардың бөлінуінен батыста орыс халқы 
пайда болса, ұлы далада Қыпшақ халқы қалыптасып, үстемдік жүргізді. Л.Гумилевтің тарихи 
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еңбектерінде баяндауынша, ХІ ғасырда түріктер суперэтнос санатында сөне бастағанында, 
олардың бағына 92 баулы қыпшақтар тарих сахнасына шықты. Мәшһүр Жүсіптің өз 
шежіресінде жазуынша: «Күн батысы Сырдария, күн шығысы ұзын аққан Ертіс, оңтүстігі 
Жетісу, солтүстігі Еділ-Жайық, сол төрт судың арасы заман қадымнан бері Дешті Қыпшақ 
жайлаған, қыпшақ жұртының қонысы еді, сол қыпшақтан тоқсан екі ру ел таралды. «Қытай 
көп пе, қыпшақ көп пе?» – деген мақал болған себебі осы». Академик Манаш Қозыбаев 
Мәшһүр Жүсіптің осы ойын одан әрі дамытып, қыпшақ халқы туралы мынандай тұжырым 
жасайды: «Ол (Дешті Қыпшақ) «түрк» деген ортақ этнонимді ысырып тастап, өзі 
суперэтносқа – басқа түрк тайпалардың бірден бір ұйытқысына айналды. ХІІ ғасырда 
қыпшақтар бүкіл араб, парсы, славян, роман-герман халықтарының үрейін ұшырған 
құдіретке айналды. Ертістен Еділге, Шу мен Таластан Каспийге дейінгі біртұтас ел далада 
қыпшақ одағы үстемдігін жүргізді [4]. 

Қазақ мемлекеттілігінің бастауы - түркілік кезең. Көне түркі қағанаты. Бұл кәдімгідей 
бізді қалыптастырған көне түріктердің ресми мемлекет құрған заманы. Сол кездің өзінде 
оның мемлекеттік дәстүрі, мемлекеттік шекарасы, заңы, армиясы, бір сөзбен айтқанда, 
мемлекеттік машинасы болған. Өйтпегенде ол мемлекетпен, Көне түрік қағанатымен, 
батыстағы – Византия, шығыстағы – Қытайдың Таң империясы, Сүй империясы санаспаған 
болар еді. Тибет мемлекеті, Корея, Жапония сияқты алып мемлекеттер түркі қағанатымен 
санаспаған болар еді. Сондықтан, Көне түркі кезеңі ол біздің қазақ мемлекеттілігінің ең бір 
даңқты кезеңі. Ол кезде біздің ата-бабаларымыз батыста – Иранға, шығыста – Хинган 
тауларына дейінгі кеңістікте мемлекет құрған. 

Көне түркінің тарихи отанына мұрагерлік етіп отырған, оның тілін, дәстүрін сақтап 
келе жатқан біз – қазақ халқымыз. Өйткені, біз сол түркілердің мемлекет құрған жерін 
иеленіп, сонда өмір сүріп отырмыз. Біз, тарихшылар ежелгі Түрік заманындағы 
мемлекеттілігіміздің  қалыптасуы мен кейініректегі Қазақ хандығы арасындағы мұрагерлік 
байланыстарды халыққа жеткізу бағытында жұмыстар жасауға тиіспіз. Қазақ хандығы ХV 
ғасырдың ортасында бір күнде құрылған мемлекет емес. Бұл ұзаққа созылған, күрделі үрдіс 
болды.  

Көне түркі кезеңі біздің заманымыздың 522-ші жылынан 840-шы жылына дейінгі 
кезеңді қамтиды. Бұл аз уақыт емес. Осы уақыт аясында мемлекет құрды, бір мезгіл 
мемлекеттілігінен айырылып қалды, қайтадан мемлекет құрды, арасында билік ауысты. 
Осылай 290 жылға тарта түркі тарихы баяндалады. Бұрын кеңестік түркологияда көне түркі 
тарихын айтуға тыйым салынған. Ондай мәлімет жоқ десе де болады. Оған назар аудармады. 
Өйткені, билік көне түркі тарихын оқыту түркі халықтарының қайта оянып, бірлікке 
ұмтылуына түрткі болады деп сақтанды.  

Бүгінгі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеямыздың да арғы қайнары Иоллығ тегін қаған тасқа 
қашап жаздырған «Тұтас түркі елі» идеясынан бастау алады. 

Бұның өзін  Түркі дәуіріндегі ел идеясының жаңғыруы деп есептеймін. 
Біз өз мемлекеттілігіміздің тарихын санауда 550 жылдықпен шектеліп қалмай, өз жерімізде 
арғы-бергі замандарда дәуірлеп өткен мемлекеттермен тарихи тамырластық және са-
бақтастықты сақтауға тиіспіз. Мәселен, 545 жылы Ашина Бумын қаған Түркі Елін, 
Қағанатты құрды. Демек, 2015 жылы түркілер тарихындағы тұңғыш мемлекеттің құрыл-
ғанына 1470 жыл толады.        

Ұлы қағанаттар дәуірінен кейін Қазақстан жерінде енді мүлде жаңа дәуір – Оғыз-
Қыпшақ кезеңі басталады. Оғыз қыпшақ дәуіріндегі мемлекеттер – Қимақ, Қыпшақ 
бірлестіктері және Оғыз мемлекеті, сонымен бірге Найман, Керей хандықтары кезінде қазіргі 
қазақ халқы қалыптаса бастайды [5]. 

Бүгінде «Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау керек пе?!» деген сұрақ қойылып 
отыр. Менің ойымша, тарихшылар бір ауыздан бұл мерекенің өтуін қолдайды. Бұл мереке 
қазақ халқының ұлттық санасындағы бірлікті сақтау үшін және қазақстандықтардың тарихи 
санасының қалыптасуы үшін маңызды. Бұл біздің тарихымыздың бір бөлшегі, біздің 
мақтанышымыз. 
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XVII ғасырда Қазақ хандығын билеген хандар саны – бірнешеу. Олардың билікте 

болған жылдарын жазба деректер арқылы нақты біле алмасақ та, әр ханның жеке басындағы 
ерекше қасиеттері мен белгілеріне, билік құрған жылдарындағы заманның ағымына, 
дәуірінің ерекшелігіне байланысты әртүрлі атаулар мен сөз тіркестері қазақ халқының ауыз 
әдебиетінде сақталып, күні бүгінге дейін жетіп отыр. Осындай тұлғалардың бірі және 
бірегейі, қазақ тарихында өзіндік ерекше орын алатын – Жәңгір хан. Қазақ хандығының 
жерін, дінін, халқының амандығын сақтап қалу жолында аянбай тер төгіп, халықтың 
жадында «Салқам Жәңгір» деген лақап атпен мәңгіге қалып отыр. Ал тарихшыларымыз – 
«Билік құрған жылдарын тақ үстінде емес, ат үстінде, жоңғарлармен соғыста өткізген» деп 
бағалайды. Бұл баға –Жәңгір ханға жайдан-жай берілмеген баға. 

Жәңгір ханның тарихына қатысты қолымыздағы материалдарымызға сүйене отыра, 
оның «тақ үстіндегі емес, ат үстіндегі қазақ жерінің тұтастығын сақтау жолындағы 
жоңғарлармен соғыста өткізген жылдарын» қарастырамыз. 

Жәңгір ханның шығу тарихына назар аударатын болсақ, Шыңғысхан, одан Жошы хан, 
одан Ордаежен, одан Сартақтай, одан Қоныша, одан Баян, одан Сасыбұқа, одан Ерзен, одан 
Шымтай, одан Ұрыс хан, одан Қойыршақ, одан Барақ хан, одан Жәнібек хан, одан Жәдік 
сұлтан, одан Шығай хан, одан Есім хан және Есім ханнан Жәңгір хан боп таралады.Жәңгір 
хан – Есім ханның тарихта белгілі үш ұлының бірі. Есім ханның үлкен ұлы  – Жәнібек 
сұлтан, екіншісі – Жәңгір хан, ал үшінші ұлы – Сырдақ сұлтан. Т.И.Сұлтановтың пікірі 
бойынша Есім ханның үлкен ұлы – Жәнібек XVII ғасырдың 30-шы жылдарының  басында 
хан тағына отырып, ойрат тайшыларымен көп соғысқан және XVII ғасырдың 40 
жылдарының басында ойраттармен болған кезекті бір шайқастардың бірінде қаза тапқан. Ал 
Сырдақ сұлтаннан Хұсрау сұлтан деген ұл туылады, оның ұлы тарихта белгілі – Қайып хан. 
[1, 32-34б] 

Ал Жәңгір ханның қай жылы дүниеге келгендігі жөнінде әзірге нақты бір дерек жоқ. 
Тек оны болжаммен XVI ғасырдың соңы немесе XVII ғасырдың бас кезінде дүниеге келген 
деп айтуға болады. 

Жәңгірдің шын есімі – Жахангер (парсыша «әлемді бағындырушы, билеуші»). Оның 
Жәңгір болып айтылуы парсыша есімнің  қазақ тілінің ерекшелігіне сай өзгеруінен шығып 
тұр. Мұндай есім XV-XVIII ғасырлардағы Орталық Азия мен Қазақстан аумақтарындағы 
билеуші әулет өкілдерінің арасында жиі ұшырасады. 
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Ең алғаш Жәңгірдің 1635 жылы жоңғарларға тұтқынға түскендігін И.Е.Фишер өзінің 
Сібір тарихына арналған кітабында жазады. 1959 жылы Мәскеу қаласында жарық көрген 
орыс-монғол қатынастарының жинағында осы тарихи оқиғаға қатысты мәлімет кездеседі. Ол 
мәлімет 1635 жылдың 19 шілдесінде Тобольск приказдығының кеңсесінде ойрат тайшысы 
Абақтың елшілерінен жазылып алынған. [1, 34б]Бұл деректе  қазақ-қалмақ (ойрат) 
шайқасының 1635 жылдың қыс айларының бірінде өткендігін, ал бұл кезде Жәңгірдің әлі 
сұлтан дәрежесінде жүргендігін көреміз, яғни Жәңгір бұл оқиғаға дейін әлі хан тағын иелене 
қоймаған. Жәңгірдің қалмақтардың қолына тұтқынға түскендігін солтүстіктегі көршісіне 
хабар беріп тұр. Демек қазақ – қалмақ қатынасындағы аса маңызды оқиғаның бірі 
болғандығын көрсетеді. 

1635 жылы қазақ-жоңғар соғысында жау қолына тұтқынға түскен Жәңгірдің тағдыры 
екі ел арасындағы қарым-қатынаста аса маңызды орын алғанына қарап, сол жылдардың 
өзінде оны хан болмаса да қазақ қоғамының ішкі саяси өмірінде ерекше орын алған тұлға деп 
санаймыз. 

Жалпы, қазақ-жоңғар қатынастарында Жәңгір хан тұсында екі жақтың қатысуымен 
болған ірі оқиғалар саны үшеу. Біріншісі, жоғарыда атап өткен 1635  - жылғы қазақ-жоңғар 
шайқасы және Жәңгір сұлтанның жоңғар тұтқынына түсуі болса, екіншісі – 1643 - жылғы 
қазақ-жоңғар шайқасы. Ал үшінші ірі оқиға, ол –  1652 - жылғы Жәңгір хан қаза табатын 
шайқас. Қарап отырсақ, осы үш оқиғаға Жәңгір тікелей қатысып, оқиғалардың басында 
жүрген екен. Жәңгір ханның өміріне қатысты ең көп кездесетін мәлімет – 1643 жылғы 
шайқас. Бұл кезде Жәңгір әлі сұлтан дәрежесінде болатын. Жоңғарияға барып келген орыс 
елшілерінің есептерінде оның дәрежесін сұлтан деп жазады. Мысалы, 1640 жылы қыркүйек 
айында жоңғар қоңтайшысының ордасында қазақ сұлтаны Жәңгір сұлтанның  елшісі 
болғандығын орыс деректері хабарлайды.[2, 54б] 

1643-1644 жылғы қазақ-жоңғар соғысы туралы ең алғашқы хабарды Г.Ильин береді. Ол 
1644 жылы ақпан айында Батыр хонтайшының ордасынан Тобольскіге қайтып оралып, 
воевода Куракинге осы соғыс туралы баяндайды. Дәл осы жылы және сол айда Тобольскіге 
келген ойрат көсемдерінің бірі Абылай-тайшының елшісі Бахтыйдың хабарламасында да 
1643-44 жылғы қазақ-жоңғар соғысы туралы айтылып, ол да Г.Ильиннің мәліметін растайды 
және оны толықтыра түседі. Екі мәліметтің үзінділері И.Я.Златкиннің монографиясында 
келтірілгендіктен, біз оның бәрін қайталап жатпай, тек осы соғысқа және Жәңгірге қатысты 
жерлеріне тоқталайық. 

Жәңгір толығымен жауынгерлік шешімге батыл бел байлады. Ол жоңғарлардың алға 
жылжуына бөгет жасау ғана емес, таулы жерлерді пайдаланып жауға соққы беруді ойлады. 
Жәңгір ханда барлығы 600 қаруланған атты әскер болды. Олардың барлығы дерлік 
Шапырашты Қарасай, Арғын Ағынтай, Алшын Жиембет, Қаңлы Сарбұқ, Найман Көксерек, 
Дулат Жансығұл, Суан Елтынды сияқты таудың тасындай іріктелген, жүрек жұтқан қас 
батырлар еді.[3, 7б] 

Жоңғарлармен шайқаста Жәңгір тапқырлық көрсетіп, дұрыс шешім қабылдады. 
А.И.Левшин: «Ол ашық шайқастан қашып(әрине қолбасшының негізгі мақсаты неше түрлі 
соғыс тәсілдерін пайдаланып соғыста жеңіп шығып, әрі адам басын аман сақтап қалу 
емеспе?) аздаған адамдарының бір бөлігін екі таудың арасымен сайға орналастырды. Олар 
жерді терең етіп қазып, биік қорған дуалын жасады, ал жауынгерлердің екінші бөлігі таудың 
арғы жағында тығылып отырды. Жоңғарлар қорғанға таяп келіп, оған шабуыл жасады. Көп 
адамынан айырылған соң, оларды қоршап алуға алаңның тарлығы мүмкіндік бермеді. Сол 
кезде Жәңгір олардың ту сыртынан шабуылдады. Ойламаған жерден болған соққының, әрі 
жауынгерлердің батылдығының арқасында, мылтықтарының өте сапалы болуынан 
Богатырға (Батырға В.Г.) қатты соққы берді», – деп сипаттайды. 

Жәңгір әскерінің аз болуы екі жағдаймен қарастырылады. Бірінші себебін 
М.Тынышпаев: «Жәңгір өкіметі әлі күшейген жоқ» – деп түсіндіреді. Ол кезде Есім ханның 
өлген жылы әлі толық белгісіз болатын. М.Тынышпаевтың айтуынша, бұл кез әлі хан 
сайланбаған кез еді. Дегенмен де 1628-1643 жылдар аралығы өте ұзақ мерзім. Сондықтан 
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Жәңгір әскерінің мұндай аз болу себебі, уақыттың тығыз болғандығына байланысты болар. 
Өкінішке қарай, бізге Жәңгірдің хан болып жарияланған нақты күні белгісіз. Ол 1635 жылы 
әлі де сұлтан болған. 

Дегенмен де Жәңгір әскерінің аздығын әлдеқайда қысқаша түсіндіруге болады. Дәлелі 
бар түсінік беруге де болады. Таудың арасындағы ұрысқа, тұтқиылдан тосып алуға аздаған 
ғана жауынгер қатынасқаны дұрыс. Таудағы бар жауынгерді И.Фишердің айтуынша, 
«...Жәңгір оларды қалай пайдалану керектігін білді». Артық адам ойлаған мақсаттың іске 
асуына тек қана бөгет жасайды.Қоянды тау шыңының бауырының шығыс жағында Күренкей 
тау, Аламантау, Куянатытау, Сарытау, Боңқан таулары созылып жатыр. Көкжеті тауының 
арғы жағы жоңғарлар. Ескі картада Күренкей тауынан екі-екі жарым шақырым әр таудан 
аққан өзендердің қиылыстары бар. Олар тау өзендері: Ұзынбұлақ, Қарабұлақ, Орбұлақ. 
Оның барлығы Айнабұлақ өзеніне құяды. Ол Күренкей тау шыңының батыс жағында ағып 
жатады. [4, 10-11б] 

Бұл жер тактикалық жағынан қызықтырады: ұзындығы 200 метрдей екі биік таудың 
сілеміндегі тар сай, биіктігі 2000-2500 метр теңіз биіктігімен өлшегенде. 

Батыстан Қоянды тауының шыңдарында Күренкейдің шығуға қиын шыңдары, Оңтүстік 
батысында Кача-таудың жоталарында терең сай бар. Ол жерге көп салттыларды 
орналастыруға болады. Ал оның сол жағындағы жерден қазылған бекіністің тастармен 
қаланған жерінде қазақтың ерікті жасақшылары орналасқан. Әскерлердің бұл бөлігінің 
басшылығына Жиембет және Жақсығұл батырларды қойған. 

Олардың желке жағында төмен түсуге болатын жер және бірнеше жүз ат орналасуға 
болатын сай бар. Одан таудың етегімен келе жатқан жоңғарларға шұңқырда отырған қазақ 
жауынгерлері де, олардың аттары да көрінбейді. Мұның барлығын осы жерлерді көзбен бір 
шолып өткенде байқауға болады. 

Жоңғардағы орыстың елшісі, Тобыл казактарының атаманы Гавриил Ильиндер: 
«Жәңгір тастардың арасынан бекініс қазып, оған   300 адамды отырғызып қойды. Өзі 300-дей 
әскермен тастың арғы жағында оларды қорғауға дайын тұрды. Тайшы атты әскери 
адамдарымен бекініске шабуыл жасады. Сол бекіністе Қонтайшының көптеген адамын 
жойып жіберді» – деп жазады. 

Енді Жәңгірдің аз әскерімен жоңғардың қалың қолын қалай жеңгенін қарастырайық: 
Біріншіден,Жәңгірдің тапқырлығы, жер жағдайын жақсы пайдалануы жеңіске бірден-

бір себеп болды. 
Екіншіден, тарих танымгері, өлкетанушы, шежіреші Асан Оразханұлы Тұрабаевтың 

айтуынша « Жәңгір бастаған қазақ қолы жауын улы оқпен қарсы алады. Сонымен қатар 
Сасықтекенің түтінін де пайдаланады. Улы жебе адамға жанап кетсе болды, безгек тигендей 
мәңгілікке сұлап түседі екен. Ал Сасықтеке деген гүл таутекелер күйлеген кезде иіскейтін 
және сол уақытта гүлдейтін болса керек. Соны суға қайнатып, оған шүберек малып кептіреді 
де, жағып жіберсе түтіні жан-жануарды уландырып тастайды. Салқам Жәңгір әскерінің бас 
қолбасшысы Қостоқты батыр 600 сарбазын із суытар жерге тастап, ойраттардың алдынан өзі 
шығады. Оларды алдаусыратады да «Сасықтеке» түтініне ұрындырады. Қазақ қолының аз 
екенін білетін жау жапырып тастамақ болып лап бергенде улы түтінге, онан соң улы жебеге 
ұрынады. Міне, осындай амал-айла арқасында қалмақ қолы ойсырай бастайды. Аузы-басын 
тұмшалап, ешкінің майымен майлап алған қазақ жауынгерлеріне улы түтін әсер ете 
қоймайды. Уланғандары қымыз бен меңдуананы араластырып ішіп, құсады да тазарып аман 
қалады. Ал аттары уланса тұмсығына құйрық маймен ұрып тазартады. Алғашқыда не 
болғанын түсінбей қалған ойраттар мәнісін кейіннен біледі.»[5, 7б] 

Үшіншіден,ауызбірлік азайса әскердіңде берекесі кетеді. Үш бір саны бөлек-бөлек 
жазылса, қадірі үш екені белгілі. Сандардың өзара ауыз біршілігі сақталып жазылса, жүз он 
бір болатыны сияқты оларда елінің, жерінің, халқының аман-саулығы, ар-намысы, 
тыныштығы, діні жолында, ұлы құл болмасын, қызы күң болмасын деп бар-жоғы алтыжүз 
сарбазбен шынайы бауырмалдықпен, бір-бірінің орнын басатын жанқиярлықпен қимылдап 
алтыжүз сарбаз жаудың елу мың  күшіне тең, тіпті одан күшті екенін бар әлемге паш етті. 



4729 

Төртіншіден, бұл алтыжүз сарбаздың жанкешті әрекетін тағы былай түсіндіруге болады 
Олардың бұл көзсіз ерліктері халқына деген кіршіксіз махаббаттан туындаған. Мәселен, 
қалайша ананың баласына деген махаббаты, қамқорлығы мен мейірімі балсы үшін жанын 
құрбан етуге дейін апарады. Бұл ақиқатты балапанын құтқару үшін жыртқыш хайуандарға 
айбат шегіп ұмтылған тауық, хайуанаттар әлемінен бір мысал деп түсіндіруге болады.[6, 50 
б] Сол сияқты Жәңгір хандыда құмырсқадай құжынаған жаудың елу мың қолына ат-ой 
салып алтыжүз сарбазбен қорықпастан қарсы шығып оларды шегіндіруі және де Жәңгірге 
дейінгі және кейінгі батырлардың батырлықтары, ерліктері, батылдықпен әрекет етулері 
бәрі- бәрі халқына, еліне деген адал, кіршіксіз махаббаттан туындаған деп анық әрі сенімді 
түрде айта аламыз. 

Хандық дәуірдегі  қазақ хандарының өкілі ретінде Жәңгір хан бүкіл саналы өмірін ел 
қорғау ісіне арнайды. Оның атақ – даңқы сұлтан кезінде-ақ танымал болып, жоңғарлармен 
күресте ірі жеңіске қол жеткізеді. 1643 жылы Батыр хонтайшының 50 мыңдық әскерін 600 
әскермен шегіндіруі оның есімін қазақ халқының есінде мәңгіге қалдырды. Оның атақты 
Жалаңтөс батырмен достығы Қазақ хандығы мен аштарханилар әулеті арасындағы қарым-
қатынастардың нығаюына көп септігін тигізеді. 

Қазақ ордасының тарихында Салқам Жәңгірден бұрын он үш хан өтіпті. Соның алтауы 
ат үстінде қаза тауыпты. Жәңгір хан он төртінші хан, жетінші шахит екен. Ұлыстың мерейі 
үшін, ұлтының болашағы жолында жан қиған ерде арман жоқ шығар сірә?![7, 
97б]Осылайша,  Жәңгір хан қазақ тарихында жарқын істерімен қалып, оның есімі қазіргі 
кезеңдегі қазақ халқы үшін отансүйгіштік пен жанқиярлықтың, батырлық пен ерліктің 
символына айналып отыр. 
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ХХ ғасыр – Ресей мемлекеті, оның ішінде Қазақстан тарихы үшін арпалысты болды. 

Ғасырдың екінші онжылдығында дүниеге келген жаңа өкімет қоғамды түбегейлі өзгертіп 
қана қоймай, өзімен бірге халықтар тағдырына зоралапатапаттар алып келді. Бұл 
тоталитарлық мемлекет жүйесі және саяси репрессиялар толқыныеді. Тоталитаризм, саяси 
репрессия мәселесін зерттеу бүгінгі күнгі тарих үшін аса маңызды. Біз тоталитаризнен 
демократияға өткен мемлекетте өмір сүре отырып, шын мәнінде өткен жүйенің қаншалықты 
қасірет әкелгенін түсіне аламыз. Орталық Қазақстан өзінің тарихында үлкен қиын,қасіретті 
кезендерді бастан өтті. Бірақ Қарағанды өзінің қажырлы да қайратты халқымен осындай 
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заман атау қыметіне қарсы тұра білді, еңсесін түсірген жоқ. Қарағанды өңірі өткен ХХ ғ. 30-
50жж.(Карлаг)ГУЛАГ-тың филиалы болды. Ол Қазақстанның ауқымды территориясын алып 
жатқан өзінше бір дербес мекемесіне айналғанеді. Қоғамдық құрылыстың тоталитарлық 
моделін бекіте түсу тәсілі 1930-жылдары барлық елдегі сияқты, халыққа қарсы қуғын-сүргін 
жүргізу саясаты болды. ГУЛАГ (лагерьлер бас басқармасы) сол кездегі мемлекеттік жүйенің 
ажырағысыз бөлігі болып табылып, республикалар мемлекеттік биліктің күш көрсетушілік 
құрылымның барлық жағын басынан кешірді. 

Соңғы жылдарда елімізде сталиндік жаппай репрессия кезінде құрбан болған-Солтүстік 
пен Шығысқа айдалып, азап пен қинауға шыдамай, ауру мен аштықтан өлген, жазықсыз 
атылып, қайда көмілгендері беймәлім-миллиондаған адамдардың жалпы саны қанша деген 
сұрақ жиі қойылып жүр. Ол жөнінде ешқандай статистикалық ресми мәлімет жоқ, дегенмен 
бұл мәселені арнайы зерттеушілер анықтап, жинақтаған төмендегідей деректерге ден қоюға 
әбден болады.Тарихшы Рой Медведевтің деректері бойынша, бұрынғы КСРО көлемінде 1927 
жылдан бастап 1953 жылға дейін 40 миллион адам қуғын-сүргінге ұшыраған.Ондаған мың 
троцкийшілер мен зиновьевшілер партиядан шығарылып, жұмыстан аласталды, алыс 
аймақтарға жер аударылып, саяси тұтқын ретінде түрмелерге қамалды.  

Қазақстан жерінде 1 млн. 220 мың депортацияға ұшырағандар өздерінің 2-ші Отанын 
тапты. Осы кезеңде Қазақстандық әрбір бес адамның біреуі зорлықпен жер аударылып көшіп 
келгендер еді. Республика тұрғындары амалсыз қоныс аударушыларға шамалары келгенше 
көмек көрсетіп, басындағы баспанасымен, киер киімі - ішер асымен бөлісті. Бүкіл Одақтан 
Қазақстанға саяси тұтқында тиеген эшелондардың лек-легімен ағылатын жылдары да осы 
кез. Кейіннен солардың көпшілігі “Карлагта”, “Степлагта”, “Песчанлагта”, АЛЖИР-де 
(Отанына опасыздық жасағандар әйелдерінің лагері) және ГУЛАГ-тың басқа да лагерлерінде 
із-түзсіз жоқ болды. Сталиндік тоталитарлық қоғамның төл туындысы  ГУЛАГ жүйесі бір 
күнде орнай қалған жоқ. Тарих бетіне көз жібертсек, қатыгез саясаттың іргетасы 
большевиктердің билікке келген алғашқы кезінен қаланған екен. 1930 жылдың 25 сәуірінде 
бір орталыққа бағынған басқарушы ұйымға, яғни лагерьлер жүйесінің Бас басқармасына 
(ГУЛАГ ОГПУ) бірікті. Осы жылы құрылған алғашқы жеті лагерьлік аймақтың біреуі 
Қазақстанда болды. ГУЛАГ жүйесі орналасуға тиісті КСРО-ның 25 облысының 7 облысы 
Қазақстанның (Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Қызылорда, 
Оңтүстік Қазақстан облыстары) үлесіне тиді. КСРО басшыларының ГУЛАГ жүйесінің үлкен 
бір тармағын Қазақстан жерінде ұйымдастыруға тырысуының үлкен бір мәні болды. Қазақ 
даласының қойнауы толық қазынасын, жер бетіндегі байлығын тез арада игеру міндеті 
эканомикалық қана емес, саяси стратегиялық мақсат болып есептелінді. Бүкілодақтық Халық 
шаруашылығы Кеңесі (ВСНХ) төрағасының орынбасары  Г.Л. Пятков: «Бұл аймақта 
(Қазақстанды айтқаны) тек тау-кен өндірісін ғана емес, ауыл шаруашылығын дамытудың да 
үлкен келешегі бар» деген болатын. Сондықтан да ГУЛАГ жүйесінің торына түскен 
мыңдаған тұтқындардың тегін жұмыс күшін пайдалану өте ұтымды саясат ретінде 
қабылданды.ГУЛАГ Кеңестер Одағы ішіндегі алып «империя» болатын. Ол 53 лагерьден, 
425 еңбекпен түзеу лагерінен құралатын, соның ішінде 170-і өнеркәсіптік, 830-ы ауыл 
шаруашылық және 172-і «контрагенттік» (құрылыстар мен шаруашылық ведомстваларында 
жұмыс істейтіндер) болатын. Бұлар облыстық өлкелік, республикалық еңбекпен түзеу 
колонияларына біріктірілді. Осының ішінде жасөспірімдердің 50 колониясы болды. 
Қарағандының еңбекпен түзеу лагері КСРО Халық Комиссарлар Кеңесінің 1930 жылғы 
мамырдағы қаулысы арқылы ашылды.Қарағанды еңбекпен түзеу лагері 1931 жылы 19 
желтоқсанда құрылды, лагерьдің орталығы Қарағанды қаласынан 45 шақырым жердегі 
Долинка селосы болды, оған 120 мың гектар егістікке жарамды жер, 41 мың гектар 
шабындық жер бөлініп берілді.ГУЛАГ архипелагы құрамындағы ең ірі азап аралы - Карлаг 
(Қарағанды еңбекпен түзеу лагері) қазақ елінің орталығынан солтүстігі мен оңтүстігіне дейін 
300 шақырым, ал шығысынан батысына қарай 200 шақырым аумақты қамтыған алып түрме. 
Орталық Қазақстан өңірі сол кезеңде Карлагтан басқа Степлаг, Песчанлаг деген 
концлагерлерінің кең көлемді зонасына айналған еді. Сондай-ақ атақты лагерь орталығынан 
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350 шақырымдағы Ақмолада және 650 шақырым қашықтықтағы Жезқазған және Балқашта 
ірі қосындылары болған.Тарих ғылымының докторы Дүйсетай Шаймұхановтың пікірінше, 
Карлаг сталиндік саяси қуғын-сүргіннің адам айтқысыз аюандықпен жүргізілген азалы 
тарихы. «Карагандинский лагерь сол 1931 жылдан бастап 1956 жылға дейін Карлаг болып 
келді. 1956 жылдан бастап лагерьлар қалды, бірақ Карлаг деп аталмайтын болды. Ең 
алғашқы 1932 жылдың басында 22 мың адам болды. Мұнда 22 мың адамның 87 пайызы 
қазақтар болды. Кейін Карлагтың тұтқындарының саны өсе бастады. 1931-1956 жылдар 
арасында Карлагта 1,5 миллион адам болып кетті. 

КАРЛАГ-ты құрудағы басты мақсаттардың бірі – сол кезде буырқана дами бастаған 
Орталық Қазақстандағы Қарағанды көмір бассейніне, Жезқазған және Балқаш мыс қорыту 
комбинаттарына аса ірі азық-түлік базасын жасау болды. Оған осынау өнеркәсіп салаларын 
құрып, дамытуға жұмыс күші де қажет болатын.Тұтқындар арасында әлемдік деңгейдегі 
ғалымдар, әліпті таяқ деп білмейтін сауатсыздар да болыпты.Карлаг басқармасы тек қана 
ГУЛАГ-қа, Мәскеуге бағынды. Республикалық және облыстық партия, кеңес органдары 
лагерь қызметіне ешқандай ықпал ете алмады. 

ГУЛАГ лагерьлеріндегі тәртіп адамды бүтіндей тұқыртып, қорлауға, азғындатып 
құртуға негізделген. Тұтқындарды жігерсіз, мүсәпір құлға айналдырып, олар тек берген көр-
жер тамақты ішіп, көрінген жерге жатып, жұмыс істесе болғаны деген мақсат көзделді. 
Қарапайым есептің өзінде Карлагта 1 миллионнан астам тұтқындар болса, демек мұның өзі 
бір мемлекеттің ішіндегі тағы бір құл иеленушілік мемлекет болып табылады. 

Тұтқындар киім-кешекпен 40-50 пайыз қана қамтамасыз етілген, оның өзінде олары өте 
нашар. Қайсыбір кездерде аурулы себепті дәрігердің айтуымен жұмыстан босатылған 
тұтқынның киімі келесі тұтқынға берілетін болған. Пеш күнде жағылмайды, еркектер 
барағындағы жылу 4 градус, әйелдерде 16 градус. Көптеген тұтқындарда төсек-орын жоқ. 
Монша, кір жуатын бөлме, дизенфикация камерасы жылу жоқтықтан үздік-создық істейді. 
Іш киімдер ауыстырылып, жуылмағандықтантұтқындардың бәрі жаппай биттеп кеткен. 
Қайнаған су барақта да, жұмыс орындарында да жоқ. Жұмыс басында тіпті қайнамаған 
судың өзі жоқ. Тұтқындар су орнына қар жейді.Тұтқыннан қашушылардың да қатары аз 
болған жоқ. Лагерь сотының шешімі бойынша ұсталғандар атылатын. 1938 жылғы наурыз 
бен ақпан айларында қашқаны үшін 56 тұтқын атылса, 1941 жылы 20 адам атылған, соның 8-
і әйелдер.1933-1938 жылдары 18 мыңға жуық тұтқын қашқан.Қашуды тоқтату үшін арнаулы 
әскерилендірілген күзет орындары көптеп ашылып, оған бірнеше оп адамдар, сондай-ақ 
жергілікті халықтан 660 адамға дейін қоғамдық бақылаушылар тартылды. Бұлар қашқын 
тұтқындарды ұстап беруге елеулі көмек көрсетті.  

Батық ауылы 1930 жылдары Карлаг  кезінде еңбекпен түзету лагерьінің бір бөлімшесі 
ретінде құрылған.Тоталитарлық жүйе адамның әлеуметтік дамудың қай деңгейде тұрғанына 
қарамастан,оның дамуын тежеп, қасиетін кетіруге күш салады.1931 жылы 19 желтоқсанда 
шешім бойынша «Қазақ еңбекпен түзету лагерінің» бірінші бөлімшесі – «Гигант» совхозы 
осы күні қысқартылған түрде «КарЛаг» деп аталатын гулаг тікелей бағынатын 
Қарағандының жеке еңбекпен түзету лагері болып қайта құрылған. Лагерь басқармасы 
Долинка селосында орналасқан. Сөйтіп қарағанды еңбекпен түзету лагері 1931 жылы 19 
желтоқсанда құрылып, оның орталығы Долинка селосы болды. Батық ауылы 1930 жылдары 
КарЛаг кезінде еңбекпен түзету лагерінің бір бөлімшесі ретінде құрылған.Бір деректерге 
сүйенсек , әйелдердің үлкен бір тобы Батық бөлімшесіне жіберілген. Батық ауылының 
тұрғындарының айтуынша «Бестөбе» деп аталатын елді мекенде әйелдер лагері болған дейді. 
Ол Батықтан тоғыз шақырым жерде орналасқан ол жерде әлі күнге дейінгі орны цементтен 
жасалған фундаменттері сақталған. Лагерьде ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал және 
егін шаруашылығы дамыған. Оны мына деректен көре аламыз. «Лагерьде шаруашылық 
есепке негізделген 7 учаскеге бөлінген:Орталық өндірістік учаске (Орталығы 
Долинка),.Волков учаскесі,Самар учаскесі,Сарепта учаскесі, Бұрма-Просторный учаскесі 
(орталығы Просторный), Көқтіңкөл учаскесі, Бидайық учаскесі». Осы жерлерде ауыл 
шаруашылығын дамытқан екен. Егістік алқаптармен мал өсірумен айналысып, орасан зор 
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еңбек жасаған. Қазіргі кездегі аталған жерлерде әлі күнге дейін егістік алқаптар мен мал 
шаруашылығы жақсы дамып келетіні бәрімізге мәлім. Ал бұның бәрі тұтқындардың 
еңбегі.Батық бөлімшесінде мал тұқымын асылдандыру жұмысмен айналысқан. Ол туралы 
Д.А.Шаймұхановтын еңбегінде былай деп жазылған. «Е.А. Черепанов «Гигант» совхозының 
Еспе, Просторный сияқты бөлімшесінде зоотехник болған. Красная поляна жерінің 
директоры болған Н. Данилович былай дейді: «Красная поляна» және жақын совхоздар 
просторный, Бұрма, Батық, Бидайық жерлері КарЛаг бөлімшелері болған. КарЛаг кезінде 
үлкен жұмыстар атқарылған. Алма ағашы отырғызу 1935 жылдың күзінде 1936 жылдың 
көктеміне дейін созылып жатты. Сөйтіп жерлер біршама кеңейе түсті. Бұл жұмыстар 40-50 
жылға созылды. Осының нәтижесінде біздің ауылда питовник-тәлімбағы бар.КарЛаг-тан 
кейін Батық бөлімшесі «Просторный» совхозының бөлімшесі ретінде құрылды.Қорыта 
айтқанда кеңес үкіметі кезіндегі Батық ауылының тарихы екі кезеңге бөліп қарастыруға да 
болады:1.КарЛаг кезіндегі Батық. 2.1978-1995 жылдардағы Батық ауылының жағдайы..Батық 
жерінде екі тоған тіркелген: 1.«Төменгі Нарбақ», 2.«Үлкен Батық» деп аталады. Екі тоғанда 
КарЛаг тұтқындарының еңбегімен тұрғызылған.Қолдан КарЛаг тұтқындары отырғызған 
терек, үйеңкі, қараағаштар қатар түзеп, жайқалып тұр. Кей теректегі жазылған адамдардың 
есімдері осы күнге дейін сақталған. Ауылдың шетіндегі және 3 шақырым қашықтықта 
орналасқан алма бағы ауылдың ғана емес сырттан келетін қонақтарға дәмді алмасынан ауыз 
тигізуде.Батық ауылының қазіргі жағдайымен табиғатын қорытындылай келе, ауылдың 
тұрмыс-тіршілігі мен әл-ауқаты жақсарып келеді.Туристікмүмкіншіліктері Батық ауылының 
табиғатын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Алма ағаштарының алмасы тіл үйіреді. Питомник 
пен тоғанның маңайына демалғысы келетін адамдар көп. Сондықтан осы жерге демалыс 
аймағын құру керек деп ойлаймын. 

Халқымыздың тарихына аса қайғылы кезең болып енген 1928-1932 және кейінгі 1937-
1938 жылдардағы сталиндік репрессияның құрбандары жайындағы шындық бүгін түгел 
ашылды деу әлі ерте. 20-ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының азаматтық, біліктілік 
(интеллектуалдық) деңгейі аса жоғары болғаны жалпыға мәлім. Кеңестік шығыстағы түркі 
халықтарының қатарындағы ең озық ойлы қазақ зиялыларына келген қуғын-сүргін аса ауыр 
да қайғылы болды. Тоталитарлық саясаттың төл туындысы ГУЛАГ жүйесі бір күнде орнай 
қалған жоқ. 1930 жылдың 25 сәуірінде бір орталыққа бағынған басқарушы ұйымға, яғни 
лагерьлер жүйесінің Бас басқармасына (ГУЛАГ ОГПУ) бірікті. Осы жылы құрылған 
алғашқы жеті лагерьлік аймақтың біреуі Қазақстанда болды. ГУЛАГ жүйесі орналасуға 
тиісті КСРО-ның 25 облысының 7 облысы Қазақстанның (Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, 
Қостанай, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстары) үлесіне тиді. КСРО 
басшыларының ГУЛАГ жүйесінің үлкен бір тармағын Қазақстан жерінде ұйымдастыруға 
тырысуының үлкен бір мәні болды. Қазақ даласының қойнауы толық қазынасын, жер 
бетіндегі байлығын тез арада игеру міндеті эканомикалық қана емес, саяси стратегиялық 
мақсат болып есептелінді. Ал бұл мол байлықты  игеру үшін орасан зор жұмыс күші керек 
еді. Сондықтан да ГУЛАГ жүйесінің торына түскен мыңдаған тұтқындардың тегін жұмыс 
күшін пайдалану өте ұтымды саясат ретінде қабылданып лагерьлер салынды.Лагердегі 
әскери тұтқындардың еңбегі  өнеркәсіптерде, өндіріс пен құрылыс ошақтарында 
пайдаланылды.(мысалы, қаламыздағы Жазғы театр, Бейбітшілік бульварының, Ленина, 
Жамбыл және т.б. көшелеріндегі ғимараттар) Сөйтіп өздерінің ауыр тұрмыстық 
жағдайларына қарамай Қарағанды аймағының экономикасының көтерілуіне ұлан-ғайыр 
үлестерін қосты. Кеңес үкіметі кезіндегі Батық ауылының тарихы екі кезеңге бөліп 
қарастыруға да болады:1.КарЛаг кезіндегі Батық. 2.1978-1995 жылдардағы Батық ауылының 
жағдайы. Батық асыл тұқымды зауыты ретінде 1978 жылы құрылғаннан бастап, халықтың 
әлеуметтік жағдайы, тұрмыс тіршілігі жақсарып, халық жұмыспен қамтамасыз етілген. 
Жұмысшылардың жалақысы басқа ауылдармен салыстырғанда көп болған. 

Қазіргі буын, кейінгі ұрпақ өз өлкеміздің, жеріміздің  тарихын саналы оймен ұғынып, 
өткен қаралы күндерімізді қайталамай, бойына адамгершілік-ізгілік қасиеттерін сіңіріп өссе–
ол нұр үстіне нұр болары сөзсіз. 
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Семипалатинский ядерный полигон был образован  21 августа 1947 г. Постановлением  

Совета Министров СССР, получивший условное название «Учебный полигон №2». Полигон 
располагался на территории Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей. 
Для ядерных экспериментов было отведено 18500 кв. км земель. 29 августа 1949 года были 
проведены испытания первой советской атомной бомбы на Семипалатинском ядерном 
полигоне. С тех пор, Семипалатинский полигон стал основным местом испытания ядерного 
оружия в СССР. На полигоне было произведено 468 ядерных взрывов, включая 125 
воздушных и наземных. Атмосферные и наземные взрывы проводившиеся в период с 1949 
до 1953 года внесли главный вклад в радиоактивное загрязнение полигона и окружающих 
его земель. 29 августа 1991 года ядерный полигон был официально закрыт указом 
президента Казахстана. Испытания прекратились, но, несмотря на это на территории 
полигона и близлежащих регионов осталось множество сильно загрязненных участков.  

Невадский ядерный полигон был образован  в 1951 г. Полигон расположен в США на 
юге штата Невада в округе Най, в 105 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Полигон занимает 
3500 км². Его территория разделена на 28 частей, на которых расположены 1000 зданий. 
С 1951 по 1992 годы на полигоне было испытано 928 зарядов, 828 из которых подземные. 

26 февраля 1989 года в  прямом телевизионном выступлении выдающийся казахский 
писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов сделал заявление о необходимости 
прекращения ядерных испытаний в Казахстане. 28 февраля на митинге у здания Союза 
писателей в Алма-Ате было принято решение о создании антиядерного движения «Невада-
Семипалатинск», зарегистрированное в апреле 1989 года [1]. Движение «Невада-
Семипалатинск» выразило массовый протест против ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. Движение - это два миллиона казахстанцев, поставивших 
подписи под антиядерным воззванием в первые же дни после того митинга, принявших 
участие в демонстрациях, маршах протеста, маршах мира в Казахстане, России, Америке, 
Японии [2]. 

В июне 1989 года на I съезде депутатов СССР в Москве Сулейменов изложил цели, 
задачи и требования организации. В уставе первой неправительственной организации 
Казахстана, какой является Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск» 
указаны две основные цели: закрытие полигона и реабилитация пострадавшего населения, 
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оздоровление окружающей среды. Первая задача выполнена, последний взрыв состоялся 19 
октября. Его следствием стали многочисленные митинги в Москве, Алма-Ате, Караганде, 
Павлодаре, Семипалатинске, в селе Караул Абайского района, на которых выдвигались 
требования о закрытии полигона.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Здоровье населения и экологическая обстановка в городе Семипалатинске и 
Семипалатинской области Казахской ССР», состоявшаяся 17-19 июля 1989 года в 
Семипалатинске, сформировала комиссию, которая на основе изученных документов и 
свидетельств граждан, признала необходимость закрытия полигона.  

Участниками движения являлись около 130 тысяч шахтеров Караганды, их поддержали 
рабочие Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Павлодара и Джезказгана. Их поддержал 
Верховный Совет  КазССР. 

Программа движения “Невада-Семипалатинск” влилась в программу международного 
антиядерного альянса, который был инициирован движением “Невада-Семипалатинск”. Был 
принят Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. Большинство 
стран поставило под ним свои подписи. Но в 1998 году действительность договора оказалась 
под сомнением. Провели ядерные испытания Индия и Пакистан. Глядя на них, другие, так 
называемые “пороговые” страны тоже намерены стать ядерными державами [2].  

Весной 1990 года по инициативе движения «Невада-Семипалатинск» проводятся 
совместные акции в США, Великобритании, Японии, Германии и Казахстане под девизом 
«Волна мира». 3-4 апреля 1990 года на научной конференции «Экология-Человек-Природа» 
приняли участие выдающиеся ученые и активисты антиядерного движения. 22 мая 1990 года 
Верховный Совет Республики принял Постановление о закрытии Семипалатинского 
полигона. 23-27 мая в Алма-Ате янтиядерным движением совместно с «Движением врачей за 
запрещение ядерного оружия»был проведен Международный конгресс «Избиратели мира 
против ядерного оружия», а в сентябре 1990 года по территории Казахстана прошел 
международный Марш мира под девизом «За мир без насилия. За выживание Земли» с 
участием советских и американских представителей, выдвинувший призыв о прекращению 
ядерных испытаний в Неваде. Также были предприняты значительные шаги по прекращению 
ядерных испытаний и на государственном уровне. Так, в Декларации о государственном 
суверенитете, принятой Верховным Советом Казахстана 25 октября 1990 года в статье 11 
заялено о запрещении разработки, производства и испытаний ядерного оружия на 
территории республики. 

Активисты движения «Невада-Семипалатинск» приняли участие в массовых акциях у 
полигона в Неваде, митинге в Нью-Йорке. Отделения движения открыты во всех областях 
Казахстана, а также в России, США, Италии, Японии, Турции и других странах. Был создан 
региональный Восточно-Сибирский комитет движения с центром в Барнауле, в мае 1991 
года образовалась заграничное отделение Движения в Турции, июне Северо-Западное в 
Санкт-Петербурге [1]. 

За последние 25 лет проведена огромная работа по самым разным направлениям. 
Вторая цель движения «Невада-Семипалатинск» — оздоровление окружающей среды, 
которая гораздо продолжительна по времени. Она требует не только финансовых затрат, но и 
огромные человеческие ресурсы. 

В настоящее время движение получило название «Невада – Семей» в связи с 
переименованием города Семипалатинска в Семей в 2007 году. Осознавая значимость 
работы в достижении мира на Земле, президент МАД «Невада-Семей» Олжас Сулейменов 
объявил, что пора передавать эстафету мира в руки молодых. Так, молодыми семейчанами 
были подписаны 100 тысяч подписных листов, поддерживающие идею отказа от ядерного 
оружия. Всего в Казахстане было собрано более полумиллиона подписей. Затем сбор 
подписей распространяется по всем странам мира с целью создания особого 
международного фонда, где бы работала молодежь, призывающая мир признать ядерное 
оружие вне закона [1]. 
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Қазақстан мен Қытай жақын көрші және ортақ таулармен және өзендермен 

байланысқан. Екі елдің достығы мен тату көршілігінің тамыры тереңде жатыр. Бүкіл әлемге 
әйгілі Ұлы Жібек жолы екі ел арасындағы ғасырларға жалғасқан достықтың нақты айғағы. 
Біздің еліміз Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып таныды және онымен 
дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Сол сәттен бері Қытай -Қазақстан қарым-қатынасы 
халықаралық  өзгерістердің сынақтарынан сүрынбей, сенімділік, тең құқылық, өзара 
тиімділік пен өзара ықпалдастық сипатын айғақтап, саламатты және тұрақты арнада жедел 
дамуда. Біздің елдеріміздің арасындағы байланыс  әлемдегі тату көршілік пен достықтың 
шын мәніндегі жарқын мысалы болып табылады. 

Бүгін екі елдің дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына 20 неше жыл болды. Өткен 
20 неше жыл екі ел үшін әлеуметтік-экономикалық даму мен мемлекеттілік құруда адам 
айтқысыз табыстарға қол жеткізген,  сонымен қатар, Қытай  мен Қазақстанның стратегиялық 
әріптестік қарым-қатынасын дамытуда тұрақты кезең болды деуге болады.  

Қытай  мен Қазақстан – шынайы және сенімді саяси серіктестер. Саяси өзара сенім – 
бұл екі жақты қарым-қатынастың басты басымдығы.Екі ел басшылары да Қазақстан-Жоңго 
қатынасына ерекше назар аударып, үлкен мән береді. Мәселен, Қазақстан   президенті   
Н.Ә.Назарбаев  былай деп өз ойын ашық білдіреді: «Меніңше, адамзаттың XXI ғасырдағы 
дамуы көбінен көп қытаймен байланысты болады. Көптеген елдер Қытаймен арақатынасты 
өзінің сыртқы саясатының негізгі өзегі деп түсінеді. Ал Қазақстан үшін осындай болашағы 
зор, экономикасын қарышты қадаммен дамытып келе жатқан мемлекетпен ойдағыдай 
қарым-қатынас орнату айрықша маңызға ие». Ал еліміз басшылары да   Қазақстанмен 
қарым-қатынасына баса мән беріп келеді. Төрағамыз Цзянь Цземинь былай дейді: Қытай мен 
Қазақстан басшылары екі елдің дәстүрлі достық қарым-қатынастарын дамытуға зор маңыз 
береді. Соңғы жылдары менің және президент Н.Ә. Назарбаевтің арасында осы күнге дейін 
көп кездесулер өтті.  Біздің арамызда қазірдің өзінде бірлескен саяси құжаттарда өз бейнесін 
тапқан және екі жақты қарым-қатынастарымыздың тұрақты дамуы үшін берік саяси жаңа 
қарым-қатынастың заңды ірге тасы болып отырған екіжақты қарым-қатынастардың және ірі 
халықаралық мәселелердың үлкен тобы бойынша ортақ түсініктің бір қатарына қол 
жеткіздік. Жалпы, Қытай -Қазақстан басшылары қарым-қатынасты дамытудың екі жақ үшін  
де өте маңызды екендігін көп рет қайталап көрсетеді.  Екі жақ шекара мәселесін толықтай 
шешті. Саяси салада да шешілмеген мәселелер жоқ. Екінші жақтың түбегейлі мүдделеріне 
қатысты маңызды мәселелерде де бір-бірін  қолдап келеді.  Екі ел басшылары тек тығыз 
жұмыс байланыстарын ғана емес, сондай-ақ терең жеке достық байланыстарын да ұстанып 
келеді.  2011 жылға дейін Төраға  Ху Цзиньтао Қазақстанда жеті мәрте болса, Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев сапармен, сондай-ақ халықаралық жиналыстарға  қатысу 
үшін Жоңгода 17 рет болған. Бұған қоса, екі мемлекеттің басшылары екі жақты негізде, 
сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібінің көкейкесті мәселелері бойынша тұрақты 
түрде пікірлер алмасу үшін түрлі халықаралық шараларда да жиі кездесіп тұрады. Екі жақ 
терроризм сияқты қазіргі заманның қасіретімен күш біріктіре күресу мақсатында БҰҰ, ШЫҰ 
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және басқа да ұйымдар құрып, өзара тиімді іс-қимыл танытып келеді.  2010 жыл екіжақты 
қарым-қатынастарды дамытуда үлкен маңызға ие жыл болды. Осы жылдың алғашқы 
жартысында Президент Назарбаев пен Төраға Ху Цзиньтао бір-бірімен сапарлар алмасып, екі 
жақты қарым-қатынасты жаңа тарихи кезеңге шығаруға алғышарт жасайтын жан-жақты 
стратегиялық әріптестік құрып, дамытуға уағдаласты. Осылайша, Қытай мен Қазақстан өзара 
пайдалы сауда-экономикалық әріптестерге айналды. Соңғы жылдары елдердің ынты-
мақтастығы сауда-экономикалық, энергетикалық, шикізаттық емес, инфрақұрылымдық және 
басқа салаларда жемісті дамып келеді. Елдеріміздің сауда айналымы дипломатиялық қатынас 
орнаған алғашқы жылдардағы 368 млн. доллардан         2010 жылы рекордтық көрсеткішке 
дейін, яғни  20,31 млрд. долларға дейін өсті. Нақтылай түссек, бұл – 60 еседен астамға артқан 
деген сөз. Бүгінгі күні еліміз  Қазақстанның аса ірі сауда әріптесі болып табылады және 
Қазақстан ТМД елдері арасында еліміздің екінші сауда әріптесі болып отыр. Қытай  мен 
Қазақстан арасында тауар айналымы еліміздің Орталық Азиядағы елдермен жалпы тауар 
көлемінің 70 пайызынан астамын құрайды. Биыл, яғни 2015 жылы  тауар айналымы  40 млрд. 
доллар деңгейіне жетеді деп межеленіп отыр. Бұл жерде атап көрсететін жәйт – екі елдің 
экономикалық ынтымақтастығы ешқандай қосымша саяси шартсыз, яғни тең құқылық, сенім 
және өзара тиімділік негізінде жүргізіліп келеді. Міне, сондықтан да мұндай ынтымақтастық 
үлкен өмірлік күшке ие және тұрақты түрде кеңейе әрі тереңдей түсе алады. 

Қытай – Қазақстанның сенімді экономикалық серіктесі. Қытай  бүгінгі күні 
Қазақстанның аса ірі импортеріне айналған. Қытайдың Қазақстанға инвестиция көлемі 10 
млрд. долларға жетсе, қазіргі кезде Қазақстанда Қытай капиталының қатысуымен 1000 ға 
тарта кәсіпорын жұмыс істейді. Қытайлық кәсіпорындар пайда таба отырып, өзінің 
әлеуметтік жауапкершіліктері туралы да ұмытқан емес. Олар жергілікті әлеуметтік даму 
бағдарламаларына белсенді қатысып, қазақстандық жұмысшыларды дайындаумен қатар, 
темір жол, жылыжай құрылыстарын салуда. Сөйтіп, еңбекпен қамту, жергілікті салық 
түсімдерін ұлғайту мәселелерін шешуге өз үлестерін қосуда. Жақындағы халықаралық 
қаржы дағдарысы кезінде еліміз Қазақстанға 13 млрд. доллар көлемінде несие ұсынып, өзінің 
осы іс-әрекеті арқылы Қазақстан экономикасына қолдау көрсетті. Алға көз тігетін болсақ, 
елдеріміздің іскерлік ынтымақтастық әлеуеті әлі де жоғары екенін көреміз және оның 
болашағы аса зор екенін байқаймыз.  

Елдеріміздің мәдени-қоғамдық салада да әріптестер екенін айта кеткен жөн. Екі елдің 
мәдени дәстүрлері, салттары мен саналары әрқилы.Жоңго  мен Қазақстан арасындағы достық 
байланыстардың тереңдей түсуіне орай жыл өткен сайын екі ел азаматтарының бір-біріне 
жұмысқа, оқуға немесе саяхатқа келулері жиілей бастады. Бүгінде елімізде бірнеше мың 
қазақстандық студент білім алады, еліміз Қазақстаннан келіп ақысыз оқитын студенттердің  
жыл сайынғы санын 200 адамға дейін көбейтті. Қазақстанда да мыңнан аса Қытай лық 
студент білім алуда. Бүгінде Қазақстанда Конфуцийдің(孔子学院) үш институты ашылды. 
Оның бірі Алматыдағы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де, екіншісі Астанадағы Л. Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінде,үшіншісі Қарағанды қаласында. Конфуций 
институттары қазақстандық студенттерге хан тілі мен мәдениетін үйренуге зор мүмкіндік 
береді. Қазақстанда жыл сайын «Қытай тілінің көпірі» байқауы өткізіліп тұрады. Оның 
жеңімпаздары елімізде өткізілетін шешуші сайысқа жолдама алып, елімізде ақысыз оқуға 
мүмкіндік  алады.  Мәдениет саласында да жақсы байланыстар жолға қойылған. Екі жақтың   
өнерпаздары  алмасып концерт беріп тұрады.  қазақстандықтар Шанхайдағы «ЭКСПО-2010» 
көрмесінде өз тауарларын қойды, ондағы Қазақстан көрмесі тек Қытай лықтар арасында ғана 
емес, шетелдік саяхатшылар арасында да зор қызығушылық тудырды. 4-5 жыл болды, әр 
жылдың Ақпан айының соңында,  Қазақстанда «Көңілді көктем мерекесі» іс-шаралары 
өткізіліп, онда танымал Қытай лық әртістер өнер көрсетеді. 

Қытай -Қазақстан қарым-қатынасы өміршеңдігінің бастауы олардың дамуы екі ел 
халықтарының мүдделеріне түбегейлі жауап беретіндігінде және екі елдің тұрақтылықты 
сақтау мен дамыту талаптарына  толық сәйкес жүргізілетіндігінде жатыр деп айтуға болады. 
Бұл арада екі мемлекеттің де ынтымақтастықтың арқасында нақты тиімділік пен өзара пайда 
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көріп отырғанын, қай жақ артықшылыққа ие немесе бірі екіншісіне қысым көрсетуде деген 
тұрғыда сөз қозғалуы мүмкін емес. Қытай мен Қазақстанның ынтымақтастығы шын мәнінде  
өзара пайдалы негізде жүргізіліп, қос жаққа да нақты пайда әкелуде. Еліміздың дамуы 
Қазақстан үшін қатер емес, үлкен мүмкіндік. Осыны жақсы түсінгендіктен де Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстанның басқа да басшылары  елімізбен ынтымақтастықты 
жан-жақты дамыту Қазақстан сыртқы саясатының басым бағыттарының бірі екенін ұнемі 
айтып келеді. 

Жаңа Қытай жүріп өткен соңғы 66 жыл, оның ішінде, әсіресе, реформа мен есікті  ашық 
ұстау саясатын жүргізілген соңғы 30 жылдан астам уақытта еліміз  зор өзгерістер мен 
тамаша табыстарға қол жеткізді. Еліміз жоспарлы экономикадан  нарықтық экономикаға 
табысты өтті. Сөйтіп, тарихи бетбұрыс жасап, сыртқы дүниеге жабық мемлекеттен жан-жақ-
ты ашық экономикалы мемлекетке айналды. Еліміз экономикасы жылдық 10 пайыздық 
өсімін сақтап дамыды. Ішкі жалпы өнім  2010 жылы 6 триллион долларға жетсе, 1978 
жылмен салыстырғанда 16 есеге көп және бұл көрсеткіш бойынша еліміз әлемде екінші 
орынға шықты. Еліміз WTO-ға өткен 2001 жылғы кезеңнен бері елдің орташа жылдық 
импорты шамамен 750 млрд. АҚШ доллары болса, тиісті елдер мен өңірлерде 14 млн.-нан 
астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Өткен 10 жыл бедерінде Қытайдағы  шетел 
инвестицияларының қатысуымен жұмыс істейтін кәсіпорындар елімізден 261,7 млрд. доллар 
табыс әкетті, бұл көрсеткіштің орташа жылдық өсімі 30 пайызды құрады. 2000-2010 
жылдары Қытайдың шетелдердегі тікелей қаржылай емес жылдық инвестициялары шамамен 
1 млрд.-тан 59 млрд. долларға өсті. Сөйтіп, тиісті елдердегі экономиканың дамуына үлкен 
серпін қосты. 2009 жылы шетелдерде жұмыс істейтін  Жоңго кәсіпорындары төлеген салық 
көлемі 10,6 млрд. АҚШ доллары болса, Сол  кәсіпорындарында жұмыс істейтін жергілікті 
тұрғындар саны 439 мың адамға жетті.Халықарада осындай табысқа жетудің басты себебі -- 
еліміз бейбіт даму жолын ұстанғандығында. Елімізге  бейбіт және тұрақты халықаралық орта 
қажет. Сол үшін Қазақстанмен бейбіт жағдайда тепе-тең тұру принципі негізінде қарым-
қатынасты дамыту еліміз сыртқы саясатының басты бір бағыты. Еліміз Қазақстанмен 
қатынасын дамытуға ерекше назар аударып, оны сыртқы саясатындағы ең басты орынның 
біріне қойып отыр. Қазақстанмен достық қатынасты жақсарту еліміздің батыс солтүстік 
аймақтарында тыныштықпен осы аймақтың экономикасын дамытуға септігін тигізетіні де 
белгілі. Бұндай тамаша қарым-қатынастың тамыры тереңде жатқанын ескерсек, төменде 
алдымен соған азырақ тоқталайық.  

1991 жылы Кеңес Одағы ыдырап, Қазақстан жеке тәуелсіз мемлекет болып 
құрылғаннан кейін оның сыртқы саясатында атқарар ісі көп болды. Қазақстан 
Республикасының Қытай Халық Республикасына қатысты ұстанып отырған сыртқы 
саясаттағы стратегиясы жалпы Жоңгоның даму потенциялы мен дүние жүзіндегі геосаяси 
жағдайына және оның Қазақстанның сыртқы саясаттағы алар орнынан туындайды. 

Халқымыз «Ағайынның аты озғанша, ауылдастың тайы озсын» дейді. Осыған ұқсас 
мақал елімізде де бар: «Жақын көрші алыс туысқаннан жақын» (学学不如近学). Себебі 
мейірбанды көршілер арасында бейбітшілік пен татулық, өзара түсіністік пен көмек 
орнығады. 

Қытай мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастардың мыңдаған жылдық тарихы 
бар. Кез-келген жаңа нәрсені бастарда біз оған қатысты өткен тәжірибемізге сүйенеміз, 
тарихқа жүгінеміз. Бүгінгі күні саяси стратегияны көп жағдайда саяси сана анықтайды. 
Сондықтан қазіргі саясаттың жай-жапсарын айтпас бұрын оның қалыптасуына әсер еткен 
негізгі тарихи факторларға көз салып, екі ел қарым-қатынасының тарихына шолу жасап 
өткеніміз жөн. 

Ежелгі Қытай жылнамаларындағы  «Батыс өңір» («西域») атты сөз, ең алдымен, 
Қазақстан және Орта Азия өлкелерін меңзейді. Ұлы Жібек жолы да осы елдер арқылы 
өткендігі мәлім. 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында Қытайдың алатын ерекше орнын екі 
ел арасындағы 4 мың жылға жуық байланыстар тарихымен де көрсетуге болады. Қазақстан 
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мен еліміздің территориясында өмір сүрген мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасы, өзара 
байланыстарының орнауы б.з.д. II ғасырда, үйсін тайпалық бірлестігі мен Хан патшалығы 
заманынан басталады. Содан бергі ұзақ тарихи дәуірде қазақ халқының арғы тегі болған сақ 
тайпаларының Азияның орталық жағындағы  патшалықтарымызбен  болған түрлі формадағы 
қарым-қатынастары кейде жиіленіп, кейде сиреп отырады. 

Ал қазақ халқы өзі бір ұлт болып қалыптасып, өз алдына бір тұтас мемлекет ретінде 
елімізбен өзара қарым-қатынас орнатып «Ұлы көршісіне» қатысты сыртқы саясатын 
анықтаған кезең XVII-XVIII ғасырларда басталады. 

XVII-XVIII ғасырда қазақ халқы үшін Жонғарлардың шапқыншылық соғыстарының 
өршіген, жұт пен жоқшылық жылдары болды. Жоңғар шапқыншылығы қазақ хандығының 
ішкі тұтастығына да іріткі салды. Өзара феодалдық қақтығыстар да туғызды. Құлдыраған 
елді біріктіру мақсатындағы стратегия XVIII ғасырда Цин империясымен тікелей байланысқа 
мүдделі етті. Шын мәнінде бұл байланыс екі жақтың да мүдделігінен келіп шығады. 
«Қазақтар Цин империясына арқа сүйеу арқылы өзінің саяси дербестігін сақтап қалуды 
көздеумен бірге, жоңғарлар дәурендеген кезеңдерде қолдан кеткен, соңында Цин 
патшалығының қарауына өткен ата мекендерін бейбіт жолымен қайтарып алуды мақсат етті, 
сондай-ақ экономикалық жағынан Қытайлықтармен айырбас сауда жасау арқылы өздерінің 
тұрмыстарын жақсартуды көздеді»,-деген ойды осы кезеңді зерттеуші Н.Мұхамедханұлы 
тарихи деректермен дәлелдеп берді. Ал Цинь патшалығы өз тарихы да қазақтармен достық 
қарым-қатынастар арқылы оны Ресейдің шығысқа қараған шабуылына тосқауыл етті. Сол 
арқылы өздерінің батыс шекараларының тыныштығын қамтамасыз етуді мақсат етті. Ал 
сауда қарым-қатынастары арқылы Тянь-Шань өңіріндегі әскери және өндіріс орындарының 
және өздерінің жылқыға деген сұранысын қамтамасыз етуді мақсат етті. Осындай екі елдің 
бір-біріне болған мүдделілігі, екі елдің арасында XVIII ғасырда достық қарым-қатынастар 
орнатып, тығыз байланыстырды. 

XIX ғасырдың 60 жылдарына дейін екі ел байланыстары бұрынғы негізде жалғаса 
берді. Алайда, бұл тұста сауда-саттық, саяси барыс-келіс күрт азайды. Оның себебі, Цин 
патшалығы іштей құлдырап, бұрынғы империялық құдіретінен айырылып қалған еді. Ол  
басқа елдерінің талан-таражына ұшырап, еліміз жартылай отар, жартылай феодалдық 
мемлекетке айналды. Ел ішінде қырқыстар күшейіп, бұқаралық қозғалыстар белең алды. Ал 
патшалық Ресейдің отаршылдары дәл осы кезде Орта жүз бен Ұлы жүзді өзіне бағындырып, 
бүкіл Қазақстанға өзінің үстемдігін орнатқан соң, қазақтардың Цин патшалығымен,тіпті 
олардың Тянь-Шань өңіріндегі халықтармен байланыс жасауын шектеген еді. 

XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның Ресейге толық қосылуының 
аяқталуымен қатар, қазақ хандығының ықпалы кеміп, олар тарихи сахнадан кете бастады.  
Қазақ даласына Ресейдің мемлекеттік жүйесі күшпен енгізіліп, Қазақстан тәуелсіз мемлекет 
дәрежесін жоғалтты. Бұл Қазақстанды Ресейлік «қамқорлыққа» алудың басы еді. Осы 
кезеңнен бастап Қазақ хандығында халықаралық және территориялық мәселелер тек 
Ресейдің қас-қабағымен ғана шешілетін болды. Қазіргі Қазақстанның Қытаймен 
шекарасының нобайы XIX ғасырдың 60-90 жылдары анықталды. Ол төмендегі шарт 
негізінде белгіленген болатын. 

- 1860  жылғы  2  қарашадағы  Бейжиң  қосымша  шарты.  Онда шекараның жалпы 
бағыты анықталды. 

-1864 жылғы 25-қазандағы Шәуешек хаттамасы. Шекараның географиялық бағыттар 
бойынша өтуін анықтады. 

-1881жылғы 12 ақпандағы Санкт-Петербург шарты. Шекараның Зайсан көлі ауданы 
арқылы өтуін нақтылау және Қытайға Құлжа қаласы орталығы болып табылатын Іле өлкесі 
қайтарылды. 

Бұдан кейін 1882-1890 жылдары шекаралық бағандармен жұмыстар жүргізіліп, 1894 
жылдың басында Ресей және Цин үкіметінің ұзақ жылдардағы жұмысы Орталық Азия 
шетіндегі Ресей - Қытай шекарасының белгіленуімен аяқталды. 

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында Патшалық Ресей Кеңес  Одағы 
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мемлекеттерінің құрылымы жаңа қалыптаса бастаған аумалы-төкпелі заманы болғандықтан, 
олардың Қытайға қатысты анықталған саясаты болған жоқ. Оның үстіне бұл кезде  Цин 
патшалығы да әлсіреп, соңғы күндерін көріп, белгілі бір сыртқы саясат жүргізуге қабілетсіз 
болатын. 

1917-1922 жылдары кезіндегі тарихи оқиғаларға байланысты мемлекеттік шекара 
қараусыз қалды. 1949 жылы Қытай халық республикасының құрылуымен Қытай-Кеңес  
қатынастары бір жүйеге түсіп, оның ішінде Орталық Азия аймағына байланысты мәселелер 
де бір қалыпқа енеді.1950 жылы 14-ақпанда қол қойылған Кеңес Одағы мен Қытай Халық 
Республикасы арасындағы «Достық, одақтастық және өзара көмек келісіміне» орай екі ел 
арасында әскери-саяси одақтарға лайық, жаңа қарым-қатынастар өз бастауын алды.  

1987 жылдан екі ел шекара мәселесін шешу қайта қолға алынды, онда екі ел 
шекарасына сәйкес келмейтін жерлерді анықтай отырып,  ауданы 34 мың шақырым жер 
даулы деп танылды. 

Шекара мәселесін мынадай басты принциптер негізінде шешу жөніндегі уағдаластыққа 
қол жеткізді: біріншіден, екі ел шарттарының негізінде, екіншіден, халықаралық құқық 
нормаларына сәйкес, үшіншіден, әділ де ұтымды, төртіншіден өзара  түсіністікпен көнушілік 
рухында. 1983 жылдан, екі ел қатынастарындағы сауда-саттық жаңадан жандана бастауына 
орай, Орта Азия мен Қазақстан Республикалары да осы іс-шараларға біртіндеп тартыла 
бастады. 

Қытай мен Қазақстан  арасындағы мүлдем жаңа қатынастар, Кеңес Одағының күйреуі 
нәтижесінде бұл аймақта бес бірдей халықаралық құқық субъектілері дүниеге келуі және 
олардың үшеуінің Шыңжаңдағы ірі-ірі этникалық диаспоралары   мен   Қытай мен   өзара   
ортақ   шекараларына байланысты айрықша белестерге көтеріледі. 

Өздерінің даму бағыттары мен ішкі және сыртқы саясаттарында саралы жолдар тауып 
үлгермеген жас мемлекеттердің пайда болуы, әрине Орталық Азиядағы саяси күштердің ара 
салмағына айтарлықтай өзгеріс енгізді. Оларға осы елдер басшыларынан келтіріліп жатқан 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және идеологиялық қиыншылықтарды қосыңыз. Аймақта 
Мәскеу ықпалының әлсіреуі мен жаңа елдердегі тұрақсыздықтардың қауіпі Қытайға өз 
саясатына елеулі өзгерістер жасауға мәжбүр етті. 

Біздің пікірімізше посткеңестік Орталық Азиядағы бүгінгі саясатта төмендегі 
мәселелерді атап өткен ләзім: 

Біріншіден, мемлекеттің геосаяси жағдайы мен оның посткеңестік Орталық Азиядағы 
рөлі, әлеуметтік-экономикалық күш-қуаты және белсенділік таныту деңгейі. 

Екіншіден, саяси күштер арасалмағы, ел басшылығының ішкі экономикалық және 
саяси ахуалдарды бақылауға қабілеттілігі, әлеуметтік және экономикалық тұрақтылықтар 
деңгейі.            

Үшіншіден, діни ұйымдар жұмыстарының мақсаттары (негізінен ислам) мен ел 
басшылығының жүгініп отырған ішкі және сыртқы саясатына олардың тигізер ықпалдары. 

Төртіншіден, Ресей Федерациясымен қарым-қатынастардың сипаты, оған қоса 
мұсылман елдері, Қытай Халық Республикасы және халықаралық құқықтың басқа да 
субъектілеріне қатысты мәселелер. 

Бесіншіден, саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуындағы моделдерінің «Қытай 
моделі» мен «Қытай Халық Республикасы сыртқы саясаты негіздерімен» салыстырылған 
мүмкіншіліктері [9]. 

 Еліміз өзінің Орталық Азияға қатысты саясатында аталған факторлардың бәрін де 
ескеруіне тура келеді. Ал олардың қайсысына басымдау көзқараспен қарау, әрине, сол 
шешім қабылдар сәтте Орталық Азия елдеріндегі қалыптасқан ахуалдар мен еліміздің өз 
ішіндегі жағдайлар ыңғайына орай шешіліп отырады. Жаңа мемлекеттер негізінен басынан 
кешіріп отырған көптеген қиыншылықтар мен аймақтағы тұрақсыздақтар әрі Ресей, Түркия, 
Иран және АҚШ тараптарынан ықпал ету жолындағы өзара бәсекелестік іс-әрекеттер, сөз 
жоқ, елімізді ұстамдық танытуға жетелейді. 

Қытай мен Қазақстан  арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас қалыптасқанға дейін 
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әр түрлі салаларда байланыстар болған. Дегенмен, толыққанды мемлекетаралық қатынастар 
орнағанының бастапқы нүктесі ретінде 1993 жылдың қазанындағы Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың елімізге алғашқы ресми сапары кезінде қол 
қойылған Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы «өзара 
достық қарым-қатынастарының негіздері туралы Бірлескен декларацияны» санауға болады. 
«Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының арасындағы достық қарым-
қатынасының негізгі жөніндегі Ортақ Декларация» екі көршілес мемлекет арасындағы 
қатынастардың сипаты мен ерекшелігін анықтайтын бірқатар шарттар мен келісімдерді 
әзірлеудің және жоғары дәрежедегі сапарлар алмасудың негізін қалады. Осы кездесу 
барысында Қытай Халық Республикасы мен экономикалық ынтымақтастық маңызды 
екендігін және сыртқы сауда экономикалық байланыстардың, әсіресе транспорт саласында 
жеткіліксіз екендігін айтты. Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еліміз  территориясы 
арқылы Қазақстанның Тынық мұхитқа шығар жолы туралы айтқан идеясы екі жыл өткен соң 
орындалды. Елбасының ислам фундаментализмі мен сепаратизміне қатысты ашық 
позициясы елімізге  үлкен әсер қалдырды. Сонымен қатар Н.Ә. Назарбаев Лобнордағы 
ядролық сынақтар жөнінде мәселе көтеріп, Лобнор мен Семей полигондарын зерттейтін 
ортақ комиссия құру туралы идея көтерді. Алайда ондай комиссиялар әлі де құрылған жоқ. 
Ол туралы еліміз мамандары өзінің пікірін былай деп білдірді, «Біз Қазақстанның ядролық 
қарусыздандыруға байланысты ұсыныстарын өте жоғары бағалаймыз. Қауіпсіздік 
кепілдемесіне түсіністікпен қараймыз. Біз өз тарапынан ешқандай жағдайда да ядролық қару 
жоқ елдерге басқыншылық жасамайміз. Ал Қытайдағы ядролық қару-жарақ тек жеке 
қорғаныс мақсатында пайдаланылады, Біз ядролық қарудың дүние жүзі бойынша 
қысқартылуын қолдаймыз» дейді [5].    

Ел қауіпсіздігінің берік кепілдігін қамтамасыз етудегі жоспарлы, мақсатты жұмыс 
басталды, Қазақстанның жас дипломатиясы қазіргі  Қытай -Қазақстан қарым-қатынастары 
деңгейіне дейінгі күрделі жолды еңсере білді. Халықаралық қатынастар тәжірибесіндегі 
салыстырмалы қысқа уақыт ішінде ең басты мәселелерге қол жеткізілді. Олар Қытай Халық 
Республикасы   Қазақстан Республикасына қауіпсіздік кепілдіктерін беру туралы үш 
бірлескен декларация қабылданды, шекара мәселелеріне біржола нүкте қойған Қытай -
Қазақстан шекарасы туралы келісім, әскери саладағы сенімді нығайту туралы Қазақстан, 
Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және еліміз арасындағы келісім, шекара аумағындағы 
қаруларды және қарулы күштерді қысқарту туралы келісімге қол қойды. Құрамына екі ел де 
кірген «Шанхай бестігі» негізінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) құрылды. 

Осы елдердің Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы шеңберіндегі ынтымақтастығына толық 
тоқтала кетейін. Аймақтық қауіпсіздікті нығайтудағы және көпжақты экономикалық 
ынтымақтастықты дамытудағы үлкен жеңіс деп Қазақстан Президентінің бастамасымен 1998 
жылы Алматыда өткен Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей және Қытай  Халық 
Республикасы мемлекеттері басшыларының кездесуін санауға болады. Кездесудің 
қорытындысы бойынша Бірлескен маңызды мәлімдемеге қол қойылды. Бұл 1996 жылы 
Шанхайда және 1997 жылы Мәскеуде басталған диалогтың жалғасы еді. Аталған форумның 
идеялары қатысушы мемлекеттер басшыларының 1999 жылы Бішкектегі кездесуі барысында 
және 2000 жылдың наурызында Астанада өткен «Шанхай бестігі» қорғаныс министрлерінің 
кеңесі кезінде одан әрі дамытылды. Қорғаныс министрлері Бірлескен мазмұндама 
қабылдады.  

2000 жылдың сәуірінде Мәскеуде бес мемлекеттің құқық қорғау органдары және 
арнайы қызмет басшылары деңгейіндегі «Бішкек тобының» кезектен тыс отырысы өтті. 2000 
жылдың шілдесінде Душанбеде «Шанхай бестігіне» қатысушы бес мемлекет басшыларының 
кездесуі болды. Бұл кездесудің алдында қатысушы мемлекеттердің сыртқы істер 
министрлерінің отырысы өтті. Нақ сонда «Шанхай бестігі» Үкімет басшыларының кездесуін 
өткізу туралы Қазақстан бастамасын еліміз қолдады. 2001 жылдың қаңтарында Бейжіңде 
«Шанхай бестігі» мемлекеттері сыртқы істер министрлерінің кездесуі болып өтті. Ұлттық 
үйлестірушілердің жұмысы және кейін сыртқы істер министрлерінің кездесуі «бестікке» 
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қатысушы мемлекеттер басшыларының саммитін ұйымдастыруға бағытталды. Саммит 2001 
жылғы 15 маусымда Шанхай қаласында «Шанхай бестігінің» бес жылдығы және форум 
негізінде халықаралық ұйым құру белгісімен өтті. Саммитте «бестік» және Өзбекстан 
Республикасының басшылары «Шанхай ынтымақтастық ұйымын» құру туралы 
Декларацияға қол қойды. Сондай-ақ терроризм, сепаратизм және экстремизмнен күресу 
туралы Конвенцияға, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан шекараларының түйісу нүктесі 
туралы Келісімге қол қойылды. Алты елдің сыртқы істер министрлері «Шанхай 
Ынтымақтастық Ұйымы Ұлттық Үйлестірушілері туралы уақытша ереже» қабылдады [11]. 

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы және терроризм, сепаратизм және экстремизммен 
күрес туралы Шанхай Конвенциясының маңызы ұлан-асыр. Сондай-ақ, Әлемдік және 
аймақтық қауіпсіздікке төніп тұрған жаңа қатерлерге бірлесе қарсы тұру туралы келісімді 
біздің елдің сыртқы саясатының ірі табысы деп айтуға болады. Бұл өзара сенім мен 
ТҮСІНІСТІК, мемлекеттердің көпжақты интеграцияға және достық қатынастарды алдағы кезде 
дамытуға ұмтылудың нақты дәлелді болды. 

2001 жылдың 12-13 қыркүйегінде Қытай Халық Республикасы Мемлекеттік кеңесінің 
премьері Чжу Жунцзидің Қазақстанға ресми сапары болып өтті, екі жақты ынтымақтастықты 
белсенді ету бойынша бірқатар мәселелер талқыланды. 14 қыркүйекте Қазақстан жағының 
бастамасы бойынша, өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы Үкімет басшыларының бірінші 
кездесуінде аймақтық, сауда-экономикалық ынтымақтастықтың негізгі мақсаттары мен 
бағыттары, сондай-ақ сауда және инвестициялар саласына қолайлы жағдай жасау тетігін іске 
қосу мәселелері талқыланды. Бұл екіжақты да, көпжақты форматта да елдердің қысқа уақыт 
ішінде қол жеткізген өзара қарым-қатынастарының өте жоғары деңгейінің көрсеткіші 
байқалады. 

Еліміз  Ресей мен Үндістан қатарында Азиядағы өзара ықпалдасу және сенім шаралары 
жөніндегі кеңестың  белсенді мүшесі. Осы елдердің жан-жақты қолдауы, сондай-ақ олардың 
аймақтағы қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастығы Қазақстанға бұл бастаманы ойдағыдай 
жүргізуге мүмкіндік берді. 

Қытай Халық Республикасының қуатты экономикалық қарымы, оның адам ресурстары 
ешкімге құпия емес. Еліміздың даму қарқыны, оның экономикадағы, әлеуметтік саладағы 
жетістіктері көпшілікті таң қалдырады. Нью-Йорктегі мыңжылдық саммитінде Қытай Халық 
Республикасының төрағасы «Қытай әлем тәртібінің көп полюсті принципінің жақтаушысы 
болып табылады және барлық шет елдермен ынтымақтастыққа ұмтылады»,-деп қадап айтты. 
Қытай Халық Республикасы тату көршілік және достық негізінде сыртқы саясат жүргізуді 
ниет етеді және көрші елдер елімізбен осындай негізде қарым-қатынастар қалыптастырады 
деген ҮМІТ артуда. Екі  ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықтың даму барысы 
осыған дәлел бола алады. 2000 жылы екі жақты тауар айналымының көлемі ең жоғарғы 
деңгейге жетіп 1 миллиард, 557миллион АҚШ долларын құрады. Салыстырсақ, 1994 жылы 
Қазақстан Республикасы статистикалық мәліметтері бойынша өзара сауданың көлемі 
218,7миллион доллар болған екен. Және өткен уақыт барысында бұл көрсеткіш тек қана өсу 
жағына өзгерді. Жалпы айтқанда екі ел арасындағы тауар айналымының өсімі бізді 
қанағаттардырады. Сауда саласында тауарлар тізімдемесін кеңейту және тауарларды өзара 
жеткізу көлемін арттыру бойынша жұмысты белсенді, ету қажет, саудаға тұрақты сипат беру 
керек. Екінші жағынан, біздің ынтымақтастығымыз сапалық жаңа деңгейге көтеріліп келеді 
[12]. 

Бұл бағыта ынтымақтастықтың тұрпаты мен әдістерінің сапасын, тауарлар сапасын 
компаниялар мен фирмалардың сапасын атап айтуға болады.Қазір барлық елдер, өмірдің 
барлық салаларындағы жаһандасу процестерін ескере отырып, әріптестіктің өркениетті 
түріне жедел көшу қажет. Біз ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын сыртқы экономикалық 
қызмет субъектілеріне қолайлы жағдай туғызуда, халықаралық тасымалдау және транзит 
саласындағы даулы мәселелерді шешуде, кеден және шекара қызметтері жұмысын 
жетілдіруде жігерлі іс-әрекет жүргізу қажет деп білеміз. 

Қытай-Қазақстан қатынастары Біріккен Ұлттар Ұйымы шеңберінде жергілікті серпінде 
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дамып отыр. Мұндағы ынтымақтастық ұлттық көз-қарастар мен мүдделерге толық немесе 
ішінара сай келетін Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының КҮН тәртібіне кіретін 
мәселелерді шешуге бағытталған ұстанымдарға талдау жасау негізінде қалыптасады. Қытай  
Халық Республикасымен өзара ынтымақтастықтың басымдылығын ескере отырып Қазақстан 
Біріккен Ұлттар Ұйымының сайланатын органдарында бұл елдың кандидатураларына қолдау 
көрсетеді. 

Ғылыми-техникалық ынтымақтастық саласындағы бастамалар да қызықты болып 
көрінеді. Қазақстан Республикасы Ғылым және білім министрлігінің Сейсмология институты 
Қытай Халық Республикасының Мемлекеттік сейсмология бюросымен (Бейжің қаласы) және 
Қытай Халық Республикасы Шыңжан Ұйғыр Автономиялық Районының сейсмологиялық 
бюросымен (Үрімші қаласы) біздің елдеріміз үшін ортақ жер сілкінісерді болжау мәселелері 
бойынша тәжірибелі алмасу өткізіп жүр. 

Білім беру саласындағы ынтымақтастық әжептеуір дамып келеді. Жыл сайын 
студенттер, стажерлар және аспиранттар алмасудан өтеді. 

Телекоммуникациялар  және  пошта  байланысы  саласында еліміздің «Хуа Вей 
Технолоджи» ірі компаниясымен тығыз ынтымақтастық байланыс орнатылды. Компания 
1999 жылы «Қазақтелеком» қызметкерлері үшін екі күндік семинар өткізді. 1998 жылы 
Қытай Халық Республикасы Үкіметі атынан «Бөбек» қайырымдылық қорына 1520 нөмірге 
арналған цифрлық телефон станциясы берілді.  

Біз 2001 жылдың күзінде Қазақстан мәдениетінің Қытайдағы күндерін өткіздік. 2002 
жылы Қытай мәдинетінің Қазақстандағы күндері өткізілді. Жоңхуа Халық Республикасы 
елшілігінің ұсынысы бойынша жыл сайын түрлі  ғылыми конференция ұйымдастырылады. 

Мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық саласындағы өзара түсіністік өзінің жалғасын 
нақты іс-шаралардан тауып жатыр. 1995 жылы елімізде  Абайдың 150 жылдығын тойлау 
бойынша іс-шаралар кешені Қазақстан делегациясының қатысуымен жүзеге асырылды. 
Мерейтой кезінде екі ел мәдениет министрліктерінің 1995-1997 жылдарға арналған 
ынтымақтастық жоспарына қол қойылды. Бейжіндегі Ұлттар баспасынан Абайдың жыр 
жинағы хан тілінде жарық көрумен бірге, Қазақстан Республикасының Бейжіндегі 
елшілігінің белсенді атсалысуымен Н.Ә. Назарбаевтың «Әділеттің ақ жолы» және «Ғасырлар 
тоғысында» атты кітаптары да хан тілінде басылып шықты. 

Алматыға және Қазақстанның   бірқатар   облыстарына Шыңжаңның Іле Қазақ 
автономиялы облысынан шығармашылық үздік өкілдер және мәдениет қайраткерлері келген. 
Осының барлығы көршілес екі мемлекет халқының бір-бірінің мәдениеті мен дәстүрлеріне 
қанығуына мүмкіндік тығызды. Бейжіндегі Қазақстан елшілігі «Қазақстан-Қытай тату 
көршілік және іскерлік қатынастар жолымен 5 жыл» атты жинақ бастырды. (қазақ, хан және 
орыс тілдерінде). Қытай мен Қазақстан арасындағы соңғы жылдары қол жеткізілген барлық 
келіссөздер біртіндеп іске асырылып келеді. Шекара бойынша барлық мәселелер шешілді, 
екі жақты өзара тиімді сауданың дамуына қолайлы жағдай қамтамасыз етіліп жатыр, іскер 
және қоғамдық топтар арасындағы байланыстар мен өзара алмасулар белсенді бола түсуде. 

Қытай мен Қазақстан   тұрақты даму мен экономикалық гүлденуге бағытталған екі 
жақты сындарлы байланыстар үшін келісімнің құқықтық негізі қаланды деп айтуға болады. 
Диломатиялық қарым-қатынастар орынағаннан кейін саяси, экономикалық, әскери, мәдени 
және әлеуметтік салалардағы екі жақты қатынастарды реттейтін мемлекетаралық, 
үкіметаралық және ведомствоаралық сипаттағы 60-тан астам келісімдер мен шарттарға қол 
қойылды. 

Қазақстан Республикасы мен еліміз арасындағы өзара қарым-қатынастардың негізінде 
достық және тең құқылы ынтымақтастықтың негізі қаланды. Енді осынау іргетасқа алып 
құрылыс салуға болады. 

Жас тәуелсіз мемлекеттің - мемлекеттік шекараны көрші мемлекеттермен бейбіт 
дипломатиялық жолмен шешуі Қазақстан үшін  маңызды шаралардың бірі болды. Қытай -
Қазақ  шекарасы мәселесіндегі Кеңес Одағынан мұра болып қалған кейбір таласты жерлер 
мәселелерін көрші мемлекетпен достық қарым-қатынас орната отырып шешудің мемлекет 
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үшін маңызы аса зор болды. 
Қытай Халық Республикасы - Қазақстанның мемлекеттік қауіпсіздігі мен 

экономикалық дамуына әсер етуші негізгі сыртқы факторлардың бірі ғана болып  қоймай,  
Қазақстанның негізгі стратегиялық серіктестерінің бірі болып табылады. Қазақстан мен 
еліміз арасындағы шекараның жалпы ұзындығы шамамен - 1740 шақырым [13].          Қытай - 
Қазақстанның Тынық мұхит аймағына өтетін, ондағы елдермен байланыс орнататын «көпірі» 
тәрізді, өйткені, еліміз Қазақстан тауарын өткізетін үлкен сауда аймағы ғана емес, 
Қазақстанның әлемнің тез дамып келе жатқан аймағы Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Азияға 
шығатын «шығыс қақпасы» іспеттес. Саяси және экономикалық жағынан Қытай Халық 
Республикасы  Қазақстанды «Батыс қақпа» деп атайды [13]. 

Қазақстан Шығыстағы осынау ұлы көршісімен араласудың бай тәжірибесін молынан  
жинақтаған. Қазақтың ұлттық тарихының ұзына бойына Аспан асты Елімен қарым-қатынас 
ең басты маңызға ие болып келген. Адамзаттың XXI ғасырдағы дамуы көбіне-көп Қытаймен 
байланысты болады. Көптеген елдер Қытаймен ара-қатынасты өзінің сыртқы саясатының 
негізгі өзегі деп түсінеді. Ал Қазақстан үшін осынау болашағы зор, экономикасы қарқынды 
қадаммен дамытып келе жатқан мемлекетпен ойдағыдай қарым-қатынас орнату айрықша 
маңызға ие [1].  

Мемлекеттер арасындағы тұрақты, көнеден келе жатқан дәстүрлі  және сыналған өзара 
қарым-қатынас пен шынайы байланыстардың  негізі өзара сауда мен экономикалық 
ынтымақтастық болып  табылады. Қазақстан мен еліміз арасындағы сауда байланыстарының 
терең тарихы бар, оның маңызды кезеңі бізге Жібек жолы тарихынан белгілі. Қазақстан мен 
Қытай арасындағы бүкіл тарихқа шолу жасасақ. Саудаласушы екі жақтың өзара қарым-
қатынасы мен экономикалық мүмкіндіктерінің көрсеткіші іспетті өркендеуі мен күйзеліс 
кезеңдері жиі алмасып тұрған сан ғасырлық сауда байланыстарының  болғандығын көреміз.  

Әртүрлі тарихи кезеңдерде Қытай Қазақстан және Орталық Азия елдерімен болған 
сауда байланыстары стихиялы  түрде болды. 

Өзінің Құлжа мен Қашқарға сапарында Ш. Уәлиханов қол жазбаларында еліміздің 
батысы мен Қазақстан арасындағы сауда байланыстарына өте үлкен мән берді. Ол еліміздегі 
ішкі сауданы жан-жақты сипаттап зерттеулер жүргізеді. Сауда көлемі, товардың өту деңгейі, 
сұраныс коньюктура, әуелі дайындалу технологиясы да кәсіби деңгейде анықталған, сондай-
ақ, еліміздің батысындағы  негізгі сауда Орта - Азиялықтардың қолында деп айтылады.Ұлы 
ғалымның жазбаларынан Қазақстан мен еліміз арасындағы   сауда байланыстарының 
өзгерістері де анық көрінеді одан екі ел арасындағы байланыстардың өзіндік дәстүрі 
қалыптасқандығының және сауда өзара тең сұраныстан туғандығына, көз жеткіземіз [2]. Екі 
арадағы қарым-қатынас үнемі жайлы болды десек қателескен болар едік. Тұрмыстық  
жағдайдағы түсініспеушілік мәселелері де үнемі болып тұрды. Бірақ ол қандай да саяси 
қарама-қайшылықтарға қарамастан экономикалық ынтымақтастық үнемі жалғасып жатты 
және ол байланыстар екі мемлекеттің прогресс жолында дамуына жағдай жасап, үнемі өзара 
тиімді болып отырды. Бұған екі ел арасындағы экономикалық байланыстары жөніндегі 
түпдеректер мен құжаттар куә бола алады. Ресей империясы кезінде Қазақстан сауда 
байланыстары жағынан өзінің шекаралас орналасуына байланысты екінші орынға ие болды. 
Ал кейін Кеңес одағы кезінде ол қарым-қатынастардағы Қазақстан позициясы бұрынғыдан 
да бекей түсті. 1949 жылы Қытай Халық Республикасы құрылған соң еліміз  бен Кеңес одағы 
арасында өзара ынтымақтастықта өте жемісті кезең басталды,. Қазақстанда да «Кеңес-
СиньЦзян саудасы» шеңберінде ондаған кәсіпорындар құрылып, сауда жүргізілді. 

Қытай-Кеңес сауда байланыстары жөніндегі барлық зерттеулерде ондағы Қазақстанның 
алар орнына міндетті түрде көңіл бөлінеді. Оның барлығы объективті қатармен жасалған 
шынайы документтерден тұрады. 

1991 жылғы желтоқсанда Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының 
Үкіметі екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланысты дамыту мақсатымен достық, 
ынтымақтастық, теңдік және өзара тиімділік негізінде сауда-экономикасының келісімін 
жасады. Ол бес жыл мерзімге күшінде болды. Ал 1992 жылы ақпанда Қытай -Қазақстан  
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үкіметаралық мазмұндамасына қол қойды. Онда азаматтық авиация, темір жол және 
автомобиль транспорты, экономика, сауда, ғылым мен техника саласында екі ел жан-жақты 
ынтымақтастықты келісім бойынша, Қазақстан 1993-1995-ші жылдары елімізден 30 миллион 
жанға әртүрлі тауарлар мен жабдықтар алды. Бірқатар құжаттар елшілік мәселесіне, 
шекарадан өткізу пунктерін ашуға, Қытай мен Қазақстан азаматтарының өзара сапарларына 
арналады. Сонымен қатар Қазақстан территориясында Қытай дүкендерінің жүйесін ашу 
көзделді. Соңғы жылдары Шыңжаң Ұйғыр автономиялы районы мен Қазақстан арасында 
сауда-экономикалық байланыстар дамып отыр. Мұнда 1992 жылдың сәуір айынан бастап 
теміржол қатынасы орнатылды. 1992 жылдың тамыз айында  Қытай мен Қазақстан арасында 
өкілдіктер ашу туралы келісімге қол қойды.                                        

Мемлекеттік тәуелсіздікке жеткен соң Қазақстан республикасында жаңа жағдай 
қалыптасты. Мұндай дипломатиялық қарым-қатынас жағдайы басқа елдерде ондаған жылдар 
бойы, кейбірінде жүздеген жылдар бойы қалыптасқан. 

Айта кеткен жөн, еліміз Қазақстан тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып таныды, 
көп кешікпей диломатиялық қарым-қатынас та орнады. Қытай мен Қазақстан  төтенше және 
өкілетті елшілер алмасты. Алғашқы мемлекеттік сапарлар болды. Мемлекет басшыларының, 
Үкімет басшыларының әртүрлі дәрежедегі мемлекеттік құрылым басшыларының 
кездесулері, келіссөздері өтті. Екі жақты келісімдерге қол қойылды. Біздің географиялық 
кеңістіктерімізге қан тамырларындай болып әуе жолымен де, темір жолымен де, автомобиль 
трассасымен де көлік көші жүрді. Бір сөзбен айтқанда екі жақты қарым-қатынастың дамып 
тереңдеуіне қажетті негіз де, алғы шарттар да қаланды. 

Барлық ресми қабылданған Халықаралық «хаттамалық» міндеттемелер ескерілді, екі 
жақтан да есік ашылды. Жұрт бір-біріне жылы қарайды. Енді тату көршілік қарым-қатынас  
жағдайы туралы сөз қозғауға болды. Олар ең алдымен мемлекет басшыларының өзара 
қарым-қатынасы, дипломатиялық ынтымақтастық, ең соңында  қол қойылған келісімдерінің 
жүзеге асырылуымен айқындалады. 

Қытай -Қазақстан қарым-қатынасы жоғарғы қарқынмен дамып келеді. Саяси-
экономикалық, мәдени-әлеуметтік саладағы ынтымақтастығы да барған сайын күшейе түсті. 
Халықаралық ірі мәселелер жөніндегі екі елдің көзқарасы жақын болып, бір-бірін түсініп 
және қолдап отырады. Қазір екі елдің қатынасы тарихтағы ең жақсы дәрежеге жетіп отыр. 
Бұл қарым-қатынастың келешекте және де биік сатыға көтерілу мүмкіндігі зор. 

Қазақстан дербес болғаннан  кейінгі  белгіленген  сыртқы саясатында  Қытай Халық 
Респуликасы басты орынның бірін алып отыр. Қазақстан басшылары елімізбен болған 
қатынасты дамытуға баса назар аударып келеді. Екі елдің ел басшылары өзара достық 
сенімділік қатынас орнатып, екі елдің қатынасын дамытуға күшті тірек болып келеді. 
Қазақстанның Қытаймен тату-тәтті көрші болуы Қазақстанның әлемдік, әсіресе аймақтық 
рөлін күшейтуге септігін тигізіп отыр.  Бұл әлемдік,  аймақтық  бейбітшілік үшін, әсіресе 
Қазақстанның дамуы үшін өте пайдалы болды. Қытай Қазақстанды Азия Тынық мұхит 
аймақтарымен байланыстыратын сара жол болып отыр. Қазақстанның Қытаймен саяси, 
экономикалық қатынасты тығыз дамытуы Қазақстанның ашық теңізге бөгелмей шығып, 
экономикалық қажеттілікті қанағаттандырып, Европа мен Азияның алтын көпірі болу рөлін 
күшейте түседі. 

Еліміз де Қазақстанмен болған қатынасын дамытуға ерекше көңіл  бөліп отыр.  Бұл  
еліміздің сыртқы саясат стратегиясының мақсаты мен талаптарынан туындайды. 

Қазақстан еліміздің жақын көршісі, екі елдің өте ұзын шекарасы әрі шекара аттап 
орналасқан көптеген ұқсас ұлттары бар. Қазақстанмен тату-тәтті көрші болу әрі бұл 
татулықты жақсартып дамыта беру еліміздің батыс Солтүстік аймақтарының саяси 
тұрақтылығы мен экономикалық дамуы үшін өте тиімді болып есептеледі. Қазақстан мен 
Орта Азиядағы басқа елдермен қатынасын жақсы дамыту үшін  еліміз олармен  қатынасты 
дамыту жөніндегі принципін белгіледі. Бұл принцип өте өміршеңдік күшке ие саясат болып,   
Қазақстанмен  ұзақ  уақыт достық  ынтымақтастықты жалғастырудың  кепілі  болып  отыр.  
Тату-тәтті достық көршілік қатынасты дамыта беру екі елдің де мүделігінен туындайды. 
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Қазақстан   мен   Қытайдың  экономикалық  даму  қарқыны тездетілуге, сауда-саттық  
мөлшері біркелкі болмағанымен, жалпы беталысы   жоғарылап келеді. Жоңго-Қазақстан  
елдерінің экономикалық құрылымының бір-біріне қажеттігілігі бүгінгі күннің талабы болып 
отыр. Қазір кемшіліктерге екі ел де стратегиялық тұрғыдан баса назар аударып, 
мұқияттылықпен шешім қабылдайтын болса, екі елдің экономикалық ынтымақтастығы 
қазіргіден де мол табыстарға жетеді. Қытай ядролық қаруы бар елдердің ішіндегі ядролық 
қаруды Қазақстанға қолданбауға серт беріп отырған бірден-бір ел. Қытай бейбітшілік пен 
тұрақтылықты сақтауды мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттігі деп есептейді; Бұл 
жөніндегі  еліміз бен Қазақстанның көзқарасы ұқсас болып отыр.  Қазақстан дербес 
болғаннан кейін белгіленген мемлекеттік қауіпсіздік стратегиясы да қорғаныс үшін болып, 
Еуразия континентінің Қытай мен Қазақстан  орналасқан аймағындағы бейбітшілік пен 
тұрақтылықты сақтауы екі елдің қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүддесіне сай келіп отыр. 
Шекара мәселесі жөнінде екі елде алға басарлық танытып, аталмыш мәселені толығымен 
шешті. Сонымен бірге шекара аймақтарындағы сенімділікті күшейтіп, қарулы күштерін 
қалыптастырды. Қазір екі елдің мемлекеттік қауіпсіздік жөнінде ешқандай қайшылығы жоқ, 
оның аймағындағы көптеген заңдық негіздегі құжаттармен шарттарға қол қойылды. 
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Ресей империясының жүргізген әкімшілік-саяси реформалары қазақ даласына жаңа 

әкімшіл-территориялық жүйенің енуіне себеп болды. ХVIII ғасырдан бастап Қазақстан 
жерінің патша үкіметі тарапынан пәрменді отарлана бастауымен қабылданған әкімшілік 
реформалар тіл, дін, ағарту салаларына айтарлықтай өзгерістер алып келді. Патша үкіметі 
орыстандыру саясатын өте сақтықпен жүргізіп, халықты мектеп, медресе ашу және оған 
қазақ балаларын тарту арқылы қызықтыруға тырысты. Бұл жаңа өзгеріске шынымен де 
бастапқыда үрке қараған жұрттың бойын үйретуде патша әкімшілігі қулыққа барып, әр ру 
басшыларына шен-шекпен беру арқылы сеніміне кіріп, оларды патша билігіне қалтықсыз 
қызмет етуге мойын бұрғызды. Қазақ даласына миссионерлерді жіберу арқылы оқу, оқыту 
жүйесін орыстандыру саясатын қолға алып, ислам дінін ығыстыруды көздеді. 

Мұсылман дінінің құралы ретіндегі араб жазуын орыс әліпбиімен алмастыру арқылы 
ақырындап орыс-түзем мектептерін енгізу қолға алынды. Сөйтіп, патша өкіметі отарлау 
үрдісі барысында ислам дініндегі Орта Азия мен Кавказдағы түркі халықтарының өміріндегі 
ықпалын әлсірете отырып, оны жоюға тырысты. Осы мақсатты Н.И. Ильминский, Н.Н. 
Остроумов, А. Васильев, И.Я. Яковлев және т.б. миссионерлер жүзеге асыруға белсене 
кіріскен. Мәселен, Н.И. Ильминский өзінің миссионерлік әрекетін жазған хаттарында айқын 
келтіреді. 

Патша үкіметі қазақ арасында татар мәдениетінің таралып кетуінен қорықты. Себебі 
ХІХ ғасырдың аяғында Қазақстанда татар тілінде басылған әдебиеттер кең таралып, 
медреселерде татар тілінде жазылған оқулықтар көптеп оқытыла бастаған еді. Сондықтан 
Орта Азия мен Қазақстанға жіберілген миссионерлерге жергілікті халықты татар ықпалынан 
арылтуды міндеттеген болатын. Олар орыс-қазақ мектептері арқылы мұсылмандар арасында 
христиан дінін уағыздауды қолға алып, оқу бағдарламасына арнайы дін сабағын енгізе 
жүргізу арқылы жас баланың психологиясына әсер етуге тырысты.   

ХІХ ғасырдың ортасында Қазақстан территориясында мұсылман мектептері мен 
медреселері ашыла бастады. 1870 ж. 16 наурыздағы ережеге сәйкес мұсылман оқу 
орындарына қатаң бақылау орнатылып, Н.И. Ильминскийдің жүйесі енгізілді. Бұл ереже 
бойынша мұсылмандық оқу орындарында орыс тілін оқыту міндетті болды және мектеп пен 
медреселерді ашуға орыс тілді мұғалімдер  болған жағдайда ғана рұқсат берілді.  Ашылған 
оқу орындарында  балаларын оқытқысы келгендер оқу бөлімінен арнайы рұқсат куәліктерін 
алуға тиісті болды. 1877 жылы Халық ағарту Министрлігі қазақ, башқұрт және татар 
мектептеріне тағайындалған инспекторларға қатысты жобаны бекітіп, онда оларға барлық 
дала өлкесіндегі мұсылман мектеп-медреселерін бақылау жүктелінді. Инспекторлар өзінің 
қарамағындағы әр мектеп-медреселердің оқу үрдісі жөнінде министрлікке мәлімдеме жазып, 
есеп беріп отыруға міндетті болды. Мұсылман оқу орындары Халық ағарту министрлігінің 
арнайы рұқсатымен ашылды, әрі облыс генерал-губернаторлардың бақылауына алынды. 
Мәселен, Жетісу облыстық әскери губернаторы өз қарамағындағы барлық уезд басшыларына 
мұсылман медреселерінде жиі қадағалауды талап еткен хат жолдаған [1]. Осының 
нәтижесінде 1879 жылы Қапал уезінің басшысынан уездегі екі мұсылман мектебінде оқу 
ережеге сай оқылмай, орыстарға қарсы үгіт жұмыстары жүргізілетіні айтылған хабарлама 
түскен [2].  

Түркістан генерал-губернаторы К.П. фон Кауфман түземдік мектептер ашу мәселесін 
қолға алып, онда дәріс беретін оқытушыларды даярлау үшін 1879 жылы Ташкент қаласында 
мұғалімдер семинариясын ашып, оған орыс балаларымен қатар қазақ балаларын да 
қабылдады. Патша үкіметінің қатаң бақылауына қарамастан Дала облыстарында 
мұсылмандық білім беру жүйесі бойынша білім алып жатқандардың қатары жылдан-жылға 
көбейді. Мәселен, 1886 жылы Жетісу облыстық әскери-губернаторына келіп түскен толық 
емес материалдарға қарағанда облыста 7909 бала (6157 ұл, 1752 қыз) мұсылманша білім 
алған [3]. 
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ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында түркі халықтары арасында жәдитшілдік 
қозғалыс барысы жандана түсті. Бастапқыда Қырым, Еділ бойы татарларының арасында 
қалыптасқан бұл қозғалыс кейіннен Орта Азиядағы барлық түркі халықтары арасында 
жалғасын тапты. Жәдидшілдіктің ірі өкілдері И.Гаспралы, Ш.Маржани, А.Ибрагимов, 
М.Абдурашидханов, М.Бехбуди, Ф.Ходжаев, т.б. қоғамдық өмірдегі рухани 
тоқыраушылықты сынға алды және өздерінің ағартушылық бағыттағы күрес барысын патша 
өкіметінің отарлық саясатына қарсы бағыттады. Жәдидтік қозғалыстың жандануы «жаңа 
әдісті» мұсылмандық медресе, мектептердің көптеп ашылуына алып келді. «Жаңа әдісті» 
жақтаушылар жаңа оқу бағдарламасына география, тарих, есеп, жаратылыстану, орыс тілі 
сияқты пәндерді енгізуді қажет деп тапты. Жалпы, жәдидшілер «еуропалық оқу жүйесін» 
оқытуды қалады. Бұл «еуропалық оқу жүйесінің» жобасын ХІХ ғасырдың соңында Санкт-
Петербург университетінің Шығыстану факультетінің оқытушысы Хұсайын Файызханов 
ұсынған болатын. Ол жобасында татарлардың арасында бұл оқу жүйесіне қарсылық 
туындамас үшін шариат сабағы мен араб тілін де оқытуды қалдыру мәселесін қойды [4].  

ХХ ғасыр басында мұсылман мектептері мен медреселеріндегі оқу жоспары, 
бағдарламалары жаңаша әдіспен қайтадан жасалып, жаңа оқу құралдары дайындалды. Оқу 
мерзімі алты жылға белгіленіп, жаңа оқу бағдарламасы «Алты жылдық ибтидаия 
бағдарламасы» деп аталды. Бұл бағдарламада мақсаты мен міндеттері айқын көрсетіліп, 
оқыту әдістемесі мынадай алты шарты белгіленді: 

Мақсаты: дінді, көркем халықты, Отан сүйгіштікті, Отан пайдасы үшін Отан балаларын 
жетілдіру (тәрбиелеу). Рухы: Отан және ұлтымызға һәм махаббат. Беретін мағлұматы: 
тұрмыста тәуелсіз қарекет ете алу, түрлі, күнделікті мәселелер алдында абдырап қалмау, 
өзінің ахуалы мен мұқтажының талабына жарата аларлық, шетке шыққанда, өзін тәрбие 
айтып, алып кетерлік бір білімі ақтар. Оқылатын пәндер: 1. Дін. 2. Ана тілі. 3. Есеп. 4. Орыс 
тілі. 5. Жағрафия.6. Табиғат тану. 7. Ұлт тарихы. 8. Отан тарихы. 9. Ашкал және рәсім. 10. 
Күй. 11. Гимнастика. 

Түйіні: тәуелсіздік (мустақилық). Оқу мерзімі – 6 жыл [5]. 
1890 жылы Орынборда ағайынды Хұсайыновтардың қолдауымен жаңа әдістегі 

«Хұсайния» медресесі ашылып, бастапқы кезде бұл оқу орны ағайынды Хұсайыновтардың 
сауда фирмаларында жұмыс істейтін қызметкерлерді даярлауды көздесе, кейінірек «жаңа 
әдісті» мектептер мен медреселерге оқытушы даярлау ісіне көшті. 1906-1907 жылы 
медреседе тригонометрия, физика, химия, психология, логика, гигена және медициналық 
білім, саяси экономия, сауда ісі және бухгалтерия сияқты пәндер оқытылды [6]. «Айқап» 
журналына қырғыз зиялысы И. Арабаев жариялаған мақаласында: «Медресе Хұсайния» 
дұрысында адамды жақсы заманға лайық білім беретұғын бір медресе. Мұнда Бұхарадан он 
жыл, жиырма жыл жатып ала алмаған араб тілі ғылымынан артық ғылым алынады. Хәмда 
Русияның гимназиясы секілді орта мектептерде оқыған бірқатар өнерлер мұнда оқытылады. 
Біздің туземный школдағы 7-8 жыл оқыған балалар қатары орысша білім алып шығады», – 
деп келтіріле отырылып, қазақ-қырғыз балаларын осы медреседе оқуға 
шақырған. «Хұсайния» медресесінде де, Троицкіде ашылған «Расулия» медресесінде де 
қазақ балалары оқыған. Олардың бұл аталмыш оқу орындарында оқуына қазақ-татар 
байлары көмектесіп отырды. 1912 жылғы «Айқап» журналының 12 санында «Хұсайния» 
медресесінің шәкірті Садық Аблановтың медреседе оқуға ақшалай жәрдем көрсеткен татар 
және қазақ азаматтарына ризашылығын білдірген хаты жарияланды. 1906 жылы ашылған 
Уфадағы «Ғалия» медресесі де қазақ балаларының оқитын орындарының біріне айналды. Ол 
жоғары мұсылман оқу орны ретінде татар, башқұрт және Ресейдегі басқа мұсылман 
халықтарын ағарту саласында үлкен рөл атқарды. Медресеге орта сыныптық «рушдиядан» 
өткендер сынақ тапсыру жолымен қабылданған. Төменгі басқыш «ибтидаияда» үш жыл, орта 
«рушдияда» үш жыл, жоғарғы «Ғалияда» алты жыл, жиыны он екі жыл оқыған.  

«Ғалия» медресесі басқа  көп медреселерден оқу үрдісінің әлдеқайда жоғары 
болғандығымен ғана емес, шәкірттер ортасында еркін ойдың күші басым болуымен көзге 
түскен. Айтыс-тартыс, лекция, әдеби кештер жиі-жиі ұйымдастырылып, татар, қазақ, өзбек 
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тілдерінде қолжазба журналдар шығарылып тұрды. Сонымен қатар медреседе шет 
мемелекеттерде білім алған Сейдшариф Жиганшин, Ғабдолла Шонаси, Хабиболла Зайни, 
Махмұд Сатай, Ғабдолла Фахри, Зәкір Қадри және т.б. оқытушылар дәріс берді. 1911 жылы 
«Ғалия» медресесіндегі қазақ шәкірттерінің қаражатымен «Әліппе яки төте оқу» атты 
қазақша  оқу кітабы жарық көрді. Осы жылы «Ғалиядағы» қазақ шәкірттерінің көмегімен 
Ғұмар Қараштың «Өрнек» атты кітапбы басылып шықты. Троицкідегі “Расулия” 
медресесінде Торғай, Семей, Ақмола, Орал облыстарының қазақ балалары білім алды. 1916 
жылы қазандағы мәлімет бойынша бұл медреседе Торғай облысынан Е. Елшібаев, Қ. 
Темірболатов, Қ. Юзкеев, Н. Тәжінов, Ж. Сатмұхаметов, А. Егізбаев, Ғ. Уәлиев, М. Уәлиев, 
 М. Нұрфаизов, Б. Ишмұхаметов, Семей облысынан Р. Мүсірепов, Ы. Наурызбаев, С. Қалиев, 
С. Маттыбаев, С. Сыздықов, А. Естемесов, Ж. Егінбаев, Орал облысынан М. Мұхаметжанов, 
Ақмола облысынан М. Танатов, Ф. Сұрағанов сынды қазақ жастары оқыған [7].  

Қазақстанда атап айтқанда, Верныйда Ғабдулвалиевтер, Ақсуда «Мамания», Қапалда 
«Якобия», Зайсанда «Қазақия» және «Ғизатия», Қарғалыда «Әмирия» және тағы басқа 
медреселер ашылды. Бұл оқу орындарының шәкірттері жылдан-жылға көбейіп отырған. 
Қарғалыдағы «Әмирия» медресесінде 1912 жылы 150-ден артық бала дәріс алды.  

Қазақстандағы мұсылман мектеп-медреселерінің қызметіне ағартушылық қоғамдар 
көптеп көмектесті. Негізінде Қазақстан қалаларында ағартушылық бағыттағы қоғамдар ХІХ 
ғасырдың аяғында құрыла бастаған. 1870 жылы Зайсан қаласында оқушы мұсылмандарды 
қолдау мақсатында «Джамгият мағариф» қоғамы құрылып, оның құрамына қаланың және 
қалаға жақын маңайдың адамдары, Зайсан және Семей облысында тұратын барлық 
мұсылмандар мүше бола алды. Әйелдер де қоғамға мүшелікке кіруге құқылы болды. Қоғам 
мүшелері жылына 4 сом көлемінде жарна төлеп отырған. Жарнадан жиылған ақшаның қай 
мақсатта жұмсалғандығы жөнінде қоғам қазынашысы жиналыстарда есеп беріп отырды. 
Қоғам жұмысын өз тараптарынан құрылған арнайы комиссия тексерді және комиссия екі 
жылда бір рет сайланды. Қоғамның құрылтайшыларының көпшілігі татар көпестері болды 
[8].  

«Джамгият мағариф» қоғамы медреселердегі оқушыларға қаржылай көмек көрсету, 
медресені қажетті заттармен жабдықтау, оқытушылармен қамтамасыз етумен айналысты. 
Сондай-ақ, медресені бітірген шәкірттерге ірі қалалардағы жоғары оқу орындарына түсуге 
көмек көрсету ісін де өз қолына алды. Зайсандағы «Ғизатия» мектебіне жоғарыда аталған іс-
шаралар бойынша көмектесіп отырған.  

1909 жылы ағартушылық мақсатты көздеген Жетісу облысының Қапал уезінде 
«Мұсылмандардың ағартушылық  және қайырымдылық қоғамы», ал 1912 жылы Жаркент 
қаласында «Мұсылман-прогресшілдер қоғамы» ұйымдастырылды. Бұл қоғамдар оқу 
саласына көмек беріп қана қоймай, мұқтаж мұсылмандарға, кедей жатақтарға, қарттар мен 
жетім-жесірлерге, мүгедектерге ақшалай жәрдем беру ісін де қолға алды. 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басында ашылған мұсылман мектеп-медреселері 
мен ағартушылық қоғамдарының ағарту саласына қосқан маңызы зор. Бұл оқу орындарынан 
білім алған қазақ шәкірттердің кейбіреулері шет мемлекеттерде білімдерін жалғастырып, 
ғылым жолына түссе, ал біреулері қазақ қоғамының қызметіне белсене араласып, қазақ газет-
журналдарын, оқулықтарын шығаруға белсене араласты. Осы оқу орындарын бітіргендер 
қазақ зиялыларының қатарын толықтырып, мемлекеттік орындарда қызмет етті. 

 
Пайдаланған әдебиеттер 

1. ҚР ОММ. 44-қ., 1-т., 32721-іс. 686-п 
2. ҚР ОММ. 44-қ., 1-т., 32721-іс. 684-п 
3. Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі (ХІХ ғ. – 1917 ж.). Астана, 2004.  
4. Абдуллин Я.Г. Татарская просветительская мысль. Казань, 1976.   
5. Адамбосынов Қ. Қазақстан медреселеріндегі ұлт тарихы // Қазақ ордасы. 2003. №1.  
6. Рахимкулов М.Ф. Медресе “Хусаиния” в Оренбурге. Оренбург, 1975.  
7. ҚР ОММ. 25-қ., 1-т., 423-іс. 31, 31, 32-пп. 



4749 

8. ҚР ОММ. 15-қ., 1-т., 405-іс. 74-п.  
 
 
ӘОЖ 94 (574) 

ХVІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ САЯСИ ТАРИХЫНАН 
 

Капбасова Диана Серикбаевна 
diana-kapbasova@mail.ru 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті халықаралық қатынастар, тарих 
және әлеуметтік жұмыс кафедрасының оқытушысы, Көкшетау, Қазақстан 

 
Бұл мақалада Қазақ хандығының қалыптасып, даму тарихымен тығыз байланыста 

болған Жетісу аймағының қазіргі таңда тарихи деректер мен ғылыми зерттеулерде зерттелу 
деңгейіне тарихнамалық шолулар жасалынған. ХVІ ғасырдың басындағы бірінші 
онжылдықта да қазақтың ханы Керей ханның баласы Бұрындық өзінің хандық билігін 
жалғастырған. Алайда оның Жетісу жерінде ешбір билік жүргізген әрекеттері жазба 
деректерде кездеспейді. М.Х.Дулатидің жазуына қарағанда бұл кезде хан Бұрындық еді, 
бірақта хандық билік Қасым ханның қолында еді дейді. Ал екінші бір жерінде Қасым ханның 
билігінің зор, беделінің күшті болғандығын жазса, ал Бұрындық ханды ешкім де хан деп 
ауызға алмайтынын жазады. Сондай ой тууы мүмкін неге Бұрындық ханның беделі төмен 
түсіп кетті. Ол неге қазақ хандығының ата жауымен (Мұхамед Шайбани) құда болып 
М.Шайбани ханның інісіне бір қызын, баласына екінші қызын беріп достасып кетті? Мұның 
түбі келешек хандық билікке таласта жатыр еді. Біріншіден Бұрындық хан Жәнібек ханның 
Қасымнан бастап балаларының беделінің өсіп келе жатқандығын көріп олардың ұлыстық 
жерінің кеңейіп бара жатқандығын байқап оларға қолайлы болса ылғида кедергі жасауға 
тырысты. Сондықтан да ол Жәнібектің балалары Таныш пен Жаныш сұлтандарды Шайбани 
хан шауып талқандап жатқанда оларға көмек берудің орнына тайқап Сыр бойынан 
Солтүстікке қарай жылжып кетуі. Ал қыздарын М.Шайбани ханға берудегі мақсаты да 
соның әскер күшімен Жәнібек ханның ұлдарын әлсірету еді. Алайда Қасым әлі хандық 
дәрежеде болмаса да өзінің бауырлары Жиренше, Қамбар, Махмұт, Әдік сұлтандармен бірге 
отырып Шайбани ханға бірнеше рет соққы беріп Түркістан аймағындағы қалаларды өздеріне 
қаратып алған. Міне осындай жағдайды көріп отырған қазақ халқының алдында Бұрындық 
ханның ешбір беделі қалмаған еді [1, 270-б.].  

Ал мұндай жағдайда Қасым хан Бұрындықтың жанында болуды қаламайтын. Егер 
жанында болса оған құрмет жасауға тура келетін. Оған құрмет көрсетілмесе аға алдында 
немесе хан алдында сынға ілінуі сөзсіз. Сол себептен Қасымхан Бұрындық ханнан іргесін 
аулақ ұстауға тырысатын. Бұрындық ханның ордасы Сарайшық қаласында орын тепсе [1, 30-
б.], ал Қасым хан Жетісу аймағында Қарайол өзенінің бойында орналасқан. Ханның мұнда 
қыстауы да бар еді.  

Бұл көрсетілген хабарлардан Қасымның беделінің қандай зор болып Бұрындықтың тірі 
кезінде-ақ хандық дәрежеде болғандығын көреміз. Мұндай жағдайға шыдамаған Бұрындық 
хан Самарқандтағы Михр Сұлтанханым деген қызының қасына көшіп кеткен. Оның онда 
вакфтық жері болған [2]. Бұл шамасы 1511 жылы күз айында болса керек. Бұдан соң 
Жәнібектің баласы Қасым 1511 жылдың тақыр күзінде толыққанды хандық дәрежесіне 
көтеріледі.  

Қасым ханның билік басына келген кезі Орта Азиядағы біраз өзгерістері болған 
уақытта тура келген. Оның біріншісі Мұхамед Шайбани хан Иран шахының қанжалына 
түсіп, 1510 жылы Мерв түбінде қаза болды. Оның әскерілері де қызылбастардың толық 
талқандауымен аяқталып Бұқара, Самаркандт және Түркістанның бірсыпыра қалаларында 
Темір ұрпағы Бабырдың қолына уақытша болса да көшкен еді.  

Бұл жағдайлардың Қасым хан дер кезінде пайдаланып өзінің оңтүстік Қазақстанда 
билігін нығайтуға тырысты. Алайда дәл осы кезде тілегенге сұраған дегендей Сайрам 
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(Испиджап) қаласының әкімі Кеттебек өзінің бір елшісін Қасым ханға жіберіп қаланы өзінің 
қарамағына алуды сұраған. Хан Сайрамның кілтін алған кезде Кеттебек Қасымға адал 
қызмет ететіндігіне уәде береді. Бұдан ары Қасым Ташкенді алуға аттанды.  

Алайда оны билеп отырған Әбілхайыр ханның баласы Сүйінші хан қалаға бекініп 
алады. Қасым хан қаланы бір күн қоршап одан артық уақыт өткізбеуді ойлап Сайрамға қайта 
оралады. Қасым ханға қаланың аймағының мал жайылымына қолайлығы қатты ұнаған. 
Сонда малын жайды деп жазады, - М.Х.Дулати [1, 307-б.]. 

Қасым ханның Сүйінші ханға шабуыл жасағанын естіген моғол ханы Саид Қасымға 
барып қосылу үшін Ташкенге қарай асығады. Алайда Қасым ханнның қайтып кеткенін 
Кендірлік деген жерге келгенде естіп, енді Қасым ханның Ордасы тұрған Шу бойына ат 
басын бұрады.  

Бұл М.Х. Дулати ауырып бара алмаған. Саид ханның Қасым хан өзін қалай жақсы 
қарсы алғандығы туралы айтып бергендігі туралы өзінің «Тарихи Рашиди» еңбегінде жазған. 
Моғол ханның Қасым ханға баруындағы басты мақсаты өзбек хандығына бірігіп жорыққа 
шығып оған соққы беру еді. Алайда Қасым хан өте сыпайыгершілікпен бұл жорықтан бас 
тартқан. Оған біріншіден күз айы келіп қалды, алда қыс келе жатыр, бұл кезде әскер 
жинаудың қиын екендігін, екіншіден қысқа дайындалып қыстау қамын ойлау қажеттігін 
айтқан. Үшіншіден Қасым ханның жасы да ұлғайып қалған еді. Осындай себептерді айтып 
Моғол ханы Саидты өте сыпайы шығарып салған еді. Алайда ханның М.Х. Дулатиге айтуына 
қарағанда Қасым хан Моғол ханын өте жақсы қарсы алып қазақ халқының 
қонақжайлылығын, қонақ күту дәстүрін көрсеткендігін ұзақ жылдар бойына өмірінің соңғы 
кезіне дейін айтып жүрді деп жазады.  

Екі ханның арасында дәм-тұз, ас алу кезінде де әңгіме-дүкен құрылады. Қасым хан 
қымыз құйған кесені ханға ұсынып тұрып, егер дәмін татсаңыз біз үшін үлкен мәртебе 
болмақ дейді. Алайда Қасым ханға ол ішімдікті осыдан біраз бұрын тастағандығын айтып 
қымызды ішуден бас тартады. Қасым хан бұл ішімдіктің басқадай ішімдіктерге 
ұқсамайтынын мұның жылқы сүтінен дайындалатынын емдік қасиетінің күшті екендігін 
айтып, қымызды ішпесе ренжігендей түр көрсетіп отырады. Саид хан қайтеміз сертті 
бұзамызда деп қымызды ішемізде дегенде Қасым хан Моғол ханына риза болып қуанып 
қалады. Шамасы қымыз ханның денсаулығына шипа болған болуы керек. Саид хан жиырма 
күндей қонақ болып күнде кесе тауысып қымыз ішіп екі хан әртүрлі мемлекеттік жағдайда 
келісім жасасқан.  

Моғол ханның қайтар кезінде Қасым хан өзінің жайылып жатқан үйір-үйір жылқысын 
көрсетіп, біздің қымбат байлығымыз жылқы, оның еті біздің ең дәмді тамағымыз болса, ал 
сүті ең сүйкімді сусынымыз оның қымызы. «Менің екі арғымағым бар әрбіреуі бір үйір 
жылқыға татиды» деп екі сәйгүлікті алып келіп көрсетеді. Саид ханның мұндай тамаша 
сәйгүліктерді ешқашан көрмегендігін айтады. Қасым хан Саид ханға осының екеуінің бірін 
алыңыз. Сіз менің құрметті қонағымсыз дейді. Саид хан «Оғлан Түрүк» арғымағын алады. 
Сөйтіп екі хандықтың арасында достық қарым-қатынас орнаған. Бұл кез жаз айының аяғы 
еді. Қазақтар Қасым ханның бұйрығымен қыстауға қарай бет алған [1, 309-310-бб.]. Жазба 
деректерге қарағанда Қасым хан жаулаушылықпен ешбір елдің жеріне шабуылға шықпаған, 
тек өзінің саяси-дипломатиялық тапқырлығымен келісім жасай отырып, өзінің жерін 
тыныштықты ұстай отырып кеңейтуге тырысқан. Ол тек өзінің жеріне шабуыл жасағандарға 
қарсы аттанып оларға тойтарыс беруге тырысқан.  

Сонымен Қасымханның Жетісу жерінде моғол ханы Саид ханымен кездесіп екеуінің 
өзара келісімге келуінің өзі Қазақ хандығы үшін Орта Азиядағы халықаралық жағдайды 
тарихи маңызы өте зор болды десек қателескен болмаймыз. Өйткені көрсетілген аймақта бұл 
саяси жағдай өте шиеленісіп жатқан кезі еді. Ал Қазақ хандығының осындай жағдайда 
халықаралық аренаға көтеріліп, саяси жағдайда беделі өте түсті. Сондықтан да Қасымхан 
Саид ханмен өзбектерге қарсы бірігіп жорыққа шықпаудағы басты себеп біріншіден 
өзбектерді өзіне қарсы қойғысы келмеді. Екіншіден егер жеңген күнде Ташкент аймағына ие 
болатыныда сол моғол хандығы. Мұндай жағдайда моғолдар күшейіп Жетісу жерінде қазақ 
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хандығының ие болып отырған жеріне олардың (моғолдардың) өздері қайтадан ие болуға 
әрекет жасауы мүмкін. Үшіншіден егер бұл жолы моғол ханына келісім берген болса онда 
қазақ сарбаздары Моғолстанның бұрын қол астында болған жерлерді қайтарып алу үшін 
болайын деп болған жорықтарға қатысуға тура келер еді. Міне осындай жағдайларды алдын-
ала ойластырған Қасымхан қыстың таяп келе жатқандығын сылтау етіп Моғол ханы Саид 
жылы шыраймен шығарып салған еді.  

Егер Қасымхан Моғол ханының ұсынысын қабылдаған болса, Қазақ хандығының 
Жетісу аймағындағы қол жеткен табыстарын мүлде жоққа шығарып алуы сөзсіз еді. Бұл 
жағдайды да ескерді. Қасымханның көрегендігін көрсеткен іс еді. Қасымханның бұл 
көрегендігін көптеген тарихшылар ат үсті қарастырып оған терең қорытынды жасауға 
бармаған. Тек орыс тарихшысы А.П.Чулошников Қасымханның Ташкент түбіндегі сәтсіздігі, 
енді оның асығыс шешімін қабылдаудан абай болуға үйретті дейді [3]. Жоғарыдағы 
көрсетілген Саид ханмен Жетісу жеріндегі кездесуден кейін Қасымханның іс-әрекеті бұл 
аймақта ешбір жазба деректерде кездеспейді. Енді оның аты Түркістан аймағындағы қалалар 
үшін 1516-1517 жылдары Шайбанилердің жасаған жорығына қарсы тұрып олардың бетін 
қайтарған [4]. Бұдан Қасымханның іс-әрекеті 1518-1521 жылдарда Батыс Қазақстан жерінде 
ноғайларға қарсы күрескендігі туралы орыс деректерінде кездеседі [5].  

Сонымен Қазақстанның біресе Жетісу аймағында, бірде Оңтүстік Қазақстанда, бірде 
Батыс Қазақстанда болуының өзі оның Қазақ хандығының территориясының көрсетілген 
аймаққа ие болғандығын көрсетеді. Бұл жағдайды М.Х.Дулатидің жазуына қарағанда 
Жошыдан кейін атақты Қасымдай хан болған жоқ. Ол бүкіл Дешті Қыпшаққа билік жүргізді 
дейді [1, 111-б.]. Тарихшының бұл мадақтауынан Қасымханның кезінде Қазақ хандығының 
нығайып жері кеңейіп, халқының саны бір миллионнан асып, халықаралық тарих сахнасына 
шыққанын көреміз. Сонымен Қасымханның кезінде Қазақ хандығының шекарасы 
оңтүстігінде Сырдарияның оң жағалауына жетіп Түркістан аймағындағы қалаларды өзіне 
қосып, оңтүстік-шығысында Жетісудың таулы етектері мен жазықтарының едәуір бөліктерін 
қосып алған. Ал терістік шығыс жағында Ұлытау мен Балқаш көлінің аймағына Қарқаралы 
тауларына дейін, ал терістік батысында Жайық өзені аңғарына дейін алып жатты [6].  

Қазақ хандарының ішінде өресі ең биік болған Қасымға дейін ол туралы жоғарыда 
айтылды. Оның және бір басты дәлелі ел аузында аңыз болып осы уақытқа дейін сақталған. 
«Қасымханның қасқа жолы» деген аңыз. Бұл жол туралы әртүрлі талас та бар. Бірақта оның 
жазба деректерде сақталмағандығы. Кейбір зерттеушілердің қарастырғаны ма жоқ әлде 
халқымыздың әдет-ғұрып, салт-санасына байланысты ойлап жатқандарыма ҚазақССР 
қысқаша энциклопедиясының І-томының А., 1984 жылы, 295-бетінде Қасымханның қасқа 
жолынан деп бес түрлі ережені көрсеткен онда [7]: 1. Мүлік заңы (жер дауы, мал, мүлік); 2. 
Қылмыс заңы (ұрлық, кісі өлтіру, талау, шабу); 3. Әскери заң (аламан міндеті, қосып жасау 
т.б.); 4. Елшілік жоралары (шешендің, халықаралық қатынаста сыпайылық, майталмандық, 
әдептілік); 5. Жұртшылық заң (ас, той, мереке үстіндегі ережелер т.б.). Міне осындай ел 
ішінде заңдар қолданғандықтан да Қасымхан мемлекетті басқаруда оны ұйымдастыруда 
көптеген жетістіктерге жеткен атақты парасатты хан. Бұл ереже ешбір өзгеріссіз ХVІІІ-
ғасырдың басына дейін жерін Тәуке хан өз кезіндегі билер кеңесінде «Жесір дауы» мен «Құн 
дауын» қосып «Жеті жарғыға» жеткізген деген пікір туады. Қасым ханның туған, қаза болған 
жылдары туралы нақты деректер жоқ. Ғалымдардың шамалы болжау пікірлеріне қарағанда 
1445 жылы туып 1521 жылы қаза болған [8]. Сарайшық қаласына жерленіп басына күмбез 
тұрғызылған. Қасымханның кезінде Қазақ хандығының беделінің өсіп жері кеңейгенімен, бір 
орталыққа бағынған тас-түйін мемлекет болмаған. Оны ол қаза болғаннан кейін ел ішіндегі 
талас-тартыстың әсерінен хандықтың әлсірей бастағанынан толық көруге болады. Қазақ 
Ордасын алғаш тұтастырушының жолын көп жылдарға созылған қантөгістерден соң, соң 
Хақназар хан ғана жалғастыра білгені тарихтан мәлім.  
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Медицина одна из древнейших отраслей человеческого познания. Не представляется 

возможным установить, когда впервые она появилась. Надо полагать, что она ровесница 
человека. На всех стадиях развития человека любознательность его простиралась, прежде 
всего, на явления, имеющие для него жизненный интерес. Еще первобытным человеком при 
добывании пищи были открыты целебные свойства многих растений. С развитием охоты 
появились средства животного происхождения (жир, кровь, печень и т.д.), стала оказываться 
примитивная помощь при травмах. Использование огня, а позже посуды открыло путь к 
изготовлению лекарств, в виде настоев, отваров и т.д. Развитие социально-экономических 
отношений, расширение связей между племенами способствовали распространению средств 
и приемов народной медицины, накопленных в результате многовекового практического 
опыта. Земледелие и скотоводство дали возможность человеку иметь более постоянный 
источник питания, тканей, одежды и различных предметов быта. Освоение металлов привело 
к дальнейшему повышению уровня врачевания и гигиены. Как видится, древняя народная 
медицина возникла на основе практического опыта многих поколений. Религиозные 
наслоения появились значительно позже [1, с.20]. 

Во всех периодах развития человечества в любой нации  были свои особенные  
народные описания болезней и способов лечения. Народное целительство возникло на 
ранних стадиях образования человеческой жизни. Оно не руководствовалось никакими 
научными правилами. Определить истоки истории народного целительства не так трудно. 
Условно, к одному направлению, относится восточное целительство, а ко второму, берущая 
начало из ранних времен,  традиционная медицина. 

Искусство народного целительства казахского народа с древних времен на протяжении 
многих веков передается из поколения в поколение и сохраняет свои народные целебные 
качества. В результате отдельного целительского познания лекарства началось заложение 
основы учения о целительстве. Такие понятия как «целительское познание» и 
«целительство» только недавно по-новому начали вноситься в научный мир. Однако 
полноценное  содержание данных понятий еще не конкретизировано. Так изначально 
считалось, что целительство - это необычная жизнь, незабываемое искусство, передаваемое 
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наставление, общение с телом, борьба с болезнью, путь освобождения от тяжелых и 
навязчивых мыслей, способ усовершенствования души, украшения внешности, метод 
постоянства личности к милосердию. Один из великих предков казахов Отейбойдак 
Тлеукабылулы данное понимание излагал следующим образом: 

Целительство - умение точно определять и ставить диагноз; 
• благодаря различному обобщению безупречно использовать свою силу; 
• гармоничное сочетание природной силы и телодвижений; 
• своевременное и конкретное определение диагноза болезни [2, c.28]. 
В истории медицины влияние лекарей, целителей, знахарей и народных врачей - 

которые в силу своих знаний и возможностей лечили людей, поднимая их дух и способствуя 
порой к  возвращению к нормальной жизни, великое множество.  Народные целители 
несмотря ни на что брались за исцеление человека. В зависимости от перемены времени, 
народу было известно о простых способах народного целительства, которые как открыто, так 
и тайно передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков. Чем больше в 
казахском целительстве познавали причины болезни человека, тем дальше развивались пути  
лечения.  

Кочевой образ жизни с натуральным хозяйством ставил в зависимость быт, духовную 
жизнь людей от природных условий. В психологии народа это трансформировалось в 
различные суеверия и мистические представления. У коренных жителей Казахстана 
встречаются в основном два вида мистических представлений – «защитные» и «вредоносные 
- злые духи». Защитные - это тотемизм - духи предков (аруахи), амулеты - святые и 
магические предметы (фитишизм). Анимистические поверья в казахском народе 
представлены в виде добрых (аруахи) и злых духов (джины, шайтаны, албасты, т. е. демоны). 

Аруахи - это духи усопших предков, пророков, святых и других знаменитых личностей, 
которые защищают от всякого рода несчастий своих живых потомков, покровительствуют 
им. 

Джины - это злые духи, которые оказывают роковое влияние на участь всякого живого 
существа, они могут вселяться в тело человека и вызывать заболевания.  

Мистико-магическое мировоззрение определяли представления о болезнях, причинах 
их возникновения и лечения, а также о защите от них. К добрым духам нужно относиться с 
уважением, почитанием, в известный период года приносить жертву и т.д. От злых духов 
нужно защищаться, остерегаться, носить с собой обереги, т. е. различного рода амулеты. Ле-
чебная практика народных лекарей состояла из причудливых смесей ритуально-магических и 
эмпирических способов, вытекающих из конкретного понимания болезней.  

Целители казахского народа обладали рациональным сознанием и выдвигали мнение о 
том, что различные погодные явления очень сильно влияли на стабильность здоровья 
человека, а так же на мир животных и растений, поскольку  воздух, вода, земля и солнечные 
лучи считались основными жизненными истоками. В ранние периоды народные целители 
наружные и внутренние признаки болезни человека определяли с помощью прислушивания, 
определения пульса, внешнего вида человека, его слов, общего состояния и легкого 
массирования. После определения болезни, целитель давал приготовленные им лекарства, а 
затем лечил с помощью очищения крови, массажа, пропуска холода и тепла сквозь тело, 
принятия минеральных и солнечных ванн, ингаляции (сосновыми, полынью, березовыми 
ветками, мятой и др.). Кроме того применялись и такие способы лечения как окутывания 
бараньей шерстью и кожей, употребление большого количества мяса, молока, творога, курта, 
кефира, свежего кумыса. К примеру, шерстью свежезабитого коня или барана плотно 
окутывали людей с больными поясницами, укрывали их, используя способ обильного 
пропотения. 

 Народные целители по-разному выполняли способ взятия  крови с больного. Великий 
целитель Отейбойдак Тлеукабылулы еще пять  веков назад поделил человеческую кровь на 
четыре группы - «чистая кровь», «нечистая кровь», «кровь бешенства» и «гнойная кровь» [3, 
с.160]. Согласно своим выводам по мере смены сезонов, целитель предложил определение о 
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процессе бесполезных изменении в крови человека в весенний период и смог доказать свою 
идею. Так же, он смог доказать, что кровь является основным средством жизни человека и 
как бы осуществляет функцию «смазывателя» внутренних органов. На собственной практике 
убедился в том, что кровь является спутником либо основной составляющей души человека. 
Он  был одним из первых, кто сблизил народное целительство и научную медицину. 

Профессор, доктор медицинских наук Е. Оразаков, который всю свою жизнь посвятил 
исследованию и написанию трудов о простых народных способах лечения касающиеся 
крови, делится своим мнением по данному поводу: «Для выпуска из тела человека «нечистой 
крови», «очищения крови» и «кровяного давления» использовались инструменты под 
названием «шертпек» (медицинский инструмент древних времен), «кандауыр (скальпель)», 
«біз» (игла, шило), «карыктык» (банки). Кровь в основном брали из сосудов в области лба и 
висков. Для чего на шею вешали полотенце и очень осторожно  поворачивали, в результате 
вышеуказанные кровяные сосуды  отчетливо выделялись. После, с помощью нагретого 
скальпеля делали небольшой разрез, в тот момент текла густая и темная кровь, по истечению 
небольшого отрезка времени кровь снова приобретала бледноватый оттенок, затем убирали 
полотенце приступали к процессу остановки крови...» [4, с.25].  -  дополняет мысли великого 
целителя, прозвучавшие еще пять веков назад. В соответствии с региональным распо-
ложением населения, у народных целителей были идентичные или свои особенные, 
секретные способы лечения. В разные времена народное целительство встречалось с 
различными преградами, что ограничивало возможности его расширения.  

Народные  целители разделили лекарства на основные и дополнительные, в своей 
системе лечения использовали так же собственные рецепты. Такие препараты как, отварная 
настойка, порошковые, сахаристо-сладкие, сгущенные, массажные и другие лекарства 
изготавливались из составов растений (стебель, корень, цветок, листья, кора, плод, камедь, 
семена),  из органов животных и насекомых (кости, мясо, молоко, кожа, жир, шерсть и др.).  
Особо распространенными были  мясо медведя, рога оленя, кости тигра, пупок кабарги, мясо 
и яйца птиц, кумыс, коровье молоко, шубат (верблюжье молоко), раки, пиявки и другие.  
Применялись так же и минералы (медь, ртуть, сера, квасцы, медный купорос, соль, алмаз и 
т.д.). Сладкие лекарства изготавливались методом отвара одного или нескольких видов 
смеси, затем все процеживали, добавляли сахар, мед или фруктовые соки. Массажные 
препараты готовили из медвежьего, барсучьего, лошадиного или гусиного жира. Капельные 
лекарства в отдельных пропорциях готовили из различных примесей для употребления 
вовнутрь и для того, чтобы капать в глаза и уши. Целители использовали лекарства, 
приготовленные собственноручно, для профилактики гриппа, против головных болей и 
укусов ядовитых насекомых.  

Огромный вклад в  народное целительство и его сближения с научной медициной 
внесли труды в области медицины знаменитых на весь мир великих ученых казахской земли 
и Центральной Азии Аль-Бируни, Аль-Разани, Абу Насыр аль-Фараби, Жусупа Баласагуни, 
Абу-Али ибн-Сина и других. Ввиду того, что трактаты великих ученых написаны из 
отборного материала богатого наследия народного целительства, его составляющие идейные 
выводы быстро распространялись среди народа. Теоретические и практические достижения 
народного целительства очень сильно повлияли на развитие и расширение кругозора 
целительства казахов и народов Центральной Азии. Народное целительство казахского 
народа очень похоже на традиции целительства соседних народов Китая, Тибета, Монголии, 
Индии, Средней Азии, Арабских Эмиратов и других но, в то же время, целительское 
искусство нашего народа неповторимо. Умелое использование казахскими целителями 
способов лечения соседних стран и достижение мастерства обогащения и соединения 
собственных методов исцеления стали основой этнической медицины казахов. 

Очевидно, новые мысли, научные выводы и положительные достижения в теории и 
практике народной медицины были сделаны для защиты и сохранения здоровья народа.  По 
мысли исследователя народного целительства Бекена Турсына: «Из-за отсутствия 
рукописных материалов периоды развития народного целительства все еще не исследованы 
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полностью. Народное целительство казахского народа является народным наследием, 
которое с древних времен на протяжении многих веков передается из поколения в 
поколение. Кто сможет опровергнуть, что основой современной медицины является 
народное целительство?» [4, с.41]. История народного целительства писалась на основе 
устной и отчасти письменной литературы,  рукописей и дневников этнографов, 
путешественников и купцов, на материалах археологов, и других фактах. 

А. Левшин, А. Ягмин, Ш. Уалиханов, Н. Зеленд и другие  исследователи в свою 
очередь тоже изучали тонкости  народного целительства казахского народа и оставили руко-
писи со своими личными мнениями. К примеру, Г. Колосов  (1903 г.) и А. Ягмин (1845 г.) 
писали о том, что в казахской степи метод взятия крови является основным путем лечения 
болезней.  По мнению доктора Шустова (1985 г.), казахские целители лечили сильную 
головную боль способом укалывания шилом (иглой) в определенной области головы, а затем 
место укола засыпали пеплом. Здесь можно заметить, что данный метод лечения очень схож 
с китайским способом иглоукалывания. В связи с тем, что у казахского народа не было своей 
собственной письменности, отсутствовала возможность сохранить на бумаге  огромное 
количество методов и приемов целительского лечения. Например, при болях в желудке 
давали ревень, опий. При поносах больному давали пить крепкий настой в чае мускатного 
ореха, настой черной смородины. При сильном кашле применялся настой стручкового перца 
в чае или супе. Казахские народные лекари кумыс применяли главным образом для лечения 
туберкулеза цинги, хлороза, малокровия, при заболеваниях сердечнососудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта. Для лечения инфекционных заболеваний народная медицина 
имела свои средства и методы, заболевшему давали пить отвар степной травы сона. Из 
потогонных применялся чай. С целью профилактики прокаженных изолировали от здоро-
вых; за больными оспой ухаживали только те, кто перенес оспу. В ауле где находился, хотя 
бы один больной оспой, гостей не принимали. 

А.Я.Соколов, работавший в конце XIX века в Казахстане, указывает, что хотя баксы не 
знали анатомию человека, некоторые из них решались на сложные хирургические операции. 
Они удаляли камни из мочевого пузыря, вскрывали фурункулы, флегмоны, умели делать 
экстракции катаракты, лечить переломы, вывихи; широко было распространено 
кровопускание из-под кожных вен локтевого изгиба. К месту прореза прикладывали листья 
подорожника, золу из пережженной кошмы или ваты. При сибирской язве кожную рану 
заливали горячим сургучом, посыпали язву, а иногда прижигали её раскаленным железом. 
При укусах змей яд из ранки высасывали ртом, затем прикладывали лекарство, 
приготовленное из головы змей, для чего её голову высушивали и размазывали, затем 
смешивали с молоком и прикладывали к ране. Зубные боли лечили смесью белены и сала, 
иногда накладывали сухую белену.  

Архивные материалы свидетельствуют о том, что народной медициной республики 
было накоплено немало опытов врачевания. Народными лекарями использовалось лечение 
кумысом, шубатом, настоями трав, тепло и водо - грязелечение. Целители, лекари 
костоправы широко использовали в своей практике корни различных растений, рога сай-
гаков и другие средства. Использовались достижения народной медицины соседних 
республик, народов Востока и его мыслителей. 

 В основном, все увиденное и услышанное целители запоминали и использовали в 
дальнейшей практике.  Казахские целители основной причиной возникновения болезней 
называли наружный холод и внутренний жар. Предполагая простуду и считая, что основным 
путем его лечения является обильное пропотение, целители для данной цели давали 
травяные лекарства как опиумный мак, солодковый корень, мяту. При заболеваниях легких и 
сильном кашле кормили калорийной едой, давали кумыс, барсучий и лошадиный жир. 

Волшебное влияние и простые способы народного лечения шаманов и знахарей на 
первых стадиях народного целительства внесли свою лепту в излечение болезни человека,  
на основе религиозной веры и обрядах. Народных целителей называли костоправами, 
травниками, кровяными лекарями, массажистами, баксы (шаманы) - лекари религиозными 
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обычаями и обрядами и др.  
По их мнению, искусство шаманства (баксы) это подарок Всевышнего, его тайна. 

Баксы  был целителем,  лечившим посредством убеждения людей своими способностями 
предсказателя. Способы лечения различных болезней основаны преимущественно на 
мистико-магических представлениях. Это -  прямое внушение, заклинание, лечение огнем, 
духами предков.  

Внутренние болезни целители в основном лечили сливанием крови, массажем тела, 
окутыванием плотным одеялом, искусственной рвотой, голоданием. Для обильного потения 
давали настойку отварных лекарств, а с помощью природной минеральной воды и грязи 
лечили болезни рук, ног и кожи. Народные целители так же умели лечить наружные раны, 
порезы, переломы, вывихи, ожоги, опухоли, растяжение и разрыв сухожилия, удаление 
фурункула. 

Согласно некоторым данным, в Х1Х-ХХ веках в народном целительстве казахского 
народа было очень хорошо развито костоправство и оно не сильно отличалось от его 
научного - инструментального вида. При различных заболеваниях костоправы оказывали 
следующие виды помощи: остановка кровотечения, взятие проб крови, лечение 
обмороженных частей тела, удаление желваков с тела человека, образовавшейся пленки на 
глазах,  вытаскивали стержни опухолей. Так,  для того чтобы остановить кровотечение, с 
начала собирали в посуду уже истекшую кровь, поджигали и полученный пепел из крови 
прикладывали к ране. Стержни опухолей находили с помощью прикладывания к опухшему 
месту отвара из муравейника. Наружные раны иногда лечили приготовленным обычным 
способом маслом «Кимай» [4, с.24]. 

Костоправов так же называли «сыныкшы», которые без всяких лекарственных 
препаратов и гипса возвращали на прежнее место переломанные кости, забинтовывали 
простым способом,  оказывали дополнительное временное лечение и вели наблюдение до 
полного выздоровления. Опытные целители казахского народа умели аккуратно удалять 
раздробленную часть черепа только родившегося младенца, заменить его панцирем молодой 
черепахи, обвязать кишкой свежезабитого коня и вернуть к жизни маленького человечка, что 
доказывает высокий уровень культуры лечения народных целителей. 

Народные целители казахского народа хорошо знали о том, что такие заразные болезни 
как чума, оспа, проказа, тиф, сибирская язва и краснуха являются очень опасными, знали 
пути защиты и сохранения от них, а некоторые даже умели лечить. Например, человека 
подвергшегося чуме держали в отдельном доме, запрещали с ним контактировать, кормили с 
помощью длинной палки (еду привязывали к палке), ну а если было очень опасно, то этого 
человека со всем имуществом сжигали, вся родня переезжала с этого места и никогда не 
возвращались туда. Эти способы очень схожи с современными требованиями гигиенической 
защиты научной медицины.  

Одним из богатств нации являются духовные достижения. Нация, у которой высокая 
духовность, воспитывает здоровое поколение, и эти явления напрямую зависят от 
образованности и статуса искусства народного целительства. В Российском справочнике 
народной медицины есть определение: «Народная медицина во все времена была тесно 
связана с историей и традициями того или иного народа»,  что показывает вечность традиции 
народного целительства нации с высокой духовностью [5, с.11]. Очень рано поняв глубокую 
философию традиции народного целительства в XV веке, великий целитель Отейбойдак 
Тлеукабылулы поделил целителей на две группы (Дарымдылык и Болжамалы), а их состав 
на 24 вида. Из этих целителей по сей день не забываются лекари, баксы (шаман), балгер и 
болжаушы (предсказатели), жауырыншы (гадатель, на бараньей лопатке), жулдызшы 
(астролог), телепаты-предсказатели, костоправы, тамыршы (лечение с помощью определения 
пульса), узушы, травники.  Все эти названия влияют на многогранность этого явления и как 
бы открывают дорогу  искусству народного целительства [2, с.37]. 

Наука и культура, в том числе медицинские знания, не были, по-видимому, достоянием 
только одних народов. Происходило взаимовлияние и взаимообогащение. 
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Современная научная медицина берет из тысячелетнего опыта все ценное и 
рациональное, и отбрасывает. все то, что может принести вред здоровью человека. 

Итак, народное целительство казахов имеет очень богатую историю, ее корни лежат в  
глубокой древности и существуют на протяжении развития всего человечества, являясь 
национальной целительской силой. Народное целительство казахского народа  развивалось 
на основе примеров искусства целительства Востока.   

Казахские целительные практики привлекают богатым и разнообразным наследием, 
несущей  в себе как спиритуализм (духовное) так и эмпиризм (практика).  Тесно связанная с 
народной религиозной верой,  казахская медицина отражает как доисламские  традиции 
шаманизма, так и исламские практики. Шаманы и муллы служили как медицинские 
практики, которые  боролись со злыми духами, считавшимися основной причиной болезни. 
Вместе с тем, эмпирические тенденции были также сильны в казахской медицине. Народные 
доктора лечили болезни, используя местные пригодные и доступные растения и продукты 
животных. Переходя от поколения к поколению знания, накопленные более сотни лет, 
пополнялись информацией о средствах лечения из Китая, Тибета, Индии и Ближнего 
Востока по Великому шелковому пути.  
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Большевиктер партиясы билікке империядағы ұлт-азаттық қозғалыстың өрлеу сәті 
келді. Ал қазақ қоғамындағы бұл қозғалыстың негізінде жер үшін күрес, яғни орыс 
шаруаларын қоныстандыру арқылы қазақтарды құнарлы жерлерінен ығыстыруды тоқтату 
және ұлтқа өзін – өзі басқару мүмкіндігін беру сияқты іргелі талап-тілектер жатты. 
Анығырақ айтқанда, мұндағы азаттық қозғалыс таптық мазмұн емес, ұлттық сипат алды. 

Темірбек Жүргеновтің саяси қызметінің бастау алуы 1918 жылдағы Жер өлшеушілер 
училищесінен кейінгі уақытпен тұспа-тұс келеді. Бұл мәліметті ол өзінің өмірбаянында 
келтіреді. Осы жылдың қазан айында Ырғыз бойындағы Кеңес үкіметінің қайта қалпына 
келтіру жұмыстары кезінде Бәймен Алманов, Иван Кисилевпен қатар Темірбек Жүргенов та 
белсенді жұмыстар атқарды. 1918 жылы Темірбек Жүргеновтің ұйымдастыруымен қазіргі 
Қызылорда облыстық баспаханасының үйінде коммунистік жастар үйірмесі ашылды.   

1919 жылы Ырғыз уезіндегі Кенжеғара болысының ревкомы төрағасының орынбасары 
біраздан соң, төрағасы болып қызмет атқарады. Осы кезде жастар ұйымын құруға ат 
салысады. Алғашқы жиналысы 1920 жылдың 26-қазанында өтеді де, онда комсомол 
ұйымының нақты мақсаттары анықталады: «алдымызда үлкен міндеттер тұр, сол 
міндеттердің бірі – Қарабұтақ ауданын да осы ұйымға қоса қамту керек» - деп көрсетеді [1]. 
Жиналыстың келесі мәжілісінде бюро мүшелерінің құрамы сайланып, олардың атқаратын 
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қызметі белгіленеді. Жалпы жиналыста Ырғыз уезінің коммунистік жастар одағының 
төрағасы етіп қабілетті жетекші Темірбек Жүргеновті бірауыздан сайлайды. 1920 жылдың 
10-желтоқсанында Өлкелік комсомол ұйымының бюросына жолдаған телеграммасында 
Темірбек Жүргенов жаңа құрылған ұйымның жұмысы жайында нұсқаулар, алуға 
көмектесуін, ол жерде 30 адам комсомол мүшелігіне өткенін хабарлайды.  

Темірбек Жүргенов Қазақстан өлкелік комсомол бюросына жазған есебінде, өзінің №33 
мандатпен келіп Ырғызда комсомол ұясын ашқаны, мұндағы атқарылған істерді сөз етеді. 
Барлық жұмыстарды тиянақты атқару арқасында Ырғыз уезінің еңбекші жастары Темірбек 
Жүргеновті бүкіл Қазақстандық жастар одағының бірінші конференциясына делегат етіп 
сайлайды. Азамат соғысы жылдары Қазақстанда саяси жағдай қайтадан шиеленісе түсті. 
Антанта қолдауына сүйенген ақ гвардияшылар Торғай мен Ақтөбені басып алды. Нақ осы 
ауыр жылдарда Темірбек Жүргенов Кенжеқара облыстық төңкеріс комитетінің төрағасы 
болып жұмыс істеді. «Ақ бандылар отрядтарының қалдықтарын құрту жөніндегі 
жауынгерлік тапсырманы ол тікелей Әліби Жангелдиннің тапсыруымен орындап отырды», - 
деп жазады Т.Жүргенов серіктерінің бірі А.Сыдықов [2].      

1920 жылы Темірбек Қараұлы Ырғыз уездік төңкеріс комитетінің төрағасы қызметін 
атқарған жылдары Ырғызда қарамағында 30 жұмысшысы бар милиция тобының жетекшісі 
де болған, ал 1921 жылы уездік Кеңес атқару комитетінің төрағасы қызметінде болады. 
Алайда рушылдық, жікшілдік келеңсіздіктер оқығансымық алғаш төрелердің әділетсіздігі 
өресіндегі қақтығыстың біреуі Темірбек Жүргеновке қатысты даорын алады. Алап, айтқанда, 
1921 жылы сәуірде Қырғыз облыстық партия бюросының пленумында шығып сөйлеген 
Ырғыз уездік атқару комитетінің төрағасы Т.Жүргенов уездегі қазақ коммунистері 
тарапынан орын алған аяқтан шалу, етектен тарту әрекеттеріне енді шыдамайтынын айтып, 
өзін қызметтен босатуды сұрайды. Ол өзінің өмірбаянында: «Ырғыз уезі таратылған бойда, 
1921 жылы оқуға кеттім», - деп жазады. Айтып отырған оқуы – Орынбордағы жұмысшылар 
факультеті. 

Көптеген Т.Жүргеновті зерттеушілердің назарына түспеген ерекше оқиғалардың бірі – 
оның большевиктік партия қатарынан шығуы. 1925 жылы іскер ұйымдастырушы ретінде 
облыстық партия комитеті Ә.Жангелдинмен бірге Адай округіндегі НКВД қарамағына 
қызметке жіберуге шешім қабылдайды. Алайда, Т.Жүргенов оған баруға өзінің 
денсаулығының жарамайтынын, дәрігер А.В.Райбштейннің берген дәрігерлік қорытындысын 
ұсынады. Анықтамада Т.Жүргеновтiң екі өкпесінің, оған қоса екі аяғының буыны 
ауыратынын көрсетіп қол қойып, мөрін басқан. Комиссия мүшелері дәрігердің 
қорытындысына қарамастан, Адай округiне баруды талап етеді. Т.Жүргенов 1922 жылдың 16 
қарашасында және 4 желтоқсандағы арызымен өзін партия қатарынан шыққан деп есептеуін 
сұрайды. Облыстық партия комитеті 1922 жылдың  8 желтоқсанында «Т.Жүргеновтiң 
партиялық қылмыстық ісі» қаралып, оны партия мүшелігінен өзінен-өзі шыққан деп 
есептелсін», – деп шешім шығарған. Қызыл партияның қызулы күндерінің өзінде өз ойын 
ашық айтып, партия мүшелігінен шығуы батылдықтың бір көрінісі [3].  

1923 жылы ол В.И.Ленин атындағы Орта Азия университетінің экономика 
факультетіне студент болып қабылданады, оны 1927 жылы үздік бітіріп шығады. Атақты 
профессор Н.Н.Филатов студент Темірбек жайында: «Темірбек көп шәкіртімнің ішінде елден 
ерекше, басқа студенттерден ала-бөтен зерек, алғыр, ұйымдастырушылық, ізденушілік 
қабілетінің молдығын білдіреді», - дейді [4].  

Осы жоғары оқу орнында оқып жүрген кезінде Т. Жүргеновтің таланты ашылып, күллі 
Түркістанға танымал қайраткер дәрежесіне жетеді. Сол жылдарда бірнеше қызметті қатар 
атқару, мемлекет және шаруашылық мекемелерінің жұмысына жоғары оқу орындары мен 
техникумдарда оқитын, тәжірибелі, сенімді студенттерді тарту мамандардың 
жетіспеушілігінен туған бір үрдіс еді. Екінші семестрден бастап, Темірбек Жүргенов те 
университеттегі оқуынан қол үзбей жауапты қызметке - 3-4 жыл қатарынан Қазақ АКСР-інің 
Түркістан Республикасындағы өкілетті уәкілі міндетін, соңғы курста Қазақ педагогикалық 
институтының ректоры қызметін қоса атқарады. Қазақстан мен Түркістан Орталық Атқару 
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комитеттеріне мүшелікке сайланады. Сонымен қатар, ол көптеген облыстық, республикалық, 
өлкелік мәслихаттар мен пленумдарға делегат ретінде қатысады. Сол кезеңнің басты 
мәселесі – Орта Азия мен Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік шекарасын межелеу ісіне 
белсене араласып, Қазақстанның іргесін кеңейтуге және ұлттық жағынан тұтастануына 
студент болса да зор үлес қосады. Оқуды мемлекеттік және қоғамдық үлкен қызметпен қоса 
қабат жүргізу, болашақ заң қызметкерінің оқу үлгерімін одан әрі жақсартып, құқық, саяси 
экономика, тарих ғылымдарына шындап ден қойып, статистикалық, демографиялық 
зерттеулермен айналысуына көмектеседі. Ол Қазақстан және Түркістан Орталық Атқару 
Комитеттеріне мүше болып сайланады, облыстық, өлкелік және республикалық деңгейдегі 
ұйымдар өткізген конференциялар мен пленумдардың делегаты ретінде танылды. Сол 
кезеңнің басты мәселесі – Орта Азия мен Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік шекарасын 
межелеу ісіне белсене араласып, Қазақстанның іргесін кеңейтуге және ұлттық жағынан 
тұтастануына студент болса да зор үлес қосады. Оқуды мемлекеттік және қоғамдық үлкен 
қызметпен қоса қабат жүргізу, болашақ заң қызметкерінің оқу үлгерімін одан әрі жақсартып, 
құқық, саяси экономика, тарих ғылымдарына шындап ден қойып, статистикалық, 
демографиялық зерттеулермен айналысуына көмектеседі. Темірбек Жүргеновке жүктелген 
жауапты міндет оның қашанда Қазақстанда және Түркістанда қандай өзгерістердің болып 
жатынын жақсы біліп отыруын талап ететін еді.  

1924 жылға дейін Орта Азия мен Қазақстанды мекендеген халықтар патшалық Ресей 
заманында қалыптасқан аумақтық бөлініс бойынша өмір сүріп келді. Негізінен қазақтар 
мекендеген Сырдария мен Жетісу облыстары бұрынғысынша Түркістан Республикасына 
қарады. Сөйтіп екі республикаға бөлінген тұтас халқының арасында мәдени, саяси 
экономикалық байланыс әлсіреді. Өзбек, тәжік, түркімен, қырғыз, қарақалпақ халықтары да 
осындай күйде болған еді. Осы жағдайды ескере отырып Бүкілодақтық Атқару комитеті 
Орта Азия мен Қазақстанда ұлттық – республикалық шекараларды қайта белгілеу жөнінде 
шешім қабылдады. Ең өзекті, көкейкесті мәселені сын сағатта Темірбек Жүргенов Орта Азия 
мен Қазақстан тарихын, ондағы этникалық процестерді, экономикалық – шаруашылық және 
мәдени даму үрдістерін мұқият зерттеп, статистикалық – демографиялық материал жинап, 
арнаулы әдебиет, архив құжаттарына ден қояды. Осы зерттеулер негізінде 1924 жылы «Орта 
Азия республикасындағы қазақ халқының қүйлері» атты тарихи-этнографиялық очерктерін 
жариялайды. Очерктердің басты тақырыбы – Орта Азияны мекендейтін қазақтардың таралу, 
орналасу, экономикалық, тұрмыстық, мәдени жай-күйі болды. Бұл еңбегінде Түркістан 
АКСР тұратын қазақ халқының әлеуметтік–экономикалық жағдайы мен мәдени дәрежесіне 
жалпы сипаттама береді. Автордың пікірінше, қаймағы бұзылмаған ескі шаруашылық 
жағдай, париархалдық-феодалдық қоғам сарқыншақтары, сауатсыздық халықты жаңа өріске 
шығаруда үлкен қолбайлау туғызу анық көрініс берген. Сондай-ақ қазақтардың 
қарақалпақтар, қырғыздар, өзбектер, түрікмендер және Орта Азияның басқа да 
халықтарымен этникалық және мәдени байланыстарын ашады. Соның ішінде автор бұл 
халықтардың құрамында ортақ рулар, ру бөліктері бар екендігін атап көрсетеді [5].  

Университетте оқып жүріп-ақ, Т. Жүргенов баспасөз беттерінде көптеген зерттеулері 
мен мақалаларын жариялайды. Оның еңбектерінде қазан төңкерісі қарсаңындағы Орта Азия 
мен Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси және демографиялық жағдайы, 1916 
жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің алғы шарттары мен қозғаушы күштері, социалистік 
мәдениеттің дамуы туралы пікірлері қарастырылған. Мәселен, «1916 жылғы қазақтар 
көтерілісі кезіндегі қала мен ауыл», «Қазақ университетін құру жөнінде», «Мектептің түрі, 
тілі туралы», «Қазақстанның ақындары мен жыршылары» деген еңбектері Т. Жүргеновтің 
зерттеушілік қабілетін жоғары екенін көрсетеді. Оның «СССР мен Қазақстанда әкімшілік 
және шаруашылық жағынан аудандарға бөлу мәселесі» деген тақырыпта жазылған диплом 
жұмысы айрықша бағаланып, 1927 жылы Қызылорда қаласында жарық көрді. Бұл 
жұмысында ол, Қазақстанды аудандарға ескі болыс, румен емес, республиканың 
экономикасына байланысты бөлуді ұсынады, мысалы: 1) жартылай көшпелі; 2) орташа 
көшпелі; 3) егіншілікпен айналысқандарды бөлек бөлуді ұсына отырып, қазақ ауылын орыс 
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деревнясымен салыстырып қараушыларға, оларды бірдей деушілерге тойтарыс береді. Қазақ 
ауылы бай атаның, би кісінің атымен аталатынын, үлкен руларды ауданға, болыстарға бөліп 
қосу ауылды Кеңестендіруге көп көмек көрсететінін сөз етеді. Студент кезінде Т.Жүргенов 
Түркістан республикасындағы Қазақстан өкілдігінде жұмыс істей жүріп Орта Азияны ұлт 
тұрғысынан межелеу комиссиясына қатысады. Нәтижесінде «Орта Азия мен Қазақстанды 
ұлтты-территориялық жағынан межелеу» - деген кітап дүниеге келді. Еңбек Түркістан 
республикасының жер шегін айырып беруге үлкен үлес қосты. Автор өз еңбегінде генерал-
губернатор Куропаткиннің қан-құйлы қара ниетін әшкерелейді. Патша өкіметінің соңғы 12 
жылында небәрі 6215 бала оқығанын, ал төңкерістен кейін қазақ даласында білім көздері 
біршама ашылғанын сөз етеді.  

30-жылдары Кеңес мемлекетінде шығыс халықтарының тілі мен әдебиетін, тұрмысы 
мен салт-дәстүрін жақсы білетін мемлекеттік қызметшілер, білімді азаматтар аз болатын. 
Әсіресе мұндай білікті қызметшілерге жаңадан құрылған Тәжік автономиялы республикасы 
мұқтаж еді. Осы жылдартуралы «Правда» газетінде: «Таджикстан был «полузаброшенной» 
пустующей страной, где «каждая провинция» представляла собой изолированный мирок», 
где грамотными было не было 1% населения. Отсутсвовала какая-либо связь между 
различными провинциями, совершенно не было дорог, все прежние караванные и 
вьючные…. Способы сообщения пришли в полный упадок. В республике не было «не только 
никакого подобия городских поселений, но и даже... ни единого европейского здания, если 
не считать нескольких армейских казарменных строений в Душанбе...!», - деген мақала 
жарық көрді. Қиын әлеуметтік-экономикалық, шаруашылық күйзелісте тұрған жас 
республикаға орталықтың көмегі қажет болды. Орталық комитет пен Кеңес үкіметі 
Тәжікстанға көмек көрсету мақсатында экономикалық, өндірістік және мәдени 
қажеттіліктеріне арнап көптеп қаржы бөлді. Республика үкіметінің шақыруы бойынша Тәжік 
АКСР-ына дәрігерлер мен мұғалімдер, инженерлер мен техниктер, агрономдар және басқа да 
мамандар келді. 

БКП(б) Орталық Комитеті Ортаазиялық бюросының қаулысы бойынша 1929 жылы 
Т.Жүргенов Тәжікстанға жіберіледі.1929-1930 жылдары Т.Жүргенов Тәжік АКСР-ның 
Орталық Статистикалық Басқармасының бастығы қызметін атқарады. 1929 жылдың аяғында 
Тәжік АКСР-ның мемлекеттік құрылымын Тәжік КСР-і етіп өзгерту жөніндегі құрылған 
комиссия құрамына қатынасып, өзі басқарып отырған статистикалық басқармадан тағыда 4 
білікті маманды комиссия құрамына қатыстырады. Т.Жүргеновтің бұл әрекеті Тәжік КСР-ін 
қалыптастыруда жергілікті халықтың өкілдері қатысып, тарихи оқиғаның жасаушылары 
қатарында болғандығын қалағанынан болса керек. Орталық Статистика басқармасының 
басшысы болып жүрген уақытында Тәжік елінің әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси 
жағынан тұрақтануына, мемлекеттік аппарат қызметтерінің қалыптасып, жүйелі жұмыс 
жүргізуіне зор еңбек сіңірді [6]. 

Темірбек Жүргенов Түркістан Республикасында Қазақстан өкілі болып тұрған кезінде 
де қызмет бабымен Тәжікстанға жиі барып, жергілікті халықтың тұрмыс-тіршілігінен, 
экономикалық хал-ахуалынан жақсы хабардар еді. Т. Жүргеновтің ескі өзбек және тәжік 
тілдерін жақсы білуі оның жергілікті халықпен араласуын көп жеңілдетті. Тәжік КСР-інде 
Т.Жүргенов бұрынғысынша ғылыми зерделенген мақалалар жазып, мемлекеттік істердің 
ресми құжаттарын әзірлеп, көптеген жиналыстар мен үкімет отырыстарында тәжік тілінде 
баяндамалар жасап, шығармашылық интеллегенция өкілдерімен байланыс орнатып, 
қоғамдық өмірде барынша белсенді қызметін жалғастырды.   

Т.Жүргеновтің Тәжікстандағы қызметі республика өміріндегі аса маңызды оқиғалармен 
тұспа-тұс келді. 1929 жылы Тәжік АКСР КСРО құрамына кіріп, одақтас республиканың 
біріне айналды. Бұл жылдар Тәжікстан үшін экономикалық және мәдени тұрғыдан көтерілу, 
серпілу кезеңі болды. Әсіресе, индустрияландыру ісі өрге басып, бұрынғы мақта тазарту 
зауыттары жаңғыртудан өтіп, жаңадан салынды. Душанбеде жібек түтетін фабрика, 
Ходжентте жібек комбинаты және тамақ өнеркәсібі орындарын салу басталды, кен өндіру 
өнеркәсібі мен құрылыс материалдары өнеркәсібі жолға қойылды. Осы кезеңде Варзоб ГЭС-
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ініңбіріншікезегініңқұрылысыаяқталды. «Этобылигодыналаживанияэкономикикрая, 
восстановления и строительствапромышленныхпредприятий, подъемасельскогохозяйства, 
социально-культурногоуровняжизни. Работая в Таджикстане до 1930 года, Т.Жургенов 
стремился решить вопросы финансирования с наибольшей отдачей для достижения 
поставленных задач перед республикой» [7]. Т.Жүргенов қаржы халық комиссары ретінде 
оқу ағарту, білім, мәдениет ошақтарын көбейтуге айрықша көңіл бөліп отырды. 
Материалдық көмектің талан-таражға түспей, тиісті жеріне жетуін бақылап отыратын 
арнайы комиссия құрып, оған өзі басшылық етті.  

Орталық Статистика басқармасының басшысы қызметінде абыройлы жұмыс жүргізіп, 
таза әрі әділетті еңбек ете білген Т.Жүргеновті, 1930 жылдың сәуір-мамыр айларында Тәжік 
КСР-ның Қаржы халық комиссары етіп тағайындайды. Т.Жүргеновтің бұл қызметке 
тағайындалуы оның қаржы-экономикалық саладағы біліктілігі мен даярлығы өз септігін 
тигізсе керек. Қаржы халкомы ретінде елдің экономикалық тұрғыдан өсуіне мүмкіндігінше 
мол қаражат бөліп, жергілікті ұлт өкілдері жастарының Кеңес мемлекетінің білімі мен 
ғылымы шоғырланған ірі орталықтары Мәскеу, Петербор, Томск, Ташкент секілді қалаларда 
білім алып, жоғары білікті маман болып қалыптасуына үлкен еңбек сіңірді. 

1930 жылы БКП(б) Орталық Комитеті Т.Жүргеновті Тәжікстаннан шақырып алып, 
Өзбекстанға жұмысқа жібереді. Ол мұнда Халық ағарту комиссары болып тағайындалады. 
Себебі, бұл жылдары Өзбекстанда мәдениет, идеология саласындағы жағдай мүшкілдеп 
кеткен еді. Партия әйелдің бас бостандығын көздеген «худжум» қозғалысын жариялады, 
бұрынғы ескі әдет-ғұрып сарқыншақтарына қарсы күрес, паранжа мен чимматқа қарсы 
жаппай шабуыл ел ішінде бұларға қарсы ұйымдар туғызды. Көрнекті өзбек ақыны Хамза 
Хаким-задеНиязиге өзбек әйелдерін бетін бүркемей, жасымай, надандыққа қарсы тұрып, 
білім-ғылымға ұмтылуына шақырған «Өзбек әйелдеріне» деп жазылған өлеңі үшін талай 
қастандық та жасалды [8]. Т.Жүргеновтің қатысуымен бірталай мәдени іс-шара іске асты. 
«Он уделяет огромное внимание развитию узбекского театрально-музыкалного искусства, 
поддерживая созданные в 1929 году первый узбекский музыкально-драматический театр и 
Государственный театр драмы им. Хамзы, которые стали в последствии ведущими 
театральными коллективами республики. При активном содействии Т.Жургенова в 30-годы 
откырывается целая сеть театров по республике – в городах Бухаре, Самарканде, Фергане, 
Намангане, в многочисленных колхозах и совхозах. С 1931 года в республике работает 
Русский театр Советской армии Туркестанского военного округа, с 1933 года – Русский 
драматический театр в городе Самарканде. Появляется и театр длядетей и юношества, таким 
образом можно сказать, что происходит настоящий «театральный взрыв», в организации 
которого непосредственное участие принимает Т.Жургенов» [9].  

Темірбек Қараұлы көркемөнер саласына да көңіл бөліп, жас таланттардың көрінуіне 
қамқорлық жасайды. Оның тікелей қатысуымен 30-жылдары О.Таңсықбаев, Л.Абдуллаев 
тәрізді қылқалам шеберлерінің таланттары ашылды. Сондай-ақ Т. Жүргенов басшысы болып 
табылатын Халық ағарту комиссариатының ұйытқы болуымен 1932 жылдын бастап 
Мәскеуде Өзбекстан суретшілерінің жыл сайын өтетін көрмесі ұйымдастырылады. 

1933 жылы Қазақстан Өлкелік комитеті Темірбек Жүргеновті республика Халық ағарту 
комиссары қызметіне шақырды. Ол бұл ұсынысты қабыл ала отырып, республика басшысы 
Левон Мирзоянға үш шарт қойған. Бұл жөнінде жазушы Жайық Бектұров былай деп еске 
алады: «Біріншіден, дейді Темкең, мені байдың баласы деп қазақ жігіттері қудаламайтын 
болсын, екіншіден, жергілікті ұйымдар жұмыста санасу үшін мені Өлкелік партия комитеті 
бюросының құрамына өткізіңдер, үшіншіден, Халық ағарту комиссариатының бюджетіне 
берілген қаржы-қаражат түгелдей өз билігімде болсын. Бүгін не ертең алдымен не қажет, 
соған еркін жұмсау үшін керек», - деп өз талабын алға қояды» [10]. Мұндай талаптар уақыт 
тынысынан туындаған еді. Қазақ даласы Голощекин тұсындағы солақай басшылық, шолақ 
белсенділіктен енді есін жиып жатты. Жаңарған басшылықтың ендігі міндеті – тозығы 
шыққан халықтың еңсесін көтеру, күйзелген шаруашылығын түзеу, жаңа жүйеге деген 
бұрынғы сенімін қалпына келтіру болатын. Сондай-ақ кеткен кемшілік себебін алға жаю да 
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осы міндеттің ішіне кірді. Кеңпейіл қазақ мінезі өзіне жасалған сорақы қаскүнемдікті де 
кешті. Бұқара халық тағы да уәде етілген «жарқын болашаққа» үмітпен қарай бастады.   
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Л.Н. Гумилев Түрік қағанатының сыртқы қарым – қатынасындағы негізгі факторы – 

Ұлы Жібек жолы екендігін айрықша көрсетеді. Ұлы Жібек жолының сыртқы саясаттағы 
маңызын негізінен екі бағытта көрсетуге болады. 

Жібек саудасы. 
Сауда жолының геостратегиялық маңызы. 
Жібек саудасының маңызын Л. Н Гумилев былайша көрсетеді: “ VI –ғасырда жібек 

валюта болды. Византияда алтын, асыл тастармен қатар бағаланды. Жібекке Византияда 
одақтас тапты, жалдамалылар жалдады, құл және кез – келген тауарды сатып  алды.  [ 1 ] 

Жібек маталарын сатып алушы Византия еді. Иран, Византия империясында, әсіресе, 
Сирия мен Египетте жібек матасын шығару жоғары дәрежеде дамыды.   VI ғасырда 
Византияда, Иранда өзіндік шикізат көзі пайда болды. [ 2] 

Сонымен өте қайшылықты геосаяси картина қалыптасты. Бір жағында жібекке зәру 
Византия империясы, саяси ойынға үшінші ойыншы сасанидтік Иран кіріседі. Себебі: 
Византияны осынау аса бағалы матамен жабдықтайтын күре тамыр Солтүстік Иран үстімен 
өтетін, сол себепті де сасанидтер үкіметті керуен саудасын бақылауды бір сәтте өзқолынан 
шығарған емес. Шикі жібектің басым бөлігіән өңдеу үшін өздеріне қалып, ирандықтар өз 
бұйымдарын өздері қойған бағамен батыс елдеріне әрдайым сатып тұруға зор мүмкіндік 
алынады.  

Жібек саудасы енді пайда түсіруші тауар көзінен экономикалық саяси кіріптар қылушы 
құралға айналады. “ Византия имипериясын әлсірету үшін парсылар әлбетте тауар 
айналымын ұлғайтуға емес, Византидан ақшаны саумалап, неғұрлым көп алып, оны саяси 
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және әскери жағынан қалжыратпақ болып, жібектің нарқын қымбатата түсуге тырысады”. 
Мұндай ыңғайсыз жағдайға қалған Византия көнбейді. “Византия бұл қиянатты 

жағдайға төзе алмайды, өйткені жібекке артық ақша төлеу арқылы ол өзінің ата жауы 
Иранды күшейтеді ғой”.  

Византия үшін мәселенің шешуі – Түркі қағанаты еді. Түркі қағанаты өз кезегінде 
эфталиттерге қарсы одақтасы Иранмен эфталиттер мемлекетін талқандағаннан кейін 
геостратегиялық керуен жолдарына байланысты келісе алмай қалады.  

Иранмен қатынасты үзіп алған түркілер енді өте тиімді сатып алушыны Византиядан 
іздейді. 567 жылы Маниах Констонтинопольге жіберілген Түркі қағанның елшілігін 
басқарады.Византия да Иран сияқты соғды жібегіне аса мұқтаж болмағанымен, ол 
парсыларға қарсы бағытталған түркілермен одақтасуға мүдделі болды. (Констонтинопольдің 
дәл осы сыртқы саясатының беталысын соғдылар сауда келісімін жасау үшін керек етті.)  
Констонтинопольдің сыртқы саясатының дәл осы қырын пайдаланып Соғдылықтар сауда 
келісімін бекітуге ұмтылды. Түркі елшілері император сарайында үлкен құрметпен 
қабылданып, Түркілер мен Византия арасында Иранға қарсы әскери келісім шарт бекіді. 
Византия империясының елшісі Земархпен бірге Маниах Түркі қағанының ордасына келді.[ 
3 ] Қағанат Земархты Тянь – Шаньдағы “ Алтын тауға” жақын жердегі өз қонысында 
қабылдады және осы келген саяхатшыға бірден Иранға жорыққа аттанатын түркі әскерлеріне 
жлбасшы болуын ұсынды. Шахтың дипломатиялық жолмен түркі шабуылын тоқтатпақ 
болған талпынысы сәтсіз болып, түркілер Гургандағы бірнееш бай қалаларды жаулап алады. 
Алайда, 568 жылы –ақ түркі әскерлері Соғдыға қайта оралды. Осының артынан естеми соғыс 
қимылдарын Еділге ауыстырып, 571 жылға қарай Солтүстік Кавказды жаулап алды және көп 
ұзамай аландарды бағындырып, Босфорға (Керчь) шықты. Сөйтіп, қаған Византияға баратын 
айналма жолды, Хорезм, Еділ бойы және Кавказ немесен Қырым арқылы өтетін ауыр жолды 
тазартып алды. Византия тарихшысы Минандр 568 – 576 жылдары түркілерге 
Византиялықтар жеті рет елші жібергенін еске салады. Византиямен түркілердің арасында 
жүйелі сауда байланысының болғанын Орта Азиядан көптеп табылған VI  ғасырдағы 
византиялық ақшаларқуаттай түседі. Дегенмен, 575 –576 жылдары түркі – византия ара – 
қатынасы шиеленісе бастайды. Бұл Естеми қаған өлген соң таққа отырған ұлдарының бірі 
Түркенафтың көзі еді. Ол Юстин  II – нің аварлармен жүргізген бейбіт келіссөзі көңіліне 
жақпағандықтан, Византия одақтастық келісімді бұзды деп айыптаап, Киммериялық 
Босфорды жаулап алды және Қырымға баса көктеп кірді (576ж). Бірақ тез арада түбектен 
кетуге мәжбүр болды. Түркілердің Иранға жасаған екінші жорығы 588 –589 жылдарға тура 
келеді. Түркілердің патшасы Шаба бастаған түркі әскерлері Хорасанға лап қойды. Гераттың 
жанында белгілі қолбасшы Бахрам Чобин басқарған Иран әскерлері оларға қарсы тұрды. Ол 
түркі әскерлерін талқандап, “ түркілер патшасын “ атып түсірді. Түркілердің қайта бас 
көтермек болған әректінен түк шықпай, Иранмен бейбіт келісімге келді.Сасанидтерді 
арабтар талқандағанға дейін Орта Азия түркілер мен Иран арасындағы шекара өзермей 
қалды. Содан соң әлденеше жылдар бойы Иран, Хорезм мен Еділ бойы арқылы жібек және 
тауарлар керуені Батысқа қарай бірде қарқынды, бірде  бәсең  дәрежеде жүріп жатты. 

Византия – түрік қарым – қатынасының салқындауына жібек саудасындағы 
бәсекелестікпен бірге авар мәселесі де әсер етеді. 568 жылы шарт бойынша Византия 
аварлармен бітімге келіп, одақ жасаспау туралы міндеттенген болатын, сол себепті де авар 
елшілігін Юстинге бітім жасауға және Паннонияны қаратып алуға рұқсат сұрай келгенде, 
олардың беті бері қайтарылады. Бұған қарамастан, аварлар Паннонияны басып алып, 
византиялықтарды жеңеді, олар сосын 570 жылы бітім жасауға мәжбүр болады. Ал енді 
аварлар Византиямен бітімге келіп, қуатты мемлекет құрған шақта, түркілер бұған алаңдамай 
тұра алмады.  

VI ғасырдың 60 – жылдарының аяғында Түркі қағандығы сол уақыттың ірі 
мемлекеттері Византия ,Сасанид , Иран және Қытаймен саяси және экономикалық 
қатынастардың жүйесіне еніп, Қиыр Шығыстағы Жерорта теңізімен байланыстыратын сауда 
жолдарына бақылыу жасау жолында күрес жүргізеді. Византия елшісі Монғолия емес, 
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Батыстағы қағандар сарайына – Қытай хабарламасы бойынша барлық халықтардың басшысы 
тек Батыс қағанының сарайына барды.Бір сөзбен айтқанда, империядағы дуализм 582 жылы 
олар бөлінуге дейін пайда болды. Батыс Түркілер Шығыстың жоғары  билігін сөз жүзінде 
ғана мойындады. Батыс қаған Византия елшісін қабылдып, онымен одақ туралы еркін 
келісім жасап, Батыс Түркілермен тәуелсіз мемлекет ретінде өзінше қатынас орнатты.Түркі 
қағанаты құрылғанына үш – ақ жыл өткен мерзімде (555 жылы ) қағандықтың  батыс 
аумағында әскери-әкімшілік  басқару жүйесі болды. Тап осындай жүйе қағандықтың Шығыс 
аумағында да пайда болған еді. Бірақ екеуінің арасындағы байланыс нашар болды. 
Батыстағы түркілер өздерінің құрамында Еділдің Азов бойынан, Солтүстік Кавказдағы 
кейінгі Хун тайпаларының біразын біріктіріп, Византия шекараларына дейін барды, Орталық 
Еуропа мемлекеттеріне бірқатар жорықтар жасады.Түркі империясы өзінің 25 жылғы ірі 
жаулап алу жорықтары кезінде Түркі қағандығы Маньчжуриядан Босфор – Киммерияға 
дейін, Енисейдің жоғарғы ағысынан Амударияның жоғарығ ағысына дейін созылып жатты, 
яғни Түркі империясы ірі табыстарға ие болды. Осылайша Түркі қағандығы саяси және  
мәдени мұрасы арқылы Орта Азиямен Оңтүстік Шығыс Еуропаға едеуір әсер еткен алғашқы 
Еуразиялық империяның құрушылары болды. Қағандықтың оңтүстік аймағын Бумын 
қағанның ағасы Естеми билеген кезде түркілер Батыста өздернің әскери қуатының биік 
шыңына жетті. Үздіксіз басып алу жорықтары Түркі қоғамының әлеуметтік жағынан қайта 
құру жолындағы қайшылықтарын бәсеңдетіп қойды, бірақ алғашқы сәтсіздіктер бұл 
жағдайды тез арада өзгертіп жіберді. 
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Өткен тарихты таразыласақ, қазақ халқының өз мемлекеттілігін құру жолындағы саяси 
күресі сан ғасырға созылатын күрделі саяси процесс. Бұл мәселе қазақ халқын құрайтын 
ежелгі ру-тайпалар кезеңінен бастау алып, Қазақ хандығының құрылуы, оның дамуы, саяси-
экономикалық, әлеуметтік және рухани байланыстары халықтың саяси мінез-құлықтың 
қалыптасу ерекшеліктері уақыттың қатаң сынақтарынан өтті. Осы тұста "Қазақ хандығы" деп 
аталатын төл мемлекетіміз саяси-әлеуметтік және мәдени-құндылықтарды негізге ала 
отырып, дәстүрлі қазақ қоғамына тән хандық билік институтын қалыптастырды. 

Хандық биліктің негізгі функцияларына экономикадан тыс қайшылықтарды реттеу, ру-
тайпалар арасындағы келіспеушіліктерді шешу, әскери-саяси және сот қызметтері жатады. 
Жалпы билік феномені саяси қатынастардың негізі ретінде ежелден бері зерттеліп келеді. 
Билік мәселесіне қатысты ауызша, жазбаша көзқарастар мен тұжырымдамалар жетерлік. 
Қазақ хандығының саяси жүйесіне, құрылымына көз жүгіртсек, қазақ елінде атқарушы, сот 
жүргізу сияқты органдар болмаған деп айтуға болады. 

Қазақтарда хандық  билікке қатысты  бірнеше міндеттері болды. Олардың негізгілеріне 
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тоқтала кетсек:  
- біріншіден,халықты сыртқы шапқыншылықтардан қорғау;  
- екіншіден, ел мен жердің тұтастығын сақтау; 
-үшіншіден, экономикадан тыс қатынаста үйлесімдік сақтау; 
- төртіншіден,   ру,жүз арасында туындаған мәселелерді шешу; 
- бесіншіден саяси, әскери және соттық қызмет  болды. Айта кететін жай хандық 

биліктің ең маңыздысы  міндеттерінің бірі ұйымдастырылған қарулы күштің халықты және 
ұлаң-ғайыр территорияны қорғау.  

Көшпелі ортада көрші мемлкеттерімен соғыс жағдайында қазақ хандарының билігі  
қарапайым халыққа деген ықпалы күшейсе, бейбіт уақытта төмендеген. Сондай-ақ 
А.И.Тевкелев и П.И.Рычков  жасаған тұжырымдамаларына сәйкес қазақтар өздерінің ханы 
мен қожайындарына бұқаралық жұмыстарды атқаруда бағынбайды. Тек өздерін қорғауда 
немесе олжаға жету мақсатындағы  ұйымдастырылған жорықтар кезінде бағынады. Көне 
түркі заманынан басталып, Алтын Ордаға ұласқан, одан Қазақ Ордасына жалғасқан ұлы 
тарихымызда мәнді қоғами және саяси үлгілер мол. Соның бірі - қазақ қоғамында хандық 
билік орнының маңызы. Жер жүзі халықтарының бұрын-соңғы тарихына қарасақ, ордалы 
жұрттың барлығы дерлік ел билігі әкеден балаға көшетін дәстүрді берік ұстанған. Мұндай 
дәстүр әулет біржола жойылған жағдайда бұзылған. Әдетте патша, шах немесе халифа дүние 
салған соң, оның үлкен ұлы билікті өз қолына алған. Кейбір жағдайда тақ мұрагеріне бесікте 
жатқан нәрестені де сайлаған мысалдар тарих сахнасында көп кездеседі. Мұндай әмір 
жүргізіуге жоқ әміршілердің тұсында көп жағдайда ханым-ана немесе жақын ірі әулет 
өкілдері билік еткен. Әрине, билік етудің бұл формасы халықты күйзеліске ұшыратып 
отырды. 

«Қазақ хандығы» деп аталатын ортағасырлық мемлекетімізде билік алмасу 
формасының өз ерекшелігі болды. Алғашқы қазақ хандарының заманынан бері қарай хандық 
биліктің мирасқоры сақталып келген, бірақ тікелей әкеден балаға мұралану тәртібі қатаң 
сақталмаған. Мәселен, хандықтың негізін салушы Керей қайтыс болғаннан кейін оның 
шөбере інісі Жәнібек, Жәнібектен кейін Керей ханның баласы Бұрындық, Бұрындықтан соң 
Жәнібектің баласы Қасым хан болған. (1,236-б).Осылай жалғаса береді. 1740 жылы Орта 
жүздің беделді батыры Нияз Орынбор Губернаторы В.И.Урусовсқа сөз арасында былай 
деген:" хандық билік әрдайым  мирасқорлық жолымен, кейде жақын туыстық белгі бойынша 
беріліп отырды. Бірақ бұл тек хандықты басқаруға икемсіз болған жағдайда жақынын емес, 
тек лайықтысын отырғызған". (2,155) Қазақ хандығында бұдан кейін хандық биліктің 
мұрагерлік жолмен көшу салты сирек кездеседі. Мұрагерлік мейлінше демократиялық 
жолмен шешілген. Мирасқорлық дәстүрінің негізіне меритократия негізге алған. Жалпы 
тілмен айтқанда дәстүрлі қазақ қоғамында хан тумасымен емес, болмысымен билікке жеткен. 
Бұл көп жағдайда жаңа сайланған ханның халықтың сүйіспеншілігі мен рахымына ие 
болуына бір септігін тигізді. Осындай пікірді XVIII ғасырдың танымал неміс ғалымы 
И.Георгиде қуаттайды. И.Георгидің пайымдауынша: «Қазақтар хандарының ырқына қатты 
көрінбегенмен ерекше қасиетті тұлға ретінде құрмет тұтады». 

Ортағасырлық дерек көздерінде ханның кейбір тұлғары шексіз билікке ие болғандығы 
айтылады. Кейде олар әулеттің басқа мүшесімен билігін бөлісіп отырды. Өз билігінің 
қандайй дәрежеде болуы ең алдымен ханның жеке қасиеттеріне байланысты еді. Дерек 
көздерінде билеушілер екі топқа бөлінеді: біріншілері – үлгілі, атақ даңқымен елеулі 
болғандар. Мысалы, Қасым хан, Есім хан, Тәуке хан және т.б. ал екіншілері – жұрт ішінде ел 
басқаруға қабілетсіз деп танылған билеушілер. Мысал келтіре кетсек, Темір Мәлік хан, Әзиз 
хан, Тахир хан, Болат хандардың беделі төмен болған деседі...  Тағы бір айта кететін жәйт, 
Қазақ Хандығында әлеуметтік мәртебені саралауда хандардың генеалогиялық шығу тегі 
орынды болды.  Сондықтан хандық билік тізгінің иемденуде саяси басымдылыққа Шыңғыс 
тұқымынан шыққан ұрпақтары қожалық етті. Олар шексіз билік иесі болды десекте болады. 
Нақ осы тұста генеалогиялық  шығу тегіне сәйкес қазақ хандары әлеуметтік топтар арасында 
ерекше артықшылыққа ие болды. 
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Қазақ қоғамындағы аға хан институтына қазақ жүздері арасындағы бірлікті нығайту, 
тұтас қазақ жұртына қатысты мәселелерді реттеп отыру міндеті жүктелді. Қайсыбір 
деректерде Қазақ хандығының Тәуке ханнан кейінгі билеушісі Қайып Мұхамбет болған 
(3,18-б.). 1718 жылдың көктемінде Әбілқайыр ханның «Қайып ханның тапсырмасымен 
соғысуға дайын екендігі» (4,160-б.) жөніндегі мәлімдемесі де Қайыптың бас хан 
болғандығын растайды. Кейін бұл дәрежеге Әбілқайыр, Абылай қол жеткізеді. Осындай 
орын алған тарихи жағдайларға байланысты хандық билікте біршама өзгерістерге ұшырады. 
Қазақстанның саяси жүйесіндегі түрлі билік түрлерінің арасында қатаң тікелей тәуелділіктің 
орын алмағандығы жөніндегі пайымдаулар жетерлік. Қысқаша айтқанда, Қазақ хандығының 
мемлекеттілік болмысының пісіп-жетілмегендігі отырықшы-егіншілікті мемлекеттерге тән 
биліктік жүйе негізінде қарастырудан туындайды. 

Бір тұтас Қазақ Ордасының тарихында Керей ханнан Абылай ханға дейін шамамен 
жиырма хан өтіпті. Солардың барлығы да халықтың қалауы бойынша хан болды. Қазақ 
Ордасының соңғы ханы да Кенесары да ежелгі сақталған дәстүр бойынша хандық билікке 
қол жеткізді. Қоғамдық санада хан билігі мемлекеттіліктің, қоғамды ұйымдастыру ісіндегі 
тарихи сабақтастықтың символы, қауіпсіздік пен игіліктің нышаны ретінде қабылданды. Бұл 
- сонау Түрік қағанаты заманынан бері келе жатқан хан мен халық тұтастығының бір көрінісі 
болатын. Ежелгі түрік қағанаты заманынан, V ғасырдан жеткен нақты деректерге қарағанда, 
қағанаттың төртінші әмірі Мұған қаған тақ билігі ағадан ініге, одан соң ағаның баласынан 
інінің баласына көшетін дәстүрді заң жүзінде негіздепті (5, 15-16 бб.) 

Ғасырлар бойы сақталып келе жатқан «Ханға қарсылық, құдайға қарсылық», «Хан 
баласы көпір болса, басып өтпе» дейтін ұғымдар хан тұқымының ерекше әлеуметтік құқығы 
ғана емес, хандық биліктің қасиеттілігін ел санасына алатын маңызын көздейді. Бұдан хан 
билігі идеологиялық тұрғыда негізделіп, қоғам санасынан берік орын алады. Сондай-ақ, 
дәстүрлі қазақ қоғамының басқару жүйесіне тән «Дала демократиясы» (6)принциптерінің 
шынайы іске асуының дәлелі ретінде «хан талау» сияқты әдет-ғұрыпы кең мағынада тарих 
сахнасында етек жайды. «Хан талау» салты – таққа мінген хан ғана емес, ел билеген кез 
келген әміршінің адамшылықтан аттамауының кепілі болды. «Хан талау» аяқ астынан, 
оқыстан жасалмаған, әуелі әміршінің, бек пен төренің оған қылықтары, мұнын қазақ 
қоғамының жөн-жорылғысымен сыйыспайтынын жағдайда жасалды. « Хан талау » қазақ 
қоғамында өте сирек болса да, ерекше жағдайларда ғана әділеттілікті, теңдікті, халықтың ар-
намысын бұзылған құқығын қалпына келтіру тұрғысында қолданылды. Мысалы, хан өзіне 
көрсетілген халықтың сенімін ақтамай, ел басқаруда дарындық көрсетпей, әділетсіздікке жол 
беріп, озбырлыққа, зорлық-зомбылыққа барған жағдайда барлық мүлкін өзінің халқына 
тарату тиіс болған. Сонымен, «хан талау» салты аяқ астынан, стихиялық түрде жүргізілген 
жоқ, ең алдымен билеуші ханға оның теріс іс-әрекеті жөнінде алдына ала бетіне басыла 
дәлелдеу мақсатында жүргізілген шаралардың бірі. Тарихымызға жүгінсек, мұндай жағдай 
хан талау XVIII аяғында Жобалай руын билеген төре тұқымы- Керейдің басынан өткен еді. 
(5,24 б.) Атап айту керек, «Хан талау» - жанға емес, малға қатысты рәсім. Жан – сауға, бірақ 
талауға түскен төре бар биліктен айрылады, енді қайда барса да, абырой таппайды, 
қарауындағы халқымен санаспаған әміршінің оңбайтынын әйгілеген тірі өлік кебінде жүре 
береді. Бұл аяусыз, бірақ жора ел ішіндегі екінші мәртебелі әміршілерге қатысты болса 
керек. Бірақ халыққа жақпаса, ханды  да қатер үйірлеген. Бұл орайда ханды талақ ету рәсімі 
іске қосылған. Мәселен, 1530 жыл шамасында бүкіл қазақ қоғамы ымырасыз қаталдығымен 
жұрттың титығана жеткен, парықсыз билігі, дарынсыз қолбасылығымен ұлысты ауыр халге 
түсірген Тайыр ханнан жеріп шығады. Төңірегіндегі халқы түгел көшіп кеткен. Тайыр 
айдалада қалады, ақыры қазақтармен бір Орда құрамындағы қырғызға барып паналайды. 
Әйтсе де бұл – біздің тарихымыздағы кездесетін мысалдың бірең-сараңы. 

Қазақ Ордасының хандары өздерін көкке көтерген, ауыр міндет арқалатып, сенім 
білдірген халқына қаяусыз қызмет етті. Қажыр – қайратын аямады, жаннан кешті, қанын 
төкті, туған елінің мерейінен бөтен мұраты болған жоқ. Мұның басты сыры – қазақ 
әміршілерінің іріктеу жолымен, сайлау негізінде хан көтерілуіне байланысты. «Қырық 
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кісінің ақылы бар» деп, халық таңдап сайлаған хан өз жұртының алдыңдағы жауапкершілігін 
сезінумен қатар, қылдан тайса, сол жұрт алдыңда есеп беретінін де басқалардан жақсы 
білетін. 

Қазақ халқы бұлыңғыр заман, тайғақ кешулердің бәрінен аман – есен өтіп, бүгінгі күнге 
жетті. Бұл – қазақ қоғамының өміршеңдігінің нәтижесі. Орталық Азиядағы Алтын Ордадан 
соңғы ең байтақ ұлыс Қазақ Ордасының өткен тарихының асыл қазыналарының қастерлеп 
сақтау және одан әрі өрістету арқасында біздің ұлы халқымыз өзінің берік мемлекеттік 
жүйесін қалыптастырғанын көреміз. Соның өзекті бір саласы дәстүрлі қазақ қоғамында 
хандық билік институтының қалыптасуы, жоғалғанымызды түгендеп, барымызды баптап, 
көгімізге көтерер мүмкіндекте Егемен ел атанып, хандық биліктің маңызын жас ұрпаққа 
ұғындарып жеткізу. Қазақ хандығының 550 жыл мерей тойының қарсаңында Қазақ 
хандығының құрылуы, хандары,  және оның ішінде хандық билік институтының ерекшелігі 
сияқты мәселердің қарастырылып жатуы үлкен жетістік.Дей келе, хандық билік 
институтының дәстүрлі қазақ қоғамында алар орны мен маңызы ерекшеліктерін терең 
зерттеу ісін жалғастыру біз, зерттеушілердің жаңа ұрпағының алдында тұрған үлкен 
міндеттердің бірі деп ойлаймыз. 
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Қазақстанда геомеханика ғылымының негізін салушы, мектебін құрушы, жазушы. 

Алғашқы қадамын қатардағы тау-кен инженері –геологтан бастаған ол ғылым жолында 
айтулы із қалдырған ғалым ретінде даралана білді. Негізгі ғылыми бағыты геомеханиканың 
құрылымы – кристалдық заңдылықтарды  зерттеуге арналған. Ол геометрия, оптика, 
механика, химия,  геохимия, кристалдық химия,  география, геология, технология тәрізді  
пәндердің сабақтастығын анықтау кезінде біртұтас геомеханика заңдылығын ашып, 
қағидасын тұжырымдады. Сөйтіп, өз алдына дербес ғылым саласының ортақ өзегін іздеу 
барысында Эйлер  теориясын  жаңғыртатын жаңалық жасады. Ол тау-кен 
өндірісінде геомеханика заңдарын іс жүзінде қолдана отырып, бір-біріне қарама-қарсы екі 
мәселені шешуді мақсат етті: 

1. тау жыныстарының кернеулі-деформациялық күйінің теориялық негізін 
анықтау; 

2. тау-кен жұмыстары кезінде күрделі кен қазбаларының, жер бетінің 
орнықтылығын және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын жасау. 

Осы мәселелерді біріктіре шешу — тау жыныстарының жер қойнауындағы жай-күйін, 
құрылымдық ерекшеліктерін және беріктілік қасиеттерін зерттеуге негізделген. Жер 
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астындағы кеннің геологиялық құрылымын анықтау үшін алғаш рет жер қойнауының 
геометриясы әдісін қолдана отырып, Ақбастау — Құсмұрын кен өрісін ашқан. Машани 
геология, тау-кен ісі, маркшейдерия  ғылымдарының ұлттық тілде дамуына ерекше көңіл 
бөліп, қазақ тілінде оқулықтар мен сөздіктер шығарды. Жаратылыстану ғылымдарындағы 
ұлттық құндылықтарды сабақтастыра отырып, гуманитарлық мазмұн-сипатта дамытуда көп 
іс атқарды. Ақжан Машани үш көркем шығарма жазды. Бірі – жастарды ғылымға баулитын 
ғылыми-фантастикалық романы «Жерастына саяхат», екіншісі – ұлы ғұламаның азаматтық 
бейнесін сомдаған «Әл-Фараби» тарихи деректі романы, үшінші – қазақтың дүниетанымына 
арнаған «Табу» романы. Осылай қазақ әдебиетінің ғылыми-көпшілік, фантастикалық 
жанрларына да үлес қосты. Оның “Жер астына саяхат” атты кітабы көптеген оқырмандардың 
геолог, тау-кен мамандықтарына деген қызығушылығын оятты. Әрі жазушы, әрі табиғат 
сырын терең түсінетін философ-ғалым ретінде ол көп еңбектерін ғылыми-көпшілік 
кітапханасына арнап жазды. Оның “Жер құпиялары”, “Жерде тіршілік қалай пайда болды?”, 
“Жер сілкінісі”, “Жер қойнауына саяхат”, “Таулар қалай түзілген”, т.б. кітаптары қызық 
хикаядай оқылады, табиғат құпиялары мен сыры жайлы оқырмандарға көп мәлімет береді[1].  

Солардың бірі ұлы бабамыз Шығыстың ұлы ойшылы Әбу-насыр әл-Фарабидің ғылыми 
мұрасын зерттеудің негізін салып, халқына қайта оралтқан бірегей тұлға. А. Машановтың 
ғылыми-шығармашылық бір мұраты “Екінші ұстаздың” орнында қалған қыруар баға жетпес 
мұрасын зерттеу, саралау, қалың оқырманға қаймағын бұзбай жеткізу болды. Осы саладағы 
баға жетпес, ерлікке пара-пар келетін, еңбегі – ұлы бабамыз Әл-Фарабидің қазақ 
топырағында туып қана қоймай, қаны түркі екендігін дәлелдеудегі, оның еңбектерімен 
ұрпағын сусындату және насихаттаудағы теңдессіз қызметі[2]. Ақанның арқасында Әл-
Фараби сынды ұлы ғұламаның рухы, есімі өз Отаны қазақтың қара топырағына қайта 
оралды. Бұл жолда жер жүзі елдерінің кітапханаларында шашырап жатқан Әл-Фараби 
еңбектерін жинап, 1969 жылы бабамыздың Дамаск қаласынан бейітін тапқан да Машани еді. 
Ұлы бабамыз Әл-Фарабидің мәңгі мекені – Баб ас-Сағир зираты басындағы көңіл-күйін, ішкі 
сезімін біздерге жырдай қылып айтып өткен.  

Машанидің 300-ден астам ғылыми мақалалар, 10 монография, 5 оқулық және 8 ғылыми 
көпшілік кітаптар жазып, артына өшпес мұра қалдырған ғалым. Осы еңбектері арқылы 
ғалымның кемеңгерлік қырлары жарқырай көрініп, есімі елге мәшһүр болды. Әл-Фарабидің 
ұлылығын тек ғалымдығымен ғана емес, көп қырлы ғұлама, ерен өнершіл, әрі ақындығымен 
ұштастыра зерттеген Ақжан: «…Бұл кісіден бұрын да, кейін де даналар болған. Бірақ 
олардың ішінде дәл әл-Фарабидей геометрия, музыка, астрономия сияқты үш салаға бірдей 
ұлы үлес қосқан, аса ірі жаңалық ашқан ғалымдарды табу қиын. Платон, Аристотель, 
Птоломей музыканы жөнді меңгере алмағандығын өздері жазып кеткен» деп тұжырымдап 
кеткен. 1978 жылы Әл-Фарабидің 1100 жылдық мерейтойына арналған халықаралық 
конференция өткізуге көшбасшы болған Ақжан Машани әлем оқымыстыларын өзіне тәнті 
етті. Ақжан Жақсыбекұлы Абай дүниетанымын, ғылымның бастауы орта ғасырлық, араб, 
шығыс елдерінде жатқандығын, оның көш бастаушысы ұлы бабамыз Әл-Фараби 
болғандығын, сөйтіп екі дананың арасын жалғастырар ғылымның даңғыл жолын баяндаған, 
сонау мың жылдан астам уақыт өткен Әл-Фарабиден кейін, оған ой өрісі жақын, парасаты 
кең, ойшыл Абай екенін дәлелдеген.  Машани барлық ғылымдардың басын біріктіруші – 
ислам дініне, мұсылманшылыққа, ислам философиясына ден қойған ойшыл ғалым. Ол 
ғылым мен ислам діні байланысының сырын ашқан, “екеуін бірінен-бірін айыруға 
болмайтынын”дәлелдеп кеткен. Сөйтіп Ақжан Машани әл-Фараби мұрасын зерттеуде 
теңдесі жоқ мұра қалдырды және әл-Фараби қағидаларының бүгінгі ғылымдағы көріністері 
мен казақтың дүниетанымдық пайымдауларын зерделеуде фарабитану методологиясының 
ғылыми – ислами негізінің концепциясын жасады[3].  

А. Машани тек қана Фараби келбетін төңіректеп қалмайды. Сонымен қоса, қабат асыл 
тастарды жіктеп, саралау, әр алуан “сиқырлы” сандардың құпиясын ашу, адамның мәдени 
қадамының әліппесі мен санның қарым-қатынасын ажырату, жыл қайыру аңыздарын 
баяндау, Нысан абыз хақындағы әфсаналар мен әлемнің жеті ғажабын сипаттау тағы да 
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қыруар құпияларды ақиқат публицистік сарынмен өрнектейді. Астрономиялық аңыздар, 
олардың ертегілермен кіндіктес екендігінің фантастикалық дәйектерін А.Машанидің 
“Ғажайып от ошағында” деген ғылыми-публицистік кітабы. А.Машани көркемсөз әлемінде 
бір кітаптан екіншісіне “ауысарда” алдыңғысынан бөлек, басқаша пішін, стиль, композиция 
қарастыруды әдетке айналдырған екен. Оның ендігі бір дәлелі – “Табу”. Шығарманы 
“ғылыми-фантастикалық трактат” мәртебесінде қарастырған дұрысырақ. Себебі, туындыда 
әдеби-көркемдік мотивтерден гөрі ғылыми жорамалдар, гипотезалар жалпы шығармадағы 
басқа компоненттерден басым жатыр. Оның үстіне “Табуды” әдебиетімізде мүлде бой 
көрсетпеген “фантастикалық трактат” саласының беташары есебінде қабылдай аламыз[4].   

Ғалымның көзі тірісінде жарық көрген соңғы дүниесі “Ай арысы” – Ғылым 
жаңалықтары” кітабы. Мұнда, негізінде, коммунистік атеизм қаншама жылдар бұғау салып 
келген алхимия, астрология секілді ғылым салалары жөніндегі оңды көзқарастар қайта 
жаңғырылды. “Әл-Фараби алхимия негізін бүкіл ғаламның жаратылуымен, оның әрі қарай 
дамуымен байланысты өте кең мағынада қараған. Ал бұл ғылым тар ішті, өзімшіл, күншіл, 
надан адамдардың қолына түссе, олар оны сол адам ниетіне бейімдеп алады. Қысқасын 
айтқанда, Әл-Фараби шындық іздеген ғалымдар үшін алхимия ғаламның сырын шешетін, 
сол арқылы ғаламның Жаратушы Иесін тану, соның жолымен жүру үшін, алхимия – өзін-өзі 
мадақтау құралы”, – деп жазған[5]. Осы алхимия – біздің ғылым үшін тың тақырып. “Әл-
Фараби, Кеплер, Галилей және Ислам”, “Әл-Фарабидің Нұрнамасы” тәріздес жарияланған 
қыруар мақалалары да ғылыми публицистиканың негізгі миссиясын айқындай түсері хақ.  

Қазақ тарихы осындай ғұламалары арқылы өзінің санасын, рухын қайта сезінгендей. 
Замандастарының көбі тек рұқсат етілген тақырыптармен шектеліп ғылыми лауазым үшін 
ғылымда жүрсе Ақжан Машани өз ісін санау Ахмет Байтұрсынов – ұлттың еңсесін, сана-
сезімін оятатын, рухын асқақтататын рухани азықты жаңғыртуды басты ғылыми мақсат етіп 
алғандай. 

А.Ж.Машани КСРО-дағы геомеханика ғылымының негізін салушылардың бірі болып 
есептеледі. Дана халқымыздың «Жақсы адам – қазына», «Жақсыдан шарапат, жаманнан 
кесапат» - деген нақыл сөздерінің мағынасы терең. Осы нақыл сөздер А.Машани сынды 
біртуар ұлы тұлғаларға айтылған. А.Машанидің барлық мол ғылыми мұрасын саралар 
болсақ, ол кісінің өте бір бай, мағыналы өмір кешкенін байқаймыз. А.Машани өскелең 
ұрпаққа өшпес мұра қалдырды. Оның есімі халық жадында мәңгі сақталады.  
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Ғылыми жетекшісі – т.ғ.д. Д.Ә.Махат 

 
Жаңа дәуірге өту барысында адамзат баласы үлкен ғылыми-техникалық жетістіктерге 

қол жеткізді. Алайда, мемлекеттің дамуы ғылыми жаңалықтарды ашумен ғана шектелмейді. 
Кемелденген қоғам ең алдымен адам қамын ойлаумен ерекшеленуі тиіс. Осы орайда 
атқарылатын істердің ең маңыздысы - өсіп келе жатқан ұрпақ, жас жеткіншектер, яғни 
балаларды тәрбиелеу, олардың жағдайының дұрыс болуы, құқықтарының сақталуы болып 
табылады. Ел тұтқасына ие болар азаматтарға өнегелі тәрбие беру – бүгінгі күн тәртібіндегі 
маңызды мәселе. Олардың бойында отансүйгіштік, білімділік, адамгершілік қасиетін ұнамды 
мінезін рухани, имандылық құндылықтар арқылы бойына сіңіре білу керек. Себебі, бұл 
болашақтың қамы. Дегенмен, кез келген дамыған қоғамның болашағы саналатын 
балалардың тағдыр тәлкегіне түсуі өкінішті. Олардың қазіргі таңдағы гүлденген заманда 
«көше бұзақысына» айналуы қиын жағдай. Себебі, балалардың күн сайын көшеде жүріп, 
әртүрлі зорлық-зомбылықтың құрбаны болуының қаупі бар. Халықтың материалдық 
жағдайының қиындауы, ішімдікке салыну, нашақорлық, қоғамның маргиналдануы адамдар 
арасында ең алдымен отбасыларға ауыртпалық әкеледі. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балалардың саны 90-жылдардың ортасында 80 мыңды құрады. Ал, оның тек 15% ғана ата-
анасы бар, қалғандары «әлеуметтік жетімдер», яғни тағдыр тәлкегіне түскен ата-аналардың 
балалары. 

Дәстүрлі қазақ қоғамында ұрпақ тәрбиесіне ата-бабадан ғасырлар бойы сақталған салт-
дәстүрді сіңіре отырып, олардың құқықтарын сақтау және тәрбие беруді жан-жақты 
қарастырды. Қазақ халқының ұлт болып қалыптасуының белгісі отбасын құруы болып 
табылады Оның өзіндік тәртібі, ережесі, соған сәйкес қалыптасқан дәстүрі сақталған. Отбасы 
– бұл бала тәрбиесіндегі ең басты рөл атқаратын әлеуметтік орта [1]. Қазақ халқының тарихы 
дәстүрге өте бай. Отбасы үшін ежелден тән қасиетті балажандық, балаларды 
еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, үлкенді құрметтеу, туысқандық кең байланыс, көршілермен 
және ұлты басқа халықтармен достық, ізгілік қатынастар осының бәрі қазақ халқының 
тұрмыс қалпына байланысты болған. Қазақ қыз-келіншектері мен ер азаматтарының 
бойында өзге халық өкілдерінің бойынан көрінетін дара қазақы болмысы жарқырай көрініп, 
жүрекке жылы әсер еткен. Әсемдік пен әдептілік үйлесімдік тапқан. Мәселен, ата-ана 
құқықтары қыз беріп, қыз алу, құда түсіп, құдалы болу, қазақ некесінің ерекшеліктері, қалың 
мал мәселесі, бата бұзу, ажырасу, бала асырау, әмеңгерлік, мирас пен мұра т.б. ежелгі отбасы 
дәстүрлері мен соған қатысты қағида ерекшеліктері жайында мағлұматтардан қазақ 
халқының отбасына ерекше мән бергенін, шаңырақ шайқалып, босағаныңбос болмауына 
назар салғанын көреміз.Заңдық тұрғыдан айтар болсақ: «Отбасы – некеден, туыстықтан, бала 
асырап алудан немесе балаларды тәрбиеге алудың өзге де нысандарынан туындайтын 
мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге байланысты және отбасы 
қатынастарын нығайту мен дамытуға жәрдемдесуге тиісті адамдар тобы» [2]. 

Қазақ халқының рухани өмірінде ислам мәдениетінің үлкен әсері бар екендігі белгілі. 
Исламдағы отбасы мен бала құқығының сақталуы шариғаттың жалпы ұстанымы қасиетті 
Құран Кәрімде көрсетілген. Төрткүл дүние тарапынан қарастырсақ та, бала құқығын сақтау, 
оның отбасында дүниеге келуінен басталады. Үйленіп, үй болу әр адамның басына түсетін 
жағдай. Әркім өмірде өз сыңарын тауып, шаңырақ көтеріп, сәби сүйгісі келетіні анық. Ислам 
діні бұл ретте үйленуге тыйым салмайды. Керісінше, екі жұптың бір бүтін болуын қалайды. 
Құран Кәрімде үйленудің әртүрлі пайдасы бар екендігін, жұбайлар арасында сүйіспеншілік 
орнап, бір-біріне сүйеніш болатынын айтады. Үлкендерге жастарды үйлендіруді бұйырады. 
Бұл бұйрық міндеттілік емес, тек рұқсат ретінде қабылдануы тиіс. Отбасын құру, бала сүю 
адамның Алла берген еншісі.  

Жекелеген белгілеріне сәйкес мұсылман отбасының өзіндік ерекшеліктері бар. Ол ең 
алдымен, мұсылман отбасының некелесу арқылы құрылуында. Некесіз жұп отбасы болып 
есептелмейді, сондықтан тек некемен құрылған отбасы ғана қабыл алынады. Себебі, неке 



4771 

арқылы жат қылықтар тыйылып, дүниеге таза ұрпақ келеді. Екіншіден, мұсылман отбасы 
Аллаға деген берік сеніммен, Ислам шартында өмір сүреді. Мұсылман жанұясы мүшелерін 
өзара туыстық сезім және Аллаға деген сенім байланыстырады. Олар қандай да болмасын 
қиындыққа төзіп, сабырлық сақтайды. Отағасы өз жанұясы мүшелерінің иманды–ибалы 
болып тәрбиеленуін қадағалайды. Үшіншіден, мұсылман отбасы мүшелері арасындағы 
қарым-қатынас сүйіспеншілік пен бауырмалдыққа негізделеді. Ата-ана балаларын кішкентай 
кездерінде қалай мәпелеп бақса, олар да қолдан келгенше жақсылық жасауы керек. Сондай-
ақ, отбасын құрған ерлі-зайыпты мұсылманның арасында сүйіспеншілік, ілтипат болуы тиіс. 
Ер адам өз жұбайына жақсы ықыласын, мейірімін төгеді. Ері өз әйеліне қолғабыс етіп, оны 
күші жетпеген іске жұмсамағаны жөн. Төртіншіден, мұсылман отбасы мәдениетті. 
Мұсылмандар рухани тұрғыдан даму жолында білім алып, өз балаларын да оқытады. Білім 
алуды ешқашан тоқтатуға болмайды. Осылайша мұсылман отбасы білімді, мәдениетті 
жанұяға айналады. Бесіншіден, мұсылман отбасының туған-туыстарымен қарым-қатынасы 
берік, оған қатты мән бергендіктен, араларын бекем ұстайды. Исламда Алла Тағала 
туыстарымен жақсы қатынаста болуды ақылдылыққа жатқызады. Мұсылман отбасы 
көршілерімен жақсы тұрады. 

Ислам діні ең алдымен баланың тегіне, ұлтына немесе нәсіліне қарамастан өмір сүруге 
және денсаулығын сақтауға деген құқықпен қамтамасыз етеді. Баланың негізгі мүдделерін 
сақтай отырып, отбасы, яғни ата-анасы балаға махаббат пен қауіпсіздікті, қамқорлықты 
қамтамасыз ететін негізгі орта болып табылады. Ата-ана баланың табиғи және моральдық 
қажеттіліктерін өтеп отыруы қажет. Ата-ананың міндетіне балаларды сүйіспеншілікпен 
тәрбиелеуді, оларға махаббат нұрын жаудыруды жатқызады. Себебі мейірімділікпен өскен 
бала ғана болашақта мейірімді болады. Мейірімділік жүректі жібітіп, оның жұмсақтығын 
жоғалтпауын қамтамасыз етсе, қатыгездік пен салқындық керісінше жүректі қатайтады.  

Бала ең алдымен ата-ана тарапынан өздеріне үлгі боларлық көркем тәрбие алуға 
құқылы. «Отан отбасыдан басталады» деген даналықты еске алсақ, Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Әкенің бала алдындағы міндеті – жақсы ат қою және жақсы тәрбие беру» дегеніне мән 
берсек, ата-анаға балаларын тәрбиелеуге қатысты үлкен жауапкершілік жүктеліп отырғанын 
аңғарамыз. Демек, бұл жауапкершіліктің мәні баланың Алла тағала тарапынан сеніп 
тапсырылған аманат ретінде танылуына мүмкіндік береді. Ислам діні бала құқықтарын 
сақтауды басты мәселе ретінде санайды. Олардың қатарында маңыздысы да осы – баланың 
отбасында дұрыс тәрбие алуға құқығы болып табылады. Белгілі жазушы Мағжан Жұмабаев 
балаға тәрбие беру жайлы: «...жер жүзіндегі басқа жан иелерімен салыстарғанда, адам 
баласы туғанда өте әлсіз, зағып, осал болып туады. Малдың төлі туа сала аяқтанады. 
Тауықтың балапаны жұмыртқадан жарылысымен жүгіріп кетеді. Ал адам баласы туғанда 
іңгалаған айғайы мол бір кесек ет. Ақыл-есі жоқ. Денесі тым әлсіз. Өсуі, ұлғайуы сараң, тым 
шабан... Мінекей, адам баласы осылай өте әлсіз боп туып, аса сараң өскендігінен, оның 
денесіне, жанына азық беріп, өсуіне көмек көрсетпей, яғни оны тәрбие қылмай болмайды»,- 
деп жазады [3].  

Отбасы шағын мемлекет, әрбір шағын мемлекеттің асыл мұраты, ең басты міндеті – 
бала өсіріп, оған оған өнегелі, жақсы тәрбие беру. Бала – ата-ананың Алладан берілген 
өмірдегі ең үлкен сыйы және аманаты. Осы аманаты үшін ата-ана Алла алдында жауап 
береді. Бала арқылы жанұяға қуаныш пен береке кіреді, ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-
қатынас нығаяды.Бала тәрбиесiнде отбасының орны ерекше. Оны қоғамдық тәрбиенiң 
қандай саласы болса да алмастыра алмайды. Отбасының негiзi баланы өмiргекелтiру ғана 
емес, оған мәдени - әлеуметтiк ортаның құндылығын қабылдату, ұрпақтың, ата-бабалардың, 
ұлылардың ақыл-кеңес тәжiрибесiн бойына сiңiру, қоршаған орта, адамзатқа, өз қоғамына 
пайдалы етiп тәрбиелеу. Үлкен ұрпақтың тәжiрибесi, өмiрдегiбеделi, ақыл-кеңестерi, ата-
ананың өз борышын мүлтiксiз орындауы, бiр-бiрiнқұрметтеуi – үлкен тәрбие мектебi. Бала 
дүниеге келген күннен бастап ата-ананың ықпалында болып, өмiрге бағыт берушi тәрбие 
мектебiнен нәр алады.  

«Қатты тәртiп көрсе бала күнiнде, 
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Өнерiмен қуантады түбiнде. 
Бала ненiбiлсе жастан, ұядан– 
Өле-өлгенше соны таныр қиядан. 
Өнер - бiлiм берем десең басынан, 
Бер оқуға балаларды жасынан, 
Ата - анадан өсiп ұрпақ тараған, 
 
Жақсы-жаман болса, бала – соларда», деп, ХI ғасырда Жүсiп Баласағұн айтқандай, ата-

аналар балаларының жеке ерекшелiктерiн жас күннен танып, соған қарай бағыт - бағдар, 
тәрбие берудiң маңызы ерекше. Ата-ана балаларына жақсы тәрбие беруде қоғам алдында 
жауапты. Сыйластық, түсiнiстiк, үлкен жауапкершiлiксезiмдерi бар отбасы – бақытты 
отбасы. Бақытты отбасында ғана ата-ана және олардың балаларының өзара қатынасы 
мазмұнды, берiлген тәрбие сiңiмдi және негiздi болады. 

Ата-ана бала тәрбиесiне ерекше мән беруi қажет. Отбасындағы ерлер мен әйелдердің 
жауапкершілігі бірдей болғанымен, әйел табиғаты ер адамдардан бөлек қарастырылады. Ол – 
ана отбасының ұйтқысы, үйдің ажары болуын көбірек ойлап, соған жаратылысынан 
бейімделуге тиіс жан. Қоғамдық дамуда әрбір жанұяда тәрбиеге ең алдымен, шаңырақ иесі – 
отағасы жауапты болса, әйел-ана босағаның алтын тірегі, отбасының айрандай ұйып отыруы 
да әйел затының қолында болып есептеледі. Ана – бала тәрбиесiндегi ерекше тұлға. Абай 
қазақ әйелiнiң, ананың отбасындағы орнын ерекше жырлайды. Жалпы, «адам бойындағы 
барлық қасиеттер ананың ақ сүтiнен жаралған» деген ғұламалық ойды тарата келе, ол 
қасиеттердiңмiндеттi түрде тәрбиеленуiқажеттiгi туралы айтады. Абай жетiншi қара сөзiнде 
былай дейдi: «Жас бала анадан туғанда екiтүрлiмiнезбен туады. Бiреуi iшсем, жесем, 
ұйықтасам деп туса, бiреуi–бiлсем екен демектiк. Не көрсе соған талпынып, жалтұр-жұлтыр 
еткен болса, соған қызығып, аузына салып, дәмiн татып, тамағына, бетiне басып қарап, 
сырнай, керней болса дауысына ұмтылып, онан ер жетiңкiрегенде ит үрсе, мал шуласа да, 
бiреу күлсе де, бiреу жыласа да тұра жүгiрiп, «ол немене», «ол неге үйтедi», «бұл неге 
бүйтедi» деп, көзi көрген, құлағы естiгеннiңбәрiн сұрап, тыныштық көрмейдi. Мұның 
бәрiөмiрге жаңа келген нәрестенiң жан құрамы, «бiлсем екен, көрсем екен, үйренсем екен» 
дегенi[4]. Сондықтан да, балалардың ең басты құқығы дұрыс тәрбие алу жолындағы жанына 
ең жақын тәрбиешісі әйел адам болуы да бекер емес. Балаларды жақсылап тәрбиелеу үшін 
әйел кісінің өзі де тәрбиелі, білімді, мейірімді, төзімді болуы тиіс. Ұлы грек философы 
Платонның «Ұлтыңды сақтаймын десең – қызыңды тәрбиеле, рухыңды сақтаймын десең – 
ұлыңды тәрбиеле!» деген қанатты сөзінің астары да осыдан ашылғандай. Ата-анасы өз 
балаларына дұрыс тәрбие, білім беріп, туғанда жақсы ат қойса Алланың ризалығына 
бөленеді, ал бала тәрбиесіне көңіл бөлмеген әке-шеше жан азабына душар болады. Өкінішке 
орай, ата-анасының аялы алақанының жылуын көрмей, тағдырдың тауқыметін тартып, теріс 
жолға түсіп жүрген жетім балалар санының күн санап артып келеді. Солардың қатарына ата-
анасынан дұрыс тәрбие алмаған балалар да жатады. Өйткені олар түбінде қоғамға жат істерге 
бой алдырады, сол себептен де бала тәрбиесіне тиісті көңіл аудармай, немқұрайлы қарау 
адамның өзіне, балаларына, тіпті қоғамға да зиянын тигізеді. Ата-анасымен жылы қатынаста 
болып, дұрыс тәрбие алған балалар көпшіл, ақжарқын, мейірімді, өзгелерге қамқорлық 
жасауға ұмтылатын болып өседі.  

Қоғамдық өмірдің сиқын бұзушылар көбінесе әлеуметтік өмірден тыс қалған, томаға-
тұйық, комплексті адамдар екені белгілі. Жетімдер дегеніміз әке-шешесінен айырылған, ата-
анасыз өсуге мәжбүр болған қоғам мүшелері. Кішкентайынан жетім қалған балалардың 
жақсы тәрбие, білім алуы олардың құқықтарының көзделуі барлық қоғам үшін аса маңызды. 
Далада қалған балаларға қамқорлық көрсетуді өкімет өз мойына алады. Яғни, оқыту, 
үйлендіру мемлекеттің ісі. Ата-анасынан, туған-туыстарынан айрылған баланы өз 
қамқорлығына алып, тәрбиелеу, білім беру – қайырымды іс. Көшедегі баланы алып, бағып-
қағу сауапты іс. Ал, егер оған қамқор шықпаса, бұған бүкіл қоғам айыпты болады.  

Исламда бала асырап алу құпталмайды. Оның негізгі себебі – табиғи тәртіп пен 



4773 

шындықты бұрмалаушылық деп әділ қарастырады. Бұл бала өзінің «туған» еместігін білген 
кездегі басына түсетін қайғысын болдырмаудың бір жолы. Асырап алған балаға туған 
баланың құқығы берілмейді. Ал, егер ондай жағдай бола қалса, асырап алушы шындықты 
жасырмай, жетімдердің мүлкін, дүниесін өзінікінен бөлек ұстап, одан өзіне пайда көздемеуі 
керек.  

Ал, дәстүрлі қазақ қоғамындағы бала асырап алу мәселесі «Қазақстан» ұлттық 
энциклопедиясында: «қазақ халқында бала асырап алу актісіне жете мән берілген. Көбінесе, 
ұрпақтар жалғастығы үзіліп қалмасын деген ниетпен перзент сүюге қабілетсіз, не ұлы жоқ 
отбасына ет жақын, сүйек шатыс туыстары бала беріп, қамқорлық жасаған. Бұл актіні кейін 
құпия ұстауға міндеттенген. Жалпы, қазақ ұғымында «асырау», «асыранды» деген сөздер 
итке, малға қатысты айтылып кемсітушілік астары болғандықтан да, әдетте отбасы, ағайын-
туыс арасындағы құпия сыр ретінде сақталатын осы құқықтық – адамгершілік іс-әрекетті 
«бауырына басу», «баланы көйлекшең туу» деп астарлай жеткізген» делінген [5]. Тарихқа 
көз жүгіртер болсақ, Кеңес билігі орнағанға дейінгі уақытта дәстүрлі қазақ қоғамында 
«жетім бала» деген түсінік болмады. Себебі, қазақ қоғамында ұстанған құқықтық 
ережелерге, салт-дәстүрлерге сәйкес ері қайтыс болған әйелді әмеңгерлікпен қайын ағасы 
немесе қайын інісіне күйеуге берген. Мұндағы басты ұстанып отырған қағида жетім-жесірге 
қамқорлық немесе жетім баланы өз руынан шетке шығармау болып отыр. Ұрпақ жалғастығы 
деген ұғым да осы. 

Қазақ халқында бала асырап алудың негізгі себебі, адамның тіршілікте жиған-терген 
дүние – мүлкіне мұрагер ету, сонымен бірге тұқымы жойылып кетуден қорқып, көбінесе 
әкенің атын жалғастыратын шаңырақ иесі ету көзделген. Бала асырап алудың екінші бір 
себебі, өзінен туған бала жалғыз болса, ер жеткен соң ол жалғызсырамас үшін, оның інісі не, 
қарындасы болсын деп ағайын-туғанның да баласын асырап алу сақталуда. Кей жағдайда 
бөтен елдердегі таныстары, жақын туыстары дүниеден өткен жағдайда оның баласы 
жетімсіремеу үшін де баласын асырап алу дәстүрі сақталған. Бала асырап алу барысында 
орындалатын басты ғұрып – мал сойып, той жасап, ер балаға асық жілік, қыз балаға тоқпан 
жілік ұстатқан. Жұрт алдында балаға жілік ұстату ғұрпы екі жақтың да бала алу, бала беру 
ісіне ризалығын білдірудің куәлігі іспетті болған. бөтен рудан алынған бала жетім болса да, 
барлық жоралғылар жасалып, заңды ұрпақ есебіне енеді де, өгей әкенің туыстарының, тіпті 
жеті атаға толмаған ағайындарының қыздарына үйленуге тыйым салынған. Асырап алынған 
бала ержеткен соң кеткісі келсе,оған ешкім де қарсылық білдіре алмаған. Балаларға 
ержеткенше қамқорлық жасау – асырап алған әке-шешесінің міндеті. Жалпы қазақ халқының 
бауырмалдығы, балаға деген қамқорлығы ерекше. Оған ел басына түскен екінші 
дүниежүзілік соғыс кезінде ата-анасыз қалған өзге ұлт балаларын асырап алуы куә. Н.К. 
Крупскаяның «балаға деген қамқорлықты славяндар шығыс халықтарынан үйренуге болады» 
деген сөзі де текке айтылмағаны айқын көрінеді [6].  

Дәстүрлі қазақ қоғамы бала мүддесін, оның құқығын, қамқорлық көрсетуді жоғары 
қояды. Сол себептен де ата-ана балаға махаббатын, көңілін және қауіпсіз өмірді сыйлауға 
міндетті. Бала тәрбиесінде олар балаға үлгі бола алуы тиіс. Ерекше айта кететін жағдай, 
Ислам діні қыз бен ұл баланы алаламай, ата-ана тарапынан қамқорлық көруде тең құқыққа 
иелендірген. Олардың тамақ, киім, денсаулықтарына күтім, білімі үшін ең алдымен ата-
аналары жауапты. Баланың толық өскеніне дейін оны қамтамасыз ету әкеге міндеттелсе, 
қамқорлық көрсету шешесіне жүктелген. Баланың адамгершілік қасиеті, көп ретте 
отбасындағы өзара қарым-қатынастың қалай қалыптасқанынан, ата-ананың өз баласына 
деген көзқарасына, сүйіспеншілігіне байланысты болып келеді. Бала мінезіне шамалы 
болсын теріс пиғыл келтіретін адамдар арасында өмір сүрсе, кейін ол қоғам үшін үлкен 
мәселеге айналады, ал бала бойындағы адалдық пен адамгершілік сіңген ортада өссе, уақыт 
өте ол ізгілікті жемістерін береді.  

Дүниенің алма кезектігіне орай, құқық бар жерде міндет бар. Исламда адам құқығы мен 
міндеттерін Алла белгілейді және оны өзгертуге адам күші жетпейді. Ер жеткен бала өзінің 
ата-анасы алдында міндеттері бар. Оны орындау ендігі ретте әрбір баланың парызы болып 
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саналады. Ислам жүйесінде адам құқығы баладан басталады және ол өсиеттік нұсқау түрінде 
ғана емес, керісінше, шариғатта заңды түрде бекітілген балаға берілген құқық жүйесіндегі 
толық кепілдік болып табылады.  

Адамның отбасы шаңырағы астында өткізген балалық шағы, өмірінің соңына дейін жол 
көрсетер жарық тәрізді. Бұл қоғаның құрылымында да байқалады. әлеуметтанушы 
ғалымдардың айтуынша, отбасы мүшелері балалық шақ пен жастық шақтарында жақсы 
немесе жаман, яғни қалай жетіліп отырса, қоғам да соған түрленеді. Осы жағдайда ертеңгі 
қоғамды құрайтын балаларымызды, жастарымызды мықты мінезді, сенімі бар, тәрбиелі, дені 
сау және рухани күші жоғары болып жетілуінің әдістерін табу қажеттілігі бар.  

Әрбір ұлттың қай кезде болмасын алдында тұратын ұлы мұраты - өз ісін, өнегесін, 
өмірін жалғастыратын ұрпақ тәрбиелеу. Сан ғасырлар бойы сақталып келе жатқан діни 
ережелерді, салт-дәстүрлерді, жаңа әлемдік талаптарға сәйкес заң жобаларын ұстанған қазақ 
халқының алдыңғы қатарлы өзекті мәселелердің бірі – балалар панасыздығы болуы өкінішті 
жағдай. Кез келген мемлекетте ұрпақ жалғастығының сақталуы оның тәрбиелі болуымен 
ұштасады.  

Болашақ қоғам иелерін жан-жақты жетілген ақыл-парасаты мол, мәдени – ғылыми 
өресі зор азамат етіп тәрбиелеу ең алдымен ата-ананың содан кейін қоғамның борышы. 
Жетімдердің жағдайын жақсарту, оларға тәрбие беру, дінін, ділін таныту, мінез-құлқын 
түзету, өнеркәсіп үйрету, ең елеулі, қасиетті діни, сонымен қатар адамгершілік борышымыз. 
Қоғамдық тұрғыдан қарастырсақ, жетім, панасыз қалған балалар қамқорлыққа лайық 
жандардың алдыңғы қатары. Себебі олар, ерекше қамқорлыққа, тәрбиеге мұқтаж. Екіншіден, 
панасыз балалар дұрыс бағылмай, тәрбие көрмесе қоғамға зиянды ұрпақтың өсуі сонда 
болады. Ұрпақ тәрбиесінде өткен тарих құндылықтары мен имандылық тәрбиесін ұштастыра 
отырып, келешек ұрпақты ізгілік пен парасаттылыққа баулу қажет. Ұрпақ тәрбиесі олардың 
құқықтарын аяққа баспай, жоғары дәрежеде бағалауды жөн көреді. Ұрпақ жалғастығының 
сақталуы оның тәрбиелі болуымен ұштасады.  
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Қазақ халқының тарихы мен мәдениетінде өзіндік із қалдырған, ХІХ ғасырдың екінші 

жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде өмір сүрген, ұлы Абай мектебінің дәстүрін 
жалғастырушы, өзінен кейінгі ұрпаққа сарқылмас мол мәдени мұра қалдырған Шәкәрім 
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Құдайбердиев белгілі гуманист ақын, ойшыл тарихшы-шежіреші ағартушы, ғұлама болды. 
Оқып біліп, айтып көріп жүрген ақын – жазушылардың ешқайсысына ұқсамайтын Шәкәрім 
шығармаларының бір шеті Алтай өңірі, бір шеті Қытай еліне де жақсы таныс. Әр 
шығарманың өзіндік қалыптасу дәстүрі, тарихи терең тағылымы бар. XIX ғасырдың 2 
жартысында қазақ халқының тарихы мен әдебиетін, мәдениетін қалыптастыру жолында 
елеулі еңбек еткен, Шоқан, Ыбырай, Абайлармен тұстас, замандас болған, сол кезеңнің 
аумалы - төкпелі дәуірінің куәсі Шәкәрім Құдайбердіұлының өз заманындағы адамға, 
қоғамға, өзін қоршаған ортаға әлеуметтік жағдайларға байланысты туындаған көзқарасты,ой-
түйіні бағыты болуы шартты еді. Сондықтан да Шәкәрім XIX ғасырдың аяғы XX ғасыр 
басындағы қазақ өміріндегі оқиғаларға құбылыстарға қызу үнін қосты. Оның ішінде жаңа 
заман жастарын оқу - білімге өнерге шақыру лебі бар. Осы оқу білім, өнер жолында бір 
адамнан үлгі алып үйренейік, соған жүгінейік деген ой айтады. «Жастардың рухани азық 
алып, жан сарайы тазартуда үлгі болар адам біреу ғана ол - Абай» - дейді жастайынан өз пір 
тұтып үлгі алған Абай бойындағы адамгершілік пен мейірім, адалдық пен ар, ұят тәрізді 
ұғымдарды философиялық терең толғауларда Абай өсиеті арқылы беруді мақсат тұтады. 

Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық,  
Арам айла, зорлықсыз мал табалық. 

Өшпес өмір, таусылмас амал берелік,  
Бір білімді данышпан жан табалық. 

1877 жылы жазылған бұл өлеңнің меңзегені жастар болашағы. Оқу-білімсіз ел ертеңі 
жоқ екенін айтып түсіндіруге айтып тырысады. Өзі жүріп өткен өмір өткелдерінде, тағдыр 
алқасында Шәкәрім ұстанған бағыты. Таңдаған жолы өздігінен іздену, оқу, білім, үйрену 
ұлылардан үлгі алу.  Сондықтан да ол білімділікті дәріптеген, ұлағатты ойлар айтып, 
өздігінен білім алу, оқу, іздену жолдарын ұсынған, соны дамытуға күш салған. Білім алудың 
ең оңтайлы кезеңі жастық шақ екендігіне де назар аударады. Абайша толғап, Абайша 
өкінеді. Өз өкінішін өсиет етіп қалдырады. Ол арнайы білім беру, оқыту ісіне арласып, 
белгілі бір еңбектер жазбағанымен, осы салада терең ой толғап, болашақ ұрпақты қайткенде 
білімді салауатты санала етіп тәрбиелейміз, - деген мәселелер төңірегінде сөз қозғап, өзіндік 
көзқарас туындырып жол нұсқайды. Жастардың өздігінен ізденіп оқу жолындағы мақсат -
міндетін айқындауға өзінің Меккеге сапарын үлгі қылады. 

Сезіндім біразын байқай, 
Кітап, ғылым, ой алмаққа. 

Маған жол болды сол жаққа, 
Жұмылдым Мекке бармаққа. 

 
Шәкәрімнің бүкіл шығармашылығының өң бойына желі болып табылған ой-толғаныс, 

парасат-пайымы, ұстанған бағыт бағдары - Шығыс пен Батыстың озық ойлы даналарының 
үлгі өнегесі - тәлім тағлымы. Өздігінен оқып, бірнеше тілді жетік білген ғұламаның 
кейінгілерге берері, айтпақ ақылы, қалдырған мұрасы да осы жан-жақты білімді меңгеру 
жолы. Ақынның жүріп өткен жолы, өмір кезеңі оның шығармашылығының тарихылылығын 
айқындайды. Сондықтан да Шәкәрім өлеңдерінде жеке адамның өсу кезеңдерінен бастап, ол 
өмір сүрген орта, қоғам өмірінің өзгерістері, тарихи саяси болмысы белгілі бір 
замандылықпен суреттеледі. Шәкәрім өзі өмір сүрген, қазақ еліне ерекше тарихи өзгерістер 
енгізген. Халқымыздың санасын жаңғыртып, түрлі жаңалық, өзгерістер әкелген. Шәкәрім 
ұстанған дәстүр мен жаңашылдық Батыс пен Шығыстың әдеби мұраларынан бастау алып, 
Абайға ұласқан жалғастық оны өзіндік көзқарасын қалыптастырғанын, ол дәстүрлерді 
қабылдағанын көрсетеді. Ақынның қоғам өміріндегі өзгерісті асқан парасаттылықпен 
меңгеруге себеп: оның қазақ зиялыларымен орыс интеллегенциясымен жақын таныс, 
пікірлес болғандығына олармен бірге қоғамдық маңызы бар істермен араласуында. Маңызды 
істерге араласа жүріп халқына түзу жол, бағыт-бағдар сілтеп отырды. 
Адам табиғатының диалектикалық күрделі де, қат-қабат қайшылықты құрамын жасауда, 
сонымен қоса, қазақ қоғамының шындығын көрсетуде Шәкәрім өз тұрғысынан келді. Ол 
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өлең өрнегі және философия сонымен қоса адамның ішкі психологизімін бірлестіре отыра, 
қазақ тарихына жаңаша мазмұн мен түр әкелді. Адамның «Ішкі әлемнің» күрделілігін, 
құндылығын ішкі сапа мәселелерін алға қойды. Адам мінезіндегі сан түрлі қайшылықтарды 
жеңуде, оған сыртқы ортаның әсерін, онымен қарым-қатынаста бола тұра, адамның «ішкі 
әлемнің» өзінің-өзі игеруі керек деген идеяны ұсынды. Шәкәрімнің адам жайындағы түсінігі 
және оны көркемдеп суреттеу тәсілдері қазақ тарихы мен философиясына маңызды 
өзгерістер әкелді.  

Жалпы адам тануда, «Құдайтануда», «Ішкі әлем» жөнінде айтқан ойлары тек қана 
әдебиет пен философияның ғана сыбағасына тиетін үлес қана емес. Сонымен қоса ұлттық 
санаға, ұлттың дамуына әсер ететін дәрежедегі идеялар еді. Шәкәрім күн тәртібіне адам 
сапасын арттырудың, оған қандай мінез- құлықтың әсері және қандай адами құндылықтарды 
дамыту керек деген мәселелерді қойды. Шәкәрім сыртқы ортаның әлеуметтік жағдайдың 
адамға ықпалын әсерін анық байқай отыра, сол ортаны, қоғамды, әлеуметтік өмірді өзгерту 
жағдайына, адамның рухани толыққанды қалыптасқан әсерінің күштілігін мойындайды. 
Адамның іштей дамуын, ішкі жан дүниесінің өзгеруі, психологиясын, дүниетанымын 
өзгерту, дұрыстыққа бұруы адамның өз қолында. 

Шәкәрім шығармашылығының бір иірімі, Жаратушы мен адам, махаббат адамшылық, 
адами қасиеттер мен құндылықтар, адамның жекелік дамуының көрінісі деген ойларда 
жатыр. Шәкәрім оптимизмі де ұлт болашағына қатысты. Оның болашаққа деген үміті зор, 
ұлттың дамуын, өз ұлтының озық дәстүрлерімен ерекшеліктерін сақтай отыра, оның 
дамуының қайталанбас көздерін, бағыттарын табуды мақсат тұтты. Ұлттың өткен тарихына 
сүйене отырып, жаңашылдығы басым жан-жақты ізденістер мен дүниетаным дамытуда 
көркемдік тәсілдерді кеңінен пайдаланды. Өлең сөздерінің байлығы, сұлулығы қазақ тілінің 
бай сөздік қорына айналып отырды.  

Жалпы алғанда, Шәкәрім шығармаларының басым көпшілігі – поэзиялық шығармалар. 
Сөз өнерінің осы байырғы түрі – поэзияда, ең алдымен, адам өмірінің қат-қабат қыры мен 
сыры, қуат берер қуанышы мен қартайтар қайғысы, алға тартар арманы мен жетелер үміті, 
сәулелі серпін туғызар мұрат-мақсаттары – баршасы көркем бояулармен, сан-қилы ою-
өрнегімен көрініс табатыны хақ.Шәкәрім шығармаларының мазмұны бай, түрі мол. 
Поэзясында азаматтық лирикасы да, философиялық лирикасы да, махаббат лирикасы да, 
табиғат лирикасы да бар, ода, сонет, тарихи баллада, халық өлеңдері түріне жазылған 
шығармалар да кездеседі. Ақын өзінің шығармаларында дүниенің барлық көріністерін, адам 
өміріндегі мың алуан құбылыстарды бүкіл болмысымен, барлық жүйке-сезімімен қабылдай 
білген. Ол жердің сырын, желдің үнін, құстың әнін, адамның арман-қиялымен, мұңымен 
бірдей түсінді. Ақын мұраларына үңілсек, Шәкәрімнің ақындық жаңашылдығы тыңнан 
қосқан өлең-өлшем өрнектерінен, өлеңдеріне шығарған әндерінен, үздік композиторлық 
дарынынан да анық танылатындығын көре аламыз. Осы жағынан қарасақ, Шәкәрім қазақ 
әдебиетінде ғана емес, дүниежүзілік әдебиетте де өзінің орны бар, шоқтығы биік тұлға деп 
айта аламыз. 
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 Қазақ халқының ұлт болып қалыптасуы – сан ғасырлық табанды күрестің жемісі. Ата-

бабаларымыз заманына қарай саясат жүргізіп, ұрпағының жарқын болашағы үшін жан аямай 
күресті. Халқымыз талай зар заманның соқпақтарынан өтіп, осы бейбіт күнге де жетті. 
Бабаларымыздан қалған осы кең байтақ, ұлан-ғайыр қасиетті мекеніміз Қазақстанымызды 
көркейген, гүлденген өркениетті еліміздегі бейбітшілік пен татулықты сақтап, нығайту бізге 
міндет. 

Биыл еліміз Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлауға кірісіп те кетті. Осы шараны 
өткізу, еліміздің тарихына маңыз беру арқылы жас мемлекетіміздің іргесін бекіте түсеміз. 
Елбасы Н.Назарбаев Ұлытау төріндегі сұхбатында «Тарихын білмеген ұлттың болашағы да 
бұлыңғыр» деген сөздері көп нәрсені аңғартса керек.  

 Қазақ халқы кеше ғана пайда болған жас халық емес. Біздің тарихи тамырымыз 
тереңде жатыр. Әлемдік өркениет тарихында зор үлесіміз бар екенін, өркениет көшін 
бастаған мәдениетіміз, тасқа қашалған әдебиетімізден көре аламыз.    

Еліміздің, елдігіміздің қалыптасып дамуына ерекше үлес қосқан ұлы тұлғаларымызды 
осы мереке қарсаңында ғана емес, әрдайым есте тұтып дәріптеп, ұлықтауымыз аса қажет. 
Өйткені, олардың ерліктері, өрліктері келешек ұрпаққа үлкен үлгі болып оларды 
ұлтжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелейді. Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту 
арқылы халқымызды, оның ішінде өскелең ұрпақты Отанын сүюге тәрбиелеп, өз тарихын 
танып білуге, өткен тарихты оқи отырып ата-бабаларының ерен ерліктерімен мақтаныш 
сезіміне бөленулеріне жол ашады. Бұл үшін тәрбиелік маңызы зор көптеген шаралар 
ұйымдастырылса игі болар еді.  

Қазақ хандығы туралы зерттеу еңбектері аса көп емес. Болған күнде де бір-бірін 
қайталай берген еңбектерді көптеп кездестіруге болады. Кеңестік кезең тұсында тарихымыз 
тұмшаланып, көптеген шындықтардың беті ашылмай келгені де шындық. Болашақта қазақ 
тарихына қатысты еңбектер құнды мәліметтерді қамтиды деп ойлаймын. «Мәдени мұра» 
бағдарламасы, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған іс-шаралар осы олқылықтардың 
орнын толтырары сөзсіз. Қазақ хандығы туралы көптеген құнды мәліметтер Мұхаммед 
Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашиди» еңбегінде орын алған. ХV ғасырдың екінші 
жартысында Орта Азияның ұлан-ғайыр даласын мекендеген көшпелі ру, тайпа, ұлыстардың 
басын біріктіріп құрылған Қазақ хандығының шаруашылық дамуы, өндіріс күштерінің өсуі, 
әлеуметтік жағдайы сияқты хандықтың басты белгілері қалыптасты [1].    

Біздің арғы бабамыз байырғы ғұндардың көсемі Мөдеден бастап қазіргі таңға дейінгі 
екі мың жылдан астам уақытта небір ұлы тұлғалар абыздар мен жыраулар, ғалымдар мен 
өнер иелері, хандар мен билер, көсемдер мен батырлар мынау кең байтақ даламызда өмір 
сүріп елдігімізді қорғады.  

XV ғасыр қазақ халқының тарихындағы белесті кезең болды. XV ғасырдың екінші 
жартысында Еуразия даласында қазақ мемлекеті дүниеге келді. Қазақ хандығын құрайтын ру 
тайпалар «өзбек ұлысынан» Керей мен Жәнібек сұлтандар бастап бөлініп, Батыс Жетісу 
өңіріне көшіп барып құрылды. Жас жағынан үлкен Керейді қазақтың ханы етіп көтереді. 
Қазақ хандығы құрамында 200-ден аса ру тайпалар болды [2, 121].  

Қазақ мемлекетінің тұңғыш тарихшысы Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих - и 
Рашиди» еңбегінде қазақ хандығының құрылған уақыты 1465-1466 жылдар деп көрсетілген. 
Қазақ  халқының ұлттық ұраны - Алаш болды.  

Керей хан немере інісі Жәнібек ханмен біріге отырып жас мемлекеттің іргесін қалап, 
үлкен еңбек сіңірді. Керейден соң қазақ тарихындағы айрықша тұлғалардың бірі саналатын 
Жәнібек хан жеті жыл елді басқарды. Оны қадірлеп елі «әз Жәнібек» деп атады. Ол 
мемлекеттің құрылымы мен заң жүйесін қалыптастырды. 
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Керей мен Жәнібектен кейін елді Керейдің ұлы Бұрындық басқарады. Ең бір мазасыз 
кезеңде билік құрған Бұрындық іскер де батыл басшы болды. Бұрындық хан тақта 30 жылдан 
астам уақыт отырды.  

Керей, Жәнібек және Бұрындақ хандар басқарған тұста Қазақ хандығы өзінің аумағын 
кеңейтіп, Дешті Қыпшақты қайтарып, мемлекет «Қазақ» атымен аталды. 

Бұрындық хан биліктен кеткен соң хан тағына Қасым сұлтан отырды. Қазақтың ұлы 
хандарының бірі, кемеңгер басшы, дана тұлға Жәнібекұлы Қасым ханның (1445-1518) қазақ 
тарихында алатын орны ерекше. Қазақ хандарының ішінде атағы дүркіреген, ерлігімен, 
ақылымен ерекшеленіп дараланған тұлғалысы Қасым хан болды.  

Қасым хан Керейдің ұлы Бұрындық ханның тұсында атты әскерді басқарады. Ол қан 
майдандағы ерлігімен, ақыл, парасатымен, сыртқы саясатта қиыннан жол табар 
саясаткерлігімен, орақ ауыз шешендігімен ел көзіне ерте түседі. Соған қарамастан, жеке 
билікке ұмтылмай Бұрындық ханға қалтықсыз бағынады. Тарихшы Мұхаммед Қайдар 
Дулати «Ол (Қасым) әкесінің үлгісі бойынша барлық жағдайда Бұрындыққа бағынды, соған 
тәуелді болды» деп жазады. Ел басқаруға қабілетсіз Бұрындық хандығын тастап, 
Самарқандтағы қызына кеткеннен кейін барып, Қасым 1511 жылдан бастап ресми түрде 
билікті қолға алады. 

Қасым ханның тұсында, яғни билік құрған 1511-1518 жылдар арасында  қазақ хандығы 
өзінің дәуірлеу биігіне көтеріледі. Хандықтың экономикалық және саяси жағдайы жан-жақты 
нығая түсті. Қасым хан әскери күштерді нығайтты, өз билігіндегі жерлерді кеңейтті. Қасым 
ханның ел басқарудағы кемеңгерлігіне, халықтың қамын ойлар даналығына риза болған, 
көрші елдермен арадағы тоқтаусыз қақтығыстардан әбден мезі болған ру, тайпа көсемдері 
оның қарамағына еніп жатты. Қасым хан билік құрған кезде қазақ халқы өзінің осы күнгі 
мекен тұрағының негізгі аймақтарын біріктірді. Қасым хан бұрынғы Дешті Қыпшақ жерінде, 
яғни кең байтақ қазақ далалық кеңістігінде өз үстемдігін нығайтты [3, 118]. Хандықтың 
шекарасына батыста Жайық өзеніне дейінгі жер, оңтүстік-батыста Сырдың оң бойындағы 
бірсыпыра қалалар қосылды, солтүстікте Қасым ханның қол астындағы қазақтардың жайлау 
қоныстары Ұлытаудан асты. Оңтүстік-шығыста оған Жетісудың көп бөлігі (Шу, Талас, 
Қаратал, Іле өлкелері) қарады [4, 142].  Қасым хан Мәскеу мемлекетімен терезесі тең 
дәрежеде дипломатиялық қатынас орнатып, орыстың сол кездегі ұлы князі Василий ІІІ - 
іншімен (1505-1533 жж.) байланыста болып дербес халық ретінде батыс Еуропаға танылды.  

Керей хан мен Жәнібек хан тарихта Қазақ хандығының іргесін қалап, шаңырағын 
көтеруімен ерекшеленсе, Шыңғыс ханның ұрпағы, хандық әулеттің тікелей жалғасы, 
Жәнібек ханның ортаншы баласы Қасым хан сол хандықты нығайтып, халқының санын 
көбейтіп, жерін кеңейтіп, даңқын алысқа жаюымен, «Қасым ханның қасқа жолы» деген 
атпен халық жадында сақталған қазақтың тұңғыш конституциялық құжатының негізін 
жасауымен әйгілі болған ұлы хан [5, 80-81]. Аталған заң қазақ арсында бұрыннан 
қалаптасқан әдет-ғұрып ережелері негізінде жазылды. Қасым хан хандық билікті нығайтып, 
қоғам өмірін реттейтін заңдардың қатаң сақталуына ерекше мән берді. Ол хандықтың барлық 
саласын қамтитын, қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлеріне негізделген жаңа 
заңдар жинағын еңгізді [6, 78]. Бұл заң мұсылман елдерінде жаппай қолданып жүрген ислам 
дінінің шариғат заңынан өзгешелеу, халқымыздың көшпелі өміріне үйлесімді заң болды. 
Сондықтан да осы заң Қасым ханның атымен байланыстырылып «Қасым ханның қасқа 
жолы» деп аталды. «Қасым ханның қасқа жолының» қазақ феодалдық қоғамын нығайтуда 
үлкен маңызы болды [7, 274]. 

Академик Талас Омарбековтің «Заманы аумалы-төкпелі болса да, Қасым хан Қазақ 
мемлекетін құқықтық және саяси-әлеуметтік тұрғыдан нығайтуға барынша күш салды. Осы 
бағыттағы оның реформалары «Қасым ханның қасқа жолы» деген атпен белгілі. Бұл заңдар 
топтамасы «Құдай жалғыз, хан жалғыз» деген басқару ұстанымын басшылыққа алды. Яғни 
Қасым ханның мақсаты – билік бір орталыққа, бір адамның қолына шоғырланатын 
мемлекеттік басқаруды өмірге енгізу болды» [8] деген сөздерінен Қасым ханның елінің, 
жерінің басын біріктіруді басты мақсат қойғандығын көре аламыз. 
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Қасым хан тұсында Қазақ хандығының нығайып күшейе түсуі мемлекеттің беделін 
арттырып, сыртқы саясатта айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. «Қазақтың жерлерін 
жинақтаушы» деген атқа ие болған Қасым хан  Бабыр, Мұхаммед Хайдар Дулатидің 
пікірлерінше жаужүректілігімен әрі соңынан басқаларды ерте алатын қабілетімен, 
қолбасшылық дарынымен, даралығымен ерекшеленген. 

Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, қазақтың тұңғыш саяси партиясының 
ұйымдастырушы, Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханұлының «Қасым хан бүкіл 
қазақ халқын біріктіру арқылы үлкен әскери күшке ие болды. Қарауындағы халықтың 
бақытына орай, ол өзінің бейбітшілік сүйгіш саясатымен халықтың махаббатына бөленді. 
Осы бейбітшілік сүйгіштігімен Қасым хан халықтар арасында ерекше әйгілі болды» деген 
сөздерінен Қасым ханның даралығын, даналығын көруге болады. 

Қорыта айтқанда, XV ғасырдың екінші жартысы мен XVI ғасырдың бірінші 
жартысында Қазақ хандығының қалыптасу кезеңінде билік құрған  ұлы тұлғаларды, тұлғалар 
арқылы мемлекеттілікті сіңіру өте маңызды. Осы жолда көркемдік деңгейі жоғары деректі 
және көркем фильмдер түсірілсе игі болар еді. Ел тарихындағы әйгілі тұлғалардың өмір-
тіршілігі, арман-аңсары келер ұрпағы үшін ғибрат болары сөзсіз. Алдыңғы буын 
тұлғалардың өнегелі істері кейінгі буын арқылы жалғасын тауып жатса ұрпағының жан 
жүрегіне мақтаныш сезімі ұялап, ұлттың мәдени-рухани жағынан алға жылжуына себепкер 
болады. 

Елбасы Н.Назарбаевтың Ұлытауда берген сұхбатында: «Біз кеше ғана пайда болған 
халық емеспіз. Біздің елдігіміз, қазақ жұртының арғы түбі ғұндардан басталады. Ғұндардан 
кейін көк түркілерге жалғасады. Одан кейін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп, хандық дәуірге 
ұласып, кейін біртіндеп Тәуелсіздікке келіп тіреледі. Осындай үлкен тарихымыз бар. 
Жастарымыз мұны білуі керек» деп айтқан сөздері тарихымыздың тамырының тереңде 
жатқанын білдіреді. Сол тарихты өскелең ұрпақтың бойына сіңіру аса қажет. Халқымыздың 
тарихында өшпестей із қалдырған, ұлы тұлғалардың есімі халықтың санасына өшпестей 
болып сіңіп, ұрпағының алдында абыройы асқақтап биіктей түсуде. Ұлы тұлғалардың қазақ 
хандығын күшейтудегі, қазақ мемлекеттігін нығайтудағы сіңірген еңбектері, өнегелі 
жолдары қазақ тарихында ойып орын алатындығы сөзсіз.  
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Великая Отечественная война принесла огромные потрясения человечеству, пострадало 

большое количество людей разных полов и возрастов. Каждый из них исполнял свой долг, 
сражаясь, солдаты защищали Родину и своих родных, рабочие и крестьяне не покладая рук 
трудились на заводах и полях, так они поддерживали и помогали друг друга. 

Нелегко пришлось не только взрослым, но и детям, им пришлось разделить со своими 
«взрослыми» близкими все тяжести военных лет. Они впервые осознали себя в военное 
время, впервые столкнулись с тяжелыми лишениями и трагическими потерями. Война была 
для всех неожиданностью, и поэтому первые дни отразились в памяти «детей войны» 
особенно отчетливо. В своих воспоминаниях ветеран войны Геннадий Лунев, которому на 
начало войны исполнилось всего семь лет, пишет: «Как сейчас помню, 22 июня 1941 года 
мы, подростки, со взрослыми парнями купались и загорали на пляже, на перешейке. Во 
второй половине дня прибежал взволнованный Виктор Артамонов, сын начальника товарной 
конторы. Он сообщил страшную весть, что началась война. Естественно, его тревога 
передалась и нам, подросткам»[1, с 182]. Так были встречены первые дни войны.По всей 
стране проходили митинги, и уже в первую неделю войны вся страна провожала на фронт 
первых добровольцев. Теперь, когда на рынке труда почти не осталось работников-мужчин, 
спрос на женский и детский труд поднялся во много раз. Дети устраивались на заводы и 
фабрики, помогали в сельском хозяйстве, или просто занимались домашними делами, пока 
их мамы были заняты работой [2, с.11].  

Роль школы в жизни детей в военный период возросла в связи со снижением роли 
семьи. Школа была посредником между государством и учениками. Ученики разных лет 
участвовали в социалистических соревнованиях, в работе на полях и заводах. По 
Акмолинской области в 1942 году в сельскохозяйственных работах принимало участие 
26056 учащихся, 1732 учителя [3]. Пионеры и школьники занимались сбором пищевых и 
лекарственных растений, металлолома и многими другими видами общественно-полезной 
работы. [4, с. 63] 

Война коренным образом изменила условия обучения и воспитания детей. Школы 
встретились в своей работе с многими трудностями военного времени, все вопросы обучения 
детей осложнились. Сократилось количество школьных и внешкольных учреждений, 
ухудшилась их материальная база. В первый же месяц занятий многие учащиеся перестали 
посещать школу. Крайне тяжёлое положение сложилось у школ и по причине нехватки 
помещений, так как  часть школьных помещений была отдана под госпиталя и частично под 
оборонные предприятия. В результате которого школы, да и многие высшие учебные 
заведения были вынуждены перейти на 2-х-З-х сменное обучение. По данным «Годового 
отчета Акмолинского областного отдела Народного образования о работе школ области за 
1942 год» во многих школах были опоздания из-за уборки урожая. Школы области проявили 
большую гибкость в отношении приспособленности к военным условиям, в связи с 
отсутствием освещения в некоторых школах, уроки были сокращены до 40 минут. В зимние 
месяцы некоторые школы временно не работали из-за отсутствия топлива [5]. Многие дети 
окончили лишь три–четыре класса. 

Основной причиной отсева учащихся из школ являлась материальная 
необеспеченность, главным образом отсутствие обуви, одежды, устройство на работу после 
ухода отца, старшего брата в армию [4, с. 66]. По воспоминаниям ветерана войны Кизима 
Михаила Лукича в школу он пошел г. Акмолинске в 1943 году. В его семье было пять 
человек, в школу ходил в одной с братишкой одежде по очереди. В школе был лишь один 
учебник на весь класс, тетрадей не было, писали на газетах поверх статей чернилами, 
изготовленными из свеклы или химических карандашей [6]. Условия жизни детей того 
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времени были очень схожи несмотря на расстояния. Совет Оралбаев в годы войны проживал 
в Алматинской области Балхашского района в селе Баканас. В 1941 году он пошел в первый 
класс, в своих воспоминаниях он описывает условия в которых ему пришлось обучаться: 
«Нам, детям военных лет, особенно ученикам начальных классов, очень трудно давалась 
учеба. Не хватало учебников. Ручками служили куриные и гусиные перья. В качестве чернил 
мы использовали до черноты пережаренное зерно, разбавленное водой, писали на страницах 
старых книг и газет»[1, с. 201]. 

Главной тенденцией изменения содержания школьных программ стала милитаризация: 
временно прекращалось преподавание пения, рисования, черчения, основ дарвинизма, 
вводились военная подготовка для юношей и санитарная подготовка для девушек. 
Предпринимались все меры для внедрения и улучшения военной подготовки, школам было 
«наказано» приобрести и заготовить «своими силами» военно-ученическое имущество, а 
также пополнить учительские составы, квалифицированными военными руководителями [7]. 

Трудящиеся шли на жертвы и лишения ради победы над оккупантами. Свои результаты 
дали разнообразные формы народной инициативы помощи армии. Развернулось движение за 
создание добровольного фонда обороны, за   сбор средств на вооружение и теплой одежды 
фронтовикам. Движение  проявлялась в постоянной заботе о нуждах раненых и инвалидов 
Отечественной войны, о семьях военнослужащих, в тесной связи фронта и тыла. Дети 
Казахстана сыграли в этом огромную роль, только за 1943 год учащиеся школ с помощью 
своих учителей отправили на фронт 2915 штук посылок, было собрано 6294 тонн 
металлолома, 52 тонны 832 кг лекарственных трав в фонд обороны, на строительство 
авиоэскадрильи «Пионер Казахстана» внесено 472901 рубль [8]. В «Годовом отчете 
Акмолинского областного отдела Народного образования о работе школ области за 1942-
1943 учебный год», указывается о помощи всех школ области в сборе средств на «танковую 
колонну». В результате проделанной работы три школы области получили благодарственные 
телеграммы от товарища Сталина [9]. Помощь фронту была неоценимой, в ответ они 
получали письма благодарности от бойцов, так например командиры и политработники 
части подполковника Зоботина выразили свою признательность «героям-труженикам» 
Акмолинской области: «Ваша теплая забота о нас, Ваши подарки еще раз подтверждают, что 
дружба фронта и тыла незыблема, что фронт и тыл являются единым боевым лагерям, 
готовящим окончательный разгром немецким оккупантам [10]. 

Дети горели желанием помочь хоть-чем-то фронту. В своих воспоминаниях ветеран 
войны Совет Оралбаев рассказывает, как они с другими ребятишками ходили по дворам 
собирать теплые носки, рукавицы для отправки в армию, помогали престарелым людям, 
таскали им дрова, воду. В летнюю пору разгоняли птиц от урожайных полей и собирали 
колосья [1, с. 201]. 

В условиях военного времени особое значение в сельскохозяйственных областях 
приобретает работа кружков юных натуралистов, которые стали организаторами 
разносторонней помощи учащихся сельскохозяйственному производству, так можно назвать 
четыре района в Акмолинскойобласти  где за 1942-1943 учебный год работа 
юнатовпоставлена удовлетворительно — Щучинский, Ново-Черкасский, Шортандинский, 
Акмолинский [5]. 

Организовывались тимуровские команды, оказывавшие помощь семьям фронтовиков. 
Так, тимуровские команды школ Щучинского района оказали помощь 101 семье 
фронтовиков, занимаясь подвозкой и распиской кадров, подвозкой сена и многим другим 
[11]. Фронтовики были благодарны им за их помощь, они выражали свою благодарность в 
письмах родным: «Ты пишешь, что тимуровцы тебе хорошо помогают по хозяйству, 
занимаются с Томочкой. Передай им, что я очень благодарен им за их работу и шлю им 
сердечный привет», - это письмо написано гвардейцем-казахстанцемМ.Харченко своей жене 
с фронта [12]. 

Дети заботились друг о друге безвозмездно, так, например, вспоминая военное время, 
Геннадий Лунев рассказывает о своих будних днях проводимых в школе: «В нашей школе в 
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1942-1944 гг. ученикам младших классов на большой перемене выдавались по 50 граммов 
хлеба. Однако мы, мальчишки, его не съедали, а отдавали Вале Зиминой, у которой отец 
погиб на фронте, и их большая семья жила трудно [1, c. 184-185]. 

Особое внимание уделялось детям фронтовиков. Детей потерявших родителей на 
фронте или при эвакуации направляли в детские дома. Широкое движение получило 
усыновление сирот. Всего по республике за 1944 году было более 4000 усыновленных и 
патронированных детей [13, с. 417] 

Крестьянство являлось главным и самым многочисленным источником пополнения 
вооруженных сил, но и главным поставщиком продовольствия и сырья не только на фронт, а 
также и в города. С помощью плановых заготовок колхозной продукции, в условиях голода и 
тяжелейшего физического труда крестьянство обеспечивало армию и военную 
промышленность, и несмотря на все трудности и издержки колхозно-совхозной системы, 
выполнило свою главную задачу перед страной [14, с. 71]. Основной рабочей силой, как и в 
городах были женщины, старики и дети, они в полной мере выполняли свой труд без 
выходных и без праздников. Жизнь в деревне имеет свои особенности. Главная из них та, что 
работа не прекращается ни в одно из времен года. Во время войны детям приходилось 
помогать взрослым на животноводческих фермах, на заготовке кормов и дров. В то время в 
колхозах наряду с коровами разводили овец, и дети ухаживали за ними. Зимой ребята ходили 
на ферму, убирали навоз, чистили животных, а летом заготовляли веники из веток березы, 
осины, ивы. Подтверждением этого могут послужить воспоминания 
ЕлеукуловаКощербайСембиновича о своем детстве, которое он провел во время войны в 
ауле Жамбыл Акмолинской области. Когда пришла война,  ему было 11 лет, начиная, с мая 
1942 года он трудился на колхозном поле. «С работой в колхозе,- пишет он, дети забывали 
об отдыхе. Только во время сенокоса, в дождливые дни разрешалось отдыхать, эти дни были 
для нас как праздник, мы высыпались, играли в асык. Но в другие дни не было  времени 
отдыхать, делали любую колхозную работу. Ребят, которые не явились на работу наказывал 
бригадир ударами кнута» [15]. 

Если дети постарше выполняли работу в колхозе и городе, то дети помладше вели 
хозяйство по дому. Так, вспоминает ветеран Михаил Лукич, на начало войны ему было 6 лет, 
жили в частном доме в городе Акмола. У его семьи было подсобное хозяйство, после того 
как отец ушел на фронт, он вместе со своими братьями и сестрами помогал маме по 
хозяйству, ухаживали за скотиной и разводили птиц [6]. 

Боровиков Николай Васильевич, вспоминая военные будни рассказывает: 
«Большинство мужчин призвали в действующую армию и отправили на фронт. В мае 1942 
года, окончив четыре класса сельской школы в возрасте двенадцати лет, я вынужден был 
пойти работать в колхоз. Первые два года были очень тяжелыми. Техника выходила из строя, 
ремонтировать ее было очень сложно» [16, c. 129]. 

Напряженность чувствовалась во всем, не хватало еды, с фронта поступали письма о 
гибели родных, каждый день люди не покладая рук трудились во имя «Победы!». 
Воспоминания детей тех лет наполнены различными эмоциями, начиная с радости, когда 
гордость за своего отца, брата, дядю, находящихся на линии фронта, переполняют их 
«чистую» детскую душу. Затем наступает момент осознания реальности, когда приходят 
первые письма, оповещающие о гибели родных, или возвращаются их близкие инвалидами. 
Война подкрепила их воспоминания четкими картинами, которые они никогда не забудут. 
Совет Оралбаев, вспоминая то время, пишет об одном случае, который впился в его память 
очень четко: «Однажды отец машинально шлепнул меня по лицу за то, что я схватил 
единственное яйцо, поданное на обед. Но никогда – ни до, ни после этого случая – на меня и 
других детей не только не поднимал руки, но и не повышал голоса. Поэтому, может быть, 
это случайно запомнилось мне на всю жизнь». 

Из всего приведенного выше, следует, что война принесла лишь страдания, и 
разрушило жизни миллионов людей, оставив после себя лишь воспоминания о тех страшных 
днях. Дети оказались в эпицентре этих событий, и прочувствовали на себе всю 
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повседневность военных дней. Изменилась и школьная жизнь детей, многие из них 
перестали посещать ее, следствием чего было отсутствие одежды, обуви, школьных 
принадлежностей и т.д. Дети встретились и с другими сложностями военного времени, 
теперь, когда практически все мужчины ушли на фронт, они заменили их на предприятиях и 
полях,стараясь не подвести тех, кого заменили. Они помогали в сборе и отправке вещей и 
продовольствия  на фронт, также участвовали в организации тимуровских команд, которые 
оказывали помощь семьям фронтовиков. Благодаря их рвению и труду, которые оказали 
значительный вклад в одержание победы над врагом,  мы живем свободными людьми и 
празднуем уже 70-летие Победы. Их подвиг никогда не забудется, и наша благодарность им 
будет вечной. 
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Современное научное сообщество и общественность страны все больше волнует 

проблема будущего исторической науки Казахстана, и ее важной составляющей, 
профессиональная деятельность историков. Видение профессионалов по данной проблеме 
разнообразно. Так, например, «одной из мер по повышению престижа исторической науки, 
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ответственности ученого перед гражданским обществом является принятие специального 
документа – «Этического кодекса профессионального историка» [1, с.266].Известно, что 
аналогичные законы и правила давно существуют в мире. 

Историкам предлагается не забывать об этической стороне науки, которая выражается 
в системе определенных предписаний, санкций и разрешений, распространяющихся как на 
отдельного ученого, так и научного коллектива. Думается, что ученые при исследовании и 
оценке научных исследований отдавать предпочтение не личным отношениям к тем или 
другим исследователям, а заниматься поиском обоснования и доказательства полученного 
знания, то есть обладать беспристрастным и объективным взглядом. Любая наука, в том 
числе и история, не имеет границ. А это означает, что данное понимание позволит 
исследователям трезво относиться к тому, что носит научный характер, позволит 
исторической науке преодолеть различие и противоборство различных ее направлений, школ 
и устоявшихся традиций. Настоящий ученый обязан прислушиваться к любым 
аргументированным доводам и выводам, уважать их, даже если не согласен с некоторыми из 
них. В тоже время следует быть достаточно объективным и самокритичным к собственным 
положениям, соблюдать интеллектуальную скромность. Историки обязаны придерживаться 
профессиональных стандартов и критериев в своей повседневной деятельности, 
воздерживаться от публикации непроверенных фактов и сведений, могущих принести 
непоправимый вред ученым и истории в целом. Ни для кого не секрет, что представители «от 
науки», используя имеющийся доступ и материальные блага пользуются спросом на рынке 
научной продукции, что является абсолютно недопустимым для настоящего научного знания 

Между тем, именно сейчас, достигнутый опыт развития исторической науки 
Казахстана нуждается в защите ее от фальсификации, мифологизации, преувеличения и 
принижения некоторых ее фактов, в аргументированном объективном научном ее 
представлении.Следует отметить, что данные размышления волновали не одно поколение. 
Но именно сегодня, перед исторической наукой стоят крупные задачи, поставленные 
Президентом страны для достижения высокого уровня развития общества не только в 
экономическом развитии, но и в культурной, духовной его составляющей. Историческая 
наука сегодня в своем развитии находится на стадии новых открытий. Этому способствует 
государственная политика в области развития исторической науки Республики Казахстан.  

Так, например, предложенная Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым специальная 
программа исторических исследований «Народ в потоке истории» содержит серьезный 
дальновидный, продуманный план развития исторической науки в современных условиях. 
Главная цель этой программы – создание условий для качественного прорыва национальной 
исторической науки. Это является чрезвычайно важным для формирования нового 
исторического мировоззрения нации и осмысления будущего государства.Такое внимание 
государства к проблемам развития исторической науки неслучайно. Понятно, что будущее 
казахского народа, государства в целом формируется в наши дни. Развитие национальной 
идеи, воспитание патриотически настроенных поколений невозможно без твердой опоры на 
исторический опыт казахского народа. 

В своем развитии историческая наука Казахстанана современном этапе не просто 
поднялась на очередную новую ступень, она стала качественно другой в своей 
ответственности «понимания» духовных ценностей, правил и морали нашего общества. 
Следует отметить, что и в советский период господства идеологии марксизма-ленинизма, 
жили и творили свои бессмертные научные труды казахстанские историки. Среди них труды 
Е.Б. Бекмаханова, А.Х. Маргулана, Б. Сулейменова и др. Для многих из них значение слова 
«историк» было святым. Почему? Потому что было понимание верности научной истине, 
готовности принесения себя в жертву ради науки, отсутствие корысти, зависти, 
подозрительности. Вот с кого надо брать сегодня пример и делать выводы о том каким быть 
историку будущего.  
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Қазақстан халқы Ассамблеясы - 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасының 
Президентінің Жарлығымен Мемлекет басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган. 
Ел Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 
жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында 
жариялады. Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан 
құрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты дамуы 
тұрғысынан туындаған еді. Аталған бастама мәдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа 
кезеңінің негізін қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде 
шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылды. Жиырма  
жылдық тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның 
дамуы барысында Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің 
қазақстандық үлгісі қалыптасты. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 
институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол халық 
дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. Бүгінде Ассамблея ел Президенті 
Төрағалық ететін конституциялық орган болып табылады. Бұл оның ерекше мәртебесін 
айқындайды.[1] 

Бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра 
отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес 
қосып келеді. Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни 
ерекшелігіне қарамастан әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық 
құқықтары мен еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық және конфессияаралық 
келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, 
келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. Бүгінде республикада Қазақстан этностарының 
мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Этномәдени 
бірлестіктердің өзінің саны тұрақты өсуде, қазір олар 800-ден асады, оның ішінде 28-і 
республикалық. 15 тілде газет-журнал, 8 тілде радиобағдарламалар 7 тілде 
телебағдарламалар шығады. Білім беру толықтай өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде 
жүргізілетін 88 мектеп жұмыс істейді. 108 мектепте 22 этностың тілі жеке пән ретінде 
жүргізіледі. Осымен қатар, балалардан басқа үлкендер де 30 этнос тілдерін оқуға мүмкіндік 
алған 195 этно-білім беру кешендері, жексенбілік және лингвистикалық мектептер ашылды. 
Қазақ және орыс театрларын қоспағанда елімізде тағы төрт ұлттық – өзбек, ұйғыр, корей 
және неміс театрлары жұмыс істейді. Әр жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерінде 
бірнеше ондаған жаңа кітаптар жарық көреді. Жыл сайынға халықтық мерекелер Наурыз, 1 
мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, масленица, сабантой дәстүрге айналды. Егер 
мемлекеттің қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісім 
негізінде қоғамды ұйыстыру болса, ел дамуының жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық 
ретінде, қоғамның барлық азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар 
жүйесіне негізделген Ұлт Бірлігіне жету болып табылады. Сондықтан 2010 жылы сәуірде 
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азаматтық қоғам мен мемлекеттік институттардың, азаматтардың сындарлы ұсыныстарын 
жинақтаған Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы қабылданды. Қазақстанның Ел Бірлігі 
Доктринасы – халықтың, уақыт талабына сәйкес, бірігу қажеттігін түсінуіне негіз. Бұл – бізді 
қандай күш біріктіреді және біртұтас етеді - соны түсінудің тәсілі. Бұл – болашаққа бірігіп 
ұмтылудың серпіні. Ел Президенті еліміздегі тіл мәселесіне ерекше көңіл бөліп келеді. 
Этносаралық қатынастар жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігін қалыптастырудың маңызды 
факторы болып танылған. Сондықтан да Ассамблея қызметінде мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейту маңызды орынға ие. 

Ассамблея қызметі этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешіп келе жатқан ел 
ретінде Қазақстан Республикасының халықаралық беделінің өсуіне ықпал етуде. Бүгінде 
Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі әлем назарын 
аударып отыр. Қазақстандық үлгі Біріккен ұлттар ұйымында, ЕҚЫҰ-ға қатысушы елдерде, 
Копенгагенде, Венада, Женевада, Нью-Йоркте өткен халықаралық форумдарда 
таныстырылып оң бағаға ие болды, ЕҚЫҰ-ға қатысушы 56 мемлекет тіліне аударылды. 
БҰҰ-ның Бас хатшысы Пан Ги Мун елімізге сапары барысында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қызметімен танысып Ассамблея принципі БҰҰ-ның жұмыс принципімен 
толық сәйкес келеді деп атап өтті. Қазақстандық үлгі Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
ЕҚЫҰ-ның ұлттық азшылықтар ісі жөніндегі Жоғары комиссары арасындағы өзара іс 
қимылдың негізгі бағыттарының біріне айналды. Қазақстандағы қоғамдық келісім үлгісіне 
қызығушылық танытушы мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар саны күн санап артып 
келеді. 2008 жылғы 20 қазанда Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқы Ассамблеясы 
туралы» Заңына қол қойылды. Осы заң этносаралық қатынастар саласындағы негізгі 
принциптерді айқындай отырып, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен оның құрылымдарының 
мәртебесін заң деңгейінде бекітті. Этносаралық қатынастар субъектілерінің жұмысының 
елімізде жүргізіліп келе жатқан саяси бағытпен үндес жаңа жүйесін қалыптастырды. Заң 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыруға, қоғамдық-саяси 
тұрақтылықты қамтамасыз етуге, мемлекеттік және қоғамның азаматтық институттарының 
этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға 
бағытталған Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысын ұйымдастыру тәртібін 
айқындайды. Заңға сәйкес Қазақстан халқы Ассамблеясы ол – заңды тұлға құрылмай, 
Қазақстан Республикасының Президенті құратын, мемлекеттік ұлттық саясатты әзірлеуге 
және іске асыруға ықпал ететін мекеме. Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының 
топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының 
азаматтық және рухани-мәдени ортақтығы негізінде қазақстандық азаматтық бірегейлікті 
және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру процесінде Қазақстан Республикасында 
этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып табылады. Этносаралық қатынастар саласында 
мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды 
қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және толеранттықты одан әрі нығайту үшін 
қолайлы жағдайлар жасау; халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негіз қалаушы 
құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту; қоғамдағы экстремизмнің 
және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік 
органдарға жәрдемдесу; азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін саяси-құқықтық 
мәдениетін қалыптастыру; Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін 
этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету; 
Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету, сақтау және 
дамыту болып табылады. Қазақстан Республикасының Президенті Ассамблеяны құрады 
және қайта ұйымдастырады, Ассамблея қызметінің бағыттарын айқындайды, Ассамблея 
басшылығының лауазымды адамдарын қызметке тағайындайды. Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президентіне — Елбасына Қазақстан халқы Ассамблеясын өмір 
бойы басқару құқығы тиесілі. Ассамблеяның құрылымын Ассамблея Сессиясы, Ассамблея 
Кеңесі, Ассамблея Хатшылығы, облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
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астананың) ассамблеялары құрайды. Ассамблея Сессиясы – Ассамблея мүшелерінің 
жиналысы Ассамблеяның жоғары басқарушы органы болып табылады. Сессияны Қазақстан 
Республикасының Президенті қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады. 
Кезекті Сессияны шақыру туралы өкім кезекті Сессияның еткізілетін күні, орны жене күн 
тәртібі көрсетіліп, ол басталғанға дейін отыз күннен кешіктірілмей қабылданады, бұл туралы 
ресми бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланады. Кезектен тыс Сессия Ассамблея 
Төрағасының, Ассамблея Кеңесінің бастамасы бойынша немесе Ассамблея мүшелері жалпы 
санының кемінде үштен бірінің өтініші бойынша шақырылады жене оны өткізу туралы 
шешім қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде өткізіледі. Ассамблея тарихында 21 
сессия өткізіліп, онда қоғам өмірінің маңызды мәселелері мен мемлекет дамуының негізгі 
бағыттар талқыланды. Сессиялар аралығындағы кезеңде Ассамблеяны басқаруды Қазақстан 
Республикасы Президентінің шешімімен құрылатын Ассамблея Кеңесі жүзеге асырады. 
Кеңестің құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жұмыс органы оның Хатшылығы дербес құрылымдық бөлім ретінде 
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрамына кіреді. Ассамблеяның және 
облыстар (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеяларының құрамы - 
этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестік өкілдерінің, мемлекеттік органдар өкілдерінің 
және олардың қоғамдағы беделі ескеріле отырып Қазақстан Республикасы азаматтарының 
қатарынан қалыптастырылады. Қазіргі уақытта Ассамблеясының құрамында 390 мүше бар. 
Ассамблеяға мүшелікке кандидатуралар облыстардың этномәдени және өзге де қоғамдық 
бірлестіктерінің ұсыныстары негізінде облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) ассамблеялары сессияларының шешімі бойынша, сондай ақ республикалық, 
өңірлік этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің жоғары органдарының шешімі 
бойынша ұсынылады. Ассамблея қызметін ғылыми сүйемелдеу үшін Ғылыми-сарапшылық 
кеңес құрылып, қызмет атқаруда. Ғылыми-сарапшылық кеңестің құрамына Қазақстан 
Республикасы Парламентінің депутаттары, этномәдени бірлестіктердің, ғылыми және білім 
беру ұйымдарының өкілдері, сондай-ақ ғалымдар, тәуелсіз сарапшылар мен мамандар кіреді. 
Этносаралық мәселені жариялаудың ерекшелігі ескеріле отырып Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жанынан Журналистер мен сарапшылар клубы құрылған. Клуб жұмысының 
басты бағыты журналистер мен сарапшылар үшін этносаралық тақырыпты жариялаудың 
лайықты дәстүрін қалыптастыру, сондай-ақ Ассамблея мен БАҚ арасындағы байланысты 
тереңдету болып табылады. Барлық аймақтарда Достық үйлері өз жұмысын тиімді атқарып 
келеді, Мемлекет басшысының тапсырмасымен Астана қаласында – Бейбітшілік және 
келісім сарайы салынды. Мұнда жыл сайын Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиялары, 
әлемдік дәстүрлі діндер съездері, өзге де маңызды іс-шаралар өтеді. Ассамблеяның жұмыс 
органы Ассамблея Хатшылығы Президент Әкiмшiлiгiнiң құрылымында дербес құрылымдық 
бөлiм болып табылады. Хатшылықты бiр мезгiлде Ассамблея Төрағасының орынбасары 
болып табылатын Хатшылық меңгерушiсi басқарады. Осы тетіктер Ассамблеяның 
мемлекеттік басқару мен қоғамдық қатынастардағы нақты әрекет етуі мен тиімділігінің 
негізі. Ассамблеяның және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және 
астананың ассамблеяларының құрамы Қазақстан Республикасы азаматтарын - этномәдени 
және өзге де қоғамдық бірлестік өкілдерін, мемлекеттік органдар өкілдерін және қоғамда 
өзіндік орны, абырой-беделі бар тұлғаларды қамтиды. Қазіргі уақытта Ассамблея құрамында 
394 мүше бар.[2] Ассамблеяның басты ерекшеліктерінің бірі оның еліміздің жоғары заң 
шығару органында - Парламентте этностық топтар мүдделерінің кепілді өкілдік етуін 
қамтамасыз етуі болып табылады. Парламент Мәжілісіне Қазақстан халқы Ассамблеясынан 
сайланған 9 депутат еліміздің барлық этностары атынан өкілдік етеді. Бұдан басқа 
қазақстандық этностық қоғамдастық өкілдері Парламенттегі өкілдігі өкілді органдарға саяси 
партиялар арқылы сайлауға тікелей қатысу негізінде жүзеге асырылады. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиялары: 
1 құрылтай сессиясы (1995ж. наурыз) – «Біздің ортақ үйіміздегі бейбітшілік пен келісім 

үшін». 
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2 сессия (1995ж. маусым) – «Өткенді ұғыну және қоғамның демократиялық 
реформалануы». 

3 сессия (1996ж. сәуір) – «Қоғамдық келісім – Қазақстанның демократиялық дамуы». 
4 сессия (1997ж. маусым) – «Тарихи зерде, ұлттық келісім және демократиялық 

реформалар – Қазақстан халқының азаматтық таңдауы». 
5 сессия (1999ж. қаңтар) – «Ұлттық келісім – Қазақстанның дамуы мен 

тұрақтылығының негізі». 
6 сессия (1999ж. желтоқсан) – «Достық пен келісіммен XXI ғасырға». 
7 сессия (2000ж. желтоқсан) – «Халықтың рухани мәдени дамуы – Қазақстанның 

тәуелсіздігін тұрақтандырудың негізі». 
8 сессия (2001ж. қазан) – «Тәуелсіздікке 10 жыл: бейбітшілік, прогресс және қоғамдық 

келісім». 
9 сессия (2002ж. қараша) – «Қазақстан халқы Ассамблеясының стратегиясы: ұлттық 

келісім, қауіпсіздік, азаматтық әлем». 
10 сессия (2003ж. желтоқсан) – «Ұлтаралық келісімнің қазақстандық моделі: тәжірибе 

және болашақ». 
11 сессия (2005ж. қараша) – «Бейбітшілік, ұлтаралық келісім мен жасампаздықтың 10 

жылы». 
12 сессия (2006ж.қараша) – «Әр жүректе – бір ел». 
13 сессия (2007ж.тамыз) – «Бейбітшілік, тұрақтылық және келісім біздің ең басты 

ұлттық басымдықтардың айналасында қоңамды біріктіруіміз керек». 
14 сессия (қазан 2008ж.) – «Еліміздің күші – халықтың бірлігінде». 
15 сессия (2009 ж.қазан) – «Ұлттық бірлік – біздің стратегиялық таңдауымыз». 
16 сессия (20.10.2010 ж.) - «Қазақстан халқы Ассамблеясы: Сенім. Дәстүрлер. 

Ашықтық. Төзімділік». 
17 сессия (18.04.2011г.) - «Тәуелсіз Қазақстан: бейбітшіліктің, келісім мен 

жасампаздықтың 20 жылы». 
18 сессия (16.01.2012ж.) – «Қазақстан халқы Ассамблеясы  сайлайтын Қазақстан 

Республикасы Мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауы». 
19 сессия (27.04.2012ж.) -  «Қазақстандық бағыт: тұрақтылық, бірлік, жаңғыру». 
20 сессия (24.04.2012ж.) -  «Қазақстан-2050» стратегиясы: бір халық – бір ел – бір 

тағдыр». 
21 сессия (18.04.2014ж.) - «Қазақстан-2050» стратегиясы» : бейбітшілік, рухани және 

келісім мәдениеті». [2] Қазақстан халқы Ассамблеясының жиырма екінші сессиясы  2015 
жылғы 23 сәуір күні Астана қаласында «Мәңгілік Ел: бір ел - бір тағдыр» күн тәртібімен 
шақыру туралы Елбасының бұйрығы 2015 жылдың 19-наурызында шықты.[3] 

Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің құрылған кезінен бастап орасан біріктірушілік 
және зияткерлік әлеует жинақтап және халықтық дипломатия институты үлгісіне бейімделе 
отырып, ұзақ даму жолынан өтті. Еліміздегі 100-ден аса этностың басын біріктіретін бірегей 
құрылым тұрақтылықты сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды роль 
атқарды. Қазақстан халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық қатынастар 
саласында жүргізіп отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді. Жалпы алғанда 
негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне 
қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын 
толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік ахуалы қалыптасты. 
Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін 
қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар 
мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал етеді. 
Ассамблеяның басты ерекшеліктерінің бірі этностық топ өкілдері мүдделерін жоғары заң 
шығару органында – ел Парламентінде білдіру болып табылады. Конституцияға 2007 жылы 
енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 9 депутатын 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайды. Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлаған Парламент 
Мәжілісінің 9 депутаты, елдегі барлық этностардың мүддесін білдіреді. Ассамблеядан 
сайланған депутаттар заң шығарушылық процесіне белсенді қатысып, заң шығарушылық 
бастамашылық құқығын жиі пайдаланады. Этносаралық қатынастарға қатысты 
қабылданатын барлық заң жобалары депутаттардың тиісті сараптауынан өтеді. 
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доцент Көшербаев Д.Б. 

 
Қазақ хандығының құрылуының сипаты күрделі, себептері мен алғышарттары тереңде 

жатыр.XV ғасырдың орта тұсында қазіргі Қазақстан территориясында саяси өзгерістер 
күшейіп, онымен қосаәлеуметтік, этникалық, экономикалық мәселелер де тұрақсыздыққа ие 
болды. Осы зерттеуімізде біз үшін Қазақ хандығының пайда болуы туралы тарихи фактілерге 
сүйене отырып, сол кездегі саяси-әлеуметтік ахуалға баға беру, оған себеп-салдарлық талдау 
жасау, мемлекеттілік біріктіруші идеялар мен алғышарттардың саяси негізін тану маңызды.  

Тарихтан белгілі, XIII ғасырдан бері қарай қарастырғанның өзінде, Қазақстан 
территориясы бір емес, бірнеше рет жаһандық өркениеттік қақтығыстардың куәгері болды. 
Бірақ мемлекеттік және қоғамдық институттар ұлт генофондының күштілігі,  терең, әрі бай 
тарихы, мәдениеті, дәстүр-салты,қалыптасқан қоғамдық ережелері мен нормаларының 
арқасында өміршеңдігінсақтап келді.Дешті-Қыпшақ даласын мекен еткен ру-тайпалар осы 
жерде бірінен кейін бірі немесе қатарласа құрылған мемлекеттердің негізгі халқын құрады 
және сол арқылы мемлекет құрай білу қасиеттеріне ие болды.Бұның бір себебі, әр үлкен ру 
өзінің бұрынғы тарихында бөлек мемлекет немесе тәуелсіз саяси бірлестік болғандығында. 
Ал белгілі бір мемлекет құрамында болған уақыттарда осы рулардан шыққан билер, беделді 
қайраткерлер, қалыптасқан заңдылыққа сәйкес, сол мемлекет билігіне тікелей 
араласқандығы, оның саяси маңызды және тұрмыстық мәселелерін шешуде өзіндік орын 
алғандығы белгілі.  

Бұған мысал ретінде XIII ғасырдың басында Шығыс Дешті-Қыпшақ жеріне келген 
моңғол шапқыншыларының арада бір ғасырға жуық уақытта үлкен түркілік этноста 
жұтылып кеткендігін де айтуға болады. Шыңғыс ханның тікелей ұрпақтары да қоғамда 
«ақсүйек», хандық билік жүргізуге иелік, статусына ие бола отыра толығымен түркіленді. 
Сондықтан Моңғол империясының құрамдас бөлігі, Жошы хан әулеті басқарған Алтын Орда 
мемлекеті де түркілік негізге ие еді. Алайда жаулап алынған үлкен территориядағы елдің 
ұлттық алуантүрлілігі, хан тағына және мемлекеттік билік тетіктеріне таластар, көрші 
мемлекеттермен арадағы қиын соғыстар салдарынанАлтын Орда тұтас мемлекет ретінде 
тарих сахнасында бір жарым ғасырға жуық уақыт өмір сүрді.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
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XV ғасырдың ортасында Алтын Орда мемлекетінің ыдырай бастауы нәтижесінде 
бірінен соң бірі пайда болып, бір-бірімен жауласып, жер мен елді талауға ұшыратқан 
хандықтардан ел мазасы кеткен еді. Генезисі, мәдениеті, тұрмыс салты бір рулар әртүрлі 
мемлекеттердің құрамында кетіп бір-бірінен алыстап бара жатты.Осы үрдіске тарихшы 
Ә.Әбдіәкімов былайша баға береді: «...Саяси ахуалдыңәсерінен сол кездегі этникалық 
жағдай кейде бір рулық топтардың бірнеше мемлекеттік құрылымдардың құрамына кіруімен, 
олардың қоныстану территориясының кей кездерде сыртқы қысым әсерінен немесе көшіп 
кету нәтижелерімен өзгеріске түсіп отырғандығымен сипатталады. Бірақ ірі мемлекеттік 
құрылымға бірігуге бағытталған негізгі үрдіс өзіне жол салып келе жатты. Қазақ хандығы 
осылай пайда болды»[1]. 

Міне, сол кезеңде ыдырай бастаған ел мен жерді біріктіруді мақсат еткен, жаңадан 
құрылғанҚазақ хандығы халық сеніміне ие бола бастайды. Осы мемлекеттің ішкі және 
сыртқы саясаты қазақ даласын жайлаған халықтың сол уақыттағы көкейкесті мәселелерін 
шешуге қолайлы жағдайлар тудырды. Сондықтан дакөптеген рулық бірлестіктер Қазақ 
хандығының туының астына күш қолданусыз, өз еріктерімен, өз шешімдерімен қосыла 
бастайды.Бұл үдерісті халықтың өзінің болашағын Қазақ хандығымен сабақтастырған, оған 
сенім артқан саяси шешім қабылдауы деп анықтауға болады. 

Сол уақыттағы Шығыс Дешті-Қыпшақ даласындағы саяси құбылыстарды, әлеуметтік-
экономикалық жағдайды сараласақ, осы жерде өмір сүріп жатқан халық жеке, бірұлтты 
сипатты мемлекет құруға ұмтылғандығын және бұл құбылыстың тарихи қажеттілік, 
заңдылық ретінде қалыптасқанын байқауға болады. Осылайша,тілі, діні, тегі бір рулар ортақ 
«қазақ» атауына ие болып, өздерінің талап-тілектері мен мүдделеріне сай, үлкен, көшпелі 
мемлекетке бірігеді. Қазақ хандығының танымалдылыққа ие болуына, экономикасының, 
әскери саласының жылдам дамуына осы ұлттық біртұтастық пен біркелкілік негізгі себеп 
болды және халықтың бір идея аясында топтасуы осы мемлекеттің өміршеңдігін қамтамасыз 
еттідеуге болады. 

Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы саяси және әлеуметтік сұрақтарды  
қорытындылай келе туындаған бірқатар мәселелерді белгілеуді жөн көрдік. Бірішіден, қазіргі 
Қазақстан территориясын ежелден мекен еткен халық әр замандарда, тарихи уақыт 
кеңістігінің талаптарына сай саяси бірлестік немесе мемлекет құрамында өмір сүрді. Соның 
арқасында мемлекеттілік түсініктері қоғамдық саяси сананың ажырамас бөлігіне айналған.  

Екіншіден, Қазақ хандығы пайда болар уақытта Шығыс Дешті-Қыпшақ даласындағы 
жұрт үнемі саяси белсенді позицияға ие, өзін-өзі басқару институттарын қалыптастырған, 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыда мобильді, өзгерістерге бейімделгіш және өзін-өзі ұлт 
ретінде сақтаудың жоғары иммунитетіне ие қауым болған.   

Үшіншіден, Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайыр хандығынан бөлініп кетіп 
құрған жеке мемлекеттің идеологиясы, ішкі және сыртқы саясаты жоғарыда айтылған қазақ 
даласындағы қауымның талаптарына сай келіп, оның арман-тілектерімен астасып 
жатқандығы бұл мемлекеттің өміршеңдігін қамтамасыз етуші фактор болды.   

Өміршең деуге негіз болатын үш себепті атап көрсетуге болады: біріншісі, қазіргі 
уақытқа дейін мемлекет атауының өзгермеуі; екіншісі, қазақ ұлтының сипатының сақталуы 
(генофонды, дәстүр-салты, тілі, діні және т.б.); үшіншісі, территориясының сақталуы. 
Осылардың бәрі біріге келе қазақ мемлекеттілігін құрайды.Сондықтан дақазіргі Қазақстанды 
сол Қазақ хандығының ізбасары, мұрагері емес, оның әлемдегі болған өзгерістерге 
бейімделген, көптеген сыртқы әсер күшінен зардап шеккенімен, мемлекеттілігі сақталған 
тарихи жалғасы, алуантүрлі әлем сахнасындағы қазіргі бейнесі ретінде түсіну дұрыс деп 
санаймыз.Мәселені осындай көзқараспен қарастыру не үшін керек? 

Біздің ойымызша, Қазақстан тарихын кезеңдеп қарастыру кезінде ортақ мемлекеттілік 
туралы жалпы бейненің, түсініктің қалыптаспауы немесе жоғалып қалу қаупі бар. Сақ, ғұн, 
түркі дәуірлерінің және Қазақ хандығы құрылғаннан бергіуақыттағы Қазақстан тарихындағы 
хронологиялық кезеңдер арасындағы сабақтастықты жоймау және неғұрлым күшейту қажет. 
Биылғы Қазақ хандығының құрылуының 550 жылдығын атап өту осы жолдағы мемлекеттік 
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деңгейдегі үлкен мүмкіндік. Қазақстанның өз азаматтарына және әлемдік қауымдастыққа 
Қазақстан тарихын қазіргі заманғы талаптарға сай құралдар арқылы дұрыс жеткізуге осы 
мерейтой жол ашып отыр. Бұл жұмыс бір жылдық уақытпен және мерекелік іс-шараларды 
өткізумен шектелмей, ауқымды, тағылымды жобаларға бастама берер жыл болатындай 
мақсатқа бағытталуы тиіс деген ойдамыз. Осы ретте отандық саясаттанушы 
Е.Қарин:«...Қазақ хандығының 550 жылдығы қазақтың жаңа сапаға көтерілуінің кезекті 
маңызды межесі. Бұл іс-шараға мерейтой деп емес, ал ең бастысы болашақта ұлттың 
сапасын, мемлекеттілікті арттыру мен азаматтардың жүрегінде мемлекетшілдік сезімін 
ұялатудың жаңа бір мүмкіндігі деп қарауымыз қажет. Яғни, басты мақсат – Мемлекеттілік 
дәстүрдің сабақтастығын жаңғырту, бекіту», - деп, осы шараның Қазақстан үшін саяси-
әлеуметтік мәні мен негізгі мақсатын көрсеткен болатын [2]. 

Сонымен қатар Қазақ хандығының бес жүз елу жылдан бергі тарихын ғана емес, одан 
арғы тарихының кері қарай үздіксіз тізбегін ғылыми қауымдастық тарапынан қайта зерделеп, 
кең жұртшылыққа түсіндіруге мүмкіндік бар. Отандық ғалым-зерттеушілердің, 
шығармашылық, өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, интеренет қауымдастықөкілдерінің, 
зиялы қауымның, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің мәселені осылайша кең 
мағынасында түсініп әрекет етуі мазмұнды нәтижелерге қол жеткізуге негіз болады деп 
санаймыз.    
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Әр заман, тарихи әр кезең әлеуметтік құбылыстар өзінің дарынды өкілдерін жарыққа 

шығарып отыратыны мәлім.Олар елдің мұң – мұқтажын көре біліп, халқының сол 
мұқтажына перзеттік махаббаттын арнаған, туған халқының игілігі үшін бар күш жігерін 
жұмсаған ардақты азамат ретінде халық тарихынан орын алып отырған. Мұндай 
азаматтардың игілікті дәстүрлері ұрпақтан- ұрпаққа жалғасып, елдің тарихи, мәдени өміріне 
елеулі ықпал етіп келген. 

Қазақ халқының тарихында аса көрнекті орын алған сондай тұлғалардың бірі, еліміздің 
қалыптасу кезеңінде халыққа білім беру саласындағы үлкен биіктерге жеткен, қазақтың 
ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған, өнегелі 
ұстаз - Жанабіл Қабылұлы Нұрманов.  

Ол жаңашыл, дарынды ұстаз ғана емес,халқымыздың теңіздей толқып тасыған інжу – 
маржан жырларын жақсы біліп, еңбегіне арқау еткен. Сүйтіп, өзі өмір сүрген дәуірдің мұрат- 
мүдделеріннің кәдесіне, ұрпақ тәрбиесіне жарата білген тұлға. 

Барлығымыз білетіндей, ұстаз - адам тәрбиешісі, кез келгеннің пешенесіне жазыла 
бермейтін ерекше кәсіп иесі, адамды адам етуші тұлға. Әрбір жанның  бойындағы  
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шамшырағын  тауып, оны жаға білу де – осы ұстаздың міндеті. Ұстаз ел ертеңін 
қалыптастырады. Демек, болашақтың жарқын болу-болмауы солардың қолында. [1] 

Ұлт ұстазы, қазақтың рухани көшбасшысы болған А.Байтұрсыновтың “Мектептің 
жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай болмақшы, яғни мұғалім білімді 
болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп 
шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан 
хабардар, оқыта білетін мұғалім” деген ойына сүйенсек, ұстаз біліктілігі терең, сауаттылығы 
жоғары болуы тиіс. Себебі, мұғалім білікті азаматты қалыптастырушы болып табылады. 
Ұстаздың еңбегі өзінен озған шәкірт тәрбиелегенде ғана ақталмақ. Өйткені, өмір заңдылығы 
– алға жылжу, даму, озу секілді процестен тұратын болса, осыларды жүзеге асыратын да 
ұстаз. 

Жанабіл Қабылұлы сонлай ұстаздың бірі болған.  Оның өміріне тоқталып кететін 
болсақ, 1896 жылы діни сауатты отбасында дүниеге келген.Бала кезінен зерек Жанәбіл 
әкесінің ықпалымен әуелі діни медресені бітірген соң мұсылман дінін насихаттауға дайын-
далады. Бірақ ол сол кезде «Алашорда» қозғалысына белсене араласып, кейін олардың бір 
бөлігімен бірге большевиктерге қосылады. 20-жылдардағы кеңестік Қазақ елінің негізін 
қалаған көрнекті қоғам қайраткерлері С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Б.Майлин, 
И.Тоқтыбаевтың қатарында Түркістан өңірін өркендетуге өз үлесін қосады. 

Жанәбілдің әкесі Қабыл мұсылман дінін насихаттаған өте діндар адам болған. Белгілі 
жағдайларға байланысты, саяси қуғындаудан аман қалу үшін ол отбасы, жалғыз ұлы бар 
екенін жасырып, өзі мешітте өмір сүрген. Сондықтан баласы Жанәбіл анасы Жаңылмен бірге 
жергілікті тұрғын Нұрманның үйінде тұрып, кейін оның тегін алады. Нұрманның жалғыз 
ұлы Баймахан Жанәбілдің туысқан ағасындай болып кеткен. Баймахан да кейін Жанәбілдің 
анасы Жаңылдың немере сіңілісіне үйленіп, күйеу баласы атанды. Қабыл баласы Жанәбілдің 
талабымен астана Қызылорда қаласынан Алматыға көшірілгеннен кейін 1929 жылы 
отбасымен қосылып, қалған ғұмырын бірге өткізеді. [2] 

Жанәбіл Нұрманов еңбек жолын 15 жасында жұмысшы болудан бастап, 1918 жылы, 
яғни 22 жасында БКп(б) мүшелігіне кіреді. 1923 жылы ұлтқа қарсы және қазақ халқының 
зұлмат кезеңдерінде жүргізілген саясатпен ашық келіспеуіне байланысты партия қатарынан 
шығарылады. 1918-1920 жылдары I санатты мұғалімдік қызмет атқарып, 1920-1925 жылдар 
аралығында ата-аналары қуғын-сүргінге ұшыраған немесе аштықтан қайтыс болған 
баспанасыз балаларға арналған Ақмешіт қаласындағы №2 балалар интернатының директоры 
болып жұмыс істейді. [3] 

20-шы жылдардағы республикамыздағы сауатсыздықты жою мәселесі барынша қолға 
алынған кезде жоғары педогогикалық курстар бітірген Ж.Нұрманов мәдени революцияның 
анағұрлым маңызды тапсырмаларын орындауға белсенді араласып, коммуна мектебінің тәр-
биешісі, №2 балалар үйінің меңгерушісі болады. Осы кездері бел шешпей еңбек еткен ол 
сауатсыздықты жою мектебін, Октябрь революциясы атындағы 9 жылдық мектепті (бүгінде 
Қызылорда қаласында жұмыс жасап тұрған №6 қазақ орта мектебі), педагогикалық қайта 
даярлау курстарын, Қызылордадағы сол уақыттағы алғашқы мамандандырылған оқу орны – 
Ауыл шаруашылығы техникумын құрып, өзі басқарады. Осы ірі істердің бәрінің басын 
қосып Жанәбіл Қабылұлы Нұрмановтың Қазақстан халқы мен жастарына, балаларға жасаған 
қызметін, ЮНЕСКО-да белгіленген Ресей ағартушысы, атақты Антон Семенович Мака-
ренконың қазақ еліндегі үлгісі десек, артық айтқандық емес. [4] 

Ол 1925 жылы ұлттық жаңа саясаттың жүргізілуіне және Қазақстан астанасының 
Орынбордан Қызылордаға көшірілуіне байланысты 1927 жылы БКп(б) мүшелігіне қайта 
қабылданады. Сөйтіп, 1925-1929 жылдары Қызылорда қаласындағы білім беру ісі бойынша 
уәкілетті өкіл қызметтерін атқарады. Осы кезеңде алғашқы ұлттық кадрлардың ішінен ха-
лыққа білім берудің Қызылорда уездік бөлімінің инспекторы болады. 

1926 жылы Қазақстан Орталық Атқару комитетінің Қызылорда аймақтық сайлау 
комиссиясы Президиумының мүшелігіне сайланып, 1926-1928 жылдары халыққа білім 
берудің Қызылорда уездік бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалады. Ол 1927 жылы осы 
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қызметте жүргенде, қазақ әдебиетінің негізін салушы, мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллин 
Қызылорда халық ағарту институтының ректоры болып қызмет атқарады. 

Содан 1927 жылы желтоқсанда Ж.Нұрманов Қазақстан Орталық Атқару комитеті 
Қызылорда уездік сайлау комиссиясының хатшысы болып тағайындалады. Ал 1928 жылы 30 
тамызда Бірінші аймақтық педагогикалық курстарды өткізу кезінде ағартушы 
қызметкерлердің алғашқы республикалық конференциясын ұйымдастырады. [5] 

Жанәбіл Нұрманов 1929 жылы еліміздің астанасы Қызылорда қаласынан Алматы 
қаласына ауысқанда Қызылорда облысындағы Жалағаш аудандық партия комитетін 
басқаруға жіберіледі. Артынша, яғни 1931 жылы, 35 жасында белгісіз себептермен кенеттен 
қайтыс болады. Кейін оның есімі құрметпен еске алынып, оған Кеңес өкіметінің, Қазақ 
елінің дамуына өзіндік үлес қосқаны үшін «Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мұғалімі» құрметті 
атағы берілді. Бүгінде Қызылорда қаласында И.Тоқтыбаев көшесіндегі өлкетану мұражайы 
жанында Жанәбіл Қабылұлы Нұрманов пен Кеңес өкіметінің қалыптасуы кезеңіндегі 
азаматтық соғыста өз жандарын құрбан еткен батырларымыз, оның 18 серігін еске түсіретін 
бауырластар ескерткіш-мемориалы орнатылған. Қала көшелеріне олардың аттары берілген. 

Жанәбіл Қабылұлы 1931 жылы қайтыс болғанда оның артында Қызылорда 
қаласындағы әйелдер мектеп гимназиясының алғашқы директоры болып қызмет атқарған 
аяулы жары Зайда Юнусова және 4 жастағы ұлы Еркін мен алты айлық қызы Фарида қалады. 
Ұлы Еркін Жанәбілов әкесі мен анасының жолын қуып, білім беру жолында үлкен 
жетістіктерге қол жеткізіп, құқық қорғау саласында қызметтер атқарды. Ол республика 
ғылымына өзіндік үлесін қосып, ұзақ жылдар Қарағандыдағы КСРО ІІМ Жоғары мектебінде 
қызмет етіп, еңбек құқығы кафедрасын басқарды, кейіннен Алматыдағы КСРО ІІМ Жоғары 
мектебінде қызмет етіп, милиция полковнигі, доцент, заң ғылымдарының кандидаты 
дәрежесіне дейін жетті. Қызы Фарида да әке үмітін ақтап, 1956-1961 жылдары Қазақстанның 
денсаулық сақтау саласына өз үлесін қосқан құрметті адам болды. 1961-1991 жылдар 
аралығында 30 жылдан астам уақыт балалар үйін басқарып, құрметті еңбек демалысына 
шыққанға дейін жыл сайын 80-ге жуық балаға пана болған, бүгінде 80 жасқа толған аяулы 
ана. Бүгінгі күні Қазақстанның алғашқы қалыптасу кезеңдерінде халқы үшін еңбек еткен 
үлгілі ата мен әке жолын Жанәбіл Нұрмановтың немерелері жалғастыруда. Олардың ішінен 
тұңғыш немересі құқық ғылымдарының докторы, заң ғылымдарының кандидаты, ІІМ-нің 
полиция полковнигі, қазіргі күні Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі Ахуалдық ор-
талығының меңгерушісі қызметін атқарып отырған Нұрлан Еркінұлы Жанәбіловті атап 
айтуға болады. [4] 

Халқы үшін елеулі еңбек еткен аталарымыздың тарихтағы өзіндік орнын айқындауы-
мыз өткенге құрметіміз. Олар туралы деректерді жарыққа шығарып, өнегелі істерін келер 
ұрпаққа үлгі етуіміз біздің парызымыз болмақ. 
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Көшпелі шаруашылықта киіз үйді тіккенде шаңырақты ер азаматтар көтеріп тұрған, ал 

үйдің керегесін керіп, уығын шаншитын, туырлық үздігін жабатын әйелдер болған.  Қазақ 
қоғамында ерлер әйел – аналардың осындай артықшылықтарын көріп, даланың жазылмаған 
заңдары арқылы қорғап отырған. Отбасында әулетте әрбір әйел ананның өзіндік орны 
болған. Бірінші әйел бәйбіше деп аталды.  Бәйбіше отбасы мен дәстүрлі шаруашылықта 
өзіндік орынға ие болып, елеулі рөл атқарған.  Екінші әйел тоқал деп аталды.  Көп  әйелді әр 
түрлі жағдайларға байланысты алды.  Көпшілігі бірінші әйелі бедеу болғанда, ұл баласы 
болмағанда немесе ұрпағы көп болу үшін алды.  Бірнеше әйелді тек бай, ауқатты адамдар 
ғана алды.  Көп айел алған да коп бала болады. А.И.Левшин Нуралы  ханның (XVIII ғ) 16 – 
17 заңды әйелі,  75 баласы, оның 40 ұл баласы болғандығын жазады.[1] 

Қазақ отбасындағы қоғамдағы әйелдердің орны мен жағдайы туралы сөз еткенде 
әртүрлі көзқарастардың кездесетіндігі де заңды құбылыс.  Бүкіл қазақ әйелдерінің көрген 
күні қараң, тұрмысы ауыр, өмірі азапта өтеді деген үстірт пікірлер де бой көрсетпей қойған 
жоқ.  Оны біз әйелдердің қоғамдық мәселелерді шешуге араласпайтындығынан, сайлауға не 
сайлануға қақысының жоқтығынан көреміз.  Ел арасындағы әртүрлі мәселелер және ауыл 
отбасы тағдыры көбінесе әйелдердің араласынсыз, тек ерлер арасында, онда да ақсақалдар 
мен билер арасында шешілетін. Мұндай жағдай олардың тек әйел екендігіне байланысты 
теңсіздік емес, оның негізгі патриархалды – рулық қатынастардың салдарымен тығыз 
байланысты.  Үй ішінің тағдырын әр қазақ әйелі белсене қатынасып отыруға міндетті болды.  
Отбасының тіршілігі әйел әрекеті мен еңбегі байланысты жүрді. Сондықтан олар үй іші 
мәселесінде өзін еркін ұстайтын да, өз бетімен  жұмыстарын атқарып, ерлерінің нағыз 
көмекшісі болатын. 

 Қазақ дәстүрінде әйелдердің үй ішіндегі еркіндігі отбасының атына нұсқан келтірмей, 
қайта намысын қорғайтын болса, ел аузына ілініп, өзгеге үлгі ретінде айтылып, үлкен мадақ 
пен сыйға бөленетін. [2] Тамақ дайындау, киім тігу, мал сауу, кір жуып, үй жинау, жас 
балалар мен қартайған ата – енесіне қарау, т.б.  үй ішінің ұсақ – түйек шаруасы түгелдей 
әйелдер мойнында болды.  Үй шаруасына жалшылар ұстайтын ірі байлардың әйелдері 
мұндай шаруалар істемейтін. Ол тек басшылық етіп, жеңіл - желпі  киім тігіп, ши орап, кесте 
тігіп, бала бағыдан басаға араласпаған.  Ал орташа шаруалар мен кедейлердің  әйелдерінің 
жұмысы тіпті көп болатын. Олар өз шаруасына қоса, бай туысының үй шаруасына да 
көмектесетін. Қысты күні үйде тұрған малға қарау көбінесе әйелдер мен бала – шағаның 
міндетіне жататын.[1] 

Қазақтың санасына ертеден ер азаматтар «отағасы», әйел заты «отанасы» деген пікір 
сіңісіп кеткен. Ерлер түздің адамы, ол отбасын асырауға міндетті. Ал аналар өмірге ұрпақ 
әкеліп, оны аялы алақанына салып, бағып-қағумен айналысқан. 

Қазақ елінің басынан түнерген бұлт кетпей, түрлі қиыншылықтарды бастан өткерген 
замандарда аналарымыздың ел ертеңі үшін ерлермен қатар ауыр жұмыстарды атқаруына 
тура келді. Соғыс жылдарында, тіпті тылда еңбек етіп, майданды астықпен қамтамасыз 
еткені белгілі. Ал тәуелсіздіктің таңы атқан тұста да отбасын асырауда ер мен әйел бірдей 
қызметтер атқарды.[2] Керек десеңіз, еліміздің Конституциясының 14-бабында заң мен сот 
алдында жұрттың бәрінің тең екендігі, тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік 
жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты 
жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге 
болмайтыны анық жазылған. 

Қазіргі кезде қоғамдағы әйел мен ер адамдардың орны туралы түсінік ерекше өзекті 
мәселеге айналып отыр. Себебі біздің заманымызда бүкіл әлемде бейбітшілік пен 
тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін барлық адамзатқа ортақ зорлықсыз өмір сүрудің 
идеалдары мен құндылықтарын іздеу қажеттігі туып отыр. Қазақстанда қазіргі кезде жүріп 
жатқан әлеуметтік – экономикалық, мәдени, саяси өзгерістер көптеген қоғамдық мәселелерді 
қайта қарауды қажет етеді. Солардың бірі - гендер мәселесі  болып табылады. 

Гендер түсінігі соңғы кезде елімізде ерекше жиі қолданысқа еніп, елеулі мәселеге 
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айналып келеді. Сонымен, гендер дегенміз – ерлер мен әйелдердiң мiнез-құлқы мен өзара 
қарым-қатынастарын айқындайтын, сондай-ақ, олардың әлеуметтік орны мен рөлдерiн 
анықтауға бағытталған ғылыми бағыт. «Gender» ұғымы ағылшын тiлiнен аударғанда жыныс 
(еркек, әйел) деген түсініктi бiлдiредi. Ал, гендерлiк саясат – қоғамдық өмiрдiң барлық 
салаларында ерлер мен әйелдердiң теңдiгiне қол жеткiзуге бағытталған мемлекеттiк және 
қоғамдық қызмет.[3] 

Тәуелсіздік алғаннан бастап Қазақстан Республикасында гендерлік саясатты дамытуда 
бірқатар жұмыстар жүзеге асырылды. Әйелдер жағдайын жақсарту бойынша ұлттық 
механизмнің институционалды дамуы 1995 ж. консультативті-кеңесші орган - Қазақстан 
Республикасы Президентi жанындағы отбасы, әйелдер мәселелері және демографиялық 
саясат жөніндегі Кеңестің құрылуынан бастау алады. Бұл Кеңес 1998 жылы Қазақстан 
Республикасының Президентi жанындағы Отбасы және әйелдер iстерi жөнiндегi ұлттық 
комиссия деп аталып, өзінің құқықтық дәрежесіне қарай Қазақстан Республикасы Президентi 
жанындағы консультативтік-кеңесші органға айналды. Аталған комиссия отбасы мүддесін 
қорғау, еліміздің саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени өміріне әйелдердің қатысуы 
үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында құрылды.   

Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Отбасы және әйелдер iстерi 
жөнiндегi ұлттық комиссияның ұйымдастыруымен 2011 жылдың 5 наурызында Қазақстан 
әйелдерінің тұңғыш съезі болып өтті. Съезде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаев ер мен елге қиын болған кезеңде әйел-аналар отбасы мен қоғам жүгін қайыспай 
қатар көтере білгендігін атап өтті. Сондай-ақ, Президент әйелдердің өмірлік маңызды 
салаларда жұмыс істейтіндіктеріне ерекше назар аударды. Статистикаға жүгінсек, бүгінгі 
таңда барлық педагогтардың 73 пайызы, дәрігерлер мен медицина қызметкер-лерінің 87 
пайызы әйелдер болып табылады. Барлық бюджеттік сала қызметкерлерінің 60 пайызы 
әйелдердің үлесінде. Мемлекеттік басқару ісіне де кәсіби деңгейі жоғары көптеген әйел 
адамдар белсене атсалысуда. Тәуелсіздік жылдарында ондаған әйелдер министр және 
мемлекеттік органдардың басшылары болып тағайындалды. Жүздеген әйелдер Парламент 
пен мәслихат депутаттары болып сайланды.[4] 

Елімізде «Қазақстан Республикасындағы 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік 
теңдік стратегиясы» құжатының қабылдану мақсаты Конституциямызда жария етілген ерлер 
мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін іске асыру және олардың қоғам 
өмірінің барлық саласына теңдей қатысуы үшін жағдайлар жасау болатын. 

 Қазақстан Республикасындағы гендерлік саясат гендерлік өзара түсіністік  саласының 
қалыптасуына, гендерлік стереотиптерден арылуға, ерлер мен әйелдердің теңдігі және 
олардың мүмкіндіктеріне тең құқық орнатуға сондай-ақ, гендер саласындағы отандық 
заңнамалық базаны құру мен дамытуға жол ашты. Мәселен, елімізде 2009 жылы 8 
желтоқсанда «Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының және тең мүмкіндіктерінің 
мемлекеттік кепілдіктері туралы» және 2009 жылы 4 желтоқсанда «Тұрмыстық зорлық-
зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңдары қабылданды. 

Елімізде гендерлік теңдік мәселесі барлық қоғамдық қатынастардың негізгі құрамдас 
бөлігі болып табылады. Осыған орай Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 2012ж. 
Қазақстан халқына Жолдауында қоғамда «іс жүзінде гендерлік теңдік пен әйелдерге 
ерлермен тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуді» тапсырған болатын.[3] 

Көптеген әлем елдерінде әйелдердің билікке, мысалы, саяси партиялардың басқару 
органдарына дәстүрлі жолмен қол жеткізудің шектеулі болуына байланысты, әйелдер 
билікке, осы органдарға балама құрылымдар арқылы қол жеткізіп отырды, бұл әсіресе, 
үкіметтік емес ұйымдар секторында байқалады. Осы орайда cоңғы жылдары қазақстандық 
қоғамда әйелдердің үкіметтік емес ұйымдарының санының өсу үдерісі етек алуда. Бұған ел 
ішінде және халықаралық қарым-қатынас аясында демократиялық өзгерістердің өрбуі, 
мемлекеттердің ұлттық мүдделерінің өзгеруі, мемлекет қызығушылықтарының қоршаған 
ортаны қорғау мен адам құқығы сияқты жалпыадамзаттық құндылықтарға өтуі және т.б. 
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себеп болып табылады. Қазіргі таңда әйелдердің үкіметтік емес ұйымдарының өсу үдерісі 
Қазақстанның жаңа болмысымен, ел әйелдерінің әлеуметтік белсенділігімен және қоғамдық 
өмірде олардың рөлінің артуымен де түсіндіріледі. Үкіметтік емес ұйымдардағы іс-
қайраткерлігі – бұл әйелдердің өздерін қоғамдық ортада танытуына мүмкіндік беретін тиімді 
тәсіл. Негізінде қазақстандық қоғамдағы әйелдердің үкіметтік емес ұйымдарының іс-қимылы 
көптеген ауқымды әлеуметтік-экономикалық және мәдени мәселелердің шешілуімен 
сипатталады. Еліміздегі әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары орталық, аймақтық және 
жергілікті деңгейлерде өздерінің мүдделерін қорғап, сақтап қалу мәселелерімен белсене 
айналысуда. Айта кетерлік жайт, әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары әйелдер 
мәселелерімен қатар, басқа да көптеген қоғамдық өзекті сұрақтарды шешуге зор үлестерін 
қосуда. Олардың арасында «Қазақстанның іскер әйелдері қауымдастығы» ҚБ, «Мөлдір» 
әйелдер қауымдастығы (Алматы), «Көкшетау феминистік лигасы» қоғамдық бірлестігі, 
«Даму және бейімделу әйелдер қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі (Астана), 
«Интеллектуалды еңбек әйелдер одағы» (Алматы) қоғамдық бірлестігі, Петропавл 
қаласының әйелдерін қолдау орталығы, «Незабудка» әйелдерді қолдау орталығы (Риддер, 
Шығыс Қазақстан облысы) нәтижелі жұмыстарымен ерекшеленеді. Осы аталған әйелдердің 
үкіметтік емес ұйымдары төзімділікті қолдап, ұлтаралық, этникаралық жанжалдардың бейбіт 
жолмен шешілуін насихаттап отырады,сауықтыру Орталықтарын ашып, жалғыз басты 
аналарға қолдау көрсетумен айналысады. Осылайша, бүгінгі таңда әйелдер тек қана өз 
құқықтарын қорғауда ғана емес, сонымен қатар, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму 
мәселелерін жүзеге асыруға тиімді жол табуда ерлермен тең дәрежедегі нәтижелі жұмыс 
жасай алатындықтарын жете түсінді. Демек, Қазақстан Республикасының 2006-2016 
жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясының қабылдануы мемлекеттік саясатты 
әйелдер мен ерлер арасындағы әлеуметтік қарым-қатынасты өзгертуге бағыттап, мемлекет 
пен әйелдер үкіметтік емес ұйымдарының әлеуметтік серіктестігінің шығармашылық 
нәтижесі болып табылады. Зерттеуші Э.С. Сатыбекованың пікірінше, мемлекет пен үкіметтік 
емес ұйымдар арасындағы әлеуметтік серіктестік екі бағытта өрбуі тиіс: гендерлік тұрғыны 
жүзеге асыру бойынша жобалар банкін қалыптастыру және Қазақстан Республикасының 
гендерлік саясатының негізгі бағыттарының мән-мәтініндегі серіктестік жобаларды іске 
асыру механизмін қалыптастыру.  

Қоғамдық құрылымда әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары жетекшілер мен 
басқарушыларды тәрбиелеуде маңызды тәжірибе мектебі болғандықтан, елімізде жоғары 
ықпалға ие. Сол себептен әйел қауымы үшін үкіметтік емес ұйымдар олардың шеберлігі мен 
икемділігін дамытуға зор мүмкіндік беретін ұйымдық форма болып табылады. Сонымен 
қатар, Қазақстандағы әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары қазіргі уақытта әйелдердің 
құқықтарын қорғауға үлкен көмек пен қолдау көрсете алады. Бұл ұйымдар «азаматтардың 
мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлану және сайлау, 
сонымен қатар, республикалық референдумға қатысу құқықтарын»  жүзеге асырып отыр. 
Мәселен, 1998 жылы елімізде әйелдердің үкіметтік емес ұйымдарының Әйелдер сайлау 
блогы құрылған, оның мақсаты биліктің барлық органдарындағы әйелдер өкілдігін еселеу, 
сайлау үдерістерімен байланысты құқықтық білімді кең тарату болып табылады.[5] 

Жалпы қазақ халқының санасында қыз баланы ерекше сыйлау дәстүрі қалыптасқан. 
Осы орайда ерте заманнан бері қыздарды төрге отырғызу, қыздарды жігерлі, қайсарлы, 
батыл қылып тәрбиелеу, өз әулетінің толық мүшесі ретінде қабылдау сияқты әрекеттер 
жүргізіледі. Қазақтың көшпелі дәуірінде-ақ ерлер мен әйел адамдар тең жүріп еңбек еткен, 
еркін жүріп, еркін өмір сүрген. Әйел - өмірдің сәні мен салтанаты, ер адамдардың ақыл-
шысы, балалардың тәрбиешісі деген көзқарас басымдыққа ие болған. Сол кезеңнің өзінде 
әйелдер атқа да мінген, мал да баққан, шаңырақ та көтерген, өнерін де көрсеткен, ел билеп, 
даналығын да таныта білген .  

Сонымен, әйелдердің азаматтық бастамаларын қолдау мен оларды іске асыру Қазақстан 
Республикасы гендерлік саясатының маңызды міндеттерінің бірі. Осы орайда еліміздегі 
гендерлік саясат – отбасы мүдделерін қорғау, әйелдердің елдің саяси, әлеуметтік, 
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экономикалық және мәдени өміріне қатысуы үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету 
мақсатын көздейді. Демек, гендерлік саясат дегеніміз - әйелдерді ерлермен тең дәрежеде 
билікке тарту, ана мен балаға айрықша әлеуметтік жағдай жасау, отбасындағы зорлық-
зомбылықтың алдын алу сияқты мәселелерді шешу болып табылады.  
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312-я стрелковая дивизия сформирована в июле-августе 1941 года в Актобе 
(Актюбинске) в составе 1079, 1081, 1083-го стрелковых, 859-го артиллерийского полков, 
противотанкового и зенитного артдивизионов, разведывательного, саперного, связи и 
медико-санитарного батальонов.  

Командиром 312-й дивизии назначили полковника Александра Наумова. По 
национальному составу в 312-ю стрелковую дивизию входили: 

- русские – 4460 человек; 
- казахи – 3556 человек; 
- украинцы – 2012 человек; 
- узбеки – 212 человек; 
- татары – 184 человека; 
- белорусы – 23 человека [1]. 
Основной базой формирования 312-й дивизии были лагеря ОСОАВИАХИМа и 

пионерлагерь в селе Карагалинское, что близ Актюбинска. Общая численность дивизии 
составила 11 347 человек. В основном это были призывники 1908-1918 годов: из 
Актюбинской области – 6 654 человека, ЮКО – 3 264, Уральска – 1 700, Гурьева – 691 и 
Кзыл-Орды – 450 человек. 

18 августа 1941 года дивизия была погружена в эшелоны и направлена под Новгород. 
На Валдае бойцы заняли оборонительные позиции. Но в начале октября 1941 года на 
подступах к Москве в результате немецкого наступления части Западного, Резервного и 
Брянского фронтов были окружены и разгромлены. Уничтожена 81 дивизия, в плен попали 
663 тысячи советских солдат и офицеров. Путь на Москву был открыт. Немцы шли на 
столицу триумфальным маршем, практически не встречая сопротивления. В столице 
воцарилась паника. Никаких дополнительных воинских резервов не было. 
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Особенно тяжелое положение сложилось на центральном участке фронта: по 
Варшавскому шоссе немцы беспрепятственно шли к Москве. Спас положение отряд 
десантников капитана Ивана Сорчака, который контратаковал фашистов в районе города 
Юхнова. Не ожидавшие этого немцы приостановили наступление на сутки. Этого времени 
хватило, чтобы к Москве подоспели две казахстанские (316-я и 312-я) и одна 
дальневосточная (32-я) дивизии. Алмаатинцев бросили на Волоколамское шоссе, а 
актюбинцам приказали занять оборону на центральном участке, перекрыв Варшавское 
шоссе. 

Прямо из вагонов, неся потери при непрерывных бомбежках, бойцы бросились в атаку. 
Несмотря на неравные силы, актюбинцы на несколько дней сдержали продвижение 
противника на Боровск. Взаимодействуя с курсантами Подольского пехотного училища, 312-
я дивизия держала оборону на 60-километровом участке фронта. 

На подходах к деревням Ищено и Зеленино 1079-й полк 312-й дивизии отчаянно 
сражался с двумя немецкими дивизиями. Яростные рукопашные схватки сменялись огневым 
контактом. Артиллерией полка было разбито несколько больших автоколонн с пехотой, 
уничтожены четыре танка. 15 октября по шоссе на деревню Тяпино наступали уже тридцать 
танков. Огнем батареи 13 из них были уничтожены, остальные повернули обратно. На 
следующий день против батареи был брошен батальон эсэсовцев. Снаряды и патроны 
закончились, артиллеристы пошли в штыковую атаку. В тот день из 98 казахстанцев в живых 
остались лишь 17 человек. В селе Детчино держал оборону 1083-й полк актюбинской 
дивизии. Несколько дней три немецких полка безуспешно пытались выбить наших бойцов. 
Семь раз Детчино переходило из рук в руки. Господствующая высота 209,9 была 
нашпигована металлом и пропитана кровью. Так и не сумев взять Детчино, немцы обошли ее 
с тыла. Еще два дня полк дрался в окружении. Только когда закончились боеприпасы, бойцы 
пошли на прорыв. Из двух с половиной тысяч бойцов в живых осталась лишь сотня [2].  

Гитлеровцы на несколько дней приостановили наступление, дожидаясь резерва. За это 
время к Малоярославцу подтянулись кадровая 53-я стрелковая дивизия и 17-я дивизия 
народного ополчения [3-5].  

По сути, фронт под Москвой представлял собой точки обороны, где засели упертые 
казахстанцы и подольские курсанты. Гитлеровцы, встретив упорное сопротивление 
актюбинцев, перегруппировались и ударили по флангам. Части дивизии попали в окружение. 
Ей с боем пришлось прорываться к реке Нара. 22 октября 1941 года 312-я стрелковая 
дивизия заняла позиции по рубежу деревень Борисово, Орехово, Макарово, Марково и 
Корсаково. На тот момент дивизия насчитывала не более 20 процентов от штата. Командир 
312-й СД совместно со своим штабом, временно исполняющим обязанности начальника 
артиллерии дивизии командиром 375-го дивизиона истребительно-противотанковой батареи 
капитаном Г.Н. Кокаревым (начальник артиллерии в это время был тяжело болен) и другими 
командирами разработали план по обороне Ильинского рубежа Малоярославецкого боевого 
участка. 

Мост через реку взорван, за мостом справа и слева заминированная территория. Танки 
противника прямо по Варшавскому шоссе не пойдут - их остановит глубокая водная 
преграда. Фашисты, скорее всего, нанесут удар танковыми силами в обход с правого и 
левого флангов, чтобы окружить и разгромить наши войска первого эшелона. Чтобы этого не 
случилось, необходимо объединить всю артиллерию и реактивные установки частей и 
соединений (за исключением курсантских подразделений) под единым командованием. 
Необходимо подготовить огневые позиции (основные и запасные) и места укрытий на 
случай бомбардировки авиацией противника [6]. 

16 октября в 18.50, после артиллерийской подготовки на всем фронте обороны 
Ильинского сектора Малоярославецкого боевого участка, противник перешел в наступление. 

Курсанты подольских училищ под командованием генерал-майора В.А. Смирнова и 
полковника И.С. Стрельбицкого отражали одну за другой атаки превосходящих сил 
противника, уничтожая живую силу и боевую технику врага. 
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Артиллеристы сборной группы Ильинского сектора по команде пропустили на флангах 
в глубину обороны с севера танковые подразделения вражеской 20-й ТД (танковой дивизии), 
а с юга - 19-й ТД 57-го МК (механизированного корпуса). Пропустив танки противника до 
указанных мест - рубежей деревни Шуметино, временный начальник артиллерии 312-й СД 
капитан Кокарев дал команду открыть огонь на уничтожение танков противника. Бой длился 
около 40 минут. Каждое истребительно-противотанковое орудие вело огонь с расстояния 
100-150 м. Промахнуться было невозможно, так как наводчики и командиры орудий взводов 
и батарей на 80-85 % были кадровыми военными. В этом бою подбито более 60 танков 
противника, то есть 46 % состава 19й ТД противника Одно из подразделений танкового 
полка (средние танки Т-3) по приказу командира немецкой 19-й ТД еще до начала своего 
наступления было направлено кратчайшим путем на Варшавское шоссе в район южнее дер. 
Кудиново для разведки боем с тыла по шоссе в направлении Ильинского. Но при движении 
по Варшавскому шоссе передовой отряд противника наткнулся на тыльный рубеж обороны 
курсантов. Завязался бой, в результате которого танки противника были подбиты и 
подожжены, а танкистов при попытках покинуть машины расстреливали [7]. 

В этот день в районе Корсакова немцы в количестве нескольких рот пошли в атаку. 
Бойцов-казахстанцев было гораздо меньше, чем фашистов, но они открыли такой шквальный 
огонь, что гитлеровцы поспешили убраться с поля боя. Воодушевленные удачей, 
красноармейцы хотели атаковать Корсаково, но полковник Наумов не разрешил этого. 
Используя остатки боеприпасов, он подавлял все попытки гитлеровцев выйти на шоссе. У 
немцев создалась иллюзия, что против них действуют свежие части. Ночью остатки 312-й 
дивизии отошли. 

23 октября 1941 года. Тяжелейший день. Остатки дивизии обороняют деревню 
Орехово. В бой брошены все способные держать оружие. Сам Наумов находится с 
автоматом в окопах. О смерти уже никто не думал. К ней все привыкли. Дивизии, по сути, не 
было. На последнем рубеже встали только взвод автоматчиков и штабные работники. Но они 
выстояли. К исходу дня немцы прекратили наступление. А ночью подошла свежая 93-я 
дальневосточная дивизия. 

24 октября из окружения из-под Детчино вышли остатки 1083-го полка под 
командованием лейтенанта Христофора Казарина, младшего политрука Дусупа Альсеитова и 
командира минометного расчета Нуратдина Аймагамбетова. 

Великая битва под Москвой явилась одним из крупнейших событий второй мировой 
войны. В сентябре 1941 года фашистское руководство разработало план: прорваться к 
Москве через Смоленск. Эта операция получила громкое название «Тайфун». На московское 
направление противник стянул почти половину всех сил и боевой техники и создал 
подавляющее превосходство в точках главных ударов. На одном из важнейших направлений 
оборонительных боев Красной Армии находилась сформированная в Казахстане 312-я 
стрелковая дивизия под командованием Александра Наумова. За две недели боев свыше 10 
тысяч ее бойцов навечно осталось лежать в подмосковных лесах [8]. Вечная память павшим 
в боях казахстанцам! 
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Өткенді білмей, болашақты болжау мүмкін емес, деген халық даналығы бар. Тарих – 
бұл халықтың бүгіні мен болашағын айқындайтын бірден-бір маңызды көрсеткіш. Тарих – 
тұтас халықтарға, ұлттар мен ұлыстарға тән табиғи заңды құбылыс. Әр халықтың маңдайына 
біткен тағдырлы жолы осы тарих қойнауынан тамыр тартады. Сондықтан да, төл тарихын 
ұлықтап, ата-бабалар салған сара жолды ұстанған халық қана кемел келешекке нық сеніммен 
қадам басары анық. Бабалар мұратын жалғастырып, ел аманатын арқалап келе жатқан 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» атты 
Жолдауында айтылған Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 
жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын, Қазақ хандығының 550 жылдығын атап 
өтетіндігімізді, ал бұл ұлттық таным-тарихымызды терең зерделеп, құнды жәдігерлерімізді 
ел жадында қайта жаңғырту және де бүгінгі күннің бедері – сан ғасырлық тарихи кезеңдердің 
дәйекті жалғасы екендігін атап көрсетті [1]. 

Қазақ хандығы жайлы мәселе қозғалғанда сол кезеңді Қазіргі Тәуелсіз Қазақстан 
кезеңімен «тарихи сабақтастықта» қарастыру  бұл тарихшылардың алдындағы басты қағида  
болып табылады. 

Ал «тарихи сабақтастық» сөзіне келер болсақ, бұл ұғым әрдайым да өткен тарихпен 
қазіргі тарихтың арасындағы көпір іспеттес. Бұл ұғым өткен тарихпен сабақтастықтың 
жоғалмаған жағдайында біртұтас рухани дүние қалыптасады. Уақыт сабақтастығын жіті тани 
білген тарихшы тарих тұңғиығына бойлап, ұлт тағдырының халық қасіретінің қилы кезеңін 
суреттеу арқылы оқырмандарының бүгінгі күннің міндеттері мен ертеңгі күннің бағыттары 
туралы ой сілтемесіне жетелейді. Сол себепті тарихи сабақтастық үзіліп қалып,кейбір тарихи 
кезеңдерінің белігісіз болып отыруы да дәлел [2].   

Қазіргі Қазақстан мемлекеті қазақ жерінде саяси іргелі дәстүрлер негізінде ғасырлар 
бойы жалғасып, кемел қалыптасқан, XXI-ші ғасырда жоғары дамуға бет алған заманауи 
елдердің қатарында тұр. Бүгінгі күндегі жаңа өзгерістер тудырған басты фактор – біздің 
мемлекеттің саяси тәуелсіздігіміз. Сондай-ақ, Қазақстанның мемлекет ісіне қатысты ұлттық-
саяси дәстүр жалғастығы да басты фактор болып табылады. Бұл мәселе Қазақстанның 
аумағында ежелгі сақ, ғұн, қаңлы, үйсін, түрік, арғы қазақ заманы мен бергідегі Қазақ 
хандығының мемлекет ісін ұйымдастыру құндылықтарымен тікелей байланысты екені 
баршамызға аян.  

Елбасымыздың: «Біздің елдігіміз, қазақ жұртының арғы түбі ғұндардан басталады. 
Ғұндардан кейін көктүріктерге жалғасады. Одан кейін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп, 
хандық дәуірге ұласып, кейін біртіндеп тәуелсіздікке тіреледі», - деген Ұлытауда айтылған 
сөздерінде мемлекеттілік дәстүр сабақтастығының негізгі кезеңдері анық көрсетілген [3]. 

Қазақ хандығы сол заманда озық басқару тәртібімен құрылған, түрік мемлекеттерінің 
заң шығару, құқық жүйесін ұйымдастыру дәстүрлеріне сүйенді. Шыңғыс ханның Жасақ 
заңы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның Жеті Жарғысы – 
қазіргі заман мемлекетінің стратегиялық бағдарламасы тәрізді мемлекеттің маңызды құжаты 
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болды. Моңғол билігі әлсіреп, Алтын Орданың құлдыраған кезінде кең-байтақ даланы 
мекендеген өзбек-қазақ-ноғай халықтарының құрамына кірген халықтар өздерінің жеке дара 
мемлекеттерін құрды. Көк Орда, Әбілхайыр хандығы, Моғолстан, Ноғай Ордасы және Сібір 
хандығының құрылуы осы территорияны мекендеген халықтардың этникалық және тіл, 
рухани байлықтарының бірігуінің бастауына айналды. Қазақ хандығының экономикалық 
негізі  қазақ рулары Әбілхайыр хандығы, Моғолстан, Ноғай Ордасы мен Батыс Сібір 
хандығының қол астында төрт хандыққа бөлшектеніп отырған.  

Қазақ халқы, қазіргі Қазақстан аумағында ескі заманнан жасап келе жатқан ұлт, 
сондықтан мемлекет қазақ атымен аталады.«Қазақ» атауына байланысты Құрбанғали Халид 
«Тауарих Хамса» еңбегінде «қашақ»,«хазлах»,«қыз және ақ»сөздерінен шығарады[4],ал 
Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и рашиди», Қадырғали би Қосымұлының «Жамиат-
тауарих» (Жылнамалар жинағы) еңбектерінен «Қазақ» атауына қатысты көптеген 
түсініктерді алға тартты. Қазіргі Қазақстан мемлекеті ата-бабалардың ескі жұртында, қазақ 
халқының ежелгі жерінде құрылды. Аталған жерде әр кезеңде этникалық-саяси 
бірлестіктерді құрып, сансыз тайпалар өмір сүрді: скифтер, сарматтар, ғұндар, сақтар, 
үйсіндер, қарлұқтар, қыпшақтар, арғындар, наймандар, керейлер, алшындар, дулаттар және 
т.б. Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту – сол азаттық сыйлаған бабаларға деген 
құрмет деуінің өзінде үлкен терең астар бар. Арғы тарихта Қазақ хандығын құру – Дешті 
Қыпшақтың кең байтақ аумағында өткен әлеуметтік-экономикалық және этностық-саяси 
үдерістерінің заңды нәтижесі болып табылады [5].  

Халқымыздың ертеңін ойлаған, болашағын болжаған хандарымыз бен билеріміз сол 
кездің өзінде-ақ еліміздің дәулеті мен сәулетін, ынтымағы мен қауіпсіздігін арттыру 
бағытымен жүріп, оны жалпақ қазақ даласына жариялап отырған. Қасым ханның, Есім 
ханның жолдары мен Тәуке ханның «Жеті жарғысы», міне, осындай ізгілікті мақсаттардан 
туындаған игілікті шаралар еді. Мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заң, елшілік жоралары, 
жұртшылық заңын тарау-тарауымен талдай отырып, күнделікті өмірге енгізген Қасым 
ханның ережелер жиынтығы халық арасында жоғары ілтипатпен «Қасым ханның қасқа 
жолы» атанып, ол ХVII ғасырда хандық құрған Есім ханның «ескі жолына» ұласты. 
Тарихтан білетініміздей, Есім хан Қасым ханның ғасырлар бойы сұрыпталып, орныққан 
осынау өміршең ержелерін өзгеріссіз пайдаланып, ел ішінде жаппай қолданды, әрі оны өз 
заманының қажеттілігіне орай жетілдіріп, жүйеледі. Сөйтіп, оны халық «Есім ханның ескі 
жолы» деп атап, ел ортасында әділ төрелік айтып, дау шешіп жүрген би-қазылардың осы 
ережені білуі міндетті саналды. Ал Тәуке ханның тұсында (1680-1708 ж.ж.) халқымыздың 
дана билері Тәуке хан басшылығымен бес тараудан тұратын Қасым хан, Есім хан 
ережелеріне қалмақтың жортуыл-шапқыншылығына байланысты тарихи-саяси жағдайдың 
аса шиеленіскен қиын кезеңінде тағы да екі тарау қосып, «Жеті жарғы» деп атады. Яғни, 
Тәуке хан кезінде қосылған екі тарау – жесір дауы мен құн дауы еді.  

Ал кейін тәуелсіздік алғаннан кейін  Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
барша қазақстандықтарға жыл сайынғы стратегиялық Жолдауларын жариялап тұрады. 
Стратегия – күннен-күнге, жылдан-жылға елімізді, қазақстандықтардың өмір, тұрмыс-
тіршілігін жарқын ете түсетін нақты практикалық істер бағдарламасы. Елбасының 
бастауымен жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 
даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Келешегі кемел Нұрлы жол бағдарламасы ел 
бірлігін бекемдеп, Mәңгілік Ел – қазақ елінің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі 
екендігін әлемге айшықтай түсті. Ұлт Көшбасшы Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткендей: 
«Мәңгілік Ел» барша Қазақстандықтардың ұлы құндылығы, бұл ұғымның бастауы тым 
тереңде жатқанын жеткізді. Ел Бірлігі – біздің барша табыстарымыздың кілті[6]. 

Қазақстанның жер мирасы мен шекара сақтау дәстүрі де, беріде ғұмыры төрт жүз 
жылға жалғасқан Қазақ хандығы, әріде дүниені дүр сілкіндірген Шыңғыс хан құрған түрік 
мемлекетінен жалғасын табады. Шыңғыс хан және ол құрған түріктің саяси дәстүріндегі 
ұлыстық мемлекет жүйесі заманында озық дамыған басқару дәстүрін байқатады. Қазақ 
хандығы да қағанның үлкен ұлы, жолы үлкен әрі сүйікті Жошы ханның үлкен баласы Орда 
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Еженнің ұрпағынан өсіп өнген төре тұқымдарының қолында тұрды. Тарихшы А.И.Левшин: 
«қазақ халқы Азияда тәуелсіз, дербес және азат халықпен танымал ежелде басқа түркі 
халықтарына тең болды» десе [7], қазақтың алғашқы ғалымы Ш.Ш.Уәлиханов қазақтардың 
бірінші ханы Алаша хан XIV ғасырдың ортасында өмір сүргенін айтты [8], ал XV ғасырдың 
аяғында қазақ жұртшылығы өзінің саяси қауымдастығын құрды. 

Тарихи кешенді деректемелерден байқайтынымыз, қазақ халқының билері, батырлары, 
ел ақсақалдары, және олардың қолдауымен ақ киізге хан болып көтерілген, ақсүйек төреден 
шыққан ең бекзат тұқымдары бұрында елдің амандығы, жерге берік болу, шекараны сол 
замандағы елді қоныстандырып, қорғап тұру қоғамдық институттары қызмет жасап тұрған. 
Одан кейін Ақ Орда билеушісі Барақ ханның мұрагерлері болған, Қазақ хандығы 
мемлекетінің іргесін қалаған Керей хан мен Жәнібек хандардың, одан кейін даңқы әлемге 
танымал қазақ хандары Қасым мен Ақназардың мемлекет жеріне иелік ету, шекарасын 
айқын ұстау, қорғау ісін бергі заманда болған атақты Абылай хан ұстаған өзінің қырық 
батырына жер шолғызып, елдің амандығын қамтамасыз ететін қарауыл салтынан да анық 
байқауға болады.  

XV ғасырдың ортасында Дешті Қыпшақ аумағында Қазақ хандығының құрылуы-
Қазақстан тарихының ортағасырлық кезеңіндегі ең басты, ең  ірі оқиға болып саналады.  

Қазақ хандығының құрылуының тарихи маңызы өте зор. Бұл оқиға қазақ жеріндегі үш 
мың жылдай тарихы бар  мемлекеттілік тарихының жаңа кезеңіне жол салған ірі оқиға. 

Қазақ хандығының құрылу тарихына қатысты ауыз әдебиетінің материалдары көп емес, 
дегенменде бірнешеуі сақталып қазіргі күндерде ғылыми айналымға енгізілген[9]. 

Қазақ хандығының құрылуына  1457 жылдан кейін Керей  мен  Жәнібек сұлтандардың 
Әбілхайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларын бастап шығыс Дешті-
Қыпшақтан батыс Жетісу жеріндегі Шу мен Талас өңіріне  қоныс аударуы мұрындық болды. 
Ол кезде Жетісуді билеген Моғолстан ханы Есенбұға (1434-1462) -жылдары билік еткен 
тұсында қоныс аударған  қазақтарды Әбілхайырға қарсы пайдалану үшін қарсы алып, қоныс 
берді. Алғашқы кезде Қазақ хандығының аумағы батыс Жетісу жері,  Шу өзені мен Талас 
өзенінің алабы болып, ежелден осы алапты мекендеген  тайпалар Дешті-Қыпшақтан қоныс 
аударған қазақ аталарымен, руларымен етене араласып кетті.  Әбілхайыр хандығындағы 
аласапыран  соғыс салдарынан күйзелген  қазақ рулары бұл араға келіп ес жинап, етек 
жауып, экономикалық тұрмысы түзеле  бастады. Мұны көрген  Дешті-Қыпшақ  қөшпенділері 
Әбілхайыр хан қол астынан шығып, бөгеуін бұзған судай ағылып, Қазақ хандығына қеліп  
жатты [5]. 

Қазіргі Қазақстанның мемлекет ісін реттеу, ұйымдастыру қызметі жоғары сапалы 
деңгейде жүргізілуі нәтижесінде, мемлекет өзінің стратегиялық даму сатыларын уақытылы 
айқындап, бекітіп отыр. Соның арқасында елдің қазіргі даму талаптарына жауап беретін 
тарихи-әлеуметтік заманауи жағдайы жақсы үйлестірілген. Елдің экономикалық және 
әлеуметтік дамуына байланысты есептеу, бақылау, жан-жақты талдау жасау, заң шығару 
қызметін іске асырады.  

Қазіргі Қазақстанда мемлекеттің басшысы – Елбасы азаматтар тарапынан сайланады, 
Елбасы мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын анықтайды, мемлекеттік биліктің келісіп 
қызмет істеуін қамтамасыз етеді. 1995 жылғы Президенттің билік мерзімін созып, 
құзыреттілігін кеңейтуге байланысты жалпы халықтық референдумде, барша 
қазақстандықтар тәжірибелі саясаткер Н.Ә. Назарбаевқа үлкен сенім білдіріп, жауапкершілік 
артып, қолдау көрсетті. Бұрыңғы тарихта да қайраткерлігімен танылған төре тұқымдары 
елдің басына күн туған мезгілде елге үлкен сүйеу болған тұлғаларға салмақ түсетін еді. 

Қазақ хандығы қазақ халқының ғасырлар бойы сақтап, қорғап келген мемлекеттің 
нышаны. Ол ұлан – байтақ өңірді мекендеген қазақ аталарының, руларының басын қосып 
шоғырландыруда, қазақтың этностық аумағынын біріктіруде, қазақтың байырғы заманнан 
басталған өз алдына жеке ел болып қалыптасуын біржолата аяқтауда аса маңызды және 
түбегейлі шешуші роль атқарды.  

Қорытындылай келе, Қазақ хандығының құрылуы тарихына қатысты жазба дерек 
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мәліметтері мен ауыз әдебиетінің материалдарын бір-бірімен байланыстырса, толықтыра, 
салыстыра отырып қарастырғанда ғана, біз, ұлттық сипаттағы мемлекетіміздің, Қазақ 
хандығының құрылуы мәселесін терең біле аламыз деп ойлаймын. 
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Қазақ халқының шығу тегі мен қазақ халқының мемлекетінің құрылуының ара жігін 

ашып, халықтың шығу тегінің тарихи ғасырлар  тереңінен басталып, адамзаттың шығу 
тегімен тамырласып жататынын, ал мемлекеттің құрылуы белгілі бір тарихи жағдайға 
байланысты әкімшілік-территориялық жағынан енші алып, жеке шаңырақ көтерген күнінен 
басталатынын саралап көрсетіп, нақты түсінік орнату бүгінгі тарихи әдебиеттегі маңызды 
мәселенің бірі болып отыр. Тарихымызда осындай басын ашып айтатын нақтылай түсетін 
мәселе жеткілікті. Соның ішінде халқымыз үшін үлкен маңызы бар тұсы ол қазақ халқының  
қалыптасуы.Ал қазақ хандығының құрылуын білу үшін біз әрине қазақ халқының 
қалыптасуын зерттеуіміз керек. Қазақ халқының қалыптасуының негізінде Қазақ 
хандығығының  құрылуының қай жылы болған оқиға екендігін немесе қандай тарихи 
оқиғамен байланысты болғандығын тауып дәлелдеу біз үшін басты мақсат.  

Бүгінгі тарих ғылымы осы мәселені зерттеуде үлкен тарихи жетістіктерге, жаңа тарихи 
тұжырымдарға жетіп отыр. Тарихшы ғалымдар аянбай тер төгуде. Қаншама дерек көздері 
табылды. 

Алайда таришылардың мақсаты  тарихымыз зерттелді деп қол қусырып қарап отыру 
емес. Тарих  ғылымымен айналысатын әрбір жас ғалым үнемі өз ғылыми тақырыбын зерттеп 
ізденісте болуы тиіс. Тарихи фактілер мен жаңа деректерді ашқан сайын тарих ғылымы алға 
жылжиды. Оның үстіне қазақ халқы келешек ұрпақ үшін  ешқандай бұрмаланбаған  таза 
жазылған тарих қалдырамын десе білімді тарихқа жанашыр ұрпақ тәрбиелеуі тиіс. 

Жалпы тарих ғылымын зерттеуде біз әрине тарихи деректер  мен тарихи оқиғаларға 
сүйенеміз.Оларды қайдан аламыз.  Арине тарихи деректерден. Нақты тарихи деректер мен 
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тарихи зерттеулерсіз біз ештеңе айта алмаймыз. Ал біз зерттеп отырған кезең тарихы туралы 
ортағасырлық тарихи деректер жеткілікті. Мұның барлығы зерттеліп жатыр, зерттелу үстінде 
және бүгінге дейін зерттеліп болған десек те болады. Десек те осы  деректерді талдауда әр 
ғалым әртүрлі жағынан қарастырады. Ал тарихи деректер талданған сайын, сараланған 
сайын тарихты оқу асқан қызығушылық тудырары даусыз. 

Міне осындай қазақ хандығының құрылуына әкелген қазақ халқыныңхалық болып 
қалыптасуы мәселесі ғылымда әлі күнге дау талас тудырып келе жатқан күрделі мәселе.Біз  
қазақ хандығының құрылуын айтқанда Жәнібек пен Керей ханның Қозыбасына келуін 
айтамыз да ал оның артынан ерген қалың қазақтың тарихын зерттеуге бара қоймаймыз, 
немесе осы екы ханымыздың атына сыйғыза саламыз. Бұл қате пікір. Өйткені тарихта осы 
Ұлы хандарымыздың Қозыбасы жеріне келуі бір күннің оқиғасы емес. Және тұтастай халық 
атын алу үшін аз адам өздігінен өз өзін «қазақ»  атандыра алмайтын еді. Мұхаммед Хайдар 
Дулати «Тарихи Рашиди» еңбегінде:"Сол заманда Әбілқайыр хан қыпшақ даласына түгелдей 
билігін жүргізіп тұрған еді. Ол Жошы хан ұрпағы сұлтандарға көп жайсыздық туғызып, 
Жәнібек хан мен Керей хан одан қашып, Моғолстанға кетіп қалған. Есенбұға хан оларды 
құрметпен қарсы алып,Шу өзені өңіріндегі "Қозыбасыны" тапсырған еді. Ол аймақ 
Моғолстанның батыс шеті. Олар бұл аймақта бейбіт өмір кешті. Әбілхайыр қайтыс болған 
соң, Өзбек ұлысы өзара тартысып, араларында көп келіспеушілік туды. Біразы Керей хан мен 
Жәнібек ханның маңына жиналған еді. Саны екі жүз мыңға жетеді. Олар өзбек-қазақ деп 
аталды»[1]- дейді. Яғни, 1465—1466 жылдарҚазақ хандығының құрылған мезгілі. 

 Ал оның ту көтерген жері Жетісудың батыс бөлігі, үйсін,дулат, қаңлы тайпаларының 
дәстүрлі атамекені. Қазақ даласында тарихта болып өткен алғашқы сақ, ғұн, қаңлы, үйсін, 
түрік, түргеш, қарлұқ, оғыз, кимек, қыпшақ, тоғызоғыз /қарахандар/, Алтын Орда, Ақ 
Орда,Дешті Қыпшақ, Моғолстан сияқты мемлекеттердің құрамында өмір сүрген үйсін, 
дулат, керей, найман, қыпшақ, жалайыр, оғыз, яғма, тұқси, шігіл, тоғыз-оғыз, түргеш, он оқ 
бодын сияқты тайпалар бірлестіктері Қазақ хандығының қалыптасуы үшін негізгі рөл 
атқарды. Жәнеде осы тайпалар дамып бір-бірімен араласа келе болашақ қазақ хандығының 
құрылуына негіз болды, сол сияқты қазіргі қазақ халқының өте көнеден келе жатқан халық 
екендігін дәлелдейді.  

XIY-XY ғасырдың алғашқы жартысында біздің халқымыз өзінің бұрын соңғы 
тарихындағы ең күрделі кезеңдердің бірін бастан өткерді. Ол бүкіл әлемдік шеруде айрықша 
орын алып отырған Еуразиядағы Ұлы мемлекет Алтын Орданың ыдырауы.  Сөйтіп Алтын 
Орданың шығыс бөлігін құраған құдыретті Көк Орданың өзі қақ жарылып, қазіргі Қазақстан 
жеріндегі Қазақ Хандығы деп аталатын жаңа қуатты мемлекет бөлініп шықты. Қазақ 
хандығы құрылғаннан соң да бұл үрдіс  жалғасып жатты. Ол саяси этникалық өмірде айқын 
байқалады.Ал біз XIY ғасырдың басындағы саяси оқиғаларды қарастыра отырып, Қазақ 
хандығының құрылуына әкелген оқиғалардан қазақ хандығының күшейюін  байқаймыз. 
Яғни осы кездегі  көршілес Мауреннахрмен, Дешті Қыпшақтың көршілес тайпаларымен, 
Моғолстанмен саяси тартыстар жүргізу барысында Сыр бойы қалаларын өзінің қол астына 
қарату және этникалық территориялық жақтан қазақ тайпаларын біріктіру байқалады. Осы 
оқиғалардың барлы ғы да біз айтып отырған тарихи беректерде толықтай айтылады.  

Бұл саяси күрес және тайпалардың бірігуі тек  XY ғасырда болған жоқ. Бұл XI-XII 
ғасырдан бастау алады. Жалпы қазақ халқының халық болып қалыптасуы және қазақ 
хандығының құрылуы өмірге келуі және жаңа құрылған мемлекеттің нығаюы, оның қазақ 
хандығы атымен аталуы туралы  мәселені ашу үшін осы мәселе туралы қандай ғылыми 
маңызы бар деректер бізге жетті. Соларға тоқталайық. 

 Қазақ хандығының ерте орта, орта ғасырлардағы феодалдық мемлекеттер  кезіңдегі 
өмірі жайлы мәлімет беретін бізге келіп жеткен қандай деректерді білеміз. Осы мемлекеттер 
құрамында өмір сүрген тайпалар туралы, әсіресе қытай деректерінен, араб – парсы 
деректерінен қандай мәліметтер кездестіреміз. Мәселен: ерте түрік мемлекеті жайлы әрине 
Орхон-Енисей аңғарынан табылған Құлтегін, Білгеқаған, Тоныкок сияқты тарихи 
ескерткіштер мәлімет береді. Олардың сырын ашқан Ядринцев, Томсон, Радловтар болды. 
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 Араб-парсы деректері не дейді. Оғыз елі туралы ең көне дерек беретін Әл-Яқуби. Ол 
IX ғасырда өмір сүрген. Ол оғыздардың – қарлұқтармен, тоғызоғыздармен, қимақтармен  
жүргізген соғыстарын хатқа түсірген. Ал X ғасырда өмір сүрген  Ибн әл-Фаних  оғыздар 
жайлы айта келіп  олардың  - қимақтар мен тоғызоғыздармен, бірге «патшалар» (Малик) 
болып табылатынын және  түріктер арасында өзгелерден гөрі көбірек құрметтелетінін 
хабарлайды. X ғасырдың саяхатшысы Әбу Дулаф кимектер туралы жаза отырып оларда 
қамыс өсетінін, олар сонымен жазу жазатынын айтады. X ғасырдың тағы бір көрнекті 
тұлғасы сол кезде өмір сүрген араб жағрафияшысы  Ибн  Хаукал қарлұқтар жерінің  
батысынан шығысына дейін жету үшін 30 күн жүру керек дейді. XII ғасырда өмір сүрген 
араб жағрафияшысы Әл-Марвази қарлұқтардың құрамында тоғыз тайпа болған дейді.  

Ал Түрік  халықтарының ең  атақты жұлдыздары десек те болады XI ғасырда өмір 
сүрген М. Қашқаридың «Диуани лұғат ат түрік» атты шығармасы этностар тарихына қатысы 
бар құнды еңбек болып табылады. Сондай-ақ, Жүсіп Баласағұнидың да осы ғасырға жататын 
«Құтты білік» дастаны Қарахан мемлекетінің ішкі саяси өмірінен хабар береді. Әл-Фараби, 
Бируни, Әбілғазы Бахадүр сияқты көптеген орта ғасырлық ғұлама еңбек жазған  адамдарды 
мақтанышпен айта аламыз. XIII ғасырдағы Моңғолдар заманынан Моңғолдың құпия 
шежіресі дерек береді. Онда күлилер 500 мыңдай, ал наймандар 100 мыңдай  адам болған 
деген дерек бар.(Қазақ халқының бүгінгі тәуелсіздік тұсындағыхалық санының ең көп 
бөлігін құрап отырған да осы наймандар болып отыр.) Тибет энциклопедиясында  қазақ 
халқы туралы не айтылатыны жөнінде әд әлі жарытымды дерек беріп жатқан жоқ.  Иран 
тарихы мен Византия деректері алі толық бағасын алған жоқ. Бұлардың бәрі әлі зерттелетін, 
зерттелуді қажет ететін тақырыптар. 

Жалпы ортағасырлык тарихи деректану мәселесінде деректерді бірнеше топқа бөліп 
қарастырамыз. Мысалы: аштархандық, шайбанилық, темірлік т. б.  Осылардың ішінде еркше 
атайтынымыз қазақ хандығының құрылуы туралы тікелей дерек беретін ол Мұхаммед 
Хайдар мырза Дулатидің «Тарихи Рашиди»  еңбегі[2],  Махмұд ибн Уәлидің «Бахр ал асрар 
фи манакиб ал ахир»[3],  Масуд ибн Осман Кухистанидің «Тарихи Абулхаир-хани»[4], Захир 
ад-дин Мұхаммед Бабырдың «Бабырнама»[5], Қадырғали Қосымұлы Жалайыридың 
«Жалнамалар жинағы» [6]  сияқты еңбектерде айтылып жазылды.  

«Тарихи Рашидидің» бір бөлігін орыс тіліне аударып, оған кіріспе сөз жазған  К. Л. 
Пищулина «Тарихи Рашидидің» жазылуына ең бірінші моғол тайпалары арасындағы 
айтылып жүрген аңыз-әңгімелер негіз болды» [7] - деп жазады.Онда XIY-XYI ғасырлардағы  
Қазақстанның оңтүстік шығысында, Шығыс Түркістанда және Қырғызстанда қалыптасқан 
Моғолстан мемлекетінің тарихын баяндау үшін жазылған. 

Тағы бір келесі еңбек Махмуд ибн Уәлидің «Бахр әл асрар фи Манакиб ал – ахир» [8] 
еңбегі. Бұл еңбек Махмуд ибн Уәлидің атағын шығарған еңбек.  Автор туындысын жазу 
үшін бізге дейін жеткен  жиырмадан астам ортағасырлық деректік шығармалардың 
мәліметтерін қолданған. Бұл еңбек XYII ғасырдың ортасында 1641 жылы жазылған. Онда 
жаңадан құрылған қазақ хандығының территориясы, руларының аттары айтылады. Ондағы 
айтылған рулардың  аттары,  бүгінгі қазақ халқының құрамындағы ру атаулары. 

Тағы бір құнды дерек «Захир ад дин Мухаммед Бабырдың Бабырнамасы [5]. Бабыр 
Темірдің ұрпағы, Ферғананың билеушісі Омар Шейхтің үлкен ұлы. Ол Темір ұрпақтарының 
Темір құрған мемлекеттің жерін бөлісе алмай  өзара қырқысып, жауығып жатқан 1483 жылы 
ақпанның 14 күні дүниеге келген.  12 жасында Ферғананың билеушісі атанады. Бабырдың 
еңбегінің тарихи маңызы, 1483-1504 жылдардағы оқиғалар атымен, жылымен  белгіленіп, 
көзімен көрген оқиғалар ретімен баяндалады. Оның еңбегі үш бөлімнен тұрады: 1-бөлімде, 
XY ғасырдың аяғындағы Мәуреннахрдағы саяси оқиғалар, сондағы қалалар, қамалдар, өзінің 
шыққан тегі, нағашы атасы Моғолстанның билеушісі Жүніс хан туралы баяндайды; 2-
бөлімде, Ауған жеріндегі оқиға; 3- бөлімде, Солтүстік Үндістан аймағы сипатталады. Осы 
еңбекте Қасым хан мен Мәуреннахр билеушілері арасындағы саяси қарым-қатынастар жақсы 
баяндалған. Өте құнды еңбек. Ортағасырлық қазақ тарихында  үлкен орын алады. 
Ортағасырлық тарихи деректің тағы бірі– Масуд ибн Осман Кухистанидің «Тарихи 
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Абулхаирхани» шығармасы. Онда да осы кезеңдегі Дешті Қыпшақ, Мәуреннахр, Моғолстан 
және Ноғай ордасындағы саяси оқиғалар жан-жақты баяндалады. Оқиғалар барысын айтумен 
қатар мұндағы құнды дерек Әбілхайырды 1428жылы хан сайлағанда 170 ру өкілдерінің атын 
атайды және Әбілхайырдың үкіметінің ішкі-сыртқы  саясаты туралы бірден бір дерек береді. 
Бұлардың барлығы да дерлік орта ғасырда өмір сүрген қазақ халқының құрамына енген 
руларымыздың  тарихынан сыр шертері айқын. 

Орыс тарихшылары мен ғалымдарының арасында қазақ халқының этногенез мәселесі 
аз зерттелген жоқ.  Олар туралы жазу жеке тақырықа саяды.  Бірақ сонда да Л. Н. Гумилевті 
айтпай кетуге болмайды.  «Көне Түріктерінде»[9]  ежелгі түріктердің қуатты мемлекеті – 
Түрік қағанатының туу, даму және құлау жолын зерттеп, тарихи проблемалардың кең 
көлемді мәселелеріне, түріктердің саяси өміріне, тұрмысы мен дініне, мәдениетіне және Орта 
Азиялық көшпенділердің екі дәуірі - ежелгі заман, орта ғасыр заманы тоғысар кезіндегі 
географиялық қоныс өзгерістеріне көп көңіл бөлген. Кітап үш бөлімнен тұрады. Л. Н. 
Гумилевтің біздің қазақ тарихы үшін ұлылығы, ғылыми құндылығы көне түріктердің қазақ 
хлқының этногенезінде басты рөл атқарғанын қадап айтып кетті. 

Біз осы жоғарыда айтылған деректердің құндылығын түсініп зерттеу үстіне зерттей 
түсуіміз керек. Тарихымыздың Ұлы кезеңі, яғни қазақ халқының халық болып қалыптасып, 
дербес Қазақ хандығын құруда сол заманда өмір сүрген халықтардың зор үлесі болғанын  
айтып дәлелдей  алсақ ол тарихымызға қосқан үлесіміз деп айтар едік. 
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1905-1907 жылдардағы Патшалық Ресейде болған революциялық қозғалыс барысында 
барлық деңгейдегі орыс әкімшілігі қазақ елінің ұлт-азаттық қозғалысын бастаушы саяси күш 
– ұлттық интеллигенциямен бетпе-бет келді. Сондықтан осы мезгілден бастап әкімшілік 
орындары ұлттық интеллигенцияның белсенді өкілдерін қудалау саясатын қолға алды. Бұл 
саясаттың басында империяның Ішкі істер министрлігі тұрды, ал жергілікті жерлерде оның 
нақты жүргізушілері губерниялық және уездік әкімшілік орындары болды. Бірінші орыс 
революциясы қазақ даласын оятып қана қоймай, халықтың санасын күнделікті көшпелі өмір 
тіршілігінен саясатқа бұрды. В.Н. Ленин былай деп қорытынды жазады: «Дүниежүзілік 



4807 

капитализм мен 1905 жылғы орыс қозғалысы Азияны біржола оятты. Езілген ортағасырлық 
тоқырауда тағаланған жүздеген миллион халық оянып, жаңа өмірге адамның ең қарапайым 
праволары жолындағы, демократия жолдындағы күреске ұмтылып отыр [1,46 б]. 

Бірінші орыс революциясы жылдары ұлт-азаттық қозғалыстың әсіресе, далалық 
облыстарда белсенді жүргізілді. Далалық облыстардың генерал-губернаторы тұрған облыс 
және уезд әкімшіліктері ұлт-азаттық қозғалыстың бастаушы өкілдерін, шығармашылық 
қызметімен ұлттық санаға ықпал жасай бастаған ақын-жазушыларды, революция жылдары 
түрлі саяси істерге белсенді атсалысқан жеке адамдарды, дін қызметкерлерін жазалау 
шараларын іске асырды.  

1905 жылы жаз айларында түрлі жәрмеңкелер мен жайлауларда мыңдаған адамдардың 
қатысуымен өткен жиналыстар, оларда қабылданып, үкімет орындарына жөнелтілген 
петициялар отаршыл әкімшілік үшін күтпеген белсенділіктің көрінісі еді. Сондықтан да 
үкімет орындары бұл оқиғалардың одан ары өріс алмауына қажет шараларды істеп бақты. 
Сол кездегі оқиғалардың куәсі М.Тынышбаевтың көрсетуіне қарағанда, 1905 жылдың күзіне 
қарай Семей губернаторы Галкин билік орындарына қазақтарды Омбыда өтпек жиналысқа 
жібермеу туралы жарлық береді. Әскери генерал Романов қазақ тілмаштарын жұмыстан 
босатып, оларды орнына орыс-казакды қабылдайды. Крестьян және уезд бастықтарына 
қазақтардың үстінен бақылауды күшейту және түрлі петицияларға қол қойғандардың тізімін 
жасау жөнінде нұсқау беріледі. Бұл ретте, әсірсе көзге түсуге тырысқан Қарқаралы уезінің 
бастығы Оссовский еді. Ол Қарқаралы петициясына қолдарын қойған 42 болыс пен биді 
жауап алу үшін Қарқаралыға шақыртады,  бірақ олардың бірде-біреуі келмейді. 

Бұл ретте ең алдымен көзге іліккен – Қарқаралы петициясын ұйымдастырушылардың 
бірі, бірінші Мемлекеттік Думаның мүшесі, оны таратуға қарсылық білдіріп басқа 
депутаттармен бірге Выборг манифесіне қол қойған, орыс тілді басылымдардағы өткір 
мақалаларымен көзге түсіп үлгерген Әлихан Бөкейханов. Әкімшілік орындары даладағы 
революциялық өрлеу барысында-ақ  оны халық бұқарасынан аластауға тырысты. «1906 
жылы қаңтарда, азаттық күндерімен бірге келген оқиғалар ағымында Семейде облыстық 
съезде өтетін болды. Соған қатынасуға Павлодардан Семейге келе жатқан жолымда, - деп 
жазды Бөкейханов,- мені Ямышевск поселкесінде 8 қаңтар күні тұтқынға алды...» Сол 
қамалғаннан  ол ешқандай да тергеусіз 30 сәуірге дейін, яғни Қарқаралы уезі Тоқырауын 
болысының елубасылары Мемкеттік Думаға депутат сайлаушы етіп бекіткені мәлім болғанға 
дейін абақтыға отырады [2, 125 б].  

Араға бір жыл салып, яғни 1908 жылы Ә. Бөкейханов Выборг манифесіне қол қойғаны 
үшін заңдар жинағының 51-бабының 129- бабының 3-тармағының 1-бөлімі бойынша 
жауапқа 6тартылып, Петербург округтік сотының үкімімен Семей абақтысында бірнеше ай 
отырып шығуға міндеттенді. Осы жылдан бастап үкімет орындары қазақ ұлт-азаттық 
қозғалысын әлсірету және бастаушысыз қалдыру мақсатында оның белсенді қайраткерлерін 
қазақ облыстарынан тыс аудандарға жер аудару тәжірибесін қолданды. Ә. Бөкейханов Семей 
абақтысынан шыққаннан кейін ішкі Ресей қаласы Самарада жандарм орындарының 
бақылауы астында тұруға тиіс болды.  

1905 жылдың саяси оқиғаларына  белсенді түрде араласқан Қарқаралы петициясын 
дайындау кезінде, ел арасындағы саяси үгіт насихат жұмысында ерекше белсенділігімен 
танылған Жақып Ақбаев, Ахмет Байтұрсынов бастаған қазақ интеллигенциясы еді. Қазақ 
даласында өздерінен басқа ешкім де еркінсінбеуі керек деп түсінген патша чиновниктері бұл 
жағдайды бірден аңғарды. Олар көп  ойланбастан тиісті орындарға, жандарм тыңшыларына 
Қарқаралы интеллигенциясы үстінен тыңшыларына Қарқаралы интеллигенциясы үсінен, 
алдымен олардың жетекшісі ретінде танылған Ж.Ақбаев пен А. Байтұрсынов жайында 
тиесілі материалдар жинауды тапсырды. Соның нәтижесінде 1906 жылы 4 тамызда Омбы сот 
палатасының отырысында Ж.Ақбаевтың «үкімет орындарына қарсы әрекет іс» қаралды. Сот 
жалған көрсетулер берген куәлердің келмеуіне, ал келгендерінің бұрынғы көрсетулерінен бас 
тартуына байланысты айыпкерге тағылған бірде-бір кінәнің негізсіз екендігін мойындауға 
мәжбүр болған еді. Семей губернаторы Тройницкий Омбыдағы бастығына жазған қатынас 
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хатында осы сот отырысының жай-жапсары жөнінде баяндай келіп: «Сот палатасы 
қырғыздардың көтеріліп кетуінен қорыққандықтан Ақбаевты ақтап шықты» деп жазды [3,11 
б].  

Семей облысындағы белсенді қазақ интеллигенттерін қудалау ісі облысқа 1908 жылы 
әскери губернатор қызметіне А.П. Тройницкий келгеннен кейінгі уақытта ушыға түсті. 
Өзінің реакциялық іс-әрекеттерімен прогресивті көзқарастағы Тройницкийдің Семейге 
келген бетте қолға алған істерінің бірі түрлі лас жолдармен қазақ зиялыларының үстінен 
материал жинап, жиналған материалдарды негізге ала отырып, ол 1908 жылы 17 қарашада 
дала облыстары генерал-губернаторына құпия қатынас жазып, онда Ж. Ақбаевқа бірнеше 
айып тақты. Олардың қысқаша былай делінген: 1) 1905 жылы 15 қарашада Қарқаралыда 
өткен митингіде  басым бөлігі бағынбауға шақырып, «Патша ендігі уақытта патша емес, 
біздің құлымыз, бостандықты патша өз еркіден берген жоқ, одан халық тартып алды!» деген 
сөздер айтқан, халықты алым-салық салық төлеуден бас тартуға шақырған; 2) 1907 жылы 
маусымда Қоянды жәрмеңкесінде переселен учаскелер дайындайтын комиссияның отырысы 
үстіне рұқсатсыз кіріп келіп, қазақтар Мемлекеттік Думаның арнайы ұйғарымынсыз бір 
тұтам да жер бермейтіндігін, қажет болса жерін қорғап өлуге даяр екендігін айтып, комиссия 
төрағасын қорлаған; 3) Петербург университетінің профессоры Петражицкийге жазған 
хатында өзінің қазақтарға ықпал жасап, орыс билігіне қарсы қарулы көтеріліске даярлағанын 
айтқан; 4) басқа қазақтармен бірге орыс патшалығының құрамынан кету жолдарын 
талқылап, сөйтіп сеператистік пиғыл тудырған; 5) Бөкейхановқа беру үшін қазақтардан 
қаржы жинаған т.с.с [4, 25 б.]. 

Ақбаев атына осындай айыптар тағып және оларды өзінде бар фактілермен дәлелденіп, 
Тройницкий мұндай әрекеттердің қазақ даласында орыс билігінің қадірін түсірмесе 
көтермейтіндігін таусыла айтып, генерал-губернатордан Дала Ережесінің 17-бабына сай Ж. 
Ақбаевты Сібір өлкесінің бір алыс түкпіріне жер аударуды қиыла өтінеді. Дала облыстары 
генерал-губернаторы Е.О. Шмит Тройницкийдің ұсынысын қабыл алып, 1908 жылғы 4 
желтоқсан ішкі істер министріне жолдаған № 99 өтініш хатында «егер Ақбаевты Семей 
облысынан тағы да сол қырғыздар қоныстанған Ақмола облысына жер аударумен 
қанағаттансақ, онда ол отандастарына ықпал ету арқылы өзінің зиянды әрекеттерін 
жалғастыра бермек, сондықтан да Ереженің 32-36 баптарына сәйкес полиция бақылауында 
бес жылға Якут облысына жер аударуды» сұрайды[5, 38 б].  

Ж. Ақбаев ісін Ереженің 34-бабына сәйкес құрылған Ереже Кеңес қараған соң, ішкі 
істер министрі 1909 жылы 2 қаңтарда «Ақбаев астанадан, губерния және дала генерал-
губернаторлығы орталықтарынан басқа, өзі қалаған жерге 1908 жылдың 22 желтоқсанынан 
бастап санағанда екі жылға жер аударылып ашық полиция бақылауына бағындырылсын 
деген үкім шығарады. 

Бұл уақытта губернатор Тройницкий министрдің шешімін күтпей-ақ желтоқсанның 
орта тұсында жергілікті полиция орындарына бұйрық беріп, ауру Ақбаевты тұтқынға алады. 
1909 жылдың қаңтарының басында Қарқаралы уезінің ақсақал, би, старшин және болыс 
басқарушылардың үлкен тобы «Ақбаевтың жазалану себебі мүлдем түсініксіз», деп тауып, 
сондықтан да оны абақтыдан босатуды талап етіп генерал-губернатор Шмитке хат 
жөнелтеді. Шамамен осы мазмұндағы өтініш Ақбаевтың отбасынан да түседі. Бірақ бұл 
өтініштер қабылданбайды. 1909 жылы наурыз айында Ж. Ақбаев тиесілі мерзімді өтеуге 
Жетісу облысындағы Қапал қаласына жіберіледі.  

Ж.Ақбаев жер аудару Қарқаралы интеллигенциясына қарсы жүргізілген жазалау 
шарасының басы болатын. Ендігі кезек Қарқаралыдағы екі кластық орыс-қазақ училищесінің 
меңгерушісі Ахмет Байтұрсыновтікі еді. 1909 жылы мамыр айында уез бастығының 
көмекшісі Солотич пен Қарқаралы тұрғыны Т. Шыңғысовтың көрсетулерін негізге ала 
отырып, губернатор Тройницкий Округтік оқу бөлімінің меңгерушісі А.Е. Алекторовтан 
Байтұрсыновты қызметінен босатуды талап етеді. Қызметтен босаған Байтұрсынов Омбыға 
Алекторовқа аттанады. Істің мән жайын түсінген соң Алекторов Байтұрсыновқа өз қызметін 
қайтарып беруге уәде береді. Мұны естіген Тройницкий 11 шілдеде Байтұрсыновтың үйінде 
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тінту жүргізіп, өзін тұтқынға алады.  
Губернатор Тройницкий мен ерекше тапсырмалар бойынша чиновник Третьяков 1909 

жылы 13 қыркүйекте Омбыдағы далалық облыстар генерал-губернаторының міндетін 
атқарушы генерал-лейтенат Тихменевтің сұрауына берген жауабында Байтұрсыновтың 
тұтқынға алыну себебін былайша түсіндіреді:«Байтұрсынов Қарқаралы уезіндегі қырғыздар 
арасында сеперативтік рухтағы насихат жүргізген және Семей облысына тыс өлкеге жер 
аударылған Жақып Ақбаевты қайтару туралы арыз ұйымдастырған. Уез бастығының 
тергеуінде болған адамдардың көрсетуіне қарағанда, ол жүргізген насихаттың мазмұны: 
біріншіден, қырғыз жұртының арасында өзін-өзі автономиялық басқару идеясын тарату, ал 
белсенді әркеттерге көше қалған күнде орыс билігінен қорықпау, өйткені Қытай мен 
Ауғанстан оларға көмек көрсетуге даяр сияқты оларға сайса, екіншіден, алым-салықты 
төлемеу және орыстар мен қырғыздардың арасында өшпенділікті қоздыру болды[6, 127 б]. 

1909 жылдың екінші жартысында ешқандай да тергеусіз абақтыда отырған 
Байтұрсыновтың жағдайына анықтық енгізу мақсатында оның жақын туыстары мен достары 
біраз шараларды іске асырды. Байтұрсыновтың жары Бәдрисафа Байтұсынова далалық 
облыстардың генерал-губернаторына «белгісіз себептермен абақтыға жабылған» күйеуінің 
ісі бойынша тергеу жұмысын тездетіп, оның кінәлі екендігі дәлелденбеген жағдайда 
босатуын өтініп арыз жазып, бірақ қабылдамайды. 

Байтұрсыновтың ісі бойынша үкімет орындарын белгілі бір шешімге келуге 
итермелеген Мемлекеттік Думаның мүшесі Н. Л. Скалозубовтың 1909 жылы 17 қарашада 
ішкі істер министрінің орынбасары П. Г. Курловқа жолдаған хаты еді. Мемлекеттік дума 
мүшесі хатында «Семей мен Өскемен абақтыларында біраз уақыттан бері тергеусіз, сотсыз 
бірнеше қырғыз интеллигенті жатқан көрінеді олар өздерінің шарасыз жағдайына көңіл 
аударуды өтінеді», бұл істерді тездетіп аяқтауға болмас па екен деген ойды білдіреді. 
Генерал Тихменев министр атына жолдаған осы хатында Қарқаралы уезіндегі қазақтар 
арасындағы үгіт-насихат жүргізуде «кінәсі Байтұрсыновтан кем емес» деген бірнеше 
адамның атын атайды. Олар Әлихан Бөкейхановтың інісі Смахан Бөкейханов, Жақып 
Ақбаевтың інісі Ыбрай Ақбаев, Қу болысының бұрынғы меңгерушісі Хасен Ақбаев, 
Қарқаралыдағы емхананың фельдшері Ахмет Райымбеков. Бұл аталған кісілердің бәрі де 
«қырғыздарды салық төлемеуге, билік орындарына бағынбауға» үгіттеді деп көрсетіледі 
[7,82 б]. 

Бұл тізімнің ішіндегі Асылбек Сүлейменов 15 жасар бала болатын. Оған тағылған айып 
«Байтұрсыновтың өлеңдерін жатқа білгендігі» еді. Қатынаста жоғарыда аталған жетеуінен 
«кінәсі кемдеу», бірақ бұлар да үкіметке қарсы насихат жұмысымен айналысқан деп бір топ 
Тоқырауын болысы (Ә. Бөкейхановтың туып-өскен жері) тұрғындарының аты-жөні аталып, 
оларға да жоғарыдағыларға таңылған кінә жүктеліп, тек «қырғыздарды отырықшы тұрмысқа 
өтпеуге үгіттеді деген айыпты қоса тіркейді. Қарақаралы интеллигенциясының ісі 1910 
жылы ақпанда Ішкі істер министрлігінің Ерекше Кеңесінде қаралып, 19 ақпанда Омбыдағы 
генерал-губернатор кеңсесіне «А. Байтұрсыновқа екі жылға Дала өлкесінде, Жетісу және 
Торғай облыстарында тұруға тиым салынады деген министрдің бұйрығы келеді. Бұл 
хабардың артын ала Қарақаралы уезінің жоғарыда аталған жеті азаматы, Смахан Бөкейханов, 
Ыбрай Ақбаев, Хасен Ақаев, Ахмет Райымбеков, Асылбек Сүлейменов және Смаил 
Байтеновтердің Том губерниясы Барнаул қаласына екі жылға жер аударылатындығы туралы 
министрдің шешімі келіп жетеді[8, 56 б.].  

Отаршыл әкімшілік пен Қарқаралы интеллигенциясы арасында 1905 жылдан басталған 
саяси күрес соңғыларын жазалау шараларымен аяқталған. Көріп отырғанымыздай, саяси 
жазалауға тек ұлттық наразылықтың көш бастаушылары ғана (Ә. Бөкейханов, 
А.Байтұрсынов, Ж. Ақбаев т.б.) емес, сонымен бірге азаттық қозғалысың қатардағы 
қолдаушылары да айтқанда, патша үкіметі кімдерді, не үшін жазаға тартқанын жақсы 
түсінді.  

ХХ ғасырдың бас кезінде екі бірдей – отарлық және феодалдық езгінің қыспағына 
түскен қазақ қоғамына бір жағынан, ауыр қоғамдық дағдарысқа келіп, тірелсе екінші 
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жағынан, ортағасырлық ұйқыдан оянып, басқа елдермен бірге өзіне лайық жол іздеу 
әрекетіне көшті.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы (көмекші оқу құралы).- Алматы: Санат, 2008.- 368 б.  
2. ҚР ОММ. -  64-қ., 1-т., 5832-іс  
3 ҚР АММ.-  430-қ., 9-т., 1-іс 
4.ҚР ОММ. -  46-қ.,1-т, 165-іс 
5. Бөкейханов А. Шығармалар-Алматы:Қазақстан,1994.-384б. 
6.Байгелова Н. Қарқаралы петициясы // Заң және заман 2005. №9 46-49б 
7. ҚР АММ.- 430-қ., 9-т., 3-іс  
8. ҚР ОММ.-25-қ., 1-т., 1415-іс 
 
 
КАСПИЙ МӘСЕЛЕСІ, ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ-ЫҚПАЛДАСТЫҚТЫҢ МАҢЫЗЫ   

 
Болатбек Данабек 
ais_11.91@mail.ru 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
Тарих факультеті, 2-курс магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі - т.ғ.д., доцент Жаркенова А.М. 
 

Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында мемлекет шекарасын бекемдеу ісі күн 
тәртібінде маңызды болды. Қазақ елі геосаяси жағынан өте маңызды орында 
орналасқандықтан, шекараны бекемдеуде біраз қиыншылықтарға тап болды. Жер 
қатынастары басқармасының бастығы Мәлік Жекеевтің тілшілерге берген сұқпатынан: 
«Біріншіден, Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі ең ұзын шекара болып 
табылады. 7,5 мыңнан астам шақырымға созылған шекара бойында өте көп істер жүргізілді, 
әр елді мекеннің жағдайы егжей-тегжей зерттелді. Екіншіден, кезінде Қазақ КСР-і мен 
РСФСР арасындағы шекара құқықтық жағынан Өзбек, Түрікмен, Қырғыз КСР-лері 
шекараларымен салыстырғанда уақытында нақтыланып, заңдастырылмаған болып шықты. 
Негізінде, белгіленген шекара болғанымен, іргелес жатқан шаруашылықтар жергілікті 
кеңестер шешімімен жер учаскелерін қажеттілікке байланысты алмастыра берген. Сөйтіп, 
1920 жылы Қазақ АКСР-і құрылғаннан бері Қазақстан - Ресей шекарасы бірнеше рет 
өзгеріске түскен екен. Бір мемлекетке қараған тұста кейбір аудан, елді мекендер бір 
республикадан екіншісіне беріле бергендіктен, шешім қабылдағанда, екі жаққа да тиімді 
болатын түсіністікке келу жолдары мұқият қарастырылды. Шекараға қатысты көптеген 
құжаттар, карталар жан-жақты зерттелді, бұрынғы Одақ кезіндегі, екі елдің қазіргі заңдарын 
негізге алып, оларды өз мүддемізге мүмкіндігінше тиімді пайдалануға барымызды салдық. 
Сөйтіп, Ресейге ретсіз сынық сүйем жер жібермедік» - делінген. Осы сұқпаттан-ақ 
құрлықтық шекараны бекемдеудің оңай болмағанын аңғаруға болады [1]. 

 Мен жоғарыда көрсеткендей біздің елдің Ресеймен құрлықтық шекарасы толық 
айқындалған, бірақ Каспийдің шекаралық бөлінісі айқындалмаған, халықаралық заңмен 
негізделмеген. Есенгүл Кәп қызының «Түркістан» газетіне берген мақаласында: 
«Мемлекеттік Дума алдында екпіндей сөйлеген Путин ешқандай заң бұзбағандығын, Қырым 
халқының өз таңдауын ашық және заң шеңберінде жасағандығын, Қырымның әрқашан 
Ресейдің бір бөлігі болып келгендігін ерекше «шабытпен» жеткізді. Жеңіске жеткендігіне 
масаттанғандығы байқалады. Мемлекеттік Дума өкілдері Путиннің әрбір сөзіне қол соқты. 
Сөйтіп өзге елдің территориясына аннексия жасап, Украинаның субьектісі болып табылатын 
Қырымды тартып алғандығын мақтан етті», - деп жазған. Осы мақалының үзіндісінен-ақ 
Ресейдің кез-келген елдің заңдық, саяси осал тұсын қаншалықты тиімді пайдаланатынына 
көз жеткіземіз [2].  
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Шекараны бекемдеуде Ресей империясы мен Қытай арасындағы шекараға байланысты 
құжаттар және КСРО-ның әкімшілік-аумақтық шекарасының ішкі бөліністерін баянды еткен 
жалпы сипаттағы құқықтық құжаттар пайдаланылды. Кей жағдайда шекара белгілеуде 
қиындықтар болды, бірақ, деркезінде шешімін тауып отырды, мысалға, кейбір елді мекендер 
екі ел аумағында қалып қоюы, болмаса, сол елді мекендер үшін маңызды нысандардың 
шкараның сыртында қалуы сынды кіші қайшылықтар жер айырбастаулар арқылы өз 
орынына келтірілді. Бірақ су шекарасын бөлісу кезінде жоғарыда келтірілген құжаттар 
пайдалануға жарамсыз болды. Қазақ АКСР-і империя құрамында 1970 жылы кеңестік Мұнай 
барлау ведомстосының теңізді әр жағалаулық республикаларға тиесілі сегменттерге бөлу 
негізі қаланды, осы бөлініс бойынша Қазақстанға 113 мың аумақ тисті еді, осыншама көп 
аумаққа иелік етуіне қарамастан, еліміз КСРО құрамындағы уақытында өзінің жер 
қойнауындағы осындай мол аумақтық базасын, өзіне-өзі басқарып, пайдалана алмаған. 
КСРО-ның жоғарғы  басшылығы біздің мұнай, көмір-сутегі шикізатын өз күшімізбен игеріп, 
өндіруімізге жол бермеді, барлық бастамаларымызға қабылдаусыз қалдырды. Біз барлық 
жағынан, тіпті қондырғылар мен өнімдерді жеткізуден бастап, ақыр аяғы КСРО-ның түпкір-
түпкірінен келген кадрлардың даярлануына шейін орталыққа тәуелді болдық. Қазақстан 
Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін, тәуелсіз мемлекет ретінде өз аумағындағы сулы 
аумақтарға иелік ете бастады. Қазақстан алып құрлықтың бел ортасына орналасқанына 
қарамастан, Каспий теңізімен шектесіп жатыр, Каспиймен шектескен бөлігі ең ұзын 
мемлекетте біздің ел болып табылады, бұрын да, Каспийдің құқықтық мәртебесі КСРО мен 
Иран арасындағы келісім негізінде жүзеге асырылатын еді, КСРО-ның құлауынан кейін 
Каспийде бес мемлекеттің билігі орнады, сол себептен, Каспийдің құқықтық мәртебесін 
айқындау қажеттілігі туындаған. 

1991-1994  жж. Каспий жағалауындағы мемлекеттермен қоса оған оған деген 
қызығушылық танытқан АҚШ, Түркия, Қытай, және Батыс Европа мемлекеттерінің Каспий 
теңізін келешекте мұнай мен газ салаларында ең басты рөл ойнайтын аймақ екеніне назар 
аударды [3,316]. 

АҚШ-тың «The WaII Street JournaI» жүрналында жазылған пікірінде:«19-шы ғасырда 
Британ империясы мен патшалық Ресей арасында Үлкен Ойын жүргізілген Орталық Азия, 
бүгінде, өзінің мұнай-газ байлықтары арқасында «көпполярлы дәуірдің» АҚШ, Қытай және 
Мәскеу арасындағы алғашқы стратегиялық шайқастары алаңына айналып отыр. 1991 жылы 
осы аймақтың бес мемлекеті Кеңес Одағынан өз тәуелсіздігін алып, Орта Азия аймағы өзінің 
ғаламдық стратегиялық маңызына қайтадан ие болғаннан кейін, бүгінде ғаламдық көлемде 
өркендеп өскен Қытай, мұнайға масаңсыған Ресей және АҚШ Орталық Азиядағы ресурстар 
мен билікке ықпал ету үшін күресте мүйіз қағысып қалды. Орталық Азия стратегиялық 
шайқастар алаңына айналды», - деп Каспийдегі мұнай қорының әлемдік саясатқа 
қаншалықты әсер ететінін айқындап берген [4, 135]. 

қазіргі әлемде  мұнай факторлары халықаралық қатынастарға әсер ететін негізгі 
факторлардың бірі. Әлемдік саясатта энергетикалық ресурстың зор маңызы 
энергеоресурстарды бақылауды көздеген алып державалардың арасындағы әрі ашық және 
әрі жабық күрестерін тудыруда, сонымен қатар, мұнай мен газ қорларының шектеулігі, 
орыны толмастығы және әлемдік аумақта әркелкі таралуы, бұл жағдайды тіптен қиындатады. 
Қазіргі әлемдік пайдаланылып жатқан жалпы мұнай шикізатының 80%-і 1973 жылға дейін 
ашылған кеніштерден алынады, сол мұнай кеніштері қазір қорлары таусылу алдында, 1990 
жылы әлемдік маңызы бар көмірсутектің мол қорының Каспий аумағынан анықталуы, 
әлемдік шикізатқа тәуелді күші мығым елдердің Каспийге көз тігуіне алып келген, бұл 
жағдай, Каспийдегі саяси ойындардың тым шиленісуіне, тіптен бауырлас және көрші 
елдердің теке тіреске түсуіне алып келді. Мысалға: Түркіменстан Әзірбайжанды 
халықаралық сотқа беруге дайын екенін мәлімдесе, Иранның Әзірбайжанға тиесілі мұнай 
барлау кемесіне әскери кемемен ескертулер жасауы, Қазақстанның Шетел мұнай 
компанияларымен келісімге келуін, Ресейдің кейбір басылымдары мен саясаткерлерінің 
сатқындыққа балауын алуға болады. Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындауға басты 
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кедергінің бірі - мемлекеттердің ортақ бөліу сызықтарын анықтауда бір шешімге келе 
алмауы еді. Алғашқы Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындау мәселесі көтерілген 
жылдары Ресей мен Иран елдері қалған үш елмен Каспийді бөлісуді қаламаған және бұл 
мәселені көтеруден қашқақтаған саясат ұстанған болатын. Түркіменстан мәмлегерлік саясат 
ұстанса, Қазақстан мен Әзірбайжан құқықтық мәртебені айқындау мәселесін қашанда күн 
тәртібінен түсірмеген. Иран Каспийді тең бес бөлікке бөлуды, әрбір мемлекет 20% үлестен 
алуды қаласа, Ресей жағы теңізді ортақ пайдалануға көндіргісі келді. Қазақстан мен 
Әзірбайжанның ұстанымдары негізі бір-біріне жақын болатын. Бірақ Әзірбайжан әу бастан-
ақ көл айдыны нұсқасын батыл жақтаған болатын. Ондай жағдайда ұлттық секторлардағы 
теңіздің жер қойнауы мен түбін, беткі айдынын  бөліп, сондағы пайда болған сызықтарды 
мемлекеттік шекара болып табылатын еді. Олар ұсынған нұсқа қатаң бөліну үлгісі деп 
аталды. Мұндай жағдайда сауда, кеме қатынасы,балық аулау, сондай-ақ экологиялық 
ынтымақтастық, теңіздің басқалай биоресурстарын тимді пайдалану және сақтау үшін 
қалыпты жағдайлармен қамтамасыз етуде елеулі қиындықтар тууы сөзсіз еді. 

Қазақстан да Әзірбайжан көзқарасын қолдағанымен, бірақ тек, қажеттілігін баса 
айтады. Қазақстан позициясының негізі Каспийге болмашы өзгерістер бар. 1982 жылғы теңіз 
құқығы бойынша БҰҰ-ның конвенциясымен кейбір ережелерін пайдалануында жатыр. 

Қазақстан әуел бастан компромисті позицияны ұстанады. Ол бойынша теңіз 
ерекшеліктері ерекше  экономикалық зона мен аумақтық теңіз режимінің кей ережелерін 
ескерген 1982 жылғы теңіз құқығы бойынша БҰҰ-ның конвенциясын қабылдау керек, оның 
түбімен қойнауын ұлттық секторларға бөлу, суда ені 12 теңіз миліне дейін болатын аумақтық 
теңізді келіскен ені бар балық аулау зоналарын орнату керек. Қалған теңіз бөлігін ортақ 
экцплуатациялау обьектісі етуді ұсынды [5, 62]. 

Жоғарыдағы ұстанымдарға қарай отырып, бұл жерде әр мемлекеттің өз мүдделері үшін 
аянып қалмағанын аңғаруға болады. Иранға келер болсақ, бұл ел әр мемлекетке тең бөліп 
беру арқылы, өзінің бұрынғы КСРО-мен жасасқан келісімдегі аумағын кеңейтіп алуды 
көздегенін аңғаруға болады. Себебі, КСРО-Иран келісімі бойынша Иранға тиесілі аумақ бар 
болғаны 11% болған және егер де Қазақстан мен Әзірбайжанның ұстанымы жүзеге асқан 
жағдайда, Иранның иелігі бар болғаны 14%, ал мұнайдағы үлесі бар болғаны 0,9 млрд тонна 
болатын еді. Сондықтан, Иран тарапы соңғы уақытқа дейін өз ойынан айнымай, келісімнің 
оң өріс алуына кедергі келтіріп келді. 

Ал Ресей құқықтық мәртебені айқындау мәселесі көтерілген алғашқы жылдары теңізді 
ортақ пайдалануды қалауы,1921 және 1940 жылдары Ресей мен Иран арасындағы жасалған 
келісімдердің кейбір артықшылықтарын сақтап қалуға тырысты. өзінің теңізді билеу 
құқығынан айырылмау және теңізді қалаған уақытында өз мақсатына пайдалану, АҚШ пен 
Қытайдың осы аумақ ісіне араласуын тежеу мақсатында болды. Себебі, теңізді ортақ 
пайдаланған жағдайда, Ресейдің ұлттық мұнай компанияларының әлеуеті басқа төрт елдің 
ұлттық компанияларының мұнай-газ өндіру әлеуетінен жоғары болды, басқа Түркіменстан, 
Қазақстан, Иран және Әзірбайжан елдерінің міндетті түрде Қытай жане АҚШ-тың ұлттық 
мұнай-газ өндіретін компанияларымен тығыз қарым қатынас орнататынын біліп, алдын алуға 
тырысуы еді. Егер Қазақстан мен Әзірбайжанның ұстанымы жүзеге асқан жағдайда, Ресейдің 
аумақтық үлесі 19% болатын еді, мұнайдағы үлесі 2 млрд тонна болады, ал бұл көрсеткіш 
Ресейдің көңілінен шықпады.1994 жылы  28 шілдесінде Қазақстан Премьер-министірінің 
өкімімен Каспий теңізіне қатысты түрлі мәселелерді шешу, оған қоса теңіздің мәртебесін 
анықтау бойынша «Каспий теңізі құқықтық мәртебесі бойынша нұсқаулар» атты №2 
қосымшасында Қазақстан делегациясына Ресей мне Иран арасындағы 1921 және 1940 
жылдардағы жасалған келісімдердің жаңа геополитикалық шындыққа жанаспайтынын 
негізге алу туралы тапсырма берілген. БҰҰ 1982 жылғы теңіз құқығы бойынша 
конвенциясының шарттарын жүргізуге тапсырма берілген[6, 147]. 

Қазақстан мен Әзірбайжан 1982 жылғы теңіз құқығы бойынша БҰҰ-ның конвенцияны 
пайдаланған жағдайда өз мүдделерін толық қорғап қала алатынын түсінгендіктен, өз 
ұстанымдарынан ажырағылары келмеген. Бұл ұстаным арқылы өз құқықтары мен 
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қауіпсіздіктерін халық аралық сотта қорғай алатын еді, шет елдерден инвесторлар тарту 
жұмысында да кедергілерді азайта алары анық еді. Жоғарыдағы ұстаным бойынша бөлінген 
жағдайда, Қазақстан 29% аумаққа ие болумен қатар, 4,5 млрд тонна барланған мұнайдың 
иесі болар еді. Ал Әзірбайжан 21% аумаққа, 4 млрд тонна болжанған мұнай қорына ие болар 
еді. Осы ұтымдылықты алдыға қойған екі елде өз ұстанымдарынан шегінбеген. Ал Түркімен 
тарапынан алғашқы жылдары бір ұстаным бағыт байқалмады. 

Қазақстан мұнай мен газын экспорттауда басты кедергілердің бірі- Қазақстан мұнай-
газының негізгі тұтынушы аймақтардан алыс орналасуы болып отыр. Қазіргі басты 
тұтынушы аймақтарға: АҚШ, Батыс Еуропа, Шығыстық дамушы мемлекеттер. Ал, 
Қазақстаннның негізгі мұнай газ қорлары аталған аймақтардың бәрінен алыс 
орналасқандықтан, тұтынушыларға жеткізу жолдары басты мәселеге айналды. Елбасымыз 
кітабында: «Алдын-ала жасалған экономикалық есептеулер нәтижесінде, өнімді аз шығын 
жұмсап, ең қысқа жолмен өткізуді қамтамасыз ететін Ресейлік бағыт таңдап алынды. 
Ресеймен жоғары деңгейдегі келіссөздер 1994 жылдан бастап жүргізілді. Ресей жағынан 
мұнай құбырын салғысы келмеген қарсылықтарды жеңе отырып, ортақ келісімге келуге тура 
алты жыл кетті»дей келе мұнай тасымалдаудағы басты кедергілерді егжей-тегжейлі 
баяндаған, Ресейге тәуелділіктен құтылу үшін басқа бағыттарда құбырлар тарту жұмыстарын 
қолға алғанын айтқан. Мысалға: Қазақстан-Қытай бағыты Ақтау-Алашанку, Түркіменстанды 
басып өтіп Еуропаға жол алатын құбыр салуды және Әзірбайжан мен Түркіменстанның 
Каспийдің астымен құбыр тарту жобасында қолдайтынын айтқан [4, 131]. 

Ардагелді Саясидың мақаласында: «Ресейдің Украинадан Қырымды тартып алуы 
Ашхабадты да ойландырса керек. Кім біледі күні ертең түркіменстандық орыстар «бізді де 
қорғаңдар» деп Путинге хат жазуы мүмкін ғой. Ал, Ресейдің әпербақан билігі 
Түркіменстанға тура әскер кіргізбесе де газ құбырлары арқылы түркімен газының экспортын 
қиындатуы ықтимал. Құбырларды жаппағанның өзінде тасымал құнын өсірсе түркімен газы 
нарықтағы сұранысынан айырылады. Демек, Түркіменстанның Транскаспий газ құбыры 
жобасын жүзеге асыруға барын салғаны өздеріне тиімді. Өйткені, ол Ресей жерімен өтпейтін 
құбыр. Түркімен газын Еуропа нарығына шығаратын балама жоба ол онысымен тиімді. 
Бірақ, Ресей бауырлас елдердің бұл «қулығын» біледі. Өткен жылдың қазан айында Ресей 
Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Еуропалық Одақтың Әзербайжан мен Түркіменстанды 
Транскаспий газ құбырын салуға азғырып жүргенін айтып, еуропалықтарды айыптаған» - 
делінген. Осы пікірдің өзінен-ақ Каспийдегі жағдайдың қазіргі саяси тартыстардың 
орталығы екенін анық байқаймыз. Қазақстан, Түркіменстан үшін Каспий теңізі арқылы 
жүргізілген құбырдың маңызы өте жоғары. Ресейдің мұнай-газ құбырларына тәуелділікті 
азайтатып, тасымалдау құнын төмендететін бұл бастама Ресей үшін тиімсіз болып, мемлекет 
аралық өзара келіссөздерді қажет ететін мәселеге айналған [7, 8]. 

Осындай тартыстарға толы болған Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындау мәселесі 
әлі күн тәртібінде тұр. Дегенмен, бұл мәселені шешу оңай шаруа емес еді. Бұл жөнінде 2002 
жылы 14 қыркүйектегі Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 57 сессиясында 
Қазақстан Республикасының сол кездегі Мемлекеттік хатшысы, Сыртқы істер министрі 
Қ.К.Тоқаев: «Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі мәселесі қазіргі кезеңдегі халықаралық 
қатынастарда өте өзекті мәнге ие бола түсуде. Бес каспийлік мемлекеттердің осы ерекше су 
қоймасына деген заңнамалық мәртебесіне байланысты ымырашылдығының болмауы Каспий 
теңізінің бейбітшілік пен нағыз ынтымақтастық өңіріне айналу болашағына нұқсан 
келтіруде» - деп өз өкінішін білдірген еді [8]. Сондықтанда бұл мәселе кешеде, бүгінде өзекті 
болып қалады және қазіргі болып жатқан саяси жағдайлар бұл мәселенің маңызын 
арттырады. Каспийдегі мәртебемізді халықаралық заңмен бекіту кезек күттірмейтін мәселе, 
себебі Елбасымыз айтқандай Украина шекарасын халықаралық заңмен бекітіп 
үлгірмегендіктен, Ресейдің заңына жауап бере алған жоқ. Мақаланың түсінгеніміздей 
Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындаудың ең тиімді жолы әскери-саяси күш қолдану 
емес, бірінші орында ынтымақтастықпен өзара сенім негізіндегі келісімдердің маңызы 
ерекше болып тұр. 
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Первая аульная школа была открыта 16-го июня 1892 года в № 4 аула Кинь-Аральской 

волости Кустанайского уезда и названа Карагайлысайскою (по зимовому урочищу). Затем в 
конце того же года там было разрешено открытие еще пяти аульных школ Алакульской, 
Аралагашской, Тобольской, Карадункульской и Сужорганской. 

После годичного опыта существования в области аульных школ администрация имела 
возможность в общем присутствии Областного Правления с участием начальников и 
сведущих лиц из киргизов 8 февраля 1894 г. обсуждать вопрос о том, насколько успешно 
действуют в степи аульные школы, обнаруживаются препяьствия к учреждению их и 
соответсвует ли этот тип щкол потребностям народа. 

При обсуждении вопроса было установлено, что учреждения аульных школ, по 
простоте своей отвечающих кочевому образу жизни казахов-киргиз, было встречено 
населением сочувственно. Но и в то же время было обращено внимание на сравнительно 
малое числоучащихся в этих школах. 

Главная причина, припятствующая казахскому населению пользоваться в полной  мере 
учрежденными аульными школами, заключалась и в самих условиях кочевого образа 
населения. 

При разбросанности зимовок, на большом пространстве, аульные школы в зимнее 
время не могут быть доступны многим ученикам, живущим даже  в близком расстоянии от 
школ, т. к. передвижение по сугробам, или во время буранов, часто сопряжена с опасностью 
для жизни. Об этой причине школами пользуются, главным образом, дети из тех зимовок, 
которые расположены в непосредственном соседстве со школьным помещением. 

 Сделать аульные школы более  доступными населению возможно лишь путем 
устройства при них особых землянок, для жилья расположенных из окрестных местностей 
учеников и для склада привозимых их родителями продуктов.  

 Единичные попытки в этом направлении уже сделаны состоятельными казаками, при 

http://infobank.kz/referat
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зимовках которых открыты школы и, как опыт,попытки эти увенчались успехом. Чтобы дать 
такому почину надлежащее развитие, необходимо было-бы учреждение в каждой волости 
особых их детей была попечительств о материальных нуждах школ. Эти попечительства, 
состоят зажиточных лиц могли_бы на собственные средства и на счет доброволыных 
пожертвований устроить ученические помещения при аульных школах помогать бедным 
ученикам одеждой и продовольствием. 

 Открываемые в Тургайской области аульные школы, еще в 1894 году 
Обратили на себя внимание степного генерал-губернатора фон-Таубе, который просил 

военного губернатора Тургайской области сообщить ему, по возможти, подробные сведения 
об этих школах, а также дать беспристрастный отзыв насколько эти школы достигают своей 
цели. О том же самом позже (1896 г.) просил и губернатор Акмолинской области. 

Военный губернатор Тургайской области Барабаш дал степному генерал-губернатору 
следующий ответ: 

-«В киргизской степи издавна ведется враждебная русским интересам пропаганда, 
главнейшим образом, при посредстве тайных магометанских школ, уследить за которыми 
нет никакой возможности и которые поэтому находятся под бесконтрольным руководством 
фанатических мулл и различных средне-азиатских выходцев, напитывающих молодое 
поколение киргизов духом магометанской исключительности, в ущерб развитию между 
кочевниками и русской гражданственности. 

 Распространение в степи означенных магометанских школ объясняется замечательной 
любознательностью и вообще любовью к просвещению киргизского населения, благодаря 
которой оно, как показал опыт, весьма ценит и русское образование, охотно отдавая в 
русские школы своих детей и Даже дочерей. 

К величайшему сожалению, существующим в степи русско- киргизским школам, с 
интернатами при них, свойственен один крупный недостаток - дороговизна. Содержание 
одной школы на 25 интернантов стоит 2000 и более рублей в год, или по 80 р. на каждого 
ученика. Содержание женских школ обходится еще дороже. Столь дорогими школами может 
пользоваться едва 5% киргизского населения, а умножение их встречает  препятствия в 
средствах населения. Да и самое новое положение на все земские нужды, а в том числе и на 
содержание школ, уделяет всего по 1р. 50 коп.  с кибитки, тогда как ранее киргизское 
население на одно школьное дело давало до 1 р. 20 коп. с кибитки. 

Магометанские же школы, помещаясь летом в простой кибитке и перекочевывая вместе 
с аулом, очень дешевы и, вполне удовлетворяя условиям кочевой жизни киргизского 
населения, не встречают препятствий к своему распространению. 

Вести открытую борьбу с этими школами было бы бесполезно, при отсутствии в степи 
органов русской власти и не политично. Раз киргизское население чувствует потребность в 
просвещении, его нужно удовлетворить устройством отвечающего потребностям количества 
русских школ, которая должна вытеснить все эти медрессе и мектебе, негодные вообще и 
вредные с русской точки зрения. 

Вот почему явилась необходимость создать школу русской грамотности, незатейливую, 
удобоподвижную и дешевую, удовлетворяющую потребностям кочевого образа жизни 
киргизов. 

Открытие первой аульной школы в № 4 ауле Кинь-Аральской волости, Кустанайского 
уезда в июне 1892 г. было встречено киргизским населением весьма сочувственно и к концу 
года от влиятельных киргиз Кустанайского уезда поступило заявление о желании открыть еще 
48 школ, но к сожалению 

по недостатку земских средств, желание это не удалось удовлетворить в полной мере и по 
настоящее время» 

В заключение Барабаш высказал, что 
- «по его искреннему убеждению, насадителем русского образования между киргизами может 

быть только подобный тип школ — дешевых и приспособленных к кочевому образу жизни 
населения. При начале введения их могут быть неудачи, но практическая пригодность и 
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жизнеспособность этих школ, при настойчивом проведении реформы, выдержит противодействие 
фанатиков мусульман и другие препятствия. Непререкаемого подтверждения всему этому, само 
собою разумеется, следует ожидать от более продолжительного опыта». (Письмо от 8/ХII—1894 г. 
№ 1288). 

Независимо от приведенной переписки с степным генерал-губернатором,  
министерство финансов в 1894 г., приняв во внимание высокую стоимость школ, 

существовавших в Уральской области, поручило местному начальству рассмотрение вопроса о том, 
не представляется ли возможным открытие в этой области подобно Тургайской, школ по типу 
аульных, с тем, чтобы эти соображения были внесены на рассмотрение министерства народного 
просвещения. 

Вот, вкратце исторический обзор русского народного образования среди казаков до 1894 года. 
Ввиду обнаружившегося к тому времени среди киргиз Уральской области стремления к 

обучению свои детей русской грамоте и при невозможности повсеместно открывать, 
исключительно на средства земских сборов, 2-х классные и одноклассные волостные русско-
киргизские училища существующего типа, волостным и аульным обществам, а также и частным 
лицам предоставлено право открывать, с надлежащего разрешения учебного начальства, и 
содержать на свой счет русско-киргизские школы грамоты, с соблюдением которых правил 
условий, изложенных в 25 параграфах. Срок учения  в аульной школе грамоты не 
определяется. Учение может идти в течении всего рода, если имеются желающие учиться. Во 
время зимовок школа должна быть помешана в землянке, во время кочевок в кибитке. Для 
учителя обязательно перекочевывать со школой, и если будут желающие обучаться, учить их 
в школе. Окончившие курс получают свидетельства. 

 Вот в общем  те требования, какие  предъявились  к аульным и волостным обществам, 
желающим открыть аульные школы грамоты. Те же, приблизительно, требования 
предъявилдись при открытии школы грамоты частными лицами. 

При составлении этих правил об открытии аульных школ, по моему, были упущены 
некоторые подробности, отсутствие которых неблагоприятно отозвалось на дальнейшем 
существовании аульных школ. Не лишним было бы указать, чтобы предоставляемые 
обществами помещения, для школ удовлетворяли всем, по возможности, требованиям 
школьной гигиены. 

Этого не было сделано, наоборот, школьное зимнее помещение, называется просто 
«землянкой», а это освобождало содержателей 

аульных школ от обязанности давать, под школы приличные помещения. Они отводили 
именно «землянки», которые не могли удовлетворять и самым минимальным требованиям 
школы.  

Далее,  нигде не указывается ни программа преподаваемых предметов, ни даже самые 
предметы. Между тем, необходимо было указать минимум тех требований, которые могли 
бы быть предъявлены ученикам, оканчивающим аульную школу. 

 Затем, для того, чтобы занятия в аульной школе протекали более или менее правильно, 
необходимо было бы установить сроки для  занятий. Ведь не может же учитель вести 
правильные занятия, когда ученики к нему поступают в любое время года. 

Наконец, и обязательства аульных обществ относительно материального  обеспечения, 
надлежало бы обставить несколько определеннее, чем это было сделано. Правилами 
требовалось лишь, чтобы учителю жалование от 240 до 300 рублей в год и отводило под 
школу квартиру и помещения для учителя. 

Относительно же других учебных принадлежностей и пособий, очень неопределенно 
указано, что удовлетворение их лежит на обязанности почетного блюстителя школы. 

Почетных блюстителей аульных школ, которые приняли бы на счет  какие-либо 
расходы по школе, не было. У нас имеются, наоборот, 

примеры, когда даже почетные смотрители городских 4-х классных училищ не 
оказывали никакой материальной поддержки вверенных их 

попечению учебным заведениям. 
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Все эти неточности в правилах, несомненно, отрицательно действовали на правильное 
развитие аульных школ грамоты в степи Уральской области. 

По моему глубокому убеждению, основанному на личном изучении жизни и 
деятельности аульных школ, эти школы не привились в Уральской области не по тем только 
соображением, какие приведены выше. Во-первых, открытие в степи аульных школ было 
вызвано по большей части не обнаружившимся стремлением киргиз-казаков Уральской 
области давать своим детям русское образование, а несколько иными причинами, которые, 
если и имеют связь с желанием киргиз-казаков обучать детей русской грамоте, то весьма 
отдаленную. 

Выше было указано, что правилами об открытии аульных школ киргизским обществам 
не было вменено в обязанности отводить под школы пригодные помещения, а требовалось 
лишь, чтобы под школу дана была «землянка». 

И действительно, открыв школы, киргизские общества стали помещения их в тесных, 
темных и грязных «землянках». 

Мне неприятно говорить, но во имя справедливости и в целях всестороннего 
освещения вопроса о   школах указанного типа, я должен констатировать что и сама 
инспекция народных училищ при открытии аульных школ rpaмоты не всегда соблюдала 
требования правил об открытии их, а именно, она допускала случаи, когда общества платили 
жалованье учителю в год значительно менее 240—300 рублей. 

В довершение зла, те незначительные средства, которые ассигновывались  обществами, 
не всегда аккуратно поступали в распоряжение инспекции. Не редко бывали случаи, когда 
некоторые аульные школы по целому году оста^вались без учителя, т. к. и из лиц, получивших 
только начальное образовние, не все шли в учителя аульных школ за такое низкое 
вознаграждение,  предпочитая идти или в писаря, или заниматься хозяйством. 

Результатом такой материальной необеспеченности аульных школ, неизбежно 
явилось то, что они потеряли всякое доверие у местного населения. В самом деле, учителя 
этих школ не могли дать своим ученикам в продолжение двух или трех лет даже простой 
грамотности. 

Выводы:  
система организации аульной школы, как передвижного кочевого, так и постоянного 

дешевого типа, в степи, среди казахского населения не оправдала  надежду 
дореволюционного русского правительства.  

Причины: 
а) кочевой образ жизни, 
б) разбросанность населения, даже и оседлой части его, 
в) отсутствие подготовленного кадра учителей, 
г) отсутствие оборудования надлежащего помещения и т.п. 
До 1912 года аульные школы проектировались с 3-х летним курсом обучения, а с того 

времени они были реорганизованы в 4-х летку с одним учителем и при условии, что учитель 
будет заниматься одновременно с тремя отделениями, причем прием делается через год. Такая 
реорганизация была принята, чтобы удлинить курс и этим привить русскую грамоту. 
Продолжительность учебного года по местным условиям колебалась от 120—150 учебных 
дней. Принимались всевозможные меры к удлинению учебного года вплоть до лишения права 
учителя на отдых в течении вакационного времени, если он не сумел провести в школе при 
полном составе учащихся 150 учебных дней. Но эта мера не достигала своей цели. 

Из всего хода развития русского образования видно, что дореволюционное правительство 
после долгих лет практики проведения своего влияния в степи через школы грамоты, пришло 
к заключению, что единственны типом у школ в степи, отвечающим интересам степного 
населения, является интернантное одноклассное и двухклассное училище.  

 
Использованные материалы: 

1. ЦГАРК, Обзоры Акмолинской области; 1882 



4818 

2. ЦГАРК,Обзоры Акмолинской области; 1884 
3. ЦГАРК,Обзоры Акмолинской области; 1894 
4. ЦГАРК,Обзоры Семипалатинской области 1894 года 
5. Г.М.Раздыкова, Процесс обучения в мусульманских школах, Вестник КазНУ 

№3(2006), 27стр. 
6. С.Муканов, Историческое развитие народного образования в Казахстане, Мысль, 

стр.90-91 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА В КАЗАХСТАНЕ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 

 
Темирбулатова А.Р. 

магистрант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 
Научный руководитель - Жакупова К.М., к.и.н, старший преподаватель Евразийского 

Национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 
 

Истоки формирования аптечных организаций в нашей стране относятся к началу ХIХ 
века. В этот период в составе России в дореволюционном Казахстане аптечная служба была 
очень слабой. Закупкой и продажей лекарственных средств, привозимых из России, 
занимались купцы. Нужда в лекарствах была так велика, что неоднократно уездные 
начальники в своих рапортах упоминали о необходимости созданияаптек при больницах. 
Развитие аптечной сети протекало крайне медленно. Фармацевт Р. Пальм, служивший 
в аптеке военного лазарета в городе Ташкенте в конце 60-х годов XIX века, описывал более 
200 лекарственных растений, применяемых казахами [1, с. 140]. Широко применялись также 
в народной медицине и гомеопатические препараты. 

До 50-х годов XIX века на всей территории Казахстана не было ни одной 
вольной аптеки. Первая аптека  платного отпуска лекарств населению была открыта в 
Уральске в 1842 году. Она оставалась единственной в Казахстане в продолжение многих лет. 

Реформа 1867 – 1868 годов в области здравоохранения объективно была 
прогрессивным явлением. Впервые на территории Казахстана появилась организация, 
занимающаяся вопросами медицинской помощи населения. Введением должностей уездных 
врачей, фельдшеров и акушерок было положено начало созданию гражданской медицины в 
Казахстане. Но все же, это не решало проблему медицинского обслуживания населения. В 
каждом уезде организовывались государственные уездные аптеки. Однако они находились в 
запущенном состоянии, количество и разнообразие лекарственных средств были 
ограниченными. Раздача медикаментов проводилась врачами или фельдшерами, которые и 
без этого были загружены работой. На отпуск бесплатных лекарственных средств коренным 
жителям и переселенцам выделялось только 150-200 рублей в год, и то не всегда полностью 
[1, с. 143]. 

С увеличением населения городов, со второй половины XIX века, были 
открыты аптеки для платного отпуска лекарств населению в Семипалатинске и 
Петропавловске. Развитие сети аптек шло чрезвычайно медленно, и к 1875 году на всей 
территории Казахстана было всего 6 аптек – в Уральске, Семипалатинске и Петропавловске. 
За последующие 25 лет – к 1900 году – количество аптек увеличилось до 18. Между тем 
население Казахстана по переписи 1897 года составляло 4471,8 тысяч человек. Таким 
образом, на одну аптеку приходилось 248,8 тысячи населения[2, л. 3]. 

В начале ХХ века почти во всех городах Казахстана уже были открыты частные аптеки. 
Но обращаемость за лекарственными средствами была совсем незначительна. Устройству 
частных аптек не уделялось должного внимания, только первая комната, куда приходили 
покупатели, была более или менее оборудована, остальные помещения размещались в 
каморках. Первую частную аптеку в городе Верном в 1882 году открыл провизор И.Е. 

http://apteka-ifk.ru/
http://piluli.ru/
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Сенчиковский. В 1884 году он основал аптеку в городе Джаркенте, а в 1889 году  –  в 
Пржевальске.  

В сельской местности развитие сети аптек шло чрезвычайно медленно. Открытие 
новых аптек в значительной мере тормозилось из-за отсутствия фармацевтов, которых 
насчитывались единицы. В связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев в аптеке 
работал только один фармацевт, уход или болезнь фармацевта приводили к длительному 
закрытию уже существующей аптеки. 

По архивным сведениям, в конце 80-х гг. на территории Казахстана работало всего три 
фармацевта, в остальных аптеках работали врачи или предприниматели[1, с. 145]. Одним из 
первых казахов-врачей, совмещавшим работу провизора на своем участке, был 
АмреДурмухамбетовичАйтбакин. После окончания медицинского факультета Томского 
университета в 1895 году А.Д. Айтбакин начинает работу в самом отдаленном районе в селе 
Катон-Карагай, где организует амбулаторию и аптеку. Аптека, которую он возглавлял, 
снабжалась лекарственными средствами из Усть-Каменогорской и Семипалатинской аптек, 
часть лекарственных средств изготовлялась самим А.Д. Айтбакиным. 

Спустя четверть века, к 1900 г., количество аптек достигло 18. Население Казахстана по 
переписи 1897 года составляло 4471,8 тысячи человек. Причем одна аптека, согласно 
статистическим данным того времени, обслуживала 280 000 человек. Почти во всех городах 
Казахстана уже были частные аптеки. Но обращаемость за лекарствами продолжала 
оставаться незначительной. Так, в 1910 году в г. Верном на одного жителя приходилось 0,7 
рецепта в год, в г. Семипалатинске - 0,36, в г. Лепсинске - 0,08[3, л. 10]. 

Несомненно, особое влияние на развитие лекарственного обеспечения в 
дореволюционном Казахстане оказало открытие в 1884 г. Шымкентского сантонинового 
завода. Он был основан купцами Н.И. Ивановым и Н.П. Савинковым в местах произрастания 
дикорастущей цитварной полыни с целью получения из нее сантонина - ценного 
антигельминтного средства. Сантонин в то время был единственным лекарственным 
продуктом, производимым в Казахстане. Основание Шымкентского сантонинового завода 
сыграло прогрессивную роль в становлении фармацевтического производства в Казахстане. 

В начале XX века аптеки начали появляться в переселенческих селах, при 
железнодорожных станциях или в густонаселенных районах. В 1902 году с пуском же-
лезнодорожного пути Оренбург-Ташкент была организована Центральная аптека 
Среднеазиатской железной дороги, местом нахождения которой стал город Ташкент. В 1907 
г. открылись частные аптеки в селе Федоровке Костанайской области, на станции Челкар, в 
Казалинске и т.д. 

Организованной подготовки фармацевтических кадров в дореволюционном Казахстане 
не было. Ученичество, получившее широкое развитие в центральной России, в аптеках 
Казахстана прививалось медленно. Так, в 1895 году во всех аптеках было два ученика, в 1900 
г., - 3, в 1910 г. - 4, а в 1915 г. – 10 учеников [3, л. 12].  

В 1915 г. на территории Казахстана было 50 аптек, сосредоточенных преимущественно 
в городах, в связи, с чем сельское, особенно казахское, население было лишено 
лекарственной помощи. На одного фармацевта приходились 78 тысяч населения, а одна 
аптека - на площадь больше 100 тысяч квадратных верст. Из них по областям: в 
Акмолинской – 8 аптек, в Семиреченской – 5, Сырдарьинской – 8, Тургайской – 12, 
Уральской области – 12 аптек. При этом 42 аптеки были расположены в городах, остальные - 
в крупных казачьих станицах[4, л. 11]. Работали эти учреждения в то время безо всякого 
контроля. Отдаленность населенных пунктов в сельской местности не позволяла их жителям 
пользоваться услугами аптечных организаций, а дороговизна лекарств делала их 
практически недоступными для среднего класса. В аптеку тогда обращались только в случае 
крайней необходимости. Коренное население, в большинстве своем, лечилось “домашними” 
методами, используя средства народной медицины. 

Таким образом, в дореволюционном Казахстане с населением в 5 миллионов 600 тысяч 
человек, размещенной на площади в 2 миллиона 776 тысяч квадратных километров, в 1913 
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году было только 196 врачей, 1800 больничных коек, 96 амбулаторных учреждений и 46 
аптек[5, с. 76]. Бедность и недостаточность медицинской помощи для подавляющего 
большинства населения постоянно служили источником санитарно-эпидемического 
неблагополучия и были причиной широкого распространения опасных инфекционных 
заболеваний и высокой смертности населения. 
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З. Самашев басқарған А.Х. Марғұлан атындағы археология институтының филиалының 
Қарақаба экспедициясының 2013 жылғы жұмыстарының нәтижесінде Шығыс Қазақстан 
Облысының Катонқарағай ауданындағы ескерткіштер зерттелді. Зерттеу жұмыстары 
Қарақаба өзенінің ұзындығы шамамен 15 км, ал ені шамамен 2 км болатын алаңда жүргізілді. 
Зерттелген ерте орта ғасырлық ескерткіштердің ішінде Қарақаба І қорғандар тобының № 9 
қорғаны ерекше назар аудартты.  

Кескіні бойынша төртбұрышты, өлшемдері 10 х 11 м. болып келеді. Үйінді көлемі 
үлкен емес көгілдір және сұр түсті уатылған тастардан үйілген. Тастарды тазалағаннан кейін 
бұрыштары айқындалған төртбұрышты тастан қаланға қоршау анықталды. Оның өлшемдері 
тұстар бойынша СШ-ОБ – 10 м, ОШ-СБ – 10,4 м. Конструкциясы көкжиек тұстарына 
бағытталып, плитка тәрізді тастардан қаланған. Адамды жылқымен бірге жерлеген, бірақ 
жылқы адаммен бір денгейде емес, адамнан біраз жоғары жерленген.  

Адам басы шығысқа қаратылып, шалқасынын жатқызылып жерленген. Жерленген 
адамның оң жағында қару-жарақтары: садақ, семсер, қорамсақ жебе ұштарымен қойылған 
(Самашев, Чотбаев, Жалмаганбетов және тб., 2013, 164 б). Қорамсаның үстінде төртбұрыш 
пішінді бұғы бейнесі бар алтынмен жалатылған күміс айылбас орналасқан. Айылбас 
садақтын былғары қынын әрлендірген, себебі айылбас теріс жағымен емес  қорамсаға бет 
жағымен қаратылған. Одан басқа қорамсаның қасынан сондай стильде жасалған тағы бір 
айылбас табылды. Өлшемі 2,5 х 2,5 см жұқа бедерлі шаршы пішінді айылбас (сурет), жақтау 
ішінде қозғалыстағы бұғы бейнеленген. 

mailto:askaraitbayev@gmail.com
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Бұғы мүсіні толығымен барлық жағынан жақтаумен шектеседі, мүсін солдан онға 

жүрген болып көрсетіледі, мүйіз тармақтары анық көрсетілген, төрт тармағы барлық дене 
ұзындығына созылған, астынғы тармағы денесімен жанасады. Бұғы бейнесі шынайы, басы 
үлкен емес, құлағы, көзі айқындалған, ауызы ашып көрсетілген, мойны жуан, ірі денелі, 
құйрығы қысқа, алдыңғы оң аяғы артқы оң аяғына тиген, қозғалыста екені анық көрсетілген, 
тұяқтары да айқын бейнеленген. Айылбаста марал бейнеленген деп болжам жасалады. 
Айылбастын жақтауы шаршы пішінді ортасында терең емес науа тәрізді ойығы бар. Назар 
аударатыны бір бүйір жақтауы көлбеу орналасқан. Бұйым былғарыға төртеуі төрт 
бұрышында, біреуі отрасында орналасқан бес шеге тәріздес өзекшемен бекітіледі. 
Зертеушілер айылбасты белдікке өзекшенің бастарын майыстырып немесе бастарын жапыру 
тәсілдерімен бекіткенін атап көрсетті. (Горбунова, 2003,  112 б.). Айылбас құйлып жасалып, 
алтынмен апталған, алтын тек беткі жағында ғана сақталған.  

Бұғы көшпенділер өнерінде ең кең тараған бейнелердің бірі: олардың бейнелері қару-
жарақ пен ат әбзелдерін безендірген, айна мен киімдерді, жартастар мен тас беттеріне ойып 
салынған. Бұғы тек Еуразияның көшпенді тайпаларында ғана емес Азия мен Еуропаның 
халықтарыныңда қадірленетін жануар болған.   

Бұғы бейнесі ертелерден бастау алады, тас дәуірінде, адамдар аңшылық және 
терімшілікпен айналысқан ерте темір дәуірінен басталады. Әр бір ерте темір дәуірінің Берел 
және Шілікті сияқты ескерткіштерінде бұғы бейнесі ат әбзелдерімен киімдердің әшекейі 
ретінде кездеседі. Түрікілердің дүниетанымында бұл жануар туралы тәңірге, күнге 
табынумен байланысты көне көз қарастар сақталып қалынған. Бұғы бейнесі ертеректегі 
өнерде кеңінен тараған, бұғының адам өміріндегі (діни, мифологиялық) орнын көрсетеді.   

Г.Г. Король Саян-Алтай өңіріндегі шамалы торевтика анализ негізінде зооморфты 
безендіру типін зерттеді. Негізінен атты жауынгердің белдік әшекейлерін (түсті металлдан 
жасалған жүген мен белдіктер), бұғыға ерекше назар аударылған (Г.Г Король, 2008, бет 138). 

Ю.П Алехинның 1994 ж. жұмыстар нәтижесі көрсетілген, зертеуші екі қабірден 
тұратын Кандратьевка IV қорғандар тобының № 2 қорғанды суреттейді. №2 қабірде 
(баланың) жерленгеннің басының астынан қоладан құйылған айылбастар табылған, бір бөлігі 
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алқа ретінде қалғаны бас киімге тігілген (Алехин Ю.П., 1998, 201-202 бет). Табылған 
олжалардың ішінде солдан оңға жүріп бара жатқан бұғы бейнеленген қола айылбас бар. 
Кондратьев IV қорғандар тобының № 2 қорғанындағы айылбастағы бұғының стилдік 
бейнелеуі Қарақаба І қорғандар тобының № 9 қорғандағы айылбас ұқсас. Қимақ ақсүйегіне 
тұрғызылған қорған ІХ-Х ғасырға жатқызылады. 

Зооморфты зергерлеу типінің ортағасырлық көшпенділер өнерінде өз ықпалын жойып, 
екінші орынға түскеніне қарамастан, бұғы бейнесін қимақтар кезіндегі жерлеуде кездестіруге 
болады. 

Зевакин қорғанын қазу кезінде № 254 қорғанынан Ф.Х. Арслановамен белдікке 
тағылатын жүгіріп бара жатқан бұғы мен оны қуған екі арыстан бейнесі бар 12 ұштық 
(айылбастар) табылды (Арсланова Ф.Х., 2013, 44 б.). Сол жылдары Шемонайха ауданы, 
Орловка аулына қарсы беттегі қорғанды  Арсланова Ф.Х қазды. Бұл жерден былғары 
белбеудің бөлігі, төртбұрышты айылбастың орны мен өзекшелері сақталып қалынған 
(Арсланова Ф.Х., 2013, 191 б.). Былғары белбеудің реконструкция нәтижесінде айылбаста 
бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі бұғы бейнесін көруге болады. Айылбас санын, белдік 
ұштарын, олардың бекіту тәсілдерін ескере отырып автор оларды түркілердің ерте типтегі 
белдіктеріне жатқызады, ал жерлеудің өзі VIII-IX ғасырға жатқызады. Тағы бір ұқсастық 
ретінде Алтайдағы Ұзынтал қорымының № 2 қорғанында табылған белдік ұштарын атауға 
болады. Беткі жағында «өсінділер арасында шоғырланған кермарал» бейнеленген (Савинов, 
1982, 107 б.). Ұзынтал қорымы ІХ-Хғ жатады. 

Осы мақалада біз Қарақаба І қорымының № 9 қорғанынан табылған археологиялық 
материал негізінде ортағасыр көшпенділер өнеріндегі бұғы бейнесін көрсетуге әрекеттендік. 
Бұғы бейнесі, басқада зооморфты әрлеу типі сияқты ортағасырлық көшпенділер өнерінде 
екінші оынға ауысып, өсімдік типті өрнектерге орын берді. Бұғы бейнесі көне түркілердің 
діни, мифологиялық әлемінің көрнісі болып табылады. Белгілі себептердің бірі бұғының 
Дүние ағашымен байланысы.  
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Өскелең ұрпақтың өн-бойындағы ұлттық сана-сезімнің қандай болуы, ұлттық 

тарихты білуіне тікелей байланысты. Кез келген ұлт өзінің жүріп өткен жолына қарап, 
қазіргісіне тәубе етеді, болашағын болжайды. Қазақ елі үшін өткен тарихты ойлағанда, 
өкініші мен қуанышы көп екені хақ. Өкініші – ұлт басына ауыр күн туған кезеңдердің, 
зұлмат оқиғалардың болуымен қатар, ең алдымен сол тарих беттерінің 
шынайылығының бұрмалануы болып табылады. Азаттық алғалы бері, елбасымыздың 
кемел саясатының арқасында, төл тарихымыз зерттеліп те, жазылып та жатыр. 
Президентіміздің «Қазақстан-2050» стратегиясы:«Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Жолдауында «Дәстүр мен мәдениет – ұлттың генетикалық коды» екенін тайға 
таңба басқандай анық атап көрсетті. Әр ұлттың діңгегі, түп негізі - тарихы мен мәдениеті, 
тілі мен діні,ділі, мәдени мұрасы болып табылады. Қазақ даласының тарихы Жібек жолымен 
тығыз байланысты. Ұлы Жібек жолы- адамзат баласы өркениетінің теңдесі жоқ тарихи 
ескерткіші. Ол көп ғасырлыр бойы өз құрамына кіретін елдер мен халықтардың 
экономикаларының, мәдениеттерінің дамуында басты рөл атқарды. Құрлықтарды жалғап 
жатқан бұл жол II ғасырдан бастап Еуропа мен Азия арасын біріктірген көпір болды, 
Шығысты Батыспен байланыстырды. Ортағасырлар кезеңінде Қазақстанда гүлденген 
ондаған қалалар өмір сүрді. Олардың тамаша архитектуралық үйлесімділіктері, сарайлары, 
мешіттері, ұлық мавзолейлері, медреселері кімді болмасын таң қалдырмай қоймас. 
Қалалардың барлығында архитектура мен өнер дамыды. 

Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан бері 23 жыл ішінде ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік 
мәдени мұра тізіміне 10 тарихи және мәдени ескерткіштері енгізген. Олардың арасында 
Қожа Ахмед Яссауидің сәулеттік кешені, Ясы-Түркістан қалашығы бар. Сондай-ақ, 900 
гектарды алып жатқан Таңбалы археологиялық ландшафтына кірген. Әлемдік мұра қатарына 
Балхаш ауданындағы Қарамерген қалашығы, Сарқанд ауданындағы Қойлық қалашығы, 
Талғар ауданындағы Талхис қалашығы да енген. Ескерткіштердің барлығының сан ғасырлық 
тарихы бар мәдени кешендер. Мәселен, Бақанас аулынан 200 шақырым жерде орналақан 
Қарамерген қалашығы- тарихи бай қала. Археологтардың зерттеу нәтижесінде, әртүрлі елдер 
жасалған заттар, сонымен қатар жергілікті халықтың тұрмыс- тіршілігі жайлы көптеген 
мәліметтер алынды. [1, 80 б.] 

 Ал, Қойлық немесе Қаялық деп аталып кеткен қалашық – Жетісу жерінде орналасқан 
аса ірі ежелгі қала. Әртүрлі деректер бойынша 11 ғасырдан бастап белгілі, бір кезде ол 
Қарлұқ кағаны — Арыслан ханның ордасы болған. Франция королі IX Людовиктің елшісі 
Вильгельм де Рубрук Қойлықта 1253 жылы күзде болыпты. Қазақстан FA археологиялық 
зерттеулер Қойлықтың орны Лепсі алабындағы Антоновка аулындағы қираған құрылыстар 
екенін анықтады. Мұнда 1964 жылы Жетісу археологиялық экспедедициясы барлау 
жұмыстарын жүргізілген. 1997 жылы Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық 
экспедициясы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізілген. Қаланы қоршаған дуалдың биіктігі 
3,5—4,5 м. Бұрыштарының сұлбасы дүниенің төрт тарапынан бағыттас орналасқан 
төртбұрышты төбе ретінде орналасқан. Солтүстік-шығыс қабырғасының ұзындығы 1200 м, 
оңтүстік-батыс қабырғасының ұзындығы 750 м. Сыртқы қабырғасының бойында, бір-бірінен 
30—40 м қашықтықта орналасқан дөңгелек мұнаралардың қалдықтары сақталған. Олардың 
кейбіреулерінің қазіргі биіктігі 6—8 м-ге жетеді. Қойлықтың орнын қазғанда 1—14 
ғасырлардағы қала адамдарының тұрақтары, қыштан жасалған ыдыс-аяқтар —құмыралар, 
көзелер, кеселер табылды. Одан табылған қола теңгелер қаланың 8—14 ғасырларда ірі 
өркениет орны болғанын дәлелдейді. Соңғы жылдары қала аумағынан бірнеше тұрғын үй, 
будда ғибадатханасының орны ашылған. Сондай-ақ кейінгі жылдардағы қазба жұмыстары 
нәтижесінде мешіт орындары да табылған. Олардың құрылысы мен жобасы Оңтүстік 
Қазақстан, оның ішінде Отырар алқабындағы мешіттерге өте ұқсас. Соған қарағанда 
мұндағы ислам дініне енген қауымдастықтардың орталығы Отырар төңірегінде болған 
сияқты. Қазба жұмыстарына дейін бұл шаршы пішінді, биіктігі 3 м дейінгі, құлаған төбешік 
болатын. Бақылап қарағанда сыртқы қабырғалар айқын көрінетін. Нысанның батыс бөлігі 
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анағұрлым жазық болып келеді. Шамасы, осы жерде аула орналасқан және үй-жайға кірер 
есік болса керек. Қазбаның жалпы ауданы 540 шаршы метр. Жүргізілген жұмыстар 
нәтижесінде үй-жай құрылысы сыртқы қалық қабырғадан және ішкі жайлардың кешенінен 
тұрғаны анықталды. Құрылыс, ортасында қиылысатын, ені 1 м болатын қабырғалармен тең 
төрт бөлікке бөлінген. Әрбір ширегі бірнеше бөлмелерден тұрады. Үйге кіретін есік 
оңтүстік-батыс жағында орналасқан. Үйдің аршылған құрылыс құрылымы XIII ғасыр 
кезеңіне жатқызылды. Үй-жай еденге кіріктірілген және жылытылған. Оның құрылысы үшін 
ені 30 см, тереңдігі 13 см дейінгі науа орнатылған. Белгілі бір аралықтан (20-дан 100 см 
дейін) соң науаға тастар - тасты жыныстың ірі сынықтары қаланған. Сірә, тастар тек негіз 
ғана болмаған, канды нивелирлеуді де реттеп отырған. Тастарға өңделген жайпақ ағаш 
кеспелтек орнатылған. Ағаш кеспелтек ашық қалған. Түтіндіктің сыртқы қабырғалары 
тікбұрышты немесе дөңгелек пішінді (диаметрі 20-30 см) болған. Түтіндік қыздырылған, ыс 
жоқ. Бірнеше жағдайларда тік орналасқан, беткі қабатынан үрлеп-тазарту ойықтары 
байқалған. Қабырғаларды тұрғызуға өңделмеген кірпіштер, сондай-ақ олардың сынықтары 
пайдаланылған. Жайлардың қабырғалары сыланған, кейбірі әктелген. Қойлық кесенелері - 
негізгі қасбеті көрнекті күмбезді кесенелерге жатады. Қасбеттік кесене - бұл негізгі кіру 
жағы бар ғимарат, портал сияқты безендірілген, басқа қасбеттерден ерекше сәнді және кейде, 
портал-пештак сияқты, олардан көтеріңкі болады. Бұл бір ғана негізгі жағынан келуге 
есептелген кесенелер. Кесенелерден мұсылман ғұрпымен жерленген алты қабір табылды. 
Исламның қағидаларына сәйкес, қабірге заттар салынбайды, бірақ ережеден ауытқу 
кездеседі. Бір қабірде әйелдің қаңқасымен қоса, алтын әшекейлер: екі жүзік, сырға, іші бос 
шариктерден салпыншақтар, сондай-ақ бирюза мен бисер әшекейлер табылған. Әшекейлер, 
сондай-ақ мәйіттің сүйегі оралған бай жібек савандардың жақсы сақталған көлемді үзіктері, 
жерленген орынның өзі де (қасбеті күйдірілген сарысаздан ойып жасалған белдеумен 
әшекейленген басты кесененің жаны) жерленгендердің әлеуметтік жағдайының 
жоғарылығын білдіреді. Зираттың құрылысы былай орналасқан: оның қабырғалары жуан, 20 
см дейін және одан астам, бөрененің екі бөлікке араланған ағаш кеспелтектерімен 
нығайтылған. Мәйіттер бөренеге сүйенген жалпақ ағаш тақтайға жатқызылған. Олардың 
үстінен жалпақ жұқа тақтайлар төселіп, сонан соң көлденең бөренелер қатарымен жабылған. 
[2, 28-31 б.]. Сондай- ақ, сақтар мен үйсіндердің тұрмыс салты жайлы Талғар қаласының 
маңындағы қоныстардан көруге болады. Қалашықтан қоладан жасалған шырақ, күміс және 
мыс ақшалар, қола айналар табылған. [3, 54-61 б.] 

Бұл әлемдік мәдени мұралар қатарына еніп, тарих бетінде қалған қалалар ғана. Төл 
мәдениетіміз- біздің төл тарихымыз, атадан қалған асыл мұрамыз. Әлі күнге толық қанды 
зерртеліп, құпия сырлары ашылмаған көне жәдігерлеріміз жетерлік. Олардың барлығы 
кешенді зерттеліп, қорғауға алынса игі. Келешекке кемел біліммен баратын жастардың өресі 
осы құндылықтарымызбен толықтырылмақ. Көне қалалар-бұл біздің төл мәдениетіміз. Өз 
мәдениетіміз Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік бүкілқазақстандық мәдениет болып қала 
бермек! 
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История развития стекла чрезвычайно богата и насчитывает примерно 6 тысяч лет. 

Родиной стеклоделия традиционно считается территория Древнего Египта и стран Передней 
Азии; уже тогда глазурованный стеклом фаянс нередко использовался для украшения 
деревянных ваз, а также для оформления внутренних облицовок погребальных сооружений. 
Первое стекло было непрозрачным, «глухим», а сами изделия были дорогостоящими, 
однотипными и небольшими по размеру. Настоящий прорыв в области стеклоделия был 
сделан ремесленниками более поздней, Античной эпохи. В этот период большое 
распространение получает метод выдувания стекла, и оно наконец становится прозрачным. 
Люди освоили технику достижения высоких температур, научились добывать стекло 
различных цветов и производить его повсеместно в больших объемах [Качалов, 1959, c. 42]. 
Но с падением Рима в 476 году искусство стеклоделия в Европе приходит в упадок и 
возрождается лишь через некоторое время на Востоке, в культуре средневековых народов 
раннеисламского периода. Одному из стилей оформления стеклянных изделий этого этапа и 
посвящен данный доклад. 

Прежде чем приступить к описанию различных особенностей данного ремесла в 
контексте упомянутой эпохи, хотелось бы заострить внимание на самой истории появления 
исламского средневекового стекла. Следует отметить, что в начале зарождения ислама в 7 
веке искусству уделялось немного внимания, что объяснялось необходимостью утверждения 
новой религии и осуществлением новых завоеваний; в области стеклоделия это 
сопровождалось инерцией и существенной зависимостью от предшествовавшей римской 
культуры. Только лишь к 8 веку в стекольном ремесле раннего исламского периода стал 
наблюдаться подъем, который выразился в зарождении нового, неповторимого стиля и 
целом наборе различных техник. Уже в середине раннеисламского периода резьба по стеклу 
стала одним из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства и 
обрела многообразие форм: начиная от сложных рельефных узоров и заканчивая тонкой 
гравировкой. Примечателен тот факт, что несмотря на ранний интерес к восточной культуре, 
многие аспекты исламского стекла так и остались дискуссионными. Это в равной степени 
относится как к отдельным направлениям и методам, так и к происхождению самих изделий 
из стекла. Именно поэтому данная тема до сих пор является актуальной для таких наук, как 
археология, искусствоведение культурология, музеология и других.  

Переходя к вопросу особенностей раннеисламского резного стекла, хотелось бы 
выделить две принципиально различные техники декора стеклянных изделий, описанных 
многими исследователями и, в том числе,  Стефано Карбони в фундаментальной монографии 
«Glass from Islamic Lands». По мнению автора, этими техниками являлись инталия, 
рельефная резьба, и различные их вариации были широко распространены [Carboni, 2001, p. 
71].  

Первый из методов декора заключался в том, что поверхность изделия буквально 
«царапалась» для получения рисунка. Все бороздки, созданные этим методом, были, как 
правило, неглубокими, однако, могли различаться в зависимости от размера точильного 
круга и угла, под которым он пересекал поверхность стекла. C.Карбони в «Glass from Islamic 
Lands» упоминает Д.Крёгера, который подразделяет данный метод на прямолинейный, 
промежуточный и наклонный стили [Carboni, 2001, p. 71]. В целом, метод инталии 
применялся не только лишь при выполнении простых линейных и геометрических узоров, но 
также и для создания весьма изысканных композиций с изображением животных и растений.  

Что касается второго метода, метода рельефной резьбы, то и он часто использовался 
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для отображения животных, растений, птиц и других образов. Но здесь уже такие мотивы 
создавались путем стачивания окружающей поверхности и затем зенковались для того, 
чтобы очертания узора получились более отчетливыми. В целях выделения некоторых 
отдельных частей рисунка, например, крыльев птицы или гривы льва, очертания часто 
делали зазубренными. Некоторые части также покрывались простой штриховкой (например, 
лапы животных и шеи птиц), колосовидной штриховкой (уши животных) или 
полупальметтой (бедра животных и крылья птиц). Дэвид Вайтхаус в работе «Islamic Glass» 
отмечает, что в зооморфном рельефном орнаменте животные и птицы практически всегда 
представлены в профиль, а поверхность их фигур ровная или же покрыта круглыми 
просверленными углублениями, служащими для украшения. Временами стеклорезы 
создавали имитацию эффекта римской камеи: прозрачное стекло покрывалось слоем яркого 
цветного стекла, которое, в свою очередь, стачивалось в определенных местах, что создавало 
четкий контраст двух тонов. Красота таких изделий достигалась во многом благодаря 
удивительному мастерству стеклорезов, которым удавалось без каких-либо повреждений 
удалить со стекла толщиной в 1 см тонкий слой в 1-2 мм. Примечательно, что на 
монохромных изделиях животные встречаются чаще, чем птицы, а на объектах, 
выполненных в стиле камеи – наоборот, птицы численно превосходят животных 
[Whitehouse, 2010, p. 329]. 

Среди изделий, характерных для этого периода, можно выделить так называемые 
молярные сосуды, являющиеся частью Аль-Сабахской коллекции. Данные сосуды 
примечательны тем, что по своей форме напоминают коренные зубы и имеют четыре 
клинообразных выступа у основания. Сосуды использовались для хранения ароматов и 
эссенций, и чаще всего изготовлялись именно путем выдувания и затем обтачивания 
остывшего стекла, гораздо реже – путем вырезания из цельного куска стекла; очевидно, что 
все узоры здесь выполнялись при помощи точильного круга, а помещения, в котором 
хранились сосуды с парфюмом, не проветривались. Поскольку данные флаконы относились 
к обычной утвари, имеются все основания полагать, что производились они повсеместно, 
практически в каждой мастерской, где занимались резьбой по стеклу [Carboni, 2001, p. 72]. 
Определить, к какой именно мастерской принадлежит конкретное изделие - довольно 
сложно, но всё же именно египетский регион считается лидирующим по их изготовлению. 

Это не единственный случай, когда ученым не удается точно определить место и дату 
создания изделия. В области стекольного ремесла раннеисламского периода проблема 
происхождения всегда стояла очень остро, и за всё время было предпринято всего лишь 
несколько попыток анализа орнамента этих изделий и их разделения на группы по 
региональному или хронологическому признаку. Это объясняется тем, что общее количество 
опубликованных изделий и их фрагментов сравнительно мало, и ученые почти совсем не 
располагают конкретными данными относительно времени и места их изготовления и 
обнаружения. Наиболее интересным исключением из этого «правила» являются фрагменты, 
найденные в Самарре (Ирак), Нишапуре (Иран) и Фустате (Египет). Но даже известные места 
находок вызывают порой больше вопросов, чем дают ответов. И действительно, были ли те 
фрагменты сделаны в местах их обнаружения, или же они были изготовлены где-либо в 
другом месте и затем экспортированы в эти города? Эта задача осложнена еще и тем, что 
необработанное стекло являлось предметом торговли, и, следовательно, изделия могли 
создаваться в регионах, значительно отдаленных от мест производства самого стекла. В этой 
связи следует упомянуть известные на весь мир стаканы св. Ягвиги (или Хедвиги), которые 
занимают особое место в проблеме происхождения резного стекла. Именно о них пойдет 
речь далее. 

Стаканы святой Ядвиги (Hedwig glasses) – понятие, обозначающее целую группу 
схожих сосудов неустановленного происхождения.  

Полагают, что два стакана из этой группы принадлежали святой Ядвиге Силезской 
(1174-1243), жене Генриха I, монахине и покровительнице сирот, причисленной к лику 
святых. Довольно интересной является легенда о ней. Согласно манускрипту, написанному 
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при дворе Людвига I в 1353 году, Ядвига была очень набожной и вела аскетичный образ 
жизни, что являлось предметом недовольства ее мужа, Генриха. В особенности он был 
недоволен тем, что она предпочитала пить воду вместо вина. Однажды, решив изменить 
привычку свой жены, он неожиданно выхватил стакан из ее руки во время обеда и 
обнаружил, что налитая в него вода была превращена в вино 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядвига_Силезская]. 

В работе Дэвида Вайтхауса подробно рассмотрен один из сосудов данной группы, 
хранящийся в Корнингском Музее Стекла, штат Нью-Йорк [Whitehouse, 2010, p. 335, pic. 
586]. Сосуд описан как стакан в форме усеченного конуса с ровным краем и толстыми 
стенками, сужающимися к низу, со следом от понтия на внешней стороне дна. Украшением 
стакана является орнамент. Он включает в себя изображение двух львов в рельефе, а также 
два ромбообразных мотива, также выпуклых.  

Мнение о техническом и стилистическом единстве всех сосудов этой группы 
общепризнано, как замечает Ю.Л. Щапова [Щапова, 1998, с. 200]. И действительно, в целом, 
все изделия этой группы объединяют следующие характеристики: одинаковая форма 
(усеченный конус) и одни и те же методы украшения (сочетание линейной резьбы с резьбой 
под наклоном, а также наличие выпуклого орнамента). Высота стаканов варьируется от 8,3 
до 14,6 сантиметров, все из них бесцветны или почти бесцветны. Разнообразие мотивов, 
которыми украшены сосуды данной группы, велико и, помимо упомянутых львов, включает 
в себя изображения орлов, грифонов, древа жизни, а также изображения полумесяца, звезд и 
другие, абстрактные и более простые геометрические узоры.  

Гораздо сложнее дело обстоит с вопросом о месте происхождения этих сосудов, 
который вызывает споры среди ученых и по сегодняшний день. Ю.Л. Щапова и Д. Вайтхаус 
в своих работах несколько теорий различных исследователей и дают их анализ [Щапова, 
1998, с. 200; Whitehouse, 2010, p. 334-337]. Наиболее распространенной оказывается 
исламская теория происхождения стаканов Ядвиги. Эту позицию разделяют такие ученые, 
как Е. фон Чихак, Р. Шмидт и многие другие. В ряду теорий выделяются также 
новогрудская, южно-итальянская и центрально-европейская, но сама Ю.Л. Щапова, 
профессор МГУ, российский археолог и историк, является сторонником византийской 
теории происхождения всей группы сосудов [Щапова, 1998, с. 230]. По большому счету, она 
является одной из немногих, кто поддерживает эту гипотезу в течение уже многих лет. 
Совершенно иного мнения придерживается Д. Вайтхаус, выступая за сицилийскую теорию 
происхождения стаканов Ядвиги, аргументируя это тем, что стиль оформления некоторых 
построек на Сицилии сильно напоминает стиль декора самих стаканов [Whitehouse, 2010, p. 
337]; в частности, очень схожи существа (львы, грифоны, орёл), изображенные на сосудах и 
на потолочной мозаике Норманнского дворца в Палермо. С точки зрения автора, из Сицилии 
сосуды вполне могли попасть впоследствии и в другие точки Европы в результате браков 
между представителями местных династий. В целом, такое объяснение проблемы кажется 
вполне логичным и аргументированным, и я также разделяю эту позицию.  

Подводя итоги, стоит признать, что, безусловно, многие аспекты, затронутые в этом 
докладе, остаются не до конца изученными. Да и вообще, вся проблема происхождения 
средневекового стекла до сих пор представляет собой объект неугасающего интереса среди 
историков, археологов и ученых других областей науки всего мира. Примечательно, что 
несмотря на огромный багаж знаний на эту тему, накопленных мировым научным 
сообществом за десятки и сотни лет, в данной области все равно остается простор для новых 
исследований и открытий, которые обязательно будут совершены в ближайшие годы.  
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Сүйек ұқсату өнерінің тамыры өте тереңде жатыр. Оның дамуы тас дәуірінен 

басталады. Көне дәуірде сүйек және мүйіз бұйымдары кеңінен қолданылды. Темір 
өндірісінің дамуына байланысты сүйек бұйымдары ығысып, қару-жарақ бөліктері, ауыл 
шаруашылық құралдары, тұрмыстық бұйымдар жезден, қоладан, темірден жасалды. Осы 
орайда сүйек және мүйіз бұйымдарының қолданыс аясы тарылғанымен, сүйек өңдеу және 
ағаш, темір бұйымдарын сүйектеу өнері дамыды.  

Сүйек бұйымдар мен сүйектеу өнерінің даму эволюциясы туралы сөз еткенде ең 
алдымен тас дәуірінен бастаймыз.  Мәселен, орта тас дәуірі – мезолит кезеңінің ең басты 
өнертабысы – садақ.  Шынына келгенде ол адам  баласына жоғарғы палеолитте ақ мәлім 
болған. Бірақ оның кең таралуы жеке аң аулауға көшуге байланысты ғана мейлінше қажет 
болды.  Садақ пен жебенің ойлап табылуы өндіргіш күштер дамуында шын мәнінде 
революция еді.  Сайып келгенде бұл ежелгі адамның   шаруашылық өміріндегі түбегейлі  
өзгерістерге жеткізді.  Садақ пен жебе барлық жерге дерлік  тез таралды.  Ол 10 мың жылдан 
астам уақыт бойы   ең тез аталытаын және  ең жаңа қару болды. Оның найза мен 
шанышқыдан артықшылығы нысананы алыстан атуында ғана емес, сонымен қатар ату 
әдісітерінің әр түрлі болғандығынада еді. Ең бастысы садақ пен жебенің дайындалуында 
тастің орын алуымен бірге сүйектің де орны ерекше болды [1,82-83-б].  

Неолиттік кезең тұрақтарының материалдары ойықты  мәдениетін ұстанушылардың аң 
аулаумен және жиын терінмен айнаылсқанын дәлелдейді.  Олар тұрмыста  теріні, сүйек пен 
ағаш өңдеуді кеңінен қолданған, ал теңіз тұздары мен  қазып алынатын  маллюскалардан 
әсемдік заттар дайындаған.  

Қазақстан аумағынан, негізінен алғанда Солтүстік Қазақстаннан әзірше неолиттік 
бірнеше қабір табылды. Қабірлердің бірде біреуінің  жер бетінде сыртқы белгілері жоқ.  
Барлық молаларда сүйектермен бірге жебелердің табылуы бабаларымыздың аң аулаумен 
айналысып қана қоймай,  соғыс жанжалдарына жиі түсіп  тұрғанын да көрсетеді.  Мәселен, 
Железинка ауылы жанындағы қабір бойынша (Пеньки тұрағынан 100 шақырым)  неолит 
дәуіріндегі жерлеу  ғұрпы туралы мейлінше толық пікір айтуға болады.  Мола, сірә  рулық 
ұйымдағы  ерекше дәрежелі  әйелдікі болса керек. Сәндік заттардың, еңбек құралдарының 
көптігі, оның үстіне жерлеудің  күнге табынуға байланысты ерекше ғұрпы осыны көрсетеді.  
Ондай әдет бойынша өлік кремацияланатын болған. Бұл жолы  өлік толық өртелмеген. 
Денесінің қалған мүрдесі өлген адамның  заттарымен бірге молаға көмілген, ол заттардың 
ішінде  бас киімге тағылған, шеті  ұсақ кретпешелермен  сәнделген, орақ тәрізді сүйек 
қаптырма, жыртқыш аңдардың тістері, қауашақтан жасалған ірі моншақтар тізілген алқа бар.  
Мейлінше сәнделген киіммен бірге молаға еңбек құралдары (шот, сүйек біз), аңшылық 
құралдары (найзалардың, жебелердің тастан және сүйектен жаслаған ұштары)  және 
балшықтан жасалған, құты тәріздес, түбі домалақ, кішкене үш ыдыс салыныпты.  Сол 
жерден құланның екі топайы табылды; бұлар қызыл  жосамен боялған, бұл түс ежелгі  
адамдардың ұғымынша өртеу, отқа табыну рәсімін білдірген [1, 94-95-б].  

Энеолиттік дәуір  мал шаруашылығы басым дамыған далалық өңірде де маңызды роль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядвига_Силезская
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атқарды.  Қазақстан даласындағы энеолит  мүлде басқаша көрінеді. Мұнда табиғи 
экологиялық орта мүлде басқаша және оны игеру үшін адам ең оңай жолмен жүре отырып, 
бейімделудің басқа жолын  таңдап алды.  Бұл жолда тас индустриясы  кері кете қойған жоқ,  
керісінше бұрынғысынан да жоғары деңгейде көтерілді. Адам тасты өңдеудің (тесу, өздігінен 
қайралатын балталар, мінсіз аэродинамикалық түрдегі найзалардың  ірі ұштары, оймалау 
сияқты) мүмкіндіктерін ақырына дейін жүзеге асырып қана қоймай,  сонымен қатар 
өндірістік шаруашылық, соның ішінде керамикалық  және сүйек саймандарының түр түрін 
де шамадан тыс көбейтті.  

Солтүстік Қзаақстанның  далалық энеолитін сипаттайтын Көкшетау облысындағы  
Ботай бекеті жанындағы Ботай мәдениетінде өндірістік шаруашылық  саймандар алуан түрлі 
тастардан, сазбалшықтардан, сондай-ақ ең бастысы сүйектен жасалды. Құрал саймандардың 
өздері де  тұрғындардың шаруашылық укладының күрделі болғандығын  көрсетеді. Мәселен, 
жүгенннің сүйек элементтері, кісенге арналған ілгектер жылқының қолға үйретіле 
бастағандығын дәлелдейді. Тас тоқпақтар, пышақтар, қанжарлар, жебелердің, сүңгілердің 
найзалардың ұштары  аң аулаумен байланысты құралдар. Тас пен сүйек өңдеу едәуір 
жетілдірілген. Оларсыз сапалы еңбек құралдарын дайындау мүмкін емес аді.  Тері өңдеу 
ісінің өзінде де қырғыштар, қырнауыштар, пышақтар, кескіштер,  жонғыштар, жұмсарту 
үшін сүйек келілер, түрпілер және теріні тегістеуге арналған тегістер, біз бар. Ши тоқудың 
өзінде де  сүйек ілмектер  болды.  Көптегн сүйек заттар мен  тастан жасалған төсетр де 
болды.  Мұның өзі қолөнер өндірісінде тас, керамикамен бірге сүйектің де  маңызының 
ерекше екендігін білдірді. 

Сонымен бірге осы дәуірдегі  мәдени ескерткіштерден табылған жануарлар сүйектері 
де таң қалдырарлық. Орасан зор мөлшердегі  остеологиялық  материалдың басым көпшілігі  
жылқы сүйектері болды.  Мәселен, Ботай қонысында 70 000 жылқының сүйегі табылды. 
Сондай-ақ зубрдың, турдың, бұланның, еліктің, аюдың, иттің, түлкінің, қарсақтың, түйенің, 
құндыздың, суырдың, қоянның, қабанның, құстардың сүйектері де бар [2].  

Жерлеу ғұрпы мен бірқатар символдық заттар тотемизмнің, баларға табынудың 
болғанын көрсетеді. Туыстарын қоныс аумағындағы ескі тұрғын  жайларға жерлеп, 
жерленгендердің айналасына  қабырғаларды жағалата жылқының бас сүйектерін қойған. 
Тұрғын жайлардың бірінде, қабырғалардағы сөреде ер адамның саз балшықпен мумияланған 
бас сүйегі табылды. Тұрғын жайлардың табалдырығы астында ит көмілуі жиі кездеседі, сірә, 
ол рәсімдік сипатта болса керек [1,97-б].  

Қазақстан аумағында  қол дәуірі қоныстарының көп екені мәлім.  Оларға жүргізілген 
археологиялық қазба жұмыстары,  сол дәуір тайпаларының  қолөнер кәсіпшілігінен де хабар 
береді. Олардың арасында сүйек бұйымдар да тыс қалмаған.  Металдан, тастан жасалған 
құралдармен  қатар тұрмыста  сүйек заттар да қолданылды. Оларды жасау үшін  ірі 
малдардың жіліктері, қабырғалары, жауырындары пайдаланылды. Әуелі сүйек  балшық 
ыдыста қайнатылып, жұмсартылды,  бұдан кейін майы жоқ, иілгіш,  жұмсарған сүйек  оңай 
ұқсатылды. Ұқсатылған сүйек кепкен соң өзіне тән  қатты, берік қалпына  қайта келетін 
болды.  

Сүйектен мынадай әр түрлі бұйымдар жасалды: пышақтар, жебелердің ұштары,  біздер, 
түйреуіштер, ыдыстарға өрнек салатын  тарақ тәрізді тегіс  қалыптар, терінің  майын сылу 
және  өсімдік талшығын  таспалап алу үшін қолданылатын жылқының  немесе өгіздің  жақ 
сүйегінен жасалған  тегістегіштер мен  лөкет пышақтар, жылқының немесе сиырдың 
жіліншік және бақайшық  сүйектерінен конькилер; сулықтар, ұршықбастар, тоғалар, сүйек 
моншақтар мен тізбектер,  түймелер; бұлан мен бұлғынның мүйізінен  кетпендер жасалтын 
болды.  Жыртқыш аңдар мен үй жануарларының тістерінен және қабыршақтардан алқа 
тұмаршалар жасалды [1,109-б].  

Әр түрлі материалдан (металдан, тастан, сүйектен, қабышақтан) жасалған алуан түрлі 
заттар қола дәуіріндегі Қазақстан аумағында мекендеген тайпалардың еңбек құралдарын, 
қарулар, сәндік заттар, тұрмыстық бұйымдар жасауда жоғары шеберлікке жеткенін 
дәлелдейді.  Олар құю, қақтау, қысып өрнектеу, тегістеп жылтырату техникасын жақсы 
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меңгерді және қатты материалдан жасалған заттарға өрнек сала білді. 
Қола дәуірінде  тоқыма кәсібінің  болғанын қарапайым  тоқыма станогының  

ұршықбастарының, сүйектен, тастан, балшықтан жасалған  шүйке орағыштардың, сондай-ақ 
қарапайым тоқыма станогының арқауын тартатын   сүйек жуалдыздардың табылуы 
дәлелдейді. 

Атасу қонысының тұрғындары шаруашылық пен тұрмыста  қола құралдармен қатар  
сүйектен жасалған тескіш, біз, теріні өңдеу үшін жылқының жағынан жасалған лөкет пышақ 
сияқты құралдар да қолданылған. Ірі малдың жілігінен жасалған шүйке орағыштың табылуы 
жүнді ұқсатып, дөрекі мата тоқи білгендікті көрсетеді.    

Ерте темір дәуірінде сүйек бұйымдар да өз жемісін тапты. Мәселен, Солтүстік 
Қзаақстан аумағы бойынша  ерте темір дәуіріне жататын Жалтыр көлі жанындағы  оба 
кешенінің мерзімі б.з.б. ІІ ғ. – б.з. І ғ. шегіне жатады. Оның мерзімі орамасыз, тік тұтқалы  
темір қанжар арқылы анықталады. Көлемі үлкен жебелердің  темірден жасалған  қысқа 
ұштары  да сол кезге жатады.  Сүйек бұйымдар  жиынтығы – ұршық пен біреуінің беті 
дөңгелек өрнекпен безендірілген екі қалақша  назар аудартады.  Сүйек қалақшалар 
жебелердің ұштарының қасынан  тік тұрған күйінде табылды. Мұндай бұйымдар ертедегі 
темір ғасыры мен орта  ғасыр ескерткіштерінде кездеседі [3, С.186].  Этнографиялық 
материалдарға қарағанда, олар садақ атқан кезде  қолды адырнаның соққысынан қорғаған 
қол қалқан болуы мүмкін [4, С.106].   

Сақ дәуірінің ертедегі сүйек оюшылары  материал ретінде оларға шаруашылқ кәсіп пен 
аңшылықтың өзі  беретін шикізатты пайдаланды. Ең алдымен жылқының, қойдың, маралдың 
жілік сүйектері, жылқының тақта сүйектері, марал мен таутекенің мүйіздері өңделді.  Барлық 
сүйектер өңделердің алдында ұзақ қайнатылған. Өткір металл құралдардың жиынтығы 
пайдаланылып, сүйектен және мүйізден жебе ұштары,  айшықтар,  белдікке салынатын алуан 
түрлі қаптырмалар, түйреуіштер, тізбелер, жайпақ бедерлі тоғалар мен ілгектер, шаш 
түйрегіштер жасалды.  

Үйсін дәуірінде де сүйектен бұйымдар жасау дамыды.  Соның ең маңыздыларының бірі 
мата тоқу  үшін қарапайым тоқыма станогы (қазақтардың «өрмегі» түріндегі бұйым)  
қолданылған, Ақтас-2 қыстау қонысын қазған кезде иірілген жіпті орап отыратын  айқыш 
ұйқыш орналасқан 4 тесігі бар  сүйек қалақша табылды [5,  С.45].   

Қаңлылар қоныстарының қабаттарынан сүйектен ою оятын қолөнер іздері табылды. 
Қолөнершінің үйі жанындағы  қоқыс төгілетін  шұңқырлардан  айыр тұяқтылардың өңделген 
(арамен кескен, тескен) іздері  бар мүйіздері қалдықтар түірнде екінің бірінде кездеседі.  
Сүйектен пышақтың, қанжар мен семсердің саптары істелген. Қанжарлардың қындарына, әр 
түрлі қобдишалардың, құтылардың сыртына сүйек табақшалары салынған.  Белбеулер 
көбінесе  ою өрнектер мен сурет салынған сүйек  табақшалармен  безендірілетін болған. 
Самарқанд түбіндегі  обалы қорымнан  ғажайып екі айылбас табақша табылды.   Олар да көп 
мүсінді  ұрыс және аңшылық композициясы  әжептәуір шеберлікпен  ойып бейнеленген.  
Кейіпкерлерінің егжей тегжейлі  тәптіштеп бейнеленгені сонша,  біз қаңлылардың  ертедегі 
әскери ақсүйегінің  бет бейнесін көзге елестейді [6,  С.45].  Сондай-ақ осы кезеңде  
Үндістаннан піл сүйегінің әкелініп, одан шаш түйреуіш жасалғандығы да айтылады. 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда қазақ  қолөнерінде сүйек пен мүйіз өңдеу ісі өз алдына жеке 
кәсіп ретінде бөлінбеген. Ертеректен-ақ сүйектен кейбір еңбек құралдары мен  қару жарақ 
бөлшектерін жасаған ата-бабамызуақыт өте келе сұйектен көптеген бұйымдарды жасауды 
үйренді.  Ағаштан жасалатын үй жиһаздары мен  ыдыс аяқтарды көркемдеу үшін мал сүйегін 
кеңінен пайдаланған.  

 Үй бұйымдарын әсемдеуде жылқы мен түйе сүйектері ғана жаралған. Оның өзінде, ең 
алдымен, олардың жауырын сүйектері мен қабырғалары қолданылса, кейде әсемдеу үшін 
жіліктің  қақ сүйегі іске асқан.  Әдетте, қыстыгүні соғымға сойылатын ірі жылқы мен түйе 
сүйектерінің жарамдыларын тастамай, жинай беретін.  Шеберлердің айтуынша, шикі 
сүйектерден гөрі асылған  еттің сүйегі  өңдеуге қолайлы болады.  Семіз соғымның  сүйектері 
тым майлы болған жағдайда, оларды артық майдан арылту мақсатымен  өңдеу алдында  тағы 
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да бірнеше сағат  суға қайнатып алады. Сүйекті іске қосу алдында  суға қайнатудың  тағы бір 
себебі, кеуіп тұрған сүйектен  гөрі  қайнатылған сүйекті өңдеу оңайға түсетін.    

Еліміздің кейбір шеберлері мал мен аңның сүйегін әдемілеп өңдеумен қатар құс пен 
балықтың да сүйегін өңдеп, одан неше түрлі гүл, түйреуіш, шыбын, жарқырауық қоңыз 
бейнесін жасап, өте ұсақ әдемі өрнекті суреттер салып жүр. Сондай-ақ малдың, аңның ірі 
сүйектерін бұрандалап, топсалап құрастыру әдісімен өте үлкен көлемді мүліктер де 
жасалады. Ал сүйектен жасалған қобдишаларды сәнді таяқ, қамшының сабы, айна қойғыш 
пен тоғызқұмалақ тақталары т.б. заттарды өте жиі кездестіруге болады.  

Бүгінде сүйекпен әшекейленген бұйымдарды (ағаштөсек, жастық ағаш,  асадал, кебеже, 
сандық, асадал т.б.) музей экспозицияларынан тамашалаумен бірге, сүйектен жасалған 
шүмек, ұлттық ойын ретінде орын алған тобық, асық сияқты бұйымдар әрбір қазақ 
отбасында орын алады. 

Жалпы сүйек ұқсату өнерінің даму эволюциясы сонау тас дәуірінен бастау алып, қоғам 
дамуына сай ол өміршең дәстүрге айналған. 
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Научный руководитель – профессор Мустафина Р.М. 
 

С появлением ислама Восток стал одной из колыбелей мировой цивилизации. Ислам 
возникнув как религия в VII веке, становится верой и идеологией, философией и образом 
жизни каждого мусульманина. Приходом ислама в среднюю и центральную Азию в IX веке, 
он принес собой и исламскую культуру. Первые попытки распространения ислама среди 
тюрков-кочевников предпринимались в VIII веке, но целенаправленное хорошо 
организованное распространение ислама у тюркских народов, в том числе и у предков 
казахов, стало проводиться в эпоху Караханидов – первый мусульманской династии в стране 
тюрков. Принятие ислама родоначальником династии Саттуком Богра-ханом Абл ал-
Керимом определялось, прежде всего, политическими причинами. Принимая ислам, страна 
тем самым приобщалась к огромной политико-экономической и культурной общности – 
«Исламскому миру». Ислам вытесняя разрозненные культы, постепенно проникал во все 
сферы общественной жизни Казахстана и в конечном счете, стал здесь государственной 
религией. 

Ислам проникал в Казахстан как в ходе завоевательных войн, так и по маршрутам 
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международных торговых путей, благодаря деятельности многочисленных миссионеров из 
арабских стран, стран Передней и Центральной Азии. Известно, что протяжении последних 
столетий основным центром распространения и поддержания исламской религии в среде 
тюрков-степняков было Среднеазиатское междуречье (особенно его города), оседлое 
население которого имело иранскую в своей основе культуре. 

О распространении ислама на территории Казахстана свидетельствуют 
многочисленные археологические материалы, памятники архитектуры. Раскопки 
сооружений IX – начало X вв. свидетельствуют о формировании в рассматриваемый период 
на юге Казахстана городской исламской культуры. Влияние ислама нашло отражение во всех 
сферах материальной и духовной культуры городского населения. 

Период X-XII вв. характеризуется подьемом городской жизни в Центральной Азии на 
юге Казахстана. Рост городов сопровождался возведением оборонительных стен, 
административных зданий, дворцов правителей и местной знати, зданий исламского культа, 
строительством торговых сооружений, мастерских, караван-сараев, бань, жилых домов. 

Ал-Макдиси, упоминая города Южного Казахстана и Семиречье конца Х в., называет 
мечети, в качестве обязательных построек городов [1, с. 10]. Известны были случаи 
превращения христианских церквей в мечети, в частности в городах Таразе и Мирки [2, 
с.14]. Мечеть и минарет «символизировали административную власть и религиозную 
преданность властей». О распространении новой религии свидетельствует, например, одна 
из наиболее ранних мечетей, относящихся к так называемому «столпному» типу, 
обнаруженная на городище Куйрыктобе. Мечеть действовала на протяжении Х – начала ХIII 
вв. [3, с. 254]. Ближайшими аналогами куйрыктобинской мечети являются Жума-мечеть в 
Хиве ( XI-XVIII в.) и мечеть в Ургенче ( начало ХХ в.). 

К Х-ХI вв. относится постройка мечети в одном из крупнейших городов Семиречья – 
Баласагуне. Сохранившийся минарет мечети возвышается на развалинах города до сих пор. 
Примерно к этому же времени относятся культовые постройки исламского зодчества на 
Нижней Сырдарье и в Таразе. 

В это время ислам получил широкое распространение в среде городского населения. Не 
случайно, в числе важных городских построек у ибн Хаукаля указана мечеть. В обычай 
вошел мусульманский обряд захоронения. Получила распространения арабская 
письменность. 

Одним из значительных городских сооружений конца XIV – начала XV вв. является 
соборная мечеть в Отраре. Возведение мечети связано с именем Тимура, по приказу 
которого были построены на территории Казахстана мавзолей Ходжа Ахмада Йасави ( 
Ясави) в Туркестане и мавзолей Арслан-баб (Арыстан-баба) в Отрарском оазисе. Отрарская 
соборная мечеть относится к постройкам столпно-куполного типа, хорошо известного в 
средневековой архитектуре Средней Азии. Такой крупный архитектурный ансамбль, каким 
является комплекс в Отраре, в Казахстане был обнаружен впервые [4, с. 67]. 

Цитадель (арк) позднесредневекового города Средней Азии включал в себя дворец 
правителя, зал для аудиенции и мечеть. Популярность мечети, а позднее мавзолея Ходжа 
Ахмада Ясави, принесла широкую известность Туркестану. Город Ясы (Туркестан), 
считавшийся крупнейшим центром религиозной жизни всего Туркестана, становится не 
только центром паломничества верующих, но и торговым центром [5, с. 127]. 

В этот период социально-политическая роль ислама в казахском обществе значительно 
выросла. В укреплении ислама среди казахов большую роль играла светская знать – ханы и 
султаны. Утверждение ислама в казахском обществе способствовало укреплению на 
верховной власти государственных институтов, дальнейшая консолидация народа, 
укреплению на идеологической основе союза казахской светской знати с духовенством и 
светской аристократией городов Центральной Азии [6, с. 223]. 
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УДК 392 

ҚАЗАҚ  ХАЛҚЫНЫҢ  БАЛА  ТӘРБИЕСІНДЕГІ  ДӘСТҮРЛЕРІ 
 

Кабышева А.Б.  
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистранты, Астана, 

Қазақстан 
   Ғылыми жетекші – т.ғ.к., доцент З.Ө. Ибадуллаева 
 
Қазақ халқы ежелден бала тәрбиесіне аса жоғары мән берген. «Адам ұрпағымен  мың 

жасайды» демекші  отбасында ата-әже , әке-анасынан жақсы тәрбие алған бала  өзін ержетіп 
, үлкен ортаға шыға бастағанда, қоғамда жақсы жағынан көрсете алады.  

Қазақ қоғамындағы қалыптасқан жосын-жоралғылар мен дәстүрлі тіршілік қамы жүйесі 
басқа да мұсылман халықтары сияқты сол ортадағы әлеуметтік және діни негізде анықталып, 
бала тәрбиесіне байланысты жүйелілік (адамзаттың тіршілікті даму жүйесіндегі барлық 
жоралар да) екі негізде орын алды. Оның бірі - бала  тәрбиесіндегі мұсылмандық негізгі 
атрибуттар және мұсылман дініне дейінгі діни наным-сенім белгілері жүйесінде баланы 
ауру-сырқаудан немесе жын-сайтандар әлемінен қорғау. 

Баланың дүниеге келуі мен оны тәрбиелеу жүйесі нәрестенің ана құрсағында пайда 
болғаннан бастап жосын-жоралғыларды қамтиды. Ол бойынша қазақ халқына тән «құрсақ 
тойы» немесе «құрсақ шашу», аяғы ауыр әйелдер үшін әртүрлі ырым-жоралар мен тыйым 
салулар, «жарыс қазан», «бел тарту» т.б. діни сенімдердің орын алатындығы көптеген 
зерттеушілер еңбектерінің назарында болған    

Ал жүкті әйелдерге мейлінше ілтипатпен қарап, мүмкіндігінше көмек көрсетіп, 
қорықпауына, шошымауына ерекше көңіл бөлген. Тіл, көз тимеу үшін қожа, молдаларға дұға 
жаздырып, бойтұмар тағып жүретін. «Бойтұмар» немесе «тұмар» - қағазға жазылған құран 
аяты. Оны үш бұрыштап немесе сопақша төрт бұрыш ретінде шүберекке немесе былғарыға 
орап мойынға тағып жүреді. Ол жын-шайтаннан, жамандық атаулының бәрінен сақтайды деп 
сенген. 

Жүкті әйелді босандыруға ауыл әйелінен екі әйел басшылық жасаған. Егерде жаны 
қысылып, қиналып жатса үлкен киелі, әруақты қарияларды немесе молданы алдырған, ол 
әйелді айналып 2-3 рет қамшымен тартып жіберсе және әруақты кісілер шапанының етегімен 
желпігенде, Алланың қасиеті негізінде әйелдің босануы жеңілденеді деп түсінген. Бала 
шырылдап дүниеге келгенде, кіндігін қасындағы әйел кішкене кездікпен кесетін.  Әдетте, 
әйел аяғы ауыр бола бастағаннан-ақ кездікті аман-есен босансам, осы кездікпен баламның 
кіндігін кестіремін деп дайындап жүретін болған. Ал көп уақыт құрсақ көтермей немесе 
баласы тоқтамай шетіней берсе, онда өзінше ырымдап кішкентай балтаны сақтап қойған. 
Үлкен қария немесе діндар молда сол балтамен кесетін. 

Қазақ отбасында  нәрестенің дүниеге келуіне байланысты қазақ халқы ат қоюға ерекше 
мән берген. Ат қою дәстүрінде халықтың ұлттық ерекшелігі, наным-түсінігі, салт-санасы, 
арман мүддесі айқын көрінеді. Ата-аналар бала есімінің мағыналы, әрі көркем болғанын 
қалаған [2, 214 – б.].  
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Қазақ қоғамында мұсылмандық негізде бала тәрбиесіндегі негізгі атрибуттың бірі – 
балаға ат қою. Әдетте, балаға ат қою үшін елге белгілі сыйлы қариялардың, батырлардың, 
беделді кісілердің т.б. есімдері таңдалып алынса, қожа-молдалар, діндарлар жанұяларында 
мұсылман дінінің әсерінен мұсылмандық діни негізде дүниеге келген нәрестеге діни 
имандылық кітаптар мен құраннан алынған Садық, Сыдық (шыншыл, адал),  Кәбира (үлкен, 
ұлы), Хасан, Хасен (жақсы, әдемі), Шәмсия (күн), Әбілғазы, Ғазиз, Айша, Бибіайша т.б.  
және қазақтар арасында ғана емес, басқа түркі тектес халықтар арасында да пайғамбар мен 
оның жақын серіктерінің аттары араб – мұсылмандық негізде орын алған абд, ғали, али 
элементтерімен қосылған есімдер де қойылды [3,76]. Сондай-ақ дүниеге нәресте келер 
алдында, әдетте 3 күндей бұрын дүниеге келер нәрестенің ең жақын туыстарының біріне 
дүниеден өткен кісі «аян» берген жәйттер де кездеседі. Нәтижесінде Бақдәулет (жанұяңа 
«бақ», «дәулет» келді деген ниетте), немесе түсінде күн, ай, жұлдыз т.б. көруінің негізінде 
Күнсұлу, Айбар, Жұлдызбек т.б. аттар қойылған. Алайда, мұндай ат қою рәсімі тек діндарлар 
мен қожалар үшін ғана емес барлық мұсылман қауымына тән болып, қазақы отбасылық 
дәстүрлі мәдениетте де көрініс алды. 

Нәресте дүниеге келгеннен кейін 1-2 ай немесе «қырқынан» шығарылып, «қарын 
шашы» алынған «нәресте», «сәби», «шақалақ» атанған әлеуметтенудің ең алғашқы 
кезеңіндегі (бұл кезеңде ит көйлек кигізіліп, бесікке салу жоралары орындалған) тұлға 
ретінде оған азан шақырылып ат қойылған. Бұл рәсім бойынша нәрестенің оң құлағына 
«Аллаһу акбар»  деп 3 рет,  сол құлағына «сенің атың пәленше» деп 3 рет айтылып, құран 
оқыған. Ат қоюдың мұндай мәнінде «бұл дүниеге» келген адамның «о дүниемен» 
байланыстылығының  салттық  негізі қызмет атқарады. Себебі, оның (нәрестенің) атымен 
аттас келетін  көптеген кісі аттары да кездеседі, сондықтан да халық түсінігінде, «о дүниеге» 
барғанда атын атап шақырғанда «шатасып» қалады деп есептеген. 

Баланың  дүниеге келуі  мен тәрбиесіне байланысты қазақтарда көптеген ғасырлық 
халықтық  тәжірибе мен түрлі көне наным-сенімдерге негізделген салт-дәстүрлер мен әдет-
ғұрыптар қалыптасты [ 1, 178 – б.]. Қазақтар  баланың  өміріне қатысты маңызды 
уақыттардың бәрін атаусыз қалдырмауға тырысқан. Сәби дүниеге келгеннен кейін шілдехана 
тойы атқарылады.  Күндіз  таныстары мен жақындары «Бауы берік болсын!» айтып 
құттықтап, тілек тілеген [1, 179 – б.]. Шілдеханаға келген қонақтар таң атқанша жаңа туған 
нәрестені, оның анасын ардақтап ән салып, домбыра тартып, ойын-сауық ұйымдастырады. 
Шілдехана  кешінде жиі айтылатын әннің бірі – «Бөбек» жыры [2, 212 – б.] . Қазақтың салт-
дәстүрі бойынша, нәрестенің кіндігі түсіп, кіндік жарасы жазылысымен «бесікке салар»  
дәстүрін жасаған.  Бесікке салғанда  мал сойылып, ауылдың үлкен әйелдері, абысындары, 
көрші-қолаң шақырылады. Баланы бесікке саларда бесікті аластау рәсімі жасалады. Бұл  
отқа табыну дәуірінен қалған ырым [ 2, 213 – б.].   

Әдетте, баланың денесі ширақ болу үшін, баланың кіндігі түскеннен (5-7 күнде түседі) 
кейін күнде тұзды сумен шомылдырып, денесін маймен сылаған. Содан соң барып бесікке 
салу рәсімі жасалады. Бесікке салу рәсімі негізінде «бесік той» жасалған. Бұл рәсім тек 
қазақтар арасында ғана емес, өзбектер мен қарақалпақтар арасында да көрініс алғанын 
этнографиялық зерттеулерден аңғарамыз [4]. Бесік нәресте үшін қасиетті орын саналған. 
Әдетте, бесіктің жөргектері; түбегі және қойдың асық жілігінен жасалған шүмек бесіктің 
таза сақталуына мүмкіндік туғызады. Құс мамығынан жасалған жастықшалар мен бесіктің 
тақтай бетіне түбектің үстіне ортасы тесіліп жасалған қауыздауы және жұмсақ матадан екі 
қабат етіліп, кейде ішіне құс мамығы толтырылып кішкене көлемдегі жастықша тәріздес 
жөргегі және қолы мен аяғын бесікке таңып қоятын тартпасы болады. Бірақ бесіктен баланы 
шешіп алған соң қол-аяғын, денесін созып, сылап-майлап отыру баланың денесінің өсуіне, 
ширауына да септігін тигізеді.  

Әдетте, бесікке салу рәсімі  барлық қазақ халқына тән этномәдени процесс негізінде 
өтеді. Әйтсе де, айта кетер бір жәйт, Жаңақорған және Түркістан өңірлерінде баланы бесікке 
саларда көрші-қолаң мен ағайын-туыс, қыз-келіншектер мен әйелдер нәресте дүниеге келген 
үйге жиналған. Бұл жиналған қауымға дәстүрлі тағамның түрінің бірі майсөк тартылып, 
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өзінше бір ерекшелікті сипат алған. Мұндай тағам түрі Орта Азия халықтарының ішінде 
қарақалпақтарда үйлену тойында беташардан кейін және нәрестенің дүниеге келуін 
тойлағанда, сондай-ақ марқұмды еске түсіргенде орын алған.  Майсөк ұлттық тағам түрінде 
орын алумен бірге, халықтық-танымдық түсінікте «дән» ұғымымен байланыстырылып, өсіп-
өнудің белгісі сипатында көрініс алды. Сондықтан да бала дүниеге келгенде майсөктің 
берілуі, оның болашақтағы өмірі аман-сау, ұрпағы өсіп-өнсін, көбейсін деген мақсатта 
болды. 

Бесіктегі баланы шошымас үшін, бесікке үкі аяқ, жыланбас іліп, құран аяттары 
жазылған тұмар және үкі, ит тимесін деп қасқырдың тырнағын (тұяғын) және бала тыныш 
ұйқыда болуы үшін қамырды ашытпай дөңгелек тоқаш-нан сияқты 7 жерінен шымшып, 
ортасын тесіп пісіріп бесікке тағып қояды. Себебі, жын-сайтандар баланы 
тынышсыздандырмай, сол нанды шымшиды деп түсінген. Бұл ескі діни сенімдер мен 
мұсылман діні негіздерінің бір-бірімен араласып жатқандығының көрінісі. 

Баланы өсіріп тәрбиелеудегі шариғат бойынша мұсылмандық негізгі міндеттердің бірі – 
баланы екі жасқа дейін емізу. Құран сүрелері бойынша, Алла-тағала былай дейді; «Аналар 
баланың емізу уақытын толық сақтағысы келсе, оның мерзімі толық екі жыл» (Бақара 
сүресі). Сондай-ақ «адамдарды ата-анасына жақсылық жасауға бұйырдық, ана оны үсті-
үстіне әлсірей жүріп құрсақ та көтереді, екі жыл бойы емізеді» (Лұқман сүресі, 14-аят) [5] 
дейді. Сондықтан да бұл құбылыс бала (нәресте) үшін алғашқы өсу кезеңіндегі дәстүрлі 
тамақтану жүйесі болумен бірге діни мұсылмандық шариғат негізінде анықталған. Әдетте, 
бала жастайынан ембей қалса, ол «уызында жарымай қалды»   деген. Әдетте, толық мерзімде 
емген баланы бауырмал, ата-анаға да мейірімді болады деп те түсіндірілді. 

Ал дүниеге нәресте әкелген ананың сәби өмірінің алғашқы өсу кезеңдерінде, ананың 
тамақтану жүйесі де маңызды орын алады. Сондықтан да баланың дене бітімі мен күш 
жігерінің дұрыс жолда болуына ниеттенген ана біршама уақыттар бойы арнайы тамақтану 
жүйесін ұстанған. Ол үшін ананың негізгі тағамы балаға сүт болсын деген ниетпен ертерек 
кезде ұнды майға қыздырып, оған сүт, ол болмаған жағдайда су құйып «бөкпен» (кейде 
«қыздырма» деп те аталған, енді бір жерлерде «қара быламық» деп аталған), сондай-ақ сүтке 
тарыдан алынатын өнім сөкті қайнатып, оған май салып беретін болған. 

Ерте заманнан келе жатқан әдет қазақ туғанына қырық күн толғанда баланы қырқынан 
шығарған. Қырық күн өткеннен кейін баланың өмірінде жаңа кезең басталады деп 
есептелген, себебі қазақ халқының ұғымында қырық саны – қасиетті сандардың бірі. Бұл 
рәсімді атқару үшін әйелдер жиналып баланы басынан бастап 40 қасық су тамызып 
шомылдырады. Қырқынан шығару рәсімінде алғашқы шаш пен тырнақ алу ғұрыптары 
орындалады [1, 181 – б.].  Баланы қырқынан шығарғаннан кейін, ит көйлекті шешкен соң, 
оған тәтті, бидай, жүгері қуырып салып, түйіп иттің мойнына байлап жіберетін. Ауыл 
балалары итті қуып жүріп, мойнындағы «ит көйлекті» шешіп алып, тәттісін бөліп жейді. Ит 
көйлекті ырым деп, баласы жоқ әйелге береді. Онысы – барлық адамды қуантатын баласы 
көп болсын дегені [2, 214 – б.]. Баланың өсуіне және алғашқы қадам басуына байланысты 
кең тараған дәстүрлердің бірі – тұсауын кесу.  Бұл жора бала өз бетімен алғаш қадам 
жасағанда жасалатын  болған. Ол мынадай тәртіппен өтеді:  «ала жіп» (қызыл, қара, ақ 
жіптерден өрілген) немесе қойдың майлы ішегі – көтенішекті алып баланың аяғын 
тұсаулаған. Одан кейін жылдам, ширақ әйелдердің бірі «Желдей  ұшып, ердей бол! » немесе 
«Мендей жүйрік бол!» деп тұсауын кесіп, жетектеп жүргізетін болған. Тұсау кесуге жіп 
немесе ішектен басқа кей кездері шөптен өрілген қысқалау арқанды пайдаланып, кесіп 
жатып «көк шөптей өсіп, өнсін» деп тілек тілеген [1,181– б.].  

Тұрақты тойланатын ата дәстүріміздің бірі, әрі мұсылмандық жора – сүндет той. Ұл 
балаларды 5-7 жасқа (міндетті түрде тақ жыл болуы керек) келгенде сүндеттеді.  

     Этнографиялық әдебиеттерде бұл ғұрып балалардың келесі сатыға (ер жету) өтудегі 
жыныстық инициациясының исламдандырылған сарқыншақтары ретінде қарастырылады. 
Сүндетке отырғызбас бұрын әрбір ата-ана баласын алдын ала психологиялық тұрғыдан 
дайындайды, яғни сүндетке отырғызу жөнінде тәрбиелік маңызы бар әңгімелерді айтқан. 



4836 

«Сүндетке отырсаң сен нағыз жігіт боласың», - деп құлағына құя берген. Осындай 
әңгімелерге әбден еті үйренген бала осы күнді асыға күтіп, іштей дайын  болып жүреді.  

Баланы неғұрлым ерте 5 жасында сүндетке отырғызса, соғұрлым ауырсынбай тез 
жазылып кетеді деп есептеген. 3 жастан аса отырғызатындар да кездеседі. Әдетте, 
сүндеттелген бала 1 немесе 2 күн төсекте жатады. Сүндетке отырғызу көбіне жазға салым 
немесе күз айларының бастапқы уақытында жүргізілген, балаға ыстық та, суық та әсер 
етпесін деген мақсатпен. Кейде 2-3 шаңырақ ағайын-туыстың балаларын жинап бірге 
сүндетке отырғызады. Ол үшін баланы құрметтеп, ауыл-аймақ «мұсылман болғаның құтты 
болсын» деп мүмкіндіктерінше киім-кешек, тәтті дәмдер, ақшалай т.б. заттарды «шашу» 
және «байғазы» ретінде алып келіп, қолына ұстатады. Ал сол күні баласының ер-азамат, 
ересектер қатарына қосылып, «мұсылман болғанына» қуанған ата-ана қой сойып, құран 
оқытып баласына бата тілеген. Әдетте, осы «құран оқыту» дәмінен сүндетке отырғызу 
ғұрпын жасаған адам дәм татқан және оған (қожа, молдаға немесе басқа сүндетшіге) 
ақшалай, заттай киім-кешек немесе қой, жылқы т.б. беріп сый-сияпат жасалған. Жарасы 
жазылғанша баланың көңілін аулауға туыстары мен көршілері келіп, сыйлықтар тапсырады. 
Молдаға немесе дәрігерге баланы сүндетке отырғызғаны үшін мал немесе ақша берген. 
Сүндет тойына келгендер «сүндетің қабыл болсын» деп баланың төңірегіне тәтті дәмдер 
толтыру, жастығының астына ақша тығу, балаға көрімдік беру сияқты әдет-ғұрыптар мен 
түрлі ырымдар өткізеді [1, 182,216 –  б.].  

Сондай-ақ әркім өздерінің әлеуметтік жағдайларына орай сүндет той жасаған. Ал 
көршілес Ауғанстан, Түркия елдерінде баланың сүндетке отырғызылуы мемлекеттік 
деңгейде аталып өтіледі. 

Дәстүр бойынша ауыл молдасы немесе қазіргі уақытта сүндеттеу тәжірибелі хирургтың 
қолымен ауруханада (кейде үйде) жасалады.  

Қорыта келе, қазақ халқының бала тәрбиесіне байланысты дәстүрлерінде терең мән мен 
мағына жатқаны байқалады. Ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан бала 
тәрбиесіндегі дәстүрлер қазақ балаларын ұлттық болмысымызға сай тәрбиеленуіне ықпал 
етіп келеді.  
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Зергерлік өнер – қазақтың дүниетанымы мен мәдениетінің маңызды бөлігі. Ал 

зергерлердің қолынан шыққан әшекей бұйымдар – халқымыздың ұлттық мәдениетінің алтын 
қазынасына айналған асыл мұра. Әсіресе, қазақ зергерлері қыз-келіншектерге арнап соққан 
асыл бұйымдардың жөні бөлек. Олар әйел затының ажарына көрік, сымбатына сән қосады. 
Сондай-ақ, діни сенім, салт-дәстүр, әдет-ғұрыпқа байланысты нышандарға бай. Әрі әйел 
адамның сол қоғамдағы, отбасындағы рөлі мен орнын білегіне, саусағына және өңіріне 
таққан асыл бұйымдардан танитын болған.  

Ертеде қазақ зергерлері жасаған негізгі бұйымдар көбіне ұзатылатын қалыңдыққа 
арнап, күмістен соғылған әшекей заттар болған. Күміс әшекейлерді қазақ қыздары бала 
күнінен бастап тағып, өмір бойы тастамаған. Неғұрлым жас болса, қыздардың әшекейі 
соғұрлым көп болған. Әйелдердің ұлттық киіміне тағылған әшекейлердің әрқайсысының 
мәні тіл-көзден сақтау, жолы болу, сәбилі болу, сиқырдан сақтау деген сияқты болған. Оған 
қоса бойжету, келіншек, бәйбіше болу деген сияқты жас ерекшелігіне байланысты тағылатын 
және әйелдің әлеуметтік орнын айқындайтын да әшекейлер болған. 

Әшекейлер тек сән-салтанат үшін ғана емес, әдет-ғұрып, наным-сенімдерге де тікелей 
қатысты болғандықтан, кез келген әлеуметтік ортаның өкілі өз хал-қадірінше әр түрлі 
әшекейлер иемденуге, тағуға тырысқан. Әшекейлерді қасиетті тұмар ретінде ұстаудың 
алғашқы белгілері палеолит дәуіріне саяды. Аңдардың сүйегінен, азу және сойдақ тістерінен, 
ұлу тұқымдастарының қауыршақтарынан алқа, білезік, жүзік, тағы басқалар жасау сол 
кездерден етек алған. Тұмар тағушылар осы киелі зат өзіме күш-қуат береді, пәле-жаладан, 
көз-сұқтан, төтенше қауіптен сақтап қалады деп түсінген. Зергерлік әшекейлердің тұтас 
тұрқы да, тұрпаты да, жекелеген бөлшектері де, материалы мен ою-өрнегі де белгілі бір мән-
мағынаны білдіреді. Әшекейлеуге қондырылған асыл тастарды халық әдетте тас немесе көз 
деп атайды. Көз қондырылған бұйымның көз тиюден алдын ала сақтайтын киелілік қасиеті 
бар деген ұғым үстем болған. Асыл тастың қасиетіне сенушілік қазақ халқының тұрмыс 
дәстүрінде әлі де болса сақталып келеді, яғни інжу көз қарашығын шел басудан, көз 
сүйелінен, ноғаладан, ал маржан дуаның әсерінен немесе азғындаушылыққа ұрынудан 
сақтайды, сарғылт дүр тамақ ұрасы мен жемсау ісігін басады, құлпырма тас көз тиюден, 
өсек-аяңнан қорғап, әрі дұрыс жолға бастайды, ақық мол бақыт әкеледі деген пікірлер бар. 
Академик Ақжан Машанов «Социалистік Қазақстан» газетінің 1962 жылы 14 қаңтар күнгі 
санында жариялаған мақаласында янтарь-күн сәулелі, әдемі тастардың бір кездері «кереметті 
тас» деп саналғанын айтады. Янтарьдың ғажайып сипатын грек ғалымдары осыдан 2500 жыл 
бұрын білген көрінеді. Оны парсы тілінде хахруба (өзіне тартқыш) деп атайды екен. Янтарь, 
тегінде, қарағайдың қатып қалған шайырынан пайда болады. Сол себепті оның ішінде құрт, 
құмырсқа, қоңыз сияқты жәндіктердің қаңқасы қалып та қояды [1, 130-б.]. 

Қазақ халқы ежелден күмістің тіл-көзден, түрлі дерттен сақтайтын, тазартатын қасиеті 
бар деп сенген. Сондықтан, үй шаруасындағы әйел ас қамдаса да, бала шомылдырса да 
қолынан күміс жүзігін тастамаған. Күміс жүзік тағумен ғана шектелмей, нәрестені қырқынан 
шығарып, шомылдырғанда суға күміс теңге тастап: «Баланың күні күмістей жарық болсын»,-
деп жоралғы жасаған. Ал мұсылман дінді ер адамдар күміс сақинаны Мұхаммед 
пайғамбардың жолы деп тағатын болған. Өйткені, Мұхаммед пайғамбардың ер адамдарға 
алтын емес, күміс жүзік салыңдар деген уәжі болған [2, 226-б.]. 

Бұрынғы кездері қыз балалар мен жас әйелдерге зергерлік бұйымдарсыз жүру ерсі 
болған, әсіресе, алқасыз жүру ерсілік танытты. Зергерлік әшекейлерді тағып жүріп әйел 
адамдар өздерін қорғай алатын, байсалды жан ретінде сезінген, ал оларсыз өздерін жалаңаш 
кейіпте көрген. Қазіргі кезде де респонденттер «әшекейі жоқ әйел-жапырағы жоқ ағашпен 
тең» деп, әшекейсіз әйелді қу ағашқа теңеген [2, 265-266 бб.]. 

Көз-сұқтан сақтану үшін арнайы жасалатын тұмарлардың киелік қасиеті соншалық 
болған. Кәдімгі сырғаның өзінің де әуел баста кісіге медеу беретін киелігі бар деп 
қабылданып, ежелгі замандардан бері қарай оны қыздарға бала жастан тағатын болған. Ал 
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шашбаулар қыз баланың ұзын да қалың шашын көрсетсе, білезіктер мен жүзіктер білек пен 
нәзік саусақтарына көрік берді, белдіктер қыпша белін, алқа кеудесінің сәнін көрсетті. 
Сондай-ақ, қыз балаға осы және басқа да әшекейлерді сыйлау барысында оларға сәйкес бата-
тілектер айтылған. Егер шашқа арналған әшекей сыйласа, онда «Шашың ұзын болсын, қалың 
болсын» деп айтқан, ал бұл әйел әсемдігін құраушы маңызды белгілердің бірі болды. 
Жүзіктер мен білезіктер сыйлағанда «Қолың өнерлі болсын» деп айтқан. Сырғаны құлақтың 
тесігіне сала отырып, «Құлағың ауырмасын, жаманшылық естіме, бетің ажарлы болсын» деп 
сыбырлаған. Белдік сыйлай отырып, қыз балаға қыпша белді, әдемі болсын деп тілек айтқан 
[2, 265-б.].  

Қазақтардың ұғымынша, өсімдік тектес оюлар мен дән шашылған өрнектер береке, 
молшылықты білдірген, көкөністердің өркенін бейнелеу өзінен тарайтын ұрпақтың көп 
болуын тұспалдайды. Сондықтан да өрнектің бұл ырғақтары тойларда киетін өңіржиекте, 
сәукеледе көп ұшырасады. Космогониялық өрнектерде де толып жатқан жақсы сенім-
ырымға негізделген түсініктер бар. 

Дәстүрлі сәндік бұйымдармен байланысты наным-сенімдер әлі де үлкен жастағы 
әйелдері арасында өмір сүруде. Зергерлік бұйымдардың денеге тиіп тұруы сүйек 
сырқырауын тоқтатып, әр түрлі емдік әсерлер береді деген ұғым халық арасында сақталған. 
Ал зергерлік бұйымдардың көмегімен ауру-сырқаудан айығуға болады деген түсінік осы 
күнге дейін қолданылып келеді. Ол үшін зергерге ауруды емдейтін бұйымдарды жасауға 
арнайы тапсырыс беру керек. Содан соң ол бұйымды басқа біреу қызығып, сұрағанға дейін 
тағып жүруі керек. Бұл бұйымды біреуге сыйлау арқылы аурудан айығады деп есептелінген. 
Осыған ұқсас іс-әрекетті аяғы ауыр әйелдер де жүзеге асырған, яғни, ол жеңіл және сәтті 
босану мақсатымен босанғаннан кейін туыстары мен құрбыларына сәндік бұйымдар 
сыйлауға уәде береді. [2, 269-270 бб.].       

Дәстүр бойынша, құда түсу кезінде сыйлықтармен толтырылған қоржын әкелетін 
болған. Қоржын ілгегіне күмісті сақиналар, жүзіктер, білезіктер және басқа да сәндік 
бұйымдарды байлаған. Бұрынғы кездері қоржынға әшекей заттар тағылмаса, онда міндетті 
түрде күміс құймасын қоржынға салатын болған. Қарастырылып отырған ғұрыпта бұйымдар 
мен күміс құйма бір жағынан келін үшін берілетін материалдық құн есебінде, екінші 
жағынан сәтті де, бақытты некенің ақ және адал бастауы болған. Құдаласудың бұл рәсімі үкі 
тағу деп деп аталды. Қазіргі кезде де Солтүстік Қазақстанда қоржын матадан өлшеніп тігіліп, 
оның алдыңғы жағына әр түрлі әшекейлер тағу арқылы жасалады [2, 271-б.]. 

Қыз баланың той көйлегі міндетті түрде сәндік бұйымдармен әсемделді және 
сыңғырлаған шолпылармен бірге жарқыраған күміс әшекейлер келіннің көркемдігін 
күшейтіп, тойдың сәнін келтіреді. Сонымен қатар сәндік бұйымдар келінді адамдардың тіл-
көзінен сақтап, біруақытта бақыт, мықты ұрпақ, ұзақ өмір, мол байлық әкеледі деп 
ырымдалған. Қазіргі кезде келіннің туыстары тойда оған алтыннан жасалған бұйымдарды 
көптеп сыйлайды. Сыйға тартылған сәндік бұйымдар келіннің жеке заты деп есептелгенімен, 
олардың барлығын өзінде қалдырмаған. Жас келін өзінің әшекейлерін күйеуінің туыстарына 
жиі сыйлаған. Бұл қайын апа-сіңлілерін бақытқа, жақсы істерге, байлық пен сәттілікке 
кенелтудің белгісі ретінде болды [4,192-б.].  

Қазақтар арасында төрт нұсқадағы тұмарлар: үшбұрышты-тұмарша, тікбұрышты-
қолтықша, түтікшелі-бойтұмар және күрделі құрылысты үшбұрышты-түтікшелі тұмарлар 
үлкен рөл атқарды. Ұқсас тұмарлардың түрлері Орта Азия, Таяу, Орта Шығыс пен Египеттің 
мұсылман халықтарында болған. Тұмарлардың ішіне Құран сүрелерін, қой, түйе жүндерін 
және басқа да қасиетті заттарды салған [5, 61-б.].  

Әйелдер алғашында құрылымы күрделендірілген, кейін қарапайымданған сырғаларды 
өмір бойы тағып жүрген. Ал егер сырға болмаса, онда құлақтарына жіп тағып жүрген, 
негізінен, бұл сирек болатын құбылыс еді. Қыз баланың құлағын үш жастан бастап тесіп, 
жібек жіп таққан, кейін оны кішкентай күміс сырғалармен ауыстырған. Осыған байланысты 
бұл әшекейлік бұйым түрі болашақта қыз баланың ұрпақ жалғастыратын қасиеттерін 
көрсетуші кепілі болған. Қыздар үшін міндетті өзіндік инициация болып табылатын құлақ 
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тесу мәні жағынан сүндетке отырумен бірдей болды. Сондықтан да халықта айтқан: «Құлақ 
тесу – қыздың сүндеті». Қалыңдық жасына жеткен қыз балалардың сырғаларында күн, 
жұлдыз, ай, ал алқаларында дән, жапырақ арқылы репродуктивті (көбейткіштік) белгілер 
көрсетілген. Халықта болашақ сәбидің жынысын анықтауға байланысты ырымдар кездеседі: 
«Егер аяғы ауыр әйел немесе оның жақындары түсінде сырға көрсе, міндетті түрде қыз 
туылған». Халық нанымдарына байланысты сырға құлақты тек жаман күштерден ғана емес, 
сондай-ақ балағат сөздерден, өсек-аяңнан қорғайтын болған. Осыған қатысты тағы бір ғұрып 
бар, яғни әйелдердің құпия әңгімелесуі кезінде кішкентай балалар отырса, оларға «құлағыңа 
алтын сырға» деп айтылған, осыдан кейін балалар өздеріне қатысты емес, үлкендердің сөзін 
тыңдамаған [2, 276-277 бб.].  

Қай халықтың да тарихына үңіліп қарасаңыз, олардың өмірінде жүзік пен сақинаның 
алатын орны ерекше болғанын көреміз. Көптеген елдерде сақина да, жүзік те қасиетті зат 
ретінде саналған. Басқасын айтпағанда, үлкен өмірге қарай қадам басып, жаңадан некелесіп 
жатқан жастардың бір-біріне сақина сыйлайтын дәстүрінің өзінде жай көзге бірден байқала 
қоймайтын терең мағына бар. Саусаққа салынған сақина жұбайлардың бір-біріне деген 
адалдығы мен махаббатын, көтерген шаңырақтарының беріктігін білдіреді. Ал, енді неке 
сақинасы қандай болу керек дегенге келсек, басты шарт оның дөп-дөңгелек әрі ешқандай 
өрнексіз, бедерсіз, жұп-жұмыр болуы тиіс екендігінде еді. Бұл жаңа үйленген жас 
жұбайлардың жолы ешқандай кедергісіз тегіс болсын, олардың бақыттары да осы сақина 
секілді шексіз таусылмаса екен деген ырымнан туындаған көрінеді. Сонымен қатар, неке 
сақинасынан басқа күйеу жігіттің қалыңдық қолына бетінде көзі бар сақина салу дәстүрі бар. 
Жігіт қызды айттырып алатын болса, «келіп, қолына сақина салып кетіпті» деп айтылып 
жатады. Бұл «осымен сен мендіксің, екеуміз алдағы уақытта бірге отау құрамыз» деген 
түсінікті білдірген. Сақинаның көзі неғұрлым қымбат тастан жасалса, ол соғұрлым қадірлі 
әрі қалыңдықты жоғары деңгейде құрметтеудің белгісі деп есептеледі [7, 26-27 бб.].  

Мұсылмандық неке қию кезінде де күйеу жігіт қалыңдыққа сақина сыйлаған, қалыңдық 
оны өмір бойы жоғалтпай, тағып жүруге міндетті, әйтпесе, отбасылық бақыттан қол үзіп 
қалуы мүмкін. Жалпы, дәстүрлік түсініктерге байланысты әр қазақ әйелі жүзік не сақина 
тағып жүруі керек, әйтпесе, оның дайындаған асы арам болады. Қазақтарда осы жағдайға 
байланысты нақыл сөз бар: «Тамақ адал болу үшін қолда жүзік болу керек».[2, 278-279 бб.]  

Осындай семантикалық-мағыналы түсініктерге қосақталып тағылатын білезіктер де ие 
болған. Білезіктер - әйелдердің ең сәндік бұйымдарының бірі болғандықтан, онсыз әйелдер 
өздерін жақсы сезінбеген. Білезік тағыну халықта буындардағы сырқатты кетіріп, түс көру 
кезінде жаман күштерді аластайды деп есептелген. Қазақтардың дәстүрлі түсінігінде жаман 
күштер әйелдерге құлақ, шаш арқылы енсе, адамның күші алақан арқылы шығады делінген. 
Сондықтан әйелдер күш-қуаттарынан айырылмау үшін білезіктерін қолдарынан тастамаған. 
Барлық аталған білезіктің қасиеттері, аталған күштері арқылы, әсіресе, үлкен және жоғары 
буындағы әйелдер арасында көп қолданысқа ие болады. Сондықтан, сыйлық ретінде жақын 
туыстарының немесе құдаларының білезік беруі қадірлі болып саналады [2, 280-б.].  

Мойынға тағылатын әр түрлі моншақтар да ерекше қасиеттері бар. Олардың сандық 
белгісінен басқа, қандай материалдан жасалғандығына да көп көңіл бөлінген. Мысалы, 
қорғаныс мақсатында ақ-қара агат тастарынан, қара-көк немесе көгілдер түстес бағалы 
тастардан жасалған моншақтар қолданылды. Оларды жас қыздар таққан және жас сәбилерге 
де тіл-көзден сақтау есебінде тағып қойған. Осындай тастармен жасалған моншақтарды 
самарқанд өзбектері мен түріктердің жаңа туған сәбилері тіл-көзден сақтану үшін таққан 
екен [6, 173-б.].  

Әйелдер белдігінің де семиотикалық статусы қазақтар дәстүрінде онша көп 
айтылмайды. Тек қана әрбір қыз баланың міндетті түрде белдік тағып жүруі керектігі белгілі. 
Әйтпесе, әйелдерге жеңілтек деген айып тағылып, жазалаған екен. Қыз баланың белдігін 
жоғалтып алуы қыздың абыройынан, беделінен айырылуымен тең болды [2, 282-б.]. Келіннің 
киіміне мәні жағынан маңызды болып келетін кемер белбеу тағылған. Келінді жігіттің үйіне 
шығарып салатын күні қыздың әкесі тағы да бір тоқылған белбеуді үш рет айнала отырып, 
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қызға байлаған [6, 156-б.].  
Шашқа тағатын шашбаулардың да өзіндік қасиеттері болған. Халық арасында: «Адам 

жанының бір ұшығы шаш арасын мекендейді» деген наным сақталып келгендіктен, 
қоңыраулы, сылдырмақты шолпыны шашқа пәле-жаланы маңайлатпайды деп ырымдап 
таққан. Қазақтарда шашты қию, түскен шаштарды жерге тастау сияқты түсініктер болмаған. 
Сондықтан қыз балалар әр түрлі шашбау, шолпылармен шаштарын жинап, өріп жүрген [2, 
284-б.] . 

Қазақ халқында да басқа халықтардағыдай, жесір қалған әйелдер әшекей бұйымдар 
тақпайтын болған. Күйеуі өлген әйелдің қара жамылу уақыты Қазақстанның әр аймағында әр 
түрлі болған: Солтүстік, Орталық және Шығыс Қазақстанда әшекей бұйымдарды бір жылдан 
кейін, ал кейбір оңтүстік және батыс аймақтарында әйел басқа біреуге тұрмысқа шыққанға 
дейін тақпаған [4, 88-б.].      

Осылайша, дәстүрлі қазақ әйелдері әшекейлерінің мәні үш негізгі қызметке, яғни, 
апотропиялық (қорғаныс немесе сақшы), репродуктивті (көбейткіштік) және тілектестік 
сияқты қызметтерге саятынын көруге болады. Сондай-ақ, зергерлік бұйымдар әр уақытта да, 
әр жағдайда да құн, сыйлық, байлық, әлеуметтік беделдік сияқты сипаттағы қызметтерді де 
атқарды. Жалпы, зергерлік бұйымдардың орны той-думандар мен салт-дәстүрлерді орындау 
кезінде жоғары бағаланса, олардың жоқ болуы да белгілі бір белгілерді білдіргенін көреміз. 

 
Қолданылған әдебиет: 

1. Қасиманов С. Қазақ халқының қолөнері. – Алматы: Қазақстан, 1995.-240-б.  
2. Тохтабаева Ш. Ж. Серебряный путь казахских мастеров. – Алматы: Дайк-

Пресс, 2005. 474-б. 
3. Аргынбаев Х.А. Семья и брак у казахов. А.-А., 1973. 
4. Тохтабаева Ш.Ж., Каримова Р.У. Қазақтың сәндік-қолданбалы өнерінің 

шетелдегі жәдігерлері. – Алматы: «Алматыкітап», 2011.  
5. Серебрякова М. Н. О знаковой функции народного костюма // 

Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л.,1989. 154-176 бб. 
6. Ниязова Н. Н. Әсемдікке құштарлық академиясы. – Алматы: ЖАҚ «Рост», 

2001, - 168-б. 
 
 
УДК 902 

ҚАЗАҚ АЛТАЙЫНДАҒЫ САҚ ДӘУІРІНІҢ ЖЕРЛЕУ ҒҰРПЫ КЕШЕНДЕРІН 
ЖІКТЕУ 

 
Құрманғалиев Арман 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистранты, Астана, 
Қазақстан 

 
Кез-келген археологиялық мәдениетті зерттеу көп жағдайда жерлеу ғұрпын анализдау 

арқылы жүзеге асады. Бұған себеп, жерлеуден өзге ескерткіш типтерінің белгісіз болуы, не 
толық қанды зерттелмеуі. Жерлеу ғұрпын екі аспектіде қарастыруға болады: белгілік-
символдық және құрлымдық аналитикалық. Алғашқысында тіркелген құбылысқа 
семантикалық түсіндірме беру болса, екіншісінде жерлеу рәсімдерінің жекелеген бөліктерін 
сарапталады. Жерлеу ғұрпыныа осы екі аспекті арқылы жақындау арқылы біз ертедегі 
адамдардың өмірлерінің көптеген қырларын жаңғырта аламыз. Көптеген қорғандардың 
тоналып кетуі не бұзылуы салдарынан, жерлеу ескерткіші, нақты конструкциялық 
ерекшеліктерімен ежелгі адамдардың мәдениетініен ақпарт беретін жалғыз дерек көзі болып 
саналады. 

Жерлеу ескерткішін белгілік-символдық жүктемеге бөленген және материалдық 
формаға айналған (қорған,сағана және т.б), адамның уақытша не мәңгілік мекені боатын, 
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жерлеу ғұрпының бір бөлігі ретінде қарастыруға болады [22;16]. 
Жерлеу құрылысының түрі, көп жағдайда үстем діни-мифологиялық концепция мен 

қоршаған ортаның әсеріне байланысты. Сонымен қатар жерлеу ескерткіштері адамдардың 
тұрмыстарының өзге қыраларынан да хабар береді. Мысалға қоғамдық-экономикалық 
қатынастар мен нақты әлеуметтік-туыстық құрылымдардың менталитетін білдіретін 
шарауашылық түрлері анықтауға болады. Ұмытуға болмайтын жайт, құрылыстың қыр 
сырын игерулері, жерлеу ескерткішін салу үшін материалдарды өндеулері. Жерлеу 
рәсімдерін ұйымдастыру, ұрпақ сабақтасығы бар, мәйітке деген адамдардың көз-қарастарыда 
ақырғы орындарда емес. Адамның әлеуметтік деңгейі де, жерлеу құрылысынан көрініс 
табады.Осылайша жерлеу құрылысын егжей-тегжейлі қарастыру, ерте көшпелілердің жерлеу 
ғұрыптары туралы мәлімет беріп қана қоймай, Қазақ Алтайдағы Пазырық уақытысындағы 
халықтардың мәдени аспектіліері туралы хабар береді. 

Б.з.д VI-ІІ ғғ. аралығындағы таулы алтай мен іргеслес жатқан аймақтарды мекен еткен 
сақ тайпаларының қалдырған жерлеу ескерткіштерін егжей-тегжейлі жіктеумен әлі күнге 
шейін ешкім айналыспады. Бірлі жарым еңбектерде зерттелінген нысандарды бөлу мен 
топтастырудың, бағыттары мен негізгі сипаттамалары келтірілген [қараңыз, мысалға; 
Кубарев, 1987, 10-23б; 1991, .21-34б; 1992, 10-20б; Суразаков, 1989, 147-156б және т.б.]. 
Біздің еңбегімізде ұсынылатын негізігі нәтижерлер бастапақы қортындылар. Қорғандардары 
жіктеу барысында біз 4 мүшелі бөлу жүйесін пайдаландық: категория-топ-бөлім-түр. Әр бір 
жіктеу бірлігі өзіне тән сипаттамаларды біріктірді. Осындай анализды пайдалана отырып, 
Тишкин ерте сақ қорғандарының жерлеу құрылыстарын зерттеген [23;28]. 

 Қорғандарды тұрғызу дәстүрін салыстырмалы әдіссіз зерттеу мүмкін емес, сондықтан, 
конструкциялық ерекшеліктерін айқын көрсетіп, мәнді белгісін толық қанды көрсету үшін 
жіктеу қажет. 

Жерлеу құрылыстарының түрлерін анықтап, шығару үшін нақты тіркелеген қабірішілік 
конструкцияның белгілері арқылы анықтау критериін пайдаландық. Бұл бізге 
таксономиялық топтастыру жасауға көмек болды. Осындай анализ жасауға бізге 19 
қорымнан алынған, 106 корғанның материалдары арқау болды. Алынған мәліметтерді 
жүйелеу барысында келесідей жіктеу бірліктері қолданылды: 

І. Категория- бір не болжам бойынша бірдей қызметтік міндеттері бар нысандар тобы. 
Біздің жағдайда ол б.з.д VI-II ғғ. Әр-түрлі жерлеу құрылысы бар 106 қорған (100%). 
Құрылыс дегеніміз қозғалмаймын артефакт. Осылайша жерлеу құрылысы сақталынған 
кешендер жиынтығы: үйме, тас қалаулар, қабір шұңқыры, тас жәшіктер, қима таған және т.б. 

 ІІ. Топ – бірдей сипатамалары бар нысандар жиынтығы. Біздің жағдайда бұл қорған 
үймесінің құрылымдық құрамын сипаттайды: тас, тас-топырық, топырақ, сонымен қатар бұл 
араға 4 топ, жер бетінде үймесі жоқ нысанды кіргізуге болады. 

ІІІ. Бөлім- қабірішілік құрылыстың әр түрлілігін анықтайды. 
VI. Түр- жерлеу камерасының түрі: қима таған, ағаш жәшік, тас жәшік, ешқандай 

конструциясы жоқ қабір шұңқыры. 
Түр 1. Бұл түрдегі нысанадар тас үймеден тұрып, айналасын қоршап бекітпе тастардан 

құралған. Қабірішілік құрылыс қима таған қойылып, адам колодада жерленген еді. (берел 
қорымы) (9сурет) . 

Түр 2. Жерлеу құрылысы тас үймеден тұрады, тас бектіпелер жоқ, мола шұңқырының 
ішінде ағаш төсеніші бар, тас жәшік қойылған. [Барбурғазы] (10 сурет). 

Түр 3. Тас үйме, қабірішілік құрылым ірі тас плиталардан тұрады, тас жәшіктін ішіне 
ағаш таған орнатылады. (берел 36 қорған) (11 сурет) 

Түр 4. Қорғандарда тас үймелер бар, молалық үймеде ешқандай конструкция жоқ. Ең 
кең таралған. (Боротал-ІІІ) (12 сурет а) 

Түр 5. Тас үйме, мола шұңқыры бар, жерлеу жоқ (кенотав) (тыткескень-4) (12 сурет б.) 
Түр-6. Тас үйме, үйме астында қос мола шұңқыры кездеседі (Тыткескень-4) (13 сурет). 
Түр-7. Тас мен топырақ араласқан үйме, қабірішілк құрылымда тас жәшік. (Ала- гайл 

23 қорған) (13 сурет). 
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Түр 8. Тас үйме, тас бекітпелері бар, қабір ішілік құрылыста, бір колодаға қос адамды 
жерлеген. (берел 11) (13 сурет). 

 Сондай ақ зерттеу барысында спецификалық сипаттамалары бар, бірегей белгілілері 
бар қорғандар да анықталды, мыс Юстыд ХІІ. 7 қ. Жалпыға тән жалпы сипаттық 
көрсеткіштермен белгілі конструкциялық ерекшеліктермен қоса, бұл қорғандардың 
ерекшеленуіне, мәдени-хронологиялық, әлеуметтік-экономикалық, діни-мифологиялық және 
дүниетанымдық аспектілер әсер етуі мүмкін не сапасыз дайындық пен материалды өндеу, 
қандай да бір себептерге байланысты дәстүрлі қорғанды тұрғыза алмауы және т.б факторлар 
әсер етуі мүмкін. Осы жағдайлардың барлығы жерлеу құрлысының түрі мен спецификалық 
конструктивтік ерекшеліктері дамуы Сақ уақытысындағы Таулы Алтайдағы Пазырық 
қоғамындағы нақты тарихи үдірістерге байланысты болғандығы жайлы ой түйуге болады. 

Қорғандарды таксономиялық топтастыру нәтижесінде жерлеу құрлысында іске 
асырылған сипаттамаларға жалпы баға беруге, сондай-ақ қабірішілік конструкцияға бірегей 
және ерекше белгілері бар қорғандарды атап өтуге мүмкіндік туындады. Біз зерттеген 106 
қорғанның 90 қорғаны тас үймелі, 1 қорған тас және топырақ үймелі, қалғандарының 
үймелері туралы ақпарат берілмеген не олар тегіс үймесіз болған. Ағаш жабын 12 қорғанда 
болса, бір қорғанда аралас тас пен ағаш жабын, қалған қорғандарда тас жабын. Үйме астында 
негізінен жалғыз мола шұңқыры тіркеледі, тек бір жағдайда ғана қос мола шұңқыры тіркелді. 
Қабірішілік құрылыста 17 қорғанда тас жәшік, бір жағдайда тас жәшік лақап та тіркелді. 1 
жағдайда тас жәшіктің ішінде ағаш қима таған болды. 20 қорғанда ешқандай конструкция 
тіркелмеді, қалаған 69 қорғанда ағаш конструкция (қима таған).  

Зерттелініп келтірілген б.з.д VI-II ғғ. Таулы Алтайды мекендеген сақ қоғамының 
қатардағы сақтар мен жоғарғы тап ақсүйектермен патшалық қорғандардың жерлеу 
құрылыстары тағы бір мәрте олардың көпқырлылығымен ерекшеліктерін көрсетті. 
Жоғарғыда аталмыш типтердің барлығы дерлік кең тарамаған. Конструкциялық 
ерекшеліктерінде неғұрлым жиі кездесетіні, тас үйме, тас бекітпе, қабірішілк 
құрылымдарында ағаш қима таған. Таза «классикалық» деп аталатын пазырық ескерткіштері, 
таулы алтай территориясының барлық жерлерінде кездеседі деп айтуға болады, әсіресе 
Орталық, Шығыс, Оңтүстік Алтайда. Осы арада тағы бір айта кететін жайт ол Шығыс 
Қазақстан аумағындағы Берел обалары пазырық қорғандарының қатарына жатқзылып келді. 
Ресей ғалымдары берелден ешқандай айырмашлық көре алмады таза пазырықтан, бұның 
барлығы негізінен С.С. Сорокиннің материалдары негізіндегі айтқан ойлары еді. ХХ 
ғ.аяғында ХХІ ғ. басындағы жүргізілген, жүргізіліп келе жатқан археологиялық қазба 
жұмыстары барысында жинақталған материалдар Берелді зерттеудің бүгінгі сатысында 
пазырық мәдениетінің локалды нұсқасы деп айтуға болады. Бұл біріншіден жерлеу құрлыс 
ескерткіштеріндегі ерекшеліктер; балбалдардың болмауы, жерлеу камерасында бір колодаға 
қос адамды жерлеуі. Сондай ақ айырмашылық аң стили өнерінде де, байқалады. Бұл салада 
бүгінгі таңда А.Х. Марғұлан атындағы археология институның қызметкерлері Ғ. Қиясбек пен 
Ғ.А. Базарбаева тыңғылықты, жүйелі түрде зерттеу жұмыстарын жүргізуде, ақырғысы 2008 
ж. желтоқсанында «Анималистические образы искусства древних кочевников Казахского 
Алтая (по материалам берельских курганов)» атты тақырыпта кандидаттық диссертация 
қорғады. 

Біз атап өткен әрі тіркелген пазырықтықтардың жерлеу ескерткіштерінің 
конструкциялық ерекшеліктері себептер кешенімен байланысты, әуелден мәдени-
хронологиялық планда. Кейбір жерлеу есткеркіштерінің түрлері Таулы Алтай 
территориясына өзге мәдениеттің элементтері кіргендігін аңғартса, келесілері жерлеу 
ғұрпының эволюциясына байланысты пазырықтықтардың діни-мифологиялық түсініктерін 
көрсетеді. Сонымен қоса жерлеу ескерткіштерінің конструкцияларынан қайтыс болған 
адамның әлеуметтік жағадайы, пазырық мәдениеті өмір сүрген кезеңдегі табиғи орта мен 
көшпелілердің шаруашылық түрлерін анықтауға болады. 

 Сақ қорғандарындағы жерленген адамдардың бағытталуы. Адамның жерлеу 
камерасында бағытталуы мен жатқызылуы кез келген археологиялық мәдениеттің маңызды 
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белгілерінің бірі болып саналады. Адамның бағытталуын компостың көмегімен оңай 
анықтап алуға болады. Көп жағдайда жерлеу рәсімінің осы бір салты жеке мәдени-
хронологиялық бірліктерді шығарғанда қажет (түр, топ, локалды нұсқа және т.б). Алайда бір 
археологиялық қазба барысында бір мәдени шеңбердегі қорымадарда, өлген адамның әр 
түрлі бағыттала жатқандығы не белегілі бір бағыттың төңрегінде айналатындығы 
анықталады. 

Көнеде адамның жерленуші адамдардың бағытталуына көптеген халықтар аса мән 
берген, себебі ол өлім түсінігімен байланыстырылған, яғни адамның бір қалыптан екінші 
қалыпқа енуі мен өмірдегі шынайлықтан о дүниеге көшуі. Осы үшін мүрдені белгілі бір 
бағытқа бағыттап, өлген адамға о дүниелік кеңістікке жол көрсеткен. Сондай-ақ өлген 
адамның бағытталуы нақты бір көрсеткіштермен не нысандармен байланысты болуы мүмкін 
[24;156]. 

Жерлеу ғұрпына байланысты Таулы Алтайдағы пазырық мәдениетінің археологиялық 
материалдарын зерттеу бараысында бізге, өлген адамның қандай бір нысандарға 
бағыныштылығы турасындағы заңдылық байқалмады: тау, өзен, қоныс және т.б.(Берел 
қорымында жерлеу камерасы, өзен ағысының бойымен қойылған). Бұдан шығатын 
қорытында адамдарды көкжиек тараптары бойынша жерлеген. Сондықтан біз жерлеу 
бағыттарын анықтауда В.В Генниг және В.Ф.Геннигтардың жасап шығарған әдісіне жүгіндік 
[25;136-152]. 

Көкжиек тараптарын күнге қарап анықтау оңай, тек күннің шығуы менбатыс жағын 
тапсан болғаны. Алайда бұл нүктелер жыл мезгілдерімен географиялық ендіктерге 
байланысты вариацияланып өзгеріп тұрады. Сондықтан болар қазба барысында тіркелген әр-
түрлі бағыттар. Жерленген адамның бағытталуын анықтау маусымдық ауытқулар мен 
географиялық ендіктер есепке ала отырып, ежелгі адамдар қалайша көкжиек тараптарын 
анықтағанын және мүмкіндігінше қайтыс болған адам қай уақытта жерленгенін анықтауға 
болады. Қазба бараысында алынған көрсеткіштерді бірнеше деңгейде қарастырамыз: бір 
қорымдағы жерленген адамдардың бағытталуынның ара-қатынасын анықтаймыз, кейін м екі 
ескерткішті хорнологиялық территориялық жақын және ақырында пазырық мәдениетінің біз 
тіркеген нысандарының түгіліннің ара-қатынасын анықтаймыз.Ең бірінші Тыткескень 
қорымында тіркелген 39 қорғаннан, 39 мүрде табылды. [Ю.Ф. Кирюшин 2003.] Оның 
Шығысқа бағыттала жерленгені: 12 адам, СШ- 1, ШОШ- 6, ШСШ-2, ОШШ-2, СШШ-1, ШО-
2, СББ-1, С-2 (1 таблица және графика). Байқап отырғанымызда тыткескень қорымында 
үстем бағыт Шығыс. Қалған бағыттар осы бағыттың төңрегінде айналады. Егер жерлеу 
күннің батысы бойынша жүргізілгендігін айтар болсақ онда, жерленген адамдардың 
бағыттаулй былай болады: ШО, ШОШ, ОШШ жазда, Ш-күзде, СШ-қыста, Ш-көктемде, 
егерде жерлеу рәсімдері күннің шығуына байланысты өтсе, онда өлгендерді жазда- СШ, 
ШСШ бағыттап, күзде-Ш, қыста – ШО, ОШШ, көктемде – Ш. Қайталанатын жағдайларды 
ескере отырып, ең көп өлім күз бен көктемге келген. Негізінен өлім қыс айларында да болуы 
мүмкін, себебі қыста өлген адамды жерлеу, жердің қатуымен ауа-райының қолайсыздғына 
байланысты күннің көзі жылынғанда жерлеген. Мұндай деректер қазақ этнографиясында да, 
кездеседі. Бағытталудың солтүстік бағдары өзге мәдениеттің элементі болуы мүмкін. 

Жоғарғыда айтылған пікірлеріміз салмақты болуы үшін Ресей территориясындағы Ала-
Гайлдың 16 қорғанынан табылған 12 мүрдемен Қазақ Алтай территориясынан табылған 
Берел қорымының 11 қорғанынан табылған 12 мүрдінің бағытталуларын келтірген жөн. Ала 
Гайлда 7 адам –Шығысқа, 2 адам –ОШ, ШОШ-1, ШСШ-2 қаратыла жерленсе, Берел 
қорымында бұл көрсеткіш: 4 мүрде Шығысқа қаратыла жерленген, қалған қорғандардағы 
бағытталулар адам мүрдесінің тоналуы салдарынан белгісіз, алайда қорымдағы өзге 
қорғандардағы адамдардың жерленуі мен мола шұңқырының бағытталуына байланысты 
тоналға қорғандардағы адамдардың бағытталуларын анықтауға болады. Өзге қорғандарда 
жерленген адамдардың бағыттауллары шығыс тарап болғандықтан, әрі мола шұңқырының 
шығыс тарапқа бағытталуы негізінде бұл қорғандардағы бағытталулар Шығыс тарап 
болғандығын алға тартуға болады. Сонда Берел қорымындағы 12 мүрденнің бағытталулары 
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Шығыс тарап бойынша болған (2 сурет және графика). 
  Шығыс тарап аса басым бағыт болғандығы айқын көрініп тұр. Келесі ой жүгірту 

алдыңғы жағдайлардағы секілді жасалды. Егерде пазырықтықтар қайтыс болған адамдарын 
жерлеуді қыста жүргізсе келесідей көріністі байқар едік: ШО, ШОШ, ОШШ жазда, Ш-күзде, 
СШ-қыста, Ш-көктемде, егерде жерлеу рәсімдері күннің шығуына байланысты өтсе, онда 
өлгендерді жазда- СШ, ШСШ бағыттап, күзде-Ш, қыста – ШО, ОШШ, көктемде – Ш. Байқап 
қарап отырсақ, көктем мен қыс өлімнің ең жоғарғы көрсеткіші болған мезгіл екендігі 
анықталды. Өз туыстарын, руластарын жерлеген пазырықтықтар көкжиекті анықтауда 
күннің шығысы бойынша бағыт алғандығы анық.  

Үш қорымнан алынған материалдарды қарастырғаннан кейін, көп мөлшердегі 
мәліметтерді қарастыруға көшеміз. Бұл 19 қорымнан алынған, 106 қорған мәліметтері 
тартылды. Жерленген адамдардың жалпы саны 117 мүрде [100%]. Біз бұл тізімге 
бағытталулары көрсетілмеген қорғандардағы мәйіттерді қоспадық. 

Көрініс келесідегідей: Ш-36, ШСШ-15, ШОШ-7, ОШ-3, Б-5, БСБ-12, СБС-1, СББ-2, С-
2, ОШШ-2, СШ-2. 

Байқағанымыздай Шығыс бағыт аса үстем бағыт болған. Бұл арада жағдай жоғарғыда 
келтірген жағдайдан айырмашылқсыз.  

 Шығыс бағыттан өзге адамдары жерлеудің өзге бағыты бар ол Батыс, Солтүстік, 
Оңтүстік бағыт. 

Шығыс және батыс бағытталу пазырық уақытысына тән болса. Оңтүстік және солтүстік 
бағыт б.з.д ҮІ-ІІ ғғ. Ескерткіштерінде кездеседі.  

  Жоғарғыда қарастырылған дүниелерге қарап отырып келесідей қортындылар жасауға 
болады: 

1. Бақылауға алынған, қорымдардағы адамдардың бағыттаулы негізінен күннің 
шығуы бойынша жасалғандығыв. 

2. Тіркеген бағыттаулардан жиі кездесетіні Шығыс және ШСШ бағыттары. Яғни 
жерлеу үрдісі қыс пен көктемде болған. Оған қосымша дәлел ретінде қорғандардан табылған, 
күл, яғни бұл дегеніміз топырақты жібіту үшін от жаққандығын меңзейді. 

3. Сондай-ақ Батыс, Оңтүстік, Солтүстік бағыттарда кездеседі. Бұл өзге жерлеу 
дәстүрінің болғандығын дәлелдейді. 

4. Барлық аралық бағыттар, маусымдық ауытқулардың салдары болып табылады. 
5. Аталмыш аймақта жоқ дегенде екі этникалық топ өмір сүргендігін айтуға 

болады. 
6.  Адамдардың бағыттаулы бойынша көрсеткіштер қай дәстүрде жерлеу 

рәсімдері өткендігін анықтап қана қоймай, этномәдени, діни түсініктерді, демографиялық 
жағдайдын жаңғыртуға мүмкіндік туады. 

Адамның жатқызылуы, бағытталуы сынды жерлеу ғұрпының маңызды бөлігі. Біздің 
жағдайда адамның жатқызылуын анықтап , қордынды жасау үшін біз, 106 қорғанда 
жерленген 116 адамды анализге тарттық.  

Біз жатқызылудың екі түрі бойынша анализ жасаймыз, бұлардың ішіне бүгілі жатудың 
барлық түрі, бүгіліп жерленді деп енгізілді. Сонымен ең кең тараған жатқызылудың түрі 
бүгіліе жатқызылу болып табылады- 110 адам, созыла 6 адам. Келтірілген анализдер таулы 
Алтайдағы сақ уақытысындағы адамдардың бағыттаулы күннің шығысына байланысты 
болғандығын аңғартты.Сонымен қатар жатқызылудың бірнеше түрі болғандығы анықталды, 
ең кең тарағаны бүктеле жатқызылу екендігі аңғарылды. 

 
Қолданылған әдебиет: 

1. Черников С.С.Восточно-Казахстанская экспедиция ⁄⁄ КСИИМҚ – М.1951. Вып. 
37 – С  144-131 

2. Сорокин С.С. «Большой Берельский курган (полное издание материалов 
раскопок 1865 и 1959 гг.)» // Культура и искусства народов Востока – Л 1969 – Вып. 7. – С. 
208-23 б. 



4845 

3. Самашев З.С. Берель 2000. С.50 
4. Арсланов Ф.Х.  Курганы «с усами Восточного  Казахстана» // Древности 

Казахстан -  Алма-Ата, 1975 – С. 116-129.  
                                    
 
УДК 902  

ПОЗДНЕСАРМАТСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНОГО И СЕВЕРНОГО 
КАЗАХСТАНА 

 
Музапбарова А.Б. 
altuwa127@mail.ru   

Магистрант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Астана, 
Казахстан 

Научный руководитель - к.и.н., доцент Хабдулина М.К. 
 

Памятники раннего железного века Западного и Северного Казахстана предоставляют 
огромный материал данных.  В рамки исследования гунно-сарматского времени на данной 
территории относятся  позднесарматские  памятники. Позднесарматская эпоха Западного и 
Северного Казахстана датируется II в. до н.э.- V в.н.э. и представлена погребальными 
памятниками. 

Всего на сегодняшний день на территории Западного и Северного Казахстана известно 
порядка ста раскопанных погребений. Памятники представлены только погребальными 
объектами. Курганы на местности чаще всего располагаются на территории могильников 
сакского времени. Могильники данного периода представляют собой цепочки курганов 
ориентированных, как правило, в меридиональном направлении с отклонениями на запад 
или на восток. Расположены по берегам рек, насчитывают от 2 до  25 курганов.  

При картографировании исследованных памятников гунно-сарматской эпохи на 
территории Северного Казахстана можно выделить основные зоны их концентрации. 
Регионом наибольшего сосредоточения является среднее течение реки Ишим, при впадении 
рек Жабай, Акан-Бурлук (административно территория Атбасарского района Акмолинской 
области и района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области), бассейн реки 
Шагалалы (Зерендинский район Акмолинской области). На территории Западного 
Казахстана это Уральская и Актюбинская области, на берегу рек Илек, Калдыгайты, Утва.  

Надмогильные насыпи погребений гунно-сарматского времени по внешним 
характеристикам отличаются от курганов предшествующего времени. Чаще всего это 
земляные или земляные с примесью щебня насыпи малых и средних размеров. Насыпи 
курганов представлены в частности овальной формы из земли и камня. Встречены насыпи 
сложенные из каменных сланцевых плит и земляную  насыпь на поверхности, которой 
фиксировались плиты из  сланца, образующие 2 круга диаметром 3,5 м и 2 м. Высота не 
значительная, до 0,4-0,5 м. Диаметр большинства не превышает 15 м, хотя известны курганы 
и с большим диаметром насыпи (могильник Айдарлы, диаметр насыпи 28 м). Диаметр  
насыпи во всех курганах в основном варьируют  от 18 м до 40 см. Точные размеры 
некоторых курганов не возможно было восстановить. В силу сильной разрушенности 
земляных насыпей обнаружение и вычленение памятников гунно-сарматской эпохи из общей 
массы комплексов раннего железного века затруднительно. Внекурганные конструкции 
представлены небольшими по ширине и глубине рвами. Погребальные комплексы 
располагаются на уплощенных площадках коренных террас рек региона. Планиграфия 
расположения насыпей в отличие от предыдущих комплексов сакского времени чаще всего 
бессистемная, четких вытянутых по линии север-юг цепочек курганов не зафиксировано.  

Сакральное пространство под насыпью кургана оформлялось различными способами. 
Основой является ограничение пространства с использованием различных вариантов – 
каменной конструкции, вала или рва. 

mailto:altuwa127@mail.ru
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Наиболее часто встречаются оконтуренные глиняные или песчаные площадки 
диаметром до 10 м. Вариантом площадки может являться наличие кольца из яркой желтой 
глины. В таких случаях внешний диаметр кольца составляет 4  м, при ширине 0,8-1,3 м, 
мощностью 0,25 м. С внешней стороны кольцо глины ограничивают камни очень больших 
размеров, которые лежат на погребенной почве или вкопаны в нее. По внутреннему 
диаметру глиняного кольца камни уходят вглубь могильной ямы. Ограничение погребальной 
площадки может быть представлено не только ограничительным валиком, но и рвом  
диаметром по внутреннему кольцу до 10 м, шириной рва от 0,5 до 1 м. 

Каменные выкладки представлены тремя видами - многоугольными конструкциями со 
сторонами до 3,7 м, заполненными внутри кусками сланца; прямоугольные конструкции с 
размерами по осям до 7 м  и каменной кладкой округлой формы. Отдельной категорией 
организации подкурганного пространства является организация погребального либо 
поминального костра зафиксированного в виде наличия  пятен мощного прокала 
располагающихся по кольцу, диаметр кольца пятен по внутреннему диаметру равен 4 м, а по 
внешнему от 6 до 8,5 м.  При снятии насыпи повсеместно фиксировались очаги прокаленной 
глины.  На глубине 0,2 м прокал образует мощное кольцо диаметром 18-20 м, шириной 3-7 
м. Могильная яма располагалась в центре окружности, очерченной границами прокала. 
Очертания неправильной формы, фиксируются на глубине 0,4 м. Размер ямы 3 х 2,7 м, 
глубина 1,4 м, ориентирована длинными сторонами по линии СВ-ЮЗ. В южной части ямы 
скопление хвороста, прослеживаются обожженные кости ног человека в анатомическом 
порядке, по положению которых можно определить ориентацию погребенного головой на 
СВ. 

Могильные ямы представлены двумя типами: простые грунтовые и камерные. Форма 
погребальной конструкции в большинстве случаев представлена простыми грунтовыми 
ямами овальной формы. Встречаются также эллипсовидные и прямоугольные формы. 
Ориентация могильных ям меридиональная, в отдельных случаях с отклонением к СВ или 
СЗ.  Размеры варьируют от 1,8 х 1,2 до  3 х 2,7 м. Глубина, в большинстве случаев не 
превышает 1,7 м, в отдельных случаях доходит до 2 м. Могильные ямы, как правило, 
располагались  в центре подкурганной площадки. В нескольких случаях зафиксированы 
подбои и катакомбные конструкции. Вход в катакомбы обнаруживаются на глубине 1,5- 2,5 
м. и  имели сводчатую форму.  

Небольшая группа памятников (Покровский, Новоникольский, Берлик), расположенная 
в Поишимье, содержит ряд погребений с частичным сожжением погребённых. Костяки 
оказались обожжёнными в результате сожжения деревянных конструкций в могильных ямах. 
Для этой группы погребений характерна широтная ориентировка, западная или восточная. 
Погребальный инвентарь в могилах беден. Ни обряд сожжения, ни широтная ориентировка 
совершенно не характерны для позднесарматских погребений. Частичное сожжение 
погребённых встречается на территории урало-казахстанских степей, особенно в Зауралье, в 
более раннее время, в савроматскую и прохоровскую эпохи. Погребения с сожжением пока 
немногочисленны, поэтому их культурная интерпретация затруднена. Возможно, что они 
представляли собой группу западносибирского населения, подвергшуюся сарматизации, но 
сохранившую некоторые свои обычаи [1]. 

Преобладающее количество погребенных были обнаружены в вытянутом положении на 
спине, головой на север. 

Погребальный инвентарь в мужских погребениях отличаются наличием предметов 
вооружения и конской упряжи. Это кинжалы, найденные в памятниках плохой сохранности, 
железные, с перекрестиями, с навершием, и без навершия. Длина кинжалов варьируются от 
30 до 46 см, ширина 4-5 см. Кинжалы имеют кольчатые и брусковидные навершия, сечения 
клинков бывают ромбическое, линзовидное, и прямоугольное. Наконечники копий в 
памятниках гунно-сарматского времени встречаются очень редко.  

Мечи обычно двулезвийные, длинные,  железные,  длина составляет 35-95 см, 
большинство без навершия и без перекрестия, реже встречается перекрестия бабочковидные 
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и  брусковидные. Также были найдены с  антенновидными и халцедоновыми навершиями. 
Мечи из памятников гунно-сарматского времени рассматриваемого региона по типологии 
А.М. Хазанова относятся ко 2 типу мечей с треугольным основанием, плавно переходящим в 
рукоять-штырь, подобные мечи имели наибольшее распространение в степной Евразии в 
период II – IV вв. н.э. [2, с. 17-21]. Хотя находки подобных мечей известны и в более ранних 
памятниках соотносимых со среднесарматской культурой. Основываясь на большом 
хронологическом разбросе при датировке подобных мечей И.В. Сергацков считает, что мечи 
без навершия и перекрестия не могут являться точно датирующим материалом, а могут лишь 
указывать на культурную принадлежность комплекса [3, с. 63]. 

К оружию дальнего боя относятся сложносоставные луки «гуннского» типа и колчаны 
стрел с железными трехполастными или трехгранными, втульчатыми и  черешковыми 
наконечниками стрел. Например, в могильнике Ондырыс 2, курган 4 были найдены костяные 
накладки лука представленные тремя парами – две пары концевых и одна срединная. 
Концевые имеют размеры: длину от 5 до 17 см при средней ширине 1,7 см. В двух случаях 
имеются следы сработанности от тетивы. Срединные накладки имеют размеры 19,4х3,2 см 
(малая)  и 21 х 3,5 см (большая). На поверхности большой срединной накладки изображены 
две стилизованные фигурки горных козлов. В одном случае рога выполнены в виде 
зигзагообразного рисунка, в другом в виде солнечного фрагмента с наклоном лучиков 
вперед. Козлик с солнцеподобными рогами изображен спускающимся с гор. На малой 
срединной накладке также имеются стилизованные изображения животных в виде козлика с 
солнцеподобными рогами (лучики слегка загнуты назад) и второй фигуры выполненной в 
виде примыкающих под прямым углом двух небольших прочерчивании к одной общей. По 
аналогии с другими рисунками это изображение так же можно расценивать как изображение 
козлика, но без рогов. Расстояние между концевыми накладками составляет 137 см, вероятно 
лук был положен в могилу со снятой тетивой [3]. 

Сложносоставные луки появились у хунну в III в. до н.э. [4, с. 121-122]. Наиболее 
ранние находки луков подобного типа в памятниках сарматских племен относятся к I-II вв. 
н.э. [2, с. 28]. В самом начале нашей эры сложный лук с костяными накладками бытует на 
весьма обширной территории. Подобные, найденные в могильнике Ондырыс, срединные 
накладки с изображением животных известны из кургана 23а могильника Яломан 
соотносимого исследователями с усть-эдиганским этапом  (II в. до н.э. – I в. н.э.) булан-
кобинской культуры Алтая [5, с. 79-80]. 

Предметы конской узды представлены стремечковидными удилами и пряжками. 
Пряжки представлены односоставными железными, серебряными, квадратной или круглой 
формы, бронзовые двусоставные с сегментивидной рамкой с округлым или удлиненным 
щитком, и костяными. 

В женских погребения помещались пряслица (керамические орнаментированные, 
конусовидной формы), зеркала с орнаментом, бронзовые,  хорошей сохранности, плоские из 
тонкого миллиметрового листа с боковой округленной на конце ручкой (диаметром от 10 см, 
длиной – 1,7 см, диаметр окружности  в среднем составляет 7-14 см), бронзовые браслеты, 
серебряные серьги, бусины, фибулы (пластинчатым приемником), ножницы (железные, с 
круглым ушком)  и др.  

 Предметы культа и быта из погребальных комплексов представлены каменными 
жертвенниками. Жертвенники представлены овальной, каплевидной, прямоугольной формы,  
из серого гранита, песчаника и из камня.  

Керамический комплекс из погребальных памятников гунно-сарматского времени 
представлен наиболее массово. Керамика ручной лепки с примесью в тесте крупного песка. 
Керамику, происходящую из рассматриваемых нами комплексов можно условно разделить 
по форме  на 2 вида. Это сосуды горшечной и баночной формы. У большинства найденных 
сосудов орнаментация не наблюдается. Но имеются и орнаментированные сосуды, 
выполненные в виде линии, вдавлений, также гребенчатым штампом.  

Изначально памятники позднесарматской  культуры изучались на огромной территории 



4848 

Урало-Казахстанских степей, так как именно это территория  являются самой восточной 
зоной распространения позднесарматских племён. И поэтому данный регион представлял 
особый интерес в связи с возможным присутствием здесь переселенцев из Средней Азии, 
участие которых в формировании позднесарматской культуры признаётся многими 
исследователями. Позднесарматская культура не была однородной на всей огромной 
территории своего распространения. На сегодняшний день раскопано значительное 
количество позднесарматских памятников на территории урало-казахстанских степей.  
Каждый регион имеет свои локальные отличия. 

Много внимания исследователи данной культуры уделяли проблемам ее 
происхождения и этнической принадлежности. А также тесно связанному с ними вопросу о 
роли миграций в формировании этой культуры.  

С 90-х годов XX в.  с ростом источниковой базы эти особенности стали проявляться всё 
более отчётливо. По мнению С. Г. Боталова население, оставившее позднесарматские 
могильники,  в урало-казахстанских степях было двухкомпонентным – гунно-сарматским. 
По его мнению, в урало-казахстанских степях сформировался и обитал гуннский союз 
племён до вторжения в Северное Причерноморье. Гуннские черты С. Г. Боталов связывает, в 
первую очередь, с наиболее богатыми захоронениями, что свидетельствует о том, что гунны 
являлись верхним социальным слоем общества [6, с.151-155]. 

 Позднесарматский материал еще не столь значителен количественно, хотя в его 
составе известны, как уже упоминалось, яркие комплексы. Дискуссионной остается 
датировка позднесарматской культуры. Традиционно она датировалась II -IV вв. н.э. 
Проблемы периодизации и хронологии являются наиболее разработанными именно для 
памятников сарматского круга [7]. 

В целом представленные материалы гунно-сарматского круга хронологически 
соотносятся со временем II в. до н.э. – IV в. н.э. 

С.Г. Боталовым гунно-сарматская культура, равно как и позднесарматская 
объединяются в раннегунский этап с датировкой II в. до н.э. – IV в. н.э., следующие этапы 
это гуннский (IV- V вв. н.э.) и постгуннский или раннетюркский (VI-VIII вв. н.э.) [8]. 
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Первые археологические исследования в Центральной Якутии проводились в начале 

XX века Якутским краеведческим музеем. Работники Якутского краеведческого музея 
занимались раскопками якутских погребений. Систематические археологические работы 
проводятся с 1940-года, когда начала работу Ленская историко-археологическая экспедиция 
Института истории материальной культуры АН СССР и Института языка, литературы и 
истории ЯАССР под руководством А.П. Окладникова. Ленская историко-археологическая 
экспедиция проработала в Якутии до 1946 г. В результате работ ЛИАЭ в долине были 
выявлены культурные остатки неолита на стоянках Солянка, Малая Мунку, Куллаты, 
Шестакова, Барбатчики, Тубсанаторий, Ымыяхтах, Капчагай II, Чачимэ, Уолба, Старый 
Сиктях и др [Сентекяева, 2014]. Кроме стоянок, к неолиту А.П. Окладников отнес некоторые 
наскальные изображения Лены [Алексеев, 1996]. Наличие на этих стоянках фрагментов 
керамики, шлифованных каменных орудий, лука, и стрел, позволили их отнести к 
неолитическому периоду [Сентекяева, 2014]. Вблизи с. Соттинцы (Сотто) А.П. Окладников 
обнаружил на берегу оз. Ымыяхтах поселение древних охотников и рыболов. Где в древних 
слоях была найдена керамика с отпечатками вафельной лопаточки на внешней стороне 
сосуда, в дальнейшем название стоянки послужило названием поздненеолитической 
культуры [Окладников, 1950]. 

В 1960-х гг. бассейны рек Лена и Алдан становятся объектами исследования 
Приленской археологической экспедицией. Благодаря деятельности экспедиции на р. Алдан 
были открыты уникальные многослойные памятники, которые в последующем стали 
основой для разработки археологической периодизации Якутии. В период с 1970 по 1995 
годы проводили археологические работы сотрудники ИЯЛИ СО АН СССР и ЯГУ. 
Интересные работы проводил археолого-этнографический отряд ЯГУ под руководством А.И. 
Гоголева, который вел поиск и исследования древних поселений, захоронений якутов. В 
частности, им были изучены поселения Тумул и Уганья. Гоголев пришел к выводу, что эти 
поселения имеют типологически схожий материал. На основании изученного материала А.И. 
Гоголев выделяет кулун-атахскую культуру (XIV-XVI вв.). 

В 1985 г. начинается работа Новостроечного отряда ЯГУ в центральных улусах Якутии, 
в результате были открыты новые стоянки древнего человека на территории улусов 
Центральной Якутии, в период деятельности отряда с 1992 по 2004 гг. [Алексеев, 1992, 1995, 
2004]. В этот период археологами ЯГУ было открыто более десятка разновременных 
памятников, которые располагались, преимущественно, на разрушенных и полуразрушенных 
участках, которые были предназначены для строительства водовода или автодороги. В 
период с 2004 по 2008 гг. археологическая экспедиция Якутского Государственного 
Университета, совместно с Сибирской миссией университета им. П.Сабатье. (г.Тулуза), в 
рамках якутско-французских исследований, проводила в междуречье Лены и Амги 
изыскания, посвященные изучению якутских погребений XV-XVIII вв. 

Центральная Якутия сочетает природную среду речных долин и таежно-аласного 
ландшафта. В таких экологических условиях сложились различные хозяйственные типы. 
Данные экологические условия, вполне, подходят как для охоты, так и для скотоводства. Это 
во многом определило хозяйственно-культурное развитие населения этого района Якутии с 
древнейших времен. Изучение археологических памятников Центральной Якутии 
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показывает то, что древние население данного района внесло вклад в общечеловеческую 
культуру, освоив суровую природно-климатическую зону и выработав для дальнейших 
поколений адаптационные механизмы выживания. 
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Бұл кeзeң Тeкeштің ұлы Мұxaммeдтің (1200-1220 жж.) билік құруымeн cипaттaлaды. 

Oның қыпшaқтaрмeн caяcи қaрым-қaтынacы тікeлeй ұрaн тaйпacының көceмдeрінің бірі 
Aлып-Дeрeкпeн aрaдa бoлғaн eді. Coндықтaн cөздің бacын aтaлғaн қыпшaқтaрдың көceмінeн              
бacтaуды дұрыc дeп caнaдық. Coнымeн, Aлып-Дeрeк өзінің Қaйыр-xaн Инaлшық aтты жaңa 
ecімін XІІ ғacырдың coңындa oрын aлғaн oқиғaлaрғa бaйлaныcты aлca кeрeк. Oны ecкe 
түcіріп көрeлік, 1198 жылы Aлып-Дeрeк Мұxaммeдпeн (Тeкeштің ұлы) бірігіп, өз aғacы 
Қырaн Қaдыр-xaнғa қaрcы жoрық жacaйды. Бұдaн бaйқaйтынымыз Aлып-Дeрeк пeн 
Қырaнның aрacындaғы күрec тaқ мұрaгeрлігі үшін бoлғaндығы. Мүмкін, Aлып-Дeрeк өз 
aғacы Қырaнның қaртaйғaндығы ceбeпті тaқ билігін бacып aлуды көздeгeн бoлуы кeрeк. 
Нәтижecіндe Қырaн тұтқынғa түcіп, қыпшaқтaрдың билігінe Aлып-Дeрeк кeлeді жәнe өз 
aғacы кeзіндeгідeй oл дa Xoрeзмнің тынышын aлғaн көршіcінe aйнaлaды. Cұлтaн Тeкeш 
өлeрінің aлдындa, яғни 1200 жылы тұтқындa oтырғaн қaйын aтacы Қырaн Қaдыр-xaнды 
бocaтып, oны әcкeрмeн жaбдықтaп, өзінің бұрынғы oдaқтacы бoлғaн Aлып-Дeрeккe қaрcы 
aттaндырды Eкeуінің aрacындaғы бір жылдaй уaқытқa coзылғaн күрecтің бaрыcындa Aлып-
Дeрeк жeңіcкe жeтeді. 

Бұл oқиғa, Тeкeштің ұлы Мұxaммeдтің тұcындa oрын aлды. XІІІ ғacырдың бacындa 
Xoрeзмнің caяcи, экoнoмикaлық күш-қуaты бұрынғыдaн дa күшeйіп, бoлaшaғы жaрқын 
мeмлeкeттің кeйпін көрceтті. Oғaн eшқaндaй күмәннің бoлуы мүмкін eмec тe eді, өйткeні              
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Мұxaммeдтің қoлындa мұcылмaн шығыcындaғы eң күшті мeмлeкeттің билігі бoлды. Oртa 
Aзиядaғы мұcылмaн xaлқы xoрeзмшaxы Мұxaммeдті дінcіздeр бoлғaн қaрaқытaйлaрдың 
(қaрaқытaй дeгeніміз мoңғoл тілдec қидaн тaйпaлaры, 1128-1211 жж. Жeтіcудa қaрaқытaй 
дeгeн aтпeн өз мeмлeкeтін құрғaн) eзгіcінeн бірдeн-бір құтқaрушы дeп     тaныды жәнe ceнді. 
Oғaн Мұxaммeдтің Мaуeрeннaxр xaлқын қaрaқытaйлaрдaн aзaт eтудeгі бaрлық прoгрeccивті 
рөлінe aлғышaрттaр бoлды. Aлaйдa oлaрдың бұл үміттeрі aқтaлмaды, ceбeбі Мұxaммeд 
шeтeлдіктeрдің eзгіcінің oрнынa жeкe өз бacының eзгіcін oрнaтты. Өзінің билік құрғaн 
aлғaшқы жылдaры гуридтeрмeн coғыc бaрыcындa қaрaқытaйлaрғa aлым-caлық төлeп тұрды 
жәнe oлaрдың көмeгін пaйдaлaнды. Xoрeзмшax Мұxaммeд тeк 1210 жылы ғaнa Тaлac                  
өзeнінің бoйындa қaрaқытaйлaрмeн aшық coғыcқa шықты. Aлaйдa шaйқac eкі жaққa дa 
бacымдық әкeлмece дe, Мұxaммeд өзін жeңіcкeр жәнe дінcіздeрдің eзгіcінeн мұcылмaндaрды 
aзaт eтуші дeп caнaды. Cөйтіп, oл «eкінші Aлeкcaндр» титулын қaбылдaды [1, 222 б.].  

Мұxaммeдтің қaрaқытaйлaрмeн жүргізіп жaтқaн жaнкeшті coғыcтaрын өз мүддeлeрінe 
шeбeр пaйдaлaнғaн қыпшaқтaр қaйтaдaн Xoрeзмнің coлтүcтік шeкaрaлaрынa шaбуылдaр 
жacaй бacтaды. Жувeйнидің aйтуыншa, coл уaқыттaрдa cұлтaнның жoқтығын пaйдaлaнғaн, 
«кeзіндeгі Қырaн Қaдыр-xaнның бoдaндaрының қaлдықтaры Жeнт өңірін тaлaп-тoнaды» [1, 
222 б.]. 

Қыпшaқтaр қoныcтaнғaн Түркіcтaн aумaғының билeушіcі бoлып тaғaйындaлғaн oл, 
жaңa тaлaпқa жaуaп бeрмeйтін Инaл титулынaн бac тaртты. Aл 1218 жылы Қaйыр-xaн aтынa 
иe бoлып, Oтырaр қaлacының билeушіcі бoлды. Oның гeнeoлoгияcын тaриxшы-ғaлым, 
қыпшaқтaнушы C.М. Aқынжaнoв былaйшa көрceтeді: «Aлып-Қaрa Ұрaн (қыпшaқ xaны  
бoлғaн) – oның кіші ұлы (Ecімі бeлгіcіз) – oдaн oның ұлы Aлып-Дeрeк нeмece Қaйыр-xaн 
Инaлшық» [1, 220 б]. Қaйырxaн Инaлшық көпшілік oқырмaн қaуымғa жaқcы тaныc тaриxи 
тұлғa. Oның ecімі, әcірece, 1218 жылы oрын aлғaн «Oтырaр aпaты» oқиғacымeн жәнe 1219 
жылы Oтырaр қaлacын мoңғoлдaрдaн 6 aй бoйы қoрғaуы eрeкшe мaңызғa иe әрі xaлық 
aрacындa әйгілі бoлды. 

1218 жылғы Oтырaр әмірі Қaйыр xaн Инaлшық пeн мoңғoл көпecтeрімeн aрaдaғы 
бoлғaн қaқтығыcтың cәл ғaнa aлдындa, яғни Xoрeзмшax Мұxaммeд 1210 жылы 
қaрaқытaйлaрғa жacaғaн жoрығынaн қaйтып кeлe жaтып, өзінe қaрcы бac көтeргeн Oтырaр 
қaлacының билeушіcінің қaрcылығын бacып-жaныштaйды. Бұл бac көтeруді  күшпeн 
бacқaннaн кeйін, Xoрeзмшax Мұxaммeд қaлa әкімін жeр aудaрып жібeрeді. Oртaғacырлық 
тaриxшы Aн-Нeceвидің «Cирaт  ac-cултaн Джeлaл aд-Дин Мaнкубeрти» («Жaлaл aд-Дин 
Мaнкубeрти cұлтaнның өмірбaяны») дeгeн шығaрмacындaғы мәлімeт бoйыншa                 
oның ecімі Тaдж-aд-дин Білгe-xaн бoлғaн. Aл Қaйыр xaн Инaлшық бұл кeздe Xoрeзмшax 
Мұxaммeдтің вaccaлы рeтіндe Түркіcтaн (Дeшті Қыпшaқ) өңірі қыпшaқтaрының oртaлығы 
Cығaнaқ қaлacындa  билік құрып oтырғaн.  

XІІІ ғacырдың бacындa Кіндік Aзиядaғы Oнoн жәнe Кeрулeн өзeндeрінің бoйындa 
Шыңғыc-xaн құрғaн Мoңғoл импeрияcы қуaтты мeмлeкeткe aйнaлып, әлeмді бaғындыруғa 
көшeді. Oл aзғaнa уaқыттың ішіндe coлтүcтіктeгі «oрмaн xaлықтaрын» (бурят, якут жәнe 
eниceй қырғыздaрын), ұйғырлaрды, тaңғұттaрды, Coлтүcтік Қытaйды жaулaп aлaды [2, 171-
173 бб.]. 

Шыңғыc-xaнның жeткeн жeңіcтeрі турaлы xaбaрлaр Oртa Aзиядa aлуaн түрлі пікірлeр 
туғызды. Бұл жәйттeр  xoрeзмшaxын Мoңғoлияғa бірінeн coң бірін – eкі eлшілік aттaндыруғa 
мәжбүр eтті. Өз тaрaпынaн Шыңғыc-xaн дa eлшілік жібeрді. 1218 жылдың көктeміндe 
xoрeзмшax Мұxaммeд ocы eлшілікті қaбылдaды. 

Coдaн көп кeшікпeй Шыңғыc-xaн Oртa Aзияғa caудa кeруeнін жібeрді. 500 түйeдeн 
тұрaтын кeруeндe мoңғoл жaнcыздaрын қoca   eceптeгeндe бaрлығы 450 aдaм бoлaтын. Көп 
aдaмы бaр кeруeн 1218        жылдың жaзындa Oтырaрғa кeліп жeтті. Кeруeндeгі көпecтeрдің        
aрacындaғы бірeуі Қaйыр-xaнды жac кeзінeн білeтін бoлып, Oтырaр қaлacының әкімін 
бұрынғы Инaл титулымeн aтaйды. Бұғaн қaтты aшулaнғaн Қaйыр-xaн oны өлтіріп, 
бacқaлaрын дa қырып тacтуғa жәнe кeруeнді тoнaуғa бұйрық бeрeді. Aлaйдa бұл қырғынғa 
Инaл    лaуaзымeн aтaу oқиғacы тікeлeй ceбeп eмec eді. Aл Қaйыр-xaнның бұндaй қaтaлдыққa 
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бaруы кeруeндeгі caудaгeрлeрдің Oтырaр қaлacының xaлқынa «төніп кeлe жaтқaн aпaт» 
жaйындa үрeйлeндірeтін, aбыржушылық тудырaтын xaбaрлaр тaрaтуы бoлca, eкіншідeн, oлaр       
aшықтaн-aшық түрдe тыңшылық әрeкeткe бaруы [1, 223 б.]. Бұл oқиғa тaриxтa «Oтырaр 
aпaты» дeгeн aтпeн қaлды. 

Бұл oқиғaның мән-мaғынacын тoлықырып, aшып көрceтe кeтeйік. 1216 жылы Aлып 
Дeрeккe (Қaйыр-xaн Инaлшық) қaрcы coғыc жacaп, oны, өкшeлeй қуғaн xoрeзмшaxы Тoрғaй 
дaлacындa aлғaш рeт мoңғoлдaрмeн қaқтығыcып қaлaды. Eкі aрмияның aрacындaғы  шaйқac 
кeздeйcoқ бoлғaнымeн, eкі жaқтың eшбірі дe жeңіcкe жeтe aлмaйды. Бұл oқиғa 1216 жылы 
oрын aлып, былaйшa өрбігeн eді. Шыңғыc-xaн үлкeн ұлы Жoшыны 20 мың әcкeргe бacшы 
eтіп, мeркіт тaйпaлaрын бaғындыруғa aттaндырaды. Мeркіттeрдің coңынaн түcкeн мoңғoл 
әcкeрі Aлып-Дeрeктің ізінe түcкeн xoрeзмшaxы Мұxaммeдпeн Тoрғaй дaлacындaғы Ырғыз 
өзeнінің coлтүcтік aумaғындa кeздeceді [1,  227 б.]. Жoшы бacтaғaн мoңғoлдaрдың caны 20 
мың, aл Мұxaммeдтің әcкeрі  60 мың бoлды жәнe xoрeзмдіктeрдің мoңғoлдaрдaн үш ece 
aртық eкeнінe көз жeткізeміз. Aлaйдa мoңғoл әcкeрі шaйқacтa тaбaндылық көрceтіп, coл күні 
түндe дeмaлып жaтқaн жeрлeрінeн oттaрын cөндірмeй Мoңғoлияғa қaрaй кeрі шeгініп кeтeді. 
Бірaқ бұл шaйқac xoрeзмшaxы Мұxaммeдтің қoлбacшылық қызмeтінe, eл бacқaрудaғы              
іcінe үлкeн із қaлдырды. Oны 1219 жылғы мoңғoлдaрдың Oртa Aзияғa шaпқыншылығынaн 
aнық көрeміз. Яғни, Мұxaммeд әcкeр  caнының көптігінe қaрaмacтaн мoңғoлдaрмeн aшық 
дaлaдa шeшуші ұрыc caлуғa бaтылы бaрмaй, aрмияcын әр қaлaғa бөліп oрнaлacтырaды. 
Xoрeзмшaxы бұл жeрдe тaктикaлық жәнe cтрaтeгиялық жaғынaн үлкeн қaтeлік жacaды. 
Нәтижecіндe мoңғoл әcкeрі әрбір қaлaны жeкe-жeкe  қoршaп, бірінeн кeйін бірін бacып aлып 
oтырды. Жeңіліcкe ұшырaғaн coндaй қaлaның бірі, қыпшaқтaн шыққaн қoлбacшы Қaйыр-xaн 
Инaлшық билeгeн Oтырaр қaлacы бoлды. 

Xoрeзмшaxы Мұxaммeдтің 1216 жылғы қыпшaқтaрғa жacaғaн бұл жoрығы Ырғыз 
өзeнінe кeлгeн кeздe іркілугe мәжбүр бoлды. Ceбeбі, өзeннің бeтін жaпқaн мұз құрcaуы oның 
әcкeрінің өтуінe кeдeргі жacaғaн бoлaтын. Aкaдeмик В.В. Бaртoльд мәлімeті бoйыншa, бұл               
oқиғa көктeм шығып кeлe жaтқaндa oрын aлып, eри бacтaғaн өзeннің мұзы aтты әcкeрдің 
caлмaғын көтeрe aлмaйтын eді [1, 436 б.]. Тeк өзeн мұзының eріп, ceң жүруі aяқтaлғaннaн 
кeйін бaрып қaнa xoрeзмшaxы өзeннeн бүкіл әcкeрімeн өтіп, oндa дa бөгeлмeй coлтүcтіккe 
қaрaй жылжыды. Мeркіт тaйпaлaрын өкшeлeй қуғaн Жoшы бacқaрғaн мoңғoл әcкeрімeн 
xoрeзмшaxы Мұxaммeтің әcкeр қocындaры aрacындaғы қaқтығыc жaздың бacындa oрын 
aлды, яғни xoрexмшax әcкeрінің өзі Ырғыз өзeнінeн өткeннeн кeйін дe coлтүcтіккe қaрaй бір 
aйдaн aca уaқыт жүргeнін aтaп өтeміз. XІІ ғacырдың eкінші жaртыcындa өмір cүргeн 
oқымыcты Ибн әл-Acирдің «Aл-Кaмил фиттaриx» («Тaриxтың тoлық cурeттeмecі») aтты 
тaриxи шығaрмacындa xoрeзмшax Мұxaммeд Caмaрқaнд қaлacынaн Дeшті Қыпшaқтың 
coлтүcтік aймaқтaрынa дeйін төрт aй жүріп, ocы уaқыт ішіндe, oл әлбeттe, қaзaқ дaлacының 
eң шeт aймaқтaрынa дeйін жeтті.  Яғни, Қaйлы жәнe Қимaш дeгeн өзeндeрдің aрaлығындa 
мoңғoл әcкeрлeрімeн кeздecіп, өыcөa, бірaқ жaн aлып, жaн бeріcкeн қaқтығыc oрын aлғaн 
бoлaтын. 

1219 жылдың қыркүйeгіндe Oңтүcтік Қaзaқcтaн мeн Oртa Aзияғa бaғыттaлғaн жoрық 
Eртіc жaғaлaуынaн бacтaлды. Мoңғoл әcкeрі Eртіcтeн Cырдaрияғa дeйін – Жeтіcу aрқылы 
жүріп өтті. Шыңғыc-xaнның xoрeзмшaxпeн coғыcу үшін жинaғaн әcкeрінің дәл caны бeлгіcіз, 
дeгeнмeн дeрeк мәлімeттeрінe cүйeнe oтырып, «oдaқтacтaрымeн – Жeтіcу қaрлұқтaрымeн 
жәнe Шығыc Түркіcтaн ұйғырлaрымeн қocып aлғaндa 150 мың жaуынгeр дeгeн caн жoбaғa 
кeлeді» [3, 443 б.], - дeгeн тұжырым жacaймыз. Xoрeзмдeй күшті мeмлeкeт Шыңғыc-xaн 
шaпқыншылығынa төтeп бeрe aлмaй, бaр жoғы бір жaрым жылдa жeңілді. Cөйтіп,                 
oлaрдың тeрритoрияcы Мoңғoл импeрияcының құрaмынa кірді. Xoрeзмшaxы Мұxaммeд 
Кacпий тeңізінің бір aрaлынa қaшып бaрып, coл жeрдe 1222 жылы қaйтыc бoлaды. Oның ұлы 
Жaлaл aд-дин Мaнкубeрти cұлтaн Үндіcтaнның coлтүcтігінe шeгініп, coл жaқтaн мoңғoл 
әcкeрінe тaбaнды қaрcылық көрceтті. 

Xoрeзмшax Мұxaммeдтің өзімeн әcкeри күш-қуaты тeң Шыңғыc xaн әcкeрінeн 
жeңілуінің көптeгeн oбъeктивті жәнe cубъeктивті ceбeптeрі бoлғaндығы рac. Coлaрдың 
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ішіндe мынa бір нәрceгe тoқтaлa кeтeйік. Xoрeзмшaxының әcкeрі әр түрлі ұлт өкілдeрінeн 
құрaлғaн. Тaриxшы Жувeйнидің aйтуынa қaрaғaндa, Мaуeрeннaxрдaғы бacты қaлa – бір ғaнa 
Caмaрқaнд гaрнизoнындaғы әcкeрдің жaлпы caны  110 000 aдaм, oның 60 мыңы түркі, 50 
мыңы тәжік бoлғaн eді [4, 251 б.]. Тәжіктeр мeн түркілeр aрacындa тaтулық бoлмaды. Яғни, 
бірлік  жoқ жeрдe тірлік жoқ дeгeн xaлық дaнaлығы ocыны көрceтce кeрeк. Oның үcтінe 
Тәжіктeр түркілeрді төмeншіктeтті. Кeріcіншe, түркілeр мoңғoлдaрғa жaқындaу бoлды. Oның 
үcтінe Шыңғыc xaн әcкeріндe бірнeшe түркі тілдec тaйпaлaрдың құрaмaлaры жүрді жәнe дe 
түркілeр мoңғoлдaрмeн жaлпы oртaaзиялық көшпeлі caлт-дәcтүрлeрі жaғынaн дa жaқын eді. 
Ocы жaқындықтaрды мoңғoлдaр қaтты пaйдaлaнды. Тіпті, дocтық кeліcімгe ceнгeн  
түркілeрді әлcіeтіп aлып, coңынaн жoйып жібeргeн  кeздeрі дe бoлды. Мыcaлы, Caмaрқaнды 
қoршaу кeзіндe мoңғoлдaр xoрeзмшax Мұxaммeдтің aнacы Тeркeн-қaтынның aғacы       
бacқaрғaн түркі гaрнизoнының бір бөлігін өздeрінe әcкeри қызмeткe қaбылдaуғa кeліcіп, 
бірaқ қaлaны aлғaн coң 20 көceм бacқaрғaн 30 000-дық түркі жacaғын жaзық дaлaдa қoршaуғa 
aлып, қырып тacтaды. Ocындaй жoлмeн 1223 жылғы Oңтүcтік oрыc дaлacындaғы            
Кaлкa өзeні бoйындa oрыcтaрды тaлқaндaп, oдaн кeйін өздeрі кeлecімгe шaқырa oтырып 
тoқтaтып қoйғaн пoлoвeцтeрдің әcкeри қoлын жoйып жібeргeн бoлaтын. Coнымeн біргe, 
xoрeзмшaxының жібeргeн қaтeлігі, oл әcкeри-cтрaтeгиялық-тaктикaлық қaтeлік. Яғни, 1216                 
жылғы Тoрғaй дaлacындaғы мoңғoлдaрмeн ұрыcтa oлaрдың aшық  дaлaдaғы coғыc өнeрінe 
тәнті бoлып, eкінші мәртe aшық coғыcқa жүрeгі дaуaлaмaды. Coл ceбeпті, oл Шыңғыc 
xaнның әcкeрінeн eшбір кeм түcпeйтін aрмияcын әр қaлaғa бөліп oрнaлacтырып, нәтижecіндe             
жeңіліcкe ұшырaды.   
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Қазақ халқы туралы этнографиялық деректер ерте кездерден белгілі. ХІХ ғасырдың 
екінші жартысында Ш.Уәлиханов пен Ы.Алтынсарин, орыс ғалымдары Г.Н.Потанин, 
И.Г.Андреев, Н.Аристов, А.Левшин өз дәуіріндегі қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті 
жайында құнды еңбектер жазып кеткен. Қазақстанда этнография ғылымының дамуының 
маңызды кезеңі соғыстан кейінгі жылдарда басталады. Қазақ этносы ғылыми тұрғыдан 
жүйелі түрде этнографиялық зерттеуден 20-жылдардан бастап өткен. Соның ішінде Халел 
Арғынбаев қазақ этнографиясының ғылыми негізін салуға, ілгері дамытуға қосқан үлесі зор. 
Өзінің артындағы ғылыми қауымға, көпшілік жұртшылыққа алтын қор етіп қалдырған сүбелі 
еңбектерінің құндылығы еш уақытта кемімейді. 

Халел Арғынбаев Павлодар облысы Баянауыл ауданында 21 қыркүйек 1924 жылы 
дүниеге келген.  Халел Арғынбаев 2-дүниежүзілік соғысқа қатысқан. 1951 жылы ҚазПИ-ді 
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бітіргеннен кейін Талдықорған облысы Жаркент қаласында педагогика училищесінде 
мұғалім, 1957 жылдан бастап Қазақстан Ғылым Академиясының тарих, археология және 
этнология институтының кіші, аға ғылым қызметкері, этнологиялық бөлімінің меңгерушісі, 
институттың бас ғылыми қызметкері болды. Қазақ халқының тарихи этнографиясын 
(көшпенділік, мал шарушылығы, қолөнері оқу ағарту, отбасы) зерттеуге зор үлес қосты. Осы 
салада 200-ден астам ғылыми еңбектері мен бірнеше ғылыми монографиялар жазған. 1959–
76 жылдар арасында Қазақстанның бірқатар облыстарына арнайы ұйымдастырылған 
этнографиялық экспедицияларды басқарды. Қазақстан және Орта Азия халықтарының 
тарихи-этнография атласын жасауға ат салысты. Арғынбаев Қазақстандағы этнография 
ғылымының негізін салған академик Ә.Х.Марғұланның ғылыми мектебінің дәстүрін 
дамытты. 

Халел Арғынбаевтың елеулі орын алатын еңбегктерінің бірі «Қазақ шежіресі хақында». 
Шежіреге бару үшін мол білім мен біліктілікт,  азаматтық арлы сезім мен адал ниет бірінші 
орында тұруы қажет. Сонда ғана қарабайыр шежіреден арылып, өрелі шежіреге кезек 
келетіні хақ. Шежіре деген-  атадан-балаға ауызша жеткізілетін мұрағат десек, сол 
мұрағаттың дәстүр сабақтастығы арқылы күні бүгінге дейін жетіп, бүгінгі күні басылуы 
қуанарлық та құптарлық іс [1, c.72]. Шежіре — тарих атты ғылымының бір саласы ғана емес, 
тарихты толық танытар ғылыми қайнар көздердің бірі десекте болады. Сондықтан кез келген 
халық өзінің тарихын, тарихи-ұлттық генезисіне барлау жасағанда халықтың шежіресін кесіп 
өтпейді. Оған міндетті түрде тоқталып отырады. 

Қазақ шежіресі деген- аса ауқымды ұғым. Мұның да әлі толық зерттелеліп, ғылыми 
тұжырым орнытпаған. Себебі, кешегі Кеңес өкіметі кезінде ұлттық шежіре мәселесін кеңінен 
қарастыруға тыйым салынды. Оны феодализмнің сарқыншағы деп түсіндірілді. Кейбір 
зерттеген ғалымдарға күдікпен қараушылық, ұлтшылдық тұрғысынан тану белең алды. 
Соның салдарынан көптеген ғалым тарихшылар бұл өңірге ауыз сала қоймады. Көбіне 
айналып өтуге, ғылыми айналымға арқа сүйемеуге тырысты. Десе де, бұл салаға терең 
барлау жасап, теориялық сараптама негіздеген Халел Арғынбаев пен Марат Мұқанов және 
тарихшы, ғалым Вениамин Востров. Бұл үш ғалым халқымыздың шежіресін зерделеуде 
қолынан келгендерін аянған жоқ. Оған дәлел-үш жүздің шежіресі хақында жазған 
еңбектері.[2]. Бұл еңбектер ұлтымыздың шежіресін толық қамти алмайтыны анық. Бірақ 
Кеңес заманына, тоталитарлық жүйе дәуірлеп тұрғанда халқымыздың шежіресін талмай 
зерттеп, бір жүйеге түсіріп, хал-қадірінше батыл бағыт ұстанғанына біз бүгін алғыс 
айтуымыз керек. 

«Қазақ шежіресі хақында» атты осы үш автордың еңбегі — ұлттық мәдениетіміздің 
ауыз толтырып айтарлық рухани мұра. Баспаның бұл ғалымдарды «этнография ғылымының 
көшбастаушысы» азаматтары деп атағанда орынды. Көзі тірісінде осы еңбектерін тағы бір 
зердесінен сүзіп өткен Халел Арғынбаев және Марат Мұқановта кітап болып шыққанын көре 
алмай өмірден кетті. Еңбектің аты айтып тұрғандай, бұл қазақ халқының күллі шежіресін 
қамти қоймағандықтан да, «хақында» деп құрастырушы дұрыс атаған. Бүгінгідей ғылымның 
ауыр кезкңінде, ғылымнан дарынды азаматтар кетіп жатқан кезде академик М.Қозыбаевтың 
«енді Халелдей, Мараттай жанартаулар қазақ этнографтары арасынан шығуға жазсын!» 
деген алғы сөздегі ағына жарылған тілегінің де мәні мол. 

 «Қазақ шежіресі хақында» атты кітабы үш бөлімнен тұрады. Ұлы жүздің, орта жүздің 
және кіші жүздің тектік шежіресін қамтиды. Айта кетерлік жағдай, кітап негізінен ғылыми 
деректерге сүйенгендіктен мұнда авторлар материал жинау үстінде әрбір тайпа, рудың 
белгілі, беделді шежірешілерінің деректерімен қатар өткен ғасырлардағы сібір қазақтары 
шекара басқармасының,бұрынғы КСРО Ғылым академиясы мен Орталық мемлекеттік тарих 
архивтерінің,сондай-ақ басқа да көптеген тарихи орындардың көне материалдарын жан-
жақты пайдалана білген. 

Мұнда басты назар аударарлық жайт, Х.Арғынбаетың қалыптасқан ғалым ретінде 
зерттелетін проблеманың ерекшелігін жан-жақты талдауы болып табылады. Ол Солтүстік, 
Орталық, Шығыс Қазақстанның этникалық құрамндағы ру-тайпалардың өзгезелігін көрсете 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
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алады. Автордың кейінгі жариялымдары секілді, бұл еңбек жан-жақты ғылыми, әдеби тілмен 
жазылған және оқырманға түсінікті. 

Ол мұрағаттық деректер, революцияға дейінгі және кеңестік кезеңдегі жариялымдар 
негізінде ХVІІІ-ХХ ғғ. басындағы Қазақстан аумағындағы алты обылыстағы және Бөкей 
ордасындағы қазақ ру-тайпаларының орналасу аймақтарын зерттеген. Тәуелсіз қазақстанның 
құрыла бастаған кезінде екі көрші ұлы державалық мемлекеттер-Ресей және Қытай шекара 
мәселесін қайта қарастырып, Қазақстан аумағын өзіне қарай тартуды көздеген болатын. 
Ғалымның зерттеулері қазақ жерлеріне негізсіз көз алартушлардың империяшыл 
арандатушылық әрекетіне ғылыми тойтарыс беретін құнды еңбек екендігі даусыз. [3] 

Халел Арғынбаев шежіре ғана емес отбасы тарихы туралы зерттеушілердің бірі. Кең-
байтақ қазақ жерінде бірінен бірі шалғай қоныстанған қазақ жұртшылығының отбасы 
тарихындағы өзгешіліктері мен ортақ жайлар Арғынбаевтың еңбектерінде толық 
қамптылады. Төңкеріске дейінгі қазақ өміріне байланысты деректерді, әдет-ғұрып, салт-
дәстүр, діни сенімдер мен дәстүрлер жайындағы мәліметтерді көпті көрген, кәріқұлақ 
қарттардан ауызба-ауыз сұрау арқылы жинастырып, қазіргі жағдайды тікелей бақылау, әр 
жатағы ерке әйелдермен әңгімелесу және арнайы жасалған анкеталар толтыру арқылы 
жинаған. Қазіргі отбасы мен неке мәселесін жан-жақты зерттеу мақсатымен ауылдардағы 
балалар бақшасы, мектеп, кітапхана жұмысымен, аулдық АХАЖ-дың тіркеу дәйтелерімен, 
халық соттарындағы некеге байланысты қаралған істермен танысып, олардан көптеген 
деректер алынған.  

Айта кететін бір жайт, ғалым өзінің еңбектерінде қазақтың отбасылық, некелік 
қатынастар тарихын көршілес бауырлас халықтар тарихымен салыстыра отырып зерттеп, 
түйіндеген. Осының өзі ғалымның еңбектеріне  танымдық құндылығын арттыруға септігін 
тигізген. Қазақ халқының отбасы  тарихынан көп мағлұматты қазақтың ауыз әдебиеті береді. 
Сондықтан ғалым қазақ эпостары мен ертегілерріндегі кездескен деректерді мұқият 
пайдалануға тырысқан.  

Халел Арғынбаев өзінің ғылыми өмірінде бірсыпыра кітаптар, мақалалар жазып кеткен. 
Солардың арасында “Мал ауруларын емдеудегі kазактын халыктык тэжрибесі туралы 
этнографиялык очерк” (1962), “ҚазаҚ халқындағы семья мен неке” (1973), “Қазақтың ер-
тұрман жабдықтары” (1969), “Свадьба и свадебные обряды у казахов” (1973), “Дәстурдің 
озығы бар” (1981), “Краткий очерк научно-педагогической и общественной деятельности 
академика А. X. Маргулана” (1984), “The kinship system and customs connected with the ban on 
pronouncing the personal names of elder relatives among the Kazakhs (Система родства и 
обычаи, связанные с запретом на произношение имен старших родственников у казахов)” 
(1984) және т.б. еңбектері жарық көрген.  
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 «Кымыс» на якутском; «хымыс» на тувинском; «хымыз» на киргизском, казахском, 

башкирском; «хмыз» - каракалпакском; «айраг»  бурятском и монгольском - это 
кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в результате молочнокислого и 
спиртового брожения при помощи молочнокислых палочек и дрожжей.  

Якутский кумыс был описан А.А. Саввиным, во время Северной фольклорно-
диалектологической экспедиции Института языка и культуры по Верхоянскому, Абыйскому 
и Аллаиховскому районам (1939—1940 гг). В архиве ЯНЦ СО РАН имеется рукопись «Пища 
якутов до развития земледелия», состоящая из шести глав, где вторая глава «Якутский 
кумыс» [4]. 

В серии «Народы и культуры» вышел том «Тюркские народы Сибири», где были 
проведены параллели между народами Южной Сибири, монголами и казахами в разделах 
среда обитания, хозяйственная деятельность и основные характеристики материальной 
культуры.  В этой связи, были выделены общие и особенные характеристики и в 
традиционной кухне [6]. 

Целью данной работы является выявление общих понятий о кумысе у народов Северо-
Восточной и Центральной Азии на примере якутов и казахов. 

Для достижения своей цели были поставлены следующие задачи: 
• Изучение кумысопития на основании собранных материалов по итогам экспедиций 

июнь-сентябрь 2014 г. Якутия-Казахстан. 
• Выявление общих и особенных понятий путем сравнения и сопоставления методов 

дойки, рецептуры, посуды и процесса питья. 
Материалы и методы исследования: Летом 2014 были проведены археолого-

этнографические экспедиции по Якутии и Казахстану. Материал собран методами 
включенного наблюдения, глубинного интервьюирования, фото фиксации, аудио и 
видеозаписи. 

Мы выбрали данные народы, так как казахи являются скотоводами центральной Азии у 
которых сохранилось кочевое ведение хозяйства, а якуты являются оседлыми скотоводами 
которые ведут оседлый вид хозяйствания. 

Якутский и казахский кумыс мы сравним по следующим критериям: методика дойки, 
рецепт приготовления, посуда, процесс питья.  

Методика дойки 
У казахов методика дойки кобылы осуществляется следующим образом. Дойных кобыл 

отгоняют отдельно от всего табуна. Отлавливают нужную кобылу, но не привязывают ее 
никуда, т.е. весь процесс дойки от начала и до конца происходит в открытом месте. После 
того, как отделили дойных кобыл от общего табуна, приводят заранее привязанного 
жеребенка и подводят к вымени, для того, что бы пошло молоко. После того, как жеребенок 
закончит, его отводят от вымени, и держат его так, чтобы кобыла думала, что жеребенок все 
еще сосет молоко, к этому времени уже подходит дояр, в подавляющем большинстве, это – 
женщина, и начинает доить. [8] 

Процесс дойки у якутов имеет три вида. Первый – это с использованием загона. Кобыл 
по несколько штук заводят в специальный узкий загон-коридор, где и доят. Второй – это 
дойка с подвязыванием задней ноги в целях безопасности дояра, а так же надежной 
фиксации кобылы, чтобы было проще доить. Третий способ самый обычный, загоняют 
кобыл в загон и доят без дополнительных приспособлений.  [7] 

Между якутами и казахами есть схожие и отличительные черты в методике дойки. 
Схожесть в том, что у якутов встречается практика подвязывания задней ноги, главное же 
различие в том, что в Якутии используют узкие коридоры для дойки кобыл, т.е. доят в 
огражденной территории, а в Казахстане весь процесс дойки происходит в открытой 
местности. Скорее всего, дойка по казахскому типу является наиболее архаичной и 
относится к степному образу жизни. 

Посуда 
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Для сравнения посуды была разработана сравнительно-сопоставительная таблица, в 
которой она распределена по назначению с краткой характеристикой. 

Таблица 1. Посуда для кумысопития 

 
По таблице 1 наглядно продемонстрирована разница в посуде для кумысопития и 

кумысной утвари между якутами и казахами.  
Традиционно у якутов среди различной кумысной утвари выделяется Чороон – 

кумысный кубок. Ранее бытовали кумысные сосуды «айах» и «ымыйа». С появлением 
чороонов смысл слова «айах» изменился. Он стал применяться для обозначения больших, с 
высотой почти метр, сугубо ритуальных кумысных кубков – «кэриэн айах». Средней 
величины кубки назывались чороон. Маленькие, для индивидуального пользования, 
назывались «чорохой» или «бэлкэй». Со временем под словом чороон стали понимать все 
виды кумысных кубков. Чорооны бывают двух конструктивных форм: на поддоне и на трех 
ножках. Изготавливают чорооны из цельного куска березы. Узоры наносят трехгранно-
выемчатой резьбой, украшают геометрическим поясным орнаментом. По размерам чорооны 
очень разные, от небольших до очень крупных, высота которых достигает почти метра. 
Чорооны на трех ножках более приземисты и небольших размеров. Их ножки похожи на 
лошадиные копыта. Это связано с культом покровителя лошади «Тойон Дьоhогой». [1, 57 с.] 

Форму стилизованных лошадиных копыт также имеет кумысная воронка – «коңколой». 
Ее тоже, как и чороон, вырезали из цельного куска березы. Раструб украшали богатым 
орнаментом, состоящим из геометрических и криволинейных узоров. Гладкое тулово 
вставлялось в устье «симиира» – кожаного кумысного сосуда, на виду оставался раструб с 
красивым узором.  

Для взбалтывания кумыса предназначалась мутовка – «хамнатар». Она состоит из двух 
частей: первая – резная ручка, вторая – нижняя часть в виде колпака с прорезными 

Народы 
 
Категории 
сравнения 

Якуты Казахи 

Сосуды 
для питья 

Чороон – изготовленный из 
цельного куска  березы  кумысный 
кубок 

Удьаа – изготовленный из цельного 
куска березы кумысный ковш 

Эбир хамыйах – кумысная 
ритуальная ложка 

Тостаган – чаша для кумысного 
напитка 

Зерен – глубокая чаша для кумыса 
Тегене – более вместительная 

посуда для питья кумыса 
Саптаяк – деревянная чаша 

продолговатой формы 
Шара – сосуд, изготовленный из 

цельного куска дерева твердой 
породы 

Ожау – кумысный ковш-черпак 
Сосуды 

для 
приготовлен
ия 

Симиир – кожаный кумысный 
бурдюк 

Конколой – деревянная кумысная 
воронка 

Хамнатар – мутовка для 
взбалтывания 

Коби – деревянный сосуд для 
взбивания кумыса 

Писпек – шумовка для взбивания 

Сосуды 
для 
хранения 

Симиир – кожаный кумысный 
бурдюк 

Суетпе, саба – кожаные кумысные 
бурдюки 

Сосуды 
для 
переноски 

- Торсык – кожаные кумысные 
бурдюки и фляга 
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фигурными отверстиями. Большим разнообразием форм и декора отличаются ковши – 
«удьаа». Их тоже вырезали из цельного куска березы. Максимальная длина рукояти – 1,5 м. 
на лицевую часть рукояти наносился сложный резной орнамент из геометрических и 
спиралевидных узоров. Ковшом разливали кумыс по чороонам [5, с. 635]. 

Казахи в течение многих столетий приготовляли кумыс в особой посуде.  
Перед тем как подать кумыс, его переливают в сосуд «шара», куда вмешается 10-15 л 

кумыса. Из высохших твердых пород деревьев (береза или дуб), выдалбливают шара, 
круглой формы с ровными краями. Снаружи она украшается костяными или серебряными 
пластинами в виде гравированных узоров  и накрывается деревянной крышкой, которая 
также украшается узорами. «Зерен» - это глубокая чаша для кумыса с толстыми и прямыми 
боками и широким дном. По величине и внешнему виду «зерен» похож на «шара». Для 
прочности зерен делают из твердых пород дерева и украшают орнаментом. «Ожау» (черпак), 
«аяқ», «тостаган» (чаши) – посуда для напитков. Казахский «тостаган» внешне схож с 
якутской деревянной чашей «кытыйа». Более вместительная посуда для кумыса с прямыми 
утолщенными краями и круглыми «ушками» для захвата называется – «Тегене». 
Выдалбливается из твердых пород дерева, ушки иногда делают из железа или меди. 
Украшается серебряными и костяными узорами. Узорчатая деревянная крышка придает 
посуде дополнительную изящность. [3, с. 415]. 

Деревянный сосуд для взбивания кумыса называется «коби». Сосуд делают из цельного 
куска дерева или из реек дуба, тальника, арчи. Для «коби» из реек устанавливается днище, 
снаружи рейки стягивают кольцами. «Коби» из цельного куска дерева для гладкости 
обжигается. «Коби» имеет форму усеченного конуса с узкой верхней частью, накрытой 
крышкой. В середине крышки или с краю просверливают отверстие для ручки шумовки. 
Емкость «коби» – 20-30 л, высота -80 см. Для сбивания напитков в «коби» используют 
«писпек» – шумовку. Длинная ручка шумовки выступает наружу через высверленное в 
крышке отверстие, нижняя часть ее плоская (по объему «коби») и круглая. 

Кочевой образ жизни требовал для казахов удобную для перевозки посуду. Ею и 
служили так называемые «турсуки» и «сабы». «Сабу» начинают готовить задолго до сезона 
кумыса. Сначала конскую кожу в течение нескольких недель заквашивают в простокваше, 
затем ее моют, чистят, скоблят, мнут, сушат в тени. Затем ее коптят, а для копчения обычно 
используют березовые поленья или ветви таволги. В выделанную таким способом кожу 
втирают конский жир с ребер. Эту процедуру повторяют многократно.  «Саба» бывают 
самого разного размера. Небольшие «саба», называемые «торсык» обычно вмещает до 10 
литров кумыса. «Саба», вмещающая более 30 литров, называются «суетпе» [6, с. 426]. 

Одной из основных отличительных черт кумысной посуды у казахов, по сравнению с 
якутской, состоит в сосудах для взбивания, хранения, а также в сосудах для питья. Казахи 
используют деревянный сосуд «коби», а якуты используют кожаный мешок-бурдюк 
«симиир» в качестве основного сосуда для приготовления кумыса. В связи с трудностями в 
изготовлении деревянной посуды, в настоящее время на территории Якутии сильно 
распространена керамическая кумысная посуда. Изготовление этой посуды развернуто в 
промышленных масштабах. В настоящее время, существуют множество частных фирм 
специализирующихся именно на создание и сбыт керамической посуды в традиционных 
стилях. Теперь деревянные чорооны и «кытыйа» используют только по большим 
праздникам, однако отдельные семьи сохранили старинные деревянные чорооны ручной 
работы как семейную реликвию. Эти чорооны сохранились в хорошем состоянии, однако, в 
большинстве случаев они являются элементом декора или находятся в частной коллекции 
[7]. 

Рецепт 
У каждого народа, или даже, в отдельно взятой семье кумыс по всем своим вкусовым 

качествам сильно отличается. Это зависит от закваски, методов и длительности брожения. 
Якуты для приготовления кумыса весной заквашивали кобылье молоко. Брали парное 

кобылье, а иногда и коровье молоко, остуживали и выливали в «симиир», затем добавляли 



4859 

одну четвертую часть воды и, бросив туда же кусочки коровьего и бычьего сухожилия, 
сильно и непрерывно взбивали пестом, пока молоко не забродит – тогда кумыс считался 
готовым для питья. Закваску, осевшую на дно, иногда выжимали и ели или же высушивали и 
оставляли про запас на следующий год: она заменяла им дрожжи для кислого теста. [4, стр. 
24-25] 

По мнению казахов, качество кумыса, в первую очередь зависит от закваски, так как 
микрофлора кумыса лучше сохраняется в сухом виде. В качестве кумысной закваски весной 
в начале кумысного сезона, используется «кор». Для приготовления кора осенью, в конце 
сезона, кумыс оставляют на несколько суток в помещении и держат до тех пор, пока он не 
разделится на два слоя - верхний прозрачный и нижний творожистый. Этот осадок 
отжимают на ткани, высушивают на солнце и хранят до следующего сезона в закрытом 
сосуде, в прохладном месте. Чтобы оживить закваску, «кор» добавляют к парному 
кобыльему молоку из расчета 3-4 столовые ложки на 5 литров молока и оставляют в теплом 
месте на сутки при обязательном периодическом помешивании. Спустя сутки закваску 
используют для приготовления кумыса. В дальнейшем для выработки кумыса применяют 
уже не закваску, а зрелый кумыс в соотношении 1 литр кумыса на 6-7 литров кобыльего 
молока. Чтобы приготовить кумыс, парное кобылье молоко вливают в «сабу» с закваской и 
оставляют на ночь. На другой день от каждой дойки в забродившее молоко прибавляют 
несколько новых порций, хорошо перемешивают и дают постоять 10-15 часов. Полученный 
таким образом кумыс еще слаб, мало газирован и слишком густ, поэтому к нему доливают 
порцию свежего молока, снова все тщательно перемешивают и оставляют на день. В 
результате такой обработки получается двухдневный средний кумыс. Готовый кумыс 
переливают в другую посуду. Следует отметить, что из «сабы» выливают не весь кумыс, 
часть его (примерно 1/5) остается для закваски. Спустя 10—15 дней «саба» полностью 
освобождается, высушивается, дополнительно коптится и смазывается маслом. Использовать 
«сабу» для приготовления кумыса можно лишь один сезон. Кумыс, приготовленный в 
«сабах», отличается высокими вкусовыми качествами. [6, стр. 415-438] 

Главное отличие в приготовлении казахского кумыса и якутского состоит в том, что у 
казахов хорошо сохранилась традиционная рецептура приготовления кумыса, а у якутов 
подверглась большим изменениям. Теперь, чтобы приготовить его в домашних условиях не 
требуется наличие особенных ингредиентов, а тарой для хранения и приготовления кумыса 
служат любые глубокие сосуды. Кумыс больше не подвергается взбиванию, поэтому, 
готовить его стало очень просто. Но наиболее облегченным аналогом приготовления кумыса 
является «бырпах». Готовят его так же, как и кумыс, только без добавления дрожжей и круп. 
«Бырпах» имеет меньше спирта, чем кумыс, поэтому его могут пить все домочадцы [7]. Так 
же на сегодняшний момент производство кумыса в Казахстане и Якутии развернуто в 
промышленных масштабах. Его производят по более упрощенному рецепту, разливают в 
удобные тары и продают как повседневный напиток. Практикуется продажа в местах общего 
питания. Поставкой готового кумыса занимаются частные хозяйственники в рестораны, кафе 
и на рынки. Кумыс можно легко приобрести в обычных продуктовых магазинах. [8] 

Процесс питья  
Якуты пьют кумыс в большом количестве на праздник летнего солнцестояния – Ысыах. 

Празднество начинается от церемонии открытия, куда входят обряд очищения местности и 
распития кумыса. В сопровождении девяти юношей и восьми девушек в центр «тюсюлгэ» 
входит «алгысчыт». Он обращается к верховным божествам, просит их о послании всем 
собравшимся гостям благополучия и процветания. На заключительные слова алгысчыта все 
встают и поднимают руки вверх, к солнцу, повторяя вслед за ним «Уруй! Айхал! Туску!». 
Юноши и девушки преподносят чорооны с кумысом гостям. Летом, помимо ысыаха, якуты 
употребляют кумыс и в повседневной жизни.  

Казахи готовят данный напиток к празднику первой пробы кумыса «Кымызмурындык». 
Этот праздник проходит весьма торжественно, приглашаются почитаемые аксакалы, 
родственники, и соседи. Аксакалы выделяют особые благословения всем присутствующим. 
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Питье кумыса для казахов, это особый ритуал который сопровождается небольшими 
обрядами. Первая пиала кумыса подносится наиболее почетным людям – гостям и старикам. 
По принятому этикету пиалу берут двумя руками. Хозяйка, разливая пенящийся кумыс, не 
просто взбалтывает, она священнодействует. Четко определенными движениями – 
«сапырып» - она обогащает кумыс кислородом и одновременно охлаждает. 

В целом, у скотоводческих народов Евразии наблюдается много схожих моментов в 
процессе методов дойки, традиции питья и традиционная посуда для кумысопития. 
Вероятно, это связано с общими предками и архаическими традициями народов Евразии. 
Однако, у якутов большим изменениям подвергся рецепт приготовления кумыса. Эти 
изменения связаны с доступностью продуктов заменяющих отдельные компоненты 
традиционного кумыса. Так же, если якуты обильно пьют кумыс только в летний праздник 
Ысыах, казахи же, в свою очередь, употребляют кумыс как повседневный напиток, более 
того соблюдая все традиции и весь рецепт при приготовлении напитка. Несмотря на 
небольшие изменения в рецептуре приготовления кумыс остается главным национальным 
напитком у скотоводческих народов Центральной и Северо-Восточной Азии.  
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СЕКЦИЯ 10 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

 
10.1 Актуальные проблемы философии и культурологии 
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кафедрасының Мт-21 тобының студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі –Қ.С.Ермағанбетова 
 
Киім - денені ауа райының, сыртқы ортаның зиянды әсерінен қорғайтын, адамның 

денесіне сән беретін жасанды жамылғы, тұтыныс бұйымы. Ол - халықтың ұлттық белгiсi. 
Оның  ежелден тарихи түсінігі  бар. Мысалы, Қытайдың  бұрынғы диктаторы Мао 
Цзедунның бешпентінің өзі тұнып  тұрған саясат  екен. Бешпенттегі  бес түйме Қытайдың 
негізгі әкімшілік, атқарушылық, заң  шығарушылық, сот және бақылау сияқты билік 
тармақтарын  білдіріпті. Ал төрт қалта Конфуцийден  қалған әдептілік, сенімділік, 
абыройлылық пен тазалықты паш  ететін болған. Сондай-ақ, кастюмінің жеңіндегі үш  түйме 
– ұлтшылдық, демократия және  социализмді білдіреді екен [1, 17б]. 

Киімдердің бәрі де адамдардың ақыл-ойы мен эстетикалық талғамының, еңбегінің 
жемісі. Киімдердің тігісті және тігіссіз болып бөлінетіні мәлім. Адамзат полеолит-тас 
дәуірінде-ақ тігіссіз байланатын лыпа киімдерді пайдаланып, сүйек ине, сүйек бізді қолдана 
отырып, тері және тоқыма киім-кешек жасауды үйренген. Ал енді неолит дәуірінен бастап 
өру, иіру, тоқу кәсібі өмірге келіп, иықтан, мықыннан киілетін киім түрлері пайда болды. 
Тігіссіз киім адам денесіне оралды. Көшпелілердің киім үлгілерінің тігілуі, пішіні, тәсілінде 
сабақтастық сақталған. Олар адамзат тарихында атқа отыруға қолайлы кең шалбар мен екі 
өңірі алдынан ашылатын, қаусырынатын кеуде киім-шапанды ойлап тауып, адамзат 
өркениетіне қосты, еуропалықтарға шалбар киюді үйретті. 

Қазақ халқы - кең байтақ елімізде қалыптасқан көне мәдениеттің тікелей мұрагері және 
сол дәстүрді дамытушы, жаңғыртып байытушы, ұлттық қолөнердің үздік үлгілерін атадан 
балаға мұра етуші. Қасиетті қазақ халқының, соның ішінде әйел адамдардың қолдарынан 
шыққан қолөнер туындыларының тарихы тым тереңде жатыр. Ол кең байтақ жерімізді 
мекендеген сақ, үйсін, қыпшақ, ғұн тәрізді көне түрік тайпаларының мәдениетінен арқау 
алады. Және де оған Оңтүстік-Сібір, Орта Азия мен Ресей халықтарының да мәдениеті өз 
әсерін тигізген. Осындай үнемі жаңғыру үстінде болған қазақ халқының дәстүрлі 
қолөнерінің даму биігіне көтерілген кезеңі ХІХ ғасырдың 2-жартысы мен ХХ ғасырдың 
басы.Археологиялық қазбалар мен жазба ескерткіштерге арқа сүйенсек, Қазақстан аймағын 
мекендеген тайпалар жүздеген жылдар бойы металл, тас, сүйек, саз балшық, ағаш, жүн, тағы 
басқа да шикізаттарды шаруашылық кәсіптері мен күнделікті тұрмыс қажетіне жарап, қол 
өнердің өз ұлтына тән ерекше көркем түрлерін қалыптастырған. Қазақстан жеріндегі 
қолөнердің көне заманнан келе жатқанына Павлодар өңіріндегі Досыбай жартасынан 
табылған бейнелер, Өскемендегі жазбалар мен Ұлытау жартасындағы суреттер, өзіміздің 
облыс көлеміндегі Лебедевка, Қырықоба обаларында жүргізілген архелогиялық қазба 
жұмыстарының нәтижесінде табылған керамикалық қазындылардың беттеріне салынған 
геометриялық өрнектер нақты айғақ бола алады.Өзге де ғылыми деректерде қазақ даласында 
болған саяхатшылар қазақ топырағын мекендеген сақтар мен массагеттердің барлық 
заттардың әшекейленіп, киімдердің өзіне тән үлгісі барын айтады. 

Адамзат қоғамын рухани және мәдени қорының қымбат қазыналарының бірі – 
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халықтың қолөнері мен әдет-ғұрпы, қай халықтың болмасын бітім тұлғасы, психологиялық, 
этникалық жан сезім белгілері оның қолөнер мен әдеп-ғұрып, салт-санасынан көрінеді. 
Өткен ел тарихына тұрмыс тіршілігін ой елігінен өткізер болсақ, халық өміріндегі әдеп-
ғұрып, салт-санасынан ауысуы тарихи оқиғалардан кейін, заманның өзгеруіне байланысты 
болғаны айқын.  

Кейінгі ұрпақ үшін қасиеті мен қадірі, мәні мен мағынасы, берер тәлім-тәрбиесі мен 
ұлағаты ерекше асыл мұра – қазақтың ұлттық киімдері. Қазақ ұлттық киімдері өзінің 
сипатымен, сырымен, сұлулығы және сәнімен сан ғасырлық тарихының иісін сақтаған, 
бедерін жеткізген. Қазақ халқы бар өмірін ат үстінде өткізген көшпенділер құлазыған кең 
даланың үскірік аязы мен аптап ыстығында, салқын самалы мен аңызақ желіне қамсау болар 
ұлттық киімдердің түр – түрін ойлап тапқан. Қазақтың аса құрметті бұйымдарының бірі – 
киім тігу. Қазақы киім – көненің көзі. Ұлттық киім түрлерін нақты алғаш кімнің қолынан 
шыққаны, кімнің ойлап пішкені бізге беймәлім. Оның есесіне жылдар көші жылжыған сайын 
ұлттық киімдер дами түсіп, үнемі байытылып отырған. Ұлттық киімді этнографиялық 
жолмен, яғни далалық экспедициялар арқылы іздестіріп, киімді бұрынғы нақыштық, әлі де 
болса сақталып қалған нұсқаларын жинап, хабарлаушылар арқылы ел аузындағыларды 
жазып алғанның өзінде олардың білетіндіктерін әке-шешелерінен естігендерін қоса 
есептегенде, біздің бар мүмкіндігіміз хронологиялық жағынан XIX ғасырдың аяғы мен XX 
ғасырдың басымен шектеледі. Республиканың музей қорында да негізінен осы киімдер 
сақталған. 

Қазақстанда жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарынан да қазақы киім жайлы 
мәлімет табыла бермейді. Ал, музей қорына келсек ондағы қазақтың дәстүрлі киім-кешегіне 
жаратылған мата, аң терілері, шекпен жұқа киізді сақтай білмесе бірте-бірте бұзыла берері 
сөзсіз. 

Қазақтың ұлттық киімінің көп тарихы бар. Қазақ киімдерінің түрлері, атаулары жайлы 
Республикамыздың әйгілі ғалымы академик Ә. Марғұлан мен архитектура ғылымының 
кандидаты Т.Бәсенов, А.Масанов, Х.Арғынбаев, Ұ.Әбдіғатпарова еңбектерінде кеңінен 
айтылған. 

Қазақ киімдерін кеңінен зерттеу Қазан революциясынан кейін ғана қолға 
алынды. «Қазақша киімді зерттеп білудің бірден-бір тиімді жолы жазба деректер 
болғанымен, оларда тікелей киімге қатысты мағлұматтар жоқтың қасы. Өкінішке орай, көне 
тарих жайлы көптеген мағлұматтар жинақталған қытай, араб, парсы, армян жазба деректері 
бұл тұрғыдан әлі зерттелмей келеді. Жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарынан да 
қазақша киім туралы  деректер табыла бермейді», - дейді Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің көркем-сурет факультетінің аға оқытушысы Ақмарал 
Сманова[2, 73б]. Педагогика ғылымдары кандидатының айтуынша, ұлттық киім - бай 
тарихи-мәдени  мұра. Оны зерттеу бізді өткен ғасырлардағы әдет-ғұрып, салт-дәстүр 
туралы  халықтың хал ахуалынан кең көлемде жан-жақты хабардар етеді. Қазақ халқының 
киімі басқа ұлттардан өзгеше қасиетке толы. Мұның басты себебі: қазақ халқының табиғат 
төсінде өсіп, еркін ғұмыр кешуімен байланысты. Қазақтың ұлттық киімдері негізінен 
ертедегі көшпенділер киімін еске түсіреді. Қазір өзіміз күнделікті киіп жүрген бірқатар киім 
үлгілері сақ дәуірінен бастау алады. Шетелдік зерттеушілерлердің сөздеріне 
қарағанда,  қазақтардың киімді солға қаусыратыны сақ киімдерінде орта ғасырлардағы 
түріктерде кездеседі. Сондықтан қазақтардың қазіргі киімдерінің көбісі сақ дәуірінен бастау 
алады. ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдары Ойыл мен Сағыз бойын мекендеген 
қазақтардың киім-кешегін палеоэтнологиялық деректермен салыстыра зерттеген 
С.И.Руденко, тіпті күпінің қазаққа, оның ата-бабасына кем дегенде екі мың жыл бұрын 
белгілі болған киім үлгісі екенін дәлелдеп берді[2, 108б]. Бұл қазақтың ұлттық киімдерінің 
тарихының көшпелілер (сақ, ғұн, қыпшақ) тарихымен тығыз байланыста екендігін танытады.  

Біздің ұлы ата-бабамыз сақтарды гректер, парсылар – «скиф» деп, қытайлықтар «сэ» 
деп атаған. Ғалымдар мекендеген жеріне сәйкес оларды еуропалық, азиялық сақтар деп 
атаған. Нақты деректер бойынша, «шошақ бөрікті» тиграхауд сақтар Шаш (Ташкент), 
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Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Оңтүстік Арал маңы мен шығыста – Таулы 
Алтайды да мекендеген. «Алтын Адам жерленген Есік қорғаны (1969-1970 жылдары 
ашылған) сақтардан қалған ескерткіштер де, осы қорғаннан табылған Алтын киімді бекзада 
сақ-тиграхаудтар мәдениетіне тән. 

VI ғасырда Қазақстан территориясында көптеген түркі тайпаларын біріктірген қуатты 
мемлекет – Түркі қағанаты өмір сүрді. Ол Иран, Византия мемлекеттерімен сауда-саттық 
жасап, Ежелгі Русьтен қымбат бағалы аң терілерін, көптеген мата түрлерін, жарқыраған асыл 
тастарды әкелді. Фландриядан сапалы мауыты, Үндістаннан кашемир, мақта-маталар, 
маржан тастар, Қытайдан жібек, Византиядан қымбат барқыт, алтындап тоқылған парша 
маталар сатып алынып, көркем киім-кешектер жасалынды. Сол кезде қағанат жеріндегі 
адамдар жібектен тігілген киім киді. Қаған ордасында болған қытай монахы Сюань Цзянь 
бұл жөнінде кезінде былай деп жазды: «Қаған жасыл жібектен желбегей шапан киген, оның 
жанында жүрген нөкерлері де қамқадан желбегей шапандар жамылған, қандай тамаша 
көрініс»[3, 26б]. Орта ғасырда қазақ жерінде өмір сүрген түркі тайпаларының бас және 
сыртқы киімдерінің үлгілері Орхон – Енисей ескерткіштері мен тас мүсіндері сақталып 
қалған. ХІ ғасырда Түрік қағанатының жері ұлы даланың перзенттері – қыпшақтардың 
қолына көшіп, көшпенділердің киім үлгілері одан әрі байыды. Әсіресе, батырлар киімдері 
жан-жақты жетілдірілді. Қазақтың бірқатар ұлттық киімдерінің түлері мен атауы үш жүздің, 
оның руларының аттарымен де жеке бөлініп айтылады. Олар: қыпшақ тымақ, арғын тымақ, 
найман тымақ, адай бөрік, қызай бөрік және тағы да басқа киім-кешектер. Біздің ұлттық 
киімдеріміз жасалған географиялық аймағына қарай да ерекше мәнер үлгісіне бөленген. 
Олардың кейбірін Жетісу үлгісі, Арқаның үлгісі деп бөліп жатады. Қазақтың ұлттық киім 
үлгілеріне көршілес орыс, тәжік, қырғыз, түркімен халықтарының киім тігу мәнерінің де 
тигізген ықпалы мол.  

Қыпшақтардың ішкі-сыртқы киімдері көшіп-қонуға, еркін жүріп-тұруға, ауа-райының 
барлық жағдайларына қолайлы етіп тігілген. Негізінен, Еуропаға шалбар киюді де үйреткен - 
Қыпшақтар. Олардың киімдері төзімді де ыңғайлы, қарапайым да әсем болған, мұндай киім 
киген адамдарға қыстың қаһарлы аязы, жаздың аптап ыстығы, күздің қара суығы, жауын-
шашын ешбір қауіп-қатер төндіре алмаған. Қазақтың ұлттық киімдерінің жасалуы жөнінде 
Сәбит Мұқанов былай деп жазады: «Адамға ауа-райының қолайсыз жағдайынан қорғану 
үшін және көріктілік үшін де киім қажет. Ертедегі адамдарың киім кешектері мал терісінен 
жасалатын еді. Әсіресе, теріні сырт киім үшін пайдаланатынды».  

Көшпелі қазақтар ішкі-сыртқы киімдердің бәрін жүріп-тұруға бөгет жасамайтындай 
етіп ықшамдап тіккен. Киімнің қолтық тұсы кең болу үшін «қолтырмаш», етегі кең болу 
үшін бүйірден «шабу» қойған. Пішкен киімді тігетін негізгі құрал – ине. Иненің үлкені тебен 
немесе жуалдыз деп аталады. Онымен киіз сияқты қалың нәрсені ғана тігеді. Іске олақ кісіні 
«көк инені көзіне түрте білмейді» деп сөгеді. Инені қолданардан бұрын отқа қыздырып 
жасытады. Сонда иненің сыртында жұқа қабыршақ пайда болады. Оның аты «жасу». Кейде 
қолғабысы жоқ, бос жүрген адамға «иненің жасуындай пайдаңды көрмедім» деуі содан. 
Әрбір іс ойдағыдай орындалған қызық «сабақты ине сәтімен» дейді.  

Киім пішілгеннен кейін бөлшектерді долбарлап құрастыруды «көктеу», тігісті ірілеу 
етіп шаншуды «қабу», ұсақтап шаншуды «тепшу», «қаю», жаға-жеңін әшекейлеуді 
«кестелеу» дейді» [3, 51б]. 

Қазақ халқының қол өнері көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе 
жатқан бай қазына. Оның бір ұшығы туысқан Орта Азия халықтарының және орыс 
халқының қол өнерімен де ұштасып жатыр. Қол өнерінің басты бір саласы - киім тігу. Ерте 
заманнан күні бүгінге дейін өзінің қадір - қасиетін жоймай, қол өнерінің озық үлгісі ретінде 
ғана емес, әрі әсем, әрі ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың 
ұлттық киімдері әлі де аз емес. Олардың кейбіреулерін ескінің көзі қарттар күнделікті киіп 
жүрсе, енді біреулерін қыз ұзату, келін түсіру тойларында ойын - сауыққа пайдаланады 
(қалындыққа сәукеле кигізу). Қазақ халқының киім - кешегі - ұлттық, тұрмыстық және 
рухани мәдениеттің бағалы ескерткіштерінің бірі. Одан қазақ халқының ұлттық 
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ерекшеліктері, мәдени дәстүрлері, эстетикалық талғамы анық байқалады. Киімнің тігілуінен 
халық тұрмысының жай - күйі, мәдениетінің қалыптасуы, ғасырлар бойы жинаған еңбек 
тәжірибесі көрінеді. Ұлттық киімдер сәндеп кестеленеді, зергерлік және басқа әшекей 
заттармен әдіптеледі. Халық шеберлерінің көптеген қолтумалары өнердің өлмес 
туындыларына айналды. Бұлар - қазақ халқының мәдени қазынасы. 

Біздің заманымыздан бұрынғы қиян дәуірлер шежіресі бүгінгі таңда тек қана мұражай 
мұрағаттарында сақталған мұрағаттар мен тарихи әдеби еңбектерде, мерзімді ұлттық 
мерекелі жиындарда ғана елес беріп қалады. Мәдени мұралар арқылы ғана тіл қатып, тарих 
сахнасында мыңдаған жылдар бұрын өзіндік болмыс бітімі бөлек көшпенді бабаларымыз 
ойсыз көзге шалына бермес асыл мұраларды, тәрбиелік терең мәні бар өнегені күнделікті 
тұрмысымызда елеулі орын алатын ұлттық киімдер арқылы беріп отырған екен.Халықтық 
мәдениет, біздің түп тамырымыз, тініміз. Бірақ біз осы бір қарапайым киім үлгісін ұлттық 
мерекелерде ғана жоспар бойынша ғана пайдаланамыз. Киімнің мұндай үлкен тәрбиелік мәні 
бар сырын ешкім айтып түсіндіріп жатқан жоқ. Өйткені оған мән берген адам некен-
саяқ.Егер ұлттық киімнің қадірін біліп, сырын ұғып, ұлтын құрмет тұтсақ өзге ұлттың киімін 
кимеген болар едік.  

Ұлттық киімді күнделікті өмірде қолдану туралы бірқатар ұлтымыздың жанашырлары 
өздерінің ойларын білдіріпті. Соның бірі журналист  Ирина Советжанқызы: «Ұлттық киімді 
жаппай жұмыста киесіңдер деген талап қойылса, бірден келісе кетемін деп өтірік айтпай-ақ 
қояйын. Ұлтты сүю – үстіңе ұзын етекті көйлек, басыңа сәукеле киіп жүру, — деген сөз 
емес! Бірақ күнделікті киіп жүруге ыңғайлы, яғни қазақы оюмен көмкерілген, ең бастысы – 
ұлттық нышанның иісі аңқып тұратын киімдер болса неге кимеске?»- деп өзінің ұлттық 
киімді күнделікті өмірде киіп жүруге ниетін білдірді [1, 25]. 

Қоғам қайраткері Асылы Осман да: «Қазақтың ою-өрнегі, ата бабамыздан келе жатқан 
өзіндік эстетикалық даралықты көрсетіп тұратындықтан соны сақтап, бірақ бүгінгі заманның 
талабына, сұранысына сай өзгертіп тұрса, оны мен ешуақытта айып санамаймын. Қазақ 
екендігімізді айқындайтын, ұлттық нышанның киімдерімізде болуын үрдіске айналдыру 
керек»,- деп, ұлттық нышанды ұлттық киімнен анықтауғы болатынын айтқан. [4] 

Имандылықтың, ибалылықтың, ізгіліктің, парасаттылықтың қайнар көзі – салт-дәстүр. 
Отан сүйгіш, рухы асқақ, ойы салмақты, өрісі кең, көзі ашық, көкірегі ояу ұлт тәрбиесінің де 
бастауы – тарихы мол әдет-ғұрыптың күре тамырында. Ендеше, өз мәнділігімізді жоғалтып 
алмау үшін қазақы болмысымызды көрсететін, өзімізге жарасымды, үстімізге қонымды киім 
үлгісін кигеніміз жөн. 
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Цель данной статьи показать значимость математического дискурса в философии. Мы 
будем исходить из того, что хотя математика и философия это разные дискурсы, но 
философия изначально была невозможна без математического дискурса. Математики 
составляли  элиту философии. Мы можем назвать такие имена как Фалес, Пифагор, Эвклид, 
Декарт, Спиноза, Лейбниц, представители аналитической философии и другие. 

Философия и математика были рождены благодаря усилиям человеческого духа, 
предпринятым в попытках выяснить возможности и пути познания истины. Эти феномены 
предложили различные и во многом противоположные друг другу пути познания. В 
результате они стали стремиться к обособлению. Взгляд на историю математики и на 
историю философии позволяет заключить, что драма отношений этих двух творений 
человечества разворачивается на протяжении тысячелетий. Философия и математика имеют 
немало сопряженных точек. Очевидно, общих вопросов у философии и математики 
значительно больше, чем у философии и любой другой науки. Философы испытывают 
притяжение к математике и в связи с «нестандартностью» ее содержания и методов.  

Мировая культура демонстрирует стремление философской мысли определить свое 
отношение к мысли математической. Без преувеличения можно сказать, что «проблема 
математики» входит в золотой фонд вечных философских вопросов. 

Притягательность математики для философии связана, в первую очередь, с 
удивительной устойчивостью математических результатов. «Непостижимая эффективность 
математики» во все времена не давала покоя философски настроенным умам. Сопоставление 
математики и философии приводило одних к систематическому использованию в 
философских целях, наработанных в математике результатов, других же заставляла 
констатировать непригодность для философии математического способа мышления. Тем не 
менее, тема «философия и математика» проходит через всю историю мировой  философии 
[1]. 

Математика, особенно в кризисные периоды своего существования, просила помощи у 
философии, и многие исследователи выказывали неравнодушие к 
проблемам философского характера, хотя среди мнений о пользе философии для математики 
часто встречаются отрицательные. Я с уверенностью могу сказать, что в развитии 
математики философия играла важную роль. Многие проблемы математики были 
поставлены философией, а это и есть одно из основных причин развития науки потому что,   
есть задача,  которую необходима решить. Например, первый кризис математики 
(несоизмеримость отрезков) в Пифагорейской школе. Ведь только настоящие философы 
могут это увидеть, что есть такие отрезки, которые не измеримы относительно друг к другу. 
Благодаря этой задаче математика начала развиваться с  большой скоростью набирая с 
каждым днем все больше и больше оборотов. Также первооткрывателями иррациональных 
чисел были пифагорейцы.  

Итак, на протяжении длительного времени существования философия и математика 
вступали и вступают в сложные взаимоотношения: от полного слияния до их абсолютного 
противопоставления. Разброс во взглядах на соотношение этих двух феноменов связан с 
различными трактовками, как философии, так и математики.  

Философия и математика, участвуют в построении целостной картины 
действительности, соединяясь тем или иным образом в процессе рассуждения. 
Взаимодействия этих двух феноменов способствует расширению границ мировосприятия и 
выработке цельного мировоззрения.  

Можно сказать что, математика, анализирующая онтологически не 
специфицированные системы ввиду отсутствия жесткой привязки к каким-либо 
фиксированным фрагментам действительности, изучающая абстрактные структуры, 
содержит в себе богатейшие познавательные возможности. Для реализации своего 
потенциала математика нуждается в философии. Задача Философии - конкретизировать 
математические символы, наполнить их жизненным содержанием [2].   

Математика - это то, что есть и то, что потенциально возможно. А философия - это ещё 
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и то, что вовсе невозможно. Математика является частью философии. При этом - самой 
лучшей частью. Зачем нам изучать то, что даже потенциально невозможно, если мы не 
изучили то, что возможно. Зачем нам субъективный идеализм? Не философия ли это 
сумасшедших людей? Подобные мысли возникают при поверхностном рассмотрении. Но 
если математика - это лучшая  часть философии, значит, философию действительно стоит 
изучать и ее проблемы не абсурдные и бессмысленные. 

Платон считал математику необходимым введением в философию. Над входом в его 
академию, основанную приблизительно в 385 году до н. э. близ Афин в садах, посвященных 
мифическому герою Академу, было начертано: «Не геометр, да не войдет». Платон полагал, 
что элементами мыслеформ, по образу которых формировалось мироздание, являются 
правильные многоугольники (равносторонний треугольник, квадрат, равносторонний 
пятиугольник). Сами эти элементы бестелесны, т. к. не имеют объема, но, объединяясь в 
правильные многогранники, они формируют корпускулы четырех первостихий. Платон 
полагал, что куб является формой корпускул стихии «Земля»,  тетраэдр – Огня, октаэдр – 
Воздуха, додекаэдр – Воды. Математику Платон допускает ради того, что она, по его 
мнению, изощряет мысль, оттачивает душу и позволяет достичь точности в исследовании 
бытия. Тех, кто не были сведущи в музыке, геометрии и астрономии вообще не принимались 
в платоновскую Академию.  

Философ неоднократно высказывал свое отношение к математике, и всегда она 
оценивалась им высоко: без математических знаний человек с любыми пригодными 
свойствами не станет блаженным. В своем идеальном государстве он предлагает утвердить 
законом и убедить тех, которые намереваются занять в городе высокие должности, чтобы 
они упражнялись в науке счисления [3]. 

Математика – своеобразный способ теоретического описания действительности, 
область знания, имеющая свой особый статус в системе наук. Математика является наукой, 
стоящей как бы отдельно от всех других наук и в этом смысле она похожа с философией. 
Всеобщность этих двух наук, их взаимопроникновение друг в друга и взаимоиспользование 
ведет к развитию общества и все остальных, так называемых специальных наук. Подобно 
тому, как философия развивалась, обретала новые направления и идеи, так и математика 
становилась все более развитой и всеобщей наукой. 

Для убедительности моих тезисов приведу некоторые философские высказывания о 
математике. У Галилея мы находим следующую мысль: «Философия природы написана в 
величайшей книге, которая всегда открыта перед нашими глазами, – я разумею Вселенную, 
но понять её сможет лишь тот, кто сначала выучит язык и постигнет письмена, которыми она 
начертана. А написана эта книга на языке математики, и письмена её – треугольники, 
окружности и другие геометрические фигуры, без коих нельзя понять по-человечески её 
слова: без них – тщетно кружение в тёмном лабиринте»[4]. 

Бертран Рассел полагал, чтобы создать здоровую философию, нужно отречься от 
метафизики, но быть хорошим математиком [5]. 

Невозможно говорить о философии без Платона. Поэтому приведу и его слова. «Разве 
ты не заметил, что способный к математике изощрен во всех науках в природе?  Было бы 
хорошо, если бы эти знания требовало само государство и если бы лиц, занимающих высшие 
государственные должности, приучали заниматься математикой и в нужных случаях к ней 
обращаться»[3].  А Аристотель говорил о том, что начала математики должна исследовать 
первая философия. А ведь она у него божественна. К.Ф.Гаусс  полагал, что математика 
царица наук, но на это претендует и философия. Можно заключить, что и амбиции у этих 
наук них одинаковые. Это всего лишь малая часть высказываний о значимости 
математического дискурса. 

Таким образом, математический дискурс занимает достойное место в пространстве 
философии. Математическое и философское мышление дополняют друг друга, обогащают, 
это два самых достойных рода познания, говоря языком Аристотеля.  
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Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат – міндеттердің ең бастысы 
– өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі 
келешек қоғам қамын ойлау болып табылады. Сол келешек қоғам иелерін жан – жақты 
жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени – ғылыми өрісі озық азамат етіп тәрбиелеу біздің  
қоғам алдындағы борышымыз. Алғыр ойлы – пайымды, білімді, мәдениетті, іскер,  еңбекшіл 
азамат тәрбиелеуді адамзаттың ақыл –ойы мен мәдениетінің дамуындағы бағалы байлықтың 
бәрін игере отырып және оны бүгінгі ұрпақтың санасына асқан шеберлікпен біртіндеп сіңіру 
арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Жастарды  жан-жақты, қабілетті азамат етіп өсіруде 
халықтық салт – дәстүрлердің тәлім – тәрбиелік, білім- танымдық рөлі орасан зор. Жастар 
тәрбиесіндегі ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрлері мен тағылымдарын 
оқып үйреніп, өнеге тұтпай тұрып, жастарды ізгілік пен парасаттылыққа  баулу мүмкін емес. 
Себебі  Л.Н. Толстой айтқандай:  «Өткенді жақсы білмейінше, келешекке сапар шегу айсыз 
қараңғыда сүрлеу соқпақ іздеп адасумен пара - пар» [1].                                                                                                                                                 

Батыс елдерінде ХХ ғасырдың 50-жылдарынан бастап отбасы жүйесінің ықпалы кең 
көлемде қарастырылып, таныла бастады (К. Бернард, Р. Хилл, М. Андолфи, Р. Корралс).  
Отбасы теориясын алғаш ұсынған Людвиг фон Берталанфи (1968): «Отбасы дегеніміз- 
қарапайым мөлшердегі отбасы мүшелері ғана емес, барлығының белгілі өзара қатынастағы 
торабы. Отбасы жағдайын түсіну үшін ондағы мүшелердің әрқайсысын жеке талдауға қоса, 
отбасы жүйесін бүтіндей талдау қажеттігі туындайды» [2]. Отбасы - адамның эмоциялық, 
уайым, көзқарас, қатынасымен байланысты емес, ол феномен. Отбасы феноменінің бір жолы 
– оның құрылымы, тарихи уақыт талабына сай өзгеруі және бір отбасының өмірлік циклінің 
логикалық түсіндірілуі.  

Отбасы тәрбиенің ең тұнып тұрған ортасы, ата өсиеті, шеше өнегесі деген жастар 
өміріне керек, себебі бұл құндылықтар тек отбасында ғана насихатталады. Жастардың 
мәдени бағдары отбасында жүйелі түрде саналы мәнді мағыналы жолдармен берілсе осы 
өнегені бойына жиған жастар қоғамға пайдалы азамат болып қалыптасады. Ал отбасынан 
дұрыс бағдар алмаған адам өмірден өз орнын табуы екіталай?... Осы орайда  Ғарифола  
Есімнің ата-ана тақырыбында жазған еселері еріксіз ойға оралады. Жас отбасы ата- 
анасының қолында тұрып, үлкендердің батасын алып өнегесін үйренсе және өз балаларын 
ата- анасының тәрбиесіне берсе, үш ұрпақтың құндылығы қатар қалыптасады. Отбасында ер 
бала тәрбиесіне әкесі, қыз бала тәрбиесіне шешесі қарағаны жөн. Қазақ даналығында «Әкеге 
қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер» деген мақал бар, мақалдың астары өте теренде. 
Бүгінгі танда бала тәрбиесі де отбасы мәселесі де бәрі қоғамнан алыстатылып барама деген 
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сұрақ туады? Себебі жастардың көпшілігі матириалдық жағдайдың қамымен жүгіріп 
жүргенде, отбасы жағдайы ақсайды осыдан барып бір-бірін түсінбейтін әке мен бала 
қалыптасып жатады. Балаға мың жерден барлық жағдай жасалсада, оған әкелік қамқорлық, 
махаббат бермеген болсаң, ол баладан ертеңгі елдің болашағы шығуына сену қиын. 
Отбасындағы махаббат, жылулық, қамқорлықпен өмірдегі ешбір сәтті салыстыруға 
болмайды. Ғарифолла Есім: «Ата дегенде ел бірлігі сөзі тіліме оралады»,- дейді. Ел бірлігі 
үшін ата мен немере арасындағы сабақтастық жібі үзілмеуі керек. Ата мен немере арасында 
әке бар. Ел бірлігін қамтамасыз ететін үш тұлға: ата, әке, немере. Үш буын, оған сай үш 
құндылықтар жүйесі. Сабақтастық жібі үзілмеуі керек, егер үзіле қалса, оның қай жерден 
үзілгенін тауып жалғау – парасаттылықты қажет етеді. Парасат иесі кім, әрине, ол – ата. 
Атаның көрсеткен сара жолын үзбей жалғау балаға міндет [3]. Келешегіміздің келбетті, 
болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей байланысты. Өйткені олар – 
«ертеңімізді жасайтын бүгініміз». Жастарға деген үлкен сенім мен зор үміттің артылатыны 
бесенеден белгілі. Елдің қуаты мен қозғаушы күші де- осы жастар. Сондықтан да жастардың 
сапалы білім, саналы тәлім-тәрбие алып, саламатты болып өсуі – мемлекеттің басым 
бағыттарының бірі. Ұлт көшбасшысы, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та біздерге, 
жастарға, ерекше сенім арта отырып, жастардың жағдайын жасауға баса назар аударады [4]. 

Жастарға сенім артылып қолдау көрсетіліп жатқан жаһандану заманында, қазақ 
жастарының жат қылықтарын көріп жағамызды ұстап жатырмыз. Жастар арасынан әртүрлі 
мәдениеттерді кездестіріп жүрміз. Жастардың батысқа еліктеп бара жатқандығы да анық 
байқалады. Қазақ даналығында өзіңнен шыққан жау жаман деген мақал бар, - бір отбасының 
екі баласы бірін бірі көре алмайды. Осындай, атап айта берсек,  жастар арасындағы 
мәселелер көп. Осы жағдайлардың бәрінің басында отбасынан алынған құндылықтар 
жатқандығы белгілі. Отбасында жастардың мәдени этикалық бағдары дұрыс қалыптасуы 
керек.  Қазіргі қазақ жастары тіпті өздеріне осы  жарық өмірді сыйлаған ата – аналарын 
қарттар үйіне өткізіп жатыр. Жастардың санасының заман талабына сай боламыз деп 
осыншама уланғандығынан, ата-ананы зат ретінде қарауы ішімізді қан жылатады. «Ата- анаң 
жынды болса, байлап бақ» деген атам қазақ. Дәстүрлі қоғамда ата – анасынан безіну деген 
ұғым мүлдем болмаған.   

Қазіргі қазақ жастарының бойына осындай жат қылықтар қайдан пайда болды деген 
сауал бізді мазалайды. «Қарты бар үйдің берекесі бар» деп қараған халықпыз. Алыс сапарға 
шығар алдында ауылдың қарттарынан бата алған халықпыз, ал қазіргі қазақ жастарында бәрі 
басқаша. Жастар осы өмірге өздерінің қалай келгендігін де ой електеріне салмайтынға 
ұқсайды, дайын тұлға болып қалыптасқан адамдардай сөйлейді. Осындай жат қылықты 
жастар ертең өз ұрпақтарын қалай тәрбиелейді? 

Отбасы деген киелі, өте қасиетті ұғым болып есептелген. Отбасы бірліктің тұнған 
берекелі, мерекелі шынайы сезімге, мөлдір махаббатқа толы ештеңеге айырбастауға 
келмейтін биік мекен болуы керек. Ал бүгінгі жастардың отбасы деген құндылықты түсінуі 
өте үлкен бір проблемаға айналды. Біздің аталарымыз әйел еркектің қабырғасынан жаралған 
деп, отбасын өте бір жүйелі мәдени басқарып отырған. Түйіні тереңдегі шешілуі қиын 
мәселелердің барлығын да ер адамдар өздері шешкен, әйелі тек үй ішіне жылу беріп, 
берекесін келтіріп, шырайын кіргізіп отырған. Бүгінде мәселе мүлдем басқаша бір өзге 
арнаға қарай ауысқандай. Жастар отбасында барынша шынайы өмір сүріңіздер дегім келеді. 
Шындық бар жерде береке де, бірлік те, сезім де, махаббат та барлығы да үйлесіп, өз 
орындарын табады.  

Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің демекші, ата-аналарыңыздың ақылын 
тыңдап, ақ батасын алыңыздар, одан сіздердің жолдарыңыз ашылмаса, ешқашан 
жабылмайды. Себебі жұмақ ананың табанының астында деген, отбасын бірлік пен берекенің 
мекеніне айналдыру әрбір адамның өз қолында.   Ата-анаңды қарттар үйіне өткізіп қойып, 
сенің дұрыс ұйықтап, өмірге риза болып  жүруің мүмкін емес деп ойлаймын. Қазіргі 
жастардың бойынан мейірімділік сезімін кездестіру де қиындап барады, бұл жағдайға 
қоғамды кінәлауға болады ма?... Күйбең тірліктің артында жүріп әділдікке де сенуден 
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қалатын сияқтымыз, қазіргі біздің қоғамды түрлі әділетсіздіктер жаулап барады. Әртүрлі 
әділетсіздіктерді көрген көзі ашық жастарымыздың бойында мейірімділік сезімі қайдан 
болсын.  Біз ертеңгі елдің болашағымыз -сондықтан осындай әділетсіздіктен бойымызды 
аулақ ұстап, өз Отанымыздың мақтаныштарына айналайық!...  

Қазақ халықы еркіндік, бостандықпен қатар әділеттілікті ең жоғарғы құндылық деп 
бағалаған, оған ерекше мән берген. «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» - деп, ұрпағын 
тәрбиелеген, санасына сіңірген. Қара қылды қақ жарған билер мен небір шешен көсемдер, 
алыстан толғап, терең ой айтатын небір дана ғұламалар әділеттілікті ұлттық ментальдық 
болмысының ерекше бір көрінісі ретінде қарастырды. Әділеттілік үшін күресті адамның 
моральдық қасиеті ретінде қарастырды. Соның арқасында болашақ ұрпаққа ұлағатты сөз, 
өнегелі іс қалдырған [5]. 

          Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады. 
Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған – туысқандарына деген сүйіспеншіліктен 
басталады- дейді Отанымыздың тұңғыш призиденті Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев. Жастар 
ертеңгі елдің элитасын дұрыс құруымыз керек, батысқа еліктеп қазақи менталитет, 
мәдениеттен айырылып қалмайық? Онсыз да басқа елдің боданында болып біршама 
құндылықтарымыздан айырылып, қайта қалпына келтіру ауырлыққа соғуда.  
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Халқымыздың тарихи-мәдени мұраларының түрлері сан алуан. Солардың қай-қайсысы 
да адамға, соның игілігіне қызмет етуге бағытталған.Осындай аса құнды мәдени иеліктердің 
бірі –ұлт ойындары.  

Қазақтың ұлттық және спорттық ойындарының да өзіндік тарихы, даму жолдары, 
қалыптасу кезеңдері бар. Қазіргі кейбір тарихи деректерге қарағанда, бізге жеткен ұлт 
ойындарының біразы сонау көне заманнан басталады. Демек, Қазақстан жерінде 
қалыптасқан алғашқы қауымдық құрылыс халқымыздың ұлттық ойындарын да туғызған. 
«Бес тас», «асық», «садақ ату», «қарагие» сияқты ұлт ойындары шамамен алғанда осыдан 
5000 жылдар бұрын ойналғандығы жайында айта келіп, ағылшын ғалымы Э.Маккей «...бұл 
ойындардың барлығы дерлік Азия елдерінде тайпалы одақтардың арасында тарағанға 
ұқсайды», - дейді [1, 41б]. 

Ұлт ойындары қоғамның өзгеруі, әлеуметтік – экономикалық жағдай негізінде 
толығып, тұрмысқа сініп, өзгеріске ұшырап отырған. Мәселен, Қазақстан жеріндегі алғашқы 
қауымдық құрылыста қалыптасқан «аң аулау», «таяқ жүгірту», «садақ ату», «қақпа тас», 
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«қарагие» ойындары келесі дәуірлерде қайталау – толығу процесінде «аң аулау» - «бүркіт 
салу» немесе «құс салу», «садақ ату» - «жаңбы ату», «қақпа тас» - «бес тас», «қарагие» - 
«найза лақтыру» болып аттары өзгеріп, мазмұндары сақталып қалды. Басқасын қойғанда, 
күні бүгінгі бәрімізге әйгілі «ақ сүйек» ойынының бірнеше аттары бар екені анықталды.  

Ұлт ойындарының жалпы қалыптасу кезеңі біздің заманымызға дейінгі II-IX 
ғасырлардағы Қазақстан жеріндегі көшпелі тайпалардың құрылу дәуірі,өйткені ойындардың 
қай-қайсысы болмасын, қай кезенде дамымасын, олар тек өндірістік қарым- қатынастың 
қалыптасуына негізделген. Кезіндегі өндіріс күштерінің құралына пайдалануға икемделген 
тас, ағаш, сүйек, т.б табиғи заттар осы дәуірдегі қалыптасқан ұлт ойындарына да сол өндіріс 
құралдарының материалдары қолданылады.Мәселен, күні  бүгінге дейін мәнін жоймаған 
«асық» ойындарына кез—келген сүйек емес жануарлардың асықтарын икемдеді, «бес тас» 
ойынына кез-келген тастар емес, ұстағанда қолға сиятындай, домалақ тастар, «қарагие» 
ойынына қолға түскен ағаш емес, тек қайың мен ырғайдың бірі, тіпті табылмағанда талды 
пайдаланған. 

Демек, бұл табиғи заттар өндірістік қарым-қатынастың дамуына қандай әсерін тигізсе 
ұлт ойындарының қалыптасуында да сондай маңызы болды. 

Ұлт ойындарының қалыптасуы тек балаларға ғана керектігімен дамып қойған жоқ, 
ересектердің күнделікті тіршіліктегі қозғалысы мен көңіл көтеріп, демалыс уақытын 
өткізудегі қолданылған еңбектің бір түрі ретінде дамыды. Мәселен, әртүрлі қозғалмалы 
ойындар мен асық ойындары тайпалық одақтарда  ересектер арасында дамыды да кейін келе 
жас өспірімдер де қалды. Себебі үлкендерден көргенің бала да , күн ұзақ далада үй 
ауласында ермек етеді; түйе құмалағынан қой бағып, қой құмалағынан қозы бағып, бір 
жерден екінші жерге көшіп-қону мен тағысын тағы сәбилер уақытын өткізеді.  

 Көшпелі қазақ тайпаларының арасында ұлт мәдениетінің бір саласы ретінде 
қалыптасқан ұлт ойындары әлеуметтік-эканомикалық жағдайының өзгеруіне байланысты 
дами берді.  

Алғашқы мемлекеттік бірлестік кезінде дамыған халық ойындары жас өспірімдердің 
бір ортада өмір сүруіне және өз –ара қарым –қатынас жасауға себепкер болғандықтан бұл 
кезеңдегі қалыптасқан ойындардың көпшілігі түнде, ай жарығында далада, ашық алаңдарда 
ойнайтын ойындар қалыптасты.  

Біздерге белгілі малмен жүрген көшпелі руларда киіз үйден басқа жайдын 
болмағандығын тек ашық алаңдарда ойнайтын ойындар дами берді.Ақ сүйек, алтыбақан, 
айгөйлек, арқантартыс, көксиыр, соқыртеке, түйе-түйе, белбеу тастау, қасқұлақ, мұнданақ, 
түйілген шыт, тиын салу, ақ салу, ақбайпақ, ақшамшық, ақсерек-көксерек, бұрыш, көрші, 
шалма, айдап-салу, қарамырза, қарт-құрт, жылмаң, сиқырлы таяқ, т.б. болды.  

Бұл дәуір мадениет пен өнердін қауырт дамыған кезеңі болғандықтан, кейбір рулардың 
отырықшылдық кәсіппен айналысуына душар етті. Кейін келе жоғарыда аталған 
ойындардың кейбіреулері тұрғын үй бөлмелерінде ойналатын болды. 

Алғашқы феодалдық қатынас кезіндегі қалыптасқан ұлт ойындарындағы болған кезеңді 
өзгеріс бірінші рет топқа (командаға) бөлініп ойнайтын ойындар туа бастады. Ондай 
ойындардын алғашқықыларының бірі күні бүгінге дейн сақталған мәнін жоймаған «ақсүйек» 
ойыны [2, 27б]. 

Ұлт ойындарының келесі бір даму кезеңі ХV ғасыр, яғни Қазақсатан жерінде алғашқы 
хандықтардың қалыптасу дәуірі. Бұл қазақ халқының ұлт ойындарының дамуының жаңа бір 
сатысы болды. Бұл кезеңдегі ойындардың көбіне қоғамдық құрылыстын ерекшелігіне қарай 
жеке адамнын ролі арқа болып, таптық элементтер араласты. Айталық ұлттық ойындар 
арқылы үстем тап өз мүддесін, өз идеологиясын өткізгісі келсе, халық, еңбекші тап соған 
қарсы өз дегенін айтуға тырысты. Олардын қоғам құрылысына деген көзқарастарын 
бейнелейтін элементтер әсіресе асық ойындарында көбірек көрсетілген. 

Жалпы қазақ жастары асықты өңдеп, Қазастан территориясының барлық жерінде 
дерлік белгілі бір жүйеге келтірілген түрлері тарады. Ондағы істегендері, асықты тас 
хнасына қайнатып бояп ал хна болмаған жағдайда қарағай қабығына бояп алып отырған. 
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Одан келе сақаның табаның қайрап алшы түсіру үшін қарсыласына білдірмей, алшысын 
тесіп қорғасын құйып, қайтадан үстіне сүйек қағып, қайрап қоятын болды.  

Бұндай асық ойындарының бірі «хан» немесе «хан жақсы ма» деп аталынады.  
Қазақ халқының сонау, көне заманнан бергі негізгі кәсібі мал шаруашылығы 

болғанадықтан, мал өсіру, мал басын көбейтуі өндіріс процесінің негізгі мақсаты , сондықтан 
да, «халықтын бар байлығы малда болды». Қазақ халқының тіршілігінде төрт түлік мал  
шешуші орын алған. Бүкіл өмірі мал өсірумен өткен қазақ халқының этнографиялық даму 
ерекшеліктері, той – думан қуанышы мен ренші де осы малмен байланысты болды [3, 16б].  

Төрт түліктен алынатын өнім қазақ халқының кейсе киімі, жесе тамағы мінсе аяқ артар 
көлігі тіпті өмір сүруге қажетті заттың барлығы сонда болғандықтан және адамзатқа 
көрсететін қызығымен сан қилы қасиеттерін өте жоғары дәріптеген, оны «мал-адамның 
бауыр еті», «мал ашуы-жан ашуы» деген халық мақалдарынан да байқауға болады. Немесе 
есейе келе тек бір жақты ғана болып кетпей, еңбекке араласудың мәнісін көшпелі халық жас 
өспірімдерге былай деп дәрәптеді: «ойын ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой 
жайып, көтеген жеген озар». Ретті жерінде айта кетелік, бұл көне мақалаға қарағанда, қазақ 
халқында асық ойынымен қатар белгілі дәрежеде доп ойындары да болғандығын анғару 
қиын емес. Допты олар көбінесе жазғытұрым түлеген сиыр жүнінен жааған болған. Бұл әдіс 
ауыл арасында бертінге дейн қолданып келді.  

  Көшпендiлер табиғи күш атасы атанған. Малмен жүрген көшпелi халықтың алдымен 
далада, ашық алаңда, түнде ай жарығында сауық құратын ойындары қалыптасты. Жарыста 
адам да, оған қатысқан төрт түлiк түрлерi де сынға түстi. Солардың iшiнде бiзге мәлiмi 
ақсүйек, алтыбақан, айгөлек, арқантартыс, көксиыр, соқыртеке, түйе-түйе, белбеу тастау, 
қасқұлақ, моңданақ, ақбайпақ, түйiлген шыт, тиын салу, ақшамшық, ақсерек-көксерек, 
көршi, шалма, шымбике, инемдi тап, айдапсал, қарамырза, қарт-қарт, жылман т.б., сондай-ақ 
ат жарысы, түйе жарысы кеңiнен таралған. Жарысқа астында көлiгi бар, бiлегiнiң қарымы 
мықты адамдардың бәрi де қатыса алған. Өйткенi көшпендiлердiң кiшiсiнен үлкенiне 
дейiнгiлер әлгi аталған түрлi ойындардың тәсiлдерiн шебер меңгере бiлген. Ойынның түрлерi 
күнделiктi тiршiлiкте, маусымдық жиындарда тартымды орын алды. Ойын адамның жаны 
мен тәнiн сергiттi, өз бетiнше еңбектенуiне баулыды, топ таңдауды үйреттi. 

Демек, қазақ халқының бар мақсаты, мал басын арттыру, жүйрік жорғасы, жүлде алған 
тұлпарын мадақтап қызықтау болатын. Тіпті екі адам кездесіп амандық сұрасудын өзі «мал-
жан, қора – қопсы аман ба?» деп басталатын. Амандасқанның өзінде де жан амандығын 
сұрамай мал-жан амандығын сұрауы, қазақтың малға деген көз қарасынын ерекше бір 
сезіммен  қалыптасуы болды.  

Шаруашылық пен еңбек процесi ойынның түрлерiн көбейттi, ойынға қойылатын 
талапты күшейттi. Ойында қолданатын әдiстерге арнайы жаттығу керек болды. Ойын 
заттары мен бұйымдарына деген ұқыптылық жалғасын тапты. Ойынды өткiзу туралы келiсiм 
жұмыстары жанданды. Ойынды өткiзетiн арнайы кеңiстiк алаңдар таңдалды. Бiртiндеп 
атамекенiне және атажұрт салтына деген құрмет көзқарастар қалыптасты. Әр ойынның 
белбасарлары анықталды, олар көптiң құрмет-сыйына бөлендi. Ойын өнердiң түрiне, топты 
ұйымдастыру тетiгiне айналды. Содан ойын өнерi ұлттық әдеп-ғұрыптың қалыптасуына, 
сақталуына үлкен ұйытқы болды, ықпал еттi. 

Дала ойындары ашық та, икемдi.Талаптарына шартты түрде келiсуге болады. Ойын 
тәртiбiн ойыншылардың өздерi де, көрермен де бағалауға бiрдей мүмкiндiк алды. Ойынға 
төрешiлiк халықтық сипатта жүргiзiлдi. Үлкендер, ел ақсақалдары баталарын берiп, 
ойынның басталуына рұқсат бердi немесе жеңгендерге табыс пен шапағат тiледi. Халықтық 
ойындар бiртiндеп дәстүр мен еңбек мерекесiне айналды, әдет-ғұрып негiзiнде тамыр жайды, 
жасөспiрiмдердiң қозғалмалы ойындары ретiнде өрiс алды. 

Ұлт ойындары сол халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайларына байланысты 
туып, дамығанына қазақ халқының ұлттық ойындарымен таныса отырып көзіміз әбден 
жетеді. Өйткені қазақ халқының ұлттық ойындары өте ертеде туып, оның көші-қоны тұрмыс 
жағдайларына үйлесімді  жасалғандай әсер береді. Олай дейтініміз осы ойындардың 
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көпшілігі сол көшпелі тұрмысқа лайықталып, арнайы материалдық әзірліксіз айнала 
беретіндігі ғана емес сонымен бірге халықтың психологиялық ерекшкліктеріне  де 
байланыстылығында екендігіне көзіміз жетеді. 

Аң аулауда және табиғаттың апатымен күресуде  көп тәжірибе ала бастады. Адамзат 
сол кезде- ақ өз өмірін ойын-сауықпен сауықтырған. Мысалы, «Қараш», «Жамбы ату», 
ойындары, міне, осы ойындар аң аулауға жаттығу түрінде қолданылған. Қазақстан жерінде 
алғашқы қауымдаштық құрылыста дамыған ойындар: «аң аулау- бүркіт салу» «таяқ 
жүгірту», «садақ ату- жамбы ату», «қақпақтас- бестас», «қараш- найза лақтыру» болып, 
мазмұндары сақталып қалды. 

Қазақ халқының тарихи көне жырларының эпостары мен лиро-эпостарының қай-
қайсысын алып қарасақ та, олардың өн бойынан халықтың ұлттық ойындарының, әдет-ғұрып 
салттарының алуан түрлерін кездестіреміз. Ол-ол ма, омсы жырлардың кейіпкерлері- 
болашақ ел қорғаушы батыр, жауынгер, халық қайраткерлері, ойын үстінде көрінеді. Сол 
ойын арқылы шынығып, өзінің бойындағы табиғи дарынын шыңдай түседі. Ойынға халық 
ерекше мән  берген. Сондықтан халық оған тек ойын-сауық, көңіл көтеретін орын деп қана 
қарамаған. Ең бастысы - ол  қорғауға қабілетті болашақ қайраткер, өзінің осы қабілетін 
шаршы топтың алдыңда, баршаға тең (досқа да, дұшпанға да еркін бәсекеде жеңіп алуға тиіс 
болған. Сондай-ақ  талапты жас ойын өнеріне өзінен жасы үлкен, танымал ұстаздан үйреніп, 
жаттығатыны аянбай тер төгетінін байқаймыз. 

Ұлт ойындары осылайша атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып отырған 
және халықтың дәстүрлі шаруашылық, мәдени, өнер тіршілігінің жиынтық бейнесі көрінісі 
де болған. Әрине, ойын өнері ретінде әдебиет пен мәдениеттің сан алуан түрлерімен  
қабысып, астасып келіп, бірін-бірі  толықтырып байыта түседі. 

Өзінің өлең-жырларында халық ойынды тәрбие құралы  деп танып, оның бойындағы 
жастарды ойландырып, толғандыратын қасиеттерін аша түседі. Ойын тек жас адамның дене 
күш- қуатын молайтып, оны шапшаңдыққа, дәлдікке, т.б. ғана тәрбиелеп қоймай, оның ақыл-
ойының толысуына, есейіп өсуіне  де пайдасын тигізеді.  

Абайлап зер салып қарасақ  тілімізде кездесетін  кейбір сөз тіркестері: «домбыра 
ойнау», «қобыз ойнау», «ат құлағында ойнау», «отпен ойнау», «сумен ойнау», «жұмбақ 
ойнау», «жаңылтпаш ойнау», «ойын-күлкі», «ойын баласы», «доп ойнау», «асық ойнау», 
«ақсүйек ойнау», «тоғыз құмалақ ойнау», «дойбы ойнау», «шатыраш ойнау», т.б 
сөзтіркестері халықтың көне мәдениетінің бір куәгері ойын туралы түсініктің туу тарихы 
тым ертеден басталғанынан және ата-бабаларымыздан қолданған ойындар түрінің сан алуан 
болғандығынан хабар береді [4, 19-20 б.б.]. 

 Қазақтың ойын-сауығы достық пен қонақжайлықтың белгiсi және көптiң басын 
бiрiктiрудiң кепiлдiгi, сүйкiмдi әншi мен әңгiмешiлерге мұқтаждықтың айғағы. Ойын-
сауықта жалғыздық сезiм, арам ниет адамды билей алмады, ойыншы үнемi iзденiсте болады. 
Ондағы құдiрет -өнерпаздық, өзара түсiнiстiк және келiсiмге жол табу. Адамзат қашанда 
болмасын осы үш құдiретке тәнтi болған, сол құндылыққа жетудiң мүмкiндiгiн арнайы және 
үнемi iздестiрумен  әуреленген. 

Қазақтың әдет-ғұрып ойындары халықтың бастан кешкен қилы-қилы оқиғаларын 
бейнелеп, баяндап бередi. Оған Наурыз мерекесiндегi ойын-сауық түрлерi дәлел болмақ. 
Наурыз — күн мен түн теңелген, “ұлыстың ұлы күнi”, шығыстағы көптеген көне 
халықтардың дәстүрiнде жаңа жыл күнi. Наурыз - наурыз ойын-сауық, спорт пен өнер 
тоғысқан халықтық мерекенiң думанды салты. Наурыз үлкен мен кiшiнiң, еркек пен әйелдiң, 
ақын мен бишiнiң, ауылдағы мен қаладағылардың спорт пен өнер саласындағы ашық 
жарысы. Жарыста күштiлердiң күштiсi, жүйрiктердiң жүйрiгi “жүгiрiп озады, қуып жетедi”, 
бiлектесiп жеңедi, сол өнерiмен ел құрметiне бөленедi. Наурыз. бұдан әрі Құрбан айт, ораза 
айт, шілдехана, бесік той, сүндет той, қыз ұзату, келін түсіру, баланы атқа мінгізу, өлең той 
боп жалғасып кете береді. Мұндай тойлардың бәрі ойын-сауықпен айшықталады. Кейбір 
мерекелер мен тойлар күн ілгері жарияланғандықтан, оған қатысушылар ойындарға әзірленіп 
келеді. Ойын-сауықтардың өте көп тараған түрлері әдеби-көркемөнерлік түр: ән айту, билеу, 
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айтыс, дастан-қиссалар толғау, күй шерту [4, 33-34б.б.]. 
Қазақтың ұлттық ойындары ақындардың өлеңдерінде, халықтың аңыздары мен 

ертегілерінен де кең орын алған. Мысалы, қазақ халқының қоғамдық өмірі мен мәдениеті, 
тұрмысы Абай шығармашылығында  барлық жағынан қамытылған. Әрі онда спорттың 
халықтық түрлеріне, ойындар мен сауықтарға  үлкен орын берілген. Ол өмір сүрген  дәуірде 
ұлттық ойындар ел өмірінде  ерекшк маңызға ие болды. Қандайда болсын оқиғаларда (той) 
ірі жарыстар өткізіліп, атақты палуандарды, шабандоздар мен мергендерді көргісі келген. 

Тарихының көнелігіне қарамастан ойын үнемі жаңа, ол тот баспайтын, ескірмейтін 
нәрсе. Өйткені, күн сайын дүниеге келіп жататын сәбилердің қиялын қозғап, сезімдерін 
аялайтын, денеге қуат, жанға саулық беріп, рухани азық болатын да – осы ойын.        

Сонымен түйіндеп айтарымыз, қазақтың ұлттық ойындарының басқа халықтардың 
ұлттық ойындарынан айырмашылығы - оның шығу, пайда болу тегінің ерекшелігіне 
байланысты белгілі бір тәрбиелік мақсат бірлігін көздейтінінде. 
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Қазақ әйелі бейнесі өткен замандарда алуан түрлі сипаттарда болды. Әр дәуірде тарихи 

және мәдени дамуына сәйкес оның бейнелеріне мифологиялық, діни, философиялық және 
әдеби түсініктемелер берілді. Соның нәтижесінде әйел бейнесі аңыз, эпос, фольклор, көркем 
әдебиет және өнер туындыларының кеңістіктерінде рәміздік түрде көрініс тапты. 

Қазіргі кезге келетін болсақ, ұлттық мәдениеттердің барлығы жаһандану үдерісі мен 
оның «перзенті» саналатын бұқаралық мәдениеттің ықпалын толыққанды сезінуде. Дәстүрлі 
құндылықтар мен көне дәуірлерден ұрпақтан ұрпаққа мұралық жолмен сабақтасып келе 
жатқан рәміздік бейнелер түбегейлі өзгерістерге ұшырауда, яғни соның ішінде қазіргі 
мәдениеттегі қазақ әйелі бейнесінің өзгеруі де күмәнсіз. Сонымен бірге дәстүрлі санадағы 
ғасырлар бойы қалыптасқан бейнелердің трансформациясымен қатар, қазіргі мәдениеттегі 
қазақ әйелінің орны мен атқарып жатқан әлеуметтік әрекеттері жаңа бейнелердің 
қалыптасуына әкелді. Сондықтан болар соңғы жылдары әлеуметтік-саяси саласының 
мәселесінен әйел жағдайы мен оның бейнелері ғылымда зерттеуді қажет ететін өзекті 
тақырыпқа айналды, әсіресе, әлеуметтанушылардың, философтардың және 
антропологтардың ерекше зерттеу нысаны болып табылады. 

Жалпы қазақ әйелі бейнесінің зерттелу деңгейіне шолу жасасақ, оның аңыз, дін, эпос, 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттегі бейнесі қазақстандық ғылымда толыққанды зерттелген 
деп айтуға болады. Дәстүрлі мәдениетіміздегі әйелдің архетиптік бейнелері өз бастауын 
мифологиядан және діннен алып, қазақ әйелі мен қазақ қызының әр қырлы образдары 
фольклорлық және әдеби мұрамызда дараланған түрде көрініс тапты (Қарашаш, Жібек, Баян, 
Зере, Тоғжан, Ботакөз, Жамал, Ақбілек, Ұлпан, Мәншүк, Әлия және т.б.). Бірақ бұқаралық 
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мәдениет құндылықтардың тасмалдаушысы саналатын жарнамағы қазақ әйелінің бейнесін 
арнайы зерттеуге арналған еңбектер жоқтың қасы.  

Қазіргі таңда жарнама мәдениет феномені ретінде жаһанданған әлемді ырқына көндірді 
десек артық айтпаспыз. Өйткені, бұрынғы тұйықталған, оқшау мәдениеттерде жарнаманың 
технологиясы материалдық даму деңгейіне сай болса, XХ ғасырдың екінші жартысында 
техника және технологияның дамуымен жарнама әлеуметтік санаға ықпал етудің күшті 
құралына айналды. Жарнама дамып, өзгерген сайын оның функциялары да күрделенді және 
көбейді. Біздің заманымыздың жарнамашысы сатыпалушыға тауар туралы мәлімет беріп 
қана қоймай, тұтынушы алдында оның позитивті, оң бейнесін қалыптастыруды мақсат етеді. 
Бұл дегеніміз, біздер нарықтық-капиталистік заманда өмір сүріп жатқанымызбен, адам био-
психо-әлеуметтік жан болып қала беруде. Сол себептен, жарнаманы маркетингтік 
жоспарлауда тауарды өткізу үшін қоғамдағы мақсатты орта аңықталып, соған сәйкес 
адамның биологиялық немесе әлеуметтік ерекшелігіне негізделген жарнамалық бейнеқатар 
құрылады деген сөз. Мысалы, саясат, мәдениет, білім беру саласы, тинейджерлік орта, ер 
мен әйел арасындағы жынысаралық қарым-қатынас, бизнесвумен, үйдегі әйел, жүкті әйел 
және тағы басқа орталарды атап кетуге болады.  

Ұжымдық бейсаналықтың көмегіне сүйеніп, топтық ойлауға әсер ету және 
бақыланбалы іс-әрекеттерді қалыптастыру оңай екені айдан анық. Архетиптік символдарды 
қолдану нәтижесінде иландыру, сендіру әсеріне және жарнамалық мәліметті сынсыз 
қабылдауға әкеледі. Жарнама жасаушылар осы ерекшеліктердің ұтымды жағын ескеретіні 
телеарналардағы жарнамадан байқалады. 

Д.К. Григорьеваның ойынша архетиптердің негізгі сегіз түрі және оларға сәйкес келетін 
қасиеттер мен сипаттар анықталған. Олар: 

1. Билеуші – билік, статус, абырой, бақылау; 
2. Батыр кейіпкер – кәсіпқойлық, жеңіс, іскерлік, ақша; 
3. Данышпан – парасат, қисындық, білім; 
4. Іздеуші – өзін-өзі іздеу, еркіндік, мақсатқа жету, құрпияны ашу; 
5. Сәби – өмірге құштарлық, шаттық, бейқамдық, жаңа мүмкіндіктер; 
6. Көңілдес – тартымдылық, сексуалдылық, құмарту, сезімділік; 
7. Жақсы адам – мейірімділік, сырласу, адалдық, мораль; 
8. Анима мен Анимус – әйелдік және еркектік бастама [1, 20 б.]. 
Адамның дүниетанымының негізі саналатын осы архетиптер психиканың белгілі бір 

мәліметтерді қабылдауын жеңілдетеді. 
Стереотиптермен өзара ұштасқан архетиптік реттілік мәдениет пен қоғам өмірінде 

көрініс табатынын ескерсек, жарнамашылар оны маркетингте қолданатыны сөзсіз. Байқасақ, 
жарнамада жоғарыда айтылған реттілік орын алады, яғни әйелдің бейнесі түрлі 
жарнамаларда ең жиі кездесетін кейіпкер. Тіпті, жануарлар туралы болсын, балаларға немесе 
еркекке арналсын жарнаманың арғы жағында қосымша кейіпкер ретінде бәрібір әйел бейнесі 
қолданылады. Өйткені, архетиптерге негізделген әйелдің бейнелерін жарнамалық образға 
немесе әлеуметтік стереотипке айналдырып, оны өңдеп, ажарландырып және санамызда 
мәпелеп отыру болашақта үлкен қаржылық табыстарға жол ашады. 

Ерлер мен әйелдерге келетін болсақ, олар бір-бірінен бірқатар маңызды сипаттамалары 
бойынша ажыратылады: физиологиялық, психологиялық, әлеуметтік. Жарнама қоғамық 
құбылыс ретінде адамдардың үлкен топтарына әсер ететін болғандықтан, онда гендерді біз 
бірінші кезекте адамның биологиялық емес, әлеуметтік сипаттамасы ретінде қарастырамыз. 
Яғни, жарнамашылар үдерістің экономикалық қана емес, әлеуметтік қырларды естен 
шығармауы тиіс. Өйткені, жарнама қазіргі таңда тек қана экономикалық құбылыс қана 
болып табылмайды, сонымен қатар қоғам мәдениетінің ажырамас бөлшегіне айналып отыр. 
Ол тек қана тауарлар, бұйымдар, қызметтер, нарықтар  және т.б. туралы ақпаратты беріп 
қана қоймайды, сонымен қатар қоғамдағы әлеуметтік, саяси және басқа да қарым-қатынас 
түрлері туралы, соның ішінде әйелдер мен ерлердің өзара қарым-қатынасы туралы ақпаратты 
да береді. Мұндай қарым-қатынастарды И.В.Грошевтің пікірі бойынша, ережеге сай, тек 
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қана стереотиптеліп қойған жоқ, аудио және видео бейімделушілікке ұшыраған, сонымен 
қатар оңайлатылған, «жоралғы идиомалар» деңгейіне дейін жеткізілген. Басқаша айтсақ, 
тауарлар мен қызметтер туралы тікелей ұсыныстар әдетте жарнамада қоғам құрылысы, оның 
мәдени құрылымы және ондағы өзара әрекеттестіктер (ерлер мен әйелдер) туралы мәлімет 
беретін басқа бейнелердің контекстісінде көрінеді [2, 333 б.].  

Дәл осы стереотиптер, соның ішінде гендерліктер де, адам санасына, оның әлем туралы 
түсінігіне әсер етуде айтарлықтай рөл ойнайды, себебі олар индивидтің қоршаған ортаның 
құбылыстарың қабылдауда, оларға баға беруде  және қандай да бір жолмен оларға іс-қимыл 
жасауға белгілі бір түрде ішкі дайындығына әсер етеді. Стереотип – осы құбылыспен өзара 
әрекеттестік болған кезде белгілі бір қысқарту ретінде қолданылатын құбылыстың қандай да 
бір тұрақты бейнесі болып табылады. Стереотиптер негізінен баға берілетін адамдар бір-
бірінен тек қана физикалық сипаттамалары арқылы ажыратылатын болған кезден бастап 
жарамсыздана бастайды (ерлер/әйелдер, спортшылар/спортшы еместер және т.б.). 
Үстемшілік пен бағынушылық өзара қарым-қатынастары физикалық коммуникацияның үш 
деңгейінде көрінеді: әйел мінез-құлқын тәртіпке келтіру, үстемшілік (бағынушылық) 
құрылымдарын заңдастыру мен жоралғыландыру, эмоция көрсетуді басқару мен бақылау. 
Жарнамадағы ерлер бейнесі – бұл ең алдымен меншіктенуші бейнесі. Ерлер әйелдермен 
сөйлескен кезде сексуалды әрекетті меңзейтін жасырын трансактілерді қолданатыны 
анықталды. Көп жағдайда, олар аталмыш «интимді көзқарасты» жиі қолданады (бұл 
жарнамалық роликтерді баяулатып көрсеткен кезде айтарлықтай жақсы көрінеді екен) [3, 59 
б.]. 

Жарнамадағы әйелдердің өзінен жоғары тұрған тұлғаның алдындағы таңданысын 
көрсететін «жақсы көруішілік» стереотиптік көзқарасы бөлегірек: ерлерге тура қараған кезде 
үлкейе төңкерілген ашылған көздер (терілген қастың көмегімен визуалды түрде үлкейту), 
боялған кірпіктер, үлкейтілген және кеңейтілген қарашық және т.с. Осының барлығы дерлік 
назарын аудару үшін, қызығушылық ояту үшін, ерлердің ішкі тілегімен сәйкесетін 
эротикалық саланы жарамсақ алдаумен шектеу және соңында сатып алушылар белсенділігін 
туғызу үшін жасалады.  

Көп жағдайда әйелдер қауымы туралы жарнама ерлердің әйелдер туралы ойлары мен 
қажеттіліктерін бейнелейді. Роликтердің басым көпшілігінде әйелдер туралы патриархалды 
стереотиптер қолданылады. Осындай стереотиптердің үш типін бөліп көрсетуге болады. 

1.Үй шарушылығындағы әйел: «Жұмыста кір жуу туралы ойлап отырмын». 
2. Әйел-мысық: «жұмысқа келіп, барлығын тәнті еттім және әріптестерімнің құрметіне 

бөлендім». 
3. Әйел-жұбай/сүйікті: «Күні бойы өзімнің сүйіктіме қалай жағатынымды ойластырып 

отырмын» [2, 335 б.]. 
Жарнамаға сенсек, онда әйелдердің негізгі міндеттері – бұл тазалау, кір жуу, ас әзірлеу, 

балалар жаялығын ауыстыру, өзін-өзі күту. Бір сөзбен айтқанда, шектелген әйел стериотипі 
жарнамада айтарлықтай жиі қолданылады. 

Осы стереотиптердің барлығы бірнеше үлкен кемшілікке ие. Біріншіден, қазіргі кезде 
әйелдер ерлерге қарағанда әлеуметтік тұрғыда анағұрлым белсенді болып отыр. Басқа сөзбен 
айтқанда, мұндай жарнама расында да шындыққа жанаспайды. Екіншіден, әлем өзгерді. 
Қазіргі таңда әйелдердің көп бөлігі өздерінің сұлулықтарын пайдаланбай-ақ өмірде қандай да 
бір мақсатқа қол жеткізеді. Ескі стереотиптерді қолдану жарнамалық бейнелерді қабылдамау 
мен жақтыртпауды туғыза отырып барлық жағдайда оң әсерін тигізе бермейді. 

Сонымен қатар, әлеуметтік рөлден бөлек жарнама сұлулық стандарттарын ұсынады. 
Диета, фитнес және сұлулық салондары – керемет мүсінге қол жеткізігісі келетін қазіргі 
заманғы әйелдің серіктеріне айналды. Қазіргі заманда әрбір екінші әйел өз мүсініне көңілі 
толмайды. Қыздар өз денелерін сәнді журнал беттеріндегі модельдердің денесімен 
салыстырып, күйзеліске ұшырайды. Егер сіз сәл ғана отыздан асқан болсаңыз, сізге  
косметологтар мен пластикалық оташыларға барып олардан сіздің сұлулығыңызды неғұрлым 
ұзақ уақыт сақтап қалуларын сұрап дүрліктіре беруіңізге болады. Жарнамада, егер бұл 
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әжімге қарсы құрал жарнамасы болмаса, отыз бес жастан асқан әйел бейнесі өте сирек 
қолданылады. 

Мәдениеттанушы И.В. Грошев жарнамада кеңінен таралған әйелдің төмендегідей 
бейнелерін анықтаған: 

а) фотомодель/киножұлдыз; 
б) сексапильді (құштарлық оятатын) әйел; 
в) ақ көніл әйел; 
г) үй шаруасындағы мейірбан ана; 
д) ақылды, кеңесші құрбы; 
е) іскер әйел [2, 334 б.]. 
Қазақстандағы рекламалық бейнелер де архетиптік және стереотиптік ерекшеліктерге 

негізделіп келеді. Ондағы негізінен кездесетін бейнелерге үй шаруасындағы мейірбан ана, 
ақылды, кеңесші құрбы, іскер әйелді жатқызуға болады. Сонымен бірге байқағанымыз, 
соңғы жылдары ұлттымыздың рухани және материалды құндылықтарын қолданып жарнама 
жасау орын алып отыр. Фотомодель/киножұлдыз және сексапильді (құштарлық оятатын) 
әйелдер бейнелері сонғы жылдары ғана кездесе бастады. 

Қазіргі бұқаралық мәдениет маркетизация үстемдік құруда. Жарнаманың 
коммерциялық, әлеуметтік және саяси түрлері негізгі саналса, маркетизация әсіресе 
коммерциялық, яғни табыс көздеген жарнамаға тән. Ондағы құндылықтар өмірлік 
жайлылық, әлеуметтік тұрақтылық және жеке адамның жетістіктеріне негізделген. 
Маркетизация тұтынушылық түсініктерді трансформацияға ұшыратып, оны қоғамның 
қоғамның құндылықтар жүйесіне енгізуге және сәйкестендіруге көмектеседі. Сондықтан 
жарнама кез келген әлеуметтік орта мен ұлттық мәдениетке бейімделуге тырысады.  

М. Вебердің айтуынша, жарнамада қоғамның стратификациялық ерекшеліктері мен 
өмір сүру салты ескеріледі [4, 82 б.].  Жарнама әлеуметтік орта өкілін сол ортаға сай 
қызметті атқаруға және заттарды тұтынуға итермелейді. Қазақстандық жарнамадан, мысал 
ретінде «Sulpak», «Технодом» компаниясы мен «Kaspi» банкінің жарнамаларың айтып кетуге 
болады. Жарнамадағы бейнелер орта таптын өкілдері, негізінен әрқашан отбасылық әлеуетті 
ойлайтын қазақ әйелінің бейнелері кездеседі. 

Жарнама жасаушылар қоғамдағы әйел бейнесінің ерекшеліктерін ескеретіні анық. 
Қазіргі мәдениетіміздегі жарнама кеңістігінде шетелдіқ, әсіресе, ресейлік жарнама үлгілері 
басымдыққа ие. Дегенмен соңғы жылдары, жарнама формасы мен технологиясы шет елдік 
болғанмен, мазмұны жағынан қазақ мәдениетіне және образ жағынан қазақ әйелінің 
бейнелеріне бетбұрыс жасап келе жатқандай. Ол әрине қуантарлық жағдай. Теледидар, 
журнал және сыртқы қалалық жарнамаларға талдау жасағанымызда танымал қазақстандық 
жұлдыздармен қатар дәстүрлі құндылықтарға негізделген бейнелерді кездестіруге болады, 
яғни қазақстандық жарнама жасаушылар өз мәдениетіміздің ерекшеліктерін және бұқаралық 
мәдениеттің талаптарын қатар алып жүргісі келетіндігі байқалады. 

Қазақстандық жарнамаларда негізінен қазақ әйеліне қымбат болып келетін отбасы, бала 
күту, үй шаруасы, өз сұлулығын сақтау сияқты құндылықтармен ұштасатын сюжеттер жиі 
кездеседі. Соның мысалы ретінде Pantene pro-V су сабыны, Garnier шаш бояуы, Domestos, 
Fairy сияқты тұрмыстық тазалаушы заттар және брендтік киімдерді жарнамалаған танымал 
продюссер Баян Есентаева, әншілер Лидо мен Мақпал Исабекова, актрисалар Линда 
Нигматуллина мен Гүлнар Дусматова түскен жарнамаларды атап кетуге болады. Сонымен 
бірге, әсіресе, соңғы жылдары Қазақстан мәдениетіндегі ұлттық құндылықтарға бетбұрыс 
нәтижесінде ұлттық нақыштағы оюлармен көмкерілген киім, зергерлік бұйымдар, 
тұрмыстағы құрал-жабдықтар да көрініс таба бастағанын байқаймыз. Осы арада қазақ 
әйеліне ұлттық нақышты қайтаруға арналған еліміздін дизайнерлерінің енбегін атап кеткен 
жөн.  

Яғни, жарнама маркетингімен айналысатын мамандар қазақ қызының дәстүрлі және 
жаңа қалыптасып келе жатқан бейнелерін сұлулық объектісі ретінде басты құралға 
айналдырып келе жатыр. Бірақ қазақстандық жарнамалардың жыл өткен сайын түрлі 
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қырымен, өз дәрежесінде бой көтеріп келе жатқанымен, мұндай арнадағы жарнамалар әлі де 
тапшы. 
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Вопрос «Запрещено или нет в исламе изображение живых существ?» долгое время 

остается открытым. Многие исследователи и богословы, пытающиеся ответить на данный 
вопрос, расходятся в своих мнениях. Считается, что в ортодоксальном исламе – суннизме, 
действует строгий запрет на изображение живых существ, а в шиизме подобное предписание 
исполняется не так строго. Но в самом суннизме к данной проблеме относятся 
разносторонне.  

В ханафитском мазхабе, в одном из богословско-правовых школ суннизма, запрет на 
изображение живых существ соблюдался не всегда. В средневековье существовали 
мастерские художников-живописцев, которые не только иллюстрировали миниатюры к 
известным научным и художественным произведениям того времени, писали портреты своих 
правителей, но и изображали пророка Мухаммада. Развитию художественного искусства 
мусульман Средней Азии, Индий и Турций, способствовали покровители ханафитского 
мазхаба. Существовали среднеазиатская, османская, индийская школы живописцев, которые 
«свободно» изображали живые существа.  

Проблема изображения живых существ являлась неясной потому, что в самой 
священной книге мусульман – Коране нет прямого запрета на изображения живого. Во 
второй, пятой и седьмой сурах Корана имеются рассказы о наказании идолопоклонников, а 
также запрещается работа художников скульпторов. Однако мусульманские ученые и 
богословы нового времени единодушны в том, что упомянутые места в Коране не имеют в 
виду каких-либо ограничений живописи и скульптуры. К тому же запрет культовой 
живописи и изобразительности в искусстве не одно и то же. 

 Существует убеждение, что наиболее строго изображение живых существ изгонялось в 
первые века ислама. В нескольких источниках сообщается о том, что Мухаммад, вступив в 
Мекку в 630 г., приказал уничтожить всех идолов, стоявших в Ка’бе или около нее, и стереть 
все росписи внутри храма. Тогда же было приказано уничтожить всех идолов в домах 
мекканцев. Однако, по сообщению Аль-Азраки, сам Мухаммад приказал сохранить 
изображение девы Марии с младенцем на одной из колонн Ка’бы. Этот факт доказывает, что 
все подобные действия Мухаммада были направлены против идолов, а не против живописи и 
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скульптуры как таковой [1, с.144]. 
До VIII в. изобразительное искусство пользовалось большей свободой, чем в 

последующие века. Первое упоминание, о неприязненном отношении мусульман к 
изображениям живых существ восходит к третьей четверти VIII в.  

Бог в исламе не может быть изображен. Исследователь Яковлев Г.Е. видит объяснение 
этому в том, что бог в исламе понимается как чистая духовность, очищенная от каких бы то 
ни было земных элементов, не имеющий человеческих, антропоморфных черт [2]. Ислам 
предлагает рационалистический путь достижения бога. Резко противопоставляя небесное и 
земное, ислам метафизически разрывает их единство, гипертрофирует значение небесного. 
Принцип взаимодействия духовного и материального, бога и человека основан на 
взаимосвязи. Очищение духовного призвано оттенять мизерность, ничтожество 
материального. Запрещение изображения бога и идолопоклонства имело следствием 
запрещение изображения человека, ибо человек в исламе не представляет никакой ценности 
вне божественной идеи. Допустить изображение человека означало в исламе идти в какой-то 
мере на компромисс с языческим богопониманием. Идея монотеизма, в конечном счете, 
привела к запрещению изображений всего живого, так как это рассматривалось как 
подражание действиям бога. 

Существенную роль в изъяснении данного вопроса выполняют хадисы. Канонические 
сборники хадисов, появившиеся в IX в., содержат высказывания, запрещающие изображения, 
но многие богословы вплоть до Х в. считали их направленными не против изображений 
вообще, а только против тех, которые предназначены для поклонения. Основной мыслью 
большинства хадисов является то, что делающие изображения (художники) подвергаются 
жестокому наказанию, что их заставят оживить их творения, что «в дом, где есть 
изображения, не входят ангелы». «Несчастье тому, кто будет изображать живое существо! В 
день страшного суда лица, которые художник представил, сойдут с картин и придут к нему с 
требованием дать им душу. Тогда этот человек не способный дать своим созданиям души, 
будет сожжен в вечном пламени», –  это написано в хадисах. 

При определении допустимости тех или иных изображений законоведы исходили, 
прежде всего, из того, в какой степени они опасны как потенциальные объекты поклонения. 
Запретными считались изображения в стенных росписях и всякие скульптурные 
изображения: ковры и такни с изображениями живых существ, повешенные в виде занавеса 
или для украшения стен, объявлялись «харам». Некоторые допущения основывались на 
степени реалистичности изображаемого: изображение живого существа, у которого 
отсутствует какая-нибудь часть тела, не запрещалось; так, изображение птицы с одним 
глазом (т.е. в профиль) допускалась. Так изображались некоторые правители. Следовательно, 
вплоть до XVI-XV вв. некоторые виды изображения живого считались дозволенными в 
глазах основных религиозно-правовых авторитетов.  

Однако мы знаем, что в это время, как и прежде, продолжали существовать 
изображения людей и животных в стенных росписях, книжной миниатюре и на предметах 
прикладного искусства. Дело было не только в обычном отклонении жизненной практики от 
религиозной теории. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что если все 
законоведы, касающиеся изобразительного искусства, непременно пишут о стенных 
росписях, скульптуре и узоре на тканях, то мало кто упоминает о росписи столовой посуды и 
никто не упоминает книжную миниатюру.  

Несмотря на страшные кары, которыми хадисы угрожают художникам, в средние века 
повсюду имелось значительное число художников-мусульман, и они, насколько известно, 
никогда не подвергались религиозным преследованиям. Именно миниатюрная живопись 
расцвела в XII-XIII вв., а в глазах богословов она была допустимой. Исследователь 
сакрального искусства Востока Титус Буркхардт полагает, что нельзя считать сакральным 
все то искусство, которое передает религиозные темы, изображает религиозные предметы, 
черпает сюжеты и образы из религиозной литературы [3, с.43]. Но миниатюра интегрирована 
в исламскую концепцию жизни и мира, она соучаствует в некоторой духовной атмосфере, 
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или как проявление высоких достоинств, или как невольное отражение созерцательного 
видения. Миниатюрная живопись является одним из величайших достижений 
мусульманской культуры. Миниатюра входила в оформление наиболее ценных 
манускриптов, выполняющихся по потребности книголюбов из высших слоев, лучшие же 
художники-миниатюристы концентрировались в придворных книжных мастерских – 
кутубхане.  

Миниатюра несёт в себе ряд условностей. Например, ближние и дальние планы в ней 
одномерны, в ней нет пространственных сокращений. Горизонтальные формы передаются 
наподобие горизонтальных проекций – например, квадратный или круглый бассейн на 
площадке – это квадрат или круг, в то время как европейский мастер изобразил бы в виде 
трапеции или овала. В миниатюре смещены представления о масштабных соотношениях: 
так, всадник у замка красавицы равен по высоте первому этажу этого замка. В миниатюре 
нет светотени, одежда, зелени луга, горных хребтов однотонны и ровны. Они лишены 
пластического выявления форм [4, с.8]. Но не незнание визуальных средств побуждало 
миниатюры игнорировать перспективу, создающую иллюзию трехмерного пространства, или 
не придавать значения светотеневой моделировке человеческого тела.  

Мусульманские художники всегда избегали натурализма. О том, как этого избежать, и 
шли споры среди специалистов по мусульманскому праву, теологии, эстетике и т.д. 
Серьезные разногласия были по поводу тени. Дело в том, что бог создал объемного человека 
и создание скульптуры отбрасывающей тень, а значит и претендующей на обладание душой, 
рассматривалось как прямое подражание акту творения [5]. Двухмерное изображение не 
являлось прямым подражанием и представлялось более дозволительным. Другая часть 
мыслителей считала, что важно не как изображать, а где, ведь поклоняются и двухмерным 
иконам, но никто не станет поклоняться  ручке от курительницы или вышитой подушке, 
иначе говоря, тому, с чем «обращаются пренебражительно». 

В результате, тени так и не «прижились» в мусульманком искусстве, их нет ни в 
живописи, ни в графике, тогда как мелкая скульптура все же существует. Давались 
специальные рекоментаации художникам. Одни советовали сильно стилизировать 
изображения, чтобы люди и животные скорее напоминали цветы и растения, другие 
рекомендовали изображать объект не полностью, например, с одним глазом (как считают 
исследователи – в профиль). Чтобы придать легитимность своим изображениям некоторые 
художники замывали головы всех людей, животных и птиц. Другие «убивали» своих 
персонажей перечеркивая их.  

Позднее многие положения теряют свою актуальность. Мусульмане в трактатах о 
живописи художникам даже прямо рекомендуют «взирать на творение» и даже «снимать 
копию с каждой страницы» [6]. Пересматривались прежние концепции, и вырабатывались 
новые. Например, художник должен был произносить определенные сакральные формулы на 
разных этапах своей работы, подтверждая, что Бог един и нет Ему подобных. Считались, что 
изысканные произведения живописи благотворно влияют на душевное самочувствие 
созерцающих. Таким образом, художники, не претендующие на роль богочеловека и 
зрители, не преклоняющиеся изображениям, могли «жить спокойно». 

У художников существовали свои уставы цеха, которые разъясняли, почему занятие 
живописью является дозволенным. Например, в бухарская школа ремесленных организаций 
живописцев имела свой устав называемый «рисола», где в легендарной форме излагались 
история ремесла и одновременно своеобразный-религиозно-этический кодекс, 
регламентирующий обязанности членов ремесленников цеха живописцев. Устав был 
проанализирован историком-этнографом Э. Дарским [7, с.104-109]. В некоторых отрывках из 
рисолы бухарской школы живописцев говорится: 

«Во имя бога, милостивого и милосердного! 
– Если кто спросит, что должен сказать художник, входя в мастерскую, отвечай, что 

должен три раза прочитать суру «Фатиха» и три раза суру «Ихлас». 
– Если кто спросит, что должен сказать [мастер], садясь за работу, отвечай: «[Он 
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должен] трижды восславить бога и пророка». 
– Если кто спросит, что надо сказать во время растворения красок, отвечай, что надо 

сказать: «Господь мой, открой нам врата милости и благословения!» 
– Если кто спросит [имена] четырех пиров тариката, отвечай, что первым [был] 

праведный хазрат Абу-Бекр, вторым – хазрат Омар, третьим – хазрат Осман, четвертым – 
хазрат Али, да будет с ним милость божья. 

– Если кто спросит [имена] четырех пиров хакиката, отвечай, что первым [был] хазрат 
Джабраил, вторым – хазрат Микаил, третьим – хазрат Исрафил, четвертым – хазрат Азраил. 

– Если кто спросит [имена] четырех пиров мазхаба, отвечай: первым [был] хазрат имам 
А'зам [Абу-Ханифа], вторым – хазрат имам Шафи, третьим – хазрат имам Малик, четвертым 
– хазрат имам Ханбал, с ними милосердии божье! [8]. 

Упоминание имен четырех первых халифов (Абу-Бакра, Омара, Османа и Али) 
указывает на то, что трактат имел распространение в суннитской среде. Основания для более 
точной его локализации дает приведенный в уставе список двенадцати «выдающихся» 
мастеров. Некоторые мастера имеют при своем имени «нисбу», которая указывает на их 
связь со Средней Азией и соседними областями. Это Убайд Бухари, Абди Джалил Ташканди, 
Джалаладдин Андигани, Мухаммад Балхи и Шамсаддин Кашгари. Кажется вполне 
допустимым предложение о том, что создатели устава заимствовали эти имена из местных 
предании [9]. Между тем история и современность подтверждают доминирование 
ханафитской школы права на территории Бухары.  

В Средней Азии время Темуридов было ознаменовано высоким подъемом культуры в 
разных сферах. Но более узко-элитарным выражением всплеска этой культуры служит 
искусство миниатюры. При единстве основных технических приёмов, при общности 
эстетических позиций в этих центрах формируются особые художественные школы, одна из 
которых сложилась на среднеазитской почве. 

Исследователи именуют её среднеазиатской, мавераннахрской, бухарской. Безусловно, 
художники, работавшие в дворцовых кутубхонах, были обязаны прославлять жизнь и деяния 
государей в торжественных сценах церемониальной жизни двора, с маджлисами, беседами с 
мудрецами, победоносных сражениях с врагами. Существовали портреты Тимура, его семьи 
и окружающей знати. 

По мнению Муминова И., настенная живопись времени Тимура и Тимуридов наряду с 
миниатюрой той же поры не уступала по широте охвата жизни миниатюрам известных 
«Больших французских хроник» (XVI в.) [10]. В хрониках тимуридской эпохи упоминаются 
оформленные «картинами» дворцы Тимура в Самарканде, Шахруха в Герате, Абу-Саида в 
Исахане.  

Миниатюристы продолжали работать в Самарканде в правлении выдающегося учёного 
на троне – Улугбека. Во второй половине XV в. главным центром миниатюрной живописи 
становится Герат, где работали Мирек-Наккаш, Кемалладин Бехзад, Касем-Али. В отдельной 
миниатюре «Пикник Улугбека на соколиной охоте» отразилось движение к духовному 
самоутверждению тимуридов, свидетельство его величия и славы.  

Обширный цикл среднеазиатских миниатюр восходит к XVI-XVII векам.  Восхвалению 
очередного правителя, а именно Шейбанидов, была посвящена «Фатхнаме» – «Книга побед» 
малоизвестного поэта Шади. Наиболее поздний портрет Шейбанихана, выполнен в Герате 
великим Бехзадом. Династия кочевых узбеков стремилась продемонстрировать законную 
преемственность от прежних династий, просвещённость своей культурной политики. В этот 
период в самаркандской кутубхане переписывались вновь и иллюстрировались старые 
«Тарихи Табари», «Тарихи Газани», «Зафар-наме» и создавались новые хроники «Шайбани-
наме», «Фатнаме». Среднеазиатские художники иллюстрировали литературные шедевры. 
Так в 1556 году переписан «Шахнаме» Фирдоуси для правителя хорезмского удела Иш-
Мухаммада. Имеется автограф художника Мухаммад Мурада Самарканди. 

Развитие среднеазиатской миниатюры продолжалось и в XVII веке. Миниатюры 
украшают список «Зафарнаме» Шефереддина Али Йезди выполненный в Самарканде в 1628 
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году. Сюжеты разнообразны, преобладают для истории деяния Темура. Но есть и 
изображения пиршеств и даже эротическая сцена. 

К одному из ранних портретов османских правителей относится портрет Мехмеда II, 
написанный под влиянием итальянских художников Меттео де Пасти, Констанца де Ферраре 
и Жен-тили Беллини. Интересно, что портрет был сделан в профиль, так, как разрешено по 
канонам ислама. Школа османских художников родилась лишь после того, как Селим 1 
(1512-1520) привез с собой художников из Дамаска и, в особенности, из Тавриза и Герата 
после 1514 г. В правление османского султана Сулеймана I Великолепного турецкая 
миниатюрная живопись достигла своего зенита. 

В отношении пророка Мухаммада запреты также нарушались. Известны изображения 
пророка, его вознесение (мирадж) в небеса. Существует канон предписывающий изображать 
пророка Мухаммада, а также других почитаемых фигур, с закрытыми лицами. Пустота лиц 
была выражением тех принципов, с которыми мусульмане подходили к проблеме 
онтологической и этической значимости человека, его места и значения в мире форм и 
явлений. Многоликость персонажей в живописи и проблему «пустых лиц» в культуре ислама 
Шукуров Ш. объясняет с семантической точки зрения как «явление сходное и решающее 
одну задачу: осмыслить образ человека в его личном онтологическом измерении» [11]. 

Изображения пророка Мухаммада делались в Османской империи. Известными  
являются 814 иллюстраций турецкой религиозной биографии Мухаммада «Сийер-и Неби».  
Автором «Сийер-и Неби» является некий Мустафа Дарир. Книга написана в 1388 году, 
иллюстрирована во времена правления Мурата III. Но в этих иллюстрациях лицо пророка не 
воспроизводилось, вместо него изображали белое покрывало. Также в музее Топкапы в 
Стамбуле хранится книга «Марадж-наме» с изображениями пророка с открытым лицом. Это 
красивый бородатый мужчина в белом тюрбане, одетый в голубой кафтан. Он сидит на 
плечах архангела Джебраила, который возносит его на небеса. 

При Тимуридах в Герате около 1425 г. для «Сборника летописей» созданы миниатюры 
«Первое откровение Мухаммада», «Путешествие пророка Мухаммада» на них лицо пророка 
открыто. Известны миниатюры с изображением пророка Мухаммада, сделанные в Бухаре в 
1514 на сборник стихотворений «Бустан» («Плодовитый сад») Саади Муслихиддин. Труд 
был посвящен сыну Саада ибн-Зенги – правителю Шираза Абу Бекру абн-Сааду. 

Следует отметить, что большинство изображений живых существ появились в странах, 
находящихся на периферии мусульманской цивилизации, там, где ислам вобрал в себя 
многие местные традиции, не уничтожив их. Мусульманское право в этих районах было 
более гибким и толерантным благодаря учению имама Абу Ханифы. Вопрос об изображении 
живых существ является очень актуальным, и мы часто сталкиваемся с этой проблемой. В 
изображениях пророка Мухаммада все дело в той манере, в которой оно сделано. Если с 
точки зрения верующих и религиозных авторитетов в картинах имело место богохульство, то 
за это художник мог расплатиться жизнью. В новое время мусульмане остаются 
чувствительны к изображениям пророка Мухаммада, особенно сделанным в христианской 
Европе. Реакций мусульман на современные карикатуры на пророка Мухаммада тому 
подтверждение.  
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Исследовательская область философии, занимающаяся анализом педагогической 
деятельности и образования, его цели и идеалы, методологию педагогического знания, 
методы проектирования и создания новых образовательных институций и систем называется 

философией образования. В качестве отдельной дисциплины философия образования 
сформировалась в середине 40-х годов XXвека. Родоначальником философии образования в 
мире считается американский философ и педагог Джон Дьюи. Цель воспитания, по мнению 
философа Дьюи, -  это воспитание личности, умеющей приспосабливаться к различным 
ситуациям в условиях свободного предпринимательства. Философия образования составляла 
немаловажный компонент систем великих философов. Так, проблемы образования 
обсуждались Платоном, Аристотелем, аль-Фараби, Джон Локком, Львом Толстым, Абаем 
Кунанбаевым и другими.  Философия, обращаясь к педагогической теории и практике, к 
проблемам образования, не ограничивалась описанием и рефлексией о сложившейся системе 
образования, ее целях и уровнях, а выдвигала проекты ее преобразования  и построения 
новой системы образования с новыми идеалами и целями. В XXвеке в сфере философии 
образования возникли разные направления, связанные с основными философскими 
течениями.   

В 90-ые годы XX века на постсоветском пространстве начинает свою деятельность 
международная благотворительная организация - Институт «Открытое общество». 
Учредителем организации является американский финансист и филантроп Джордж Сорос, 
который, как социальный мыслитель, солидарный с идеями философа Карла Поппера, ставит 
для себя основополагающей ценностью и центральной идеей становление открытого 
общества в посткоммунистическом мире.   

Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) должен развивать динамичные и 
толерантные общества, правительства которых будут открыты для своих граждан. Основные 
приоритеты ИОО – это укрепление верховенства закона, уважение прав человека, защита 
меньшинств и плюрализма мнений. ИОО выступает за усиление институтов демократии и 
развитие гражданского общества, которому будет подотчетна государственная власть. 

Одним из направлений деятельности Института «Открытое общество» было развитие 
программы «Дебаты» в странах СНГ (в Казахстане функционирует с 1995 года). 

http://drevlit.ru/docs/central_asia/XIV/Ustav_cecha_zivopiscev/text.php
http://www.e-reading.link/chapter.php/45403/105/Tamerlan.html
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Необходимость введения программы «Дебаты» аргументировалось тем, что открытое 
общество, за которое ратовал мыслитель Карл Поппер,  не может существовать без свободы  
слова. А свобода слова должна прививаться с раннего возраста, поэтому Джордж Сорос 
начал продвигать дебаты в средних школах с целью повышения мотивации учащихся быть 
активными гражданами в открытом обществе. 

Планировалось, что «технология дебатов в образовании» привлечет школьников к 
открытому, критическому обмену идеями и даст навыки убеждать других людей при помощи 
весомых аргументов. 

В 1998 году при Институте «Открытое общество» (Фонд Сорос) была создана 
Международная образовательная ассоциация дебатов (International Debate Education 
Association), которая предоставляла молодым людям возможность высказаться и быть 
услышанными, участвуя в национальных и международных чемпионатах по парламентским 
дебатам [1, стр. 14]. 

В своем интервью Евгению Акуличу директор IDEA Мартин Залесски на вопрос: 
«Каковы были цели программы «Дебаты» в СНГ?» дает следующий ответ:  

– Вовлечь молодежь в конструктивный вид деятельности в условиях распада всей 
системы (закрытие дворцов молодежи, распад пионерской организации и т.д.), чтобы она не 
болталась по улицам и не повышала криминогенную обстановку. 
– Дать молодежи навыки критического мышления (т.к. в советском обществе это не только 
не развивалось, но и запрещалось). 

– Научить уважать то, что у другого человека может быть другое, противоположное 
мнение и дать понять, что вместо того, чтобы брать оружие и убивать своего оппонента (как 
это было в некоторых постсоветских странах), можно и нужно все конструктивно обсудить. 
– Дать инструмент для обсуждения тем, которые никогда не обсуждались в советском 
обществе (демократия, права человек и т.п.). 

Дебаты зародились очень давно. Известно, что великий древнегреческий философ 
Сократ пытался спровоцировать спор, чтобы выявить заблуждения граждан Афин. Спор 
естественен для человека: ведь именно в споре, как известно, рождается истина; а из 
столкновений мнений – объективное знание. Дебаты можно увидеть в столкновении идей 
Платона и Аристотеля. Платон записывал свои идеи в форме диалогов. Зарождение античной 
демократии и расцвет античного общества в какой-то степени основывались на том, что в 
этих обществах совещательные органы власти принимали решения, проводя публичные 
диспуты по важным вопросам общественной жизни. Тогда же стало цениться и ораторское 
искусство - имена Цицерона, Демосфена и прочих навсегда вписаны в историю. 

     Очередным этапом в развитии дебатов стало развитие парламентаризма в Западной 
Европе в средние века. Именно тогда общество выработало уникальный механизм 
управления обществом - парламент. По сути, в парламенте происходило обсуждение 
законопроектов. Появились первые спикеры парламентов - люди, в чьи функции входило 
слежение за соблюдением регламента. Появилась еще одна отличительная черта дебатов - 
основной задачей стало убедить парламент проголосовать за или против законопроекта. 
Дебаты неразрывно связаны со свободой слова. В средние века не один спикер и член 
парламента Великобритании был обезглавлен за свои выступления, направленные против 
короля и его политики. 

В США в середине XIX века шли горячие дебаты по поводу отмены рабства. Два 
сенатора - Линкольн и Дуглас, боровшиеся за президентский пост, перенесли дебаты из 
здания Конгресса на страницы газет. Тот алгоритм, который они использовали для своих 
споров, лег позднее в основу формата дебатов Линкольна-Дугласа, который до сих пор очень 
популярен в колледжах и университетах США. 

 Большой вклад в развитие дебатов внес известный философов XX века Карл Поппер, 
который осуждал тоталитарные режимы и был сторонником либеральной демократии. Он 
ввел принцип фальсификации научного знания - любое научное знание должно быть 
фальсифицируемо, т.е. всегда должна существовать возможность его опровержения. Этот же 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fidebate.org%2F&ei=V_cXVbKWAtHtaO-_gaAP&usg=AFQjCNHJLikDjo4qCwcxWXiKxFhSPdc9qw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fidebate.org%2F&ei=V_cXVbKWAtHtaO-_gaAP&usg=AFQjCNHJLikDjo4qCwcxWXiKxFhSPdc9qw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fidebate.org%2F&ei=V_cXVbKWAtHtaO-_gaAP&usg=AFQjCNHJLikDjo4qCwcxWXiKxFhSPdc9qw&cad=rjt
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принцип лежит в основе любых дебатов - тема должна быть дебатируема, т.е. запрещены 
трюистические темы - темы, которые нельзя опровергнуть. Резолюция (тема для дебатов) 
должна быть сбалансирована, т.е. иметь примерно равное количество аргументов «За» и 
«Против».   

В период преподавания в Лондонской школе экономики и политических наук Карл 
Поппер предложил своим студентам обсуждать изучаемые вопросы в форме игры 
«Парламентские дебаты». Там же и был апробирован его формат «парламентских дебатов». 
Впоследствии этот формат дебатов получил широкое распространение среди школьников 
под названием  «Формат Карла Поппера» [2, стр. 4]. 

Впервые игра «Парламентские дебаты» зародилась в элитных университетах 
Великобритании, где студенты, готовясь в будущем выступать в парламентских 
прениях,заранее тренировались на заседаниях студенческих дебатных клубов (Oxford Union, 
Cambridge Union), обсуждая актуальные темы для своей страны и мирового сообщества. 

Парламентские дебаты – это интеллектуальная игра, в процессе ведения дебатов 
участники имитируют парламентские слушания, на которых рассматриваются различные 
вымышленные или реальные законопроекты. В дебатах принимают участие, как правило, две 
команды, которые делятся на позиции «за» (правительство) и «против» (оппозиция). 
Командам предлагается спорная тема (резолюция) и их задачей является, исходя из того, в 
какой позиции они должны дебатировать, найти весомые аргументы в свою пользу и,  
используя эрудицию, ораторское искусство, артистизм, критическое мышление, убедить 
судью в правоте своей позиции. Существуют различные форматы дебатов (Карл Поппер,           
Американский Парламентский формат, Линкольн-Дуглас, Британский Парламентский 
формат и др.) они различаются по регламенту, количеству участников, но суть остается одна 
– опровергнуть аргументы оппонентов и доказать правоту своих мыслей. Команды не знают 
заранее темы для дебатов и позицию, которую они будут отстаивать, обычно это становится 
известно за 15 минут до начала дебатного раунда, что требует от спикеров обладания 
знаниями, навыками и умениями. Если в дебатах хотя бы один спикер команды будет уличен 
судьями в софистических приемах, попытке обмануть судью ложными фактами или 
агрессивным поведением по отношению к оппонентам – команда карается судейской 
бригадой дебатного турнира. Подобные правила носят воспитательный характер. Сегодня 
соблюдаешь правила игры – завтра будешь законопослушным гражданином.  

 «Дебаты» пришли к нам из запада. Можно сказать, что если в Советском союзе 
молодежь играла в «КВН» и «Что? Где? Когда?», то молодежь Западной Европы и США 
играла в «Парламентские дебаты». 

Игра «Парламентские дебаты» сегодня популярна у студенческой аудитории. 
Практически в каждом крупном университете есть свой дебатный клуб. Большим плюсом 
движения «дебаты» является то, что они вызывают у студентов желание к самообразованию. 
В тех странах СНГ, где по итогам образовательных реформ экзамены в школах, колледжах 
университетах сдаются в виде тестов, а время общения преподавателя со студентом на 
практических занятиях сокращены до минимума, это еще и хорошая возможность для 
студентов практиковать устно у трибуны полученные знания на лекции.     

В данной статье мы хотим отметить, что к игре «Парламентские дебаты»  относятся по-
разному. Одни считают, что эта технология - очередная экспансия Запада и его попытки 
навязать свои ценности другим странам. Другие считают, что благодаря программе 
«Дебаты», которое когда то основал Институт «Открытое общество», молодежь СНГ (где 
дебаты еще живы) стала более активной, законопослушной и прогрессивной, чему 
свидетельствует плодотворное участие команд из СНГ на чемпионатах Европы (EUDC) и 
чемпионатах мира (WUDC) по парламентским дебатам. Дебаты – это культура, 
формирующая определенное сообщество людей: игроков, судей, тренеров, зрителей. 

Таким образом, взглянув на игру «Парламентские дебаты» сквозь призму философии 
образования мы отмечаем,  что дебаты развивают критическое мышление,  эрудицию, 
ораторское искусство, аналитические навыки. Функциональная компетентность 
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современного студента характеризуется свободой ориентациии в информационном поле, 
знанием множества точек зрения, умением выбирать и обосновывать свой выбор, искусством 
самостоятельного решения познавательных проблем средствами информации и 
коммуникации. Технология дебатов в образовании готовит молодых людей к ответственному 
принятию решений, вырабатывает самостоятельность и другие навыки, необходимые в 
цивилизованном демократическом обществе. 
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Отбасы - қоғамның маңызды бір бөлшегі. Тәжірибеге қарағанда, тұлғаның 

психологиялық тұрғыдан қалыпты дамуы отбасында дұрыс қарым-қатынастың болуына, 
отбасы мүшелерінің бірін-бірі ұнатуына, құрметтеуіне, отбасында еңбектің дұрыс жолға 
қойылуына байланысты екенін көрсетеді. Мұндай ортада бала көңілді әрі қалыпты өсіп 
дамиды. Кейде толық отбасының өзі баланың дұрыс қалыптасуына негіз бола бермейді. 
Балалар бірдей биологиялық, психологиялық заңдылық бойынша дамиды. Демек, отбасы 
өсіп келе жатқан тұлғаны қалыптастырады немесе бұзады, оның мүшелерінің психикалық 
денсаулығының нығайып немесе нашарлауы отбасы билігінде. Отбасы қауіпсіздік, бақыт, 
өзін қалыптастыруды құрылымдаушы. Идентификацияның шекарасын көрсетіп, тұлғада 
"Мен” бейнесінің пайда болуын қамтамасыз етеді. 

Тұлғаның әлеуметтеніп дамуына  көптеген факторлар әсер етеді. Себебі оның дамуы — 
күрделі процесс. Тұлғаның дамуына табиғи және әлеуметтік орта ықпал жасайды. Некелік-
отбасылық қатынас адамзаттың өзара қарым-қатынасында жетекші маңызға ие.Сондықтан 
жастарды бұл қарым-қатынасқа даярлау әрбір өркениетті қоғам үшін үлкен қызығу 
тудыратыны даусыз. 

Тұлғаның әлеуметтену процесінен өту жолы біраз уақытқа созылады, соның ең күрделі 
кезеңі отбасында өтеді. Отбасы  әлеуметтік тұрғысынан қоғамда бірнеше негізгі функцияны 
атқарады, оның ішінде репродуктивтік (қайта өндіру), экономикалық (өндіру және тұтыну), 
қорғау (қауіпсіздік, денсаулықты сақтау), әлеуметтендіру (балаларды тәрбиелеу, 
аяқтандыру), коммуникативті (отбасындағы қарым-қатынас), т.б. Осындай күрделі міндет 
ата-аналардың иығына түседі. Орыс  педагогы В.А. Сухомлинский айтқандай: «Өз 
балаларыңызды  сүйе отырып, оларды сізді де сүюге үйретіңіз, үйретпесеңіз – қартайған 
шағыңызда көз жасыңызды  төгесіз» [1]. Осыны есте сақтай отырып ұрпақты дұрыс 
тәрбиелеу біздің басты міндетіміз. Баланың әлеуметтенуіне жетекшілік  ету маңызға не 
жалпыға бірдей жағдаяттарға сүйенеді. Бала тәрбиесінде қолданатын бірнеше тәрбие 
стильдері бар: 1. Авторитарлық  2. Демократиялық 3. Бетімен кетушілік 4. Қамқоршылық  5. 
Хаотикалық. Сонымен қатар әр ұлттың халық педагогикасы отбасындағы тәрбиенің негізі 
болып саналды. Бірде ойшыл Конфуцийге «Он ұрпақтан кейінгілердің не көретінін болжай 
аласыз ба?» деген сұраққа ұстаз: Ұрпақтан ұрпаққа, әкеден балаға  не қалып жатқанын дәл 
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білсек, оныншы емес жүзінші ұрпаққа да не қалатынын болжап білу қиын емес» [2], – деп 
жауап берген екен. Осы айтылған ойларды қазіргі отбасына келтірсек, заманға сай, қоғамның 
өзгеруіне байланысты отбасылардың алдында көптеген қиыншылықтар тұр. Ең бастысы, 
әрине, қоғамның нарық экономикасына көшуі. Бұл қоғамдық формация отбасының дамуына, 
ұрпағына лайықты білім және тәрбие  беруіне өз әсерін тигізуде. Тіпті, отбасының негізгі, 
репродуктивті функциясына кедергі жасауда.  

Отбасы құндылығы – біздің мемлекетіміз ұстанып отырған басты саясат. Шаңырақтың 
үйлесімді дамуы мемлекеттің іргетасының берік болуына қызмет етеді. Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың әр жылда халыққа арнайтын Жолдауында да отбасылық 
құндылықтарды сақтау, бала тәрбиесі мәселесін дәріптеу, ата-аналардың балаларын шынайы 
қамқорлыққа алу мәселелері тұрақты сөз болып келеді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында (27-бап) «Неке мен отбасы, ана мен 
әке және бала мемлекеттің қорғауына болады. Балаларына қамқорлық жасау және оларды 
тәрбиелеу – ата-ананың етене құқығы әрі міндеті», - делінген. Бұл жолдар әр баланың білім 
алуына мемлекеттің басты назар аударатынын және ол отбасының парызы екенін айғақтай 
түседі. 

Ата-ана және отбасы мүшелері жас нәресте дүниеге келген күннен бастап, оның 
өміріне қамқорлық жасап, болашағын жоспарлайды және саналы азамат болып өсуі үшін 
қажет жағдай жасайды. Бұған баланың қажеттігін толық қанағаттандыру, оны дене және ой 
еңбегіне үйрету, күн тәртібін дұрыс реттеуге, салауатты өмір сүруге, адал болуға тәрбиелеу, 
жақсылықты үйретуге, жамандықтан жиренуге үйрету, бойында жастайынан мәдени 
құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру жатады. Отбасындағы ата-ана - 
баланың өмірлік ұстазы және тәрбиешісі. Баланың болашағы, білімі, мәдениеті отбасындағы 
ата-ананың сіңірген еңбегіне, тәлім-тәрбиесіне байланысты. 

Қазақстанда соңғы жылдары бала туу үрдісі күрт азайып кеткені бәрімізгебелгілі. Сол 
жылдардың салдарын демографиялық теңсіздіктен әлі күнге дейін көріп келеміз. Онымен 
қатар «әлеуметтік жетімдік» пайда болды, әкелердің бала тәрбиесінен қашқақтағаны, 
феминистік үрдістің жоғарлауы, бүкіл отбасының  тіршілігі әйелдің иығына түсуі. Екінші 
жағдай, бала үшін ата-аналары қай кезде болмасын ең қажетті,  ең маңызды адамдар болып 
қалатыны сөзсіз, алайда, жасыратыны жоқ әке мен ананың тәрбиелік функциясы біркелкі 
емес. Ана әкеге қарағанда балаға уақытын көп бөледі, эмоциялық және психологиялық 
жағынан ықпалы мол. Үшіншіден, отбасылық институт туралы, оның дұрыс жолда дамуын 
зерттеу үшін отбасын тек қана ата-аналар жағынан зерттеу аз, оны бала көзімен де қарастыру 
қажет. Адам баласын тәрбиелеуде бірнеше құндылық параметрлерін анықтауға болады: 
гуманистік маңызы бар; нормативтік маңызы бар; ұлттық дәстүрлі маңызы бар [3].  

Қазіргі педагогикада осы құндылықтар өз көрінісін толығымен алып отыр. Біздің 
қоғамда педагогтар, отбасы, басқа да тәрбиемен айналысатын мекемелерде  тәрбиенің 
гуманистік маңызы бар әрекеттерін және нормативтік құндылықтарды ұстаным етеді. 
Дегенмен, күнделікті тәрбиеде тұлғаның  бастамасын басып отыру, еркін жүру, сөйлеуге 
тыйым салуды жиі кездестіруге болады. Әр бала өзінің отбасындағы қабылданған өмірлік 
құндылықтарды, салт-дәстүрлерді, қарым-қатынастарды бойына сіңіреді. Отбасы ол үшін 
тәрбиелейтінде, қолдайтында, қастерлейтінде ұжым. Бұл жерде ол жаманның не екенін, 
жақсының не екенін тани бастайды. Балада ауытқыған мінез-құлық пайда болудың бірден-
бір себебі кішкентай кезінен бастап әлеуметтену үдерісіне лайықты  жағдай жасалмағанынан 
болуы мүмкін, немесе, әлеуметтену процесінің тоқтап қалуы да себеп болады. 

Баланың асоциалды болмысы әртүрлі жағдайға байланысты. Соның бірден бірі, әрине, 
отбасылық тәрбие. Бұл жерде  баламен ата-аналарының қарым-қатынасында үйлесімділік 
жоқтығы анық көрінеді. Біріншісі, бір жағынан отбасында баланың барлық тілегі 
орындалады, ата-аналары оған аса көңіл бөледі, соныме қатар, баланы түрлі конфликтілік 
жағдайға итермелейді, демек, үйде жақсы бол, ал, сыртта дөрекілік мінезіңді көрсете бер 
дегендей жол көрсетеді. Екіншісі, үнемі жанжал туындайтын отбасының жағдайына 
байланысты, әсіресе, толық емес отбасы немесе бала басқа жерде тәрбиеленіп, үйіне оралса, 
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сол сияқты басқа да жағдайларға байланысты. Осы жерде баланың көңіл-күйіне  қатты әсер 
ететін  толық емес отбасы типіне тоқталсақ. Бұндай отбасының пайда болуының бірнеше 
себебі бар: ажырасу, күйеусіз бала табу, ер азаматтардың ерте дүние салуы.  

Қазақстанда кейінгі жылдары ажырасу саны күрт көбейіп кетті. Ажырасқан уақытта 
бала әдетте шешесімен қалады. Толық емес отбасылардың санын көбейтетін фактор – 
күйеусіз баланы дүниеге келтіру, осындай отбасының саны жылдан жылға өсіп келеді. 
Қалайда болса, балаға әкесінің жоқтығы, шешесінің оның тәрбиесіне көңіл бөлінуіне 
уақытының аздығы, тағы басқа жағдайлар баланың көңіліне кібіртік салып, түрлі жағымсыз 
жағдайларға итермелеуі мүмкін. Үшіншісі, асоциалды қарым-қатынаста отбасы мүшелері 
ішкіш, нашақор, криминалдық психологиясы бар, зорлық-зомбылыққа жақын, балаға 
қатыгездікпен қарайтын болады. Осы аталған тәрбиелік стильдер балаға өмір бойы әсерін 
қалдырады. Бала өз білгенімен жүруге дағдыланады, кей уақытта өзін жаман екендігін, 
ешкім оны жақсы көрмейтініне, керек еместігіне сене бастайды. Баланың психикасы да, 
тәртібі де өзгеріп, ол төбелесуге, агрессияға, қатыгездікке барады. 

XX ғасырдың ортасынан бастап отбасы институты елеулі және қайталанбас 
өзгерістерге ұшырады. Жөғарыда айтылғандай, ғұмырлық некеге тұрақтылықтан бас тарту, 
айырылысу мен некенің бұзылуы, ұрпақты тәрбиелеудегі риясыз қарым-қатынастан бас 
тарту, толық емес отбасы мен өгей ата-аналы отбасы санының артуы, баланы алдырып 
тастау мен некесіз бала туу үдеп бара жатқаны байқалады. Әкенің ықпалы, ананың мейірімі 
жалғызбасты отбасыларында жетіспей, бұл ұрпақ тәрбиесіне кері әсерін тигізетіні анық. 
Ажырасқан отбасы балаларының өзімшіл, қыңыр мінезді болып шығуы жиі кездеседі. 
Статистикаға жүгінсек, қылмыс жасайтындардың көбі – осындай жасөспірімдер. 

Қазіргі кездегі жасөспірімдердің арасындағы қылмыстың көбеюі, жастардың 
нашақорлығы, адамзаттың басынан төніп тұрған әр түрлі дерттің қанат жаюы, бүкіл әлемді 
алаңдатып отыр. Баланың негізгі тәрбиешісі-өзінің туып өскен ортасы, ата-анасы. Баланың 
дұрыс азамат болып өсуі немесе қате жолға түсуі көбінесе үлкендерге байланысты. «Баланы-
жастан…» деген сөздің мазмұны өте терең. Себебі, есейіп кеткен соң баласының теріс 
мінезін, қалыптасқан қате көзқарасын өзгерту өте қиын. Жасөспірімдердің білім алуында, 
тәрбиесінің дұрыс қалыптасуында мектеп пен отбасының тығыз қарым-қатынаста болуы 
қажетті жағдай болып отыр. 

Бүгінгі қоғамның даму жағдайындағы отбасы тәрбиесінің күй-жайы ерекше көңіл 
аударуды қажет етеді. Өйткені, қоғамда орын алып отырған келеңсіз жайттардың барлығы 
дерлік осы отбасы тәрбиесінің олқылықтарымен байланысты болып отыр. 

Отбасы, әлеуметтік институт болғандықтан, сөзсіз қоғамның ықпалында болады. 
Отбасының өзгеруінің заңдылығы жалпы қоғамда болып жатқан өзгерістермен бағыттас. 
Сондықтан қазіргі кездегі отбасының жағдайын түсіну үшін және оның дамуының 
болашағын бағалау үшін соңғы жылдар бойы қоғамдық өмір мен бұқара санасында болған 
түбегейлі өзгерістерді ескеру керек. 

Бүгінгі баланың тәрбиешісі – теледидар, интернет, аула, қоршаған ортасы. Баласының 
қайда, немен айналысып жүргенінен бейхабар ата-аналар да аз емес.  

Бүгінгі отбасы жағдайында бала тәрбиесін ұйымдастыру көптеген ғылым саласынан 
білімді де, қабілетті болуды керек етеді. Ата-аналардың көбі отбасын асырау мен олардың 
қажетін қанағаттандырумен уақыттарын өткізуде. Ал бала тәрбиесі назардан тыс немесе өзге 
адамның қолында болып отыр. Олай дейтін себебім, бүгінгі күні әрбір үйде демесек те, бес 
отбасының бірінде бала күтуші жалданып жұмыс істейді. 

Әл-Фарабидің «Тек бақытты адамдар ғана ізгі істер атқаруға қабілетті болады» деген 
ұлағатты сөзін ескеретін болсақ, отбасында татулық пен береке болған ортадан шыққан 
маман ғана қоғамға пайдалы істермен айналыса алмақ. Бүгінгі таңда М. Әуезовтың «Ел 
болам десең, бесігіңді түзе!» деп айтқанындай әрбір дүниеге келген бала тағдырын 
мемлекеттік деңгейде отбасылық тәрбие жағдайында іске асыруды ойластыра отырып, 
дәстүрлі ұлттық тұрғыдағы отбасылық тәрбие жұмысын жүйелі жүргізу қажеттігі артып 
отыр. 
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Формирование балетного искусства в Казахстане приходится на 30-е годы ХХ в. и 

проходило достаточно быстро. Объяснить это можно, прежде всего, усиленной работой 
советской власти по подготовке национальных кадров в сфере искусства.  

 Музыкальное  и танцевальное наследие казахского народа стало основой 
классического балета. История балета в Казахстане, искусствоведческий его анализ 
представлен, прежде всего, в таких работах, как «Балет в ряду пластических искусств: 
Проблемы синтеза и формы взаимодействия» Портовой В.М., «Мой Балет» Б.Аюханова. 

Истоки классической хореографической культуры в Казахстане связаны с театральным 
искусством, которое началось с созданияв 1934 году казахского музыкально-драматического 
театра. Казахский театр оперы и балета был создан из музыкальной студии, там же была 
организована и балетная группа. В музыкальной студии проходили первые балетные студии 
А.Едизова, Х.Жиенкулова, Ш.Аукенова, В.Кармысова,  М.Ходжибекова, С.Абсалямова, 
У.Мустагалиева, Е.Рамазанов, С.Жанибеков, М.Утегенов, Х.Мусабеков, И.Култаев. Здесь же 
под руководством первого казахского драматурга Ж.Шанина начинается работа над 
постановкой пьесы М.Ауэзова  «Айман-Шолпан» на музыку композитора И.В. Коцыка [1]. 

13 января 1934 года состоялась премьера этого спектакля, в котором в постановке 
балетмейстера Али Ардобуса были показаны танцы «Каражорга» и «Келиншек». В этом же 
месяце творческий коллектив показал музыкальную драму Б.Майлина и И.Коцыка «Шуга». 
После чего  музыкальная студия преобразована в музыкальный театр, и хореографическое 
искусство приобретает самостоятельный статус. 

Отметим, что в «Шуге» первый раз сольно танцевала Шара Жиенкулова, которая, 
вскоре становится ведущей солисткой балетной труппы.   

В первый состав творческого коллектива театра вошли студенты музыкально-
драматического техникума, танцоры из кружка художественной самодеятельности 
Казахского педагогического института. Балетную труппу Казахского музыкально-
драматического театра возглавлял балетмейстер Александр Александров, приехавший из 
Москвы. А.Александров внес огромный вклад в создание хореографического образования: с 
1934 г. он являлся художественным руководителем и преподавателем первой балетной 
школы, в которой первоначально стали обучаться 32 способных к танцам ученика из 
детского дома, затем он возглавил хореографическое  училище. Танцевальными 
фрагментами иллюстрировались отдельные сцены из драматических и оперных спектаклей.  

Большим творческим импульсом и профессиональным ростом молодого казахского 
балета стали два знаковых события: приезд из Ташкента талантливой балерины Екатерины 
Лифановой и начало хореографической деятельности актрисы драматического театра  Шары 
Жиенкуловой. В ее репертуар вошли все сольные танцы в национальных операх. Блестящий 
талант танцовщицы проявился в спектакле музыкального театра «Кыз Жибек». Жиенкулова 
сумела соединить духовную красоту сценических образов с пластичным решением в танце. 
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Качественно новым постановочным решением стало то, что здесь использовались 
танцевальные сцены, которые были тесно связаны с общей тематикой и структурой 
музыкальной пьесы. Поэтому хореографические номера в «Кыз Жибек» стали ярким 
драматургическим приемом, эмоционально и содержательно дополняющими действие. 
Судьба этого спектакля стала счастливой не только для балетного искусства. Сложнейший 
жанр первой одноименной оперы на национальной основе впервые был осуществлен на 
основе именно этого спектакля. А.Александров также поставил танцевальные номера в 
спектаклях «Жалбыр» и «Ер Таргын». В них появляются калмыцкие, персидские танцы и 
новые формы казахских танцев.  Дни Декады литературы и искусства Казахстана в Москве 
1936 года стали настоящим триумфом  казахской культуры, хореографической в том числе. 
Тогда были показаны музыкально-драматические спектакли «Кыз Жибек» и «Жалбыр», в 
структуре которых были двадцать различных танцев. Древние народные танцы  в 
сценической обработке понравились московским зрителям и укрепили позиции молодого 
казахского балета.  

Известный исследователь отечественного балетного искусства Жумасеитова А. относит 
творческую деятельность Шары Жиенкуловой и Сары Кушербаевой к лучшим страницам 
истории хореографической культуры в Казахстане. [2, с.51]. 

Первой по настоящему балетной партией  Шары Жиенкуловой стала партия Мамыр в 
первом казахском национальном балете «Калкаман-Мамыр»  в 1938 году. Многие 
исследователи отмечают многогранный талант Шары Жиенкуловой который проявил себя в 
кинематографе (роль Балым в кинофильме «Амангельды»), в режиссуре (постановка балета 
«Көктем» совместно с Л.А.Жуковым в 1940 г.), в должности художественного руководителя 
( в 1962-1966 гг. возглявляла ансамбль песни и танца в КазССр). 1966-1975 гг. 
Ш.Жиенкулова работала директором Алматинского хореографического училища  и 
воспитала плеяду замечательных балерин: народную артистку КазССР Г.Талпакову; 
заслуженных артисток КазССР К.Карабалинову, Б.Байжуманову и др. Жиенкулова много 
сделал для сохранения музыкально-танцевального фольклора, ездила по республике, 
исследуя быт, традиции разных регионов, в результате которых появились танцы 
«Таттимбет», «Айжан кыз», «Каражорга», «Кырык кыз».  

Легенда отечественного балета Сара Кушербаева - первая ярчайшая казахская 
профессиональная балерина, прима Государственного академического театра оперы и балета 
им. Абая, талантливый педагог. Главным событием, повлиявшим на выбор профессии, стала 
встреча в 1946 году с Александром Селезневым педагогом и артистом балета в Казахском 
Государственном  академическом театре оперы и балета в Алма-Ате, имя которого носит 
теперь хореографическое училище в Алматы. О первых шагах в балете Сара Идрисовна 
вспоминала с особым теплом: «Несмотря на послевоенную нищету, мы жили своей по-
детски радостной жизнью. Дядя Саша учил нас танцам, какие только были возможны. 
Импровизировал, придумывал, мы постоянно были заняты в спектаклях театра: танцевали 
поварят в «Дон Кихоте», детей в «Докторе Айболите», арапчат в «Пиковой даме». Все наши 
нравственно-эстетические идеалы воспитывались балетом, музыкой, театром. Мы любили 
театр. Любовь к оперному и драматическому искусству осталась у меня на всю жизнь. 
Искусство владело нашими душами и умами. Мы жили в нем, воспринимая все остальное 
как второстепенное и неважное» [3]. 

Началом творческой карьеры балерины стал 1958 год. Декада литературы и искусства в 
Москве, на которой были показаны два балета - «Дорогой дружбы» в главной  партии 
Куралай и «Бахчисарайский фонтан» в партии Марии. Для подготовки труппы к декаде был 
приглашен выдающийся хореограф, главный балетмейстер Большого театра СССР Ростислав 
Захаров. После декады балерина активно вводилась в репертуар, представая перед зрителем 
сказочной Авророй в «Спящей красавице», романтичной Жизелью, одухотворенной Одеттой 
в «Лебедином озере», нежной Ширин в «Легенде о любви». Особой творческой удачей стала 
роль девушки-птицы Сюинбике в балете «Шурале» на музыку Яруллина в постановке 
молодого балетмейстера Абирова.  
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Оканчивая учебу в Государственном  Институте  Театрального Искусства в 1962 году, 
сокурсник Сары Кушербаевой  Заурбек Райбаев,  в качестве дипломной работы ставит на 
сцене ГАТОБ им. Абая программу одноактных балетов: «Шопениана», «Франческа да 
Римини» П.И. Чайковского и «Болеро»  Мориса Равеля. К этому времени Сара Кушербаева 
была уже сформировавшейся балериной и роли в балетах «Шопениана» и «Франческа да 
Римини» стали вершиной ее творчества и образцом для подражания последующего 
поколения казахстанских балерин и хореографов постановщиков. В репертуаре С. 
Кушербаевой было  около трех десятков заглавных партий: «Акканат» Г. Жубановой, первый 
уйгурский балет «Чин-Томур» К. Кужамьярова, трогательная в своей любви и верности Баян 
в балете «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» на музыку  Е.Г.Брусиловского, поставленном Д.Т. 
Абировым.  

Воспитанницы Сары Кушербаевой являлись ведущими балеринами  и педагогами –
репетиторами  в труппах отечественных театров и многих стран мира. Среди них: народная 
артистка России Наталья Чеховская (балет «Москва»), Алла Бураканова (Польша), Сауле 
Ашимова (Хорватия), заслуженные деятели РК Алма Аскарбекова, Сауле Рахмедова, Асель 
Мусинова (ГАТОБ им. Абая, ведущие балерины Найля Кребаева (ГАТОБ им. Абая), 
Айгерим Джумагулова, Анель Абдуллина (НТОБ им. К. Байсеитовой), народная артистка 
России, прима-балерина, педагог-репетитор Большого театра России Надежда Грачева [4, 
с.31]. 

Выдающийся вклад в хореографическую культуру Казахстана внес Булат Аюханов. В 
1964 году он проводит «Вечер классического балета», составленный из 18 концертных 
миниатюр. Для Кушербаевой был поставлен номер «Смерть Кармен» на Рондо-каприччиозо 
Сен-Санса.  

После блестящей сольной карьеры в 1967 году Булат Аюханов основал первый в 
истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль 
хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», став его бессменным 
руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером. В 1975 году коллектив был 
переименован в «Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан». В 
1998 году коллектив Булата Аюханова получил звание «Академический», а в 2003 году 
труппа Б.Аюханова стала «Государственным Академическим театром танца Республики 
Казахстан».  

Б.Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в 
становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива 
солистов балета. В нем нет традиционного для трупп кордебалета, практически каждый 
артист имеет собственный репертуар, что позволяет Булату Аюханову расширять жанровые 
возможности искусства балета. Булат Аюханов учился и дружил в Ленинграде с 
выдающимся танцором Рудольфом Нуреевым, с которым находился на курсах 
усовершенствования в 1955-19577 гг.. Австралийский  автор Юри Рюнтю Мэтью издает 
книгу «Великие немые», где наряду с такими  деятели искусства как  Галина Уланова, 
Махмуд Эсамбаев, Майя Плесецкая названо и имя Булата Аюханова.  В 1988 году вышла 
книга Б. Аюханова «Мой балет» [5], в которой отражена история создания ансамбля, этапы 
его развития, творческий поиск его создателя, хореографические откровенности в свете 
современного балета. 

  В настоящее время все искусства переживают сильные изменения, и особое развитие 
получает современный балет. В нем появляются новые, порой неожиданные элементы танца 
и происходят глубокие изменения облика танцоров. Современный балет зачастую 
отказывается от пачек и пуантов. Многие танцоры начинают выходить на сцену босиком. 
Современные балет –  это не столько сольные партии, сколько парные выступления. 
Несколько видоизмененные классические элементы, удачно сочетаясь с привнесенными 
движениями, составляют танец. Новые балетные позиции, свобода выражения чувств и идей,  
уход от консервативности – главные определяющие черты современного балета.  

Отметим, что в Казахстане таким видом балетного искусства активно занимаются 
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сестры Гульмира и Гульнара Габбасовы. Сестры Габбасовы воспитанницы Б.Аюханова, 
также они руководители танцтеатра «Gabbasov Sister Company» в Алматы. Они работают в 
жанре танцтеатра, где используется и хореография, и драма, и тексты, и вокал. В каждой 
авторской работе они  ищут  новые формы, новый «хореографический язык». Поэтому в 
спектаклях проглядывает «физический театр», техника  контемпорери, техника модерн. Что 
касается импровизации, то у них есть спектакли, которые имеют поставленные и 
закрепленные движения, хореографические комбинации. Но есть и такие постановки, в 
которых проработана структура и порядок хореографических или текстовых сцен, а сами 
движения  импровизируются в зависимости от состояния танцора-актера  на данный момент. 

 Деятельность выдающихся мастеров балетного искусства заложила основы высоких 
традиций хореографической культуры в Казахстане и стала частью современного 
художественного процесса. 

Сегодня балетное искусство в Казахстане успешно развивается при поддержке 
государства, поскольку культурная политика нацелена на духовное развитие человека, на 
будущее страны. Примером служит создание в 2013 году Государственного театра оперы и 
балета «Астана Опера». Сегодня на сцене театра ставятся не только шедевры балетной 
классики, но и современные постановки известных мастеров мирового театрального 
искусства. 
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Қазақстанды  «Отаным» деп таныған әр азаматтың осыған өз әлінше үлес қосуы, 
патриоттық тәрбиенің, ұлттық сана-сезіммен құндылық бағдарды, арман-тілекті 
қалыптастырудағы ерекше проблемалармен сабақтас болып отыр.  

Елбасы қол қойған «2008-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 
азаматтарын отансүйгіштікке тәрбиелеудің Мемлекеттік бағдарламасы» дер кезінде дүниеге 
келіп отырғанын айта кету керек. Бағдарламаның бірқатар кемшіліктері байқалып 
тұрғанымен, ол қамтып отырған мәселелер ауқымы отансүйгіштік тәрбие бағытындағы 
атқарылуы тиіс үлкен жұмыстарға қоғамды тұтастай жұмылдыра алады деп сенеміз. 
Айқындап береді.  

Қазақстан Республикасының президентi - Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтiң 
Қазақстан халқына – Қазақстан-2050ж стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
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бағыты  жолдауы әлемнiң ең дамыған 30 елінің қатарына алға басу жолындағы Қазақстанның 
қалыптасуының негiзгi кезеңдерi таңбалаған бiрегей құжаты болып табылады. Ең маңызды 
жеті мақсаттардың арасында,  қазақстандықтар үшiн барлық аталған «стратегияны» және 
патриоттық тәрбиенi күшейтудiң мiндетiн шешу керек. Және де президент Н.Назарбаев бұл 
бөлiмді ерекше атайды: «Жаңа қазақстандық патриотизм – бiздің қоғамымыздың көп ұлттық 
және көп конфессиялық қоғам жетiстiктiң негiзi [1]. Өзінің жолдауында патриотизмнің және 
патриоттық тәрбиенің маңызды рөлін 2050 жылға дейін қазақстандық қоғамның дамуын атап 
көрсетті. Сол сияқты барлық қазақстандықтардың қызмет табысының негізгі іргетасы 
таңбаланған. Одан да басқа тараудың атауында біздің қоғамымыздың басты өзгешеліктері - 
оның көп ұлттылығы және көп конфессионалдығы болып табылады. Патриотизм нелiктен 
жаңаша аталған? Оның ескі атаудан өзгешелігі неде?  Жолдаудың жетінші тарауында ерекше 
ашылады. «Жаңа қазақстандық патриотизмге өзiмізді және бiздiң балаларымызды 
тәрбиелеуіміз керек. Бұл оның барлық жетістігі және ел намысы үшін мақтанышы. Кез-
келген педагогикалық анықтамада отан сүйгiштiктiң дәстүрлi формуласын кездестiруге 
болады. Сондықтан жолдауда бұдан әрi «бүгiн, қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, 
мұндай мағынада ендi жеткiзілетінін тура көрсетедi. Бiз бұл сұраққа прагматикалық 
тұрғыдан қарауымыз керек. Әдетте патриотизм, яғни отанын сүйгіш адамның туған жерге 
және өскен ортаға деген сүйіспеншілдігімен түсiндіріледi. «Стратегияда» сезiм ғана емес 
және де нақты әрекеттер көрсетіледi: «Бiздiң балаларымыз бен немерелер де өзге елге 
қарағанда өз отанында өмiр сүру анағұрлым артық екенін түсінуі керек». Сонымен қатар, 
патриоттық сезiммен түсiнсе, онда олардың махаббаты анағұрлым кең көлемде, яғни: «Бiздiң 
еліміздегі әрбір азамат өз жерінде қожайындық сезiмiн сезіне алуымыз керек»,- деп жолдауда 
атап көрсеткен. Патриоттық тәрбие, яғни кең жоспарлы түрде қаралады. Бұл туған жерге 
деген махаббаттың тәрбиесi, оның қоршаған табиғатқа қамқорлық махаббатының 
қалыптастыруы үшiн жасалған шарттары. Қазақстандық патриотизмнің жаңаша аспектiлер 
қатарының негiзiне қосылады. Бiрiншiден, патриотизм азаматтық тәрбиемен бірігіп, яғни 
адамдардың белсендiлік қасиетін болжап және оның жауапкершiлiгiн өз мойнына алу. 
Екіншіден, жаңа патриоттық тәрбие мен саяси тәрбиенің тығыз байланысы, жастар мен 
халықтың белсенді қатысуының саяси үдерісі: "2050жылы бізге саяси жүйені қалыптастыру, 
Қазақстанның әрбір азаматы бүгінгі күні мен келешегіне нақ сенімділікпен болу керек". 
Үшіншіден, патриоттық тәрбиенің жаңаша түсінігі мемлекет тарапынан әрекеті және 
кепілдемелерді болжайды. Құжатта тәрбиенің мынадай шарттары табысты болуы 
көрсетілген. «Біз елді сүйеміз, біз онымен мақтанамыз, мемлекет әр азаматтың өмір сапасын, 
қауіпсіздікті, тең мүмкіндіктерді және болашақтарына кепілдік береді» [1]. 

Патриотизм ұғымы Қазақ совет энциклопедиясының тоғызыншы томында: 
«Патриотизм (грек сөзі Patriotes-отандас, Patris-отан, туған жер) - Отанға деген сүйіспешілік, 
бойындағы күш қуаты мен білімін Отан игілігі мен мүддесіне жұмсау. Туған жер, ана тілін, 
елдің әдет - ғұрпы мен салт-дәстүрін құрмет тұту сияқты патриотизм элементтері ерте 
заманнан бастап-ақ қалыптаса бастайды» [2, 247] - деп көрсетілген өзінің ізгілікті мәнін 
сақтайды. 

Патриоттық сезімнің объектісі мен қайнар көзі - Отан десек, оның мазмұны: туған жер, 
табиғат, оның байлықтары, тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі тамаша киелі 
орындар. Олардың адам көкірегіне жылылық, жақындық, туысқандық сезімдерді ұялатып, 
ізгі де ерлік істердің қайнар көзіне айналуы патриотизмге тәрбиелеудің арқауы. 

Елжандылық идея-отаншылдық сезім-адамда жүре пайда болатын, жеке тұлғаның 
саналы өмірімен қабаттас қалыптасатын психологиялық, әлеуметтік құбылыс. 

Отаншылдық сезім жалпы адам баласына тән адами түйсік қасиет, оның еліне, туған 
жеріне, өз тілі мен мәдениетіне, ұлттық құндылықтарына жеке қатынасын, өзіндік бағасын, 
түйсінуін, қуаттып қолдауын пайымдайтын сезім көрсеткіші.  

«Қазақстандық патриотизм»-ұғымы осы түсінікті байыта түседі. Ол көздің 
қарашығындай сақтап келген туған жерін қорғау, елінің сат-дәстүрі мен әдет-ғұрпын сыйлай, 
ана тіліне деген сый-құрмет, елі мен жерінің өркендеіне үлес қосу, Қазақстанда мекендейтін 
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өзге ұлт өкілдерінің мүддесімен санасу сияқты құндылықтардан тұрады.  
Патриотизмді адамгершілік қағидаларынан бөліп қарауға болмайды. Өйткені, Отан 

абстрактылы ұғым емес. «Отан-тірісі бар, өлісі бар, тіпті тумағандары бар-бүкіл рулар мен 
ұрпақтардың рухани байланысы»,- дейді Д.Меренковский [2, 25]. 

Осы айтылғандардың барлығы патриотзм қоғамдық сананың бір формасы, тарихи және 
классикалық категория екенін, яғни ол да қоғам дамымен бірге дамып, жаңа мазмұнмен 
толыға түсетінін білдіреді. 

Көп ұлтты Қазақстан үшін отансүйгіштік сезімінің рухани саладағы тату-тәтті тірлік, 
азаматтық келісімге ғана емес, мемлекеттің материалдық негізін нығайтуға да тікелей 
ықпалы бар. 

Отансүйгіштік рух-қазақ елінің әлемдік өркениетті елдер көшіне қосылып, 
дүниежүзілік қауымдастықтан лайықты орын алуына мүмкіндік беретін бірден-бір күш [3, 2-
4]. 

Патриотизм туралы идеяларды кезінде өздерінің шығармаларында қазақ даласының 
ойшылдары да, атап айтсақ, Әл-Фараби, Ж. Баласағұн, М.Қашқари; жыршы-жыраулары да: 
Асан Қайғы, Доспамбет Шалкиіз, Бұқар жырау, Махамбет, т.б. айтқан болатын. 

Зерттеуші ғалым Ғ.Меңлібаев: «Адам бойында сіңген әлеуметтік және рухани 
құндылықтар рухани табандылықтың, ерлік пен батырлықтың, ізгіліктің бастауы бола 
отырып, Отан алдындағы борыш пен міндетті орындауда кездескен қиындықтары батыл 
жеңуге құлшындырады. Ол үшн қоғам мүддесі, ұлттық мүдделер әркімнің жеке басының 
мүддесі дәрежесінде қабылдануы керек» [2,81], - деген болатын. Автор бұл жерде 
патриотизм мен ұлтаралық қатынас мәдениетін саралап келіп, әрбір жеке адамның қоғамдық 
мүдде мен жеке мүдде арасалмағына өзінің пікірін білдірген. 

Патриоттық сезімнің қайнар көзі-Отан, оның мазмұны-туған жер, табиғат, оның 
байлықтары, тілі, тарихы, дәстүрі, туған өлкеміздің киелі орындары мен тарихы, 
ескерткіштері, мәдени мұралары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
нышандарын саяси және рухани жағынан пайымдаудан басталды. Бұл-ұлт нышандары ар-
намысын, борыш-парызын құрметтеуге үйретеді. Мемлекеттік нышандардың көмегімен 
азаматтардың еліне деген мақтаныш пен патриоттық сезімі табандылықпен тәрбиелене 
түседі. Балаларға мемлекеттік белгілердің аса маңызды екенін, оны ерекше құрметпен 
мақтан тұту керектігін түсіндіре отырып, ой-өрісін кеңейту және сана-сезімдерін, Отанды 
сүю, халқымыздың игі дәстүрлерін құрметтеу рухында тәрбиелеуіміз керек. 

Отансүйгіштік сезімі сырттай қарағанда қолмен ұстап көре алмайтын, эфемерлі, 
субъективті, нақты қажеттігі шамалы тәрізді сезім болып көрінгенімен, іс жүзінде елдің 
қауіпсіздігі, дамуы мен келешегі үшін өте маңызды мәселе болып табылады. Өйткені жеке 
адамның дүниетанымынан бастап, жалпы қоғамдық санаға дейінгі деңгейде бұл сезім 
жеткілікті дамымаған болса-ондай қоғамның, мемлекеттің болашағы бұлыңғыр болмақ. 
Мәселен, қандай да болмасын Армияны ғылым мен техниканың ең соңғы жаңалықтарына 
сүйенген ең жаңа қару-жарақпен қаруландырғанымен, армияның ең басты бөлшегі-жеке 
жауынгердің бойында осы отансүйгіштік сезімі, рух, өр мінез, Отан алдындағы борыш, 
әскери қабілеті жеткіліксіз болар еді. Мұндай армия ең алдымен өз басының қамын, 
қалтасының қалыңдығын ойлайтын қоғам өз мүшелерінің бойында алдымен Отанға деген 
сүйіспеншілік, қоғам алдындағы жауапкершілік, ұлттық идея сияқты биік сезімдерді 
қалыптастыруға тырысады [4, 160]. 

Жаһандану бұл тек технологиялар мен ғылыми техникалық жетістіктер емес, ол 
отаншылдық сезімі жоғары тұлғалардың арасындағы елдің қадір- қасиетіне жету, халықтың 
ойындағысын тап басып біліп, орындап отыру барысындағы бәсекелестігі десек те 
болғандай. 

Патриот - ол Қазақстанды шын сүйетін, ұлттық құндылықтарды қастерлейтін, бойында 
адалдық, ар-намыс, ізгілік қасиеттері бар, халқының дәстүрі мен Отанына деген 
сүйіспеншілігі мол адам деген болатын. Сондықтан  қай елде патриоттық тәрбие жоғары 
болса, сол елде саяси тұрақтылық пен экономикалық даму өрістейтіні белгілі. Жалпы, 
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патриотизмді қалыптастыру-бұл мемлекеттік міндет, қоғамның әлеуметтік тапсырысы. 
Патриотизм міндетті түрде тұлғаның жоғары  әлеуметтік белсенділігін көздейді. Өйткені, 
оның өзі еңбекте табыстарға жету үшін, қоғам өркендеп, талап күшейіп, талғам артып 
халыққа қызмет етуде үлкен бір серпіліс болуы қажет. 

Ғылыми зерттеулерде отансүйгіштіктің қалыптасуына, бағытына байланысты 
мемлекетттік, этностық және туған жерге деген патриотизм деп жіктеп жүр. Басқа түрлері 
туралы да пікірлер жетерлік. Бұл патриотизмнің әлеуметтік- мәдени құбылыс екендігін 
көрсетеді. Себебі, ол идея, сезім және іс-әрекет үлгісі ретінде байқалады. Сондықтан 
патриотизм идея ретінде қоғамдық санада, үлгі ретінде мәдениетте және белсенді іс-әрекет 
ретінде саясат пен экономикада көрініс табады. 

Қазақстандық патриотизм-мемлекеттік патриотизм идеясы. Қазақстанда мемлекет 
құрушы ұлт ретінде қазақ халқы этностық патриотизм сатысынан өтті. Патриотизмді 
дамытудың басты шарты-Қазақстан халқының бір жұдырық болып жұмылып, бірлік пен 
татулықты сақтауы. Құм, кесек, су, топырақты кез келген бала қалаған формасына келтіре 
алады. Егер де осыларды цементпен араластырсаңыз бетонға айналады. Енді оны бала түгіл 
ересектердің өзі қолымен бұзып, үгіте алмайды. Олардың бөлшектенуіне ерік бермей тұрған-
цемент. Осы тектес миллиондаған отандастарымызды бір-біріне  байлап тұрған-Отанға деген 
сүйіспеншілік. Оны қалыптастыратын-патриотизм. Бірақ патриотизм жасанды болмаған 
жағдайда ғана өз береді. Патриотизмнің объектісі, қайнар көзі-Отан. Ал оның мазмұны-
табиғаты, оның байлықтары-жері, тарихы, тілі, т.б. Сондықтан біздегі патриотизмде ұлттық 
мазмұн болуы шарт. Мысалға, елімізде  өмір сүріп жатқан өзге диаспоралар Абылайхан, 
Бөгенбай, Қабанбайды, Ахмет, Әлихан, Мұстафаны отанын қорғаған батырлар ретінде тануы 
және өз қаһармандары ретінде қабылдаулары керек. Себебі Отан үшін құрбан болғандар, 
олардың да батырлар болып қабылдануы қалыпты жағдай. Өйткені оларға Отан болған жар 
үшін, өмір сүрулеріне жасалған жағдай үшін құрбан болғандарға құрмет көрсету азаматтық 
парызы.  

Патриотизмді халықтың табиғатына жақын, өмір сүру салтымен ұштастырғанда ғана 
сіңімді әрі әсері мол болады. Халқымыздың бағзыдан келе жатқан тарихы, қалыптасқан салт 
санасы бар. Патриотизм сонымен үйлескенде ғана нәтиже береді. Елбасымыздың болашақты 
болжай алатын көрген саясаткер екендігін Қазақстан Республикасының  мемлекеттік 
әнұранына «Намысын бермеген қазағым мықты ғой» деп өзгеріс еңгізгенін байқауға болады. 
Егер назар салсақ мемлекеттік Әнұранда тек қазақ ұлты туралы айтылып тұр. Себебі 
еліміздің кез-келген азаматын шет мемлекеттер қазақ деп таниды. Қазақ емес талай 
отандастарымыз шет елге барып, өздерінің қазақ азаматы екендігіне көздерін жеткізіп 
қайтып жатыр. Енді бұл процесті жеделдетудің төте жолы ұлттық патриотизмді дамыту. Егер 
ұлттық патриотизмді дамытатын болсақ, еліміздегі өзге этникалық топтарды отаншылдық 
рухта тәрбиелеуді жеделдетер едік. Сондықтан ендігі маңызды мәселе патриотизмді ұлттық 
сипатта жүргізілуінде жатыр. Әлемдегі барша мемлекет ұлттық сипаттағы патриотизмді 
насихаттауда. Мұның себебін, жоғарыда айтқанымыздай, мемлекеттегі титулды ұлттың 
табиғатына, мәдениетіне, болмысына жақын табиғи патриотизм ғана өміршең болмақ. 
Себебі, бұл тәсіл халықтың жүрегіне жақын, ақылға қонымды болып келеді. Оған мысал, қай 
елге барсаңы да шаңырақтың иесі қай ұлт екені көрініп, сезіліп тұрады. Мемлекеттік  
саясаттары  сол ұлттың өкілі екенін мақтап тұтатындай сезім қалыптастыра жүргізіледі [5, 
24]. 
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Кемел келешегіміз саналатын ұрпақтың өсіп-өркендеуі – қоғам үшін маңызы зор 

құндылықтың бірі. Жастар - бұл мемлекеттің негізгі тірегі бола отырып, болашақта ел 
басқаратын ұрпақ өкілдері. Елбасымыз «Жастар – үкілі үміт, асқақ армандарымыздың 
жарқын көрінісі» деп, сенім артқан болатын. 

 Қазір бар күшті жастардың қазақша сөйлеуіне салу керек. Мемлекеттік тілді білмейтін 
студентті Президенттің Тіл туралы заңдарын орындамаған азамат ретінде танып, Қазақстан 
атынан шетелге жіберуді тоқтату керек. Бүгін қазақша сөйлемей тұрған қыз-жігіт басқа елге 
оқуға кеткен соң, мемлекеттік тілден мүлде қол үзеді. Өз тілін білмей, Президенттің 
заңдарын құлағына қыстырмай өскен жасты «Болашақ» бағдарламасынан қаржыландыру – 
сыпайылап айтқанда, өзімізді өзіміз мазақтағанымыз, турасына келсек – ұлттық 
қауіпсіздігімізді бәске тіккеніміз.Ұлттық тірегі қалыптаспаған қазақстандық талантты 
жастарды барған ел алдағы күні пайдалану үшін қармағына түсірмейтініне кім кепілдік бере 
алады? – Әрине,ешкім де. Қазақстан халқының көпшілігін құрайтын жастарды мемлекеттік 
тілде сөйлетпей, болашаққа үміт арту елес қуғанмен парапар, өйткені тілмен даритын ұлттық 
рух әлжуаз жерде жаһанданудың табанына тапталып, ұлттық әлеуетімізден біржолата 
айырылып қалуымыз ғажап емес. «Мен жастарға сенемін», - деген екен М.Жұмабаев. Содан 
бері көп жыл өтті. Заман өзгерді, заң өзгерді, орта өзгерді, адам өзгерді. Тамырсыздандыру 
саясатын бастан кештік, Батыстың әлем-жәлемі келді, есірткі, жезөкшелік шықты, 
жұмыссыздық, кедейшілік әлі сақталып отыр. Ойы онға, санасы санға ыдыраған жастарымыз 
жаһандану салмағына шыдамай, жігерін жасытып ала ма деген күдік бар.  

Шынына келсек, дәл қазiр жастар саясаты жөнге қойылмаған. Жастар ұйымдарының 
саны бар да, сапасы жоқ. Өмiршең емес. Бүгiн ашылып, ертең жабылып жатады. Ұлттық, 
елдiк, мемлекеттiк мәселелердi емес, жеке бастың мүддесiн көздеудi мақсат еткендей. Тiптi 
жастардың өмiрiне, болашағына керi әсерiн тигiзетiн, мысықтабандап келген 
«субмәдениеттiң» республикамызда дамуына шектеу қоятындай,екшеп-текшейтiн, 
қадағалап, тиiмдi-тиiмсiзiн сараптап қадағалайтын арнайы заң жоқ. Батыстан келген 
ақпараттық тасқын, технократтық даму өз залалын тигізе бастады, қазақ ұлтына тән 
қасиеттерінің бәрін жалмап, жұтып барады. Бұрындары қазақ жастары «пирсинг» немесе 
«татуировка» таңбалап алмайтын, қазір бұл қалыпты жағдайға айналып барады.  

Болашақ - жастардың қолында екенін еске алсақ, ойға қаяу түсетіні бар.Бұл жастардың 
арасында кең етек алған жаңа топтың қазақ қоғамында келіп жеткенін көз көріп жүр. 
Қоғамнан оқшау жүретін, өзгелерден өзгеше, өзіндік өмір сүру дағдысы бар, өздері өмір 
сүріп жатқан қоғамдағы мәдениетке наразы екендіктерін оғаш қылық пен бейтаныс бет-
пердемен хабардар ететін жастардың белгілі бір тобы «субмәдениет» өкілдері бар.Олар 
суицидті, депрессияны насихаттағандай, үнемі психологиялық күйзелісте, ашумен жүретін 
көрінеді. Жыл санап ғылым-білімге ден қоятын жастардың саны азайып келеді.  
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Қарапайым халық арасынан субмәдениет өкілдерін ажырату оңай, мен мұндалап, көзге 
шыққан сүйелдей көрініп тұрады. Имидждері мен жүріс-тұрысының өзінен-ақ айқын. Қазақ 
жастарының бұл мәдениетке қызығушылығы батыстың дағдысы, сән үлгілеріне, сонымен 
қатар әуендеріне қызығушылығынан пайда болған дүние. Қазір үгіт-насихаттың аздығынан 
ба, әйтеуір жас өркендер кімді үлгі тұтарын да ажырата алмағаны ма? Сүттей ұйып отырған 
қазақ елінде әр түрлі сырттан енген субмәдениеттердің кең қанат жаюына жағдай жасап, 
мүмкіндік бергеніміз соншалық, денелеріне арнайы таңба басып беретін жерлер көптеп 
ашылуда, әрине көздегені пайда табу, ал болашақты ойлап жатқан кім бар? Адам денесіне 
әртүрлі суреттер салу түрмеде отырған бұзақылардың, баскесерлердің ісі ғана көрінетін еді, 
ал қазір көзге көрініп тұратын денесіне жан түршігерлік бейнелер салу арқылы олардың 
мәдениетін ел арасында насихаттау қай жетіскендігіміз? 

Біз өркениетті Жапониямен кибернетика саласында жарысқа түсе алмасақ, Ресей 
ғылымындай әскери құрал, қару- жарақ технологиясын жасауға шамамыз келмесе, бірақ 
түсті металл алу, шикізат өңдеу технологиясын игеру саласына келсек, Қазакстан ғалымдары 
әлем алдында өз сөзін еркін айта алады. Отандық ғылым мен технологиямыздың әлі де 
жолдарын ашу керек. Міне, сондықтан біздің ұлттық ғылым әлемдік ғылымда өз орнын алуы 
керек. Мұның бәрін дамыту, бүкіл әлемге көрсету қазіргі және болашақ жастарымыздың 
қолында емес пе?! Иә, ғылымды, білімді, мәдениетті қорғау – міндетіміз. Ол үшін жастардың 
ұлттық дәрежедегі саналы бірлігі қажет. Бұл істің басы- қасында болу ғылымға, білімге, 
мәдениетке, әдебиетке, халық ағарту ісіне жаны ашитын азаматтардың парызы деп ұғамын. 
[1, 32] 

Келешегіміздің келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей 
байланысты. Өйткені олар – «ертеңімізді жасайтын бүгініміз». Жастарға деген үлкен сенім 
мен зор үміттің артылатыны бесенеден белгілі. Елдің қуаты мен қозғаушы күші де  – осы 
жастар. Сондықтан да жастардың сапалы білім, саналы тәлім-тәрбие алып, саламатты болып 
өсуі – мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Ұлт көшбасшысы, Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та біздерге, жастарға, ерекше сенім арта отырып, жастардың 
жағдайын жасауға баса назар аударады. Ел президентінің жыл сайынғы Жолдауларының 
басым бағыттары жастармен тікелей байланысты болуы, кез келген мемлекеттік маңызы бар 
стратегиялар мен мақалаларында, сөздерінде әркез өскелең ұрпақты тілге тиек етуі – соның 
айқын дәлелі.  

Білім және ғылым министрлігінің жанында Елбасының тікелей тапсырмасымен Жастар 
саясаты жөніндегі Комитеттің, жергілікті жерлерде басқармалардың құрылуы, Жастар 
саясаты туралы мемлекеттік заңға өзгерістер мен толықтырулардың енгізілетіндігі, 2020 
жылға дейінгі арнайы Тұжырымдаманың қабылданатындығы – көптің көңіліне медеу. Бұл 
жүрегі елім деп соққан әрбір жас қазақстандыққа қанат бітіретіндігі сөзсіз. Бұны Елбасының 
жастарға деген қамқорлығы деп білеміз. 

Қазіргі уақыт адамзат биігін білекпен емес, біліммен бағындырудың заманы. Бүгінгі 
жас ұрпақ мұны анық сезініп, білім бұлағынан молынан сусындауға зейін қойып, өз күш-
жігерлерін, білімдерін тәуелсіз елінің гүлденуіне жұмсау керек. Тәрбие мен оқу-білімді егіз 
дүние ретінде қарастырып, тәрбие арқылы берілетін білімнің болашағы әрқашан баянды 
болатынын назардан ешқашан тыс қалдырмасақ болғаны. Өркениет көшіне бет бұрған 
қыруар істің алатын арқауы болып есептелетін ғылыми-техникалық және экономикалық 
прогрестің негізгі қозғаушы күші білім десек, қателеспейміз. [2, 230-231, 342-343] 

Елбасының жастарға арналған мына бір сөздері әр жас азаматтың санасында жаңғырып 
тұратыны анық: «...жастарға айтарым – сендер халықаралық кеңістіктегі бәсекелестік 
күрестен сырт қалмауға ұмтылыңдар. Ол  үшін тиянақты білім керек. Сосын сол білімдеріңді 
өмірде жарата білуді, оны нақты пайдалана білуді үйреніңдер. Әсіресе не істеу керектігін 
жете түсінулерің қажет. Сонымен бірге, сендер қандай да бір өзгерістерге қашанда дайын 
тұруларың керек. Әйтпесе, ғаламдық деңгейдегі Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі  
әншейін бос сөз болып қалады».  

Мақсат – айқын, міндет – біреу: ел еңсесін еселеу жолында аянбай еңбек етіп, білімнің 
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алтын қазығын игеру. Олай болса, Елбасының мығым әрі мықты, сындарлы да салиқалы 
саясатын қолдай отыра, ел игілігі үшін бар күш-жігеріміз бен білімімізді сала бермекпіз. 

Н.Назарбаевтың сөзімен айтқанда, қазіргі уақыт адамзат биігін білекпен емес, біліммен 
бағындырудың заманы. Бүгінгі жас ұрпақ мұны анық сезініп, білім бұлағынан молынан 
сусындауға зейін қоюда. Жастар өз күш-жігерлерін, білімдерін тәуелсіз елінің гүлденуіне 
жұмсамақ. Елбасы қайсыбіреулердің қатаң сынына ұшыраған «Тілдердің үштұғырлығы» 
бағдарламасын ұсынды. Мұндағы негізгі мақсат — үшінші мыңжылдықта қарқыны 
жеделдей түскен жаһандану, шекара талғамайтын экономика-қаржы және, ақпарат, 
ағымдары заманында еңбек ресурстарының бәсекелестігін арттыру мәселесі көзделген 
болатын. Басқаша айтқанда, мұнда мемлекеттік тіл — қазақ тілін, ұлтаралық қатынас тілі — 
орыс тілін және халықаралық тіл — ағылшын тілін халықтың неғұрлым көп бөлігінің 
меңгеруіне бағытталады.  

Осы жерде ерекше назар аударатын нәрсе, мемлекет басшысының «тілдердің 
үштұғырлығы» идеясын бүкіл ұлттық идея-деңгейіне көтеру қажет. Неге десеңіз, біріншіден, 
бұл идея халқымыздың болмысында ежелден-ақ бар «жеті жұрттың тілін біл» деген бағалау 
өлшеміне сай келеді; екіншіден, қазіргі бәсекеге негізделген өмірлік қағидалардың өзі, яғни 
жас ұрпақ буыннан осыны талап етіп отыр. 

Білімнің негізінде болашаққа деген шынайы сенім мен үкілі үміт, өз халқына деген ізет-
құрмет пен қадір-қасиет жатқанын Елбасы жақсы түсінді. Ол тәрбие мен оқу-білімді егіз 
дүние ретінде қарастырып, тәрбие арқылы берілетін білімнің болашағы әрқашан баянды 
болатынын назарынан ешқашан тыс қалдырмады. Өркениет көшіне бет бұрған қыруар істің 
алатын арқауы болып есептелетін ғылыми-техникалық және экономикалық прогрестің 
негізгі қозғаушы күші білім десек, қателеспейміз. 

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарындағы тәрбиенің негізгі мақсаты - 
жастардың бойында азаматтық пен қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, мемлекеттік 
рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін дәріптеуге, әлемдік және отандық мәдениет 
жетістіктерін оқып үйренуге, Конституцияға және қоғамға қарама-қайшы келетін 
әрекеттерге төзбеушілікке тәрбиелеу. Тәрбие қазіргі өзгермелі, сан салалы, көпмәдениетті, 
көпэтникалық үлкен өмірге енуге дайын қабілетті, тұлғаның дамуына бағытталған және 
рухани құндылықтарының негізінде құрылады. Тәрбие жұмысы — ол арнайы 
ұйымдастырылған қалыптастырушы үрдіс және ізгіліктілікті қабылдайтын, әлеуметтік 
құндылықтар мен азаматтық мінез-құлық үлгілері бола отырып, тек ғылыми негізделген 
тәрбие жүйесінің аясында ғана өзін іс жүзінде көрсетіп, өзін-өзі қалыптастырған тұлға 
үлгісіне жағдай жасайды.  

Қазіргі уақыт талабы жаңаша дүниелік көзқарас тұрғысынан жаңаша ойлап, шешім 
қабылдай алатын, креативті ойлау қабілеті дамыған тұлғаны, өз елі мен жерінің, туған тілінің 
жанашырын дайындауды міндеттеп отыр. Бұл міндет жаңа уақыт талаптарына төтеп бере 
алатын, кәсіби білікті, бәсекеге барынша қабілетті, ұлтжанды азамат тәрбиелеу ісінің 
өзектілігін алға тартады. Қазақ елінің әлемдік кеңістікте өз жолын таңдауы - әрбір қазақтың 
емін-еркін өмір сүруінің кепілі. Ол, сөзсіз, «ұрпақ қамы» деген ұғыммен үндеседі. Ел болу, 
мемлекет құру - сонау түркі заманынан бермен қарай желісі үзілмей келе жатқан ұлттық 
арман-аңсар. 

«Бұлақ көрсең көзiн аш» дегендей, қазақ жастарын бiлiмге бағыттайық. Елбасы 
Н.Назарбаев «Қазақстанның болашағы бүгiнгi жастар. Сiздер оларға қалай бiлiм берсеңiздер, 
Қазақстан сол-деңгейде болады» деп атап көрсеткен. Елiмiздiң болашағы жастардың 
еңбекқорлығына, талап-тiлегiне, арман-мұратына байланысты. Олар ата-бабаларымыздан 
мұра болып келе жатқан құндылықтарымызды, тарихи дәстүрлерiмiздi жаңғыртып, оны алға 
бастырып қана қоймай, экономикасын, ғылымын да дамытуға, жiгерлене ел үшiн 
еңбектенуге мiндеттi. Ендеше жастар еңбек жолына түскенде ғана қоғамын өрге бастыра 
алады. Отаншыл халық жастары болмаған елдiң болашағы қараңғы. [3, 16-24] 

Жаңа заман тәуелсiз ел мұраты - жастардың бiлiмi мен бiлiктiлiкке талпынып 
әрекеттенуiн, еңбектенiп өсуiн талап етiп отыр. «Елiңнiң ұлы болсаң, елiңе жаның ашыса, 
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азаматтық намысың болса, қазақтың мемлекетiн нығайтып, көркеюi жолында терiңдi төгiп 
еңбек ет. Жердiң де, елдiң де иесi екенiңдi ұмытпа», - дейдi Елбасы бiр сөзiнде. 

«Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дер» демекші, жастар арасында қалыптасып 
отырған сан түрлі мәдени үрдістер мен үдерістердің ұлттық, рухани санамызға кері әсерін 
тигізбесін деген, ниетпен мемлекет тарапынан көптеген қолдаулар мен ұсыныстар жасалып 
жатыр. Осы жолдарды мемлекетіміздің берік нығаюы мен  өркендеуі үшін қолдана отырып, 
жаңа технологиялар мен жетістіктерді игере отырып, өскелең ұрпаққа өшпейтін мұра 
қалдыру бүгінгі біздің  қолымызда. Сондықтан, сенім мен талап барда талғамға қарай, 
болашақ үшін еңбек етсек, нұр үстіне нұр болар еді. 
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 Қазақ халқы – сөз қадірін өз қадірім деп біліп, кеңдігін де, елдігін де, кемеңгерлігі 
мен көсемдігін де сөзге сыйғызған. Оның тарихы да, тағдыры да, тәлімі мен тәрбиесі де, 
даналығы мен дала көңілі де сол сөзде жатыр. 
 Қазақ – «ат сүрінгенше» ақыл тапқан, ұшқыр ойды қастерлеген, ғасырлар бойы сөз 
мұрасын қорғаштап, сөз асылып жоғалтпай келген, ардақтысы да, аяулысы да сөз болған 
халық.  
 Қазақтың тілі сұлу, қонымды да толымды тіл. Сол кестелеп өріп, өлмейтін, өшпейтін 
ғажайыптар тудырды. Шешен сөз суырып салма ақындықпен туыстас.  
 Би – халықтың көкейіндегісін айтқан, көмейіндегісін жарыққа шығарған әділет 
жоқшысы.  
 Биді байлық та, барлық та жасай алмаған. Би тұғырына топты жарып, таразы басын 
тең ұстап, әділін, қара қылды қақ жарып айтқан кісі көтерілген. Би – табиғи дарын, асыл 
текті ақыл, арғыны көре білген көсем, ақпа-төкпе шешен. 
 Халық қамын ойлаған хандар болған. Елдікті сақтаған, ерлікті тудырған замандар 
болған. Әз Жәнібек, Әз Тәукеден, Абылайдан жеткен билік жүйесі болған. Халықта: 
«Түгел сөздің түбі – бір, Түп атасы – Майқы би» - деген сөз қалған.  
 Қазақтың атақты билері Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтекеден қалған сөз дәстүрі 
ғасырлар бойы үзілген емес.    
 Билер жақсы мен жаманды, жақын мен алысты, қымбат пен разанды, қиын мен 
жеңілді алға тартады. Мал дауы мен жан дауы, ар дауы мен намыс дауына кесім айтады. 
«Тілмен түйгенді, тіспен шеше алмас» деген тұжырым жасайды. Сараңдықты әжуалдайды, 
бата беріп, тілек қосады. Азалы қазаны естіртіп, көңіл айтады, жұбатады, тоқтам айтады. 
 «Сөз шынына тоқтайды, пышақ қынына тоқтайды» деп шындықтың туын көтерген 
«от ауызды, орақ тілді» билерді қастерлеген. Бейнелі, дәлелді, қисынды уәж айтқан.  Билер 
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ауытқып, бұра тартқан тұстары болса, олар бірін-бірі тоқтатып, әділетке шақырған. 
Табиғатынан қуақы, ақ жарқын, қалжыңын қанжығасына байлап жүретін қазақ билері 
қағытпа сөзге, көңіл көтерер әзіл-әңгімеге кет әрі болмаған. [1] 
 Төле би бала кезінен ел ішіндегі жер дауы, жесір дауына араласып, тіпті ұсақ-түйек 
дау-дамайға кесім айтып отырған.  Кейіннен оның үлкен мемлекеттік істерге, ел 
тағдырына қатысты жайларға бел шешіп кірісіп, бәтуалы істер тындырғанын ел біледі, 
тарих айтады. 
 Қазақ ауыз әдебиетінде Төле би туралы аңыз әңгімелер, шешендік сөздер көп. 
Олардың Төле би ақылды, әділ, шешен әрі халық қамын ойлаған қайраткер бейнесінде 
суреттеледі. Төле би өз заманының ақылды, білімді, парасатты адамы болған.  
 Халық аңыздарына қарағанда Төле заманындағы белгілі батырлар мен билердің тіпті 
хандардың бірсыпырасына ақылшы болған. Атақты батыр әрі шешен Шақшаұлы Жәнібек 
төле биге келіп: 

Түзу мылтық, ұшқыр құс, жүйрік ат, мақтаншақ жігіт, ұрыншақ ат жидым.  Бозбала 
болып ерлік қылайын ба, үлгі алып билік құрайын ба? Елінде кәрің болса, жазулы тұрған 
хатың, жайлаған көліңнің алдында төбе болса, ертеулі атың деуші еді, ақыл сұрай келдім,- 
дейді. Сонда Төле би: 

Өзірді өрге салма – қанатың талар, наданға көзіңді салма – сағың сынар. Досыңа 
өтірік айтпа – сенімің кетер, дұшпаныңа сырынды айтпа – түбіңе жетер, Жал-құйрығы 
қаба деп, жабыдан айғыр салма – жаугершілік болғанда жағдайлап мінер ат тумас. 
Жақыным деп, жаманның малы үшін жақсының жағасынан алма – өрісің тарылар: Қару 
жисаң мылтық жи. Жаяу жүрсең – таяқ, қарның ашса – тамақ. Ит жүгіртіп, құс салсаң әуейі 
боларсың. Әйел алсаң, көріктіге қызықпа, тектіні ал. Мақтаншақ жігіт жисаң – ұятқа 
қалдырар. Ұрыншақ ат жаз жарға жығар, қыс қарға жығар. Тұмау түбі құрт болар, тұман 
түбі жұрт болар, ақылдың түбі құт болар. Елге бай – құт емес, би – құт. Қабырғада қар 
жауса – атан мен нарға күш, ел шетіне жаяу келсе – қабырғалы биге күш. Қарап 
отырғанша, бір нәрсеге жарап отыр, кәсіп болмай нәсіп  болмас. Менен ақыл сұрасаң, 
менің айтарым осы, - деген екен. [2] 

Тағы бір мысалда Төле би қанжыға қайыс ұрлаған ұрыға ат-шапан айып кеседі. 
Мәнісін сұрағанда: «қанжыға тон сақтамайды, тон жан сақтамайды» деп жауап береді. 
Сондай-ақ тұсау ұрлағанға ат бастатқан тоғыз айып салады. Оның мәнісі: «тұсау ат 
сақтайды, ат ер сақтайды, ер ел сақтайды» деп түсіндірген.  

Барымташылық уақытта орта жүз Қаржас, Қаржас ішінде Жәдігер Құлнәзір деген 
кісіні Ұлы жүз жігіттері өлтіріп, теңдік бермейді, кұн төлемейді. Осыған орай Жәдігерден 
төрт кісі Төле бидің алдына келсе, би жөнді сөйлеспейді: Талапкерлердің біріншісін 
тыңдап, оң қолын, екіншісі тыңдап, сол қолын созады. 

Япырмай мына екеуінен сөз қалды ма? – деп үшінші кісі сөйлегенде, Төле үстіңгң 
ернін, төртінші кісі сөйлегенде, астыңғы ернін созады. Төртеуі аңырып, Төле биден бір 
ауыз жауап ала алмай, еліне келіп, көрген-білгенін айтқанда, едіге би отырып: 

Төле бидің ишарасы төртеуіңе берген бағасы екен. Алғашқы екеуің сөйлегенде, екі 
қолын созғаны – сендер ұзын сойыл, ұр да жық екенсіңдер дегені. Кейінгі екеуің 
сөйлегенде, екі ернін созғаны – сендер ағайынды екі адамның арасына өсек айтып, ас 
ішерлік адам екенсіңдер. Сендер бітім сөз сөйлеп дауды бітіре алмайсыңдар, - деп 
қайырған екен.  

Ел сонда Төлеге Едігенің өзін жұмсайды. Едіге қасына он шақты кісі ертіп, Төле 
бидің ауылына келсе, би алдынан шығып амандасып: «Алмасыңа мойным бар, асылыңа 
қойным бар» деп жүріп кетіпті. Едіге: «Би, мойын бұрмайсыз ба?» депті. Едіге серіктеріне 
«Төле би осы болса, дау бітті. Ертең жасаулап қыз береді» депті. Айтқандай, Төле би алты 
ата арғындарға ат бастатқан тоғыз, төрт ата Төртауылға түйе бастатқан тоғыз бен отаулап 
бір қыз беріп, қонақтарды еліне қайтарыпты.  
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Билер біртұтас мемлекеттік билік ісіне қосқан үлесі және ел басқаруда көсем сөз, 
даналығымен танылған құрметті тұлға. Елбасына күн туған қиын сәтте халқына пана бола 
білген қорғаушы әрі қолдаушысы.  

Қазақ аталы сөзге тоқтап, халық сайлаған билерді қастерлеп, олардың билік 
шешімдері мен кесімдеріне келіскен халық. Қазақ ұлттық энциклопедиясында – би туралы 
арнайы тоқтап, бидің қоғамдағы және өмірдегі рөлін бағамдап жазған. Би сөзін түрлі 
зерттеушілер: 1. Ел билеушісі, иелік етуші; 2. Сот, төреші. 3. Батағөй, шешен; 4. 
Бітістіруші дипломат, елші – деп ортақ байламға топтастырылған. 
 Ұрпақ тәрбиесіне ерте кезден-ақ ерекше мән берген дана халқымыз баласына 
болашақта елімнің арқа сүйер азаматы, келешегімнің иесі, ғұмырымның жалғасы деп 
қараған. Жастайынан ел қамын ойлайтын, отан сүйгіш, ұлтжанды азамат етіп 
қалыптастыруға тырысқан. Жаңа туылған сәбиге бесік жырын жырлап, тілі енді шыққан 
балаға жаңылтпаш үйретіп, ертегі айтып, мақал-мәтел, эпостық жырлар, шешендік 
сөздерді сіңіре отырып ұрпағын тәрбиелеген.  
 Қазақ халқы шешендік сөзге өте бай. Шешендік сөздер – ел құралып қалыптаса 
бастағаннан бері халықтың өнеге тұтып, өмңр тәжірибесіне пайдаланып келе жатқан билер 
мен хандардың, ақындармен мен шешендердің, ел ағалары ьолған данышпандардың, 
жастайынан жалындап өскен өткір ойшылдардың аузынан шыққан дуалы, өнегелі,қасиетті 
сөздері. Халық сынынан, ғасыр шындауынан өткен ұлы көшпелі қазақ қоғамында би-
шешендер көп болған. Олар дауласқан даугерлерді, жауласқан жаугерлерді бір ауыз сөзбен 
тоқтатқан.[3] 
 Билер сөзі – халқымыздың өзіне тән табиғи дарындылығын көрсететін мәдени 
мұрамыздың бірі. Олар ғасырлар бойы халқымызбен бірге жасасып келе жатыр. Ата-
бабаларымыз көне замандарда шешендік екінің біріне қона бермейтін қасиет, дарын санап, 
қоғамға қажетті өнер деп бағалап, оны күнделікті тәрбие арқылы ұрпақ санасына сіңіріп 
отырған.  
 Бүгінгі тәуелсіз еліміздің жас ұрпағын ұлтжанды, адмгершілік мол, жігерлі, рухани  
бай, парасатты етіп тәрбиелеуде билердің шешендік өнері баға жетпес құндылығымыз 
десек артық айтпаған болар едік.  

Тәуелсіз жылдарында рухани қазынамызды түгендеу Елбасы бастамасымен қолға 
алынған «Мәдени мұра» бағдарламасының септігі зор болды. Көне ғасырдан сыр шертетін 
археологиялық ескерткіштерден бастап, қазақ тарихын тереңінен зерттеуге даңғыл жол 
ашылды. Билер есімінің жаңғырып, ұрпақ ұстынына айналуы да тәуелсіздік жемісі.  
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туған өлкедегі тамаша киелі орындар. Олардың адам көкірегіне жылылық, жақындық, 
туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де ерлік істердің қайнар көзіне арналуы патриотизмге 
тәрбиелеудің арқауы. Елжандылық идея, отаншылдық сезім – адамда жүре пайда болатын, 
жеке тұлғаның саналы өмірімен қабаттас қалыптасатын психологиялық, әлеуметтік құбылыс. 

Қазақстан Республикасының президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Қазақстан халқына – Қазақстан – 2050 ж. стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты, жолдауы әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына алға басу жолындағы Қазақстанның 
қалыптасуының негізгі кезеңдері таңбалаған бірегей құжаты болып табылады. Ең маңызды 
жеті мақсаттардың арасында,қазақстандықтар үшін барлық аталған стратегияны және 
патриоттық тәрбиені  күшейтудің міндетін шешу керек. Және де президент Н.Назарбаев бұл 
бөлімді ерекше атайды: « Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің қоғамымыздың көп ұлттық 
және көп конфессиялық қоғам жетістіктің негізі» [1]. 

«Қазақстандық патриотизм» - ұғымы осы түсініктерді байыта түседі. Ол көздің 
қарашығындай сақтап келген туған жерін қорғау, елінің салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын 
сыйлау, ана тіліне деген сый құрмет, елі мен жерінің өркендеуіне үлес қосу, Қазақстанда 
мекендейтін өзге ұлт өкілдерінің мүддесімен санасу сияқты құндылықтардан тұрады.  

В.А.Макаров: «Патриотизм - кез – келген саяси,әлеуметтік, этникалық топтардың 
ғасырлар бойғы тұтастығын қамтитын құбылыс», [2, 31б.] – деп тұжырымдайды. Ал 
Н.И.Губанов былай деп ой түйеді: « Шын мәніндегі патриотизм кім –кімнің болса да өз 
Отанына шексіз берілгендігі, сонымен бірге өзге халық мақтанышына құрметпен қарау 
болмақ. Ал мұндай қасиет іс – әрекет пен идеяның, ықыластың бірлігінің айғағы іспетті» [2, 
33б.]. 

Осы айтылғандардың барлығы патриотизм қоғамдық сананың бір формасы, тарихи 
және классикалық категория екенін, яғни ол да қоғам дамуымен бірге дамып, жаңа 
мазмұнмен толыға түсетінін білдіреді. . 

Көп ұлтты Қазақстан үшін отансүйгіштік сезімінің рухани саладағы тату – тәтті тірлік, 
азаматтық келісімге ғана емес, мемлекеттің материалдық негізін нығайтуға да тікелей 
ықпалы бар 

Отансүйгіштік рух – қазақ елінің әлемдік өркениетті елдер көшіне қосылып, 
дүниежүзілік қауымдастықтан лайықты орын алуына мүмкіндік беретін бірден - бір күш. 
Патриотизм идеясының дамуына француз материалистерінің де, орыс революционерлерінің 
қосқан үлесі мол. Патриотизм туралы идеяларды кезінде өздерінің шығармаларында қазақ 
даласының ойшылдары да , атап айтсақ, Әл – Фараби, М.Қашқари, Ж.Баласағұн  жыршы – 
жыраулары да; Асан Қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Бұқар жырау, Махамбет айтқан болатын. 

Философ Д.Раев: «Патриотизм ұғымын бүкіл әлемдік ғылыми мәдениеттегі терең 
өзгерістер тұрғысынан алатын болсақ, патриоттық концепция «Батыстық» және 
«Шығыстық» дәстүрдегі адамдардың қақтығысы жағдайында өмір сүруі. Батыс 
демократиясының негізгі белгісі және ең беделді ұстанымы – плюрализм. Плюрализм 
индивидтердің өзін – өзі көрсетуінің қоғамдық формаларының көп жақтылығын, әртүрлі 
мүдделердің, қиындықтар мен бағалардың, көзғарастардың қатар өмір сүру құқы бар дейтін 
нанымды білдіреді» [3].  

Қазіргі әлеуметтік әрекет кеңістігінде плюрализм әр адам үшін негізгі әлеуметтік 
бағдарда өмір сүру стилінің эталонына айналды. Сондықтан кешегі рухани өмірдегі 
аномальді құбылыстар, бүгін жоғары мәртебеге ие болуда. Сайып келгенде, плюрализм 
қоғамдағы патриоттық сезімдер мен гуманистік қатынастарға өзінің елеулі ықпалын 
тигізуде. Осының салдарынан халықтағы ерекше бұқаралық көңіл – күйдің әдеттегіден де 
көтеріңкі болуын, осыдан туындайтын тобырлық сананың басымдығына патриоттық сезімнің 
орнына космополитизм «пендешілік» пиғылдардың үстем болуын байқауға болады. 

Қазақстан мемлекетінің егемен ел болып қалыптасып өркендеп гүлденуі ұлттық 
біртектілікті сақтаудан басталады. Оның басты құндылықтары – ана тілі, ұлттық рух, діни 
наным сенімдермен тығыз байланысты. Отансүйгіштік – азаматтық санамен қалыптасатын 
қасиет. «Азаматтық сана» біліммен қаруланған, аға ұрпақтың қалдырған  мәдени – тәлім 
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мұраларынан сусындаған, туған жері мен елінің рухани – материалдық, мәдени 
құндылықтарын бойына сіңіре білген, ақыл мен парасаттылығы жетілген, жеке мүдде мен 
болашақ үшін жауапкершілікті өткен мен келешек ұрпақ алдындағы парызбен ұштастыра 
білетін, ұлтжанды саналы азамат  болуды  талап ететін құбылыс. Ұлттық ынтымақтың негізі 
отансүйгіштік болып табылатыны сияқты, оның екінші негізі – азаматтық мораль. Азаматтық 
мораль ұлтымыздың мүшелері мен оларға ұқсайтын басқа адамдарға құрметпен қарау. 
Отанымызды, ұлтымызды қалай сүйсек, Отандастарымызды да солай құрметтеуге тиіспіз. 

Жас ұрпақ тәрбиесі көп салалы, бірақ солардың ішінде Отаншылдықтың орны ерекше. 
Өйткені, ел басына қандай да болмасын қиын кезеңдер туса да оларды ерлікке жетелейтін, 
оларға рух пен күш - қуат беретін, намысын оятатын сезім - Отанға деген сезім, 
сүйіспеншілік.  Ел президенті Жолдауында республикамыздың болашағы білімді де тәрбиелі 
жастарда екендігі айрықшы аталып өтеді. 

Ұлы ойшыл Әл – Фараби «адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз 
берілген білім -  адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» [4, 
192б] - деп білім беру мен тәрбие ісін етене бірлікте алып, біртұтас жүйе ретінде қолдану 
керектігін меңзейді. Тәрбие адам тағдырын, оның рухани өмірінің негізін сақтайды. 

Халқымыз кір жуып, кіндік  кескен атамекенін аялап ,біртуар аяулы перзенттерін 
мақтан тұтып , қадірлеп – қастерлеуді ұрпағына аманат еткен. Қазақ елінің кез – келген  
перзенті жұмыр жердің қай бұрышынды жүрсе де өзінің іс – әркеті мен  мінез- құлқынан өз 
ұлты мен халқына деген сүйіспеншілік қасиеттерін тайға таңба басқандай айқын байқатып 
отыруы тиіс. Бұл үшін ата - бабалардың тарихы мен шежіресін біліп, оларды талдап таратуға 
ерекше мән берген абзал. Ата – бабаларымыз Алтайдан Атырауға,Еділ мен Жайыққа дейінгі 
ұлан – ғайыр, кең жазира даланы ғасырлар бойы басқыншы жаудан сан рет қорғап, 
бостандық пен тәуелсіздік жолында шыбын жанын пида еткен. Біздер халқымыздың хас 
батырлары Қабанбай мен Бөгенбайды, Исатай мен Махамбетті, Кенесары мен Наурызбайды, 
Қасымхан мен Абылай ханды қадір тұтып қастерлейміз. Олардың халқы үшін қалтқысыз 
қызмет еткенін өзімізге үлгі - өнеге етіп,осындай ата - бабаларымыздың болғанын қалайша 
мақтан тұтпаймыз! 

Патриотизм, отансүйгіштік деген түсінік – өз Отанын сүю, өз еліне адал берілгендік, 
оған қалтқысыз қызмет ету,оның мүдделері мен қауіпсіздігін қорғауға  өз өмірін құрбан 
етуге дейін дайын болуды білдіреді. 

Психологияда адамның жан – дүниесі, сезім әркеттеріне сигналдық жүйенің ықпалы 
мол екендігі айтылады. Бұл ретте мектептердің патриотизмге тәрбиелеу жолдарын қарастыра 
келіп, олардың, жалпы оқушылардың сана – сезіміне ықпал ету, іс – әрекеттерін 
ұйымдастыру бағыттарында жүргізілгендігін анықтаймыз. Тәрбиелік іс – шараның 
бағыттары «ұлтжандылық, ұлттық патриотизмдік» сананы қалыптастыру болса, ол – ар,  
намыс, ождан, қарыз, парыз секілді тағы басқа ұғымдар мен түсініктерді нақтылауды; олар 
туралы оқушы білімін жетілдіруді және олардың ауқымын кеңейтіп, тереңдетуді;  сөйтіп 
Отан, мемлекет, ел, ұлт, халық, атамекен секілді киелі ұғымдармен байланысын ашып 
көрсетуді талап етеді. Өсіп келе жатқан жас буындардың бойында ұлттық патриотизмді 
қалыптастыруда, олардың әрқайсыларының « өзін ұлтының перзентімін» деп сезінуін 
нысанаға ала отырып, Қазақстандағы дәл бүгінгі жағдайда «ұлтты сақтап, одан әрі өркенін 
өсірудің кепілі», - деп білген жөн. Мұның өзі «ұлт дегеніміз -  ұлттың өзін – өзі билеу идеясы 
басын құраған адамдардың шынайы жұрек жарды бірлестігі» деген идеядан өрбиді [5]. 

Отан – діннің, моральдің және эстетикалық сұлулықтардың мұражайы, 
көрмесі.Отанымызды шынайы махаббатпен сүюіміз оның осы шынайы сұлулықтардың 
жиынтығы болуына байланысты. Олай болса, қашан ұлттық мәдениетімізді бар 
сұлулықтармен көрсете алсақ , сонда Отанымызды мықтырақ сүйген боламыз және біз 
соншалықты сүйетін Отанымыздың жолына, тек қауіпті сәттерде жанымызды емес, бейбіт 
кезде де адамдық және қоғамдық арман – тілектерімізді пида ететін боламыз. Бүгінгі өскелең 
ұрпаққа отансүйгіштік ұлттық сана – сезім қажет. Бұл қасиеттер ұрпақ бойына оқумен, 
біліммен, үйренумен, талаптанумен сіңеді. Осы қасиеттерді ұрпақ бойына дарытатын – ұстаз, 
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ата – ана, тәрбиеші,қоршаған орта екені даусыз. 
Қазақстандық патриотизм – мемлекеттік патриотизм идеясы. Қазақстанда мемлекет 

құрушы ұлт ретінде қазақ халқы этностық патриотизм сатысынан өтті. Патриотизмді 
дамытудың басты шарты – Қазақстан халқының бір жұдырық болып жұмылып, бірлік пен 
татулықты сақтауы. Патриотизмді халықтың табиғатына жақын, өмір сүру салтымен 
ұштастырғанда ғана сіңімді әрі әсері мол болады. Елбасымыздың болашақты болжай алатын 
көреген саясаткер екендігі Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранына  «Намысын 
бермеген қазағым мықты ғой» деп өзгеріс енгізгенін байқауға болады. Егер назар салсақ  
мемлекеттік Әнұранда тек қазақ ұлты туралы айтылып тұр. Себебі еліміздің кез – келген 
азаматын шет мемлекеттер қазақ деп таниды. Қазақ емес талай отандастарымыз шет елге 
барып, өздерінің қазақ азаматы екендігіне көздерін жеткізіп қайтып жатыр. Енді бұл процесті 
жеделдетудің төте жолы ұлттық патриотизмді дамыту. Егер ұлттық патриотизмді дамытатын 
болсақ, еліміздегі өзге этникалық топтарды отаншылдық рухта тәрбиелеудә жеделдетер едік. 

Өз ойымды қорытындылайтын болсам, отансүйгіштік сезімі – туа бітті пайда болатын 
қасиет. Сәбидің бойында ең алдымен анасына, өз отбасына, өз үйіне деген жылы сезімнен 
бастау алатын, тұлға есейген сайын біртіндеп ұлт, халық, әлеумет, мемлекет деңгейіне 
көтеріле беретін бұл сезім адамның бүкіл ғұмырына жалғасып жатады.Қай елде патриоттық 
тәрбие жоғары болса, сол елде саяси тұрақтылық пен экономикалық даму өрістейді. Жалпы, 
патриотизмді қалыптастыру –бұл мемлекеттік міндет, қоғамның әлеуметтік тапсырысы. 
Патриотизм міндетті түрде тұлғаның жоғары әлеуметтік белсенділігін көздейді.  
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Мереке немесе мейрам кез келген мәдениеттің әмбебап және маңызды феномені, 

өйткені қазіргі кездегі ұлттық, мемлекеттік және кәсіби мерекелер қоғамның құндылықтар 
жүйесін біріктіреді, сонымен қатар мемлекеттің және оны мекендейтін халықтардың 
өркениеттер арасындағы орнын анықтайды. 

Кеңес дәуірінің алғашқы жылдарында қалыптасқан мерекелік практикаларды зерттеген 
Штефан Плаггенборг мейрамның ықшам және мазмұнды анықтамасын берген. Онын 
айтуынша, «праздники можно назвать высшей формой репрезентации, так как при их 
проведении соединяются в одно целое, в ансабль разные уровни выражения: слово, 
изображение, движение, инсценировки» [1, 287 б.].  

Мейрамның табиғаты мен мәнін анықтайтын мифологиялық немесе циклді (М. Элиаде, 

http://akorda.kz/kz/page/page_215751_kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-a-nazarbaevtyn-kazakstan-khalkyna-zholdauy
http://akorda.kz/kz/page/page_215751_kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-a-nazarbaevtyn-kazakstan-khalkyna-zholdauy
mailto:kundyz_93_10@mail.ru
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А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня және т.б.), еңбектік (В. И. Чичеров, В. Я. Пропп және т.б.), 
антропологиялық (Д. Фрезер және т.б.) және ойын (И. Хейзинга, М. Мосс және т.б.) 
концепциялары кеңінен таралған. Олар «мейрам», «мереке», «думан» феномендерінің пайда 
болуын әртүрлі түсіндіреді. Бірақ мейрамның атқаратын функцияларын анықтауда 
жоғарыдағы концепциялардың ойлары бір жерден шығады. Яғни, Штефан Плаггенборг 
ерекше атап кеткен репрезентативтілік  мейрамның атқаратын міндеттері арқылы жүзеге 
асатынына келіседі. 

Мейрамның негізгі коммуникативті, идеологиялық немесе тәрбиелік, интегративті, 
регулятивті, компенсаторлық және эстетикалық қызметтері бар.  

Мейрамның коммуникативті қызметіне тоқталатын болсақ, оның ерекшелігі қоғамның 
жадында сақталып, үнемі әлеуметтік кеңістікке трансляцияланатын рәміз, рәсім және 
мәдениеттегі циклдік қайталануы арқылы көрініс табады (мысалы, Ораза айт, Құрбан айт, 
Наурыз мейрамдары сияқты).Мейрамның идеологиялық (тәрбиелік) қызметі арқылы 
ұрпақтың салт-дәстүрден алшақтамауы, ата-бабамыздың сенімі мен ой-идеяларын 
жоғалтпауы қамтамасыз етіледі. Негізінде идеологиялық сипат мейрам табиғатына тән нәрсе, 
сондықтан оны әрқашан үстем тап өкілдері қоғамдағы бірлікті, мемлекет ішіндегі 
ынтымақтастықты нығайтуға үнемі қолданып келгенін адамзат тарихынан байқаймыз. 
Қазақстандағы дәстүрлі ұлттық және діни мерекелермен қатар, жаңа мерекелер де 
идеологиялық, яғни тәрбиелік сипатқа ие болуда. 

Интегративті қызметі арқылы мейрам қоғамды, соның ішінде (аймақтық, кәсіби, 
этникалық, діни және т.б.) топтарды біріктіреді. Мейрамның регулятивті қызметі де адам 
өмірінің негізгі кезеңдерін стандарттайды.  Бұл қызмет түрі мейрамның көптеген түрлерінде 
кездеседі, соның ішінде – туған күнді рәсімдеу, адамның дүниеге келуін, өлім және оны 
жерлеу салттары,  күнделікті қоғам өмірін қалпына келтіру, қандай тамақты пайдалану 
сияқты халық үшін маңызды қыметтерді атқарады.  

Мейрамның компенсаторлық қызметі адам организмінің еңбектену және күнделікті 
күйбең тіршілік барысында сарқылған күш-қуатын толықтыру барысында көрініс табады. 
Күн сайынғы қайталанатын процесстерден ада болған адам, басқа бір әлемге енгендей күй 
кешіп, психологиялық және рухани компенсация алады. 

Мейрамның эстетикалық қызметі тек мейрамдарға ғана тән емес, ол адам өміріндегі 
кеңістік пен уақытты қайта рәсімдеу, оларға қуаныш пен үйлесім кіргізу арқылы адамдарды 
қоғам өмірімен байланыстырады. Бұқаралық мәдениеттің ішкі көрінісі анықтық, тиімділік, 
ауқымдылық сияқты кең көлемдерімен бұқара санасының мүмкіндіктеріне еніп, идеалды, 
эстетикалық қағидалар мен құндылықтарды белгілейді. Қай кезеңде болмасын, мейрамдар 
қоғамның  эстетикалық идеалдарын нығайтуға ерекше қызмет етті. 

Жалпы алғанда жоғарыда аталып кеткен функцияларды біріктіретін әрбір мейрамның 
үш жақты қырларын атап кетуге болады: сауықтық, өнегелілік және эстетикалық.  

Қазіргі Қазақстан мәдениетіндегі халықтық мейрамдарды дамыту үдерісі үш бағытта 
жүргізілуде деуге болады: 

1)Күнтізбелік циклдарға негізделген дәстүрлі халық мерекелерін қайта жанғырту 
(Наурыз, Қымызмұрындық, Мизам, Соғымбасы); 

2)Тарихи, мәдени және рухани мұраға негізделген мерекелік іс-шараларды дәстүрлі ету 
(Мысалы, Ораза айт, Құрбан айт, Мәуліт, Қазақ хандығының көсемдері мен батырларының 
мерейтойлары және т.б.); 

3)Егемендік алу аясындағы тарихи оқиғалар мен құндылықтарға негізделген жаңа 
мерекелерді дәріптеу (Мысалы, Егемендік мерекесі, Қазақстан халқының ынтымақтастық 
күні, Қазақстан халқы ассамблеясының күні, Конституция күні, Астана күні және т.б.) [2, 
249]. 

Мейрамның сауықтық, өнегелік және эстетикалық қырларын көрсету мақсатында біз 
қазіргі қазақ мәдениетінде жаңғырып келе жатқан Наурыз мейрамын қарастыруды жөн 
көрдік. 

Наурыз мейрамы – ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы, өйткені 22 



4905 

наурызда күн мен түн теңескен, табиғат жанданып, жаңа өмір (цикл) басталған. Наурыз (ноу 
– жаңа, руз – күн) деген сөз бізге парсы тілінен енген. Орта Азия халықтары оны мыңдаған 
жылдар бойы Жаңа жыл басы ретінде тойлап келді. Кейіннен Ислам діні халықтардың 
бұрыннан келе жатқан әдет-ғұрпын сыйлап, Наурызды мейрам ретінде қабылдады. Мысалы, 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы «Нұх, Наурыз тарихы» мақаласында наурыз мейрамының қазақ 
өмірінде алатын орны мен тарихын талдап, «қазақтың қазақ болғанда, өзіне арналған, 
сыбағасына тиген жалғыз мейрамы – наурыздама. Ол күні қожаларға оқытатұғын, наурызға 
арналған кітап болады. Наурыз жайын ұқтыратын ол кітаптың атын «Салдама» дейді. Ол 
күнде тілі орамды, сөзге шешен шалдардың батасы болады. Қожа кітап оқығанда, шалдар 
бата қылғанда жұрт жылап, шулап «Амин!» деп отырады.  Сонан соң олардың айтқаны 
айтқандай келіп халық, жұрт ілгері басып, малы да өсіп, басы да өсіп берекелі болады» - деп 
жазған [3, 153]. Осыдан ежелден келе жатқан наурызнама мейрамы барысында айтылатын 
бата беру дәстүрінің ислам діні практикаларымен үйлесімді сабақтасқанын байқаймыз. 

Жалпы, Наурыз парсы, кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы 
және жаңа жылдың басталуы ретінде әлі де тойланады. Ол Иранда 21 наурызда, мемлекеттік 
мереке ретінде Әзірбайжанда, Тәжікстанда және Қазақстанда - 22 наурызда, Өзбекстан мен 
Түркияда 21 наурыз күні аталып өтіледі. Наурыз мерекесі 2010 жылдан бастап Біріккен 
Ұлттар Ұйымының күнтізбесіне халықаралық мереке ретінде енді. 

Тарихқа үңілсек, әлемдегі әр халық Жаңа жылдың басын әр уақытта атап өткен. Ежелгі 
халықтар негізінен Жаңа жылды табиғат жаңаруымен, яғни жер ұйқыдан оянғаннан кейін, 
көктем келуіне байланысты атаған. Көне яхудилердің таным-түсінігінде де Жаңа жыл «авив» 
айы, яғни наурыз айының соңы, сәуірдің басы болатын. Рим империясында да наурыз айы 
жыл басы болатын. Тек біздің заманымыздың 45 жылы Рим императоры Юлий Цезарь 
табиғат ерекшелігін, күн мен түннің теңелуін ескермей, жаңа жылға діни мағына берді. 
Сөйтіп, ол жыл басын 1 қаңтарға көшіріп, осы үлгісі кейін әлемдік әмбебап күнтізбе ретінде 
қолданылып кетті. 

Наурыз мейрамын ежелгі гректер «патрих», тәжіктер «гүл гардон», «бәйшешек», 
«гүлнаурыз», хорезмдіктер «наусарджи», татарлар «нардуган», буряттар «сагаан сара», 
соғдылықтар «наусарыз», армяндар «навасарди», чуваштар «норис ояхе», қазақтар «наурыз 
мейрамы», «наурыз тойы» және «наурызнама» деп әртүрлі атаған. Парсы тілдес халықтар 
Наурызды бірнеше күн тойлаған. Олар бұл күндерде әр жерге үлкен от жағып, отқа май 
құяды; жаңа өнген жеті дәнге қарап болашақты болжайды; жеті ақ кесемен дәстүрлі ұлттық 
көже «сумалак» ұсынады; ескі киімдерін тастайды; ескірген шыны аяқты сындырады; бір-
біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасына дөңгелек ою – «күн символын» салады; үйдегі 
тіреу ағашқа гүл іледі; түрлі жарыстар ұйымдастырады. 

Дәстүрлі қазақ қоғамында Наурыз мейрамы – Ұлыстың ұлы күні саналған. Халықтың 
мифологиялық түсінігі бойынша 21 наурыз түні даланы Қыдыр (Қызыр) аралайды. Бұл 
жайында Ақселеу Сейдімбек: «Байырғы салт-жора бойынша қазақ арасында Ұлыс тойы түн 
ортасы ауа басталады. Бұл түн «Қызыр түні» деп аталады. Халықтың наным-сенімінде 
Қызыр қасы көзін жапқан қарт адам болса керек. Қызыр атаны Бақ жетелеп жүреді екен 
дейді. Ұлыс тойының таңын көзімен атыру үшін Қызыр ата түн ортасы ауа дала 
кезеді...Қызыр түнін ұйықтамай өткеру үшін ауыл жастары алуан түрлі ойын ұйымдастырып, 
Қызыр атаның назарын аударып бақытты боламыз деп, небір тосын тамаша-қызықтар 
көрсетеді...» - деп жазады [4, 228]. Екінші күні, яғни 22 наурызда ауылдың ер адамдары бір-
бірімен көрісіп, төс қағыстырады; әйелдер құшақтасып, бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-
бірі мерекелік дастарханға шақырады. Оған басты тағам наурыз көже қойылады. Сонымен 
бірге, қойдың басы мен сүр ет салып пісірілуі – қыс тағамымен қоштасуды, құрамына ақтың 
(көже, қымыз, шұбат, құрт, ірімшік және т.б.) қосылуы – жаз тағамымен қауышуды білдіреді. 
Әдетте, осы күні адамдар арам пиғыл, пендешілік атаулыдан арылады. Ауыл ақсақалдары 
араз руларды, ағайын немесе дос-жарандарды бір дастарқаннан дәм таттырып, табыстырған. 
Наурызнама күндері қыста жұтқа ұшырап қиналғандарға жылу жинап берген. Алтыбақан 
басында ән айтылып, күй тартылып, дәстүрлі ұлттық ойындар (көкпар, аударыспақ, күрес, 
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қыз қуу, алтыбақан, тең көтеру, т.б.) ойналған. Осы күндері Наурыз мейрамының сауықтық, 
өнегелік және эстетикалық қырлары айқын көрініс тауып отырған. 

1926 жылы Кеңес өкіметінің қаулысымен Наурыз мерекесін тойлауға «діни мейрам», 
«ескілік сарқыншағы» деген сылтаумен тыйым салынды, өйткені «совет» халқын, «советтік» 
сананы қалыптастыруды мақсат тұтқан мемлекетке осындай бір ұлттың ынтымақтастығын 
қамтамасыз ететін мереке қажет емес еді.  Бірақ Қазақстанның бар аумақтарында жасырын 
түрде сақталып қелген Наурыз мерекесі, 1988 жылдан Алматы қаласында, республиканың 
көптеген аудандарында жалпыхалықтық мейрам ретінде қайта тойлана бастады.1991 жылы 
15 наурызда ҚазақССР Президентінің қаулысымен 22 наурыз ресми мойындалып, 2001 
жылы мемлекеттік мейрам дәрежесіне ие болып, ал 2009 жылдан бұл мейрамды үш күн бойы 
тойлайтын болдық. 

Қазіргі кезде Наурыз мейрамы ресми түрде жыл сайын аталып өтілгенімен, шын 
мәнісіндегі ұлттық, халықтық мейрамға айналмай тұр. Төл мерекеміз деген ой, оны тойлауға 
деген ниет бар, бірақ Наурыз мейрамы  халықтың күнделікті тұрмысымен, әлеуметтік өмір 
ырғағымен өзінің  үндестігі мен байланысын үзіп алды. Наурыз бен Жаңа жыл (1 қаңтар) 
мерекелерін салыстыратын болсақ, іс-шаралар саны және олардың ауқымдылығы жағынан 
төл мерекеміз ұтылатыны анық. 

Осы мәселенің себебін анықтап, Наурыз мерекесін жандандыруды мақсат еткен 
академик Ғарифолла Есім «Наурыз-нама» бағдарламасын ұсынды. Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің оқытушылар мен білім алушылар алдында оқыған дәрісінде 
(19 қаңтар) бағдарламаның негізгі 11 арнасын баяндап кетті. Олар: 

- Наурыз –  ғарыштық мейрам (күн мен түннің теңесуі); 
- Наурыз – жыл басы (өзгеріс циклі); 
- Наурыз символы – жауқазын (жаңа сапалық өзгерістің символы); 
- Наурыз мейрамының басы – көрісу (жүздесу – адамшылық дәстүрдің қайнар көзі); 
- Наурыз мейрамын от жағумен ашу (от өмірдің символы, тазарудың белгісі. Наурыз 

мейрамы Батыс өңірде 14-ші наурызда Отпан тауынан басталып, кен байтақ қазақ елінде 
жалғасын табады); 

- Наурыз – каникулдары (дәріптеу, жаһанға әйгілі ету, жарнамалау  мақсатында); 
- Наурыз – дастарханы (ұлттық тағам өндіру және оны пайдалану); 
- Наурыз киім үлгісі (мейрамның эстетикалық қырларын ашу және женіл өнеркәсіпті 

дамыту үшін); 
- Наурыз – жасөспірімдер мен жеткіншектер мейрамы (өнегелік тәрбие және ұрпақтар 

сабақтастығын қамтамасыз ету мақсатында); 
- Наурыз мейрамы – экологиялық мейрам (экология сананы тәрбиелеу үлгілерін қайта 

жаңғырту); 
- Наурыз – іскерлікке баулу мейрамы (жыл басымен іскерлікті арттыру қажеттілігі) 
 Әрбір ұлттың рухани мұрасында, яғни салт-дәстүр, әдеп-ғұрып, діні мен ділі және 

олардағы құндылықтарды трансляция жасайтын мейрамдар бар. Оларды ұстану, 
өміршеңдігін қамтамасыз ету әрбір ұрпақтың, ұлт перзентінің моральдық парызы. 
Сондықтан қазірде ата-бабамыздан қалған ұлттық салт-дәстүрімізді күнделікті өмірімізде 
кеңінен қолданып отырсақ, ол мәдениетіміздің мәңгілік сарқылмас қайнар көзі қала беретіні 
хақ. Осы орайда, академик Ғарифолла Есім ұсынып отырған «Наурыз-нама» атты ұлттық 
бағдарлама төл мерекеміздің жандануына арналған оңтайлы шешім. 
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«Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит,  
и наполовину тому, кто слушает».  

Мишель Монтень 
Слушая выразительную речь, человек сам привыкает лучше говорить и читать. 

Регулярное чтение вслух развивает речь, способствует нравственному воспитанию, 
стимулирует воображение, обостряет навыки аудирования. Позволяет избавиться от 
косноязычия, запинок, оговорок, слов-паразитов и прочих речевых недостатков. 
Современным средством развития культуры чтения художественных текстов может стать 
аудиокнига, которая представляет своеобразный продукт чтения вслух литературных 
произведений. 

Мемуары дают материал для демонстрации того, какую роль играло чтение вслух, к 
примеру, в первую половину XIX века. Прежде всего, отметим, что была широко 
распространена практика коллективного чтения, когда в кругу семьи или дружеской 
компании довольно большие по объему произведения читались вслух лицом, способным 
прочесть текст наиболее четко и выразительно, либо по очереди. В первой половине XIXв. у 
офицеров «чтение вслух было самым приятным и самым полезным занятием; чтец имел 
право остановиться, а слушатели остановить его на той мысли или на том изречении автора, 
которые обращали на себя внимание; при этом завязывались споры, за и против, которые 
нередко затягивались за полночь и возобновлялись на следующий день, когда спорящие 
обдумают наедине новые подтверждения своим мнениям или опровержения противникам» 
[1,34]. Такая методика обсуждения книг способствует расширению кругозора, развитию 
культуры общения и нахождению новых, оригинальных идей. Вместе с тем, чтобы 
выполнить аналогичную задачу и создать качественную аудиокнигу необходимо тщательное 
планирование. 

Читать ли произведение с дополнениями, в пересказе или донося основную мысль и 
нюансы, как бы давая возможность каждому человеку в зависимости от его 
индивидуальности самому прочесть текст, стать в некотором смысле героем произведения, 
чего не бывает, когда ты читаешь про себя [2, с.18]. Задача состоит в том, чтобы была 
возможность воспринять вербально (со слуха) историю, то есть, усвоить характеры героев, 
понять мизансцены и проследить за сюжетом. Именно это является главной задачей чтения 
вслух и в случае аудиокниги. Второстепенные задачи начинаются с приобретения новой 
информации о мире. Это необходимо для того, чтобы понять смысл текста. 

Лучше подходят для чтения вслух те произведения (статьи, стихи, рассказы и т.д.), 
которые с точки зрения читателя красиво изложены и содержат богатый лексикон. Также 
очень важно произносить текст не тоном чтения, а так, как будто вы выражаете собственные 
мысли – читая вслух, нужно не «читать», а «рассказывать». Обязательным условием 
глубокого понимания текста является традиционное, медленное чтение с паузами, 
воспроизведением в воображении всех картин автора, т.е. с удовольствием.  

https://e.mail.ru/messages/inbox


4908 

Читая повесть, не обязательно читать ее подряд. Советский режиссер Г.М. Козинцев 
считает, что можно читать произведение по тридцать страниц с перерывами. То есть в 
основу композиции при записи аудиокниг может быть заложена некая сериальность [3,.23]. 
Но, часто бывает, что люди не располагают достаточным объемом времени для 
систематического чтения. Как возможный вариант прослушивания книг можно было бы 
назвать аудиокнигу –  произведение литературы, озвученное профессиональными актерами, 
опытными дикторами или энтузиастами–любителями, со звуковым, музыкальным 
сопровождением, либо без него, и записанное на звуковой носитель. Для этого достаточно 
выбрать произведение, включить диск, аудиокассету на музыкальном центре, либо записать 
файл с книгой на компьютер, плеер или сотовый телефон, включить и слушать. 

Что касается аудиокниг для детей, как бы профессионально ни была начитана и 
музыкально наполнена книга, для ребенка более приятен голос близкого человека. Можно 
представить приятное удивление, когда он услышит любимую сказку в исполнении своих 
родителей, узнает в голосе читающего знакомую с раннего детства интонацию. Для 
реализации данной идеи необходимо владение компьютером на уровне уверенного 
пользователя.  

В актерской деятельности нужно обеспечить серьезный подход к процессу чтения: 
приучить себя читать медленно, вдумчиво, чтобы стать со-участником событий в 
художественном тексте. По словам У. Эко, читатель привносит в процесс чтения «свое 
вполне обусловленное чувственное восприятие, определенную культуру, вкусы, склонности, 
личные убеждения, и таким образом постижение изначальной формы совершается в 
определенной индивидуальной перспективе» [4, 27].  

Соответственно можно утверждать, что волевая деятельность при чтении текста 
актером не только вполне гармонично сосуществует с вдохновением, но и является подчас 
его энергетической базой. При прочтении произведения диктор воспринимает текст в 
соответствии со своим настроением, воспринимает происходящее в желанном для него 
смысле [5, с.108]. В процессе чтения вслух или прослушивания аудиокниги на первый план 
выходят как сам автор, так и диктор. И чтение становится совместным рассказыванием, 
выявлением не только авторской, но и чтецкой души, ее понимания [5,109]. Психолог 
Л.С. Выготский утверждает, что человек испытывает удовольствие при чтении 
художественного произведения [6, с.98]. Если при внутреннем чтении развивается кругозор, 
повышается эрудиция и расширяется словарный запас, то благодаря чтению внешнему, 
вслух совершенствуется культура речи: дикция, интонация и т.д. Вместе с тем, перед 
записью чтения необходимо все тщательно подготовить.  

Перед записью важно несколько раз прочесть текст про себя, отметить наиболее 
важные моменты, продумать интонации. Записывать все произведение сразу вовсе не 
обязательно. Можно разделить его на куски, записать по частям и смонтировать. Если это не 
художественное авторское произведение, желательно отредактировать текст так, чтобы там 
не было труднопроизносимых слов и сложных числительных, сталкивающихся согласных 
звуков. Чаще пользуйтесь синонимами, сокращайте предложения, форматируйте текст. 
Сделайте крупный жирный шрифт и разделите абзацы дополнительными интервалами. 
Распечатанный текст должен находиться на одной стороне листа. Если получилось больше 
одной страницы, то листы не сшивайте, а сложите один на другой, предварительно загнув 
вверх правый нижний угол каждого листа. Это даст возможность перекладывать их 
бесшумно. 

Микрофон должен располагаться достаточно высоко над столом и непосредственно 
перед диктором. Вместо обычного настольного микрофона можно применять петличку. 
Гарнитура менее удобна, поскольку она может частично заслонять поле документа. Не 
рекомендуется менять параметры во время записи. Лучше сделать повторную запись 
неудачного фрагмента. При сохранении отдельных блоков сортируйте их по порядку или по 
времени. Смонтируйте отрывки, вырежьте лишнее и уберите шумы. Специальные звуковые 
редакторы позволяют наложить музыку, придать дополнительные эффекты, а также сжать 
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ваше произведение в нужный формат [7]. Непрерывное развитие современных 
информационно-коммуникационных технологий позволит не только ускорить этот процесс, 
но и сделать более совершенным конечный результат.  

Если обратить внимание на большинство записанных и размещенных в сети интернет 
аудиокниг, они озвучены одним голосом, содержат минимум музыкального сопровождения и 
шумовых эффектов (вроде шума моря, шелеста дождя или криков птиц). Подобные звуки в 
записи могут отсутствовать, или быть тщательно подобраны и расположены между главами 
[8,1]. 

Перед записью обратите внимание на свое внутреннее состояние, так как от него 
зависит в определенной степени, как будет воспринято литературное произведение. 
Попробуйте прочитать книгу по ролям. Умейте выделять голосом реплики героев и слова 
автора. Предоставьте слушателю возможность представить себе то, о чем идет речь в 
произведении. До тех пор, пока вы сами не будете усваивать то, что читаете, слушатель 
будет также пропускать информацию. 

Таким образом, чтение вслух художественной литературы и прослушивание 
аудиокниги имеют много общего: аудиокнига возникла на основе чтения, при 
прослушивании мы оцениваем непосредственно чтение, актерские способности читающего и 
ищем наиболее приемлемый вариант. Вместе с тем, чтение вслух и аудиокнига – явления 
самостоятельные, не абсолютно тождественные: аудиокнигу мы не можем корректировать в 
отличие от читающего человека, находящегося рядом, каждое «живое» прочтение всегда 
будет отличаться от предыдущего.  
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Научный руководитель – М.С. Саркулова 
 

После распада СССР   постсоветские страны оказались в состоянии  идеологического 
вакуума. Ценностные модели, привычные для советского человека, перестали работать в 
рыночных условиях, а новые общепринятые ценности не утвердились. В результате этот 
идеологический вакуум стали заполнять религиозные структуры,  которые могли 
предложить четкое мировосприятие и устоявшийся ценностный набор [1]. 

С этого периода в Казахстане стремительно начинает возрастать число приверженцев 
ислама. В Казахстане актуализировались религиозные вопросы, в особенности вопросы 
религиозного просвещения и образования, вызвав необходимость в развитии системы 
образования и потребность в специализированных мусульманских богословов.  

В начале 90-х годов для решения этих проблем были предприняты меры по 
реабилитации ислама, такие как:  

• строительство и реставрация мечетей; 
• сотрудничество с религиозными организациями; 
• издание и распространение религиозной литературы; 
• открытие духовных учебных заведений [2]. 
Все это способствовало созданию в 1990 году первого казахстанского 

республиканского религиозного объединения мусульман  - ДУМК (духовное управление 
мусульман Казахстана), которое возглавил муфтий Ратбек-кажы Нысанбайулы. Деятельность 
ДУМК на протяжении последних лет приобрела более организованный, структурированный 
характер. Динамичность работы муфтията стала наиболее заметной с введением в его 
практику издания просветительско-теологических книг, ежегодные отчеты о работе 
управления, периодический выпуск просветительско-информационных газет «Ислам және 
өркениет», «Ислам» (изд. с 2003г.), и журнал «Шапагат Нур» (изд. с 1998г.),  а также 
создания документальных фильмов об истории ислама в Казахстане [3]. 

С 2004 года ДУМК начало проводить аттестацию среди имамов. 
В 1990 году впервые был опубликован Коран в переводе на казахский язык, стала 

выпускаться и распространяться исламская пропагандистская литература. С 1992 года 
издается исламская казахоязычная газета «Иман», впоследствии преобразованная в журнал 
«Ислам алемы».  

В 90-е гг. был создан Исламский институт с двухгодичным обучением с целью 
подготовки имамов и имамов-хатибов в городе Алматы, который к 1996 году окончили 300 
человек. В 2001 годов был открыт  Египетский университет исламской культуры Нур-
Мубарак, обучение в данном университете рассчитано на четыре года.  

При ряде мечетей были созданы курсы по подготовке священнослужителей, 
религиозным просветительством занимались в кружках и воскресных школах. Конечно, 
исламские воскресные школы при мечетях не играют ключевой роли в формировании 
системы профессионального духовного образования, однако оказывают существенное 
влияние на рядовых мусульман, привлекают молодежь. На встрече с имамами в апреле 2005 
года в городе Алматы Президент РК подчеркнул роль образованных имамов в 
соответствующей стратегии государства, направленной на укрепление стабильности и 
межконфессионального диалога в стране. Также глава государства отметил особое значение 
имамов в просветительской деятельности молодежи, в разъяснении истинных ценностей 
ислама[4]. 

В 90-х годах прошлого века молодежь стала выезжать на учебу в зарубежные страны, 
такие как Египет, Ливия, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Естественно, подготовка 
студентов осуществлялась на основе взглядов, которые доминировали в этих странах, без 
учета культурных и национальных традиций.  

В начале 90-х годов была образована незарегистрированная политическая группа 
«Алаш», выдававшая себя за «исламскую партию». Идеология этой группы выражала 
настроения национально-радикально ориентированной части казахского общества. К 1993 
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году данная политическая группа закончила свою деятельность. 
В 1993 году по инициативе Президента РК Н.А. Назарбаева в Конституцию было 

внесено положение, предусматривающее запрет на деятельность тех общественных и 
религиозных организаций, провозглашающих или на практике реализующих религиозную 
нетерпимость. Данное положение нашло отражение и в Конституции 1995 года (статья 53), 
дополнительно была включена статья, направленная против пропаганды и агитации 
религиозного превосходства [5]. 

К этому времени стали активно создаваться религиозно-культурные общества, такие 
как: «Лига женщин-мусульманок», «Ассоциация "Фатима", движение «Рифах». Они 
акцентировали внимание на связи этнической и религиозной самобытности народов с 
мусульманской традицией, воссоздании патриархальных ценностей традиционного 
общества. В целом, деятельность их носит просветительский, благотворительный характер. 

Однойиз первых была создана в 1990 году «Лига женщин мусульманок Казахстана», 
издающая с 1993 года газету «Ақ босаға» ("Светлый порог"). Цели этой организации -  
возрождение национальных семейно-бытовых традиций, религиозное обучение девушек.  

Необходимость построения системы религиозного образования вызвала потребность в 
использовании опыта зарубежных исламских центров, именно в сфере образования можно 
выявить тенденции разностороннего воздействия на исламизацию в Казахстане. 
Участниками этого воздействия являются Турция и арабские страны. Изучая стратегию 
внедрения турецких миссионеров в постсоветскую Центральную Азию, можно выявить 
тенденции, направленные на молодежь с целью формирования исламизированной местной 
элиты, которая должна содействовать сближению государств региона с Турцией. По 
сравнению с другими государствами регион Казахстана оказался наиболее открытым 
турецкому воздействию: на территории РК активно действуют 23 лицея, совместные 
казахско-турецкие университеты, культурные центры и множество коммерческих фирм, 
компаний [6]. 

Именно в условиях открытости и демократичности нашего государства в последние 
годы начали активно распространять свои вероучения нетрадиционные конфессии, среди 
которых немало псевдорелигиозных верований деструктивного, тоталитарного характера. Их 
деятельность часто вызывает критику и настороженность общества. 

Деятельность нетрадиционных конфессий, носящих деструктивный, тоталитарный 
характер, направлена на манипулирование личностью, деформацию ее сознания. Объектом 
деятельности также могут быть группы и общество в целом. Последнее ведет к отказу от 
исторических и традиционных ценностей нашего народа. 

Наиболее уязвимой группой является молодежь. Молодежь – своего рода социальный 
аккумулятор тех трансформаций, которые всегда постепенно и потому незаметно для всех 
происходят в глубинах общественной жизни, ускользая от внимания большинства. Как 
носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к творчеству, 
молодежь своего рода "ускоритель" внедрения  в практику новых идей, инициатив, новых 
форм жизни. В поисках духовного совершенства, ответов на жизненные вопросы молодые 
люди могут попасть в духовное рабство. 

Отсюда следует необходимость контроля религиозного просвещения. Если прежде 
обучение религии было делом религиозных общин, то теперь роль государства 
принципиально возрастает: оно должно взять на себя не обучение религии, а 
систематическое знакомство с основами разных религиозных традиций, историей религий. 
Заметим, что определение «светское» государство не означает атеистическое [7]. 

В настоящее время во многих странах мира активно обсуждается вопрос о религиозном 
просвещении в образовательных учреждениях. С 2009 года в казахстанских школах введен 
факультативный курс «Основы религиоведения» для учеников 9-го класса, что явилось 
первым шагом государства на пути религиозного просвещения молодежи.  

Второй проблемой, с которой столкнулось наше общество на пути религиозного 
просвещения, стало отсутствие правильно написанного учебного пособия. 
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В последние годы активно обсуждается вопрос внедрения аналогичного предмета в 
ВУЗах страны для студентов младших курсов, что должно способствовать привлечению 
молодых людей к изучению основ религии, тем самым повышая религиозную грамотность 
подрастающего поколения. На сегодняшний день этот вопрос еще не решен на 
правительственном уровне. 

Если обратиться к мировому опыту разрешения проблем религиозного просвещения то 
можно отметить что в системе государственного образования в мире преподавание религии, 
судя по всему, сегодня занимает все больше места, и это направление становится важным 
предметом озабоченности лиц, отвечающих за развитие образование на национальном 
уровне.  

В настоящее время в мире существуют две модели построения системы исламского 
образования. Первая представляет собой систему воскресных школ при мечетях, а также сеть 
медресе и исламских высших учебных заведений. Данная система образования имеет три 
ступени: 

• начальный уровень – это воскресные школы при мечетях; 
• средний уровень – это медресе; 
• высший уровень – ВУЗы. 
Вторая модель исламского образования создана, к примеру, в Германии и Швейцарии и 

подразумевает открытие кафедр исламской теологии в светских вузах.  
В связи с необходимостью достижения нового, современного качества мусульманского 

религиозного образования возникла необходимость расширения образовательного процесса. 
Необходимы новые организационные структурные модели, новые технологии обучения. 
Современный университет должен формировать у выпускников высокий уровень 
профессиональных знаний, обеспечивать степень пригодности выпускника к эффективной 
работе, удовлетворять запросы общества в отношении кадров и формировать в обществе 
новые взгляды на качество образования, пропагандируя необходимость сохранения 
культурных и духовных традиций. 
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Религиозность часто ассоциируют с мифологией, и они на самом деле имеют много 

общего, любая историческая религия имеет мифологический компонент. Однако, миф не 
может являться простым вымыслом – более того миф демонстрирует реальность или часть 
реальности очень значимую, экзистенциально выраженную, описанную ярче, чем в 
обыденности [1,14]. Мифологии придается смысл "подлинной реальности", тогда как 
реальность повседневная в мировосприятии большинства примитивных культур, 
расценивается ими как хотя и важная, но не имеющая большого значения по сравнению с 
реальностью, с которой имеет дело миф.  

В этом контексте религия тесно связана с мифологическим мышлением, так как и она, 
подобно мифу, обеспечивает связь человека с породившими его началами, а значит, и с 
инстанциями, от которых зависит его судьба, его жизненный удел. Для архаического 
человека "то, что произошло в начале, может повториться при ритуальном воспроизведении. 
Поэтому для него важно - знать мифы. Несколько потому, что мифы объясняют ему мир и 
способ его существования в мире, но, главным образом, вспоминая и воспроизводя их, он 
оказывается способным повторить то, что боги или герои совершили вначале" [1,19]. 
Религия близка мифу в том отношении, что она тоже помогает человеку воссоединиться с 
этим началом, с той лишь разницей, что в архаических обществах воссоединение происходит 
регулярно, во время празднеств, сопровождаемых ритуалами, а религия немного отделена от 
повседневных дел.  

Все же, религиозное сознание можно противопоставить мифологическому сознанию. В 
мифологии сакральная реальность и мирская реальность не имеют между собой четких и 
однозначных границ: повседневный мир во время ритуала становится миром сакральным. В 
религии божество или иная сакральная инстанция отделены от "нашего" мира радикально и 
принципиально и для того, чтобы перейти из одного мира в другой, человеку требуется 
особое усилие, связанное с изменением его онтологического статуса. Например, нирвана в 
буддизме (в Махаяне) понимается как состояние сознания, кардинально отличное от 
состояний, связанных с сансарой (колесом перерождений), поэтому она непостижима и тем 
более невыразима словом - ее можно только пережить на практике, но не познать (в 
традиционном понимании термина "познание", предполагающем наличие познающего 
субъекта и познаваемого объекта) [2, 706]. Точно так же невозможно постичь человеку бога 
в христианстве или исламе: он не просто бесконечно выше всякого познания - он 
принципиально иной, и, в отличие от буддизма, никто не может изменить свой статус 
человеческий на статус более божественный. 

Что касаемо психологических особенностей религиозного сознания, то в первую 
очередь, оно всегда предполагает  саморефлексию, в отличии от мифологического. В 
религиозном сознании необходим компонент самоописания, дескрипции себя как сознания 
именно религиозного.  

В гегелевской концепции религиозное сознание предстает как именно сознание себя 
верующим, отрефлектированное состояние, в котором человек является верующим, так 
сказать, не только "в-себе", но и "для-себя". Момент самопонимания здесь исключительно 
важен, так как религиозное сознание, будучи состоянием рефлектированным, не только 
является пассивным объектом социальных внушений, но и способно к сознательному 
управлению собой. Таким образом, только человек, верующий вполне осознанно, может, 
например, перейти в другую веру, и это возможно именно потому, что нынешнюю свою веру 
он выбрал сознательно. 

Принимая ту или иную веру, человек принимает вместе с нею и все социальные 
установления, которыми она порождена и которые она поддерживает, в том числе и 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%FD%EA%E7%E8%F1%F2%E5%ED%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9
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различные поведенческие диспозиции, высшим и наиболее чистым воплощением религии, в 
которых является культ. Вера в бога у Гегеля рационализирована, он критикует взгляды, 
согласно которым религия базируется в первую очередь на чувствах. "Религиозное 
переживание - необходимое, но недостаточное условие веры. Любое чувство случайно, 
субъективно, индивидуально, а бог должен быть познан в его всеобщности" [3, с.260]. 
Поэтому подлинная религиозность предполагает наличие чисто интеллектуального, 
философского уровня, на котором человек сможет отрефлексировать себя как верующего и 
понять, как он верит и почему он это делает. Религиозное сознание требует полного 
осознания себя как верующего и умения отдать себе отчет в мотивах своей веры, а значит, и 
принятия на себя ответственности за все последствия принятия себя именно в качестве 
верующего, причем верующего так, а не иначе. Именно это осознание и является второй 
психологической особенностью религиозного сознания. 

Религиозное сознание как одно из проявлений сознания человеком своей социальной 
роли предполагает, однако, не только участие в группе и конформизм относительно 
общегрупповых целей и нормативных средств их достижения, но и некоторое (частью 
сознательное, частью неосознанное) отождествление индивидом себя с образом группы. 
Именно по этой причине, как указывал еще Дюркгейм, по мере усложнения общества образ 
бога становится все более абстрактным, а его содержание - все менее определенным: лишь 
благодаря этому разные люди с разным жизненным опытом, с разными социальными ролями 
и культурным багажом могут без внутреннего психологического конфликта отождествить 
себя с этим образом [4, 453]. Стремление к идеалу, желание самосовершенствоваться также 
является психологической особенностью религиозного сознания.  

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что 
религиозное сознание является сложным механизмом, включающим в себя компоненты 
мифологического, философского и, собственно, психологического этапа развития 
человечества. Феномен религиозности отчетливо наблюдаем в повседневности, несмотря   на 
колоссальный прогресс сознания научного. Анализирую причины и мотивы обращения к 
религии современного человека, мы не можем игнорировать такие факторы как: 
ментальность, территориальные и исторические особенности того или иного народа, 
представителем которого будет данный человек. Поэтому изучение религиозности, 
возможно, должно носить дифференцированный характер. 
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Говоря о психологической стороне религиозности, мы должны сразу обозначить тот 
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факт, что религиозность всегда субъектная, а, следовательно, всегда индивидуальна. Два 
человека, переживая один тот же религиозный опыт, могут испытывать совершенно 
различные религиозные чувства. Психологическими предпосылками к формированию и 
развитию индивидуальной религиозности могут выступить: индивидуальные (личностные) 
ценностные ориентации, мотивы, установки, особенности восприятия и мышления, прошлый 
персональный опыт, близкое окружение, определенные особенности характера, 
эмоциональное состояние субъекта религии и множество других факторов. Если мы говорим 
о религиозном сознании, необходимо учесть, что оно невозможно без компонентаv 
самоописания, то есть осознания себя как именно религиозного сознания. Однако, мы не 
можем утверждать, что именно осознание и дескрипция себя субъектом религии, является 
психологической предпосылкой к формированию индивидуальной религиозности, хотя, 
несомненно, это определенная отправная точка в ее развитии. .[1, с.75] 

Под психологическими предпосылками религии подразумеваются такие 
закономерности и особенности психики человека, наличие которых становится 
обязательным условием возникновения, закрепления, сохранения и развития религиозных 
взглядов. Одним из наиболее обсуждаемых, в связи с этим был вопрос, имеется ли в 
человеческой психике изначально собственно религиозное, то, что при любых особенностях 
развития исторической ситуации и индивидуального развития сохраняет свою религиозную 
специфику, хотя и трансформируется в различные формы. .[1, с.76] 

Существует целый ряд концепций, дающих положительный ответ. Так, для 
большинства теологических доктрин была распространена идея о том, что человек от 
рождения наделен некоторым религиозным чувством, изначальной идеей божества. Здесь, 
главным образом, ученые опираются на понятие нуминозного опыта, которое было 
представлено в работах Р. Отто и К. Юнга. По их мнению, нуминозный опыт является 
первоначальным и единственно значимым источником истинной религиозности; если в 
основе религиозности не лежит подобный опыт, то она мертвая и ложная; религия во всей 
полноте своих проявлений (культ, организация, развитая система вероучения) есть 
производное от этого опыта. Но эта предпосылка не считаетсявсеобщей (не у каждого бывает 
нуминозный опыт), и априори необходимой для любых случаев индивидуальной 
религиозности (которая может иметь в основе своей приверженность к традициям, власти 
авторитета, социальной лояльности и т. п.). У. Джемс считал сферу бессознательного 
источником религиозного опыта, при этом подчеркивая, что не бывает специфически 
религиозных чувств; в этом случае, бессознательное выступает как общая предпосылка, 
одинаково работающая во всех случаях, но без наличия религиозности она оказывается 
скрытой, дремлющей, не реализованной. Также необходимо обратить внимание и на теорию 
С. Грофа, впервые обозначившего наличие “параллельных миров” и изначально заложенную 
в психической природе способность “трансцендировать” в такие миры (при определенных 
условиях доступную любому человеку); а также наличие в бессознательном более или менее 
универсальных перинатальных воспоминаний [2, с.203]. 

Ученые, давшие категорически отрицательный ответ на поставленный вопрос, считали, 
что некоторые особенности психики такие как: страх, подавленность, потребность в 
психологической компенсации, понимании того, для чего пока нет научного объяснения и 
другие, благоприятствуют возникновению, закреплению и развитию религиозных чувств и 
взглядов. Однако такого рода состояния не являются основополагающими детерминантами 
религии (к ним может относиться, к примеру, социальные обстоятельства, классовые 
интересы, групповая принадлежность), эти особенности всего лишь создает и увеличивает 
возможность для воздействия главных причин. По своей сути они ни в коей мере не 
являются только специфически религиозными, могут обнаруживаться и действовать без 
всякой взаимосвязи с религиозными убеждениями и обстоятельствами религиозной жизни и 
проявление их как религиозных является скорее “измененной формой”, искажением данной 
им изначальной природы. Такой точки зрения придерживалось большинство отечественных 
ученых в последние десятилетия [2, с.204]. 
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Д. Юм и многие французские материалисты имели взгляд на религию как на дитя 
невежества. В данной концепции психологическими предпосылками религии являются: 
стихия душевной жизни, бесконтрольная разуму психология примитивных масс; 
просвещенный же ум (мыслителя, философа, просто образованного человека) почти 
автоматически контролирует подобного рода проявления, освобождаясь от этого “плена 
невежества”. 

3. Фрейд рассматривал религию как разновидность невроза, отрицая специфически 
религиозные психические явления. Фрейд также не видел необходимости допускать какие-то 
особые религиозные явления в психической природе, потому любой обычный, 
“нерелигиозный” невроз имеет те же причины, те же психические механизмы и формы 
проявления, что и “религиозный”[2, с.205] 

Для того, чтобы понять психологические предпосылки религии, мы обязаны учитывать, 
что реальность человека, условия его существования, формируются из реальности двух 
миров — внешнего и внутреннего. Первый — мир физический, биологический, природный, 
социальный, второй — психический мир в своих сознательных, бессознательных и 
подсознательных проявлениях, стихия духа и дисциплина разума, “глубины темные” и 
“глубины прозрачные». Оба мира имеют свою специфику, свои трудности и опасности, и 
человеку приходится вырабатывать специальный инструментарий (способности, навыки, 
формы освоения и реагирования), чтобы приспосабливаться и к тому и к другому. Почти все 
теоретические модели религии принимают во внимание противостояние только одному из 
этих миров. Когда древние предположили, что созданию богов способствовал страх, они 
подразумевали под этим, что уязвимость перед угрозами внешнего мира заставила человека 
искать спасение в религиозных мистических образах. Мы не будем спорить, это 
психологический факт, подтверждение которому можно найти почти во всех религиях. 
Например, когда антропологи выявили у первобытных народов связь магических ритуалов с 
теми действиями, успешным исход которых невозможно спрогнозировать, они сделали 
вывод, что зависимость от случайных, бесконтрольных неблагоприятных обстоятельств 
вынудили человека искать защиты у сил, которые, обладали большим могуществом, чем он 
сам. В самом деле, при расширении сферы деятельности, управляемой только самим 
человеком, религиозная область уменьшалась. Однако такое понимание психологических 
предпосылок религии не является полным и исчерпывающим. 

В концепции С. Грофа или К. Г. Юнга, были абсолютизированы процессы адаптации к 
психическому миру в качестве психологического истока религии, однако упущена из виду 
роль механизмов, предназначенных для взаимодействия с миром внешним. 

Основой целого ряда психологических предпосылок религии является принципиальная 
не самодостаточность человека на фоне этих двух реальностей: он предстает как 
нуждающийся, а значит, как беспомощный и страждущий. Человеку необходимо постоянно 
бороться за удовлетворение своих потребностей, преодолевать трудности, из этого следует, 
личность вынуждена изменять, совершенствовать себя, соответствовать требованиям, 
предъявляемым жизнью. Нежелание подчиниться волевому контролю оказывает не только 
внешняя, но и внутренняя человеческая природа. Часто в качестве одной из психологических 
предпосылок религии называют страх смерти; но объективный факт смертности человек бы 
не придавал такого значения, окрашенного эмоциями, если в человеческой психике не был 
бы заложен мощнейший и почти неосознаваемый, а, следовательно, и неподдающийся 
контролю инстинкт самосохранения. Человек ощущает страх перед внешним миром, трепет 
перед величественными явлениями природы и горечь от виденных потерь, и все это находит 
свое отражение в религии; но и явления внутреннего мира (фантазии, сны, видения, трансы) 
могут внушать ему не меньший страх, горечь или трепет, и они имеют для религии такое же 
огромное значение. 

Множество психологических концепций обращает внимание на религиозное значение 
изгнания человека из “эмбрионального рая” и прохождения пути взросления, пути зрелости. 
При этом, это неизбежно, однако нет гарантии, что направление будет правильным.  Э. 
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Фромм утверждает, что даже взрослый человек может не выбраться из плена инфантилизма, 
который выражается в инцестуозных фиксациях, и, как следствие, в потери способности 
самостоятельно ставить и решать жизненно важные задачи. Существует определенность 
бытия человека, его стремление к некоторой цели и возможность отклониться от верного 
пути. И состоявшаяся зрелая личность, и возможные отклонения интерпретируются в 
различных психологических концепциях по-разному; цель личностного развития понимается 
К. Юнгом как индивидуация, Э. Фроммом как синдром роста, Э. Эриксоном как 
самоидентичность, З. Фрейдом как преодоление эдипова комплекса. Понятие необходимого 
также различно, но все теории содержат представление о том, что некоторое должное 
состояние существует, и человек, не выполнивший обязательства, в той или иной степени 
ответствен за последствия такого выбора. По-разному будут пониматься и сами 
невыполнения — некрофилия, отказ от самости, кризис самооценки, неправильная система 
ценностей, излишние свобода или подавление влечений и т. п. В то же время выше 
перечисленные психологи замечают тот факт, что во многих религиях присутствует схожее 
представление о некотором духовном пути, который человеку нужно пройти для достижения 
цели, пред заданной самим фактом его рождения (спасения души, райского блаженства, 
нирваны, духовной миссии), а грех, как правило, имеет значение неподчинения этой цели. 
Кроме того, психологи видели в религии своего соратника в решении психотерапевтических 
задач, поскольку основные составляющие вероучений воспринимались ими как своего рода 
инструкции душевного здоровья [3, с.308] 

Другие особенности душевной жизни тоже могут выступать в качестве 
психологических предпосылок к индивидуальной религиозности. Так как человеку присущ 
постоянный поиск смысла, он как бы живет в мире смыслов, очень важное значение имеет 
тот факт, что нарушение целостности этой системы (так называемый когнитивный 
диссонанс, по терминологии Л. Фестингера) приводит к серьезному психическому 
дискомфорту, вариативные способы преодоления которого предоставляет религия. Личность 
постоянно стоит перед задачей ценностного выбора, жизненных приоритетов и ориентиров; 
в целом ряде ситуаций разумные методы достижения и оправдания этого выбора 
отсутствуют, и религия предлагает “измененные формы” его осмысления тогда, когда, в 
действительности он осуществляется на бессознательных причинах. 
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Неке қазақ дәстүрінде де, мұсылман қоғамында да киелі ұғымдардың бірі болып 

табылады. Түп негізі араб тілінің «Никах» сөзінен шыққан. Мағынасы «қосылу, көбею» 
дегенді білдіреді. Ал діни мағынасына келетін болсақ, шариғат үкімі мен талаптарына сай 
үйлену деген мағына береді. Ислам дінінде некелесу сүннет болып саналады. Шаңырақ 
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құрып, ұрпақ көбейту – дінімізде ардақты, игі істерге жатады. Неке қасиетті ұғым. Екі 
жұптың арасындағы бір-біріне деген беріктік пен адалдық шарты. Алла тағала Құранда ер 
адам мен әйелдің неке қиып, отбасын құруы жайлы былай деген: 

«Сендерге, оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа 
сүйіспеншілік, мейірімділік пайда қылғандығы да Оның белгілерінен. Сөз жоқ, осыларда 
ойланған елге белгілер бар (Құран: 30/21)» [1,406 б.]. 

Ал пайғамбарымыз болса, «Үйленіңдер және көбейіңдер! Қиямет күні үмметімнің 
көптігімен мақтанамын»,-деп үйленудің маңызын айтып кеткен [Әбу-Дәут: 2050]. Қазіргі 
кезде неке қию, үй болып, отбасын құруға немқұрайлы қарайтындар саны артып келеді. 
Шаңырақ құрудың жауапкершілігін сезінбей, шариғаттағы неке шартын толық білмей, 
асығыстық танытып жатады. Сол себепті осындай жауапты іске барар алдында барлығын 
ақылға салып, барлық нәрседен хабардар болу керек. 

Қазақ халқында «Үйлену оңай, үй болу қиын» демекші, отбасы құрған жастардың көп 
жағдайда шаңырақтарын шайқалтып алатындары бар. Олардың себептеріне отбасын 
құрудағы жауапсыздық, мінездерінің сәйкес келмеуі, ерлі-зайыптылардың, ата-аналарымен 
қарым-қатынастың дұрыс болмауы, махаббатсыз үйленуі немесе некеге жеңіл қарау жатады. 
Некеге жауапсыздықпен қарау неден туады? Ол ең бірінші, жастайынан берілген тәрбиеден 
көрінеді. Жастайынан көргенділікке, имандылыққа, салмақтылыққа, кішіпейілділікке 
тәрбиеленген бала әр басқан қадамын ойланып жасайды. Екінші, ата салт-дәстүрін танымау. 
Ата-бабамыз ынтымақ пен бірлікті көздің қарашығындай сақтаған. Отбасылық 
құндылықтарға өте көп мән берген. Араларында жеті атаға толмай ағайын ара қыз алмау, 
тіпті әуелі жігіт пен қыз тұрған «екі ауылдың арасында жеті өзен болсын» деген шарт та 
болған. Бұл ұқсас қандылардың өзара некелесуіне тыйым салудан келіп шыққан. Қазақ 
халқының салт-дәстүрі мен дүниетанымы тұрғысынан алғанда екі жасты жарастыруды 
ертеде үй іші болып, қауым болып қолға алатын. Араздасқанды татуластырып, ымыраға 
келтіріп, құда-құдағилар жас отбасын сақтап қалуға мүдделілік танытатын еді.  Бүгінде қазақ 
салт-дәстүрін толығымен сақтап отырған отбасын табудың өзі қиынға соғады. Төл 
дүниетанымымызға сай келетін жөн-жоралғылардың көмескіленіп кеткендігінің ағайын 
арасындағы қарым-қатынаста түсініспеушілік тудырғаны шындық. Енесін сыйламайтын 
келін, ата-анасына көңіл бөлмейтін бала, «үлкенді үлкен деп, кішіні кіші» деп білмейтіндер 
кездесіп қалатыны жасырын емес. Қадірлеп, қастерлер салт-сана болмаған жерде, 
болашағымыздың өркендеуі бірталай емес пе? 

Үшінші, өзі ұстанып жүрген дінінен хабарының аздығы. Негізі отбасының діңгегі – діні 
мен ділі. Әрбір үйленуге шешім қабылдаған мұсылман ер немесе мұсылман әйел некенің 
шарттарымен жақсы таныс болу керек. Кімдермен үйленуге болмайтынын, қандай 
жағдайларда некелесуге рұқсат берілетіні жайлы толық мағлұмат болу керек. Ислам дінінде 
неке адал саналып, оған үлкен жауапкершілік жүктеледі. Себебі, дініміздің мақсаты, неке 
арқылы көзі ашық көкірегі ояу, саналы әрі рухани пәк ұрпақ тәрбиелеу. Маңыздылығы мен 
жауапкершілігіне қатысты  дін белгілі бір шарттар қояды. Осы некенің діни шарттарына 
тоқтала кетсек: 

- Некелесу алдында екі жақтың да ата-аналарының немесе жақындарының келісімі 
болуы керек. Ханафи мәзхабы бойынша,  ақыл-есі дұрыс, балиғат жасына келген қыз 
баланың ата-ананың келісімінсіз неке қидыруына рұқсат. Бірақ өзінің теңіне бармаған 
кезінде ата-анасы оның некесін бұздыра алады. Сондықтан ата-ананың ризашылығын алған 
жақсы деген. Ал қалған үш мәзхабта (Шафиғи, Ханбали, Малики) некенің дұрыстығы үшін 
ата-ананың келісімі шарт. Ханбали мәзхабында мұны некенің шарты деп есептемегенімен, 
күйеу жігіт қыздың теңі болмаған жағдайда некені бұзуды ата-ананың ырқына берілетінін 
айту арқылы ата-ана келісімінің маңыздылығына ишарат жасайды. [2,56 б.] 

- Ер мен әйел де мұсылман болуы тиіс. Бұл жерде мұсылман әйел мен мұсылман емес 
еркекке үйленуіне тыйым жайлы Құран кәрімнің «Бақара» сүресінің 221- ші аятында: 
«...Және иман келтіргенге дейін мүшірік ерге мүмін әйелдерді үйлендірмеңдер» деп айтылып 
кеткен [1,35 б.]. Мұсылман әйел мұсылман емес ерге тұрмысқа шықса, күйеуі үстемдік жасап 
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оны иманнан алыстатуға ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан Алла тағала мұсылман әйелдің 
мұсылман емес ерге тұрмысқа шығуына тыйым салған. 

- Міндетті түрде куәгердің болуы шарт. Неке келісімі кем дегенде екі еркек немесе бір 
еркек пен екі әйел кісінің куәлік етуімен солардың көзінше болу. Әрі бұл куәгерлер кәмілет 
жасына толған және ақыл-естері дұрыс жандардардан таңдалады. Психологиялық 
ауытқушылығы бар, құлағы нашар еститін, керең азаматтар куәлік ете алмайды. Міне 
осындай қысқаша, әрі нақты шарттардың түрлерін білу әрбір мұсылманға міндеттеледі. 

Шариғаттағы некенің орны маңызды, әрі үлкен мән берілгеніне қарамастан, суниттер 
мен шииттер арасында некеге қатысты қайшылықтары бар. Араларында келіспеушіліктер 
туындап, бұл артынан үлкен дау-дамайға айналып жатыр. Шиитердің уақытша неке 
дәстүріне суниттіктер түбегейлі қарсылығын білдіреді. Уақытша неке қию (Накаху мута) 
араб тілінен-уақытша көңіл көтеру, ләззат алу мақсатында қиылатын неке дегенді білдіреді. 
Қоштасу хұтбасында мута некесіне тыйым салынған.  «Уа, адамдар! Әйелдердің ақысын аяқ 
асты етпеңдер. Алладан қорқыңдар. Әйелдеріңді Алланың аманаты ретінде әрі нәзік 
жаратылыс иесінің ар-намысын қорғауға Алла атымен сөз беріп, адал жар ретінде алдыңдар. 
Сендер әйелдерің алдында, әйелдеріңнің де сендердің алдарыңда хақысы бар. Сендер одан 
жар төсегін былғамауды талап етуге құқылысыңдар. Сендердің қаламаған адамдарыңды 
үйлеріңе кіргізсе, әйелдеріңді шектен шықпай жөнге сала аласыңдар. Әйелдің ақысын өтеуге 
міндеттісіңдер, яғни олардың ішіп-жемін, киім-кешегін қамтамасыз  ету  сендердің 
міндеттерің» [4]. 

Пайғамбарымыз айтады: әйелдерге жақсылық істеңдер. Сендердің жақсыларың өз 
әйелдеріңе зұлымдық жасамаған адам. Шариғат заңында ер мен әйелдің уақытша 
некелесуіне тыйым салынады. Неке ешқашанда уақытпен шектелмеуі тиіс. Олай болған 
жағдайда неке қасиеттілігінен айырылады. Құран кәрімде дәлел ретінде мынадай аят 
түсірілген: «Үйлене алмағандар, Алла өз кеңшілігімен байытқанға дейін суық жолдан 
сақтансын. Қолдарыңдағылардан (құл, күң) хат тілегендерге, егер оларда бір қайыр 
білсеңдер, хат келісімін жасаңдар. Әрі оларға Алланың өздеріңе берген малынан да беріңдер. 
Өздері абыройлы болуды қалаған күңдеріңді дүние тіршілігінің пайдасы үшін жамандыққа 
зорламаңдар. Кім оларды зорласа; онда Алла, ол зорланғаннан кейін аса жарылқаушы, 
ерекше мейірімді» (Құран: 24/33)  [1,353 б.]. 

Бұл аяттың мағынасы егер шаңырақ құруға шамаңыз келмесе, Алла тағала өзінің 
мейрімділігі, қайырымдылығы мен кеңдігімен сізге көмектескен уақытқа дейін, ар-
намысыңызды сақтаңыз дейді. Яғни некелесу адамның өмірінде тұрақты және өмірінің 
соңына дейін болу керек. 

Ал шииттер суниттердің, күйеуі некені бұзса неке жойылды деп саналатын қағидасына 
қарсы келеді. Ажырасу құқығы негізінен ер азаматқа берілген. Бірақ неке уақытында әйел де 
бұл құқыққа ие болу талабын қоя алады. Көріп отырғанымыздай, түбегейлі басымдық 
көрсетпеген, әйелге де белгілі бір мөлшерде құқық берілген. 

Және де осы жерде Пайғамбардың мына хадисін ұмытпай, үнемі жадында ұстау 
керек:  «Рұқсат етілген істердің ішіндегі Аллаға ең ұнамсызы – ажырасу» деген [Ибн-Мәжа: 
2018]. Ажырасу өзінің артынан зардаптарын қосақтап жүретінін естен шығармау керек. Ол 
жанұяның ыдырауына, баланың жетім өсуіне алып келеді. Нәтижесінде әкесіз немесе анасыз 
өскен баланың бойында көптеген психологиялық ақаулар пайда болады. Ол сезімтал 
жасқаншақ, өзіне сенімсіз келеді. Өмірден түңіліп, кейбіреулері ата-анасының осындай 
қадамға барғандарына өздерін кінәлап, жан түршігерлік жайт суцидке де барып жатады. Ал 
көп жағдайда психологиясы бұзылған бала, түрлі діни ағымдардың жетегінде кетеді. 
Олардан жан жылуын табады, шынайы қолдау көреді. Міне осындай жағдай орын алмас 
үшін адам әрбір қадамын ойланып басу керек. Әр себептің өзінің салдары болатынын 
ұмытпаған жөн.  

Сунниттік көзқарастардың арасында да кейбір түсініспеушіліктер кездесіп отырады. 
Мәселен төрт мазхаб көзқарастарына қайшы келетін кейбір ағымдардың ұстанымдарына 
тоқталатын болсақ. Олардың қазіргі кездегі кең таралып отырған  ағым болуына байланысты 
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бұл тақырып жөніндегі ұстанымдары да біз үшін аса маңызды саналады. Бұл қазіргі 
уахабтық ұстаным немесе сәләфиттік көзқарас деуге болады. 

Уахабтықтардың неке қию ұстанымына келер болсақ, оларда да қайшылықты 
жағдайлар орын алып жатыр. Тек уақытша рахат алу мақсатында, адамның жеке   
қызушылығына ғана көңіл бөлетіні байқалады. «Накаһу  мисйиар» деп аталатын бұл неке 
түрін шейх Усеймин алғаш рет қолдаған болатын. Накаһу мисийар дегеніміз не? Бұл 
өздерінің пайымдауынша: таза шариғат жолымен жасалған, тек нәтижесінде әйел белгілі бір 
құқықтарынан өз еркімен бас тартады екен. Ер әйелін ешқандай тұрмыс заттарымен, 
баспанамен қамтамасыз етпеуге, әйелімен күн сайын уақыт өткізбеуге, екеуінің біреуі қайтыс 
болған жағдайда мұрагерліктен бас тартуға және ерінің белгілі бір уақытта некесін жоятыны 
жайлы өзара келісім арқылы жүреді. [3] 

Олар осындай кемшілікке жол беру арқылы, тек өздерінің ғана емес, сондай-ақ діни 
сауаты жоқ адамдарды да адастыру үстінде. Әйелдердің құқықтарын шектеу арқылы, діни 
қағидаларға қайшы келеді. Осының салдарының көбісі некенің әлеуметтік-қоғамдық 
көріністеріне нұқсан келтіреді. 

Қорытындылай келгенде, неке тек заң шеңберінде ұйымдастырылатын салтанатты 
рәсім ғана емес, оның этикалық мәнге ие екенін айта кеткен жөн. Некенің жауапкершілігін 
сезініп, оның имандылық, кішіпейілділік, салмақтылық қасиеттерінсіз тұрақтылығы күмәнді 
екенін ұмытпау керек. Олай болса жастардың, жалпы қоғамымыздың рухани сауаттылығын 
арттыру қажеттілігі туады. Осындай келеңсіздік болмас үшін жат діни ағымдарға түсіп 
кетуден сақтанып жүруіміз маңызды болмақ Ал осы мәселеде ата-ананың рөлі жоғары екенін 
ұмытпаған жөн. Бірінші кезекте өзінің, одан кейін баланың тәрбиесіне, болашағына мән беру 
қажет. «Отан – отбасынан басталады» демекші, қоғам үшін де, мемлекет үшін де отбасының 
қаншалықты маңызды екенін білеміз. Отбасындағы құндылықтарға баса назар аудару, салт-
дәстүріміздің сақталуына өз үлесімізді қосу парызымыз. Сондықтан да халық болып 
Қазақстан елінің тұрақтылығына, дамуына ат салысу ләзім. 
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Советская власть значительно подорвала устои ислама. Становление советского 

государства сопровождалось процессом секуляризации в регионах традиционного 
распространения ислама, в том числе и в Казахстане.      Середина 1920-х-начала 1930-х гг. 
характеризуется жесткой политикой советской власти в отношении ислама: изъятие у 
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религиозных общин культовых зданий, закрытие мечетей, школы, запрет деятельности 
шариатских судов, религиозных праздников, репрессии  представителей духовенства. 
Изменившийся образ жизни казахов способствовал размыванию религиозных традиций и 
формированию атеистического мировоззрения большинства казахского населения. 
Советское наследие оказало большое влияние на понимание ислама уже в современный 
период и во многом определило религиозную ситуацию. В частности, недостаток 
религиозной грамотности, незнание основ исламского вероучения, что является одной из 
причин распространения нетрадиционных для Казахстана интерпретаций ислама.  В то же 
время в советский период, несмотря на репрессивную политику советского государства, 
ислам адаптировался и выработал свои стратегии выживания. Ислам сохранился как 
составная часть этно-конфессиональной идентичности казахского народа. В контексте 
переосмысления национальной истории значительную актуальность приобретает 
исследование ислама в советский период. 

В период Советского Союза на территории Центральной Азии фактически была 
уничтожена духовная элита мусульман. В секуляризационных процессах, происходившие в 
конце 20-х - начала 40-х большую роль сыграл переход к светскому  образованию, 
повлекший за собой переход с арабской графики сначала на латинизированный, а затем на 
русский алфавит. Известно, что у казахов, так же как и у других, пародов стран 
традиционного распространения ислама, исламская идеология тесно связывалась с арабским 
языком. Казахи, так же как и другие иранские и тюркские народы, принявшие ислам, 
арабский язык связывали с исламским ритуалом и молитвой. Арабская графика многие века 
была привилегией преимущественно духовенства. Для подавляющего большинства казахов 
служитель культа пользовался огромным доверием как единственный толкователь "божьего 
закона". С переходом на новый алфавит духовенство во многом утратило свое влияние на 
духовную жизнь населения. Мечеть перестала быть "культурным центром". Одним из 
первых своих декретов советская власть ликвидировала привилегии, которыми пользовалось 
мусульманское духовенство. Закрытие мечети и разгром мусульманских общин, разгон 
служителей культа привёл в полный упадок мусульманскую систему образования. Эта 
политика властей способствовала появлению в сельской местности так называемых 
"неофициальных", самозваных мулл, которые занимались, в основном, отправлением 
религиозных обрядов. Среди таких мулл встречались и суфийские проповедники, прежде 
всего из влиятельного среди мусульман в Центральной Азии ордена Накшбандийа. 

В середине 1940 гг. наблюдалась некоторая либерализация религиозной политики в 
годы Великой Отечественной Войны, включая и отношение к исламу. В это время наблю-
далось укрепление позиций мусульманских организаций. В 1943 - 1944  гг. были созданы 
три   новых Духовных управлений мусульман – Средней Азии и Казахстана (САДУМ) с 
центром в Ташкенте, Духовное управление мусульман Северного Кавказа и Дагестана с 
центром Буйнакске, позже – в Махачкале, Духовное управление мусульман Закавказья с 
центром в Баку. САДУМу, в ведении которого была территория Казахстана, подчинялось 
единственное в СССР высшее исламское учебное заведение – бухарское медресе Мир-Араб, 
готовившее квалифицированных священнослужителей. В конце 1945 г., с разрешения 
властей, советские мусульмане вновь могли совершать паломничество в священные города 
Мекку и Медину [1, c.41]. Во время войны обращение к религиозным чувствам 
способствовало консолидации советского народа. Общее антирелигиозная пропаганда начала 
приобретать обратный процесс, чем и было связано возвращение  некоторых религиозных 
зданий, ранее отобранных властями. К примеру, по просьбе местных верующих и решению 
Актюбинского Облисполкома, было разрешено открыть мечеть в Челкаре. 

Как отмечает исследователь Я. Рой, который фокусировался на советском исламе 
послевоенного периода,   зарегистрированных мечетей и религиозных объединений было  
очень мало и, соответственно, они были не способны удовлетворить религиозные 
потребности населения. Поэтому, в этих обстоятельствах распространялись 
незарегистрированные религиозные группы, которые в послевоенный период обеспечивали 
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религиозную обрядность мусульман всех регионов Советского Союза с мусульманским 
населением. Более того, во многих регионах число незарегистрированных мечетей 
превосходило намного численность официальных религиозных объединений. Я. Рой в своей 
работе указывает, что официально зарегистрированные мечети составляли менее одного 
процента от всех функционирующих мечетей и мазаров. В итоге получалось, что 
религиозная активность мусульман протекала на неофициальном уровне, что было названо 
еще советскими исследователями «параллельным исламом».  Хотя формально разрушение 
мусульманских институтов, предпринятое в 1920-х годах, была завершена к концу 1930-х 
годов, во многих районах религиозная активность мусульман продолжалась и в сельских 
районах функционировали незакрытые мечети.  

Как отмечает Рой, большую роль в появлении официальных мусульманских 
объединений сыграло активность представителей мусульманского духовенства, которые 
вдохновляли людей на активизацию религиозной активности, а также инициатива местных 
жителей. Например, даже одном из самых нерелигиозных в регионе Казахстана, где наряду с 
казахским населением жило значительное количество славянского населения «выжили» 
старые традиции и религиозные обряды. Уполномоченный по делам религии Кокчетавском 
области писал в отчетах начала 1946 г., что в своей области обнаружил функционирование 
более чем тридцати религиозных групп. Регистрация была сопряжена с громоздкими 
процедурами и потом ставила под контроль властей их функционирование. Например, в 
большинстве областей Казахстана верующие собирались в частных домах, для молитв и по 
мусульманским праздникам. Рой приводит Алма-Ату, Талды-Курган, Семипалатинск, 
Павлодарскую, Кустанайскую, Акмолинскую области, где существовали религиозные 
группы вне мечетей, совершались религиозные обряды. Как отмечает исследователь, такая 
самоорганизация религиозной жизни была свойственна казахской традиционной культуре, и 
самой религии ислам, где не было централизованных клерикальных властей. В отношении 
Казахстана, необходимо особо отметить деятельность так называемых  бродячих или 
странствующих мулл, которые ездили по регионам и проводили все религиозные обряды, 
включая обрезание, поминки, и даже целительные практики. Например, Рой приводит 
данные, что в Талды-Курганской области, где не было зарегистрированной мечети, около 
100 человек занимались совершением религиозных обрядов [2, с. 331], это бродячие муллы. 
Интересно, что это были, как правило, пенсионеры, которые до пенсии не были вовлечены в 
религиозную деятельность, некоторые из них участвовали в Великой Отечественной войне, 
некоторые занимали небольшие посты в администрации, некоторые были даже бывшими 
коммунистами. Как раз их власть воспринимала как опасных, поскольку их деятельность 
была бесконтрольной. В 70-80 е гг. практически  каждый поселок имел такого 
неофициального мулла, который не знал досконально исламской догматики, но 
способствовали сохранению ислама на повседневном уровне.  

 Несмотря на то, что вскоре толерантное отношение властей к религии в скором 
времени приобретает обратный окрас и  уже вначале 1950 гг. достаточно терпимое от-
ношение к религии сменяется новой волной давления на верующих, нарастанием атеистичес-
кой пропаганды. Снова закрывались мечети, запрещалось проведение религиозных 
праздников, подвергались гонению служители культа. Антирелигиозная пропаганда носила 
неубедительный характер и в реальной жизни не оказывала заметного влияния на воззрения 
населения. Поэтому, существование на территории Казахстана   незарегистрированных 
мусульманских общин, не имевших мечетей и совершавших обряды на дому, продолжалось. 
Обряды совершались «бродячими» муллами, о которых говорилось выше. В некоторых 
населенных пунктах в праздновании «Курбан-айт» и «Ураза-айт» принимали участие от 20-
30 до 400 - 500 человек. На паломничество в Мекку подавали заявления: в 1958 г. - 53 
человека, в 1959 г. 52, в 1960 - 17. Из них совершили паломничество: в 1958 г. – 1,  в 1959 - 1, 
в 1960 г. никто не ездил [3, с. 172].  

 Одним из главных направлений в атеистической работе в 1960-1970 гг. стала борьба 
против религиозных традиций в быту. Для этого периода характерными были публикации, в 
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которых «исследовались лишь некоторые вопросы, касающиеся избавления 
социалистического быта казахского народа, его национальных традиций от влияния 
религиозно-националистических пережитков». Несмотря на длительное атеистическое 
давление и репрессивные меры, мусульмане в районах компактного проживания и, особенно 
в сельской местности продолжали исполнять мусульманские обряды и отмечать религиозные 
праздники. Исламские и до-исламские традиции в сфере семьи и семейно-родственных 
отношений были частью повседневной жизни верующих. Повсеместно были распространены 
погребально-поминальные и свадебные обряды, обряд обрезания, отмечались, особенно в 
южных районах, праздники жертвоприношения (Курбан-айт), окончания поста (Ураза-айт). 
Широко бытовали многие домусульманские обряды: наблюдалось немало случаев 
совершения обрядов вызывания дождя – «тасаттык», «бесик куда», «карсы куда», 
«суекжацгырту», нередки были обряды похищения девушек, уплаты калыма, которые не-
которыми казахами считались мусульманскими. По этой же причине совершение этих обря-
дов подвергалось критике. Во время интенсивной антирелигиозной пропаганды 1948-1975 гг. 
в Казахстане было опубликовано множество анти-исламских книг на казахском языке. 

В печати мелькали сообщения о праздновании главного мусульманского праздника 
Курбан-айта. Приводились случаи невыхода людей на работу в связи с празднованием 
Курбан-айта. Отмечалось, например, что в день празднования "Ураза байрама" только в двух 
колхозах Георгиевского района Южно-Казахстанской области не вышло на работу более 350 
жителей. В августе 1953 г. в колхозе имени Джамбула Джамбульской области на работу не 
вышла половина населения.  

На протяжении длительного периода в нашем обществе проводилась политика 
утверждения «новых идеалов» через привычные формы народных обычаев и традиций. 
Источниками и каналами формирования и развития новых «без религиозных» интернаци-
ональных обрядов, праздников и традиций провозглашались: «использование подлинно 
народных обрядов, традиций и праздников, очищенных от религиозных наслоений и 
пережитков эксплуататорского строя;заимствование прогрессивных обычаев, обрядов и 
традиций других народов, использование старых обрядов и ритуалов с внесением в них 
нового содержания; создание и развитие современных новых обрядов, праздников и тра-
диций». 

Что касается 30-дневного поста, который предписывался верующим в месяц рамазан 
(рамадан) воздерживаться в течение дня (от восхода до заката солнца) от еды, питья, 
развлечений и т.д., то результаты наблюдения, бесед и опросов свидетельствуют о том, что 
еще совсем недавно полный срок выдерживали сравнительно немногие люди. Не 
соблюдавшие пап верующие в свое оправдание ссылались на состояние здоровья или 
преклонный возраст. Считалось, что такие верующие могли возместить ноет денежной 
суммой, равной месячному прожиточному минимуму, который часто определялся 15 
рублями. Некоторые возмещали этот долг мотивами во время ежедневных намазов 
(«казасыпокиды») или уповали на прощение и милость бога. Были верующие, которые 
считали, что срок поста можно ограничить девятью днями, по три дня в начале, середине и в 
конце месяца. Существовало также мнение, что срок поста можно ограничить тремя днями. 
Таким нормам соблюдения поста люди аргументировали это тем, что тем, что слышала от 
старых людей, от своего отца, будто бы люди, не зная, какие из 30 дней месяца являются 
днями поста, стали поститься все 30 дней вместо необходимых трех. Также из народных уст 
следовало то, что 3-дневпый пост были вынуждены соблюдать неимущие люди, тогда как 
богатые освобождали себя от соблюдения поста тем, что отдавали в качестве фидии скот и 
другие ценности. Существовало (поверье, что если человек по каким-либо причинам не смог 
соблюдать пост, то он может искупить этот грех приглашением на вечернюю трапезу 
(«ауызашарга») 30 человек - по человеку на каждый день поста. Интересно в этой связи 
сообщение К.Ш. Шулембаева о том, что в 1964 г. в Туркестанской мечети было даже 
принято решение, согласно которому, если правоверный соберет у себя дома на разговенье 
41 человека, то это будет равносильно 30-дневному посту (14). В г. Сергеевка Северо-
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Казахстанская обл., по свидетельству местного муллы, несоблюдающие ораза люди обычно 
приглашают верующих на «ауызашарга» [4, с.82]. Только, по причине болезни верующий 
может не соблюдать пост, Среди верующих есть и такие, которые следуют официально 
принятым правилам возмещения пропущенного поста - соблюдением его в другое время. 
Представления о возможности облегченного срока бытовали и среди других пародов 
Средней Азии, например, таджиков и туркмен. Подобные представления свидетельствовало 
о том, что для многих верующих это суровое предписание ислама являлось 
трудновыполнимым. Во время поста муллы назначали ответственного человека, который 
обычно собирал с местных жителей «фитр-садака» и относил деньги в местную мечеть. 
Соблюдаемый в течение дня пост заканчивался вечерним разговением «ауызашар». Местный 
мулла и старики, наиболее строго придерживающиеся мусульманской обрядности, в течение 
месяца, по очереди каждый вечер приглашали друг друга на «ауызашар». У кого была 
возможность, резали барана. «Ауызашар» сопровождался чтением молитв в честь 
всевышнего и в память о предках («аруакка окиды»). После трапезы верующие приступали к 
чтению таран намаза. Почти каждая казахская семья, независимо от того соблюдал ли 
человек пост или нет, старался один раз в течение месяца поста собрать людей на трапезу по 
поводу «ауызашар» [4, с. 82-84].  

 Считалось, что пост будет не зачтен, если верующий не заплатит закят-аль-фитр 
(казах, «оразанып 6iтipi садакасы») – «очистительный» налог, который собирался в дни 
поста. Обязательно верующий платил его как за себя, так и за каждого члена всей семьи, в 
том числе и за тех, рождение которых еще только ожидалось. Сумма фитра обычно 
определялась местным муллой и равнялась стоимость 1 кг пшеницы. Его относили в 
местную мечеть. В местности, где не было мечетей, фитр отдавался одиноким, престарелым, 
бездетным старикам. Богоугодными считаются и другие подаяния, в частности «кудаи» или 
«садака». 

Одно из предписаний ислама - совершение паломничества (хаджа) к обще 
мусульманским святыням в Саудовской Аравии - в Казахстане и в советское время было, как 
уже отмечалось, трудновыполнимо. Да и в дореволюционное время хадж совершался в 
основном состоятельными людьми и представителями духовенства и никогда не имел в 
Казахстане массового характера. Совершившие хадж, пользовались среди верующих казахов 
большим уважением. 

Так поводя итоги, можно сказать следующее, что в период Советского Союза на 
территории Казахстана религиозная обстановка была очень разнообразна. Начиная с гонений 
и антирелигиозной политики, которая в периоды существования СССР приобретала 
различную окраску, связанную с политическими последствиями, происходившими на тот 
или иной период, заканчивая относительной либерализацией отношения властей к  религии и 
созданием Духовных управлений мусульман, а также одобрения лимитированного 
паломничества для духовенства. Необходимо отметить, что наряду с официальным, 
контролируемым властями исламом, существовал неофициальный «параллельный» ислам, 
который внес свой вклад в  сохранении ислама на территории Казахстана, выработал свои 
стратегии выживания через религиозную активность  незарегистрированных религиозных 
групп и «бродячих мулл», паломничество к святым местам, а также сохранения 
мусульманской обрядности на уровне повседневной жизни мусульман,  включая ритуалы 
жизненного цикла, а также праздники ислама и пост.  

Таким образом, за советский период ислам развивался в трудных условиях, но как 
гибкая и адаптивная религия, выработал свои стратегии адаптации, что и позволило 
«выжить» до обретения независимости Казахстаном.  
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ИСЛАМ ДІНІНІҢ ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕ ӨРКЕНДЕУ УАҚЫТЫ                                                 
 

Атымтаев А.С., 
Л.Н Гумилев атындағы ЕҰУ, әлеуметтік ғылымдар  кафедрасының оқытушысы 

Нурыбаев К.Е. 
Л.Н Гумилев атындағы ЕҰУ, әлеуметтік ғылымдар  кафедрасының оқытушысы, 

Астана, Қазақстан 
 
Ислам мәдинеті өркениетті елдің айнасы іспетті өзінің ерекшелігімен, ғасырлар бойы 

көптеген халықтың өмір сүру тәсіліне айналды. Ислам дініне қайта оралуымыздың 
имандылығымыздың оянуы Ахмет Ясауидың, иман рухани болмыс мәселелеріне көңіл 
бөлген кезеңінде  мұсылман қауымының рухани саяси дағдарысқа түскен кезеңіне  сәйкес 
келді. «Диуани Хихмет» еңбегі ислам дінінің қазақ жеріне таралуына, имандылықтың 
маңызды мәселе екендігіне көз жеткізуге бағыталған  бірден бір еңбек. Егемендік алумыздың 
арқасында ислам дініне деген қызығушылығымыз жанданып, ислам өркениетінің 
қалыптасуына қазіргі заманда толықтай жағдай жасалған.              Қалалар ертеден келе 
жатқан халықтың бір орталықтандырылған мәдени жетістіктерінің  мұрасы ретінде сақталған 
жері. Әрбір тарихи кезеңдерде өз ерекшелігімен дәстүр қалыптаса бастайды, сол сияқты 
қалаларда әр ғасыр сайын өз ерекшелігін көрсетеді. Осы ерекшеліктердің бірі ортағасыр 
мұсылман қалаларында айқын байқалады. Таяу Шығыс қалаларының дамуы Шығыс пен 
Батыстың айырмашылығын көрсетеді. 

 Ортағасыр кезеңінде уақытты үнемдеуге аса көңіл бөлмеген, уақытты қатты анықтап 
бақыламаған. Қоғамдық өмірге жаңа өзгерістер келе бастайды, ол қалалардың ерекше 
үрдіспен дамуымен келген жаңашылдық. Ол уақытты  үнемді пайдалануға себеп болды. 

Ортағасыр тарихындағы Жерорта теңізі мен Орта Азиялық мемлекеттерінде жетінші 
ғасырда үлкен саяси өзгерістер Араб Халифатының құрылуына байланысты белең алады.    
Арабтардың ислам діні енгеніне дейін қоғамдық тарихы қатты зерттелмеген, себебі ислам 
діні енгеннен кейін Араб халифаты үлкен саяси күшке айналады. 

630 жылы Араб елдерінде Мұхаммедті пайғамбар, Алланың жердегі өкілі ретінде 
қабылдады, осы кезден бастап бірқалыпты араб тілі қалыптасты. 

Араб мемлекеттерінде оның ішінде Йеменде жетінші ғасырға дейін сауда жолдары 
жүретін қалалар пайда болды  - Мариб, Сана, Неджран, Наин қалалары дамыды. 

 Жетінші ғасырда Иран ауқымды мемлекет ретінде көрініп, Византиямен соғыстың 
салдарынан экономикасы едәуір төмендеп осы жағдайлар Византияны да және Орта 
Азияныда Иран мемлекетімен  бірге экономикалық құлдырауға енді. 

Жетінші ғасырдағы саяси экономикалық жағдайлар Араб Халифаты кезіндегі мықты 
мемлекеттерді жаулап алуына мүмкіндік берді. 

Жетінші ғасырда Арабтар Сирияны, Палестинаны, Иракты жаулап алды. Сегізінші 
ғасырда арабтар мықты мемлекет құрды. Осы ғасырда Испания мемлекеті де Арабтардың 
отары болған, олардың мәдени қатынастарының нәтижесіннен архитектуралық жетістіктерге 
жетті. 

Таяу шығыстың маңызды қаласы ретінде Иерусалимді жатқызуға болады. Бұл қалалар 
арасында ежелгі қалалардың біріне жатады. Ертедегі пайғамбарлар мен ғылым жолында 
жүрген адамдар Иерусалимді киелі қала ретінде санаған. 
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Ир-шалом Әлем қаласы немесе Ир – шалем бөлінбейтін қала ретінде сипатталған. Тағы 
да  басқа мәдени орталықтар ретінде Медина  ас – Салям (Әлем қаласы немесе Мейрімді 
қала) тағы да басқа парсы тілінде - құдаймен берілген деген мағына білдіреді. Бағдат 
географиялық орны жағынан және экономикалық дамумен араб шығысындағы үлкен 
қалалардың бірі болды. Тағы бір үлкен қалалардың біріне Дамаскті жатқызуға болады. 
Інжілдің деректерінде Думаск, Думасак. Тарихшылардың пікірінше бұл атауды Нұх 
пайғамбардың ұлы Сим берген деген жорамал бар. Тағы бір атауы Шығыс көзі. Орта ғасыр 
араб тарихшысы Ибн Асакир мәлімдеуінше, жер бетін топан су басқан кейін алғаш қалпына 
келтірілген Дамаск қаласы. Бұл қаланың тарихын б.д.д. төртінші мыңжылдықтарға 
жатқызады. Таяу Шығыстағы үлкен қалалардың болғандығы, араб мәдинетінің дамуы мен 
ислам дінінің өркендеуіне үлкен ықпалын тигізген. Араб Халифаты Таяу Шығыстағы едәуір 
ауқымды мәдени аумақтарды өзіне біріктіріп және мыңжылдық қалалық тәжірибесі бар 
Шумерден, Аккадтан және Ежелгі Египеттен өркениеттің белгілерін өзіне сіңіріп алды. Араб 
мұсылман мәдениетінің әлемдік  мәдениетке қосқан үлесі өте зор, бұған дәлел Таяу Шығыс 
қалаларының болғандығы. Бұл әлемдік үдерістен түркі әлемі де тыс қалған жоқ. Түркілер 
алғаш рет шегінген парсы әскерлерін қуа келген ислам-араб әскерлерімен алғаш рет қазіргі 
Ауғанстанның батысында 642 жылы қақтығысқа түсті. 712-713 жылдары Қапаған қаған мен 
Тоныкөк әскерлерімен айқасқа түскен Кутейба ибн Муслим, оларды шығысқа 
шегінуге  мәжбүр етті. 738 жылы Сулық қағанды Баға Тарханның өлтіруі, Түргеш 
мемлекетін ұсақ иеліктерге бөлшектеп жіберді. Осы кезде алғаш рет Наср ибн Сайяр 
бастаған араб әскерлері Шаш, Отырар сияқты қалаларды басып алды. Бірақ түркілер араб 
билігіне толық мойынұсынған жоқ. Керісінше, халифат ішіндегі ішкі қайшылықты өздеріне 
қарсы пайдалануға әрекет жасады. Халифат орталықтарында қуғынға ұшыраған Али ибн Абу 
Талиб ұрпақтары түркілер арасынан қолдау тауып отырды. Олар осы жерде алғаш рет 766-
767 жылы Қарлұқ-қарахан, Сырдың төменгі  ағысында Оғыз мемлекетін дүниеге келтірді. 
Ясауи дүниеге келген кезеңде Аббасидтер халифаты саяси тұрғыдан ыдырамағанымен, 
рухани ықпалы жағынан әлі де қуатты болуының нәтижесінде.  Ислам діні Сирия, Мысыр, 
Солтүстік африка, Испанияда, Еділ бойы Шығыс Түрік, Шығыс Азия, Иран – Сасанидтер 
өлкелеріне кеңінен тараған болатын. Мысалы: «Исфиджаб қаласы Йасауи дүниеге келмей 
тұрып 100-150 жыл бұрын исламды қабылдаған. 960 Шаш пен Фараб  (Отырар) арасында 200 
жуық ислам дінін қабылдаса Х ғасырың бірінші жартысында Қашығар мен Баласұғын 
аймағы исламды қабылдаған болатын». [11] Түркілердің дамуы ешбір елдікіне ұқсамайтын, 
қарабайырлықтан аулақ қоғам құрды және төл мәдениетін өркендетті. Әрбір көшпенді 
халықтың өзіне ғана тән келбеті, ерекшеліктері болады. Сонау қадым замандарда, алғашқы 
орта  ғасыр,  жаңа дәуірлердегі дара тұлғалардың шоғырларының қоғамдық өмір 
саласындағы атқарған сан қилы рөлдері мен ғылыми және мәдениетке қосқан үлестерін 
аймағына қарап емес, әлемдік  өркениеттің дамуына қосқан ерен ой – пікірлері ретінде  
мойындауымыз керек. Әдетте ұлы адамдардың өмірі мен қыруар қызметі қашанда қала 
тұрғындарының өмірімен тұтасып жатады. Түркістаның киелі   жер атануына  Қожа Ахмет 
Ясауидің үлесі, Суфизм ағымының алдынғы өкілдерінің бірі ретінде ислам дініне деген 
қосқан үлесі.  Діни ілімін, өзінің іс әрекетімен, рухани болмысымен байланыстыра отырып 
өмір сүрген өз заманының белгі тұлғасы.  Қожа Ахмет Ясауи өзінің Диауни хикметінде: [10] 

Білгесің бұ  дүние барша елден өтер,  
Малға да сенбе, бір күні қолдан кетер 
Ата-ана, қарындас қайда кетті  ойланып көр, 
Төрт аяқты шабан ат бір күн саған жетер 
Дүние үшін қам жеме, Хақтан өзгені деме, 
Сират көпір тұрар,  кісі малын жеме – дейді. 
 «Егер адам тәнін, нәпсісін тастап ілім сафтық иесі болып іші сыртын пәк етіп, көңіл 

айнасын тазартса, рух қайтадан жауһар қаліне келеді» - дейді. Ясауи ілімінде жағымды 
халдердің қатары жаратушыға деген махаббат,  батылдық, төзімділік және т.с. болып 
жағасып кете береді. Сондықтан, парсылар: «Ислам дінінің теориясы Меке Медине, 
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тәжірибесі Түркістанда» - деп мойындаған. Ясауиде рух танен бұрын жаратылған және ол 
«Абсалюттік рух»  (кулли рух) деп атайды. Бұл туралы хикметерінде:    «Рахым ішінде пайда 
болдым, нида (үн) келді. Зікір айт деді ағзаларым тітіреп сала берді. Рухым кірді. Сүйектерім  
Алладеді» [11] - деп нақтылайды. 

Ясауидің іліміне иланған, Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуеп ету орнына 
айналды. Ахмет Ясауи өз заманында  ислам дінінің қазақ жерінде бір қалада шоғырлануы, 
философиялық ойлардың дінмен ұштасуы болса, Батыс Еуропада ортағасыр кезеңі кезінде 
философия дінің қызметіне қарай бейімделді. Таяу Шығыспен орта Азия елдерінде 
философия дінің таным тәсілдерінің бірі болды десе де болады. Ахмет Яссауи  хикметерін 
араб тілінде жазбай түрік тіліне жазыуы, өзінің жеке басының мүдесіне емес, халқының 
бірлікте болуын қалап халқына қалдырған құнды мәліметтер жиыны. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته!
Пророк Мухаммед (  сказал: «Самое лучшее из дел - это любовь ради (صلئ هللا عليح و سالم

Аллаха и ненависть ради Аллаха» [1].  Каждый правоверный мусульманин, вне зависимости 
от его ступени, а и представители иных религиозных конфессий, часто задумываются о 
таких моральных ценностях, как «честь», «совесть», «долг», «справедливость». Отсюда 
складывается и бихевиористическая составляющая воспринимаемого ими мира, - кто-то 
следует безукоризненно канонам религии, другие же задаются различного рода вопросами. 
Начиная от простейших, открытых и заканчивая специальными, в попытках объяснить мир. 
Но сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самом экстраординарном чувстве их тех, что 
достались человеку – любви. Любовь проклинали, любовь возвышали, ею брали города и 
страны, памятники любви представляются нам в различных формах: хрупких и 



4928 

нерукотворных. А так как человек есть ничто иное, как ensamans  [1] (существо любящее), то 
он привносит своё отношение в ту сферу, в какой он сколько-нибудь занят. Обратимся же к 
дефинициям. Любовь «нравственно 
эстетическое  чувство,  выражающееся  в бескорыстном  и самозабвенном стремлении к свое
му объекту» [3]. Ниже интимное и глубокое чувство, 
устремленность на другую личность, человеческую общность или идею» [4], такие  
определения   дают нам  известные  философские словари, мы признаём считать данные 
цитаты уместными и исчерпывающими.  

Любовь в Исламе. Здесь мы будем говорить об определённой конкретной теме, ибо 
если греки дали любви четыре основных классификации [5], среди которых нас наиболее 
интересует любовь агапическая (ἀγάπη) — жертвенная любовь, безусловная любовь, 
в христианстве такова любовь Бога к человеку.), то в Исламе всё немного по-другому. Ведь 
любить Всевышнего – это не волеизъявление, это императив религиозных постановлений. 
«О вы, которые уверовали! Тот из вас, кто сделался отступником от своей веры, никакого 
вреда не причинил Аллаху. Поистине, Аллах Всевышний поставит вместо них других людей, 
которых Он будет любить и поведёт к прямому пути и повиновению Ему и которые будут 
любить Аллаха и повиноваться Ему. Их сердца наполнены скромностью, смирением и 
милосердием к своим уверовавшим в Аллаха, товарищам. Но они суровы по отношению к 
своим врагам – неверующим. Они бесстрашно борются на пути Аллаха и не боятся 
порицающих. Это – милость и щедрость Аллаха, которые Он дарует тем, которых Он 
пожелает вести по прямому пути блага. Поистине,  Аллах объемлющ в Своей щедрости, 
знает, кто заслуживает её!»[6]– это тафсир Корана 5:54, в которым мы ясно видим, что 
смиренный мусульманин должен и обязан любить Всевышнего.  

Одним из условий следования правильного пути, по словам Абу Асада аль-Ханафи -  
быть в состоянии «Хубб-и филляхуабугъд-и филлях», что означает: «Любить ради Аллаха и 
не любить (так же) ради Аллаха. [7] Из приведённых выше цитат можно понять, что жизнь 
мусульманина должна быть полной любви, и любовью не только ко всему сущему, но и к 
Первоначалу всего, иже, создателю восемнадцати тысяч вселенных, Милостивому и 
Милосердному.  

«Три вещи укрепляют веру: Любить Аллаха и Его Посланника больше всего на свете. 
Любить мусульманина (даже того), который его не любит, ради довольства Аллаха. И не 
любить врагов Аллаха, ради Его же довольства». [8] - известно, что вера строится на любви, 
как на самом прочном фундаменте. Суфии же развили эту тему, придали ей красоту и 
законченность, упорядочили её и систематизировали.  

Один из основных принципов суфизма — "Ишк Аллах, Мабут Аллах" ("Бог есть 
Любящий и Возлюбленный"). Истинно любящий суфий постепенно погружается, тонет и 
растворяется в Творце — в своём Возлюбленном. Для Ходжа Ахмеда Йассауи Всевышний 
занимал особое место, ибо и сам автор «Дафтар Ас-Сани», считал себя богоизбранным с 
раннего детства, в котором его нашёл и привёл в лоно суфизма известный деятель, 
практически полулегендарный Арыстан Баб (он же Арслан-баб), проповедник и 
просветитель Ислама, живший, по легендам, около пятисот лет. Отношение к Богу у суфьев 
особое – очень личное, интимное. Как было сказано выше, Ахмед чувствует себя в особом 
отношении с Творцом, он даже бывает в раю, по его словам, встречается с ангелами и даже 
видит лик пророка Мухаммада (  «В своём произведении «Диуани Хикмет .(صلئ هللا عليح و سالم
он часто затрагивает вопрос об отношениях между человеком и Богом.  

«Влюблённый не умрёт, его любовь ему не в тягость. 
Среди людей он весел, хотя внутри всё горит. 
Он проходит пустыни, идёт долгими путями ищет Ла Макан. 
Любовь Аллаха носит он с собой как сознание» [9] 
Аллах очень любит людей, как и люди должны любить его, это одна из немногих 

вещей, что держат Влюблённых в этом мире и не дают им уйти в другой. Эта любовь 
больше, чем простое жертвенное служение – это цель и смысл существования суфиев. Они 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3698
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2639
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2868
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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проливают слёзы и простаивают ночи в молитвах, в надежде узреть обещанный лик 
Всевышнего. Они отрицают мирское, ведь поистине, «Жизнь - это мгновение», здесь, на 
бренной земле, которая тяготит, в которой есть несправедливость, грехи, искушения, в 
которой каждый день проходит в борьбе с нафсом. Здесь присутствует много этических 
аспектов, который можно считать образцовыми, ибо они соответствуют строжайшим 
законам морали, а то, что морально, плохим быть не может. Однако в своём стремлении 
достичь Всевышнего, суфии зашли чересчур далеко. Они дошли до того, что начали 
полностью отрицать мир, вспомним хотя бы то, в возрасте шестидесяти трёх лет сам шейх 
Йассауи ушёл под землю, утверждая, что более не может жить на земле, так как не должен 
жить дольше пророка (صلئ هللا عليح و سالم). Во всём должен быть разум, а, как известно, 
чрезмерное поглощение чем-либо, ни к чем у хорошему не приведёт, ведь даже лекарства в 
больших дозах – смерть. 
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Национальная культура является одним из основных консолидирующих элементов 

общества и обладает огромным значением для развития и процветания нации. Её 
символические компоненты обеспечивают взаимное понимание и взаимную информацию 
людей, составляющих национальную общность. Благодаря знаковым системам 
национальной культуры оказывается возможным накопление, хранение и передача из 
поколения в поколение информации, которая в свою очередь обеспечивает культурную 
преемственность в рамках нации. Однако интегрирующая роль элементов национальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5751608033
mailto:kamilyabaetova@mail.ru
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культуры не исчерпывается только собственно коммуникативной функцией 
пространственного и временного планов. Культурное наследие нации, обладая своей 
уникальностью, неповторимостью и разнообразием, подчеркивает самобытность народа, 
определяет его идентичность и особое место в мировом пространстве. Следовательно, 
состояние стабильности, а также прогрессивное развитие общества во многом зависит от 
состояния его национальной культуры. 

Как и в других странах, ислам в Казахстане имеет свои отличительные особенности. 
Это связано с тем, что ислам сталкивался с местными традициями в регионах и 
взаимодействовал с ними. Со временем большинство обычаев преобразились и получили 
новое осмысление. Здесь будут уместны слова известного востоковеда И. Гольдциэра, 
который в своих работах отмечал, что: «официальный ислам с самых первых этапов своего 
существования дал доказательства тому, что его дальнейшее существование связано с 
переосмыслением и переработкой существующих до него языческих религиозных 
элементов» [1, с. 62]. 

В современном Казахстане уделяется большое внимание религии и традициям. 
Президент Республики Казахстан  Н. А. Назарбаев, выступая на церемонии открытия мечети 
«Хазрет султан» в Астане, подчеркнул, что «Наши многовековые традиции нисколько не 
противоречат исламу. Ислам — религия для всех, это религия единства» [2]. Наряду с этим,  
Духовное Управление мусульман Казахстана по инициативе Верховного муфтия Ержана 
кажы Малгажыулы объявило 2014 год «Дін мен Дәстүр» (годом «Традиции и религии»). В 
рамках мероприятий по этой теме Духовное управление мусульман Казахстана ставило 
перед собой несколько задач: привитие молодежи культуры традиционного воспитания и 
национальных ценностей, разъяснение прихожанам значения и роли обычаев и традиций в 
шариате, а также призыв прихожан к уважению традиций и обычаев. Вместе с этим, была 
издана книга «Дін мен дәстүр», которая затрагивает вопросы ислама и национальных 
традиций и обычаев казахов. 

Таким образом, определяется несомненная значимость взаимосвязи религии ислам и 
традиций казахского народа. Несмотря на это, в обществе существует проблема, которая 
аппелирует к противоречию между традициями казахского народа и современным процессом 
исламизации населения. На сегодняшний день существует множество взглядов о том, какая 
именно религия сыграла главную роль в становлении казахской культуры. В данном 
контексте, мнения можно разделить на две группы: первая считает, что ислам был 
осознанным выбором казахов; вторая – казахи не могли быть мусульманами в классическом 
понимании.  

Первая позиция, убеждающая, что ислам был неотъемлемой частью культурной и 
духовной жизни казахов со времен создания Казахского ханства, приводит ряд аргументов. 
Во-первых, существовала духовная знать (кожа) при дворе у казахских ханов, и помимо 
этого, все султаны дополнительно имели арабские имена. Во-вторых, в исторических 
источниках, например, персидских или китайских, казахи описываются как мусульмане, а 
первые записи, опровергающие это положение, сделали российские исследователи, которые 
руководствовались колониальной идеологией, уделяющей внимание уничтожению 
национальной самобытности. В-третьих, на казахской земле жили и занимались 
просвещением множество ученых (улемов) ислама, которые занимают важные места в 
исламском богословии. Среди них можно выделить Кожа Ахмета Яссауи, который 
выступает символом исламских традиций в казахской истории. Сторонники другой позиции 
утверждают, что казахи, будучи степными кочевниками, не могли быть мусульманами в 
каноническом понимании. Некоторые обращаются к словам Л. Гумилева, что для 
утверждения ислама, как любой другой религии, требовалось "пустое" духовное 
пространство. И такое пространство, по их мнению, у казахов было занято тенгрианством. 
Исходя из этого, получается, когда ислам пришел на казахские земли, язычество успело 
сформироваться как неотъемлемая сущность ментальности культуры кочевников [3]. 

Камнем преткновения в таких дискуссиях становятся работы Шокана Валиханова. 
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Одними из часто цитируемых его слов являются следующие: «Мусульманство пока не 
въелось в нашу плоть и кровь. Оно грозит нам разъединением народа в будущем. Между 
киргизами еще много таких, которые и не знают и имени Магомета, и наши шаманы во 
многих местах еще не утратили своего значения» [4, с.187]. С одной стороны, эти строки 
связываются с царской, а позже и советской, идеологической доктриной, в рамках которой и 
была запущена идея о недостаточном укоренении ислама в казахском обществе. С другой 
стороны, многие не могут не соглашаться с известным востоковедом XIX века, который к 
тому же был казахом, что еще раз доказывает, по их мнению, истинность его взглядов.  

Кроме мнений экспертов, в различных социальных сетях, интернет-форумах, 
информационных порталах существуют дискуссии, которые могут вызвать неоднозначную 
реакцию. Читая статьи, публикации или обсуждения на дискуссионных площадках, можно 
невооруженным глазом отметить различие точек зрений, а иногда и жаркие споры по поводу 
ислама и культуры казахского народа, отстаивая своё видение «идеального» ислама. С 
общественно-политической точки зрения, подобные дискуссии чреваты опасными 
конфликтами. Никто не может гарантировать, что такие разногласия в интернет-ресурсах не 
перейдут в «реальный» мир.  

Существуя в современном обществе, проблемы противопоставления в обществе ислама 
«теоретического» и «народного», а также обычаев «исламских» и «неисламских», не 
являются чем-то новым. Нужно добавить, что еще в период советского союза был актуален 
вопрос «неисламских обычаев». Здесь будут уместны примеры действий САДУМ, которое 
использовало фетвы для  борьбы с так называемыми «пережитками». Об этом пишет Б. 
Бабаджанов в работе «О фетвах САДУМ против «неисламских» обычаев». Подобные фетвы 
выступали против новшеств и заблуждений (би‘дат ва гафлат), в число которых включались 
организационные структуры и ритуалы суфизма. Автор статьи приводит в пример фетву, 
составленной под редакцией муфтия Зийавуддина Бабахана, который ссылается на 
сочинения салафитского богослова Таки ад-дин Ахмада ибн Таимийа, осуждавшего 
нововведения в исламе, не существовавших во времена Пророка  и его первых преемников. 
Кроме того, как би‘дат начали осуждаться местные традиции, связанные с торжествами по 
случаю рождения ребенка, свадеб, а также погребальные и поминальные обычаи. Наряду с 
этим, не шариатскими признавались абсолютное большинство видов местного 
традиционного лечения, например, как заговоры, методы снятия сглаза, даже с помощью 
чтения Корана и молитвенных формул. В эту категорию были отнесены и обереги, например, 
тумары. Необходимо подчеркнуть, что всё это воспринималось самими верующими как 
исламские обычаи. Как отмечает Бабаджанов Б., структура и стиль подобных фетв хотя и 
содержали религиозные атрибуты, то есть цитаты из Корана, хадисов и прочее, напоминали 
больше обычные «советские бюрократические распоряжения» [5, с. 170]. Таким образом, 
существуют факты, показывающие отношение к культуре и обычаям казахов в советский 
период. Были попытки обоснования «незаконности» местных традиций и ритуалов, которые 
входили в комплекс ‘урф.  

В данном контексте интересна работа С. М. Прозорова «Ислам как идеологическая 
система», в которой он пишет, что подобные вопросы являются одними из ключевых 
проблем теории и практики как средневековых, так и современных мусульманских обществ. 
Слияние «нормативного» ислама с местным духовным субстратом привело к образованию 
его региональных форм бытования, опиравшихся, тем не менее, на общеисламские 
принципы [6, с. 375]. Пути решения конфликтов, которые уже предпринимались, были 
весьма неоднозначны: попытки возвращения к «чистоте первоначального ислама», то есть к 
образу жизни времен жизни пророка Мухаммада, претензии на правоверность той или иной 
исламской модели общества. Оба эти подхода приводили к конфронтации внутри исламского 
мира, попытками доказать «идеальность» своей модели. На бытовом уровне это выражается 
в отстаивании «своего» ислама как единственно «правильного». Методы решения таких 
вопросов должны быть связаны, как отмечает автор, с пониманием природы взаимодействия 
общих принципов ислама и его форм бытования в регионах. 
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Сейчас во всем мире и, в частности, в Казахстане, наблюдается интенсивный рост 
интереса к исламу и повышение религиозности в обществе, особенно, среди молодежи. Для 
того, чтобы эти явления не обрели конфликтный характер, необходимо контролировать 
процессы исламизации, обращая внимания на настроения в обществе, а также развивать 
духовность и нравственность, учитывая национальную культуру и традиции.  
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Ислам представляет собой пример «обмирщенной», приземленной религии, 

мобилизационный потенциал которой на протяжении веков использовался различными 
социальными и национальными движениями. В эпоху обострения ситуации в 
международных отношениях, всплеска этноконфессиональных конфликтов и усиления 
социальных противоречий на разных уровнях, ислам оказался востребован в качестве особой 
религиозно-политической идеологии. Все исламские политические движения относят себя к 
исламу, его основам, однако различаются по своим идеологическим установкам, 
социальному составу, по своей структуре, целям, методам и другим критериям. 

Среди групп и организаций, называющих себя исламскими, много различных 
миссионерских, культурно-просветительских и других. Такие организации также не 
отделены полностью от политики, но они все же отличны от тех исламских движений и 
организаций, которые ставят перед собой определенные социально-политические задачи и 
стремятся к преобразованию социума в соответствии со своим представлением об исламской 
модели общественного устройства. Политический ислам(исламизм) на протяжении 20-го 
века выступал в качестве альтернативы в отношении крупнейших политических идеологий - 
марксизма, либерализма, фашизма. Поэтому невозможно понять исламистское движение, не 
рассматривая его как движение социально-политическое. 

Хасан аль-Банна, один из главных исламских теоретиков современности и основатель 
ассоциации «Братьев-мусульман» в Египте, сформулировал взаимосвязь политики и ислама в 
краткой формуле: «Ислам - религия и государство». В этой формуле постулируется, что 
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http://www.ofstrategy.kz/index.php/ru/research/politic-research/item/167-rejting-upravlencheskoj-elity-kazakhstana-4-kvartal-2013-goda
http://www.ofstrategy.kz/index.php/ru/research/politic-research/item/167-rejting-upravlencheskoj-elity-kazakhstana-4-kvartal-2013-goda
mailto:kbekaydarov@mail.ru


4933 

ислам - не просто религия, но и определенная модель общественного устройства, 
государство. Однако внутри современной исламской философской мысли есть и 
реформистские, секуляристские тенденции, а также тенденция рассматривать политическое 
проявление ислама не в государстве, а в институтах гражданского общества. 

Учитывая веру исламистов в универсальность ислама, мировой порядок является для 
них одним из основных проблемных вопросов. Ислам они видят в качестве реформирующего 
движения, миссия которого заключается в том, чтобы направить человечество на 
правильный путь. Универсализм означает объединение всего человечества в исламской 
цивилизации. Однако исполнение этого проекта, предписанного, по убеждению исламистов, 
божественной волей, означает конфронтацию с другими мировыми силами, в борьбе за то, 
что они считают правильным глобальным порядком. 

Известно, что в настоящее время в мусульманском мире стремительно нарастает 
социально-политическая нестабильность. Об этом ясно говорит так называемая «арабская 
весна», которая в настоящее время охватила многие мусульманские страны Ближнего и 
Среднего Востока, и в которых все большее влияние имеют радикальные исламские 
организации, различные леворадикальные группировки и режимы, способствующие 
дестабилизации в этих странах. Все это составляет угрозу социально-политической 
стабильности,как на региональном, так и на мировом уровнях. 

Далее, необходимо отметить особую роль глобализации. С ней мусульмане связывают 
падение нравов, насаждение чуждых для Востока западных культурных моделей и 
стандартов поведения; снижение уровня религиозного воспитания и уважения к 
мусульманской культуре и её ценностям; изменения правовой системы, основанные на 
религиозных началах, а также экономический застой и коррупцию в высших эшелонах 
власти и государстве в целом.  

Эти, а также социально-экономические, этнические, политические и другие причины 
привели к тому, что в мусульманском мире возникло такое явление как «исламизация 
политики» и «политизация ислама», которое в научных кругах часто называют 
политическим исламом, отождествляя это понятие с понятиями «исламизм» и «исламский 
радикализм». Смысл, вкладываемый в эти термины в том, что любое политическое действие 
со стороны сопредельных мусульманских движений и организаций  опирается на догмы 
религии. Интерпретируя Коран и Сунну в русле сегодняшних социально-политических 
изменений в мире, исламские радикалы исходят из того, что вероучение содержит важные 
указания на то, каким должно быть устройство современного общества и какую для этого 
нужно проводить политику. Главной идеей их пропаганды является концепция исламского 
государства (Халифата) – справедливого общества, построенного на законах шариата. 

Для исламистских организаций характерны насильственные формы и методы 
политической борьбы: жестокость, приспособляемость к различным ситуациям, 
изобретательность в применении средств, методов и форм борьбы, а также международный 
характер. 

Как социально-политическая практика исламизм выступает инструментом 
определенных политических сил, средством и одновременно способом давления на 
политику.  

«Идеология исламистских организаций: распространение, влияние и возможности 
дестабилизации мировой политической ситуации» для утверждения собственного 
присутствия во всех странах мира и для реализации политических целей исламисты 
используют систему распространения своей идеологии. Первый уровень составили 
всевозможные общественные организации, легально действующие политические партии. 
Цели создания подобных организаций, фондов иногда носят исключительно позитивный 
характер –поддержание исламской солидарности и взаимоподдержки внутри сообщества 
верующих (уммы), а также стремление воздействовать на общественность с целью 
сохранения исламской идентичности и ценностей. Такого рода позитивные цели ведут к 
созданию огромной социальной базы, обладающей социальной мощью и высокими 
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человеческими ресурсами и используются исламистами в политических целях, вызывая тем 
самым радикальные настроения. 

Особую роль в распространении и влиянии идеологии исламского радикализма в 
мусульманских странах играет создание высшими руководителями этих стран политических, 
военных и пропагандистских организаций для укрепления своей политической и 
идеологической опоры. 

 Существует определенная взаимосвязь между деятельностью OIС (либо –«Всемирная 
исламская лига») и появлением таких организаций, как ХАМАС, Аль-Гамаа аль-исламийя, 
Хезболла и ряда других организаций. 

 Современные экономические проблемы в Европе, продолжающийся приток 
иммигрантов способствует радикализации настроений среди мусульман. Идеологи 
исламизма всячески поддерживают недовольство выходцев из мусульманских стран своим 
социально-экономическим положением, особенно недовольство исламской молодежи 
условиями своей жизни. Обращение исламской молодежи к религии носит все более 
политический характер, они с большей готовностью откликаются на общемусульманские 
проблемы и вызовы. Все это приводит к росту ультрарадикальных идей, социальному 
протесту и дестабилизации политической ситуации в различных странах. 

Исламисты ультрарадикального крыла создают организованные террористические 
группы и ячейки, тактической методикой которых является способность вести боевые 
действия разобщено, но вместе с тем бить в одну цель, дестабилизируя мировую 
политическую ситуацию и влияя на безопасность мирового сообщества и его устойчивое 
развитие. Террористические группы состоят из отдельных подразделений или элементов 
(таких как руководство, финансы, военная подготовка и тренировка, религиозное и 
идеологическое отделение, транспорт и снабжение, СМИ и пропаганда, разведка и 
информация). Исламисты массово используют боевиков-смертников, с которыми у мирового 
сообщества нет эффективных средств борьбы. На очереди –угроза использования 
террористами оружия массового уничтожения людей, поскольку мировое сообщество не 
располагает сегодня надежным механизмом контроля за его нераспространением. 

Терроризм давно перешел в разряд глобальных проблем, так как затрагивает интересы 
и судьбы всех стран, народов и социальных слоев, приводит к значительным экономическим 
и социальным потерям, а в случае обострения может угрожать существованию человеческой 
цивилизации.  

Деятельность таких террористических организаций как Аль-Каида, Хамас, Аль-джихад, 
Хезболла, Аль-Гамаа аль исламий являются отражением сложной политической, 
экономической и социокультурной обстановки в мусульманских странах. Каждая из них 
имеет собственные политико-идеологические проекты, которые выстраиваются вокруг 
теоретического наследия мусульманских идеологов Х. аль-Банны, А. Маудуди, С. Кутба,А. 
Фарага и другие. Их идеология и практические действия направлены на построение 
Халифата посредством джихада и, следовательно, на дестабилизацию политической 
ситуации в различных странах и регионах современного мира. 

Основными целями этих организаций являются: постоянная дестабилизация 
мусульманских, немусульманских государств; террор, запугивающий гражданское население 
всего мира; разжигание локальных конфликтов, вовлечение в них как можно большего числа 
людей, группировок и движений; постоянное стремление к обретению оружия массового 
поражения. Но при всем при этом, «большинство организаций, входящих в списки 
«террористических», занимаются также мирной социальной деятельностью». 

Рассмотренные организации в своей идеологической и практической деятельности 
руководствуются как ультрарадикальными, так и умеренными методами и средствами 
распространения исламистской идеологии. Налицо взаимодействие группировок друг с 
другом и общественными структурами, представляющими крупнейшие 
неправительственные организации мусульманских стран, а также участие исследуемых 
организаций в последних событиях на Ближнем Востоке и их влияние на безопасность 



4935 

многих стран мира. 
Лидеры исламского ультра радикализма сумели выстроить единую систему на основе 

объединения разрозненных ячеек исламистов по всему миру, поэтому локальные успехи 
спецслужб, которым удается ликвидировать отдельные элементы террористической сети, 
мало влияют на общую жизнеспособность всей системы.  

Так, идеологии исламистов возможно противостоять лишь изнутри исламского мира. 
Любая попытка воспрепятствовать исламизму напрямую или публично со стороны не 
мусульман или западных правительств не только обречена на провал, но может дать 
противоположный результат и лишь значительно усилить популярность исламизма в 
исламском мире. Важной мерой противодействия исламскому радикализму является 
устранение факторов, которые способствуют созданию благоприятной почвы для исламизма, 
прежде всего, - это решение проблемы Палестины, поддержка традиционных исламских 
стран, их правительств, оказание помощи бедным исламским странам в развитии их 
экономики. Необходимы действия, направленные на подрыв и ликвидацию экономической 
базы исламизма, то есть оказание влияния на Саудовскую Аравию и ее сателлитов с тем, 
чтобы остановить поток денежных средств, направляемых исламистам. Кроме того, 
необходимо лишить исламистов возможности распространения своей идеологии как в 
мусульманских, так и немусульманских государствах. Еще эффективнее исламизм можно 
сдержать путем непрямого активного противодействия его целям, ресурсам и идеям, вкупе с 
политикой поддержки оппозиции ему со стороны традиционного ислама. 

Первоочередной политической задачей, стоящей в настоящее время перед 
спецслужбами всего мира является сокращение социальной базы международного 
террористического движения исламистов и разрушение их кадровой системы. 
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Ғылыми жетекшісі – А.С. Қабылова 
 

 Осы мақалада біз мұсылман әлемінде қазіргі күнге дейін дамыған биоэтика мәселелері 
және ерекшеліктерін қарастырамыз. Бұл мәселелерді зерттеуде дәрігерлер, заңгерлер, 
дінбасылары, әлеуметтанушылар және тағы басқалар қатысуда, ең үлкен қызығушылықты 
дәрігерлер мен мұсылман заңгерлері танытуда. Сондықтан мұнда біз олардың түрлі 
аргументтерін келтіретін боламыз. Биоэтика мәселелері туралы зерттеулер мұсылман сенімі 
мен заңына негізделген. Бұл мұсылман биоэтикасының неліктен тікелей Алланың сөзіне 
(Құранға), құдайы заңға (шариғатқа) және ғасырлар бойына дамып келе жатқан ең маңызды 
интерпретацияларға сілтеме жасайтындығын түсіндіреді. Қазіргі кезде жаңа мәселелерге, 
яғни дәстүрлі сенімде нақты жауап берілмеген немесе әлі пәтуалар берілмеген мәселелерге 
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қатысты мұсылман қауымдастығы үшін ережелер қалыптастыру үшін көп жағдайда пан-
мұсылман конгерстері мен конференцияларының (яғни Мұсылман әлемі лигасы, Ислам 
конференциясы ұйымы және т.б.) жауаптары, сондай-ақ түрлі ұлттық комитеттердің 
пәтуаларына тәуелді. Олардың құндылығы дегенмен заңды шешім (пәтуа)  құндылығына 
байланысты. Бұл шешімдермен қатар биомедициналық ұйымдар шығарған құжаттар да 
ескерілуі тиіс, медициналық ережелер мен діни шешімдер арасында қарама-қайшылық жиі 
орын алады. Араб-мұсылман елдеріндегі денсаулық сақтауды модернизациялау дәрігерлер 
мен саяси билік тарапынан ілгері жылжыды, әдетте мұндай қадамдар діни биліктің «ресми» 
мақұлдауымен жүзеге асырылатынын есте сақтау керек. 

Соңғы онжылдықта мұсылман заңы ғалымдарының билігі биоэтика мәселелерін 
шешудің жаңа негіздемелерін тапты. Бұл тұрғыда «шынайы дін» новатор, этикалық бағыттан 
адастырушы ретінде қабылданған Батыстың алдында өзінің моральдық құндылығы негізінде 
шешуші рөл атқармақшы. Сонымен бірге, биоэтикада туындап жатқан жаңа мәселелер 
мұсылман заңын модернизациялауға жетелейді. Биоэтиканың бұл әрекеті Батыс құқықтық 
мекемелері мен үлгілерінің қылмыстық, азаматтық құқық және т.б. қатысты көрсеткен 
әсерімен параллельді және замандас. Биоэтика себеп болған модернизациялау талпынысы 
өткеннің белгілі бір құндылықтары мен ережелерін жаңартуға ғана емес, сондай-ақ басқа да 
ережелер мен классикалық құндылықтардың заңдылығы мен өзектілігін арттыруға мүмкіндік 
береді. Құран мен пайғамбар хадистерінде көрсетілмеген немесе олардан заңсыз шығарылған 
кез келген ереже шариғатта бидғат, яғни «жаңалық енгізу, инновация» деп аталады, 
алғашында бұл сөз «ересь» сөзімен синонимдес болып есептеліп, классикалық ережелерді 
модификациялауды немесе жаңа идеяларды жоққа шығару үшін консервативті авторлар 
тарапынан қолданылды. Алайда бұл түрлі діни ұйымдар қабылдаған, Құран мен сүннетке 
қарсы келмейтін кез келген жаңа құқықтық элемент немесе жаңа тәжірибе болуы мүмкін, 
дегенмен мұндай шешімдердің өкімі әрқашан әлсіз және күмәнді болып есептеледі. 

Дәстүрде нақты ешбір түсініктеме берілмеген жағдайда бір-біріне қарама-қайшы 
реакциялар байқалуы мүмкін, бұл мұсылман қауымдастығындағы ішкі «плюрализмі» деген 
әсер қалдыруы мүмкін. Ақиқатында ислам соңғы құдайы ашылуға (Құранға) негізделген 
тауқид ретінде қабылданады. Сонымен бірге шариғат – кемел және жан-жақты құдайы Заң, 
ол адамзат тарихында кез келген уақытта туындауы мүмкін барлық сұрақтарға адекватты 
жауап бере алады. Нәтижесінде этикаға қатысты кез келген пікір қасиетті дереккөздерге 
негізделуі тиіс, барлық өзгерістер ислам шеңберінен тыс шықпауы керек, ондай болмаған 
жағдайда олар қоғам қолданысына енгізілу мүмкіндігінен айырылады. Осыған қатысты бір 
хадисте қауымдастықтағы пікірлердің алуандығы Алланың нығметтерінің бірі десе, басқа бір 
хадис мұсылман қауымдастығы ешқашан келісімге қателесіп келмейді дейді. Сенім негіздері 
мен дін ұстануда өзгертілмейтін ерекшеліктер бар. Мұсылман заңгерлері классикалық 
жағдайлар: контрацепцияның заңдылығы, нәрестеге жан берілуден алдын түсік жасатуға 
немесе заманауи мәселелер: ксенотрансплантация және мәйіттен экс-имплантацияға қатысты 
позицияларын білдірген. Сондықтан «плюрализм» термині бұл жағдайды суреттеуге толық 
сәйкес келмейді. 

Сонымен қатар саяси және идеологиялық «плюрализмді» этикалық релятивизммен 
байланыстыруға болушы еді, бірақ ол мұсылмандық көзқарас тұрғысынан мүмкін емес. 
Ислам қасиетті ашылу (Құран) сенімі болғандықтан және құдайы заңның (шариғат) барлық 
талаптарына сай реттелгендіктен ешқандай этикалық плюрализмді қажет етпейді. Ақиқат 
пен құндылықтар қасиетті дереккөздерде бар, олар тек қайта қалпына келтірілуі немесе 
қасиетті жазбалар дұрыс «интерпретациялануы» қажет. Одан өзге, көптеген авторлар 
шариғат қатаң еместігі, құдайы заңды түрлі жағдайларға ыңғайластырып қолдану туралы 
түрлі пікірлер пайда болуда, әзірге олар негізгі рухани дереккөздерге қарсы келмейді.  

Мұсылман мемлекеттерінде (мысалы, Египетте) биоэтика мәселесін талқылауда дінге 
негіздеу тенденциясы бар. Нәтижеде көптеген мамандар дінтанушылардың пікіріне сүйенеді 
немесе жаңа биоэтика мәселесінің шешімін табу мақсатында діни доктриналарды өздері 
интерпретация жасайды. Бірақ олар тек аналогияларға негізделе алатындықтан (себебі 
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Құранда заманауи технологиялар туралы көрсетілмеген) бұл процесстердің қорытындылары 
тек жеке интерпретацияны білдіреді, сондықтан олар бір-бірінен ерекшеленеді [1]. Солтүстік 
және Батыс әлемде, яғни мәдени және саяси плюрализм контекстінде Ұлттық биоэтика 
комитеттері (және осындай органдар) өз кезегінде, идеологиялық ережелердің әртүрлілігімен 
(зайырлы, атеисттік, діни) суреттеледі, олар уақыт өте бір-біріне қарсы келеді, бұл көптеген 
мәселелерде пікірлер қайшылығын тудыруы мүмкін: адам өмірі қашан басталады, 
эмбриондармен тәжірибе жүргізу, адам өмірі қашан аяқталады, эвтаназия және т.б. 

Белгілі бір мұсылман мемлекеттерінде жұмыс жасайтын Ұлттық биоэтика комитеттері 
және Ұлттық медицина этикасы комитеттері (және сол сияқты органдар), (кей мемлекеттерде 
екеуі де бар, ал кейбір елдерде ұлттық деңгейде қызмет ететін комитеттер болады) түрлі 
сандық балансқа сай клиникалық, әлеуметтік және философиялық-діни контекстте кеңінен 
қолданылатын мамандар мен білім иелерін білдіреді. Ислам – ресми басым дін болған 
жағдайларда шешімдер әрбір азамат мұсылман екендігін ескере отырып қабылданады, 
дегенмен жеке бір мәселелерге түрлі акценттер мен ережелер қолданылады.   Басқа діни 
азшылықтың эксперттері кейде оған қатыса алады. Әйткенмен басқа (зайырлы, атеисттік 
және т.б.) этикалық сілтемелердің арасындағы бір ғана діни элементті көрсететін жерде 
этикалық плюрализмнің болу мүмкіндігі төмен сияқты. 

Еуропада биоэтика мәселелері бойынша дінаралық кездесулер өткізуге мүмкіндіктер 
көп. «Дінаралық плюрализмге» мысал ретінде католиктік, протестанттық, иудаизмдық, 
мұсылмандық, буддисттік және атеисттік ғалымдар, этика мамандары мен заңгерлердің 
қатысуымен Еуропа кеңесі (1990 жылы шығарылған, 1998 жылы жаңартылған) үйлестірілген 
құжаттар топтамасын айтуға болады. Қатаң діни контекстте мұндай зерттеулер көптеген 
кедергілерге кез болушы еді, бірнеше мұсылман мемлекеттерінде тек қана кітап иелері 
(ислам, христандық және иуадизм) болғандықтан емес, сондай-ақ атеисттердің 
болғандығынан да олардың пікірлері зерттеулерде басқа дін өкілдерінің пікірлерімен қатар 
қабылданды [2]. 

Алжирдегі Conseil National de l’Éthique des Sciences de la Santé 1996 жылғы 6 сәуірде 20 
қатысушысы бар, оның кем дегенде 15-і дәрігер (әскери дәрігерді қоса алғанда) және Әділет 
министрлігі, Жоғары мұсылман кеңесі және т.б. өкілдердің қатысуымен мақұлданған №96-
122 Декретте (1992 жылы 6 шілдеде Алжир Медициналық кәсіби кодексі №92-276 Декретте 
қабылданған) осындай ұйымдардың ерекшеліктері бекітілген. Дәрігерлердің бұл басымдығы  
қатаң сынға ұшырады, этика концепциясын әлі де биология мен медицинаның табиғи кеңеюі 
ретінде қабылдау деген пікірлер айтылды. Бұл пікір дәрігерлер мен ғалымдардың мораль 
саласында қаншалықты біліктілігін көрсетеді, сондықтан этиканы техникалық мамандардың 
дамытуы, оны діни және заңды тұлғалардың шектеуі, пәнаралық кескінді бұзатын еді. 
Декреттің №10 бабы Комитет міндеттерін анықтамайды, салыстырмалы түрде алсақ басқа 
Медицина этикасы және биоэтика (мысалы Тунис, Ливанда) комитеттерінің ережелерінде 
олар бекітілген. Одан басқа Алжир комитеті заңдық және доктриналық аралықты, мұсылман 
заңгерлерінің жауаптарын ескерусіз толтырғысы келеді [3]. Сайып келгенде декрет Комитет 
мәлімдемелерінің маңыздылығын бекітпейді. 

Тунистің Медицина этикасының ұлттық комитеті (МЭҰК) консультациялық және 
ақпараттық рөл атқаратын мультипәнді ұйым, оның негізгі мақсаты парламент пен үкіметтен 
медицина ғылымының дамуына кедергі келтірмейтін заңдар немесе ережелер қабылдауға 
рұқсат алу.  1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №94-1939 Декретте (3 бап) бекітілгендей 
комитет құрамы келесідей: төраға, Конституция кеңесінің мүшесі, Жоғары мұсылман 
кеңесінің мүшесі, Адам құқықтары мен фундаментальді артықшылықтар бойынша комитет 
мүшесі, Жоғарғы сот кеңесшісі, Әкімшілік сот өкілі, философия профессоры, бір 
әлеуметтану және бір құқықтану профессоры, Мемлекеттік хатшылық өкілі, Дәрігерлер, 
дантисттер, ветеринарлық хирургтар мен фармацевттер орденінің президенті, Медицина 
және фармацевтика факультеттері декандары, Денсаулық сақтау секторының үш өкілі және 
әлеуметтік сектордан бір эксперт. Тунис бірнеше университеттік клиникаларда халықаралық 
нышандарға сәйкес жергілікті «ауруханаларда» этикалық комитет ашуда белсенді болған 
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мұсылман мемлекеттерінің бірі, ол дәрігер-зерттеушілерді белгілі бір биомедициналық-
клиникалық мәселелер немесе зерттеулерге қатысты этикалық комитеттің пікірін сұрауға 
шақырады. Тунис медицина этикасының ұлттық комитеті осы сияқты комитеттерді барлық 
ауруханалар мен клиникаларды құруды сұрады [4]. Олардың міндеті медицина 
қызметкерлерінің орнына шешім қабылдау емес, тек қана консультациялық және 
ағартушылық қызмет көрсету, әсіресе: а) аурухана қызметкерлеріне медицина тәжірибесіне 
қатысты этикалық табиғат туралы шешімге қол жеткізу көмектесу; б) зерттеу 
бағдарламаларының протоколдарында этикалық ережелерді қолдануды бақылау (емделушіні 
ақпараттандыру, зерттеудің ғылыми мақсатының орындылығы, қолданып отырған шараның 
пайдасы мен зиянының орынды болуына қатысты); в) этикалық салада медицина 
қызметкерлерін дайындауда белсенді қатысу. Жергілікті этикалық комитеттердің 
пікірлерімен байланыстырмайды. 

Пакистандағы Ага-хан университеті 1984 жылы биомедициналық этиканы өзінің 
студенттері үшін пән ретінде енгізді. 2001 жылы Пакистан Медицина және тіс дәрігерлері 
кеңесі биоэтиканы медициналық оқу жоспарларға енгізуді шешті, дегенмен бүгінгі күні 
көптеген медицина колледждерінде әлі де бекітілмеген. Тұрақты стационарлық немесе 
клиникалық этика бойынша комитет екеуінің арасында қалып отыр. Алайда пәнге деген 
қызығушылық артуда, себебі көптеген қаржыландыру бойынша халықаралық агенттіктер 
мен ғылыми жкрналдар мамандары «қолжазбаларды қабылдау үшін олардың және зерттеу 
протоколдарға этикалық шолу жасауды талап етуде»[5]. Пакистан Медицина және тіс 
дәрігерлері кеңесі 2001-2002 жылы қабылдаған Этика кодексінің биоэтикаға бағышталған 
жетінші параграфында оны дәрігерлер бағдарламасына қосуды ұсынады [6]. 2004 жылы 
қаңтарда Пакистан үкіметі Денсаулық сақтау министрі төрағалық ететін 20-21 мүшесі бар 
Ұлттық биоэтика комитетін құруды мақұлдады.  

Ирандағы болашақ Ұлттық биоэтика комитеті келесі тұрақты мүшелерден тұру керек: 
Ғылым, зерттеу және технология министрлігі, Денсаулық сақтау және медициналық білім 
министрлігі, Биологиялық қоршаған ортаны қорғау ұйымы, Ауылшаруашылық министрлігі, 
Иран сот медицинасы ұйымы,  Hozeh Elmieh Qom (Семинария),  Білім, мәдениет және 
зерттеу академиясы орталығы, Иран медицина кеңесі [7]. Басқа тұрақты мүшелер қатарына 
екі философия және этика маманы, екі заңгер, екі биотехнолог және екі биолог кіреді. 
Ирандағы иммунология, генетика, фармакология, биохимия, психология және 
эпидемиология салаларынан бір-бір маманнан комитет мүшелігіне кіреді. Ал қазіргі кезде 
биоэтика мәселелерін зерттеу бойынша келесі ұйымдар бар: Денсаулық сақтау және 
медициналық білім министрлігі, Медицина және медициналық этиканы ислам ғылым мен 
адамгершілік үшін зерттеу офисі, ЮНЕСКО үшін Иран ұлттық комиссиясы, Этика бойынша 
жергілікті комитеттер 85 ғылыми-зерттеу орталықтарында жұмыс атқаруда. 

Ливан дәрігерлер орденінің биоэтика бойынша комитет жарғысы медициналық 
тәжірибеге бойынша моральдық мәселелерге қатысты  қарапайым пікірмен қамтамасыз 
етудегі комитет рөлін анықтайды [8]. Құжат мемлекеттегі «мәдени және діни» тарихи 
алуандылықты әрдайым нақты қарастырады (4 бап). Комитеттің басым бөлігі дәрігерлерден 
тұру керек (7 бап). 

Египетте Білім министрлігі 1996 жылғы 25 қарашадағы Жарлықпен құрамына ғылыми 
қауымдастық мүшелері, академиялық әлемнің қызметкерлері мен азаматтық қоғам өкілдері 
кіретін Биоэтика бойынша ұлттық комитетті құрды. Өзінің бірінші сессиясында (1997 жылы 
9 қаңтарда) профессор Ж. Бадран төраға болып сайланды. Ұлттық этика күндері жыл сайын 
өткізіледі. 

Қазіргі күнге дейін мұсылман әдебиетінде биоэтика мәселелерін (принциптері мен жеке 
мәселелерін) сыни пікірлеу, әсіресе олардың қарама-қайшылығын, сонымен бірге 
диахроникалық және синхроникалық деңгейлерде дамуын көрсетуге талпыныс аз болды. 
Пікірлердің әртүрлілігіне қарамастан мұсылман авторлар осы алуандылыққа аса мән 
бермеуге бейім болды. Басқаша айтқанда, диверсификация этикалық «релятивизммен» 
синонимдес болуы мүмкін дегеннен қорқып, әсіресе мұсылман еместерге бағытталғанда 
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мұсылман биоэтикасы айтарлықтай «монолитті» болып көрінуі тиіс дегенне қарай 
ауытқыды. Одан өзге, діндар адам «шынайы діннен» өз сұрақтарына нақты жауаптар алғысы 
келеді, батыста болған көптеген философиялық ойлар немесе сенімсіз бағыттарды емес. 
Батыстағы қазіргі заманда туындап жатқан хаотикалық жағдайлардың болуы, бірақ оны 
этикалық тұрғыдан бағыттай алмайтын кезде Биоэтиканың бұл типі кешірімділікке, яғни 
Құранға негізделген ақиқат принциптері мен сүннетті жаңғыртуға кездейсоқ жағдай емес. 

Апологетикалық (ымыраластыратын) әдіс қазіргі күнге дейін биоэтиканы әлеуметтік, 
экономикалық, азаматтық және саяси деңгейде талқылауға кедергі болды, олар мұсылман 
мемлекеттерінде әділдік принципі мен денсаулық сақтау ресурстарын әділ түрде бөлу үшін, 
емделушіні қорғауға зиян келтірсе де бар. Саяси еркіндіктің тапшылығы ресми билікті сынға 
алмайтын биоэтиканың пайда болуына әкеліп соғуда. «Биоэтика» терминінің араб тіліндегі 
немесе басқа мұсылман мемлекеттерінің тіліндегі эквиваленті болмағандықтан әлі де 
ағылшын немесе француз тіліндегі версиялар (bioethics, bioéthique) немесе «медицина 
этикасы» (арабша ахлақ тиббийа) және т.б. қолданылады [9]. 

Мұсылман биоэтикасына қосқан ғылыми үлестің басым көпшілігі жеке мәселелерді 
(«арнайы биоэтика» деп аталады) қамтиды: контрацепция, аборт, ағза алмастыру және т.б., 
басқа жағынан қарағанда «фундаментальді биоэтикаға» қатысты әдістер, яғни биоэтиканың 
эпистемиологиясы туралы ойлар назардан тыс қалған сияқты. Тиісінше, мұсылман 
биоэтикасының «статусы» мен әдістемесінің маңыздылығы туралы аздаған зрттеулер бар, 
сондықтан оны басқа пәндермен салыстырғанда жеке, тәуелсіз пән деп суреттей алмаймыз. 
Бұл дерек маңызды, өйткені осы құбылыс шешім қабылдаудығ клиникалық фазасына 
қатысты пікірді тәуелсіз дамытудың орнына, мәселелердің шешімдері мен ережелерін 
анықтауға бағытталған. Нәтижелердің бірі ретінде мұсылман әлемінде биоэтиканың 
спекулятивтілікке (яғни философиялық) бейімділігі төмендегенін атап өтуге болады [10]. 

Қазақстанда биоэтика мәселелерін зерттеу дамып келе жатыр. Орта Азияның тәуелсіз 
республикаларының халықаралық ынтымақтастығының артуына байланысты және 
жаһандану жағдайында ғылымның, медицина мен биологиядағы жаңа технологиялардың 
дамуына жаңа мүмкіндіктер ашылды. Сонымен қатар жоғары оқу орындарында биоэтика 
бойынша білім беру бағдарламаларын енгізу және дамыту, биоэтиканы оқыту мүмкіндіктері 
туралы, медициналық көмек көрсетуде және жаратылыстану ғылымдары саласындағы 
ғылыми зерттеулерде биоэтика принциптерін қолдану жөнінде түсініп, бұл туралы 
ақпаратты тарату жұмысы арта түсуде.  

Алғаш рет 2011 жылғы 7 – 8 қазанда Астанада Орта Азияның тәуелсіз 
республикаларының халықаралық ынтымақтастығы және дамуы аясында Биоэтика бойынша 
бірінші Орта-Азиялық Симпозиум өтті. Симпозиум кезінде биоэтика бойынша Орта Азия 
қауымдастығының ресми тұсаукесері өтті, бұл қауымдастық ЮНЕСКО істері бойынша ҚР 
Ұлттық комиссиясының және ЮНЕСКО-ның Алматыдағы Орта Азиялық Кластерлік 
офисінің қолдауымен, Орта Азия елдерінің жетекші ғалымдарының бастамасымен құрылған 
болатын. Симпозиум 2005 жылғы 19 қазанда ЮНЕСКО-ның Бас Конференциясында 
аймақтағы барлық елдер бекіткен «ЮНЕСКО-ның Биоэтика және Адам Құқығы жөніндегі 
Жалпы Декларациясын» жүзеге асыруға жағдай туғызды. Симпозиум барысында осы 
аймақтағы елдердің қазіргі кездегі биоэтика мәселелері кең талқыланды, симпозиумға 
денсаулық сақтау, өмір туралы ғылым, философия және құқық салалары бойынша жетекші 
ғалымдар мен мамандардың, әртүрлі діни конфессиялар, бұқаралық ақпарат құралдары, 
сонымен қатар қоғамдық ұйымдар қатысты. Биоэтика бойынша ІІ-ші Орта-Азиялық 
Симпозиум 2013 жылдың 3 желтоқсанында өтті [11]. 

Қорытындылай келе, қазіргі заманға сай медицина, биология, генетика және бұларға 
сай биомедициналық технологиялар тұқымқуалаушылықты жобалау және жүргізу, ағзаның 
өмірі мен өлімі, адам ағзасының терілік, клеткалық және субклеткалық деңгейіндегі 
функциялық құбылыстарын бақылау сияқты мәселелерді өте тығыз түрде талқылайды. 
Сондықтан, жеке тұлға ретіндегі пациенттің құқығы мен бостандығы жайлы мәселелер өте 
ауқымды және қаралушының құқықтарын (тыңдау құқығы, мәлімет алу және т.б. құқықтары) 
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орындау биоэтиканы қоғамдық институт жасаған этикалық комитеттерге жүктелген. 
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Ежелден адамзат тіршілік құпияларын меңгеруге, өзіне тылсым көрінетін табиғат 

күштерін тануға жан-жақты ұмтылған.Адам әлемді тани отырып, осы дүниеде болып жатқан 
көптеген құбылыстарға анықтама беріп, ақыл арқылы білім деп аталатын сарқылмас қайнар 
көзді қалыптастырды.Міне осы жинақталған білім негізінде таным үш үлкен топқа бөлінді: 
мифологиялық, діни және философиялық. Ақиқат мәселесі гносеологияның ортақ 
проблемасы. Ақиқат дегеніміз білімнің шындықпен жанасуы, оған сай болуы, объект туралы 
дұрыс білім. Кез-келген ғылымның мақсаты – ақиқатқа жету. Ақиқатқа жетудің негізгі көзі 
ретінде дін құбылысы пайда болды.[1] 

Дін – қоғамда ерекше рөл атқаратын рухани-әлеуметтік институт. Батыс мәдениетінде 
«дін» ұғым түсінігінің мәні екі мағынада түсіндіріледі. Оның бірінші мағынасы латын 
тіліндегі «religare» ұғымының түсінігі. Бұл ұғым түсінікпен  жер мен көк /аспан/ арасында 
рухани байланыс бар екендігі түсіндіріледі. Ал екінші, осы латын тіліндегі  «religo» ұғым – 
түсінігі – қасиетті, табыну заты, құдайға құлшылық ету мағынасында танылады.Екінші ұғым 
– түсінік біріншісіне қарағанда діннің мәнін нақтылы бейнелейді. 

Батысқа қарағанда исламдық өркениетте «дін» терминінің мәні басқашалау 

http://www.amu.kz/kz/index.php?ELEMENT_ID=6320
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түсіндіріледі. Мұның себебі «дін» ұғымының кең ауқымдығы сан қырлы мән мағынасы 
исламға дейінгі араб елі тұрғындарының әртүрлі түсіндірілуіне байланысты. 

Мұсылмандық дінтанушылардың түсіндірулерінше, дін дегеніміз – әлемді 
байланыстыратын күш - Алланың барлығына сенім. Бүкіл әлемді және адамды жаратушы ие 
– Жалғыз Алла адам баласының жүрегін өзіне ұштастыра жаратады, яғни Жаратушының 
барына сеніп, оның ажырамас бөлшегі екенін адам өз жүрегі арқылы сезіну керек дейді.[2] 

Ал мұсылмандық діни таным қалай қалыптасты? Діни танымның қалыптасуында басты 
рөлді не атқарады? Міне, осы сұрақтар әрбір адамды еріксіз ой шырмауына түсіреді.Кез 
келген діннің негізін құрайтын төрт элемент бар. Олар: діни сана, діни іс-әрекет, діни 
ғибадат және діни ұйымдар.Адам дін деп аталатын құбылысты мойындау үшін оған ең 
алдымен діни сенім қажет.Діни сенім – діннің ең маңызды категориясы діни сананың негізін 
қалайтын құрал. Өз кезегінде діни сана діни таным процесі арқылы қалыптасады.Басқаша 
айтқанда, егер діни сана – зәулім үй болса, діни таным – сол үйді қалыптастыратын алғашқы 
кірпіш. Діни танымсыз діни сана, діни санасыз діни таным өмір сүруі мүмкін емес. 

Дәстүрлі діни таным – біздің ұлттық болмысымыздың өзегі. Қазақ мәдениетінің өзегін 
Ислам дінінсіз елестету мүмкін емес. Ислам дініндегі ең басты негіз –Құран, кейін хазіреті 
Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбар Сүннеті.Ал екінші ең басты негіз – әрбір ұлттың өзіне тән 
мәдениеті, дәстүрі.Біздің діни танымымыз Әбу Ханифа мәзһабына, сенімде Матуриди 
ақидасына және Яссауи ілімінің қағидаларына негізделген.Имам Матуриди ақиқатты тануда 
барынша тиімді ойлауды мақсат етті, ақылмен шешім қолдануда асыра сілтеушілікке 
ұрынбай, ақыл мен қисынды орнықты пайдалануымен ерекшеленеді. Ал, имам Әшғари мен 
оның мәзһабы нақылға (Құран мен сүннетке) көп мән беруімен өзгешеленеді.[3] Әл-
Матуриди болса, Аллаһ тағаланың бүтін болмысты жаратқанын, болмыстағы әрбір нәрсе 
Аллаһтың жаратылысы екендігін және бұл мәселеде Аллаһтан басқа ешкім ешнәрсені жарата 
алмайтындығын алға тартты. Имам Матуриди «адамның қабілеті бар және осы қабілетімен 
бірге қалау құқығына ие. Адам осы қабілеті және қалауымен не жаза, не сауап алады» деді. 
Матуридидіңпікірінше, адамдағы қабілеттілік Аллаһтың адамға берген күш-қуатымен 
болады. «Осы қабілетпен адам Аллаһтың жаратқан іс-әрекеттерін иеленеді немесе иелене 
алмайды. Адам, өз қабілетімен іс-әрекет етуге ерікті. Қаласа жасайды, қаламаса жасай 
алмайды» деп түсінді.[4] 

Ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, Матуруди, Ясауи, Ханафи мәзһабтары еш уақытта 
ақиқаттың өлшемі болып табылмайды.Жоғарыда айтылған ғалымдардың ілімдері қазақ 
дүниетанымына сай, қоғамдық тұрақтылық пен мемлекетіміздің баяндылығына кепіл 
болатын жүйені құрайды. Әбу Ханифа мәзһабында барша дінге деген төзімшіліктің белгісі, 
Матуруди ақидасында ақыл мен нақылдың керемет ұштастырылуы, Ясауи ілімінде түркі 
халқына сай дәстүрдің болуы – Қазақстандағы дәстүрлі мұсылмандық танымның іргетасын 
екені даусыз. 

Дін – қараңғы ін, сауатын болмаса адасып кетесін демекші, қазіргі кезде діни танымы, 
сенімі, іс-әрекеті мүлдем мұсылманшылыққа жатпайтын радикалды-экстремистік ағымдар 
сайран салып жүр.Бұл, әрине, ислам дінінің саяси құралға айналғандығын көрсетеді.Бүгінгі 
таңда Қазақстан қоғамындағы ең өзекті мәселе діни танымды дұрыс қалыптастыру, дін мен 
дәстүр тұтастығын көздің қарашығындай сақтау.Діни танымды дұрыс қалыптастыру ең 
бірінші, отбасы институтынан бастау алып, ақыл арқылы діни білім негізінде дамып, 
тұрақталады. Ал екінші дін мен дәстүр мәселесіне келетін болсақ, ата-бабаларымыздан бері 
ұрпақтан ұрпаққа аманат болып келе жатқан қазақи дәстүрді ислам дінімен сабақтастыру – 
халқымыздың мәдениетінің сақталуының кепілі екені айдан анық. Діни білім беру жүйесінде 
діни құбылыстарды, теорияларды антропологиялық тұрғыдан түсіндіру мәселесі – жастар 
арасында діни танымның дұрыс түсіндірілуіне және тез қабылдануына алып келеді.Себебі, 
біз қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, адам – барлық танымдардың орталығы, объектісі.Діни 
сананы құқықтық, моральдық механизмдер арқылы түзу бағыттасақ, қоғамда ешқандай 
алауыздық пен мемлекеттігіміздің тұтастығын бұзатын залалды ойлар мен оқиғалар орын 
алмайды.     
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Қорытындылай келе, халықтың әдет-ғұрып, салт-дәстүрінің, жалпы мәдениетінің қай 
бағытта дамитынын айқындайтын – діні, діни танымы. Егер де кез-келген халық өзінің 
дәстүрлі дінінен, діни таным негіздерінен ажырайтын болса, онда ол халық өзінің рухани, 
мәдени болмысынан да ажырайды. 
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Распад СССР и коммунистической идеологии, формирование новых общественно-

политических и социально-культурных реалий обусловили рост национального 
самосознания и смену духовных ориентиров в постсоветском обществе, что наглядно видно 
на примере массового обращения населения стран СНГ к религиозным ценностям и 
традициям. 

Данный процесс не стал исключением и для Казахстана, где возросшее религиозное 
самосознание населения сегодня стало уже довольно обыденным и привычным явлением. 
Причем, для определенной части казахстанского общества религия стала не только фактором 
этнической принадлежности, но и естественной нормативно-ценностной составляющей, 
регулирующей социальное поведение. [1]  

В  современном Казахстане активно ведётся работа по нахождению наиболее 
оптимальной модели взаимоотношений государства, общества и религий, поскольку в 
Республике по состоянию на 1 января 2014 года зарегистрировано 3434 религиозных 
объединений из 18 конфессий, для которых необходимо межконфессиональное согласие, 
религиозная толерантность и уважение религиозных убеждений граждан. [2] 

Казахстан считается страной, где создана модель межрелигиозного согласия. Условием 
для эффективного действия этой модели является готовность представителей различных 
конфессий к диалогу на основе взаимопонимания и толерантности. Сложившаяся устойчивая 
модель взаимодействия этносов и религий обеспечивает стабильность и атмосферу 
созидания, согласия в обществе. Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев, «наша модель 
межнационального и межрелигиозного согласия – это реальный вклад Казахстана в 
общемировой процесс взаимодействия различных конфессий». По его мнению для 
сохранения межконфессионального согласия в стране необходимо формирование системы 
диалога различных конфессий. 

 
Диаграмма 1. Мнение населения о приемлемой для Казахстана религиозной 

ситуации (2012 г.) 
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В процессе построения демократического общества коренным образом изменились 

отношения между государством и религиозными объединениями. В соответствии с 
Конституцией и принятым в 1992 году Законом РК «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях» получил законодательное закрепление принцип свободы 
вероисповедания. Государство признало равенство всех граждан, независимо от их 
этнической или религиозной принадлежности. Запрещены любые ограничения 
общечеловеческих и гражданских прав. Выше представлена диаграмма мнения населения о 
религиозной ситуации в государстве, о правах каждого гражданина и религий. В динамике 
развития религиозной ситуации и религиозной структуры населения за последнее время 
наметились признаки масштабных структурных изменений, обусловленных следующими 
обстоятельствами. 

• Во-первых, на изменение религиозной ситуации и религиозной структуры населения 
огромное влияние оказывает внешний фактор, т.е. совокупность методов и видов внешнего 
вмешательства в процесс развития религиозной ситуации и формирования религиозной 
структуры населения. 

• Во-вторых, изменение религиозной ситуации и религиозной структуры населения 
стало следствием потери контроля над процессом развития религиозной ситуации и 
отсутствия должного внимания вопросам регулирования религиозной сферы жизни общества 
со стороны соответствующих государственных органов. 

• В итоге, все это привело к тому, что по сравнению с 1991 годом в Казахстане в 3 раза 
увеличилось число религиозных объединений, почти вдвое выросло количество конфессий и 
в течение одного десятилетия существенно изменилась практически вся структура 
конфессионального пространства страны. [3] 

Современную религиозную ситуацию, складывающуюся в 
Казахстане можно охарактеризовать как достаточно сложную и неоднозначную, поскольку 
возросшее религиозное самосознание населения, активная деятельность зарубежных 
религиозных миссионеров и либеральный характер национального законодательства в сфере 
регулирования религиозной сферы жизни общества привели как к позитивным, так и 
негативным последствиям. Следовательно, данное социологическое исследование позволяет 
изучить особенности религиозной жизни казахстанского общества, рассмотреть природу 
имеющихся проблем в обществе. [4] 

В этой связи, целью данной статьи является анализ религиозной ситуации в 
современном казахстанском обществе, направленный на изучение религиозной ситуации в 
современном обществе Казахстана (на примере города Астаны). В основу статьи легли 
данные социологического исследования, проведённого ГУ "Управление внутренней 
политики города Астаны", Общественным Фондом "Астана- Зерттеу" на тему "Религиозная 
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ситуация в городе Астана в 2013 году".  
По окончании исследования были получены следующие результаты. Рассматривалась 

изучение роли религии в современном казахстанском обществе, которое показало, что  по 
мнению большинства жителей г. Астаны (61,3%) религия играет существенную роль в 
общественной жизни страны. Значимость религии чаще отмечают женщины и молодежь. В 
определении религиозности населения, мы видим следующую картину, что: 

 большинство опрошенных – это 83,3% (в прошлом замере – 91,3%) считают 
себя верующими, при этом каждый второй житель столицы причисляет себя к «умеренным 
верующим».  

 обращение в веру зачастую связывается с поиском социальной справедливости. 
Наиболее высокая концентрация глубоко верующих встречается среди тех, кто определяет 
себя бедным (40%).  

Диаграмма 2. Вы считаете себя (2013г.) 

 
Следующий момент, затронутый социологами заключается в определении религиозной 

идентичности казахстанского общества, так 70,7% считают себя мусульманами.  
Значительная часть мусульман свою религиозную идентичность определяют как «ислам в 
целом». На сегодняшний день каждый шестой астанчанин считает себя приверженцем 
ислама ханафитского мазхаба. Относительно выше доля мусульман и осведомленность об 
«особенностях» ислама присутствует среди молодежи. Так, среди 18-29-летних показатель 
составляет 79,3%, что в то время как в других группах показатель варьирует в пределах 63,5-
66,3%. Среди молодежи сравнительно выше показатели ответов «ислам ханафитского 
мазхаба» и «ислам, суннизм».  Вопрос социологической анкеты об оценке характера 
межконфессиональных отношений дал следующий вывод: межконфессиональные 
отношения в столице сохраняются стабильными. При повседневном общении горожане чаще 
всего не обращают внимания на религиозную принадлежность 
партнера/соседа/коллеги/друга. Наиболее популярные формы социального взаимодействия 
населения Астаны с представителями других религиозных конфессий: 

 дружеские отношения (60%),  
 добрососедские отношения (49,7%);  
 работа и учеба вместе с представителями других конфессий (36,4%);  
 совместные деловые отношения (26,4%); 
 вступление в семейно-брачные с представителем другого вероисповедания 

(13,6%).  
Одна из основных задач исследования заключается в определении уровня религиозной 

грамотности населения Астаны. Большая часть опрошенных в общих чертах знает закон РК 
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (67,2%), который был 
необходим для защиты ислама и его подлинных ценностей от искажения и спекуляции со 
стороны мнимых его доброжелателей. Именно этим обстоятельством было обусловлено 
принятие и реализация нового закона. [5] 

Доля молодежи, ознакомленных с законом в той или иной степени, составляет 66,1%. 
Среди респондентов в возрасте 30-45 и старше 61 года выше доля тех, кто лишь слышал о 
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законе, но не знаком с его содержанием (29% и 28,4% соответственно). 
 Заключительным моментом в социологическом исследовании  стало изучение 

отношения людей к религиозным организациям, деятельности традиционных религиозных 
организаций. В большей степени население положительно относится к деятельности 
Духовного управления мусульман Казахстана, Союза мусульман Казахстана, а при оценке 
деятельности Русской православной церкви, еврейской религиозной общины и католической 
церкви астанчане чаще придерживаются нейтральной оценки, что можно объяснить низкой 
степенью осведомленности населения о данных конфессиях в целом. 

Таким образом, по мнению социологов, сегодня в Казахстане наблюдается 
количественный и качественный рост религиозности. Главным образом это проявляется в 
увеличении числа религиозных общин в рамках разных конфессий, в повышении 
религиозной грамотности населения. Наибольшую религиозность сегодня проявляют люди 
молодого возраста. Наличие социально-экономических проблем может обуславливать 
религиозность человека. По мнению экспертов, среди основных проблем, влияющих на 
распространение религии среди населения, следует отметить безработицу, социальное 
расслоение, бедность, недоступность образования, психологические расстройства. Основным 
фактором, влияющим на становление религиозности человека, является его семья и 
ближайшее окружение: друзья, соседи, коллеги. В формировании религиозной идентичности 
молодежи выделяется роль института образования, государства и СМИ. По мнению и 
верующих, и социологов, современная казахстанская семья призвана не просто 
сформировать религиозное мировоззрение человека, но и привить иммунитет по отношению 
к нетрадиционным, деструктивным религиозным культам. Значение веры для самого 
человека, объект его религиозности и возраст прихода к религии различны и зависят, прежде 
всего, от степени религиозности родителей, от среды, в которой прошла социализация, от 
возраста человека. Несмотря на историческую взаимосвязанность религиозной и этнической 
идентичности, нельзя считать их жестко детерминированными. 
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қалаларсыз,қымбат үйлерсіз өмір кешкен болар,бірақ ешқашан дінсіз,сенімсіз тіршілік 
кешпеген ”.Осынау бір ауыз сөздің өзі адамзат қоғамы үшін діннің қаншалықты маңызды 
екенін дәлелдеп тұр.Ел болатын елдің үш тірегі болады екен.Олар ұлттың тілі, ұстанатын 
һәм сенетін діні, рухани жан дүниесі саналатын ділі.Осы үш тіректің бір болмаса мемлекет 
емес жай ғана тобырға айналады.Мұны тарих талай мәрте дәлелдеген. 

Қазақ халқы ерте кезден бастап бір Тәңірдің барына,оның құдіретіне имандай 
сенген.Кейіннен Арабтардың Орта Азияға ислам дінін таратқанда ақиқат дінді еш 
қарсылықсыз мойындаған.Қай кезден бастап мұсылмансың ? -  десе, Әлімсақтан 
мұсылманмын - деп жауап берген бабаларымыз туын көкке көтерген Түрік  халықтарымен 
бірге өмір кешкен кезден бастап ислам дінін қабылдай бастаған.Әйтсе де қазақ сахарасының 
кейбір бөліктері ерте кездің шамандық қалдықтарын да сақтап қалған.Мұның дәлелін 
қазақтың талантты ғалымы Шоқан Уәлиханов өз жазбаларында анықтап көрсеткен болатын. 

Дін мен ұлт бірге жасасып келе жатқан біз ойлағаннан да күрделі процесс.Қазақ 
хандығы кезінде Ислам діні өзінің мемлекеттің дін болып орнығуының шырқау шегіне 
жетті.Қазақ хандары мешітте ертелі кеш намаз оқып таспих тартып,молда болмағанымен 
мұсылманшылық жоралғыларды өте қатаң сақтап отырған.Батырлар жауға шабарда ең 
бірінші Алланы,оның елшісі Мұхамедті,содан соң барша қазақ үшін діннің ұйытқысы 
саналатын Ясауи бабамыз бен Пір Бекетті ауыздарына алып,іштерінен дұға қылатын 
болған.Әйгілі Әмір Темір өзінің соғыстарда үнемі жеңіске жетуінің себебін былай деп 
түсіндірген:  “ Мен соғыс басталған сәттен,соғыс аяқталғанға дейін Қожа Ахмет Ясауидің 
Хикметтерін ішімнен жатқа айтумен боламын.Сондықтан үнемі жеңіске жетемін” - деген 
екен. 

Қазақ хандарының түгелдей дерлігіислам дінін ұстанған.Олардың әрбір ісі шариғат 
негізінде жасалып отырған. “ Қасым ханның қасқа жолы ”,  “ Есім ханның ескі жолы ” , мен 
әз Тәукенің “Жеті жарғысы”  шариғатқа негізделіп жасалғанынан - ақ ерте кезде қазақ 
қоғамында діннің ролі қаншалықты мықты болғанын білуге болады.Бұл заңдардың негізінде 
мұсылман дінінен, басқа дінге өткен адамды таспен ұрып өлтіру жазасы қолданылғаны 
туралы жазылған. 

Хандық дәуірдің соңғы кезеңдерінде өмір сүріп иісі қазақ жұртына танымал Бұқар 
жырау: 

Бірінші тілек тілеңіз: 
Бір Аллаға жазбасқа – деп жырлауының өзі хандықтың рухани мәдениеті де дінмен 

астасып жатқанын аңғартады. 
Кейіннен Ресейдің отарына айналған кезден бастап өз дінімізден ажырап кеттік.Жетпіс 

жылдан астам уақыт дінсіз қоғамда өмір сүруге мәжбүр болдық.Алайда дін мен сенімсіз 
ешбір қазақ өмір сүре алмайтын еді.Рухани дүниесі күйреген елден экономикас дамыған 
алып ел құрай алмайтынын ол кездің басшылары түсінгісі келмеді. 

Тәуелсіздікке қол жеткізіп,азаттықтың ақ таңы атқан кезде ғана бабаларымыздың ділі 
мен дініне қайта оралдық.Сан ғасырлық мұрамыз қайта жаңғырды.Жоғалған дүниеміз қайта 
келді.Тәуелсіз еліміздің дамуының бірден бір ерекшелігі – қоғам өміріндегі діннің нығаюы 
болып табылады. Баршамызға белгілі, соңғы уақыттарда дінге сенушілер саны көбеймесе 
азайған емес. Соның ішінде халқымыздың жетпіс пайыздан астамы асыл дініміз исламды 
ұстанады.[1, 248 б.]. 

Қазіргі таңдағы ең маңызды мәселенің бірі – қоғамдағы діннің рөлі, еліміздегі діни 
ахуал, діни сенім қоғамдық сана мен мәдениетімізде үлкен орынға ие. Сонымен қатар, шын 
мәнінде діннің рухани қуаты, ғасырлармен шыңдалған адамгершілік қағидалары ел бірлігі 
мен адамдар татулығының, әсіресе жастардың рухани, моральдық тәрбиесінің қайнар көзі 
болып табылатындығын айта отырып, мемлекеттік деңгейдегі осы маңызды мәселелерге 
байланысты мемлекет, қоғамдық бірлестіктер және үкіметтік емес ұйымдар тарапынан 
жастардың тәрбиесіне кері әсер беретін жат діни ағымдардың мәнін түсіндіру және діни 
экстремизмнің алдын-алу шаралары туралы іс-шараларды тұрақты түрде ұйымдастыруда. 

Әрине, ауыз толтырып айтар шаруа жеткілікті. Десе де, осы салада жетістіктерімізге 
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қоса көлеңкелі жақтарымыз да жоқ емес. Оған себеп еліміздің төрінен орын алған түрлі 
ағымдардың бой көрсете бастауы. Олардың кейбірі сан ғасырлар бойы санамызға сіңген 
дәстүрлі дінімізден азғырып, даурығып, құлағымыз бен құлқынымызға жат пікірлерді 
тықпалап адастыруда. Оны әдетке де айналдырған сыңайлы, ал шындап келгенде, мұның 
барлығы ел ынтымағына, береке-бірлігімізге зиян екені белгілі. Мұсылмандыққа бет бұрған 
тұлғалар басқа ұлттарға ұқсауды аңсап, өз ата салт дәстүрлерінен безінуде. Жүрекпен қабыл 
болатын имандылық сырт көрінісіне басымдылық беруде. Жастар арасындағы қылмыстың 
көбейіп өсуіне, дін туралы қате түсінік ықпал етуде. 

Казіргі таңда, елімізде орын алып жатқан діни экстеремистік келеңсіз жәйттерге 
байланысты, діни экстремизмге тоқтала өткен жөн. Діни экстремизм дегеніміз бұл басқа діни 
конфессияның өкілдеріне төзімсіздік көрсету немесе бір конфессия аясында қатаң қарсылық 
білдіру арқылы байқалады. Діни экстремизм ұғымы кейде заңдылыққа қарама-қайшы 
келетін, заңсыз іс-әрекет жолына түскен діни адамдардың идеологиясы мен іс-қимылы 
арқылы да анықталады. Зайырлы қоғамға қарсы шығу үшін немесе қандай да бір конфессия 
өкілінің басымдық рөлін бекіту мақсатында діни экстремизмнің саяси мақсатта қолданылуы 
жиі кездеседі.[2, 12 б.]. 

Енді діни экстремизмнің қандай қауіпті жақтары бар деген мәселе төңірегінде 
ойлансақ. Соңғы жылдары әлемде қауіпсіздік деңгейінің төмендей түскендігі байқалуда. Осы 
аймақта орналасқан мемлекеттердің көпшілігінде экстремисттер билікке қол жеткізу үшін 
қарулы қақтығыстарға баруда. Оның салдары біздің елде де білініп отыр. Елімізде жергілікті 
керітартпа ислам топтары бой көрсетіп, дінге сенушілерді ресми рухани басқармаға қарсы 
қоюға тырысуда. Діни экстремизмді жете бағаламау, оның көріністеріне тиісті қарсы қимыл 
қолданбау өкінішті салдарға әкеліп соқтыратындығын әлемде болып жатқан экстремизмдік 
тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан, осы мәселені шешуде мемлекет пен қоғамдағы барлық 
мүмкіндіктер кешенін пайдалана отырып, әсіресе, жастар алдында рухани тәрбие беруді 
қолға алуымыз тиіс. 

Қазіргі таңда жастарымыздың көбісі дінге бет бұрып жатыр. Бәрін жақсы деугеде 
болады, десек те басқа да жат діни ағымдарға бет бұрған жастар да кездеседі. Сол жат 
ағымға еру себептерінің бірі – ақпараттық кеңістіктегі діни бағытта жұмыс істейтін алуан 
түрлі тематикалық сайттар да бар. Бәрі де сол дәстүрлі бағытты үгіттегенімен арасында 
адастыратын сайттар да кездесіп жатады. Жастар, әсіресе осы діни тақырыптарға 
байланысты сұрақтар туындағанда қай сайттың ақ екенін немесе қара екенін ажырата 
бермейді. Осындай ара жікті ажырата алмау себептердің салдарынан дәстүрлі дінімізге 
көзқарастары өзгеріп түрлі жағдайларға барып жатады. Бұл жағдайда мемлекетіміздің 
қауіпсіздігі үшін бірден-бір дұрыс шешім сайттарға қатаң бақылау жүргізіп, ушықтырған 
жағдайда заң арқылы тыйым салынуы тиіс. 

Біздің еліміз әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің үздік дәстүрлерін сақтау 
арқылы әлемдік қауымдастықпен жақындаса отырып, тәуелсіздіктің 22 жылындаазаматтық 
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық келісімсекілді басты құндылықтар 
қалыптасқан қауіпсіз зайырлы мемлекет ретінде қалыптасты.Қазақстан барша әлемге 
көптеген этностар мен конфессиялардың бейбітқатар өмір сүруі мен диалог құрудың мүмкін 
екендігін дәлелдеп келеді. 

Мәдениеттер мен діндер арасындағы диалогты нығайтудағы, әлемдегі дін лидерлері 
арасында ынтымақтастық пен сындарлы серіктестік орнатудағы қазақстандық 
тәжірибеәлемдік деңгейдеәділ мойындалған.Қазақстан Президентінің бастамасымен 
Астанада 2003, 2006, 2009, 2012 жылдары Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
съездері болып өтті. Бұл ғаламдық толеранттылық форумдары зайырлы мемлекеттің сыртқы 
саяси бағытының дұрыстығы мен сараланғандығын көрсетті және конфессияаралық 
ынтымақтастықтың қазақстандық моделінің тиімділігін көрсетіп берді. 

Диалогқа негізделген өзара түсіністік, діндердің міндеті, жауапкершілігі және 
этностардың бейбіт қатар өмір сүруі мен келісімді орнату әдістері болып табылады. 
«Ынтымақ бар жерде – береке бар» деген қазақ халқының даналығы адамзат өміріндегі 
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айнымас құндылыққа айналғандай. Оның қазіргі кезде де өзектілігі жоғары және сол себепті 
біздің өмірлік ұстанымымызға айналуы тиіс.Ирландық ойшыл Эдмунд Берк: «Жамандықтың 
салтанат құруы үшін жалғыз нәрсе қажет, ол – жақсы адамдардың ешқандай әрекет 
жасамауы»,- дейді. Сол себепті де, біз сенімнің агрессиялы және қырып-жойғыш 
фанатизммен алмасуына жол бермеуіміз керек. Қазіргі уақыт нақты әрекеттер уақыты, 
әсіресе дін лидерлері тарапынан нақты қадамдар жасаудың уақыты келді. 

Біздің мемлекетімізде бейбіт өмір сүру мен еңбек етуге барлық жағдай жасалған. Бұл – 
тұрақты саяси-әлеуметтік жағдай, экономикалық мүмкіндіктердің жандануы, 
конфессияаралық келісім мен өзара сыйластық, дін алаңындағы құқықтық реттеу болып 
табылады.Мемлекет пен діни ұйымдардың арасындағы өзара әрекеттестік үдерісі қарқынды 
түрде жүзеге асуда.2011 жылы қазан айында қабылданған Қазақстан Республикасының 
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы еліміздің діни келбетін реттеуге 
мүмкіндік берді.[3, 349 б.]. 

Қорытындылай келе мынаны айтқым келеді.Әрбір ұлт,әрбір халықтың өз діни сенімі 
бар.Оған ешкім сенің дінің немес сенімің қате деп айта алмайды.Әсіресе біздей зайырлы 
қоғамда мұндай мәселе шықса оның арты үлкен дауға ұласары анық.Біз еліміде тұратын 
әрбір халықтың діни түсінігіне төзімділікпен қарай отырып оларға өз дініміздің 
артықшылықтары мен жақсы тұстарын барынша сөзбен емес, іспен дәлелдей беруіміз 
керек.Осы орайда есіме көне бір кітапта оқыған әңгіме түсіп отыр. 

Ертеде бір шахардың сыйлы қариясы дүние салғалы жатып,үш ұлына аманатын 
тапсырмақ болыпты.Әйтсе де әлгі қарияның артындағы мұрасы жалғыз ғана гауһар тасты 
керемет жүзік ғана екен.Қарияның үш ұлы бар.Бір жүзікті қайсы ұлына берерін білмей басы 
қатады.Балаларының үшеуі де бір бірінен өткен ақылды,ержүрек екен.Ойлана келе қала 
маңындағы зергерге барып дәл осындай жүзіктің тағы екеуін жасатады.Дайын болған екі 
жүзік алғашқы шын жүзіктен еш айырмасы жоқ,тіпті өзі шатастырып ала жаздайды.Алайда 
оның басына орнатылған гауһар тас асыл емес болатын.Әлгі қария үш ұлына бірдей үш 
жүзікті беріп,өзі дүниеден өтіп кетеді.Ал оның ұлдары шынайы жүзік тек менде деп есептеп, 
өмір кеше берген екен.Ал нағыз жүзіктің қай баласында екені тек қарияға ғана аян болатын. 

Осы мысалдағыдай әлемде сан мыңдаған діндер бар.Миллиондаған халықтар өз 
діндерінің шынайы екеніне риясыз сенеді.Алайда,нағыз шынайы дін бәріміз үшін өз 
сеніміміз болмақ. Сондықтан зайырлы мемлекеттің азаматы мен азаматшасы ретінде бір - 
біріміздің діни сенімдерімізге түсіністікпен қарап, жылы шырай таныта білсек ғана бір 
тудың астында бейбіт өмір кеше аламыз.Ең бастысы халықты ұлы ететін де дін, бейшара 
күйге түсіріп тобыр ететін де дін екенін ұмытпайық. 
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басынан өткерді. Қазақстанда ХІ – ХІІ – шы  ғасырларда медресе, мектептер жеткілікті 
ашылып, фиқх, калам, тафсир сияқты ислам діни ғылымдары кеңінен дамыды. Бұл ашылған 
орталықтардың мақсаты исламды танытып, оқытудағы саны мен сапасының ең жоғарғы 
деңгейге жеткізу болды. Себебі бұл діни ғылымдар осы уақытта біраз еркін ойлау 
қабілетінен айрылып, тығырыққа тірелді. Сол себепті сопылықтың ислам мәдениетінің 
кеңінен өрістеуіне бірден бір ықпал еткен ағым ретінде танылған тұсы болатын. Осы 
орталықтар суфилердің адам жанының тәрбиелеуімен айналысатын діни сопылық тәлім – 
тәрбие ошақтарына айналды. Адамның көңілін, рухани әлемін жаулауды мақсат еткен 
сопылық дүниетанымдық ағымдар тариқаттар негізінде қалыптасты. Тарихта түріктер 
арасында сопылық дүниетанымның жайылуы мен тариқаттар дәуірінің басталуы құбылысы 
Қожа Ахмет Иасауи атымен тығыз байланысты.  

Сопылықтың ішкі мәні: Құран мен Хадис негізіне сүйене отырып, әр түрлі 
дүниетанымдық мәдени қабаттардағы халықтардың құндылықтары арқылы біртұтас ислам 
өркениеті ретінде қуатты даму, жаңғыру сатысына көтерілу, ал сыртқы әлемі: исламдық 
ілімдердің дамуы бағытында тәлім-тәрбиелік орталардың – медресе, теккелердің 
орнығуымен бірге қоғамдық, руханияттық, моральдық – этикалық принциптерімен 
экономиканың, сауданың дамуына негізделген жаңа мемлекеттік сипаттағы жүйелер 
қалыптастыру болды. 

Иасауи ілімі уақыт тұрғысынан ХІІ – ғасырдың екінші жартысында Мауераннахр, 
Түркістан, Ферғана (бүгінгі Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Түркіменстан мен 
Тәжікстан) территорияларына таралды. Міне, осы кеңістікте Иассуи ілімінің жаңа рухани 
құндылықтарын жалғастырушы шәкірттері адамзат тарихында өзіндік із қалдырып, түркілік 
мәдениет негізінде құрылған барлық тариқаттар осы иассауийа тариқаты негізінде 
қалыптасты. Нақшбандиййа мен Кубрауиййа Ахмет Иасауи шәкірттерінің орын алуынан – ақ 
көруге болады. Үндістандағы Иасауи мәдениетінің мұрагерлері Хайдариййа тариқаты болды. 
Кіші Азия — Анадолыда Иасауи ілімі ХІІІ – ші ғасырдың бірінші жартысынан бастап, 
Хайдарилік тариқаты арқылы ене бастады. Құтб – уд – дин Хайдар (ХІІІ ғ.) кейіннен ХҮІ – 
шы  ғасырдың басында құрылған Бекташиййа тариқаты да Иасауи ілімінің жалғасы болып 
табылады. Алтын Орда, Өзбек Хан (1313-1341) кезеңінде исламның ресми дін ретінде 
танылуы нәтижесінде суфилік Еділ бойына ХІІ – ХІY ғасырларды енді. Суфиліктер 
Бұлғарларға әкелген Иасауийа тариқатының өкілдері болды. Солар арқылы ислам 
қалалықтардың, саудагерлердің діні сипатынан арылып, көшпелілердің арасына тереңдеп 
жайылды. 

Ахмет Иасауидің хикмет дәстүрі қазақ даласында сал-серілік, терме-нақыл сияқты 
моральдық, ғибраттық мазмұнда дамыды.1468 жылы Керей және Жәнібек сұлтан Қазақ 
хандығын құра отырып, көне түрік заңы бойынша өмір сүру құқығын қалпына келтірді, 
сонымен қатар Қазақ хандығының үшінші ханы Қасым хан да, ата – бабалары секілді 
сопылық тариқатты ұстана отырып, түркі заңына сүйеніп, өзінің «Қасқа жолы» заңын 
қалыптастырды. Жалпы қазақ тарихында «жол» заңдық терминологиясына сопылықтағы 
«Ақиқатқа» жетудегі «Жолымен» түсіндірме беруге болады. Сопылықтағы «жол», ол 
«Ақиқатқа (хаққа) жету жолы» және «Хақ» Алла тағаланың 99 есімдернің бірі, «Хақ жолы» 
сопылықтың негізгі принципі.  

Сонымен, VІІІ ғасырдың екінші жартысынан бастап, түркі даласына ислам дінінің 
таралуына байланысты, Х – ХІІ ғасырларға келгенде өзінің дәстүрлі мәдениетінен, тілінен, 
мемлекеттік жүйесінен ажырай бастағани еді. Алғашқы уақытта ислам дінің қабылдау тек 
дінді қабылдау емес, бүкіл араб болмысын қабылдау деп түсінген түркі әлемі арабтанып, 
парсыланып кеткен еді. Осы уақытта өмір сүрген ұлы ғұламаларымыздың бірі Қожа Ахмет 
Йасауи бабамыз болатын. Оның мақсаты: ислам дінінің басты талабы Иман екендігін 
түсіндіру, иманы бар адамның мұсылман болып саналатынын сезіндіру, арабтың салт – 
дәстүрі мен әдет – ғұрпын қабылдамай – ақ әрбір мұсылманның өз мәдениетін сақтауы 
мүмкін екендігін, яғни түркі әлеміне өзінің дәстүрлі мәдениетіне қайтадан бет бұруына 
мүмкіндік беру еді. Сонымен қатар, бабамыз түркі мәдениетін сақтап қалу ғана емес, оны 
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қайта жаңғырту жолында да көптеп еңбек еткен еді.  Қожа Ахмет Йасауи түркілерге иманды, 
исламды ғана қайтарып қойған жоқ, сонымен бірге, түркінің көнеден келе жатқан 
мәдениетін, тілін, әдет – ғұрып, салт – дәстүрін түгелімен қалпына келтіруге мүмкіндік 
берген болатын.   

Бүгінгі тандағы Иасауи ілімі мен сопыларды алып қарайтын болсақ, олардың арасында 
ұстанымдық, уақыттық тұрғыдан айырмашылықтарды байқауға болады. Оны ашып 
қарайтын болсақ, Иасауи ілімі тереңдікті қажет ететін, хәл ілімі. Оны игеру, меңгеру 
уақыттың ісі. Бірінші бұл ілімде «мәжбүрлеу жоқ», исламның негізгі қағидасы «ла икраха 
фид-дин», яғни, дінде «зорлық жоқ», соған орай, тариқат жолына адам өз еркімен, саналы 
түрде келу керек. Себебі бұл ілім жалпыға бірдей емес, «дидар талаптарға», яғни, Алланың 
нұрына ғашықтарға арналған. Ал бүгінгі болып жатқан сопылықтың көрініс, 
суфизмофобияның жарнамасы. Неліктен, себебі көрсетіліп жатқан деректі фильмдер, 
негізінен  діннің саясиланғандығының бейнесі болып табылады, мақсаты «сопылықты» 
құбыжық бейнесінде көрсету. Бұл өз кезегінде, Қазақстандағы бұқаралық ақпарат 
құралдарының дін мен саясат арақатынасына немқұрайлы қарауы, қорытындысында діннің 
саяси топтардың құралына айналуына көмекші болады. Әрине дінді насихаттаудың ең басты 
құралы, ол – бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады. Егер 1993 жылдан 2013 жылға 
дейінгі 20 жылдық аралықты алып қарайтын болсақ, жарық көрген діни материалдарды 
барлығы, олардың 97 пайызын діни білімі жоқ адамдардың жазғанын байқауға болады. 
Айтқым келгені, бұл материалдарды жазған дін мамандары емес, философ, тарихшы, 
қарапайым журналист, тіпті атеисттер жазған екен. Бәлкім мақсаттары салауатты, діннің 
орнығуына өзіндік бір үлестерін қосуға талпыныстары болған шығар. Түсінетін жәйт, 
қазіргідей дін мамандары да көп болғандығы.[4]  

Бір айта кететін жай, Суфизмофобияның да артында сыртқы саяси күштер тұр, оны 
жоққа шығаруға болмайды. Ресей Қазақстандағы сопылықтың дамуына қарсы. Неліктен, 
себебі мұнда дәстүрлі діни таным дамып, ұлтшылдықтың жанданып кетуінен 
қауіптенеді. Жалпы, біздің қоғамызда сопылықтан қорқынышты көруге болмайды, өйткені 
онда ешқандай қауіп – қатер жоқ. Қорқыныш – үрейді  тудыратын екі үлкен себеп бар, егер 
біріншіден, дін әбден саясиланатын болса, екіншіден,  сопылық өкілдері өз ілімдерінің 
негізгі ұстанымы мен түпкілікті мәнін білмеуінен болатын қауіп қатер. Ислам дінінде 
«иннама ағмал би'н ниат» яғни, толығырақ айтатын болсақ «амалдар ниеттерге байланысты» 
делінеді. Сопылардың ниеттері дұрыс,оған сөз жоқ, исламға сай, бірақ бір айта кететін жайт, 
«илм сияса» яғни, қоғаммен қалай жұмыс істеу керектігін, бұл қандай қоғам, не істеу 
керектігіне терең ғылыми талдау жасай алмағаны. Егерде қоғамымыз сопылыққа қарсы 
шығатын болса, ол деген Иасауиге, бүкіл тарихымызға, мәдениетімізге, сайып келгенде, 
қазақ дәстүріне қарсы шығу деген сөз. Өйткені Иасауиден бастап, Мәшһүр Жүсіпке дейінгі 
қазақ даналары сопылық мәдениет негізінде ой толғады. Бұл дегеніміз – қазақтың дәстүрлі 
мұсылмандық танымы – сопылық мәдениет деген сөз.  

Бұл ілімнің мақсатына немесе идеясына көшетін болсақ, жалпы Иасауи ілімі – сопылық 
дүниетанымға негізделген. Басты ұстанымы – ғашықтық, мұраты – Алла. Гносеологиялық 
құрылымы Алла мен адам (жүрек) арасындағы тылсым күшке негізделген 
эпистемиологиялық жүйе. Бұл толығымен діни танымдық тенденция. Сопылықтағы 
басты шарт: Алла мен адам, әлем мен Құран арасындағы үндестік айқын. Сонымен 
қатар, сопылық – Құран мен Хадиске сүйенген – ар түзейтін ілім деп танимыз. Өйткені, 
Иасаудің өзі «Менің хикметтерімнің мәні Құран» дей отыра Аллаға да, сөзіне де, оның 
пайғамбарына да махаббатпен үндескен айдан анық. Біздің дәстүрлі діни танымызда ойлау, 
жору және түсіндіру формалары мен ұстанымдары сопылық дүниетаным негізінде 
қалыптасты. Матуридидің «Тауилат-ул-Куран» атты еңбегі мен «Тауил ұстанымы» 
түріктердің өзіндік түркілік мұсылмандық болмысқа ие болуында суннилік және сопылық 
танымның қалыптасып, дамуындағы орны ерекше. Сол себепті, осы ұстаным арқылы 
қалаған Қожа Ахмет Иасауи және оның мектебі өзіндік ілім қалыптастырып, 
мұсылмандықты қабылдауымыздың теориялық және практикалық негізін қалаған 
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болатын. 
Сопылықтың принципі қандай? Бұл сұраққа қарапайым мысал беруге болады. Иасауи 

ілімі немесе сопылық қазақ мұсылмандығының негізі. Біз Иасауи жолындағы қазақ 
мұсылмандарымыз. Оны жасыратыны ештенесі жоқ. Иасауи жолы фикхтық жағынан Имам 
ағзам Әбу Ханифаның, ақидалықық (доктриналық) жағынан имам Матурудидің іліміне 
негізделген, түркі халықтары арасында кең тараған нағыз түркілік мәдениетпен сомдалған 
дәстүрлі мұсылмандық түсінігіміздің айнасы. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Иасауи біздің 
Конфуции» деген сөзінің артында да осы себептер жатыр. Иасауи ілімі Қазақстандағы 
діншілік қана емес діндераралық татулық пен толеранттылықтың тұтастығы. Ол үшін Иасауи 
мұрасын өз деңгейі мен дәрежесінде меңгеріп, соған лайық бола алуымыз керек. Сол себепбі 
біз Иасауиді құрметтеп оны жоғары бағалауымыз тиіспіз. Өйткені, тарихтағы Иасауи жолы – 
дін іші тұтастыққа және діндер арасы татулық пен толеранттылыққа шақырады. 

Кешігі өмірден өткен, мол мұра қалдырған, ұлы ғұламаларымыздың бірі, Абай атамыз 
адам баласын имандылық пен инабаттылық жолына тәрбиелеуде Ислам дінінің зор мәні бар 
екенін мойындап, оны уағыздаудан еш жалықпаған. Сонымен қатар Абай атамыз, “Алланың 
өзі де рас, сөзі де рас, “Рас сөз ешуақытта жалған болмас” немесе Оның Бар және Бір екендігі 
туралы “Көңілге шек, шүбәлі ой алмаймын” – деп, ислам дінінің имандылық тұғыры мен 
шартына берік екендігін көрсетеді. Абайдың атамыздың түсінігінде құдайлық танымға ақыл 
жеткізбесе де “терең ой” (тафаккур) арқылы талаптануға болады. Ал терең ой болса – 
адамды кемелдікке жетелейтін сопылық дүниетанымдағы негізгі ұстанымдардың бірі. Бұған 
дәлел ретінде Абай атамыздың болмыс туралы концепциясы мен онтологиялық ізденісінде 
төркіні ислам екенін, ал дәлірек оның ішінде сопылық философия екендігін байқауға болады.  

Ресей Империясының отаршылдық көрсете отырып, қолданған  “жабайыларды 
жабайының қолымен тұншықтыру” саясатында өте терең мән жатты. Өйткені патша 
отаршылдарының идеясы болыстық билікті территориялық принцип тұрғысынан ендіріп, 
ұсақ рушылдық таласты қоздыра отырып, қазақ елін тоздыру, әшкерелеу мақсатында болды. 
Мінекей, Абай атамыздың мол мұрасы, өлендері осы әшкерелеушілік саясатқа қарсы 
бағытталған еді. Ол: Алланың, пайғамбардың жолындамыз, 

Ынтамызды бұзбастық иманымыз, – деп халқымыздың мұсылман екенін мақтанышпен 
жырға қосады. Х. Сүйіншәлиев кемеңгер ақын жайлы: «Абай қалдырған ұлы мұралар өз 
дәуірінің алуан түрлі мәселелерін қамтыды, сол кездегі қазақ елінің шын сырын ашты» – 
дейді. [1] Шынымен де Абай атамыз өзі өмір сүрген кезенінің ішкі – сыртқы сырларын жете 
түсініп, қазақ елінің бейнесін айқын көрсете білген.  

Жалпы қорыта айтатын болсам, бүгінгі біздің қоғамымызда сопыларды, зікіршілерді 
немесе тариқатшыларды жеке ағым ретінде исламға жат дүниетаным аясында көрсету 
шыңына жетті. Сопылар бүгінгі біздің қоғамымызда пайда болған жоқ. Сопылар кеше де 
болған, әлі ертең де болады. Себебі, қазақтың басқа түркі халықтары сияқты діни танымы, 
мұсылмандық түсінігі сопылық арқылы қалыптасқан.Қазақстан Республикасы тәуелсіздік 
алғаннан кейін, рухани байлыққа бай халқымыздың діни ұстанымы, сыртқы болмысымен 
бірге дамып, қайта жаңданған болатын. Себебі, Қазақстанның кең байтақ аймағына орыс 
патшалығының үш ғасырға созылған үстемдігі, сонымен қатар жетпіс жыл бойы атеистік 
тордың ішінде қамауда болған дәстүрлі нанымымыз әр қазақтың жүрегінде еркіндікпен бірге 
аңсаған арманы еді. Халқымыз осындай күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған дүрбелең 
кезеңдерді басынан өткізсе де өзінің мұсылмандық мәдениетін, дінін сақтап қалуға барын 
салған болатын. Сопылық ілімі халқымызға өзінің ұлттық болмысын сақтап қалуға 
көмектескен еді. Мінекей, бүгінгі таңдағы қол жеткізілген тәуелсіздігіміз сонын бір дәлелі. 
Сол себепті, ата – бабаларымыз таңдаған ұлы жол қай кезде де елді бірлік пен ынтымаққа 
шақырып, тәрбие мен өнегеге бастады. Салтымызға сіңісіп, дәстүрімізге айналды. О бастан, 
іс – амалда Ханафи мәзһабы мен сенімде Матуриди жолын таңдауымыз ұлт ретінде ұйысып, 
мемлекет ретінде дамуымызға тың серпін берген. Еңдеше біздің міндетіміз – бүгінгі күні 
ұсақ – түйекті таласқа айналдырмай, дінде де ата – бабамыз салып кеткен сара жолды 
ұстануымыз аса маңызды, сонымен қатар ел тыныштығын күзетіп, діни төзімділік негізінде 
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өзге дәстүрлі дін өкілдерімен де татулықта өмір сүру, тәуелсіздігіміздің тұғырын бекіте 
түсуге барынша жұмыс жасау. 
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 Ғылыми жетекшісі – Н.Ж.Болатбекова 
Бүгінгі уақытта діни экстремизм мәселесі әлеуметтік- психологиялық деңгейдегі 

ауытқыған құбылыс ретінде  әлеуметтану,теология, саясаттану, психология, тәлім тәрбие, 
заңгер сияқты көптеген ғылым өкілдерінің назарын өзіне аударуда.  Өйткені, діни 
экстремизм мен терроризм сөздерін естімеген адам кемде кем және мәселенің ғаламдық 
деңгейде орын алып отырғандығы баршаға мәлім.  

Қазірде діни экстремизм мен терроризм ұғымы ислам дініне таңылған қауіп ретінде 
танылып отыр. Себебі, қарулы қақтығыстар ,террактілік актілерді ислам атын жамылған 
радикалды топтардың өз мойындарына алуы өте өкінішті. 

Діни экстремизм  – қоғамдағы дәстүрлі діннің құндылықтарын жоққа шығару, дәстүрлі 
дінге жат идеяны белсенді насихаттау, зайырлы қоғамға қарсы әрекет ету, қоғамға белгілі бір 
діни конфессия бойынша өз түсініктері мен көзқарастарын насихаттау болып табылады.Діни 
экстремизм–өздерінің ой пікірлеріне қосылмайтын ұстанымдағы адамдарға агрессиялық 
әрекет көрсету.Діни экстремизмнің іс жоспарын іске асырушы  әрекеттерді жасайтындар–
экстремистер. Қандай да бір мемлекет үшін діни экстремизмнің ең қауіпті түрі – діни ұранды 
бүркемелеп, ұлттар, діндер арасына от қойып, шағыстыру арқылы қақтығыстар тудырып, 
нәтижесінде өз дінінің басқа діни конфессияларға басым екенін мәжбүрлі түрде 
мойындату.Бұл жағдай бейбіт еліміздің азаматтары арасында әсіресе толық дүниетанымдық 
деңгейі қалыптаса қоймаған жастардың өзгелерге тез еліктеуі, белгілі бір топтың мүшесі 
болуға деген ынтасы соқыр сенімге негізделген діншілдікке әкеліп, нәтижесінде діни 
фундаментализмнің көрінісі-діни фанатизмнің пайда болуына себепші болады.Ал, 
фундаменталисттік көңіл-күй экстремизмге апарар жол, өйткені экстремисттік пайымда 
өзінің ғана қате діни ұстанымы ең шынайы, ақиқат әрі таза деп ұғынылады.Сәйкесінше, өзге 
дін өкілдеріне төзімсіздік, қысым көрсету секілді көңіл-күй туындатып,өз сенімін, 
көзқарасын дәлелдеп,жариялау мақсатында  діни мотивтегі терроризм әрекетіне баруы 
мүмкін. 

 «Қазақстан-2050 стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Елбасы Жолдауында атап көрсетілгендей, ХХI ғасырдағы      Қазақстанда халқымыз үшін 
дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұр. Жастарымыздың бір бөлігі 

mailto:nazgul.bolatbekova@mail.ru


4953 

осы жат, жалған діни көзқарасты көзсіз қабылдайды. Бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – 
ислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал. Қазір кейбір сыртқы күштер 
жастарымызды ислам дінінің хақ жолынан адастырып, теріс бағытқа тартуға 
тырысуда.Мұндай ұлттық табиғатымызға жат соқыр сенімге негізделген ой пікірлерден 
бойымызды аулақ салуымыз керек. Соқыр фанатизм біздің бейбітсүйгіш халқымыздың 
психологиясы мен дініне мүлде жат.  

Діни экстремизм өте ауыр әлеуметтік-құқықтық және психологиялық мәселе бола 
отырып, көп аспектілі де болып табылады. Демек, діни алауыздық, жеккөрушілік және дінді 
саясаттандыру секілді қисынсыз көзқарастары мен әрекеттері арқылы пайда болатын қоғамға 
кері әсерін тигізетін құбылыс болып табылады.Бұл жағдай тұлға бойында надандық пен 
бірбеткейлік, көрсоқырлыққа негізделген талап етушілік көзқарасты қалыптастырады. 
Оларға,жөн білетін, дұрыс бағыт көрсете алатын адамдардың уәжі әсер етпейді. Өзінің іс 
әрекеті мен қоғамға жат мінез көріністерін сыни көзбен талдай алмайды.Олардың түсінігінде 
тек өздерінің ұстанымы  ғана әділ тура болады да , басқалардың ұстанымдық деңгейі қате 
адасушылар кейпінде қалады. Сондықтан да олар басқаларды қарабайыр, әділетсіз сияқты 
бітістерге теңеп өздерін адал жолдағы, тұлға ретінде көреді. Нәтижесінде аяғы әртүрлі 
қақтығыстарға алып баратын жалған пікірлер таратып, мәжбүрлеу арқылы осы пікірлерді 
мойындайтын, шариғатқа, заңға қайшы келетін қадамдар жасайды.  

Экстремистік белгілердегі тағы бір тұлға ерекшелігі  бей берекетсіз қажеті болмайтын 
жағдай болса да іріткі салып, шектен тыс шығатын әрекеттерге түрткі болып лаңкестік 
деңгейге дейін бейім тұрады  және басқаларды белсенді түрде айтылған жағдайларға 
итремелеп, әлеуметтік ортадағы тыныштықты бұзып,түрлі толқулар тудыруы мүмкін.  

Сондықтанда елімізде тұрғындар арасында әсіресе өскелең жас ұрпақтың ұлттық 
келбетін сақтаудың кепілі - діни сауаттылық. Ұлттың діни ұстаным іргесінің сөгілуі 
мемлекеттің бейбіт негіздегі тұрақтылығына кері ықпалын тигізуі мүмкін. Осы жағдайды 
болдырмаудың бірден бір жолы діни сауаттылық екендігін тағы да жеткізгім келеді.  

Діни сауатты болу – біздің ұлттық құндылығымыздың бір бөлшегі.Діни сауаттылық 
ұлттық тарих,шежіре, дәстүр, тіл,діл  мәселелесімен бірге әлемдік деңгейдегі 
дүниетанымдық көзқарастан құралады. Өз елінің патриоты болу,салт  дәстүрін ұстану, 
шежіре - тарихын қастерлеу діни сауаттылықтың көрініс.  

Діни сауаттылық дін туралы білім ретінде жалпы сауаттылықтың құрамдас бөлігі 
болып табылады. Дәстүрлі дін мен әлемдік деңгейдегі  жаңа пайда болған діни ағымдардың 
тарихын, ілімін, құндылықтар жүйесінен танып-білу мен жалған діндердің, экстремистік 
топтардың белгілерін ажырата алу дағдысын тұлға бойында қалыптастыра отырып, 
радикалды идеяларға қарсы тұра алатын «діни сауаттылық қорғанын» қалыптастыруымыз 
қажет.  Ол үшін жастар арасында діни сауаттылықты қалыптастырудың негізгі құралы 
ретінде «Дінтану» курстарын жүргізудің маңыздылығы артуда. Әлемдік деңгейдегі  діни 
ахуалдың күрделенуіне байланысты діндер мен дәстүрлі емес діни ағымдар туралы  шынайы 
мәліметтер берумен қоса діни экстремизм туралы түсінік беріп, оның пайда болу  белгілері 
мен қалыптасу жолдарын ақпараттық деңгейде сіңдіре білу қажет. Діни сауаттылықты 
қалыптастыратын ресми өкілдерді экстремизмнің жалпы сипаты, алғышарттары туралы 
мағлұматтар білумен қоса, экстремистік сайттарды анықтап, олардың таралу жолдарын 
ажырата білуі қажет.  

Дін туралы білімге ие, сауатты кез-келген адам өзінің рухани бағдарын дұрыс 
таңдайды, өзгенің дін ұстану, ұлттық, тілдік ерекшелігіне сыйластықпен қарап, құрмет 
көрсетеді.Діни экстермизм мәселесінің әлеуметтік психологиялық ерекшеліктерін қарастыра 
отырып  шешімдер мен ұсыныстар анықталды: 

     Діни экстремизммен күресу мәселелерін зерттеу кешенді әлеуметтік 
психологиялық, құқықтық сипаттаманы қамтиды және де пәнаралық жолдармен, діни- саяси 
мәселелер жиынтығымен  байланысты. 

    Діни экстремизм -қисынсыз діни идеологиясы бар, діни экстремистік 
мақсаттарына жетуге, оны заңсыз тәсілдер мен құралдармен шешуге бағытталған, қоғамға 
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мен мемлекетке қоғамдық қауіптілігі жоғары және масштабты зардапты салдарымен 
көрінетін әлеуметтік-құқықтық, саяси және этно-психологиялық құбылыс болып табылады.         

      Діни экстермизм құбылыстарына жалпы қарсы күрес – мемлекеттің діни 
экстремизмге қарсы стратегиялық бағдарламасы негізінде, барлық құқық қорғау 
органдарының және қоғам болып жұмылған заңды іс-шаралар кешені арқылы және 
әлеуметтік психологиялық шеңбер негізінде діни экстремизмнің туындауының себептік 
жағдайын табу, анықтау және себептерін жою; 

Дін адамзаттың рухани мәдениетінің маңызды бөлшегінің бірі ретінде адамдар 
арасындағы рухани байланысты, ұлтаралық келісім мен қоғамның беріктігін, адами 
құндылық пен салт-дәстүрді сақтаудың негізі.Дін арқылы ғана адамда  мәдениет те, саяси 
сана да, адамгершілік, адамдық қасиеттер қалыптасатынын ұмытпайық. 
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В религии образование связано с передачей и сохранением традиционного понимания 

религиозного учения и обучением священнослужителей. Религиозное образование сегодня 
представляется в различных вариантах и формах. Это связано с историческим развитием, 
преобладанием светской формы образования (даже внутри религиозных учреждений) и с 
проблемой идентификацией своего религиозного сознания.  

На территории Казахстана вопрос о религиозном образовании связан в первую очередь 
с религиозной системой образования ислама, т.к. исторически роль мусульманских учебных 
заведений сыграла значительную роль. Стоит сразу сказать, чтобы рассматривать вопрос о 
настоящем, вначале нужно рассмотреть процесс видоизменения мусульманского 
образования в истории Центральной Азии. Стоит сразу отметить, что многие исследователи 
в этом вопросе, склонны считать мусульманскую учебную систему в Центрально-Азиатском 
регионе традиционалистской, это было выражено исторической отрезанностью от 
мусульманского мира. Подобная система просуществовала вплоть до колонизации Царской 
Россией.  Можно сделать вывод, что религиозное образование имело характер застоя, и о 
проведении каких-либо реформ не шло и речи, на подобное заключение наталкивают работы 
Б.М. Бабаджанова, А.К. Муминова, М. Кемпера. Такую оценку состояния мусульманского 
образования в Центральной Азии дает Бабаджанов: «В целом «схоластическое замыкание» в 
системе средневекового образования можно рассматривать как один из показателей как один 
из показателей традиционализации и богословия, и общества. Но даже имеющийся набор 
теологических наук во многих мадраса (особенно в небольших) постепенно начал сводиться 
больше к прикладным предметам, знания которых могли востребованы в мечетях, в судебно-
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законодательной сфере, например в качестве местного кади (это, скажем, требования к 
местному кади знать правила чтения Корана, начальные сведения о хадисах, основы фикха и 
т.п.) Иначе говоря, сложившееся система предполагала освоение несколько уровней знаний, 
пригодных в большинстве случаев для практического применения на поприще имама мечети, 
более высокий уровень – в чине а’лама, шайх ал-ислама, кади, либо учителя в мадраса 
(мударрис) и т.п… Такая система породила узкоориентированный стимул большинства 
желающих получить традиционное мусульманское образование: освоить необходимый 
минимум теологических знаний с тем, чтобы затем капитализировать его на той или иной 
должности (как сказано – имам, кади, частный преподаватель и пр.)» [1, с. 46].  

Исторически в Казахстане существовала трехступенчатая система архаичной формы 
организованного религиозного образования, что можно применить к настоящему периоду:  
адна (средне-специальное учебное заведение – медресе, присуждаемая степень – имам-
хатиб),  аусат (неполное высшее, присуждаемая степень – бакалавр), а‘ла (полное высшее – 
теологический факультет университета, присуждаемые степени – магистр, доктор теологии). 
Сложившаяся система предполагала освоение нескольких уровней знания, пригодных, в 
большинстве случаев, для практического применения на поприще имама мечети, более 
высокий уровень – в чине кади, шайх ал-ислама, либо учителя в медресе (мударрис) и т.п. 
[2]. Курсы обучения скорее отражали общую стагнацию, нежели предполагали возможный 
сдвиг с мертвой точки бесплодной схоластики. Что в итоге привело к возникновению 
движений внутри мусульманского мира, которые ставили под сомнение оценку и роль 
традиционных учебных центров ислама в Центральной Азии. Одним из таких движений 
реформаторов системы мусульманского образования стало джадидитское движение, которое 
оказало сильное влияние на систему образования, и что в итоге проявилось в системе 
мусульманского образования в современном Казахстане. Названное движение за обновление 
метода учебного процесса, основано на новых для местной традиции методах освоения 
материала, и особенно языковой подготовки. Позже представители советской власти решили 
временно использовать джадидистов для «реформирования» образования в Центрально-
Азиатском регионе. 

Последствия реформ не замедлили сказаться на традиционной системе образования. 
Прежде всего, обучение религиозным наукам стало проводиться на национальных языках с 
использованием новой системы арабографичного письма (усул-и джадид), вместо 
традиционной персидской или чагатайской системы письменности. В этих школах наряду с 
такими религиозными дисциплинами, как исламское вероучение (кава‘ид-и динийа), 
рецитация Корана, священная история надо было преподавать светские дисциплины – 
русский, тюркский языки, арифметику, каллиграфию, географию, природоведение, 
литературу, рисование и др. Стоит сразу заметить, что с приходом джадидитского метода, 
уровень подготовки «улама» (священнослужителей) заметно снизился, что в итоге привело к 
возвышению нелегальной формы образования «худжра» (комната), такое название оно 
получило в связи с тем, что как такового места для обучения не было и в основном они 
проводились в маленьких комнатах. Но от этого репутация «худжра» не падала, многие 
священнослужители, дабы иметь не только официальный диплом, также шли в систему 
худжра, т.к. в Центральной Азии они пользовались значительным уважением среди местного 
населения. Система «худжра» способствовала возникновению особой части улама, которые 
стали олицетворением местной религиозной традиции, что впоследствии привело в оборот 
среди исследователей термина «советский ислам». По поводу подобных реформ сначала во 
время Царской России, а затем в период Советского Союза А.К. Муминов считает, что это 
привело к возникновению в последующем вакуума в системе мусульманского образования. 

Так А.К. Муминов говорит о восстановление  в советское время в крайне ограниченном 
масштабе конфессионального образования, в виде  медресе Мир-и ‘Араб в Бухаре, с 1946 г. 
Данное медресе опиралось на линию «советских» реформаторов, и как следствие не смогло 
достичь былого относительно высокого уровня, по его замечанию этому способствовали: 
низкий уровень преподавательского состава, псевдопатриотический принцип «верности 
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социалистическим идеалам», причудливо внедренный всистему теологических дисциплин в 
виде чуждых этому типу образования предметов с ненавязчивой риторикой, введением 
неприемлемого для системы конфессионального образования метода джадидистов, 
считающих обязательным сочетание светских и религиозных наук (с преимущественным 
положением первых) и т.д. Также исследователь отмечает, что уровень религиозного 
образования в медресе Мир-и ‘Араб оказался ниже, чем в худжра, тем самым указывая на тот 
факт, что мусульманское официальное образование обрело функцию легитимации на занятие 
религиозной деятельностью, тем самым, многие также получали более качественное 
образование, основанное на трудах и методах ханафитских авторов. Также А.К. Муминов 
указывает, что реформа учебных программ прошлого века в «советских» медресе имело 
целью упростить освоение религиозных знаний. Система религиозного образования в 
регионе фактически утратила свою конфессиональную (ханафитскую) направленность и во 
многом обрела фундаменталистский характер.  

Таким образом, ни царская колонизация, ни последующий советский период не смогли 
окончательно подавить традиционализм народов региона, тесно связанный с местной 
формой бытования ислама и спецификой конфессионального образования. Напротив, 
лишение государственной поддержки религии во время царской колонизации и 
последующая насильственная секуляризация при советах создали условия для 
распространения нетрадиционных форм конфессионального образования, что таило в себе 
значительный потенциал ритуального и политического противостояния [2].    

Подобное заключение исследователя, вполне основана на исторических реалиях 
развития Центральной Азии, и традиции мусульманского образования. В первую очередь, 
стоит особо отметить, что оценка подобных реформ и указание на возникновение ряда 
проблем в связи с этими действиями со стороны государства, дают нам более ясное 
понимание важной роли конфессионального образования.  

Подобная история мусульманского образования и его изменение по ряду причин, 
показывает насколько важно сохранение конфессионального образования, в связи с 
наступившим религиозным поиском в годы перестройки и распада Советского союза. Как 
следствие, были предприняты попытки для возрождения качественной системы образования, 
так 12 января 1990 года состоялся первый курултай мусульман Казахстана, на котором 250 
делегатов одобрили создание ДУМК (духовное управление мусульман Казахстана), был 
выбран муфтий и пять казиев для городов Алматы, Шымкент, Тараз, Уральск и 
Семипалатинск, а также были выбраны 10 членов президиума. С этого момента начинается 
формирование высшего мусульманского учебного заведения в г. Алматы, где в 1996 году 
заканчивают учебу 300 студентов. Вскоре повсеместно в регионах в медресе и мечетях 
открываются уроки по арабскому и по базовым знаниям Ислама. Стоит отметить, что в 
Казахстане в начале 90-х годов система религиозного образования в основном не могла 
удовлетворить людей, которые хотели более глубоко изучать ее. В работе А.Ш. Нурманова и 
А.К. Избаиров затрагиваются проблемы восстановления мусульманской системы 
образования в Республике Казахстан. В своей работе они выделяют определенные трудности 
в особенности не способности местных учебных религиозных заведений удовлетворить 
желание казахстанцев, которые выехали зарубеж для продолжения обучения. К примеру, в 
1996 году 80 казахстанцев уехали в Египетский университет Аль-Азхар, 100 выехали в 
Турцию и 25 уехали в Пакистан. Также они обращают внимание, что многие религиозные 
учебные заведения в основном своем получали финансовую помощь из-за рубежа [3].  

В Казахстане ДУМком основаны два высших учебных заведений: Египетский 
университет исламской культуры Нур-Мубарак и Исламский институт повышения 
квалификации. Стоит рассмотреть также мусульманское образование, которое в мечетях и 
медресе на основе курса «Уагыз айту», которое было рассчитано для первоначального 
знакомства с исламом. Подобные учебные заведения должны вновь вернуть систему 
религиозного образования, на более качественный уровень, но это нужно проводить 
планомерно, также с включением преподавательского состава, т.к. от них напрямую зависит 
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качество образования учащихся. Одним из подобных шагов к созданию качественной 
преподавательской базы является состоявшийся I Республиканский форум имамов, который 
также содержал вопросы относительно образования. 

Роль и место конфессионального образования в Казахстане, с каждым годом 
увеличивается, также стоит заметить, что в стране существуют ряд других конфессий, 
которые также имеют систему образования со своими особенностями. Изучение и анализ 
православной и протестантской системы религиозного образования, также требует особого 
внимания. Сегодня общество видит в религиозном образовании для молодого поколения 
способ воспитания и создания устойчивой моральной основы в будущем, но в определенной 
степени сами молодые люди не удовлетворяются только получением основ религиозного 
образования. Данная нужда в получении религиозного образования приводит к более 
детальному анализу процесса возрождения и деятельности религиозных учебных заведений.  
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Религия, являясь социальным институтом, подвергается общественным динамичным 
процессам. В связи с различными тенденциями современного общества происходят 
глубинные процессы трансформации религии либо отдельных ее элементов.  Так, на примере 
мусульманского свадебного обряда мы стремились показать его видоизменение. Но, прежде 
чем переходить к описанию  мусульманского свадебного обряда на территории Казахстана 
важно отметить религиозную ситуацию того времени, а также  этапах и формах бытования 
ислама.  

Начиная с VIII в. в Мавераннахре (Центральная Азия и южные регионы Казахстана) 
начинается распространение ислама сунитского толка и уже к XI-нач. XIII вв. в данном 
регионе доминирует учение богословско-правовой школы ханафийа. Однако, вместе с 
учением ханафийи, в регион проникали и другие, например такие как мубаййидитские и 
шафи'итские. Если учение ханафийи закрепилось в крупных городах, то его «идеологические 
конкуренты» соответственно в сельских и горных районах Центральной Азии, где они 
различными способами и методами подвергли поверхностной исламизации многие стороны 
«сакрального» в жизни населения. Лишь спустя некоторое время ханафитскими богословами 
были реисламизированы наряду с другими мубаййидитские регионы Туркестана, 
шафи'итский регион Тараза. Важным является тот факт, что имелись отдельные положения 
«народной религии», подвергшиеся поверхностной исламизации, которые, в свою очередь, 
не  были приняты господствующим мазхабом, т.е.  ханафитами. Но в народной памяти по-
прежнему воспринимались  как «сакрально-исламские»  [1, с. 79].   

Так, народы населявшие Мавераннахр приняли ислам, сумев сохранить свои обычаи. 
Поскольку примечательной особенностью ханифитского мазхаба является его терпимость к 
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местным традициям. В нем разработано понятие  «урф», т.е. народный обычай.  Это 
известное положение о признании вторичности действий (‘амал) по сравнению с верой 
рассматривает словесное признание (ал-икрар би-л-лисан) или осознание в душе (ат-тасдик 
би-л-калб) истинности Аллаха, Его Писаний [1, с. 79].  

Современный исследователь Муминов А.К. дальнейшие трансформации ислама до 
уровня «бытового», связывает с приходом в данный регион русских и  последовавшей 
борьбой с интеллектуалами, богословами, служителями культа, религиозными учебными 
заведениями. Это, по мнению ученого и  привело к тому, что ислам, трансформировавшись, 
низводится до уровня «бытового ислама» [1, с. 80]. Весь комплекс, который и сейчас нередко 
воспринимается местным населением как «сакрально-исламский». Сегодня элементы 
«бытового ислама» мы можем наблюдать в обрядовой стороне жизни общества. Особенно 
показательно «бытовой ислам» выступает в свадебной обрядности казахов.  

Советский этнограф Лобачева Н. П. в своих исследованиях свадебных церемоний на 
территории Центральной Азии и Казахстана отмечала, что «чисто мусульманский обряд в 
свадебном церемониале только один – это никох, обряд мусульманского бракосочетания, 
проводившегося муллой. Тем не менее, в общественном мнении весь этот комплекс, 
построенный в большей своей части, на элементах ранних форм религий и обычаях 
традиционного общества, воспринимался и воспринимается населением как мусульманский. 
Отсюда следует, что – здесь можно говорить лишь о бытовом исламе, а не каноническом, 
воспринявшем и освятившем культурные достижения прошлых поколений» [2, с. 128].  

Также дореволюционные семейно-брачные отношения, в том числе и брачные обряды 
и церемонии рассматривает Кисляков Н.А. в своем труде «Очерки по истории семьи и брака 
у народов Средней Азии и Казахстана». Исследуя семью и брак в Казахстане, Кисляков Н. А. 
в свою очередь, опирается на этнографические материалы Броневского С.М., Левшина А., 
Изразцова Н., Мейера Л.,  Алтынасирина И., Ибрагимова И.,  авторов под псевдонимами Ф. 
Л-ий  и П,   Кустанаева Х.,  Диваева А.  и др.  

Таким образом, при изучении казахской свадьбы в ауле отца (узаттар той)   Н. А. 
Кисляков выделил ряд основных этапов: бегство (прятание) девушки и борьба за нее, первая 
брачная ночь, обряд бракосочетания — «неке», прощание с родными и близкими, прием зятя 
тестем. Кроме того, ключевой свадебный обряд «неке» описывается им следующим образом:  
«церемония происходила или в юрте отца или в специально отведенной юрте. Призывали 
муллу, перед ним ставили чашу с водой, накрытую платком, собирались родственники 
невесты и жениха. Сама же невеста находилась в этой же юрте за занавеской, или же в 
другом помещении. Мулла читал молитвы, затем через свидетелей, следуя специальной 
формуле спрашивал о согласии юноши и девушки вступить в брак. Затем, мулла объявлял 
размеры калыма, и обращаясь к жениху, спрашивал его, какой заклад он делает. Жених 
называл какое — либо имущество и мулла говорил: «это ты не можешь продать или  
подарить, это принадлежит твоей жене» (махр, обусловленный шариатом).  Мулла читал 
заключительную молитву, дул на воду, немного отпивал и передавал чашку, чтобы дали 
отпить жениху и невесте, а также родным и близким. При отпивании воды, молодые должны 
были приложиться к чашке в одном месте. Иногда клали в чашку с водой  монеты и кольца 
невесты, а от жениха к чашке привязывали белым платком палочку, изображающую стрелу. 
После церемоний вещи возвращались по принадлежности и хранились молодыми на счастье. 
Чаще всего после неке новобрачной одевали женский свадебный головной убор – саукеле [3, 
с. 111-112]. Исследователь  Гродеков Н. упоминает о наличии благополучных дней (сатти 
кун) для проведения свадебного обряда у казахов. Такими днями считались понедельник, 
среда, пятница [4, с.47]. 

 Именно в таком, вышеописанном виде данный обряд будет проводиться еще долгое 
время. Даже сегодня мы  можем наблюдать, как сельский мулла после прочтения  
соответственных молитв, подает чашу с водой, куда помещают кольца либо монеты, и, отпив 
из нее, передает ее молодым, предупреждая их приложиться к чаше в одном месте. Стоит 
отметить, что такой «вид»  проведения обряда «неке» становится редкостью.  
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Анализ изученной литературы и метод продолжительного включенного наблюдения 
позволяет сделать вывод о том, что ключевой мусульманский свадебный обряд «неке» 
претерпел трансформацию, утратив некоторые элементы, вместе с тем, обретя новые. Так, 
примечательным является то, что в городах брачующиеся стремятся к проведению обряда 
непосредственно в  мечети, где его проводит имам в специализированном торжественном 
зале для «неке». Мы выделили структуру данного обряда: согласие невесты, чаще имам 
спрашивает его у самой невесты,  а иногда у ее отца. Далее,  после  прочтения специальной 
формулы (иджаб-кабуль) имам спрашивает о махре (чаще это золотое украшение). После 
чего отмечает значение махра, читает ду'а и наставления. В некоторых мечетях молодые 
получают подарок от мечети (обычно это литература, посвященная семейной жизни). Ярким 
примером наличия  инновации является  регистрация брачующихся в специальной книге 
мечети, а также вручение свидетельства «мұсылман неке куәлігі». 

Анализ использованных источников показывает, что последовательность свадебных 
церемоний периода  конца XIX – нач. XХ вв. в разных аулах соблюдалась по-своему.  Так, 
одни исследователи указывали на то, что неке совершался вскоре после приезда жениха в 
аул и предшествовал первой брачной ночи, в то время как у других совершение неке 
приурочивался к моменту отъезда новобрачных в аул мужа. А иногда весь свадебный 
комплекс мог проходить и без обряда неке. [3, с.108].  По мнению Кислякова Н. «неке» сам 
по себе не являлся органической частью казахской свадебной церемонии, т.к. 
распространение мусульманства произошло в Казахстане довольно поздно и не имело 
прочных корней» [3, с. 111]. Неке, т. е. мусульманское бракосочетание у казахов являлось 
скорее исключением, чем правилом [3, с. 82]. 

Приводя мнение другого исследователя Н. Гродекова, Кисляков Н. приходит к еще 
одному выводу о том, что «неке распространялся главным образом там, где  сильнее было 
влияние городов, в которых мусульманство укоренилось крепче», например у ташкентских 
казахов, у которых ни одна свадьба не обходилась без мусульманского обряда 
бракосочетания [3, с.111].  

Здесь было бы уместным напомнить о соседстве с такими крупными городами 
Центральной Азии, как Бухара и Самарканд, которые являлись крупными учебными и 
религиозными центрами в распространении в регионы канонического, теоретического 
ислама. Так, отечественный исследователь Мустафина Р. подчеркивает то, что «ислам в 
Казахстане распространялся неравномерно и сила его влияния на традиционный образ жизни 
казахов была далеко не одинаковой в разных районах Казахстана. Если в южных районах он 
твердился еще в Х в., то в северных его районах он завоевал свои позиции лишь в ХIХ в.» [5, 
с. 6]. 

Важно подчеркнуть, что популярной особенностью казахов в свадебной обрядности 
периода конца XIX в. являлся брак с уплатой калыма  – покупки жены. Тогда такие брачные 
церемонии как никах, увоз невесты в аул жениха и др. и происходили в основном после 
полной уплаты калыма. 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к выводу о том, что рассмотренный 
нами мусульманский свадебный обряд претерпел определенную трансформацию. И в  
последние десятилетия данный обряд является актуальным  в связи с  «возрождением 
ислама». Так,  мы видим возрастающий интерес в казахстанском обществе к мусульманской 
свадебной обрядности, а также к «нововведениям» в данной области, в силу чего данная тема 
требует дальнейшего изучения. 
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Среди великого множества и разнообразия женской одежды, существующей у разных 

народов, большой интерес вызывают головные женские накидки азиатских народов. 
Особенно привлекательной в плане изучения  является паранджа, которая стала неким 
символом головных накидок вообще. В средствах массовой информации паранджой 
называют любую головную накидку, закрывающую лицо женщины в исламских странах. 
Вопрос о происхождении и времени появления различных видов головных накидок не раз 
привлекал внимание этнографов.  Подавляющее число людей в нашей стране знакомо с 
паранджой по фильму В.Мотыля ”Белое солнце пустыни”, поэтому если спросить: ”Знаете 
ли вы, что такое паранджа?”, почти все ответят утвердительно. Но если задать вопрос: ”Что 
она из себя представляет?”, правильно ответят лишь единицы. Это еще один повод, чтобы 
поближе познакомиться с таким экзотичным для нас видом одежды.  

Верующей женщине предписано носить платок или же особое просторное покрывало – 
”хиджаб”, которые являются символами достоинства мусульманки, ее лицо при этом 
остается открытым. Одежда должна отвечать общепринятым понятиям скромности в исламе: 
не облегать силуэт, не быть прозрачной и декольтированной, платья и юбки не должны 
иметь никаких разрезов и их длина должна быть максимально возможной. Шариат 
запрещает ношение париков, в первую очередь мужчинам, накладных ногтей и других 
фальшивых элементов, запрещает выщипывать брови, но разрешает верующим женщинам в 
разумных пределах пользоваться духами и косметикой.   

«Хиджаб» (покрывало) означает скромность в поведении. Мусульманские женщины не 
желают выставлять напоказ свою женскую красоту, берегут только для своего мужа. 
«Хиджаб» - главный платок с любого материала и любого фасона, прикрывает от 
посторонних свои волосы. Начало этому обычаю положила женщина пророка, да и сам 
Пророк однажды сказал, что девушка, которая достигла полового созревания, обязана 
покрывать свое тело, оставляя открытым только лицо и руки. При изучении истории 
«хиджаба», мы замечаем, что с момента сотворения человека, покрывало было одной из его 
самых элементарных потребностей, так что он старался всяким средством прикрывать себя. 
Это покрывало порой защищало его от холода, снега, дождя и жары, а порой охраняло его 
честь и целомудрие. К тому же, покрывало придает человеку своего рода красоту и 
аккуратность, но по истечении времени человеческая одежда, как и другие средства его 
жизни, сменила свою простую форму и стала более разнообразной. Чаще всего мы 
используем в своей речи слово «хиджаб» для, того, чтобы указать на стиль одежды 
мусульманки или на сам её наряд. Но если быть точными, то такой наряд в арабском языке 
называется «джильбаб». А понятие «хиджаб» на самом деле не однозначно по своей сути и 
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имеет гораздо более глубокий смысл. Так вот, слово «хиджаб» означает "перегородка, 
преграда". Это то, чем мусульманка как бы окружает свое сознание, сердце и душу. Это не 
просто кусок ткани и он служит не только как одежда, прикрывающая и согревающая тело. 
Это занавес застенчивости, скромности иблагопристойности.   К одежде мусульманки 
предъявляется ряд требований: 

1) открывать при чужих, не относящихся к категории Махрам, женщина может только 
лицо и руки; 

2) «хиджаб»  не должен облегать тело; 
3) ткань должна быть достаточно плотной, ничуть не прозрачной, не оставляющей ни 

единой возможности угадать контуры фигуры или цвет кожи или волос; 
      4) «хиджаб» должен подчеркивать скромность, которую символизирует «хиджаб». Он не 
может быть ярким, привлекающим к себе внимание; 

5) «хиджаб»  не должен походить на одежду людей другой религии: 
- например, отражающую последний "писк" моды;  

- или напоминающую одежду каких-нибудь группировок, например «байкеров»; 
6) не походить на мужскую одежду, так чтоб с трудом можно было разобрать: женщина 

это или мужчина; 
В пределах скромности, описанных выше, мусульманка может свободно разнообразить 

гардероб и проявлять свой вкус. 
Миллионы мусульманских женщин сегодня уже не носят Хиджаб. Некоторые 

мусульманки отказались от традиционного хиджаба принятого в общинах. Но есть 
женщины, которые считают, что ношение хиджаба считается частью дисциплины. И часто в 
исламском обществе можно увидеть женщин закутанных во все черное, ислам не требует от 
них обязательно ходить в черном, так как не требует от них полного закрытия лица [1, c. 
764].    Тема хиджаба довольно актуальна в наше время.  Написано много книг, статей 
касательно данной темы. Но на многие вопросы мы так и не нашли ответы. Почему одни 
принимают данный вид одежды, а другие остерегаются его? Носить хиджаб или нет, это 
личное дело каждого. У многих сложились такие стереотипы, что если женщина носит 
хиджаб, то она рабски следует традициям, и это убеждение так сильно, что платок считается 
символом притеснения. На самом деле это не так, функция хиджаба заключается в том, 
чтобы показать, что носящая ее женщина — это мусульманка, гордящаяся своей верой. Она 
считает это обязательным для себя осознанно, и ее сердце преисполнено спокойствием и 
сознанием того, что это - повеление Аллаха. Душа ее наполнена удовлетворенностью и 
убежденностью в том, что религия с ее культовой практикой и совокупностью обязанностей 
верующего, в том числе и повиновение, ниспослана Аллахом. Поэтому она принимает это с 
благоволящей душой, спокойным сердцем и твердой убежденностью. А кто считает иначе, 
это говорит лишь о том, что их знания об Исламе крайне ограничены, либо же вообще 
отсутствуют. Люди верят в полное господство Аллаха над миром, но порой им безразлично, 
о чем Он говорит в Своей книге. Люди верят в Коран, но не верят в Судный день, а если и 
верят, то это никак не мешает им хладнокровно пускать все на самотек. Не совершая 
молитву, не соблюдая предписания, люди легко могут осудить человека, который следует 
этим правилам. Люди защищают честь Ислама, когда кто-то на нее покушается, это является 
лишь следствием задетой гордости, но никак не богобоязненностью. Также люди могут 
легко осуждать покрытых девушек и не покрытых, тогда как не знают, что ждет их самих. 
Каждый человек сам выбирает по какому ему идти пути, и лишь искренняя вера способна 
доказать, что ты действительно верующий. 

Таким образом, хиджаб является занавесом застенчивости, скромности и 
благопристойности для тех женщин, кто избрал данный путь. 
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С приходом человека на свет и до глубокой смерти даруются личностные качества. 

Свойствами обладающая единственная персона, которая выделяется своей харизмой. 
Личность – это система, возникающая в процессе жизни человека и выполняющая 
определенную функцию в его взаимодействии с общественностью ,чем больше воздействие 
индивида на окружающую среду, тем ярче подчеркивается его индивидуальность.Человек 
характеризуется уровнем развития его сознания, соотнесенное сознание  с общественным 
сознанием, которое, определяется уровнем развития данного общества. В свойствах 
личности проявляются возможности человека к участию в общественных 
отношениях.Индивидуальность характеризуется уровнем осознанности своих отношений и 
жизненной устойчивостью. Благодаря, которому он предопределяет себя в обществе как 
индивид, а в духовности находит свой внутренний голос. Внешние выражение символа 
открывает и внутреннее измерение становления личности. Внутренняя сфера личности 
включает в себя не только выражающиеся в себе психогенетическим символом эмоции, но и 
мысли, психические переживания, а также нереализуемые в эмпирической действительности 
возможности. Область этих возможностей является фактом внутренней жизни человека, и 
хотя их содержание остается невыраженным в каком-либо понятии или внешнем образе, тем 
не менее оно способно вызывать эмоциональный отклик. Например, человек может не 
представлять и не понимать свою судьбу, но, несмотря на это, чувство судьбы может 
выражаться в воодушевлении или, напротив, в тревоге, подавленности, упустошенности.  
Человек чувствует, что понимание судьбы, которое является скрытным дает ему  
возможность измениться не только внешне, но и внутренне. 

 Сущность человека, его природу и назначение Ш.Кудайбердиев определяет в знании, 
и прежде всего в знании истины, что является приобретаемым качеством человека. 
Ш.Кудайбердиев убеждён, что истина не познаётся только лишь чувствами, они 
переменчивы и обманчивы. Верное познание даёт только разум, так как «истину человек 
видит и воспринимает не просто глазами, а глазами разума» [1; с.25.].  Знание истины не 
ограничивается рациональным знанием, так как кроме научных познаний здесь необходимы 
проникновение нравственного начала, знание добродетели. Знание истины предполагают, по 
мнению философа, «осведомлённость в науках и различных религиях», раскрепощение 
разума и беспристрастие, что даётся через здравый рассудок и критическое оценивание 
любой научной концепции и религиозного учения. По-моему,как бы человек не 
сопротивлялся это против его возможности, так как индивид по своей натуре должен 
разививаться и не останаваливаться на достигнутом, торможение дает характеристику как 
дойти до пол пути, и срезать в другом направлении, которое является тебе  чуждым. А 
самоистина наводит на путь правильный, где становление индивидуальности подчеркивается 
не только рациональзацией человека, но и получением и приобритением знании истины.  

В концепции «полноценная личность» и в целом творчестве А.Кунанбаева, в частности, 
теме «Наука» уделяется особое значение. Поэт классифицировавший науку, возвышает 
Науку, ставя ее на самую передовую позицию. Одним из основных трех качеств 
«полноценного человека» Абай считает разум. Разум в понимании Абая синоним науки. Он 
ни раз показывал, что без разума не бывает науки и без науки не бывает разума, эти качества 
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друг друга дополняют, способствуют усовершенствованию друг друга. Абай делит науку на 
три вида: человеческие науки, наука о Боге, наука естествознания. «Известно, что Наука – 
один из ликов Всевышнего, потому и любовь к Науке – признак человечности и 
искренности» [2, 215.], так возвышая роль науки в человеческой жизни Абай призывает 
человечество стремиться к науке. Абай думает, что все три вида науки должны 
сгруппироваться, концентрируясь в одном человеке. 

Человечество не должно ограничиваться только человеческими науками, у человека, 
стремящегося к человеческим наукам, должна быть любовь к науке о Боге. В 38 слове 
назидания Абай выдвигает концепцию «Хакима». Хакимом он называет человека, 
совмещающего все три вида науки. Человека, специализированного в человеческих науках и 
естествознания, он называет Ученым. Хаким, по мнению Абая, колоссально полезнее 
человечеству. «Не будь этих мыслителей (хакимов), идущих верным путем, наступило бы 
всеземное крушение. Эти истинные ученые (хакимы) являются костяком всех человеческих 
творений, их умами приводится в порядок все, что есть на земле. Их деятельность 
направлена на земное благоденствие, как говорится: земная жизнь – есть возделанная нива 
для жизни загробной»[3, 135 с.]. Абай недаром говорит о том, что начальное образование 
нужно давать на родном языке, приобщая ребенка к национально-культурным ценностям, в 
том числе и религиозным ценностям. В подростковом возрасте можно начать обучение 
других языков и предметов. Он выдвигает идею о правильности религиозного обучения и 
морали в целях нравственного воспитания человека. Абай сторонник симбиозного, 
синтетического метода в обучении. Он убежден, что, в целях духовно-нравственного 
воспитания, детей нужно учить канонам религии и религиозной нравственности. Будучи 
духовно развитым и верующим человеком он в дальнейшем правильно будет определять 
приоритеты и стратегии своего развития.Это обусловлено социально-политическими 
условиями, ослаблением нравственности населения. В настоящее время мы обращаемся к 
методике джадидизма, то есть методике предлагаемой А.Кунанбаевым. Это один из 
правильных путей и методик обучения и личностных качеств.   

Мировоззрение  Абая  многогранно  и  сложно.  Но,  на  наш  взгляд,  у  Абая  
Кунанбаева  наиболее  очевидна  близость  к  деизму.  Например,  в  сорок  третям  слове  
назидания  он  пишет  «слушая  ушами,  видя  глазами,  прикасаясь  руками,  пробуя  на  
язык,  вдыхая  носом,  человек  получает  представление  о  внешнем  мире»[4, 145.].  Но  и  
параллельно  с  этим  в  тридцать  восьмом  назидательном  слове  пишет,  что  Аллах  
сотворил  животных,  людей,  машины  и  даже  фабрики.  С  одной  стороны,  он  считает,  
что  окружающий  мир  существует  объективно,  независимо  от  сознания  человека,  а  с  
другой,  что  все  в  мире  сотворил  Аллах.  Он  превосходно  понимал  полную  
несостоятельность  и  реакционную  сущность  религии.  Поэтому  он  подверг  ее  
беспощадной  критике  и  развернул  непримиримую  борьбу  против  ее  проповедников  и  
защитников,  всякого  рода  служителей  религиозного  культа  и  благочестивых  богословов  
мусульманской  мечети.  

Можно  констатировать:  великие  смотрят  на  суть  духовности,  а  не  на  догмы  
определенной  религии.  А  духовность  –  одно  целое,  неделимое  свойство  выражающее  
суть  человека  независимо  от  нации  и  религии.  Поэтому  по  своей  духовной  
наполненности  Абай  не  может  принадлежать  к  какой-то  определенной  религии.  Его  
духовность  —  это  выражение  Вселенского  мироздания  Души.  И  чтобы  постигнуть  ее,  
нам  еще  очень  много  надо  работать  над  собой. 

Возможно  множество  параллелей  между  казахской  и  русской  философией.  И  это  
понятно,  так  как  и  Россия  и  Казахстан  являются  представителями  евразийской  мысли.  
Здесь  стираются  границы  Востока  и  Запада,  рождая  своеобразную  культуру  и  
философскую  мысль.  Абай  считал,  что  первое  достоинство  философа  —  мудрость,  
которая  и  завтра  будет  озарять,  греть  своими  лучами  людей. 

В завершении, личность не вознаграждается обыкновенным приходом на свет, так как 
индивид должен развиваться, самореализоваться в общественности вместе с религией. А 
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религия является первоисточником науки, а наука один из ликов Всевышнего, потому и 
любовь к Науке – признак человечности и искренности, благодаря, которой человек осознает 
свое существование и место в обществе. Науку, личность почувствует лишь в том случае 
если познает себя. Самой не легкой задачей человека является понимание своей 
индивидуальности, какие качество для него присуще? 

Человек никогда не был роботом без чувств, существование дает тяготение на большие 
возможности, чем только можно обладать человеку, как самое разумное и обладающие 
способностями  речи, выражение чувств, развитым мозгом являющимся 
сложноорганизованным социальным существом. 
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Религия – неотъемлемая часть духовной культуры каждого народа. Изучение 

многообразия ее форм, течений, закономерностей развития дают возможность каждому 
человеку анализировать значение религии в современном обществе и определять свое 
отношение к духовности. 

В Республике Казахстан, как и во многих странах  постсоветского пространства, с 
начала 90-х годов в отношении религии и религиозных объединений сложилась 
принципиально новая социокультурная ситуация. С данного периода, в обществе 
утверждается  мировоззренческое разнообразие, проявляется интерес к ценностям 
религиозной культуры, в особенности это распространилось среди молодежи страны [1]. 

Молодежь стремится к духовному совершенствованию, ищет множество путей к 
познанию религии. Одни учатся ее основам  посредством чтения книг, другие приобщаются 
к нему через различные сайты во всемирной сети, третьи – становятся на путь веры, 
поступив в специализированные религиозные учебные заведения.  

Анализ религиозности казахстанской молодежи позволяет, прежде всего, 
констатировать, что вера в подавляющем большинстве неглубокая и воспринимается чаще 
всего как нечто данное, не требующее самостоятельного поиска, проверки, рефлексии и 
анализа, для многих вера воспринимается как дань традиции, культуре, или даже моде[3]. 

 С одной стороны, поверхностный интерес молодого населения к религии значительно 
снижает возможность распространения радикальных течений и вероятность оказания 
влияния данных групп на ситуацию в регионах и стране. Хотя данное предположение  
является весьма спорным.  

Знания о религии абсолютно необходимы в жизни. Хотя бы для того, чтобы понимать 
мировую художественную культуру. Ведь современная молодежь, посещая музеи живописи, 
просто не понимает, что изображено на картинах с библейским сюжетом.  Большинство 
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выпускников школ, проучившись одиннадцать лет, получая знания в различных областях 
гуманитарных и физико-математических наук, не знают, к сожалению, какие религии есть и 
чем они отличаются друг от друга. Более 90 процентов молодых людей не ответят, в чем 
разница между протестантством и католичеством, суннитским и шиитским направлениями в 
исламе. А ведь такие элементарные знания в религиях имеют огромное значение в нашем 
многоконфессиональном государстве [1]. 

Необходимость повышения религиозной грамотности населения, в первую очередь 
молодежи, связано и с тем, что новое поколение казахстанцев не сможет успешно 
обустраивать свою страну, не обладая знаниями о религиях и их роли в истории 
человечества и казахстанского общества. Во- первых, это связано с тем, что религии всегда 
определяли и на сегодняшний день во многом определяют своеобразное лицо той или иной 
цивилизации, страны или конкретного народа. Поэтому без знаний о религиях обществу  
будет трудно  разобраться в вопросах развития мировых цивилизаций, отдельных стран, а 
также отдельных регионов [4]. 

Кроме того, не обладая знаниями о религии, молодежь  страны не сможет  до конца 
разобраться в сути  развития мировых и региональных политических процессов, в 
современных конфликтах и войнах. Ведь история ясно показывает, что игнорирование 
людьми религиозных факторов приводит к тяжелым последствиям, которые приходится 
исправлять не одному поколению. Немаловажным является то, что религиозная грамотность 
молодых людей помогает раскрытию личностных качеств, определенных черт характера, 
формированию толерантного гражданина.   

В целях преодоления религиозной безграмотности в казахстанском  обществе 
существует потребность в получении религиоведческого образования, в объективных 
научных знаниях о религии.  Религиоведение составляет основную часть современного 
гуманитарного знания. 

Дисциплина «Религиоведение»  направлена на  систематическое исследование религии 
как части человеческой культуры. Она призвана знакомить студентов с многообразием 
религий и культурных традиций в прошлом и в современном мире. Научно-
религиоведческое знание стремится к предоставлению достоверной информации о 
деятельности религиозных организаций и объединений в нашей стране. При изучении 
материалов данной дисциплины появляется возможность осмыслить диалог религиозных и 
нерелигиозных воззрений о человеке, обществе, мире [1]. 

Общество многоконфессионального Казахстана должно знать, когда возникли и что 
пропагандировали основные религии. Но при этом очень важно  строго следить за тем, 
чтобы это был сугубо светский предмет. При этом следует учитывать, что среди студентов 
сегодня нередко встречаются конфессионально заинтересованные люди, есть как 
неверующие, так и верующие. Желательно не оскорбить их религиозных чувств, не 
допускать конфронтации, отчуждения, неприязни, вражде между сторонниками разных 
мировоззрений. «Религиоведение» направлено на воспитание у студентов 
мировоззренческого плюрализма, терпимого отношения к различным религиям.  

В условиях поликонфессиональности в стране изучение религиоведения играет 
огромную роль в воспитании уважения к религиозным и нерелигиозным убеждениям 
человека. Целью Религиоведения является  формирование у студентов адекватного образа 
религии и объективное отношение к ней, так же определение места и роли религии в системе 
культуры. Современное религиоведение избегает оценочных, идеологических, 
апологетических суждений. Оно отходит от жестких конфронтационных стереотипов 
мышления, опирающихся на противопоставление мира религии «хорошая – плохая» и в то 
же время не исключает анализа истинности или ложности тех или иных религиозных идей[2]. 

Полноценное религиоведческое образование призвано обеспечить: 
 • высокий уровень культуры, широту кругозора и разностороннюю образованность 

современного человека, понимание им места и роли религии и конкретных религиозных 
объединений в истории и культуре человечества и отдельных стран и народов; 
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• воспитание на этой основе патриотизма, уважения к прошлому своей страны, к 
наследию предков; 

• формирование уважения к правам и свободам человека, религиозной и национальной 
терпимости, уважительного отношения к религиозным верованиям и традициям народов 
Казахстана и мира, к убеждениям и чувствам верующих и неверующих; 

• необходимый уровень компетентности различных категорий служащих, депутатов 
представительных органов власти, работников органов образования и учреждений культуры, 
правоохранительных органов, военнослужащих, хозяйственных руководителей, работников 
общественных организаций и др. в вопросах религии, казахстанского законодательства и 
международных норм относительно свободы совести, вероисповедания и убеждений, 
правового регулирования деятельности религиозных объединений; 

• теоретическую подготовку членов законодательных органов различных уровней для 
творческого и компетентного осуществления законотворческой деятельности в сфере 
свободы совести и вероисповедания.  

И в заключении следует сказать, что  религиозная грамотность молодежи, 
направленная на формирование религиозной толерантности является не только важным 
фактором для межрелигиозного диалога, но и ключем к решению многих серьезных проблем 
в сфере религии. Ведь в толерантном обществе нет места противоречиям и конфликтам 
между людьми разных национальностей и вероисповеданий. В свою очередь, стабильность 
межрелигиозных отношений и духовное согласие обеспечат многоконфессиональному 
Казахстану устойчивое развитие и успешное продвижение по пути прогресса и 
экономического процветания. 

Религиозная толерантность является обязательным условием диалога между 
представителями различных конфессий, как на институциональном уровне, так и на уровнях 
индивидуального и массового сознания. Только через взаимное понимание друг друга, 
умение вслушиваться и слышать другого,  можно выстраивать отношения и на личностном, 
и на межнациональном, и на межконфессиональном уровне.  

И, самое главное, религиозная грамотность и  воспитание пробуждают в человеке такие 
чувства, как любовь к Отчизне, соблюдение чести и достоинства. Религия имеет все большее 
значение в жизни подрастающего поколения. И от того, какое мировоззрение сформируется 
у молодежи, зависит будущее нашей страны. Еще пророк Мухаммед говорил о том, что 
религии сопутствуют знания. Образованный человек не может жить без веры. Поэтому 
знание основ религиоведения и права необходимо обществу Казахстана. 
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Бұл тақырыптың өзектілігі - біздің мемлекетте зайырлылық ұстанымы қаншалықты 

орныққан екенін анықтау және мемлекеттің мәңгілік дамуы мен гүлденуі үшін тиімді 
пайдалану болып табылады. Ол үшін мемлекет қандай іс-әрекеттерді қолданған жөн? Ең 
алдымен мемлекет пен дін ұғымдарына анықтама берейік. Мемлекет -белгілі бір аумаққа 
иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан 
туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан 
жүйесі, саяси билік ұйымы. Ал дін - әлемдік өркениеттегі барлық қоғамдық құрылыстарға 
тән тарихи, рухани-әлеуметтік, дүниетанымдық және психологиялық құбылыс. Ол қай 
кезеңде болмасын үлкен маңызға ие. Зайырлылық ұғымының тарихына қысқаша шолу жасар 
болсақ, зайырлылық негізінен араб тілінде «захири» (зайырлы) яғни ашық, сыртқы деген 
мағыналарда қолданысқа ие. Қазақ-мұсылмандық түсінігіндегі захири ұғымын 
«зайырлылық» ретінде Батыстан келген, яғни республикалық жүйедегі мемлекеттік 
басқарудың басты ұстанымы «лаицизмнің» баламасы ретінде қолданып келеміз. Лаицизм 
ұстанымы Батыс өркениеті негізінде пайда болды. Шіркеу барған сайын салтанат құрып 
мемлекетті Алланың атынан билеп төстеп, орта ғасырларда қоғамның барлық саласын 
қамтығаны сонша, католик шіркеуінсіз ойлаудың өзі күнә болды. Бүгін теократияның ең 
жоғарғы шыңы ретінде тарихта қалды. Тарихи үдерісте мемлекеттің билікті өз қолына алуы 
өте ұзақ әрі қиын қыстау жолдардан өтті. Батыста лаицизм ұстанымының пайда болуымен 
бірге дін мен мемлекет аясының ажыратылуы идеясы алғаш ренессанс пен реформалар 
қозғалыстары кезеңінде басталды. Мартин Лютердің протестанттық әрекеті папаның беделін 
түсіріп, ұлттық сананы оятып, лаицизмге жол ашты.[1] 

Мемлекет пен дін өзара тығыз байланысты. Дін қоғамдағы негізгі институттардың бірі 
болып табылады. Мемлекет өз кезегінде осы қоғам арқылы құрылады. Қазақстан мемлекет 
ретінде жалпыұлттық негізде қабылдаған ел Конституциясы мен заңдарына сүйеніп қызмет 
атқарады. Сәйкесінше, діни талаптар мен ережелер, діни бірлестіктердің құжаттары біздің 
елімізде құқық негізі болып есептелмейді және мемлекеттік органдардың тікелей қызметіне 
әсер ете алмайды. Қазақстан заңнамалары қандай да бір діни нормалармен байланысты емес 
және оны басшылыққа алмайтын болса да діннің жалпыадамзаттық және гуманистік 
құндылықтарын үнемі назарда ұстайды. Біздің мемлекетіміз зайырлылық ұстанымға 
негізделген. Оған дәлел Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабы 1-
тармағында «Қазақстан Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмiрi, құқықтары мен бостандықтары» – делінген. [2] Мемлекетіміздің басты қазынасы – 
адам және адамның өмірі, оның құқықтары мен бостандықтары болғандықтан 
азаматтарымыздың өзі қалаған дінге сенуі конституциялық құқықтарының қатарынан 
табылады. Ата заңымызға сәйкес азаматтарымызды тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және 
мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тіліне, дiнге көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жерiне байланысты, сондай-ақ басқа да жағдаяттар бойынша кемсiтуге тыйым 
салынған. Ата Заңымыздағы осы айтылған қағидалар мемлекетіміздің зайырлы сипатта 
екендігінің басты нышандары.  

Зайырлы мемлекет – діни наным-сенімді адам болмысына тән қажеттіліктердің бірі 
ретінде қарастырып, құқықтық нормаларды басшылыққа алады. Зайырлы мемлекетте діни 
құқық емес, адамның дінге деген құқығы әлеуметтік заңдылықтар шеңберінде 
қарастырылады.Мемлекеттің зайырлы сипаты дінді жоққа шығару болып табылмайды. 
Зайырлылық адамның діни сенімге бостандығын мойындап, діндарлықты адам болмысына 
тән сипат ретінде айқындайды. Бүгінгі еліміздегі зайырлылық адами құндылықтарды басты 
орынға қоюдан, ар-ұжданы мен сенім бостандығын еркін ұстануды заң тұрғысынан 
қарастыруынан көрінеді. Зайырлы мемлекет діни таным құндылықтарын мойындап, 
мемлекетке зияны тимейтіндей қалыпта діни сенімнен адам болмысына жағымды әсерлерді 
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алуға шақырады. 
Қазақстан Республикасы аумағында зайырлылық құқықтық қағида негізінде 

қарастырылғанын жоғарыда айтылған болатын. Енді мемлекеттің зайырлылығы жайлы 
айтқандарды өзге елдердің мысалында қарастырып көрелік. Мысал ретінде Батыс елдерінде 
зайырлылық принципі қалай өрбіп жатқанын алуға болады. Франция мемлекеті біздің еліміз 
секілді өзін айқын және нақты зайырлы мемлекет ретінде көрсетсе, Португалия мемлекеттік 
биліктің шіркеуден, діни бірлестіктерден бөлінгендігін айтады. Ал Италияда дін мен 
мемлекет өздеріне тиесілі салаларда тәуелсіз және тең құқылы, ал Испанияда ешбір дін 
мемлекеттік бола алмайды екен. Зайырлылық ұстанымын батыс елдерінің тәжірибелеріне 
сүйене отырып қолданысқа енгізгенімізді мойындаған жөн. Алайда бұл принцип біздің 
мәдениетте немесе дінде жоқ деген сөз емес. Жалпы Қазақстан 130-дан астам ұлт өкілдерін 
бір тудың астына жинаған көп ұлтты мемлекет болып саналады. Дегенменде сол 
халықтардың ішінде 70%-ға жуығы қазақтар. Қазақ мәдениетінің мазмұнында ислам діні 
жатыр. Ислам діні де зайырлы дін болып саналады. Қазақ мұсылмандық тарихында 
Матуриди ақидасы, Ханафи фикхы мен Иасауидің ар ілімі ұштасып, сіңіскен. Оларды 
ділімізден, әдет ғұрпымыздан, салт дәстүрімізден көруге болады.  

Зайырлы мемлекет таза күйінде ешбір дінді ресми мемлекеттік деңгейге көтермейді 
және міндетті дін ретінде қарастырмайды. Бірақ кейбір демократиялық мемлекеттерде ресми 
түрде кейбір діндердің мемлекет тарапынан қоғамға және кейбір мемлекеттік құрылымдарға 
әсеріне байланысты маңызды орны жайлы айтылады. Мысалы, Қазақстан Республикасының 
«Діни қызмет және діни бірлестіктір туралы» Заңында ханафи бағытындағы исламның және 
православиелік христиандықтың халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі 
тарихи рөлін танитындығы жазылған. [3] Бірақ, еліміз ханафи бағытындағы ислам мен 
православиенің маңызды орнын көрсете отыра өзінің зайырлы сипатынан айырылып отырған 
жоқ. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Конституциясында дін мемлекеттен 
бөлінген делінбеген. «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының заңының 4-бабында «Діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінген» — 
делінген.  Ал Конституция заңының бірінші бабында   Қазақстан «зайырлы» мемлекет деп 
жариялаған. Көріп отырғанымыздай, дін емес, діни бірлестіктер мемлекеттен ажыратылған 
деп жазылған. Ендігі кезекте зайырлылық  ұғымының бірнеше қырын қарастырып көрелік. 
Біріншіден, дүниетанымдық тұрғыдан, зайырлық діни дүниетанымнан өзгеше принциптер 
мен ұстанымдарға негізделетін көзқарастар жүйесі. Бұл тұрғыда зайырлы дүниетанымның 
қалыптасуында ғылыми білімдер жүйесі маңызды рөл атқаруы мүмкін. Алайда, ғылыми 
таным зайырлы дүниетанымның маңызды элементі болғанымен, оның мазмұнын толық 
қамтымайды. Екіншіден, зайырлық ерекше құндылықтар жүйесі ретінде де қарастылуы 
мүмкін. Үшіншіден, саяси-құқықтық тұрғыдан, зайырлық мемлекеттік басқару мен 
әлеуметтік қатынастарды реттеудің діни құқық нормаларынан ажыратылғанын білдіреді. 
Мемлекеттің зайырлы сипаты оның діннен ажыратылғанымен ғана емес, сонымен қатар 
атеистік дүниетанымның және басқа да бір дүниетанымның басымдылығын 
мойындамайтынымен де сипатталады. [4] 

Қазіргі күнде еліміздің жоғары оқу орындары мен орта мектептердің білім беру 
бағдарламалары жүйесіне «Дінтану негіздері» мен «Дінтану» пәндерінің қосылғанын айта 
кеткен жөн. 2009 жылдан бастап орта білім беру мекемелерінің 9-сынып оқушыларына 
таңдау бойынша «Дінтану негіздерінен» арнайы курс оқытыла бастады. Аталған курстардың 
енгізілуі дін мәселелері бойынша жастармен жүйелі ағартушылық жұмыстарды жүргізуге 
және олардың бойында кереғар діни ағымдардың теріс идеологиясына қарсы тұра алатын 
иммунитет қалыптастыруға бағытталған. Осы курстарды оқыту жастардың өмір сүріп 
отырған діни сенімдер мен мемлекеттің зайырлы қағидаттары туралы ғылыми түсініктерін 
қалыптастыруға бағытталған.  

Аталған курстың мемлекеттің зайырлы принциптері мен Қазақстан қоғамының 
дәстүрлі құндылықтарын түсіндіру бөлімдерінің мазмұнын жетілдіру бойынша жұмыстар 
атқарылуда. Осыған сәйкес курс атауын «Зайырлылық және дінтану негіздері» деп өзгерту 
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жоспарланып отыр. Сәйкесінше жаңа оқу бағдарламасы мен оқулықтар әзірленуде. Сонымен 
қатар, курс мазмұнына өзекті толықтырулар енгізіліп, оған антиэкстремистік және 
антитеррористік тақырыптарға арналған тараулар қосылатын болады. 

Қазіргі уақытта діни қатынастар саласындағы маңызды мәселелердің бірі – 
толеранттылық принциптерін қоғамдық өмір тәжірибесіне кеңінен енгізу. Толеранттылық 
шығыс елдерінде басқаға мейірімділік таныту, кешірімді болу, жаны ашу мағынасында 
қолданылады. Толеранттылықтың шығыстық түсінігі қазақ халқына да тән. Қазір күні ана 
тілімізде толеранттылықтың синонимі ретінде тағаттылық, төзімділік сөздері қолданылып 
жүр. Толерантты болу – барлық адамдарға ортақ бір принциптерді басшылыққа алу, жүріс-
тұрыста, көзқарасты байқатуда белгілі бір әдептілікті сақтау, адамдардың намысына, ар-
ожданына нұқсан тигізбеу. Толеранттылық сана мен мәдениет қазіргі Қазақстан қоғамы үшін 
маңызды әлеуметтік құндылыққа айналуы қажет. Бұл сана мен мәдениетті қалыптастыруда 
бұқаралық ақпарат құралдары мен білім беру саласы алдыңғы қатарда тұратыны анық. 
Қазақстан Республикасының бірқатар заңнамалық құжаттарында атап көрсетілгендей, 
«қазақстан мемлекетінің мәдени саясатының басым бағыттарының бірі – ұлттық және 
әлемдік мәдениет құндылықтарын игеруге бағытталған білім беру мен тәрбиелеу жүйесін 
дамыту, азаматтардың осы салалардағы мүмкіндіктері мен құқыларының теңдігі». 

Қазақстан қоғамында, әсіресе жастар арасында діни толеранттылықты, толерантты әдеп 
пен мәдениетті қалыптастыруда жоғарыда аталған мемлекет пен діни бірлестіктер 
арақатынасының құқықтық және әлеуметтік аспектілерін де естен шығармауымыз керек. [5] 

Қорыта айтқанда, мемлекет пен діннің ортақ мақсаты – адам абыройын, ар-намысын 
сақтау, адамгершілік нормаларының қоғамдық сана мен болмыста терең тамыр жаюына негіз 
қалау. Зайырлылық – атеистік мемлекет дегенді білдірмейді. Ол – мемлекеттік билік пен дін 
билігінің ажыратылуы. Зайырлы елде мемлекеттің билігі бірінші тұрады, яғни діни билік 
мемлекеттік билікке бағынады деген мағынада қараған жөн.Зайырлылық мемлекеттің 
демократиялық, рационалды ұстанымдарға негізделуін білдіреді.  

Жалпы, «Қазақстан – 2050» Стратегиясында» аталып өткендей, Қазақстанның 
болашағы рухани және діни құндылықтар мемлекет пен қоғамымыздың дамуына қолғабыс 
ете алатын зайырлы мемлекетке тұғырланады. Бұл дамуды, сапалы білім алуды, өзін жүзеге 
асыруды, адам құқығын сақтауды және еліміздің демократиялық болашағын көздейтін - 
зайырлылық. Зайырлылықты біз батыс елдерінде секілді емес, өзіміздің дүниетанымыз, 
көзқарасымыз, ерекшеліктерімізге сай өзіндік мәтінде қайта қарау керек деп ойлаймын.  
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Ғылыми жетекшісі- С.Тәжібаева 
 
Мектеп ережесінің мәнін, сыр-сипатын терең ашып түсіндіре білу - тәрбиешінің төл 

жұмысы.  [1] 
Тәрбиелеу- халықтар бойына білімге негізделген  этикалык ізгіліктер мен өнерлерді 

дарыту. (Әл-Фараби) «Тәрбие-біз кімдерді тәрбиелейміз, солардың жүрегіне ықпал ету... 
Тәрбие бізге мәлім адамгершілік әдеп ғұрыптарын меңгеруді мақсат көздеп, бір  адамның 
екінші адамға ықпал етуі.(Л.Н.Толстой)  

Тәрбие қандай да  болмасын қоғамның маңызды қызметін құрайды. Жаңа нарықтық 
қатынасқа лайықты жаңа тұлға кісілікті адамды тәрбиелеу-біздің басты мақсатымыз бен 
міндетіміз болып табылады.  

Тәрбиелеу  дегеніміз-баланың қоғамдық  тәжірибені  игеруі.  Ол  оқыту процесімен  
қатар  жүреді. Бала оқу процессінде білім жинақтайды, еп-дағдыларға үйренеді,  қабілет-
қарымын   жетілдіреді, дүниетанымы кеңейеді. Тәрбие адам өмірінің бір кезеңінде ғана  
жүретін құбылыс емес, ол адамға өмірбойы сіңіп отыратын  қасиет. 

Тәрбие ісіндегі негізгі тұлға ұстаз. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға», деп 
Абай атамыз айтқандай Ұстаздық ұлы өмір. 

Қиын балалар жайлы түсінік.[2] 
Қиын балалар дегеніміз-ол кейбір себептермен  қайсыбір балалардың  мінез-құлқында 

қарама-қайшылықтарындың пайда  болуы, келіспеушілік жағдайының туындауы. Бұл 
дегеніміз педагогикалық іс әрекетке бағынбау  қарсы тұру деген сөз. 

«Қиын балалар», «қиын тәрбиеленушілер» категориясы шындығында өмірде кездеседі. 
Олар мектепке дейін де,мектепте де кездеседі.  

Қиын балалар және мінез-құлықтағы қиындық ұғымы 1920-30 жылдары П.П. 
Блонскийдің еңбектерінде пайда бола бастады. Оның зерттеулерінде қиын балалардың мінез-
құлық тарихын мектеп, отбасы арқылы ашып көрсетеді. Ол қиын балаларға мұғалімнің 
қатынасы арқылы қиын оқушы терминін нақтылауды жөн көреді. Бұл балаларға былайша 
мінездеме береді: обьективті көзқараспен қарағанда қиын оқушы –мынадай, ол мұғалімнің 
жұмысының жемісті еместігіне байланысты. Субьективті көзқараспен қарағанда қиын оқушы 
– мынадай, онымен мұғалімге жұмыс істеу өте қиын, мұғалімнен көп жұмыс істеуді талап 
ететін оқушы. Істі бүлдіруші оқушыларға толыққанды мінездеме бере отырып, П.П. 
Блонский өз жұмыстарында мектепті, сыныпты ұйымдастыруға баса көңіл бөледі. 
Блонскийдің пікірі бойынша қайта тәрбиелеудің нағыз тура жолы, тәртіп бұзушыларды 
мәдениетсіз ортадан мәдениетті балалар ұжымына біртіндеп әкелу болып табылады. Қиын 
бала мәселесі бойынша ең алғаш зерттеу жүргізген П.П. Бельский кәмелетке жасы толмаған 
мінез-құлқындағы қиындығы бар балалардың ішкі дүниесін қарастырды.[3] 

Ағылшын психологы Хевитта және Дженкинс қиын балаларды екі үлкен категорияға 
бөлген:  

1. Әлеуметтік формадағы антиқоғамдық мінез-құлқы тән балалар.  
2. Әлеуметтік емес антиқоғамдық агрессивті мінез-құлықты балалар.  
Бұл балалардың жанұясымен, қатарластарымен қарым-қатынасы жаман, эмоциялары 

бұзылған, агрессивті, қатыгез әрі кекшіл балалар. 
Оларды бұзақы балалардың  категориясымен теңестіруге  болмайды. Бұл мектепте 

және қоғамдық орындарда тәртіпті  бұзушы психикалық және физикалық  жағынан қалыпты  
бала. Көбінесе,ондай балалар бұл тәрбиелеуші мен тәрбиеленуші арасындағы келіспеушілік  
жағдайдан тұрады. Кейде бұл келіспеушілік шынайы қарама қайшылықтардың 
соқтығысуынан, яғни бірін бірі түсінбеушіліктен туындайды. Бұл тұста өмір  дамуының 
диалектикалық  құбылыс екенін түсіну керек,яғни өмірде қарама-қайшы нәрселер әрқашанда 
кездеседі: өмір мен өлім, дені сау мен ауру, қайырымдылық пен зұлымдық. Осылардың 
қақтығысуынан және күрес нәтижесінде өмір  дамуы жүреді,қоғам, ұжым және адам дамиды.  

Ғалымдардың бірқатары қиын балалардың пайда болуын өмірдің қолайсыз және 
әлеуметтік-биологиялық факторлармен байланыстырды.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
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Қиын балалар мәселесін туындататын негізгі себептер мен оны тәрбиелеу  жолдары.  
И.А. Невский қиын баланың пайда болуы отбасындағы, мектептегі жүргізілетін оқу-

тәрбие жұмыстарының жеткіліксіздігінен деп түсіндірді. Яғни, ата-ана тарапынан, мектеп 
қабырғасынан жылулық сезінбеген, мейірімділік көрмеген оқушы өмірде өзінің ешкімге 
қажетсізбін деп есептеп, ашуланшақ, агрессивті, қатыгез болып өседі. Қиын оқушының 
пайда болу себептерін анықтағанда, біріншіден отбасындағы тәрбиеге, ал екіншіден 
мектептегі оқу-тәрбие мәселесіне аса көңіл бөлеміз. Өйткені, көптеген психолог 
ғалымдардың зерттеулеріне жүгінетін болсақ, оқушылардың мінез-құлқындағы 
қиындықтардың пайда болу себептерін отбасындағы дұрыс тәрбие бермеудің салдарынан 
болатындығын анықтады: 

1) отбасының әлеуметтік және экономикалық жағдайы; 
2) ата-ананың баласына немқұрайлы қарауы;  
3) қараусыз қалған бала немесе шектен тыс қамқорлық 
Бала мектепке келген кезден бастап оқушы - мұғалім және оқушы-оқушы арасында 

қарым-қатынас қалыптаса бастайды. Бұндай қарым-қатынасты орындау оқушыға бастапқыда 
қиын соғады. Жалпы мектептегі мұғалімнің барлық балаларға қойылатын талаптары да 
көзқарастары да бірдей болуы керек. Дегенмен де кейбір мұғалімдердің өзінің сүйіктілері 
және сүйікті емес оқушылары да (гадкий утенок) болады. Бұл мұғалімнің оқушылармен 
қарым-қатынас орнатуын аса қиындатады. Өйткен мұғалім өзінің сүйіктілеріне жақсы баға 
қойып, қолдап отырады, ал қалған балалар қаншама тырысқанмен шет жақта қалып «Мен 
қанша тырысып айтқанмен де төмен баға қояды» деген пікірлер қалыптасып, оқушылардың 
оқу мотивациясының төмендеуіне әкеледі.  

Белгілі ғалым Л.С. Выготский былай деп жазған: «Қызығушылық-бала қылығын 
итермелеуші күш. Баланың іс-әрекеті оның органикалық қажеттілігімен сәйкестілігін 
көрсететін инстинктивті ұмтылыс. Тұлғаны қандай да бір іс-әрекетке шақырғыңыз келсе, ең 
алдымен оның қызығушылығын тудыру қажет. Оның сол іс-әрекетке дайын екеніне және 
оны орындауға барлық күшін бағыттайтынына көз жеткізуге керек. Сонда ғана тұлғаның іс-
әрекетті өз бетінше істей алады, ал мұғалім тек қана оның іс-әрекетін басқарып және 
бағдарлап отырады». 

Сонымен балалардың мінез-құлқындағы қиындықтардың пайда болу себебі, 
біріншіден, отбасы тәрбиесі десек, екіншіден, мектептегі оқу-тәрбие жұмысындағы 
кемшіліктермен сипатталады. 

Көптеген ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей қиын тәрбиенің пайда  болуы  
отбасында. Қиын балалардың отбасындағы беріктігі және өнегелі отбасында өнегелі ұрпақ 
тәрбиеленетіні сөзсіз. Қиындықты шешудің негізгі жолы-отбасында қарым-қатынастарды 
орнату. 

В.Сухомлинский тәрбиені отбасы жағдайын зерттеуден бастайды. Ол баланың сабақ 
үлгерімінің жақсаруымен қоса денсаулығының мықты болуына ,ой-өрісінің кеңеюіне көңіл 
бөлді және балалардың 3-4 сыныптарға деиін бірқалыпты ,тәртіпті болып келіп, 4-сыныптан 
кейін бастайтындығын түсіндірді. Ересек кезең – бала тәрбиелеудегі ең қиын кезең екендігін 
айта келіп, ата-аналарды балалармен сырласуға шақырады. 
Отбасының қоғам мен мемлекет, тіпті күллі адамзат алдындағы атқаратын  қажеті сан 
қырлы. «Отан отбасынан басталады» десек, адам тәрбиесі –Отанды сүю, өмірге құштарлық , 
сұлулықты тану бала бала кезден  жанұяда басталатыны баршаға аян. 

А.С. Макаренко: «Тәрбие –баламен сөйлесумен, оған ақыл-кеңес берумен ғана 
шектелмейді.Тәрбие-тұрмысты дұрыс ұйымдастыра білуде, балаға әркімнің өз жеке басы 
арқылы үлгі -өнеге көрсетуінде»,-деген ғой.Баланы жас кезінен бастап сыйлап, қадір-
қасиетін, ар-намысын бағалап, дұрыс сөйлеп, дұрыс қарым-қатынас жасаған абзал. 

Баланың айтайын деген өтінішін ,ақылдасқысы келген мәселесін ата-анасы тыңдап, 
ақыл-кеңес беруі керек. 

Ата-ана отбасындағы үлкендерді сыйлап, құрметтесе ,кішілерге қамқор болса, бала да 
сондай болуға ұмтылады.Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол екені 
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белгілі. 
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Ғылыми жетекшісі – Избаиров. А. К. 
 
1911-1915 жылдары Мұхаметжан Сералиннің ұйымдастыруымен шыққан «Айқап» 

журналына Алланы ауызға алып отыратын қазақы мінез тән. «Айқапты» шығарудағы 
мақсат-дүние жиып, баю емес, тек қана жұрттың көзі, құлағы болып, не жазса да таза жүрек, 
таза ниет қана болғандығын жазған еді М. Сералин. Троицк қаласында он бір нөмірі шығып, 
халықты оятуға күш салған журналға «Тұла бойым тұңғышым» деп еміренген Сұлтан 
Бақытжан Қаратаев: «Сапарың қайырлы, маңдайың ашық, жолың құтты, ғұмырың ұзақ 
болсын!» деп тілегін тілеп, Аллаға мінажат етеді [1]. 

1920 жылдары партия қатарына тазалау жүріп, «құдайға сену мен партия қатарында 
болу бір-бірімен қабысады деп сенесіз бе?  Егер сенсеңіз, сеніміңізді қалай білдірер едіңіз? -
деген құйтырқы сұрақ қойылған анкетаға жауап берген М. Сералин: «Құдайдың бар, оның 
мәңгілік екендігіне, жазаның бар екендігіне сенемін. Бірақ шіркеуліктің барлығын жоққа 
шығарамын» -деп жауап берген [1]. Жазаласаң, жазала. Өз дінімді жоққа шығармаймын 
деген ойды байқаған комиссия оны партия қатарынан мүлде шығармақшы болады да, 
кейіннен «маркстік ілімді» жете меңгерсін деген оймен кандидат етіп қалдырады. 

«Сырттай қарағанда М.Сералин патша әкімшілігі белгілеген программаны 
қолданғанымен, іс жүзінде журнал бетінде көтерілетін мәселелердің шеңберін кеңейтті. Ол 
Қазақстанның ХХ ғасырдың бас кезіндегі қоғамдық-саяси жағдайын, экономика, право, 
тарих және мәдениет мәселелерін қамтитын бірнеше бөлімдер мен рубрикалар ашты» [1]. 

Бұл бөлімдер мен айдарларда аты аталмаса да дін мәселелері жиі көрініс тауып отырды. 
Журнал бетінде әдет-ғұрыпты немесе шариғатты ұстанамыз ба? -деген тақырыптағы 
мақалалар біршама [2]. Мұсылмандар үшін шариғаттың орны бөлек. Сондықтан бұл 
журналда осы мәселенің талқылануы орынды. Өйткені Құран мұсылманшылықтың 
теориялық, методологиялық негізі іспеттес болса, оны толықтырып тұратын басты-басты екі 
кітабы бар.Олардың бірі Сунна, екіншісі Шариғат. Құран мен Суннаға негізделіп, соларды 
басшылыққа алып жазылған еңбек Шариғат кітабы. Әмен Жүсіпұлының «Оқыту хақылы 
шариғат не айтады?»деген мақаласы -Ислам дінінің таза ғылымға, білімге үндейтінін ашып 
айтқан сауатты шығарма. Мысалы, бұл мақалада мынадай ауқымды, зерделі ойлар айтылады: 
«Шариғат барлығымыздың ынтымақта болып, әрбір істе бірлікте болуымызға, барлық 
мұсылман бір-біріне өз туғаны секілді қарындас болуға, мынау қазақ, мынау татар, мынау 
башқұрт деп бөлінбеске бұйырған. Бір кісінің баласындай бір-біріне жәрдемдес болуға, 
зорлық-зомбылық қылудан сақтануға бұйырған. Біріне пайда келсе, екіншісі өзіне пайда 
келгеніне қуануға, залал келсе, қайғыруға, күнә, қастық қылмасқа, өзім ғана болсам екен, 
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басқалар менен төмен болса екен демеске бұйырған. Милләтке пайдалы істер болса, оған 
жәрдем қылуға, пайдасыз іске кіріспей алыс тұруға, пақыр, мүскін, нашарларға көз қырын 
сала жүруге бұйырған. Дүние, ақирет істеріміз ғылым, білімге барып тірелгендігін білімді 
болуға, надан қылмасқа бұйырған. Әлбетте, білген артық деп көтермелеп мақтап қойған бұл 
ғылым дегенге пайдалы ғалымдарымыздың барлығы да кіріссін деп. Бір ғана ғылымға қам 
қылып қойған, соның үшін пайдалы ғылымдардың қайсысы болса да біліп кетуге тиіс 
екендігі шығады. Бұлай болған соң балаларын орысша оқытуға қорқып жүрген кейбір 
адамдарымыз ешбір қауіп қылмай, балаларын оқыту жағын қарастырсын. Орысша оқудан 
адам бұзылып кетеді деп үркуге еш орын жоқ. Ғылым деген жақсы етіп тәрбиелеуден басқа 
залалы бар деп ойлауға болмайды. Ең өуелі балаларға жақсы етіп өз дінін танытарлық керек. 
Сонан соң орысша оқуға беруден қашпасқа керек» [1]. Бұдан әрі автор ғылым мен білім 
жөнінде Пайғамбардың айтқан сөздерін мысалға келтіреді. Пайғамбар сақабаларының 
біреуіне жөйіт (еврей) тілін үйренуге бұйырғанын, содан соң «бір адам басқа бір жұрттың 
тілін, оқуын білсе, сол жұрттың хайла, залымдылығынан сақтанар» деген сөзін де еске салып 
кетеді. Бұл мақала «Айқап» журналындағы дін мәселесі тақырыбына жазылған 
шығармалардың ішіндегі өзіндік артықшылықтарымен бірден көзге түседі. Әмен 
Жүсіпұлының шариғатты да терең білетіні, дүние ісінің, заман талабынын қалай бет 
бұрғанын да ұға алатынын аңғартады. 

Татарлар қазақ ішіне бұрыннан да көбірек кірді, тіпті алыс кететіндері де бар. Өз 
жерлерінде дін ғылымын оқуға болмайтын болған соң, қазақ жігіттері қазірде Бұқарада, Хиуа, 
Орынбор, Бейрут, Медине, Мекке, Стамбол, Қазан, Мысыр сықылды зор шәһарларға оқуға 
кеткендігіне алаңдаушылық білдіреді. Осы ойлардың жалғасын басқа да мақалалардан 
көруге болады. Мысалы, «К.Ғ» деген автордың «Алаштың азаматтарына»деп аталатын 
көсемсөз шығармасында қазақ ішіндегі дінді оқыту проблемаларына тоқталып, ел ішінде 
білімді молданың өте аз екендігін, жатып оқитын медресенің, ноғайдың байлары сияқты 
дінге жанашырлықпен қарайтын, қаржы бөлетін қазақ байларының жоқ екенін айтып, оған 
мынадай мысалдар келтіреді: «Амалсыз бейшара шәкірттер барды-жоқты пұлымен шет 
жерге шыға бастады. Қайсысы ноғай медреселеріне барып кірді. Қайсысы Ыстамболға, 
Мекке, Мединеге дейін кете барды. Міне, осы дүрмекпен шығып, Арабстанға кетіп жатқан 
қазақ шәкірттері бар еді. Алыс жерден келген, оңды тәрбие көрмеген, жөн-жосық білмейтін, 
таныс адамы жоқ,тіл білмейтін қазақтың баласы бір жылға шейін тұратын орын таба алмай 
тентіреп жүретін болды»[2]. Мақаласының соңында автор Медине шаһарындағы адамдардың 
қазақты білмейтіндігін, оларды мұсылман деп танымайтындығын жаза отырып, Мединеде 
қазақ шәкірттері үшін  бір  үлкен  медресе  салдыру керегін,   оған  қазақ  байлары  ақша 
бөлсе деген тілегін айтады. 

«Айқап» журналында дін мен діни-ағартушылық тақырыбына жазылған мақалалар 
көптеп ұшырасып отырады. Олардың қатарында Д. Айдаровтың «Ақмола шаһарының 
қазақтары»,Атауи Шахзаманның «Шахмардан Әлжановқа бір-екі сөз» деген 
мақалаларынатауға болады. Соңғысында татар мұғалімі Атауи Шахзаман оқу-ағарту 
мәселесінде Ш. Әлжановтың пікірлеріне қарсы келіп, татар молдаларының ролі қазақ ішінде 
өзгеше деген пікір айтпақ болған. «Айқап» журналында «Қазақтың құдалықтарындағы 
кемшіліктер» [1] деген Ш. Әлжановтың мақаласында құда түсу, қалың малдың зияны туралы 
айтылады. Жұбайлар сыйластығының жарқын мысалы ретінде Мұхаммед  пайғамбар (с.ғ.с.) 
мен Хадиша анамыздың қарым-қатынасын салыстырады. 

Сонымен бірге Шәкәрім ақсақалдың дін мен адам табиғаты туралы қойған белгілі бес 
өзгеше философиялық сауалдарының да мәні зор. Бес сауал мынау: Алланың адамды 
жаратқандағы мақсұды не? Адамға тіршілік ең керегі не үшін? Адамға өлген соң мейлі не 
жөнмен болсын, рахат бейнет бар ма? Ең жақсы адам не қылған кісі? Заман өткен сайын 
адамдардың адамшылығы түзеліп бара ма, бұзылып бара жатыр ма? Қай түрлі жауап 
берсеңіз де, Дәлеліңіз не? Шаһкарим Хұдайбердіоғлы» [1]. Осы сұраққа жауап берген М. 
Дулатұлының «Адамға тіршілік не үшін керек»,М. Ахметовтің «Сауалдарыңа жауап» 
мақалаларынатап кеткен жөн. Шәкәрімнің діни ойларындағы қайдан жаралдым, не үшін 
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жаралдым, түбінде не болмақпын? деген сауал Исламның өн бойынан табылады. Шәкәрім 
Құдайбердіұлы ХХ ғасырдың басында қазақ газет-журналдарының шыға бастауын 
қуанышпен қарсы алғандардың бірі екендігін оның арнау өлеңдерінен көреміз.Ол «Айқап» 
журналы мен «Қазақ» газетіне арнап өлең жазды, «Таң» журналына өлең байғазы арнады. 
«Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті Шәкәрім шығармаларын насихаттап, жоғары бағалады. 
«Айқап» журналы 1912 жылғы №17 санында Шәкәрімнің шығарған кітаптары туралы айта 
келіп, «әрбір кітап қадірін білген қазақтың алып оқуы тиіс. Сөзі жеңіл, қазақша һәм жазуы 
ұғымды» деп жазды. Журнал 1914 жылғы төртінші санында Абайдың қайтыс болғанына он 
жыл толуына орай Семейде ұйымдастырылған кеш туралы есепте Қазақ шежіресінің негізін 
құрған, қазір де өлеңмен бірнеше кітаптар жазған ақсақал Шәкәрім қажы Абайдың  орнын 
жоқтатпайтын інісі екендігі де айтылады. Ал А. Бадыковтың «Әйелдер жайынан» 
мақаласында әйел теңдігі мәселесін дін жолымен шешу жолдары, әйелді оқыту керектігі сөз 
етіледі. 

Журналдың ең көп көңіл бөлген мәселелерінің бірі – дін, әдет-ғұрып, салт-сана 
мәселесі еді. «Айқап» қазақ тіршілігіндегі діннің, әдет-ғұрыптың кемшілік, кері кеткен 
жақтарын сынай отырып, елді жақсылыққа, озық ойға, болашаққа шақырады. Елді кері 
тартатын кесепаттың алыстан келмейтінін, оның өз арамыздағы кәдімгі дау-жанжал, ұрлық, 
өтірік, өсек сөзден тарайтынын, бұл кемшіліктердің кәсіпсіздіктен, білімсіздіктен 
тарайтынын жұрт алдына жайып салады. Мәселен, көрнекті жазушымыз Бейімбет Майлин 
«Ас беру»деген мақаласында қыз ұзату тойында, өлімге ас беріп, еске алуда елдің үлкен 
шығынға бататынын айтып, оның орнына халықты пайдалы іске, оқу-ағарту жұмысын дұрыс 
жолға қоюға, мектеп-медресе салуға қаражат шығаруға шақырады. 

Мұхамеджан Сералиннің «Маржани» деген мақаласыдіни-ағартушылық саладағы аса 
үлкен тұлға, Шаһабуддин Маржани туралы біршама мағлұмат береді [1]. Онда Ресей 
мұсылмандарының арасында ғалымдығымен аты шыққан Шаһабуддин Маржанидің 100 
жасқа толып отырғаны айтылады. «...Марқұм Шаһабуддин хазіреттің мекен етіп тұрған һәм 
дүниеден қайтқан шаһары Қазанда һәм басқа кейбір шаһарларда марқұмның ғұмырнамасы, 
халқына еткен қызметі, өзінің даналығы, адамшылығы баяндалып, рухына құран оқылып, 
бата қылысып, мәжіліс жасалды. Сол күні қабіріне қаншама халық жиылып құран оқып, 
рухына дұға қылған. Бұл жиылған халықтың арасында ноғай, қазақ, кавказ һәм Түркістаннан 
келген жолаушылар һәм ғылым іздеген жастар да көп болған» деп жаза келіп, М. Сералин 
оның мұсылман дүниесінде ғалымдығымен аты шыққан адам екенін, тарих ғылымымен көп 
айналысқанын жазады. Сөз соңында былай деп ой түйеді: «Өткен 1914 жылы, 15-июльде 
алтыбас Ыбырай Алтынсариннің дүниеден қайтқанына 25 жыл толып өтті. Қазақ жұрты үшін 
Алтынсариннің еткен қызметі көп еді. Соны есіне алған қазақ болды ма? Жоқ. Біз 
культурный жұрт қатарына кіруден алыс жатырмыз» [2]. М. Сералиннің бұл мақаласы өзінің 
нақтылығымен, білімге уағыздауымен ерекшеленеді. 

Журнал қазақ елін білімге, өнерге шақырды, оқыту сапасын жақсарту мен діни білім 
беруді белгілі бағдарламаға сүйене жүргізу керектігін сөз етті. Дін саласындағы оқыту ісін 
дұрыс жолға қою үшін көптеген шараларды жүзеге асыру керектігі айтылады. Сонымен бірге 
қазақ шәкірттерінің хал-жағдайының, тұрмысының тым нашар екендігіне тоқтала отырып, 
журнал оларға көмектесуге шақырған көптеген мақала, хабарларды да басып отырды. Білім 
беру мәселесін шешу үшін оқу құралдарын шығару, қазақ тілінің әліппесін жасау, діни-
ағартушылық кітаптарды көбейту, жазу жұмысын бір ережеге бағындыру туралы бірсыпыра 
мақалалар жариялады.  

Сонымен, қазақтың тұңғыш журналы «Айқаптың» бетінде жарық көрген діни 
мақалалардың көтерген мәселелері: 

-дін мәселесін қолға алып, өз мүфтиімізді сайлау; 
-дін және ғылым; 
-шариғат жолы және ел басқару; 
-діннің ізгілік қасиеттерін жоққа шығармай, адам бойына бала кезден дарыту. Қорыта 

айтқанда, «Айқап» журналы Ислам дінін ұлттың мәдени тұтастығын нығайтуға әсер ететін 
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күш, орыстандыру саясатына қарсы тосқауыл, әрі әлеуметтік-рухани және күнделікті 
қажеттіліктерін қамтамасыз ететін құрал ретінде жоғары бағалады. Елді Исламның астарына 
үңіліп, ғылыми тұрғыда танып-білуге үндеді [2]. 
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Қазақстан  
 

«Діннің тұтастығы – қашан да елдің тұтастығы. Діни алауыздық ұлттық алауыздыққа 
соқтыратыны тарихтан баршамызға белгілі. Бірнеше дін өкілдерінен тұратын халықтардың 
мұсылман, христиан болып, ал бір дінді ұстанып отырып-ақ оның тармақ-тармағына бөлініп, 
өзара алакөз болған елдердің бастан кешіп отырған тауқыметтерін көріп те, біліп те 
отырмыз. Сондықтан, қалыптасқан дінге өзгеріс енгізбек болып, өздерінше жаңашылық 
таппақшы болып жүргендерге отпен ойнауға болмайды деген ескерту жасағымыз келеді.» 

                                                                                                               Н.Ә.Назарбаев. 
 

Дәл бүгін елімізге қауіпті дерт – дәстүрсіздік, жалпы дінсіздік һәм ағармандарды 
адастыру. Кезінде мемлекет қаржысымен (кеңестік Қазақстанның)  оқып-тоқыған бірсыпыра 
адам қазір сол мемлекеттен өрбіп шыққан Қазақстанның елдік-имандылық тұтастығына 
іріткі салуын жалғастырып келеді. Олар “Қазаққа болысамын ” деп ұлт бәйтерегіне өрмелеп 
шығады да...тарихи өзекпен жалғасқан, жапырақ жайған бұтақтарды кесе бастайды. Бұл 
жазғандардың қайманалығы: кесіп жатырмын деп ойламайды, әлемдік таным бұтағымен 
будандастырып жатырмын деп ойламайды[1,3]. Дін - мемлекеттің негізін құраушы ең 
маңызды фактордың бірі болғандықтан, ішкі тұрақтылықтың да кепілі. Атақты тарихшы 
Л.Н.Гумилев: «Бір халықты идеологиялық тұрғыда жаулап алу қару қолданып, күш 
жұмсаудан арзан, әрі анағұрлым тиімді» - екенін айтқан. Сол сияқты бүгінгі мемлекеттер 
әскери күшпен жаулап алудан гөрі ұлттық сананы улау әдісін де кең қолдануда. Баршамызға 
белгілі, ұлт тарихы ажырамас екі негізден құралады: Бірі- егемендік  жолындағы ерлік 
күрестерден құралған азаматтық тарих, ал екіншісі-ұлттың идеологиялық бағдарын 
орнықтыру  жолында жасалған рухани тарих... Рухани тарих-ұлт тәжірибесінде жинақталған 
рухани ілімдер, рухани құндылықтар, ұлттық және мемлекеттік идеологиялар тарихы[4]. 
Бүгінде мәдени және әдеби мұраларымыздағы ғасырлар бойы үзілмей келе жатқан діни-
рухани желіні пайымдап, тереңдей зерттеп танудың мүмкіндігі туып отыр. Тәуелсіздікпен 
туындаған бұл мүмкіндік төл мәдениетіміздегі рухани сабақтастықтың алтын өзегін 
зерделеуге жол ашады. Дінге қатысты төрт мәселе бар: діни таным, діни сана, діни сенім 
және діни тәжірибе. Ал діни тәжірибе-халқымыздың ежелден желісі үзілмей жеткен рухани 
құндылықтарымыздың көрінісі.  

Түркі дүниесіне ислам діні қағидалары сопылықты танытқан дәруіштер арқылы еніп, 
жергілікті халықтың сенімдік жүйесінің негізіне айналды. Түркілер дүниетанымы мен 
наным-сенімінен орын алған түсініктерді жоққа шығармастан, олардың рухани құндылығын 
арттыратын күш сопылық ілім қағидаларынан орын алды.Соның ішінде даналық хикметтері 
арқылы халық сеніміне иман ұялатқан Ахмет Ясауи ілімінің орны ерекше. Қожа Ахмет 
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Ясауи  өз хикметтерінде Құдай дидарына ғашық болған пенделерінің дүнияуи қызықтардан 
бас тартып, тек Аллаға құлшылық етуді насихаттаған. Бүгінгі күні, жастарымыздың бойына 
мейірім-шапағат, қайырымдылық, адалдық, ізгілік қасиеттерді дарыту Ясауи хикметтерінен 
бастау алса, артық етпейді. Өз тарихын көкірек көңілінде сақтаған қазақ халқы өзіне ғана тән 
қайталанбас, өшпес рухани дүниеге, ұлттық дүниетанымға.болмыс-бітімге ие халық. «Егер 
біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ уақыт құрғымыз келсе, онда 
халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн. Оған барар жол халық даналығының 
негізінде жатыр»,-дейді  елбасымыз Н.Назарбаев...Сондықтан, түркі өркениетінің көне 
ордасы, қазақ хандығының астанасы және қазақ халқының діни орталығы болған қасиетті 
Түркістан өңірінде өмір сүрген , дүйім жұртты таң қалдырған от ауызды, орақ тілді Ахмет 
Ясауи бабамыздың өнегесі өшпес қазына, қазіргі заманда үлгі боларлық мол тәжірибе мен 
құндылыққа бай мұра емес пе?! Себебі, қазақ дүниетанымындағы Ясауи мұраларының орны 
ерекше. Мұсылмандардың көпшілігі Ханафи мазхабында екені белгілі. Қазақстанда жалпы 
адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру және ұлттық ерекшелікті сақтау жолында Имам 
Ағзам Әбу Ханифаның діни мұрасы ерекше рөл атқарды. Жергілікті ерекшеліктерге мән 
беру мен оларға төзімділікпен қарау ханафи мәзхабының барынша кең таралуына жол ашты. 
Ал қазақ даласына Ханафи мәзхабының  дәнін еккен, оның ары қарай халық санасына 
орнығуына септігін тигізген де – Қожа Ахмет Ясауи. Қай заманда да қоғамның негізгі 
қозғаушы күші- кейінгі ұрпақ. Тәуелсіз еліміздің іргесін нығайту жолында жас ұрпақты 
заман көшіне сай қалыптастыру басты мәселелердің бірі. Ең алдымен, діни сана мен діни 
білімді қалыптастырып, ұлттық тұрғыдағы тәрбие берілуі керек деп санаймын.  

«Қазақ  тарихында қазақ ұялатындай ештеңе жоқ» деп Елбасымыз айтқандай, ғасырлар 
бойы қасық қаны қалғанша арпалысқан, «мың өліп, мың тірілген» қазақ халқы бүгінгі күні 
тәуелсіз  өркендеген мекенде қанат жайып, тарих ізін жалғастыруда.Мемлекетіміздің Ата 
Заңымызға сәйкес дін ісіне араласпайтыны белгілі. Алайда қандай да бір мемлекеттің діннен, 
дін ісінен тысқары тұра алмайтыны — тағы да дәлелді керек етпейтін өмір шындығы. 

Дiн мен мемлекеттiң түйiсер жерi - елдiң тұтастығы және қоғамның ауызбіршілігі мен 
тұрақтылығы! Бүгінгі күнде ел тұрғындары арасында жаңа діни ағымдардың таралуы 
кеңінен орын алып отырғаны барлығымызға белгілі. Бұл құбылысқа тұрғындардың сенім 
еркіндігінен туындайтын таңдау еркімен қатар, олардың діни сауатсыздығы, жаңа діни 
ағымдардың адам санасына психологиялық әсер етудің тиімді формалары мен әдістерін 
қолдануы, тұрғындардың, әсіресе жастардың әлеуметтік және материалдық тұрғыдан 
қорғалмауы мен олардың басқалардың көзқарасына тәуелді болуы тәрізді факторлар үлкен 
ықпалын тигізеді. Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 
заңының 3-ші бабының бірінші және төртінші тармақтарында былай деп көрсетілген: 
«Мемлекет дін мен діни бірлестіктерден бөлінген... Діни білім беру ұйымдарын қоспағанда, 
Қазақстан Республикасында бiлiм беру мен тәрбиелеу жүйесі дін мен діни бірлестіктерден 
бөлiнген және зайырлы сипатта болады». Діни негіздегі партиялардың қызметіне, 
мақсаттары мен қызметі мемлекетте бір діннің үстемдігін орнықтыруға, діни өшпенділікті 
немесе алауыздықты, оның ішінде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа 
шақырумен және өзге де құқыққа қарсы әрекеттермен байланысты діни өшпенділікті немесе 
алауыздықты қоздыруға бағытталған діни бірлестіктер құруға және оның қызметіне тыйым 
салынады[2]. Дегенмен де, «іштен шыққан жау жаман» демекші, еліміздегі діни ахуалды 
пайдаланып, халықты арбауда. Дәстүрлі емес ағымдар біздің ұлттық болмысымызға нұқсат 
келтіруде. Мемлекетіміздің зайырлылық сипаты - бұл Қазақстанның табысты дамуының 
негізі болса, зайырлылық ұстанымын теріс бұрмалап жүрген ағымдарға қарсы күресудің 
қандай жолы бар?!  Ал, осы күрделі ахуал ертеңгі күні қандай болмақ?! «Діни бірлестіктер 
және Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар 
дінге көзқарасына қарамастан заң алдында бірдей жауапты»[2]. Қоғамдағы діни және 
зайырлылық өмір бастауларының арасындағы қайшылықты руханилық қасиеті шеше алатын 
секілді. Ол жеке немесе тұтас алғандағы зайырлылық пен дінилік аясынан кең, сондай-ақ, ол 
екеуінің де мәнділік негізін құрайды. Біздің жастарымыздың діни экстремизмге және кейбір 
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радикалдық бағыттарға еруі, қазір қоғамда орын алып жатқан дінге қатысты кейбір келеңсіз 
оқиғалардың негізгі себептерінің бірі - адам баласының бойындағы имандылықтың жоқтығы, 
діни сауатсыздық. Ал көзі ашық адамды ешкім де алдай алмайды. Сондықтан, еліміздің 
жарқын болашағына діни экстремизм діттеген саяси мақсаттарына қол жеткізу үшін дінді 
қалқан ете отырып әрекет етуші, дінге ешқандай қатысы жоқ іс-қимыл жасаушылар екенін 
түсіндіру керек. «Жаңа қоғамға өтудің, қуатты мемлекет құрудың негізгі тетігі — саяси 
тұрақтылық»[3]. 

ХХ ғасырда заман өзгерді, қоғам өзгерді. Бір емес, бірнеше рет. «Езілдік, жаншылдық. 
Бар нәрсемізден айырылдық. Бір-ақ нәрсемізді бермедік. Ол – иманымыз еді. Иманымызды 
ар шүберегіне орап сақтадық» деп түркістандық зиялылар айтқандай, бүгінге бұзылмай 
жеткен иманды қорғаушылар болғанды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың: «Біз кез келген 
қиындықты бейбітшілік, келісім және тұрақтылық негізінде жеңіп шығамыз. Дінаралық және 
ұлтаралық келісім – біздің басты байлығымыз» деген ойы әрбір Қазақстан азаматының 
күнделікті ұстанымына айналуы тиіс.Өйткені ішкі тұрақтылық пен ауызбіршіліктің сақталуы 
жағдайында ғана еліміз болашақта көздеп отырған мақсаттарына қол жеткізе алатындығы 
анық. Қазақстандағы ұлтаралық жарастықтың негізгі ұйытқысы болу міндетін алдымен осы 
атамекеннің иесі — қазақ халқы өз мойнына алуы керек[3]. Елбасының «Қазақстан 2050» 
стратегиясы: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты халыққа жолдауының мақсаты осы 
емес пе?! Ел тыныштығын, халық бірлігін, атадан келе жатқан салтын көзіміздің 
қарашығындай сақтап қалу, оны кейінгі ұрпаққа аманат ету.  

Тоқсан сөздің тобықтай бір түйіні, бүгінгі күнде еліміз үшін бейбітшілік пен келісімді 
сақтау маңызды. Сондықтан да жас жеткіншектер Қазақстанда тұратын ұлыстардың 
дәстүрін, мәдениетін, діни сенімі туралы хабардар болуы керек. Өйткені дін кез келген 
халқының ұлттық сана-сезімі мен мәдениетінің ерекшелігін ашатын фактор. Адам 
баласындағы дінге мұқтаждығынан туған діни ашқарақтық салдары, сауатсыз көзқарас пен 
діни ұғымға деген түсінігі төмендігінен қоғамға жат әрекеттің пайда болып жатқанының 
куәсі болып отырмыз. Теріс ағымдардың керуені  күннен күнге қаншама қаракөз 
жастарымызды дәстүрлі жолымыздан адастыруда! Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, 
діннің саясаттың құралы болуына жол бермейік, ағайын! Қазақстан Республикасының  
зайырлы мемлекет ұстанымын дұрыс арнаға салайық. Тәуесіздіктің бір тұғыры ел бірлігі 
болса, зайырлылық сол жолға апаратын қақпа тәрізді. Тек ертең басқа қақпаның есігін қағып 
тұрудан сақтанайық! 
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компонентін қалыптастыруға ықпал ету спектрі күшейіп, кеңейе түсуде. Халықтың 
әртүрлі топтар өкілдерінің рухани, соның ішінде діни өмір салтына деген 
қызығушылығы артуда. 

2011 жылы Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 
Заңы өз күшіне енді, онда біз алғаш рет ханафи бағытындағы исламның және православтық 
христиандықтың халық мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі тарихи рөлін атап өтті. [1] 

Елімізде әртүрлі діндер мен конфессия өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүруі және өзара 
тиімді іс-әрекет етуі үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Мұсылмандар, христиандар және 
басқа діни сенім өкілдері біздің көпконфессиялы және көпұлтты ортақ үйімізде қоян-қолтық 
араласа өмір сүріп жатыр. Қазақстандағы конфессияаралық қатынастар әлемдегі көптеген 
елдер үшін үлгі болып отыр. Жалпы, дін қоғам мен мемлекет дамуының қажетті және сөзсіз 
жағымды факторына айнала бастады. 

Дей тұрғанмен, дінмен байланыстының бәрі бірдей оң сипатқа ие бола бермейді. 
Сондықтан біз діннің жағымды жақтарын айтып қана қоймай, әрбір жағдай мен үдеріске әділ 
көзбен, шыншылдықпен қарап, тиісті бағасын беруіміз керек. 

Өкінішке қарай, дін рөлінің арта түсуі барысында халықтың діни өмірінің кейбір 
келеңсіз көріністері ашыла бастағанын айта кеткім келеді. Аталмыш мәселені зерделеу 
көрсетіп отырғандай, елімізде қалыптасқан қағидаларға мойынсұнбайтын азаматтар да жоқ 
емес; кейбір дінге сенушілердің қоғам алдындағы конституциялық, азаматтық борышын 
атқарудан бас тарту оқиғалары көрініс алуда. 

Бүгінде жекелеген діни конфессиялардың кейбір өкілдері ойдан шығарылған діни 
шектеулердің салдарынан қоғамдық тұрмыстың осы бір маңызды компоненттерін жиі елемей 
жүргендіктен, осы аспектіге жіті назар аудару маңызды болып отыр. 

Жекелеген субъектілердің дінді саясиландыруға талпынып жүргені де жасырын емес. 
Бұған Конституция және елдегі заңнама арқылы тыйым салынғанын ерекше атап өтеміз. 
Елімізге айқын немесе жасырын теріс пиғылды ниеті бар жат діни идеологияның енгені 
байқалуда. Осының салдарынан дінге сенуші тұрғындардың кейбір бөлігінің қоғамдық 
қатынастардың қалыптасқан жүйесін қабылдаудан үзілді-кесілді бас тартып, өктемдік пен 
радикализмнің шектен шыққан түріне бой алдыруы аса қауіпті болып отыр. 

Діни экстремизм мен терроризм радикализмнің кең тараған түрлері болып табылады. 
Өкінішке қарай, құқық қорғау органдары атап көрсетіп отырғандай, мұндай қылмыс түрлері 
де елімізде етек алуда. Осы жағдайлар көрсетіп отырғандай, түрлі қағидалармен және 
нұсқаулармен қоса берілген діни идея, басқаша айтқанда, «дініңді ұстай алсаң – қасиетіңе, 
ұстай алмасаң – қасіретіңе» айналдыратын емшінің өткір пышағы іспеттес. 

Экстремизм мен терроризм идеологтары дінді пайдаланып, діни риториканың ерекше 
әдістерін қолдана отырып, халықтың белгілі бір топтарының ой-санасына теріс ықпал ете 
білді. Көп жағдайда әлеуметтік белсенділігімен ерекшеленетін, идеологиялық ықпалға тез 
түсетін қоғамның ерекше тобы саналатын жастар теріс пиғылды діни насихаттық қызмет 
үшін ыңғайлы нысанаға айналды. Жас ерекшеліктеріне қарай ізденгіш және білуге құмар 
болып келетін жастар қылмыс әлемінің, соның ішінде шетелдік және халықаралық 
субъектілердің тарапынан айлакерлікпен жасалған идеологиялық тұзаққа жиі түсетін болды. 

Әлеуметтік және азаматтық тұрғыдан есею шағында жастар көбіне біз үшін жат 
ықпалды күштердің алдында әлсіздік танытады. Әсіресе жастар діни экстремизм мен 
терроризм субъектілері тарапынан жасалған идеологиялық шабуылдардың алдында 
қорғансыз болып келеді. 

Жастар әділдік пен жақсылық үшін күресте барлық іс-әрекетке, соның ішінде шектен 
шығушылыққа да бой ұрады. Мәселен, «Хизб-ут-Тахрир», «Орталық Азиядағы моджахедтер 
жамағаты», «Жунд әл-Халифат», «Таблиғи жамағат» сынды экстремистік және террористік 
ұйымдардың негізінен ылғи жастардан құралғаны бізді алаңдатады. 

«Жунд әл-Халифат» ұйымы тарапынан жасалып жатқан қауіп-қатерлердің алдын алып, 
радикализмнің әртүрлі көріністеріне ымырасыз жол бермеуге бағытталған біз таңдаған 
жолдың дұрыстығын әрі уақытылы болғанын айта кеткен жөн. 
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Барлық тарихи кезеңдерде жастар қоғамның ең ұтқыр, оқуға, жаңалық енгізуге және 
реформаларға бейім бөлігі ретінде сипатталғанын бәріміз білеміз. Қазіргі таңда тек білімді, 
ой-санасы терең, ақыл-ойы дамыған және кәсіби дайындалған жастар ғана сапалық, серпінді 
және инновациялық дамудың маңызды шарты мен кепілі болатынын, еліміздің болашағын 
қамтамасыз ете алатынын ешкімге дәлелдеп жатудың қажеті жоқ. 

Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев өзінің қара сөздерінде: «Адам баласын 
заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оған замандастарының бәрі кінәлі» деп ұлағатты сөз 
айтты. Бұл жағдаят адам, қоғам, мемлекет дамуының маңызды қырларын ашып көрсетеді.   
Сондықтан, мемлекеттің жастарды тәрбиелеуге, тәні сау және рухани бай жастар ортасын 
қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға ерекше көңіл бөлуі өте маңызды. 

Бұған қоса, өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қатысы бар азаматтық қоғам 
институттарының барлығы біздің болашағымыз алдындағы жауапкершілігін түсінуі қажет. 
Бірінші кезекте бұл, әрине, ата-аналар мен жақын туыстарға қатысты, өйткені, тәрбиелеу ісі 
адамның дүниеге келген сәтінен бастау алатыны айтпаса да түсінікті. 

Дүниетаным негізі, адамның ақиқатқа деген көзқарасы балалық, жасөспірімдік және 
жастық шағында қалыптасады. Қазақ жастары үшін аға буын өкілдері – аталарымыз бен 
әжелеріміздің, әкелеріміз бен аналарымыздың ғибратты сөздері, мінез-құлқы мен даналығы 
тәрбиелік жағынан үлкен әсер еткен. Сондықтан отбасылық тәрбие институттарын барынша 
қолдау қажет. 

 Әрине, жалпы білім беретін, орта арнайы және жоғары оқу орындарындағы, жалпы 
білім саласындағы тәрбие үдерісі өте маңызды болып табылады. Баршаңызға белгілі, біздің 
елімізде орта білім алу міндетті болып саналады, ал жоғары білім алуға көп жағдайда 
мемлекет қолдау көрсетеді. Бұл ретте білім беру жүйесі зайырлы қағидаттардан тұрады және 
қоғамның жан-жақты және үйлесімді дамыған мүшесін қалыптастыруға бағытталған. 

Имамдар, дін қызметкерлері және жалпы дін саласындағы беделді азаматтар жастарды 
рухани-адамгершіліктік тұрғыдан тәрбиелеуде елеулі рөл атқарады. Алайда қазіргі уақытта 
діни білім беру жүйесі бүгінгі күннің талаптарына және жастардың рухани сұраныстарына 
толық сәйкес келеді деп айта алмаймыз. Кейбір имамдардың ой-пікірлерінің тайыздығын, 
жастарға үлгі болатын мінез-құлықтарының жоқтығын көріп қынжыламыз. Зәру сұрақтарға 
жауапты діннен іздеген жастар оларды мешіттерден, дін қызметкерлерінен әрдайым таба 
бермейді. Кейде жастардың мешітке кіргенде діни қауымның кейбір өкілдерінің пайдакүнем, 
тәкаппар мінездерін көретіні жасырын емес. Сондай сәттерде, әрине, жастар діни экстремизм 
идеологтарының қолына оңай түсуі мүмкін, мұндай жағдайлар бұған дейін де орын алған. 

Жастарымыздың шет мемлекеттерге теологиялық білім алу үшін шығу үдерісіне 
мемлекет пен ҚМДБ біртіндеп бақылау жүргізуде. Кейбір мұсылман елдеріндегі діни оқу 
орындарын тәмамдаған отандастарымыз елге оралған соң исламдағы ханбалит мазхабы 
іліміне негізделген мәдениетті уағыздауда, бұл жағдай біздің дәстүрлі рухани 
құндылықтарымызға сәйкес келмейді. 

Бұл өз кезегінде дінге сенушілер арасындағы алауыздыққа әкеп соқтырады, өйткені 
қазақ халқының ғасырлар бойы ұстанған діни дәстүрлеріне қайшы келеді, соның салдарынан 
қоғамдық және діни қауіпсіздікке айтарлықтай зиянын тигізеді. Арабтардың салт-
дәстүрлерін дәріптейтіндер қазақ әйелдердің хиджаб киюі міндетті екендігін даурығып 
дәлелдеуге тырысуда. Ат төбеліндей дүмшелер дүниеден өткен марқұмдарға Құран 
бағыштау салтын теріске шығарып, құлпытастарды қиратушыларды ақтап алуға тырысуда. 
Сондай-ақ олар адасып жүрген бауырларымыздың тарапынан жасалып жатқан мән-
мағынасыз лаңкестік әрекеттерді де ақтап алмақшы. [3] 

Сондықтан біз өз елімізде діни білім беру жүйесін дамытуға тиіспіз. Қазір елімізде 
Алматы қаласындағы «Нұр» Қазақ-египет ислам университеті, ҚМДБ-ның Имамдардың 
білімін жетілдіру институты және 9 медресе мұсылмандық білім беруде. Діни оқу орындары 
сауатты, жан-жақты дамыған имамдар корпусын қалыптастыру бағытындағы қоғам 
талаптарын қанағаттандыруы және қазіргі заманға сай болуы керек. Олар жасөспірімдер мен 
жастардың түсінуіне жеңіл, қабылдауына қолайлы «зияткерлік ислам» ретіндегі исламның 
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жаңа имиджін құруға атсалысатын, өз бойына ғылыми және дінтанулық білім жинақтау 
арқылы тартымдылығы арта түскен тұлғалар болуға тиіс. Әсіресе бұл жерлестерімізді 
ортағасырлық қараңғылыққа және фундаментализмге тартуға талпынған радикалдық күштер 
белсенділігі сақталып отырған қазіргі кезең үшін көкейкесті болып отыр. 

Жастарымыздың басым бөлігінің дұрыс тәрбие алғаны және алып жатқандығы белгілі; 
олар – отансүйгіш патриот, рухани және психологиялық тұрғыдан мықты және салауатты 
жандар. Елімізде жастардың ізденгіш, арманшыл болмысын өмір шындығымен ұштастыру 
және олардың әлеуметтік мәселелерін шешу үшін барлық жағдайлар жасалуда. 

Біздің жастар – алғыр, барлық заманауи технологиялық құралдарды меңгеруде, кез 
келген басқа елдің жастарымен зияткерлік деңгейі жағынан терезелері тең. Біздің 
жастарымызға биік рухани-өнегелік қасиеттер тән. 

Өмір сабақтары көрсеткендей, бүгінде рухани тұлға болу тұрақты түрде машықтануды 
талап етеді. Жаппай технологиялану және ғаламторға жылдам қосылу мүмкіндігі жасалған 
ғасырда, кең ақпараттық мүмкіндіктер жағдайында жастарға кейде діни немесе басқа қажетті 
идеяны дұрыс таңдау қиынға соғады. Сондықтан теориялық ережелерден, жалықтырып 
жіберетін философиялық немесе ортағасырлыққа тартатын керітартпа ұғымдардан гөрі 
жастар айтулы тұлғалардың нақты тәжірибесінен сабақ ала отырып, имандылықтың шынайы 
мәнін танып-түсінуі қажет. [2] 

Сонымен қатар, жастардың санасына діни қайраткерлерден басқа адамдар да рухани 
бай бола алатынын сіңіру керек. Елімізде үлгі-өнеге алуға лайықты қаншама иманжүзді 
ғалымдар, дәрігерлер, ұстаздар, өнер қайраткерлері, әскери қызметкерлер, саясаткерлер бар. 
Оларды құрметтей және оларға еліктей отырып, жастарымыз көптеген өмірлік сауалдарына 
жауап тапқан болар еді. 

Діни ұрандарды жамылып, қолынан кінәсіз жандардың қаны тамған лаңкестер шын 
мәнінде қаһарман емес. Бетперденің және «мужахид» имиджінің артында адамдарға билік 
жасауды көксеген, баюдың ең арсыз мүдделерін көздеген, махаббат пен имандылықтан 
жұрдай жүрексіз, кейде тіпті психикасы бұзылған субъект жасырынып тұрады. 

Кез келген дін, соның ішінде ислам да адамның білім алуына шектеу қоймайды. Қазіргі 
заманда сауаты бар адам ешқашан көш соңында қалып қоймайды. Сондықтан жастар Алла 
тағала берген жастық шақ пен алтын уақытты дұрыс бағалап, білім алуға, кәсіптің белгілі бір 
саласын игеруге барынша күш жұмсауы қажет. Жастар заманауи техникалық байланыс 
құралдарының барлық түрін игеріп шығуы тиіс. Ислам діні ешқашан басқа сенімдерге 
немесе қоғамның құндылықтары мен дәстүрлеріне қарсы шыққан емес. Қазақтар дінді 
сыртқы атрибутика ережелері мен шартты жоралар жиынтығы ретінде емес, этникалық 
мәдениет пен халықтың философиясымен табиғи байланысы бар әмбебап діни ілім ретінде 
қабылдады. 

Мұның бәрі біздің бабаларымыз ұстанған және қазір Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы ресми түрде насихаттайтын исламдағы ханафи мазхабы ілімінің арқасында 
мүмкін болып отыр. [4] 

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, еліміздегі жастарды діни ұстазды таңдауда 
барынша сақ болуға шақырар едім. Жалған уағызшылардың шақыруын ойланбай қабылдап, 
жетегінде кетпей, әрбір іс-әрекеттеріңіз бен қадамдарыңызды ақылға салып, оларды қоғамда 
белгіленген жүріс-тұрыс және адамгершілік нормалары тұрғысынан пайымдауға 
тырысқандарыңыз жөн. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «…дін 
мәселелерінде ойластырылған қадам және өте мұқияттылық қажет. Біз ұят, толеранттылық 
және төзімділік еркіндігі принциптерін қастер тұтуымыз керек», – деп атап көрсетті. 

Сонымен қатар Ұлт көшбасшысы өз Жолдауында: «…біздің мемлекетіміздің зайырлы 
келбеті – Қазақстанның табысты дамуының маңызды шарты. Мұны Қазақстанның қазіргі 
және болашақ саясаткерлері, барлық қазақстандықтар айқын түсінуге тиіс», – деп ерекше 
айтып өтті. 
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Біз тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
қазақ еліне айтқан осы дана сөзін әрбір өскелең жас ұрпаққа аманат етіп жеткізуіміз керек. 
Өйткені жалпыұлттық ойлаудың басты парадигмасына және Қазақстанның тиімді 
мемлекеттік дамуының ұйымдастырушы күшіне айналған бұл алғышарттар еліміздің, 
еңбексүйгіш Қазақстан халқының болашағы жарқын болатынына   сенім ұялатады. 
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Любое социальное общество во первых имеет духовность, каждый на своем уровне 

восприятия социального мира. Что порой для многих видится как хаос, хотя всё имеет свою 
систему и последовательность поступков и событии. Необходимо народу раскрыть глаза и 
показать общую картину видение мира в целом. Тогда люди начнут понимать истинную 
духовность мира сего и не буду поддаваться мелким религиозно-политическим сектам 
которые вводят в глубочайшее заблуждение итак блуждайщий мозг.Что для этого 
необходимо? 

Нынешняя социальная сеть как интернет ресурсы практический является 
энциклопедией человечества. Естественно в нём как и в жизни есть и плохое и хорошее, но 
чаще хорошее преобладает и реальными фактами в виде видео и печатных материалах, 
отображает истинную сущность нашего мира. Для этого умные и духовно высокие люди 
мира сего должны через всевозможные СМИ обучать и готовить людей к истинной 
духовности давать людям ссылки на нужные материалы в интернете. Экстремизм – один из 
тех факторов, который дестабилизирует жизнь общества и подрывает устойчивость развития 
государства. Для многонационального и поликонфессионального Казахстана экстремизм, 
основанный на религиозных или этнических основаниях, особенно опасен. Влияние 
внешнего фактора, связанного с деятельностью в Казахстане зарубежных исламских 
проповедников, учителей ислама, часть из которых исповедовала и пропагандировала идеи 
радикального ислама. С начала 1990-х годов в Южном Казахстане стала отмечаться 
деятельность представителей международных исламских организаций, Комитет мусульман 
Азии и др. Большая их часть под видом миссионерской деятельности занималась 
распространением идей радикального ислама [1].Главным в борьбе с различными 
деструктивными течениями и настроениями в обществе всегда была и будет, прежде всего, 
работа непосредственно с народом. Только исследуя истинные настроения, проблемы, 
отношение и мнения народа можно реально оценить реальную религиозную обстановку, 
найти конкретные пути решения этих проблем и противодействия экстремистским 
направленностям. 

 Одной из важных задач в данном направлении является противодействие экстремизму 
в информационной сфере. Современные информационные технологии существенно 

http://ofernio.ru/UDC/udc31.htm#316
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изменяют образ жизни, образ мышления людей, механизмы функционирования 
общественных институтов, институтов государственной власти, способны качественно 
повлиять на вектор развития общества. Стремительно развивающиеся коммуникационные 
средства активно принимаются на вооружение террористическими и экстремистскими 
группами. Не говоря уже об экстремистских сайтах разной направленности. 

В связи с этим видится необходимым вести активную идеологическую, 
информационно-пропагандистскую работу в обществе, с помощью средств массовой 
информации, образовательных учреждений, киберпространства. 

- Необходима выработка эффективных подходов к пропагандистской, просвещенческой 
и разъяснительной работе, которая должна включать идеологическую работу по подрыву 
идейной базы носителей экстремистской идеологии, а также устранение социально-
экономических и политических предпосылок, способствующих распространению 
экстремизма.[2]. Большинство молодых людей черпают информацию о религии в интернете 
и, не осознавая, становятся жертвами радикальных религиозных течений. В целях 
профилактики религиозного экстремизма и терроризма Агентство по делам религии 
проводит религиоведческую экспертизу на информационные материалы – религиозной 
литературы, Интернет-ресурсы и видео-аудио продукции. 

Традиционный ислам в Казахстане представляет Духовное управление мусульман 
Казахстана (ДУМК), имеющее статус республиканского исламского религиозного 
объединения с филиальной сетью во всех регионах республики. Сегодня ДУМК активно 
участвует в восстановлении духовных основ нашего общества, обеспечивая развитие 
отечественной мусульманской общины. В свою очередь Муфтият также на постоянной 
основе организовывает научные конференции и семинары по вопросам межрелигиозного 
диалога. Муфтият ведет большую просветительскую и воспитательную деятельность, 
выпускает газеты и журналы. В интернете функционирует веб-сайт Духовного управления 
www.muftyat.kz. Также функционирует веб-сайт мечети Хазрет-Султан www.muslim.kz, 
которая находится в г. Астана. Нужно отметить, что государством и духовным управлением 
мусульман проводится огромная работа по профилактике религиозного экстремизма и 
терроризма не только в молодежной среде, но и в целом среди всего населения. 
[3].Сегодняшними вызовами и угрозами стабильности в такой общественно важной и 
чувствительной сфере как религиозная являются проявления экстремизма: будь то 
идеология, призывы или акции. 

Безусловно, мы должны и обязаны противодействовать экстремизму в религиозной 
сфере, которая ведется согласно Закону РК «О противодействии экстремизму». 
Противодействие экстремизму − это деятельность государственных органов, направленная 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя; на 
обеспечение целостности и национальной безопасности нашей многоконфессиональной 
страны от экстремизма; на предупреждение, выявление, пресечение экстремизма и 
ликвидацию его последствий, а также выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремизма. 

Поэтому, противодействуя так называемому религиозному экстремизму, одной из 
функций государства является защита собственных граждан, обеспечение национальной 
безопасности, предупреждение экстремизма и устранение его причин и предпосылок. То 
есть, можно сказать, что на законодательном уровне приоритет отдается предупреждению 
экстремизма на стадии его возникновения. 

Предупреждение экстремизма воплощается в его профилактике, которая, согласно 
упомянутому закону, представляет собой систему правовых, организационных, 
воспитательных, пропагандистских и иных мер. Необходимо противодействовать 
распространению экстремистских идей в обществе, прежде всего, интеллектуально. Очень 
существенна роль теологов в совокупности с иными мерами воздействия по нейтрализации 
религиозных экстремистов. Опытные теологи, религиоведы, эксперты в сфере религий — это 
та категория общества, которая способна грамотно и квалифицированно противодействовать 
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идеологам экстремистов и радикалов. [4] Наличие достоверных знаний в области 
религиозной догматики, доктринальных положений вероисповеданий, обрядов, ритуалов и 
иной культовой практики позволяют им смело оппонировать своим идейным противникам. 
Также поисками эффективных путей противодействия радикальным религиозным течениям 
занимаются отдельные научно-исследовательские центры и институты. 
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10.3. Психология и социальная работа: теоретические и прикладные аспекты 
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Термин «социальная работа», появившись в начале XX века в Англии для обозначения 

профессиональной деятельности и ее выделения от неквалифицированной 
благотворительной помощи, долгое время имел различные определения, и  только в начале 
XXI века этот термин был унифицирован Международной ассоциацией школ социальной 
работы и Международной федерацией социальных работников. Тогда этот термин был 
определен следующим образом: «профессиональная деятельность социальных работников 
способствует общественным изменениям, решению проблем человеческих 
взаимоотношений; содействует укреплению способностей к функциональному 
существованию в обществе и освобождению людей в целях повышения их уровня 
благополучия» [1].  

Однако мы не можем утверждать, что данная формулировка термина «социальная 
работа» удачная, хотя в ней нас импонирует то, что субъектом социальной работы определен 
социальный работник как это должно было быть по определению. Вместе с тем, на наш 
взгляд, данной дефиницией на социального работника возлагается очень большая 
ответственность за решение «проблем человеческих взаимоотношений», что  в принципе 
невозможно и не нужно, т.к. такое толкование ведет к социальному иждивенчеству и 
формированию паразитического образа жизни у клиента. Также из данного определения 
непонятным остается, что подразумевается под словами «функциональное существование» и 
каких людей от чего  освобождают. Такое определение, безусловно, вызывает больше 
вопросов и, как всегда это бывает, определение неопределенного термина другими 
неопределенными терминами всегда ведет к путанице.  

В свою очередь сложившаяся неопределенность вокруг термина «социальная работа» 
привела к  появлению множество других терминов, обозначающих чаще всего одну и ту же 
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деятельность. При этом следует заметить, что социальная работа, так или иначе направлена 
на сохранение и укрепление  физического и/или психического здоровья клиента, а также на 
улучшение его социального благополучия. Поэтому мы полагаем, что термин «социальная 
работа» применим ко всем сферам социальной действительности, будь это система 
здравоохранения, пенитенциарная система, образовательная система или же система 
социальной защиты.  

Цель исследования –  изучение терминологии национального законодательства в сфере 
социальной работы как практической деятельности и предложение авторской версии 
дефиниции термина «социальная работа».   

В ходе исследования терминологии социальной работы нами проанализированы  
учебные и научные материалы [2], [3], [4], [5], [6], а также нормативные правовые акты 
Республики Казахстан [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15].   

Проведенный нами сравнительно правовой анализ показывает, что в нормативных 
правовых актах (НПА), действующих в социальной сфере, а также в научной и учебной 
литературе по социальной работе применяются такие термины как: 

− Социальная работа [11]; 
− Социальная реабилитация [10], [4]; 
− Медико-социальная работа [3]; 
− Медико-социальная помощь [7]; 
− Специальные социальные услуги [9], [14], [15];  
− Социальная работа в сфере здравоохранения [6];  
− Социально-медицинская работа [2], [5]; 
− Социально-правовая помощь [8], [12].  
Для того, чтобы рассмотреть возможность унификации терминов социальной работы 

необходимо остановиться на каждом из них по отдельности. Так, термину «социальная 
работа» законодателем дано следующее определение: «социальная работа - деятельность по 
оказанию помощи отдельным лицам, семьям в реализации их социальных прав и гарантий 
компенсацией нарушенных или утраченных функций, препятствующих их полноценному 
социальному функционированию» [11]. Как выше было нами сказано, дефиниция не должна 
содержать неопределенные слова, а в данном случае слова «полноценное социальное 
функционирование» как следует из содержания НПА, в котором применен данный термин, 
нигде не раскрывается.  Следовательно, мы не можем согласиться с содержанием данного 
определения, так как в нем применены неопределенные слова и притом не указан субъект 
профессиональной деятельности. Кроме того, социальному работнику необходимо обладать 
профессиональными юридическими знаниями для того, чтобы оказать квалифицированную 
помощь в реализации социальных прав отдельного лица или семьи. На практике, особенно, 
если это касается судебных дел, незнание процессуальных норм законодательства или же 
норм материального права, может привести к проигрышу по делам о защите социальных 
прав клиента. В таких случаях социальный работник может оказать медвежью услугу, 
ущемив законные интересы клиента, желая при этом добра. Что же тогда должен делать 
социальный работник? Социальному работнику не нужно, например, знать все нормы, но, 
основные, которые могут помочь содействовать защите социальных прав граждан он обязан. 
Например, социальный работник поможет своему клиенту, разъяснив ему его право на 
бесплатную юридическую помощь, предусмотренного Законом РК «Об адвокатской 
деятельности» [13]. Но в любом случае содействие в реализации социальных прав клиента 
нельзя обозначать термином «социальная работа», т.к. сфера социальной работы намного 
содержательнее и шире, чем это предусмотрено в дефиниции рассматриваемого 
законодательного акта.   

Действующим законодательством термин «социальная реабилитация» рассматривается 
как «комплекс мер, осуществляемый органами и учреждениями системы профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, 
направленных на правовое, социальное, физическое, психическое, педагогическое, 
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моральное и (или) материальное восстановление несовершеннолетнего, находящегося в 
трудной жизненной ситуации» [10]. Сразу хотим заметить, что в данном определении 
допущены такие грубые формулировки как «правовое, социальное, физическое, психическое, 
педагогическое, моральное и (или) материальное восстановление несовершеннолетнего», что 
уже является основанием для отказа от дальнейшего его рассмотрения.  

Как мы ранее заметили социальная работа всегда связана с физическим, психическим и 
социальным благополучием своего клиента, в связи с чем мы не находим основания для 
отдельного рассмотрения термина «медико-социальная работа» ввиду его схожести с  
содержанием базового термина «социальная работа», применяемого в научной и учебной 
литературе.   

Законодательством в сфере охраны здоровья граждан закреплено следующее 
определение термина «медико-социальная помощь - медицинская помощь, оказываемая 
профильными специалистами гражданам с социально значимыми заболеваниями, перечень 
которых определяется Правительством Республики Казахстан» [7]. Как мы видим из 
представленного определения термин «медико-социальная помощь» не имеет никакой 
смысловой нагрузки, так как медико-социальная помощь эта та же медицинская помощь, 
только оказываемая в отношении  граждан с социально значимыми заболеваниями.  В этой 
связи стоит сказать, что в российском законодательстве в настоящее время отсутствует 
термин «медико-социальная помощь» и вместо него используется общий термин 
«медицинская помощь».  

 На сегодняшний день широко распространенным легальным термином является 
термин «специальные социальные услуги». Законодательным актом предусмотрено 
следующее его определение: «комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье), находящемуся 
в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших социальных проблем и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 
общества» [9]. Как и в предыдущих случаях, формулировка термина  «специальные 
социальные услуги» содержат многозначные слова. Так, например, как в законодательстве, 
так и в научной теории нет однозначного понимания содержания термина «социальная 
проблема». Кроме того, из этой дефиниции неопределенным остается субъект специальных 
социальных услуг, т.е. остается непонятным то, что данные услуги предоставляются только 
социальными работниками или любой желающий может оказывать их. Для сравнения можно 
привести, что медицинские услуги оказывают только медицинские работники.  

При этом можно сказать, что законодательство в сфере здравоохранения также 
применяет термин «специальные социальные услуги в области здравоохранения». Субъектом 
данной услуги определены - организации здравоохранения, а также физические лица, 
занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью. Мы 
полагаем, что определение субъектом специальных социальных услуг – организацию 
здравоохранения неправильно по своему определению, т.к. предметом деятельности 
организации здравоохранения является медицинские услуги, но никак не социальные.  

Термин «социальная работа в сфере здравоохранения», как и термин «социально-
медицинская работа» являются производными от базового термина «социальная работа», 
которые обозначают сферу жизнедеятельности и не больше.  

В действующем законодательстве в сфере уголовно-исполнительного производства 
отсутствует определение термина «социально-правовая помощь», но в нем раскрывается его 
содержание, куда входит «оказание содействия в получении образования, овладении 
профессией, трудоустройстве, лечении, а также обеспечении правовой помощи» [12]. Мы 
полагаем, что социально-правовая помощь представляет собой только одно направление 
социальной работы и потому она не может заменить другие термины.   

На основании изложенного, на наш взгляд, более подходящим термином является 
термин «социальная работа». В этой связи учитывая, что в вышеуказанном варианте было 
допущено узкое толкование и ограничение сферы социальной работы защитой социальных 
прав граждан, мы решили предложить свой авторский вариант термина «социальная работа»: 
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«Социальная работа – деятельность социального работника, направленная на улучшение 
качества жизни клиента путем проведения профилактических, исследовательских, 
диагностических, реабилитационных и координационных мероприятий». В данном 
определении мы раскрываем субъект деятельности, ее цель и средства.     
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Отбасы индивидтің мінез-құлқын қалыптастырып әрі белгілеумен ғана шектелмейді, ол 
сонымен қатар өмір бойы едәуір дәрежеде сақталып қалатын мінез-құлықтың эмоционалды 
жоспары мен құрылымын белгілейді, сондай-ақ әрбір нақты кезеңдерде мінез-құлыққа 
өзгергіш ықпалын тигізеді [1]. 

Қазіргі типтегі отбасы бұрынғы заман отбасынан өзінің эмоционалды - психологиялық 
функцияларының түбегейлі өзгергендігімен айырмашылық жасайды. 

Қазіргі қоғамдағы отбасылардың ең кеңінен таралған типі үлкендер (ерлі-зайыпты, 
көбінесе олардың біреуінің ата-анасы) мен балалардан құралған отбасы саналады. Сонымен 
қатар бір немесе екі перзенті бар отбасы оның ең типтік түрі болып табылады [16]. 

Отбасының үлкен-кішілігінің жеке тұлғаға көрсететін ықпалына арналған зерттеулер 
көп емес, өйткені адамға мұндай әсер ету интеллект және бұл түрдегі әсерді үйренуге 
қарағанда күрделі. Осы тақылеттес проблемаларды зерттеулер негізінен Р.Каллагер, Э.Конон 
[18], T.Берндт [17], С.Джиао [19] тағы басқалардың психоаналитикалық концепциясы 
аясында көрсетілген. 

Қазіргі отбасы көп жағынан ата-аналар арасындағы жеке қатынастардың өзіне тәндігі 
және қоғам дәстүрлеріне байланыстылығымен ерекшеленеді. 

Өзбекстанда XX ғасырдың 80-90 жылдарында өзбек отбасының өзіне тән 
этнопсихологиялық ерекшеліктерін анықтау мақсатында ғылыми-әлеуметтік зерттеулер 
жүргізуге аса мән берілді. Бүгінге дейін өзбекстандық психолог ғалымдар өзбек, қазақ, 
қарақалпақ, тәжік, қырғыз отбасының этнопсихологиялық ерекшеліктері бойынша елеулі 
ғылыми зерттеулер жүргізді. М.Г.Давлетшин [2], Э.Ғ.Ғазиев [12], Ғ.Б.Шаумаров [15], 
В.М.Каримова [5], М.М.Маматов [7], Н.Салаева [10], Р.С.Самаров [11], 
М.А.Утепбергенов[13], Ш.Ш.Жураева [4], М.Х.Файзиева [14], М.С.Салаева [9], Р.Х.Душанов 
[3], Н.Х.Лутфуллаева [6], Т.Б.Нарымбетов [8] тағы басқалардың зерттеулері осылардың 
қатарында тілге алынады. Аталған еңбектерде, негізінен, отбасы-неке қатынастары, 
жастарды отбасылық өмірге дайындау, өзбек және өзге ұлт өкілдері отбасыларының 
әлеуметтік-этнопсихологиялық ерекшеліктері, отбасылық араздасу және олардың туындау 
себептері, ажырасымдар және олардың салдары проблемасы бойынша жүргізілген 
зерттеулер психология ғылымының дамуында біршама маңызды орын иелейді. 

Атап айтқанда, Х.Узақов, Э.Ғ.Ғазиев, А.Тажиевтер жастарды отбасылық өмірге 
физиологиялық, рухани-психикалық және әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан дайындау 
бойынша алда тұрған көптеген міндеттердің бар екендігін атап көрсетеді. Сондай-ақ 
жастарды отбасын құруға дайындау барысында ажырасу сияқты жағымсыз оқиға отбасылық 
өмірді орға жығатынын олардың санасына сіңдіру, отбасы мүшелері арасындағы 
тұлғааралық даулардың өкінішті салдарын нақты мысалдардың көмегімен түсіндіру секілді 
жұмыстардың бұл саладағы жасанды, тар мағынадағы пікірлерді жоюдағы маңызы зор 
екендігін айтады [12]. 

Ғ.Б.Шаумаровтың “Отбасы психологиясы” оқулығында отбасы психологиясының 
жалпы негіздері, отбасы классификациясы, неке құру факторларының ерекшеліктері және 
олардың жанұя беріктігіне ықпалы, отбасындағы тұлғааралық қатынастар және қарым-
қатынас психологиясы, отбасылық кикілжіңдер, ажырасу, оның себептері мен салдары 
жөнінде толыққанды сөз өрбітіледі [15]. 

Автор, әсіресе, ене-келін келіспеушілігінің себептерін анықтау және оларды жою 
ерекше маңызға ие мәселе екендігін айта келе, ене-келін қатынастарындағы қайшылықтарды 
келтіріп шығаратын кейбір себептерді көрсетеді: 

1. Кейбір қыздарда некеге дейін отбасылық өмірге, енеге, ене-келін қатынастарына 
деген бұрыс түсінік қалыптасқан болады. Әсіресе, жастар енені алдын ала тек қана ұнамсыз 
кейіпте көз алдына елестетеді. Кейін отау құрған соң, иделындағы емес, шынайы өмірдегі 
енесімен өмір сүре бастайды. Осыдан барып олар идеялындағы енесіне тән кемшіліктерді 
өмірдегі енесінен іздейді. Барын табатыны анық, тіпті жоғын да табуға әрекет ете бастайды. 
Өйткені өзінің ойы алдағанын мойындағысы келмейді. 

2. Ене мен келіннің көзқарастары мен үй күту ерекшеліктері арасында келіспеушіліктер 
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пайда болады да, шиеленісе түседі. 
3. Кейбір келіндер келіндік және аналық міндеттерін атқаруға дайын болмайды. 
4. Кейбір жағдайларда ене мен келін бала тәрбиелеу мәселесінде келісе алмай жатады. 
5. Кейде үлкен шаңырақтарда абысындары ененің ілтипатына бөлену үшін бір-бірінен 

оны қызғанғандықтан келіспеушіліктер туындайды. 
6. Енесі келінінің жас ерекшеліктерін, қызығуын, арман-үміттерін, жұмысы немесе 

оқуын ескермейді. 
7. Кейбір келіндердің жаңа жанұяға бейімделуі қиын болып, осының арқасында ене мен 

келіннің арасында келіспеушіліктер туындайды. Әрбір шаңырақта өзіне тән орта, оның 
ереже-қағидалары, дәстүрлері, айналадағы оқиға-құбылыстарға беретін өзіндік бағасы, тіпті, 
сол жанұя мүшелері түсінетін, шартты түрде қабылданған сөздері мен сөз оралымдары 
болады. Жаңа түскен келін өзімен бірге туып-өскен ортасына тән әдет-ғұрып элементтерін 
алып келеді. Осыған байланысты кейде келін мен ененің отбасындағы орта бір-біріне сәйкес 
келмей қалады [15]. 

Өзбекстанда отбасы психологиясы бойынша өзіне тән мектеп қалыптастырған ғалым 
В.М.Каримова зерттеулерінде алғаш рет Өзбекстан жағдайында өзбек отбасы туралы 
әлеуметтік түсініктердің теориялық концепциясын жасады. Теориялық модель негізінде 
түрлі жас және жыныстық топтардағы адамдардың әлеуметтік түсініктерінің өзіне тән 
ерекшелігі, олардың тұрмысы мен өмір салтына, білім дәрежесіне, таңдаған мамандығы және 
өмірлік тәжірибесіне байланысты екендігін эмпирикалық тұрғыдан дәлелдеген. Автор өзбек 
әйелдері мен ерлерінің отбасындағы орнының ерлі-зайыптылардың өзара қатынастарына, 
балалар тәрбиесі және отбасындағы рөлдер бөлінісіне ықпалын, жастарда отбасы туралы 
дұрыс, адекват әлеуметтік түсініктердің қалыптасу жағдайлары мен оның әлеуметтік-
психологиялық факторларын айқындайды [5]. 

М.С.Салаева өзінің ғылыми ізденістерінде өзбек отбасыларында ата-ана мен перзенттер 
арасындағы өзара  қатынастардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері, ата-аналардың 
ата-аналық рөліне қатысты ұстанымы мен көзқарастарының әлеуметтік-психологиялық, 
аумақтық, жыныстық ерекшеліктерін сипаттайтын жағдайларды зерделеген [9]. 

М.Х.Файзиева жанұя беріктігіне әсер ететін экономикалық, әлеуметтік-психологиялық, 
индивидуалды-типологиялық, тұлғааралық өзара қатынастардың ерекшеліктерін талдай келе, 
жанұялық келіспеушіліктердің себептерін атап көрсетеді [14]. 

М.М.Маматов түрлі ұлт өкілдері отбасыларының этнопсихологиялық ерекшеліктеріне 
тоқталып, өзбек және қазақ отбасыларының өзіне тән жанұялық әдет-ғұрыптары мен салт-
дәстүрлері арасындағы айырмашылықтарды нақты мысалдарға негізделе отырып баяндайды 
[7]. Мысалы, қазақ халқындағы “қыз алып қашу” дәстүрінің пайда болуы туралы автор 
былай жазады: “Қыз алып қашу” дәстүрі топтық некенің жойылуы және экзогамиялық некеге 
өту кезеңінде пайда болған деп есептеледі. Топтық некедегі барлық әйелдер сол топтағы 
барлық ерлерге тиесілі болған. Басқа топтан бөтен еркектің араласуына қатаң түрде тыйым 
салынған әрі жазаланған.  

Экзогамиялық некеге өтумен рудағы әйелдерге басқа топтағы еркектер иелік ете 
бастайды. Бұл жайт әйелдің тобындағы еркектерді оған иелік ету құқығынан айыра бастады. 
Әрине, мұндай психологиялық күй - стереотиптің бұзылуы оңайға соқпайды. Егер бұл 
стереотип бірнеше ғасырлар бойы қалыптасқан және орныққан болса, оның жойылуы үшін 
де сонша уақыт қажет. Сондықтан да әйелдің рудың еркектері құда жақпен келісіп, қызды 
алып қашуға мүмкіндік берген. Біраз уақыт өтіп, “сезіп қалған соң” өз құқықтарын қорғау 
үшін “қарсыластарын” қуған. Кейіннен бұл жағдай әдет-ғұрып көрінісіне енген” [7]. 

Н.Салаева зерттеулерінде Хорезм өңіріндегі отбасыларда тұлғааралық қатынастардың 
өзіндік әлеуметтік-психологиялық механизмдері сақталып қалғандығы, ене-келін, қайыната-
күйеу, ене-күйеу, келін мен жаңа ағайын-туыстар қатынасындағы арақашықтықта 
(дистанция) жеке тұлғаның өзіне тән психологиялық ерекшеліктері болатыны айтылып, 
Хорезм отбасыларында неке факторларының этнопсихологиялық және әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктері, туыстар арасындағы неке құру жағдайлары, қалыңдықтың 
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әлеуметтік, экономикалық, психологиялық сипаттамасы, ене мен келін арақатынасының 
өзіне тән психологиялық ерекшеліктері баяндалады [10]. 

М.А.Утепбергеновтің “Қарақалпақ отбасының әлеуметтік және этнопсихологиялық 
ерекшеліктері” атты зерттеуінде қарақалпақ отбасының әлеуметтік және этнопсихологиялық 
ерекшеліктері жете зерттелген [13]. Сондай-ақ қарақалпақ отбасының неке факторларының 
өзіндік ерекшеліктері талданып, танысу мәдениетінің төмен дәрежеде екендігі, әдет-ғұрып 
мағынасында “қыздың разылығынсыз алып қашу”, жастардың некеге дейінгі мінез-
құлқының шектелмегендігі, өмірлік жар таңдауда ата-ана ықпалының аз екендігі сияқты 
мәселелер зерттелген [13]. 

Р.Х.Душанов зерттеулерінде қырғыз отбасыларының әлеуметтік-этнопсихологиялық 
ерекшеліктері, неке факторлары, некеге қанағаттану, ерлі-зайыптының арасындағы 
қатынастардың өзіндік тұстары толыққанды зерделенеді [3]. 

Т.Б.Нарымбетовтің “Өзбекстанда тұратын қазақ отбасыларының әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктері” атты диссертациялық зерттеуінде Өзбекстан аумағында өмір 
сүретін қазақ отбасыларының әлеуметтік және этнопсихологиялық ерекшеліктері зерттелген. 
Атап айтқанда, мәдениетаралық ерекшеліктер мен этникалық стереотиптердің отбасылық 
қатынастарға әсері, неке факторлары, танысу орны, формасы, жасы мен тұрмыс құру 
мотивтері, қарым-қатынас, рөлдер бөлінісі, некеге қанағаттану, даулар және 
ажырасымдардың себептері мен салдары жіктеледі [8].  

Р.С.Самаровтың “Тәжік отбасында ерлі-зайыпты араздасуларының әлеуметтік және 
этнопсихологиялық ерекшеліктері” атты диссертациясында тәжік отбасыларындағы 
араздасулардың әлеуметтік және этнопсихологиялық ерекшеліктері, себептері және 
формалары ғылыми тұрғыдан талданады. Зерттеуші тәжік отбасына тән этнопсихологиялық 
ерекшеліктердің бірі ретінде қайынатамен араздыққа бармау екендігін атап көрсетеді. Тәжік 
отбасыларында келін мен қайыната немесе күйеу мен қайыната арасында дерлік 
араздасушылық байқалмайды. Араздық, негізінен, ерлі-зайыптының арасында, сондай-ақ 
біршама ене мен келін арақатынасында байқалады. Тәжік отбасында қайыната дерлік 
араздықтың қатысушысы болмайды. Алайда оның туындауындағы қайынатаның орнын 
жоққа шығаруға болмайды. Демек, қайыната жастар арасында даудың пайда болуында 
нұсқау, кеңес беруші не болмаса оны шешуде отбасылық қатынастарға кірбің ұялатпай 
некені сақтап қалу бойынша жөн-жосық көрсетуші тұлға рөлін атқарады [11]. 

Тәжік отбасыларында некеге қанағаттанудың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері 
Ш.Ш.Жураева зерттеулерінде де келтіріледі. Автор тәжік отбасыларының беріктігін 
қамтамасыз ететін бірнеше әлеуметтік-психологиялық, этнопсихологиялық және 
индивидуалды-психологиялық факторларын санап өтеді [4]. 

Жоғарыда келтірілген ғылыми зерттеулерді талдай отырып, отбасы-неке мәселелері, 
тұлғааралық қатынастар мен тәлім-тәрбие, отбасында бөлінген рөлдер, отбасы мүшелерінің 
статусы, сондай-ақ дау мотивтерін зерттеу елдегі және шетелдегі ғалымдардың тұрақты 
назарында тұрған проблемалардың бірі болып табылады. Отбасы тақырыбына арналған 
зерттеулер тек өзбек отбасыларының ғана емес, Өзбекстанда өмір сүретін өзге ұлт өкілдері 
отбасыларының да әлеуметтік-этнопсихологиялық ерекшеліктерін үйренуге деген 
қызығушылықтың артып келе жатқандығын көрсетеді. Расында, ғалымдар қашанда 
отбасының қоғамдағы орнына ерекше мән берген. Өйткені қоғамның ең маңызды байлығы - 
отбасы. Отбасы салауатты әрі берік болса, қоғамда бейбітшілік пен береке орнығады. 

  
Қолданылған әдебиет 

1. Анисимов О.С. Акмеология и методология: проблемы психотехники и 
мыслетехники. – М.: РАГС, 1998. – 772 с. 

2. Давлетшин М.Г. Оиладаги низолар психологияси ва уни бартараф этиш й?ллари // 
узбек оиласининг этнопсихологик хусусиятлари. Республика илмий-амалий анжумани, 
маърузаларининг қисқача баёни. – Тошкент: 1993. – Б. 33-34. 

3. Душанов Р.Х. Қирғиз оилаларининг ижтимоий, этнопсихологик хусусиятлари. 



4990 

Психология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – 
Тошкент: 2006. – 173 б.Жураева Ш.Ш. Тожик оиласида никоҳдан қониқишнинг ижтимоий-
психологик хусусиятлари (Бухоро вилояти материаллари асосида). Психология фанлари 
номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: 2004. – 132 б. 

4. Каримова В.М. Ёшларда ?збек оиласи т?ғрисидаги ижтимоий тасаввурлар. 
Психология фанлари докторлиги илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – 
Фарғона. 1994. – 310 б. 

5. Лутфуллаева Н.Х. Турмуш қурган талабаларнинг оилавий муносабатларга 
тайёрлигининг ижтимоий психологик хусусиятлари. Психология фанлари номзоди илмий 
даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: 2006. – 154 б. 

6. Маматов М.М. Этнопсихология. – Тошкент: 1999. – 60 б. 
7. Норимбетов Т.Б. Социально-психологические особенности казахских семей 

проживающих в Узбекистане. Дис. …канд. психол. наук. – Ташкент: 2008. – 227 с. 
8. Салаева М.С. ?збек оилаларида ота-она ва фарзандлар ?заро муносабатларининг 

ижтимоий-психологик хусусиятлари. Психология фанлари номзоди илмий даражасини олиш 
учун ёзилган диссертация. – Тошкент: 2005. – 198 б. 

9. Салаева Н. Хоразм оилаларининг этнопсихологик хусусиятлари. Психология 
фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: 2002. – 180 
б 

10. Самаров Р.С. Тожик оиласида эр-хотин низоларининг ижтимоий ва этнопсихологик 
хусусиятлари. Психология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган 
диссертация. – Тошкент: 1997. – 141 б. 

11. Узақов Ҳ., Ғозиев Э.Ғ., А.Тожиев А. “Оила этикаси ва психологияси” қ?лланма. – 
Тошкент: “?қитувчи”, 1992. – 128 б. 

12. Утепбергенов М.А. Социальные и этнопсихологические особенности 
Каракалпакской семьи. Дис. … канд.психол.наук. – Тошкент: 1999. – 154 б. 

13. Файзиева М.Х. Оила барқарорлигига шахслараро муносабатлар таъсирининг 
ижтимоий-психологик хусусиятлари (эр-хотин мисолида). Психология фанлари номзоди 
илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: 2005. – 185 б. 

14. Шоумаров Ғ.Б. Оила психологияси: Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари 
?қувчилари учун ?қув қ?лланма. / Ғ.Б. Шоумаров таҳрири остида / – Тошкент: “Шарқ”, 2008. 
– 296 б. 

15. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. –СПб.: Изд-во 
ПИТЕР, Серия “Мастера психологии”, 1999. – 656 с. 

16. Berndt T., Effects of sibling relationships on preschoolers behavior at home at scool. 
Devel. // Psychol, 21 (5), 1985, p. 761-767. 

17. Callager R, Conon E. Birth order and school adjustment problems. // J. of Individ. 
Psychol. 33 (1), 1977, p. 70-78. 

18. Jiao S., Jing O. Comparative study of  behavioral qualities of only children and sibling. // 
Child Devel. 57 (2), 1986, p. 357-361. 

 
 
УДК 159.923.2 

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВЫБОРА  
ПОЗИЦИИ  «CHILDFREE» 

 
Артыкпаева Айым Бигазовна 

artaim94@mail.ru 
Студент третьего курса высшей школы экономики группы ПХ(р)303 

АО «Университет КазГЮУ» 
Научный руководитель – А.Б.Валиева 

 

mailto:artaim94@mail.ru


4991 

В последнее время феномен чайлдфри (с английского childfree — свободный 
от детей) стал все больше и больше распространяться в общественном сознании, становясь 
предметом обсуждения или целой идеологией. С одной стороны, чайлдфри можно считать 
древнейшим движением, так как с древних времен были люди, которые добровольно не 
хотели детей, с другой стороны, его можно считать новшеством и данью моды. 

Чайлдфри — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием 
иметь детей. Основная идея чайлдфри — отказ от детей во имя личной свободы и пропаганда 
бездетного образа жизни. Термин «childfree» возник в США в противовес слову «childless» 
(«бездетный»). На волне эмансипации «защитники прав человека» придумали 
термин childfree (детосвободный), утверждая, таким образом, что отсутствие детей — это 
привилегия «развитого» социума. [1] 

В Америке Чайлдфри являются устоявшимся феноменом. В США в целом уже более 40 
организаций, объединяющих Чайлдфри, каждая из них насчитывает несколько тысяч 
участников. Сознательно бездетные,  как социально-демографическая категория, имели 
место задолго до распространения чайлдфри. Лишь с недавнего времени они начали 
развивать социальные сети, чтобы противостоять давлению общества, которое не готово 
понять и принять их образ жизни. Согласно исследованиям американского Национального 
Центра Статистики Здравоохранения, ежегодно увеличивается процент женщин, сознательно 
не желающих иметь детей: на сегодняшний день до 25 %. Среди белых женщин с высшим 
образованием процент чайлдфри гораздо выше, чем среди других этногрупп. [2]  

История слова несколько неясна. По мнению журналиста «Русского Newsweek» Елены 
Черненко, слово было введено в 1970-х Национальной Организацией для Не-
Родителей США (ныне не существующей). Популярность приобрело в 1990-е, когда Лесли 
Лафэйетт сформировала одну из первых современных групп чайлдфри «the Childfree 
Network». [3] 

В России и Казахстане Чайлдфри является достаточно новым движением, которым не в 
полной мере интересуются исследователи. Так как Чайлдфри стараются оставаться в тени, и 
не привлекать к себе внимания общественности.  Однако нами было выявлено, что в 
социальной сети «вконтакте» существует около 50 публичных страниц доступного 
просмотра «Чайлдфри» тематики.  

На основе анализа сообщений с публичных страниц представителей чайдфри была 
выдвинута гипотеза данного исследования: одними из факторов возникновения чайлдфри 
являются отношения с родителями и непринятие себя в детстве. Для подтверждения 
гипотезы мы провели исследование.  Основным методом было анкетирование, а также 
анализ постов в социальной сети. 

В анкетировании приняли участие представители чайлдфри в онлайн режиме, выборка 
состояла из 30 человек 20 из них женщины и 10 мужчин. Возрастные рамки выборки от 18 до 
35 лет. 24 респондента из 30 имеют высшее образование. Не смотря на активность в сети, 
большинство участников чайлдфри отказывались от анкетирования.  

Анкета включала следующие пункты:  
1. Представление  идеальной семьи; 
2.Характеристика семью респондента; 
3. Характеристика родительской семьи; 
4. Отличие собственной семьи от родительской семьи; 
5. Отношения респондента с родителями; 
6. Детские воспоминания; 
7. Образ себя в детстве; 
8. Планы относительно детей; 
9. Планы на будущее;  
По результатам исследования было выявлено, что мечты всех участников 

анкетирования очень похожи, так или иначе связаны с материальным достатком и 
саморазвитием. Планы на будущее так же у всех участников очень похожи: испытуемые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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видят себя в творчестве, путешествиях и карьере, но не у одного из испытуемых нет планов 
связанных с семьей и домашним очагом. Все усилия и цели испытуемых направлены 
исключительно на себя. Что говорит об эгоцентрической, чаще гедонистической, позиции 
испытуемых. Планов на детей у испытуемых нет, только 6 из 30 испытуемых думают, что 
возможно в будущем они захотят детей, остальные 24 категорически против деторождения. 
Большая часть респондентов связывают свое нежелание детей с ограничением свободы 
после их рождения и снижением уровня материального достатка, в которых им придется 
ущемить себя и своего полового партнера. Так же испытуемые думают, что из за детей, 
возможно, не сложиться их профессиональная карьера и творческая деятельность.  

Отвечая, на вопрос, «каким вы были ребенком?» половина респондентов 
характеризуют себя послушным спокойным достойным поощрения ребенка, а вторая 
половина описывают себя бунтарями и нарушителями дисциплины, это говорит о том, что 
все участники анкетирования привлекали к себе внимание либо хорошей учебой, либо 
«неправильным» поведением.  Ответы в анкетировании подтверждаются и высказываниями 
в сети: «я была кошмарным ребенком…», «любила погулять.», «была тупой…» и т.д. На 
вопрос о детских воспоминаниях испытуемые ответили по-разному, в 80 процентах выборки 
описывались школьные достижения, достижения в спорте и общение с друзьями, и только 6 
человека видят в своих воспоминаниях родителей, и проведенное с ними время (Примеры на 
рисунке 1).  

Все испытуемые характеризуют отношения с мамой как «хорошие», но 40 процентов из 
них говорят о нехватке внимания с ее стороны. Касаемо образа «отца» - 60 процентов 
испытуемых охарактеризовали отца в неблагоприятных красках, говорили об авторитарном 
стиле воспитания, которое они не принимали, о желании избегать общения с ним. У всех 
испытуемых характеристики семьи, в которой они выросли, и семьи, которую они создали, 
полностью противоположены. Можно сказать у испытуемых наблюдается антисценарий 
своей родительской семьи. Семью, которую они создали, 70 процентов испытуемых 
описывают как союз двух людей построенный исключительно на демократической основе. 
Образ идеальной семьи для сторонников чайлдфри – это союз двух людей (не обязательно 
официальный), которые занимаются саморазвитием, карьерой и путешествиями (Примеры на 
рисунке 2).  
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Рисунок 1 – Пример описания себя в детстве и отношения к детям 
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Рисунок 2 – Пример описания себя в детстве и отношения с родителями 
 
Проведенный анализ сообщений в сети и результаты опроса позволяют сделать вывод о 

том, что для представителей чайлдфри-сообщества характерны инфантильные позиции, 
относительно своего внешнего вида и свободы, проблемные отношения с отцом, недостаток 
внимания со стороны родителей, многие из них имеют эгоистические черты характера, их 
жизненные цели ориентированы на саморазвитие и использование  всего своего свободного 
времени исключительно для себя, при этом нет целей, связанных с партнером. (см 
приложение 1) 
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Социально-экономические изменения, происходящие в настоящее время в нашем 

обществе, обусловили повышение научного интереса к проблеме морального развития 
личности и просоциального поведения. Современное общество, в котором на первый план 
выходят принципы успешности, личных достижений, неизбежно ставит перед 
развивающейся личностью вопрос о выборе между тем, как нужно поступить в той или иной 
ситуации, и собственными интересами. В современной культуре отношения с другими 
являются средством достижения личных целей, реализации личных потребностей. В таком 
случае дилемма выбора между личным и общественным, между личной выгодой и благом 
другого человека становится актуальной. Подобные противоречия являются причиной 
всевозможных конфликтов, происходящих в современном обществе, как на общественном, 
так и на личностном уровне. 

Понятие альтруизма ввёл французский философ и основатель социологии Огюст Конт. 
Он характеризовал им бескорыстные побуждения человека, влекущие за собой поступки на 
пользу других людей. Согласно О. Конту, альтруизм противоположен, антонимичен эгоизму, 
и подразумевает такое поведение и активность человека, которыми он приносит другим 
людям больше пользы, чем требует от них приложения каких-либо затрат [1]. 

Противоположное понимание альтруизма декларировали Чарли Л. Харди, Марк ван 
Вугт, ДэвидМиллерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8
0%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC - cite_note-Miller0-4 и Дэвид Келли, которые в своих 
исследованиях показали, что альтруизм и альтруистическое поведение не связаны с прямой 
выгодой, или с комбинациями различных выгод, но, в конечном счёте, в долгосрочной 
перспективе создают больше преимуществ, чем было затрачено на совершение 
альтруистических действий.  

Согласно Джонатону Сеглоу, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB8CC -  
cite_note-JSeglow0-6 альтруизм — это добровольный, свободный акт субъекта, который, 
однако не может быть осуществлён без того, чтобы совершённое альтруистическое действие 
не потеряло своей альтруистической природы. 

На сегодняшний день нет общепринятого понятия альтруизма. Биологический взгляд 
на проблему альтруизма нашел отражение у Г. Спенсера, рассматривавшего альтруизм как 
адаптивное качество, возникающее в ходе естественной эволюции; в психоаналитической 
концепции З. Фрейда, считавшего, что альтруистические побуждения являются 
невротической компенсацией побуждений противоположной направленности - 
первобытного эгоизма, подвергнутого вытеснению; у генетика Ф.Г. Добржанского, 
полагавшего, что альтруистические чувства «генетически запрограммированы» в индивиде и 
содействуют тем самым выживанию вида в борьбе за существование; у В. Эфроимсона, 
понимавшего под альтруизмом «всю группу эмоций, которая побуждает человека совершать 
поступки, лично ему непосредственно невыгодные и даже опасные, но приносящие пользу 
другим людям». По мнению В. Эфроимсона, эмоции человечности, доброты, бережного 
отношения к детям, старикам и женщинам неизбежно развивались под действием 
естественного отбора и входили в фонд наследственных признаков. В зарубежной 
психологии широко распространенным является понимание под альтруистическим 
поведением такого, при котором человек действует, предполагая, что благодаря его 
действиям у другого человека будет устранено нежелательное состояние [2]. 

mailto:tomiris_s95@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Miller0-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20-%20%20cite_note-JSeglow0-6
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Под альтруистическим (просоциальным) следует понимать поведение направленное на 
благо других и не рассчитанное на какую-либо внешнюю награду. Это поведение 
обусловлено наличием у человека ряда личностных диспозиций: сострадательности, 
заботливости, чувства долга, ответственности и отсутствием качеств, не способствующих 
проявлению альтруизма, подозрительности, жадности, скептицизма. 

На основе теоретического анализа данной научной проблемы можно сделать вывод, 
что альтруистическая позиция может быть рассмотрена как одна из базовых категорий, 
определяющих отношение человека к миру людей и его место в этом мире. 

Объектом данного исследования является альтруистическое поведение. В качестве 
предмета данного исследования выступили факторы альтруистической позиции. 

Основная цель исследования – исследование особенностей альтруистического 
поведения, а также выделение его зависимости от таких факторов, как возраст, пол, форма 
обращения за помощью, вид помощи. 

Студентами 2 курса специальности «Психология» был проведен полевой эксперимент 
(февраль 2015г.), целью которого являлось  изучение альтруистического поведения у 
жителей г. Астаны. Местами проведения стали торговые центры и  открытые людные места. 
Основу эксперимента составили обращения в виде прямых просьб совершить звонок с их 
телефона,  указать дорогу/автобус/достопримечательности, а также в виде различных 
косвенных просьб, которые представляли собой: 

• человек-стимул ронял предмет своего гардероба в людном месте и якобы не замечал 
этого; 

• у человека-стимула рассыпались бумаги из папки (с виду представляющие собой 
ценность); 

• два человека-стимула изображали ссору молодой пары с явным выражением агрессии 
со стороны юноши. 

Следует отметить, что на результаты мог повлиять тот фактор, что большая часть  
группы людей-стимулов были девушки (10 девушек и 2 парня). Проанализировав результаты  
исследования, были выявлены следующие особенности.  

  В случае с прямыми просьбами по степени отзывчивости людей, ключевым моментом 
стали не гендерные различия, а возрастные. Молодые и зрелые люди в большей мере 
проявляют участие в оказании помощи, нежели люди пожилого возраста. Они, в свою 
очередь, чаще демонстрируют недружелюбие и отвечают отказом на ту или иную просьбу. 
Если говорить о просьбе совершить звонок с телефона испытуемого, то можно наблюдать 
тенденцию, что независимо от возрастных различий, люди демонстрируют опасение (что 
можно заметить по их невербалике) и реагируют отказом. Это может быть связано с тем, что 
такая просьба представляла для них риск в виде кражи/поломки/траты их материальных 
благ.  

С косвенными просьбами дело обстоит немного иначе. Испытуемые, в лице молодых 
людей, охотно проявляли инициативу и без замедления поднимали рассыпавшиеся бумаги и 
личные вещи. Во время постановочной ссоры прохожие выражали бездействие, несмотря на 
интерес к происходящему. Даже во время проявления насильственных действий, люди либо 
просто наблюдали, либо делали вид, что ничего не происходит. Возможно, это связано с тем, 
что люди не помогают в подобных ситуациях по причине следования простой истине «не 
вмешиваться в личные дела пары», либо по причине боязни или безразличия по отношению 
к конфликтной ситуации. Это может объясняться тем, что людям свойственно разделять 
ответственность, ожидая, что поможет кто-то другой. 

 Касательно места проведения эксперимента стоит сказать, что в торговых центрах, 
люди менее склонны к агрессивной реакции, так как они отдыхают с семьями или друзьями, 
тогда как в открытых людных местах они не ожидают, что к ним внезапно кто-то обратится с 
просьбой. 

Также следует отметить, что чаще помогают семейные или люди, проходящие в паре 
или в минигруппе. Это можно объяснить более высоким уровнем безопасности, чем у 
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одиночек. Возможно молодые люди проявляли внимательность к просьбам девушкам-
стимулам, демонстрируя свои личные качества для своих девушек или собеседниц. 

Анализ существующих научных исследований и результаты собственного социального 
эксперимента позволяют характеризовать альтруизм как следствие эмпатии, т.е. способности 
приобщаться к эмоциональной жизни другого человека, разделяя его переживания.  
Безусловно, альтруизм возникает в результате воздействий на человека общественных 
моральных норм. Они представлены человеку главным образом в виде ожиданий других 
людей относительно его возможного поведения. Будучи неразрывно связанным с обществом, 
человек с выраженным уровнем эмпатии даже в отсутствии наблюдателей будет вести себя в 
соответствии с принятыми нормами поведения. Что было подтверждено и результатами 
нашего социального эксперимента.  

Но альтруизм побуждается и личностными нормами, которые представлены в форме 
ценностных ориентаций, при которых центральным критерием нравственной оценки 
являются интересы другого человека или социальной общности.  Альтруистическое 
поведение характеризуется переживанием субъекта своего деяния как продиктованного 
внутренней необходимостью и не противоречащее его интересам. 

Полученные нами результаты позволяют говорить об отсутствии альтруистической 
позиции у  меньшей группы представителей г. Астаны, участвовавших в нашем социальном 
эксперименте. 
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Научный руководитель – Алимов Х.М. 
  

“Если решиться пойти до конца мучительным путём сомнений, бесчисленных 
проверок, ошибок и неожиданных озарений, в конце, на вершине, как награда возникает 
истина, стократ прекраснее самой красивой догадки. Этот путь называется научным 
методом познания” - пишет Сократ. Данное высказывание находит своё применение 
особенно в области педагогики, непосредственно связанной с освоением специальных 
дисциплин.  

Обращая внимание на научный характер технологии обучения по специальным 
дисциплинам, необходимо учитывать её практическую направленность, её применимость к 
решению конкретных, действительно встречающихся на практике задач дидактического 
характера. Научный метод познания в процессе обучения предусматривает творческое 
воздействие на учебную практику, а также создание научно-обоснованных методов 
достижения определённых дидактических целей. 

Среди многочисленных направлений, имеющихся в современной педагогической 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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практике, особое внимание специалистов занимают вопросы разработки технологии 
обучения, имеющей ряд определённых признаков: 

• современность предусматривает обязательность внедрения в образовательную 
практику научно- обоснованных и экспериментально проверенных дидактических 
нововведений, обуславливающих перестройку методики ведения занятия с целью улучшения 
его качества; 

• оптимизация учебного процесса- внедрение в учебный процесс дисциплин, имеющих 
практическую значимость; 

• изучение специальных дисциплин в тесной взаимосвязи с решением практических 
проблем; 

•  воспроизводимость  процесса обучения и полученных результатов при условии 
использования определённой техники обучения, также с учётом уровня подготовки 
преподавателей; 

• внедрение в практику методики “программирования” деятельности ученика и 
преподавателя, исключение из учебного процесса всего лишнего, обеспечение максимальной 
организованности. При таком построение учебного процесса, педагог становится 
“конструктором” проводимых занятий, на которых он чётко представляет цели обучения, 
знает содержание изучаемого материала, владеет методикой и техникой обучения. Именно 
преподаватель принимает решение о способах построения конкретного цикла обучения, 
определяет концепцию учебного процесса с учётом конкретных условий, а также 
подготавливает фундамент, позволяющий реализовать основные направления концепции.  

• внедрение в педагогическую практику широкого использования технических средств 
обучения и дидактических материалов, методов, способствующих активизации учебного 
процесса.  

Организационно-педагогические, а также психологические аспекты управления 
качеством образования предусматривают тот факт, что технология обучения по специальным 
дисциплинам должна отвечать определённым требованиям комплекса прямых и обратных 
связей внутри образовательной системы (талб.1.)  

 
Таблица №1: Комплекс прямых и обратных связей образовательной системы 
 
 
Производство 
                
                         Наука                                                           Образование        
 
 
Потребление 
 
 
Для достижения поставленных целей, основное внимание педагога должно быть 

сконцентрировано вокруг обучающихся. При этом, базовым фундаментом становятся 
“формы обучения”, ориентированные главным образом на ученика. Однако, в сложившейся 
ситуации, не должно быть исключения в межличностных взаимоотношениях. Важным 
фактором является собственная активность учеников, которая не дает им выйти из учебной 
проблемы, заставляет вспоминать жизненный опыт, толкает к высказываниям и повторению 
только что услышанного материала.   

Новые знания становятся частью собственных мыслей участников, их собственными 
высказываниями, а новая информация - прочно усвоенной. На это нацелены такие формы 
обучения как тренинги, деловые игры, кейс-стади, которые предполагают работу с 
партнером и работу в группе. Работа в парах достаточно просто организуется, она хорошо 
применима для слушателей, у которых еще мало опыта в групповой работе, например на 
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первых практических занятиях, на краткосрочных семинарах. Недостатком парной работы 
является то, что пять-семь человек могут гораздо серьезнее обсудить и разработать 
поставленную задачу, чем это получится в диалоге двух слушателей. Кроме того, в больших 
семинарах рассмотрение результатов работы в парах может занять слишком много времени и 
стать скучным. 

Работа в группе принципиально занимает больше времени и очень влияет на 
соотношение время-результат. Для групповой работы необходимо затратить больше 
времени. Не больше двадцати минут. Кроме того, все рабочие фазы работы в группе должны 
быть хорошо подготовлены, чтобы стать понятыми слушателям. Надо иметь под рукой и все 
вспомогательные   материалы. 

Новые методы возникают постоянно. Особенно часто появляются новые творческие 
техники для преподавателей, методы, стимулирующие воображение слушателей. Это и давно 
известный метод мозговой атаки, и психотехники, переключающие внимание слушателей на 
новые разделы темы, и методы поиска нестандартных решений. Хорошо себя 
зарекомендовали различные видеопросмотры и видеотренинги. Они включают  в себя 
получение отзыва о просмотре, обсуждение и анализ   видеоматериалов. Такой материал, в 
зависимости от целей обучения, может быть подготовлен заранее, а может быть снят на 
самом занятии. Этот метод может служить хорошим способом наблюдения и оценки 
собственного поведения и включает в себя попытки изменения нежелательного поведения . 

Все шире распространяются методы обучения с помощью компьютерных программ. 
Они могут стать хорошим дополнением и наглядным средством для учеников, но они не 
могут заменить уроков. Их целесообразно использовать при подготовке к занятиям, а также 
для закрепления и повторения материала. 

Таким образом, современный подход преподавателей к совершенствованию 
технологии обучения с учётом не только организационно-психологических аспектов, но и 
новых форм обучения  позволит привести подготовку кадров в соответствии с требованиями 
научно- технического прогресса путём внедрения в практику следующих мероприятий:  

- постоянно совершенствуются и модернизируются структура и организационные 
форма образовательного процесса; 

- систематически обновляется содержание учебных курсов,  разрабатываются и 
внедряются новые методы обучения и представления изучаемого материала; 

Рассмотрение основных вопросов в области организационно- психологических 
аспектов управления качеством образования, внедрение новых методов и форм обучения, 
совершенствования методологических основ обучения, целесообразно сделать следующие 
выводы: 

• проведение учебного процесса в соответствии с принципами технологии обучения 
становится возможным только благодаря тесной взаимосвязи преподавателей и учеников; 

• высокое качество и эффективность учебного процесса- конечная цель в технологии 
обучения; 

• создание условий для развития потенциальных и интеллектуальных способностей 
каждого ученика; 

• организация эффективной системы педагогического контроля предполагает 
обязательный переход к использованию различных методов обоснования оценок и 
проведения педагогических измерений. 
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В социальной психологии, психология управления достаточно широко изученная 

проблема, в особенности проблема стилей управления. Обобщая опыт исследований в этой 
области стили руководства можно подразделить их на три категории: автократический, 
демократический и либеральный.(Г.Гибш, М.Форверг, В.Д.Паригин, Л.Н.Уманский, 
М.Ю.Жуков и другие.) 

Автократический стиль проявляется в единоличном принятии решений, жесткой 
регламентации деятельности подчиненных. Для демократического типа характерно 
вовлечение подчиненных в процесс принятия решений, стимулирование их активности и 
делегирование полномочий. Либеральном стиле руководство можно говорить условно, так 
как он предстает в виде отсутствия руководства как такового, представляя другим полную 
свободу в самостоятельном принятий решений. По мнению Дж.Роузнер (1995), женщины 
пользуются своим умением общаться и руководят не так, как мужчины. Они добиваются 
успеха, используя именно «женские» качества. Мужчины-менеджеры воспринимают свою 
работу как серию дел (или сделок) с подчиненными, с награждением за оказанные услуги 
или наказанием за некачественную работу. При этом они чаще пользуются властью, которую 
дает им занимаемая должность. Женщины-менеджеры руководят так, чтобы подчиненные 
преобразовали свои интересы с учетом интересов группы, ставя перед собой более широкие 
цели. Свою власть женщины связывают с личными качествами — обаянием, контактностью, 
умением общаться и интенсивно трудиться, а не с занимаемой должностью. Дж.Роузнер 
назвала их стиль «преобразовательным». 

Основной характеристикой этого стиля является активное взаимодействие с 
подчиненными, которых приглашают к участию в управлении фирмой, с которыми делятся 
властью и информацией, у которых пробуждают интерес к выполняемой работе. Этот стиль 
руководства в психологии обозначается чаще всего как демократический. Работники видят, 
что руководство доверяет им, воспринимает их идеи, в результате возрастает преданность 
подчиненных делу. 

В принципе, ничего специфически женского в этом стиле руководства нет. Поэтому 
следует говорить не о женском стиле, а о том, что женщины чаще, чем мужчины, склонны 
использовать демократический стиль руководства. Мужчины же более склонны пользоваться 
авторитарным стилем руководства, но это не исключает использования ими и 
демократического («женского») стиля, так же как женщинами — авторитарного стиля. 
С.Эпстайн (цит. по Г.Л.Ходыревой, 1997) выявила среди женщин-адвокатов много тех, кто 
руководит авторитарно, агрессивно, с применением наказаний, но при этом способных к 
эмпатии и взаимодействию. 

«Преобразовательный» стиль, по Дж.Роузнер, имеет и другую характеристику, а 
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именно — поддержание в сотруднике уважения к собственной персоне. Правда, эта 
характеристика является лишь производной от первой: когда руководитель приглашает 
сотрудников к процессу принятия решений, возникает побочный положительный эффект — 
возрастание осознавания своей значимости. Женщины-менеджеры стараются как можно 
чаще отмечать заслуги подчиненных в письменном виде или устно в присутствии других 
сотрудников. 

Третьей характеристикой «преобразовательного» стиля является поддержка 
сотрудников в сложных ситуациях, связанных с постоянной конкуренцией на рынке и 
работой с клиентами. Эта поддержка проявляется в создании программ по поддержанию 
здоровья, по профилактике состояния «выгорания», в совместном проведении свободного 
времени, создании благоприятного социально-психологического климата на работе. 

Женщины-менеджеры более готовы к нестандартным решениям, к структурным 
(кадровым) преобразованиям, к изменению методов руководства в критических ситуациях, 
считает Дж.Роузнер. Однако выводы Дж.Роузнер подверглись критике со стороны ряда 
авторов, и прежде всего, за то, что стили руководства описывались самими менеджерами, а 
не наблюдались со стороны. 

Но, как бы то ни было, многие исследования показывают, что склонность к 
авторитарному и авторитарно-демократическому стилю руководства, ориентированному на 
задачу, чаще встречается у мужчин, чем у женщин; последними же чаще используется 
демократический стиль руководства (A.Eagly, B.Johnson, 1990; Нгуен Ки Тыонг, 2000) — 
табл. 1.  

Таб.1. Распространенность склонности к определенному стилю руководства, проценты 
случаев (по данным Нгуен Ки Тыонга) 

Половая 
принадлежность 

Авторитарно-
демократический 

Демократический Либерально-
демократический 

Мужчины (n=147) 38 48 14 
Женщины (n=78) 28 45 27 
Это подтверждается также данными А. Н. Индиенко (2001) и Е. Б. Мащенко (2001), 

выявившими большую директивность (по Hand-тесту) у мужчин, чем у женщин. Женщины 
же более склонны к чисто демократическому стилю руководства, ориентированному на 
участие в общей работе. Э.Игли с сотрудниками показали, что мужчины более эффективны, 
чем женщины, если их поведение совпадает с маскулинным, а женщины оказывались более 
эффективными, чем мужчины, когда их поведение соответствовало фемининному образцу. 
Если женщины пользовались лидерским стилем, который традиционно считается мужским 
(авторитарный и директивный), то их рейтинг снижался. Люди охотнее воспринимают 
«сильное и напористое» мужское руководство, нежели «навязчивое и агрессивное» женское 
(R.Maupin, 1993). В то же время при демонстрации мужчинами и женщинами 
демократического стиля и те и другие оценивались с одинаковым предпочтением. 

Некоторые исследователи (например, E.Kushell, R.Newton, 1986) полагают, что 
вследствие этого женщины-руководители должны иметь преимущество перед мужчинами, 
так как подчиненные лучше воспринимают демократический стиль руководства. Однако это 
заключение слишком обще: ведь и среди женщин есть склонные к авторитарному стилю 
управления, а среди мужчин — склонные к демократическому стилю. 

Игли и Джонсон предполагают, что более демократический настрой женщин-
руководителей обусловлен тем, что они стремятся завоевать признание у скептически 
настроенных к ним подчиненных. 

«Почему такое пристальное внимание к женщинам-карьеристкам? Потому что дамы-
руководители на виду, их мало, они более заметны. Конечно, у них могут быть проблемы, но 
может таких проблем и не быть. Процентное соотношение личной устроенности-
неустроенности, думаю, одинаково и у простых женщин, не хватающих звезд с неба, и у 
незаурядных. 

Когда у меня спрашивают, что для меня важнее, работа или дом, я отвечаю: и то и 
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другое. 
Я абсолютно уверена: сделать настоящую карьеру за счет компенсации каких-то своих 

комплексов невозможно. Отдельные, даже очень высокие взлеты могут быть, но стабильная 
и успешная карьера — удел натур созидательных и гармоничных. У женщины могут быть 
такая энергетика, такие таланты, способности к руководству, интеллектуальный потенциал 
— что она горы свернет» (М.Мелия, психолог, директор консалтинговой фирмы. — Огонек. 
— 2001. — № 27). 

Опираясь на результаты эмпирических исследований, Ф.Денмарк пришла к 
следующему выводу: предположение, что женщины-руководители существенно отличаются 
от мужчин-руководителей, не подтверждается. Исследователи сходятся только на одном 
отличии руководителей разного пола: большем интересе женщин-руководителей к 
отношениям между людьми, что является скорее плюсом в руководстве людьми. Кто 
является более эффективным руководителем — мужчина или женщина, до сих пор остается 
неясным. 

В нашем исследовании мы провели опрос, с целью определить какой стиль руководства 
наиболее проявляется у наших респондентов. Для этого мы использовали методику 
самооценки стиля руководства. (см. Машков В.Н. Психология управления: Учебное пособие. 
– СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000г. – стр. 143-151.)  

 
Табл.2. Проявление стилей руководства (в % тах) 

 Объект “Либеральный” “Демократический” “Автократический” 
Мужчины 
(n=67) 

17,0 34,0 49,0 

Женщины 
(n=58) 

14,0 41,0 45,0 

 
Надо отметить, что респондентами данного исследования были взяты руководители 

обоих полов.  
Как видно из таблицы, автократический стиль больше всего проявляется у мужчин, 

демократический у женщин руководителей, либеральный стиль с небольшой разницей у 
руководителей обоих полов. 

Хороший начальник — это человек бесстрастный, умный, хладнокровный. Все эти 
прекрасные качества мало общего имеют с чисто фемининным поведением: эмоциональным, 
спонтанным, непредсказуемым. Когда женщина волевым усилием воспитывает в себе 
идеального менеджера, она душит женские начала.  

Женщины-руководительницы эмоциональны, даже если пытаются это скрыть. В этом 
специфика женского стиля. От шефа мужского пола практически невозможно услышать 
фразу: «Мы поступим так, как мне подсказывает интуиция». Женщина всегда считается со 
своими чувствами. И — что удивительно — нередко принимает отличные решения. 

В коллективах, возглавляемых женщинами, всегда больше любимчиков — 
нелюбимчиков, чаще руководствуются критериями «нравится — не нравится», а не «полезно 
— не полезно». Работу своих сотрудников женщины тоже оценивают не по объему выручки 
или рейтингу деловой активности, а как подскажут темперамент и сердце. 

Наконец, у женщин есть склонность относиться к своим подчиненным как к детям. 
Возможно, причиной этого является то, что мужчина-руководитель организации не столько 
больше протежирует мужчинам, сколько опасается протежировать женщинам. Мужчины-
начальники считают также, что служащие будут испытывать неловкость, получая 
приказания от женщины, или что клиенты фирмы не будут ей доверять. Во всяком случае, 
имеются данные, что мужчины-менеджеры, по сравнению с женщинами-менеджерами, 
пользуются большей симпатией коллектива и получают большую поддержку подчиненных 
(M.Wiley, A.Eskilson, 1988). 

Но и сами женщины во многих странах поддерживают точку зрения мужчин. Выявлено 
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(Schein, Müller, 1992), что немецкие женщины не меньше, чем немецкие мужчины, склонны 
считать работу руководителя «мужским» делом, с ними солидарны и женщины 
Великобритании, правда, в меньшей степени; американки же считают, что оба пола в равной 
степени обладают чертами, необходимыми для успешного руководства делом. 

Скептическое отношение общества к возможности женщин быть руководителем 
заставляет их прибегать к защитным стратегиям (названным «гендерным менеджментом»): 
а) тратить больше времени и усилий на работе; б) использовать специфически женские 
способы ведения деловых переговоров с мужчинами (кокетство, принижение своих 
способностей); в) применять «маску» — стремление скрыть свою эмоциональную и личную 
жизнь, чтобы не получить ярлык неэффективного работника. Однако такое поведение, как 
отмечает Г.Пауэлл (G.Powell, 1990), может составлять угрозу их психическому здоровью. 

По данным А.Е.Чириковой, большинство женщин склонны считать, что женщины-
руководители имеют некоторые преимущества перед мужчинами-руководителями. Этого же 
мнения придерживаются и мужчины. Группа западноевропейских ученых собрала в более 
чем в десяти странах данные, из которых следует, что большинство мужчин признают, что, 
занимая место начальника, женщины реже «срываются», с ними легче решать любые 
вопросы, они не столько зависят от настроения и лучше заботятся о подчиненных (Знание — 
сила. — 1984. — № 6. — С. 49). 

Вообще, в отношении способностей женщин-руководителей получаемые в 
исследованиях данные весьма противоречивы. Одни авторы не выявили различий между 
лидерами мужчинами и женщинами ни по эффективности их деятельности (A.Eagly et al., 
1995; J.Farth et al., 1991), ни по вербальному поведению (C.Johnson, 1994), ни по лидерскому 
стилю (A. Eagly, B.Johnson, 1990). В то же время найдено, что женщины-лидеры отличались 
от мужчин-лидеров, но в сторону, противоположную ожидаемым гендерным различиям. Так, 
женщины-лидеры превосходили мужчин по мотивации достижения и стремлению к 
лидерству (G.Powell, 1990; A.Eagly, B.Johnson, 1990). Надо отметить, что вообще женщины, 
выполняющие «мужские» профессиональные обязанности, в том числе и руководство, 
имеют более маскулинный стиль мышления и мужские черты характера. В. А.Буткевич 
(2001), например, выявила, что женщины-руководители отличаются от других женщин 
доминантностью, эмоциональной устойчивостью, стремлением к самопроявлению, 
социальной смелостью и проницательностью. 

В исследованиях было показано, что женщины-руководители могут устанавливать 
высокие деловые отношения не только с женщинами, но и с мужчинами-подчиненными 
(G.Fairhurst, 1993). Установлено, что женщины-руководители наравне с мужчинами 
способны мотивировать подчиненных на сверхдостижения (S.Komives, 1991). Женщины-
руководители так же ориентированы на задачу, как и мужчины-руководители. 

«Проблема женщин-карьеристок связана с конкретной женской субъективностью. 
Просто есть проблемные женщины. Карьеристки они или нет — неважно. Сделай такую 
домохозяйкой — это будет несчастье для близких, в первую очередь для детей. 

И наоборот: женщины, способные использовать все природой данные преимущества — 
гибкость, интуицию, более тонко и нюансированно воспринимающие других людей, да еще 
при соответствующих интеллектуальных возможностях, действительно перегонят любого 
мужчину. Так что суть лежит в иной плоскости: если есть некая поврежденность в женском 
начале, она в любом случае даст о себе знать — хоть на производстве, хоть в личной жизни. 

Способность принимать людей такими, как они есть, — характерная женская черта. А 
неспособность принимать себя, детей, супруга, подчиненных, тревожность, агрессивность, 
желание все переделать неизвестно как — свидетельствуют о внутреннем неблагополучии. 

Дж.Дарли (J.Darley, 1968) полагает, что из-за нашей склонности судить о людях по их 
социальной роли мы часто забываем о том, что заботливая, нежная, внимательная жена и 
мать может быть настойчивым, рациональным и эффективным руководителем на работе. И 
поскольку в нашем сознании преобладает образ женщины в традиционной женской роли, 
требующей совсем иных качеств, чем те, что необходимы для руководителя, нам трудно 
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увидеть в женщине человека, подходящего для руководящей работы. 
Э.Игли с соавторами (Eagly et al., 1995) показали, что эффективность исполнения 

лидерской роли мужчинами и женщинами зависит от многих факторов. Мужчины были 
более эффективными: а) при решении задачи, б) при руководстве мужчинами, в) в военных 
организациях и в роли спортивных тренеров, г) на низшем уровне управления, требующем 
технических способностей; а женщины: а) при установлении межличностных отношений, б) 
в сфере образования, бизнеса, на социальной и государственной службе, в) на среднем 
уровне управления, где нужно устанавливать межличностные отношения. 

Элис Игли (E.Eagly) отмечает, что у женщин-руководителей возникает конфликт 
между гендерной и лидерской ролью, поскольку последняя требует маскулинного поведения. 
Смягчению этого ролевого конфликта, по мнению Э.Игли, могут способствовать: 1) 
реальные достижения женщин; 2) выбор ими той области занятий и должности в тех 
организациях, где лидерская роль по стереотипу не слишком маскулинизирована, а, скорее, 
андрогинна (например, руководитель детского образовательного учреждения, а не военного 
ведомства); 3) демонстрация относительно фемининного лидерского стиля — 
демократического и ориентированного на взаимоотношения. 
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Увеличивающееся количество социальных сирот является одним из индикаторов 

социально-экономического развития страны и показывает о морально-нравственном 
здоровье народа. Изменение форм семейной организации, смена семейных ценностных 
установок, распространение внебрачной рождаемости, увеличение количества неполных и 
неблагополучных семей, гражданских браков стали катализатором роста численности 
социальных сирот. 

  На сегодняшний день отказ от материнства  как фактор развития социального 
сиротства становится острейшей проблемой.  Какие причины заставляют матерей отдавать 
детей в руки судьбы и государства? 

В любом государстве и любом обществе всегда были и будут дети-сироты и дети, 
которые по различным причинам остаются без попечения родителей. В обыденной речи и 
теоретических исследованиях мы часто встречаемся с такими понятиями как сиротство и 
социальное сиротство. Определение сиротства подразумевает детей-сирот в возрасте до 18 
лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Понятие «социальное сиротство» 
определяет целое социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 
оставшихся без попечения родителей вследствие лишения тех родительских прав, признания 
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родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и др. Когда родители по каким-то 
причинам не занимаются воспитанием ребенка, в этом случае заботу о детях берет на себя 
общество и государство. Социальное и биологическое сиротство – актуальные проблемы 
современности [8, с.97-100].  

История борьбы с сиротством, как в России, так и в Казахстане имеет свои 
особенности. В России еще в 879 году в летописи упоминалось, что после смерти родителей 
заботу о ребенке-сироте несли опекуны – ближайшие родственники, которые в роде 
занимали место умерших. Нередко сироты попадали в монастыри. В то время даже 
появилось понятие «монастырские детеныши». Вспоминаются случаи, когда младенцев 
оставляли на пороге монастырей или обеспеченных домов. Христианские устои общества не 
допускали рождение детей вне брака, но отказ от рожденного ребенка считался еще более 
страшным грехом. Общество презирало таких людей. 

Чаще дети становились сиротами в том случае, когда их родители уходили из жизни. И 
так на протяжении всей истории нашей страны болезни, войны, нищета способствовали 
развитию сиротства. Государство, церковь и весь общественный уклад в целом становились 
опорой в жизни осиротевших детей.  

В Казахстане  о проблеме сиротства начали упоминать в 18 веке в своде законов 
обычного права казахов под названием "Жет i Жар ғ ы" («Закон о вдовах»), принятого в 
Казахском ханстве при хане Тауке. В данном своде регламентировались имущественные и 
личные права вдов и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и 
родственников умершего.  Так,  в Казахском ханстве существовал институт аменгерства. 
Аменгерство - это положение, согласно которому овдовевшая женщина должна была выйти 
замуж или за брата своего покойного мужа или за кого-нибудь из его родственников. У 
покойного оставалась семья, дети, имущество, хозяйство. Во-первых, если вдова уходила с 
детьми в чужой род, то ее дети, попадая к отчиму, вряд ли могли рассчитывать на счастливое 
детство. Кроме того, род покойного не мог допустить передачу детей в чужой род, так как 
дети считались продолжателями рода отца и, следовательно, наследниками и 
продолжателями его дела и состояния. Во-вторых, казахи свято чтили право ребенка на 
материнскую заботу, а дети в любом случае оставались в отчем доме. Таким образом, 
институт сиротства был исключен в казахской степи [5, С. 317-318].  

XX век со своими тремя разрушительными войнами (первая мировая, гражданская, 
Великая Отечественная), революцией 1917 года, террором 20-30-х годов, а также 
последствиями перестройки конца 80-х – начала 90-х годов породил истоки социального 
сиротства как в России так и в Казахстане. Так, сразу после войны, в 1945 году, во всем 
СССР насчитывалось 678 тысяч детей-сирот. Коммунистические социальные концепции того 
времени сознательно уменьшали роль семьи в обществе. Регистрация брака и его 
расторжение были настолько упрощены, что занимали несколько минут. Один из супругов с 
легкостью мог расторгнуть брак, даже не ставя другого в известность. А с разрушением 
культуры исчезла еще одна опора советской семьи. И тогда, впервые за многовековую 
историю, стали появляться «отказные» дети. Матери передавали детей государству под 
расписку, в которой отказывались брать на себя ответственность за воспитание. 

На современном этапе проблемы сиротства по-прежнему актуальны и прогрессивны. 
Сейчас детей-сирот насчитывается больше, чем после окончания Великой Отечественной 
войны. 

 Так, статистика сиротства в России отмечает около 800 тысяч детей-сирот. 
Одновременно растет число беспризорных детей. По самым скромным подсчетам, в нашей 
стране проживает около 1,5 млн. брошенных детей. Ежегодно в России выявляется сто тысяч 
детей, нуждающихся в опеке [4]. 

В Республике Казахстан с населением 16 856 000 человек проживает более 5 млн. 
детей, согласно статистике сегодня в республике насчитывается 38 386 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Получается, что на каждых 458 человек - 1 сирота, и каждый 136 ребенок - остался без 
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попечения родителей. Почти каждый третий оставленный ребенок живет в детском доме или 
в доме ребенка.  

По данным на 1 января 2011 года из этого числа в семьях казахстанских граждан 22 067 
детей находятся под опекой и попечительством, 2267 детей - на патронатном воспитании. В 
государственных учреждениях системы образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения воспитываются 14 052 детей [1].  

 Институализация детей, то есть помещение в интернатные учреждения, считается 
вредным для их развития. В развитых странах стремятся оказывать поддержку семьям, для 
того чтобы родители хотели и могли заботиться о своих детях. В особых случаях используют 
такую меру, как передача ребенка на воспитание приемным родителям, а помещение в 
интернатные учреждения используется редко. В Казахстане основным решением в 
отношении детей, родители, которых не могут или не хотят о них заботиться, по-прежнему 
остается институализация. Общепринятым показателем институализации является число 
детей в домах ребенка на 100 тыс. детей в возрасте 0-3 года. Если в 1990 году в Казахстане 
этот показатель был равен 121,4, то к 2000 году он вырос в 2,5 раза и составил 292,7 [3]. В 
России в 2000 году этот показатель составлял - 386,7. 

Чаще всего данная проблема обусловлена ранней или нежелательной беременностью, 
неготовностью к материнству, социально неблагоприятной обстановкой, трудной жизненной 
ситуацией, инвалидностью ребенка, наличием у него тяжелого заболевания  или незавидной 
для матери перспективой – воспитывать ребенка в одиночестве.  Однако, общим для всех 
является борьба мотивов - когда инстинктивному стремлению женщины к материнству и 
давлению общественной морали противодействует неверие в свои силы и возможности. Это 
может быть связано с реальной или мнимой физической или моральной несостоятельностью, 
с ощущением неспособности и нежеланием преодолевать жизненные трудности, отсутствием 
элементарных материальных условий, а также с ощущением утраты (или угрозы утраты) 
социальной поддержки в связи с распадом семьи, со смертью и болезнью близких, высокими 
социальными притязаниями, со страхом вернуться в родной дом с «незаконнорожденным 
ребенком» и пр. Решающим здесь является ощущение, что рождение ребенка может стать 
угрозой для реализации собственных социальных устремлений, или, напротив, ощущение, 
что мать сама (а через нее и все ее окружение) является угрозой для благополучия и даже 
жизни собственного ребенка.  

   В настоящее время основными причинами отказа или разлучения с биологическими 
родителями являются неблагоприятные условия для проживания ребенка, асоциальное 
поведение родителей, в том числе   и  насилие  над ребенком, низкий престиж семейного 
окружения и другие. Фиксируемый в течение ряда лет рост числа детей, лишенных права 
жить и воспитываться в семье, является одним из показателей системного кризиса, 
выражающегося в противоречии между необходимостью обеспечить полноценное развитие 
каждого ребенка и неравными возможностями многих семей. 

Кроме того, важными причинами, влияющими на решение родителей отказаться от 
ребенка, являются наличие инвалидности, отсутствие постоянного дохода, бедность, наличие 
одного родителя в семье или отсутствие социальных услуг для оказания помощи семьям. 

В Казахстане дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются в учреждения 
закрытого типа, так как сфера социальных услуг семьям развита слабо. Международные 
исследования и практика доказывают, что ситуация детей, живущих в государственных 
учреждениях опеки, вызывает беспокойство; институционализация – независимо от того, что 
она выполнена из лучших побуждений – препятствует духовному, физическому, 
эмоциональному и социальному развитию ребенка. Многие дети, помещенные в 
специальные учреждения, в Казахстане проводят все свои младенческие, детские и 
юношеские годы в учреждениях, теряя связь со своими семьями. Дети, закончившие 
учреждения в возрасте 18 лет, не могут устроиться на работу, живут в бедности, находятся в 
конфликте с законом, и относятся в группе риска и могут быть подвержены  такой 
эксплуатации, как торговля детьми и сексуальное насилие.      
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Тем не менее, в Казахстане ведется работа по реформированию системы защиты 
материнства и детства, Правительство взяло на себя эти обязательства и данный процесс уже 
приведен в действие. Развитие сферы социальной защиты детей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации отражено в Законе «О специальных социальных услугах» (от 29 
декабря 2008г, № 114-IV). Этот нормативно-правовой Акт представляет собой общую 
правовую базу для развития сферы социальной защиты детей из группы социального риска. 
Государством разрабатываются способы материального стимулирования опекунов 
(попечителей), в том числе в случае с патронатными воспитателями.  

Только анализируя проблему отказа от детей, можно говорить  о  поиске путей 
снижения роста отказов от детей и повышения эффективности их профилактики, о 
возможности   оказания своевременной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, об альтернативных формах воспитания и поддержки воспитанников  уже 
находящихся в детских домах.  

Необходимо помнить о том, что по некоторым показателям благосостояния детей 
Казахстан добился хороших результатов. В стране отмечается высокий уровень рождаемости 
и низкий уровень эксплуатации детского труда и браков среди несовершеннолетних.  
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Сегодня в Казахстане остро встала проблема отказа от ребенка, изоляция его от семьи и 

семейного воспитания. Известно, что право  ребенка жить и воспитываться в семье, иметь 
семью, обеспечивающую его нормальное развитие, признано в Республике Казахстан 
неотъемлемым, на всех уровнях – от бытового до нормативно-законодательного. Однако это 
признание не всегда осуществляется на практике и остается декларацией, не имеющей 
реального воплощения.  

Согласно официальной статистике Комитета по охране прав детей МОН РК показатель, 
отражающий количество детей-сирот в нашей стране составил 35777 детей,  среди которых 
большую часть составляли социальные сироты. 62% всех социальных сирот в Казахстане, 
воспитывающихся в институциональной опеке, являются отказниками и подкидышами,  в 
том  числе 56% - в г. Астана (2011 год). Так по утверждению одного из руководителей 
родильных домов г. Астана, в среднем, на одно родильное отделение (всего в Астане их 3) 
приходится 20 отказных и брошенных детей.     В 2011 году в специализированном доме 
ребенка г. Астана находилось 73 ребенка.    

mailto:ayagoz_0890@mail.ru
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В 2012 году в целях выявления причин материнского отказничества  нами было 
проведено исследование на базе Первичной Медико-социальной Помощи (далее по тексту 
ПМСП г.Астаны).  Так, за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 год нами было 
зарегистрировано 7 случаев намерения отказа от детей.  6 случаев намерения отказа от 
ребенка благодаря межведомственному взаимодействию специалистов были предотвращены. 
Совместными действиями социальных работников, психологов поликлиники с 
Департаментом по защите прав детей 1 ребенок был оформлен в приемную семью.  

Выявление семей с высоким риском  отказа от ребенка проводилось в рамках системы 
ПМСП медицинскими работниками, социальными работниками и психологами. Информация 
о семьях, которые находятся в группе риска, поступала из различных источников: членов 
семьи, сообщества, представителей различных организаций и учреждений, которые были в 
контакте с ребенком или семьей (родильные дома, правоохранительные органы, 
неправительственные организации).  

Ниже приводится приложение № 1, взятое из проекта ЮНИСЕФ «Моделирование 
консультационной службы по профилактике отказов от детей от 0 до 3 лет» на базе ПМСП 
г.Астаны, которое мы использовали при работе с матерями –отказницами. 

 

РЕБЕНОК
Обеспечение 

безопасности и 
благополучия

Безопасность 
и 

благополучие 
ребенка

Факторы семьи и окружающей среда

ФОРМАТ ОЦЕНКИ СЕМЬИ

Базовый уход

Безопасная 
среда

Эмоциональная 
теплота

Стимулирование

Руководство и 
установление границ

Стабильный 
уход

Образование

Эмоциональное и 
поведенческое развитие

Индивидуальность

Отношения в семье и 
обществе 

Представления 
«Я» в обществе

Навыки по уходу за 
собой

Здоровье

Приложение №  1

  
 
Сообщение о намерении отказаться от ребенка в ПМСП были получены разными 

способами: по телефону доверия, собственной инициативе матерей-отказниц, а также в 
письменной форме-заявлении о желании отказаться от ребенка. Во всех случаях информация 
передавалась социальному работнику.   

Социальный работник после выявления женщин с риском отказа от новорожденного в 
ПМСП осуществлял следующие профессиональные действия:  

1. Проводил оценку потребностей семьи и составлял индивидуальный план развития 
семьи с целью решения проблемы сохранения ребенка в семье;  

Ниже приводится приложение № 2, которое обязательно для заполнения социальным 
работником при работе с матерями-отказницами в условиях ПМСП. Данную «Форму запроса 
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помощи / поддержки – форму направления», мы взяли из проекта ЮНИСЕФ 
«Моделирование консультационной службы по профилактике отказов от детей от 0 до 3 лет» 
на базе ПМСП г.Астаны, для работы с матерями-отказницами. 

 
Приложение 2 
Форма запроса помощи / поддержки – Форма направления 
 

Имя и фамилия лица, нуждающегося в помощи 
 
Адрес проживания Последний адрес 

проживания 
Дата 
рождени
я 

или 
приблизительный 
возраст 
 
 

Пол 

Лицо, делающее направление/запрос помощи 
Имя и фамилия Должность Адрес 

Телефо
н № 

Отношение к ребенку 

Данные о родителях ребенка 
Мать Имя и фамилия 

 
Место жительства Род занятий 

Отец Имя и фамилия 
 

Место жительства Род занятий 

Основания для запроса помощи / поддержки (краткое описание проблемы лицом, которое 
запрашивает помощь) 
 
 
Необходимые действия, согласованные социальным работником с лицом, обратившемся 
за помощью, и руководителем 
 
 
 
Социальный работник, принимающий направленный случай/дело 
 
 
Имя и фамилия ______________________________________________________________ 
 
Дата  ________________ 

Время  
_________________ 

 
Подпись ____________________ 

 
2. Предоставлял матерям-отказницам специальные социальные услуги в соответствии с 

индивидуальным планом; 
3. Осуществлял мониторинг и сопровождение семьи матерей-отказниц до выполнения 

всех задач, обозначенных в индивидуальном плане. 
4. Обеспечивал своевременную методическую подготовку и качественное проведение 

консультаций, занятий/тренингов, согласно тематическому планированию (подготовка 
программ, раздаточного материала, рекламных буклетов).  

Приведем несколько случаев  намерения отказа от детей по результатам проведенного 
нами исследования на базе ПМСП г.Астаны в период с ноября 2013 по ноябрь 2014 год.   

Случай 1 из практики ПМСП 
Срок беременности - 31 неделя, у обследуемой Ж, 24 года. Приехала из Южно-

Казахстанской области. Снимает комнату в общежитии. Работает официанткой в кафе.  
 Девушка одновременно встречалась с двумя парнями. Один из них предложил ей 
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выйти замуж. Через несколько дней после предложения Ж., решила съездить в ЮКО, 
проведать родителей, где ее украл другой парень. Через несколько недель парень  вернул ее 
родителям, узнав, что  она беременна.  Ж. вернувшись в Астану, рассказала ситуацию  
настоящему отцу ребенка.  Парень, узнав всю ситуацию, отказался жениться и признавать 
ребенка, усомнившись в отцовстве. Родители девушки также отказались ей помогать.  

Так, из-за отсутствия поддержки семьи, отца ребенка, тяжелого материального 
состояния девушка решила отказаться от ребенка. 

Случай 2 из практики ПМСП 
 К, 1965 г.р, полных лет 49 лет, безработная, находится в тяжелом материальном 

положении. Приехала из Жамбылской области, не замужем, воспитывает троих детей, 
работает маляром на строительном объекте. Нет постоянного жилья, снимает комнату в 
частном доме. Проживала с сожителем, который узнав о ее беременности, предложил ей 
выйти замуж за него. Через несколько недель исчез, на телефонные звонки не отвечал. 
Аборт делать было поздно. Приняла решение отказаться от ребенка, когда поняла, что 
аборт сделать уже не сможет, считает, что четверых  детей не прокормит.  Ребенка к 
груди не прикладывала, не хочет его видеть, считает, что он уже не ее. Изменила бы свое 
решение при условии, если бы было постоянное жилье, работа хорошая, муж. 
Отказывается от ребенка, так как не уверена в завтрашнем дне.   

Писала заявление с надеждой, что он попадет в хорошие руки. 
Случай 3 из практики ПМСП 

Л., 18 лет 
 Планирует отказаться от ребенка  по причине того, что сама находится на 

иждивении у родителей ученица 11-го класса Л. Отец ребенка также является учеником 11 
класса, ребенок ему не нужен. Не делать аборт посоветовали врачи, объясняя это тем, что 
в будущем может не быть детей. Хотела бы забрать ребенка, но не знает, что делать, ей 
некому помочь, а одной не справиться.  

Случай 4 из практики ПМСП 
Роды первые, «отказница» не замужем. Д., 24 года,, проживает в г.Астана в съемной 

квартире. Не работает. В 2009 году родила ребенка с диагнозом «Детский церебральный 
паралич». Порок развития был обнаружен в 28 недель при исследовании на УЗИ. Мать 
ребенка отказывается заботиться о новорожденном, утверждая, что не сможет 
содержать ребенка с таким диагнозом, в связи с отсутствием постоянного дохода, 
поддержки со стороны отца ребенка.   

Полученные в ходе исследования данные позволили нам прийти к заключению, что 
причинами отказов от детей является, как правило, сочетание следующих факторов в 
различных вариациях: 

• отсутствие жилья, работы, образования, источников дохода, регистрации, 
гражданства; 

• рождение ребенка вне брака; 
• отсутствие поддержки со стороны отца ребенка, родителей или иных близких людей, 

боязнь огласки и общественного осуждения; 
• рождение ребенка с пороком развития (болезнь Дауна, иные формы 

инвалидизирующих болезней или пороков развития); 
• ВИЧ-инфекция матери; 
• несовершеннолетний возраст матери; 
• ведение матерью асоциального образа жизни (бродяжничество, наркомания, 

алкоголизм и пр.).    
Анализируя вышеуказанные  проблемы, можно сделать вывод о том, что в  Казахстане, 

необходим о поиск новых путей снижения роста отказов от детей и повышение 
эффективности их профилактики на всех уровнях. Важно создать  и отработать механизм 
алгоритма взаимодействия разных организаций и структур для оказания своевременной 
качественной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  где  создается 
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угроза отказа от ребенка. 
Очень важно, чтобы каждый ребенок рос в гармонии, семейном тепле и уюте, так как 

весь процесс социализации проходит в семье.  
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТАҒЫ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫҢ РӨЛІ 
 

Ашимова Гульжанат Мухаметжановна 
Forever_83kz@mail.ru 

Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті 
Философия және саясаттану кафедрасының аға оқытушысы,  

тарих магистрі, Семей, Қазақстан 
 

Әлеуметтік жұмыс қоғамдық өмірдегі құбылыс ретінде,  көп уақыттан бері әр түрлі 
ғылымдардың зерттеу объектісі болып келеді. Әлеуметтік жұмыс теориясының негізгі 
бағыттары:  халыққа әлеуметтік көмек көрсетудегі әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін 
құрастырудан тұрады. Қазақстан халқының әлеуметтік – экономикалық жағдайы әлеуметтік 
жұмыстың, соның ішінде әлеуметтік жұмыстың теориясының жүзеге асырылуының 
көрсеткіші болып табылады.  

Ең  бастысы  әлеуметтік  жұмыс  түрлі қызметтердің бірі  ретінде  барлық  адамдарды, 
әсіресе  әлсіз  топтарды  қолдауға,  қорғауға  бағытталған.  

ХІХ және ХХ ғасыр шегінде көптеген Еуропа мемлекеттерінде (Ұлыбритания, 
Германия, Нидерланды, Швеция және Франция және АҚШ-та) қайырымдылық 
ұйымдарымен қатар дамыған кәсіби қызмет ретінде әлеуметтік жұмыс пайда болды. Ол 
кәсіби қызмет ретінде қайырымдылықтың және мұқтаждарға мемлекеттік көмек жүйесін 
құрудың дамуы нәтижесінде мүмкін болды. Мұқтаж адамдарға білікті көмек көрсете 
алатындардың  қажеттіліктері әлеуметтік қызметкерлердің пайда болуына алып келді. 
Мұқтаждарға кәсіби көмек көрсету мен адамдардың мейірімділік сезімінің дамуына үлесін 
қосқан қайырымдылық қызметі де қатар жүрді.  

Ежелде туындаған қайырымдылық  қызмет әрқашан мұқтаждарға қайтарымсыз 
көрсетілетін көмек деп қарастырылады. Бұл қызмет пен айналысатын адамдар материалдық 
емес моральдық жағынан қанағаттанды. Мұқтаж адамдарға көрсетілетін қайырымдылық 
қызметі және мемлекеттік көмектер әлеуметтік жұмыстың пайда болып, қалыптасуына 
жағдай  жасады. Әлеуметтік жұмыстың қажеттілігі мамандар дайындаудан басталды. 
Мұндай дайындықтар келешек әлеуметтік жұмыскерлер  білім  ала алатындай арнайы оқу  
орындарының ашылуын  қажет етті. Мамандарды дайындау  әлеуметтік жұмыстың  
қалыптасуына деген алғашқы қадам болды, одан кейінгі қадам – оның ұйымдастырушылық 
құрылымын жасау болып табылды. Әлеуметтік жұмыстың  тарихи шарттарын жөнінде сөз 
еткенде ең алдымен өзінің түбірімен ежелгі кезеңде қалыптасқан қайырымдылық қызметіне 
тоқталуымыз қажет.  

Қайырымдылық дегенiмiз, ол адамға материялдық көмек көрсету, жақсылық жасау, 

mailto:Forever_83kz@mail.ru
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яғни филантропия. «Филантропия» грек тiлiнен аударғанда “адамды сүю” деген мағынаны 
бiлдiредi. Ал ендi бұл қайырымдылықтың негiзi қайдан шыққан? –деген сұраққа тоқталатын 
болсақ:  ертеде грек тiлiнде мағынасы игi қайырымдылық кiшiпейiлдiк, рақымшылық деген 
мағыналары ұқсас түсініктер болған. Қайырымдылықтың ұзақ жылғы тарихы бар, оның 
пайда болуы адам қоғамының дамуындағы объективтік процесс. Қайырымдылық ертеден 
қалыптасқан әлеуметтік құбылыс, процесс, институт болып табылады. Оның философиясы 
адам сүюшілікте жатыр. Қоғамның әлеуметтік экономикалық және рухани даму деңгейіне 
сәйкес қайырымдылықтың түрлері пайда болып, жетіліп отырған. Әлеуметтік мәртебесіне 
қарамастан, адамның өмір сүруі табиғи құбылыс болғандықтан, оған қамқорлық жасау аса 
қажет. Мейірімділіктің тарихы қайырымдылықпен тығыз байланысты. Мейірімділікті 
қайырымдылықтан бөліп қарастыруға болмайды. В. Даль қайырымдылық деген ұғымға  
былай түсініктеме береді: қайырымдылық дегеніміз қайырымдылық жасаушы адамның ізгі 
қасиеті. Әр  уақытта кемтар жандарға, мүгедектерге, кедейлерге, ауру адамдарға қамқорлық 
көрсету деп жауап берді. [1; 85] 

Қазірде қайырымдылық пен мейірімділік мәселесіне жаңаша қарау осы процестің 
тарихында өзгелердің қызығушылығына рухани дем беру. Әсіресе түрлі түрлі 
қайырымдылық істердің көп ғасырлық тәжірибесін жарыққа шығарудың маңызы ерекше. 
«Мейірімділіктің, қайырымдылықтың мәні неде? Қайырымдылық деген не? Оны қалай іске 
асыруға болады?» деген сұрақтарға жауап беру үшін, өткен ұрпақтың қайырымдылық 
әрекеттерін, адамға деген ізгі мейірімділік істерін өткен тарихымызға қарап білеміз.  

Қайырымдылық адам баласы қоғамы дамуындағы даңғыл жол, қанша адам болса 
олардың бәрінің де дамуы мен қалыптасуының әр кезеңінде қалыптасады және дамиды, 
ұрпақтан ұрпаққа беріледі, әлеуметтік өмірді байыта түседі, соның нәтижесінде қоғамды 
тұрақтандыруға, адамдардың ертеңгі күніне деген сенімін арттыруға әсер етеді.  

Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі болып табылады. Қайырымдылық— адамның 
асыл қасиеттерінің бірі. Қайырымдылық ұғымының екі қыры бар.  Бірі — рухани-
экономикалық жағы: басқаның басына түскен ауыртпалықты қабылдау. Екіншісі — іс-
тәжірибелік жағы:  іс жүзінде нақты көмек беруге ұмтылу.  

Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге 
баулуға ұмтылады. Біреуге жақсылық, жан-жануарларға, табиғатқа камқорлық жасау — 
қайырымдылықтың көрінісі. Қазір біздің елімізде түрлі қайырымдылық қорлары 
ұйымдастырылған, қайырымдылық іс-шаралары өткізіліп тұрады. 

Қайырымдылық мәселесін әлеуметтік институт тұрғысынан қарастыру, оны ғылыми 
түрде дәлелдеу-біздің алдымызға қойып отырған мақсатымыз.  

Қазақстан Республикасы өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан бастап, көптеген 
саяси әлеуметтік, экономикалық дағдарыстарға кездесті. Экономикалық дағдарыстың 
нәтижесінде тұрақты халықтың саны кеміді. Әлеуметтік жағдайдың нашарлығынан бала туу 
азайды, туудан өлім артық болды. Неке саны кеміді, ажырасуда тұрақсыздық құбылысқа 
айналды. Қазақстан Республикасындағы экономикалық реформа халықтың жікке бөлінуін 
күшейте түсті, яғни бір жағынан ауқатты адамдар, екінші жағынан кедейлер тобы пайда 
болды. Халықтың табысы күн көрістен төмен болды. 

Әлеуметтік салаға бөлінетін қаржы, білім саласының мекемелерін салуға бөлінетін 
қаржы, денсаулық саласына бөлінетін қаржы да азайды. Әлеуметтік объектілерді: денсаулық, 
білім, мәдениет, туризм және спортты жекешелендіру аяқталды. Елімізде экономикалық 
саланы тәртіпке келтіру, дағдарыстан шығудың қысқа және орта мерзімді бағдарламалары 
жасалынды.  

Әлеуметтік саланы қалпына келтіру қауырт түрде іске асырылды. Атап айтқанда: 
халықтың әлеуметтік жағынан аз қорғалғатын топтары мен ұйымдары, зейнеткерлер, 
жұмыссыздар, көп балалы аналар, мүгедектер сонымен қатар әлеуметтік қорғау және оларды 
әлеуметтік қамтамасыз ету органдары.  

Ал өркениетті елдердің тәжірибесіне сүйенсек, әлеуметтік шаралардың бір саласы 
қайырымдылық екен. Сондықтан да қайырымдылық әлеуметтік қажеттілік болып есептеледі. 
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Сол қажеттіліктен туындаған қайырымдылық шаралары елімізде біртіндеп іске асты  және де 
қайырымдылықтың әлеуметтік саясаттың құрамдас бөлімі екендігін өмір анықтады. Елімізде 
стихиялық түрде қайырымдылық шаралары іске асырылып, соның нәтижесінде заңды 
ұйымдар да қалыптасты.  

Әлеуметтік сипаттағы шараларға мемлекет тарапынан ерекше маңыз берілді. Еңбек, 
жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау салаларының мамандары жергілікті әкімшілік 
орындарымен бірлесіп, соғыс және еңбек ардагерлері кеңестерінің, мүгедектер 
қоғамдастықтарының белсенділерімен жүйелі кездесулер өткізіп, «Қамқорлық», 
«Қайырымдылық» акцияларын өткізу барысында тұрмысы төмен азаматтарға, 
зейнеткерлерге, мүгедектерге ақшалай, азық түліктей көмек көрсете бастады.  

«…Қазақстанның гүлденуi үшiн Республиканың барлық халықтарының 
ынтымақтасуына, әр адамның бақыты мен бостандығына, барлық азаматтардың материалдық 
және рухани мәдениетiн көтеруге қамқорлық жасау»,-деп көрсеткен еді ел Президентi 
Н.Ә.Назарбаев. [2] 

Үлкен байлықпен адамға үлкен қайырым бітпейді, керісінше, үлкен қайырымдылық - 
жинаған байлығыңды абыройлы етеді. Қайырымды адам деп өзінің жасап жүргендерінің  
қайырымдылық екенін білмейтін һәм аңғармайтын адамды атайды. Ондай адамдардың өмір 
жолы тек ізгіліктен, мейірімділіктен, еңбекқорлықтан, өзінде барды үнемі өзгелермен 
бөлісумен өріледі. «Әдемілік түріңнен көрінеді, қайырымдылық ісіңнен көрінеді» деп 
жатады дана халқымыз. Қазіргі қоғамда қолындағы барымен көпшілікпен бөлісіп, тағдырдың 
тауқыметімен ғаріп күн кешкендердің алғысына бөленуден  шексіз ләззат алып, 
қайырымдылық жасап жүрген жандарды көптеп кездестіруге болады. 

Елбасы Н.Назарбаев  «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында: Менің назарымдағы басты мәселе - әр 
қазақстандыққа қамқорлық көрсету. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда әлеуметтік 
мемлекеттің берік іргетасы қаланды. Қазақстан объективті түрде орташа Еуропа елдерінің 
әлеуметтік даму сапасы деңгейіне нақты жақындады. Қазақстандықтардың өмір үлгі-қалып-
тары тұрақты жоғарылауда. Біздің азаматтарымыздың тұрақтылық пен игілік жемістерін 
қаншалықты тиімді пайдаланып келе жатқаны маңызды мәселе болып табылады деп 
көрсеткен болатын. [3] 

Яғни әлеуметтiк қолдау, ең алдымен, халықтың әлсіз тобына мақсатты әрi нысаналы 
сипатта көрсетiлуі қажет.  

Әлеуметтік институттың негізгі қызметі маңызды өмірлік қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға арналған. Қайрымдылық институты қоғамдағы әлеуметтік жағынан аз 
қорғалған адамдарға, мүгедектерге, жетімдерге материалдық көмек көрсетеді, қоғамды 
нығайтады тұрақтандырады, дамытады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленгендей Қазақстан 
Республикасы - әлеуметтік мемлекет. [4]  

Яғни, мемлекет өзінің бар мүмкіндігін, қамқорлығын өз қоғамының дамуына, ондаған 
азаматтардың өмір сүру деңгейін көтеруге арнауға міндетті. Бүгін дейінгі қол жеткізген 
табыстарымызды таразылар болсақ, егемендік, тәуелсіздік бізге тек қана ілгерілеуге және 
өркениетке қарай жол ашты. Енді еңкейген қарттарымздан бастап, еліміздің болашағы 
жастар осы бағытта тоқтаусыз еңбек етуде. 
Нарықтық қатынастарға көшу жағдайы және оған сәйкес республикамыздың 
экономикасының тұралап қалуына байланысты жетім балаларды, көп балалы аналарды, 
жалғыз басты қарттарды сонымен бірге тұрмыс жағдайы нашар азаматтарды әлеуметтік 
құқықтық және материалдық жағынан қамқорлыққа алу мәселе қоғам үшін маңызды сипат 
алды. 

Халықтың әл-ауқатын үнемі жақсартып отыру мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың стратегиялық бағытының басты мақсаты болып табылады. Сондықтан 
мемлекетіміз азаматтардың әлеуметтік қолдауға зәру секілді белгілі бір топтарын жүйелі 
және тұрақты түрде ерекше қамқорлыққа алады. 
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Әлеуметтік қорғаудың негізгі даму жүйесі ретінде қоғамның әрбір мүшесінің 
әлеуметтік әл – ауқатына рационалды бөлудің бес субъектісі: мемлекет, аймақ, жұмыс 
беруші, жұмыскерлер мен қоғамдық қайырымдылық шаралары болып табылады.   

Әлеуметтік қамсыздандыру бағыты – қоғам мүшелеріне әлеуметтік кепілдіктер беруге, 
сондай-ақ мемлекеттің мекемелер тарапынан жәрдемге мұқтаж топтары әлеуметтік қорғауға 
бағытталады. Ол экономикалық саясаттың келеңсіз зардаптарын азайтуды экономикалық 
тиімділікпен әлеуметтік әділеттілікті ұштастыруды мұрат тұтады. 

Әлеуметтік жұмыстағы тарихи әдіс қайырымдылықтың қалыптасу және даму үдерісі 
елдерде қалай жүргізілген, әлеуметтік жұмыс кәсібі қалай пайда болып, дамығанын 
салыстыра отырып оны өз елімізде дамытуға мүмкіндік береді.  

«Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің»-дейді халқымыз. Еліміздегі  
әлеуметтік  жұмыстың әрбір саласы халықты қолдау мен көмек көрсету барысындағы  нақты 
мәселелері шешілуде, әлеуметтік жұмыстың нормативтік-құқықтық базасы құрылып, 
әлеуметтік жұмыстың кәсіби іс-әрекеті  ретіндегі  функциялық  міндеттері орындалуда. 
Дегенмен, әлеуметтік  қызметкерлер  тек қана  әлеуметтік  қорғау  мен  әлеуметтік 
қамсыздандыру  әрекетімен  ғана  айналысып  қоймай,  адамды  кедейшіліктен,  
мұқтаждықтан,  әділетсіздіктен, маргиналдықтан қорғаудағы мүмкіндіктерінің  
шектелгендігін  игерудегі, өз  бетімен  шешім  қабылдауға,  қиыншылықтағы  қысылған  
жағдайда  жол  таба білуге,  оны жеңе  білуге,  қабілеттерін  жақсартуға  көмек көрсетудегі  
белсенділіктері  ескеріліп,  мемлекет  тарапынан  қолдау көрсетілсе деген ойдамыз.  

  Сонымен қатар  еліміздегі болашақта да ұйымдастырылатын қайырымдылық 
қорларының жұмысын жандандырудың маңызы зор екенін атауға болады. Өйткені, қазір 
еліміздегі қорлар көптеген жұмыстар атқарып, көмекке мұқтаж жандарға барынша қол ұшын 
созып келе жатқаны белгілі. Өкінішке орай, олардың игілікті іс-шаралары қарапайым 
халыққа жете бермейтіні жанға батады. Соның салдарынан қайырымдылық қорларының 
атқарған жұмыстары қоғамдық ортада елеусіз күйінде қалып жатады.  Бүгінде қолға алған 
кез келген істің жүріп кетуі үгіт насихатқа байланысты.  Біздің елімізде де қайырымдылық 
жасау қазақ қоғамының тұтасқан бір бөлшегіне айналуы керек.  

Қазіргі заманда қайрымдылық іс-шараларын ұйымдастыруға үлкен күш-жігер 
қажет.  «Адамның бойындағы ең асыл да, сұлу қасиет – қайырымдылық», деп шығыс 
ойшылы әл Фараби айтқандай, әлеуметтік жұмыс жүйесінде әлеуметтік көмек, 
қайырымдылық шараларын ұйымдастырудың маңызы зор. [5;56] 

 Халқымыз кашан да кайырымдылықтан кенде болмаған, жетімін жылатпаған, жесірін 
қаңғытпаған. Бұл қасиет оның болмысының ажырағысыз құрамдас бөлігі болса керек. Ата-
бабалардың игі дәстүрін ұрпақтары жалғастырып келеді.  Қазақта «Жетім көрсең жебей 
жүр», «Жетімнің көз жасы удан да ащы» деген сөздерге қарамастан жетімдер мәселесі 
бүгінгі таңда күрделеніп келе жатқаны жасырын емес. Сол себепті жастардың бойында 
қайырымдылық сезімін ұялатып, өскелең ұрпақты рухани, адамгершілікке  тәрбиелеп, 
тағдыр тәлкегіне ұшырап, ата-ананың қарауынсыз қалған балаларға қоғамның назарын 
аударту бүгінгі күннің талабы болмақ.  
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ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ СТРЕССКЕ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ҰҒЫМЫНА 
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Асанова Асия Серікқызы 
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Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, психология мамандығының 4 курс 
студенті, Қазақстан, Астана қ. 

Ғылыми жетекшісі –  Б.Ш. Байжұманова 
 
Соңғы жылдары адамдардың психологиялық жай-күйін сипаттайтын бірқатар 

ерекшеліктер айқындалуда. Қоғамдағы өзгерістер мен құбылыстар адамның психологиялық 
ахуалына өз әсерін тигізуде. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы адамдардың 
денсаулығының 50 % өзіне, сыртқы ортаға әсеріне, стресске тұрақтылығына байланысты 
екендігін көрсетеді. Осы орайда психология ғылымында стресске тұрақтылық мәселесі, оның 
ерекшеліктерін сипаттау, стресске тұрақтылықты дамыту сияқты өзекті мәселені зерттеу 
жаңа бағытты құруды қажет етеді.  

Ең алғаш «стресс» сөзі 1303 жылы Роберт Маннингтің өлең жолдарында кездеседі: 
«…эта мука была манной небесной, которую господь послал людям, прибывавшим в 
пустыне сорок зим и находившимся в большом стрессе». 

Психологиялық әдебиеттерде Г.Селье стресстің үш кезеңін бөліп көрсетеді. Бірінші – 
ағзаның барлық ресурстарында көрінетін мазасыздану реакциясы. Одан кейінгі, ағзаның 
сыртқы әсерлерге қарсы төтеп бере алуында көрінетін қарсы тұру кезеңі. Бұл кезеңде жоғары 
стресске тұрақтылық бақылануы мүмкін. Егер қауіп төндіруші факторлар әрекетін ұзақ 
уақыт бойы жеңе алмаса, онда үшінші кезең – қажу пайда болады. Ағзаның төтеп беру 
мүмкіндіктері төмендейді.  Бұл кезеңде жаңа «кедергілерге» де қарсы тұра алмайды, ауруға 
душар болу қауіптілігі арта түседі (1, 83).  

Стресске тұрақтылық туралы айтпас бұрын, бұл түсінікті анықтап алған дұрыс. 
Б.Х.Барданян стресске тұрақтылықты психикалық іс-әрекеттің барлық құраушыларының 
ерекше өзара әрекеттесуі ретінде анықтайды. 

Стресске тұрақтылық мәселесіне назарын аударғандардың арасында П.Б.Зильберман да 
бар. Ол тұрақтылық мақсатқа бағытталмаған құбылыс болуы мүмкін деп түсіндіреді. 
Стресске тұрақтылыққа қатысты байланысты өз ойын келесідей жеткізеді: «Стресске 
тұрақтылық ...индивидумның психикалық іс-әрекеті жиынтығының эмоционалды, еріктік, 
интеллектуалды, мотивациялық өзара әсер етуін сипаттайтын тұлғаның интегративті қасиеті. 
Ол күрделі орта шарттарында іс-әрекеттің  мақсатына сәтті жетуін қамтамасыз етеді» (2, 20).  

Сонымен, стресске тұрақтылық – бейімделудің, әсер етудің, мінез-құлықтың арнайы 
формаларын, өмірлік іс-әрекеттің жалпы түрлерін қамтамасыз етуші. Сонымен қатар, ол 
тұлғаның қорымен байланысты экстремалды оқиғаларды жеңу мүмкіндіктері мен 
қабілеттерін өзіндік бағалауын көрсетеді.  

Келтірілген анықтамаларға сәйкес, берілген феномен (стресске тұрақтылық - сапа, бітіс, 
қасиет ретінде) қызметтік тұрғысынан іс-әрекеттің өнімділігіне әсер ететін сипаттама ретінде 
қарастырылады.  

Стресстің салдары өте жағымсыз болғандықтан, адам өз психикасын одан қорғаумен 
айналысқан жөн. Адамның стресске тұрақтылығы бұл адамның өз көңіл-күйіне талдау жасау 
арқылы түсінуде, өз эмоцияларына ие болуда, қиындықтарды жеңе алуында көрінеді. 
Стресске тұрақтылық кәсіби іс-әрекет ерекшеліктерімен шарттасқан еріктік эмоционалды, 
интеллектуалды жүктемелерді бастан кешуге мүмкіндік беретін тұлғалық сапалардың 
жиынтығымен де анықталады.  

Стресске тұрақтылық – бұл «төтеншелік» оқиғада бағдарлана алу қабілеттілігі.  
Стресске тұрақтылық – бұл адам психикасына шектен тыс шабуыл жасауында 

көрінетін икемділік.  
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Стресске тұрақтылық – бұл адам үшін маңыздысын бөліп алу, ал қалғандарынан тек 
«not available» деген жазба арқылы бас тартуға болатындығында. 

Стресске тұрақтылық – адам ағзасы мен психикасының қорғаушы күштерімен жұмыс 
істей алуы және аутотренингтер жиынтығы. 

Стресске тұрақтылық – бұл өзі жайлы және өзінің психологиялық жағдаятына қамқор 
болу.  

Психологиялық әдебиеттердің көмегімен стресске тұрақтылықтың белгілері ретінде 
мынадай ерекшеліктерді сипаттап көрсетуге болады:  

• Адамның жайбарақат үйлесімді өмір сүру көрінісі.  
• Тәндік денсаулық. Адам неғұрлым психикалық тұрғыда тұрақты болған сайын, 

невроздыққа шалдығу деңгейі де төмен деңгейде болады.  
• Бүлдіру емес, құрастыру. Бұл дегеніміз егер адамда ұйқысыздық, депрессия, 

истериялық күй байқалатын болса, онда ол стресске тұрақсыздық танытып, адамның 
психикалық күйінің бүлінуі, яғни адам стресстің жағымсыз салдарымен күресіп жатқан жоқ, 
оған бағынып жатыр, сондықтан, стресске тұрақтылық көрсетіп, психикалық күйге әсер 
еткен жағдайдың жағымды, маңызды жақтарын қарастырып, жаңаша бірдеңені жасап алған 
жөн.  

• Әлемді жағымды жағынан көру.  
Психологиялық әдебиеттерде стресске тұрақтылықтылық теориясы негізінде 

адамдардың 4 тобы анықталған:  
1. Стресске тұрақсыздар: бұл топқа басқаларға қарағанда стресске бейім адамдар 

жатады. Мұндағы мәселе, олар сыртқы оқиғаларға бейімделе алмайтындығы мен өз мінез-
құлқын өзгерте алмауында болып табылады.  

2. Стресске жаттыққандар: өте сабырлы түрде өзгерістерге бейім адамдар.  
3. Стрессті тежегіштер: Өзінің өмірлік ұстанымы бар және сыртқы өзгерістерге 

оңтайлы көзқарастағы адамдар. Алдыңғы типтегі адамдардан айырмашылығы, жылдам 
өзгерістерге ғана келіседі. Сондай ақ, егер стресс ұзаққа созылса, онда олар рухын жоғалтып, 
жағымсыз эмоциялар көрсетуі мүмкін.   

4. Стресске тұрақтылар: қоршаған ортаның жағымсыз көріністеріне жоғары 
дәрежеде тұрақтылық көрсете алатын адамдар. Олар психикалық бұзылыстардан қорғалған.  

Стресске тұрақтылықты қалай дамытуға болады? 
Стресске тұрақты болу адам ортаға өзінің жағымсыз эмоцияларын көрсетпей, әртүрлі 

амал-тәсілдерді қолдана отырып әрекет етумен сипатталады. Дегенмен мұны стресске 
тұрақтылық көрсетілді деп айтуға болмайды, бұл әртістік рольде осы сәттегі бастан кешіп 
жатқан адамның шаршауды, күйзелісті жасырып, сыртқа басқа көріністе бейнелеу болып 
табылады. Ешқашан стрессті өзіңде сақтап қалуға болмайды, ол ішінен барлығын бүлдіруі 
мүмкін. Әрдайым эмоцияны шығаруға мүмкіндік беру керек.  

Осы орайда стресске тұрақтылықта жетістікке жетуге бағытталған бірнеше кеңестер 
қатарын ұсынуға болады:  

 Стресске тұрақтылықты анықтайтын тесттен өту, стресстің қандай деңгейде 
екендігін анықтап алу керек; 

 Демалыс пен ұйқының мәні өте зор екенін естен шығармау; Ұйқы ең жақсы 
дәрілік зат. Қаншама қиын жағдай болса да, психикалық күйді тыныштандыратын құбылыс – 
ұйықтап, демалып алуға тырысу керек. 

 Жағымды іспен айналысу үшін уақыт табу. Әрбір адамның жаны сүйіп 
айналысатын шаруасы болады. Өз-өзіне сенімділік адам бойындағы қысым күштерін жеңуге 
және моральды қанағаттанумен қамтамасыз етеді. Бұл күрделі стресстік жағдайды ұмытуға 
көмектеседі. 

 Өзіңде терминаторды тәрбиелеу. Мұнда бұзылған күйдің қайта жандану 
қабілеті туралы айтылады. Яғни, психологиялық қайта қалыптасу моделінің негізін алуға 
болады.  

 Егер жағдай тіпті қиын болса, мамандардың көмегіне жүгінген жөн. Тіпті 
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барлығын өзіңіз жасай алуға үйренсеңіз де, әрдайым сізге маманның көмегі қажет болып 
табылады.  

 Өзіңіздің жеке әдістемеңізді өңдеп шығарыңыз. Стресске тұрақтылық 
мәселесін көптеген әдебиеттер қарастырған. Сондықтан, осы мәселені оқып білуге 
жалықпай, арасынан өзіңізге қажеттісін іріктеп алған жөн.  

Мақала соңында стресске тұрақтылық жайлы қанатты сөздерді келтіруге болады.  
Ганс Селье: Бізді стресс емес, оған деген әсер етуіміз өлтіреді.  
Мартин Шорт: Мен өмірге стресс үшін амал ретінде емес, мереке ретінде қараймын 

деп шештім.  
Фредерик Бегбедер: «Стресстен шығу мақсатында» әр адамға қандай да бір хобби 

қажет, бірақ сен адамдардың жай ғана өмір сүріп жатқанын және жынданып кетпеуге 
тырысатынын айдан анық білесің.  
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Научный руководитель – З.Т.Нишанова 
 

 “Гипер...” — (от греч. Hyper — над, сверху) — составная часть сложных слов, 
указывающая на превышение нормы. Слово “активный” пришло в русский язык из 
латинского “a tivus” и означает “действенный, деятельный”. Авторы психологического 
словаря относят к внешним проявлениям гиперактивности невнимательность, отвлекаемость, 
импульсивность, повышенную  двигательную  активность. Часто гиперактивности 
сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, 
низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей не зависит от 
степени гиперактивности и может превышать показатели возрастной нормы. Первые 
проявления  гиперактивности наблюдаются в возрасте до 7 лет и чаще встречаются у 
мальчиков, чем у девочек. Существуют различные мнения о причинах возникновения 
гиперактивности: это могут быть генетические факторы, особенности строения и 
функционирования головного мозга, родовые травмы, инфекционные  заболевания,  
перенесённые  ребёнком  в  первые  месяцы жизни, наркомания  и  алкоголизм  у  родителей  
и т. д. Как  правило, в основе синдрома гиперактивности лежит минимальная  мозговая  
дисфункция,  наличие  которой  определяет  врач-невропатолог  после  проведения  
специальной  диагностики. При необходимости  назначается  медикаментозное  лечение. 
Однако подход к лечению гиперактивного ребенка и его адаптации в коллективе  должен  
быть  комплексным.  Как  отмечает  специалист  по работе с гиперактивными  детьми  
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доктор медицинских наук, профессор Ю.С. Шевченко, “ни одна таблетка не может научить 
человека, как надо себя вести. Неадекватное же поведение, возникшее в детстве, способно 
зафиксироваться и привычно воспроизводиться...”.  Здесь  приходят  на  помощь  
воспитатель, психолог,  учитель  которые,  работая  в  тесном контакте с родителями, могут  
научить  ребенка  эффективным  способам общения со сверстниками и взрослыми.  Каждый  
педагог, работающий с гиперактивным ребенком, знает, сколько хлопот и неприятностей 
доставляет тот окружающим. Однако это только одна сторона медали. Нельзя забывать, что в 
первую очередь страдает сам ребенок. Ведь он не может вести себя так, как требуют 
взрослые, и не потому, что не хочет, а потому, что его физиологические возможности не 
позволяют ему сделать это. Такому ребенку трудно долгое время сидеть неподвижно, не 
ерзать, не разговаривать.  

Постоянные окрики, замечания, угрозы наказания, на которые так щедры взрослые, не 
улучшают его поведения, а порой даже становятся источниками новых конфликтов. Кроме 
того, такие формы воздействия могут способствовать формированию у ребенка 
“отрицательных” черт характера. В результате страдают все: и ребенок, и взрослые, и дети, с 
которыми он общается.  Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушным и 
покладистым, еще не удавалось никому, а научиться жить в мире и сотрудничать с ним — 
вполне посильная задача. Наверное, в каждой группе детского сада, в каждом классе 
встречаются дети, которым трудно долго сидеть на одном месте, молчать, подчиняться 
инструкциям. Они создают дополнительные трудности в работе воспитателям и учителям, 
потому что очень подвижны, вспыльчивы, раздражительны и безответственны.   
Гиперактивные  дети часто задевают и роняют различные  предметы, толкают сверстников, 
создавая конфликтные ситуации. Они часто обижаются, но о своих обидах быстро забывают. 
Известный американский психолог В. Оклендер так характеризует этих детей: 
“Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, 
иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой своего поведения. Часто у него 
плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Он  неуклюж, роняет или 
ломает вещи. Такие  дети  часто  попадают  в  аварию  или  падают с высоты. Такому ребенку 
трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает множество 
вопросов, но редко дожидается ответов. Из  за  проблем  вниманием  они  оказываются  
среди  неуспевающих  детей.    

Появление  гиперактивного ребенка в группе детского сада или в классе с первых же 
минут осложняет жизнь всего коллектива. Он мешает вести урок  (или занятие в детском 
саду), вскакивает с места, отвечает невпопад, перебивает учителя. Безусловно, даже очень 
терпеливого педагога такое поведение может вывести из себя. Удастся ли установить 
контакт с таким ребенком, во многом зависит от стратегии и тактики взрослого. Мягкая 
форма замечаний и запретов воспитателей была заменена категоричным, но кратким 
“нельзя”, после чего ребенку предлагалась альтернативная форма поведения. Например: 
“Нельзя разрисовывать обои, но если ты хочешь рисовать на стене, давай прикрепим на нее 
лист бумаги”. Или: “У нас в группе кидаться игрушками нельзя. Если ты хочешь бросить 
что-то, я дам тебе поролоновый мячик”. Прежде чем делать такие запреты, стоит подумать, 
насколько они обоснованы. И еще если запретов будет очень много, они потеряют свою 
эффективность. В результате такой целенаправленной работы  можно  наладить 
взаимоотношения с  такими  детьми.        

Одним из эффективных  способов – это  тактильный контакт. Так, укладывая ребенка 
спать в тихий час, воспитатель может  поглаживать  ребёнка, произнося тихие и ласковые 
слова.  А родители  могут  сделать  лёгкий  массаж.  Мышечное  беспокойство и 
эмоциональная напряженность гиперактивных  детей  снижается,  они  просыпаются 
отдохнувшим, становятся менее импульсивным  и непредсказуемой.  Таким образом, работая 
с гиперактивными детьми, каждый раз необходимо анализировать конкретную ситуацию, 
характерную именно для этого случая. И уже опираясь на это, можно выработать 
индивидуальную линию поведения Это, конечно же, очень ответственный шаг. Если выбрать  
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неверную стратегию, положение ребенка в детском коллективе и дома может только 
ухудшиться.    Поэтому возрастает необходимость совместной работы педагогов, психологов  
и родителей. Однако бывает, что, даже работая в едином ключе, взрослые не могут добиться 
желаемого результата. Зная, что к проявлениям гиперактивности относятся импульсивность, 
дефицит активного внимания, двигательная расторможенность, взрослые  принемають  
решение бороться с недугом жестко и непреклонно. Но они не учитывают  того, что от 
ребенка нельзя требовать выполнения такой сложной комплексной задачи: быть 
внимательным, усидчивым и одновременно сдержанным.  

Гиперактивный ребенок физически не может длительное время внимательно слушать 
воспитателя или учителя, спокойно сидеть и сдерживать свои импульсы. Во  время  
проведение  психокоррекции    сначала желательно обеспечить тренировку только одной 
функции. Например, чтобы он был внимательным, выполняя какое либо задание, надо 
постараться  не замечать, что он ерзает и вскакивает с места. Получив замечание, ребенок 
постарается какое-то время вести себя “хорошо”, но уже не сможет сосредоточиться на 
задании. В другой раз, в подходящей ситуации, можно тренировать навык усидчивости и 
поощрять ребенка только за спокойное поведение, не требуя от него в тот момент активного 
внимания.  Если у ребенка высока потребность в двигательной активности, нет смысла 
подавлять ее. Лучше попытаться научить его выплескивать энергию приемлемыми 
способами: занимаясь плаванием, легкой атлетикой, танцами, футболом.  Самое  главное  
при  проведение  психокоррекционых  и развивающых  работ  самое  главное – это  поднятие  
эмоционального  фона и  самооценку  ребёнка.   Воспитатели детских садов и школьные 
учителя обязаны помнить, что гиперактивному ребенку легче работать в начале дня, чем 
вечером, а также в начале урока, а не в конце. Нагрузка ребенка должна соответствовать его 
возможностям. Например, если дети в группе детского сада могут заниматься какой-либо 
деятельностью 20 минут, а гиперактивный ребенок работает продуктивно лишь 10 минут, не 
надо заставлять его продолжать занятие дольше. Пользы это не принесет. Разумнее 
переключить его на другой род деятельности  или  устроит  физкультурную минутку.  А если 
ребенок в состоянии будет продолжить занятие, можно разрешить вернуться к нему.   
Школьный урок продолжается 40—45 минут, и любой ребенок должен подчиняться режиму. 
К сожалению, гиперактивный ребенок не в состоянии поддерживать активное внимание в 
течение такого длительного отрезка времени. Ему будет легче, если урок разделить на 
короткие периоды. Например, после выполнения 2—3 заданий, можно поиграть с детьми в 
какую-либо игру, провести физкультминутку или сделать гимнастику для пальцев. 
Психологи заметили: чем более драматичен, экспрессивен, театрален воспитатель, тем легче 
он справляется с проблемами гиперактивного ребенка, которого влечет все неожиданное, 
новое.  Необычность поведения педагога меняет психологический настрой ребенка, помогает 
переключить его внимание на нужный предмет.  В процессе обучения, особенно на первых 
порах, гиперактивному ребенку очень трудно одновременно выполнять задание и следить за 
аккуратностью. Поэтому в начале работы педагог может понизить требовательность к 
аккуратности. Это позволит сформировать у ребенка чувство успеха (а как следствие — 
повысить учебную мотивацию). Детям необходимо получать удовольствие от выполнения 
задания, у них должна повышаться самооценка. Можно использовать  тактильный контакт. 
Можно применять этот метод в работе с гиперактивными детьми и в школе. С этой целью 
можно посадить ребенка рядом с учителем (за первую парту). Проходя по классу, педагог в 
тот момент, когда ребенок начнет отвлекаться, может положить руку ему на плечо. Это 
прикосновение работает как сигнал, помогающий “включить” внимание. Взрослого он 
избавит от необходимости делать замечания и читать бесполезные нотации.  

Школьные программы, по которым учатся  дети, усложняются год от года. Растет 
нагрузка на детей, увеличивается интенсивность занятий. Порой за 45 минут урока ученикам 
приходится сменить род деятельности 8—10 раз. Для детей без отклонений это имеет 
положительное значение, поскольку монотонная, однообразная работа надоедает. Но 
гиперактивным детям сложнее переключаться с одного вида деятельности на другой, даже 
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если этого требует учитель или воспитатель. Поэтому взрослому необходимо договариваться 
с ребенком заранее, подготавливая его к смене рода занятий.  

Учитель в школе за несколько минут до окончания времени выполнения какого-либо 
задания может предупредить: “Осталось 3 минуты”. Помимо этого, в группе детского сада 
или в классе на специальном стенде можно отметить основные моменты распорядка дня, 
очередность выполнения заданий, правила поведения. Причем и дошкольникам, и 
школьникам будет легче и удобнее воспринимать информацию, если для этой цели 
использовать не только слова, но и символы, понятные детям.   

Для того чтобы у ребенка не возникали отрицательные эмоции по отношению к 
взрослому, который отрывает его от интересного и понятного дела, можно использовать не 
словесные сигналы, а, к примеру, сигнал таймера, заведенного на определенный отрезок 
времени. О том, на какое время завести таймер и что необходимо будет сделать после его 
сигнала, с ребенком тоже договариваются заранее. В этом случае у него не возникает 
агрессии по отношению к педагогу, и он готов к перемене вида деятельности.  

Конечно, это не решит полностью проблемы, но поможет педагогу сохранить добрые 
отношения с ребенком. С первых же дней обучения в школе ребенку необходимо 
перестраивать свою жизнь, менять привычки. На каждом уроке и даже на перемене ему 
приходится подчиняться новым требованиям и правилам. Гиперактивному ребенку очень 
тяжело заставить себя делать то, что требуют взрослые, ему приходится особенно трудно. 
Именно поэтому желательно уже в детском саду учить детей соблюдать определенные 
правила и следовать инструкциям.  

Для этого можно использовать следующий прием. Когда педагог дает детям новое 
задание, он может попросить именно гиперактивного ребенка “озвучить” правило его 
выполнения, рассказать сверстникам, как и что надо сделать. А для получения более 
эффективного результата можно еще до начала работы обсудить с ребенком, что он сам себе 
хочет посоветовать для успешного выполнения задания. Если ребенок уже умеет писать, 
пусть он напишет правило (инструкцию) на листе бумаги и поместит его на видном месте.  

В процессе работы, если ребенок нарушит одно из правил, установленных им же 
самим, взрослый может без лишних слов указать ему на список правил.  Свод правил может 
иметь постоянное название, например, “Советы самому себе”. В тех случаях, когда 
составление такого свода правил невозможно или нецелесообразно, педагог может 
ограничиться только словесной инструкцией. Но при этом важно иметь в виду: инструкция 
должна быть очень конкретной и содержать не более десяти слов. В противном случае 
ребенок все равно не услышит взрослого и не запомнит инструкции, а, следовательно, не 
сможет выполнить задание. Педагог должен четко установить правила и предупредить о 
последствиях их несоблюдения. Однако следует объяснить ребенку, что если он “нечаянно” 
нарушит какое-либо правило, это не означает, что все для него потеряно и дальше уже 
незачем стараться. Конечно же, он может исправить свою ошибку. У него все получится.   

Система поощрений и наказаний должна быть достаточно гибкой, но обязательно 
последовательной. И тут приходится учитывать особенности гиперактивного ребенка: он не 
умеет долго ждать, поэтому и поощрения должны носить моментальный характер и 
повторяться примерно через 15— 20 минут. Поскольку гиперактивный ребенок очень 
импульсивен, его неожиданное действие, которое иногда носит даже провокационный 
характер, может вызвать слишком эмоциональную реакцию взрослого. В любой ситуации 
надо  оставаться  спокойными. Прежде чем реагировать на неприятную ситуацию, нужно 
остановитсья  на несколько секунд (например, сосчитайте до десяти). И тогда, избежав 
эмоциональной вспышки, можно будет избежать и чувства вины за проявление своей 
слабости, лучше понять ребенка, который так нуждается в  поддержке. Родители 
гиперактивных детей часто испытывают огромные трудности в их воспитании. Далеко не 
каждому из них приходится по душе поведение ребенка в общественных местах и дома. 
Многочисленные окрики и запреты не приводят к желаемому результату. Порой родители 
просто приходят в отчаяние.  
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Родители гиперактивного ребенка нередко с опасением относятся к детскому саду или 
школе. Они уже заранее переживают: вот сейчас выйдет воспитатель (или учитель) и начнет 
“распекать” их чадо. Услышав первые же замечания педагога, мамы и папы либо начинают 
отчаянно защищаться, либо стоят с поникшей головой, будто ругают их самих. После такой 
“прелюдии”, они, как правило, встречают выбегающего им навстречу ребенка упреками и 
нотациями. Педагог, присутствующий при этой “теплой” встрече, тоже очень неловко себя 
чувствует и даже сожалеет о том, что стал причиной ссоры. На самом деле вполне можно 
научиться избегать подобных ситуаций. Для этого, прежде всего, следует убедить родителей 
в том, что их ребенок такой, какой он есть. И в этом никто не виноват: ни он сам, ни они. И 
никаких оснований для того, чтобы испытывать чувство вины, у них нет.  

Уверенность родителей в том, что окружающие люди не отвергают их ребенка, а 
принимают его, поможет и им самим лучше понять и принять сына или дочь. Если учитель 
или воспитатель встретят родителей не жалобами, а позитивной информацией, то на смену 
напряженному состоянию придет чувство гордости, радости. И увидев бегущего к ним 
ребенка, родители встретят его не упреками, а нежностью и улыбкой.   

Существует многократно проверенный в детском саду и в начальной школе метод, 
способствующий снятию напряжения у родителей и улучшению детско-родительских 
отношений. Он заключается в обмене между педагогом и родителями “карточками-
переписками”. В конце дня педагог записывает информацию о ребенке на заранее 
подготовленной картонной карточке.  

При этом должно выполняться обязательное условие: информация подается только в 
позитивной форме. Например, если родители знают, что, когда читают вслух книгу, ребёнок 
с трудом высиживает 3 минуты, а сегодня он слушал воспитателя в течение 10 минут, то это 
обязательно надо отметить в карточке. Вечером родители ребёнка в присутствии всех членов 
семьи могут отметить это небольшое достижение ребенка, повысив его самооценку и 
уровень мотивации к обучению. По своему усмотрению взрослые могут поощрить ребенка 
прогулкой в парк, совместным просмотром телепередачи, любимой игрой.  Гиперактивному 
ребенку требуется постоянная психологическая поддержка. Как и другие дети, он хочет быть 
успешным в делах, за которые берется, однако чаще всего ему это не удается.  

Поэтому родителям следует продумывать все поручения, которые они дают ребенку, и 
помнить: ребенок будет делать только то, что ему интересно, и будет заниматься этим лишь 
до тех пор, пока ему не надоест. Как только ребенок устал, его следует переключить на 
другой вид деятельности. Необходимо также позаботиться о рабочем месте ребенка. Оно 
должно быть тихим и спокойным — не около телевизора или постоянно открывающихся 
дверей, а там, где ребенок мог бы заниматься без помех.  В ходе выполнения домашнего 
задания родителям желательно находиться рядом и при необходимости помогать 
беспокойному сыну или дочке. Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать 
обещания. На отработку каждого из конкретных требований может уйти много времени 
(две—четыре недели и больше). Однако, не отработав одного пункта, не переходите к 
следующему. Наберитесь терпения и постарайтесь довести начатое дело до конца. Потом 
можно будет добиваться выполнения другого конкретного требования.  

Если родители едут со своим ребенком в музей, театр или в гости, они должны заранее 
объяснить ему правила поведения. Например: “Когда мы выйдем из дома, ты должен дать 
мне руку и не отпускать ее, пока не перейдем улицу. Если ты все сделаешь правильно, я дам 
тебе жетон. Когда мы сядем в автобус...” и т.д. Затем определенное количество полученных 
за правильное поведение жетонов можно будет обменивать на приз (конфету, игрушку и 
т.д.). Если ребенок будет очень стараться, но случайно что-то сделает не так, то его можно и 
простить. Пусть он чувствует себя успешным. 

 Подбирая игры (особенно подвижные) для гиперактивных детей, необходимо 
учитывать следующие особенности таких детей: дефицит внимания, импульсивность, очень 
высокую активность, агрессивность,  а также неумение длительное время подчиняться 
групповым правилам, выслушивать и выполнять инструкции (заострять внимание на 
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деталях), быструю утомляемость. В игре им трудно дожидаться своей очереди и считаться с 
интересами других. Поэтому включать таких детей в коллективную работу целесообразно 
поэтапно. Начинать можно с индивидуальной работы, затем привлекать ребенка к играм в 
малых подгруппах и только после этого переходить к коллективным играм. Желательно 
использовать игры с четкими правилами, способствующие развитию внимания,  
координации,  мелкую  моторику  и  самоконтроль.    
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Қарағанды «Болашақ» университеті «Педагогика және психология» мамандығының            
4 курс студенті, Қарағанды, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Махмутова Г.С.  
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Нұрлы 

жол - болашаққа бастар жол» Жолдауында [1]: «Мен жастар - біздің болашағымыздың тірегі 
дегенді әркез айтып келемін. Мемлекет жаңа буынның алдында барлық есіктер мен 
жолдарды ашты! «Нұрлы Жол», міне, біздің креативті ырғақты жастарымыздың күш-жігер 
жұмсап, құлаш сермейтін тұсы осы!» деген. 

Қазіргі  қоғамдағы   түбегейлі өзгерістер республикамыздың білім беру жүйесіне де оң 
ықпал етіп, бұл салада да көптеген реформалар жүргізілуде. Қоғамдағы  өзгерістер мен 
әлеуметтік жаңа жағдай, әлемдік мәдени білім беру кеңістігіне шығу, ғылым мен білім беру 
жүйесінің дамуының қазіргі тенденциялары - осынша барша жағдайлар мамандарды 
даярлаудың мақсатын, міндеттері мен мазмұнын қайта қарау қажеттілігін тудыруда. 

Соңғы  уақытта психолог жұмысының практикасында топтық тренинг әдісі де  
қолданысқа ие бола бастады. Студенттер  оқу барысында  жұмыстың белсенді әдістеріне 
арналған, психологиялық тренинг әдісімен жиі кездесуде. 

Қазіргі кезеңде психологиялық тренингтердің алатын орны ерекше. Себебі жеке 
тұлғаны қалыптастыруда, оны әрі қарай жетілдіріп, жеке басын дамытуда, психикалық 
дамуын, даралық ерекшеліктерін, ішкі әлеуетін анықтап, жан-жақты зерттеп, оған 
психологиялық көмек көрсетуде психологиялық тренинг алдыңғы орынға шығары сөзсіз.  

Психологиялық тренинг – топтық жұмыстың кез келген түрі емес. Бұл өзінің 
мүмкіндіктерімен, шектеулерімен, ережелері және мәселелерімен   айқындалған топтық 
жұмыстың ерекше түрі. Топтағы тұлғалардың әлеуметтік қатынастары, қоғамда болып 
жатқан әр түрлі әлеуметтік және экономикалық өзгерістерімен тығыз байланысты. Сол 
себепті  топтағы, ұжымдағы және басқа да әлеуметтік қауымдастықтағы адамдар арасындағы 
қарым-қатынас процесі күннен - күнге қиындықтар әкеліп, әр түрлі қақтығыстар туғызуда. 
Осының негізінде топтың ұйымшылдық мәселесі маңызды көкейкестілікпен сипатталуда. 
Демек, қарым-қатынас жасау құзырлығын дамыту мақсатында және топтың ұйымшылдығын 
қалыптастыруда топтық психологиялық жұмыстың белсенді әдістерін, оның ішінде 
психологиялық тренинг құралдарын қолдану қажеттілігі туындап отыр. 

mailto:gulima_krg@mail.ru
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Осындай қайшылықтардың негізінде колледж студенттерімен зерттеу жұмысы 
жүргізілді. 

Зерттеу жұмысы 3 кезеңнен тұрды: 
1) Анықтаушы кезең; 
2) Қалыптастырушы кезең; 
3) Қорытынды кезең. 
Анықтаушы кезеңінің мақсаты: колледждің студенттік тобының ұйымшылдық 

деңгейлерімен, топтың психологиялық атмосферасын анықтауда әдістемелерді жүргізу. 
Эксперименттің анықтаушы кезеңінде топтардың ұйымшылдығын анықтау мақсатында 

келесі әдістемелер жүргізілді: 
1. Сишордың «Топтың ұйымшылдық индексін анықтау» әдістемесі (Кесте 2 және сурет 

1) [2]; 
2. В.С.Ивашкин және В.В.Онуфриеваның «Топтық құндылық пен бейімделу бірлігін 

анықтау» әдістемесі (Кесте 3 және сурет 2) [3]; 
3. А.Ф.Фидлердің «Ұжымның психологиялық атмосферасын бағалау» әдістемесі (Кесте 

4 және сурет 3) [4]. 
Қалыптастырушы кезеңінің мақсаты: колледждің студенттік тобының ұйымшылдығын 

қалыптастыру үшін жүргізілетін жұмыс жүйесін жетілдіру және іске асыру. 
Эксперименттің қалыптастырушы кезеңінде топтардың ұйымшылдығын 

қалыптастырып, дамыту мақсатында келесі жұмыс жүйесінің мақсаты анықталды. Жұмыс 
жүйесінің мақсаты – колледждің студенттік тобының жағымды психологиялық 
атмосферасын қалыптастыруда, түзету жұмыс жүйесін құрастыру және дамыту. 

 
Кесте 1 
Жүргізілген жұмыс жүйесі 

 Тақырыбы Мақсаты 

. 
«Менің тобым» қатысушылардың бір-бірімен психологиялық қарым-

қатынастарын дамыту. 

. 
«Топтағы қарым-

қатынас» 
бір-бірімен қарым-қатынас жасаудағы этикалық 

тәртіпті тәрбиелеу; өз жағдайына және өзіне қатысты 
қатынаста бақылаушы ұстанымын ұстануға үйрету; 
өзін позитивті қабылдауға қалыптастыру. 

. 
«Біздің топтың 

жүрегі» 
вербалды және вербалды емес қарым-қатынас; 

бірлескен іс-әрекеттерде келісімділікті сақтауға 
үйрету; бір-бірлерімен әр түрлі қарым-қатынастар 
жасаудағы түрлерін айқындау. 

. 
«Кикілжіндерді 

болдырмау» 
басқа адамға жауапкершілікті сезіну; эмпатияны 

дамыту; топта жағымды атмосфераны нығайту; 
кикілжіндерді болдырмау жағдаяттарын орындау; 
қоршаған ортадағы адамдарды түсіну дағдыларын 
дамыту. 

. 
«Қуаныш – жан 

шуағы » 
топтағы жағымды сенім атмосферасын құру; 

конфликттік жағдаяттардан жеңіл шығу жолдарын 
қалыптастыру; топ арасындағы қарым-қатынастардың 
сындарлылыққа үйрету. 

. 
«Ұйымшыл топ – 

ортақ істегі табыстың 
кепілі» 

топ арасындағы ұйымшылдықты нығайту; топ 
мүшелерінің ортақ іске жұмылдыру; мәселелік 
жағдаяттар мен есептерді шешу жолдарын үйрету; 
ұйымшылдықтың маңыздылығын түсіндіру; жіп 
технологиясын қолдану; топтағы ұйымшылдықтың 
негізін қалыптастыру. 

«Күш бірлікте, вербалды емес қарым-қатынасты дамыту; позитивті 
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. татулық табылмас 
бақыт» 

қарым-қатынастың дағдыларын сақтау; конфликт 
жағдайларындағы шығу жолдарды бекіту; 
шығармашылық қабілеттерді дамыту; алған 
дағдыларды бекіту; қорытынды жасау. 

 
Қорытынды кезеңнің мақсаты: колледждің студенттік тобының ұйымшылдығын 

қалыптастыруда жүргізілген жұмыс жүйесінің тиімділігіне баға беру.  
Эксперименттің қорытынды кезеңінде жүргізілген жұмыс жүйесінің тиімділігіне баға 

беру мақсатында, анықтау кезеңінде алынған әдістемелер қайтадан қорытындылау үшін 
жүргізілді. 

Кесте 2 
Сишордың топтың ұйымшылдық индексін анықтау әдістемесінің салыстырмалы талдау 

нәтижесі 
 Топтың ұйымшылдық деңгейлері 
Топтар Жоғары Ортадан 

жоғары 
Орта Ортадан 

төмен 
Төмен 

Анықтау кезеңі 
Ш-14 0 0 2 (6,25%) 10 (31,25%) 20 (62,5%) 
Мд-14  0 0 1 (4,16%) 8   (33,3%) 15 (62,5%) 

Қорытынды кезеңі 
Ш-14 10 31,25%) 18 (56,25%) 1 

(3,125%) 
2 (6,25%) 1 (3,125%) 

Мд-14  0 0 3 (12,5%) 8 (33,3%) 13 (54,2%) 
 

      
 

Сурет 1. Сишордың топтың ұйымшылдық индексін анықтау әдістемесінің 
салыстырмалы талдау нәтижесі 

 
Екі топ бойынша жүргізілген салыстырмалы талдау нәтижесінің қорытындысы 

бойынша, мынаны көрсетеді: 
1.Бақылау тобындағы топтық ұйымшылдық: топ мүшелерінің өзін топтың бір бөлшегі 

ретінде сезіне алмауы және топтағы ұйымшылдықтың төмен деңгейде болуын көрсетеді. 
2.Эксперимент тобындағы топтық ұйымшылдық: жүргізілген қалыптастыру 

жұмыстарынан кейін, эксперимент тобындағы студенттердің топтық ұйымшылдығы 
беріктеніп, олар топтық ұйымшылдықтың жаңа сатысына көтерілді. 

 
Кесте 3 
В.С.Ивашкин және В.В.Онуфриеваның «Топтық құндылық пен бейімделу бірлігін» 

анықтау әдістемесінің нәтижесі 
Топтар Анықтау кезеңі Қорытынды кезеңі 
Ш-14 тобы (эксперименттік топ) 21,25% 55% 
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Мд-14 тобы (бақылау топ) 27,5% 30% 
 
Салыстырмалы талдау нәтижесін жүргізе отырып, Мд-14 тобының (бақылау топ) 

топтық құндылық пен бейімделу бірлігі анықтау кезеңіне қарағанда, біршама көтерілгенің 
көрсетіп, топтық құндылық пен бейімделу бірлігі орта деңгей, 2 балды көрсетті. Ал Ш-14 
тобының (эксперименттік топ) топтық құндылық пен бейімделу бірлігі анықтау кезеңіне 
қарағанда, жоғары деңгейге көтерілгенің дәлелдеп, топтық құндылық пен бейімделу бірлігі 
жоғары деңгей және 3 балмен сипатталды 

 

 
 

Сурет 2. Топтық құндылық пен бейімделу бірлігін анықтау әдістемесінің нәтижесі 
 

Кесте 4 
 А.Ф.Фидлердің «Ұжымның психологиялық атмосферасын бағалау» деңгейлерінің 

салыстырмалы талдау нәтижесі 
 

 
 
Топтар 

  Жоғарғы 
деңгей 

 

Орташа деңгей Төменгі деңгей 

Студ-дің 
саны 

% Студ-дің 
саны 

% Студ-дің 
саны 

% 

Анықтау кезеңі 
Ш-14 
(эксперименттік 
топ) 

4 12,5 10 31,25 18 56,25 

Мд-14 
(бақылау топ) 

6 25 8 33,8 10 41,6 

Қорытынды кезең 
Ш-14 
(эксперименттік 
топ) 

14 43,75 16 50 2 6,25 

Мд-14 
(бақылау топ) 

6 25 12 50 6 25 
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Сурет 3. А.Ф.Фидлердің «Ұжымның психологиялық атмосферасын бағалау» 
деңгейлерінің салыстырмалы талдау нәтижесі 

 
Салыстырмалы талдау жүргізу арқылы, Мд-14 тобының (бақылау топ) студенттері 

топтың психологиялық атмосферасын бағалауда, анықтау кезеңінде көрсетілген нәтижеден 
көтерілгенімен, топ студенттерінің көбісі тобының психологиялық атмосферасында өздерін 
жағымсыз сезінетіндері анықталды. Ал Ш-14 тобының (эксперименттік топ) студенттері өз 
тобында жағымды және жайлы сезінетіндері байқалды. Бұл қалыптастырушы кезеңінде 
жүргізілген жұмыс жүйесінің дұрыс құрылып, орындалғанын көрсетеді. 

Қайталама зерттеу жұмысында колледждің студенттік топтары келесі нәтижелерді 
көрсетті: 

-эксперименттік топтағы топтық ұйымшылдық төменнен жоғары деңгейге дейін 
көтеріліп, топ мүшелері арасында бірлік пен татулық орнап, топтағы психологиялық 
атмосфера орташадан жоғарғы деңгейге дейін жетті. Топ мүшелері арасындағы топтық 
ұйымшылдық дамыды. 

-бақылау тобындағы топтық ұйымшылдық деңгейі еш өзгеріссіз қалды, себебі 
қалыптастырушы жұмыстар жүйесі бұл топпен жүргізілмеді. 

Зерттеу жұмысының негізінде, егер студенттік топтың ұйымшылдығын 
қалыптастыруда, психологиялық тренингтер құралдарын қолданатын болсақ, онда 
болашақта студенттік топтардың ұйымшылдығы артып, топтық мақсатқа жеңіл қол жеткізу 
мүмкіндігіне және топтық беделділіктің жоғарлауынан топ мүшелерінің беделдігінің 
жоғарлауы, топ арасындағы достық атмосфера қалыптасар еді деген зерттеу жұмысының 
болжамы дәлелденді. 

Өткізілген зерттеу жұмысының нәтижесіне сүйене отырып, келесі ұсыныстарды 
ұсынамыз: 
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1.Сабақ процесінде және сабақ процесінен тыс топтың ұйымшылдығын 
қалыптастырып, дамытатын психологиялық тренингтерді жүргізу; 

2.Колледждің студенттік тобының ұйымшылдығын қалыптастыру үшін, бірінші 
курстан бастап жұмыс жүйесін жүзеге асыру; 

3.Психологиялық тренингтердің тиімділігі жайлы ұстаздарға түсіндіру; 
4.Колледж студенттерінде психологиялық тренингтер жайлы ұғымды дамыту 

мақсатында, тәжірибелік сабақтар өткізу; 
5.Әрбір ұстаз үшін қажет құрал негізінде, топтың ұйымшылдығын қалыптастыруда 

психологиялық тренингтер жиынтығын баспадан шығару. 
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СУИЦИД – ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ БІРІ 
 

Әдікеева Айнұр Маратқызы 
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Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті, Семей, Қазақстан 
 

Адам мәселесі философияның аса маңызды өзекті мәселелерінің бірі. Адамның жан 
дүниесін терең зерттеген психолог ғалымдар мынадай анық ақиқатты байқаған. Жас адам 
саналы ғұмырын бастамай жатып ауыр трагедияға ұрынып, оның бағалы тағдыры  қайғы мен 
қасіретке айналғанда түпкі себебі біреу деген. Жап-жас өрімдей жігіт немесе қыз баласы 
өзінің өмірге не үшін келіп, не үшін өмір сүру керек екенін ұмытып, ақылы шатасқанда оның 
тағдыры қайғы мен мұңға тола бастайды.  Сондықтан кез келген қоғамдық дерттен жас 
ұрпақты аман алып қалу үшін оларға өмірдің мәні мен тіршіліктің ақиқат тірегі туралы 
шындықтарды анықтап беру ең маңызды шаруа.  Өмір сүре білу – әрбір адам үшін  үлкен 
сынақ.  

 Қазақстанның қазіргі даму кезеңі қоғам өмірінің барлық саласындағы терең 
өзгерістермен сипатталады. Осыған орай қазіргі заман адамға: өз іс-әрекетіне жауапты болу, 
әлеуметтік өзгерістер жағдайына тез бейімделе отырып, байыпты шешім қабылдай білу және 
т.с.с. жаңа талаптар қоюымен ерекшеленеді. 

Қазақстан Републикасының дамып келе жатқан елдердің қатарына қосылу мақсатында, 
қазіргі жасөспірімдердің саналы азамат болып,  тұлға ретінде дамуына барлық жағдайларды 
жасайды. Өркениетті қоғам  үшін қымбат қазына – жеке тұлға, оның даму, қалыптасуы мен 
өмірі десек, бүгінгі жас ұрпақтың осы қымбат қазынаны бағалай білуі аса маңызды. 

Қазіргі кездегі жастардың суицидке бару себебі, олардың өмір тәжірибелерінің 
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болмауына, олардың алдарына қойған мақсаттарына жете алмау себептеріне байланысты 
және өмір қиындықтарына шыдамауына байланысты болады. 

И.П. Павлов өзін-өзі өлтіруді «мақсат рефлексін» жоғалту деп түсіндірген. Осыған 
байланысты ол: «Мақсат рефлексі әр адамның өмір мәні және энергия көзі. Өмір қызығы бір 
мақсатқа жетуге талпыну, егер сол мақсатқа жете алмаса басқа мақсатты көздеп соған қол 
жеткізу, қызығу, ұмтылу. Соған байланысты біздің өміріміз гүлденеді және мәндене түседі. 
Егер адамның өмірінде мақсат жоғалса оның өмірі мәнсіз болады. Сол себепке байланысты 
біз өлген адамдар артынан қалған қағаздардан, олардың өмірлерінің мәні жоғалғанына 
байланысты олар өз- өздерін өлтіруге мәжбүр болғандарын ұғынамыз. Бірақ адам өміріндегі 
мақсаттар саны шексіз...» Тек И.П. Павлов суицидке барған адамдардың ешқайсысында 
психикалық ауытқуы жоқ деген. 

Суицидальді мінез- құлықтың 5 типі бар: 
1) Протест. 
2) Жанашырлыққа шақыру. 
3) Қайғыдан қашу. 
4) Өзін-өзі жазалау. 
5) Өмірден бас тарту [1, 56] 
Суицидалды мінез-құлық соматикалық, психикалық ауытқуы бар, тіпті сау адамдарда 

да кездеседі. Сондықтан өзін- өзі өлтіретін адамдардың барлығының психикасында ауытқуы 
бар деуге болмайды. Медициналық статистикаға байланысты адамдардың бір жартысын 
ақыл- ойы кеміс адамдар, бірін жүйке-жүйесі тозған адамдар, бірін мазасыз адамдар десе, 
енді бірін өз эмоцияларын басқара алмайтын адамдар құраса, қалған бөлігін ешқандай 
психикалық ауытқуы жоқ адамдар құрайды екен. 

Қазақстан Републикасының дамып келе жатқан елдердің қатарына қосылу мақсатында, 
қазіргі жасөспірімдердің саналы азамат болып,  тұлға ретінде дамуына барлық жағдайларды 
жасайды. Өркениетті қоғам  үшін қымбат қазына – жеке тұлға, оның даму, қалыптасуы мен 
өмірі десек, бүгінгі жас ұрпақтың осы қымбат қазынаны бағалай білуі аса маңызды. 
Жасөспірімдік жас тарихи тұрғыдан алғанда өте кеш қалыптасатын кезең, оның қажет 
екендігі күрделенумен айтылып отырады, жекелеп айтқанда технологиялық, әлеуметтік 
өмірдің және қазіргі заманғы қоғамның жасөспірімдерге қоятын талаптарымен байланысты 
күрделенулер. Осының салдарынан жасөспірімдік жас толығымен тұрақтанған болып 
табылмайды, 15-17 жастағы адамдар бір елдің тұрғындары болса да, әрқайсысында дамудың 
әлеуметтік жағдайы әр түрліше өтуі мүмкін [2, 5]. Сонымен қатар физикалық, 
физиологиялық, психикалық және әлеуметтік толысулардың барлық адамда бір ағынмен 
жүрмейтінін ескерсек, адамдардың дамуындағы бұл маңызды этапты сипаттау және зерттеу 
қиынға түседі. 

Қарым-қатынас адамзат өмірінде аса маңызды роль атқарады. Қарым-қатынас 
нәтижесінде тұлғааралық байланыс орнығып, өзара мәміле қалыптасып дамитындығы әр 
жеке тұлғаның қалыптасуында жетекші факторлардың бірі болады. Қарым-қатынас 
барысында өзара пікір алмасу, сезім әлеміне бірлесіп ләззат алу, қайғы, қуанышта ортақтас 
болу арқылы адамдар арасында сенімді кең ауқымды эмоциялар арқылы екі немесе бірнеше 
психологиялық жүйе не бірнеше рухани әлем және ой-пікір, сана-сезім, мінез-құлық, қылық-
жорықтар арасында келісім, өзара түсіністік, не болмаса қақтығыс, талас-тартыс, қарама-
қайшылық тұрғысындағы мәміле үрдісі іске асады.  

Жасөспірімдік кезең  дәстүрлі түрде тәрбиелеушілік қарым-қатынаста ең ауыр кезеңнің 
біріне жатады. Көбінесе жасөспірімдік шақтағы қиындықтар жыныстық жетілумен 
байланысты болып келеді. Жасөспірімдік шақтағы жеке тұлғаны қалыптастырудағы 
қиындықтарды шешуде тұлғааралық қарым-қатынасқа түсе алуларына көп көңіл  бөлу 
керектігінде. Ұйымдастырушылық және қарым-қатынасқа тез, жеңіл түсе алушылық  
қасиеттерінің дамуы жасөспірімдік шақта өте маңызды болып келді. Осы шақтағы көп 
байқалатын құбылыстарының бірі -  жасөспірімдердің өзара қарым-қатынасқа деген 
тапшылық. Сол себептен, жасөспірімдердің тұлға болып дамуына, жан-жақты қалыптасуын 
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жақсатру мәселесінде қарым-қатынасты дамыту керек.  
Жасөспірімдер арасындағы құрбы-құрдастарының қарым-қатынасы өзіндік 

информацияны таратушы каналының бірі.  Бұл тұлғааралық қарым-қатынастың  өзіндік түрі 
болып та келеді. Құрбы-құрдастардың қарым-қатынастығы теңдігі бұл сфераны 
өзгешешелеп, жасөспірімдерді қызықтырады.  Бұл шақта көбіне туындайтын қажеттіліктер 
(құрбы-құрастармен, ата- аналармен қарым-қатынасы, қызығушылықтары, ұмтылулары, 
қобалжулары) жасөспірімдердің өзара түсінулеріне әкеледі. Осының нәтижесінде интимді 
тұлғааралық қатынастар:  

 достық  
 махаббат 
 дұшпандық  
 жалғыздық пайда болады. 
Осыған интимді-тұлғааралық қарым-қатынастар жасөспірімдік шақта аса манызды 

болып келеді. Оны дипломдық жұмыстың теориялық және жксперименталды бөлімдерден 
байқауға болады. Жалпы зерттеу жұмысына 15-16 жас аралығындағы 43 жасөспірім қатысты. 
Зерттеу барысында эксперименталды және бақылау тобы құрылды. Әдістемелердің барлығы 
балалардың жас ерекшелігін, даму және дара ерекшеліктерін ескере отырып таңдалды. 
Эксперименталды бөлімде жасөспірімдердің қарым-қатынас, өзін-өзі бағалау деңгейілерін, 
жағымсыз эмоцияны анықтау,интимді-тұлғааралық қарым-қатынасты соның ішінде 
махаббат, достық қатынастарының деңгейін зерттеу үшін мына әдістемелер қолданылды: 

1. Қарым-қатынас деңгейін бағалау тесті (В.Ф.Ряховской). 
2. Эмоция тестісі 
3. С.Спилбергер бойынша өзін-өзі бағалаудың тұлғалық шкаласы. 
4. Достық қарым-қатынас деңгейін анықтау тесті 
5. В.В.Мегедьдің «Мінездің биоакценттері бойынша махаббаттың түрлерін немесе 

қатынастарын анықтау» тесті [ 3, 17]. 
Әдістемелердің нәтижелері бойынша жасөспірімдер арасында эмоциясын қадағалау, 

өзін-өзі бағалау, жалпы қарым-қатынасқа түсу, интимді-тұлғааралық қарым-қатынасты орнат 
алу әр түрлі деңгейде дамығанына көз жеткізеді. 

Сондықтан жасөспірімнің психологиялық, физологиялық дамуын қадағалап,  
тұлғааралық қарым-қатынастарын жақсарту үшін ата-ана, ұстаздар тарапынан үлкен 
жауапкершілікпен қарау керек. Жасөспірімдер арасында тұлғаралық қарым – қатынастың 
психологиялық аспектілерін теориялық тұрғыда негіздеп, іс-тәжірибеде зерттелініп, 
дәлелденуде. 

Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша өзін-өзіне қол жұмсау мәселесі қоғамды дүр 
сілкіндірген жағдайдың бірі. Жылдан жылға өлім мәселесі арта түсуде, оның себептерін 
анықтау барысында келесі мәселелерге тоқталу керек: отбасында туындаған дағдарыстық 
жағдайлар, мемлекетте және дүние жүзінде туындаған экономикалық тепе-теңсіздік 
мәселесі, қоғамдық өмірде кездесетін алкоголизм, нашақорлық, зорлық зомбылық, 
бәскелестік. 

БҰҰ балалар ұйымының әлеуметтік мониторинг зерттеу жұмыстарының қорытындысы 
бойынша Рессей және Қазақстан мемлекеттерінде өз-өзіне қол жұмсау деңгейі жоғары екенін 
көруге болады. Суицидке барудың басты себептерінің бірі бұл әлеуметтік-экономикалық 
мәселелер және отбасындағы ата-аналар мен балаларының арасында қарым-қатынастың 
нашарлауы. Көп жағадайда жасөспірімдер арасындағы кездесетін суицидтің себебі ол ата- 
анасының балаларының қарапайым қажеттіліктерін өтей алмауынан туындап жатады. Сол 
себепті өзін- өзіне қол жұмсау мәселесі әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық мәселе болып 
табылады. 

Ислам дінінде өз өзіне қолжұмсауға қатаң тиім салынады. Құран кітапта «өз-өзіне 
қолжұмсау» деген сөз мүлдем қарастырылмаған. Дінге сенген әрбір мұсылман өзіне жазған 
өмірін сүру керек деген. 

Өзіне - өзі қол жұмсау, суицид- психикалық көңіл күйдің немесе жан дүниесінің 
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әлсіреуінен ішкі күйзеліс арқылы туындайтын ой. Өзінің әрекетіне есеп бере алмайтын 
жағдай (яғни бес жасқа толмаған балалардың өлімі) өз-өзіне қолжұмсады деп есептелмейді, 
ол оқыс туындаған жағдайға жатады. 

«Суицид» латын тілінен алынған «өзін-өзі өлтіру, өзіне қолсалу» деген мағынаны 
береді. Суицидттік әрекет екі түрлі жағдайды қамтиды алғашқысы аяқталған суицид және 
суицидтке әркет ету жағдайы. Алайда бұл феномендердің көрінісі деп есептеледі. Кейбір 
авторлардың айтуынша кей жағдайларда бұл айналасындағы адамдарды қорқыту немесе 
көңіл аударудың жолы деп есептейді. 

Өз-өзіне қолжұмсау деген сөздің астарынан екі түрлі түсінікті қарастыруға болады: 
біріншіден, жеке мінез- құлықтық әрекет; екіншіден әлеуметтік көрініс, кейбір адамдар өз 
еріктерімен өлімге барып жатады. Мінез құлықтық әрекет бұл психология, этика және 
медицина ғылымдарының зерттеу пәні болып табылады, ал өз еркімен өлімге баратындар 
әлеуметтік саланың, әлеуметтік психологияның зерттеу аумағы болып есептеледі. 
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Ғылыми жетекші – Г.М. Ашимова философия және саясаттану кафедрасының аға 
оқытушысы, тарих магистрі, Қазақ инновациялық гуманитарлық- заң университеті,  

Семей, Қазақстан 
 
Елбасымыз әрбір жолдауларында,  осал тұстарымызды әлі  де болса жетілдіріп, 

"Дипломмен ауылға", "Еңбек қоғамы", "Мәңгілік ел", "Азия Барысы", "Салауатты ел" 
боламыз деп,  қарқынды дамып  келе  жатқан  елміз. Ол мақсаттарға жететін потенциалымыз 
жетерлік.  Көмір, темір, уран және басқа көптеген табиғи байлық қорларымыз бойынша 
дүние жүзінде алдыңғы қатарлы мемлекеттердің санатындамыз.  КСРО  негізін салып, кейін 
Еуропа жүйесімен жетілдірілген  білім жүйеміз  де жаман емес, жазғы спорттық аренада  да 
спортшыларымыз құр қол қайтпады. Үлгі етерлік тарихи тұлғаларымыз да жетерлік.  Осы 
заманға дейін жазылған тарихымыз жайлы ауыз толтырып, мақтанышпен  айта аламыз. 
Дүниежүзі бойынша  жер көлемінен 9-шы орындамыз. Ұлттық қорымыз да  табиғи байлық 
арқасында бос боп, сарқылып  тұрған жоқ. Барлық жағдай жасалған кезде де, неге біздің 
дамуымыз сондай баяу қарқынмен дамып келе жатыр деген орынды сұрақ, саналы ойды 
елжірететіні анық. Иә, қазақ елінің дамуы  не  бізді « кіші баурым» санайтын Ресейге де, 
«жерімізді»  көксеп отырған Қытайға да, «байлығымызды» санап отырған Америка мен 
Европаға да, «идеологиялық фронт » қып санайтын Араб елдеріне де, сол Америка мен 
Европаның бұйрығымен жүретін БҰҰ-на да, тіпті, «жақыным, бір туысқаным» деген өзбек, 
қырғыз,түрік, тәжік елдері  де керек емес екені айдан анық. Осындай саяси қыспақта дамып 
келе жатқанымыз да – үлкен жетістіктердің бірі. Әйтпесе, Украина секілді Ресей  мен Қытай 
бізді де екіге бөліп алмас па еді?! Осындай қилы кезеңде, «Тәуелсіздікті» бабадан қалған сый 

mailto:zhadyra.aubakirova@mail.ru


5031 

демей, «ұрпақтан қалған аманат » ретінде қарастыруымыз керек. Менің айтпағым, ел болып 
қалу үшін, даму үшін  бізге, әсіресе, жас ұрпақтың әлеуметтік жағдайына көп көңіл бөлу 
керек. 

Жастар – қай кезде де, қай қоғамда да аса белсенді буын. Халқымыз «Ақыл жаста, асыл 
таста» деп жастардың бойындағы бұлқынған қуатты күшті саңлақ санамен саралай білген 
және оның адамгершілік тұрғыда өсіп-өркендеуіне баса мән берген. Бүгінгі Тәуелсіз елімізде 
жастардың жасампаздық рухы тіпті тасқындай түсуде, ол – мемлекетіміздің жастар 
саясатындағы ұстанған дұрыс бағытының бұлжымас дәлелі. Қазақ елінің атын үшінші  
мыңжылдық тарихына жазатын, аға толқынның ғылым мен мәдениеттегі өрелі жолын 
лайықты жалғастыратын да осы бүгінгі толқын — жастар емеспе? Бүгінгі жас- ертенгі ел 
болашағы, еліміздің тұтқасы, қорғаны.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің Қазақстан-2030 
Жолдауында: «біздің балаларымыз мен немерелеріміз бабаларының игі дәстүрін сақтай 
отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика өркендеу үстіндегі күллі әлемге әйгілі әрі 
сыйлы өз елінің патриоттары болады» – деп нақты көрсеткен болатын. [1] 

Біздің елміздің алдына қойған мақсаттарына жетуді қамтамасыз ету міндеті мен 
жауапкершілігі жастарға жүктеледі. Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев  «Туған елім – тірегім атты» 
еңбегінде: «Жастарымыз салт- дәстүрімізді көздің қарашығындай бағып жүретін, көптің 
көкейіне үміт отын жағып жүретін, адамзаттың озық ой көгінде ағып жүретіндей болуы тиіс 
»  -деп көрсеткен. [2; 89] 

Жас ұрпақтың тәрбиесін ұлттық салт-сана негізінде жүргізу қажет деген ойдамын. 
Өйткені еліміздің болашағы жас ұрпақ- ұлттық сана сезімі оянған, адамгершілігі және 
рухани ойлау дәрежесі жоғары дамыған, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, салауатты, 
бойында жоғары патриоттық санасы, өз елі үшін мақтаныш сезімі қалыптасқан азамат етіп 
тәрбиеленуі тиіс. ХХI ғасыр есігінен еркін еніп жүре алатын, кемел келешегіміз саналатын 
ұрпақтың өсіп- өркендеуі – қоғам үшін де маңызы зор құндылықтың бірі.  Алайда «біздің 
болашағымыз» деп мақтана жүретін жастарымыздың мінез- құлқы мен тәрбиесі олардың 
киген киімі мен ұстанған үлгісіне сәйкеспей жататыны – ащы да болса, шындық. Негізгі 
нысанаға, алдымен ЖОО мен арнаулы орта оқу орындарында және кәсіптік мектептерде 
білім алып жатқан студент жастарды алатын болсақ, олардың қатарында ауылдан шыққан 
қаракөздермен бірге қаланың «гламурный» ұл-қыздары да бар. Ауылдан келген ұяң баланың 
көрген өнегесі қалалықтарға қарағанда өзгешелеу болатыны да жасырын емес. Дей 
тұрғанмен, олар да өздерінше «қалалық» болуға тырысып, еліктеушіліктен туындайтын 
«жасанды қылықтарымен» өзгелердің назарын аударуға тырысады. Бірақ, ондай «жасанды 
қылықтардың» барлығы бірдей сәтті шыға бермейді. Қазақы қалпын бұзатын кейбір өрескел 
іс-әрекеттерінің жалпы жастарға деген көзқарасты бұзады.  

Осыдан елімізде жастардың ресми емес қозғалыстары белең алуда. Сол себепті 
жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу мүмкіндіктерін кеңейту керек деп түсінемін. Өйткені 
жастарымызға психологиялық - әлеуметтік қолдау ауадай қажет. Қазақстандағы ресми емес 
қозғалыстарға белгілі бір стильдер мен бағыттардың араласып келуі тән. Субмәдениет 
өкілдерін, қала көшелеріне шықсаңыз, міндетті түрде көресіз және бірден танисыз. Өйткені 
олардың киім киістері де, өздерін ұстауы да, сөйлеулері де өзгеше. Сіздерге бір топ 
бейформалды бірлестік өкілдері, атап айтқанда, басынан аяғына дейін кап-қара киінген, бет-
келбетін де қарамен бояп алған адамдар немесе үсті-басы металдан жылтырап тұрған, не 
басқа да «ерекшелігі» бар, өзгелерге ұқсамайтын жастар кездесті ме? Шынымен де, бұл 
қызық сұрақ болғанымен, оның астарында үлкен мәселесі бар. Бұл «ерекше адамдар» белгілі 
бір субмәдениет өкілдерін құрайды. Осы субмәдениет біздің қоғамдағы жастар арасында 
белең алып барады. Қоғамдағы біркелкіліктің болмағандығына байланысты  мәдени мұралар 
элементтерінің де соншалықты санқырлылығы байқала түседі. Ресми емес бірлестіктер 
негізінен оқушылар, студенттер арасында психологиялық қалыптасу кезеңі мен әсіресе ата-
ана тарапынан болатын олқылықтардың қатарласуы салдарынан орын алады.  

Жастар – қоғамның қозғаушы күші. Жастардың бойында өздерінің проблемаларын 
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дербес шешу, нарықтық экономиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайларына бейімделу, 
өз бетінше өмір сүру дағдыларын үйрену және өзін- өзі басқару қабілеттерін қалыптастыру 
үшін жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің маңызы өте зор. Жастармен әлеуметтік жұмыс 
жүргізу елімізде әлі де қарқынды дамуды қажет етеді. Жас азаматтарымызға қоғамнан 
көбірек көмек – қолдау көрсетілсе, осындай бейресми ұйымдар мен бірлестіктерге кірмейді 
деп ойлаймын. Бұл, әрине, бос уақыттың көптігіне де байланысты. Ал бос уақыт болмау 
үшін жастарды мәдени- спорттық іс- шараларға, ғылыми – конференцияларға, оқу- орнының 
белсенді жұмыстарына, концерттерге қатыстыру керек. Олармен жұмыс бір сәтке де 
тоқтамауы тиіс. Бос уақыттарын тиімді өткізуге қазір барынша жағдай жасалуда.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Мемлекеттік жастар саясаты» қазақ жастарына еліміздің 
толыққанды азамат болуына барынша жағдай жасалуы тиіс; тәуелсіз қазақ елінің жастары 
жеке басының, жақындарының және өз Отаның барлық белестерді бағындыра алатындай 
белсенді болуы қажет екендігін атап кеткен болатын. Осы топтың мемлекет өміріндегі 
белсенділігін арттыру мақсатында көптеген ұйымдар да құрылған болатын. [3] Жастардың 
бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында көптеген шаралар ұйымдастыру керек.  Бұлардың 
қатарына поэзия кештері, түрлі дебаттық клубтар, дөңгелек үстелдер т.б. атауға болады. 
Тағы да айтатын нәрсе, бұларға ат салысушылар саны саусақпен санарлық. Студент 
жастарды осындай іс-шараларға белсенді қатыстыру керек. Белгілі бір шара ұйымдастыруға 
қаламыздың оқу орындарының көбісі  шет қалады. Бұл әр оқу орнында болатын жастар ісі 
жөніндегі комитеттердің жұмысының нашарлығынан деп ойлаймын. Бұндай комитет 
басшылары тек оқу орны басшылығы берген тапсырманы орындап қана қоймай, 
студенттердің бірі қалмайтындай түрлі шаралар ұйымдастыратын болса, жастардың 
белсенділігі әлдеқайда артатын еді. Жастар арасында құқық бұзушылық әрекеттердің күн 
санап көбейіп бара жатқандығы бәрімізге белгілі. Темекі тарту мен алкогольді сусын ішуден 
бастау алатын жай ғана бұзақылық, көп ұзамай ауыр қылмысқа әкеліп соғады. Осы бағытта 
да әлеуметтік жұмысты күшейту керек.  

Келешегіміздің келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей 
байланысты. Өйткені олар – «ертеңімізді жасайтын бүгініміз». Жастарға деген үлкен сенім 
мен зор үміттің артылатыны белгілі. Елдің қуаты мен қозғаушы күші де  – осы жастар. 
Сондықтан да жастардың сапалы білім, саналы тәлім-тәрбие алып, саламатты болып өсуі – 
мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Ұлт көшбасшысы, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев та жастарға ерекше сенім арта оты-рып, осы әлеуметтік топтың 
жағдайын жасауға баса назар аударады. Ел президентінің жыл сайынғы Жолдауларының 
басым бағыттары жастармен тікелей байланысты болуы, кез келген мемлекеттік маңызы бар 
стратегиялар мен мақалаларында, сөздерінде әркез өскелең ұрпақты тілге тиек етуі – соның 
айқын дәлелі. 

Өз ойымды қорытындылай келе:  қоғамның дамуында қазіргі жастарымыз айтарлықтай 
өз үлестерін қосуда. Бірақ қазіргі қоғамда азаматтық ұстанымы жоқ жастардың да белең 
алып келе жатқанын көруге болады. Қазақта мынадай сөз бар: «Бір қарын майды, бір 
құмалақ шірітеді»,  «Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде» дегендей жастарды тура  
жолдан тайдырмай, оларға бағыт бағдар беріп, көптеген жұмыстар жүргізілуі қажет.  
Сонымен қатар қоғамда өз орнын таба алмай, азаматтық ұстанымдарын қалыптастыр алмай 
жүрген жастарды да байқауға болады. Оны  біз жастар арасындағы суицид, нашақорлық, 
қоғамдағы орнын таба алмай жүруі, өз мамандығымен жұмыс істемеуі т.б. мәселелерден 
көре аламыз. Қазірге кезде жастардың азаматтық ұстанымдарын арттыру үшін болашақ 
мамандық таңдау бастан кезден ақ бастау керек.  Саналы оқуга туспеген соң, саналы кадр 
шыкпайды, саналы кадр шықпаган соң жаксы маман шыкпайды, оның арты жемқорлыққа 
т.б. қоғамға кері әсерін тигізер жағдайларға  әкеліп соғады. 

Жастар - ол мемлекеттің болашағы, ал жас отбасы оның бастауы болып табылады. 
Қазіргі кезде жастардың үйлену, үй болу мәселесі  екінші орынға қойылғаны барылығымызға 
айдан анық. Елбасының соңғы халыққа жолдауы «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» халық 
көңілінен шығып жатыр. Менің де сол жобаға Қазақстан азаматы ретінде өзімнің  кішкене 
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ойымды қосқым келеді. Еліміздің болашағы жастар,  сол себептен жастар арасындағы соның 
ішіндегі студент жастарға көңіл аударғым келіп тұр. Бір университет қабырғасында оқитын 
жастар үй болса, сол жастарға арнап гранттар бөлсе жастар арасындағы үй болу мәселесі 
артпай ма?  Жас отбасының кобеюіне апарады  деген ойдамын. Жастармен әлеуметтік 
жұмыс жүргізудің мақсаты- әрбір жас қоғамнан өз орнын таба білуіне, еліміздің өркендеп 
дамуына аянбай өз үлесін қоса білуіне жағдайлар жасау. Ол үшін мемлекет тарапынан 
жастармен, студент жастармен, жас отбасылармен жүргізілетін әлеуметтік жұмысты 
күшейту, қоғамдық өмірге белсенділігін арттыру керек деп санаймын. Өз елінін адал 
перзенті ретінде әр азамат туған халқына, туған жеріне, Отанына аз да болса өз көмегін, өз 
қолынан келген қандай да бір пайдасын тигізуі керек деп есептеймін. Сол себептенде біздің 
әр біреуіміз, ең бірінші, өз өзімізден, өзіміздің кішкене отбасымыздан, ошақ басынан 
бастайық. Осы жолда аянбай еңбек етіп, жүйелі нәтижелерге жету үшін тер төгейік. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл», «бірлік болмаса тірлік болмас» деп айтып кеткен ғой біздің 
даналарымыз, олардың осы сөздерін жерге тастамайық. Бар ынта-жігерімізбен атсалысайық.  
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Жұбайлардың некеге қанағаттанушылықтарының түсінігі көп жағдайда психологиялық 

үйлесімділік түсінігімен пара-пар келеді. Психологиялық үйлесімділіктің негізінде жұбайлар 
отбасылық өмірде бір-бірлеріне өмірлік серік бола алады, себебі сыйластыққа, достыққа, махаббатқа, 
көзқарастардың бірегейлігіне негізделе отырып олар үй шаруашылығына байланысты міндеттерді, 
жұмыстарды, өздерінің құқықтарын ақылдаса отырып шеше алады. Жұбайлар бірін-бірінің мінез, 
темперамент қасиеттерін, ақыл-ойын, әдеттері мен қажеттіліктерін психологиялық тұрғыда жақсы 
жағынанқабылдайды.Психологиялық үйлесімділік ортақ іс-әрекеттің белгілі-бір мақсаттары мен 
нәтижелеріне жету үшін тұлғаның өзгенің айтқанына көне алу қасиетімен байланысты болуы мүмкін.  

Демек психологиялық үйлесімділік дегеніміз – интегралды психологиялық категория, 
себебі ол көптеген қасиеттерді, мінез бен темперамент ерекшеліктерін, адамның ақыл-ойын, 
көзқарастарын және басқа адамның ой-пікірлерін өз әлеміне біріктіред. Сонымен қатар 
психологиялық үйлесімділік өзге адамға психологиялық тұрғыда бейімделе алу қабілетін 
білдіреді.  

Көпетеген зерттеушілер әлеуметтік бейімделуді белгілі-бір биоәлеуметтік қызметтерді 
(өз ағзасын және қорашаған іс-әрекетті дұрыс қабылдау; қоршаған адамдармен қалыпты 
және жүйелі қарым-қатынас жасау; еңбек ету, білім алу, бос уақытын ұйымдастыра алу 
қабілеті; отбасында және ұжымда, өз-өзіне және өзгеге қызмет жасай алу қабілеті; өзгелердің 
рөлдік күтулеріне байланысты мінез-құлқын өзгерте алу) жүзеге асыру мүмкіндігін 
бейнелейтін адам күйінің интерактивті көрсеткіші деп көрсетеді. Айтылған әлеуметтік 
бейімделуге қатысты қасиеттердің барлығы некелік-отбасылық бейімделуге де қатысты бола 
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алады [1]. 
Әлеуметтік бейімделу барысында биологиялық және психологиялық деңгейлерді бөліп көрсетуге 

болады. Ббейімделудің биологиялық деңгейіндетәндік жағдайдың тұрақты және өзгермелі шарттарынына 
ағзаның бейімделуі жатады. Бейімделудің психологиялық аспекті «адамның тұлға ретінде белгілі-бір 
қоғамның талаптарына және өз қажеттіліктері мен қызығушылықтарына сай бейімделіп өмір сүруін» 
қарастырады.  

Психологиялық бейімделу әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды игеру арқылы 
жүзеге асады. Оның негізгі көрсеткіші ретінде өзара әсерлесуді айтуға болады, соның ішінде 
адамның қоршаған адамдармен адекватты қарым-қатынасы мен белсенді өмір сүруі жатады. 

А.Н.Волкова мен Е.И.Трапезникова пайымдауларынша, бірінші бала дүниеге келгенге дейін жас 
отбасында өзіндік отбасылық тәртіптің орнығуына байланысты қиындықтар болуы мүмкін, сонымен қатар 
бірін-бірі жақсырақ әрі тереңірек тану барысында туындайтын бір-біріне деген көңіл толмаушылық, 
отбасылық қарым-қатынас қызметтерін бөлісуге байланысты туындайтын жанжалдар, туысқандармен 
қарым-қатынас мәселелері, материалдық және экономикалық мәселелер тән [2]. 

Сонымен қоса көптеген отбасы мүшелерінде мінез-құлқы мен сезімдеріне асыра 
сілтеушілік тән. Көптеген зерттеушілер жұбайлардың некеге деген қанағаттанушылығы 
бірнеше жылдан соң, әсіресе бірінші бала дүниеге келгеннен кейін арта түседі деп санайды.  

Н.Н.Обозов өз монографиясында отбасындағы қарым-қатынастың гностикалық 
компонентін бейнелейтін зерттеу нәтижелерін көрсеткен.Н.Абакумова, И. Садикова, С. 
Хитрина өз зерттеулерінде жаңадан үйленген (некеге тұруға өтініш берген) 19 жұпты және 
үш жыл мен бес жыл аралығында бірге өмір сүрген 13 отбасылық жұпты салыстырған. 
Зерттеу нәтижесінде жас жұбайлардың тұлғалық профильдерінің ұқсастығы (он алты 
факторлы Кэттелл сауалнамасын қолданунегізінде) отбасылық өмір тәжірибесі бар 
жұптарға қарағанда азырақ болған. Жұбайын қабылдау адекваттылығы ер адамдар мен әйел 
адамдарда шамамен бірдей, бірақ жас жұбайларға қарағанда тәжірибесі бар отбасыларда ол 
жоғарырақ болған [2]. 

Некеге, отбасына деген қанағаттанушылық отбасында болатын барлық жағдаяттар нәтижесіне 
байланысты, оған бейімделушілік процесстер де жатады. Демек, отбасылық өмірді жоғары бағалау ондағы 
бейімделушілік кезеңнің барлық міндеттері шешілуіне тікелей байланысты, яғни отбасы құрылымының 
қалыптасуы, ерлі-зайыптылар арасында қызметтердің немесе рөлдердің бөлінуі, жұбайлардың көңілінен 
шығатындай отбасылық құндылықтардың бағалануына байланысты. Осыған орай, некелік-отбасылық 
бейімделушілікті жұбайлардың отбасылық өмірге және бір-біріне өзара бейімделудің күрделі, көпдеңгейлі 
тұтас процессі ретінде қарастыруға болады [3]. 

Жұбайлардың әрбірінің некеге деген қанағаттанушылығы олардың мінездерімен және шынайы 
сезімдерімен тікелей байланысты. Некедегі махаббат сезімінің сақталуы мен бос уақытты өткізу сипаты 
арасында келесідей байланыс анықталған: үй шаруашылығын жұбайлар арасында әділетті түрде бөлісу 
арқылы әйел адамның бос уақытын ұзартуға болады[4]. 

Некеге деген субъективті қанағаттанушылық отбасын бағалау сипатын білдіреді, және 
көп жағдайда отбасының нәтижелі қызмет етуінің объективті деңгейіне сай келе бермейді. 
Некеге деген субъективті қанағаттанушылық шынайы жетістіктердің күтілетін жетістіктерге 
қатынасына негізделген.  Мұны   тұлғаның өзін-өзі бағалауы мазмұны болып табылатын белгілі 
Джеймс формуласына ұқсатуға болады. Сонда некеге деген субъективті қанағаттанушылық 
жұбайынан күтілетін міндеттердің шынайы өмірде орындап жүрген міндеттерге қатынасы 
ретінде анықталады, ал некеге деген субъективті қанағаттанушылықтың төмен болуы 
жұбайлардың адекватты қажеттіліктерінің қанағаттандырылмауы, немесе өмірлік серігіне, 
некеге деген күтімдердің шамадан тыс жоғары болуы, шындықпен жанаспауы себеп болады. 
Некеге деген субъективті қанағаттанушылық төмен болған жағдайда тұлғааралық қарым-
қатынас пен шынайы рөлдік мінез-құлықты, немесе жұбайлардың бір-біріне деген шамадан тыс 
жоғары күтімдерін түзету қажет.  

Некеге деген субъективті қанағаттанушылықтың төмен деңгейі оны саналы түрде 
түсінудің әр түрлі деңгейімен анықталады. Егер жұбайы некеге деген көңіл-толмаушылығын 
саналы тұрғыда түсіне білсе, онда ол ашық түрде қарым-қатынас пен отбасылық ережелерді, 
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рөлдерді бөлісуді өзгертуін қалайтынын талап етіп, сонымен қоса ішкі күйзелістерімен, 
реніштерімен, оның ойынша орын алған отбасы өміріндегі әділетсіздіктерді өзінің сыңарына 
айтып бөлісе алады.Ал егер некеге деген қанағаттанбаушылықты толығымен саналы тұрғыда 
түсіне алмаса, яғни «жалынсыз» қанағаттанбау (Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицикис, 1999) орын 
алса,онда наразылық шағым ретінде, қорқыныш сезімін бастан кешіру, сенімсіздік, 
фрустрация сезімдері көрініс табады.  

Қалыптасқан отбасылық модель жұбайларды толық қанағаттандырған жағдайда, олар 
отбасылық өмірде ешнәрсені өзгерткілері келмейді, бұл некеге деген субъективті 
қанағаттанушылықты білдіреді, ал егер жұбайлар отбасылық жағдайға белгілі-бір өзгертулер 
енгізгісі келсе, қанағаттанушылық жартылай деңгейде болғаны. Некеге деген субъективті 
қанағаттанушылыққа әсер ететін факторларға отбасының өмірлік кезеңі, жұбайлардың жыныс 
және балалардың бар болуы жатады [5]. 

Отбасылық мәселелерді шешуде жұбайлардың ұстанатын мінез-құлық стратегиялары 
некеге қанағаттанушылық деңгейін анықтауда маңызды рөл атқарады. Мәселені конструктивті 
шешуге бағытталған позитивті келісім мен пен келіссөздер некеге деген субъективті 
қанағаттанушылық деңгейін арттыра түседі, ал сол орайда конфронтация, кету, қашу, өз дегенін 
істету, конфликт, бағыну және іріктемелі түрде мән бермеу секілді жүріс-тұрыстар 
сияқтымінез-құлықтың өзге формалары некеге деген қанағаттанушылық деңгейінің төмендеуіне 
әкеп соғады. 

«Көлденең кесу» мен лонгитюд әдістерін үйлестіре отырып, С.Воисбап өз зерттеуінде 
500-ден астам жұбайлар жұбын зерттеген. Алынған нәтиже бойынша отбасылық мәселер 
туындаған кезде мінез-құлық стратегияларында гендерлік өзгешеліктер бар екендігі 
көрсетіледі.Біріншіден, әдетте әйелдер енжар стратегияларды қолданады деген түсінік 
қалыптасқанымен, шын мәнінде терістеу мен мәселеден қашу стратегияларын ер адамдар 
көбірек қолданады, осы орайда ерлі-зайыптылармәселеге бағытталған стратегияларды теңдей 
қолданады. Мысалы, ер адамдардыңтеріске шығару стратегиясын ұстану некеге 
қанағаттанушылық деңгейіне жағымсыз әсер етсе, әйел адамдар ұстанған бұл стратегия некеге 
қанағаттанушылық деңгейіне әсер етпейді [4]. 

Алайда, осы мәселеге байланысты Гр.Спинер, Р.Левис, Ч.Кол жүргізген зерттеулерде 
әр түрлі зерттелінушілер таңдалған (АҚШ-тың үш штаты). Одан алынған зерттеудің 
нәтижелері әр түрлі болған: олардың біреуінен алынған нәтиже бойынша U-тәріздес 
тәуелділік бар, ал басқа зерттеу некеге қанағаттанушылықтың әртүрлі құлдырауын растайды, 
ал үшінші зерттеу қорытындысы бірегей интерпретация жасауға негіз бола алмайды [3]. 
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Мүмкіндігі шектеулі  азаматтар қоғам өмірінің барлық аспектілеріне қатысуға бірдей 

құқығы бар. Бірдей құқықтар табиғи, психологиялық, сенсорлық, мәдениеттік, заңдылық 
және басқа да тосқауылдарға байланысты шектелген мүмкіндіктерді түзететін әлеуметтік 
қызметтің жүйесімен қамтамасыз етілуі керек. Осы тосқауылдар қоғамның басқа да 
мүшелері сияқты негіздермен мүгедектің қоғамға интеграциялануына мүмкіндік бермейді.  
Мүгедектік – бұл тек қана медициналық мәселе емес, бәрінен бұрын ол – бірдей емес 
мүмкіндіктер қорытылған әлеуметтік мәселе. 

Қоғам олардың тәуелсіз өмір сүру үшін, қоғам өмірінің ажырамас бөлігі болуға 
адамның табиғи құқына ие болуға және тұрғын және қоғамдық ғимараттарға, көлікке, 
коммуникация құралдарына, еңбекке және білім беруге қол жеткізу еркіндігі мен таңдау 
еркіндігі бар стандарттарды өте мұқтажды мүгедектігі бар адамдарға икемдеуге міндетті.    

Мүгедектердің құқықтарына арналған халықаралық құжаттардың тарихы Біріккен 
Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Ақыл-есі кем адамдардың құқықтары туралы декларацияны 
қабылдаған (БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының  1971 жылғы 20 желтоқсандағы 2856 (XXVI) 
Қарарымен бекітілген)  1971 жылдан басталады. Мүгедектердің қанағаттарлық өмірге 
құқықтарын, сондай-ақ барлық азаматтық және саяси құқықтарын таныған жалпы сипаттағы 
халықаралық-құқықтық құжат БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының 1975 жылғы 9 желтоқсандағы 
3447 (XXХ) Қарарымен бекітілген Мүгедектердің құқықтары туралы декларация болды.[1]   

Өркениетті мемлекеттер мүмкіндігі шектеулі жандарды кеудесінен итермейді, қайта 
оларға барынша жағдай жасайды. Тірлік істеуге шамасы келетіндерін қатарға тартып, жұмыс 
тауып береді. Неше түрлі жәрдем көрсетеді. Қазақстан да тәуелсіздігін жарияласымен 
қолдауға зәру азаматтарын қамқорлыққа алып, көмегін көрсетіп келеді. Тіпті, тәуелсіздіктің 
елең-алаңындағы нарықтық қатынастың өтпелі кезеңіндегі ауыр жылдарда да оларды 
жәрдемақыдан қаққан жоқ. Мүмкіндігі шектеулі жандарға да, туғаннан мүгедек болып 
қалғандарға да Заң талаптарына орай қамқорлығын жасауда. Мемлекет басшысының  
«Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында: 
«…Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. Олар үшін Қазақстан 
кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге тиіс 
бұл өзіміздің және қоғам алдындағы біздің парызымыз. Бүкіл әлем осымен айналысады. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдар тұрмыстық қызмет көрсету, тағам өнеркәсібі, 
ауылшаруашылығы кәсіпорындарында жұмыс істей алады.  

Қазіргі таңда Қазақстанда ресми деректерге сүйенсек, 506,4 мың мүмкіндігі шектеулі 
жандар тұрады екен. Бұл жалпы халықтың 3%-ын құрап отыр. Соның үштен бірі еңбекке 
жарамды азаматтар мен азаматшалар болса, 17,5%-ы балалар.  Ал 20 мыңнан астамы – 
жанарынан, 19 мыңға жуығы – есту қабілетенен айырылған жандар екен. Оларға әлеуметтік 
көмек көрсетіп, еңбекке баулу елімізде жүргізіліп отырған әлеуметтік саясаттың басты 
бағыты. Жалпы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығын қорғау  еліміздің 
Конституциясынынан бастау алады:1-бап 1. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат 
қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. 28-бап.1.Қазақстан 
Республикасының азаматы жасына келген, науқастанған, мүгедек болған, асыраушысынан 
айырылған жағдайда және өзге де заңды негіздерде оған ең төменгі жалақы мен 
зейнетақының мөлшерінде әлеуметтік қамсыздандырылуына кепілдік беріледі. 2.Ерікті 
әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандырудың қосымша нысандарын жасау және 
қайырымдылық көтермеленіп отырады. Сонымен қатар,  «ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау 
туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық 
актілерімен реттеледі [2].  

Мүгедектерді жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру мәселесі қазіргі уақытта 
өзекті мәселе болып отыр. Мүгедектер өздерінің мүмкіншіліктерінің шектеулігіне  
байланысты жұмыс іздестіруде белгілі бір қиыншылықтарды бастарынан өткереді, 
сондықтан мемлекет тарапынан мүгедектерді кәсіби оңалдыруда қолдау және көмек 
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көрсетіледі.  
Жергілікті атқарушы органдар мүгедектерді жұмыспен қамтуды мына жолдармен 

қамтамасыз етеді: 
1) жұмысшылардың жалпы санының үш пайызы көлемінде мүгедектерге арналған 

жұмыс орны квотасын белгілеу. 
2) шағын, орта бизнес, жеке кәсіпкерлікті дамыту арқылы мүгедектерге қосымша 

жұмыс орындарын құру. 
3) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мүгедектерге арналған әлеуметтік жұмыс 

орындарын құру . 
4) мүгедектерді кәсіптік оқытуды ұйымдастыру. 
Әрбір адам мүгедектік топтарынан тәуелсіз еңбекке құқығы бар. Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, денсаулық жағдайы еңбек міндеттерін орындауға 
кедергі келтіретін не оның денсаулығына және басқа адамдар еңбегінің қауіпсіздігіне қатер 
төндіретін жағдайларды қоспағанда, мүгедектік себептері бойынша еңбек шартын жасаудан 
бас тартуға, мүгедекті басқа жұмысқа ауыстыруға, еңбек жағдайларын өзгертуге тыйым 
салынады. Өз кезегінде, мемлекеттік инспекторлар кәсіпкерлік субьектілеріне тексеру 
жүргізу барысында, кәсіпорын басшыларының ҚР Еңбек кодексі бойынша, мүгедектерді 
жұмысқа орналастыру ерекшелігінің орындалуына баса назар аударуына көңіл бөледі. Оған 
мысал «Жұмыспен қамту -2020жол картасы» бағдарламасы бойынша еліміздің барлық 
өңірлерінде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған еңбек жәрмеңкелері өтті. Мысалы 
Алматы қаласында өткізілген алғаш рет ұйымдастырылған мүмкіндігі шектеулі жандарға 
арналған   жәрмеңкеге 30-дан астам кәсіпорындар мен өндіріс орындары атсалысып, мүмкін-
дігі шектеулі жандар үшін 100-ден аса бос жұмыс орындарын ұсынды. Ұсынылған бос 
жұмыс орындарының қатарында тігінші, шаштараз, оператор, программист, етікші, заңгер, 
бақылаушы сияқты қызмет түрлері бар. 2014 жылдың басынан бері 158 мүмкіндігі шектеулі 
азамат әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілсе, 41 адам қоғамдық жұмысқа орналастырыл-
ған. Ал 121 адам  арнайы курстарда білім алып, 32 адам кәсібі бойынша жұмысқа 
орналастырылған. Ал, Астана қаласы бойынша жыл басынан бері жұмыспен қамту 
орталығына мүмкіндігі шектеулі 246 азамат өтінішпен келген. Бүгінде 122 адам ақысы 
төленетін қоғамдық жұмысқа араласса, 38 тұрақты жұмысқа орналасқан. Ал, 26-сы 
әлеуметтік жұмыс орындары мен жастардың тәжірибе жинақтау орталықтарына, қалған 23 
кәсіби білімін жетілдіруге жіберілген. Аталған санаттағы азаматтар үшін бос орындар 
жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Бұл мәселеде «ДОС» Тәуелсіз өмір орталығы» мүгедектердің 
қоғамдық бірлестігінің жобасы да өз көмегін көрсетеді. Оның аясында мүмкіндігі шектеулі 
30 жан ағаш, балшық, былғары, тас, бисер және киізден кәдесыйлар жасау курсынан өтіп 
жатыр. Курс аяқталған соң сертификат алған жастар жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие 
болады [3]. 

Жалпы саралап қарасақ елімізде мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қолайлы орта 
қалыптасып келеді. Оларды жан-жақты дамытып, құқықтарын қорғап, қолдап отырған 
мемлекеттік ұйымдар арнайы заңдар аясында жұмыс жасап отыр. 
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Ғылыми жетекшісі – Г.Сүлейменова 
 
Кедейшілік мәселесі ерте кезден бастап қоғам алдында тұрған басты мәселе. Қоғамдық 

құрылысқа байланыссыз-ақ, ол кез-келген қоғамға тән. Саяси және әкімшілік құрылғыдағы 
ерекшелік кедейшілікті анықтаудың түрлі дәрежесін көрсетеді. Оның кейбір жақтары барлық 
дерлік елдерде байқалады. Кедейшілік деп индивидтің (отбасының) қалыпты тіршілік етуін 
қамтамасыз ететін, нақты қажетті ресурстар саны аз болып табылатын жағдайды түсінеміз. 
Жалпы, «кедейшілік» ұғымын алғаш рет әлеуметтану ғылымына француз социоэкономисі 
Ж.Прудон енгізді. Қоғамдағы кедейшіліктің орны туралы зерттеулер XVIII ғасырдан XX 
ғасырдың алғашқы жартысына дейін (А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Г. Спенсер, Ж. 
Прудон, Э. Реклю, К. Маркс, Ч. Бут, С. Раунтри) қарастырылса, ХХ ғасырдың орта шенінен 
бастап кедейшіліктің мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, саяси даму деңгейіне ықпалы 
жан-жақты қарастырыла бастады (Ф.А. Хайек, П. Таунсенд және т.б.). Қазіргі кезде жаңа 
мыңжылдықтың басты мәселелерінің бірі ретінде кедейшілік мәселесі екендігін БҰҰ өз 
баяндамаларында да атап көрсеткен болатын.  

Адам өз организмінің физиологиялық мұқтаждықтарынан туындайтын, өз 
қажеттіліктерінің ең төменгі әлеуметтік мұқтаждықтарын қамтамасыз ете алмаса, онда 
мұндай тұрмыс ахуалы «абсолютті кедейшілік» деп анықталады. Ал, «салыстырмалы 
кедейшілік» дегеніміз - қоғамда белгіленген әл-ауқаттық стандартқа сай өмір сүруге 
материалдық мүмкіндіктері жоқ адамдар тобы жатқызылады. Одан басқа, кедейшілік 
адамдардың тұтынуға қажет деңгейі туралы пікірлердің негізінде бағалануы мүмкін, ондай 
жағдайда олар өздерін кедеймін деп санамайды. Бұл жағдайда  «субъективті кедейшілік» 
туралы болады. У.Уилсонның пайымдауы бойынша кедейшілікті қоғам өзі тудырады. 
Өйткені, қалалардың орталығында жұмыс орны жеткіліксіз. Сондықтан, кедейлердің 
енжарлығы мүмкіндіктердің шектеулі болуының нәтижесі. Нарық экономикасының үстеме 
пайда табу заңдылығына сай, ірі өндіріс орынның иесі оның тиімділігін арттыру үшін оны 
шикізаты мен еңбек қоры арзан елдерге көшіреді. Табыс жоғары кезінде өндіріс кеңейтіледі. 
Ал, дағдарыс кезінде қызметкерлерді аяусыз қысқарта бастайды. Сондықтан, Еуропада 
жұмыссыздық 7 пайыздан 10 пайызға дейін өсті, ал Испания, Грекия мен Португалияда 15-20 
пайызға жетті. Бұл ереуілдер қозғалысын күшейтті. Біріккен Ұлттар Ұйымы  даму 
бағдарламасының кедейлікке арналған жылдық баяндамасының тұсаукесері болды. Баяндама 
мәтіні бойынша әлемнің  2 миллиард 200 миллион тұрғыны кедейліктің құрсауынан шыға 
алмай келеді. Бұл – бүкіл адамзаттың 14 пайызы деген сөз. БҰҰ-ның тұжырымына сәйкес 
күніне 1 АҚШ долларына күн көретін адам кедей саналады, ал 1 доллардан аз ақшаға 
күнелтетін адам – пақыр кедей немесе қайыршы деп танылады [1]. 

Кедейшілік мәселесі Қазақстанды 90-шы жылдардың басынан толғандыра бастады. 
Оның өткірлігі, кедейшілік нақты табыстың күрт төмендеуі мен қоғамның әлеуметтік 
жіктелуінің күшеюі салдарынан қоғамның әлеуметтік құрылымының өзгеруіне әсер ете 
бастаған сәттен бастап байқалды. Кедейшіліктің өсуі, оның үлес салмағынан да, кедейшілік 
санаттары бойынша да көрініс тапты. Кедейшілік деңгейінің өзгеру қарқынында оның 
қалыптасуының екі кезеңін бөліп көрсетуге болады. Бірінші кезең – 90-шы жылдардың 
бірінші жартысы – бұл кезде халықтың тұрмыс деңгейінің нашарлауынан, кедейшілік 
ауқымының ұлғаюынан, табыстар, тұтыну, маңызды материалдық және әлеуметтік 
игіліктерге қолжетімділік бойынша қарастырғанда әлеуметтік ала-құлалықтың күшеюінен 
көрінген аса келеңсіз үрдістер байқалды. Екінші кезең – 90-шы жылдардың екінші 
жартысынан бастап, қазіргі кезге дейін – экономиканың нақты секторындағы оңды 
ілгерілеулер нәтижесінде халықтың бақуаттылығы өлшемдерінің біршама тұрақтану кезеңі. 
Кедейшілік мәселесі саяси тұрақсыздықтың, қақтығыстардың, жұқпалы індеттердің және 
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табиғи апаттардың және қоғамның әлеуметтік-саяси құлдырауы салдарынан қиындай түсуде. 
Зерттеуші ғалымдардың пікірінше, әлемнің көптеген аймақтарында кедейшілік деңгейі 
біршама төмендегеніне қарамастан, Африкада (әлемнің ең кедей 20 елінің 18-і осында 
орналасқан) кері үдеріс байқалуда. 2000 жылы әлемдік қауымдастық 2015 жылы дейін 
кедейшілікті жартысына дейін қысқарту міндеттемесін қойған болатын. Осы мақсатқа жету 
үшін 2005 жылы "Үлкен сегіздік елдері" Африкаға қажетті ресурстарды бөлу жөнінде саяси 
міндеттемелерді қабылдап, оны жүзеге асыру шаралары жан-жақты жолға қойылып жүзеге 
асырылуда. 

Кедейшілік мәселесінің жағымсыз әсерлері:бірінші, ұлт генофондының төмендеуі мен 
азаюы: халықтың орташа өмір сүру ұзақтығының азаюы, туудың төмендеуі, халық 
денсаулығының нашарлауы, девиантты мінез-құлықтың, маскүнемдіктің және 
нашақорлықтың өсуі; екінші, қылмыстың өсуі, адамдардың қауіпсіздік қауіп-қатерінің өсуі. 
Үшінші, әлеуметтік шиеленіс қаупінің артуы, халықтың өмір сүру деңгейімен 
қанағаттанбауы, наразылық акциялары (Алматы қаласындағы ай сайын өтіп отыратын 
зейнеткерлердің наразылығы, үй-жайсыз қалған адамдардың заңсыз басып алуы, адамдардың 
аштық жариялауы және өзін-өзі өртеу және т.б. акциялары) [2]. 

Еліміздегі кедейшілік деңгейін төмендетуге бағытталған бағдарламалардың бірі ретінде 
2011 жылы қабылданған «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы. «Жұмыспен қамту - 2020» 
бағдарламасында көзделген міндеттерді іске асыру барысында 2016 жылға қарай келесідей 
нәтижелерге қол жеткізуге болады: кедейшілік деңгейі 8,2 %-дан 6 %-ға төмендету; 
жұмыссыздық деңгейі 5,5 % аспау; жұмыспен қамтылған халық құрамындағы өз бетінше 
жұмыспен айналысушылардың үлесі 33,3 %-дан 26 %-ға төмендету және еңбек өнімділігінің 
қосымша өсімі 20 % құрауы. Сонымен, Қазақстанда кедейшілік мәселесі еліміздің 
қауіпсіздігіне қауіп әкелмес бұрын, кідіртпей дұрыс оңтайлы шешім қабылдауды талап етеді. 
Елдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың ерекшелігі ретінде, «жаңа кедейлер» деп 
аталатындардың пайда болғанын айтуға болады. Бұған реформаларға дейінгі кезеңде болған 
әдеттегі кедейлерден бастап, жеңіл өнеркәсіп, мәшине жасау, білім беру, денсаулық сақтау, 
ғылым, мәдениет салаларында жұмыссыз қалғандар жатады. Шағын бизнес өкілдері, зейнет 
жасына жеткен адамдар, мектеп, жоғары оқу орындарын бітірушілер, экологиялық дағдарыс 
өңірлерінде тұрып жатқан халық жоғары тәуекел аймағында қалып отыр. «Жаңа кедейшілік» 
ауқымы ауылдық жерлерде тұратын халықтың есебінен едәуір кеңейді. Ауыл халқының 
табысы қала халқының табысынан орташа алғанда 2,2 есе төмен және ауылдағы кедейшілік 
деңгейі едәуір жоғары. Қазіргі жағдайда өңірлік кедейшілікті ерекше бөліп көрсету керек. 
Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне жетпейтін отбасылардың үлесі жоғары өңірлер ара-
сында Атырау облысы оқшау тұр, онда кедейшілікте өмір сүріп жатқан халықтың үлесі 
29,1%-ды құрайды (бұл республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш), Маңғыстау – 21,0%, 
Жамбыл – 18,3 пайыз, Қызылорда – 26,5 пайыз, Оңтүстік Қазақстан – 23,0 пайыз. Аталған 
облыстарда жағдай осындай болса, республика бойынша орташа көрсеткіш – 16,1пайыз. 
Халықтың табыс деңгейі бойынша теңсіздігі еңбекке ақы төлеудегі айырмашылық пен басқа 
да табыс көздерінің болуынан ғана емес, отбасында қанша жан бар екендігіне, отбасында 
жұмыс істейтіндер санына, балалардың болуына қарай да қалыптасады. Асырау жүктемесі 
неғұрлым жоғары болса, табыс та соғұрлым төмен болады. Үй шаруашылығы деңгейінде 
табысты екінші рет қайта бөлу мен отбасылық бюджетті қалыптастыру жүріп жатыр. Атырау 
және Маңғыстау облыстары сияқты жоғары табысты өңірлерде отбасындағы жандардың 
орташа алғандағы санының жоғары болуы, әсіресе, ауылдық жерлерде, олардағы табыс 
деңгейінің төмен болуына ықпал етеді және оңтүстік өңірдегі табысы төмен облыстардағы 
жағдайды шиеленістіріп жібереді [3]. 

Кедейлікті төмендетудің негізгі бағыттары: аз қамтамасыз етілген азаматтарды тұрақты 
жұмыстарға орналастыру, ақылы қоғамдық жұмыстарға жіберу, қосалқы шаруашылықпен 
және кәсіпкерлікпен айналысу үшін жер телімдерін, шағын несиелер, үй жануарларын беру. 
Бұған қосымша бюджет есебінен және демеушілер тарапынан әлеуметтік қолдаулардың 
түрлерін көрсету. Қорыта айтқанда, кедейшілік мәселесі ХХІ ғасырдағы жаһандық сипаттағы 
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әлеуметтік-экономикалық мәселе. Бұл мәселені шешу әлем елдерінің бірлесе шешім 
қабылдауын талап етеді. Кедейшілік мәселесін төмендету – кез-келген мемлекеттің халықты 
сапалы өмір сүруімен қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді. 
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Понятие «компетентностный подход в управлении персоналом» – это сложное, 
системное и относительно новое направление в теории и практике отечественной 
организационной психологии. Путаницы в его понимании и применении достаточно много, 
поэтому представляется важным разобраться, что же за реальность стоит за этим. 
Собственно, знаменитый американский психолог Дэвид Мак-Клелланд, основатель 
компетентностного подхода, и определил компетенции как «такие характеристики людей, 
которые, с одной стороны, могут быть измерены, с другой – позволяют отличить работников, 
показывающих высокие результаты, от работников, показывающих низкие результаты в 
работе»[1]. 

Характеристику компетенций в качестве основных мер оценки персонала начали 
активно использовать с середины 1990-х годов. Естественно, что и до этого сотрудников 
организации также оценивали и отбирали, опираясь на выделение несколько иных критериев 
и качеств.  

Если говорить о формализованных системах оценки персонала, то они впервые 
появились в компаниях США в начале XX века. В 1960-х гг. стали использоваться 
учитывающие стратегические задачи бизнеса схемы, которые легли в основу современных 
методов оценки персонала[2].  

В 1960 - 1970-х гг. в США свет увидела новая методика, ставшая впоследствии очень 
популярной, – управление по целям (УПЦ), Management by Objectives (MBO). С ее помощью 
оценивались личные достижения каждого сотрудника. Акцент делался на результатах 
выполненной работы за определенный период времени, обычно за год. В 1970-х годах МВО 
считался универсальным способом оценки персонала в западных компаниях[3]. 

В 1980-е годах, на основе исследований, проведенных McBer and Company под 
руководством Д. Мак-Клелланд в 1970-х гг. по заказу Государственного Департамента США 
по подбору сотрудников для Дипломатической информационной службы (см. подробнее, 
была создана методика, названная Performance Management (PM). Данный термин не получил 
в русскоязычной литературе единого перевода. Он переводится как «Управление 
результативностью», «Управление деятельностью», «Планирование и оценка деятельности». 

mailto:aikabais@mail.ru
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Данная методика направлена не только на оценку результата, но и того, какими способами 
он был достигнут, то есть на оценку личностных качеств сотрудника. В отличие от МВО, РМ 
подразумевает масштабную обратную связь с работником, а соответственно, РМ может 
служить инструментом прогнозирования дальнейшего профессионального развития 
сотрудника и планирования его карьеры в организации[4].  

Объективность оценки персонала существенно повысилась с появлением в 1980 - 1990-
х гг. метода «360 градусов». Процедура оценки в данном случае состоит в опросе ряда людей 
(руководители, подчиненные, коллеги и клиенты), с которыми работает испытуемый. Это 
позволяет добиться результата, не зависящего от субъективного мнения только одного 
человека. В те же годы на Западе начинают активно использоваться Центры оценки – 
Ассессмент-центры (Assessment Center), предполагающие комплексную оценку персонала по 
компетенциям. По данным Лайла Спенсера-мл., президента «HayGroup», внедрение модели 
компетенций в различные процессы работы с персоналом (отбор, аттестация, развитие) 
повышает объем продаж в расчете на одного продавца на 49% и уменьшает текучесть кадров 
на 68%[5]. 

В 1991 году метод оценки компетенций был использован более чем 100 
исследователями в 24 странах. 20 лет опыта использования этого метода привели к созданию 
всемирной базы данных моделей компетенций и общего словаря компетенций, едва 
заметных различий (ЕЗР), шкал различных компетенций, межкультурных сравнений и новых 
данных о роли мотивации достижений и поиска информации в прогнозировании уровня 
исполнения работы. В настоящее время дальнейшие исследования с использованием метода 
оценки компетенции в странах Запада ведутся в направлении терминологических уточнений 
и нахождения стандартных процедур оценки компетенций[6].  

Традиционный способ оценки персонала в отечественных компаниях – это аттестация. 
К сожалению, за годы своего существования она приобрела репутацию «сбора компромата 
для увольнения» (ее результаты являются фактически единственным законным поводом для 
выявления несоответствия занимаемой должности, а не инструментом определения 
потребностей в профессиональном развитии), хотя этот методы при правильном 
использовании может дать полезные результаты. Принято считать, что современные методы 
оценки персонала (МВО, РМ и др.) появились в России и Казахстане недавно. Между тем, их 
прообразы существовали и в советское время. В разных организациях предпринимались 
попытки формальной постановки задач (что, как правило, делал руководитель) с 
последующей оценкой их выполнения [7]. 

В отечественной практике широко применялись такие понятия как элемент 
квалификации и профессионально важное качество. Они рассматривались как отдельные 
единицы, с помощью которых оценивалась способность человека выполнять определенную 
работу или круг профессиональных заданий. Результатом такой оценки было определение 
уровня квалификации, степени профессионального соответствия, сформированности 
трудовых навыков и умений работника [8]. 

Исследования компетентностного подхода применяют в своих методиках психологи 
при подборе работника, соответствующего конкретной должности, путем раздельного 
анализа работы и человека и их дальнейшим совмещением[9]. Подход, основанный на 
компетенциях в работе, предполагает, что в качестве начального этапа изучения исследуется 
человек-в-работе, при этом не даются предварительные выводы, какие характеристики 
необходимы для должного выполнения конкретной работы, какие качества работника 
определяют успех работы. Выделяются те факторы, которые в реальности обеспечивают 
наилучшее исполнение работы, а не те, что достоверно описывают все характеристики 
работника, но при этом только некоторые из них будут относиться к исполнению работы[10]. 

 
Список использованных источников 

1. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка 
при найме, аттестация 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2005. C 334. 



5042 

2. Хучек М. Стратегия управления трудовым потенциалом предприятия. – М.: 
Прогресс-Универс, 1992. C 234.  

3. Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление персоналом: теория и 
практика. Компетентностный подход в управлении персоналом: учебно-практическое 
пособие / под ред. А.Я. Кибанва. – Москва: Проспект, 2012. C 65. 

4. Котельникова О. Деловая опенка водителей в ООО «Команшр такси» // Кадровик. 
Кадровый менеджмент. 2009. № 6. C 47—54.  

5. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.X., Котова Л.Р. Оценка эффективности работы с 
персоналом: методологический подход: Учебно-практическое пособие — М.: Издательство 
«Альфа-Пресс», 2011. C 752.  

6. Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе. Пер. с англ. М: 
HIPPO, 2005. C 384.  

7. Белова О. Квалификационная характеристика и модель компетенций: можно ли 
ставить знак равенства? ("Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2010, № 1. C 34 -37. 

8. Чуланова, О.Л. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом: 
монография / О.Л. Чуланова, А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. C 156 + (Доп. мат. znanium.com) - (Научная мысль).  

9. Чуланова, О.Л. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом 
[Элетронный ресурс] / О.Л. Чуланова // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. - №5. - 
Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/08evn513.pdf, свободный. – Заглавие с экрана.  

10. Чуланова, О.Л. Социально-экономическое содержание понятий «компетенция» и 
«компетентность» / О.Л. Чуланова // Вестник университета (ГУУ). – 2013. - № 18. С.174-179.  

 
 
УДК 316.4 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Беляева Ксения Александровна 

eseniya-18@mail.ru 
Студентка факультета социологии 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия 
Научный руководитель – Е.Н. Дронова 

 
«Только маленькие дети могут любить Вас искренне, нежно, преданно и доверять Вам 

во всем, обижая их, Вы предаёте самое родное, что может быть в Вашей жизни», - писал 
Фредди Мак. Вместе с тем, на современном этапе развития человечества все большую 
актуальность в сфере защиты детства приобретают такие проблемы, как: противоборство 
абортам, поддержка многодетных семей, помощь детям оставшимся без попечения 
родителей, превенция жестокого обращения с ребенком, законодательное обеспечение 
решения данных проблем. 

Актуальность обозначенных вопросов подтверждают результаты проведенного нами в 
2014-2015 гг. контент-анализа электронных СМИ. В ходе исследования установлено, что 
случаи нарушения прав ребенка наблюдаются в планетарном масштабе. Практически 
каждый день СМИ сообщают о новых случаях пренебрежения правами несовершеннолетних, 
например: 

 Великобритания, 2014 г.: «Около 1400 детей подвергались ужасной сексуальной 
эксплуатации на протяжении нескольких лет в городе Ротерем. О происходящем на севере 
Англии стало известно после обнародования доклада бывшего инспектора по социальной 
работе в Шотландии Алексиса Джея...»; 

 Южный Казахстан, 2014 г.: «…В то время пока двадцатидвухлетняя Татьяна 
вышла на базар, её гражданский муж Виталий зверски убил её трехлетнего сына Артема за 
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то, что мальчик слишком шумел…»; 
 США, 2014 г.: «В США осудили Джозефа и Линде Мэйотт, которые были признаны 

виновными в изнасиловании приемных детей из Казахстана…»; 
 Республика Казахстан, 2014 г.: «В Южном Казахстане неизвестные преступники 

похитили и убили трёхлетнего мальчика. Истерзанное тело малыша подонки положили в 
пакет и подбросили родителям. Такого чудовищного происшествия в области еще не 
регистрировали»; 

 Австралия, 2014 г.: «В одном из домов города Кэрнс на северо-востоке страны 
найдены мертвыми восемь детей в возрасте от полутора до 14 лет, которых, скорее всего, 
убила их же мать. Женщина уже арестована полицией…»; 

 Норвегия, 2015 г.: «Одномесячный ребенок изнасилован в Драммене группой из пяти 
норвежцев (включая норвежскую мать и отца младенца). Полиция изъяла тысячи видео и 
фотодокументов у «инфантофилов» (так называют себя «любители новорожденных») в 
Норвегии…»; 

 Россия, 2015 г.: «48-летний житель Красного Сулина Ростовской области дал 
признательные показания по делу об изнасиловании и убийстве 10-летней девочки…», «В 
ночь на 23 января в подъезде дома в городе Бердске обнаружили новорожденного 
ребенка…». 

Наблюдения показывают, что все чаще права несовершеннолетних нарушаются в 
семье, хотя, казалось бы, семья – это первичный институт поддержки и защиты ребенка, 
однако, он деградирует, разрушается, о чем свидетельствуют результаты исследования 
российского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Насилие 
в семье глазами учителей и воспитателей» [1]. Исследование проводилось методами 
групповых дискуссий и углубленных интервью. Продолжительность каждой дискуссии 
составила 1 (один) час, продолжительность каждого интервью - 15 - 20 минут. В дискуссиях 
участвовали 8 школьных учителей и 8 воспитателей детского сада, было проведено интервью 
с 4 учителями и 4 воспитателями.  

По мнению специалистов системы защиты детства, некоторые родители выступают 
фактором риска в успешной социализации ребенка. Вот о каких фактах рассказывают 
специалисты в ходе дискуссии и интервью: 

 «Отец бьет мальчика за оценки: мальчик в школе ведет себя нагло и в то же время 
он бледнеет от любого замечания»; 

 «Школьница со слезами рассказывает другим детям: «Мама меня просто убьет, если 
узнает, что я потеряла шарф, который она подарила»; 

 «Маленьких детей оставляют одних на ночь»; 
 «Маленькому ребенку отказываются читать на ночь, доводят до слез»; 
 «Мать приходит в детский сад и вместо ласковых слов только раздражается, 

кричит, торопит ребенка»; 
 «Жестоко наказывают ребенка за то, что он недостаточно опрятен. Девочка целый 

день переживает, что у нее оторвалась пуговица, потому что дома ее накажут - она 
боится матери»; 

 «Маленького ребенка-дошкольника в качестве наказания заставляют дома стирать 
все его одежду - он панически боится испачкаться»; 

 «Мать била ребенка спицами (оставались следы на ногах)». 
Приведенные примеры – это результат духовно – нравственного кризиса нашего 

современного общества. Со всей очевидностью стоит признать, что кризис будет 
продолжаться до тех пор, пока не произойдет внедрение целенаправленной и 
систематической работы по воспитанию ответственного родительства, которое является 
предметом междисциплинарных исследований гуманитарных и социальных наук. 

В психологическом дискурсе «ответственное родительство» понимается как идеальный 
вариант реализации себя личностью в родительстве [2]. По Е.Г.Смирновой, осознанное 
родительство - интегральное психологическое образование личности отца и/или матери; оно 
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представляет собой систему взаимодействия ценностных ориентаций, родительских 
установок, чувств, отношений, позиций и родительской ответственности, способствующих 
формированию гармоничного стиля семейного воспитания. Противоположностью 
«ответственному» родительству является пассивная или инфантильная родительская 
позиция: неосознанность отцом или матерью родительских установок, позиций и ценностей, 
спонтанность, неразборчивость в способах общения и приёмах воспитания, низкая 
готовность принять на себя ответственность за последствия воспитательных воздействий [3]. 
С точки зрения права базис ответственного родительства – соблюдение родителями норм 
Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которой каждый человек должен обладать 
правом на семью без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет 
кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение. Данный нормативно-правовой акт призывает государства и общество 
признавать, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания [4]. 

С учетом изложенного выше, полагаем, что именно социальная работа – та сфера 
профессиональной деятельности в системе «человек – человек», которая одной из первых 
призвана реагировать на складывающуюся социальную ситуацию. Цель специалиста по 
социальной работе заключается в том, чтобы приносить пользу обществу и конкретным его 
представителям в преодолении личностных и социальных трудностей посредством 
поддержки, защиты, коррекции и реабилитации, в данном случае, семье и детям [5]. 

На наш вгляд, необходима не только «реанимация» безответственного родительства, 
которая сегодня реализуется через технологии раннего выявления семейного неблагополучия 
и работы со случаем, но и формирование системы нравственных, семейных ценностей в 
молодежной среде, целенаправленная подготовка молодежи к ответственному родительству, 
что, к сожалению, в системе социальной работы вторично. 

В этой связи нами разработан социальный проект, который ориентирован на 
формирование готовности молодежи к ответственному родительству «Секреты семейного 
счастья». В основе проекта находится идея обеспечения преемственности семейных 
ценностей между поколениями. Носителями таких ценностей выступают многодетные 
благополучные семьи. 

Цель проекта: содействие сохранению и развитию традиционных семейных ценностей 
и традиций на основе трансляции молодым людям опыта семейной жизни и воспитания 
многодетных благополучных семей. 

Для достижения цели проекта реализуются следующие основные задачи: 
 набор и подготовка волонтеров и молодых людей для участия в проекте, в части 

индивидуального сопровождения участников проекта; 
 поиск и приглашение многодетных благополучных семей, подготовка их семейных 

портфолио для презентации опыта успешного семейного воспитания среди молодежи; 
 разработка и реализация программы двухступенчатой выездной сессии для молодежи 

с участием многодетных семей. 
Проект реализуется поэтапно: 
1) разработка информационных буклетов и их размещение в профессиональных 

учебных заведениях города для мотивирования молодежи к участию в проекте в качестве 
добровольцев и целевой группы; 

2) размещение в социальной сети «Вконтакте» информации о наборе молодежи и 
студенческих семей, проведение онлайн-опроса, позволяющего оценить мотивы участия в 
проекте молодежи; 

3) интервьюирование многодетных семей для включения их во взаимодействие с 
молодыми людьми; 

4) проведение совместно с многодетными семьями тренинга для молодежи по 
формированию позитивного и ответственного отношения к семейной жизни; 

5) организация социокультурного итогового мероприятия для молодежи и многодетных 
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семей. 
Реализация данного проекта содействует осознанию участниками значимости семьи, 

семейных ценностей и традиций. Информационная поддержка проекта позволяет развивать у 
молодежи ответственное отношение к семье и браку, а также проект оказывает 
положительное влияние на возрождение межпоколенного взаимодействия семей в 
гражданском обществе. 

В заключение отметим, что для развития социального института «ответственное 
родительство» цели семейной политики государства должны сосредотачиваться на решении 
вопросов повышения престижа семьи, ценности ответственного материнства и отцовства, 
восполнения дефицита семейного воспитания, улучшения психологического, физического и 
социального здоровья населения и обеспечении благоприятных экономических условий для 
реализации семьями своих функций. 
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Под виктимностью поведения понимается такое поведение человека, которое 
способствует преступнику и делает Вас объектом преступления. В настоящее время 
виктимология в значительной степени является достаточно самостоятельным направлением 
криминологической теории. Виктимологический подход очень эффективен при анализе 
преступлений, совершаемых в рамках семейного насилия, поскольку виновный и 
потерпевшая состоят в тесных взаимоотношениях и могут обуславливать поведение друг 
друга в криминальных ситуациях. В силу данной специфики таких преступлений, анализ 
взаимодействия преступника и его будущей жертвы позволяет достаточно четко проследить 
на каком этапе оно начинает приобретать конфликтный характер и далее перерастать в 
преступление, а так же какой вклад вносят в это преступление потерпевшие. Анализ 
изученных уголовных дел показывает, что из потерпевших: 22% - принадлежали к 
возрастной группе 31-35 лет, 24 % - относились к возрастной группе 36-40 лет, еще 24% 
составили следующую возрастную группу потерпевших - до 45лет. Преобладающая доля 
потерпевших женщин в возрасте от 31 года до 45 лет обусловлена тем, что они, как правило, 
уже давно, в среднем в течение десяти лет, состоят в браке или сожительствуют с 
преступником, негативные нравственно-психологических свойства личности которого, со 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3aa87d0f1cffdc1cfd27860033d8076a&url=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Fpsikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-formirovaniya-osoznannogo-roditelstva-v-molodoi-s-0
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временем раскрылись и начали усиливаться, перерастая в постоянный замкнутый  цикл 
насилия.   Как следует из материалов уголовных дел, среди пар, проживших на момент 
преступления в течение одного года, насилие отмечено только в 4% случаев. Опыт работы 
Иркутского Кризисного центра показывает, что, если насилие в его ярком проявлении, 
противоправных действиях насильственного характера, проявляется на начальных этапах 
совместной жизни, то женщины расторгают брак как можно раньше. Поскольку в молодости 
они более решительны и готовы начать новую жизнь, не опасаясь трудностей. Однако на 
момент совершения преступления 42% женщин проживали совместно с агрессором уже на 
протяжении 10-15 лет. Именно на этот период приходится наибольшее количество 
возникающих в семье противоречий, которые не могут разрешаться и забываться так же 
легко и как в молодости, что приводит к затяжным конфликтным ситуациям, разрядкой 
которых и являются противоправные действия семейного агрессора. Но не только личность 
преступника приобретает в этом возрасте устойчивый криминогенный характер. 
Виктимогенные деформации личности жертвы тоже уже прочно сформированы и дают свои 
результаты, способствуя ее виктимизации. Это может проявляться в том, что женщина 
привыкла вести себя в семье агрессивно, командовать мужем, не считаться с его мнением. 
Тем самым она провоцирует его на насильственные действия по отношению к ней. В 
основном же у женщин формируется противоположный «набор» нравственно-
психологических качеств, таких как: смирение, безразличие к собственной судьбе, страх, 
низкая самооценка, безволие, которые и определяют ее повышенную виктимность. Разорвать 
круг происходящего насилия, женщины не могут в силу разных причин, которыми служат 
страх за свою жизнь, зрелый возраст, уверенность в том, что насилие будет существовать и в 
другом браке, желание сохранить детям отца, экономическая зависимость. Важным 
сдерживающим фактором часто являются трудности связанные с воспитанием детей, 
которых имеют, как видно из рисунка 9 - 88% 
потерпевших,   при   этом   каждая   третья   женщина   имеет   двоих   детей. [1] 

Вот некоторые примеры виктимности поведения у женщин: 
Прежде чем грабить квартиру или дом, преступники выбирают 

объект и изучают его.Вы на длительное время 
уехали из дома, а засохшие цветы и постоянное отсутствие светав окнах в ночное время 
говорят о том, что никто не приходит поливать цветы, так как хозяев нет. 

Записка в дверях: «Ключ под ковриком, буду в 10 часов». 
При расплате за товар, особенно на рынках, Вы достаёте толстую пачку денег —

вероятность стать жертвой преступления резко возрастает. Вы открыто заявляете о том,что 
при Вас много денег. 

В ночное время Вы одна гуляете в безлюдных местах. 
Дорогая входная дверь и окна говорят о финансовых возможностях жильцов квартиры. 
Вы сами садитесь в лифт с незнакомым Вам мужчиной. 
Дорогаяодежда на ребенке говорит о состоятельности родителей, а если он гуляет без 

присмотра взрослых, то это создаёт все предпосылки для его похищения с целью выкупа или 
иного влияния на родителей. 

Демонстрация дорогих украшений и шуб в незнакомой обстановке 
приводит к тому, что Вы можете стать предметом охоты преступников. 

Ключ зажигания, оставленный в машине, открытая дверца, малонадёжная 
противоугонная система увеличивают вероятность угона.  

Садитесь в машину и не блокируете все двери - сильный мужчина выкинет 
Вас из машины в одно мгновение уедет на вашем автомобиле. 

Согласие уединиться с малознакомым мужчиной в квартире или  гостиничном номере 
нередко приводит к попыткам изнасилования. 

Посещение ночных клубов и дискотек, славящихся употреблением наркотиков —
 прямой путь к тому, чтобы стать жертвой преступления. 

Оставленные без присмотра недопитые напитки, когда Вы отправились танцевать, 
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нередко приводят к тому, что Вам могут подсыпать вещества, приводящие к потере контроля 
над собой. Это позволяет преступникам под видом оказания помощи вывезти 
Вас в любое место и воспользоваться Вашей беспомощностью. 

Поездка в регионы, где процветает преступность или происходят вооружённые 
конфликты, категорически недопустима — Ваша жизнь важнее любых дел. 

Ловить машину в любое время на пустынной дороге крайне опасно — все преступники 
боятся свидетелей, а при их отсутствии смело идут на преступление. 

Недопустимо распивать спиртные напитки с незнакомыми и малознакомыми людьми, 
так как употребление спиртного влечет агрессивность поведения, которая нередко 
приводитк убийствам и тяжким телесным повреждениям. 

Посещение бильярдных в ночное время в предельно откровенных 
нарядах и многочасоваядемонстрация достоинств фигуры не раз приводили к тому, что 
женщина становилась объектом преследования и нападения. 

Прозрачная одежда, демонстрация отсутствия нижнего белья нередко оценивается 
преступниками как желание найти сексуального партнёра или как преднамеренное желание 
подразнить мужчин. Находится немало тех, кто считает себя в праве наказывать таких 
женщин, а эти наказания нередко кончаются для женщины очень плачевно. 

Переоценка возможностей сопровождающего мужчины или телохранителя. 
Реагирование на грубость и хамство по 

принципу «ты мне, я тебе» приводит к применениюк женщине физической силы, которое 
нередко оканчивается серьёзными травмами, инвалидностью и даже смертью. 

В молодёжной среде особо опасными бывают последствия публичного унижения лиц, 
борющихся за лидерство в группе. Униженный, как правило, теряет авторитет в своём 
окружении, если не накажет Вас. В этом случае оскорблённый нередко стремится 
продемонстрировать своим приятелям, как он жестоко наказывает за попытки унизить его. 

Преднамеренное оскорбление, пусть 
даже и заслуженное, лиц в нетрезвом состоянии. [2] 

Помните, что большая часть убийств происходит в семье на бытовой почве 
и в состоянии опьянения. 

Например, женщина одна собирается в гости или по любому другому делу, знает, что 
возвращаться она будет в позднее безлюдное время. В свою сумочку она укладывает кучу 
маловажных вещей и нередко там не хватает места для того предмета, который может спасти 
жизнь. Если встаёт выбор между косметикой и пистолетом ПА-2, то, как ни странно, 
приоритет имеет косметика, а не то, что может спасти жизнь. Именно неверные решения и 
ошибочные выводы чаще всего приводят к самым серьёзным последствиям.  
Это происходит потому, что жертвами преступления люди становятся редко и надеются на 
то, что и в этот раз всё пройдёт без происшествий. Именно такой подход к жизни абсолютно 
неверный и крайне опасный.  

Правильно рассуждать так: достаточно одного случая, чтобы потерять жизнь, поэтому 
лучше взять большую и даже неподходящую к наряду сумочку, чем оказаться беззащитной 
жертвой, с которой можно делать всё, что захочется преступникам. Тысячи раз можно 
впустую протаскать средство самообороны, но если хотя бы раз оно спасёт вашу жизнь и 
здоровье, этот подход будет оправдан и гарантирует продолжение Вашей жизни, а ради неё 
есть смысл терпеть многие неудобства. К большому сожалению, эту простую истину 
понимают только тогда, когда жизнь висит на волоске.  
Мы не призываем носить средства самообороны везде и всюду, но призываем делать их 
предметами первой необходимости, если Вам предстоят дела, в которых может создаться 
опасная для жизни и здоровья ситуация. 

Ещё чаще женщины считают, что с ними ничего не произойдёт, что все несчастья 
происходят с кем-то, но также считали и все те, кто был изнасилован, покалечен, убит и стал 
жертвой других преступлений. Если существуют преступления, то их жертвой может стать 
любой человек, но разница только в том, как лично Вы готовы к подобным ситуациям.  
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Не менее серьёзные враги любого человека лень и глупость. Лень не позволяет 
потрудиться и изучить способы самообороны, а глупость заставляет тратить время на всё, 
кроме одной из самых важных наук - науки сохранения своей жизни в нашем весьма 
опасном, но реально существующем мире.  

Закон предотвращения виктимности поведения один - хорошо подумайте и только 
потом действуйте. 

При захвате женщины преступники часто завязывают ей глаза или надевают на голову 
любой предмет, не пропускающий свет. Это делается для того, чтобы Вы не видели лица 
преступников. Если Вы попытаетесь снять его, и преступники это заметят, то тем самым 
подпишите себе смертный приговор, так как преступники не могут выпустить Вас и 
поставить себя под удар опознания.  

Поэтому не пытайтесь делать этого до нужного момента, о котором будет рассказано в 
дальнейшем.  

Больше всего женщин погибает при бытовых преступлениях и это чаще всего связано с 
неверными действиями самих жертв.  

Какие ошибки совершали женщины, которые становились жертвами домашнего 
насилия?  

• Прежде всего, выбор спутника жизни, так как именно женщина делает своим 
спутником жизни того мужчину, которого она сама выбрала, и эти ошибки стоили жизни уже 
миллионам женщин.  

• Выяснение отношений с пьяным мужчиной. Все отношения выясняются только с 
трезвым человеком.  

• Нежелание покидать опасное место (чаще всего квартиру) тихо и незаметно. Лучше 
переночевать в плохих условиях, чем потерять жизнь или здоровье.  

• Использование крика, агрессии, унижений и оскорблений при выяснении отношений 
с мужчиной. Желание морально уничтожить человека, находящегося в состоянии крайнего 
возбуждения.  

• Сохранение отношений с мужчиной, который постоянно применяет рукоприкладство 
в отношениях с женщиной.  

• Отказ от использования правоохранительных органов и судебной системы. Жизнь 
чаще всего бывает предельно справедливой и очень жестоко наказывает за ошибочные 
решения и действия по этим ошибочным решениям.  

Чем правильнее решения Вы принимаете, тем безопаснее Ваша жизнь.  
Помните о том, что преступность будет расти, так как растёт наркомания и процветает 
пьянство, а эти категории ради очередной дозы готовы на все. [3] 
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На современном этапе развития общества в условиях социально-экономической 

нестабильности, конкуренции на рынке труда, социальных стрессов, растут требования, 
предъявляемые к профессионализму личности. Однако далеко не каждый может 
адаптироваться, эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и 
социальную роль, а потому возрастает вероятность развития неблагоприятных психических 
состояний. 

Взаимовлияние личности и профессии многогранно, сложно и неоднозначно. Для 
большинства людей именно этот вид деятельности представляет большие возможности 
для удовлетворения их потребностей, обнаружения творческого потенциала, 
самоактуализации. Личностные особенности каждого отдельно взятого человека делают его 
профессиональный труд индивидуально-своеобразным, однако организм работника часто 
сопротивляется действию различных влияний, обусловленных спецификой выполняемой 
деятельности и сущностью самой профессии. 

В 1974г. для характеристики психологического состояния здоровых людей, 
находящихся в интенсивном и тесном общении клиентами, пациентами в эмоционально 
нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи, американским 
психиатром Х.Дж. Фрейденбергером был введен  термин - «эмоциональное выгорание». 

Сначала этот термин обозначал состояние изнеможения, истощения, сопряженное с 
ощущением собственной бесполезности. Разработанная им модель оказалась удобной для 
оценки этого состояния у медицинских работников - профессии с наибольшей склонностью к 
“выгоранию”. Ведь их рабочий день - это постоянное теснейшее общение с людьми, к тому 
же больными, требующими неусыпной заботы и внимания, сдержанности [1]. 

Понятие выгорания («burnout») обычно используется для обозначения переживаемого 
человеком состояния физического, эмоционального и психического истощения, вызываемого 
длительной включенностью в ситуации, содержащие высокие эмоциональные требования, 
которые, в свою очередь, наиболее часто являются следствием сочетания чрезмерно высоких 
эмоциональных затрат с хроническими ситуационными стрессами [2]. 

Первоначальные исследования этого явления носили в основном описательный и 
эпизодический характер. Но в 1976г. К. Маслач детализировала этот феномен как особое 
состояние, включающее чувство эмоционального истощения, изнеможения; симптомы 
дегуманизации, деперсонализации; негативное самовосприятие, а в профессиональном плане 
- утрату профессионального мастерства [3]. Позже симптоматика данного синдрома 
существенно расширилась за счет психосоматического компонента. Исследователи все 
больше связывали синдром с психосоматическим самочувствием, относя его к состояниям 
предболезни. В Международной классификации болезней (МКБ- X) СЭВ отнесен к рубрике 
Z73 - «Стресс, связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни». На 
сегодняшний день доказано негативное влияние «выгорания» на соматическое здоровье 
человека. 

Более всего риску возникновения СЭВ подвержены лица, предъявляющие непомерно 
высокие требования к себе. Входящие в эту категорию личности ассоциируют свой труд с 
предназначением, миссией, поэтому у них стирается грань между работой и личной жизнью. 
В ходе исследований были выделены еще три типа людей, которым грозит СЭВ: 

 Первый тип – «педантичный», характеризуется добросовестностью, 
возведенной в абсолют; чрезмерной, болезненной аккуратностью, стремлением в любом деле 
добиться образцового порядка (пусть в ущерб себе). 

 Второй тип – «демонстративный», характеризуется стремлением 
первенствовать во всем, всегда быть на виду. Вместе с тем им свойственна высокая степень 
истощаемости при выполнении незаметной, рутинной работы, а переутомление проявляется 
излишней раздражительностью, гневливостью. 
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 Третий тип – «эмотивный», характеризуется противоестественной 
чувствительностью и впечатлительностью. Их отзывчивость, склонность воспринимать 
чужую боль как собственную граничит с патологией, с саморазрушением, и все это при 
явной нехватке сил сопротивляться любым неблагоприятным обстоятельствам. 

Среди профессий, в которых СЭВ встречается наиболее часто (от 30 до 90% 
работающих), следует отметить врачей, учителей, психологов, социальных работников, 
спасателей, работников правоохранительных органов, деятельность которых характеризуется 
высокой интенсивностью, широкой сетью контактов разного уровня, преобладанием 
непосредственного речевого общения с другими людьми. 

У людей, пораженных синдромом эмоционального выгорания (СЭВ), как правило, 
выявляется сочетание психопатологических, психосоматических, соматических симптомов и 
признаков социальной дисфункции. 

Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ: 
 физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение; 

изменение веса; недостаточный сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья, 
повышение артериального давления; болезни сердечно-сосудистой системы); 

 эмоциональные симптомы (недостаток эмоций; пессимизм, цинизм в работе и 
личной жизни; агрессивность, раздражительность; тревога; депрессия, чувство вины); 

 поведенческие симптомы (усталость; безразличие к еде; малая физическая 
нагрузка; оправдание употребления, алкоголя, лекарств; импульсивное эмоциональное 
поведение); 

 интеллектуальное состояние (падение интереса к новым идеям в работе; 
апатия, падение интереса к жизни; большее предпочтение стандартным шаблонам, рутине; 
цинизм или безразличие к новшествам; формальное выполнение работы); 

 социальные симптомы (низкая социальная активность; падение интереса к 
досугу, увлечениям; социальные контакты ограничиваются работой; ощущение изоляции, 
непонимания; ощущение недостатка) [2]. 

Таким образом, СЭВ характеризуется выраженным сочетанием симптомов нарушения 
в психической, соматической и социальной сферах жизни. 

Цель нашего исследования – изучение эмпатии как фактора эмоционального выгорания 
медицинских работников. 

За прошедшее столетие слово «эмпатия» прочно утвердилось в понятийном поле 
психологии. Обзорные работы по проблемам эмпатии изобилуют десятками определений и 
подходов к ее изучению. Предлагаются модели эмпатического процесса, стадии, этапы, 
уровни, механизмы. Мы рассматриваем эмпатию как сложный, многоуровневый феномен, 
структура которого представляет совокупность эмоциональных, когнитивных и 
поведенческих умений, навыков, способностей человека. Конкретная личность 
демонстрирует эмпатию то в виде реакций на действия другого, то в качестве 
отрефлексированного переживания, вызванного состояниями партнера, то посредством 
умений и навыков создавать поддерживающие отношения и т.д. Анализ публикаций 
отечественных и зарубежных исследователей позволяет сделать вывод, о том что 
дифференцировка эмпатии как процесса производится с учетом преобладания в ней одного 

из трех компонентов: эмоционального, когнитивного, поведенческого. Между этими 
элементами обнаруживаются сложные зависимости. 

Существуют методики выявления у людей уровня способности к эмпатии и даже 
отдельных аспектов этой способности. Диапазон проявления эмпатии варьируется 
достаточно широко: от лёгкого эмоционального отклика, до полного погружения в мир 
чувств партнёра по общению. Считается, что эмпатия происходит за счёт эмоционального 
реагирования на воспринимаемые внешние, часто почти незаметные, проявления 
эмоционального состояния другого человека — поступков, речи, мимических реакций, 
жестов и так далее. 

 Таким образом, уровень эмпатии имеет обратную взаимосвязь со следующими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


5051 

симптомами: неадекватное реагирование, экономия эмоций и личностная отстраненность, то 
есть чем выше уровень эмпатии, тем меньше выражены эти симптомы. У медицинских 
работников, обладающих чувствительностью, эмоциональностью и способных к сочувствию 
и сопереживанию, слабо выражены такие характеристики, как неадекватное реагирование, 
которое наблюдается в случаях, когда профессионал перестает улавливать разницу между 
двумя явлениями: экономичным проявлением эмоций и неадекватным избирательным 
эмоциональным реагированием. Экономия эмоций проявляется вне профессиональной 
деятельности. В случае личностной отстраненности, прежде всего, отмечается полная или 
частичная утрата интереса к человеку - субъекту профессиональной деятельности; при 
высоком уровне эмпатии этого не происходит. И наоборот, чем ниже уровень эмпатии, тем 
более у медицинских работников  сформированы выше названные симптомы. 

На появление и степень выраженности СЭВ влияет множество факторов. Наиболее 
тесную связь с выгоранием имеет возраст и стаж работы в профессии. Показано, что средний 
медицинский персонал психиатрических клиник “выгорает” через 1,5 года после начала 
работы, а социальные работники начинают испытывать данный симптом через 2-4 года. 
Склонность более молодых по возрасту работников к выгоранию объясняется 
эмоциональным шоком, который они испытывают при столкновении с реальной 
действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям. Установлено, что у мужчин 
более высокие баллы по деперсонализации, а женщины в большей степени подвержены 
эмоциональному истощению. Это связано с тем, что у мужчин преобладают 
инструментальные ценности, женщины же более эмоционально отзывчивы и у них меньше 
чувство отчуждения от своих клиентов. 

В этой связи, актуальной является потребность в новых актах, которые позволят 
расширить представление о данном феномене, устранить внешние и внутренние факторы, 
вредно отражающиеся на психике человека, его акмеологическом потенциале и результатах 
профессиональной деятельности. 
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Младший школьный возраст важен для становления такого компонента самосознания, 

как самооценка, которая содержит оценку самого себя, своей деятельности, своего 
положения в обществе, отношения к другим. От того, как окружающие относятся к ребенку, 
зависит и его отношение к самому себе. От уровня самооценки зависит активность личности, 
ее стремление к самосовершенствованию, ее участие в общественной и учебной 
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деятельности. 
Проблема возникновения самооценки и ее развития является одной из важнейших 

проблем становления личности ребенка. В отечественной психологии самооценка изучалась 
вместе с проблемой развития и становления самосознания. Эти исследования объединены 
вокруг двух групп вопросов. С одной стороны, вопрос о формирование самосознания в 
контексте общей проблемы развития личности. По данному вопросу можно выделить работы 
таких педагогов психологов, как: Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн. 

С другой стороны более специальные вопросы, прежде всего связанные с 
особенностями самооценок, их связью с оценками окружающих. Можно выделить 
публикации А.И. Липкиной, Е.А. Серебряковой, В.А. Горбачевой. 

Л.С. Выготский полагал, что именно в семилетнем возрасте начинает складываться 
самооценка –  устойчивое, не зависящее от ситуации и, вместе с тем, дифференцированное 
отношение ребенка к себе. Самооценка опосредует отношение ребенка к самому себе, 
обобщает опыт его деятельности, общение с другими людьми. Эта важнейшая основа, 
позволяющая контролировать собственную деятельность с точки зрения нормативных 
критериев, строить свое поведение в соответствии с социальными нормами. 

Младшему школьнику в учебной деятельности необходимо умение ставить цели и 
контролировать свое поведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, необходимы 
знания о себе, оценка себя. Процесс формирования самоконтроля зависит от уровня развития 
самооценки. Младшие школьники могут осуществлять самоконтроль только под 
руководством взрослого и с участием сверстников. 

Представления о себе – основа самооценки младших школьников. Самосознание 
ребенка осуществляется в учебной деятельности. Неоднозначны критерии самооценки. 
Ребенок оценивает себя двумя путями: 

1. путем сопоставления уровня своих притязаний с объективными результатами 
своей деятельности; 

2. путем сравнения себя с другими людьми. 
Чем выше уровень притязаний, тем труднее их удовлетворить. Удачи и неудачи в 

какой-либо деятельности существенно влияют на оценку ребенком своих способностей в 
этом виде деятельности: неудачи, как правило, снижают притязания, а успех повышает их. 
Не менее важен и момент сравнения: оценивая себя, ребенок вольно или невольно 
сравнивает себя с другими, учитывая не только свои собственные достижения, но и всю 
социальную ситуацию в целом. На общую самооценку личности сильно влияют также ее 
индивидуальные особенности и то, насколько важно для нее оцениваемое качество или 
деятельность. Частных самооценок бесконечно много. Судить по ним о человеке, не зная 
системы его личных ценностей невозможно. 

На становление самооценки младшего школьника большое влияние оказывает стиль 
семейного воспитания, принятые в семье ценности. 

Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, на что он претендует в 
учебной деятельности. Дети с высоким уровнем притязаний, завышенной самооценкой и 
престижной мотивацией рассчитывают только на успех и переживают «четверку» как 
трагедию. Их представления о будущем столь же оптимистичны: их ожидают эффектная 
внешность, незаурядная профессия, материальное благополучие и популярность. 

Так же психологами было выявлено, что нет никакой связи между самооценкой 
ребенка и материальной обеспеченностью семьи. Зато прочность семьи оказалась очень 
важным фактором; в распавшихся семьях чаще встречались дети с заниженной самооценкой. 

Не выявилось связи между самооценкой ребенка и количеством времени, которое 
родители проводят вместе с ним. Главнее – не сколько, а как общаются родители с ребенком. 
Важно бережное, уважительное отношение родителей к личности ребенка, их интерес к 
жизни сына или дочери, понимание характера, вкусов, знание друзей. В семьях, где 
воспитывались дети с высокой самооценкой, родители, как правило, привлекали детей к 
обсуждению различных семейных проблем и планов, К мнению ребенка внимательно 
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прислушивались и относились к нему с уважением и тогда, когда оно расходилось с 
родительским. 

Иная ситуация открылась в семьях, где жило большинство детей с пониженной 
самооценкой. Родители этих учеников не смогли сколько-нибудь содержательно 
охарактеризовать своего ребенка. Эти родители включаются в жизнь своих детей только 
тогда, когда они создают для них определенные трудности; чаще всего толчком к 
вмешательству служит вызов родителей в школу. 

Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют на многое ни 
в настоящем, ни в будущем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно 
сомневаются в своих возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, 
который складывается в начале обучения. 

Если ребенок приходит в школу, принимая ценности и притязания родителей, то позже 
он в большей или меньшей мере начинает ориентироваться на результаты своей 
деятельности, свою реальную успеваемость и место среди сверстников. К концу младшего 
школьного возраста появляется рефлексия и, тем самым, создаются новые подходы к оценке 
своих достижений и личностных качеств. 

Самооценка становится, более соответствующей действительности, суждения о себе – 
более обоснованными. В то же время здесь наблюдаются значительные индивидуальные 
различия. Следует особо подчеркнуть, что у детей с завышенной и заниженной самооценкой 
изменить ее уровень крайне сложно. 

Таким образом, можно заключить, что самооценка является сложным личностным 
образованием, в котором находят свое выражение знания ребенка о себе, его активность, 
направленная на открытие своего «Я» в общении и деятельности. 

Для формирования здоровой «Я-концепции» личности, способной к саморазвитию, 
созиданию, реализации своих творческих возможностей родителям и учителю необходимо 
создать атмосферу любви и добра. Постоянная критика и недоброжелательное отношение со 
стороны близких людей, сравнивание ребенка с более успешными сверстниками подавляет и 
губит потенциал личности; ведет к появлению негативизма, отрицания, безразличия, 
внутреннего напряжения. Развитие способностей индивида неотделимо от развития его 
личности в целом. 

Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, находчивы, бодры, с интересом и 
самостоятельно ищут свои ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие 
своим возможностям. После успеха в решении задачи выбирают такую же или более 
трудную. После неудачи проверяют себя или берут задачу менее трудную. Такие дети 
отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в учебной деятельности. Их 
характеризует максимальная самостоятельность. Они уверены в том, что собственными 
усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. Это основывается на правильной 
самооценке своих возможностей и способностей. 

У детей с заниженной и низкой самооценкой часто возникает чувство собственной 
неполноценности и даже безнадежности. Даже в тех случаях, когда дети компенсируют свою 
низкую успеваемость успехами в других областях, «приглушенное» чувство 
неполноценности, ущербности, принятие позиции отстающего приводят к негативным 
последствиям. 

Дети с завышенной самооценкой часто переоценивают свои возможности, результаты 
учебной деятельности, личностные качества. Они выбирают задачи, которые им не по силам. 
После неуспеха продолжают настаивать на своем или тут же переключаются на самую 
легкую задачу, движимые мотивом престижности. 

Устойчивая самооценка младшего школьника формирует его уровень притязаний. При 
этом у младшего школьника возникают потребность сохранить как самооценку, так и 
основанный на ней уровень притязаний. 

Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные нормы и ценности, 
школьник начинает под воздействием оценочных суждений других (учителей, сверстников) 
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относиться определенным образом, как к реальным результатам своей учебной деятельности, 
так и к самому себе как личности. С возрастом он все с большей определенностью различает 
свои действительные достижения и то, чего он мог бы достичь, обладая определенными 
личностными качествами. Так у ученика в учебно-воспитательном процессе формируется 
установка на оценку своих возможностей – один из основных компонентов самооценки. 

В самооценке отражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его возрастающая 
собственная активность, направленная на осознание своих действий и личностных качеств. 

Известно, что дети по-разному относятся к допускаемым ими ошибкам. Одни, 
выполнив задание, тщательно его проверяют, другие тут же отдают учителю, третьи подолгу 
задерживают работу, особенно если она контрольная, боясь выпустить ее из рук. На 
замечание учителя; «В твоей работе есть ошибка» – ученики реагируют неодинаково. Одни 
просят не указывать, где ошибка, а дать им возможность самим найти ее и исправить. Другие 
с тревогой, бледнея или краснея, спрашивают; «А какая, где?» И, безоговорочно соглашаясь 
с учителем, покорно принимают его помощь. Третьи тут же пытаются оправдаться ссылками 
на обстоятельства. 

Наиболее естественно реагируют на свои ошибки дети с правильной самооценкой. Они 
обычно даже с интересом самостоятельно ищут ошибку: «Интересно, в чем? Какая?» Дети с 
заниженной самооценкой, если им предложить самим найти свою ошибку, обычно молча, 
перечитывают работу несколько раз, ничего в ней не меняя. Нередко они сразу опускают 
руки и отказываются проверять себя, мотивируя тем, что все равно ничего не увидят. 
Благожелательное отношение учителя, поощрения служат существенным стимулом, 
поддерживающим их деятельность. 

Поощряемые и подбадриваемые учителем, они постепенно включаются в работу и 
нередко сами находят ошибку. 

Как уже говорилось, в самооценке ребенка отражается не только его отношение к уже 
достигнутому, но и то, каким он хотел бы быть, его стремления, надежды. Самооценка 
теснейшим образом связана с тем, на что человек претендует. 

Самооценка ребенка обнаруживается не только в том, как он оценивает себя, но и в 
том, как он относится к достижениям других. Из наблюдений известно, что дети с 
завышенной самооценкой не обязательно расхваливают себя, но зато они охотно бракуют 
все, что делают другие. Ученики с заниженной самооценкой, напротив, склонны 
переоценивать достижения товарищей. 

Дети, которые не критичны к себе, часто очень критичны к другим. Если маленькому 
школьнику (первокласснику, второкласснику), который обычно получает хорошие отметки и 
высоко оценивает себя, дать на оценку его собственную работу и такую же по качеству 
работу, выполненную другим, то себе он поставит 4 или 5, а в работе другого найдет массу 
недостатков. 

Отношение к допущенным ошибкам, к собственным промахам, недостаткам не только 
в учении, но и в поведении – важнейший показатель самооценки личности. 

Ребенок не рождается на свет с каким-то отношением к себе. Как и все другие 
особенности личности, его самооценка складывается в процессе воспитания, в котором 
основная роль принадлежит семье и школе. 

Дети с высокой самооценкой отличались активностью, стремлением к достижению 
успеха как в учении и общественной работе, так и в играх. 

Совсем по-иному ведут себя дети с низкой самооценкой. Их основная особенность – 
неуверенность в себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неуспеха. 

Многообразие исследований, посвященных психологическим проблемам успешности 
обучения, показывает, что на пути к решению этих проблем сделано немало. Однако еще 
возникает много вопросов о причинах, обуславливающих трудности в учении. Необходимо 
более углубленное изучение особенностей личности школьника, помогающие ему в 
устранении трудностей и успешному овладению им школьной программой. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на формирование самооценки 
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детей младшего школьного возраста, являются оценочные воздействия учителя, родителей и 
их отношение к учебной деятельности. 

Уровень самооценки является одним из важнейших факторов, оказывающим влияние 
на успешность обучения младшего школьника, поэтому учитель начальных классов должен 
знать психологические особенности младших школьников и учитывать индивидуальные 
особенности самооценки в учебном процессе. 

 
Список использованных источников 

1. Андронова, О.В. Проблема компонентов, характеристик и основных типов 
самосознания в психологии [Текст] / О.В. Андронова // Вестник Томского Государственного 
университета. – 2007 - № 305. – С.149 - 152. 

2. Джеймс, У. Научные основы психологии [Текст] / У. Джеймс. – Минск: «Харвест», 
2003. – 329 с. 

3. Захарова, А. В. Когнитивные аспекты оценочной деятельности школьника [Текст] / 
А.В. Захарова // Психологические проблемы учебной деятельности школьника / под ред. В. 
В. Давыдова. - М., 1977. – С. 270 - 273. 

4. Маралов, В.Г. Основы самопознания и саморазвития [Текст] / В.Г. Маралов. – М., 
2002. – 256 с. 

5. Миронова, Е.Е. Сборник психологических тестов [Текст]. Ч. 2. / Е.Е. Миронова. - 
М., 2007. – 146 с. 

6. Орлов, Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера [Текст] / Ю.М. Орлов. – 
М.: Просвещение, 1987. – 224 с. 

7. Общая психодиагностика [Текст] / под ред. А.А. Столина. – М.: Речь, 2000. – 266 с. 
8. Петровский, А.В. Психологический словарь [Электронный ресурс] / А.В. 

Петровский. – Режим доступа: //glossword.info/index.php/index/9-psihologicheskiij-slovar-
.xhtml. 

9. Педагогическая психология: успеваемость и критерии ее оценки [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: //www.cribs.me/pedagogicheskaya-psikhologiya/uspevaemost-i-
metody-ee-otsenki/. 

10. Психология развития: самооценка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
//www.tvoypsiholog.ru/publ/samoocenka/16-1-0-1116/. 

11. Смирнова, Е.О. Детская психология [Текст]: учеб. для студ. Высших 
педагогических учебных заведений / Е.О. Смирнова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 368 

 
 
УДК  379.837 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ПОДРОСТКОВ  
В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 
Гарипова Эльмира Ринатовна 

elka333.94@mail.ru 
Студентка группы Тэ-121 Факультета экономики и сервисных технологий  

Омского государственного института сервиса, Омск, Россия 
Научный руководитель –  О. Прончева 

 
В статье анализируется организация отдыха детей в палаточных лагерях. Дается 

характеристика палаточных лагерей для подростков на территории Омской области. 
Описываются разные специализации в деятельности палаточных лагерей.  

Тема «палаточных лагерей» является очень актуальной на данном этапе развития 
общества. Особенно остро эта проблема касается старших подростков сельской местности. 
Летний отдых сельских детей не отличается разнообразием: образовательный туризм для 
сельчан практически недоступен, поскольку место проживания слишком отдалено от 
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культурно-исторических центров. Современный подросток в селе – незаменимый помощник 
в подсобном домашнем хозяйстве, и больше чем на неделю оторваться от повседневных 
деревенских забот не может. К тому же, экономическая ситуация сегодняшнего дня еще 
более ограничивает, если не сводит к нулю, этот выбор: цена путевки в оздоровительный 
лагерь за счет возросшей стоимости коммунальных коммуникаций и стационарных строений 
очень высока, часто обыкновенная среднестатистическая сельская семья не в состоянии 
оплатить и 30% её стоимости.  

Организация отдыха и оздоровления детей в летний период стала неотъемлемой частью 
социальной политики государства. В последние годы лишь половина подростков Омской 
области были охвачены организованными формами оздоровления. Из них 78% – девочки. 
Большинство мальчишек по разным причинам остаются дома и предоставлены сами себе, 
влиянию улицы. 15–17-летние подростки составляют только 9,5% в общем объеме. 

Одной из форм организации летнего отдыха старших подростков являются профильные 
молодежные лагеря. «Палаточники» или палаточные лагеря – это вид детского 
оздоровительного лагеря, в котором дети и вожатые проживают в палатках. Чаще всего, 
палаточные лагеря организуются вблизи рек, озер, лесов, где можно активно отдохнуть, 
заняться исследовательской деятельностью и т. д. Палаточный лагерь – это способ отдохнуть 
от городского шума и насладиться природой, завести новые знакомства. 

ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» определяет социальный туризм как 
«путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды».  

В странах Европейского союза социальный туризм ассоциируется с клиентурой с 
низкими доходами, которые не позволяют получать высококачественные туристские услуги. 
Эта категория граждан нуждается в льготах социального характера. К ней относятся в 
первую очередь многодетные семьи, дети – сироты, воспитанники детских домов и школ 
интернатов, учащаяся и работающая молодежь, пенсионеры, инвалиды и малоимущие 
граждане. Монреальская декларация «К гуманному и социальному ведению туризма», 
принятая Генеральной ассамблеей БИТС 12 сентября 1996 года, целиком посвящена 
проблемам социального туризма, который назван там «дизайнером общества и двигателем 
экономического развития». 

Палаточные лагеря соответствуют нормам и требованиям социального туризма: 
направлены на создание социальных условий для детей и молодежи; в них могут попасть 
дети не только из обеспеченных семей, но и также дети из малообеспеченных семей, дети-
инвалиды, дети-сироты и т. д.; путевки полностью или частично оплачиваются государством 
или муниципальными организациями [1]. 

К движению социального туризма может принадлежать любая туристская организация 
(ассоциация, кооператив, общество взаимопомощи, фонд, федерация, бесприбыльная 
организация и т. д.), которая в своем уставе или регламенте четко ставит задачи социального 
характера и цель обеспечения доступности путешествий и туризма для максимального 
количества люде, не ограничивая себя единственной целью получения прибыли. 

Принадлежность к организациям социального туризма должна подтверждаться 
условиями, изложенными ниже: 

 предлагаемые виды деятельности направлены на совместное решение социальных, 
просветительских и культурных задач, способствующих уважению и развитию человека; 

 четко определяется целевая клиентура, при этом отсутствует какая-либо 
дискриминация по расовым, культурным, религиозным, политическим, философским или 
социальным признакам; 

 неотъемлемым элементом предлагаемого турпродукта является добавленная 
стоимость неэкономического характера; 

 четко указываются стремления обеспечить гармоничную интеграцию социального 
туризма в местную среду; 

 вид деятельности и цена турпродукта социального туризма указываются в конкретных 
документах. Цены соответствуют заявленным социальным целям. Прибыль полностью или 
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частично реинвестируется в улучшение качества туристских услуг, предлагаемых 
общественности; 

 управление кадрами отвечает требованиям социального законодательства и нацелено 
на обеспечение удовлетворенности работой и постоянное повышение квалификации кадров. 

Палаточные лагеря относятся к виду социального туризма, так как они соответствуют 
нормам социального туризма: 

 лагеря направлены на создание социальных, просветительских, культурных условий 
для детей и молодежи, которые их посещают; 

 в данные лагеря могут попасть дети не только из обеспеченных семей, но и также 
дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети-сироты и т. д.; 

 в таких лагерях полностью или частично путевка оплачивается государством или 
муниципальными организациями; 

 в таких лагерях дети проходят социализацию: учатся общаться со сверстниками и 
взрослыми людьми, решают поставленные перед ними задачи, духовно и морально 
развиваются, приобретают навыки самостоятельной жизни в условиях дикой природы, 
приобщаются к труду и т. д.. 

Палаточный лагерь – это одна из разновидностей детского оздоровительного лагеря. 
Детские лагеря рассчитаны на разный возраст: от дошкольников до 18–19-летних девушек и 
юношей. Основная цель большинства лагерей – образовательное или культурное развитие. В 
условиях полной безопасности и благоприятной окружающей среды ребята могут 
почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома. 

Имеются принципы организации деятельности палаточного лагеря: 
 принцип системности, реализующий единство, взаимосвязь и преемственность целей, 

задач, содержания, форм и методов организации основных сфер жизнедеятельности детей и 
педагогического коллектива; 

 принцип компетентности педагогов, обеспечивающий достоверность и достойный 
уровень предлагаемой информации в рамках образовательных подпрограмм; 

 принцип вариативности, обеспечивающий построение и функционирование 
различных образовательных и воспитательных программ и подпрограмм в зависимости от 
контингента детей и взрослых, социального окружения, национальных традиций и других 
особенностей; 

 принцип содержательной деятельности, обеспечивающий содержательность,  
общественную необходимость и важность, социальную нужность деятельности, ее 
многообразие, нестандартность, насыщенность, лежащие в основе индивидуальной и 
коллективной совместной деятельности; 

 принцип мажора и тонуса, реализующийся в организации эмоционально яркой, 
увлекательной,  общественно-признанной, радостной, приносящей удовлетворение и 
способствующей успешности  деятельности; 

 принцип игры и романтики, отвечающий душевным потребностям ребенка и 
соответствующий его возрастным особенностям;  

 принцип безусловной безопасности, обеспечивающий полную всестороннюю  
безопасность и защиту  ребенка и его прав; 

 принцип свободы выбора, определяющий свободу выбора деятельности, коллектива, 
педагога, как необходимое условие самостоятельного, творческого развития и 
самореализации ребенка в палаточном лагере. 

Палаточный лагерь – это одна из разновидностей детского оздоровительного лагеря. В 
Омской области в настоящее время организована работа 47 палаточных лагерей, в которых 
ежегодно отдыхает более четырех тысяч подростков. В это число входят 250 человек, 
относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Смены 
палаточных лагерей работают по разным направлениям: туристическому, спортивному, 
экологическому и др.  

Особое внимание уделяется организации свободного времени старшеклассников и 
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подростков, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних. За счет средств областного бюджета для них организованы военно-
патриотические, творческие, спортивные, туристические и экологические смены в 
двенадцати палаточных лагерях [2]. 

У некоторых палаточных лагерей есть и конкретная специализация. 
Палаточный лагерь «Тритоны», специализируется на сплавах по рекам, а 

руководителем лагеря является служитель церкви.  
«Богатырская застава» – это православный палаточный лагерь, работающий под 

эгидой Омской епархии Русской православной церкви.  
Межшкольный экологический палаточный лагерь «Амринская балка». В лагере 

подростки ведут научную и исследовательскую работу под руководством опытных 
педагогов. 

Детский оздоровительный палаточный лагерь «Зурбаган». Программа рассчитана на 
подростков 12–17 лет. Предполагает недельное проживание подростка в обстановке 
полевого туристского лагеря. 

Проанализируем более подробно деятельность лагеря «Пострелята». Палаточный 
лагерь «Пострелята» располагается в районе с. Усть-Заостровки, детей переправляют через 
реку на остров. Руководители проводят для детей что-то вроде «школы выживания» с 
помощью различных мероприятий, школы ЗУНов, стрельбы. 

Во время работы в качестве вожатых в лагере «Пострелята» мы принимали участие в 
разработке воспитательных мероприятий для детей палаточного лагеря. 

В лагере отдыхают ребята, которые занимаются в кружке «Пострелята», а также дети 
из неблагополучных семей. В течение учебного года кружковцы готовятся к проведению 
палаточного лагеря, получают теоретические и практические знания и умения по туризму, 
медицине, проведению игр на свежем воздухе, занимаются в бассейне. В ходе реализации 
программы лагеря ребята приобретают практические навыки и умения по организации 
ночлегов и питания, разжигания костров, устройству защитных навесов, установки палатки в 
экстремальных условиях.  

Особенность программы – организация проживания и отдыха участников в условиях 
палаточного лагеря. Ярко выражена военно-спортивная направленность деятельности: 
специальный инструктаж по технике безопасности жизнедеятельности, военно-прикладные 
виды спорта, туризм, ориентирование, лично-командные соревнования, сдача минимума 
согласно программе школьного курса начальной военной подготовки.  

Цели Программы: 
1. Приобретение подростками социально значимого опыта, направленного на 

определение перспектив собственного поведения (развития), в условиях временного 
детского коллектива. 

2. Формирование осмысленного отношения каждого подростка к службе в армии (к 
занятиям физкультурой, спортом). 

3. Апробация системы мероприятий, способствующих включению трудных 
подростков в учебную и досуговую деятельность. 

Задачи Программы: 
1. Привлечь не менее 80% участников профильной смены к осознанному пониманию 

вредных привычек. 
2. Расширить познания подростков о воинской службе. 
3. Дать необходимые знания для формирования позитивных отношений со 

сверстниками. 
4. Показать ценность военной дисциплины и занятиями спортом. 
На протяжении 10 дней ребята живут по таким правилам, обучаются мастер-классам: 

туристическим, по оказанию первой медицинской помощи, песенным, игровым, творческим 
и военно-патриотическим. Один день руководители выделяют для проведения «дня 
выживания», когда ребята ставят сами себе палатки, разводят костры, готовят еду. 
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В палаточном лагере из выпускников ДОО «Пострелята» организован вожатский отряд 
«Мастер». Вожатский отряд имеет свои традиции, символику и законы. В течение учебного 
года вожатые не только получают необходимые теоретические и практические навыки, но и 
принимают активное участие в социальных проектах, проводимых городским Дворцом 
творчества. Подготовка вожатых для работы в условиях палаточного лагеря заключается в 
подготовке спортивных инструкторов, инструкторов по туризму, организаторов детского 
досуга. 

Цель программы – подготовка вожатых, спортивных инструкторов, инструкторов по 
туризму для работы с детским общественным объединением «Пострелята» в условиях 
палаточного лагеря. 

Таким образом, палаточные лагеря являются отличной возможностью, для того чтобы 
дети могли получить полноценный летний отдых. Здесь им будет, чем занять себя, они 
обязательно получат для себя множество полезных знаний, дети из сложных семей смогут 
почувствовать себя в тепле, заботе, а также подарят другим людям тепло и любовь. В таком 
лагере ребята закаляют свой характер, понимают смысл истинной дружбы и взаимовыручки.  

Палаточные лагеря имеют массу преимуществ. С каждым годом появляется все больше 
желающих их посетить. И это обоснованно: лагеря улучшают свои материально-технические 
базы, придумывают и разрабатывают новые планы работы с детьми и молодежью, 
организуют необычные и креативные праздники и мероприятия и т. д.  
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Ежегодно около одного миллиона человек умирают в результате самоубийства; 
«глобальный» коэффициент смертности составляет 16 на 100.000, или один случай смерти 
каждые 40 секунд. За последние 45 лет показатели самоубийств возросли во всем мире на 
60%. В некоторых странах самоубийство является одной из трех основных причин смерти 
среди людей в возрасте 15-44 лет и второй по значимости причиной смерти в возрастной 
группе от 10 до 24 лет; эти цифры не учитывают попытки самоубийств, которые 
совершаются в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства[3]. 

Согласно базе данных «TransMonEE» ЮНИСЕФ, Казахстан занимает второе место по 
уровню общей смертности среди молодежи (15-24) среди стран СНГ и Центральной и 
Восточной Европы, с темпами более чем в два раза выше как среди молодых мужчин (3.258 в 
2008), так и среди молодых женщин (1.287 в 2008 году). В стране самый высокий уровень 
самоубийств среди молодежи из всех стран СНГ, Восточной и Центральной Европы: с 1999 
по 2008 год число молодых людей, которые покончили жизнь самоубийством увеличилось 
на 22,6 процента среди 15-19 летних и на 18,5 процентов среди 20-24 летних. В 2010 году 
этот показатель был 14,8 на 100.000 девушек в возрасте 15-19 лет и 24,8 для мальчиков в 
возрасте 15-19. Показатели для девочек, в частности, в два раза превышают показатели в 
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России, которая является второй страной в списке (7,6). 
Психические расстройства (особенно депрессия и расстройства, связанные с 

употреблением алкоголя) признаны одним из основных факторов риска самоубийства в 
Европе и Северной Америке; в азиатских странах значительную роль играет 
импульсивность. Значительно меньше изучена проблема суицида в странах СНГ[3]. 

Для глубинного изучения проблемы Министерством здравоохранения Республики 
Казахстан и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) была разработана программа для 
исследования распространенности, глубинных причин и факторов риска и защиты в области 
суицида и суицидальных попыток в Казахстане, которая была представлена и одобрена 
протоколом XVII заседания Национального Координационного Совета по охране здоровья 
при Правительстве Республики Казахстан от 16 мая 2012 г. Программа осуществлялась с 
июня 2012 г. по апрель 2013г. при поддержке Акимата Восточно-Казахстанской области и в 
сотрудничестве с МВД РК. В рамках программы были проведены [3]: 

1) Углубленный анализ 108 случаев смерти от суицида и 104 случаев смерти от ДТП 
(контрольная группа) среди детей и молодежи в 5 регионах Казахстана. Анализ проведен 
методом психологической аутопсии в соответствии с международными стандартами 
посмертного исследования случаев суицида. 

2) Мониторинг попыток суицида и глубинные интервью совершавших попытки 
подростков и молодежи в возрастной группе от 12 до 29 лет в 4 административных единицах 
Восточно-Казахстанской области. 

3) Глубинные интервью 2.970 подростков в 30 образовательных 
учреждениях 4 административных единиц Восточно-Казахстанской области (г. Усть-
Каменогорск, г.Риддер, Глубоковский и Уланский районы). 

Последний компонент исследования («школьный компонент») включал также 
пилотный компонент по профилактике суицида путем выявления риск групп и проведения 
среди них профилактических мероприятий совместными усилиями сектора образования 
(школьные психологи) и здравоохранения (медицинские психологи и психиатры). 

Было опрошено 2970 школьников, из них попали в зону риска 890 (29,9%) и 43 (1,5%) 
были рекомендованы к срочной консультации или лечению у врача психиатра: 

- 1.5% (43) совершали попытки суицида в течение последних двух недель; 
- 1.6% совершали попытки суицида в течение жизни; 
- 3% (86) думали о преждевременном окончании жизни в течение последних двух 

недель; 
- 2.5% (74) серьезно рассматривали вопрос преждевременного окончания жизни в 

течение последних двух недель; 
- 4.4% (130) переживают умеренную и тяжелую форму депрессии; 
- 0.1% (3) страдают от тяжелых форм тревожности; 
- 24.4% (740) совершают акты несуицидального самоповреждения 

(членовредительства); 
- 1.2% (35) употребляют алкоголь практически ежедневно; 
-1.1% (30) употребляли наркотики 3 раза и более. 
Выведен сводный список факторов риска: 
• Депрессивные синдромы 
• Тревожность 
• Суицидальное мышление 
• Импульсивность 
• Агрессивность 
• Эмоциональные и поведенческие трудности 
• Низкий уровень благосостояния 
• Плохое состояние здоровья 
• Несуицидальное самоповреждение (членовредительство) 
• Дефицит стойкости 
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• Стресс и стрессовые события в жизни 
• Нормальное или плохое качество межличностных отношений 
• Нормальная или плохая оценка своей работы 
• История травм, несчастных случаев и госпитализации 
• История насилия и неправомерных отношений, психических проблем и/или 

суицидального поведения в семье 
• Притеснения со стороны сверстников (буллинг) 
• Отсутствие братьев и сестер 
• Употребление и злоупотребление веществ 
• Табакокурение 
• Предыдущие попытки 
 
Выводы: 
• Анализ случаев завершенного суицида не установил отличий от показателей 

контрольной группы в части общих факторов риска, указанных в соответствующей 
литературе (предыдущих суицидальных попыток, депрессии, импульсивности и т.д.), за 
исключением только того, что указанные факторы риска имели большее значение и степень 
тяжести 

• 24,3% случаев завершенного суицида сопряжены с суицидальными посланиями, что 
говорит о том, что эффективно построенное раннее выявление суицидальных намерений 
может спасти много жизней 

• 1.5% школьников сообщали, что предпринимали попытки суицида за последние две 
недели.  Данная цифра в три раза выше аналогичной статистики по подростково-
юношескому контингенту Европы 

• Нам не представляется, что факторы суицидального риска в Казахстане имеют 
отличия от аналогичных факторов в других странах, но они имеют следующие 
специфические особенности 

• Они обладают большим значением и степенью тяжести 
• Им подвержена большая часть населения и  
• Они сопряжены друг с другом чаще, чем в других странах 
Суицид (суицидальное поведение) – это болезнь и требует надлежащего 

своевременного лечения. Психолог, как и все окружающие, могут выявить симптомы 
суицида и должны направить больного к врачу-психиатру. 

Исходя из представленных данных,следует, что около 30% призывного контингента 
входят в группу суицидального риска. 

В целях минимизации фактов суицида военнослужащих республики Казахстан 
необходимо рассмотреть следущее: 

1. Командующим Региональных командований, начальнику Военного института, 
Командирам соединений и воинских частей, дополнительно организовать с личным составом 
офицеров и военнослужащих контрактной службы изучение директивы[1];приказ[2];довести 
представленные материалы международной конференции посвященной проблеме суицидов в 
Казахстане. 

2. Главное управление боевой подготовки и главное управление воспитательной и 
социально-правовой работы с ВУЗами страны заключить меморандум по прохождению 
студентами-психологами выпускных курсов (3-4) практику в Вооруженных Силах 
Республики Казахстан в период призыва и ввода в службу молодого пополнения. 

3. Главное управление боевой подготовки и главное управление воспитательной и 
социально-правовой работы, в целях оказания практической помощи, на курс молодого 
бойца, привлекать психологов ДВД, ДУИС (2-3 рабочих дня полностью посветить 
психологическому изучению личного состава). 

4. Направлять психологов на курсы повышения квалификации по «превенции 
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суицидов» и «суицидологии» в Республиканский научно-практический центр психиатрии, 
психотерапии и наркологии МЗ РК (г. Алматы). 

5. Направилять в Военный университет Российской Федерации г. Москва на полный 
курс обучения по специальности «Военная психология» военных абитуриентов (по 2-3 
кандидата в течении 4-х лет). Данные специалисты восполнят кадровый резерв в войсках и 
преподавателей «Военной психологии» в Военном институте Вооруженных сил Республики 
Казахстан. 

6. Главное управление боевой службы и главное управление воспитательной и 
социально-правовой работы пересмотреть систему несения службы часовыми по охране 
исправительных учреждений (2 часа вместо 3-х, несение службы на разных постах в течении 
суток, рассмотреть вопрос о несении службы методом патрулирования – данные изменения  
помогут военнослужащим лучше распределять свое внимание и тем самым снизится 
нервное утомление). 

7. Организационно-мобилизационное управление Главного командования - 
Комитета Внутренних войск при призыве на срочную службу в первую очередь отбирать 
молодых людей, имеющих психологическое и педагогическое образование. 

8. Проводить занятие по теме: «Предупреждение и профилактика суицидов в 
армейской среде». 
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Ғылыми жетекшісі – А. Е. Манжугулова 
 

Қазіргі таңда өзектілігі артып келе жатқан әлеуметтік мәселелер көп. Солардың ішінде 
маңызды орындардың бірі – балалардың әлеуметтік-психологиялық жағдайы, денсаулығы, 
қоршаған ортаның баланың өміріне белсенді қатынасуы, өздеріне және әлеуметке оңды 
қатынасы және оларды құқықтық жағынан қорғау. Бұл мәселелердің оңтайлы бір шешімі 
жетім және ата-анасының қамқорлығынан айырылған балаларды дамытуға, тәрбиелеуге, 
оқытуға қатысты, теориялық және практикалық педагогикалық, психологиялық негіздерді 
айқындаумен байланысты. Қазақ елі жетімдерді далада қалдырмаған халық, осыдан шығар 
«Жетім көрсең жебей жүр»  деген нақыл сөзі қалыптасқан. Қазақстан Республикасында 
соңғы жылдары жетім балалар мен ата-анасынан ажыратылған, яғни олардың 
қамқорлығынсыз қалған балалардың жағдайы көпшілікті толғандыруда. Бұл мәселе 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2030» даму стартегиясына сай жетім балалар 
үйіндегі тәрбиелініп жатқан әрбір ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуының шешуші 
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факторы ұлттық тәрбие деп көрсеткен. Жетім балалар тәрбиесіне қазіргі кезде ұлттық тәрбие 
тұрғысынан да көңіл бөліп, оларды тұлғалық қалыптастыру мәселесі бүгінгі күн талабы [1]. 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев еліміздегі жетім, тастанды, ата-анасының 
қарауынан айырылған балалардың көптігіне және балалар үйлері мен интернат 
мекемелерінің қазіргі жай-күйіне назар аударып отыр. Бұл әлемдегі бірінші орында тұрған 
мәселе. Дамыған елдерде жетім балалар мәселесі қоғамдық жобалар арқылы шешіліп келеді. 
Мысалы, Америка Құрама Штаттарында баланы асырап алған адамдар немесе оған 
қамқорлық көрсеткен мекемелерге мемлекет және қоғам қолдау көрсетеді. Швецияда бала 
асырап алған отбасыларға қосымша қаржы беріліп, кеңес беретін психологтардың жұмысы 
тегін көрсетіледі[2,17б.]. 

Еліміздегі мемлекеттік емес ұйым өкілдері тастанды немесе жетім балалар, ата-
анасының қамқорлығынан айырылған балалар үшін жастар үйлерін ашуды ұсынған болатын. 
Енді бірі балалар үйлерін жанұя түріндегі үйлерге ауыстыру керектігін айтады. Оның себебін 
балалар үйінен бала асырап алғандардың көбісінің баланы кері қайтарып жатқанымен 
түсіндіреді. Жетім балалар саны артқан сайын Үкімет тарапынан бөлінетін қаржы да арта 
түседі. Осы орайда, әлеуметтік сала бойынша жұмыс істеп жатқан үкіметтік емес ұйым 
мамандары ата-анасыз қалған балаларды жекелеген отбасыларына беру керек дейді [2]. 

Теориялық тұрғыдан жетім балалар туралы  екі ұғым қалыптасқан. Олар: жетімдік және 
әлеуметтік жетімдік ұғымдары. Жетімдік-ерте кезден қалыптасқан адамзат қоғамындағы 
әлеуметтік мәселелердің бірі екені белгілі. Сан жылдық соғыстар, эпидемиялар, уайым-қайғы 
және т.б. бірнеше себептердің нәтижелері, балаларды ата-аналарынан айырып, жетімдер 
қатарына әкеп қосып отырған.Әлеуметтік жетімдік - бұл әлеуметтік құбылыс қоғамдағы 
балалар санынан  көрінеді. Оған: 

-ата-аналарынан айрылған;    
-ата-аналары ата-ана құқығынан айрылған; 
-ата-ана қарауынсыз қалған; 
-ата-анасы белгісіз кеткен балалар жатады.  
Әлеуметтік жетімдік-отбасындағы кризистік жағдайдан пайда болатын құбылыс болып 

табылады. Әлеуметтік жетімдіктің негізгі себептері –отбасы рөлінің және ата-ананың бала 
тәрбиесіндегі жауапкершілігінің төмендеуі; отбасының, әсіресе, жас отбасының материал-
дық-тұрмыстық қиындықтарға төзе алмауы; мектеп, отбасы және қоғам арасында қарым-
қатынастың жетіспеуі; отбасылық тәрбие құндылығының тиісті деңгейде насихатталмауы; 
балалар мен ата-ананың денсаулық жағдайы; некесіз бала туудың өсуі; ажырасу санының 
артуы; құқықты қолдану практикасының жетілмеуі. Отандық заңда әлеуметтік жетім 
балаларды екі категорияға бөліп қарастырады:  

1. Жетім балалар 
2. Қамқорсыз қалған балалар 
Жетім балалар қатарына бір не екі бірдей ата-анасынан айрылған балалар жатады.  
Қамқорсыз қалған балалар қатарына - ата-анасы бар, бірақ, олармен әртүрлі жағдайдың 

нәтижесінде байланыстары үзілген балалар жатады. Бұл туралы  ҚР 1998 жылғы 17 
желтоқсанда қабылданған ҚР-ның “Неке және отбасы туралы”  «Ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтары мен мүдделерін  қорғау» туралы, бала 
асырап алудың тәртібі, оның құқықтық салдары қарастырылған  (12-тарау) [3].   

 Бала  асырап  алудағы  құқықтар  мен міндеттер: 
1. Баланы  асырап  алушы  баланы  тәрбиелеуге,  оның  денсаулығы,  дене,  

психикалық, адамгершілік және рухани жағынан дамуы жөнінде қамқорлық етуге міндетті. 
2.  Бала  асырап  алушы  баланың  пікірін  және  уәкілетті  қорғаншы  мен  қамқоршы 

органдардың  нұсқамасын  ескере  отырып,  заңға  қайшы  болмаған жағдайда  өз  бетінше 
тәрбие беруге  құқылы.  

3. Бала асырап алушы баланың пікірін ескере отырып, оның міндетті орта білім алғанға 
дейін  білім  беру  мекемесін  және  баланы  оқыту  нысанын  таңдауға  құқығы  бар  және 
баланың міндетті түрде орта білім алуын қамтамасыз етуге міндетті.  
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4.  Шетелдік  бала  асырап  алушылар  Қазақстан  Республикасының  дипломатиялық 
өкілдіктеріне және консулдық мекемелеріне асырап алған баланың денсаулық жағдайы 
туралы есеп береді.  

5.  Шетелдік  азаматтардың,  соның  ішінде  балалардың  туысқандары  болып  
табылатын адамдардың,  Қазақстан  Республикасының  аумағынан  тыс  тұратын  Қазақстан  
азаматтарының балаларды асырап алуы туралы істері аудандық (қалалық) соттарда 
қаралады. 

Бала асырап алушының және асырап алынған баланың құқықтары мен міндеттері 
баланы асырап алу туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап туындайды. Сот 
баланы асырап алу туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап  үш  күн  
ішінде  осы  шешімнің  көшірмесін  шешім  шығарған  орны  бойынша азаматтық хал 
актілерін жазатын орган мен қорғаншы және қамқоршы органға жіберуге міндетті. Бала 
асырап алу азаматтық хал актілерінің мемлекеттік тіркеуі үшін белгіленген тәртіппен 
мемлекеттік тіркелуге тиіс [4]. 

Мемлекет тарапынан көрсетілетін нақты көмектердің бірі – жетім және ата–ананың 
қамқорлығынсыз қалған балаларға кешенді көмек ретінде оларды түрлі мекемелерге 
орналастыру жұмыстары болып табылады. Олар: 

1. Отбасылық балалар уйі – бұл бір немесе бірнеше жетім балаларды, ата–анасының 
қамқорлығынан айырылған балаларды асырауға алған отбасы. Мұндай отбасылар бірнеше 
жылға келісімшартқа отыру арқылы құрылады. Отбасылық балалар үйінің бірнеше түрі бар: 
бір немесе бірнеше бала асыраушы отбасы, тәрбиешімен бірге тұратын отбасы, асырап алған 
балалары мен өзінің балалары тұратын отбасы. 

2. Отбасы типіндегі балалар үйі – бұл арнайы отбасы типінде құрылған балалар үйі. 
Оның интернаттық мекемелерден айырмашылығы, бала тұлға ретінде әлеуметтік 
қалыптасуы, тәрбиеленуі үшін қолайлы жағдайлар туғызатын отбасыға түседі.  

3. Жетім балалар мен ата – ана қамқорлығынан айырылған балаларға арналған мектеп–
интернаттар. Интернат (латын тілінен аударғанда «ішкі» деген мағынаны білдіреді) –
жартылай немесе толық мемлекеттік қамтамасыздандырудағы білім беру мекемесі, мұнда 
балалар тұрады, білім алады, яғни, оларды күтіммен қамсыздандырады. 

4. Приюттар – қиын өмірлік жағдайға тап болған баланың тұрғылықты жерін, оны 
мақсатты орналастыру мүмкіндіктерін анықтау үшін уақытша өмір сүру мекемелері. 

5. Балалар ауылдары – (SOS – Киндердорф) отбасына жақын түрінде жетім балаларды 
тәрбиелеу мекемесі. Балалар ауылы  1949 жылы австриялық педагог Герман Гмайнермен 
құрылған, қазір дүние жүзінде 120 мемлекетте бар. Ал ҚР –да  Алматы, Астана, Теміртау 
қалаларында жұмыс істейді [5]. 

 «1999 жылы еліміздегі жетім балалар саны 98 мың еді. Қазір ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың саны әлдеқайда азайып, 34 785 бала жетім балалар 
қатарында. Жетім балалар санын азайту үшін мемлекет көп шараларды қолға алды. Оның 
үстіне, халықтың бала асырап алуға деген көзқарасы өзгерді. 2004 жылы патронаттық тәрбие 
туралы қаулы қабылданып, қазір 2 мыңға жуық жетім бала патронаттық тәрбиеде», - деді 
балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрайымының орынбасары Бақыт Әлібаева. Оның 
айтуынша, бұл жауапкершілікті мойнына алғандар қазір 32-40 мың теңге көлемінде жалақы 
алып отырады. «2011 жылдан бері қамқоршылар материалдық көмек ретінде 10 айлық 
есептік көрсеткіш ретінде жәрдемақы алады. Қазір 22 мың бала қамқоршылық және 
қорғаншылық тәрбиеде», - деп толықтырды ол [5].   

Жетімдіктің алдын алу шаралардың  тиімді жолдарының бірі - бала асырап алу болып 
табылады. Бала асырап алу  процессі — қамқорлық пен патронаттық бойынша қажетті 
ақпарат жинаудан, заңнамамен танысудан, ата-ана қамқорынсыз қалған балаларды 
орналастырудың барлық ықтимал нысандары бойынша түсініктемелерден басталады. 
Көптеген аспектілер бойынша оларға тиімді ресурс – балалар деректерінің Интернет-банкі 
көмектесе алады. Бала асырап алу үшін қажетті құжаттардың тізімі: 

-бала асырап алу тілегі туралы жазбаша өтініш; 
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-тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын тексеру туралы өтініш; 
-жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 
-бала асырап алуға жақын туыстарының жазбаша келісімі; 
-достарынан немесе көршілерінен кем дегенде үш ұсыныс хат; 
-жиынтық табыс көлемі туралы анықтамалар; 
-отбасы жағдайы туралы анықтамалар; 
-денсаулық жағдайы, оның ішінде психикалық саулығы, есірткіге (уытқұмарлыққа),     
алкогольге тәуелді еместігі туралы анықтаманы; 
-сотталмағаны туралы анықтама; 
-тұрғын үйінің бар-жақтығын растайтын құжат; 
-бала асырап алуға үміткер ретінде тіркелген жер бойынша органның бала асырап  

алушы болу мүмкіндігі туралы берген қорытындысы [7].  
Бұл шараны пайдалануға ұзақ  уақыт, ата-ананың екеуінің де болуы, экономикалык-

материалдық жағдайының төмен болмауы, сонымен қатар тұрғылықты мекен-жайы болуы 
тиіс. 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев еліміздегі жетім, тастанды, ата-анасының 
қарауынан айырылған балалардың көптігіне және балалар үйлері мен интернат 
мекемелерінің қазіргі жай-күйніе назар аударып отыр. Бұл әлемдегі бірінші орында тұрған 
мәселе. Дамыған елдерде жетім балалар мәселесі қоғамдық жобалар арқылы шешіліп келеді. 
Мысалы, Америка Құрама Штаттарында баланы асырап алған адамдар немесе оған 
қамқорлық көрсеткен мекемелерге мемлекет және қоғам қолғабыс көрсетеді. Швецияда бала 
асырап алған отбасыларға қосымша қаржы беріліп, кеңес беретін психологтардың жұмысы 
тегін көрсетіледі[8]. Еліміздегі мемлекеттік емес ұйым өкілдері тастанды немесе жетім 
балалар, ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар үшін жастар үйлерін ашуды 
ұсынған болатын. Енді бірі балалар үйлерін жанұя түріндегі үйлерге ауыстыру керектігін 
айтады. Оның себебін балалар үйінен бала асырап алғандардың көбісінің баланы кері 
қайтарып жатқанымен түсіндіреді. Жетім балалар саны артқан сайын Үкімет тарапынан 
бөлінетін қаржы да арта түседі. Осы орайда, әлеуметтік сала бойынша жұмыс істеп жатқан 
үкіметтік емес ұйым мамандары ата-анасыз қалған балаларды жекелеген отбасыларына беру 
керек дейді. 

Жетім балалардың мәселесін шешудің жолы кеңінен таралған түріне – патронаттық 
тәрбиені қолға алу болып табылады. Патронаттық тәрбие-ең тиімді, әрі қолжетімді, кез-
келген мемлекетте қолданысқа ие жетімдіктің алдын алу шараларының бірі болып табылады. 
Сонымен қатар, қазіргі уақытта  патранаттық тәрбие маңызы күннен күнге артып келеді. 
Патронаттық тәрбиенің жетімдіктің алдын алуға және баланың үлкендермен айналасындағы 
адамдардың тұрақты түрде қарым - қатынас жасап отыруына және олардың психикасының 
дұрыс дамуына әсері мол. Мемлекет қарамағындағы жетім балаларға отбасылық тәрбие беру 
тәжірибесі жүйелі жолға қойылуда.  Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды 
патронаттық тәрбиеге алу. Бұл ретте елімізде көптеген отбасылар жетімін жылатпаған ел 
екенімізді дәлілдеп, мектеп-интернаттардан бауырларына бала басуға құлышынып 
отырғандары да баршылық. 

Патронаттық тәрбие –жетімдіктің алдын алудың екінші бір оңтайлы тәсілдердің бірі. 
Бұл тәрбиенің негізі  ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, соның ішінде тәрбиелеу, емдеу 
немесе осы тәрізді басқа да мекемелердегі кәмелетке толмаған балаларға берілетін 
қорғаншылық және қамқоршылық тәсілдерінің бірі. Ал, патронат отбасы дегеніміз – жетім 
және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы уәкілетті орган мен баланы тәрбиелеуге 
алуға тілек білдірген адам арасындағы жасалатын шарт бойынша отбасына тәрбиелеуге 
берген кезеңдегі нысан. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар – ата-ана 
құқықтарының шектелуіне немес олардан айырылуына, ата-анасы хабар-ошарсыз кетті деп 
танылуына, олар өлді деп жариялануы на, әрекетке қабілетсіз деп танылуына, ата-анасының 
бас бостандығынан айырыу орындарында жазасын өтеуіне, ата-анасының баласын 
тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерін қорғаудан жалтаруына, оның ішінде 
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ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе емдеу мекемелерінен алудан бас тартуына 
байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда жалғыз асты 
ата-анасының немесе екеуінің де қамқорлығынсыз қалған 18 жасқа дейінгі тұлға. 
Патронаттық тәрбие беру жүйесінде әлеуметтік бейімдеу ерекшелігі бала мен отбасын 
сүйемелдеу қызметінің қатысуымен бала мен отбасының өзара әсерін ескере отырып,баланы 
жаңа отбасына бейімдеудің факторлары мен шарттарын анықтаудан тұруы тиіс[9,36б.]. 
Жасалынған жағдай бірінші кезекте бейімдеу механизмін қамтамассыз етуге бала мен 
патронат тәрбиешілер арасында жаңадан жақсы көру сезімін қалыптастыру мен қабылдау 
қатынастарын орнатуға бағытталу тиіс.   Бала өмірінің алғашқы жылдарында үй ішіндегі 
қарым - қатынас оның ойлау жүйесі мен сөйлеу тілінің дамуына зор үлес қосады. Баланың 
үлкендермен және айналасындағы адамдармен тұрақты түрде қарым - қатынас жасап отыру 
қажеттігінің өмірлік мәні бар және оның психикасының дұрыс дамуына  да тікелей 
байланысты болмақ. Ата - аналардың балаға деген оң қатынасыда маңызды рөл атқарады. 
Эмоционалдық тұрғыдан сәтсіз балаларда интеллектуалдық және танымдық белсенділіктері 
төмен болады, ішкі қуаттың бәрі алаңдаушылықпен күреске, өзінде жетіспейтін 
эмоционалдық жылылықты іздеумен бейімделумен кетеді[10,108б.]. 

Қорыта келе, кез келген баланың көңілі сезгіш, олардың өмір жолын таңдауға өз 
құқығы бар. Сондықтан біз оларға үлкен өмірдің таңдауын жасарда көмек қолын созсақ, 
сәттілік әкеледі. Бала жаны әрқашан жылу мен мейірімді қажет ететінін естен шығаруға 
болмайды. Біздің өзіміздің адамгершілігіміз, өз жұмысымызға берілуіміз, баланы сыйлап 
қадірлеуіміз, әділ шешім шығару арқылы қатаң да дұрыс талап қоя білуіміз маңызды. 
Қоғамдағы  жетім  балалар  жайлы  қалыптасқан  теріс  көзқарасты  сейілту  үшін стратегия  
жасау,  патронаттық  отбасыларға  балаларды  қабылдаудың  оң  тәжірибесін таратуға 
бағытталған үгіт-насихат жүргізу әлеуметтік жетімдіктің алдын алуға өз септігін тигізері 
сөзсіз. Бұл мәселе бойынша, қоғамға әсер етудің мықты қаруы бұқаралық ақпарат құралдары 
болып табылады. Ата –анасыз қалған балалардың демеу үрдісіне азаматтар мен ұйым 
қызметкерлерін қатыстыру, мекемеаралық өзара әрекеттестік механизмдерін тудыру және 
қоғамның толық мүшесі болуы үшін жетім балалардың жағдайын өзгертудің негізін салу -
қоғамның басты міндеті Қоғамдағы  жетім  балалар  жайлы  қалыптасқан  теріс  көзқарасты  
сейілту  үшін стратегия  жасау,  патронаттық  отбасыларға  балаларды  қабылдаудың  оң  
тәжірибесін таратуға бағытталған үгіт-насихат жүргізу әлеуметтік жетімдіктің алдын алуға 
өз септігін тигізері сөзсіз. Бұл мәселе бойынша, қоғамға әсер етудің мықты қаруы бұқаралық 
ақпарат құралдары болып табылады. Ата –анасыз қалған балалардың демеу үрдісіне 
азаматтар мен ұйым қызметкерлерін қатыстыру, мекемеаралық өзара әрекеттестік 
механизмдерін тудыру және қоғамның толық мүшесі болуы үшін жетім балалардың 
жағдайын өзгертудің негізін салу -қоғамның басты міндеті. 
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Среди основных тенденций  развития Казахстана прослеживаются процессы, которые с 

одной стороны связаны с формированием качественно новых правовых социально-трудовых 
отношений, а с другой - нарастанием в них конфронтации, социальной напряженности, о чем 
свидетельствует систематическое увеличение трудовых коллективных споров и конфликтов 
на предприятиях республики.  

Основными требованиями, выдвигаемыми работниками в ходе трудовых конфликтов, 
являются требования о повышении заработной платы, несвоевременная выплата 
работодателями заработной платы, а также улучшение условий труда. 

Сам термин «трудовой конфликт» употребляется в нашем законодательстве с 1989 г., 
когда приняли Закон СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов)». Главными субъектами трудового конфликта выступают работники и их 
представители, работодатели и их представители, государственные органы и местные 
исполнительные органы [4]. 

Трудовой конфликт представляет собой всесторонний многоуровневый феномен 
социально-трудовых отношений:  на макроуровне (крупномасштабное противоборство 
различных социальных сил, имеющих противоположные экономические и политические 
цели), на микроуровне (противоречие интересов работников и работодателей в пределах 
отрасли, региона, предприятия), на межличностном уровне: работник — работодатель, 
работник — руководитель  и др.  

В то же время наука не дает точного ответа на вопрос, где кончается конфликт 
обычный и начинается конфликт трудовой.  

Наличие конфликта в социально-трудовой сфере – объективное и закономерное 
явление, не обязательно угрожающее экономической или политической системам. Конфликт 
стимулирует экономическое и политическое развитие общества, способствуя 
перегруппировке социальных сил, общему прогрессу социально-экономической сферы, 
формированию новых социально-трудовых отношений. По образному выражению 
специалистов, социальное партнерство вырастает из трудового конфликта.  

Анализ способов, применяемых руководством в случае возникновения социально-
трудовых конфликтов, показывает, что, когда работодатель либо «стремится не замечать» 
возникающие конфликты, либо «стремиться подавить все конфликты без разбора», 
конфликтные взаимодействие между оппонентами – работниками и руководителями – 
обостряются: число деловых и межличностных конфликтов возрастает, удовлетворенность 
взаимоотношениями снижается. И наоборот, когда работодатель гибко использует 
разнообразный арсенал способов и форм разрешения социально-трудовых конфликтов, 
стремится выявить и устранить реальные причины возникновения конфликтных ситуаций, 
доминируют положительные функции конфликта, причин, приводящих к их возникновению 
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в организации [1]. 
Вместе с тем, как свидетельствует динамика трудовых споров, протестные акции не 

всегда происходили в рамках правового поля и не были соблюдены положения трудового 
законодательства по примирительным процедурам, то есть работники и работодатели не в 
полной мере осведомлены о существующих законодательных положениях по разрешению 
трудовых споров [3]. Мониторинг коллективных трудовых споров (конфликтов) имевших 
место на предприятиях республики показывает, что в значительной степени их 
предотвращение и минимизация возможна благодаря эффективным действиям 
государственных органов, профсоюзов и работодателей, основанным на конструктивном 
сотрудничестве, тесной совместной работе, командном духе и умению работать с людьми.   

Важнейшей сферой поддержания партнерских отношений между работниками, 
работодателями и государственными органами является своевременное предотвращение 
конфликтов и эффективное их разрешение в процессе переговоров и примирительно-
посреднических процедур [2]. Признавая значение переговоров как способа разрешения 
конфликтных ситуаций, следует подчеркнуть, что их успех в значительной мере 
определяется тем, насколько субъекты конфликта подготовлены и владеют технологиями 
ведения переговоров, соблюдают законодательные и правовые правила.  

Социальное партнерство - надежная основа для предупреждения, регулирования и 
разрешения трудовых конфликтов цивилизованным, конструктивным путем в рамках 
соответствующего правового поля, на основе договоров, соглашений, с использованием 
методов, процедур, сформулированных в законодательных и нормативно-правовых актах [2].  

Урегулирование трудовых конфликтов в системе социального партнерства происходит 
преимущественно по нескольким направлениям:  

а) достижение примирения или согласия усилиями самих конфликтующих сторон, 
подписание коллективного договора, соглашения или социального контракта; б) путем 
примирительно-посреднических процедур, использования трудового арбитража; в) судебное 
разбирательство.  

Важнейшим механизмом разрешения трудового конфликта является коллективный 
договор или соглашение, содержащие права и обязанности договаривающихся сторон, в том 
числе при возникновении конфликта. Сама цель коллективного договора, соглашения, 
демократичность его принятия на собраниях коллектива позволяют заранее вскрывать 
причины возможных трудовых конфликтов и определять меры по их разрешению [4]. 

Если трудовые коллективы принимают на себя обязательство не использовать 
забастовки в период действия договоров, соглашений, они становятся основой правового 
механизма регулирования трудовых конфликтов. 

Согласно современной конфликтологии главнейшей составляющей регулирования 
трудовых конфликтов являются примирительно-посреднические технологии. 

Взаимоотношения властных структур, объединений работодателей, предпринимателей 
и профсоюзов по разрешению трудовых конфликтов реализуется в виде множества частных 
механизмов, «привязанных» к разным уровням и структурам государства и общества, и 
поэтому различающихся между собой.  

На каждом уровне функционируют механизмы разрешения трудовых конфликтов, 
имеющие горизонтальный и вертикальный «срез», которые используются применительно к 
разным организационным, территориальным и отраслевым условиям. Это участие в 
регулировании социальных конфликтов представителей государственных органов, акиматов, 
профсоюзов и объединений работодателей, т.е. отраслевых и региональных трехсторонних 
комиссий по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений. А 
конкретно на предприятиях и организациях конфликтные ситуации в отношениях 
работников и работодателей рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, которые 
избираются общим собранием или конференцией.  

В условиях нарастания социальной напряженности государственные органы совместно 
с органами исполнительной власти, объединениями работодателей, Федерацией профсоюзов 
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реализуют комплекс предупредительных мероприятий, осуществляя выявление причин 
конфликта, организацию примирительных процедур, разъяснение действующего 
законодательства, проведение консультаций по наиболее сложным проблемам их 
взаимоотношений [5]. Здесь примерами могут служить подписание Генерального, 
отраслевых и региональных соглашений, меморандумов и Национальной программы по 
достойному труду.  

Будучи позитивным методом профилактики трудовых конфликтов социальное 
партнерство эффективно способствует наполнению реальным содержанием самого процесса 
их предупреждения, локализации и регулирования, недопущения разрастания и переноса на 
общенациональный уровень.  

Социальное партнерство — это система ненасильственных средств и методов 
регулирования возникающих противоречий и проблем. Главным средством являются 
переговоры, которые ведутся по различным направлениям с использованием механизмов 
согласования целей и интересов конфликтующих сторон, обеспечения информирования, 
координирующих действий и, самое главное, контроля за исполнением принятых договоров 
и соглашений. 
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Жұмыссыздық  әлемдегі  орталық  проблемалардың  бірі  болып табылады.  

Жұмыссыздық проблемасы адамдармен тығыз байланысты және соларға тікелей әсер етеді. 
Жұмысынан айрылу олардың табысының азаюына, өмір сүру деңгейінің төмендеуіне,  
сонымен  қатар,  психологиялық  стреске  алып  келеді. 

Жұмыссыздық – елдегі еңбекке қабілетті тұрғындардың бір бөлігі өзіне пайдалы 
еңбекпен айналысатын кәсіп таба алмай дағдаратын әлеуметтік-экономикалық құбылыс.  
Халықты жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі осы күндері ең өткір проблемаға айналып 
отыр. Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиялық даму бағдарламасында жұмыссыздық пен 
кедейшілікті толық та тұрақты жою мәселесі мемлекеттік міндет ретінде анықталғаны 
белгілі. Әдетте, жұмыссыздықтың амалсыз және еркін түрлері ажыратылады. Амалсыз  
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жұмыссыздықта адам берілген жалақы деңгейінде жұмыс істегісі келеді және ол қолынан 
келеді, бірақ оған жұмыс табылмайды. Еркін жұмыссыздықта (кейде күту жұмыссыздығы 
деп аталынады) адам жұмыс таба алар еді, бірақ жұмыс істемегенді қалап, айлығы 
ұсынылған жалақыдан жоғары жұмыс орнын іздеуді жалғастырады. 

Бүгінгі таңда көп жастың жұмыссыз жүруінің себебін іздесең таппайсың. Бұл тек қазақ 
елінде ғана етек алған мәселе емес, жаһанды да жаулаған өзекті проблемалардың біріне 
айналғалы қашан? «Техника мамандары жетіспейді» деп жар салып, шетелден маман 
алдырып, оған жалақысын бізден бірнеше есе артық төлеп жатқан жайды көріп ішің удай 
ашиды. Техника саласы бойынша мамандар бізде де жеткілікті. Енді ғана оқу бітіріп, 
дипломын қолына алып, қуанышы қойнына сыймай: «Маман болдым, жарадым, енді еңбек 
етем», - деп есік қаққандарға «Іс-тәжірибеңіз жоқ, өкінішке орай сізді жұмысқа ала 
алмаймыз»,- деген сөзді естігенде, бар қуаныш пен ұмтылысы сейіліп, төбесінен жай 
түскендей сенделіп қалатын жайды да көріп жүрміз. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тіленбей» деген ұлағатты сөзді зердесіне тоқыған жас, екі қолға бір күректі даладан болса да 
тапқанына арланбай, дипломды сандыққа басып: «Саған да рахмет! Қазақ еншісіне маман 
болу емес, мал бағу біткен екен» деп, ашына дәстүрлі кәсіпке бет бұрғандардың да қарасы 
күн санап артуда. «Қарны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын» деп ұлы Абай 
айтып кеткендей, жұмыссыздық жастарды теріс жолға салмасына кім кепіл? Ел болып, атқа 
қонып, жастарды жұмыспен қамтуда қарымды істер атқарылуда. Бұл бүгінгі таңда күн 
тәртібінен түспей тұрған өзекті мәселенің бірегейіне айналып, ауқымды шаралар жүзеге 
асырылып жатыр. Десек те, әлі көңіл көншітерлік халге жетпедік. Бір-екі жерге барып, 
мұрны тасқа тиген жас, меселі қайтып, қайта сұрануға құлықсыз. «Жыламаған балаға емшек 
жоқ» дегендей, жатқанға жан жуымастығын да ескерте кеткім келеді.  

Жұмыссыздық проблемасы қазіргі күні, әсіресе, Еуропалық одақ елдерін жан 
алқымынан алып тұрғаны белгілі. Өткен жылдың желтоқсан айындағы деректер бойынша 
еуроаймақтың 17 еліндегі жұмыссыздық деңгейі 12 пайызды құраған. Әрине, бұл проблема 
Еуроодақтың барлық елдерінде бірдей асқынып отырған жоқ. Австрия, Германия, 
Люксембургте жағдай біршама тәуір.  Франциядағы жұмыссыздық рекордтық көрсеткішке 
жетті. Мәліметке қарағанда, қазіргі күні 3,3 миллион француз ресми түрде жұмыссыз ретінде 
тіркелген. Жұмыспен  қамтудың  белсенді  саясатын жүргізу Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қызметінің негізгі әлуметтік  басымдылықтарының бірі болып табылады. Жұмыспен 
лайықты қамтуды қамтамасыз ету –халықты әлуметтік  қорғаудың негізгі, адам  ресурстары 
әлеуетін дамыту  және іске асырудың  маңызды шарты, қоғамдық байлықтың артуы  мен 
өмір сүру  сапасын  жақсартудың басты құралы [1]. 

Қазақстан үшін жастар арасындағы жұмыссыздық ең бір бас ауыртар мәселе,  елде  
оқымайтын  және  жұмыс  жасамайтын  жастар  саны  жалпы активті бөліктің сегізден бір 
бөлігін құрайды. Елбасы Н.Ә Назарбаев "Жоғарғы оқу орындарының бiтiрушiлерiне 
арналған "Дипломмен ауылға" жобасын  ұсынды.  Мұның  арқасында,  ондаған  мың  жас  
маман  ауылға тартылды.  Өз  кезегiнде  үкiмет  пен  жергiлiктi  атқарушы  билiк  осындай 
жобалардың  материалдық  қолдауын  қамтамасыз  ететiн  болады", -деп мәлiмдеген Елбасы 
елiмiздiң кең байтақ жерiнде жастарымыз өз орнын табуы үшiн тер төгу керек екенiн тiлге 
тиек еттi. "Дипломмен  ауылға"  жобасына  сәйкес  ағымдағы  жылдың  басынан бастап 
ауылдық елдi мекендерде жас маманның жұмыс iстеуiне және баспана мен қамтылуы 
нысанаға алынды. Жобаның мақсаты —жас маманның алған дипломына сай жұмыс iстеуге 
жағдай жасау. Ауылға қажеттi мамандықты иеленген маман жоба аясына iлiксе, мынандай  
үш  жеңiлдiкке  қол  жеткiзедi.  Бiрiншiден,  70  айлық  есептiк көрсеткiш бойынша бiр жолғы 
жоғарылатылған жәрдемақы берiледi. Екiншi, тұрғын үйге  иелiк  ету  үшiн  бюджеттiң  
есебiнен  15  жыл  мерзiмге  0,01 пайызбен 630 айлық есептiк көрсеткiш көлемiнде несие 
берiледi. Мұны теңгеге  шақсақ,  30  мың  теңге  болады  екен.  Үшiншi, ауылдық елдi 
мекендердегi мамандар қалалардағы әлеуметтiк салада қызмет атқаратын мамандармен 
салыстырғанда 25 пайызға жоғарылатылған жалақы алатын болады. Қысқасы, мұның  бәрiне  
жоба  бойынша  қарастырылған  бес мамандық: дәрiгер, мұғалiм, мәдени қызметкер, 
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әлеуметтiк қамсыздандыру және спорт және туризм мамандары қол жеткізе алады.                                                                                                       
 "Дипломмен ауылға" жобасының өзектiлiгi ауыл мәртебесiн арттырып, ауылда  

жұмысқа  қабiлеттi  тиiмдi еңбек  ресурстарын  жаңарту.  Жобаның негiзгi идеясы —жоғары 
оқу орындары мен колледжде бiлiм алушы жас мамандарды ауылға тарту. Бұл идеяны iске 
асырудың екi тәсiлi бар: "ауыл квотасы" бойынша бiлiм алған ауыл жастарын мiндеттi түрде 
ауылға қайтару және қала жастарын ауылда жұмыс iстеуге шақыру [2].                                   
Статистика  агенттігінің  ақпараты  бойынша  халықтың  орташа  жан басына  шаққандағы  
атаулы  ақшалай  табыстары  бағалау  бойынша  51890 теңгені құрады. Жұмыссыздық 
деңгейі экономикалық белсенді халық санына 5,3 пайызды құрады. Жұмыспен қамту 
мекемелерінде жұмыссыздар ретінде тіркелгендер саны 2014 жылғы қыркүйектің соңына 
54,7 мың адамды құрады. Қазақстан халқының әлеуметтік ахуалын әзірге оңалту қиын. 
Республика халқының 39,7 пайызы орташа жалақы алады. Ауылдық жерлерде 
агроөнеркәсіптік кешен дамымаған. Сондықтан, кемі бес жылдан соң Қазақстанда 
жұмыссыздық артады.  Егер  ресми  деректерге  жүгінсек,  бүгінде  республика  бойынша 
еңбекке жарамды адам саны 6,9 миллионды құраса, олардың 2,7 миллионы ауыл тұрғындары 
көрінеді. Сол жұмысқа жарамды 6,9 миллион адамның 4,2 миллионы  жалдамалы 
жұмыстарға жегілсе, қалған азын-аулағы лауазымды қызметтегілер. Ресми дерек көздері 
жалдамалы жұмысқа жегілетіндердің 75,2 пайызы қыр қазағы екенін растайды. Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау  министрлігінің  деректері  бойынша  тек  2009  жылы  ғана  
елдегі жұмыссыздық  деңгейі  7  пайызды  құраған. Алайда, қорыта айтқанда жұмысқа 
орналастыру жөніндегі органдарға өтініш жасап барған жұмыссыздар деңгейі орта есеппен 
3,3 пайыз көлемінде ғана болуы бұл мәселеде халықтың оған сенімінің өте төмен деңгейде 
екендігін көрсетеді. 2014 жылғы 1 тоқсанда жұмыссыздық деңгейі облыста 5% болып 
қалыптасты және 2013 жылғы 1 тоқсанға қарағанда 0,3 пайыздық тармаққа кеміді. 2014 
жылғы 1 тоқсандағы жұмыссыз ерлердің үлесі 44,2%-ды, әйелдердің үлесі 55,8%-ды құрады. 
Жұмыссыз әйелдердің саны 9,4 мың адам болып қалыптасты, ол жұмыссыз ерлер санынан 
1,9 мың адамға артық. 2014 жылғы 1 тоқсанда жалпы жұмыссыздар санындағы жастардың 
үлесі (15-24 жастағы) 9,6% құрады. Женевада (Швейцария) орналасқан Халықаралық еңбек 
ұйымының мәліметі бойынша, әлемде 15 пен 24 жас аралығындағы азаматтардың 13 пайызы 
- шамамен 75 миллион адам жұмыссыз қалған. Көптеген білікті жастар жарты жалақыға 
немесе қара жұмыс істеуге мәжбүр. Үйым «Әлемде 6 миллионнан астам азамат жұмыс 
табудан үмітін үзген» деп жазады. Еуропа Одағындағы жастардың бестен бірі жұмыс іздеп 
жүргені айтылған. [3].  

 Жұмыс табу қай елде де оңай емес. «Мақұл, стажер болып жұмыс істей тұрсын» деп 
алады да, бір айдан соң, не ақша жоқ, не еңбек кітапшасына ешнәрсе жазылған жоқ - «бар, 
кет» деп қуып салады. 

2011 жылдың 1 шілдесінен облыста «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
жұмыссыздар өз бетінше жұмыспен қамтылған және табысы аз азаматтарды нәтижелі 
жұмыспен қамту арқылы табысын арттыруға бағытталған                                                                             
ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламасында жұмыспен қамту саласын 
дамытуға ерекше мән бергенін ескере келе, атқарар жұмыстар алдыда екенін, бос жұмыс 
орындарына азаматтарды тарту арқылы жалпы жұмыссыздықты, оның ішінде жастар 
арасындағы жұмыссыздықты азайтуға қол жеткізетініне сенімі мол екенін айтып, көңілді бір 
көтеріп тастады. Қазақстанда тұрғындарды жаппай жұмыспен қамту орталығы 1991-ші 
жылы шілденің 1-нен бастап жұмыс істей бастады. Қазақстан Республикасының «Халықты  
жұмыспен қамту туралы» заңына  сәйкес жұмыстан босап қалып  жұмыссыз деп тіркелген 
азаматтарға  бұрынғы жұмыс орнындағы негізгі  жалақысының 50%-тен кем емес  
мөлшердегі, бірақ республикада қалыптасқан орташа жалақы мөлшерінен жоғары және өмір 
сүруі минимумінен төмен болмайтын жәрдем ақша беруге кепілдік беріледі. 

Жұмыссыздық мәселесін шешуде  ерекше орынды еңбек биржалары  (тұрғындарды 
жұмыспен қамту орталығы) алады. Жұмыссыздық жеке адам және қоғам үшін көптеген  
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әлеуметтік-экономикалық мәселелерді  өзімен алып келеді. «Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасын орындау аясында 2016 жылға қарай -1,5 миллион адамды жұмыспен қамту 
қарастырылуда. «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасының жүзеге асуына 100 миллиард 
теңгеден астам қаржы бөлінген» [4]. 

Жұмыссыздық мәселесі –бұл біздің еліміздегі оқу орындарына да қатысты, себебі жыл 
сайын елімізде  Жоғарғы Оқу Орындарын бітіретін жас мамандардың саны қаншама. Бұл 
ретте мен өзім оқып жүрген университетімді мысалға келтіргенді жөн көріп отырмын. 
Бәсекеге қабілетті маманды дайындау үшін тек теориялық білімдер емес, сонымен қатар 
өндірістік тәжірибенің де маңызы зор. Мысалы біздің университет ректорының бұйрығымен 
түлектерді жұмысқа орналастыру үшін жыл сайын бос орындар жәрмеңкесі өткізіледі. Бұл 
жәрмеңке университетті бітіретін түлектер үшін үлкен көмек. Университет түлектері 
өндірістік тәжірибе өткен  кәсіпорындарда  көп ретте жұмысқа шақырылады. Бұл 
университет түлектерінің еңбек нарығындағы қажеттілігін көрсететіні анық. Қазақстанда 
жастардың жұмыс табу мүмкіндігі жоғары деп ойламаймын. Арнайы біліммен жұмыс табу 
қиын, мамандық бойынша істейтіндер көпшілік емес. Негізінен қызмет көрсету саласында 
істейді жастар, мысалы, даяшы деген сияқты. Студенттердің де істейтіні осы жұмыс, бұл 
күнделікті нан-пұл табудың жолы. Ал жалақысы жоғары жұмысқа тұру өте қиын. Ол үшін 
қойылатын талаптар өте жоғары. Мысалы, кемінде бір жыл тәжірибесі жоқ адамды ешкім 
есігінен сығалатпайды.Жастардың жұмысқа орналасуы өте қиын. Себебі,барған жерінің 
бәрінде еңбек өтілін сұрайды.Жас тәжірибесіз маманның жұмыс табуы күрделі шаруа. 
Дипломмен жұмыс істеп жүрген жастар сирек.  

Мен өз сөзімді былай деп тұжырымдағым келеді: Осы тұрғыда, қорытындылай келе, 
жұмыссыз - ол қазіргі жалақы мен еңбек жағдайында жұмысы жоқ, бірақ жұмыс істей алады 
және жұмыс іздеп жүрген адам. Ал халықаралық еңбек ұйымының анықтамасы бойынша, 
жұмыссыз деп - табыс әкелетін жұмысы жоқ, жұмыс істеуге дайын және соңғы төрт ай 
ішінде жұмысты әр жолмен іздеген адам табылады. Біздің елде халықты жұмыспен қамту 
мекемелері халықты жұмыспен қамтамасыз етуге ат салысып            отыр. Қорыта айтқанда, 
Қазақстандағы жұмыссыздық жағдайына тоқталатын болсақ, Еңбек нарығында бәсеке 
қабілеті төмен адамдар бұрынғысынша әйелдер мен жастар болып отыр. Сонымен қатар 
жұмыспен қамту проблемасы шағын қалалар мен ауылдық өңірлерде аса өткір болып отыр. 
Жұмыссыздар санының жартысынан астамы әйелдер – 58,7 мың адам. Республикада алдағы 
жылдары  тіркелетін жұмыссыздар саны  бірнеше мыңға дейін ұлғаюы  мүмкін. 
Жұмыссыздық - еңбек нарығының бөлінбес элементі болып табылады. Дамыған  көп елдерде 
жұмыссыз жүрген  әр түрлі топтағы адамдарға,  әсіресе жастарға арналған арнайы шаралар 
қолданылады. Жұмыспен  қамту саласындағы басты мақсат - еңбекке жарамды халықты 
тиімді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, жұмыссыздық  деңгейін тұрақтандыру және 
төмендету  болып табылады. Жұмыс табу қай елде де оңай емес."Жұмыс жоқ" деген 
адамның өзі негізі жалқау немесе пассив. Қысқасы, қай жерде де адамның өзіне 
байланысты». Әлемнің әміршісі –еңбек. Тек еңбекпен ғана  жеміс  өңбек, тек еңбек қана   бар  
қиындықты  жеңбек. Жастардың бүгінгі беталысы, елдің ертеңін аңғартатыны даусыз. 
"Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін" күш салсақ, нұр үстіне нұр болары хақ!                         
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Әлеуметтік желі - жеке адам жайлы белгілі бір ақпаратты көрсету мүмкіндігі бар және 
сол арқылы оның жеке бетін(аккаунт) желінің басқа қатысушылары таба алатын, 
контенті(мазмұны) оған кіретін адамдар санымен анықталатын және  пайдаланушылар көп 
тіркелетін интерактивті сайт[1].   

Әлеуметтік желі – әлеуметтік топтар, тұлғалар, индивидуумдар болып табылатын 
түйіндер тобынан тұратын әлеуметтік құрылым. Әлеуметтік желіге тән ерекшеліктердің бірі 
бұл «достар» мен «топтар» жүйесі болып табылады.  

Әлеуметтік желі персоналдық профиль жасау мен виртуалды өзара қарым қатынастарға 
түсуді жеңілдетеді. Ғаламтор пайдаланушыларының көпшілігі үшін әлеуметтік желілерге 
кіру норма, әдеттегі іс бола бастады. 

Әлеуметтік желінің қатысушылары  желілерге тек қана таныстармен қарым қатынас 
құру үшін ғана емес, сонымен қатар қызығушылықтар бойынша топтарға араласу үшін де 
кіреді. Сол топ қатысушыларының бір бөлігі контентті құрастырады, яғни ақпараттық 
толтыруды қамтамасыз етеді, ал басқалар әлеуметтік желіге бұл контентті оқу үшін кіреді[2]. 

Әлеуметтік желі қарым қатынас жасау мен өзіне өзі презентация жасаудың ыңғайлы 
құралдарын ұсынатын адамдарды белгілі бір принцип бойынша біріктіруге мүмкіндік 
беретін онлайндық сервис. 

Әлеуметтік желі кеңістігінде қарым қатынасқа түсе отырып, оны пайдаланушы адам 
желідегі серверде оның жеке беттерінің мазмұнын зерттеп, түрлі көріністерін білуге болатын  
іс жүзінде өзінің виртуалды тұлғасын қалыптастырады. Әлеуметтік желі ішінде қарым 
қатынас жасай отырып, оның пайдаланушысы іс жүзінде өзінің виртуалды тұлғасын 
қалыптастырады, сол тұлғаның түрлі көріністерін желі серверінде оның жеке бетінің 
мазмұнына қарай отырып, тануға болады. Қазіргі әлеуметтік желі әдетте, стандартты 
сервистердің  кешенін ұсынады: байланыс жасау үшін деректер бар жеке карточка, 
онлайндық мекен жай кітабы, онлайндық органайзер, пайдаланушының мультимедиялық 
деректерінің қоймасы мен т.б.  Яғни, әрбір адам ғаламторда өзінің «мекен жайына» ие 
болады[3].  

Негізгі мақсат ретінде туыстар, әріптестер, серіктестермен қарым қатынаста болу мен 
сыныптастар, ескі таныстар мен алыс тұратын туысқандармен үзілген байланыстарды қайта 
жаңғырту шығады. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде адамдардың бір бірімен танысып, 
ғашық болу да орын алады, себебі виртуалды қарым қатынас психологиялық барьерді 
азайтады. Ұнаған адаммен көшеде танысудан гөрі, оны «өзінің достарына қосу» немесе  жеке 
бетіндегі фотографиясына дауыс беру әлдеқайда жеңіл болады.   

Әлеуметтік желілердің адамдардың коммуникациялары мен қарым қатынас құруына 
қалай әсер ететіні көптеген пікір туғызатын мәселе болып табылады. Бір жағынан, ол 
шынымен, қарым қатынасты қолдауды жеңілдетеді, жаңа таныстар, достар мен жұмыс іздеп 
табу мүмкіндіктерін кеңейтеді.  

Бірақ басқа жағынан әлеуметтік желілердегі қарым қатынас басқа да мәселелерді 
туғызады: мысалы, пайдаланушының шынайы өмірден, отбасымен қарым қатынастан 
үзілгендігі, оның орнына адам компьютер алдында бос уақытын өткізеді, сонымен қатар 
«тірідей» қарым қатынастың жеткіліксіздігі пайда болады. Пайдаланушы жиі таныс емес 
адамдармен виртуалды қарым қатынасқа түсу кезінде көп уақытын жоғалтады, бұл оның оқу 
іс әрекеті, жұмысы, жеке өміріне теріс әсер қалдыруы мүмкін. [4]. 

Қазіргі қоғамдағы индивид жастық шақта бұқаралық ақпарат құралдары жағынан 
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әлдеқайда мәнді ықпалға түседі, соның салдарынан оның тұлғалық ұстанымдарымен қатар, 
мінез құлықтық паттерндері де өзгереді. Ақпараттық технологиялар түрлі топтарға, соның 
ішінде жастарға әлеуметтік қалаулы да, оған кері мінез құлық үлгілерін көрсете  алатын  
автономды субмәдениет ортасын құруға мүмкіндік береді және сол арқылы тұлғалық өз өзін 
презентациялау стиліне де әсер етуі әбден мүмкін. 

Көптеген авторлар әлеуметтік желінің теріс ерекшеліктерін көрсетеді. 
Пайдаланушылар өздерінің аккаунтарында жиі өзі жайлы  жеке ақпаратты, фотосуреттерді 
көп салады және өздерінің пікірлерін ашық айтуға бейім болады. Бұл қауіп қатер туғызуы 
мүмкін,  одан да ақпараттық қауіпсіздік мәселесін көтереді. 

Тағы бір өзекті мәселе әлеуметтік желілерден тәуелділік болып табылады. 
Интерактивті ресурстардан тәуелділік әдеттегі компьютерлік ойындарға қарағанда, 
әлдеқайда күшті болады. Осылайша, әлеуметтік медиалардан тәуелділік біріншіден, егер 
адам онлайнда офлайннан гөрі уақытын көп өткізгенде, екіншіден, оның негізгі бастан 
кешірулері виртуалды ортада өткенде және әрдайым әлеуметтік желіге кіруге, соңғы 
жаңалықтарды білуге деген ұмтылыстар да пайда болғанда көрінеді. Бұдан әлеуметтік 
желідегі қарым қатынас адамдармен қарым қатынасты толықтырмайтыны, оны іс жүзінде 
жиі алмастыратыны шығады.   

Оған қарамастан, әлеуметтік желілерде бүкіл әлем бойынша миллиардтан аса 
пайдаланушылар тіркелген және көпшілігі онсыз күн көре алмайды. 

Қазіргі кезде жастар арасында әлеуметтік жалғыздық мәселесі кең етек алып жатыр.   
Соның нәтижесінде олар өздерінің бір бірімен қарым қатынас құру ортасын кеңейтуге 
ұмтылады. Ғаламтор аясында жаңа ақпараттық коммуникациялық ортаның пайда болуына 
байланысты бұл мәселені шешу жолы табылған сияқты боп көрінеді. Алайда, бұнымен 
толықтай келісуге болмайды.  

Қоғамның компьютеризациясы қазіргі коммуникативті сана қалыптасуының маңызды 
факторы болып табылады, себебі виртуалды ортаның күнделікті өмірде алатын орны  артып 
жатыр.  Соның салдарынан, виртуалды коммуникацияның, соның ішінде әлеуметтік 
желілердің жастар арасындағы беделі күрт өсті. Мұндай желілер алғашқы кезекте 
адамдардың қарым қатынастағы қажеттіліктерін өтейді,  яғни қоғамдық процестерге ықпал 
тигізетін нағыз әлеуметтік факторларға айналуға дайын болып жатыр.   Студенттер 
қоғамның аса белсенді жастар тобы болып табылғандықтан, әлеуметтік желілер әсерінің 
артуы  студенттер үшін мұндай ортаға енудің қаншалықты өзекті екендігінен байланысты 
болады.  

Коммуникативті қабілеттер түрлі психологияның түрлі салаларының зерттеу 
объектісі болып табылады: әлеуметтік психология, дифференциалды психофизиология, 
педагогикалық психология, еңбек психологиясы, жас ерекшелік психологиясы. 

А.Н.Леонтьев бойынша коммуникативті қабілеттер деп адам қоршаған адамдармен 
өзара әрекеттесудің  қандай  да бір деңгейін кең ететін өзарабайланысты сапалар 
кешенін түсінеді.  

В.Н.Куницына адамдардың бір бірін қабылдау деңгейлеріне назар аударта отырып, 
тұлғаның коммуникативті көріністерінің құрылымына келесі деңгейлерді қосады: қарым 
қатынастағы шеберлік пен тәуелсіздік деңгейлері, лидерлік, радикалды серіктестік, қатал 
консервативті, авторитарлық агрессивті деңгей,  невротикалық жалғыздық пен 
ұялшақтық[5]. 

Психологияда тәуелділік мәселесімен ресейлік те(Бурова, Васильева, Войскунский, 
Жичкина, Короленко, Личко, Менделевич, Чудова, Юрьева), шетелдік ғалымдар 
да(Голдберг, Гриффитс, Дэвис, Озрак, Янг) айналысқан. 

М.Гриффитс пен К.Янг интернетке тәуелділік деп оффлайн болғанда, ғаламторға кіруге 
қажеттілік пен онлайн болғанда, одан шыға алмаушылық деп көрсетеді[2].   

Кимберли Янгтың деректері бойынша қазіргі кезде Интернет аудиториясының 
көпшілік бөлігін 18 ден 25 ке дейінгі жастар құрайды. Студент жастар қарым қатынасқа 
ашық түседі, олар тез танысып, достық байланыстар тез құрылады, олар адамдар арасындағы 
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қарым қатынас(іскерлік, жеке қарым қатынас) құру нормаларын, сонымен қатар кәсіби еңбек 
дағдыларын игереді.  Алайда интернетке тәуелділігі бар студенттердің кәдімгі студенттерден 
айырмашылығы бар. 

Осылайша, К.Янг деректері бойынша интернетке тәуелді студенттердің  91% - ы қарым 
қатынаспен байланысты  интернет серверлерін белсенді пайдаланады.  

Интернетке тәуелді емес студенттер оларға қажет ақпарат табу мен бұрынғы 
таныстармен байланысын әрі қарай қолдау үшін мүмкіндік беретін Интернет аспектілерін 
ғана басым түрде пайдаланады.  Интернетке тәуелділер оларға виртуалды кеңістікте жаңа 
адамдармен кездесу, әлеуметтену мен өз идеяларымен алмасуға мүмкіндік беретін Интернет 
ресурстарын ғана басым түрде қолданады.  

Автор интернетке тәуелді студенттер арасында екі топты бөледі: Интернетке қарым 
қатынас үшін және ақпарат алу үшін кірушілер. Оған қоса жүргізілген сауалнама нәтижелері 
бойынша оларды желінің мұндай ерекшеліктері тартады: анонимділік(86 %), қол 
жетімділік(63%),  қауіпсіздік(58%), пайдаланудың жеңіл болуы(37%).  Бұл  адамдардың 
берілген тобында Интернетте қарым қатынас құрудың компенсаторлық сипаты жайлы 
мәлімет береді.  Олардың тәуелділігі шынайы өмірде әлеуметтік қолдауды ала 
алмайтындығын және тұрмыстық өзараәрекеттесуде күнделікті қарым қатынаспен 
қанағаттанушылығын азайтатын белгілі бір қиындықтарға тап болуын көрсетеді[6].  

Әлеуметтік желілердегі қарым қатынастың әлеуметтік психологиялық аспектілерін 
зерттеген А.Е.Жичкина зерттеулері бойынша интернетке тәуелді студенттер «жоқ» деп айта 
алмаушылық, жауапкершілікті алу мен шешім қабылдаудан бас тартумен  сипатталады.  
Одан басқа оларға жалғыз болудан қорқу мен жалғыздықтан қашу,  қоршаған адамдармен өз 
ойымен, бастан кешірулерімен бөлісе алмаушылық тән болады[7].  

Интернетке тәуелді студенттер динамикалық түрде өзгермелі жағдайларда  өздерін 
сенімсіз боп сезінеді,  өмірде болатын өзгерістерге қиын бейімделеді. Шынайы өмірде 
мұндай студенттер суықтық пен тұйықтылықпен ерекшеленеді, олар адамдармен қарым 
қатынаста икемсіз болады, скептикалық көзқарас ұстанады. Оларда тұлғааралық та, 
әлеуметтік те байланыстарды құру кезінде ұстамдылық байқалады.  

Виртуалды әлемде болса, коммуникация үшін Интернеттің мүмкіндіктерін ескере 
отырып, олар қарым қатынасқа ешбір қиындықсыз ене алады, дәл солай оны тез тоқтата 
алады. Интернет кеңістікте шынайы өмірде шешуге тура келетін проблемалар мен міндеттер 
жоқ болады[8].  

А.А.Сакбаева, К.Е.Кузьмина зерттеулері бойынша, интернетке тәуелді студенттерге 
сезімталдылықтың төмен болуы, шынайы әлеуметтік байланыстарды құруда психологиялық 
қиыншылықтарға әкелетін Интернет ортасына эмоционалды тәуелділік тән[9].   

Н.В.Чудова түрлі зерттеулердің нәтижелерін жалпылай отырып, интернетке тәуелді 
студенттерді тікелей қарым қатынаста қиындықтарға тап болу(тұйықтылық),  жалғыздық пен 
өзаратүсіністіктің жеткіліксіздігін сезіну, төмен агрессивтілік, эмоционалды қысымдылық 
пен негативизмге бейім болу, тәуелсіздіктің ерекше құндылық ретінде шығуы, идеалды Мен 
жайлы түсініктердің нақты анықталмағандығы(тым жоғары немесе шындыққа сай 
келмейтін), өзін өзі бағалау төмендігі, проблемалардан мен жауапкершіліктен қашуға 
бейімділік көрініс алады деп түсінеді[6].  

Интернетке тәуелді студенттердің бейімделгіштігі төмен, ұялшақ, бұл оларға өздеріне 
жақын адам табу мен қоршаған адамдармен  сенімді тығыз өзарақатынастарға түсуге кедергі 
келтіреді[10].   

Олардың әлеуметтік қолдау мен қарым қатынастағы қажеттілігі  күнделікті өмірден 
виртуалды өмір кеңістігіне ығысады.  

Тұтас алғанда, интернетке тәуелді студенттер олар үшін Интернет алмастыратын қарым 
қатынастағы фрустрацияланған қажеттілікке ие б.т. 

Осылайша, интернетке тәуелді мен интернетке тәуелді емес студенттердің 
коммуникативті мен тұлғалық қабілеттерінің арасында белгілі бір айырмашылықтар бар, 
олардың Интернетте қарым қатынас жасаудағы мақсаттары әр түрлі болады.  
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Растущий интерес к такому явлению, как лояльность сотрудника к своей организации, 
обусловлен тем, что персонал сегодня рассматривается в качестве фактора 
конкурентоспособности, а верность работников компании - как конкурентное преимущество. 
Руководители видят в укреплении лояльности персонала действенный механизм повышения 
эффективности организации. [1] 

Несмотря на важность феномена лояльности сотрудников и наличие огромного 
количества литературы по этому вопросу, само понятие "лояльность" понимается по-
разному. Прояснить основные понятия важно для того, чтобы выбрать адекватный 
инструмент диагностики и построить в организации эффективную систему управления 
лояльностью. 

Рассмотрим, каким образом в современной научно-практической литературе 
интерпретируется понятие «организационная лояльность». [1. 2] 

Позитивное отношение работника к организации, в которой он трудится, и 
соответствующее этому отношению поведение в русскоязычных научных изданиях зачастую 
определяется различными терминами: лояльность, приверженность, преданность, 
патриотизм. Единого понятийного поля и единства мнений по этому вопросу до сих пор не 
выработано. Анализ понятия "лояльность" (применительно к организации) на основании 
словарных определений позволил выделить следующие аспекты его значения: 

доброжелательность, приветливость, открытость работника как в отношении компании 
в целом, так и в отношении других сотрудников; 

честность, принципиальность; 

mailto:almira_ernarkyzy@mail.ru
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верность, преданность, приверженность; 
соблюдение правил, законов, отказ от предосудительных и недоброжелательных 

действий. 
В общем случае лояльность персонала может означать верность сотрудников своей 

организации. С этой точки зрения, верность подразумевает не только непричинение вреда, но 
и совершение действий, приносящих пользу. Применительно к организации можно говорить 
о лояльном, верном, преданном сотруднике только в случае, когда он проявляет (или 
намерен проявлять) добровольную активность, направленную на интересы организации. [2] 

В англоязычной литературе используется два термина: organizational commitment и 
employee loyalty. Существенных различий в применении этих понятий нет, и нередко они 
выступают как синонимы или как сходные конструкты. В научной литературе чаще 
встречается термин organizational commitment, в популярной - employee loyalty. 

Мы будем использовать термин лояльность, подразумевая, что верность, преданность, 
приверженность, а также транслитерация коммитмент (commitment) являются его 
синонимами. Как лояльность мы будем переводить английские термины commitment и 
loyalty. 

Как в англоязычной, так и в русскоязычной литературе представлено множество 
различных точек зрения на организационную лояльность. Один из наиболее часто 
встречающихся - подходов с позиции обеспечения безопасности. В соответствии с ним 
сотрудники изначально рассматриваются как потенциально нелояльные, а основные усилия 
направляются на выявление предпосылок нелояльного поведения, под которым 
подразумевается сознательное нанесение ущерба организации. При этом основной акцент 
делается на выявлении сотрудников, наиболее склонных к правонарушениям, а также на 
методах оценки надежности персонала, включая обследования на полиграфе ("детекторе 
лжи"), анализе информации, полученной от других сотрудников, проверочных испытаниях, 
фотографии рабочего времени, контроле помещений и т. д. Таким образом, под лояльностью 
понимается поведение сотрудника, которое не наносит ущерба организации. Несмотря на 
необходимость обеспечения безопасности, можно предположить, что применение жестких 
организационных мер к сотрудникам не будет способствовать росту корпоративной 
культуры и добровольной активности работников в интересах организации. [3 ]   

Выделяется ряд различий во взглядах на лояльность в зависимости от занимаемой 
позиции. С точки зрения сотрудника - это положительное или нейтральное отношение к 
компании. С точки зрения руководителя преданность организации выражается в 
добросовестном выполнении всех поручений и проявляется в сложившихся в коллективе 
дружеских отношениях, в наличии командного духа. Лояльный сотрудник стремится 
остаться с компанией как можно дольше, видит ее преимущества, согласовывает свои усилия 
с действиями других людей. Лояльность всегда основана на удовлетворенности работника 
важными аспектами деятельности в компании и появляется тогда, когда его собственные 
жизненные планы совпадают со стратегическими планами ее развития. Лояльный сотрудник 
не только разделяет ценности компании, но и верит, что он состоится в ней как 
профессионал, будет иметь перспективы для роста. 

В научной литературе также пока не выработано однозначного понимания, что такое 
"организационная лояльность". Подходы можно разделить на две группы. К первой 
относятся попытки выдвинуть собственную концепцию лояльности, ко второй - варианты 
пересмотра и адаптации основных западных подходов. [4 ] 

Несмотря на значительное количество зарубежных научных публикаций, посвященных 
этой теме, сама концепция лояльности остается спорной. Например, исследователи до сих 
пор не пришли к единому мнению, является ли лояльность социально-психологической 
установкой (аттитюдом) или поведенческим паттерном. Описания психологической природы 
лояльности также различаются. При этом практически все авторы отмечают, что повышение 
лояльности связано с уменьшением вероятности ухода работника из компании. 

Одним из первых исследователей, предложивших в рамках поведенческого подхода 
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теорию лояльности сотрудника по отношению к организации, был Говард Беккер (Howard 
Becker). Согласно его теории лояльность есть результат некой "ставки", которую делает 
человек, связывая "внешние интересы с соответствующим направлением своей 
деятельности". Лояльность возникает, когда эти "дополнительные ставки" (side-bet), такие 
как определяемые работой навыки, возраст или другие факторы, объединяются и 
воспринимаются сотрудником в качестве накопленных инвестиций в организацию, 
вознаграждений или оцениваются как требующие меньших затрат по сравнению с 
аналогичной работой в другом месте. Например, дополнительная пенсия, налаженные 
деловые и личные связи с коллегами и т. п. Лояльность может быть результатом как 
накопления инвестиций в организацию, так и сокращения возможностей (нежелание менять 
работу на более выгодную, но требующую дополнительного обучения; желание оставаться в 
организации из-за страха не найти другую работу, например в связи с достижением 
предпенсионного возраста и т. п.). 

Поведенческий подход базируется на предположении о том, что степень соответствия 
между поведением людей и их действиями зависит от трех условий: 

1) эти действия должны восприниматься как результат свободного выбора; 
2) они должны быть совершены публично; 
3) отказ от них должен восприниматься как сопряженный с трудностями и потерями. 
Таким образом, поведенческий подход предполагает формирование у работника 

лояльности в результате совершения действий, которые впоследствии не позволят ему 
изменить позицию или линию поведения. 

В рамках поведенческого подхода лояльность (behavioral commitment) рассматривается 
как степень готовности работника продолжать работу в компании, желание сохранять 
принадлежность к организации, или как одобряемое поведение, выходящее за рамки 
формальных корпоративных требований. В целом, уровень лояльности определяется как 
функция затрат и вознаграждений, связанных с принадлежностью к определенной профессии 
или организации. 

Установочный подход предполагает, что лояльность образуется как комбинация 
прежнего опыта работы, восприятия организации и личностных характеристик человека. 
Соединение этих факторов приводит к возникновению позитивных чувств по отношению к 
компании, которые затем преобразуются в лояльность. Часть исследователей лояльность 
считают положительной эмоциональной реакцией на организацию, включая ее цели и 
ценности. При этом авторами выделяются три компонента лояльности: 

1) идентификация (identification) - принятие сотрудником целей и ценностей 
организации как своих собственных; 

2) вовлеченность (involvement) - психологическое погружение или "растворение" в 
своей рабочей деятельности; 

3) собственно лояльность (loyalty) - чувство любви и привязанности к организации. 
Степень выраженности лояльности рассматривается исследователями как мера 

идентификации человека с компанией, вовлеченности в ее деятельность. Она включает в 
себя: 

1) силу убежденности и принятия целей и ценностей компании; 
2) степень готовности проявлять значительные усилия от ее имени; 
3) силу желания поддерживать принадлежность к компании. 
В рамках аффективного подхода организационная лояльность рассматривается так же 

как чувство гордости за организацию и желание присоединиться к ней, эмоциональная 
привязанность к организации, идентификация и вовлеченность в организацию, степень 
психологической привязанности к организации и т.д. [ 5]. 

Анализ различных подходов к изучению организационной лояльности позволил нам 
выделить ряд составляющих этого конструкта: 

1. Эмоциональное отношение к организации. Оно может быть как позитивным - 
чувство верности, преданности, гордости и т. д. (и в этом случае соответcтвует лояльности), 
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так и негативным (соответствует нелояльности). 
2. Разделение и принятие ценностей, целей, норм, правил, процедур, решений 

организации (в основе лежат когнитивные механизмы). Здесь также можно выделить два 
полюса, соответствующих лояльности и нелояльности. 

3. Намерение (готовность) действовать определенным образом. Позитивный полюс 
этой оси чаще всего включает приложение усилий в интересах организации (основных или 
дополнительных) и намерение продолжать работу в организации. 

Обобщая сказанное, мы предлагаем рассматривать организационную лояльность как 
отношение работника к организации, социально-психологическую установку, 
характеризующую связь работника с организацией и определяющую ее силу. 
Организационная лояльность как социально-психологическая установка включает 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты, причем последний представлен 
в интенциональной форме, то есть в форме намерения действовать определенным образом. К 
эмоциональной составляющей относятся чувства и эмоции, испытываемые человеком по 
отношению к организации. К когнитивной составляющей относится разделение и принятие 
организационных ценностей, целей, норм, правил, процедур, решений и т.д. К поведенческой 
(интенциональной) составляющей относится готовность прикладывать усилия в интересах 
организации. 
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Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің әрбір жолдауында жастарды білімге, тәрбиеге 

шақырады. Себебі, білім мен тәрбие қоғамның өсіп өнуіне және де, мемлекеттің баянды өмір 
сүруінің неігізгі факторы болып саналады. Осы мақсатта елімізде жыл сайын әр түрлі 
реформалар жүргізіліп, жаңа заңдар еңгізілуде. Білім беру жүйесіне жыл сайын 
жаңашылдықтар еңгізеді. Бұл жастардың сапалы, қазіргі заманға сай білім алуы үшін 
жасалып отырған іс-шаралар. Қоғамның білім сапасын көтеруде мектеп психологының 
алатын орыны зор. 
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Психологиялық қызметтің басты мақсаты - Оқу – тәрбие үрдісінде психологиялық 
заңдылықтарды ескере отырып, жеке тұлғаны қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық 
және интеллектуалдық потенциалдарын дамыту, психологиялық денсаулығын сақтау.  

Психологиялық қызметтің міндеттері: 
1. Білім беру жүйесінің барлық субьектілеріне қажетті психологиялық көмек беру 

(мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар). 
2. Баланың жас ерекшелігіне байланысты, әрбір даму сатысында тұлғалық, 

интеллектуалдық және кәсіби дамуын қамтамасыз ету. 
3. Интеллектуалдық және тұлғалық дамудағы ауытқушылықтардың алдын алу және 

түзету. 
4. Оқушылар мен мұғалімдердің шығармашылық мүмкіндіктерін анықтау. 
Қазіргі кезде мектеп психологі негізгі 3 бағытта жұмыс істейді. Олар: 
1. Психопрофилактикалық (ағарту) жұмыстар; 
2. Психодиагностикалық жұмыстар; 
3. Психокоррекциялық (түзету) жұмыстар. 
Ал енді әр бір бағытты жеке-жеке қарастырайық: 
1. Психопрофилактикалық жұмыстар  жүргізудің мақсаты мектеп мұғалімдеріне 

жүйелі түрде психологиялық кеңестер бере отырып, олардың психологиялық сауатын 
көтеру. Оқушыларда кездесетін психикалық ауытқушылықтың алдын алу шараларын 
жүргізу, бала психологиясындағы  өзгерістер туралы ата-анаға дер кезінде психологиялық 
кеңестер беріп, олардың алдын-ала сақтандырып отыру. Мектеп жағдайындағы 
психопрофилактикалық жұмыстарға жататындар: 

- балалардың мектептегі оқуға психологиялық даярлығын анықтау (ес, зейін, ерік, 
ойлау, сөйлеу, қабылдау т.б.); 

- бастауыш сынып оқушыларының мектептегі оқуға тез бейімделуін анықтап, ата-
аналар мен ұстаздарға ұсыныстар беру; 

-оқушылардың сыныптан сыныпқа көшу барысындағы 
психологиялық  ерекшеліктеріне зерттеу жүргізіп, психологиялық кешеуілдеу 
мен  ауытқушылықтарды анықтап, оны жоюға бағытталған шаралардың бағдарламасын 
жасау; 

- оқушылардың әрбір психикалық үрдістерінің, сезімі мен еркінің, қабілеті мен 
мінезінің дамуына үзбей зерттеу жүргізіп, ұсыныстар беру; 

- арнаулы бағдарламамен жұмыс жүргізуді қажет ететін оқушылар үшін пән 
мұғалімдерімен бірлесе отырып, арнаулы бағдарламалар дайындау; 

- интернат типіндегі мекемелерге қабылданатын оқушылар үшін арнайы 
психологиялық зерттеулер жүргізіп, олардың өзіндік ерекшеліктерін анықтау; 

- оқушылардың тұрмыс жағдайларына, оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктеріне 
(күрделілік, олқылықтар, мұғалімнің өзіне тән психологиясын түсінбеу т.б.) байланысты 
олардың жүйке жүйесінің бұзылуының алдын алу; 

- педагогикалық ұжымда үйлесімді психологиялық ахуалды қалыптастыру, ұстаздар 
мен оқушылардың, ата-аналар мен ұстаздардың арасында сенімді байланысты 
қалыптастырып, психологиялық ынтымақтастықты орнату. 

Психолог психопрофилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін сынып жетекшілермен 
бірлесе отыра, оқушылар туралы мәліметтер жинақтайды: 

- дарынды оқушылар; 
- озат оқушылар; 
- үлгермеуші оқушылар; 
- «қиын» оқушы мәселесі. 
Психолог сабақтарға қатысады: 
- оқушылардың жалпы білім деңгейін анықтау мақсатында; 
- оқушылардың психикалық үрдістеріне, мінез-құлық, темперамент  ерекшеліктеріне 

зерттеу жүргізу мақсатында; 
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- мұғалімдерге педагогикалық-психологиялық ұсыныстар беру мақсатында. 
Оқудан тыс шаралар ұйымдастырады: 
- мұғалімдер үшін психотерапиялық ойындар мен тренингтер өткізу; 
- педагогикалық-психологиялық консилиумдар өткізу; 
- ІХ-ХІ сынып оқушыларының кәсіби бейімділігін зерттеу; 
- оқушылардың жеке психологиялық ерекшеліктерін зерттеу; 
- мұғалімдер үшін психологиялық мазмұнда тұрақты семинарлар өткізу; 
Психопрофилактикалық жұмыс түрлері: психологиялық сауаттандыру, психологиялық 

кеңес беру, педагогикалық-психологиялық консилиум. 
2. Психодиагностикалық жұмыстар - ол әрбір жас кезеңдеріндегі  оқушылардың 

өзіндік психикалық үрдістерінің даму ерекшеліктерін түрлі зерттеу әдістері мен зерттеу 
әдістемелерін қолдана отыра анықтайды. 

Психодиагностикалық жұмыстарды мектеп психологы мынадай мақсатта жүргізе 
алады: 

- оқушылардың психикалық дамуы оның жас ерекшеліктеріне сай келе ме? Әрбір 
оқушымен жеке жұмыс жүргізу мақсатында олардың қабілетін ерте анықтау үшін 
психологиялық зерттеулер жүргізеді; 

- балалардың жас дамуынан төмен психикалық ауытқушылықтарының себептерін, 
мінез-құлықтың бұзылу себебін анықтауға арналған диагностикалық зерттеулер жүргізеді; 

- оқушылардың ересектермен (мұғалім, ата-ана), өз құрбыларымен қарым-
қатынасының мазмұнын, қарым-қатынастың бұзылуының кейбір психологиялық себептерін 
анықтауға байланысты жұмыстар жүргізеді.[2] 

3. Психокоррекциялық (түзету) жұмыстары. Оқушылардың жеке тұлға ретінде 
қалыптасуына белсенді түрде психологиялық әдіс-тәсілдер арқылы ықпал ету. Білім беру 
мен тәрбие жұмыстарын қатар жүргізе отырып, оқушылардың қабілеті мен бейімділігі, 
жалпы психикасындағы ауытқушылықтар мен кемшіліктерді түзету. Ол үшін психолог: 

- жас ерекшелігіне байланысты әрбір кезеңнің қалыптасу бағдарламасын жасауы керек; 
- психикасында ауытқушылығы бар балалардың жүйке жүйесінің бұзылуының 

себептерін анықтайды; 
- әрбір психикалық ауытқушылықтардың мазмұнына байланысты коррекциялық 

(түзету) жұмыстың бағдарламасын жасайды; 
- шұғыл шара алатындай отбасы жағдайы қиын балалар мен жасөспірімдерге 

психологиялық көмек көрсетудің бағдарламасын жасау. 
Психокоррекциялық жұмыс ата-аналармен, пән мұғалімдері мен сынып жетекшісімен 

бірлесіп жүргізілуі керек. Психокоррекциялық жұмыстар барысында оқушыларға ойын 
тренингтерін беру, иммитациялық ойындар, түрлі маңызды ситуацияларды шешу т.б. 
тапсырмалар беріледі.[1]  

4. Психологиялық кеңес беру.  Кеңес беру – бұл іс барысында маманның өтініш 
жасаған оқкшыға, ата-анаға, мұғалімге  пайда болған мәселелердің мәнін түсіндіріп және 
ұғындыратын, сондай-ақ оны шешу үшін қолдануға болатын түрлі амалдарды 
ұсынатын  жұмыс түрі. 

Балалармен: 
- 7-17 жас оқушыларының мектептік дезадаптация сұрақтары бойынша (оқу және 

мінез-құлық мәселелері); 
- мектепке дейінгі жаста балалардың психологиялық дамуы бойынша; 
- жоғарғы сынып оқушыларына кәсіби кеңес беру; 
- отбасылық кеңес беру. 
Ата-аналармен: 
- баламен өзара қарым-қатынас сұрақтары және тәрбие (оқыту) сұрақтары бойынша; 
Педагогикалық ұжыммен: 
- мектептік және әлеуметтік дезадаптация сұрақтары бойынша; 
- тұлғалық және кәсіби мәселелер бойынша; 
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Бұл бағыттар бір-бірімен өте тығыз байланысты, біреуінде қате кетсе, тізбекпен қалған 
екеуі де қате болып шығады. Сондықтан, психолог бір де бір қателік жасауға құқығы жоқ.  

Өкінішке орай, іс жүзінде мектеп психологі өрескел қателіктерді жіберіп жатады. Оның 
себебі, мектеп психологының әр бір жұмыс істеу бағыты өте ауқымды, қағазы көп, күрделі 
жұмыс болып саналады. Әр психолог шамамен 300-450 оқушыны, 50 шақты педагогпен, 
және тағы 300-450 оқушының ата-анасымен жұмыс жасау керек. Бұл сөзсіз жалғыз психолог 
үшін өте күрделі болып келеді.  

Қоғамда ақпараттық технологиялар, есептеу техникасы құралдары кеңінен таралуына 
байланысты оқу үрдісін ұйымдастыруға, сол сияқты білім берудің мазмұнын өзгертуге де 
елеулі ықпал етуде. Ал психологтің жұмысында қазіргі заман техникасы толыққанды 
қолданылып жатыр деп ойламаймын. Мектеп психологі ақпараттық технологияны келесідей 
мүмкіндіктерін ғана қолданады:  

- Мәліметтер қорын сақтау құралы ретінде; 
- Жазба құралы ретінде; 
- Әлеуметтік желіден мәліме алу үшін; 
- Илюстративті құрал ретінде; 
- Хат алмасу. 
Менің ойымша ақпараттық технологияның мүмкіндігі аталған мүмкіндіктермен 

шектелмейді деп ойлаймын. Мысалға, әр комьпютер күрделі есептегіш құрал болып 
саналады. Бұл дегеніміз ақылды техниканы псходиагностикада қолдануға болады. Егерде 
мектепті диагностикалық бағдарламен қамтамасыз етсек, психологтін жұмысын әлеқайда 
женілдетер еді.  

Қазіргі таңда комьпютердің ақылдылығы соншалықты ол қағаз бетіндегі жазбаны, 
сканер немесе камера арқылы түсіне алады. Оның «Суретті оптикалық тану» бағдарламасы 
тіпті адамның түр әлпетін де ажырата алады. Комьпютердің бұл мүмкіндігі шетелдік білім 
беру жүйесінде белсенді қолданады. Ал біздің елде тек қана Ұлттық тестілеу орталығымен 
оқушылардың, студенттердің білім деңгейін анықтау (Біріккен ұлттық тестілеу (БҰТ), Орта 
білім берудегі оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОБ ОЖСБ) т.б) үшін ғана пайдаланады. 

Айталмыш бағдарламалық жүйені мектеп психологының жұмысында қолдану 
келесідей мүмкіндіктер береді:  

- Уақыттың үнемделуі. Психодиагностика кезінде, көп уақыт алынған әдістемелердің 
интерпритациясы мен есебін жазуға кетеді. Диагностика интерпритациясы мен есеп беруін 
толық автоматтандыру жалпы диагностикалық процессті 2-3 есе жылдамдатуға мүмкіндік 
береді. 

- Психологтін күйзелісін азайтады. Психолог оқушылардан әдістеме алғаннан кейін, 
оны ұзақ уақыт бойы күрделі формулалар, схемаларға салып анализін жасайды, қорытынды 
шығарады. Бұл процестердің барлығын комьпютер психологтің орнына аз уақытта жасап 
береді. 

-  Қателіктерінен сақтайды. Әдетте ұзақ уақыт бойы белсенді ми жұмысы кезінде 
күйзелістер кесірінен адам қарапайым қателер жібере бастайды. Бұл ертен оқушының 
өміріне қатер  алып келуі мүмкін. Бағдарламалық жұйе ешқашан шаршамайды, қателіктер 
жіберуі аз болады. 

- Әдістеменің дәлдігін арттырады. Әдістеменің интерпритациялау қиындығына 
қарамастан, әртүрлі күрделі, барынша дәл «диагноз» беретін әдістемені тандауға мүмкіндік 
береді. 

- Психокоррекциялық және психопрофилактикалық жұмыстарға уақыт үнемдейді. 
Ұзақ, күрделі әрі тиімды психокоррекциялық әдістерді қолдануға жол ашады.  

- Құжаттық нормалардың стандартталуы; Бағдарлама психологтің есеп жазуын өз 
мойына алып, барлық білім беру мекемелерінің есептік құжаттарына бірдей қылады. 

- Қағаз жұмыстың азаюы. Автоматтандыру арқылы психологка тек қана бланк 
парақшасын шығару мен есеп парақшасын алу ғана қалады. 

Қазіргі таңда еліміздің мектептері толығымен комьпютермен жабдықталды деп айтуға 
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болады. Қазір барлық құжаттар жұмысы электронды түрде жүргізілетінінен бәрі хабардар. 
Тіпті, электронды оқыту жүйесінің қолданысқа енгеніне де біраз болып қалды. Соған орай 
электронды мектептер де бар. Өңірдегі барлық мектептерден ақпараттар электронды түрде 
алынады. Осыны ескере келе мектеп психологі да заман ағысынан қалмай, жүйені 
жаңашылдықтар еңгізіп, барынша жылдамдатып, тиімділігін арттыру керек. 
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Артық салмақ – қазіргі таңда кең талқыланатын өзекті мәселелердің бірі. Толықтық 

және артық салмақ мәселесі әр бір елде миллиондаған адамдар үшін маңызды мәселе және 
денсаулық сақтаумен тікелей байланыстыі  болып табылады. Артық салмақ мәселесі – 
кешенді, ағзаның жұмысына ғана тәуелді емес, тұлғаның психологиялық мәселесіне, яғни әр 
адамның өзін қалай қабылдауына да байланысты. 

Тұлғалық зерттеудің ең маңыздысы өзін-өзі саналау мен тұлғаның Мен-концепциясы 
мәселелері болып саналады (Кон И.С, Чеснокова И.И, Столин В.В, Соколова Е.Т, Джеймс У, 
Берне Р және т.б.). Адамның өзін-өзі саналауы (Мен концепциясы) – бұл «Мен бейнесі» өзін- 
өзі бағалау мен мінез–құлық параметрлерін қосатын кешенді құрылым. Адамның мінез-
құлқы мен «Мен бейнесі» бір-бірімен тығыз байланысты, сондықтан да «Мен бейнесі» мен 
адамның мінез-құлықтарын кешенді қарастырады [1]. Егер Мен бейнесі бұзылса, адамның 
мінез-құлқында өзгерістер пайда болады. Мен бейнесі күрделі құрылым, оның санасында 
денелік және психологиялық ерекшеліктер қайшылығынан тұлғада өзіндік пікір мен білім 
қалыптасады (Столин В.В, Кон И.С., Соколова Е.Т, және т.б ). Т.Шибутанидың пікірінше 
физикалық «Мен» ең маңызды компоненттері бірі болып табылады. Ф.Ницше мынадай 
метафораны пайдалана отырып, түйсіну «дене өзі өмір сүреді» және «Меннен жоғары 
тұрады» деген. Егер адамда өзінің Мен денесіне деген қанағаттанбаушылық болса, онда Мен 
бейнесінде өзін-өзі саналаудың қайшылықтарынан мазасыздану пайда болады. Өз салмағына 
көңілі толмау мен өз денесіне қанағаттанбаушылық болуынан конфликтік шиеленістер пайда 
болады. Адамның бұл фрустрацияланған әсері әр түрлі бейімделу стратегияларды 
көрсететін,  қайта оны жеңуге бағытталған белсенділікті жүзеге асыруға түрткі болады. 
Бейімделу стратегияларын патологиялық және қалыпты бейімделу деп бөледі. Бірінші 
құрамға патологиялық  кешендер сипатына психикалық синдром мен невротикалық 
өзгерістер кіреді. Бұл дисморфофобия жағдайына алып келеді (Новлянская К.; Коркина М.; 
Вагина Г.; Морозов П.; Личко A.; Finkelstein В., Szyciik H., Alliez J. т.б). Патологияға 
арналған жұмыстардың ең көбі дисморфофобия жайлы. Дисморфофобия психикалық 
аурудың белгісі. Мұндай бейімделудің түрі зерттеу мәліметтері бар. Дисморфофобия 
реакциясының пәні сау адамдардар өздеріне шамадан тыс қажеттіліктер қоюынан дәл  қазіргі 
уақытта өзінің сыртқы денесіне, салмағына мән береді, қазірде мазасыз адамдар саны өсуде 
дегенді қарастырады[2]. 

http://www.zkoipk.kz/ru/s1/516-conf.html
mailto:yess.uldanay@mail.ru
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Психологтардың зерттеулерінде көрсетілгендей адамның психологиялық түрі 
толықтыққа икемділігіне алып келеді және ол көбінесе тұлғалық және жас ерекшелік,  
салмағына да байланысты.  

Өзін-өзі бағалаудың дамуы мен пайда болу мәселесі тұлға дамуының негізгісі болып 
табылады. Өзін-өзі бағалау өзіндік сана-сезімнің құрамдас бөлігі, яғни адамның өзін тану, 
өзіндік физикалық күш, ақыл-ой қабілеттер, қылықтар, өзіндік мінез-құлық мақсаттары мен 
мотивтері және қоршаған ортамен қатынасы жатады. Өзін-өзі бағалау өз күштерін бағалай 
білу мүмкіндіктері мен өзіне сын көзбен қатынаста болуды қарастырады. Қоршаған ортаның 
талаптарына сәйкес өз алдына белгілі мақсаттарды және міндеттер қояды, мәселелерді 
шешуде өз күштеріне мүмкіндік береді. Қорыта келгенде өзін-өзі бағалау талаптану 
деңгейінің негізін құрайды, яғни мәселенің деңгейін жүзеге асыруда өзін қабілетті санайды. 
Мінез-құлықтың әр актісіне қатысты өзін-өзі бағалау мінез-құлықты басқарудың маңызды 
бөлігі болып табылады. Өзін-өзі бағалау адекватты және адекватты емес болуы мүмкін. Өзін 
бағалау адамда мінезіне байланысты немесе адекватты емес, теріс қалыптасады. Адамда 
үнемі кедергілер кездесе берсе олар жиі қоршаған ортамен қақтығысқа ұшырайды, тұлғалық 
дамуының үйлесімділігі бұзылады. Өзін-өзі бағалау  тұлғаның сапасы мен қалыптасуын 
анықтайды (мысалы, адекватты өзін-өзі бағалау өзіне сенімді, сыншылдық, талапшыл 
қалыптасуына мүмкіндік туғызады; адекватты емес  –  сенімсіз немесе артық өзіне 
сенушілік). Әрине, адекватты өзін-өзі бағалаудың адекваттылығы ересек адам үшін өзін-өзі 
бағалаудың дамуының жоғары кезеңі болып табылады. Баланың даму процесінде өзін-өзі 
бағалаудың кейбір ерекшеліктері ғана орын алады. 

Шетелде, біздің елде де өзін-өзі бағалау мәселесіне көп зерттеулер жүргізілген. Батыс 
еуропалық және американдық психологтар өзін-өзі бағалаудың негізгі механизмдері ретінде 
индивидтің  сыртқы жағдайлар талаптарына келісушілігін, яғни тұлғаның әлеуметтік 
ортамен бірсарынды болуын сипаттайды. 

Өзін-өзі бағалау келесі көрсеткіштер арқылы сипатталады: 
• деңгей - биік, орташа, аласа 
• адекватты және адекватты емес - нақты табыстылықпен арақатынасы 
• қақтығыс және дау-жанжалсыз - құрылымның ерекшеліктері [3]. 
Өзін-өзі бағалау өзінің мінез-құлқын нәтижелі басқаруды ұйымдастыруда өте маңызды 

рөл ойнайды. Өзін-өзі бағалау қоршаған ортадағы адамдармен өзара қатынасында оның 
сыншылдығы, өзіне талапшылдығы, жетістіктер мен сәтсіздіктерге бағыныштылығы арқылы 
да көрінеді. Ол алдына қойған мақсаттардың қиыншылық дәрежесі адамның талаптану 
деңгейіні бағалаумен тығыз байланысты. Талаптанулар арасындағы айырмашылық адамның 
нақты мүмкіндіктері мен оның мінез-құлық салдарынан өзін теріс бағалауынан (жоғары 
мазасыздық, эмоционалды кедергілер) пайда болады. Өзін-өзі бағалау адамның 
мүмкнідіктері мен басқада іс-әрекеттер нәтижелерін бағалауын нақты білдіре алады.  

Өзін-өзі бағалау – адамның психикалық күрделі құрылымы, ол үнемі өзгеріп, жетіліп 
отырады. Адамның өзі туралы бағалауына қоршаған орта адамдары әсер етеді. Басқа сөзбен 
айтқанда, өзі туралы ғана пікір шығарады, осылай өзін бағалайды. Өзін-өзі бағалауға 
тұлғаның жетістігі әсер етеді. Тұлға жетістікке жеткен жағдайда  өзін-өзі бағалауы да жоғары 
болады. 

Шынында да барлық уақытта қыздардың фигурасының тартымды болуы сыртқы 
келбетінің негізгі белгілерінің бірі болып табылады. Өйткені көпшілік қыздар артық салмақ 
деген сөзді оқыса қатты қиналып күрсінеді. Көбіне өз-өзіне сенімсіздік өз денесіне кері 
қатынастың болуына алып келеді. Егер адамда өзінің «Мен денесіне» деген 
қанағаттанбаушылық болса, онда «Мен бейнесінде» өзін-өзі саналаудың жалпылығы 
мазасыздануға апарады. Өз салмағына көңілі толмау мен өз денесіне қанағаттанбаушылық 
болуынан конфликтік шиеленістер пайда болады. Адамның бұл фрустрацияланған әсері әр 
түрлі бейімделу стратегияларын көрсететін,  қайта оны жеңуге бағытталған белсенділікті 
жүзеге асыруға түрткі болады [4]. 

Әлеуметтік өзара әрекет процесі артық салмақтың  оның өзін бағалауы мен қатынас 



5085 

құрылымын  физикалық Мен бейнесімен өзара байланысын жасап, патологиялық 
перцепцияның ерекшелігін анықтамайды. Е.Креславскийдің пікірінше психологиялық 
механизмдер мен физикалық Мен бейнесін құрастыруыдан толық адамдарда әлеуметтік 
ортада өзін төмен сезінулер байқалады. Толық адамдарда Мен өзін сезінулері әлеуметтік 
өзара әрекеттер мен әлеуметтік жолмен тығыз байланысты. Мысалы, әйелдегі құндылықтар 
болып өзін-өзі бағалаудың тұрақтылығы және  жоғары түрде қолдау көрсету маңызды рөл 
ойнайды. Өзінің сыртқы денесіне қанағаттанбауынан стресстік жағдайлар мен қатты 
эмоционалдық дискомфорт сезінулер болады. Еркектерге қарағанда әйел адамдар көпшілігі 
қоршаған ортадан эмоционалды қолдау қажет етеді. 

Егер өзін-өзі бағалауы төмен болса, адам өзіне сенбеушілік, шешім шығара алмайтын, 
өзгерістерге дайын бола алмайды. Төмен бағалау үнемі жаман көңіл-күйге, депрессияға алып 
келеді. Төмен бағалау дұрыс қорытынды жасауға кедергі келтіреді. Егер дене салмағының 1-
2 кг төмендесе мұндай адамдар оны жетістік деп санамайды. 

Сонымен, өзін-өзі бағалау психологиялық феномен ретінде өзіндік сана сезімнің 
құрамдас бөлігі, яғни адамның өзін тану, өзіндік физикалық күш, ақыл-ой қабілеттер, 
қылықтар, өзіндік мінез-құлық мақсаттары мен мотивтері және қоршаған ортамен қатынасы 
жатады. Өзін-өзі бағалау - өз күштерін бағалай білу мүмкіндіктері мен өзіне сын көзбен 
қатынаста болу. Қоршаған ортаның талаптарына сәйкес өз алдына белгілі мақсаттар және 
міндеттер қояды, мәселелерді шешуде өз күштеріне мүмкіндік береді. Өзін-өзі бағалау 
талаптану деңгейінің негізін құрайды, яғни мәселенің деңгейін жүзеге асыруда өзін қабілетті 
санайды. 

Тұлғалық факторлардың құрылымын зерттеуде артық салмақтылық психологиялық 
жағынан  әсер ететіні теориялық түрде дәлелденбеген. Толық адамның тұлғасы айқын 
анықталмаған. Бір зерттеулерде артық салмақты адамдар  депрессия мен фобиямен азап 
шегетінін дәлелдесе, ал басқа зерттеулерде ақкөңіл және көңілді оптимистер деп дәлелдеген. 
Дегенмен де артық салмақтың генетикалық жағынан гөрі толықтықты психологиялық жағын 
қарастырады. Көбіне емделушінің балалық шағына, өткеніне зер салады. Толық баланың 
дамуына отбасы құрамы мен олардың арасындағы қарым-қатынасы тікелей әсер етеді [5]. 

Артық салмағы бар қыздарда кері эмоциялдық стимулдарға жоғары сезімталдық, 
стресстік бағалауларға бейімділік көп байқалады. Тамақтану әдетінің бұзылуы мен стресс 
бір-біріне тығыз байланысты. 

Толық адамдар жас шамасына тәуелсіз көбіне өзіне сенімділігі жоғалады, басқа 
адамдардың пікірлерін ойлап жиі көңіл-күйі түседі, артық салмақты емдеу үшін жарнама 
таныстырғанда адамдарға сенгіш және келісе салады. Артық салмақты тұлғалар 
симбиотикалық мінез-құлық және инфантильді талаптарға бейім: олар көбіне төзімсіздік 
байқатады. Оларда пессимистік, импульсивтік, конфликтілік, бейімділік және жалғыз қалу 
мен үміт үзу сезінулері болады. Осы уақытқа дейін тәжірибе негізінде артық салмақты 
этиология, патогенетикалық және клиникалық факторлардың байланысында тұлғалық және 
өзін тану (Мен-концепция) мәселесі зерттелмеді. Белгілі Мен-концепциясы тұлғалық 
сәйкестілікті құрастыратын және субьектінің қоршаған ортасында өзара әрекеттерін 
анықтайтын, психикалық тәжірибе мен біріктіруші, құрылымды реттеуші және орталықты 
басқарушы сияқты қарастырылады. 

Қазіргі таңдағы сәнгеі қызығушылық, әр түрлі диеталармен әуес болу пайдасыз болу 
ғана емес, сонымен қатар адам үшін қандай да бір дәрежеде зиянды. Белгілі бір нақты 
шарттарда диета сақтау, артық тамақтануға себепші болатын факторлардың бірі болуы 
мүмкін. Диета сақтаушы тұлғалар аштықтың ішкі белгілерін елемей, азықтың қажеттілігін 
бір қалыпты ұстайды және өзін-өзі бақылауы төмендегенде, көп жағдайда ішімдіктен кейін 
немесе стресс кезінде артық тағам жеуге бейім болады. Азықтық қатынастың бұзылуына 
және жүйке вегетативті бұзушылықтарға жеткіліксіз көңіл бөлу нәтижесі, ауруды емдеуден 
бас тартуға немесе қайта семіріп кету жағдайына алып келеді.  Шеттетілген диетотерапия 
эмоционалды-себеп саласындағы ("диеталық депрессия") эмоциогенді емделушілердің 
емделуді жалғастырудан бас тарту, азықтық қатынастағы дискомпенсация мүмкіндігін 
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туғыза алады. Тек 5-10% емделушілер 2 жыл ішінде нәтижесін ұстап тұра алады. Төмен 
энергетикалық құндылығы бар диета тағайындауда термогенез бұзылады, сонымен бірге 
энергия шығыны төмендейді (мысалы, тереоид гармондарының мазмұны төмендету 
есебінен). Осымен байланысты энергия қабылдау және энергия жұмсау арасындағы баланс 
өзгермейді, жиналған май орнын сақтауына алып келеді [6]. Мамандар қатары диетаны 
сақтау артық салмаққа қарағанда, жоғары дәрежеде өзін-өзі сезінуі нашарлайды, сонымен 
қатар емделушілердің негативті сезімі мен сенімділіктің  және өзіне деген құрметінің 
жоғалуынан түрлі ауруларға апаратынын айтады. Осыған байланысты әрбiр дәрiгер, диета 
ұстаған емделушi өзiн жарымжан сезінетінін түсінуі керек. Жүйке коррекциясының 
көмегінсіз тіпті дұрыс таңдалған диета да тиімсіз болады. 

Әрбір қыздар үшін өзін тартымды сезіну өте маңызды. Сүйікті адамы үшін де, өзі үшін 
тартымды болған адам қоршаған орта адамдарыда оны тартымды деп санайды. Әрине, 
адамдармен қатынас жасау көбіне тұлғалық сапаға байланысты – сүйкімділік, ақылдылық, 
әзілкеш және т.б. Бірақ бұл сапалардың барлығы адамдарда болады. Барлығы біреуге 
ұнағысы келеді. Өзін әдемі, тартымды сезінгісі келеді. Мақсатқа жету үшін артық салмақ 
көмектеспейді. Иә және таныстарыңа да ойы кең және тартымды әңгімелесушімен ғана емес 
сонымен қатар әдемі және жинақы адаммен жағымды. 

Ең қайғылысы артық салмақ өзіне деген қатынасына кері әсер етуі мүмкін. Килограмм 
саны асқан сайын сенімділігі мен өзін-өзі бағалауы төмендейді. Ал, егер өзін-өзі бағалауы 
түссе, онда өзіндік жақсы адамдық қасиетін көрсету қиындайды. Осыдан шешім шығара 
алмайтын, тұйықтық және басқада қасиеттер туындайды. Егер өз-өзіне ұнауы төмендесе 
белгілі бір уақыттан кейін қоршаған ортаның оған деген таңқалушылығын тудырмайды. Бұл 
табиғи нәрсе. Өз-өзіне сенімсіздік кейде сыртқы бейнесі бойынша көруге болады – бүкірлік, 
қысылу, тұйықталу. Бұлар бұлшықеттің қысылуына, қан айналымына, адамның энергиясына 
және алмасу процестеріне әсер етеді. Біздің сыртқы бейне біздің ішкі күйіміз туралы 
қоршаған орта өте жақсы сипаттайды. Кімнің күшті қарым-қатынас жасауын және кімде 
уайымның болуын ешкім бақыламайды. Өйткені біз адамдармен сенімді және жайдарлы 
қатынас жасасақ бізде жігерлі және көңілді боламыз, ал мазасыздықпен қатынас жасасақ, біз 
оны жабырқаңқы күйде деп қабылдаймыз. Сондықтан адам сенімді, жігерлі, жыныстыққа 
ұмтылады. Адамдар, негізінен соның ішінде қыздар, махаббатты қатты қажетсінеді. 
Махаббатты олар бірден бір қажеттілік деп санайды. Адам қашан өзін шын мәнінде жақсы 
көрсе, басқаға махаббатын сезіне алады. Салмақтың төмендеуі қыздар үшін жайлы болады, 
шынайы қолдаулар сезеді және олар саналы түрде асқа деген өзінің қатынасын құрады. 
Тамақтану әдетінің мамандары және психотерапевт дәрігерлер таматамақтану әдетінің 
бұзылу түрлерімен, олардың әрқайсыларының тұлғалық ерекшеліктерімен жұмыс жасайды.    
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Қазіргі уақытта халықаралық ұйымдарға мүше болу және олардың қызметтеріне 
белсенді қатысу — егеменді, тәуелсіз мемлекеттердің маңызды істерінің бірі. Реформалар 
жолына түсіп, өркениетті қоғам құруға талаптанып жатқан Қазақстан үшін халықаралық 
ұйымдардың қызметіне кең көлемде араласу — бүгінгі күннің көкейкесті мәселесіне 
айналып отыр. 

Халықаралық қатынастардың ерекше белгісінің бірі - халықаралық ұйымдар рөлінің 
арта түсуі. Бұл арада халықаралық қатынастар шеңберінің кеңейіп, күрделенуін, көпжақты 
дипломатияның дамуын, сонымен қатар халықаралық деңгейдегі ынтымақтастықтың күшейе 
түсуін айту керек. Халықаралық қатынастарды тек қана екі жақты қатынастармен шектеуге 
болмайды. Әлемдік маңызы бар мәселелердің, соның ішінде әлеуметтік мәселелердің көбеюі 
олардың шешімін табу жолында  халықаралық қоғамдастықтың  күш-жігерін біріктіруді 
талап етеді.  

Саясаттың ғаламдануы ұлттық мемлекеттердің халықаралық қатынастардағы орны мен 
рөлін өзгертуге әкелді. Аймақтандыру және ғаламдастыру процестері жекелеген 
мемлекеттердің де, сондай-ақ тұтас алғанда халықаралық саяси жүйенің де рөлі мен 
функциясына үлкен ықпал етуде. 

Қалыптасқан геосаяси өмір болмысын және әлемдегі геосаяси күштердің қатарындағы 
өзінің орнын байсалды бағалай келіп, Қазақстан ТМД, сондай-ақ бүкіл әлем шеңберінде әр 
түрлі интеграциялық топтардың жұмысына белсенді түрде қатысуда, осы арқылы ол әлемнің 
ғаламдық проблемаларын шешуге өз үлесін қосып қана қоймай, сонымен бірге ұлттық 
мүдделерін шешуге жол ашады. 

Бүгінгі таңда ең беделді, әрі күрделі құрылымды халықаралық ұйымдардың арасында 
1945 жылы құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымының саяси салмағы басым.  Қазақстан 
Республикасы үшін БҰҰ-мен бірлесіп әрекет етуі – еліміздің сыртқы саяси қызметінің ең 
маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Еліміз бұл ұйымға 1992 жылдың 2 
Наурызында өткен БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының 46 сессиясындағы нөмір 46/224 
резолюциясының қабылдануының нәтижесінде кірген. 

1998 жылы 16 қарашада БҰҰ БА-ның 53-сессиясы «Халықаралық ыңтымақтастық және 
тұрғындарды сауықтыру Қазақстандағы Семей аумағының экологиясы мен экономикалық 
дамуы мақсатындағы жұмыстарды үйлестіру» деп аталган қарар қабылдады. Қазақстан басқа 
да халықаралық ұйымдардың белсенді мүшесіне айналды. 1998 жылы республика БҰҰ-
ның Экономикалық және әлеуметтік кенесі (ЭӘК) жанындағы комиссия құрамына кірді. 
Қазақстанның БҰҰ-ның балаларға көмек қорымен (БКҚ) ынтымақтастығы кең түрде даму 
үстінде. Республикада «Бала мен ана денсаулығы», «Базалық білім беру», «Сумен 
қамтамасыз ету және санитария ісі» және басқа да бағдарламалар бойынша жұмыстар 
жүргізілді. 1997 жылы Қазақстан БҰҰ-ның балаларға көмек қорының Атқару Кеңесіне мүше 
болды. 

1996 жылы мамырда ЮНЕСКО (БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет мәселелерімен 
айналысатын ұйымы) делегациясының Алматыға сапары кезінде үлкел ғаламдық ЮНЕСКО 
бағдарламаларын («Адам және биосфера», «Халықаралық гидрология») жүзеге асыру 
жөнінде келісімдерге қол жеткізілді. 1997 жылғы қарашада ЮНЕСКО-ның Париждегі Бас 
конференциясында Қазақстан ЮНЕСКО-ның Атқару Кеңесінің мүшелігіне қабылданды. 
1994—1995 жылдарда ЕҚЫҰ-ның төмендегідей құрылымдарымен тұрақты ынтымақтастық 
байланыстар орнады: аз санды ұлттар жөніндегі институты, демократиялық институттар мен 
адам құқығы бюросы. 1999 жылдың қаңтарынан бастап Алматыда ЕҚЫҰ орталығы тұрақты 
жұмыс істейді. 

Әлемдік саяси проблемаларға Қазақстанның тепе-теңдік сақтаған және шынайы 
көзқарасы БҰҰ БА-ның күн тәртібіндегі өткір мәселелер бойынша дауыс берген кезде осы 
халықаралық форумда оң бағаланып жүр. Біздің еліміз ЕҚЫҰ-ның, Парламентаралық Одақ 
пен Экономикалық Ынтымақтастық ұйымының мүшесі болғандықтан осы бірлестіктердің 
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БҰҰ мен ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған Бас Ассамблея қабылдайтын 
қарарлардың тең авторы болып табылады. 

БҰҰ-дағы біздің мемлекетіміздің ұстанымы БҰҰ қарапайым мәселелердің бүкіл кешені 
бойынша Қазақстанның мүдделерін ескерудің негізінде қалыптасады. Бұл орайда экономика, 
экология, әлеуметтік даму, халықаралық құқықты прогрессивті дамыту, адам құқығын сақтау 
саласында, ұйымдасқан қылмыс пен есірткі бизнесіне қарсы күрес саласында БҰҰ мен өзара 
іс-қимылды нығайтуға айырықша көңіл бөлінде. 

Экономикалық Ынтымақтастық ұйымы 1985 жылы құрылды. 1992 жылғы қарашада 
жаңа жеті мемлекет, оның ішінде Қазақстан ЭЫҰ құрамына кіргеннен кейін аталған 
бірлестіктің қызметі елеулі түрді жанданды. ЭЫҰ-ның негізгі міндеті – мүше елдердің 
үздіксіз әлеуметтік- экономикалық дамуы үшін, аймақ мемлекеттері экономикасының 
шаруашылық байланыстарының әлемдік жүйесіне дәйекті түрде және бірте-бірте кірігуі 
үшін жағдай жасау болып табылады. 

Біздің еліміздің қазіргі заманғы әлемнің жетекші қаржылық және экономикалық 
институттарымен өзара іс-қимылы Қазақстанның тұрақты экономикалық өсімінің маңызды 
шарттарының бірі болып табылады. Осындай құрылымдардың қызметіне Қазақстанның 
қатысуы әлемдік рынокта оның позициясын нығайтуға, сыртқы берешек проблемаларын 
реттеу және ішкі ақша айналымын тұрақтандыру үшін енгізуге қаржылық ресурстар 
тартудың перспективасын жақсартады. 

Экономикалық реформаларды қаржыландыру, ұлттық экономиканың жекелеген 
салаларын дамыту жөніндегі арнайы жобаларды іске асыруға арналған заемдар мен 
несиелерді алу көзқарасы тұрғысынан Қазақстан Халықаралық Валюта қоры, Дүниежүзілік 
банк, Еуропалық Қайта құру және Даму банкі, Азиялық Даму банкі, Ислам Даму банкі 
сияқты халықаралық ұйымдармен ынтымақтастыққа басымдықты рөл береді. 

Бүгінгі күні Қазақстан халықаралық саяси және экономикалық қатынастардың жетекші 
қатысушысы, сонымен қатар, әр түрлі мемлекетаралық және интеграциялық жобалардың 
бастамашысы ретінде маңызды рөл атқарады. Біздің Қазақстан тарихындағы салтанатты 
жетістігі және оның саяси салмағы мен беделін сыртқы әріптестерінің жалпылай 
мойындауының айғағы еліміздің 2010 жылы ЕЫҚҰ төрағалық етуі болды. 

Сонымен бірге Қазақстаннның кез келген халықаралық бастамашылығы тек 
республикаға ғана емес, ең алдымен  оның азаматтарына да саяси және экономикалық 
тиімділік әкелетіндігін түсіну қажет. Әсіресе бұл бүгінгі күні республикамыз Ресей және 
Беларусиямен бірлесе отырып 2015 жылы Евразиялық экономикалық одақ құру бағытында 
интеграциялық жобаларды жүзеге асыру кезінде өзекті болып отыр. Сәйкес үрдістер едәуір 
ауыр өтуде және қазақстандық қауымдастықтардың  ішкі және топтар арасындағы әр түрлі 
мағынадағы қайшылықтар туындатады. Осының бәрін, Қазақстан басшылығы алдағы 
уақыттағы республиканың сыртқы саяси бағытын белгілеуде екіжақты, сондай-ақ көп жақты 
әріптестік құру шегінде ескерілуі қажет. 
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1. Кесте 
 
Қазақстанның ұлттық мүддесіне аз әсер ететін ұйымдар — Солтүстік атлантика 

шартының аясындағы Ұйымы (НАТО), Евро-Атлантикалық әріптестік кеңесі және 
«Бейбітшілік үшін Әріптестік» бағдарламасы (4,35 балл), сондай-ақ Экономикалық 
әріптестік ұйымдары (ЭӘҰ) (сәйкес 4,5 балл). 

10 азиялық мемлекеттен құрылған ЭӘҰ өңірлік сипаты,  оның шегінде мемлекет 
аралық әріптестік үшін мәселелердің салыстырмалы аздығының тізбесінің осы ұйым 
тарапынан Қазақстан үшін қандайда бір ауқымды тиімділікті анықтауға мүмкіндік бермейді. 
НАТО институттарына қатысты, осы әскери-саяси блокқа Қазақстанның толық құқықтық 
мүшеліксіздікке ұсынылуы өзінің ұлттық мүдделеріне оның тарапынан маңызды қолдау 
таппайды. Одан басқа Қазақстанның сыртқы саясатындағы Ресей мен Қытайдың пайдасына 
басымдылығы оның НАТО-мен өзара қарым-қатынасын шектейді. 

Қарастырылып отырған халықаралық және мемлекетаралық ұйымдардың бірде бірі 
Қазақстанның ішкі саясатына елеулі әсер етпейді.  ОБСЕ Қазақстанда демократияның 
дамуына қолдау көрсету және азамат бостандығы мен құқығының сақталу жағдайларын 
жақсарту тарапынан көзқарасын өзгертпейді. 

Қорытындылай келе, зерттеліп отырған халықаралық және мемлекетаралық 
ұйымдармен Қазақстанның әріптестікте болуының орташа бағалау индексін ескере отырып 
жалпы сипаттамасында біздің еліміз үлкен тиімділік алатындары: 

• БҰҰ мен ОДКБ –  19,46 баллдан; 
• ШОС — 18,91 балл; 
• ТМД — 17,12 балл; 
• ОБСЕ және Кеден одағы / БЭК –  17,06 баллдан. 
ТМД осы сәйкес ұйымдардың тізбеге ілігуі барлық қарастырылып отырған бағыттар 

бойынша, қауіпсіздік саласын қоспағанда, оның бағасы орташадан төмен деңгейге 
түспегендігімен түсіндіріледі (4 балл). Сонымен бірге, мәдени-гуманитарлық желі бойынша 
Қазақстанның ТМД өзара қарым-қатынаста болуы салыстырмалы түрде жоғары бағада 
екендігін атап өткен жөн  (4,63 балл), ең алдымен, бір-бірінің аумағында ТМД қатысушы-
елдер азаматтарының кедергісіз қозғалу факторын ескергенде. 

ОБСЕ жоғарыда аталған бағыты, ең алдымен, осы ұйымға Қазақстанның төрағалық ету 

http://agencyrating.kz/wp-content/uploads/2012/10/table1-kaz.png
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үшітігі жұмысының 2009-2011 жж. аяқталуы, халықаралық деңгейдегі республика 
басымдылығының өзге сыртқы саяси әріптестіктерге қарай ойысқанымен байланыстыруға 
болады.          

        Жалпы рейтингте өте төмен орын алғандары: 
• ЭӘҰ — 13,36 балл; 
• Евро-Атлантикалық әріптестік Кеңесі және НАТО «Бейбітшілік үшін Әріптестік» 

бағдарламасы — 14,34 балл; 
• СВМДА — 14,43 балл. 
Тұтас алғанда, осы зерттеудің нәтижелері келесі қажеттіліктерді анықтады: 
 Қазақстанның сыртқы саясаттағы бағытын, оның әр түрлі халықаралық және 

мемлекет аралық ұйымдарға және интеграциялық жобаларға қатысу үрдісінде, қысқа-, 
орташа-, және ұзақ мерзімге перспективалығын және оларды жүзеге асырудың болжалған 
нәтижелерін қосқанда, егжей-тегжейлі стратегиялық жоспарлау; 

 Қазақстанның белгілі бір халықаралық немесе мемлекетаралық құрылымдарға 
енуінің жоспарын және перспективаларын талқылау (атап айтқанда, Дүниежүзілік сауда 
ұйымы (ДСҰ), сонымен қатар, кең қауымдастық арасында алдағы уақыттағы сәйкес 
ұйымдармен әріптестігін дамытуы, және ең алдымен, қызығушылық білдірген тараптардың 
барлық айтылған әрі жинақталған көзқарастарды ескеру; 

 Қазақстанның сол немесе өзге ұйымдарға және жобаларға қатысуы оның көп 
қырлы ұлттық мүддесімен сәйкес келуін максималды қамтамасыз ету. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. http://e-history.kz/kz/contents/view/171 Материал ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы 
институтымен берілген. 

2. http://www.un.org БҰҰ-ның ресми сайты. 
3. http://agencyrating.kz/rating-organizaciy-kz/?lang=kz Зерттеу агенттігінің ресми 

сайты. 
4. http://testent.ru  
 
 
УДК 316.63 

ӘСКЕРИ ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Жанкелдина Сымбат 
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Қазақ гуманитарлық заң университеті «Психология» мамандығының 4-курс студенті,  

Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі –Ж.Е.Турманова 

 
Қорғаныс саласындағы әскери қызметкерлердің тұлғалық бағыттылығын жан-жақты 

зерттеу үшін сол салада қызмет ететін тұлғалардың даралық ерекшеліктерін ескере отырып, 
оларды әлеуметтік-психологиялық мәселелердің субьектісі ретінде талдау қажет. Қоғамда 
қорғаныс саласында жұмыс жасаудың өзіндік арнайылығы мен ерекшелігі бар екені 
бұрыннан белгілі. Дегенмен, қорғаныс саласындағы әскери қызметкер болу әрбір тұлғаның 
келбетінетура келе бермейді, дәлірек айтқанда, әлеуметтік қоғамдық қалыптасу жүйесінде 
әскери қызмет атқару сол қызметті атқару субьектісінің өмір сүру бейнесіне деген 
қатынасында айқындалады. Мысалы, Отан қорғау жолындағы кездесетін қиындықты жеңе 
білу ер азаматтың міндеті екенін «Өзіңнің еліңнен, жеріңнен қымбат не бар екенін – «Отан 
үшін отқа түс – күймейсің» деп айтқан даңқты батыр Бауыржан Момышұлының әскери адам 
тұлғасының қандай болу керек екенін байқауға болады. 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін жоғарлату бойынша көптеген 

http://e-history.kz/kz/contents/view/171
http://www.un.org/
http://agencyrating.kz/rating-organizaciy-kz/?lang=kz
http://testent.ru/
mailto:zhan.sy_94@mail.ru
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факторлардың ішінде әскери тәртіпті нығайту барысында жауынгерлік дайындықтың 
дәрежесін нығайтуға мән беріледі. Әскери тәртіп мемлекеттік тәртіптің бір түрі болып 
табылады. Ол әскери ұжымның ішінде әскери құрылыс қағидаларын енгізіп, ішкі тәртіп 
ережелерін ретке келтіріп, ұйымдастыру факторының рөлін атқарады. Оның ережелері мен 
нормалары әскерилер арасындағы қарым-қатынасты бір-біріне тең әскери атақтары бойынша 
реттеп отырады. Сөзсіз әскери тәртіп әскердің жауынгерлік дайындығының бір бөлшегі 
болып табылады. Мұның барлығы  «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа 
да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережелерiн бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 21.06.2013 №585 Жарлығысында жік-жігімен 
сипаттап берген. Онда әскери қызметшілердің Қазақстан Республикасынан тыс жерде 
бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі халықаралық міндеттемелерді орындауға 
(бітімгершілік операцияларына), жауынгерлік іс-қимылдарға қатысу кезеңін Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министрі айқындайтындығы да сипатталған. Қазақстанның 
қорғаныс министрлігінде кадрлар саясаты әлі күнге дейін бірқатар қиындықтарға кездесіп 
отырады, атап айтқанда, әскери қызметкердің сол қызметке тұлға ретінде дайын ба, дайын 
емес пе деген сияқты сұрақтар күн тәртібінен түсер емес. Бұл жайт көпшілік талқысына 
салына бермегенімен, елдің қорғаныс жүйесінде шешімін таппай жатқан мәселелер жетерлік 
екендігі зерттеу жұмысымыздың өзекті мәселелерінің бірі болмақ. 

Батыстағы демократиялық елдерде бұл айтарлық маңызды әрі елеулі жағдай болып 
табылады. Ал Қазақстанда жағдай өзгеше. Қазақ әскеріндегі кадр саясаты сөз болғанда, 
көпшілік әскер қатарына взвод командирі, рота, батальон, полк, дивизия командирі, т.с.с. 
командалық сатыны толығымен өтпеген адамдар келіп жатқандығы айтылады. Қазақстан 
әскеріндегі кадр саясаты жүйелі әрі түсінікті жүргізіледі деуге болады ма? Әскердегі 
маңызды қызметтерге тағайындау барысында қандай шарттар қойылады? Біріншіден, бұл 
жүйесіз деп айтуға келмейді. Кез келген организмге тән секілді, мұнда да жүйе бар. 
Дегенмен бұл жерде ара-тұра ағаттықтар болып жатады. Тиісті әскери қызмет атқармай-ақ 
жоғары қызметтерді атқарып жүрген адамдардың бар екендігі анықталып жатыр. Зерттеулер 
бойынша, 1990 жылдардың басында офицерлердің жаппай кетіп қалуынан соң қазақ әскері 
әлі де айыға алмауда. Капитан, майор шеніндегі көптеген офицерлер Қазақстан әскерін 
тастап кетіп жатты. Сол кезде осы кәсіби әскери қызметтен өтпеген азаматтарға әскери шен 
беріліп, басшылық қызметіне тағайындалу белең алды. Өкінішке қарай, қазір де солай 
жалғасуда. Адам офицер болып өмірге келмейді, офицер болып қалыптасу керек. 
Қазақстанда офицерлік каста деген құрып барады.  

Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан 
Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы №561-IV Заңы қабылданған, ҚР Қарулы 
күштері қызметкерлерінің кәсіби және тұлғалық қалыптасуы мен тұлғалық бағыттылықтары 
осы Заң бойынша реттеліп отырады. Осы заңның кейбір баптарын талдап көрелік: 1-бап 
әскери қызмет – Қазақстан Республикасының егемендігін, аумақтық тұтастығы мен 
шекараларының қол сұғылмаушылығын қарулы қорғауға байланысты әскери қауіпсіздікті 
тікелей қамтамасыз етуге бағытталған Қарулы Күштер әскери қызметшілерінің мемлекеттік 
қызметінің ерекше түрі әскери қызметшілер – Қарулы Күштерде әскери қызметте тұратын 
Қазақстан Республикасының азаматтары келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін 
әскери қызметшілер – осы Заңда айқындалатын мерзімге Қарулы Күштерге әскери қызметке 
ерікті түрде кірген Қазақстан Республикасының азаматтары психикалық-физиологиялық 
және полиграфологиялық зерттеулер – адамның жеке физиологиялық реакцияларын арнайы 
техникалық құралдар көмегімен тестілеуді және тіркеуді қамтитын, Қорғаныс министрлігінің 
әскери барлау органдарында, сондай-ақ қару мен оқ-дәрілер арсеналдарында, базаларында 
және қоймаларында қару-жарақты және оқ-дәрілерді сақтауға байланысты лауазымдарда 
әскери қызмет өткеру үшін іріктеу кезінде жүзеге асырылатын, Қазақстан Республикасының 
әскери қызметшілері мен азаматтарының жеке-психологиялық және психикалық-
физиологиялық қасиеттерін жан-жақты бағалауға бағытталған тексеру іс-шаралары 
жиынтығы.  5-бап. Әскери қызметшінің мәртебесі бойынша 2-ші бөлімінде- әскери 
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қызметшілер әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде мемлекеттің қорғауында болады. 
Көптеген адамдар әскери мекемелерге Отанын қорғау үшін емес, тегін білім алу үшін 

ғана барады, басқаша айтқанда өздерінің әлеуметтік материалдық жағдайларын жасау үшін 
орындап жатады. Сонда олардың бойларындағы кісілік қасиеттері, тұлғалық 
бағыттылықтары кәсіби әрекеттерін атқару барысында қандай бағдарға бағытталғанын білу 
шешімін таппаған мәселе ретінде тақырыптың өзекті мәселесі болып отыр.  

К.К. Платоновтың тұлғаның динамикалық құрылым тұжырымдамасына (Концепция 
динамической структуры личности) сүйенсек, тұлғаның бағыттылығы келесідей 
құрылымдық сипаттамасын беруге болады. Айтатын болсақ, тұлға келбетіне кіретін 
құрылымдар оның туа біткен нышандарына тікелей қатысы бола бермейді, яғни топтық 
қоғамдық санаға дара түрде қатынас білдіреді.  Аталған құрылым бөлігі тәрбиелеу 
жолдарымен қалыптасады және өзінің бойында наным-сенім, дүниеге көзқарас, ұмтылыс, 
қызығушылықтар, идеалдар, арман тілектер сияқты компоненттерді құрайды. Тұлға 
бағыттылығының осы формаларында қатынаст та, тұлғаның адамгершіліктік сапалары да, 
және қажеттіліктің әртүрлі түрлері де пайда болады. Тұлғалық бағыттылықтың астары 
құқықтық санамен, әсіресе осы бөлікте құқықтық нормаларды (адамгершілік қағидалары, 
құндылық бағдарлар, көзөарастар) сақтаудағы субьектінің қатынасын анықтайтын 
ерекшеліктермен тікелей байланысты. Индивидтің тұлғалық бағыттылығын зерттеу оның 
әлеуметтік көзқарасын, ойлау бейнесін, жетекші мотивтерін, адамгершіліктік дамуы деңгейін 
және де көптеген оның қылықтары мен мінез құлықтарын болжап анықтауға мүмкіндіктер 
болады. 

ХХғ.аяғы – ХХғ. басындағы әскери сала және сол салада қызмет жасайтын кез келген 
әскери қызметкер өмірінің әлеуметтік психологиялық ахуалы, олардың жеке тұлғалық 
мәселелері туралы зерттеулер өз ізденістерін қажет етіп отыр. Әскери мәселелерді 
зерттеулердің ең көлемдісі әскери тұлғалардың психологиялық дайындығы мен олардың 
әскери тұлғалық бағыттылығына арналыа отыр, осы тақырыптарды қарыстырған 
ғалымдардың ішінде В.А.Пономаренко, С.И.Съедин, П.А.Корчемный, Н.Д.Лысаков, 
В.В.Сысоев, А.Л.Акулич, А.М.Комиссаров, И.В.Богданов, С.Л.Кандыбович, Е.К.Костров, 
С.В.Захарик, А.Д.Индюченко, В.Ф.Дубяга, А.В.Суворов, А.Ю.Федотов сияқты зерттеушілер 
өз үлестерін қосты [1; -11б.].  

Ал, әскери тәртіп пен әскери мінез құлықтың ауытқушылығы туралы зерттеулерге өз 
үлестерін қосқан Э.П.Утлик, В.А.Боенко, С.Н.Буранов, С.Б.Дохолян, С.Л.Евенко, 
А.Г.Караяни болды. Енді, ұрыс әрекеттерін психологиялық қамтамассыз ету мен әскери 
конфликтілердің психологиясы жайында А.Г.Караяни еңбектерін арнаса, ішкі істері 
қызметтеріне мамандарды даярлау бойынша Д.В.Гандер өз зерттеуін ұсынды. Әскери қызмет 
пен күнделікті өмір сүрудегі әртүрлі жағдаяттарға әскери қызметкерлердің психологиялық 
бейімделудегі тұлғалық сапаларының өзгеруі жағдайларын түсіндірген ғалымдар 
А.В.Булгаков, А.М.Жуков, Ж.Г.Сенокосов, В.Ф.Ульянов, А.Н.Терасов болды [2; -57б.]. 

Әскери психологияның ғылыми зерттеулерінің және тәжірибесінің жаңа саласы — 
әскери конфликтология қалыптасып келеді. Мұнда әскери саладағы қызметкерлер мен сол 
саланың басқару жүйесінде кездесетін тұлғааралық дау дамайлардың психологиялық 
астарын ашып көрсетуге бағытталған. Сондай-ақ, әскери қызметкерлердің тұлғалық 
қақтығыстары мен өзіндік ерекшеліктерін сипаттауға тырысады, тұлғалық бағыттылықтың 
кедергісіз дамып қалыптасуына әдістемелік кеңес ұсыныстар және шешім қабылдаушылық 
жолдарын үйретеді. Бұл салаға үлес қосқандар қатарында А.Я.Анцупов, және А.И.Шипилов 
сияқты ғалымдар бар. 

Әскери қызметкерлердің өзарақатынастарындағы психологияны зерттей отырып, 
әскери ұжымдағы психологиялық үйлесімділік пен жинақтылықты, тұлғалық 
ерекшеліктердің адамгершіліктік-психологиялық жағдайларын зерттегендер  М. С. 
Полянский, А. И. Шипилов, С. Н. Буранов, А. И. Гончаров, В.П.Каши-рин, В.Г.Крысько, 
В.А.Макаров, С.В.Круткин, С.В.Лазарев, В.В.Федотов, Э.П.Утлик және т.б. деп айта аламыз. 

В.Е.Попов, Р.А.Абдурахманов, В.М.Крук, М.С.Полянская, А.Н.Харитонов сияқты 
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авторлардың арқасында, әскери тұлғалардың әлеуметтік психологиялық жағымды образдарға 
ие болуы үшін әскери психотерапия өз жұмысын жүргізуде. Психологиялық көмекті қажет 
ететіндер үшін және мүмкіндігі шектеулі әскери адамдар үшін психологиялық кеңес беруді 
ұйымдастыру да алға қойылған, оны жүзеге асырушылыр А. Г. Караяни, Ю. М. Волобуева, Е. 
В. Митасова болды [3].  

Әскери профессиология ресейлік психологияның бірегей бағыты ретінде құрыла 
бастады, оған өз үлестерін қосқандар  ішінде Ю.А.Елбаев, В.Н.Батищев, Д.Г.Давыдов, 
В.А.Жильцов, И.Г.Ожерельева, Т.А.Старостенкова болды [4]. 

Қарулы күштер саласында әскери психолог қызметін енгізуде  кәсіби қалыптасу 
процесін зерттеуді бастағандар   И.В.Сыромятников, И.Ф.Баширов, Г.В.Малебашева болды. 
Қарулы күштер саласын басқару мен ұйымдастырудың және әскери мамандардың 
әрекеттерінің эффективтілігін жоғарлатудың психологиялық аспектілерін зерттеуді белсенді 
жалғастырып жүргендер А. В. Мощенко, Г. В. Гнездилов, В.В.Дударев, А.А.Камышанов, 
Р.В.Кишиков, Л.Н.Кузнецов, А.В.Сечко, И.Б.Субботин болса, оқу жаттықтыру үрдістерінің 
психологиялық жақтарын зерттеушілер Б.П.Бархаев, А.А.Жиляев, Н.И.Королюк, 
М.С.Полянский, Ю.Г.Сулимов болды. Әрбір қалыптасу кезеңдерінің тәжірибелік сипаттарын 
ескере отырып, әскери психологияның бір бөлігі ретінде әскери қызметкерлердің тұлғалық 
және кәсіби ерекшеліктері мен бағыттылығын зерттеу үшін теориялық әдіснамалық және 
әдістемелік нұсқаулар өзіндік мағызға ие екенін уақыт көрсетті. Сондықтан да, әскери 
қызметкерлердің тұлғалық бағыттылықтарын зерттеу үшін әскери саладағы психологиялық 
және кәсіби бағыттылықтың астарларын ашып, әрбір әскери қызметкерлердің тұлғалық 
келбетін үлгілі форматын жасап өңдеу осы зерттеулердің негізгі ұстанатын бағдары болмақ. 
ХХ ғ. ортасынан бастап ТМД елдерінде әскери салаларда әскери тұлғаларды зерттеуге 
мүмкіндік беретін әскери психология арнайы пән ретінде оқытыла бастады. Әскери 
психолгогия - әскери қызмет жағдайындағы адам психикасының  заңдылықтарын зерттейтін    
психология ғылымының қолданбалы саласы. Әскери психология әскери қызметшілердің 
психологиялық қасиеттерінің қалыптасу   заңдылықтарын (қызығушылығын, дағды, қабілет,  
мінез, темперамент) сондай-ақ  жауынгерлердің  санасы мен эмоциясын зерттейді [5].  

Әскери  психология  –  әртүрлі  әскери  іс-әрекеттердің  психологиялық  мәселелерін,  
оның  әлеуметтік  тарихи  жағдайларға  сәйкес   даму  деңгейлерін,  жауынгерлердің жеке  
басының  даярлығын,  әскери ұжымдардың  жауынгерлік  қабілетін,  саяси  қырағылығы  мен  
әзірліктерін  зерттейтін  психология  ғылымының  арнаулы  саласы.  Кеңес  үкіметі  тұсында  
әскери  психология  Кеңестік армия  құрылуымен  қатар  пайда  болып,  мемлекеттің  қарулы  
күштерін және  Отан  қорғауды  қамтамасыз ету  мақсатында  дамып  келді.  Әскери 
психологияның  ғылыми  астары  оның  теориясы мен  практикасын  жетілдіру,  әскери 
қызметтегілерді  оқыту,  тәрбиелеу, оларға  ақыл-кеңес  беріп,  солдаттардың  жауынгерлік  
рухын  көтерудің психологиялық аспектілерін зерттеуге арналады. Әскери психологияның  
негізгі  мәселелері:  әлеумет, еңбек,  инженерлік  және  педагогикалық психологиямен 
байланысты. Әскери психология әскери-әлеуметтік,  әскери-авиациялық, әскери-теңіз 
психологиясы салаларына бөлінеді. Бұл салалар ерекше жағдайлардағы (экстремалдық) 
әскери  құрамалардың  тыныс-тіршілігінде туындап отыратын құбылыстар мен 
заңдылықтарды  зерттейді.  Әскери психология дербес ғылым ретінде бірінші дүниежүзілік 
соғыс қарсаңында дүниеге келді. Онда ірі әскери құрамаларға басшылық  ету,  ұрыс  
даласында  жеңісті  қамтамасыз  ету  мәселелеріне  назар аударылды [6; -78б.].  

Егеменді, тәуелсіз Қазақстан  жағдайында  әскери  қызметтің  сан-саласында  әскери  
психологияның  іргесін  қалаушы  Бауыржан  Момышұлы  болды.  Ол  қазақ,  орыс  
тілдерінде «Соғыс психологиясы» еңбегін жазды. Бауыржан Момышұлы - әскери педагогика 
мен әскери психологияға баға жетпес мұра қалдырған дара тұлға. Оның атақ, даңқы, 
батырлығы А.Бектің «Волоколамск тас жолы» атты кітабында суреттелді. Кітап неміс, чех, 
еврей, ағылшын, француз, т.б. шет ел тілдеріне аударылды [7].  

Әскери қызметкердің психологиялық келбетінің маңызды сипаттамасы сол тұлғаның 
бағыттылығы болып табылады, яғни біршама тұрақты өмірлік және әскери-арнайы 
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мақсаттардың, әлеуметтік құндылықтардың, сондай-ақ іс-әрекетінің мотивтерінің бірлігі. 
Әскердің өзіндік жеке бағыттылығын көре білу қажет, оны дұрыс бағалап, және оның келесі 
іс-әрекеттерін болжамдай алу керек. Тұлғаның бағыттылығын зерттеу барысында келесілерді 
анықтау қажет: біріншіден, моральдық-өнегелілік даму деңгейі, әскердің жалпы адамдық, 
ұлттық–мемлекеттік және жеке құндылықтарының иерархиясы, сенімнің мазмұны мен 
тұрақтылығы және оның әскери әрекеттің тиімділігіне әсері; екіншіден, әрекеттің 
перспективалық мақсаттары, өмірлік жоспарлар, әскердің өзінің кәсіби өсуіне, ұрысқа 
дайындығы мен ұрысқа қабілеттілігінің жоғарылауына қатынасы; үшіншіден, жеке 
қажеттіліктер, қызығушылықтар, әуестіктер мен ниеттер, талпыныстар және бейімділіктер. 
Сонымен қатар әскери әрекеттердің әр алуан түрлерінде бірдей көрінетін тұлғалық 
бағыттылық пен әскердің мінезінің өзара байланысын ескеріп зерттеу қажеттілігі бастапқы 
орында тұр. 
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Национальной программы по подготовке кадров и Закона «Об образовании» 
предусматривает становление всесторонне развитой личности гражданина через систему 
непрерывного образования, особое место в которой занимает высшее образование. 

 В период рыночных отношений и инновационных технологий, требования к 
педагогическому мастерству ещё больше возрастают. В условиях претворения в жизнь 
Закона «Об образовании» и «Национальной программы по подготовке кадров современной 
школе нужен не просто дипломированной специалист, а творчески активная личность, 
широта кругозора и разносторонность интересов которой обеспечивают наиболее полную 
реализацию в педагогической деятельности духовного богатства и профессионального 
мастерства.  

Творчество как активная самостоятельная деятельность порождает нечто новое. 
Новизна его может быть оценена с объективной и субъективной точек зрения. В первом 
случае критерием становится социальная ценность и новизна решения, и тут можно говорить 
о творчестве в полном смысле слова как деятельности художника, ученого, изобретателя, 
педагога и т.д. Во втором случае творческий процесс не обладает новизной и социальной 
значимостью, но тем не менее в процессе творческой деятельности могут иметь место те же 
психологические процессы, которые характерны для полноценных форм творчества. Это 
объясняется тем, что субъект творчества в данном случае также совершает открытия, но – 
для себя самого, и таким образом обогащает свои способности, творческий потенциал и 
внутренний мир в целом. Именно поэтому творческая деятельность учащихся в самых 
разнообразных проявлениях становится важным средством успешного развития многих 
социально-значимых, креативных качеств личности (воображение, мышление, смелость, 
решительность, волевые качества) и приобщение к такой деятельности рассматривается 
современной дидактикой как необходимый элемент содержания образования. 

Исследуя процессы взаимосвязи мастерства и образования, ученые приходят к выводу, 
что они в своей основе представляют «искусство поиска, применения комбинации знаний 
новыми методами», «… поиск совершенно новых новаторских педагогических решений и 
целевых систем» (Н.А.Венгеренко, С.Г.Вершиловский).   

Педагогический процесс в общеобразовательной системе должен стимулируют 
деятельность, получая добавочный импульс, энергию, для более интенсивной творческой 
деятельности. Примечательны в этом плане суждения о том, что «… сегодня много и 
плодотворно работают над вооружением педагога научными знаниями в области, 
совершенствуется общая и психолого-педагогическая подготовка учителя. Но, как это ни 
парадоксально, мало внимания уделяется совершенствованию самой личности педагога, ее 
… природных качеств, не подвергается активному воспитательному воздействию сама 
человеческая природа педагога, которую и сам учитель осознает недостаточно, не всегда 
может ею распоряжаться и управлять в различных областях деятельности» (В.А.Кан-Калик). 
При этом, «мастерство педагога не только в том, что он должен разрабатывать приемы, а в 
том, что, имея дело каждый раз с новыми обстоятельствами, с изменчивой, не стоящей на 
месте, постоянно развивающейся природой детей, становится в необходимость оригинально 
мыслить, действовать, избегая прямого копирования». От педагога вуза требуется чёткое 
планирование учебного процесса с учётом потенциальных возможностей каждой 
педагогической специальности и перспективы её развития, интересы смежных 
специальностей, интеграционные связи. 

 Мастерство – это достижение наивысших результатов в определённой деятельности 
и постоянное творческое совершенствование работника в ней, основанное на знании 
всеобщих, общих и частных законов и закономерностей развития природы, общества, 
мышления и умелое применение их на практике. 

Условия достижения профессионального, в том числе педагогического, мастерства ; 
1. использование собственной трудовой практики как источника 

усовершенствования профессиональных знаний, умений, навыков; 
2. рост практической активности при овладении лучшими приёмами работы, 
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постоянное усложнение выполняемых профессиональных задач; 
3.  при необходимости – расширение познавательной и практической активности  

за пределы данной специальности ; 
4.  изучение и творческое освоение передового опыта коллег, внедрение в 

применение ранее добытого известного и своего неповторимого, которое через некоторое 
время может стать достоянием других, всеобщим ; 

5. повышение требований к общеобразовательной, политической, 
профессиональной подготовке, так как без знаний и творческого применения их в трудовом 
процессе невозможно формирование профессионального мастерства ; 

6. любовь к своей профессии; 
7. культура труда; 
8. экспериментирование, основанное на точных расчётах, поиск наиболее 

производительных методов работы, творчество, новаторство. 
 Педагог вуза должен обладать  педагогических способностью разработать как 

специфические цели преподавания для конкретной группы обучающихся, так и стандарты 
профессиональной подготовки; должен обладать умением отбирать из огромного объёма 
информации материалы, наиболее отвечающие целям обучения и обеспечивающие 
необходимый уровень знаний, умений и навыков. 

 Изменившиеся социально-экономические условия и новые приоритеты образования, 
связанные со сменой образовательных парадигм, фиксирующих переход от массово-
репродуктивных форм и методов преподавания к индивидуально-творческим, 
возрастающими требованиями к уровню общекультурной и специальной подготовки 
выпускников вузов, подготовкой будущих специалистов к профессиональному 
компетентному вхождению в рынок труда с прочно сформированными потребностями в 
постоянном профессиональном самообразовании, обусловливают объективную 
необходимость в профессионально-педагогической научно-обеспеченной подготовке  
выпусников вузов по направлению «Профессиональное образование» и связаны с развитием 
профессионально-педагогического мышления будущих преподавателей, формированием у 
них научно-педагогических знаний и умений, педагогической культуры, необходимых как 
для преподавательской деятельности, так и для повышения общей профессиональной, 
специальной компетентности и квалификации. 

 Важными компонентами личностно ориентированного образовательного процесса 
становятся духовность, нравственность, образовательный и культурный уровень педагога. 

 В современной концепции образования, исходя из представлений, что преподаватель 
это не только профессия, суть которой – транслировать знания, а высокая миссия сотворения 
личности, утверждения Человека в Человеке, цель системы высшего профессионально - 
педагогического образования представлена как непрерывное общее и профессиональное 
развитие педагога нового типа, ориентированного на Человека. 

 Исходя из того, что преподавателю кроме научных знаний по специальности, 
приступая к учебному процессу, необходимо владеть суммой педагогических и 
психологических знаний, технологией и методикой преподавания, в учебном пособии 
предусматривается изучение сущности и основных понятий профессионального 
педагогического мастерства, дидактических основ его формирования, психолого-
педагогической теории совершенствования профессионального мастерства, идей и опыта 
учёных и практиков, достигших выдающихся успехов в области педагогического мастерства, 
с целью творческого применения будущими преподавателями этих идей и опыта при 
формировании системы собственного опыта, интегрирующей достижения науки и 
образовательной практики. 

 Применяя инновационные технологии обучения и коммуникативные средства педагог 
вуза должен дать оптимальную оценку своему преподаванию. Отличное знание своего 
предмета, увлечённость предметом, владение широким диапазоном умений и навыков, 
владение современными технологиями определяет его квалификацию. 
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 Преподаватель вуза должен обладать достаточной научной компетенцией как по 
основному предмету преподавания, так и в области педагогики, в области разработки 
инновационных форм и методов преподавания. 

 К компонентам педагогических способностей относятся следующие: 
конструктивные способности - проектировать личность учащегося, отбирать и 
композиционно строить учебный материал применительно к возрастным и индивидуальным 
способностям учащихся; организаторские способности - включать учащихся в различные 
виды деятельности и делать коллектив инструментом воздействия на каждую отдельную 
личность; коммуникативные способности - устанавливать правильные взаимоотношения с 
учащимися и перестраивать их в соответствии с развитием целей и средств; гностические 
способности - исследовать объект, процесс и результаты собственной деятельности и 
перестраивать её на основе этого знания.  

Преподаватель может достигнуть хорошего результата, если он помнит о том, что 
программа предназначена для учащихся, а не учащиеся для программы; излагает материал 
ясно, разумно и систематично, раскрывая при этом необходимые и определённые связи и 
зависимости ; приспосабливает темп обучения к потребности большинства учащихся при 
условии индивидуальной работы с отстающими ; использует рациональные формы устного, 
письменного, компьютерного контроля и умело корректирует обучение; заинтересовывает 
учащихся в достижении ими максимального результата обучения, развивая вместе с тем у 
них мотивацию обучения. 

 Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет место тенденция 
слияния образовательных и информационных технологий и формирование на этой основе 
принципиально новых интегрированных технологий обучения, основанных, в частности, на 
Интернет – технологиях. С использованием таких технологий появилась возможность 
неограниченного и очень дешевого тиражирования учебной информации, быстрой и 
адресной её доставки. Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение 
самостоятельной работы обучающихся, серьезно усиливается интенсивность учебного 
процесса и т. д.  

 Потребители образовательных услуг (студенты) – это активные участники 
образовательной деятельности. Поэтому от их активности, конкурентоспособности, позиции, 
мотивации и прилагаемых усилий во многом зависит качество конечных результатов. 

 Процесс определения человеком своего места в обществе выражается отношением к 
природе, обществу, научно – практической деятельности. 

 Ежечасно мы становимся свидетелями новых качественных изменений в развитии 
человечества. 

 Следовательно студенты высших учебных заведений должны освоить основу новой 
педагогической методологии, изучать богатое духовное, исторически – воспитательное 
наследие народа, новейшую педагогическую технологию, быть знакомыми с зарубежными 
прогрессивно – практическими идеями, воспитывать в себе духовно – нравственные 
качества, самостоятельное мышление. 
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Анализ проблем сиротства невозможен без четкого разграничения его видов. В науке и 

на практике выделяются два вида сиротства – полное сиротство, когда по тем или иным 
причинам у ребенка отсутствуют биологические родители. И социальное сиротство, когда 
число безнадзорных и беспризорных детей пополняется из семей (полных или неполных), в 
которых родители в силу тех или иных причин не занимаются воспитанием своего ребенка и 
не заботятся о нем. Под влиянием новых рыночных, социально-политических и правовых 
отношений появился совершенно новый вид сиротства – это скрытый. Скрытое сиротство, 
обусловленное тем, что из-за резкого ухудшения материального положения семьи, падения 
ее нравственных устоев, изменяется отношение к детям: они становятся практически 
беспризорными. 

Актуальность проблемы социального сиротства в нынешних условиях очевидна и 
является импульсом для теоретической и прикладной разработки этих проблем, 
способствующих стимулированию законодательной деятельности в нужном направлении, 
выработки подходов в осуществлении государственной политики в интересах детей. Их 
решение возможно в четырех уровнях: экономический – создание государством 
материальных предпосылок усыновления; на правовом уровне – наличие четкого и 
оптимального правового регулирования отношений усыновления, учреждение детского 
омбудсмена; общественном – развитие институтов гражданского общества, способствующих 
продвижению и решению вопросов в интересах детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей; теоретическая разработка – задача научного характера. 

Анализ проблем сиротства, проведенный к парламентским слушаниям 
«Законодательное обеспечение охраны семьи, материнства и детства в Республике 
Казахстан» (2003 г.), в рабочей группе по подготовке которого принимала участие и автор 
статьи, показал, что основными причинами, способствующими распространенности 
социального сиротства, необходимо считать такие, как рост числа детей, рождающихся вне 
брака, социальная дезорганизация семей, материальные и жилищные трудности родителей, 
нездоровые отношения между ними, слабость нравственных устоев и негативные явления, 
связанные с деградацией личности взрослого человека (алкоголизм, наркомания, злостное 
уклонение от обязанностей по воспитанию ребенка). Такие негативные явления как насилие 
над детьми, привлечение детей к запрещенным формам труда, вовлечение в наркобизнес и 
проституцию также влияют на распространение социального сиротства. [ 1, 5-с.] 

Как говорилось в ежегодном Послании Президента народу Казахстана: «В мирное 
время мы имеем тысячи сирот – наши детские дома и приюты переполнены. Но мы должны 
противодействовать этой тенденции. Наше государство и общество должны поощрять 
усыновление сирот и строительство детских домов семейного типа. Возрастает число 
случаев крайне безответственного отношения мужчин к женщинам и детям. Это никак не 
свойственно нашим традициям, культуре. Дети – наиболее уязвимая и самая незащищенная 
часть нашего общества, и они не должны быть бесправными. Любой ребенок, который 
родился на нашей земле, – казахстанец. И государство должно заботиться о нем» - говорил 
Глава государства. [2, 25-с.] 

Повышение жизненного уровня общества, рост благосостояния такой важнейшей 
ячейки общества, как семья, несомненно, позитивно влияет на ускорение процессов 
социализации, личностного роста детей. Примеров тому много. Вместе с тем, наряду с явно 



5099 

положительными тенденциями улучшения качественных показателей социального 
благополучия наших детей, не снижается острота проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

  Сиротство - это не просто проблема, это даже не вопрос качества жизни, это критерий 
нравственной зрелости общества, показатель его способности к сохранению и 
приумножению добра. 

Основными причинами, порождающие такого рода явление, как социальное сиротство, 
в нашем обществе можно назвать следующее: 

 во-первых, кризисные явления в жизни государства и общества, связанные 
политическими и экономическими переустройствами и реформами, сказывающиеся на 
семейном бюджете и семейном микроклимате. 

  во-вторых, снижение шкалы жизненных запросов и социальных потребностей 
молодых людей, падение нравственных устоев, безответственность за последствия 
временных связей, рождение ребенка и др. 

  в-третьих, стремление родителей уйти от реальности в наркомир, алкоголизм, 
бродяжничество. 

  в-четвертых, ранние браки не имеющие экономического обеспечения, 
заканчивающиеся разводом и проблемами неполных семей. 

  в-пятых, рождение детей вне брака, несовершеннолетними мамами, мытарства 
матерей-одиночек. 

 в-шестых,  вынужденная длительная изоляция родителей в местах лишения свободы. 
 в-седьмых, дети – отказники, имеющие серьезные заболевания, дети родителей, 

лишенных родительских прав, брошенные дети или подкидыши. 
Ребенок должен жить в семье. Альтернативой может стать патронатное воспитание. Но 

для этого нужно изменить законодательную базу. 
В настоящее время в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на рассмотрении 

находится законопроект ««О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав на жилище 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Государственная политика в интересах детей согласно Закону Республики Казахстан 
«О правах ребенка в Республике Казахстан» осуществляется на основе государственных 
минимальных социальных стандартов, включающих в себя минимальный объем социальных 
услуг, в том числе по обеспечению права на жилище в соответствии с жилищным 
законодательством. [3,12-с.] 

В этой связи, вышеназванный законопроект в случае его принятия будет устанавливать 
право каждого ребенка на жилище. При этом, ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, и находящийся в воспитательных, лечебных и других организациях, в 
том числе обеспечивающих временную изоляцию от общества, сохраняют право 
собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а при его 
отсутствии имеют право на получение жилого помещения. 

Также, в данном законопроекте предусмотрено запрещение выселять детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из занимаемого ими жилища без 
предоставления другого жилого помещения. 

Данный проект получил одобрение депутатами Мажилиса в первом чтении. Ведется 
дальнейшее рассмотрение и подготовка ко второму чтению. 

 Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его 
социальной средой, с миром взрослых и сверстников, развивающихся в более благоприятных 
условиях, и вызывает глубокие вторичные нарушения нравственного и социального 
развития. 

Причинами, препятствующие решению проблемы социального сиротства, является 
следующее: 

       отсутствие единых критериев выявления семейного и детского неблагополучия; 
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       недостаточный уровень квалификации специалистов по опеке и попечительству; 
       низкий уровень психолого-педагогической подготовки родителей к воспитанию 

детей; 
       недостаточное методическое обеспечение по вопросам работы с родителями; 
       отсутствие социально-экономических услуг опекунам и попечителям в получении 

пособий на содержание детей, оставшихся без попечения родителей; 
       отсутствие механизма по защите имущественных прав несовершеннолетних. 
Следует отметить, что в настоящее время не разработаны единые стандарты 

минимальных социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по 
предупреждению социального сиротства. 

В Казахстане 188 учреждений для детей-сирот. В настоящее время в Казахстане 
проживают 33 680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Казахстане 
на сегодня зарегистрированы 33 680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из общего количества сирот 21 856 детей находятся под опекой или 
попечительством в семьях казахстанских граждан, а 1 947 – на патронатном воспитании. 
Около 10 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном 
государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. [4, 3-с.] 

Сегодня в республике функционируют 188 учреждений для детей-сирот, 16 детских 
домов, 11 детских деревень семейного типа. В указанных детдомах такого типа живут 
порядка 700 детей. Сейчас делается все для того, чтобы таких домов и деревень было как 
можно больше". 

Государство выделяет большие средства на содержание детских домов и интернатов -
около 1 млн. тенге в год на каждого ребенка, но нужно признать, что никакие деньги не 
заменят ребенку жизни в семье, в любви и душевном тепле. 

Ежегодно почти две тысячи воспитанников детских домов покидают “родные” пенаты 
и вступают во взрослую жизнь. Только жизнь не торопится принимать их с распростертыми 
объятиями и слова “молодым везде у нас дорога” все реже соответствуют действительности 

В Казахстане зарегистрировано 209 специализированных учреждений для детей, 
большую часть которых составляют детские дома, в которых воспитывается почти 13 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правда, в последние пару лет 
детские дома пытаются преобразовать в дома семейного типа, однако проблему это не 
решает - воспитанники детдомов не могут приспособиться к новой действительности, а чаще 
всего просто даже не представляют, что их ждет за порогом взрослой жизни. [ 5, 10 –с.] 

Даже по окончании школы выпускники детских домов приобретают чаще всего 
дальнейшую специальность просто “за компанию”, вместо того, чтобы действовать и 
поступать сообразно своим желаниям, например, в высшие учебные заведения.  

Так, согласно статистике, в 2012 году в профессионально-технические заведения по 
окончании девятого класса поступили 1028 человек, тогда как в этом же году в вузы решили 
поступать 135 человек. В 2013 году эти цифры почти не изменились, разве что упали 
количественно - профтехобразование захотели получить 864 выпускника, высшее 
образование - только 117. Зато на один процент увеличилось количество нетрудоустроенных, 
лишний раз подтверждая психологическую проблему инфантильности среди выпускников 
детдомов. 

Подобное, по словам международного эксперта по социальному сиротству стран СНГ 
Александра Гезалова, существует не только в Казахстане, но и на всем постсоветском 
пространстве - в Украине, Белоруссии, России.  

За рубежом дело обстоит иначе. В той же Финляндии воспитаннику детского дома по 
достижении им совершеннолетия органы опеки предоставляют квартиру и закрепляют за 
ним социального работника, который наблюдает за его адаптацией в окружающем мире.  

В США, где, в отличие, например, от России, нет школ-интернатов, практикуют 
патронатные семьи, где ребенку сызмальства прививают если не все, то многие навыки 



5101 

адаптации в обществе вообще и в семье в частности.  
В Австрии распространены SOS-детские деревни, где дети растут почти в семейных 

условиях и выходят во взрослую жизнь более подготовленными. 
Поэтому, как считает Александр Гезалов, первичной задачей детских домов в 

Казахстане должно стать преобразование их в центры профилактики сиротства, благодаря 
чему можно будет возвращать к нормальной жизни в семье или с родственниками почти 40 
процентов воспитанников. [ 6, 31 –с.] 

Пока же для решения существующих проблем разработана модель постинтернатного 
сопровождения, включающего в себя организацию психологических консультаций и 
тренингов по общению, разрешению конфликтов, уверенности в себе; проведение 
практических занятий по финансовой грамотности и трудоустройству; организацию курсов 
по ведению домашнего хозяйства, семейной гостиной, проведение консультаций юриста. 

Как сообщает статистика, всего в Казахстане на начало 2013 года зарегистрировано 35 
тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. За последние 14 лет усыновили 47 421 
детей, 8 806 из которых воспитываются за рубежом, и большинство опекунов-иностранцев 
являются гражданами США. 65% приемных детей страдало заболеваниями, требующими 
вмешательства хирурга. Такая же тенденция прослеживается, если рассматривать Западно-
Казахстанскую область. С 1999-го года по региону было усыновлено 669 детей, причем 61% 
из них усыновили американцы. И опять же многие дети, усыновленные гражданами США, 
нуждались в операции. 

Решение обозначенных проблем без совместных усилий и конкретных мер государства 
и общества в целом невозможно. Без действенных механизмов реализации государственной 
политики в интересах семьи, материнства и детства, основным направлением которой 
является совершенствование законодательства, также невозможно обеспечение достойного 
воспитания детей в семье в условиях безопасности, защиты и заботы, в рамках системы 
образования, здравоохранения и культуры. 
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ерекше белсенділік танытып, тұтас қоғамның негізгі қозғаушы күші болған әлеуметтік-
демографиялық топ.  

Жастар жалпы адамзаттың өмірлік циклындағы ең негізгі әлеуметтік және 
демографиялық жағдайларды бастарынан өткізеді, атап айтқанда: жалпы білімді аяқтау, 
кәсіп таңдау және кәсіби білім алу, еңбек қызметінің басталуы, неке құру, бала тәрбиелеу 
кезеңдері. Халықтың бұл категориясы олардың еңбек нарығындағы жағдайын анықтайтын 
бірнеше топтарға бөлінеді. /3/  

Соңғы жылдары елімізде жас мамандардың жұмыспен қамтылуы мәселесіне баса назар 
аударылып жүргенін байқаймыз. ЖОО бітірген жас мамандарды жұмыс берушілер бірден 
жұмысқа қабылдауға асықпайды. Ең қиыны жас мамандар бітірген мамандықтары бойынша 
ғана емес, мардымды жалақысы бар кез келген жұмысты табуға да қиналады. Еліміздің 
экономикасының қарқынының төмендігін еңбек ресурстарының кәсіби біліктілігінің 
жетіспеуімен байланыстырамыз. Көптеген экономистер мен зерттеушілердің ойынша, бұл 
қалыптасқан тенденцияның негізгі себебі –кәсіби білімнің сапасы мен экономиканың 
қажеттілігіне сай кадрлар дайындау құрылымының сәйкес келмеуі жатады. Жастар 
арасындағы жұмыссыздық жыл санап артып, нәтижесінде жас маман оқу орынын бітірген 
негізгі мамандығы бойынша емес, қосымша жұмыс көзін табуға ұмтылады. Бұл өз кезегінде 
елдің экономикасына айтарлықтар кесірін тигізіп отырғаны мәлім.   

Сонымен қатар, ЖОО бітірген жас мамандардың тәжірибесіздігі, еңбек ұжымына 
бейімделуі мәселесі де қоғамда өзекті болып табылады.  

Жастар арасындағы жұмыссыздықтың негізгі себептері: 
• білім деңгейінің жетіспеушілігі,  
• төменгі кәсіби дайындық,  
• өндірістік тәжірибенің аздығы,  
• еңбек нарығындағы сұраныс жағдайымен аз ақпараттану 
• тым жоғары бәсекелестік 
Елімізде 14-29 жас аралығындағы жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі (2014 

жылдың соңғы кварталы мәліметімен) 4,3%-ды құраған. Жалпы жұмыссыздық көлемі 5,0%. 
Бұл көрсеткіш өткен  жылмен салыстырғанда 1,1%-ға төмендеген (2013 жыл 5,4%).  /2/ 

Зерттеулерге қарағанда еліміздегі ЖОО-дарының түлектері жұмысқа орналасу 
барысында келесідей факторларға баса назар аударатыны анықталды: жақсы еңбек ақы және 
қосымша табыс табу мүмкіндігі (85%); қызықты жұмыс (61%); еңбек қызметін өздігінен 
жоспарлау мүмкіндігі (34%); еңбек күнінің еркін режимі (31%); отбасына көңіл бөлу, бос 
уақыт (30%). Ал, қызметте өсу немесе қосымша шығармашылық қызметтер мотивациясы тек 
әрбір 6-шы түлекке маңыздылығы бар болып шықты. /3/ 

 Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жастар заманауи еңбек нарығы туралы, еңбек 
қатынастары саласындағы өздерінің құқықтары мен міндеттері жайлы, кәсіби мансапты 
қалыптастыру туралы білімдерінің төмендігін дәлелдейді. Жастардың бәсекеге қабілеттілігі 
аз және олар еңбек нарығының толық субъектісіне айнала алмайды. Еңбек нарығына ең 
алғаш қадам жасағанда болашақ мамандығы, еңбектік және кәсіби мансабы туралы жас 
маманда идеалисттік түсінік пайда болады. Және лайықты еңбек орнына орналаса алмай 
қалған жағдайда қиын әлеуметтік-психикалық күйдің туындауына алып келеді (дабыл, 
депрессиялық күй, өзін кінәлі сезіну комплексі). /3/ 

Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев өзінің 
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
атты мақаласында: «Әлемнің әміршісі – еңбек. Тек еңбекпен ғана жеміс өнбек, тек еңбек 
қана қиындықты жеңбек» дей келе, барлық қазақстандықтарды ел игілігі жолындағы еңбекке 
шақырды. Бүгін де еңбекті ХХІ ғасыр жағдайындағы шешуші ұлттық факторы ретінде, 
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жаһандық бәсекелестік жағдайында, индустриалдық-инновациялық бағдарламаны орындауда 
алдыңғы кезекке шығаруды ұсынды. Әрине, Елбасының бұл стратегиялық тапсырмасын 
орындауда ел жастарының рөлі аса зор. /1/ 

Жастардың еңбек нарығына енуі айтарлықтай қиындықтар мен қарама қайшылықтар 
туғызады. Оның басты себебіне – жастар мамандық таңдау барысында оның еңбек 
нарығындағы қажеттілігіне емес, қоғамдағы беделі мен абыройына аса мән беруін 
жатқызады. Осыған орай ЖОО бітірген түлектердің басым бөлігі өз мамандығы бойынша 
жұмыс таба алмайды, немесе мүлде жұмысқа орналаспайды. Бұл өз кезегінде жастар 
арасындағы жұмыссыздықтың артуына алып келеді. Нәтижесінде жастардың осы бөлігінің 
біліміне салған қаражат өзін-өзі ақтамай жатады. Қазіргі уақытта жастардың еңбек 
нарығындағы мәселелерді атап өтетін болсам: 

- Базалық кәсіби білімі бар жас мамандарды еңбекпен қамтуға бағытталған шаралардың 
тиімділігінің төмендігі 

- Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныс жағдайының бірегей ақпараттық базасының 
жоқтығы. 

- Жұмыссыздықты азайту мақсатында мемлекет жүзеге асырып жатқан жобалармен, 
бағдарламалармен жастардың толық дәрежеде ақпараттандырылмауы. 

- Еңбек нарығындағы сұранысқа ие мамандықтар тізімімен жастардың аз 
ақпараттандырылуы, насихаттау жұмыстарының аздығы. 

- Жастардың инновациялық потенциалының танылуы мен жүзеге асырылуының 
жеткіліксіздігі 

- Жастар кәсіпкерлігінің дамуына көп көңіл бөлінбеу мәселесі тағы бар, әсіресе 
жергілікті деңгейде қолдаудың аздығы. бұл бағыттағы жұмыстар негізінен жастарды қайта 
даярлау немесе оқытумен ғана шектеліп отыр.  

Бұл мәселенің қоғамдағы маңыздылығын ескере келе, мемлекет бұл бағытта күрделі 
шешімдер қабылдай бастады. Соның ішінде елдегі жастарды жұмыспен қамтуды бірден бір 
мақсат етіп отырған «Жұмыспен қамтудың жол картасы – 2020» бағдарламасы жүзеге 
асырылып келеді. Бағдарламаға қатысушылардың арасында жастар – белсенді топ болып 
саналады. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2012 
жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан 
Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 19 маусымдағы № 636 қаулысымен «Жұмыспен 
қамту жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. 

Осы аталған бағдарламаның үшінші бағытына (жұмысқа орналасуға оқыту және 
әрекеттесу, жұмыс берушінің  қажеттіліктері аясында қоныс аудару) сәйкес Қазақстан 
Республикасы  Үкiметiнiң       2011 жылғы 27 тамыздағы № 972 қаулысы шешімен жұмыссыз 
жастарды еңбекке орналастыру мақсатында «Жастар тәжірибесі» мемлекеттік бағдарламасы 
жүзеге асырылып келеді. «Жастар тәжірибесінің» негізгі мақсаты – ЖОО тәмәмдаған 
түлектердiң арнайы алған кәсiбi (мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тәжiрибесiн 
жинақтауына бағытталған. 

Жастар практикасын» ұйымдастыру, қаржыландыру және оның шеңберінде 
техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру 
ұйымдарының түлектері қатарындағы жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру тәртібін 
айқындайды. /4/ 

«Жастар практикасынан» өту үшін жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған 
түлектер және осы жұмыс орындарын ұйымдастырған жұмыс берушілер туралы мәлімет 
«Еңбек нарығы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде орналастырылады./4/ 

«Жастар практикасы» жұмыс берушілерде олардың меншік нысанына қарамастан 
ұйымдастырылады. «Жастар практикасы» уақытша жұмыс орындарын құру арқылы 
ұйымдастырылады және мынадай ерекшеліктері бар: 

1) арнайы түлектердің алған кәсібі (мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін 
жинақтауына арналған; 



5104 

2) «Жастар практикасына» қатысушыларға еңбекақы төлеу мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен жүргізіледі; 

3) жұмыс орындарының саны шектелмеген, жұмыс уақытша сипатта болады және оны 
ұйымдастыру үшін тұрақты жұмыс орындары мен бос жұмыс орындарын пайдалануға 
болмайды; 

4) жолданатын түлектер уәкілетті органда немесе халықты жұмыспен қамту 
орталығында жұмыссыз ретінде тіркелуге және олардың жасы 29-дан аспауға тиіс; 

5) жолдама беру сәтінде жолданатын азаматтар үшін уәкілетті органда және халықты 
жұмыспен қамту орталығында лайықты тұрақты жұмыс болмаған болуы керек. /4/ 

Бағдарлама басталғалы бері жастар тәжірибесіне қатысушылардың саны 65 мыңнан 
астам жасты құраған. /2/ 

Бағдарламаның жүзеге асырылу барысында жұмыс берушілер жас бітіуші түлекке 
немесе жас маманға мекемеден бір қызмет орнын ұсынып, оның еңбек нарығына бейімделуі 
мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру және тәжірибе жинауына ықпал етеді. Алайда, жастар 
тәжірибесі мәселені толығымен шеше алмайтындығын айта аламыз. Бұлай дейтін себебіміз 
бағдарлама қатысушыларының өздері атап өткендей бірнеше мәселелердің кедергі болуы. 
Атап айтатын болсам, бағдарламаның нәтижесі жұмыссыздар санын айтарлықтай азайта 
алмай отыр, яғни тұрақты жұмысқа орналастыру деңгейінің төмендігі, жас түлектер 
арасында ақпараттандырылу деңгейінің төмендігі сияқты мәселелер туындап отырғаны рас.   

 Алайда қазіргі таңда елімізде жас түлектерді қолдау мен олардың арасындағы 
жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатындағы уақытша жұмыс орындарын құру жұмыстары, 
яғни жастар практикасын ұйымдастыру – жастардың еңбек нарығын қолдаудың негізі болып 
табылады. Және ол басқа мемлекеттік бағдарламалармен салыстыра алғанда ең тиімді жол 
болып саналады.  
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Ғылыми жетекшісі –  Б.Ш. Байжұманова 
 
Отбасында, оның мүшелерінің әлеуметтік рөлімен анықталатын құрылымы бар: ері мен 

әйелі, әкесі мен анасы, қызы мен ұлы, апайы мен ағасы, атасы мен әжесі. Солардың негізінде 
тұлғааралық қарым-қатынастар құрылады. Ата-ананың рөлі барлығын қамти алады және көп 
қырлы. Балаларға қамқор көрсетуден басқа, олар тұлғаның құрылуына, оның әлемге 
қатынасына, өзінің «Менін» тәрбиелеуге әсерін тигізеді.   

Бала үшін отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынас өте маңызды. Әсіресе 
үлкендердің оған қатынасын білу. Тәрбие әдістері мен тұлғааралық қарым-қатынастар 
туралы ата-аналардың арасында қарама-қайшылықтардың болуы, балаға ненің жаман, ненің 

http://www.mzsr.gov/
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жақсы екенін түсінуге мүмкіндік бермейді. Егер ата-аналар арасындағы келісім бұзылса, 
сонымен қатар, оған баланың өзі себеп болғанын естісе, ол өзін қауіпсіз сезіне алмайды. 
Осыған байланысты, балалық үрейлер, қорқыныш және невротикалық симптомдар пайда 
болады.  

Ата-аналар өзінің баласы үшін алғашқы әлеуметтік орта болып табылады. Бала мен ата-
ананың арасында пайда болатын сезімдердің ерекшелігі, бала үшін отбасының зейіні мен 
қамқорлығы өмірлік маңызды екендігімен анықталады [1]. 

М.И. Лисина отбасындағы тәрбие беру ерекшеліктеріне байланысты адамның өзіндік 
санасының дамуына бақылау жасаған болатын. Егер ата-ана өз балаларына қажетінше уақыт 
бөліп отырса, баланың тәндік және ақыл-ой көрсеткіштерін жағымды бағалап отырса, 
баланың жетістіктегі даму деңгейін басқа құрбыларынан жоғары бағаламаса, баланың өзінің 
жеке басы туралы нақты ой пікірі қалыптасады.  Ал өзі туралы төмен көзқарасты тұлға, ата-
анасы олармен жұмыс істемейтін, бірақ тіл алуды талап ететін, төмен бағалайтын, көп 
жағдайда кінәләйтін, жазалайтын, кейде басқа адамдардың көзінше, баладан мектепте 
ешқандай табыстарды және болашақ өмірде жетістіктерді күтпейтін отбасында тәрбиеленеді 
[2].  

Отбасында балаларды тәрбиелеу — күрделі әлеуметтік педагогикалық процесс. Оған 
бала тұлғасының қалыптасуына жанұяның барлық атмосферасы мен микроклиматы кіреді. 
Тәрбиелік өзара әрекеттесу оған ата-ананың балаға қарым-қатынасының табиғатынан 
берілген. Оның мәні, дұрыс күтім беру, саналы түрде үлкендердің кішілерге қамқор көрсетуі. 
Әке мен ана өзінің баласына қамқорлық көрсетеді, зейін бөледі, мейірімін төгеді, өмірде 
кездесетін күрделі жағдайлар мен қиыншылықтардан қорғайды. Ата-аналардың жеке 
үлгілері — балалардың тәрбиесіне әсер етудің маңызды тәсілі. Оның тәрбиелік мәні, балалық 
жасқа тән еліктеушілікке негізделеді. Бала, жеткілікті білімдер мен тәжірибені меңгермей, 
үлкендерді қайталайды, олардың әрекеттеріне еліктейді. Ата-аналардың қарым-қатынасының 
мінезі, олардың арасындағы ынтымақтастықтың, қайырымдылықтың, құрметтің деңгейі, 
мәселелерді шешудің тәсілдері, бір-бірімен сөйлесу екпіні және мінезі — бұның барлығы 
баламен қабылданып, оның жеке жүріс-тұрысының үлгісіне айналады. Бала дамуының қай 
жағын алсақ та, барлық жастық кезеңдерде, эффективтілікке негізгі әсер ететін отбасы. 

Біріншіден, отбасы адамның физикалық және эмоционалды дамуын қамтамасыз етеді. 
Сәбилік шақта және ерте балалық шақта отбасы, әлеуметтенудің басқа институттарымен 
компенсацияланбайтын, анықтаушы рөлді атқарады. Балалық, бастауыш мектептік және 
жасөспірімдік шақта оның әсері жетекші болып қалады, бірақ тек бұл ғана емес. Кейін бұл 
функцияның рөлі азая бастайды.   

Екіншіден, отбасы баланың психологиялық жынысының құрылуына әсер етеді. 
Алғашқы үш жылда бұл әсер анықтаушы, себебі отбасында жыныстық типтендіру 
қайтымсыз процесі жүреді. Оған байланысты бала, өзінің жынысына жататын атрибуттарды 
қамтиды: жеке мінездемелер жиынтығы, эмоционалды реакциялар ерекшеліктері, әр түрлі 
мақсаттар, ұнататын заттары, маскулиндік немесе фемининдік жүріс-тұрыстық үлгілер. Бұл 
процессте отбасы, жасөспірімге, жас адамға психологиялық жыныстың қалыптасуына 
көмектесіп, келесі жас сатыларында да маңызды рөлді атқарады.    

Жасөспірімдік және жастық шақта отбасының орталық функциясына, автономияның 
және өзіндік сананың дамуына жағдай жасау жатады. Тұлғааралық қарым-қатынастардың 
эмоционалды толыққандылығы және эмоционалды позитивті мінезі, серіктеспен өзара 
қарым-қатынастың орнықтылығы, ұзақтығы және тұрақтылығы, социомәдениеттік сатының 
тасымалдаушысы және компетенттіліктің бейнесі ретінде, үлкендермен өзара әрекеттесу 
және ынтымақтасу, әлеуметтік қолдау және өзбетінше әрекет етуге ниет білдіру, баланың 
тұлғалық және интеллектуалды дамуына жағымды жағдайды қамтамасыз ететін, отбасын, 
бірегей құрылымға айналдырады. Балалардың және жасөспірімдердің жүріс-тұрысының бір 
де бір әлеуметтік немесе психологиялық аспектілері, отбасының қазіргі уақыттағы немесе 
болашақтағы жағдайына тәуелді емесі жоқ. 

Бала тұлғасының қалыптасуында отбасы ұзақ уақыт бойы анықтаушы рөлдердің бірін 
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атқарады, бірақ әрбір жастық сатыларда отбасының рөлі мен мәні өзгеріп отырады және 
өзіндік ерекшеліктерге ие болады.   

Өзгеріп отыратын өмірде, дәстүрлі құндылықтар жүйесінің сынықтарында, жаңа 
басымдылықтар құрылып отыр, олар отбасын өмірлік құндылықтардың иерархиясында 
тұрақты және маңызды бірлік ретінде көзқарастарда да көрінеді [3]. 

Отбасы — маңызды әлеуметтік институт, онда адамның әлеуметтену процесі жүзеге 
асады, осы инситуттың барлық, анық көрінбейтін де өзгерістері, адам өмірінің, мемлекеттің, 
қоғамның басқа салаларындағы өзгерістер туралы айтады.  

Жыныстық дамудың басталуымен жасөспірімде ата-ана болуға саналы және 
жауапкершілікті тұрғыда сезіну кезеңі басталады. Бұл жерде жағымды немесе жағымсыз 
әсер етудің басты факторы, ол ата-аналар арасындағы және ата-ана мен бала арасындағы 
жүріс-тұрыс пен өзара әрекеттесу болып табылады. Егер ол ата-анасының бір-біріне қомқор 
қарым-қатынасын көрсе, күнделікті өмірде бір-біріне көмек көрсетіп, сөзбен, әрекетпен 
ренжітпей, баланы отбасылық мерекелерге қатыстырып, жанұя мүшелерінің кішкентай болса 
да жетістіктеріне барлығының қуанышын көрсе, және сәтсіздіктердің болуына күтіп қарап, 
ешқашан тағдырды, үлкен кісілерді кінәләмай, керісінше қиын күндерге қарамастан оған 
барлық өткен күндерге алғыс білдіріп, бірігуге күш тауып және ары қарай өмір сүруді көрген 
балада, болашақта отбасында, үлкен, өзі сүйетін, қамқоршыл отбасында өмір сүруге деген 
ынтасы және арманы пайда болады.   

Бұл кезеңде ата-аналар балалармен махаббат және инабаттылық, адамдар арасындағы 
борыш және азғындық туралы, әйел және ер адам арасындағы физикалық және 
психологиялық айырмашылықтар туралы, жағымды әдеттер мен олардың денсаулыққа әсері 
туралы, әйел затының адам тұқымын жалғастыратын функциясы туралы, ер адамның 
болашақта отбасының қамқоршысы туралы әңгімелесуге дайын болуы керек. Әңгіме 
жалықтыратын немесе тікелей болмауы керек. Оны фильмді талқылаған кезде немесе жақын 
адамдардың қылықтарын талқылаған кезде, сұрақтарға жауап беру арқылы жүзеге асыруға 
болады. Әңгіме баланың жасына сай түсінікті, дәлелді және шынайы болу керек. Бұл жерде 
ең бастысы, ата-аналардың махаббат, инабаттылық туралы айтқан сөздері, баланың 
отбасында көргендерінің арасында үйлеспеушілік болмауы тиіс.     

Белски бойынша, тәрбие сапасына әсер ететін факторларды үлкен үш категорияда 
көрсетуге болады:  

1. Ата-аналардың әсері (тұлғалық ерекшеліктер, болжамдар, баланың 
әлеуметтенуінің мақсаттарына қатысты сенімдері, және әлеуметтенудің эффективті әдістері 
туралы); 

2. баланың сапалары (тұлғалық мінездемелер және когнитивті қабілеттері); 
3. балалық-ата-аналық қарым-қатынастар жиналған, әлеуметтік мәнмәтіні, соның 

ішінде ата-аналардың ерлі-зайыпты қарым-қатынасы, олардың әлеуметтік және 
профессионалды контакттарының саласы. 

Баланың әлеуметтенуіне және соның ішінде құндылықтық бағдарларының құрылуына 
әсер ететін факторлардың ішінде, ең маңыздысы отбасы болып табылады. Отбасы — ол бала 
өмір сүруін бастайтын және оған өте сезімтал болып табылатын орта. Бұл мағынада барлық 
заттар маңызды: әлеуметтік жағдай, іс-әрекеттің түрі,  ата-аналардың білім дәрежесі және 
отбасының ішкі ахуалы. Барлық осы әсерлер, жас өткен сайын жиналып, тұлғалық 
құрылымның бөлігіне айналады.  

Е.Т. Соколованың ойынша, отбасылық қарым-қатынастар — ол барлық адами қарым-
қатынастардың генетикалық бастапқы матрицасы. Бұл матрицада тұлғалық сәйкестілік 
алғашқы рет пайда болады, ал оның құрылымы өмір бойына «сақталады» [4]. 
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 Қазіргі кездегі  біздің  қоғамда  қатал  әрі  тұрақсыз  әлеуметтік, экономикалық, 

экологиялық, идеологиялық жағдайлар белең алуда. Өсіп келе 
жатқан   балалардың  жеке  тұлғалық  дамуы  мен   әрекет-қылығындағы  түрлі 
ауытқулардың  өсуі  осы жағдайлармен  тікелей шарттас. Олардың  ішінде  тек 
прогресс  түрінде  дамып  келе жатқан  балалар  бойындағы  алыстық,  бөтендік, 
жоғары  дәрежедегі  мазасыздық,  рухани  бос  болу  ғана  емес,  сонымен  қатар 
қатыгездікті,  қаталдықты,  агрессивтілікті  де  атауға  болады.  «Жеткіншек кезеңдегі 
агрессия» деген термин балалардың мінез-құлқындағы қиын әрекеттерін  білдіреді. 
Жеткіншектер ортасындағы агрессивті беталыстың өсуі біздің қоғамымыздың соңғы 
жылдары көбейіп кеткен жастар арасындағы қылмыстық істер, әсіресе жеткіншектер 
қылмысы ең күрделі де қиын әлеуметтік мәселеге айналады. Сонымен қатар, денеге зиян 
келтіретін тұлғаға бағытталған қылмыстық әрекеттер санының көбею деректері де бізді 
аландатуда.Қоғамда болып жатқан террор, жәбірлеу, суицидтік өсуі сияқты әлеуметтік 
қауіпті құбылыстардың белең алуына байланысты агрессия сұрағы зерттеудің негізгі 
объектісі болып отыр. Барлық қасиеттер сияқты агрессия да индивидтерде түрлі дәрежеде 
көрініс табады, Агрессиялықтың болмауы енжарлық пен конформдылықкқа, ал оның шектен 
тыс дамуы конфликтіге қоршаған ортамен өзара түсініспеушілкке әкеледі. 

Жеткіншектік  ортадағы  агрессивті  тенденцияның  өсімі біздің  қоғамдағы 
әлеуметтік  мәселелерінің  өзектілігін  көрсетеді.  Ақырғы  жылдары  біздің 
қоғамда  жастар  арасындағы  қылмыс,  әсіресе  жеткіншектер   арасындағы 
қылмыс  саны  өсті.  Топтар  арсындағы  төбелестер жиіледі. Бұл  бірнеше  жағымсыз 
факторлардың жиынтығынан тұрады [1,26]: 

• Балалардың әлеуметтік өмір жағдайларының төмендеуі; 
• Отбасылық тәрбие дағдарысы; 
• Паталогиялық  босанулардың  нәтижесінде  баланың  бас  миына зақым келгендіктен; 
• Мектептегі  балалардың  жүйкелік-психикалық  жағдайларына  назар аудармауынан; 
Агрессивті балалар- ең аз басқарылатын және терапияға нашар берілетін балалар 

контингенті. Агрессивтіліктің көрінуі көбінесе психикалық ауруларға шалдыққанда 
білінеді.  Агрессивтілік  ғылымда  кездесетін  ең  бір  өзекті  де  қиын  мәселелердің 
бірі.  Бұл  жағдайды  түсіндіруде  ғалымдар  көптеген  көзқарастарға  сүйенеді. 

Жеткіншектік  шақ  жас  шақтарының  ішіндегілердің  аса  кризистілерінің 
бірі  болып  табылады.  Бұл  жыныстық  жетілуге  байланысты  күшті 
физиологиялық  перетурбация  арқылы  жиі  күрделене  түсетін  жеке  тұлғаның барлық 
компоненттерінің толыққанды дамуымен түсіндіріледі.  Жеткіншектің бойына тән жеке 

http://teacherszone.ucoz.ru/publ/semja/cennosti_i_tradicii_sovremennoj_kazakhskoj_semi/3-1-0-23
http://teacherszone.ucoz.ru/publ/semja/cennosti_i_tradicii_sovremennoj_kazakhskoj_semi/3-1-0-23
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тұлғалық ерекшеліктердің  ішінде әсіресе ересектік  сезімінің  және «Мен-
концепциясының»  қалыптасуымен  ерекше байқалады.  Ересектік сезімі – өзін-өзі  танудың 
ерекше формасы. Ол қоршаған орта адамдарының жеткіншекке қатынасы кішкентай 
балаға  сияқты емес,  ересек 
адамға  сияқты  болуын  қалауынан  өз  көрінісін   табады.  Ол  өзінің  ересек 
позициясында  тұрып,  ересектермен  қатынаста  тең  құқыққа  ие  болуын 
қамтамасыз  етуге  тырысады.  Сонымен  қатар  бұл  сезім  өзбеттілікке 
ұмтылыстан,  өз  өмірінің  кей  қырларын  ата-анасының  араласуынан шектеуге деген 
қалаудың болуынан көрініс табады. Бұл сырт келбетке, қатынасқа, оқуға қатысты болып 
келеді.  Ересектік  сезімі  кіші  жеткіншектің  жаңа  түзілістерінің  ішінде бастыларының бірі. 
Ал жеткіншектік шақтың аяғына қарай, шамалап 15 жаста, жеткіншек өзінің жеке тұлғалық 
дамуында тағы бір қадам жасайды.  Өзін  іздегеннен кейін – «Мен» образдарының, өзі 
жайында түсініктердің іштей келісімді жүйесі – «Мен-концепциясы» 
қалыптасады.  Әдетте  жеткіншек  бойында  қызулық  және  қозғыштық  сияқты 
ерекшеліктер  кездеседі.  Физиологтар  мұны  осы  жас  шағына  тән  жыныстық жетілуге 
байланысты дейді.  Бұл  кезенде  қыздарда  көңіл-күй  өзгерісі,  көп  жылау,  өкпелегіштік 
қасиеттер байқалады. Ұлдар болса қозғалғыш әрі тынымсыз болады. 

Қазіргі  заманғы  жеткіншек  өз  агрессиясын  екі  әдіс  арқылы  жүзеге асырады: 
• агрессияны  ашық  түрде  көрсету,  таяқ  жеу  және  өмірлік  тәжірибе алу –

  осы  жолмен  жүре  отырып,  ол  не  бедел (авторитет),  престиж,  өзін-өзі жүзеге асыруға 
жетеді, немесе психикалық тұрғыдан бұзылады, тіпті суицидке дейін де жетуі ықтимал; 

• агрессияны  тығады,  басады,  тұншықтырады.  Өмірде  ерекше ештемеге  жетпесе  де,  
энергиясының  бір  бөлігін  жоғалтады.  Бастырылып тасталған  энергияның  сырт  көрінісі  
невроз  түрінде  де  немесе  басқа  бір психосоматикалық сырқат түрінде байқалады [1,28]. 

        Жеткіншектерде агрессивтіліктің өсуіне итермелейтін бірнеше факторларды атап 
көрсетуге болады. Бұл  біріншіден,  өсіп  келе жатқан  адмдарға  қойылатын жаңа  талаптарға 
сәйкес,  техника-технологиялық  түзілестердің  қарқыны  мен  ритммен  тікелей байланысты. 
Екіншіден, анық өмірлік позициясы қалыптаспаған жеткіншекке қатты  әсерін  тигізетін, 
«шу»  тудыратын  ақпараттың  толық  сипатымен байланысты.  Үшіншіден,  балада  
үмітсіздік  сезімін  және  үлкендердің  оларға осындай  мұра  қалдырғаны  үшін  ызашылдық  
сезімін  тудыратын,  біздің қоғамда  орын  алған  экологиялық  және  экономикалық  
дағдарыспен байланысты. Жеткіншектер  бойында  агрессивтіліктің  дамуына  итермелейтін 
бұқаралық ақпарат құралдарының қызметі, сонымен қатар жеткіншек бойында 
агрессивтілікті  тәрбиелейтін  өтірік,  зұлымдық,  зорлық-зомбылыққа  толы кинофильмдер 
ағысы. Көптеген жеткіншектер белгілі бір манераларға сәйкес және түрлі ақпарат 
құралдарымен ұсынылатын стереотиптерге, тіпті нақты бір адамдарға еліктейтіндерін атап 
өткен жөн болар. Бұл жерден «боевиктердің», «детективтердің»,  т.с.с.  көбі жеткеншікті  өз  
алдына  ересек  етіп  көрсетіп,  өз демонстрациясының  маңыздылығының  амалы  бола  
отырып,  әрекет-қылығының  агрессивті  формасын  тудырады.  Бұл  сонымен  қатар  
референтті топта  белгілі  бір  орын  алу,  өзіндік  мойындалуға  жету,  басып  ұялтуға 
болмайтын өзін адам екенің сезінуге деген қалаудың болуынан да көрінеді [3,187] 

Сонымен атар,жеткіншектік  шақта  агрессивтілік  қатыгездік  және  садизм  сияқты 
ауытқулар  байқалады.  Мұндай  әрекет-қылық  жеткіншектің  психикасының 
тұрақсыздығы  және  тәрбиесіндегі  дефекттермен  байланысты.  Балаларды 
зерттеу  практикасы  мұндай  әрекет-қылықтың  негізінде  отбасы  тәрбиесінің  дұрыс 
болмауынан деп көрсетеді. [2,81] 

Жеткіншектің мінез-құлығындағы ауытқулар көбіне туа пайда болмайды, олар 
физиологиялық ауытқулардан емес, отбасындағы және мектептегі дұрыс тәрбие бермеуден 
де пайда болады. Осы аталып көрсетілген ауытқу девиантты мінез-құлық деп 
аталады.Осындай девиантты мінез-құлықтың бір түріне агрессивті мінез-кұлық жатады. Ал 
агрессивті мінез-құлық дұшпандық  әрекетке (төбелес, тіл тигізу) апарады. 

Агрессивті балалардың отбасы ерекшеліктері  төмендегідей болып келеді [2,83]: 
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1.  Агрессивті  баланың  жанұясында  ата-аналармен  бала арасындағы  эмоционалды  
байланыс  бұзылған.  Әсіресе  әке  мен  ұл  баласы арасында.  Ата-ана  бір-біріне  жаушыл  
сезімде  және  бір-бірінің  қызығулары мен құндылықтары үйлеспейді. 

2.  Әке  жиі  түрде  өзі  агрессивті  әрекет-қылығының  моделін демонстрациялайды,  
ортаға  салады.  Сонымен  қатар  өз  балаларының бойындағы агрессивті тенденцияларды 
жақтап-қостайды, қолпаштайды. 

3.  Агрессивті  балалардың  аналары  балаға  талап  қоймайды. Олардың әлеуметтік  
құндылықтарына  селқос  қарайды.  Баланың  үй  шаруасында міндеттері болмайды. 

4.  Агрессивті  ата-ананың  балаларында  өз  әрекет-қылығы  мен тәрбиелеу бір-біріне 
қарсылас келеді. Әдетте, өте қатал әке және тым жұмсақ ана, нәтижесінде балада 
оппозициянық әрекет-қылықтың моделі қалыптасады. Ол тікелей қоршаған ортада 
байқалады. 

Сондай - ақ тәуекел әсер ететін ішкі факторлар бар . Педагогтар оны білуі қажет; бала 
өзін керексіз және қажетсіз сезіну, төменгі өзін-өзі бағалауы, өзіне  сенімсіздігі , өзін 
бақылау және тәртіпке әкелу жеткіліксіздігі, түрлі жағдайды сынай қарауы , өзінің ойын 
еркін жеткізе алмауы, өзіндік ашылуы сезілмейді. Ресейлік ғалым  Курен Н.С екі типті 
отбасында аддиктивті мінез- құлықтың пайда болатынын көрсетеді. 

1  Ата - анасы мен балалары арасындағы қарым - қатынастың қатты бұзылған 
отбасында 

2  Ата - анасының бірі делинквентті мінез - құлық көрсететін отбасы 
И.Ю.Мангутова  “ана мен қыз ” конфликті диадын зерттей келе мына тұжырымға 

келеді: бәсекелестік стилді мінез - құлық “ана мен қыз” қарым - қатынасындағы корфликтіне 
тән. 

Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович , И.С.Славина  мұғалім мен бала арасындағы қарым - 
қатынас баланың ата - анасына және баланың  құрбыларына қарым - қатынасын 
экспериментті түрде зерттеп көрсеткен. Балалардың мінез - құлқында қиындықтардың пайда 
болу себебі, біріншіден, отбасы тәрбиесі десек, екіншіден, мектептегі оқу тәрбие 
жұмысындағы кемшіліктермен сипатталады. Жасөспірімдерде девиативті мінез - құлықтың 
қалыптасуына көптеген факторлар әсер етеді.Жеке адамның қалыптасуына 
тұқымқуалаушылық ,орта және тәрбие факторларының әсер ететіні белгілі [2,87]. 

          Сараптай келе бұл жерде, жетекші рольде әлеуметтік - психологиялық 
бақылаусыздық деп айтуға болады, себебі тәрбиеде немқұрайлылық, қарым - қатынаста 
назардан тыс қалу балада жалғыздық сезімін тудырады , өзін керексіз санайды.Осындай 
әлеуметтік жағымды тәжірибенің жоқтығы, әлемтану мен құндылық бағытын,этикалық 
нормаларды,  эстетикалық сезімді дамытпайды. Осыдан барып балада үлкенді сыйламау, 
шеттелу, қажетсіз сезіну байқалады. Қазіргі жеткіншек микроортасы  жағымды деп 
қарастыра алмаймыз себебі: қоршаған ортада, аулада және үйде түрлі мінез - құлықтың 
бұзылу түрлерімен кездеседі,оған әлеуметтік, мәдени, экономикалық факторлар әсер ететіні 
белгілі. Тұрмыстық идеология негізі қоғамды ырықтандыру процесіне әкелуде. Күнделікті 
әңгімеде беделге жету жеке құндылықтар негізінде емес заңсыздық және құқық  бұзу 
деңгейінде жеткені туралы көп қозғалады, ол тек материалды тұрғыда табысқа жетумен 
қатар қоршаған орта құрылымына енуі және қоғамдық  лауазымды  қошеметіне  жетіп 
отырғаны баяндалады . Жас жеткіншектің  идеалды әлеуметтік және жекелік құндылық 
бағыттарына  кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Кейде адам әлеуметтенудің құрбаны да болып 
кетеді. Ол әлеуметтену нәтижесі адамның ішкі сезімдері мен жан дүниесіне қайшы келгенде 
орындалады .Өз ойымды білдіре кетсем,мысалы,бала жеткіншек жасқа дейін сабақты 
бестікпен оқып жүрген. Ал жоғарғы сыныпқа өткенде,ол белгілі жағдайларға байланысты 
басқа сыныпқа немесе мектепке ауысты делік.Ал оның жаңа сыныбында қиын 
жеткіншектер.Бәрімізге белгілі жеткіншек жаста бәрінен бұрын құрбыларының көзқарасы 
маңызды рөл атқарады. Сонда бала “беделді” сыныптастарының көзқарасы маңызды 
болғандықтан,ол сабақты,қызығатын үйірмелерін тастап, “беделді” топқа қосылуға мәжбүр 
болады.Ал қосылмаса құрбы, сыныптастарының “оқымысты”, “ботаник”, “ақылды” т.б 
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мазақ, күлкі сөздерге қалады. Ал жеткіншек үшін бұл топтан шығарып тастау деген сөз. 
Яғни, ол аутсайдер болады. Сондықтан бала өз қызығушылықтарынан бас тартуға мәжбүр 
болады. Яғни, әлеуметтің құрбаны. Ал, егер адам қоғам өзгерістеріне сай  пайда болған жаңа 
талаптарға сәйкес бейімделе алмаса, онда ол әлеуметтенудің құрбаны болып табылады. 
Мысалы, қазіргі уақыттағы жұмыссыз жүрген адамдарды алайық . Олар өз кезінде жақсы 
маман иелері болған . Бірақ, бүгінгі күннің талабына сай келмей қалуына сәйкес яғни оған 
қоғам талаптарына  сай өз мүмкіндіктерін жетілдіріп, дайындалмауынан әлеуметтену 
құрбанына айналып отыр. Сонымен қатар адам қолайсыз жағдайлардың да құрбаны болуы 
мүмкін. Мысал келтіре кетсем, ата - анасы ішімдікке салынып кеткен отбасындағы балалар, 
медициналық қателіктің нәтижесі, экологиялық орта және т.б. да баланың  қалыптасуында 
оның әлеуметтену құрбаны екендігін көрсетеді. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңде ауыршаңдық, травма алу, отбасындағы жоқшылық, 
кедейшілік те кейде әлеуметтік ауытқуға алып келеді. Бастауыш мектеп жасындағылар 
кезінде ата - анасының ішімдікке салынуы, өгей әке мен шешенің болуы, тәрбиеде дұрыс 
қамқорлықтың болмауы баланың дұрыс емес дамуына, тілінің дұрыс дамымауына әкеліп 
соқтырады. Сонымен адам  әлеуметтену процесі кезінде оның объектісі де, субъектісі де 
және құрбаны да болады. Соның ішінде әсіресе мақсатты бағытталған тәрбие процесінің мәні 
зор. Әлеуметтенудің тиімділігі көбінесе тәрбиенің гумандық бағытының негізгі 
принциптерін бірізді де жүйелі жүзеге асыруына байланысты болады. Сондықтан қазіргі 
таңда мектепте еркін ортаны қарастыру баланың жағымды әлеуметтік тәжірибе жинауына 
бар қажетті мүмкіндіктерді жасау. Бала келешекте кім болады, іштей кімге еліктейді, 
идеалды жүзеге асыру үшін қандай жоғары адамгершілік принциптерімен ізгілік 
құндылықтарын меңгеру керектігін біртіндеп қарым-қатынас жасау барысында 
қалыптастыру қажет. 
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     В последнее время в психологии все чаще используют терапевтические сказки – 

метафоры, для решения психологических проблем детей. Потому что, одним из 
эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные эмоциональные и 
поведенческие затруднения, является сказкотерапия. Этот метод позволяет решать ряд 
проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего школьного и других возрастов. В 
частности, посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, 
застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих чувств, а также с 
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различного рода психосоматическими заболеваниями, энурезами и т.д. Кроме того, процесс 
сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои проблемы, а также 
увидеть различные пути их решения. 

     Современные дети, слушая сказки, проходят тот же путь познания мира и обретения 
опыта. Известный австралийский психолог  Д.Бретт  писала, что дети находят в волшебных  
историях «отголоски  своей  собственной жизни. Они стремятся воспользоваться примером 
положительного героя в борьбе со своими страхами и проблемами.  Кроме того, рассказы и 
сказки вселяют в ребенке надежду, что чрезвычайно  важно.  Ребенок, лишенный надежды 
или утративший ее, отказывается  от  борьбы  и некогда  не добьется  успеха.    

     В  дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической 
деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему 
свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и 
фантазия. Это еще и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, 
сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка 
сказочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. 

     У маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс 
эмоционального объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоение его норм, 
ценностей, образцов как своих. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, 
сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не 
только у него есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством 
ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из различных сложных 
ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и 
веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. Происходит это 
не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в человеческих взаимоотношениях, а 
потому, что положение героя более привлекательно по сравнению с другими персонажами. 
Это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нормы и ценности, различать добро 
и зло. 

     По  утверждению  специалистов, что метафора обеспечивает контакт между левым и 
правым полушарием мозга. В процессе восприятия сказки работает левое полушарие, 
которое извлекает логический смысл из сюжета, в то время, как правое полушарие свободно 
для мечтаний, фантазий, воображения, творчества. Психологи, применяющие сказки, 
метафоры в работе с клиентами, часто отмечают, что на осознаваемом, вербальном уровне 
ребенок может и не принимать сказку, однако, положительный эффект от работы все равно 
присутствует, т.е. изменения часто происходят на подсознательном уровне. При этом 
наблюдается замечательный факт. Одна и та же сказка по-разному влияет на каждого 
ребенка, каждый находит в ней что-то свое, актуальное для него, созвучное его проблемам. 
Практика показывает, что у благополучных, «беспроблемных» детей терапевтическая сказка 
часто не находит эмоционального отклика и воспринимается просто как интересная история, 
не приводящая к изменениям в поведении ребенка. 

      А также, необходимо остановиться на двух различных подходах к сказкотерапии, 
которые отличаются, с одной стороны, по степени индивидуализации используемых 
психотерапевтических сказок, а с другой – степенью директивности применяемого подхода. 
Директивная (направленная) и недирективная (ненаправленная) формы психотерапии 
отличаются функцией и ролью психолога, педагога в работе с ребенком. При директивном 
подходе психолог, педагог – главное лицо, он активно участвует в процессе сказкотерапии, 
задает темы занятий, внимательно наблюдает за поведением ребенка и интерпретирует его 
реакции, строя все свое дальнейшее поведение на основе этих наблюдений.  

     Используемые здесь психотерапевтические метафоры подбираются и создаются 
индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его проблемами и целями работы. 
Психологи, работающие в рамках этого направления, отмечают, что первым необходимым 
этапом создания метафоры, сказки является определение желаемого результата, который 
должен быть, во-первых, конкретным, во-вторых, подконтрольным, зависимым от самого 
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ребенка, а не от внешних обстоятельств и людей, и в-третьих, сформулированным в 
позитивной форме, т.е. подчеркивать, чего необходимо достичь, а не от чего 
избавиться.Очень  важно чтобы  сама структура сказки должна быть связана с жизнью и 
проблемами ребенка. Подбору персонажей для сказки и установлению отношений между 
ними придается особое значение. В сказку необходимо включать героев в соответствии с 
реальными участниками конфликта и устанавливать с ними символические отношения, 
сходные с реальными. 

     Сторонники этого направления отмечают, что для того, чтобы сказка была 
интересна ребенку, задела его, необходимо в предварительной беседе выяснить его интересы 
и увлечения, причем, не столько для прояснения проблемы, сколько для выявления 
позитивных аспектов, на которые можно опереться в процессе создания истории. К тому же, 
использование темы, близкой и понятной ребенку, позволяет ему легче вжиться в образ 
сказочного героя, соотнести его и свои проблемы, увидеть выходы из сложившейся 
ситуации. Например, для мальчика шести лет, обладающего высоким уровнем развития 
интеллекта и очень увлеченного астрономией, но при этом испытывающего большие 
трудности в общении, была придумана история об одинокой звездочке, которая никак не 
могла преодолеть большое расстояние до других звезд и подружиться с ними. 

     Одним из свидетельств директивности этого подхода является то, что в процессе 
своей работы психолог, педагог следят за всеми изменениями, происходящими с ребенком, 
включая малейшие изменения мимики и пантомимики, и строит свою дальнейшую работу в 
соответствии с его реакцией. Интересно, что даже движение глаз отражает внутреннее 
состояние человека, в частности, движение глаз, влево и вверх означает использование 
прошлых зрительных воспоминаний, движение вправо и вверх свидетельствует о построении 
новых или будущих образов; отсутствие фиксации взгляда говорит о работе воображения, 
движение глаз влево и вниз свидетельствует о внутреннем слуховом процессе; 
горизонтальное движение влево и вправо указывает на слуховое восприятие; а движение глаз 
вправо и вниз свидетельствует о кинестетических ощущениях. Все эти реакции ребенка 
психолог использует в своей работе по созданию метафоры, учитывая, таким образом, не 
только сознательный чувственный опыт ребенка, но и его бессознательный чувственный 
опыт.При создании истории для каждого конкретного ребенка используется общение, 
внушение на трех уровнях. 

      Первый уровень основывается на сюжетной линии сказки, которая должна 
соответствовать реальной жизни ребенка, его интересам и увлечениям, а также включать в 
себя всех действующих лиц конфликта и в метафорической форме ситуацию, похожую на 
реальную. При этом сюжет сказки разворачивается последовательно, начиная с завязки, 
обрисовывания жизни и отношений сказочного героя, через кризисную ситуацию, когда 
герой (героиня) ощущает разочарование существующим положением вещей, либо оно 
угрожает его «статус-кво», через ряд испытаний, когда герой пробует ряд решений, часть из 
которых не приводит к желаемому результату. Наконец, находится какой-либо приемлемый 
для сказочного героя вариант решения проблемы. Это не сиюминутный акт, а 
последовательный процесс, с помощью которого персонажи осуществляют изменения. 
Используется несколько возможностей для такого изменения; 

- проблема пересматривается как менее значимая или менее угрожающая; 
- герой открывает свой внутренний потенциал, ранее не использовавшийся; 
- находится доступ к внешним ресурсам или идее; 
- предлагаются выборы и пути решения проблемы, которые ранее не рассматривались; 
- пересматриваются мотивы или смыслы того, что происходит; 
- рассматриваются варианты того, что поведение необходимо в одних контекстах и 

совсем неадекватно в других. 
     Далее необходимо дать возможность герою сказки проверить правильность 

выбранного решения и соответствие этого решения потребностям персонажа, а также связать 
его с будущим героя и дать положительное эмоциональное подкрепление.Очень часто 



5113 

сюжеты для своих историй психотерапевты черпают в сказках, баснях, притчах, анекдотах, 
мифах и легендах, а также из собственной практики и практики своих коллег.Второй уровень 
заключается в использовании слов, воздействующих на разные сенсорные системы, что, как 
уже отмечалось, позволяет разблокировать подавленную систему и восстановить 
целостность и равновесие чувственного восприятия ребенка. 

     Некоторые психотерапевты, в частности, Милтон Эриксон – основоположник и 
непревзойденный мастер применения метафор в психотерапии, используют гипнотическое 
внушение, транс при работе с детьми. Возможно введение элементов внушения в сам 
контекст истории и выделение их либо интонацией, либо употреблением имени клиента 
перед тем, как передать ему важную информацию. Вообще, техника рассказывания сказок и 
их специфический язык имеют принципиальное значение не только в рамках этого подхода. 
Один из способов облегчить ребенку восприятие сказки и идентификацию с ее персонажем – 
это использование неопределенных, неконкретизированных слов и выражений. При этом 
ребенку дается возможность самостоятельно вообразить, представить себе ситуацию или 
событие. Например, при употреблении существительных или местоимений лучше 
использовать слова типа «все», «каждый», «многие», а не конкретные имена или названия. 
Ведь употребление конкретного имени в какой-то степени предопределяет возникающий 
образ, не остается сомнений, о чем говорится в истории и нет возможности представить себе 
все по-своему.      Необходимо оставлять ребенку возможность собственного творческого 
поиска и максимальной идентификации себя с героем в процессе восприятия сказки.Кроме 
того, в процессе рассказывания сказки эффективно использование пауз, смены интонации, 
громкости, введение собственного имени клиента, особенно перед тем, как будут сказаны 
важная фраза, информация, которую бы хотелось запечатлеть на подсознательном уровне. 
Очень часто для снятия напряжения, тревожности, сопротивления у детей в сказках 
присутствуют фразы типа «Все дети делают так», «Так всегда бывает...» и т.д. 

      Другое направление сказкотерапии мы назвали менее директивным, поскольку оно 
исходит из представления о том, что каждый ребенок является уникальной личностью, 
обладающей своими особенностями восприятия мира, и поэтому цель сказкотерапии – 
помочь ребенку выявить и осознать свои проблемы и показать некоторые пути их решения. 
Сказки могут быть подобраны в виде цикла историй, связанных одними и теми же героями, с 
которыми происходят различные приключения. Это удобно, так как ребенок быстрее 
привыкает к сказочным героям, легче сравнивает себя с ними и, кроме того, такой цикл 
историй может содержать определенные ритуальные моменты, команды, повторяющиеся из 
сказки в сказку и позволяющие успешнее руководить каждым сеансом. 

     План проведения занятия может быть произвольным. Однако удобно, когда сеанс 
начинается ритуальной песней или игрой, затем проходит небольшое обсуждение того, что 
случилось с детьми за время, прошедшее с предыдущего занятия, их успехов и неудач, после 
чего проводится ряд психотерапевтических игр (в зависимости от проблем детей, 
участвующих в группе). Затем дети все вместе слушают сказку, потом рисуют, обсуждают 
свои рисунки. В конце подводятся итоги того, как прошло занятие и исполняется ритуальная 
песня или игра.Необходимо отметить, что в некоторых лингафонных курсах сказкотерапии в 
самой сказке запрограммирована динамическая пауза, во время которой детям предлагается 
поиграть. Кроме того, хотелось бы напомнить, что речь идет о недирективном подходе, где 
психолог исходит из представления о том, что каждый ребенок – это уникальная и 
неповторимая личность, и поэтому не дает оценки поведению и рисункам детей и не 
интерпретирует их. 

      Чтобы правила работы в группе соблюдались, число их должно быть минимальным. 
Игры и сказки, используемые на первом подготовительном этапе, носят, по большей части, 
непроблемный характер и не направлены сразу на решение серьезных проблем у детей. На 
данном этапе важно, чтобы дети почувствовали себя комфортно в игровой комнате, 
наладили контакт друг с другом и с психотерапевтом, привыкли к новой и незнакомой для 
них ситуации, усвоили план проведения занятия и ритуальные моменты. На этом этапе в 
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рисунках детей, как правило, не отражены их проблемы и переживания, это, скорее, этап 
поиска темы, первый шаг на пути осознания своих проблем и конфликтов. Принцип 
поведения психолога по отношению к рисункам детей основывается на их безусловном 
принятии, одобрении и использовании вопросов и групповом обсуждении рисунков, а не 
интерпретации и трактовки символов как в директивной психотерапии. Поскольку очень 
часто собственные суждения психотерапевта о том, что выражено в рисунке, не совпадают с 
чувствами и переживаниями ребенка и могут помешать, психологу адекватно воспринимать 
и понимать своего клиента. Когда дети уже привыкли к ситуации в игровой комнате и 
познакомились друг с другом, можно переходить к основному этапу работы, цель которого – 
помочь ребенку в решении трудных для него ситуаций, проблем и преодолении 
нежелательных черт характера. На этом этапе используются различные игры, такие как 
ролевые, связанные с сюжетом сказки, психотерапевтические, направленные на разрешение 
трудностей и проблем детей, сплочение группы и осознание групповой поддержки и т.д. 
Сказки, используемые на этом этапе, также будут носить проблемный характер, и касаться 
либо таких общечеловеческих тем, как выбор и ответственность за свое поведение, любовь и 
уважение к другим людям, взаимопомощь, либо более конкретных проблем, например, 
связанных с неуверенностью, агрессивностью, детско-родительскими отношениями, 
нерешительностью, неумением общаться со сверстниками и т.д. 

     Практика многих психологов  показывает, что любая сказка по-своему 
воспринимается каждым человеком и оказывается созвучна именно его личным проблемам, 
будь то ребенок или взрослый. Рисунки на этом этапе могут уже отражать реальные 
проблемы ребенка, где конфликт разрешается в адекватной форме выражения и 
проигрывания травмирующих событий в различных вариантах. Заключительный этап может 
содержать проигрывание трудных ситуаций и способов их разрешения, а также 
прослушивание сказок с позитивно окрашенным прогнозом на будущее.Кроме того, 
необходимо отметить полезность проведения подобной психотерапевтической работы с 
группой родителей, поскольку большая часть трудностей, возникающих в дошкольном и 
младшем школьном возрастах, имеет в своей основе нарушение детско-родительских 
отношений, и, следовательно, без положительного изменения этих отношений работа с 
ребенком будет недостаточно эффективной. Работа с родителями может вестись по 
нескольким направлениям: с одной стороны – это могут быть групповые дискуссии по 
поводу лекции, изложенной психологом, или по анализу конкретной ситуации, или 
обсуждение книги, посвященной проблемам воспитания, и прочитанной всей группой. 
Кроме того, для работы с родителями также можно использовать психотерапевтические 
игры, прослушивание сказок и арттерапию с последующим групповым обсуждением темы 
сказки и рисунков родителей. 

     В том случае, если ситуация в группе родителей складывается благоприятнее и 
заметны очевидные изменения родительской позиции в сторону улучшения, возможно 
объединение детской и родительской групп на совместных занятиях. На таких сеансах очень 
эффективно использовать сказки, посвященные детско-родительским проблемам с 
последующим рисованием и обсуждением. При этом можно использовать как 
индивидуальное рисование, так и коллективные рисунки на заданную тему (в паре или всей 
группой), а также различные игровые приемы, в том числе задания, для выполнения которых 
необходима поддержка партнера и умение договориться друг с другом. Причем на 
начальном этапе родитель работает в паре с чужим ребенком и лишь затем со своим 
собственным.Индивидуальные сказки и истории с самого начала приближены к реальной 
жизненной ситуации ребенка и поэтому понятны и близки ему. При этом устное (а не 
записанное на магнитофон) рассказывание сказок всегда притягательно для ребенка и 
позволяет создать максимально комфортную обстановку, что, однако, требует от психолога 
значительного напряжения и умения рассказывать. Однако и тот и другой способ оказывает 
положительное влияние на детей и позволяет помочь им в разрешении их проблем. Выбор 
зависит в первую очередь от каждого конкретного ребенка, а также от желания и умения 



5115 

психолога. 
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Мүгедектерге қол жетімді ортаны зерттеу Еуропа мен Америка елдеріндегі  
заңдылықтардың дамуына қарағандаресейлік қалалардың эволюциясы көп жағдайда 
ажыратылады. Қалалық ортаның гуманизациялық мысалы ретінде 1975 жылға дейінгі АҚШ-
ты сөз етсек болады. «Мүгедектер туралы заң» түбегейлі өзгерді-арнайы құрылған 
құрылысшылар мен мердігерлер бригадасы Американың барлық штаттарын аралап, 
пандустарды зерттеп, нәтижесінде күннен күнге мүгедектер үшін АҚШ  қалаларының 
қолжетімдігін дамытты. 

Мұндай қызмет 1998 жылы Майамидың Флорида штатында өткен  бірінші 
Халықаралық туристік-мүгедек конгрессінде әр елден келген өкілдерді қызықтырды. Осы 
негізде Отандық парадигма қалаларды зерттеудің 4 басты кезеңін баса айқындайды[1].                 
Бірінші кезең  тарихи кезеңнің қалыптасуына дейінгі пәнімен байланысты, бұл ХІХ 
ғасырдың аяғы және ХХ ғасырдың 30 жылдар аралығын қамтиды. Бұл  кезең әлеуметтік 
толқулар-әлеуметтік экология және қалалардың әлеуметтік көрінісі тақырыбына бағытталды. 
Бұл  ретте қала отырықшылық құрылым негізінде  қарастырылып,озық  индустриялық 
техналогия,сапалы жұмыс күшін, сонымен қатар, жоғары деңгейдегі  мәдени ортамен де 
байланысады.Алайда,большевистік теоретиктер кейбір қалалар туралы утопиялық 
идеяларды жұмыс күшін тиімді үрдісі - өз кезегінде механикалық тұрмыстық 
құрылымдардың нәтижесінде пайдаланылады.Қалалар коммунистік өмір нормалардың 
межелері  озық пролетариаттық және революциялық тенденция ретінде қарастырыла 
бастады. Осындай  толқулардың  жүргізілуінің нәтижесінде  әлеуметтік мобильділік және 
мүгедектердің  өмірлік аясы туралы, жалпы мүгедектер туралы мүлдем сөз қозғалуы мүмкін 
емес болды. 

Екінші кезең  бұл -30 жылдардағы  социалистік қалаларды және қалаларды әлеуметтік 
тану талқылауымен байланысты. Талқылау «урбанистика» және «дезурбанистика» негізінде 
жүзеге асырылды. Бір  топ қалаларды мықты индустрия орталығына айналдыруды қолдауға 
негізделсе, ал келесі топ керісінше, қалаларды нығайтуға қарсы шығып, қалалардың  
индустриялды орталыққа айналуына  толық қарсылықтарын білдірді. 
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 Осы кездерде қалалардың әлеуметтік  көрінісін  әскери-индустриялды кәсіпорындар 
айқындауды жүзеге асырды. Бұл өз кезегінде орта және ұсақ қалалардың  назардан тыс  
шетте қалуына себеп болды. Осы тұста мұндай  қалаларды  тек қандайда бір  қосымша  
негізде пйдалану көзделді. Мемлекеттің мақсаты мен саясаты негізінде қалалардың даму 
кезеңі айқындалатыны белгілі. Ол өз кезегінде  жеке адамның қызығушылығын есепке 
алмағандықтан, бұл жерде мүгедектер туралы мүлдем сөз болмайтыны анық.  

Үшінші кезеңде    қалаларды зерттеу - 60-70 жылдар аралығын   қамтыды. Осы тұста   
әлеуметтану  ғылымында жаңа есімдер пайда бола бастады. Мысалы, Яницкий О.Н.,  
Платонов Г.Д., Березин М.П.,Баранов А.В., Новиков Н.В., Антипина Г.С.,Рукавишников О.В. 
Қалаларды әлеуметтік  зерттеулер бұл  кезеңде бірнеше бағыттарда жүзеге асырылады.  

Төртінші кезең 1991 жылға дейінгі аралықты қамтиды.Жалпы Қазақстан Кеңес 
Одағының қарамағында болғандықтан, мүгедектер туралы мағлұматтар нақты айтылмайтын. 
Мүгедектер «жоқ болғандықтан», олардың өмір сүру жағдайларын, сапасын  жақсартуға 
арнайы іс-шаралар атқарылмады. Кенттер мен қалалардың инфрақұрылымдары, көшелері 
мен жолдары халықтың жас дені сау топтарына есептеліп, соларға арналып  салынды. 
«Кедергісіз орта» термині 1991 жылы «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау туралы» заңында жазылды. Бұл заң қабылданғаннан бері 24 жыл өтті. Сол уақыттан 
бері  қалаларда, елді-мекендерде  көптеген қоғамдық және тұрғылықты ғимараттар, 
объектілер, көлік жолдары, сауықтыру орындары  т.с.с. ғимараттар  салынып,  халықтың 
игілігіне орай  пайдаланылуда. Осы кешендер, заң бойынша, сонымен қатар мүмкіндігі 
шектеулі жандарға қолжетімді болып салынулары керек. 

Қолжетімді орта объектілерін зерттеу бойынша мүмкіншілігі шектеулі адамдар үшін 
маңызды объектілер:  

- спорт кешендері мен мекемелері 
- әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары 
- емханалар мен ауруханалар 
- қаланың көлік инфраструктурасы (әуежай,темір жол вокзалы, қоғамдық көліктер  т.б.) 
- мәдени мекемелер:театр, кино,мұражай 
- қаланың немесе аймақтың әкімшілігі 
- күнделікті  нысандар және қызмет көрсетулер (дүкен, химиялық тазарту орындары, 

жөндеу орталықтары т.б. 
Қол жетімді ортаның негізгі элементтері:  
- көлбеулеу, еңістеу пандустар 
- есік орындарының  кеңдігі 
- сатушы сөресі мен дәмханадағы үстелдерінің  аласалығы 
- пандуспен жабдықталған көліктер 
- арнайы қамсызданған гигиеналық жерлер 
- дыбысты және бейнелі (видео) индикациямен, Брайле  әріпімен  қайталанған  

кнопкалы символдармен қамтамасыз етілген жеделсатылар, 
- қолжетімді ортаның басқа да элементтері. 
Осы тұста нысанның қолжетімділік қағидатында  ескеретін жәйт, жалпы алғанда 

мүгедектіктің бірнеше түрлері бар ( көздің көрмеуі, құлақтың естімеуі, тірек-қимыл 
аппаратының бұзылуы және т.б. мүгедектіктің категориялары). Осы негізде  мүгедектіктің әр 
түрлі категорияларының нысанға қолжетімдігін ескерген жөн. Қолжетімді орта тек 
мүгедектер үшін ғана қажет емес, сонымен қатар, азмобильді  халықтың тобын да 
жатқызамыз. Оларға арбадағы сәбилері бар аналар, қарт адамдар, велосипед немесе  роликті 
конькидегі адамдар және т.б. Негізінен алғанда халықтың барлық тобына нысанның 
қолжетіділігін ескерген жөн. 

1-Сызбанұсқа. Қоршаған ортаның  әр түрлі элементтерінің  қол жетімділік мәселесі                           
( дүниежүзіндегі  600 мекеме бойынша ) [2]. 
Қоршаған орта элементтері Пайыздық үлесі 
Қоғамдық жерлер (әлеуметтік маңызы бар 87% 
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пайдаланылатын орта) 
Ішкі  сәулет-құрылысы (екінші дәрежедегі  
табиғи орта) 

65,2% 

Көлік 43,8% 
Тұрғын-үй құрылысы,үйлер,ғимараттар 56,5% 
Қол жетімді  стандартқа  мүлдем сәйкес емес 28,1% 

 
Дамыған елдерде мүмкіндіктері шектеулі адамдарға көмектің деңгейі өте жоғары. 

Мысал ретінде  Германияны сөз етсе болады, онда  кез келген автокөлік жүргізушісі 
мүгедектерге арналған автотұрақтардағы орынды алуды орынсыз деп санайды. Испания 
елінде метроларда мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған азаматтарды көтеріп және 
түсіруге арналған лифтілер жұмыс істейді. Осындай лифтілерде баспалардың сандары нашар 
көретін адамдарға арналған Брайль әліпбиі бойынша қосарланып көрсетілген. 
Ұлыбританияда мүгедектердің өміріне қолайлы жағдай жасауға барлық күш 
жұмылдырылады. Мәселен, бұл елде мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған арнайы 
дайындалған көтерме механизмдердің және басқа да техникалық құралдары жоқ ешқандай 
мұражайды кездестірмейсіз, ал кейбір жерлерде келушілерге мүгедек арбалары ұсынылады 
екен. Британдық қалалық автожолдарда дыбыстық дабылдармен жабдықталған 
бағдаршамдар барлық санаттағы мүгедектердің өмірін жеңілдетіп тұр. Ал көруі нашар 
жандарға қолайлы жағдай туғызу үшін «сөйлейтін» лифтілер орнатылған. Британдық 
автобустардың барлығы да бірдей пандустармен жабдықталған, соның көмегімен мүгедектер 
автобус салонына оңай көтеріледі. Әрбір ірі супермаркеттерде және қоғамдық орындарда 
мүгедектерге арналған арнайы дәретханалар орнатылған. 

 2-Сызбанұсқа  
Қаладағы қол жетімді инфрақұрылысты бағалау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазіргі таңда мүгедектерге қатысты мәселелер өте көп. Әлеуметтік көлік және 

инфрақұрылымдық нысандардың 77 пайызы мүгедектерге қолжетімсіз. Мектепке дейінгі 
мекемелердің 96 пайызында және мектептердің 83 пайызында инклюзивті білім беруге 
жағдай жасалмаған. Мүгедектерде қолжетімді ортаны заңнамалық және нормативтік реттеу 
жетілдірілмеген. Қолжетімді ортаны құру үшін мемлекеттік биліктің, бизнестің және 
қоғамдық ұйымдардың өзара қарым-қатынасы жоқ. Әзірленген заң жобасы мүгедектерді 
саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және ҚР Конституциясында, сондай-ақ, еліміз 
қатысатын Халықаралық шарттарда көрсетілген басқа да құқықтары мен бостандықтарын 
іске асыруда барлық азаматтармен тең мүмкіндіктермен қамтамасыз етуге бағытталған[3]. 

Елбасы Қазақстан халқына Жолдауында «бұл адамдарға қамқорлық көрсету, – біздің 
қоғамның және өзіміздің алдымыздағы парызымыз» деп атап көрсеткендей, еліміздегі 
әлеуметтік саясаттың басты бағыттарының бірі болып - мүмкіндігі шектеулі адамдардың 
жағдайын жақсарту болып табылады.Қазіргі таңда елімізде 600 мыңнан астам  мүгедек 

Қаржыландыру  
көлемі 

Уақытпен 
басқару 

Қаладағы қол жетімді 
инфрақұрылысты 

бағалау 

Шектеусіз орта 
құру стратегиясы Аз мобильді 

азаматтар тобының 
вариативтілігі 



5118 

жандар  бар, яғни халықтың жалпы санының 3,5% -дан астамын құрайды.2008 жылдың 13 
желтоқсанындаҚазақстан Республикасы Мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық 
конвенцияға қол қойды. Қазақстан конвенцияға 137-ші мемлекет болып қосылды.Осы 
конвенцияның 30- бабына сәйкес  мүгедектер мәдени өмірге, бос уақыты мен демалысын 
өткізуге және спортпен шұғылдануға қатысу құқығына ие. Сол себепті бүгінде  мүмкіндігі 
шектелген адамдарға  тек әлеуметтік жәрдемақы, медициналық көмек көрсетудегі 
жеңілдіктермен қамтамасыз етіп қана қоймай,мүмкіндігі шектулі адамдар үшін   ең басты 
армандарының бірі- тыныс-тіршілігіне қажетті қолжетімді ортаға жету арқылы қоғам өміріне 
белсенді араласу мүмкіндігіне ие болу маңыздылығы болып табылады.  

Қазіргі таңда мүмкінділігі шектеулі адамдарға қолжетімді орта құру өзекті  
мәселелердің бірі болып табылады. Сол себепті мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау 
көрсету, олардың қоғамда табысты әлеуметтенуі және ықпалдасуы, еңбек және 
шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыруға қоғамдық күштерді, мемлекеттік органдар мен 
кәсіпкерлерді барынша жұмылдырған жөн. Яғни, Мүгедектерді әлеуметтік қоғамға кіріктіру. 
Қорытындылай келгенде мүмкіндігі шектеулі ададардың мүмкіндіктерін арттыратын қажетті 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, табыс тауып, өзін лайықты, сенімді адам сезінуіне 
ықпал етуіміз керек. Бүгінгі күнде мүмкіндігі шектеулі адамдардың ғимараттарда еркін 
қозғалуына арналған пандустардың орнатылуы түйткілді мәселенің бірі. Ең бастысы, өмірдің 
белсенді азаматына айналуына мүмкіндік беретін әлеуметтік-экономикалық жағдайлар 
жасауымыз керек. 

 
Қолданылған әдебиеттер 

1. Яницкий О. Социология города //  Москва 1998 г. С.148-159. 
2. Government  Implementation of  the  Standard  Rules  As Seven by  Member 

Organizations of  Disabled Peoples’ International DPI 
//http://www.independentliving.org/standardrules/DPI_Answers/DPI.pdf.  

3. http://www.inform.kz/kaz/article/2739188 
4. Социологический энциклопедический словарь / Москва  1998 г. С.140 
 
 
УДК  364.694-053 

МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРҒА ҮЙДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ БӨЛІМШЕСІНДЕГІ ЦЕРЕБРАЛДЫ САЛ АУРУЫНА ШАЛДЫҚҚАН 
БАЛАЛАРҒА ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС 
БОЙЫНША МАМАННЫҢ КОМПЕТЕНЦИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕРІНЕ ТАЛДАУ 

 
Каирбекова Гульжан Ерланкызы 

kairbekova.gulzhan@yandex.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 1 курс магистранты, 

Астана, Қазақстан 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы № 1222 Қаулысымен 
бекітілген Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсету стандартында 18 жасқа толмаған мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға үйде әлеуметтік қызмет көрсету ерекшеліктері белгіленген (ары қарай Стандарт). 
Оның ішінде қызмет көрсету формалары, мөлшері, қызмет көрсетілетін жағдайлар, қызмет 
алу үшін тапсырылатын құжаттар мен өтініш формалары, қызмет тоқтатылатын жағдайлар 
мен қызмет көрсетудің өзге де тұстары сипатталған. Осы Стандартта әлеуметтік 
жұмыскерлердің атқаратын қызметтерінің барлығы белгіленгенімен, қызмет көрсетуде 
оларды түгелдей бір адам үшін орындау физикалық тұрғыда мүмкін емес көрінеді. 

Стандартта қызмет көрсетуге медициналық қарсылықтар белгіленіп отырса да, мүгедек 
баланың отбасында әлеуметтік қауіпті ауруларға шалдыққан адамдар, немесе психикалық 
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тұрақсыз, не болмаса есірткі немесе алкогольдік тәуелділігі бар адамдар болуы мүмкін. 
Әлеуметтік жұмыскерлер осындай тұрмыстық жағдайы төмен отбасыға барып, қызмет 
көрсеткенде тәуекелге барады. Демек, әлеуметтік жұмыскердің жеке басының қауіпсіздігіне 
жасалған шарттар жеткіліксіз. 

Әлеуметтік жұмыскерлердің профессионалдық бейнесінде қызмет көрсетуші 
мамандардың басым бөлігі әйелдер болып табылады. Мүмкіндіктері шектеулі балаларға үйде 
әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесінің бала тууға жарамды жастағы әйелдердің жеке пікірі 
бойынша, олар болашақта балалы болуға үрейленеді екен. Үрей пайда болуының негізгі 
себебі  олардың кәсіби қызметі мен қарамағындағы клиенттердің аурулары туралы көптеген 
ақпаратқа ие болып, сол ауруға шалдыққан науқастарды көз алдында үнемі көріп отыруы деп 
түсіндіреді. Осының барлығы әйел әлеуметтік жұмыскерлердің профессионалдық 
деформациясының көріністері ретінде қарастырылып, олардың алдын алуға бағытталған 
шараларды ойластыру қажет. Осымен, қайтадан әлеуметтік жұмыскерлердің қауіпсіздігіне 
келіп тірелеміз. 

Келесі бір айтпай өтуге мүмкін емес жай  - әлеуметтік жұмыскерлердің мойындарына 
жүктелген қызметтердің алуан түрлілігі. Иа, қызмет алушы үшін оның тиімділігі сөзсіз, ал 
енді осы жағдайды әлеуметтік жұмыскер көзімен қарастырайық: 

1. Стандарт бойынша мүмкіндіктері шектеулі балаларға көрсетілетін қызмет көлемі мен 
түрлерін анықтау әлеуметтік жұмыс  бойынша кеңесші, күтім көрсететін маман немесе үйде 
көмек көрсету бойынша бөлімше ұжымының мамандардың кеңесі негізінде жүргізілуі тиіс. 
Енді көз алдымызға осы процессті елестетіп көрейік: мүгедек баланың ата-анасы баланың 
құжаттарың толығымен тапсырып, өтініш толтырды; бөлімше меңгерушісі мен кеңесші 
баланың үйіне барып, тұрғын үй актін әзірледі,баланы он күн ішінде әлеуметтік жұмыскер 
бақылап, ата-анасымен кеңесіп, балаға қандай қызмет түрлері қажет екенін анықтады. Келесі 
3 күн ішінде әлеуметтік жұмыс бойынша маман  баланың индивидуалды ерекшеліктеріне 
сәйкес жеке даму жоспарын жасау керек. Оңай көрінгенімен, мәселе индивидуалды деген 
сөзге тіреледі. Бөлімшеде қызмет алушы балалардың 90  пайызына жуығы балалық сал 
ауруына шалдыққан. Сал ауруының түрі мен күрделілігіне байланысты балаға көрсетілетін 
немесе көрсетуге тыйым салынған қызметтер бар (Мыс: бассейнге апару, адам көп жерлерге 
бару, аяғына тұрғызу, шалқайту, т.б.). Демек, әлеуметтік жұмыскер баланың индивидуалды 
даму жоспарын әзірлегенде міндетті түрде невропатолог, терапевт  мамандарымен кеңесуі 
тиіс. Стандарт бойынша неврапатолог және терапевт мамандары үйде әлеуметтік қызмет 
көрсету бөлімшелері үшін қарастырмағандықтан, әлеуметтік жұмыскер еріксіздіктен осы 
мамандардың функцияларын да атқарады. Әрбір баланың ата-анасынан эпикриз құжатын 
сұрап, әуреленіп оны талдағаннан кейін ғана қажетті жоспарды дайындайды. 

Енді көрсетілетін қызметтерді талдап, әлеуметтік жұмыс бойынша мамандардың 
компетенциялық міндеттерін қарастырайық: 

Әлеуметтік-тұрмыстық қызметтер: 
Стандартта олар былай деп белгіленген: денсаулық жағдайы бойынша әдеттегі, оның 

ішінде, төсектен тұру, төсекке жату, киіну және шешіну, жуыну, тамақ ішу, сусын ішу, 
дәретхананы немесе дәрет ыдысын пайдалану, қозғалып жүру, тісін немесе жағын күту, 
көзәйнекті немесе есту аппаратын қолдану, тырнағын алу, күнделікті рәсімдерді орындауға 
қабілетсіз қызмет алушыларға жеке қызмет көрсету және гигиеналық сипаттағы әлеуметтік-
тұрмыстық қызметтерді көрсету. Іс жүзінде осы қызметтер баланың заңды өкілі - ата-анасы 
немесе тәрбиелеушілері атқаруы қажет. БҰҰ Бала құқықтары бойынша декларация, ҚР 
«Бала туралы» Заңыңда баланың күтімі мен оған қажетті жағдайлар жасау ата-анасының 
міндеттерінің бірі болып табылады. Кейбір ата-аналар Стандарттың осы тұсын пайдаланып, 
әлеуметтік жұмыскерлерге өз міндеттерін жүктеуден тайынбайды.  Әлеуметтік-тұрмыстық 
қызметтердің келесі бабы – баланың ата-анасына осы қызметтерді қалай көрсетуді үйрету. 
Осы қызметті орындай үшін әлеуметтік жұмыскер алдымен өзі балаға қалай күтім жасауды 
білуі қажет. Қызмет көрсету бөлімшесінде тәжіриебелі әлеуметтік жұмыскер апта сайын 
тәжіриебе бөлісу мен бір-біріне қажетті дағдыларды үйрету мақсатында семинарлар өткізіп 
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отырады. Семинар өткізетін әлеуметтік жұмыскерлердің еңбегі ақылай марапатталмайды, ол 
өз кезегінде әлеуметтік жұмыскерлердің дағдыларын ары қарай дамытып отыру 
мотивациясына кері әсер етеді. Ал жаңадан ашылған бөлімшелерде науқастарға үйде 
әлеуметтік қызмет көрсетуде тәжіриебесі жоқ әлеуметтік жұмыскерлер жиналса не болмақ? 
Әлеуметтік жұмыскерлердің орныдайтын функцияларының  ішіне әлеуметтік 
жұмыскерлерді оқыту функциясы да еніп отыр. 

Әлеуметтік-медициналық қызметтер: 
Стандарт бойынша көрсетілетін қызметтердің ішінде ерекше атап өтетіні - алғашқы 

медициналық көмек көрсету, қызмет алушыға қажетті процедуралар жүргізу болып 
табылады. Осы қызмет түрлерін көрсету үшін әлеуметтік жұмыскер арнайы медициналық 
оқыту курстарынан өтуі қажет немесе, қандай да бір медициналық білімі болу қажеттігі 
сөзсіз. Осындай қызметтердің әлеуметтік жұмыскерге жүктелуі тек әлеуметтік жұмыскер 
үшін ғана ыңғайсыздықтар туғызып қана отырмай, қызмет алушының денсаулығы үшін 
қауіпті. Кез келген медициналық әрекеттерді тек дәрігердің нұсқауымен, қажетті дайындығы 
бар маман атқаруы қажет, осыған орай қызмет алушыға көрсетілетін аталған әлеуметтік-
медициналық қызметтерді арнайы медициналық білімі бар мамандарға жүктеу абзал.  

Әлеуметтік-психологиялық қызметтер: 
Әлеуметтік жұмыскер бала және оның отбасындағы психологиялық  атмосфераны 

бақылап, кері өзгерістерді болдырмау мақсатында психокоррекциялық жұмысты жүзеге 
асырады. Бөлімше ұжымында психолог тұрақты жұмыс атқарып отырады. Бөлімшеде 
әлеуметтік жұмыскерлер мен психолог бірігіп отырып, ата-аналардың бала күтімі бойынша 
өзара тәжіриебе бөлісу тобың ұйымдастырды. Бала күтіміне байланысты үйінен сирек 
шығатын, жұмыс істеуден қол үзген ата-аналар үшін топ ішінде араласу, танысу мен өзге 
топтық қарым-қатынасқа түсу өте маңызды, және психологиялық көңіл-күйінің көтереді. 
Психологиялық қызметтерді көрсету үшін әлеуметтік жұмыскер психологиялық білімге ие 
болуы керек, тағы да әлеуметтік жұмыскердің шамадан тыс мультифункционалды болуы 
көрінеді. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтер: 
Әлеуметтік жұмыскерлер балалардың әлеуметтену барысында уақытылы 

қалыптаспаған немесе жоғалтылған өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын үйретеді, ата-
аналарға бала тәрбиесі жөнінде кеңес береді. Балаларды болашақта білім алуына дайындап, 
балада алғашқы оқу дағдыларын қалыптастырады. Осымен қатар әлеуметтік жұмыскер бала 
тәрбиесі бойынша кеңес береді. Арнаулы әлеуметтік қызметтерді енді алып бастаған 
отбасыларға жағдайды түсіндіріп, жақын болашаққа отбасы өмірін жоспарлауға бағдар 
береді, отбасыда қызмет алушы баланың аға-інілерімен педагогикалық жұмыс жүргізеді. 
Осы қызметтерді көрсету мол тәжіриебе мен педагогикалық тактты қажет етеді, демек, 
әлеуметтік жұмыскерге педадог қызметтері де жүктеледі. 

Әлеуметтік-мәдени қызметтер: 
Әлеуметтік жұмыскерлер әрбір мерекелік күндерге сәйкес мерекелік іс-шараларды 

ұйымдастырады, балаларды сайыстарға дайындап қатыстырады. Мерекелік іс-шаралар 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады, алайда балаларға жоғары деңгейде мерекені 
өткізу үшін демеушілердің көмегіне жүгінеді. Демеушілер көмекті өздері келіп ұсынады, 
немесе бөлімше меңгерушісі, кеңесші немесе әлеуметтік жүмыскерлер фандрайзинг 
функциясын орындап, демеушілерді тартады. 

Әлеуметтік-экономикалық қызметтер: 
Әлеуметтік экономикалық қызметтерге мүгедек баланы асырап отырған отбасыға 

мемлекеттегі заң бойынша тиесілі жәрдемақыларды алуға көмектесу, отбасының тұрмыстық 
жағдайын жақсартуға көмектесу, және отбасылық бюджетті дұрыс пайдалану бойынша кеңес 
беру жатады. Осы жерде әлеуметтік жұмыскер қаншалықты осындай кеңестер беруге дайын 
деген сұрақ туындайды? Отбасы табысының белгілі-бір бөлігі мүгедек баланы емдеу және 
реабилитациялауға жұмсалатыны анық, ал қалған бөлігін қалай толыққанды өмір сүруге 
жеткізудің жолдарын әлеуметтік жұмыскер қалай анықтайды? Демек, әлеуметтік 
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жұмыскерге отбасылық бюджетті қалыптастыру мен тұрмыс жағдайларын жақсартудың 
жолдарын үйрететін оқу пәнің білім беру жүйесіне енгізу қажет. Ал іс-жүзінде әлеуметтік 
жұмыскерлердің біреуі алдында осындай жағдайларға тап болып, шығу жолын тапса, соны 
өзгелерге ұсынады. Бірақ ең басында айтып кеткен индивидуалды келіс бойынша, әрбір 
отбасының өзіндік экономикалық мәселелері болады. Ең оптималды шығу жолдарын арнайы 
экономикадан хабардар маман кеңесімен таңдаған жөн. 

Әлеуметтік-құқықтық қызметтер: 
Әлеуметтік-құқықтық қызметтердің негізгі мәні – клиенттің мүддесіне өкілдік ету – 

Стандартта көрсетілген жағдайлар бойынша қажет болған жағдайда құжаттарды алуға, 
әзірлеу мен толтыруға көмектесу; клиент құқылы әлеуметтік жеңілдіктер мен тегін 
әлеуметтік қызметтерді, жәрдемақыларды алуға жәрдемдесу; ата-аналарға әлеуметтік 
қамтамасыз ету бойынша заңды түсіндіру және құқықтық кеңес беру; қажет болған жағдайда 
адвокат көмегін тегін алуға көмектесу. Осы жердегі ең маңызды ерекшелік – әлеуметтік 
жұмыскер әлеуметтік қолдау мен  қаматамасыз ету бойынша өз саласына қатысты заңдар, 
қаулылар мен өзге де нормативтік-құқықтық құжаттардың мазмұның жақсы білу керек. Тек 
осы шарттын орындалуы әлеуметтік-құқықтық қызмет көрсету аясындағы әлеуметтік 
жұмыскердің компетенциялық міндеттерінің сапалы орындалуын анықтайды.    

Көрсетілетін қызметтердің саны мен сапасы әлеуметтік жұмыскердің компетенциялық 
біліктілігі мен көрсетілетін қызметтердің қаншалықты даярлықты қажет ететіндігі мен  
қызметтің күрделілігіне байланысты. Сондықтан әлеуметтік жұмыскердің қызметтік 
міндеттері қайтадан бағалаудан өткізіліп, сәйкесінше қызметтік нұсқаулықтар әзірленуі тиіс. 
Сонда ғана церебралды сал ауруына шалдыққан балаларға үйде әлеуметтік қызмет көрсетуші 
әлеуметтік жұмыскердің компетенциялық міндеттерге сай келетіндігі немесе келмейтіндігін 
дұрыс анықтауға болады. Ал әзірше, қолданыстағы Стандарт белгіленген қызметтер түрі 
бойынша ең тәжіриебесі мол және білімді деген әлеуметтік жұмыскердің орындайтын 
компетенциялық міндеттері 100% Стандарт бойынша реттеледі деп айтуға қиын.  
Қазақстанда әлеуметтік жұмыс пайда болғалы әлеуметтік жұмыстың объектілері жан-жақты 
зерттеліп келеді, ал оларға қызмет көрсетуші субъекттер  - әлеуметтік жұмыскерлер 
жазықсыз көңілден тыс қалып отыр. Салдары ретінде әлеуметтік жұмыскерлердің ағымдағы 
жағдайын (білімдер, дағдылар, профессионалдық күю синдромы, т.б.)  объективті бағаламай 
(әлеуметтік жұмыстың пәнаралық сипатқа ие болуын қолданып), өзге мамандардың 
қатысуын міндетті түрде қажет ететін қызмет түрлері  үйде әлеуметтік қызмет көрсететін 
әлеуметтік жұмыскерге жүктелді. 
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жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарты 

2. Каирбекова Гульжан, Мүмкіндіктері шектеулі балаларға үйде әлеуметтік 
қызмет көрсету ерекшеліктері, Астана, 2014.  

 
 
УДК 316.179 

СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СОЛДАТ  
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Калимжанова Гульмира Булатовна 

gumochka_k93@mail.ru 
Студентка 4 курса факультета социальных наук 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель - Ж.К.Бекова 

 

mailto:gumochka_k93@mail.ru


5122 

Проблема психологической адаптации военнослужащих по призыву к условиям 
военной службы достаточно остро заявляет о себе на этапе реформирования. Задача развития 
личности вооруженного защитника Родины  на фоне довольно сложных социально-
экономических преобразований и реформирования общества в целом в первую очередь 
предполагает создание условий для успешной адаптации военнослужащих, проходящих 
службу по призыву непосредственно к армейской среде. Эта проблема особенно актуальна 
при отсутствии достаточно разработанной концепции воспитательной работы в армии. 
Можно отметить, что сама среда и условия воинской деятельности службы предъявляют 
достаточно жесткие требования к личности молодого человека, призванного на военную 
службу, причем не только самой спецификой службы, но и непростой ситуацией.  

В настоящее время, большинство призывников не соответствуют высоким критериям 
физического, психического и социального развития, позволяющих безболезненно 
адаптироваться к новых условиям. В связи с этим, на психологов, офицеров подразделения 
возлагается задача поиска оптимальных путей осуществления процесса адаптации с учетом 
исходных качеств и возможностей личности и путей развития этих качеств в соответствии с 
нормой [1]. 

Адаптация (от латинского «приспособлять») - приспособление организма, личности, их 
систем к характеру отдельных воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. 
Адаптация выражается не только в приспособлении организма к новым условиям, но 
главным образом в выработке фиксированных способов поведения, позволяющих 
справляться с трудностями.  

Проблема адаптации человека к условиям жизненной среды уже длительное время 
является одним из направлений теоретических и прикладных исследований многих наук, в 
том числе и различных отраслей психологии [1. 2].   

Особый интерес военной психологии к данной проблеме вытекает из специфики и 
высокой социальной значимости деятельности людей по защите государственных интересов 
и безопасности страны, исходя из того, что успех этой деятельности в большинстве своем 
зависит от морально-психологического состояния и психологической готовности 
военнослужащих к эффективной реализации ее целей и задач. В исследованиях военных 
психологов последних лет (М.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняк, Н.Ф. Феденко, С.С. Муцынов, 
А.И. Александров, Ж.Г. Сенокосов и др.) достаточно глубоко изучается социально-
психологический аспект адаптации молодых воинов в армейских коллективах. В частности, 
Сенокосов Ж. Г. Раскрывает особенности адаптации как процесс выбора и реализации 
способов поведения и форм общения личности, позволяющим согласовать требования и 
ожидания участников адаптивной ситуации в условиях, соответствующих или 
несоответствующих базовым ценностям личности и группы. Наряду с адаптацией личности к 
групповым требованиям и нормам, представляет интерес исследование личностных 
детерминант адаптации военнослужащих к условиям службы по призыву, в первую очередь, 
связанные с индивидуальными особенностями, чертами характера, волевыми и другими 
качествами [2].   

Социальная адаптация — процесс управляемый. Управление им может осуществляться 
не только в русле воздействия социальных институтов на личность в ходе ее 
производственной, внепроизводственной, делопроизводственной, постпроизводственной 
жизнедеятельности, но и в русле самоуправления. Последнее предполагает требовательное, 
самокритичное отношение человека к самому себе, к своим мыслям и поступкам. 

Экономическая адаптация. Это сложнейший процесс усвоения новых социально-
экономических норм и принципов экономических отношений индивидов, субъектов. Для 
технологии социальной работы здесь важен так называемый «социальный блок», 
включающий адаптирование к реальной социальной действительности размеров пособий по 
безработице, уровню зарплаты, пенсий и пособий. Они должны отвечать не только 
физиологическим, но и социокультурным потребностям человека. Нельзя говорить о 
полноценной социальной адаптации человека, если он беден или влачит нищенское 
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существование или является безработным. 
Психологическая адаптация. Психологические аспекты деятельности человека, 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с внешней среды. Объекты и явления внешней 
среды оказывая определенное воздействие на человека, определяют условия осуществления 
его деятельности. 

Параметры внешней среды имеют весьма незначительный интервал изменения 
характеристик, в рамках которых человеческий организм может нормально 
функционировать.  

Факторы, обуславливают выживание человека как вида, они связаны со способностью 
организма регулировать параметры внутренней среды и способностью опосредованного 
отражения человеком окружающей действительности. Именно они в значительной степени 
определяют возможность выживать человеку как виду, поскольку обеспечивают процесс 
адаптации военнослужащих к условиям окружающей среды [3]. 

Проведя исследование по адаптации военнослужащих срочной службы, можно 
выделить несколько групп адаптаций. На начальном этапе когда военнослужащие прибыли 
на службу уровень адаптации был на низком уровне. После трех месяцев службы можно 
увидеть динамику уровня адаптации (данные приведены в таблице№1 ниже). 

Динамика уровня адаптации 
                                                                                                                         Таблица №1 

                                                                                                      
Группы  адаптации 

Исследование  
5.12.2014 года  

Исследование  
13.03.2015 года 

Группы высокой и 
нормальной адаптации. 

15 человек – 33,3% 33 человека – 73% 

Группа удовлетворительной 
адаптации. 

10 человек – 22,2% 7 человек – 15,5% 

Группа низкой адаптации. 20 человек – 44,4% 5 человек – 11,1% 

 
В течение первых месяцев приспособление молодых воинов к армейской службе 

происходит по-разному. В зависимости от продолжительности и особенностей 
адаптационного периода все солдаты могут быть разделены на три группы. 

Так, примерно у половины солдат период адаптации занимает около месяца. 
Самочувствие у них при этом существенно не меняется. Солдаты этой группы легко и 
быстро входят в строй и, как правило, добиваются хороших успехов в боевой подготовке. 

У солдат другой группы период адаптации несколько затягивается и сопровождается 
ухудшением самочувствия, снижением физических и психических возможностей. 

 У солдат третьей группы (весьма малочисленной) нарушения адаптационного 
характера вызывали необходимость медицинского лечения. Но и среди солдат первых двух 
групп бывают случаи снижения или даже утраты положительного уровня адаптации. 
Решающее значение для успешного вхождения в строй имеют положительное отношение 
воина к службе, мотивы его поведения. Психолог и командиры  могут облегчить и ускорить 
этот процесс путем разъяснения подчиненным общественного значения воинской службы, 
требований, которые предъявляются к ним в армии, гуманистически направленным 
управлением. Время вхождения в строй существенно зависит от характера и темперамента 
человека. Люди, обладающие сильным характером, живые, общительные, не боящиеся 
трудностей, быстро осваиваются с новой обстановкой и успешно справляются со всеми 
требованиями учебы и службы. На них обычно опирается командир в работе по сплочению 
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коллектива подразделения. 
Совсем другую картину можно наблюдать, если у человека проявляются черты слабого 

характера, меланхолический темперамент, нерешительность, замкнутость, когда ему все 
кажется трудным, а успех - недостижимым. В этом случае необходима особая чуткость и 
кропотливая индивидуальная работа. Для устойчивости и прочности адаптации необходимо 
накопление опыта практических действий, преодоление различных трудностей, особенно 
психической напряженности, которая наиболее отрицательно влияет на адаптацию человека. 
Отрицательные явления значительно смягчаются, человек чувствует себя увереннее, если он 
заранее знает, с какими трудностями может столкнуться, если он уже присутствовал на 
рабочем месте и наблюдал со стороны за действиями своих товарищей, особенностями их 
практических решений в тех или иных ситуациях, возникающих в процессе работы [4]. 

Нежелательные последствия психических перегрузок в значительной мере ослабляются 
при виде общего успеха, высокой результативности и положительной настроенности 
каждого члена коллектива. Большое значение имеет и система тренировок. Ведь процесс 
адаптации основывается на расширении знаний и сведений, необходимой для правильной 
ориентировки, на развитии умения управлять своим поведением в различных ситуациях. 

Обычно процесс адаптации  происходит в 3 этапа: 
1.Начальный, когда молодой солдат находится в оптимальном микроклимате  среди 

таких же, как он новобранцев, в отдельном       подразделении, адаптации помогает взаимная 
поддержка  новобранцев. Когда      новобранец находится среди старослужащих, адаптация 
может быть затруднена.  

2.Основной этап, в подразделении. Это самый трудный период адаптации молодого 
солдата. В этот период возрастают служебные нагрузки. Молодой воин попадает в среду 
военнослужащих со старшим призывом, где может встретить нездоровое к себе отношение 
со стороны недисциплинированных старослужащих, могут возникнуть морально- 
психологические барьеры, отрицательные тенденции.  

3.Последний этап, характеризуется завершением адаптации, успешным выполнением 
обязанностей службы. 

Вместе с тем, с тем практика показывает, что у значительной части военнослужащих 
процесс адаптации протекает тяжело. Как правило, такие лица предъявляют жалобы на 
болезненные проявления, в том числе на головные боли, головокружение, боли в мышцах 
спины и ног, в области сердца. У них отмечается частая смена настроения, 
раздражительность, слезливость и др. Значительную часть воинов с трудной адаптацией, 
составляют лица с нервно-психической неустойчивостью [4, 1]. 

В психологической науке сложилось два основных подхода к пониманию сущности 
адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Одни считают адаптацию процессом 
“приноравливания”, “вживания”, “приспособления”, другие - процессом активного усвоения 
личностью социального опыта, овладения новыми социальными ролями. В том и другом 
случае имеет место односторонний подход к пониманию сущности адаптации. 
Приспособление является формой адаптации человека как организма. Адаптация же его как 
личности может протекать и в приспособительной форме, и в форме активного овладения 
новыми условиями и видами деятельности. 

Сущность адаптации молодого солдата заключается в перестройке работы 
функциональных систем организма и личности в соответствии с новыми требованиями, 
позволяющей ему эффективно овладевать военной профессией. В процессе адаптации 
происходит перестройка потребностно-мотивационной сферы молодого солдата, комплекса 
имеющихся у него умений, навыков, привычек, расширения и углубления ориентировочной 
основы деятельности в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами и 
условиями их реализации. 

В основе лежит ломка старых стереотипов и формирование новых, что нередко 
вызывает у молодых солдат напряженность, отрицательные психические состояния и 
эмоции, нервно-психическое утомление и т.п.  
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На данный момент в Национальной Гвардии Республики Казахстан проходит ряд 
мероприятий по адаптации военнослужащих срочной службы. В первую очередь с солдатами 
срочной службы  работает психолог, который проводит беседы, тренинги, арт-терапию  и 
многое другое. Психолог помогает адаптироваться к условиям новой жизни в армии. 
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Әлемдік даму аренасына қадам басқан кез келген мемлекет өз қоғамының мүшелерінің 
барлық қажеттіліктерін қанағаттандырып,   жаңа биік белестерге қадам басуға әрекет 
жасайды. Бүгінгі таңда әлеуметтік мемлекет болып табылатын көптеген әлем мемлекеттері 
үшін әлеуметтік саясаттың айқын басым бағыттарын анықтап, салиқалы әлеуметтік саясат 
жүргізу, халықты әлеуметтік қорғаудың  өзіндік моделін қалыптастыру стратегиялық 
маңызы бар мәселе болып отыр. Әлеуметтік саясаттың басым бағыттарын анықтау арқылы 
мемлекет ең алдымен негізгі халықтың қажеттіліктерін анықтап, саясатты сол арнаға 
бағыттайды.  Демек, тиімді тетіктерін табу арқылы қоғамның әр түрлі топтарына, таптарына, 
әсіресе әлжуаз әлеуметтік қорғауды қажет ететін топтарын әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз 
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етеді. Әлеуметтік саясаттың негізі әлеуметтік қорғаудан бастау алса, әлемнің көптеген 
мемлекеттерінде  халықты әлеуметтік қорғаудың модельдері (Скандинавия елдері моделі,  
Жерорта теңізі елдері моделі, Чилли моделі және т.б.) қалыптасып үлгерді. Осы тұста 
Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау жүйесінің әлем елдерінің озық тәжірбиесі 
негізінде өзіндік моделін жасап келеді. Десек те, қоғам түрленіп, нарық құбылып өзгерген 
сайын Қазақстанның да басқа мемлекеттер сияқты әлеуметтік саясатын жетілдіріп отыруы 
заңды құбылыс болып отыр[1]. Тарихқа үңілер болсақ, әлеуметтік қорғау  ұғымы ең алғаш 
ХІХ ғасырдың ортасында пайда болды. Бұл ұғымды алғаш айтқан неміс философы Гегель 
еді. 1948 жылғы Адам құқығы туралы дүниежүзілік конвенцияның  22-бабында «Әр адам 
қоғамның мүшесі ретінде әлеуметтік қамсыздандырылу құқығына ие» делінген. Адамзат 
дамуының тарихында бұл ұғым түрлі қоғам мүшелерінің қажеттіліктеріне байланысты өзінің 
негізгі функциясын орындап отырды. Оның астарында  қоғам мәдениеті мен дініне 
негізделген әлеуметтік әділеттілік жатыр. Саяси  тарихты талдау барысында көптеген 
ойшылдардың зерттеу  пәні мемлекет пен қоғамның қарым-қатынасы және мемлекеттің 
атқаратын қызметі екенің көреміз. Бірқатар ғылыми мектеп өкілдері мемлекеттің 
құрылудағы басты мақсаты – ол өз тұрғындарының жағдайын жасау деген тұжырымға келді. 
Платонның айтуы бойынша «кез келген билік, ол билік болғандықтан, өзінің қамқорлығын 
басқа біреуге емес, тек өзінің бағыныштыларына жасайды»,  ал  «берілген билеуші өзіне 
тиімдіні емес, бағынушыларына тиімдіні көздейді» делінген болатын[2]. 

О.Хеффе бойынша, «егер адамзат тұрмысы легитимди сипатта болса, онда ол 
біріншіден, құқықтық сипатта, екіншіден, құқық әділеттілік сапасында болуы керек, ал 
үшіншіден, әділетті құқық әділетті мемлекет сипатындағы қоғамдық тәртіппен қорғалуы 
тиіс» десе[3]. Т.И. Заславская «әлеуметтік саясат» ұғымын тар және кең мағынада 
қарастырады. Оның түсіндіруінше әлеуметтік саясат барлық халықты емес, оның ішінде 
мемлекет тарапынан қолдауларды қажет ететін белгілі бір  әлеуметтік топтар жатады. 
«Әлеуметтік саясат» тар мағынада -  бұл түрлі себептермен  өмірдің қиын жағдайларында 
күн кешіп, жағдайларын түзеуге шамалары келмейтін қоғамдық топтар мен тұрғындарды 
қолдауға арналған мемлекеттік іс-шаралар кешені. Ал кең мағынада Т.И. Заславская 
негіздеуінше,  әлеуметтік саясат аса күрделі және ауқымды мақсатты, яғни қоғамдық 
құрылым мен институттарды  социалистік қатынастар орнатуға бағытталады делінген. 
Әрине, бұл тұжырымның сол уақыт талабына сәйкес идеологиялық астары барын 
байқаймыз[4]. Сонау кезден, қоғамда мүмкіндігі шектеулі адамдарға деген қарым-қатынас әр 
түрлі болғанын білеміз. Ортағасырда мүгедектікті ғұдайдың берген жазасы немесе күшті 
дуаланудың себебі ретінде қарастырса. Физикалық даму мүмкіндігі кем адамдардан 
қорқатын болған, олар үнемі қамауда болғандықтан еңбекке араласу деген түсінік оларда 
болмады. Бірақ, әр уақытта барлық мемлекеттерде діни негізге сүйене отырып мүмкіндігі 
шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау, қолдау жүргізіліп отырды. Мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың құқығы басқа адамдардың құқығымен тең дәрежеде қолдау әлеуметтік саясатта 
XX ғасырдың басында ғана жүзеге асыра бастады. Көптеген адамдар мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың құқығын тең дәрежеде ұстамаса демократияның болмайтындығын түсіне 
бермеді. Қоғамдық қозғалыстар, ғалымдар мен мүмкіндігі шектеулі адамдар арасынан 
белсенділер атсалыса отырып қоғамдық ой пікірді өзгертуге тырысты. Осындай 
түсініктердің негізінде адамдардың пікірлері өзгере бастады.   

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың мүгедектерді қорғаудағы мақсаты - тең қоғамдағы 
еркіндікті және тең құқылы дәрежені орнату. Мемлекеттің өз азаматтары туралы реттелген, 
жүйелі қамқорлығы, ең алдымен, сол немесе өзге топтағы халықтың құқықтарын қамтамасыз 
етуге қатысты халықаралық стандарттарды мемлекеттік сақтауға дайындығының деңгейін 
сипаттайтын нормативтік құқықтық актілер мен бағдарламалық құжаттардан көрінеді. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтары мен бостандықтарын заңнамалық тұрғыдан 
реттеу мәселесі, сондай-ақ оларды іске асыру бойынша мемлекеттің міндеттері аса маңызды, 
өйткені мұндай адамдардың жағдайы мемлекет тарапынан сенімді кепілдің болуын талап 
етеді. Мүмкіндігі шектеулі адамдар мәртебесінің мазмұны мүгедектерді әлеуметтік 
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қорғаудың қолданыстағы жүйесімен айқындалады. «Әлеуметтік қорғау» термині – бұл 
әлдебір жағдайларға (кәрілік, мүгедектік, денсаулық жағдайы, асыраушысынан немесе 
жұмысынан айрылуы) байланысты экономикалық белсенді бола алмайтын әрі лайықты ақы 
төленетін еңбекке қатысу жолымен өзін табыспен қамтамасыз ете алмайтын азаматтар үшін 
өмірлік қажетті игіліктердің және әл-ауқаттың белгілі бір деңгейін қамтамасыз етуге 
арналған жүйе ретінде ұғынылады.  

Қазақстан Республикасы  Ата Заңында «өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы адам және адам өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары» деп көрсеткен[5]. Қазақстанның әлеуметтік қорғау 
жүйесінің әлемдік стандарттарға жақындауының маңызды қадамы болып Мемлекет 
басшысының 2008 жылғы желтоқсанда «Біріккен Ұлттар ұйымының «Мүгедектердің 
құқықтары туралы» Конвенцисына қол қоюы болды. БҰҰ Конвенциясы мүгедектердің 
құқықтарын қорғауға және ынталандыруға, оларға қатысты кемсітушіліктерді жоюға, 
олардың жұмыс істеуіне, денсаулықтарын сақтауына, білім алуына және қоғам өміріне 
толықтай қатысуы, әділеттілікке қол жеткізуі, еркін қозғалуы құқықтарын қамтамасыз етуге 
және ынталандыруға бағытталған. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 24–тарауы 
мүгедектердің еңбегін реттеудің ерекшеліктеріне арналған. Кодекске сәйкес медициналық 
қорытынды бойынша денсаулық жағдайы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтіретін не 
оның денсаулығына және (немесе) басқа адамдар еңбегінің қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
жағдайларды қоспағанда, мүгедектік себептері бойынша еңбек шартын жасасудан бас 
тартуға, мүгедекті басқа жұмысқа ауыстыруға, еңбек жағдайларын өзгертуге тыйым 
салынады. Бірінші және екінші топтағы мүгедек қызметкерлерге аптасына 36 сағаттан 
аспайтын ұзақтығы қысқартылған жұмыс уақыты белгіленеді. Сонымен қатар, бірінші және 
екінші топтағы мүгедек қызметкерлерге ұзақтығы 15 күнтізбелік күннен кем болмайтын 
қосымша жыл сайынғы төленетін еңбек демалысы беріледі. Сондай-ақ жұмыс істейтін 
мүгедектерге жұмыс берушінің келісімдерімен, актілерімен, сонымен қатар ұжымдық 
келісіммен қосымша кепілдіктер берілуі мүмкін.  

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 156-бабына сәйкес бірінші, екінші және 
үшінші топтағы мүгедектерден республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi 
қаржы жылының басында қолданыста болатын ең төменгi жалақының 55 еселенген мөлшерi 
шегiнде бір жылдағы табыстары салық салуға жатпайды, яғни олардан жеке табыс салығы 
ұсталмайды. Мүгедектік адамның физикалық мүмкіндігін шектеп қана қоймай, қазіргі 
заманғы өмір сүруіне қажетті жұмысқа орналасу, табыс табу мүмкіндіктерін шектейтін аса 
күрделі құбылыс болып табылады. Осыған байланысты әлеуметтік қамсыздандырудағы 
мемлекеттік саясат ең алдымен азаматтар жұмыс істеу қабілетінен айрылған жағдайда 
оларды қаржылық қолдауға бағытталған. Қазақстан Республикасының мүгедектердi 
әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк саясаттың негізгі бағыттары: 

− мүгедектiктiң алдын алуға; 
− мүгедектердi әлеуметтiк қорғауға, соның iшiнде оңалтуға; 
− мүгедектердiң қоғаммен етене араласуына бағытталған. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтiк қорғау төмендегі принциптердi ұстана 

отырып қолдау жасайды:  
− заңдылық, iзгiлiк, адам құқықтарының сақталуы; 
− әлеуметтiк қорғауға кепiлдiк берiлу, медициналық, әлеуметтiк және кәсiптiк оңалтуға 

қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету; 
− мүгедектердiң денсаулық сақтауға, бiлiм алуға және қызмет түрiн, соның iшiнде еңбек 

қызметi түрiн еркiн таңдауға басқа азаматтармен қатар қол жеткiзуi мен тең құқылы болуы; 
− мемлекеттiк органдардың мүгедектердiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау 

жөнiндегi функцияларды жүзеге асыратын қоғамдық бiрлестiктермен және өзге де 
ұйымдармен өзара iс-қимыл жасауы; 

− мүгедектiк белгiсi бойынша кемсiтуге тыйым салу принциптерi негiзiнде жүргiзiледі 
[6]. 
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Қазақстанда әлеуметтік саясат аясында көрсетіліп келе жатқан әлеуметтік қолдаулар 
өзіндік нәтижесін беріп жатыр. Себебі, кез-келген қолдауды қажет ететін мүмкіндігі 
шектеулі адамдарға көмек қолын соза отырып оларды алға итермелеу үлкен игілікті істердің 
бірі болып табылады. Тәуелсіздік алған жылдардың ішінде мемлекеттік бюджеттің білім 
беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындары бес 
еседен астам ұлғайған екен. Сонымен бірге бес миллионнан аса біздің азаматтарымыз 
мемлекеттік әлеуметтік қорғаумен қамтылып отыр. Бұл бүгінгі талданған жүйелер 
мемлекетіміздегі әлеуметтік саясаттың негізі болған әлеуметтік қорғаудың маңызды 
бөліктері болып табылады. Қарқындап дамып келе жатқан Қазақстан экономикалық, 
әлеуметтік саясаты уақыт өткен сайын әлеуметтік салаға тереңінен көңіл бөлері анық. 
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Формирование познавательной мотивации является ключевой проблемой в 

образовании, поскольку именно от неё в достаточной степени зависит образовательный 
результат.  

Особенно острым этот вопрос становится в условиях, когда внешние мотивы стали 
доминировать в образовательной деятельности большого числа школьников и студентов. 
Отсутствие внутренней мотивации и чрезмерная выраженность внешних мотивов являются 
характерными чертами современного образования, на что указывают не только 
преподаватели, но и специальные исследования по проблемам мотивации, как в зарубежной 
(А. Маслоу, З. Фрейд, Х. Хекхаузен), так и в отечественной науке (Л.И. Божович, А.А. 
Вербицкий, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев). 

В отношении молодежи выделяются две основные стороны обозначенной проблемы. 
Первая сторона состоит в том, что школьники и студенты из года в год демонстрирует 

негативную динамику изменения учебной мотивации. 
Вторая сторона обусловлена перспективностью данной социальной группы для 

формирования осознанного отношения к выбору профессии. 
Теоретический анализ различных концепций позволил уточнить содержательные 
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характеристики понятий «мотив» и «мотивация».  
Слово «мотив» образовано от латинского «movere», что означает, приводить в 

движение, толкать. В самом общем плане, мотив - это то, что определяет, стимулирует, 
побуждает индивида к выполнению какого-либо действия, включенного в определяемую 
этим мотивом деятельность [1, с.462]. 

А.К. Маркова в своей классификации выделяет две группы мотивов: 
1. Познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и 

процессом ее выполнения. Данная группа мотивов включает в себя: 
1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации учащихся на 

овладение новыми знаниями;  
2) учебно-познавательные мотивы, направленные на усвоение способов добывания 

знаний: интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний, к способам 
саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего учебного труда; 

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности на самостоятельное 
совершенствование способов добывания знаний. 

2. Социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями: 
1) широкие социальные мотивы: стремление получать знания, чтобы быть полезным 

Родине, обществу; желание выполнить свой долг; понимание необходимости учиться; 
2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении 

занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 
одобрение, заслужить у них авторитет; 

3) мотивами социального сотрудничества, состоящие, в том, что учащийся не только 
хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать, 
анализировать способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений [2, с.32]. 

Исследователи утверждают, что через выработку отдельных мотивов можно влиять на 
мотивацию в целом, при этом понятие «мотив» является более узким понятием по 
отношению к «мотивации», которая выступает тем сложным механизмом соотнесения 
личностью внешних и внутренних факторов поведения, определяющим возникновение, 
направление, а также способы осуществления конкретных форм деятельности [3, с.44].  

Мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, поведение и 
деятельность личности. Любое педагогическое взаимодействие с обучаемым становится 
эффективным только с учётом особенностей его мотивации. 

Исследование мотивации школьников и студентов проводилось на базе КОУ «Тарская 
СОШ № 2, «Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова» и филиала ОмГПУ в г. Таре. Объем 
выборки составил 50 человек: 12 школьников и 38 студентов.  

Измерение мотивации обучения студентов в вузе осуществлялось по методике Т.И. 
Ильиной. Результаты диагностики представлены на рисунке 1. 

 

 
 Рис. 1. Мотивы обучения в вузе 
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курса доминирует мотив получения диплома, у 31 % студентов - мотив получения знаний, у 
7% студентов - мотив овладения профессией. 

В основе учебной мотивации лежат более узкие понятия – «познавательные» и 
«профессиональные мотивы». Их изучение возможно при помощи методики «Мотивация 
учения студентов» А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой.  

В таблице 1 отражены показатели, по которым проводился анализ, а так же, процентное 
соотношение полученных данных. 

Таблица 1 
Мотивы учебно-профессиональной деятельности 

 
№ Мотивы % 

. 
Мотивы избегания  13 

2
. 

Социальные мотивы 2 

. 
Коммуникативные мотивы 2 

4
. 

Мотивы престижа 2  

. 
Профессиональные мотивы 21 

. 
Мотивы творческой самореализации 0 

. 
Учебно-познавательные мотивы 71  

 
Таким образом, характеризуя группу в целом, можно сказать, что преобладающими 

мотивами обучения у студентов по данной методике являются учебно-познавательные 
мотивы. Таких студентов привлекает, прежде всего, интерес к самому процессу учения, они 
склонны выбирать более сложные задания, что позитивно отражается на развитии их 
познавательных процессов и приобретении профессиональной компетентности. 

Измерение школьной мотивации осуществлялось по методике Т.А. Ратановой. 
Результаты диагностики представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Мотивация обучения в школе 
 
Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что у 42 % школьников 

преобладает хорошая школьная мотивация. Такие учащиеся успешно справляются с учебной 
деятельностью, в рисунках на школьную тему изображают учебные ситуации, а при ответах 
на вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких требований и норм.  
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33 % учащихся демонстрируют положительное отношение к школе, но школа 
привлекает их больше внеучебными сторонами. Познавательные мотивы у таких детей 
сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  

У 25 % школьников низкая школьная мотивация. Учащиеся посещают школу неохотно, 
предпочитают пропускать занятия, на уроках часто занимаются посторонними делами, 
испытывают затруднения в учебной деятельности. 

 Изучение мотивационной сферы учащихся осуществлялось также по методики М.В. 
Матюхиной. Результаты диагностики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Изучение мотивационной сферы учащихся 

 
№ Мотивы % 

. 
Самоопределения и 

самосовершенствования 
100 

2
. 

Содержания учения 25 

. 
Благополучия 8 

4
. 

Долга и ответственности 8 

. 
Избегания неприятностей 8 

. 
Заложенные в ученой деятельности 16 

 
Таким образом, у 100 % школьников преобладает мотив самоопределения и 

самосовершенствования; у 25 % школьников -  мотив содержания учения; у 8 %  школьников 
– мотивы благополучия, долга и ответственности, а также избегание неприятностей 
соответственно; у 16 % школьников – мотивы, заложенные в учебной деятельности. 

Результаты проведённой диагностики со школьниками и студентами позволяют 
говорить о том, что внутренняя мотивация учебной деятельности преобладает над внешней у 
большинства учащихся, но различия в их уровнях не велико. Поэтому, с целью повышения 
учебной мотивации молодёжи, нами была разработана и реализована программа, основным 
методом работы которой являлся тренинг.  

В рамках занятия школьники и студенты приняли участие в таких упражнениях как: «Я 
– профессионал», «Хорошо ли быть студентом?!», «Футболка с надписью», «Ассоциативный 
ряд», «Внешние и внутренние мотивы» и др. Данные упражнения  позволили участникам 
тренинга не только проявить свою индивидуальность в вопросах профессиональной 
ориентации и профессионального выбора, но и рассмотреть основные понятия и виды 
мотивации.   

В результате реализации программы учащиеся были сориентированы на необходимость 
формирования внутренней мотивации, как один из факторов эффективности выполняемой 
деятельности.  
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 Семья – малая социально-психологическая группа, которая складывается на основе 

глубоко интимных и доверительных отношений между супругами, родителями и детьми. 
Социальная активность, структура, нравственно-психологическая атмосфера которой зависят 
не только от общих условий и закономерностей, но и от тех специфических обстоятельств, в 
которых семья формируется, функционирует, среди которых - уровень образования и 
культура членов семьи, материальное положение, традиции и ценности, которых они 
придерживаются и на которые ориентируются в своих жизненных планах и устремлениях, 
социальная принадлежность семьи, нравственные убеждения супругов, от которых, во 
многом, зависит способность семьи к консолидации и сплочению. Эти и многие другие 
обстоятельства накладывают отпечаток на характер отношений в семье, определяют 
конкретную специфику семейных отношений. 

 Анализ работ Л. Шнейдера показывает, что семейные отношения не могут быть 
установлены сразу, что семья - не статичное образование, она развивается. Поэтому, 
обсуждая понятие семьи, необходимо рассмотреть и периодизацию этапов ее развития. 
Зачастую такая периодизация основана на изменении места детей в семейной структуре. 
Например, автор приводит этапы по Р. Нойберту, который выделяет следующие этапы: 
жизнь вдвоем, жизнь после рождения детей, воспитания детей старшего школьного возраста, 
отделения детей от родителей и воспитания внуков [1].  

 В современной психологии известна периодизация Э.К. Васильевой, которая выделяет 
5 стадий жизненного цикла семьи: 1) зарождение семьи до рождения ребенка; 2) рождение и 
воспитание детей; 3) окончание выполнения семьей воспитательных функций; 4) дети живут 
с родителями, и хотя бы один не имеет собственной семьи; 5) супруги живут одни или с 
детьми, имеющими собственные семьи. Э.К. Васильева также исходит из того, что на каждой 
стадии решаются свои, присущие только этому периоду задачи, соответственно и 
характеристика каждого периода достаточно специфична [2]. 

 Выделение этапов может быть связано со статистикой кризисов семьи. «Установлено, 
- пишут Ч. С. Гризицкас и Н. В. Малярова, - что в определенные периоды изменения цикла 
жизни семьи появляется тенденция к кризисам и конфликтам».  

Согласно исследованиям социологов и семейных консультантов, каждая семья 
проходит несколько этапов развития, и переход с одного на другой, как правило, 
сопровождается кризисом. Кризис семейных отношений был и остается актуальной темой во 
все времена, а на современном этапе, когда наблюдается особый рост количества разводов, 
данный вопрос стал одним из популярных направлений исследовательской и практической 
деятельности психологов всего мира.  

 Кризис (от греческого слова «перестройка», «изменение») - это неизбежное 
мероприятие в выходе на кардинально новый уровень развития. 

Все кризисы семейной жизни можно подразделить на две большие группы: 
1. Кризис развития семейной пары - связан с определенными стадиями, которые рано 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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или поздно проходит любая семья. Это вступление в брак, рождение первенца, взросление 
детей. 

2. Ситуативный кризис - связан с негативными социальными ситуациями, такими как 
болезнь, потеря работы одного из супругов, развод, измена. 

 К осложнениям в семейной жизни, прежде всего, приводят бытовые трудности. Но, 
кроме быта, существует масса причин, способных спровоцировать кризис в семье, на любом 
этапе ее существования.  

 Во-первых, проблемы в семейной жизни могут начаться тогда, когда один из супругов 
переживает свой собственный психологический кризис, например, кризис среднего возраста. 
Пересматривая свою жизнь, чувствуя неудовлетворенность собой, человек решает все 
изменить, в том числе и свою семейную жизнь.  

 Во-вторых, любое из перечисленных далее событий влечет изменения в семейном 
укладе. Например, рождение ребенка, а также такие жизненные вехи, как поступление 
ребенка в школу, переходный возраст чада, уход из родительской семьи.  

 Кроме того, причиной кризиса для супругов становятся сложности на работе, 
проблемы во взаимоотношениях с родственниками, изменение материального положения 
(как в сторону его ухудшения, так и в сторону улучшения), переезд семьи в другой город или 
страну.  

 И, конечно, более серьезные стресс-факторы – тяжелые болезни, смерти, войны, 
потеря работы, рождение неполноценных детей. 

 Кризисы сопровождают супругов на всем их жизненном пути. Переломные моменты 
определяются понятием «кризис брака». Чаще всего это происходит, когда семья испытывает 
трудные жизненные ситуации, которые могут быть способствовать разрыву. Можно 
выделить следующие кризисные периоды в браке, которые в той или иной степени 
переживаются всеми супругами. 

 Первый кризисный период - это период принятия супружеских ролей. По статистике, 
около половины всех заключенных браков распадается после первого года совместной 
жизни. Это очень сложный период, требующий терпения и способности идти на 
компромиссы. Главная задача это периода - это адаптация, приспособляемость к семейной 
жизни и друг к другу. Задачи, которые ставятся в этот период перед супругами - это 
распределение ролей и области ответственности в семье; сексуальная адаптация к партнеру; 
определение границ семьи («выносят ли сор из избы» или решают свои внутрисемейные 
проблемы самостоятельно). В этот период семья нуждается в поддержке и заботе со стороны 
родителей, друзей. 

 Второй кризисный период - это рождение первого ребенка. Главная задача этого 
периода - это перестройка семейного уклада, определение семейных ценностей, принятие 
родительской роли и распределение внимание и любви между супругами и ребенком. 

 В этот период женщина все свои силы вкладывает в ребенка, теряет свою былую 
привлекательность, времени на мужа не остается, а на мужа ложится финансовая 
ответственность в обеспечении семьи. Также большой вклад в кризис вносит сексуальное 
охлаждение - когда либо не хватает времени, либо нет желания, потому что пережив 
тяжелый день, ухаживая за ребенком и одновременно ведя хозяйство, не хочется ничего, 
кроме как быстрее лечь спать. 

 Третий кризисный период (5-7 лет браку) связан с поступлением ребенка в школу или 
в дошкольное учреждение, то есть ребенок вступает в общество. Происходит «проверка» 
семьи на хорошего родителя, оценка вас обществом и в это время очень хочется получить 
«пятерку» за хорошее воспитание своего ребенка, а соответственно и появляется 
требовательность к себе и супругу. 

 Так же этот период опасен тем, что все роли уже распределены, налажен привычный 
уклад жизни, семья уже пережила много испытаний и происходит некоторое затишье в 
отношениях: нет эффекта новизны, радости от общения. И если в семье к этому периоду не 
возникла гармония, то за место нее может появиться пустота, которую захочется чем-то 
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заполнить. Поэтому в этот период очень часто встречаются супружеские измены. 
 Четвертый период (10-15 лет браку) - ребенок становится подростком, а у супругов 

начинается кризис среднего возраста, который характеризуется переосмыслением жизни. 
Задачи этого периода: перестройка отношений между ребенком и родителями, передача 
подростку самостоятельности и ответственности, принятие его точки зрения; 
переосмысление отношений между супругами - привнесение новизны в отношения, когда 
вновь есть время уделять внимание друг другу. 

 Пятый кризисный период связан с уходом выросших детей из дома, создание ими 
своих семей. Этот период называют «пустое гнездо», когда может выясниться, что супругов 
объединяло все это время только воспитание детей и им уже неинтересно проводить досуг 
друг с другом. Главная задача этого периода - перестроить взаимоотношения между 
супругами, перераспределить обязанности и время общения, найти новые увлечения, хобби, 
новые способы совместного время препровождения. 

 Шестой кризисный период является трагическим, когда кто-то из супругов умирает. 
Кризис связан с чувством потери, пустоты, утраты. В этот период следует найти в себе силы 
жить дальше, перестроить свои отношения с детьми, найти новые увлечение и интересы, 
найти новый смысл жизни [3]. 

 Таким образом, кризисные ситуации в браке возникают в определенной 
закономерности и имеют глубокие социально - психологические причины. Их надо знать, 
учитывать и корректировать, выстраивая свое поведение в семье в соответствии с ними. 

 Существует ряд правил, которые помогут пережить кризисы в семейных отношениях: 
− Учитесь говорить о возникших сложностях и проблемах. Очень важно вовремя 

начать разговор, не отворачиваться от возникших неприятностей, не накапливать их, не 
отмалчиваться. 

− Не обобщайте, даже если говорите в гневе, не переходите грань, о которой потом 
будете сожалеть. 

− Говорите о своих чувствах, переживаниях, не предъявляйте претензии (вместо «ты 
всегда...»,  «ты виноват…», скажите «я чувствую…», «меня расстраивает, когда ты...»). 

− Если хотя бы один испуган или находиться в сильном эмоциональном возбуждении 
ситуация может выйти из-под контроля, не стоит усугублять ситуацию, в таких случаях 
лучше переждать, либо обратиться к специалистам (семейным психологам). 

 А также, считаем целессобразным на выделение следующих методов «спасения» 
семьи, которые часто рекомендуют психологи: 

Функциональные стабилизаторы – это действия или вещи, которые помогают сделать 
семью более сплоченной и отношения между членами семьи более близкими. К ним можно 
отнести все то, что нравится всем членам семьи, все то общее, что принимается каждым из 
членов семьи. Например, общий дом, финансы, общие цели, общие дела, общие интересы, 
общее время, система ценностей. 

Дисфункциональные стабилизаторы семьи – отличаются тем, что, несмотря на то, что 
они выполняют свою функцию – сохраняют семью, один или несколько людей в семье 
остается в ней только из-за очень сложных чувств, например, чувства вины, долга, 
ответственности, стыда, страха и т.д. К дисфункциональным методам сохранения семьи 
можно отнести – болеющих членов семьи (особенно, тех, которые болеют уже очень 
давно), деструктивное поведение детей и подростков, угрозы или попытки суицида одного из 
членов семьи. То есть все то, что будет держать семью около какой-либо проблемы. 

 Кризисы в отношениях супругов встречаются на всем жизненном пути. Не стоит их 
бояться, потому что это показатель нормального развития отношений, они необходимы 
супругам для того, чтобы отношения были «живыми» и развивались, помогая строить 
будущее, и дорожить друг другом.  
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Кәсіби жігерлілік әр адамға толыққанды өмірлік іс-әрекеті үшін өте маңызды. Ол 

адамды тек экономикалық тәуелсіз болуды ғана қамтамасыз ете қоймай, оған қоса жеке 
біліктіліктерінді, өнерінді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіби іс-әрекет индивидті қоғам 
құндылықтарына интеграциялайтын бірден-бір фактор. Еңбек  адамды өз-өзін сыйлауға, 
жекебастылығынды сезінуге, заманауи ортаның толыққанды мүшесі болуға ықпалдасады. 

Мүгедек жандардың жұмысбастылығына берілетін көптеген анықтамалар ішінен В.Н. 
Ярскаяның көзқарасын бөліп қарастыруға болады. Ол мүмкіншілігі шектеулі жандардың 
жұмыспен қамтылуын жаңа әлеуметтік институт, әлеуметтік саясатты дамытудағы жаңа 
әлеуметтік стратегия, құтқарудың, аман қалудың, индивидті реабилитациялаудың жаңа 
идеологиясы деп түсіндіреді [1, 210б].  

Соңғы жылдары Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандарға бағытталған мемлекттік 
саясат мәселелері өз маңыздылығын арттыруда.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 11 желтоқсандағы N 711 Жарлығы 
бойынша Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға және Мүгедектердің құқықтары 
туралы Факультативтік хаттамаға қол қойылды. Бұл конвенцияның арқасында заңды түрде 
мүгедектерді қайырымдылық объектісі ретінде емес, өз-өзін дамытуға мүмкіндік беретін 
құқық иесі ретінде қабылдауға себеп болған  мүгедектер құқығын қорғайтын алғашқы 
келісім болды. Конвенцияның аса маңызды бағыттарының бірі мүмкіндігі шектеулі 
жандарды кәсіби реабилитациялау және жұмыспен қамту болып отыр.  

«Мүгедектік» пен «әлеуметтік қолдаудың» жаңа түсінігі тек әлеуметтік жәрдемақылар 
төлеуді ғана емес, сонымен қатар реабилитациялық, қоғамға интеграциялау жұмыстарын 
қамтуда. Енді Қазақстанның алдыға қойған мақсаты - мүгедектер білім алатын, 
экономикалық, мәдени және әлеуметтік салаларда қатыса алатын орта құру. Осы мақсатты 
реализациялау үшін «2012-2018жж арналған мүгедектер өмір сүру сапасын жақсарту 
жоспары» қабылданған болатын. 2014 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы 
Президенті, партия Төрағасы Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстан жолы 
– 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында «Нұр Отан» партиясына  
мүгедектердің өмір сапасын арттыру жөнінде жұмысқа басшылық етуді тапсырды [2].  Соған 
байланысты партия мүгедектердің өмір сапасын арттыру мақсатында «Кедергісіз келешек» 
атты жобасын ұсынды. Алайда, қойылып жатқан жоспарларға қарамастан, еліміздегі 
жарымжандардың  жағдайы қуантарлық емес. Қалыптасқан тәжірибеміз көрсеткендей, 
жұмыс берушілер мүгедектерді оларға жүктелген жұмысты орындай алмайды және 
қымбатқа соқтырар деген ойда жұмысқа алудан бас тартуда. Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша бүгінгі таңда 
Қазақстанда барлық категориядағы мүгедек адамдар саны 627мың адам, бұл бүкіл халық 
санының 3,7%  құрайды, соның 65,6% еңбекке жарамды деп саналады. 2015 жылға 
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мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмыспен қамтылғандары еңбекке жарамды мүгедектер 
санының шамамен 21% (82 мың адамға жуық) құрайды [3]. 

Мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмысбастылық мәселесін қарастыра келе, бұл 
мәселенің екі жақты сипаты бар екенін айтуға болады: біріншіден, мемлекет пен кәсіпорын 
тарапынан болса, екіншісі мүгедектің өзінен. 

Жарымжан жұмысқа орналасу барысында көптеген жұмыс берушілердің артық шығын, 
олардың психологиялық ерекшеліктері, емдеу мәжбүрлігі, қосымша жұмысқа тарту 
мүмкіндігінің жоқтығы себебінен қиыншылық көреді. Әдетте мүгедектер кәсіби қарым-
қатынасқа түсетін адамдар мүгедектердің қалыпты әлеуметтік ортада белсенді ат салысу 
потенциалын жеткілікті бағаламайды.  

Мүгедектер тобындағы адамдар жұмыс іздеуде мемлекет тарапынан да қолдауды қажет 
етеді. Алайда, мемлекеттік дәрежеде келесідей мәселелерге аз көңіл бөлінуде: 

Қоғамдық көліктерде қозғалу мүмкінсіздігі; 
Арнайы мүгедектерді оқыту бағдарламасының жоқтығы; 
Оқу, жұмыс орындарының толық жабдықталмағандығы, т.б. 
Қоғамдық көліктертедегі мүгедектердің қозғалу мәселесі әсіресе еліміздің кіші 

қалалары мен шалғай ауылдарында шиеленіскен. Мысалы, Астана қаласында тірек-қозғаушы 
аппараты бұзылған адамдарға арналған арнайы «Инватакси» тасымалдаушы көліктері іске 
қосылған. Өкінішке орай, бұл тек үлкен қалаларға тән жетістік.  

Осыған байланысты мүгедектерде басқа дені сау адамдармен қатарлас болып оқуға 
және жұмыс істеуге әлі де толық мүмкіндіктері жоқ деп айтуға болады.  

Сонымен қатар мүгедектердің жұмыс істеуге психологиялық даярсыздығы да бұл 
мәселеде үлкен тежеуші фактор болып табылады. Олардың қатардағы адамдардан қысылуы, 
өз жағдайынан ұялуы әлеуметтік ортаға сіңісіп кету мүмкіндігін төмендетеді. Басқа 
адамдардың мүгедектермен байланысқа түсуден қашуы, оларда толыққандық емес 
комплекстерін тудыруы мүмкін. Тіпті басқа адамдар тарапынан ондай шектеу болмағаннын 
өзінде-ақ, мүгедектер өзіне қарым-қатынасын негативті қабылдайды. Коммуникативті 
қатынасқа түскенде де өз ойын толық білдіруге қысылады. Жалпы өз-өзіне деген сенімсіздік, 
өмірге деген өкпе және белсенді өмір сүру мүмкіндігінен қол үзуі мүгедек адамдардың 
қоғамға адаптациясын кері жаққа тартады.  

Мүгедек адамдардың адаптациялануының төрт негізгі типі ажыратылады: 
1. Белсенді-позитивті тип. Негативті өмірлік жағдайдан шығу жолдарын өз 

бетінше іздеумен сипатталады. Жағымды талпыныс, жоғары өз-өзін бағалауы, оптимизм, 
жігерлілік сияқты қасиеттер тән.  

2. Енжар-позитивті тип. Мүгедек адамдарда өзін-өзі төмендете бағалау 
байқалады, қазіргі жағдайынан өзгеріс жасауға деген ұмтылыс болмайды. 

3. Енжар-негативті тип. Қанағаттанушылық жоқ және оны өз бетінше өзгертуге 
деген қалаудың болмауы. Осының бәрі өзін төvен бағалау, психологиялық дискомфорт, 
басқаларға күдікпен қарау сияқты сипаттармен сүйемелденеді.  

4. Белсенді-негативті тип. Бұл типтегі қанағаттанбаушылық пен псиологиялық 
дискомфорт жағдайды оң жаққа өзгертуді шектемейді [4, 21-22б].  

Өкінішке орай, мүгедектердің арасында адаптацияланудың белсенді-позитивті типі өте 
cирек кездеседі. 

Мүгедек адамдар жұмысқа орналасуда кездестіретін негізгі проблемалар: 
- Мүгедектердің ықтимал мүмкіндіктерін анықтау. 
Қазіргі таңда медикалық-әлеуметтік экспертизаның ұсыныстары мүмкіндігі шектеулі 

жандарды жұмысқа орналастыруда ықпалдаспауда. Олардың нақты емес сипатына бола 
жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар орындарының және кәсіп түрлері саны аз.  

- Мүгедектердің кәсіби бағдарлануы. 
Қазақстанда жұмыс іздеп жүрген мүгедектердің кәсіби бағдарлану жүйесі жасалмаған. 
- Мүгедектерді кәсіби даярлау мен қайта даярлау. 
Мемлекетіміздегі мүгедектерді кәсіби даярлау мәселесі өте төменгі дәрежеде және 
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толыққанды жоспары жоқ. 
- Мүгедектерге арналған еңбек нарығының қалыптасуы және олардың 

жұмысбастылығы. 
Қазіргі уақытта  Қазақстан Республикасында мүгедектердің еңбек нарығы ортақ еңбек 

нарығының бір сегменті ретінде әлі толық дамымаған. 
- Мүгедектерді кәсіби реабелитациялау мен жұмыспен қамтылу процестеріне ат 

салысатын мамандарды даярлау мен қайтадаярлау жүйесі [5]. 
Бұл мәселелердің бәрі өте күрделі және шешілуіне ұзақ уақытты қажет ететін қазіргі 

қоғамымыздағы өзекті мәселелер. Сонда да, Елбасымыздың сөзінде айтылғандай, жаңа 
велосипед ойлап табудың керегі жоқ, барын үйреніп, өз ортамызға сай етіп бейімдеу керек, 
яғни шет ел мемлекеттерінің тәжірибесіне сүйене отырып, олардың келесідей шешілу 
жолдарын ұсынуға болады.  

- Мүгедектердің кәсіби мүмкіндіктерін анықтауда жаңа технологиялар қолдану. 
Жұмыс құрылымына дамыған мемлекеттер тәжірибесінде қолданылатын электронды 

анықтама ендіру керек. Бұл программалық әдіс мүгедекке қол жетімді кәсіптер тізімін құруға 
мүмкіндік береді және де мүгедектер еңбегін пайдалану үшін жұмыс орнын адаптациялау 
жұмыстарына ұсыныстар бере алады.  

- Қазақстан Республикасында «инклюзивті білім беру» бағдарламасын мүгедектерді 
кәсіби даярлауда (қайтадаярлауда) көпдеңгейлі дәрежеге жететіндей етіп дамыту. Яғни, 
жұмыс орнынан білім беруден бастап, жоғарғы білім алу мен кейін жұмысбастылыққа 
кепілдік болатындай етіп жетілдіру. 

- Мүгедектерге арналған еңбек нарығын құру үшін мүмкіндігі шектеулі жандар еңбек 
күшіне сұраныс пен ұсыныс қалыптастыру керек. Ол үшін: 

-жұмыс істейтін және жұмыс іздеп жүрген мүгедектер туралы мәліметтер базасын құру; 
-мүгедектерге арналған жұмыс орындарының мәліметтер базасын құру; 
-мүгедектер кәсіби дайындық(қайтадаярлау) ала алатын мекемелер туралы мәліметтер 

базасын құру керек. 
 - Сонымен қатар жұмысбастылық аясында мүгедектерге ашық еңбек нарығында  бос 

ваканттық орынға таласуға мүмкін болу үшін нормативті база құру, яғни позитивті 
дискриминацияны орнату.  

Мүгедектерге арналған еңбек нарығы жалпы еңбек нарығының бір сегменті бола 
тұрып, Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмысқа тұру тиімділігін арттыра 
алады.  

Осы мәселенің мекемеаралық сипатын ескере отырып, мүгедектердің кәсіби 
реабелитациялауына ат салысатын білім беру, медицина саласындағы, жұмыспен қамту 
орталықтарының, мүгедектердің еңбегін пайдаланатын мекемелердің мамандарын даярлау 
(қайтадаярлау) керек [6]. 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі N 39 Қазақстан Республикасында 
мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы Заңының 3 тарау 31 бабында былай деп жазылған: 
Жергiлiктi атқарушы органдар мүгедектердi жұмыспен қамтуды: 1) жұмыс орындарының 
жалпы санының үш процентi мөлшерiнде мүгедектер үшiн жұмыс орындарының квотасын 
белгiлеу... арқылы қамтамасыз етедi [7, 12б].  

Алайда, осы 3 пайызды квота нақты қазіргі кезде жұмыс істемейді, себебі осы заңды 
орындайтын белгілі механизмі жоқ. Бизнесмендер мүгедектерді жұмысқа алуды тиімсіз деп 
көреді. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 87 бабына сәйкес жұмыс берушінің 
немесе лауазымды адамның Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзуы, -  
лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері 
немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік 
көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын 
заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 
Лауазымды адамның және заңды тұлғаның, осы Кодекстiң 18-тарауында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы заңнаманы бұзуы, - 
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лауазымды адамға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, 
шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға - жетпiстен екi 
жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға екi 
жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. (АЕК- 1982теңге) [8, 
61б]. Тіпті осындай айыппұл мөлшеріне қарамастан, олар мүгедектерді жұмысқа алудан бас 
тарту үшін жүздеген себеп- амал ойлап табуы ыңғайлы. Олардың бас қорқынышы 
мүгедектер бар жұмыс штабының әсерінен фирма өнімділігі мен табысының төмендеу 
мүмкіндігі. Заң енгізілгеннен кейін, ол қатаң түрде орындалуы тиіс. Фирмалар толық 
тексерістен өтулері керек. Себебі, кей жағдайда жұмыс беруші  формальды түрде қағаз 
жүзінде ғана мүгедекті жұмысшылар қатарына тіркеп қойып, заң алдындағы 
жауапкершіліктен құтылып кетуі мүмкін. 

Сонымен, мүгедектік дегеніміз – организм функциялары тұрақты бұзылып, 
денсаулықтың бұзылу салдарынан адамның тіршілік-тынысының шектелу дәрежесі.[ҚР 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы]. Мүгедек санатына жататын адамдар 
міндетті түрде әлеуметтік қорғауға мұқтаж жандар болып табылады. БҰҰ мәліметіне 
сәйкесінше, дүние жүзінде физикалық және психикалық ауытқуы байқалатын шамамен 450 
миллионға жуық адам бар және ол планетамыздың 1/10 бөлігін құрауда [9, 3 декабря, 2014 
год]. Кез келген мемлекетте еңбекке қабілетсіз жандар мемлекеттің қамқор көрсету объектісі 
болып табылады. Біз мүгедек адамдарға мемлекет тарапынан тұрақты материалдық көмек 
көрсетілетінін білеміз, мысалы, зейнетақы, жәрдемақылар, жеңілдіктер мен әлеуметтік 
кепілдіктер, т.б. және оларға бұндай қолдаудан басқа адаптациялық, кәсіби реабелитациялық 
жұмыстарын қамтамасыз ету  керек екендігін түсіндік. Жоғарыда айтылғандай, мүгедектерді 
қолдауға, еңбек нарығының сапасын арттыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар саны 
біршама. Олардың қол жеткізген жетістіктерін де айтып кеткен жөн. Мысалы, елімізжің 
жетекші «Нұр Отан» партиясының әлеуметтік топтармен мақсатты жұмысы күшейіп келе 
жатыр. Жұмыстың жобалық-мақсаттық жаңа үлгісі шеңберінде партиялық 12 жоба іске 
асырылып жатқан болса, соның ішінде «Кедергісіз келешек» бағдарламасы мүмкіндігі 
шектеулі азаматтардың өмыр сапасын арттыруда. Соңғы статистикалық мәліметтерге 
сүйенер болсақ, осы жоба аясында 428 бос орындар жәрмеңкесі өткізілді; 12 мыңнан астам 
мүгедек жұмысқа орналастырылды, олардың ішінде 7 мыңнан астамы (59%) тұрақты 
жұмысқа орналастырылды; мүгедектердің құқығын қорғау мәселесі жөніндегі заң жобасына 
77 ұсыныс енгізілді; 3,2 мыңнан астам тақырыптық қабылдау өткізілді; Қолжетімділік 
картасы (map.nurotan.kz) іске қосылды. 21 бет Жалпы Республика бойнша жұмыссыздық 
деңгейі 5,0%-ға төмендеді; ал кедейлік деңгейі 2,9%-ға дейін төмендеді [10, 9б]. Мүгедектер 
және барлық әлеуметтік көмек алатын азаматтар арасында баспана мәселесі де өзекті 
болғандықтан, бүгінгі күнге 21 млн м2 тұрғын үй салынғандығын айтуға болады [10, 8б].  

Атаулы әлеуметтік көмек алатын еңбекке жарамды азаматтар үлесі 30,8%-ға дейін 
төмендегені, бүгінгі дағдарыс кезеңінде еліміздің қара халықтың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын қамтамасыз етіп отырғаны үлкен жетістік. Елбасымыз 2015 жылы өткен «Нұр 
Отан» партиясының XVI съезінде айтқаныдай, дағдарысқа байланысты бізде зейнетақы, 
еңбекақы, арнаулы әлеуметтік төлемдер мөлшері төмендемейді, яғни халыққа уайымға 
салынатын себеп жоқ. Алайда, дағдарыс жағдайына жетпес үшін халықтың өзі Елбасы 
саясатын барша қолдау керек, себебі қоғам өз жағдайын өзі жақсартуға ұмтылмаса, зайырлы 
мемлекетіміздің қолдауы нәтижелі болмас. Сондықтан, менің қорытынды ойым, әрине 
медальдің екі жағындай, әр артықшылықтың қасында жетіспеушілігі де болады. 
Мүгедектерді жұмысен қамту мәселесі де шешілетін сауал және ол ең негізгі ресурс-уақыт, 
қаражат, жауапкершілік ісі. Егер біз берілген тапсырманы жауапкершілікпен орындап, шын 
ынтамызбен мүгедектерге көбірек көңіл бөлсек, онда еліміздегі жағдай одан әрі жақсара 
түсер деген ойдамын, себебі сол мүгедек азаматтарымыздың арасында да небір мемлкет 
қайраткері бола алатын адамдар отыр, ал біз оларды тек қолдап, істі бастауға итермелеуші 
күш беруіміз керек.  
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Психология мамандығының 1 курс магистранты, 
Астана, Қазақстан 

Иманбекова Ботакөз Дәулетовна 
Іле ауданы, Боралдай кентінің №39 гимназияның мұғалімі 

Алматы, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Г.Қ. Айқынбаева 

  
Ұрпақ тәрбиесі – келешек қоғам тәрбиесі [1]. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты 

жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық, физиологиялық және 
психологиялық денсаулығы жоғары етіп тәрбиелеу – біздің де қоғам алдындағы басты 
борышымыз. Өсіп келе жатқан ұрпақты балалығынан айырмай, келеңсіз жағдайлар мен 
көңіліне кірбің келтіретін жағдайлардан алдын алу қажеттігі бүгінгі таңда өзекті 
мәселелердің бірі болып қала бермек. Кейбір дәуір кезеңінде ата-аналар балаға тәлім-тәрбие 
берумен бірге олардың бойында ақыл-қайрат, білім-тағылым алу, мінез-құлқының дұрыс 
қалыптасуына үнемі көңіл аударып, жете мән беріп отырған. 

Бала бойындағы мінез құрылымының компоненттерін, оның тұлғалық ерекшеліктері 
мен айналасындағы әлеуметтік ортаның ықпалына икемделе құрылатынына талдама 
жасаған: Б.Г.Ананьев, А.Г.Ковалев, Н.Д.Левитов, В.С.Мерлин, В.Н.Мясищев, Ю.А.Самарин, 
И.В.Страхов, И.Невский, И.Конт, А.М.Яковлева және т.б. 

Бала бойындағы мінез-құлық мәдениеті-адамшылдық қарым-қатынастың негізгі 
талаптары мен ережесін сақтау, айналасындағылармен дұрыс қарым-қатынас құра білу. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400000254
https://www.mzsr.gov.kz/
http://krgsoc.gov.kz/rus/baza_4
http://tass.ru/obschestvo/1614763
mailto:????@mail.ru
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Адамның жүріс-тұрыс, іс әрекетінің жиынтық көрінісі мінез-құлық ерекшеліктерін 
айқындайды. Мінез-құлық ерекшеліктері моральдық категорияға жатады. Ол адамның 
қоғамдағы мінез-құлқын реттеу қызметін атқаратын әлеуметтік институт, қоғам түгелдей 
мақұлданған заңды талаптарының орындалу барысымен анықталады. Мінез-құлық мәдениеті 
адамның өскен ортасына, адамдармен күнделікті қарым-қатынасына, білім өресіне, көрген-
түйген өнегесінен алған өнегесіне байланысты. Егер кері жағдайлар мен келеңсіз оқиғалар 
болатын болса, бала бойында қорқыныш пен үрей, стресстік жағдайлар белең алады, ал 
бұның соңы жақсылыққа апармайтындығы анық.  

Өкінішке орай бала өмірі тек қана қуаныш пен жаксылықтан тұра бермейді. Кей кездері 
жол апаты, бақытсыздық жағдайлары, жақынының аурудан көз жұмуы, жер сілкінісі және т.б 
ауыр қайғылы оқиғалар кездесіп жатады. Осы сәтте балаға қалай қолдау көрсетіп және көмек 
беру керек кезінде ересектер қобалжып не істерлерін білмейді. Бұл мәселе Р.Уэллс 
жұмысында толық талдау жасап көрсеткен (Wells Rosemary. Helping children cope with grief. 
London, 1978) [2].  

Балалармен жұмыс істеу барысында ересектер тек қана арнайы психотерапиялық көмек 
жолдарын біліп қана қоймай, баланың қайғысын бөлісе білу, оған сүйеніш бола біліп, жүйке 
жұқаруының алдын алу керек. Осындай көмек берудің жолдарын ата-аналар, оқытушылар, 
тәрбиешілер мен барлық ересектер егер баламен ісі болатын болса балаға қолдау көрсетуді 
игеруі керек.  

 Осы мәселенің тағы бір қырынан қарасақ, ата аналар мен оқытушылар балалармен 
қарым-қатынас барысында осы тақырыпты қозғамай, өлім туралы айтпай жауып тастағанды 
жөн көреді. Ал тәжірибеде осы жайттарды түсіндіріп, жеткілікті түрде ақпар беріп отыратын 
отбасыларында жағдай басқаша, мұндай отбасындағы бала басқаларға қарағанда тағдырдың 
сынақтарына әлдеқайда төзімді болып келеді.  Дегенмен де осы тақырып қозғалған кезде осы 
мәселені көтергені үшін, көптеген ата-анлар мен оқытушылар тарапынан көптеген 
қарсылықтар туындап жатады.  Р.Уэллс оған мүлдем қарсы екендігін айтады. Ол қазіргі 
кездегі балалардың өткен ұрпаққа қарағанда әлдеқайда озық, көп нәрсені білетіндігі, оларға 
мектепте ерте жастан бастап нашақорлық пен маскүнемдік, бала туылуы мен одан сақтану, 
жыныстық ауытқулар мен түсік тастау сияқты дәрістер көптеп оқылғанымен өз-өзіне қол 
жұмсау тақырыбы мүлдем қозғалмайды Неліктен? Ол әрқайсысымыздың басымызға келетін 
жай ғой. Өлім туралы біліп, оның қайтымсыз екендігін түсіну өмірге дайындаудың бір бөлігі 
ретінде, баланың психологиялық тұрғыдан есеюіне ықпалдайды. Алайда оны жеткізу 
жолдары да соншалықты шебер болып, ата-ана мен психологтың күш жұмылдыруын талап 
етеді.  

Балалардың қайғыруының өзіндік ерекшелігі бар. Егер отбасында қандай да бір 
жайсыздық болса оны бала түйсініп, солармен бірге басынан өткізуі керек. Балалардың 
уайымын жоққа шығаруға болмайды. Р. Уэллс, сіздің жайсыздану әрекетіңіздің балаңыздағы 
көрінісі қаншалықты оған ұқсас болатындығы, сондай ақ оны ажырата алмайсыз деп 
келтіреді.  Егер сіздің отбасыңызда психикалық ақауы бар бала болатын болса оның 
күйзелісі мен көңіл құбылысын ескермей қоюға болмайды. Ол да басқалармен қатар 
уайымды басынан өткереді, сондықтан оған өзіңіздің ықыласыңызды бөліп, жылы 
сезіміңізбен бөлісуіңіз керек.  

Жақынын жоғалтуға байланысты қиын қыстау кездерде ештеңе болмағандай кейіп 
танытпай, оған үйренуге уақыт керек екендігін біле отырып, жақындарымызға тек жылы 
қабақпен, түсінушілікпен қарауымыз қажет.  

Баланың қайғыруы немесе уайымдау ұзақтығы үлкендерге қарағанда қысқарақ болады 
(жылап тұруы күлімдеуге ауысады), қандай да бір қиындықтармен жолыққанда уайымы 
қайта өршиді.  

Баланың қандай әрекетін қалыпты  деп қарастыру керек. Бала бойында «қиындығы» 
бар баладан  «қиындығы» жоқ баладан ажырату үшін қажет.  

Есеңгіреу (шок) — қазадан кейінгі туындайтын алғашқы жауап. Ол балаларда үндемей 
қалу немесе айғайлап жылауға ұласады. Ал кішкентай балаларда есеңгіреу емес жағымсыз 
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қолайсыздық болуы мүмкін. Олар үйде не болып жатқанын түсінбейді, алайда өзгерісті 
жақсы сезінеді. Оларды құшағыңызға алып, қайтқан жақын адамыңыз туралы сөйлесіп,  оны 
жерлеу рәсімдеріне дайындықты көруге мүмкіндік беріп, қайғының ортақ екендігін сездіру 
керек.   

Өлімді жоққа шығару – балалар қайтыс болған адамды жерлегенін білсе де оның енді 
қайтіп келмейтінен сене алмайды.  

Іздеу  — бала үшін ол қайғырудың логикалық сатысы. Ол бірдеңені жоғалтып алғандай 
болады, ал оны таппау онда қорқыныш туындатады. Кейде олар ойын үстіне жоғалтып алған 
адамының есіктен кіріп келе жатқанын елестетеді.  

Торығу сезімі бала жақынының қайтып келмейтінін сезгенде туындайды. Осындай 
сәтте ол айғайлап, жылап, басқалардың жақсы көруін қабылдамайды. Осы жағдайды жақсы 
көру мен төзімділік таныту арқылы ғана жеңуге болады.  

Ызаға булығу өзін тастап кеткен адамға қатысты туындайды. Кішкентай балалар 
ойыншықтарды сындыра бастаса, жасөспірімдер еш себепсіз бауырын ұрып, жақындарымен 
сөйлеспей қояды.   

Үрей мен өзін өзі кінәләу сезімі депрессияға алып келеді. Оған қоса балаларды мына 
сияқты басқа ойлар да мазалай бастайды  («Мені мектепке кім апарады?» «Сабағыма кім 
көмектеседі?» «Кім маған ақша береді?»). Ересек балалар үшін әкесінің өмірден озуы оқуын 
жалғастыра алмай қалу қаупімен ұласады [3].   

Қайғы үстіндегі балаға қалай көмектесуге болады. Алдымен отбасындағыладың 
барлығына қайғы ортақ болуы керек. Қаза ешқашан ұмытылмайды. Ең бастысы оны балаға 
айтпас бұрын оны алдымен ең жақын өзі сенетін адам құшақтап немесе алдын алып, қолынан 
ұстап тұрып естіртуі керек. Ол өзін кінәлі сезінбеуі керек. Бала жағымсыз хабар айтқа адамға 
ашуы келуі мүмкін, оған осы сәтте оның қайғыруына ортақтасып уақытымен сыртқа 
шығаруын әйтпесе жылдар өте осы уайымның қайтып келетіндігін түсіндіру керек.  

Ересектеу балалар оңаша қалғанды жөн көреді. Олармен сөзталасқа түспей, жайына 
қалдырудың өзі өзінше бір психотерапия болып саналады.  Баланы ықыласыңызға бөлеп, 
тамағын беріп, төсегін салып т.б әрекеттер жасау керек. Сен енді азамат болдың, жылама деп 
тиып тастауға болмайды, олар үшін ол ең үлкен қатер. Керісінше жылағысы келмеген 
баланы күштеп жылатуға да болмайды.  

Әрдайым баламен ой бөлісіп отыру керек. Жерлеу рәсіменен кейін отбасындағы өмір 
қалпына келеді деп саналады, үлкендер жұмысқа, балалар мектепке барады. Дәл осы сәтте 
жақынының жоқтығы қатты сезіледі. Қайғылы қазадан кейін балалар өз эмоциясын шығару 
мүмкіндігі бар екендігін біледі. Ал уақыт өте келе шыжыңдық, кекештену, ұйқысыздық 
туындауы мүмкін. Әр жағдай әрқалай болғандығтан көмек берудің біерегейін таңдау мүмкін 
емес. Сондықтан мүмкіндігінше түсіністік пен өздеріңіздің жақсы көру сезімдеріңізді 
көрсете білу қажет. Тамаққа тәбеті шаппаса, бірлесіп барлық отбасына тамақ әзірлеуді ұсыну 
қажет.  

Бала бойында қайғының әсерінен пайда болған ызақорлықты қалай тоқтатуға 
болады. Кішкентай балаларға жыртылатын қағаз, қорап, қажетсіз ойыншықтарды сындыруға 
беруге болады. Ересек балараға әжептәуір физикалық қайратты қажет ететін жұмыстар 
тауып беріп, велосипедте көп жүргізу керек. Алайда көпбалалы отбасында кім ашуын қатты 
көрсетеді деген жарыс туындап кетуі мүмкін. Алайда әр нәрсенің шегі бар екендігін 
ұмытпаған жөн.  

Бір балаға барлығына рұқсат етіп, қалғандарын шектеп тастауға болмайды. Бірнеше 
айлардан кейін біртіндеп қаза ұмытылмаса да эмоционалдық реакциялар игеріле бастайды.  

Баланың қайғыға үшырау жағдайында қандай кәсіби көмек қажет. Көбіне ата-аналар 
психиатрға барудан бас тартады. Ал кейде ата-аналар болмашы себепке бола дәрігерге ала 
жүгіреді, ол кезде балаға емес оладың өзлеріне көмек қажет. Дабыл қағатын белгілерге 
мыналарды жатқызуға болады: ұзақ уақыт бойы сақталған игеруге келмейтін мінез құлық, 
жоғалтуға аса сезімталдық, ешқандай сезім ұштығының болмауы, көрсетпеу; анорексия, 
ұйқысыздық, елес көру (өте жиі жасөспірімдерде кездеседі). Жасөспірімдердегі депрессия – 
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жиі ішке тығылған ашу болып табылады.  
Жалпы кеңес: кешігіп қайғыру, тым ұзаққа созылған немесе әдеттегіден тыс 

мазасыздық. Күйзелістің болмауы бәрінен де маңыздырақ.  
Егер отбасындағы бір адам қатты ауруы болса не істеу керек. Көбіне балалар өзінің 

ауру екендігін жақындарын уайымдатпас үшін айтпайды. Оның ақыр соңы аса қатерге 
ұласуы мүмкін. Біртіндеп көз жұму, аяқ асты болған өлімненмен жеңіл емес. Науқасты күту 
отбасындағыларға түгелдей бөлініп берілгенде өлімге дайындық біртіндеп жүреді.  

Балаларды қай уақытта құлақтандыру керек ? Ең дұрысы олардан ештеңені жасырмай, 
жасына сай түсіндіріп, өз уайымдарымен өздерін жеке қалдырмау қажет. Олар да міндеттің 
бір бөлігіне араласа алады. Жоғалтудың ауырлығы оны алдын ала білуден азаймайды, 
дегенмен оның қоштасуға мүмкіндігі болады. Диагнозды білу өлімді естірткендегідей 
есеңгіреу туғызады, артынша сенбеу, жоққа шығару болуы мүмкін. Одан кейін қорқыныш, 
үрей, шарасыздық пен ашу туындайды. Отбасындағы сау жүргендерге деген реніш 
туындайды. Осындай аяқ асты жағдайда ауырып жатқанға қаншама көңіл бөлінгендіктен 
қызғаныш сезімі туындауы мүмкін. Ол осындай аурудың жоғалмайтынына наразылық 
көрсетеді, оның арты өзін өзі кінәләу сезіміне ұласуына шақ қана қалады. Балалар өз 
жақындарын ауруханада жатқан кезде көруі керек, тек жансақтау бөлімінде емес, оларда 
қорқыныш туындауы мүмкін. Жасөспірімдер түрлі себеппен бас таруы да мүмкін. Осындай 
уақытта оны ертудің қажеті жоқ. Оны алдын ала хабарласын аурухананың дәлізінде күтіп 
немесе оған 5 минутқа тамақ апаруға жұмсауға болады.  

Бір госпитальда ата-аналарын жоғалтқан жасөспірімдерді жинап алып, олардың 
арасына өздері сұрамайынша араласпайды. Алдымен олар өздерін бірдей екендіктерін 
сезініп, алдымен сенбестік болса да артынша шүйіркелесе келе өздерінің сезімдерінің ұқсас, 
ортақ екендігімен бөлісіп, өздерінше ой түйіндеуге мүмкіндік туындайды.  

Жесір қалған ата-ана: оған және балаға қандай көмек беру керек. Егер сіз жетім 
қалған балаға көмектескіңіз келсе, алдымен жесір қалған ата-анасына көмек беріңіз. Егер 
анасы өмірден қайтса оның орнын басқа әйел – әжесі немесе тәтесі оны тамақтандыру, 
киімін жуу, балаларды күту үшін орнын басады. Алайда отбасында ер адам қайтса, оның 
орнын жақын уақытта ешкім баса қоймайды. Ал әкенің орнын толтыру ешкім үшін 
оңайлыққа соқтырмайды [4].    

Отбасындағы ата-анасының біреуі өмірде екіншісі оған қайғырмаса балалар үшін 
барлығынан сол қатты тиеді. Жоғалтқан ата-анасының киімін төсекке алып, құшақтап жатса 
онда тұрған оғаш ешнәрсе жоқ, тек ол ересек жасқа келсе де жалғаса берсе қалыптыға 
жатпайды. Балалар үлкендердегі өзгерістердің бәрін байқап отырады. Жиі балалар ата-
анасын жоғалтқанда өзін-өзі кінәләу сезімінде болады. Батырбектің әкесі оны суға кетіп бара 
жатқан жерінен құтқарып, 2 сағаттан соң жүрек ұстамасынан қайтыс болат, ал ол анасының 
алдында өзін бірнеше жылдар бойы кінәлі сезінген. Ал ана болса  өзі туылған кезде анасы 
қайтыс болғандықтан әкесі оны қаншалықты жақсы көрсе де кінәлі сезінеді. Ең бастысы 
қайтыс болған ата-анасын еске алғанда жыласа да, күлсе де оның  болғанын, еске түсірерлік 
шын екендігі қиялдан қарағанда маңыздырақ. Егер ата-анасы айырылысқан болса жағдай 
әлдеқайда күрделірек. Егер балалар анасымен тұрса әкесінің өліміне анасын кінәләйды. 
Анасы қайғыға ұрынса балалары оған таң қалады, ал егер қайғырмаса оны сезімсіз деп 
даттайды.   

Көптеген балалар жесір қалған ата-анасының жаңа отбасы құруынан қорқады, ол сезім 
тіптен қайтыс болған күннен басталуы мүмкін. Ол шынымен де солай әкесінің енді оны емес 
басқаны жақсы көретіндігінен қорқады. Отбасында пайда болған жаңа адамға деген 
қарсылық артып кетеді. Алайда бірқатар жағдайларда ол керісінше балаға сүйеніш болуы 
мүмкін. Мысалы, өгей шешесі  «анасы сияқты оның суретшілік шеберлігін қолдаймын» 
деген сөздер олардың арасындағы түсінбеушілікті азайтуы мүмкін.  

Ата-анасы қайта отбасын құрғандағы балалардың жас ерекшелігі аса маңызды, әсіресе 
оны жасөспірімдер ауыр көтереді. Жаңа отбасын құрғанда балалардың бұрынғы әке-шешесін 
толық ұмытып кетеді деп үміттенбеу керек. Ал ата-анасын ешқашан көрмеген балалар 
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екіжақты сезімде болады.   
Ата-анасының екеуін қатар жоғалтқан баланың күнін айтсаңызшы. Оның жақын 

туыстары болмаса, оларды балалар үйіне өткізеді. Оларды көбіне ата-әжелері қолға алады. 
Әсіресе әжесі ширығып оларды қорғап, қолдауды қолына алса қайғыларының жеңілдеуіне 
көмектеседі. Олар жиі: «Өз анаңа құйып қойғандайсың», «Сен сияқты әкең де өлең 
тыңдағанды жақсы көретін» деп айтып отырса өте жақсы. Уақыт өте келе ескі отбасылық 
альбом да өз көмегін тигізеді. Балалар өз ата-аналары туралы білгенді, олардың өмір тарихы 
туралы әңгімелер естігенді жақсы көреді. Осының бәрі балалардағы қайғыны жеңілдетуге 
көмектеседі.  

Отбасындағы аға-бауырының қазасына бала қалай қайғырады. Егер отбасында бала 
қаза тапса барлығы анасының жарасын жеңілдетуге тырысады. Ал қалған балалар назардан 
тыс қалуы мүмкін. Оларға кейде тіптен оның орнына мен неге өлмедім екен деген ой келуі 
мүмкін. Осы сәтте оларға көңіл бөле білу да аса маңызды, себебі олар үлкендер тарапынан 
назарға ілігіп, өздерінің де біреуге қажет екендіктерін түсінуі керек. Жиі ең кіші бауыры 
ағасының қаза болған жасына жеткенде аса мазасыздыққа түседі, осы сәтті назардан тыс 
қалдырмаған жөн. Уақыт өте келе әке-шеше барлық үміт қалған баласын артады. Алайда 
олардың талаптары аса жоғары болуы мүмкін, ол қайтыс болған аға-бауырына ұқсағысы 
келіп, өзінің бірегейлігін жоғалтады. Жылдығын беруден бас тартпау керек.  

Баланың қайғыға душар болған жағдайда оны жеңілдету үшін мектеп не істей алады. 
Жиі  баланың тезірек оқуға кіріскені жөн болады. Егер балада ол үйінде жоқ кезде 
жақындарының бірін жоғалтып алатын сияқты сезім болса, оны біраз уақыт үйінде бола 
тұруға мұрсат болу керек. Ең бір жақсысы балалар үлкендерге қарағанда құрбыласына 
аяушылық, түсіністікпен қарайды. Дегенмен де сол сәттерде барынша балаға мектепте де 
қамқор болуға тырысу керек.  Мұғалімі оның қайғысын түсінетінін айтуы керек.  Ал баланың 
біреумен ой бөліскісі келіп, сезімімен бөліскісі келетін қажеттілігі болса оған мұғалім болып, 
психолог көмегі қажет.  

Қаланың бір мектебінде балалар жақсы көретін бір қоян өліп қалғанда оны бір мұғалім 
көрсетпей көміп тастау керектігін айтса, екіншісі оны балалардың көзінше қорапқа салып, 
жер қазып көму керектігіне көндіріп, оның үстіне өздері жақсы көретін қоянға арналған 
ескерткіш кітапша жасау керектігін айтқан. Осындай жағдайда ғана олар оны жоғалтқанына 
көндігеді.   

Бастауыш сыныптық мұғалімдеріне кеңес. 
1. Жақынын жоғалтқан баланы  бақылап, оның алғашқы аптада көрсеткен эмоциялары, 

ашу ызасына түсіністікпен қарап, баланың қалауына қарсы жүрмеу. 
2. Егер бала сөйлескісі келсе онымен міндетті түрде тыңдаңыз. Оны құлағыңызмен ғана 

емес жүрегіңіз бен де тыңдап, оңашада мүмкіндігіңізше көнсе құшағыңызға алып, басынан 
сипаңыз. Оның ата-анасы туралы ой бөліскісі келетіндігіне қолдау көрсетіңіз. Ол өзін керек 
сезінетіндей етіңіз.  

3. Баланың жақсы көретін достарын жинап, жоғалтқан адамы туралы жақсы нәрселер 
айтуға шақыру керек.   

4. әрқашан жауап қатуға дайын болып, шамасынша шындықты қана айтыңыз. Өлім мен 
өмір туралы айтуға болады.  

5. балаға көз жасын шығарудың ешқандай ұяттығы жоқ екендігін көрсетіңіз. 
Егер өз көзіңіз жасқа толса оны жасырмай, көрсетіңіз, сен анаңды қатты жақсы көрдің, 

мен оны білемін деу керек. Мамаң сонымен бірге клоундарды жақсы көруші еді ғой деп, 
күлімсірей еске алып, күлімдеудің де әбес еместігін көрсету керек.  

6. Балаға ешқашан: «Сен олай ойламайсың ғой иә?» деген сұрақ қоюға болмайды. 
Балада қорқыныштың жойылуына үміттенбеңіз және тақырыпты басқаға ауыстыруға 
тырыспаңыз. Балалар шыншыл келеді, олар не ойласа соны ашық айтады. Олардың сезімі 
шынайы, оларға сеніп, олармен сөйлесу керек.  «Кешікпей сенің жағдайың жақсы болады» 
деген сөздерді айтудың қажеті жоқ. Одан да: «Мен сенің қайғыңды түсінемін, сенің әкеңнің 
жас қайтыс болғанын да, ал сенің оның сені қаншалықты жақсы көргендігін, оны 
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ұмытпайтындығыңды түсінемін» деу керек. Баланың қайғыруға құқысы бар екендігін 
мойындау керек.   

7. Ата-анамен байланыста болыңыз, олар сіздердің ара-қатынастарыңызды білсе 
өздерін қауіпсіздікте сезінеді. Қиын жағдайға тап келіп, ұзақ уақыт қалып қойған балаға 
арнайыландырылған психотерапевтің көмегі немесе отбасылың терапия қажет. 

Жақындарын жоғалтқан досқа қандай көмек беруге болады. Жалпы талқылауға: 
«Уайым басына түскен адамға қалай көмек беруге болады?» деген тақырыпты таңдауға 
болады. Кейбір жағдайларда қайтыс болған адам туралы айтуды біреулер ғана қолдайды. 
Олардың қайтқан адамның кімді жақсы көргені және ол туралы қатты ой бөліскісі 
келетіндігін түсіндіру қиын.  

Қорыта келгенде, біз қайғының баланың мінез-құлқына әсері және оларға қолдау 
көрсету ерекшеліктеріyt тоқталып, оның қандай сезімде болтындығын, не қажет ететіндігін, 
үлкендерден не күтетіндігі туралы  мәселелерді қарастыруға әрекет жасадыы. Себебі 
ересектер көбіне өздерін кері ұстап, ештеңе болмағандай, қайғы туралы сөз қозғамай, баланы 
өзін қиындықта қалдырады. Әрине жоғарыда көрсетілгендерді біріңғай барлығына қолдануға 
келеді деп айта алмаймыз, себебі әр оқиға жеке жағдай болып табылады.  Есейіп қалған бала 
болса оңашаланып, ешкіммен сөйлеспей қоюы мүмкін, оған да түсіністікпен қарау қажет. Ең 
бастысы баланың қолдауды қажет ететіндігін, олардың оны сыртқа шығарудың жолдарын 
білмейтіндігін ескеру керек. Егер бала көмектен расымен бас тартса, оған күштеп көмек 
ұсынудың қажеті жоқ.  
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«Қазақстан – 2030» Жолдауында Республика Президенті еліміздің ұлттық қауіпсіздігін, 
тәуелсіздік пен егемендігін танытатын мемлекетіміздің ұзақ уақытты дамуын анықтады [1].  

Республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдетуге, қоғамның саяси және 
рухани өмірі саласындағы міндеттерді қайта жаңартуға бағытталған идеялық-тәрбие 
жұмыстары мемлекеттің стратегиялық бағдарымен анықталды. Қоғамдық жаңару кезеңінде, 
Қазақстан әлеуметтік, саяси, экономикалық қатынастарының сипатының өзгеруі өз кезегінде 
қоғамдық білім, тәрбие институттардың да өз бағыты мен мазмұнына жаңа талаптар қойып 
отыр.  

Еліміз егемендігін алып, дүниежүзілік өркениетке ұмтылу барысында, өскелең ұрпаққа 
тәлім-тәрбие беру халықтың жарқын болашағын меңзейді. Ұрпақты дана да, тәрбиелі етіп 
тәрбилеу үшін-оның тұлғалық ерекшелігін қалыптастыру қажет. Дүниедегі ең бағалы асыл 
байлық адам. Ол барлық әлеуметтік қозғалыстар мен қимыл әрекеттің негізі, ол-шені және 
мақсаты, жер шарындағы небір ғаламат табыстардың қайнар көзі, ақыл-ой туындылардың 
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құдыретті иесі. Адамды сипаттағада мінезін ескереді. Егер де қасыңда жақсы мінезді адам 
болса, өз басында үлкен жеңілдікті сезесің. А.С.Макаренканың айтуынша, «адамның жаман 
мінезі басқаларға тікенектей қадалып, жараласа, оның өзі де шөңге кіріп кеткендей 
сыздатып, қинайды деген болатын» дейді [2]. 

Қазіргі өмірде стресстен қашып құтылу мүмкін емес. Ауа-райының күрт ауысуы, 
жұмыстағы, оқудағы, үйдегі проблемалар, көліктегі ұрыс-керіс, кездесуге кешігу, 
отбасындағы келеңсіздіктер.        

Стресс дегеніміз – қоршаған орта факторларының адамның жүйке жүйесіне әсері және 
ағзадан аз немесе көп мөлшерде қайта құрылуын талап ететін күй [3]. Стрессорлар: қоршаған 
ортаның зиянды күшейткіштері; түрлі инфекциялы, басқа да аурулар  салдарынан 
физиологиялық процестердің бұзылуы; уақытпен санаспай, жылдам, көп мөлшерде жұмыс 
жасау; тіршілікке қауіптілікті сезіну; үйреншікті өмір салтынан айрылу, бөлініп шығу; жеке 
басына топтық қысым көрсету, қуғындау; оқиғаны бақылау мүмкіндігінің болмауы; өмірде 
мақсаттың болмауы.  

Стресс белгілері: физиологиялық белгілер- ұйықтай алмау, бас ауруы, жүрек дүрсілдеу, 
арқаның, асқазанның ауруы, жүрек ауырып, асқазанның қорытпауы. Психологиялық 
белгілері- ұмытшақтық, есте сақтаудың қиындығы, қобалжу, шектен тыс уайымшылдық, 
себепсіз қорқыныш, ашуланшақтық.  

 Жұмыр басты пенде болған соң тірлікте түрлі қиын жағдай болатыны, сол қиын 
жағдайларға жаның күйіп, көкірегің шерге толатын кездерің болады. Кіп-кішкентай жас 
баладан тарлан тартқан кәріге дейінгілердің арасында әлденеге өкпелі болып жүртіндер көп. 
Олардың дені — бұйығып, өз сырын өзімен ғана бөлісетіндер, ішіндегі жарасын жалғыз өзі 
жалап жазуды қалайтындар.  Кей адамдар мұндай стрестерге бейімделген, қандай 
проблеманы болмасын шыбын шаққан құрлы көрмейді. Екінші біреулер, салы суға кетіп, 
ауруына жамап жатады. Демек, бұл тек көңіл күйге әсер ететін психологиялық фактор ғана 
емес, адам денсаулығына кейде шешуші әсер ете алатын медициналық проблема. Стресс 
кезінде адам ағзасында қандай құбылыстар болып жатады? Ағзадағы барлық құбылыс 
мидың қозуынан басталатыны белгілі. Кез келген стресс те осылай басталады. Ол алдымен 
мидың елегінен өтеді. Келесі кезекте оған эндокриндік жүйе қосылып, бүйрек үсті бездері 
гормондар бөле бастайды. Осымен бір мезетте вегетативті нерв жүйесі жұмысын бастайды, 
артериалды қан қысымы көтеріледі, жүрек соғысы жиілейді, стресті жағдайға бейімделуге, 
қарсы тұруға көмектесетін көптеген өзгерістер жүзеге аса бастайды. Қатты стресс дені сау 
адам үшін зиянсыз түрде тез өтеді. Ал денсаулығы нашар адамдар үшін оның 
психофизиологиялық әсері қатты сезіледі: көңіл-күй бұзылады, ұйқы нашарлайды, 
эмоционалды қозу байқалады, жүрек қағысы және дем алу нашарлайды, Әйтсе де, біраз 
уақыттан кейін бәрі қалпына келеді.  

Ал хроникалық, яғни созылмалы стресс-ұзаққа созылған келеңсіз жағдайлар, күн сайын 
еңсені езетін нәрселер- адам денсаулығы үшін өте зиянды. Өйткені бұл жағдайда, ең 
алдымен, артериалды гипертония, бронхиалды астма, жүректің коронарлы аурулары, қант 
диабеті сияқты психосоматикалық аурулар пайда болады.   

Стресс бізге алдымен ағзаның қорғаныс құралы ретінде белгілі болды. Бірақ ол ұзақ 
мерзімге созылған жағдайда ағзаның қорғаныс күштері әлсірей бастайды. Стресс түрлі 
жағдайда болады. Кейде жағымды жайлардың өзі адамға қосымша стресс әкелуі мүмкін. 
Мысалы, екі адам кездесіп, ғашық болып, үйленсік делік. Адам өміріндегі осындай 
оқиғалардың өзі- екі адамның бас қосуы, бір біріне үйренуі, жаңа жағдайға бейімделуі де 
стрессорлық фактор болып табылады.    

Адамдардың психикалық бейімі әр түрлі болғандықтан стресті де түрлі қабылдайды. 
Осы психикалық ерекшеліктер ағзаның түрлі факторларға қалай қарсы тұра білу тәсілдерін 
анықтайды. Психологиялық қорғаныс – адамның өзі толық сезініп, түсіне бермейтін өте нәзік 
құбылыс [4]. Мысалы, стрестен қорғанудың – «ығыстырып шығару» деп алатын тәсілі бар. 
Бұл жағдайда адам керексіз факторды елемей, назар аудармай, байқамауға тырысады. Оны 
өзіде сезінбеуі мүмкін, ол кейде сана астарында (подсознание) жүзеге асып жатады. Ал 
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стрестік факторды интеллектуализациялау, яғни, басқаша жүзеге асады. Мұнда адам 
қалыптасқан жайды рационалды деңгейге көтеріп, талдап, одан шығудың жолдарын 
қарастырады.  

Стрестік жағдайда адамның өзін қалай ұстауы- белсенді немесе енжар болуы да оның 
психологиялық құрылымына байланысты. Белсенді, жігерлі пысық адам алдымен өзіне 
сеніп, өзі жол тауып шығуға тырысады. Ал, инертті енжар адам тағдыр жетегіне еріп, 
өзгелердің шешімін күтуге мәжбүр. Әйелдер стрессорлы жағдайда невроздарға, вегетативті 
кемшіндіктерге бейім келеді. Олардың эмоциялық реакциясы, қатерді сезінуі мөлшерден 
асып жатады. Ерлер өз эмоциясын тежеуге мәжбүр. Сондықтан да миокард инфарктінен жиі 
өледі. Демек, психосоматикалық аурулардан еркектер аз қорғалған. Оның үстіне қазіргі 
еркектер дене белсенділігіне салғырт қарайды. Мысалы, қатты стресс кезінде ағзада түрлі 
химиялық заттар түзеле бастайды. Егер ер адамдар спортпен шұғылданатын болса, ол 
қосындылар «жанып» кеткен болар еді. Ал стресті жағдайдан кейін өз эмоциясын сыртқа 
шығармай, теледидар алдында отыра беру жүрекке зиян. Эмоцияны іште ұстау 
психологиялық тұрғыдан алғанда өте зиянды нәрсе. Шетелдіктердің әрқайсысының өз 
психотерапевті бар екендігі сондықтан болса керек. Ал бізде негізінен оны алкоголь арқылы 
шешуге тырысады. Әрине, ішімдік қысқа мерзімге көмектесе алады, бірақ оның буы 
тарағаннан кейін де шешілмеген мәселелер өз орнында қала бермек. 

 Негізінде, стресті қабылдау, онымен күресе білуі адамның ақыл-ойының, парасатының 
деңгейіне, өзгешеліктеріне тікелей байланысты. Мысалы, мәселеге философиялық тұрғыдан 
қарайтын адам мен жеңілтек адамның, дінге сенетін адам мен ешқандай сенімі жоқ адамның 
кез келген құбылысты қабылдауы әр түрлі. Ал стрестердің адам ағзасына зияны туралы 
пікірлер көп. Шындығында да, ол ағзаның қорғанысқа қабілетін әлсіретіп, иммундік 
жүйесіне тікелей әсер етеді. Мысалы, қатерлі ісік ауруы адам ағзасының ең бір әлсіреп, 
қалжыраған сәтінде бас көтеретіні белгілі. Әсіресе, эндокринді жүйеде пайда болған рак 
ауруы стреспен тікелей байланысты. Бұл «барлық ауру -  жүйкеден» деген сөздің 
дұрыстығының тағы бір дәлелі. Адамдар бұрын да стреспен дәрі дәрмек арқылы күресіп 
келді. Негізінен бром, валериана тамшыларын қабылдайтын.  

Қазір неше түрлі транквилизаторлар, уайым сезімін, депрессияны басатын дәрілер бар. 
Бұл да стрестен қорғанудың бір жолы. Әйтсе де, түрлі препараттар да ішімдік сияқты тек 
уақытша жеңілдіктер береді. Стрестен қорғанудың ең басты әдісі – қызғылықты, өзіңіз 
қалағандай өмір сүруге тырысу. Жақсы дем алу, спортпен айналысу, денсаулықты күту. 
Күнделікті тірлік қана емес, өмірдің көптеген жағына қызығушылық таныту, ақыл-ой 
көкжиегін кеңейту, көп оқу, көп іздену, күйгелек болмау - өзге жол жоқ. Өйткені  ғылым мен 
техниканың дамуы, жалпы өміріміздің ағынының жылдамдауы алдағы уақытта стрессогенді 
факторлардың көбейе  беретіндігін көрсетіп отыр. Сондықтан да, көп нәрсе адамның өзінің 
өз көңіл күйін қадағалау, қай деңгейде ұстауына байланысты. Күнде жаман ойлардан арылып 
барып ұйықтап, ертеңгісін жақсы үміттермен ояну - өмірді ұзартудың бірден бір жолы. 

Стресті жеңу үшін, біз келесідей әрекеттерді жүзеге асыруымыз қажет, олар:  
Біріншіден: стресс кезінде ағзада витаминдер қоры бітеді, әсіресе, В витамині 

жетіспейді. Дәрігерлердің көбі витаминдерді пайдалану қажет десе де, шамаңыз келсе 
пайдаланбаған жөн. 

Екіншіден: денені шынықтыру қажет. Спортзалға жиі барып дене шынықтыру 
жаттығуларын жасаңдар, билеңдер, ән айтыңдар, бассейнге барып жүзіңдер, далада көп 
серуендеңдер. 

Үшіншіден: психикалық және физикалық демалу үшін релаксация қажет. Келесі 
әдістерді қолданып көріңіздер. Баяу музыканы тыңдап, түнгі аспанға қарап армандаңдар. 

Төртіншіден: үйлесімді өмір сүру үшін ең алдымен отбасының, жолдастарыңның, 
жақын - тустардың көмегі қажет, психологиялық тренингтерге барып, жанұядағы салтанатты 
мәжілістерге, тойларға баруды және қызықты жаңа адамдармен танысуды ұмытпаңыздар. 
Ата-аналарыңа, өздеріңнің әжелері мен аталарыңа, ағаларың мен апайларыңа және басқа 
жақын туыстарыңа барып, амандығын білуге тырысыңыз. Өйткені олар да сізден махаббат, 
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қамқорлық, мейірімді жылы сөзді күтіп отыр. 
 Біздің өміріміздің  жылдамдығыныңүдей түскені сонша, бұл тек біздің жүйке 

жүйемізге әсер етіп қана қоймай, адамның денсаулығына да кері әсерін тигізеді. Ғалымдар 
қазіргі өркениетті» адамдарға «стрестік қоршауда» қалып қоймас үшін өздерінің әдістерін 
талмай шығаруда.  

Стрестің алдын алудың 9 түрлі ережелері бар, атап айтқанда:   
1. Аптадағы жарты күнді өзіңізге ұнайтындай етіп өткізіңіз: суда жүзіңіз, билеңіз. 

Демалып, қыдырыңызнемесе бақтағы орындыққа отырыңыз. Өзіңізді тек қана жұмысқа 
арнағанды тоқтатыңыз! 

2. Күніне бір реттен кем емес өзіңізге ең қымбат адамға жағымды жылы сөз айтыңыз. 
Оның сізге де сондай жауап қайтаратындығына күмәніңіз болмасын. 

3. Аптасына 2 немесе 3 рет дене жаттығуын жасаңыз. Жаттығулар адамды.мезі 
ететіндей болмасын, егер жаттығудан кейін сізге душ қабылдау керек болса, онда сіз бір 
нәрсені дұрыс істемедіңіз немесе жаттығуды дұрыс жасамадыңыз. 

4. Суды көбірек ішіңіз, денені қалыпта ұстау үшін күніне 1-1,5 литр су ішу қажет. 
5. Аптасына бір рет өзіңізге «зиянын» тигізетін іспен де айналысып көріңіз (мысалы, 

тәттілер жеу арқылы диетаны «сәл-сәл» бұзуға болады немесе әдеттегіден ерте немесе кеш 
жатыңыз).Өзіңізді бақылауда ұстаңыз, егер бұл әдеттерді қайталай беріп дағдыға 
айналдырып алсаңыз, онда сіз ипохондрик (ешкімнің айтқанын елемейтін адамдар) боласыз. 

6. Өз өміріңізді бұзуға асықпаңыз. Сізге келген кейбір хаттар мен телефон 
қоңырауларына көңіліңіз соқпаса жауап бермей –ақ қойыңыз. Жұмысы жоқ кейбір адамдар 
сізге ұнамайтын және керек емес әңгімелерді айтып сіздің өміріңіздің минуттарын, 
сағаттарын (сондай  - ақ күндерінде!) ұрлауда, сөйтіп сізде стрестер туғызуда. 

7. Көңіл – күйіңіз түсіңкі немесе ашулы болсаңыз, күш қажет ететін жұмыс істеңіз: 
бақшада жұмыс істеп, арықтарды тазалаңыз, үй жиһаздарын ауыстырыңыз немесе үйдегі ескі 
ыдыстарды сындырыңыз. Немесе қала сыртына шығып айғайлаңыз. Бұндай әрекеттер 
адамды стрестен құтқаруға көмектеседі. 

8. Күніне ең аз деген де бір банан жеңіз. Онда барлық витаминдер, микроэлементтер 
бар, сонымен қатар оның энергетикалық құндылығы жоғары. 

9. Өзіңізге жазатын қондырғысы бар телефон аппаратын сатып алыңыз (нөмір 
анықтауышы бар). Бұл сізге әрбір қоңырау келген сайын орныңыздан тұрмауыңыз үшін және 
сізге қажет барлық ақпаратты алу үшін қажет [5]. 

Бұл әдістерді орындау арқылы сіз көптеген стрестерден аулақ боласыз. 
Стрестен қалай қорғануға болады, деген сауал әр адамды мазалайды? Стресс адамды 

депрессияға алып келетін көңілдің күйі. Әрине, қазіргі қым-қуыт тірлікте стресстен қашып 
құтылу мүмкін емес шығар. Ауа райының күрт ауысуы, жұмыстағы проблемалар, ұрыс-керіс, 
денсаулық мәселесі, қымбатшылық, отбасындағы келеңсіздіктер — мұның барлығы адамды 
жан стрессіне алып келетін жайттар. Жан стрессі тек көңіл күйге әсер ететін психологиялық 
фактор ғана емес, адам денсаулығына кері әсер ететін медициналық проблема.  

Стресс мидың қозуынан басталады. Келесі кезекте оған эндокриндік жүйе қосылып, 
бүйрек үсті бездері гормондар бөле бастайды. Осымен бір мезетте вегетативті нерв жүйесінің 
жұмысы бұзылып, артериалды қан қысымы көтеріледі, жүрек соғысы жиілеп, ағзада стресске 
қарсы тұруға көмектесетін құбылыстар орын алады. Ал денсаулығы нашар адамдардың көңіл 
күйі бұзылып, ұйқысы нашарлайды, жүрек қағысы, дем алу нашарлауы мүмкін. 

Созылмалы стресс салдарынан артериалды гипертония, бронхиалды астма, 
жүрек  аурулары, қант диабеті сияқты психосоматикалық аурулар пайда болады. 

Стрессті әркім әртүрлі қабылдайды және әртүрлі күреседі. Біреу эмоциясын көрсетсе, 
біреу сыртқа білдірмей, ішінде ұстайды. Эмоцияны іште ұстау өте зиянды. Ол түрлі 
ауруларға алып келуі мүмкін.  

Стресспен күресе білу адамның ақыл-ойының, парасатының деңгейіне тікелей 
байланысты. Әрине, қазіргі уақытта оған қарсы түрлі дәрілер бар. Алайда дәрілердің 
барлығы уақытша көмектесетінін ескеру қажет. Қорғанудың ең басты әдісі — барынша өз 
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қалауыңыз бойынша өмір сүру. Жақсы демалып, спортпен айналысып, денсаулықты күту 
керек. Күнделікті ас ішіп, аяқ босатудан да басқа қызықты нәрселер бар екенін ескеріп, 
өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысу,  ақыл-ой көкжиегін кеңейту, көп іздену, біліміңізді 
кеңейту, күйгелек болмау, міне, қорғанудың жолдары. Бұдан өзге жол жоқ. Көңіл күйіңізді 
түсіретін ойларға берілмеуге, жақсы үміттерге сенуге тырысу қажет.   

Стресс кезінде дене шынықтыруға бұрынғыдан да көбірек көңіл бөлу керек. Тіпті 
болмаса, ән айтып, далада серуендеуге тырысқан жөн. Барлығынан безіп, жападан-жалғыз 
теледидардың алдында жатқан адамның стресстен құтылуы екіталай. Өзіңізге жақын 
адамдармен жиі араласыңыз, отбасындағы, туған туыстардың үйіндегі тойларға, 
қонақтықтарға жиі барыңыз. Сіздің қамқорлығыңызға, мейіріміңізге зәру ата-
аналарыңыздың, үлкендердің, қарттардың, бауырларыңыздың хал-жағдайын сұрап, 
көмектесуге тырысыңыз. Біреуге жақсылық жасаған адамның көңіл күйі көтеріліп қалады.     

Қорыта келгенде, ең бастысы, кез келген жағдайда сабырлы болуға тырысыңыз. Өмір 
болған соң, қиындық болмай тұрмайды, сондай жағдайларда ең бірінші сабырлылық керек. 
Қиындықтың барлығы да өтпелі, сондықтан өмірден түңіліп, ашуға берілуге, сөйтіп, өз 
денсаулығыңызды нашарлатып алуға жол бермеңіз.   
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Әлеуметтік ғылымдар факультеті «әлеуметтік жұмыс» 
мамандығының 4 курс студенті. Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – А.И. Манасбаева 
 
Әлеуметтік жұмыс қоғамдық өмірдегі құбылыс ретінде, міне, 100 жылдан астам 

уақыттан бері әр түрлі ғылымдардың зерттеу объектісі болып келеді. ХІХ және ХХ ғасыр 
шегінде көптеген Еуропа мемлекеттерінде (Ұлыбритания, Германия, Нидерланды, Швеция 
және Франция және АҚШ-та) қайырымдылық ұйымдарымен қатар дамыған кәсіби қызмет 
ретінде әлеуметтік жұмыс пайда болды. Ол кәсіби қызмет ретінде қайырымдылықтың және 
мұқтаждарға мемлекеттік көмек жүйесін құрудың дамуы нәтижесінде мүмкін болды. Оның 
ХХ ғасыр басында туындауы – адамзаттың қарапайым идеясын түсінгендігінің нәтижесі: 
мұқтаждарға көмек нәтижелі болу үшін, ол кәсіби болуы керек, бірақ бұл қорытындыға келу 
үшін мыңдаған жылдар қажет болды. Мұқтаж адамдарға білікті көмек көрсете алатындардың 
қажеттіліктері әлеуметтік қызметкерлердің пайда болуына алып келді. Мұқтаждарға кәсіби 
көмек көрсету мен адамдардың мейірімділік сезімінің дамуына үлесін қосқан 
қайырымдылық қызметі де қатар жүрді [1]. 

Ежелде туындаған қайырымдылық  қызмет әрқашан мұқтаждарға қайтарымсыз 
көрсетілетін көмек деп қарастырылады. Әлеуметтік жұмыстың мүмкіндікке айналуы (немесе 
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басқа сөзбен айтқанда оның мамандық ретінде пайда болуы) мамандар дайындаудан 
басталды. Мұндай дайындықтар келешек әлеуметтік жұмыскерлер  білім  ала алатындай 
арнайы оқу  орындарының ашылуын  қажет етті. Мамандарды дайындау  әлеуметтік 
жұмыстың  қалыптасуына деген алғашқы қадам болды, одан кейінгі қадам – оның 
ұйымдастырушылық құрылымын жасау. Алғашқы әлеуметтік қызметкерлер ұйымы толық 
дамымады. Бірақ  олар қоғамның дамуы үшін сонымен қатар әлеуметтік қызметкерлер 
құқықтары үшін өз еңбектеріне ақы алу үшін күресті. Кез келген мамандық сияқты 
әлеуметтік жұмыста өз еңбектері үшін материалдық емес сый ақы алған мамандар 
жиынтығын көрсетті. 

Әлеуметтік жұмыстың  тарихи шарттары жөнінде сөз еткенде ең алдымен өзінің 
түбірімен ежелгілікте қалып отырған қайырымдылық қызметін көрсету керек. 
Қайырымдылықтың қызметі болған тарихи формалардың бейнесі оның адам мәдениетінің 
бөлінбейтін элементі болғанын, батыс, шығыс деп бөлінбегеніне куәландырады. 
Қайырымдылық мұқтаж адамдарға көмек ретінде қазіргі таңда қоғамдық бір бөлігіне 
айналды және де адам келешегін онсыз елестету мүмкін емес. Әлеуметтік жұмыстың тарихи 
шарттарын қуатын мұқтаждарға көрсетілетін мемлекеттік көмекке келетін болсақ, ол Батыс 
елдерінде буржуаздық қарым-қатынастың түбегейлі бекінуіне әкелген өндірістік төңкеріс 
әсерінен белгілі бір деңгейде ынталанған болаты  [2]. 

Осы заманғы зерттеулердің теориялық аспектілерінде әлеуметтік жұмыс пәнаралық 
және интегративті сипатта көрінеді. Әлеуметтік жұмыстың дамуына психология 
социологияның әсері көп, сол сияқты педагогика, психиатрия, антропология, заң  және 
кейбір теориялық тұжырымдамалар мысалы: күнделіктілік теориясы әлеуметтік жұмыс 
қоғамдық құбылыс ретінде пайда болып, кейіннен нақты әлеуметтік институтқа, сөйтіп тану 
объектісіне, түрлі күнделікті жағдайдан ғылыми теориялық деңгейде қалыптасады. 
Әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік бағытталған теория моделінің классикалық позитивизмге 
әсері сезінеді (О.Конт, Дж.Милль, Т.Спенсер). Социологиядағы позитивизм және әлеуметтік 
жұмыстың теориясы өзгермейтін заңдар қызметін және қоғам мен адамның дамуы, табиғи 
процесс немесе бөлік ретінде қарастырылады. 

Құрылымдық функционализм және әлеуметтік жұмыс теориясының дамуына белгілі 
әсер етіп, әлеуметтік жұмыс былайша қарастырылады. 

-   кең әлеуметтік жүйенің бөлігі, өзінің қызметі мен рөлі; 
-  кейбір мекемелердің іс-әрекетінің жүйесі, әлеуметтік іс-әрекеттердің жиынтығы, 

әлеуметтік институт. 
-   ішкі құрылымдар жүйесінің сипаттамасы. 
Әлеуметтік жұмыс – бұл теория ғана емес, ол адамдардың бір-бірімен өзара әрекеттік 

қарым-қатынасының өнері. Ескере кететін жайт, әлі әлеуметтік жұмыстың технологиясы мен 
әдістері жеткіліксіз. Біз әлеуметтік жұмыста әлеуметтік жұмыстың мынадай объектілері: 
жұмыссыздар, босқындар, тұрақты орны жоқ адамдар. Осыған орай, әлеуметтік жұмыстың 
жаңа әдістері пайда болуда - әлеуметтік жұмылдыру жұмысы және стиверк (көшедегі 
әлеуметтік жұмыс). Бұл әдіс Америка Құрама Штаттарында пайда болды, содан кейін 
Австралия, Германия, Франция және  басқа Еуропа елдерінде тарады. 

Біздің еліміздегі әлеуметтік жұмыс саласында өзекті мәселе қоғамды  іздендіру деңгейі, 
адамның негізгі құқтарын сақтау, әлеуметтік қорғау деңгейін дәлелдеуі оны маңызды іс-
әрекет ретінде мойындауы еліміздегі әлеуметтік жұмыс саласындағы  өзекті проблема болып 
отыр. Өкінішке орай,  өмірде түрлі бақытсыздық,  аурулар,  отбасын, әлеуметтік топты 
сыртқы ортадан көмек сұрауға, тұрмыс жағдайын сәтсіздікке ығыстырады. Отбасы мәселесі, 
ерлі-зайыптылар арасындағы немесе ата-ана мен балалар қатынасы кез келген отбасында 
оның әлеуметтік статусымен материалдық жағдайында келеңсіз жағдайлар туындауы мүмкін 
[3]. 

Жасөспірімдердің өтпелі кезеңдегі немесе қарт адамдардағы проблемалар және 
халықтың  бұл категориясы, әрі олардың жақындары осы мәселені шешуде көмек пен 
шешіміне мұқтаж. Сондықтан бүкіл әлемде әлеуметтік жұмыс барлық топтарға және 
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мүгедектерге қажет, дегенмен кейбіреулер оны потенциалды қажет етеді. 
Әлеуметтік жұмыс кәсіби іс-әрекеттің түрі және әлеуметтік институт ретінде күшті 

теориялық базасыз өмір сүре алмайды. Әлеуметтік жұмыс түрлі теориялардың 
парадигмаларына сүйенеді. Қазіргі заманғы әдебиеттерде әлеуметтік жұмыстың түрлі 
тұжырымдамалық тәсілдері беріліп, оның іс-әрекетінің мазмұнын түсінуге байланысты. 
Мысалы, әлеуметтік жұмыс саласының  бірден бір маманы Л.Гусляков әлеуметтік жұмыстың 
4 түрлі парадигмасын анықтайды:«радикалды-гуманистік», «радикалды-құрылымдық»,  
«түсініктемелік»,  «функционалистік». 

«Әлеуметтік технология»  атты  түсіндірмелі  сөздікке  екі түрлі тәсіл берілген: жүйелі 
немесе құрылымдық және әлеуметтік  психологиялық. 

Шын мәнісінде әлеуметтік жұмыс түрлі дауларды шешуге бағытталған әрекетке 
бағытталған.  Чикаго мектебінің өкілі Роберт Пак даулардың жақсы қызметтерін атап берді: 
«жанжал бар жерде,  мінез-құлық зерделі және саналы;  тек осындай жағдайда рационалды 
бейнесі бар». 

Әлеуметтік жұмыс жағдайында  жанжалдар  бірнеше деңгейде қарастырылады. 
1. Жанжал берік  әлеуметтік теория ретінде - әлеуметтік қызметкерлердің 

методологиялық база қызметі. 
2. Жанжал орта деңгейдегі теория ретінде – ол әлеуметтік қызметкерге жанжал 

теориясын өз әрекетінде қолданудың негізгі тәсілдерін әлеуметтік қайшылықтарды шешуге 
қолданады. 

3. Жанжал технологиясының санының  алдын алу, болжау, шешу, басқару. 
Жылдар бойы  басылып келе жатқан қарама-қайшылықтар, тұрғындардың көпшілік 

бөлігінің бүгінгі жағдайының жақсаруының болашағы, криминогендік жағдайлары, билік 
саясатының құрылымы т.с.с. әлеуметтік субъектілердің бұрынғы шашыраңқы қарама-
қайшылықтарының бірігуіне әкеледі,  социумның  жанжалдығының бір ағынға  қосылуына,  
қоғамның терең  ыдырауына,  байланыстардың үзілуіне әкеп соғады [4]. 

Осылайша,  қарама-қайшылықтарды  жалпы басу жағдайында  әлеуметтік салада 
туған  жанжал қоғамның  ыдырауының  негізі болады,  әлеуметтік қысымның өсуіне  ықпал 
етіп,  барлық деңгейде жеке адамның қоғаммен өзара әрекетке әкеледі. 

Көпшілік жағдайда нақты жанжалмен әлеуметтік қызметкерлер  айналысады,  онда бір 
мезгілде құрылымның  бұзылуы  мен  конструкциялық  қызметтері. Мысалы, Ю.В. 
Растовтың  пікірі бойынша,  жанжалдың  конструктивті  рөлі  әлеуметтік  шындықпен  
бірдей және басқа деңгейде ол құрылым бұзылу маңыздылығымен толықтырылады.  
Әлеуметтік қызметкер өзінің жұмыс барысында кейде әлеуметтік жанжалмен өз объектісінің  
нақты  іс-әрекеті кездеседі.    

Әлеуметтік жұмыс ғылым ретінде адам қызметінің саласын көрсетеді, ол белгілі бір 
нақтылық жөнінде объективті ғылымды теориялық жүйелендіру және спецификалық- 
әлеуметтік қызметті мемлекеттік, қоғамдық, әлеуметтік мәселені шешуге бағытталған – жеке 
ұйымдарды, қоғамдағы топтарды, отбасыларды, индивидтерді, мамандарды кәсіби және 
қоғамдық қызмет ретінде айқындауға болады. Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретінде 
маңызды мәселелерінің бірі – көрсетілген объекттердің әлеуметтік мәселелерін шешудің 
тиімді әдістері мен технологияларын өңдеу және де әлеуметтік жұмыстың бар әдістер мен 
формаларын талдау. 

Әлеуметтік жұмыс техникалық, әсіресе табиғи ғылымдармен байланысты. Бұның 
шеңберінде жүргізілетін зерттеулер бір жағынан, көп жағдайда табиғи ғылымдармен (соның 
ішінде медицинамен) байланысы тұрғысынан қарағанда ғылымның бөлімдері арасындағы 
сипатын білдіреді, ал екінші жағынан - әлеуметтанумен, психологиямен, педагогикамен, 
құқықтанумен және басқада әлеуметтік (қоғамдық) ғылымдармен байланысын білдіреді.  

Әлеуметтік жұмыс елімізде әліде болса қалыптасу кезеңінде тұр. Ғылыми тәртіптің 
сипатты белгілері кәсіби журналдар мен ұйымдардың, оқу кафедраларының және 
оқулықтардың саны болып табылатынын айта кету керек. Соңғы жылдары көптеген елдерде 
ондаған жоғарғы оқу орындарында сәйкес кафедралар ашылған, бірнеше оқу құралдары 
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және әлеуметтік жұмыс теориясы, тарихы және әдістері туралы оқулықтар дайындалған және 
басылып шығарылған. 

Алайда бұл ғылымның құрылу үрдісі аяқталудан әліде болса алыста. Сол себептен де 
аспиранттар мен докторанттар, философия, әлеуметтану, саясаттану, педагогика және 
психология мамандықтары бойынша дайындалуда [5]. 

Әрбір ғылым ториялық және эмперикалық білімдердің, теориялардың, әдістердің, 
әдістемелердің (техникалардың) қоспасын білдіреді. әлеуметтік жұмыс ғылым тараулары 
ретінде оның ерекшелігі білім мен білгірліктің бірлігінен тұрады. Бұл оның негізгі қағидасы. 
Мұндай бірліксіз ғылым болмайды, мұндай бірліксіз Адам өміріне маңызды салада 
(облыста), әлеуметтік қызметкер қалыптаса алмайды. 

Әлеуметтік қорғауды қоғам мен және оның түрлі құрылымдарымен жүзеге асатын 
шаралар жүйесіне, минималды өмір сүру жағдайының кепілдігіне және адамның өмірін 
қамтамасыз етуге қолдау көрсету деп түсінуге болады. 

Әлеуметтік қолдауды  тұрмыс  қызметінде  мұқтаж  тұлғалар,  жеке отбасылар және 
әлсіз әлеуметтік топтар жағдайын қолдауға бағытталған арнайы шаралар деп түсіндіруге 
болады. 

Әлеуметтік  көмек – бұл  жеке тұлғаларға немесе халық топтарына  өмір  
қиындықтарын  жеңуге  немесе  жеңілдетуге, олардың қоғамдағы  әлеуметтік  статусын  
(беделін)  табуына,  қоғамға  бейімделуіне  көмектесетін  жәрдем,  қызмет  және  қолдау  
түріндегі  әлеуметтік  шаралар  жүйесі. 

Әлеуметтік жұмысты  қоғам өмірінің барлық саласындағы адамдардың субъективті  
рөлінің  жүзеге  асуын тиімдету,  өмір сүруді  қамсыздандыру  үрдісін және тұлғаның,  
отбасының,  әлеуметтік  және  басқада топтардың,  қоғам мүшелерінің  іскерлік  қабілеттерін  
дамыту  мақсатындағы,  адам  қызметінің  өзге  түрі  ретінде  қарастыруға  болады  [6]. 

Ең  бастысы  әлеуметтік  жұмыс  түрлі қызметтердің бірі  ретінде  барлық  адамдарды, 
әсіресе  әлсіз  топтарды  қолдауға,  қорғауға  бағытталған. Мұндай  қызмет  түрінің  адамның  
пайда  болуынан  оның  даму  кезеңдерінде  өз  орны  болғаны  анық. 

Әлеуметтік  жұмыс  тек  қана  әлеуметтік  «әлсіз»  топтарға  әлеуметтік  қолдау  
шараларын  жүргізу  ғана  емес,  сонымен  қатар,  барлық  халықпен  әлеуметтік  қорғау  
шараларын  жүргізуге  бағытталған.  Бұл  кең  мағынада  әлеуметтік  жұмыс  бүкіл  халықтың  
әрбір  азаматына  тиісті. 
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 Сегодня  состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С 

одной стороны, образование стало одной из самых важных сфер человеческой деятельности. 
С другой стороны, расширение сферы образования и изменение её статуса сопровождаются 
обострениями проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе образования. И, 
наконец, в последнее время, в процессе поисков путей преодоления кризиса образования 
происходят радикальные изменения в этой сфере. Модернизация системы высшего 
образования в нашей республике предполагает активное внедрение в образовательный 
процесс современных информационно-педагогических технологий.  

 Одним из основных положений концепции постиндустриального, информационного 
общества является использование новых педагогических и информационных технологий, 
которые ведут к повышению эффективности образования только в том случае, когда 
развитие технологической подсистемы образования сопровождается радикальными 
изменениями во всех других подсистемах: педагогической, организационной, 
экономической, а также существенно затрагивает теоретические и методологические 
основания образовательной системы.   

В настоящее время деятельность педагога немыслима без овладения им новой 
педагогической технологией, основой которой является не только глубокие 
профессиональные, педагогические знания, умения и навыки, но и серьёзная практическая 
психологическая подготовка. Происходящие изменения в области средств, методов, форм 
обучения продиктованы прежде всего, требованиями развития общества в информационном 
пространстве нового типа, в частности, переосмыслением взглядов на квалификацию и 
компетентность специалиста. Спектр вводимых педагогических инноваций весьма 
разнообразен. 

 Функциональная направленность новой педагогической технологии оптимизируется, 
если психологически обоснована. Педагог обязан знать основы общей, возрастной и 
педагогической психологии. Эти знания  интегрируясь образуют психодиагностическую 
подготовку педагога. 

 Именно психодиагностическая подготовка позволяет педагогу объективно 
исследовать каждого ученика, определить уровни его интеллектуального развития, 
особенности памяти, мышления, внимания, темперамента и исходя из этих индивидуальных 
показателей, проектировать умственное и физическое развитие его личности. 

 Новая педагогическая технология основана на психологических законах 
дифференциации, индивидуализации обучения и воспитания учашихся школ, лицеев, 
колледжей и вузов. Организация учебной и воспитательной работы с учащимися, исходя из 
этих возможностей и психофизиологических особенностей – основное требование времени. 

Именно наличие диагностического компонента во многом определяет преимущества 
технологического подхода к учебному процессу и позволяет наиболее адекватно сочетать 
инновационные и традиционные подходы к обучению в рамках принятой технологии. 
Однако представления о диагностике в учебном процессе весьма неоднозначны и, как 
правило, в реальной практике не обеспечивают конечной регулятивной цели. Наиболее 
обобщенно диагностика трактуется как теория распознавания, представляющая собой 
относительно самостоятельную научную отрасль, главной задачей которой является 
исследование закономерностей диагностического процесса, выявление специфики его 
логической и семиотической сторон, а также изучение основных теоретических вопросов 
методики и методологии диагностирования [1, с. 123].  
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Говоря о диагностике применительно к учебному процессу, обычно используют 
понятия «педагогическая диагностика», «психологическая диагностика», «психолого-
педагогическая диагностика», «психодиагностика». При этом, вкладывая различный: смысл 
в их толкование, разные авторы часто в проекции на учебный процесс рассматривают их как 
синонимы. Так, Б.Т.Лихачев под педагогической диагностикой подразумевает процесс 
получения информации о состоянии наблюдаемого или изучаемого педагогического объекта 
с помощью совокупности методов, способов, приемов [2, с. 264].  

По более конкретизированному определению К. Ингенкампа, педагогическая 
диагностика призвана, во-первых, оптимизировать процесс индивидуального обучения, во-
вторых, в интересах общества обеспечить правильное определение результатов обучения и, 
в-третьих, руководствуясь выработанными критериями, свести к минимуму ошибки при 
переводе обучающихся из одной учебной группы в другую, при направлении их на 
различные курсы и при выборе специализации обучения.  

С помощью педагогической диагностики анализируется учебный процесс и 
определяются результаты обучения [3, с. 38]. Психологическая диагностика согласно 
педагогическому словарю [4, с. 653] рассматривает методы классификации и ранжирования 
людей по психологическим и психофизиологическим признакам, разрабатывает на основе 
определенных теоретических принципов методы оценки индивидуальных особенностей 
личности, имеющих важное значение для выявления тех или иных видов деятельности и 
перспектив развития личности. Очевидно, что в образовательной системе она дает 
возможность выявления особенностей учебной деятельности, познавательных способностей, 
стиля мышления ученика и так далее. 

Следовательно, основными направлениями исследований, оптимизирующих функции 
диагностики в школах, лицеях и колледжах являются: 

- исследование психодиагностической готовности учителей, воспитателей, и 
руководящего состава школ, лицеев и колледжей (завучей, директоров и т.д.); 

- исследование психодиагностической возможности новых педагогических технологий 
и экспериментальное внедрение практических выводов в педагогической деятельности; 

- разработка психологически обоснованных критериев оценки уровня и хода развития 
учащихся, вытекающих из целей обучения и воспитания, изложенных в учебных программах 
требований государственного стандарта; 

- психодиагностическая работа педагогов и психологов в школах, лицеях и колледжах 
должна ориентироваться на педагогический процесс в целом и должна обеспечить 
индивидуализацию обучения и воспитания каждого ученика согласно их психологических и 
физиологических возможностей; 

- эта деятельность должна быть направлена на развитие новой личности, 
особенностями которой являются независимое личное критическое мышление, креативность, 
высокая компетентность, трудолюбие и другие ценностно-ориентированные качества. 

Главными сферами применения психодиагностики в школах, лицеях и колледжах 
являются: 

- диагностика учебных возможностей ученика; 
- диагностика готовности педагогов к работе с учащимися; 
- диагностика уровней воспитанности учащихся; 
- диагностика индивидуальных особенностей развития ученика; 
- диагностика различных форм отставания в развитии и организация индивидуального 

развития учащихся. 
Из анализа основных форм применения психодиагностики в функционировании школ, 

колледжей и лицеев становится очевидным, что современный педагог, воспитатель, 
организующий дифференцированное, индивидуализированное обучение учащихся, обязан 
обладать психодиагностической культурой. 

Преподаватель осуществляющий диагностическую работу в педагогическом процессе, 
постоянно должен планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный процесс. 
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Он всегда диагностирует, прогнозирует, принимает решения, осуществляет цель, 
корректирует по ходу процесса обучения и воспитания свои ошибки. 

Для успешного управления развитием ученика педагог должен знать его 
психофизиологические особенности, особенности научно-методического, технического и 
материального обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Педагог всегда нуждается в психологической информации о предпосылках, ходе и 
результатах обучения не только всего класса, но и отдельного ученика по предметам. Без 
знания индивидуальных предпосылок и хода учения невозможна дифференцированная 
организация педагогического процесса. Это требование является решающим условием 
повышения эффективности индивидуализированного обучения и воспитания учащихся. 

Обеспечение индивидуализации обучения и воспитания учащихся непосредственно 
зависит от компетентной подготовки педагога. Это явление ставит перед вузами задачу 
усиления психодиагностической подготовки будущих педагогов, обеспечения их 
интерактивными методами обучения и воспитания, тренинговой и научно-исследовательской 
подготовки. 

В оптимизации процесса индивидуализации обучения и воспитания многое зависит не 
только от индивидуальных особенностей учеников, но и от естественных условий, в которых 
развивается личность. 

Прежде всего, надо отметить роль среды, микросреды (махали, семьи и др.) в развитии 
учебных мотиваций учащихся, социальных потребностей, домашних условий нормального 
процесса учения и взросления личности. 

Добавим, также, что успешность обучения во многом зависит от психологического 
комфорта ученика в школе и семье. Если учащийся будет чувствовать себя комфортно и 
уютно, психологически защищенным со стороны учителей и родителей, если учительский 
коллектив будет работать по принципу «не навреди», а семья будет поддерживать успехи 
детей – то школьник будет открыт для обучения, у него сформируется мотивация к учебе, он 
сможет воспринимать информацию, но при всем этом очень важно компетентное управление  
учебным процессом со стороны учителей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что работа педагога по 
индивидуализации обучения невозможна без психодиагностической подготовки. И, в то же 
время можно с уверенностью говорить, что использование психолого-педагогической 
диагностики рассмотренной структуры действительно повышает качество знаний 
обучающихся и является системообразующим фактором при организации учебной работы  с 
учениками.  
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В центре внимания личностно-ориентированных технологий - уникальная целостная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей 
(самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и 
ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Именно достижение 
личностью таких качеств провозглашается главной целью воспитания в отличие от 
формализованной передачи воспитаннику знаний и социальных норм в традиционной 
технологии. 

Своеобразие парадигмы целей личностно-ориентированных технологий заключается в 
ориентации на свойства личности, ее формирование, ее развитие не по чьему-то заказу, а в 
соответствии с природными способностями. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит становление 
и развитие личности ребенка. Ей свойственны гуманистическая направленность, 
обращенность к человеку, гуманистические нормы и идеалы. 

Технологии личностной ориентации пытаются найти методы и средства обучения и 
воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: берут на 
вооружение методы психодиагностики изменяют отношения и организацию деятельности 
детей, применяют разнообразные и мощные средства обучения (в том числе компьютер), 
перестраивают содержание образования. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 
обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии - атмосферу 
любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества и самоактуализации 
личности. 

Личностно-ориентированный подход к медицинскому образованию заключается в том, 
чтобы видеть не только учебные процедуры, обучение способам диагностики, лечения и т.д., 
а нечто гораздо большее: человеческие отношения, например в такой уникальной 
образовательной ситуации, как практическое занятие (между врачом-педагогом, студентом-
медиком и пациентом). Игнорирование важности события «встречи поколений» привело к 
неоправданной «познавательной» доминанте. Ситуация, когда «воспитывает один разум» 
(Л.Н. Толстой, 1862), внедренная как инъекция рационализма Запада в российскую 
педагогику еще в середине XIX века, исказила педагогическое сознание и оказала негативное 
влияние на все гуманитарные аспекты образования. Поэтому с позиций педагогического 
плюрализма постараемся использовать определенные положительные наработки, направив 
их в русло целей и ценностей гуманитарного подхода. 

Главная цель — способствовать личностному росту и студентов, и преподавателей (при 
сохранении значимости цели подготовки к профессиональной деятельности). 

В результате определяющей ценностью являются личность и личное достоинство 
каждого (свободный выбор и ответственность за него), творчество, индивидуальность 
самопознания и самовыражения, нравственные ценности. 

Главная педагогическая стратегия - стратегия сотрудничества, помощи, понимания, 
уважения, поддержки. Содержание и способы деятельности максимально осмыслены, 
индивидуально значимы. 

Для преподавателя смысл, ценность приобретают решающий характер при выборе 
средств и методов работы со студентами. Способность целеполагания и рефлексии 
способствует «связыванию» Ценностей и средств профессиональной деятельности. Именно 
этот характер согласования слоя ценностей и слоя средств (технологий) порождает процесс 
смыслообрсаования, является пусковым механизмом профессионального становления 
личности. 

Для преподавателя нормативные документы - программы, стандарты, методики и т.д. - 
становятся не догмами, навязываемыми администрацией, а своеобразным ориентиром в 
собственной творческой деятельности. В качестве главного источника ресурсов 
педагогического процесса выступает деятельность учащихся, т.е. активность студентов. 
Преподаватель является фасилитатором. Он создает психолого-педагогические условия для 
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саморазвития, для осмысленного освоения основ профессиональной деятельности и развития 
профессионального сознания будущих врачей. 

Главными критериями оценки эффективности обучения становятся показатели 
личностного роста студентов и преподавателей. Это проявляется в более осознанном, зрелом 
отношении к обучению не просто как к формальной подготовке к настоящей жизни, а как к 
проживанию ситуации «здесь и сейчас», что чрезвычайно важно для становления личности, 
собственной профессиональной позиции. Формальные критерии оценки (например, тесты) 
превращаются только в инструмент понимания степени освоения необходимой информации, 
знаний. Упор делается на решении реальных врачебных ситуаций (курация пациентов) или 
моделируемых, максимально приближенных к жизни (ситуационных, клинических и 
психологических задач). 

Ведущий стиль общения и взаимодействия, характерный для личностно-
ориентированного подхода, базируется на принципах: 

• безусловного принятия партнера по общению; 
• отказа от отрицательных оценок; 
• равноправия, правдивости, искренности; 
• открытости в общении; 
• взаимопонимания и сопереживания (эмпатии); 
• сотворчества и сотрудничества. 
В этой связи подразумевается особенно продуктивное общение на уровне 

межличностного диалога в триаде: врач-педагог, пациент, студент-будущий врач. 
Личностно-ориентированный подход в соединении с операционально-деятельностным 

в настоящее время используется для улучшения качества подготовки будущих врачей на 
доклиническом и клиническом этапах. 

Гуманизация и демократизация высшей школы - это кредо, философия системы 
непрерывного образования. В высшей медицинской школе это условие утверждения 
приоритета общечеловеческих ценностей, развитие творческих возможностей 
преподавателей и студентов, в совместной деятельности которых проявляется подлинно 
гуманное, деонтологически грамотное отношение к пациенту - субъекту общения и 
деятельности. 

Параметры 
обучающей 
системы 

Традиционное обучение Инновационное обучение 

Единица 
управления 

Педагогический процесс рассмат-
ривается как взаимосвязь двух 
автономных видов деятельности: 
обучающей деятельности препо-
давателя и учебно-познавательной 
деятельности студента; студент 
выступает как объект управления, 
исполнитель планов преподавателя. 

Целостная развивающая образо-
вательная ситуация во взаимосвязи с 
формами взаимодействия между 
всеми участниками педагогического 
процесса, изменяющимися на разных 
этапах усвоения с целью поддержания 
высокого уровня активности студен-
тов. Студенты выступают как 
субъекты обучения, общения, 
организации, сотрудничающие с 
преподавателем 

Цели обучения Усвоение предметно-дисципли-
нарных знаний. 

Развитие личности и многообразных 
форм мышления каждого студента в 
процессе усвоения знаний. 
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Ролевые 
позиции 
преподавателя и 
стиль 
руководства 

Предметно-ориентированная по-
зиция; преобладает функция ин-
формационно-контролирующая; 
стиль авторитарно-директивный, 
репрессивный; инициатива сту-
дентов подавляется. 

Личностно-ориентированная позиция, 
преобладает организационная и 
стимулирующая функции (студент 
как целостная личность, 
взаимодействующая со всеми 
участниками педагогического 
процесса); стиль демократический, 
поощряющий. Инициатива студентов 
поддерживается. 

Мотивационно-
смысловые 
установки 
преподавателя 

Анонимность, закрытость личности 
преподавателя, непререкаемость 
требований, игнорирование личного 
опыта студентов. 

Открытость. Установка на соли-
дарность, совместную деятельность, 
индивидуальную помощь, участие 
каждого студента в постановке цели, 
выдвижении задач, принятии 
решений. 

Организация 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Преобладание репродуктивных 
знаний, действия по образцу уп-
ражнения в заданных способах 
решения. Тренировка в выполнении 
отдельных элементов предшествует 
пониманию замысла и смысла 
деятельности, скрывая ее системную 
организацию. Система заданий 
строится в логике извне заданных 
целей, не стимулируя 
самостоятельную постановку целей 
студентами. 

На первый план выдвигаются 
творческие и продуктивные задания, 
определяющие смыслы и мотивы 
выбора студентом репродуктивных 
задач. «Погружение» в деятельность 
предшествует расчлененной 
ориентировке и отработке отдельных 
элементов и действий. Формирование 
смыслов и целей познавательной 
деятельности опережает тренировку в 
способах достижения результатов; 
синтез предшествует анализу, облег-
чая осмысленность системы действий. 
Задания следуют в логике 
возрастающей креативности, соци-
альной значимости, культурной 
полноценности получаемого ре-
зультата, побуждая к самооргани-
зации системы познавательных 
действий, выдвижению новых целей, 
к смене смысловых установок. 

Формы учебных 
взаимодействий 
и отношений 

Заданные преподавателем цели и 
планы их достижения. Индивиду-
альная учебная работа обучаемых. 
Ведущая форма учебного 
взаимодействия - подражание, 
имитация, следование образцам. 
Позиция ведомого закреплена за 
студентом на всем протяжении 
обучения; однообразие социальных 
и межличностных взаимодействий. 
Высокий уровень конфликтности и 
агрессивности на всем протяжении 
обучения, неизбежное усиление 

Цели и задачи разрабатываются 
совместно преподавателем и сту-
дентом. Процесс их достижения 
организуется как совместная дея-
тельность. Взаимодействия помогают 
актуализировать личностный опыт 
каждого студента, на каждом новом 
этапе обучения ведущей становится 
та форма взаимодействия, которая 
сохраняет высокий уровень 
активности каждого студента. 
Освоение различных личностных 
позиций в системе учебных и 
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Сравнительный анализ характеристик процесса обучения при разных подходах к 

его организации 
Такой педагогический плюрализм позволит использовать две ведущие составляющие 

становления основ профессионализма будущего врача: ценностно-смысловую и 
операционально-деятельностную (цели, нормы, средства, способы, методы, способности). 

Ниже мы приводим характеристики процесса обучения при традиционном 
(информационном) и инновационном подходах. 

Проблемы личностно-ориентированного образования позволил нам занять 
собственную научную позицию и под личностно-ориентированным образованием понимать 
такой тип образовательного процесса, в котором личность ученика и личность учителя 
выступают как его субъекты; целью образования является развитие личности ребёнка, его 
индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные 
ориентации учащегося и структура его убеждений, на основе которых формируется его 

враждебности и отчужденности 
между преподавателем и 
студентами. Соперничество 
преобладает над сотрудничеством. 

межличностных взаимодействий 
(партнера, руководителя, помощ-
ника). Динамика развития внутри и 
межгрупповых, межличностных 
отношений, снижение конфликтности 
по мере роста взаимодействий, 
усиление эмпатии в отношении друг к 
другу и к преподавателю. 
Сотрудничество вытесняет со-
перничество, антагонизм преодо-
левается солидарностью. 

Контроль и 
оценка 

Преобладает внешний поопера-
ционный контроль в рамках жестко 
заданных правил. Самоконтроль 
отличается ригидностью и 
ситуативностью. Мотивация осу-
ществляется за счет «ожидания 
приговора»  оценки, учебная работа 
выполняется, чтобы избежать 
наказания, потери престижа, а не в 
интересах познания и личностного 
вклада в него. Преобладает оценка 
результата со стороны 
преподавателя, формы поощрения 
однообразны, страх перед 
наказанием - плохой оценкой -
основная эмоциональная состав-
ляющая учения. 

Преобладает взаимо и самоконтроль в 
рамках общих, разделяемых группой 
ценностей и смыслов. Внутренний 
контроль формируется в отношении 
своих действий в соответствии с лич-
ностными ценностями. В группах 
студентов в соответствии с 
социальными и личностно значимыми 
целями взаимо и самоконтроль 
направлен на достижение 
продуктивного результата. Вводятся 
разнообразные поощрения в целях 
создания позитивного 
эмоционального настроя в учебной 
работе. 

Мотивационно-
смысловые 
позиции 
обучаемых 

Отчуждение от учебных ценностей и 
задач, отвращение к учению, 
сужение спектра познавательных 
мотивов, обособление жизненно 
значимых ценностей и смыслов от 
учебных. Внутренний 
психологический отход от учебной 
деятельности. 

Усиление смыслов учения через 
сотворчество и сотрудничество. 
Обогащение мотивов учения и 
познания, появление мотивов 
творческой деятельности, само-
актуализации, утверждение дос-
тоинства личности. 
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«внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются 
с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий 
студента, а отношения учитель- ученик построены на принципах сотрудничества и свободы 
выбора. 
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Психодиагностика - область психологии, в рамках которой создаются и используются 

в практической деятельности методы выявления и измерения индивидуально-
психологических особенностей человека. Она сформировалась как самостоятельное 
направление психологии лишь к началу XX столетия. В ее развитие внесли большой вклад 
такие известные ученые, как А. Бине, Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, Э. Крепелин, Г. Эббингауз, 
которые по праву могут считаться ее основоположниками. В арсенале медицинского 
психолога на сегодняшний день имеется широкий набор методов диагностики состояния 
психики и поведения человека. 

Самым распространенным психологическим методом является наблюдение. Несколько 
условно можно говорить об общем и целенаправленном наблюдении. Все специалисты, для 
которых объектом профессиональной деятельности является другой человек, используют оба 
вида наблюдения. Общее наблюдение позволяет выявлять закономерности поведения 
пациента, по которым складывается общее впечатление о нем. К невербальному 
(неречевому) поведению относят: 

1) позу; 
2) мимику; 
3) направление взгляда; 
4) жестикуляцию; 
5) особенности движений. 
Пионером в изучении внешних проявлений эмоций стал Ч. Дарвин, которому 

принадлежит классическое исследование сигнального значения пантомимики. В 
современной психологии существует раздел - социальная перцепция, который изучает 
невербальное поведение человека. 

Поза. Поза, осанка могут много сказать о самооценке, эмоциональности, жизненной 
позиции, состоянии здоровья человека. Так, контролирующий ситуацию, уверенный в своих 
силах человек держится прямо, высоко подняв голову. Человек, который хочет быть 
предельно точно понятым, как правило, невольно подается всем телом вперед, перенося 
центр тяжести тела на пальцы ног. Аналогичная поза характерна и для людей в состоянии 
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большой заинтересованности, особой сосредоточенности на предмете беседы 
В противоположность состоянию сосредоточенного внимания, когда мы вынуждены 

обороняться или испытываем страх, центр тяжести тела переносится на пятки. В таких 
случаях говорят, что человек «отпрянул назад», а про сидящего человека могут сказать, что 
он «врос в спинку кресла». 

Несколько наклоненным вперед туловищем, позой, схожей с легким поклоном, 
передается особое уважение человека к собеседнику. Такая поза встречается у людей, 
говорящих с лицами, которые, как им кажется, явно их в чем-то превосходят, например, при 
разговоре с высоким начальством. Рукопожатие или иной телесный контакт при сохранении 
такой позы осуществляется на значительном расстоянии и указывает на существование 
психологического барьера между общающимися людьми. 

«Вжатая в туловище» голова, возникшая при этом сутулость, указывают на 
стеснительность человека, его неуверенность в своих силах, желание быть незаметным. 
Свободная походка «от бедра» у женщины может быть интерпретирована как кокетство, а у 
мужчины - как чувство неуверенности, смущения. Выпяченная вперед грудь мужчины, так 
называемая «грудь колесом», указывает на желание подчеркнуть свою значимость или на 
существование психологических проблем, связанных с низким ростом. 

Приподнятые плечи и разведенные в стороны руки указывают на чувство удивления, 
недоумения, некоторую растерянность из-за отсутствия возможности предпринять 
эффективные действия. Приподнятые плечи и руки, засунутые в карманы, воспринимаются 
как состояние недоумения, смешанное с чувством превосходства. 

Руки, скрещенные на груди, являются признаком оборонительной позиции 
собеседника. Руки, сжатые в кулаки, указывают на нарастающее у человека раздражение, 
решимость действовать, на его авторитарность. Пальцы, сложенные в замок - признак 
внутренней закрытости для общения. 

В педагогике это называется педагогической техникой, где можно выделить её 
субъективную и объективную стороны. К субъективной мы отнесем культуру поведения, 
умение владеть своим голосом, жесты, мимика, умение одеваться, правильно двигаться, 
владеть искусством перевоплощения, если этого требует ситуация, уметь включить в жизнь 
элементы игры, а в игру элементы реальной жизни. К объективным – то, что зависит не 
только от него, от его желания или нежелания. Сюда можно отнести окружающую 
действительность, условия, в которых педагог как специалист находится и где он 
взаимодействует с людьми, творит себя как личность. 

Экспрессия яйца. Важным коммуникативным каналом является экспрессия лица. 
Однако всегда следует помнить о существовании значительных половых и культуральных 
отличий в экспрессии человеческого лица. В целом у женщин более выразительная мимика. 
У представителей «западных» культур более богатая мимика, чем у представителей 
«восточных» культур. У многих народов востока не принято внешне бурно проявлять свои 
эмоции. У жителей южных регионов более выразительные экспрессия лица и жестикуляция, 
чем у северян. 

Например, у японца (не следующего «западным» нормам поведения) улыбка может 
быть проявлением состояния крайнего психологического дискомфорта. Например, ребенок, 
застигнутый взрослыми в момент явного нарушения каких-либо правил поведения, не 
знающий как выйти из затруднительного положения, может от неудобства начать улыбаться. 
У восточных народов внешние проявления такого психического состояния называют 
«жалкой улыбкой». 

Следует отметить, что последние двадцать лет, в связи с развитием средств 
телекоммуникации, у представителей различных народов невербальные проявления 
психических состояний, в том числе экспрессия лица, стали различаться меньше. 

Для народов, находившихся длительное время под влиянием как «западной», так и 
«восточной» цивилизации, характерна сдержанность в проявлении эмоций. Я считаю, что 
для нас не типично демонстративное проявление эмоций (особенно положительных), что, 
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например, является нормативной формой невербального поведения североамериканцев. Если 
проявлением доброжелательности у североамериканцев считается широкая открытая улыбка, 
то у восточных жителей планеты знаком позитивного расположения к собеседнику являются 
экспрессивные признаки внимания. Улыбка в этом случае допустима, но очень сдержанная и 
непродолжительная. Очень широкая улыбка, особенно в сочетании с поднятыми бровями,  
по-моему, у наших среднеазиатских народностей скорее всего вызовет ощущение 
притворства, неискренности, возможно, оставит неприятное впечатление. 

Приподнятые брови, широко раскрытые глаза, сдержанная улыбка интерпретируются 
как удивление, простодушная радость. Асимметричная улыбка, когда один угол рта 
приподнят, а другой опущен, особенно в сочетании с приподнятой одной бровью, 
воспринимается как надменность или скептическое отношение к словам собеседника, 
граничащее с неуважением к его мнению. Высоко поднятая голова, поднятые брови, широко 
раскрытые глаза и рот опознаются как проявления удивления. Приподнятый подбородок, 
поднятые брови, пристальный взгляд могут означать раздражение из-за необходимости 
повторять одно и то же множество раз. 

Человек не рождается с широкой палитрой эмоциональных реакций и экспрессивных 
выражений лица, характерных для взрослых людей. У грудного ребенка (конечно, в случае 
отсутствия повреждений иннервации мышц лица) нельзя наблюдать экспрессивные 
проявления таких эмоций, как, например, ирония или надменность. Раньше других на лице 
ребенка можно наблюдать проявления отрицательных, слабо дифференцированных по 
модальности эмоций, сопровождающих плачь. Несколько позже появляется улыбка. Все 
богатство экспрессивных проявлений формируется постепенно, в процессе социализации 
ребенка. Индивидуальные различия могут варьировать в очень широком диапазоне. 

Взгляд. Другой важной составляющей невербального поведения человека является 
выражение глаз, направление взгляда. Существуют значительные культуральные различия в 
интерпретации прямого визуального контакта. У ряда наших среднеазиатских народностей 
пристальный взгляд является проявлением агрессивности. В свою очередь, представитель 
западных национальностей может почувствовать себя дискомфортно во время публичного 
выступления перед группой японцев, так как большинство присутствующих будет слушать 
докладчика потупив взгляд. Для некоторых народностей отсутствие визуального контакта со 
слушателем является признаком невнимательности, несогласия, скрытого сопротивления, 
неодобрения. Взгляд в сторону интерпретируется нами как внешнее проявление сомнения. 

Я считаю, что прямой визуальный контакт с собеседником способствует 
взаимопониманию, создает впечатление открытости собеседника, добавляет убедительности 
произносимым им словам. В русском языке есть выражения: «глаза - зеркало души»; 
«правдивый взгляд»; «честные глаза»; «пронизывающий взгляд». В случае явного обмана 
говорят: «бесстыжие глаза»; «врет, и глазом не моргнёт» и т.д. Опыт нам показывает, что 
слишком длительный визуальный контакт может разрушить коммуникативный акт, вызвать 
негативную эмоциональную реакцию или даже раздражение. Продолжительный по времени 
взгляд может интерпретироваться как признак недоверия, попытки уличить в нечестности, 
желание обнаружить недостатки, признак интеллектуальной ограниченности. В этих случаях 
говорят: «разглядывает», «пялится», «таращится»; «уставился как удав на кролика»; «тупо 
уставился» и т.д. Особенно чувствительными к длительному визуальному контакту бывают 
лица с высокой тревожностью, которых длительным взглядом можно вывести из состояния 
эмоционального равновесия. В целом, откровенное разглядывание партнера по беседе 
считается невежливым поведением. 

Жестикуляция. Моторика в целом и жестикуляция человека в частности существенно 
дополняют картину индивидуальных особенностей пациента. По локомоциям можно судить 
о культуральной идентификации собеседника, полученном им воспитании, функциональном, 
психическом состоянии, иногда даже о характере профессиональной деятельности. Во время 
беседы двигательные реакции партнеров выполняют функцию обратной связи. 
Интерпретация психического состояния по двигательным реакциям возможна даже в 
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случаях, когда собеседник старается тщательно скрыть свои мысли и эмоции. Именно в 
таких случаях наблюдатель обращает особое внимание на невербальные реакции. Язык тела 
опознается нами как сознательно, так и бессознательно. 

Так, рукопожатие теплой сухой рукой, развернутой ладонью вверх, производит 
впечатление желания достичь позитивного взаимоприемлемого соглашения, открытости. 
Движения руками с раскрытыми ладонями подкрепляют эффект доброжелательного отно-
шения к собеседнику. Прищуривание глаз, потирание подбородка, пощипывание переносицы 
с закрытыми глазами служат признаком поиска решения проблемы, припоминания. 
Несколько наклоненная набок голова указывает на интерес к словам говорящего человека. 
Неподвижная поза в сочетании с поворотом головы в сторону собеседника и прямым 
визуальным контактом являются признаками внимания к получаемой информации. 
Неподвижная поза, иногда в сочетании с манипуляциями мелким предметом и его 
внимательным разглядыванием, указывает на желание скрыть свой интерес к обсуждаемой 
проблеме. Манипуляции с очками (их снятие, тщательное протирание, медленное одевание), 
с сигаретой (медленное извлечение пачки из кармана, извлечение сигареты и 
сосредоточенное ее разминание, поиск зажигалки, раскуривание сигареты) и т.д. - признаки 
дефицита времени, его растягивание для принятия важного решения. Теребление платка или 
одежды является признаком волнения и неуверенности. Стряхивание пылинок с одежды, 
поглядывание на часы означает желание как можно быстрее прекратить беседу. Подпирание 
подбородка указывает на сомнение, критическое отношение к словам говорящего, скуку. 

Некоторые типичные поведенческие реакции. Как и у животных, в человеческом 
сообществе имеет большое значение дистанция и расположение относительно друг друга 
партнеров по общению. Различают расстояние интимного общения (до 50 см); дистанцию 
неформального общения хорошо знакомых людей (от 50 см до 1 м 20 см); расстояние 
формальных контактов (от 1 м 20 см до 4 м); дистанцию публичного выступления (свыше 4 
м). Указанные значения носят относительный характер и могут изменяться в зависимости от 
места проживания разговаривающих людей. У лиц, проживающих в мегаполисах и 
привыкших к перемещению на общественном транспорте в часы «пик», значения дистанций 
всех указанных форм контактов могут быть меньше. У лиц, проживающих в местах с 
меньшей плотностью населения, эти показатели гораздо больше. 

Когда человек заводит разговор на личную тему или пытается наладить дружеские 
отношения, он неосознанно сокращает дистанцию между собой и собеседником. В случае 
если человек старается сохранить отношения формальными или официальными, он увели-
чивает эту дистанцию. Такие особенности поведения получили свое отражение в 
выражениях «быть накоротке с кем-либо»; «соблюдать дистанцию» и т.д. 

Нарушение дистанции между людьми, вступающими в социальные контакты может 
приводить к нежелательным, иногда серьезным конфликтам. Так, внедрение визитера в зону 
интимного пространства служащего, например при подаче документов на подпись, может 
быть истолковано как явная бесцеремонность. При разговоре с сидящим собеседником не 
рекомендуется подходить к нему очень близко. Это может вызвать у него ощущение 
униженности, психологического давления. Не следует подходить к собеседнику сзади и 
(или) стоять у него за спиной. Это может его раздражать. 

Во время официального разговора собеседникам лучше размещаться за столом друг 
против друга. Во время сложного разговора лучше садиться за смежные стороны стола. 
Расположение друг к другу в пол-оборота позволяет реже смотреть друг другу в глаза. 
Неформальные беседы лучше проводить, сидя с одной стороны стола. 

Информативными являются особенности перемещения людей по комнате. Так, быстрая 
ходьба «туда—сюда» указывает на явное волнение человека. Медленное хождение по 
помещению с «застыванием на месте» означает, что человек обдумывает какой-либо вопрос, 
находится в состоянии принятия решения. И в том, и в другом случае его не стоит 
прерывать. Следует подождать, когда он сам начнет говорить. 

Студентам следует помнить о некоторых особенностях психологии преподавателя. 
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Учащиеся, сидящие за первой партой, перед преподавателем, воспринимаются как очень 
старательные. Учащиеся, занимающие места в задних рядах или у двери, воспринимаются 
как плохие студенты. В действительности человек, занимающий место за первой партой, 
может искусно имитировать заинтересованность предметом, а предпочтение места в 
последнем ряду и у двери часто является признаком повышенной тревожности человека, 
неуверенности в себе. 

Речевое (вербальное) поведение. Не меньшее значение имеют особенности и 
содержание вербального поведения (речи) человека. Наиболее информативными его 
характеристиками являются: 

1) громкость и темп, плавность речи; 
2) особенности использования глагольных форм, личных местоимений, 

существительных, прилагательных и наречий; 
3) словарный запас, паузы, повторения, заикание, оговорки; 
4) четкость изложения мысли, уверенность в ответе; 
5) стереотипность мыслей, шаблонность (оригинальность) суждений; 
6) предпочитаемые темы беседы: успех, крушение надежд, агрессивность, тревога, 

конфликт, наказание, оказание и принятие помощи, эскейпизм (избегание), сенсорное 
удовольствие, пассивность, чувство неполноценности и т.д. 

Доминирование в речи долженствований (я обязан..., мне необходимо..., мне нужно...) 
обычно означает неосознанную защиту от психической травмы, желание следовать 
принятым нормам и приказам. Частое использование сравнительной степени («чаще-реже», 
«больше-меньше») указывает на затрудненное, недостаточно дифференцированное 
восприятие проблемной ситуации. Использование широких обобщений («все», «многие») 
является признаком защиты патопсихологического симптома. Паузы в речи человека или 
задержки с ответом обычно вызваны припоминанием, продумыванием ответа и 
формулировки, проявлением сопротивления, негативизма, желанием скрыть или обмануть, 
попыткой угадать «правильный» ответ на вопрос. Семантические неточности в речи, как 
правило, вызваны алекситимией (неспособностью высказать свою мысль) или желанием что-
либо скрыть. Паузы часто являются признаком сильных душевных переживаний. Уточнить 
причину паузы и затруднений в ответе можно по изменившейся экспрессии лица, 
пантомимике, направлению взгляда, ритму и глубине дыхания, моторике и т.д. 

Педагогов, врачей, а также медицинских психологов могут особо интересовать 
некоторые детали психического состояния пациента, сохранность краткосрочной и 
долговременной памяти, адекватность интеллектуального развития и т.д. Уточнение 
указанных особенностей поведения называется целенаправленным наблюдением. 

Другим важным методом исследования является интервью. Его можно определить как 
процесс получения информации при устном опросе, который проводится с целью уточнения 
значимых проблем, личностных черт, особенностей протекания заболевания, приемов 
социальной адаптации пациента. Такая информация может существенно повлиять на выбор 
методов лечения. 

Интервью может проводиться в свободной или стандартизированной форме. Свободное 
интервью является хорошим способом достижения релаксации, которая возникает в 
результате откровенного разговора с врачом. Недостатком свободного интервью является его 
продолжительность и частая противоречивость высказываний пациента. Свободное 
интервью, как правило, занимает много времени и нередко имеет низкую информативность 
из-за перегруженности эмоциональными переживаниями. Однако это эффективный способ 
снятия стресса, достижения чувства удовлетворенности визитом к врачу. 

Напротив, стандартизированное интервью по времени может быть очень кратким, но 
информативным. Его недостатками являются: частое нарушение эмоционального контакта с 
пациентом, включение у пациента механизмов психологической защиты, осложняющих 
доверительное общение с врачом, чувство неудовлетворенности после визита к врачу. 

Проведение интервью требует навыков составления планов встречи, постановки и 



5164 

тщательного подбора выражений и формулировок, модуляций голоса, пауз, широкой 
палитры ответных поведенческих реакций врача. 

При этом должны учитываться: образовательный уровень и профессиональная 
принадлежность, знание возрастных, половых, культуральных, социальных особенностей 
людей, с которыми пациент себя идентифицирует. Помимо получения информации, ин-
тервью может проводиться с целью уточнения и проверки гипотезы, с целью 
информирования пациента. 

При постановке вопросов следует избегать оценочных суждений. 
Важно подмечать, легко ли пациент говорит, легко ли переходит от предложения к 

предложению, от мысли к мысли, от одной темы к другой, следить за характером 
возникающих ассоциаций. 

Пациенту может быть оказана психологическая помощь в виде вопроса, уточняющего 
причины затруднений. Ему может быть предоставлено дополнительное время для 
обдумывания ответа. Очень важно создать ситуацию безопасности для пациента. 

Если вербальный контакт установить не получается, можно попытаться установить 
письменный, жестовый или тактильный контакт (например, положить руку на плечо 
пациента). 

При проведении интервью решаются следующие задачи: 
1) уточняются симптомы заболевания; 
2) уточняется круг значимых психологических проблем; 
3) анализируется жизненная ситуация и жизненный путь; 
4) анализируются ожидания пациента; 
5) проводится контент-анализ речи; 
6) исследуются невербальные формы поведения; 
7) формируется и проверяется гипотеза о психическом состоянии пациента; 
8) совместно с пациентом обсуждаются пути социальной адаптации; 
9) проводится психотерапевтическое воздействие. 
При проведении беседы возможны нарушения контакта с пациентом. Причинами этого 

могут быть фиксация беседующих на личных отношениях, а не на обсуждаемом вопросе; 
несовпадение репрезентативных систем врача и пациента; оценочная позиция врача, 
осознанная или бессознательная попытка навязать собственную систему ценностей; 
пессимистический прогноз исхода заболевания; демонстрация превосходства; формальное 
участие, объектный подход к пациенту (отношение к человеку как к объекту 
профессионального воздействия, а не как к личности); нарушение коммуникативных норм и 
дистанции в общении с пациентом; наличие у врача «синдрома эмоционального выгорания». 
Все эти причины могут приводить к конфликтам с пациентом. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нарушения межличностных 
контактов могут быть ликвидированы психологическими методами. Начинать надо с анализа 
ошибок собственного поведения, уточнения причин, вызвавших потребность в 
самоутверждении и манифестаций собственных моральных ценностей. Восстановить 
профессиональные взаимоотношения с пациентом иногда можно, сменив способ 
взаимодействия с пациентом, использовав более удобные для него формы коммуникации. 
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          В настоящее время интенсивно набирает обороты  исследование феномена 

Интернет-аддикции - психологической зависимости от сети Интернет, проявляющейся в 
процессе навигации по сети, затягивающим субъекта настолько, что он оказывается не в 
состоянии полноценно функционировать в реальном мире. Количество пользователей сети 
Интернет увеличивается с каждым годом  по всему миру, в том числе и в Казахстане. 
Предполагается, что к 2020 году количество пользователей Интернет в мировом масштабе 
составит 5 миллиардов человек, а в последующие три года все мобильные телефоны 
окончательно станут смартфонами. По данным центра Internet/Computer Addiction Services, 
зависимыми являются 10% пользователей сети в мире.  По данным Комитета по охране прав 
детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, 80% школьников 
Казахстана 12-13 лет страдают компьютерной зависимостью.[1]   

Проблема интернет-аддикции (internet-addiction, pathological internet use) начала 
активно исследоваться в 1996-1997 гг. Термин Интернет-зависимость (Internet Addiction 
Disorder, IAD) ввел Нью-Йоркский психиатр Иван Голдберг, понимая под этим не 
медицинскую проблему наподобие алкогольной зависимости, а поведение со сниженным 
уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь. Позже английский психолог 
Марк Гриффитс выделил шесть критериев, по которым можно определить интернет-
зависимость, а психиатр Кимберли Янг разработала тест-опросник, направленный на 
выявление интернет-аддикции.[2] 

Существует несколько видов интерент-аддикции: 
• Первый вид зависимости - навязчивый веб-серфинг (информативная интернет-

аддикция), когда пользователь целыми днями находится в сети Интернет, в поисках 
информации.  

• Второй вид зависимости - навязчивая потребность к общению в интернете, когда 
пользователь предпочитает общаться в чатах, на форумах, социальных сетях, вместо 
обычного общения в реальной жизни, адекватно не оценивая затраченное на это время. 

• Третий вид зависимости - игровая зависимость или игромания, когда пользователь, 
играя в компьютерные игры не замечает того, сколько прошло времени. 

• Четвёртый вид зависимости - финансовая навязчивая потребность, пристрастие к 
покупкам или азартным играм, не в реальной жизни, а через интернет.  

• Пятый вид зависимости - фильмомания в сети  Интернет. Пользователи проводят всё 
время за просмотром фильмов в сети  Интернет, поскольку  в сети Интернет предоставляется  
доступ, даже к самым новым фильмам. 

• Шестой вид зависимости - киберсексуальная зависимость.[3] 
Признаки интернет –аддикции сформулированы ещё в 70-х годах прошлого века, и они 

действительны по сей день: 
 - навязчивое желание проверить свой почтовый ящик в социальных сетях (mail.ru, 

facebook, twitter, whatsApp, Вконтакте, Одноклассники)  
- постоянное ожидание следующего выхода в сеть, непреодолимая тяга поиска 

информации по WWW или веб-  серфинг. 
- пристрастие к работе, играм, программированию или к другим видам деятельности, 
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информационная перегрузка  - нежелание отвлечься от работы или  игры с компьютером; 
- раздражение при вынужденном отвлечении; 
- неспособность спланировать окончание сеанса работы или  игры с компьютером; 
-расходование больших денег на обеспечение постоянного   обновления   программного 

обеспечения (в т.ч. игр) и устройств компьютера; 
- забывание о домашних делах, служебных обязанностях,  учебе, встречах и 

договоренностях в ходе работы или игры на  компьютере; 
- пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в  пользу проведения 

большего количества времени за компьютером; 
- готовность удовлетворяться нерегулярной, случайной и  однообразной пищей, не 

отрываясь от компьютера; 
- ощущение эмоционального подъема во время работы за  компьютером.[4] 
         По данным Республиканского научно-практического центра психиатрии, 

психотерапии и наркологии, подростки с поведенческими нарушениями по причине 
интернет-аддикции  прибывают регулярно. Как правило, они пропускают занятия в школе, 
убегают из дома играть в клубы по ночам. Примерно 6% зависимых поступают с явными 
психическими отклонениями на почве игромании, в основном это нарушение сознания, 
потеря ориентировки, галлюцинации. Кроме того,  анкетирование выявило целый ряд 
изменений в здоровье детей: головная боль отмечалась у 20% опрошенных, 33% жаловались 
на усталость глаз, 14% - на мерцание перед глазами и 5% - на плохой сон.[5] 

         На базе ГУ Гимназии № 5 г. Астана нами было проведено исследование интернет 
зависимости среди подростков 13 лет. Выборка исследования составила 42 человека (два 
седьмых класса). Для выявления Интернет-зависимости был использован русскоязычный 
вариант теста К. Янг. По набранной сумме баллов возможны следующие варианты 
результатов: 

• 20-49 баллов соответствуют уровню обычного пользователя Интернета, который 
умеет себя контролировать.  

• Сумма баллов от 50 до 79 говорит о наличии некоторых проблем, связанных с 
чрезмерным увлечением Интернетом.  

• При сумме баллов 80-100 можно предположить наличие значительных проблем в 
связи с использованием Интернета, разрешение которых возможно с помощью специалиста.  

Были получены следующие результаты, которые отражены в рисунке 1. 
 

   Рис.1 Результаты исследования подростков, склонных к интернет-аддикции. 
 

 
 
       Таким образом, было выявлено, что из 42 испытуемых 5 учеников имеют ярко 

выраженную зависимость от Сети Интернет, 14 учеников склонны к зависимости, у 23 
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учеников склонности к интрнет-зависимости не обнаружено. Таким образом, существует 
необходимость проведения профилактики интернет-зависимости. 

        Подросткам предоставляется возможность пользоваться сетью Интернет дома, в 
различных компьютерных клубах, в Интернет-кафе. Постепенно к Интернету подключаются 
общеобразовательные школы, в которых учащиеся могут работать в Сети не только на 
уроках, под наблюдением учителя, но и самостоятельно, на переменах, после уроков.[6] 

       Увлечения,   сильные, часто сменяющие друг друга характерны для подросткового 
возраста. Они служат мотивом, стимулом действия. По результатам наблюдений за 
подростками, увлеченными работой в   сети Интернет, можно сделать вывод, что в начале их 
работа носит в основном информативно-коммуникативный характер. Сначала мотив - жажда 
получения новой, не слишком содержательной информации, не требующей никакой 
критической переработки. Интернет позволяет подросткам получать информацию, которую 
они хотят получить. Степень доверия к информации представленной в Сети несколько выше, 
так как там они могут найти намного больше информации по одному и  тому же вопросу. 
Насколько они эту информацию воспримут, уже будет зависит от того, обучены или не 
обучены подростки аналитической работе с информацией, обладают ли критическим 
мышлением, медиаобразовательными умениями работы с информацией.[6]       

Потом - потребность в легком общении со сверстниками, во множестве контактов, 
позволяющих этой информацией обмениваться. Эту потребность они реализуют через чаты, 
или разговоры текстом через Интернет, различные гостевые книги, доски объявлений и 
электронную почту. Многих привлекает возможность общаться от разных лиц (бесплатные 
электронные адрес можно зарегистрировать на любую вымышленную фамилию и имя), 
многие подростки компенсируют в Интернете недостаток общения в повседневной жизни, 
используют Сеть как способ самоутверждения.[6] 

Интернет привлекает подростков богатством красок, мультимедийными 
возможностями, оперативным поиском интересующей их информации (о любимых 
музыкальных группах, музыкантах, футбольных командах, различных городах и странах, о 
домашних животных, о жизни других подростков). Разброс поиска очень велик, информация 
ищется довольно спонтанно (вошел-передумал). Они с удовольствием просматривают 
школьные странички, что также является одним из мотивов работы в Интернете: жизнь 
школьников-сверстников интересует подростков больше, чем жизнь взрослых.[6] 

Одним из мотивов активной работы в Интернет можно назвать юношескую 
ориентацию на большие достижения в жизни - эгоцентрические увлечения - средство 
демонстрации своих успехов, лидерство. Подростки не только ищут интересующую их 
информацию, но и желают представить в Интернет информацию о  себе и своих школах, 
увидеть результат своей работы и показать друзьям.[6] 

Психологическая профилактика интернет-аддикции у подростков представляет собой 
комплексный процесс развития психологических характеристик личности, обеспечивающих 
ее устойчивость к аддиктивному поведению с формированием навыков здорового образа 
жизни для предупреждения развития и прогрессирования аддикции.[7] 

Основными направлениями психологической профилактики интернет-аддикции 
являются:  

• информирование обучающихся о механизмах воздействия сети Интернет на личность, 
причинах, клинических проявлениях, методах диагностики и последствиях интернет-
аддикции; 

• выработка у них стратегий высоко функционального поведения;  
• развитие устойчивости к отрицательным социальным  влияниям;  
• формирование внутриличностных мотивов и системы ценностей, соответствующих 

здоровому образу жизни;  
• расширение круга альтернативной аддиктивному поведению деятельности;  
• развитие личностных ресурсов и навыков достижения поставленных целей в реальной 

жизни. [7] 
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 В целом принято выделять первичную, вторичную и третичную профилактику. 
Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, 
вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к 
влиянию этих факторов. Первичная профилактика может широко проводиться среди 
учащихся подросткового возраста. Задача вторичной профилактики - раннее выявление и 
реабилитация нервно-психических нарушений и работа с «группой риска», то есть с 
подростками, имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося 
поведения без проявления такового в настоящее время. Третичная профилактика решает 
такие специальные задачи, как лечение нервно-психических расстройств, появившихся на 
почве интернет-аддикции, сопровождающихся нарушениями поведения. Третичная 
профилактика также должна быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже 
сформированным девиантным поведением.[7] 

Интернет-аддикция - реально существующий феномен. По мнению многих психологов, 
социологов и психиатров с ростом компьютеризации и дальнейшего технологического 
прогресса будет неумолимо расти число и интернет-аддиктов. Важно уже сейчас проводить 
профилактические мероприятия, такие как беседы, лекции для того, чтобы избежать роста 
числа интернет – аддиктов, особенно среди молодой части населения.  
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«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 3 курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі- Исахова Г.Д 

  
Еліміздегі жаһандану кезеңі қоғамдағы көптеген әлеуметтік мәселелерді   айқындады. 

Солардың бірі: балалар үйінде тәрбиеленетін балалар мәселесі. Олардың өмірге дайындық 
процесі тар шеңберде өтетіндіктен, бұл балалардың әлеуметтенуі де өзіндік ерекшелікке ие. 
Балалар үйі жетім ұғымымен тікелей байланысты.Жетім ұғымының анықтамасына келер 
болсақ, бұл да тарихи сипатқа ие. Орта ғасырларда бұл терминді кедей шаруа балаларына 
қатысты қолданылды. Қазірде бұл ата-анасынан айырылған кәмелетке дейін мемлекет 
қамқорлығындағы және одан кейін тиісті заң бойынша белгіленген жеңілдікті 

http://www.helpguide.org/articles/addiction/internet-and-computer-addiction.htm
mailto:marzhan1994@bk.ru
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пайдаланушылар деп ұғынып, таза және әлеуметтік түрі ажыратылған. 
Ал, Қазақстандағы балалар үйінің хал-жағдайлары туралы келер болсақ, жетімдікпен 

күрес мәселесі тек қана мемлекеттің ғана емес, сонымен бірге көптеген бейтарап ұйымдардың 
да басты мәселесіне айналды. Егер де 1991 жылы біздің республикамызда 42 балалар үйлері 
болса, 2014-ші жылы 154 балалар үйі  белгілі болып есептелінді, онда 13000 жетім-балалар 
саны мемлекеттің қамқорлығында тәрбиеленуде. 

Әлеуметтену – тұлғаның қалыптасу үрдісі,индивидтің тілді меңгеруі,әлеуметтік 
құндылықтар, тәжірибе және т.б процестер.   Жетім балалардың әлеуметтенуі – олардың 
әлеуметтік қасиеттерді, тәжибені меңгеру барысында өздері әлеуметтік тәжірибеге ене 
отырып,өзіндік жеке өмірде әрекет етуге бағытталған көпқырлы күрделі үдеріс. Ортаға 
бейімделу қабілеті  баланың психикалық жай-күйі ерекшеліктеріне байланысты.   Бала 
психикасының дұрыс қалыптасуында отбасының ерекше  орын алатыны  белгілі. Отбасының 
мәні баланың тәжірибе жинақтауға жасалатын жағдайларымен  анықталады.  

Балалар үйі, интернаттар жағдайындағы «жабық» орта сенсорлық «аштық» тудыра 
отырып кез-келген жастағы адам баласына  болып қолайлы орта тудырмайтыны анық. 
Әсіресе, жаңа дамып, өсіп келе жатқан бала психикасы үшін оның зардаптары өте көп. Бұл 
жағдайға қатысты өзекті мәселелердің негізгілері мыналар: жетім балалар денсаулығына 
деген әлеуметтік  қамқорлық әлсіздігі,  олардың құқығына қол сұғу мәселесі, қоғам өмірінің 
барлық салаларына толық араласуға жағдайдың қалыптаспауы. 

Осы мәселелерді шешуде негізгі екі көзқарас қалыптасқан. Бір жағынан,  балалар үйі 
мен мектеп-интернаттың балалары отбасында тәрбиеленетін балалардан ерекшеленбейді 
және олардың мәселелерін тек материалдық жағдайда жақсарту және оқу-тәрбие процесіне 
бірқалыпты жағдай туғызу арқылы шешуге болады десе, екінші жағынан, қазіргі таңда 
балалар үйінде және интернаттардағы балалардың дені сау емес,  барлығы ауыр тұқым 
қуалаушылыққа негізделген соматикалық және психикалық аурулармен ауырады деген 
көзқарас қалыптасқан. Осы екі көзқарастың да шындыққа жақындайтын жерлері бар сияқты 
[1].                

Балалар үйі мен интернаттың тәрбиеленушілерінің ішінен жоғары оқу орындарына 
түсіп, түрлі салаларда қызмет атқарып, қоғамдық өмірге белсене араласып жатқандары бар 
екені белгілі.  Дегенмен, қазіргі кездегі балалар үйіндегілердің барлығы бірдей  жетім 
балалар емес.  Мұндай мекемелерде ата-аналық құқынан айырылғандардың балалары, 
жалғызбасты ата-аналардың балалары, ата-аналары тастап кеткен  балалар, ауруына 
байланысты әрекетке жарамсыз деп танылғандардың балалары, ата-анасы сотталып 
кеткендердің балалары,  жетім және тастанды балалар тәрбиеленеді. Бұларды «әлеуметтік 
жетімдер» деп атайды. 

 Балалар үйінде тәрбиеленушілердің жиі жағдайда  өздерінің жеке құндылықтары 
жайлы ұғымдарының әлеуметтік беку жағдайлары жиі жағдайда жоқ болады, бұл терең 
эмоционалды дискомфортқа әкеліп соғады,  ал ол өз кезегінде агрессия мен мазасызданудың 
пайда болуына себепші болады.Мазасыздану дегеніміз,  бұл болатын қауіп-қатерді күтуге 
орай эмоционалды дискомфортты бастан кешу жағдайы [2]. 

Балалар үйлеріндегі балалардың көбісі өмірдегі ең басты нәрсе – ата-аналар 
қамқорлығы мен махабатынан айырылғандар. Олардың көбісі «отбасы», «үй», «ана», «әке» 
деген ұғымдардың мәнін түсіне бермейді. Бұл ұғым-сөздерді білмеу интернат пен балалар 
үйі жағдайындағы ұйымдасқан тәрбие процесіне өте көп проблема тудырады. 

Ресейде балалар үйі тәрбиеленушілерімен жүргізілген  психологиялық зерттеу 
нәтижелеріне сәйкес оларда ес пен зейін дамуында маңызды ауытқушылық 
байқалмайтындығын анықтаған. Бірақ оларда   әлем көрінісі әлсіз қалыптасады, ол танымдық 
салада есептерді шешуде қабілетсіздік,абстрактілі-логикалық ойлау дамуының төмендігінде 
көрініс табады. Вербальді-логикалық ойлау қабілетінің төмендеуі ерекше айтылады.  
Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалар үшін жағдайдан тыс жекелік әңгімелесу 
қиындық тудырады.  

Бір жарым жастық балалар үйінің тәрбиеленушілері әлеуметтік жүріс-тұрысы мен 
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интеллектуалдық дамуында  бір жастық бала деңгейінде болады, ал екі жарым жасында бір 
жарым жасар бала деңгейіне қиындықпен жетеді.Ары қарай бұл айырмашылық өсе береді.  
Бөбектер үйіндегі балалардың 50% абсалютті түрде дені сау болса да әрең жүріп және сөйлеп 
кетуі мүмкін. Оларда  ағзалық бұзылыстар жоқ, дамуында кедергілер психикалық сипатқа ие. 
Бірақ оларда қалыпты тіршілік етіп дамуы үшін әлеуметтік шарттар жолға қойылмаған. 
Отбасынан тыс тәрбиеленетін балаларда толыққанды дамуы үшін мүмкіншілігі анағұрлым 
азаятындығы ғалымдармен дәлелденген. Зерттелгендерден бір мен үш жас шамасындағы 
балалар үйі тәрбиеленушілері арасында 46% физикалық дамуда, ал 75% психикалық дамуда 
қалыс қалуда. Ересектер өздерінің ата-аналық функцияларынан жиі бас тартып, балаларын 
балалар үйіне өткізеді. Осының нәтижесінде жаңа құбылыс – әлеуметтік жетімдікті 
тудырады. Басқа мәліметтер бойынша балалар үйі тәрбиеленушілерінің 60% ауыр  
созылмалы патологиямен (көбісі орталық жүйке жүйесі)зардап шегеді. 

Шамамен 55%  физикалық дамуда артта қалуда, 30% бас миының ағзалық зақымдалуы 
және басқа да арулардан зардап шегеді. Жетімдердің 5% -нан азы толықтай дені сау 
саналады.   Тәрбиеленушілердің 85-92% жағдайында мектеп бағдарламасы бойынша білім 
алуға қабілетсіз, ал бұл көрсеткіш жалпы балалардың арасында 10% дан аспайды. 

Э.А.Минкова  өзінің зерттеулерінде балалар үйі тәрбиеленушілерінің  эмоционалдық 
портретінің өзіндік қырларын сипаттайды: көңіл-күйдің түсіңкі жайы; эмоцияның жұтаң 
гаммасы, қарым-қатынастың эмоционалды-экспрессивті құралының бірізділігі; көңіл-күйдің 
жылдам өзгеруіне бейімділік; эмоциялық көріністердің біркелкілігі мен стереотиптілігі, 
эмоциялық үстірттік, мақұлдаулар мен ескертпелерге эмоциялық елеудің сәйкес емес 
формалары ( енжарлықтан пен селқостықтан агрессиялық пен өшпенділікке дейін ) ; 
қорқыныш,үрей,мазасыздыққа жоғары бейімділік;жағымды эмоцияларға негізгі бағыттылық 
– жаңа істерден ләззат алу; басқа адамның эмоциялық жағдайының байыбына бармау; 
шектен тыс ырықсыздық және аффективтілік( алты жеті жасқа дейінгі балалар жүріс-
тұрысына ие бола алмай аффектілі күйде болады). 

Балалар үйі  тәрбиеленушілерінің жақсы қалыптасуындағы ең үлкен  ауытқулар мен 
қиындықтар эмоциялық ерікті салада- айналасындағылармен қалыпты қарым-қатынас орнату 
қабілетсіздігінде, өзін-өзі ұйымдастырудың, мақсаттылықтың төмендеуінде,дербестіктің 
жеткіліксіз дамуында көрінеді.  Бұзылыстардың нышаны болып көтеріңкі  тынышсыздық, 
шиеленусішілік, психикалық шаршау, стресс, қиындықтарды еңсеруге әзірсіздік,жетістікке 
жетуге қажеттіліктің болмауы, жоғары ашушаңдық, сенімсіздік,шамданғыштық, 
сабырсыздық т.б болады. Балалар үйі мен мектеп-интернаттарға түскен көптеген балалар 
қиын өмірлік жағдайды басынан өткерген, оның ішінде  ересектердің қайырымсыздығы, 
сексуалды зорлық-зомбылық, алкоголизм мен нашақорлық жағдайы көп кездеседі.  
Отбасынан айырылу мен түрлі мекемелерге қоныстану сияқты травмалық жағдайлар 
нәтижесінде бала қорғаныш сезімін жоғалтып алады [3].  

Балалар үйлеріндегі балалардың психикалық дамуының түрліше болуына тұқым 
қуалаушылық ерекшеліктерінен гөрі тұрмыс жағдайында тәрбие мен оқытудағы 
айырмашылықтар көбірек әсер етеді. Өмірінің алғашқы күндерінен бастап балалар үйіне 
түсетін жандардың дамуы ата-анасы бар балалардың дамуынан ерекше болатыны хақ, қарым-
қатынасқа деген қажеттілік бала 1 айға толар-толмас шақта  байқалады. Әрине, ондай қарым-
қатынас жасайтын анасының жоқтығынан сыртқы ортадан алатын бала әсерлерінің ауқымы 
шектеулі болады. Мұндай сенсорлық оқшаулану, дамуды кешеуілдетеді. Атап айтқанда, 
қимыл-қозғалыстарының дамуы баяулайды, тілдері кеш шығады,  кей жағдайда ақыл-ойының 
дамуы да тежеледі. 

Баланың тұлға ретінде қалыптасуына өмірінде «Ата-ана-бала» қарым-қатынас жүйесіне 
түспеуі қатты әсер етеді. Мінездерінде қырсықтық, бірбеткейлік сияқты жағымсыз қасиеттер 
ерте көріне бастайды. Бала толыққанды даму үшін ең алдымен оның махаббатқа деген 
қажеттілігі қанағаттандырылуы қажет. Кейбіреулер оны туылғаннан пайда болатын қажеттілік 
десе,  енді біреулер өмір сүру барысында қалыптасатын қажеттілік деп есептейді.Осы 
қажеттіліктің қанағаттандырылмауы бала дамуының бұзылысына және эмоциялық 
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депривацияның пайда болуына әкеліп соғады. 
Депривация – психология мен медицинада кең қолданылатын термин. Бұл термин 

ағылшынның «deprivation» сөзінен шыққан, қазақша мағынасы: өмірлік қажеттіліктерді 
қанағаттандыру мүмкіндігінің шектелуі немесе жойылуы. Эмоциялық депривация балалар 
үйінде тәрбиеленетіндер де ерекше байқалады. Депривацияның келесі түрі – сенсорлық 
депривация – яғни заттық ортаның болмауы және сезім мүшелері қоздырғыштараның 
жетіспеуі. Депривацияның бұл түрін де балалар үйінде тәрбиеленетіндерден кездестіреміз. 

Депривация сонымен қатар тек балалар үйінде емес, отбасында тәрбиеленіп жатқан 
балаларда да байқалады. Отбасында анасы болмаған немесе баласына эмоциялық көңіл 
бөлмеген жағдайда аналық депривация туындайды. Психикалық  күймен сипатталады.  
Аталған психикалық жағдай мінез-құлықтың өзгеруінен байқалады.  Депривация механизмі 
баланың сыртқы орта адамдарымен қарым-қатынасының шектелуімен, баланың негізгі 
психикалық қажеттіліктерінің жеткіліксіз қанағаттандырылуымен байланысты. Сонда, 
психикалық депривация деген өмірлік жағдайлар нәтижесінде туындайтын нақты психикалық 
күй. Мұндай жағдай баланың негізгі қажеттіліктерін толық қанағаттандыруға қолайлы  
мүмкінідіктері болмаған кезде туындайды. 

Балалар үйінде тәрбиеленетіндер көп жағдайда нашар тұқым қуалаушылық қасиеттеріне 
ие: алкоголизм мен нашақорлық, туылғаннан пайда болатын психикалық және неврологиялық 
патологиялар маскүнем ата-аналардан туылған балаларда, жүктілікті тоқтату үшін түрлі 
шараларды қолданған аналардан туылған балаларда түрлі психикалық ауытқулар байқалады. 
балалар үйінде тәрбиеленетіндерде психопатологиялық белгілер: ақыл-ой кемістігі және 
шизофрения белгілері де кездеседі 

У. Денис пен П. Наджарьян Ливанда 100 жетімді зертей  отырып,  балалар үйінде  
тәрбиеленушілердің өмірінің  бірінші жылының аяғында-ақ отбасында тәрбиеленуші өз 
қатарластарынан психикалық даму жағынан  кейін қалатындығын анықтаған.  Зерттеушілер  
бұндай ерекшеліктердің  себебін  ана мен бала қарым-қатынасының кемшілігінен деп тапқан.  

Л. Ярроу анасымен  және анасыз тәрбиеленген  балалардың  биологиялық және 
әлеуметтік жағынан дамуында ерекшеліктері болатындығын анықтаған. Дәл осындай 
қорытындыға  М. Раттер  жабық түрдегі мекемелерде  тәрбиеленуші балалардың  «кері» 
тәрбиеленуінің себебі анасымен жеткіліксіз эмоционалды қатынасы, сенсорлы  және 
әлеуметтік стимуляциялардың  адығынан деп  түсіндіреді.   

Егер Р. Заззо жазбаларына үңілетін болсақ (1967),француздар бастапқыда, бала-
бақшалардың құрылуына  қарсы болған . Олар балаларын мұндай жалпылық мекемелерде 
«нақұрысқа»  айналдырды деп  есептеген  және сондай жағдайдың пайда болуынан сақтаған.  

 Р. Спиц жазбаларынан  анасынан бөлініп, жабық түрдегі мекемелерге келген  
сәбилердің  бір  жасқа  деңгейінің  70% шегінетінін, ал қалған бөлігінің  ақыл-ойлары  артта 
қалатындығын  көруімізге болады.  

 Ана бала үшін жалғыз ғана жақын адамы, қамқоршысы болады. Балалар үйінде де 
бірнеше қамқоршы-тәрбиешілер бар, олар сондағы балалардың  туған анасын  алмастыруға  
әрекеттер жасайды.  Балалар үйі тәрбиешілерінің жұмысының тиімділігі , балалардың  жеке 
адам болып қалыптасып, дамуы, мінез-құлқы, жүріс-тұрысына тигізетін  әсері туралы 
мәселелерді  көптеген психологтар жан-жақта  қарастырған. Г.Х. Рейнгольд пен Н. Бейли 
(1959) көп аналардың балаға тигізер психологиялық әсерін сипаттады. Олар өз 
эксперименттерінде  екі топтағы балаларды қарастырады.: бірінші топта – 6 айлық баланы 8-
айының соңына дейін бір ғана тәрбиеші күткен, ал екінші  топтағы балаға  төрт тәрбиеші  
қамқор болған. 3 ай  мерзімінде  жүргізілген эксперимент  нәтижесі бірінші топтағы  
баланың екінші топтағы  балаларға қарағанда  әлеуметтік реактивтіліктің жоғарылығын 
көрсетті, ал 1 жылдан соң, бұл эксперимент алдыңғы нәтижені қайталамады. Зертеушілер 
балаға бір немес бірнеше тәрбиешінің  қамқорлығында  болуы оның дамуына  ерекше әсер 
етпейтіндігі  туралы қорытындыға келеді.  Осы мәселеге байланысты өзге зерттеулерде  
ғалымдар мынадай қорытындыға келеді: «Қанша  адамның  қамқор болуы бала үшін 
маңызды емес,  аса маңыздысы әр баланың   қамқорлық пен сүйіспеншілікті  біліп,  сезініп 
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өсуінде»,—дейді.  Тәрбиешінің аздығы  баланың дамуын тежейді, даму ең алдымен  
ересектермен қарым-қатынас  процесінде, іс-әрекетте  ілгері басады. Нәресте неғұрлым жас 
болса,  соғұрлым ол әлсіз болады, сондықтан да қай ортада өмір сүрсе, соған тәуелді болады.  

Отбасында және отбасынан тыс тәрбиеленген  балалардың  психологиялық дамуы 
жөніндегі  ғалымдардың зерттеулеріне  сүйенсек, көп жағдайда  отбасы тәрбиесіндегі  
балаларға қарағанда  отбасынан тыс тәрбиеленушілердің  даму барысының  әлде қайда баяу 
екендігін көреміз.  Вербалды емес функцияның  қалыптасуының  тоқырауға  ұшырауы ерте 
жастағы  ойлауға , балалардың айналадағы адамдармен  қарым-қатынасына, сөйлеуіне, т.б іс-
әрекеттері де із қалдырады.  

  Мектеп интернаттарында  балалар дамуындағы шынайы қауіп — оларды «өзгелердің  
ақылымен» басқарыла отырып, өмір сүруінде. Үнемі қатарластарының  ішінде жүруі, шулы 
уақытта  бос өткізетін ортада жүруі,  ересектердің оларға  сирек көңіл аударуы, балалардың  
жүйкесінің шаршауына  себепші болады. Бұл тәрбиенің  жетіспеушілігі  болып табылады.  

Жалпы айтқанда балалар үйінде тәрбиеленушілер психикасы  жағынан  кейін қалып 
отырады  және де   ауытқулары да байқалады. 

   Сонымен балалар үйінде  тәрбиеленушілердің  психикалық дамуын қарастыра  келіп, 
аталған мекеменің  әр тәрбиешінің  жеке даралық  және жас ерекшеліктерін ескере отырып, 
арнайы ұйымдасқан психологиялық қызмет көрсетуді талап етіп, айтуымызға болады. 
Себебі, жабық түрдегі  мекеме психологы балалардың  психикалық дамуындағы 
өзгерістерінің орнын басуға  мүмкіндік беретін  дамытушы, психокоррекциялық  
бағдарламаларды  құруы балалар үйінде тәрбиеленушілердің көптеген  мәселелерін шешуге 
жол ашады. 
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Ғылыми жетекші – Есимова Д.Г. 
 
Соңғы 20 жыл ішінде шетел елдерінде әлеуметтік жұмыс қолдаудың әлеуметтік моделі 

шеңберінде құрылады және қиын өмірлік жағдайдағы адам тұлғасына, сонымен қатар 
әлеуметтік мәселелерді жоюға, өмір сүру ортасын өзгертуге бағытталған. Қазіргі таңда 
Қазақстан арнаулы әлеуметтік қызметтер мен әлеуметтік жұмыстың кәсіби институтының 
тарихи қалыптасу кезеңінде тұр. Балалар халықтың әлсіз әлеуметтік тобы ретінде әрқашанда 
мемлекет жүргізіп отырған әлеуметтік саясаттың  басым бағыты болып табылады. Жетім 
балалар, мүгедек балалар, психоневрологиялық аурулары бар, тірек – қимыл аппаратының 
бұзылысы бар, ата – ана қамқорлығынан айырылған балалар, қараусыз және қадағалаусыз 
қалған балаларға мемлекет тарапынан түрлі арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. 
Осыған орай Елбасы 2009 жылы халыққа көрсетілетін қызметтердің тиімділігін арттыру 
мақсатында "Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» заңын қабылдады. «Арнаулы 
әлеуметтік қызметтер туралы» заңы тұрғындарға әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінің 
дамуына және Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып 
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оның модернизациясына мүмкіндік берді. Арнаулы әлеуметтік қызметтер – өмірлік қиын 
жағдайға тап болған азаматтарға (отбасыға) туындаған мәселелерді шешу және олардың 
қоғам өміріне белсене араласуын қамтамасыз етуге бағытталған қызметтер кешені. Арнаулы 
әлеуметтік қызметтердің 8 түрі тағайындалуына байланысты келесідей бөлінеді:  

 
Кесте 1 

АӘҚ түрлері   
Әлеуметтік-тұрмыстық 
қызметтер  

Балалар мен 18 жастан асқан азаматтардың жеке 
қажеттіліктеріне байланысты тұрмыстық тіршілік 
әрекеттерін қолдауға бағытталған.  

Әлеуметтік-медициналық 
қызметтер 

Балалар мен 18 жастан асқан азаматтардың жеке бас 
жағдайын ескере отырып, адамдардың денсаулығын 
қолдауға және жақсартуға бағытталған;  

Әлеуметтік-психологиялық 
қызмттер  

Балалар мен 18 жастан асқан адамдардың жеке бас 
жағдайын ескере әлеуметтік үйренуіне, әлеуметтік және 
ықпалдастыруға бағытталған;  

Әлеуметтік-педагогикалық 
қызметтер  

• Балаларды дене және ақыл – ой қабілеттеріне сәйкес 
оқыту және педагогикалық түзету; 
• 18 жастан асқандарға тұрмыстық дағдыларға және 
қол өнер шеберлігіне үйрету;  

Әлеуметтік-еңбек 
қызметтері 

Балалар мен 18 жастан асқан адамдардың еңбек 
дағдыларын қалыптастыруға, еңбек қызметін 
ұйымдастыруға және 18 жастан асқан адамдар үшін жұмыс 
орындарын құруға бағытталған;  

Әлеуметтік-мәдени 
қызметтер 

Демалысты ұйымдастыруға, әлеуметтік – мәдени іс – 
шараларды өткізуге және оларға балалар мен 18 жастан 
асқан адамдарды тартуға бағытталды;  

Әлеуметтік-экономикалық 
қызметтер  

Халықты әлеуметтік қолдау саласындағы ҚР заңнамасына 
сәйкес балалар мен 18 жастан асқан адамдардың өмір сүру 
деңгейін қолдау мен жақсартуға бағытталған.  

 
Өмірлік қиын жағдай – адамның тыныс – тіршілігін объективті түрде бұзатын, оны өз 

бетінше шеше алмайтын «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңында көзделген 
негіздер бойынша танылған ахуал. Адам өмірлік қиын жағдайда деп танылуы мүмкін 
негіздер: жетімдік; ата – ана қамқорлығынсыз қалу; кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз 
қалуы, оның ішінде девианттық мінез – құлық; үш жасқа дейінгі балалардың туғаннан 
бастапқы психофизикалық дамуы мүмкіндіктерінің шектелуі; дене және ақыл – ой 
мүмкіндіктеріне байланысты ағза функцияларының тұрақты бұзылуы; әлеуметтік аурулар 
салдарынан тыныс – тіршілігінің шектелуі; қартаюына байланысты ауруы немесе мүгедектігі 
салдарынан өзіне – өзі күтім жасай алмау жағдайы; әлеуметтік бейімсіздікке және әлеуметтік 
депривацияға әкеп соқтырған қатыгездік; бас бостандығынан айыру орындарынан босау; 
белгілі бір тұрғылықты жерінің болмауы. Әлеуметтік қызмет көрсету келісінің жаңа 
талаптары бойынша:  

- Арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуде мемлекет кепілдік береді және келесідей 
қиын жағдайда деп танылса: жетімдік, қараусыз және қадағалаусыз, девиантты мінез – 
құлық, мүгедектік, қарт жаста өз – өзіне қызмет көрсете алмау мәселесі, зорлық – қомбылық 
көру және т.б жағдайларда тегін көрсетіледі;  

- Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандартталған және қызметтердің белгіленген тізімі 
мен көлемі, талабы мен реті бойынша  көрсетіледі.  

- Арнаулы әлеуметтік қызметтер клиенттерге тек олардың қоршаған ортасының 
деңгейін, қоғамдағы ара – қатынасын, денсаулық жағдайын есепке ала отырып қызмет 
алудағы қажеттіліктерін анықтау мен бағалау жұмыстарынан кейін беріледі.   



5174 

- Арнаулы әлеуметтік қызметтер клиентке таңдау жасауға мүмкіндік береді, яғни үйде, 
күндізгі уақытта жағдайында, тұрақты және уақытша қызмет көрсететін ұйымдарда 
көрсетіледі.  

- Азаматтарға 8 түрлі арнаулы әлеуметтік қызметтерді пайдалануға мүмкіндік беріледі, 
нәтижесінде адам кешенді түрде тұрмыстық қызмет көрсету бойынша қолдау көреді, 
қажеттілік туындаған уақытта педагогикалық және психологиялық көмек алады, сонымен 
қатар оларды мәдени және спорт саласына тарту, жұмысқа орналастыру арқылы кәсіби 
дағдыларын қалпына келтіру, кепілдендірілген жәрдемақы мен жеңілдіктерді рәсімдеу және 
т.б. сұрақтар бойынша заңды кеңестер ала алады.  

Бұл келістер тірек – қимыл аппаратының бұзылысы бар балаларға, 
психоневрологиялық аурулары бар азаматтарға, мүгедек және қарт адамдарға арналған 
интернаттар үшін баламалы формаларды құруға мүмкіндік береді. Жүргізілген талдау 
қорытындысы бойынша 2013 жылы арнаулы әлеуметтік қызметтерді тұтынатын азаматтар 
саны 2009 жылмен салыстырғанда 22,4 % - ды құрады, яғни 90,3 мың адам. Арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсететін субъектілер - арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
жөніндегі мемлекеттік және мемлекеттік емес секторларда жұмыс істейтін жеке және 
(немесе) заңды тұлғалар. Қабылданған «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» заңы 
қызмет көрсетуде мемлекеттік ұйымдарда жаңа жағдайларды құрды, сонымен қатар 
үкіметтік емес секторды жұмылдырды. Үкіметтік емес ұйымдарды қызмет көрсету нарығына 
жұмылдыру бәсекелестіктің және арнаулы әлеуметтік қызметтердің тиімділігінің артуына 
әкелді. Қазіргі таңда 52 ҮЕҰ қызметтері 3,3 мың адамды қамти отырып, республикамыздың 
15 аймағында көрсетіледі.  ҮЕҰ басым көпшілігі Шығыс Қазақстан облысы – 12, Павлодар 
облысы – 12 және Акмола облысында - 7 орналасқан. Арнаулы әлеуметтік қызметтерді 
көрсететін ұйымдар саны 12 %-ға немесе 2013 жылы 709 – ға өсті (Кесте 2) және де 
тұтынушылар саны 2 есе, яғни 2009 жылы – 5 296 адам, 2013 жылы – 11 130 адам.  

Кесте 2 
Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдар типтері  

Типтері  Түрлері  
 
Стационарлы 

типтегі 
(105) 

• Психоневрологиялық аурулары бар мүгедектерге арналған 
МӘҰ - 35 
• Тірек – қимыл бұзылыстары бар балаларға арналған МӘҰ - 4 
• Психоневрологиялық аурулары бар және мүгедек балаларға 

арналған МӘҰ - 17 
• Қарттар мен мүгедетерге арналған МӘҰ – 49  

Жартылай 
стационарлы 
типтегі ұйымдар  

(68) 

• Күндізгі болу бөлімшелері (орталықтар)  

• Мүгедек – балалар мен мүгедектерге арналған  оңалту 
орталықтары  
• Қарттар мен мүгедектерге арналған аумақтық орталықтар  

Үйде қызмет 
көрсету типіндегі 
ұйымдар  

(512) 

• Балаларға және 18 жастан асқан азаматтарға үйде әлеуметтік 
қызмет көрсету бөлімшелері  
• Қарттар мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету 

бөлімшелері  
Уақытша қызмет 

көрсету типіндегі 
ұйымдар 

(24)  

• Тұрғылықты тұратын жері жоқ азаматтарға арналған ӘБ 
орталықтары  
• Түнгі болу бөлімшелері (орталықтар)  

 
Күндізгі уақыттағы ұйымдардың үлкен үлесі  Шығыс Қазақстан облысы – 16 бөлімше, 

Қостанай – 9 бөлімше, Оңтүстік Қазақстан облыстарына – 6 бөлімше келеді. Ал Ақтөбе 
облысында 51 адам психоневрологиялық аурулармен есепте тұрғанымен күндізгі 
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бөлімшелер жоқтың қасы. Стационарлық типтегі медико – әлеуметтік мекемелеріндегі 
қызметті тұтынушылар саны 5 %- ға өсті, яғни 2009 жылы 19 670 адамды құраса, 2013 жылы 
20 732 адамды құрады. Негізгі өсім Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Маңғыстау және 
Шығыс Қазақстан облыстарына келеді. Осыған орай балалар психоневрологиялық МӘМ – гі 
тұтынушылар саны 13 %-ға қысқарды, яғни 2009 жылы – 2363, 2013 жылы – 2090. Бұл 
арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесінің тиімділігін көрсетіп отыр. Үйде әлеуметтік 
қызметтерді тұтынушылар саны 19 % - ға өсті, 2009 жылы – 43 316 адам, 2013 жылы – 53 431 
адамды құрады.  

Жоғарыда айтылғандай арнаулы әлеуметтік қызметтер кешенді жүйе болғандықтан, 
жоғары мамандандырылған кадрларды қажет етті. Яғни, психология, педагогика, 
әлеуметтану салаларында білімі болу қажет және әр адамның қажеттіліктерін кешенді түрде 
бағалай отырып мәселесін шешуге көмектесуі қажет. Осыған орай, әлеуметтік қызмет 
көрсету жүйесінің ұйымдарында қосымша бірліктер енгізу жолымен штаттар көбейді. Егер 
бұрында медико – әлеуметтік ұйымдардың штаттарында тәрбиешілер мен кіші медициналық 
персонал басым болса, қазіргі уақытта олардың орнын мүмкіншілігі шектеулі азаматтардың 
қажеттіліктерін анықтау мен бағалау қызметін атқаратын әлеуметтік қызметкерлер; арнаулы 
әлеуметтік қызметтерді көрсететін мамандардың үйлесімін қамтамасыз ететін әлеуметтік 
жұмыстың кеңесшілері; методисттер, дефектология, логопедия мамандары; еңбек терапиясы, 
емдік – физикалық мәдениет, музыкалық мамандар, диетологтар, бір жақты 
мамандандырылған дәрігерлер; жүйке жүйесі дәрігері, педиатр, физиотерапевт, терапевт 
және т.б. мамандар басты. Сонымен қатар, арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесі қазірде 
тұрғылықты тұратын жері жоқ азаматтарға көмек көрсетудің жаңа келістерін енгізуде. 
Мұндай қызметті тұтынушылар саны 5 мың адамға жуық көрсеткішті құрап отыр, олар 
арнайы тұрғылықты тұратын жері жоқ азаматтарға арналған 22 әлеуметтік бейімдеу 
орталықтарында тұрады. Арнаулы әлеуметтік қызметтерді енгізу соңғы 3 жыл ішінде өзінің 
өзектілігі мен уақыттылығын дәлелдеді. Ал «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңы 
өмірлік қиын жағдайдан шығу үшін тең жағдайлар мен мүмкіндіктерді құруға үлкен қадам 
болды.  

 
Қолданылған әдебиеттер 
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2. «Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
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Ғылыми жетекші – Есимова Д.Г. 

 
Мемлекеттік бағдарламаларды талдау және бағалау –ХХ ғасырдың ортасында Батыс 

елдерінің мемлекеттік басқарудың ғылыми және тәжірибелік сферасында  пайда болған 
құбылыс. Соңғы уақытта бағдарламаларды талдау және бағалаудың өзектілігі халықаралық 
ұйымдардың тәжірибесінде дамушы елдерде даму бағдарламасын өткізу мен нәтижеге 
бағытталған басқару және сапалы басқару идеясын таратудың арқасында артты. Бағалау                        
(бұдан әрі бағдарламаларды талдау мен бағалау сөзіне жалпылама түрде қолданылады) 
пәнаралық білім беру ретінде әртүрлі қоғамдық ғылымдар торабында, олардың зерттеу 
әдістерін ішінара өзіне ала келе пайда болды – мемлекеттік басқару, экономика, құқықтану, 
әлеуметтану, менеджмент. 

Бағдарламаларды талдау мен бағалаудың жалпы сферасы өзімен бірге мемлекеттік 
және жергілікті бағдарламалар («program feedback data»)  бойынша кері байланыс 
мәліметтерін алатын басқару аймағын көрсетеді. Осы жалпы сфера шеңберінде мақсатқа, 
зерттеу жүргізу тәсіліне, тапсырыс беруші бағдарына және т.с.с. тәуелді түрде келесідей 
бөлінеді: (1) «тиімділікті өлшеу» немесе «нәтижелілік мониторингі» (“performance 
measurement”), (2) «мониторнг» (“monitoring”)  және (3) тар мағынада «бағдарламаны 
бағалау» (“program evaluation”) [1].  

Сонымен «бағдарламаларды талдау және бағалау» терминін сатылық сипаттамаға ие 
және мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда олардың тиімділігі мен нәтижелілігін 
көбейтуге, сондай-ақ билік органдарының азаматтар алдында есеп беру міндеттілігін 
жоғарылатуға шақырылған барлық саяси-басқарушылық цикліне енуші басқару функциясы 
ретінде түсінеміз. 

Бағдарламаларды талдау және бағалауға әртүрлі анықтамалар берілген. 
Бағалаудың ғылыми пәні мен тәжірибесінің дамуына үлкен үлес қосушы М. Скривен 

1978 жылы бағалау терминіне келесідей анықтама берді және ол қазіргі таңда да қолданылып 
келеді: «Бағалау» термині бір нәрсенің құндылығын, пайдасын немесе маңыздылығын 
анықтау процесіне, сондай-ақ сол процестің нәтижесіне жатады. Бағалау процесінде 
зерттеуші бағалау пәніне қолданылатын сәйкес құндылықты немесе стандартты анықтайды, 
әлеуметтік ғылымдар әдістерін қолданып эмпирикалық зерттеу жүргізеді, содан соң 
қорытындылар мен стандарттарды жалпы бағалаумен біріктіреді» [2].   

А. И. Кузьниннің пікірі бойынша, «бағдарламаны бағалау – бағдарлама жайлы 
пайымдама шығару, бағдарламаның тиімділігін арттыру және/ немесе болашаққа жоспар 
құру үшін бағдарлама шеңберінде оның іс-әрекеті, сипаттамасы мен нәтижесі туралы 
жүйелік ақпарат жинау» [3]. 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы келесідей анықтама береді: «Бағалау 
– бұл жоспарланған, ағымдық немесе аяқталған жоба немесе бағдарлама,  оның әзірлеу, 
жүзеге асыру және нәтижесін жүйелі және объективті бағалау. Бағалау мақсаты 
релеванттық(ақпараттық сауал мен алынған хабар мазмұнының сай келуі) және міндетті 
орындау деңгейі, тиімділік, нәтижелілік, ықпал жасау және тұрақтылығын үйренуді 
анықтаудан тұрады [4]. 

Енді бағдарламаны талдау мен бағалаудың түрлерін қысқаша атап кетсек. 
Бағдарламаны талдау және бағалауды зерттеу мақсаты, бағалауды жүзеге асыру саяси 
шешімнің қай циклінде қабылданғаны, бағалауды кім жүзеге асыруы және т.с.с негіздерге 
тәуелді түрде жіктеуге болады. Бағдарламаны талдау мен бағалаудың келесідей түрлерге 
бөлу қабылданған: «бастапқы бағалау» (primary evaluation), «мета-бағалау» (meta-evaluation), 
«ішкі бағалау» (internal evaluation), «сыртқы бағалау» (external evaluation), «алдын ала» (ex-
ante) бағалау, «қорытынды» (ex-post) бағалау және «ілеспелі бағалау» (on-going evaluation) 
[5].  

Бағдарламаларды талдау мен бағалау –  мемлекеттік басқару тиімділігін арттырудағы 
әлеуметтік-саяси сферада қолданылатын ғылыми зерттеу ретінде оң жақтарға ие және келесі 
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міндеттерді атқарады: 
- Бағалау бағдарламаның күшті және әлсіз жақтарын анықтайды, бағдарламаны жүзеге 

асыру процесін оңтайландыруда мәселелерді ашады, жаңа бағдарламалардың пайдасын 
бағалауға мүмкіндік береді, бағдарламаның мақсатқа сәйкестілігін тексереді, мүмкін 
болжанбаған салдарын зерттейді; 

- бағдарламаның жұмыс жасауын жүзеге асыру немесе жалғастыру, оны жақсарту, 
кеңейту немесе қысқартуда шешім қабылдауға ықпал жасайды. Бағалау көмегімен қажеттілік 
немесе бағдарламаға деген сұранысты орнатуға, оның концепциясын немесе техникалық 
дұрыстығын тексеруге, бағдарламаны жүзеге асыруда қолданылатын ресурстардың 
жеткіліктілігін бағалауға болады; 

- біліктілікті тексеру арқылы бағдарлама әкімшілігі мен мамандарының іс-әрекетін 
жақсартуға ықпал жасайды және ресурстарды тиімді қолдануға көмектеседі; 

- билікке сенімнің артуында барлық қызығушы тараптарға(демеуші ұйымдарға, 
саясаткерлерге, бенефициарларға – бағдарламаны алушыларға, салық төлеушілерге) есептік 
мәліметтерді көрсетуге мүмкіндік жасайды; 

- базалық әлеуметтік процестерді түсінуге ықпал жасайды [6]. 
С. Андерсон бағалауды жүргізу қажет емес жағдайларды келтіреді: 
- бағдарлама  шағын бюджетте адам саны аз қамтылған жағдайда; 
- бағдарлама бірреттік болған жағдайда; 
- бағалау нәтижесі адамдардың өміріне, денсаулығына және қауіпсіздігіне теріс әсер 

ететін жағдайда; 
- бағалау нәтижесі ары қарай қолданылмайтын жағдайда; 
- бағдарламадағы шектеу жауапты кәсіби бағалауға кедергі келтіретін жағдайда; 
- білікті бағалаушылар жоқ болған жағдайда [7]. 
Бағдарламаларды талдау және бағалауды жүргізуде зерттеушілер әдістемелік және 

тәжірибелік мәселелермен жиі кездеседі. Оларды атап өтсек: 
- мақсатты нақтылаудағы мәселелер; 
- мақсаттар нақты құрастырылған және өлшенетін жағдайда, мақсатқа жету дәрежесін 

өлшеудегі мәселелер; 
- мемлекеттік бағдарламаның мүмкін он жылдан кейін көрінетін «ұйқыдағы» 

эффектісін бағалаудағы уақыттың шектеулілігі; 
- егер бірнеше бағдарлама қатарынан жүзеге асырылып жатса, нақты бір 

бағдарламаның эффектісін бөліп алу қиындығы. 
Қазіргі таңда мақсатқа жетуде тиімді құралдарды іздеу жолындағы жаңа менеджмент 

копцепциясы негізінде басқару жүйесін реформалауға ұмтылмаған мемлекетті табу қиын [8]. 
Мемлекеттік менеджментті коммерциализациялау қағидасында құрылған жаңа мемлекеттік 
басқару дамыған әлемнің үлкен бөлігіне тиіп өтті [9]. 

Қазақстанға келетін болсақ, қазіргі таңда жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік басқару 
сферасын қайта құру,  қоғамның қазіргі қажеттіліктеріне жауап беретін тиімді және бәсекеге 
қабілетті мемлекет құруға бағытталған. 

2007 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1297 Қаулысымен нәтижеге 
бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу Концепциясы бекітілген болатын [10]. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлауының жаңа жүйесі келесідей өзара 
байланысты деңгейді қамтиды (1-сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанның 2050 (2030) жылға дейінгі даму Стратегиясы 

ҚР 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары 

Мемлекеттік бағдарламалар 
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Дегенмен ҚР нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі 

сферасында қабылданып жатқан шараларға қарамастан, келесідей кемшіліктер кездеседі: 
жоспарлау сапасының төмендігі, яғни мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларында көп көрсеткіштер орнатылады, бірақ та іс жүзінде артық сандар жоспарлау 
сапасын жиі алмастырып отыруы; бюджеттік қаражатты тиімді жұмсауда бағдарлама 
әкімшілігін мотивациялау жүйесінің жоқтығы; мемлекеттік қаражатты қолдану нәтижесін 
бағалаудың әдістемелік базасының әлсіздігі [4].  Сонымен қатар елімізде қазіргі таңда жүзеге 
асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін және нәтижелілігін бағалауда 
әдістемелік база жоқтың қасы. 

Мемлекеттік бағдарламаларды нәтижесі мен шығыны бойынша бағалау институты 
Қазақстанда қалыптасу сатысында тұр. Сол себепті бағдарламаларды талдау және бағалау 
сол бағдарламаны жүзеге асырушы мемлекеттік органдар арқылы жүзеге асырылып келеді. 
Бұл өз кезегінде бағдарламаны бағалаудың субъективті болып қалуына алып келеді.  
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ҚР Президентінің жыл сайынғы Жолдауы 

Әлеуметтік-экономикалық даму (5 жылға) 
және бюджеттік параметрлер (3 жылға) 

болжамы 

Мемлекеттік органдардың 3 жылға    
стратегиялық жоспары 

Республикалық бюджет, жеркілікті 
бюджет 3 жылға 

Мемлекеттік органдардың 
операционды жоспары 1 жылға 

Мемо-
рандумда
р 1 жылға 

Аймақтар дамуының 
әлеуметтік-
экономикалық 
бағдарламалары 

http://www.edu.gov.az/upload/file
http://www.airi.kz/
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Одной из главных смысложизненных ценностей современного подростка должно стать 

качество его жизни, которое может быть определено как система потребностей для 
оптимальной жизни человека. Первоначально качество жизни связывалось в основном с 
вопросами охраны окружающей среды, здоровья и обновления городов. Но вскоре эта 
категория стала рассматриваться в связи с обеспечением жизнеспособности общества и 
трактоваться как составная часть идеала будущего, которого человечеству предстоит 
достичь. И тогда на первый план вышли не деньги и материальные блага, а гармония 
социальных и культурных ценностей. Сегодня понятие качества жизни охватывает 
соматический, психический, социальный и нравственный компоненты здоровья, духовные и 
культурные ценности, уровень цивилизованности общества, его социально-экономическое 
развитие. В формате детства необходимо рассмотреть актуальные для этого возрастного 
периода факторы становления, оптимизации качества жизни - состояние здоровья, 
социальную ситуацию развития, степень удовлетворённости персональных потребностей, 
отношение к себе и окружающей действительности, направленность активности личности.  

Цель исследования.  Установить закономерности изменения качества жизни у 
подростков в процессе обучения и проанализировать наиболее оптимальные методы его 
измерения. 

Объект исследования – дети среднего и старшего школьного возраста (11-17 лет) 
школ города Астана. 

Предмет исследования – качество жизни среднего и старшего школьного возраста, 
отдельные его аспекты. 

В ходе исследования были использованы следующие эмпирические методы: 
1. Опросник «Личностный рост», разработанный в рамках Центра теории воспитания, 

Института теории образования и педагогики  Григорьевым, П.В. Степановым и И.В. 
Кулешовой [1]; 

2. Методика М. Рокича для диагностики ценностных ориентации личности [2]; 
3. Метод социологического опроса; 
4. Метод определения качества жизни у детей и подростков: опросники CHQ-87 и SF-

36 [3], 
Полученные в результате проведенного исследования данные свидетельствуют о 

превалирующем влиянии образа жизни на качество  жизни, связанное со здоровьем, что 
позволяет широко  их  использовать в структуре  профилактических мероприятий.  

Полученные возрастно-половые значения параметров качества жизни детей  11-17 лет 
по данным CHQ-87 и SF-36 могут быть основой для сравнительной оценки качества жизни 
детей. Учет изменений показателей качества жизни в зависимости от возраста и пола  
позволяет оптимизировать диспансерное наблюдение за школьниками различных 
возрастных групп. 

В исследовании принимали участие респонденты, у которых в момент исследования не 
было острых заболеваний и обострения хронических процессов. Общие опросники 
охватывают две основные сферы жизнедеятельности человека - физическую и 
психологическую, а также дают общую оценку состояния здоровья. 

Тестирование проводилось на базе  9-х и 11-х классов  школы  Алматинского района г. 
Астаны в нем приняли участие по 27 человек. 
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Тестирование с использованием опросника «Личностный рост» осуществлялось 
дважды: в начале и конце учебного года по следующим видам отношений:  

1. Отношение к труду 
2. Отношение к знаниям 
3. Отношение к человеку как другому 
4. Отношение к человеку как иному 
5. Отношение к своему телесному Я 
6. Отношение к своему душевному Я 
7. Отношение к своему духовному Я 
По всем видам отношений наблюдалась позитивная динамика. В течение учебного года 

сократилось количество девятиклассников, демонстрировавших интолерантное отношение к 
непохожим на себя людям, уменьшилось число тех, кто органически не принимает себя 
таким, какой он есть, а законченные эгоисты «исчезли» вовсе (возможно, замаскировались). 

В отношениях подростков к труду и знаниям нельзя не отметить тот факт, что заметно 
увеличилось число учащихся, позитивно относящихся к этим двум важнейшим для 
«экономического человека» ценностям. 

Таким образом, ощутимый личностный рост подростков по всем основным видам 
отношений, прямо или косвенно связанным с экономическим контекстом, убедительно 
свидетельствует о том, что в условиях воспитательной системы школы подростки  быстрее и 
надежнее принимают и осваивают экономический образ жизни. 

Для диагностики ценностных ориентации личности мы использовали методику М. 
Рокича, в которой выделяются два класса ценностей - терминальные и инструментальные.    

Тестирование было проведено в двух группах: экспериментальной - учащиеся 11-го 
класса (15 мальчиков и 15 девочек) средней школы, принимавшие участие в эксперименте, и 
контрольной - учащиеся 11-го класса (15 мальчиков и 15 девочек)  средней школы №27, не 
имеющей практики организации воспитательной системы в экономическом направлении.  

В контрольной группе в первую «десятку» вошли шесть терминальных ценностей, 
которые можно соотнести с экономическим образом жизни: 

 - здоровье (1-е место),  
- материально обеспеченная жизнь (2),  
- свобода (6),  
- интересная работа (8),  
- активная деятельная жизнь (9), 
- уверенность в себе (10). 
В экспериментальной группе картина несколько иная. Здесь в лидирующую «десятку» 

вошли семь ценностей, соотносимых с экономическим образом жизни: 
-  здоровье (1-е место),  
- свобода (3),  
- материально обеспеченная жизнь (4), 
-  активная деятельная жизнь (5),  
- познание (7),  
- уверенность в себе (8),  
- интересная работа (9). Причем эти ценности расположились равномерно, тогда, как в 

контрольной группе три ценности делят 8-10 места. 
Показательно также, что участники экспериментальной группы включили в «лидеры» 

ценность познания, чего нет в контрольной группе. 
Метод массового социологического опроса являлся одним из основных в данном 

исследовании. Это мониторинговое исследование, которое проводится каждые четыре года.  
В исследовании подвергнуты анализу показатели физической активности, в частности 

количество дней занятий физическими упражнениями (продолжительностью как минимум 
60 мин) в неделю. 

Была предпринята попытка выявить изменения в физической активности подростков, 
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произошедшие с 2011г., то есть со времени предыдущего обследования (таблица 1). 
Таблица 1. Недельный объем занятий физическими упражнениями у учащихся №27  

школы (%) 
 

Возраст Количество занятий физическими упражнениями 
продолжительностью не менее 60 мин в неделю 

0 1-3 4-7 
  2011 2014 2011 2014 2011 2014 
11 М 0 4 26 46 74 50 
Д 2 10 45 46 53 44 - 
13 М 0 9 46 46 54 45 
Д 2 12 68 45 30 43 - 
15 М 0 13 37 49 63 38 

 
Анализ данных таблицы в целом свидетельствует о том, что количество школьников, 

не посещающих уроки физической культуры, к 2014 г. увеличилось, а занимающихся 
дополнительно, т. е. от 4 до 7 дней в неделю, уменьшилось.  

По данным опросника CHQ-87 у детей старшего возраста с  физиологической 
длительностью ночного сна (8 часов), отмечалась  достоверно более высокая эмоциональная 
стабильность по  шкале RE 84,36± 1,41 против 80,28±1,62 баллов у группы детей, которые 
спят мене 8 часов (р≤0,05), кроме того, у детей первой  группы детей  были менее значимы 
поведенческие проблемы в ограничении жизнедеятельности  93,25±1,11 против 86,63±1,62 
баллов (р≤0,001), и более высокий показатель  психологического здоровья 68,96±1,25 против 
65,07±1,44 баллов, при   более высоком уровне самооценки 67,90±1,68 и 64,59±1,92 баллов 
соответственно (р≤0,05).  

Так, по данным CHQ-87 у детей с длительностью прогулок 3 и более часа в день менее 
выражены ограничения из-за физических проблем (шкала RP) при значении показателей КЖ 
92,75±13,94 против 88,35±1,94 баллов  у детей, которые практически не гуляют (р≤0,05)/ 

Кроме того, у детей с ежедневными длительными прогулками достоверно выше 
показатели КЖ по шкалам психологического здоровья  70,83±1,96 против 65,22±1,67 баллов 
соответственно (р≤0,05), и по шкале общего здоровья при значении средних показателей 
68,90±1,22 против 65,50±1,04 баллов у группы детей с недостаточной длительностью 
прогулок (р≤0,05) [47, с.91]. 

По данным  CHQ-87, средние значения  параметров КЖ учащихся специализированных 
классов по различным шкалам, в основном были сопоставимы  с общими средними 
показателями по возрастной группе и  с характеристикой качества жизни учащихся 
общеобразовательных классов. 

У учащихся  других специализированных классов отмечена тенденция к более 
высокому значению этого показателя, по отношению к группе сравнения.  

Таким образом, проведенный этап  исследования позволяет сделать заключение, что 
показатели качества жизни,  связанного со здоровьем, более  определяются образом жизни, 
возрастом и полом, чем характером учебных нагрузок. 

Проведенный анализ показал, что  наиболее значимым влиянием на совокупное 
значение качества жизни оказывают значения по следующим шкалам  опросника CHQ-87: 
RE- роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, MH-психологическое 
здоровье, RB- роль поведенческих проблем в ограничении жизнедеятельности, FA-семейная 
активность,  RP- роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, SE-
самооценка. 

Результаты исследования: 
1) Впервые получена характеристика    качества жизни  у подростков в возрасте 11-17 

лет на базе опросников CHQ-87 и SF-36, в зависимости от возраста, пола, образа жизни, 
школьных нагрузок и состояния здоровья. 
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2) Определены  основные факторы здорового образа жизни, влияющие на качество 
жизни, связанного со здоровьем. Установлено, что качество жизни  по глобальным шкалам 
(общее здоровье, психологическое здоровье, поведение) в значительной степени  зависит  от 
факторов  образа жизни − длительности ночного сна, режима питания, физической  
активности, пребывания на свежем воздухе. Выявлено, что длительное время, проводимое за 
компьютером и за просмотром телепередач, приводит к снижению качества жизни по 
шкалам общего поведения, общего здоровья и жизнеспособности. 

3) Получены данные о возрастных  и гендерных различиях динамики качества жизни; с 
возрастом, к 14-17 годам у детей происходит снижение показателей качества жизни. У 
девочек ряд параметров качества жизни, связанного со здоровьем снижается раньше,   чем у 
мальчиков. 

4) Показатели качества жизни у подростков классов  с  дополнительной программой 
обучения не зависят от профиля обучения  и сопоставимы со средневозрастными значениями  
и параметрами качества жизни подростков общеобразовательных классов. 

 
Список использованных источников: 

1. Wiki.iteach.ru 
2. Psycabi.net 
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Қазақстан Республикасының дамуының өтпелі кезеңін төмендегі әлеуметтік 

мәселелерден байқауымызға болады. Олардың қатарында кедейшілік пен жоқшылықтың 
пайда болуын, жұмыссыздықтың өсуін, дезадаптациялық мінез-құлық формаларының көптеп 
таралуын жатқызуымызға болады. Сонымен қатар, дағдарыс жағдайындағы елдегі 
әлеуметтік-экономикалық жүйенің дамуындағы кері әсер етуші «бәсеңдеткіштерді», олар 
халықтың әлеуметтік жағдайын төмендетуде.   Олардың қатарында – адрестік әлеуметтік 
көмек көрсетуді жүзеге асыру механизмдері, көмекке мұқтаж адамдар тобын құру және оларға 
арналған халықты әлеуметтік қорғау жүйесі саясаттының  негіздемесі және іске асыру мазмұны 
бар.  Әлеуметтік төлемдер көлемі қаржылық тұрғыда қатаң бақылауға алынуы тиіс. Себебі, 
жәрдемақыны өзін-өзі қаржыландыруға мүмкіндігі жоқ немесе белгілі себептерге байланысты 
толық немесе жекелей түрде қамсыздандырылмаған азаматтарға беріледі. 

 Елдегі әлеуметтік-экономикалық, демографиялық, табиғи-климаттық, қаржылық және 
басқа да шарттарды ескере отырып елдің жекелей аймақтарында адрестік әлеуметтік көмек 
көрсету жүйесіне түрлі көзқарастар қалыптасқан. Атаулы әлеуметтік көмек – көмек көрсетуді 
қажет ететін азаматтардың белгілі бір категориясына жәрдемақы, материалдық көмек, 
өтемақы және басқа да төлемдер ретінде көрсетіледі.  

 Әлеуметтік көмекті алушыларға атаулы қағидаты негізінде көмек көрсету үшін 
«мұқтаж адам» және «жәрдемақыны алуға құқығы бар адам» деген ұғымның нақты түсінігін 
анықтау қажет және бұларға жатпайтындарды шығарып тастау қажет. Басқалардан нақты 
мұқтаж адамдарды дұрыс анықтау әкімшілік шығындарды қажет етеді. 

 «Атаулы әлеуметтік көмек туралы» Заң атаулы көмек алудың талаптарын жеңілдетті, 
жаңа біркелкі заңдық құжаттарды қолдануға жағдай жасады, табысты кедейшілік шегіне 

mailto:altynzhan-94@mail.ru


5183 

дейін ұлғайту үшін берілетін әр азаматқа біркелкі ақпараттық база құрылды. Бір жағынан,                         
2001 жылы желтоқсанға дейін беріліп келген қиын жүйе унификацияланды, әр жәрдемақы 
бойынша мұқтаж азаматтарды қолдаудың жүйесі бақыланды. Басқа жағынан, атаулы көмекті 
көрсетуде көптеген қиындықтар сақталып қалды, оларды жоюдың нақты шараларын 
қарастыру қажет. [3] 

 Атаулы әлеуметтік көмекті нығайтуға бағытталған негізгі факторлар: әлеуметтік 
фактор, ақпараттық фактор, әдістемелік фактор,  макроэкономикалық фактор, қаржылық 
фактор және институциналдық фактор. Бұл факторлар негізінен, нақты көмек беру 
бағдарламасының тиімділігін жоғарылатып, салық төлеушілердің бағдарламаға арналған 
шығындарын төмендетіп, әлеуметтік көмектің ынталандыру функциясын күшейтіп, атап 
айтқанда мұқтаж халық тобын өзіне-өзі көмек беруге бейімдейді.  

 Әдістемелік фактор: атаулы әлеуметтік көмектің субъектісі ретінде жеке тұлғаны 
емес, отбасы емес, үй шарушылығын бекітуге қажет.  

 Ақпараттық фактор: облыстық салық комитеттері мен әлеуметтік бағдарламалар 
мен жұмысты қамтуды үйлестіру басқармаларының ақпараттық базасын құру қажет. 

 Әлеуметтік фактор: атаулы көмектің әлеуметтік факторы ретінде халықтың 
мемлекет тарапынан патерналистік көмекке бейімделуі және бұл көмек көбінесе пассивтік 
түрде берілетіндігін айту қажет. 

 Макроэкономикалық фактор: Қазақстанда формалды сектордың көлемі өте үлкен, 
шағын кәсіпорынның көптеген жұмысшылары ресми түрде тіркелмеген жалақы алады, 
олардың нақты көлемін толық есепке алу мүмкін емес. 

  Ата Заңның және басқа заңдар мен актілердің негізінде қандай да бір себептермен 
көмекті қажет ететін кез–келген азамат оған көмек берілуіне құқылы болып табылады. Басты 
мақсат сол көмекті мейлінше мол пайдамен және бағытты жұмсау болып табылады. 

 Әлеуметтік көмекті жергілікті орындаушы органдар ҚР Бюджеттік Кодексіне, ҚР 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңына және 
жергілікті өкілеттік және орындаушы органдардың құқықтық–нормативтік актілеріне сәйкес 
жергілікті бюджеттің қаражатынан береді. 

 Әлеуметтік саясаттың дәстүрлі түсінігі бойынша ол халықтың аз қамтылған тобына 
көрсетілетін қолдау, ең алдымен материалдық  түсінік ретінде қарастырылады. Әлеуметтік саясат кең 
ауқымды болуы тиіс, оның негізгі мақсаты  «әлеуметтік ауруларды емдеу» ғана емес, сонымен қатар, 
олардың алдын алу және ескерту болып табылады. Әлеуметтік саясаттың негізгі мәні – барлық басқа 
саясаттардың шоғырланған түрі және ең алдымен – экономикалық.  

 Ғылыми әдебиеттерде әлеуметтік саясаттың теориясы және тәжірибесінің методологиялық 
мәселелерін авторлар жиі қарастырады. Профессор В.И.Жуков «әлеуметтік саясаттың мәні – тіршілік 
әрекеті әртүрлі топтағы халықтың қоғамдағы әр деңгейдегі басқаруға әсер етеін құқықтық реттегіші 
болып табылады». [1, 5-12 б] 

 Басқа қырынан қараған уақытта, әлеуметтік саясат елдің экономикалық дамуы 
тиімділігінің индикаторы ретінде де болады. Яғни, егер қоғам дамуындағы әлеуметтік 
индикаторлардың төмендеуі байқалса, онда ол экономикада тиімсіз (негативті) процесстердің 
болуына әсер етеді. Бірақ, әлеуметтік саясат экономикаға белсенді әсер ете алады. 

 Қоғамның әлеуметтік ілгерушіліктегі (дамудағы) қозғалысы әлеуметтік реформаның 
жүзеге асырылуын, әлеуметтік-экономикалық дағдарыстан өтуді қамтамасыз етілуін, халықтың 
өмір сүру деңгейін жогарылатуды қарастырады. Әлеуметтік реформаның басым бағыты халықты 
әлеуметтік қорғау жүйесін тұтастай қалыптастыру болып табылады. 

 Әлеуметтік қорғаудың ғылыми және практикалық зерттеудегі түсінігі осылай анықталады. 
 В.Н. Иванов «әлеуметтік қорғауды  кең түрде – бұл Конституциядағы және елдегі барлық 

азаматтардың  құқықтары мен бостандықтарын бейнелейтін заңдардағы мемлекеттік іске 
асырулардың  кепілдігі» деген. 

 А.С.Сорвина өзінің жұмыстарында «әлеуметтік қорғаудың қазіргі жүйесін экономикалық, 
әлеуметтік, құқықтық, медициналық, халықтың тіршілік әрекетін жақсаруға бағытталған 
ұйымдастырушылық әрекеттердің жүйесі» деп анықтама берген. 
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 Әлеуметтік қорғау мемлекеттік жүйесіне  билік органдары, азаматтарға мемлекеттік қолдау 
көрсету мекемелері, ұйымдары жатады. Әлеуметтік қорғау қоғам мен адамдардың 
қызығушылықтары негізінде өмірлік қиын жағдайды шешудегі келісушілік процесі.  

 Әлеуметтік бағыт өкілдерінің бірі, профессор В.Н.Ковалев, әлеуметтік қорғауды 
жалпы қорғау шараларының жүйесі, билік органдары мен қоғам арасындағы, экономикалық, 
әлеуметтік және физикалық деградациядан (тозудан) кейінгі өмір сүру сапасы төмендеу 
кезңнде халықтың барлық топтары мен қабаттарына әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін нақты әрекеттер жиынтығы деп тұжырымдайды. [2, 8 б] 

 Ғалымдар тобының пікірін автор бөліп қарастырады ол әлеуметтік қорғауды 
қоғамның барлық салалары бойынша, яғни экономикалық, саяси және әлеуметтік 
қажеттіліктер мен тұлғалық қорғауды мемлекеттік және басқа органдардағы құқықтары мен 
кепілдіктерінің жүзеге асу процесі ретінде қарастырады. Дегенмен, тұрғындардың сол 
немесе басқа топтарына жүйелік өңдендіру бірдей емес. Еңбекке қабілетті және дені сау 
тұрғындарға әлеуметтік қорғау мүмкіндіктердің және тең құқықтарының болуын 
кепілдендіреді. Еңбекке қабілетсіз және тұрғындардың әлсіз санаттарына – тікелей 
әлеуметтік қолдау.  

 Көрсетілген зерттеуде автор еңбекке қабілетсіз және тұрғындардың әлжуаз санаттары 
мен топтарына көрсетілетін көмекті, яғни адрестік әлеуметтік қолдауды қарастырады.  

 Атаулы әлеуметтік қолдау белгілі бір индивидтің (жеке адамның) өзін-өзі қамтамасыз ете 
алмайтын оның дербес қажеттіліктерін ескеріп, берілетін көмектің ұйымдастырылған түрі. Атаулы 
әлеуметтік қолдауды енгізу   әлеуметтік әлжуаз индивидтердің толық жіктелуін білдіреді, түрлі 
негіздер бойынша жасалған; осы индивидтердің санаққа алатын, олардың сипаттамалары мен 
қажеттіліктері, сонымен қатар оларға әртүрлі бағдарламалар мен біржолғы акциялар бойынша 
көрсетілген барлық көмек туралы ақпаратты сақтайтын автоматтандырылған банкті жасау.  

 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек - жан басына шаққандағы орташа табысы 
кедейлік шегінен аспайтын Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, 
босқын статусына ие адамдардың, шетелдіктердің, Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхаты бар және тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдардың атаулы әлеуметтік 
көмек алуға құқығы бар. Кедейлік шегі мөлшері тоқсан сайын белгіленеді. [4] 

 Атаулы әлеуметтік көмек тағайындалмайды: 
– Мүгедектерді және стационарлық емделуде бір айдан астам уақыт кезеңінде болатын 

адамдарды, магистратураны қоса алғанда, күндізгі оқыту нысанында оқитын оқушылар мен 
студенттерді, тыңдаушылар мен курсанттарды, сондай-ақ I және II топтағы мүгедектерді, 
сексен жастан асқан адамдарды, жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын 
азаматтарды қоспағанда, жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарда 
тіркелмеген жұмыссыздарға; 

– Ұсынылған жұмыстан немесе жұмысқа орналастырудан дәлелсіз себептермен бас 
тартқан, қоғамдық жұмыстарға қатысуды, оқуын немесе қайта оқуын өз бетімен тоқтатқан 
жұмыссыздар алты айға атаулы әлеуметтік көмек алу құқығынан айрылады. 

            Атаулы әлеуметтік көмек жұмыссызға оның жұмысқа, соның ішінде әлеуметтік 
жұмыс орнына немесе қоғамдық жұмысқа орналасқан, кәсіптік дайындауға, қайта даярлауға, 
біліктілігін арттыруға жолданған күнінен бастап қалпына келтіріледі. 

 Осыған орай халықты  әлеуметтік қорғауды  Қазақстанның  бүгіні мен  болашағының  
басты  мүмкіндіктерін  ескере отырып  жаңа тұжырымдама жасалды.  Бұл тұжырымдама 
көлемінде азаматтарға  көрсетілетін  әлеуметтік  қызметінде  білім  және  медициналық  
көмек  көрсету  қарастырылмаған, олар  басқа  бағдарламалық  құжаттарда  белгіленген.  
Әлеуметтік  қорғаудың  басты  реттеуші  мен қаржы көзі  мемлекет болып табылады. 
Азаматтардың  кейбір топтарына  заңға  сәйкес  әлеуметтік  көмек  мемлекет  қаржысынан  
беріледі. 
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Қазіргі таңда еліміздегі ресми деректерге сүйенетін болсақ, 506,4 мың мүмкіндігі 

шектеулі жандар тұрады екен. Бұл жалпы тұрғындардың  3%-ын құрап отыр. Соның үштен 
бір бөлігі еңбекке жарамды азаматтар мен азаматшалар болса, 17,5%-ы балалар. Ал 20 
мыңнан астамы – жанарынан, 19 мыңға жуығы – есту қабілетенен айырылған мүмкіндігі 
шектеулі жандар болып табылады.Мүгедек жастардың  ең бір өзекті әрі шешімін таппай 
тұрған мәселелердің бірі – ол жұмыспен қамтылу жайы. Өйткені соңғы жылдарда 
мүгедектердің жәрдемақысы тек қана 9 %-ға ғана өскен болатын. Еңбекке қабілетті  бірақ, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға жұмыс беруші қарамағынан жұмыс тауып бермесе, онда 
айыппұл салынуы тиіс. Сонымен қатар шешімін күтіп тұрған тағы бір мәселе,ол мемлекеттік 
және мемлекеттік емес мекемелерде пандустың жоқтығы. 

Мүгедек жастарды  еңбекпен қамтамамасыз ету үшін, жергілікті атқарушы органдар 
(әкімшілік) жұмыс орындарының санына байланысты үш  пайыздық көлемде квота бөледі ; 
жеке кәсіпкерлік пен шағын және орта ,үлкен көлемді бизнесті дамыту арқылы қосымша 
жұмыс орындарын бөледі , сонымен қатар Қазақстан республикасының Заңнамасына сәйкес 
мүгедектерді жұмыспен қамту үшін жұмыс орындарын анықтап, мүгедектерге кәсіби білім 
беру қарастырылып отыр. 

Еңбек қарым - қатынасы тұрғысынан мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары 
заңмен негізделген. Еңбек келісім- шартынан бас тарту, басқа қызметке ауысу мүгедектердің 
өздерінің келсімінсіз жүзеге аспайды, керісінше жағдайда, егер мүгедектің сырқаттануына 
байланысты еңбекке жарамсыздық танытатын болса, жұмыстан босатылады [1]. 

Мүгедек жастардың арасындағы ең бір өзекті әрі шешімін күтіп тұрған мәселелердің 
бірі – ол еңбекпен қамтылу мәселесі. Өйткені соңғы жылдарда мүгедектердің жәрдемақысы 
9 %-ға ғана өскен. Қазіргі нарықтық экономикада және бүкіл әлемдік дағдарыс және 
инфляция деңгейінің шамадан тыс жылдам өсуі мүгедектрдің жеткілікті дәрежеде өз 
қажеттіліктерін қамтамасыз етуге кедергі келтіріп отыр.  

Қазіргі күнде қоғамның санасында   мүгедек адамдар еңбек ете алмайды және етпейді, 
ол жақындарының  немесе мемлекеттің қамқорлығында  өмір сүреді деген  көзқарас әлі бар, 
солай  қалыптасқан. Бірақ, мүгедектердің арасында да тәуелсіз болып, жұмыс істеп өз жеке 
кәсібін ашқысы  келетіндер де бар.  Мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан, ол адамдар 
жұмыс іздегенде көп қиындықтарға кездеседі, осыған байланысты олар мемлекеттің 
қолдауына өте мұқтаж [2]. 

Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына жиырма қадам» бағдарламалық мақаласында «бүгінде 
еңбек – ХХІ ғасыр жағдайындағы шешуші ұлттық фактор ретінде, жаһандық бәсекелестік 
жағдайында, – алдыңғы кезекке ілгерілетілуі тиіс» - деп атап көрсеткен болатын. 
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Мүгедектерді жұмысқа орналастыру - өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі 
уақытта жұмыс берушілердің мүгедектерді жұмысқа қабылдауға міндеттейтін бірден бір 
тетігі – мүгедектер үшін жұмыс орындарын квоталау. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес «Астана қаласында жұмыс орындарына 
квота белгілеу туралы» Астана қаласы әкімдігінің 2006 жылғы 29 мамырдағы № 23-10-482 
қаулысымен жұмыс орындарының жалпы санының үш пайызы мөлшерiнде мүгедектер үшiн 
жұмыс орындарына квота белгiленген [1]. 

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру – халықты жұмыспен қамту орталығының негізгі 
мақсаты мен міндеті болып табылады.  Басқа топтағы азаматтарға  қарағанда  мүгедектерді  
қабылдау мен қайта тіркеу өзгешелігі төмендегідей: бір жағынан олардың денсаулығы 
белгілі бір еңбек түрімен айналысуға  мүмкіндік бермеуі мүмкін, екінші жағынан олардың  
еңбек ету мүмкіндіктері  шектеулі.  Мүгедек азаматтардың жұмысқа орналасу барысында 
басқа азаматтармен тең болмауы салдарынантұлғаның қоғамдағы мәртебесінің төмен болуы 
кездеседі. Мүгедектердің психологиялық өзгешеліктерін білу оларды қайта тіркеуге алу 
кезіндегі қарым-қатынас үшін  және оларды өздерінің мүмкіншілігіне байланысты жұмысқа 
орналастыру үшін қажет. 

Бүгінгі таңда елімізде 563 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан тұрады, олар 
халықтың жалпы санының 3 % -нан астамын құрайды. Мұнда 58 мыңнан астамы мүгедек 
балалар; бүгінде мүмкіндігі шектеулі және мүгедек жастар әлеуметтік қорғау ұғымы өзгеріп, 
жаңа сипатта іске асырылуда.Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтарын  қорғауды 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту үшін елімізде бірқатар маңызды заңдардың 
қабылданғанын айта кету керек [3]. 

Айта кетерлік тағы бір мәселе - қоршаған ортаға, әлеуметтік мекемелерде қол 
жетімділікті қамтамасыз ету. Жергілікті органдарда осы мақсатқа қажетті жағдай тудыру 
істері өте баяу және пассивті жүргізілуде.Еліміздегі қаншама мекемелерінде мүгедектердің 
арбасы жүретін жолдар мен қондырғылар мүлде орнатылмаған, пандустар жоқ. 
Орнатылғанның өзінде өте сапасыз жасалынған. Қазақстанда жаяу жүргіншілер өтетін 
жолдың жиырмадан бір бөлігі ғана дыбыс және жарық беретін құрылғылармен 
жабдықталған. Қоғамдық көліктердің 3,6% ы ғана мүгедектердің мінуіне және түсуіне 
қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілді [2]. 

Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияның міндеттемелерін орындау барысында 
мүмкіндіктері шектеулі адамдарды қоғамға кіріктіру және өмір сүруіне және теңдей 
құқықтар беруге ықпал етеді, бұл басты құндылықтары адам, оның құқықтары мен 
бостандығы болып табылатын демократиялық, құқықтық мемлекет ретінде Қазақстанның 
халықаралық имиджіне оң әсер етеді деп ойлаймын. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ 
Еңбек Қоғамына жиырма қадам» бағдарламалық мақаласында «бүгінде еңбек – ХХІ ғасыр 
жағдайындағы шешуші ұлттық фактор ретінде, жаһандық бәсекелестік жағдайында, – 
алдыңғы кезекке ілгерілетілуі тиіс» - деп атап көрсетті.  

Бұл жаңғыртуға байланысты бүгінгі таңда әлеуметтік саясаттың ең маңызды 
міндеттерінің бірі қарапайым халықтың мүддесін қорғау болып табылады. Бұл әсіресе нақты 
бір әлеуметтік тәуекел туған жағдайдайларда, оның ішінде еңбек ету қабілетінен айрылған 
жағдайда өзекті болып отырған мәселелердің бірі [4]. 

Жалпы кез-келген мемлекеттік әлеуметтік қолдау жүйелерінің шешілетін міндеттерінің 
ұқсастығына қарамастан, әр елде оларды шешудің әдіс-тәсілдері мен ұйымдастырушылық 
ресімделуінде айырмашылықтар бар.  

Еліміздегі әлеуметтік қорғау- заңнама түрінде белгіленген халықтың әлсіз топтарына 
әлеуметтік, құқықтық және экономикалық кепілдіктерді жүзеге асыру басымдықтарын 
білдіреді. Елдің әлеуметтік міндеттемелерінің кең көлемді тізімі Қазақстан 
Республикасының Конституциясында кеңінен көрсетілінген. Мемлекетіміздің негізгі заңына 
сәйкес жасына байланысты еңбек ақының төменгі мөлшері мен зейнетақы, ауыру жағдайына, 
мүгедектігіне, асыраушысынан айрылуына және басқа да заңдық негіздер бойынша 
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әлеуметтік қамсыздандырылуға кепілдік беріледі.  
Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау жүйесінің әлемдік стандарттарға 

жақындауының маңызды қадамы болып Елбасының 2008 жылғы желтоқсанда «Біріккен 
Ұлттар ұйымының «Мүгедектердің құқықтары туралы» Конвенцисына қол қоюы болды. 
БҰҰ Конвенциясының басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын қорғауға 
және ынталандыруға, оларға қатысты кемсітушіліктерді жоюға, олардың жұмыс істеуіне, 
денсаулықтарын сақтауына, білім алуына және қоғам өміріне толықтай қатысуы, 
әділеттілікке қол жеткізуі, еркін қозғалуы құқықтарын қамтамасыз етуге және 
ынталандыруға бағытталған [5]. 

Мүгедек жастарды адамның физикалық мүмкіндігін шектеп қана қоймай, қазіргі 
заманғы өмір сүруіне қажетті жұмысқа орналасу, табыс табу мүмкіндіктерін шектейтін аса 
күрделі құбылыс болып табылады. Осыған байланысты әлеуметтік қамсыздандырудағы 
мемлекеттік саясат ең алдымен азаматтар жұмыс істеу қабілетінен айрылған жағдайда 
оларды қаржылық қолдауға бағытталған.  

Мүгедектігі бойынша әлеуметтік қатер туған жағдайда базалық конституциялық 
кепілдіктерді жүзеге асыру үшін азаматтар еңбек қызметін жүзеге асыруына қарамастан 
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен тағайындалатын мүгедектігі бойынша жәрдемақы 
тағайындау үшін өтініш бере алады. Жәрдемақының мөлшері мүгедектік тобына байланысты 
төменгі күнкөріс деңгейіне қарай тағайындалады. Жыл сайын републикалық бюджет туралы 
заңға сәйкес төменгі күнкөріс деңгейінің ұлғаюымен мүгедектігі бойынша жәрдемақы 
мөлшері де артып отырады.  

Еңбек ету қабілетінен айрылуына байланысты шығынның едәуір бөлігін әрине 
қызметкер көтереді, алайда міндетті әлеуметтік сақтандыру арқылы еңбек ету қабілетінен 
айрылу кезеңінде жоғалтқан еңбек ақысынан емделуге шыққан шығынды толықтай немесе 
жартылай қайтаруға болады.   

Жұмыспен қамту орталығында  жұмыссыз ретінде тіркелген мүгедек жастар арасында  
еңбектің жеңілдетілген немесе арнаулы жұмыс орындарын керек ететін үлкен жастағы 
адамдар басымырақ [4]. 

Мүгедек жастарды жұмысқа орналастыру – халықты жұмыспен қамту орталығының 
негізгі мақсаты мен міндеті болып табылады.  Басқа топтағы азаматтарға  қарағанда  мүгедек 
жастарды  қабылдау мен қайта тіркеу өзгешелігі төмендегідей: бір жағынан олардың 
денсаулығы белгілі бір еңбек түрімен айналысуға  мүмкіндік бермеуі мүмкін, екінші 
жағынан олардың  еңбек ету мүмкіндіктері  шектеулі.  Мүгедек жастардың жұмысқа 
орналасу барысында басқа азаматтармен тең болмауы салдарынантұлғаның қоғамдағы 
мәртебесінің төмен болуы кездеседі. Мүгедек жастардың психологиялық өзгешеліктерін білу 
оларды қайта тіркеуге алу кезіндегі қарым-қатынас үшін  және оларды өздерінің 
мүмкіншілігіне байланысты жұмысқа орналастыру үшін қажет.  

Мүгедек жастардың кәсіби қайта оңалту мәселесін шешу үшін халықты жұмыспен  
қамтамасыз ету орталығы  келісім шарт жасайды. Қызығушылық тудырған әртүрлі мүдделі 
құрылымдармен: әлеуметтік қорғау органдарымен,  медициналық -әлеуметтік сараптама 
бюросымен , жұмыс беру орталығымен іс жүзінде іске асыратын іс шараларды әзірлейді. 
Мына жағдайда,жоғарыда көрсетілген топтағы азаматтар мүлкін (үйін, пәтерін, автотұрағын) 
қолдануға немесе жалға берсе, онда салық кодексі бойынша мүлік салығын жалпы ережеге 
сәйкес төлейді [1]. 

3. Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен оған теңестірілген  азаматтар және де I-ші, II-ші 
топтағы мүгедектер мүлік салығын айлық есеп көрсеткішінің жалпы құны1500 теңге(1 456 
500 теңге) көлемінде болғанда төлемейді. Мысалы,егер мүлік құны(үй,пәтер,автотұрақ) 1 000 
000 теңге болса, мүлік салығына 0,1% қосылады[56]. 

Бұл жағдайда III-ші топтағы мүгедектерге мүлік салығынан жеңілдіктер қаралмайды. 
Кәсіби қайта оңалту жұмысы бірқатар мәселелерді шешумен байланысты: 
1. Жұмысқа орналасуды қажет ететін мүгедектердің санының көп болуына байланысты 

медициналық ұсыныстарға қарай  және кәсіби біліктілігіне қарай  оларға сұраныс пен 
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ұсыныстың  төмен болуы мүгедектерді жұмысқа орналастыруын  қиындата түседі. 
2. «Кәсіби қайта оңалту»  тарауында қайта оңалтудың жеке бағдарламасында (ҚОЖБ)  

еңбек бойынша ұсыныстар кәсіби дағдыларды есепке алмай көрсетіледі. 
3. Қолайлы жұмыс табу мақсатында тіркелуге келген мүгедектердің негізгі бөлігіне 

ҚОЖБ –да  мамандықтың азғана түрі көрсетіледі ( мысалы, вахтер, бақылаушы, лифтер). 
Мұндай мамандықтар  көп салада және көп қызметшілерді қажет етпейді. 

4. Кейбір мүгедектер еңбек бойынша  ұсыныстарымен  таныс емес және жұмыс істей 
алмайсыз деп ҚОЖБ-да көрсетілген жұмысқа орналасу туралы ұсыныстардан  бас тартады. 

5. ҚОЖБ –да  көрсетілген  мамандықтың азғана түрі болғандықтан, біраз мүгедектер 
жұмысқа орналаса алмай қалады, бұл олардың жұмысқа деген ықыласын төмендетеді және 
жұмыссыздықтың уақыты біткен соң, қайтадан жұмыссыз ретінде  тіркелуге өтініш 
білдіреді. 

6. Жаңадан ҚОЖБ  бойынша құжаттар дайындағанда жұмыспен  қамтамасыз ету 
орталағының осы азаматтармен  алдында жасалған  жұмысы ескерілмейді; Мүгедектерді 
кәсіби даярлау туралы және қайта даярлау туралы ұсыныстардың жоқтығы кедергі келтіреді. 

7. Мүмкіндігі шектеулі  адамдарға арнаулы жұмыс орындарын ашу қаржылық  жағынан  
қамтамсыз  етуді талап етеді. 

8. Мәселенің күрделі жақтарының бірі - мүгедек  балалар. Еңбек нарығында  керек болу 
үшін, олардың  білім деңгейі  мен  және кәсіби дайындығының жоғары болуы керек.  Қазіргі 
қоғам оларға осы қоғамның толыққанды мүшесі болатынына  және еңбек нарығында  керек 
болатынына кепілдік бере алуы тиіс [3].  

Мүгедек жастарды жұмысқа орналастыру тек қана жұмыспен қамтамасыз ету орталығы 
арқылы ғана емес, мүгедектердің жұмыс берушіге  өтініш білдірулері арқылы да  іске 
асыруға болады. 

Елбасы қазақстандықтарға жолдауында «Мүмкіндігі шектеулі адамдар тұрмыстық 
қызмет көрсету, тағам өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жұмыс істей 
алады. Мен барлық кәсіпкерлерге оларды жұмысқа орналастыруға көмектесіңіздер деп тағы 
да айтқым келеді. Сондай-ақ, 5-10 адамға арналған арнайы квотаны енгізу мүмкіндігін 
қарастыруға болады» деп атап көрсетті 

Әрбір адам мүгедектік топтарынан тәуелсіз еңбекке құқығы бар. Еңбек кодексіне 
сәйкес, денсаулық жағдайы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтіретін не оның 
денсаулығына және (немесе) басқа адамдар еңбегінің қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
жағдайларды қоспағанда, мүгедектік себептері бойынша еңбек шартын жасаудан бас тартуға, 
мүгедекті басқа жұмысқа ауыстыруға, еңбек жағдайларын өзгертуге тыйым салынады. 
Мүгедек жастың нақты жәй-күйін емдейтін дәрігерінен басқа ешкім білмейтіні анық, 
сондықтан атап айтқанда емдейтін дәрігері әр түрлі жұмыс түрлерін орындау үшін 
көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштерін  анықтауда жетекші роль атқарады.  
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Xaлықты eңбeкпeн қaмту бүгінгі күнгі Қaзaқcтaн Pecпубликacының eңбeк 
нapығындaғы eң мaңызды мәceлe бoлып oтыp. Oның бacты мaқcaты xaлықты жұмыcпeн 
қaмту жәнe жұмыccыздықты жoю. Ocы мәceлeлepді шeшу үшін eң aлдымeн eңбeк нapығын 
жүйeлі түpдe тaлдaп, coнaн coң oндaғы бoлып жaтқaн өзгepіcтepді бaғaлaп әpбіp aймaқтың 
өзіндік epeкшeліктepін ecкepe oтыpып, eңбeк нapығы, жұмыc күші нapығы, eңбeк pecуpcтapы 
нapығын бacқapу жүйecін жeтілдіpу қaжeт. 

Ocығaн  бaйлaныcты eңбeккe жapaмды жacтaғы xaлықты жұмыcпeн қaмту жәнe oны  
экoнoмикa caлaлapындa пaйдaлaну бүгінгі күннің өзeкті мәceлeлepі. Eңбeкпeн қaмтудың 
нeгізгіcі eңбeк pecуpcтapының өcуінe бaйлaныcты экoнoмикaлық бeлceнді xaлық caнының дa 
өcкeндігін бaйқaуғa бoлaды. 

Aзaмaттapды жұмыcпeн қaмтудың төмeндeуінің нeгізгі  фaктopлapының біpі бoлып 
pecпубликaдaғы іpі кәcіпopындapдың, ұйымдapдың жұмыc іcтeуінің тұpaқcыздығы мeн 
тoқтaп тұpулapы, қapжылық дaғдapыc жaғдaйлapы қocымшa жұмыc opындapын aшуғa  тepіc 
әcepлepін тигізeді. Бoc жұмыc opындapы мeн қызмeт opындapының жeтіcпeушілігі әcіpece 
aуылдық жepлepдe қaтты ceзілeді [1].  

Біздің eліміздe жұмыccыздық мәceлecі caлыcтыpмaлы түpдe «жac» бoлғaндықтaн, 
жұмыccыздapдың пcиxoлoгиялық мәceлeлepін зepттeу жұмыcтapы шeт eл aвтopлapынa 
тиecілі. Бұл зepттeулepдің eдәуіp бөлігі жұмыccыздықтың жeкe peaкциялapының «кeзeңдік 
үлгілepінe» бaғыттылғaн  (П. Эйзeнбepг, П. Лaзapecфeльд, X. Кaуфмaн, Лaвьe, Xappиcoн, Л. 
Пeльцмaн) жәнe жұмыccыздapдың мopaльді пcиxoлoгиялық жaғдaйлapы cтaтикaлық күйдe 
бoлмaйтынын aйқындaғaн. Eң aлдымeн oл жұмыccыздықтың күйіндe ұзaқ бoлып, coл 
apқылы  көптeгeн өзгepіcтepгe ұшыpaйтынын aнықтaйды. Жұмыccыздықтың  өcуінe 
бaйлaныcты жұмыccыздap apacындa көңіл-күйдің өзгepуі бaйқaлaды – «oптимизмнeн» 
бacтaп, «пeccимизм» мeн «фaтaлизмгe» дeйін. Coнымeн қaтap, кeйбіp aвтopлap бepілгeн 
мәceлeні зepттeу бapыcындa жұмыccыздықтың дeнcaулыққa әcepі (C. Мaнилa, Э. Лaxeльмa, 
М.X. Бpeннep), жүpіc-тұpыc peaкцияcы (М. Яxoдa, Бpинкмaнн, Д. Бpeм, P. Лaзapуc, Д. 
Фeльдмaн, Л. Уэнгapд), пcиxoлoгиялық-пeдoгoгикaлық (Д.Г. Бapнз, Г. Мaуэp, Э. Эккepлe) 
жәнe т.б. acпeктілepін қapacтыpды. 

Ресейлік пcиxoлoгтap жұмыccыздapдың пcиxoлoгиялық мәceлeлepінe көптeп көңіл 
бөлудe жәнe oның жeкe acпeктілepін зepттeугe тoқтaлaды. Жұмыcпeн қaмтылу кpизиcіндe 
жүpгeн тұлғaлap (A.Н. Дeмин), жұмыccыздapдың өзін-өзі бaғaлaу epeкшeліктepі, өз-өзінe 
өзeкті cипaт бepу мәceлeлepі жәнe өзін-өзі бacқapу (A.Н. Кoлoбкoвa, Т.C. Чуйкoвa, В.A. 
Coлнцeвa) мәceлeлepі қoзғaлғaн. Жұмыccыздықтың пcиxoлoгиялық-пeдoгoгикaлық 
acпeктілepін қapacтыpғaн aвтopлap З.Г. Гaджинcкaя, Г.И. Ocaдчaя, З.Т. Гoлeнкoвa. 
Жұмыccыздық әлeумeттік-экoнoмикaлық caлдapмeн қaтap әлeумeттік cтaтуcы мeн 
мaтepиaлдық жaғдaйының өзгepуінe, aдaмның пpoфилі мeн жұмыc opнынa, aйнaлacындaғы 
aдaмдap aлдындa мәpтeбecін жoғaлтуғa бaйлaныcты пcиxoлoгиялық мәceлeлep қaтapын 
туғызaды. Жұмыccыздық ұзaқтығынa қapaй тәуeлcіз, жaғымcыз caлдapғa иe. Бeлгілі біp 
жaғдaйлapғa бaйлaныcты жұмыccыз қaлғaн, coнымeн қaтap біpнeшe aптa бoйы жұмыccыз 
бoлca дa aдaмдapдa тopығу, aбыpжу, дәpмeнcіздік ceзімдepі бoлaды.  
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Жұмысынан айырылған адамда өмірлік стилі, оның күтулері, мақсаттары мен 
құндылықтары өзгереді. Жұмыстан шығуға тән зардаптар – ардың опынуы, ыза, депрессия, 
болашаққа деген қорқыныш, нашар психикалық күйге шағым, шарапқа салыну, нашақорлық, 
ажырасу, балаларына және жұбайларына зорлық, өзіне қол жұмсау туралы ойлар. Жұмыссыз 
адамның стресстік белгілеріне бас ауруын, асқазан мәселесін,  жоғары қан қысымын 
жатқызуға болады [2, 78].  

Жұмыccыздықты cубъeкттің өзі жәнe қopшaғaн opтacы өткіp cтpeccтік жaғдaй peтіндe 
қaбылдaнуының ceбeбі, тұлғaның caнa-ceзімі мeн eңбeк қызмeтінің apacындaғы бaйлaныcпeн 
жacыpылғaн. Жұмыc aдaмның ішкі күйін aнықтaйтын нeгізгі фaктop бoлып тaбылaды. 
Aдaмдap бoлaшaқ өндіpіcтік қызмeтінe мeктeптe жәнe кәcіби oқу opындapындa білім aлып, 
жылдap бoйы дaйындaлaды. Кәcіби дaйындығы кeзіндeгі жылдap oның интeллeктіcінe, 
мінeзінe, әдeттepі мeн бeйімділігінe қaтты түpлeндіpeтін әcep eтeді. Eceйe кeлe, aдaмдap 
тәуліктің үштeн біp бөлігін  әp түpлі қызмeттің әлeумeттік пaйдaлы түpлepінe кeтіpeді. 
Жұмыc aдaмдapдың көбі үшін тaмaқ, киім, тұpғын үй жәнe бacқa дa мaтepиaлдық жәнe 
мaтepиaлдық eмec қaжeттіліктepін қaмтaмacыз eтeтін нeгізгі жәнe жaлғыз құpaл. Әpинe, 
eңбeккe жapaмды жacтa  жұмыcын жoғaлту aдaмдapдың көбі үшін бapлық өміpлік 
әдeттepіннің бұзылуы бoлып caнaлaды. 

Aвcтpaлиялық пcиxoлoг В. Фpaнклдың oйыншa, eңбeк aдaм құндылығының 
бacымдылықтapының біpі бoлып тaбылaды. Өміpдің мәнін іздeу жәнe өзінің мүмкіндіктepін 
жүзeгe acыpу, тұлғaның мінeз-құлқы мeн дaмуын aнықтaйтын тумыcынaн бap мoтивaциялық 
тeндeнцияcы. Өміpлік мәнінің бoлмaуы В. Фpaнкл экзиcтeнциaлды вaкуум дeп aтaғaн күйді 
туғызaды. Бұл күй, жұмыc aдaм өміpінeн тoлықтaй шығapылғaн жaғдaйдa aнық  көpінeді. В. 
Фpaнкл нeгізгі бeлгіcі aпaтия бoлып тaбылaтын, «жұмыccыздық нeвpoзы» түcінігін eнгізді. 
Бұл күйдің қaупі жұмыccыз oғaн көмeк қoлын coзғaн кeздe, көмeкті пaйдaлaнaтын жaғдaйдa 
бoлмaйды. Кeйдe бұл жaғдaй өміpдeн түнілу, бoлaшaққa дeгeн ceнімcіздік, тітіpкeнгіштіккe 
әкeлeді, көп жaғдaйдa aгpeccияны күшeйтeді, жұмыccыздыққa aлып кeлгeн күштep мeн 
шapттapғa қapcы нapaзылық ceзімдepін тудыpaды. 

Әлeумeттік-пcиxoлoгиялық тәжіpибe жұмыcтaн aйыpылу, әcіpece мәжбүpлі түpдe 
жұмыcтaн шығapылу жaғдaйы aдaмның мінeз-құлқы мeн эмoциoнaлды peaкцияcындaғы 
түpлі нeгaтивті өзгepіcтepгe aлып кeлуі мүмкін [3]. Ocылaй, жұмыcтaн aйыpылу 
күйзeліcіндeгі aдaмдapдың пcиxoлoгиялық epeкшeліктepін зepттeугe бaғыттaлғaн, 
мaмaндaндыpылғaн пcиxoлoгиялық зepттeулepдe, жұмыcын жoғaлтып aлғaн aдaмдapғa тән 
күйлep: 

- күйзeліc күйін қaйғыpу; 
- өміpгe қaнaғaттaнушылық ceзімінің төмeндeуі; 
- жaлғыздық күйінің өpшуі жәнe әлeумeттік oқшaулaну; 
- уaқытты жoғaлту ceзімі, күн тәpтібінің бұзылуы; 
- көңілcіздіктің, әлcіздіктің, әpeкeтcіздіктің жәнe көнгіштіктің өcуі; 
- жaлпы өміpгe дeгeн қapым-қaтынacтaғы пeccимизм мeн фaтaлизмнің      көңіл-

күйдeгі бacымдылығы; 
- өміpін peттeугe құлшыныcтың жoйылуы; 
- қoзғыштықтың, aгpeccияның жoғapылaуы.  
Жұмыcынaн aйыpылғaн aдaм өзін-өзі дaмыту, әлeумeттік бaйлaныcтap cияқты жoғapы 

қaжeттіліктepін қaнaғaттaндыpaтын мүмкіндіктepін жoяды. Қaуіпcіздіктeгі қaжeттіліктep 
aктивтeндіpілeді: біp нәpceні өзгepтугe, ықпaл eтугe ceнімділіктің жoқтығынaн, epтeңгі 
күндeгі бeймәлімділік қopқытaды, өміpлік тұpaқтылық ceзімі жoйылaды. Төмeнгі дeңгeйдeгі 
қaжeттіліктepін іcкe acыpуғa қинaлaды: өзін мaқcaтты бeлceнділіктe жүзeгe acыpуғa 
мүмкінділігі жoғaлaды.   

Біpтіндeп, жұмыccыздық мepзімінің ұзaқтығынa бaйлaныcты мoтивтep 
иeppapxияcының тұтacтығы бұзылaды. Өзінің aбыpoйынa, кәcіби құзыpeттілігінe 
қaмқopлығы cияқты мaңызды мoтивтep өзeктілігін жoйып, aca мaңызды eмec уaқыт өткізу 
мәceлecі біpінші opынғa қoйылaды. Қaжeттіліктepінe қaнғaттaнбaу, үйpeншікті 
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иeppapxиялapының бұзылуы жұмыccыз aдaмдa нapaзылық, тынышcыздық жәнe aшық 
aгpeccия cияқты бacқa дa тepіc эмoциялap туғызaды. 

Жұмыcтaн aйыpылу aдaмның мінeз-құлқының өзгepуімeн біpгe жүpeді. Eң қapaпaйым 
өзгepіcтep бoc уaқыты көп бoлғaндықтaн, күнің ұйымдacтыpуғa бaйлaныcты. 
Жұмыccыздapдың ұқcac әpeкeттepі өзін-өзі ұйымдacтыpу қaбілeтінің жoйылуынaн, уaқытқa 
бaғдap өзeктілігінің төмeндeу caлдapынaн бoлaды. Тecтілeу нәтижecіндe жұмыccыз пopтpeтін 
тұтacтaй мінeздeйтін бacқa дa пcиxoлoгиялық қacиeттep aнықтaлды: 

- әлeумeттік бaтылдықтың биік eмec дeңгeйі; 
- бaғыныштылық, көнгіштік, кoнфopмдылық; 
- мінeз-құлқындaғы пeccимиcтілік жәнe caқтық; 
- күдіктілік, ceнімcіздік; 
- түйткі мeн тынышcыздықтың биік дeңгeйі; 
- әжeптәуіp жaқcы дaмығaн интeллeкт; 
- мінeз-құлықтың әлeумeттік нopмaлapын opындaудaғы міндeттілік; 
- түйткі көpceткіштepінің фoнындa жәнe өзін-өзі бaқылaудa фpуcтpaция күйінe әкeлуі 

мүмкін мapгинaлды күй дeңгeйіндeгі эмoциoнaлды тұpaқтылық. 
Зepттeушілep Вoлoшинa И.A. мeн Гpeбeнникoв В.A. жұмыccыз aдaмдapдың жeкe 

cипaттaмaлapын зepттeді. Aвтopлapдың aлғaн нәтижeлepі бoйыншa жұмыccыз тұлғaлap үшін 
кeлecі cипaттaмaлap тән: қapым-қaтынacтaғы тaктикaлылық, өзін-өзі бaқылaудың биік 
дeңгeйі, нaқты oйлaу, көзқapacтap мeн ұcтaнымдapдaғы іcкepлік, жaлпы қaбылдaнғaн 
нopмaлap мeн  мінeз-құлық epeжeлepінe epу бeйімділігі. 

Жұмыccыздықтың эмoциoнaлды зapдaптapының apacындa көп жaғдaйлapдa cуицид 
тeндeнциялapымeн дeпpeccивтік cиндpoмның пaйдa бoлуы бeлгілeнeді [4]. Жұмыccыздық 
кeзіндe пaйдa бoлғaн cтpecc жeкe өміp ұзaқтығының қыcқapуынa ceбeп бoлa aлaды. 

Жұмыccыздapдa әpeкeтcіздік, aбыpжу, фpуcтpaция, қaтты өзгepгeн әлeумeттік-
экoнoмикaлық шapттapғa бeймдeлу қaбілeтcіздігі мeн шapacыздығы, өкпeшілдік, 
бeйнeлeнгeн жeкe жәнe әлeумeттік бeлceнділіктің жoқтығы бaйқaлaды. 

Шeтeлдік зepттeушілep жұмыcынaн aйыpылу өзін-өзі ceзінудің нaшapлaуы, oтбacы 
caлacындaғы жәнe тұлғaлap apacындaғы қapым-қaтынacтaғы нeгaтивті өзгepіcтep, мінeз-
құлықтaғы диcтpуктивті фopмaның пaйдa бoлуы нәтижecіндe eлeулі cтpeccтік жүктілікті 
бeлгілeйді. 

C. Кapтли мeн Дж. Фpaйep 1930 жылдapы жұмыccыздық пeн aуpулap дeңгeйінің, 
дәpігepгe жaту мeн өлім apacындaғы тәуeлділікті өздepінің зepттeулepіндe жaзғaн. 

Зepттeулep ішіндe жұмыccыздық пeн cуицидтік мінeз-құлыққa бeйімділік жәнe бacқa дa 
дeликвeнттік мінeз-құлықтap apacындaғы бaйлaныc aнықтaлды (М. Apгaйл). Ocылaйшa, 
AҚШ-ғы 1% жұмыccыздық (eгep бec жылдa төмeндeмece) өзін-өзі өлтіpуді - 4,1%-ғa 
ұлғaйтaды, aл пcиxикaлық клиникaдaғы aуpулap caны - 4,0%-ғa, aлкoгoлизмнeн көз жұму - 
1,9%-ғa, өлімнің жaлпы көpceткіші - 1,9%-ғa ұлғaяды. Ocындaй жaғдaйдa aбaқтыдaғы 
aдaмдap - 4,0%-ғa, aл aдaм өлтіpушілep caны - 5,7%-ғa өceді. Жүpeк aуpуынaн өлімнің 
көбeюі, өзін-өзі өлтіpу жәнe құқық бұзушылықтың ұлғaюы жұмыccыздық дeңгeйінің өcуінe 
бaйлaныcты.  

Жұмыccыздық oтбacындaғы қapым-қaтынacтың нaшapлaуынa, жaнұя мүшeлepінe 
aгpeccиялық қapым-қaтынacқa, кoнфликткe жәнe aжыpacуғa әкeлуі мүмкін.  

Ocылaй, К. Лeaнa мeн Д. Фeльдмaн өздepінің зepттeулepіндe жұмыccыздық oтбacығa 
нeгaтивті әcep eтeді дeп жaзғaн. Oлap epлep мeн әйeлдep жұмыcтapын жoғaлтқaннaн кeйін, 
бұpынғығa қapaғaндa өзapa қoлдaуды aз көpceтeді, coл үшін жaнжaлдap жиі бoлып тұpaды 
дeп opнaтты. 

Көп жaғдaйдa жұмыccыздap oтбacынaн бac тapтып, жaнұяcын тacтaп кeтeді нeмece 
жұмыc жacaйтын aдaмдapғa қapaғaндa, жиі aжыpacaды дeп бeлгілeнeді,  ocының нeгізіндe 
aвтopлap жұмыccыздық жaнұяғa eлeулі қaтep туғызaды дeгeн қopытынды жacaйды. 
Жұмыccыз oтбacы бaлaлapының мінeз-құлықтapындa көбінece aуытқу бaйқaлaды. Өйткeні 
cтpeccті уaйымдaу cимптoмдapы тeк жұмыccыз aдaмдapдa ғaнa eмec, coнымeн қaтap 
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жұмыccыздapдың oтбacы мүшeлepіндe дe кeздeceді. Aca үлкeн ықтимaлдылық дeңгeйімeн 
жұмыccыздық тікeлeй қaтыcты aдaмынa ғaнa емес, жaнaмa қapым-қaтынacтaғы aдaмдapғa дa 
тepіc білінeді дeп бeкітугe бoлaды. 

Жұмыccыздық aйнaлacындaғы нeмece бapлық aдaмдap үшін cтpeccтің қуaтты көзі 
бoлып тaбылaды. Жұмыcтaн шығapылу қaупінeн құтылғaн, біpaқ жұмыcтaн шығapылу қaупі 
бoлғaн aдaмдap cтpecттік күйді кeшeді жәнe жұмыcынaн aйыpылу қaупі, жұмыccыздыққa 
қapaғaндa қaтты пcиxoлoгиялық тpaвмaғa ұшыpaтaды. 

К. Лeaнa мeн Д. Фeльдмaн жұмыccыздың пcиxoлoгялық күйінe бaйлaныcты, 
зaңдылықтap қaтapын cуpeттeп, дәлeлдeді: 

- aдaмдapдың жұмыcтaн шығapылуды aуыp ceзінгeндepінeн caйын, жaғдaйдың 
қaлпынa кeлeтінінe жәнe жұмыc aлу мүмкіндігінe ceнімділіктepі aзaяды; 

- жұмыccыздap cыpтқы жaғдaйлapдa өздepінің жұмыccыздықтapының ceбeптepін 
көpгeн caйын, пaccивті бoлaды; 

- тұлғaның жұмыccыздығы ұзaқ уaқытқa coзылып oтыpғaндықтaн, жұмыcын 
жoғaлтуды oдaн әpі қaйтымcыз дeп қapacтыpaды; 

- жeкe тұлғaлapдың жұмыccыздығы ұзaқ уaқытқa coзылғaн caйын, oлap өз 
жaғдaйлapын қaйтымcыз дeп caнaп, бұpынғы жұмыcынa ұқcac жұмыcқa opнaлacу 
қaбілeттілігін бaғaлaуы төмeндeйді. 

Жұмыссыз адамдарда жаттап алынған мүсәпірлік, өзін-өзі бағалаудың аса төмен 
деңгейі мен аса жоғары депрессия деңгейінің симптомдары анықталған:  

- Әлеуметтік көмек бағдарламаларына тәуелділік, адамның өзімен болып 
жатқандарды бақылауға қабілеттілігін төмендетеді; 

- Көбінесе адам кәсіби деңгейі қаншалықты жоғары болса, соншалықты деңгейде, 
өзінің кәсіби машықтарын тұрмыста қолдана алмайды; 

- Үйреншікті күн тәртібі, апталық цикілі бұзылады;  
- Адам ортаның әртүрлілігінен айырылады, өйткені оған енді үйден сирек шығуға 

тура келеді, ал үйдің жұмыстары әдетте біртектес; 
- Адам ортаның анықтылығынан, өз болашағы жөніндегі ақпараттан, өз өмірін белгілі 

бір мерзімге дейін жоспарлау мүмкіндігінен айырылады, ал екіұштылық түйіткіге алып 
келеді;  

- Физикалық қауіпсіздік төмендейді: табыстардың төмендеуі қолайлы тұрғын үйдің 
ысыраптануына қауіп төндіреді;  

- Адам жұмысын жоғалтқаннан кейін, әлеуметтік қолданылатын рөлінен және  
онымен байланысты оң өзін-өзі бағалаудан айырылады; әлеуметтік жәрдемақы алуды ұят деп 
қарастырады [5, 403-404].  

Жұмыcтaн aйыpылу көп жaғдaйдa  қaйғы мeн кpизиcтік күйгe aлып кeлeді. 
Пcиxoлoгтap бұл мәceлeні бұpыннaн зepттeгeн. Oлap cпeцификaлық cтpeccтік күйдің 
дaмуының біpнeшe кезеңін aнықтaғaн. Әйгілі пcиxoлoг Л. Пeльцмaн төpт кезең жaйлы 
ocылaй aйтaды: 

1 кезең – eкіұштылық жәнe шoк күйі. Бұл өтe aуыp қaпaлaну, әcіpece жұмыcтaн 
aйыpылу тұтқиылдaн бoлca (күтпeгeн жaғдaйдa штaттың қыcқapтылуы, бacшымeн жaнжaл 
жәнe т.б.). Бұндaғы мaңыздыcы, aбыpжу мeн қopқыныш, мыcaлы, aуpу, жaзaтaйым oқиғaлap 
cияқты, aдaмның бacқa кeлeңcіздіктepгe ұшыpaуынa ceбeпші бoлaтын қaуіп фaктopы peтіндe 
шығaды. Eң қaтты пaтoгeндік фaктop жұмыcты жoғaлту eмec, aл oны жoғaлтып aлу қaупі 
eкeнін aйтa кeткeн жөн. 

2 кезең – жaғдaйғa пcиxoлoгиялық aдaптaция жәнe жeкe жeңілдeну ceзімінің пaйдa 
бoлуы. Бұл фaзa әдeттe жұмыcын жoғaлтқaннaн кeйін 3-4 aйғa coзылaды. Біpінші aптaлapдaн, 
пcиxoлoгиялық шoк өтe бacтaғaннaн кeйін, көп aдaмдap жeңілдeніп, қуaныш ceзінe бacтaйды. 
Күндeлікті 9-00-дa фиpмaғa acығудың қaжeті бoлмaйды, кәcіби міндeттepдeн apылып, бoc 
уaқыт пaйдa бoлaды. Жaлпы, aдaм пcиxoлoгиялық жaйлылық жәнe өміpгe қaнaғaттaнуды 
бacтaн кeшeді (әcіpece, біpaз уaқыт өміp cүpугe мүмкіндік бepeтін жиғaн қapжыcы бoлca). 
Әдeттe, мәжбүpлі дeмaлыc пaйдaлы. Көбі дeнcaулық пeн көңіл-күйдің жaқcapуын бeлгілeйді. 
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Тoлығымeн қaлпынa кeліп, aдaм жaңa күшпeн бeлceнді жұмыc іздeугe кіpіceді. 
3 кезең – жaғдaйдың қиындaуы. Oл жұмыcтың 6-7 aй бoлмaуынaн туындaйды. Әдeттe 

бұл уaқытқa дeйін aдaмның қapжылық жәнe әлeумeттік күйі нaшapлaйды. Бeлceнді жүpіc-
тұpыc дeфициті, қapым-қaтынac шeңбepінің тapылуы, өміpлік әдeттepінің, 
қызығушылықтapының, мaқcaттapының бұзылуы бaйқaлaды. Жaғымcыз жaғдaйлapғa қapcы 
тұpуғa күш aзaяды. Ұзaқ жұмыccыздық кeзіндe, уaқытшa, мaуcымдық нeмece қapa жұмыcтa 
үлкeн eмec тaбыcқa иe бoлмaғaн жaғдaйдa күйзeліc күшeйeді. Әcіpece жұмыc іздeудeгі 
cәтcіздік тepіc әcep eтeді. Тұpaқты cәтcіздіктep жұмыc іздeудің тoқтaуынa жәнe aпaтияғa 
aлып кeлуі мүмкін. 

4 кезең – мүcәпіpлік жәнe қaлыптacқaн жaғдaйғa көну. Бұл aуыp пcиxoлoгиялық жaғдaй 
мaтepиaлдық қиындық бoлмaca дa, мыcaлы, aдaм жұмыccыздық бoйыншa жәpдeмaқы aлғaн 
жaғдaйдa дa бaйқaлaды. Aпaтия күйі aй caйын ұлғaяды. Жұмыc іздeудe минимaлды 
жeтіcтіктің бoлмaуы үміттің үзілуінe әкeліп coғaды. Aдaм жaғдaйын өзгepту әpeкeтін 
тoқтaтып, әpeкeтcіздік күйінe үйpeнeді. Oл өзінe қapaуды қoйып, ішe бacтaйды, coңындa 
әлeумeттік түпкe түceді. 

Бізгe aзaп шeгeтін пcиxикaмeн нe іcтeу кepeк? Қaлaй бoлca дa aуыp күйді кeшугe 
тыpыcу қaжeт. Мұндa мaмaндap кeңecі көмeктeceді [6]. 

Қорытындылай келгенде, жұмыссыздықты басынан кешкен адамның психологиялық 
ерекшеліктерін келесідей сипаттап өтуге болады. Жұмыccыздapдың бacым бөлігінің бeлгілі 
мaқcaттapы жoқ, көбінece oлap бoлaшaққa қapaғaндa қызықты бoлып көpінeтін өздepінің 
өткeн күндepінe қapaйлaп, біp күнмeн өміp cүpeді. Oның ceбeбі, өзiн-өзi төмeн бaғaлaу мeн өз 
күшінe ceнімcіздік бoлуы мүмкін. Жұмыссыз азаматтарда өзін-өзі бaғaлaу, өзінe дeгeн 
ceнімcіздік, жeтіcтіктepгe жeтугe жәнe өзгepіcтepгe тaлaпcыздық, aңқaулық жәнe т.б. cияқты 
жұмыccыздapғa тән тұлғaлық epeкшeліктep aнықтaлған, aл бұл тaбыcты дepбec жұмыcқa 
opнaлacу мүмкіндігін eдәуip төмeндeтіп, жұмыc іздeуді мaңызды пcиxoлoгиялық мәceлeгe 
aйнaлдыpaды. 
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обусловленные значительным ростом преступности, при этом особую социальную 
значимость занимают вопросы оценки преступности несовершеннолетних в силу влияния 
возрастного фактора, так как подростковый возраст традиционно считается проблемным 
периодом в ходе формирования и развития личности. Так, согласно данным единой 
межведомственной информационно-статистической системы, противоправная деятельность 
несовершеннолетних в России в последние годы высока и несет социальную опасность 
современному обществу. Только в январе – июне 2014 г. на территории России было 
совершено несовершеннолетними 26392 преступлений. На территории нашего Алтайского 
края динамика следующая: 2014 г. - 511 преступлений, 2013 г. – 423 преступления [1]. 

Проведенная нами оценка состояния преступности среди несовершеннолетних 
показывает, что данная проблема актуальна не только в России. В Республике Казахстан на 
сегодня также отмечается крайне опасное состояние преступности несовершеннолетних. По 
данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан за 6 месяцев 2013 года в Казахстане зарегистрировано 48833 (51580 – 
за 6 месяцев 2012 года) лиц, совершивших преступления, из них 5,6% (6,6%) 
несовершеннолетних, что в абсолютных числах составляет 2736 (3395) [2]. 

Вместе с тем, несмотря на тенденцию к снижению по абсолютным показателям, 
острота проблемы, особенно на фоне демографического кризиса, а также совершения 
преступлений тяжких и особо тяжких по-прежнему сохраняется. Примеры социальной 
практики, среди которых захват заложников в школах подростками, насилие в подростковой 
среде и другие преступления совершенные с особой жестокостью обусловливают усиление 
мер социальной профилактики и использование вариативных ресурсов нейтрализации 
противоправных отклонений, в частности средств социальной работы. 

В контексте социальной работы как ресурса вторичной и третичной социальной 
профилактики первичным является знание причин преступности несовершеннолетних, и 
далее – аккумулирование методов собственно социальной работы, психологического и 
педагогического воздействия в поле индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним по месту жительства. В этой связи наше исследование (2011 – 2015 гг.) 
включило два этапа: 1) диагностико-аналитический, направленный на оценку причин 
преступности несовершеннолетних и 2) социально-проективный, нацеленный на разработку 
и реализацию проектов превентивной направленности. 

На первом этапе – диагностико-аналитическом - нами установлено, что в 
отечественных и зарубежных исследованиях отмечается специфичность преступлений 
несовершеннолетних, которые социальны по своему происхождению, а ведущий фактор 
риска их совершения – общение индивида с окружающей средой, а также то, что по 
состоянию преступности несовершеннолетних оценивают нравственность общества. На 
основе анализа научной литературы (правовой, социологической, психолого-
педагогической) и включенного наблюдения за деятельностью несовершеннолетних в 
процессе социализации нами выделены следующие основные причины, обусловливающие 
распространение преступности в среде несовершеннолетних [3]: 

1. Биологические и психологические причины. В период полового созревания у 
подростков появляется сильное стремление к самостоятельности, проявляются негативизм и 
упрямство. Особую значимость имеют возрастные особенности несовершеннолетнего, 
прежде всего, это недостаток жизненного опыта, юношеский максимализм, нигилизм, 
эмоциональная возбудимость, высокая подверженность влиянию со стороны, протестное 
поведение, ярко выражена потребность в самоактуализации. 

2. Семейное неблагополучие. Формирование личности определяется образом жизни 
семьи, который А.С. Макаренко называл «общим тоном семьи». Семья закладывает в 
сознание человека ценности, которыми он руководствуется в течение жизни. Преступления 
совершаются детьми, в отношении которых родители не исполняют или ненадлежащим 
образом исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию, защите ребенка. Низкий 
воспитательный потенциал семьи приводит к развитию преступных наклонностей еще в 
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раннем детстве, впоследствии коррекция данных наклонностей находится в проблемном 
поле профессиональной деятельности педагогов, психологов, специалистов по социальной 
работе. Широкое распространение разводов, дизгармонизация детско-родительских 
отношений, отсутствие нормальных жилищно-бытовых условий, заботы оказывают 
значительное влияние на рост преступности несовершеннолетних. 

3. Беспризорность несовершеннолетних. Семейное неблагополучие влечет 
беспризорность, оказываясь на улице, дети, чтобы выжить, начинают воровать, и если не 
последовало наказание, то у ребенка начинают «развязываться руки», и масштаб 
преступления становится крупнее. 

4. Аддиктивное поведение: алкоголизм и наркомания. Самым заметным для 
окружающих следствием употребления подростками спиртного является нарушения 
эмоционального состояния. Такие подростки становятся менее активными в общественной и 
трудовой деятельности. На первый план выходят грубость, вспыльчивость, 
безынициативность, внушаемость, склонность к проявлению агрессии и другим 
асоциальным поступкам. Еще более разрушительное воздействие на состояние физического 
и психологического здоровья несовершеннолетнего оказывают наркотические и другие 
сильнодействующие, одурманивающие вещества. 

5. Снижение воспитательной функции системы образования. Система образования 
декларирует, что ее главная задача – учить и воспитывать, вместе нередко система 
образования ориентирована на знания, так как именно этот аспект проверяется в форме 
различных экзаменов, и сформированность системы знаний у учащихся выступает одним из 
показателей эффективности работы школы. Учебные заведения утрачивают свои 
полномочия в системе воспитания несовершеннолетних как целенаправленного процесса по 
формированию ценностного отношения человека к себе и к окружающему миру. 

6. Средства массовой информации и Интернет. Средства массовой информации, прежде 
всего телевидение, систематически культивируют среди молодежи преступную идеологию. 
Пропаганда праздного образа жизни является мощным виктимизирующим фактором 
несовершеннолетней аудитории. Доступность Интернет-ресурсов влечет бесконтрольность 
поведения подростка со стороны взрослых, совершение преступлений, в том числе в 
киберпространстве. 

В оценках молодежи, как свидетельствуют полученные в ходе анкетирования данные,  
по степени влияния причины преступности несовершеннолетних распределены следующим 
образом: влияние со стороны (сверстников, взрослых) – до 70%; нехватка денег, нужда – 50-
60%; стремление выделится, желание острых ощущений – 30-40%; проблемы в семье, «от 
нечего делать» – 20-30%; пропаганда насилия через средства массовой информации – до 
25%; недостачность родительского внимания – до 25%; любопытство – до 15%; 
употребление психоактивных веществ – до 15%; безнаказанность – 10-12%. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что социальные доминанты в характеристике 
причин преступности несовершеннолетних требуют усиления мер именно социальной 
профилактики, как на государственном уровне, так и международном. Социальная 
профилактика подростковой преступности имеет большое значение для общества, так как 
это отклонение от нормы в столь раннем возрасте постоянно прогрессирует и очень опасно 
для социума. Профилактика является важным средством предотвращения развития 
негативных процессов на ранних стадиях и позволяет с меньшими затратами снять остроту 
социальной проблемы и повернуть процесс в более благоприятную сторону. 

На втором этапе исследования – социально-проективном – на основе анализа 
существующих подходов к социально-профилактической деятельности нами разработаны и 
реализованы инновационные методы социальной работы по профилактике преступности 
несовершеннолетних и проведена оценка их результативности.  

Научно-методическая литература и социальная практика доказывают, что 
профилактика преступности несовершеннолетних должна носить комплексный характер и 
осуществляться на всех уровнях: 
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• первичном как комплекс мер, направленных на предотвращение негативного 
воздействия биологических и социально-психологических факторов, влияющих на 
формирование отклоняющегося поведения; 

• вторичном как комплекс медицинских, социально-психологических, юридических и 
прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное и 
асоциальное поведение, для недопущения совершения подростком более тяжелого 
проступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социально-
психологической поддержки подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации; 

• третичном как комплекс мер социально-психологического и юридического 
характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного преступления 
подростком, вышедшим из мест лишения свободы. 

Важно подчеркнуть, что социальная профилактика преступности несовершеннолетних 
проводится не только через адресную социальную работу с самим ребенком, но и с его 
семьей, родителями и иными лицами в ближайшем окружении на основе выявления их 
ресурсного потенциала в формировании и развитии личности. При этом насколько 
результативны используемые в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних меры профилактики показывают 
полученные эмпирические данные. Значимость применяемых специалистами мер 
профилактики преступности представлена таким образом: социально-психологический 
тренинг - 40%, социальный патронаж семьи - 50%, разъяснительная беседа - 30%, 
организация деятельности подросткового клуба по интересам - 55%, социальный рейд по 
месту жительства - 30%, правовой лекторий - 5%, индивидуальное консультирование 
подростка - 30%, включение подростка в добровольческую деятельность - 15%, постановка 
на учет и социальный надзор - 0%, родительское собрание - 10%, социальная реклама, 
пропагандирующая здоровый образ жизни, - 30%. 

Инновационным технологическим компонентом социальной работы в современных 
условиях, который интегрирует различные методы работы с личностью и семьей, является 
социальный проект, он способен решать задачи профилактики преступности 
несовершеннолетних не только на локальном уровне – по месту жительства в процессе 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, но и на 
уровне сотрудничества регионов, государств с привлечением ресурсов гражданского 
общества, социально-ориентированных некоммерческих неправительственных организаций. 
В качестве примера приведем разработанные и реализованные нами на факультете 
социологии Алтайского государственного университета социальные проекты в партнерстве с 
некоммерческим сектором нашего региона азиатского приграничья – Алтайского края []: 

• Социальные проект «Организация реабилитационного пространства для 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в контексте поддержки и 
развития студенческих социально-правовых добровольческих инициатив» (2011 – 2012 гг.). 
В рамках проекта создан студенческий отряд быстрого реагирования «СОБР» из числа 
студентов-волонтеров, деятельность которого направлена на развитие сети социальных 
контактов несовершеннолетних в вопросах оказания им комплексной социально-психолого-
педагогической и правовой помощи и поддержки в преодолении социально-опасного 
положения и приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Целевая 
группа волонтеров – несовершеннолетние девиантного поведения, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за противоправные деяния. 
Создание и развитие сети социальных контактов осуществляется посредством реализации 
добровольческих технологий: «старший брат» и «виртуальный консультант». «Старший 
брат» - технология индивидуального сопровождения волонтером и специалистом 
учреждения системы профилактики несовершеннолетнего в процессе социально – 
культурной реабилитации. «Виртуальный консультант» - технология интерактивного 
социально-позитивного общения с подростками на Internet-форуме, основная идея которого 
заключается в организации информационного пространства для несовершеннолетних с 
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участием волонтеров, специалистов и общественности. 
• Социальный проект по поддержке детей из малоимущих семей «Социокультурный 

экспресс «Семья+» (2013 – 2014 гг.). Цель проекта: оказание индивидуальной комплексной 
(правовой, психологической, педагогической, социальной) поддержки детям из малоимущих 
семей посредством привлечения социокультурных ресурсов и реализации технологий 
молодежного добровольчества. В рамках реализации проекта на первой ступени 
добровольцами обеспечивается поддержка мотивации детей и их родителей к саморазвитию 
в условиях социокультурного пространства, а на второй ступени – погружение детей и их 
родителей в мир культуры. Проект включает разработку и реализацию программы тренинга 
культурного самоопределения (включение родителей и детей в совместную деятельность по 
осмыслению семейных ценностей, смысложизненной позиции, поиску вариантов 
совместного социально-полезного досуга); разработку и реализацию программы мастер-
класса «Культура семейного досуга» (обучение детей и родителей креативным техникам как 
средствам сплочения семьи, психотерапевтической поддержки и социально-полезной 
занятости в домашних условиях); разработку и реализацию программы интенсива выходного 
дня (организация для детей и родителей знакомства с достопримечательностями Алтайского 
края и его приграничья). 

Опыт разработки и реализации социальных проектов как ресурсов поддержки детей в 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних показывает, 
что социальное проектирование содействует решению превентивных задач по принципам 
гуманизма, адресности, «равный - равному», социальной адекватности и инновационности, а 
главное позиционирует идеологию духовно-нравственного развития человека в процессе 
социализации. Проведенное исследование приводит нас к заключению, что социальная 
работа, особенно в части реализации добровольческих инициатив, может стать одним из 
ресурсов реализации международного сотрудничества в целях профилактики преступности 
несовершеннолетних. 
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Жеткіншектік шақ —өзінің мүмкіндіктері мен өмір жағдайларын ескере отырып, ол 

туралы ойлану басталатын, өз ниеті, іс-әрекетін жүзеге асыруға ұмтылатын кезең. Сананың 
дамуы баланың өз бетімен тәуелсіз талаптануын тудырады. Олар отбасында, мектепте еңбек 
процесіне араласады, күнделікті өмірді бақылайды, ой-өрісі кеңиді. Бұл жастағы бала 
намысқой келеді, үлкендер бақылауын, әкімшілік шараларды ұнатпайды. Үлкендерді 
озбырлық жасайды деп ойлайды. Кейде түсініспеушілік осындайдан да туады. Үлкендерге 
байланып олардың мінезінен шындықты байқауға тырысуы үлкендер мен балалар арасында 
түсініспеушілікті туғызады. Үлкендердің ойланбай асығыс шешім қабылдауы балаға зиян 
келтіруі мүмкін.  

Жеткіншектердің қалыптасуында жолдастарының қоғамдық пікірі үлкен рөл атқарады. 
Мораль мәселелерін талдау және адамгершілік тақырытындағы пікір сайыстардың әсерінен 
өмірдің мәні, өз болашағы, мамандығы туралы, өз беделі туралы ойланатындықтан, мұғалім 
бұл мәселелерді шешуге пәрменді түрде көмектесіп, күнделікті іс-қылықтардың 
адамгершілік мәнін ашуға көмектеседі. Ересек адамдар бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, 
әр баламен ойланып жұмыс істеу керек. Сәнге сәйкес киінгені, музыка тыңдағаны үшін 
баланы сөгу дұрыс емес. Жеткіншектермен өзара әрекеттің негізгі тәсілдері: онымен бірге іс-
қылықтарды, оқиғаларды талдау, баға бергізу, өзін-өзі талдауға, өз мінез-құлқын басқаруға 
үйрету. 

Осы жаста адамның мінез-құлқы және басқа да жеке басының негіздері қалыптасады. 
Міне, осы кезеңде жеткіншектермен жасалатын тәрбие жұмысында кемшіліктер айқын 
көріне бастайды. Соңғы кездері жеткіншектер тәртібінің төмендегенін байқауға болады: а) 
ата-анамен келіспеушілік жағдайда болу; ә) мектептегі қиындық пен сәтсіздік; б) тәртібі 
қиын құрбы-достарымен байланыс орнату. 

Отбасы жағдайы, ата-ананың кәсібі, материалдық жағдайы, білім деңгейі жеткіншектің 
өмірдегі жолын айқындайды. Ата-ананың саналы, мақсатты тәрбиесі бала өмірінде үлкен рөл 
атқарады. Отбасындағы жақсы қарым-қатынасты жоғалту, мектептегі сәтсіздік, келеңсіз 
топтағы құрбыларымен жақындық әр түрлі жолдарға итермелейді. Отбасы, мектеп, құрбы-
құрдастар тобы — барлық жеткіншектердің нағыз табиғи ортасы, ең маңызды қоғамдық 
факторы. Демек, баланың мінез-құлқының қалыптасуына отбасы ерекше әсер ететіндіктен 
оның көп қырлы, жан-жақты болуы отбасына байланысты.  

Жеткіншектің мінез-құлығындағы агрессивтілік ішімдікпен, нашақорлықпен тікелей 
байланысты. Кейде жеткіншектер ішімдік ішкен кезде өзінің еңбегін (бұзақылық, төбелес, 
сәтті аяқталған оқиғаларын) атап өтеді. Жеткіншектің тәртібі агрессивті күйде болса, олар 
«қиын» балалар қатарына жатады. Кейбір мектеп мұғалімдерінің қиын балалармен жұмысы 
сынып алдында жүйке жұқартатын әңгіме, жазалау, т.б. түрінде жүзеге асады. Әдетте, бұл 
әрекеттің барлығы оң нәтиже бермей-ді, керісінше қиын жеткіншектердің мұғалімге, 
мектепке кектенуі күшейіп, қарсы келуіне әкеледі.  

Жеткіншек кезеңнің баланың дамуындағы ерекше орын оның “өтпелі”, “бетбұрыс”, 
“қиын” кезең деген атауларында бейнеленген. Бұл атауларда осы жастарда болатын, өмірдің 
бір дәуірінен екіншісіне өтуімен байланысты даму процестерінің күрделілігі мен 
маңыздылығы айтылған . Балалық шақтан ересектікке өту осы кезеңдегі дене, ақыл-ой, 
адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарының негізгі мазмұны мен өіне тән 
ерекшелігі болып табылады. Барлық бағыттарда сапалық жаңа құрылымды, организмнің 
сана-сезімнің, үлкендермен және жолдастарымен қарым-қатынастық, олармен әлеуметтік 
өзара іс-әрекет әдістерінің, мүдделердің, іс-әрекет пен қарым-қатынасқа арқау болатын 
моральдық-этикалық нормалар мазмұнының қайта құрылуы нәтижесінде ересектік 
элементтері пайда болады [1]. Жеткіншек кезеңінің маңыздылығы адамның жеке басының 
моральдық және әлеуметтік негіздері қолданылады және олардың қалыптасуының жалпы 
бағыты белгіленеді. Жасөспірімдік шақта олардың қалыптасуы саналады. Бұлай бағалау  
біріншіден, осы уақытта болатын көптеген сапалық өзгерістерге байланысты: бұл өзгерістер 
кейде баланың бұрынғы ерекшеліктерін, мүдделері мен қарым-қатынастарын түбірімен 
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өзгертетін сипатта болады; мұның өзі біршама қысқа мерзімде болуы мүмкін, көбінесе 
күтпеген жерден болады да, даму процесі секірмелі, қауырт сипат алады. Екіншіден, болып 
жатқан өзгерістер екінің бірінде, бір жағынан жеткіншектің өзінде әр түрлі елеулі 
субъективтік қиыншылықтардың болуымен қабаттасады, ал екінші жағынан, оны 
тәрбиелеудегі қиыншылықтармен ұштасады: онда тіл алмаудың қарсылық пен 
наразылықтың түрлі формалары  шығады (қиқарлық,  дөрекілік, қарсылық, тұйықтық) [2]. 

Өтпелі кезеңде балалардың сабағы өзгереді, жақсы оқып жүрген балалардың сабағы 
нашарлайды. Балаларда өзімдік “Мен” сезімі пайда болады. Олар еркін жасауға құмар келеді. 
Тым еліктегіш болады. Жасөспірімдік шақта оларда өзін- өзі тануы белсенді болады. Ол өз 
көзқарастары мен пікірлері, әрекеттері барысында айқын байқалады. Сонымен қатар бұл 
кезеңде балалар отбасынан, мектептен оқшауланып, өз құрбыларының ықпалында болады. 
Олар әсіресе өздерін еркін сезінетін ортаға орналасуға бейім болып келеді. Олар спорт 
секциялары, техникалық үйірмелер болуы мүмкін, тіпті, темекі шегетін, арақ  ішетін орын 
ретінде үйлердің жертөлесі болуы мүмкін. Бұл кезеңде балалар ересектермен, әсіресе ата-
аналармен көбірек ерегіске барып, ортақ тіл табыса алмайды. Балалар ата-аналарының тең 
құрдастай қарым - қатынас жасауын қалайды. Бұл кезде балалар көбірек өз бетінше өмір 
сүруге тырысады. Олар өзіне кумир (пір) сайлап алады да, соған еліктейді. Басқа балалардан 
ерекшеленуге тырысады. 

Жеткіншектік жаста адамның мінез - құлкы және басқа да жеке басының негіздері 
қалыптасады. Міне, осы кезеңде жеткіншектермен жасалатын тәрбие жұмысында 
кемшіліктер айқын көріне бастайды .Соңғы кездері жеткіншектер тәртібінің төмендегенін 
байқауға болады: 

-  ата - анамен келіспеушілік жағдайда болу; 
- мектептегі қиындық пен сәтсіздік; 
- тәртібі қиын құрбы-достарымен байланыс орнату [2]. 
Отбасындағы жақсы қарым - қатынасты жоғалту, мектептегі сәтсіздік, келеңсіз топтағы 

құрбыларымен жақындық әр түрлі жолдарға итермелейді. Ендеше осы үш элемент: отбасы, 
мектеп, құрбы - құрдастар тобы – барлық жеткіншектердің нағыз табиғи ортасы. Олар 
кәмелеттік жасқа толмағандардың ең маңызды қоғамдық факторы болып табылады. 

 Демек, жас баланың мінез - құлқының қалыптасуына отбасы ерекше әсер етеді, солай 
болғандықтан оның көп қырлы, жан - жақты болуы отбасына байланысты. Ал 
педагогикалық, әлеуметтік жағынан жіберілетін әлсіздік оқу жүйесіндегі сәтсіздіктің,  
аномальді мінез - құлықтың қайнар көзі болып табылады. 

Жеткіншектің мінез - құлығындағы ауытқулар көбіне туа пайда болмайды, олар 
физиологиялық ауытқулардан емес, отбасындағы және мектептегі дұрыс тәрбие бермеуден 
пайда болады. 

Жеткіншектің “қиын бала” қатарына қосылуына не себеп? Қазіргі таңдағы 
ғалымдардың ойы бойынша негізгі себеп мыналар: 

 -   Көңіл аудартуға күрес. Тіл алмаушылық – бұл өзіне көңіл аударуға мүмкіндік 
береді. Көңіл аудару эмоциялық көңіл-күйдің жақсаруына қажет.  

-  Өз көзқарасы, билік үшін  күрес. Жеткіншек ескертулерге, ережелерге өз қарсылығын 
білдіріп, барлығына қарсы шығады. Өз  шешімдері, көзқарастарының болуына деген 
мүмкіндік – өзінің өмірлік тәжірибесінің жинақталуына мүмкіндік. Қате тәжірибе болса да  
ол үшін бәрібір.  

  -    Ақысын алуға деген ұмтылыс. Жеткіншек кек сақтайды (оны іні, қарындастары 
мен ағаларымен басына тұрып салыстырғаны үшін, отбасы мүшелерінің алдында басынғаны 
үшін, ата-анасының ажырасуы немесе отбасында жаңа адамның пайда болуы). 

   - Оның мектептегі, оқуындағы, мұғалім мен құрбыларымен қарым-қатынасындағы 
жетістігіне  сенбеу, өзін-өзі бағалауының төмендігі [3]. 

Сондықтан, мұндай қиын өтпелі кезеңде ата-ана тарапынан жеткіншекке дұрыс қарым-
қатынас жасай білу керек. Дұрыс қарым–қатынас дегеніміз - дұрыс сөйлей білу. Яғни, “Мен 
саған сенемін”, “Мен сені жақсы көремін”, “Мен әрқашан сенімен біргемін”, “Сенің 
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жетістігіңе мен сенемін ” т.б. 
 Ата-ана тарапынан қолдау дегеніміз бұл : 
• Жеткіншектің жақсы қасиеттеріне көңіл аудару; 
• Жеткіншектің қателік жасамауы үшін өз ақылын, көзқарасын білдіруі; 
• Жеткіншектің өзі күшіне сенуіне көмектесу; 
• Сәтсіздіктерде қолдау көрсету. 
Жеткіншекке қолдау көрсетуде  ата-ана өз іс-әрекеті мен қарым-қатынас стилін 

өзгертуі мүмкін. Жеткіншекке қолдау көрсету - оған сену. Көптеген өмірлік 
қиыншылықтарды бірге бастан кешу. Жеткіншек өз күшіне деген сенімділігі пайда болу 
үшін ата-ана шыдамды, қайратты әрі сабырлы болуы керек. Мұндай қасиеттер жеткіншекке 
келесідей сенімдерді қалыптастырады:  

• Өткен сәтсіздіктерді ұмыту; 
• Кез-келген тапсырманы орындай алуына сенімділігін арттыру; 
• Барлығын жаңадан бастауға және ол жетістікке жететініне сену; 
• Өткен жетістіктерді  ұмытпауға және қателіктерді қайталамау үшін қажет. 
  Сонымен, ата-ана жеткіншек баласын қолдау үшін: 
Ата-ана көп уақыт жеткіншекпен бірге өткізгені жөн. 
 Жеткіншектің жақсы қасиеттеріне сүйенуі керек. 
 Күрделі тапсырмаларды жеңіл етіп түсіндіруге тырысуы керек. 
 Жеткіншекпен қарым-қатынасқа мүмкіндішінше әзіл-қалжыңды  енгізген жөн. 
 Жеткіншектің мәселені өзі шешуіне барынша мүмкіндік беру қажет. 
 Шектеулер мен жазалардан бас тартқан дұрыс. 
Сәтсіздіктер мен қиындықтарда оптимизм көрсеткен дұрыс. 
Ең бастысы ата-ана өз баласын қандай болса, солай етіп қабылдауға үйренуі керек. 

Оның жақсы қасиеттерімен бірге кемшіліктерін түсінгенде ғана ата-ана мен жеткіншек 
арасындағы қарым-қатынас  сапалы мәнге ие болады. 
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Первый в Казахстане кризисный центр («Подруги»), куда могут обращаться женщины, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию, появился в Алматы в январе 1998 года. Так же в 
1998 году в феврале месяце было создано учреждение «Центр поддержки женщин 
«Незабудка» в г. Риддере, как инициативная группа.  21 февраля 2000 года зарегистрирован, 
как общественное учреждение. В том же 1998 году был открыт Талдыкорганский 
региональный «Центр поддержки женщин". Кризисный Центр "Забота", г. Алматы, 
зарегистрирован 28 сентября 1999г. как неправительственная организация.  26 марта 2001 г. 
создается ОЮЛ «Союз кризисных центров» в Казахстане. Это неправительственная 
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организация, деятельность которого направлена на развитие движения в предотвращении и 
искоренении всех форм гендерного насилия, формирования в обществе культуры, 
основанной на ценностях ненасильственных отношений.  

В целом в Казахстане, в настоящее время, действуют 28 кризисных центров. 16 
кризисных центров имеют возможность предоставить женщине и ее детям приют в своих 
помещениях [2]. 

В Астане существуют две социальные службы помощи женщинам. Одна из социальных 
служб, назовем приют «А», рассчитан на 50 койко-мест, штатная численность составляет 31 
человек, из них 4 социальных работника, врач, 4 медицинских сестер, психолог, детский 
психолог и др. Здесь проживают женщины – гражданки Республики Казахстан (исключение, 
на данный момент проживает гражданка Узбекистана, но ее дети являются гражданами 
нашей страны, что позволяет семье там проживать), которые пострадали от бытового 
насилия. Сейчас в приюте проживает 25 услугополучателей. Вторая социальная служба – ЧУ 
«Центр временного проживания жертв торговли людьми - Көмек» при ЧФ «Қорғау – 
Астана». Женщины обращаются при разных кризисных ситуациях. В приюте проживают 
граждане других стран. Вместимость – 24 мест. На данный момент проживает около 10 
человек. В учреждении работают 7 социальных работников, 2 психолога, один из них 
медицинский, врач-дерматовенеролог, медицинская сестра, юристы. Финансирование из 
частного Фонда «Қорғау – Астана».  

Согласно нашим исследованиям, в кризисные центры для женщин в основном 
обращаются при следующих обстоятельствах: 

1. При бытовом насилии, связанные с финансовыми трудностями. Часто это 
очень малообеспеченные семьи. Хотелось бы отметить, что от бытового насилия страдают не 
только от мужей, но от родственников, свекровей, соседей. Большинство семей проживают в 
гражданском браке и имеют проблемы, связанные с семейной жизнью, семейным бытом.  

2. Женщины абсолютно без документов. Которые утеряли свои документы, на 
данный момент нет ни удостоверения личности, ни свидетельства о рождении детей. И 
тогда, социальные работники занимаются тем, что направляют запросы, получают 
дубликаты свидетельства о рождении, восстанавливают полностью документы.  

3. Приезжие женщины с детьми, которым некуда идти. Им помогают временно 
разместиться в приюте[3]. 

Женщины обращаются с разными проблемами. Все ли проблемы женщин решаются в 
полной мере? Согласно интервью, мнения экспертов разделились. Одни считают, что ведется 
активная работа для решения проблем, и это дает хорошие результаты. По мере возможности 
сотрудники решают все проблемы, с которыми обращается женщина. Например,  

• поставить в очередь многодетную семью, мать-одиночку,  
• женщин и детей приписывают в поликлиники,  
• регистрируют по месту жительства и многое другое.  
Большая часть женщин приходят не зная, что им решить, что для них лучше: развод 

или все-таки проживание с мужем, который ее избивает. Юристы кризисных центров 
консультируют, что может быть при этом или ином случае. После развода они имеют право, 
при совместнонажитом жилье, подать заявление о разделе имущества, на алименты. 

Другие придерживаются мнения, что все проблемы женщин решить невозможно. 
• Проблема жилья – одна из нерешенных проблем. В основном женщины приезжие, 

снимают жилье, многие не работают. Они не знают куда пойти, что им делать после выпуска 
из приюта, если не померяться с мужьями.  

• Женщины, которые обратились за помощью, по юридическим вопросам ничего не 
знают. Это затрудняет работу специалистов. 

• Женщины могут обратиться в Центр не имея с собой совсем никаких документов. Сей 
факт, замедляет решение других проблем женщин. 

Так же мы пришли у выводу, что Центрам не помешало бы немного изменить, 
расширить, улучшить свою деятельность. Например,  



5202 

• Построить помещения, где отдельно можно печь хлеб, сделать швейный ЦЕХ. Чтобы 
женщины могли учиться шить, готовить. 

• Включить трудотерапию. В Кризисном Центре женщины живут на полном 
государственном обеспечении и у них появляется иждивенческий настрой. Они привыкают к 
этому и при выходе из Центра им становится сложно. При трудотерапии женщины сами 
будут убираться, стираться, ходить за продуктами. Тем самым обучаться труду, вести 
хозяйство.  

• Включить в деятельность переговоры с супругами женщин, которые обращаются в 
центр. Чтобы психологи беседовали и консультировали мужчин тоже. В центрах работа 
ведется только с женщинами, и это не так эффективно, как хотелось бы. 

• Помочь другим категориям женщин, таким как, вдовам, женщинам без крыши над 
головой. Тем самым расширить здание приюта.  

• Отслеживать семьи, которые уже покинули Центр.  
• Сопровождать женщин на разные инстанции (ЦОНы, ГЦВП, миграционную 

полицию). Так, социальные работники наберут больше опыта.  
• Иметь доступ в базу данных, где можно проверить женщину, состоит ли она на учете 

в психологических диспансерах, имеет ли судимость и др.  
По словам экспертов, для улучшения работы социального работника в Кризисном 

Центре необходимо 
• как можно больше обмена опытом с другими странами, где социальная работа стоит 

на высоком уровне. 
• участие сотрудников в дополнительных тренингах,  
• периодически проходить повышение квалификации. 
Эксперты отмечают, что необходимо расширение полномочий социального работника. 

А начинать нужно с поднятия статуса социального работника среди населения. 
Мы провели анонимное анкетирование среди женщин, проживающих в одном из 

столичных кризисных центров. В анкетировании приняли участие 25 услугополучателей. 
Результаты исследования показаны ниже.   

Большинство женщин (36%) в возрасте от 23 до 26 лет. 28% женщин старше 35 лет. 
Женщины в возрасте 27-30 составляет 20%, от 30 до 35 лет составляет 16%. Предполагается, 
что женщины рано вступают в брак, возможно неосознанно отнеслись к построению семьи. 
Тем самым, чаще за социальной помощью обращаются женщины очень молодого возраста.  

Больше половины женщин имеют среднее образование (52%). Это говорит о том, что 
чаще всего в Центр обращаются женщины, которые не имеют профессии, образования. 
Психологи отмечают, что этот факт отражается на воспитании детей. 28% имеют средне-
специальное образование. В частности, женщины имеют такие специальности, как швея, 
связист, повар, дизайнер, бухгалтер, медицинская сестра и другие. У 12% женщин высшее 
образование. Женщины с высшим образованием имеют следующие специальности: учитель 
(английского, казахского языков), охотовед-зверовод, биотехнолог, психолог, юрист и 
другие. Так же у 8% женщин -  неоконченное высшее.  

На данный момент в гражданском и официальном браках находятся 36% и 16% 
женщин соответственно. Большинство женщин, обращающиеся в кризисные центры, состоят 
в гражданском браке. Специалисты считают, что такие браки не надежны. У них очень мало 
ответственности перед семьей. В разводе - 28%. В процессе развода находятся 20% 
респондентов. В частности, разводы оформляются в кризисном центре. Их консультируют 
юристы. 

68% женщин имеют 2-3 ребенка, 20% женщин проживают с 4 и более детьми, и только 
12% имеют одного ребенка. В Центр чаще всего обращаются женщины, имеющие минимум 
2 ребенка. В силу того, что женщинам с детьми сложнее в кризисных ситуациях, они 
обращаются за помощью в социальные службы.  
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Рис.1. Как вы узнали о Кризисном Центре? 
Согласно рис.1. большинство женщин узнали о кризисном центре по средствам 

массовой информации (44%). Нужно отметить, что СМИ активно информируют наших 
граждан о кризисных центрах и предоставляемых там услугах. 36% через 
правоохранительные органы. Это случаи, когда женщины обратились в правоохранительные 
органы при факте бытового насилия. 8% через поликлиники. Женщин информировали 
медицинские работники при получении травм от своих мужей. 12% из других учреждений. В 
основном это социальные учреждения, где семья ранее получала помощь. 

16% женщин проживают в приюте не больше месяца. На этот период они только 
осваиваются в приюте, избавляются от страха, проходят курс реабилитации. Больше месяца 
и больше 2-х месяцев проживают 12% и 28% женщин соответственно. Женщины, получая 
полный спектр услуг, пока не готовы к выпуску из приюта. Так же они начинают работать и 
копить на будущие расходы вне Центра. Больше 3-х месяцев в приюте проживают половина 
жителей (44%). Уставом кризисного центра допускается проживание до 6 месяцев (в 
исключительных случаях до года). Женщины на этот период строят планы на будущее и 
готовятся покинуть приют.   

Наиболее острой проблемой остается жилищная проблема. Семьям после выпуска из 
приюта некуда идти (100%). На втором месте материальная, медицинская, юридическая 
помощи, в которых нуждаются семьи (40%). 20% женщин нуждаются в психологической 
помощи. С первых дней прибытия в Центр, с женщинами работает психолог и со временем 
это дает хорошие результаты. Большинство женщин, на момент заполнения анкет, 
посчитали, что более не нуждаются в психологической помощи.  

Кризисный центр предоставляет услугополучателям все необходимые социальные 
услуги. Женщины получают социально-психологические услуги. В целом женщины-
услугополучатели довольны социально-психологическими услугами. Подтверждают это тем, 
что у них улучшалось психологическое состояние. Что касается социально-бытовых услуг, 
то Центр бесплатно выдает женщинам и детям бытовые принадлежности и вещи (предметы 
для личной гигиены, пастельное белье, одежду, канцелярские товары и др.). Кризисный 
центр предоставляет социально-правовые услуги. Например, многие женщины поступают в 
Центр не имея необходимых документов, а некоторые, на момент прибытия, не получили 
статус «многодетной семьи», «матери – одиночки», не имеют прописку, либо находятся в 
бракоразводном процессе.    Юрист консультирует женщин по этим вопросам и при 
необходимости сопровождает их.  К сожалению, Центр не имеет возможности бесплатно 
выдавать все лекарства и, поэтому, женщинам самим приходится покупать необходимые 
лекарства. К социально- педагогическим услугам можно отнести беседы социальных 
работников и психологов с женщинами о правильном воспитании детей, ведении хозяйства, 
консультирование в семейных вопросах.  

Социальную работу в деятельности Центра 44% женщин оценили на высоком уровне. 
Социальная работа в кризисном центре играет основную роль.  Следовательно, большинство 
считает, что социальная работа в Центре отвечает всем необходимым требованиям. На 
«хорошем уровне» отметили 24%. 32% оценили удовлетворительно. Предполагается, что 
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социальные проблемы некоторых женщин остаются не решенными. 
Профессиональные знания и умения социальных работников 48% женщин оценили на 

высоком уровне. Социальный работник проводит непосредственные беседы с женщинами, 
консультирует их по интересующим вопросам, ведет мониторинг прогресса женщин-
услугополучателей. Еще 36% отметили как «хорошие». Женщины считают, что 
профессиональные знания и умения социальных работников не идеальны. Так же имеет 
место быть мнение 16% женщин, которые оценили «удовлетворительные». Это самый 
низкий показатель, но требующий улучшений профессиональных знаний и умений 
социальных работников. 

80% женщин хотели бы, чтобы деятельность социальной работы в кризисном центре 
улучшилась. Некоторые из них предлагают альтернативные пути улучшения. 8% 
затрудняются ответить, не видят необходимости улучшения деятельности 12%. 

20% женщин считают, что приюту требуется материальное оснащение. А именно, не 
помешало бы сделать ремонт в игровой комнате для детей, увеличить число телевизоров, 
столов и стульев в столовой, разместить туалет в каждой комнате, выдавать бесплатное 
лекарство. 36% женщин предлагают нанять воспитателя, няню, учителей для детей. Это 
говорит о том, что Центр в основном направлен на работу с женщинами. Центр нуждается в 
специалистах по работе с детьми. Многие женщины, которые считали, что социальная 
работа в Центре нуждаются в улучшении, не знают, что изменить в Центре (44%).  

Для улучшения деятельности социальной работы в Центре 28% женщин ответили - 
больше квалифицированных специалистов. Это говорит о том, что Центр нуждается в 
высококвалифицированных, компетентных специалистов.  28% считают-материальное 
оснащение. Женщины уверенны что, материальное оснащение в разы улучшит деятельность 
социальной работы.  Остальные затрудняются ответить (44%). Большинство не против 
улучшений социальной работы в деятельности Центра, но не знают, что же необходимо для 
ее улучшения.  

 После прибытия в Центр, абсолютно у всех женщин произошли психологические 
изменения. А именно пропали страхи, боли, эмоциональное напряжение, появилась 
уверенность. 52% женщин утверждают, что произошли правовые изменения. К ним 
относятся: восстановление документов, размещение в очередь многодетную семью, мать-
одиночку, регистрация женщин и детей в поликлиники, прописка.  

Большинство женщин имеют дальнейшие планы на будущее (80%). Это заключается в 
открытии своего дела, уехать в другой город к родственникам, найти жилье, работу. 20% 
женщин пока не знают, что им делать в дальнейшем. Возможно так ответили женщины, 
которые только прибыли в Центр и находятся в реабилитационном процессе [1]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в кризисные центры обращаются 
женщины, пострадавшие от бытового насилия. Большинство женщин не имеют профессии и 
образования, без документов, проживают в гражданском браке, приезжие. Специалисты 
стараются решить в полной мере социальные проблемы женщин, но при их решении 
сталкиваются с рядом трудностей. Чаще за социальной помощью обращаются женщины 
молодого возраста. СМИ и правоохранительные органы активно информируют граждан о 
существовании кризисных центров. В кризисных центрах женщины получают 
психологические, бытовые, педагогические, правовые услуги. Тем самым, женщины 
избавляются от страха, проходят курс реабилитации, также Центр бесплатно выдает 
женщинам и детям бытовые принадлежности и вещи (предметы для личной гигиены, 
пастельное белье, одежду, канцелярские товары и др.). Социальные работники и психологи 
беседуют с женщинами о правильном воспитании детей, ведении хозяйства, консультируют 
в семейных вопросах. Для улучшения социальной работы в деятельности кризисных центров 
необходимо материальное оснащение, квалифицированные специалисты, специалисты по 
работе с детьми. 
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Кем бы мы не были, где бы мы не находились мы все занимаем определенное место в 

системе общественных отношений. Отношения с окружающими людьми очень значимы для 
нас. Они строятся не только во время учебы, работы и другой деятельности, но так же и в 
кругу родных, близких людей.  

Значимость и актуальность этой проблемы особенно усиливается в подростковом 
возрасте. Этот возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном отношении. 
В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у подростков может 
возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, сниженная самооценка. В качестве 
общих особенностей этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная 
неустойчивость, неожиданные переходы от веселья к унынию и пессимизму. Придирчивое 
отношение к родным сочетается с острым недовольством собой [2]. Все эти особенности 
сказываются на отношениях с окружающими людьми.  

В подростковом возрасте, ребенок перестраивает и пересматривает свои 
взаимоотношения с взрослыми, на него возлагается больше ответственности и правил, с 
которыми он должен справляться. Находясь в таком положении, он колеблется быть 
ребенком или становиться взрослым. Так, например, советские психологи, начиная с Л.С. 
Выготского, единодушно считают главным новообразованием подросткового возраста 
чувство взрослости. Однако ориентация на взрослые ценности и сравнение себя со 
взрослыми зачастую заставляют подростка снова видеть себя относительно маленьким, 
несамостоятельным. При этом, в отличии от ребенка, он уже не считает такое положение 
нормальным и стремиться его преодолеть. Отсюда противоречивость чувства взрослости - 
подросток претендует быть взрослым и в то же время знает, что уровень его притязаний 
далеко не во всем подтвержден и оправдан. 

В этом сложном для всех возрасте, у подростка появляется много потребностей. 
Зачастую ребенок пытается освободиться от контроля и опеки родителей и учителей. 
Большее время, стараясь проводить среди друзей и приятелей. В связи с такими проблемами 
успеваемость школьника снижается. По данным Э. К. Васильевой у родителей с высшим 
образованием доля детей с высокой успеваемостью (средний балл выше 4) втрое выше, чем в 
группе семей с образованием родителей ниже семи классов. Эта зависимость сохраняется в 
старших классах, когда дети имеют навыки самостоятельной работы и не нуждаются в 
непосредственной помощи родителей.  

Не только образованность семьи играет большую роль в успеваемости, но и 
взаимоотношения в кругу семьи. Ведь семья играет важную роль в формировании самого 
ребенка. 

Больше всех доминирует потребность в общении со сверстниками. Они получают 
большой поток информации, которая была недоступна во взаимоотношениях с родителями. 

http://press.mediaovd.kz/
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В совместной деятельности со сверстниками они получают коммуникативные и социальные 
навыки. Отстаивают свои права, проявляют инициативу и все это на равных условиях, 
развивая навык соревнований, чего не сделаешь с родителями. 

Кроме потока информации и совместной деятельности, подросток поддерживает 
эмоциональный контакт. Он дружит, переживает, помогает, ищет себе друзей и товарищей.  

Так же в подростковом возрасте усиливается потребность в личном пространстве и 
неприкасаемости. Развиваются чувства неприкаянности, одиночества, напряженности. Это 
вызвано разными причинами.  

С целью выявления особенностей межличностных отношений подростков нами было 
проведено экспериментальное исследование на базе БОУ «Тарская СОШ №5», в котором 
приняли участие 20 человек 9 класса. В исследовании применялись методики 
«Социометрия» Дж.Морено и Филипса – для определения школьной тревожности. 

Для определения учащихся, испытывающих трудности в межличностных отношениях 
мы применили методику «Социометрия» Дж.Морено, данные которой представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты методики «Социометрия» учащихся 9 класса (%) 

Позици
и 

«Ли
дер» 

«Предпочитаемый
» 

«Оттесненны
й» 

«Изолирова
нный» 

Количес
тво учащихся 

14 11 67 14 

 
Анализ данных таблицы 1 показал, что трудности во взаимоотношениях с 

одноклассниками отмечаются у 67% учащихся, они вошли в число «оттесненных». Это 
свидетельствует о том, что сформированность коммуникативных навыков у большинства 
учащихся находится на низком уровне. Трудности установления благоприятных 
взаимоотношений могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии учащихся. 

Так же мы выявили уровень школьной тревожности учащихся 9 класса с помощью 
методики Филипса, результаты которой представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты по тесту Филипса у учащихся 9 класса (%) 

Факторы (чел. / %) 

Общая тревожность в школе 19 (23) 
Переживание социального стресса 18 (22) 
Фрустрация потребности достижения успеха 20 (20) 
Страх самовыражения 10 (37) 
Страх ситуации проверки знаний 7 (29) 
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 11 (29) 
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 9 (31) 
Проблемы и страхи в отношениях с учителями 10 (19) 
 
Данные таблицы 2 позволяют говорить о том, что большая часть детей имеют 

нормальный уровень тревожности. Один ребенок из двадцати имеет повышенный уровень, 
высокий уровень тревожности не наблюдается. 

Такие показатели свидетельствуют о том, что школьники склонны переживать 
тревожность разной степени интенсивности, находясь в школе: в процессе обучения, 
проверки и оценки знаний, а так же, в процессе общения и взаимодействия с учителями и 
сверстниками. 

Нормальный уровень тревожности в классе имеют 95% подростков. Для них школа и 
школьные требования не являются травмирующими, что создает условия для нормального 
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функционирования, развития в процессе обучения, установления дружеских контактов и 
взаимоотношений. 

Достаточно высокий процент учащихся (78%), не переживают социального стресса. 
Это говорит о том, что их отношения с социумом можно охарактеризовать как 
удовлетворительные, позитивно окрашенные. 

Однако, процент подростков, переживающих социальный стресс на повышенном 
уровне. Такие данные указывают на то, что эмоциональное состояние, на фоне которого 
развиваются их социальные контакты, является напряженным, негативно окрашенным, 
возможно, фрустрирующим. Таким образом, создаются предпосылки для возникновения и 
развития беспокойства, тревоги, тревожности как следствия социального стресса. 

Значительную фрустрацию потребности в успехе испытывают 20% девятиклассников. 
Это означает, что им не хватает поддержки, подкрепления уверенности в собственных силах, 
от чего они сильно снижают уровень своих притязаний. В данном классе 80% учащихся 
успешно удовлетворяют свою потребность в успехе и чувствуют себя комфортно. 

У 37% испытуемых присутствует страх самовыражения. Этот факт свидетельствует о 
том, что большинства негативные эмоции в ситуации предъявления себя другим, 
самораскрытия. На наш взгляд, это объясняется с одной стороны тем, что эти подростки 
склонны критично оценивать себя, но в то же время, исключительно эгоцентричны.  

Повышенный уровень страха самовыражения испытывают 37% подростков. 
Основываясь на этом факте, мы можем предположить, что в данном случае страх 
самовыражения присутствует лишь в определенных ситуациях или с определенными 
людьми. Возможно также, что этот страх выражен не ярко, и не является 
генерализированным, то есть, не доминирует над другими эмоциями. 

Для 63% подростков не характерны психологические и эмоциональные трудности в 
самораскрытии. Эти дети легко находят контакт с окружающими, быстро заводят новые 
знакомства, их отношения глубже и эмоционально насыщеннее, по сравнению с теми, кто 
испытывает тревожность в этой области. 

Результаты показывают, что испытывают тревожность в ситуации проверки знаний 
29% учащихся. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих выявлен у 29% подростков. То есть, 
эти дети боятся раскрыться, тревожатся о том, насколько «нормально» и «правильно» они 
будут выглядеть в глазах окружающих. Здесь наблюдается некоторое противоречие – с 
одной стороны, школьников волнует мнение о них и оценки окружающих, но с другой они 
боятся этого, так как, в результате может пострадать их самооценка, а также положение 
среди сверстников, что для ребенка является очень болезненным.  

У 29% испытуемых повышен уровень страха не соответствовать ожиданиям 
окружающих. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что желание социального одобрения 
присутствует у данной группы детей, но оно не является ведущим мотивом 

В целом, 31% подростков имеют высокую тревожность вследствие низкой 
физиологической сопротивляемости стрессу. То есть, в поведении наблюдается сниженная 
приспособляемость к ситуациям стрессогенного характера, например, к школьному 
обучению в целом, и повышенная вероятность неадекватного деструктивного реагирования 
на тревожный фактор среды. 

В общении с учителями у 19% испытуемых отмечается сильное эмоциональное 
напряжение. Слабее оно проявляется у 81% испытуемых. 

Таким образом, мы видим, что характерными особенностями являются проявления 
тревожности разной степени, выраженная фрустрация потребности в достижении успеха, 
страх проверки знаний, низкая сопротивляемость стрессу, трудности во взаимодействии с 
учителем. Подростки имеют трудности преодоления социальных стрессов, то есть, 
возникающих в результате различных конфликтов, не соответствия оценке окружающих, 
критического отношения.  

Таким образом, по результатам проведенного теоретического и эмпирического 
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исследования по проблеме межличностных отношений в подростковом возрасте можно 
выделить следующее: 

- внутригрупповая жизнь класса начинает формироваться и развиваться автономно от 
влияния взрослых. От подростка потребуется определенная социальная зрелость, 
конструктивность во взаимоотношениях для того, чтобы занять статусное положение, 
наладить устойчивые эмоциональные связи со сверстниками; 

- результаты эксперимента показали, что характерными особенностями являются 
проявления тревожности разной степени, выраженная фрустрация потребности в 
достижении успеха, страх проверки знаний, низкая сопротивляемость стрессу, трудности во 
взаимодействии с учителем. Школьники имеют трудности преодоления социальных 
стрессов, то есть, возникающих в результате различных конфликтов, не соответствия оценке 
окружающих, критического отношения. 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Әлеуметтік педагогика және өзін-

өзі тану кафедрасының оқытушысы, Астана, Қазақстан 
 
Өз-өзіне зиян келтіру тұрғындардың барлық қабаттарында кездеседі, әсіресе 

әлеуметтік-экономикалық жағынан қолайсыз күйде тұратындар: жалғыздар немесе 
ажырасқандар, жалғыздықта тұратындар, жалғыз басты ата-аналар немесе әлеуметтік 
қолдаудан үлкен жетіспеушілік барлар (Мельцер жіне т.б., 2002).өмірлік оқиғалар өз-өзіне 
зиян келтірумен екі бағытта тығыз байланысты. Біріншіден, өзіне зиян келтіру себебінің 
ықтималдығы арасында тығыз байланыс бар, ал саны және жанама әсерлер типін адам өмір 
ағымында басынан кешіре отырып хабарлайды. Оған виктимизацияны басынан өткізу және 
жыныстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болу жатады (Hawton и др., 2002a;.. Мельцер и 
др., 2002a).   

Екіншіден, өмір оқиғалары, көбінде қарым-қатынастағы мәселелер, мүшесіне зақым 
келтіруді жасауына апаруы мүмкін (Bancroft и соавт., 1977). Сол уақытта өзін-өзі зақымдау 
физикалық ауыру болып табылуды, көптеген адамдардың біршама бөлігі бұл актіні 
жылдамдататын фактор болып табылады деп хабарлайды (De Leo и соавт., 1999). Әлеуметтік 
және биологиялық ғылымдардың тұжырымы бойынша аутоагрессивті мінез-құлықтың 
қалыптасуы мен дамуына неғұрлым үлкен әсерді орта факторлары көрсетеді. Оған 
жататындар: физикалық жазалау, моральді жәбірлеу, әлеуметтік және сенсорлық оқшаулау, 
эмоционалды көрініске табынуды қосатын мықты тәрбие, сонымен қатар көп жинақталған 
мегафакторлар /1/. Отбасында балаға қатаңдықпен қатынас жасау оның құрдастарымен 
қарым-қатынас жасауындағы мінез-құлқында агрессивтіліктің жоғарлауына әкеліп қана 
қоймай, сонымен қатар неғұрлым кемелденген жасында зорлық көрсетуге бейімділіктің 
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дамуына әкеліп, физикалық агрессияны тұлғаның өмірлік стильіне айналдырады /2/.    
Орта факторлары жөнінде айтқанда, әсіресе отбасы туралы Вандер Колка және 

Германның 1991 өзіне жарақат жасаған пациенттер арасындажүргізілген  зерттеулерді 
көрсетуге болады. Олардың көпшілігі балалық шақтарында не физикалық немесе жыныстық 
зорлық зомбылыққа ұшырап, не қалыпты емес отбасылық атмосферада өздерінің міндеттерін 
қоятын ата-анасымен бірге өскендігі анықталған. Бұдан басқа, зерттеу барысында келесідей 
заңдылықтар анықталды: 

- неғұрлым ерте шақта зорлық жоғары болған сайын, соншалықты ересек болған 
шағында мүшесіне зақым келтірушілікпен айналысуға тәуекел жоғары; 

- жыныстық зорлық-зомбылық, физикалық немесе психологиялық зорлыққа қарағанда 
көпшілігінде мүшесін зақымдаушылыққа әкеледі.   

Вандер Колка мен Германның қорытындысы дәлелденді: шын мәнісінде, өз-өзіне зиян 
келтіретін адамдардың көпшілігі, физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылықты 
басынан кешірген. Алайда дегенімен де «көпшілігін» барлығы деп көрсетуге болмайды. 
Мүшесін зақымдаумен немесе басқа да маңызды травмамен айналысатын кейбір адамдар 
мұндай күйді кешірмеген. Ғалымдардың қорытындысы бойынша осындай мінез-құлықтың 
дамуына бейім адамдар болады, ал басынан кешірген травма осындай бейімділікке 
итермелейді /3/.  

Бұл зерттеудің соның ішінде пенитенциарлық мекеме психологтары үшін белгілі бір 
танымдық құндылыққа ие, себебі бостандықтан айыру орындарында мүшесін 
зақымдаушылық актісін жасайтындардың көпшілігі, шын мәнісінде өзінің отбасы аясында 
зорлық-зомбылықты басынан өткізген. Физикалық және жыныстық зорлық-зомбылыққа 
түсуден қорқу, оларды бас бостандығынан айыру орындарына түскеннен жылдам мүшесін 
зақымдаушылық жасауға итермелейді, әкімшіліктің қорғауымен мекеменің медициналық 
бөлімінде болу бірнеше уақытқа дейін оларды камерада бірге отыратындардан қорғайды.       

Мүшесіне зақымдаушылық жасаудың негізгі басым себептері, ең алдымен мекеме іс-
әрекетін ұйымдастырудағы мәселелер болып табылады: 

- бақылау құрамы тарапынан кадрлар ағымының жоғары болуы, сержант құрамы 
аутоагрессивті мінез-құлыққа бейім адамдарға қатынасы бойынша арнайы танымдарды 
меңгермеген; 

- кейбір қызметкерлерде кәсіби деформацияның элементтері кездеседі, яғни бұл 
бостандығынан айыру орындарында жәбірлеуге, қорлауға және сотталушылардың ар 
намысын төмендетуге апаратын шектеу қойылған тәсілдерді жасауға жол береді;    

- Түзету мекемелерінің басшылары «таңдаулы» сотталушылар үшін жеңілдік жасап 
жатады. Мұндай жағдайлардан сотталушыларды айыру, олардың тарапынан басшылыққа 
пайдасыз әрекетті қайта түзеттіру мақсатында топтық мүшесін зақымдау формасын 
қолдаумен бүлікшілікке шығарады (ҚР ТЖБК мәліметі бойынша 2007 жылы республиканың 
түзету мекемелерінде 44 мың сотталушылар, 50% жоғары рецидивисттер); 

- Мекеменің оперативті және режимдік қызмет тарапынан жұмыстың лайықсыз 
ұйымдастырылуы; 

- Сотталушылар мен олардың туыстарының жазаны ары қарай тұрғылықты жері 
бойынша өтеу жөніндегі талаптарының дәйектелмеген ауытқу жағдайлары да кездесіп 
жатады. 

2007 жылы Бас прокуратура Әділет министрлігінің ҚР Қылмыстық-түзету кодексі 68 
тармағындағы қылмыстық түзету жүйесі Комитеті тарапынан сотталушылардың қамауға 
алынғанға дейін өмір сүрген аймақта жазасын өтеуді қарастыру бақылауға алмау дәйектері 
бар екендігін көрсетті. Бұл заңнамалық норма сотталушыларды түзету үшін қолайлы жағдай 
құруға бағытталған. Отбасымен байланыста болу халықаралық стандарт болып табылады, 
сотталушылардың туыстарымен қарым-қатынас жасауы ресоциализацияның маңызды 
құраушы бөлігі болып табылады (п.п. 37, 79 және 92 сотталушыларға жүгіну ережесінің 
минималды стандарты). Қазақстанның жеке аумақтарындағы сотталушылардың 
негізделмеген этаптары тұрғылықты жерінен туыстарымен байланыс жасау құқығына шек 
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қоюды көтеріп жатады: 
- топпен мүшесіне зиян келтіру себептерінің бірі теледидар бойынша сюжеттерді 

телетрансляциялау және ынтымақтас сотталушылардың осындай түрдегі қылмысты жасауын 
азғыруды Бұхаралық ақпарат құралдары арқылы берудегі жеткілікті үлкен қоғамдық 
резонанстың  ушығуы болып табылады. 

«Агрессия агрессияны тудырады» дегенді ұсынатын әлеуметтік үйрену теориясы бар. 
Басқа сөзбен айтқанда спорттық күрес немесе теледидарлық зорлық-зомбылық көрінісі 
агрессивті түрткілердің «ағымын» қамтамасыз етудің орнына, агрессияға бейімділікті 
күшейтуі мүмкін /4/. ТЖБК ведомстық нормативті актілерінің қатарында оперативті, 
режимдік, психологиялық және басқа қызметтердің жұмысын реттеуде  жеке жақтардың 
реттелмегендігі  байқалады. Нақты белгіленген құқық нормаларының жоқ болуы, әрбір жақ 
шешілмеген заң шығарушылықты өзінше көрсетеді, сотталушылар әдетте «тікелей тиым 
салынбағандардың барлығы – демек рұқсат етілген» принципін басшылыққа алады. Соңында 
қызығушылықтарының қарама-қайшылықта болуында біз топпен мүшесіне зақым келтіру 
түріндегі бағынбаудың демонстративті актісін байқаймыз, яғни бұл жағдайда сотталушылар 
әкімшілікті бопсалау үшін жағдайды өте ұтымды қолданады.   

Еліміздің қылмыстық – түзету жүйесінде жүргізіп жатқан реформаларға қарамастан, 
жағдай жақсы жағына қарай өзгеріп отырған жоқ. Бас бостандығынан айыру орындарындағы 
істің шынайы күйі және қылмыстың жеке түрлерін жасаудың себептері жөнінде толық 
ақпарат алу үшін біз қоғамдық мекемелер мен фондтардың пікірлерін зерттеуіміз қажет. 
Олардың пікірінше бас бостандығынан айыру орындарындағы мүшесіне зақым келтірудің 
себептері төмендегідей: 

1) 2007 жыл 26 наурыздағы «қылмыстық-түзету жүйесі сұрақтары бойынша ҚР 
кейбір заңнама актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде» Заңың 
қабылдағаннан соң әрекет етіп отырған заңнаманың қатаң болуы, түбінде жағдай өзгеріп 
шықты, өкінішке орай жақсы жағына қарай емес. Құқық қорғаушылардың пікірі бойынша, 
көпшілігінде әкімшіліктің заң талаптарына бағынбауы жөніндегі тармақ, қазір 
сотталушылардың кез келген қарсылықтық ұмтылысын криминализациялайды; 

2) Сотталушылардың шағым түсіруі және міндетті түрде қарау құқықтарының 
бұзылуы; 

3) ВИЧ-ке міндетті түрде «құпиялы» тестілеуден өту, бостандыққа шыққан 
сотталушылардың құрт ауруынан мәжбүрлі түрде емделу, шартты - босатылғандарды ішкі 
істер органдарының қадағалауы жөніндегі және басқа да нормалар маңызды мәселені 
тудырып отыр.     

Бас бостандығынан айыру орындарында кез келген сотталушыларда заңда көрсетілген 
шектеулерге қатысты көңілі толмаушылық пайда болады. Көңілі толмаушылық жиі 
әкімшілік өкілдеріне, сотталушыларға қатысты жауластыққа дейін өсіп, түрлі себептерге 
байланысты дау-дамай пайда болып отырады. Сотталушылар мен әкімшілік өкілдері 
арасында пайда болған дау-дамай өте жиі жағдайды алмастыру үшін ғана ауыр қылмыстарды 
жасауға апарады. Мұндай адам осындай қатынастағы ұзақ мерзімді тағы да алатынын 
ойламайды. Оның ұмтылыстары бір нәрсеге саяды: кез келген нәрсе, тек бұл колония, түрме, 
адамдар емес /5/.  

Мекеме қызметкерлері әрқашанда орынды себептер сотталушылардың мүшесін 
зақымдаушылыққа апара бермейтінін ескеру керек, олар өздерінің көңілі 
толмаушылықтарын жылдар бойы ұстап келіп, алайда мәнсіз оқиға адекватты емес 
реакцияны шақырып, яғни фитиляның рөлін орындауға қабілетті болуы мүмкін.  

Мұнда сылтау жөнінде сөз болып отыр. Мүшесін зақымдаушылық үшін сылтау кез 
келген нәрсе болуы мүмкін. Оның ішінде ең кең таралғандар мыналар:  

- бас бостандығынан айыру фактісінің өзі; 
- үкімді өзгеріссіз қалдыру (қылмыстық істі қайта қарау, кассационды инстанция 

шешімі); 
- бас тарту: рақымшылық жасау, колониялық – қонысқа ауыстыру, қылмыстық – 
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мерзімінен бұрын босату; 
- ШИЗО, карцерге орналастыру; 
-  ПКТ ауыстыру; 
- Жалғыз камераға ауыстыру; 
- Заңды қызығушылықтары мен құқықтарының бұзылуы; 
- Гомосексуалды байланысқа күштеп бейімдеу; 
- Сотталушылардың көркемөнер ұйымдарына қатысуға тарту; 
- Түзету мекемелері және т.б. «мәжбүрлі» бірлесу жағдайы. 
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Мақаланың мақсаты – әлеуметтік жұмыс бағытындағы студенттердің оқу іс-әрекеті  

мотивациясының мазмұнын талдау. Жұмыстың әдісі және әдіснамасы – ғылыми 
зерттеулерді, әдебиеттерді талдау, студенттерге зерттеу жүргізу. Студенттердің оқу іс- 
әрекетінің мотивациялық сферасы көпкомпонентті және түрлі деңгейлі болып табылады. 
Бірінші курс студенттерінен бесінші курс студенттеріне дейін танымдық және әлеуметтік  
мотивтердің бір деңгейінен келесі деңгейіне біртіндеп өту байқалады. Мотивациялық 
сфераның ішкі құрылымдық динамикасына әсер етуші факторларға оқу іс-әрекеті мен 
тәрбиелік жұмысты ұйымдастыру, қарым-қатынас ситлі, оқу түрлері мен формалары жатады.  

Кілт сөздер: мотивация, оқу іс-әрекеті мотивациясы, мотив, білім алу мотивтері, 
тұлғаның мотивациялық сферасы, әлеуметтік жұмыс мамандығы студенттерінің оқу іс 
әрекеті мотивтері.  

Жоғарғы оқу орнындағы оқу үрдісінің тиімділігі студенттердің оқу іс-әрекеті 
мотивациясының, болашақ кәсіптерін меңгеру мотивациясының жоғарылығымен тікелей 
байланысты. Білім берудегі негізгі ерекшелік, білім алушыны оқуға мәжбүрлеу мүмкін емес, 
оларда оқу іс әрекеті мотивациясы, оқуға деген ниеттері болуы қажет. Мотивацияны және 
құндылық бағдарларды қалыптастыру тұлға дамуының бөлінбес бөлігі болып табылады. Оқу 
мотивациясы құрылымының қалыптасу үрдісі жоғарғы оқу орнында оқудың алғашқы 
күндерінен басталады, ал оқу тиімділігі әрбір нақты жағдайдағы мотивация күші мен 
құрылымына байланысты.  

Оқу іс-әрекеті мотивациясы – жаңа білімдер алуға итермелеуші, оятушы бағытталған 
іс-әрекет. Ол алдыға қойылған мақсатқа жетудегі жетістіктің негізгі факторларының бірі.  
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Әлеуметтік жұмыс бағыты бойынша кәсіби іс-әрекетке дайындауда өзіне тән 
құндылықтары, қызығушылықтары, қажеттіліктері бар тұлға қалыптастыруға аса назар 
аударылады. Ал олар өз кезегінде ксіби іс-әрекет мотивтері мен мақсаттарын анықтайды.  

Мотивация болмысын, табиғаты мен құрылымын түсінудегі көптеген бағыттар, 
сонымен қатар зерттеу әдістері Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, А.Н. 
Леонтьев, Р.С. Немов, К.К. Платонов, А.А.Реан, Я.Л. Коломинский және т.б. еңбектерінде 
көрініс тапқан.   

Студенттердің оқу іс-әрекеті мотивацияларын зерттеу және ұйымдастыру мәселелері 
А.А. Баранов, О.С. Гребенюк, Н.А. Исаева, А.Р. Кудашев, Т.В. Кудрявцев, А.К.Маркова, 
А.М. Матюшкин, Н.И. Мешкова, А.А. Реан, В.И. Слободчиков, А.В. Сухарев және т.б. 
еңбектерінде берілген.  

Әлеуметтік жұмыс мамандарын кәсіби дайындау, кәсіби-тұлғалық даму ерекшеліктері, 
кәсіби біліктілігінің қалыптасуы және кәсіби іс-әрекетке дайындық  мәселелері Н.Ш. 
Валеева, И.В. Воробьева, Н.Н. Галагузова, Н.В. Долматова, В.И. Жуков, О.А. Овсяник, Н.М. 
Платонова, Н.А. Ручкова, Л.В. Топчия, Н.Б. Шмелева, С.Д. Чиганова, Е.Р. Ярская-Смирнова 
және т.б. жұмыстарында қарастырылады.  

«Мотивация» түсінігі заманауи психологияда екі мағынада қолданылады: мінез 
құлықты детерминдеуші факторлар жүйесі ретінде және мінез құлық белсенділігін белгілі 
деңгейде стимулдаушы және қолдаушы үрдістің сипаты ретінде.  

Сонымен, мотивацияны адам мінез құлқын, оның қайнар көзін, бағыты мен 
белсенділігін түсіндіруші психологиялық сипаттағы себептер жиынтығы ретінде анықтауға 
болады. Мотивация жайлы түсінік мінез құлықты сипаттауда емес, түсіндіруде пайда 
болады. Бұл «неліктен?», «қандай мақсатта?», «не үшін?», «қандай мағына?»... сияқты 
сұрақтарға жауап іздеу.  Тұрақты мінез құлық өзгерістерінің себептерін анықтау және 
сипаттау, бұл мінез-құлықтағы әрекеттер мотивациясы жайлы сұраққа жауап [1].  

Оқу мотивациясы оқу, білім алу іс-әрекетіне кіретін мотивацияның жеке түрі ретінде 
анықталады. Оқу мотивациясы тұрақты түрде өзгеріп отыратын және бір-бірімен жаңа 
қатынастарға түсіп отыратын түрткілер қатарынан тұрады (оқу қажеттілігі және мағынасы, 
оның мотивтері, мақсаттар, эмоциялар, қызығушылықтар). Сондықтан мотивацияның 
қалыптасуы бұл жай ғана оқуға деген жағымды қатынастың өсуі немесе теріс қатынастың 
күшеюі емес, олардың артында мотивациялық сфера құрылымының, оған кіретін 
түрткілердің күрделенуі, олардың арасында жаңа жетілген, кей кезде қарама-қайшы 
қатынастардың пайда болуы [2, 14]. Осыған сәйкес, оқу іс-әрекеті мотивациясын талдауда 
адамның мотивациялық сферасындағы басым түрткіні (мотивті) анықтап қана қоймай, оның 
бүкіл құрылмын да есепке алу қажет [3, 225].  

Мотивация ұғымының қазіргі психологилық түсініктері негізінде мотивация 
(В.К.Вилюнас, В.И.Ковалев, Е.С.Кузьмин, Б.Ф.Ломов, К.К. Платонов және т.б.) А.А.Реан 
авторлармен бірге тұлғаның мотивациялық сферасы ретінде ең алдымен адамның өзінің  
бағыттылығын білдіретін, белгілі иерархияға ие тұрақты мотивтер кешенін түсінеді [4, 117].  

Заманауи психологияда мотивті түсінудегі ортақ бағыттың ұқсастықтарымен бірге 
біршама айырмашалықтар да бар. «Мотив» ұғымының анықтамасының өзі белгілі ғылыми 
мәселе болып табылатындығын да айта кету керек. Кейбірі мотив ретінде әрекетке оятушы 
болатын психикалық құбылысты түсінсе [5], басқалары тұлғаның әрекеттерді таңдауы 
негізінде жатқан саналанған мәселе ретінде түсінеді. Сонымен қатар, мотив бұл адам 
миынды көрініс таба отырып, іс әрекетке итермелейді, белгілі қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға бағыттайды деп те түсінеді. Сонымен бірге, мотивке қажеттіліктің өзі 
емес, қажеттіліктің пәні жататындығын аса баса айтады [6]. 

Студенттердің білім алудағы мотивациялық сферасын анықтау үшін А.А. Реан және 
В.А.Якунин мотивацияның келесі типтерін ұсынады: 1) жоғары білікті маман болу; 2) 
диплом алу; 3) келесі курстарда сабақты жетістікті түрде жалғастыру; 4) жақсы оқу, 
емтиханды «жақсы» және «өте жақсы» деген бағаға тапсыру; 5) әрдайым шәкіртақы алып 
тұру; 6) терең және мықты білім алу; 7) кезекті сабақтарға әрдайым дайын болу; 8) оқу 
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кезеңіндегі пәндерді жіберіп алмау; 9) курстастарынан қалып қоймау; 10) болашақ кәсіби іс 
әрекеттің жетістікті болуын қамтамасыз ету; 11) педагогикалық талаптарды орындау; 12) 
оқытушылардың құрметіне лайық болу; 13) курстастарыма үлгі болу; 14) ата аналарының 
және қоршағандардың мақұлдауын алу; 15) нашар оқу үшін айыптаулар мен жазалаулардан 
қашу; 16) интеллектуалды қанағат алу [7].  

Біздің зерттеуіміздің мақсатына сай, «әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттерінің 
мотивтерінің мазмұнын анықтау үшін Астана қаласының жоғарғы оқу орнында оқитын 
«әлеуметтік жұмыс» мамандығының бірінші, екінші, үшінші және төртінші курс 
студенттеріне зерттеу жүргізілді. Психодиагностикалық зерттеу құралы ретінде «Оқу іс 
әрекеті мотивтерін зерттеу әдістемесі» (А.А. Реан, В.А. Якунин) қолданылды. Зерттеуге 17- 
23 лет жас аралығындағы «әлеуметтік жұмыс мамандығының» 57 студенті қатысты.   

«Оқу іс әрекеті мотивтерін зерттеу» (А.А. Реан, В.А. Якунин) әдістемесі арқылы 
алынған мәліметтерді талдау үшін бүкіл таңдама бойынша маңызды болып табылатын 
мотивтерді таңдау жиілігі анықталды. Алынған нәтижелер негізінде таңдама 
жиынтығындағы мотивтердің рангілері анықталды (1 кесте). 

 
№1 кесте. «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттері үшін маңызды болып 

табылатын оқу іс-әрекеті мотивтерін таңдау нәтижелері  
Мот

ивтің 
реттік № 

Мотивтерді 
таңдау саны 

Кемуі 
бойынша 
мәліметтер 

Жиілігі f Мотив 
рангі 

R 
1 48 48 1 1 
2 45 45 2 2,5 
3 9 45 2,5 
4 17 41 1 4 
5 10 33 1 5 
6 41 24 1 6 
7 3 17 1 7 
8 1 10 1 8 
9 2 9 1 9 
10 45 4 1 10 
11 2 3 1 11 
12 4 2 2 12,5 
13 1 2 12,5 
14 33 1 2 14,5 
15 - 1 14,5 
16 24 0 1 16 
    ∑=136 

 
Зерттеу мәліметтерін талдау нәтижесінде, «әлеуметтік жұмыс» мамандығы 

студенттерінің келесідей 6 жетекші оқу іс-әрекеті мотивтері анықталды:  
I орынды «жоғары білікті маман болу» мотиві – 16,8;  
ІІ орынды «диплом алу» және «болашақ кәсіби іс әрекеттің жетістікті болуын 

қамтамасыз ету» мотивтері – 15,7% (әрқайсысы);  
ІІІ орынды «терең және берік білім алу» мотиві – 14,3%;  
IV орынды «ата аналарым мен қоршағандардың мақұлдауын алу» мотиві – 11,5%;  
V орынды «интеллектуалды қанағат алу» мотиві – 8,4%;  
VІ орынды «жақсы оқу, емтиханды «жақсы» және «өте жақсы» деген бағаға тапсыру» 

мотиві – 5,9%;  
Ал, «әрдайым шәкіртақы алып тұру», «келесі курстарда сабақты жетістікті түрде 

жалғастыру», «оқытушылардың құрметіне лайық болу», «кезекті сабақтарға әрдайым дайын 
болу», «курстастарыма үлгі болу», «педагогикалық талаптарды орындау», «курстастарымнан 
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қалып қоймау», «оқу кезеңіндегі пәндерді жіберіп алмау» мотивтері бұл таңдау тобы үшін 
аса маңызды емес болып табылды.   

Алынған мәліметтерге сапалық талдау жасайтын болсақ, зерттеушілерде оқу іс- әрекеті 
мотивациясының толық қалыптасқандығы жайлы қорытынды жасауға болады. Бұл 
студенттердің таңдаған мамандықтарына, болашақ кәсіптеріне деген сенімнің болуы, 
жоғарғы оқуға түскен кезде болашақтарын   

 
№2 сурет. «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттері үшін маңызды болып 

табылатын оқу іс-әрекеті мотивтерін таңдау нәтижелерінің диаграммасы 
 

 
 
 
Сонымен қатар, айта кететін жайт, студенттердің оқу іс-әрекеті мотивациясы оқу 

барысында бірқатар өзгерістерге ұшырап, курстан курсқа өткен сайын өзіндік динамикасы 
байқалады.  

1 курс студенттері үшін жоғарыда аталған мотивтердің ішінде, «ата аналарының және 
қоршағандардың мақұлдауын алу» (1 курс студенттерінің 15,7%) мотиві аса маңызды болып 
табылады. 1 курс студенттері жоғары білім орнына келгендеріне азғантай уақыт 
болғандықтан, олардың Бірегей ұлттық тест тапсыру, жоғарғы оқу орнын таңдау жайлы 
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естеліктері әлі де жадыларында сақталып қалған. Жоғарғы оқу орнына түсу бұл абитуриент 
үшін стресс болып табылады. Бұл жерде ата-аналарының, мектептегі мұғалімдерінің, 
туысқандарының үміттерін ақтауға ұмтылыстары маңызды рөл ойнауда. Енді олар беделді 
жоғарғы оқу орнының студенттері атанған кезде, ата-аналарының олардың оқуға түсуі үшін 
көптеген күш, қаржы жұмсағандарын түсініп, ойлануда. Осыда барып, жақсы оқу, 
емтиханды «жақсы» және «өте жақсы» деген бағаға тапсыруға ұмтылыстары осыдан болар.  

2 курс студенттері үшін жоғары аталған мотивтердің ішінде «терең және мықты білім 
алу» (2 курс студенттерінің 15,5%) және «болашақ кәсіби іс-әрекеттің жетістікті болуын 
қамтамасыз ету» (2 курс студенттерінің 20%) мотивтері ерекше орын алуда. Үшінші 
семестрде оқу бағдарламасына мамандану бойынша пәндер қосылады, сондықтан да 2 курс 
студенттерінің басым бөлігі өздерінің алған білімдері мен ептіліктері болашақта еңбекке 
орналасқан кезде қажет болады деп есептейді.   

4 курс студенттері үшін жоғарыда аталған мотивтердің ішінде «интеллектуалды 
қанағат алу» (4 курс студенттерінің 13,8%),) мотивтері аса маңызды. Жоғарғы курс 
студенттері мақала жазу, ғылыми зерттеу жүргізу, жоба қорғау істерімен шұғылдануды 
бастағандықтан, оларда кәсіби қызығушылық сферасы пайда болады, сондықтан да кәсіби 
оқытушылармен қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігі олар үшін қажетті ғана емес, сонымен 
бірге қызықты да бола бастайды.  

Зерттеу нәтижелері «әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттерінің оқу іс-әрекеті 
мотивациялық сферасы жеткілікті деңгейде қалыптасқан және оқуға деген ынталары мол 
екендігін білдіреді.  

Әдебиеттер талдамы мен зерттеуіміздің нәтижесінде студенттердің оқу іс-әрекеті 
мотивациясын қалыптастыру, есепке алу және талдау жүйелі түрде және  студент тұлғасы 
дамуының әр кезеңінде жүргізілу қажет екендігі жайлы айтуға болады. Және,  бұл зерттеу 
студенттердің жоғарғы оқу орнындағы оқу іс-әрекеті мотивациясы және оны қалыптастыру 
амалдары жайлы түсінігімізді кеңейтуге мүмкіндік береді.  
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содержания деятельности и увеличением количества эмоциогенных объектов. Те 
раздражители, которые вызывали эмоциональные реакции у дошкольников, у школьников 
младших классов уже не действуют. Хотя младший школьник бурно реагирует на 
задевающие его события, у него появляется способность подавлять волевым усилием 
нежелательные эмоциональные реакции.  Вследствие этого наблюдается отрыв экспрессии 
от переживаемой эмоции как в ту, так и в другую сторону: он может,  как не обнаруживать 
имеющуюся эмоцию, так и изображать эмоцию, которую он не переживает. 

Ребенок 6-7 лет уже умеет соподчинять мотивы, владеть своими эмоциями, старается 
соотносить свои действия и желания с действиями и желаниями окружающих. Особые 
требования к воле ребенка предъявляют ситуации, в которых сталкиваются 
противоположные мотивы. Самое трудное – момент выбора, когда происходит внутренняя 
борьба социальных норм и импульсивных желаний.С поступлением в школу увеличивается 
число требований, ожиданий, акцент делается на то, что ученик «должен», а не на то, что он 
«хочет». С другой стороны, первокласснику приятно быть и чувствовать себя взрослее, 
ответственным, видеть, что окружающие воспринимают его как школьника. Такое 
положение вызывает противоположные переживания: с одной стороны, стремление 
оправдать ожидания, а с другой – страх оказаться плохим учеником. Л.С. Славина писала, 
что неудовлетворенные притязания вызывают отрицательные аффективные переживания 
только тогда, когда возникает расхождение между этими притязаниями и такими 
способностями ребенка, которые в состоянии обеспечить их удовлетворение. Притязания 
ребенка, т.е. те достижения, которых он во что бы то ни стало, хочет добиться, основываются 
на возникшей в его предшествующем опыте определенной оценке своих возможностей, т.е. 
самооценке. Эта самооценка стала для него привычной, в результате чего у него возникла 
потребность сохранить как ее, так и основанный на ней уровень притязаний. 

  Однако в тех случаях, когда это стремление фактически не может быть 
удовлетворено, возникает конфликт. Признать свою несостоятельность – значит,  для 
ребенка пойти в разрез с имеющейся у него потребностью сохранить привычную 
самооценку, чего он не хочет и не может допустить (Л. С. Славина, 1998). В результате 
ребенок находится в школе в ситуации неуспеха, и его реакция на неуспех носит, как 
правило, неадекватный характер: он или отвергает свой неуспех, или ищет причины во 
внешних обстоятельствах, но ни в коем случае в себе. Что для школьника эти реакции носят 
защитный характер, он не желает допустить в сознание что-либо, способное поколебать его 
самооценку. Например, повышенная обидчивость как одна из форм аффективного поведения 
возникает в результате того, что ученик неадекватно оценивает ситуацию: он считает, что 
окружающие несправедливы к нему – учитель поставил низкую оценку, родители наказали 
его ни за что, одноклассники подшучивают над ним и т.д. 

Одна  из распространенных запросов школьному психологу со стороны учителя 
является проблема эмоциональной неустойчивости, неуравновешенности учащихся. 
Педагоги не знают, как себя вести с  детьми школьниками чрезмерно агрессивными,  
упрямыми, обидчивыми, драчливыми, или,  с детьми, слишком болезненно переживающими 
любое замечание, плаксивыми, тревожными. 

     Можно выделить трех  наиболее выраженные группы так называемых трудных 
детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере. 

1. Агрессивные дети. В  жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он проявлял 
агрессию, но, выделяя данную группу, надо  обращать  внимание, прежде всего на степень 
проявления агрессивной реакции, длительность действия и характер возможных причин, 
порой неявных, вызвавших аффективное поведение. 

2. Эмоционально-расторможенные дети. Относящиеся к этому типу дети на все 
реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то своим экспрессивным 
поведением «заводят весь класс»; если они страдают – их плач и стоны будут слишком 
громкими и вызывающими.3. Слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, робкие, 
тревожные дети. Они постесняются громко и явно выражать свои эмоции, будут тихо 
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переживать свои проблемы, боясь обратить на себя внимание. 
      Характер проявления эмоциональных реакций связан с типом темперамента. 

Дети, относящиеся ко второй группе, являются скорее холериками, а представители третьей 
группы – меланхоликами или флегматиками.Такое деление носит достаточно умозрительный 
характер: на практике можно встретить школьников, сочетающих в себе как 
истероидныечерты (характерные для 2-й группы), так и агрессивные тенденции (1-я группа); 
или детей агрессивных, но в глубине души очень ранимых, робких и беззащитных. Однако 
общим для всех намеченных групп является то, что неадекватные аффективные реакции 
(проявляющиеся по-разному у различных типов детей) носят защитный, компенсаторный 
характер.Школьному психологу вместе с учителем необходимо определить особенности 
семейного воспитания детей, у которых есть трудности в развитии эмоциональной сферы, 
отношение окружающих к ним, уровень их самооценки, психологический климат в классе. 
На этом этапе используют, как правило, такие методы, как наблюдение, беседа с родителями 
и учителями, с самим учащимся, проективные методы (например, рисунок «Семья», 
незаконченные предложения, незаконченные рассказы на интересующую тему, составление 
рассказов по тематическим картинкам и др.). Если с родителями и педагогами установились 
доверительные отношения, если они нацелены на сотрудничество с психологом для оказания 
помощи ребенку, можно использовать различные методики, обучающие рефлексивному 
анализу своей деятельности родителя, воспитателя или учителя.Различные диагностические 
приемы помогают школьному психологу выявить прежде всего возможные причины 
дезадаптивного поведения ребенка, характер внутренних проблем, особенности защитных 
механизмов. Знание особенностей семейного воспитания, влияния родителей на сына или 
дочь дает возможность объяснить специфику эмоциональных нарушений детей. В 
психологической литературе выделяются различные типы неправильного 
воспитания.Выделяется   четыре наиболее распространенных типы  неправильного 
воспитания. 

1. Неприятие. Оно может быть явным и неявным. Явное неприятие наблюдается, 
например, в тех случаях, когда рождение ребенка было изначально нежелательным, или если 
планировалась девочка, а родился мальчик, т.е. когда ребенок не удовлетворяет начальные 
ожидания родителей. Намного сложнее обнаружить неявное неприятие. В таких семьях 
ребенок, на первый взгляд, желанен, к нему внимательно относятся, о нем заботятся, но нет 
душевного контакта. Причиной тому может быть чувство собственной нереализованности, 
например, у матери, для нее ребенок – препятствие для развития собственной карьеры, 
помеха, устранить которую она никогда не сможет и вынуждена терпеть. Проецируя свои 
проблемы на ребенка, она создает эмоциональный вакуум вокруг него, провоцирует 
собственного ребенка на обратное неприятие. Как правило, в семьях, где доминируют такого 
рода отношения, дети становятся либо агрессивными, либо чересчур забитыми, замкнутыми, 
робкими, обидчивыми. Неприятие порождает в ребенке чувство протеста. В характере 
формируются черты неустойчивости, негативизма, особенно в отношении взрослых. 
Неприятие приводит к неверию в свои силы, неуверенности в себе. 

2. Гиперсоциальное воспитание. Причина его в неправильной ориентации родителей. 
Это слишком «правильные» люди, пытающиеся педантично выполнять все рекомендации по 
«идеальному» воспитанию. «Надо» произведено вабсолют. Ребенок у гиперсоциальных 
родителей как бы запрограммирован. Он чрезмерно дисциплинирован и исполнителен. 
Гиперсоциальный ребенок вынужден постоянно подавлять свои эмоции, сдерживать свои 
желания. При таком типе воспитания возможно несколько путей развития: это может быть 
бурный протест, бурная агрессивная реакция, иногда и самоагрессия в результате 
психотравмирующей ситуации или, наоборот, замкнутость, отгороженность, эмоциональная 
холодность. 

3. Тревожно-мнительное воспитание наблюдается в тех случаях, когда с рождением 
ребенка одновременно возникает неотступная тревога за него, за его здоровье и 
благополучие. Воспитание по этому типу нередко наблюдается в семьях с единственным 
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ребенком, а также в семьях, где растет ослабленный или поздний ребенок. В результате 
ребенок тревожно воспринимает естественные трудности, с недоверием относится к 
окружающим. Он несамостоятелен, нерешителен, робок, обидчив, мучительно неуверен в 
себе. 

4. Эгоцентрический тип воспитания. Ребенку, часто единственному, долгожданному, 
навязывается представление о себе как  сверхценности: он кумир, «смысл жизни» родителей. 
При этом интересы окружающих нередко игнорируются, приносятся в жертву ребенку. В 
результате он не умеет понимать и принимать во внимание интерес других, не переносит 
длительных лишений, агрессивно воспринимает любые преграды. Такой ребенок 
расторможен, неустойчив, капризен. Его аффективные проявления очень схожи с 
поведением детей, относящихся ко второй группе.Однако нельзя не учитывать, что порой 
эмоциональный стресс у детей провоцируют педагоги, сами того не желая и не осознавая. 
Они требуют от своих учеников такого поведения и уровня успеваемости, которые для 
некоторых из них являются непосильными. Игнорирование со стороны учителя 
индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка может быть причиной 
различного рода дидактогений, т.е. негативных психических состояний учащегося, 
вызванных неправильным отношением учителя; школьных фобий, когда ребенок боится 
идти в школу, отвечать у доски и т.п. 

     К основным факторам, влияющим на эмоциональные нарушения  у  детей, 
относятся: 

1) природные особенности (например, тип темперамента); 
2) социальные факторы: 
- неправильный  тип семейного воспитания; 
- неадекватное  отношение учителя; 
- влияние школьного психолога. 
Надо  постараться с помощью индивидуально подобранных методик выявить 

возможную причину эмоциональной дисгармонии. Ведь неадекватные реакции – это 
следствие, а не причина психологических проблем. Не всегда целесообразно начинать 
исследование эмоционально-неуравновешенных детей с тестов, бессмысленных, на их 
взгляд, очередных заданий взрослых. Иногда ребенку нужно просто человеческое общение, 
понимание, хотя надо сказать, что не всегда дети идут на контакт, они уже научились не 
доверять. В таких случаях лучше оставить ученика в покое, а через некоторое время 
постараться заинтересовать его какой-то деятельностью, может быть, подключить к работе в 
группе, которую ведет школьный психолог. 

     Различные формы игровой терапии  эмаготерапии(терапии образами), арттерапии 
помогают ребенку пережить свои некогда подавленные чувства.  Сказкотерапия дает 
возможность детям идентифицировать себя с героями сказок и вместе с ними пережить 
тяжелые эмоции, внутриличностные конфликты и успешно разрешить их. В соответствии с 
возрастом дети получают в доступной форме психологические знания, позволяющие 
справиться с чувством одиночества, неполноценности, неуверенности в себе, с 
переживаниями вины, стыда. Дальнейшее прорисовывание сказок также дает возможность 
выразить свои чувства с помощью образов, символов, т.е. освободиться, «очиститься» от 
гнетущих эмоций. Доброжелательное и понимающее общение, игры, рисование, 
прослушивание и обсуждение сказок, подвижные упражнения, музыка, а самое главное – 
внимание к ребенку – помогают ему принять себя и мир, который его 
окружает.Эффективными могут быть детско-родительские группы, где взрослые учатся 
психологически грамотно взаимодействовать со своим ребенком. Но прежде чем создать 
такую тренинговую группу, необходим подготовительный этап. На этой стадии создается 
правильная установка для коррекции.  Характеристики этой установки таковы: 

1. Некоторое ослабление психической напряженности и ощущения дискомфорта. 
2. Переформулировка запроса и более глубокое осознание мотивов обращения за 

психологической помощью. 
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3. Активизация родителей на самостоятельную психологическую работу. 
4. Построение доверительного эмоционально насыщенного контакта с психологом. 
5. Повышение веры родителей в возможность достижения позитивного результата в 

поведении ребенка и во всей семейной ситуации. 
Установочный этап можно объединить с диагностическим. Беседуя с родителями, 

необходимо постараться выяснить не только особенности воспитания, взаимоотношений в 
семье, но и специфические реакции ребенка, которые могут проявляться только дома, так как 
известно, что поведение ребенка в школе и дома может носить различный характер. 

В беседе с родителями очень важно обратить внимание на следующие моменты: 
1. Сон: 
а) как ребенок засыпает: быстро или медленно, требует ли, чтобы с ним сидели, чтобы 

не гасили свет и т.д.; 
б) как спит: крепко, спокойно или мечется; разговаривает во сне; 
в) как просыпается: сразу или нет; в каком настроении. 
2. Отношение к еде: как ребенок ест – охотно или нет, выбирает пищу или нет. 
3. Бывают ли проявления страха у ребенка, при каких обстоятельствах: 
а) при наказании, окриках со стороны взрослых; 
б) без видимых причин, связанных с поведением взрослых. 
4. Как проявляется страх. 
5. Чему радуется ребенок и что вызывает у него огорчение, недовольство, обиду; 

какова длительность его переживаний. 
6. Умеет ли ребенок выразить сочувствие своим близким. 
7. Какие эмоции наиболее часто наблюдаются у него в игре, в учебной деятельности, 

доброжелателен ли он к своим сверстникам. 
8. Отстаивает ли ребенок свои интересы, и каким способом: находит аргументы, 

упрашивает, требует, хитрит, плачет и т.д.                        
9. Как реагирует на неудачи и на успех.  
Общаясь с детьми, испытывающими эмоциональные затруднения, можно предложить 

взрослым следующие рекомендации: 
1. Нельзя стремиться учить ребенка подавлять свои эмоции, задача взрослых в том, 

чтобы научить детей правильно направлять, проявлять свои чувства. 
2. Эмоции возникают в процессе взаимодействия с окружающим миром. Необходимо 

помочь ребенку адекватным формам реагирования на те или иные ситуации и явления 
внешней среды. 

3. Не надо пытаться в процессе занятий с трудными детьми полностью оградить 
ребенка от отрицательных переживаний. Это невозможно в повседневной жизни, и 
искусственное создание «тепличных условий» лишь на время снимает проблему, а через 
некоторое время она встает более остро. Здесь нужно учитывать не просто модальность 
эмоций (отрицательные или положительные), а прежде всего их интенсивность.  

4. Чувства ребенка нельзя оценивать, невозможно требовать, чтобы ребенок не 
переживал того, что он переживает. Как правило, бурные аффективные реакции – это 
результат длительного зажима эмоций. 

      В заключение надо отметить, что не существует плохих или хороших эмоций, и 
взрослый во взаимодействии с ребенком должен непрерывно обращаться к доступному для 
ребенка уровню организации эмоциональной сферы, способствовать аффективной регуляции 
ребенка, развивать  в ребенке правильное  понимание  и  реагировании  на  эмоции  других,  
эмпатию  а так  же оптимальным способам социализации. 
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В настоящее время проблема самоопределения является очень актуальной. В связи с 

изменениями, которые происходят в мире, очень остро встает вопрос о том, для чего же все-
таки мы живем. Как пишет Эрих Фромм, наше время характеризуется временем обладания, 
которое может перерасти в модус бытия. Он очень четко помогает понять, что же такое 
обладание, от чего зависит счастье людей, живущих в этом модусе, к чему это может 
привести и как с этим справляться. Актуальность данного вопроса также связана с 
потребностью определения степени важности человека в условиях современности, его 
способности преобразовать себя и окружающий мир. Исследуя данную проблему, мы 
столкнулись с проблемой самоопределения людей в разном возрасте. Данные проблемы 
являются причиной возникновения внутриличностных конфликтов. В частности, это могут 
быть конфликты: 

• конфликт разума и чувств; 
• между первичными детскими влечениями и требованиями общества (в психоанализе 

З.Фрейда); 
• между интересами, потребностями и влечениями (в теории деятельности 

С.Я.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева); 
• между субличностями↑ (в психосинтезе Р.Ассадижиоли) или полярностями (в 

гештальт-терапии; 
• между смыслами (в теории когнитивного диссонанса Л.Фестингера) и т.д. [1]. 
Говоря о самоопределении, мы говорим о понятии «Образ Я», который  

непосредственно помогает разобраться, как он строиться и какие проблемы возникают. В 
научной литературе понятие «образ Я» появилось в связи с необходимостью исследования и 
описания глубинных психологических структур и процессов личности. Оно используется 
вместе с такими понятиями, как «самосознание», «самооценка», «Я-концепция», «Я», 
«картина Я», «представление о себе» и неразрывно с ними связано.  Содержание и объем 
понятия «образа Я» до настоящего времени остаются дискуссионными [2].  

Большое число различных концепций и гипотез о природе и механизмах развития 
личности объединены в основные теории личности. В зарубежной психологии активно 
развиваются несколько теорий личности, наиболее значимыми из которых называют 
следующие пять: психодинамическая, феноменологическая, диспозициональная, 
поведенческая,  когнитивная. Рассмотрим данные теории личности совместно с различными 
подходами к изучению «Я». 

Что же такое психодинамическая теория личности?!  З. Фрейд сформулировал 
основные принципы данной теории. Согласно его теории, главным движущим фактором 
развития личности являются врожденные инстинкты, которые объединены в две группы: 
инстинкт жизни и смерти (Эрос и Танатос). Наиболее значимыми для развития личности 
Фрейд считал сексуальные инстинкты. Фрейд выделил три основные структуры личности: 
Оно, Я и Сверх-Я. Оно представляет собой источник всей побудительной энергии, которая 
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необходима для жизненной активности человека. Эта энергия изначально присуща 
сексуальным и агрессивным влечениям, которые составляют существенную часть Оно. 
Основной принцип функционирования Оно — принцип удовольствия. Полная 
противоположность Оно — Сверх-Я, которое представляет систему ценностей, норм и 
правил поведения, принятых в обществе, а также идеалы и наказания, которых человек 
ожидает, если правила будут нарушены. Эго — это подструктура личности, ответственная за 
принятие решений. Эго, функционируя в соответствии с принципом реальности, стремится 
удовлетворить желания Оно, согласовав их с требованиями Сверх-Я. 

В отличие от Фрейда К.Г.Юнг рассматривал сексуальность как творческую жизненную 
энергию, которая может способствовать постоянному личностному росту. В личности Юнг 
выделял три структуры: эго, личное и коллективное бессознательное. В эго представлено 
все, что человек осознает. Личное бессознательное содержит подавленные и вытесненные из 
области сознания переживания, а также скопления комплексе, представляющих собой связки 
мыслей и чувств. Коллективное бессознательное состоит из архаичных, изначальных 
элементов — архетипов, в которых заключен опыт всего человечества, предрасполагающий 
к реагированию определенным образом на то, что происходит с человеком [3]. 

Говоря о подходе к изучению «Я», следует в первую очередь отметить, что Фрейд 
рассматривал «образ Я» в тесном единстве с телесными переживаниями и указывал на 
значимость социальных связей и взаимодействия с другими людьми в психическом развитии 
человека, выводя при этом все психические акты из биологической природы тела.  
Последователи классического психоанализа смещали акценты в исследовании проблемы «Я-
концепции» на изучение влияния роли биологического на социум - в психосоциальной 
концепции Э. Эриксона, в школе межличностных отношений Г. Салливан, К. Хорни, в 
теории «собственного Я» Х. Кохута. В этих концепциях «образ Я» рассматривается в рамках 
анализа взаимодействия человека как биологического существа и социума в различных 
плоскостях. В результате этого были сформулированы эволюционная, динамическая и 
структурная теории образования представлений о своем «Я» [4]. 

Феноменологическая теория личности содержит в себе идею о том, что человека можно 
понять только исходя из его субъективного восприятия мира, принципов и образа жизни. 
Другой важный тезис, лежащий в основе данного подхода, заключается в том, что человек 
способен сам определять свою судьбу, он свободен в принятии решений относительно своей 
жизни и в то же время несет полную ответственность за то, что он собой представляет. 
Третье положение феноменологического подхода отражает позитивную природу человека и 
его стремление к самореализации, развитию, совершенствованию. Наиболее 
последовательно феноменологический подход прослеживается во взглядах американского 
психолога К.Роджерса. Он считал, что люди — это позитивные и разумные создания, 
искренне желающие жить в гармонии с собой и другими. Движущая сила развития личности, 
согласно Роджерсу, — тенденция к актуализации, т.е. стремление сохранить и развить себя, 
максимально выявить лучшие свои качества, заложенные природой [5]. 

Так,  К. Роджерс выделял различные формы представлений о себе, 
дифференцированные либо по сфере проявлений человека («социальное Я», «духовное Я», 
«физическое Я», «интимное Я», «публичное Я», «моральное Я», «семейное Я» и т. д.), либо 
как реальность и идеал («реальное Я», «идеальное Я»), либо на временном континууме («Я в 
прошлом», «Я в настоящем»), либо по какому-то иному существенному признаку. Наиболее 
известным различением образов «Я» является различение «Я-реального» и «Я-идеального» 
[6]. К. Роджерс в понимании человека исходит из впечатлений субъекта, а не из позиций 
внешнего наблюдателя, то есть, как индивид воспринимает самого себя, какое влияние на 
поведение индивида оказывают его потребности, чувства, ценности, убеждения, только ему 
присущее восприятие окружающей обстановки. Поведение зависит от тех значений, которые 
в восприятии индивида проясняют его собственный прошлый и настоящий опыт. Согласно 
этому направлению, индивид не может изменить сами события, но может изменить свое 
восприятие этих событий и их интерпретацию.  К. Роджерс считает, что Я-концепция 
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возникает на основе взаимодействия с окружающей социальной средой [7]. 
 Диспозициональная теория личности. Данное направление часто называют теорией 

черт, так как его представители предполагали, что люди обладают некими 
предрасположенностями (диспозициями) к реагированию определенным образом на 
различные ситуации, эти диспозиции были названы чертами. Другими словами люди 
постоянны в своих действиях, мыслях и чувствах вне зависимости от обстоятельств, событий 
и жизненного опыта. Каждая личность уникальна, понять ее можно через описание ее 
конкретных черт. Наиболее влиятельными представителями данного направления считают Г. 
Олпорта, Г. Айзенка и Р. Кэттэлла [8].  

Понятие личности включает в себя единство, структуру и интеграцию всех аспектов 
индивидуальности, придающих ей своеобразие. Поэтому, можно предположить, что 
существует некий принцип, организующий установки, оценки, мотивы, ощущения и 
склонности в единое целое. Согласно Олпорту, для решения проблемы познания и описания 
природы личности необходимы конструкты такого уровня обобщенности, как эго или стиль 
жизни. Но все эти термины содержат слишком много неоднозначных побочных оттенков 
значения и семантических неясностей, так что Олпорт вводит новый термин – проприум. 
Проприум представляет собой позитивное, творческое, стремящееся к росту и 
развивающееся свойство человеческой природы. Речь идет о такой части субъективного 
опыта, как «мое», т.е. это не что иное, как самость. Олпорт полагал, что проприум 
охватывает все аспекты личности, способствующие формированию чувства внутреннего 
единства, и выделил семь различных аспектов «самости», участвующих в развитии 
проприума с детства до зрелости. Эти проприотические функции эволюционируют 
медленно, и в результате их окончательной консолидации формируется «Я», как объект 
субъективного познания и ощущения [9]. 

Поведенческие теории личности иногда называют теориями научения, так как его 
основным тезис — утверждение о том, что личность — это тот опыт, который человек 
приобрел в жизни, то, чему он научился. Главным источником развития личности является 
среда в широком смысле слова, а в качестве основных элементов личности выступают 
рефлексы и социальные навыки. В поведенческих теориях личности выделяют два основных 
направления [10]. 

Основываясь на экспериментальных исследованиях и теоретическом анализе поведения 
животных,  Б. Скиннер сформулировал положение о трех видах поведения: безусловно-
рефлекторном, условно - рефлекторном и оперантном. Последнее и составляет специфику 
учения Б. Скиннера. Оперантное поведение предполагает, что организм активно 
воздействует на окружение и в зависимости от результатов этих активных действий они 
закрепляются или отвергаются. Главным средством формирования нового поведения 
выступает подкрепление. Скиннер выделял “первичные подкрепления” (пища, вода, 
физический комфорт, секс) и вторичные, или условные (деньги, внимание, хорошие оценки, 
привязанность и т.п.). Вторичные подкрепления генерализуются, объединяются со многими 
первичными: например, деньги являются средством для получения множества удовольствий. 
Еще более сильным генерализованным условным подкреплением является социальное 
одобрение: ради его получения со стороны родителей, окружающих человек стремится 
хорошо себя вести, соблюдать социальные нормы, прилежно учиться, делать карьеру, 
красиво выглядеть и т.п. 

Альберт Бандура и Джулиан Роттер показали, что хотя на поведение человека влияет 
окружение, люди также играют активную роль в создании социальной окружающей среды, 
будучи активными участниками событий, влияющих на их жизнь. Научение происходит не 
только благодаря прямому опыту и внешним подкреплениям, поведение человека 
формируется через наблюдение или на основе примеров. Хотя социально-когнитивные 
теории значительно отличаются от классического бихевиоризма Скиннера, они сохраняют 
строгую научную и экспериментальную методологию, общую для данного подхода [11]. 

Основоположником когнитивной теории личности был американский психолог 
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Дж.Келли. Он считал, что человек — это исследователь, пытающийся понять, что с ним 
происходит, и предсказать, что с ним произойдет в будущем. В связи с этим на поведение 
человека большое влияние оказывают когнитивные и интеллектуальные процессы. [12]. 

С исследованием «Я» как системы опыта связана теория личностных конструктов Дж. 
Келли, оперирующая понятием конструкта как единицы опыта, как способа толкования 
реальности, изобретенного человеком. Человеческий опыт, таким образом, формируется на 
основе системы личных конструктов. В более конкретном смысле под  личными 
конструктами понимается система бинарных оппозиций, используемых субъектом для 
категоризации себя и других людей. Содержание таких противопоставлений при этом 
определяется не языковыми нормами, а представлениями самого испытуемого, его 
«имплицитной теорией личности». Личностные конструкты, в свою очередь, определяют ту 
систему субъективных категорий, через призму которых субъект осуществляет 
межличностное восприятие [13]. 

Все перечисленные выше теории личности пытаются ответить, пожалуй, на самый 
сложный вопрос современной науки: что такое человек, каковы его сущность и движущие 
силы его развития и т.д. И каждая из них представляет свое видение, свои фрагмент общей 
картины того сложного и целостного, что называется личностью.  

Разные авторы по-разному пытаются выразить мысль о неоднородности представлений 
человека о своем будущем, наличии в нем элементов, несущих различную функциональную 
нагрузку. Я-концепция играет  троякую роль: она способствует достижению внутренней 
согласованности личности, определяет интерпретацию приобретенного опыта и является 
источником ожиданий относительно самого себя.  

   Человек стремится к достижению максимальной внутренней согласованности. 
Представления, чувства или идеи, вступающие в противоречие с другими его 
представлениями, чувствами или идеями, приводят к дегармонизации личности, к ситуации 
психологического дискомфорта. Испытывая потребность во внутренней гармонии, человек 
готов предпринимать различные действия, которые способствовали бы восстановлению 
утраченного равновесия. Противоречивый опыт, вносящий рассогласование в структуру 
личности, может усваиваться с помощью механизмов психологической защиты личности.  

Самосознание работает путем постоянного сравнения реального поведения с  
Я-концепцией и тем самым осуществляет регуляцию поведения. Рассогласование между  
Я-концепцией и реальным поведением порождает страдания. Чем значимей черта, 
запрограммированная в "Я", тем сильнее переживается рассогласование. Неподкрепление Я-
концепции настолько мучительно, что человек реагирует на него чувством вины, стыда, 
обиды, отвращения, гнева. Если бы воспоминание об этом сохранилось в памяти, то человек 
был бы обречен на муки, если бы он не мог защищаться против них с помощью механизмов 
психологической защиты [14]. 

В современной психологии личности самосознание и самоопределение  
характеризуются как высший вид сознания. Различение процесса и продукта самосознания в 
психологический обиход было введено У. Джемсом в виде различения «чистого Я» 
(познающего) и «эмпирического Я» (познаваемого). Человек пользуется системой 
внутренних средств, таких как: представлений, образов, понятий, представлений человека о 
себе самом – о своих личностных чертах, способностях, мотивах. На основании системы 
внутренних средств создаются сознательные действия, они определяют поведение человека, 
направление его деятельности, выбор, контакты с людьми, принципы жизни, достижение 
цели и т.д.   

Термин «самоопределение» употребляется в литературе в самых различных значениях. 
Так, говорят о самоопределении личности социальном, жизненном, профессиональном, 
нравственном, семейном.  Самоопределение – понятие этики, противоположное понятиям 
косности, «инертности сердца». Самоопределение является деятельным отношением к 
ситуации, бескорыстным и даже связанным с риском, поскольку оно направлено на защиту 
этических ценностей от того, что им угрожает. Понятие самоопределения имеется уже у 
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Кьеркегора и снова возрождается у Ясперса, а также у Хайдеггера и Сартра. Сущность 
самоопределения характеризуется словами, произнесенными якобы Наполеоном I: on 
s'engaga, puis on voit (определяют тебя [для чего-либо], а потом смотрят), т.е. только 
наблюдают последствия. У Сартра самоопределение характеризуется следующим образом: 
«Человек, совершающий самоопределение и благодаря этому выясняющий для себя, что он 
не только тот, быть которым избрал для себя, но и законодатель, одновременно с самим 
собой избирающий все человечество, – этот человек едва ли должен избегать чувства своей 
полной и глубокой ответственности» [15]. Человек, у которого возникают проблемы с 
самоопределением входит в конфликт с самим собой. И это нормально. Разберемся, что же 
такое внутренний конфликт.  

Каждый человек хотя бы однажды оказывался в конфликтной ситуации, и не только с 
внешним миром – окружающими, но и прежде всего с самим собой. Для психически 
здоровой личности, не выходящий за рамки нормы внутренний конфликт вполне 
естественен. Причем ситуация внутриличностной противоречивости и напряжения в 
определенных рамках не только естественна, но и необходима для совершенствования и 
развития самой личности. Любое развитие не может происходить без внутренних 
противоречий (кризисов), а там, где есть противоречия, есть и основа конфликта. И если 
внутриличностный конфликт протекает в рамках разумного, он действительно необходим, 
ибо умеренное критическое отношение к собственному “Я”, недовольство собой, как 
мощный внутренний двигатель, заставляет человека идти по пути самоактуализации и 
самосовершенствования, тем самым наполняя смыслом не только свою собственную жизнь, 
но и совершенствуя мир. 

Научное изучение внутриличностного конфликта началось в конце XIX века и было 
связано в первую очередь с Зигмундом Фрейдом, раскрывшего биосоциальный и  
биопсихологический характер внутриличностного конфликта. Он показал, что человеческое 
существование связано с постоянным напряжением и преодолением противоречия между 
социально-культурными нормами  и биологическими влечениями и желаниями человека, 
между сознанием и бессознательным. 

Широкую популярность получила концепция внутриличностного конфликта Абрахама 
Маслоу. Согласно Маслоу, самая высшая потребность – потребность в самоактуализации, то 
есть в реализации потенций, способностей и талантов человека. Она выражается в том, что 
человек стремится быть тем, кем он может стать. Но это ему не всегда удается. 
Самоактуализация как способность может присутствовать у большинства людей, но лишь у 
меньшинства она является свершившейся, реализованной. Этот разрыв между стремлением к 
самоактуализации и реальным результатом и лежит в основе внутриличностного конфликта. 

Еще одна популярная теория внутриличностного конфликта разработана Виктором 
Франклом, создавшим новое направление в психотерапии — логотерапию (от гр. logos — 
мысль, разум и гр. therapeia — лечение). По его определению, логотерапия “занимается 
смыслом человеческого существования и поиском этого смысла”. Согласно концепции 
Франкла, главной движущей силой жизни каждого человека является поиск им смысла 
жизни и борьба за него. Отсутствие смысла жизни порождает у человека состояние, которое 
он называет экзистенциальным вакуумом, или чувством бесцельности и пустоты. Именно 
экзистенциальный вакуум и становится причиной  внутриличностного конфликта, который в 
последствии приводит к “ноогенным неврозам” (от гр. noos — смысл).  

Среди отечественных ученых, А. Н. Леонтьев выдвинул теорию внутриличностного 
конфликта. Согласно его теории, содержание и сущность внутриличностного конфликта 
обусловлены характером структуры самой личности. Эта структура в свою очередь вызвана 
противоречивыми отношениями, в которые вступает человек, осуществляя разнообразные 
виды своей деятельности. Одна из важнейших характеристик внутренней структуры 
личности состоит в том, что любой человек, даже имеющий ведущий мотив поведения и 
основную цель в жизни, не обязательно живет только одной какой-либо целью или мотивом. 
Мотивационная сфера человека, по мнению А. Н. Леонтьева, даже в наивысшем ее развитии 
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никогда не напоминает застывшую пирамиду. Образно говоря, мотивационная сфера 
личности всегда является многовершинной. Противоречивое взаимодействие этих “вершин” 
мотивационной сферы, различных мотивов личности и образует внутриличностный 
конфликт [16]. 

Следовательно, внутриличностный конфликт, естественно присущий внутренней 
структуре личности,— нормальное явление. Любой личности присущи внутренние 
противоречия и борьба между различными стремлениями. Обычно эта борьба проходит в 
пределах нормы и не нарушает гармоничности личности. “Ведь гармоническая личность 
вовсе не есть личность, не знающая никакой внутренней борьбы”. Но иногда эта борьба 
становится главным, что определяет поведение человека и весь образ жизни. Именно тогда 
последствиями становятся несчастная личность и несложившаяся судьба. Можно сказать, 
что понятие "Я" предполагает внутреннее единство и тождественность личности, фактически 
индивид имеет множество разных "образов Я". В процессе он сталкивается с с проблемами, 
которые ему нужны. Если их решать во время и правильно, они не приведут к более 
серьезным последствиям таким как, депрессия, эмоциональное выгорание, суицид и т.д. 

   Вопрос об истинности "образа Я" правомерен только относительно когнитивных его 
компонентов. Знание человеком самого себя не может быть ни исчерпывающим, ни 
свободным от оценочных характеристик и противоречий.  «Образ Я» способен меняться или 
быть устойчивым, может порождать внутриличностные конфликты, а может уничтожать 
любые установки. В любом случае, в поиске своего «Образа Я» главное, не потерять тот 
стержень, который помогает нам держать себя под контролем.  
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Неправительственные организации (НПО) - это некоммерческие добровольные группы 
граждан, созданные на местном, национальном и международном уровнях, включая научные 
органы и профессиональные ассоциации. Ориентированные на выполнение конкретных 
задач и состоящие из людей, объединенных общими интересами, эти организации оказывают 
различные услуги, выполняют гуманитарные функции, привлекают внимание правительства 
к проблемам, вызывающим озабоченность граждан, наблюдают за осуществлением политики 
и поощряют политическое участие на местном уровне. Они оказывают аналитические и 
экспертные услуги, служат в качестве средства раннего оповещения и помогают 
контролировать и выполнять международные соглашения. Некоторые из них организованы 
вокруг конкретных вопросов, таких как права человека, окружающая среда или здоровье.  

В Казахстане за годы независимости сформировался неправительственный сектор, 
состоящий из общественных объединений, фондов, негосударственных некоммерческих 
учреждений и других организаций, занимающихся социальными вопросами.  

Анализ развития неправительственного сектора в Казахстане показывает, что процесс 
становления неправительственных организаций в республике прошел несколько этапов.  

Первый этап становления неправительственного сектора охватывает период с конца 80-
х по 1994 годы. За это время, по оценкам отечественных и международных экспертов, было 
организовано более 400 неправительственных организаций. При этом они были в основном 
правозащитного направления, что связано с периодом становления независимости и 
суверенитета Казахстана и обусловлено началом процесса демократических преобразований.  

Основной характеристикой данного этапа было отсутствие системности, стихийность в 
создании неправительственных организаций. Кроме того, в рассматриваемый период со 
стороны государства шел процесс выработки общих подходов и приоритетов по отношению 
к неправительственному сектору.  

Второй этап - этап качественного и количественного роста неправительственных 
организаций.  

Численность неправительственных организаций за этот период возросла с 400 до 1600. 
Следует отметить не только количественный рост неправительственного сектора, но и 
дифференциацию по видам деятельности. Количественный рост неправительственных 
организаций в первую очередь можно объяснить массированной финансовой поддержкой со 
стороны международных фондов и организаций через систему грантов.  

В Павлодарской области отмечается динамика роста количества НПО за последние 
годы. Если в 1992 году в органах юстиции было зарегистрировано 3 НПО, в 2005 году 
насчитывалось 326 неправительственных организаций, то в 2013 году их уже 560, из них в 
районах – 60 (более подробно в таблице 1).  

 
Таблица 1  

Количество зарегистрированных НПО в разрезе городов и районов области 
Место Район – город Кол-во НПО 

1 г. Павлодар 418 
2 г. Экибастуз 63 
3 г. Аксу 19 
4 Щербактинский район 9 
5 Лебяжинский район 9 
6 Павлодарский район 8 
7 Железинский район 8 

mailto:aigerim_mtc@mail.ru


5227 

8 Качирский район 7 
9 Баянаульский  район 6 
10 Майский район 5 
11 Успенский район 3 
12 Иртышский район 3 
13 Актогайский район 2 

Всего: 560 
 
Но стоит отметить из общего количества зарегистрированных НПО, по оценкам 

специалистов реально действуют около 200 организаций. По мнению самих общественников, 
число активно работающих НПО составит чуть более 100. 

Неправительственные организации  области осуществляют свою деятельность в 
различных сферах и направлениях, таких, как молодежная политика, образование, 
здравоохранение и формирование здорового образа жизни, экология и охрана окружающей 
среды, защита прав и юридическая помощь, работа с пожилыми людьми и инвалидами, 
гендерная политика, развитие культуры и другие. 

Важным механизмом налаживания действенного и систематического сотрудничества 
госорганов и НПО являются советы с консультативно совещательным статусом при 
государственных органах власти. В состав действующих консультативно-совещательных 
органов при акимах области, городов, районов, управлениях, департаментах входят 
представители НПО. К примеру, в состав Консультативного совета по взаимодействию с 
неправительственными организациями при акиме области входят 11 представителей НПО из 
15. Это позволяет делать деятельность государственных органов более открытой и 
прозрачной, учитывать предложения наших граждан при составлении программ социально-
экономического развития. 

Представители  неправительственных  организаций городов и районов  участвуют  в 
работе различных коллегиальных органов: 

- областного, городских и районных Советов по делам инвалидов;  
- областной рабочей группы  по назначению единовременной выплаты для частичного 

возмещения стоимости обучения  инвалидам  1, 2, 3 групп, инвалидам с детства, 
обучающимся в высших и средних профессиональных учебных заведениях области. 

Участие в работе коллегиальных органов не ограничивается присутствием 
представителей НПО на заседаниях, они непосредственно участвуют в разработке 
стратегических документов. Например, при разработке областных Планов мероприятий по 
реабилитации инвалидов на 2014-й год; при разработке технических спецификаций на 
приобретаемые вспомогательные (компенсаторные) средства для инвалидов. При 
формировании потребности в обеспечении санаторно-курортным лечением, техническими 
(компенсаторными) средствами были изучены и учтены предложения общественных 
объединений инвалидов [1].   

Государственными органами постоянно ведется работа с НПО по привлечению 
неправительственного сектора к реализации услуг в рамках государственного социального 
заказа. Управление координации занятости и социальных программ области совместно с 
отделами городов и районов целенаправленно строят партнерские отношения с 
профильными НПО области. Это взаимодействие носит системный характер.  

При формировании реестра государственных закупок, осуществлении процедуры 
конкурсов проводится широкая информационно-разъяснительная работа среди 
общественных объединений   с целью привлечь их к участию. 

Сформированные лоты по закупу услуг в рамках государственного социального заказа 
являются открытыми и общедоступными. Согласно действующему законодательству «О 
государственных закупках» план государственных закупок и объявление о начале открытых 
конкурсов размещаются на веб портале goszakup.gov.kz. Каждый потенциальный 
Услугодатель вправе ознакомится с условиями и принять участие в конкурсе [2]. 
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В 2014 году в Павлодарской области неправительственные организации предоставляли 
инвалидам  различные  виды социальных  услуг, в  их числе:   

- оказание помощи глухим и слабослышащим молодым гражданам,   
- услуга индивидуального помощника для инвалидов, имеющих затруднения в 

передвижении; 
- организация транспортных перевозок инвалидов-колясочников специальным 

автотранспортом, детей-инвалидов, имеющих затруднения в передвижении и инвалидов 1 
группы с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- оказание услуг одиноким, одинокопроживающим престарелым гражданам. Пожилым 
людям и инвалидам предоставляется социальное надомное обслуживание, заключающееся в 
доставке продуктов, медикаментов, уборке квартиры, помощь в оформлении документов на 
получение социальной помощи; 

- услуги специалиста жестового языка; 
- услуги транспортировки инвалидов-колясочников по лестничным пролетам 

многоэтажных зданий с помощью шагового лестничного подъёмника; 
- ремонт тифло-сурдотехнических средств; 
- услуги ремонта и технического обслуживания инвалидных колясок [3]. 
В Павлодарской области функционируют восемь медико-социальных учреждений 

(далее - МСУ), подведомственных Управлению координации занятости и социальных 
программ Павлодарской области:   

- четыре МСУ для престарелых и инвалидов общего типа на 572 койко-места в городах 
Павлодар, Аксу, в Иртышском и Щербактинском районах Павлодарскойобласти; 

- областное психоневрологическое медико-социальное учреждение на 685 мест в селе 
Мичурино Павлодарского района; 

- областное детское психоневрологическое МСУ на 60 мест; 
- Павлодарский областной центр социальной реабилитации инвалидов и престарелых 

“Ардагерлер үйі” на 90 мест; 
 - областной центр реабилитации  детей с ограниченными возможностями на 62 места. 
Вышеуказанные учреждения предоставляют уязвимым слоям населения, попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию (пенсионерам, инвалидам, в том числе детям-инвалидам) 
специальные социальные услуги в условиях полустационара и стационара, создают условия 
жизнедеятельности, обеспечивают уход, медицинское обслуживание, реабилитацию, 
социально-трудовую адаптацию, организацию отдыха и досуга. 

В 2014 году на оказание специальных социальных услуг силами неправительственного 
сектора Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
выделены целевые республиканские трансферты в сумме 155,2 млн. тенге. 

В 2002 году была разработана Концепция государственной поддержки 
неправительственных организаций Республики Казахстан [4]. Основной целью 
государственной поддержки неправительственных организаций является формирование 
новой модели отношений в проведении социальной политики в Республике Казахстан, 
оказание эффективного содействия социально ориентированным неправительственным 
организациям посредством активного сотрудничества с ними, вовлечения их в решение 
социально значимых проблем, оказание информационной, консультативной, методической, 
организационно-технической поддержки, а также содействие через государственный 
социальный заказ.  

Акиматы городов, районов при проведении общественно-значимых мероприятий, 
ведении информационно-пропагандистской работы  широко привлекают  представителей 
ветеранских, молодежных, этнокультурных объединений. 

Процесс становления гражданского общества напрямую связан с развитием 
неправительственного сектора, который оказывает позитивное воздействие на все 
социальные сферы общества.  

При всей значимости НПО для развития гражданского общества и Казахстана в целом, 
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условия их функционирования зависят от того, каким образом налажена взаимосвязь  с 
государством и коммерческим сектором.   

Основными проблемами для НПО являются пассивность населения, отсутствие 
достаточного финансирования. Взаимоотношения государства и НПО в последнее время  
улучшились, повысилась эффективность данного взаимодействия. С коммерческими 
организациями НПО сотрудничает в незначительной степени, так как пока не налажен 
рынок услуг, который бы привлек внимание предпринимателей. Недостаточным является 
освещение их деятельности и присутствия НПО в СМИ, что может быть связано с 
отсутствием интереса общественности к реализуемым ими проектам. 

Наибольшее развитие НПО могут получить в сфере молодежной политики и 
социальной сфере. Основными ресурсами для повышения эффективности НПО могут стать 
повышение квалификации сотрудников и создание мощного объединения НПО при прямом 
содействии и участии государства.  

В Павлодарской области степень развития неправительственного сектора можно 
оценить на уровне выше среднего, при этом НПО имеют позитивные перспективы 
дальнейшего развития. 

Для повышения эффективности работы с НПО рекомендуем: 
1. Ужесточить контроль за процедурами реализации государственного социального 

заказа НПО на всех стадиях – от этапа определения победителя по лоту до сдачи 
организацией финального отчета.  

2. Активизировать взаимодействие с НПО в рамках уже существующих советов и 
рабочих групп при государственных органах с широким освещением в СМИ. 

3. Заложить в рамках социального заказа лот по системе обучения НПО, включающий 
основы фандрайзинга (поиск финансирования), разработки  проектов, юридические вопросы 
и др.  

4. Рассмотреть возможность внедрения 3-х летних сроков реализации социально 
значимых проектов для НПО на уровне области. 
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аутизммен сырқаттанатын балаларды анықтаудың ұйымдасқан жүйесі құрылмағман.  
Қазақстан Денсаулық сақтау министрлігінің балалар бас неврологы, профессор Маржан 

Лепесованың айтуынша, аутизммен ауыратын балаларды анықтау жүйесінің дұрыс 
ұйымдастырылмауы салдарынан Қазақстанда ондай балаларға тиімді көмек көрсету жүйесін 
қалыптастыру қиынға соғуда. "Сондықтан бүгінде бұл мәселеге қатысты өзекті мәселелер 
баршылық.  Аутизм мен соған ұқсас ауытқу белгілері бар балалардың 90 пайыздан астамы 
арнайы оқумен қамтылмағандықтан, ауыр психикалық мүгедек болып қалуда. Оған қоса, 
осындай балаларға ізгілік қарым-қатынас жағы да ақсап тұр. Сондықтан аутизмге шалдыққан 
бала тәрбиелеп отырған отбасылар айналадағы адамдар тарапынан түсінбестікке тап болуда, 
оларды  жұрттың өздеріне жиіркене қарайтыны қинайды. Бұл аутизмге шалдыққан 
балалардың әлеуметтік ортаға бейімделуін одан сайын қиындата түсуде. Дер кезінде және 
дұрыс көмек көрсетілген жағдайда ғана мұндай балалардың 60 пайызға жуығы мектеп 
бағдарламасына ілесіп, білім ала алады. Олардың бәрін де отбасында бейімдеуге болады.  

«Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
көрсету» Қазақстан Республикасы Заңы 4 тармағын іске асыру мақсатында мүмкіндіктері 
шектеулі балалар үшін кешенді көмек көрсету жағдайларын қамтамасыз ету жолында жаңа 
үлгідегі арнайы (түзету) ұйымдары ашылған. Арнайы білім беру ұйымдарының жаңа түрлері: 
оңалту орталықтары (республикалық және облыс деңгейіндегі қалаларда), мектеп 
жанындағы логопедтік пунктер, психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері (аудан 
орталықтарында) [1]. 

Жаңа үлгідегі арнайы (түзету) ұйымдар қызметтері «Бала құқықтары туралы» БҰҰ 
Конвенциясына, ҚР «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары 
туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы» Заңдарына және басқа да нормативтік құқықтық құжаттарға сәйкес және осы 
ережелер негізінде жүзеге асырылады [2,3, 4]. 

Аутизм – (грек тілінен аударғанда autos -өзім)-адамның сырткы дүниеден оқшауланып, 
өзімен-өзі болып, іштей сары уайымға салынған кездегі көңіл күйі. Бұл ұғымды алғаш рет 
1912 жылы Э. Блейлер адамның ішкі эмоциялық кажеттіліктерімен реттелетін және шынайы 
әрекеттерге тәуелділігі шамалы аффективтік саланың айрықша түрін белгілеу үшін 
енгізген[5]. 

Аутист балалардың есту қабілеті жоғары болады. Математика және музыкада дарынды, 
бірнеше тілдерді меңгеруі де мүмкін. Бірақ бұл қасиеттер әдеттегі жастан кейінірек 
байқалады. Сондықтан да бұндай балалар арнайы интернаттарда емес, кәдімгі жанр 
ортасында тәрбиеленуі қажет.  

Аутизм – бала дамуындағы ауытқушылықтың ауыр түрі,ол әлеуметтік ортамен қарым-
қатынастың жоқтығын білдіреді. Симптом ретінде аутизм көптеген психикалық ауруларда 
кездеседі,бірақ кейбір жағдайларда ерте жастан байқалып,бала дамуына кері әсерін тигізеді. 
Бұл жағдайды ерте балалық аутизм (БЕА) синдромы дейді. Ол болса психикалық даму 
зақымдалуының бір нұсқасы ретінде қарастырылады. Сонымен қатар бала бойында 
аутизмнің кейбір клиникалық көріністері байқалса оны аутистикалық тұлғалық қасиеттер 
деп атайды. Нақты симптом ретінде 2-3 жасқа қарай қалыптасуы мүмкін. 

Аутизм ауруын бірінші ашып зерттеген америка психиатрі – Лео Каннер. Балалық 
аутизмі әр түрлі болады және зиятпен сөйлеу дамуының деңгейлері әр түрлі 
болады.Л.Каннер бойынша ерте балалық шақтағы аутизм синдромы келесі үш көрсеткішті 
біріктіреді: аутистикалық уайымдар, стеротипі, үйреншікті, бір қалыпты мінез-құлық, сөйлеу 
тілінде ерекше сипаттағы кемістіктер. 

Қазіргі уақытта аутизмнің нақты себептері анық зерттелмеген. Көп ғалымдардың 
деректері бойынша аутизммен ауырған балалардың себебі орталық жүйке жүйесінің 
бұзылуы салдарынан болады. Тұқым қуалаушылық фактордың әсері мол екенін көптеген 
зерттеушілер мойындайды.Сонымен бірге мидың органикалық зақымдалуы да аутист 
балаларда жиі кездеседі. 

Тұқым қуалаушылық хромосомалық өзгерістер, зат алмасу өзгерістері, анасы жүкті 
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және туу кезінде алған жарақаттар,нейроинфекциялар,т.б. барлығы да жағымсыз әсер ету 
мүмкіндігі бар. 

Аутист бала – ерке, тәртіпсіз сияқты әсер береді, бірақ диагнозды ерте қойып, ерте 
емдесе баланы жазып алуға болады. Аутист бала ешкіммен араласпайды, тұйық болады. 

Аутист баланың бойындағы тұйық мінез әр түрлі себептерге байланысты: 
1. Баланың жекемінезіне. 
2. Көру мен естукемістігіне. 
3. Зияттыңжетілмеуіне. 
4. Сөйлеуаппаратыныңбұзылғандығына. 
5. Невротикалықөзгерістерге. 
6. Ұзақуақытқарым-қатынассызқалғандыққа. 
Аутист бала: қоршағанортаға,қоғамғаи мүлдеқызықпайды. 

Тұрақтықорқыныштарыпайдаболыптұрады, өзіне-өзіагрессиялы, қолжұмсағысыкелуі де 
мүкін. Бала өскенсайынсөйлеу мен зият (интеллектісі) дамуытөмендейді. 
Аутистбалалардыңназарынадамға, басқанысанғааударужәнебірнәрсеүйретуқиын. Ауру бала 
өзінеайтқансөздергемәнбермейді, сұрақтарғажәнеатынатапшақырғанғакөңілаудармайды, 
естімейтінкереңсияқтыболыпкөрінеді. 

Л.Каннераутизмдінақтыпсихикалықдамудыңбұзылуыдептапқанжәнекелесікөрсеткіште
рінажыратқан: 

1. жалғыздықтыжақсыкөру; 
2. ешқашанадамменкөзбе-көзкездеспеу;  
3. мимикасының,дауысының,дыбысырғағының, ым-ишараның болмауы; 
4. бағытыныңшарттарытұрақтыболуынатырысуыбәрібіркелкіболыпөзгермеуікерек; 
5. эмоциялықтұрғыданешкімменараласпау; 
6. біркелкіқимылдардықайталайбереді [6]. 
Аутист бала сұраққоймайдыжәнежауап та бермейді, мимика, ым-ишараарқылықарым-

қатынасжасаудан бас тартады. Аутистбалаларды 4 топқабөлугеболады: 
1. Аурудыңауыркөрінісіменсипатталатынтоптағыбалаларбезушілік, 

ортаданоқшаулау, ешнәрсегекөңілаудармауерекшеленеді,көпуақыттатүңіледі. 
Мұндайбалаларсөйлемейді, адамдарға,адамныңкөзінежәнебірнәрсегекөзінтікпейді, күлмейді, 
жыламайды. Атынатапшақырғандаүндемей, дыбысшығармай, ешқандай реакция білдірмейді. 
Оларбіржеріауырыпжарақаттанса, қарындарыашып, тоңғандысезбейді. Үйішіндебағытсыз 
ары-беріжүреді,жиһаздардыңүстінешығады,терезеніңалдында 
тиіспесеңбірнешесағаттарбойыотырабереді. Үлкен адам мұндай баланың назарын аударайын 
деп тырысқан жағдайда, бала айқайлайды, жылайды, төбелеседі, түкіреді, тырнайды, яғни 
қатты қарсылық көрсетеді. 

2. Бұл топтың балалары адамның көзіне тіке қарамайды,басқа нәрселерге де көзін 
тіке қадап,бағытты түрде қарай алмайды,бірақ нәрселердің өздері,өздерінің түрлері мен 
дыбысымен сыртқы пішінімен балалардың назарын өздеріне аудартқызады. Мысалы: кілем 
немес алаша біткенше жүре береді. Бұл балалардың бір қалыптылығы: сағаттар бойы 
терезеде отырып бір бағытқа қарап отыра береді. Ал бір нәрсе керек болса, олар үлкен 
адамды ертіп апарып, керекті нәрсемін алады. 

3. Балалар аздап белсенді, олар қоршаған ортадан толық безбеген, бетінде 
қорқыныш бар, қимылдары еркін емес, сөздері түсініксіз, бір сөзді қайталай береді, 
күрлмеліп сөйлейді, қимылдары импулсьсивті, яғни отырып-отырып аяқасты жүгіріп кетеді, 
өзін-өзі жарақаттайды.Бұл топтағы балалар өте дауласқыш, еш өкінбейді, бәрін керісінше 
жасайды. Бала өзіне ұрысқанды қалайды, тек өзі сөйлейді, ешкімді тыңдамайды, 
сөйлеткізбейді. Сөйлегені өте жылдам, дыбысы қатты. Сөзі – монолог түрінде. Кейде ересек 
адам сияқты, күрделі сөздермен сөйлейді, бірақ мағынасын түсінбейді. Сөздік  қорыжақсы, 
бірақ та диалог құрастыраалмайды. 

4. Бұлбалалардааутизмніңжеңілтүрі. Балалардың мимикасы шектеулі, алаңдаушы 
болып келеді, сондықтан сөздері жай, көздеріне қарай алады, бірақ тұрақсыз. Олар ұялшақ, 
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жасқаншақ болып келеді. Олар өтірік айту, алдауды білмейді. 
Аутизммен  ауыратын  балалардың  тәрбиесі  күрделі, әрі  арнайы  дайындықты керек  

ететін  мәселе. Аутизммен ауыратын  балалардың  ең ауыр  кемістігі танымдық 
қабілеттерінің  дамымағандықтарында. Ми ауруына байланысты  қабылдау процесінде, есте 
сақтау, сөйлеу, жауап беруінде, зейінде  ауытқу  болады.   

Ғалымдардың зерттеулері бойынша уақытымен түзетушілік көмек көрсетілген 
жағдайда аутист балалардың 60% жалпы білім беру бағдарламалар бойынша, 30% арнайы 
білім беру бағдарлама бойынша оқуға қабілетті, ал 10% отбасында әлеуметтенуге 
мүмкіндіктері бар. Бірақ түзетушілік көмексіз қалған жағдайдағы балалардың 75% 
әлеуметтік ортаға бейімделе алмайды, 22-23% шамалы бейімделеді, тек 2-3% әлеуметтік 
бейімделудің жеткілікті деңгейіне жетеді. 

Аутист балаларға арнайы көмек көрсету жүйесі өткен ғасырдың 60 жылдарында алғаш 
рет АҚШ пер Батыс Еуропа елдерінде қалыптасуын бастаған. Еуропада ең бірінші аутист 
балаларға арналған мектеп Данияда 1920 жылы ашылған. Кейін кейбір жеке меншік 
мекемелер аутист балаларға көмек көрсетуді бастаған,бірақ ол кезде,нақты оқыту мен 
түзетудің әдіснамалық, ғылыми негіздемесі болмаған [7]. 

Қазіргі уақытта балалық ерте шақтағы аутизмді түзетудің әдістемелік негіздері әр түрлі. 
Жиі кездесетін бихевиористік психологияның негізінде операнттық оқыту (мінез-құлықтық 
емдеу). Бұл түзету әдісі АҚШ-та және бсқа да елдерде кеңінен тараған.Әдістің негізі – 
қажетті қылықты,әрекетті қалыптастыру үшін сыртқы жағдайларды арнайы қамтамсыз 
ету,әлеуметтік-тұрмыстық бейімделу,сөйлеу тілін дамыту,оқу немесе еңбек ету дағдыларына 
үйрету.Бұл әдіс бойынша оқытылған балалардың 50-60% жалпы мектеп бағдарламасын 
меңгере алады,кейін орта,жоғары оқу орындарында оқуын жалғастыра алады. 

Операнттық оқыту әдістен басқа шет елдерде ТЕАССН атты бағдарлама (Э.Шоплер, 
Р.Райхлебер), М.Уелш күнделікті өмір сүру жағдайын қамтамасыз ету арқылы емдеу 
(К.Китахара) т.б. тәжірибеде жиі пайдаланады. Ресейлік тәжірибеде ең танымал 
К.С.Лебединская мен О.С.Никольскаяның аутизмді түзетудің кешенді медициналық-
психологиялық-педагогикалық әдістемесінің негізгі ерекшелігі дәрігер, педагог пен 
психологтардың бірлесе, тығыз байланыста жұмыс жасау. Өткен ғасырдың ортасынан бастап 
балалық ерте жастағы аутизмді зерттеулер басталуына қарамастан, қазіргі уақытқа дейін 
арнайы кешенді көмек көрсету жүйесі құрастырылмаған [8]. 

Аутизм диагнозы бойынша тіркелген 706 бала Қазақстанның тек облыстары мен үлкен 
қалаларындағы барлығы 58 орталықтан дәрігерлік жәрдем ала алады. Ауылдық жердегі 
аутист балалардың тағдыры мен ата-аналардың бұл дерт туралы қаншалықты білетіні 
беймәлім. 

Психологтар аутизмге ұшыраған балалардың ата-анасымен қарым-қатынасын анықтай 
отырып, олардың мінез-құлқын, іс-әрекетін зерттейді. Баланың жаңа ортада өзін-өзі ұстауы 
мен бөтен адамдармен қарым-қатынасын бақылау арқылы баланың дамуы қай жастан бастап 
кері кеткенін анықтайды.  

Чехия астанасы Прагадағы CMC (Канадалық медицина орталығы) орталығының 
психолог-маманы Кармен Глория Фернандез өз тәжірибесімен бөлісіп, аутизмге шалдыққан 
баламен қалай сөйлесу керектігін айтады. Ол қоршаған әлеуметтік ортамен байланысы 
үзілген баланың назарын аудару үшін, біріншіден тізеңізді бүгіп, ол сіздің көзіңізге қарай 
алатындай деңгейде, онымен қатар отыру керек деген кеңес береді. 

- Мұндай балалармен сөйлескенде, сөйлемді барынша қысқа қолданып, асықпай айқын 
айту керек, дене қимылы арқылы оның назарын аударатындай қолды бұлғап, қимыл арқылы 
көрсетсе, бала назары ауады. Онымен бірге жүгіріп ойнап, кезек бойынша доп лақтырып, 
эмоциялық қуанышыңызды білдіргеніңіз жөн. Керемет көңіл-күйіңізді немесе оған 
ренішіңізді білдіру үшін дауыс ырғағын әртүрлі өзгертіп сөйлеу керек. Оған жауап беруге 
мүмкіндік беріп, біраз күту керек, - дейді психолог-маман. 

Қорыта келгенде аутизмi бар баланың әлеуметтік табыстылығы көп жағдайда, оның 
отбасының психологиялық қолдауына байланысты. Сонымен бiрге баланың ауруға шалдығу 
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мәселелерін дер кезiнде анықтап, оған дәрiгерлер, психологтар, педагог-дефектологтар, 
әлеуметтiк қызметкерлер, тәрбиешілер тарапынан көрсетiлетiн көмектер және қолдауды ерте 
жастан қажет болған уақытта көрсету және ата-аналардың қолдауы, келісімі, үйден 
қайталауы маңызды.Аутизмi бар балалар өздерiнiң мүмкiндiктерiне және мiнез-
құлықтарының ерекшелiктерiне қарай, жалпы бiлiм беру бағдарламаларымен бiрге арнайы 
(түзеу) бiлiм беру ұйымдарының бағдарламалары бойынша тәрбиелене алады. Бірақ 
медициналық көмектер қатар орындалуы керек. 

Аутизмі бар балаға өзiнiң басты мәселелері, яғни қарым-қатынастағы және өзара 
әрекеттiк жағдайдағы қиындықтарды жеңу үшiн қатарларының, құрбыларынын, 
құрдастарының, сыныптастарының, достарының әдеттегi ортасы ауадай қажет екенін 
ескерген жөн. 

Аутизмі бар баланы ауру немесе ауырады деп санаудың орнына, оның дамуы мен 
оқуына белгiлi бiр жайлы жағдай мен тәсiл қажеттiктен «өзгеше бала» деп санаған дұрыс. 
Қоғамның мiндетi – аутист балалардың құрдастарынан қалмай балабақшада тәрбиеленуіне, 
мектепте мүмкіндігіне қарай оқуына және оған қажеттi тәсiлдердi пайдалануына жағдай 
тудыру қажеттілігіне түсіністікпен қарау қажеттігінде.  
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА  
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ  БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 

 
Нұғман А.Н 

«Психология» мамандығының 1 курс магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші: Мандыкаева А.Р. 

 
Қазақстан мемлекетінің қазіргі даму кезеңіндегі коғамның түрлі сфераларының 

құрылуы мен тұлғаның белсенділігінің жоғарлауы арасында байланыс айқындала түсуде. 
Осыған байланысты балалардың танымдық әрекетін белсендіру, оны тиімді басқару және 
дамыту, әдістемелік, ұйымдастырушылық және моральдық-психологиялық тұрғыдан 
қамтамасыз ету  күрделі педагогикалық мәселе ғана емес, маңызды әлеуметтік міндет болып 
табылады. Президент Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның болашақта бәсекеге барынша қабілетті 
50 ел қатарына енуін жоспарлап отыр.   

Осы алдыға қойған мақсатқа жету бүгінгі ғылыми – техникалық прогрестің, жаңа 
ақпараттар ағымының қарыштап өсуі өндірісті автоматтандыру, компьютерлендіру 
мәселесімен тығыз байланысты өркендеп отырған өтпелі кезеңде жас ұрпаққа  ғылым 
негіздерін меңгертуде білімді әлемдік стандартқа жақындату, оқытудың мазмұны мен 
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әдістерін жаңарту арқылы білім сапасын көтеру мемлекеттік мәселеге айналып отыр.  
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 – 2010 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасында былай деп көрсетілген: 
Білімді, білік – дағдыларды механикалық түрде беру емес, ақпараттық – зияткерлік 

ресурстарды өз бетінше тауып, талдап және пайдалана білетін, идеялардың қуат көзі 
болатын, жедел өзгеріп отыратын әлем жағдайында дамитын және өзін - өзі ашып көрсете 
алатын жеке тұлғаны қалыптастыру басымдылық болып табылады».  

Қазақстан Республикасы орта білімнің мемлекеттік стандартында: «білім мазмұнын 
жаңартудың ғылыми негізіне мектеп оқушысын белгілі бір қажетті біліктер мен 
дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі, әртүрлі мәдениеттермен өз көзқарасы 
тұрғысынан диалогқа түсетін автор және жас ерекшелігіне сәйкес өз жасын қалыптастыруға 
күш жұмсап еңбектенетін бала деп қарастыратын, осыған орай көп қырлы құрылымды білім 
– тәрбие мазмұнын анықтап құруға көмектесетін қазіргі заманғы дамыта оқыту идеясынан 
алынды». 

Бастауыш мектеп  оқушыларының танымдық белсенділікті дамытудың негізгі факторы 
олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана емес, сонымен бірге баланың маңызды 
психикалық қызметтерін, ақыл-ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін 
оқу процесін жолға дұрыс қойылуы. Проблемалы дамыта оқыту талаптарын жүзеге асыру, 
бастауыш сынып оқушысын шығармашылықпен жұмыс істеуге баулу.  Проблемалық 
оқытудың әр түрлі аспектілерін қарастырған В. Оконь, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, М. И. 
Махмудов және т.б. ғалым педагогтар. 

Психологиялық тұрғыдан  Л.С. Рубенштейн, Н.А. Менчинская, А.М. Матюшкин және 
т.б. қарастырған.  

Қазақстанда проблемалық оқытудың мәселелерін Т.С. Сабыров, Р.М. Қоянбаев және 
т.б. педагог ғалымдар зерттеген.  

Оқу процесіндегі оқушылардың танымдық белсенділіктің жалпы заңдылығы негізінен 
проблемалық сұрақтар, проблемалық танымдық міндеттер және зерттеушілік сипаттағы оқу 
міндеттерін қоюдан туатын оқушының интелектуалдық күшін ашуға көмектеседі. 
Проблемалап оқытуда көздейтін мақсат оқушыларға білімді даяр күйінде беріп, мұғалімнің 
өзі баяндап бермей олардың алдына белгілі проблемалы міндет қойып, шешімін өздеріне 
тапқызуға бағыттау.  

С.Л. Рубинштейн адамның белсенділігін былай түсіндіреді: «Сыртқы себептер мен 
сыртқы әсерлер әрқашан ішкі шарттар арқылы әрекет  жасайды». Белсенділік субъектінің 
обьектіге қатынасын қарастырады. Ол қатынас мына сәттердің болуын қалайды: 
объектілерге бағытталған ыңғайлы таңдаушылық; объектіні таңдаудан кейін мақсаты, 
тапсырмаларды қою; іс - әрекетте объектінің қалыптасуы; мәселені шешуге бағытталуы. 
Практикалық әрекеттік жүру барысында субъект қоршаған әлемге әсер етеді, таниды, өз 
қажеттіліктері мен мақсаттарына сәйкес құрады.  

  Таным – қоғамдық тәжірибенің дамуымен тәуелді адам ойлауында шындықтың 
бейнелену  және қайта жаңғыру барысы, нәтижесі әлем жайлы жаңа білімдер болып 
табылады. Арнайы ұйымдастырылған таным оқу-тәрбие барысының  мәнін құрайды. 

Танымдық белсенділік  - тұлғаның әрекеттік күйі, білімді меңгеру барысында оқуға 
ұмтылумен, ақыл-ой кернеуімен, ерікті күш жігерімен көрінеді.  

Физиологиялық негізі – бүгінгі күй мен өткеннің арасындағы келісімсіздік – деген 
анықтаманы  профессор Р.М. Қоянбаев өзінің педагогикалық сөздігінде берген. 

Егер психологтар мен педагогтардың  пікіріне сүйенсек, қызығушылық баланың ой - 
өрісінің кеңейіп, тәжірибесінің молаюына әсер етеді, білімнің жетіліп, ақылының толысуына 
мүмкіндік туғызады.  

Танымдық белсенділіктің  нысанасы болып танымдық процесс саналады. Ол 
құбылыстың мәнін, белгілі білім саласының ғылыми негізін меңгерудегі талпынысты 
сипаттайды. Бұл (жеке тұлғаны танымдық салада және білімді меңгеру процесінде бағыттау 
әрекеті) жеке танымдық құрылымында танымдық қызығушылық: қоршаған орта нысанасы 
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мен болмысына психикалық процесті саралап бағыттау ретінде; жеке тұлғаның осы құбылыс, 
іс -әрекет саласымен айналысуды қажетсінуімен; барлық психикалық процесстің қарқынды 
жүзеге асуына, іс- әрекеттің нәтижелі болуына орта құбылыстарына, олар туралы білімін 
арттыруға, ғылым салаларына бағытталған белсенді ой –пікірлерге, эмоцияға толы саралы 
көзқарас ретінде айқындалады. 

Таным белсенділігі  оқушының жеке басының тұрақты қасиеті бола отырып, оның 
оқудағы белсенділігін, өздігімен дербес танымдық мақсатты қоя білуін анықтайды.    

Зерттеу негізіне сүйенсек, танымдық қызығушылық білім алу барысында қалыптасады. 
Білім алу бұл, бір сөзбен айтқанда, балалардың оқыған пәндері туралы түсініктері. Дегенмен, 
оқушының барлық пәнге бірдей қызығушылық таныту сирек кездесетін жайт. Ол көбінесе 
бір салаға немесе әр пәнге бағытталуы мүмкін. Осыған сәйкес, қызығушылық ұғымын бала 
бойында көрініс беруіне қарай былайша сипаттауға болады: қызығушылық танымдық 
қызығушылық бір пәнге (бір нәрсеге) қызығушылық. 

Демек, оқушылардың қандай да бір нәрсеге немесе бір пәнге қызығушылығы да 
сатылып қалыптасады, мұны жоғарыда аталған зерттеулер нәтижесі дәлелдейді. Егер зерттеу 
проблемасымен байланыстыра әңгімелессек, оқушыда алдымен қазақ халық ертегісіне 
жағымды эмоциялық көзқарас (әуестену), соңында танымдық қызығушылық пайда болады. 

Жаңа нәрсені  білуге әуестік – қызығушылықтың алғашқы сатысы, яғни оқушы  
жаңалыққа деген  жағымды көзқараста болады. Көп жағдайда оқушылар танып –білуде 
белсенділік көрсетпейді. Демек, білуге әуестік оқушы санасы мен іс -әрекеттің бастапқы 
бағытталу сатысы болады. 

Жаңа білім іздеуге, оқудағы байланыс, дәлелдерді белсенді пайдалануға түрткі болатын 
оқу тапсырмалары берілу қажет.  

Танымдық тапсырма жүйесі бүкіл оқыту процесінде мазмұны мен іс-әрекет амалдарын 
біртіндеп күрделендіре берітін бір ізділікке негізделеді Сондықтан мұғалім оқушының 
білімді меңгерумен қатар, оның оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіру. Танымдық іс-әректті 
белсендірудің бірден-бір тиімді жолы оқушылардың өзіндік жұмысын дұрыс ұйымдастыру. 

К.Д. Ушинский тек оқушылардың өзіндік жұмыстары ғана ғылыми негіздерін игеруге 
жағдай туғызады, оқушылардың ойлау, пайымдау, білім негіздерін қабылдау қабілеттерін 
дамытады деген. 

Қорытындылай келе жас ұрпақтың тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін 
құнды да маңызды, қайталанбайтын кезеңі – бастауыш сатыдағы білім беру. Оқушыға білім-
білік дағдыларды меңгертумен бірге, оларды  шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – 
бүгінгі күннің ерекше талабы. 

   Бастауыш сынып оқушыларымен  жұмысты ұйымдастыруда, олар шаршап қалмас 
үшін математика сабақтарындағы жаттығу есептерін жиі ойын ретінде өткізген дұрыс. Ойын 
оқу процесін ширата түседі, балалардың оқуға деген қызығушылығын арттырады, 
мәліметтерді дұрыс қабылдауға көмектеседі. Сол себепті балалардың жасы қаншалықты кіші 
болса, сабаққа соншалықты ойын элементтерін көбірек енгізу ұсынылады. Сонымен бірге 
сабақта ұсынылатын әрбір ойынның тәрбиелік маңызының зор болуы, әр ойын оқушының 
қабілеті мен ой-өрісін дамытуға оң әсерін тигізетіндей болуы керек. 

Қорыта келгенде Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, мәдениеті, 
саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне байланысты. Осыған орай мектептегі 
оқу үдерісінде оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыру, дамыту болашақта 
білімді өз бетінше жинап алу қабілеттерін дамытуда жетекші рөл атқарады және пәндерді 
оқыту барысында көзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік міндеттерді жүзеге 
асыруда оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту және қалыптастыруда сабақта 
әртүрлі әдіс - тәсілдерді қолданудың тиімділігіне көз жеткізуге болады 
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Ғылыми жетекшісі – Г.К. Джумажанова  
  
Қазақстан Республикасында психикалық ауруға шалдыққан балалардың саны күн өткен 

сайын артып келеді. Бала аутизімі деп аталатын осы дерттің салдарынан жүздеген емес, 
мыңдаған бүлдіршіннің тағдыры қыл үстінде тұр. Кейбір дәрігерлер оны қатерлі ауру ретінде 
қарастырмай, жай ғана психологиялық дерттің түріне жатқызады, сөйтіп, психикалық 
ауруларға тек кеңес берумен шектеледі. Мұның соңы балалардың өсе келе әлеуметтік ортаға 
бейімделуін қиындатады, айналадағы адамдардың өзіне деген түсінбеушілігін тудырады. 
Деректерге қарасақ, қазіргі кезде әлемде миллиондаған адам аутизм сырқатына шалдыққан 
екен. Көптеген елдерде мұндай сырқатпен ауыратындар саны қатерлі ісік, қант диабетінен де 
жиі кездеседі. Ғалымдардың мәліметтері бойынша уақытымен медициналық, әлеуметтік, 
психологиялық, педагогикалық түзеу көмектеп көрсетілген жағдайда аутист балалардың 60 
пайызы жалпы білім беру бағдарламалар бойынша, 30 пайызы арнайы білім беру бағдарлама 
бойынша оқуға қабілетті, ал 10 пайызы отбасын құрып өмір сүруге мүмкіндіктері бар. Бірақ, 
түзеу көмегінсіз қалған жағдайдағы балалардың 75 пайызы әлеуметтік ортаға бейімделе 
алмайды, 22 пайызы шамалы бейімделеді, тек 3 пайызы ғана әлеуметтік бейімделудің 
деңгейіне жетеді. Аутист балаларға арнайы көмек көрсету жүйесі өткен ғасырдың 60 
жылдарында алғаш рет АҚШ пен Батыс Еуропа елдерінде қалыптасуын бастаған. Еуропада 
ең бірінші аутист балаларға арналған мектеп Данияда 1920 жылы ашылған. Кейін кейбір 
жеке меншік мекемелер аутист балаларға көмек көрсеткен, бірақ ол кезде, нақты оқыту мен 
түзеудің әдістемелік, ғылыми негіздемесі болмаған. 

Тек әлемде емес, бұл ауру түрінің бүгінгі таңда Қазақстанда да меңдеп бара жатқаны 
байқалады. Аутизммен ауыратын балалар саны әлем бойынша 100 баладан 1, бұл 
көрсеткіштер аутизмнің қатерлі ісіктен, диабеттен және СПИД-тен жиі кездесетіндігін 
көрсетіп отыр. Қазақстан бойынша статистикалық мәліметтер жоқ, бұл медициналық есептеу 
нәтижелерінің айдарының болмауынан. Аутизм құрама санаққа енгендіктен, таралу, ауыру 
көрсеткіштері нақты аутизммен есепке алынбайды. 

Kazakhstan Today агенттігінің хабарлауынша Қазақстанда аутизммен ауыратын балалар 
саны айтарлықтай өсуде. 

«Қазіргі уақытта дүние жүзі бойынша аутисттік проблемалары бар балалар саны өсуде. 
Мысалы, 10-20 жыл бұрын 10 мың баланың 3-4-тен 10-15 оқиға тіркелген болса, ал қазіргі 
кезде мысалы АҚШта орта есеппен алғанда 200 баланың 1-уі, ал кейбір елдерде бұдан да көп 
«Англияда орта есеппен алғанда 80 баланың 1-і.», - таратылған мәліметтерде айтылады. 

Аутизм – кішкентай балалардың ми қызметінің бұзылуы салдарынан айналадағы 
адамдармен қарым-қатынас пен байланысқа түсу қиыншылықтарын тудыратын психикалық 
ауытқу. Негізінен бұны ауру деп айту қиын, бұл – психикалық дамудың бұзылуы: 
шындықтан ауытқу, өз-өзінен кету, немқұрайлылық немесе сыртқы құбылыстарға жауапты 
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қимыл әрекеттердің болмауы.  
Аутизмнің пайда болу себептері: 
• Психоаналитиктердің ойынша, баланың алғашқы даму кезеңіндегі «ата-ананың 

эмоциялық салқындығы » да себеп болады.  
• Ғалымдардың ең соңғы мәліметтері бойынша, аутизмге ұшыраған балалардың 

тумыстан миының дамуында кінарат (мидың бір бөлігі нашар дамыса, екінші бір бөлігі өте 
жақсы дамыған, хромосомалық өзгерістер мен зат алмасудың бұзылуы, гендік деңгейдегі 
өзгерістер) бар екені анықталды.  

• Гендік өзгерістердің пайда болуына, жүкті кезінде болашақ анаға қоршаған 
ортаның қолайсыз экологиялық жағдайы, стрестер әсер етеді. Әдетте, бала миының 
эмоцияларға жауап беретін орталығы бұзылады. Олардың қанының құрамында ерекше 
белоктар анықталған. Бұл жерде тұқым қуалаушылықтың да маңызы зор. 

Аутизмның белгілері.  
• Белгілері баланың үш жасына дейін айқын байқалады. Ата анасы баланың 

құрдастарымен салыстырғанда кеш дамып, әлі сөйлемегенін байқайды. Алғашында бала 
керең секілді болып көрінеді, бірақ тексеру нәтижесі олай емес екенігін көрсетеді.  

• Кейде бала сөйлеуді бастайды, бірақ біраз уақыт өтісімен, сөйлеу қабілетін қайта 
жоғалтады. Күнделікті қылықтары қайталанады, күнде бір ойыншықпен және жалғыз 
ойнайды. Тіпті ойыншықтың тек бір бөлігімен ғана (мәселен тек қолымен немесе басымен) 
ойнауы мүмкін.  

• Күнделікті қайталанатын тәртіптің өзгеруін бала өте қиын қабылдайды. Ата-
аналарының айтуынша, бала көзге тіке қарамайды. Көбісінің зияткерлік қабілеттері 
қалыптыдан төмен. 

• Аутизмі бар жасөспірімдер депрессияға шалдығып, кейде эпилепсиялық 
ұстамалар байқалады. 

Аутизмның түрлері.  
• Каннердің ерте балалық шақтағы аутизм синдромы (Каннер аутизмі) – балаларда 

кездесетін аутизмнің классикалық түрі; 
• Аспергер синдромы – аутистикалық психопатия; 
• Ретта синдромы; 
• А типті аутизм – шезофрениядан кейін пайда болатын немесе процессуалды аутизм. 
Аутисттердің өсуіне байланысты балаларға адекватты уақытылы коррекциялық көмек 

көрсету қажеттігін ескертеді. Аутист бала әлеуметтік адаптация мен дұрыс дамуы үшін 
әрдайым қолдау мен стимуляцияны қажетсінеді. Мұны тек аутизммен ауыратын баланың 
отбасы өздерінің қоғамнан және балабақша, мектеп, әлеуметтік орта сияқты қоғамдық 
бірлестіктерден көмек керек деген қажетсінулерін түсінген жағдайда ғана жасауға болады. 

«Республикада білім беретін әр түрлі арнайы бірлестіктер (реабилитациялық 
орталықтар, психолого-педагогикалық коррекция кабинеттері, арнайы балабақшалар мен 
мектептер) болғанымен, аутист балаларға сапалы психо-педагогикалық көмек көрсетілмейді. 
Осы бірлестіктердің мамандары аутист балалардың ерекшеліктері туралы толық түсінік 
алмайды, балаларды оқытуда қиындықтар туғызады, аутизм бар балаларды оқытудан бас 
тартады. Көптеген ата-аналар аутизмі бар балаларды қалыпты өмірден алшақтатып, үйде 
оқытуға мәжбүр ». 

Аутизм қалай емделеді 
• Ең бастысы, кешіктірмей тексеріліп, емделу терапиясын ертерек бастаған дұрыс. 

Себебі терапияны бала кішкентай кезінде бастаса, нәтижесі жақсы болады. Аутизмге 
ұшыраған адамдардың әрқайсысының белгілері әр түрлі және әр адамға тек өзіне тән ем түрі 
жүргізілуі керек.  

• Аутизмді емдеу үшін науқас адмның мінезі мен жүріс-тұрысына қарай терапия 
қолданылады. Бұл терапия баланың дұрыс тәртібі үшін арнайы сый береді, осылай бала 
айналасымен арласып, байланысқа түседі. 

• Баланың ерекшелігіне қарай физикалық және сөйлеу терапиялары қолданылуы 
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мүмкін. Баланың бөлектенуін, мақсатсыз қозғалуын және қорқыныш сезімін жою үшін 
анималотерапияның (арнайы үйретілген иттер, аттар және дельфиндер) көмегі зор.  

• Соңғы зерттеулер дельфинотерапияның бірнеше артықшылықтарын дәлелдеді. 
Бұл терапиямен емдегенде дельфиндерден бөлінетін жоғары жиілікті сонарлардың әсерінен 
баладан бақыт гормондары бөлінеді. Бұл гормондар ми қызметіне әсер етіп, баланың көңіл-
күйін жақсартады. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2005 жылғы 18 ақпанда 

халыққа жолдаған жолдауындағы 3.6 бөлімінде былай деп айтқан болатын: «Биылғы жылдан 
бастап біз әлеуметтік қамсыздандырудың идеологиясы барынша қарапайым үш деңгейлік 
жүйесін қалыптасырудағы бағытталған әлеуметтік реформаларды тереңдетудің үш жылдық 
бағдарламасын іске асыруды қолға аламыз. Біріншіден, бұл мемлекет кепілдік беретін негізгі 
әлеуметтік төлемдер. Екіншіден, бұл міндетті әлеуметтік  сақтандыру ақыр аяғында бұл  
кейіннен әлеуметтік төлемдерге айналатын азаматтардың ерікті жинақтаулары. Міне, 
осындай үш бастау азаматтарымыздың қарттық кезеңін лайығымен қамсыздандыруға тиісті  
жағдай туғызады» . 

Соңғы он жылдықта адам өмірінің ұзақтығының артуына байланысты бұл мәселеге  
назар көбірек аударылуда.  

Мамандар таяу жылдары халқымыздың басым көпшілігі iрi қалаларға қоныс аударады 
деп болжайды. ХХІ ғасырдың бас шенінде қалада тұратын қазақтар саны 43%-ды құраса, 
қазір бұл көрсеткіш 60%-ға жақындаған және соңғы санақ бойынша қалалық жерде 4,8 млн., 
ал ауылдық жерде 5,3 млн. қазақ тұрады екен. Жалпы, қазақтың қалалану процесі қарқынды 
жүріп жатыр десек, оның артықшылығы мен кемшін тұстарын саралап, елеп-екшеп, ақыл 
мен қисын таразысына салудың да маңызы айқындала түспек. Соңғы кезде қаладағы қарт 
адамдар санының артуы байқалады. Ол қалалы жердегі қарттардың  әлеуметтік, тұрмыстық, 
медициналық, мәдени қызмет саласында алатын көмегі ауылдық қартарға қарағанда 
әлдеқайда жоғары да сапалылығына байланысыты болса керек. Дегенмен әлеуметтік, әрі іс-
әрекет белсенділігі мен коммуникация жағынан қала қарттары ақсауда. Және тағы бір белең 
алып келе жатқан теріс жағдай, өз қарияларын қарттар үйіне тапсыру ауылдық жерге 
қарағанда қалалық жерде жоғары. Сондықтан қазіргі таңда ата-аналарын қарттар үйіне 
тапсыратын балалардан  алимент алу мәселесі қоғамда талқылануда.  

Елбасымыз Н.Назарбаев отбасы және отбасы құндылығына аса мән беріп отыр. 
Сондықтан да биыл, 2014 жылы елбасымыздың бастауымен «Мейірлі отбасы» жобасы іске 
асып жатыр. Сондықтан да мен мақала тақырыбын бүгінгі күні өзекті болып отырған 
обасының ұйытқысы болып келген, бірақ  нарықтық экономиканың талауына түскен 
әлеуметтік жағынан «әлсіз» топты құрайтын қарттарды, қарияларды, олардың өмір сүру 
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деңгейін жазуды жөн көрдім [1]. 
«Өмір сүру деңгейі» және «өмір сүру сапасы» ұғымдары тоқталып кетсек. «Өмір сүру 

деңгейі» және «өмір сапасы» – мәні жағынан жақын ұғымдар болғанмен, олар барабарлығы 
жағынан алшақ. Материалдық қамтамасыз етілген болып, бұл ретте таза суға, сапалы 
медициналық қызмет көрсетуге, сапалы тамаққа және басқа да өркениет өнімдеріне қол 
жетімді болмауы мүмкін. Бұл қиыстырылған өмір сапасы болып табылады.  

Өмір сапасы және адамның жанжақты дамуы – бұл санаттар экономикалық өсу және 
қоғамның дамуы проблемаларының қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұндық сипаттамасын 
құрайды.  

«Өмір сапасы» деген термин өткен ғасырдың 50-жылдарының ортасында пайда болды, 
ол кезде «өмір сүру деңгейі» санаты толық шамада халықтың әл-ауқатын көрсеткен жоқ. 
Өмір сапасы адамдардың материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру 
дәрежесін субъективті бағалау ретінде анықтала бастады. Қазіргі заманғы экономикалық 
сөздік«өмір сапасы» деген терминді «өмір сүру деңгейі» деген ұғымның жалпылануын 
білдіретін және «тек қана материалдық ізгіліктер мен қызметтерді тұтыну деңгейін емес, 
сондай-ақ,  қажеттіліктерді қанағаттандыру, денсаулық, өмірдің ұзақтығы, адамды қоршаған 
орта жағдайлары, жан рахатын қамтитын» әлеуметтік-экономикалық санат ретінде 
анықтайды [2]. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) өмір сапасын «жеке тұлғаның олар өмір 
сүретін мәдениет контекстінде және құндылықтар жүйесінде және олардың мақсаттарымен, 
күтулерімен, стандарттарымен және күтімдерімен байланысты өмірдегі орнын сезінуі» 
ретінде анықтайды.Ұйым мынадай негізгі салаларды қамтитын өмір сапасын бағалау үшін 
халықаралық кросс-мәдени салыстыру құралын әзірледі: 

- тән саулығы; 
- психологиялық денсаулық; 
- тәуелсіздік деңгейі; 
- әлеуметтік қатынастар; 
- қоршаған орта; 
- руханият / дін/ жеке нанымдар. 
Адам Географиясы Сөздігінде (Dictionary of Human Geography), Оксфорд анықталатын 

«өмір сапасы» деген термин адам мен қоғамның жалпы әл-ауқатын бағалау үшін 
пайдаланылады. Бұл термин барынша әртүрлі контекстерде, оның ішінде халықаралық даму, 
денсаулық сақтау және саясат саласында пайдаланылады. Осылайша, барлық аталған 
зерттеушілер өмір сапасы –  бұл «өмірлік маңызды құндылықтар қатарының жиынтығы 
деген тұжырымға келеді. Адам қалай өмір сүруде, оның жоғары қатарлардағы қажеттіліктері 
қалай қанағаттандырылуда, ол не үшін өмір сүруде, оның өмірінің мәні қандай, ол өзінің 
өміріне қанағаттана ма» [3]. 

 Қарт адамдардың басты әлеуметтік мәселелері айтатын болсак.Соңғы дамыған 
онжылдықта дамыған елдерде бақыланып келе жатқан тенденциялардың бірі – тұрғылықты 
жердегі қарт адамдардың санының  өсуі. 

БҰҰ-ның мәліметтері бойынша, 1950 жылы әлемде 200млн. шамасында 60 және одан 
жоғары жастағы адамдар болса, 1975 жылға дейін олардың саны 550 млн-ға өскен. Болжам 
бойынша, 2025 жылы 60-тан жоғары жастағылар саны 1 млрд. 100млн. адамға 5 есе өседі, ол 
кезде планета тұрғындарының саны 3 есе өседі. 

Тұрғындардың қартаюының басты себебі – туылудың азаюы, медицина прогресінің 
арқасында жасы үлкен адамдар топтарының өмір сүруінің жалғасуының көбеюі, 
тұрғындардың өмір деңгейінің көтерілуі. Экономикалық бірігіп қызмет істейтін және 
дамушы елдерде орташа  есеппен ерлердің өмір сүру ұзақтығы 30 жыл ішінде 6 жылға, 
әйелдерде – 6,5 жылға өскен. Ал Қазақстанда  қарт адамдардың өмір сүру ұзақтағы: ерлер 
арасында 68-69жасты құраса, әйелдер арасында 70-73 жасты құрап отыр. 

Қартаң адамдардың өмірлерінің әлеуметтік шарттары ең алдымен олардың денсаулық 
жағдайымен анықталады. Қарт адамдардың ауру деңгейі, жастарға қарағанда 6 есе жоғары. 
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Жалпы бір қартаң адамға 2-ден 4 ауруға дейін келеді, ал қартаң адамдарда емдеу, жастарды 
емдеуге қарағанда 1,5 -1,7 есе жоғары [4]. 

Денсаулықпен таласа алатын жалғыз мәселе – материалдық жағдай. Қарт адамдар 
өздерінің материалдық жағдайларымен, инфекция деңгейіне, медициналық көмектің жоғары 
тұратынына қиналады. Елімізде жыл сайын әлеуметтік-экономикалық кризис нәтижесінде  
зейнетақыны көбейту мәселесі өзекті болды. Мәліметтер бойынша зейнеткерлердің әрбір 
бесінші жанұясы киім мен аяқ киім алуға келгенде қиындық сезінеді екен. Дәл осы топтарға 
ашты-тоқты өмір сүрушілер  жатады. Көптеген қарт адамдар материалдық түсініктерімен 
жұмыс істеуді жалғастырады. 

Әр егде жастағы адам – бұл жеке бағыт-бағдары, машықтары мен қажеттіліктері 
сияқты арнайы жинағы бар жеке тұлға. Бұл мәселені әртүрлі тарихи кезеңде философтар мен 
педагогтар, әлеуметтанушылар мен саяси қайраткерлер өз заманында қозғап отырды . 

Егде жастарғылардың ең белсенді қорғаушысы Рим саяси қайраткері және философы 
Марк Тулий Цицерон (106 – 43 б.э.д.) болды, ол «Үлкен катон немесе қартық туралы» 44 
жылы диалог  жазды. Цицерон адам үшін өмірдің бүкіл қоғам үшін аса құнды деп қарттық 
жасты шебер қорғай білді және ардақтады. Цицерон тілімен айтқанда, ақылды адам үшін 
өмірдің осы кезеңі ең бағалысы болып саналады, өйткені  осы кезеңде адам ақыл ойын 
эмоция мен құндылыққа жеңдірмейді. 

Шопенгауэрдің «Жас ерекшелігі туралы» философиялық этюдінде осы туралы 
қызықты ой қорытындылары орын алған. Миф  қаһармандары мінездерімен  өмір кезеңдерін 
салыстыра отырып, Шопенгауэр әр кезеңге өз есімін қояды. Алғашқы онжылдықта 
Меркурий  билік етеді: адам өмір бойлап жеңіл және жылдам жүреді. Бұл білім алу,  ойын, 
дүниемен танысу жылдары. Өмірдің  20 жасында махаббат құдайы Венераға бағынады. 30 
жасқа қарай күшке, ерлікке ие Марс өмірді ауыстырады. Адам 40 жасында пайдалыққа 
бағынады, Цецера патшалығы күшіне сенеді, 50 жасында адам биліктен ләззат алады, ол 
тәжірибе  мен білімге бай болады. 60 жасында өмірдің Сатурн кезеңі басталады. Құнарлық 
оты сөнеді, жан тұрақты қалыпқа көшеді. Егер кейбір тән кемшіліктері бомаса, адам 
тыныштық пен бақытты қарттықты бағалайды. Сондай-ақ,  басқаша бір көзқарас да бар. 
Мәселен, Шекспир қарттықты қуанышсыз кезең  деп біледі. Оның ойынша қарттық әлсіздік, 
тісі жоқтық, көзің нашар көруі, нашар естуі,  балалыққа берілуі, алжуы, бір сөзбен айтқанда 
үмітсіздік  деп бағалайды [5]. 

Қорыта келгенде, Қазақстанда және шет елдегі қарт адамдарды әлеуметтік қорғау және 
қолдау шаралары айтайық. Қарттарды әлеуметтік қолдау мен қорғауға, олардың 
экономикалық, саяси және басқа да құқықтары мен бостандықтарын іске асыруды тең 
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мен Қазақстан  Республикасының Конституциясында, 
сондай-ақ халықаралық құқықтың жалпы танылған  қағидалары мен нормаларында кепілдік 
берілген. Мәселен, «Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы» және «Денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтардың жеңілдік берілген 
санаттарына амбулаторлық-емханалық көмек «Тегін медициналық көмектің кепілді 
көлемінің 2006-2007 жылдарға арналған тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметнің 2005 жылғы 28 желтоқсандағы №1296 қаулысына сәйкес көрсетіледі. Тізбеге 
сәйкес егде адамдар дәрі-дәрмектермен 50 пайыз жеңілдікпен қамтамасыз етіледі. 

Әлеуметтік қорғау жүйесінде біздің елімізде  қарт адамдар мен мүгедектерге арналған 
959 стационарлы мекеме, 700-ден аса әлеуметтік  қызмет орталығы, үйде әлеуметтік көмек 
көрсететін 900 бөлім, сонымен қатар, басқа да әлеуметтік көмек көрсететін мекемелер 
қатары (психолого-педагогикалық, шұғыл психологиялық көмек және тағы басқа) бар. 

Ал шетелдегі  қарт адамдарды әлеуметтік қорғау  тәжірибелері келсек мәселен, оларда 
ұйымдар жұмыс ыстейді. Олар Америка зейнеткерлері қоғамы, оның құрамында түрлі 
мәліметтер бойынша 9-15 млн. адам бар; зейнеткерлердің ұлттық одағы (Ұлыбритания); Аға 
ұрпақтың федералды конгрессі (ГФР); Жасы үлкендер қоғамы (Канада); Егде адамдар істері 
бойынша кеңестер (Австралия); Егде адамдар клубының Ұлттық федерациясы (Жапония), 
т.б. 
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Бұл ұйымдар ауқымды мәселелерді қарастырады. Өз мүшелерін әлеуметтік сақтандыру, 
оларға тиісті құқықтар мен жеңілдіктер туралы ақпаратты қамту, егде адамдар демалысын 
ұйымдастыру және мүдделерін мемлекеттік деңгейде шешу, саяси, әлеуметтік және мәдени 
акцияларға қатысуға жеңілдік көрсету. «Таймс» газетінің хабарлауынша егде адамдар АҚШ-
та санасуға мәжбүр ететін күшке айналуда. Олар түрлі саяси және әлеуметтік мәселелерді 
шешуге белсене қатысуда. Америка мамандары К.Манич, Э.Пикеортс, Дж. Мачано егде 
адамдарға арналған бес өзекті бағдарламаны көрсетеді: кәсіби-техникалық оқу. Мұнда 
машинада жазу, бухгалтерлік іс уақытша еңбек етуде қажет болады. Мәдени қызметте бүкіл 
өмір мазмұны байытылады. Бұған өнер және көркем қолөнер  қызметтері енеді. Соңғы 
жылдарда жоғарғы оқу орындарында егде адамдардың көптеп талаптануы орын алады. 
Мұндай егде адамдар зейнеткерлік кезеңде білім алады. Олар мансабын жоғарылатуды 
мақсат тұтпайды. Олар өз өмірлерін рухани байытқысы келеді, мұның өзі құнды қызмет 
болып табылады [6]. 

 
Елу шылбырдан алды,   
Алпыс тізгіннен алды,  
Жетпіс өре салды,  
Сексен – тұсау салды,  
Тоқсан – толқып қалды. 
 
 Бұрынғылар «жас күнімде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер» деуші еді. Түлкі 

бұлаңға тап болған осындай қарттардың қайта мемлекет қамқорлығына алынып жатқанын 
көргенде шүкіршілік етіп отырғанымыз да шындық. 
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В.Н.Куницына, Д.В.Люсин, Д.В.Ушаков, А.Л.Южанинов, Р.Стернберг, Р.Селман т.б.) 
әлеуметтік зияткерліктің дамуын белсенді қарастыруда. Әлеуметтік зияткерліктің дамуына 
қатысты жеке сұрақтар «қарым-қатынастық құзыреттілік» (Н.А.Аминов, А.А.Кидрон, 
Е.В.Коблянская, М.В.Молоканов, Л.А.Петровская, Р.Стернберг), «әлеуметтік құзыреттілік» 
(А.А.Бодалев, Ю.М.Жуков, О.К.Тихомиров), «әлеуметтік дарындылық» (В.Сиск), «қарым-
қатынастық әлеует» (В.В.Рыжков, Г.В.Сорокоумова) түсініктеріне жақын зерттеулерде 
қарастырылған [1, 2].  

 Кейбір авторлардың (Д.Китинг, Дж.Гилфорд) пайымдауынша, әлеуметтік зияткерлік – 
академиялық және формальді зияткерліктің қабілеттеріне қарсы негізгі менталды 
қабілеттердің өздігінен жұмыс істеу тобы. Р.Селман әлеуметтік зияткерлік дамуының 
сатыларын қарастыра отырып, баланың зияткерлік дамуында биік сатыларға жету үшін оның 
дамуында жетістіктердің жоғары деңгейде болуы міндетті болмаса да, қажет деп саналады 
деген қорытындыға келеді. Автордың айтуынша, іс-қимылы дұрыс емес балалар жалпы 
зияткерлік тапсырмалаларында жоғары жетістікке жеткенімен, әлеуметтік зияткерлік 
тапсырмалаларын орындай алмай жатады.  

 Көрсетілген авторлардың еңбектерінде әлеуметтік зияткерлік мәселесін 
коммуникативті құзіреттілік аспектісі ретінде қарастырып, әлеуметтік зияткерлікке қатысты 
құрылымы мен қызметтерін көрсеткен.  

В.Н.Куницына еңбектерінде әлеуметтік зияткерлік мәселесіне қатысты жаңа 
көзқарастар жетілдірілген. Автор күрделі құбылыстың жеке аспектісі болып табылатын 
толық талданып жинақталған және әлеуметтік зияткерліктің спецификалық құрылымын 
жақын түсіне алатын, оның әртүрлі жас кезеңдеріндегі жұмыс істеу ерекшеліктерін 
сипаттайтын қарым-қатынастық тұлғалық әлеуетті сипаттаған [3]. 

Психолог ғалымдар А.А.Бодалев, В.Н.Дружинин, Ю.Н.Емельянов, М.М.Кашапов, 
М.Л.Кубышкина, Н.А.Кудрявцева, В.Н.Куницына,  Д.В.Ушаков, 
А.Л.Южанинов, Дж.Гилфорд, О.Джон, Н.Кэнтор,  Г.Оллпорт, Э.Торндайк, Р.Селман, 
Р.Стернберг еңбектерінде әлеуметтік зияткерліктің дамуы және қалыптасуындағы мәселелер 
айқын қарастырылып, оның құрылымы, қызметі, кәсіптік шығармашылықтағы рөлі, 
академиялық зияткерлікпен арақатынасына талдау жасалынған [4].   

ХХ ғасырдың басында психология ғылымында жеке адамдар арасындағы қарым-
қатынасты зерттеуде жаңа бағыттар қалыптасты. Жеке адамдар арасындағы қырағылықты 
белгілеп, адамдар арасындағы қарым-қатынаста ақылмен істеу әрекетін атап өтіп 
«Әлеуметтік зияткерлік» түсінігін 1920 жылы Э. Торндайк пайдаланды. Торндайк бойынша 
зияткерліктің үш түрі бар: абстрактілік зияткерлік абстрактілі ауызша сөйлеу қабілеті мен 
математикалық символдарды түсіну қабілеті ретіндегі және олармен қандай да бір әрекет 
ету; нақты зияткерлік заттар мен материалдық әлемдегі бұйымдарды түсіну қабілеті және 
олармен қандай да бір әрекет ету; әлеуметтік зияткерлік адамдарды түсіну қабілеті және 
олармен әрекеттесу. 

Әлеуметтік зияткерліктің басқа да түсініктері пайда болды: басқа адамдармен үйлесіп 
кету қабілеті; қоршаған ортамен істес болу қабілеті; басқа адамдардың сезімін, көңіл-күйін 
және қылықтарының уәждемелерін дұрыс бағалай білу қабілеті. 

Г. Оллпорт (1937) әлеуметтік зияткерлікті адамдар жайында дұрыс пайымдаулар беру, 
олардың мінез-құлықтарын болжау және жеке тұлға қарым-қатынасындағы үйлесімді 
бейімдеуді қамтамасыз ету қабілеті ретінде сипаттайды. Ол басқа адамдарды жақсы түсінуді 
қамтамасыз ететін қасиеттер жиынтығын атап көрсетеді. Бұл қасиеттер құрылымына 
әлеуметтік зияткерлік жеке қабілет ретінде енгізілген. 

D. Wechsler (1958) әлеуметтік зияткерлікті жеке тұлғаның адамзаттық болмысқа 
бейімділік ретінде қарастырды. 

1960 жылдары әлеуметтік іскерлік, коммуникативті біліктілік жөнінде көптеген 
жұмыстар пайда бола  бастады (М. Аргайл, 1967, 1974). Осы жылдары әлеуметтік естілім 
мәселелеріне, адамдардың бір-бірін түсінісуіне назар аударыла бастады; әлеуметтік 
зияткерліктің табиғаты мен құрылымы туралы туындаған тұжырымдамалық түсінік негізінде 
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оны зерделеудің әдістемелік аппаратын әзірлеу талпыныстары жасалуда. 
Дж. Гилфорд және М. Салливен әлеуметтік зияткерлікті зерттеуге тест әзірлеуде, 

тестілер нақты бір кемшіліктердің болуына қарамастан, құрылған уақыттан бері (1920 
жылдар) нақты зерттеулерде кеңінен пайдаланылады.  

Жаңа әдістемелік нүсұаулықтар 1980 жылдарға жатады. Д. Китинг моральдық және 
этикалық ойлауды бағалайтын тест әзірледі.  М.Форд және М. Тисак (1983) зияткерлікті 
өлшеу негізіне мәселелік жағдайларды табысты шешуді міндеттеді. Олар әлеуметтік 
зияткерлік әлеуметтік ақпаратты өңдеумен байланысты нақты және келісілген ділдік 
қабілеттер тобының «академиялық» зияткерлік тестілерімен тексерілетін біршама «ресми» 
ойлау негізінде жатқан қабілеттерден түбегейлі ерекшеленетін қабілеттер тобын  көрсете 
алды [5, 6]. 

Шетел психологиясында әлеуметтік зияткерліктің басқа да тұжырымдамасы бар. Бұл 
тұжырымд  ама алғаш рет 1978 жылы алғаш жарыққа шыққан Н. Кэнтор 
жарияланымдарында қарастырылады. 1987 жылы аталған автордың «Личность и социальный 
интеллект» атты жеке кітабы жарыққа шықты. 

Н. Кэнтор адамдарға әлеуметтік өмірдің оқиғаларын барынша жеке пайдамен 
қабылдауға мүмкіндік беретін когнитивті біліктілікті әлеуметтік зияткерлікпен теңестіреді. 
Ол зияткерлікті когнитивті персоналдық тұрғысынан қарастырады. 

Адамның когнитивті негізі ресми түрде айтылған және шұғыл білім ретінде анықталуы 
мүмкін, онда жеке адам жағдайларға талдау беруде, сондай-ақ күнделікті өмірдегі жайттарға 
жоспарлар құруда пайдаланады. Еске түсіру мен талдау жасау ережелері жеке адамның 
когнитивті құрылымын құрайды. Осының барлығы бірлесіп тәжірибе мен әлеуметтік өмірдің 
мәселелерінде жеке тұлғаның нақты бір тәсілдемесін құрайды. Бұл білімнің репертуарын 
автор әлеуметтік зияткерлік ретінде белгілейді.  

Әлеуметтік зияткерлік сатып алынатын және қырсаулатылатын нақ сол әлеуметтік 
зияткерлік репертуары оны пайдалану динамикасы мен процесі жеке тұлғаның қоршаған 
ортаға бейімделуіне мүмкіндік береді. Әлеуметтік зияткерліктің негізгі мазмұнды 
компоненттері болып тәжірибелік тапсырмаларды шешу қабілеті, ауызша сөйлеу қабілеті 
мен әлеуметтік біліктілік қабілеттері болып табылады.  

Н. Кэнтор үш зерттеу аспектісін бөліп көрсетуге болатындығын атап өтеді. 
1. Мәселелерді шешуге қажетті тәжірибе мазмұны мен құрылымы. 
2. Жағдай және олардың контекстері 
3. Зияткерліктің прагматикалық жақтары (Балтс, 1986) үшінші жақтың орталығында 

болады. Бұл – күнделікті мәселелер шешімінің нұсқалары.  
Жай адамдар әлеуметтік зияткерлік жайлы не ойлайтындығы жөнінде түсінік 

қалыптастыру үшін Р. Штернберг (1981) «адамдар зияткерлігінің түсінігіне» жүгінді. Ол 
вокзалдарда, дүкендерде, кітапханаларда сауалнама жүргізу арқылы «зияткер адамның» 
бейнесін бейнелеп беруді ұсынды.  

Штернбергтің зерттеуі әлеуметтік зияткерлік ұғымына төмендегілерді қосуға 
болатындығын көрсетті: 

1. Тәжірибелік сабақтарды шешу қабілеті: адам логикалық ойлайды және дұрыс пікір 
білдіре алады, мәселенің барлық аспектілерін көре алады, жақсы шешім қабылдай алады, 
маңызды ақпарат көздеріне зер салады, барлық дәлелдерді тыңдайды.  

2. Ауызша сөйлеу қабілеті: анық сөйлеу және айқын артикуляция¸ оқылғанды жақсы 
түсінеді,  сөздік қоры өте жақсы, жазбаша тілді қиындықсыз түсінетін, адамдармен жақсы 
қарым-қатынас ұстайтын және т.б. 

3. Әлеуметтік біліктілік: басқа адамдардың болмысына қарамай сол қалпында 
қабылдайды, кездесулерге кешікпейді, әділетті ой-пікірлер айтады, басқа адамдардың 
мұқтаждығы мен арманына ілтипатпен көңіл қояды, білімқұмар, өрісті мүдделері бар және 
т.б. 

Штернбург адамдар «академиялық зияткерлікті» суреттеген кезде ақылды адамға 
берілетін мінез бітістер «күнделікті» зияткерлікті суреттеген кездегі сипаттамадан 
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ерекшеленетіндігін байқаған.  
Әлеуметтік зияткерлік көбінесе ақылмен теңестіріледі. Бұл деректер зияткерліктің 

әлеуметтік өкілдікті зерделеп жүрген Н.Л. Смирнованың зерттеулерінде де мақұлданды. 
Э. Торндайк әлеуметтік зияткерлік жай зияткерліктен жеке қолданылады. Көптеген 

авторлар (Китинг, 1978; Гилфорд 1967; М. Форд, М. Тисак, 1983) академиялық немесе 
формалды зияткерлік қабілеттеріне қарама-қарсы әлеуметтік зияткерлікті негізгі ділдік 
қабілеттердің жеке тобы ретінде анықтайды. Дж. Гилфордтың ойы бойынша әлеуметтік 
зияткерлік саласы ойды, ықыласты, сезімді, көңіл-күйді, сондай-ақ басқа адамдар мен өзін 
қабылдау болып табылады. Бұл аспект әлеуметтік естілім (перцептивный) тестілерімен 
өлшенеді.  

Егер, әлеуметтік зияткерлік зияткерліктілік қабілеттің жеке нысаны – жеке болмысы, 
көрінісі болып табылса онда адамдар әлеуметтік қарама-қарсы және ойлау тобы бойынша 
ұқсас нәтижелерді көрсетуі тиіс, ал әлеуметтік зияткерлік тестінің көрсеткіші зияткерліктің 
дәстүрлі әлеуметтік емес өлшемдерінің нәтижелеріне қарағанда әлеуметтік қызмет пен 
жетілудің нақты болжамын қамтамасыз етуі керек.  

Көптеген авторлар жалпы және әлеуметтік зияткерлік бір-бірімен тығыз байланысты 
деген көзқарас білдіреді. Осы және басқа да әлеуметтік және психологиялық факторлар 
шығармашылықтағы жетістіктер, бейімделу зияткерлікке ие болуды ғана емес, сонымен 
қатар ұзақ өмір сүруді  қамтамасыз етуге негізделген.  

1998 жылы Ресейде американдық профессор У.Шайдың лонгютивті зерттеулерінің 
қорытындысы жарияланды. Онда адамдарды 35 жыл бойы белгілі интервалмен (1956, 1969, 
1970, 1984, 1991) емдеп, зияткерлік деңгейінің төмендеуіне кедергі болатын 7 факторды 
анықтаған. 

Зияткерлік келесі жағдайлардың сақталуында байқалады: 
- Созылмалы аурулардың болмауы; 
- Жағымды орта (жоғары әлеуметтік-экономикалық статус, жақсы табыс, отбасы 

бақыты); 
- Зияткерлік шығармашылық (мәдени әдеттері мен қызығатын ісі); 
- Икемді тұлғалық стиль; 
- Когнитивтік статусы жоғары адаммен некеде болу; 
- Ақпаратты перцептивті өңдеудің жоғары жылдамдығын анықтау; 
- Өз өміріне қанағат тұту. 
Осы зерттеулердің негізінде ерте қартаюды қалай айтуға болатын болса, солай осы 

беталыстарды да жеңіп шығуға ұсыныстар берілді. 
Жылдам қартаю төмендегілерге негізделеді («өмірлік жоспарының қысқаруы»): 
- Тұлғалық стиль икемділігінің төмендеуі (7 жылға ерте); 
- Білім деңгейінің төмен болуы; 
- Өмірлік жетістіктеріне қанағаттанбауы. 
Сонымен, қарастырылған зерттеулерге сүйене отырып қорытынды жасайтын болсақ, 

дамыған әлеуметтік зияткерлік қасиетіне ие тұлға кеңейтілген әлеуметтік байланыстарға 
енген, белсенді де икемді, өз өмірін қанағат тұтатын, қоғамдық жаңа құрылымдар мен 
өмірлік жағдайларға кіре алатын, өтпелі кезеңнің көптеген дағдарыстарына төтеп бере 
алатын, соған сәйкес ұзақ та, белсенді өмірдің қоғамдық пайдалы мүмкіндіктеріне ие бола 
алатын адам болып табылады.  
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖӨНІНДЕГІ МАМАНДАРДЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ-

ӘЛЕУМЕТТІК МЕКЕМЕЛЕРДЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КОМПЕТЕНЦИЯСЫ 
 

Отарова Шолпан Шамшидинқызы 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

«6М090500 – Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 1 курс магистранты,  
Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші: Есимова Д. Г. 
 
 Кәсіби әлеуметтік жұмыс қалыптасуы мен дамуы барысында жаңа салаларда өзіндік 

орын алатындығын және әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандарды дайындауда нақты 
қызмет көрсету компетенциясын бекітуді ескеру қажеттігін көрсетті. Әлеуметтік жұмыс  
халықтың барлық көмекке мұқтаж әлеуметтік топтарын қамтитын болғандықтан, әлеуметтік 
жұмыскерлердің жұмысы жан-жақты кешенді қызметтер түрлерін қамтиды.  

 Әлеуметтік жұмыста компетенттілік түсінігінің нақты анықтамасы белгіленбеген. 
Әлеуметтік жұмыс жөніндегі  мамандардың компетенттілігін бірнеше сипатта түсіндіруге 
болады: 

- Әлеуметтік қызмет көрсетуші маманның  тұлғаға зерттеу жүргізу дағдыларын меңгере 
алу қабілеттілігі 

- Профессиографиялық ақпарат және еңбек нарығының жағдайында тиімді жұмыс 
жасау қабілеттілігі 

- Әлеуметтік жұмыскерлердің клиенттердің  психоэмоционалдық жағдайын қалпына 
келтіруіне, индивидуалды және топтық консультациялар жүргізуіне, танымдық белсенділікті 
дамыту бойынша тренингтік жұмыстар өткізуге мүмкіндік беретін арнайы білімдердің 
жиынтығы. 

- Клиенттің қажеттілігі бойынша мәселені түрлі тәсілдермен шешу мүмкіндігі. 
Әлеуметтік жұмыс жөнідегі мамандардың нақты қызмет көрсету компетенциясын 

анықтау үшін әр әлеуметтік саланың ерекшеліктерін қарастыра отырып келіс жасау қажет.  
1998 жылы Қазақстан Республикасында әлеуметтік жұмыстың маманы және әлеуметтік 

жұмыскердің қызметі енгізілген. Ол біліктілік анықтамалығында келесі меңгерушілік 
қызметтермен белгіленген: мекемелерде, отбасы және жеке тұлға шағын аудандарында 
әлеуметтік медициналық, заңдық, психолого-педагогикалық, материалды және басқа да 
көмекке зәру халықты анықтайды. Олардағы туындаған қиыншылықтар мен ушыққан 
жағдайлардың пайда болу себептерін айқындайды және оларды шешуге және әлеуметтік 
қорғаныс беруге көмектеседі; халыққа қажетті әлеуметтік экономикалық көмек көрсететін 
мемлекеттік және қоғамдық мекемелердің ықпалдасуына көмектеседі; отбасылық тәрбиеде, 
үйде отырған, кәмелетке толмаған балалары бар әйелдерге жұмысқа тұру келісімдерін 
құруға, инвалидтарға, зейнеткерлерге  көмектеседі;  отбасы және неке қию сұрақтары 
бойынша және ашушаң мінезді кәмелетке толмаған балалармен  заңды және психолого-
педагогикалық консультациялар жүргізеді. 

 Әлеуметтік үй тұрмысты, материалды, емдік және оқу-тәрбиелік мекемелерге 
орналасу, қамқорлықты қажет ететін үлкендер мен балаларды анықтап оларға қол үшін 
тигізеді. Кәмелетке толмаған заң бұзушылардың қоғамдық қорғанысын,кей жағдайда сотта 
олардың қоғамдық қорғаушысы да болып көмек көрсетеді.  

 Отбасылық әлеуметтік көмек көрсету орталығын құруға қатысады: асырап алу, 
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қамқорлыққа алу, әлеуметтік ақтауларда, жетімханалар, жастардың, жасөспірімдік, 
балалардың және отбасылардың, клубтар мен ассоциациялар және т.б. Арнайы оқу-тәрбиелік 
мекемелерден қайтып келген жеке тұлғалардың ақталуы мен әлеуметтік бейімделу 
жұмыстарын ұйымдастырады. 

 Әлеуметтік жұмыскердің  арнайыланған жүйесі этикалық және кәсіпқой кодексте 
көрсетілгендей жеке тұлғалық және кәсіпқойлық қасиеттерінің бірігуін болжамдайды. 

Әлеуметтік жұмыстың профессиограммасы. 
Профессиограмма – арнайы тапсырмаларды шешу үшін және белгілі 
бір жүйеде жасалынған кәсіпқой қызметтің бір түрінің сипаттама-технологиялық 

мінездемесі. Бұл маманның сәйкесінше қасиеттерін, тәртіптің негізін беретін және 
тиімділігін қалыптастыратын, шеберлігі мен құндылықтарын, білім жүйесін және 
кәсіпқойлық қызметтің мазмұнын айқындайтын құжат.  

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының профессиограммасы 
1.Мамандықтың жалпы сипаттамасы. Әлеуметтік жұмыс – қазіргі заманға сай, 

қоғамдағы қажеттілікті тудыратын қызмет ортасы. Әлеуметтік жұмыс ортасындағы маман 
әлеуметтік қолдауға, көмекке, қорғанысқа және қызмет көрсетуіне мұқтаж жеке тұлғалармен, 
отбасылармен, халықтық топтармен кәсіпқой практикалық қызмет көрсетеді.  

2.Кәсіпқойлық қызметтің мазмұны. Маман әлеуметтік проектілер мен программалар 
ұйымдастыру мақсатында қарастырылып жатқан аудандарындағы халықтың әлеуметтік 
жағдайының проблемалары бойынша аналитикалық-зерттеулік қызметтер атқарады. 

Маманның міндетіне тағы да мүмкіндігі шектеулі жеке тұлғалармен және топтармен 
әлеуметтің жұмыстың ұйымдастырылуы жатады.  

Әлеуметтік жұмыс ортасындағы маман әлеуметтік қызмет пен мекемелердің 
әкімшіліктік жұмысында және ұйымдастырушылық-басқарушылық жұмыстарына қатысады. 
Сонымен қатар халыққа қажетті әлеуметтік қорғаныс пен көмектің мемлекеттік және 
қоғамдық ұйымдардың шоғырлануына ықпалын тигізеді.  

Әлеуметтік жұмыстың маманының міндетіне тағы әлеуметтік орындардағы, арнайы 
орта оқу орындарындағы тәрбиелік жұмыстардың жүргізілуі жатады.  

3.Қажетті білім мен қабілеттілік. Әлеуметтік жұмыстың маманы қажетті мөлшерде әр 
түрлі салада білімі жетілген болуы керек.  

Жалпы гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық пәндерден басқа Ресейдегі және 
шет елдердегі әлеуметтік институттардағыдай әлеуметтік жұмыстың негізгі этаптары мен 
тенденцияларын, анықтамалары мен категорияларын, принциптері мен заңдылықтарын, 
формалары мен әлеуметтік жұмыс деңгейлерін, әлеуметтік жұмыстың болжамдары мен 
жобалауларын  білуі керек. 

Әлеуметтік жұмыстың маманы халықтың әр түрлі жеке тұлғалары мен топтарының 
түрлі сферадағы әдістері мен технология түрлерін, мазмұнын білуі қажет. 

Оның міндетіне психология, педагогика, әлеуметтік медицина, әлеуметтік жұмыстың 
құқықтық қамсыздандырудың негіздерін білу жатады. 

Әлеуметтік жұмыстың маманы әлеуметтік мекемелер мен қызмет орталықтарындағы 
ұйымдастыру мен басқару жайлы түсінігі болу керек, және де кәсіпқойлық қызметке қажетті 
ақпаратты алып оны өңдей алуы және әлеуметтік жұмыстың анализі мен мониторингінің 
жағдайы мен дамуын жүргізе алуы керек. 

Маманның міндетіне әлеуметтік медициналық және әлеуметтік 
педагогикалық,психоәлеуметтік  жұмыстың  ұйымдастырылуы мен өткізілуі жатады. 

4.Маманға деген талаптар. Әлеуметтік жұмыстағы маманның қызметі алдымен 
халықтың ерекше контингентімен араласуынан тұрады. Көбіне көмек сұрап келген адамдар 
эмоционалды тұрақсыз, ерекше жақындау жолын қажет ететін болады.  

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі мекемелерінде жақсы жұмыс істеу үшін тұрақты 
қарым қатынасты және сабырлы болуы қажет. Маманның кәсіпқойлық қасиеттері ол оның 
жылуқандылығы, адалдығы, жібі түзу адам, еңбекқорлығы, байқағыштығы, өзіне сенімді 
және тұрақтылығы. 
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Әлеуметтік жұмыс ортасындағы маманның дамыған интеллектуалды қасиеттері болу 
керек: ақылының талдағыштық қасиеті, үлкен ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті. 

5.Жұмысқа орналастыру. Маманның кәсіпқойлық қызметінің әлеуметтік жұмыс 
сферасына  мемлекеттік және мемлекеттік емес әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары, 
денсаулық  сақтау министрлігі, құқық қорғау министрлігі, білім беру министрлігі   жатады. 

Әлеуметтік жұмыскерде кәсіпқойлық қабілеттілік, адам жайлы тереңдетілген ғылыми 
білімі: психология, әлеуметтану, педагогика, акмеология болу керек. Әлеуметтік 
қызметкердің білімі мен қабілеттілігі өзіне сай болып тұрса, кәсіпқойлық қызметі жоғары 
дәрежеде орындалуына көп септігін тигізеді. 
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         Қазіргі таңда елімізде мүмкіндігі шектеулі ересек жандарды қоспағанның өзінде 
150 мыңнан аса мүгедек бала өмір сүруде. Қазастан Республикасындағы мүгедектерді 
әлеуметтік қорғау Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 
Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерімен 
реттеледі.Десек те, мүмкіндігі шектеулі балалар үшін ел тарапынан бөлінетін көмек пен 
қамқорлықпен бірге, олардың психологиялық жай-күйі жан-жақты зерттеуді қажет етеді[1].  
Мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасы көптеген қиындықтармен бетпе-бет келеді: 
мүмкіндігі шектеулі баланы алғашқы қабылдау,  оған көну, оны мойындау, оның емделуіне 
жағдай жасау, ем-дом шараларын жүзеге асыру және  т.с.с. Ең бастысы, мүмкіндігі шектеулі 
баласы бар отбасындағы ананың психологиялық қуаты мен рухани   күші ғана бұл мәселені 
шешуге көмектесетіні мамандардың зерттеулерінің көкейкестілігіне айналуда.  

         Соңғы уақытта біздің елімізде және шетелде физикалық және психикалық 
дамуында ауытқушылығы бар балалар санының өсу қарқыны байқалып отыр. Біріккен 
ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша әлемде 450 млн. адамда психикалық және 
физикалық дамуында ауытқушылықтары бар, бұл тұрғындардың оннан бір бөлігін, яғни 
13%құрайды. Бұл мәлімет Бүкіләлемдік Денсаулық сақтау Ұйымының мәліметтеріммен 
нақтыланып отыр. Статистикалық мәліметтер бойынша бірқатар елдерде мүмкіндігі 
шектеулі балалар саны жалпы саннан 4,5% дан 17%  дейін жетеді екен. Мүмкіндігі шектеулі 
бала – бұл өмірлік қызметіне шек келтіріп, оның әлеуметтік қорғалуын қажет ететін ағза 
қызметінің бұзылуы, аурулар, жарақаттар, олардың зардабынан болған дефектілері бар 
денсаулығы бұзылған тұлға.  

          Мүмкіндігі шектеулі  баланың дүниеге келуі -  барлық отбасы үшін өте күшті 
соққы беруші фактор болып табылады. Сол сәттен бастап, баланың айналасында 
психологиялық және физикалық жүктемелер көбейіп, көптеген арнайы мәселелердің 
шешімін табу жайлы сұрақтар туындайды. Бұл оқиғада көбінесе қиындықпен бетпе-бет 
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келетін анасы болып табылады. Баланы тәрбиелеу, оқыту, емдету мәселелерімен анасы 
айналысады, Бізге белгілі болғанындай, бұл балалардың әлеуметтік бейімделуі , 
психологиялық жай-күйі отбасының, ең алдымен, анасының мінез-құлқына, тұлғалық-
эмоциялық  ерекшеліктеріне тікелей тәуелді. Әдетте, мүмкіндігі шектеулі балада отбасылық 
мінез-құлық жағымды емес, керісінше жағымсыз факторлармен анықталады.  А. Торнбал  
отбасында мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасылардың өмірлік циклындағы кезеңдерді 
төмендегідей бөледі[4]:  

 Баланың туылуы: нақты диагнозды алу, эмоционалды үйренушілік, отбасының басқа 
мүшелерін ақпараттандыру; 

 Мектептік жас: баланы оқыту формасына жеке көзқарастың қалыптасуы (инклюзивті 
немесе арнайы оқыту),баланың мектепке баруымен байланысты мәселелерді шешу, 
құрдастарының реакцияларын бастан кешіру; 

 Жасөспірімдік жас: баланың  ауруына үйрену, сексуалдыққа байланысты 
мәселелердің пайда болуы, құрдастарынан алшақтау, баланың жалпы уақытын 
ұйымдастумен айналысу; 

  «түлектік» кезең: отбасылық жауапкершілікті мойындау, уйрену, есейген баланың 
өмір сүру жағдайына ыңғайлы ортаны таңдау, отбасының бейімделуіне мүмкіндіктің аздығы. 

           Көптеген зерттеушілердің еңбектерінде ата-ананың балаға және баланың ата-
анаға әсер етуінде тепе-теңдік сақталатындығы көрсетілген. Яғни, баланың дамуындағы 
бұзылыстар  ата-аналық қатынастың күйреуіне  алып келеді. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
тәрбиелейтін анасының түрлі стресстік күйді бастан кешетіндігін бірқатар ғалымдар 
зерттеген. Бала дамуындағы ауытқу жайлы анасына хабарлау  ауыр эмоционалды күйзелісті 
шақырады.  Бұл оқиға ана үшін базалық қажеттіліктеріне, құндылықтарына әсер етпей 
қоймайды[5].  

          Р.Ф.Майрамянның мәліметі бойынша, балада интеллектуалды жеткіліксіздік 
жайлы хабарлау 65,7 % аналарда ауыр эмоционалды бастан кешуді, аффективті-таң қалу 
және истериялық реакциялар көрінеді[2]. Баланың алғашқы өмір сүру жылдарында бұл 
стресс азаюдың орнына, керісінше арта түседі. Зерттеулер бойынша, мүмкіндігі шектеулі 
баласы бар аналарда тұлғалық мәселелер де болатыны көрсетілген. Олар әдетте, аномальды 
баланың туылғаны үшін өзін  кінәлау сезімін, әлеуметтік оқшаулануды бастан кешіреді. 
Балаға анасы тарапынан депрессия, ішкі тұлғалық қақтығыстар, невротикалық және 
психопатикалық реакциялар – барлығы да науқас баланың туылуымен байланысты күрделі 
оқиғаға деген  бейімделудің бұзылысы жайлы хабарлайды. Аналардың көбісіне жоғары 
дәрежедегі психологиялық көмекті қажет етіледі. Көптеген зерттеушілер сипаттаған аналық 
дағдарыс динамикасымен байланысты ананың тұлғалық күйі нақты кезеңдерге сай көрінеді. 
Бұл кезеңдер «ерекше» аналық сезімнің бейімделу механизимдерін көрсетеді[4].   

  Бірінші кезең – ананың эмоционалды бүлінген күйі мен реакциясын сипаттайды: таң 
қалу, қорқыныш, шарасыздық. Бұл кезеңнің қиындығы , баланың анасы  алынған ақпаратты 
қарау мен адекватты түсіну күйінде бола алмайды. Науқас баланың анасы өзін болған 
оқиғаға кінәлі деп есептеп, жеке олқылық сезімін, өзін өзі кінәлау сезімі, өзіне сыни көзқарас 
күшейеді, өзіне қанағаттанбау сезімін басынан өткереді. Баланың науқас болып туылуына 
қайғырып, өзінің қателіктері мен немқұрайлығынан деп есептеп, жағымсыз тұлғалық 
сезінулері пайда болады. 

Екінші кезеңді зерттеушілер негативизм мен мойындамау сатысы деп қарастырады. 
Мойындамау қызметі отбасының тұрақтылығына қауіп төндірейін деп тұрған хабар алдында 
сенім деңгейін сақтауға бағытталған. Яғни, жоққа шығару мазасыздану мен эмоционалды 
жабырқауды жою үшін қорғану амалы болып табылады. Негативизмның шегіне жеткен 
сатысы баланы тексеруден және қандай да бір түзетуші шараларды жүргізуден бас тартуда 
көрінеді. Баланың ауруын отбасының мойындамауы қорғаныс қызметін атқарады.  Көбінесе 
кездесетін реакциялар – ол жай ғана науқатсың болу мүмкіндігіне сенбеу. Анасы дәрігердің 
білімділігіне күмән келтіріп, баланың дамуындағы кешеуілдеуді мойындамай , мәселені 
шешуде қандай да бір терапия түрлерін алудан бас тартады. Бұл кезеңде «копинг-мінез-
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құлық» дами бастайды: бұл сансыз кеңестерге , медициналық мамандардан бастап түрлі 
балгерлер мен көріпкелдерге дейін жүгінеді. Мұндай «ғажайып амалдың»артынан жүру 
оқиғаны шынайы қабылдауға, кемістігі бар баланы қабылдауға кері әсерін тигізеді.  
Қосымша реакция ретінде қоршаған ортаға деген алаңдаушылық өсе түседі, мұнда 
эмоционалды тұрақсыздық пен мазасыздану деңгейінің жоғарылауы көрінеді. Эмоцияны 
еркін түрде бақылай алмауы,  өз күйін басқара алмау мен бастан кешудің жабысқақ 
сипатынан көрінеді[2].  

   Үшінші кезең –  езіліп-егілу (горевание). Ашу немесе күйік сезімі оқшаулануаға 
ұмтылысын тудыруы мүмкін, алайда , «тиімді ашыну» формасынан шығуға да уақыт 
табылады.  «Созылмалы қайғыру» деп аталатын синдром балада жағымды өзгерістердің 
болмауына қатысты ананың созылмалы фрустрациясы, психикалық және физикалық ақау 
мен басылмаған ауыруна байланысты қажеттіліктерінің нәтижесі болып табылады. Бұл кезең 
ананың терең депрессиялық күйімен сипатталады. Эмоционалды қайта ұйымдастыру 
кезеңінде анасы өз баласын бағалап және жақсы көру керектігін түсіне бастайды. Бұл 
кезеңде анасы баласына пайдасы бар бағдарламалар мен қызметтерді іздей бастайды. Олар 
дамуында ауытқуы бар басқа балалаларға да көмектеседі. Анасы мүмкіндігі шектеулі 
баласының туылуы – оны жеңу керектігін түсінеді.  Ата-анасы баланың бойындағы ақауға 
шынайы көзқарас дамыта отырып, ол ауыр жүкті және оның созылмалы салдарын 
қабылдайды[4]. Мұнда анасы жеке күйзелісінен шығып , баланың қызығушылығына және 
ортамен өзара қатынасына тиімді стиль өңдеп шығарады.  Бұл сәтте анасында өзіне қатысты 
жағымды бағдарды дамыту мен балаға қатысты әлеуметтік стереотиптерді жеңу жүзеге 
асырылады.  Кейбір аналарға бұл сәтке келу үшін ұзақ уақыт талап етіледі. Бұл процесс өте 
ауыр болуы мүмкін[4]. Ананың психикасына, тұлғалық ерекшеліктеріне және балаға 
қатысты кері әсер ететін патологиялық симбиоз болып табылады. Қалыпты жағдайда 
симбиоз кезеңі баланың автономиясымен алмасады, ауытқу кезінде бала анасына тым қатты 
тәуелді және ауытқумен байланысты шексіз мерзімге созылуы мүмкін. Баланың сәтсіздігін 
ана өзінікіндей қабылдайды: өзіндік «Меніне» әсер етеді, өзіндік бағлауы төмендейді, 
қарсылық әрекеті қалыптасады, психологиялық қорғану деңгейі көтеріледі. Бұл көптеген 
аналарда жоғары ренжігіштік, кінәлау комплексінің дамуы мен толыққансыздықпен көрініп 
жатады. Балаға қатысты амбивалентті сипатқа ие, ауыр ішкі тұлғалық қақтығыстар пайда 
болып, жалпы невротизация өсе түседі.  

  В.А. Вишневский, Б.А. Воскресенский, Р.Ф. Майрамян, И.А. Скворцов, Л.М. 
Шипицина және т.б. педагогикалық-психологиялық зерттеулерінде дамуында 
ауытқушылығы бар балалардың отбасындағы қатынасқа психотравмалық әсері, осыған 
байланысты аналарында психопатологиялық ауытқушылықтардың  пайда болуы айтылады. 
Л.М. Шипицинаның мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасындағы тұлғаралық 
қатынастарды зерттеуінде көптеген отбасылар өз мәселелерін шешуге мүмкіндіктері жоқ 
екендігін көрсетті. Олардың көбінде кикілжіңдер, үрейлену, эмоционалды бейнеленген 
қарым-қатынас, бөлектену, жалғыздық[3] . 

Мүмкіндігі шектеулі баласы бар аналарды (ақыл-ойы кемістігі, баладағы церебралды 
сал ауруы,кереңдік, соқырлық, аутизм, даун синдромы) зерттеулер нәтижелеріне сүйенсек, 
баладағы ауытқу тек өзіне ғана емес, сондай-ақ анасы тарапынан балаға деген қатынасына 
және тұлғалық ерекшелеіктеріне әсер ететін маңызды фактор болып табылатынын көрсеткен. 
Мүмкіндігі шектеулі баласы бар аналардың тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу ішкі 
қақтығыстың, күмәннің , қарама-қайшылықтың болатынын көрсетеді[5]. Оларда өзіндік 
қазбалану мен өзіне жағымсыз эмоционалды қатынас көлеңкесіне рефлексия, әлеуметтік 
сәйкессіздік пен жеке субьективті тұлғалық сезінуге деген үрдіс байқалады.  

Мүмкіндігі шектеулі баласы бар аналар  баланың науқас болып туылуына өздерін 
кінәлап, оған деген қатынасы мен іс-әрекетін қоршаған орта адамдарында түсініспеушілік 
пен қарама-қайшылық тудырады деп есептейді. Алайда патологиялық фактордың әсер етуі, 
психопатогенді стресс кезіндегі жауап қайтару сипаты ана тұлғасының  арнайы жеке-типтік 
ерекшеліктерімен, бағдарымен, отбасылық психологиялық атмосферасымен шарттасады[3].  
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Сонымен, мүмкіндігі шектеулі баласы бар ананың тұлғалық-эмоционалды және 
психологиялық ерекшеліктері психологиялық және клиникалық әдебиеттерде толықтай 
қарастырылып үлгерілмеген[2]. Алайда, балаға қатысты ана тұлғасы, оның күйзелісі оңалту  
процесі барысында бірінші орынға ие. Бала мен ана арасындағы эмоционалды байланыс  
баланың өзіне , басқаларға, қоршаған ортаға деген құндылықты қатынастың қалыптасуының 
негізі болып есептеледі. Эмоционалды аумақтың күйі әлеуметтік мінез-құлқымен шарттаса 
отырып,  баланың тұлғалық денсаулығының көрсеткіші болып табылады.  
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Қазіргі таңда жастар мәселесі өте өзекті проблемалардың бірі, дүниежүзіндегі қандай 

мемлекет болмасын жастар саясатын мемлекеттің дамуындағы басты бағыттарының бірі 
ретінде қарастырады. Себебі сол мемлекеттің болашағы кейінгі ұрпақ жастар екендігінің 
айғағы. Жастар және олардың тәрбиесі жөнінде қаншама ғылыми жұмыстар, 
тұжырымдамалар, әдістемелер тағы да басқа ізденіс жұмыстары жүргізіліп жатса да күн 
тәртібінен түскен емес, мұның астарында еліміздегі жалпы жастар деп атайтын топ өкілдері: 
сәби, жас жеткіншек, жас буын, бозбалалардың қоғамдағы өзін алып жүру тәртібінен 
туындайды. Олай дейтініміз қазіргі жастардың ой-өрісі мен өмірлік ұстанымдары өзгерген, 
бұл бүгінгі жаһандану кезіндегі батыстық мәдениеттің басымдылығынан болып отыр. Біз 
қозғағалы отырған мәселе жастардың девиантты мінез-құлқы болғандықтан, жоғарыда айтып 
кеткен жастар ортасындағы батыстық бағыт - жастарды тәрбиелеудегі негізгі 
проблемалардың бірі болмақ. 

Қоғамдық жаңару кезеңінде, Қазақстандағы әлеуметтік, саяси, экономикалық 
қатынастардың сипатының өзгеруі өз кезегінде қоғамдық білім, тәрбие институттарының да 
өз жұмыс бағыты мен мазмұнына жаңа талаптар қойып отыр. Қоғам өмірінің түбегейлі 
өзгеріп жатқан қазіргі заманда, өмірлік тәжірибесі жоқ, әлі өмірге, ортаға толық көзқарас 
қалыптаса қоймаған жасөспірімдер үшін қалыпты тіршілік ағымынан ауытқу жиі кездесетін 
құбылыс. Мұндай әрекеттердің белең алуынан бастап-ақ олардың алдын алмаса, қоғам үшін 
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қатерлі қауіп тудыруы ықтимал. 
Қоғамда қалыптасқан нормалардан ауытқуға жол ашатын мінез-құлық девианттық 

мінез-құлық деп аталады және олардың түрлеріне қылмыс, ішімдікке салыну, нашақорлық, 
жезөкшелік, құмар ойындарына қызығушылық, психопатиялық бұзылу және тағы да басқа 
жағымсыз қылықтарды жатқызуға болады. Жасөспірімнің осы девианттық мінез-құлқы жасы 
кәмелетке толмаған құқық бұзушы тұлғаның қалыптасуын анықтайтын негізгі шарт болып 
табылады. Жастардың ауытқыған мінез-құлқының негізгі мәселелеріне арналған құқықтық 
және психологиялық әдебиеттерде, девиант-жасөспірімдердің сәтсіз отбасыларда тұруы, 
олардың тұрмыс жағдайы, отбасындағы шиеленіскен қатынастар осындай мінез-құлықтың 
қалыптасуының негізгі себептері деген пікір анағұрлым басым.  

Баланың отбасынан қашықтап, оның ықпалынан сырт қалуының психикалық әсерін 
Т.В.Лодкина, А.В. Захарова, В.С. Мухина, З. Матейчик, Е.О. Смирновалар алғаш атап 
көрсеткен. 

Отбасы тәрбиесіне қатысты тәлім-тәрбиелік идеялар қазақтың халық педагогикасында 
Қорқыт ата кітабында, Әбу Насыр әл-Фараби еңбектерінде, Жүсіп Баласағұни, Саиф Сараи 
шығармаларында, Ы.Алтынсарин еңбектерінде, А. Құнанбаев, А. Байтұрсынов, 
Ж.Аймауытов, М. Жұмабаев мұраларынан да елеулі орын алған. 

Қазіргі кездегі суицидтің себептері: 
Еліміздің болашағы саналатын жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау (суицид) 

оқыс әрекеттерге баруы алаңдатарлық жағдай. Статистикалық мәліметтердің өзінен адам 
жаны түршігеді. Әлемде жылына 1 млн. адам өзіне-өзі қол жұмсайды екен. Осындай 
көрсеткіштері жоғары 80 елдің ішінде Қазақстан 5-ші орында келеді. Соңғы кезде елімізде 
суицид оқиғалары 3 есеге өсіп отыр. 

Әр суицидтің шығу себебі бар. Бірақ көп жағдайлардағы себеп ондай адамдардың 
иманының болмауы мен өмірдің қиыншылықтарын дұрыс түсінбеулерінде болады. Бұлар 
басты себептері. Ал басқа себептердің барлығы осы басты себептерге тікелей тәуелді. 
Мысалы, сүйген қызымен ұрысып, немесе аралары ажыраған жігіттің өзін-өзі өлтіруіне 
санасы ояу адам баласы үшін ешқандай ақылға қонымды себеп жоқ. Ақымақтықпен өз 
өмірін қияды.  

Қаржылық жағдайлардың әсері де кей адамдар үшін суицидтің тудырушы күші болып 
табылады. Алайда, қаржылық қиындықтар басты себеп емес. Егер ондай қиындықтарға 
шыдамай өз-өзін өлтіру белең алса, онда әлемнің тең жартысы қырылып қалады емес пе?! 
Қиындық кімде жоқ дейсіз?! Демек, иманы мен өмірге деген көзқарасы дұрыс емес болған 
адам ғана мұндай уақытша қиындықтарға төзе алмай, ең дұрыс жол ретінде суицидті 
таңдайды.  

Ренжу. Кейде жасөспірімдердің арасындағы суицид ата-анасына ренжудің салдарынан 
болады. Бірақ сондай ардақты жандарға ренжіп өзін-өзі өлтіру де жан дүниесінде кемістігі 
бар адамның істейтіні болса керек.  

Қателік. Өмір болғаннан соң қиындығы мен қызығы қатар жүреді. Қателіктерге ұрыну 
барлығымыздың табиғатымызда бар нәрсе. Қандай қателік жасасақ та суицидпен шешімін 
табуымыз дұрыс емес. Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ата-анасынан қорқып қателігін жылы жауып 
қою мақсатында өлімге бару көзі ашық, көкірегі ояу жандардың істейтін әрекеті емес.  

Өзін-өзі өлтірудің неғұрлым көп бөлігі 40 пен 65 жас аралығында жасалады екен. 
Негізінен бұл жасқа келгенде суицидалдық әрекетке итермелейтін факторлар: ажырасу, 
жақын адамын жоғалту, жұмыстан шығып қалу, қаржылай кризис, жанұяда баласының 
қайтыс болуы т.б. жатады. Ал кәрілік жаста мынадай маңызды әлеуметтік-психологиялық 
мәселелермен беттеседі. Жалғыздық, қызмет бабының аяқталуы, мүмкіндігін жоғалту, 
жолдастарынан, жанұясынан бөліну сонымен қатар, депрессия шаршағандықпен, 
үмітсіздікпен ұштасып жатады.  

Қазіргі таңдағы зерттеушілер өзін-өзі өлтіруді әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырып, 
оның маңызды факторы ретінде қоғамның діни санасын дамыту деп біледі. Діни ғұрып 
бойынша өзін-өзі өлтіру аса ауыр күнә ретінде қарастырылып, құдайға сыйынып, сенуші 
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адамға өзіне-өзі қол салуға тыйым салынған. Отбасы тарихында өзін-өзі өлтірудің кездесуі, 
ата-аналардың тұлғалық ерекшеліктері депрессияның суицидалдық факторлардың 
туындауына әкеліп соғуы мүмкін.  

Л.Н. Толстой тәннің ауруын емдеуші дәрі бар ал, жанның ауруын емдеуші ол тән 
ауруын емдейтіндей дәрі емес дейді. Бұл нәрсе бүкіл әлемді тығырыққа тіреп отыр. 

Жалпы, жеткіншектер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау мәселесі ұзақ зерттеуді талап 
ететін барша қоғамға ортақ мәселе.  
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Қазіргі таңда психологтар аутсайдер-клиенттермен көп кездеседі. Осындай мәселемен 

келген клиенттің типтік сұрағына көз жүгіртейік: «Мен 36 жастамын, шет тілін жетік білетін 
менеджермін, бірақ жетекші менеджерге дейін жоғарлатуды күте-күте сарғайдым. Мен көп 
сөйлемейтін, тұйық адаммын және шыны керек, мен адамдардан қорқамын. Мен сияқты 
адамдарға жаңсақтықты жеңу өте қиын. Өзімнің жасаған жобаларым бойынша айтатыным 
бар, бірақ өз ойымды дұрыс жеткізе алмаймын деп қорқамын. Тек кәсіби қарым-қатынаста 
ғана емес, күнделікті тұрмыста да осындай жағдайларға тап боламын. Әр топта мен өзімді 
артық адамдай сезінемін...», және осы сияқты жағдаяттар жиі кездеседі. 

Аутсайдер (ағылшын тілінде - «бөтен, шет, бөгде»)- бұл қоғамда өз орнын таба алмай 
қалған немесе оны қоғам қабылдамаған тұлға болып саналады. Санақ бойынша кез келген 
жеке топта аутсайдерлердің саны көсбасшылардың санымен тең келеді. Әдетте аутсайдерлер 
қарым-қатынас барысында жаңсақтық сезінеді, тіпті кейбір жағдайларда олар қоғамдық 
жерлерде әжетханаға баруға да ұялады. Әрине, олар үшін өзінің болашақ мансабын 
жоспарлау шешілмейтін мәселе болып көрінеді.  

Шындығында да қорқыныш сезім, жаңсақтық алға қадам жасауға кедергі келтіреді. 
Жоғарыда айтылғандай, аутсайдерлерге қорқыныш сезім, қарым-қатынастағы жаңсақтық 
тән. Социумда бірінші сәтсіздіктерді басынан кешіргеннен кейін аутсайдер санадан тыс 
өзінің болашақтағы қоғаммен қарым-қатынасы барысындағы сәтсіздіктерін алдын ала 
болжап тұрады. Көп жағдайда аутсайдер келесідей сылтаулар табады: «Бұл топқа енгеніме 
бар болғаны екі ай. Радикалды жоба ұсынуым әлі ерте болар...». Нәтижесінде, өз ынтасының 
жоқтығына байланысты осындай қызметкерді кәсібі бойынша жоғарлатудан басшылық бас 
тартады. 

Аутсайдерлердің өмірлік жолына көз жүгіртетін болсақ, олардың бала кезінде әр қашан 
өз бетімен жасаған іс-әрекеттері үлкен адамдар тарапынан сыни көзбен қабылданғанын 
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көруге болады. Балаға осындай сынды қысым көрсетілудің нәтижесінде, оның іс-
әрекеттеріне құптаудың болмауының нәтижесінде өзіне және өзінің іс-әрекеттеріне, 
мүмкіншіліктеріне деген сенімділік жойылады. Осымен бірге өз ойын білдіру алдыңда 
қорқыныш сезімі дами бастайды. Әдетте балалар белгілі бір топқа мүше болған кезде, үлкен 
адамдар сияқты олар да бірін-бірі бекемдікке сынайды. Өзін-өзі жоғары бағалайтын бала 
мұндай жағдайға адекватты түрде  жауап қайтарады, яғни әдетте, психологиялық және 
физикалық тұрғыдан қорғалады. Жай сөзбен айтқанда- есесін қайтарады. Бірақ біз 
қарастырып отырған жағдайда, яғни аутсайдерге оның қорқыныш сезімі өзін қорғауға жол 
бермейді. Уақыт өте келе бұл жағдай өз-өзіне деген сенімсіздік кешеніне ұласуы мүмкін,  бұл 
өз кезегінде қарастырып отырған тұлғаның топта аутсайдер рөліне сай келетіндігін білдіреді.  

Шеттетілетін адам бұл – топ мүшелерімен қабылданбайтын ерекшеліктерге ие адам. 
Алайда, кейбір эмпирикалық байқаулардың нәтижесінде бұндай ерекшеліктер 
шеттетушіліктің себебі емес, сылтауы болып табылады. Ең шынайы себеп - топта бос 
аутсайдердің орнының болуы. Егер топта аутсайдердің орны бос болмаса, топқа жаңа келген 
адам аутсайдер болу үшін, аса байқалатын жағымсыз сипаттарға ие болуы керек. 
«Штаттағы» аутсайдердің жағымсыз сипатына ұқсас белгілер, топ ішінде наразылық 
тудырмайды.  

Топ құрылымдарында аутсайдерлер не үшін қажет? Топта аутсайдер социометриялық 
мәртебесі тағылған адам бәріне кінәлі, соңғы адам болып табылады деген болжам бар. 
Топтағы аутсайдерлер сол топтың басқа мүшелерінің өз мәртебелерін арттыру үшін және 
өзін-өзі бағалау деңгейлерін жоғарылату үшін қажет. Егер топта аутсайдер болмаса, басқа 
мүшелер өздерін сол аутсайдермен салыстыру арқылы, мәртебелерін жоғарылатуға 
мүмкіндіктері болмайды. Айқын байқалатын жағымсыз белгілері бар аутсайдер, топтың 
басқа мүшелерінің жағымсыз қылықтарына ақтау болып табылады. Аутсайдер өзінің айқын 
немесе жасанды ойлап табылған кемістігі арқылы барлық топтың жағымсыз белгілерін өзінің 
мойнына алады. Бұндай адам барлық қоғамдық экожүйенің тепе-теңдігін сақтаушы болып 
табылады [1; 232 б.]. 

Әр адам топта қандай болмасын белгілі бір рөл атқарады. Бірақ оның бұл рөлі тұрақты 
болмайды. Мәселен, сен бір кез сынып старостасы болдың дейік, біраз уақыттан кейін сен 
енді санитар міндетін атқаруың мүмкін. Осы ұжымның қатардағы мүшесі болатының тағы өз 
алдында. Кісінің атқаратын ісі неғұрлым көп болса, соғұрлым ұжыммен тез байланысқа түсе 
алады, ол адамның ұжымға ықпалы тиімдірек болады. 

Адамның топқа ықпал ету дәрежесі оның жеке басының қасиеттеріне де тәуелді. 
Орамды ақыл, терең сезім, күшті ерік-жігер, қажыр-қайрат, қабілеттілік- осының бәрі ұжым 
игілігіне айналса, кісінің рухани өмірі бай болса, дағды, икем, шеберлігі жеткілікті болса, ол 
соғұрлым топ ішіне тез сіңіп, беделі де жоғары болады. Ал, адам өзін ұжымнан жоғары 
қойса, әсіресе оған қарсы келуге тырысса, тәкаппарлық көрсетсе, оның жұртқа ықпалы 
төмендеп, бара-бара беделінен айырылатын болады. Психология ғылымының зерттеу 
нәтижелеріне қарағанда, мектеп сыныптарындағы балалардың ішінен тек үш-төрт оқушылар 
ғана басқалардан айрықша белгілі болады екен. Мұның себебіне келсек: біріншіден, олардың 
топ мүшелерімен қатынас жасай білу қасиетінің жоғарылығында, яғни басқаның «жүрегіне 
жол таба біліп», қашанда көпшілікке жақын, белгілі болатындығында. Адам өз орнын 
жалпақтау, жағымпаздану жолымен емес, өзінің табиғи болмысымен, қадір-қасиетімен, 
ашық мінезімен табады.  Сөйтіп, адамның топ ішінде белгілі болуы оның басқалардың 
жағдайын түсіне білуі негізінде қалыптасады екен. Екіншіден, ондай адам білімділігін, 
іскерлігін, өз білгенін басқалардан аямай, олармен риясыз бөлісуге, көмектесуге әзір 
тұрушылығымен де ерекшеленеді. Үшіншіден, тұлғаның сырт бейнесі мен келбет-
кескінін,  яғни дене күші факторларын ескермеске болмайды. Расында да, кей жағдайда 
оқушылар қара күшке ие, жұдырық жұмсай білетін құрбыларын құрметтейді, ал 
аутсайдерлер шеттеліп қалады [2; 59 б.]. 

Топ мүшелері арасындағы мүдделер мен мінез бітістерінің қарама-қайшылығы да 
үйлесімсіздікке себеп болады. Егер адам шамадан тыс тұйық, не беймаза, тәкаппар, не 
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өркөкірек болса, топтағы адамдармен дұрыс сыйыса алмайды, әдетте осындай адамдар топта 
аутсайдер рөлін ойнайды. Халқымыз «қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ» деп 
осындайларды айтқан. Кезінде ұжымның қалыптасу заңдылықтарын зерттеуге 
А.С.Макаренко үлкен үлес қосты. Ол ұжымдасудың маңызды сипаты ретінде бірлескен 
әлеуметтік-позитивтік іс-әрекетті қарастырды. Ұжым– қоғамға пайдалы іс-әрекеттің 
міндеттерін орындайтын адамдарды біріктірген жағдайда ғана болуы мүмкін. А.С.Макаренко 
ұжымды нақтырақ былай сипаттайды: ортақ әрекетпен, ортақ мақсатпен біріккен және 
басқару, тәртіп, жауапкершілік органдары бар еңбекшілердің еркін тобы. А.С.Макаренко 
ұжымның даму кезеңдерін аелесідей сипаттармен берген, олар:  

-ұжымды қажет ететін қоғамдық маңызды мақсаттардың дамуы; 
-тұлғаның дамуына сәйкес келетін атмосфераның жасалуы; 
-арақатынастар нормаларының қалыптасуы; 
-ұжым ішіндегі әрекет қоғамдағы бар үлгілерге сәйкес жасалуы. 
Белгілі бір адам бірлестігінде үйлесімділікке жету қиын болып көрінеді. Өйткені 

барлық адамдар да, әр түрлі жағдайлар да күрделі, мақсаттардың да сәйкес келмеуі мүмкін. 
Адамдардың қатынастарының күрделі болуы келіспеушіліктерді тудырады. Қазіргі кездегі 
шетелдік әлеуметтік психологтардың назарын топтық ұйымшылдық мәселесі кең тұрғыда 
назар аудартады. Оған арналған әдебиеттер өте көп. Бірақ олардың көпшілігінің ақауы 
мынада: белгілі бір топтың коммуникативтік тәжірибесінен көрінетін, көбінесе іс-әрекетінен 
және арақатынастарынан, жеке адамдар арасындағы эмоционалды–психологиялық 
қатынастарды бастапқы қатынастар ретінде қабылдай отырып, шетелдік әлеуметтік 
психология мамандары қатынастар кезеңі неге байланысты болатынын анықтау 
міндетін  қоймады, олардың экономикадағы, идеологиядағы, саясаттағы бастауларын табуға 
тырыспады. Осының нәтижесінде ұйымшылдықты анықтаудың басты әдісі болып 
ұнатуларға, ұнатпауларға негізделген талғамдарды, коммуникативтік актілерді, 
арақатынастарды белгілеу болып саналады, ал психологтың топ ұйымшылдығын көтеруге 
қатысты тәжірибелік ұсыныстары оның әлеуметтік құрылымының өзгеру мүмкіншілігімен 
байланысты болады. 

Топтағы аутсайдердің әлеуметтік жағдайы өзіндік әлеуметтік психологиялық 
мәселелерге толы. Аутсайдерлік- әлеуметтік-экономикалық қиыншылықтардың нәтижесінде, 
тұлғаның материалдық жағдайының нашарлығынан туындайтын феномен деген көзқарастар 
өте көп. Бірақ, жалғыз бұл фактор аутсайдерлік мәселенің бар күрделілігін түсіндірмейді. 
Тұлғаның мінез-құлқының стратегиясын анықтау барысында әлеуметтік-экономикалық 
факторлар көп жағдайда бірінші орында тұрмайды, бірақ бұл факторды жоққа 
шығаруымызға болмайды. Әлеуметтік жағдайдың жақсы болуы адамның тұлғағаралық 
қатынастарының дамуына жағымды әсерін тигізетіні сөзсіз. Ал, әлеуметтік жағдайдың 
нашар болуы адамның әлеуметтенуінің барысында көптеген қиыншылықтарға соқтырып, 
адамның өзін-өзі бағалау қабілетін төмендетеді. Аутсайдерлік мәселесі әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасыларда және жетім балалар арасында көп кездеседі. Өйткені ол балалар өз 
кезінде ата-ана тарапынан сүйіспеншілік пен махаббаттың жетіспеушілігінен зардап шеккен. 
Сонымен қатар аутсайдерлік мәселесі еңбекақысы аз, жұмыссыз адамдардың арасында көп 
кездесетін жағдай. Әдетте, ол адамдар өз әлеуметтік жағдайынан ұялып, адамдармен қарым-
қатынасқа түсуден қашқақтап, жалғыздыққа ұшырайды. 

Шет елдік психологтар, атап айтқанда, Э.Джонс, К.Дэвис, Г.Келли, Р.Нисбет, Л.Мак-
Артур, Е.Уолстер және басқалары, тәуекелдің келесідей факторларын бөліп көрсетеді:            
-дамуында дене кемістігі бар,  

-көрінетін дене ақаулары бар,  
-тума аномалиялары бар,  
-ақыл-ой кемістігі бар немесе созылмалы психикалық аурулары бар бала – мүгедектер. 
Жасөспірімдер арасындағы аутсайдерлікті зерттеу жұмыстары көп болмаса да, олардың 

барлығы дерлік алаңдаушылықтың жоғары дәрежесінің, өзін-өзі бағалаудың төмен 
болуының және жалғыздық сезімінің бар болу фактісін дәлелдейді. Осыған байланысты 
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Г.Крайгтың ойынша жасөспірімдердің 80% топқа кірсе де, оның 20%  топ қабылдамайды. 
«Әдетте, біз оларды жалғыздықыты сүйетін, өзімен-өзі болғанды ұнататын адам ретінде 
қабылдаймыз. Көп адамдардың ойынша жалғыздықта болу тұлға үшін зиян және ешқандай 
адам өз еркімен бұған бармайды. Алайда, бұл әрқашан олай бола бермейді. Мәселен, 
шығармашылық жұмыстар - сурет өнері, музыка, жазушылық-шығармашылық - 
жалғыздықты талап етеді, яғни өнер адамдары көп жағдайда ойлану үшін жалғыздыққа 
талпынады. Сонымен қатар жалғыздықтың басқа да жағымды жақтары көп» . 

Алайда жалғыздықтың жағымсыз жақтары да аз емес. Бұл күй зерігу, жабырқану, 
оқшаулану сезімдерін тудырады. Сонымен, жалғыздықты бастан кешірудің екі субъективті 
түрі бар. Бірі- бақытсыздық ретінде қабылданатын еріксіз жалғыздық; тұлғаның еріксіз 
жалғыздыққа реакциясы- басқа адамдардың қауымын іздестіру немесе өзін шеттетілген 
сезінгендіктен олардан керісінше алшақтайды. Екіншісі- өмірдің езгісінен құтылу 
мақсатында өз қалауымен таңдалған жалғыздық. Американдық ғалым Морис Розенберг бес 
мыңнан астам жоғары сынып оқушыларын зерттей отырып, өзін-өзі бағалау дәрежесі төмен 
тұлғалардың жалпы «Мен» образы тұрақсыз екендігін анықтады. Олар басқаларға қарағанда 
қоршаған адамдардан «жабылып», оларға «жалған бетін» көрсетуге бейімдірек. Ал, 
В.С.Мухина өзімен-өзі болушылықтың соңғы сатысында бұл жағдайдың жатсынуға 
ұласатындығы туралы айтады. «Егер басқалардан оқшаулану санадан тыс орындалса , онда 
ол өзінің артынан агрессияны тудырады,тұлғаға кері әсер етеді. Ал, егер осындай 
эмоционалдық фонда тұлға өзінің эмоцияларын басқара алатын болса, өзінің оқшаулануын 
рационалды тұрғыда қабылдаса, она бұл тұлғаның эмоционалдық жағдайының тұрақты 
болғаны». В.С.Мухинаның айтуы бойынша, оқшауланудың үш деңгейі белгілі, олар: бірінші, 
эмоционалдық деңгейде оқшаулану жақсы көрушілікке және құштарлыққа деген 
қабілетсіздікпен, қарым-қатынас салқындығымен, басқа адамдармен эмоционалдық 
байланыстың жоқтығымен сипатталады; екінші, когнитивтік деңгейдегі оқшаулану жалпыға 
ортақ қызығушылықтарға бейтарапсыздықпен немесе оларды қабылдамаушылықпен 
сипатталады; үшінші, психикалық-әлеуметтік деңгейдегі оқшаулану психикалық және 
әлеуметтік тұрғыдан оқшауланумен сипатталады [3; 107 б.]. 

Тұлғада эмоционалды жатсынушылық пайда болса, ол қоғамға бағытталған (әлеуметтік 
емес мінез-құлық) немесе өзіне қатысты агрессивті әрекет білдіре алады (кейде, суицидке бет 
алушылық).  Зерттеулер бойынша, тұлғаның осындай ауытқушылығы отбасындағы қарым-
қатынастың бұзылуынан туындайтын жұбайылардың, ата-ана мен балалардың арасындағы 
түсінбеушілікпен және үйдегі жылу қатынастардың жетіспеушілігімен тығыз байланысты. 
Жалпы әлеуметтенудің бұзылуы, оның ойынша, тұлғаның бала кезіндегі жақсы көрушіліктің 
қалыптасуының жетіспеушілігінен. Көптеген психологиялық зерттеулердің нәтижелері 
баланың махаббат пен сүйіспеншілікке деген мұқтаждығы тұлғаның деформациялануына 
әкелетіндігін көрсетеді. Осы мұқтаждықтар өтелмейтін болса, онда бұл жағдай тұлғаның 
мінез- құлқының ауытқуына әкеліп соғады, яғни қоғам қабылдамайтын мінез-құлқын 
туындатады. Адамның іштей оқшаулануы әлеуметтік және психикалық қатынастардың 
бұзылуынан туындайды деп сеніммен айтуға болады. Тұлғаны шеттету жалпы қоғаммен 
бірге оның жақындарының қолдау көрсетпегендігінен туындайды. Эрих Фромның 
зерттеулеріне қарағанда, адамның ой-санасы дамығандықтан, ол өз өмірін, өз жақындарын, 
басынан өткен оқиғаларды, өз мүмкіндіктерін және өз болашағын тани алады. Осындай өзін-
өзі тану, өзін жеке тұлға ретінде сезіну, өз өмірінің қысқалылығын түсіну немесе не болса да 
алда өлім күтіп тұрғанын білу, өз жақындарының өлімінен қорқу және өзінің жалғыздығын 
сезіну секілді сезімдер  адамды қоғамнан алшақтата түседі және шарасыздық түрмесіне 
қамайды. Егер адам қоғамның басқа мүшелерімен қарым-қатынасқа түспесе, бұл түрмеден 
қашып құтыла алмайды.  

Қоғамнан бөлінушілік үрей сезімін тудырады және қандай да бір қорқыныш сезмінің 
пайда болуының себебі болып табылады. Қоғамнан бөліну дәрменсіздікті, өз  адам күшін 
пайдалануға мүмкіндіктің жоқ болуын  білдіреді. Қоғамнан бөліну өмірдің қиындықтарына 
төтеп беруге күштің болмауын білдіреді. Осылайша, қоғамнан бөлінушілік – үрей мен 
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қорқыныштың көзі болып табылады.  
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Отбасылық конфликт конфликтілердің ең көп таралған түрі болып табылады. 

Отбасылық қарым-қатынастың бұзылуынан конфликтілік жағдайдың пайда болуы 
отбасының барлық мүшелерінің әлеметтік және психикалық денсаулығына әсер етеді. 
Отбасылық конфликтілер – отбасы мүшелерінің арасында қарама-қарсы бағытталған 
себептер мен көзқарастардың қайшылыққа келуі. Т.М. Мишина отбасылық конфликтіні 
отбасы ішіндегі тұлғааралық қатынастардың, ұстанымдардың, мақсаттардың 
үйлеспеушілігінің күшеюімен түсіндіреді [1].  

Отбасылық конфликтілер қандай да бір қажеттіліктерді қанағаттандыру немесе 
серігінің қызығушылығын есепке алмай өзінің қуанышы үшін жағдай жасаудан да пайда 
болады. В.А. Сысенко отбасы конфликтісіне апарып соқтыратын жұбайлардың 
қажеттіліктерінің классификациясын ұсынды [2] 

1. Жұбайлардың бірінің екіншісіне деген қадір-қасиет сезімінің бұзылуы, яғни оны 
кемсітетін, қадірлемейтін қарым-қатынас нәтижесінде туындаған конфликт және реніш.  

2. Жұбайлардың сексуалды қажеттіліктерін қанағаттандыру негізінде психикалық 
конфликту нәтижесінде пайда болған конфликт және реніш.  

3. Жұбайлардың бірінің немесе екеуінің де жағымды эмоцияларының қанағаттанбауы 
нәтижесінде психикалық шиелініс, депрессия, конфликт, ұрыс-жанжалдың пайда болуы, 
яғни мейірімнің, қамқорлықтың, ілтипаттың, әзілдің, түсінудің және сыйлықтардың 
жоқтығы.  

4. Жұбайлардың бірі арақ-шарапқа, құмар ойындарға және шамадан тыс 
қажеттіліктерге, тіпті отбасы қаржысының пайдасыз шығындарына әкелетін конфликтілер, 
ұрыс-жанжалдар. 

5. Жұбайлардың бірінің бюджетін үйлестіру, отбасыны асырау, әр отбасы мүшесінің 
отбасыны материалды қамтамасыз ету негізінде пайда болатын қаржылық келіспеушілік. 

6. Тамақ мәселесі, киім кию, отбасы функцияларының орындалуында жұбайына 
қанағаттанбау нәтижесінде пайда болатын конфликт, ұрыс және реніш. 

7. Отбасында еңбекті бөлісу, үй шаруасын жүргізу, балаларды бағу кезінде пайда 
болатын конфликт.  

8. Демалыс және бос уақытын өткізу, әр түрлі хоббимен айналысуға көзқарасы мен 
қажеттілігі кезінде болатын түрлі конфликтілер мен ұрыс-жанжалдар.  

Отбасылық конфликт отбасымен анықталады, ал отбасы қоғаммен анықталады. 
Мұндай екі еселеніп анықталған жүйе отбасы жүйесіндегі конфликтілік аумақты айқындап 
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береді. Отбасылық конфликтіде өзара әрекет сипатына әйел адамның отбасындағы заңды 
статусы әсер етеді. Конфликтілік әрекеттен шығу үшін ата-ана махаббаты маңызды рөл 
атқарады.  

Конфликт бір емес бірнеше себептен пайда болатындықтан, соның ішінде ең 
маңыздысын анықтап алуға болады. Маңызды себеп бойынша отбасы конфликтілерінің 
пайда болуын бірнеше топқа бөлуге болады: 

• Менменшілдіктің қанағаттандырылмауының негізінде екінші адамның сезімін бұзу; 
• Ерлі-зайыптылардың сексуалдық мұқтаждықтарының қанағаттандырылмауы; 
• Отбасы мүшелерінің бірінің ішімдікке, құмар ойындарына немесе нашақорлыққа 

салынуы; 
• Финанстық конфликт, отбасы мүшелерінің бірінің қаражатты жарату мөлшерінің 

артық болуы; 
• Ерлі-зайыптылардың тамаққа, киімге, үйге  және біреуінің  жеке бас қажеттілігіне 

жұмсалатын қаржыға байланысты; 
• Демалу барысында екі түрлі қажеттіліктерді талап ету; 
• Отбасындағы ақпараттық үдерістердің бұзылуына коммуникациялық проблемалардың 

пайда болуы мен коммуникациялық кедергiнің пайда болуы; 
• Коммуникациялық кедергi отбасы мүшелерінің қарым-қатынасы барысында ақпарат 

тарату қиындығын туғызады; 
• Коммуникациялық проблеманың дамуы отбасының жүйкесін жаралайтын 

процесстерді қалыптастырады [3]. 
Ерлі-зайыптылардың арасындағы конфликтінің бәрі бірдей теріс мағыналы бола 

бермейді. Кейбір конфликтілердің  арқасында ерлі-зайыптылар шешімі табылмаған сұрақ 
төңірегінде ортақ позиция қалыптастырады, бір-бірінің талғамын және қызығушылығын 
біледі. Кейде ұсақ конфликт ірі конфликтіге ұласып кетуі мүмкін. Әрине, ерлі-зайыптылар 
арасындағы конфликтіні шешу оның келесі туындауының алдын алады. 

Роджер Нудсон және оның әріптестері ерлі-зайыптылар жұбын Иллинойса 
университетінің психологиялық лабораториясына шақырып, бұрын болған конфликтіге 
көрініс жасауын сұрап, зерттеу жасап көреді. Олармен конфликтіге дейін, сол кезде және 
содан кейін сұхбатта оларды мұқият зерттейді [4]. Өзінің ойын толық айта алмаған, 
тақырыптан ауытқыған және отбасыда өзара түсіністік бар деп сендірген жұптар 
шындығында өзара түсіністігі төмен болып шығады. Тақырып төңірегінде жауап берген, өз 
ойын айта алатын, жолдасының көзқарасымен есептесетін, ортақ шешімге келетін және бір-
бірі туралы нақты ақпарат  алатын жұптар жолдасының қамқорлығын жұртын көзінше 
бөліссе, онда олар некеде бақытты екендігін түсінуге мүмкіндік береді. Осындай 
зерттеулерде конфликтінің конструктивті тәрбиесінде қалыптасқан ерлі-зайыптылар мен 
балалардың тренингтік жаңа бағдарламасы пайда болды. Ерлі-зайыптылар арасындағы 
қарым-қатынасты жақсарту, конфликтінің алдын алу мақсатында келесі көмек түрлерін 
қарастыруға болады: 

• ері мен әйелінің жеке құндылық сезімін қолдау қажет; 
• өзара сыйластықты және құрметтеуді тұрақты көрсетіп отыру керек; 
• басқа ерлі-зайыптыларға энтузиазммен қарауға тырысу керек, жек 

көруден,  шыдамсыздық танытудан қашық болу керек, ұстамдылық таныту керек; 
• өмірлік жолдасыңның қатесі мен кемшілігіне арнайы көңіл бөлмеу керек; 
• өткен жалпы және өтіп кеткен жеке қатесіне бола ескерту жасамау керек; 
• конфликтінің ұлғаюын шешу немесе тоқтату үшін зияны жоқ күлкілі немесе кез 

келген басқа іске алаңдататын тақырыпқа ауыстыруға болады; 
• өзіңді және жұбыңды сатқындыққа және таза еместігіне сенімсіздікпен қарап  жанын 

жегідей жемей, пайда болған сенімсіздікте және қызғанышта өзін ұстай білу керек; 
• некеде және отбасында шыдамдылықтың ең шегіне дейін,    қайырымдылықтың, көңіл 

бөлудің және тағы да басқа жағымды жақтарын көрсету қажеттігін есте сақтау керек [5]. 
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Отбасылық конфликтілерде мамандардың конфликтология және өзара қарым-қатынас 
тренингінің пайдалы кеңесін тыңдаған қолайлы. Деструктивті тактикадан (елемеу, жұбын 
кемсіту, эгоизм) және жағымсыз қылықтардан алшақ болған жөн. 

Отбасылық конфликтілердің алдын алып, қарым-қатынасын реттеу әдістемесінің 
ішінен келесілерді бөліп айтуға болады [6]: 

Жұбайлар конференциясы. Бұл жағдайда отбасы мүшелері арасында кең көлемде 
олардың өмірлеріне қатысты проблемаларды, сонымен қатар отбасына қатысты әртүрлі 
сұрақтарды шешу тәсілдерін талқылау туралы болмақ. Әдістеме негізінен ерлі-
зайыптылардың немесе отбасы мүшелерінің жиі кездесуінен, отбасы мүшелерінің тең 
мүмкіндікте қатысу шеңберінде өтілуі қамтамасыз етеді. Бұл әдістеме отбасының ішкі 
қарым-қатынасын жақсартуға және олардың жақындасуын жоғарылатуға негізделген. 

Отбасы билеушісі. Ол отбасы қарым-қатынасын қайта құруға бағытталған, жағымсыз 
қылықтарды сейілтуге және тоқтатуға, конфликтінің күшеюін болдырмауға бағытталған. 

Отбасы мүсіншісі. Отбасының ішкі қарым-қатынасындағы мүшелерінің орнын 
анықтайтын әдіс. 

Құндылықты салыстыру. Бұл әдістеме отбасындағы кезөкелген қарым-қатынасты бір 
тұтас жүйе түрінде қарауға негізделген. Әдістеме құндылықты  және қоғамдық-
психологиялық процестің ажырамас бір бөлігі болып табылатын қоғамдық ролін анықтайды 
және отбасы мүшелерінің, ерлі-зайыптылар жұбының өзара түсінісуі мен қабылдауын 
арттыруға бағытталған. Ол құндылықтың байқалуына бағытталған. 

Берілген әдістемелер отбасы мүшелеріне бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, 
“бағаламайды”, “бағындырады” деп ұғынған түсінікті дұрыс түсінісуге өте жақсы мүмкіндік 
береді.  Бұл әдістеме отбасында бір-біріне деген қарым-қатынас қиын болғанда, басқа 
біреудің көмегіне жүгінгенде қолданылады. Клиентке сезімін басқа түрде көрсету ыңғайсыз, 
ойлау қорқынышты болғанда көмектеседі. Көптеген психологтар өзінің жұмысында 
отбасының әртүрлі түзету техникасын қолданады.  

Отбасы - өмір бейнесі, отбасы адамзат пайда болғаннан бері дамытып келеді. Отбасы - 
маңызды шартын қоғамның барлық социалды структурасында функционалдандырады, ол 
қоғамның даму процесіне әсер ететін қуатты потенциал екендігімен қорытындыланады.  Екі 
адам өздерінің қабылдаған талаптары мен мақсаттарын орындауға талаптанбағандықтан 
ұрыс-керіске әкелуі мүмкін. Адамдар өзінің қара басын ойлағанда көптеген әлеуметтік 
проблемалар тудырады. 

Қазір біздің елде және барлық елде “отбасы дағдарысы” деген көзқарас бар: айырылысу 
саны көбейіп келеді; кеш үйлену және баланың өмірге кеш келуі; отбасылық өмірдің 
альтернативті варианттарының ұйымдастырылуының кең етек алуы, соның ішінде 
тіркелмеген неке және некесіз туылған бала сиқты мәселелер бар. 

Сонымен қорытынды жасайтын болсақ: 
1. Отбасы бұрынғыдай өзекті, тек оның мағынасы мен функциясы өзгеріп тұрады. Ол 

әрқайсысының жеке таңдау жауапкершілігіне негізделген дара жобаға айналды. Жаңа 
кезеңдегі ерлер мен әйелдер өзінің өмірін қандай мақсатта басқа адаммен бөлісетіндігін 
түсінуі қажет. 

2. Отбасы қарым-қатынасының бұзылу көзі ерлер мен әйелдердің  отбасы мақсаты, 
оның нақты функциясының мазмұны  және оның орындалу тәсілі, отбасындағы ролдерін 
бөлісуі туралы көзқарастарының әртүрлігінен туындайды. 

3. Соңғы кездері отбасымен жұмыс процедураларының саны өсіп келеді. 
4.  Отбасы мәселелерін уақытында талдау мен конфликтілердің алдын алу арқылы 

отбасын сақтап қалудың мүмкіндіктері мол. 
5. Отбасылық психологтарды дайындау мен кәсіби біліктілігін арттыру жолдарын 

заман талабына сай үнемі жетілдіріп отыру керек.  
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На сегодняшний день проблема насилия (агрессии, жестокого отношения) является 
едва ли не самой главной в гуманитарных науках. Основы современных научных 
представлений о проблеме насилия над детьми были заложены в 1961 г., когда на ежегодном 
собрании Американской академии педиатрии Н. Кетре провел всесторонний анализ 
синдрома избитого ребенка.  

В современном мире проблема семейно-бытового насилия над детьми актуальна, так 
как в научной социологической, психологической литературе этой теме также уделяется 
особое внимание. В нашей статье мы остановимся на историческом аспекте проблемы 
семейно-бытового насилия над детьми. 

Андроновская культура — общее название группы близких археологических культур 
бронзового века, охватывавших в XVII—IX веках до н. э. западную часть Средней Азии, 
Южный Урал (территория современного Казахстана). Погребальный обряд андроновцев 
представлял собой или обряд трупосожжения или трупоположения в могильных ямах с 
каменными или деревянными конструкциями, с погребальными курганными насыпями или с 
каменными оградками. Обряд захоронения детей в андроновскую эпоху разделился на две 
неравные части. С одной стороны обычный обряд захоронения девочек, с другой – сложный, 
носящий социальный подтекст, обряд захоронения мальчиков. 

В эпоху бронзы у андроновцев возникает ритуал жертвоприношения. Оно проводилось 
в знак поклонения солнцу, огню, луне, звездам, а также духам-хранителям. Хотелось бы 
обратить внимание на связь между обрядом захоронения мальчиков и ритуальным 
жертвоприношением детей. Но сразу отметим, что человеческие жертвоприношения, а в 
особенности детские, никогда не обретали массовых форм в андроновской культуре и 
носили всегда исключительный характер. [1; с. 101-117] 

Приучение детей труду издавна имело важное значение, и подтверждается историей 
племен гуннов, проживавших на территории Казахстана в первом тысячелетии до н.э. Об 
этом источники свидетельствуют так: «… мальчики могут ездить верхом на овцах, 
натягивать лук и стрелять птиц и мышей; немного подросши, они стреляют лисиц и зайцев, 
которых употребляют в пищу». [2; с. 23] 

В династийной истории гуннов у родственного Жужаням племени Тугю, Дулга мы 
находим следующие уголовные законы (история династии Тхань): «Повредивший глаз 
повинен отдать дочь; если нет дочери, должен отдать женино имущество». Здесь очевидно 
воззрение законодателя на семью и имущество домашних, как на полную собственность 
главы, который и отвечает им за свои проступки. [3; с.16] 

У древних тюрков, проживавших на территории Казахстана в 6- первой половине 9 вв., 
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важное место в религии занимало поклонение женскому божеству Умай. Она являлась 
покровительницей домашнего очага и детей, защищала детей от болезней. [4;с.17] 

В 10 в. на территории Казахстана начинает распространяться мусульманская религия 
ислам. В 960 г. в государстве Караханидов ислам объявлен государственной религией. По 
мере расширения ханства Чингизхана распространение ислама замедлилось, так как 
традиционной религией тюрков было тенгрианство, были сильны традиции шаманизма. [5; 
с.318] 

Великий правитель монголов Чингис-Хан, захвативший территорию Казахстана в 1224 
году, создал свод законов и постановлений, называющийся «Великая Яса». Ибн Бата 
сообщает следующий фрагмент из Ясы: «Тот, у кого найдется украденная лошадь, обязан 
возвратить ее хозяину с прибавкой девяти таких же лошадей; если он не в состоянии 
заплатить этого штрафа, то вместо лошадей брать у него детей». [3; с.24] 

С раннего средневековья главой казахской семьи считался отец, муж; жена (жены), 
дочери и даже матери были ограничены в правах. Муж и отец распоряжался всем 
имуществом семьи, но не в ущерб интересам семьи, рода. Так, отец имел право наказывать 
сына, но не мог лишать его права на выдел (енши), обязан был выдать дочь замуж с 
приданым, выплатить кун за преступление сына. 

Киргизские законы очень похожи на древние монгольские уставы до 16 в. Беременных 
женщин не убивают. При этом родители не наказываются за убийство детей, только 
женщина, убившая новорожденное незаконное дитя из стыда, подвергается смерти. В случае 
если кто-либо будет причиною выкидыша ребенка, то он обязан платить кун за ребенка по 
лошади, или по верблюду за месяц. Отдельно существовало семейное право. Родительская 
власть была очень сильна, и он мог безнаказанно даже лишать их жизни. Дети же, напротив, 
за всякие оскорбления, нанесенные отцу и матери, даже за злословие в их адрес 
подвергались позорным наказаниям: сын – публичному покаянию, дочь соответствующему 
телесному возданию со стороны матери и по желанию последней. На отца семейства нельзя 
было доносить, даже, если он совершал преступление. [3; с.44-47] 

Дочь, выданная замуж, не могла претендовать на наследство родителей и 
родственников; родители могли засватать дочь, не спрашивая ее согласия; незамужней 
дочери причиталась половина наследственной части, полагающейся сыну. Разграничивались 
права выделенных и невыделенных сыновей. Невыделенный сын зависел от воли отца, иски 
сыновей с требованием выдела рассматривались аксакалами. Размер выделенного имущества 
не регламентировался. Основным (коренным) наследником считался младший сын (кеньже), 
он получал все оставшееся имущество отца после выделения старших сыновей. 
Усыновленные дети приравнивались к родным детям усыновителя. Дети, усыновленные из 
другого рода, имели право только на часть наследства и могли вернуться в свой род.  

Незаконнорожденными обычное право считало детей невест, рабынь, наложниц, вдов и 
замужних женщин, родивших в результате связи с посторонними лицами. Дети, родившиеся 
у засватанной девушки от ее жениха или у рабыни от хозяина, а также у вдовы от братьев 
покойного мужа, считались “членами семьи своего отца”. Незаконнорожденные дети были 
бесправны, после смерти матери переходили в ее отцовский род, где также были 
отверженными. Дети, родившиеся от раба и свободной женщины, считались свободными, но 
должны были “находиться в услужении у того семейства, к которому принадлежал отец их”, 
т. е. оставались полусвободными. [6; c.38] 

Тауке-хан (годы правления - 1680-1718) - казахский хан, сын Жангир-хана. Тауке-хан 
совместно с главными биями выработал традиционные законы "Жеті жарғы". В русской 
истории "Жеті жарғы" известны под Названием "Законы Тауке-хана". Несмотря на то, что в 
этом сборнике был закреплен ряд правил из законов обычного права казахов, он был 
направлен на укрепление складывавшихся феодальных порядков. "Законы Тауке-хана" 
являют собой сборник норм казахского права, сложившихся в конце XVII - начале XVIII вв. 

Женщины, дети, слуги, рабы не могут быть свидетелями в суде, В области семейно-
брачных отношений было право родителей на жизнь детей. Устанавливалось наследственное 
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право. 
— Родители за убийство детей своих ничем не наказываются; но женщина, 

умертвившая от стыда младенца, незаконно прижитого, предается смерти. 
— Сына, осмелившегося злословить или бить отца или мать свою, сажают на черную 

корову, лицом к хвосту, с навязанным на шею старым войлоком: корову сию водят вокруг 
аулов и сидящего на ней бьют плетью; а дочь связывается и предается матери для наказания 
по ее произволу. 

— Ежели сын, отдельный от отца, умрет бездетен, то имение его поступает к отцу его. 
Малолетние дети отдаются в опеку ближайшим родственникам, а если их нет, посторонним 
надежным людям. 

По законам хана Тауке, вступление в брак считалось возможным с 13 лет. "В 13 лет 
хозяин своего очага" - эта поговорка наследие тех времен. [7; с. 368-369] 

Возникающие из повседневной кочевой жизни социальные противоречия весьма 
эффективно и результативно разрешались на родовом совете на основе укоренившихся 
традиций и обычаев, решения которого имели силу закона, ибо степная демократия твердо 
придерживалась правила: младший подчиняется старшему, дети - отцу, члены рода – 
старейшинам [8; с.42]. 

Воспитание детей у казахов имеет свои особенности. Корни их уходят в глубокую 
древность. Например, такой обычай, как выведение из 40 дней ребенка связан с древними 
представлениями о том, что первые 40 дней ребенок наиболее подвержен влиянию злых 
духов, и что они могут наслать на него болезни или подменить ребенка. Поэтому ребенка до 
40 дней никому не показывали, кроме самых близких. И даже первые казахские колыбельные 
скорее напоминают заговоры, чем песни, смысл которых заключается в том, чтобы обмануть 
злых духов и отогнать их от младенца. 

Наши далекие предки свято верили в то, что во всех природных явлениях и 
окружающих предметах есть душа и если с ней говорить, то с помощью слов можно 
приманить все хорошее и отпугнуть плохое. Эта вера отразилась в казахских колыбельных.  

Обычное право регламентировало право внуков (немере), правнуков (шобере). Внуки и 
правнуки от сыновей пользовались правом членов отцовского рода, внуки от дочерей (жиен) 
как члены другого рода или семейства не могли претендовать на имущество отца или 
братьев матери. Жиены не имели правовых обязанностей по отношению к родственникам 
матери. 

Имущество и скот наследовали дети, братья, родители, ближайшие родственники, а 
также жены. Вдова могла получить в наследство 1/8 часть, а незамужние дочери — половину 
от доли сыновей. Обычаями регламентировалось наследование дочерьми (при отсутствии 
сыновей), наследование выделенными и невыделенными сыновьями, детьми от старших и 
младших жен. 

В низших звеньях родоплеменной организации (аул, отделение, род) посредством этого 
принципа регулировались вопросы наследования имущества и установление опеки над 
малолетними детьми. 

Практиковалось иногда усыновление рабов. «Усыновляемый обыкновенно не считается 
столь близким, как родное дитя... То же можно сказать об усыновляемых рабах» [8; с. 38]. В 
таком положении рабы становились домочадцами. Усыновляли рабов чаще бездетные семьи. 
Нередки были случаи усыновления детей рабов. Усыновленный причислялся к роду 
усыновителя и пользовался одинаковыми правами с его родными детьми. Эти факты говорят 
о патриахальном характере рабства, которое, несмотря на широкое его распространение, не 
развилось в рабовладельческую формацию, явившись одним из переходных этапов к тем 
формам зависимости, которые приближались к крепостничеству. [9; c,32] 

После вступления казахов в 1734 году в подданство русскому правительству несколько 
изменяются права и обычаи. Теперь к свидетельству в суде допускались лица, находящиеся в 
родстве; таким образом сын против отца и жена против мужа могут свидетельствовать. [3; 
с.60-61] Круглые сироты призреваются родственниками или опекунами. Совершенно 
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малолетние дети, не получившие после родителей никакого состояния, часто усыновляются 
бездетными семействами или родственниками. Если опекуны пользуются уважением, сирота 
по достижении совершеннолетия остается нераздельным с опекунами. Бедные сироты, 
достигнув 13-14 лет, видя недоброжелательное отношение своих родственников, уходят к 
зажиточным казахам, где поступают к ним в служение, сначала за одежду и пищу, а затем и 
за плату. [3; с.145]  

С полным принятием казахами ислама не только на государственном, но и 
сознательном общественном уровне лишь в середине 19 века после принятия российского 
подданства, меняется отношение к детям, начинает больше цениться их жизнь. Исламское 
право характеризуется устойчивостью теократического взгляда на жизнь и здоровье человека 
и строится на положениях Корана. «Жизнь - это дар, дающийся Богом, а право на жизнь 
гарантировано каждому человеческому существу» - сохранение человеческой жизни на срок, 
назначенный Богом, - обязанность, предписанная Шариатом. «Новорожденные беспомощны 
и беззащитны, они не способны оградить себя от посягательств на жизнь и здоровье». 
Именно по этой причине с самых истоков Ислама право на жизнь и здоровье 
распространяется на всех детей независимо от их пола, расы или происхождения. В 
соответствии с Хадисом, традицией времен Пророка Мухаммеда, одним из самых больших 
грехов является убийство детей из страха, «что они разделят вашу пищу». Вообще, насилие 
над детьми, как в стенах родного дома, так и за его пределами несовместимо с учением 
Ислама: «Чрезмерно строгая дисциплина вредна и презирается Исламом». 

Невозможно не отметить традиционное уважительное и почтительное отношение к 
старшему поколению, уважение к мудрости, почитание предков. У казахского народа 
принято считать своим долгом - знать всех своих предков до седьмого колена. Эта традиция 
исходит из тенгрианства. Согласно древним верованиям, у человека есть душа, которая не 
нуждается в физической пище, но пищей для нее является дух предков Аруах. Если человек 
совершает дурной поступок, предает честное имя своих предков, то он тем самым 
оскорбляет духов Аруахов, а значит и Тенгри. Поэтому человек четко осознавал, что его 
деяния будут отражаться на семи последующих его поколениях. А если человек прожил 
достойную уважения жизнь, то духи будут благосклонны к его потомкам. 

А.И. Левшин (1797 – 1879) – выдающийся ученый первой половины 19 в., автор 
первого в мировой науке фундаментального исследования казахских степей. В труде 
«Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей» (1832 г.) говорит о том, что 
при рождении младенцев казахи пекутся только о прокормлении их. Для них не шьют 
специальной одежды, но завертывают в какое-нибудь полотно или от холода – в овечьи 
шкуры. Малютки, выползая из таковой одежды нагие из юрты, иногда в горячую золу, а 
иногда на снег, с первых дней своей жизни приучаются ко всем переменам воздуха. Само 
собой разумеется, что в кочевом народе отцы не могут «употреблять трудов на воспитание 
сыновей своих», и что уменье смотреть за стадами и ездить верхом не требуют больших 
усилий. О женщинах, родившихся для постоянных работ и услуг своим мужьям, нельзя 
сказать того же: они непременно должны заниматься обучением своих дочерей разным 
искусствам, необходимым в домашней жизни, например: прясть, ткать, шить одежду, 
готовить еду, делать узорчатые занавески, вышивать шелком, золотом и т.д. [7; с. 333-334] 

Еще одной особенностью воспитания детей у казахов является то, что большую роль в 
воспитании играли бабушки и дедушки, которые были основными носителями традиций, 
обычаев, опыта и мудрости народа. Первенцы в семье традиционно считались детьми свекра 
и свекрови. Усыновленные таким образом дети традиционно были любимчиками в семье. 
Большую роль в воспитании играл народный фольклор. Как только ребенок учился говорить, 
его сразу обучали песенкам, поговоркам, стихам. У казахского народа всегда ценилось 
красноречие, умение импровизировать, экспромтом слагать стихи и песни. Не зря айтыс 
пользуется такой популярностью и в наше время. Многому дети обучались в игровой форме 
уже с самых маленьких лет. Всем известно, что нормы общественной и хозяйственной 
жизни, ценности закладываются в первую очередь в семье. Дети, наблюдая за работой 
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взрослых: дочери - за ремеслами матерей, сыновья - за хозяйскими делами отцов, - 
постепенно и сами тянулись поучаствовать в процессе и помочь. Так понемногу приобретая 
жизненные навыки уже к первому жизненному отрезку - мушелю, к 12 годам девочки 
становились хорошими помощницами матерям, а мальчики - молодыми жигитами. 
Воспитание девочки изначально больше было направлено на семью, привитию ей главных 
семейных ценностей, образованию же мальчика уделяли гораздо большее внимания, так как 
ему предстояло стать главою семьи, решать сложные хозяйственные вопросы. [10; с.193] 

Рассмотрев проблему жестокого обращения с детьми, можно сделать вывод о том, что в 
Казахстане детям не уделялось особого внимания в вопросах воспитания вплоть до XVIII-
XIX вв. Важным является так же главенство отца в семье, принадлежность жизни ребенка 
родителям. Они могли в любой момент его убить за любой проступок, болезнь, слабость, и 
при этом не нести никакого наказания. Надо отметить влияние религии на отношение к 
детям: в Казахстане с XIX века ислам играет важную роль в предоставлении права на жизнь 
всем детям. 

В 1989 г. принята Конвенция ООН «О правах ребенка». Казахстан, учитывая приоритет 
общепризнанных принципов международного права, 8 июня 1994 г. также ратифицировал 
Конвенцию о правах ребенка, тем самым принял на себя международные обязательства по 
приведению своего законодательства в соответствие с конвенцией. Подписание Конвенции о 
правах ребенка — важный шаг в развитии всего мирового сообщества, признание детей как 
правовых субъектов, свидетельство перехода от социальной помощи и защиты детей к 
защите прав детей. 

13 января 2006г. Постановлением Правительства Республики Казахстан был создан 
Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, в 
соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», основной задачей которого является 
реализация государственной политики по обеспечению охраны прав и законных интересов 
детей. В 2002 г. был принят Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике 
Казахстан», от 8 августа 2002 г. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в 
связи с реализацией основных прав и интересов ребенка, которые гарантируются 
Конституцией Республики Казахстан. 
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 Современному человеку все чаще приходится жить на пределе своих возможностей, в 

стремительно меняющихся условиях, в постоянной ломке жизненных стереотипов, 
«информационном буме». Нестабильная социокультурная и экономическая ситуация в 
стране усугубляет эту тенденцию и, по оценкам специалистов, приводит к тому, что около 
70% населения Казахстана находится в состоянии затяжного психоэмоционального и 
социального стресса, который истощает адаптационные и приспособительные механизмы 
организма, поддерживающие здоровье [1]. 

В ходе эволюционного и социального развития у человека выработалась естественная 
система защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды, т. е. от опасностей. Ее 
основу составляет нервная система. Благодаря ей осуществляется связь организма с внешней 
средой лей (свет, звук, запах, механические воздействия) и разнообразная информация о 
процессах внутри и вне организма. Ответную реакцию организма на раздражение, 
осуществляемую и контролируемую центральной нервной системой, называют рефлексом, а 
всю деятельность нервной системы - рефлекторной. В многообразной рефлекторной 
деятельности имеются врожденные безусловные рефлексы, которые передаются по 
наследству и сохраняются в течение всей жизни организма. 

Безусловные рефлексы человека разнообразны. Например, одергивание руки в ответ на 
ожог кожи, закрытие глаз при возникновении опасности их повреждения, обильное 
выделение слез под действием веществ, раздражающих глаза, и т. д. Эти и многие другие 
рефлексы получили название оборонительных. 

Особое место среди безусловных рефлексов в обеспечении безопасности занимает 
ориентировочный рефлекс. Он появляется в ответ на новый раздражитель: человек 
настораживается, прислушивается, поворачивает голову, скашивает глаза, задумывается. 
Ориентировочный рефлекс обеспечивает восприятие незнакомого раздражителя. 

Безусловные рефлексы - это наследственная «программа» поведения. Они 
обеспечивают нормальное взаимодействие только со стабильной средой. Однако человек 
живет в исключительно изменчивой, подвижной, разнообразной среде. Безусловных 
рефлексов как связей постоянных для обеспечения гибкого реагирования в изменчивой среде 
недостаточно. Необходимо дополнение их временными гибкими связями. Такие связи 
названы условными рефлексами. 

Условные рефлексы образуются на основе индивидуального опыта. Поскольку 
приобретение индивидуального опыта есть обучение, то образование условных рефлексов - 
один из видов обучения. 

Образованные в процессе обучения условные рефлексы позволяют организму более 
гибко приспособиться к конкретным условиям окружающей среды и лежат в основе 
выработки у человека привычек, всего образа жизни. 

Приспособительное значение условных рефлексов огромно. Благодаря им человек 
может заблаговременно предпринять необходимые действия для своей защиты, 
ориентируясь на признаки возможной опасности, не видя при этом самой опасности. 
Условные раздражители имеют сигнальный характер. Они предупреждают об опасности. 

Все непосредственные ощущения, восприятия и соответствующие им реакции человека 
осуществляются на основе безусловных и условных рефлексов. Однако в специфических 
условиях социальной среды человек ориентируется и реагирует не только на 
непосредственные раздражители. Для человека сигналом любого раздражителя служит 
обозначающее его слово, причем его смысловое содержание. Слова произносимые, 
слышимые и видимые - это сигналы, символы конкретных предметов и явлений 
окружающей среды. Словом человек обозначает все, что воспринимает с помощью органов 
чувств. 
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Слова, как и другие факторы окружающей среды (физические, химические и 
биологические), по отношению к здоровью человека могут быть безразличными, могут 
оказывать благоприятное воздействие, а могут и наносить вред - вплоть до смертельного 
исхода (самоубийство) [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество людей, 
нуждающихся в психологической или психиатрической помощи, сейчас растет быстрее, чем 
число страдающих сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 

Во время психологических консультаций наших бывших соотечественников, 
обратившихся за помощью в связи с различными проявлениями душевного неблагополучия 
(неврозы, депрессии, страхи, фобии и пр.), выясняется, что их причиной часто является 
информация. 

Средства массовой информации телевидение, радио, Интернет, многочисленные 
печатные издания - ежедневно обрушивают на нас лавину самой различной информации, 
интересной, познавательной и негативной, внушающей порой страх за нашу жизнь и жизнь 
наших близких. Не каждый человек может с этим справиться. 

Источники опасности. В современном мире на первом месте среди источников 
информации находится телевидение, которое обладает неограниченными возможностями 
информационного воздействия. Зрительный (визуальный) канал является ведущим каналом 
получения информации из внешнего мира, более 90% информации получаем мы с его 
помощью. Десятки европейских, в том числе и русскоязычных, телевизионных каналов и 
радиостанций в своих выпусках новостей в первую очередь извещают нас о новых 
человеческих трагедиях и гибели десятков, сотен, а то и тысяч людей, связанных с 
природными катаклизмами, терактами, техногенными катастрофами и авариями. 

В многочисленных сериалах и кинофильмах нам показывают ужасные сцены убийства, 
насилия и жестокости. Политические комментаторы постоянно делают мрачные прогнозы на 
будущее. Журналисты смакуют жуткие сенсационные подробности различных 
преступлений. 

Никто не спорит, что появление компьютера - одно из важнейших достижений XX 
века. Современные компьютерные технологии позволяют знакомиться с мировыми 
культурными ценностями, пользоваться электронной почтой, получать разнообразные 
интересующие человека сведения. Компьютер стал в нашей жизни необходимым 
инструментом получения информации. Но надо научиться правильно пользоваться этим 
инструментом, чтобы он приносил благо, а не вред. 

Возникла серьезная проблема влияния компьютеризации на психику человека, на его 
душевную организацию. Психологи отмечают серьезные изменения в познавательной и 
коммуникативной сферах личности человека, чья деятельность связана с использованием 
компьютера. Человек часто не в состоянии проверить достоверность получаемой 
информации, увлекаясь «знаковой информацией», он теряет т.н. «смысловую 
чувствительность», у него появляется безучастность к происходящему в мире. 

Психологи и психиатры всерьез обеспокоены появлением интернет-зависимости, 
уводящей личность в виртуальный мир, когда человек страдает маниакальным стремлением 
часами бродить по киберпространству, забывая о сне и еде. Особенно их волнует чрезмерное 
увлечение компьютерными играми - компьютерная игромания, увлечение общением через 
Интернет - чатомания, от которых нередко трудно избавиться. 

Негативную информацию человек получает не только через телевидение или Интернет. 
На концертах беснующихся поп-звезд и на дискотеках на молодежную, как правило, публику 
обрушиваются сверхдопустимые для слухового восприятия децибелы, в которых зачастую, 
кроме ритма и грохота, нет вообще никакой информации. 

Общаясь с другими людьми, человек получает также не всегда приятную для него 
информацию. По каналу ОБС - «одна баба сказала» часто распространяются различные 
сплетни и слухи, волнующие получателя информации. Наши встречи со знакомыми не 
всегда обходятся без рассказов о болезнях и других неприятностях, произошедших с их 
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родными и знакомыми. Бесконечны потоки негативной информации, от которых многие не 
знают, как защититься. 

Современные информационные технологии, широко используемые СМИ, оказывают на 
человека воздействие, имеющее цель изменить его потребности, взгляды, социальную 
ориентацию в интересах тех, кто оплачивает эти средства массовой информации: власть, 
политические силы, коммерческие структуры и пр. 

При таком информационном воздействии происходит деформация психики человека, 
затрагивающая не только сферу его сознания, но и область бессознательного. Личность 
постепенно теряет свою индивидуальность, происходит ее зомбирование, она становится 
легко управляемой. Изменяются критерии добра и зла. Жестокость и насилие становятся 
привычными атрибутами жизни. Исчезают такие присущие человеку качества, как 
сочувствие, сострадание, сопереживание, терпимость. 

В конечном счете, всё это приводит к тому, что возникает бездуховность, появляется 
стремление обеспечивать только свое биологическое существование, жить по принципу - 
«моя хата с краю», пассивность становится нормой жизни. Поэтому неслучайно перед 
человечеством встала острая проблема обеспечения его информационно-психологической 
безопасности. 

Информационно-психологическая безопасность личности - это определенная 
защищенность сознания и бессознательной сферы психики от вредных информационных 
воздействий, способных против воли и желания человека изменять его психологические 
характеристики и поведение. Как и какими средствами ее можно обеспечить? 

Люди подвержены информационному воздействию по-разному. Это зависит от 
возраста, индивидуально-психологических особенностей личности, жизненного опыта. Часто 
СМИ при информационно-психологическом воздействии на человека используют не метод 
убеждения личности, при котором происходит активное осмысливание получаемой 
информации и ее принятие или неприятие в зависимости от приводимых аргументов, а метод 
внушения, при котором информация воспринимается человеком пассивно, при этом она не 
осмысливается, не перерабатывается. 

Существуют различные приемы и техника внушения, позволяющие нужной 
информации проникать в глубины психики (в область бессознательного), минуя защитные 
барьеры сознания (известный «эффект 25-го кадра», например). Внушению в большей или 
меньшей мере поддаются все люди, но если человеку присущи такие личностные качества, 
как безответственность, робость, доверчивость, тревожность, мечтательность, суеверность, 
религиозность, склонность к подражанию, подверженность влиянию мнения группы, толпы 
и т.п., он становится более внушаемым. 

Кроме того, физическое напряжение, недосыпание, утомление, сильное эмоциональное 
возбуждение, ощущение невостребованности, ненужности, оторванности, скука усиливают 
вероятность внушения. Восприимчивость к внушению со стороны СМИ снижается по мере 
приобретения жизненного опыта и научных знаний [3]. 

Защитные механизмы - бессознательные действия (противодействия) человека, 
направленные на защиту от тех опасностей (угроз), которым он подвергается со стороны 
окружающей его реальности и своего собственного внутреннего мира. В психоанализе 
понятие «З.М.» относится к Я, которому приходится обороняться от различного рода угроз, 
исходящих от ограничений внешнего мира, требующих удовлетворения бессознательных 
влечений, фантазий и всевозможных представлений, связанных с идеалами, нравственными 
ценностями, внутренними запретами. На начальном этапе развития психоанализа З. Фрейд 
использовал понятие «защита», которое впоследствии было заменено термином 
«вытеснение». В работе «Я и Оно» основатель психоанализа охарактеризовал Я как 
«несчастное существо», т.к. ему приходится служить как бы двум господам: «беззащитное с 
обоих сторон Я тщетно обороняется от наглых требований Оно, а также от укоров карающей 
совести», т.е. от Сверх-Я. Более того, «несчастное Я» страдает, по мнению Фрейда, от 
троякого рода угроз, исходящих со стороны внешнего мира, бессознательных влечений Оно 
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и сурового Сверх-Я. Говоря о трудном положении, в котором находится «несчастное Я», он 
подчеркнул то обстоятельство, что этому Я все время приходится защищаться, обороняться 
от нависших над ним угроз. При этом Фрейд указал на ряд защитных действий, 
используемых Я с целью избежания внешних и внутренних опасностей. В частности, он 
отметил, что «истерическое Я защищается от мучительного восприятия, грозящего ему 
вследствие критики его Сверх-Я, тем же путем, каким оно обычно привыкло защищаться от 
невыносимой для него загрузки объектом - т.е. путем акта вытеснения». Наряду с 
вытеснением в этой же работе родоначальник психоанализа коснулся таких средств защиты, 
как идентификация, сопротивление, регрессия, сублимация, образование реакций [4]. 

Вытеснение - изгнание в бессознательное того, что раньше было в сознании, таким 
образом человек освобождается от своих внутренних конфликтов. Например, вас кто-то 
серьезно обидел, вы мучаетесь, не можете определиться в своих чувствах и поэтому, чтобы 
больше не мучиться, просто отодвигаете все это и делаете вид, что забываете об инциденте. 
Сначала, безусловно, становится легче, но впоследствии это может привести к серьезному 
неврозу, т.к. проблема не перестает оставаться проблемой. 

Изоляция - отделение невыносимых событий или идей от связанных с ними чувств. 
Здесь человек осознает, что с ним произошла неприятная ситуация, но старается не 
испытывать вообще никаких чувств по этому поводу. Например, на работе мужчину 
подставил ближайший соратник, но он, боясь потерять работу, освобождает себя от каких-
либо чувств по этому поводу, что позволяет вести себя с нечестным коллегой, как обычно. 

Происшествие не забывается, но лишается всяческих эмоций и ответных действий. На 
самом деле в этот момент в бессознательном чувства появляются и накапливаются, вырастая, 
как снежный ком. В конце концов, мы можем испытывать колоссальное напряжение, что 
грозит появлением невроза или депрессии. 

Регрессия - возвращение на более раннюю стадию развития, т.е. к более примитивным 
способам мышления и поведения. В таких случаях человек начинает вести себя словно 
ребенок: с ним невозможно конструктивно обсудить проблему, он обижается, делает вид, что 
не понимает, не хочет уступать - одним словом, как будто «капризничает». 

Реактивное образование - подмена неприемлемых для осознания побуждений 
гипертрофированными противоположными тенденциями. Например, женщина ненавидит 
свою коллегу, завидует ей, но в реальности будет чрезмерно дружелюбна с ней, будет ей 
помогать. На самом же деле негативные эмоции накапливаются, сжимаются, как пружина, 
что рано или поздно может привести к истерическому срыву. 

Рационализация - человек логически объясняет свои действия и мысли, тем самым 
скрывая их истинные мотивы. Это самый распространенный механизм психологической 
защиты, потому что наше поведение определяется множеством факторов, и когда мы 
объясняем его наиболее приемлемыми для себя мотивами, то запросто рационализируем. 
Этот процесс опасен тем, что он является настоящим самообманом. 

Смещение - при этом все негативные чувства по отношению к кому-то или чему-то 
переносятся на более удобный и приемлемый объект. Например, мужчина, постоянно 
испытывающий недовольство своим начальством, не может себе позволить высказать это на 
работе. Зато дома он становится настоящим тираном и выплескивает свою агрессию на 
беззащитных близких. 

Проекция - отнесение к другому человеку мыслей, чувств, мотивов и желаний, которые 
на сознательном уровне мы у себя отвергаем. Так, например, многие из нас совершенно 
некритичны к своим недостаткам и с легкостью замечают их только у других. Мы склонны 
винить окружающих в собственных бедах. Проекция опасна, потому что приводит к 
ошибочной интерпретации реальности. 

Сублимация - переключение с социально неодобряемого на социально приемлемое. 
Всем известный пример здесь - это работы некоторых знаменитых художников, когда 
различные эротические, нестандартные или неполиткорректные мысли выражаются в 
качестве творчества на холсте [5]. 
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Воспитание ребенка в семье - это фундамент становления и формирования  каждого 

человека, как личности, это причина большинства наших комплексов или, наоборот, нашей 
уверенности в себе и своих силах, а значит, и наше положение в обществе. 

 Неисключено, что в скором времени проблемы воспитания станут глобальными 
проблемами общества, в котором мы живем. Уделяя воспитанию своего ребенка ничтожное 
количество времени или перекладывая ответственность и заботу  на  чужие плечи, мы 
своими руками обеспечиваем себе будущее с, возможно, успешными, но равнодушными к 
нам детьми[1]. 

Каждый второй учитель, воспитатель наших горячо любимых деток жалуется, что 
родители совершенно прекратили интересоваться и заниматься воспитанием своих детей. 
Родители (то есть мы) дико возмущаются, приходят в недоумение, утверждая, что читают 
детям специальную литературу, осваивают различные методики воспитания, с малых лет 
отдают в спортивную секцию, на английский, иногда обзаводятся няней, приглашают на дом 
логопеда. Ключевые слова тут «няня»,  «отдаем», «приглашаем». Сами того не замечая, мы 
стараемся любым путем переложить воспитание собственных отпрысков на чужие плечи, 
напрочь забывая о том, что именно воспитание семьей закладывает фундамент личности, её 
основу. И это та самая сфера, в которой нельзя полностью положиться на специалистов – 
здесь нужно вкладывает собственную душу. 

Каждому без исключения ребенку очень важно знать и быть уверенным в том, что 
родители его любят, и эта любовь не зависит от успехов в учебе, поведения или же 
спортивных достижений. Это мы, взрослые, понимаем,  что любовь родителя к ребенку – 
само собой разумеющееся явление,- однако детям требуются доказательства. Всеми силами 
малыш старается обратить на себя внимание, если не добрыми поступками, то хулиганскими 
или просто нежеланием слушаться. Родители в свою очередь редко понимают подаваемые 
ребенком сигналы и останавливаются на  мысли, что ими  были допущены промахи в 
семейном воспитании, и стараются занять ребенка какими-то полезными делами, желательно 
под надзором профессионального педагога. 

Каждый родитель должен знать, что главным критерием воспитания ребенка в семье 
является то, что первое место в этом процессе занимают чувства и эмоции. Вы любите своего 
ребенка и любите таким, как он есть, а не оцениваете его и отсюда формируете любовь. 
Распространенное мнение о том, что любовью ребенка  можно испортить, ошибочно. Когда 
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родители по-настоящему любят свое чадо и желают ему только лучшей жизни, они не станут 
слепо потакать всем его прихотям и капризам, поощряя развитие дурных 
наклонностей.  Зачастую, позволяют ребенку творить и вытворять все, что ему вздумается, 
люди, скрывающие под вуалью любви слабость характера. Если вы не любите слепой 
любовью  и вы умеете отказывать ребенку в том, что ему совершенно не нужно или может 
навредить, можно говорить и рассуждать о трудностях воспитания в семье[2]. 

Семейном воспитании - залог комфортной жизни в обществе 
Именно из воспитания в кругу семьи ребенок получает первые знания о том мире, в 

котором ему предстоит жить, представления о хорошем и плохом и о том, как повести себя в 
той или иной ситуации. Благодаря семейному  воспитанию малыш получает  первые навыки 
общения и взаимодействия в коллективе, даже несмотря на то, что коллектив этот ограничен 
несколькими  членами семьи. Кстати, очень важно, чтобы  ребенок имел  братьев и сестер, 
потому как выходцы из многодетных семей лучше приспособлены к жизни в обществе. 

Главной и ценной  положительный особенностью воспитания в семье  есть то, что 
ребенок общается с представителями различных возрастных категорий: малыш учится 
строить отношения не просто с людьми разных характеров, но и различных возрастов, а 
значит, и взглядов на жизнь. Воспитание ребенка в большой семье – это хорошая подготовка 
к жизни, основанная на формировании миниатюрной модели социума. 

Несколько простых правил семейного воспитания 
Каждая семья имеет свои особенности, традиции и приемы воспитания. Невозможно 

дать один универсальный совет абсолютно всем, не учитывая возрастной, количественный 
состав и социальный уровень семьи. Однако некие общие правила все-таки существуют. Они 
весьма просты, банальны, но тем не менее очень часто забываются нами, как и многие 
другие очевидные вещи[3]. 

Семейное воспитание основано на  атмосфере любви, счастья, тепла и 
доброжелательности. Родители ребенка принимают таким, какой он есть, стараясь развить 
его способности и все то  хорошее, что в нем есть. Семейное воспитание формируется на 
основе возрастных, гендерных и личностных  особенностях ребенка. 

Воспитание в семье основывается на взаимоуважении, из которого и берут свое начало 
предъявляемые высокие требования. Очень часто проблемы семейного воспитания кроются в 
личностных качествах родителя, а не ребенка, ведь именно модель поведения родителей 
неосознанно копируют дети. 

Семейное воспитание строится на достоинствах  маленького человеке. Нельзя все 
внимание акцентировать лишь на недостатках. Такой подход только приводит к развитию 
комплексов. 

В процессе воспитания в семье стоит просто соблюсти один принцип, на котором 
настаивают специалисты в области детской психологии: любое обучение, любые 
мероприятия,  целью которых является развитие ребенка, должны проходить в игровой 
форме[4]. 

 Атмосфера воспитания в семье должна быть позитивной и оптимистичной. 
Однако в семейном  воспитании существуют и недостатки, которые в дальнейшем 

могут сыграть негативную роль в жизни ребенка. Перечислим наиболее распространенные 
негативные факторы семейного воспитания. 

В благополучных семьях материальный наиболее влиятельным можно считать 
материальный фактор. В обеспеченных и с небольшим достатком семьях семейное 
воспитание довольно часто основывается  на культивировании идеи доминирования 
материальных ценностей, а не духовных. 

Ценность воспитания в семье падает, если родители не просто бездуховные люди, но 
противодействуют развитию духовности у ребенка. 

Безнаказанность и авторитаризм – две стороны одной медали, которые также не идут 
на пользу семейного воспитания ребенка. У ребенка формируется превратная картина мира, 
что в свою очередь провоцирует неадекватное поведение и развитие скрытых комплексов в 
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будущем[5]. 
Категорически  недопустимо воспитание ребенка в безнравственной семье, которая 

внушает ребенку аморальные и искаженные  представления о поведении людей. 
Тяжелый психологический климат в семье – явление, к сожалению, настолько часто 

встречающееся, что этот фактор и вовсе не считают нужным упоминать. Воспитание в 
неблагополучных семьях в атмосфере постоянных криков, скандалов, рукоприкладства, ссор 
родителей оказывает пагубное влияние на ребенка и может стать в дальнейшем  источником 
психологических травм и проблем. 

Довольно часто воспитание в благополучной на первый взгляд  семье приносит 
абсолютно не те плоды, которые должно приносить. Бывает так, что  родители  глубоко 
уверены в верности своей психолого-педагогической доктрины, обычно устаревшей или 
ошибочной, используя в семейном воспитании психологическое давление, физические 
наказания, причиняя таким образом детям не только телесные, но и, что еще 
хуже,  душевные страдания. К великому счастью, в современном мире существуют службы 
психологической помощи, а также  правовые службы, обратиться в которые может  ребенок, 
если его здоровью, жизни или рассудку угрожает опасность[6]. 

Тем не менее,  несмотря на все скелеты в шкафу, благополучная семья остается самым 
важным  условием правильного и полноценного развития детей. Наметившаяся в 
современных семьях тенденциях не может не радовать. Сегодня  родители, особенно 
молодые, адекватно воспринимают и пропускают через себя информацию о методах и 
методиках воспитания развития ребенка, активно воплощают приобретенные  знания в 
жизнь и стараются уделять своим детям гораздо  больше внимания, чем доставалось им 
самим в детстве. Всегда помните, что знания и  представления о мире, привычки, манера 
поведения, заложенные семьей, будут сопровождать человека на протяжении всей жизни и 
во многом станут определяющим условием  успешной жизни. 
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Роджерстің теориясына сәйкес психологиялық саулық  мәселесінің мәні мен 

дианмикалық тәсілі «жақсы өмір». Жақсы өмір сүру анықтамасы ретінде  «Жақсы өмір – бұл 
процесс, болмыстың қалпы емес» деп көрсетеді. Ол үнемі белгілі бір бағытқа бағытталады 
және ол соңғы нүкте емес. Бұл бағыт бүкіл ағзаның психологиялық еркіндікпен өз қалауы 
бойынша өзі таңдаған бағытта қозғалуға байланысты. 
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Карл Роджерс бойынша «жақсы өмір» процесінің сипаттамасы: 
1. Тәжірибе жолымен өсуге ынталылық процесі. 
Ашықтық қорғаныс реакциясына қарама-қарсы феномен. Қорғаныс реакциясы – 

индивидтің өзі туралы немесе өзінің қоршаған әлемімен қарым-қатынасы туралы өзінде бар 
көрініске қауіп  тудырушы болып қабылданып немесе қабылданған ағзаның тәжірибеге 
жауабы. Егер оның өзі туралы көрінісімен қатты айырмашылықта болса, онда адам өз 
реакциясын, сезімдерін, уайымдарын дұрыс түсіне алмайды. Себебі,  қорғаныс әрекетінің 
нәтижесінде бұл тәжірибе саналы түсіну кезінде не жоққа шығарылады, не бұрмаланады. 
Яғни ол өзінің «Менін» толығымен басқара алмайды. Алайда, адам баласы тәжірибе 
жинақтауға толығымен дайын болса, ағзадан немесе сыртқы ортадан келіп жатқан әр стимул 
қандай да бір қорғаныс механизмінің әсерімен бұрмалануынсыз жүйке жүйесі арқылы еркін 
өткізілер еді. Яғни, осыдан шығатыны «жақсы өмір» деп аталатын процестің бір аспектісі 
болып өз тәжірибесін жинауға дайын бола отырып, қорғаныс механизмдеріне машықтану 
болып табылады.   

2. Шындықпен өмір сүруге талпыныстың өсу процесі.  
Егер адам жаңа тәжірибеге толығымен дайын болса, онда қорғаныс реакциялары 

болмас еді және өмірінің әр сәті жаңалыққа толы болар еді. Бұл жағдайда «Мен» және тұлға 
тәжірибеден пайда болады, алдын-ала көрсететін «Мен» құрылымына сәйкес болуы үшін 
тәжірибесінің үстінен бақылау жүргізуші емес, керісінше жай қатысушысы және байқаушы. 
Қазіргі сәтпен өмір сүру дегеніміз – қозғалыссыздықтың болмауы, қатаң 
ұйымдастырушылықтың жоқтығы, тәжірибеге құрылымдардың орнатылуы. Оның орнына 
максималды адаптация, тәжірибеде құрылымдықты анықтау, тұлға және «Мен»-нің 
ағымдағы өзгеруін ұйымдастыру.  

3. Өз ағзасына сенімнің өсу процесі. 
Өз тәжірибесіне ашық адам дәл осы ситуацияға қатысты барлық факторларға қол 

жеткізе алады, оның өзіндік күрделі де қарама-қайшы қажеттіліктеріне байланысқан 
әлеуметтік талаптарды, ұқсас ситуациялар туралы естеліктерді, дәл осы ситуацияның 
қайталанбас қасиеттерін  пайдаланады және т.б. Осының барлығына негізделе отырып, ол өз 
мінез-құлқын қалыптастырады. Әрине бұл мәліметтер өте күрделі болуы мүмкін, алайда 
адам сананың қатысуымен бүкіл ағзаға әр стимул, қажеттілік, талаптарды, оның 
салыстырмалы күрделілігі мен маңыздылығын қарастыруға рұқсат береді. Маслоудың 
пікіріне сәйкес, мәні бойынша шындық және мистикалық уайымдар діндік болса да, 
құдайлық немесе табиғаттан тыс емес. Оның ойынша, адам шындық тәжірибе қалпы кезінде 
ол әлемімен үлкен үйлесімділікті сезінеді, өз «Мен» сезімін жоғалтады немесе оның шегінен 
шығады. Шындық бастан кешірулердің едәуір маңызды ерекшеліктерінің бірі – индивид 
трансценденция тәжірибесін бастан кешеді. Маслоу трансценденция мәнінің мәселесін 
принципиалды деп санады. Өзі 35 әр түрлі трансценденция мағыналарын берді. 
Трансценденция деперсонализация типі бойынша өзіндік сана, өзіндік қорытынды және 
өзіндік бақылаудың жоғалуы. Ол өзін ұмыту, зейіннің шеткі деңгейде болуы. Бақылаушы 
мен оның психикасына қатынасынан тыс нәрседе медитация немесе концентрациясы өзін 
ұмыту, өзіндік сананы жоғалту, саналы «Мен»-нің, «Эго»-ның трансценденциясын тудыруы 
мүмкін. Трансценденция – адам мінез-құлқы мен қарым-қатынасының ең жоғарғы, ең 
интегративті, ең холистикалық деңгейіне жатады. Трансценденция бұл жерде құрал емес, 
адамды өзіндік адамдылығына, қоршаған ортасына, жалпы адамзатқа, басқа тіршілік көзіне, 
табиғатқа, космосқа жақындататын нәтиже ретінде көрсетеді.  

Өзін-өзі өзектендіруші тұлға қай жағдай болмасын, бүкіл адамзатпен терең жақындық 
сезімін бастан кешеді. Бұл адамның барлық қажеттіліктері тек қана басқа адамдармен, 
олардың көмегімен, басқа адамдар қоғамымен өтелуін түсіндіреді. Дәлелді қажет етпейтін 
факт, адамилық пен түрге жатушылық потенциядағы сәбиге ғана тән, ал бұл потенциаларды 
социум ғана өзектендіре алады. Ешбір интуиция адамға өзектелу жолы мен болмыс жолында 
қажет болатын, оны бағыттап тұратын жетекші, ұстаз, дана терапевттердің орнын ауыстыра 
алмайды. Сондықтан «қарапайым» адамдарға қарағанда өзін-өзі өзектеуші адамдар 
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әжептәуір терең және жақын жеке қарым-қатынастарға ұмтылады. Олармен байланысатын 
адамдар да орташа адамға қарағанда өзіндік өзектелуге жақын. Маслоу ойынша, 
өзектелінуші «элита» сипаты демократиялы типті болады. Элита болып тұрып, олар қай 
класс, нәсіл, дінге жататынына, жасы, кәсібі, жынысы және т.б. әлеуметтік статустарға 
қарамастан басқа индивидтерді құрметтейді. Басқаша айтқанда, ол элита сипатын 
көрсетеді: туылу, нәсіл, қан, есімі, отбасы, жасы, жастығы, даңқы немесе билігін емес.  

Өзін-өзі өзектелуге ұмтылған адамдар бір нәрсені қандай да бір мақсатқа жету құралы 
үшін емес (мысалы: физикалық саулықтың жақсы кейпі), процесстің өзі үшін (мысалы: 
физикалық жаттығулар) жасағанды жақсы көреді.  

4. Жақсы өмір адамның өзін-өзі толыққанды жүзеге асыру процесі.  
Психикалы сау адам өз міндетін әлдеқайда жоғары деңгейде орындайды. Өз өмірінде әр 

сезімі мен реакцияларына толығырақ мән береді, дәл осы ситуацияны іштен және сыртынан 
дұрысырақ сезіну үшін барлық органикалық механизмдерін мүмкіндігінше кеңінен 
қолдануға тырысады. Мұндай адам өз санасындағы жүйке жүйесін қамтамасыздандыратын 
бар информацияны оның ағзасы функционалануының қателіксіздігіне сенімсіздігінен емес, 
оның өзі келешекте толығымен анықтығынан және қанағаттандырылмаған жағдайда олармен 
күресе алатындығынан туындайды. Осыған орай ол шыныменен нақты әлеуметтеніп 
жатқанын байқайды. Ол өзін саналы түсініп, сезініп, басынан өткен қайғы-уайымдарын 
функционалды организм өзін сезінеді.  

5. Бостандық пен қажеттілік қатынасының жаңа перспективасы. 
Жоғарыда айтылғанмен байланысты «еркіндік бостандығы» деген  бұрынғы проблема 

қайта туындайды. Адам өзін табуға немесе фасад артына тығылуға; өзін не өзгелерді алға 
немесе артқа тартуға; тура да кері мағынада батыл/күшті болуға; психологиялық және 
физиологиялық мағынада бос болуға немесе жоқ болуға өз еркі бар. Қалай болғанда да 
адамның әр сезімі мен іс-әрекеті өткен шақпен шарттасқан. Бостанық, еркіндік деген 
нәрсенің болуы мүмкін емес. Алайда бұл дилемманы берілген анықтама шегінде толығымен 
функциялаушы ретінде қарастырсақ, жаңа перспективада көре аламыз. Егер адам ішкі және 
сыртқы стимулдарға қатысты экономикалық векторы болып табылатын іс-әрекеттер бағытын 
қалауынша таңдау кезінде толығымен абсолютті бостандықты сезінеді, бастан кешеді. 
Себебі нақты осы жүріс-тұрыс оны толығымен қанағаттандырады. Ол нақты ситуацияның 
факторларымен шартталған, алайда бұл факторлар оның қорғаныс реакцияларын, оны жоққа 
шығару немесе маңызды мәліметтер тізімінен бұрмалануын қосады. Бір жағынан, толығымен 
функцияланушы адам абсолютті бостандықты жай ғана бастан кешпейді, ол оны спонтанды, 
еркін және өз қалауымен абсолютті детерминанттанғанды қалап, таңдау кезінде 
пайдаланады. Қалай болғанда да, бұл бостандық пен қажеттіліктің объективті немесе 
субъективті проблемасын шешеді деу дұрыс емес. Алайда адам баласы таңдау еркіндігін 
қаншалықты жақсы сезінсе, соншалықты ол жақсы өмір сүреді, оның таңдаулары бойынша 
жүріс-тұрысы эффективті іске асады.  

6. Шығармашылық, көркемөнер – жақсы өмірдің элементі ретінде. 
«Жақсы өмір» процесіне бағытталған адам, әрине, шығармашылыққа жақын адам. Өз 

мәдениетіне бейімделген болуы тиіс емес, бірақ конформист болуы шарт. Қай уақыт, қай 
мәдениет болмасын ол өз қажеттіліктерін тепе-теңдікте қанағаттандыруы үшін керек. Өз 
мәдениетімен үйлесімді өмір сүруді уағыздай жүреді. Кей кездері ол өзін мүлде бақытсыз 
сезінуі мүмкін, бірақ та «өзін табу», «өзектендіруге» талпынуын тоқтатпайды, ең терең 
қажеттіліктерін максималды қанағаттандыру үшін аянбай ұмтылады.  

7. Адам табиғатына негізделуші сенім процесі. 
Адамның негізгі табиғаты сенімге ие. Егер де индивид қорғаныс механизмдерінен 

босамаса,  өз қажеттіліктерін, қоғам мен қоршаған ортаның талаптарын қабылдау 
күрделенеді.  Ол өзін өзектендірген сайын, шындықпен сәйкес – ол әлеуметтене береді. Ол 
агрессияны талап ететін ситуацяилар кезінде агрессивті бола алады, алайда агрессияға деген 
өсу талпынысы болмайды. Адамның мінез-құлқы өте рационалды, әсіресе оның ағзасы кез 
келген мақсатты жүзеге асыру жолында күрделі жолдан өтеді. Адам үйлесімді өмір сүру 
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үшін өзін-өзі реттеу бойынша ағзаның ең күрделі  әрекеттерін қадағалайды, сондай-ақ оның 
психикалық, физиологиялық бақылауы да жүзеге асады.  

8. Едәуір толыққанды өмір процесі. 
Жақсы өмір сүру процесі едәуір кең диапазонмен байланысты.  «Бақытты», «разылық», 

«рахаттық», «қанағаттылық» деген сөздер жақсы өмір процесінің толық сипаттамасы бола 
алмайды. Бұл процеске едәуір дәл келетіні -  «байытушы», «әсерлі», «еліктіруші», 
«мағыналы». Өмірдің ағысына толығымен ену үшін ерлік қажет. Адам еркіндігін сақтай 
отырып, жақсы өмір сүру мақсатында қалыптасу процесін таңдайды.  

Жоғары айтылғандай, К.Рождерс клиент-орталық психотерапиясы деп аталатын 
адамның психотерапиясын сауықтандыратын жеке, айрықша жүйесін жасайды. Бұл жүйенің 
негізгі мақсаты терапевт пен клиенттің қарым-қатынасының оптималды әрекеттерін 
қамтамасыз ете отырып, клиенттің ашылуына қол жеткізу, өз еркіндігі мен ойын жеткізе алу 
толықтығы және өміріндегі проблемалардың ұтымды шешімін таба алуына көмектесу. 
Роджерстік психотерапия директивті емес, эмпатия мен клиентке тікелей психологиялық 
әсер ету ынтымақтастығына негізделген. Мұнда клиентті «сауықтыру» «бірлескен 
шығармашылықтың» нәтижесі.  
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На сегодняшний день одной из самых актуальных задач в образовании является 

развитие художественно-творческих способностей. Несомненно, посредством Декоративно-
прикладного искусства можно развить эти способности. Ведь декоративная деятельность 
доступна и привлекательна для детей. Этот необычный, особый, яркий мир художественного 
творчества, характеризующийся бесконечными разнообразием художественных предметов 
это и мебель, и посуда, и одежда, и игрушки и многое другое, вещи которые создавались на 
протяжении всего существования человеческой цивилизации. Декоративно-прикладное 
искусство является хранителем художественных традиций и предоставляет широкие 
возможности для создания новых декоративных образов в творческом процессе.  

Психологическим вопросам художественного творчества посвящено немало работ. В 
анализе творческого процесса художника подчеркивается мобилизация всех душевных сил и 
прошлый опыт впечатлений, погруженность человека в процесс с «присущим ему 
отношением к действительности, с его убеждениями и взглядами,  с основным кругом его 
запросов и интересов, с миром его чувств и побудительных мотивов его поведения» [1,с. 8].  

Творческий процесс в художественном творчестве имеет ряд этапов: замысел, 
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разработка замысла, реализация замысла в материале. Они являются инвариантом, 
сущностной характеристикой творчества. Этапы творческого процесса могут служить 
планом для художественной деятельности. Роль замысла заключается в идеальном 
моделировании будущего результата, инструментом которого является воображение.  
Независимо друг от друга философы,  психологи, методисты определяют замысел, как  
начало процесса творчества,  воплощающее представление о содержании, форме,  идее 
произведения. Разработка замысла характеризуется сбором подготовительного материала, 
осмыслением идеи и представлением художественного образа в эскизе. Возможность 
реализации замысла и создание художественного образа зависят от степени овладения 
языком выразительности и  степени технического мастерства в работе с художественными 
материалами, отсутствие которых при самом ярком воображении, обрекает художника на 
неудачу. 

Художественное творчество в трактовке теоретиков Возрождения есть сложный, 
кропотливый, настойчивый труд. Леонардо да Винчи, Альберти, А. Дюрер уделяли много 
внимания вопросам профессионального обучения и работе художника над произведением. А. 
Дюрер писал, что знания обусловливают свободу в работе художника и управляют всякой 
работой.  

Творческий процесс в декоративно-прикладном искусстве предполагает наличие 
способностей, которые развиваются в организованной декоративной деятельности.  

Психологами способности определяются как ей сложное образование, включающее в 
себя ряд данных, без которых человек не способен выполнять определенную деятельность, и 
свойств, которые вырабатываются в процессе организованной деятельности (С. Л. 
Рубинштейн). В другом подходе способности выступают как родовые качества человека и 
определяются как результат исторического развития (Л. С. Выготский). Согласно его теории, 
в исторически возникшем приобретении человеческой культуры отложились, 
материализовались и сформировались в ходе этого процесса человеческие способности.  

Л. С. Выготский дает три основные характеристики способностям: способности как 
способ, существующий в культуре взаимодействия с действительностью; способности как 
подчинение закономерностям целостного развития сознания и анализ в контексте этого 
целого; способности развиваются через освоение достижений культуры [2]. 

Однако способности у разных людей развиваются и проявляются по-разному. Это 
зависит от наличия наследственно закрепленных предпосылок для их развития – задатков.  

Общие интеллектуальные способности подразделяют на познавательные и творческие 
способности. Российский ученый-психолог В. Н. Дружинин общие способности делит на 
интеллект (способность решать), обучаемость (способность приобретать знания) и 
креативность - общая творческая способность (преобразование знаний). Креативность 
характеризуется творческими способностями человека, готового к продуцированию 
новых идей. Она включает в себя чувствительность к проблемам, к противоречивости 
знаний, действий по определению этих проблем и сам результат работы. Если мы 
говорим о развитие креативности у ребенка, то для него важно, чтобы среда содержала 
образцы креативного поведения, его результаты и предметно-информационную 
обогащенность.  

В.Н. Дружинин в своих исследованиях создал концепцию креативности и интеллекта и 
выделяет две фазы развития креативности: 

1. Развитие «первичной» креативности как общей творческой способности, 
неспециализированной по отношению к определенной области человеческой 
жизнедеятельности. Сензитивный период этого этапа, по данным ряда авторов, наступает в 
3-5 лет. В это время подражание значимому взрослому как креативному образцу, возможно, 
является основным механизмом формирования креативности. Возможно также, что на какой-
то период креативность переходит в латентное состояние (феномен «детского творчества»).  

2. Подростковый и юношеский возраст (возможно, от 13 до 20 лет). В этот период 
на основе «общей» креативности формируется «специализированная» креативность: 
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способность к творчеству, связанная с определенной сферой человеческой деятельности, как 
ее «обратная сторона», дополнение и альтернатива. На этом этапе особо значимую роль 
играет профессиональный образец, поддержка семьи и сверстников. Но главное, юноша 
определяет для себя «идеальный образец» творца, которому он стремиться подражать 
(вплоть до отождествления).  

Вторая фаза заканчивается отрицанием собственной подражательной продукции и 
отрицательным отношением к бывшему идеалу.  

Индивид либо задерживается на фазе подражания навсегда, либо переходит к 
оригинальному творчеству» [3, С. 220].  

Применительно к нашему исследованию важным является этап развития креативности, 
на котором значимым становится профессиональный образец. Таким «образцом» для 
обучающихся на занятиях ДПИ становятся аналоги, ориентирующие детей в способах 
решения художественных задач профессиональными мастерами.  

Впервые на необходимость преподавания декоративно-прикладного искусства обратил 
внимание психолог и педагог А.В. Бакушинский. Он выявил особенность воспитательного 
воздействия художественного творчества и показал его важность в школьной практике. В 
дальнейших своих исследованиях он,  опираясь на возрастные особенности учащихся, 
определил предпочтительные виды творческой деятельности [4].  

Педагогу, занимающегося художественным воспитанием детей, необходимо учитывать 
особенности каждого возрастного периода. Начнем с первого и важного периода, когда 
начинаются закладываться первые кирпичики творчества -  дошкольный период.  

Дошкольным периодом считает от 3 до 7 лет. Ребенок начинает активно всесторонне 
развиваться, формируется личность. В этот период начинают активно развиваться 
воображение, мышление, память, речь, способности, интеллектуальные умения и навыки, а 
также формируется логическое мышление, нравственные чувства и моральные нормы 
Дошкольник познает мир, во всех его красках.  

Важным элементом в развитии ребенка является эстетическое воспитание. И именно 
оно способствует развитию художественно - творческих способностей детей и формирует 
эстетический вкус. Яркие представления, представление образов предметов, с которыми 
ребенок не встречался, но которые будут созданы потом, в результате своей работы, все это 
характеризует одну из форм психологической деятельности - воображение. Знакомство с 
декоративно-прикладным искусством способствует развитию у детей творческого 
воображения, созданию ярких и выразительных образов. 

В дошкольном возрасте формируются восприятие цвета, формы, величины, строения 
предметов, но  могут появиться трудности, если форма объекта не соответствует 
пространственному расположению. Развивается внимание и переходит от непроизвольного к 
произвольному, но ребенок не может долго сосредотачиваться на одной деятельности. 
Поэтому на протяжении урока нужно менять вид деятельности.  В данном возрасте с 
ребенком можно освоить один из разновидностей декоративно-прикладного искусства, как 
игрушки. Например, матрешки, или дымковскую игрушку. Поскольку они являются яркими 
и интересными для восприятия ребенка. На данном этапе у ребенка закладываются 
начальные представления о ДПИ и навыки работы, такие как вышивка, лепка и т.д.  

Следующая подгруппа это младший школьный возраст, от 7 лет до 11. Младший 
школьный возраст является наиболее чувствительным и наиболее подходящим для развития 
творческих способностей. В этом возрасте у ребенка происходит активное развитие всех 
психических процессов, особенно мышления, перестраивается вся система отношений к 
окружающему миру. Также происходит становление внутренней мотивации, внимание, 
учащийся начинает регулировать свое поведение, становление внутренней позиции, а также 
происходит интеллектуальное развитие. На смену игровой деятельности, как 
доминирующей, приходит учебная. В данном периоде развитие творческих способностей 
происходит через введение ученика в различные виды творческой деятельности. 

В младшем школьном возрасте начинают складываться знания о декоративно-
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прикладном искусстве, его особенностях и отличие от рисунка или живописи. В данный 
период необходимо включить лепку из пластилина (изучение формы разных предметов, 
животных и  человека); планировать изучение декоративности через украшение (посуды, 
одежды, мебели, дома и т.д.) и создать проект росписи «Мамин платок»; организовать  
работу с природным материалом (с цветами, листьями, корой, шишками и т.д.). 

Основным видом декоративно-прикладной деятельности в данном возрасте  является 
работа с бумагой, художественная обработка ткани, вышивка и  лепка ( из пластилина, теста 
глины). 

Третий наиболее сложный возрастной период - подростковый возраст, от 11 до 15 лет. 
Он характеризуется переходом от детства к взрослости, появляется ответственность и 

самостоятельность. У подростков происходят эмоциональные срывы, активно развивается 
мышление, воображение, происходит расширение словарного запаса, речь становится 
богатой, развивается самосознание. Обучающиеся начинают активно фантазировать, мечтать 
и решать различные мыслительные задачи в своем воображении.   

В этом возрасте декоративно-прикладное искусство занимает особое место. Поскольку 
ребенок в этом возрасте ищет себя, стремится к автономности и признанию своей 
значимости в глазах сверстников, изменяются ценностные ориентиры. Здесь творчество 
проявляется в самовыражении. Задания могут быть как коллективные,  направленные на 
сплоченность ребят, так и индивидуальные. Для развития интереса творческих способностей 
могут быть предложены такие задания, как создать свой орнамент или эмблему, разработать 
проект народного костюма, а для развития терпения и усидчивости можно предложить 
плетение гобелена. 

Четвертый период - старший школьный возраст, от 16 до 17 лет. 
В старшем школьном возрасте идет развитие познавательных процессов, рост 

сознательного отношения, возникают новые потребности интеллектуального и социального 
порядка, поиск смысла жизни. Старшеклассники больше интересуются общепринятыми 
ценностями, опираются на авторитет. Некоторые из них в большей мере независимы, 
творчески подходят к любому делу, гибки в мышлении, сами принимают решение в трудных 
ситуациях, определяют уже свои жизненные цели и стремятся к ним. При высокой 
самодисциплине у некоторых ребят слаба эмоциональная сфера [5].  

К концу старшего школьного возраста заканчивается освоение познавательных 
процессов и развитие внимания. В этот период все больше времени на уроках отводится 
самостоятельной работе, беседе по искусству.  

Знакомство с произведениями современного декоративно-прикладного творчества дает 
возможность воспитанникам сопоставить  два  склада мышления - народный, основанный на 
традиции, и профессиональный, связанный с максимальным проявлением творческой 
индивидуальности художника. В этот период актуальны задания на создание творческого 
проекта, на освоение этапов творческого процесса и создание декоративного образа в 
материале. 

Развитие творческих способностей в ДПИ включает несколько уровней: 
1. Первый уровень предполагает овладение базовыми знаниями, умениями, 

технологией художественной обработки материалов. 
2. Второй уровень характеризуется творческой интерпретацией.  Полученные знания, 

умения и технология находят применение в создании художественного образа, 
ориентированного на образец. 

3. Третий уровень предполагает разработку творческой композиции. На данном уровне 
осуществляется реализация всех этапов творческого процесса. 
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В соответствии с классификацией Всемирной организацией здравоохранения к 

пожилому возрасту относится население в возрасте от 60 до 74, к старому от 75 до 89 лет, а к 
долгожителям-90 лет и старше. Постоянное возрастание доли пожилых во всём населении 
становится влиятельной социально-демографической тенденцией практически всех развитых 
стран. 

Такой процесс обусловлен двумя причинами: во-первых, успехи здравоохранения, 
взятие под контроль ряда опасных заболеваний, повышение уровня и качества жизни ведут к 
увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни людей. 

С другой стороны, процесс устойчивого снижения рождаемости, ниже уровня простого 
замещения поколений, уменьшение числа детей, рожденных одной женщиной, за весь его 
репродуктивный период, приводит к тому, что уровень естественной смертности в нашей 
стране превысил уровень рождаемости. 

Как известно, на практике пожилыми людьми обычно считают людей, вышедших на 
пенсию. 

Однако-это мерило не может быть универсальным, так как пенсионный возраст в 
разных странах различен. Вместе с тем, женщины, как правило, уходят на пенсию раньше 
мужчин. 

Поэтому практика показывает, что пожилые-это очень разные люди. Среди них есть 
здоровые и больные; проживающие в семьях и одинокие; довольные уходом на пенсию и 
жизнью и несчастные, отчаявшиеся в жизни; малоактивные домоседы и жизнерадостные, 
оптимистически настроенные люди, занимающиеся спортом, ведущие активный образ 
жизни. Поэтому для того, чтобы успешно работать с пожилыми людьми, социальному 
работнику нужно знать их социально-экономическое положение, особенности характера, 
материальные и духовные потребности, состояние здоровья, быть хорошо осведомленным о 
достижениях науки и практики в этом направлении. Изменение социального статуса 
человека в старости, как показывает практика, прежде всего, негативно сказывается на его 
моральном и материальном положении, отрицательно влияет на психическое состояние, 
снижает его сопротивляемость к заболеваниям и адаптацию к изменениям окружающей 
среды. 

В семейно-бытовой сфере пожилой человек в настоящее время может оказаться 
беспомощнее ребенка. Уровень заболеваемости в пожилом возрасте в 2, а в старческом в 6 
раз выше в сравнении с уровнем заболеваемости лиц более молодых возрастов. В старости 
кости становятся хрупкими и легко ломаются да при незначительных ушибах. Походка 
становится медленной и неустойчивой, постепенно утрачивается координация движения, а 
истончение суставных хрящей приводит к развитию болевого синдрома, изменению осанки, 
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искривлению позвоночника. 
В организации социальной работы с пожилыми людьми необходимо учитывать всю 

специфику их социального статуса не только в целом, но и каждого человека в отдельности, 
их нужды, потребности, биологические и социальные возможности, определенные 
региональные и другие особенности жизнедеятельности. 

Особое место в социальной работе занимают организация помощи на дому одиноким 
нетрудоспособным гражданам.  Служба помощи, ее работники, систематически навещая 
одиноких, чаще всего малоподвижных людей, в какой-то мере избавляют их от 
вынужденного одиночества. 

Не менее важно, что социальные работники предлагают подопечным широкий набор 
услуг. Согласно положению о центре социального обслуживания к ним относится: доставка 
на дом продуктов питания из магазинов с рынка; оформление различных коммунальных и 
других платежей, по поручению социальный работник свяжется с нотариусом, вызовет 
врача, получит заказанную ортопедическую обувь, оформит необходимые документы, 
поможет в приготовлении пищи. 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми: 
В основу технологии социальной работы с пожилыми должны быть положены 

следующие требования: 
-предупреждение причин, порождающих проблемы пожилых людей; 
-содействие практической реализации прав и законных интересов, обеспечению 

возможности самовыражения пожилых граждан и предупреждению устранения их от 
активной жизни; 

-соблюдение равенства и возможностей пожилых граждан при получении социальной 
помощи и услуг; 

-дифференциация подходов к разрешению проблем различных групп пожилых людей 
на основе учета факторов социального риска, влияющих на их положение; 

-выявление индивидуальных потребностей пожилых граждан в социальной помощи и 
обслуживании; 

-адресность при предоставлении социальных услуг с приоритетом содействия пожилым 
гражданам в ситуациях, угрожающих их здоровью и жизни; 

-использование новых технологий социальной работы направленно на удовлетворение 
потребностей и нужд пожилых людей; 

-ориентация на развитие самопомощи и взаимоподдержки пожилых людей; 
-обеспечение информированности пожилых граждан, как и всего населения, о 

возможностях социальной помощи и услуг. 
Основными направлениями повышения уровня благосостояния престарелых являются: 
-увеличение размера пенсий; 
-совершенствование системы пенсионного обеспечения; 
-развитие услуг по уходу на дому; 
-расширение сети домов престарелых; 
-улучшение условий проживания в этих домах; 
Одной из значимых технологий социальной работы с пожилыми людьми будет 

являться социальная адаптация. Мероприятия по социальной адаптации положительно 
воздействуют на отдельные категории пожилых людей. 

Существенно улучшить положение клиентов социальных служб позволит гуманизация 
подхода к социальному обслуживанию пожилых, что подразумевает: 

-введение гарантированного государством минимум предоставляемых пожилым людям 
социальных услуг с тем, чтобы поддержать соответствующий уровень безопасности, 
комфортности жизнедеятельности в пожилом и престарелом возрасте; обеспечит пожилым 
гражданам благоприятные условия для реализации их прав и законных интересов, участие в 
общественной, экономической, культурной и духовной жизни;  обеспечить защиту граждан 
пожилого возраста от недобросовестных или противоправных действий в сфере социальной 
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защиты и обслуживания; 
-недопущение отказа со стороны государственных социальных служб в предоставлении 

гарантированных социальных услуг по каким бы то ни было мотивам, в том числе по 
причине хронических инфекционных заболеваний, а также туберкулеза, венерических, 
психических заболеваний, алкоголизма, токсикомании; 

-уважение выбора граждан и предоставление возможностей для реализации клиентом 
права на альтернативное решение ( выбор государственного или частного учреждения, 
получение услуг на постоянной или временной основе, бесплатного или за плату, выбор 
закрепленного социального работника) путем реформирования сети учреждений 
социального обслуживания и коренного улучшения качества предоставляемых услуг; 

-учет национально-культурных особенностей, мировоззренческих и религиозных 
взглядов клиентов социальных служб путем индивидуализации социального обслуживания. 

Организация социального обслуживания пожилых людей должна быть нацелена на 
обеспечение безопасной старости через снижение воздействия факторов социального риска и 
максимально возможную степень реализации социальных гарантий в сочетании с 
предоставлением широкого спектра услуг в области профилактики и развития, чтобы 
пожилые могли как можно дольше сохранять социальный тонус и привычный образ жизни, 
оставаясь активными и полезными членами общества. 

Работа с пожилыми и старыми людьми считается одной из самых тяжелых в 
психологическом плане. Поэтому социальная работа с данной категорией населения 
использует методы и технологии, применяемые психологами, психотерапевтами, 
педагогами, геронтологами, юристами и другими специалистами. 

Государственная система социальной защиты «настроена»  в настоящий момент, на 
продление жизни пожилого человека. Новая модель старости, принимаемая мировым 
сообществом, расценивает пожилого человека, как значительный человеческий потенциал, 
который может и должен быть вовлечен в социально активную жизнь. Совершенно 
неприемлемым является взгляд на пожилого человека, как на балласт общества. Важнейшей 
задачей системы учреждений социального обслуживания является поддерживание уровня 
жизни пожилых людей и инвалидов в экстремальных ситуациях, содействие их адаптации к 
условиям рыночной экономики. Для качественного обслуживания пожилых граждан, 
необходима высокая подготовка персонала в области психологии, социологии, педагогики а 
также социальных работников. 

Пожилые люди имеют право на полноценную жизнь. И это возможно лишь в том 
случае, если они сами принимают деятельное участие в решении вопросов, их 
непосредственно касающихся. 

Пожилые и старые люди представляют собой особую категорию населения, которая 
крайне неоднородна по возрастным и другим характеристикам. Они больше, чем кто-либо, 
нуждаются в поддержке и участии. Именно в связи с данными обстоятельствами пожилые 
люди как особая социальная группа нуждаются в повышенном внимании общества и 
государства и представляют собой специфический объект социальной работы. 

Для того чтобы работать с пожилыми и старыми людьми, нужно четко представлять 
социальные и психологические проблемы пожилых и старых людей. В этой работе 
необходимо опираться на такие науки как, например: социологию, социальную 
геронтологию, гериатрию, психологию;  опираться на данные социологических, 
психологических, социально-экономических и других видов исследований. Проблема 
социальной работы с пожилыми и старыми людьми имеет общегосударственное значение. 

В дальнейшем необходимо: 
-способствовать восстановлению атмосферы милосердия, гуманизма по отношения  

пожилым и старым людям; 
-разрабатывать законодательную базу социальной работы с данной возрастной 

категорией; 
-готовить кадры; разрабатывать социальные технологии; 
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-в связи с увеличивающимся  значением работы центров социального обслуживания 
разрабатывать типовые проекты для строительства центров; выделять современную технику 
для этих центров; 

-решать проблему занятости пожилых людей, для этого усовершенствовать 
законодательство о труде лиц пожилого возраста; 

-создать банк данных пожилых и старых людей, нуждающихся в конкретных видах 
помощи; 

-улучшить качество медико-социальной и психологической помощи. 
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Детство – это счастливая, беззаботная пора. Но чтобы эта пора запомнилась ребенку, 

необходима правильная организация его досуга, в частности с помощью туризма.  
По данным сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии 

преступности с января по ноябрь 2013 года, каждое двадцатое расследованное преступление 
(5,0%) совершено несовершеннолетними или при их соучастии. Не секрет, что так 
называемую категорию «риска» составляют воспитанники детских домов и школ-интернатов 
в силу отсутствия опыта проживания в биологической семье, отягощенной наследственности 
и педагогической запущенности. Следовательно, необходимо применение разнообразных 
методов и приемов для вовлечения таких детей в позитивную деятельность, в том числе и с 
помощью туризма. Туризм может стать помощником в процессе социализации и адаптации 
воспитанников детского дома, их культурном и духовном развитии. 

Объектом исследования стали воспитательные функции туризма. изучалось влияние на 
нравственный аспект воспитания детей-сирот их участие в туристском походе. с помощью 
метода проектирования разработана вербальная модель тура для детей детского дома в 
муромцевский район омской области. 

Туристская деятельность является действенным профилактическим средством 
девиантного поведения подростков. Многие современные дети подвержены дромомании, 
своего рода заболеванию, которое выражается в непреодолимом стремлении к бесцельной 
перемене мест, бродяжничеству. Охота к перемене мест, романтика дальних дорог, зачастую 
стимулируют бродяжничество детей и подростков. Альтернативой бродяжничеству могут 
стать активные занятия туризмом [1]. 

Нравственное воспитание детей в процессе туристской деятельности тесно связано с 
умственным развитием. Исходной ступенью в формировании различных понятий и развитии 
абстрактного мышления у воспитанников является восприятие новых знаний. 
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В процессе туристической деятельности расширяется сфера общения подростков, 
происходит приобретение навыков социального взаимодействия, накопление 
положительного опыта поведения, создаются благоприятные условия для формирования 
нравственных качеств личности. Прежде всего, это качества, которые воспитываются 
нахождением в составе туристской группы, существующей в автономном режиме – 
коллективизм, ответственность, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Туристический поход позволяет каждого участника поставить в уникальные, с точки 
зрения воспитания, условия, когда абстрактные идеи норм общежития приобретают весьма 
конкретную и жестко обусловленную реальность. Современные дети постоянно находятся в 
положении опекаемых, многие из них не знают стоимости продуктов, не имеют понятия о 
том, как сварить макароны, не держали молотка в руках. Наукой доказано: для полноценного 
развития человеку обязательно необходим дефицит жизненных благ, определенная 
некомфортность условий жизни. Организационно-хозяйственная деятельность туристов во 
время проведения походов содержит в себе огромный педагогический потенциал в привитии 
трудовых навыков, в социальной адаптации. 

Мир открывается ребенку во всем многообразии только в том случае, если ему 
предоставляется возможность самому принимать решения и нести за них ответственность. 
Выполняя туристские задания, проводя исследовательскую работу в походах, экспедициях, 
на экскурсиях, ребенок не просто пополняет свои знания, а включается в сложный мир 
человеческих отношений, выполняет различные социальные роли, и чем богаче мир, 
окружающий ребенка, тем больше возможностей воспитать многогранную личность. 

Для детей-сирот хорошо подойдут такие виды туристской деятельности: походы 
выходного дня, многодневные походы, походы повышенной категории сложности, 
туристические слеты, соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 
практические занятия в поле по туристической подготовке. Важным преимуществом 
активных форм туристической деятельности является то, что в них участвуют практически 
все воспитанники детского дома. Социальная адаптация средствами туризма особенно 
необходима воспитанникам детских домов [2].  

На сегодняшний день программа развития социального туризма в Российской 
Федерации не разработана. Но в отдельных регионах и муниципальных образованиях 
существуют положительные примеры организации социального туризма.  

В силу экономических и социальных проблем организация социального туризма в 
России в ближайшее время представляется достаточно проблематичным, так же, как и 
принятие проекта Федерального закона «О социальном туризме». Основными источниками 
средств по оказанию целевой помощи детям-сиротам являются федеральный и местный 
бюджеты. Центральная проблема социального туризма состоит в поиске источников его 
финансирования.  

В настоящее время в Омской области действует региональная стратегия действий в 
интересах детей на территории Омской области на 2013–2017 годы, в рамках которой 
решаются различные социальные проблемы детского населения, в том числе и проблема 
организации социального туризма для воспитанников детских домов. 

Мы разработали собственный 3-х дневный тур в Муромцевский район Омской области 
для воспитанников детского дома. В Омской области насчитывается 16 детских домов 
Данный тур рассчитан на подростков от 10 до 16 лет. 

Сам поход будет организован в виде базового с радиальными выходами. Общая 
продолжительность похода 3 дня. 

В туристскую группу входит 15 детей и трое сопровождающих: 2 воспитателя из 
детского дома и один специалист (гид) по организации детских походов. 

На этапе подготовки составляется меню на всё время поездки. 
Также составляется перечень вещей, который могут понадобиться в походе: рюкзак у 

каждого подростка; тёплые вещи; купальные принадлежности; средства личной гигиены; 
карты маршрутов; инвентарь для конкурсов и игр (мячи, верёвки, компасы). 
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Представим примерную программу тура. 
Первый день 
Автобус доставляет детей от здания детского дома до турстоянки (базы), которая 

расположена в 240 км на север от г. Омска в Муромцевском районе, неподалёку от озера 
Линёво. Озеро Линёво наряду с другими озерами образует систему «пяти озёр». Этот край 
приобрел широкую известность в качестве места, обладающего мощной биоэнергетикой, с 
множеством легенд. Подросткам будет очень интересно послушать истории и поверья, 
связанные с местом, в которое они приехали.  

На территории стоянки предлагается размещение в летних домиках и кемпинговых 
палатках. Туалеты и умывальники находятся на территории. Рядом с палатками и домиками 
имеется костровое место – стол со скамьями, кострище.  

Дорога до турстоянки на автобусе займёт приблизительно 4 часа, во время поездки 
можно развлекать детей песнями и неактивными играми. 

Во второй половине дня планируется полудневный поход на озеро Линёво, 
расположенное недалеко от стоянки. Подростки берут с собой небольшой запас еды в 
расчёте на необходимое количество человек (бутерброды, овощи, фрукты), питьевую воду и 
инвентарь для рыбалки. На озере детям рассказывается история Муромцевского района и 
Пяти Озёр, а затем организуется купание. Кто-то из сопровождающих остается на берегу и 
наблюдает за безопасностью детей. На воде может быть организована игра в мяч, собирание 
камушков и другие развлечения. Вечером группа возвращается на стоянку. Ужин, который 
готовят сами туристы, представляет собой картофель жареный на костре и пойманную 
детьми и сопровождающими рыбу (если улов небольшой, могут быть использованы 
консервы). У костра поют песни под гитару и рассказываю истории. 

На ночлег подростки помладше располагаются в домиках, а дети постарше могут спать 
в палатках.  При этом, сопровождающие должны расположиться неподалёку. 

Второй день 
Этот день посвящён походу по сосновому лесу. 
После завтрака, приблизительно в 10:00, группа с запасами продуктов, воды и 

необходимого снаряжения на весь день отправляется в поход по заранее составленному 
маршруту протяжённостью не более 15 км. 

Предварительно с детьми проводится инструктаж по правилам поведения и 
собственной безопасности в лесу. Далее следует раздача снаряжения, проверка 
комплектации группового снаряжения и правильности укладки рюкзака, а так же опрос по 
правилам поведения на маршруте. 

Только после соответствующей подготовки туристы отправляются в лес. При 
передвижении к основной стоянке подростки должны находиться в пределах видимости 
руководителей. За спиной руководителя, замыкающего колонну, не должен находиться 
никто из детей – замыкающий сопровождающий – всегда последний. Во время движения к 
основной стоянке сопровождающий рассказывает, как определить стороны света в лесу, как 
отличить съедобное от несъедобного, как определить время по различным природным 
ориентирам. Рассказ должен быть интересным и включать элементы игры, например 
«Вопрос – Ответ». 

На основной стоянке туристы ставят палатки, готовят еду, учатся вязать узлы, 
переправляться по навесной переправе (обезьяннику); сдают зачеты: теоретические 
(раскладка, составление маршрутов, групповое и личное снаряжение, виды костров и т. д.) и 
практические (сборка рюкзака, подъем-спуск, установка палатки).  

К вечеру, приблизительно в 18:00, группа возвращается на турстоянку. После ужина, 
приготовленного подростками, даётся время на самостоятельный отдых. Во время отдыха 
подростки сидят у костра, играют в игры. 

Третий день 
В заключительный день следует подвести итоги всего похода. Подростки 

демонстрируют туристические навыки во время проведения игр и конкурсов.  
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Дети делятся на небольшие группы, жюри формируется из сопровождающих. 
Проводятся следующие конкурсы: 
- установка палатки; 
- разжигание костра; 
- определение азимута. 
Также проводятся игры:  
- «Паутина»; 
- «Минное поле»; 
- «Спальный мешок» и т.д. 
Конкурсная программа продолжается до обеда, который состоится после подведения 

итогов и награждения (призами могут быть сладости, сувениры, самодельные медали); 
важно, чтобы призы получили все участники. 

После обеда за группой приезжает автобус и отвозит их в детский дом. 
В настоящее время в обществе всё большее внимание уделяется проблеме сиротства. 

Дети, лишённые родительской любви, в большей степени нуждаются во внимании и помощи 
со стороны государства и общества. Мы считаем, что правильная организация их досуга при 
помощи туристских мероприятий окажет благоприятное влияние на формирование личности 
детей-сирот, будет способствовать культурному, духовному, физическому развитию, 
трудовому и нравственному воспитанию детей. Посредствам походов дети приобретают 
необходимые в жизни навыки, учатся отвечать за себя и других.  

В проекте мы рассмотрели основные проблемы, связанные с организацией туристских 
мероприятий для детей-сирот, изучили, что было уже предпринято и сделано для улучшения 
социального туризма для воспитанников детских домов.  

Нами был разработан проект туристского похода для воспитанников детских домов. 
Данный проект может быть реализован на базе любого детского дома Омска и Омской 
области. Основная проблема заключается в финансирование, но она может быть преодолена, 
если государство будет следовать программам и стратегиям, изложенным в нормативных 
документах.  

Что касается перспектив развития, то данный проект может быть скорректирован, 
расширен и применён к другим районам Омской области, а также близлежащих областей.  
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Ғылыми жетекшісі- А.Б.Наренова 
Жеткіншектер қоғамның ең өзекті проблемасы болып табылады. Бұл жастағы 

балаларды кейде өткінші кезеңдегі немесе қиын жастағы балалар деп атаудың өзі де 
кездейсоқтық емес. Н.К.Крупская бұл  ең тынышсыз, ең қиын, ең қызба жас деп көрсетеді. 
Жеткіншектік кезең- 12-15жас аралығы. Жас даму психологиясында жеткіншек кезең ерекше 
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орынды алады, оны «өтпелі», «бетбұрыс», «қиын» кезең деген атаулармен бейнеленген. Бұл 
атауларда осы жастарда болатын, өмірдің бір дәуірінен екіншісіне өтуімен байланысты даму 
процестерінің күрделілігі мен маңыздылығы айтылған. Балалық шақтан ересектікке өту осы 
кезеңдегі дене, ақыл-ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарының негізгі 
мазмұнымен өзіне тән ерекшелігі болып табылады. Барлық бағыттарда сапалық жаңа 
құрылымды, организмнің сана – сезімнің, үлкендермен және жолдастарымен қарым-
қатынастық, олармен әлеуметтік өзара іс-әрекет әдістерінің, мүдделердің іс-әрекет пен 
қарым-қатынасқа арқау болатын моральдық – этикалық нормалар мазмұнының қайта 
құрылуы нәтижесінде ересектік элементтері пайда болады. Жеткіншек кезеңнің 
маңыздылығы адамның жеке басының моральдық және әлеуметтік негіздері қолданады, 
олардың қалыптасуының жалпы бағыты белгіленеді. Бұлай бағалау, біріншіден, осы уақытта 
болатын көптеген сапалық өзгерістерге байланысты: бұл өзгерістер кейде баланың бұрынғы 
ерекшеліктерін, мүдделерімен қарым-қатынастарын түбірімен өзгертетін сипатта болады; 
мұның өзі біршама қысқа мерзімде болуы мүмкін, көбінесе күтпеген жерден болады да, даму 
процесі секірмелі, қауырт сипат алады. Екіншіден, болып жатқан өзгерістер екінің бірінде, 
бір жағынан жеткіншектің өзінде әртүрлі елеулі субьективтік қиыншылықтардың болуымен 
қабаттасады, ал үшінші жағынан, оны тәрбиелеудегі қиыншылықтармен ұштасады: онда тіл 
алмаудың қарсылықпен наразылықтың түрлі формалары шығады (қиқарлық, дөрекілік, 
қарсылық, тұйықтық). Жеткіншектік кезеңдегі агрессивтіліктің көріну спецификасы және 
себептері туралы, қазіргі кездегі біздің қоғамда қатал әрі тұрақсыз әлеуметтік, 
экономикалық, экологиялық, идеологиялық жағдайлар белең алуда. Өсіп келе жатқан 
балалардың жеке тұлғалық дамуы мен әрекет-құлығындағы түрлі ауытқулардың өсуі осы 
жағдайлармен тікелей шарттас. Олардың ішінде тек прогресс түрінде дамып келе жатқан 
балалар бойындағы алыстық, бөтендік, жоғары дәрежедегі мазасыздық, рухани бос болу ғана 
емес, сонымен қатар қатыгездікті, қаталдықты, агрессивтілікті атауға болады. 

 «Жеткіншек кезеңдегі агрессия» деген термин қазіргі практикада балалардың мінез-
құлқындағы қиын әрекеттерін  білдіреді. Адам бойындағы агрессия мәселесі қазіргі біздің 
қоғам үшін ең маңызды мәселелердің бірі. Қоғамдағы болып жатқан террор жәбірлеудің өсуі 
сияқты әлеуметтік қауіпті құбылыстардың қатты белең алуына байланысты агрессия сұрағы 
зерттеудің негізгі объектісі болып отыр.  

Психолог А.А.Реан «агрессия» және «агрессивтілік» деген екі ұғымның бір-біріне 
ұқсамайтын бөлек мағына деп қарастырады. Агрессия (латын тілінен «agressio» аударғанда - 
шабуыл, басқындық дегенді білдіреді) - бұл бөгде адамға болмаса адамдар мен жануарлар 
тобына ниеттеліп тура бағышталған қиянат. 

Агерессивтілік - бұл жеке тұлғалық қасиет мінез-құлық, агрессияға дайындық көрінісі. 
Осылай түсіндіре келе, мұны былай тұжырымдауға болады. Егер агрессия – бұл әрекет 
болса, ал агрессивтілік  осындай әрекетке дайындық. 

А.Басс және А.Дарки агрессияны бес түрге бөледі: 
1. Физикалық агрессия (біреуге қарсы бағытталған әрекет 
2. Түршігу (күйкелек, ашушаң, дөрекілік) 
3. Вербальды агрессия (айқай, шу, қорқыту, т.б) 
4. Жанама агрессия (бағышталған өсек, келеке; бағышталмаған топ ішінде айқайлау, 

аяғымен тепкілеу) 
5. Негативизм 
Жеткіншек жаста агрессиялық мінез-құлық жиі көрініс табады. Соңғы уақытта 

жеткіншек жастағы балалардың ауытқушылық мінез-құлығы ретінде қатігездік, агрессиялық 
жағымсыз ассоциалды мінез – құлықтарын интенсивті түрде зерттеу талап етіп отырады. 
Осындай ауытқушы мінез – құлықтың дамуына ықпал ететін факторларды зерттеу 
психология ғылымының негізгі мәселелері. Агрессияның әлеуметтік үйрену теориясы 
әлеуметтену процесінде меңгерілген жағымсыз мінез - құлық моделін көрсетеді.  

Жеткіншек жаста баланың ішкі және сыртқы агрессиясы күшейеді. Жоғарғы қобалжу, 
күмәнданғыштық, түрлі қорқыныштарға бейімділік, мінез –құлықтағы қатігездік, агрессия 
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сияқты ерекшеліктердің туындауына әкелуі мүмкін. Жеткіншектің жеке даралық 
сипаттамасындағы агрессиялық ересектердің түсінбеуіне қарсылық түрінде де көрінеді. 
Сонымен бірге өзінің қоғамда алатын орнына қанағаттанбаушылығынан туындайды. 
Агрессиялыққа оның темпераментінің табиғи ерекшелігі, мысалы тез қозушылық, 
әсерленгіштік эмоция күші, өзін -өзі ұстай алмау сияқты мінез бітістер ықпал етуі мүмкін. 
Осы мәселелер төңірегінде шетел зерттеушілері бала агрессиясы мен отбасындағы тәрбиелеу 
стилінің арасындағы тікелей байланысты тапқан. Шетелдік зерттеушілер А.Бандура мен 
Р.Уолтерс өз баласының агрессиялы әрекетіне аса көңіл бөлмейтін, тіпті қостауға бейім 
ананың баласы тағы да агрессиялы бола түсінетіндігін көрсетеді. Өте көп жалаған бала да 
жоғарғы агрессиялы мінез–құлық деңгейін көрсетеді, ата - анасынан, әсіресе әкесінен көп 
таяқ жеген бала өздерін бірқалыпты ұстап, тіпті тілалғыш болады да, бірақ басқалармен, өз 
құрдастарымен салыстырғанда жоғарғы агрессиялықпен ерекшеленеді. Жеке даралықты 
қалыптастыратын тиімді әуестенушіліктің жоқтығы, бос уақыттың молдығы делинквентті 
мінез - құлықтың қалыптасуының негізгі шарты. Толық емес отбасындағы жеткіншектер 
бұзылған функционалды байланыс шамадан тыс бақылау, уағызға деген реакция, үйден 
қашу, кезбелік сияқты көріністерге ұласады. Жеткіншек балалардың девиантты мінез –
құлықының алдын алу мен ескеру тек әлеуметтік тұрғыдан ғана емес, психологиялық 
тұрғыдан да мән берілуі қажет.  

Алғашқы профилактикалық жұмыс төмендегідей шешілуі тиіс: 
*  жеткіншектің жеке – даралық дамуының ауытқушылығына негіз болатын 

айналасындағылар жағынан әлеуметтік жағымсыз әсер мен тиімсіз факторлардың анықталуы 
мен жағымсыз бейімдейтін әсерлерді өз уақытында бейтараптандыру; 

* жеткіншектің мінез-құлқындағы ассоциялды ауытқушылықтың тиімді диагностикасы 
мен дифференцияланған тәсілдердің іске асуындағы тәрбиелілік профилактикалық амалдағы 
ауытқушы мінез-құлықтың психологиялық –педагогикалық коррекциясы. 

Психология ғылымында психикалық құбылыстардың ішіндегі көп зерттелінген 
құбылыс эмоциялық құбылыс болып табылады. Дегенмен эмоцияның жан-жақты 
қырларының ерекшеліктерін әрбір жеке адам түрліше өткізетін болғандықтан психологтар 
арасында бұл мәселе үнемі  шешімі шексіз болып қала береді.  Эмоциялық тұрақсыздықтың 
бір көрінісі - агрессивтілік адамның жеке тұлғалық қасиеті ретінде де, эмоциялық жан 
күйзелісі ретінде де зерттелінеді. Сондықтан бұл мәселені зерттеу бірнеше бағыттан тұрады. 
Көптеген  әр түрлі  бір-біріне қарама - қайшы  теориялық негіздерге  қарамастан Р. Бэрон мен 
Д.  Ричардсонның пікірінше олардың  көбісі   келесі төрт  категорияның біріне сәйкес келеді.  
Агрессия  бірінші  кезекте  мыналарға қатысты :  

1. Туа  пайда  болған  түрткілер  немесе  нышандарға  
2. Сыртқы  стимулдардан  белсенетін қажеттіліктерге  
3. Танымдық  және  эмоционалдық процесстерге 
4. Бұрынғы тәжірибемен  үйлескен  көкейкесті  әлеуметтік және   эмоционалдық  

жағдайларға  байланысты. 
Агрессивтілік эмоцияның көрінуі әрекеті, яғни сырттан немесе іштен келген 

тітіркендіргіштерге жауап реакциясының әрекет ретінде көрінуіне орай бірнеше теориялар 
бар.Олай болса, соларға тоқталып кетейік. Агрессияға  қатысты  ең  алғашқы  және  белгілі  
теориялық  ой  бойынша ,  бұл мінез – құлық  табиғатынан  инстинктивті  болып келеді.  Бұл  
теориялық ойға  сәйкес, адамдар  осы  тектес  әрекеттерге генетикалық алдын ала  
программаланғандықтан,  агрессия туындайды. 

Агрессивтілік бірлесе жасалған функцияның бірі. Осы мезетте жиналған энергияның 
саны, өнбойынан агрессияның сыртқа шығуына әкеледі. Басқа тіршілік иелеріне қарағанда 
адамдарда бір-біріне деген зорлық-зомбылығы көбірек. К.Лоренцтің ойы бойынша бүкіл 
тіршілік иелерінде туа біткен инстинкті тартыстан басқа, ол өзінің ұмтылысын үстем 
ұстайтын мүмкіндікке ие және бұл мүмкіндік өзінің құрбанына қиянат әкелетін әрекетке 
тиеселі. К.Лоренц осылай тұжырымдай келе агрессияны құтыла алмайтын туа біткен күш 
деп қаарстырады.Сондай-ақ оның айтуы бойынша адам әртүрлі әрекеттер жасау арқылы, 
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біреуге қиянат келтірмейтін жағдайлар, агрессия энергиясының қауіпті деңгейге дейін 
жинақталуын жеңілдетеді. Лоренцтің тұжырымы бойнша – достық жылы қарым-қатынас 
махаббат ашық агрессияның ұйшығуын жауып жеңілдетуі мүмкін. 

К.Ю.Юнгтің агрессияға көзқарасы: агрессия, зорлық-зомбылық санадағы санасыз адам 
психикасындағы қимыл әрекет деп түсіндірді. Индивидтің дау-дамайы оның қорлықтан 
құтылмайтын түнек бөлігі, рухани талқандалуы, жеңуі, жаңаруы. 

Агрессия фрустрациялы жағдайдан шығудың бір жолы болып қарастырылады. 
Құмарлық  теориясы  агрессияның  қайнар көзі  ретінде  сыртқы  себептердің  
қарқындылығынан  туындайтын  өзгелерге зиян тигізуге  ұмтылу  деп   жорамалдайды. Бұл 
жерде агрессиялық әрекет эволюциялық процеске емес, жағдайға байланысты 
қарастырылған. Адамзат бойындағы агрессияның бұл бағытының негізін қалаушы Дж. 
Доллард. Оның көз қарасы бойынша агрессия  - бұл адам бойындағы автоматталған 
құмарлық емес, фрустрация әсері қажеттілігін қанағаттандыру үшін кездескен кедергілерді 
жеңу, ләззат алу мен эмоциялық тепе-теңдік. Бұл теорияның нақты түсінігі бойынша 
агрессия бұл фрустрация көрінісі, ал фрустрация әр уақыт агрессияны өзіне ілестіреді. 
Агрессия – фрустрация бұл төрт негізгі түсініктің шоғырлануы: агрессия, фрустрация, 
тежелу, орнын баса тұруы. Фрустрация  теориясының негізін қалаушылардың бірі  
Л.Берковец. Ол « агрессия – фрустрация» схемасына үш мңызды түзету енгізді. 

а) Фрустрация міндетті түрде агрессивті әрекеттен тарамайды, ол оған дайындық 
құрайды. 

ә) Агрессия дайын тұрған күйде ыңғайлы жағдай тумаса ұйшықпайды. 
б) Фрустрациялық жағдайдан индивид агрессия әрекеті арқылы шығатын болса, онда 

ол әрдайым осы іспеттес  әрекеттерді, дағдыға айналдырып отырады. 
Ал С.Розенццвейг  - фрустрацияны ұйшықтыратын үш себебін көрсетті: 
1. Мақсатқа жетуге қажетті нәрселер болмауы болмаса қажетін қанағаттандырудан 

айырылуы « ішкі айрылу» және «сыртқы айырылу» болып бөлінеді. « Сыртқы айрылу» - 
фрустратор адамның өзіне байланысты емес: «ішкі айрылу» - фрустратор адамның өзіне 
байланысты. 

2. Затты болмаса қандайда бір объектіні жоғалту, ертеректегі қанағаттың қажеттілігі. 
3. Дау-дамай бір уқыттағы бір-біріне үйлеспейтін жағдай, тұрақсыз күй немесе 

қатынас. 
Жеткіншектегі агрессиялық және агрессиялық емес мінез-құлық моделі әлеметтену 

процесінің тікелей көрінісі болады. Мінез-құлықтың ауытқушылығы немесе әлеуметтік 
дезадаптация әлеуметтік мақұлдамаушы мінез – құлық  формасының туындауынан көрінеді. 
Агрессия дағды мен үйренуді қажет ететін әлеуметтік мінез-құлық ретінде қарастырылады. 
Агрессиялық мінез-құлықтық әрекеттерді орындау үшін адам көптеген жағдайлар мен 
шарттарды білуі тиіс: қандай сөздер мен әрекеттер залал келтіреді, қандай амал-тәсілдер 
ауыртпалық тудырды, т.б. Бұл «білім» жеткіншекте туа пайда болмайды және бірден 
қалыптаспайды. Бала өз құрдастарымен күнделікті ойында басқа балаға бір рет «сәтті» 
қысым көрсетіп, өзінше қанағаттану сезімін алуы мүмкін. Бала бұл әдісті тағы да қолдана 
отырып, өз бойындағы агрессиялық мінез-құлықты күшейте түседі. Бұл жеткіншектегі 
агрессиялық мінез-құлықты бекіте түсудің негізгі тиімді тағы бір әдісі – тікелей 
ынталандыру, еліктіру. Басқаның агрессиялық мінез-құлқын бақылай отырып, жеткіншек өз 
мінез-құлқының шектелуіне көңіл бөлуі мүмкін: басқаларға болады,онда маған да болады. 
Бұл іспеттес мінез-құлық жеткіншектің басқа балалармен жағымсыз қатынасындағы, 
мысалы, төбелес – жанжалда, ересектерге бағынбауда, жалған әрекеттерде агрессиялық 
сипат алады. Жеткіншектік жастағы анатомиялық - физиологиялық өзгерістер нәтижесінде 
баланың ішкі және сыртқы қақтығысы ( конфликтісі) күшейетіні белгілі. Бұл, өз кезегінде, 
баладағы жоғары қобалжу, күмәнданғыштық, түрлі қорқыныштарға бейімділік, мінез-
құлықтағы қатыгездік, агрессиялық немесе цинизм сияқты ерекшеліктердің туындауына 
әкелуі мүмкін. Жеткіншектің жеке - даралық сипаттамасындағы агрессиялық ересектердің 
түсінбеуне қарсы протест түрінде де көрінеді, сонымен бірге өзінің қоғамда аалатын орнына 
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қанағаттанбаушылығынан туындайды. Агрессиялыққа баланың темпераментінің табиғи 
ерекшелігі, мысалы, тез қозушылық, әсерленгіштік, эмоция күші, өзін-өзі ұстай алмауы 
сияқты мінез-бітістер ықпал етуі мүмкінБала агрессияны көрсетуде әрдайым қолдау тауып 
отырса, онда оның агрессиясы әртүрлі жадайда өсіп отырады. Жасалған агрессияға қолдау 
тауып отыруы, біртіндеп дағдыға айналады, осының салдарынан агрессиялы тұлға 
қалыптасады. 

С.Н.Ениколоповтың түсінігі бойынша агрессияның үш негізгі функциясын бөлді: 
1. Агрессия өзінің «Мен» тұжырымын қорғаудың басты құралы. Мұндай агрессияның 

бой көрсетуі, адамның «Мен» тұжырымын қаншалықты түсінетініне байланысты, мұндай 
адам бірінші танысқанда-ақ өзін нақтылау үшін, агрессивтілі болып көрінуі мүмкін; 

2. Агрессия - психологиялық ішкі қысымның сыртқа шығуын іздену,яғни «Текені 
босату»; 

өз мақстына жету: «жолымдағның бәрін соға, итере мына есіктен құтылып шыққым 
келеді». 

3. Агрессияны жан-жақты түсіне білу қажет: ол өсек айту, біреуге жеткізу, ауыр келеке 
болуы мүмкін. Агрессия адамның өзіне де бағышталуы мүмкін. Бала агрессиясы әлемде 
түрілше тануымен де байланысты. 

Агрессивті мінез-құлықтың қалыптасуы - көптеген факторлар қатысатын күрделі 
процесс. Агрессивті мінез-құлық отбасының, құрбы-құрдастарының, бұқаралық ақпараттың 
ықпалынан анықталады. Балалар агрессивті мінез-құлықты тікелей әсер етуден, сондай-ақ 
агрессивті әрекеттерді бақылаудан үйренеді. Ата-аналар өзімен балаларының арасында ғы 
теріс қарым-қатынасын тоқтату мақсатында, еріксіз өздері аулақ болғысы келетін мінез-
құлықты қолдап, көтермелейді. Ең қатал жазаны қолданатын және баласының немен 
айналысатынын қадағламайтын ата-аналар өз балаларының агрессивті және тәртіпсіз 
болғанын аңғаруы мүмкін. Балалар өз құрбы-құрдастарымен  қарым-қатынас жасай отырып 
та агрессия жайлы мәлімет алады. Олар өздерін - өздері агрессивті ұстауды өзгелердің 
(сыныптастарының ) мінез-құлқын бақылай отырып үйренеді. Бірақ-та, кім қатты агрессивті 
болса, сыныптағылардың көбісі оны шеттетеді. Бір жағынан, бұл агрессивті балалардың 
басқа агрессивті балалардың арасынан достар табуы әбден мүмкін. Жоғарыда қарастырылған 
теориялар агрессияны инстинктивті қажеттілік деп қарстырады. Зильман агрессияны 
бақыланатын әрі өлшенетін қозумен байланыстырсақ дұрсырақ болар деп санады.Жалпы 
айтқанда, сарқылмас агрессивті импульстерінің  қайнар көзінің әрекеті деп санады. Ол - 
жеткшшектердің екінші өзі, ол оның ойын білетін  қызығушылықтары мен сезімдердің 
куәгері және жақсы ниеттегі сыншысы. Ал жеткіншектік кезеңнің орта тусында қыз 
балалардың бойында ер балалар арасынан, ер балалардың бойында қыз балалар 
арасынан дос табуға деген қажеттілік оянады. Осылайша, ақылға салынған мақсатты 
қарым-қатынастағы достық сезім қалыптасады, осыдан келіп жастық шақтың 
алғашқы махаббаты да оянуы мүмкін. Жеткіншектер мен жұмыстағы негізі 
педагогикалық идея, іс-әрекет түрлеріндегі жетістікке жағдай жасау, бұл сынып ұжымы 
алдында өзін-өзі сенімді ұстауына мүмкіндік береді: құндылықтарын қалыптастыру; 
мінез-құлқы мен рухани дамуына қарым-қатынастарын ұлғайтады. Жеткіншектер өз 
өмірне қауіпті іс-әрекеттерге белгілі бір себептерге байланысты барады. Олар көп 
жағдайда өз іс-әрекеттерінің өз өмірлеріне қауіпті екенін жете түсіне алмайды. Үлкендер 
тарапынан берілген ескертулер көп жағдайда ескерілмейді немесе оларға онша әсер 
етпеген болып жатады. Көптеген зерттеушілердің пікірлері бойынша, жеткіншектер 
өздерін барлық жерде сүттен ақ, судан таза болып шығатындай есептейді. Олар өз 
құрбылары арасында жоғары деңгейде көріну үшін қауіпті іс-әрекетке барғандығын кейде 
байқамайда қалып жатады. Ата-аналар өз балаларының қауіпті іс-әрекеттен сақтау үшін 
не істеу керек? Көптеген ата-аналар мектептермен, әлеуметтік қызметкерлермен, 
мұғалімдермен тығыз байланыс жасап тұрады. Егер олардың балаларында келеңсіз іс-
әрекеттер байқалған жағдайда оны түзетудің түрлі жолдарын жасап отырады. Көптеген 
ата-аналар балаларың жеке мектеп сияқты қауіпсіз орындарға апарады. Тұтастай алғанда, 
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егер жеткіншек өзін-өзі құрметтей білетін, жинақы, тыныш жанұя мен тыныш әлеуметтік 
ортадан шыққан болса ол келеңсіз іс-әрекеттерден алшақ болады. Дегенменде барлық 
жағынан қауіпсіз орта деген болмайды. 

Ойымызды қорыта келе, жеткіншектер дамуындағы агрессивтік 
әрекеттердің ерекшеліктерін зерттеу қорытындылары бойынша, олардың келеңсіз іс-
әрекеттер жасауының түрлі себептері бар. Келеңсіз іс-әрекетке әкелуші факторларды бес 
салаға бөлуге болады: биологиялық-генетикалық, әлеуметтік орта, қоршаған ортаны 
қабылдау, жеке тұлға және күнделікті іс-әрекет. 

Қай халықтың өмірінде де ұжымдық жүйеде тәрбиеленетін жеткіншек бала 
тірлігінде оған тисті педагогикалық, психологиялық бағыт-бағдар дұрыс беріліп, ол 
мақсатты түрде жүйелі ұйымдастырылып, жоспарлы жүргізілсе, болашақ жеткіншек 
тұлғасын жан-жақты жарасымды дамуын қамтамасыз ете алатындығы ақиқат. Біздің 
пікірімізше баланың белсенді карым-қатынастары әcipece ерік жігеріне, эмоциясына ықпал 
етіп, оларды жақсы-жаманды ажыратып, адамгершілік әдептеріге жаттықтырса, 
жеткіншек бойында агрессивтік әрекеттердің пайда болмауына бірден 6ip себебін тигізеді. 
Осы аталған игі icтep қоғамда жүйелі жүргізілсе тәуелсіздікке қолы жеткен елдің ертеңгі 
азаматының, азаматтық келбетінің бастауы, болашақ  бағыт-бағдарының қозғаушы  күші  болып 
табылады. 
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Еліміз  ақпараттық жүйеге өту барысында  әлеуметтік қарым-қатынасты өзгертіп қана 
қоймай, ол үрдісті тездетті. ХХ ғасырдың 80 жылдарындағы құрылымдық өзгеріс елдің 
саясатынан, экономикасынан және әлеуметтік сферадан көрініс тапты. Экономиканың 
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түрленуі кезінде әйелдер осалдау болды. Еңбек нарығында әйелдер екінші орында 
болғандықтан кәсіпорындарда да әйелдердің әлеуметтік мәртебесі төмен екені байқалды. 
Жұмыссыздар қатарында әйелдер тенденциясы жоғарлады. Жұмыссыз қалған  әйелдер, 
өзінің әлеуметтік статусынан айырылуын  қиын қабылдайды және осы әлеуметтік – 
психологиялық патология және  девианттық  мінездің  дамуының себепшісі болады: 
алкоголизмнің жоғарлауы, наркомандық, жезөкшелік және көптеген теріс әрекеттер түрі. 

Заманауи нарық пен экономиканың түрленуінде жаңа субъект  қалыптасуын және оның 
жаңа саясатқа, экономикалық-әлеуметтік шарттарға бейімделуін жобалайды. Бұл процесстің 
ең бастысы әйелдердің әлеуметтік-саяси және еңбек саласында белсенді бола білуі. Осының 
барлығы жалпы әйел проблематикасын жеке алғанда өзектілігін ескертеді. 

Әйелдер – әлеуметтік-демографиялық топтың нарықтық қатынастарда  әлеуметтік 
қорғауға мұқтаж бөлігі. Санақ бойынша әйелдер халықтың 53 пайызын құрайды және негізгі 
қоғамдық және отбасылық функцияны орындайды. 

«Әйелдер мәселесі» - бұл әйелдердің әлеуметтік орны, оның экономикада, саясатта 
және мәдени өмірдегі орны мен рөлі,дискриминация проблмасы (жыныстардың тең болмауы, 
жалақының әр түрлігі, өзінің кәсіби және шығармашылық мүмкіндіктерін дамыта алмауы), 
статустың анықталуы, қоғамдағы және отбасындағы әйелдің орны, әлеуметтік мүмкіндіктер 
мен қоғамдағы орнының  еркектермен тең дәрежеде болуы. Сонымен, әйелдер сұрағы – бұл 
әдеуметтік проблемалар комплексі, соның ішінде әйелдердің қоғамдағы және отбасындағы 
орны, ана мен баланы қорғау, әйелдерді әр түрлі қиындықтардан босату жолдары [1]. 

Дегенмен әйел адамзаттың репродуктивті функциясын жалғастыруда маңызды орынды 
алғанымен, бірақ қарабайыр қоғамнан  бастап оған ешқандай әлеуметтік артықшылықтар 
бермеді. Сонымен қатар, XX ғасырға дейін олардың азаматтық құқықтары бұзылған. Тек 
1907 жылы заң әйелдерге өз табысын пайдалануға рұқсат етті. Әйелдер толық заңды теңдігін 
Дүниежүзілік соғыс қарсаңында ие болды. 

Әйелдерге еркектермен  әлеуметтік теңдік үшін күрес мыналар арқылы өтті:  
- Ерлермен бірге жұмыс жасау; 
- Білім беру (жоғары білімге қол жеткізу, әйелдер XIX ғасырдың соңында ғана алды); 
- Сайлауға қатысу. 
ХХ ғасырдың 70 -80 жылдары  ерлер мен әйелдер арасындағы теңдік қозғалысы 

күшейді. 1976-1985 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы «теңдік, даму және бейбітшілік» кезеңін 
жариялады [2]. 

Халықаралық қоғамдастықтың заманауи әлеуметтік саясаты әйелдерге қатысты 
кемсітуді жоюға, олардың күнделікті өміріне жеңілдетуге, балаларды оқыту үшін бос 
уақытқа, билік құрылымдарында әйелдерді насихаттауға бағытталған.  Егер де әйелдер 
шешімдер қабылдауға қатысы жоқ болса, онда қоғам демократиялық болып саналмайды. 
1995 жылы Пекинде өткен Әйелдер жағдайының IV Дүниежүзілік конференциясында 
әйелдерге қатысты кемсітудің мәселелері зорлық-зомбылықтың түрлі нысандары ретінде  
талқылады. Әйелдердің жағдайын жақсартуға бағытталған іс-қимыл бағдарламасын 
қабылдады – бұл: 

- Кедейлікті жою; 
- Білім берудегі теңсіздікті жою; 
- Денсаулық сақтау нысандарының қол жеткізу;  
- Жұмыспен қамту; 
- Қоршаған ортаны қорғау және сақтау; 
- Бұқаралық ақпарат құралдарында әйелдер бейнесін нығайту; 
- Әйелдердің құқықтарын алға жылжыту; 
- Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты жою. 
Қазіргі уақытта, әйелдер қозғалысының даму деңгейі өте төмен болып табылады. Оң 

өзгерістер ретінде феминологины, көшбасшылар арасында әйелдердің пайда болуын және де 
әйелдер мәселесіне ғылымның, бұқаралық ақпарат көздерінің араласуын атап өтуге болады. 
Әйелдер қозғалысының басты мақсаты – бүгінгі кемсітушіліктің ашық және жасырын 
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нысандарына қарсы күрес. Елдегі  нарықтық реформалар процесі сандық азаю ғана емес, 
сондай-ақ, жұмыс күшіне сұраныс құрылымындағы сапалы өзгерісі жүрді. Жұмыссыздық 
көшкінінің өсуі бастапқы этаптарда мазасыздық туғызды.  Дегенмен жақын уақытта белгілі 
болғандай тек жұмыссыздық – тиімді жұмыспен қамтамасыз ету үшін шешілуі тиіс басты 
мәселе  емес. Қызметкерлердің адами әлеуетін тиімсіз қолданбау салдарынан, құнсызданып 
өзгеріске ұшырады.  

Бір жағынан халықтың білім алуы мен жоғарғы деңгейдегі кәсіптілік мәселесі өршісе, 
екінші жағынан жұмыспен қамту жағдайы мен сапасының төмендеуі. Жиі білікті және 
білімді қызметкерлер «жақсы» жұмыс орындарын тапшылығынан, олардың біліктілігі мен 
тәжірибесіне сәйкес келмейтін кез келген қызметке келіседі. Сонымен қатар жұмыс 
берушілерден  жоғары білікті кадрлардың жетіспеуінен шағымдар көбейді. Еңбек нарығында 
бірінші қарағанда жұмыспен қамту жалпы құрылымдық көрсеткіштеріне қарамастан,  күшті 
теңгерімсіздік дамыған елдерде ірі салаларының арақатынасы сипаттайтын адамдарға 
жақын. 

Әйелдер жұмыссыздығы – еңбек нарығында әйелдердің бәсекеге қабілеттілігін төменгі 
орын жұмыссыздық ең көп тараған түрлерінің бірі: әйелдер (олармен т.б. декреттік демалыс, 
ауру балаға қамқорлық, питомниктер ұсынуды, балалар үйлерін, әлеуметтік тауарлардың 
еркектерге қарағанда неғұрлым ықтимал әкеледі). Әділдік принципі ерлер мен әйелдер 
жұмысқа тең қол жеткізе және отбасы үшін жұмыс талап етеді. Мемлекет іс-шаралар 
сериясын екі әкімшілік-құқықтық реттеу қолдануы керек: әйелдер үшін жұмыс орындарын 
квоталау, салық жазасын және әйелдер жұмыспен қамтуды ұлғайту жұмыс берушілерді 
ынталандыру. 

Жастар және әйелдер жұмыссыздық іс жүзінде барлық елдерде дамушы нарықтық 
экономикасы үшін өткір әлеуметтік мәселелері болып табылады. 

Көптеген мемлекет үшін өзекті мәселердің бірі болып экономикалық саяси, сондай-ақ 
әлеуметтік сияқты мәселері болып саналады. Өзектіліктен басқа, дискриминацияның терең 
тарихи тамыры бар. Ерте Рим эпохасынан бастап, бүгінгі күнге дейін дискриминация 
душараланды және барлық әлем бойынша миллиард адамды дұшар етті. 

Дискриминация (латын тілінде «discrimination» –  айырмашылық) нәсілдік немесе 
ұлттық қажеттілік бойынша, қағида бойынша азаматтардың анықталған категориясы 
құғынан айыру немесе шек қою. 

Еңбек нарығындағы дискриминацияның негізгі жанжақтылығы болып,  өсу 
дискриминациясы, әйелдер дискриминациясы, ұлттық дискриминация саналады [3]. 

Жұмысқа қабылдау кезінде пікірлер басым келеді, бірақ жеке меншік жағдай бойынша 
айтуға болмайды, әсіресе егер барлық әлемде әйел адам ер адамға қарағанда бірдей жұмыс 
орындағанымен әйел адамға жалақыны төмен төлеген кезде демек дискриминация үшін 
негзгі болып саналмау керек. Дискриминацияның осы түрлері ептеп өзінің белгілерін 
жібереді және мемлекеттік заңдарды бұзады. 1951 жылы 29 маусымында Еңбектің 
Халықаралық Ұйымында әйел және ерлерге тең сыйақы туралы Конвенция қабылданған 
болатын. 

Осыған қарамастан еңбек ақы төлемінде және ең дамыған елдерде әйелдік 
дискриминация сенімді мөлшерде жетіледі. Мысалы, Жапонияда бірдей жұмыс істегенімен 
әйелдердің жалақылары ерлердің жалақыларына қарағанда 45 %,  Италияда 60-65%, АҚШ-та 
– 70%, Швецияда – 90 % құрайды, Қазақстанда осы деректер жоқ. Ресейде ерлердің және 
әйелдердің еңбек ақы төлемдерінің өсуі туралы ашық айтылуда. Тендірлік сегрегация ерекше 
түрде жұмыс күшінің шынайы салалық және кәсіби түрінде қайта бөлуіне, жұмыссыздық 
мәселелерін одан әрі төмендетеді, кәсіби білім жүйесіндегі циклді бұзады және соңғы есепте, 
еңбек нарығындағы ең негізгі жағымсыз факторы болып саналады [4]. 

Тендірлік сегрегация еңбек нарығындағы теңсіздік негізін қамтиды онда әйел және 
ерлердің еңбек бағаларына арналған әртүрлі жолдар бейімделген. Сапаның көбіне арналған 
әйел адамның еңбегін пайдаланумен жұмыскерлердің статусының төмендігі сипатталған, 
кәсіби дайындық және біліктілікті көтеру үшін мүмкіншіліктер шектеулі. 
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Көбінесе, жұмыскерлердің еңбек қиындығын бағалау әдісі, денсаулықты 
қорғаудағылар, білім, мәдениет, ғылым және басқа бюджеттік саладағылар, осы еңбек 
түрлерінің спецификасының жеткіліксіз дәрежесін есептейді және дискриминация 
элементтерін өзіне қосады. Әйелдер жұмыс істейтін салада, еңбек ақы төлемі ұлттық 
шаруашылық бойынша орташа төмен. 

Кәсіби және өндірістік тізімін алып тастау туралы жағымсыз шарттар күшіне 
әйелдердің еңбектеріне тиым салынған немесе шектелген қағидалы шешім талап етіледі. 
Себептері белгілі, осы тізімдер өз бейнесіндегі индульгенция жұмыс берушілер үшін, 
шартты және еңбекті қорғауды жақсартпауға мүмкіншілік беретін қызмет жасайды [5]. 

Ықтималды бөлімнің еңбек заңнамаларындағы бейне және кәсіби және екеуінің ата-
аналарының жанұялық рөлдерінің ұқсастығы әдістеліне алады, соның ішінде, еңбектік және 
адами ресурстардың потенциалын рационалды пайдалануға әдістеліне алады. Бұнда үлкен 
рөлді Конвенцияға  МОТ № 156  «Еңбек еткен әйел және ерлер үшін тең  мүмкіншіліктер 
және тең көңіл аудару туралы: жанұялық және еңбек міндеттері» қолына алады. 

Заңды түрде ұсынған жұмыс істеген әйелдерге қарама-қарсы әлеуметтік құқықты және 
кепілдемені құру қажет, ал заңды түдегі термин «баласы бар ана» жалпы қабылданған 
әлемдік тәжірибеде «ата-ана» және «жанұялы міндеттермен еңбек ететін ерлер мен әйелдер» 
термині түрінде айтылады. 

Қазақстанда ұлттық дискриминацияны айта отырып, мысалы, ЮАР, АҚШ және 
Израиль сияқты ашық пайда болуы жоқ екенін белгілеу тиіс. Қандай да бір ресми деректер 
жоқ, ал осы облыстық мемлекеттік саясаты Қазақстан бірлестігінің қамтамсыздандыруына 
нақты бағытталған. Бірақ республикамызда дискриминациялық жағдайды құрайтын кейбір 
сипатты ерешеліктерді белгілеу тиіс: 

Біріншіден, дамыған экономикалық қатынастармен сипатталатын комплементарлық 
байланыстар, тайпа құрамы бойынша бөлу. 

Екіншіден, дәл осындай жағдайды ұлттық белгілер бойынша максималды сүйемелдеуге 
тырысатын Қазақстан территориясында өмір сүретін шағын халықтар туғызады.  

Қорытындылай келе,  жұмыссыз халыққа кәсіптік оқыту ұйымдық нысандары мен 
технологияларын мазмұны, қала, облыс тән жұмыссыздық нақты түрі, ерекшелігіне бірге 
қарастырылуы тиіс екенін атап өткен жөн. Осы негізде ол жұмыссыздар кәсіби даярлау 
негізгі бағыттары болжамдар жасау ұсынылады. Әйелдердің жұмыстан босатылуы және 
жұмысынан айырылуы әйелдің отбасында, демографиялық жағдайына және бала тәрбиесінде 
жағымсыз әсерін тигізді. Бұл қоғамның генофондына айтарлықтай шығын әкеліп, ұлттың 
болашағына қауіп төндіруде. Осы айтылған жағдайда әйелдің әлеуметтік статусын толықтай 
сақтау үшін күрделі ғылыми және практикалық тапсырмаларды ойластыру керек. Солардың 
бірі ретінде әйелдерді жұмыссыздық жағдайына бейімдейтін әлеуметтік механизм жасау.  
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Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының жаңаша реформаларына 

байланысты – заң қызметкерлерінің бойындағы кәсіби тұлғалық ерекшеліктерді 
қалыптастыру мен жандандыру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Заң қызметкерлерінің кәсіби және тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу жеке адам 
дамуының 3 сферасымен (когнитивті, әрекеттік жүріс-тұрыстық, қажеттілік-мотивациялық) 
шартталынуымен байланысты. Себебі, оның психологиялық сапасы мен кәсіби әрекетте 
көріну сипаты өте күрделіленген. Мұндағы жеке адам дамуының алғашқы сферасы – заң 
қызметкерлерінің дүниетанымын, оның біліктілігімен сипаттаса, екіншісі – маманның 
қоғамдық және кәсіби белсенділігін анықтайды, үшіншісі – маманның бағыттылығы мен 
кәсіби мотивациясын есепке алады. 

Осы бағытта жүргізілген заң психологиясы мен педагогикасы және құқық саласындағы 
кәсіби іс-әрекетті психологиялық қамтамасыз ету мәселелері (А.С. Батышев, А.И. Китов, 
В.Н. Лапшин, Н.А. Минжанов, А.М. Столяренко, В.В. Костицкий); заңгер кәсібінің рухани 
және қызмет этикасы сұрақтарын (С.Ф. Анисимов, А.Г. Бонкер, А.А. Гришин, А.В. Щеглов) 
т.б. ғалымдардың зерттеу жұмыстарынан көруге болады [1]. 

Заң психологиясындағы тұлға және құқықтық сана арақатынасы мәселесі ерекше 
орынға ие. Заң психологиясында жеке адам мәселесі негізгі мәселелердің бірі болып 
табылады. 

Қазіргі уақытта құқық реформалармен қамтамасыз ететін кадрлық ісі қарқынды болып 
табылады. Яғни, баға жүйесінің реттілігі, таңдаулығы, тәрбиелілігі, дайындылығы және 
заңгерлердің алдын ала дайындылығы, прокуратура, мемелекеттік-құқық құрылымдар 
органдары үшін маңызды. Адам – құқық жүйесінде жеке адам әлеуметтік қарым-қатынасқа 
түсетін, сана соның ішінде құқықтық сана, қоғамдық тіршілік иесі ретінде көрінеді. Осыған 
байланысты заң психологиясы жеке адамды маңызды екі аспектіде қарастырылады. 

- қылмыскердің жеке адамдық құрылымын зерттеу және жағымды әсер ету; 
- құқық қорғау, сот – тергеу ұйымдары жұмысына кандидаттардың тұлғалық кәсіби 

жарамдылығын анықтау және оларды мамандыққа психологиялық дайындау [2]. 
Жеке адам – бұл сана иесі ретіндегі нақты адам. Жеке адам өз  қоғамының, тобының, 

құқықтық, эстетикалық, адамгершілік нормаларының иесі. Ол осы норманы орындап, ол 
үшін күреседі немесе керісінше бұл құқықтық норманы бұзады және сол үшін 
жауапкершілікке тартылады. Жеке адамның мәнді қатынастарына материалдық жағдайларға, 
қоғамға, адамға, заң нормалары мен ережелеріне, өз міндеттерімен құқықтарына саналы 
қатынасы жатады. 

Осыған орай, жеке адамның психологиялық құрылымындағы кәсіби қасиеттерді 
бірнеше бөліктерге бөлуге болады. 

- құрылымның бірінші бөлігі жеке адамның кәсіби бағыттылығын немесе адамның 
болмыс қатынасын сипаттайды. 

Кәсіби бағыттылық белгілі бір кәсіби іс-әрекетті меңгерудегі әр алуан қасиеттерден, 
өзара байланысты қажеттіліктер мен мүдделер, идеялық құқықтық және тәжірибелік 
әрекеттер жүйесінен құралады. Соның өзінде кәсіби бағыттылық компоненттерінің бірі 
дараланып шығады және жетекшілік мәнге ие болады, ал қалғаны көмекші рөль атқарады. 
Дараланып шыққан бағыттылық жеке адамның бүкіл психологиялық іс - әрекетін 
анықтайды; 

- құрылымның екінші бөлігі жеке адамның кәсіби мүмкіншілігін анықтайды және іс - 
әрекеттің табысты болуын қамтамасыз ететін қабілеттілік жүйесін қамтиды; 

- жеке адам құрылымындағы үшінші бөлігі мінез немесе адамның әлеуметтік ортадағы 
мінез – құлығын қамтиды; 
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- төртінші бөлік – басқару жүйесі болып табылады, оны әдетте «Мен» сөзімен 
белгілейді [2]. 

Жеке адам құрылымының біртұтастылығын – оның бағыттылығы анықтайды. Жеке 
адамның бағыттылығы оның өмірі мен іс-әрекеттің әртүрлі сферасында көрінуі мүмкін. 

Алайда, бағыттылықтың тереңдетілген мазмұны кәсіби бағыттылықпен сипатталады. 
Құқықтық реттелу жеке адам құқығымен қоғам міндеттері арақатынасына негізделеді. 

Құқық және міндеттер жеке адамның қоғамдағы әлеуметтік қажеттіліктерді жүзеге асырудың 
формасы мен тәсілдері ретінде көрінеді. Сондықтан бізге қазіргі заманғы жоғары даярлықтан 
өткен, білікті, егемендік мүддемізді қорғай алатын заңгер мамандар қажет. Осы саладағы 
өзекті мәселелер заңгерлік білім беру негізі, заңгерлік тәжірбиесі жоғары оқу орындары 
базасын қолға алып дамыту, психологиялық тұрғыда дайындалған заңгер мамандарды 
даярлау қажет. 

Қазақстан Республикасының конституциялық заңдарын жүзеге асыру, мемлекеттік 
қызметтің негіздерін күшейту, заңгерлердің тұлғалық ерекшеліктері мен адамгершілік 
бітістерін қалыптастыру мен кәсіби біліктілігінің деңгейін жоғарлату т.с.с. маңызды 
міндеттердің шешілуі – құқық қорғау органдарындағы заңгерлердің кәсіби және тұлғалық 
ерекшеліктерінің сапасымен өлшенеді. 

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының жаңаша реформаларына 
байланысты заңгерлердің бойындағы кәсіби-тұлғалық ерекшеліктерді қалыптастыру мен 
жандандыру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Жеке адам құқықтық реттеу жүйесінде оның мінез-құлқының бағыттылығын 
анықтайтын мақсат, қызығушылық мотивтер жиынтығын игерген белсенді субъекті ретінде 
орын алады. Құқық бостандығының толық жүзеге асуы, көбінесе жеке адам өзіне оның 
әлеуметтік бағдары, құндылық бейнесі және психологиялық сапалары мен қасиеттеріне 
тәуелді болады. 

Әлеуметтік – құқықтық белсенділік, жеке адам өз - өзін жүзеге асыруы, оның ішкі 
әлеуметтік – саяси және адамгершілік потенциалын жүзеге асырудың тәсілі ретінде көрінеді. 
Заң психологиясы құқық нормаларымен байланысты, және ол заңгерден аса жауапкершілікті, 
шыдамдылықты, біліктілікті талап етеді. 

Көптеген заңгерлік кәсіптің негізгі екі ерекшелігін бөліп шығаруға болады. 
Атап айтсақ, біріншіден, жұмыс күні, аптасы бойына өз жұмысын жоспарлай алу, 

екіншіден, басқа да заң қызметкерлерімен бірігіп жұмыс атқара білу [3]. 
Заңгердің кәсіби іс-әрекетін психологиялық талдау көрсеткендей, белгілі бір 

ақиқаттылықты, шындықты орнату үшін бірқатар кезеңдерден өтеді. Бұл іс-әрекетте 
төмендегідей түрлерін бөліп шығаруға болады: танымдық, комуникативті, 
ұйымдастырушылық, тәрбиелеу. 

Заңгер іс-әрекетінің негізгі екі тобын бөлеміз: негізгі және қосымша. Негізгі іс-әрекет 
заңгердің мақсат, міндеттеріне тікелей бағытталған. Оларға танымдық, конструктивті, 
тәрбиелеу жатады. 

Заңгердің кәсіби іс-әрекеттің қосымша түріне комуникативті, ұйымдастырушылық 
жатады. Бұл іс-әрекет түрі негізгі іс-әрекеттің жүзеге асуын қамтамасыз ете отырып, кәсіби 
коммуникативтілік, ұйымдастырушылық қасиеттерін қалыптастырады. 

Заң қызметкерлерінің кәсіби іс-әрекеті мемлекеттік іс-әрекет. Мемлекет бұл органдар 
алдына азаматтардың қылмыстық зиянкесті әрекеттерінен  қорғауға  бағытталған  белгілі бір 
мақсат пен міндеттерді қояды.  

Заң қызметкері болу үшін, арнайы табиғи нышандардың болуы қажет емес. Құқық 
қорғау іс-әрекеті үшін тұлғалық қасиеттерді сипаттайтын жүйке жүйесі, ми, темперамент 
типінің рөлі зор. Т.Богдан холерик және меланхоликтік темперамент типіндегі заң 
қызметкерлері соттық  қылмыстық  қызмет  үшін  түбірлі  түрде  қарама-қарсы деп  
түсіндіреді.  

Ал В.Ф. Конн заң қызметкерлерінің адамгершіліктік  негізде  қызмет  етулері  керектігі  
жөнінде  зерттеулер жүргізген.  
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Біздің  тәуелсіз  жас мемлекетіміз  жаңа,  түбірлі  өзгерісті, яғни сапалы  күйге  көшуді 
жүзеге асыруда және демократия, әрі нарықтық қатынастар бәсекелестік  жағдайына  
икемделгіш, әрі белсенді, жан- жақты дамыған жеке  тұлғаларды  қажет етеді. 

Заң қызметін жоғары кәсіби дәрежеде меңгеріп, оны өзінің өмірлік мақсаты, жеке 
адамдық позициясы ретінде ұстанушы адам үшін, осы мамандықты таңдаудың кәсіби 
мотивациялық компоненттері мен болашақ іс-әрекетке деген кәсіби мотивациялық 
бағыттылығының маңызы зор. 

Бұл мәселенің өзектілігін зерттеуші ғалым В.С. Мерлин «Мотивтер адамның нақты 
жағдайлардағы белгілі бір әрекеттерге деген талпынысы. Тұлғаның бағыттылығы 
мотивтердің жүйесіне тәуелді болады» деп тұжырымдайды [4]. 

Мотивацияның негізінде құндылықтар жүйесі, яғни жеке адамның іс-әрекетінің сипаты 
мен мазмұнын анықтайтын ішкі талпыныс күші қалыптасады. Кәсіби мотивацияның негізгі 
құрамы адамның қызығулары болып табылады. Сондықтан да заң қызметкерінің кәсіби 
мотивациялық бағыттылығы қалыптасуы үшін олардың бойындағы тұлғалық болашақ кәсіби 
әрекетке деген тұрақты қызығуларды тәрбиелеу керек. 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  жыл сайынғы Халыққа 
жолдауында Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, діни экстремизм,   халықаралық  
терроризм және есірткі  саудасына  қарсы  күресті арттыру арқылы көптеген жетістіктерге 
жетуге болатынын атап көрсетті. Қазақстан бүгінгі күні терроризм, ұйымдасқан қылмыс, 
заңсыз қару, есірткі  сату т.б. қауіп  қатермен  күрес  жолында  дүние  жүзі елдерінің  
одақтастықты  нығайту  және кеңейту үшін қажетті жағдайлардың бәрін жасауда. Орта Азия  
аймағындағы  мемлекеттердің одақтастығының  артуы қазіргі заманға  қылмыс түрлеріне 
қарсы тұра білудің кепілі. Бүгінгі күн психологиясы тұрғысынан  алғанда құқық қорғау 
органдары бөлімдерінің тұрақтылығы  мемлекет тарапынан белгілі  бір материалды  және 
басқа қызығушылықтан бөлек психологиялық көмекті қажет етеді. Сондықтан да, 
мемлекеттік деңгейде заң қызметкерлерінің беделін көтеру қажет.  

Заңгер іс-әрекетінің психологиялық құрылымын талдаудың нәтижесі бұл заңгерлік 
профессиограмманы құру болып келеді. Профессиограмма бұл кез келген іс-әрекеттің негізгі 
аспектілерін және тұлға қасиеттерін кешенді түрде бейнелеу. 

Әр заңгер іс-әрекетінің психологиялық құрылымы төмендегі компоненттерден 
құралған. Олар әлеуметтік, іздеу, реконструктивті, коммуникативті, ұйымдастыру және 
сендіру. Бұлардың әрқайсысына жеке тоқталып кетуге болады: 

Әлеуметтік іс-әрекет өзіне заңгер іс-әрекетінің саяси аспектісін қамтиды және мінез-
құлықтың әлеуметтік нормасымен байланысты. Іздеу іс-әрекетінің негізгі ерекшелігі кәсіби 
міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты жинау болып келеді. Реконструктивті іс-әрекет 
бұл жиналған ақпаратты талдап, синтездеу. Заңгердің өз қызметін жоспарлауы да осы 
реконструктивті іс-әрекеттің нәтижесі. Коммуникативті іс-әрекет бұл қарым-қатынас 
барысында қажетті ақпаратты алуға бағытталған. Бұл әрекет түрі жауап алу барысында, 
сонымен қатар адвокат іс-әрекетінде маңызды орын алады. Ұйымдастыру іс-әрекеті бұл 
заңгердің кәсіби қызметі барысында пайда болған жоспарларын тексеру, жүзеге асырумен 
байланысты. Бұл іс-әрекеттің жүзеге асуы үшін өз әрекетін ұйымдастыру мен кәсіби 
міндеттерді ұжымдық шешуде адамдарды ұйымдастыру жатады. 

Заң қызметкерлерінің бұл кәсіби іс-әрекет түрлері әртүрлі заңгерлік қызметте әртүрде 
көрініс береді. Заң іс-әрекетінің қандай да түрінің басым қолданылуы заң еңбегімен 
айналысатын әр тұлғаның жеке дара ерекшеліктерінен де тәуелді болады.       
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Біздің елімізде, соңғы жылдары қарттар үйінде қарттар саны көбейгендігі байқалуда. 

Мұның себебі, қарттардың жалғызбастылығы деп айтуға болады.  Жалғызбасты қарттар деп- 
жақын туысы жоқ, туыс болған күндеде басқа қалада немесе мемлекетте тұратын сыонмен 
бірге, балалары тастап кеткен, жалпы айтқанда қараусыз қалған егде адамды айтамыз. 
Жақын туысы жоқ немесе тастап кеткен қарттар қарттар үйінде мекендеуге мәжбір. Қарттар 
үйі жалғызбасты қарттарды қабылдайтын әлеуметтік мекен болып табылады.  

Жалпы алғанда, жалғызбасты қарттар БҰҰ мәліметтері бойынша 1950 жылы әлемде 
орташа шамамен алғанда, 60жаста және одан жоғарғы жастағы адамдардың саны 200 млн 
құрады. Болжамдар бойынша, болашақта 2025жылы олардың саны 1млрд 100мың адамдарды 
құрайтын болады. 

Зейнетақыға шыққан жеке адамдардың қоғамда бейімделуі қиын және күрделі 
жағдайда өтіп отырады. Біздің елімізде еңбекке қабілетті жастағы адамдардың және жасы 
бойынша еңбекке қабілетсіз адамдардың ара қатыннасы, балалармен егде дамдарды жүру 
қарқынынан нақты айқындалып отыр. Соңғы он жыл кезегінде демографиялық жүктеме 
коэфициенттің уақытша төмендеп , кемуі еңбекке қабілетті адамдар жүктемесінің азаюымен 
қатар өтіп жатыр. Бұл ситуация құрамында қарт адамдар бас отбасыларға мемлекетті 
қолдаудың маңыздылығын күшейте түседі.  

БҰҰ- ның принциптері бойынша « Үлкен , егде жастағы адамдардың толық мағыналы 
етіп қамтамасыз ету негізінде құрылу керек». 

   Бұл құжат барлық елдердің үкіметтерге қарт адамдарды әлеуметтік қолдаудың 
нақтылы шараларын асыруды үсынылады. 

1.  Қарт адамдарға қатысты ұлттық саясат негізінде, осының нәтижесінде 
халықтың буындары арасындағы байланысты нығайту; 

2. Қайырымдылық көрсеткен ұйымдарды қолдау; 
3. Қарт адамдарды экономикалық күзелістерден қорғау; 
4. Қарттарға арналған мамандандырылған мекемелерде тұратын өмір сүру 

деңгейін жоғарлату; 
5. Отанында немесе басқа елдерде тұратын жатқан қарт адамдарды әлеуметтік 

қызметпен толық қамтамасыз ету. 
леуметтік қызмет көрсету түрлері келесідей болып келеді:  
 Зейнетақылар мен жәрдемақылар; 
 Қарттар мен мүгедектерге арнаулы мекемелерде қызмет көрсету; 
 Мүгедектерге берілетін жеңілдіктер; 
 Жалғыз басты қарттарға көмек көрсету; 
Мысалға әлеуметтік қызмет көрсету орталығының құрылымына тоқталайық. Оған 

бірнеше бөлімшелер кіреді. Күндізгі қабылдау бөлімшесі тамақтандыруды, медициналық 
және мәдени қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Арнайы шеберханалар да және жеке 
шаруашылықпен айналысу да қарастырылған. 

     Уақытша тұру бөлімшесінде емдік-сауықтыру және реабилитациялау қызметі, 
мәдени және тұрмыстық қызмет көрсету, тәулік бойы тамақпен қамтамасыз ету жұмыстары 
жүргізіледі. 

     Үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінде қарттармен мүгедектерге тұрақты 
немесе уақытша үйде  әлеуметтік –тұрмыстық қызмет көрсету ұйымдастырылады. 
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    Әлеуметтік қызмет көрсету орталығындағы жедел әлеуметтік көмек көрсету 
бөлімшесі келесі қызметтерден тұрады: 

 Жедел түрде ыстық тамаққа немесе азық-түлікке мұқтаж адамдарға бір реттік көмек; 
 Киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз ету; 
 Бір реттік материалдық көмек көрсету; 
 Уақытша тұрғын үймен қамтамасыз ету; 
 Жедел психологиялық көмек көрстеу, соның ішінде «сенім телефоны» арқылы да; 
 Заңнамалық көмек көрстеу; 
 Аймақтық ережеге байланысты көмектің басқа да түрін көрсету. 
Атаулы әлеуметтік көмек бөлімшесі де маңызды орында тұр. 
     Әлеуметтік зерттеулер нәтижесі бойынша жалғызбасты қарттардың жағдайын 

жақсарту үшін елімізде келесі жұмыстар қолға алынуы тиіс:  
 Зейнетақының көбеюі, 
 Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесінің жақсаруы; 
 Үйде қызмет көрсету жұмыстарының дамуы; 
 Қарттарға арналған үйлер мен онда тұру жағдайларының жақсаруы және т.б. 
Көптеген елдерде зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін жақсарту әлеуметтік 

қамсыздандыру бағытының ең басты мәселесі болып отыр. Бұл мәселе әр елде өзіндік 
ерекшеліктермен шешіліп  келеді. 

     Кейбір елдерде зейнеткерлер зейнетақысын оның көлеміне қарамастан 
толықтай алады. Ал кейбір елдерде жинақталған зейнетақы жүйесі жүріп жатыр. 

Қарттарға әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсету жұмысына баса назар аударған жөн. 
Бұл жерде барлық жағдайды қарастырған жөн: өзіне өзі қызмет көрсете алмайтындарды 
ескеріп, ыңғайлы аяқ киіммен, киіммен, қарт адамдардың жүріп-тұруына жеңілдік беретін 
құрылдармен, кейбір гигиеналық жұмыстарды жүргізу кезінде қиындық тудырмайтын 
құралдармен қамтамасыз ету. 

Жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге әлеуметтік көмек көрсетуде әлеуметтік 
қызметкерлерге кең мүмкіндіктер береді. Мұндай адамдармен жұмыс жасау үшін білім мен 
тәжірибенің және жан дүниенің  үйлесімділігі қажет. Осы үйлесімділікке ие бола отырып 
қана, қарт адамдардың  өмір сүру салтын жақсартуға, олардың тәуелсіздігін, мәртебесін 
көтеруді қамтамасыз етуге болады.  

Мұндай мүмкіндіктердің шеңбері өте кең болып келеді. Себебі, психологиялық 
жағынан  келіспеушіліктер тек қана адамның психикасына ғана емес, оның денсаулық 
жағдайына толықтай әсер етеді. Әлеуметтік педагог осы шеңбердегі келеңсіздіктің барлығын 
шешуге тырысып бағуы керек. 

Қарттар үйінде әр түрлі жастағы денсаулық деңгейі әр түрлі, тұрмыстық жағдайы әр 
түрлі қарттар орналыстырады. Мысалы әлі еңбек етуге жарамды, денсаулығы тың ата- 
әжелерде денсаулығы жарамсыздары да кездеседі. 

Қарттар өз балаларынан жылу, ылтипаттылық, мейірімділік көрмегендіктен оны үнемі 
аңсап жүреді. Қарттарға құрмет көрсету адамгершілігі өз балалараынан болмасада, басқа 
жастардан туындалуы мүмкін. Қазақ психологиясында мынанадай заң бар: «Өмірге әкелген 
ата- анаңды, өлгенше құрметте!». 

Қоғамдағы қарттардың өз туған балаларынан шапағат таппай өмір лайықты қамтамасыз 
ету бағытында мемлекеттің шапағатын көреді. Жасы үлкен қарияны құрмет ету, олардың 
киелік кеңестерін, ежелге келе жатқан халқымыздың дәстүріне сай берген ақыл кеңесін 
тыңдай отырып солар көрсеткен жолмен жүру дәстүрі халықты ежелден бар.  

Қарттар үйінде қарт адамдарды әлеуметтік жұмыстарға араластырудың мәні зор. 
Әдетте әлеуметтік қызметтер қарттармен тікелей өздері жұмыс істегенімен басқа адамдарды, 
көрөпшіліктерді, балаларды аралыстырады. 

Қарттардың неғұрлым жас балалармен жұмыс істеуі, оларға соғұрлым ләззат береді. 
Қажеттердің өтілуі жастар арқылы іске асады. Қарттардың өмірін нұрландырып, түрлендіріп 
мағыналы етеді. Төмендегі мысалдарғды атап өтсек олар: 
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1. Қарттар үйінде қарттармен бірлесе отырып, балалардың мақал- мәтелдер үйренуге 
жұмылдыру; 

2. Оқушылардың қарттарға аранап концерттерді ұйымдастыру; 
3. Қарттар үйіне арнайы бір күнді арнап, балалардың қарттарға өз қолдарымен жасаған 

сыйлықтарды сый сыйапат көрсету; 
4. Қарттарға бірлесіп, балалар әр түрлі тақырыпқа шығармалар жаздыру; 
5. Мереке күндері мерекені қарттармен атап өту; 
6. Қарттармен арнайы кездесуді ұйымдастыру. Кеңесуде қарттардың өткен 

тәжірбиесіне, кәсіби іс- әрекетіндіегі жетістіктерін баяндау. 
Әлеуметтік қызметкердің негізгі міндеті- әрқашан уақыт тауып қарттармен атқаратын 

жұмыстарды ұйымдастырып, оларды жүйелі түрде жүргізіп отыру. 
«Жастық шақтың несі жақсы, өмірден адасуы әлі алда, 
Қарттық шақтың несі жаман ақыл толған қалтаңда ». Әрине, әр жастың өз 

ерекшеліктері мен құндылықтары өзгеше. Бірақ адам қартайған сайын оған қамқорлық , 
көмек пен махаббат керек. Өмірде ең жақсы өзіңдң біреуге керек қылғаны емес пе. 

Қарт кісілерге әлеуметтік қамқорлық көрсету- әлеуметтік жұмыстың негізгі басты 
бағыттарының бірі. Қамқорлық қарт азаматтардың жекелік, меншіктік құқықтары мен 
қызығушылықтарын құқықтық түрде қорғау негізінде түсіндіріледі. 

Әлеуметтік зерттеулер бойынша, қарттардың мұндай мекемелерге келуіне мәжбүр 
ететін себептер: бұл – жалғыздық (48,8%), денсаулықтың қанағаттанарлықсыз жағдайы 
(30%), отбасыдағы шиеленіс жағдай мен туыстардың инициативасы (19%). 

 Интернат-үйлерінде тұратын қарттардың арасынан 3 топты бөліп көрсетуге болады: 
1. қалайтындар-жалғызбастылар; 
2. отбасымен тұратын- қалайтындар; 
3. қаламайтындар, бірақ әр түрлі себептерге байланысты интернат-үйлеріне келуге 

мәжбүр болғандар; Бұл әрине оңай мәселе емес. 
Соңғы кездері, елімізде қарттардың үйлеріне барып әлеуметтік қызмет көрсету үрдісі 

дамып келеді. Бұл- тамақтану мен тамақты үйіне жеткізу ұйымы, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз 
ету, қаза болған жалғызбасты қарттарды жерлеу дәстүрін ұйымдастыру, әр түрлі тұрмыстық 
қызмет көрсету жолдарын ұйымдастыру ( үйін ремонттап беру, жылумен қамтамасыз ету, су 
жеткізу, коммуналдық қызметке ақысын төлеу т.с.с.), іс қағаздар жұмысына көмектесу. 

Әлеуметтік қызметкердің басты ерекшелігі мемлекеттің әр түрлі саласындағы әр 
тарапта қызмет ету, соның бірі- қарттармен және қарттар үйіндегі қарттармен жұмыс. Бұл 
жұмыс мемлекеттік іс болып табылады, басқаша айтқанда әлеуметтік қызметкер мемлекеттік 
істі жүзеге асырады. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында өзінің тәуелділіктерін нығайту мақсатында 
қоғам өмірінің барлық саласында өркениетті елдердің жолына түсті. Олардың ішінде 
қарттарға әлеуметтік қамқорлық жасау мәселесі де бар.  

Қазіргі қоғамдағы қарттар өткен жастық өмірлерінде белгілі бір қоғамдық қызметпен 
айналысатын немесе ҰОС ардагерлері болып келеді. 

Үкімет тарапынан, соғыс еңбек ардагерлері туралы хаң жобасы жасалып, онда соғыс 
және еңбек ардагерлерінің мүдделері қамтылған. Бұл заң жобасында Қазқстандағы 
қазақстандықтардың лайықты өмір сүруін, белсеңді қызметін, қоғамда оларға  сый құрметті 
қамтамасыз ететін жағдайлар жасау, қарттар үйіндегі ата- әжелерге бүкіл мемлекеттік жасау, 
мемлекеттің тарапынан да, қоғам тарапынанда мұқтаждары мен қажеттіліктерін ерекше 
көңіл бөлу мақсатында оларды әлеуметтік қорғаудың құқықтық кепілдектер белгіленген.  

Сондай- ақ заң жобасында соғыс кезінде және мемлекеттің мүддесі үшін басқа да соғыс 
операциясы кезінде Отан қорғауға қатысқан, соғыс кезіндегі аса ауыр жағдайларды, төтенше 
жағдайларда Еңбек еткен немесе еңбегі үшін марапатталған ҚР- ғы қарттармен 
мүгедектердің құқықтық мәртебесі айқындалған. Заң жобасында қарттардың мынадай 
санатын белгілеген: 

1. ҰОС қатысушылар; 
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2. ҰОС мүгедекетер; 
3. ҰОС қатысушыларға теңестірілетін адам; 
4. ҰОС мүгедектеріне теңестірілетін адамдар; 
5. ҰОС тыл еңбеккерлер 
 
Қарияларды, жасы үлкендерді құрметтеу, олардың киелі кеңестерін, ежелден келе 

жатқан дәстүрге сай берген, ақыл кеңестерін тыңдай отыпыр, солар көрсеткен жолмен жүру 
дәстүрі халқымызда әлі күнге қолданысқа ие. 

Қарттар үйіндегі қарттар жөнінде, оларды қорғау, көмек көрсету әлеуметтік қызметтің 
назарынан тыс қалған емес. Соңғы жылдары әлеуметтік танушылардың негізгі пікір 
таластарының бірі- отбасына және отбасылық өмірімен, отбасыларындағы қарттармен 
жүргізілетін жұмыскрлкрінің саның арттыру. Бұл қоғамды толғандырып отырған мәселе.  

Әлеуметтік қызметкер әр қашанда өзі атқаратын жұмыстарға жауапты әсіресе 
қарттармен жүргізілетін жұмыстарды белгілі бір нысананы көздеген құнды дүние болу 
қажет. 

Әлеуметтік қызметкердің қарттар үйімен жүргізілетін әлеуметтік –педагогикалық- 
психологиялық жұмыстары екі жақты сипатқа ие. 

I. Қарттар үйіндегі қарттарғамектерпгі оқушыларды ұйымдастырып алып барып, 
мерекелермен құтықтап, сыйлықтар беріп, концерттік бағдарламалар құрып, қарттарға көңіл 
бөліп, көмек көрсету болса, екі ншісі балаларға жастарға тәрбие беру, ерте байап олардың 
бойында ата- анаға деген құрметті сезіндіру, үлкенді сыйлау, ата- әже алдынан кесе өтпеу, 
оларға көмектесу сияқты, тәрбиелік іс- шаралар жүргізу; 

II. Әлеуметтік қызметкер қарттармен атқаратын жұмысын ұйымдастырып, ірқашан 
уақыт тауып, жүйелі түрде өткізіп отыру керек. Сондай- ақ әлеуметтік қызметкер қарттармен 
оның кезіңде атқаратын жұмыс саласына байланысты кейбір ерекше қасиеттердімен 
қиыншылықтарын жас ұрпаққа үлгі етіп отыру қажет. 

Әлеуметтік қызметкер қарттардың еңбегін асыл мұра деңгейінде қарап, оны балаларға 
үлгі өнеге ретінде пайдалынады. Қоғамның ең бір талаптарынің бірі әр азаматтың өмірде өз 
орнында толық күш жігерін жұмсап, қоғамдық байлықты еселей түсуге еңбек үлесін қосуы, 
еңбекке адал саналы қатысу қоғамдық өмір салтының алғы шарты болып саналады. 

Халқымыз айқандай, 
Атадан  жақсы  ұл  туса, 
Есіктегі басын  төрге  сүйрер. 
Атадан  жаман  ұл  туса, 
Төрдегі  басын  көрге  сүйрер- дегендей атамыздың, анамыздың жалпы 

қарттарымыздың басын төрге сүйрер азамат болайық.  Және жалғызбасты қарттардың 
көбеюіне жабылып жол бермейік. Ұлт қазынасы болған қарияларымыз, дарияларымыз аман 
болсын.  
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Семья - это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, 

родителями и детьми, как малой группы, связанной брачными или родственными 
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отношениями. Функции семьи как способ проявления активности, жизнедеятельности семьи 
и ее членов, историчны и тесно связаны с социально-экономическими условиями общества. 
Современной семье присущи репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, 
экономическая, первичного социального контроля, духовного общения, социально-
статусная, рекреационная, эмоциональная и сексуальная функции. 

Согласно исследованиям психологов и семейных консультантов, каждая семья 
проходит несколько этапов развития, и переход с одного на другой, как правило, 
сопровождается кризисом.  Семейный кризис - состояние семейной системы, 
характеризующееся нарушением гомеостатических процессов, приводящих к фрустрации 
привычных способов функционирования семьи и невозможности справиться с новой 
ситуацией, используя старые модели поведения. 

Принято считать, что к осложнениям в семейной жизни прежде всего приводят 
бытовые, материальные трудности, сложности на работе, взаимоотношения с 
родственниками и  конечно, более серьезные стресс-факторы - тяжелые болезни, смерть, 
войны, потеря работы, рождение неполноценных детей. 

Наиболее значимые и опасные в семейных отношениях являются такие симптомы, как: 
- уменьшение стремление супругов к интимной близости; 
- супруги больше не стремятся нравиться друг другу; 
- все вопросы, связанные с воспитанием детей, провоцируют ссоры и взаимные упреки; 
- супруги не имеют одинакового мнения по поводу большинства значимых для них 

вопросов (отношения с родными и друзьями, планы на будущее, распределение доходов 
семьи и прочее); 

- муж и жена плохо понимают (или вообще не понимают) чувства друг друга; 
- почти все поступки и слова партнера вызывают раздражение; 
- один из супругов считает, что вынужден все время уступать желаниям и мнению 

другого; 
- нет потребности делиться с партнером своими проблемами и радостями.[1] 
В. Сатир выделяет десять критических точек в развитии семьи. 
Первый кризис - зачатие, беременность и рождение ребенка. 
Второй кризис - начало освоения ребенком человеческой речи. 
Третий кризис - ребенок налаживает отношения с внешней средой (идет в детский сад 

или в школу). 
Четвертый кризис - ребенок вступает в подростковый возраст. 
Пятый кризис - ребенок становится взрослым и покидает дом. 
Шестой кризис - молодые люди женятся, и в семью входят невестки и зятья. 
Седьмой кризис - наступление климакса в жизни женщины. 
Восьмой кризис - уменьшение сексуальной активности мужчин. 
Девятый кризис - родители становятся бабушками и дедушками. 
Десятый кризис - умирает один из супругов.[2] 
Несомненный интерес представляют исследования чешских ученых PlzakM., Kratochvil 

S.  которые установили и описали два "критических периода" в жизни семьи. 
Первый критический период наступает между 3-м и 7-м годом супружеской жизни и 

продолжается в благоприятном случае около 1 года. Его возникновению способствуют 
следующие факторы: исчезновение романтических настроений, активное неприятие 
контраста в поведении партнера в период влюбленности и в повседневном семейном быту, 
рост числа ситуаций, в которых супруги обнаруживают разные взгляды на вещи и не могут 
прийти к согласию, учащение проявлений отрицательных эмоций, возрастание 
напряженности в отношениях между партнерами вследствие частых столкновений. 
Кризисная ситуация может возникнуть и без влияния каких-либо внешних факторов, 
обусловливающих бытовое и экономическое положение супружеской пары, без 
вмешательства родителей, измены или каких-то патологических черт личности у одного из 
супругов. 
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Второй кризисный период наступает примерно между 17-м и 25-м годом совместной 
жизни. Этот кризис менее глубок, чем первый, он может продолжаться 1 год или несколько 
лет. Его возникновение часто совпадает с приближением периода инволюции, с повышением 
эмоциональной неустойчивости, появлением страхов, различных соматических жалоб, 
чувства одиночества, связанного с уходом детей, с усиливающейся эмоциональной 
зависимостью жены, ее переживаниями по поводу быстрого старения, а также возможных 
сексуальных измен мужа. 

В обоих случаях наблюдается нарастание неудовлетворенности. Ведущую роль в 
случае первого кризиса приобретает фрустрирующее изменение эмоциональных 
взаимоотношений, нарастание числа конфликтных ситуаций, рост напряжения (как 
проявление трудностей в перестройке эмоциональных взаимоотношений между супругами, 
отражение бытовых и других проблем); второго кризиса - нарастание соматических жалоб, 
тревожности, ощущение пустоты жизни, связанное с отделением от семьи детей. [3] 

Хотелось отметить, что не стоит бояться кризиса. Многие семьи минуют их, не 
задумываясь и не подозревая, что это такое. Успешное разрешение кризиса является залогом 
дальнейшего развития семьи и необходимым фактором эффективного проживания 
последующих стадий. Каждый кризис - это рывок вперед, выход за пределы старых 
отношений. Кризис в отношениях помогает супругам увидеть не только негативное, но и то 
ценное, что соединяет, связывает их. Между тем как расставание - это скорее последствие 
неправильно пройденного. Кризисы в семейной жизни случаются, но это не повод для 
отчаяния.  Дементьева И. приводит следующие практические рекомендации для устранения 
семейных конфликтов: 

1. Необходимо стараться не идти на конфликт. Необходимо помнить: то один, то 
другой супруг должен играть роль сдержанного и терпимого. Нужно преодолевать свое 
скверное настроение с помощью чего-нибудь приятного. 

2. Не старайтесь скрыть обиду, отложить ее на завтра. Говорите о сути конфликта, не 
напоминайте старых грехов. 

3. Учитывайте настроение супруга(и), даже если уверены, что он(а) не прав(а). Оно 
может не совпадать с вашим, поэтому старайтесь не требовать выполнения ваших желаний 
тогда, когда у супруга(и) плохое настроение. 

4. Не упрекайте для того, чтобы вызвать замешательство и натиском принудить 
выполнять то или иное требование. Психологи советуют действовать наоборот: «Хочешь 
упрекнуть — похвали!». Этот аванс может дать хорошие результаты. 

5. Демонстрируйте интерес и сочувствие, когда супруг(а) что-то рассказывает 
6. Учитесь мириться друг с другом. Здесь поможет иносказание. Включитесь в общую 

работу, употребляя объединяющие слова «мы», «наше», «у нас». Потом садитесь за стол 
переговоров, где возможны будут признания ошибок. 

7. Не пренебрегайте знаками физического влечения друг к другу (держитесь за руки, 
целуйтесь при встрече и расставании). 

8. Выражайте благодарность за то, что у вас такая замечательная вторая половина. Это 
можно сделать двумя способами, причем одинаково важны оба. Во-первых, вспоминайте обо 
всем хорошем, связанном с ним (ней), и радуйтесь тому, что он(а) у вас есть, а во-вторых, 
соглашайтесь с его или ее мнением (идеями, предложениями, оценками и т.д.), хвалите, 
говорите комплименты... 

9. Давайте партнеру понять, что его точка зрения имеет смысл и что вы ее уважаете, 
даже если абсолютно с ней не согласны. 

10. Оказывайте друг другу знаки внимания. Заботьтесь друг о друге 
11. Шутите побольше. Но осторожно — без насмешек, сарказма и унижений. Делитесь 

друг с другом своими радостями. 
12. При любой ссоре никогда не оскорбляйте партнера. 
13. Не критикуйте супруга(у) на людях. 
Таким образом, семья и брак, являются неотъемлемой частью всего общества и 
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отражают все процессы, происходящие в нем. Кризис семьи - это кризис всего общества, 
поэтому начинать работу по преодолению кризиса в обществе нужно начинать с семьи, с 
укрепления ее как социального института. 
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Ғылыми жетекшісі – Г.Қ. Айқынбаева 
 
Қазіргі заманның талабы, жас ұрпақты жеке тұлға етіп тәрбиелеу, ол тұлғаның 

дүниетанымы кең, өзін - өзі қоғамда, өзі білім алып жатқан оқу орнындағы ұжымда бақылай 
алатын және кез-келген ортада өз-өзін таныта білетін болуы қажет. Бейімделу кезін бір 
сөзбен айтып өту қиын. Білім алушылардың педагогикалық-психологиялық жағынан жаңа 
оқу орнына бейімделулерінің оң және теріс ықпалдары да болады. Сондықтан да осы 
ықпалдарды шешуде оқу мен тәрбиені қатар алып жүргеннің орны ерекше.  

Қазіргі кезде кез – келген оқушылардың мектептен кейін жоғарғы оқу орнына түсіп, 
сол оқу орнының ішкі ережелеріне сәйкес бейімделуі, көңіл аударуы орасан зор әлеуметтік 
мәнге ие. Жоғарғы оқу орнының ішкі талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін 
мұғалімдер, олардың білімі мен біліктілігі, дағдыны дұрыс игеру кезіндегі жауапкершілік 
әрқашан бірінші орынға шығады. Сонымен «бейімделу» - түсінігіне тоқталатын болсақ, 
«бейімделу» түсінігінің нақты, бір мәнді анықтамасы жоқ.  

Бейімделу (лат. adaptare — бейімделу)— ағзаның, сезім мүшелерінің ішкі және 
сыртқы тітіркендіргіштерге, орта жағдайына біртіндеп бейімделуі. Бейімделу үрдістері 
биологияның негізгі ұғымдарының бірі — гомеостазды сақтауға бағытталады. Биологиялық 
бейімделу ағзаның барлық деңгейлерін қамтиды: молекулярлықтан бастап, іс-әрекетті 
психикалық реттеуте дейін [1]. 

Адамның бейімделуі биологиялық және психологиялық деп екіге бөлінеді: біріншісі, 
ағза функцияларының және құрылымының ортадағы жағдайға, шартқа бейімделуі; екіншісі 
адамның әлеуметтік индивид ретінде, белгілі талаптарға, жағдайларға, принциптерге, 
әлеуметтегі және қоғамдағы әдептілік ережелеріне, өзіндегі жекелік қасиеттерін ескере 
бейімделу үрдісі болып танылады. Әлеуметтік ортаның талаптарына индивидтің белсенді 
бейімделу үрдісі психологияда әлеуметтік бейімделу (әлеуметтену), 
әлеуметті аккомодация  деп аталады. Қабылдаудың нәтижелілігін арттыру және 
рецепторларды шектен тыс жүктемеден сақтау мақсатымен сезім мүшелерінің әртүрлі 
стимулдар ерекшеліктсріне сәйкес бейімделу орын алады. 

Бейімділік — индивидтің өзін қызықтыратын белгілі бір іске тандамалы бағыттылығы. 
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Өмірде кездесетін жағдайларға, ең жақсы түрде бейімделуге ықпал ететін адам қылығы.  
Әр саладағы ғалымдар, зерттеушілер өзінің зертеу бағытына байланысты анықтаманы 

ұсынады. Соларды қарастыратын болсақ В.Н.Дружинин –«бейімделуді» - ағзаның орта мен 
нәтижелі әрекет ету үдерісі деп қарастырады. Ал Е.А.Ямбург «бейімделуді» - ағзаның 
құрылысы және қызметі, оның мүшелері және ұлпаларының орта жағдайына икемделуі 
дейді. Л.Д.Столяренко «бейімделу - адамның қоршаған ортаның түрлі талаптарына ішкі 
қолайсыздықты сезінбей және орта мен қақтығыссыз икемделе алу қабілеті» - деп 
қарастырады [2, 3, 4]. 

И.Я.Зимняяның пікірінше, тұлғаның бейімделу үдерісі обьективті ортаны өзінің 
тұрмыстық болмысын саналы түрде сезінуі, айыра алуына байланысты туындайды, 
екіншіден, адамның еңбек қызметі бейімделуші ортада қашанда маңызды, үшіншіден, адам 
өзінің өмір сүру салтына қарай бейімделу үдерісін пассивті түрде қабылдап қана қоймай, 
мақсатты түрде өзгерте алады [5]. 

Ғылыми әдебиеттерде бейімделу қашанда жеке тұлғаның әлеуметтік рөлге енуі мен 
жаңа режимге көшуімен байланысты екені айтылады. Осы ұғымды ары қарай 
қарастыруымыз арқылы бейімделу – үдеріс пе әлде нәтиже ме деген сұрақ жайлы әлі нақты 
көзқарастың жоқ екенін аңғартты. 

К.Е.Бекмаханованың пайымдауынша, бейімделу – жеке тұлға мен әлеуметтік орта 
арасындағы белгілі қарым-қатынас үдерісі және нәтижесі [6]. 

М.И.Иванова, А.В.Черемнов бейімделу үдерісі – «қандай да бір кезеңдегі құбылыстың 
пайда болуының, оның уақытқа тәуелді дамуын, өзгеруін, бірте-бірте ретімен бейімделу 
элементтерінің жиынтығын қамти тұрып, жаңа кезеңге өтудің сапалы нәтижесін береді» [7]. 

Бейімделусіз түрлі климаттық жағдайға, үнемі өзгермелі ауа-райына ағзаның қалыпты 
өмірлік әрекеттерін ұстап тұру мүмкін емес еді. Бейімделу – барлық тірі және адам ағзасы 
үшін үлкен өмірлік маңызы бар. Осы тұрғыда А.В.Петровский әлеуметтену үдерісінде тұлға 
дамуының үш кезеңін бөліп көрсетеді: бейімделу, даралану, интеграция. 

Бейімделу денгейі – негізінен балалық кезеңге сәикес келеді, адам қоғамдық қарым–
қатынас обьектісі ретінде қарастырылады. Бұл денгейде адам тұлға болуға бағытталады және 
ереже, талаптарды, белгілер жүйесін менгеру болады. Егер бала бейімделу денгейінен өтпесе 
және әлеуметтік өмірдің негізін менгермесе, ол одан ары икемделе, бейімделе алуы 
күрделене түседі. 

Даралану денгейі – даралық, жекелік қажеттілігі арқылы туындайтын кейбір жекелену 
болады. Бұл жерде тұлға қоғамдық қарым–қатынастың субьектісі. Бұл кезең бір адамнан 
екіншісінің ерекшеленуіне мүмкіндік туғызады. 

Интеграция денгейі – ол қоғам мен адам арасындағы белгілі байланысқа жетуді 
шамалайды. Бұл кезеңде адам тіршілік әрекетінің үйлесімді түрін табады, қоғамда өздігінен 
жүзеге асырылу процесіне мүмкіндік туғызады. Тіршілік әрекетінің үйлесімді тәсілдері бар, 
ол нақты адамның бейімделуіне біршама денгейде мүмкіндік береді [8]. 

Бейімделу үдерісі – үздіксіз процес болып табылады, егер де сол жүйеде «еңбек 
субъектісі – кәсіби орта» болған жағдайда ғана ол тұлғаны белсендіре алады.  
Жоғары оқу орынының өміріне білімалушылардың бейімделу процесіне 3 түрлі кезеңді алып 
қарауға болады:  

1.Бейімделуге қиналу.  
2.Орнығу.  

3.Бейімделудегі жүдеу.  
Бірінші курс білімалушыларының оқу орнының жағдайына бейімделуінің үш түрі бар:  
1) формальды бейімделу, білімалушылардың жаңа ортаға, колледж құрылымына, 

ондағы оқыту мазмұнына және оның талаптарына қатысты;  
2) қоғамдық бейімделу, яғни, бірінші курс білімалушыларының топтық ішкі бірігуі 

және жалпы алғанда топтардың басқа студенттермен қосылу үрдісі;  
3) Дидактикалық бейімделу, жоғары оқу орындағы білімалушылардың оқыту 

жұмыстарының түрлері мен әдістеріне байланысты бейімделу.  
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Студенттердің үйреніп кетуі, ең алдымен, орта мектеп пен жоғары оқу орнындағы 
оқыту тәсілдерінің сәйкес келмеуімен қиындатылады. Мектеппен салыстырғанда басқа 
мәнермен баяндалатын дәрістерді толық түсінбеу, күнделікті бақылаудың болмауы, ең 
басында студенттердің үлгірімі мен хал –жағдайына теріс әсер етуі мүмкін, ал кейде көңілі 
қалу мен өз күшіне сенбуіне де әкелуі мүмкін. Лайықтануды сонымен бірге тұрмыстық 
шарттарының өзгеруі де баяулатады, сондықтан басқа қаладан немесе ауылдан келген 
студенттер үшін бейімделу әсіресе қиынға соғады.  

Кейбір бірінші курс студенттері күтпеген қиындықтармен кездесіп, мамандықтың 
дұрыс таңдағандарына күмәндана бастайды. Олардың басым бөлігінде өздерінің болашақ 
мамандығы жайлы білімнің жетіспеушілігі күмән туғызады, бұл, өз кезегінде олардың 
ұстанымдарын өзгертеді, оқуға қызығушылықтың жоғалуына, үлгірімнің төмендеуіне 
әкеледі. Өз зерттеуімізде біз бейімделуді, студенттің жаңа – болашақ мұғалім – мәртебесіне 
ие болуына жағдай жасайтын үрдіс, тұлғаның профессионалды әлеуметтендірілуінің 
контекстінде қарастырамыз. Бейімделу үрдісінің бірінші сатысы – автономизация — бірінші 
курс студенті өзін ортаға қарама – қарсы қоятынымен сипатталады. Екінші саты – 
теңестіру — “кешегі оқушының” қоршаған студенттік орта жүйесіне қосылуын білдіреді. 
Үшінші саты — бірігу — студент өзін жоғары оқу орынның білім беру кеңістігі жүйесінің 
құрам бөлігі ретінде сезінгенде, жүзеге асады. Сонымен бірге, өз зерттеу жұмысымызда біз 
бейімделудің бірнеше деңгейлерін ажыраттық: дезадаптация, енжар және белсенді 
бейімделу.  

Бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына бейімделу үдерісін зерттеу 
нәтижесінде басты қиындықтар анықталды: кешегі оқушылардың, өзара көмегі мен 
қолдауын қоса, мектеп ұжымынан кетуіне байланысты жағымсыз күйініш; мамандық 
таңдаудағы бұлыңғыр мотивациялар, оған жеткіліксіз психологиялық дайындық; педагогтың 
күнделікті бақылау әдетінің болмауымен қосарланатын мінез-құлық пен іс-әрекетті өзі 
психологиялық реттеуді жүзеге асыра алмауы; жаңа жағдайда еңбек пен демалыстың 
оптималды кестесін іздеу; тұрмыс тіршілігі мен өзіне-өзі қызмет етуді жөнге келтіру, әсіресе, 
үй жағдайынан жатақханаға ауысқан кезде; өздігінен жұмыс жасау дағдысының болмауы, 
конспектілеуді білмеуі, түпкі деректемелермен, сөздіктермен, анықтамалармен, 
көрсеткіштермен жұмыс жасау дағдыларының жоқтығы.  

Әр курста студент дамуының бірқатар ерекше әлпеттері бар. Бірінші курс жақында ғана 
абитуриент болған адам ұжымдық өмірдің студенттік түріне көшу мәселелерін шешеді. 
Студенттердің мінез-құлқы конформизмнің жоғарғы сатысымен ерекшеленеді; Бірінші курс 
студенттері өз рольдеріне дифференциалдық тұрғадан қарай алмайды. 

Екінші курс – студенттердің оқу іс-әрекетіндегі ең қауырттылық кезеңі. Екінші курс 
студенттері оқыту мен тәрбиелеудің барлық түріне қарқынды кіріседі. Олар жалпы 
дайындық алады, кең мәдени сұраныстар мен қажеттіліктер  қалыптасады. Белгілі ортаға 
бейімделу үдерісі негізінен аяқталады.  

Үшінші курс – мамандандырылудың басталуы, студенттердің әрі қарай дамуы және 
кәсіби мүдделерін тереңдетудің көрінісі ретінде ғылыми жұмысқа қызығушылығының 
нығаюы. Мамандандырылуды қайсарлықпен қажет ету кейде тұлғаның әржақты мүдделерін 
тарылтуы мүмкін. Осыдан кейін тұлғаның жоғары оқу орнында қалыптасуы  негізінен 
мамандандырылу факторларымен анықталады. 

Төртінші курс – жақында жоғары оқу орнын бітіру перспективасы – болашық қызмет 
түріне анық практикалық ұстаным қалыптастырады. Материалдық және от басылық 
жағдайларға, жұмыс орнына байланысты, жаңа, бұрынғыдан өзектілеу болатын құндылықтар 
пайда бола бастайды. Студенттер біртіндеп жоғары оқу орны өмірінің ұжымдық түрінен 
алшақтай бастайды. 

Сондай-ақ шетелден келген студенттерді қарастыратын болсақ. Шетелдік 
студенттердің түрткілері нақты бағдарлы мақсаттарына негізделген – диплом алу, олардың 
болашақ өміріне өте қажет. Бұл мақсаттарына жету үшін студенттер әртүрлі 
қиыншылықтарға барады және тіршілік ету ортасына бейімделеді. Тағы бір дайындық өз 
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еркімен қоныс аударушылар, олар басқа бөтен топқа қосылуға ұмытылады. Сонымен қоса 
түрткінің аз болуынан бейімделу процесі қоныс аударушыларға әлдеқайда қиынырақ болады. 
Қоныс аударушыларға түйісу тәжірибесі қолайлы болып табылады – тарихымен танысу, 
мәдениетімен елдің өмір сүру шарттарымен таныс болу.  

Бейімделудің ең жақсы бір қадамы ол тілдік білім, ол тек қана әлсіздік пен тәуелділікті 
емес иеленушінің алдында сыйлауды құрмет етеді. Психологиялық зерттеулер студенттердің 
оқуға қатынасының және оқу әрекетінің қалыптасқандығының өзара байланысын дәлелдейді. 
Мысалы, студенттердің оқу міндетін қою икемі оқуға қатынастың сипатына әсер етеді деп 
көрсетілген, бұл сәйкесінше бейімделу үрдісінде теориялық білімге айналатын оқуға 
қатынастың өзгеруін туғызады. 

Қорытыта келгенде, студенттердің оқу жағдайына бейімделуі барысында оның  
психологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет. Студенттердің бейімдеуі үдерісі оңтайлы 
болған жағдайда ғана ол толық, әрі жан-жақты білім алуға мүмкіндігі туады.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. Шайхова М. Жастардың әлеуметтік–психологиялық бейімделу мәселелері // 
Ұлағат. – 2004. – № 1. – 49-51 б. 

2.  Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. –Растов-на-Дону, 1998. -356с. 
3. Дружинин В.Н. Психология. 2-е изд. - СПб.: 2009. - 656 с.  
4. Қалымбетова Э.К. Бейімделу болашақтың бейнесін құру ретінде //Ұлт тағылымы. –

2005.- № 3. – 251 б.  
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. –М., 1999. -456c. 
6. Бекмаханова К.Е. Проблема психологической адаптации студентов.–Алма-Ата, 

1983. –23с. 
7. Иванова М.И., Черемнов А.В. О профессиональной адаптации студентов 

//Проблемы педагогики высшей школы в свете постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в 
стране». – М., 1973. – С. 171-176. 

8. Петровский А.В., М.Г. Ярошевский Основы теоретической психологии. М.: 
ИНФРА-М., 1998. -23-24с. 

 
 
УДК: 88,5:616-053.2-053,8 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ  ОТНОШЕНИЙ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ 

 
Умаров Бахриддин Мингбоевич,  

доктор психологических наук, профессор 
заведующий кафедрой «Педагогики и психологии» 

Ташкентской  медицинской академии  
Сайдуллаев Алишер  Насруллаевич 

старший  преподователь 
кафедры  «Педагогики и психологии» 
Ташкентской  медицинской академии 

Научный руководитель – Г.Б.Шаумаров 
 
Правильные взаимоотношения между детьми и взрослыми – важнейший фактор 

развития психического здорового ребенка. При нарушении этих взаимоотношений ребенок 
испытывает разочарование и склонен к различным проступкам. У  него  снижается  
самооценка,  проявляется  агрессия, замкнутость в себе и  развиваются разные  отклонение  в 
его  личности, которые в конечном итоге могут  привести  к социальному дезадаптации.  
Психологические знания свидетельствуют об огромном значении полноценного общения 
взрослого и ребенка, стиля такого общения для развития детей. Одним из существенных 
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аспектов психологического просвещения учителей и родителей является ознакомление их со 
способами правильного общения с детьми, оказания им психологической поддержки, 
создания в семье и школе благоприятного психологического климата. 

Итак,  какие же взаимоотношения можно считать правильными? Это те, в 
которых взрослый: 

- не пользуется физическими наказаниями и оскорблениями личности ребёнка; 
- умеет слушать ребёнка и давать правильные советы; 
- не сравнивает его с другими детьми;  
- сосредоточивается на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с целью 

укрепления его самооценки; 
- помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 
- помогает ребенку избежать ошибок; 
- поддерживает ребенка при неудачах; 
      Коррекционная  работа  с  родителями по этой  проблеме  заключается в том, чтобы 

научить их поддерживать ребенка, а для этого, возможно, придется изменить привычный 
стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо того чтобы обращать внимание прежде всего 
на ошибки и плохое поведение ребенка, взрослому придется сосредоточиться на позитивной 
стороне его поступков и поощрении того, что тот делает.Поддерживать ребенка – значит 
верить в него и  формировать у него веру в себе. Вербально и невербально родитель 
сообщает ребенку, что верит в его силы и способности. Ребенок нуждается в поддержке не 
только тогда, когда ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо.        Ребенку хочется поделится 
своими мыслями, переживаниями, новостями.   Взрослый, стремящийся поддержать ребенка, 
не только рассматривает события (поступки) в целом, но и старается выделить отдельные, 
позитивные для ребенка, стороны. Поддержка основана на вере в способность ребенка 
преодолевать жизненные трудности при помощи значимых для него взрослых.Для того 
чтобы поддержать ребенка, родители сами должны испытывать уверенность, они не смогут 
оказывать поддержку ребенку до тех пор, пока не научатся принимать себя и не достигнут 
самоуважения и уверенности. Ребенок всегда должен чувствовать поддержку и любовь 
близких людей. Как правило, негативные замечания родителей не имеют действия. 
Постоянные упреки типа «Ты мог бы сделать это лучше» приводят ребенка к выводу: «Какой 
смысл стараться? Все равно я ничего не могу. Я никогда не смогу удовлетворить их. Я 
сдаюсь».  В итоге  ребенок  теряет  уверенности  в себе и в своих способностях. В некоторых  
случаях  все происходить наоборот, ребенок старается бить идеальным во всем, а это 
приводить к сильному напряжению, стрессу. 

Для нормального психологического  развития ребенка иногда нужна коррекция 
всех его семейных взаимоотношений, таких как: 

1) завышенные и  неадекватные  требования родителей. 
2) соперничество братьев и сестер (сиблингов). 
3) чрезмерные амбиции ребенка. 
4) гиперопека или гиппаопека ребенка. 
Завышенные требования родителей к ребенку сделают успех труднодостижимым. 

Например, если родители прежде ожидали, что ребенок будет в детском саду «самым 
способным», то они ожидают от него того же и в школе; ребенка, умеющего хорошо 
кувыркаться, хотят в будущем видеть хорошим гимнастом.Что касается братьев и сестер, то 
родители могут непреднамеренно противопоставлять детей друг другу, сравнивая блестящие 
успехи одного с бледными достижениями другого. Такое соперничество может привести к 
сильным переживаниям ребенка и разрушить хорошие прежде взаимоотношения. 

На поведение ребенка влияют чрезмерные амбиции, «взращенные» в семье. Это 
проявляется, например, в тех случаях, когда ребенок, плохо играя в какую-то игру, 
отказывается принимать в ней участие. Часто ребенок, не могущий выделиться посредством 
чего-то позитивного, начинает вести себя вызывающе негативно или превращается в «камень 
на шее» всего класса.Как поддерживать ребенка? Существуют ложные способы, так 
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называемые ловушки поддержки. Так, типичными для родителей способами поддержки 
ребенка являются гиперопека, создание зависимости ребенка от взрослого, навязывание 
нереальных стандартов, стимулирование соперничества со сверстниками. Эти методы 
приводят только к переживаниям ребенка, мешают нормальному развитию его личности и 
требуют педагогической коррекции со стороны воспитателя и учителя.Подлинная поддержка 
взрослыми ребенка должна основываться на подчеркивании его способностей, возможностей 
его положительных сторон. Случается, что поведение ребенка не нравится взрослому. 
Именно в такие моменты он должен предельно четко показать ребенку, что «хотя я и не 
одобряю твоего поведения, я по-прежнему уважаю тебя как личность». Важно, чтобы 
ребенок понял, что его неудача может проистекать из-за отсутствия готовности или 
способности вести себя соответствующим образом. Необходимо показать ребенку, что его 
неудача ни в коей мере не умаляет его личных достоинств. Важно, чтобы взрослый научился 
принимать ребенка таким, какой он есть, включая все его достижения и промахи, а в 
общении с ним учитывать значение таких вещей, как тон, жесты, выражения и т.п.Для того 
чтобы оказать ребенку психологическую поддержку, взрослый должен пользоваться теми 
словами, которые работают на развитие положительной самооценки и чувства адекватности 
ребенка. В течение дня взрослые имеют немало возможностей для создания у ребенка 
чувства собственной полезности и адекватности. Один путь состоит в том, чтобы 
продемонстрировать ребенку удовлетворение от его достижений или усилий. Другой путь – 
научить ребенка справляться с различными задачами. Этого можно достичь, создав у ребенка 
установку: «Ты можешь это сделать».Даже если ребенок не вполне успешно справляется с 
чем-то, взрослый должен дать ему понять, что его чувства по отношению к ребенку не 
изменились.  

Полезными могут оказаться следующие высказывания: 
- Мне было очень приятно наблюдать за происходящим! 
- Даже если что-то произошло не так, как тебе хотелось, для тебя это было хорошим 

уроком. 
- Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. В конце концов, исправляя свои ошибки, 

ты тоже учишься. 
Таким образом, взрослый научится помогать ребенку в достижении уверенности в себе. 

По выражению одного из родителей, это подобно прививке ребенку от неудачи и 
несчастья.Центральную роль в развитии уверенности ребенка в себе играет, как уже 
отмечалось, вера в него родителей и педагогов. Родитель должен показать ребенку, что он 
является важным членом семьи и значит для нее больше, чем все связанные с ним проблемы. 
Педагог – что ребенок нужный и уважаемый член группы, класса.Взрослые часто 
сосредоточены на прошлых неудачах  ребенка и используют их против ребенка. Акцент на 
прошлом может породить у ребенка ощущение преследования. Ребенок может решить: «Нет 
никакой возможности изменить мою репутацию, так что пусть меня считают плохим». 

Как взрослому показать свою веру и уважение  в ребенка? 
- Забыть о прошлых неудачах ребенка. 
- Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей. 
- Позволить ребенку начать «с нуля», опираясь на то, что взрослые верят в него, в его 

способность достичь успеха. 
- Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 
Очень важно позаботиться о том, чтобы создать ребенку ситуацию с гарантированным 

успехом. Возможно, это потребует от взрослого некоторого изменения требований к 
ребенку, но дело того стоит. Например, создать такую ситуацию, которая может помочь 
школьнику выбрать задания, с которыми он, с точки зрения учителя, способен справиться, и 
затем дать ему возможность продемонстрировать свой успех классу и родителям. Детей без 
способностей не бывает, но  только надо их  найти и помочь  раскрыт, развиваться. Кто – то  
умеет рисовать, а ещё  кто – то танцевать, петь, а другой быстро бегает и  т.д.Успех 
порождает успех и усиливает уверенность в своих силах как у ребенка, так и у взрослого. 
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Для того чтобы поддержать ребенка, родителям и педагогам  необходимо: 
1. Опираться на сильные стороны ребенка. 
2. Избегать подчеркивания его промахов. 
3. Показывать, что вы удовлетворены ребенком. 
4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 
5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, с которыми он 

может справиться. 
6. Проводить больше времени с ребенком. 
7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 
8. Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием. 
9. Уметь взаимодействовать с ребенком. 
10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 
11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 
12. Принимать индивидуальность ребенка. 
13. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему. 
14. Демонстрировать оптимизм. Следует помнить, что одни слова и фразы взрослых 

поддерживают ребенка, а другие – разрушают его веру в себя. Поддерживают такие слова и 
фразы: 

- Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 
- Ты делаешь это очень хорошо. 
- У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. Готов ли ты начать? 
- Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему.  
Слова и фразы «разрушения»: 
- Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это гораздо лучше. 
- Ты мог бы сделать это намного лучше. 
- Эта идея никогда не сможет быть реализована. 
- Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю. 
Взрослые часто путают поддержку с похвалой и наградой. Похвала может быть, а 

может и не быть поддержкой. Например, слишком щедрая похвала может показаться 
ребенку неискренней. В другом же случае она может поддержать ребенка, опасающегося, 
что он не соответствует ожиданиям взрослых.Психологическая поддержка основана на том, 
чтобы помочь ребенку почувствовать свою нужность. Различие между поддержкой и 
наградой определяется временем и эффектом. Награда обычно выдается ребенку за то, что он 
сделал что-то очень хорошо или за какие-то его достижения в определенный период 
времени.Поддержка, в отличие от похвалы, может оказываться при любой попытке или 
небольшом прогрессе. Когда взрослые выражают удовольствие от того, что делает ребенок, 
это поддерживает его и стимулирует продолжать дело или предпринять новые попытки. Он 
получает удовольствие от самого себя. 

Поддерживать можно посредством:- отдельных слов («красиво», «аккуратно», 
«прекрасно», «здорово», «вперед», «продолжай»); 

- высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравится, как ты работаешь», «Это 
действительно прогресс», «Я рад твоей помощи», «Спасибо», «Все идет прекрасно», 
«Хорошо, благодарю тебя», «Я рад, что ты в этом участвовал», «Я рад, что ты пробовал это 
сделать, хотя все получилось вовсе не так, как ты ожидал»); 

- прикосновений (потрепать по плечу; дотронуться до руки; мягко поднять подбородок 
ребенка; приблизить свое лицо к его лицу; обнять его); 

- совместных действий, физического соучастия (сидеть, стоять рядом с ребенком; мягко 
вести его; играть с ним; слушать его; есть вместе с ним); 

- выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех).  
      Для создания полноценных, доверительных отношений с ребенком взрослый 

должен уметь эффективно общаться с ним. Коммуникация – это вербальный и невербальный 
процесс передачи чувств, установок, фактов, утверждений, мнений и идей между людьми. 
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Если взрослые стремятся к созданию отношений, удовлетворяющих их и ребенка, они 
должны научиться эффективному, ответственному общению. 

Общие правила эффективного общения взрослого и ребенка: 
1. Беседуйте с ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. Для того чтобы 

воздействовать на ребенка, вы должны научиться сдерживать свой критицизм и видеть 
позитивную сторону общения с ребенком. Тон, которым вы обращаетесь к ребенку, должен 
демонстрировать уважение к нему как к личности. 

2. Будьте одновременно тверды и добры. Выбрав способ действия, вы не должны 
колебаться. Будьте дружелюбными и не выступайте в роли судьи. 

3. Снизьте контроль. Избыточный контроль над детьми обычно требует особого 
внимания взрослых и редко приводит к успеху. Более эффективным оказывается спокойное, 
отражающее реальность планирование способа действия. 

4. Поддерживайте ребенка. Взрослый может поддержать ребенка, признавая его усилия 
и вклад, равно как и достижения, а также демонстрируя, что понимает его переживания, 
когда дела идут не очень хорошо. В отличие от награды поддержка нужна даже тогда, когда 
ребенок не достигает успеха. 

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения. Если какой-то 
подход окажется неудачным, не нужно отчаиваться, следует остановиться и 
проанализировать переживания и поступки, как ребенка, так и свои. В результате в 
следующий раз взрослый будет лучше знать, как поступить в подобной ситуации. 
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Проблемами подросткового возраста занимались Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.В. 
Драгунова, М. Кле, В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн, А. Фрейд и др. Подростковый возраст 
характеризуется ими как переходный, сложный, трудный, критический и имеющий 
важнейшее значение в становлении личности человека: расширяется объем деятельности, 
качественно меняется характер, закладываются основы сознательного поведения, 
формируются нравственные представления.  

Изучение особенностей развития волевой сферы личности играет важную роль в 
воспитании подростка. Родители и учителя оказывают влияние на формирование личности 
подростка и именно поэтому пристальное внимание к вопросам формирования и воспитания 
воли в подростковом возрасте - важное условие эффективности индивидуального подхода в 
учебно-воспитательной работе. Для подростка воля как черта характера стоит на одном из 
первых мест. Волевые люди становятся для него идеалом, на который он хотел бы походить. 
Однако как раз про подростков принято говорить, что воля у них слабая. Поэтому, в этот 
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трудный для подростка период важна поддержка и понимание со стороны взрослых. 
Требуется перестраивать взаимоотношения с ним так, чтобы он мог продолжать гармонично 
развиваться. Данные отношения необходимо строить на основе учета качеств личности 
подростка, так как это даст возможность предвидеть, как он поступит в той или иной 
ситуации, поможет установить подлинные причины тех или иных особенностей, и 
подскажет, что можно ожидать от него в будущем.  

Актуальность проблемы исследования воли в подростковом возрасте определяется 
потребностями целого ряда общественных институтов, непосредственно включенных в 
процесс формирования и воспитания членов общества. Семья, школа, социум с каждым 
годом предъявляют к подрастающему поколению все более высокие морально-этические, 
социально-политические, идеологические требования. Трудно представить себе количество 
внешних и внутренних факторов, которые воздействуют на подрастающего ребенка и 
каждый раз изменяют мир его переживаний, поэтому подростку необходимо владеть своими 
мыслями, чувствами и поступками. Мы считаем, что такие качества как сила воли, 
терпеливость, упорство, настойчивость важны в подростковом возрасте для саморегуляции 
поведения и самореализации в учебной и внеучебной деятельности.  

Обратимся к краткой характеристике указанных волевых качеств личности. Так, Е.П. 
Ильин [4] определяет терпеливость как однократное длительное противодействие 
неблагоприятным фактором (в основном – физиологическим состояниям), вызывающим 
утомление, гипоксию (недостаток кислорода) или чувство голода, жажды, боль. 
Терпеливость начинает проявляться с того момента, когда человек встречается с внутренним 
препятствием физиологического характера (неблагоприятным состоянием), начинает 
испытывать какое-либо внутреннее затруднение, когда начинает переживать это 
затруднение. Таким переживанием при физической или умственной работе является чувство 
усталости.  

Е.П. Ильин понимает под упорством стремление достичь «здесь и сейчас», т.е. 
одномоментно, желаемого или необходимого, в том числе и успеха в деятельности, вопреки 
имеющимся трудностям и неудачам. Оно носит характер одноразового приложения волевого 
усилия для достижения конкретной и близкой (оперативной) цели, например, когда ученик 
пытается решить трудную задачу по математики, или когда музыкант разучивает гаммы, или 
когда спортсмен осваивает новый элемент техники спортивного упражнения и т.п. Про 
упорство говорят тогда, когда у человека что-то не получается и он пытается это сделать еще 
и еще раз. Упорство часто характеризует волевые усилия при решении интеллектуальных 
задач, а не только двигательных. 

В.В. Богословским настойчивость определяется как волевое свойство личности, 
которое проявляется в способности длительное время направлять и контролировать 
поведение в соответствии с намеченной целью. 

К.Н. Корнилов пишет, что «сила воли» - это волевое качество, которое заключается в 
умении преодолевать значительные затруднения, встречающиеся на пути к достижению цели 
[4, с. 180-190]. 

В подростковом возрасте, как отмечал А. И. Высоцкий, происходит коренная 
перестройка структуры волевой активности. В отличие от школьников младших классов 
подростки значительно чаще регулируют свое поведение на основе внутренней стимуляции 
(самостимуляции). В то же время волевая сфера подростков весьма противоречива. Это 
связано с тем, что при значительно возросшей общей активности подростка механизмы его 
волевой активности еще недостаточно сформированы. Внешние же стимуляторы 
(воспитательные воздействия и пр.) в силу критичности подростков, их стремления к 
независимости воспринимаются иначе, чем в младшем школьном возрасте, и поэтому не 
всегда вызывают соответствующую волевую активность. Снижается дисциплинированность, 
усиливается проявление упрямства; отчасти это связано с тем, что вследствие утверждения 
своего Я, права на собственное мнение, на свою точку зрения советы взрослых 
воспринимаются критически. Настойчивость проявляется только в интересной работе. 
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Преобладание возбуждения над торможением затрудняет применение запрещающих 
санкций, основанных на соображениях морали, снижается выдержка, самообладание. 

Возрастает смелость (которая в этот период вообще достигает наибольшего 
проявления). Под влиянием патриотических чувств подростки могут совершить даже 
героический поступок, что неоднократно наблюдалось во время Великой Отечественной 
войны. В то же время, как показали В.И. Камышова и И.К. Петров, подростки 12–14 лет 
переоценивают уровень развития у себя волевых качеств, особенно терпеливости и 
энергичности (по В. К. Калину). У школьников 12 лет наблюдается дисгармония в развитии 
основных волевых качеств, но уже в 13 лет появляется некоторая гармония. 
Пятнадцатилетние подростки в целом адекватно оценивают развитие у себя основных 
волевых качеств: самооценка и оценка со стороны группы совпадают. Но эти подростки 
склонны к переоценке настойчивости, самостоятельности, целеустремленности [1, с. 20-21]. 

В старшем подростковом возрасте многие мальчики начинают заниматься 
саморазвитием у себя необходимых волевых качеств личности. Объектом для подражания 
для них становятся товарищи, более старшие по возрасту, — юноши и взрослые мужчины. В 
компаниях с ними подросток принимает участие в делах, требующих проявления воли. 

Общая логика развития всех волевых качеств может быть выражена следующим 
образом: от умения управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и выносить 
большие нагрузки до способности управлять деятельностью, добиваться в ней высоких 
результатов. Соответственно этой логике сменяют друг друга и совершенствуются приемы 
развития волевых качеств. Вначале подросток просто восхищается ими у других людей, по-
хорошему завидует тем, кто обладает этими качествами (10—11 лет). Затем подросток 
заявляет о желании иметь такие качества у себя (11—12 лет) и, наконец, приступает к их 
самовоспитанию (12—13 лет). Наиболее активным периодом волевого самовоспитания у 
подростков считается возраст от 13 до 14 лет. 

Стремление к выработке у себя полезных качеств личности, характерных для взрослых 
людей одного с ними пола, свойственно не только мальчикам-подросткам, но и девочкам-
подросткам. Однако в отличие от мальчиков выработка специфических качеств личности, 
аналогичных волевым, у девочек идет по иному пути. Для них такими видами деятельности, 
в которых складываются и закрепляются соответствующие качества, чаще всего являются 
учение, различные виды занятий искусством, домоводство, а также спорт. 

Описанные полоролевые различия между мальчиками и девочками способствуют тому, 
что у них вырабатываются настойчивость и работоспособность как раз в таких видах 
деятельности, которыми им придется заниматься, став взрослыми [2, с. 30-31]. 

В исследовании А.Ф. Филатовой были классифицированы основные половые различия 
в эмоционально-волевой сфере характера подростка (табл. 1) [3, с. 30-31]. 

Таблица 1 
Половые различия в эмоционально-волевой сфере характера подростка 

Мальчики Девочки 
Считают себя более сильными, 

энергичными,  властными, деловыми 
В самоописаниях акцентируют  внимание 

на эмоциях, а не на волевых чертах 
Уверенность в себе Тревожность 
Чередование активности и пассивности Равномерность, последовательность 
Нежелание заниматься мелочами 
и рутинной работой 

Справляются с рутинными,  
односложными видами деятельности 

Глубинные чувства чаще пессимистичны Глубинные чувства чаще оптимистичны 
Повседневные эмоции более радостные Каждодневные эмоции часто негативные 
Решительность, склонность к риску Боязнь, страхи, осторожность 
Менее завистливы Более завистливы и чаще ябедничают 
Твёрдость Гибкость 
Сдержанность Эмоциональность 
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Суровость Отзывчивость, эмпатийность 
Меньшая обидчивость Обидчивость 
Воля, стремление к достижениям Проявления слабости,  легкомыслия 

 
С целью выявления развития волевых качеств личности подростков (сила воли, 

настойчивость, упорство, терпеливость), как у мальчиков, так и девочек, нами было 
проведено исследование на базе БОУ «Тарская гимназия №1», в котором приняли участие 17 
человек из 7 класса, из них 10 – мальчиков и 7 - девочек. В исследовании применялись 
методики: «Самооценка силы воли» Н.Н. Обозов, «Самооценка терпеливости» Е.П. Ильин и 
Е.К. Фещенко, «Самооценка своего упорства» Е.П. Ильин и Е.К. Фещенко, «Самооценка 
своей настойчивости» Е.П. Ильин и Е.К. Фещенко. 

Проанализировав полученные данные по методике «Самооценка силы воли» Н.Н. 
Обозова, можно отметить, что у 80% (8 чел.) мальчиков и у 71% (5 чел.) девочек преобладает 
средний уровень выраженности силы воли, у 20% (2 чел.) мальчиков и 29% (2 чел.) девочек - 
высокий уровень, низкого уровня силы воли не выявлено. Таким образом, большинство 
мальчиков и девочек имеют средний уровень проявления силы воли. 

По результатам методики «Самооценка терпеливости» Е.П. Ильина и Е.К. Фещенко 
получились следующие показатели: у 60% (6 чел.) мальчиков и 86% (6 чел.) девочек выявлен 
средний уровень проявления волевого качества «терпеливость», у 30% (3 чел.) мальчиков и 
14% (1 чел.) девочек - высокий уровень, и низкий уровень отмечен только у 10% (1 чел.) 
мальчиков. Можно сделать вывод, что и у мальчиков и девочек преобладает средний уровень 
проявления волевого качества – терпеливость. 

Обратимся к данным методики «Самооценка своего упорства» Е.П. Ильина и Е.К. 
Фещенко. По результатам методики у мальчиков (60% - 6 чел.) и у девочек (71% - 5 чел.) 
преобладает средний уровень проявления волевого качества – упорства, высокий уровень 
отмечен у 40% (4 чел.) мальчиков и у 29% (1 чел.) девочек, низкого уровня проявления 
упорства не выявлено ни у мальчиков, ни у девочек.  

Для определения волевого качества – настойчивости мы применяли методику 
«Самооценка своей настойчивости» Е.П. Ильина и Е.К. Фещенко и получили следующие 
результаты: высокий уровень настойчивости отмечен у 50% мальчиков и у 43% (3 чел.) 
девочек, средний уровень - у 50% мальчиков и у 57% (4 чел.) девочек, низкий уровень 
настойчивости не выявлен.  

Таким образом, по результатам всех проведенных методик можно отметить, что у 
мальчиков и девочек преобладает средний уровень проявления исследуемых волевых 
качеств личности, что говорит об адекватной оценки ими своих возможностей.  

Также нами был произведен сравнительный анализ данных полученных в исследовании 
по уровню проявления терпеливости, упорства, настойчивости и силы воли среди мальчиков 
и девочек по всем проведенным методикам. Сводные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сводные показатели выраженности уровня проявления волевых качеств личности  

у мальчиков и девочек (в %). 
волевые качества 

личности 
девочки-подростки мальчики подростки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
сила воли 29 71 - 20 80 - 
терпеливость 14 86 - 60 30 10 
упорство 29 71 - 40 60 - 
настойчивость 43 57 - 50 50 - 

 
Анализ результатов исследования представленных в таблице 2 позволяет заключить, 

что у мальчиков преобладает высокий уровень развития волевого качества терпеливость на 
46% по сравнению с девочками, а у девочек наиболее выражен уровень проявления 
настойчивости – 43%, однако у мальчиков показатель высокого уровня проявления данного 
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качества больше на 7%. По показателю сила воли наблюдается на 9 % у девочек больше 
проявления высокого уровня чем у мальчиков. 

Средний уровень самооценки упорства у девочек составляет 71% и это на 11% больше 
чем у мальчиков, а вот высокий уровень у мальчиков составляет 40% и это на 11%  больше, 
чем у девочек, то есть у девочек и у мальчиков упорство находится в основном на среднем 
уровне. 

Средний уровень самооценки настойчивости у девочек составляет 57% и это на 7% 
больше чем у мальчиков, а высокий уровень у мальчиков составляет 50% и это на 7% больше 
чем у девочек, то есть у девочек преобладает средний уровень выраженности настойчивости, 
а у мальчиков средний и высокий уровень проявления настойчивости выражены одинаково.  

Таким образом, по результатам проведенного теоретического и эмпирического 
исследования по проблеме исследования волевых качеств личности подростков можно 
отметить следующее: 

- в подростковом возрасте преобладает эмоциональная сфера над волевой, что 
проявляется, например, в эмоциональной неустойчивости, раздражительности и даже 
агрессивности; 

- подросткам свойственно стремление к самоутверждению, к показу своей 
самостоятельности. Для подростка воля как черта характера стоит на одном из первых мест. 
Волевые люди становятся для него идеалом, на который он хотел бы походить; 

- подростковый возраст – сензитивный период для развития волевой сферы личности; 
- существуют различия в проявлении волевых качеств личности у мальчиков и девочек 

подростков. 
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Қазіргі заманғы жағдайларда әскери қызметкерлерді оқыту мен тәрбиелеудің басты 

міндеті әрбір жауынгерлерде, жауынгерлік ұжымда батырлық, моралді-психологиялық және 
физикалық сапаларды қалыптастыру және жоғары жауынгерлік шеберлікті, рухани 
тұрақтылықты, күшті ерік пен кез келген жағдайда жеңіске ұмтылушы тұлғаны тәрбиелеу 
болып табылады. Жоғары әскери-оқу орындарында тәрбиелік әрекет білім беру әрекетінің 
ажырамас құрамдас  бөлігі.  

Қазақстан Республикасы әскери доктрина және әскери құрылыс тұжырымдамасында: 
«Біз – егеменді мемлекетпіз және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселері ішкі және 
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сыртқы  саясаттың жалпы құрылымының өзегі болуға тиіс. Сондықтан бізге қазіргі заманғы 
қару-жарақпен жарақтанған, жоғарғы даярлықтан өткен, жақсы үйретілген, біздің егемендік 
мүддемізді қорғау үшін кез келген жағдайда іс-қимыл жасауға даяр тұратын армия қажет. 
Ал, мұндай армияны әскери құрылыстың тарихи тәжірибесіне және қазіргі заманғы 
көзқарастарға сүйенген ғылыми негізде ғана құруға болады » - деп атап көрсетеді [1]. 

       Болашақ ел сарбаздарын жастайынан жауынгерлікке баулу, олардың бойына 
отаншылдық ерлік рухты қалыптастыру қазақстандықтардың ортақ парызы, тікелей міндеті 
болып табылады. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақтаған салт дәстүрінен нәр алған 
қазақ елінің мыңдаған ұл-қыздары екінші дүние жүзілік соғыстың қанды майдандарында да 
қаһармандық талай қайталанбас үлгісін көрсетті. 

Әскери қызметке келген азаматтардан ереже бойынша олардың (жас жауынгерлердің) 
денсаулық жағдайына, кәсіби дайындық деңгейіне, моралді-психологиялық сапаларына 
жоғары талаптар қояды. Ол міндетті түрде жауынгерлік антты қабылдауы. Жас жауынгер ант 
қабылдай отырып, толық қызметтік құқыққа ие болады және оған қызметтік міндеттер 
жүктеледі. Жас жауынгерлердің және де басқа да әскери қызметкерлердің берген анттарын 
бұзудың салдары тәртіптік және қылмыстық жауапкершілікке алып келеді. Әскери қызметтің 
басқа қызмет түрлерінен айырмашылығы бұл қызметтің өткір міндеттемелік сипаты және 
әрбір әскери қызметкерлердің өздерінің қызметтік міндеттерін орындауының жоғары 
деңгейі.  

Жауынгерлік әрекеттің негізгі аймағы қарулы күрес және осы қарулы күреске әскери 
бөлімдердің құрамының дайындығы. Бұл қызмет түрі адам әрекетінің арнайы сипатына ие. 
Әскери-жауынгерлік қызмет басқа барлық қызмет түрлерінен өзінің тапсырмаларымен, 
мақсатқа жету құралдарымен, тәсілдерімен және жағдайларымен ерекшеленеді. 
Жауынгерлердің бейбітшілік  кезеңдегі дайындығы оларға кенеттен жүктелетін міндеттерді 
сәтті орындауы үшін ұдайы жауынгерлік дайындықты ұстап тұру мен тұлғаның моралді- 
психологиялық сапаларын сақтап тұруға негізделген.  

М.В.Фрунзе айтуы бойынша: «Әскери мекеме–өзінің мүшелерінен ерекше нақтылықты, 
орындаушылықты, шыдамдылықты, барлық өкімді орындаудағы жылдамдықты талап ететін 
спецификалық ұйым... » [2]. 

Әскери-оқу орындарының құрамының көп бөлігін жас жауынгерлер құрайды. Бұл орта 
білім беретін мектептерді, орта арнайы мекемелерді және суворов училищелерін бітіріп 
әскери оқу орындарына түскен немесе әскери жауынгерлік парызды өтеу үшін келген жас 
азаматтар.  

Қазіргі заманғы қоғамда әскери  қызметті өтеу немесе әскери оқу орындарына түсу 
ережелерге сәйкес барлық талаптарға сай, барлық азаматтар үшін (ауыл, қала т.б.) бірдей. 
Олардың барлығы арнайы кәсіби психологиялық іріктеуден өтеді, бұл іріктеу әскери 
қызметтің профессиограммасына сәйкес өткізіледі. Және қызметке немесе оқу орындарына 
толығымен қажетті тұлғалық сапаларының даму деңгейі, білімі, әскери-кәсіби қабілеттілігі, 
денсаулық жағдайы барлық талаптарға жауап бере алғанда ғана қабылданады.    

Әскеи-білім беру орындарындағы оқыту-тәрбиелік үдеріс – бұл мақсатқа бағытталған, 
оқытушылар мен білім алушылардың бұйырылған әрекетті жоспарға сай орындауын талап 
ететін, жоғары біліктілік, тәртіпті, жан-жақты дамыған, жауынгерлік қызметте, оқыту мен 
тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыруда жоғары дәрежеде тәжірибелік дағдылардан терең 
білімді офицерлерді дайындауға бағытталған жүйе [3].  

Әскери мекемелердегі оқыту-тәрбие жұмыстары, басқа да азаматтық білім 
ордаларының жауынгерлерді саяси дайындықтан өткізуімен және басқа да 
айырмашылықтарымен ерекшеленеді. Бұл ерекшеліктердің ішінде ең маңыздысы біріншіден 
жас жауынгерлер өздерінің тұлғасын жан-жақты дамытып қана қоймай, белгілі бір 
дәрежедегі профилде әскери-кәсіби білім алып шығады.  

Екіншіден, әскери-білім беру орындары тек әскери маманды ғана емес, сонымен қатар 
ұйымдастырушыларды, әскери педагог пен тәрбиешіні дайындайды.  

Үшіншіден, әскери-білім беру орындары үшін жауынгерлік (бөлім, взвод, рота, батарея 
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т.б.) және жоғары оқу орындары (оқу бөлімдері – сынып, курс, факультет) мекемелерінің 
сипаты тән. Оқыту-тәрбиелік жұмыстар қатаң жауынгерлік ережелермен, тәртіппен жүреді. 
Бұл жас жауынгерлердегі жоғары деңгейдегі тәртіптілік пен ұйымшылдықтың қылыптасуын 
қамтамасыз етеді.  

Төртіншіден, әскери-білім беру орындарындағы оқыту-тәрбиелік жұмыстарының көп 
бөлігі сыныптар мен лабараторияларда емес, ашық алаңдарда, ауада, суда, жауынгерлік 
жағдайда өткізіледі. Бұл жағдайларда оқыту-тәрбиелік жұмыстарын жүргізу жас 
жауынгерлерде басшы мен ұйымдастырушы тұлғасын қалыптастыруда, жауынгерлік 
қызметке, күрделі жауынгерлік жағдайларға дайындық деңгейінің көтерілуіне мүмкіндік 
береді.  

Бесіншіден, әскери-білім беру орындарындағы оқыту-тәрбиелік жұмыстарының орта 
мектептен айырмашылығы жауынгерлерді дайындаудағы педагогикалық әрекеттегі  ғылыми-
зерттеу жұмыстары [4].  

Жас жауынгерлермен оқыту-тәрбие жұмыстарында маңызды орынды оларда әскери 
педагог пен ұйымдастырушының сапаларын қалыптастыру алады. Бұл қатысушыларды 
оқыту мен тәрбиелей білуге байланысты, яғни офицерлерден талап етілетін маңызды 
қасиеттердің бірі өзінің мазмұнында айқын көрінетін педагогикалық сипаттың болуы.  

Жас жауынгерлердің толық массасы батальон, рота және взводтарға бөлінеді яғни олар 
белгілі бір ұжымдарды қалыптастырады. Жас жауынгерлік ұжымдарды әскери қатынаста 
жоғары дәрежеде дайындалған, көбінесе практикалық тәжірибесі бар командирлер 
басқарады. Олар ұжымдарды басқара отырып, тәртіп пен ережелерді нығайту үшін оларды 
оқу-тәрбие міндеттерін үлгілі орындауға бағыттайды, осы жағдайларға байланысты сәтті оқу 
мен күшті әскери тәртіптің нәтижесі ретінде жас жауынгерлердің бейімделуінің сәтті өтуі 
көрінеді.  

Жас жауынгерлердің әрекетінің негізгі түрлері: оқу-теоретикалық, оқу-тәжірибелік, 
әскери-қызметтік, өз-өзіне қызмет көрсету.  

Оқу-теоретикалық әрекет. Жас жауынгерлердің әрекетінде білімдерді меңгеру басты 
орынды алады. Бұл ақылды еңбек болып табылады. Оларды басқару оқытушыларға 
жүктелетін тапсырма. Жас жауынгерлердің оқу еңбектерін дұрыс ұйымдастыруда  танымдық 
әрекетке деген қызығушылығы қалыптасады, ғылымның дамуына, жаңа басылымдарға ілесу 
қажеттілігі, жұмыстағы жүйелілік, ұйымдастырушылық пен икемділік, дербестік пен 
тәртіптілік, өзінің көзқарастарын дұрыс жеткізе білу, спорт пен диспуттарда нақты және 
ұстамды болу.  

Оқу-тәжірибелік әрекет – бұл жас жауынгерлердің жауынгерлік тәжірибе мен 
сынақтан өтуде  техникалар мен қару құралдарын тәжірибеде меңгеріп,оларды қолдануда, 
күтім жасап, түзетуде және түрлі оқу лабараторияларында, оқу орталықтарында, 
палигондарда, жазықтық жерлерде әрекет ете білу дағдылары мен білімдерін меңгеру. 
Әрекеттің бұл түрі жас жауынгерлердің тұлғасында моралді-әскери және командирлік 
сапалар мен кәсіби дербестікті тәрбиелеуде жоғары мәнге ие.  

Әскери-қызметтік әрекет – жас жауынгерлердің тәуліктік наряд, қарауылдық және 
гарнизондық қызметті орындау, бөлімдердің командирлік және ағалық міндеттерін 
орындауымен байланысты [5].   

Әскери училищелерде жас жауынгерлер өзіне қызмет көрсетумен айналысады: тұрғын 
жайлары мен қызмет орындарын, оқу орнының аймақтарын тазалау, тұрмыстық ыңғайлы 
ортаны жасау және түрлі тұрмыстық жұмыстар жасауға жұмылдырылады. Егер еңбектің бұл 
түрі дұрыс ұйымдастырылса, физикалық еңбекке (қара жұмыс) құрметпен қарайтын тұлғаны 
тәрбиелеп шығарады.  

Жас жауынгерлерды тәрбиелеудің мазмұны келесідей құрылымнан тұрады: әскери-
кәсіптік, өнегелік, құқықтық, эстетикалық және физикалық.  

Әскери-кәсіби тәрбие жас жауынгерлердегі әскери парыз сезімін, сенімділік, антқа 
беріктік, әскери қызметке, өз мамандығына деген махаббаты, әскери басқарушы мен 
ұйымдастырушылық сапаларды, күшті ерік пен дербестікті, жауапкершілік алуға дайын 
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болуды, шешім қабылдай алу, тұрақтылық пен кез келген жағдайда әскери-жауынгерлік 
міндетті соңына дейін орындай алу сияқты жауынгер үшін маңызды сапаларды 
қалыптастырады.  

Өнегелік тәрбие жас жауынгерлердегі жоғары өнегелік саналылықты, тәртіптілік пен 
ережелер мен норманы, әскери қызмет талаптары сақтау әдетін, офицерлік абырой сезімі мен 
сананы, адалдық пен шыншылдықты, орындаушылық, әскери меншікке мұқият қарау, 
қоғамдық парызға саналы қатынастың қажеттігін саналай алуды, күнделікті өмірде сөз бен 
істің бірлігін қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылады.  

Құқықтық тәрбие жас жауынгерлерде Конституцияға, әскери қызметте орнатылған 
тәртіпке деген жоғары құрмет сезімін қалыптастыруға бағытталған.   

Эстетикалық тәрбие жас жауынгерлерде сұлулықты түсінуді, әскери және жалпы 
жүріс-тұрыс мәдениетін, өзінің жеке өмірінде де өз қызметінің эстетикалық ерекшеліктерін 
сақтай алу және басшылар мен қол астындағы қызметкерлерге қарым- қатынас жағдайында 
әскери мәдениетті сақтау сапаларын қалыптастырады.  

Физикалық тәрбие жас жауынгерлердің денсаулығын нығайту мақсатын көздейді, 
сонымен қатар олардағы физикалық күшті, батылдықты, шешім шығарғыштық қасиет пен 
икемділікті, әрекеті мен реакцияларының тездігін, төзімділікті, жоғары физикалық және 
психикалық қысым жағдайында жұмыс істей алу қабілетін, қол астындағыларына физикалық 
тәрбие жүргізе алу сапаларын дамытады [6]. 

 Қорыта келгенде елдің    қорғаныс    қабілетін     қамтамасыз ету –  бүкілхалықтық   іс 
болып табылғанымен, жас жауынгерлерге  жаңа    мұраттар   негізінде  білім  мен  тәрбие 
беру міндет. Олар қазақстандық патриотизм, көп ұлтты Отанына   деген   сүйіспеншілік,   
еліміздің қауіпсіздігі мен гүлденуіне деген жеке жауапкершілікті сезіну қажет. «Ел қорғау – 
ердің ісі».  
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міндеті. Бұл – бейбіт еңбекті қорғаушы ретінде әскери қызметшілерге білдірген халықтың 
сенімі. Ұлттық қауіпсіздікті   қамтамасыз  ету әрбір егемен елдің, оның ішінде  Қазақстанның 
да басты мақсаты екендігін ел Президенті Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан халқына   Жолдауында 
былай деп көрсетеді: «Ұлттық қауіпсіздік дегеніміз–аумақтың тұтастығын  толық  сақтай  
отырып,  Қазақстанның тәуелсіз егемен  мемлекет ретінде дамуын қамтамасыз ету» [1]. Ал 
ұлттық қауіпсіздікті қорғау бұл отан қорғаушы әскер қатарындағы жауынгерлерлің еншісіне 
тиесіб болып табылады.  

Әскери қызмет – кез келген мемелекет азаматтарының Отанды қорғаудағы негізгі 
әрекет түрі. Әскери қызметтің мәні, өту тәртібі мен мазмұны, құқықтары мен міндеттері, 
әскери қызметкерлердің жауапкершіліктері  туралы мемлекет арнайы заңдар қабылдап, 
бекіткен. Әскери қызмет тек азаматтардың жоғары мәнге ие  негізгі әрекет түрі ғана емес, 
сонымен қатар бұл қызмет түрі ерекше жағдайлармен байланысты. Бұл қызмет түрі әскери 
қызметкерлерден үлкен физикалық қысым мен рухани күшті, моралді-жауынгерлік сапаны 
ұдайы жетілдіріп отыруды талап етеді.   

Әскери қызмет Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрамында күнделікті 
нақты жауынгерлік міндеттерді орындаудан тұрады. Қарулы күштер құрамында 
жауынгерлер қақтығыстық жағдайларға тікелей қатысады, күнделікті жауынгерлік 
дайындықтарды, дайындық пен оқытудың басқа да барлық түрлерін жүзеге асырумен, әрбір 
әскердің өзінің жауынгерлік шеберлігін, жауынгерлік өмірдің тәртібін сақтау, қызметтегі 
міндеттерді дұрыс орындауды үйренуді, қызмет түріне байланысты арнайы білімдер мен 
дағдыларды қалыптастыруды жүзеге асырады. Барлық жауынгерлік әрекеттер Қарулы 
күштер тарапынан арнайы бұйрықтармен, нұсқаулармен реттеліп отырады. Мұнда келесідей 
әрекеттерге бөлуге болады: жауынгерлік жағдайдағы әрекет (жауынгерлік әрекет) және 
бейбітшілік кезеңдегі әрекет (қарапайым жағдайдағы).  

Әскери-кәсіби әрекет – бұл қарапайым, күнделікті бейбіт кезеңдегі әрекет түрі [2]. Бір 
қарағанда бұл қызмет түрі жауынгерлер үшін бұл қызметке келгенге дейін айналысқан 
әрекет түрінен ешқандай айырмашылықсыз көрінеді. Бірақ бұл пікір қате. Әскери қызметке 
жаңа келген жас жауынгер ең алдымен өзінің әдеттегі үйреншікті жүріс-тұрыс 
стереотиптерінен бас тартуы керек. Бұл әскери қызметті өтеу ерекшеліктерімен байланысты. 
Мысалы, бір орталықтан басқару қағидасына сәйкес жас жауынгерлердің өз еріктері мен 
қалауларының саналы түрде  өзге адамға–командирге тәуелді болуы, бұл жағдай әлеуметтік-
психологиялық тұрғыда тұлғалық еркіндік пен таңдау белсенділігінің шектелуімен 
жалғасады. Тұлғалық тәуелсіздік пен еркіндік деңгейінің шектелуінің қажеттілігі әскери 
ережелермен сәйке орнатылған заңдылық (мұның ішіне күн тізбелік ретті орындау міндетін 
кіргізуге болады және т.б.). 

Әскери-жауынгерлік қызмет қаруларды, әскери техникаларды, өзгелерге 
психологиялық әсер ету тәсілдерін шынайы және потенциалды қолдану мүмкіндігіне 
негізделген қоғам үшін маңызды мақсаттарға жетудегі өзара байланысты әрекеттерден 
тұрады (қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, маңызды мемелекеттік объектілерді қарауылдау 
және т.б.) [3]. 

Қызмет жағдайына әскери қызметкерлердің бейімделу үдерісінде негізгі қызығушылық 
мемлекеттік қызығушылықтар мен елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жоғары әлеуметтік 
мәнділігінен келіп шығады. Сондықтан бұл әрекет аймағы үнемі зерттеушілер мен 
ғалымдардың, түрлі ғылыми бағыттардың (медицина қызметкерлері, психологтар, әлеуметтік 
жұмыскерлер, философтар және т.б.) назарын өзіне аудартуда. Мұндай зерттеулердің негізгі 
бағыттары физиология, медицина және психология ғылымдарына тиесілі. 

Жалпы психологиядағы бейімделудің негізгі түрлері: психофизиологиялық, әлеуметтік-
психологиялық және кәсіби бейімделу. 

 Психофизиологиялық  бейімделу дегеніміз – бұл ағза үшін жаңа физикалық және 
психофизиологиялық жүктемеге, режимге, еңбек темпі және ритмге, өндірістік ортаның 
санитарлық-гигиеналық факторларына, тамақтану және демалыс режимін ұйымдастыру 
ерекшеліктеріне үйренуі. Психофизиологиялық бейімділік синдромын сәтті шешу 
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көрсеткіштері: жағымды жағдай, эмоционалдық күйі, жұмыс ритміне және еңбек тәртібіне 
үйрену, тиімді жұмысқа қабілеттілікті қалыптастыру болып табылады. 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделу дегеніміз – жаңа әлеуметтік ортаға бейімделу, 
кәсіби тұлғааралық байланыстар мен қатынастар жүйесіне қосылу, жаңа әлеуметтік рөлдерді, 
мінез-құлық нормаларын, топтың норма және құндылықтарын меңгеру, өзін кәсіби ортаға 
теңестіру. 

Кәсіби бейімделу – бұл кәсіби тәжірибесі және кәсіби іс-әрекет стильі бар адамдардың 
жаңа жұмыс орыны талаптарына бейімделуі, қызметкерлердің ол үшін жаңа кәсіби 
қызметтерді және міндеттерді меңгеруі, талап етіп отырған дағдылар мен ептіліктерді қайта 
өңдеу, кәсіби әріптестікке және серіктестікке қосылуы, бәсекеге қабілеттіліктің біртіндеп 
дамуы [4]. 

Әскери қызметтік іс-әрекеттің кезеңі жас жауынгерлердің қызметке алғаш келген 
минутынан басталады, бұл кезеңде жас жауынгер алғаш рет өзгерген жағдайдың өзіне әсерін 
сезінеді. Бұл кезеңде әскери қызметкер, яғни жас жауынгердің алдында жаңа ортаға, жаңа 
күн тәртібі мен әскери қызметтің талаптарына бейімделу міндеті тұрады. Бұл кезеңнің 
уақыттық диапазоны 4-6 айға созылады. Бұл кезеңнің мазмұндық жағы бейімделу 
көзқарасынан қарағанда жас жауынгерлерде өмірге деген жаңа көзқарас (қоғамдық-саяси 
бейімделу);әскери-техникалық білімдер мен дағдыларды меңгеру, техникалық қызмет етуге 
үйренісу (әскери-техникалық бейімделу); құралдарды қарастыру, құралдарды қолдана білу, 
атыс жәнеқарсылас тараппен қарулы күрес тәсілдерін үйрену (оқу-жауынгерлік бейімделу); 
нақты жауынгерлік ұжымға қосылу, лауазымы бойынша теңдестері мен командирлермен 
қатынас орнату (әлеуметтік бейімделу). 

Бейімделудегі бастапқы өткір психикалық жауапты кезеңі (алғашқы бейімделу) жас 
жауынгердің өзіне өзгерген жағдайдың психогенді факторларының   әсерін сезіне бастайтын 
бейімделу үдерістің бір сатысы болып табылады. Әскери қызметке шақырту мен қызметтің 
өтуі адам психикасына әсер етуші, индивидті тұрмыстың жаңа жағдайлары мен өзгерістеріне 
бейімделуге мәжбүрлейтін «күшті психоэмоционалды фактор» болып табылады.   Әскери 
қызметте тұлғаның даму кезеңдері өте күрделі және маңызды. Әскери ортаға жаңа келген 
жас жауынгерлер бірден субъективті дискомфортты, эмоционалды қысымды сезініп, 
мазасыздық пен тежелу пайда болады. Субъективті жағымсыз жағдай кейбір авторлардың 
айтуы бойынша төтенше жағдайлардағы ағзадағы өзгерістерді көрсетеді. 

 Әскери қызметкерлердің ағзасы еңбекке деген қабілеттілікті төмендететін 
факторлар кешенінің әсерлеріне душар болады. Мінез акцентуациясы, эмоционалды-еріктік 
және жүйке-психикалық тұрақсыздық, психифизиологиялық жағдайдың өзін-өзі реттеу 
қабілеттің дамымауы болған жағдайда стрессогенді факторлардың әсері реттеуші 
механизмдердің кері кетуіне, әскери қызметкерлердің тез бейімделе алмауына алып келуі 
мүмкін. Бұл кезеңде жүрек-қантамыр жүйесінде қайта құрылу жүріп, жүрек соғысы 
жиілейді, зерттеушілердің көрсетуінше дәл осы кезеңде аурулардың саны өседі. Бұл ретте 
жас жауынгердің әскери жағдайға бейімделе алмауын алдын алу мақсатында оңтайлы 
жұмыстар жүргізілуі қажет.  

Әскери қызметтегі міндеттерді орындау барысында әскери-кәсіби және аймақтың 
климаттық-географиялық  жағдайларына бейімделудің қалыптасуы жүреді. Әскери қызмет 
жағдайларының психогенді факторларын фрустрациялайтын әсерлер ретінде анықтаудан бұл 
жағдайдағы бейімделе алмау жүйке-психикалық тұрақсыздықта көрініс табатынын көруге 
болады. Әскери қызметкерлердегі жүйке-психикалық тұрақсыздық индивидтің еңбекке 
қабілеттілігін сақтай алмуы, адекватты емес әрекеттерге бару, жүйкелік-эмоционалды 
қысымның дәрежесінің жоғарылығымен, эмоциогенді және стреске түсіруші әсерлер 
барысындағы психикалық қызметтің тұрақсыздығымен түсіндіреді [5].  

Жас жауынгерлердегі жүйке-психикалық бұзылыстардың басым бөлігі адаптациялық 
сипатқа ие, яғни олардың жаңа ортаға бейімделудегі қиындықтарымен байланысты. Осыған 
орай жас жауынгердің әскери қызметке келуімен байланысты өмірдің жаңа жағдайлары, 
әлеуметтік қатынас ортасының өзгеруі, өмір тәртібінің өзгерісі, қысымның өсуі, жоғары 
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талаптар барлығы да адамның ағзасына, бейімделуіне кері әсерін тигізіп, тұлғадағы 
мазасыздануды тудырады. Қызметтегі адаптациялық мүмкіндіктердің төмендеуінің 
нәтижесінде қызметкердің еңбекке қабілеттілігі төмендеп, психосоматикалық аурулар пайда 
болады. Мұндай жағдайлардың негізі болып жүйкелік, эндокриндік реттелудегі өзгерістерге 
алып келетін, энергеткалық қордың сарқылуы мен жағымсыз метаболикалық өзгерістер 
тудыратын және физиологиялық жүйе әрекетін бұзып, нәтижесінде ағзаның жүйелі емес 
резистенттілігін төмендететін қызметтік қысым табылады. 

Кейбір авторлардың зерттеулерінде әскери қызметке жаңа келген жас жауынгердің 
бейімделу үдерісі үш ай уақытқа дейін созылады. Осы кезеңде индивидтің науқастануы, 
суық тию, психологиялық қысым өсіп, белсенді тер бөлінудің нәтижесінде арықтайды, ал үш 
айдан соң көптеген жауынгерлерде жағдай қайта қалпына келеді. Дегенмен басқа да 
авторлардың зерттеулерінде әскери қызметке бейімделуүрдісі бастапқы үш айдың ішінде 
аяқталып үлгермейді. Жүйке психикалық бұзылыстар қатардағы жауынгерлерде қызметтің 3-
ші айынан 6-шы айында пайда болады [6]. 

Қазіргі уақытта қызметтік әрекет барысындағы қойылатын  ауру диагнозы мен 
науқастанулардың алдын алуда маңызды әскери медицинада «кәсіби денсаулық» 
концепциясы кең қолданыста. Кәсіби денсаулық дегеніміз – бұл кәсіби әрекет пен өмірдің 
максималды  ұзақтығын, сапалылығын,  сенімділігін қамтамасыз ететін ағзаның реттеуші 
қасиетін, физикалық, психикалық, әлеуметтік жақсы қалпын сақтап қалу мен дамыту үдерісі 
[7]. 

 Кәсіби денсаулық жағдайы негізгі үш бағытты өзінде топтастыратын жүйелік келіс 
арқылы бағаланады: физикалық және психикалық мәртебенің бағасы, индивидтің 
қызметтік қоры және ағзаның  қызметтік жағдайының адекваттылығы. Осыған 
байланысты кәсіби денсаулық концепциясына көзқарастар жүйесінің тұтастығын 
қамтамасыз ететін негізгі медико-биологиялық параметр кәсіби ұзақжылдылық болып 
есептеледі. 

Жас жауынгерлердің әскери жағдайға бейімделе алмауының келесідей себептері мен 
қиындықтарын атап өтуге болады: 

- жаңа әскери жағдайға бағдарлануға және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін 
қажетті ақпараттың жетіспеушілігі, түсінбеуі; 

- қажетті әскери машықтың, тәжірибенің және біліктіліктің жоқ болуы; 
- бір уақытта бірнеше өте маңызды міндеттерді шешу қажеттілігі: жағдаятты зерттеу, 

шешім қабылдау, өзінің жаңа міндеттерін орындау, пайдалы байланыстарды орнату, іс-
әрекеттің жаңа элементтерін меңгеру, өзінің мінез-құлқын қалыптастыру; 

- әскери талапқа сәйкес мінез-құлық  нормалары жөнінде түсініктердің жеткіліксіздігі; 
- әскери ортаның өзі туралы жағымды пікірді қалыптастыру қажеттілігі, бағалау 

зонасында үнемі болуы, кейде  басқалардан, ол туралы жағымсыз пікірлерін өзгерту 
қажеттілігі.  

Қорыта келе, жауынгерлердің бейімделу үдерісі және қызметтік-жауынгерлік 
кезеңдеріндегі бейімделу жағдайлары, қызметкерлердің психологиялық, физиологиялық 
мәселелері әлі күнге дейін толық зерттеліп болмаған және нақты бір теория қалыптаспаған, 
тың зерттеуді қажет ететін сұрақтардың бірі болып қала бермек.  
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Творческое мышление – это мышление, результатом которого является открытие 

принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Изучением 
проблемы развития творческого мышления занимались такие ученые как П.Я.Гальперин, 
Н.Ф Талызина, Я.А. Пономарев, Н.А  Менчинская, Г.Линдсей, К.Халл и другие. Одним из 
первых попытавшихся сформулировать понятие творческое мышления Дж. Гилфорд, Он 
считал, что творческое мышление связано с доминирование в нем четырех особенностей: 
оригинальности, семантической гибкости, образной гибкости, семантической спонтанной 
гибкости. 

Стремление к творчеству характерно для начальной школы наших дней, хотя оно 
несомненно, не имеет узко местного характера, в той или иной мере присуще всем людям. 
Начальная школа это мир детства, надежд, где почва для творческой деятельности, наиболее 
благоприятна и где не угасает одухотворяющий поиск разума и добра. Очень большие 
изменения в процессе обучения претерпевает мышление младшего школьника. Развитие 
творческого мышления приводит к качественной перестройке восприятие и памяти к 
превращению их в произвольные, регулируемые процессы. Важно правильно воздействовать 
на процесс развития творческого мышления младшего школьника, опираясь на знание 
особенностей возраста. В начальной школе, однако, еще очень часто встречаются 
шаблонность в работе учителя. Многие учителя используют повторение одних и тех же 
действий, приемов, не учитывая желания и интересы детей. Это часто приводит к потере 
способности мыслить и самостоятельно работать. А главное пропадает интерес к получению 
знаний у младших школьников. Творчество детей необходимо развивать в процессе всего 
обучения в начальной школе. 

Развитию творческого мышления способствует и внеклассная работа с учащимися. 
Творчество в младшем школьном возрасте бывают наиболее заметны во внешкольной 
обстановке. В ситуациях, где дети чувствуют себя достаточно непринужденно, они 
непроизвольно создают что–то новое, оригинальное. Исходя из выше изложенного, тема  
нашего исследования актуальна. 

Что же такое творческое мышление? Одним из первых попытался сформулировать 
определение творческого мышления Дж.Гилфорд. Он считал, что «творчество» мышления 
связано с доминированием в нем четырех особенностей: 

   A. Оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, ярко 
выраженное стремление к интеллектуальной новизне. Творческий человек почти всегда и 
везде стремится найти свое собственное, отличное от других решение. 

Б. Семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под новым углом зрения, 
обнаруживать его новое использование, расширять функциональное применение на 
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практике. 
B.  Образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта таким 

образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны. [1.c.322]  
 
Рассмотрим барьеры препятствующие развитию творческой личности. Конформизм — 

желание быть похожим на другого — основной барьер для творческого мышления. Человек 
опасается высказывать необычные идеи из-за боязни показаться смешным или не очень 
умным. Подобное чувство может возникнуть в детстве, если первые фантазии, продукты 
детского воображения, не находят понимания у взрослых, и закрепиться в юности, когда 
молодые люди не хотят слишком отличаться от своих сверстников. [4. c.34] 

Цензура - в особенности внутренняя цензура - второй серьезный барьер для творчества. 
Последствия внешней цензуры идей бывают достаточно драматичными, но внутренняя 
цензура гораздо сильнее внешней. Люди, которые боятся собственных идей, склонны к 
пассивному реагированию на окружающее и не пытаются творчески решать возникающие 
проблемы. Иногда нежелательные мысли подавляются ими в такой степени, что вообще 
перестают осознаваться. Третий барьер творческого мышления - это ригидность, часто 
приобретаемая в процессе школьного обучения. Типичные школьные методы помогают 
закрепить знания, принятые на сегодняшний день, но не позволяют научить ставить и решать 
новые проблемы, улучшать уже существующие решения.[5. c.51] Таким образом, творческое 
мышление-это мышление, результатом которого является открытие принципиально  нового 
или усовершенствованного решения той или иной задачи.  

Теперь подробнее разберем специфику творческого мышления в младшем школьном 
возрасте.  Очень большие изменения в процессе обучения претерпевает мышление младшего 
школьника. Развитие творческого мышления приводит к качественной перестройке 
восприятия и памяти, к превращению их в произвольные, регулируемые процессы. Важно 
правильно воздействовать на процесс развития, так как долгое время считалось, что 
мышление ребенка -это как бы «недоразвитое» мышление взрослого, что ребенок с 
возрастом больше узнает, умнеет, становится сообразительным. Сейчас у психологов не 
вызывает сомнения тот факт, что мышление ребенка качественно отличается от мышления 
взрослого, и что развивать мышление возможно, только опираясь на знание особенностей 
каждого возраста.[6. c.78] Так же одним из важнейших условий развития творческого 
мышления у школьника является творческое воображение. Подлинное усвоение любого 
учебного предмета невозможно без активной деятельности воображения, без умения 
представить, вообразить то, о чем пишется в учебнике, о чем говорит учитель, без умения 
оперировать наглядными образами. 

П.П. Блонским были точно подмечены основные отличительные черты детского 
творчества: детский вымысел скучен и ребенок не критически относится к нему; ребенок раб 
своей бедной фантазии. Главным фактором, определяющим творческое мышление ребенка, 
является его опыт: творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости 
от богатства и разнообразия прошлого опыта человека. Отсюда вытекает и первая 
важнейшая задача в формировании творческого мышления младших школьников. Для того, 
чтобы сформировать у учащихся умения творчески решать математические задачи, 
необходимо прежде всего позаботиться о развитии у них математического кругозора, о 
создании реальной чувственной основы для воображения. [11.c.23] Особенностью 
творческого мышления младших школьников является то, что ребенок некритически 
относится к своему продукту творчества. Детский замысел не направляется никакими 
идеями, критериями, требованиями, а потому субъективен. 

Характеризуя воображение детей, Л.С. Выготский говорил о необходимости понять 
психологический механизм воображения, а это невозможно сделать без выяснения той связи, 
которая существует между фантазией и реальностью. «Творческая деятельность 
воображения, — пишет Л.С. Выготский, — находится в прямой зависимости от богатства и 
разнообразия, прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из 
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которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, 
которым располагает его воображение».[9. c.163] Весьма распространено мнение о том, что 
воображение ребенка богаче, оригинальное воображения взрослого, что маленький ребенок 
вообще живет наполовину в мире своих фантазий . Однако уже в 30-е годы А. В. Выготский 
показал, что воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им 
определенного опыта. Поэтому вряд ли справедливо говорить о том, что воображение 
ребенка богаче воображения взрослого. Просто иногда, не имея достаточного опыта, ребенок 
по-своему объясняет то, с чем он сталкивается в жизни, и эти объяснения часто кажутся 
взрослым неожиданными и оригинальными. Но если перед ребенком поставить специальную 
задачу что-нибудь сочинить, придумать, то многие дети теряются и отказываются это 
сделать или выполняют задание традиционно и неинтересно. Только очень немногие дети 
могут выполнить задание творчески. Вот почему творческое воображение ребенка 
необходимо развивать. 

С целью выявления и развития творческого мышления у детей младшего школьного 
возраста нами была проведена Опытно-экспериментальная работа  на базе КОУ «Тарская 
гимназия №1 им. А.М.Луппова» в 4 «в» классе. Исследование проходило в 3 этапа: 
констатирующий, формирующий, контрольный. На констатирующем этапе выявляли 
уровень развития творческого мышления младших школьников. Для этого использовали тест 
Дж.Гилфорда который  состоит из 7 субтестов. Каждый субтест диагностирует 
определенный показатель творческого мышления: беглость, гибкость, оригинальность.  

Результаты диагностики показали, что у 16,6%  испытуемых творческое мышление 
развито на высоком уровне. Эти дети быстро и легко справляются с любыми творческими 
заданиями. Их ответы отличаются оригинальностью. Количество вариантов ответов на 
предложенные задачи максимальное. При выполнении рисунков дети воспользовались 
полным набором фигур и использовали различное их положение в пространстве. 

24,9% младших школьников имеют средний уровень развития творческого мышления. 
Эти ребята справились со всеми заданиями, но их работы не отличались оригинальностью. 

Низкий уровень развития творческого мышления выявлен у 58,5% учащихся. Для 
данной группы детей предложенные субтесты оказались сложными. Они справились только 
с несколькими заданиями. Постоянно обращались за помощью. Оригинальные ответы и 
рисунки в их работах отсутствовали. Таким образом, результаты диагностики показали 
необходимость проведения в данном классе работы, направленной на развитие творческого 
мышления. 

На формирующем этапе исследования нами были подобраны задания, игры, 
упражнения, направленные на развитие творческого мышления младших школьников. Мы 
провели 13 занятий.  Каждое занятие было творческого характера. 

Для проверки эффективности проделанной работы мы провели    контрольный этап.  
Как и на констатирующем этапе использовали 7  субтестов Дж.Гилфорда. Анализ результата 
диагностики выявил, что высокий уровень развития творческого мышления харатерен для 
24,9% исытуемых. У 33,2% детей – средний уровень. У 41,9% - низкий уровень развития 
творческого мышления. 

Таким образом, на контрольном этапе исследования детей с низким уровнем развития 
творческого мышления стало на 16,6% меньше, чем на констатирующем этапе. 

Среднем уровень увеличился на 8,3%. Детей с высоким уровнем стало на 8,3% больше. 
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Так же улучшились показатели  беглости, гибкости, оригинальности мышления. 

Следовательно, проделанная нами работа на формирующем этапе исследовании эффективна.   
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Қазіргі кезде еліміздің ең бір өзекті мәселелері оқушылардың білім алуға деген 

құштарлығының төмендігі немесе оқуға деген мотивацияның жоқтығы болып табылады. 
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Сондықтан да Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі басты 
міндеттерінің бірі – жастарға терең білім беру және білім сапасын көтеру. Соның ішінде оқу 
мотивациясы аса маңызды мәселе болып отыр. Педагогтар мен ата – аналар 
жасөспірімдердің оқығысы келмейтіндігі, қызығушылығының және оқуды тануға деген 
қажеттілігінің жоқтығы жайлы мәселелермен психологқа жиі жүгінеді. Көбіне бұны іс – 
әрекеттің жетекші рөлінің типтік өзгеруімен түсіндіреді. Кіші жастағы мектеп оқушысы үшін 
өмірінде білім маңызды орын алса, ал жасөспірім үшін бастысы – құрдастарымен қарым – 
қатынасы. Осы кезде оқу екінші орынға түсіп, білім деңгейі төмендейді. Дегенмен де 
барлығы дерлік мұндай жағдайға тап болады деп айтуға болмайды. Оқуға деген 
қызығушылығын жоғалтқандардың қатарында керісінше, оқуға аса зор көңіл бөліп, 
жауапкершіліктері арта түсетіндер де кездеседі. Сондықтан да аталған мәселені қарастыра 
отырып, мотивацияның төмендеуі жайлы ғана емес, сонымен қатар жасөспірімдік шақтағы 
мотивациялық ортада болатын түрлі өзгерістерді айта кету қажет.  

Оқу мотивациясы – (латын тілінен “moveo” – қозғалтамын) – білім алушылардың  білім 
мазмұнын белсенді меңгеруге, өнімді танымдық әрекеттерді оятатын процесс. Оқу мотивінің 
қалыптасуы – бұл оқуға деген ішкі түрткінің пайда болуына жасайтын жағдай (мотивтер, 
мақсаттар, эмоциялар) [1]. Л.И.Божович оқу мотивінің екі тобын белгіледі: оқу іс – 
әрекетінің өзімен байланысты (оның құрылымымен және үрдісімен); оқу іс – әрекетінен тыс 
(ауқымды әлеуметтік мотивтер). Салыстырмалы түрде қарастыратын болсақ, кіші жастағы 
оқушылардың оқу мотивациясындағы жетекші рөлді ауқымды әлеуметтік мотивтер құрайды, 
ең алдымен «позициялық» мотив (үлгілі оқушы болу) және парыз бен жауапкершілік мотиві 
(педагог пен ата – аналар алдындағы парызды сезіну). Бастауыш сынып оқушыларында оқу 
мотивациясы аса зор орын алмайды, себебі оқушылар оқу іс – әрекетінің тәсілдеріне және 
мазмұнына қызығушылық танытпайды. И.С.Конның пікірінше, 1 – 3 сыныптарда оқушылар 
оқу процесін сезінбейді және бағалауға тым мән береді, себебі осы бағаға сәйкес мұғалімнің 
оқушыға деген белгілі бір қатынасы пайда болады. Жоғары буынға өткен сайын балалардың 
мотивациялық ортасында түрлі өзгерістер қалыптасады. Парыз бен жауапкершілік мотиві 
екінші орынға шегеріледі, ал басқа да әлеуметтік мотивтерді жасөспірім әлі толықтай 
сезінбеген [2]. 

Мотивацияның төмендеуінің ең бір маңызды себептерінің бірі оқытушымен жеткілікті 
дәрежеде әлеуметтік мотивтерді есепке алмауы, яғни жасөспірімдерге оқу мен әлеуметтік – 
маңызды іс – әрекет түрімен байланысын түсіндірмеу (еңбекпен, өзіндік оқумен), оқу процесі 
кезінде жасөспірім үшін ерекше есеюге деген талпынысты, дербестікті, құрдастарымен 
қарым – қатынасы кезіндегі оқу әрекетін қалыптастырмау. Өзін – өзі анықтау мотиві оқу 
мотивациясы кезінде маңызды рөл атқармайды: жасөспірімдерде болашақ мамандықты 
игеруге керекті әрекет ретінде оқудың қажетті құбылыс туралы түсінік әлсіз қалыптасқан. 
Оқудың маңызды екендігін түсінгенімен, оны шынайы әрекетке итермелеудің тәсілі деп 
түсінбейді. Сондықтан да мадақтау, жазалау, бағалау түріндегі әдістерді қолдана отырып, 
үнемі оқу мотивациясын күшейту қажет. Жасөспірімдік жастағы балалардың маңызды 
қажеттілігі – бұл ұжымда белгілі бір орынды алудағы өзін – өзі таныту қажеттілігі. Демек, 
құрбы – құрдастары тарапынан болған мойындау ниеттері оқуға деген ерекше ынталандыру 
болмақ. Жасөспірімдердің теріс мінез – құлқының пайда болу себептерінің қатарына 
құрдастарының ұжымында өзі қалаған орынға ие болуға талпынуды айтуға болады. Кей 
кездері тәртіпсіздік және үлгермеушілік –жасөспірімдер үшін бірден – бір мүмкіндік оны 
ешкім түзете алмайды деген түсінікті басқаларға дәлелдеу болып табылады.  

В.С.Мухина жоғары баға жасөспірімдердің қабілеттерін нақтыландыруға да мүмкіндік 
береді деген тұжырым жасады. Өзін – өзі бағалау мен бағаның сәйкес келуі оның 
эмоционалдық жай – күйіне маңызды болып саналады [3]. Өкінішке орай, оқуға деген 
қызығушылығының төмен болуының себебі ретінде оқу – танымдық мотивациясының 
дамымағандығын айтуға болады. Егер 10 – 11 сыныптағы бозбала мен бойжеткендер үшін 
болашағына керекті дүниелер маңызды болса, жасөспірімдерге бағалау өлшемі өзгеше – олар 
еліктіретін және қызықты дүниеге көңіл бөледі. Оқу процесінің мазмұны да, 
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ұйымдастырылуы да көп жағдайда бұл қажеттілікті қанағаттандырмайды, сондықтан да оқу 
қажетсіз және зеріктіргіш секілді көрінеді. Осыдан біз жасөспірімдердің оқуға деген 
мотивациясын көтеру қаншалықты маңызды болса, мұғалімдердің мотивациясы соншалықты 
маңызды екендігін көреміз. Ф.Герцберг өзінің әріптестерімен зерттеу барысында адамның іс-
әрекетіне ынталандыратын және ынталандыртпайтын факторларды анықтаған. 
Мотивациялайтын факторларға Герцберг мынандай қажеттіліктерді жатқызады: 
жетістіктерге жету, ардақтау, жұмыс процесі, жауапкершілік және қызмет орнын 
жоғарылату. Егер осы қажеттіліктер қанағаттанса, онда адамның өзі қанағаттанады, яғни бұл 
қажеттіліктерді мотивациялық рөл атқарады. Осы орайда, Йеркс – Додсон заңы бойынша, 
оқу мотивациясының жетістігіне мотивацияның әсерін айта кетуге болады (Сурет 1) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1. Оқу мотивациясының жетістігіне мотивацияның әсері. 

 
Л.И. Божовичтің зерттеуі бойынша оқу іс-әрекетін зерттеу материалдары негізінде 

келесі жайт атап көрсетілген: оқу мотивациясы түрткілер бағыныстылығымен анықталынады 
және де олардың ішінде осы іс-әрекет мазмұнымен және оның орындалуымен байланысты 
ішкі түрткілер немесе баланың қоғамдық қатынастар жүйесінде белгілі бір орынға ие болуға 
ұмтылуымен байланысты кең әлеуметтік түрткілер үстем болуы мүмкін. Бұл жерде жас 
ұлғаюымен бірге өзара әрекеттесуші қажеттіліктер мен түрткілердің дамуы, жетекші үстем 
қажеттіліктер мен олардың иерархиялануының өзгеруі жүреді. «... Оқу мотивациясы үнемі 
өзгеріп отыратын және бір-бірімен жаңа қатынастарға түсуші түрткілер қатарынан 
қалыптасады. Сондықтан мотивацияның жетілуі бұл жай ғана оқуға деген жағымды 
қатынастың өсуі немесе теріс қатынастың тереңдеуі емес, ал оның артында тұрған 
мотивациялық аясы құрылымының, оған енетін түрткілердің  күрделенуі, олардың арасында 
жаңа, неғұрлым кемелденген, кейде қарама-қайшы қатынастардың пайда болуы» [5].  Осыған 
сәйкес оқу іс-әрекетінің мотивациясын талдауда тек үстем түрткіні анықтап қана қоймай, 
сонымен қатар адамның мотивациялық аясының бүкіл құрылымын есепке алу да қажетті. 
Оған: оқуға деген қажеттілік, оқу маңызы, оқу түрткісі, мақсат, эмоциялар, қатынас пен 
қызығу енеді. 

Жасөспірімдік шақта кей балалар үшін оқу өзіндік сананы кеңейтудегі шынайы 
құндылық болады. Дәл осы жасөспірімдер күнделікті тұрмысты, көркемөнерді және ғылыми 
білімдерді дамытуды аса зор септігін тигізеді. Бұл білімдер оларды қуанышқа бөлеп, 

Оқу процесінің жетістігі

әлеуметтік -
психологиялық

мотивацияның 
құрылымы мен күші

әлеуметтік -
педагогикалық  

Йеркс – Додсон заңы: оқу процесінің тиімділігі мотивация күшіне байланысты – 
әрекетке деген түрткі басым болған сайын,  процестің нәтижесі жоғары болады; 

белгілі бір жетістікке жеткеннен соң, келесі мотивация күшінің жоғарылауы 
процестің тиімділігін арттырмайды. 



5325 

интеллектуалдық қабілеттерін дамытады. Оқу мотвациясындағы елеулі рөлді атқаратын 
жасөспірімдердің өзін – өзі кемелдендіруі (өзінің жақсы қасиеттерін, қабілеттерін саналы 
түрде тәрбиелеп жетілдіруі), білімді және ақылды болуға ұмтылуы. Г.И.Щукина 
оқушылардың (төменгі сынып оқушылары және жасөспірімдер) басым көпшілігінде 
танымдық қызығушылық білімді практикалық қолдануға бағытталған  [6]. Оқу 
мотивациясының және үлгерушіліктің байланысы жайлы айтқан кезде, оқу танымдық мотиві 
дамыған оқушылар әдетте жақсы бағаға ие болатының айта кеткен жөн. Олар жағымсыз 
жағдайға тап болса да, оқуға деген тұрақты қызығушылығын сақтап қалады. Мұндай 
жасөспірімдер оқуға саналы түрде қарап, жетістікке жету мотивациясы жоғары болады. 

Осыған орай, Қарағанды гуманитарлық колледж студенттерінен Т. Элерстің жетістікке 
жету мотивациясын зерттеу әдістемесі алынды. Сауалнамаға барлығы 15 жасөспірім 
қатысты. Зерттеу әдістемесінің қорытындысы бойынша, жетістікке деген құлшынысы 
жоғары (17-20 балға дейін) – 6 студент; жетістікке деген құлшынысы өте жоғары (21балдан 
жоғары) – 9 студент екендігі белгілі болды (Сурет 2). Жетістікке жетуге құлшынысы төмен 
және орташа деңгейді көрсеткен жасөсіпірімдер тобы анықталған жоқ. Демек, студенттерде 
алға ұмтылуға деген талпыныс бар.  

 

 
 

Сурет 2. Жетістікке жету мотивациясының қорытындысы. 
 

Оқу процесінде жасөспірімдерге маңызды болып саналатын кей факторлардың ара 
қатынасын ажырату мақсатында «Жасөспірімдердің оқу үлгеріміне әсер ететін факторларды 
анықтау әдістемесі» жүргізілді. Нұсқау бойынша, олардың оқу үлгеріміне не әсер етеді? 
Тұжырымдарды өздері үшін маңыздылығы бойынша топтастыру қажет болды. Зерттеуге дәл 
осы 15 студент қатысып, жасөспірімер үшін маңызды болып саналатын факторлардың тізімі 
анықталды және нәтижесінде төмендегідей қорытынды көрсетті (1 – 34 – ке дейін 
маңыздылығы бойынша топтастырылған): 

1) Оқуға, оқу еңбегіне, танымдық қызметке, пәнге деген қызығушылық; 
2) Оқу материалының мазмұны; 
3) Оқуға деген қажеттілік;  
4) Оқыту әдістері; 
5) Сабақ құрылымы мен типі; 
6) Адамның өзінің бойындағы әлеует мүмкіндіктері; 
7) Оқуға деген дайындық деңгейі; 
8) Оқудың жүйелі ұйымдастырылуы;  
9) Оқу үрдісінің басқарылуы; 
10) Оқытуды ынталандыру;  
11) Оқу материалының көлемі; 
12) Білімді тәжірибеде қолдану; 
13) Оқу жүйелілігі 
14) Педагогикалық қарым-қатынас стилі; 

0% 0%

40%

60%

Жетістікке  жетудегі құлшынысы 

төмен 0%

орташа 0%

жоғары 40%

өте жоғары 60%
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15) Психологиялық процестердің ерекшелігі, даму деңгейі; 
16) Оқу материалының күрделілігі; 
17) Жетістікке жету мотивациясы; 
18) Оқыту құралдары. 
19) Өзара оқыту түрі; 
20) Оқу орнының мәртебесі; 
21) Педагогикалық қарым-қатынас 
22) Жағымды психологиялық жағдай; 
23) Қабілет 
24) Белсенділік 
25) Білім, білік, дағдыларды уақытымен бақылау және тексеру; 
26) Оқу материалының күрделілігі 
27) Ерік күші 
28) Жеке ерекшеліктері 
29) Оқу іскерлігі 
30) Оқу  материалының көлемі 
31) Білім алушылардың жасы; 
32) Өз беттілік 
33) Санитарлы-гигиеналық жағдай; 
34) Қажу 
Зерттеу әдістемелеріне сай қарастыратын болсақ, болашақта жасөсіпірмдердің оқу 

процесіндегі мотивациясы жоғары деңгейде болу үшін, жоғарыда көрсетілген тізбекті ескеру 
қажет. Себебі, олардың да ойымен санасып, пікірлерін еске алу маңызды болып саналады. 
Жасөспірімдер үшін оқуға, оқу еңбегіне, танымдық қызметке, пәнге деген қызығушылық пен 
оқу материалының мазмұны бәрінен де маңызды болып табылады. Демек, осыдан берілген 
факторларды ескеру қажеттігі туындайды.  

Оқу-танымдық мотивтердің қалыптаспауы – оқушылардың оқу материалын меңгеруде 
қиындық келтіреді және оқу іс-әрекетін толық иеленуге кедергі болады. Сабақтарда жаңа 
технологияларды ұтымды пайдалана оқыта білсек, біз балалардың бойында тілге деген 
қызығушылықты арттыруымыз сөзсіз. Бүгінгі күні жаңа технологияларды қолдана отырып 
өткізген интерактивті сабақтар уәжділік құзіреттілігін қалыптастыруда маңызы өте жоғары. 
Сабақта ойын элементтерін қолдану балалардың белсенділігін арттырып, оларды 
ынталандырады, теориялық білімдерін практикада қолдануға үйретеді, іздендіреді. Ойын 
элементтерін сабақта екі түрлі мақсатта пайдалануымызға болады: біріншісі - оқушының 
сабаққа қызығушылығын, ынтасын арттыру, тілін дамыту; екіншісі - оқушыларды 
тапқырлыққа баулып, зейінін, байқампаздығын арттыру және ойлау қабілетін дамыту. 
Сонымен қатар, оқытуда ойын элементтерін қолдануда мына талаптар орындалуы қажет: 
оқушылардың қажетті сөздік минимумы болуы тиіс; белгілі бір мақсатқа құрылуы керек. 

Оқу мотивациясының маңызды бірлігі – қызығушылықтың болуы. Ауқымды 
әлеуметтік мотив әрекеттерін тәрбиелеу, оның мағынасын түсіндіру, оқытылатын пәндердің 
маңызын ашу оқуға қызығушылықты жоғарылатудың бірден бір тәсілі. Сонымен қатар, 
оқыту кезінде ақыл – ой дербестігін және жігерлілікті таныту қажетті болып саналады. Оқуға 
деген тұрақты қызығушылықты тәрбиелеудегі басты құрал – жасөспірімдерден белсенді 
іздестіруді қажет ететін сұрақтар мен тапсырмаларды қолдану; ойда бар білімді қолдана 
отырып, проблемалық жағдаяттарды шешу; мәселені шешуде қиындыққа тап болып, жаңа 
білімді игеру керектігіне көз жеткізеді. Сондықтан да оқу әрекетінің тәсілі жеткілікті түрде 
әрқилы болуы керек. 

Қызығушылықты тудырудың кажетті тәсілдерінің бірі – пәнді жаңа қырынан көрсете 
білу қабілеті. Басқа фактор – берілетін мәліметтің эмоционалдық түрі. Осылайша, 
жасөспірімдердің мотивациялық ортасына оқу процесіндегі ауқымды әлеуметтік мотив пен 
танымдық мотивтердің үйлесуі және өзара сіңісуі тән болады. Оқу мотивациясын 
қалыптастыру жасөспірімдерде әлеуметтік мотивтерді дамытады деп болжайды. Жасөсіпірім 



5327 

оқып жатқан білім ордасында алып жатқан білімнің болашақта қажет екенін түсініп, қандай 
әлеуметтік қажеттіліктерді өтеуге көмектесетінін және оқып жатқан пәндердің 
маңыздылығын жете ұғынуы керек. Ересектер оларды қолдай отырып, өмірде оқудың 
маңызды екенін айту қажет. Сонымен қатар оқуға қызығушылықпен қарауды қалыптастыру 
және танымдық мотивацияны да дамыту маңызды болып саналады. Ол үшін пәндерді 
оқытуда жасөспірім жаңа білімді алып, оны қолдануда дербес мүмкіндіктерді іздей білу 
машықтығы болуы керек. Оқу мотивациясын қалыптастыруда оқытушы ең негізгі рөлді 
атқарады. Жасөспірімдердің оқуға деген қызығушылығы оқытушының кәсіби дайындығы 
мен балаларға деген қарым – қатынасына байланысты.   
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Психология мамандығының ІІІ курс студенті 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ  

Ғылыми жетекші: Айтышева А.М. 
 
Қоғамның әлеуметтік және ғылыми-техникалық прогресі қарқынды дамып отырған 

заманда адамның интеллектуалдық еңбек үлесі өсіп, білім деңгейіне және әрбір жеке 
тұлғаның шығармашылық даралығының дамуы мен кәсіби бағыттылығына қойылатын 
талаптар арта түсуде. Кәсіби бағдар беру – шешімі табылуға тиісті өте күрделі кешенді 
мәселе. Өзінің әдістемесі және мазмұны жағынан оның психологиялық, педагогикалық, 
физиологиялық және әрекеттік аумағы жағынан әлеуметтік сипаты болады. Нәтижесі 
қоғамның экономикалық өміріне әсер етеді. Осымен қатар кәсіби бағдар беру қоғамның 
жұмыс күшін қайта өндірудің маңызды құралы болып табылады. Мамандық - рrоfessio - 
деген фрацуз тілінде ресми түрде жариялаймын деген мағнаны білдіреді. Мамандық бағдар 
беру - әр адамның жекелік қасиеттеріне, қызығушылығына, қабілетіне, қоғамдық 
қажеттілікке байланысты мамандық таңдап алуына ықпал жасау. 

Мамандықты дұрыс таңдаудың әр адамның өз өмірінде табысты болуына және 
әлеуметтік ортада барлық қабілетін толық ашуға негіз болатындығын көптеген ғалымдар өз 
еңбектерінде дәлелдеп шыққан. Мамандыққа бағдарлаудың негізін құрушылар Ф.Гальтон, 
А.Кершенштейнер, Г.Мюнстерберг, П.П.Блонский, Ю.П.Сокольников,Т.Н.Мальковская, 
Г.А.Уманов т.б. ғалымдар әлеуметтік-кәсіби бағдарлау идеяларын қалыптастырды. 
Психологиялық қызмет ұйымдастырылған мектептерде балалардың жекелік психикалық 
қасиеттерін анықтаумен шектелуде. Ал шын мәнінде бұл қызмет көпқырлы және көпсырлы 
болуға тиісті деп ойлаймын. Оқушыларды алдын-ала кәсіби диагностикалаудан өткізу 
проблемасын зерттеу үшін көптеген арнайы және жалпы диагностикалық әдістемелер 
жасалған. Оның ішінде Айзенк пен Стреляудың темпераментті өлшеу тестері, Бине-Симон 

http://www.vestnik-kafu.info/journal/13/
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жасаған интеллектуалдық қабілеттілікті анықтау шкаласы, Айзенктің интеллекті зерттеу 
тестерінің вербалдық, математикалық және техникалық субтестілері, Филипстің баланың 
мазасыздану деңгейін анықтау тесті, коммикациялық және ұйымдастырушылық қабілетті 
зерттеу тестері тағы сол сияқты көптеген әдістемелер. Олардың нәтижесін кәсіби 
бағдарлауда қолдану ережелерін Айзенк, Лемтес т.б. анықтаған. 

Бұл жұмыстың мазмұны жеке адамнаң психофизиологиялық қасиеттерін жан-жақты 
зерттеп келесі компоненттер бойынша мағлұмат алудан тұрады: 

- мінез-құлқының жеке-даралық ерекшеліктерін анықтау; 
- жүйке қызметінің жеке-даралық ерекшеліктерін анықтау; 
- қызығушылығы, бейімділігі, қабілеті, кәсіби ниеттері туралы мағлұматтар алу; 
- құндылық бағдарлануы; 
- білімі, іскерлігі және дағдалары. 
 Сонымен бірге кәсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруда құндылықтардың 

қалыптасуына үлкен әсерін тигізетін нәрсе — мотивтер екенін ескеру қажет.  
Мамандық таңдау мотивтерін анықтауға арналған көптеген әдістемелер бар. Оларды 

қолданып зерттеу жүргізу нәтижесінде балалардың мектеп бітіру шағында мотивациялық 
сферасы өте нашар көрініс беретіндігі анықталған. Бұл жағдай мектеп түлектерінің 
қалаулары анықталмастан, болашақ өмір жолын анықтауға өздері үлес қосуға шамасы 
келмейтіндігін көрсетіп отыр.Жеке адамның басқа психикалық қасиеттері де өзара тығыз 
байланыста болады. Осы байланыстылықты былайша көрсетуге болады: қажеттіліктер - 
қызығушылықтар - объективті құндылықтар — мотивтер - мақсат — таңдау. 

Сондай-ақ жеке адамның даралық ерекшеліктеріне мінез-құлық жатады. Филипс 
жасаған оқушылардың мектептегі мазасыздану деңгейін анықтау тесті, Шмишектің мінез 
акцентуациясын анықтау әдістемесі, бала агрессиясын зерттеуге арналған Басса-Даркидің 
тесті тағы сол сияқты бірнеше әдістемелерді қолданып, әр адамның мінез ерекшеліктерін 
толық және жан-жақты бағалап шығуға мүмкіндік береді. Бала агрессиясын зерттеушілер 
оған әр түрлі анықтамалар береді. Бала агрессиясын зерттеушілер оған әр түрлі анықтама 
береді. Біреулері ол адамның қоршаған орта құбылыстарынан өзін қорғауға арналған түқым 
қуалаушылыққа негізделген қасиет деп көрсетсе (Лоренд, Анри), екіншілері жетекші роль 
атқаруға бағытталған әрекет (Моррисон) деп түсіндіреді. Агрессияны фрустрация мен 
байланыстыратын теориялар да бар (Маллер, Дуб, Доллард).Мамандыққа бағдарлау 
барысында осы қабілеттірдең түрлерін нақты анықтап, іс-әрекеттің қандай түрлерінде адам 
ерекше табысқа тезірек жететінін болжамдауға мүмкіндік туады. Интеллектуалдық қабілетті 
зерттеуге арналған әдістемелер өте көп. Солардың ішінен Айзенк тестерін атап өтіге болады. 
Айзенк Тестері сегіз субтестен түрады. Әрқайсысы 50 тапсырмадан құрылған. Олардың 
ішінен вербалдық, математикалық, техникалық қабілетті анықтау субтестілері деп әр түрін 
жеке дара қолданып, іс-әрекеттердің қай түрінде адам өзінің қабілеттерін толық ашуға 
мүмкіндіктері молырақ екені анықталады. 

Мамандық бағдар беру барысында балалардың психикалық ерекшеліктерін жан-жақты 
диагностикалау арқылы олардың болашақта қай салада табыста болуға мүмкіншіліктері 
молырақ екенін анықтауға көмек еөрсетіледі. Зерттеу нәтижелері бойынша болалармен кеңес 
жүргізіліп, олардың пәнедерге қызығушылығы, мектептен тыс қызығушылығы, мамандық 
таңдау мотивациялары, ата-аналарының мамандықтары, мамандықтар туралы мағлұмат алу 
көздері тағы көптеген мәселелер анықталады: 

1-этап. 
«Менің қалауым» -  болашақта өзіңізді қандай маман ретінде көресиз сол туралы 

жазыңыз 
• Сіз мамандық таңдағанда еңбектің қандай объектісімен жұмыс істеу сізге қанағат 

және қызығушылық тудырады. Документпен  ба? Адамдармен ба? Жануарлармен ба?  
Техникамен ба? Мүмкін сізге мамандықтың жан жақты болғандығы ұнайтын шығар, немесе 
өнермен байланысты болған (би, өнер жағы, жазушылық). 

Кейде мамандық таңдау адамның темпераментіне, мінезіне, хоббийінеде байланысты 
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болады. Бірақ  та шатаспаңыз: Егер сіз компьютерде интернетпен сағаттап отырғаныңыз 
сізде техникамен жұмыс істеуге қабілетті дегенді білдірмейді: мүмкін бұл  сізге осы уақытта  
-  адамдармен қарым  -  қатынас жасаудың қарапайым түрі болуы  мүмкін. 

• Екіншіден сізге қандай жерде жұмыс істеген ұнайды соның тізімін жазыңыз. Сізге  
табиғатта жұмыс істеген ұнай ма; немесе офисте? Сізге отырып   қимыл -  қозғалыссыз 
жұмыс істеген ұнай ма немесе қимыл -  қозғалыстағы жұмыс ұнай ма? Ал командировкаға 
қалай қарайсыз? Сізге коллегамен жұмыс істеген ұнайма әлде жеке индивидуалды жұмыс 
па? Осы жерде сіздің өзіңіздің сол салада жұмыс істеуге деген қабілетіңізді ұмытпаңыз.  

  2 -этап. 
• Мүмкіндіктеріңізге және қабілетіңізге анализ жасаңыз.(«мен істей аламын»). 
Мектепте сіздің қабілетіңіз, қызығушылығыңыз, жетістіктеріңізді ойлап көріңіз ; 

қандай типтегі тапсырмаларды шешу сізге оңай болушы еді, жаратылыстану ма әлде 
гуманитарлы ғылымдар ма. 

• Өзіңіздің дәрежеңізді бағалаңыз. 
Интеллектуалды немесе коммуникативті (эффективті қарым-қатынасқа түсу немесе  

қарым-қатынастан қашу, конфликті шешу , басқа адамдармен контакт орнату) өзіңіздің 
жақындарыңыздан  сізді болашақта қай жақтан көреалатындығы туралы пікірін сұраңыз, 
өзіңіздің жеке қасиеттеріңізді жазыңыз- сіз қандай адамсыз? Жауапкершілігі мол немесе 
ондай емес ұқыпты адамсыз ба әлде ұқыпсыз? Индивидуалдық ұнайма немесе коллективпен 
болған ұнайма ? өзіңізге тән он қабілетіңізді жазу артық болмайды. Өзіңіздің физикалық 
және физиологиялық денсаулығыңызды ескеріңіз, соған байланысты шектеулерді анықтаңыз 
кейбір мамандықтарда бұлар да ерекше орын алады. 

3-этап. 
• Еңбектің тәлім – тәрбие жағын анализдеңіз. 
• Сіздің мемлекетіңіз сіз таңдаған мамандықты қажет етеме?  Қандай мамандар 

жетіспейді , қандай мамандар керектігі туралы ақпарат жинаңыз, бұл –тұралы ақпарат алу 
болашақта қандай жерде жұмыс істеуге болатындығын анықтайды. Сізді қызықтырған 
мамандықтың жалақысы қандай оғанда назар аударыңыз.  

4- этап. 
• Өзіңіздің шешіміңізді қабылдаңыз! 
Қорытындылай келе айтарым құрметті достар! Кәзіргі таңда жастар  мамандық 

таңдағанда өздерінің қызығушылығына қарамай ата-анасы айтқан мамандықты таңдайды, 
немесе ҰБТ-дан кейін балы қандай мамандыққа жетіп грантқа түседі, сол сала бойынша 
кетеді.  Нәтижесінде оқуы соңына жетпейді немесе оқуға қабілеті жетпей, 
ауыртпашылығына шыдай алмай өз-өзіне қол жұмсайтын жағдайлар да кездесіп жатады. Сіз 
мамандықты өзіңіз үшін таңдаңыз жастықта кім болуды қаладыңыз? Жұмысты қызығып 
істегенде сіз еліміздің дамуына үлес қосатын жаңалықтар ашасыз, осы ұсынылған 
ақпараттарға сүйене отырып қорытынды шешімді өзіңіз қабылдаңыз! 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

1.Захаров  Н.Н.  Профессиональная  ориентация  школьников.  М.,  1989. 
2.Ахметжанова  Г.В.  Формирование  мотивации  школьников  к  педагогической  

профессии.  Тольятти,  1997. 
3.Павлютенков  Е.М.  Формирование  мотивов  выбора  профессии. — Киев,  1980. 
4.Психологическая  диагностика  детей  и  подростков. — М.,  1995. 
5.Кон  И.С.  Психология  юношеского  возраста.  М.,  «Просвещение»,  1979. 
 
 
УДК 316.017 

BEING SATISFIED WITH LIFE AS A MECHANISM FOR DETERMINING 
PERSONAL FULLNESS  

 



5330 

Yodgora Dusmatova 
dyodgora@yahoo.co.uk 

Student of Tashkent State Pedagogical University, Uzbekistan  
Scientific leader – N.I.Xalilova  

 
Life satisfaction a person's mental stability, mental state, directly impacts mood. The 

significance of this day-to-day knowledge is cognized. Many of the scientific life satisfaction in 
man’s work as an assessment of the present situation describing how the level of life practically be 
interpreted as a simple event. By survey respondents it should be noted that, psychological, and 
social value of such obvious person's subjective comfort in a wide range of experience behind it.   

The stability of the person's subjective factors different terms are used to describe the state of 
the world. In particular, happy life satisfaction, emotional comfort and stability. 

World psychology of a person's way of life, life satisfaction, the problem of objective and 
subjective affecting factors are learned in works of K.A.Abulxanova L.I.Antsiferova I.I.Djiraryan 
[2]. 

The K.A.Abulxanova states that person in principle be performed lifestyle with its ability to 
link the individual characteristics of the strategy point of view, it is interesting about life. This being 
the ability to choose their own sustainable way of life and consciousness, personal life helps to 
distinguish the important things from unnecessary. Life, meaning of life lies in the nature of a 
strategy to solve the problems in relation to their personal values. This connection studied by 
L.I.Antsiferova (1994) and special focus on the individual values its relations with the world and 
studied the interaction between successfully overcome the difficulties. Study, the factors affecting 
the level of satisfaction with life, in particular the value of the person, his view of the world, 
adaptation, however, is difficult to assess the importance of the case. 

In this regard, the meaning of life orientation and the ability to overcome difficult life 
situations a significant impact on the level of life satisfaction is dominant. Human availability of 
external, objective indicators of success that he enjoys the effective functioning of the high cost, has 
established a successful career, gaining the respect of others, and have gotten fame, life satisfaction, 
it is important to the success of the subjective indicators. According to M.Argayla, satisfaction is 
cognitive structuring happiness. This reflective assessment of how the presence of all of them, and a 
full stable satisfaction. Life satisfaction can be understood as a product of the difference between 
success and aspiration. According to this view, a great sense of satisfaction, desire barrier, although 
of course, there are certain goals in life - the comfort factor. Linked with a sense of satisfaction with 
the existence of life goals [1]. 

Feeling of satisfaction - objects, living conditions and their relationship with the people and 
life in general, including his own personal characteristics, subjective evaluations. A high level of 
life satisfaction, happiness is called the structure of psychological comfort. 

Satisfaction is used in a very broad sense of the large-scale characteristics and priority check-
unlimited-definition of the term. 

All satisfied with their lives and talk about the human relationship with the satisfaction of the 
human person, regardless of how significant level of expression. 

According to a significant level of satisfaction, it is possible to feel the effects of different 
types of events. For example, a few books written over the years failed and senses after delicious 
dinner. 

Psychology for "life satisfaction" the uniqueness of the term, the items in the assessment of 
the uncertainty that is exactly what the employer is satisfied or not satisfied. In most cases, the 
evaluation of the items remain outside the focus of attention of researchers. Respondent exactly 
what to take into account the external aspects of his life with the power only to a certain extent, or 
in his decisions, actions and activities of the individual assessment of the success of one depends on 
the importance of self-assessment. 

Despite the uncertainty, waiver of these terms or any other terms, because it is not possible to 
completely replace the individuals and the mentality of its important place in society. 
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Review of the scientific and popular literature on the topics "emotional comfort" to see how 
many words are called, but it should change the concept of stability. The essence of the term 
stability is enough to know its interpretation of the relevant degree of similarity or daily, and a 
variety of academic standards in the field. Stability and a sense of stability to a person's subjective 
inner world is very important [2]. 

According to experts, the stability of the body's biological functions more than the sense of 
belonging to the self-assessment and social level. He's physiological, mental and social 
opportunities associated with the implementation. 

Stability objective indicators, even some of them are known to person. Personal stability, or 
other people's idea of stability, prosperity, health indicators to assess the availability of the material, 
success, prosperity is based on objective criteria and others. Material provision of income security is 
less affected. It should be noted that, in this case, to some extent, a single person's self and the 
world around them, and based on his dealings with certain aspects of the unique features. 

Any objective description of the stability of all the external factors, according to the nature of 
the psychic is not directly affect the fulfillment of prosperity, but it only covers all aspects of a 
person's unique characteristics, subjective perception and subjective assessment can be made. 

Resulted in a very strong emotional discomfort in person, less than the power of the external 
shocks can cause arguments. It is rather the reason for such a high-impact, personal interaction 
difficult life situations, and social support in the process of overcoming the social adaptation of 
persons carrying out the possibility of regulation is seen as the main link. 

Than others in life, satisfied people's health and their husband-wife relationships are lucky. 
Relating to the place of residence of the future with an expectation of good or bad events revealed 
the relationship between life satisfaction. 

In other words, according to the nature of its assets stability is primarily subjective. Objective 
indicators are probably a lot of economic research for the quality of human life may be sufficient, 
but for example, sociologists for practically all research not only take into account the objective 
indicators but also the subjective opinion is very important. Obviously, as a research psychologist 
for the person being subjective aspects of the subject of primary importance. 

It should be noted, the individual's well-being (or vice versa), subjective factors, although he 
has an important place in terms of wealth and subjective well-being, although all stays the same but 
the reality behind them, though the same can not be considered [3]. 

Indeed individuals satisfaction terms are self-linked with the system. In particular, the person 
who in any proceeding in the positive and negative attributes are likely to do the enormity of his 
satisfied life.  
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At different stages of the development of the society, individual socialization process has 
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been studied by many scientists. In particular, S.Freud, J.Piage, B.G.Ananev, B.P.Parigin, 
S.L.Rubinshteyn, K.A.Abulxanova-Slavskaya, I .S.Kon, D.I.Feldshteyn, M.V.Demin, 
N.P.Dubinina, A.F.Polis and others may be referred to. Every one of them, according to the theory 
of "socialization" and different definitions simply put socialization of such conduct by an individual 
samples, the process of the development of social norms and values of this society, they will be 
required to successfully functionalize in certain society.  

The process of socialization of the individual will participate around others: family, 
neighbors, children, peers, school, peers, the media and others. According to D.Smelzer successful 
movement for the socialization are important three factors: the waiting, behavior change and the 
desire to conform to these expectations. According to him, the process of formation of the three 
different stages: Both adult behavior by imitation and copying; game level realize the 
implementation phase of the children's behavioral roles; group games level children learn to 
understand what is expected of a group of people all around them. 

          The word "socialization" is associated with such concepts like "culture", "education", 
"personal development".  Education and training (narrow sense), to child transmission of social 
experience, and it is a social and behavioral stereotypes personal qualities and characteristics in 
order to create a special activity [3]. Random in any social situation of the social impact of the 
interaction between two or more individuals instead of their own. For example, if older people talk 
about their problems it may affect to the child strong enough, but it is difficult to refer to it as the 
educational process. Children in a variety of effects (including educational) socialize actively. 
Because of activeness, child has some needs. If the culture takes into account of these needs, then 
this will help the development of the activity of the child. If you try to remove children to be active 
in their educational activities, it is not an ideal harmonic person, but the deformation passive entity 
formed. Child fully blocked (individual and social shocks are formed), or not, the activity is carried 
out through a variety of compensatory pathways (for example, child tries to solve the problem 
secretly. [2]. 

Elements of the socialization of a child is one of the first, highlighted by S.Freud. According 
to S.Freud assets, there are three elements that include: "Id" by force, which is a source of 
enjoyment, stimulization of desire.  "Ego" is a reality based on the principle of a person's control. 
"Super-ego" -behavioural element. Socialization S.Freud human innate characteristics of the "open" 
is interpreted as a process. S.Freud states four stages in this process. Each of them associated with 
certain parts of the body: oral, anal, activity and sexual maturity phase. French psychologist J.Piage 
states that person, while preserving the idea of the different stages in the development of their 
attention to the importance of the following: the development of the knowledge of the individual 
structures and social impacts related to the construction of their future. 

Many psychologists and sociologists states that socialization process will continue for a whole 
life of a person. This means that, for the entire life of the individual in the implementation of social 
relations. Therefore, there may be changes in the individual psychology. However, the concept of 
mental development and socialization intersect, but one is not exactly the same concept. 
Socialization is psychological change and the formation of the person. This is done by means of at 
least two of the development process: 1.Socilaization; 2.Personal self-development. 

Developing person can be seen as a subject of public relations. Gradually, he will be able to 
influence other people. Also, it is a social object as a self-influence. Although such effects is not 
socialization, but can form the basis of a person's development. Socialization goes into the 
understanding of the following concepts: education, personal development training. Individual level 
covers a number of processes, including the development of a person. Personal interaction with 
each other is  formed; the nature of this interaction is affected by the following factors: age, 
cognitive level, gender and other. The surrounding environment may have an impact on the 
personality of the child. It is formed based on the experience of an individual person. The person is 
the most important aspect of the development of culture. Socialization of the leading behavioral 
phenomenon stereotypes existing social norms, customs, interests, values, and the others nutrition. 
Conduct stereotypes signal generated by the heredity of the child to imitate adults. They are very 
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stable and can be the basis of mental imbalance [1]. 
There are a number of social-psychological mechanisms of socialization. The identity of this 

individual or compare ourselves with some of the people or groups, will be like, it will allow the 
development of a variety of behavioral standards. Identification may be, for example, sex-role type. 
. This is such a process, the individual features of a specific gender member’s mental and behavioral 
traits and mastered. Imitation - like this by other people's behavioral patterns of an individual, the 
realization of the experience consciously or unconsciously. Absorption - around individual people 
(communicate) the inner experience of thoughts, feelings and mental state of unconscious 
processes. The impact of social facilitator-stimulating activity of some other people, and as a result, 
they are much more dynamic and free will. Conformal understand that there is a difference in the 
thoughts of those around it, and they agreed with the external behavior of the implementation [2]. 

A number of scientists, including S.Freud separates four psychological mechanism of 
socialization, they are as follows: imitation is the child's behavior a model to copy a conscious act. 
As a model to imitate parents, relatives, friends and others. Identification is knowing to associate in 
certain way. Identified by the children's parents, relatives, friends, neighbors and others' behavior, 
values, norms, behavior patterns, the same person will be accepted. Shame is other people's 
reactions associated with the feeling of shame. Feelings of guilt and other persons unrelated to the 
feeling of self-punishment is associated with shame. Imitation and identification is positive 
mechanisms, they will focus on the development of a certain type of conduct. Shame and guilt are 
negative mechanisms. Because of they suspend or prohibit some samples of behavior. S.Freud 
states that feeling of shame and guilt is closely associated with one another, they are practically 
inseparable. However, there are differences between them. A feeling of shame, usually somebody 
shames you and is associated with a sense of shame. Assess the guilt of the person's behavior, is 
related to the internal experience. The punishment is carried out by self-control as a form of 
conscience [3]. 

Overall, if we will generalize the above opinions, socialization is an important aspect of the 
development of a person.  
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Проблема социального сиротства детей актуальна для современного Казахстана. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем послании 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»  
поднял вопрос сиротства в стране и призвал поощрять усыновление сирот. «В мирное время 
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мы имеем тысячи сирот - наши детские дома и приюты переполнены. Это, к сожалению, 
общемировая тенденция и вызов глобализации. Но мы должны противодействовать этой 
тенденции. Наше государство и общество должны поощрять усыновление сирот и 
строительство детских домов семейного типа. Дети - наиболее уязвимая и самая 
незащищенная часть нашего общества, и они не должны быть бесправными». 

Обострение этой проблемы в наши дни является одним из последствий затянувшихся 
политических и социально-экономических преобразований в стране в 90-е годы XX века, 
которые привели к ослаблению общечеловеческих, морально-этических ценностей, 
увеличению числа семей, находящихся в трудном положении по социальным и 
психологическим критериям, изменению нравственных устоев семьи. Рост числа детей, 
живущих без родительского попечения, в последние годы ставит социальное сиротство в ряд 
важных национальных проблем. 

Социальное сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе 
детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, 
признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и так далее [1 , с.11]. 

 «Социальное» в переводе с латинского означает «общественное». Следовательно, 
сиротство, с которым общество имеет дело сегодня, в корне отличается от тех проблем, 
которые постигли нашу страну в 20-е или 40-е годы XX века. В настоящее время 
казахстанское общество переживает третью волну сиротства. 

По данным комитета по охране прав детей Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, в настоящее время в республике проживает более 5 млн. детей с 
рождения до 18 лет. Это дети дошкольного, школьного возраста и учащаяся молодежь. Из 
них 36 777 - официально зарегистрированных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из 36 777 детей 21 585 детей живут в семьях у опекунов, 2 267 - 
переданы на патронатное воспитании. 12 925 детей проживают и воспитываются в 
организациях здравоохранения, социальной защиты населения и образования. Из этих 12 925 
детей чуть более 2-х тысяч детей (15,4%) - круглые сироты. Остальные 10 тысяч (84,6%) – 
это социальные сироты при живых родителях (дети-подкидыши, отказные дети, дети, чьи 
родители лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы, на длительном 
лечении, в розыске).  

Причинами такого положения дел являются снижение роли семьи в нравственно-
духовном формировании личности ребенка, а также ответственности родителей за 
воспитание детей, материальные и жилищные трудности, особенно молодых семей, 
недостаточное взаимодействие школы, семьи и общества, слабая пропаганда ценности семьи 
и семейного воспитания [2, с.8]. 

Истоки социального сиротства берут свое начало в семье. При внимательном 
знакомстве с семьями, в которых ребенок стал сиротой или лишился попечения родителей, 
выявляется общая закономерность: сиротству либо предшествовали нарушения 
привязанности между родителями и детьми, либо привязанность не была сформирована.  

Острый социальный кризис, охвативший нашу страну, отразился не только на 
материальном благополучии, но и на нравственном здоровье семьи. Семья - эта главная и 
естественная система социальной и биологической защиты ребенка - оказалась в кризисной 
ситуации: распадается каждый третий брак, из десятков тысяч детей-сирот, находящихся на 
попечении государства, около 84,6% – это социальные сироты при живых родителях. 

Длительное время к сиротам относились дети в возрасте до 18 лет, потерявшие 
родителей вследствие их смерти (смерть родителей по болезни, в результате несчастного 
случая, природной катастрофы, покушения и т.д.) История обществ полна социальными 
катастрофами, такими как войны, стихийные бедствия, эпидемии, болезни, ситуации, 
которые приводили к появлению сиротства как социального феномена. Сирот усыновляли, 
их брали в монастыри, создавали дома призрения, приюты.  

Однако в XX-XXI веках во многих странах мира социально-экономические и 
нравственные процессы в обществе обусловили появление социального сиротства как 
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социального явления, выражающегося в устранении родителей от обязанностей по 
отношению к своим детям.  

Сиротой считается ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 
окружения, либо не может оставаться в таком окружении, и имеет право на особую защиту и 
помощь, предоставляемую государством.  

Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» использует 
следующие понятия детей-сирот, дающие возможность представить изучаемую проблему с 
разных сторон: 

1. Ребенок - сирота - ребенок, у которого умерли оба или единственный родитель. 
2. Ребенок, оставшийся без попечения родителей - ребенок, который остался без 

попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их 
родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их 
умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием 
родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания 
ребенка или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего 
ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных случаях отсутствия 
родительского попечения. 

Социальный сирота -  это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по 
каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. К числу 
социальных сирот относятся дети, родители которых фактически не заботятся о них, но 
юридически не лишены родительских прав. 

Социальные сироты - это дети, по разным причинам лишенные родительского 
попечения (брошенные родителями; дети, чьи родители судом лишены родительских прав; 
чьи родители находятся в местах временного лишения свободы, в учреждениях 
принудительного лечения и др.). Выделяется большая группа детей-сирот, от которых по 
различным причинам отказались родители (наиболее часто отказываются одинокие матери, 
родившие детей вне брака, а также родители, у которых дети родились с нарушениями в 
психофизическом развитии). 

Социальное сиротство получило широкое распространение в период распада 
традиционной многопоколенной семьи. Совместное проживание нескольких поколений, 
вовлечение старших детей в воспитание младших практически исключали вероятность того, 
что в случае смерти родителей дети оставались без опеки родственников. 

Ситуация с социальным сиротством в современном Казахстане (распространенность, 
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей) определяется факторами, 
сформировавшимися еще в советский период. Коммунистическая идеология приоритетной 
формой воспитания считала общественное, семья рассматривалась как отживший свое 
институт, не имеющий существенного значения в формировании личности ребенка. 
Следствием такого подхода были, во-первых, преимущественное устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатные учреждения и, во-вторых, отказ 
от активного социального вмешательства в неблагополучные семьи для вывода их из 
кризисного состояния. В годы Советской власти и в настоящее время государство вместо 
предупреждения семейного неблагополучия (социальная поддержка семей с детьми, ранняя 
профилактика дисфункциональных отношений в семье) основные усилия направляет на 
устройство детей оставшихся без попечения родителей. 

Ученые выделяют и так называемую категорию «скрытых сирот», к которым относят 
детей, чье положение скрыто от государства, и они долгое время не получают помощи. Оно 
распространяется в результате ухудшения условий жизни значительной части семей, 
падением нравственных устоев семьи. И как следствие изменяется отношение к детям, 
вплоть до полного вытеснения их из семей, растет беспризорность большого количества 
детей и подростков. Некоторые дети сами покидают свои неблагополучные семьи по 
причине плохого и даже жестокого обращения с ними, по причине слабых межличностных 
связей между родителями и ребенком, сильного противодействия внешнего окружения 
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влиянию отца и матери [3].  
Сегодняшняя практика работы органов опеки и попечительства, социальных служб 

показывает, что непосредственная работа с неблагополучной семьей начинается слишком 
поздно – на этапе, требующем применения уже только административных мер воздействия 
на родителей, вплоть до лишения их родительских прав. Вместе с тем, своевременно 
оказанная помощь могла бы спасти семью, оказавшуюся в социально опасном положении, 
оставить ребенка с родителями. 

Семейное неблагополучие определяется государством как «одна из главных причин 
роста детской безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства»[4]. 

Профилактика – это важное направление деятельности в социально-педагогической 
работе по преодолению социального сиротства. 

Мы предполагаем, что акцент в профилактике следует делать прежде всего на 
предупреждение того самого семейного неблагополучия, которое является основным 
фактором отказа. 

Для того, чтобы построить систему профилактики социального сиротства, необходимо 
начинать оказывать помощь с самых первых сигналов семейного неблагополучия. Сегодня 
фокусом исследований и задачами профессиональной помощи должен выступать не столько 
поиск факторов риска, сколько защитных механизмов и возможностей окружения, в котором 
живет ребенок. Существенная задача – анализ потребностей семьи и возможностей 
заботиться о ребенке. Главной целью становиться не изъятие ребенка из семьи и передача 
его на воспитание, а поддержка биологической семьи ребенка, т.к. все-таки семейному 
воспитанию принадлежит особое место по значимости влияния на рост и развитие ребенка. 

Таким образом, социальное сиротство выступает одной из важнейших проблем, 
решение которой приобретает особую актуальность. Изучение причин данного феномена и 
нахождение технологий его профилактики – одна из важнейших предпосылок стабильности 
и развития общества. 
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Еліміздің әлемдік білім кеңістігіне енуге талпынысы, білім беру парадигмасының 
өзгеріп, жаңа ұлттық модельдің қалыптасуы болашақтың жаңаша ойлайтын, дүниеге 
көзқарас мәдениеті мен санасы дамыған ұрпағын оқытып, тәрбиелейтін педагогикалық 
кадрларды дайындаудың сапасын арттыруды талап етіп отыр.  

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында жалпы 
орта білім берудің ұлттық деңгейдегі басты мақсаты – еліміздің әлеуметтік, экономикалық 
және саяси өміріне белсенді қатысуға дайын, құзыретті тұлғаның қалыптасуына ықпал ету 
деп анық көрсетілген.  

Әлемдік тәжірибе мен ұлттық практикаға сүйеніп жасалған бұл ресми құжатта әрбір 
оқушының жас ерекшеліктерін ескере отырып, білімнің мазмұнын меңгеруге бағытталған үш 
түрлі құзыреттіліктер жиынтығын игеруі мақсат етілген, олар: өзіндік менеджментке 
жататын өмірде кездесетін проблеманың шешімін табу құзыреттілігі; ақпараттық 
құзыреттілік; білімді игерумен бірге жүретін қарым-қатынастық, коммуникативтік 
құзыреттілік. 

Дамыған елдердің оқу жүйесінде кеңінен қолданыла бастаған «құзыреттілік», 
«құзырет» терминдері жаңа білім стандарты ұстанған басты бағыт ретінде біздің еліміздің 
білім беру жүйесіне ене бастады. Мұндай аса жауапты білім деңгейіне жету үшін оқу 
үдерісін соған сай ұйымдастыра білетін, мектеп оқушыларына білімді өз бетінше еңбек етіп 
алатындай күйге жеткізе алатын, өзі де осы аталған құзыреттіліктерді меңгерген, кәсіби, 
дидактикалық құзыреттілігі қалыптасқан мұғалімдер даярлау міндеті тұр [1].   

Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді дайындау үдерісінде олардың кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі соңғы жылдары ғана қарастырыла бастады. Осы 
орайда, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау мұғалімдерді кәсіби дайындау 
мәселесінің жан-жақты зерттелгенін байқатады. 

Құзыреттілік теориясы Г.В.Вайлер, Ю.В.Койнов, Я.И.Лефстед, Н.В.Матяш, В.В. 
Сериков, Дж.Равен, Р.Уайт, В.Чинапах және т.б. еңбектерінде негізделген. Білім беруді 
ұйымдастыруға құзыреттілік тұрғыдан келуді жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін меңгеру 
туралы мәселелер М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Давыдов және т.б. ғалымдардың 
еңбектерінде қарастырылған. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі ғалымдардың зерттеулеріне қарағанда 
кәсіби шеберліктің қалыптасуы мен даму үдерісінде екі ұғым: құзыреттілік және құзырет 
ұғымдары  пайдаланылып келеді. Біріншісі, С.Ожегов сөздігі бойынша, белгілі бір кәсіби 
қызметке байланысты, «қандай да болсын мәселеден хабардарлық, беделділік», ал екіншісі, 
«қандай да бір істі жүргізетін жеке адамның,  мекеменің мәселелерді шешуге, іс-әрекет етуге, 
бір нәрсені істеуге уәкілеттілік шеңбері». 

«Құзыреттілік» термині әдетте белгілі бір әлеуметтік-кәсіби статус иесіне байланысты 
қолданылады және оның сол істі атқарудағы түсінігі, білімі, білігінің орындалуға тиіс 
мәселенің нақты өз деңгейінде шешілуімен сәйкестілігі арқылы сипатталады [2].  

«Методикалық терминдер сөздігінде» «Құзыреттілік (латынның competentis-бейім 
сөзінен)–қандай да бір оқу пәнін оқыту үдерісінде қалыптасатын білім, білік, дағдылар 
жиынтығы, сонымен қатар, қандай да бір қызметті орындай алу қабілеттілігі», – делінген [3].  

Орыс тілінің сөздігінде «құзыреттілік» термині «әлдекімнің жақсы хабардар болуы 
мәселесі төңірегінде» берілген [3].  

Латынның «compete» деген термині «білу», «жасай алу», «дегеніне жету» деген 
мағыналарды береді. Бұл жалпы алғанда құзыреттіліктің мәнін анықтайды.  

Шетел сөздіктері «құзыреттілік» сөзіне келесідей анықтама береді: тұлғаның немесе 



5338 

мекеменің құқықтарға ие болуы. Ағылшын тілінде бұл сөз тұлғаның қасиеті ретінде 
анықталады. Яғни, қабілет деген сөзбен теңеседі [4]. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде «құзырет» пен «құзыреттілік» түсініктері 
жуырда ғана еңгізілген болатын. 1960 жылдың соңы мен 1970 жылдың басында батыс, содан 
соң 1980 жылдарда отандық әдебиеттерде –білім беруге құзыретті қатынас түсінігі 
қалыптаса бастады. Бұл кезеңде  «құзыретілік» пен «құзыретті» түсініктеріне нақты 
анықтама берілмеген. Бұл сұраққа байланысты ғалымдардың көзқарастары әртүрлі.  Біз 
бұлардың кейбіреулеріне тоқталып өтеміз. 

Эдинбургск университетінің профессоры, доктор Джон Равен  бұл сұрақты 
қарастыруда  белгілі  ғалымдардың бірі болып есептеледі. Ол құзыреттілікке мынандай 
анықтама береді: бұл пәндік аймақта белгілі бір нақты тапсырмаларды сапалы орындауға 
бағытталған спецификалық қабілет, ерекше пәндік дағдылар, ойлау тәсілдері, сонымен қатар 
өз іс-әрекетіне жауапкершілікті сезіну. 

Басқа зерттеулерде, «құзыреттілік» түсінігімен қатар «құзірет» түсінігі де қатар жүреді. 
«Құзырет» сөзіне де әр түрлі анықтамалар беріледі. Кейбіреулер бұл түсінікті «құзыреттілік» 
түсінігімен теңестірсе, ал кейбірі оны жеке сала ретінде қарастырады.  

Д.И.Ушакованың жетекшілігімен шыққан сөздіктің авторлары алғашқы болып, 
құзіреттілік пен құзірет арасындағы айырмашылықты дәлдеуге тырысты: «құзіреттілік – 
хабардар болу, беделдің болуы, құзырет – сұрақтар мен құбылыстар жиынтығында нақты 
адам беделге, тәжірибеге ие». 

Т.М.Сорокинаның ойынша, кәсіби құзіреттілік бұл мұғалімнің педагогикалық іс-
әрекетінде теориялық және практикалық даярлығының арасындағы бірлік. Құзыреттілік 
мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетіндегі шеберліктің бір сатысы. Мұғалімнің құзыреттілігі 
– бұл тұлғаның әр түрлі типтегі педагогикалық тапсырмаларды шеше алу қабілетінің деңгейі.  

Т.М.Сорокинаның зерттеулерінде, кәсіби құзырет мұғалімнің кәсіби даярлығының 
динамикалық және процессуалды жағы, кәсіби жоғарлаудың сипаттамасы, мотивациялық та, 
іс-әрекеттік те кәсіби өзгерулері [3].  

М.И. Лукьянова психологиялық-педагогикалық құзыреттілік түсінігін белгілі бір 
қасиеттер жиынтығымен сипаттайды. Яғни тұлғаның педагогикалық іс-әрекетке жоғарғы 
деңгейдегі даярлығы, оқушылармен білім беру процесінде тиімді іс-әрекетін көрсетеді. 
Психологиялық-педагогикалық құзіреттіліктің компоненті ретінде, ол психологиялық-
педагогикалық бағдар блоктарын жатқызады.  

А.В. Хуторской «құзыреттілік» пен «құзырет» түсініктерін былай ажыратады. Құзырет 
- белгілі бір заттар мен процесстерге қатынасына байланысты туындайтын, оларға сапалы 
түрде әрекет етуге бағытталған  тұлғаның өзара байланысқан қасиеттер жиынтығы (білімдер, 
дағды, шеберлік). Құзыреттілік – адамның құзыретке ие болуы. 

Сонымен қатар, А.В. Хуторской білім беру құзыретін бөлек сала ретінде қарастырады. 
Оған былай анықтама береді: мағыналық бағдарлар, білімдер, шебенрлік пен дағдылар 
жиынтығы. Ол жай «құзірет» пен «білім берудегі құзіретті» ажырату керек деп есептейді [4].  

Қазақстанда құзыреттілік мәселесімен, кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың 
теориялық және практикалық аспектілерін Ш.Х.Құрманалина (колледж жағдайында 
бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлау), Б.Т.Кенжебеков (жоғары оқу орны жүйесінде 
болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігі), Г.Ж.Меңлібекова (болашақ мұғалімнің 
әлеуметтік құзыреттілігі), Б.Қасқатаева (болашақ математика мұғалімінің әдістемелік 
құзырлылығы), М.В.Семёнова (жоғары оқу орындарында болашақ педагогтардың кәсіптік 
құзыреттілігін қалыптастыру), С.И.Ферхо (мұғалімдердің оқу үдерісінде электронды оқу 
құралдарын пайдалана білу құзыреттілігі) және т.б. ғалымдар зерттеген. 

Г.М. Коджаспирова «педагог  құзыретті  педагог болу үшін белгілі бір педагогикалық 
шеберлікті игеруі қажет» дейді.  

Бірақ, С.Е. Шишова және В.А.Кальней құзырет пен шеберлік түсініктерінің арасындағы 
айырмашылықтарды нақты ажыратады. «Шеберлік – бұл өзгеше жағдайдағы әрекет. Іс-
әрететтегі құзыреттілік шеберлік болып есептеледі. Құзырет – шеберлікті туындатады» [3]. 
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Сонымен, қазіргі заманғы педагогикада «құзырет» пен «құзыреттілік» түсініктеріне 
біршама қайшылықты ситуация қалыптасқан. Зерттелініп отырған проблеманы ашып айту 
үшін «құзырет» пен «құзыреттілік» түсініктерін  нақты ажыратып алуымыз қажет.  

Құзырет – белгілі бір заттар мен процесстерге қатынасына байланысты туындайтын, 
оларға сапалы түрде әрекет етуге бағытталған  тұлғаның өзара байланысқан қасиеттер 
жиынтығы (білімдер, дағды, шеберлік). 

Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде құзыретке келесі дәстүрлі сипаттамалар берілген:  
- Саяси және әлеуметтік құзырет, өзіне жауапкершілік алуға және біріге шешім 

қабылдауға байланысты. 
- Құзырет, шыдамсыздықты жоюға, әртүрлілікті түсінуге, мәдениеті, тілі және діні 

басқа адамдармен өмір сүруге қабілеттілік.  
- Құзырет, бұл қоғамдық өмір мен кәсіби әрекетте  жазбаша және ауызша түрде қарым-

қатынасқа түсу.  
- Құзырет, ақпараттық қоғамның пайда болумен байланысты: жаңа технологияларды 

игеру, олардың күшті және әлсіз жақтарын жетік түсіну. 
- Құзырет, өмір бойында үйренуге ұмтылу, тек кәсіби ғана емес, сонымен қатар 

жекелей және қоғамдық өмірде.  
«Құзырет» түсінігі көп жағдайда келесілерге белгілеуге қолданылады: 
- Алға қойған мақсатқа жету үшін әдістер мен  амалдарды қолдану іс-әрекеті. 
- Қоршаған ортаны жетілдіру мақсатында алға мақсат қоя алу және оған жетуге 

қолданылатын, білім, шеберлік және дағдының керекті формасының жиынтығы. 
Егер педагогтың кәсіби құзыреті жайлы айтсақ, бұл жерде мұғалімнің, тәрбиешінің, 

педагогтың  жекелей және тиімді түрде педагогикалық тапсырмаларды орындауға мүмкіндік 
беретін жекелей мүмкіндіктері айтылады. Қандай да бір педагогикалық тапсырмаларды 
орындау үшін міндетті түрде педагогикалық теория, шеберлік, дағды және практикада оны 
қолдана алу  қабілеті қажет.  Педагогтың кәсіби құзыреті – бұл оның еңбегіндегі 
педагогикалық әрекет пен педагогикалық қарым-қатынастың әртүрлі жақтарының 
жиынтығы.  

Қазіргі кезде кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық және практикалық 
аспектілері көптеген ғалымдардың зерттеу нысаны болып келеді.  

Б.Т.Кенжебеков жоғары оқу орны жүйесінде болашақ мамандардың кәсіби 
құзіреттілігін зерттеу барысында кәсіби құзыреттілік ұғымына мынадай анықтама береді: 
«кәсіби құзыреттілік-бұл кіріктірілген іргелі білімдер, адамның қабілеттері мен жинақталған 
біліктіліктерінің, оның кәсіби маңызды сапаларының, технологияны жоғары деңгейде 
меңгеруінің, мәдениеті мен шеберлігінің, ұйымдастырудағы шығармашылық әрекетінің, 
өзін-өзі дамытуға дайындығының бірігуі». 

Г.Ж.Меңлібекова болашақ мұғалімнің әлеуметтік құзыреттілігінің қалыптасуына үлкен 
мән береді. Оның пікірінше, әлеуметтік құзыреттілік - адамның әлеуметтік шындықты 
құндылық ретінде түсінуінің, әрекетті басқарудағы нақты әлеуметтік білімінің, өзін 
анықтаудағы субъективтік қабілетінің, әлеуметтік технологияны жүзеге асыру біліктілігінің 
бірігуі ретіндегі кіріктірілген сапалық қасиеттері.  

Бүгінгі педагогика ғылымындағы жаңа көзқарас бойынша тұлғаға бағдарлы үлгі 
балаларға білім негіздерін беруді емес, оқу және өмірлік жағдаяттарда алған білімдерін 
шығармашылықпен қолдануына, түйінді және пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыру 
арқылы өзін-өзі дамытуына, қоршаған шынайылықты түйсінуге, өзінің даралығын сезінуге, 
негізгі оқу және айналасындағы адамдармен өзара әрекеттесу дағдыларын игеруге, өзінің оқу 
іс-әрекетін ой елегінен өткізуге жағдай жасауды мақсат етеді.  

12 жылдық білім беруге көшуде мектеп алдына негізгі үш бағыт басшылыққа алынады: 
оқушының жеке қабілетін, әлеуеттік мүмкіндіктерін, ішкі қажеттіліктерді есепке ала отырып, 
жеке-даралық бағытта оқыту. Бұл бағыттарды жүзеге асыру үшін мұғалім негізгі үш 
компонентпен таныс болуы тиіс. Олар: инварианттық компонент–мемлекеттің базалық оқу 
стандарты жүйесіндегі талаптар мен мазмұндарға жауап беретіндей жалпы міндетті оқу 
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жоспарының бөлімін меңгеру; профильдік компонент–профильдік оқу стандарты 
талаптарының мазмұнында көрсетілгендей оқу курстарының тереңдігін, оқылатын пәндердің 
өзара байланыстылығын меңгеру; тұлғалық компонент–оқушылардың өзіндік зерттеушілік 
дағдыларын қалыптастыруға байланысты арнайы таңдау курстарын, оқу жоспарларын 
меңгеру. 

Әдетте, білім берудің мақсаты педагогтың білімі, шеберлігі, дағдысы бірлігінен 
тұратын қасиеттермен анықталады. Бүгінгі таңда бұндай анықтама жеткіліксіз. Социумге көп 
білетін, көп сөйлейтін адамдар емес, өмірлік және кәсіби проблемаларды сапалы түрде 
тәжірибесіне сүйене шеше алатын адамдар қажет. Ал бұның барлығы алынған білімге, 
шеберлікке, дағдыға  байланысты емес, «құзыретілік» пен «құзыретті» түсініктері 
қолданылатын қосымша қасиеттерге байланысты. 

Қазіргі қоғам сұранысының талаптарына сай болашақ мамандардың кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру қажеттілігі еліміздің әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бет 
бұрып, соған сәйкес білім берудің парадигмасының өзгеруі және бүгінгі күнгі әлеуметтік-
экономикалық жағдайы мен болашаққа қарай ұстанған бағыты білім беру мекемелерінің 
жаңа бағдарын анықтап, мамандардың құзыреттілігін көтеруді талап етіп отырғандығына 
байланысты болып отыр. 
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Дружба человека и собаки насчитывает тысячелетия. Доказательством служит то, что 

при раскопках стоянок первобытных людей находят многочисленные останки собак. О том, 
как возникла эта дружба, сейчас можно только догадываться, но бесспорно одно - с самых 
давних пор собака верно служит человеку.   

Бесконечно преданные, они своей любовью приносят радость одиноким людям. Рядом 
с собакой ребенок никогда не вырастет жестоким, он научится быть в ответе за другое 
существо. Сколько веселых минут доставит пес своими играми и проказами. А если 
возникает опасность, даже самая маленькая и слабая собака самоотверженно бросится на 
защиту хозяина.  

Собаки любых пород отличаются искренней привязанностью к хозяину. И если тот 
платит собаке тем же, между ними возникают особого рода чувства, отношения, 
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синтезирующие в себе любовь, верность и дружбу, - словом, отношения, конец которым 
может положить только смерть. 

Человек полюбил собаку за преданность, и она стала его лучшим четвероногим другом. 
Однако почему именно собака стала другом человека? Ведь и кошки одомашненные 
животные и живут в мире людей. 

Все дело в удивительных психоэмоциональных свойствах этих милых животных. 
Собаки, как, пожалуй, ни одно другое существо на планете, привязываются к своим хозяевам 
[1]. Наши четвероногие друзья чутко ощущают любые перемены в настроении людей. 
Хозяин для собаки - друг и даже в чем-то бог, ведь животное любит его просто за то, что он 
есть. Известны печальные случаи, когда поведение хозяина относительно его пса оставляло 
желать лучшего, однако, собака продолжала вилять хвостом при взгляде на него и считать 
его самым лучшим на земле. Собаки удивительно преданные звери. Все известные реальные 
трогательные истории собачей верности и любви, которые легли в основу многих книг и 
кинофильмов. Но собака не просто чутка к настроению человека. Издревле она помогала 
двуногим: охраняла их жилище от непрошеных гостей, защищала от нападений со стороны 
недоброжелателей, помогала в охоте. Сегодня псы по-прежнему незаменимы во многих 
сферах. Их труд ценится в военно-розыскной деятельности, на таможне, собаки нередко 
выступают в качестве поводырей для незрячих людей. Верный и забавный пес способен 
скрасить одинокие будни пожилых и старых людей, поиграть с малышом. Дети и собаки 
отлично понимают друг друга, ведь для совместной игры им нет необходимости объясняться 
вербально, настроение друг друга можно понять и без слов. Прогулки с собакой также 
благотворно влияют на здоровье человека, особенно это актуально для жителей мегаполисов. 
Общение с домашними животными снимает стресс и нормализует давление. Вот почему мы 
считаем верным утверждение «собака - друг человека».  

Многочисленные исследования в сфере зоопсихологии позволили выявить много 
интересного. Так, например, собаки оказались намного теснее связаны с человеком, чем мы 
могли предполагать. Используя ДНК, учёные доказали, что длительное совместное 
сосуществование определило развитие у нас схожих генов. О своём открытии исследователи 
из Китая, России, США и Швеции пишут в статье в журнале Nature Communications [2] 
следующее. Образцы ДНК четвероногих для анализа были отобраны у трёх бродячих собак 
из Китая, четырёх особей серого волка из России и Китая, а также трёх породистых собак: 
немецкой овчарки, бельгийской овчарки – малинуа, а также тибетского мастиффа. 
Полученные результаты были сопоставлены с человеческим геномом. Оказалось, что для 
человека и собаки характерно параллельное развитие генов, отвечающих за обмен веществ, 
пищеварение, а также транспортировку нейромедиаторов. Более того, у нас наблюдается 
одинаковая генетическая предрасположенность к ожирению, обсессивно-компульсивному 
расстройству, эпилепсии и даже некоторым видам рака (например, рак молочной железы). 

Однако учёные не остановились на сопоставлении генов человека и собаки, а 
попытались проникнуть вглубь истории одомашнивания четвероногих. Так, авторы 
исследования предлагают более раннее время одомашнивания собак – около 32 тысяч лет 
назад, против общепринятых оценок в 15-16 тысяч лет назад. Также учёные уверены: 
родиной одомашнивания была Европа. 

По словам генетика Вэйвэя Чжая (Weiwei Zhai ) из Пекинского института геномики 
Китайской академии наук, современные бродячие собаки Юго-Восточной Азии могут быть 
эволюционным мостом между волками и породистыми собаками. «Одомашнивание можно 
представить как двухуровневый процесс: от волков к собакам в целом, и далее к дроблению 
на породы», - замечает доктор Вэйвэй Чжай. Учёный рассуждает: «Поскольку процесс 
одомашнивания совпадал с увеличением численности и, что более важно, плотности 
населения, создавались более «тесные» условия для проживания. Последнее запустило 
селективный процесс, оказавший влияние как на человека, так и на собак» [3]. 

Иными словами речь идёт о конвергентной эволюции  - процессе, при котором 
представители различных систематических групп имеют сходство в развитии, возникающее 

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/full/ncomms2814.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.vesti.ru/doc.html?id=801862&cid=2161
http://sourcedb.big.cas.cn/yw/pl/fs/201304/t20130401_3808924.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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из-за обитания в одинаковых условиях окружающей среды. Так, именно «стеснённые» 
условия стали фактором, влияющим на выживание собак с более мягким характером, 
большей покорностью и высокой чувствительностью к поведению человека. Но существует 
и ряд проблем привыкания и адаптации. Принято считать, что собака обязательно должна 
появляться в доме только щенком. И в большинстве случаев так и происходит. Но иногда в 
новых хозяевах может нуждаться и взрослое животное: собаку можно подобрать на улице, 
взять в приюте для бездомных животных или забрать у ее бывших хозяев, которые по какой-
либо причине не могут дальше содержать своего питомца. Как правильно общаться с такой 
собакой в первое время? Ведь мы понимаем, что у животного уже есть какая-то история, 
привычки, предпочтения - как максимально быстро и безболезненно адаптировать взрослую 
собаку к новым условиям ее жизни? Одна из проблем - боязнь одиночества. Для собаки, как 
социального животного, остаться в одиночестве - один из наиболее страшных сценариев. 
Чем сильнее собака привязана к хозяевам, тем сильнее она переживает одиночество. 
Чрезмерная привязанность собаки к хозяевам часто обусловлена травматическим опытом - 
ранним отъёмом от матери или сильным испугом. Многие владельцы, идя на работу, 
вынуждены оставлять собак в одиночестве на долгое время. Оставленные в одиночестве 
собаки могут испытывать сильный стресс, который выражается в вое, лае и попытках 
открыть двери и окна. В таком случае собаки грызут или царапают когтями наличники 
дверей и окна. Для патологической боязни одиночества также характерно полное отсутствие 
аппетита в период отсутствия хозяина. 

Самая  распространенная проблема поведения собак - нежелательные проявления 
агрессии. Зачастую к такому поведению приводит неправильное воспитание животных 
хозяевами, но также необходимо учитывать, что каждой собаке присущи свои 
индивидуальные особенности характера. Одни животные от природы пугливы, другие 
активны и дружелюбны, третьи - во всем стремятся быть первыми [4]. 

Всем известно о случаях проявления собаками агрессии по отношению к людям. Чаще 
всего она направлена против членов семьи.  Как правило, такая агрессия не постоянна, а 
проявляется лишь в случаях, когда человек пытается продемонстрировать власть над собакой 
или воспринимается животным как конкурент. К примеру, собака может проявить агрессию 
при попытке отнять у нее еду или какой-то предмет (иногда она намеренно ворует какую-то 
вещь и проявляет агрессию при попытке ее отнять  или просто при приближении человека). 
Животное может разозлиться, если его беспокоят во время отдыха, вести себя агрессивно 
при проведении различных гигиенических процедур (расчесывание, стрижка, чистка ушей и 
т.д.). Проявление хозяином строгости,  пристальный взгляд или, наоборот, попытка 
похвалить может спровоцировать агрессивное поведение [5]. Дело в том, что собаке кажется, 
что подобным поведением человек желает продемонстрировать власть над ней. Животное 
начинает отстаивать права лидера. Неправильно воспитанная собака, считающая себя 
главной в стае (семье хозяина) пытается таким образом наказать животное рангом ниже (т.е. 
кого-то из членов семьи) за наглое поведение. Впрочем, мы согласны с мнением Э. Фpоли, 
который утверждал, что «Нет проблемных собак, есть проблемные владельцы». В каждой 
конкретной ситуации владелец должен постараться отыскать смысл и корни тех или иных 
особенностей поведения собственной собаки, должен тщательно проанализировать и свои 
действия. Нет единого рецепта для устранения возникающих проблем во взаимоотношениях 
с собаками, к каждой из них необходим индивидуальный подход. 

Наши четвероногие друзья не могут обратиться за помощью, но когда нам нужна 
поддержка, их не нужно об этом просить. 
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Глубокий кризис российского общества, связанный с переменами в политической, 

социально-экономической, культурной сферах, вызвал резкое ухудшение положения детей, о 
чем свидетельствуют статистические данные, представленные в ежегодных государственных 
докладах «О положении детей в Российской Федерации». 

В современных условиях количество детей, оставшихся без попечения родителей, 
возрастает с каждым годом. Сиротство - одна из тех проблем, которые крайне остро стоят 
перед нашим обществом. В нашей стране ежегодно более полумиллиона детей разного 
возраста остаются без попечения родителей. Реальную картину сиротства в России 
определить сложно. Причин тому много, но одно обстоятельство имеет особенно важное 
значение. На протяжении почти всего XX века политика нашего государства состояла в том, 
чтобы определять детей-сирот в специально организованные для них учреждения, что может 
рассматриваться как своеобразная резервация детей. Поэтому общество уделяло 
недостаточно внимания этой категории детей, фактически оно не решало их проблемы, а 
скорее их «консервировало». 

Проблема социального сиротства является и сегодня проблемой, характерной для 
многих развитых и развивающихся стран. Так, американские исследователи отмечают, что 
по всему миру больницы, родильные дома, специальные заведения заполнены брошенными 
младенцами. Их называют по-разному «отказные дети», «казенные младенцы», «рожденные, 
чтобы быть покинутыми», «вечные новорожденные» и др. По данным международных 
экспертов ООН, отмечается заметный рост брошенных детей в странах Западной и 
Восточной Европы. Отмечается рост таких детей и в развивающихся странах. 

Социальная адаптация выпускников детского дома – процесс и результат согласования  
с окружающим миром, приспособления к изменившейся среде, к новым условиям 
жизнедеятельности, к структуре отношений в определенных социально-психологических 
общностях нормам и правилам. Социальная адаптация предполагает гармонизацию 
взаимных ожиданий бывших воспитанников и социальной среды, когда выпускник без 
длительных внутренних и внешних конфликтов входит в самостоятельную жизнь и 
осуществляет социально ценную деятельность, удовлетворяет свои социальные потребности, 
переживает процессы самоутверждения и творческого самовыражения. 

Показателем успешной социальной адаптации является психологическая 
удовлетворенность ребёнка этой средой и успешная его жизнедеятельность. Но так как дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это особая категория детей, то И.Ф. 
Дементьева формулирует понятие «социальная адаптация сирот» как успешное освоение 
детьми-сиротами своих социальных ролей в системе общественных отношений [1, 32]. 

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники детского дома с момента 
выхода из интерната - это постинтернатная адаптация. Вызвана она, прежде всего, 

http://bd.fom.ru/report/map/dd063632
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изменением внешних условий жизни и деятельности.  
Постинтернатная адаптация - процесс приспособления детей-сирот и детей, лишенных 

родительского попечения, к условиям социальной среды вне интернатного учреждения.  
Постинтернатная адаптация является достаточно актуальной проблемой, поскольку для 
детей-сирот, выросших в специфическом частично изолированном мире интернатных 
учреждений на государственном обеспечении, переход от периода детства к периоду 
взрослости сложен и связан со многими проблемами в самостоятельном жизнеустройстве. 

Важной проблемой выпускников детских домов является профессиональное 
образование и трудоустройство выпускников. При всем том, что выпускники детского дома 
пользуются многочисленными льготами при поступлении в вузы, колледжи, и во время 
обучения в госучреждениях государство их полностью обеспечивает, далеко не все получают 
образование и устраиваются на работу.  

К сожалению, право на высшее образование реализуют лишь 4% воспитанников 
интернатных учреждений. Большинство выпускников – 68,8% – после девятого класса 
поступают в учебные заведения начального профессионального образования; значительно 
меньше их количество – 20,2% – поступает в учреждения среднего профессионального 
образования. Кроме того, часть воспитанников-выпускников устраивается на работу без 
получения образования – 7% [3, 37]. 

И. А.Бобылева выделяет следующие необходимые критерии успешной социальной 
адаптации выпускников: 

- усвоение социально одобряемых норм, ценностей и социальных ролей, адекватных 
требованиям общества; 

- осознание своего места в социуме и в будущей жизни в соответствии с 
индивидуальными способностями и потребностями, включая получение образования и 
овладение профессией; 

- формирование семейных установок и готовности к созданию собственной семьи (один 
из главных элементов и показателей эффективной социальной адаптации); 

- наличие высокой самооценки, принятия себя; 
- наличие эмоционально - близких отношений со значимыми людьми, которые во 

многом обеспечивают чувство защищенности и уверенности в себе; помощь и поддержка 
семьи, родителей или лиц, их замещающих [3; 54]. 

Сегодня и выпускники, и общество в целом осознают актуальность проблемы 
подготовки выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни. Ее 
замалчивание приводит к неустроенности молодых людей, вторичному социальному 
сиротству (отказ от воспитания собственных детей), низкому социальному статусу. Однако 
без поддержки государства (законодательных, финансовых, информационных ресурсов и 
пр.) существенных позитивных изменений добиться в этой сфере сложно.  

С целью исследования проблем адаптации выпускников детского дома в процессе 
прохождения научно-исследовательской практики на базе Уфимского топливно-
энергетического колледжа нами совместно с социальным педагогом была разработана 
программа социально-педагогического сопровождения адаптации выпускников детского 
дома в учреждении среднего профессионального образования. Целью программы является 
оказание студентам-сиротам социально-педагогической помощи и поддержки в процессе 
обучения. 

Данная программа была рассчитана на студентов-сирот, обучающихся в учреждениях 
колледжа. Нами был проведен комплекс занятий с данной категорией студентов на 
различные темы, способствующие их адаптации и интеграции в дальнейшей жизни, 
подготовке к условиям колледжа, так же  проводились занятия  по профессиональному 
самоопределению, основам правовой грамотности, по формированию социальных навыков и 
подготовке к семейной жизни. 

Программа постинтернатного сопровождения выпускников детского дома была 
реализована в 3 этапах: подготовительный, непосредственной работы и заключительный. 
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В соответствии с планом мероприятий по реализации программы осуществлялась 
работа по различным критериям результативности. 

Основная задача при работе с программой – это создание дополнительных гарантий для 
полной и качественной реализации студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 
родителей своих основных жизненных прав и социальной поддержки и обеспечение 
названной категории студент условий для их полноценной жизнедеятельности, развитие 
способностей к многосторонней реализации, активного, творческого самоутверждения. 

Программа постинтернатного сопровождения выпускников детского дома включала в 
себя не только передачу информации  студентам-сиротам об актуальных и интересующих их 
проблемах, но и глубокую социально-педагогическую работу по формированию 
специальных умений и навыков, способствующих благоприятной адаптации выпускников к 
самостоятельной, взрослой жизни,  позволила добиться более высокого уровня 
подготовленности и к жизни в новом коллективе, семье и обществе в целом. 

В ходе работы со студентами-сиротами были проведены диагностические методики, с 
целью выявления уровня адаптации выпускников детского дома к условиям обучения в 
колледже.  Полученные результаты диагностического исследования, педагогические 
наблюдения и беседы с педагогами, специалистами психолого-педагогической службы,  
главное – с самими испытуемыми, дали основание утверждать, что их процесс адаптации к 
условиям обучения в колледже проходит сложно, проблемно и нуждается в сопровождении 
как со стороны социального педагога, так и педагога-психолога. На следующем этапе 
опытной работы была проведена повторная диагностика с целью выявления уровня 
адаптации выпускников детского дома к условиям обучения в колледже. К моменту 
заключительного, контрольного этапа исследования положение в экспериментальной группе 
несколько изменилось. Для отслеживания динамики развития применялись те же 
диагностические методики, что и на первом этапе опытной работы. 

Результаты эмпирического исследования показали, что у студентов-сирот в 
учреждении среднего профессионального образования приобрели умения и навыки 
самостоятельно решать проблемы, стали более подготовлены к жизни в новом коллективе. 
При общении они стали более открытыми. Проявляли заинтересованность во всем, старались 
узнать новое.  По сравнению с первым этапом опытной работы намного повысился уровень 
общения и уменьшился уровень конфликтности в группе. 

Результаты диагностического исследования позволили нам сформулировать основные 
рекомендации для социальных педагогов, работающих в учреждении среднего 
профессионального образования по социально-педагогической сопровождению процесса  
адаптации студентов-сирот. 

В конце своей опытной работы мы пришли к выводу о том, что успех работы по 
сопровождению адаптации студентов-сирот в условиях колледжа навыков зависит не только 
от степени подготовленности самих студентов данной категории, но и в значительной мере 
от мастерства социальных педагогов и воспитателей и их профессионализма. 
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Ғылыми жетекші – Ж. Сарыбекова  
 

Осы зерттеудің бастапқы теориялық негіздерін қалыптастыруда, біз ұғымының 
болмысы мен мазмұнын талдауға негізделдік, онда ретпен «әлеуметтік белсенділік» 
ұғымының бастауы ретінде неғұрлым кең мағынасынан бастап, сосын «әлеуметтік 
белсенділік» түсінігін талдауға көшеміз.  

«Белсенді» термині әрекеттік, күш-қуатты деген мағынаны береді. Жалпы мағынада 
«белсенділік» категориясы ғылыми әдебиеттерде материяның жарпыға ортақ жүйелілік 
қасиеті, оның өзімен және де қоршаған ортамен өзараәрекеттестікке түсе алуы ретінде 
қарастырылады. [1] 

Белсенділік және оның ерекшеліктері бейнелеудің құрылымдық белгісі ретінде болады. 
Осылайша, М.С.Каган белсенділікті «тірі материяның іштей себептелген әрекетінің» 
формасы ретінде қарастырады. [2] В.С.Тюхиннің айтуынша, тірі ағзаны белсенділікпен өзін-
өзі сақтау, бейімделу, өзіндік реттеу, қоршаған орта ағзаларымен өзараәрекеттесу барысында 
даму сияқты қабілеттермен байланыстырады. [3] 

Белсенді тіршілік иесі тек қозғалыста ғана болып қоймай, оның өзінде жекелей 
қозғалыстың бастауы бар және осы бастау қозғалыстың өзінде жаңғыртылатындығы біздің 
зерттеу үшін маңызды. өзіндік қозғалыс барысында өзін-өзі жаңғыртуға қабілеттілік - өте 
ерекше қасиет, бұндай жағдайда ол белсенділік субъектісі ретінде бола алады деп айтады.  

Осылайша, белсенділік қандай да бір жүйенің өзіндік қозғалысқа, өзіндік дамуға, өзін-
өзі реттеуге қабілеті (қабілет деңгейі) ретінде анықталады. Адамның белсенділігі дегенде 
әдетте оның қарқынды, қуатты іс-әрекетін, бір нәрсеге әрекеттік қатысу, инициативтілікті 
елестетеміз. [4] 

Белсенділіктің келесідей сипаттамаларын бөліп көрсетеді: спонтанды, яғнижасалған 
әрекеттердің шатталғандығы, әрекет ету сәтіндегі индивидтің ішкі күй ерекшелігі, алдыңғы 
жағдаймен шартталатын реактивтіліктен басқаша болып табылады; еріктілік, яғни жасалып 
жатқан әрекеттің субъектінің өзекті мақсатына байланысты шартталуы, надситуативтілік, 
яғни шектеулердің шеңберінде шектелген бейімделуден айырмашылығы, алдын ала 
белгіленген шектерден шығу, әрекеттік, яғни жүзеге асырылып жатқан мақсатқа қатысты 
тұрақтылық, енжарлылыққа қарама-қайшы болып табылады.  

Белсенділіктің философиялық мәселелерін шешуде, көптеген ғалымдардың ғылыми 
тұжырымдамалары бөлініп кетті: біріншілері, «белсенділікті» тек тірі табығаттың атрибутты 
қасиеті ретінде қарастырса (Н.Т. Абрамова, П.К. Анохин, В.X. Беленький, Н.А. Бернштейн, 
Н. Винер, А.М. Коршунов, B.C. Тюхтин), басқалары «белсенділікті» материяның 
органикалық және органикалық емес қасиеті деп есептейді (В.И. Кремянский, В.Г. 
Мордкович, Л.А. Петрушенко, М.Н. Руткевич және т.б.). 

Әлеуметтік белсенділік – белсенділіктің ең жоғарғы формасы болып табылады. Ол 
қоғамдық тіршілік иесі ретінде адамға, топқа, қауымдастыққа ғана тән. Әдетте «әлеуметтік 
белсенділік» термині адамдардың белгілі қоғамдық қатынастар жүйесіндегі қарқынды 
әрекеттеріндежәне оны жүзеге асыруын белгілеуде қолданылады. Әлеуметтік белсенділік 
осындай қабілет бола тұрып, күрделі интегралды қасиет немесе сапа болады. Он қандайда 
бір бөлек, жеке қасиетті емес, тіршілік әрекетінің барлық қасиеттерінің жиынтығы, олардың 
басты қасиеті – әлеуметтік-әрекеттік болмыстың шоғырландырылған түрі болып табылады. 
[4] 

Тұлғаның әлеуметтік белсенділігіне берілген әдебиет көздерін талдау, дефиницияларды 
былайша жіктеуге мүмкіндік берді: белсенділікпен теңестірілетін әрекет ретінде (В.Х. 
Беленький, М.В. Кириллова, В.Г. Мордкович және т.б.); әрекет, күш салу, саналы қарқынды 
іс-әрекет (Ю.Ю. Лазаускас, Т.С. Лапина, И.И. Стародубцев, И.Ч. Христова); өзіндік әрекетке 
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ауысатын іс-әрекет (Е.А. Ануфриев, Л.П. Станкевич); адамның әлемге әрекетттік қатынасы 
(Б.М. Бим-Бад); бастамашылдық, іскерлік, қоғам өмірінің әртұрлі жақтарына 
шығармашылық қатынас (В.И. 3агвязинский); сапа немесе тұлға қасиеті (И.П. Пеньтюхов, 
В.Г. Мордкович, П.Е. Кряжев, А.Г. Ковалев, И.Н. Андрианов); тұлғаның қабілеті, сапасы 
(Л.Н. Жилина, Н.Т. Фролова, Г.И. Кукушкин, К.И. Мамаева, В.Г. Мордкович); тұлғаның іс-
әрекетке даярлығы (Х.Ц. Беновски, Т.П. Богда-нова, Г.А. Евтеева); шығармашылықтың 
өлшемі, шығармашылық іс-әрекет (Б.Г. Григорьян, Н.Я. Доронина, М.Д. Тиво); әрекеттер 
кешені (Б.М. Чернышев); субъективті және объективті жақтардың бірлігі (Ю.Е. Волков, В.Г. 
Моркович, В.В. Шепетько). 

Іс жүзінде барлық авторлар дерлік әлеуметтік белсенділікті тіршілік әрекетінің құралы 
ретінде  әлеуметтік   шығармашылыққа бағытталған, әлеуметтік және түлғалық-
интеграцияланған тәрбиенің нәтижесі ретінде қарастырады деп қорытынды жасауға болады.   

Кең мағынада белсенділік барлық тіршілік иелерінің сипаттамасына жатады, ол 
ағзаның өзгермелі жағдайларға бейімделуінен көрінеді. Дегенмен әлеуметтік белсенділік 
жағдайларға бейімделу ғана емес, оларды өзгерту де. Материаның қозғалыс формасының 
әлеуметтік деңгейінде белсенділік әлеуметтікке айналады. Осы жерде әрекет іс-әрекетке 
ауысады. Осыған байланысты әлеуметтік белсенділіктің көптеген анықтамаларының ішінен  
И.Ч. Христованың жасаған анықтамасын негізгі ретінде аламыз, тұлғаның әлеуметтік 
белсенділігі дегеніміз – белсенділіктің ең жоғарғы формасы. Ол ерекше қасиет ретінде, 
саналы түрде әрекет етуге деген қабілет ретінде, тек қоршаған шындыққа бейімделу ғана 
емес, сондай-ақ оны өзгертуде көрінеді, яғни ортаны өзінің мүдделеріне сай бейімдейді, 
тұлға ортамен осындай өзараәрекеттестікте өзі де өзгерістерге ұшырайды. Біз бұл 
дифиницияны негізгі ретінде алдық. [5] 

Әлеуметтік белсенділік болмысының және студенттік жастың ерекшеліктерін талдай 
келе, ЖОО студенттердің әлеуметтік белсенділігін студент тұлғасының интегративті, 
адамгершілік-еріктік қасиет ретінде анықтауға мүмкіндік береді. Оған қажеттіліктер, 
құндылықтың бағыттылық, әлеуметтік ұстанымдар, әлеуметтік қызығышылықтар және 
мотивтер, әлеуметтік әрекеттер енеді. Олар қойылған мақсат пен оларды жүзеге асыруда 
пайда болатын қарама-қайшылықтарды шешу жолыменқоғамдық-маңызды және оқу іс-
әрекеттерді орындау барысында қалыптасады және дамиды.  

Тұлғаның әлеуметтік белсенділігінің құрылымын нақтылау мақсатында әлеуметтік-
психологиялық әдебиеттерді зерттеу келе, Н.Н.Башаев оны күрделі құрылымдық құрылым - 
полиқұрылым түрінде қарастыратынын анықтадық. Онда оның әр бір компоненттерінде 
өзінің ішкі компоненттері бар. Әлеуметтік белсенділік құрылымы тұлға іс-әрекетінің 
құрылымымен теңестіріле алмайды.  

Жалпы түрде тұлғаның әлеуметтік белсенділік құрылымын Н.Н.Башаев интерқұрылым 
түрінде ұсынады, оған әлеуметтік-экономикалық қоғамдық қатынастар, қажеттіліктер, 
қызығушылықтар мен мақсаттары кіреді. Интроқұрылым мақсатының құрамына тұлғаның 
құндылықтық бағыттары, оның мотивтері, әлеуметтік ұстанымдары және әлеуметтік әрекет 
енеді.  [6] 

Ю.П. Сокольниковтың негіздеген келесі тұжырымдамасы біз үшін үлкен мағынаға ие. 
Әлеуметтік белсенділік әрқашан нақты бір іс-әрекет түрінде көрініс береді және сондықтан 
да ол жалпы әлеуметтік белсенділік ретінде емес, ал танымдық, еңбектік немесе саяси және 
т.б. белсенділік болады. [4] 

Сондай-ақ олардың барлығы жеке және де оқшауланған белсенділік түрі ретінде 
болмай, ал тұтас, интегралды қасиеттің іс-әрекеттің әртүрлі түрлерінде көрініс беруі болып 
табылады. Бұл дегеніміз қандай да бір іс-әрекет түрлерінде тұлғаның көрсететін әлеуметтік 
белсенділіктің әртүрлі түрлерінің құрылымында өз ерекшеліктері бар. Сонымен қатар, 
әлеуметтік белсенділіктің құрылымында және оның әртүрлі түрлерінде ортақ компоненттер 
тобы белгіленуі мүмкін. 

Ю.П. Сокольниковтың белгілеген әлеуметтік белсенділік құрылымының 
компоненттерін  негізге ала отырып, біз ЖОО студенттерінің әлеуметтік белсенділік 
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құрылымының келесі компоненттерін бөліп көрсетеміз: мотивациялық, заттық-операциялық, 
рефлексивті, құндылықтық-қажеттіліктік.  

Жоғарыда көрсетілген әлеуметтік белсенділік компонентінің топтары органикалық 
жолмен байланысты. Компонеттер тобының біреуінің жеткілікті дамымауы басқаларының 
сипаттамасына ықпал етеді және оныың жалпы көрініс беруі төмендейді.  

Олардың арасындағы бастысы әлеуметтік белсенділік мотивациясы болып табылады, 
осы қасиеттің ішкі адамгершілік мазмұнын алдын ала анықтайтын бағыттылық болып 
табылады. Дегенмен оның даму деңгейі оның негізінде жатқан мотивпен ғана емес, сонымен 
қатар, тұлғаның моральды санасымен,  оның адамгершілік білімдерімен, ойлаудың 
дамуымен де анықталады.  

Қандайда бір іс-әрекет түрінде әлеуметтік белсенділікті көрсету (дамыту) мүмкіндігі 
көп жағдайларда адамда осы үшін қажетті практикалық білім, іскерлік және дағдылардың 
болуымен анықталады. Әлеуметтік белсенділік компоненттерінің осы тобын қалыптастыру 
ғана тұлғаның инициатива, дербестік сияқты сипаттамаларын көрсетуге мүмкіндік береді.  

Әлеуметтік белсенділік компоненттерінің бөліп көрсетілген топтары органикалық өзара 
байланыста және тұлғаның басқа да қасиеттерімен өзара араласуы біздің қарастырып 
отырған қасиетті күрделі, сондай-ақ тұлғаның біртұтас, интегралды, жалпыланған сипаты 
ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.  

Әлеуметтік белсенділік болмысын анықтауда оның компоненттерін анықтау үлкен 
маңызға ие. Зерттеушілер (К.А. Абульханова-Славская, Т.А. Ильина, Л.А. Лиферов, Т.Н. 
Мальковская, М. А. Румянцева және т.б.) әлеуметтік белсенділіктің көптеген әртүрлі 
компоненттерін бөліп көрсетеді. Л.А. Лиферов әлеуметтік белсенділіктің келесідей 
бөліктерін көрсетеді: әлеуметтік бағыттылық (қажеттілік, қызығушылық, мотив, 
құндылықтық бағыттылық, дүниетаным және т.б.), тұлғаның әлеуметтік маңызды қасиеттері 
(ұжымшылдық, тәртіпке бағыну және т.б.) [7]. Т.А. Ильина компоненттердің арасында 
мыналарды көрсетеді: тұлға қызығушылығының және талаптарының әлеуметтік 
бағыттылығы, осы бағыттылықты өмірде жүзеге асыруда белсенді іс-әрекет.[8]  

М.А. Румянцева әлеуметтік белсенділіктің үш компонентін атайды: құндылықтық 
бағыттылық, әлеуметтік іс-әрекет, әлеуметтік позиция. [9] 

Әлеуметтік белсенділіктің құрылымдық компоненттері жайлы ғылыми әдебиеттерді 
талдай келе, әлеуметтік белсенділіктің келесідей құрылымын шығардық:  

- Мотивациялық-құндылықтық компонент: мотив, құндылық, дүниетаным, қажеттілік, 
қызығушылық және т.б.; 

- Тұлғалық компонент: бастамашылдық, жауапкершілік, ұйымдастырушылық, 
коллективизм және т.б.; 

- Іс-әрекеттік және шығармашылық компонент: әрекет, жүріс-тұрыс, креативтілік, 
жаңашылдық; 

Рефлексивті: өзіне және басқа адамдарға сыни көзқарас, өзі және басқалардың іс-
әрекеттеріне баға бере алу 
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Социальная активность является одним из важнейших показателей социализации 
человека – усвоения им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе 
которых формируются качества личности. Социально активной можно назвать такую 
личность, деятельность которой является шагом вперед по отношению к достигнутому 
общественному уровню независимо от сферы приложения сил: экономика, политика, наука, 
искусство и так далее. Проблема социальной активности сегодня усугубляется тем, что 
внутренние условия активности потеряли свое приоритетное значение в деятельности, 
которую длительно ориентировали на внешние установки. Человек перестал быть субъектом 
своей деятельности [6, с. 16]. 

Наше время – период становления новых нравственных идеалов в современных 
социально–политических условиях. Современное общество  нуждается в  
высокообразованных, инициативных,     деловых людях, способных в ближайшее время 
реформировать общество, а главное восстановить его духовную культуру [2, с. 25]. 

Конкретные условия бытия современной молодёжи обострили многие социально-
педагогические проблемы. Особо настораживает тенденция «омолаживания» преступности и 
её групповой характер. Бездеятельное свободное время подростка нередко приводит к 
доминированию асоциальных форм досуга. В результате чего в подростковой среде 
наблюдается  рост агрессивности, токсикомании, наркомании, преступности, а главное 
бездуховности [5]. 

В современных условиях возникла потребность в новом подходе к процессу 
социального развития и воспитания, где происходит становление Личности. Личности, 
являющейся носителем общечеловеческих ценностей, с осознанной нравственной позицией, 
обладающей развитым интеллектом, творческой натурой, ведущей здоровый образ жизни, 
трудолюбивой, со сформированным гражданским  патриотическим самосознанием - 
таковыми качествами должна быть наделена модель ребенка в нашем современном мире.  
Общество нуждается в долговременных программах воспитания и развития личности 
ребёнка. Долговременная программа развития должна быть направлена на воспитание 
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граждан в правовом обществе, на развитие их социальной активности [4, с. 24]. 
Актуальность нашего исследования обусловлена наличием противоречий между: 
- высоким философским уровнем научного осмысления проблемы и недостаточной 

разработанностью педагогических механизмов развития социальной активности личности 
средствами досуговой деятельности; 

- потенциальными возможностями досуга в формировании у подростков стремления, 
готовности и способности проявлять конструктивную социальную инициативу и 
недостаточным уровнем его рационального использования. 

В основу исследования легла гипотеза, исходящая из предположения о том, что 
досуговая деятельность может стать эффективным средством развития социальной 
активности подростков, если: систематически проводить диагностику уровня развития 
социальной активности; определить критерии и показатели сформированности социальной 
активности подростков; разработать и апробировать социально-педагогическую программу, 
направленную на развитие организаторских и лидерских качеств, подразумевающую 
постепенное включение воспитанника в социально значимую деятельность. 

Базой исследования являлся молодежный клуб «Мечта» Объединение молодежных 
клубов «Алые паруса» Ленинского  района городского округа город Уфа.  Опытно-
экспериментальная работа включала в себя несколько этапов. 

 Подготовительный этап подразумевал анализ опыта социально-педагогической 
деятельности по исследуемой проблеме в базовом учреждении; определение критериев, 
показателей и уровней сформированности социальной активности подростков; подбор 
диагностического инструментария. 

Целью диагностического этапа являлось выявление уровня сформированности 
социальной активности воспитанников молодежного клуба в соответствии с выделенными 
нами критериями и показателями. В качестве основных диагностических методик выступали 
следующие: «Изучение социализированности личности учащегося» (методика Рожкова); 
опросник «Что привлекает в деятельности?»; «Самодиагностика коммуникативных и 
организационных способностей» (методика КОС-1), анализ продуктов деятельности. 

 На следующем этапе была разработана и реализована авторская программа, 
направленная на повышение уровня социальной активности. Программа состоит из ряда  
мероприятий, направленных на формирование активной жизненной позиции, 
информирование подростков об актуальных социальных проблемах, организацию 
общественно полезной деятельности.  

На оценочно-результативном этапе была проведена повторная диагностика уровня 
социальной активности воспитанников и сравнительный анализ полученных результатов.  

Изучив опыт работы социального педагога молодежного клуба «Мечта» по 
формированию и развитию социальной активности воспитанников, мы определили целевую 
группу подростков в количестве 20 человек, в возрасте от 13-17 лет.   

С опорой на труды С.Л. Рубинштейна, исследования Ю.А. Миславского нами были 
выделены критерии развития социальной активности воспитанников: мотивационно-
рефлексивный, оценочный (деятельностный), результативный. В качестве основных 
показателей развития социальной активности выступили: степень овладения знаниями, 
умениями и навыками социального поведения как необходимыми компонентами социальной 
активности; сформированность нравственных понятий, представлений, характеризующих 
понимание индивидуумом необходимости участия в общественно активной деятельности; 
уровень мотивации, связанный с общественной деятельностью, характеризующей 
направленность социально активной личности, которая позволяет выявить меру соответствия 
интересов личности интересам общества, коллектива, другого человека, и проявляющееся 
через отношение к труду и общественной работе; самодеятельность, инициатива и 
ответственность; участие в создании и реализации социальных проектов. 

В ходе первичной диагностики уровня социальной активности, нами были получены 
следующие результаты: высокий уровень социальной активности в данной группе 
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обнаружен не был, у 13 подростков - средний уровень, у 2 несовершеннолетних был выявлен 
низкий уровень социальной активности. Полученные результаты обусловили разработку 
социально-педагогической программы, направленной на повышение уровня социальной 
активности подростков «Я – Личность! Я – лидер!». 

Данная программа нацелена на то, чтобы подросток в процессе освоения общественной 
деятельности, выработал навыки самоорганизации, коллективной и командной деятельности, 
развил адаптивные способности в процессе социально значимой деятельности, чтобы 
научился открывать путь к собственному «Я», Содержание программы призвано 
стимулировать интеллектуальную, духовную, коммуникативную деятельность воспитанника, 
готовить к овладению культурой демократических отношений. 

Цель программы – повысить социальную активность подростков средствами досуговой 
деятельности, воспитание социально активных личностей с лидерскими качествами. 
Направления программы:  

1) развитие коммуникативных и организационных способностей;  
2) информирование подростков об актуальных социальных проблемах;  
3) организация общественно-полезной деятельности подростков;  
4) создание условий для формирования лидерских качеств подростков, оказание 

социально-педагогической помощи в формировании самостоятельности, самоорганизации и 
самоопределении, помощи в преодолении неуверенности в своих силах.  

В рамках направления - развитие коммуникативных и организационных способностей, 
нами были реализованы мероприятия: круглый стол на тему «Как вы считаете, какие черты 
характера, чаще всего ведут к разладу с коллективом?» было нацелено на то, чтобы дать 
воспитанникам информацию о таком понятие, как характер, черты характера, обучить 
аргументированному диалогу, развить коммуникативные навыки; огонёк «Расскажи мне о 
себе» в форме беседы, целью является более близкое знакомство друг с другом, создание 
атмосферы доверия; дискуссионный клуб «Иметь свое мнение или подстраиваться под 
окружающих», чтобы помочь ребятам аргументировано высказывать свое мнение, 
отстаивать свою точку зрения, но при этом не противоречить окружающим; беседа «И в 
нашей жизни бывают чудеса!», задачей которой было привить навыки вежливого 
обращения  с окружающими, воспитать в ребятах уважение к старшим, близким, 
ответственность за свои поступки; тематический час «О любви», целью было расширить 
представление детей о природе любви; формировать положительную нравственную оценку 
таких качеств, как целомудрие, верность, самоотверженность, честь, моральная и 
нравственная чистота, физическое совершенство; воспитывать негативное отношение к 
распущенности, вседозволенности, вульгарности; побуждать детей к самоанализу, 
саморазвитию, самосовершенствованию, к выбору достойного нравственного идеала; 
ролевую игра «Как найти общий язык со взрослыми?», чтобы создать условия, 
формирующие умения конструктивно решать возникающие проблемы со взрослыми; 
мастерская «Антистресс», целью было повышение стрессоустойчивости подростков, обучить 
противостоянию стресса. 

Чтобы информировать подростков об актуальных социальных проблемах, в этом 
направлении социального развития были реализованы следующие мероприятия: 
дискуссионный просмотр документального фильма с обсуждениями «Все о наркотиках»; 
чтобы подростки сами могли проявить инициативу и помочь решить какую-либо 
социальную проблему в обществе, они приняли участие в Молодежной районной 
конференции «Культура и Я». Конференция, в которой приняла участие целевая группа 
воспитанников МК «Мечта» является одним из системообразующих социально-
образовательных мероприятий годового проекта. Главной целью конференции является 
запуск командных молодежных авторских социальных проектов творческой направленности. 
Приоритетными направлениями содержания проектов определены: межнациональное 
единство, народная культура и творчество, доступная среда, 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, ЗОЖ и экология и др. В проблемно - проектных секциях конференции 
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рассматриваются определенные аспекты культуры: гражданская, правовая, личностная, 
культура как искусство и др.  Нами же было проведено мероприятие для нашей целевой 
группы, на тему «Экологическая культура» в секции «Я-горожанин», результатом которого, 
был проект, направленный на развитие архитектурной, экологической культуры родного 
города. 

В рамках направления организации общественно-полезной деятельности подростков, 
мы привлекли их к таким мероприятиям: праздничный вечер «Хэллоуин», новогодний вечер 
«Зимние истории».  Ребята помогали как в подготовке и организации мероприятий, так и в 
разработке сценариев, подборе игр и конкурсов. Наша цель была раскрыть и развить 
коммуникационные и организаторские навыки, развить быстроту внимания и мышления. Для 
того чтобы ребята стали самостоятельны и организованы, они приняли участие в Форуме 
Республиканского движения молодежи Р.Б., где проводились проектировочные мастерские 
«Молодежные социальные инициативы». Цель этого форума – обмен опытом общественных 
организаций вошедших в Республиканское Движение Молодёжи.  Также совместно с 
педагогами клуба «Мечта» наши воспитанники  участвовали в патриотическом флешмобе 
«Славься Отечество!», который проходил на площади Городского Совета г. Уфы. Целью 
этого мероприятия было - развитие патриотизма и идеи межнационального мира в 
молодёжной среде. 

Помимо мероприятий нами был проведен комплекс тренингов «Познай себя как 
лидер», где подростки вырабатывали свои лидерские качества, где им оказывалась 
социально-педагогическая помощь в формировании самостоятельности, самоорганизации и 
самоопределении, помощь в преодолении неуверенности в своих силах. 

После реализации программы, нами была проведена повторная диагностика уровня 
социальной активности воспитанников молодежного клуба. Результаты показали, что у 9 
подростков уровень социальной активности остался неизменным, что тоже в свою очередь 
свидетельствует о положительном результате, т.е., у кого был высокий уровень – остался 
высоким, у кого средним – остался средним уровнем социальной активности. У 9 человек 
уровень социальной активности изменился из среднего до высокого уровня. И у двоих 
подростков еще на  первом диагностическом этапе, был низкий уровень социальной 
активности, то сейчас при повторной диагностике, их уровень изменился до среднего уровня 
социальной активности, что говорит нам о положительной динамике. 

В целом, можно сделать вывод о том, что программа, направленная на развитие 
социальной активности «Я-личность! Я-лидер!» была успешна апробирована. Уровень 
социальной активности у подростков целевой группы значительно возрос после проведенной 
нами опытно-экспериментальной работы. Воспитанники клуба в процессе освоения 
общественной деятельности, выработали навыки самоорганизации, коллективной  и 
командной деятельности; обучились аргументированному диалогу, развили 
коммуникативные и организаторские навыки; научились конструктивно решать 
возникающие проблемы со взрослыми; выработали навыки саморегуляции и 
стрессоустойчивости. Развили адаптивные способности к социальной индивидуальности в 
процессе занятий социально-значимой деятельностью. Подростки продолжают участвовать в 
различных конференциях, районных и городских конкурсах со своими авторскими 
социальными проектами.  
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Ғылыми жетекшісі – Қ.Қ. Шалғынбаева 
 

Бүгінгі таңда  ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпақты тәлім-тәрбие мен 
адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеуде білім берудің айқын жолдарын жетілдірудегі 
басым бағыттарын айқындауда, ұлттық сана мен адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастыру көкейтесті мәселелердің бірі болып отырғаны анық. Сондықтан келешек 
ұрпақты ұлттық, халықтық тұрғыдан тәрбиелеу қажет. Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің 
негізгі бағдарлы идеялары еліміздің Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы-2050: Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ" атты Жолдауында: «Толық өркениетті ел болу үшін алдымен 
өз мәдениетімізді, өз тарихымызды бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге 
ұмтылғанымыз жөн», — деген талапты білдіреді [1].Олай болса, басты мақсат - жас 
ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-мәдени мұралар 
сабақтастығын сақтай отырып, тәрбиелеу керектігі күн өткен сайын маңызды болып отыр. 
Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердіұлы, Ә.Бөкейханов, 
А.Байтұрсынұлы, М. Шоқай, М. Дулатов, Х. Досмағанбетұлы, Қ. Кемеңгерұлы, М. Жұмабаев 
секілді т.б. өз пайымдауларында ұлтты жаңа жағдайларда қалай сақтап қалауға болатыны, 
оның рухани жаңаруы, әлемдік өркениет биіктеріне тарту үшін не істеу керектігі туралы 
мәселелерді маңызды деп санады. Бұл жөнінде Абай атамыз: «Адамзаттың бәрін сүй, 
бауырым  деп», – деп өз халқына деген өсиетін айта отыра, үшінші қара сөзінде: «адамның 
адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» 
деген тұжырым жасайды. Қазақтың айтулы қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай былай дейді: 
«Ұлттық мәдениеттен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті мен 
мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды». Яғни елдің туын көтеріп, тәуелсіздік 
талаптарын орындау ісіне батыл бетбұрыс жасаған бүгінгі таңда адамзаттық игіліктерді, 
халқымыздың ғасырлар бойы армандаған мәдени-рухани мұрағаттары мен ұлттық тәлім-
тәрбие саласындағы, білім жүйесіндегі ізденістерін көрсету – басты міндетіміз.  

Олай болса тәрбие ел болашағы үшін оның байлығын еселейтін білікті мамандардың 
болуымен ғана емес, олардың дүниетанымы, азаматтық, адамгершілік ұстанымының 
маңыздылығымен де құнды.                                                                                           

«Құндылықтар» санаты тұлға, адамгершілік, ізгілік проблемаларына қызығушылық 
артқан ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бастап қазақстандық ғылымда философиялықлық, 
педагогикалық  түсінік нысаны болды. Құндылықтар – қоғамдық маңызды материалдық , 
әлеуметтік нысандар. Құндылықтар жалпыадамзаттық және ұлттық болып екіге бөлінеді.                               

Кей кезде жалпыадамзаттық құндылықтар, ұлттық құндылықтар дегенді, олардың 

http://www.ceninauku.ru/page_26804.htm
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қаншалықты өзара үйлесімді және өзара қолайлы екенін біржақты анықтау мүмкін емес: 
біріншіден, жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар арасында темір қамал жоқ , 

олар өзара байланысты; 
екіншіден, жеке халықтардың ұлттық құндылықтары адамзаттық құндылықтары болып 

табылады; 
үшіншіден, көптеген нағыз ұлттық құндылықтар жалпыадамзаттық құндылықтарға 

ұласады.  
Жалпыадамзаттық құндылықтар - адам туралы философиялық ілім мен аксиология 

ғылымның маңызды жүйесіне енетін түсініктер кешені. Олар адам тегінің ұлттық, саяси, діни 
және басқа да әуестігінен еркін жалпы мүддесін білдірумен ерекшеленеді және осы сипатта 
адамзат өркениеті дамуының императиві болып табылады. Сонымен жалпыадамзаттық 
құндылықтар – бұл барлық мәдениет пен адамзат қоғамы үшін абсолютті стандарт болып 
саналатын іргелі, жалпыадамзаттық бағдарлар мен нормалар, моральдық құндылықтар.  

 Бірқатар жалпыадамзаттық құндылық архетиптер ретінде өмір сүре алады: 
- барлық елдердегі көптеген негізгі заңдар жалпыадамзаттық құндылықтарға жатады 

(мысалы, кісі өлтіру, ұрлық жасауға және т.б. тыйым салу); 
- сөз бостандығы, адам құқықтары сияқты бірқатар либералдық принциптер 

жалпыадамзаттық құндылықтар болып табылады; 
- көптеген діндер өз ұстанымдарын жалпыадамзаттық құндылықтар деп санайды 

Мысалы, христиандар бұған он өсиетті жатқызады; 
- «Адамгершіліктің алтын ережесі» деп саналатын  «Өзіңе ұнамайтынды өзгеге 

жасама» - жалпыадамзаттық құндылықтардың мысалы бола алады. 
Ұлттық құндылықтар -  қандай да бір этникалық қауым өкілдерінің өзіндік тарихи 

көрінісі бар рухани мұраттарының жиынтығы. Ұлттық құндылықтар бір этностық топқа 
тиесілі адамдардың мінез-құлқының әлеуметтік және нормативтік –мәдени аксиомасы рөлін 
атқарады. [2].                                         

Мемлекет басшылыққа алатын құндылықтар, идеялар мен басымдықтар жүйесі 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінде тұжырымды түрде 
баяндалған. Бұл – ұлтаралық келісім және ұлттар ішіндегі бірлік, қазақстандық патриотизм, 
жоғары тіл мәдениеті, толеранттылық, тұрақтылық және жаңғырту. Президенттің 
Отанымыздың алға басуы және гүлденуі жолында этностар мен этникалық топтарды рухани 
біріктіру идеялары өте өзекті. Беріген мемлекеттік аксиологиялар негізінде 
жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесінде тәрбие жүйесін жаңғыртудың 
мемлекеттік басымдықтары «Қазақастан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасында көрсетілген. 
Жастардың әлеуметтену процесі келесі құндылықтарға негізделеді: патриотизм, халық 
бірлігі, мәдени саналуандық, толеранттылық, отбасы, денсаулық және спорт, саламатты өмір 
салтын сақтау  [3].                                        

Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге адамзат өркениетіне ұлттық 
тарихымызбен, рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып, жас ұрпақ -ты ұлттық 
игіліктер мен адамзаттық құндылықтар негізінде қабілетті тұлға тәрбиелеу керек. Сонымен 
қатар, ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығару үшін: ана тілі мен дінін, 
тарихын, салт-дәстүрін, жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді 
ұлттық мінездерін қалыптастыру бағытында ғана басты мақсатқа жетеміз. Ұлттық тәрбие 
қазір елімізде орын алып отырған көптеген оңтайсыз мәселелерді бірте-бірте 
жоюдың және олардың алдын алып, болдырмаудың негізгі жолы. Жас ұрпаққа заманауи 
білім бере отырып, ұлттық тәлім-тәрбие беру арқылы ғана біз өзіміздің ұлттық табиғи-тарихи 
бітім-болмысымызды, өзге жұртқа ұқсамайтын ұлттық ерекшелігімізді, ұлттық ой-
санамызды, ойлау машығымыз бен дүниетанымымызды қорғап қалып, жаһандану үдерісіне 
бейімделе аламыз. Ұлттық тәлім-тәрбие осы бір қауіпті де қажетті, қашып құтылу мүмкін 
емес үрдістен бізді ұлттық мемлекет ретінде сақталып қалуымызда үлкен рөл атқаратын 
бірден-бір тетік. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ білімді, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, 
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кішіпейіл болып өседі. Сондықтан да ұлттық тәрбие — ел болашағы.  
Қазақ халқының ғасырлар тұңғиығынан бері біте қайнасып келе жатқан ұрпақ 

тәрбиелеудегі тәжірибелері бізге сол рухани мәдениет, этикалық, эстетикалық 
құндылықтарын құрайтын ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер, әдеби, музыкалық, кәсіби, 
тұрмыстық фольклорлар мазмұны арқылы жетіп отыр. Ұлттық тәрбиені ұлттық сана-сезімі 
жоғары болашақ маман жастарды тәрбиелеуге негізделген білім беру жүйесінің құрамдас 
бөлігі ретінде қарауға болады. Ол үшін ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің 
өркендеуіне үлес қоса алатын, ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды 
өзара ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеуді мақсат етіп алуымыз 
жөн. Әрине, тәрбие жалаң болмауға тиіс. Жалаң тәрбие қауқарсыз. Кез келген адамды 
тәрбиелеудің ұлттық негізі болуы керек. Сонда ғана тәрбие шынайылыққа айналады [ 4]. 
Тәрбиенің мақсаты – елдік сананы қалыптастырып, ұлттық рух пен ұлттық патриотизмді 
негіздеу, ұлтсыздықпен күресу болса керек. Сондықтан тәрбиенің жүзеге асуының 
технологиясы қалай дегенде де ұлтымызға, болашағымызға тұғыр болатын ұлттық тәрбиеде 
жатыр деп нық сеніммен айта аламыз . 
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ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМІН АРТТЫРУДА БІЛІМ МЕН 
ТӘРБИЕНІҢ ДӘРЕЖЕСІ ТЕҢ 

 
Әбдімәулен Гүлмира Әбдімәуленқызы 

abdimaulen_ga@enu.kz 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, педагогика ғылымының магистрі,  

филология факультеті деканның студенттермен жұмыс жөніндегі орынбасары,  
Астана, Қазақстан 

 
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының 

негізгі міндеттерінің бірі қазақстандық патриотизмге, төзушілікке, биік мәдениетке, адам 
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады. Осы тақырып 
мәселесі барлық қоғамдық, мемлекеттік, саяси, мәдени-рухани тақырыптардың өзегі деуге 
болады. Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан халқына Жолдауында «оқыту 
үрдісінің тәрбиелік құрамдасын күшейту қажеттілігін» ерекше ескерткен және олардың ең 
бастыларының қатарында «патриотизм, мораль мен парасаттылық нормалары, ұлтаралық 
келісім мен толеранттық, тәннің де, жанның да жан-жақты толық дамуы, заңға 
мойынұсынушылық» нақты аталды. Сонымен қатар, «аталған құндылықтар меншіктің 
қандай түріне жататынына қарамастан еліміздің барлық оқу орындарында кеңінен 
орындалып, жастар бойына сіңіруге тиіс». Ондай болса, патриотизм идеясы жастарға білім 
мен тәрбие берудің барлық бағдарламасынан көрініс тауып, жалпы көпшіліктің де одан 
хабардар болғаны жөн.  

Бүгінгі күні Еліміздің егемендікке жетуі халықтардың ұлттық дүние танымының өсуіне 
жағдай жасауда. Қазіргі кезде барлық оқу орындарында тәрбие беру мәселесіне жаңаша 

http://mtdi.kz/oku-adisteme/
mailto:abdimaulen_ga@enu.kz
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көзқарас тұрғысынан қарауды және жас ұрпақтың патриоттық сана-сезімін, сапаларын, 
мінез-құлқын қалыптастыруды көздейтін тәрбиенің жаңаша формалары мен әдістерін 
жетілдіруді талап етеді. Бұндай бағдарламалар мен жобалар бүгінде байсалдылық, 
табандылық, батылдылық, батырлық, қайсарлық сияқты мінез-құлықты бойынан табуға 
болатын жастарды өсіру үшін  білім мен тәрбие екеуін қатар қолданып әрбір жастың бойына 
дарытуға бірден бір қажетті құрал болмақ. 

Балабақша мен оқу орындарына дейін әрбір баланың ойлау қабілетінің жоғары, дені сау 
болуына әрине отбасы тәрбиесінің алар орны ұшаң теңізбен тең. Еліміз дүние есігін ашқан 
әрбір сәбидің барлық жағдайының болуына көп көңіл бөлуде. Адамның тұлғалық қасиетінің 
жақсы немесе жаман болып қалыптасуына әсер етуші фактор – жанұя. Әрбір сәби кішкентай 
кезінде көрген-түйген дүниелерін кейін өзі бөлек отау құрғанда жаңа отанына алып барады. 
«Отан – отбасынан басталады!» дегендей отанды сүю- отбасынан басталары анық. Себебі 
отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Адамның жеке басының қалыптасуы отбасынан 
басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілер отбасындағы 
тәрбиеден қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы – оның көкірегінде көп жылдар 
бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді.  

Отбасы – табиғат  сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, 
ақыл-ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы – алғашқы қадам. Отбасы – 
өте қажетті, құнды, басқадай ешнәрсемен өзгертіп немесе теңестіруге болмайтын баспалдақ. 
Осындай ойды қорта келгенде еліміздің болашақ дамуына үлес қосатын жастардың елге 
деген патриоттық сезімі ең алдымен өзі тәрбиеленіп жатқан жанұясында оянбақ. Әрине сол 
бір  қасиет көзбен көріп, қолмен ұстап тұратындай зат немесе бұйым емес, ол адамның 
сөзінен, іс-әрекетінен, адамдармен қарым-қатынасы кезінде байқалатын әдемі бір мінез 
болып қала бермек. Дана мектебінің дара тұлғасы Төле би: «Адамның басшысы – ақыл, 
шолушысы – ой, жетекшісі - талап, қорғаушысы – сабыр, сынаушысы – халық, 
таусылмайтыны – арман, ең қымбаттысы – ар сақтау, бәрінен ардақтысы- өмір сүру, соның 
ішінде ең тәттісі – сыйластық» деген екен. Осыншама қасиетті бойына сіңірген 
жастарымыздың патриоттық сезімін ары қарай дамытуға отбасы тәрбиесіне қосымша 
баланың жас ерекшелініне қарай балабақша, мектеп, жоғары оқу орындары мен қоғамдық 
бірлестіктердің көмегі арқылы дамып отырады.   

Өз елінің патриоты болу әрбір азаматтың парызы мен міндеті. Жас ұрпақтың 
бойындағы патриоттық сезім өз-өзінен қалыптаспайды, ол отбасы тәрбиесінен кейінгі оқу-
тәрбие үрдісінде мемлекеттік саясат негізінде жүргізілу керектігін бүгінгі заманның өзі талап 
етіп отырғаны анық. Білім беру мен тәрбиелеудің негізгі міндеті – өз елінің азаматын, 
патриотын тәрбиелеу. Қазақстанның барлық оқу орындары оқушыларына этностық 
ерекшеліктерімізді, халқымыздың тарихы мен мәдениетін, сондай-ақ халықтың батыр ұл-
қыздарының ерлік істерін насихаттау жастарды патриоттыққа тәрбиелеудің  ең тиімді жолы 
болып табылады. Ұлттық патриотизмді қалыптастыруда салт-дәстүрлердің атқаратын орны 
өз бетінше ерекше. Ұлттық патриотизм дегеніміз – ең алдымен қазақ халқына 
сүйіспеншілікпен қарау, оның ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасып келе жатқан 
құндылықтарын аялап, адам бойына сіңіру. Қазақстан көпұлтты мемлекет, барлық ұлт бір-
бірімен тату тәтті өмір сүріп жатуына осы елдегі адамдардың патриоттық сезімінің жоғары 
деңгейде болуының да әсері бар екендігі анық.  

Тәуелсіз Қазақстан жағдайында жастарға патриоттық тәрбие беруде кез-келген пәннің 
алар орны ерекше. Соның ішінде атап өткім келетіні тарих пәні. Тарих арқылы өз халқының 
тарихының өнегелі жақтарын білу, өз елінің келешегі мен бүгінгі қаһармандарын мақтаныш 
ету, олардың ерлігіне тағзым ету, оларға еліктеу, сай болу патриотизмнің басты құрамдас 
бөлігі болып табылады. Жалпы Қазақстанда тұратын халықтардың қазақ халқының ұлттық 
тарихына деген қызығушылығын дамыту, ұлттық сана-сезімді қалыптастыру да патриоттық 
тәрбиелеудің негізгі бағдары болмақ.  

Елбасының бастамасымен үстіміздегі жылы бірнеше атаулы күндер аталып өтпек. 
Соның бірі Керей мен Жәнібек Шу мен Талас өзендерінің арасындағы аймаққа орналасып, 
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қазақтың туын көкке көтергеніне 550 жыл толуын атап өту. Мемлекет құрылуының 
мерейтойы ең алдымен азаматтардың патриоттық сезімдерін арттыру мен қазақстандық 
мемлекеттілікті нығайтуға бағытталып отыр. Осы бағытты негізге ала отырып өзім қызмет 
атқарып жүрген оқу орнында «Қазақ хандығы 550 жыл» тақырыбында үлкен кеш өткізілді. 
Кешке қатысқан әрбір жастардың бойынан патриоттық сезімге толы мейірім мен жалынды 
көре алдым деуге болады. Осы тұрғыдан қазақстандық патриотизм Қазақстан азаматының 
өзін осы елдің төл баласы, нағыз азаматы ретінде сезінгенде, Қазақстанды өзінің туған елі, 
Отаны деп есептеген жағдайда ғана қалыптасатындығына көз жетті. Қазақстандық 
патриотизм дегеніміз: 

1. Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдері Қазақстан Республикасының 
ремлекеттік рәміздеріне ерекше құрметпен қарап, шын ниетімен қадірлеуі; 

2. Қазақстанда тұратын барлық адамдар халықтардың ұлтына қарамай, Отанды 
қорғауға шын ниетімен дайын болуы; 

3. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскер қатарында болатынына 
ұлттық патриоттық мақтаныш сезімінің болуы; 

4. Қазақ елінің тарихы мен салтын, тілін сүю және құрметтеуге, оның дәстүрлерін 
сақтауға және оны дамытуға өз үлесін қосуға дайын болуы; 

Өз тарихын білу – ұлттық сана-сезімнің ажырамас бөлігі, ол этикалық тұтастықтың 
сақталуы мен оның келесі буындарға жалғасын табуы маңызды. Қазіргі ұрпақтың өз 
халқымен бірлігін сезінушілігі және өзін оның күллі тарихи жетістіктерінің тікелей 
минасқоры мен нақты сақтаушысы әрі жалғастырушысы ретінде сезінуінің мәні зор болмақ.  

Өкінішке орай, нарықтық қатынастардың кеңінен орын алуы, ересектердің тәрбиеге 
жеткіліксіз көңіл бөлуі, ата-аналардың уақытының жетіспеушілігі мен қолдарының тимеуі 
отбасындағы жастар тәрбиесінің ролін мен мерейін түсірері шындық. Әсіресе, мұндай 
жағдайларда өзінің ескі арнасын жоғалтқан патриоттық, отансүйгіштік сезімдерді 
қалыптастыру мен оған қайта тәрбиелеудің жаңа әдістері мен тәсілдерін ойлап табу, оқу 
орындарының мойнына жүктеледі. Патриоттық сананы қоғамдық өмірде бекітетін бірден-бір 
институт – жоғары оқу орындары мен басқада білім мен тәрбие беру мекемелері.  Олардың 
көмегімен патриоттық сана қоғамдық өмірге бекітіліп, мемлекет тарапынан қолдауға және 
бағдарлауға ие болады. Студент жастар қоғамның әлеуметтік құрылымында ерекше орын 
алады. Ендеше, қазірге студент жастар өздерінің тұлғалық- кәсіби нығаюға бет алуының 
жоғары деңгейімен, шығармашылық потенциалымен, Қазақстанның әлеуметтік жаңғыру 
процесіне шынайы іс жүзінде қалыптасуға деген белсенді қызығушылығымен, қоғамдық 
өмірдің әртүрлі жақтарына, өзінің әлеуметтік бағдарларына деген даралық көзқарастарымен 
ерекшеленуі тиіс.  

Біздің елімізде азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет қалыптастыру жастардың 
азаматтық және патриоттық санасының қалыптасуы деңгейіне тәуелді. Қазіргі таңда 
еліміздің азаматының мемлекет және қоғамға деген көзқарасы түбегейлі өзгерген. Әрбір 
азамат өз-өзін әртүрлі салада жеке тұлға ретінде қалыптастыру мүмкіндігін алды және өзі 
мен өзгелердің тағдырына деген жауапкершілігі артты. Осы дәлелдерді ұстана отырып 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде жастардың патриоттық сезімін 
арттыру негізінде азаматтық-мәдени даму бағдарламасы аясында көптеген тәрбиелік мәні 
жоғары іс-шаралар атқарылады. Бұл бағдарлама бірнеше бағытта жұмыс атқарады. Олар: 

1. Интеллектуалды мәдениетті дамыту; 
2. Азаматтық-патриотты дамыту; 
3. Құқықтық мәдениетті қалыптастыру; 
4. Рухани-адамгершілік мәдениетті қалыптастыру; 
5. Ұлтаралық келісім мен толеранттылықты қалыптастыру; 
6. Дескурсивті діни идеологияға қарсы иммунитет қалыптастыру; 
7. Кәсіби-қызметтік және экономикалық даму; 
8. Саламатты өмір салтын қалыптастыру және денешынықтыру мәдениеті; 
9. Эстетикалық мәдениетті қалыптастыру; 
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Біздің университеттің тәрбие жұмыстарының негізгі мақсаты: рухани дүниесі бай, 
денсаулығы мықты, жоғары азаматтығы гуманизммен ұштасқан, әлеуметтік тұрғыда 
белсенді, бастамашыл, толерантты, шығармашылықты, инновациялық, әлеуметтік-мәдени 
өзгерістерге қабілетті, ХХІ ғасырға лайықты, елін сүйген патриот тұлға қалыптастыру мен 
дамытуға жағдай жасау.  

Тәрбие қызметінің басты міндеттері: студенттердің корпоративтік рухын көтеруге 
бағытталған, жеке тұлғаның рухани және шығармашылық жұмыстардың үздіксіз дамуына, 
өзін-өзі дамытуына, кәсібилік, бәсекеге қабілетт, сыни көзқарас пен ойлаудың стандартты 
емес үлгілерінің болуына, мәдени-толеранттылық, белсенді жасампаздық бастау, тағы да 
басқа адами ұстанымдарды қалыптастыратын тәрбие беру жүйесі мен тәрбиелік ортаны құру 
мен қолдау. Осы аталған қасиеттердің барлығы патриоттық сезімге толы екендігін айта 
отырып, қоғамдық-саяси сауаттылықты қалыптастыруға басымдылық береміз.  

Тәрбие  жұмыстарын жүргізуге бағытталған барлық сала әлеуметтік-саяси, 
экономикалық және мәдени дамуының күшіде болып табылады. Олай болса, студент 
жастардың тұрмысы мен болмысына, тәлімі мен тағылымына үстірт қарауға болмайды. Осы 
тұрғыдан Елбасы Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуына қатысты жасалған Бағдарламада 
ерекше тоқталған мәселесі «... мен жас ұрпақтың ел болашағы үшін маңызын атап көрсетіп 
келдім және атап көрсете беремін. Мемлекет әрбір жас адамның өз еліне міндеттітүрде қажет 
болуы үшін бәрін де жасайды» - деген болатын. Осы ұстанымды басшылыққа алып, жоғары 
оқу орны ұстаздарына, оқу процесімен қатар тәрбиелік мәні көп жұмыстардыда атқару 
жүктелгендігін айтып, жастар болмысына әсер ететін құбылыстарды тұтас түрде 
қарағанымыз жөн.  

Әрине, елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының түбегейлі 
өзгеруі, дүниежүзілік білім кеңістігіне енуі бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге, оқытушылар 
алдына жаңа талаптар мен міндеттер қойып отыр. Әрбір сабақта оқытудың тиімді әдіс-
тәсілдерін пайдаланып, қазіргі заманауи инновациялық технологияларды меңгеру білім 
саласына елеулі әсерін тигізуде.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында қазақстандық оқу 
орындарына әлемдік стандарт деңгейінде білім беру тапсырмасы жүктелген. Осы арада Әл – 
Фарабидің «Адамға  ең бірінші  білім емес,  тәрбие  берілуі керек, тәрбиесіз  берілген  білім – 
адамзаттың  қас – жауы» деген сөзді негізге ала отырып, патриоттық сезімі жоғары, 
мәдениетті, бәсекеге қабілетті жастарымыздың білімін жетілдіру үшін оларды ғылым 
саласына баулып, шет елдерде білім алуға арналған  бағдарламалармен қалай жұмыс жасауға 
болатындығы туралы ақпараттар беріп, қашықтан оқытудың тиімді жолдарымен әрбір 
тәжірибелік сабақтарда  қосымша мәліметтер беру арқылы тәрбиелеуге болады.  

Қазіргі оқу үрдісімен қатар көп сұранысқа ие болып тұрған саланың бірі ол –ғылым 
саласы. Жалпы ғылымды оқып үйренудегі, білудегі негізгі мақсат сал ғылым жөнінде жақсы 
сөйлей алып, я болмаса оның теориясын жақсы айта білу емес, ғылыми-зерттеу жұмысы 
нәтижесінің көмегімен өз өміріне қажетті мәселелерді шешіп, жаңаша инновациялық 
жаңалықтар ашып, еліміздің экономикалық дамуына ғылыми тұрғыдан үлес қосып,  ғылым 
жолын қорықпай, кең ауқымда қолдануға болатындығын насихаттау. Патриоттық сезімі 
жоғары жастарды білім берудің жаңа заман талабына сай  бағыттар арқылы ғылым жолына 
тарту, баулу қазіргі мектептер мен жоғары оқу орны оқытушылар мен мұғалімдердің алдына 
қойылған күшті талап. Білімі жақсы, тәрбиелі және ғылымға деген қызығушылығы бар, бос 
уақытын тиімді ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, болмаса спортпен айталысумен өткізетін 
кез-келген жастың бойынан патриоттық сезім өздігінен пайда болары анық. 

Қорыта келе, еліміздің жастарының бойына біткен ерекше таланттарын өшірмей, өзінің 
қабілетіне қарай жанына жақын жұмыстармен айналысуға мүмкіндік жасасақ, білім беру мен 
тәрбиелеуді бір-бірімен ұштастыра қолдансақ, қазақстандық патриоттар санының күннен 
күнге арта түсері анық. 

 
Қолданылған әдебиет 
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ   
ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ 

 
Базарова Айнұр 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы магистранты, Астана, 

Қазақстан 
Ғылыми жетекші – Сламбекова Т.С.  

 
Бүгінде әлемдік ғылыми айналымда жеке тұлғаның әлеуметтік сипатын қалыптастыру 

және осы мақсатта ұйымдастырылатын жұмыс ерекшеліктерін нақтылау мәселесі өзекті де, 
көптеген ізденісті қажет ететін мәселе болып отыр.  

Біздің мемлекетімізде бүгінде қарқынды жүріп жатқан әлеуметтік, экономикалық, 
мәдени, ғылыми өзгерістер жеке тұлға тіршілігінің барлық жақтарына қарқынды әсер етеді. 
Белгілі бір қоғамда, әлеуметтік ортада, топта қабылданған мінез-құлық үлгілерін, 
адамгершілік сапаларды, этникалық құндылықтар мен нормаларды жеке тұлға бойына сіңіру, 
олардың әлеуметтену сапасының нәтижелі болуына ықпал етеді. Жеке тұлғаның әлеуметтік 
бітім-болмысы және адамдық қасиеттерінің негізгі белгілері көптеген орта, ондағы 
адамдардың кісілік бітімінің, қарым-қатынасының негізінде қалыптаса бастайды. Олай 
болса, қоғамның ілгерілеуі мен болашағы жеке тұлғаға әсер етуші объективті орталардың 
әсерінен болмақ.   

Қазіргі кезде отандық және шетелдік ғалымдар әлеуметтену саласында зерттеу 
жұмыстарын кеңінен жүргізуде. Шығу тарихынан бастап, жеке тұлғаны  әлеуметтендірудің 
қазіргі таңдағы жағдайы толық қамтылуда. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру ортасы, 
факторлары, әлеуметтендіру институттары және т.б. бойынша ауқымды зерттеу, зерделеу, 
анықтау жұмыстары да күрделене түсуде.  

Жеке тұлғаның жалпы даму проблемалары туралы ағартушылар өз еңбектерінде құнды 
ой-пікірлер мен педагогикалық тұжырымдарын  көрсеткен. Жеке тұлғаны әлеуметтендіруді 
психологиялық және педагогикалық тұрғыдан қарастырған еңбектер де аз емес. 

Жас ұрпақтың әлеуметтік сипатымен  айналысушы ғалым-зерттеушілер: И.С.Кон, 
А.В.Мудрик, П.И.Пидкасистый т.б. және отандық педагог ғалымдар Г.А.Уманов, Д.И.Хмель, 
М.И.Мұқанов, Л.Ә.Байсерке т.б.. Ал, жас ұрпақты тікелей білім беру базасы - мектепте 
әлеуметтендірудің  негіздері А.Н.Нысанбаев, З.У.Кенесарина, О.Н.Нұсқабаев, 
Д.К.Кішібеков, А.Н.Тесленко, Г.Л.Нұрманбетова, М.С.Керимбаева, Г.А.Жақыповалардың 
т.б. ғылыми-зерттеу еңбектерінде тұжырымдалған.  

Жеке тұлғаның қалыптасып, жетілуіне бұқаралық ақпарат құралдарының құдіретті 
күші ерекше. Олар балаға моральдық қалып туралы түсініктерді береді, оның мінез-құлқын 
қалыптастыруға ықпал етіп, өз-өзіне қызмет ету дағдыларын береді. 

Бүгінде бұқаралық ақпарат құралдарының негізінде жеке тұлғаны әлеуметтендіру 
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мәселесі жан-жақты зерттелуде. Бұқаралық ақпарат құралдарының жеке тұлғаның дамып, 
қалыптасуындағы орнын әр түрлі қырынан қарастырып жүрген бір  топ   ғалымдарды атап 
өтуге болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының жеткіншек ұрпақты тұлға ретінде 
қалыптастыру мәселелері көптеген ғалым салаларының атап айтқанда, философия, 
мәдениеттану, педагогика, психология, әлеуметтану (Е.Н.Барышникова, А.Н.Богомолов, 
Г.Г.Воробьев, Г.Т.Волкова, С.А.Герасимова, Г.В.Грачев, Г.Г.Громов, И.Ю.Глинская, 
Е.Л.Доценко, А.А.Марков, И.А.Колесникова, К.Г.Кречетников, А.А.Журин, Е.С.Полат, 
Е.В.Шуварикова, И.В.Челышева, С.Б.Цымбаленко, И.А.Яременко және т.б.) зерттеу 
мәселеріне айналған. Және ғылыми айналымда бұқаралық ақпарат құралдарын оқу-тәрбие 
процесінде қолдану тиімділігі, медиасауаттылық, медиабілім мәселесі де ғалымдардың 
назарынан тыс қалмаған (Л.М.Баженова, О.А.Баранов, Л.С.Зазнобина, И.С.Левшин, 
Л.Мастерман, С.Н.Пензин, А.А.Новикова, Ю.К.Усов, А.В.Федоров, А.В.Шариков,  
Г.В.Абросимова, Т.А.Репида, С.В.Миликидзе, Н.К.Шипатильник, С.Н.Янпольский, ал 
отандық ғалымдардың ішінде Қ.А.Ақтамбеков, С.Абдукадирова, Р.Г.Ахмадиев, 
В.А.Бородин, И.П.Гуляева, Ү.Жұмабекова, С.Н.Имашев, Г.Исмағұлова, Н.М.Наренов, 
Ә.О.Оразова, Н.П.Скальковская, А.А.Тіленбаева, П.Б.Сейітқазы және тағы басқалар және 
т.б.) 

Қазақстандық ғалым Сейітқазы П.Б. «Болашақ мұғалімдерді бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы тәрбие үрдісіне дайындаудың ғылыми-теориялық негіздері» атты 
докторлық диссертациясының (2009ж.) ғылыми жаңалығы  

бұқаралық ақпарат құралдарының тәрбие үрдісіндегі орнына бүгінгі күн тұрғысынан 
баға берілуінде, БАҚ арқылы болашақ мұғалімдерді тәрбие үрдісіне дайындаудың 
маңыздылығының нақтыланып, ғылыми тұрғыдан негізделуінде, Білім беру жүйесінде 
бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану жайы және оған болашақ мұғалімдерді дайындау 
мәселесінің талдануында, болашақ мұғалімдерді БАҚ арқылы тәрбие үрдісіне дайындаудың 
тұжырымдамасы мен моделінің жасалуында және оған ғылыми негізделген талаптардың 
дайындалуында және т.б. 

ХХғ. ортасында әлеуметтену мәселелері жеке дара пәндердің зерттеу аймақтарына 
айналды. Бүгінде осы мәселені әр түрлі аспектіде педагогика, философия, этнография, 
социология, психология, криминология және т.б. ғылым салалары айналысуда. 

Жеке тұлғаның әлеуметтену проблемалары әртүрлі саладағы мамандарды, оның ішінде 
философтарды, психологтарды, әлеуметтанушыларды ойландырады. Ол педагогика 
ғалымдары үшін ең басты мәселе болып табылады. Адамның жеке қасиеттері өмір жолында 
дамиды, қалыптасады. Сондықтан жеке тұлғаның «дамуы» және «қалыптасуы» 
ұғымдарының мәнін ашу педагогика ғылымы үшін өте маңызды мәселе. Жеке тұлғаның 
дамуы, яғни оның әлеуметтік қасиеттерінің қалыптасуы қоғамның қолдауы мен әлеуметтік 
қажеттілікке байланысты іске асырылады. 

Біз әртүрлі басылымдарда «әлеуметтену» түсінігінің бірнеше жолмен түсіндірілетініне 
көз жеткіздік. Қазіргі үлкен педагогикалық энциклопедиясында «тұлғаның әлеуметтенуі 
жеке адамның әлеуметтік ортаға бейімделу процесі, оның практикалық және теориялық 
білімдері мен дағдыларының қалыптасуы» деп көрсетілген. «Тұлғаның әлеуметтенуі өмірлік 
қарым-қатынаста адамның өзінің белсенді араласуы, әлеуметтік нормаларды қалыптастыруы, 
дағды мен мүмкіндікті дамытуы». 

Педагогикалық энциклопедиялық сөздікте: «Әлеуметтану» (лат. Socialis -қоғамдық), 
адамның барлық өмір жолында дамуы, өзінің қоршаған ортасына, қоғамға бейімделуі» деген 
түсінік берілген. 

 Жалпы, әлеуметтену түсінігі 1940-50 жылдары А.Бандура, Дал.Кольман және т.б. 
еңбектері арқылы әлеуметтік психологияға енген.   

Ғылыми басылымдарда «әлеуметтену – адамның даму кезеңі, оның қоршаған әлеммен, 
тұлға болып қалыптасуына тікелей ықпал ететін ортамен тығыз байланысы» деген 
түсініктеме берілген. 

Әлеуметтендіру дегеніміз - өзі өмір сүріп отырған қоғамға пара-пар өмір сүру үшін 
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индивидтің белгілі бір білім, нормалар мен құндылықтар жүйесін меңгеру процесі. 
Әлеуметтендіру адамның әлеуметтік тәжірибені меңгеруіне қарай қоғамдық қатынастар мен 
қарым-қатынас формаларының, қызмет түрлерінің ендірілуі арқылы жүреді. 

Кеңес дәуіріндегі ғылымда әлеуметтену проблемасымен айналысушы ретінде И.С. 
Конның есімін атауға болады. Ғалым еңбектерінде осы мәселені философиялық, 
социологиялық, әлеуметтік психологиялық, этнографиялық және педагогикалық тұрғыда 
қарастырған.  

И.С. Кон пікірінше, «әлеуметтену» тәрбие ұғымына қарағанда көлемі кең ұғым. Ол 
тәрбиені, ең алдымен индивид бойына қажетті белгі мен қасиеттерді арнайы енгізуге 
бағытталған жүйе ретінде қарастырса, әлеуметтенуді – индивидке қоршаған ортаның алдын 
ала ойластырылмаған, кездейсоқ әсер етуі және осының салдарынан жеке тұлғаның 
мәдениетке жақындауы, тіршілік етіп отырған қоғамның толыққанды мүшелігіне айналуы, – 
ретінде қарастырады. Ал, И.С.Кон әлеуметтенуді индивидтің әлеуметтік тәжірибелерді 
меңгере отырып, нақты тұлға болып қалыптасуы деп көрсетеді. Себебі, адам әлеуметтену 
барысында өзінің әдеттерінің қалыптасуын, мінез - жүйелерін, әлеуметтік эталондарды, 
ролдік жүріс–тұрыс ерекшеліктерін меңгеретіндігін айтады.  

Г.М. Андреева «Әлеуметтік психология» атты оқулығында әлеуметтендіруге - 
индивидтің әлеуметтік ортаға ендірілуі»,… «оның әлеуметтік ықпалға бой ұсынуы»,… «оны 
әлеуметтік қарым-қатынастар жүйесіне қосу»,… - деп анықтама берген. Ғалым 
әлеуметтендіруді екі жақты процесс, ол өзінің мазмұнына, бір жағынан, индивидтің белгілі 
бір ортаға еніп, онда жинақталған әлеуметтік тәжірибені меңгеруін, екінші жағынан, 
индивид өзінің белсенді іс-әрекетінің ықпалымен әлеуметтік қарым-қатынастар жүйесінің 
ұдайы толықтырылып отырылуын қамтамасыз ете алуы, әлеуметтік ортаға белсенді түрде 
қосылуы, - деп түсіндіреді. 

А.В. Мудрик «әлеуметтену» түсінігін анықтау барысында адамның бейімделуі тікелей 
қоғамдағы жағдайларға байланыстылығын жазады.  

Қазақстандық ғалымдар А.Н.Тесленко, М.С.Керимбаева, Г.А. Жақыповалардың 
зерттеулері бойынша «әлеуметтену» дегеніміз тұлғаның қоғамдық қарым-қатынасқа 
араласуы және жеке тұлғаның қарым-қатынасты өзі жасай білуі. Зерттеушілер әлеуметтену 
процесінде жеке тұлғаның әлеуметтік және тәрбиелік потенциалын назарға алу керектігін 
айтады.  

Олай болса, жеке тұлғаны әлеуметтендіру (лат. – socialis - қоғамдық)  
әлеуметтік құндылықтар  мен әлеуметтік  нормаларды меңгеру негізінде жеке тұлғаның  

қоғамдағы әрекетке қабілеттілігін қалыптастыру. 
Әлеуметтендіру - әлеуметтік ақиқатты жеке  тұлғаның меңгеруі. Әлеуметтендіру 

процесінде адам әлеуметтік нормаларды меңгереді, әлеуметтік ролдерді орындау тәсілдері 
мен қоғамдық мінез-құлық дағдыларын игереді. Әлеуметтендіру жеке тұлғаға қоғамда тең 
құқылы мүше санатында болуына мүмкіндік береді.  

Әлеуметтендіру жеке тұлғаны жан-жақты қалыптастыру, жеткіншек ұрпақты оқыту 
мен тәрбиелеу процесінде белгілі бір тәртіпке келтіріп, жинақталған қажетті ғылыми  
білімдерді, дағды-іскерліктерді, біліктілікті, рухани байлықтарды, мүдделер мен салт-
дәтүрлерді, әдет-ғұрыптар мен жол-жоралғыларды, адамгершілік пен мінез-құлық 
нормаларын меңгеру арқылы оларды біртіндеп өздері өмір сүріп отырған қоғамның 
әлеуметтік экономикалық құрылысына сәйкес әлеуметтік  рөлдер жүйесіне қосу.  

Сонымен, әлеуметтену нәтижесі, жеке тұлғаның әлеуметтік толысуы (мамандықты 
игеруі, өз беттілік; адами толысу); интеллектуалдық толысу (әлеуметтік рөлдерді орындауға 
қабілетті ақыл-ойдың дамуы); құқықтық толысу (құқығы мен міндеттері туралы білім); саяси  
толысу (азаматтық борыш сезімі, әлеуметтік-саяси белсенділік).  

Әлеуметтену көптеген жағдайлардың өзара әрекеттену нәтижелерінде жүзеге асады... 
Жеке адамның әлеуметтену үрдісінің басталуы мен өтуін тудыратын жағдайлар 
әлеуметтенудің факторлары болып есептеледі. 

Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер етуші факторлар (А.В.Мудрик бойынша)   
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Мегафакторлар  (мега - өте үлкен, жалпы).  Космос, планета, ғылыми-техникалық прогресс 
деңгейі, демографиялық жағдай. Макрофакторлар (макро -үлкен). Мемлекет: әлеуметтік-
экономикалық жүйе, қоғамдық психология, қоғамдық сана (идеология, саясат, саяси және 
құқықтық мәдениет, мораль, дін, өнер, ғылым). Мезофакторлар (мезо-орта, аралық). Табиғи-
географиялық жағдайлар, ұлттық-мәдени және діни нормалар, дәстүрлер, мекен-жайы 
(аймақ, қала, село), әлеуметтік топ, мәдени-білім беруші сфера, бұқаралық ақпарат 
құралдары. Микрофакторлар  отбасы, еңбек, оқу және т.б. ұжым мен топтар, құрбылар, 
көршілер, діни ұйымдар, микросоциум. 

БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары. Оларға теледидар арналары, радио, баспасөз 
(газет-журналдар), киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы, Интернеттегі (әлемтордағы) 
сандық (электрондық) құралдары, тағы басқа ақпарат таратын қоғамдық саласындағы 
құралдар жатады.  

Бұқаралық ақпарат құралдары өміріндегі тың әрі өткір мәселелерді көтеріп, халықтың 
ойларын, ұсыныстарын ортаға салатын, әртүрлі көзқарастардың көрініс табатын ортасы. 

Басылым беттерінде жарияланған мақалаларды күнделікті тәрбие ісінде пайдаланып 
отыру жеке тұлғаның жан-жақты тәлім алуына, ой-өрісінің кеңеюіне әсерін тигізеді. 
А.Макаренко «Қай газетті алсаң да оның ішінен баламен әңгімелесуге жарайтын мақала 
табуға болады, тек оны оқығанда сол мақала бала тәрбиесі үшін қаншалықты маңызды 
екенін сезініп оқу керек» деп атап көрсеткен. 

Бұқаралық ақпараттар құралдардың әлеуметтік ортадағы рөлі бірнеше жағдайда 
анықталады. 

Біріншіден, бұқаралық ақпараттар құралы рекреативті рөл орындары яғни адамдардың 
бос уақыттағы ісін анықтайды. 

Екіншіден, бұқаралық ақпараттар құралы рекреативті рөлмен релаксациялық рөлді 
орындайды.  

Бұқаралық ақпараттар құралы әсерімен адамның әлеуметтік процесте адамның 
әлеуметтік процесте өзгері әртүрлі бағытта жүреді сонымен қатар оң және теріс векторлары 
бар. 

Бұқаралық ақпарат құралдары - әлеуметтендіру факторы ретінде-  халықтың, әсіресе, 
жас ұрпақтың рухани мәдениет құндылықтарынан білім алуына зор ықпал етеді. Осылардың 
ішінде ұрпақ тәрбиесіне тікелей ықпал жасау мүмкіншілігі басым тұрғаны мерзімді баспасөз. 
Өйткені, БАҚ қоғамдық пікірді қалыптастыруда халыққа бір табан жақын. 

Газет материалы мәтіннің айрықша түрі болғандықтан, онда адамдар тобының мінез-
құлқын өзгертуге, эмоциялық көңіл-күйіне, мінез-құлқына әсер етуге, қоғамдық пікір 
тудыруға, олардағы бұрыннан бар құндылықтарды қайта қалыптастыруға, олардың іс-
әрекетін үйлестіруге ықпал ететіндей мәнерлеу құралдарының тұтас бір жүйесі 
қолданылады. Алайда нақты бір жарияланымда аталмыш жүйе көрінуі де, қамтылмауы да 
мүмкін. Бұл автордың кәсіби шеберлігіне байланысты. 

Егер бұған дейін, жеке тұлғаны әлеуметтендіру мәселелері білім беру мекемелері 
шеңберінде ғана айналысатын іс ретінде танылып  келсе, БАҚ бұл күнелікті жағдайда, әрбір 
жеке тұлғаға өз бағыт-бағдарын беруші фактор ретінде айқындалу мәселесіне келіп тіреледі, 
оның өздігінен білім алуына, өз дүниетанымы мен көзқарастарын, мәдени деңгейін дамыту 
әрекетіне тікелей байланыстылығын да атап өтуіміз керек. БАҚ арқылы жеткіншектерді 
әлеуметтендіруде келесі принциптерді алған жөн: 

− гумандылық принципі; 
− әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды дәріптеу; 
− тұлғаның бойында жоғары руханилықты дамыту. 
БАҚ тарапындағы қазіргі кезеңдегі бойкүйездік пен қазіргі кездегі ақпараттардың 

легінің реттелмеуі  мемлекетке зор рухани зиян келтіреді. Бұл жағдайда  тұлға қалыптастыру 
мен  мәдениетін жоғарылату жөнінде айтудың өзі артық. 

Сондай-ақ әсіресе жеке тұлға мәдениетінің қалыптасу процесіне ықпал ететін басты 
құрал – мемлекеттік идеологиямен бірге, мемлекет ақуалын сипаттайтын БАҚ  болуы керек 
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деп білеміз.  
Мемлекеттік идеология қашанда қоғам тұрақтылығы мен ел тыныштығының кепілі 

болатыны сөзсіз. Қазіргі таңда қоғам дамуы көп ұлтты Қазақстан үшін баршаны біріктіретін 
ортақ бір БАҚ реттеуші орталық /цензура/ қажеттігін дәлелдейді. Біздің ойымызша, БАҚ 
мемлекеттік идеяның, білім беру мекемелер ұстанымдарының негізгі бағыттарын айғақтап, 
жеткізуші ретінде келесідей болуы керек деген ойдамыз: 

− тәуелсіз мемлекет ретіндегі Қазақстан тағдырының еркіндігі мен өзіндік болмыс-
бітімін насихаттау; 

− демократия мен еркіндікке, даму мен көркеюге біртіндеп қадам жасау, 
қазақстандық даму жолын айқындау; қазақстандық патриотизм; 

− қоғамның басты құндылығы ретінде жеке тұлға мен оның құқықтары мен 
міндеттерінің біртұтастығын тану. 

Тұлға қалыптастыру бірқатар объективті факторлар әсерінен қалыптасады: әлеуметтік-
экономикалық, мәдени, саяси және т.б. Сонымен қатар оның қалыптасуындағы маңызды рөл 
бағытталған БАҚ қызметіне қатысты. БАҚ тәрбие мен білім берудің тұтас жүйесін құру 
қажет, сонымен қатар әр категория халықтарының білім берудегі, кәсіби және жас аралық 
ерекшеліктерін ескеру маңызды. Осы жұмыс үшін мемлекеттік органдарды, ғылыми 
мекемелерді, оқу орындарын, қоғамдық ұйымдарды  тарту дұрыс. Бұл жүйенің  ұйытқысы 
БАҚ болу керек.  

Біздің ойымызша, бұған дейін де жеке тұлға қалыптастыруға бағытталған тәрбие 
берудің ең тиімді тәсілі ретінде қалыптасып үлгерген баспасөз, теледидар, радио және 
көркем құралдар арқылы насихат жұмысын қолдану керек. Адамзат құндылықтарын 
насихаттау – жеткіншектерді қалыптастырудың негізгі құрамдас бөлігі. Бұл орайда БАҚ ролі 
арта түседі. БАҚ – мемлекеттік идеологияны жеткізудің теңдессіз құралы. БАҚ-тың 
жеткіншектер санасына әсер ететін ықпалы өте жоғары. БАҚ негізінде бойында мейірім мен 
ынтымақ, ізгілік пен ар-ұят сезімдерін оятуға болады. Адамдар санасына күн сайын, тіпті 
сағат сайын ықпал ететін БАҚ, жеке индивидтердің дүниетанымы мен көзқарастарына 
түбегейлі өзгерістер енгізе алады.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. Андреева  Г. М.  Социальная  психология  - М ., 2001. -305С. 
2. Мудрик А.В. Социализация человека: Учеб. пособие для студентов высш. 

учеб.заведений. М.,2004.- 304с. 
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика. М.,2005. 
4. Кон И.С.Социология личности. –М.,1967. 
5. Кон И.С.Ребенок и общество. М.,1988.188-бет. 
6. Тесленко А.Н., Керимбаева М.С., Джакупова Г.А. Профилактика подростковой 

девиации: теория и практика. Астана, Центр СПС ИПК иПКСО, 2005. 
7. Тесленко  А. Н.  Социализация  молодежи . Алматы –Астана  2002 
8. Сейітқазы П.Б. Монография «Болашақ мұғалімдерді БАҚ арқылы тәрбие 

үрдісіне дайындау» – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2009. - 311 с.  
9. Сейітқазы П.Б. «Бұқаралық ақпарат құралдарын мектепте пайдалану 

әдістемесі». – Астана: Культегин, 2008. -127 с.  
10. Сейітқазы П.Б. Баспасөз және тәрбие мәселесі. – Астана: ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, 2007. -110 с.  
 
 
УДК 316.614:159.922.73 

ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

 
Байбакирова Айна 



5364 

Студент 4 курса ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, специальность «Социальная педагогика и 
самопознание», Астана, Казахстан 

 
Суицидальное  поведение в настоящее время является глобальной социально - 

психологической проблемой.  
Суицидальное поведение — это различные формы активности людей, обусловленные 

стремлением лишить себя жизни и служащие средством разрешения личностного кризиса, 
возникшего при столкновении личности с препятствием на пути удовлетворения ее 
важнейших потребностей. На фоне острого эмоционального состояния кризис достигает 
такой интенсивности, что человек не может найти правильного выхода из сложившейся 
ситуации [1]. 

Современная жизнь сегодня предъявляет к молодежи высокие требования, определяет 
приоритеты и навязывает ценности, реализовывать которые подросток не может по 
объективным причинам:  неумение самореализовываться, недостаток средств у родителей 
для получения образования, у них не сформировалось зрелая жизненная позиция, а также 
ещё не могут осмыслить собственную жизнь.  

По данным UNICEF (2009г.) показатель суицидального поведения у подростков 15—
17 лет уже достиг 19 человек на 100 тысяч населения. Эксперты Международной 
организации здравоохранения считают, что критическим порогом суицидов являются 
показатели, составляющие свыше 20. Проблема подросткового суицида начинает принимать 
угрожающие масштабы [2]. 

Тема подросткового суицида в Казахстане очень актуальна. Все чаще и чаще в СМИ 
появляется информация о суицидах, однако большинство информации подается в виде 
телешоу, и в них проблема суицидального поведения у подростков не представлена 
должным образом. Согласно данным, полученным от Министерства образования и науки РК, 
его областные управления зафиксировали в 2009 г. 264 случая суицида среди детей в 
возрасте от 5 до 18 лет и 256 случаев суицида среди детей в 2010 г. Генеральная прокуратура 
сообщила только о 144 случаях суицида среди детей, включая попытки суицида, в 2009 г., и 
152 случаях суицида среди детей, включая попытки суицида, в 2010 г. По данным Интерфакс 
за 2011 год среди подростков в Казахстане было зафиксировано 257 случаев и 592 попытки 
суицида [3]. 

По данным Международной организации здравоохранения, в мировом рейтинге 
Казахстан занимает 3 место по количеству самоубийств, а в Центрально-Азиатском регионе 
занимает первое место. Особую проблему представляет суицидальное поведение среди 
подростков 14—17 лет [4]. 

Суицид — (от лат. Sui caedere — убивать себя) — осознанные преднамеренные 
действия, направленные на добровольное лишение себя жизни и приведшие к смерти. 

Суицидальное поведение — это различные формы активности людей, обусловленные 
стремлением лишить себя жизни и служащие средством разрешения личностного кризиса, 
возникшего при столкновении личности с препятствием на пути удовлетворения ее 
важнейших потребностей. На фоне острого эмоционального состояния кризис достигает 
такой интенсивности, что человек не может найти правильного выхода из сложившейся 
ситуации [1]. 

Среди подростков попытки самоубийства встречаются преимущественно чаще, чем у 
детей, причем лишь немногие из них достигают своей цели. Суицидальное поведение в этом 
возрасте чаще имеет демонстративный характер. 

А.Е. Личко отмечает, что лишь у 10 % подростков имеется истинное желание 
покончить с собой (покушение на самоубийство), в 90 % — это крик о помощи [1]. 

В целом, можно говорить о значительном влиянии на суицидальное поведение 
подростков межличностных отношений со сверстниками и родителями. По мнению 
Л.Я. Жезловой, в предпубертатном возрасте преобладают «семейные» проблемы, а в 
пубертатном — «сексуальные» и «любовные» [1]. 
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После 14 лет суицидальное поведение проявляется приблизительно одинаково и у 
девушек, и у юношей. В молодом возрасте поведение нередко связано с интимно-
личностными отношениями, например, несчастной любовью. Как группа, молодые люди 
склонны к депрессии. Степень депрессии часто является показателем серьезности 
суицидальной угрозы [9]. 

Многое связано с личностными качествами. Черты личности, способствующие 
суицидальному поведению: ранимость, инфантильность, острота переживаний, склонность к 
самоанализу, застенчивость, рефлективность, недостаток самоконтроля, импульсивность,  
неуверенность в себе, зависимость от окружающих, несформированность системы 
ценностей, впечатлительность, интровертированность, возбудимость, склонность к 
депрессиям, неадекватная самооценка. В ситуации, травмирующей личность, эти качества 
облегчают формирование психического состояния, предрасполагающего к самоубийству. 

Подростковый возраст, который характеризуется возрастным периодом примерно от 
13-18 лет, считается сложным периодом в жизни любого человека. Подросток – это уже не 
ребенок, но еще и не взрослый. Сложный кризисный период подросткового возраста 
характеризуется не только внутренними конфликтами самого ребенка, но и появлением 
огромного количества конфликтов с окружающим миром. Миром пока для него непонятным, 
неясным, пугающим. Попытка войти в новый, взрослый мир связан с проблемами, который 
подросток не в силах решить самостоятельно,  и не в силах объяснить это окружающим[5] . 
Причина суицидального поведения — понятие глубокое и сложное. Оно уходит своими 
корнями в социально-психиатрический анализ проблемы. Причина — это все то, что 
вызывает и обусловливает суицид.  

А.Г. Амбрумова основной причиной суицидальных действий считает социально-
психологическую дезадаптацию личности. Помимо главной причины могут быть еще и 
второстепенные (болезнь, семейно-бытовые трудности и т.д.). 

А.Е. Личко[1] к числу наиболее частых причин суицидов среди подростков относит: 1) 
потерю любимого человека; 2) состояние переутомления; 3) уязвленное чувство 
собственного достоинства; 4) разрушение защитных механизмов личности в результате 
употребления алкоголя, гипногенных психотропных средств и наркотиков; 5) 
отождествление себя с человеком, совершившим самоубийство; 6) различные формы страха, 
гнева и печали по разным поводам. 

Д.Д. Федотов[1]  отмечает, что суицидальные попытки и намерения (по типу 
истерических реакций) чаще возникают у подростков в ответ на систематическое словесное 
унижение, игнорирование их мнения близкими, ущемление самостоятельности, в ответ на 
конфликтные ситуации, связанные со злоупотреблением алкоголем и приемом других 
наркотических средств, вследствие присущих данному возрасту сексуальных проблем. 
Суициды и покушения, обусловленные психическими расстройствами (аффективно-шоковые 
и депрессивные реакции), по данным авторов, чаще возникают в результате незаслуженного 
наказания или унижения, исходящих от родителей и друзей, оскорбления чувства дружбы и 
любви, исключения по разным причинам из учебного заведения, измены. 

А.А. Султанов[1], изучая причины суицидального поведения у практически здоровых 
подростков и юношей, выделил три основные  группы факторов: 1) дезадаптация, связанная 
с нарушением социализации, когда место молодого человека в социальной структуре не 
соответствует уровню его притязаний; 2) конфликты с семьей, чаще всего обусловленные 
неприятием системы ценностей старшего поколения; 3) алкоголизация и наркотизация как 
почва для возникновения суицидальной ситуации и предпосылок для быстрой ее реализации.     

На страницах периодической печати, а также интернета можно прочитать: 
«Самым трагичным явлением, безусловно, является детский суицид.  Эта проблема обретает 
опасные масштабы. Только за последние три года среди несовершеннолетних в 
Астане(2014г.) зарегистрировано 89 попыток суицида, из них 14 случаев - с летальных 
исходом»; 

Интернет - как мощное средство коммуникации, молниеносно распространяющее 
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информацию о суицидах 
«Сеть - это идеальное место для разного рода влияния агрессии или просто 

безответственного поведения. Анализ сетевых ресурсов показывает, что суицид стал среди 
значительной части юных пользователей модной темой. Можно найти готовую инструкцию 
про то, каким способом лучше это сделать, прочитать истории о том, кто уже пробовал, и 
даже найти компаньона». 

Психологический смысл подросткового суицида - это крик о помощи, стремление 
привлечь внимание к своему страданию. Это следствие сложных взаимоотношений с 
родителями, конфликты со сверстниками, комплексы неполноценности, страх одиночества, 
страх перед экзаменом, ЕНТ.   То есть неспособность дать адекватную оценку сложившейся 
сложной ситуации. 

Многие исследователи считают ЕНТ как одну из причин суицида среди подростков.  
Существует ряд факторов способствующих отрицательному результату:   стресс, который  
сопровождал его на протяжении всего учебного года, бесконечные тесты, которые несут в 
себе характер заучивания, подросток старался выучить как можно больше тестов и.т.   Еще 
один фактор-волнение, накануне  экзамена подросток  не спит, прокручивая в голове 
различные ситуации, «а если не сдам», « а если не хватит времени», «что будет, если не 
сдам», «что скажут родители?» и.т. Многие считают, что  тема ЕНТ останется актуальной до 
тех пор, пока не будет введена другая система оценки знаний и до тех пор ЕНТ, будет 
являться одной из главных причин суицида среди подростков. Например, в Восточно-
Казахстанской области, г.Семей в 2011 году выпускница школы покончила жизнь 
самоубийством именно по этой причине, что стало большой трагедией для всех ее 
окружающих.  Истинной причиной может быть вовсе и не сам экзамен, а то, как ребенок и 
окружающая его среда воспринимают эту ситуацию. Сложные взаимоотношения с 
родителями, чувство не полноценности, потеря смысла жизни. Родители – это те люди, 
которые оказывают непосредственно, самое большое воздействие и влияние на ребенка. Они 
могут, как опустить самооценку ребенка на самое дно, так и возвысить ее. ЕНТ - это 
сложный экзамен «жизни» не только для ребенка, но и для каждого родителя. В  каждой 
школе не важно сельской или городской,  должна проводиться психолого-педагогическая 
работа, как с детьми, так и с  родителями. С помощью различных тестов, бесед необходимо 
выявить уровень адекватности восприятия, уравновешенности, объяснить подросткам, что 
ЕНТ  всего лишь экзамен и, не смотря на результат, каким бы он ни был, жизнь 
продолжается. При выявлении детей с суицидальными наклонностями, должна проводиться 
особая индивидуальная работа. Это действительно важно, от неграмотности родителей 
страдают дети, и может быть, будь их родители более внимательны, количество суицидов 
уменьшилось бы. Ведь в большинстве случаев подростковый суицид - это крик о помощи, 
страх перед наказанием, а не истинное желание лишения себя жизни. 

Родители обладают огромным воздействием на своего ребенка, как отрицательное, так 
и положительное, а  их поддержка имеет огромный смысл в столь сложный период их жизни. 
Родители должны снять эмоциональное напряжение, помочь уйти от той ситуации, в которой 
волей неволей оказался подросток. 

Особый акцент должен ставиться на такие жизненно важные для ребенка темы, как 
развитие коммуникативных навыков общения с родителями, учителями и сверстниками, 
изучение природы агрессии, грубости и жестокости, пути повышения самооценки, 
безопасное общение с интернетом.                      

Психолого-педагогическая помощь может предотвратить гибель и спасти подростка: 
- подростку важно, чтобы его выслушали; 
-  нормальные доверительные отношения; 
-  работая в интернете, научить делать осознанный и грамотный выбор; 
-  помочь самоопределиться, обрести смысл жизни; 
-  обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса,  депрессии; 
- научить управлять своими эмоциями; 
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- укрепить уверенность в себе.  
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Современный мир крайне нестабилен и полон перемен. Взрослые люди подчас впадают 

в состояние стресса в условиях неустойчивого экономического положения, роста 
преступности, неуверенности  в том, что будет завтра. Это, конечно, не может не отразиться 
на детях.  

Наверно, нет семей без проблем. Большинство семей успешно справляется с ежедневно 
возникающими проблемами. Уровень семейной сплоченности, культуры, социальной 
компетентности, достатка, здоровья позволяет им найти выход из тяжелейших ситуаций. Эти 
семьи способны осознать проблему, искать и находить выход. Но есть немало семей, в 
которых ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых, 
подвергается насилию или жестокому обращению, где отсутствует любовь к ребенку, забота 
о нем, однако в этих семьях проблемы не осознаются. Именно такие семьи и являются 
объектом пристального внимания, заботы и оказания различных видов помощи со стороны 
специалистов Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Журавушка». 

Чтобы понять, почему это происходит, необходимо рассмотреть факторы, 
способствующие насилию, имеющемуся в семье. 

Во-первых, отметим медицинские факторы, предрасполагающие к насилию над детьми. 
Сюда можно отнести психические заболевания родителей, которые оказывают влияние на 
процесс воспитания детей. Кроме того, риск насилия возрастает, если ребёнок имеет 
серьёзные проблемы со здоровьем – инвалидность, серьёзные хронические заболевания или 
синдром дефицита внимания и гиперактивности, поскольку такой ребёнок требует 
повышенной заботы и внимания. На это способны далеко не все родители. 

Во-вторых, риск насилия повышается, если речь идёт о социально дезадаптированных 
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семьях, то есть неполных семьях, семьях алкоголиков, наркоманов, преступников, а также 
имеющих определённые социальные проблемы (бедность, безработица, жилищные 
проблемы). 

В-третьих, имеет определённое значение детский опыт каждого из родителей. Если 
человек пережил в детстве эмоциональную депривацию, то есть у него не было 
эмоционально близких отношений с матерью или такая связь была разорвана, он 
воспитывался в детском учреждении, то в роли родителя ему довольно сложно дать ребёнку 
то, чего он сам не имел. Существует большая вероятность того, что ребёнок в семье с таким 
родителем будет испытывать психологическое пренебрежение с его стороны. Кроме того, 
наличие хотя бы у одного из родителей истории физически жестокого обращения в детстве 
также может влиять на то, как он будет воспитывать своих детей, и на его уровень 
агрессивности. Скорее всего, такой родитель, особенно в момент стресса, будет использовать 
те модели поведения и воспитания, которые были приняты в его родительской семье.  

В-четвёртых, конфликты и непонимание, сложные взаимоотношения родителей между 
собой могут привести к тому, что родители начнут выплёскивать накопившиеся негативные 
эмоции на своих детей. Вероятность этого тем выше, чем выше выражены определённые 
индивидуальные психологические особенности родителей, как то их инфантилизм, 
эгоцентризм, которые могут являться следствием детской эмоциональной депривации и не 
позволяют оптимально удовлетворять потребности своего ребёнка,  проявлять необходимую 
заботу и внимание; их раздражительность, вспыльчивость и неумение контролировать свои 
отрицательные эмоции. 

Каждый из рассмотренных факторов не обязательно приводит к случаю насилия, 
однако определённая степень выраженности этих факторов и их сочетания во многом 
предопределяют жестокое обращение с детьми. 

Первостепенной задачей специалистов Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Журавушка» является раннее выявление семей, которые 
попадают в группу риска, помощь таким семьям и их поддержка, стремление сохранить 
кровную семью для ребенка.  

На практике социально-педагогическая помощь детям, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, заключается в постоянной работе с их семьями, тогда, когда она 
является неблагополучной. Основной вид такой помощи – социальное сопровождение 
ребенка и его семьи. Сопровождение – социальная помощь, включающая в себя 
педагогическую и психологическую помощь. Это целая комплексная система 
психологической, педагогической и социальной помощи, которую оказывают специалисты 
социальных служб. Ведущей целью социального сопровождения является организация 
взаимосвязанной деятельности специалистов на основе интеграции воспитательного 
потенциала учебно-воспитательных, социально-педагогических, психолого-педагогических 
учреждений и социальной среды. 

Специалисты Центра, после открытия случая органами опеки, выходят в семью, для 
знакомства с ней, диагностики причин семейного неблагополучия. На основе данных, 
полученных в результате диагностического обследования, происходит разработка, 
утверждения и реализация Плана по защите прав ребенка. 

Задача осложняется тем, что родители из семей с тяжелой степенью неблагополучия 
неохотно вступают в контакт со специалистами (или вообще не вступают), могут 
игнорировать или демонстрировать открытую враждебность в ответ на призывы. 

Работа строится не только на поиске и устранении причин проблемы, но и на 
использовании ресурсов семьи. Их бывает трудно увидеть; не всегда бывает сразу понятно, 
как их можно использовать. Это могут быть незаметные на первый взгляд способности и 
интересы членов семьи, сохранные отношения с другими людьми, любовь между детьми и 
родителями, ресурсами могут быть и особенности характера, которые могли бы помочь 
человеку измениться. 

Социальным педагогам (кураторам) совместно с неблагополучной семьёй 
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разрабатывается план реабилитации семьи. Для каждой семьи он индивидуален и включает 
свой перечень действий, как членов семьи, так и куратора. Куратор может предложить такие 
услуги, как: предоставление временного приюта для мамы и несовершеннолетнего, 
восстановление личных документов, имеющих юридическое значение для членов семьи, 
предоставление возможности получения длительного лечения матери и направление ее на 
консультацию к врачу наркологу с целью избавления от алкогольной зависимости, помощь в 
постановке на учет в Центр занятости населения, повышение правовой и психолого-
педагогической грамотности членов семьи. 

В некоторых семьях родители охотно идут на контакт со специалистами, 
прислушиваются к советам, выполняют рекомендации, так как понимают: жить как раньше  
нельзя, нужно менять свои принципы, ломать свой стереотип. 

В результате реализации плана работы с неблагополучной семьёй, родители проходят 
курс лечения, поправляют пошатнувшееся в результате аморального образа жизни здоровье, 
с любовью заботятся о детях, а организация домашнего быта и житейские хлопоты  
исключают из их жизни желание вновь употреблять спиртные напитки. 

К сожалению, не во всех семьях все складывается так удачно. Часто план реабилитации 
не выполняется в установленный срок, и тогда он продлевается еще на 3 месяца. Работа с 
семьей продолжается до полной реабилитации. 

Социальный педагог (куратор – специалист Центра, организующий и осуществляющий 
деятельность по защите прав и интересов ребенка, нуждающегося в помощи государства и 
его семьи, в том числе через разработку Плана реабилитационных мероприятий, 
координацию деятельности по его выполнению и мониторинг реабилитации ребенка и его 
семьи) Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Журавушка» при 
работе с семьей выступает в трех основных ролях: 

1) советник - информирует семью о важности и возможности взаимодействия 
родителей и детей в семье; рассказывает о развитии ребенка; дает педагогические советы по 
воспитанию детей; 

2) консультант – консультирует по вопросам семейного законодательства; вопросам 
межличностного взаимодействия в семье; информирует о существующих методах 
воспитания, ориентированных на конкретную семью; разъясняет родителям способы 
создания условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в семье; 

3) защитник – защищает права ребенка в случае,  когда приходится сталкиваться с 
полной деградацией личности родителей (алкоголизм, наркомания, жестокое отношение к 
детям) и вытекающими из этого проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, 
человеческого отношения родителей к детям [53, 176]. 

Успешной работе с неблагополучной семьей помогает атмосфера дружеских, 
партнерских, неформальных отношений между социальным педагогом (куратором) и такой 
семьей. Она создается при организации социально-педагогической работы социальным 
педагогом (куратором) на основе соблюдения следующих принципов:  

• соблюдение приоритета интересов ребенка: «первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка» (Конвенция о правах ребенка, ст.3);  

• максимально возможное сотрудничество с родителями ребенка: не игнорирование их, 
а партнерство;  

• защита права ребенка на воспитание по возможности в своей семье, его «право знать 
своих родителей, право на их защиту, право на совместное с ними проживание» (Семейный 
кодекс, ст.54);  

• тесное взаимодействие с другими заинтересованными органами и службами, 
осуществляющими работу с семьями и детьми: медицинскими, правоохранительными, опеки 
и попечения, образования и т.д. 

Таким образом, организация социально-педагогической помощи детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, в условиях Центра психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции происходит на основе данных, полученных в результате диагностического 
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обследования ребенка и его семьи, а в дальнейшем разрабатывается и реализуется Плана по 
защите прав ребенка. Социальный педагог (куратор) Центра, организующий и 
осуществляющий деятельность по защите прав и интересов ребенка, может выступать в роли 
советника, консультанта или защитника, и вся его работа строится на основе соблюдения 
ряда основополагающих принципов. 
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В настоящее время тенденции социального развития ставят перед образованием новые 

задачи – отход от ориентации на «среднего» ученика, повышенный интерес к одаренным 
детям и раскрытию их способностей в процессе образования. Это, прежде всего, связано с 
потребностью общества в неординарной творческой личности. Современное общество 
требует не только высокую активность человека, но и его навыков нестандартного 
мышления. В Республике Казахстан одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области образования является социально-педагогическая поддержка и развитие 
одаренных детей и молодежи, как бесценного национального достояния и основного 
интеллектуального и творческого потенциала страны. 

Давайте рассмотрим сам термин «одаренность». Одаренность — это высокий уровень 
развития способностей человека в той или иной области деятельности. Существует такое 
мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и 
руководстве. Однако именно такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 
поведения и мышления, а также более восприимчивы в эмоциональном плане. Часто 
одаренный ребенок слишком требователен к себе и критичен в своем отношению к 
окружающему миру. Поэтому педагоги, работающие с одаренными детьми, должны найти к 
ним особый подход. Актуальность этой статьи объясняется необходимостью правильной 
работы социального педагога по раскрытию одаренности детей и формированию их 
творческого потенциала без причинения вреда индивидуальному развитию. Взаимодействие 
педагога и ребенка зачастую строится на основе лишь нормативно-ролевых предписаний 
(субъектно-объектные отношения), где учащийся остается подчиненным воле учителя. Для 
одаренных детей такой стиль не приемлем. В данном случае нужно руководствоваться 
субъектно-субъектными отношениями, где педагог должен осознавать себя частью системы 
образования, ее субъектом. Еще А.А. Ухтомский сказал, что природа наша делаемая и в ней 
ничего не проходит бесследно, поэтому совершенствовать себя, работать над своим 
личностным ростом можно и нужно в любое время. В современной психолого-
педагогической литературе достаточно много статей, публикаций, рассматривающие 
вопросы одаренности детей различного возраста. Этой проблеме посвящены работы 
известных психологов, докторов психологических наук Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина. Их 
работа по изучению психики одаренных детей занимают видное место в психологии. 

mailto:you2q@mail.ru
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Огромную работу как теоретик проделал В.А. Моляко. Он глубоко изучил проблемы 
психологии творчества. Особенно ценна его разработка подхода к изучению одаренности, 
где он полно структурировал это как психологическое явление. Также казахстанские ученые 
вносят свой посильный вклад в разработку педагогических аспектов проблемы одаренности 
Ж.О. Умбетова, Л.М. Нарикбаева, О.А. Жумадиллаева, У.Б. Жексенбаева. Исследование Г.Ж. 
Акылбаевой посвящено психологическому аспекту о вопросах чувствительности к 
проблемам у одаренных лиц. Все эти ученые в разные года старались найти ответы и лучшее 
решение в воспитании одаренных детей. Тем не менее, проблема работы социального 
педагога с одаренными детьми остается актуальной и в наше время.  

На данный момент суть педагогической поддержки одаренных детей заключается в 
содействии ученику в его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их 
позитивно оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует 
положительное общественное мнение, защищает его права и т.д. Сущность роли социального 
педагога может быть понята и шире как создание безопасной среды, благоприятного 
эмоционального фона, развивающей среды. Как известно, эта категория детей требует к себе 
особого индивидуального социально-педагогического подхода. Однако не станет ли такой 
подход к развитию одаренных детей причиной обособленности их от коллектива? Поэтому, 
для более успешного восстановления социального статуса одаренных детей как личности, 
члена коллектива (среди сверстников, одноклассников, ближайшего социального окружения) 
социальному педагогу необходимо в работе соблюдать рад социально-педагогических 
условий: 

1. Прежде всего, у педагога должно быть такое качество как гибкость в 
поведении, мышлении, эмоциональном реагировании. Он должен уметь легко отказываться 
от несоответствующих средств деятельности, приемов мышления и уметь вырабатывать 
новые, оригинальные подходы к разрешению различных ситуаций при работе с одаренными 
детьми. 

2. Во-вторых, такой педагог должен направить часть своей профессиональной 
деятельности на работу с родителями одаренного ребенка. Необходимо объяснить важность 
адекватной оценки такого ребенка: родителям не следует выделять его среди других детей, 
так как это может вызвать негативную реакцию с их стороны, а у самого ребенка могут 
развиться отрицательные черты характера. 

3. Также важным является прямая работа социального педагога с одаренным 
ребенком. Если со стороны учителей-предметников есть показания для перевода ребенка в 
старший класс, социальный педагог должен внимательно ознакомиться с этим ребенком, 
проконсультироваться с психологом и только тогда давать родителям совет о его 
дальнейшем обучении. Нельзя решать судьбу ребенка без его мнения. 

Важно отметить, что сама одаренность детей можно отличаться. Василькова Ю.В. 
выделяет следующие виды одаренности: 

• социальную, иначе лидерскую; 
• художественную, музыкальную, изобразительную, сценическую; 
• психомоторную, определяющую исключительно спортивные способности; 
• академическую, которая проявляется в необычной способности к учению. Люди, 

обладающие этой способностью, обычно отличные специалисты; 
• интеллектуальную – это способность анализировать, мыслить, сопоставлять факты. В 

семье такой ребенок – умник и умница, а в школе – отличник. Среди интеллектуальных 
детей есть такие, которые учатся на отлично только по одному – двум предметам и не 
успевают по другим; 

• творческую, которая проявляется в нестандартном видении мира и нешаблонном 
мышлении. Но такие дети часто не достигают поставленной цели и слывут неудачниками. С 
детства они всех раздражают – и в семье, и в школе. Важно такого ребенка вовремя заметить 
и помочь ему. 

Помимо этого, еще встречается одаренность скрытая, которая не проявляется в тех или 
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иных странностях ребенка; с такими детьми педагоги и родители обычно испытывают 
большие трудности. Среди таких детей можно выделить: 

• фанатов, увлеченных каким-то одним делом (компьютерные фанатики). Для них 
школа только помеха; 

• лентяев, которые впитывают любую информацию, но не хотят ничего делать; 
• скромников — детей с заниженной самооценкой, стремящихся не демонстрировать 

себя; 
• невротиков, которые постоянно вступают в конфликты в семье и с окружающими; 
• чудаков или странных — спокойных мягких детей, не любящих конфликтовать. 
Важной задачей социального педагога является увидеть эту особенность в ребенке и 

помочь ему. Ведь именно раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 
талантливых детей составляет одну их главных задач совершенствования системы 
образования. Одна из важнейших особенностей при работе с одаренными детьми – создание 
условий, стимулирующих развитие творческого мышления. Примером решения данной 
задачи может послужить следующие направления в работе социального педагога:  

1. Создание системы выявления одаренных детей: 
1.1. психолого-педагогическое исследование первоклассников;  
1.2. системное наблюдение за детьми из класса в класс;  
1.3. выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований; 
1.4. системное диагностирование психологом.  
2. Организация учебного процесса:  
2.1. нестандартные уроки; 
2.2. включение детей в исследовательскую деятельность, самостоятельный поиск 

истины; 
2.3. работа с дополнительной литературой; 
2.4. обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, нестандартные 

задания; 
2.5. предпрофильное и профильное обучение; 
2.6. выставка творческих работ.  
3. Развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков 

с внеклассной работой по предмету:  
3.1. организация исследовательской работы учащихся; 
3.2. опережающие задания творческого плана; 
3.3. участие детей в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 
3.4. обеспечение базового дополнительного образования: (организация факультативов, 

элективных курсов, работа предметных кружков);  
3.5. проведение научно-практических конференций в младших, средних и старших 

классах. 
4. Общеразвивающие мероприятия: 
4.1. традиционные мероприятия в школе; 
4.2. предметные декады. 
Такие направления в работе социального педагога призваны помочь в сопровождении 

развития одаренного ребенка как индивидуальную и талантливую личность, развитую в 
нормах социального окружения.    

Таким образом, мы видим, что данная тема очень сложна и требует больших усилий со 
стороны педагогов. Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь 
периодом его обучения. Опыт показывает, что значительные трудности одаренные люди 
испытывают и в периоде профессионального самоопределения, и в дальнейшем, в самом 
процессе творчества. Другими словами таланту нужна постоянная забота всего общества. 
Необходимо помнить, что одаренные и талантливые дети являют собой интеллектуальный и 
творческий потенциал, который является основным ресурсом развития государства. Они – 
наше будущее, и для их благополучного развития требуется комплексная программа, 
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требующая участия в этой деятельности разных специалистов. Одну из главных ролей здесь 
играет социальный педагог. Работа таких специалистов данной теме заключается в оказании 
помощи одаренному ребенку, направленной на создание благополучных условий адаптации, 
развития способностей, сопровождение ребенка в семье, школе, а также социальную защиту 
и охрану прав человека. 
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Научный руководитель – Салиева А.Ж. 
 
Сегодня образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной 

Стратегии «Казахстан – 2050». Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым была 
поставлена задача о вхождении республики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира. В достижении данной задачи немаловажную роль играет совершенствование 
системы образования. [1] 

В условиях расширения информационного пространства и вхождения в мировое 
сообщество, возросшей ролью образования в формировании человеческих ресурсов, как 
критериев уровня социально-экономического развития страны, важно ориентировать 
систему образования к новым требованиям. 

Начальное образование обеспечивает обучение учащихся через усвоение основных 
учебных умений и навыков чтения, письма, счета, также простым навыкам учебных 
действий, основам воспитания и культуры речи, здорового образа жизни и личной гигиены. 
[2] 

Изменения, происходящие в жизни современного общества, требуют от человека 
качеств, позволяющих ему творчески и продуктивно реагировать на них, для чего 
необходимо быть готовым к внутренним изменениям, активизации творческого потенциала, 
уметь прогнозировать и предвидеть, выстраивать программу поведения. Для этого 
необходимо активизировать творческий потенциал, развивать творческие способности, 
критическое мышление у подрастающего поколения. 

Мышление дает ответ на такие вопросы, которые нельзя разрешить путем 
непосредственного, интуитивного отражения. Благодаря мышлению человек правильно 
ориентируется в окружающем мире, используя ранее накопленные на практике жизни 
обобщения в новой, конкретной обстановке. Деятельность человека разумна благодаря 
знанию законов, взаимосвязей объективной действительности.  
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Мышление всегда имеет опосредованный характер. Устанавливая связи и отношения 
между вещами, человек отталкивается не только от непосредственных ощущений и 
восприятий, но обязательно и на накопленные данные прошлого опыта, сохранившиеся в его 
памяти. Эта обусловленность мышления прошлым опытом особенно ясно обнаруживается 
тогда, когда мы сталкиваемся с результатами наших действий и по ним заключаем о 
причинах явления.  

Наше познание окружающей действительности начинается с ощущений и восприятия и 
перетекает к мышлению. Функция мышления заключается в описании процесса, как 
конечного продукта мыслительных операций. Путем преодоление какого-либо препятствия 
мышление человека направлено на решение задачи, будь она практического или 
теоретического плана. Мышление протекает в форме мыслительных операций, а так как 
продукт мышления — это некая законченная мысль или завершённая отдельно взятая 
мыслительная операция, то вполне закономерно рассмотреть виды операций с их конечной 
целью в качестве собственно функции мышления. 

Задача мышления - раскрытие отношений между предметами, выявление связей и 
отделение их от случайных совпадений. Мышление оперирует понятиями и принимает на 
себя функции обобщения и планирования. 

Тем самым мышление – это обобщённое и опосредованное отражение 
действительности, вид умственной деятельности в познании сущности объектов и явлений, 
закономерных связей, существующих между ними. 

Впервые упоминание о критичности мышления связано с появлением работ А.Бине в 
конце 19-го века, в которых данное явление изучалось с помощью экспериментального 
материала, содержащего несуразности и противоречия. Это послужило основой многих 
современных исследований мышления. 

Формирование и развитие критически мыслящей личности стало одной из ведущих 
задач российского высшего образования (Н.А. Менчинская, М.А. Холодная, A.M. 
Матюшкин, Р. Поул, Д. Халперн и др.). 

В теоретической научной мысли на проблему формирования критического мышления 
оказали большое влияние положение Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, который 
отмечал, что обучение строится не только на завершенных фазах развития, но, прежде всего, 
и на тех психических функциях, которые еще не созрели и двигают вперед их формирования; 
идеи развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. О развитии познавательной 
деятельности, возможности отрицать педагогу, аргументировать, отстаивать собственные 
мысли узнаем из исследований Ш. А. Амонашвили и В. А. Сухомлинского. 

Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая 
используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и 
позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять 
полученные результаты к ситуациям и проблемам. 

В настоящее время существует множество определений критического мышления. 
Среди них с определенной долей условности можно выделить: 

1) лаконичные, но лишенные конкретности формулировки: 
Критическое мышление - особый вид умственной деятельности, позволяющий 

человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели 
поведения 

2) определения философской ориентации, акцентирующие внимание на теоретических 
аспектах: 

Критическое мышление – последовательность умственных действий, направленных на 
проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несоответствия 
принимаемым фактам, нормам или ценностям.  

В своей статье Дэвид Клустер, профессор, преподаватель американской литературы в 
Хоуп-колледже г.Холланд, США, дал определение критическому мышлению: 

Во-первых, критическое мышление – это мышление самостоятельное. Ученики должны 

http://rostup.ru/o-roli-myshleniya/
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иметь достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать 
даже самые сложные вопросы. 

Во-вторых, информация является отправным пунктом развития критического 
мышления. Разумеется, мыслительные способности маленьких детей будут ещё 
совершенствоваться при обучении, но даже они способны думать критически. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопроса и уяснения 
проблем, которые надо решить. 

В-четвёртых, критическое мышление стремиться к убедительной аргументации. 
В-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Когда мы спорим, 

читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими, мы уточняем и 
углубляем свою позицию. 

Таким образом критическое мышление-это: 
Открытое мышление, развивающееся путём наложения новой информации на 

жизненный опыт. 
Отправная точка для развития творческого мышления. [3] 
Другие определения дополнительно указывают, что для критического мышления 

характерно построение логических умозаключений (Simon & Kaplan, 1989), создание 
согласованных между собой логических моделей (Stahl & Stahl, 1991) и принятие 
обоснованных решений, касающихся того, отклонить какое-либо суждение, согласиться с 
ним или временно отложить его рассмотрение (Moore & Parker 1994). Критическое 
мышление включает в себя оценку самого мыслительного процесса – хода рассуждений, 
которые привели к нашим выводам, или тех факторов, которые мы учли при принятии 
решения». 

По мнению М.В. Кларина критическое мышление представляет собой рациональное, 
рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, чему следует верить или 
какие действия следует предпринять. При таком понимании критическое мышление 
включает как способности (умения), так и предрасположенность (установки). 
(Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 1994). 

Существует Международная образовательная программа «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо». Технология пришла к нам из США, где она активно 
используется. ТРКМ впервые была предложена авторами международного проекта «чтение и 
письмо для развития критического мышления» Ч.Темплом, К.Мередитом, Д.Стилл, 
С.Уолтером. Хотя психолого-педагогические основы методики были заложены Ж. Пиаже и 
Л.С. Выготским, до технологических шагов ее довели именно американские специалисты. С 
1996 года технология РКМЧП распространяется совместно Институтом «Открытое 
общество», Международной Читательской Ассоциацией и Консорциумом «За 
демократическое образование» и прошла апробацию в школах многих стран. 

Авторы данной технологии предлагают следующее определение критического 
мышления: «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать 
исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный 
поиск ответов. Критическое мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь 
фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. Критическое мышление 
предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, означает выработку 
точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения 
логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам 
оппонента и их логическое осмысление. Критическое мышление не есть отдельный навык 
или умение, а сочетание многих умений» (Темпл Ч., Мередит К., Стил Дж. Пособие «Как 
учатся дети: Свод основ»). 

Одна из основных черт критического мышления – непременное наличие 
трансцендентальной рефлексии, требующей от мыслящего субъекта самоотчета в том, для 
какой из функций сознания мышление используется: для ценностной ориентации, для 
познания или поиска средств достижения цели. 
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Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно 
собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, суждениями, 
умозаключениями, вопросами, развитие способностей к аналитической деятельности, а 
также к оценке аналогичных возможностей других людей. Критическому мышлению в целом 
свойственна практическая ориентация. В силу этого оно может быть проинтерпретировано 
как форма практической логики, рассмотренной внутри и в зависимости от контекста 
рассуждения и индивидуальных особенностей рассуждающего субъекта.  

Механизм критического мышления включает мыслительные операции, определяющие 
процесс рассуждения и аргументации: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение 
гипотез, приведение аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие 
или непринятие альтернативных точек зрения. Он включает способность применять базовые 
интеллектуальные умения (знания и понимание) для синтеза, анализа и оценки сложных и 
неоднозначных ситуаций и проблем. Сюда можно отнести умения выявления проблемы, 
прояснения ситуации, анализ аргументации, всестороннего изучения вопроса, разработки 
критериев для оценки решений и надежности источников информации, избежание 
обобщений.[4] 

Критическое мышление - это использование когнитивных техник или стратегий, 
которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. Это 
определение характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, 
обоснованностью и целенаправленностью, - такой тип мышления, к которому прибегают при 
решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При 
этом думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной 
ситуации и типа решаемой задачи.  

Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим мышлением, ему 
важно развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн выделяет: 

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно упорядочить 
их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли – признак 
уверенности. 

2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он никогда не сможет 
стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет подождать с вынесением 
суждения, пока ученик не обладает разнообразной информацией. 

3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее решение 
на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно добьется 
гораздо лучших результатов в обучении. 

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет 
оправдывать свои неправильные решения, а сделает выводы, воспользуется ошибкой для 
продолжения обучения. 

5. Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой 
в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались 
другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний. [5] 

Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы 
учителя. Человек нуждается в критическом мышлении, которое помогает ему жить среди 
людей, социализироваться.  

Критическое мышление означает, что ученик использует исследовательские методы в 
обучении, ставит перед собой вопросы и планомерно ищет на них ответы. 
Исследовательское обучение - особый подход к обучению, построенный на основе 
естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная 
цель исследовательского обучения — формирование у учащегося готовности и способности 
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 
сфере человеческой культуры. 

Таким образом, критическое мышление – это самостоятельное мышление человека, 
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который может его обсудить, решить и доказать. Способность человека самостоятельно 
находить постоянные подходы к решению той или иной ситуации и выбирать наиболее 
лучшее из них в конкретных случаях. 
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Cпецифика педагогической деятельнocти cocтоит в тoм, что новые идеи проявляются 

опocредованно, черeз присущие каждому периоду особенности, затрагивающие 
образовательные ценности (систему целеполагания, структуру, содержание, методы и 
инфраструктуру образования). В этoм отношении для нашeгo времени характерны феномены 
развивающего обучения, гyманизации и гуманитаризации образoвания и прoфильно-
дифференцированной организации учебного процесса. 

Парадоксальнocть coвременной ситуации в том, что педагогическое сознание 
воспринимает тeнденции развития образования в отдельных, фрагментарных феноменах-
инновациях. 

Прoблема подгoтовки современного учитeля — одна из важнейших coциально-
педагогических проблем. Разрабатывaя педагогику как науку,  К.  Д.  Ушинский особое 
внимание уделил проблеме учителя и систeме  его  подгoтовки.  Взгляды пo этому вопросу 
изложeны им в целом ряде работ. 

В самoм начале свoей педагогической дeятельности К. Д. Ушинcкий в  ряде стaтей 
показывает,  чтo  «cамый  cущественный  недoстаток  в  деле  рycского нарoдного  
прoсвещения  есть  недостаток  хорoших  наставников,   cпециально подготовленных к 
исполнению своих обязанностей» 

Понятиe «народный учитeль»  в  профессиональном  смысле отсутствовало, поскольку 
не cуществовало и  народной  школы  как  типа  массового  учeбного заведения, В 60-е гг.  
учитeлями  немногочисленныx  нaродных  школ  работали дьячки, пономари, отставные 
солдаты, т. е.  люди,  нe  имеющие  достаточного общего и тем более педагогического 
образования. 

Выдающийcя педагoг указывал, чтo народным учителeм может быть толькo человек, 
котoрый близок к народу, тесно связан с ним, знает народную речь, живeт народными 
интересами. Учитeль должен быть высокoобразованным человеком с энциклопедичеcкими 
знаниями, любить свoю профессию, быть всегда заинтересованным в совершенствовании 
своего мастерства, владеть педагогическим тактoм. Ему важно знать свoе дело, четко 

http://www.srategy2050.kz/
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представлять цeль педагогической деятельности, имeть высoкую практическyю подготoвку, 
владeть метoдикой обучения и вoспитания, умeть излагать свoи знания oпределенно и точно 
быть не толькo хорошим преподавателем, но и не менее умелым воспитателeм. 

В статье «О пользe педагогической литературы»  (1857)  К,  Д.  Ушинcкий делает  
попытку   поднять   авторитет   учителя,   показать   его   огромную общественную роль. В 
ней был представлeн яркий  oбраз  народного  учителя  и сформулированы основные 
требования  к  нему.  Прежде  всего К,  Д.  Ушинский утвердил мысль о тoм, что учитель — 
самый важный  элемент  в  педагoгическом прoцессе: «...влияние личности воспитателя на  
молодую  дyшу  составляет  ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни  
учебниками,  ни  моральными сентенциями, ни системой нaказаний и поощрений». 

В этoй же статье К. Д. Ушинский дает яркую характеристику общественнoго значения 
народного учителя: «Воспитатель, стоящий в  урoвень  с  современным ходом  воспитания,  
чувствует  себя...  пoсредником  между  всем,  что  было благородного и высокого в  
прoшедшей  истории  людей,  и  поколением  новым, хранителем cвятых заветов  людей,  
боровшихся  за  истину  и  за  благо.  Он чувствyет себя живым звеном между прошедшим и  
будущим,  могучим  ратоборцем истины и добра, и сознает, что его дело, скромное по  
наружности,—  одно  из величайших дел истории, чтo на этом деле зиждутся царства и им  
живут  целые попoлнения». 

Высoкое общественное значение учителя определяет, по мнению Ушинского, 
серьезные требования к нему. Одним  из  важнейших  качеcтв,  которым  должен обладать 
учитель, является  убеждение; Учитель  обязан  вoспитать  у  своих воспитанников 
определенные взгляды, а это вoзможно лишь в том  случае,  если он имеет свое 
мировоззрение.  «Главнейшая  дорога  человеческого  воспитания есть  убеждение,  а  нa  
убеждение  можно  только  действовать  убеждением». 

Убеждения учителя нeльзя заменить ни инструкциями,  ни  контролем,  никакими 
прoграммно-методическими указаниями. Учитель,  лишeнный  твердых  убеждений, 
превращается в слепого исполнителя чужих инcтрукций. 

Вo многих своих работах К. Д. Ушинский высказывает твердое убеждение  в тoм, что 
одним из важнейших качеств учителя являются  знания,  и  не  тoлько преподаваемого  
предмета,  но   и   cпециально   педагогические.   Природные воспитательные таланты, 
которые cами прокладывают себе  дорогу,  встречаются редко,  «знание  и  умeние  
преподавать  и  действовать   преподаванием   на умственное и нравственное развитие детей 
могут быть сообщены молодым  людям, и не обладающим особенными  способностями».  
Ушинский  разработал  вoпрос  о различных  формах  и  содержании  специальной  
подготовки  учителя.  Учитель должен обладать разнообразными, ясными, точными и 
определенными знаниями  по тем наукам, которые oн будет преподавать. Для народного  
учитeля,  писал  К. Д. Ушинский, неoбходимо всесторoннее широкое образование. 

Ушинcкий был недоволен системой подготовки народных учителей в России. В cтатье 
«Прoект учительской семинарии» он разработал систему пoдготовки будущих учителей для 
сельских народных школ. Он такжe высказывал предложения по созданию в университетах 
педагoгических факультетов, где бы готовили преподавателей педагогики и учителей для 
средних школ. 

Для повышeния квалификации народных учителей Ушинский предлагал 
оргaнизовывать при семинариях высшие педагогические курсы, ежегoдные лекции по 
педагогике и психологии, он положительнo относился к проведению учительских съездов, 
собраний, совeщаний. 

Ушинский разработал прoект учительской семинарии, куда советовал принимать 
тoлько тех, в ком можно предусмотреть хороших учителей. Прeдварительный отбор 
семинаристов происходит через oбучение в течение нескольких лет в подготовительной 
yчительской школе с последующей сдачей экзамена. Воcпитанники, уже приняты за 
экзаменом, должны оставаться в семинарии три месяца и ждать окончательного зачисления, 
которое oсуществляет ученый совет семинарии по каждому воспитаннику oтдельно. 
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В сeминарии наряду с изучением необходимых учебных предметов происходит 
основательная практическая подготовка будущих учителей. Ушинский cчитал, что народный 
учитель должен в совершенстве владеть письмом, уметь рисовать, чертить, выразительно 
читать и обязательно петь. Крoме общих и специальных предметов семинаристы должны 
прослушать курс естественных наук, подходит для oбъяснения предметов, окружающих 
крестьянского мальчика, корoткие курсы сельского хозяйства и практической 
общедоступной медицины. Нарoдный учитель должен уметь советом и делом подать 
нужную агроном. и медицинскую помощь крeстьянам. 

Главную деятельнoсть учительской семинарии Ушинский усматривал в практических 
занятиях. С целью практической подготовки будyщих учителей он впервые вводит 
педагогическую практику для cеминаристов. 

Перeд педагогическими факультетами К. Д. Ушинский ставил три задачи:  
1) разрабoтка наук, всесторонне изучающих человека «со специальным  прилoжением к 

искусству воспитания»; 
2) подготовка ширoко  образованных  педагогов;  3) распространение среди учителей  и  

oбщественности  педагогических  знаний  и убеждений. Наряду с выпoлнением этих задач 
педагогические факyльтеты  должны обеспечивать  высокoквалифицированными  кадрами  
учительские   институты   и семинaрии. 

Важны мнения Ушинcкого о необходимости предоставления педагогического 
oбразования женщинам. Работая в Смольном институте, он открыл для вoспитанниц 
педагогический класс. Указывал, что "тщательностью, тoчностью в исполнении своих 
обязанностей, терпением и умением oбращаться с детьми женщины могут превосходить 
мужчин. Он  выстyпил  в  защиту  женщин-учительниц,  котoрые,  по  его  мнeнию,  могут  
быть  «не  только  отличными учительницaми в младших классах,  но  и  образцовыми  
преподавательницами в клаcсах высших, и притом —  препoдавательницами  таких  
предметов,  как, например, химия, физика, высшая гeометрия и т. д.». 

Ушинский подчеркиваeт, чтo учитель не должен ограничиваться полученными 
знаниями.  Очень  важнo  развить  в  учителе  способность  и  готовность   к пocтоянному 
расширению своего научного и педагогического кругозора.  Учитель учит успешно до тех 
пор, пока учится сaм. 

В заключении, хочется сказать, что при всем разнообразии и мнoгоплановости  взгляды  
К.  Д.  Ушинского  на учителя и его пoдготовку проникнуты большой любовью к  нарoдному  
учителю  и его  благородному  труду.  Ушинский  выcоко  поднял  общественное   значение 
учителя,  разработал  систему  егo  научной  и  педагогической   подготовки. 

Значительную часть своих рабoт он посвятил  именно  народному  учителю.  Его 
пониманиe проблемы народного учителя  было  прогрессивным  в  свое  время  и тепeрь 
остается созвучным нашей эпохе. Идеи К. Д. Ушинскогo  сохраняют  свою творческую силу, 
зовут к новому научному  пoиску,  они  действенны  в  руках нынешних педагогов. Вo  всей  
системе  педагогической  подготовки,  учитeлей плодотворно используется прогрессивное 
наследие великого русского педагoга. 
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В современном мире существуют десятки тысяч профессий. Как сориентироваться и 
выбрать среди этого множества свою? Всем известна одна старая истина о том, что счастлив 
тот человек, который с радостью спешит на любимую работу и после нее с такой же 
радостью торопится домой. Как сделать правильный выбор и подобрать работу по душе?  

Что влияет на выбор профессии в целом и педагогической профессии в частности?  
Одним из факторов, оказывающих влияние на процесс и результат профессионального 
становления будущих педагогов, являются мотивы. 

Термин «мотив» произошел от лат. movere и означает «приводить в движение, 
толкать». Мотивы – это внешние и внутренние факторы, предопределяющие поведение 
человека. Проблему мотивов выбора профессии изучали Е.А. Климов, О.Н. Киселева, И.М. 
Ломоносов, В.А. Сластенин, А.Н. Леонтьев, Н.В. Кузьмина и другие (1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Е.А. Климов указывает следующие восемь основных факторов, определяющих 
профессиональный выбор: позиция старших, семьи; позиция сверстников; позиция 
школьного педагогического коллектива (учителя, классного руководителя и т.д.); личные 
профессиональные и жизненные планы; способности и их проявления; притязания на 
общественное признание; информированность о той или иной профессиональной 
деятельности; склонности [1, с.121-128]. 

Каждый из этих факторов имеет влияние на современного подростка в большей или 
меньшей степени: 

1. позиция старших, семьи – тут нередко встречаются две крайности: в первом 
случае, родители сами выбирают будущую профессию для своего ребенка, во-втором, не 
принимают в судьбоносном решении никакого участия;  

2. позиция сверстников – в современном обществе, среди молодежи выбор 
профессии очень сильно зависит от степени ее престижности, социального статуса, 
величины заработной платы, поэтому многие старшеклассники выбирают профессию не по 
призванию, а по популярности; 

3. позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классного 
руководителя и т.д.) – некоторые учащиеся уже в школьном возрасте проявляют 
направленность к той или иной профессиональной деятельности, заметив это, опытный 
преподаватель может посоветовать выбрать подходящую специальность; 

4. личные профессиональные и жизненные планы – в идеале каждый должен 
иметь такие планы, для их построения нужна конкретная цель, однако, немногие в школьном 
возрасте точно определяют свое призвание, знают кем и где будут работать и т.п.; 

5. способности и их проявления – при выборе будущей профессии старшеклассник 
обязательно должен учитывать свои способности к данному виду деятельности, чтобы стать 
музыкантом, мало любить музыку, нужно еще иметь музыкальный слух; 

6. притязания на общественное признание – в подростковом возрасте ребята чаще 
пытаются выделиться, проявить себя, поэтому некоторые выбирают профессию, которая, по 
их мнению, может сделать их популярными; 

7. информированность о той или иной профессиональной деятельности – здесь 
очень важна помощь профконсультанта, который поможет сориентироваться в большом 
многообразии специальностей, или можно самостоятельно изучить профессиографии 
интересующих специальностей, которые содержат полную информацию по данному виду 
деятельности; 

8. склонности – при выборе профессии очень важно учитывать склонности и 
интересы: что любит делать подросток, занятие какой деятельностью приносит ему 
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удовлетворение. 
По методике В.А. Сластенина, мотивы сознательного выбора профессии педагога 

делятся на ведущие, дополнительные, случайные. К ведущим относятся мотивы, 
связанные с содержанием педагогической деятельности (любовь к детям, желание 
воспитывать и обучать их) и мотивы социальной значимости профессии учителя. К 
дополнительным мотивам, которые не столь существенны, относятся: интерес к учебному 
предмету, желание быть похожим на любимого учителя, традиции семьи. К случайным 
относятся мотивы, не связанные с содержанием педагогической деятельности (престижные 
соображения, большой отпуск и др.). 

К возможным профессиональным мотивам, посредством которых активизируется 
направленность на педагогическую профессию, О.Н. Киселева относит: мотив 
самоутверждения, который состоит в позитивной оценке своей личности, мотив 
самовыражения индивидуальности, мотив самоактуализации (мотивы личностного и 
профессионального роста), саморазвитие как мотив, мотив стремления к совершенство-
ванию, познавательный мотив, аффиляционный мотив, мотив информационной власти, 
мотив социальной значимости, авторитарный мотив, процессуально-содержательный мотив. 

Особое внимание заслуживает формирование процессуально-содержательного мотива. 
Остальные профессиональные мотивы выступают как его следствие. Каждый из этих 
мотивов содержит преимущество над другим мотивом, которое активизируется в общей 
мотивационной структуре деятельности личности старшеклассника [2, с. 47-48]. 

С целью формирования и развития мотивации к выбору педагогической деятельности, 
профессионально-педагогического интереса и педагогической направленности 
старшеклассников в ЗКГУ им. М. Утемисова был открыт факультет будущего учителя, где 
применяемые на занятиях профориентационные методы и приемы способствуют 
профессиональному самоопределению старшеклассников, осознанию учащимися 
социальной значимости педагогической профессии, развивают педагогические способности 
школьников и формируют у них устойчивую мотивацию к выбору педагогической 
профессии. Например, по методике диагностики личности к достижению успеха Т. Элерса, 
модифицированной А.Г. Грецовым, мы провели тест с учащимися, который показал, что у 
73% учащихся - умеренно высокий уровень мотивации к успеху, у 25% - средний уровень 
мотивации, лишь у 2% - низкая мотивация к успеху. Для оказания помощи учащимся на 
практике понять особенности осознанного выбора профессии с ними было проведено 
профориентационное упражнение «Состязание мотивов», которое способствовало 
определению старшеклассниками их главных мотивов выбора профессии. 

В ходе профориентационной работы на факультете будущего учителя, мы изучали 
мотивы выбора педагогической профессии учащимися средних школ города. Всего было 
охвачено более ста человек – слушателей данного факультета.  

Получены следующие результаты (Диаграмма 1): 
 
- интерес к учебному предмету и желание обучать ему – 53,8%; 
- желание получить высшее образование – 34,6%;  
- стремление посвятить себя воспитанию и обучению детей – 21,2%;  
- любовь к детям – 15,4% 
- осознание общественной значимости педагогической профессии – 10%; 
- осознание педагогических способностей – 8,8%; 
- пример любимого учителя – 5% 

  
 

Диаграмма 1. 
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Интересно сравнить результаты с исследованием И.М. Ломоносова, проведенным в 

1990 году (25 лет назад). Опрос абитуриентов, выбравших педагогическую специальность, 
показал: интерес к учебному предмету – 50,7%; стремление посвятить себя воспитанию 
детей - 35,4%; представление об общественной важности педагогической профессии 14%; 
пример любимого учителя – 30,1% [3, с. 10].     

Представляют интерес специальные психолого-педагогические исследования, 
посвященные диагностике мотивов выбора педагогической профессии студентами 
первокурсниками. В.А. Сластенин определяет мотив как предмет потребности, поэтому для 
студентов педвуза такими предметами он называет: «чистый» познавательный интерес, 
стремление лучше подготовиться к самостоятельной профессиональной деятельности, 
чувство долга и ответственности или же стремление посредством учения выделиться среди 
однокурсников, занять престижное место в коллективе, избежать нареканий со стороны 
преподавателей и родителей, желание заслужить похвалу, получать повышенную стипендию 
и т.д. К социально ценным мотивам педагогической деятельности он относит чувство 
профессионального и гражданского долга, ответственность за воспитание детей, честное и 
добросовестное выполнение профессиональных функций (профессиональная честь), 
увлеченность предметом и удовлетворение от общения с детьми; осознание высокой миссии 
учителя; любовь к детям и др. В то же время он отмечает, что ничем не могут быть 
оправданы эгоистические, корыстные мотивы педагогической деятельности, которые 
"держат" учителя в школе: зарплата, продолжительный отпуск, возможность получения 
квартиры или других льгот и т.п. [4, с.57] 

С целью выявления мотивов выбора профессии педагога нами было проведено 
анкетирование студентов первого курса педагогических специальностей ЗКГУ им. М. 
Утемисова.  

Выбор первокурсниками профессии педагога был обусловлен следующими факторами: 
интерес к учебному предмету и желание обучать ему – 61,6%; желание получить высшее 
образование 30%; невысокие баллы ЕНТ 15%; стремление посвятить себя воспитанию детей 
14,1%; представление об общественной важности педагогической профессии 8,3%; 
осознание педагогических способностей 8,3% (Диаграмма 2);  

Диаграмма 2 
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66,7% первокурсников 2014-2015 учебного года отметили самостоятельный выбор 

своей профессии; 28,3% выбрали профессию случайно; 5% респондентов сомневаются в 
правильности своего выбора.  

83,3% опрошенных планируют работать учителями; 9,1% не планируют; 7,5% не 
исключают такой возможности при условии повышения оплаты труда и социального статуса 
педагогов. 

Н.В. Кузьмина отмечает, что успех в педагогической деятельности зависит от мотивов, 
побуждающих к ней, однако, в результате проведенного нами исследования, было 
установлено отсутствие глубокой мотивации выбора педагогической профессии у многих 
студентов первого курса педагогических специальностей [5].  

Наши наблюдения и анализ психолого-педагогической литературы свидетельствуют о 
том, что на сегодняшний день существуют следующие факторы, препятствующие 
формированию положительных мотивов выбора профессии: 

1. Социальные: непонимание общественных ценностей профессии учителя; 
низкая оплата труда; недостаточные социальные гарантии;  

2. Личностные: не осознание своих педагогических способностей; отсутствие 
желания работать с детьми; неправильно организованный процесс самопознания; 

3. Связанные с содержанием педагогического труда: наличие интереса к 
предмету, а не к педагогической деятельности;  

4. Влиятельные: выбор профессии под влиянием родителей (преподавателей, 
друзей) без учета личных интересов и способностей;  

По словам И.М. Ломоносова отсутствие мотивации и устойчивых педагогических 
интересов у студентов снижает качество их подготовки [3, с. 6].  

Во время обучения в вузе формирование мотивации к педагогической деятельности 
осуществляется благодаря воздействию учебно-воспитательного процесса и специально 
организованной, направленной работы профессорско-преподавательского состава 
(спецкурсы по ознакомлению со спецификой педагогической профессии и демонстрации 
путей и средств достижения высот педагогического профессионализма, посещение детских 
домов, работа в летних лагерях и т.п.).  
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А.Н. Леонтьев подчеркивал, что мотивы деятельности личности воспитываются и 
необходима работа по их формированию [6, с. 153]. Поэтому для подготовки качественных 
педагогических кадров необходима специальная работа по формированию и развитию 
мотивации по выбору педагогической профессии как со старшеклассниками, так и со 
студентами.  
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Болашақ ел азаматтарының өнегелі тәрбиесі – бүгінгі күн тәртібінде тұрған маңызды 

мәселелердің бірі.Олардың білім мен біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, асқақ адамшылық 
және адамгершілік қадір – қасиетін, жаңа дүниетанымдық көзқарастарын, салауаттылық 
дағдыларын,ұнамды мінез – құлық нормаларын рухани – адамгершілік құндылықтар арқылы 
қалыптастыру – үлкен қажеттілік. XXI ғасырға аяқ басқан жаңа жағдайдағы қоғамда 
Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялап, өркениетке бағыт алған кезде 
болашақ жас ұрпақты мәдениетті, білімді, рухани интеллектуалдығы жағынан жоғары етіп 
тәрбиелеудің мазмұнын түбегейлі жаңарту көзделуде. Соның ішінде жеткіншектердің 
адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеудің әлеуметтік маңызы арта түсуде. Оның маңыздылығы 
әсіресе, жаңа педагогикалық ойдың тұжырымдамасымен байланысты тәрбиедегі жүйелі 
көзқарас қалыптастырудың жалпы стратегиялық бағыты және оқу – тәрбие процесін 
ұйымдастыруға үлкен ықпал жасау мәселесі бұрынғысынан да артып отыр. Қоғамда орын 
алып отырған келеңсіз жағдайлар (тұрмыстық қиыншылықтар, күн сайын туындап отырған 
қымбатшылық, жұмыссыздық т.б. ) оқушыларға теріс ықпал етеді. 

Қазіргі уақытта оқушылардың арасында орын алып отырған, аурулардың көбеюі, 
адамгершілік қасиеттердің жүдеу тартуы, кісі өлтіру, үй тонау, маскүнемдік пен нашақорлық 
сияқты жат қылықтармен қатар мейірімсіз, қатігез жастар қатары белгілі. «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген сөз бар қазақта. Ендеше жас ұрпақтың осындай 
күйге түспеуіне, олардың рухани бай, адамгершілігі мықты, бір – бірімен достық қарым – 
қатынаста өмір сүруіне жағдай жасау кезек күттірмейтін мәселе екені анық. Мұнда, әсіресе, 
оқушылар тәрбиесіне мектептегі дұрыс ұйымдастырылған тәрбие іс- шараларының ықпалы 
зор.   

Осы мәселеге байланысты Қазақстан Республикасының 2007 жылғы Білім беру туралы 
заңының 11 бабында келесідей міндеттер белгіленген: 
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- ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 
негізінде жеке адамды қлыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған 
сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау 

- жеке адамның шығармашылық, рухани және күш- қуат мүмкіндіктерін дамыту, 
адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты 
дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой – өрісін байыту 

- азаматтық пен патриотизмге, өз Отанын – Қазақстан Республикасына 
сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, 
Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу 

- отандық және әлемдік мәдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен 
республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдет – ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу, 
мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгерту. [1] 

Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің негізгі бағдарлы идеялары еліміздің Президенті 
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050 : Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
жолдауында: «Толық өркениетті ел болу үшін алдымен өз мәдениетімізді, өз тарихымызды 
бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн», - деген талапты 
білдіреді. Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық 
құндылықтар, рухани – мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу керектігі 
күн өткен сайын маңызды болып отыр. Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге 
шығару үшін: ана тілі мен дінін, тарихын, салт – дәстүрін, жас ұрпақ бойында жанашырлық, 
сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерін қалыптастыру бағытында ғана басты 
мақсатқа жетеміз. [2] 

Тәрбие тұжырымдамасында белгіленген мақсаттар мен одан туындайтын міндеттерге 
сүйене отырып тәрбие жұмысының мынадай бағыты айқындалады:  

-  Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие гуманизмге, 
қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүю және құрметтеуге, оның таңдаулы дәстүрлерін 
сақтауға және оны дамытуға,  Қазақстанның басқа халықтарының мәдениетін зерттеу және 
игеруге негізделген азаматтық ұстанымды және патриоттық сананы, құқықтық және 
полимәдениетті, қалыптасқан ұлттық өзіндік сананы, ұлт аралық мәдени қарым-қатынасты, 
әлеуметтік және діни төзімділікті қалыптастыруы тиіс. Қазіргі жағдайда тәрбиеленуші-
лердің құқықтық санасын, олардың балалар мен жастар ортасында құқық бұзушыларға қарсы 
тұруға дайындығын қалыптастыру аса маңызды мәселе. [3] 

Аталған мәселелерге байланысты жоғары сынып оқушыларын соның ішінде қыз 
балаларды ұлттық құндылықтар негізінде, яғни салт – дәстүрлерді негізге алып тәрбилеуді 
басты мақсат етіп алдық. Қазақ қоғамының мыңдаған жылдық дәстүрінде, мәдениетінде, 
әдебиеті мен тарихи шежірелерінде қыз баланың орны ерекше бағаланған. Ерте заманнан 
бері барлық жұртта соның ішінді қазақ жұртында  қыз бала тәрбиесіне мығым қарау елдің 
басты міндеті болған. Елдегі қыз бала тәрбиесі елдің  өзге елдер арасындағы ар –ұятыменен, 
мәртебесімен  шамалас келген.Сол себепті де қыз бала тәрбиесін  ұлттық салт-дәстүр 
негізінде қалыптастыру – бүгінгі күннің маңызды талабы. Қыз баланың парасаттылығы, 
имандылығы, нәзіктігі, ақылдылығы мен іскерлігі жөнінде көптеген ғұламаларымыз бен 
ағартушыларымыздың қалдырған еңбектері  аз емес. Қазақтың белгілі ағартушы – 
педагогтары Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, 
Х.Досмұхамедов, М.Жұмабаевтар және т.б. еңбектерінде келешек ұрпақ тәрбиесінде қыз 
балалар туралы да қарастырған. 

Көрнекті педагогтар К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко 
В.А.Сухомлинскийдің еңбектерінде қыз бала тәрбиесінің кейбір жолдарын ұсынған. 

Соңғы жылдарда республикамызда қыздар тәрбиесі мәселесіне бірқатар зерттеулер 
жүргізген ғалымдар (Ұ.Ә.Есім, М.Д.Шағырбаева, Ш.Жалғасова, А.Қасымова, И.Каракулов, 
Қ.Құнантаева  және т.б) еңбектерін атап өтуге болады. Бұл ғалымдар еңбектерінің 
барлығында дерлік халықтық педагогика негізіндегі қыз баланың тәрбиесі мәселесі 
қозғалған. Дей келе, ұлттық тәрбие негізінде қыз бала тәрбиесін педагогикалық – 
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психологиялық тұрғыда және де ғылыми - теориялық тұрғысынан негізделген, әдістемелік 
әдебиеттердің жеткіліксіздігі. Сондықтан да бұл мәселені айрықша зерттеуге тура келеді. [5] 

Ең алдымен ұлттық құндылықтарға тоқтала кетсек. Құндылық – көпшілік адамдар 
мақұлдайтын және ортақтасатын жақсылық, әділетттілік, патриотизм деп бағалайтын жеке 
тұлға үшін қоғамдық-мәнді әлеуметтік бірлік, қоғам, тұтас материалдық, әлеуметтік  
объектілер. Ол барлық адамдарға эталон, идеал болып қызмет етеді, оларды құруға 
педгогикалық үдеріс бағытталған. 

Ұлттық құндылықтар – белгілі бір ұлтқа, ұлт азаматына тән зат, адами қадір-қасиет, 
яғни халық ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық рухани және материалдық құндылықтар. 
Ұлттық құндылыққа – ұлтымыздың мәдениеті, әдебиеті, өнері, музыкасы, спорты, салт-
дәстүрі т.б. жатады. Соның ішінде біз салт – дәстүрді қыз тәрбиесіндегі маңыздылығын бөліп 
алдық. 

Академик А.К.Конның басшылығымен 1983 жылы «Педагогика» баспасынан шыққан 
этикалық сөздікте «Дәстүр дегеніміз – әдет-ғұрыптың өмірдегі өсіп – жетілген әр түрлі 
формасы. Ол адамдардың белгілі бір бағыттағы тұрақты іс – әрекеті мен мінез – құлқының 
ұрпақтан-ұрпаққа белгілі түрде ауысып берілетін түрі» деген анықтама береді. 

Халық педагогикасын зерттеуші белгілі педагог ғалым С.Қалиев оқушылар тәрбиесінде 
салт-дәстүрлерді пайдалану туралы көптеген ғылыми-практикалық еңбектер жазды. 
Солардың бірінде: «Салт пен дәстүрдің айырмашылығы неде дегенге келсек, салт – адам 
өмірінің күнделікті тіршілігінде жиі қолданылатын мінез – құлық, қарым – қатынас 
ережелері мен жол – жора, рәсім заңдарының жиынтығы. Ол жеке адам өмірінде еңбек, іс- 
әрекет, адамгершілік, құқық, діни ережелерімен байланысты көрініс береді де, біртіндеп 
ауыл – аймаққа, ру, тайпаға ортақ рәсімге айналады. Ұлттық құндылықтардың негізгі 
салаларының бірі- салт-дәстүрлер, әдет –ғұрыптардың шығу тарихын, қолдану 
заңдылықтарын айта келе, оның қыз бала тәрбиесінің арқауы екендігіне көз жеткізуге 
болады. 

Жалпы алғанда қыз балаға тәрбие беру мазмұны мынаған саяды: 
- қоғамда және отбасында дұрыс қарым-қатынас ұғымдарын қалыптастыру; 
- имандылық қасиетін қалыптастыру; 
- өмірді бағалауға, оның жасампаздық жағдайына бейімделу; 
- әдептілік, адамгершілік,еңбекқорлық,кішіпейілділік сияқты адами қасиеттерге баулу; 
- туған-туыс, ата-ана, қоғам ұрпақ алдындағы жауапкершілігін ұғындыру; 
- ұлттық болмыс ұғымдарды жете білуге баулу» [4,40]. 
Халқымыз отбасы тәрбиесін ұрпақтың, оның ішінде қыз баланың жеке тұлға болып 

қалыптасуында маңызы зор деп есептеген. Қыз баланың  рухани өміріне,сана-сезіміне 
ұлттық- психологиялық белгілерді ендірудің жолдары мен тәсілдерінің басым көпшілігі 
ұлтындағы  салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар арқылы сіңірілген. Жалпы қыз баласынығң 
өсу тұсындағы әдет-ғұрыптардың бәрінде рәсімді атқарушының ауылына сыйлы, 
ағайындарына қадірлі, замандастарына ардақты әйелдер мен келіндер болуын қадағалады 
Себебі,халқымыз салт-дәстүр , әдет-ғұрыптар – тәрбиелеу функциясын атқаратын құрал 
болса, рәсімді атқарушыны тәрбиеші қатарына санап, оның болмыс-бітімі қыз баланың  
қалыптасуына сөзсіз әсер етеді деп есептеген. «Жақсы қыз – жағадағы құндыз»  деген  нақыл 
сөз ата-анасы үшін қызын көргенді етіп өсіру мұрат екенін білдірсе, «Қыз елдің көркі , гүл 
жердің көркі», «Әдепті елдің қыздары – қырмызы қызыл жібектей»  деп, адамзатты асыл 
ойларға жетелейтін қыз баласының қоғамдағы алар орнын жоғары бағалайды. 

Халқымыздың қыз бала тұлғасын қалыптастыруда үлкендердің, ата-анасының, елге 
белгілі кісілердің жақсы істерін үлгі етіп, тәрбиеде «ұят», «намыс», «ар» ұғымдарын кең 
пайдалана отырып тәрбиелеудің мүмкіндіктері белгіленді:1) қазақ отбасындағы тәрбие 
нысандары: ұлттық  салт-дәстүр, ұлттық әдет –ғұрып, ұлттық мұралар,әжелер мектебі, 
аналар мектебі, ұлттық рухани құндылықтар,  ғылыми-теориялық тәрбие жүйесі, отбасылық 
тәрбие,ұлттық мәдениет, қыз бала психологоиясы, қыз бала  физиологиясы ,қоғамдық орта; 
2) қазақ отбасындағы қыз балаға тәрбие беру әдістері: сендіру, үйрету, жаттықтыру, 
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көтермелеу, мадақтау,мақұлдау,жазалау, тыйым салу, талап қою; 3)қыз бала тәрбиесіне кері 
әсер ететін факторлар: жағымсыз мінез-құлық, жалқаулық, жауапсыздық, зиянды 
әдеттер(алкоголь, темекі, наркотик және т.б), әуесқойлық ойын –сауықтар және жағымсыз іс-
әрекеттер, салауатсыздық, сауатсыздық, мәдениетсіздік, отбасылық,ұлттық намыстың 
төменділігі, жағымсыз орта деп белгіленді. [5]   

Қазақ ұлтының аналары қыз бала тәрбиесін ұлттық салт-дәстүр ,әдет-ғұрып,ырым, 
жоралғы, тыйым сөздер арқылы жүйелеп, ұлттық генофонды сақтауға , ұрпақтың салауатты, 
зейінді , ақылды болуына аса зор ықыласпен қараған. Осы негізге сүйене отырып  қыз 
баланы  тәрбиелеудің мазмұнын айқындайық. 

Қазақ дәстүріндегі қыз баланы тәрбиелеудің мазмұны: 
1. Қыз баланың дүниеге келуі 
2. Қыз балаға ат қою 
3. Қыз балаға арналған жоралғылар 
1.Қыз баланың дүниеге келуі. Бала дүниге келгеннен кейін ,оның құрметіне 

жасалатын той –шілдехана деп аталды. Мұны халқымыз «шілде күзет» деп те атайды. 
Шілдехананың негізгі міндеті ана баланың тіл көзден сақтау.Жалпы  қазақ халқымыз қыз 
немесе ұл болуына аса үлкен үмітпен қараған . «Қыздың аты қыз гой шіркін, қашан да, 
төбесіне алтын қойып бақсаң да»,деп  дәріптеп, «Қызы бар үйдің –Қыдыры бар деп 
дәріптеген. Қыз бала дүниеге келгеннен кейін оған таңдап ат қойған. 

2.Қыз балаға ат қою. Қыз баланың аты затына сай болсын деген ниетпен  оның 
нәзіктігін , қылықтылығын, имандылығын танытатын аттар қойылған. Жанбибі, Назым, 
Інкәр, Аяулы, Еркежан, Сара, Дана , Айсұлу, Мақпал,соңынан ұл болсын деген мақсатпен: 
Ұлболсын,Ұлбибі т.б  

3.Қыз балаға арналған жоралғылар.Бала дүниеге келгеннен кейін күн сайын 
шомылдырып отырады. Алдымен қалжаға сойылған қой етінің бірінші қайнатылған көбікті 
суына қосып,ал кейіннен сабынның көпірмесіне шомылдырады. Балбыраған баланы келесі 
куні тұзды суға шомылдырып,әр суға шомылғаннан кейін құрғатып, сүртіп қалампыр 
қосылған қойдың майымен немесе күнбағыс майымен нәрестені сылайды. «Көк жаңбырмен, 
бала сылаумен өседі» деген сөз осыдан қалған. Нәрестені қырық күннен кейін қырқынан 
шығарады. Ал, қыз баланы қалың малы көп болсын деп қырық күннен асырып шығарған.  

Әр елдің өміріндегі шешуші кілт  қыздарға берілетін тәлім-тәрбие арқылы 
өлшенеді.Біздің халқымызда «Қыз» деген сөзді әдеміліктің, әдептіліктің, жан-жақты 
сұлулықтың символы ретінде қолданады.Жарық пен жылу, от пен су жоқ жерде тіршілік 
жоқ, ал осылардың көктегі көзі – күн, жердегі көзі – адамзат. Адамдардың бір-біріне мейірімі 
мен ұлағатты тәрбиесі тіршілікті сақтайды. Тәрбиесі түзелмей елдің көсегесі көгермейді, 
отбасы түзелмей болашақ түзелмейді.Бесігінде жақсы тәрбие алған, үлгі-өнеге көрген қыз 
бала болашақта да сол әдебін сақтамақ. Әдепті, инабатты, адамгершілігі мол, сыпайы қыз 
тәрбиелеу – бүгінгі мектептің, қоғамның және ата-ананың негізгі міндеті... 

Қазіргі заман қыз бала тәрбиесіне ерекше мән беруді қажет етеді. Себебі, қыз баланы 
тәрбиелеу деген сөз – ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Отбасы – қоғамның бір бөлшегі. Ал 
отбасының алтын қазығы — әйел адам. Бесігінде жақсы тәрбие алған, үлгі-өнеге көрген қыз 
бала ержеткенде сол әдетін сақтайды. 

Қазақ халқының мақсаты — әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерін қыз баланың бойына сіңіре 
отырып, қыз балаға келешекте ана, ақ босағаның аруы, шаңырақтың құт-берекесі екенін 
ұғындыру, әдептілікке, сыпайылыққа, инабаттылыққа, мейірімділікке, төзімділікке, 
шыншылдыққа тәрбиелеу. 

Қыз бала бойжетіп, әке-шешесінің, бауырларының ортасында бұлғақтаған дәуренін 
қалдырып, басқа бір үйге келіп келін атанады. Өз шаңырағын көтеріп, үй мен шаруаға иелік 
етіп, түтін түтетеді, ана болып өмірге перзент әкеледі. Жар құшып, ана болу – қыз баланың 
мақтанышы, әрі бақыты. Бұған әсіресе ата-ана қуанады. [6] 

Ұлы даланың дана қыздарының бүгінгі жас ұрпағы елдіктің ұраншысы және инабатқа 
толы өмірдің қозғаушы күші. Өз халқын сүйе білген жас адамдардың бойында ұлттық намыс 
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та, ұлттық рух та,  тәрбие де, жарасымдылық та молынан табылады. Қыздар саналы да 
тәрбиелі болып өсуінде ұлттық салт-дәстүрлерді рухани мұра ретінде пайдалану жолдарын 
іздестіру өзекті бола бермек.  
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Социально-психологическая обстановка, складывающаяся в стране за прошедшее 

десятилетие, дала почву коренной ломке социальногосознания и жизненных ориентации 
людей. В в последнее время трудности духовного самочувствия общества оказались в 
центревнимания в нашей стране, утратившей и обычные границы, и устойчивые ценностные 
ориентиры, собственно привело к социально-психологической дестабилизации людей, 
проявляющейся во взрывах немотивированного насилия, эмоционально-волевого истощения, 
росте агрессии. Происходящие глобальные изменения затрагивают все стороны жизни 
людей, вызывая необходимость социально-педагогической помощи населению.  

Консультирование как вид практической деятельности является одной из ключевых 
областей психолого-педагогических, социальных, медицинских и других служб. 
Интенсивный прогресс консультирования обусловлено все возрастающей потребностью 
человека в усложняющихся условиях социального бытия обратиться за помощью к 
специалисту-профессионалу. Широкое введение практической психологии в активность 
социального педагога закономерно приводит к развитию ее областей, которые традиционно 
обозначаются как методы психологического воздействия. Среди них одно из важнейших 
мест, бесспорно, принадлежит индивидуальному консультированию. 

История развития консультативной практики начинается значительно ранее того 
момента, когда она выделилась в самостоятельную сферу деятельности. Официально этот 
период в научную психологию не входит, но диапазон способов воздействия и оказания 
помощи в практике повседневной жизни (как показывает анализ истории) был довольно 
широким и разнообразным.  

Е.А.Климов в одной из своих работ писал, что специфические консультативные 
функции (как профессиональные) существуют в обществе с первых фаз его развития, потому 
что члены общества, осуществлявшие накопление «душеведческого опыта», неизбежно 
становились своеобразными источниками «услуг», т.е. неформальными консультантами – 
ведунами, знахарями, шаманами. Сюда относятся всякого рода предвидения, предсказания и 
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прогнозы, которыми занимались астрологи, жрецы, маги, а также объяснения, настрои, 
интерпретации, поиски истины, жизненной мудрости, выхода из затрудненных ситуаций и 
религиозные исповеди [7, с.201]. 

Исследование феномена консультирования вызывало интерес ученых различных сфер 
человеческой деятельности и направлений современных наук: медицинской (А.Е.Айви, 
М.И.Буянова, Б.Д.Карвасарский, В.Н.Мясищев), психологической (Г.С.Абрамова, 
Ю.Е.Алешина, Л.Ф.Шеховцова, П.П.Горностай, С.В.Васьковская), социально-
педагогической (Н.И.Бараковская, Л.А.Витвицкая, И.В.Дубровина, Н.И.Шевандрин).  
Вместе с тем, теоретический анализ литературы свидетельствует об отсутствии четкого 
определения этого вида деятельности, трудно однозначно указать сферы его применения, 
поскольку термин «консультирование» уже давно представляет родовое понятие для 
различных видов консультативной практики (педагогической, медицинской, 
психологической, социальной работы).  

Однако в какой бы форме не осуществлялась консультативная помощь, она обладает 
одной общей характеристикой – направленностью на индивида.  
Имея немедицинскую парадигму и заимствуя приемы и техники у психотерапии, любой вид 
консультирования ориентируется не на лечение, а на помощь здоровому человеку в 
преодолении его трудностей, нахождении выхода из затруднительных положений [9, с.54]. 

Индивидуальное консультирование - это вид специально организованного общения, в 
процессе которого психолог-консультант помогает клиенту исследовать и прояснить свою 
жизненную ситуацию, актуализировать дополнительные силы и способности, чтобы найти 
выход из сложных для него обстоятельствах. 

В основе изучения существующих точек зрения получилось установить, что 
консультирование – это процесс субъект-субъектного взаимодействия, имеющий 
определенные закономерности, эффективность его зависит от целого ряда качеств, одним из 
звеньев которых является доверительность. Консультирование – одна из форм оказания 
человеку социально-психологической помощи. И нельзя не согласиться с концепцией ряда 
авторов, что по характеру оказания помощи консультирование наиболее близко к 
психотерапии, но вместе с тем консультирование – это не сокращенный и не упрощенный 
вариант психотерапии. Консультирование – это отдельная  
отрасль прежде всего практической психологии, имеющая свою яркую специфику. В 
последнее время эта форма практической деятельности распространилась и в другие сферы 
жизнедеятельности человека.  

В настоящее время индивидуальное консультирование как деятельность социального 
педагога становится актуальным, так как данная деятельность представляет собой процесс 
психологической помощи человеку в становлении его как продуктивной, развивающейся 
личности, способной к самопознанию и самоподдержке, выбору оптимальной стратегии 
поведения и их использованию в реальном межличностном взаимодействии, преодолении 
возникающих трудностей, ответственному и сознательному отношению к своей жизни.  

Мы рассматриваем консультирование как звено социально-педагогической 
деятельности, являющейся разновидностью профессиональной деятельности, направленной 
на оказание помощи человеку (и взрослому, и ребенку) в процессе его социализации, 
освоения им социокультурного опыта. Функционально социально-педагогическая 
деятельность осуществляется в сфере «человек-человек» с людьми, нуждающимися в 
помощи, и решает задачи социального обучения и социального воспитания для успешной 
интеграции человека в общество, как альтернатива обособлению, «выпадению» из 
нормальных социальных отношений [1, с.30]. 

Поэтому специалисту, осуществляющему социально-педагогическую  
деятельность, необходимо уметь профессионально оказать следующие виды помощи:  
• социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией 
(взрослых и детей) по вопросам социальной защиты, помощи и поддержки, а также 
деятельности социально-педагогических служб и спектра оказываемых ими услуг;  
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• социально-правовая помощь, направленная на соблюдение прав человека и прав ребенка, 
содействие в реализации правовых гарантий различных категорий детей, социальное 
воспитание детей по жилищным, семейно-брачным, трудовым, гражданским вопросам;  
• социально-реабилитационная помощь, направленная на оказание реабилитационных услуг 
в центрах, комплексах, службах и других учреждениях по восстановлению 
психологического, морального, эмоционального состояния и здоровья, нуждающихся в ней 
детей (взрослых);  
• социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 
микроклимата в семье и микросоциуме, в которых развивается ребенок, устранение 
негативных воздействий дома, в школьном коллективе, затруднений во взаимоотношений с 
окружающими, в профессиональном и личном самоопределении;  
• социально-педагогическая помощь, направленная на создание необходимых условий для 
реализации права родителей на воспитание детей, преодоление педагогических ошибок и 
конфликтных ситуаций во взаимоотношениях детей с родителями, сверстниками, учителями, 
предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую беспризорность и 
безнадзорность, обеспечение развития и воспитания детей в семьях группы риска [1, с.32-
33]. 
Все эти виды социальной помощи могут реализовываться в виде консультаций разных форм: 
заочных, очных, стационарных, комплексных. При этом помощь может оказываться 
опосредованно, непосредственно, кратковременно,продолжительно в соответствии с 
профилем запроса и проблемы.  

К заочным формам помощи относится общение с ребенком и окружающими его 
людьми посредством переписки или телефонного разговора. К учреждениям, использующим 
заочные формы оказания помощи, относятся информационные службы и телефоны доверия, 
в том числе специализированные информационно-консультативные службы для детей-
инвалидов, наркоманов, алкоголиков и других.  

Очные формы предоставления услуг предусматривают кратковременное общение 
социального педагога с ребенком, например, при посещении им центра реабилитации, 
кризисного центра, центров по профориентации, детской биржи труда и другие.  
Комплексная форма оказания помощи ребенку предусматривает взаимодействие его с 
несколькими специалистами, которые изучают различные аспекты (социальные, правовые, 
психологические и др.) проблемы ребенка, периодически собирают консилиум для его 
разрешения. Данная форма оказания услуг характерна для специализированных учреждений 
комплексной помощи: центров семьи и детства, центра реабилитации инвалидов и другие.  

Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы, таким образом, 
обязательно должна включать формирование у них навыков консультирования. Это 
необходимо потому, что социально-педагогическая деятельность всегда является адресной, 
направленной на конкретную личность и решение ее индивидуальных проблем, 
возникающих в процессе социализации, интеграции в общество, посредством изучения 
личности (ребенка, взрослого) и окружающей ее среды, составление индивидуальной 
программы помощи, поэтому она локальна, ограничена тем временным промежутком, в 
течение которого решается проблема.  

В центре внимания специалиста в сфере социально-педагогической деятельности могут 
быть люди разного возраста, разных профессий или безработные, дети или их родители, 
школьники или педагоги, то есть люди, имеющие различные социальную роль и статус. 
Каждый из них может оказаться в ситуации консультирования, выступая как клиент с 
запросом о помощи. Специалист же в социально-педагогической деятельности при этом 
осуществляет роль консультанта. Основными направлениями социально-педагогической 
деятельности, чаще всего требующими консультативной помощи являются:  
• деятельность по профилактике явлений дезадаптации (социальной, психологической, 
педагогической), повышению уровня социальной адаптации (детей и взрослых) посредством 
их личностного развития; 
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• деятельность по социальной реабилитации детей и взрослых, имеющих те или иные 
отклонения от нормы. Итак, по содержанию социально-педагогическая деятельность 
чрезвычайно многообразна, и консультирование является одним из важных ее аспектов.  

В процессе консультирования осуществляется социальное обучение и социальное 
воспитание. Особенности этих процессов заключаются в том, что сложное вхождение 
каждого человека в социум и дальнейшее его освоение, овладение опытом социальных 
действий требует зачастую вмешательства специалиста-профессионала. Прежде всего, это 
касается детей. 
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Ергалиева Айсауле Насырқызы                                                                                                      

Тұран-Астана»университетінің педагогика және психология мамандығының  
2-курс магистранты Астана, Қазақстан                                     

Ғылыми жетекшісі - Танирбергенова А.Ш. 
 

Рухани-адамгершілік тәрбиесіндегі басты нысана – баланы құрметтеу, оның рух иесі, 
бойында жаратқанның ұлы куаты бар – кіші ғарыштық әлем, ғарыштык тіршілік иесі екенін 
және дүние, әлеммен біртұтастығын саналы түсініп, оған бой ұсыну. 

Елбасымыз «Қазақстан Республикасының болашағы қоғамның идеялық бірлігінде» 
деген еңбегінде «Біз құрып жатқан қоғамның ең жоғарғы құндылығы – адам, бүкіл 
өзгерістердің бәрі сол үшін, соның игілігі үшін жасалып жатыр» деп атап көрсетілген. 
Ендеше оқушының өз өмір жолын тандай білу қабілетін дамытуда, ер бала мен қыз баланың 
өмірлік ұстанымын, табиғи міндеттерін түсіндіруде, өз өміріне ойлы көзбен қарап, адам өмірі 
ең жоғары құндылық екенін санаға сіңіруде құндылық тәрбиенің маңызы зор. 

Тәрбиедегі басты мәселе балалардың тұлға аралық қатынасын дамыту, өз құрбы-
құрдастарымен отбасы мүшелерімен қарым- қатынас жасай білуі, ол үшін өзге адамдарды 
түсінуі, қабылдауы, әр адамның құндылығын және дара ерекшелігін жасына, ұлтына 
қарамастан саналы түсіне білуі және өзіне сырт көзбен қарап, өзінің көңіл күйін, атқарған іс- 
әрекетінің себебін түсініп, істеген ісінің нәтижесіне өзіндік баға беру тиіс. 

Оқушылардың танымдық түрткілерін дамутыда өздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін көре білуге және өзінің жеке басының құндылығын, даралық сипатын саналы 
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сезінуге тәрбиелеу көзделеді.Кез-келген оқу ордаларында оқушылардың интеллектуалдық, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту барысында  тәрбие  жетекшілері төмендегідей жұмыс 
түрлерін жүргізеді. 

Халқымыздың болашағын анықтайтың «Қазақстан – 2030» жолдауында Президентіміз 
ел белгісі барысты сипаттай келе «Ол жаңа асулар мен шыңдарды бағындыруда мақсатына 
жетелейтін елеусіз, бірақ сенімді соқпақтарды іздестіруде табанды да бірбеткей болуы тиіс» 
деген екен. Осындай бір елеусіз, бірақ сенімді соқпақтың бірі: жас ұрпақты болашаққа 
жетелейтін білім мен тәрбие жолы екендігі даусыз. 

Еліміздің болашағы – бүгінгі шәкірт. Ал олардың қандай азамат болып шығуын 
қадағалау педагог кауымның алдындағы жауапты жұмыс,үлкен міндет. 

Тәрбие беру мен білім беру- ажырамас ұғым. Тәрбиенің басты құралы- іс пен сөз және 
екеуі өзара байланысын үзбеуі шарт. 

Бүгінгі таңда кез-келген оқу ордаларындағы негізгі міндет – баланың бастапқы 
тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ету, оның қабілеттерін айқындау және дамыту. 

Оқушы болашағы оның денсаулығына байланысты. Оқу, білім алу, үйрену немесе 
біреуді үйрету үшін адамға мықты денсаулық, ауру сырқаттан аман тән керек. Дені сау адам- 
қоғамның  маңызды құндылығы. Жеке тұлғаның денсаулығын сақтауға деген кұндылық 
бағдары әрдайым әр түрлі жағдайларда өзінің ойлары мен іс-әрекеттерін денсаулығын 
сақтауға бағыттай алуы. Окушылардың дені сау болу үшін ұстаздар кауымы жақсы 
дәстүрлер мен әдеттерді қалыптастыра отырып, салауатты өмір салтын сақтаудың қажеттілігі 
және оны іске асырудың жолдарын үйретуі әрі үйренуі қажет. 

Деннің сау болуы -ол өмірді шексіз сүю, қуаныш сезіміне бөлену, өмірден ләззат алу, 
әрбір таңды, күнді асыға, ризашылдық көңіл-күймен тосу және кешкілік қам-көңілсіз, 
кіршіксіз тәтті ұйқыға кету, ең қажеттісі, өзіңді өзің сүю, құрметтеуден басталады. Кімде-кім 
өзінің өмірін темекі түтінімен, ішімдік уытымен уласа, ертеңгі күнге сенімсіздікпен қарайды. 
Ол үшін тіршілік, өзін қоршаған орта көңілсіз, беймәлім, күңгірт болып келеді. Осы 
қағиданы әрбір оқушының жадына, зердесіне сіңіре отырып, денсаулық сақтау 
құндылықтарын саналы ұғына білуге тәрбиелейміз.                                                                                                                                                                                  
Өмірдегі мәдени  қалыптарға құндылык қатынас орнату окушының өзін-өзі күту мәдениетін, 
экологиялық мәдениетін, еңбек ету мәдениетін, рухани және адамгершілік мәдениетін, 
экономикалық, құқықтық мәдениетін тәрбиелеу аркылы іске асады. Адамның материалдық 
және рухани қажеттіліктерінің маңызы түсіндіріледі. 

Адам өміріндегі әлеуметтік қатынасқа құндылык қалыптастыру – бала тәрбиесі үшін 
аса маңызды. Отанын, елін сүюге, қазақ отбасындағы дәстүрлер арқылы окушылардың 
рухани-адамгершілік қасиеттерін дамыту, оларды рақымдылыққа, мейрімділікке тәрбиелеу – 
қазіргі заман талабы. Өз ортасын, жолдастарын, ата- анасын, ұстаздарын сыйлау, қоғамдык 
қатынастар мәдениетін игеру, қоғамдык қызмет түрлерін түсіну, өз құқығын білу және оны 
қорғау, материалдық игіліктерге адамның ақыл-ойы, іс-әрекеті, жүрек жылуы сіңірілген 
еңбек нәтижесі деп, аяулы, адами көзбен қарап, оны ұқыптылыкпен пайдалануға 
дағдыландыру осы құндылық арқылы жүзеге асады. 

Барлық халық ізгілікке, жақсылыққа, елін, туған жерді, тілді сүюге тарихын  
білуге, мәдениетін тануға, дәстүрін құрметтеуге, қысқасы, барлық адамзаттық тәрбиеге 

тірек болатын ең құнды адамгершілік қасиеттерді ұрпақ бойына сіңіруді көздейді. 
 «Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар: адал еңбек, мінсіз акыл, 

таза жүрек,»- дейді Шәкәрім. Ендеше осы рухани – адамгершілік құндылықтарды бойына 
сіңірген адам қандай да келеңсіз іс-әрекеттерден аулақ жүреді. Балаға назар салып 
бақылағанда байқалатын қасиеттерге: өзіне-өзі сын көзбе қарап мінезіндегі кемшіліктерді 
сезіну, әділетті, әділетсіздікті аңғаруы, ойлаған мақсатын орындап шығу үшін шыдамы мен 
іскерлігі жатады. Егер бала мінезіндегі көріністер өмірмен сабақтасып, тәрбиемен ұштасса, 
бала қайырымды, байсалды, батыл жүректі, табанды болып ер жетеді. Ал бала бойында 
ынжық мінез қалыптасса, онда сылбырлық, жалқаулық, күйгелектік, қорқақтық, мылжындық 
мінездер пайда болады. Бала өскен сайын көп көріп, естіп білуге ұмтылады. Өз ойын айту, 
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басқалармен достасу, пікірлесу сияқты мінез- құлық қалыптасады.С.Жақыпов оқыту 
үрдісінде тұлғаның үйлесімді дамуының психологиялық жағдайлары субъект-объект-субъект 
талдау деңгейінде мүмкін болатындығын көрсетеді. Бұл оқыту үрдісін формасы бойынша 
бірлескен, мазмұны бойынша танымдық болып табылатын біртұтас әлеуметтік-
психологиялық жүйе ретінде қарастыруды білдіреді. Оқыту және оқу әрекеттері бірлескен 
диалогтің танымдық іс-әрекетке ауысқан жағдайда оқушының үйлесімді тұлғалық дамуы 
жүзеге асады. Баланың өзі жасаған жұмысын бағалай білуге дағдыландыру,әлеуметтік және 
тұлғалар арасындағы үйлеспеушілік туындағанда кеңес беру негізінде көмек көрсету,адам 
өміріндегі бұқаралық және экологиялық қауіпсіздік дағдыларына үйретуде,әлеуметтік 
жұмыс тәжірбиесі жөніндегі құралдың авторы В.Комиед,шынайылық – қарым-қатынастарда 
шынайы болу қабілеті,құрметтеу – адамның мәселені шешу қабілетіне сену,нақтылық немесе 
анық болу қабілеті - өз ойларын айтуда терең анықтылық орын алатын, басқа адаммен 
қарым-қатынас жасаудағы ептілік қасиетті,өзінді білу және қабылдау, сондай-ақ басқа 
адамға көмек беруге даярлық сияқты сапалар тізімін көрсеткен.                                                                 

         
                                                                            Тәрбиелеу 
 
Өмірге деген оң көзқарасын                                                            Жаңа әдет-ғұрыпқа 
         қалыптастыру                                                                            дағдыландыру 
           

   Жеке тұлғаның денсаулық сақтау бағдары 
                                                        
 
 
                          
 
                Адамгершілік         Күн  
                құлдыраудан                                                                                  тәртібі 
                 сақтандыру                                                                                         болуы 
  
                  Зиянды іс-                                                                                      Тамақтану       
                әрекеттерден аулақ                                                                               тәртібін 
                      болу                                                                                         қалыптастыру 
 
                       Дене                                                                                       Өз денсаулығын 
                    еңбегімен                                                                              жауапкершілікпен    
                    шұғылдану                                                                                    қарау 
 
   Салауатты өмір салт 
Қайырымдылық                                                                                              Тұрақсыздық 
                                                
Инабаттылық                                    Ж                           Ж                             Жалған сөйлеу 
                                                            а                             а                        
Үлкенді                                              ғ                             ғ                                Өзімшілдік        
сыйлаушылық                                   ы                            ы 
                                                           м                            м                                 Беймазалық    
Шынайы адалдық                             д                             с 
                                                            ы                            з                               Ұшқалақтық 
Жақсы-жаманды 
Айыра білушілік 
                           

     

Адамның әрдайым, әр түрлі жағдайларда 
өзінің ойлары мен іс-әрекеттерін денсаулығын 

сақтауға бағыттай алуы 

  Бала                 
мінезі 
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УДК 37.013.77 

МАМАНДЫҚҚА БЕЙІМДЕЛУДІҢ ПCИXOЛOГИЯЛЫҚ-ПEДAГOГИКAЛЫҚ 
НEГIЗДEPI 

 
Ерубаева Айтжамал Рамазанқызы 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 
университеті, магистрант, Астана, Қазақстан 

 
Eлiмiздeгi жoғapы бiлiм бepyдiң нeгiзгi мiндeтi мaмaндapды дaяpлayдa  тeopиялық 

бiлiммeн қapyлaндыpып қoймaй, coнымeн қaтap мaмaндыққa бeйiмдeлyдe жeкe бacының 
жaн-жaқты қaлыптacyынa, дaмyынa, шығapмaшылық қaбiлeтiнiң жeтiлyiнe, әсіресе кәciби 
мәдeниeтiнiң қaлыптacyынa өз дәpeжeciндe көңiл бөлy бoлып тaбылaды. Cтyдeнткe тeк бiлiм 
aлyшыpeтiндe қapaмaй, oның бoлaшaқ кәciбiн жeтiк мeңгepyiнe, қaжeттiicкepлiктep мeн 
дaғдылapдың қaлыптacyынa, тұлғалық дамуына  мүмкiндiк жacay қaжeт.  

Әлeyмeттiк үдepicтeгi тұpaқcыздық (aлдын-aлa бoлжayдың мүмкiн eмecтiгi) тұлғaғaның 
cыpтқы әлeyмeттiк aнықтaлғaн мiндeттepiн opындayды, яғни өзгepyмeн қocaiшкi мaқcaт-
мүддeлepiн caқтaп қaлyдыaйқындaйды. Дeмeк, тұлғa тeпe-тeңдiктi тұpaқтыcaқтayы қaжeт. 

Aл бoлaшaқ мaмaндapдыocыaйтылғaндapғacәйкec дaйындayoның бoлaшaқ кәciбiнe 
бeйiмдeлyiнeн бacтayaлaды. 

Бeйiмдeлy ұғымы лaтынның adaptatio – үйpeнy, икeмдeлy дeгeн cөзiнeн шыққaн. Oл 
aғзa жәнeoның қызмeтiнiң opтaның жaғдaйлapынa үйpeнyiн бiлдipeдi. Л.В.Мapдaxaeвтың 
пікірінше, бeйiмдeлy өмipдiң өзгepмeлi жaғдaйдa индивидтiң aғзacы мeн пcиxикaлық 
құpылымының үйлeciмдi қызмeтiн caқтayғa бaғыттaлуы [1,91-б.]. 

Бeйiмдeлy – бұл aдaмның бeлгiлi бip әлeyмeттiк қызмeттiopындay мүмкiндiгiнiң 
көpceткiшi, нaқтыpaқ aйтқaндa: 

- өзiн жәнe қopшaғaн әлeмдeгi шындықты дәл қaбылдay; 
- өзгeaдaмдapмeн қapым-қaтынac жәнecөйлey жүйeciнiң дұpыcтығы, eңбeк eтyгe, 

үйpeтyгe, дeмaлy мeн бocyaқытын ұйымдacтыpyғa қaбiлeттiлiгi;  
- бacқaлapдың pөлдiк өзгepicтepiнecәйкec мiнeздiң үйpeнyшiлiгi (бeйiмдeлyшiлiгi) 

[2,17-б.]. 
Бeйiмдeлy – индивидтiң әлeyмeттiк тipшiлiк иeciнeaйнaлy үдepici жәнe нәтижeci, 

әлeyмeттiк бeйiмдeлyгe әcepeтeтiн  epeкшeлiк. Oның нәтижeciaдaмның өзiндiк көзқapacының 
(құндылықтыaвтoнoмия);  өзiндiк құштapлығы (эмoциoнaлдыaвтoнoмия); өзiнe қaтыcты 
мәceлepдi шeшyгe, өзiн-өзi өзгepтyгe, өзiн-өзiaнықтayғa, жeтiлдiyгe кepi әcepiн тигiзeтiн 
өмipлiк жaғдaяттapғa төтeп бepyiнe қaбiлeттiлiгiнiң (мiнeз-құлықтық aвтoнoмия)  бoлyынaн 
көpiнic бepeдi [3,39-б.].  

Бeйiмдeлy әp түpлi бaғыттa бoлaды, мәceлeн, биoлoгиялық бeйiмдeлy, пcиxoлoгиялық 
бeйiмдeлy, әлeyмeттiк бeйiмдeлy жәнe т.б. 

Биoлoгиялық бeйiмдeлy – бұл бapлық тipiaғзaлapғa тән, яғни aғзaның cыpтқыopтaның 
әp түpлi жaғдaйлapынa (тeмпepaтypa, ayaның қыcымы, ылғaл, жapық жәнe т.б.) бeйiмдeлyi. 

Пcиxoлoгиялық тұpғыдa бeйiмдeлy дұpыc шeшiм қaбылдay, ынтacын көpceтy, 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BB/
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жayaпкepшiлiктiceзiнy, oйлaғaн ic-әpeкeттiң нәтижeciн бoлжay жәнe т.б.ceкiлдi әpeкeттepмeн 
түciндipiлeдi [4,122-123 б.]. 

Бeйiмдeлyдi зepттey бapыcындaғы өзeктi мәceлeлepдiң бipi бeйiмдeлy мeн 
әлeyмeттeнyдiң apaқaтынacы бoлып caнaлaды. Әлeyмeттeнy жәнe әлeyмeттiк бeйiмдeлy 
үдepicтepi тұлғa мeн қoғaмның әpeкeттecyiн cипaттaйтын бoлғaндықтaн, бip-бipiмeн тығыз 
бaйлaныcты. Әлeyмeттeнy көбiндe тeк жaлпы дaмyмeн, aл бeйiмдeлy қaлыптacқaн тұлғaның 
қapым-қaтынacы мeн ic-әpeкeттeгi жaңaлыққa үйpeнyiмeн cипaттaлaды. Әлeyмeттeнy ұғымы 
тұлғaның қoғaм, әлeyмeттiк инcтитyттap әcepiнeн дaмyы мeн қaлыптacyынa, әлeyмeттiк 
тәжipибeciнe дe бaйлaныcты. Әлeyмeттeнy үдepiciндe тұлғaның opтaғa бeйiмдeлyiнiң 
пcиxoлoгиялық құpылымы қaлыптacaды. Coнымeн, әлeyмeттeнy үpдiciндe тұлғa қoғaм 
бeлгiлeгeн дәcтүpлi нopмaлapды мeңгepyшi, қaбылдayшыoбъeкт peтiндe көpiнeдi. 

Әлeyмeттiк бeйiмдeлy ұғымыXX ғacыpдың 60-жылдapынaн бacтaп кeңiнeн қoлдaнылa 
бacтaды, бipaқ бұл тepмингe ғaлымдap әp түpлi түciнiк бepдi. Мәceлeн, Л.В.Мapдaxaeвтың 
тұжыpымдayыбoйыншa, әлeyмeттiк бeйiмдeлyaдaмның әлeyмeттeнyiнiң aлғышapты бoлып 
тaбылaды. Oл aдaмның өзiн көpceтyiн, aдaмдapғa қapым-қaтынacын, ic-әpeкeтiн, әpeкeт пeн 
oқиғaғa қaтынacын көpceтiп қaнa қoймaйды, coнымeн қaтap өзiн әлeyмeттiк кeмeлдeндipyiнe 
мүмкiндiк туғызуы. Aл В.Н.Дpyжинин әлeyмeттiк бeйiмдeлyдi әлeyмeттiк opтaмeн тығыз 
нәтижeлi қapым-қaтынac дeп түciндipeдi. Oл: «Әлeyмeттiк opтaмeн өзapa бaйлaныcты, 
индивидтiң әлeyмeттiк мiнeздiң құpылымдapын мeңгepiп, oның нopмaлapын қaбылдayы», - 
дeп пaйымдaйды. 

Пcиxoлoгиялық cөздiктe: «Әлeyмeттiк бeйiмдeлy – индивидтiң әлeyмeттiк opтaның 
жaңa шapттapынa бeлceндi үйpeнyiнiң үздiкciз әpeкeтiнiң нәтижeci»,- дeп қapacтыpылaды 
[5,178-б.]. 

Әлeyмeттiк cөздiктe «әлeyмeттiк бeйiмдeлy» – бұл тұлғaның нeмece тoптың жaңa 
әлeyмeттiк жaғдaйлapғa нeмece жaңaopтaғa үйpeнyi, oны мeңгepyi. Қaзipгi әлeyмeттaнyдa 
бeйiмдeлyшi дe (тұлғa), әлeyмeттiк opтa дa (әлeyмeттiк тoп) бeйiмдeyшi-бeйiмдeлyшi жүйe, 
яғни әлeyмeттiк бeйiмдeлyдe бip-бipiнe бeлceндi әceeтeтiн әлeyмeттiк үдepic дeп түciндipiлeдi 
[6,91-б.]. 

Бeйiмдeлy мәceлeci тeopиялық-әдicнaмaлық тұpғыдa зepттeyмeн қoca, әлeyмeттiк 
пcиxoлoгиядa қoлдaнбaлы мiндeттepдiң шeшiмiн тaбyдaepeкшe мaңызғa иe бoлып oтыp. 
Мaмaндapдың кәciби қызмeттeгi жaңa әpi өзгepмeлi шapттapынa   бeйiмдeлyi қaзipгi тaңдa 
жoғapы ғылыми-пpaктикaлық мәнгe иe бoлып oтыp. 

Нeгiзгici тұлғaның жoғapыoқyopнын бiтipгeннeн coң жұмыcopнынa, opын ayыcтыpy 
кeзiндeгi  бeйiмдeлyi бoлып caнaлaды. Бұлapдың әpқaйcыcының өзiндiк мaзмұны мeн aдaм 
үшiн өмipлiк мaңызы бap. Кәciптiк oқyopнын бiтipyшiнiң (opтa нeмece жoғapы) 
бeйiмдiлiгioның әлeyмeттiк opтaғa икeмдeлiп, кәciби қызмeтiнiң тaбыcты бoлyын қaмтaмacыз 
eтeдi.  Бeйiмдeлyдiң тaбыcты бoлyы қызмeткepдiң мaмaндығы бoйыншa өзiн-өзi 
жeтiлдipyiнe, ұжымдa өзiндiк opнын тaбyынa, кәciби қызмeтiн cәттiopындayынa, oң нәтижeгe 
қoл жeткiзyiнe көмeктeceдi. Бұғaн мaмaн дa, қызмeт opны дa мұқтaж. 

Ocының нeгiзiндeстуденттің болашақ мaмaндығынa бeйiмдeлyі дeгeн ұғым кeңiнeн 
қoлдaнылaды. Oл бoлaшaқ мaмaнның бeлгiлi қызмeттiaтқapy, кәciби тaлaптapдыopындayғa 
бeйiмдeлy үдepici мeн нәтижeciн cипaттaйды. Бұл бeлгiлi бip қызмeттi бacтaғaн кeз кeлгeн 
мaмaн иeciнe тән. Мaмaндыққa бeйiмдeлyyaқыты қызмeттeгi үзiлicтepгe дe бaйлaныcты. 
Қызмeттeгi үзiлic қaншa көп бoлca, oның мaмaндыққa бeйiмдeлyi дe ұзaқ yaқытты тaлaп 
eтeдi. 

Ф.Р.Филиппoвтың тұжырымдaуы бoйыншa, мaмaндыққa бeйiмдeлy – eңбeккe қaжeттi 
әлeyмeттiк жәнe өндipicтiк мiнeз-құлық нopмaлapын игepiп, кәciби тaлaптapғa үйpeнyi, 
икeмдeлyi. Мaмaндыққa бeйiмeлy тұлғaның eңбeк әpeкeтiнiң бacтaпқыcaтыcы бoлып 
тaбылaды. Aлaйдaoл, бiлiм, icкepлiк, epeжepлep, мiнeз-құлық нopмaлapын мeңгepyдe 
ғaнaeмec, coнымeн қaтap тұлғaның бoйындa мaмaндыққacәйкec қaбiлeттepдi 
қaлыптacтыpaтын мaмaндыққaoқытy бapыcындa бacтaлaды [7,9-б.]. Мaмaндыққa бeйiмдeлy 
ұзaқтығы кәciптiң epeкшeлiгiмeн қocaaлғaндa, тұлғaның дapaлық epeкшeлiктepiнe, 
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қызығyшылықтapынa дa тәyeлдi.  
Мaмaндыққa бeйiмдeлy – aдaмның өндipicкe, жaңa әлeyмeттiк opтaғa, eңбeк жaғдaйынa 

жәнe нaқты мaмaндық epeкшeлiктepiнe бeлceндi бeйiмдeлy пpoцeci  [8,24-б.]. 
Б.Г.Aнaньeв өз eңбeгiндeaдaмдыeңбeктiң cyбьeктicipeтiндe, тұлғa мeн индивидтiң 

қacиeттepiнiң қocындыcы түpiндe қapacтыpaды. Бұл кeздe мaмaндыққa бeйiмдeлy - 
индивидтiң кәciби opтaдaғы физикaлық жaғдaйлapғa бeйiмдeлy 
бipлiгiпcиxoфизиoлoгиялықacпeкт; кәciби мiндeттepгe, opындaлaтын oпepaциялapғa, кәciби 
aқпapaттapғa бeйiмдeлyкәciбиacпeкт; кәciби opтaның әлeyмeттiк кoмпoнeнттepiнe бeйiмдeлy 
- әлeyмeттiк-пcиxoлoгиялық acпeкт peтiндe түciндipiлeдi [9,81-б.]. 

Бoлaшaқ мaмaнның кәciптiң тaлaптapынa нәтижeлi бeйiмдeлy жoлдapын ғaлымдap 
кәciптiң epeкшeлiктepiнe бaйлaныcты бiлiм бepy, тәpбиeлey, дaғдылaнy, ipiктeлy жәнe 
қaлыптacy дeп көpceтeдi. 

Aлғaшындa «aдaм-тexникa» мaмaндық типiндe, coл жүйeнiң кoмпeнeнтipeтiндe, aдaмғa 
өтe жoғapы әpi тұpaқты тaлaптap (құpaлдapcaны, peaкцияғa қaжeттi минимaлдыyaқыт) 
қoйылды, aл бeйiмдeлy ұғымыaдaмның мaшинaғacaй икeмдeлyiмeн түciндipiлдi. Қaзip 
тexнoлoгиялapдың дaмyы, eңбeк әдicтepi мeн iзгiлeндipy жoлдapының мaзмұндық 
тoлықтыpылyы, тexникa дизaйны мeн құpылымының aдaмның epeкшeлiктepiнecaй 
бeйiмдeлyi жүpiп кeлeдi. 

Бoлaшaқ пeдaгoг-пcиxoлoгтың мaмaндыққa бeйiмдeлy мaзмұнын кәciби бaғдap, 
мaмaндыққa дaяpлық, кәciби opнығy, мaмaндық бoйыншacтyдeнттepдiң бiлiм 
aлyepeкшeлiктepi, eңбeк жaғдaйлapы құpaйды. 

Кәciби бaғдap – бiлiм aлyшығaoның бiлiмдiк жәнe кәciптiк мүмкiншiлiгicaлacындa 
құқығын icкeacыpyғa, кәciп пeн oқyopнын epiктi дecaнaлы түpлe кәciби мүддeci мeн 
пcиxoлoгиялық epeкшeлiгiнecәйкec тaңдayғaaқпapaттық жәнe кeңec бepyшiлiк 
(кoнcyльтaциялық) көмeк көpceтy. 

Жoғapыoқyopнын бiтipyшiнiң дaяpлығы – oның кәciбiнiң тaбыcтылығының aлғышapты 
бoлып тaбылaды. Oл жac мaмaнғa өзiнiң кәciби мiндeттepiн aтқapyғa, бiлiмiн дұpыc 
қoлдaнyғa, өзiн-өзi бaқылayғa жәнe тocыннaн пaйдa бoлғaн жaғдaйлapғa икeмдeлyгe 
мүмкiндiк бepeдi. Мaмaнның дaяpлығы – eңбeк шapттapынa жылдaм бeйiмдeлyiнiң, кәciби 
жeтiлyiнiң жәнe бiлiктiлiгiнiң apтyының нeгiзi бoлып caнaлaды. Бoлaшaқ 
мaмaнныңмaмaндыққa дaяpлығының мaзмұнынa: a) мaмaндыққaoң көзқapacының, тұpaқты 
мoтивтiң бoлyы; б)кәciби қызмeттe мiнeз, қaбiлeт жәнe тeмпepaмeнттiң aдeквaттылығы; в) 
қaжeттi бiлiм, icкepлiк, дaғдылapдың бoлyы; г) қaбылдay, ec, зeйiн, oйлay, эмoциoнaлдық, 
epiк қacиeттepiнiң тұpaқтылығыeнeдi [10,56б.]. 

Тұлғaның cyбъeкт peтiндe мaмaндықтың ic-әpeкeт шapттapынa бeйiмдeлyiнiң 
acпeктiлepi пcиxoлoгияның әp түpлicaлaлapындa (eңбeк, тұлғa пcиxoлoгияcы, әлeyмeттiк 
пcиxoлoгия, дaмy пcиxoлoгияcы, диффepeнциaлды пcиxoлoгия, әлeyмeтттaнy жәнe т.б.) 
қapacтыpылaды. Тұлғaның жeкeepeкшeлiктepi бeйiмдeлyдiң өзiндiк тиiмдi әдicтepiн, oқытy, 
жұмыcpeжимдepiнiң типтiк aдeквaттылығын мeңгepyдiaйқындaйды. Aлaйдa, бұл мәceлe 
жaңa ұжымдық пcиxoлoгия (aдaмның ұжымдaғы мiнeз-құлқын зepттeйтiн) caлacындaaca мән 
бepyдi қaжeт eтeдi. Coнымeн қaтap, cyбъeктiнiң ic-әpeкeт нәтижeлiлiгiнe, тұлғa жәнe 
жeкeaдaм peтiндe өзiн-өзi жeтiлдipyiнeықпaл жacaйтын әлeyмeттiк-пcиxoлoгиялық 
фeнoмeндepi (тoптық epeжeлep, ұжымдық мәдeниeт жәнe т.б.) бapeкeнiaнық. 

Мaмaндыққa бeйiмдeлy мaмaндығы бoйыншaeңбeк тaлaптapы мeн epeкшeлiктepiн 
мeңгepy бoлып caнaлaды. Oл мaмaндықты мeңгepy кeзiндeгi тұлғaның кәciби қacиeттepiнiң 
қaлыптacyынaн, eңбeк дaғдылapынaн көpiнeдi. Мaмaндыққa бeйiмдeлyaдaмның ұжыммeн 
apaлacyынa әcepeтeдi. Oл жaңa ұжымғa, eңбeк тaлaптapынa, кәciби ic-әpeкeткe қaтыcy 
пpoцeciнiң, кәciби қызығyшылықтapдың,  жeкecaпaлapдың ocыic-әpeкeт тaлaптapымeн 
apaқaтынacын көpceтeдi. Мaмaндыққa бeйiмдeлy жoғapыoқyopындapындaғы жac мaмaнды 
дaйындaycaпacымeн, oлapдың тәжipбиeлiк дaғдылapды жинaқтayлapымeн бaйлaныcты. 

В.A.Тoлoчeк мaмaндыққa бeйiмдeлy үдepiciн cyбъeктiлepдiң өзapa 
қaтынacындapecypcтapдың пaйдa бoлy жәнe жoйылyымeн бaйлaныcты динaмикaлы 
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үдepicpeтiндe қapacтыpaды. Oл aдaм өмipiндe мұндaй pecypcтapдың пaйдa бoлyымeн қaтap 
(кәciпқoй, шeбepлiк, дaнaлық, өзiн-өзi жeтiлдipy, тaбыcтылық), oның жoйылyы (тұлғaның 
кәciби дeфopмaциялaнyы, физикaлық жәнe пcиxикaлық aypyлap) дa қaтap жүpeтінін aйтa 
кeліп, oның жүйeлiк мexaнизмдepiн төмeндeгiдeй жaғдaйлapмeн түciндipeді:  

1. Мaмaндыққa бeйiмдeлyaдaмның дapaлық epeкшeлiктepi (индивидтiк, жeкe) мeн 
cыpтқыopтa тaлaптapы (қызмeт opны тaлaптapы, әpiптecтepiнiң, әлeyмeттiк тoптың, 
қaбылдaнғaн мәдeни нopмaлapының epeкшeлiктepi) үйлeciмдi жүpeтiн үздiкciз үдepic, oл 
кәciби қызмeттeгi тaбыcтылығын жәнe тұлғaлық өзiн жeтiлдipyiн қaмтaмacыз eтeдi. 

2. Aдaмның мaмaндыққa бeйiмдeлyioның кәciби ic-әpeкeтiндeгi тaбыcтылығынaн, 
өзiнiң кәciбiнe, нәтижeгe жeтyдeгi пcиxикaлық жәнeфизикaлық «дeңгeйiнe» қaнaғaттaнyынaн 
көpiнeтiн пcиxикaлық мexaнизмдepiнiң жиынтығы бoлып тaбылaды. Oлap кәciптiң 
epeжeлepiнe, тoптың нopмaлapынa, ұйымның тaлaптapынacaй, әpiптecтepiмeн өзapa 
қaтынacтa үйлeciмдi жүpyi тиic. Жaлпы мaнcaп (кapьepa) cyбъeкт өмipiнiң iшкi жәнecыpтқы 
жaғдaйлapының бaйлaныcы мeн түpлi өмipлiк әpeкeттepдe өзiн жeтiлдipyдiң 
тaбыcтылығынaн көpiнic бepeyi тиic.  

3. Бeйiмдeлyaдaмның cyбъeкт peтiндeгi биoлoгиялық, тұлғaлық жәнe кәciби 
epeкшeлiктepi динaмикacының шapтты жиынтық фopмaлapының  өзгepмeлi үдepici бoлып 
тaбылaды [11,207б.]. 

Aлaйдa  мaмaндыққa бeйiмдeлy әpқaшaндacәттi жүзeгeaca бepмeйдi. Мaмaндыққa 
бeйiмдeлy бapыcындa мaмaн түpлi қиындықтapғacoқтығыcyы мүмкiн. Ocығaн opaй кeлeciдeй 
қиындықтapды aтaп өтyгe бoлaды: 

- жaңa жaғдaйғa бaғдapлaнyғa жәнe дұpыc шeшiм қaбылдayғa мүмкiндiк бepeтiн 
қaжeттiaқпapaттыyaқытындaaлaaлмay нeмeceoның жeтicпeyшiлiгi; 

- қaжeттi кәciби тәжipибeнiң жәнe бiлiктiлiктiң бoлмayы; 
- жaғдaятты зepттey, шeшiм қaбылдay, өзiнiң жaңa мiндeттepiн opындay, өзapa 

бaйлaныcтapдыopнaтy, ic-әpeкeттiң жaңa элeмeнттepiн мeңгepy, өзiнiң мiнeз-құлқын 
қaлыптacтыpyceкiлдi бipyaқыттa бipнeшe өтe мaңызды мiндeттepдi шeшy қaжeттiлiгi; 

- кәciби мiнeз-құлық  нopмaлapы жөнiндe түciнiктepдiң жeткiлiкciздiгi жәнe өзiн мaмaн 
peтiндe көpceтeaлмayы; 

- қopшaғaн opтaдa өзi тypaлы пoзитивтi пiкipдi қaлыптacтыpy; үнeмicынaлyшы 
зoнacындa бoлyы, кeйдe бacқaлapдaн өзi тypaлы жaғымcыз пiкipлepiн өзгepтyдi тaлaп eтy. 

Ocындaй қиындықтapды бacынaн өткiзгeн мaмaндapдa кәciби бeйiмдeлy жoғapы 
қиындық дeңгeйiндe жүзeгeacaды. 

Л.C.Шaпкин жәнe Л.Г.Дикaя мaмaндыққa бeйiмдeлy мәceлeciн 3 бaғыттa қapacтыpғaн. 
Мeдикo-пcиxoлoгиялық acпeкт. Бeйiмдeлyдiң aлғaшқыcaтыcы әp түpлicтpecтiк 

жaғдaйлapдaғы мeдикo-пcиxoлoгиялық кoмпoнeнттepмeн бaйлaныcты,  яғни iшкi тұлғaлық 
мәceлeлep (тұлғaның қaжeттiлiк-мoтивaция aяcындaғы өзгepici мeн үйлeciмдiлiгi, өзiндiк 
«Мeнi»-нiң бeйiмдeлycyбъeктiciнecәйкec құpылyы) мaңыздыopынғa иe бoлaды. 

Пcиxoфизиoлoгиялық acпeкт. Бұл өзгepмeлi әлeyмeттiк-кәciби opтaдaғы (жoғapы 
жұмыc күшi, қызмeт бapыcындaғы шy, гипoкcия жәнe т.б.) бeлгiлi мүшeлepдiң (мүшeлep 
жүйeci) жәнe пcиxикaлық пpoцecтepдiң пcиxoфизиoлoгиялық қызмeтiнe бaйлaныcты.  
Бeйiмдeлyocы тұcтaaғзaдaғы түpлi пcиxoфизиoлoгиялық жүйeдe бoлaтын өзгepicтepдiң iшкi 
тұpaқтылығын (гoмeocтaз) қaмтaмacыз eтeдi. 

Кeшeндi (кoмплeкcтi) зepттey. Үшiншi бaғыт aдaмның кәciби ic-әpeкeтiндeгi 
пcиxикaлық жәнe фyнкциoнaлдық жaй-күйiн кeшeндi   қapacтыpaды.  Бұл aдaмның cыpтқы 
жәнeiшкi қapaмa-қaйшылықтapының өзapa қaтынacымeн cипaттaлaды [12,17-б.]. 

Мaмaндыққa бeйiмдeлy үдepiciнiң кeзeңдepi. Бeйiмдeлyдiң әлeyмeттiк-пcиxoлoгиялық 
қыpлapын қapacтыpғaн A.A.Бoдaлeв жәнe A.A.Дepкaч зepттeyлepiндe бeйiмдeлyдiң 
кeзeңдepiнe төмeндeгiдeй түciнiк бepiлгeн: 

• Дaйындық кeзeңi – бoлaшaқ кәciбiнiң әлeyмeттiк жәнe кәciби caлacыныңшapттapы 
тypaлыaқпapaттapдыopынды тoптacтыpyдaн құpaлaды. Бұл кeзeң тұлғaның жeкe 
пcиxoлoгиялық қacиeттepi мeн мoтивaцияcынacәйкec бeлceндi әpi мaқcaтты нeмece пaccивтi 
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жүpeдi. 
• Бacтaпқы пcиxикaлық күйзeлic кeзeңiндeaлғaшқыoқиғaлapмeн (әpeкeттepмeн) 

бaйлaныcты жүйкe-пcиxикaлық қoбaлжyлap жәнe қызмeттiң aлғaшқы шapттapын қaбылдay 
әpeкeттepi жүpeдi.  

• Мaмaндыққa бeйiмдeлyдiң үшiншi кeзeңi – қызмeткeeнyдiң күштi пcиxикaлық әcepi 
бoлып тaбылaды. Бұл кeзeңдe бeйiмдeлyшi әлeyмeттiк жәнe кәciби caлacы бoйыншaopтa 
фaктopлapының өзгepiciн ceзiнeдi (мыcaлы, aлғaш peт жaңaopтaдa шeшiм қaбылдay 
қaжeттiлiгiмeн кeздecy). Ocы кeзeңдe кoнcтpyктивтi (мыcaлы, қaжeттiлiктi 
қaнaғaттaндыpyдың aдeквaттыopнын тoлтыpy, жaғдaйғaoң бaғa бepy) нeмece диcтpyктивтi 
(aшyшaңдық нeмece мәceлeнi шeшyдeн қaшy) әcepeтeтiн фpycтpaция күйi жүзeгeacaды 
[12,107-б.].  
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Республика Узбекистан осуществляет построение демократического правового 

государства и открытого гражданского общества, обеспечивающих соблюдение прав и 
свобод человека, духовное обновление общества, формирование социально ориентированной 
рыночной экономики, интеграцию в мировое сообщество. 

Важным условием развития Узбекистана является формирование совершенной системы 
подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия народа и 
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общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, 
техники и технологии. 

Реформирование существующей системы образования в ходе реализации 
Национальной программы по подготовке кадров и Закона «Об образовании» 
предусматривает становление всесторонне развитой личности гражданина через систему 
непрерывного образования, особое место в которой занимает высшее образование. 

В период рыночных отношений и инновационных технологий, требования к 
педагогическому мастерству ещё больше возрастают. В условиях претворения в жизнь 
Закона «Об образовании» и «Национальной программы по подготовке кадров современной 
школе нужен не просто дипломированной специалист, а творчески активная личность, 
широта кругозора и разносторонность интересов которой обеспечивают наиболее полную 
реализацию в педагогической деятельности духовного богатства и профессионального 
мастерства.  

Творчество как активная самостоятельная деятельность порождает нечто новое. 
Новизна его может быть оценена с объективной и субъективной точек зрения. В первом 
случае критерием становится социальная ценность и новизна решения, и тут можно говорить 
о творчестве в полном смысле слова как деятельности художника, ученого, изобретателя, 
педагога и т.д. Во втором случае творческий процесс не обладает новизной и социальной 
значимостью, но тем не менее в процессе творческой деятельности могут иметь место те же 
психологические процессы, которые характерны для полноценных форм творчества. Это 
объясняется тем, что субъект творчества в данном случае также совершает открытия, но – 
для себя самого, и таким образом обогащает свои способности, творческий потенциал и 
внутренний мир в целом. Именно поэтому творческая деятельность учащихся в самых 
разнообразных проявлениях становится важным средством успешного развития многих 
социально-значимых, креативных качеств личности (воображение, мышление, смелость, 
решительность, волевые качества) и приобщение к такой деятельности рассматривается 
современной дидактикой как необходимый элемент содержания образования. 

Исследуя процессы взаимосвязи мастерства и образования, ученые приходят к выводу, 
что они в своей основе представляют «искусство поиска, применения комбинации знаний 
новыми методами», «… поиск совершенно новых новаторских педагогических решений и 
целевых систем» (Н.А.Венгеренко, С.Г.Вершиловский).   

Педагогический процесс в общеобразовательной системе должен стимулируют 
деятельность, получая добавочный импульс, энергию, для более интенсивной творческой 
деятельности. Примечательны в этом плане суждения о том, что «… сегодня много и 
плодотворно работают над вооружением педагога научными знаниями в области, 
совершенствуется общая и психолого-педагогическая подготовка учителя. Но, как это ни 
парадоксально, мало внимания уделяется совершенствованию самой личности педагога, ее 
… природных качеств, не подвергается активному воспитательному воздействию сама 
человеческая природа педагога, которую и сам учитель осознает недостаточно, не всегда 
может ею распоряжаться и управлять в различных областях деятельности» (В.А.Кан-Калик). 
При этом, «мастерство педагога не только в том, что он должен разрабатывать приемы, а в 
том, что, имея дело каждый раз с новыми обстоятельствами, с изменчивой, не стоящей на 
месте, постоянно развивающейся природой детей, становится в необходимость оригинально 
мыслить, действовать, избегая прямого копирования». От педагога вуза требуется чёткое 
планирование учебного процесса с учётом потенциальных возможностей каждой 
педагогической специальности и перспективы её развития, интересы смежных 
специальностей, интеграционные связи. 

Мастерство – это достижение наивысших результатов в определённой деятельности и 
постоянное творческое совершенствование работника в ней, основанное на знании 
всеобщих, общих и частных законов и закономерностей развития природы, общества, 
мышления и умелое применение их на практике. 

Условия достижения профессионального, в том числе педагогического, мастерства; 
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использование собственной трудовой практики как источника усовершенствования 
профессиональных знаний, умений, навыков; 

рост практической активности при овладении лучшими приёмами работы, постоянное 
усложнение выполняемых профессиональных задач; 

при необходимости – расширение познавательной и практической активности  за 
пределы данной специальности; 

изучение и творческое освоение передового опыта коллег, внедрение в применение 
ранее добытого известного и своего неповторимого, которое через некоторое время может 
стать достоянием других, всеобщим; 

повышение требований к общеобразовательной, политической, профессиональной 
подготовке, так как без знаний и творческого применения их в трудовом процессе 
невозможно формирование профессионального мастерства; 

любовь к своей профессии; 
культура труда; 
экспериментирование, основанное на точных расчётах, поиск наиболее 

производительных методов работы, творчество, новаторство. 
Педагог вуза должен обладать  педагогических способностью разработать как 

специфические цели преподавания для конкретной группы обучающихся, так и стандарты 
профессиональной подготовки; должен обладать умением отбирать из огромного объёма 
информации материалы, наиболее отвечающие целям обучения и обеспечивающие 
необходимый уровень знаний, умений и навыков. 

Изменившиеся социально-экономические условия и новые приоритеты образования, 
связанные со сменой образовательных парадигм, фиксирующих переход от массово-
репродуктивных форм и методов преподавания к индивидуально-творческим, 
возрастающими требованиями к уровню общекультурной и специальной подготовки 
выпускников вузов, подготовкой будущих специалистов к профессиональному 
компетентному вхождению в рынок труда с прочно сформированными потребностями в 
постоянном профессиональном самообразовании, обусловливают объективную 
необходимость в профессионально-педагогической научно-обеспеченной подготовке  
выпусников вузов по направлению «Профессиональное образование» и связаны с развитием 
профессионально-педагогического мышления будущих преподавателей, формированием у 
них научно-педагогических знаний и умений, педагогической культуры, необходимых как 
для преподавательской деятельности, так и для повышения общей профессиональной, 
специальной компетентности и квалификации. 

Важными компонентами личностно ориентированного образовательного процесса 
становятся духовность, нравственность, образовательный и культурный уровень педагога. 

В современной концепции образования, исходя из представлений, что преподаватель 
это не только профессия, суть которой – транслировать знания, а высокая миссия сотворения 
личности, утверждения Человека в Человеке, цель системы высшего профессионально - 
педагогического образования представлена как непрерывное общее и профессиональное 
развитие педагога нового типа, ориентированного на Человека. 

Исходя из того, что преподавателю кроме научных знаний по специальности, 
приступая к учебному процессу, необходимо владеть суммой педагогических и 
психологических знаний, технологией и методикой преподавания, в учебном пособии 
предусматривается изучение сущности и основных понятий профессионального 
педагогического мастерства, дидактических основ его формирования, психолого-
педагогической теории совершенствования профессионального мастерства, идей и опыта 
учёных и практиков, достигших выдающихся успехов в области педагогического мастерства, 
с целью творческого применения будущими преподавателями этих идей и опыта при 
формировании системы собственного опыта, интегрирующей достижения науки и 
образовательной практики. 

Применяя инновационные технологии обучения и коммуникативные средства педагог 
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вуза должен дать оптимальную оценку своему преподаванию. Отличное знание своего 
предмета, увлечённость предметом, владение широким диапазоном умений и навыков, 
владение современными технологиями определяет его квалификацию. 

Преподаватель вуза должен обладать достаточной научной компетенцией как по 
основному предмету преподавания, так и в области педагогики, в области разработки 
инновационных форм и методов преподавания. 

К компонентам педагогических способностей относятся следующие: 
конструктивные способности - проектировать личность учащегося, отбирать и 
композиционно строить учебный материал применительно к возрастным и индивидуальным 
способностям учащихся; организаторские способности - включать учащихся в различные 
виды деятельности и делать коллектив инструментом воздействия на каждую отдельную 
личность; коммуникативные способности - устанавливать правильные взаимоотношения с 
учащимися и перестраивать их в соответствии с развитием целей и средств; гностические 
способности - исследовать объект, процесс и результаты собственной деятельности и 
перестраивать её на основе этого знания.  

Преподаватель может достигнуть хорошего результата, если он помнит о том, что 
программа предназначена для учащихся, а не учащиеся для программы; излагает материал 
ясно, разумно и систематично, раскрывая при этом необходимые и определённые связи и 
зависимости ; приспосабливает темп обучения к потребности большинства учащихся при 
условии индивидуальной работы с отстающими ; использует рациональные формы устного, 
письменного, компьютерного контроля и умело корректирует обучение; заинтересовывает 
учащихся в достижении ими максимального результата обучения, развивая вместе с тем у 
них мотивацию обучения. 

Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет место тенденция 
слияния образовательных и информационных технологий и формирование на этой основе 
принципиально новых интегрированных технологий обучения, основанных, в частности, на 
Интернет – технологиях. С использованием таких технологий появилась возможность 
неограниченного и очень дешевого тиражирования учебной информации, быстрой и 
адресной её доставки. Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение 
самостоятельной работы обучающихся, серьезно усиливается интенсивность учебного 
процесса и т. д.  

Потребители образовательных услуг (студенты) – это активные участники 
образовательной деятельности. Поэтому от их активности, конкурентоспособности, позиции, 
мотивации и прилагаемых усилий во многом зависит качество конечных результатов. 

Процесс определения человеком своего места в обществе выражается отношением к 
природе, обществу, научно – практической деятельности. 

Ежечасно мы становимся свидетелями новых качественных изменений в развитии 
человечества. 

Следовательно студенты высших учебных заведений должны освоить основу новой 
педагогической методологии, изучать богатое духовное, исторически – воспитательное 
наследие народа, новейшую педагогическую технологию, быть знакомыми с зарубежными 
прогрессивно – практическими идеями, воспитывать в себе духовно – нравственные 
качества, самостоятельное мышление. 

 
Список использованных источников 

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» // Гармонично развитое 
поколение – основа прогресса Узбекистана. – Т.: Шарк, 1997. – С.63. 

2. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников 
Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 370. 

3. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. – С. 573. 
4. Материалы международной конференции «Подготовка образованного и 

интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и 



5402 

модернизации страны»   «Узбекистан», 2012 г. 
 
 
УДК 159.922.76 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАЦИИ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Заевская Лариса Михайловна 

larissazay10@gmail.com  
Магистрант Евразийского Национального Университета им.Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
Научный руководитель – А.Б. Абибулаева 

 
Подростковый возраст является наиболее кризисным периодом в плане формирования 

девиантного поведения. Стремление к познанию всего нового, необычного, желание 
поскорее стать взрослым, перенять привычки и способы поведения старших, боязнь отстать 
от сверстников, выглядеть в их глазах смешным – все это часто при неблагоприятно 
сложившейся ситуации приводит подростка к отклоняющемуся поведению. 

Сложнейшие, труднопрогнозируемые социально-экономические и общественно-
нравственные трудности современного этапа в развитии нашего общества обострили 
проблему воспитания и становления молодежи, так как она оказалась наиболее 
чувствительна к социальным и психологическим переменам. Рост подростковой 
преступности, суицида, алкоголизма, наркомании и т. д. сегодня становится серьезной 
социальной проблемой. Девиантное поведение детей и подростков является также и 
актуальной педагогической проблемой, эффективное решение которой на современном этапе 
позволит повысить уровень педагогической работы с будущими поколениями и, 
соответственно, нравственную чистоту и стабильность общества. 

Как отечественные, так и зарубежные специалисты используют большое количество 
дефиниций для обозначения девиантного поведения. Наряду с понятием "девиантное 
поведение", синонимом которого нередко выступает "делинквентное", в научной литературе 
встречается "отклоняющееся", "патологическое", "аномальное", "антисоциальное", 
"асоциальное", "противоправное" и даже "незаконное" поведение. Зарубежные педагоги и 
психологи чаще всего используют термины "девиантное" и "делинквентное" поведение. 

В. В. Ковалёв определяет девиантное поведение как «поведение, отклоняющееся от 
нравственных норм данного общества» и выделяет несколько основных его вариантов: 

• уклонение от учебной и трудовой деятельности; 
• антиобщественные действия насильственного, корыстного и сексуального характера; 
• злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и токсических веществ; 
• бродяжничество и азартные игры [1, 21]. 
На подростка, в силу его импульсивности, активности, разбросанности интересов и 

увлечений, большое влияние оказывает окружающая социальная среда. Это может быть и 
пагубное влияние СМИ, и его ближайшего окружения, друзей, приятелей, с которыми он 
общается, и той атмосферы, в которой он живет, будь то в семье, в школе. Насилие, 
употребление алкоголя, наркотиков свободно демонстрируется с экранов телевизора. 
Подросток склонен копировать отклоняющееся поведение своих родителей, родственников, 
если в семье присутствуют такие негативные тенденции. Молодое поколение все больше 
привлекает агрессивное, несдержанное поведение, которое становится популярным. 
Впоследствии, все это переходит на улицы, где подростки воспринимают предоставляемые 
им примеры поведения за образец для подражания и норму. 

Е. В. Змановская определяет делинквентное поведение как «действия конкретной 
личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, 
угрожающие благополучию других людей и уголовно наказуемые в своих крайних 
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проявлениях» [2, 15]. 
В современной социологии несомненный интерес представляет позиция Я.И. 

Гилинского, считающего источником девиации наличие в обществе социального 
неравенства, высокой степени различий в возможностях удовлетворения потребностей для 
разных социальных групп. 

Таким образом, несмотря на различия в трактовках, практически все авторы главным 
критерием девиантного поведения считают нарушение социальных норм, принятых в данном 
обществе. Отличительными особенностями социальных норм является то, что они 
регулируют сферу взаимодействия людей и обладают такими свойствами, как 
относительность и историческая изменчивость. В современных условиях, когда разрушены 
одни нормы и еще не сформировались другие, толкование и применение норм значительно 
усложняется.  

Формирование личности — это процесс принятия или непринятия социальных норм и 
освоения специальной сферы общественного опыта. Ведь в результате этого освоения 
происходит формирование новых мотивов и потребностей, их преобразование и 
соподчинение. 

Второе «рождение» личности (по А.Н. Леонтьеву) приходиться, как раз на 
подростковый период и связано с осознанием мотивов своего поведения и возможностью 
самовоспитания. Выражается в появлении стремления и способности осознать свои мотивы и 
проводить активную работу по их подчинению и переподчинению [3, 85]. 

Период подросткового возраста отличается выходом на качественно новую 
социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение, к себе как члену 
общества. Подростковый возраст является наиболее опасным периодом в плане 
формирования девиантного поведения. Стремление к познанию всего нового, необычного, 
желание поскорее стать взрослым, перенять привычки и способы поведения старших, боязнь 
отстать от сверстников, выглядеть в их глазах смешным – все это часто при неблагоприятно 
сложившейся ситуации приводит подростка к отклоняющемуся поведению [4, 157]. 

Под отклонениями в поведении подростков понимаются такие его особенности и их 
проявления, которые не только обращают на себя внимание, но и настораживают родителей, 
учителей, общественность. Эти особенности поведения не только свидетельствуют об 
отклонениях от общепринятых норм, требований, но и несут в себе зачатки, истоки будущих 
проступков, нарушений нравственных, социальных, правовых норм, требований закона, 
представляют собой потенциальную угрозу субъекту поведения, развитию его личности, 
окружающим людям и обществу в целом. Отдельные поступки значимы не сами по себе, а 
лишь в связи с тем, какие особенности личности, тенденции их развития за ними 
скрываются. Следовательно, придавая поступкам, поведению ребенка, подростка ту или 
иную направленность, содержание, значимость, общественность тем самым оказывает 
произвольное, целенаправленное влияние на развитие этих процессов или механизмов, 
лежащих в основе нравственных и иных личных свойств и качеств ребенка. Или, наоборот, 
препятствуя тем или иным поступкам, поведению, значимые в жизни подростка взрослые, 
создают помехи, задерживают развитие соответствующих свойств и качеств личности 
ребенка [5, 146]. 

Девиантное поведение подростков имеет сложную природу и обусловлено 
разнообразными воздействующими факторами, такими как экономические, социальные, 
демографические, культурологические и др. Среди них важнейшее значение имеют: 

• Биологические факторы – это неблагоприятные физиологические или анатомические 
особенности организма ребенка (нарушения умственного развития, дефекты слуха и зрения, 
повреждения нервной системы, телесные дефекты, дефекты речи и др.). 

• Психологические факторы – это психопатологии или акцентуации характера. Данные 
отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, 
пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной системы и обуславливающих 
неадекватные реакции подростка. 
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• Социально-педагогические факторы. Они выражаются в дефектах школьного, 
семейного или общественного воспитания, в их основе – игнорирование половозрастных и 
индивидуальных особенностей детей, приводящее к нарушениям процесса социализации. 

• Социально-экономические факторы включают социальное неравенство; расслоение 
общества на богатых и бедных; обнищание значительной массы населения, ограничение 
социально приемлемых способов получения достойного заработка; безработицу; инфляцию 
и, как следствие, социальную напряженность. 

• Морально-этические факторы проявляются, с одной стороны, в низком морально-
нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в первую очередь 
духовных, в утверждении психологии «вещизма», падения нравов; с другой – в нейтральном 
отношении общества к проявлениям девиантного поведения. Неудивительно, что следствием 
равнодушия общества, например, к проблемам детского алкоголизма или проституции, 
являются пренебрежительное отношение ребенка к семье, школе, государству, безделье, 
бродяжничество, формирование молодежных банд, агрессивное отношение к другим людям, 
употребление спиртных напитков, наркотиков, кражи, драки, убийства, попытки суицида [6, 
91]. 

С одной стороны, девиантное поведение предстает как форма проявления дефицита 
морального и нравственного развития личности в нашем обществе. С другой стороны, 
девиантное поведение рассматривается как нормальная реакция на ненормальные для 
ребенка или группы подростков условия, в которых они оказались, и в то же время как язык 
общения с социумом, когда другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя 
или недоступны. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы установили, что 
подростки девиантного поведения в целом имеют ряд типичных особенностей: 

 трудности в обучении, во взаимоотношениях с родителями, друзьями, 
учителями, одноклассниками, неорганизованность, зависимость от других;  

 нарушения самоотношения и самопонимания, формирования жизненных 
ценностей, ориентиров, идеалов; 

 поиск свободы через бегство от правил и норм, испытание себя и других, поиск 
и расширение границ возможного; 

 отсутствие позитивных интересов и целей; 
 обида на судьбу, конкретных людей за собственные трудности; 
 переживание неудач, проблем, отсутствие волевого самоконтроля; 
 наличие акцентуированных черт характера, неумение находить адекватные 

средства и способы поведения в трудных ситуациях, отсутствие благополучной семьи и 
уважения к родителям.  

Итак, девиантное поведение подростков – явление комплексное и сложное. Девиантное 
поведение связано с индивидуально-типологическими особенностями личности, которые 
создают благоприятную либо неблагоприятную основу для воздействия негативных 
внешних, социальных (социокультурные нормы, традиции) и внутренних (ценностные 
ориентации, установки, потребности и т.д.) факторов. Возникая на уровне ситуативных 
поведенческих реакций при определенном сочетании указанных факторов, девиантное 
поведение, закрепляясь, приводит к устойчивым формам отклонений в поведении. При этом 
складывается дезадаптивное поведение подростков, которое осложняет их социализацию в 
обществе в целом. Особое значение в силу возрастной динамики отклоняющегося поведения 
приобретает ранняя профилактика отклонений в поведении детей и подростков. 
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Инклюзивное образование, как и любой другой процесс, протекающий на 

государственном уровне (более того, в настоящее время являющийся приоритетным в 
области развития образования и обеспечения прав инвалидов на образование) имеет свою 
законодательную базу. 

Рассмотрим мировую практику инклюзивного образования на примере Соединенных 
Штатов Америки. В США, начиная с 1970-х гг., ведется разработка и внедрение пакета 
нормативных актов, способствующих расширению образовательных возможностей 
инвалидов (задолго до Конвенции ООН «О правах инвалидов»). В современной 
образовательной политике Америки и Европы получили развитие несколько подходов, в том 
числе: расширение доступа к образованию (widening participation), мэйнстриминг 
(mainstreaming), интеграция (integration), инклюзия (inclusion), т.е. включение.  

«Мэйнстриминг предполагает, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на 
праздниках, в различных досуговых программах. Интеграция означает приведение 
потребностей детей с психическими и физическими нарушениями в соответствие с системой 
образования, остающейся в целом неизменной, не приспособленной для них. Включение, или 
инклюзия предполагает реформирование школ и перепланировку учебных помещений так, 
чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без исключения» [4]. 

В 1990-х гг. в США и странах Европы вышел ряд публикаций, посвященных проблеме 
самоорганизации родителей детей-инвалидов, общественной активности взрослых 
инвалидов и защитников их прав, способствовавших популяризации идей инклюзивного 
образования. 

Исследования экономической эффективности инклюзивного образования, проведенные 
в 1980 – 1990-х гг., демонстрируют преимущества интегрированного образования в терминах 
выгоды, пользы, достижений. 

На сегодняшний день в большинстве западных стран сложился определенный 
консенсус относительно важности интеграции детей-инвалидов. Школы получают 
бюджетное финансирование на детей с особыми потребностями, и, соответственно, 
заинтересованы в увеличении числа учащихся, официально зарегистрированных как 
инвалиды. 

Положения об инклюзивном образовании включены в «Конвенцию ООН» «О правах 
инвалидов», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. Очевидно, что 
данная конвенция не возникла только путем научной дискуссии и опоры исключительно на 
теоретические разработки. Вышеуказанные подходы к образованию детей с ограниченными 
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возможностями здоровья положительно охарактеризовали себя и с практической точки 
зрения.  

В России же практика инклюзивного образования начинает развиваться с 1980-х годов 
XX века. Отметим, что подобная практика не является массовой, основными учреждениями, 
в которых обучаются дети-инвалиды остаются школы различных видов (в зависимости от 
заболеваний). В Москве в 1991 году по инициативе Московского Центра лечебной 
педагогики и родительской общественной организации появилась первая школа 
инклюзивного образования «Ковчег» (№1321).  

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование [1]. Принцип 
равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. 
Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 
профессионального образования.  

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 
участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 
Семейным Кодексом РФ и законом «Об образовании» 

Определяя принципы государственной политики в области образования, Закон «Об 
образовании» 1992 г. устанавливает: общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 
Закон об образовании гарантирует гражданам возможность получения образования 
независимо от состояния здоровья и социального положения (ст. 5 Закона об образовании). С 
осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы экспериментальные 
площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов. По результатам эксперимента 
были проведены две международные конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года 
участники Международной научно-практической конференции по проблемам 
интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которая была направлена в органы управления 
образования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 года.  

С целью подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья коллегия Министерства образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы 
педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной) 
педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Сразу же появились рекомендации учреждениям дополнительного профессионального 
образования педагогов ввести эти курсы в планы повышения квалификации учителей 
общеобразовательных школ. Однако, сам термин «инклюзивное образование» на тот момент 
не имел законодательной основы и применялся только в качестве научного понятия. Сама же 
инклюзивная модель образования, если и внедрялась в школы, носила скорее 
экспериментальный характер, нежели действительно приоритетный.  

Впервые, документом, который законодательно определяет инклюзивное образование 
как совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, не имеющих таких ограничений, явился Московский Закон «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». Алехина С.В. отмечает, что «данное событие 
является уникальным для отечественной образовательной и правовой практики» [4]. Для 
решения проблем, возникающих в процессе инклюзивного образования, в Москве создана 
система деятельности Городского и окружных ресурсных центров, способных комплексно 
осуществлять просветительскую, методическую и консультационную поддержку 
педагогических коллективов инклюзивных образовательных учреждений. Данный 
законодательный акт послужил толчком к становлению все большего количества 
общеобразовательных учебных заведений на путь инклюзии не только в Москве, но и во 
многих регионах Российской Федерации.  

На локальном уровне (непосредственно в образовательном учреждении) 
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необходимыми документами, регламентирующими инклюзивную практику являются: 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 
декабря 2010г. № 1897 «об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного и общего образования». Наиболее значимым документам в области 
реализации инклюзивной практики в России является: Письмо министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года № АФ-150/06 «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами». 

При рассмотрении образовательных моделей на примере США, было сказано, что в 
данной стране интеграция и инклюзия несколько отличаются. В России же данные понятия 
являются синонимами, и, если мы говорим об образовательной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья, следует понимать то, что школа, принявшая 
данную образовательную модель, претерпевает перепланировку с целью обеспечения 
максимального доступа данной категории детей в образовательное учреждение, к его 
ресурсам. Данные действия законодательно находят свое подкрепление в Государственной 
программе РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы и Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа».  

«Наша новая школа» предполагает создание безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в образовательное учреждение. 
Решением задач подобного рода предполагается заниматься в рамках программы «Доступная 
среда», которая в качестве одной из своих целей ставит «формирование к 2016 году условий 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».  

В декабре 2012 года в Российской Федерации был принят закон «Об образовании», в 
котором законодательно было прописано понятие инклюзивного образования. В настоящий 
момент инклюзивное образование на территории нашей страны получает широкое 
распространение. Данная модель обучения вводится в школы уже не в качестве 
эксперимента, а в виде условий для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Таким образом, в настоящее время инклюзивное образование в России активно 
развивается и имеет законодательную базу, которая далеко не ограничивается приведенными 
выше документами. 
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Ересек адам санасының рефлексивті қасиеттері көптеген қызметтердің, атап айтқанда, 
«адам-адам» жүйесі мамандықтары үшін психограмманың қажетті компоненті екені сөзсіз. 
Заманауи мектептердегі кәсіби-педагогикалық қызметтердегі рефлексиялау педагогтардың 
тәжірибе-сынақ жұмыстарын жасау, инновациялық тәжірибелерді диссеменациялауда, 
жобалау жұмыстарын жасау барысында жаңа қырынан танылуда.  

Мектепті дамытудың негізігі факторы инновациялық өзгерістер болып табылады. Бұл 
жағдайда педагог қызметінің жаңа қырларын меңгеруде жаңаша әдістер мен тәсілдерді 
тауып пайдаланып көру және оның нәтижесі үшін жауапкершілікті сезіну қажеттілігі 
туындайды.  Рефлексия кәсіби қызметтегі басты құрал болғандықтан, өзгерістерге 
бейімделуге  ықпалын тигізеді. Қазіргі таңда рефлексиялай алу білігін жеткілікті игеру білім 
саласында жақсы жетістіктерге  жетелеуге ықпал ететіндігі ғылыми негізделіп отыр.   

Заманауи педагогикалық және психологиялық ғылымда рефлексияның өзге де 
психологиялық феномендермен байланысын зерттеу мәселелері әлі де терең зерттеулерді 
қажет етуде. Рефлексия феноменінің генезисін анықтау тұлғаның бірегей даму процесіндегі 
рөлін түсіну үшін қажет. Дамуға әсер ететін сапалы мінездемелер мен факторлардың 
құрылымды композициясы  ретінде сипатталатын рефлексияны жеке-дара ғылыми категория 
ретінде зерттеп қарастыруға болады. 

Әдебиеттерді шолу барысында рефлексия және педагогикалық шеберлік мәселелері 
төңірегінде рефлексия және мұғалімдердің педагогикалық шеберлігінің кәсіби даму 
мүмкіндігі жөнінде зерттеулер аз жүргізілген. Бұдан арнайы мақсатты түрде рефлексияны 
дамыта отырып мұғалімдердің кәсіби даму мүмкіндігін қалайша зерттеуге болады деген 
сұрақ туындайды.  

Рефлексиялаушы кәсіпқойды даярлау жеке тұлғалық, жалпы мәдени білімділікті, 
кәсіби-педагогикалық, тәжірибелік шеберлікті, сыныпта іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу 
тәжірибесін және әлеуметтік, мінез-құлықтық ғылымдар саласындағы зерттеулерді білуді 
қажет етеді. [1]  

Рефлексивті ойлау және шығармашылық төңірегінде зерттеулермен айналысқан С.Ю. 
Степановтың тұлғаның рефлексивті мәдениетін сипаттауы мына түрде берілген: 

1. мәселелі-конфликтілі ситуацияларда тұлғаның  ойлау және оң шешімін табуға 
әзір болуы және қабілеттілігі 

2. жаңаша мән және құндылықтарды игеруге қабілеттілігі 
3. үйреншікті емес тұлға аралық қарым-қатынас жүйесіне бейімделуге 

қабілеттілігі 
4. тәжірибелік істерге ерекше бейімдігі 

Психологиялық 
мектеп 

Авторлар Рефлексия түсінігі, оның негізгі мазмұны  

Әрекеттік тәсіл Л.С. Выготский,  
В.А. Леви, 
А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн. 

Рефлексия- әлеуметтік жағдайлар 
контекстісінде өз күйіңді сезінуге 
бағытталған әрекет,өз мүмкіндіктерің мен 
қалаған деңгей және оны дамыту арасындағы 
қайшылықтарды анықтау, соған сәйкес 
тұлғаның өзін-өзі дамытуы туралы шешім 
қабылдауы. Рефлексиялау тәжірибесі 
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О.К. Тихомиров еңбегінде «Ойлау — тұлға рефлексиясының қажетті компоненті және 
өзі сол рефлексияның объектісіне айналады» делінген. [2] 

Педагогикалық зерттеулер зерттелуші құбылыстардың қалайша диагностикалауға 
болатындығы туралы бағытты да қамтитыны анық. Екі немесе бірнеше құбылыстарды 
салыстыра отырып қайсыбір санақ нүктесін іздеу мәселесіне үлкен, кіші, екпіндірек, 
артығырақ, күрделірек ұғымдарын пайдаланады. 

Рефлексивті ойлау дағдыларын дамытумен қатар оны зерттеу алдында диагностикалап 
және процесс барысында бақылап қорытынды жасай аламыз. Диагностикалау мәні 
зерттелуші объектілерді арнайы сандық жүйеде көрсете алады. Педагогикалық 
диагностикалау процесі сипаттардың сандық және сапалық компонентттеріне бағытталған 
амалдар жиынтығынан тұрады. «Рефлексия» ұғымының мазмұнына қатысты зерттеушілер 
көзқарастары Кесте1 түрінде берілген.  

Осы айтылғандарды ескере отырып, тұлғаның рефлексивті ойлау деңгейін нәтижесі 
ғылыми негізделінетіндігін анықтауымыз қажет. Рефлексивті ойлауды диагностикалау аса 
зерттеле қоймаған сала. Бұл туралы А.В. Карповтың, О.В. Калашникованың, В.В. 
Пономарева еңбектері жақсы бағыт беретіндігі байқалады. Олар өз зерттеулерінде сауалнама 
тәсілін пайдаланған. А.В. Карповтың пайымдауынша «рефлексия -  бұл адамға ғана тән 
қасиет, сонымен қатар өз мазмұныңның психикасын репрезентациялау процессі де, және 
бірнәрсені сезіну күйі де болады» деген, және тұлғаның рефлексиялауының даму деңгейін 
анықтауға арналған тест ұсынған. Рефлексия ұғымының методологиялық бұлыңғырлығын шешу 
мақсатында А.В. Карпов «рефлексия модустары»  деп аталатын термин енгізген. Сол арқылы рефлексияның күйі 
мен қасиетін рефлексияны қалыптастыру жиыны ретінде түсіндірген.  

Карпов ұсынған тұлғаның рефлексиялау деңгейін анықтау тесті [3] құрылымы 

дамыған сайын,  тұлғаның әәрекеті 
мазмұндырақ және әртүрлі болады.  

Ойлау әрекеті тәсілі В.В. Давыдов, 
Ю.Н. Кулюткин,  
И.Н. Семенов,  
С.Ю. Степанов.   

Рефлексия тұлғаның ойлау компоненті 
адамның қайта ойлауына бағытталған дербес 
санасының компоненті ретінде көрсетіледі. 

Метакогнитивті тәсіл П.Дернер,  
А.В. Карпов,  
И.М. Скитяева, 
Дж. Флейвел,  
М.А. Холодная. 
 

Рефлексивтілік психиканың когнитивті 
құрылымшасының метақабілеттілігі ретінде 
барлық жүйелер үшін реттеуші функциясын 
атқарады. Дәрежесі бойынша ең жоғары 
интеграцияланған үдеріс, сондай-ақ  
психиканың өз шектеуінен  шығу тәсілі мен 
механизмі болып табылады. 

Қарым қатынас 
процестерінің 
рефлексивті 
заңдылықтарын 
зерттеу 

Г.М. Андреева,  
А.А. Бодалев,  
Н.В. Клюева, 
Л.А. Петровская. 

Рефлексия – дамыған қарым-қатынас және 
тұлға аралық қабылдаудың маңызды 
құраушысы, адамдар танымының 
спецификалық сапасы, әрекет етуші 
индивидтің қарым қатынастағы серігінің өзін 
қалай қабылдауын сезінуі.   

Акмеологиялық тәсіл В.Г. Асеев,  
А.П. Зинченко,  
И.С. Кон, 
А.С. Шаров. 

Рефлексия –  адамның түрлі өмірлік 
жағдайларда өзін айқындаудың 
психологиялық механизмі, тұлғаның 
құндылық-мағына сферасы тұрғызылатын 
және тұлға аралық әрекеттері 
ұйымдастырылатын жүйе. «Мен» 
құрылымшаларының әртүрлі 
дифференциациясын қамтамасыз ететін және 
қайталанбас біртұтастық интеграциялаушы  
механизм. 
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бойынша сауалнамаға жақын. Респонденттер жауап бланкінде таңдаған нұсқаға сай жауап 
нөмірін белгілеулері керек. Сондай-ақ  А.В Савчуктің «Мұғалімнің кәсіби санасы» [4], Л.Д. 
Столяренконың «Өмірлік мақсаттарға талдау» [5] сауалнамаларын да пайдалануға болады. 

Жүргізілген эмперикалық негізгі теориялық зерттеулер эксперименталды гипотезалар 
негізінде рефлексиялау деңгейі мен мұғалімдердің педагогикалық шеберлігі арасындағы 
байланысты анықтау және мақсатты түрде рефлексияны дамыту арқылы проблемалы 
педагогикалық жағдаяттарды шешуге әсер етуге болады деген тұжырымды жасауға 
мүмкіндік берді. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (базалық) деңгей, үшінші басылым. 
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Өскелең ұрпақ, яғни - біздер, жақсылыққа ұмтылу үшін қандай қадамдар жасауымыз 
керек? Бұл жолда бізге кім көмек көрсетеді және кім бағыт-бағдар береді? Біздің өркениетте 
«ХХІ ғасырдың «толық адамы»» қандай болуы тиіс? Жамандықтан арылып, жақсылыққа қол 
созудан қандай пайда? Біздің қоғамда жақсы мен жаманның орны қаншалықты бағаланады? 
Неге бүгінгі қоғамда жақсылардың саны аз? Келешек ұрпақтың үлкен тұзаққа түсіп 
жатқанын көріп тұрып, неге ешкім оларды дұрыс жолға салмайды? Неге адамдар тек өзінің 
қара басын ғана ойлайды? Бізге кім өнеге көрсетіп, үлгі бола алады? Бүгінгі күні ұлттың 
қамын ойлайтын, Абай, Шәкәрім, Ахмет, Әлихан, Мәшһүр Жүсіп секілді елдің 
жанашырлары қайда? Неліктен біздің қоғамымызда жастардың тек материалдық 
қажеттіліктері ғана өтелуде? Адам бойында «жан» азығы және «тән» азығы деген 2 түрлі 
энергия көзі болады. Сол жанның азығын бізге кім береді? Осы сұраққа дұрыс жауап таба 
алмаған жастарымыздың рухани дүниесі аш болады. Сол себепті олардың жүректеріндегі 
«имандары» өте әлсіз келеді.  

Адамды танығың келсе, бірінші «сөйлеген сөзіне», екінші «істеген ісіне» қара дейді. 
Күнделікті өмірде біз олардан құлаққа жағымсыз естілетін, балағат, жаргон сөздерді көп 
естиміз. Тіпті қоғамдық орында болсын, үлкен кісілердің алдында болсын, олар ешқандай 
ұялмай, ойланбай, аузына келгенді айта береді. Қазіргі заманның ұл-қыздары тек 
қыздармен/жігіттермен жүру, уақытты босқа өткізу, қыдыру, түнгі клубтарға бару, кештерге 
қатысу секілді адам баласына пайдасы жоқ, десе де, зияны көп істермен айналысқанды 
мәртебе көреді. Пайғамбарымыз (с.а.с.) былай дейді: «Бес нәрсені басқа бес нәрсеге 
жолыққанға шейін орынды пайдалан: жастығыңды кәрілік келгенге шейін; бос 
уақытыңды бір істермен айналыспай тұрғанда; денсаулығыңды ауру келгенге шейін; 

http://lib.nspu.ru/umk/365bd67064768ecb/d11/Karpov.pdf
http://lib.nspu.ru/umk/365bd67064768ecb/d11/Karpov.pdf
mailto:ashatkeleshov@mail.ru
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байлығыңды кедейлік келгенге шейін; және өміріңді өлім келгенге шейін» [1, 473]. Неге олар 
осы хадистің ұғымына терең үңілмейді? Негізгі сұрақ бұл емес және оның жауабы 
жастардың білімсіздігінде болып отыр. Ата-ананың балаға тал бесіктен рухани тәрбие бере 
алмағандығынан және өмірге оң көзқарас қалыптастырмағандықтан пайда болып отырған 
мәселе. Біздің жастарымыз батыстың түкке тұрғысыз пікірін қолдайды және солардай болуға 
еліктейді. Соның салдарынан үлкен қателіктерге бой алдырып жатады: біреуді абайсызда 
өлтіріп қояды немесе ұрлық, зорлық секілді ауыр қылмыстар жасайды. Мысалы, 2014 
жылдың статистикалық деректеріне сүйенсек, Астана қаласында 79 құқық бұзушының 
ішінде 36-сына қылмыстық іс қозғалған. Бұл қылмыстың 2013 жылмен салыстырғанда 27,7 
% - ға артқанын көрсетеді [2]. Біздің жастар тарихымызда өмірі болып көрмеген, көрсең 
көзің шығатын, сұрқия амалдар мен іс-әрекеттерге бой алдырады. Біздің ұлан-байтақ, киелі, 
тарихы терең, қадірі биік жерімізді, елімізді ата-бабаларымыз бізге ойын-сауық құрып, көңіл 
көтеріп, осы өмірдің ләззатымен ғана жүріп-тұру үшін ғана қалдырып кеткен жоқ. Бұл жолда 
үлкен тер төгіп, қажет болса, қанын төккен ел ағалары мен батырларының сондағы негізгі 
мақсаты бұл болмаса керекті. 

Ұлыңнан иман, қызыңнан иба кетті, қайран қазағым! Ең бастысы, олардан «ұят» кетті. 
Адам баласының жан-жануарлардан айырмашылығы Алла Тағаланың бізге берген сыйы – 
ақыл, яғни, интеллект. Қазақтың ұлы тәлімгері Абай атамыздың 28-інші қара сөзінде: «Әрбір 
ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз» деп тығырықтан шығар 
жол көрсетіліп тұр [3, 61]. Мынайдай аласапыран, алмағайып заманда біріміздің қолымыздан 
біріміз ұстасып, бірлікте, татулықта, барлық зиян атаулыдан пәк болып, күнәдан алыс өмір 
сүрсек, бізді ешқандай ағын әкете алмас еді. Иә, қоя берсең, қиыры жоқ осындай сұрақтар 
менің ойымды ғана емес, менің жасымдағы барлық жастардың ойын қатты мазалайды. 
Сөйтіп, кімнен жауап сұрарын білмей, шайтанның арбауына түсіп жатады. Әрине, оларды 
асыл кітабымыздан және сүйікті Пайғамбарымыздың (с.а.с.) хадистерінен іздеген адамға 
жауаптары оңай табылады. Дегенмен бұл сұрақтарды қателікке бой алдырып жүрген бір топ 
жастарымыздың миына қалай құямыз? Бұл да бір үлкен мәселе. Қазіргі заманның 
дерттерінен құтылудың бір ғана жолы бар. Ол жол тек тура жолға бастайды. Екі дүниеде де 
бақытты болудың жолы адамның жүрегіндегі иманды оятып, білімін кемелдендіріп, ақылын 
терең ойға батыру. Міне, сонда ғана біз өз бойымыздағы адами құндылықтарымызды 
жоғалтпаймыз.  

Жастарымыздың жүректерін іске келтіргенде ғана әлемде бейбітшілік пен әділдік 
орнаған заман болады. Иманды тәрбие береміз деп те, тым шектен шықпауымыз керек. Бұл 
жағдайлардың арты неге апаратынын қазірде көп кездесетін экстремистік топтар көрсетуде. 
Өздерін мұсылманбыз деп, өзге бауырларына «сен кәпірсің» деп, оқыған намаздарың қабыл 
болмайды деп, кемел білімге ие болмаса да пәтуа беріп, қателесіп жүрген бауырларымыз да 
баршылық. Елбасымыз «Қазақстан - 2050» стратегиялық қалыптасқан жолдауында қазақ 
халқының сенімі мен негізгі ұстанымдарын: «Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа 
мәзһабын ұстанатын сунниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, 
ата-ананы сыйлауға негізделген. Ендеше, бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – Ислам дінін 
қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал. Біз мұсылман үмбетінің бір бөлігі 
екенімізді мақтан тұтамыз. Ол- біздің дәстүріміз. Бірақ бізде зайырлы қоғамның дәстүрлері 
де бар екенін, Қазақстан зайырлы мемлекет екенін ұмытпауымыз керек» деп атап көрсетеді 
[4]. Сондықтан елді ауызбіршілікке шақыратын имам Ағзам Әбу Ханифа мәзхабын ұстап, 
дәстүр мен дінді ұштастыру қажет. Ата-аналарға кеңес ретінде айтарым, «балаларыңыз теріс 
жолға түспесін десеңіздер, сіздер де білімді, рухани бай, Абай атамыз айтпақшы «толық 
адам», Ясауи мен Шәкәрім өсиет еткендей «кемел адам»  болуға тырысуларыңыз керек». 
Жастар психологиясының дұрыс қалыптасуын, тұлға ретінде өзін-өзі анықтауын, жеке 
даралық қасиеттерінің дамуын және тұлғааралық қарым-қатынаста, байланыстағы 
ерекшеліктерін анықтауға көмектесуде, біріншіден, ата-ананың; екіншіден, мектептегі 
ұстаздардың; үшіншіден, жанындағы достарының; төртіншіден, қажет болса психологтардың 
маңызы зор. Қазіргі таңда психологтардың көмегіне жүгіну үрдіске айналып келеді. 
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Бұрындары, қазақ халқы балаларын жаман әдеттерден тыю үшін би-шешендердің, 
молдалардың, әділ басшылардың көмегіне жүгінген. Мен жастарды мешіттердегі 
қызметкерлерге және имамдарға апарып, біраз рухани тәлім-тәрбие беріп отыру қажет деп 
ойлаймын. Жастардың дені интернетте және әлеуметтік желіде отырып, таныс емес 
адамдармен сөйлесіп, әр түрлі дәстүрлі емес ағымдарға кіріп кетуде. ҚР Прокуратурасының 
2014 жылға жасаған мәлімдемесінде елімізде 2013 жылы діни секталарға, оның ішінде 
салафи ағымында «адасқандардың» 60 %-ы 21-29 жастағы тұлғалар екен. 2014 жылы қылмыс 
саны 50-ге жетіп, оның 15-не қылмыстық іс қозғалған. Анықталған деректер бойынша, 
Астана қаласындағы кәмелетке толмаған 15 бала діни сектаға алданып қалған [5]. Міне, осы 
мәселелердің алдын алу күн тәртібіндегі бірінші сұрақ болуы керек. 

Еліміздің болашағы жас ұрпақтың қолында, бірақ біздің жастарымыздың дені соны 
айтса да, көп көңіл бөлмейді. Олардың зиян нәрсені мойындап тұрып, бәрібір оны қолданып 
жатқандары мені қатты қынжылтады. Ата-аналарына айтпай, өз өміріне зиянды заттарды 
тығылып, жасырынып қолданып жүрген жастарымыз қаншама. Ұлдарменен жарысып, 
қыздардың да, болашақ аналардың - темекі, арақ, энергетикалық сусындар қолданғандарын 
көрсем, жүрегім ауырады. Қазақстандағы темекі шегетін қыз балалар саны өткен жылдан 
9,4% - ға артқан. Бәрінен де ел ордасы Астанада Бөгенбай батыр көшесіндегі «Көктем» сауда 
үйі мен Жеңіс даңғылындағы «Дәулет» сауда үйінің алдында «қыз керек пе?» деп 
жеңгетайлық жасап жүрген қазақ апайларды көргенде қызықтың көкесіне куә боласың. Өз 
жасындағы баланың ақыл айтқанын олар елеп те жатпас! Сондықтан біз олардың бесікен 
белі қатпай жатып, көп нәрсені талап етіп, бос уақыттарының болмауын қадағалауымыз 
керек. Балаларыңыз иманға келіп, намаз оқып, оразасын ұстап жатса, қарсы болмаңыздар, 
қорықпаңыздар! Абай атамыз айтады ғой, «балаларыңды жаңа нәрселерді көргенде оларға 
зиян болмаса, кедергі жасамаңдар, олардан кіндіктеріңді үзіңдер». Көптеген ата-аналар 
балаларының Алланың жолына түскенінен қорқады. Жұмыс таба алмайсың, сені қоғам 
шеттеді деп оларды ниеттерінен қайтарады. Бұл, әсілінде, дұрыс емес.  

Қорыта айтқанда, Алланың бізге берген барлық сыйлықтарын алып жатырмыз, 
олардың да қарымын қайтарып, дұрыс жолға түсейік. Жанымызда адасып жүрген 
достарымызға жол көрсетіп жүрейік. Алла Тағала адам бойына көптеген қуат көздерін 
дарытқан. Сол дене, жан, ақыл, рух қуаттылықтарыңыз мықты, әрі берік болсын!.. 
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Ел Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ»  Жолдауында   барлық жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінің деңгейіне көтеру керектігін айқындады. Сонымен қатар, Ел басшысы 
оқушылардың білім алу нәтижесінде олардың сыни тұрғыдан ойлауы, өздігінен білім алуға, 
ақпаратты терең сараптама жасауға  дағдылануына назар аударады.[1] 

Қазіргі таңда  еліміздің білім саласында  жүргізіліп  жатқан реформаның  басты 
мақсаты – ой-өрісі  жаңашыл, шығармашылық  деңгейде  қызмет атқара алатын, 
дүниетанымы жоғары,  жан-жақты қалыптасқан  жеке тұлға тәрбиелеу. Бұл мақсатты жүзеге 
асыруда инновациялық технологияларды пайдаланудың маңызы зор. 

Қазақстан Республикасында білім беру саласындағы педагогикалық инновация мен 
оқытудың жаңа технологиясы мәселелерін Ш.Т.Таубаева, С.Н.Лактионова, Е.З.Батталханов, 
Қ.Қ.Қадашева, Т.О.Балықбаев,  Ж.А.Қараев, Г.К.Нұрғалиева, К.Бұзаубақова, С.Д.Мұқанова, 
Н.И.Хван,  Л.Е.Румянцева, З.У.Имжарова, М.М.Мұқаметқалиқызы  және т.б. педагог 
ғалымдар зерттеген. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру үшін  
инновациялық технологияларды пайдаланудың ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеру 
маңызды мәселе болып табылады. Инновациялық үдерістерді зерттеу барысында жүйенің бір 
жағдайдан екінші жаңа жағдайға көшуі және жаңалықты енгізу үдерісіне басшылық жасау 
мәселелерін зерттеу маңыздылығы алыс және жақын шетел ғалымдарының: К.Ангеловский, 
М.В.Кларин, В.Я.Ляудис, М.М.Поташник, С.Д.Поляков, Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики, 
Н.Р.Юсуфбекова, В.И.Загвязинский, П.И.Пидкасистый, Н.И.Лапин, А.И.Пригожин, 
Ю.Н.Кулюткин, А.К.Маркова, Н.Д.Никандров, Я.А.Пономарев, В.А.Сластенин, 
Л.С.Подымова, Л.Н.Фридман т.б. еңбектерінде қарастырылған [2].  

Инновация – бұл білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген пәндер мен 
әдістемелердің, оқу – тәрбие үдерісін ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамамен 
байланысқан жаңа міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің күрделі және 
ашық жүйелері ретінде пайдалану қажет. Инновациялық технологияларды қоғамда болып 
жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім беру саласының әлемдік 
білім кеңістігіне өтуі білім беру саласында, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 
оқытуда уақыт талабына сай пайдаланудың ерекшеліктеріне тоқталамыз.  

Қазіргі кезеңде білім, ғылым  саласында инновациялық технологиялар 
қаншалықты  маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде де 
оны тиімді пайдаланудың ерекшелігі біріншіден, баланың жеке басының қалыптасуы мен 
дамуына үлес қосуға ықпал ету. Педагогикалық үрдісте инновация оқыту мен тәрбиенің 
тәсілдері, әдістері, түрлері, мақсаты мен мазмұнын, педагог пен бала  арасындағы 
ұйымдасқан іс-әрекетке жаңалық енгізуді білдіреді. Болашақ мамандардың балабақшада 
балалармен жұмыс істеуде инновациялық технологияларды тиімді пайдалану арқылы 
балалардың психологиясы мен педагогикасын, әдістемесін терең білуі - қазіргі заман 
талабына сай инновациялық қызметі болып есептеледі және ол  педагогтарға нақты бір 
деңгейге жетуге көмектеседі. Нақтылап айтқанда балаға білім мен тәрбие беруді саналы-
сапалы етіп қызығушылықтары мен танымдық көзқарастарын арттырады деп айтуға болады. 
Инновациялық технологияны оқу үдерісінде тиімді пайдалану балаға білім беруде белгілі бір 
мақсатқа жету, іс-әрекеттері арқылы ойлау дағдыларын, таным белсенділігін арттыра 
отырып, баланың жан-жақты дамуына және жаңалықты тез қабылдауына әсер ету [2]. 

ХХІ ғасыр - жаңа  технология мен компьютер заманы. Соңғы жылдары біздің 
өмірімізге түбегейлі өзгерістер енгізілуде. Сонымен бірге педагогтың де рөлі өзгерді.   

Екіншіден, педагогтарға қойылған талаптар да күшейді. Яғни, жоғарғы деңгейдегі 
жаңашыл ұстаз болуды талап етуде. Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық 
технологияны пайдалану балалардың дамуына да үлкен септігін тигізуде. Білім деңгейінің 
көтерілуі қоғамның жалпы әлеуметтік деңгейінің жоғарылауына мүмкіндік туғызады, демек 
білім сапасын көтеруге, жеке адамдардың қарым - қатынасын жетілдіруге, оның тиімділігін 
арттырудың жолдарын, технологиясын іздестіруді көздейді. 

Бүгінгі білім беруді - инновациялық тұрғысынан қарастыру үшін бәсекелестік жағдайда 
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барлық оқыту-тәрбиелеу ұйымдарының үздіксіз дамуы мен қызметін жоғары дәрежеде 
жетілдіру қажеттігі артып отыр. Қазір қолданылып отырған білім беру жүйесінің жаңа 
типтерінің пайда болуы мен оны соңғы жағдайға сәйкес өзгерту, оқытудың әдісі мен 
амалдарын, үлгілері, мазмұнының жаңаруы өз кезегінде ғылыми идеялар мен психологиялық 
-педагогикалық теория негізінде жетілдірілген практикалық шешімдерге негізделуі керек.    

Үшіншіден, арнайы әдебиеттерді сараптаудан көріп отырғанымыздай, инновациялық іс-
әрекеттің педагогикалық мәні, оны қалыптастыру шарты мен мамандар дайындығына деген 
ықпалы толық ашылмаған, жалпы білім беретін балабақша тәрбиешілерінің инновациялық 
іс-әрекетке дайындық ерекшелігі жете зерттелмегендігі байқалып отыр. Мектепке дейінгі 
ұйымдарда тәжірибе көрсетіп отырғандай, білім берудің көптеген инновациялық 
технологияларды тәжірибеде пайдалану жеткіліксіз. Сонымен қатар дамыған қоғамда 
мынандай заңдылықтар әрекет етеді: жаңашылдар мен жаңалық енгізушілер неғұрлым көп 
болса, соғұлым шығармашылық бастамасы адам бойында айқын көрініс табады. Мақсатты 
түрде педагогикалық ұйымдасқан инновациялық іс-әрекетті қажет ететін жұмыста жоғарыда 
көрсетілгендердің барлығы ғылыми ойлаудың қажеттілігін айқындайды. Бүгінгі таңда қоғам 
сұраныстарына сәйкес мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңаша бағытта уақыт 
талаптарына сай құру көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр.  

Төртіншіден, мектепке дейінгі білім беруді инновациялық тұрғыдан қарау, озық іс – 
тәжірибелер мен идеяларды насихаттау қажеттілігі туындауда. Мектепке дейінгі 
ұйымдардағы инновациялық білім беруді енгізуде бірқатар маңызды мәселелерді ескеру 
шарт. Олар: инновациялық бағытты дұрыс таңдай білу; инновациялық іс–әрекеттің 
тұжырымдамасы мен бағдарламасын жасау;  инновациялық жобаны жүзеге асырудың тиімді 
жолдарын анықтап, жағдай жасау; инновциялық іс–әрекетті дұрыс жүргізу үшін қажетті 
құжаттарды кәсіби сауаттылық тұрғысынан дайындап алу; Инновациялық іс–әрекеттің 
бағытын таңдау. Педагогтар мен мамандардың кәсіби дамуына баса назар аудару қажет. 
Мектепке дейінгі ұйымдарды басқаруды жетілдіру керек. Инновациялық іс–әрекет 
бағдарламаларын жасау қажеттілігі туындайды. модификациялық – бұл белгілі бір 
бағдарламаларды (әдіс–тәсілдерді) жетілдіру, тиімділігін айқындау, өзгерту, өңдеу, 
толықтыру бағытында жүргізіледі. Мұнда педагогикалық тәжірибеде қолданылған іс – 
әрекеттің жетістіктері тиімділік тұрғысынан қарастырылады. [2] 

Бесіншіден, инновациялық  технологияны пайдалану арқылы келешек ұрпақтың еркін 
дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау 
қазіргі  таңдағы әрбір педагогтың міндеті деп есептейміз. Қоғамдағы қазіргі даму кезеңінде 
мектепке дейінгі ұйымдардағы білім беру жүйесінде оқыту, тәрбие беру үрдісін 
технологияландыру - басты мәселенің бірі. Педагогикалық технологиялардың тиімділігі 
төмендегідей авторлардың еңбектерінде көрсетілген: «Дамыта оқыту» (Л.С.Выготский, 
Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов); Ынтымақтастық технологиясы (Ш.Амонашвили) 
«Ойын арқылы оқыту» технологиясы (В.Селевко); Проблемалап оқыту (И.Махмудов); 
коммуникативтік технология жүйесі (В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильина, Н.А.Зайцев, А.А.Окунев); 
Оздыра оқыту технологиясы (С.Н.Лысенкова) т.б. [2] 

Білім берудің алғашқы деңгейлері балабақшадан басталмақ. Мектепке дейінгі білім – 
балалардың білім алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. Кез келген 
оқыту технологиясы тәрбиешіден терең теориялық, психологиялық, педагогикалық 
әдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті, балалардың жан дүниесіне терең үңіліп оны 
ұғына білуді талап етеді. Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
қолданылатын педагогикалық технологиялардың бірнеше түріне тоқталайық. Мектепке 
дейінгі ұйымдардың тәжірибесінда пайдаланылып жүрген инновациялық технологиялар: 
білім беруді ізгілендіру, ойын арқылы оқыту, жобалау технологиясы, зерттеу іс-әрекеті 
(қарапайым тәжірибе жасау), АРТ терапия, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, инклюзивті 
білім беру, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, дамыта 
оқыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалап оқыту, деңгейлеп оқыту т.б. 

Ойын арқылы оқыту технологиясы. Мақсатты бағыттары: дидактикалық: өренің 



5415 

(кругозор) кеңеюі, танымдық қызмет, практикалық қызметте қажетті керекті білім және 
дағдының қалыптасуы. Тәрбиелеушілік: өзбетінділікке, еркіндікке тәрбиелеу, 
ынтымақтастыққа, ұжымшылдыққа, коммуникативтілікке тәрбиелеу. Дамытушылық: көңіл 
бөлуді, есте сақтауды, сөз қорын, ойлауды, салыстыру дағдыларын, сәйкестендіруді, 
аналогияны табуды, қиялды, шығармашылық зейіндерді, оқу қызметтің мотивациясын 
дамыту. Қоғамдандыратын: қоғам құндылықтары мен нормаларына үйрету, қоршаған орта 
жағдайларына бейімдеу, қарым-қатынасқа үйрету. Концептуалдық жағдайлары: ойын – 
қиялдағы тұлғаның еркіндігі, бала ойындарының мазмұны ойындардан дамиды, мектепке 
дейінгі жастың негізгі әрекеті – ойын. Ойын технологиясының ерекшелігі ойындық іс-
әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік талап-талғамдарына сүйенеді. 
Баланың бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді. 
Ойын - балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы дүниені танудың тәсілі. Сонымен 
қатар, ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана 
қоймайды, олардың ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады. 
Ойын-әлеуметтік қызмет. Ол баланың жасына қарай өзін қоршаған ортаны танып білуге 
құштарлығын арттырады [3].  

Дамыта оқыту технологиясы - баланы оқыта отырып, дамыту. Бала бойында еркіндік, 
мақстакерлік, ар-намыс, мақтаныш сезім, дербестік, адамгершілік, еңбексүйгіштік, 
белсенділік т.б. қасиеттерді дамыту. Бұл мақсатты жүзеге асыруда мектепке дейінгі 
ұйымдарда инновациялық білім беру құралдарын қолданудың да маңызы зор. Инновациялық 
білім беру құралдарына: аудио, видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, 
мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар, мен оқу әдістемелік кешендер, 
инновациялық ақпараттық банк, инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. Қазіргі 
таңда көптеген интерактивтік бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға 
мүмкіндік беретін векторлық және графикалық жабдықтар көптеп шығып, қолданыс табуда. 
Осындай құралдардың бірі-мультимедиялық оқулықтарды балабақшаларда кеңінен 
пайдалану. Бұл жағдайда тәрбиеші әр оқу іс-әрекеттерін бастар алдында жиі көрнекіліктер 
ауыстырмаған болар еді. Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы тәрбиеші уақытты тиімді 
және ұтымды пайдаланар еді.[3] 

Балабақша баласына мультимедиялық оқулықтар біріншіден, балалардың 
қызығушылығын арттырады, екіншіден, зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін 
қайта көруге мүмкіндік алады. Мультимедиялық оқулықтар балабақшада балаларға арналған 
таптырмас құрал болып табылады. Өйткені, балалардың зейіні әр түрлі әдемі түстерге, 
ойыншықтарға, әдемі суреттерге, әсемдікке әуес болады. 
Мультимедиялық электронды оқулықтар бала үшін де, тәрбиеші үшін де күнде дамытылып 
отыратын анық түрдегі әдістемелік жүйе болып табылады. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда ақпараттық қатынастық технология құралдарын 
қолданудағы мақсаты - баланың танымдық қызығушылығын қалыптастыру. Балада 
танымдық қызығушылықтың болуы олардың оқу іс-әрекеттерге белсенді, білімінің сапалы 
болуына, жағымды мінез құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Заман талаптарына сай мектепке дейінгі мекемелерде АКТ оқыту процесінде кенінен 
пайдаланады. Түрлі танымдық салаларына арнаулы компьютерлік бағдарламалар құрылуда. 
Баланың жас ерекшелігіне және пайдаланатын компьютерлік бағдарламаларға  сай 
интерактивті тақта ойындағы баланың оппоненті, бағдарлаушы (әңгімелеуші), 
жаттықтырушы, емтихан қабылдаушы болуы мүмкін.  
Оқытуда балалардың түрлі психикалық функцияларын дамытуға араналған пайдаланатын 
компьютерлік құралдар бар: олар қөру, есту арқылы қабылдау, зейін, есте сақтау, логикалық 
ойлау т.б. 

Проблемалық оқыту технологиясы - баланы өз бетімен ізденуге үйрету, танымдық 
және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Яғни, балалардың белсенділігі арттыру, оқу 
материалына  баланы қызықтыратындай мәселе тудыру, бала материалды сезім 
мүшелері  арқылы ғана қабылдап қоймайды, білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру 
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мақсатында меңгереді, бала оқытуды өмірмен және еңбегімен байланыстырады. 
Ынтымақтастық педагогикасы-педагогтың талап ету педагогикасынан қарым-қатынас 

педагогикасына көшуі. Балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің ажырамас 
бірлігі: тәрбиеші-бала, бала-тәрбиеші, бала-бала, яғни бала да тәрбиеші де субъектілер болып 
табылады. Сонымен қатар, баланың жеке басына ізгілік қарым-қатынас, бала мен тәрбиеші 
арасындағы өзара түсінушілік, ынтымақтастық қарым-қатынас жасау. 

Бұл технологияның негізгі мақсаты-баланы азамат етіп тәрбиелеу, олардың танымдық 
күшін қалыптастыру және дамыту, баланың жаны мен жүрегіне жылылық ұялату [3]. 

Модульдік оқыту технологиясы-оқытудың тұтас технологиясын жобалау, алға қойған 
мақстқа жетуді көздейтін педагогикалық процесті ұйымдастыру, тәрбиешіге нәтижені 
талдап, түсіндіріп бере алатындай жүйені таңдау және құру. Балалармен жүргізілетін 
жұмыстарда кездесетін қиыншылықтардың алдын-алу және түзету жұмыситарының жүйесін 
құру.[3] 

Қорытындылай келетін болсақ аталған педагогикалық технологиялар мен 
инновациялық құралдар балабақшада  балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп, әр сатыға 
балалардың қабылдау мүмкіндіктеріне сай пайдалануға болады. Мектепке дейінгі 
балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз келеді. Сондықтан олар 
затты қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. Осыған сәйкес, мектепке дейінгі балалардың 
оқу іс-әрекеттеріне көрнекілік, ойын технологиясын кеңінен қолданған жөн.  

 
Қолданылған әдебиет 

1. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты.      
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2012 жыл 

2. Ф.Н.Жұмабекова, А.Ж.Салиева., т.б. «Мектепке дейінгі білім беру мамандарын 
даярлауда инновациялық технологияларды пайдалану»  Дөңгелек үстел материалдар жинағы. 
Астана. 2013. 200 б. 

3. К.Ж.Бұзаубақова. Жаңа педагогикалық технология. Оқулық.Тараз.  
Тар МУ.2003. 

 
 
УДК 37.013.42 

БОЛАШАҚ МАМАНДЫ ЖЕТІМ БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН 
ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ 

 
Қойшыбайқызы Ақбантик  

akbantik@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2-курс магистранты 

Ғылыми жетекшісі: Асылбекова М.П. 
  

Болашақ әлеуметтік мамандарды жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмысқа 
дайындау сұрақтарын қарастыру барысында жалпы кәсіби дайындық мақсаттарын құрастыру 
және оны жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін бөліп көрсету қажет. 

Болашақ әлеуметтік мамандардың кәсіби қалыптасуы және оларда білім, шеберлік және 
икемнің қалыптасу жүйесі көптеген ғалымдармен зерттелді.  

Осы орайда, Н.В. Кузьмина «педагогикалық қызмет жалпы адамдық сипатта болады, 
сондықтан педагогикалық ептілік пен икем, педагогикалық қызмет түрткісі және 
педагогикалық қабілеттілік, ұстаздың бүкіл тұлғасы тек кәсіби-педагогикалық қызметте ғана 
емес, жалпы педагогикалық қызметте қалыптасады... Кез-келген педагогикалық оқу 
орнының мақсаттарының бірі болып барлық болашақ мамандардың педагогикалық 
бағыттылықтары және педагогикалық қабілеттіліктерін қалыптастыру болып табылады» [1]. 

А. Абдуллинаның ойы бойынша «педагогикалық қызметке дайындық ерекшелігі 
студенттің институтты бітіре салысымен  тәрбие жүйесінің дербес ұйымдастырушысы 
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болуында [2]. 
Болашақ мамандарды дайындаудың практикалық үрдісіндегі ерекше орынды 

шығармашылық белсенділікті дамыту алады, ол үшін «болашақ мамандардың әрекетін 
шығармашылық қабілеттілікті дамытудың идеясы негізінде  бағдарламалау… әр түрлі деңгей 
сипатынының өзіндік және зерттеу жұмыстарының алуан түрлі формалар жүйесі... болашақ 
мамандарды педагогикалық қызметке рефлекстік қарым-қатынас қалыптастыратын өзіндік 
дамуға итермелеу...», деп жазады Т.М. Смирнова[3]. 

Әлеуметтік педагогиканы «тәрбие орталықтарында және әр түрлі басты функция 
тәрбие болып табылмайтын мекемелерде барлық жастағы және әр әлеуметтік категориядағы 
адамдардың әлеуметтік тәрбиесін зерттейтін педагогиканың саласы» ретінде қарастыра 
отырып, бұл ғылым саласы және тәжірибелік қызмет саласы даму барысында екенін 
түсінеміз. Әлеуметтік педагогиканың қалыптасуының жалпы теориялық аспектісі Ресейде 
А.И.Арнольдов, Б.П.Битинас, И.В.Бестужев-Лада, В.Г.Бочарова, Б.З.Вульфов, 
М.А.Галагузова, М.П.Гурьянова, Л.Г.Гуслякова, В.И.Загвязинский, И.Г. Зайнышев, 
И.А.Зимняя,    Т.В. Лодкина, В.А. Никитин, Л.Е.Никитина, А.В.Мудрик, Р.В.Овчарова, 
М.И.Рожков, В.Д.Семенов, В.А.Сластенин, Г.Н.Филонов, Е.И.Холостова және т.б. 
еңбектерінде көрсетілген. 

Ресейдегі әлеуметтік жұмыстың қалыптасуының тарихи алғышарттары, 
қайырымдылық пен рақымшылық әдеттері Л.В. Бадь, Л.И. Демина, В.Н. Егошин, 
Н.В.Елфимова, И.В.Курукин, А.С.Сорвина, И.В.Фирсов және т.б. еңбектірінде зерттелді. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік жұмысқа болашақ мамандарды кәсіби дайындау сұрақтары, 
оны жүзеге асырудың ортақ тәсілдері жиі зерттеушілердің көңілін аудартады. Аймақтарда 
әлеуметтік педагогика саласындағы көп деңгейлі және үзіліссіз кәсіби білім жүйесі бірте-
бірте пайда болып келеді. Әр саладағы әлеуметтік педагогтарды дайындау жүйесі даму 
барысында болғанменен, онда спецификалық аймақтық құрауыштармен айқындалатын және 
толықтырылатын негізгі, жалпы мемлекеттік құрауыш анықталады. 

Болашақ әлеуметтік педагогтерді жетім балалармен жұмысқа дайындау сұрақтарын 
қарастырғанда, әлеуметтік педагогтердің жалпы дайындығының күй тұжырымдамасын бөліп 
көрсету қажет. 

Л.Е.Никитинаның әлеуметтік педагогика мен әлеуметтік жұмыс саласында мамандарды 
кәсіби дайындау негізі болып табылатын кәсіби білімнің замандас батыс-еуропалық және 
американдық теорияларында [4] (А.Бандура, К.Вадель, Ш.Рамон, Р.Сарри және т.б.) тарихи 
мұрагерлік, толықтырушы, «дамушы» шығыс парадигмалары бар және олар 
салыстырмалылық жасалып біту және аяқталушылықпен ерекшеленеді. Оның ойы бойынша, 
елімізде ««әлеуметтік педагог» кәсіп ғылымы дайындалу барысында, сондықтан әр түрлі 
кәсіби білім тұжырымдамалары және әлеуметтік педагогтың дамуы көріністік түрде және 
принципті түрде ғана ажыратылады...». 

М.П. Гурьянованың тұжырымы бойынша, әлеуметтік педагогтың  кәсіби 
дайындығымен тұлға ретінде қалыптасуына жүйелік: проблемалық-хабардар, жеке бас-
қызметтік және жеке-шығармашылық жолдар бар [5]. 

Жүйелік тәсіл жағынан қарағанда әлеметтік және педагогикалық білімнің барлық 
бөліктері әлеуметтік педагогтың жеке тұлға ретінде дамуын максималды түрде ынталандыру 
керек, әлеуметтік-педагогикалық икемділікті қалыптастыру керек, кең әлеуметтік білім беру 
қажет».  

Әлеуметтік педагог қызметі мен тұлғасын зерттеудегі функционалдық әдіс 
В.Г.Бочарова мен В.Г.Афанасьев секілді ғалымдардың бірлескен зерттеулерінің нәтижесінде 
шықты. 

Сонымен қоса мәдениеттанушылық әдісті қолдайтындар қатарына В.Ш.Масленникова 
жатады [6]. Ол әлеуметтік педагогтерді дайындау мақсаты деп: «тұлғаның қалыптасуы, 
кәсіби дамуы, кәсіби мәдениеттің деңгейі» ретінде анықталатын кәсіби дайындықтың 
қалыптасуын айтады. 

Мәдениеттанушылық әдіс кезінде адамзаттың әлеуметтік-педагогикалық тәжірибесі, 
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рухани және өнегелі мәдениет, әлем және отандық мәдениет, шығармашылық пен қарым-
қатынас жиынтығы ретінде түсіне отырып,  әлеуметтік педагогты мәдениет тасушы, 
таратушы ретінде қабылдау маңызды. 

Қортынды жасай отырып елімізде әлеуметтік педагогтарды дайындау мақсаты жоғары 
мәдениетті, жалпы кәсіби біліктілік сипаттамаға сәйкес келетін жоғары білімді және аса 
ізгілікті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Болашақ мамандарды кәсіби дайындау үрдісі кезінде міндетті түрде мамандандыру 
облысын таңдау еркі енгізілу керек. М.Ф. Черкасованың диссертациясында мамандандыру 
облысы «осы мамандықтың негізгі оқу бағдарламасына сәйкес болашақ мамандардың кәсіби 
қызметіне керекті арнайы білімді, икемді және ептілікті игеру үрдісі» ретінде анықтау. 
Мамандандыру облысын бөлудің негізі болып әкімшілік, жас аралық, проблемалық және 
қызметтік әдістер болып табылады. 

Бұл мамандандыру облысын бөліп қарастыру негізі болып проблемалары бар жеке 
халық санаттарымен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты қарастыратын  проблемалық ықпал 
болып табылады. Жалпы әлеуметтік-педагогикалық дайындығы бар жетім балалармен 
жұмыс жасайтын маманға көптеген проблемалар шешу керек. Олар жетім балаларға 
арналған мекеме шартында әлеуметтік-педагогикалық үрдісті ұйымдастыру 
ерекшеліктерімен байланысты, сондықтан маманнан ерекше білім, ептілік және икем талап 
етіледі. 

Болашақ мамандарда жетім балалармен жұмыс жасауға деген қызығушылық бар екенін 
көрсеткен жөн. Әрбір маман өзін әлеуметтік педагог немесе балалар үйінің тәрбиешісі 
ретінде көргісі келеді.  

- «...әлеуметтік қорғалмаған адамдармен жұмыс жасауға деген құлшынысы»; 
- «...балалармен ойнағанды ұнатуы,  әсіресе оларға көмектескенді ұнатуы, себебі көмек 

қажет ететін балалар өте көп. Бұзақылыққа жақын балалармен жұмыс жасауы, олармен ортақ 
тіл табыса алуы». 

- «...балаларға деген махаббаты, олармен қарым-қатынаста болуға деген қажеттілігі». 
Бірақ болашақ мамандардың түрткілері орнықты емес, сондықтан оларға бағыт беріп, 

оларды алуан түрлі қызметке тарту қажет. 
Сол себепті, бірінші мақсатымыз болашақ мамандарды жетім балалармен 

ынтымақтастық қалыптастыру керек. Ол үшін келесі міндеттер қойылады: 
болашақ мамандардың әлеуметтік-педагогикалық қызметтің кәсіби түрткілері мен 

құндылықтарын дамыту; 
болашақ мамандарды түрлі қызмет түрлеріне қосу: оқу, тәжірибе, еріктік, зерттеу; 
тәрбиеленушілермен жақсы қарым-қатынаста болудағы белгілі сапаларды 

қалыптастыру; 
болашақ мамандарда осы жұмыс саласына деген психиологиялық дайындықты 

қалыптастыру; 
Болашақ мамандардың жетім балалардың психологиялық ерекшеліктері жайлы, 

интернат типті мекемелердегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың қыр-сыры жайлы және 
жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық  жұмыстың заманауи әдістері мен тәсілдері 
жайлы білімдерін тереңдетуге мақсат қою қажет. 

біріншіден болашақ мамандардың білімді дамытудың ерекшеліктері жайлы керекті 
ақпаратпен қамтамасыз ету керек, кәсіпқойлықтың айқын деңгейі ретінде маманның 
кәсіпқой стилін анықтау керек. 

екінші мақсаты болашақ әлеуметтік педагогтарда осы бағыттағы әлеуметтік-
педагогикалық жұмыс бойынша кәсіпқойлық біліктілікті қалыптастыру болып табылады. Ол 
үшін: боашақ мамандарды жетім балаларға әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсетуді 
ұйымдастырудың заманауи жолдарымен таныстыру; 

белгілі бір баламен, балалар тобымен, жанұямен, мамандармен әлеуметтік-
педагогикалық жұмыс технологияларын меңгеру; 

өз қызметінде әлеуметтік ортаның мүмкіндіктерін қолдану тәсілдерін меңгеру.  
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Сөйтіп, болашақ мамандарды жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмысқа 
дайындау үрдісін тиімді ұйымдастыру үшін, жетім-балалармен ынтымақтастық қарым-
қатынасты қалыптастыру және әлеуметтік-педагогикалық қызмет бойынша кәсіпқой 
біліктілікті қалыптастыру қажет. 

Болашақ мамандарды дайындау кезінде әлеуметтік педагогтардың кәсіби тәрбиесінің 
жалпы қағидаттарын ескерген жөн:  тұлғаның шығармашылық дамуы; өз-өзін тануы; 
тәжірибе басымдылығы; оқытушы мен оқушы арасындағы шығармашылық және өзі 
дамитын тұлға ретінде дамуы;  тарихаят қағидасы. 

Болашақ мамандардың жетім балалармен жұмысқа қажеттілігі тәжірибелік жұмыс 
арқасында жетеді. Болашақ мамандардың тәжірибелік қызметін ынталандыру оқу курсының 
басынан бастап жетім балалармен жұмысқа қызығушылық тудыру үшін ғылыми зерттеулер 
жасауға шақырады. Жоғарыда айтылған мақсат, міндет және қағидаттарға қол жеткізу  
болашақ мамандардың кәсіпқой дайындығын анықтайды. Ол дайындық келесі түрде 
орындалу керек: 

-өзіне саяси-әлеуметтік, арнайы-теориялық, психологиялық, әлеуметтік-құқықтық, 
әдітемелік дайындық қосу; 

-пән аралық тәсілге негізделу, яғни әр ғылым саласынан (психология, заңгерлік, 
әлеуметтік педагогика, әлеуметтік-құқық, педагогика, әлеуметтану) мағұлмат қосу; 

-маңызды болу, сонымен қоса әлеуметтік жетімдіктің заманауи жағдайын көрсету ғана 
емес, осы бағытта мемлекеттің әлеуметтік саяси дамуын да ескеру керек; 

-осы бағытта жаңа әлеуметтік-педагогикалық зерттеулермен, бағдарламалармен, жетім 
балармен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік 
нұсқаулықтармен  өзгертілуі және толықтырылуы керек; 

-басқа дайындық пәндерімен сабақтастықты қамтамасыз ету; 
-жетім балалармен әлеуметтік – педагогикалық жұмысты орындау кезінде, өзіне 

теориялық мәліметті және технологияны, методиканы, түрін байланыстыру;  
-келесі бөліктердің байланысуынан :«Ата-ананың қамқорынсыз қалған балалардың  

қалыптасуы», «Жетім балаларды әлеуметтік-құқықтық қорғау»; «Жетім балалармен 
әлеуметтік-педагогикалық жұмыстық методикасы»; «Денсаулығында кемшілігі бар жетім 
балалармен коррекциондық жұмыс».  

-жоғары оқу орнындағы оқу үдерісінің бүкіл курсы бойынша бөлінеді және оқу пәндері 
бойынша, тәжірибелік жұмыс, еріктік және зерттеушілік қызмет жүйесі арқылы жүзеге 
асады.   

Жоғарыда айтылғандарды  қорытындылай келе, дайындаудың негізгі мақсаты-болашақ 
мамандарды жетім балалармен қарым – қатынас жасауға қалыптастыру және осы сала 
бойынша әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың кәсіби  компетенттілікті қалыптастыру. 
Көрсетілген мақсаттар сәйкес келетін мазмұнды таңдап алған кезде жүзеге асуы мүмкін, 
соның ішіне, әлеуметтік - саяси, арнайы – теориялық, психологиялық, әлеуметтік – құқықтық 
және методикалық дайындықты, сонымен қоса болашақ мамандардың жоғары оқу  
орнындағы бүкіл қызмет жүйесін қоса алғанда: оқу, оқу-тәжірибелік, еріктік және  
зерттеушілік, осының әрқайсысы дайындықтың белгілі бір кезінде басымдылық көрсетеді. 
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АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Қалжан Нұрсұлтан 
orynbasar_sharipova@ mail.ru. 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Әлеуметтік  педагогика және өзін-өзі мамандығының 4 
курс студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі-Шарипова О.Б. 
                                                       
Ұрпақ тәрбиесі — келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-

жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени — ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу — біздің 
де қоғам алдындағы  басты борышымыз. 

Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев:  «...«Рухани құндылық, биік     адамгершілік жоқ жерде 
үлкен     өркениет орнату мүмкін емес» -дейді. Осы қасиетті міндеттер мен мақсатты жүзеге 
асыруда мектептің ондағы мұғалім – тәрбиешілердің атқаратын еңбегі ерекше. Қазір білім 
беру жүйесінде түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Әлемдік білім кеңестігіне кіру үшін оның 
алғы шарттары жасалуда. Білім мазмұнын жаңалау, құзырлылыққа бағытталған, ұлттық 
құндылықтар негізінде білім, тәрбие бере отырып, тұлға қалыптастыру, дарын көзін ашу 
сынды келелі мәселелер сөз жоқ, ұстаз-тәрбиеші жұмысын да жаңа арнаға бұруда. 
Ұлылардың өмірі мен тағылымы арқылы ұрпағын тәрбиелеу - әсіресе қазақ халқында 
ежелден–ақ келе жатқан үдеріс. Бұл жерде сөз өнерінің атқарған орны ерекше болған. 
Ұлтымыздың осы бір жақсы әдет-ғұрпы  бүгінгі тәрбие үдерісінде, әсіресе жастарды ізгілікке 
тәрбиелеуде  тиімді екені даусыз мәселе.  

Адамзат ақыл-ойы, ақындығының ірі тұлғасы Абай тағылымы білімнің де, тәрбиенің де 
қайнар бұлағы екені түсінікті. Ұлы дананың қай шығармасын алмайық, оның алтын қазығы – 
Адам. Ол нағыз Адам, Толық Адам қандай болу керек деген сұраққа жауап іздейді, әрі оған 
жауап береді. Мысалы, «Атымды Адам қойған соң қайтып надан болайын», «Адамды сүй, 
алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа» - дейді. «Адамды сүюден басқа 
қызық жоқ» деген пікірінде қазір көп айтылып жүрген ізгілік педагогикасының  
ұстанымдары жатыр.  

Осы жерде жас ұрпақты тәрбиелеу ісі ең алдымен, оларды адамды сүюге баулудан 
басталуы керек деген тұжырым шығады. Абай мұрасы, тағылымының өміршеңдігін бүгінгі 
тәрбие үдерісінің алдында тұрған мақсаттар мен міндеттер арқылы дәлелдеуге болады. Білім 
мен тәрбиені тұлғаға қарай бағыттай беру мәселесі алдында тұрған кезеңде Абайға 
бұрыласың. «Толық Адам қандай болу керек?» деген сұрақ ақынға маза бермейді. Мысалы, 
«Әуелі бір суық мұз – ақыл зерек» өлеңінде: «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,                                                                                    
Сонда толық боларсың елден бөлек»- деп, ой тастайды. Ары қарай ақын: Үш – ақ нәрсе 
адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деп, толық адамның қасиеттерін 
санамалап береді.  

Ұлы Абай отырып, «Адамзатты сүю – хақтың жолы, ғаділеттің жолы» деген анықтама 
береді. Ақын адамды әкенің емес, адамның баласы болуға үгіттейді. «Әкенің баласы – 
адамның дұшпаны, адамның баласы – бауырың» - деп, ғибрат тастайды. Абай адамдықтың 
басты қасиеті-адамгершілік екенін баса жырлайды. Адамшылықтың алды – «махаббат, 
ғаделет, сезім» дейді.  

Адамшылықтың тәрбие арқылы келетініне көз жеткізеді. Өмірін Абайды зерттеуге 
арнаған М. Әуезов былай дейді: «Абай сөзінің негізін адамгершілікке тірейді. Барлық өсиет 
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ой-толғау еңбектерінің қорытындысы тағы да адамгершілік тәрбие екенін танытады. Адамды 
қор қылатын ең залалды жаманшылықтарды санап өтеді.[1]  

Олар үш нәрсе: «надандық, еріншектік, залымдық».                                                        
Абайдың шәкірті Шәкәрімде  ең бірінші орынға-  арды қояды. Көппен көрген ұлы той 

деген сылтау тауып арға нұқсан келетін істің бәрін ақтап алатын қазақ болмысын сынайды:     
«Ақылды сол - нысап пен ар сақтайды,                                                                       
 Арсыз сол - арамдықпен жан сақтайды.                                                                          
 Адал сол - таза еңбекпен күнін көріп,                                                                     
 Жаны үшін адамшылық ар сатпайды».  
Ынсап пен ардың қатар аталуы бұл екі ұғымның өзара жақындығы сабақтастығы 

туралы айтады. Адамда ынсап болса ар болғаны. Ынсапсыз адам арды ойланбай-ақ аттап 
кететінін меңзейді ақын бұл жолдарда. Адалдықпен адал  асын  алған жан нағыз арлы адам 
деп тұжырымдайды. Ар жоқта ынсап та болмайды, ынсап болмаса арда болмайды. Осы екі 
ұғымның бірлігін терең таниды: 

«Сабыр, сақтық, ой, талап болмаған жан,                                                              
 Анық төмен болмай ма хайуаннан.                                                                 
Ынсап, рахым, ар, ұят табылмаса,                                                                    
Өлген артық дүниені былғағаннан»  
деген шумақтар да Шәкәрімнің ар ғылымына дәлел боларлық өлең жолдары. Шәкәрім 

ар түзейтін ғылым жағында. Ол «ар білімін» жақтайды. Соның аты озғанын қалайды. Оның 
«Таза ақыл», «ақ жүрек» дегені жай бір қысыр кеңес емес, адамгершілік Ізгілік, әділеттілік 
бар істе басты болуы  керек. Анық таза бір елді көрмей өттім  дейтіні де сондықтан. Шәкәрім 
өлеңдерін  оқығанымызда  тек «ар» ұғымына қатысты тұстарының өзі өте мол екеніне көз 
жеткіземіз: 

... Арам оймен ар сатып үзіп-жұлмақ ........  дегені арамдықпен ардың антогонистік 
ұғымдар екенін сездіреді. Арлы  адам ешуақытта арамдық жолын таңдамайтыны 
анық.   Адамдық негізі болып табылатын ар ұғымы  ақында түрлі   мағынада қарастырылады.  

Адамшылық негізі ретінде  көрініп, оны жоғалтпау үшін : 
... Ар демек - адамшылық намыс деген, 
Арың кетпес жағыңа қарыс деген. 
... Ар, нысаппен іс қылып, азап тартып, 
Ақ жолында өледі бірталай жан.- деген[2] 
 жолдарда  ар намыс үшін  азап тартып,  жанын құрбан еткендердің жолын ақ жол деп 

тұжырымдайды. Сондықтан төменгі жолдарда көрінгендей, байлық, мансап арман емес, 
керісінше арманы, ары зор, адамгершілікті адам ұлы болу. Бұл тұрғыда данышпан  Абаймен 
үндестігі сезіледі. Абай  ата ұлы емес адам ұлы болуды мақсат етсе, Шәкәрім де «Адам» 
болуды өмірлік ұстанымы еткен: 

... Арманым байлық, мансап, мақтан емес - 
Ары зор, ата ұлы емес, адам ұлы. 
Адам үшін ең қажеттісі – ар тазалығы  мен  адалдық , ақ ниеттілік пен адамгершілік.  
Рухани-адамгершілік жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Рухани-адамгершілік  

негізінде адамның мінез-құлқы қалыптасады,  
ар-ұят, өзін-өзі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мұның өзі 

мейірімділікке, ізгілікке шақырады.  
Адамгершілік мәдениетті қалыптастыру — бұл жалпы адамзаттық құндылықтарды 

меңгерту, яғни  ақиқатты тану, әлемге деген риясыз сүйіспеншілік, қоғамдағы дұрыс әрекет, 
ешкімге қиянат жасамау.  

Жалпы адамгершілік құндылықтардың мәні мен мазмұндары көне заманнан бүгінге 
дейін философия, әлеуметтану, мәдениеттану, этика, эстетика, психология, педагогика 
ғылымдарында кеңінен қарастырылып, қоғам ерекшеліктері мен сұраныстарына орай 
талданып, жүйеленіп келеді. Өйткені, жалпы адамзаттық құндылықтар әрбір адамның ақыл-
ой байлығының тікелей көрсеткіші. Сондықтанда болар, құндылықтың мәні мен табиғаты, 
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оның адам мен қоғам тіршіліктеріндегі алатын орны, жас ұрпақты тәрбиелеудегі ықпалы т.б. 
мәселелер ғалымдарды толғандырары анық.  Еліміздегі болып жатқан өзгерістер оқушы  
жастардың мінез-құлықтарында бәсекелестік қабілетті қалыптастыруды талап етіп отыр.    
Жаңашылдық үстем құрған уақытта адамгершілік құндылықтары жүйесінің орны 
ауқымдылығымен сипатталуында. Мәселен, құндылықтарға бейімделу, мойындау, әрбір 
адамзатқа көңілінен орын алатын мәдениетті қарым-қатынас жасау жүйесі жеке тұлғаның 
өмірлік мәні, ой-санасы, бет-бейнесі болып табылады. 

Құндылықтар туралы алғашқы түсінік ежелгі грек ғалымы Сократтан бастау алады. 
Сократ үшін құндылық «адамның өмірді бағалауы» екен. Ал, Аристотель «жақсылық», 
«игілік» ұғымдарын жағымды мінез-құлықты, рухани құндылықты бейнелеуде қолданды. 
«Ізгілік» сөзі салыстырмалы мағынада белгілі бір жағдайдағы адам үшін жақсылық, пайдалы 
нәрсе деп түсіндіріледі. Рухани-адамгершілікке тәрбиелейтін ғылым ретінде этиканы 
белгілеген. Аристотельдің пайымдауында «этиканың мақсаты – таным емес, ізгілікке үйрету. 
Этикалық зерттеулер рухани-адамгершілік дегеннің не екендігін білу үшін емес, осы рухани-
адамгершілікке жетудің жолдарын үйрету үшін қажет, олай болмағанда бұл ғылымның 
пайдасы болмас еді» - дейді. 

Адам өзін «адамдармен бірге» яғни адамдармен қарым-қатынаста тану барысында өз 
бойындағы махаббат, туыстық, достық, татулық, серіктестік, жолдастық, қайырымдылық, 
ізеттілік, сыйластық және т.б. құндылықтарын танып-зерттеуге және қалыптастыруға 
мүмкіндік алады. Адам өзін «табиғатпен бірге» яғни табиғат перзенті тұрғысынан тануда өз 
санасындағы табиғат, өмір, қамқорлық, үндестік, үйлесімділік, туған жер, сүйіспеншілік 
және т.б. құндылықтарының деңгейін анықтай алады және оларды өмірде жасауға ұмтылады. 
Адам өзін «қоғаммен бірге» яғни қоғамға қызмет ету тұрғысынан тану процесінде тарих, ел, 
атажұрт, халық, тіл, салт-дәстүр, рухани-мәденимұралар, өнер, отан, әлем, халықтар 
достығы, ұжым, тәжірибе, ұрпақ, кәсібилік, бәсекеге қабілеттілік және т.б. құндылықтарды 
өз бойында қалыптастыру мен оларды практикада қолдану қажеттілігін түсінеді және 
белсенді жасампаздық әрекетке дағдыланады. 

Сондықтан, қазіргі тәуелсіз елімізде ғасырлар бойы халқымыздың ұлттық санасынан 
орын алған адамгершілік құндылықтарды, яғни ізгілік, қайырымдылық, адалдық, әділдік, 
қарым-қатынас сияқты қасиеттерді, қоғамда болып жатқан өзгерістерге байланыстырып, 
жеткіншек ұрпақты тәрбиелеудің қайнар бастауы деп қарастыруға болады. Демек, «тәрбиесіз 
қоғам, қоғамсыз тәрбие өмір сүрмейді» заңдылығына сүйене келіп, өскелең ұрпақтың 
бойына қоғам талабына сай адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруды мақсат еткен 
тәрбие үдерісі ғана уақытпен үндесіп, қоғам мен тәрбиенің өзара байланысын түзеді. 

Қорытындылайтын болсақ, рухани-адамгершілік білім берудің маңыздылығы 
құндылықтарға негізделген кемел, ойы мен  сөзі және ісі бірлікте болатын толық  адамды  
тәрбиелеу.  
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Қазақ гуманитарлық заң және техникалық колледжі, І-санатты оқытушы,  
Қызылорда, Қазақстан 

 
Бүгінгі күні тәрбиенің жан-жақты, әртүрлі әдіс-тәсілдерін жастардың бойына сіңіре 

отырып, оларды өз Отанын сүйетін, ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеу - қоғам алдындағы ең 
басты міндеттердің бірі. Еліміздің қарқынды дамуының болашағы жас ұрпақ  тәрбиесімен 
өте тығыз байланысты.   

Тәрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі 
биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, жауапкершілікті сезінетін, 
бойында басқа да жақсы қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу.  

Тәрбиенің мазмұны - негізінен адамгершілік, имандылық, әдептілік, елжандылық. 
Дұрыс тәрбие - балаға өмір бойы азық. Сол дұрыс тәрбиені ұйымдастыратын басты тұлға – 
ата-ана мен ұстаз. Олардың басты мақсаты жастарды адам құқығын құрметтеу; өзіндік 
көзқарас пен ұстанымға ие болу; әдептілік ережелерін сақтау; Ата заңды бұлжытпай 
орындау; еліміздің туын әр уақытта көтере ұстау; еліміздің елтаңбасын, әнұранын қастерлеп, 
тарихына ой жүгірту; елін, халқын, ата-баба салт-дәстүрін қорғауға дайын болуға тәрбиелеу 
болып табылады.  

Саналы, адамгершілігі мол, тәртіпті азамат қалыптастыру үшін - өнегелі, үлгілі отбасы 
болу керек. Отбасы - қоғамның тірегі, оның алғашқы ұясы. Адам өмірінің мәні, алдымен, 
оның отбасының болуы немесе болмауымен өлшенеді. Отбасынсыз адам бақытты болуы 
мүмкін емес. Баланың тұлға ретінде қалыптасуына отбасының толық, толық емес немесе 
күрделі болуы қатты әсер етеді. Бала құқықтары туралы конвенция бойынша он сегіз жасқа 
(кәмелетке) толмаған азаматтар бала болып есептелетіндіктен, ата-анасы баланың тағдырына 
жауапкершілікпен қарап, баланы қоғамда өмір сүруге дайындаулары керек. Ата-ана мен 
балаларға байланысты туындайтын қатынастар отбасылық қатынастар деп аталады. Бірақ 
отбасындағы қатынастардың бәрі бірдей құқық жолымен  реттеле бермейді. Отбасындағы 
қатынастар, негізінен, адамгершілік, ізгілік, өнегелік нормалары негізінде реттеледі. Бұл 
өзара құрмет, сүйіспеншілік, қамқорлық және имандылық  қолдаудың көрінісі.  

Ұрпағымызды кеудесінде намысы бар, білімді, туған елін, жерін сүйетін өнегелі ұрпақ 
етіп өсіргіміз келсе, бар назарды келешек ұрпақ тәрбиесіне аударуымыз қажет. Қазіргі 
білімнің болашағы мол факторларының бірі – патриоттық тәрбие. 

Әрбір адам балалық шағынан бастап “Қазақстан менің Отаным, Отан алдында 
борыштымын” деген  ойларды  сіңіріп өсуі қажет.  

Адамгершілік- патриоттық тәрбиені іске асыруда білім орындары мен отбасындағы 
тәрбие жүйесі негізгі орын алады.  

Қазақстандық патриотизмді, рухани-адамгершілік мәдениетті тәрбиелеу ұлттық 
сәйкестікті қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады.  

Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық 
бірлігінде» атты еңбегінде [1] «Біздің тағы бір аса маңызды идеологяилық міндетіміз – 
Қазақстандық отансүйгіштікке тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін–өзі айқын билеуін 
қалыптастыру»  – деп жазса, ал мұғалімдер съезінде: «Еліміздің ертеңі, бүгінгі жас ұрпақтың 
қолында»  [2] деп атап көрсеткен. Елбасы «Қазақстан–2050» атты жолдауында [3] да 
қазақстандық патриотизмді дамыту міндетін жүктейді. 

Адамгершілік тәрбиені қарастырғанда біз еңбек, патриоттық, экологиялық, тағы басқа 
тәрбие бағыттарымен өзара сабақтастықта қарастырамыз. Жастарды адамгершілікке 
тәрбиелеу, адами құндылықтар барлық тәрбие бағыттарының негізгі алтын дінгегі болып 
табылады. «Бала тәрбиесі мемлекеттің маңызды міндеті» деген сөзді Платон бекер айтпаған.  

Адамгершіліктің негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. Олар 
адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-
қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, 
өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге де формалары, бұл-сананың, 
сезімдердің, мінез-құлық пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың 
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негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық құндылықтары жатады. 
Адамгершілік – адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін 

руханиет дәуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тәрбиенің нәтижесі адамдық 
тәрбие болып табылады. 

Ол тұлғаның қоғамдық бағалы қасиеттерімен сапалары, қарым-қатынастарында 
қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, 
адамдардың мінез-құлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы, көзқарасымен сипатталады. 

Олар адамды құрметтеу, оған сену, әдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, 
жанашарлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық т.б.  

Адамгершілік – ең жоғары құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті, 
адамгершілік және психологиялық қасиеттерінің жиынтығы. 

Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру - ата-ана мен ұстаздардың басты 
міндеті. Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы - 
халқында, отбасында, олардың өнерлерінде, әдет-ғұрпында. Әр адам адамгершілікті 
күнделікті тұрмыс — тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. 

Қазіргі заман жағдайына сәйкес жас жеткіншекке адамгершілік-патриоттық тәрбие 
беруде оларды шынықтыру, патриоттық санасын өсіру, үлкен азаматтық дәрежеге баулу, 
қоғамның алдында әр уақытта үлкен жауапкершілікті жүктейді.  

Жас ұрпақтың бойында белсенді іс-әрекетсіз тек сөз, теориямен патриоттық тәрбие 
беру көп нәтиже бере қоймайды. Белсенді азамат өзі қоғам өміріне  іс-әрекет арқылы 
араласып, сол еңбегінің нәтижесі көрінген кезде баланың патриоттық сезімі жоғарылап, 
айналасындағы басқа балаларға әсері зор болады. Мұғалім сабағында ұлт тарихына қатысты 
кітапхана қорын,әртүрлі материалдар, патриоттық тақырыптағы ән және музыканы 
пайдаланса көптеген жасөспірімдердің патриоттық сезімін оята алар еді. Патриотизмнің 
қалыптасуына, сондай-ақ тарихи орындарға туристік бағыттар ұйымдастыру ықпал етеді. 
Мектепаралық сайыстар өткізіп, құқық пәнінің маңыздылығын ұғындыру да өте маңызды. 
Бұл іс-шаралар қалыптасып келе жатқан жастардың жақсы, саналы азамат болуына тікелей 
әсер етеді. Оның өмірлік тәжірибесі молайып, адамгершілік қасиетінің қалыптасуына 
көмектеседі. 

Қорытындылай келсек, әртүрлі бағытта жүретін тәрбие жұмыстары жастар бойындағы 
жақсы қасиеттерін әрі  қарай дамытып, өз Отанын сүйетін патриот болып тәрбиеленуіне 
көмегі зор.  
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 Говоря на двух языках, человек обладает очевидными практическими преимуществами 
во все более и более глобализируемом мире.. Быть двуязычным, это оказывается, делает вас 
более умными. Это может иметь сильное воздействие на ваш мозг, улучшая познавательные 
навыки, не связанные с языком и даже ограждая против слабоумия в старости. 

Это представление о билингвизме удивительно отличается от понимания билингвизма в 
течение большой части 20-го века. Исследователи, педагоги и влиятельные политики долго 
полагали, что второй язык был вмешательством познавательного разговора, который 
препятствовал академическому и интеллектуальному развитию ребенка. 

Билингвизм или двуязычие – это владение двумя языками. Двуязычными люди 
становятся по разным причинам: по случаю (родители-дипломаты переехали в другую 
страну), по причинам утилитарным (обучение за границей, престижная работа, карьерные 
перспективы), эмоциональным (общаться с родственниками) и из любви к искусству 
(родитель влюблен во французский). Не так важно, зачем вы решили растить отпрыска 
двуязычным, ребенку от этого будет только польза. 

Преимущества билингвизма сегодня подтверждают многочисленные исследования. 
Билингвизм – это гораздо больше, чем просто владение двумя языками. Во-первых, 
двуязычные дети более восприимчивы к другим людям, другим культурам и имеют более 
широкий кругозор, по сравнению со своими монолингвальными сверстниками. 

Во-вторых, дети-билингвы обладают более развитым металингвистическим 
восприятием. Они способны чаще узнавать неправильные грамматические конструкции, 
понимать грамматические правила. Для каждого предмета у них, как минимум, два слова. 
Двуязычный ребенок постоянно переключается между языками. Благодаря этому билингвы 
лучше осознают связь между буквами и звуками, из них выходят талантливые писатели и 
журналисты. 

В-третьих, переключаясь с одного языка на другой, билингвы способны лучше 
фокусироваться, выполнять несколько задач одновременно. 

В-четвертых, дивергентное мышление (способность придумать множество способов 
использовать какой-нибудь предмет, например, скрепку) развито лучше у билингвов, чем у 
монолингвов. Взрослые билингвы обладают умственной гибкостью, их мозг более устойчив 
к старческим заболеваниям. И, наконец, история подтверждает пользу билингвизма: большой 
процент признанных творцов были двуязычными. 

Язык – это, прежде всего, средство общения. Французы, которые славятся своим 
языковым патриотизмом, работающие в австралийском Мельбурне, придерживаются 
правила: с мамой и папой говорим только на французском. 

10 шагов к билингвизму 
1. Будьте постоянны. Выбрав стратегию «один родитель – один язык», «место и время», 

«домашний язык», последовательно воплощайте ее в жизнь. 
2. Будьте настойчивы. Чаще напоминайте ребенку о том, как это полезно и хорошо 

знать два языка. 
3. Сделайте обучение приятным, покупайте книги на втором языке, интересные 

фильмы. Хвалите ребенка за достижения, новые выученные слова. 
4. Используйте различные источники: песни, книги, видеоигры. 
5. Ищите живого общения с другими носителями языка – детьми и взрослыми. 

Приглашайте иностранцев в гости, путешествуйте, ходите на двуязычные группы, заведите 
друзей по скайпу и общайтесь с ними на другом языке. 

6. Не замечайте ошибок ребенка, фокусируйтесь на беглости и расширении словарного 
запаса.  

7. Рассмотрите вариант двуязычного обучения: летние языковые лагеря, игровые 
группы, воскресные школы. 

8. Не ограничивайтесь языком, поместите язык в более широкий – культурный контекст. 
9. В обучении второму языку имеет значение, как вы говорите и что говорите. Говорить 

с малышом нужно много, давая ему возможность отвечать (так же, как и при обучении 
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родному языку). 
У большинства детей есть способность и средство, чтобы узнать больше, чем один 

язык. Исследователи говорят, что есть преимущества для того, чтобы быть двуязычным. 
Билингвизм (или многоязычие) может фактически присудить явные преимущества к 

развивающемуся мозгу. Поскольку двуязычный ребенок переключается между языками, 
теория идет, она развивает увеличенный исполнительный контроль или способность 
эффективно управлять тем, что называют более высокими познавательными процессами, 
такими как решение проблем, память и мысль. Она становится лучше способной запретить 
некоторые ответы, продвинуть других, и обычно появляется с более гибким и проворным 
умом. Это - явление, что исследователи называют двуязычное преимущество. 

В обзоре 2012 года доказательств Биэлисток показала, что bilinguals действительно 
показывал увеличенный исполнительный контроль, качество, которое было связано, среди 
прочего, к лучшей успеваемости. И когда дело доходит до качеств как длительное внимание и 
переключающийся между задачами эффективно, билингуалы часто выходят вперед. Кажется 
довольно очевидным тогда, что, учитывая выбор, Вы должны воспитать своего ребенка, 
чтобы говорить больше чем на одном языке. 

В течение первой половины двадцатого века исследователи фактически думали, что 
билингвизм поставил ребенка в невыгодное положение, что-то, что повреждает ее I.Q. и 
словесное развитие. 

Дети, которые учатся говорить на двух языках, следуют за образцами изучения. Звуки 
первого языка могут влиять, как дети учат и используют второй язык. Легче изучить звуки и 
слова, когда языки, которые Вы учите, подобны. В течение долгого времени более трудные 
звуки и слова будут изучены.[2] 

Билингуалы, например, кажется, более владеют мастерством, чем монолингуалы в 
решений определенных видов умственных загадок. В исследовании 2004 года психологами 
Эллен Биэлисток и Мишель Мартин-Ри, двуязычных и одноязычных дошкольников 
попросили сортировать синие круги и красные квадраты, представленные на мониторе в два 
цифровых мусорных ведра — один отмеченный синим квадратом и другой 
отмеченный  красным кругом. 

Обе группы сделали это с сопоставимой непринужденностью. Затем, детей попросили 
сортировать формы, которые были более сложными, потому что она потребовала более 
глубокого рашмышления. Билингуалы были более быстрыми при выполнении этой задачи. 

Коллективные данные многих таких исследований свидетельствуют, что двуязычный 
опыт улучшает так называемую исполнительную функцию мозга — система команды, 
которая направляет процессы внимания, которые мы используем для планирования, решения 
проблем и выполнения различных других задач, которые требуют мысленного 
сосредотачивания. Эти процессы включают отвлекающие факторы игнорирования, чтобы 
остаться сосредоточенными, которые переключают внимание преднамеренно от одной вещи 
к другому и удерживание информации в памяти — это запоминание последовательности 
направлений. 

Почему делает драку между двумя одновременно активными языковыми системами, 
для улучшения познания? До недавнего времени исследователи думали, что двуязычное 
преимущество произошло прежде всего от способности к запрещению, которое было 
заточено осуществлением подавления одной языковой системы: это подавление, об этом 
думали, поможет тренировать двуязычные мозги, чтобы проигнорировать отвлекающие 
факторы в других контекстах. Но то объяснение все более и более, кажется, 
несоответствующим, так как исследования показали, что билингуалы выступают лучше, чем 
монолингуалы даже в задачах, которые не требуют запрещения, как пронизывание линии 
через ряд возрастаний чисел, рассеянных беспорядочно на странице. 

Основное отличие между билингуалами и монолингуалами может быть более 
основным: усиленная способность контролировать окружающую среду. Частое 
переключение на другой язык — вы можете говорить со своим отцом на одном языке и с 
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ваашей матерью на другом языке”, говорит Альберт Коста, исследователь в университета в 
Испании. 

Двуязычный опыт, кажется, влияет на мозг от младенчества до старости (и есть 
причина полагать, что это может также относиться к тем, кто учит второй язык позже в 
жизни). 
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Мотив мәселесі, шетелдік және отандық психологиядағы ең бір өзекті және  негізгі 
мәселе болып табылады. Қазіргі заман психологиясындағы оның маңыздылығы адамның 
белсенділік көзі қайдан шығатының сараптау арқылы, оның жүріс-тұрысы мен іс-әрекетін 
туындатушы қандай күш екендігін анықтау. Сонымен, Х.Хекхаузен пікірі: «Психологиялық 
зерттеуде, мотив психологиясы секілді  қайталанбас, жан-жақты қарастыруға болатын бөлім 
табу қиын»[4]. Мотив мәселесі адамды белсендендіретін, іс-әрекетке итермелеуші қандай 
күш екендігін анықтаумен байланысты. Яғни: «адамдар бір бірімен қарым-қатынас жасаған 
кезде, бірінші кезекте мотивтер жөнінде сұрақтар туындайды. Басқа адамдармен қарым-
қатынасқа тусуге не себеп болды? Не түрткі болды? Қандай мақсаттар? және т.б». Жалпы 
түрде қарастырғанда мотив – бұл адамды қандайда бір іс-әрекетке итермелеуші, 
ұмтылдырушы күш.  

Мотив мәселесінің жан-жақтылығын және күрделілігін, табиғатын, құрамын, жүйесін 
түсінуде және зерттеуде бағыттар мен әдістердің көптігін білдіреді.(Б.Г.Ананьев, 
С.Л.Рубинштейн, М.Аргайл, В.Г.Асеев, Л.И.Божович, К.Левин, А.Н.Леонтьев, З.Фрейд және 
т.б). 

Мотив түсінігін қарастыруда ең бір талас туғызатың мәселе мотив пен қажеттіліктің 
ұқсастығы. Яғни: «қажеттіліктің өзі мотив болып табылады», бұл түсінікті мәселен 
С.П.Манукян ұстанады. Оның ойынша, қажеттіліктің  туындауы мен белсенділігі сыртқы 
әсерлерге байланысты, сондықтан да, адам жүріс-тұрысының оятушы күшін заттар мен 
объективті шынайы құбылыстардан іздеу керек. 

Қарама-қарсы көзқарасты  Ю.В.Шаров ұсынады. Ол өз ұстанымын «Егер де, адамның 
қарыны аш болса, онда ол үшін қажеттілігін қандай тамақпен қанағаттандыру маңызды 
емес». Бұл расында талас туғызатын мәселе, себебі адам қарыны аш болса өзіне не қажет 
екендігін нақты біледі.  

 Қазіргі заманда мотивті біршама объективті бағалайтын түсінік  А.Н.Леонтьевтің 
психологиядағы іс-әрекет теориясы. А.Н.Леонтьев пен С.Л.Рубинштейннің ойынша, мотив 
бұл адамның санасында көрініс беретін құбылыс, ол белгілі бір қажеттілікті 
қанағаттандыруда іс-әрекет тудырушы және бағыттаушы күш т.б..  Сонымен, 
А.Н.Леонтьевтің ойынша мотив ретінде қажеттіліктің өзін емес, қажеттіліктің заты алынады. 
Ол былай деген: «бағытталған іс-әрекетті жалғыз ынталандырушы тек қана қажеттіліктің өзі 
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емес, қажеттілікті анықтайтын заттың өзі. Материялдық немесе ойымызда пайда болатын 
идеалды қажеттілік затың іс-әрекет мотиві дейміз» [1].   

Мотив пен қажеттіліктен басқа адам жүріс-тұрысын туындатушы қасиет ретінде: 
мақсат, эмоция, қызығушылық, қалау да қарастырылады. Мысалы: В.Г.Асеевтің нұсқауы 
бойынша, мотив эмоциямен аса бір жақын байланыста, эмоцияның аса бір қызметінің бірі 
адамды бағыттаушы, ол айналадағы болып жатқан құбылыстардың маңыздылығын 
қаншалықты екенін анықтауға көмектеседі. Эмоцияның екінші бір қызметі белгілі бір 
мөлшердегі тұрақтылығы,  сонымен қатар, С.Л.Рубинштейн : адамның іс-әрекет мотиві 
мақсатпен де байланысты, себебі мотив тудырушы немесе ұмтылдырушы боллып табылады. 
Бұл екі құбылысты зерттей келе, ол екеуі арасында күрделі ұқсастық пен  айырмашылық бар 
екендігін анғарамыз. Мақсат – бұл қоғамдық маңызды іс-әрекетті орындау болса, мотив–
тұлғалық қажеттіліктерді қанағаттандыру екенін атап өтуіміз керек. 

Мотив мәселесіндегі ең бір ауқымды құбылыс «мотивациялық сфера», ол адамның 
аффективті және еріктік сферасына әсер етеді. Мотивациялық сфера  М.И.Божович пікірі 
бойынша, тұлғаның: бағыттылығы, құндылық бағдары, ұстанымы, әлеуметтік түсінігі, 
тартымдылығы және әлеуметік-психологиялық мінездемесі. Құндылық бағдары, тұлғалық 
құндылықтардың негізі болып табылады, ол адамның әлеуметтік шындыққа деген саналы 
қатынасын білдіреді және оның осы сапасы адамның жүріс-тұрысының  мотивін кең 
ауқымды ашады және оның іс-әрекетіне жан-жақты әсер етеді. (Б.Г.Ананьев, В.А.Ядов, 
М.Рокич). Сонымен, құндылық бағдардың дамуы тұлғаның бағыттылығының дамуымен 
тығыз байланысты. 

Тұлғаның құндылық бағдарының күрделі иерархиялық құрлымы бар. Әлеуметтік 
жүріс-тұрысты реттеудегі диспозиция концепциясының авторлары В.А.Ядов, Д.Н.Узнадзе 
диспозитцияның келесі деңгейлерін бөледі: 

1. Ұстанымдардың  қарапайым фиксациясы (витальді қажеттілік нәтижесінде 
туындайды; 

2. Аттитюдты (кіші топта болатың адамның қарым-қатынасқа деген қажеттіліктің 
негізінде қалыптасады.); 

3.   Тұлғаның әлеуметтік-бағыттылыққа  деген қызығушылығы (нақты бір 
сферадағы белсенділікке  қатысты); 

4.    Тұлғаның құндылықтық бағдары, олар тұлғаның жүріс-тұрысын басқарады. 
Құндылықтар адам қажеттілігінің ең бір жоғарғысы сатысы ол тұлғалық-индивидуалды 

қажеттіліктерді  әлеуметтік ортамен сәйкестендіріп, адамның жүріс-тұрысын реттейді. 
Бағыттылық теориясының авторы Д.Н.Узнадзе мотивті адам мінез-құлқын 

ынталандырушы күш ретінде қарастыра отырып, қажеттіліктер мен белгілі жағдайлардың 
өзара байланысынан пайда болатынын бағыттылық мазмұнмен толтырады. Тұлға 
бағыттылық түсінігі – адамның негізгі жүріс-тұрыс жолы мен іс-әрекетін  және адамдармен 
қарым-қатынасын анықтайтын доминантты мотивтер мен қажеттіліктердің жиыны. Осыған 
байланысты мотивтін екі типін бөлуге болады – жетістікке жету мотиві және сәтсіздіктен 
қашу мотиві. Жетістікке жету мотиві – позитивті. Мұндай жағдайында адам әрекеті 
жетістікке жетуге бағытталған, жағымды нәтиже көрсетеді. Белсенді жетістікке жетуге деген  
қажеттілік анықтайды.  Сәтсіздіктен қашу мотиві– негативті  сфераға жатады. Мұндай мотив 
түрінде адам ең бірінші сәтсіздіктен, сөгіс естуден қашуға ұмытылады. Жағымсыз жағдайды 
күту болып табылады.  

Ең басты мәселелердің бірі  оқу іс-әрекет мотивін қарастырған кезде, мотив түсінігінің 
мақсат және қажеттілік түсініктерімен байланысты екенін міндетті түрде ескереген жөн.  
Адам тұлғасында олар бір бірімен әсерлеседі  және ол «мотивациялық сферасы» ауысып 
отырады. Психологиялық әдебиеттерде бұл термин оятушы күштің барлығын өзіне қосады: 
қажеттілік, мақсат, стимул, мотив, икемділік, ұстаным. Оқу мотивациясы  нақты  бір іс-
әрекетке қосылған жеке мотивация түрі ретінде анықталады, бұл жағдайдағы іс-әрекет – оқу 
іс-әрекеті болып табылыды. Басқа іс-әрекет түрлері секілді оқу мотивациясы, іс-әрекет 
сферасына байланысты анықталады. Олар негізінен келесі бағыттардан көрінеді: 
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        - біріншіден: оқу жүйесінің өзімен, оқу орынымен анықталады; 
        - екіншіден: оқу процесін ұйымдастырумен; 
        - үшіншіден: білім алушының субьектілік ерекшелігімен; 
        - төртіншіден: ұстаздың субьектілік ерекшелігі және де ең бірінші оның білім 

алушыға және өз жұмысына деген қатынастар жүйесі; 
        - бесіншіден: оқу пәндерінің спецификасы.   
 Оқу мотивациясы, басқа мотив түрлері секілді жүйелі түрде: бағыттылығымен, 

беріктігімен, динамикалылығымен ерекшеленеді, сонымен,  білім алушылардың оқуға деген 
ынта мотив иерархиясы арқылы оянады, яғни онда доминантты ішкі мотив (білім алуға, 
танымдық сферасын дамытуға деген қажеттілік) немесе кең ауқымды әлеуметтік мотив 
болуы мүмкін. Бірақ, адам өскен сайын доминантты мотив өзгеріске үшырауы әбден мүмкін. 
ЖОО-ға түсудегі негізгі мотивтер мыналар: студенттердің ортасында болуға деген 
құштарлық, мамандықтың қоғамдық маңыздылығының жоғары болуы мен оны қолдану 
сферасының кең ауқымдылығы, мамандықтың қызығушылықтар мен бейімділігіне және 
шығармашылық мүмкіндігіне сәйкес келуі.  Студенттердің басты оқу мотивациялары 
мыналар: «кәсіби» және «тұлғалық престиж»,  онша мәнді емес «прагматикалық» (диплом 
алу)  және «танымдық» (А.Н.Печинков, Г.А.Мухина 1996). Шынында әр курста доминантты 
мотивтер өзгеріп отырады. Бірінші курста басты мотив – «кәсіби» (профессиональді), екінші 
курста – «тұлғалық престиж», үшінші және төртінші курста – осы екі мотивте кездеседі, 
төртінші курста және де «прагматикалық» мотив түрлері бар. Оқудың нәтижелі болуына 
«кәсіби» мотив пен «танымдық» мотив оң әсерін тигізеді. «Прагматикалық» мотив көбіне 
үлгерімі төмен студенттерде жиі кездеседі.  

Үлгерім деңгейі жоғары студенттерде «кәсіби», «танымдық» және «жалпы әлеуметтік» 
мотивтер жоғары болады, ал үлгерім деңгейі орташа студенттерде біршама төмен болып 
келеді. Сонымен, үлгерім деңгейі жақсы студенттерде «танымдық» мотив екінші орында, 
үлгерімі орташа студенттерде ол үшінші орында. 

Сонымен,   мотив мәселесі  психологиядағы ең бір өзекті және  негізгі мәселе болып 
табылатындығында,төмендегідей қорытынды жасауға болады:            

 - біріншіден,  мотив іс-әрекетті тудырушы ретінде жеке жүрмейді, ол міндетті түрде 
адамның сезімдерімен, эмоциясымен бірге жүреді; 

- екіншіден, мотив іс-әрекеттің  ынталандырушы күші ретінде, ал бағыттылық – оны 
ынталандырушы және  жалпы бағыт беруші болып табылады; 

 -  үшіншіден, мотив-іс-әрекетті құрушы фактор болуына байланысты, сол немесе басқа 
мотивтердің қандай қызымет атқаратынын анықтауы маңызды; 

 - төртіншіден, оқу мотиві басқа мотив түрлері сияқты жүйелі түрде бағыттылығымен, 
беріктігімен, динамикасымен ерекшеленеді. 
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Научный руководитель – Ж.Абдыхалыкова         
                                                  

Над проблемой семейного воспитания работали многие ученые: Азаров Ю. П., 
Васильева Э. В., Гуров В. Н., Ушинский К.Д., Сухомлинский В.А., Куликова Т. А., Лесгафт 
П.Ф., Макаренко А.С. и многие другие. Актуальна проблема семьи и для государства, 
общества, школы.  

Антон Семенович Макаренко – один из величайших педагогов, внесших бесценный 
вклад в развитие науки о воспитании. Он много сделал за свою довольно короткую жизнь, 
всю её, по сути, посвятив детям. Он спас от физической гибели и морального разложения 
несколько сотен подростков, став им ближе и родней настоящих родителей, причем 
авторитет его всегда строился не только на любви к ребятам, но на основе достойных 
поступков и настоящего мужеского, отцовского характера. Он создал примечательную 
воспитательную теорию, которая основывалась на опыте, практике и была её продолжением 
и следствием, а не наоборот, как это часто бывает, то есть она была жизненна и не висела без 
опоры в воздухе. Он боролся за свои идеи, отстаивал их и находил в себе мужество и силу 
побеждать оказываемое ему чиновничью сопротивление. И никогда при этом он не считал 
свою работу каким-то подвигом или жертвой.  

Великий педагог большое внимание уделил воспитанию в семье. Одной из главных его 
работ является «Книга для родителей». В подготовке материалов для книги принимала 
участие и его жена Галина Стахиевна. Эта работа помогла многим семьям. Произведение  не 
является  методикой семейного воспитания. Это одновременно и педагогический трактат и 
художественное повествование. Публицистическое и научно-теоритическое разделы 
сменяются развернутыми рассказами или небольшими зарисовками, выполняющее роль 
художественных иллюстраций к тем или иным педагогическим проблемам. 

Цель этой работы – помочь родителям оглянуться, задуматься, открыть глаза. Книга 
написана простым языком. Приведенные примеры проходят сквозь душу, задевая нужные 
струны. Появление нового произведения известного педагога вызвало широкий 
читательский отклик. «…Трудно надеяться, - говорил А.С.Макаренко на одной из встреч с 
читателями, - что по книге можно научиться воспитывать, но научиться мыслить, войти в 
сферу мыслей о воспитании, мне кажется можно. Я только на то и рассчитывал, что эта 
книга поможет читателям самим, на примерах задуматься над вопросом о воспитании и 
прийти к или другим решениям. 

Его работу подтолкнули нас к следующим размышлениям. Воспитание детей актуально 
всегда.  Именно в семье у ребенка складывается модель будущей жизни. Именно семья 
играет важную роль в воспитании ребенка. Так считалось в Древней Индии, в Древнем 
Китае, в  Древнем Египте и в других государствах.  

С первого дня жизни ребенка родители начинают выполнять свой главный 
родительский долг – они становятся воспитателями. Через радости и испытания ведут они 
растущего человека по пути развития его духовных и физических сил, к духовной и 
физической зрелости. Процесс воспитания в семье – важнейшее средство обеспечения 
существования преемственности поколений, это исторический процесс вхождения 
подрастающего поколения в жизнь общества.  

Педагог утверждал, что многие ошибки воспитания совершают именно в семье. Он 
призывал родителей быть ответственными! Настаивает на том, что родители должны быть 
очень внимательными ко всему, что они говорят и делают, и если они увидят, что в их жизни 
есть нечто такое, что может нанести вред воспитанию детей, то это нечто надо пересмотреть, 
изменить и если требуется, совсем уничтожить. Известный педагог приводит пример: « Если 
отец двоих детей разлюбил свою жену и полюбил другую, он обязан потушить это свое 
новое чувство. Плохо, трудно, но он должен потушить. Должен остаться отцом в своей 
семье. Он это обязан сделать, потому что в ребенке растет будущий гражданин, и он обязан 
пожертвовать в известной мере своей любовным счастьем». 

Семейное воспитание – это процесс воздействия на детей со стороны родителей и 
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других членов семьи для достижения желаемых результатов. Оно органично сливается со 
всей жизнедеятельностью растущего человека. В семье ребенок включается в жизненно 
важные виды деятельности, проходит все её этапы: от элементарных попыток (взять  в руки 
ложку, вбить гвоздь) до сложнейших социальных, личностно и психологически значимых 
форм поведения.  

Воспитание в семье имеет также широкий временной диапазон воздействия: оно 
продолжается всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в любое время года. 
Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической 
и духовной жизни растущего в ней человека. К тому же, семья для ребенка является 
одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Педагоги считают, что семья и 
ребенок — зеркальное отражение друг друга. В результате, именно в семье формируются те 
качества, которые больше нигде сформированы быть не могут. Кроме того, семья 
осуществляет социализацию (приспособление к окружающей общности людей — социуму), 
личности, является концентрированным выражением ее усилий по физическому, моральному 
и трудовому воспитанию, профессиональной ориентации подрастающего поколения. Вот 
почему именно семья, формирует содержание общества: какова типичная семья — таково и 
общество. Отсюда следует, что важнейшей социальной функцией семьи является воспитание 
гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества.  

Существуют различные проблемы семейного воспитания, которые могут играть 
отрицательную роль в жизни ребенка, а затем уже взрослого человека. Таким особенностям 
семейного воспитания нужно уделить особое внимание. А.С. Макаренко утверждал, что 
семья должна быть коллективом, в котором дети получают первоначальное воспитание и 
который, наряду с учреждениями общественного воспитания, влияет на правильное развитие 
и формирование личности ребенка.  Главнейшим условием семейного воспитания 
талантливый педагог считал наличие полной семьи, крепкого коллектива, где отец и мать 
живут дружно между собой и с детьми, где царствуют любовь и взаимное уважение, где 
имеет место четкий режим и трудовая деятельность. А.С.Макаренко дал интересный 
психолого-педагогический анализ ложных видов родительского авторитета. Им он 
противопоставлял истинный авторитет, главным основанием которого является жизнь и 
работа родителей, их гражданское лицо и поведение, требовал, чтобы родители честно и 
разумно руководили своими детьми, сознавали свою ответственность перед обществом за их 
воспитание.  

По его мнению, каждая семья ведет свое хозяйство, ребенок — член семьи и, 
следовательно, участник всего семейного хозяйства. С ранних лет в семейных условиях 
ребенок приучается к будущей своей хозяйственной деятельности в более широких 
масштабах. Именно здесь, в условиях семейной хозяйственной деятельности, у детей 
воспитываются коллективизм, честность, заботливость, бережливость, ответственность, 
способность ориентировки и оперативность.  

Воспитательной функции семьи придавалось большое значение на всех этапах развития 
общества. На принципиально новой основе — на равноправии и взаимоуважении супругов 
— строились взаимоотношения в семье, что создавало благоприятные условия для 
установления справедливого распределения труда между мужчиной и женщиной поведению 
домашнего хозяйства и обоюдной ответственности родителей за детей.  

В современной семье отмечаются такие проблемы как: непонимание между родителями 
и их детьми, негативная атмосфера в семье. Отмечая прогрессивные изменения в развитии 
семьи, нельзя не обратить внимание на факторы, осложняющие это развитие. Так, изменение 
положения женщины в обществе вызвало противоречие между ее социальными ролями, 
которое нередко порождает напряженность и конфликты в семейных отношениях и 
негативно сказывается на воспитании детей. Занятость женщины в сфере общественного 
производства ведет к ослаблению контроля над поведением детей, недостаточному 
вниманию к их воспитанию. Кроме того, противоречие между профессиональной и семейной 
ролями женщины наряду с некоторыми другими обстоятельствами выступает одной из 



5432 

причин снижения рождаемости.  
В связи с этим возникает проблема воспитания в семье одного ребенка. Известно 

предупреждение А. С. Макаренко о том, что воспитание единственного сына или дочери 
гораздо более трудное дело, чем воспитание нескольких детей. Как правило, родители 
концентрируют на одном ребенке максимум внимания, оберегают его от всевозможных 
трудностей, излишне опекают, находясь во власти слепой, неразумной любви. Трудность 
воспитания одного ребенка в семье, по словам А. С. Макаренко, заложена в отсутствии 
коллективного воздействия на его личность. К тому же отсутствие сестер и братьев в семье 
обедняет жизнь ребенка, неблаготворно сказывается на развитии его эмоциональной сферы, 
формировании чувств.  

Для решения проблем семейного воспитания можно использовать такие методы как: 
осуществление информационной помощи семье; организация родительских собраний,  

По А.М.Макаренко, семья должна быть только коллективом, сплоченным общими 
интересами и потребностями, общей радостью и общим горем. Отсутствие коллективного 
опыта формирует у ребенка нравственную пустоту. В то время как правильно 
организованный семейный коллектив дает опыт общения с близкими и менее близкими 
людьми, позволяет ребенку узнать ощущение человеческой помощи и человеческой нужды, 
чувства зависимости, связанности, ответственности.  

Вся работа этого Великого педагога, все его творчество представляется сегодня не 
менее актуальным, чем несколько лет назад. Несмотря на обилие около воспитательских 
воззрений в наши насыщенные информацией дни, простые и ясные педагогические 
постулаты, которые Макаренко доказал потом и кровью, остаются основой правильного 
семейного воспитания. Семья как единый коллектив, со своим укладом, со своими 
традициями и определенным набором ценностей – вот база для создания правильного со всех 
точек зрения человека. Невмешательство посторонних, а только силы и желание родителей, 
заинтересованных в конечном результате, – вот залог успешного воспитания.  
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Қaзipгi тaңдa Қaзaқcтaн Pecпyбликacының әлeyмeттiк-экoнoмикaлық дaмy бapыcындa 

caяcи-идeoлoгиялық, мәдeни тұpғыдaн жaңapyынa cәйкec жac ұpпaққa пaтpиoттық тәpбиe 
бepy үкiмeттiң жaңa cтpaтeгиялық бaғдapлaмacының бacым бaғыттapының бipi бoлып oтыp. 
Оның айқын көрінісінің бірі ретінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» ұлттық 
идеясын атап өтуге болады. «Мәңгілік ел - әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, 
әлем картасынан өз орнын алатын тәуелсіз мемлекет болып қалу. Яғни, тұрмысы жақсы, 
ұрпағы ертеңіне сенімен қарайтын бақытты, қуатты ел болу. Бұл мақсатты ақиқатқа 
айналдырып келетін Мәңгілік елдің ірге тасы қаланды. 

Бұл турасында Егемен еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қоғамда қазақ елінің 
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ұлттық идеясы қандай болуы керек деген сауалдың жиі талқыға түсіп жүргенін естіп жүрмін, 
біліп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар етіп ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға 
жетелейтін идея бар. Ол - мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз мәңгілік 
мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі мәңгілік 
елордамызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды 
етуге арналады. Ендігі ұрпақ - мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ елінің ұлттық 
идеясы - Мәңгілік ел»[1],- деді.  

«Мәңгілік ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын 
Тоныкөк абыз «Tүркі жұртының мұраты – Мәңгілік ел» деп өсиет қалдырған. ҮІ-ІХ 
ғасырларда  қазақ жерін мекендеген ұлы түркілердің ардақтайтын моральдық құндылықтары 
ретінде патриоттық рухтың жетекші орын алғандығын «Тоныкөк» жырындағы Тоныкөктің 
өмірі мен қызметінен көре аламыз. Жырда түркі халқының тарихы және өсіп келе жатқан 
ұрпақты ерлік дәстүрінде тәрбиелеу турасында өситеттер айтылады. Мәселен сол жырдағы  
қағанның кеңесшісі Тоныкөк  үшін халық пен Отан даңқы бәрінен жоғары екендігі көрінеді: 

«Бүкіл түркі халқына          
Қарулы жау келтірмедім,                                           
Атты әскер жолатпадым.                                 
... Еліміз қайта ел болды, 
Халқымыз қайта халық болды» [2], - деген өлең жолдарынан патриоттық маңызы зор 

тағылымды ойды айқын байқаймыз. Өлең жолдары еліміздің жалпыұлттық идеяның тамыры 
көне тарихтан бастау алғандығын дәлелдейді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Қазақстан - 2050» стратегиясы аясындағы «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы оның заңды 
жалғасы деп түсіну абзал. 

Елбасы бұл орайда Қазақстан жастарына зор міндеттер жүктейді, немқұрайлық 
танытпастан елжандылық танытып, бұл идеяны жүзеге асыруға, мақсатқа жету жөніндегі 
жұмысқа белсене қатысуға шашқырды. Себебі бұл Стратегия Қазақстанның кемел келешегі 
үшін жасалды, жемісін де жеңісін де көретін  жастар болғандықтан жастарға мұндай 
міндеттің жүктелуі әбден орынды . Демек бұл міндетті әр азамат мұқият орындай отырып, 
мәні мен маңызын өскелең ұрпаққа терең түсіндіруі қашан да керек.  

Осы орайда жас ұрпаққа бұл идеяны түсіндіруде мағыналық және мәндік жағына аса 
назар аударған өте маңызды. Себебі, кeз-кeлгeн түciнiктi тaлдayдa, нeгiзгi pөлдi oғaн 
бepiлгeн aнықтaмa aлaтыны cөзciз. Ұлттық идеяны сипаттайтын бұл ұғымның мағыналық 
жағынан болсын тарихилық жағынан да мәні өте тереңде екені анық. Қазір еліміздегі және 
түркі елдеріндегі зерттеулерге сүйенсек, «Мәңгі ел» идеясы кезінде түркі мемлекетінің 
идеологиясы болған. Атақты ғалым Л.Н. Гумилев «Каспий айналасындағы мың жыл» 
еңбегінде түркілер өздерінің ұлы мемлекетін «Вечный эль» деп атағанын атап өтті [3]. Орхон 
жазуындағы «беңгу ел» сөзін де қазақ ғалымдары М.Жолдасбеков, А.Аманжолов, 
Қ.Сартқожаұлы «Мәңгі ел» деп аударып келген. Сонымен қатар мысал ретінде ақын Жұбан 
Молдағалиевтың "Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген" деген өлең жолдары бұл сөзге 
мәндік те мағыналық жағынан үндес келіп отырғандай. Сол себептен де тарих беттерінде 
көрініс тапқан қиын кезеңдерді қайсарлықпен, жігермен жеңе білген Қазақ елінің ұлттық 
идеясын «Мәңлігік ел» деп атау әбден орынды. 

Мәңгілік ел болудың маңызды шартының бірі, әрине, сол елге болашақта  
ие болатын, оның мәңгілігін, мәнділігін қамтамасыз ететін жастарды тәрбиелеу. 

Бүкіләлемдік жаһандану үрдістеріде өз бейнесін жоғалпаған, елінің тарихын құрметтеп, 
елдігі мен мерейін асқақтатуға дайын жастарды тәрбиелеу Мәңгілік ел ұлттық идеясының 
түп мақсаты.   

Ұлттық идея арқылы  құндылықтарымыз бен дәстүрімізді жастарға  үйрете отырып, 
заманауи білім мен технологияны игерту жолында еліміздің ертеңінің беріктігін, биік рухын 
тәрбиелеу керек. Мұны Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бір сөзінде  «Бүгінгі жас бәсекеге 
қабілетті, жан-жақты дамыған, өз ісінің хас шебері ретінде қалыптасқан маман болуы керек. 
Біздің мамандарымыз ғаламдық интеграциядан шет қалмауы тиіс. Жаңалықтардан ғана 
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тұратын ғылым мен заманауи технологияға негізделген экономиканы қалыптастыра алған 
жағдайда ғана біз өз межемізді бағындыра аламыз», [4]- деп атап өтті. Мұндай межеге жету 
оқу орындарындағы, тіпті балабақшадағы тәрбиеден бастау алатыны сөзсіз. Сондықтан, 
мәңгілік мемлекет құруда ең бастысы, тәрбие ісі мамандарының рөлі зор болмақ. Бүгінгі аға, 
орта буын өкілдері жоғарыда айтқандай, келешек жас ұрпақты ұлттық құндылықтарды 
дамыта отырып, заманауи ғылымға бет бұруға бағыттаулары қажет. Бүгінгі күннің басты 
міндеттерінің бірі – өз мәдениетін, дәстүрлерін жақсы білетін, өз халқының тарихын 
құрметтейтін ұрпақ, ұлтын сүйетін, елдің болашағына тірек бола алатын ұрпақ тәрбиелеу. 

Мәңгілік ел ұлттық идеясын жүзеге асыру студенттердің патриоттық сезімін 
жетілдірудің бірден бір жолы деп танимыз. Сол жолдарың бірі ретінде жастарды 
патриоттыққа елордада көрініс тапқан нысандарды оқып үйренуді атап өткіміз келеді. 

Acтaнa қaлacының нысандары apқылы cтyдeнттepдiң пaтpиoттық ceзiмдepiн 
жeтiлдipyдiң өзiндiк epeкшeлiктepi бap. Себебі Acтaнaның apxитeктypacының өнe бoйындa 
қaзaқы pyx пeн түpкiлiк тaнымды oңaй бaйқayғa бoлaды. Мысалға, Acтaнaның бac ғимapaты, 
Aқopдaның көк күмбeздi бoлyының өзi шығыcтық, мұcылмaндық, түpкiлiк, қaзaқылықтың 
көpiнici бoлып тaбылaды. Бac қaлaдaғы «Жep-Aнa», «Қaзaқ eлi» мoнyмeнттepi әpбip пaтpиoт 
жacтapдың бoйынa жiгepлендіреді. Acтaнa қaлacы ныcaндapының мaңызымен Acтaнa 
қaлacындa еліміздің бас opдacы peтiндe жacтapдың көп бөлiгi шoғыpлaнғaнын ecкepeр 
болсақ патриоттық тәрбиелеудің бұл тәсілі аса тиімді болмақ. 

Eлiмiздiң жaлынды жacтapының шoғыpлaнғaн жepi болғандықтан Acтaнa қaлacының 
ныcaндapың мaғынaлық жaғы epeкшe бoлyы opынды. Acтaнa дaмy бapыcындa өзiнiң ұлттық 
кeлбeтiн қaлыптacтыpyды нeгiзiгi бaғыттapының бipi peтiндe ұcтaнaды. Тapиxи қaйнapлapғa 
бeт бұpy coл мeмлeкeттe өмip cүpeтiн aзaмaттapдың тapиxи жaдын, pyxaни бoлмыcын, 
пaтpиoттық ceзiмiн қaлыптacтыpyғa жaқcы ықпaл eтeдi.  

Acтaнa қaлacының oнoмacтикaлық келбеті жылдaн жылғa жaңapып, ecкi жәнe бүгiнгi 
күнгi зaмaнғы Қaзaқcтaннның тapиxи жaңapyын, зaмaнyи кeлбeтiн тaнытyдa. Әдeбиeттepдi 
capaлayдa Eлopдaмыздың oнoмacтикaлық бeт бeйнeciн ұлттық мaзмұндa қaлыптacтыpyдa, 
нeгiзiнeн aлғaндa, мынaдaй мәceлeлepгe aйpықшa көңiл бөлiнгeнiн aйқындaдық. Тәyeлciз 
eлiмiздiң тарихын, мұpaтын бeкeмдey, Қaзaқcтaн xaлқының тұтacтығы мeн бipлiгi идeялapын 
aйқындay мeн нacиxaттay, тapиxи caбaқтacтықты caқтay, Қaзaқcтaнның мәдeниeтi мeн 
мeмлeкeттiк тiлiнe дeгeн құpмeттi қaлыптacтыpy, қaзaқ xaлқының тapиxи pyxaни 
бacтayлapын ұлықтay, пaтpиoтизмгe бayлy. Ocындaй мaңызды идeялapды icкe acыpy 
бapыcындa Acтaнa мәpтeбeciн aлғaн yaқыттaн бepi қaлaның oнoмacтикaлық aжapы өзгepгeнiн 
aнықтaдық. 

Oнoмacтикaлық кoмиccия тapиxты қaйтa жaңғыpтy, дәpiптey мaқcaтындa көптeгeн 
көшeлepгe қaзaқ жepiнiң бaйыpғы aтayлapын бepyдi дұpыc дeп шeштi. Мәceлeн, caн ғacыpлы 
тapиxымыздың қoйнayындa қaлыптacқaн Қaзығұpт, Aбaт Бaйтaқ, Caққopғaн, Ұлытay, 
Қapaтay, Бaлқaнтay, Зepeндi, Acпapa, Тapбaғaтaй т.б. көптeгeн жep cy aтayлapы көшe aттapын 
иeмдeндi. Бұл aтayлapды тaңдayдa дa жәнe бeкiтyдe oлapдың тapиxи мaңызы жәнe бaйыpғы 
бoлмыcын caқтaй oтыpып, жacтapғa тәpбиeлiк мaңызын дa ecкepгeн. Coнымeн бipгe 
тapиxымыздың әp кeзeңiндe қaзaқ мeмлeкeтiнiң acтaнacы, opтaлығы бoлғaн қaлaлapдың 
құpмeтiнe eлopдaның жaңa әкiмшiлiк opтaлығындaғы жaңa көшeлep Түpкicтaн, Caypaн, 
Capaйшық, Cығaнaқ, Opынбop, Aқмeшiт, Aлмaты cияқты aтayлaғa дa иe бoлғaн [4]. Бұл 
таңдауда да үлкен астар жатқаны анық. Яғни тарихта болған ел ордалардың бір шоғырда 
орналасып, мағыналық пен мәнділік жағынан үйлесімдік беріп тұрғандай. 

Acтaнa көшeлepi мeн дaңғылдapының тapиxи oқиғaлap мeн тapиxи тұлғaлapдың 
eciмдepi aйшықтaп тұpyы тaбиғи зaңдылық eкeндiгi үнeмi бacты нaзapғa aлынып кeлeдi. 
Ocыны ecкepiп қaлaлық oнoмacтикa кoмиccияcы қaлa көшeлepiнe тapиxи oқиғaлapғa қaтыcты 
aтayлapды жәнe тapиxи тұлғaлapдың eciмдepiн бepyдi ұйғapғaн. Aтaп aйтқaндa, Қoзыбacы, 
Acaнқaйғы, Қaдыpғaли Жaлaйыpи, Шәкәpiм Құдaйбepдiұлы, Cүгip Әлiұлы, Aғыбaй бaтыp, 
Ыбыpaй Aлтынcapин, Қaшaғaн Күpжiмaнұлы, Ықылac Дүкeнұлы, т.c.c. Xaлқымыздың caяси 
тәyeлciздiгi үшiн күpecкeн, ұлтымыздың мәдeни pyxaни дeңгeйiн көтepyгe күш caлғaн, мoл 
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шығapмaшылық мұpa қaлдыpғaн Aлaш қaйpaткepлepiнiң eciмдepi дe Acтaнa көшeлepiнe 
бepiлдi. Oлapдың iшiндe Aлaш қoзғaлыcының көceмдepi Әлиxaн Бөкeйxaн, Axмeт 
Бaйтұpcынұлы, Ғұмap Қapaш, Мipжaқып Дyлaтoв, Мұcтaфa Шoқaй, Мұxaмeджaн 
Тынышбaeв, Әлiмxaн Epмeкoв, Xaлeл Дocмұxaмeдұлы, Уәлитxaн Тaнaшeв т.б. тұлғaлap бap. 
Xaлқымыздың caн ғacыpлық тapиxындa бaтыp, өнepпaз, дaнa aнaлapдың да opны epeкшe. 
Oлapдың eciмдepiн Acтaнa көшeлepiнe бepy бүгiнгi ұpпaқтың бoйынa имaндылық, мeйipiм, 
aдaмгepшiлiк ceзiмдepiн ұялaтaтыны cөзciз. Ocындaй үлгiлi өнeгeлi мaқcaтты көздeп бipқaтap 
көшeлep Жұбaн aнa, Дoмaлaқ aнa, Қapaшaш aнa, Aйшa бибi, Ұмaй aнa, Тұмapxaным, Күйшi 
Динa, aқын Capa, Ұлбикe cияқты бeлгiлi тұлғaлapдың eciмдepiн иeлeнгeн. Жacтapғa aтaлып 
өткeн eciмдepдi тeк көшe aты peтiндe қaбылдaмaй, әp көшe aтayын aйтқaндa бeлгiлi бip білім 
бepiп, бepiлгeн aқпapaтты тaнy apқылы oлap өздepiнiң тapиxи мұpacынa құpмeт көpceтy 
eкeнiн ceзiндipy патриоттыққа тәрбиелеудің бірден бір жолы болмақ. 

Eлopдaның өpкeндeyi eлiмiздiң өpкeндeyiнiң бeлгici. Coл ceбeптi бac қaлaның жaңaдaн 
қaлaнып жaтқaн ipгeтacының бepiк бoлyы дa мeмлeкeтiмiздiң бoлaшaққa нық ceнiммeн жacap 
қaдaмының нaғыз кeпiлiнe aйнaлмaқ. Кeлep ұpпaқтың дa, жacтapдың дa бoлaшaғы aйқын 
бoлyы үшiн, coл бoлaшaқты құpaйтын нeгiзгi қayым бoлғaндықтaн oлapдa Eлiнe дeгeн 
cүйicпeшiлiк яғни пaтpиoттық ceзiмдepiн ocы Acтaнa apқылы, oндaғы пaтpиoттық бaғыттaғы 
ныcaндap apқылы жeтiлдipy өтe мaңызды бoлып тaбылaды.  

Жастарға үнeмi Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк өз eлiн, тyғaн, жepiн құpмeттeyдeн, 
қaдipлeyдeн бacтaлaтынын ұғындыpып, Acтaнa қaлacы apқылы oлapдың бoйындa eлiн 
тapиxын тepeңipeк тaнyғa ынтaлaндыpy, өз eлi үшiн aдaл қызмeт eтyгe дeгeн жiгepлeндipy 
кepeк. Ал бұл мақсат елміздің елдігін нығайтуға бағытталған  «Мәңлік ел» ұлттық 
идеясының да негізі мақсаты болып табылады. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар 

2. Қашқари М. Түбі бір түркі тілі («Диуанилұғатит-түрк»). – Алматы: 
3. «Анатілі», 1993. – 192 б. 
4. Назарбаев Н. Еуразия жүрегінде [Мәтін] /Назарбаев Н. – Алматы: 
5. Атамұра, 2005. - 192 б. 
6. Ж.Саухат. Астана. Астана кітапханасы. –Астана: “Astana Pro”, 2012. 
7. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі/ Н. Ә.Назарбаев. – Астана:  Елорда, 2001. – 304 

б.  
8. Касымбаев Ж.К., Агубаев Н.Ж. История Акмолы: XIX–началоXX 
9. века: исследования, источники, комментарии [Текст] / КасымбаевЖ.К., 

АгубаевН.Ж. – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 176 с. 
10. Гумилев Л.Н. Көне түріктер. Алматы.- Білім-1994-480б. 
 
 
УДК335 ББК 65.291-9 

ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ РУХАНИ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ТҮП ҚАЗЫҒЫ 
 

Мүбаракова Динара 
diko_1998_love@mail.ru 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі, Семей, Қазақстан 
Ғылыми жетекші: А.К.Нурланова 

 
Көшпенді ата-бабаларымыз ұрпақ тәрбиесіне қатысты жайттарды топтастырғанда да 

ғылым үшін аса маңызды жүйелік принципке ерекше мән берген. Осы айтылғанға орай жас 
буын тәрбиесін бесіктен (тіпті, құрсақта жатқан кезден) бастап бұларды ақыл-ой, 
имандылық, еңбек, көркемдік, сымбаттылық секілді сан салаға жұптастырған. М.Әуезовтың: 
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«Ел олу үшін бесігіңді түзе» деген сөзінің мән-мағынасына ой салсақ, тәлім-тәрбие ісі жас 
ұрпақ дүниеге келгеннен басталады екен. 

ХХІ ғасырда көтеріліп отырған «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімінің түп 
тамыры тереңде жатыр. Ол – халқымыздың ұлттық құндылықтарынан, рухани мұраларынан, 
ділінен, тағлымдық ой-толғауларынан бастау алады. «Өзін-өзі таныған, өмірдің мәнін 
түсінген адам, өзін-өзі қадағалап, сынап, өзін-өзі тәрбиелеуге, өмірден өз орнын, өз бақытын 
табуға ұмтылады. Өзін-өзі тану – адамның шындықты өзінше түсіну жағынан қарастыратын 
ілім, ол өз бойындағы бірегейлікке сәйкес келетін өзінің жеке құндылықтары жүйесін 
жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесімен ықпалдастыруға бағытталған. «Өзін-өзі тану» 
рухани-адамгершілік білімі – ұлттық құндылықтарды іске асыру мен таратудың маңызды 
механизмі, өмірдің мәні мен өнегесі, тарихпен, ана тілімен, философиямен, әдебиетпен, 
дәстүрмен, психологиямен ұштасқан ұлттық-рухани білім мазмұны мен түрі. Рухани 
байлыққа апаратын жолдың бірі – білім, екіншісі – сол білімді пайдаға асыру. Адам алғаш 
білімнің құндылығына сүйене отырып, өз ортасын жақсы жағынан өзгертуге әрекет жасайды. 
Өйткені рухани жетілудің шыңына көтерілген адам өмірдің мәні мен мағынасын жай ғана 
түсініп қоймай, жер бетінде ізгілік орнатуға күш салады. Қандай да болсын адамдықты, 
адамгершілікті бетке ұстаған қоғамның мақсаты- әр адамды рухани байлық деңгейіне 
жеткізу. Бүгінгі жас ұрпақты оқыьтып қана қою аз, оны жан-жақты дамыту, жаңаша 
дағдыларға тәрбиелеу қажет. Әлемдік даму, ғылыми технология адамның ұшқыр ойлы, терең 
білімді, озық тәрбиелі болуын талап етеді. Сондықтан рухани-адамгершілік тұрғысынан 
білім беру әр тұлғаның азаматтық келбетінің жоғары болып, олардың кез келген ортада 
белсенділік көрсете алатынын қабілеттерін жетілдіруді көздейді. Бүгінгі күні біздің елімізде 
ұлттық және азаматтық құндылықтардың негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту, 
жеке адамның рухани күш-қуат мүмкіндіктерін ашу, адамгершілік пен салауатты өмір салтын 
қалыптастыру үшін қажетті жағдайлардың барлығы да жасалуда. Тәрбиенің басты мақсаты 
әр адамның ішкі құндылығын, тұлғалық қасиетін ашып, бағалауға үйрету. Осыларды ескере 
отырып, еліміздің мектептерінде 2001 жылдан бері , «Өзін-өзі тану» бағдарламасы 
саралаудан өткізіліп, оқу жүйесіне енгізіліп келе жатқан еді. Ал 2010-2011 оқу жылынан 
бастап бұл пән жалпы білім беретін мекемелердің барлығына жаппай енгізілді. «Өзін-өзі 
тану» пәні жастардың бойында махаббат, адамгершілік, мейірімділік сияқты жалпы 
адамзаттық құндылықтарды қалыптастырады, оларды рухани адамгершіліктің нәрімен 
сусындатады. Өзін-өзі тану – адамның өзіне терең мән берудің алғашқы қадамы. Ойшыл 
Сократ: «Өзгені тану үшін өзіңді-өзің таны» деген болатын, қазіргі біздің «Өзін-өзі тану» 
пәні Сократ ілімінің үйлесімді жалғасы іспеттес. Бұл пән жобасының авторы Сара 
Алпысқызы атап өткендей, «Әр баланың қабілетін ашуы, өзіне жол табуы, өзінің күш-
жігеріне сенуі өзінің өмірдегі орнын анықтау үшін өте маңызды! Әлемде махаббат пен 
мейірімділік аурасын жасай отырып, қарапайымдылық пен махаббат жүректен жүрекке жетуі 
тиіс», яғни әрбір баланың, ата-ананың жүрегіне жылылық нұрын ұялатуда әрқайсысымыздың 
орнымыз ерекше. Оқушының жас ерекшеліктеріне сәйкес өзін-өзі тануға, өзін дамытуға 
бағытталған жұмыстар мектепте ғана емес, отбасында да ата-аналардың көмегімен жалғасын 
тауып, өзара ықпалдастық бағытта жүргізілуі керек. «Өзін-өзі тану пәні» жеткіншекті жарық 
дүниеде өмір сүріп, Адам екенін терең сезінуге, адамдарға қуаныш сыйлай білуге баулиды. 
Жанында жүрген аяулы адамдардың бар екенін ұғынуға көмектеседі. Адамдардың сезіміне 
ие болу және оны ақтай білуге үйретеді. Борыш пен парызға адал болуға тәрбиелейді. 
Артыңда өшпейтін ізгілікті із қалдыра білуге талпындырады. Қабілетіңді, бойындағы 
дарында, азаматтылығыңды дәлелдеуге итермелейді. «Рухани мұраға сүйенбеген елдің 
жұлдызы жанбайды демекші, заман ағымы талап етіп отырған ата-бабаларымыздан қалған 
әдеби мұраларымызды, халқымыздың өсиетін, өнегесін дәріптеп, дәстүрін таңғажайып 
тапқырлығын, олардан қалған ескірмейтін көне сөздерді, мақалдар мен мәтелдерді бүгінгі 
ұрпаққа үлгі-өнеге болатындай, келер ұрпаққа тәлім-тәрбие беретіндей ғасырлар қойнауынан 
сыр шерткен асыл мұраларымызды рухани-адамгершілік білім беруде тиімді қолдану – 
«Өзін-өзі тану» пәні бастауы бұрыннан болған, біздің арғы ата-бабаларымыздан келе жатқан 
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жақсы дәстүрлеріміздің жалғасы іспеттес деуге болады. «Өзін-өзі тану» пәнінің мақсаты – 
адамдарға және қоршаған әлемге ізгілікті қарым-қатынас жасау, адамдарға қолдан келгенше 
көмек беру, туыстарына және жақындарына қамқорлық көрсету, рухани-адамгершілік білім 
беру. Адамгершіліктің негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. Олар 
адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-
қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, 
өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге де формалары, бұл-сананың, 
сезімдердің, мінез-құлық пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың 
негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық құндылықтары жатады. 
Баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты үлкендер арқылы тәрбиеленеді. Тәрбиелеу, 
білім беру жұмысының мазмұны мен формалары балалардың мүмкіндігін ескеру арқылы 
нақтыланады. Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан 
келетін жұмысты ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу ісінде жоспарлы түрде іске асады. 
Тәрбиешінің ең бастапқы формалары педагогтың балалармен мазмұнды қатынасында, жан-
жақты іс әрекетінде, қоғамдық өмірдің құбылыстарымен танысу кезінде, балаларға арналған 
шығармаларымен, суретшілер туындыларымен танысу негізінде іске асады. Мұндай мақсатқа 
бағытталған педагогтық жұмыс еңбек сүйгіштікке, ізгілікке, ұжымдық пен патриотизм 
бастамасына тәрбиелеуге, көп дүнеині өз қолымен жасай алуды және жасалған дүниеге қуана 
білуді дамытуға, үлкендер еңбегінің нәтижесін бағалауға тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. 
Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге тырысу, бірге ойнау, бір нәрсемен шұғылдану, 
ортақ мақсат қою және оны жүзеге асыру ісіне өздері қатысуға талпыныс пайда болады. 
Мұның бәрі де баланың жеке басының қоғамдық бағытын анықтайды, оның өмірге белсенді 
ұстанымын бірте-бірте қалыптастырады. 
Әр баланың жеке басы- оның моральдық дамуы үшін қамқорлық жасау- бүгінгі күннің және 
алдағы күндердің талабы, оған педагогтың күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі.  «Балалар 
бақшасындағы тәрбие бағдарламасы» мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуын, 
олардың мектепке дайындығын қарастырады. Бұл бағдарланы жүзеге асыруда басты ролді 
атқарады. Оның тәртібі, іс-қимылы, балалар және үлкендермен қарым-қатынасы балалар 
үшін үлгі бола отыра , педагогтың ықпалы әсерлі енеді, баланың жеке басы қалыптасады. 
Оның ықпалы неғұрлым белсендірек болса, баланың сезімдерін жан-жақты қамтыған сайын, 
олардың ерік күшін жұмылдырып, санасына ықпал етеді. 
Қарапайым әдеттерді тәрбиелей отырып педагог балдырғаннның бар істі шын пейілмен әрі 
саналы атқаруына қол жеткізеді, яғни сыртқы ұнамды мінездері оның ішкі жан дүниесін, 
оның ережеге деген көзқарасын айқындайды. Атақты педагог Сухомлинский; «Бала кезде үш 
жастан он екі жасқа дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін 
де ертегіден алады.Тәрбиенің негізгі мақсаты- дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани 
ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа 
да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. Ол 
балаға рухани ляззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жасбаланың рухының өсіп жетілуіне 
қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық«, деп атап көрсеткен. 
 Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Руханилықтың негізінде адамның 
мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. 
Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. Рухани-адамгершілік тәрбие — бұл дұрыс 
дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас 
мәдениетінің тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының 
дәрежесі оның мінез-құлқы мен іс әрекетін анықтайды. Сананың қалыптасуы-ол баланың 
мектепке бармастан бұрын, қоғам туралы алғашқы ұғымдарының қалыптасыуна, жақын 
адамдардың өзара қатынасынан басталады. Баланы жақсы адамгершілік қасиеттерге, 
мәдениетке тәрбиелеуде тәрбиелі адаммен жолдас болудың әсері күшті екенін халқымыз 
ежелден бағалай білген. «Жақсымен жолдас болсаң- жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас 
болсаң- қаларсың ұятқа...» «Жаман дос, жолдасын қалдырар жауға» — деген мақалдардан 
көруге болады. Мақал-мәтелдер, жұмбақ, айтыс, өлеңдер адамгершілік тәрбиенің арқауы. 
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Үлкенді сыйлау адамгершіліктің бір негізі. Адамзаттық құндылықтар бала бойына іс-әрекет 
барысында, әр түрлі ойындар, хикаялар, ертегілер, қойылымдар арқылы беріледі. 
Адамгершілік-адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханиет 
дәуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тәрбиенің нәтижесі адамдық тәрбие 
болып табылады. Ол тұлғаның қоғамдық бағалы қасиеттерімен сапалары, қарым-
қатынастарында қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі 
болғандықтан, адамдардың мінез-құлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы, көзқарасымен 
сипатталады. 
Олар адамды құрметтеу, оған сену, әдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, жанашарлық, 
ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық т. б. Адамгершілік-ең жоғары құндылық деп 
қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік және психологиялық қасиеттерінің жиынтығы. 
Адамгершілік тақырыбы- мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Жас ұрпақтың бойына 
адамгершілік қасиеттерді сіңіру- ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Адамгершілік әр 
адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы- халқында, отбасында, олардың 
өнерлерінде, әдет-ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс — тіршілігінен, өзін 
қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. Көрнекті педагог В. Сухомлинский «Егер балаға 
қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала солай бола алады», — дейді. Демек, шәкіртке жан-
жақты терең білім беріп, оның жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата 
білсек, ертеңгі азамат жеке тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен 
санасуына ықпал етері сөзсіз. Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-
міндеттерінің ең бастысы — өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ 
тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі — келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты 
жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени — ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу — біздің де қоғам 
алдындағы борышымыз. Мектепке дейінгі адамгершілік тәрбие — балалардың адамгершілік 
сана-сезімін, мінез- құлқын қалыптастыруды қамтиды. Дәлірек айтқанда, адалдық пен 
шыншылдық, адамгершілік, кішіпейілдік, қоғамдағы және өмірдегі қарапайымдылық пен 
сыпайылық, үлкенді сыйлау мен ибалық адамгершілік тәрбиесінің жүйелі сатылап қамтитын 
мәселелері. Адамгершілік тәрбиесінің әрқайсысының ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз 
халық педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрлерді, әдет- ғұрыпты жан-
жақты терең білумен қатар, өркениетті өмірмен байланыстыра отырып, білім берудің барлық 
кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс. Жас өспірім тәлім-тәрбиені, адамгершілік қасиеттерді 
үлкендерден, тәрбиешілерден насихат жолымен емес, тек шынайы көру, сезім қатынасында 
ғана алады. Жеке тұлғаның бойындағы жалпы адамзаттық құндылықтардың қалыптасуы осы 
бағытта жүзеге асады, сөйтіп оның өзі-өзі тануына, өзіндік бағдарын анықтауына мүмкіндік 
туғызатындай тәлім-тәрбие берілуі керек. Жақсы адамгершілік қасиеттердің түп негізі 
отбасында қалыптасатыны белгілі. Адамгершілік қасиеттер ізгілікпен ұштастырады. Әсіресе 
еңбекке деген тұрақты ықыласы бар және еңбектене білуде өзін көрсететін балаларды еңбек 
сүйгіштікке тәрбиелеу басты міндет болып табылады. Өз халқының мәдениетін, тарихын, 
өнерін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі мен мәдениетіне, салт-дәстүріне құрметпен 
қарайтын нағыз мәдениетті азамат қалыптасады. Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде 
үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге айналған. Отбасында, балабақшада , қоғамдық орындарда 
үлкенді сыйлау дәстүрін бұзбау және оны қастерлеу  әрбір адамнан талап етіледі. 
Халқымыздың тәлім- тәрбиелік мұрасына үңілсек, ол адамгершілікті, қайрымдылықты, 
мейірбандықты дәріптейді. Ата-бабаларымыздың баланы бесігінен жақсы әдеттерге 
баулыған. «Үлкенді сыйла», «Сәлем бер, жолын кесіп өтпе» деген секілді ұлағатты сөздердің 
мәні өте зор. Адамгершілікті, ар-ұяты бар адамның бет-бейнесі иманжүзді, жарқын, биязы, 
өзі парасатты болады. Ондай адамды халық «Иман жүзді кісі» деп құрметтеп сыйлаған. 
Балаларымызды имандылыққа тәрбиелеу үшін олардың ар-ұятын, намысын оятып, 
мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілдік, қамқорлық көрсету, адалдық, ізеттілік сияқты 
қасиеттерді бойына сіңіру қажет. Баланы үлкенді сыйлауға, кішіге ізет көрсетуге, иманды 
болуға, адамгершілікке баулу адамгершілік тәрбиесінің жемісі. Балаларды адамгершіліке 
тәрбиелеуде ұлттық педагогика қашанда халық тәрбиесін үлгі ұстайды. Ал, адамгершілік 
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тәрбиелеудің бірден-бір жолы осы іске көзін жеткізу, сенімін арттыру. Осы қасиеттерді балаға 
жасынан бойына сіңіре білсек, адамгершілік қасиеттердің берік ірге тасын қалағанымыз. 
Адамгершілік- адамның рухани арқауы. Өйткені адам баласы қоғамда өзінің жақсы 
адамгершілік қасиетімен, адамдығымен, қайырымдылығымен ардақталады. Адам баласының 
мінез құлқына тәрбие мен тәлім арқылы тек біліммен ақылды ұштастыра білгенде ғана 
сіңетін, құдіретті, қасиеті мол адамшылық атаулының көрініс болып табылады. 
  Қазіргі кезде өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеуде қойылған мақсаттардың бірі қоғамға 
пайдалы, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор бола білетін, жан-жақты дамыған жеке 
тұлғаны қалыптастыру. Осы мақсатты жүзеге асыруда «Бөбек» қорының президенті Сара 
Алпысқызының «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім жобасы біздің балабақшада 
эқсперименттік пән ретінде жүргізіліп келеді. «Өзін-өзі тану» пәні — баланы жастайынан 
отаншылдыққа, әдептілікке, достыққа, тазалыққа, ұқыптылыққа, мейірімділікке, табиғатты 
сүюге, отбасын сыйлауға, ұйымшылдыққа үйретеді. Адам бойына кішіпейілдік, сыпайлық, 
рақымшылық, жанашарлық, сыйластық, тілектестік сияқты қасиеттерді дарыту және 
өзгелерді қадірлей, сыйлай, құрметтей білу, тыңдай білу, қолынан келгенше адамдарға 
көмектесу, кешірімді болуды үйрету де «Өзін-өзі тану» пәнінің үйлесіне тимек. 
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ОРТА БУЫН ОҚУШЫЛАРЫМЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ. 

 
Мұратбаева Жұлдызай Ғаниқызы 

Аймағамбетова Мадина Қангерейқызы 
Mulikova2201@mail.ru  

Еуразия гуманитарлық институты, Педагогика кафедрасы 
«Педагогика және психология» мамандығының 2-курс студенттері, Астана,Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі - А.С.Муликова 
                       
Қазіргі таңда «Адам-қоғам-табиғат» байланысын ажыратпай, тек өзара әмбебап 

бірлікте қарастыру ғана әр түрлі келелі түйткілдерді шешуге жол ашады. Бұл тұрғыда 
психологияның қолданбалы аспектілері нақтылай түссек, психологияның экология мен 
педагогика байланысында  алатын орны және кейбір қолданбалы әдіс- тәсілдері туралы 
сөз етпекшіміз. Адам өмірі үнемі қоғам және табиғи ортамен тікелей байланысты. Біз 
талқылайтын мәселе адам мен табиғат бірлігі болып табылады. Экологиялық іс-әрекетті  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965260958
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ұйымдастыру – психологиялық, педагогикалық, әрі экологиялық  үрдіс. Экологиялық 
психологияның нысанға алатын негізгі ұғымдарының бірі – бұл экологиялық сана және іс-
әрекет.  

Экологиялық психология – тұлғаның экологиялық  санасының  қалыптасу 
заңдылықтары мен механизмін зерттейді, ал сана  адамның барша психикалық қызметіне 
ортақ қасиетті бейнелеудің ерекше формасы. Осы орайда, экологиялық  психология  мына 
мәселелерді қарастырады: адамның өзін қоршаған ортаны қабылдау ерекшеліктерін 
анықтау    арқылы экологиялық  сананы зерттеу,  қоршаған ортаның қолайсыз дамуының 
субьект үшін мәнді факторларын саралау, экологиялық мінез – құлықтың мотивациясын 
анықтау, экологиялық дағдарыстың психологиялық зардаптарының заңдылықтарын талдау,  
насихаттың психологиялық құралдарын талдап белгілеу. Экологиялық сананы қалыптастыра 
отырып, экологиялық іс-әрекетті ұйымдастыру шаралары төмендегідей жүзеге асырылады: 
1)гуманитарлық-эстетикалық пәндердің үлесі; 2)табиғатты қорғау сипатындағы қоғамдық 
пайдалы еңбектің (мектеп орманшылығы, ағаш егу, гүл өсіру, броконьерлермен күрес, 
қоршаған ортаны сақтаудағы санитарлық жұмыстар, қыс жағдайына икемсіз аңдар мен 
құстарға алғашқы жәрдем көрсету, аң шаруашылығымен айналысатын фирмаларға көмек 
қолын созатын топтардың жұмыстары) рөлі; 3)туристік-өлкетану жұмыстарымен 
оқушылардың табиғатты қорғау істерінің үздіксіз байланыстылығы; 4)Бұқаралық-ақпараттар 
құралдарының ықпалы (Табиғатты аялау мен сақтауға насихаттайтын әдебиеттер, газет-
журналдар, радио және теле хабарлар); 5) экологиялық білім; (экологиялық білім мазмұны 
оқушының ішкі даму заңдылықтарына оның сыртқы дүниемен жеке символдық жүйе, адам-
қоғам, адам-қоршаған жүйелер арасындағы қарым-қатынас бір-біріне сәйкес келуі).  Жалпы 
экологиялық сана қалыптастыруды әр қырынан қарастырған зерттеулерге шолу жасасақ, 
мысалы, экологиялық мәселелердің психологиялық ерекшеліктерін зерттегеген ғалымдар 
Е.Д.Дерябо мен В.А.Ясвин пікірлерінше экологиялық сананы антропоцентрикалық сана және 
экоцентрикалық сана деп екі түрге бөліп, біріншісіне адамның сыртқы ортадағы іс-әрекетін 
сәйкестендіріп отыратын, қоршаған ортаның бас факторлары әлеуметтік және мәдени 
факторлар жатса, экоцентрикалық сана адам табиғаттың бір мүшесі болғандықтан, ол тек 
әлеуметтік ортаға ғана емес сонымен бірге табиғи ортада да өмір сүру барысында 
қалыптасатын сана [1,2].   Оқушылардың экологиялық іс-әрекеті ұғымының мәні мен 
мазмұнын анықтауда іс-әрекет теориясын (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Л. С. 
Выготский, Д. Б. Эльконин) және экологиялық іс-әрекеттің жеке тұлғалық сапаларды 
қалыптастырудағы орны жөнінде педогогика, психология, экология саласындағы еңбектерге 
(А. П. Сидельковский,  С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин)  арқау болған. Олардың зерттеулерінде 
оқушылардың экологиялық іс-әрекеті табиғатпен практикалық жағынан өзара әсерлесуінің 
негізінде жүзеге асырылып, жеке тұлғаның табиғатқа белгілі бір қатынасын 
қалыптастырушы фактор ретінде көрсетіледі[3,4,5].  Зерттеушілер  пайымдауынша,  
экологиялық іс- әрекет барысында табиғатпен әсерлесуші адамның ықпалы «субъект-объект» 
сипатынан «субъект-субъект» сипатына көшеді, өйткені табиғат та адамға белгілі бір 
дәрежеде кері әсерін тигізеді. Олар экологиялық іс-әрекетті адамның жалпы мәдениетінің 
құрамдас бөлігі ретінде қарастырады. Белгілі психолог-ғалым А. В. Петровскийдің 
пайымдануынша, жеке тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуы әр жаста тек бір ғана 
жетекші іс-әрекет түрімен анықталмайды [6].   Біз осы тұжырыммен келісе отырып, оқушы 
жеке тұлғасының қалыптасуында оқу іс-әрекеті ғана емес, басқа да іс-әрекет түрлері 
маңызды орын алады деп есептейміз. Атап айтқанда, сабақтан тыс жұмыстарда орын алатын 
ойын, еңбек оқушы жеке тұлғасының ақиқат өмірдегі құбылыстарға қатынасын білдіретін  
іс-әрекет түрлері де көмектеседі.  

Экологиялық іс-әрекет арқылы адамның табиғатқа адамгершілік қатынасын 
қалыптастыруда қажеттіліктер мен түрткілер саласын дамытудың маңызын А. П. 
Сидельковский, П. В. Иванов, Е. М. Кудрявцева   атап көрсетеді. Профессор А. П. 
Сидельковский,  әрбір адамның табиғатқа қарым – қатынасы, өзіндік жеке сыртқы 
ортамен байланыстың қалыптасуы тәрізді, дара тұлғаның іс - әрекеті болып 
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табылатындығына тоқталған: ол “Адам баласының тіршілігінде болатын басқа да қарым – 
қатынас түрлері тәрізді сыртқы ортамен байланыс күрделі де тұтас әлеуметтік жүйелер 
құрылымын түзеді және ол жеке адамның сарамандық іс – әрекетінде, жеке психикасында 
көрінеді”, - деп есептейді [7].  Ол өз зерттеуінде адамның табиғатқа қарым –қатынасын іс-
әрекет ретінде қарастырып отыр. Экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің барлық 
мүмкіншіліктерін қарастыруда профессор  П. В. Иванов оқушылардың өз туған өлкесінің 
табиғатын танып білуі, олардың табиғат қорғау жұмыстарын ұйымдастыру арқылы жүзеге 
асыруды айтты. Оның бұл пікірі экологиялық іс-әрекет ұйымдастырудың маңыздылығын 
меңзейді.  

 Авторлардың ортақ пікірі бойынша ой түйіндесек, табиғат- адамның эмоциялық, 
танымдық, этикалық, эстетикалық, материалдық, рухани, т. б. сансыз қажеттіліктерін өтеп 
отыратын тіршілік көзі болып табылады. Демек, әлеуметтің келешектегі ғана емес, бүгінгі 
қалыпты тіршілігін қамтамасыз ету үшін жас  ұрпақ тәрбиесінде табиғат әлемімен тиімді 
әсерлесуге ұмтылдыратын адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға жеткілікті көңіл бөлу 
қажет. Оқушылардың экологиялық іс-әрекетін жіктеуде белгілі бір жүйені қолдануға 
талпыныс жасай отырып, экологиялық іс-әрекеттің мазмұны ескерілетін тұста оқушылардың 
танымдық, сарамандық, мәдени-ағартушылық және ойын іс-әрекетінде оқу, ойын, еңбек 
элементтері өзара араласады, бірін-бірі толықтырады, белгілі бір байланыста, өзара 
тәуелділікте болады деп есептейміз. Осы орайда И.Н. Бодықова өз зерттеуінде экологиялық 
тұрғыда оқушылардың іс-әрекеттерін жіктей келе, «оқушының экологиялық іс-әрекеті деп  
оның табиғатты зерттеуін, танып-білуін, онымен өзара әсерлесудің қоғамдық тәжірибесін 
меңгеруге және оны байытуға бағытталған іс-әрекетін айтамыз.»-деп пайымдайды [8].      

Қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттесуінен туындаған қазіргі  замандағы жаһандық 
түйткілдердің бірі – табиғат пен адамдардың теріс әрекеттесуі.    Соныдақтан қазіргі кездегі 
экологиялық тәрбиенің мақсаты – оқушыда өзара ұштастырылған экологиялық сана 
қалыптастыру,  экологиялық іс-әрекетін ұйымдастыру керек деп белгілеп, оларды өзіндік 
ізденіс белсенділігі арқылы жүзеге асыруға болады деген ұйғарымға келдік [9].  . Осы 
мақсаттан туындаған мектепте оқушыларға сыныптан тыс жұмыстарда экологиялық тәрбие 
берудің міндеттерін былай белгіледік:  

-Экологиялық саналы білімді   жүззеге асыруға бағытталған құлшынысын           ояту; 
-Табиғатты сақтау, қорғау, оның қорын үнемдеу мен еселендірудің маңыздылығына 

негңзделген   қажеттілігін туындату;  
-Табиғат –жалғыз тіршілік көзі және онымен біртұтастықты ұғынуға болған ынтасын 

тәрбиелеу;  
-Қоршаған ортаға ерекше экологиялық жауапкершілікпен қарауға итермелейтін 

түрткіні қалыптастыру. 
Осы орайда, оқу үрдісінде және сыныптан тыс жұмыстар кезінде оқушыларға 

экологиялық білім алу барысында табиғат қорғауға арналған іс-шараларға деген 
құлшынысын, алған білім, білік, дағдыларын іс жүзіне асыра алуын, қоршаған орға зиянды 
ластаушы факторлармен күрес жүргізуге даярлығын анықтауда экологиялық іс-әрекет 
деңгейін төмендегі сауалнама, сұқбат барысындағы сұрақ арқылы анықтадық: 

1 «Қоршаған ортаны қорғау, сақтау» деген ұғымды қалай түсінесіз? 
2 Келешекте табиғат жағдайының жақсаруы үшін қандай үлес қосар едіңіз? 
3 Егер сіз эколог болсаңыз табиғатты қорғау туралы қандай шаралар мен жобалар 

ұсынар едіңіз?   
4 «Қалдықсыз өнім» технологиясын жүзеге асыруға болады?  
5 Өз қалаңызда өндіріс орындарына танымжорыққа шықсаңыз нені үйренгіңіз келеді? 
6 Өзіңізге белгілі табиғат байлықтарын құртпай қалпына келтіру үшін не істер едіңіз? 
7 Экологиялық тәрбиелі оқушы болу үшін мұғалім тарапынан қандай көмекті 

қажетсінесіз?   
8 Жер шарында болып жатқан табиғи апаттардың алдын алуға болар ма еді?  
9 Күнделікті өмірде қандай әдет-дағдыға машықтанғансыз? 
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10  «Бір тал кессең, он тал ек» деген өсиеттің мағынасын ашыңыз.  
 Сұрақтарға берген жауаптарды қысқаша көрсетуге болады: оқушылардан алынған 

жауаптар, олармен өткізілген ауызекі экологиялық мазмұнды сұхбат, сауалнама жүргізу, 
оларды талдап, сараптау мынандай қорытынды жасауға мүмкіндік берді: оқушылардың 
көпшілігінің экология туралы ұғымы жеткіліксіз, кейбір ғылыми ұғымдар туралы мүлдем 
хабарсыздығы; жалпы экологиялық білім қоры аз, кейбір оқушылар сауалнама сұрақтарының 
өзін жете түсіне алмағандығы;  экологиялық жаһандық мәселелерді өздігінен «жоғарыдан» 
туындауда, адамды оған қатыссыз деп ойлауы; мектепте және колледждерде экологиялық 
тәрбиелік іс-шаралар мазмұнының тартымсыздығы, оларға оқушылардың қызығушылық 
танытпауы; жалпы орта білім беру оқу орындарында экологиялық білім-тәлімнің қолдану 
аясының тарлығы (тек аула тазалау, көше сыпыру, мектеп маңына гүл, ағаш отырғызумен 
шектелу) байқалды. Бұл дегеніміз оқушылардың экология туралы түсініктерінің 
жеткіліксіздігін, экологиялық тәрбие беруді ұйымдастырудағы үлкен олқылықты, яғни 
экологиялық сана қалыптастыруға бағытталған шаралар мен білім деңгейінің төмендігін 
көрсетеді және бұл мәселенің өзектілігі арта береді, Осы тұста теория бойынша бұл мәселе 
жеткілікті зерттеліп жүрсе де, практикада сөз бен іс бірлігі арасында алшақтық байқалады. 
Ал, экологиялық білімнен экологиялық таным, экологиялық іс- әркет, экологиялық 
белсенділік туындайды. Біздің көтермекші мәселеміз оқушылардың табиғи орта 
құбылыстары мен заңдылықтарын біліп,  алған білімді  іс-тәжірибе жүзінде пайдалануға 
бағыттау.  
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April 14, 2010, Kazakhstan became the 47th member of the Bologna process. Joining the 
Bologna process aimed at creating a common European area of secondary and higher education is 
one of the important tasks of modern education system of Kazakhstan. 

In the Bologna Declaration made learning outcomes in terms of competences, understood as 
the ability to carry out any activities on the basis of knowledge, skills acquired during the training, 
education, or education and take responsibility for the ongoing efforts. 

In the context of the Bologna Declaration have been identified two types of learning 
outcomes: 1) general competence; 2) subject specific competences. General competencies include 
three types of competencies: instrumental competence, interpersonal, systemic, those competencies 
that make today any specialist demand and competitive in the labor market. 

The term "competence" has several meanings are: 
- The ability to apply knowledge, skills and personal qualities to use for success in a particular 

area; 
- Social requirement to man for the effective performance of productive activity of some kind; 
- Criterion for assessing a person's readiness to address the problems and challenges of this 

type of activity. 
The structure of any competence isolated components: cognitive (beliefs and knowledge), 

indicative (understanding and motive), an operational (and skills) and experience (behavior that 
reflects a way to solve the problem). 

The term "communicative competence" introduces D. Hymes. Communicative competence D. 
Hymes defines as inner knowledge of situational appropriateness of the language; as the ability to 
allow a party to be speech activity. D. Hymes one of the first demonstrated that proficiency involves 
not only knowledge of grammar and vocabulary, but also the social conditions of their use [2]. 

Teaching language for specific purposes, in order to successfully develop professional 
communicative competency, requires a new approach to the selection of content. Galskova (2000), 
Graboy (2002) state that the content of ESP teaching should include then: 

• scope of communicative activities, themes and situations, speech acts and speech material, 
taking into account the professional orientation of students; 

• linguistic material (phonetic, lexical, grammatical, orthographic), its presentation rules and 
skills of operating them; 

• set of special (verbal) skills that characterize the level of practical mastery of a foreign 
language as a means of communication, including in situations of professional and business 
communication, joint production and research; 

• system of knowledge of national and cultural characteristics and realities of the foreign 
language country. 

Communicative competence is made up of four competence areas: linguistic, sociolinguistic, 
discourse, and strategic. 
Linguistic The competence to know how to use the grammar, syntax, and vocabulary of a 

language. Linguistic competence asks: What words do I use? How do I put 
them into phrases and sentences? 

Sociolinguistic Sociolinguistic competence is knowing how to use and respond to language 
appropriately, given the setting, the topic, and the relationships among the 
people communicating. Sociolinguistic competence asks: Which words and 
phrases fit this setting and this topic? How can I express a specific attitude 
(courtesy, authority, friendliness, respect) when I need to? How do I know 
what attitude another person is expressing? 

Discourse 
competence  
 
 
 

 

Discourse competence is knowing how to interpret the larger context and how 
to construct longer stretches of language so that the parts make up a coherent 
whole. Discourse competence asks: How are words, phrases and sentences put 
together to create conversations, speeches, email messages, newspaper 
articles? 
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Strategic 
competence 

Strategic competence is knowing how to recognize and repair communication 
breakdowns, how to work around gaps in one’s knowledge of the language, 
and how to learn more about the language and in the context. Strategic 
competence asks: How do I know when I’ve misunderstood or when someone 
has misunderstood me? What do I say then? How can I express my ideas if I 
don’t know the name of something or the right verb form to use? 

 
Brown views Communicative Language Teaching (CLT) as an approach (that is, a theoretical 

position about the nature of language and of language rather than a specific method of teaching. He 
also describes four underlying characteristics in defining CLT in a second language classroom: 

1. Focus in a classroom should be on all of the components of communicative competence of 
which grammatical or linguistic competence is just part. 

2. Classroom activities should be designed to engage students in the pragmatic, authentic, and 
functional use of language for meaningful purposes. 

3. Both fluency and accuracy should be considered equally important in second language 
learning classroom. And they are complementary. 

4. Students have to use their target language, productively and receptively, in unrehearsed 
contexts under proper guidance, but not under the control of a teacher. Moreover, students’ success 
in acquiring communicative competence in their target language is that easy [3]. Here are some 
teaching learning activities which can be applied in the second language classroom so that the 
communicative competence still can be maintained: 

1. Use of Audiovisual Recordings,  
Second language learners can get benefit from viewing and reviewing audiovisual recordings 

such as videotapes and visual hypermedia software of their own communicative interactions and 
model interactions by native speakers. In learning how to make requests, for example, the students 
can not only participate in, say, pair work as part of their function-building exercise, but also film 
their actual performance to collect data for analysis. The data ideally cover a wide range of 
situations in which they make or receive requests, in terms of social status and role of interlocutors, 
degree of imposition internal to the act of the request being made, and so on. Through close 
examination of their recordings and introspection, the students will have a chance to reflect on what 
they said to make requests (grammatical competence).To measure the success of the students’ 
performance, the teacher can, then, playa video clip that shows model performance by native 
speakers of the target language, in order for them to see how different or similar their 
communicative performance of requests is, when contrasted with how native speakers execute the 
same act. Here, the students can both review their grammatical precision in use and learn about the 
socio-cultural appropriateness of the communicative event. Moreover, the very nature of the 
audiovisual material enables the students to see and analyze their own and native speaker’s 
nonverbal communication as well. It is, thus, advisable that the students study their own 
communicative experience and the nature and characteristics of social interaction in their target 
language so as to develop their L2 sociolinguistic competence (Erickson, 1996). 

2. Role-play  
Role play is an effective way to develop students’ communicative competence, especially the 

sociolinguistic and strategic competence. It also helps the students acquire what Saville-Troike 
(1996) describes as interactional knowledge. Learning a language for a wide range of social and 
expressive functions requires more than just learning word- and sentence-formation, correct 
pronunciation, and orthography, one learns “a system of use whose rules and norms are an integral 
part of culture” (Schifrin, 1996: 323).Usually, role-plays are properly framed, yet open-ended, 
bilateral, interactive, and above all, highly contextualized in nature. However, Clark 
(1987),acknowledging the value of role-plays in a foreign language classroom, cautions us that a 
form of role-play in which the students simply act out a predetermined script made by someone else 
would result in mere memorization of stereotypical expressions that may or may not have real-life 
application in actual communicative exchange. Instead, the teacher must structure his or her role-
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plays in a way that their students engage in “role-making” and “role-negotiating” as they interact. 
3. Speech Act  
The speech act, or per formative use of language, is an area that many Japanese students have 

trouble dealing with. It is because speech acts are generally difficult for second language learners to 
realize in terms of grammar and vocabulary, formulas and conventionalized expressions, and socio-
cultural difference between their first and second language, and because in many cases Japanese 
students are not taught explicitly in the classroom how to signal their intent in performing an 
illocutionary act, beyond the semantic meanings of syntactic structures. Below is an example of 
communicative failure in an act of apology that I have come across: Student A: I need the notebook 
I lent you. Do you have it now? Student B: I’m sorry. I’m sorry. I was bad. I’m sorry. Can you 
excuse me? Student A: Well,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

All this indicates that the students do not necessarily “pick up” complex speech behavior and 
sociocultural strategies and sociolinguistic forms. Therefore, explicit teaching of speech act 
strategies will be needed for students to gain illocutionary competence (Cohen, 1996). 

4. Interactive Language  
Instruction Interactive language instruction involves the teacher and learners engaging in 

activities that create conditions that foster language use, which lead to further language 
development. First and foremost, the teacher is the initiator of interaction. That does not mean that 
the teacher is always in control of the discourse, such as in models where the teacher initiates, the 
students respond, and the teacher provides feedback. It means that the teacher is responsible for 
providing opportunities for interaction in which learners control the topics and discourse (Brown, 
2001; Ellis,1999)[4].Interactive language instruction may be new for some learners. Learners may 
have expectations of how instruction should proceed based on their experience with school-based 
education and previous language instruction. For these reasons, discussing with learners the benefits 
of and the rationale for having them interact with each other during class time, in meaningful 
discourse, is difficult but important. Teachers can begin the discussion by brainstorming with 
learners the things they do that help them learn English. Teachers can introduce the phrase “use it or 
lose it!” and learners can be asked to talk about what it means. 

We made the research on the basis of department chair “Foreign languages of TarSPI and 
found out that the use of such exercises among 22 teachers of foreign languages is the following: 

 

 
 
According to the results of our research we can say that the speech act is more appropriate 

among the teachers. The role-play is also well spread. 

1

8

9

4

Activities

Audiovisual recordings
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Interactive language
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Сonclusion 
Communicative competence have been defined and discussed in many different ways by 

language scholars of different fields. With the change of focus from grammar to communicative 
approach, second language teachers and researchers can see the notion of the communicative 
competence within language learning. Here, Communicative competence has come to play an 
important role in the field pedagogic. 

 Europe focuses more on communicative approach, while in Kazakhstan accent is made on 
grammar, as we entered the Bologna process in 2010.  Kazakhstan should adopt the practice of 
Europe in order to develop communicative competence among teachers. 
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Научный руководитель - Б.М. Умаров. 
 
В век информационных технологий запоминание фактов стало гораздо менее важным 

навыком, чем способность интерпретировать и оценивать информацию. В современном 
образовании повсеместно признаётся важность теоретической подготовки и понимания 
студентами предмета, осмысления и поиска новых решений. Сегодня образовательная 
парадигма представляет собой многоаспектный комплексный феномен, в котором 
традиционное образование взаимодействует с инновационным. 

Традиционное обучение, по своей сути, соответствует самому понятию обучения, под 
которым опять же традиционно понимается передача (трансляция) информации, опыта. 
Традиционным является урок - одновременное занятие с целым классом, в ходе которого 
учитель сообщает, передаёт знания, формирует умения и навыки, опираясь на предъявление 
нового материала (сообщение, изложение), его воспроизведение учениками, оценивает 
результаты этого воспроизведения. 

Традиционное обучение носит преимущественно репродуктивный характер. Работа 
учителя ориентирована, прежде всего, на сообщение знаний и способов действий, которые 

mailto:Shotursunova69@mail.ru
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передаются учащимся в готовом виде, предназначены для воспроизводящего усвоения, 
учитель является единственным инициативно действующим лицом учебного процесса. 
Традиционная организация преподавания и обучения исходит из того, что преподаватель - 
это эксперт, а обучающиеся - пассивные получатели знаний. Такая организация учебного 
процесса подавляет стимулы к ведению открытой дискуссии, необходимой для выявления и 
смягчения различий между подгруппами. Обучающиеся не вступают в активное 
взаимодействие б содержанием обучения и, таким образом, не участвуют в процессах выбора 
оценки, контроля и формулирования проблемных задач. У них нет достаточной возможности 
учиться методом проб и ошибок. 

Педагогическая технология - системный метод ставящий перед собой функцию 
адаптирования форм образования, создание, применение и определение процесса обучения 
образования учитывая технические и личностные ресурсы и их деятельность. 

В технологии образование имеются три термина: 
Педагогическая технология - системное категория определяющая технологизацию 

учебного процесса в целом. В качестве синонимов используются технология образования и 
технология обучения. 

Технология обучения - означает аспект процесса и действия педагогической 
технологии. Процесс образования осуществляется путём применения всех методов и 
способов в изменчивых условиях и в течение отведенного времени. Во вторых определяет 
аспект процесса и освещение педагогический технологии. Технологическая карта по 
выполнению проекта учебный деятельности и достижения намеченных целей результатов 
перспективе. 

Технология образования - употребляется для определение научного аспекта 
педагогической технологии. Этот предмет создаёт и определяет процесс обучения и 
образования посредством объединения технических и человеческих ресурсов. 

Классная система обучения широко распространённая в мире, имеет следующие 
особенности: 

составляется группа обучаемых одинакового возраста и степени подготовки; 
-В классе, группе, потоке используется единый учебный план, учебная программа и 

занятия. 
Основной единицей занятий является - урок, он посвящается одной теме 

предмета и контролируется предподавателем. 
Учебники применяется для домашний работы. 
Традиционная обучения направлена на освоение знаний, навыков и квалификации, не 

подразумевая развитие личности. 
Традиционное обучение имеет следующие особенности: 
принудительная педагогика, метод объяснения и демонстрация и массивая обучения. 

Авторитарность в традиционном обучения проявляется следующем образом: учащийся 
является полностью несформированной личностью, он должен только выполнять, а педагог 
это капитан, судья и единственный инициатор. 

Классическая традиционная классная система это лекционный метод преподавания и 
самостоятельная работа с учебниками (диданография). 

При технологиях, направленных на личность, учащийся ставится в центр процесса 
образования, создаются условия для развития и осуществления возможности. Известно, что в 
национальный программе подготовке кадров особое внимание уделяется национальный 
модели системы образования РУЗ. Эта модель состоит из пяти частей: личность, государство 
и общество, непрерывное образование, наука и производство. Здесь личность стоит на 
первом месте. Другими словами обучение должно быть направлено на личность. 

Поэтому процесс образования должен осуществляться на основании технологии 
обучения, направленных на личность. Новые концепции понятия личности состоят из 
следующих: 

процесса образования; личность не объект, а субъект; 



5448 

каждый учащийся обладает способностью, а большинство талантом 
высшие этические ценности (добродушие, любовь, трудолюбие, совесть и другие) 

являются приоритетными качествами личности. 
Демокритизация отношений заключается в следующим: 
равность прав обучаемых и обучающего 
права выбора обучаемого 
права допускать ошибки 
права иметь свою точку зрения 
виды отношения обучаемых и обучающего: 
Не запрещать, не руководить, руководить совместно, не принуждать, доверять, не 

приказывать, организовывать, не ограничивать, дать возможность свободного выбора. 
Основная суть новых отношений - отказ от принудительной, педагогически не дающий 

требуемого результата в современных условиях. 
Преимущества технологии образования перед традиционным образованием 

заключаются следующем: процесс образования представляется как одно целое, в котором 
систематизируетая цель образования и ожидаемые результаты, а также его сущность, 
методы, формы и средства образования, деятельности обучаемого и обучающего, 
проектирующая этапы образования, контролирует процесс образования и оценивается 
результаты образования. 

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению новшеств, 
но к таким изменениям, которые носят существенный характер, сопровождаются 
изменениями в образе деятельности, стиле мышления. 

В современной образовательной парадигме существует огромное количество 
педагогических и технологических инноваций (кейс-стади, брейн- ринг, методика проектов, 
инсерт технологии и много других эффективных методов). В качестве основных 
принципов эффективного выбора и использования технологий в инновационном 
учебном процессе можно выделать следующие положения:   * в учебном процессе 
важна не информационная технология сама по себе, а то, насколько ее использование служит 
достижению собственно образовательных целей; 

* более дорогостоящие  и наиболее современные технологии не обязательно 
обеспечивают наилучший образовательный результат. Наоборот, часто наиболее 
эффективными оказываются достаточно привычные и недорогие технологии; 

* результат обучения существенно зависит не от типа коммуникационных и 
информационных технологий, а от качества разработки и предоставления курсов, учебно-
методических комплексов (УМК). При выборе технологий необходимо учитывать 
наибольшее соответствие некоторых технологий характерным чертам обучаемых, 
специфическим особненностям конкретных предметных областей, преобладающим типам 
учебных заданий и упражнений; 

*  наиболее эффективным при выборе технологий является мультимедиа подход, при 
котором необходимо стремиться к взаимодополнению различных технологий; 

Технологические инновации приводят к сушественному расширению множества 
педагогических методов и приёмов, которые существенно влияют на характер 
преподавательской деятельности, тем самым оказываявоздействие в целом на развитие 
педагогической подсистемы. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының 
2 курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі - Ф.Н.Жұмабекова 

 
Әр үйдің қуанышын молайтып, шаттығын шалқытатын, ата-ананы бақытқа бөлеп, жан-

дүниесін балқытатын, шаңырақты қызыққа кенелтетін жас сәбидің күлкісі мен былдырлаған 
бал үніне жететін бақыт бар ма екен жер бетінде?! 
Қазақ халқы жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған  ел емес пе! Қазіргі уақытта 
мемлекетімізде қаншама жарымжан, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар өмір 
сүріп жатыр. Оларға әрдайым жылы сөз, мейірім, жан жылулығы жетіспейтіндігі белгілі. 
Себебі олар ананың жылы алақанын, әкенің ыстық құшағын көрмей, тек аңсаумен өскен 
жандар. 
 Қазіргі уақытта қоғамның басты міндеті – ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
қандай да жағдай болмасын, отбасына орналастыруға ықпал жасау. Өйткені олардың 
бойында отбасына келу арқылы жүректерінде болашаққа деген арман, ынтасы оянады. 
Отбасылы болу, үлкен жанұяда өсіп-өну - әр баланың арман тілегі. 

Қазақстан Республикасында соңғы жылдары жетім балалар мен ата-анасынан 
ажыратылған, яғни олардың қамқорлығынсыз қалған балалардың жағдайы көпшілікті 
толғандыруда. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2030» даму 
стартегиясына сай жетім балалар үйіндегі тәрбиелініп жатқан әрбір ұрпақтың жеке адам 
ретінде қалыптасуының шешуші факторы ұлттық тәрбие деп көрсеткен. Жетім балалар 
тәрбиесіне қазіргі кезде ұлттық тәрбие тұрғысынан да көңіл бөліп, оларды тұлғалық 
қалыптастыру мәселесі бүгінгі күн талабы. Көптеген жетім балалар, ата - ана қамқорлығынан 
айырылған балалар интернаттық мекемелерде тәрбиеленеді, отбасы функциясын балалар үйі 
мен мектеп-интернаттар атқарады. Мұндай балалардың бейімделу процестері балалар 
үйінде, мектеп-интернаттарында үлкен қиындықтармен жүреді.Жетім бала деген сөз өте 
ауыр естілетіні шындық. Ата - ана қамқорлығынан айырылған әрбір бала-отбасында 
тәрбиеленуге тиісті. Себебі: олар міндетті түрде ата-аналарының өмірін қайталайтын болса 
болашақта олардың саны екі есе көп болмақ[1]. 

Жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың мүлкін қалай сақтау 
керек? Бүгінгі таңда жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың 
тұрғын үйін сақтау көкейтесті мәселелердің бірі. Бала интернатты мекемеде тәрбиеленген 
кезде, баланың құқығы бар тұрғын үйдің  бөлігі  жайдан-жай  сатылып кетеді. Алайда оған 
тұрғын үйдің бөлігінің қандай да бір құны өтелмейді. Осыған байланысты, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы «29» қарашадағы № 1271 қаулысымен Жетім 
балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін сақтау 
қағидалары бекітілді. Аталған қаулыға сәйкес тұрғын үйінің сақталуын бақылауды жергiлiктi 
атқарушы органдар (бұдан әрі – органдар) қамтамасыз               етедi.                                                                                                                                             
Балаларды қорғаншылыққа немесе қамқоршылық, патронаттық тәрбиелеуге бергенге, білім 
беру ұйымдарына, медициналық және басқа да ұйымдарға орналастырғанға дейін олардың 
тұрғын үйін сақтауды органдар қамтамасыз етедi.Балаларды қорғаншылыққа немесе 
қамқоршылыққа, патронаттық тәрбиелеуге беру, білім беру ұйымдарына, медициналық және 
басқа да ұйымдарға орналастыру кезінде олардың тұрғын үйін сақтауды балалардың заңды 
өкілдері қамтамасыз етедi. Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан орган жалдаған тұрғын үй балаларда олар білім беру ұйымдарында, 
медициналық және басқа да ұйымдарда, оның ішінде қоғамнан уақытша оқшаулауды 
қамтамасыз ететін ұйымдарда болған кезеңде, қорғаншылықта немесе қамқоршылықта, 
патронаттық тәрбиеде болғанда кәмелетке толғанға дейін сақталады[10].                                                                                                                                                                                                                      

Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала – ата-ана құқықтарының шектелуіне 
немесе олардан айрылуына, ата-анасы хабар-ошарсыз кетті деп танылуына, олардың қайтыс 
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болды деп жариялануына, әрекетке қабілетсіз (әрекет қабілеті шектеулі) деп танылуына, ата-
анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуіне, ата- анасының баласын 
тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерін қорғаудан жалтаруына, оның ішінде 
ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе емдеу мекемелерінен алудан бас тартуына 
байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда жалғызбасты 
ата-анасының немесе екеуінің де қамқорлығынсыз қалған бала деп көрсетілген [2].                                                                                                                                            

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев еліміздегі жетім, тастанды, ата-анасының 
қарауынан айырылған балалардың көптігіне және балалар үйлері мен интернат 
мекемелерінің қазіргі жай-күйіне назар аударып отыр. Бұл әлемдегі бірінші орында тұрған 
мәселе. Дамыған елдерде жетім балалар мәселесі қоғамдық жобалар арқылы шешіліп келеді. 
Мысалы, Америка Құрама Штаттарында баланы асырап алған адамдар немесе оған 
қамқорлық көрсеткен мекемелерге мемлекет және қоғам қолғабыс көрсетеді. Швецияда бала 
асырап алған отбасыларға қосымша қаржы беріліп, кеңес беретін психологтардың жұмысы 
тегін көрсетіледі. Еліміздегі мемлекеттік емес ұйым өкілдері тастанды немесе жетім балалар, 
ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар үшін жастар үйлерін ашуды ұсынған 
болатын. Енді бірі балалар үйлерін жанұя түріндегі үйлерге ауыстыру керектігін айтады. 
Оның себебін балалар үйінен бала асырап алғандардың көбісінің баланы кері қайтарып 
жатқанымен түсіндіреді. Жетім балалар саны артқан сайын Үкімет тарапынан бөлінетін 
қаржы да арта түседі. Осы орайда, әлеуметтік сала бойынша жұмыс істеп жатқан үкіметтік 
емес ұйым мамандары ата-анасыз қалған балаларды жекелеген отбасыларына беру керек 
дейді [3]. 

1998 жылғы 17 желтоқсанда қабылданған ҚР-ның “Неке және отбасы 
туралы” заңында Балаасырап алудың тәртібі, оның құқықтық салдары, тиісті адамдардың 
заңи міндеттері мен жауапкершіліктері, т.б. егжей-тегжейлі қарастырылған (12-тарау) [3]. 

Неке  (ерлі-зайыптылық) және отбасы  туралы заңның 4-бөлімінің15-тарауында «Жетім 
балаларды,ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтау және орналастыру 
және жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтар 
мүдделерін қорғау жайында көрсетілген. 

1.Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының балалардың құқықтарын қорғау 
саласындағы уәкілетті органына және өз өкілеттіктері шегінде басқа да мемлекеттік 
органдарға, сондай-ақ осы балалардың заңды өкілдеріне жүктеледі. 
2. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалудың нақты мән-жайларын негiзге ала отырып, 
жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке алу жөніндегі 
қызметті ұйымдастыру, балаларды орналастырудың нысандарын таңдау, сондай-ақ оларды 
күтіп-бағу, тәрбиелеу және оқыту жағдайларын одан әрi бақылау жергілікті атқарушы 
органдарға жүктеледі. 
3. Мемлекеттік органдардың өз құзыреті шегіндегі қызметін қоспағанда, жеке және заңды 
тұлғалардың жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды іріктеу, 
орналастыру, беру жөнiндегi қызметі бойынша делдалдық және кез келген өзге де қызметке 
тыйым салынады [4]. 

Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы 
М.Жұмабаев:“Тәрбие-қиын іс, тәрбиеге жағдай жасау-ең әуелгі борыштарының бірі. 
Өйткені, өзіңді және жақындарыңды білімді етуден маңызды еш нәрсе жоқ.” деп атап өткен. 

Балалар үйі тәрбиеленушілерінің депривация проблемаларына отандық зерттеушілер 
И.В. Ежовтың, Ю.А. Евдокимовтың, И.В. Дубровинаның, А.М. Прихожанның, Н.Н. 
Толстыхтың,Т. Войтенконың еңбектері арналды. Және жетім балалар мен ата- аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың әлеуметтену проблемаларын өз еңбектерінде И.С. Кон, 
Л.М. Шипицына зерттеді. Олар жетім баланың әсіресе, интернаттық мекемелердің көмегі 
арқылы өмірге бейімделетін әлеуметтік-эмоциялық саладағы дамуының өзіндік тетіктерінің 
қалыптасуын атап көрсетеді. Мұнымен бірге балалар үйлерінде тәрбиеленушілердің 
ересектік өмірге, балалар үйі қабырғаларынан тыс өмірге бейімделуіне байланысты көптеген 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
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зерттеулер жүргізілуде. Балаларды дербес өмір мен қызметке дайындаудың әлеуметтік- 
психологиялық қырлары И.С.Конның, А.В. Петровскийдің зерттеулерінде келтірілген. Жетім 
балаларды дербес өмірге дайындаудың бұл проблемасының педагогикалық қыры П.П. 
Блонскийдің, Макаренконың, В.А. Сухомлинскийдің еңбектерінен көрініс тапты [7]. 

Тәрбиені бала тұлғасының әлеуметтенуінің психологиялық-педагогикалық құрамдас 
бөлігі ретінде санау тұжырымдамасы (О.С.Гребенюк, А.В.Мудрик, М.И.Рожков); әлеуметтік 
ортаны баланың тұлғалық қалыптасуындағы өте маңызды детерминант ретінде қабылдауға 
бағытталған педагогикадағы әлеуметтік-рөлдік тұжырымдама (Н.М.Таланчук, В.П.Созонов); 
жетім балаларды өмірге бейімдеуде қолданылатын әлеуметтік-психо-логиялық қолдауды 
ұйымдастырудың басты психологиялық жағдайларының әдістемелік негіздерінде әзірленген 
әлеуметтік-психологиялық қолдау мен жәрдем теориясы (Л.И.Аксенова, А.В.Мудрик, 
Х.Т.Шерьязданова, Ю.Н.Галагузова, Б.А.Расчетина, А.А.Тынышбаева), интегративті 
тұлғалық құры-лым ретінде көрінетін әлеуметтік-психологиялық жұмысқа ұстаздардың 
кәсіби жеке дайындығы тұжырымдамасы (Г.Ж.Меңлібекова) мазмұндап отыр 

Балалар үйлерінде тұратын балалардың бәрі толып жатқан құрдастарына бейімделуге 
мәжбүр болады. Балалар санының көптігінде эмоциялық ширығуды, алаңдаушылықты, 
күшейіп келе жатқан озбырлықты жасайтын ерекше әлеуметтік-психологиялық жағдайлар 
жасырулы болады. Балалар үйіндегі өмір жағдайлары: балалар мен ересектердің арасында 
тәулік бойы болу, көңілсіздік, үй- жайларда оңаша болуға жеткілікті кеңістіктің жоқтығы; 
жеке заттары мен өз орнының жоқтығы оның жеке тұлғалық дамуына ықпал етеді, өзін жеке 
тұлға ретінде сезінуін қиындатады. Жетім балалалар үйіндегі тәрбиеленушілерді отбасылық 
өмірге дайындауда олардың әйел адам өзін әйел ретінде көрсететін, оған мінез-құлықтың ер 
адамға тән формалары тән болмайтынын, ал ер адамның мінез-құлықтың үлгілік ер адамдық 
формаларын көрсететін ересектердің дәл жыныстық рөлдік мінез-құлқын бақылау 
мүмкіндігінің маңызы зор. Әрине, балалар үйінің заманауи жағдайларында мұны істеу өте 
қиын, бірақ мүмкін де. Ересектердің өз мінез-құлықтарының бұл жағына көңіл аударғаны, 
өздерінің тек педагогтар ғана емес, сондай-ақ ер адамдар немесе әйелдер екендігін де есте 
ұстағандары жөн. Жасөспірімдердің назарын фильмдердегі, кітаптардағы және т.б. ер адам 
мен әйел адамның мүмкін болатын ер азаматтық – әйелдік үлгілеріне аудару пайдалы[6]. 

Жетім балаларға өзіндік жоспар құруға үйрету яғни, ол жоспар арқылы өзін – өзі есеп 
беру арқылы іс – әрекетін реттеуге, болашағын жоспарлауға, мақсатқа талпынушылығын 
арттыра алады, өз бетінше іс – әрекетін орындауға дайын болып, мүмкіндіктерді игереді. 
Жеке адамның өзін – өзі сыйлауы неғұрлым төмен болса, оның бөлектенуі, жалғызсырап 
қиналуы соғұрлым көбіңкірек болады. Өзін –өзі сыйлаудың төмендегінен барып адамдардың 
әлеуметтік талаптарының деңгейі барынша төмен болады, оны жасыру – адамды іс – әрекет 
атаулысынан тартыншақ етеді. Мұндай адамдар көбіне өз күштеріне сенбегендіктен алға 
қойған мақсаттарына жетуден бас тартады. Ал мұның өзі олардың өзін- өзі бағалауын 
нығайту қажет екендігін көрсетеді. Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл – Фараби жаман 
мінез – құлық рухани кесел, егер адам өз бойындағы жоқ нәрселерді өзіне баға беретін болса, 
онда ол адамда келгісушілік пайда болады. Осылайша жетім балалар өзін-өзі реттеуі және 
өзіндік құндылық бағдарын анықтауға, әлеуметтік қызметкер, педагог-психолог, әлеуметтік-
педагогтар мен арнайы білімі бар, кәсіби білікті мамандарымыз ат салысып, өз кезегінде 
дұрыс бағыт-бағдар бере білсе балалар үйінің балалары жоғарыдағыдай айтылған өзін-өзі 
сыйлауы, құрметтеуі, өзін-өзі реттеуі, өзін бағалай білуі секілді жағымды қасиеттері 
орындалуы сөзсіз болар еді, деп ойлаймыз. Алға мұндай ішкі жан дүниеге үнілу секілді 
қасиеттер жетім балалар үйі жағдайында тәрбиеленуші жастарымызда көп болары белгілі. 
Себебі, олар толық отбасы тәрбиесін көрмеген, аялап, мәпелеп, отырган ата-ананың ыстық 
алақаны да жоқ. Сол себептен де, жетім балалар үйіндегі тәрбиеленушілер тым болмаса 
өздерінің ішкі жан дүниесінің сырларын ашып қажетті рухани көмекпен ақпарат алып тұру 
қажет. Жетім балаларға мұндай қажетті көмек беру-әрине әлеуметтік қызметкерлеріміздің 
құзырында. Балалар үйі тәрбиеленушілерін болашақ отбасылық өмірге даярлау үшін оларды 
құрдастарымен және ересектермен ғана емес, сондай-ақ өздерінен жасы үлкен және кіші 
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балалармен сындарлы өзара қарым-қатынастар тәжірибесіне үйрету қажет. Дүниежүзілік 
тәжірибе көрсеткендей, жетім балаларды тәрбиелеу әр түрлі жастағы балалар жиналған 
топтарда неғұрлым тиімді жүзеге асырылады. Қарым- қатынастарды дұрыс ұйымдастырған 
кезде мұндай топтардағы жасы үлкен балалар жасы кіші балаларға қамқорлық жасауға, өзіне 
олар үшін жаупкершілік алуға, өзі үшін неғұрлым күрделі болып табылатын қызмет 
түрлеріне араласуға және т.б. әдеттенеді.  Балаларда әлеуметтік-тұрмыстық: санитарлық 
гигиеналық, еңбек, мінез-құлық мәдениетін, әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау дағдыларын 
қалыптастыру жөніндегі мақсатты бағытталған жұмыс қажет. Балалар үйлерінің 
тәрбиеленушілерінде ақшаны жұмсай білу мен үй шаруашылығын жүргізуге және тұрмысты 
ұйымдастыруына үйрену мүмкіндіктері жоқ. Әдетте мұндай білім мен шеберліктерді отбасы 
береді, сондықтан балалар үйі жағдайларында бұл бағыт бойынша мақсатты жұмыс қажет. 
Оларды өзін-өзі күтуге, қарапайым тамақтар әзірлеуге, жууға, үтіктеуге, тазалық 
жұмыстарын жүргізуге, тауарлар сатып алуға, көлікті, байланыс құралдарын, тұрмыстық 64 
приборларды пайдалануға, мінез-құлық мәдениетінің дағдыларына үйрету қажет, әйтпесе 
бітіруші өздігінен өмір сүруге дәрменсіз болып шығады. Қыз балаларды – жайлы жағдай 
жасауға, үстел рәсімдеуге, тамақ әзірлеуге, ұлдарды – үй шаруашылығына қажетті 
құралдарды пайдалануға, жиһаз бен үй мүліктерін жөндеудің оңай түрлерін және қарапайым 
сантехникалық жұмыстарды орындауға үйрету қажет. Кешке балалармен өткен күн туралы 
әңгімелесулерді ұйымдастыру пайдалы. Балалардың жағдайына, олардың көңіл- күйіне 
тұрақты түрде ерекше назар аударған жөн. Оларда қандай да бір көңілді, күлкілі нәрсенің 
болғанын, бүгін неге қуанғанын, не үшін жылағанын сұрауға болады[5]. 

Тәрбиеленушілер үшін балалар үйі уақытша болатын жер, оқу аяқталған соң балалар 
өздігінен өмір сүру үшін ашық әлеуметтік ортаға шығарылады. Балалар үйінің 
тәрбиеленушілерді бұл дербес өмірге қаншалықты дайындағаны олардың одан кейінгі өмір 
жолдарының ойдағыдай болуына жағдай жасайды. Жанұяда тәрбиеленген үй баласы мен 
жетімдер үйінің баласы арасында аналогия жүргіздік. Үйде еркін өскен бала сыртқы ортамен 
қатынасқа ашық, сескенбей түседі екен. Үйдегі ата-аналары бөтен адаммен сөйлеспе, кәмпит 
алушы болма деседе бала еш қауіп ойламайды. Ал жетім балалар нәресте кезінен «жандану» 
(«оживление», қолға көтеру) процесін өтпегендіктен, әсіресе алғаш көрген адамға еш сыр 
білдірмеуге тырысып, қатынасқа ашық түспейді екен. Тек бір оншақты рет не одан көп 
сөйлескенде ашылды не мүлде ашылмауы мүмкін. Олармен жұмыс істейтін психологтар мен 
тәрбиешілердің басты қиындықтардың бірі осы. Бұл «госпитализация» ауруы деп аталады 
екен. Қазақ жерінде бұл 20 ғ-дың 20-30 жылдарынан бастап пайда болыпты[8]. 

Сыртқы әлеуметтік факторларды бөлек қойғанда, жетім және ата - ана қамқорлығынан 
айырылған балалардың психикалық жағдайлары өте күрделі. Кез - келген балаға ата - ана 
тарапынан берілетін махаббат пен сүйіспеншіліктің орны ерекше, осындай назардың 
жетіспеушілігі, олардың әлеуметтік ортада өз орындарын табуына, әлеуметтік 
байланыстарды орнатуына көп кедергісін келтіреді. Жетім балалар мен ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың проблемалары ғылым мен іс-тәжірибенің ең әртүрлі 
салаларындағы көптеген зерттеушілердің: дәрігерлердің, психологтардың, педагогтардың, 
философтардың, социологтардың назарын аударып келді және аударуда. Жетім балалар мен 
ата- аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың проблемаларын зерттеуді қарастыруға 
болады[9]. 

Қорытындылай келе,бұл ресми мәліметтерде жетім және ата - ананың қамқорлығынсыз 
қалған балаларға мемлекеттің қаншалықты назар аударып отырып, олардың санын азайтуға 
тырысқанымен, әр жетім баланың әлеуметтік ортаға бейімделуі, олардың нарықтық 
экономиканың талаптарына сәйкес келуінде, әлеуметтік психологиялық мәселелерін 
талқылауда теориялық тұрғыда қарастырылмаған тұстары әлі де өте көп. 
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Aктуaльность данной темы состоит в том, чтo семья в сoвременных услoвиях 

нуждается в сoциальной пoддержке, которую может oказать служба сoциальной пoмoщи и 
социальный педагог школы. Цель его работы - создание благоприятных условий в семье для 
личностного развития ребёнка, оказание ему комплексной социально-психологической 
помощи, а также защита ребёнка в его жизненном пространстве. Сoциальный педагог семье 
неoбходим, так как современная школа занимается только oбучением, а 2/3 родителей 
испытывают трудности в воспитании ребенка. Прежде чем рассмотреть работу сoциального 
педагога с семьей, следует вспомнить типы семей, с которыми работает социальный 
педагог,- многодетная, неполная, опекунская, с детьми-инвалидами, неблагополучная…. От 
поведения отца и матери, их роли в воспитании детей зависит статус семьи. Социальный 
педагог сталкивается с разными неблагополучными семьями. Это семьи, где ребёнок живет в 
постоянных ссорах родителей, где родители пьяницы или наркоманы, хронически больные 
или инвалиды. Современные условия добавили ещё и безработицу родителей. Являются ли 
образцом для детей отец и мать, отсутствие их отрицательно влияет на развитие ребенка, 
такие дети чаще ущербны, нервозны, тревожны. Семья вводит ребенка в общество, именно в 
семье ребенок получает социальное воспитание, становится личностью. В семье укрепляют 
здоровье детей, развивают их задатки и способности, заботятся об образовании, развитии 
ума, воспитании гражданина, решают их судьбу и будущее. В семье закладываются черты 
характера, доброта и сердечность ребенка, он учится отвечать за свои поступки. В семье 
ребенок приучается трудиться, выбирает профессию, готовится к самостоятельной семейной 
жизни, приучается продолжать традиции своей семьи. Одним из условий существования 
семьи являются взаимоотношения в семье, как воспитываются дети, как ведется хозяйство, 
как удовлетворяются интересы всех ее членов. Взаимопонимание, уважение, поддержка, 
понимание определяют взаимоотношения. Взаимоотношения в семье зависят от традиций 
общения, экономического и социального состояния общества, зависимости семьи от 
общества, участия супругов в ведении хозяйства, в общественном производстве, от типа 
семьи: многодетная, бездетная, кто главенствует, от личных качеств, характера. 
Социализация в семье зависит от состава семьи. Сегодня нет больших семей, в которых 
живут и тети, и дяди, и дедушки, и бабушки. Социализация личности в семье зависит от 

http://www.on.kz/u23526/blogpost/12438/
http://egov.kz/
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отношений внутри семьи, авторитета и власти родителей. Социальный педагог при работе с 
семьей выступает в роли советника, который информирует семью о важности и возможности 
взаимодействия родителей и детей, дает педагогические советы по воспитанию детей, в 
качестве консультанта помогает в вопросах семейного законодательства, межличностного 
взаимодействия в семье, информирует о существующих методах воспитания, в отдельно 
взятых семьях, разъясняет родителям способы создания условий, необходимых для 
нормального развития и воспитания ребенка в семье; защищает права ребенка в случае, когда 
приходится сталкиваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, 
наркомания, жестокое отношение к детям) и вытекающими из этого проблемами 
неустроенности быта, отсутствие внимания, человеческого отношения родителей к детям. Он 
выступает посредником между ребёнком и взрослым, ребёнком и его окружением, а также в 
роли наставника при непосредственном общении с ребёнком или его окружением. 
Социальный педагог по своему профессиональному назначению стремится по возможности 
предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины, порождающие ее, 
обеспечить профилактику различного рода негативных явлений. Объектом воздействия 
социального педагога могут быть ребенок в семье, взрослые члены семьи и сама семья, в 
целом, как коллектив. Деятельность социального педагога с семьей включает три основных 
составляющих социально - педагогической помощи: образовательную, психологическую и 
посредническую. Образовательная составляющая включает в себя два направления 
деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании. Помощь в обучении 
направлена на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 
педагогической культуры родителей. Помощь в воспитании проводится социальным 
педагогом, в первую очередь, с родителями - путем их консультирования, а также с ребенком 
посредством создания специальных воспитательных ситуаций для решения задачи 
своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного использования ее 
воспитательного потенциала. Психологическая составляющая социально - педагогической 
помощи включает в себя 2 компонента: социально - психологическую поддержку и 
коррекцию. Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в 
период кратковременного кризиса. Коррекция межличностных отношений происходит, в 
основном, когда в семье существует психическое насилие над ребенком, приводящее к 
нарушению его нервно - психического и физического состояния. До недавнего времени 
этому явлению не уделялось должного внимания. К такому виду насилия относится 
запугивание, оскорбление ребенка, унижение его чести и достоинства, нарушение доверия. 
Задача социального педагога в работе с семьей – это разрешение кризисных ситуаций. Кроме 
того, следует обратить внимание и на их своевременное предупреждение. Социальный 
педагог систематически должен проводить педагогическое просвещение родителей, 
привлекать их к активному участию в учебно-воспитательном процессе, формировать 
потребность в самообразовании. Кроме этого, знакомить и учителей-предметников с 
разнообразными методами семейного воспитания, обобщать лучший опыт. Одна из форм 
работы социального педагога с семьей - социальный патронаж, представляющая собой 
посещение семьи на дому с диагностическими, контрольными, адаптационно - 
реабилитационными целями, позволяющая установить и поддерживать длительные связи с 
семьей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая незамедлительную 
помощь. Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях. Что 
позволяет выявить больше информации, чем лежит на поверхности. Проведение патронажа 
требует соблюдения добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому 
следует находить возможности информировать семью о предстоящем визите и его целях. 
Регулярные патронажи необходимы в отношении неблагополучных и прежде всего 
асоциальных семей, постоянное наблюдение за которыми в какой-то мере дисциплинирует 
их, а также позволяет своевременно выявлять и противодействовать возникающим 
кризисным ситуациям. Наряду с патронажем, занимающим важное место в деятельности 
социального педагога, следует выделить консультационные беседы как одну из форм работы 
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с семьей. Консультирование необходимо родителям, которые испытывают затруднения при 
решении жизненных задач. Особенно большие трудности представляют семьи, в которых 
мать или отец пьют, и даже если пьянство не имеет злостной формы, а выражается в 
застольях, периодическом употреблении спиртного, социальный педагог берет такие семьи 
под особый контроль. Необходимо регулярно посещать подобные семьи, целенаправленно 
проводить с родителями отдельные, индивидуальные беседы. Поэтому в настоящее время 
школам и семьям нужен социальный педагог, служба социальной помощи, где они помогут 
семьям, которые испытывают трудности при воспитании своих детей. Социальный педагог 
будет помогать родителям, чтобы детей не отдали в специализирующее заведение.   
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ»  КУРСЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

  
Нурланова Айгерім Қуандыққызы 

Aigerimkn92@mail.ru 
М.О.Әуезов атындағы педагогикалық коллджінің өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы,  

Семей, Қазақстан 
 

Қазіргі таңда қалыптасқан еңбек нарығы жоғары білімді, шығармашылық деңгейі 
жоғары, әрекеттің сан алуан түрлі саласында өз білімі мен біліктерін қолдана алуға қабілетті, 
қоғамда болып жатқан нарықтық – экономикалық, саяси – идеологиялық және рухани - 
әлеуметтік өзгерістер оған белсене араласып, оның талартарын өз бетінше шеше алатын, 
ортаға бейімделгіш, шығармашылық көзқарасы бар, жан – жақты үйлесімді дамыған тұлғаны 
қалыптастыру талап етеді. Атап айтқанда, бүгінгі күні негізгі психологиялық мәселелердің 
біріне айналып отырған тұлға үшін өмірдің мағынасыздығы мен құнсыздығы, сондай – ақ, 
адамда кездесетін әр түрлі құбылыстардың алдын алу және өсіп келе жатқан ұрпақты өзін - 
өзі тәрбиелеуге үйрету қарқынды зерттеуді талап етеді. әсіресе, еліміздің өркениетті – 
техникалық дамуында қоғамның өндіргіш күші болып табылатын адам мүмкіндіктерін жан – 
жақты жетілдіру мен оның электронды жүйелермен өзара әрекеттестігін психологиялық 
зерттеудегі қоғамдық қажеттіліктердің барынша дамуы, шығармашылық пен ұжымдық 
еңбектегі тұлғалардың өзара қатынастарын жақсарту, сонымен қатар оқу процесінде 
оқытудың белсенді әдістері мен оның жаңа технолнгияларын енгізу, білім сапасын көтерудің 
тиімді жолдарын іздеу секілді көптеген күрделі мәселелерді шешу бірлескен іс - әрекеттегі 
тұлғаның өзін - өзі тәрбиелеуді тереңірек оқып үйренуді қажет етеді. 

  Адамның  өзін - өзі тану арқылы қалыптастырудың әдіснамалық негізі ретінде оқыту 
жүйесіндегі көзқарастар, тұлғаның шығармашылық және кәсіби дербенстігін дамыту туралы 
идеялар; отандық және щетелдік оқыту теориясындағы, педагогика мен психологияда 
ізгіліктік дәстүрлер мен ой – пікірлер, бүгінгі тәрбиенің адамға бағытталған әлеуметтік – 
психологиялық қырларын қарастырудың маңызы артып келеді. Адамзат жинақтаған 
тәжірибені келесі ұрпаққа беру мақсатында сақтай отырып, оқытуды ізгілендіру үрдісінде 
негізгі бағдарды жеке тұлғаның азаматтық белсенділігін арттыруға, өзін - өзі тәрбиелеуді 
қалыптастыруға назар аударылуда. 

  Өзін-өзі танудың бірден-бір әдісі ол медитация, буддизмде медитация үлкен мағынаға 
ие. Медитация процесінде буддист өзінің жеке психикасын, өзінің Мен-бейнесін, сезімдерін, 
ойларын, ұмтылысын қарастырады. Осыған орай өзін-өзі тану медитация арқылы адамды 
босатады, өзін басқару табиғи жолмен іске асады, соның нәтижесінде әлеммен бірге 
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үйлесімін табады. Адамның өзінің Меніне деген қызығушылығы, өзіне-өзі деген 
қызығушылығы түсінікті. Гераклиттің айтуы бойынша, барлық адамдарға «өзін-өзі тануы 
және ойлануы» тән. Әрқайсымызда әртүрлі ресурста қарастырылған көптеген «Мен» бейнесі 
қандай. Танудың субъектісі бола отырып, адам сонымен бірге өзі үшін объект ретінде де 
болады. Идеологиялық философияда «Мен» түсінігі субъект ретінде түсіндіріледі. 
Платонның айтуынша, жан-пассивті қабылдау емес, ол өз-өзімен әңгімелесумен 
сипатталатын өзіндік ішкі жұмыс. Платон бойынша жан ойлана отыра «өз-өзіне сұрап, 
әңгімелесіп қана барып не мақұлдайды немесе мақұлдамайды». 

  Гегель бойынша «Мен» нидивидті білдіреді. Нақты, жеке индивидтің – жалпы «Мен» 
формуласының мағынасы ерекше. Жеке «Мен» тек қана өзге «Мен» қатынас арқылы 
анықталуы мүмкін. Гегель бойынша «Мен» - рух. Ғылыми көзқарастан қарағанда, 
психологияда өзін-өзі тану мәні толық қарастырылған. Мұндай өзін-өзі тану мағынасының 
шекте әрі әр алуан. Мыналарын атап өтейік: 

-              тұлғаның психологиялық денсаулығы және психикалық жағдайында өзін-өзі 
табу; 

-              өзін-өзі тану – ішкі үйлесімін және психологиялық кемелденуін табу ретінде; 
-              өзін-өзі тану – тұлғаның өздігінен тану үшін және өздігінен реттелудің бір 

ғана жолы. Әдетте, бұлар бір-бірлерімен тығыз байланысты, жекеленіп шығып кетпейді. 
Нақты Мен - өзі туралы сезімі, ойы, ұмтылысы т.б. туралы түсінік жүйесі. Идеалды 

Мен – адамның болғысы келген Мені және оның уайымы мен тәжірибесі. Әлеуметтік орта – 
бұл нормалар, құндылықтар, көзқарастар, қылық әдістері т.б. кіреді. Нақты Мен және 
Идеалды Мен пайда болған сәйкессіздіктен үрей сезімі, қылықтың бейімделген формалары, 
әртүрлі психологиялық мәселелер туады. Осыдан өзін-өзі тану - өзінің тәжірибесін, терең 
уайымын меңгере алатын әдіс. Ол үшін тұлға өзін қалай қабылдайтыны, өзгелер оны қалай 
қабылдайтын себептерін ұғыну қажет. Өзін-өзі тану нәтижесінде адам тұлғасы өседі, 
өздігінен жетіледі және өздігінен актуализациялау қабілетіне ие болады, сонда ғана өмір 
мәнін ұғынуға, өмір қуанышын сезінуге мүмкін. 

«Өзін-өзі тану» сондай-ақ, «пәнаралық тұрғыны да жүзеге асырады, барлық 
оқу  пәндерін «адам – құдай - әлем» контекстінде біріктіріп қана қоймай, сонымен қатар өз 
бағдарламасында гуманитарлық білімді (философия, психология, дінтану, мәдениеттану, 
әлеуметтану, саясаттану, тарих, әдебиет) және табиғат туралы білімді (биология, физика, 
астрономия) біріктіреді. «Персонология» қағидасы іске асырылады, барлық пәндер өзара 
адамға деген қатынас тұрғысынан байланысты болады. Ол өзінің ішкі әлемін сыртқа 
кескіндейді және керісінше, осылайша әлем тарихының барлық оқиғалары оның өз 
өмірбаянының оқиғасына айналады. 

Жаңа қазақстандық философия Шығыс пен Батыс  дәстүрлерін синтездей отырып, 
түріктік, мұсылмандық мәдениеттің өзіндік ерекшелігіне негізделген ұлттық философияның 
үлгісін жасауда. Қазақтың далалық өркениетінің антологиясы мен антропологиясы не таза 
Шығыс (пайымдау, өз-өзіне тереңдеу) не таза Батыс (іс-әрекет, әлемде әрекет ету) 
стратегиясына теңбе-тең келмейді. Көшпенділерге  табиғатты аялап қорғау, онымен белсенді 
өзара әрекеттесу тән. Осыдан ақыл-парасат пен жүректің арасындағы ала ауыздықты 
білмейтін (ақылды жүрек пен ар намысты ақыл) тұлғаның ерекше үлгісі қалыптасады. 
Қазақтық халық педагогикасы осы бүтіндік қағидасын, жан мен тәннің, физикалық пен 
психикалықтың бірлігін өзектілейді: тіршілік күйбеңінен бас тарту емес (көшпенді өзінің 
қоректенуін қамтамасыз ету үшін самарқау «медитация» жасай алмайды), жоғары, өмірде 
мәнді рухани –адамгершіліктік  бағдарлармен және бағыттардан тұратын белсенді 
шығармашылықтық іс-әрекетте болады.Сол себепті де халықтық педагогика, адамның 
тұтастай, денелік пен руханилықтың бірлігінде қалыптастыру мәселесін қояды. Бұл түріктік 
антология, антропология мен педагогиканың өзіндік құнды тәжірибесін еркін қазақстандық 
философия өзіне кіріктіреді, солайша адам тұлғасын түсінудің өзіндік  қағидаларын 
анықтайды. 

«Өзін-өзі тану» курсы жас ұрпақты жан-жақты, үйлесімді етіп тәрбиелеу мен оқытуға 
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барлық мүмкіндік жасауда. «Өзін-өзі тану» курсы жылдан-жылға қарқын дамуда. «Өзін-өзі 
тану» пәні балабақшалар мен мектептерге эксперимент ретінде енгізіліп отыр, сонымен 
қатар республика бойынша 96 білім беру мекемелерінде оқытылатын болады. «Өзін-өзі 
тану» курсын үйлестіруші Республикалық «Бөбек» оқу-сауықтыру орталығы. Өзінің 
құрылымдық бөлімшелері, оның ішінде 2003 жылы ақпан айында құрылған Адамның 
үйлесімді дамуы институты арқылы қажетті зерттеулер жүргізілді. Институтта Қазақстандық 
ғалымдар, мамандар адамның үйлесімді дамуын зерттейтін, жаңалық енгізетін әдіс-
тәсілдерімен, «Өзін-өзі тану» курсының мұғалімдерін даярлау, қайта даярлау ісімен, оқу-
әдістемелік, хрестоматиялық оқу құралдарын шығарумен айналысады. 

Өзін-өзі тануда адам бір  мезгілде танымның субъектісі ретінде де және объектісі 
ретінде де көрінеді. Өзін-өзі танудың дамуы адамның практикалық іс-әрекетінің барысында 
және өзге адамдармен өзара ықпалы жағдайында жүреді. Қоғамдық дамудың сферасы өзін-
өзі танудың пайда болуы мен дамуы үшін ерекше рөлге ие – адам өзін өзгелер арқылы 
жанама түрде таниды. Өзіндік сана мен өзін-өзі танудың бір емес екенін атап айту 
қажет. Өзіндік сана неғұрлым кең ұғым - өзіндік санадан әрқашан өзін-өзі тану 
шығады. 

Психологиялық позицияда өзін-өзі тану мәселесі психология дербес ғылым болып 
қалыптасқаннан кейін зерттеле бастады. Бұл салада көптеген қызықты әрі мазмұнды 
зерттеулер жүргізілген. Өзін-өзі тану тұлғаның маңызды бөлігі ретінде қарастырылған 
көптеген еңбектер бар. Сонымен қатар тұлға дамуының деңгейі өзін-өзі танудың 
дамуының деңгейіне пропорционалды екендігі жиі атап айтылды. Мінез-құлықтың 
реттеушісі бола отырып, өзін-өзі тану тұлғаның әрі қарайғы дамуына ықпал етеді. Ол 
сыртқы әсер мен тұлғаның ішкі күйі және оның мінез-құлық формалары арасындағы тепе-
теңдікті белгілейді. Сондықтан өзін-өзі танудың дамуындағы жағымсыз ауытқулар 
тұлғаның үйлесімді құрылымын бұзып,  адам мінезінің жетімсіз қалыптасуына 
әкеледі. Кейбір зерттеулерде өзін-өзі тану «Мен» ұғымымен теңдестіріледі, ал бұл 
құрылым тұлға ұғымының синонимі ретінде қарастырылады. Өзін-өзі тану тұлғаға 
қарағанда неғұрлым кең ұғымды білдіреді деген де пікірлер кездеседі. Ол өзін-өзі 
тану тұлғаға қарағанда әлдеқайда ерте пайда болып, өзінде неғұрлым кең мазмұнды 
сыйғызатындығымен дәлелденеді. «Мен», «Мен - бейне»,  «Өз өзінің бейнесі» 
сияқты ұғымдардың түсінік аясы «көмескі». Тұлғаны түсіндіру үшін де, өзіндік 
сананы сипаттау үшін де қолданылып, осымен соңғысының өзіне тән ерекше 
мазмұнын жоюға әкелетін, «Мен» ұғымын кейбір теріс пайдаланушылық та 
байқалады. Сонымен бірге нұсқалған ұғымдардың объектілері анық 
ажыратылмайды. 

Өзін-өзі тану саналы түрде мақсатқа бағытталған процесс ретінде сипатталады, яғни 
адам нақты бір мақсатты алдына қояды. Өзінде қандай да бір қабілетті, икемділікті арнайы 
әдісті қолдану арқылы өзін бағалайды. Міне, осы жерде саналы әрекетке айналады және 
оның заңдылықтарына бағынады. Егер адам өзін-өзі тануын әрекетке жиі айналдырып 
отырса, онда адам өзін-өзі терең және тез танитын болады. Біздің өміріміздің өзі бір қалыпты 
және кризисті жағдайлардын тұрады. Адам шешімді қабылдаған жағдайында ол тек 
жағдайды емес, сонымен қатар өзінің мүмкіншіліктерін және қасиеттерін жақсы білу керек. 
Мұндай жағдайлар да өзін-өзі тану белсенді жұмыс істейді, тұлға аз уақыт ішінде өзі туралы 
мағлұматты ала алады. Бұл кезендерге жататындар: 3 жас дағдарысы, мұнда бала алғаш өзін 
субъект ретінде ұғынады, алғашқы әлеуметтік Мен жүйесі қалыптасады, өзін білдіруге деген 
құштарлығы пайда болады; 7 жас дағдарысы, мұнда бала өзін оқу субъектісі ретінде ұғынады 
және өзін окушы ретінде бағалау мұқтаждығы пайда болады; жеткіншек дағарысы өзінің 
Менін сыртқы ортамен, құбылыстармен өзара әрекет контекстіне ашады. Ересек адамдарда 
да дағдарыс болады: 30 жас дағдырысы, зейнетке шығуымен байланысты дағдарыс. 

Қабілет сияқты өзін-өзі тану қабілетін де дамытуға болады. Бұл үшін не қажет? 
Біріншіден, өзін-өзі тануда позитивті мотевацияны қалыптастыру керек; өзін-өзі тану 
механизмнің негізгі потенциалын толық қолдану керек – ұқсастыру және рефлексия; 
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Рефлексия – психикалық құблыстардың мәнін тани білу қасиеті. Өзін-өзі танудың ерекше 
әдістері - өзін-өзі бақылау, өзін-өзі талдау, өзін-өзі тегістеу және тағы басқалар. Тұлғаның 
белсенді болуы оның қажеттілігіне байланысты. Қажеттілікті кең мағынада қарастырсақ – 
бір нәрсені қажетсіну, ал тар мағынасы - өмір сүрү жағдайында адамның тәуелділігін 
көрсететін жағдай. Адам биоәлеуметтік организм болғандықтан, қажеттіліктер де 
биологиялық және әлеуметтік болып бөлінеді. Биологиялық қажеттіліктерге: жылулық, 
сексуалды партнер тағы басқалары жатады. Әлеуметті қажеттіліктердің бастылары: еңбекке 
деген, білуге деген қажеттіліктері, қарым-қатнас қажеттіліктері жатады. Өзін-өзі тану 
процесі әртурлі белсенділік формалар сапасында көрінеді. Тану қажеттілігін 
қанағаттандыратын қоршаған шындық, әлем болып табылады. Осы қажеттіліктің 
қалыптасуынан адам болып қалыптасты. Еңбек, қарым-қатынас қажеттілігінсіз тану мүмкін 
емес. Өзін-өзі танудағы қажеттілігі өздігінше емес, басқа қажеттіліктермен бірге жүзеге 
асады, яғни Мен қажеттілігімен. Ең маңыздылары: Өзін-өзі сыйлау қажеттілігі, бұтіндік Мен 
қажеттілігі, өзін-өзі ұқсастыру қажеттілігі, өзгелерге өзін мақұлдату қажеттілігі т.б. Кейбір 
адамдарда негитвті қажеттіліктер даму мүмкін, оның белсенділігін мүлдем басқа жақа 
бағыттайды. Мысалы: өзін-өзі жою қажеттілігі, яғни өзінің мүмкіншіліктерін төмендеуге 
ұмтылу, өкпелеу, сынды қабылдау дайындығы, жазалау, бақытсыздық және оған қуану. 
Мұндай қажеттіліктердің туындауынан тұлғаны әртүрлі патологиясына алып келеді. 

Өзіндік сананың құрылымын қарастыру қажет және өзін-өзі тануға жататын жерін 
анықтау керек. Өзін-өзі танудың құрылымында Мен түрлі себептердің әсерімен орталық 
рөл атқаратын субъект ретінде көрінеді. Өзін-өзі тануды пайдалана отырып, ол бұл 
қызметті эмоциялық-құндылықтық қатынаспен тығыз шырмалып атқарады. Өзін-өзі 
танудың нәтижесі Мен бейнесі болып табылады. Мен бейнесі бірден пайда болмайды, 
алдымен өзі туралы түсінік қалыптасады. Өзін-өзі танудағы тар мақсатына Мен бейнесінің 
нақты сипаты кіреді, қазірғі уақытта біз үшін актуалды болып келеді. Олар әртүрлі 
координата жүйелерінде қарастырылады. Мысалы: біз ақыл-ой мүмкіншілектерін немесе 
мінез-қүлық ерекшеліктерін, зейіннің қасиеттерін немесе коммуникабелділікті танимыз. Егер 
де біз адам мен танысып жақындасқымыз келсе, онда өзіміздің коммуникативті қасиетімізді, 
ұнай білу, жақсы дос болу қабілетімізді тану маңызды.    

«Өзін-өзі тану» пәнінің мақсаттары мен міндеттері – балалар мен жасөспірімдер, 
жеткіншектердің бойына жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды дарыту. Балалар 
жеткіншектерді біртіндеп (кезеңмен) адами қарым-қатынас нормаларымен, жалпы 
адамзаттық адамгершілік қағидаттармен таныстыру, олардың бойында азаматтық мәдениет 
пен имандылық қатынастарды қалыптастыру және дамыту. 
«Өзін-өзі тану» пәні сабақтарының мақсат, міндетін ашуға, сабақта берілетін 
құндылықтарды түсінуге, талдауға, ұғынуға, балалардың шығармашылық жұмыстарын 
ұйымдастыруға, олардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға, берілген тапсырманы 
орындау арқылы ойлануға, өз ойын түйіндеуге, рухани адамгершілік білімді меңгеріп, 
оқушының жан-жақты қалыптасуына және оқушының сабақ барысында өзіндік құрал ретінде 
қолдану үшін оқулық, мұғалімге арналған әдістемелік құрал, оқушы дәптері, тағы басқа оқу 
құралдары болуы қарастырылған. 
«Өзін-өзі тану» пәнінің басқа пәндерден өзіндік ерекшелігі, әдіс-тәсілдері, шартты 
белгілері бар. Оқулықтағы шартты белгілер балаларға түсінікті болуы үшін берілген. 
Сабақтың барысы әр уақытта шаттық шеңберден басталады. Әрбір тапсырма баланың ішкі 
әлеуетін оятуға негізделеді.»Өзін-өзі тану» сабақтарын өткізудің әдістері мен нысандарының 
кең нұсқалығы, оларды арнайы кабинеттерден тысқары (концерт залында, мектеп 
алаңдарында, табиғат аясында, мұражайда, сурет галереясында, театрда және т.б.) орындарда 
ұйымдастыруды қарастырады. 
Білімнің әрбір деңгейі үшін типтік бағдарлама, оқулық, оқу-әдістемелік құрал, хрестоматия, 
жұмыс дәптері, көрнекі - иллюстрациялық, дидактикалық және үнтаспа, бейнетаспа 
материалдарынан құралатын оқу-әдістемелік кешен пайдаланылады. 
«Өзін-өзі тану» пәнін өткізетін мұғалім сыныптағы барлық оқушыға бір деңгейде қарамауды 
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басты нысан етіп алуы тиіс. Олардың әрқайсысы бір-біріне ұқсамайтын ерекше тұлға екенін, 
әр баланың ақыл-парасатын, білімін, мінез-құлқын, қабілетін, қызығушылығын, дарыны мен 
талантын терең зерттей білуі қажет. «Өзін-өзі тану» бойынша жүргізілетін жаттығулар 
түрлеріне «Өзіңді бағалау», «Мен басқалардың көзімен», «Жаңа түрге ену», «Футболкадағы 
қолтаңба», «Өзіңді тексер» тесті т.б. жатады. Сонымен қатар, әрбір оқушының өзіне 
сенімділігін тудыру, оны қалыптастыру – «Өзін-өзі тану» пәнінен дәріс беретін мұғалімнің 
басты міндеті. Ол үшін оқушыларға мынадай ақыл-кеңестерді ұғындырып, үнемі 
қайталауды, іштей ойлап жүруді әдеттендіру қажет. Мысалы, «Өзің туралы жағымды 
ойлауға үйрену», «Өзің туралы жағымсыз ойлардан құтылу», «Өзіңді сүй», Өзіңді неғұрлым 
азырақ сынауға тырыс», «Өзіңнің жеткен биігіңді өзің теріске шығарма», «Өз бойыңнан 
жақсы қасиеттерді ізде», т.б.«Өзін-өзі тану» сабақтарында баланың адамгершілік сезімдері, 
эмоциялары, өзара қарым-қатынас туралы түсініктері кеңейеді. Балалар үлкендермен және 
құрбыластарымен жағымды қарым-қатынас жасау мәдениетіне қол жеткізеді, адамгершілік 
құндылықтар мен адами қасиеттердің мәнін терең түсінеді, оның Отанына, отбасына, жақын 
адамдарына, қоршаған табиғатқа, жалпы өмірге деген сүйіспеншіліктері артады.Сонымен 
бірге бала тәрбиесінде мектеп пен ата-ана арасындағы ынтымақтастық, тығыз байланыс 
орнатуда да бұл пән үлкен роль атқарады. Себебі, ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық 
құндылықтарды үйрету – ата-ананың да басты міндеті. Сондықтан әрбір ата-ана қолына 
«Өзін-өзі тану» оқулығын алып, онда айтылған тағылымдар мен өнегелі ой-ұғымдарды 
балаларының оқып үйренуіне ықпал етулері тиіс. 
Ал ұстаз өз кезегінде халқымыздың рухани - интеллектуалды мұраларын, мәдени 
құндылықтарды жаңғыртып, тәрбиеге ұлттық сипат беруге ұмтылуы тиіс. 
Нағыз ұстаз бейнесін Әбунасыр әл-Фараби сөзімен түйіндесек: «Ұстаздық мінез-құлық 
нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал болмауға да тиіс, тым ырыққа да жығыла 
бермеуі керек, өйткені тым қаталдық шәкіртті өз ұстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа көне 
беру ұстаздың қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын 
болады. Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық қажет. Өйткені бұлар, жұрт 
айтқандай, тамшымен тас тесетін бейнебір су тәрізді». Рухани мұраға сүйенбеген елдің 
жұлдызы жанбайды демекші, заман ағымы талап етіп отырған ата-бабаларымыздан қалған 
әдеби мұраларымызды, халқымыздың өсиетін, өнегесін дәріптеп, дәстүрін, таңғажайып 
тапқырлығын, олардан қалған ескірмейтін көне сөздерді, мақалдар мен мәтелдерді бүгінгі 
ұрпаққа үлгі-өнеге болатындай, келер ұрпаққа тәлім-тәрбие беретіндей ғасырлар қойнауынан 
сыр шерткен асыл мұраларымызды білім беруде тиімді қолдану – «Өзін-өзі тану» пәнінің 
басты міндеті болмақ. 
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9. Бастауыш сынып журналы 2005-2006 ж.  
10. В.С. Ажев “Тұлғааралық қарым-қатынастар” 1983 ж, ММУ  
11. Г.М. Андреева “ Топтағы тұлғааралық қабылдау” 1991 ж, МУ  
12. Г.М. Андреева “Әлеуметтiк психология” 1997 ж, МУ  
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Человек в течение всей жизни является объектом воспитания. Однако его 

результативность оказывается значительно выше, если человек становится не только 
объектом, но и субъектом воспитания, иначе говоря, когда воспитание трансформируется в 
самовоспитание. Еще Л.С. Выготский говорил, что всякое воспитание есть в конечном счете 
самовоспитание. Для того чтобы в процессе самовоспитания индивидуально усвоенные 
ценностные и поведенческие установки не противоречили общественным и чтобы сам 
процесс был действительно эффективным, необходимо вначале формировать, а потом 
развивать навыки самовоспитания на разных этапах социализации человека, в том числе на 
этапе профессиональной подготовки. 

Определим понятие «профессиональная подготовка». В законе РК «Об образовании» 
оно трактуется очень узко. В частности, под подготовкой понимается «часть системы 
технического и профессионального образования, предусматривающей реализацию 
профессиональных образовательных учебных программ с сокращенным сроком обучения по 
подготовке специалистов технического и обслуживающего труда». Профессиональная 
подготовка осуществляется «...в организации, учебных центрах, на курсах, а также в 
различных учебно-производственных структурах юридических лиц или в организациях 
образования, реализующих образовательные учебные программы технического и 
профессионального, послесреднего образования...» [1], т. е., согласно данному закону, 
понятие «профессиональная подготовка» к системе высшего профессионального 
образования не относится. Между тем как в реальной образовательной практике, так и в 
научных трудах рассматриваемое понятие употребляется по отношению ко всем уровням 
профессионального образования (начального, среднего и высшего). 

Не углубляясь в дискуссию по поводу определения понятия «компетенции», отметим, 
что в нашем понимании они представляют собой совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности, черт характера), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним. Отсюда профессиональная готовность 
социальных педагогов может быть определена как процесс и результат формирования у 
студентов общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций, 
необходимых для качественной продуктивной деятельности в области социальной 
педагогики. 

В словарно-энциклопедической литературе саморазвитие определяется как умственное 
или физическое развитие человека путем самостоятельных занятий, упражнений; развитие 
человека собственными силами, без содействия каких либо внешних сил [2]. Если считать, 
что самовоспитание, по определению В. В. Байлука, представляет собой «формирование 
воспитанником тех или иных качеств у себя самого» [3], то можно рассматривать его как 
неотъемлемую и важнейшую часть процесса саморазвития. Таким образом, одной из задач 
профессиональной подготовки социальных педагогов является развитие у студентов навыков 
самовоспитания. 

«Самовоспитание, — считает В. В. Байлук, — выступает как процесс становления 
качеств, свойств, функциональных способностей личности, процесс выработки умений, 
навыков, привычек строить свою жизнедеятельность в соответствии с определенными 
нормативными требованиями (нормами культуры или антикультуры, нормами светской или 
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религиозной жизни и т. д.)» [3]. Базовой составляющей процесса самовоспитания, фактором, 
определяющим, какие именно качества личности и поведенческие установки будут 
сформированы у человека, являются ценности. Понятие «ценность» имеет сложную 
смысловую направленность и многомерную классификацию. В профессиональной 
подготовке социального педагога ценности, понимаемые как высшие смыслы человеческого 
существования, имеют первостепенное значение. Это прежде всего ценность человеческой 
жизни, уважение человеческого достоинства, благополучие людей, социальная 
ответственность и др. На основе ценностей социальный педагог, как всякий профессионал, 
формирует определенные ценностные ориентации, образующие основу его сознания и 
поведения. Основными ценностными ориентациями социального педагога являются: 
«уважение и признание достоинства личности человека; принятие его таким, как он есть; 
признание многообразия и неповторимости его личности; признание права человека на 
самоопределение, на ошибку, на реализацию своих потенциальных возможностей; 
неосуждающее отношение к человеку; вера в человеческую способность к изменению, 
улучшению, развитию» [4]. 

На наш взгляд, формированию профессионально значимых ценностей и ценностных 
ориентаций у студентов способствует блок социально-педагогических дисциплин. Данные 
дисциплины отличаются друг от друга содержательной стороной, но их методологическая и 
методическая характеристики являются общими, что позволило нам объединить данные 
дисциплины в один блок. Результатом самовоспитания должно стать совершенствование 
личности социального педагога, ее мировоззренческой составляющей (развитие ценностей, 
ценностных ориентаций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в 
области социальной педагогики) и поведенческой составляющей (развитие умений и 
навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области социальной 
педагогики). Поэтому процесс изучения социально-педагогических дисциплин (как элемента 
профессиональной подготовки) в контексте развития навыков самовоспитания будет 
рассматриваться как двухкомпонентный. Первым компонентом будут являться ценностные 
ориентации, сформированные на этапе профессиональной подготовки, на которые 
впоследствии будет ориентироваться социальный педагог в процессе самовоспитания. 
Вторым — умения и навыки, которые впоследствии будет использовать социальный педагог 
в процессе самовоспитания. В силу того что формат данной статьи не позволяет представить 
указанные компоненты в полном объеме, рассмотрим лишь методологические основания и 
некоторые методы развития навыков самовоспитания студентов — будущих социальных 
педагогов. 

Методология в науке выступает как всеобщий способ познания. Методология, с одной 
стороны, — область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации 
познавательной и практически-преобразующей деятельности, с другой — представляет 
совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в какой-либо науке. 
По мнению ряда ученых, современная методология выполняет два типа функций. Во-первых, 
она выявляет смысл научной деятельности, т. е. рассматривает науку с точки зрения 
практики, культуры, человека, во-вторых, решает задачи совершенствования, 
рационализации научной деятельности. Исходя из этого, мы можем рассмотреть 
методологические основания изучения студентами, будущими социальными педагогами, 
социально-педагогических дисциплин в контексте развития навыков самовоспитания. 

Наиболее значимым в свете рассматриваемой проблемы можно считать 
аксиологический подход, который органически присущ гуманистически ориентированным 
педагогическим системам, так как в них человек рассматривается как высшая ценность и 
самоцель социального развития. Очень важен также культурологический подход, который 
позволяет рассматривать проблемы образования и социальной педагогики в общекультурном 
и социальном контексте. На первый план при этом выступает интеграция личности, 
обладающей национальной и общечеловеческой культурой, в условиях конкретно-
исторического сообщества в систему социально-ценностных (общественных) отношений. 
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Будущие социальные педагоги должны осознать значимость любой культуры, их 
многообразие и неповторимость, принять особенности личности как норму и т. д. 

Важен также компетентностный подход. Компетентностный подход направлен на 
изучение компетентности как интегрального результата непрерывного образования личности 
и субъекта профессиональной деятельности [5]. Данный подход позволяет студентам, во-
первых, осознать необходимость формирования тех или иных компетенций, необходимых 
как для профессиональной самореализации, так и для самовоспитания, во-вторых, 
использовать различные методы для их формирования. 

Наконец, в настоящее время в системе профессиональной вузовской подготовки, на 
наш взгляд, является актуальным применение методологических подходов, заимствованных 
из других сфер, например из менеджмента. Таким заимствованным подходом является 
партисипативный. Он означает: 1) возрастание самостоятельности студентов, их 
непосредственное участие в самоорганизации и самоуправлении своей деятельностью; 2) 
голос каждого студента при решении профессиональных задач и проблем; 3) 
целенаправленное использование индивидуального и группового потенциала в решении 
проблем; 4) консультации, поиск согласия, ориентация на совместное принятие решений; 5) 
диалогический тип взаимодействия [6]. 

Из указанных методологических подходов вытекают и методы, используемые в 
процессе обучения и нацеленные на формирование навыков самовоспитания. Под методами 
в данном случае понимаются способы достижения какой-либо цели в познавательном или 
практическом освоении человеком действительности. Естественно, рассматриваемые методы 
являются «активными», т. е. позволяют студентам самостоятельно осваивать необходимые 
знания, развивать те или иные умения и навыки, а следовательно, формировать готовность к 
профессиональной деятельности. Роль педагога в данном случае сводится к организации 
учебного процесса (мотивация студентов к активной образовательной деятельности, 
предоставление необходимых средств обучения и т. д.). Среди наиболее эффективных 
методов можно выделить исследовательский, частично-поисковый, игровой, дискуссионный, 
метод критики и самокритики. Самостоятельная исследовательская работа студентов с 
первоисточниками, документами, дополнительной литературой (отрывки из трудов 
философов и социальных педагогов) позволит развить у них навыки анализа, сравнения, 
обобщения и другие, необходимые для исследовательской деятельности. Решение 
дискуссионных задач нацелено не столько на поиск правильного ответа, сколько на 
формирование собственной аргументированной позиции. Повышению мотивации к 
творческой деятельности служат игровые задания: викторины, кроссворды, шифрограммы, 
ребусы, шарады и другие разнообразные головоломки. Подобные задания могут быть 
придуманы самими студентами. Поисковая деятельность, итогом которой являются доклады 
и рефераты, подготовленные самостоятельно на материалах литературы, источников и т. д., 
которые студенты представляют во время практических занятий, поможет сформировать не 
только научно-исследовательские, но и коммуникативные умения и навыки. Во время 
защиты своих работ студенты могут использовать метод критики и самокритики. Указанные 
методы являются как образовательными, так и воспитательными, потому что в процессе 
самостоятельной работы у студентов формируются социально и профессионально значимые 
ценности, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности качества, черты 
характера. Основная педагогическая задача в данном случае состоит в том, чтобы помочь 
студенту осуществить самовоспитание: осознать происходящие в его психике процессы, 
научить осознанно управлять ими, вызывать мотивацию, ставить цели своего 
совершенствования. Если подобное взаимодействие педагога и студента в процессе 
профессиональной подготовки является регулярным, то данные элементы самовоспитания 
превращаются в навык. 

Таким образом, развитие навыков самовоспитания будущих социальных педагогов 
посредством изучения дисциплин социально-педагогического блока, во-первых, позволит 
сформировать ценности и ценностные ориентации, необходимые для успешной 
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профессиональной деятельности (что является базовой составляющей профессии 
социального педагога, так как, не обладая указанными ценностями, он попросту не сможет 
помогать людям), во-вторых, совершенствовать умения и навыки, которые в совокупности с 
ценностными ориентациями формируют общекультурные, профессиональные и 
общепрофессиональные компетенции, что является основной задачей профессиональной 
подготовки социальных педагогов. 
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Балалар мүгедектігі немесе тұтастай алғанда, адамдардың мүгедектігі, әсіресе оның 

әлеуметтік және интеграциялық аспектілері бүкіл әлемдегі күрделі мәселелердің бірі болып 
табылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050: 
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясында балалар құқықтарын 
қорғаудың маңыздылығын: «Балалар – біздің қоғамымыздың ең қауқарсыз әрі ең 
қорғалмаған бөлігі, олар құқықсыз болмауға тиіс» деп атап көрсетті. Әрі қарай ол индивидтің 
әлеуметтік кепілдіктері мен мұқтаждықтарының тізімін кеңейтудің және оған білім беру мен 
денсаулық сақтауға қатысты баптарды қосудың маңыздылығын атап өтті[1].  

Мүгедектігі бар балаларға инклюзивті білім беру және оларға тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз ету Қазақстан қол жеткізген көптеген нәтижелердің тағы бір саласы болып 
табылады. Мүгедектігі бар балалар мүгедектік деңгейіне байланысты жалпы, инклюзивті 
немесе арнайы мектепке дейінгі, бастауыш немесе институционалдық әлеуметтік 
мекемелерге бара алады. Көптеген мүдделі адамдар, оның ішінде мұғалімдер, мүгедектігі бар 
және мүгедектігі жоқ балалардың ата-аналары, сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдері 
инклюзивті сыныптар мүгедектігі бар оқушылар үшін ең жақсы білім беру ортасын 
қамтамасыз етеді деп санайды[2].  

Мұнымен қатар мүгедектігі бар балаларды жалпы білім беру мектептеріне тарту 
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міндетті түзету, педагогикалық және психологиялық көмек тұрғысынан үлкен күш-жігерді 
талап етеді. 

Мүгедектігі бар адамдар мен балаларды қорғауға, қоғамға неғұрлым жетілген 
интеграциялану мен мүмкіндіктер теңдігін қамтамасыз етуге бағытталған күш-жігер аясында 
Қазақстан 2008 жылы 11 желтоқсанда БҰҰ Мүгедектер құқықтары туралы конвенциясына 
қол қойды.Қазақстанда мүмкіншілігі шектелген балалардың туғанынан бастап әлеуметтік 
және медициналық-педагогикалық корекциялық амалдары, психологиялық-медициналық-
педагогикалық тексерілуді және білім алуды ақысыз пайдалану құқығы еліміздің бас 
Конституциясында, «Білім туралы»,  «Мүмкіншілігі шектелген балаларды әлеуметтік және  
медика-педагогикалық тұрғыдан қолдау туралы», «Қазақстан Республикасында  
мүгедектерді қорғау туралы»,  «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы» заңдарда бекітілген. 

Елімізде инклюзивті білімнің нашар дамуы «ҚР-да білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік білім бағдарламасында» сипатталып, оның жоспарлы 
дамуына әсер ететін қауіп-қатер ретінде елімізде мүмкіндігі шектеулі балалар мен мүгедек 
балалардың көбеюі атап көрсетілді және 2 кезеңге белгіленген инклюзивті білімді жүзеге 
асыруға мақсаттар мен міндеттер айқындалды. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 
Қазақстан Республикасында 2015 жылға инклюзивті білім берумен мүмкіндігі шектеулі 
балалардың 25%-ын қамту көзделсе, инклюзивті білім беруге жағдай жасаған мектептер 
үлесі 30%-ға, 2020 жылға қарай 70%-ға ұлғаяды, инклюзивті біліммен қамтылған 
балалардың үлесі даму мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан 50% құрайтын 
болады[3]. Дегенмен бұл саланың да мәселелері жетерлік. 

 ҚР БжҒМ деректері бойынша, 2012 жылы «дамуында мүмкіндіктері шектеулі» 152370 
бала (18 жасқа толмаған) есептелді. Жас ерекшелігі бойынша топтардың бөлінісі олардың 
5%-ы 3 жасқа толмағанын, 23%-ы – 3 жастан 6 жасқа дейінгілер және 72%-ы – 7 жастан 18 
жасқа дейінгілер екенін көрсетеді. 1 және 2-суреттер оқу орындарындағы (мектепке дейінгі 
мекемелер мен мектептер) мүгедектігі бар балалардың пайыздық үлесін көрсетеді. Көруге 
болатынындай, «дамуында мүмкіндіктері шектеулі» 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 
67%-ы мектепке дейінгі мекемелерге бармайды, «дамуында мүмкіндіктері шектеулі» 7 
жастан 18 жасқа дейінгі балалардың 46%-ы мектептерде оқымайды. Тек тиісті жас 
ерекшелігі бойынша топтардағы «дамуында мүмкіндіктері шектеулі» балалардың 5 және 21 
пайызы инклюзивті балабақшалар мен мектептерге барады (ҚР Білім және ғылым 
министрлігі, 2012жыл). 

1-сурет. Мектепке дейінгі білім беру жүйесіне баратын дамуында мүмкіндіктері 
шектеулі балалар туралы мәліметтер (2012 жыл). 

 
 
2-сурет. Білім беру жүйесінде оқитын даму-ында мүмкіндіктері шектеулі балалар 

туралы деректер (2012 жыл) 
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Әлеуметтік жетімдіктің алдын алу бойынша, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс 

өткен жылдармен салыстырғанда 2014 жылы ұлғайған. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
оқыту үшін арнайы білім беру ұйымдарының желілері бар. Бұл 17 оңалту орталығы, 133 
психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті, мектеп жанынан ашылған 558 логопедиалық 
пункт, 47 инклюзивті білім беру мектептері.  (ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2014жыл). 

Қазақстанда мүгедектігі бар балалардың жоғары сапалы білім алуға қол жеткізуіне 
кедергі келтіретін факторлар мыналарды қамтиды: тиісті оқулықтардың болмауы, 
мүгедектігі бар балалар отбасыларының кедейлігі, қалалық/ауылдық аудандар арасында, 
білім беру мекемелеріне қол жеткізудегі теңсіздік, мектептердің және/немесе дайындығы бар 
мұғалімдер санының жетіспеушілігі, сондай-ақ осы оқушылар үшін тиісті білім беру 
модельдерінің болмауы (яғни жеке көзқарастың болмауы). Көптеген ғимараттар, көшелер 
мен объектілер мүгедектігі бар балалардың мұқтаждықтарына бейімделмеген. 
Инфрақұрылым Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар балалар бетпе-бет келетін тағы 
бір мәселе болып табылады. Көлік, мектеп, медициналық клиникалар және т.б. секілді 
қоғамдық ғимараттар және т.б. көбінесе олар үшін қол жетпейтін мәселелер болып 
табылады. Арнайы көліктің болмауы және өзінің пәтерінен шығуға дәрменсіздік мектептерге 
барудан бас тартуға және қалыпты өмірден шығып қалуға алып келеді. Мүгедектігі бар 
балаларға арналған білім беруші мекемелердің көпшілігі мемлекеттік болып табылады әрі 
өте нашар жағдайда. Тасымалдау мүмкін болмайтын жағдайларда мектеп-интернаттар 
немесе үйде оқыту (болған жағдайда) білім алудың бірден-бір мүмкіндігі болып 
табылады[4]. 

Мұның барлығы Қазақстан Республикасындағы арнайы білім беру тенденциясы мен 
инклюзивті білім беру жүйесінде білім алып жатқан мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді 
түзете қолдау көрсету мен ғылыми негізделген жүйені құру керектігін көрсетеді. 
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Данная тема является весьма актуальной из связи с тем, что по статистике в Казахстане 
15 000 детей с диагнозом детский церебральный паралич. И с каждым годом количество 
таких детей неукоснительно растет. Детский церебральный паралич за последние годы стал 
одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей в различных 
странах и составляет от 1 до 5,8 на 1000 новорожденных.  

Наше государство активно занимается проблемами таких детей. Общественный 
благотворительный фонд «Қасиетті жол» в рамках проекта «Будущее нации — здоровые 
дети» при поддержке фонда «Самрук-Қазына» открыл реабилитационный центр для детей, 
страдающих ДЦП в городе Астана. Социально значимый проект осуществляется также и при 
содействии партии «Нұр Отан», и это является весьма важным показателем трепетного 
отношения граждан Республики к проблемам больных детей. [5]   

Целью моей работы было выявление особенностей здоровья и качества жизни детей, 
больных ДЦП. В круг своих задач я ввела поиск взаимосвязи болезни ребенка с нервно-
психическим напряжением родителя (опекуна).  

Изучением проблем жизни и воспитания детей, больных ДЦП занимались такие 
зарубежные ученые как: Юнис Кеннеди Шрайвер, Эрин Кларк, Бьян Ганепом, Ренэ Лампэ, 
Кристиан Шнайдер, Вернер Зиеберт, Кристоф А. Лилль. В России расстройства 
двигательной и речевой функций при ДЦП изучали Е.Н.Винарская, Е.М.Мастюкова, 
И.И.Панченко, И.А.Смирнова, К.А.Семенова. В нашей Республике эти проблемы изучали 
Ш.А. Булекбаева, А.В. Мякота, Г.Ж. Абилказиева, Н.А.Абдыкалыкова. [5] 

На мой взгляд в данный момент мало уделяется внимания таким детям, и очень узко 
рассматриваются проблемы детей с ДЦП. Изменить это представляется возможным, если 
приложить особые усилия к решению данной проблемы.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) – не прогрессирующее поражение центральной 
нервной системы, это недоразвитие головного мозга, которое проявляется двигательными 
нарушениями (параличами, подергиваниями, нарушением речи), нарушением равновесия, 
возможно интеллектуальными расстройствами, эпилепсией. [1] 

Некоторые дети с ДЦП вынуждены находиться в инвалидных колясках, другие же 
могут ходить с помощью костылей. Одни могут жить более или менее полноценной жизнью, 
другие же вынуждены всю жизнь прожить в состоянии угнетения и непонимания 
действительности. В некоторых случаях, у ребенка может присутствовать речь, или же он не 
может говорить вообще. 

Церебральный паралич является состоянием, которое затрагивает тысячи младенцев и 
детей каждый год. Это не заразно, поэтому не беспокойтесь, от контакта с такими детьми вы 
ничем не заразитесь. Эта болезнь мозга и связана она с мозгом, поэтому не стоит этого 
опасаться, вам не получить ее от простого общения с ребенком.  

Ребенок с ДЦП имеет проблемы с контролем мышц тела. Как правило, мозг говорит 
нам, что делать и когда это делать. Но ДЦП влияет на мозг ребенка, и в зависимости от того, 
какая часть мозга затронута, ребенок не сможет ходить, говорить, есть или играть так, как 
большинство детей. 

Существует три типа ДЦП: спастический, атетоидный и атаксический. [3] Наиболее 
распространенный тип ДЦП - спастический. Ребенок со спастическим типом ДЦП не может 
расслабить свои мышцы или его мышцы могут быть жесткими, не послушными. 

Атетоидный тип влияет на способность малыша контролировать мышцы тела. Это 
означает, что руки или ноги могут двигаться внезапно. Ребенок с атаксическим типом ДЦП 
имеет проблемы с балансом и координацией. 
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Бывают умеренные или более тяжелые случаи ДЦП - это зависит от того, насколько 
поражен участок мозга и за какую часть тела он отвечает. Если обе руки и обе ноги 
страдают, ребенку, возможно, потребуется использовать инвалидную коляску. Если 
страдают только ноги, ребенок может использовать костыли. Если часть мозга, которая 
контролирует речь, поражена, у ребенка могут появиться проблемы с ясностью речи, или же 
он ребенок может быть не в состоянии говорить вообще. 

Травмы головного мозга во время беременности или вскоре после рождения могут 
привести к ДЦП. Дети, наиболее подверженных риску развития ДЦП маленькие, 
недоношенные дети (дети, которые родились на несколько недель раньше, чем должны 
были) и дети, которые были подвержены искусственной вентиляции легких (аппарат, 
помогающий ребенку дышать). Но у большинства детей травма в головном мозге 
происходит еще до их рождения, и часто врачи не знают, почему это происходит.  

Врачи, которые специализируются на лечении детей с проблемами головного мозга, 
нервов, или мускулов, как правило, принимают участие в диагностике ребенка с 
церебральным параличом. К примеру, этим может заниматься детский невролог, а также 
другие, занимающиеся проблемами нервной системы и головного мозга. [2] 

Другие врачи, которые могут помочь детям с ДЦП: 
- педиатрический ортопед, который изучает проблемы костей или суставов ребенка, 
- педиатр, который смотрит на то, как ребенок растет или развивается в сравнении с 

другими детьми того же возраста, 
- педиатрический физиотерапевт, который помогает лечить детей с ограниченными 

возможностями. 
Не существует специального теста, с помощью которого ставится диагноз - ДЦП. 

Врачи могут проверить ребенка при помощи рентгеновских лучей, и взять анализы крови, 
чтобы выяснить, какая болезнь головного мозга или нервной системы может быть причиной 
проблемы. Для диагностики ДЦП, врачам обычно нужно время, чтобы увидеть, как малыш 
развивается, чтобы быть уверенным в диагнозе. 

Церебральный паралич часто может быть диагностирован в возрасте 18 месяцев. 
Например, если ребенок не сидит или не ходит к тому времени, (большинство детей должны 
делать эти вещи), стоит показать ребенка специалисту, возможно, есть какие-то нарушения в 
развитии ребенка.   

Основная задача лечения детского церебрального паралича: максимально полное 
возможное развитие умений и навыков ребёнка и его коммуникативности. Для ребенка с 
ДЦП, проблема с мозгом будет становиться хуже с каждым моментом, как ребенок 
становится старше.  

Вот почему терапия является столь важной. Дети с ДЦП как правило, имеют 
профессионального логопеда, ортопеда, которые помогают им развивать навыки ходьбы, 
глотания, речи и использования своих конечностей.  

Есть препараты, которые специально прописывают детям с ДЦП. Некоторые лекарства 
могут помочь расслабить мышцы детей со спастическим ДЦП. А некоторым детям могут 
делать специальные операции, чтобы сделать их руки или ноги более прямыми и более 
гибкими. 

Считается что детский церебральный паралич – полиэтиологическое заболевание. Есть 
гипотезы о наследственном компоненте в причинах поражения головного мозга. ДЦП 
встречается чаще у мальчиков и протекает более тяжело, что пытаются объяснить наличием 
наследственного фактора ДЦП, сцепленного с полом. Но четких доказательств пока нет. [4]  

У совершенно здоровых людей рождаются больные дети и у больных рождаются 
здоровые. Сейчас в наиболее развитых странах научились выхаживать недоношенных детей 
с очень маленьким весом, но, к сожалению, это способствует росту больных детским 
церебральным параличом. 

ДЦП, как правило, не останавливает детей ходить в школу, дружить, или делать то, что 
им нравятся. Но им, возможно, придется делать все эти вещи немного по-другому, или им, 
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возможно, потребуется помощь. С появлением компьютеров и развитием новых технологий 
это становится немного проще. Ведь никто не станет отрицать, что ребенку с ДЦП живется 
гораздо сложнее, чем нам обычным здоровым людям, которые плохо понимают тот факт, что 
иметь ноги, руки, уметь говорить, видеть, слышать гораздо важнее, чем каждый год ездить в 
Турцию, иметь шикарную машину и евроремонт. 

Однажды мне довелось познакомиться с ребенком, страдающим детским церебральным 
параличом. Ее зовут Чен Анжелика Игоревна, сейчас ей 28 лет. Родилась и выросла она в 
г.Астана, где и находится и по сей день. Ее мать отказалась от нее еще в роддоме, но ее 
сердобольная бабушка взяла эту ношу на себя. Примера более чистой любви к ребенку я 
никогда не видела, Мария Ивановна Цой любит свою внучку не смотря ни на что, не смотря 
ни на какие преграды и трудности.  

Как рассказывает Мария Ивановна, когда Анжелика была маленькой с ней было 
довольно просто, ведь действительно, маленького ребенка легко заставить слушаться и не 
так сложно с ним справиться.  

Марии Ивановне сейчас 87 лет, возраст совсем не для взращивания ребенка. Но она не 
жалуется, ведь взвалила она это бремя на себя сама. 

Сложность заключается в том, что помимо ДЦП девочка страдает синдромом Дауна. 
Она не может ходить, ей совсем не удается управлять своими конечностями, к тому же она 
не видит. Единственное что на может делать это сидеть, чем она собственно и занята в 
течении всего дня.  

Я не раз замечала, что она может держать в руках хлеб, но донести его до рта ей 
представляется весьма затруднительным. Мария Ивановна кормит ее из ложки, будто 
маленького ребенка и делает это изо дня в день.  

Анжела может говорить, и в принципе ее речь вполне понятна. Если ей чем-то помочь, 
она всегда говорит: «Спасибо!», отчего сердце сжимается, ведь с каждым могло произойти 
подобное, никто от этого не застрахован. Но при этом часто можно наблюдать 
пренебрежительное отношение к людям-инвалидам. А получить спасибо, от ребенка, 
который болен, вдвойне приятно, но и одновременно больно в этот момент в душе. 

К сожалению, бывать на улице Анжеле удается очень редко. Мария Ивановна не в 
состоянии вытаскивать коляску на улицу самостоятельно. И то коляску она получила не так 
давно. Помню совсем недавно Анжелу отвозили в больницу, но даже казалось бы на ее 
невидящих глазах были восторг и радость. В машине она сидела смирно, не боясь, и 
постоянно спрашивая у своей любимой бабушки: «Куда? Куда бабушка?» 

Весь день Анжелы не расписан по минутам, он однообразен в каждую из них, она 
сидит около своей кровати, иногда подергивая ковер. Любит, чтобы был включен телевизор, 
если остается одна, наверное, так ей веселее. Она всегда терпеливо ждет свою бабушку и не 
капризничает. За 3 года, что я ее знаю я ни разу не слышала ее плача, и жалоб на что-то. 
Даже уколы она выносит стойко, иногда подергиваясь. Наверное, она привыкла к такой 
жизни, и поэтому не показывает своих эмоций.  

Марию Ивановну еще с момента установления опекунства над внучкой, когда та была 
еще новорожденной, говорили, что не стоит этого делать. Ее всячески отговаривали, 
предлагали оставить ребенка, но как она говорит и сейчас: «Анжела моя внучка, какая бы 
она не была, и я ее никогда не брошу, даже если у нее такая нерадивая мать».  

Мать Анжелы в ее жизни почти не присутствует, сейчас она живет в Бельгии, и уехала 
из Казахстана, когда девочке еще не было и года от роду. Лишь иногда она звонит по 
телефону, но приезжать, или как-то помогать своей дочке судя по всему она не планирует. У 
Анжелы есть брат-близнец, Алексей, он полностью здоров, но также не проявляет никакого 
внимания к своей сестре, как и их отец, который является довольно обеспеченным человеком 
на данный момент. Лишь только бабушка переживает за внучку, заботится о ней, и старается 
хоть как-то скрасить сложную жизнь внучки.  

Государство также не обделяет вниманием эту семью, иногда им доставляют продукты, 
предоставили коляску, также предоставляют лечение. Но, увы, лечение совсем не помогает. 
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Когда девочка была маленькой Мария Ивановна водила ее по всем врачам нашего города, 
консультировалась с врачами из Узбекистана, но это положительного результата не дало.  

Спустя 28 лет самостоятельно труда, Марии Ивановне был назначен помощник, 
социальный работник, который должен помогать убирать дом, покупать продукты, и 
помогать в уходе за Анжелой. Но судя по моим наблюдениям делает она это не очень 
добросовестно. Возможно еще не вошла в колею, и не привыкла к новым людям. Я надеюсь, 
что вскоре с ее помощью жить этой семье станет проще.  

Мне удалось поговорить с Анжелой, но для меня она представляется совсем ребенком. 
Это и понятно, ведь ее толком то и ничему не учили.  

И мне хотелось бы, чтобы у этой семьи все наладилось, хоть более или менее. Я жалею 
Анжеле счастья, пусть и совсем не такого как у нас всех. Ведь главное наше счастье и в том, 
что мы живем, что Бог дал нам эту жизнь, пусть и всем такую разную. 

   С Марией Ивановной мной была проведена методика, предназначенная для 
измерения степени выраженности состояния нервно-психического напряжения.  

Нервно-психическое напряжение является особым видом психического состояния, 
развивающегося у человека в сложных условиях его жизни и деятельности. 
Оно протекает как системный процесс, вовлекающий в себя различные уровни нервно-
психической и соматофизиологической организации человека, сопровождается как положите
льно, так и отрицательно окрашенными переживаниями, существенными сдвигами в организ
ме человека и изменениями его работоспособности.                                                              

Опросник представляет собой перечень признаков нервно-психического напряжения, 
составленный по данным клинических наблюдений, и содержит 30 основных характеристик 
этого состояния, разделенных на три степени напряженности. 

Обработка и интерпретация результатов. После заполнения бланка производится 
подсчет набранных испытуемым баллов путем их суммирования. 

При этом за отметку (+), поставленную испытуемым против пункта 1, начисляется 1 
балл, против 2 – 2, 3 – 3. Минимальное количество баллов, которое может набрать 
испытуемый, равно 30, а максимальное – 90. Диапазон слабого нервно-психического 
напряжения располагается в промежутке от 30 до 50 баллов, умеренного – от 51 до 70 баллов 
и чрезмерного – от 71 до 90 баллов. 

Марией Ивановной было набрано 75 баллов, что говорит об ее чрезмерной 
выраженности нервно-психического напряжения. Это собственно и понятно, любой человек 
живя в подобных условиях будет находится в постоянном психическом напряжении. 

Таким образом, действительно существует связь между болезнью ребенка с нервно-
психическим напряжением родителя (опекуна). 

Дети с церебральным параличом такие же, как другие дети, но с некоторыми большими 
трудностями, которые делают, казалось бы, повседневные и простые для нас вещи с 
огромным трудом. Больше всего, они хотят быть кому-то нужными и чувствовать, что их 
любят. 

Будьте терпеливы, если вы знаете кого-то или однажды встретите кого-то с ДЦП. Если 
вы не можете понять, что он говорит, дайте ему больше времени, чтобы он смог повторить, 
но не заставляйте его делать это силой, и ни в коем случае не указывайте на его недостаток. 
Если вы видите, что человеку сложно передвинуться на своей коляске в сторону, просто 
помогите, ведь это так просто, добрые дела еще не запятнали ничье достоинство. Знайте, что 
такие дети нуждаются особой любви, и вас они одарят ею вдвойне.  
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Қазіргі уақытта әлеуметтік-экономикалық себептерге байланысты әлеуметтік жетім 

балалар саны артуда. Осыған байланысты жетімдер мәселесі және оларға білім беру мен 
тәрбиелеу үдерісі, сонымен қатар, психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз ету 
тек арнайы педагогикада ғана емес  жалпы педагогика, психология, әлеуметтік педагогика 
және тағы басқа ғылымдардың ғылыми білім саласында көкейтесті болып отыр. Бұл 
жағдайда аталмыш балалар тобы психологтар мен педагогтар, дәрігерлердің зерттеу 
нысанына айналуда. 

Осыған сәйкес, әлеуметтік құбылыс ретінде жетімдікті зерттей келе, қай қоғамда 
болмасын әртүрлі себептермен ата-анасыз қалған балалар болады және бар, ал олардың өсу 
үдерісі басқа отбасында немесе арнайы құрылған мекемелерде өтеді. «Жетім балалар» және 
«Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар» түсінігін қалыптастыру «Жетім балалар мен 
ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қорғау бойынша қосымша 
кепілдік туралы» Заңында берілген. Мұнда жетім бала – жалғыз ата-анасы немесе екеуінен 
айырылған 18 жасқа дейнгі тұлға, ал ата-ананың қамқорлығынсыз қалған бала – жалғыз 
немесе екі ата-анасының қамқорлығынан айырылған, яғни ата-ана құқығынан айырылған, 
ата-ана құқығы шектеулі, хабарсыз кеткен ата-аналар болып есептелетін, әрекет етуге 
қабілетсіз, емдеу орталықтарында жатқан, олардың қайтыс болғандығы туралы хабарланған, 
бас бостандығынан айырылған, жазасын өтеп жүрген, қылмыстық іске тартылған немесе 
күдікті деген айыппен тиісті орындарда отырған; бала тәрбиесі мен олардың құқығын 
қорғаудан бас тартқан ата-аналар, тәрбиелеу және емдеу мекемелерінен өз балаларын алудан 
бас тартқан ата-аналар, халықты әлеуметтік қорғау мекемелері мен басқа да аналогиялық 
мекемелер және басқа да жағдайда заңмен бекітілген түрде ата-ананың қамқорлығынсыз 
қалған балаларды тану жағдайында 18 жасқа дейінгі тұлға. 

Жетім балалар үйінде тәрбиеленушілердің ерекшеліктерін, даму өзгешелігін зерттеген 
психолог ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, балалар үйінде тәрбие алып жатқан 
жетім балаларға тек психологиялық қана емес, сонымен қатар оларды әлеуметтендіруде 
«әлеуметтік-педагогикалық» білімдер мен  жұмыстар жүйесі қажеттілігі туындайды. XX 
ғасырдың соңына қарай Қазақстанда әлеуметтік педагогиканың кең дамуымен байланысты 
әлеуметтік педагогтарды дайындауды қолға алды, студенттерді тәжірибеге дайындауға көп 
назар аударуды, тәжірибе барысындағы балаларды қабылдау, балалар үйі, мектеп-
интернаттарындағы әлеуметтік-педагогикалық жұмыстарда іскерлік пен дағдыны меңгеруді 
қарастыруда. 

 Жоғары оқу орнында болашақ әлеуметтік педагогтарды дайындаудағы негізгі мақсат – 
жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс кезіндегі олардың жұмыс тәжірибесіне, 

http://www.nmh.kz/
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шешім қабылдаудағы дайындығының жоғары деңгейде болуына қарап студенттерді таңдау 
болып табылады.  

Болашақ әлеуметтік-педагогтың кәсіби дайындығы сапасын арттыру мәселесі жоғарғы 
педагогикалық мектептің даму кезеңінде талқыланды. Әрбір дәуірде педагогтың кәсібилігі 
мен біліктілігі талқыланды. Мысалы, ХҮІІ ғасырда Ян Амос Коменский өз «Ұлы дидактика» 
атты еңбектерінде педагогтардың сабақ тапсырмасын шешуге деген қызығушылықты 
арттыру арқылы, мәліметтер көрсету және түсіндіру, кітаппен жұмысты ұйымдастыру, 
оқушылар жауабын тыңдау, түзетулер, ескертулер жасау, материалды игеруге бақылау жасау 
сияқты кәсіби жеткілікті даярлауды анықтады [1]. 

Демек, балалар үйіндегі әрбір әлеуметтік педагог тек кәсіби-педагогикалық қызметке 
ғана емес, сонымен қатар дамуында және тәртібінде ауытқуы бар балалармен түзету-дамыту 
жұмысын жасауға дайын болуы тиіс. Қазақстандық мектеп-интернаттарда және балалар 
үйінде жүргізілген зерттеулерге сәйкес 47%-дан 70% -ға дейін педагогтарда дамуында әр 
түрлі ауытқулары бар категориялы балалармен тәрбиелеу және түзету-дамыту жұмысты 
ұйымдастыруда қиындық туындайды. Олар баламен байланыс орната алмайды, олардың 
сеніміне кіре алмайды. Тәрбиелеу жағдайында оларды басқару қиын, бала тәртібінің бұзылу 
жағдайында шешім қабылдау реакциясы тым баяу. Олар тәрбиелеу міндетін шешуде 
стандартты емес әдістер таба алмайды. Оларға дамуында және тәрбиесінде ауытқулары бар 
жетім балалармен түзету-дамыту жұмысын жүргізу және ұйымдастыру қиын [2]. Бұның 
негізгі себебі, әлеуметтік педагогтың жетім балалардың дезадаптацияға ұшырау себебін 
жеткілікті түрде түсінбеуінде. 

В.Л.Симонович әлеуметтік педагогтарды жоғары оқу орнында оқу үдерісінде 
қалыптасатын кәсіби маңызды қасиеттерін белгілеген. Олар: 

- физикалық және психикалық денсаулық сипаттамалары;  
- кәсіби таңдау саналылығы (мамандыққа деген қызығушылық, оны алуға және онда 

жетілуге деген ынта, адамдарға көмектесуге деген құлшыныс және т.б.); 
- тұлғаның құндылықтық бағыттары (гумандылық, шыншылдық, әдептілік, 

шынайылық және т.б.); 
- тұлғаның психологиялық қасиеттері, мінез-құлық сипаттары (эмпатиялық, 

табандылық, мақсаттылық, өзіне-өзі ие болу және т.б.) [3]. 
Әр түрлі тәсілдерді салыстыра отырып, әлеуметтік педагогтың кәсіби дайындығын 

анықтайтын кәсіби маңызды қасиеттерін, яғни «сәтті кәсіби қарым-қатынас пен іс-әрекет 
үшін маңызды адами жеке ерекшеліктері, қабілеттері мен мінез-құлықтық сипаттар 
жиынтығын» атап өтуге болады: 

- Зияткерлік дамудың жоғарғы деңгейі; 
- Парасатты мағына, ойдың жылдамдығы мен ұшқырлығы; 
- Өзін-өзі реттеу, өзін-өзі бақылау; 
- Жақсы физикалық шыдамдылық, еңбекқорлық; 
- Адамдарға қиын жағдайда көмектесе алу қабілеті; 
- Адамға және оның проблемаларына деген сезімталдық және кішіпейілдік; 
- Балаларға деген махаббат пен эмпатия; 
- Оптимистік болжаушылдық; 
- Креативтік . 
Кәсіби жарамдылық проблемаларын сараптау кезінде көп жағдайларда тұлға кәсіби 

маңызды қабілеттер жағынан қарастырылады, ал іс-әрекет жеке сипатталатындығын атап өту 
керек. Шынында да, Р.В.Овчарова атап өткендей, тұлғаның барлық маңызды кәсіби 
қасиеттері болған жағдайда да оның өнімділігінің болмауы жағдайлары да кездеседі, себебі 
тұлға мен іс-әрекет арасында жанамалық факторлары бар [4]. 

Жетімдер балалар тәрбиеленетін балалар үйінде жұмыс істейтін әлеуметтік педагог 
тұлғасының бала дамуында маңызы зор, оған ерекше талаптар қойылады. Ол мәселе отандық 
және шетелдік ғалымдардың еңбектерінде жетім балалармен жұмыс істейтін педагог тұлғасы 
оның тәрбиеленушілеріне үлгі болуы тиіс деген ойлар тұжырымдалған. Жетім балалар мен 
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балалар үйінің, мектеп-интернаттағы тәрбиеленушілердің қоғамдық өмірге бейіиделуі үшін 
болашақ әлеуметтік педагогтың әрекеттері: 

- еңбекке баулу арқылы бала бойында түрлі дағдылар мен қабілеттер қалыптасу, нарық 
заманында оларды бәсекеге түсе алатындай маман етіп шығару; 

- баланы белгілі бір іс-әрекет, еңбек арқылы өзін-өзі жақсы сезініп, өз бағасын өзі бере 
алатындай етіп тәрбиелеу, жеке тұлға етіп қалыптастыру; 

- әрбір жетім балалар тәрбиелейтін мекемелерде өзіндік жеке бағдарламасы бойынша 
жұмыс ұйымдастыру қажет; 

- интернат тектес мекемелердің «ашық түрде» дамуына жол ашу, көмек көрсету [5].  
Осыған орай біз, болашақ әлеуметтік педагогтарды жетім балалармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмысқа деген дайындық критерийлерін анықтадық. Олар: эмоционалдық-
еріктік (еңбекқорлық, шыдамдылық, толеранттылық, коммуникабельдік, педагогикалық такт, 
табандылық); мотивациялық-қажеттіліктік (балалармен қарым-қатынасқа деген ұмтылыс 
және оларға көмек көрсетуге деген қажеттілік, жетім балалармен жұмыс туралы арнайы 
білімді үнемі толықтыру); когнитивтік (өз тұлғасы ерекшеліктері мен жетім балалармен 
әлеуметтік-педагогикалық жұмыс ерекшеліктері туралы білім); іс-әрекеттік-тәжірибелік 
критерий (әлеуметтік диагноз қою, жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты 
сараптау мен жобалау, мұғаліммен, ата-аналармен, балалар мен жасөсіпірімдерге көмек 
көрсету қызметі мамандарымен өзара қызмет жасау, тұлғаның резервті мүмкіндіктерін 
анықтау, баланың құқықтық қорғанысын жүзеге асыру шеберлігі) жатады. 

Қорыта келгенде, жетімдер балалар тәрбиеленетін балалар үйінде жұмыс істейтін 
болашақ әлеуметтік педагогтарды кәсіби дайындау мәселесі өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. Себебі, педагог тұлғасының жетім балалардың әлеуметтік бейімделуі мен 
дамуында маңызы зор. 
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Изменения, происходящие в мировой образовательной арене, оказывают большое 

влияние на представление о роли обучающегося, как личности,  также и  преподавателя, 
которому необходимо осваивать новые для себя роли академического консультанта, 
тьютора, модератора.  Эти перемены влекут за собой и перемены в характере 
взаимодействия между преподавателем и обучающимся в условиях Болонского процесса. 
Как указано в статье О. Е. Павозковой, данные изменения, проявляющиеся в новых 
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технологиях взаимодействия преподавателей и студентов, обусловлено рядами причин: 
изменением идеологии подготовки кадров, пересмотром целей высшего образования, 
изменением условии развития системы высшего образования [1]. 

С присоединением Казахстана к Болонскому процессу, система высшего образования 
Республики Казахстан внедрила кредитную технологию обучения, как один из основных 
принципов данного процесса. Кредитная система обучения – способ организации учебного 
процесса, при котором обучающиеся в определенных границах имеют возможность 
индивидуально планировать последовательность образовательной траектории [2]. Кредитная 
технология обучения осуществляется на основе выбора и самостоятельного планирования 
обучающимся последовательности изучения дисциплин с использованием кредита как 
унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося и 
преподавателя [3]. 

Вышесказанные причины изменений во взаимоотношениях студента и преподавателя, 
привели к освоению последними новых ролей, одним из которых является роль 
академического консультанта. Академическое консультирование определяется как 
«систематический процесс, основанный на доверительных отношениях между студентом и 
его эдвайзером, имеющих цель помочь студенту в достижении ее/его образовательных, 
карьерных и личностных целей через использование полного спектра институционных и 
общественных ресурсов [4]. 

Целью академического эдвайзерства/консультирования является помощь студентам в 
выборе программы обучения, которая послужит ему базой для развития его скрытых, 
потенциальных способностей. Также академическое консультирование является 
центральным и важным в процессе обучения, и должен проходить как минимум раз в 
течение одного семестра с каждым студентом, каждый учебный год. В процессе 
академического консультирования студент должен научиться критически оценивать 
ситуацию, принимать решения и решать проблемы, осуществлять выбор, быть активным и 
ответственным по отношению к своему образованию.  

Процесс академического консультирования включает в себя следующие направления: 
1. Определение жизненных целей, 
2. Определение профессиональных целей, 
3. Выбор программы, 
4. Выбор курса, 
5. Курсы планирования [5]. 
В целом деятельность академического консультанта включает в себя такие задачи: 
− Помогать студентам осознать свои возможности, силы и таланты, и воодушевлять 

студентов их использовать; 
− Мотивировать студентов для самосовершенствования; 
− Построить уважительные и профессиональные отношения со студентами; 
− Помогать студентам увидеть (осознать) и решить их личные и академические 

проблемы на территорий учебного заведения всякий раз, когда это необходимо; 
− Консультировать студентов в планирований их будущей карьеры и развитии их 

личностного потенциала; 
− Приводить примеры академической целостности и успехов студентам;  
− Продвигать идею и действительность академической и персональной успешности; 
Академическое консультирование практикуется во многих иностранных университетах 

и колледжах в течение многих лет, а с недавних пор и в нашей казахстанской системе 
образования. Одним из причин исследования данной проблемы, обусловлено тем, что 
академическому консультированию в системе высшего образования РК уделено немного 
внимания, но, тем не менее этот вид деятельности осуществляется в наших вузах, хоть и не в 
полной мере. в течение короткого времени, университетами Казахстана были созданы свод 
правил и обязанностей академических консультантов, но многие из ныне существующих 
консультантов не обучены на специальных курсах по оказанию помощи и поддержки 
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студентам и не имеют даже руководства по академическому консультированию [6]. 
Академическое консультирование возникло в связи с усложнением структуры учебного 

плана и необходимостью выбирать интересующие предметы. Консультирование 
первоначально должно помогать студенту, выбрать его (ее) индивидуальную учебную 
траекторию, которое ориентировано на весь процесс обучения и в дальнейшем на всю жизнь, 
давая программу для развития и обучения в течение жизни. Академический консультант 
должен установить доверительные отношения со студентом, для того, чтобы помочь в 
выборе предметов по интересу и потребностям студента, для определения дальнейшей 
учебной программы.  

В мировой практике академического консультирования существует два основных 
подхода: предписывающий и развивающий. Эти два подхода можно было бы описать в виде 
этапов, так как предписывающий подход предшествовал развивающему подходу. 
Американский ученый Crookston использовал аналогию отношений доктора-пациент для 
описания предписывающего консультирования. Студент (пациент) приходит к доктору 
(консультанту) за помощью в связи со своим здоровьем (проблемой). Эксперт-консультант 
дает студенту совет, который решает проблему. В этой модели консультант берет на себя 
всю власть и является авторитарным, а студенту остается только принять совет 
консультанта, так как в этом процессе взаимоотношений он пассивен и не готов к 
осуществлению самостоятельного выбора и принятию на себя ответственности за свое 
решенеи, поэтому в этом подходе академический консультант делает это за него [7]. 
Предписывающая модель консультирования сама по себе не является «плохой», но она не 
обеспечивает тем типом консультирования, которое, как верили O’Banion и Crookston, 
служила бы наилучшим образом для студента и консультанта. 

В развивающем консультировании, Crookston утверждал, что оба и студент и 
консультант по-разному вовлечены в серию (группу) задач, которые при удачном 
завершении, ведут к окончательному результату «обучения с обеих сторон». Принцип 
развивающего консультирования: консультант и студент делят ответственность, 
фокусируются на потенциальных возможностях, прилагаемые усилия ориентированы на 
развитие, отношения в консультировании основаны на решении проблем, которые 
соответствуют ситуации и используются на практике (Crookston, 1972) [8]. 

Американский ученый O’Banion определяет развивающее академическое 
консультирование как « процесс, в котором консультант и подопечный входят в динамичные 
отношения, с уважением относясь к проблемам и беспокойствам студента. В идеале, 
консультант служит в качестве учителя и инструктирует интерактивном партнерстве, 
направленного на повышение самосознания и самореализации студента» [5]. 

Целью нашего исследования в области академического консультирования в условиях 
кредитной технологии обучения является создание такой модели академического 
консультирования, которая будет отвечать современным тенденциям в образовании в 
условиях кредитной технологии обучения, которая будет своего рода «помощником» 
эдвайзеру в процессе консультирования студентов помогая им (студентам) найти правильное 
и наиболее адекватное решение возникших академических и профессиональных проблем и 
формируя компетентную и профессиональную личность студента. 

Построение эффективной системы академического консультирования в Казахстане 
позволит решать проблемы развития и обучения будущих специалистов внутри 
образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации проблемы 
студента администрации вуза, сократить число студентов, подлежащих отчислению из 
образовательного учреждения. Интенсивное развитие теории и практики академического 
консультирования в последние годы связано с расширением представлений о целях 
образования. При таком подходе академическое консультирование уже не может 
рассматриваться как «сфера обслуживания», «сервисная служба», но выступает как 
неотъемлемый элемент системы образования, равноправный партнер структур и 
специалистов иного профиля в решении задач профессионального становления и воспитания 
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поколения [Ворон]. 
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Музейная педагогика – это научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения, 
педагогики и психологии и рассматривающая музей как образовательную систему. В России 
это направление утверждается за счет возникновения потребности в смене образовательных 
парадигм и формировании теории культурно-образовательной деятельности музея, в которой 
практика увидела бы свое отражение и благодаря которой получила бы новый импульс для 
своего развития [2, с. 215]. 

Понимание музейной педагогики как научной дисциплины наиболее близко позиции 
ученых-музееведов, а также тех музейных работников, которые ощущают необходимость 
выхода за рамки чисто эмпирического подхода к культурно-образовательной деятельности 
музея. 

Главной проблемой музейной педагогики является проблема образовательной 
специфики музея. Решить ее – значит ответить на вопрос, зачем люди ходят в музей, в чем 
они видят смысл музейного посещения. Проблема специфики имеет отнюдь не только 
теоретическое значение. Лишь последовательное ее выявление, уважительное отношение 
самого музея к своим музея, к своим возможностям и одновременно постоянный поиск 
актуальных способов обращения к посетителю, расширение образовательных возможностей 
музея способны повысить его роль в общественном сознании [3, с. 42]. 

Понятие «образование» в контексте обсуждения проблем музейной педагогики 
трактуется как развитие человека, образование его ума, личностных качеств, душевных 

http://www.kokshe.nurmoldin.kz/
mailto:Gusaitova-sgf@yandex.ru
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свойств, ценностного отношения к миру. Иными словами, это процесс обретения человеком 
своего образа, процесс, который, как подчеркивают специалисты, во многом носит 
стихийный характер и происходит в различных формах, в том числе в форме приобщения к 
историко-культурному наследию через музей. 

Специфику музейного образования определяет то обстоятельство, что оно 
осуществляется на предметной основе и в специально организованной, эстетически 
значимой и информационно насыщенной предметно-пространственной среде, где органично 
сочетаются документально достоверное и художественно-образное начала и где человек 
находит «кратковременное убежище от агрессии, безобразия и шума внешнего мира» [7, c. 
133]. 

Музейное образование относится к сфере неформального. Оно демократично, лишено 
жестких схем и распространяется буквально на все группы общества: детей и взрослых, 
местных жителей и туристов, здоровых людей и инвалидов. К тому же, если, например, 
школа призвана обеспечить базовое образование во всех областях знаний на основе 
достаточно регламентированных программ, то музей дает изобразительное образование [6, с. 
39]. 

Значение такой научной дисциплины, как музейная педагогика, определяется тем, что 
она способствует созданию именно подобного рода атмосферы, ибо предлагает путь 
осмысления всех видов музейной деятельности с позиции «от посетителя». 

Обновление музейного образования, по мнению современных специалистов, 
происходит по двум основным направлениям. Первый – от принуждения к свободе, а второй 
– от научения к развлечению. Попадая в музей, человек менее всего хочет стать объектом 
воспитания, но, как правило, жаждет обрести стимул к размышлению или переживанию, 
который становится более ощутимым и действенным в том случае, если умножению знаний 
и эмоциональному обогащению не препятствует мучительная борьба  с музейной скукой [10, 
с. 97]. 

Музейная педагогика начинается тогда, когда возникает эффект встречи музея с 
человеком. Поэтому важнейшая проблема музейной педагогики – это изучение музейной 
аудитории. 

 Музейную аудиторию можно определить как общность людей, объединенных 
интересом к музею, что находит выражение в определенной их активности и мотивации 
посещения последнего. Описание аудитории осуществляется по нескольким параметрам. 
Это, прежде всего социально-демографические признаки: образовательный уровень, 
профессиональная принадлежность, возраст, пол, место жительства. Наибольшее значение, 
как показывают практика и проведенные в музеях исследования, имеет образовательный 
фактор. Преимущественно уровень образования сказывается на отношении людей к музею, к 
его экспозициям и культурно-образовательным программам. 

С точки зрения проявления активности по отношению к музею аудитория делится на 
реальную и потенциальную. Значение последней характеристики со всей определенностью 
было осознано в последние десятилетия: в различных исследованиях анализируются 
причины, препятствующие посещению музея.  

Активность аудитории характеризуются частотой посещения музея людьми. На основе 
этого критерия появляется возможность говорить о постоянной и нестабильной аудиториях. 
Наличие ядра постоянных посетителей – это очень существенный качественный показатель 
культурно-образовательной деятельности музея, свидетельство его общественной 
значимости, интереса к нему людей [8, с. 115]. 

Аудиторию анализируют также с точки зрения направленности и ее интересов к 
определенным видам музейной коммуникации. В этом случае выделяются аудитория 
выставок или лекториев, посетители «выходного дня», те, кто совершенно разные аудитории 
по своему демографическому составу, интересам, предпочтениям, требованиям, которые они 
предъявляют к музею. 

Весьма существенной характеристикой является степень подготовленности и 
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предрасположенности аудитории к восприятию. Осознание этого обстоятельства послужило 
поводом для выделения в структуре аудитории посетителей с высоким уровнем подготовки, 
со средним уровнем и «случайных». Обычно подобная классификация применяется для 
характеристики аудитории художественных музеев. Причем главным критерием для 
выделения этих типов являются не столько искусствоведческие познания людей, сколько 
степень их эмоциональной отзывчивости и наличие навыков восприятие данного вида 
искусства – «насмотренности» [5, с. 265]. 

Уровень готовности к восприятию музейной информации характеризуется также с 
помощью понятия «музейная культура» посетителя. Оно фиксирует признание того, что 
восприятие музейной экспозиции является достаточно сложным актом, и эффективность его 
будет зависеть от общей культуры посетителя, его умения ориентироваться в музейной 
среде, чувствовать специфичность музейного языка, воспринимать музейный предмет в 
определенном историко-культурном контексте. Показателями музейной культуры служат 
обращение людей к различным источникам предварительной информации о музее и частота 
посещения музеев и выставок, т.е. музейную эрудицию человека. 

Особое значение проблема музейной культуры приобретает в связи с анализом детской 
аудитории. Общеизвестность, что восприимчивость человека к любому феномену культуры 
зависит от того, насколько рано сформировались его эстетические запросы, навыки 
восприятия. Это положение вполне может быть перенесено в область музейного 
воздействия: чем раньше начинает приобщение детей к музею, тем более высоким, как 
можно предположить, окажется уровень их музейной культуры в будущем. 

На основе перечисленных критериев – социально-демографические признаки 
активность по отношению к музею, направленность интересов к формам музейной 
коммуникации, степень подготовленности к восприятию – может быть охарактеризована 
аудитория конкретного музея или музеев определенной профильной группы, музейная 
аудитория региона или страны. При этом выявляется такое качество аудитории, как ее 
динамизм. Аудитория меняется, что со всей коррективы в свою культурно-образовательную 
деятельность [1, с. 65]. 

Вопрос о том, «кто» приходит в музей, неотделим от вопроса, «что» и «как» 
воспринимается аудиторией, а потому очередной проблемой является эффективность 
музейной коммуникации. Опираясь на знания об аудитории, и ее реакциях, музейная 
педагогика подходит к решению никогда не теряющих своей актуальности вопросов, 
связанных с методикой работы с различными категориями посетителей. Наиболее 
разработанной является методика взаимодействия с детьми, подростками и учащейся 
молодежью, которая предполагает учет возрастных особенностей этих групп. 

Уже в самом раннем возрасте познание детьми окружающей действительности 
осуществляется путем накопления чувственных впечатлений, получаемых ребенком в 
результате его контактов с составляющими эту действительность предметами. Способность к 
переживанию зрительных впечатлений  детей развита едва ли не в большей степени, чем у 
взрослых. Поэтому в работе с детской аудиторией особенно важно идти от экспоната, от 
предмета, постепенно подводя слушателей к обобщениям, доступным для понимания в их 
возрасте. 

Существенной особенностью детского восприятия является то, что дети лучше 
усваивают материал посредством осязания. И поскольку осязание дополняет и обогащает 
зрительную информацию, манипулирование предметами является необходимым этапом 
развития ребенка. Это положение было обосновано в экспериментальных исследованиях, 
которые подтвердили важность предметных действий для формирования интеллекта ребенка 
и развития внутреннего плана сознания. Поэтому работающие с детьми специалисты 
стремятся вводить в экспозицию или специально приносить на занятии экспонаты (копии, 
дубликаты, модели), которые дети могут подержать в руках. Если для самых маленьких 
непосредственное манипулирование с предметом практически обязательно, то для старших 
детей достаточно «зрительное ощупывание» предмета, мысленное действие с ним. 
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Психологи установили, что использование приема моделирования движением в работе с 
детьми 6-7 лет увеличивает запоминание ими информации более чем на 40%, а также 
обеспечивает точность описания и изображения исторических предметов и ситуаций [8, с. 
200]. 

Активное освоение музейной информации осуществляется в игровой деятельности. 
Игра в жизни дошкольника и младшего школьника остается ведущей формой познания. 
Именно в игре дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают, у них пробуждается 
творческое начало, развивается воображение. Проведение музейных игр требует очень 
большой работы музейного педагога, который должен дать детям четкое и одновременно 
доступное их понимание представление о том контексте, в котором протекает игровое 
действо [4, с. 78]. 

В экскурсионной работе с детьми младшего возраста весьма эффективен вопросно-
ответный метод. Всякая экскурсия представляет собой специфически вид общения, но если 
при работе со взрослыми это общение носит преимущественно скрытый характер, 
осуществляется во внутреннем плане, то экскурсия с детьми предполагает постоянный, 
открытый диалог, ибо они особенно расположены к общению. Предпочтение отдается не 
вопросам на проверку знаний, а тем, которые требуют работы воображения, обращения к 
собственному жизненному опыту, а главное побуждают к детальному рассматриванию, 
отгадыванию смысла и значения того, что видит ребенок. 

Восприятие музейной информации требует от маленьких детей большого умственного 
и физического напряжения. Сравнительная слабость произвольного внимания, быстрая 
утомляемость мешают подолгу стоять у музейной витрины, рассматривать большое 
количество экспонатов, впитывать все новые и новые сведения. Поэтому при работе с 
малышами важно знать, какое время займет занятие, что и в каком объеме планируется в 
ходе него показать детям. Наиболее эффективно они воспринимают информацию только 
первые 15-20 минут, после чего следует спад внимания. А потому при продолжительности 
экскурсии в 40-45 минут ее первую половину рекомендуется сделать информационно более 
насыщенной, тогда как во вторую желательно ввести элементы игры, творческой работы 
детей или создать условия для двигательной разрядки. Последняя может быть связана 
непосредственно с осмотром экспоната. Важно также не забывать, что детям очень трудно 
стоять на одном месте. Остановка у одной витрины не может быть очень долгой: обычно она 
составляет 1-3 минуты. Особая проблема – отбор экспонатов. Музейная среда, как правило, 
чрезвычайно насыщена, в силу чего быстро возникает ощущение музейной усталости. 
Поэтому количество демонстрируемых предметов следует ограничить 7-10 экспонатами [9, 
с. 150]. 

Для того, чтобы маленький посетитель обогатился новыми знаниями и впечатлениями, 
необходимо постоянное закрепление материала, возвращение к уже увиденному и 
услышанному. Лучшей формой закрепления и осмысления является творческая работа – 
самый естественный для детей способ освоения информации. Во многих музеях стало 
традицией каждое занятие с детьми заканчиваться в мастерской, где они что-то делают 
собственными руками. Так возникает ситуация «знания через руки», дающая наибольший 
образовательный эффект в работе с дошкольниками  младшими школьниками. 

Работа со школьниками средних и старших классов стоится с учетом их 
познавательной потребности, сформировавшейся способности к усвоению значительного 
объема знаний. Это предполагает информационную насыщенность, познавательную 
значимость музейных мероприятий для подростков. При этом, говоря о характере получения 
знаний в музее, очень важно учитывать, что музей никак не может подменять или 
дублировать другие источники информации. 

Сознание школьников среднего и старшего возраста отмечено известной 
противоречивостью. Восприимчивость к новому, доверчивость сочетаются со стремлением 
критически осмыслить опыт старших. Вследствие этого возрастает потребность в 
убедительности используемой в ходе беседы с маленькими экскурсантами аргументации, в 
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широте предлагаемой их вниманию информации. В музее таким бесспорным аргументом 
является подлинник. Однако сама по себе опора на подлинник не является достаточной 
гарантией убедительности. В работе со школьниками-подростками чрезвычайно эффективен 
метод, получивший название проблемного, когда создается ситуация «завоевания» знаний, а 
не получения их в готовом виде. Важно побудить школьников напрягать умственные силы, 
отыскивая ответы на возникающие вопросы, самостоятельно извлекая знания из 
первоисточника [11, с. 114]. 

Для школьников среднего и старшего возраста особенно важны доверительные 
интонация, разговор, пробуждающий к совместному обсуждению тех или иных тем. 
Познавательные интересы у подростков зачастую формируются в самостоятельной 
деятельности. Тягу к самостоятельности может учитывать и развивать музей. Это особенно 
важно, потому что постоянное увлечение потока информации требует от  современных детей 
умения добывать знания самостоятельно. 

Восприятие экспозиции требует от посетителя значительных интеллектуальных 
усилий, воображения, а не пассивности. И можно так организовать осмотр экспозиции, 
чтобы он превратился в творческий поиск. Этот метод давно и продуктивно используют 
зарубежные, а теперь и  российские музеи, которые создают для школьников «листки 
активности», «творческие задания», «рабочие тетради», которые дети самостоятельно 
используют в ходе осмотра экспозиции. Актуальность применения такой методики 
подтверждают наблюдения отечественных музейных педагогов и учителей, которые 
отмечают, что постепенно у старших подростков падает интерес к экскурсии и 
соответственно возрастает стремление к самостоятельному осмотру музея. 

Еще одна достойная быть отмеченной психологическая особенность школьников 
среднего и старшего возраста – это потребность в общении со сверстниками. Музей имеет 
возможность участвовать в организации этого общения, придав ему содержательный и 
творческий характер. Это предполагает развитие кружков, клубов, студий, где создаются 
оптимальные возможности для организации исследовательской работы подростков, часто в 
сочетании с художественным творчеством, а также для формирования навыков социальной 
активности. 

Следующая возрастная группа – студенческая молодежь. Это молодые люди, которые 
сознательно встали на путь освоения «интеллигентных» профессий, пройдя достаточно 
жесткую систему конкурсных экзаменов. Осознанная установка на образование, динамизм, 
восприимчивость к новому подчас сочетаются у студентов с завязкой на исключительность, 
с максимализмом в оценках и требованиях, предъявляемых к жизни.  

Беседа с постепенным вовлечением аудитории в круг рассматриваемых вопросов, по их 
мнению, способствует установлению эмоциональной атмосферы занятий, приучает 
слушателей не только воспринимать, но и мыслить, вырабатывать свое отношение к 
творчеству того или иного мастера, к конкретному произведению искусства. Ключевым в 
этих размышлениях является слово вовлечение. И в данном случае имеются в виду 
вовлечение в обмен мнениями, создание в ходе занятий в деятельность. Одновременно музей 
может предложить студентам достаточно широкий спектр возможностей непосредственного 
участия в поисковой, исследовательской, фондовой, культурно-образовательной работе. 

Таковы некоторые проблемы, которые относятся к сфере музейной педагогики как 
научной дисциплины. 
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Право детей Казахстана на дошкольное воспитание и обучение обеспечивается 

различными типами и видами дошкольных организаций: детские сады; специальные 
организации для детей с особыми образовательными потребностями; дошкольные учебно-
воспитательные центры; центры развития; группы кратковременного пребывания (вечернего, 
выходного, праздничного) и другие. До обретения независимости система дошкольного 
образования в Казахстане охватывала приблизительно 70 % детей до 7 лет. В 1991 году 
существовали 8743 детских садов, более половины (4868) которых были приватизированы в 
период «оптимизации», часть зданий детских садов была заброшена, претерпела разрушение, 
до 2000 года количество детских садов уменьшилось до 1144. 

За годы независимости вновь возрождается система дошкольного образования: растёт 
число детских садов, создаются новые виды организаций для детей дошкольного возраста. 
За период с 2007 по 2009 годы открыто 2557 дошкольных организаций на 142,1 тысяч мест, в 
том числе 612 детских садов на 75 тысяч мест. В настоящее время в Казахстане 4972 
дошкольных организаций. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением составляет 
373160 человек или 38,7 % от числа детей дошкольного возраста. В очереди на получение 
мест в дошкольных организациях остаются более 260 тысяч детей, из них 147084 тысяч от 3 
до 6 лет. Демографические процессы в стране - один из определяющих факторов роста 
очереди на получение мест в дошкольных организациях.  

Для детей, не посещающих детский сад, разработан образовательный курс «Язык 
детской игры», направленный на обеспечение развития детей дошкольного возраста в 
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домашних условиях [1].  
В современных условиях развитие системы дошкольного образования и воспитания  

обусловлено тем, насколько эффективно осуществляется вопрос подготовки и 
переподготовки педагогических кадров. В дошкольных организациях работает 29,8 тыс. 
человек, в том числе молодых педагогических работников - 8,3 тыс. (27,9%). 
Образовательный уровень педагогических работников детских садов за последние годы 
имеет тенденцию к улучшению: 54,4 % имеют высшее образование, 3,6 % - незаконченное 
высшее, 40,7 % - среднее специальное, 1,3 % - общее среднее. 

Более 271 тысячи пятилетних и шестилетних детей охвачены предшкольной 
подготовкой. На базе 6430 общеобразовательных школ организовано 10754 предшкольных 
класса, в них обучается 168,7 тысяч детей. В 1271 детском саду организованы 3480 
предшкольных групп для 102,6 тысяч детей. 

Обеспечивается создание дошкольных организаций на государственном языке, а в 
местах компактного проживания национальных групп на их родных языках. 
В 940 (46,9%) дошкольных организациях образовательный процесс осуществляется на 
казахском, в 260 (13%) - на русском, в 801 (40%) - на русском и казахском языках, в 2 (0,1%) 
- на узбекском языке. 

В соответствии с Типовыми правилами деятельности дошкольных организаций в 
детский сад принимаются дети с 3 лет [1]. В дошкольных организациях Казахстана 89,7 % - 
дети 3 - 6 лет, в возрасте от 2 до 3 лет - 10,3 % от числа всех воспитанников. 

В детских садах 9 областей функционируют ясельные группы, в которых 
воспитываются дети в возрасте до 2 лет.    

Потребность в организованном дошкольном воспитании и обучении испытывается во 
всех регионах более чем 260 тысячами детей от 1 до 6 лет. С 2007 года очередь возросла на 
40 % (от 185 до 260000). Группы в детских садах, особенно в городских, переполнены: на 100 
мест, в среднем по республике, приходится 111 человек. 

Основным приоритетом развития системы ДО является создание условий для охвата 
детей 3-6 лет организованным воспитанием и обучением, качественной подготовкой детей к 
учебной деятельности. Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и 
обучением «Балапан» на 2010 - 2014 годы была призвана для решения данных задач [2], [3]. 
Цель программы удовлетворение потребности населения в качественных услугах 
организаций дошкольного воспитания и обучения. Задачи программы обеспечить до 2015 
года 70 % детей дошкольного возраста дошкольным воспитанием и обучением; 
полный охват детей 5-6-летнего возраста предшкольной подготовкой в организациях 
образования; увеличить вариативную сеть дошкольных организаций с учетом 
демографической ситуации и образовательных потребностей населения;  
создать необходимые финансово-экономические условия для решения проблем дефицита 
дошкольных организаций; осуществлять полное обеспечение дошкольных организаций 
квалифицированными кадрами и постоянное повышение их квалификации. Объем 
финансирования мероприятий по реализации Программы в 2010 - 2014 годах составил 
216283,5 млн. тенге.  

Современные общественно-политические и социально-экономические условия 
способствуют развитию системы обеспечения интеллектуального, личностного и 
физического развития ребёнка. Совершенствуется законодательная база, регулирующая 
социальную поддержку граждан, семьи. Приняты нормы, обеспечивающие полноценное 
развитие дошкольного детства. В целях повышения качества содержания дошкольного 
воспитания и обучения в 2008 году разработан и утверждён Государственный 
общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения. С целью реализации 
познавательных областей Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 
воспитания и обучения в образовательном процессе используются более 300 наименований 
литературы, прошедшей экспертизу. Разработаны и апробированы программы группового и 
индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 
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нарушениями речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы и другими особенностями 
развития. 
Для детей, не посещающих детский сад, разработан образовательный курс «Язык детской 
игры», направленный на обеспечение развития детей дошкольного возраста в домашних 
условиях. В дошкольных организациях в настоящее время работает 29,8 тыс. человек: 
молодых педагогических работников - 8,3 тыс. (27,9%). Образовательный уровень 
педагогических работников детских садов имеет тенденцию к улучшению: 54,4% имеют 
высшее образование, 3,6 % - незаконченное высшее, 40,7 % - среднее специальное, 1,3% - 
общее среднее. В 25 высших учебных заведениях и 31 учебном заведении технического и 
профессионального образования осуществляется подготовка кадров по специальности 
«Дошкольное воспитание и обучение». Количество выпускников в 2010 - 2014 г.г. - 5884. 
Все воспитанники дошкольных организаций в соответствии с законодательством обеспечены 
медицинским обслуживанием. В дошкольных организациях предусмотрены 1,5 ставки 
медицинской сестры и 0,5 ставки диетической сестры на 8 - 9 групп и более. В организациях, 
выполняющих задачи по охране и укреплению физического и психического здоровья детей и 
имеющих кабинеты физиотерапии, предусматриваются по одной штатной единице 
должности врача, медицинское обслуживание детей дошкольного возраста в мини-центрах, 
группах кратковременного пребывания осуществляется в территориальных организациях 
первичной медико-санитарной помощи. Наблюдается тенденция повышения охвата детей 
дошкольным воспитанием и обучением: за 4 года показатель вырос с 27,6% до 38,7%. 

Возникновение дошкольного воспитания в Германии связано с появлением 
гражданской концепции семьи во второй половине ХVIII века и имеет 200-летнюю 
традицию. Первые детские сады в Германии открываются начиная с ХIХ века. О 
педагогической поддержке детей речь не велась. Для буржуазии открывались специальные 
учреждения по подготовке их детей младшего возраста к школе. Открытые в 1840 году по 
инициативе немецкого педагога Ф. Фрёбеля (1782-1852) первые воспитательные учреждения 
для детей младшего возраста стали называться детскими садами. Субъектами их создания 
изначально стали церкви и общественные коммунальные учреждения, общины, 
объединения, благотворительные организации. В 1933 году развитие детских садов 
приостановилось. Во времена Третьего Рейха на смену различным благотворительным 
организациям, под патронажем которых находились многочисленные детские сады, пришли 
«народные благотворительные организации» национал-социалистов. После окончания 
Второй мировой войны дошкольное воспитание в ФРГ и ГДР пошло по разным 
направлениям. ФРГ продолжила традиции дошкольного воспитания, существовавшие в 
период Веймарской Республики (1922-1933). В законе о детях и молодёжи в 1990 году было 
сохранено положение о том, что субъектами, отвечающими за деятельность детских садов, 
остаются церковные, общественные и другие благотворительные организации. Проблемы 
дошкольного воспитания всегда оставались приоритетными для общественности ФРГ. В 60-е 
годы прошла дискуссия о важности дошкольного воспитания в подготовке детей младшего 
возраста к школе, подробно обсуждались компенсаторские возможности воспитания в 
детском саду, особенно для детей из социально неблагополучных семей. В 1960 году места в 
детских садах гарантировались только для 30 % детей от 3 до 6 лет, в 1994 году, после 
объединения Германии для 70 %. Увеличение мест в детских садах стало следствием 
присоединения детских учреждений ГДР. Здесь степень обеспеченности яслями и детсадами 
увеличилась с 20,5% в 1950 году до 94% в 1988 году, их содержанию было государственным. 

В соответствии с законом о детях и молодёжи, принятым 26.06.1990 г., на 
объединенную территорию Германии распространилось правовое регулирование 
деятельности детских яслей и садов. На основании этого закона земли ФРГ издали свои 
собственные, уточнённые на базе закона о помощи детям и молодёжи, принятого от 
27.07.1992 г. 

Дети до трёх лет могут посещать детские ясли или разновозрастные (смешанные) 
группы (altersgemischte Gruppe) от трёх до шести лет. В некоторых федеральных землях 
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бывшего ГДР сохранена возможность отдавать детей в детские сады с четырёх месяцев. 
Воспитателем группы назначается лицо с высшим педагогическим образованием, а 
помощник воспитателя – няня - со средним или начальным педагогическим образованием. 

В соответствии с законом о помощи детям и молодёжи от 1996 года перед 
учреждениями дошкольного воспитания ФРГ поставлена задача развивать у детей 
самостоятельность, ответственность перед обществом, обслуживать, образовывать и 
воспитывать их. Дошкольное учреждение должно компенсировать недостатки семейного 
воспитания, предоставлять детям наилучшие условия для их развития. В старших группах 
определяются необходимые предметы для обучения в виде уроков на неделю, 
предусматриваются виды деятельности по стимулированию нравственных и физических 
качеств, эмоций и социальных переживаний, самостоятельности. Педагоги организуют 
работу с детьми и их родителями, исходя из собственной мировоззренческой, духовной, 
религиозной и педагогической направленности. 

В настоящее время в дошкольном воспитании Германии многое делается для 
совершенствования программно-методического обеспечения. Здесь центральной является 
задача ситуативно-обусловленного социального обучения. Ставится цель: сделать детей 
способными к автономным, компетентным действиям, в важнейших для них жизненных 
ситуациях. Игровые занятия остаются основным методом работы с детьми младшего 
возраста. Кроме федеральной педагогической концепции воспитания дошкольников, в 
Германии имеют место вальдорфские и монтессоровские детские сады. 

В немецких детских дошкольных учреждениях не предусматривается выставление 
оценок за выполнение детьми различных заданий. Для подготовки пятилетних детей к 
школе, по желанию родителей, в некоторых землях открываются подготовительные классы 
(Vorklassen). Занятия в них проводятся в виде игр, на добровольной основе и не дублируют 
программу первого класса. Детские сады при школах принимают детей, достигших шести 
лет, но не готовых посещать школу. Цель работы детского сада при школе в том, чтобы 
создать предпосылки для здорового, нормального развития сознания, воли, чувств 
воспитанников. Особое значение придаётся обучению детей с физическими и умственными 
особенностями. Дети с особенностями в развитии посещают поддерживающие детские сады 
(Förderkindergärten). В интегративные детские сады (integrative Kindergärten) принимают 
детей здоровых и с отклонениями от нормы. В качестве альтернативных структур 
дошкольного воспитания в Германии можно назвать частные формы, когда возможно 
воспитание детей в отдельных частных квартирах на дому. 

Приоритетным направлением дошкольного воспитания в Германии остаётся свобода 
субъектов, в ведении которых находятся  детские дошкольные  учреждения. В их основе — 
принципы гуманизма, единства национального и общечеловеческого, педагогической 
свободы воспитателей. В Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге, Бремене, 
Саксонии и Баден-Вюртемберге Объединенный профсоюз работников сферы услуг 
Германии добивается включения в тарифный договор улучшенных положений об охране 
здоровья более чем 260 тысяч воспитателей коммунальных детсадов и сотрудников 
социальных детских учреждений.  

В 1968 году было решено подходить к определению школьного возраста более гибко. В 
2000 году количество мест в детских дошкольных учреждениях достигло 70 % от общего 
числа детей дошкольного возраста в старых федеральных землях. В законодательном 
порядке каждый ребенок от 3 до 6 лет обеспечивался местом в детском саду. Процент 
обеспеченности детей в бывшем ГДР вырос с 20,5 % в 1950 году до 94 % в 1988 году. 
Детские сады были на полном государственном обеспечении, родители привлекались к 
оплате только за обед для детей. Педагогическое содержание работы с детьми определялись 
единой государственной социалистической программой, реализуемой посредством 
образовательных и воспитательных планов. 

С 1996 года вступил в силу федеральный закон, гарантирующий права на место в 
детском саду для всех детей в возрасте от 3 лет до поступления в школу. В 2004 году было 
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внесено дополнение к закону (Tagesbetreuungsausbaugesetz) и к 2010 году расширилось 
количество мест по уходу за детьми в возрасте до 3 лет таким образом, чтобы полностью 
удовлетворить запросы родителей: использовать одну из двух существующих в Германии 
возможностей: Tageseinrichtungen и Tagespflege. Tageseinrichtungen – дневные детские 
учреждения, где обеспечивается присмотр, обучение и воспитание детей от 4 месяцев до 14 
лет. В Tageseinrichtungen могут находиться дети нескольких возрастных групп: группы 
детского сада - Kindergartengruppen,  –  работающие с 8.00 до 12.00 для детей от 3 лет до 
поступления в школу; группы дневного детского сада - Tagesstätten, –  работающие с 8.00 до 
16.00, смешанные группы для детей от 4 месяцев до поступления в школу; группы 
продленного дня - Hortgruppen –для детей от 3 до 14 лет. 

Существуют и частные детские сады, которые создаются по инициативе родительских 
общественных организаций. Есть детские сады при религиозных общинах, работают лесные 
детские сады – для детей со слабым здоровьем. Дети-инвалиды, как правило, ходят в 
специализированные детские сады, но раз в неделю они общаются, играют со своими 
здоровыми сверстниками. Дети должны с ранних пор уметь понимать, принимать и 
заботиться  о своих маленьких больных согражданах. Проблема в том что, немногие детские 
сады берут малышей на полный день. В Кёльне, например, единственный частный детский 
сад работает с восьми до двадцати часов. Как правило, они закрываются между 12 и 15 
часами. В восточных землях детсады работают дольше. Однако продолжительность 
пребывания ребенка с воспитателем решается в каждом случае индивидуально. Одинокая 
мать, работающая на полную ставку, как правило, может отдавать ребенка на 7-9 часов. 

Нехватка мест в яслях считается одной из главных причин низкой рождаемости в 
стране. Ситуация с детскими садами, значительно лучше. В 2008 году дошкольные 
учреждения посещали порядка 80 процентов детей в возрасте от 3 до 6 лет.  

На создание новых дошкольных учреждений для детей до трехлетнего возраста 
выделено до 2010 года 1,5 миллиарда евро. Социально-демократическая партия Германии 
предлагает выделять по 3 миллиарда евро в год. Председатель рабочего объединения 
помощи детям и подросткам Норберт Штрук считает меры недостаточными. Для того чтобы 
система дошкольных учреждений в Германии поднялась до стандартов, например, Швеции, 
ежегодно необходимы 55 миллиардов. Работающим родителям предоставляются также 
частные детские сады и родительские инициативы, предполагающие активное участие самих 
родителей в качестве воспитателей и поваров, няни, которые опекает детей у себя на дому.  

В каждой федеральной земле Германии подчеркивают в своих документах, что особую 
озабоченность у них вызывает недостаточная языковая подготовленность детей из семей 
мигрантов, которые идут в школу, не владея достаточным уровнем немецкого языка для 
использования в ходе выполнения учебной программы. Основные темы, обсуждаемые в 
современной педагогике детского сада, - это организация мероприятий по развитию 
языковой компетенции для детей в возрасте с 3 лет, а также преемственность между детским 
садом и начальной школой, подчеркивается необходимость более тесного сотрудничества 
между двумя институциональными структурами. Каждая федеральная земля пытается по-
своему добиться результативности. Хотя существуют типовые условия работы детских 
дошкольных учреждений [4]. 

Анализ текущей ситуации в системе дошкольного воспитания и обучения 
рассматриваемых стран показывает ряд проблем, изложенных выше. Самым активным 
периодом роста и развития ребенка является возраст от рождения до 7 лет. Поэтому важно 
позаботиться о том, чтобы ребенок получал необходимое в питании, в воспитании, в 
развитии, так как в этот период закладываются будущие привычки ребенка, которые могут 
серьезно повлиять на всю его дальнейшую жизнь и здоровье. 
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Қазақстан  Республикасы  Конституциясының  бірінші  бабында  «адам,  оның  өмірі, 

құқықтары мен бостандықтары» біздің мемлекетіміз үшін жоғары құндылық болып 
табылады делінген. Сондықтан тәуелсіздік жылдарында біздің барлық күш-жігеріміз 
адамның іргелі құқықтары мен қоғамның барлық мүдделерін жүзеге асыруға бағытталды. 
Сонымен бірге Қазақстан өзінің адам құқықтары саласындағы халықаралық 
міндеттемелерінен ауытқымай, Біріккен Ұлттар Ұйымы, «Еуропалық Қауіпсіздік 
Ынтымақтастық ұйымы   және  басқа  да  халықаралық  ұйымдардың  осы  бағыттағы  күш-
жігерлеріне қолдау көрсетіп келеді.  

Балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің құқығын қорғау тарихын  талдай келе, бала 
құқығына үлкен үлестерін қосқан мына ойшылдар  Ш.Монтескье, И.Кант, Т.Джефферсон  
адам құқықтарының негізгі ережелерін алғаш рет анықтап, белгілеген. Қазақ  ойшылдары 
Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би және Абай Құнанбаевта адам құқықтарымен 
бостандықтарын қорғау бағытына үлес қосқан. 

Белгілі ағылшын психологы Ллойд Де Моз, еуропалық қоғам тарихының деректерін 
талдай келе, тұлғаны тәрбиелеу стильдерінің өзгеру ретін көрсеткен : 

Бала өлтіру стилі (антикалық кезеңнен б.э.д. ІV ғ. дейін). Бұл кезеңде баласын 
тәрбиелеу не асырау қиындығы туса, оны өлімге тігу заңды құбылыстардың бірі болған. Л.Де 
Моз ата-анасы балаларына емес, балалары ата-аналарына дастархан басында күту, үй 
шаруасымен айналысу, бауыр-сіңілілерін бағу сияқты қызмет көрсеткенін атап көрсетеді.  

Тастанды стиль (б.э.д. ІV-ХІІ ғ.). Бала тәрбиесіндегі эмоциялық салқындық, қатаң жаза, 
ұрып-соғу дұрыс есептеліп, баласын асыраушыға, шіркеуге, басқа отбасына тәрбиеге беру 
кеңінен етек алған кезең. 

Қосарлас стиль (ХІV-ХVІІ ғ.). Л.Де Моз бұл кезеңнің қатаңдықтан біраз арылуын 
өнердегі «қамқоршы Мария қыз» бейнесінің пайда болуымен байланыстырады. Мұнда әлі де 
сәби қарсылас ретінде бағаланып, оны қатыгездік арқылы тәрбиелеу жалғасқан. Сол кездегі 
философтардың өзі баланы саз балшық, пластилинмен салыстырып, баладан қоғамға қажетті 
бейне жасау керектігін айтқан.  

Байланыстырушы  стиль (ХVІІІ ғ.). Бұл ата-аналарының балаларына деген 
қатынасының күрт өзгерген кезеңі. Баласын өз анасы бағады, жүйелі жазалау сөз арқылы 
әсер етуге алмасты, қорқытулар азайды. Ата-аналар балаларымен жақындасу арқылы ақыл-
ойын, ішкі жай-күйін, қажеттіліктерін, ерік-күшін басқаруға тырысты.  
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Әлеуметтендіруші стиль (ХІХ-ХХ ғ. ортасы). Бұл кезеңде ата-аналар балаларын дұрыс 
жолды таңдауына жаттықтырды. Баланы әлеуметтендірді, жағдайға қатысты бейімделе 
білуге үйретті. Әлеуметтендіруші стиль фрейдтік «импульстер канализациясынан» скинерлік 
бихевиоризмге дейін, кеңестік педагогика (А.С.Макаренко т.б.) және көптеген осы күнгі 
психолого-педагогикалық концепцияларға негіз болды. Қазіргі кезде бұл стиль 
психологиялық тренингтерден орын алады. 

6) Көмектесуші стиль (ХХ ғ. ортасынан басталады). Бұл стиль ата-ана мен бала 
арасындағы тығыз эмоциялық байланысқа негізделген. Л.Де Моз баланың жеке дара 
қажеттіліктерін түсіну және қанағаттандыруында екі ата-анасының біркелкі араласу 
қажеттілігін атап айтады. Мұнда табиғат баланы дамушы, күнәсіз пенде деп бағалайды [1]. 

Қазіргі  заманда,  қоғам,  отбасы  мен  балаларға  қатысты  зорлық-зомбылық  пен 
қатыгездік  құбылыстың  бар  екенін  мойындайды  және  ол  үшін  қажетті  науқандарды 
қабылдауға даяр. Балалардың әлсіздігі туралы бұрыннан айтылып жүр.  Алты жыл бұрын 
Месопотамияда  жетімдердің  өз  құдайы-қамқоршысы  болған.  Ата-аналарының 
қамқорынсыз  қалған  балалар  үшін  Ежелгі  Греция  мен  Римде  арнайы  мекемелелер 
болған.Осы  тәріздес  мекемелер  шіркеулер  мен  монастырларда  құрылып,  онда 
орналасқан жетімдерге және тастандыларға аз ғана қолдау көрсетілген. Өкінішке орай, 
тәрбиеленушілердің  басым  бөлігі  аштан  емес,  қызметшілерінің  қатыгездігінен  мерт 
болған.  Өйткені,  жетімдер  үйіндегі  балалар  мен  жетімдер қатаң  экономикалық қанауға 
ұшыраған.  

Бірінші  тарихи  құқықтық  актілер  қатыгездіктің  жеке  нысандарын  немесе 
балалардың  негізгі  қажеттіліктерін  ескермеу  жағдайын  қарастырды.  «Винчестер статусы» 
(1224 ж.) бойынша британ қыздарына кішкентай баламен бір керуетте жатуға тыйым 
салынды. Заңды бұзғаны үшін әйелдер ақшалай айып төлеу  арқылы жазаланды. Бұл  жаза  
сәби  өлімінің  көп   болуы,  яғни  ұйқыда  жатқан  емшектегі  сәбилерін аналарының 
байқаусызда тұншықтыруы нәтижесінде пайда болған.   

XIX  ғ.  Ресейде  жетім  балалар  бай  шонжарлар  мен  қолөнершілердің  тәрбиесіне 
берілген.  Тәжірибеде  көрсетілгендей  балалар  асырап  алған  отбасында  туған 
балаларымен бірлесіп,  жақсы өмір сүріп, мамандық алып, өз отбасыларын құрған. Тек , XX 
ғасырдың  басында  Ұлыбританиядағы  асыраушы  отбасыларындағы  бала тәрбиесінің  
жағдайы сынға ұшырағаннан кейін, бала асырап алушы тұлғаларға заңнама арқылы талаптар 
қарастырылып, асырап алушы отбасыларындағы балалардың жағдайын бақылайтын  арнайы 
инспекторлар құрылды. Ұлыбритания басқа елдер үшін үлгі  болды. Төңкерістен кейін  
кәмелетке толмағандар үшін  колониялар  желісін  ұйымдастырды,  ал  30-шы  жылдары  
жетімдер  үйінен  бас тартып, оларды балалар үйімен ауыстырды. 

80-ші  жылдардың  ортасында  ТМД–да  экономикалық,  саяси  және  әлеуметтік 
дағдарысты тудырған проблемалар пайда болды. Аса осал топтар қатарына мүгедектер және 
балалар жатты. Біздің заманымызда жетімдер үйінің қажеттілігі  80-ші  жылдардың аяғы  мен  
90-шы  жылдардың  басында  туындады.  Ғылым  мен  қоғам  балаларға көрсетілетін  
қатыгездіктің  орасан  зор  екенін  мойындады.  Бірақ,  бұл  кезеңде  көптеген елдерде 
зорлық-зомбылықтың барлық нысандарынан балаларды тиімді түрде қорғауға ықпал ететін 
толық қанды нормативтік құқықтық негіз болмаған еді [2]. 

Қазақстан Республикасында көп жылдар қатарында бала құқығын қорғауда әлеуметтік 
жағына көңіл бөлінсе, бүгінгі таңда құқықтық қорғауға ауысып жатыр. Балаларға қатысты 
мемлекеттік саясат елімізде экономикалық және саяси реформалау жағдайында іске 
асырылуда, болып жатқан оң өзгерістерге сәйкес балалардың қоғамдағы жағдайын жақсарту 
жөнінде шаралар қабылданды. Осыған қарамастан әлеуметтік отбасы институты рөлінің 
құлдырау проблемасы сақталып отыр, теріс өмір салтын ұстанатын ата-аналардың саны 
өсуде. Мұндай жағдайдың себептері баланың жеке басының адамгершілік-рухани 
қалыптасуында отбасы рөлінің, сондай-ақ балаларды тәрбиелеуде ата-аналар 
жауапкершілігінің төмендеуі, материалдық және тұрғын үй-жай қиындықтары, әсіресе жас 
отбасыларында, мектеп, отбасы және қоғамның өзара іс-қимылының жеткіліксіздігі, отбасы 
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құндылығы мен отбасы тәрбиесін насихаттаудың осалдығы болып табылады. 
Балаларға зорлық-зомбылық көрсету, балаларды пайдаланудың түрлі нысандары, 

балалардың қараусыздығы мен оларды қадағалаусыздық маңызды әлеуметтік проблемаға 
айналып отыр. Балаларға  қатысты  зорлық-зомбылықтың  сорақы  жағдайлары  газеттің  
бірінші бетінде  орын  тапса  да,  бірақ  зерттеу  нәтижесінде  көптеген  балалар  үшін  
күнделікті өмірдегі нормалы жағдайлардың бір бөлігі табылатындығы көрсетілді. Зорлық-
зомбылықтың  көптеген  жағдайлары  жасырын  немесе  тіркелмей  қалады, сондықтанда  
проблемалар  ауқымы  жиі  жете  бағаланбайды,  ал  соңғы арнайы  статистикалық 
мәліметтерге жүгінсек: Мәселен: 

Дүнтежүзілік денсаулық сақтау ұйымы  бағалауы бойынша, 2002 жылы  17 жасқа дейін 
53 000 бала өлтірілген; 

Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) соңғы бағалауы бойынша, 2000  ж. 5,7 млн.бала  
мәжбүрлі  немесе  еріксіз  жұмыспен  айналысса,  1,8  млн. бала  жезөкшелік  және 
порнографияға тартылды, ал 1,2 млн. бала адам саудасының құрбаны болған; 

Мектеп  деңгейіндегі  Денсаулық  жағдайына  ғаламдық  шолу өткізілген  кезде  соңғы  
30  күн  бойы  мектептегі  тіркелген  дене  жарақатына  және дөрекі сөзге ұшыраған мектеп  
жасындағы балалардың үлесі  әр  елде  20 %-дан  65 %-ға дейін құраған; 

Зерттеуге  сәйкес  балалар  болар-болмас  заң  бұзушылық  үшін  бақылау  және  
жазалау мақсатында  жиі зорлық-зомбылыққа ұшырайды. 

Балаларға  қолданылатын  зорлық-зомбылық  нәтижесі  ауырлық  дәрежесіне және 
сипатына тәуелді әртүрлі бола отырып, оның нәтижесі     болашақта өте жиі балалар үшін 
қатерлі болып табылады.   

Зорлық-зомбылықтан  алған  дене,  эмоционалдық  және  психологиялық «тыртықтары»  
баланың  дамуына  және  денсаулығына,  сонымен  қатар,  білім  алу қабілетіне  біршама әсер 
етуі мүмкін. Балалық шақтағы  зорлық-зомбылық  белгілі бір деңгейде  баланың  одан  
кейінгі  өмірінде  денсаулығына  қауіп  келтіретін  жүріс тұрысына  байланысты  болып  
келеді,  яғни  темекі  тарту,  ішімдікті  және  анаша қолдану,  дене  селқостығы  және  артық  
тамақтану.  Өз  кезегінде  мұндай  әрекет  рак ауруы, депрессия, өзіне-өзі  қол  жұмсау және 
жүрек қан тамырлар ауруын қосқанда, өлімдер мен аурулардың дамуының негізгі себептері 
болып табылады . 

Осындай мәселер төмендегі  кестеде көрсетілген. 
Кесте 1  

Қазақстанда   бала құқықтарының бұзылу санаттары 
 

Өтініштер 
санаты 

Өтініштер  
саны 

%  өтініштердің 
жалпы санынан  

Жеке құқықтардың бұзылуы 73 14% 
Әлеуметтік мәселелер 173 33% 
Тұрғын – үй мәселелері 28 6% 
Денсаулық сақтау мәселелері 44 9% 
Білім беру мәселелері 123 24% 
Некелік-отбасылық мәселелер 83 16% 
Мемлекеттік және жергілікті 

органдардың заңсыз әрекеттерінен қорғау 
- - 

Барлығы: 524 100% 
 
Балалық шақты қорғау саласында көптеген мемлекеттер негізге ала отырып, жұмысын 

ұйымдастырып отырған халықаралық маңызы бар басты құжат– Бала құқықтары туралы 
конвенция– халықаралық стандарттағы құқықтық құжат болып табылады.Осыдан жиырма 
бір  жыл бұрын Бала құқықтары туралы конвенция елімізде Қазақстан Республикасы 
Парламентімен 1994 жылдың 8 маусымында  бекітілді. БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы 
Конвенциясы – әрқайсысы белгілі бір құқықты сипаттайтын 54 баптан тұратын бала 
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құқықтары туралы құжат.  
Ол баланы толық құқықты жеке тұлға ретінде таниды. Конвенцияның  негізгі  идеясы  

баланың  мүдделерін  барынша қамтамасыз  етуге  негізделеді.  Конвенция  ережелері  негізгі  
төрт талапқа саяды, олар балалардың тіршілік жасау, өсіп-өну, қорғалу және қоғам өміріне 
белсене араласуын қамтамасыз ету құқықтарын қамтамасыз етуі тиіс. Конвенцияда  балалар  
ерекше  қамқорлық  пен  көмекке  құқылы деп тұжырымдалған. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бала құқығы жөніндегі комитетінің 33-ші арнайы  
сессиясының  ұсыныстары  негізінде 2006 жылдың  қаңтар  айында балалардың  құқықтары  
мен  заңды  мүддесін  қорғауды  қамтамасыз  ету жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге 
асыру үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың 
құқықтарын қорғау комитеті құрылды. 2007 жылдың қаңтарынан бастап ғылыми-зерттеу, 
ақпараттық білім беру, мониторингтік және талдау жұмыстарын жүргізу мақсатында 
Балалардың құқықтарын қорғау департаменттері жұмыс істей бастады. Өмірде қиын 
жағдайға душар болған оқушыларға, студенттерге, ата-аналарға құқықтық,  психологиялық  
көмек  көрсету  мақсатында  балалар  құқығын  қорғау жөніндегі департаменттер негізінде 
сенім телефондары құрылды. Департаменттер қызметі ата-аналармен жұмыс істеу, 
кездесулер өткізу, жалпы мектептік ата-аналар жиналысы, ата-аналарға арналған буклеттер 
шығару және басқа да көптеген іс-шараларға ерекше назар аударады [3]. 

«Қазақстан  Республикасындағы  баланың  құқықтары туралы» Заңына сәйкес мемлекет 
балалық шақты адам өмірінің маңызды кезеңі деп таниды және балаларды қоғамдағы 
толымды өмiрге даярлау, олардың қоғамдық мәнi бар және шығармашылық белсендiлiгiн  
дамыту,  әлемдiк  өркениеттiң  жалпы  адамзатқа  тән құндылықтары  негiзiнде  оларды  
жоғары  имандылық  қасиеттерге, елжандылық пен азаматтыққа тәрбиелеу, олардың 
бойында ұлттық сана-сезiмдi қалыптастыру принциптерiнiң басымдығына сүйенеді.  

Осы Заңның 6 бабына сәйкес балалар мүддесiн көздейтiн мемлекеттiк саясаттың 
мақсаттары мыналар: 

1) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз ету, оларды 
кемсiтушiлiкке жол бермеу; 

2)  балалардың  құқықтары  мен  заңды  мүдделерiнiң  негiзгi кепiлдiктерiн нығайту, 
сондай-ақ құқықтары бұзылған жағдайларда оларды қалпына келтiру;  

3)  бала  құқықтары  кепiлдiктерiнiң  құқықтық  негiздерiн қалыптастыру,  баланың 
құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау жөнiндегi тиiстi органдар мен ұйымдар құру;  

4)  балалардың  дене  бiтiмi,  интеллектуалдық,  рухани  және имандылық тұрғысынан 
дамуына, олардың бойында елжандылық, азаматтық және бейбiтшiл сезiмдердi тәрбиелеуге, 
сондай-ақ баланың жеке  адами  тұлғасының  қоғам  мүддесi,  мемлекет  халықтарының 
дәстүрлерi, ұлттық және әлемдiк мәдениет жетiстiктерiне қол жеткiзуi үшiн мүмкiндiктерiн 
ашуға жәрдемдесу;  

5) кәмелетке толмағандардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетiн 
қалыптастыру жөнiндегi нысаналы жұмысты қамтамасыз ету болып табылады. 

Балалар мүддесiн көздейтiн  мемлекеттiк  саясат  мемлекеттiк органдар қызметiнiң 
басым саласы болып табылады. 

1) баланың құқықтарын заң тұрғысынан қамтамасыз етуге;  
2) балаларға толымды тәрбие берудi, олардың құқықтарын қорғауды, оларды қоғамда 

толымды өмiр сүруге дайындауды қамтамасыз ету мақсатында отбасын мемлекеттiк 
қолдауға;  

3)  аймақтық  ерекшелiктердi  ескере  отырып,  балалардың өмiрiн жақсартуға 
бағытталған мемлекеттiк ең төменгi әлеуметтiк стандарттарды белгiлеуге және сақтауға;  

4) баланың  құқықтары  мен  заңды  мүдделерiн  бұзғаны,  оған зиян  келтiргенi  үшiн  
лауазымды  тұлғалардың,  азаматтардың жауаптылығына; 

5) баланың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау жөнiндегi  қызметтерді жүзеге 
асыратын қоғамдық бiрлестiктер мен өзге де ұйымдарды мемлекеттiк қолдауға 
негiзделген[4]. 
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 Баланың отбасында өмір сүру мен тәрбиелену құқығының басымдығын («Неке және 
отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабы) ескере отырып, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы интернаттық мекемеге орналастыруды отбасылық 
орналастыру мүмкіндіктерін іздеуді жалғастыруды  ескеретін уақытша шара ретінде 
қарастырылуы қажет [5]. 

  Қазақстан Республикасының “Неке және отбасы туралы” Заңы қабылданған күннен 
бастап (1998 жылдың желтоқсан айы), 30 мыңнан астам бала асырап алынды. 20 мыңнан 
астамы – Қазақстан Республикасы азаматтарына, 7 мыңнан астамы – шетелдік азаматтарға, 
оның ішінде 400-ге жуығы – Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерде тұратын 
шетелдік туыстарына берілді. Қазақстан Республикасы азаматтарына баланы асырап алуда 
басымдылық беріледі, яғни олар ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мәртебесіне 
ие болғаннан бастап баланы асырап алуға құқығы бар. Халықаралық бала асырап алу 
баланың отбасында тәрбиелену құқығын қорғау тәсілі ретінде Қазақстанда да дамып келеді. 
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын балаларды Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты тұратын қазақстандық азаматтарға немесе 
азаматтығына қарамастан балалардың туыстарына тәрбиелеуге беру мүмкін болмаған 
жағдайда ғана шетелдіктердің асырап алуына рұқсат етіледі. Жоғарыда баяндалғандарды 
ескере отырып,  соңғы жылдары қазақстандық азаматтардың бала асырап алуы 21,9 пайызға 
өсіп, халықаралық бала асырап алу 17,1 пайызға азаюы және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың құқықтарын қорғау мәселелерінде жағдайдың жақсаруы мемлекетіміздің 
демографиялық проблемаларын шешудің бір жолы екенін атап өту керек . 

 Балалардың құықтарын қорғау мамандарының әлеуметтік жетімдіктің алдын алу, 
азаматтар отбасыларына ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуге беру, 
кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жұмыстарын 
ұйымдастырудың маңызды аспектісі көрсетілген қызметтердің нәтижелілік және тиімділік 
көрсеткіштерін белгілеу болып табылады. Атап айтқанда, мұндай көрсеткіштер ретінде 
төмендегілер қарастырылуы мүмкін:  

 - балалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін немесе олардың тәрбиеленуіне 
бөгет болатын жағдайдағы анықталған балалар мен әлеуметтік қауіпті жағдайдағы балалар 
мен отбасылар санының азаюы; 

 - балалардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төну себебінен ата-аналарынан 
алынған балалар санының азаюы; 

 - ата-аналық құқығынан айырылған, ата-аналық құқығы шектелген ата-аналары бар 
балалар саны мен ата-аналық құқығынан айырылған, ата-аналық құқығы шектелген ата-
аналар санының азаюы; 

 - ата-аналарының ата-аналық құқықтары қалпына келтірілген немесе ата-аналық 
құқықтарын шектеу алып тасталған ата-аналары бар балалар саны мен ата-аналық құқықтары 
қалпына келтірілген, ата-аналық құқықтарын шектеу алып тасталған ата-аналар санының 
артуы; 

 - туған отбасына қайтып келген балалар санының артуы;  
 - өздерінің балаларын тәрбиелеу, оқыту мен күтіп-бағу бойынша міндеттерді 

атқармайтын ата-аналар (өзге заңды өкілдер) санының азаюы; 
 - балаларға қатаң қарау жағдайлар санының азаюы; 
 - ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар санының және оның өңірде тұрып 

жатқан барлық балалар санының үлесіне шаққанда кемуі;  
 - алғаш рет ата-анасының қамқорлығынсыз қалғандар ретінде танылған балалар 

санының кемуі; 
 - интернаттық мекемелерде тәрбиеленіп отырған ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балалар санының және оның өңірде тұрып жатқан барлық балалар санының үлесіне 
шаққанда кемуі; 

 - Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұратын қазақстандық азаматтар 
отбасыларына орналастырылған балалар санының және оның ата-анасының 
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қамқорлығынсыз қалған балалар санының үлесіне шаққанда артуы;  
 - баланы отбасына орналастыру туралы шешімдерді болдырмау санының кемуі; 
 - ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы отбасына орналастырғанға дейін 

оның интернаттық мекемеде болу мерзімінің кемуі; 
 - жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

интернаттық мекемелер санының азаюы;  
 - баланы өздерінің отбасыларына тәрбиелеуге тілек білдірген Қазақстан Республикасы 

аумағында тұрақты тұратын қазақстандық азаматтар санының артуы; 
 - отбасына қабылдау үшін дайындықтан өткен және баланы өздерінің отбасыларына 

тәрбиелеуге мүмкіндік беретін қорытындыны алған Қазақстан Республикасы аумағында 
тұрақты тұратын қазақстандық азаматтар санының артуы; 

 - балаларды асырап алуға келіскен, бірақ перзентханадан (босану үйінен) немесе 
денсаулық сақтау, білім беру, халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінен немесе басқа да 
ұқсас мекемелерден алуға бас тартқан ата-аналар мен тастанды балалар санының кемуі; 

 - Қазақстан Республикасында тұрғын үймен қамтамасыз етілген жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорығынсыз қалған балалар санының, сондай-ақ оның барлық жетім 
балалар мен ата-анасының қамқорығынсыз қалған балалар санының үлесіне шаққанда артуы; 

 - кәмелетке толмағандардың жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтары бұзылу 
жағдайларының азаюы сияқты т.б. тиісті көрсеткіштер көрсетілген. 

 Қорыта келгенде тиісті шараны жоспарлауда аталған бағыттағы жұмыс ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды азаматтар отбасыларына орналастыруға қажетті 
жағдайлардың жасалу шамасына қарай  кезең-кезеңімен жүргізілуі міндетті екенін ескеру 
қажет. 

 Бала - «қабілеті шектеулі, тәні мен ақыл есі жетілмеген» тұлға болғандықтан, оның 
әлеуметтік және құқықтық статустарын анықтауда осы тұлғаның әлеуметтік күйі мен жас 
ерекшелігіне орай сол күйін  құқықтық реттеу ерекшеліктеріне негізделетін қосымша 
нормативтік-құқықтық критерилерге сүйену керек. 
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Қазіргі кезде әр тұлғаны қоғамның жылдам ырғақпен дамуына байланысты, кез-келген 

өзгерістерге шығармашылық арқылы жетуге және мәселелерді сапалы шешуге дағдыланған, 
ауыспалы жағдайлардан құралатын өмірге дайындау қажет. Зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, 
шығармашылық жетістік тұлғалық емес, әлеуметтік мағынаға ие болғандығы мойындалып, 
сол себепті психология мен педагогика ғылымдарында осы сұрақтар ғалымдар назарын 
аударды.  

Шығармашылық дамудың көрсеткіші креативтілік болып табылады. Креативтілік – 
ағылшынның “Creativity” сөзінен аударғанда шығармашылық деген мағынаны береді. 
Психологиялық зерттеулерде креативтілік ұғымы  индивидтің жеке және ақыл-ой 
ерекшеліктерін, мәселелерді дербес шеше алуға  қабілеті бір тума ойлардың туындауы және 
оларды шеше білу кешенімен түсіндіріледі [1]. Креативтілікті индивидтің жеке және 
тұлғалық ерекшеліктерімен көптеген тұлғаларға тән үрдіс және кешен деп қарастыру қажет.  

Көптеген зерттеулерде ғалымдар «креативтілік» ұғымына анықтама беруде 
креативтіліктің бір сипаты ретінде жеке тұлғаның жағдаяттардан шыға білу қабілеті мен 
өзіндік мақсатты нақты қоя білу қабілеттілігіне тоқталады. Креативтілік арқылы адам өмір 
шындығында өзін-өзі тануға ұмтылып, ізденеді, өзінің істеріне есеп беріп, кемшіліктеріне 
сын көзбен қарай алады.  

Креативтілік ұғымына берілген аңықтамаларға талдау жасай келе, төмеңдегідей 
нәтижеге қол жеткіздік  (Кесте 1). 

 
Кесте 1 – «Креативтілік» ұғымынының анықтамалары 
 

№ Әдебиет көзі, автор Анықтама 
1 Психологиялық 

энциклопедиялық сөздік 
креативтілік  – тұлғаның айрықша идеяларды шығару, 
ойлаудың дәстүрлі схемаларынан кете алу, проблемалық 
жағдаяттарды шеше алу қабілеті.  

2 Қазақ тілі терминдерінің 
салалық ғылыми 
түсіндірме сөздігі 

креативтілік (лат. Creatio - жасау) – адамның 
шығармашылық дарын деңгейі шығармашылық қабілеті 
деп көрсетіледі. 

3 Философиялық сөздік креативтілік – Creatio – ойлап табу, жасап шығару. 
Ойлап табу қабілеттілігі, проблема мен жағдаятты жаңа 
өзгеше көзқараспен қарайтын шығармашылық қабілет.  

4 Р. Холлменн креативтілік – жаңа тәсілмен жүзеге асырылған 
қабылдау ағыны. 

5 К.Роджерс креативтілік – жаңа қарым-қатынастардың пайда 
болуы. 

6 Г. Лассуэль креативтілік – жаңалықтар ашуға және оларды білуге 
қабілеті 

7 Жерар  креативтілік – жаңа шешімдерге әкелетін ақыл-ой іс-
әрекеті. 

8 Дж. Гилфорд креативтілік пен шығармашылық потенциалды табысты 
шығармашылық ойлауға ықпал ететін қабілеттер мен 
басқа ерекшеліктерінің жиынтығы тәрізді анықталуы 
мүмкін. 

 
Берілген аңықтамаларда барлығына ортақ бір ой – «жаңалық» ұғымы. 
Креативтілік–субъективті маңызды жаңашылдықты сипаттаса, шығармашылық–

креативтілікті біріктіретін әлеуметтік–мәдени жаңашылдықты біріктіреді. Яғни, креативтілік 
шығармашыл тұлғаның дамуындағы ең жоғары баспалдағы, ал шығармашылық дараланып, 
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аса жоғары шығармашылық деңгейге көтеріледі. 
Креативтілік тұжырымдамасы әмбебап шығармашылық таным процесі ретінде Дж. 

Гилфорд еңбегінен кейін кеңінен тарала бастады. Бұл тұжырымдаманың негізі болып, 
үшбұрышты үлгі зияттың құрылымын көрсетеді: материал Х, операциялары Х, нәтиже Х 
(structure of the intellect) [2]. 

Креативті ұстанымның белгілерінің бірі - креативті ойлау. Біз іштен және сырттан 
қиялымызға әсер еткенде «ойлаймыз»; біз ойлағанда, жоспарлағанда, сезімімізді білдіргіміз 
келгенде «ойлаймыз»; біз проблеманы шешуге тырысқанда, ойластырылғанды қайта 
қарастырғанда «ойланамыз». Мұның барлығы креативті ойлау, полюстері логика және қиял 
болатын белсенділік, тұлғаішілік және тұлғааралық қатынастың қорытындысы.  

Креативтілікке келсек, бұл түсінік мәнінің анықтамасына  – дарындылықтың бірден-бір 
анықтаушы компоненті болып табылатын индивид психикасының бұндай  сапасына 
көзқарастар сан түрлі. Бір іс-әрекет түрінен «жоғары нәтижеге» жету іс-әрекетке, 
дарындылықты (интеллекттік, мотивация және б.) құрайтын басқа факторлар жиынтығымен 
өзгеше, жаңа, шығармашылық тұғырды болжады және «ерекше жетістік үшін ішкі жағдай» 
тудырады. Шығармашылық – тура мағынада – бұл жаңа нәрсені шығару. Бұл түсінікті 
осындай мағынада барлық табиғи үрдістер мен табиғи емес нәрселерге қолданады, бұл 
табиғи жағдайда пайда болатын шығармашылық әлеуеттің қуатын беретін барлық жаңа 
нәрселерді жасауда жүзеге асады. Шығармашылық ұғымы жеке адамның үздік жасайтын іс-
әрекетіне байланысты қолданылады. Ал жалпы мағынада шығармашылық қандай да бір 
жасалатын психикалық әрекетті білдіретін шартты термин. Біздің жадымыздағы 
мәліметтерді еске түсіру, қайта жаңғырту немесе жинақтау барысында пайда болатын, 
көрінетін теориялық, көркемдік және тәжірибелік іс-әрекеттің жаңа формасын көрсетеді 
(ғылыми шығармашылық, поэзиялық шығармашылық, музыкалық шығармашылық, 
көркемөнер шығармашылығы). Сонымен қатар адамдар арасынан креативті тұлғаны қалай 
тапсақ болады. Креативті тұлғаға тән нышандарды қалай анықтауға болады деген сұрақтар 
туындайды. Салыстыру және жалпылау арқылы осы нышандарға жекелік-бағдарлы қарым-
қатынас жасауға бейімделу басқа тұлғалар бойынан ізделеді.  

Креативтіліктің көпқырлылығы: адам іс-әрекетінің қаншалықты түрі болса, оның 
соншалықты түрі болады, адам жаратылысы (дене тұрғылық, психикалық, интеллекттік, 
әлеуметтік, эмоциональдық және т.б.) және олар барлық жас кезеңдері мен барлық 
мәдениетте болады.  Бұл түрлер мен аспектілер даму дәрежесі мен деңгейі бойынша 
ажыратылады; үздіксіздікті креативтілік өнімінен емес, креативті үрдістен іздеу керек. 
Креативті үрдісті талдауда, оны басқа да үрдістермен салыстыруда, мәселені шешуде оның 
ойлау үрдісіне ұқсастығы байқалды. Ғалымдар барлық креативті үрдістер (жаңа музыка, 
лирикалық поэзия, өнертапқыштықта, жаңа ұшақ, техника, дәрі-дәрмек ойлап табу мен 
жетілдіруде т.б.) негізінде жалпы қабілет жатқандығын жиі де батылбасқа да үрдістермен 
салыстыруда, мәселені шешуде оның ойлау үрдісіне ұқсастығы байқалды. Ғалымдар барлық 
креативті үрдістер (жаңа музыка, лирикалық поэзия, өнертапқыштықта, жаңа ұшақ, техника, 
дәрі-дәрмек ойлап табу мен жетілдіруде т.б.) негізінде жалпы қабілет жатқандығын жиі де 
батыл айта бастады, қабілет жаңа тәжірибе, идея немесе өнім ретінде жаңа ойлау тізбегі 
формасында көрінетін бұрын бір-бірімен байланысы жоқ құбылыстар арасынан байланыс 
табу қажеттілігі. Бұндай креативті қуат кез-келген адамға тән және ол кез-келген өмірлік 
жағдай барысында қолданылады [3].  

Креативтіліктің ерекшеліктері 
1. Креативтілік – бұл шығармашылық қашан автоматтандырылған дағды ретінде іс-

әрекеттің барлық түрінде, мінез-құлықта, қатынаста, ортамен байланысқа қосылғанда, 
жоғары психологиялық қызметте әрекет ететін тұлғалық қасиет. 

2. Креативтілік әлеуметтік орта, оның құндылық бағытталуынан, адамға қойылатын 
талаптар, оқудан бастап барлық іс-әрекет түрлерінің мақсаттық бағытталуы мен ақпараттық 
тасқынды ұйымдастыру есебінен қалыптасады. 

3. Креативтілікті қалыптастыру кезінде сана мен бейсаналықтың қосылып кейбір жаңа 
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түр – ең жоғары сана жүреді 
4. Креативтілік барлық мәселені өз бетімен көріп және қойып, олардың шешімін тауып 

және оларды нақты өнімге шығармашылықты айналдыруды табыстысты жүзеге асырғанда 
пайда болады. 

5. Креативтілік тұлғалық сипаттама ретінде ең бастысы адам өзінің шығармашылық 
бастауын іс-әрекеттің барлық түріне қосуда пайда болады. 

6. Креативтіліктіің құрылымдық компоненттері: парадоксқа қызығушылық, 
күдіктенуге бейімдік, жаңаны сезіну, ойлардың өткірлігі; шығармашылық қиял, интуйция, 
сұлулықққа эстеттикалық  сезім, тапқыр ой, ұқсастықты ашуға қабілеттілік, пікірлерді 
батырлық жіне тәуелсіздік, өзіндік сыншылдық, логикалық қатаңдық, дәлелдердің әртүрлі 
формасын қолдануға қабілеттілік  

7. Нысанды бейнеге айналдыру (көркемдік және т.б.), заңдылықтарды ашу немесе 
мәселені шешу [4]. 

Осы және тағы да басқа креативтіліктің ерекшеліктерін анықтау мақсатында, 12 – 13 
жастағы оқушылар арасында зерттеу жүргізілді. Зерттеу барысында Е.Е. Туниктің 
шығармашылық ойлау тесті әдістемесін қолдандық. Бұл тест Дж. Гилфорд пен Е. Торренс 
тесттерінің модификациясы болып табылады. 

Шығармашылық ойлауды бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады: 
- жылдамдық (жеңіл, тиімді) – бұл фактор шығармашылық ойлаудың жылдамдығын 

көрсетеді. Жауап берудің жалпы санымен анықталады.  
- икемділік – бұл фактор ойлаудың икемділігін, тез ауысып қосылуына қабілеттілігін 

көрсетеді және жауап беру түрінің санымен анықталады. 
- бірегейлік – бұл фактор ойлаудың өзіндік ерекшелігін және мәселені шешуде 

ерекшелігін көрсетеді. Сирек жауап берудің, элементтердің ерекше қолданылуымен және 
жауап беру құрылымының бірегейлігі санымен анықталады. 

Еркін түрінде берілген алдын-ала нұсқауда біз барынша көп түрлі жауаптарды ұсынуға 
және басқа ешкім ойлап таба алмайтын жауаптарды ойлануға бағыттаймыз. 

Е. Е. Туник ұсынған «Батарея тесттері» 7 субтесттерден тұрады. Бірақ біз зерттеген 
жасқа байланысты тек Субтест 1, Субтест 2, Субтест 3 таңдалып алынды. Зерттеу әр баламен 
жекелей өткізілді. Зерттеу нәтижесі төмендегідей: 

 
Кесте 2 - Креативтілік деңгейінің көрсеткіші  
 

№ Аты-жөні «Субтест 1» «Субтест 2» «Субтест 3» Қорытынды 

1 Оқушы А Қатысқан жоқ 
2 Оқушы А1 56 15 23 94 
3 Оқушы А2 45 12 17 74 
4 Оқушы А3 31 8 8 47 
5 Оқушы Т 34 11 18 63 
6 Оқушы М 44 12 18 74 
7 Оқушы А4 56 14 22 92 
8 Оқушы М1 14 8 8 30 
9 Оқушы Э 55 15 21 91 
10 Оқушы М2 16 7 17 40 
11 Оқушы Д 26 10 19 55 
12 Оқушы Ә 35 9 13 57 
13 Оқушы А5 56 13 20 89 
14 Оқушы А6 32 9 9 50 
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15 Оқушы Н 29 8 16 53 
16 Оқушы Д1 51 14 22 87 
17 Оқушы Т1 31 12 18 61 
18 Оқушы С 44 12 17 73 

 

 Сурет 1 – Креативтілік деңгейінің көрсеткіші 
Алынған нәтижеге қарайтын болсақ, әр оқушының шығармашылық ойлау деңгейі 

әртүрлі. Соның ішінде ең жоғары көрсеткіш көрсеткен – Оқушы А1(94 ұпай), ал ең төменгі 
көрсеткіш көрсеткен – Оқушы М1(30 ұпай). Осы нәтиже бойынша жұмыстар жүргізуді қажет 
етеді. 

 «Креативтіліктің психологиялық ерекшелігі» тақырыбында жүргізілген зерттеу 
жұмысымызды қорытындылай келе, креативтілікті дамыту  –  яғни ойлау операцияларын 
қалыптастыру және жетілдіру: талдау, топтау, салыстыру және толықтыру, топтастыру, 
жоспарлау, дерексіздендіру және ойлаудың сапалары сыншылдық, тереңдік, ептілік, кеңдік, 
шапшаңдық, вариативтілігін, сондай-ақ қиялды дамыту және әртүрлі мазмұндағы білімді 
игеру.  

Оқушылардың интеллектуалдық капиталы осы көрсетілген барлық талаптардан 
тұратындықтан, ғылыми жаңалықтар ашу, жоғары технологияларды күнделікті қолдану 
сияқты талаптарға сай болуы керек. Оқушылардың креативтік қабілетін ашу, оның 
шығармашылық ойлауын қалыптастыру, әлемді өзінше тани білуге жетелеу 
арқылы  дамытуға болады. Мектеп оқушыларының шығармашылық ойлауын зерттей келе, 
шығармашылық ойлау қабілетін дамыту мақсатында келесідей жаттығулар мен ойындарды 
ұсынамыз: 

1.  «Жақсы мен жаман» ойыны 
Мақсаты: Кез-келген затта қайшылықтар мен қарама-қарсы құбылыстарды таба 

алатындығын дамыту. 
 Әдетте балалар барлығын 2 категория бойынша бағалайды – жақсы мен жаман. Бұл 

ойын бұндай бағалауда негізделген.  
1. Күз, көктем, жаз, күз; 
2. Күн, жел, от, қар, жаңбыр; 
3. Ұйықтау, орманда қыдыру, тауда сырғанау, тамақтану; 
4. Дене шынықтыру, жуыну, дәрі-дәрмектерді ішу; 
5. Шыны, үтік, тәрелке, пышақ. 
Мысалы, жазда өте жақсы, өйткені жазда жылы, шомылуға болады, киім киюге көп 

уақыт кетпейді. Ал жаманы, жазда кейде өте ыстық болады, күнде күйіп кетуге болады және 
т.б. От жақсы, өйткені, ол тамақты жылытады, түскен жапырақтарды жағып жібереді, ал 
жаманы, ол теріні күйдіреді, өрт болуы мүмкін. Пышақ: жақсы, онымен тамақтарды кесуге 
болады, ал жаманы, саусақты кесіп кетуі мүмкін. Бала заттардың жақсы мен жаман 
жақтарын, құблыстарын және іс-әрекеттерін тапқанда, оған өзін қоршап тұрған заттарға 
қарап, олардың қарама-қайшылық құбылыстарын және функцияларын табуға, олардың 
жақсы және жаман жақтарын бағалауға, заттардың келтірпетін зияны мен пайдасына мысал 
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келтірілген, оған не ұнайтынын, не ұнамайтынын айтуға ұсыныс жасаңыз. 
2. «Қарама-қарысылық» ойыны 
Ойын бір затта қарама-қарсылық қасиеттерді таба алатындығын дамытуға негізделіп 

бағытталған. Бұл ойында сіз бір заттың қарама-қарсы қасиеттерін немесе белгілерін атап 
айтыңыз, ол бала сол затқа қатысты белгілері қандай құбылыстар және заттармен 
иемденетінін табуы керек. 

Мысалы: 
1. Өткір – өткір емес (пышақ); 
2. Қабаған – қабаған емес (ит) 
3. Суық-ыстық (мұздатқыш, үтік); 
4. Таяз – терең (өзен, теңіз); 
5. Мұңды-көңілді (адам); 
6. Күшті-әлсіз (адам, жануар, жел); 
7. Баяу – жылдам (поезд, автокөлік) 
8. Тұру – жүру (адам, сағат); 
Жақшаның ішінде бір-екі жауаптың нұсқауы бар, ал ойын барысында бала одан да көп 

нұсқаларды атауы керек. Ол тіпті дәл келмеуі де мүмкін. Бұл жерде, бала өзінің 
айналасындағы заттар мен құбылыстарды басқадай қарама-қарсы көзқараспен қарауды 
үйрену керек. 

1. «Үш түс» жаттығуы  
Жүргізуші: Баланың ойынша, бір-біріне лайықты 3 түсті таңдап алуға және олармен 

парақтың бүкіл бетін толтыруын ұсыну керек. Бұл сурет неге ұқсайды? Өзінің суретіне ат  
қою. 

2. «Дәм және иіс» жаттығуы 
Жүргізуші: балаға лимонды елестетуге ұсыныс. Лимонның дәмі қандай екенін еске 

түсірсін. Ол қалай иістенеді? Неге ұқсайды? Оны сипап көрген кезде ол қандай?[5].  
Қазақстан  Республикасының  үздіксіз білім беру жүйесі саясатының басты 

мақсаттарының бірі жан-жақты, жоғары білімді, шығармашылық қабілетті  жеке тұлғаны 
қалыптастыру. Ендеше, осы бастан оқушылардың креативтілік қабілетін қалыптастырып, 
оны дамытып, шығармашыл тұлға етіп тәрбиелесек, қоғам мүддесіне лайықты, еліміздің 
еңсесін биікке көтеретін тұлға қалыптастырар едік.  

Егер, оқушылар бойындағы креативтілік деңгейін дұрыс анықтап, креативтілік 
қабілеттерін дамыту үшін жоғарыда көрсетілген ойындар мен жаттығулар және т.б әдістерді 
қолданып жұмыс жасаса, онда оқушылар бойындағы креативтілік қабілеті артып, өзіндік 
жетілуіне жол ашылады. 
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мамандығының 3-курс студенті, Семей қ., Қазақстан 

Ғылыми жетекші: Г.К. Джумажанова  
 

Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. Болашақта еліміздің мәртебесін көкке көтеріп, 
экономикасы мен ішкі және сыртқы саясатын дамытаттын да бүгінгі жас ұрпақ. Сол жас 
ұрпақтың бірі – студент жастар. Осы жас ұрпақтың білімді, білікті тұлға болып қалыптасып, 
өз елінің білімі мен ғылымы дамуына үлес қосуы үшін студенттік кездегі ғылыми зерттеу 
жұмыстарымен айналысуы өте өзекті мәселе болып табылады. Ең алдымен студент сөзіне 
берілген әртүрлі әдебиеттердегі ұғымдармен таныс болғанымыз жөн шығар. Студенттік кез – 
бұл ерекше әлеуметтік категория, жоғарғы білім беру институтымен ұйымдастырыла 
біріктірілген адамдардың ерекше қауымдастығы. Бұл әлеуметтік-кәсіби категория ХІ-ХІІ 
ғасырларда әлемде алғаш университеттердің пайда болуымен байланысты «студент» ұғымы 
қолданысқа енген. Аталмыш ұғым латынан қазақ тіліне аударғанда «ынтамен еңбек ететін», 
«ықыласпен білім алатын», «ыждаһаттылықпен тырысып оқитын» деген мағынаны білдіреді 
[1]. 

Студенттердің даму ерекшеліктерін зерттеу алғаш рет 1960 жылдары ленинградтық  
психологиялық мектепте (Б.Г. Ананьев, Л.Н. Грановская, Е.И. Степанова, В.Т. Лисовский, 
және т.б.) бастау алды. Б.Г. Ананьевтің жетекшілігімен ересектердің психофизиологиялық 
мүмкіндіктерін зерттеу барысында жас ерекшелікке, іс-әрекетке және әлеуметтік 
психологиялық жағдайға байланысты студенттік кезең анықталған еді.  

Отандық ғалым А.Р. Ерментаева өз еңбегінде 18-25 жас аралығын қамтитын студенттік 
шақ психологиялық дамудың, қалыптасудың күрделілігімен ерекшеленеді деп көрсеткен. 
Солай болғанмен, 18-25 дейінгі жас аралығы тұлға дамуының, танымдық жетілудің жалпы 
заңдылықтарына және негізгі психологиялық механизмдеріне сәйкес адамның кемелден, 
толысу кезеңінің оптимумы деп саналады. Б.Г. Ананьев мектебіндегі зерттеулер студенттік 
жас әсіресе, интеллектінің күрделі жүйелену кезеңі болатындығын куәлейді. Бұл кезеңдегі 
интеллектілік даму әр адамның өзіне тән сипатымен анықталады және өзгешеленеді. 
Адамның осы жасқа тән интеллектісінің мнемологиялық «ядросы», «шарықтау» немесе 
«оптимум» функцияларының әрдайым алмасуымен сипатталады [2]. 

Ал, Д. Маратқызы «Студенттердің психологиялық-типтік ерекшеліктері» мақаласында 
студентке жас ерекшеліктің барлық жалпы сипаттары тән болады: жоғары жүйке қызметінің 
нақты бір типі, шартсыз рефлекстер, генетикалық қасиеттер, физикалық күш қуат бойынша 
биологиялық жағынан сипатталады; когнитивті процестердің, психикалық күйлердің және 
тұлғалық қасиеттердің бірлігі арқылы психологиялық жағынан анықталады; қоғамдық 
қатынастар, әлеуметтену жағдайы, нақты бір әлеуметтік топтың мүшесі ретінде әлеуметтік 
болмысы құрылады деп көрсеткен [3 ]. 

Біз зерттеу жұмыстарымызда көтеріп отырған мәселе  - студенттерді ғылыми 
жұмыстарға қызығушылығын дамыту, біздің ойымызша қазіргі кезде өзекті мәселелердің 
біріне айналып отыр. Бұл арқылы студенттер ғылымға бетбұрыс жасайды, теория мен 
практиканы ұштастыруда олардың ғылымға, білімге деген құлшыныстары оянып, 
қызығушылықтары артады. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына деген 
қызығушылықтарын дамыту жолдарын анықтау үшін ең алдымен қызығушылық ұғымының 
мәнін ашып алғанды жөн көрдік.  

«Қызығушылық» ұғымының психология мен педагогика ғылымдарында заманауи мәні 
– әрқалай, ол қызығушылықтың өзінің күрделілігімен түсіндіріледі. Атап айтсақ, C.Қ. 
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Бердібаева қызығушылық адамның танымдылығының және тәжірибелік қызметінің себепті 
түсінігінің бір түрі ретінде, объективті және субъективті сипатты қызығушылығы ретінде 
қарастырылады деп аңықтайды. Қызығушылық нақты бір бағытымен сипатталады. 
Қызығушылық іс-әрекетті туындатады және маңызды аумақтың  қалыптасуы болып 
табылады. Қызығушылықтың дамуында білім беруді жетілдірудің бірнеше деңгейлері бар: 
танымдылық, пәнді оқуға бейімділік, білім алуға тұрақты қызығушылық [4]. 

Қазіргі таңда жоғары оқу орындары білім берудің кредиттік жүйеге көшуімен 
байланысты студенттердің шығармашылық әрекетін, білімді өздігінен ізденіс арқылы 
табудың жолын, жалпы педагогикалық ұстанымдарды басшылыққа алу біліктіліктерін 
көтеру мәселесі қойылып отырғандықтан, білім берудің басты субъектілері – оқытушы мен 
білім алушы студенттер арасындағы қарым-қатынас дәрежесі мүлдем басқаша жаңа деңгейге 
көтерілді. Осының негізінде оқыту мүмкіндіктері мен оқу әрекеттері түрленіп, ғылыми–
зерттеу жұмыстарының құрылымы да, мазмұны да, оны ұйымдастырудың педагогикалық-
психологиялық мақсаты да кешенді түрде өзгеріске ұшырағаны байқалады. 

Педагогикалық-психологиялық тұрғыдан алсақ, ғылыми–зерттеу жұмыстарының қай 
түрі болса да, оның студенттердің оқу әрекетіне жататыны белгілі. Ал оқу әрекетін 
ұйымдастыру оқытушының шеберлігін, студенттердің қызығушылығын тудыруын, олардың 
алдына мақсат қоя білуін, мақсатты шешуге жағдай жасауын, оны кәсіби тұрғыда 
шешетіндей міндет жүктеуін қажет етеді. Бұл ғылыми-зерттеу жұмыстарына байланысты 
оқытушыға жүктелінетін мәселе болса, енді тікелей студенттің әрекетіне байланысты мәселе 
– мақсатты әрекет ету, ойлану, ой қорыту, дұрыс шешім қабылдау, нақты нәтижеге қол 
жеткізу. Осындай құрылымнан тұратын ғылыми – зерттеу жұмыс нәтижесінде студент 
өздігінен білім алудың көзін ашады, кәсіби бағыттылығы, қызығушылығы қалыптасады. 

Педагогикалық әдебиеттерде, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі 
бағыттарын былай бөліп көрсеткен:  

-  Оқытушы  мен  студент  бірігіп  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  орындап  оқу  
үрдісінің сапасын жоғарлату;  

-  Ғылыми, қолданбалы, әдістемелі зерттеулерге студенттерді қатыстыру;  
- Студенттердің өз бетінше дәледі пікір және қортынды жасау қабілеттерін дамыту;  
- Оқу үрдісінде студенттердің қазіргі ғылымның түрлі бағыттарына күштерін сынауға 

мүмкіндік туғызу;  
-  Студенттерді өнер табыстылық пен шығармашылық жұмыстарға тарту;  
- Оқу жоспарына қосымша студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатыстыруды 

кеңейту;  
- Студенттердің ғылыми–зерттеу жұмыстарының ғылыми–техникалық іс–

шараларының нәтижесін арттыру;  
- Студенттердің  ғылыми-зерттеушілік жұмыстарына  жетекшілік  ету  мен 

ұйымдастыруға ЖОО оқытушыларымен ғылыми қызметкерлерін қатысуын белсендіру [5]. 
Жоғарыда атап өткендей, еліміздің білім беру жүйесінде орын алып жатқан 

өзгерістерге байланысты, ғылыми-зерттеу жұмыстарына жастарды тарту мәсілесінің 
өзектілігіне байланысты, қазіргі таңда студенттердің ғылымға деген қызығушылықтарын 
арттыру мақсатында еліміздің әр университеттерінде студенттік ғылыми қоғамдар жұмыс 
жасайды. Аталған ғылыми қоғамдардың бірі біздің университетіміздің әр факультетінде бар. 
Солардың бірі – педагогика факультетінің студенттік ғылыми қоғамы.  

Педагогика факультетінің студентерінің ғылыми қоғамы – үнемі ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен айналысатын, педагогика факультетінің студенттерінің өз еріктерімен 
ұйымдасқан қоғамдық ұйым болып табылады. Педагогика факультетінің студенттік ғылыми 
қоғамының мақсаты – факультет студенттеріне таным мен зерттеудің ғылыми тәсілдерін 
қалыптасыра отырып, ғылыми сауаттылығын арттырып, шығармашылық-кәсіби ойлау 
дағдысын қалыптастырып, еркін сөйлеу мідениетін дамыту. Алға қойылған мақсатқа сай 
келесідей міндеттер құрылған:  

− өз саласы бойынша пікірлер мен ой-пайым (1-ші мамандыққа сәйкес) 
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қалыптастыру, дағдылар мен тәсілдерге баулу, (бірыңғай білім және ғылыми үдерістер 
аясында) ойлау жүйесін меңгерту; 

− студенттерге ғылыми таным жүйесін меңгерту; 
− студенттерді ғылыми зерттеу тәсілдерімен, тәжірибе жүргізу және шешім қабылдау 

теориясы әдістемесімен таныстыру; 
− ғылыми және тәжірибелік тапсырмалар бойынша өз бетінше шешім қабылдау 

дағдыларын қалыптастыру; 
− ғылыми ұжымда жұмыс істеу мен ондағы жұмысты ұйымдастыру тәсілдерімен 

танысу дағдыларын қалыптастыру; 
− студентті шығармашылық қажеттілікке, өз бетімен білім алуға, өз білімін ұдайы 

жетілдіруге, ғылыми материалды тереңдей және шығармашылық тұрғыдан меңгеруге 
үйрету. 

Жоғарыда көрсетілген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін әр оқу жылында 
арнайы жылдық жоспар құрылып, студенттік ғылыми қоғам мұшелері сол жоспарға сай 
жұмыс жасайды. Жоспарға сай ұйымдастырылатын негізгі жұмыстарды сипаттайтын болсақ, 
олар:  

1) «Ғылым деген не?» топтық дәріс. Мақсаты, студенттер бойында ғылыми таным, 
ғылым туралы түсінік қалыптастыру.  

2) «Ғылымға деген алғашқы қадам» атты 1 курс студенттерінің ғылыми білімдерін 
шыңдау мақсатында ұйымдастырылған әлемдік кафе семинары. Мақсаты: студенттердің 
еркін ойлауын, ойын жылдам жинақтауын және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.  

3) «Өмір шаттыққа толы» семинар-тренингі. Мақсаты: студенттердің өзін дұрыс 
түсінуіне, дарындылылығы мен қабілеттерін дамытуға, өмірдің мәнін ұғынуға және өмірден 
өз орнын таба білуге көмектесу, ойын еркін жеткізуге, өмірдің қиын жағдайында дұрыс жол 
табуға, жеке шешім қабылдауға үйрету.  

4) «Болашақ ұстаздардың педагогикалық мәдениетін қалыптастыру» атты ғылыми-
практикалық конференция. Мақсаты: студенттерді баяндама жасау қабілетін дамыту және 
халықаралық, республикалық конференцияларға дайындық деңгейлерін арттыру.  

Сонымен қатар, студенттердің ғылыми сауаттылығын арттыру мақсатында әр 
кафедраларда студенттік ғылыми үйірмелер жұмыс жасайды. Мысалы, педагогикалық 
психология кафедрасының «Мейірім» студенттік ғылыми-танымдық үйірмесін айтумызға 
болады. Үйірме мақсаты - студенттердің ғылыми дүниетанымдарын байыту, көзқарастарын 
және ойларын ашуда көмек беру, ғылыми мақалалар, ғылыми жұмыстар жүргізуге 
көмектесу, үйрету, қазіргі таңдағы педагогикалық-психологиялық мәселелерді қозғау және 
оңтайлы шешімін іздеуге студенттерді баулу. Үйірме жетекшісі және үйірме мүшелерінің 
келісімімен жылдық жоспар құрылып, оны кафедра меңгерушісі бекітеді.  

Жоғары да көрсетілген үйірме және студенттік ғылыми қоғамның жұмыстарын талдай 
келе, мынадай тұжырым жасауға болады: 

1. Үйірме арқылы студенттер ғылыми жұмыстарды жазуды үйренсе, студенттік қоғам 
арқылы оларды түрлі ғылыми-практикалық конференцияларда баяндама жасауға үйренеді; 

2. Аталған екі ұйым бірін-бірі толықтырып тұрады және студенттердің 
қызығушылықтарын арттырады. 

Аталған негізгі бағыттарды ескере отырып және атқарылып жатқан жұмыстарды 
назарға алып, біз қазіргі кезде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына деген 
қызығушылығын аңықтау мақсатында сауалнама құрастырып, оны факультет студенттерінің 
арасында жүргізіп көрдік. «Ғылыми-зерттеу жұмысы дегенді қалай түсінесіз?»; «Ғылыми 
жұмыспен жиі айналысасыз ба, жылына қанша рет?»; «Ғылыми мақала жазғанда сізге не 
қиындық туғызады?»; «Университетте, факультеттеңізде сізге ғылыми жұмыспен 
шұғылдануға қолайлы ма?»; «Сізге ғылыми жұмыспен айналысуға қандай көмек болғанын 
қалайсыз?» – деген тәрізді сауалнама сұрақтары жүргізілді. 

Осы сауалнамаларға студенттердің берген жауаптарын талдап көрейік: «Ғылыми-
зерттеу жұмысы дегенді қалай түсінесіз?» – деген сауалға студенттердің  49 % ғылыми 
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мақалалар, ғылыми жобалар жазу, 37 % студенттердің ізденісі, қосымша білімін дамыту, ал 
қалған 14 % әдебиеттермен жұмыс жасау десе; ғылыми жұмыспен жиі айналысасыз ба, 
жылына қанша рет? – деген сауалға студенттердің 76 % «жоқ», ал қалған 24 % «иә» деп 
жауап берген. «Ғылыми мақала жазғанда сізге не қиындық туғызады?» - деген сауалға қазақ 
тобының студенттерінің басым бөлігі қазақ тіліндегі мәліметтер санының аздығын айтса, 
қалған бөлігі тақырып таңдау кезінде қиындықтар тудырады және ғылыми жетекші 
жұмысының жеткіліксіздігін айтып өтті. «Университетте, факультеттеңізде сізге ғылыми 
жұмыспен шұғылдануға қолайлы ма?» - деген сауалға студенттердің басым бөлігі қолайлы, 
себебі педагогтар көмектесіп, өз ойларымен еркін бөлісе біледі. «Сізге ғылыми жұмыспен 
айналысуға қандай көмек болғанын қалайсыз?» - деген сауалға жиі конференциялар, 
қызықты іс-шаралар, ақпараттандыру бұрыштары, 1-курс студенттері үшін ғылыми жұмысты 
жазу тәртібімен тәжірибесі мол оқытушылардан кеңес болса және ғылыми жетекші бізбен 
жұмыс жасауға көбірек уақыт бөліп, әдебиеттермен жұмыс жасауды үйретсе, - деп жауап 
берді. 

Студенттердің берген жауаптарынан көріп отырғанымыздай, студенттердің ғылыми-
зерттеу жұмыстарына деген қызығушылықтарын арттыруда ғылыми жетекшінің кеңес 
беруге уақытының шектеулілігі, әдебиеттер санының аздығы, ақпарат жеткіліксіздігі және 
тағы да басқа жағдайлар кедергі келтіретіндігін көруімізге болады.  

Ойымызды түйіндейтін болсақ, студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарына 
қызығушылығын дамытудың педагогикалық-психологиялық жолдары ретінде келесідей 
ұсыныстарды ұсынғанды жөн көрдік: студенттермен ғылыми жетекшілер тікелей жұмыстар 
атқарса, тәжірибелік жұмыстар өткізуге арналған арнайы программалармен жабдықталған 
кабинеттер ашылса, студенттік конференциялар және тағы да басқа шаралар өткізу 
барысында студенттерге үнемі қолдау көрсетілсе. 
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Кез келген мамандықтың қызметінде субъектінің белгілі бір мінез-құлқы және нақты 

іс-әрекетінің көрінісі болады.  
Имидж - белгілі бір адамда нақты қалыптасқан болса, пікір де сондай айқын болуы 

мүмкін: имидж адамның тек сыртқы түріне қарап қалыптаспайды, сонымен бірге 
психикасына да тәуелді. Пікір бағалау негізінде, темперамент, мінез қасиеттерімен және 
алғашқы әсерден пайда болуы мүмкін. Сондықтан бұл терминдер «имидж», «пікір» мазмұны 
жағынан мағыналас. Бұлардың айырмашылығын келесіден көруге болады: «имидж» сөз 
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тіркесінде дұрыс қолдану типі «адам имиджі» (педагог-психолог, адвокат имиджі) деп 
қолданылады, ал пікір сөз тіркесінде «адам пікірі» деп пайдалану керек. Сонда өзінің 
имиджін қалыптастыру немесе өзі туралы пікір қалыптастыру болып шығады. Басқаша 
айтқанда, имидж - бұл сізден, ал пікір-басқалардан. Имидж табиғаты, типтері, мазмұны мен 
түрлері, құрылымына тоқталсақ назарымызды мына нәрселерге аударуымыз қажет. Біздің әр 
қайсысымыз белгілі бір бейнені жасаймыз. Бұл имидж – адам туралы қалыптасқан ұғым-
түсінік. Мұғалім имиджі олардың: сыртқы бейнесінен, әдетінен, сөйлеу мәнерінен, ұлттық 
және өзіндік санасынан, ұлттық менталитетінен іс-әректінен, мінез-құлқынан жасалған оны 
қоршаған әлеуметтік ортаның ой-пікірінен құралады [1,28].  

Егер адамдардың қарым-қатынасына талдау жасалса, әрбір адамның шамалы болса да 
психолог екені көзге көрінеді. Мінез-құлықтың ерекшеліктеріне қарап, адамның ойы, 
сезімдері туралы, мінезі, қабілеті және оның басқалармен қарым-қатынасы туралы айтуға 
болады. 

Мимикасын, дауысын, мінез-құлық ерекшеліктерін талдай отырып, эмоцианальдық 
жағдайын, көңіл-күйін және басқа адамға деген ниетін анықтауға болады. 

Сондықтан да болашақ маман кәсіби-педагогикалық имиджді қалыптастыру үшін 
психологияны білуі қажет. 

Ал психикалық құбылыстармен күнделікті өмірде барлық мамандар кездесіп отырады 
(психикалық бейнелер және ұғымдар, түйсіктер мен қабылдаулар, есте сақтау және ойлау 
қабілеттері, зейін мен ерік, эмоция мен түс көру, тұлғаның қасиеттері мен күйлері). 
Психология ғылымы адам белсенділігінің, оның мінез-құлығының, қарым-қатынасының, іс-
әрекетінің заңдылықтарын ашады. Психология ғылымы басқа адамның мінез-құлығына әсер 
етудің жолдарын анықтап, өзін-өзі басқаруы бойынша нұсқаулар жасайды. Ол адам 
интеллектісі мен қабілеттерін, индивид қасиеттері мен топтарын анықтаудағы әдістерін 
береді. 

Адам, өз “Менін” және қоршаған ортаны бейнелей отыра, өз белсенділігін реттей 
отырып, үнемі психикалық құбылыстарға енеді, бірақ оны ол саналы түрде ұқпайды. 
Психология пәні көптеген өмірлік ұғымдарды  бітірушінің сөздік қорына енгізеді. 
Университеттік білімі бар адам үшін бүгінгі күні “психика”, “қабылдау”, “мотив”, “қарым-
қатынас” деген сөздерді білмеуге болмайды. Сондықтан да, ХХІ ғасырда психология ғылым 
ретінде өзекті болады. 

 Психология жан  туралы немесе адамның психикасы туралы ғылым. Психика - 
адамның ішкі дүниесі. Психикаға қоршаған орта, адамдармен қатынас әсер етеді. Ал 
психиканың құрамына кіретіндер: 

- қоршаған ортаны түйсіну; 
- қоршаған ортаны қабылдау; 
- ойлау; 
- зейін; 
- еске сақтау; 
- қиял, эмоция, түйсік; 
- сезім; 
- әдеттер; 
- мінез; 
- сөйлеу; 
- ниет, тілек; 
- қызығушылықтар. 
Яғни, психика – адамның динамикалық өзгермелі ішкі көңіл күйі[2,31]. 
Толығырақ жеке-жеке тоқталсақ: 
 Қоршаған ортаны қабылдау түйсіктің, естің, ойлаудың, эмоциялардың бір уақытта 

қатарласуымен жүзеге асады. Қабылдау – заттар мен құбылыстардың мида тұтастай 
бейнеленуі болып табылады.  

Түйсік – сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім 
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мүшелеріне тікелей әсер етуінен болған мидағы бейне. 
 Қоршаған ортада сезінген және қабылдағандарды еске сақтауда адамның миы 

маңызды рөл атқарады: түйсікпен сезеді және барлық ақпаратты есте сақтайды. Зейін 
қабылдау, еске сақтау, ойлау, қиял үрдістерінен туындайды. 

 Ойлау – сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастырының 
миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Ойлаудың ерекшелігі оның 
сөзбен берілуінде. Ойлау – мәселені шешу қабілеттілігі. Ал, эмоция – қуану, қайғыру, 
қорқыныш, таңдануды білдіреді. Мотивация – көздеген мақсатқа жету үшін өзін және 
басқаларды жұмысқа ынталандыру. Мотивация адамдарда болатын әртүрлі қажеттіліктерге 
негізделген. 

   Қажеттілік – адам ағзасының жете түсінуге міндетті емес бір нәрсеге мұқтаждығы. 
Мақсат – мінез-құлықтың кейбір сәтінің жете түсіндірілген соңғы нәтижесі. Тілек және ниет 
– бұл мінез-құлықтың ішкі оятушылары. 

Демек, психология – өте күрделі  ұғым, өйткені адам табиғатының  өзі күрделі. Ал 
әрбір  адам өз мінез-құлқымен ерекшеленеді.  

 Мінез-құлық – бұл адамның тұтастай белсенділігі,   яғни белгілі қажеттіліктердің 
орнын толтыру үшін бағытталады. Адам мінез-құлқы, іс-әрекеті арқылы өзінің атқарып 
жатқан қызметін жүзеге асырады. Мұнда болашақ мамандардың атқаратын қызметін қимыл-
қозғалыспен де жүзеге асыратыны сөзсіз. Осыған сәйкес болашақ маман өзінің іс-қимылы 
арқылы қандай ортаға жататындығын көрсетеді. Мысалы: көп жылдар қызмет еткен 
мұғалімнің сөз сөйлеу манері ерекше көрінеді. Сол сияқты қозғалысы, өзін ұстауы жылдар 
бойы  қалыптасады. Яғни, мұнда айтқымыз келгені адамның қимыл-қозғалысы атқаратын 
қызметіне байланысты, адам қызметін атқару арқылы белгілі қимыл-қозғалыс, өзін ұстау 
стилі қалыптасады.  

 Біздің ойымызша кәсіби мінез-құлық субъектінің психологиялық анықтау барасында 
жүзеге асады. Субъектінің қалыптасуы белгілі бір жағдайларға байланысты қалыптасады.  

 Яғни, тұлғаның іс-әркеті қандай да бір жағдайларға байланысты, ол: 
 Агрессивті өзін-өзі ұстауы, көбіне басшылық жасау барысында қолдануы. Әрине бұл 

қазіргі кезде қолданбауға тырысатын мінез-құлық. Агрессивті мінез-құлық көп жағдайларда 
митинг, ереуілдерде ғана қолданылады. 

 Девианттық мінез-құлық бұл іскерлік мінез-құлыққа қарама-қайшылық келетін әрекет. 
Бұнда тек қана теріс, қоғамға сәйкес емес іс-қимыл, әркеттерді атайды. 

Іскерлік мінез-құлық субъектінің белгілі бір қызмет атқару барысында жүзеге асатын 
әрекетін айтады. Болашақ мамандардың болашақта өзінің кәсіби тұрғыда, соның ішінде 
іскерлік имиджінің қалыптасуын айтады.  

Тұлғаның іскерлік мінез-құлқының қалыптасуы оның қоғамдағы алатын беделінен, 
оның қызметінің өсуіне тікелей байланысты болады. Яғни болашақ маман қызмет атқару 
барысында өзінің мінез-құлқымен беделін өсіреді. Яғни оқушылар алдындағы беделін 
көтеретін тағы да бір әркет ол мұғалімнің мінез-құлқы мен әрекеті болып табылатыны 
белгілі.  

Балашақ мамандар үшін өз имиджін қалыптастыру барысында ой-өрісінің де жоғары 
дәрежеде дамыту маңызды. Ойлау дегенді бір ғана анықтамамен жеткізу мүмкін емес деп 
ойлаймыз себебі, интуитвтік ойлау, логикалық ойлау, сратегиялық ойлау бұлардың бәрі әр 
тұлғада әр түрлі қалыптасқан.  

Соңғы кездері стильдік ой-өрісін қарастырып жүр. Бідің ойымызша стильдік ой-өріс  
кәсіби имидждің  қалыптасуына тікелей әсер етеді.  

Ойлау үрдісі тез арада ұғып алу, оны өндіру, өз шешімін шығару арқылы жүзеге асады. 
Сол сияқты болашақ маманнның имиджін қалыптастыруда  бұл мәселе өзекті болып 
табылады. Мұғалім ол жалғыз өзі топпен жұмыс істеу барысында бірнеше мәселелерді шешу 
міндетті, осыған байланысты ол ой-өрісін дамытып отыру керек. Болашақ маманның 
имиджін қалыптастыру да тек қана білімі мен сыртқы көрінісін ғана дамыту емес, осымен 
бірге ой-өрісін дамыту маңызды. Мықты болашақ маманды жан-жақты дамыған маман 
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ретінде көруіміз керек. 
Адамның ой-өрісі бұл өте күрделі жүйе. Өй-өріс жүйесін дамуы тұлғаның өзіне 

байланысты. Әрине, әрбір адамдар туғаннан ерекше ойлау қабілетіне ие болып туады, бірақ 
оны әрі қарай дамыту адамға байланысты, көп еңбектену керек. Ой-өрісін дамытуға көптеген  
тәсілдер бар. Болашақ маманың ойлау қабілетін дамыту үшін жан-жақты жұмыс істеу керек, 
соның ішінде болашақ мұғалімдер топпен жұмыс істеу үшін өзін алдын-ала дайындап алу 
керек. Логикалық ойлау, терең ойлау т.б. қабілеттер болашақ маманға ең қажетті құрал десек 
болады.  

Ойлау өрісінің сапасы сильдік ой-өрісінің қалыптасу механизміне байланысты. 
Болашақ маман болашақта шығармашылық табысқа жету үшін және соның нәтижесін көру 
үшін ең басты кәсіби білімі мен қызығушылық керек. Осы арқылы тұлға жан-жақты жүзеге 
асыру арқылы әлеуметтік ортада өз орнын табады, яғни тұлға ретінде ерекшеленіп, өзінің 
кәсіби имиджін қалыптастырады.  

Американдық психолог Дж.Уотсон жеке тұлғаның жеке имиджін бағдарламалауға 
қатысты үш негізгі оқытушылық үрдісін атап кетті. Бірінші ол сөз сөйлеудегі біліктілігі, 
мәтінді ешқандай өзгертулерсіз нақты айту. Екінші теориялық анықтамалар мен 
сараптаманы талап ететін қиын алгоритмді шешімдері бар тапсырмаларды шешу. Үшінші 
формаға субъектіні қиын жағдайға қалдыратын,  жаңа шешімдерді талап ететін 
тапсырмаларды шешу. Бұнда Дж.Уотсон ойлау бұл тек қана оқуда ғана қолданатын орталық 
ой-өріс деп қана қоймай барлық кеңістікте қолданылатынын айтып кетеді[3,48].   

Ой-өріс құрылымы – бұл шешім қабылдау процесінде қолданатын ойлаумен өзара 
қатынасы бар, болашақ мамандардың имиджін қалыптасыруда маңызды болып табылатын. 
Болашақ маманның кәсіби шеберлігінің артуы тікелей ой-өрісінің дамуымен тікелей 
байланысты болып табылады. Осыған сәйкес болашақ маман тек қана бір жүйеде ғана 
дамымай, толықтай ой-өрісінің дамуы сапалы келешегінің болуын айтып кетуіміз керек. 

Болашақ мамандар өз мамандығын дұрыс таңдауы қажет. Жалпы психологияның негізі 
бойынша белгілі бір мамандықты таңдауда  болашақ маманның мамандықты таңдаудағы 
мотиві маңызды болып табылады. Осы мотив саналы немесе саналы емес болады. Ал жоғары 
оқу орнын бітірген болашақ маман кәсіби таңдау жасауға тиісті. Ал дұрыс таңдалған кәсіп 
болашақ маманның кәсіби имиджін қалыптастыруға, келекшектегі іс-әрекет тиімділігіне, 
еңбекпен қамтамасыздануына, кәсіби дәрежесін көтеруге ұмтылысы мен кәсіби өсуіне негіз 
болады.  

Жеке тұлғаның іс-әрекеті тек қана атқарып жатқан қызметіне ғана байланысты емес, 
сонымен қатар оның қоғамдағы ролі, білімі, мәдениетіне байланысты болып табылады. 
Болашақ маманның қызметінде жан-жақты өсуі тек қана біліміне ғана байланысты емес, 
сондай-ақ оның өмірлік тәжірибесіне байланысты. Мысалы: осы заманға жан-жақтылығы, 
мәдениеттілігі, әлеуметтік-психологиялық тұрғыда дайындығы, индивидуалдық өмір сүру 
стилі оның ішінде іскерлігіне қайшы келмейтін мінез-құлқы. Әр тұлға қоғамда өз рөлін 
атқарады, болашақ маман да өмірде өзінің белгілі бір рөлін атқарады. Яғни, болашақ мұғалім 
имиджі белгілі бір талаптарға сәйкес, беделді, қызметін шеберлікпен атқара алатын тұлға, 
онда өзін төмен санайтын, өзін бағаламайтын мінез-құлықтық болмауы талап етіледі. 
Мұндай жағдайда өзін бағаламайтын мұғалімнен тәлім-тәрбие алған оқушы болашақта 
мемлекетке тірек болатын азамат болып шықпайтынын атап айту қажет. Яғни, жан-жақты, 
беделді, өзіне сенетін болашақ маман мықты мемлекеттің кепілі болып табылады. Осыған 
сәйкес болашақ маманнның имиджін қалыптастыру маңызды мәселе болып табылады.  

Ал, психологиялық қызмет жоғары оқу орындарының отбасы, басқа әлеуметтік 
институттарымен  бірлесіп болашақ маманның моральдық құндылықтарын, кәсіби имиджін 
қалыптастыруға  мүмкіндік береді. Өмір талабы қазіргі күні әрбір қадамды психологтың 
нұсқауларымен салыстыруды талап етеді. Осы ереженің сақталуы болашақ маманның кәсіби 
имиджін қалыптастырудың деңгейін көтереді және олар қазіргі  бәсекеге қабілетті  маман 
ретіндегі талаптарға сай болар еді.  

Қорытындылай келе, жоғарыда қарастырылғандар өзекті мәселелердің бірі болып 
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табалытынын атап кеткеніміз жөн. Кәсіби мінез-құлық имиджі болашақ маманның, өмірлік 
тәжірибесіне, беделіне, өзіндік бағалауына, сыртқы белсенділігіне тікелей әсер етеді. Адам 
тұлға ретінде қызметіне сәйкес белгілі мінез-құлық пайда балады және сол белгілі кәсіби 
іскерлік  мінез-құлықты ұстанады. Осы арқылы оның қоғамға қажеттілігі мен рөлі жүзеге 
асырылады. Болашақ маманның болашақта беделді болуын өзінің мінез-құлқы мен іс-әрекеті 
арқылы жинайды.  
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Современная семья является важнейшей социальной средой формирования личности и 

основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвечающим не только за 
социальное воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного образа жизни, 
образа мыслей и отношений. Несомненно, общество заинтересовано в прочной, духовно и 
нравственно здоровой, благополучной семье. Семья создаёт тот фундамент, на котором в 
дальнейшем будет строиться собственная жизнь ребёнка. Дети начинают познавать мир 
только во взаимодействии со взрослыми и самыми близкими из них являются родители. Они 
призваны создавать благоприятные условия для выживания и развития детей, охранять их 
интересы и защищать права, но как показывает практика, именно взрослые чаще всего  
ущемляют и нарушают эти права. На фоне общего неблагополучия в детской среде особенно 
острым является вопрос о сиротстве. Среди причин того, что дети оказываются без 
родительского попечения помимо бедности, алкоголизма родителей важное место занимают 
психологические причины, к которым можно отнести негативный детский опыт родителей, 
бытовое насилие, жестокое обращение с детьми, нарушение структуры семьи и так далее. 

В основе социального сиротства, по мнению ряда учёных (И.А. Алексеевой, И.Г. 
Новосельского и др.), лежит целый комплекс социально-экономических, психологических, 
медицинских факторов, которые можно объединить в несколько групп: 

1. Факторы, связанные с родителями и семьёй: наличие негативного детского 
опыта у родителей; злоупотребление алкоголем отцом или матерью; тяжелые заболевания у 
родителей; негативные особенности личности родителей; низкий уровень социальной 
адаптации; разобщенность в семье, бедность социальных связей, нарушения в отношениях 
между родителями; насилие по отношению к ребенку. 

2. Факторы, связанные с ребенком: дети с особенностями развития и характера; 
психические заболевания, инвалидность ребенка; школьная дезадаптация; девиантное 
поведение ребенка. 

3. Ситуационные факторы: трагические события (смерти, пожары и др.); потеря 
жилья и работы, выраженные материальные проблемы; попадание в зону военных действий 
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и межнациональных конфликтов, включая вынужденную миграцию; длительный отрыв 
ребенка от матери, особенно в раннем возрасте; отсутствие родственников, оказывающих 
поддержку семье [1]. 

Все эти факторы связаны между собой и оказывают влияние друг на друга.  
В исследовании Л.М. Шипицыной выделены следующие причины сиротства: 
• ведущей причиной является алкоголизм и наркомания родителей, а отсюда – 

жестокое отношение к детям в семье, пренебрежение их потребностями и интересами; 
• увеличение числа «круглых» сирот из-за преждевременной смертности населения; 
• увеличение количества недееспособных родителей, в том числе из-за психических 

заболеваний;  
• увеличение числа детей, рождающихся вне брака (28% от общего числа родившихся); 
• рост социальной дезорганизации семей, материальных и жилищных трудностей 

родителей, безработицы родителей, нездоровых отношений между ними, слабости 
нравственных устоев [2; С.6-8]. 

Таким образом, неблагополучие семьи – это один из главных факторов, негативно 
влияющих на ребенка и приводящих к социальному сиротству. К сожалению, 
неблагополучие в семье является одной из самых актуальных проблем современном 
обществе. В практике существует следующее определение неблагополучной семьи: 
«Неблагополучная семья» - это семья, в которой нарушена структура, обесцениваются или 
игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты 
воспитания [3; С. 27].  

В социально-неблагополучных семьях нарушаются практически все её основные 
функции: репродуктивная, экономическая, воспитательная, медицинская, психологическая. 

Критерием благополучия или неблагополучия семьи может служить воздействие 
родителей на детей, стиль отношения к ребёнку, к его здоровью, желание и возможность 
родителей создать оптимальные условия для его развития. В семьях, нездоровых по 
социально-психологическим характеристикам, полностью не выполняется их социальная 
функция: всестороннее образование членов семьи, воспитание детей и других членов семьи, 
социализация и профориентация детей, обучение навыкам поведения в обществе и семье, 
воспитание уважения к ценностям семейной жизни, воспитание приоритета здоровья, по 
сравнению с другими ценностями, передача и закрепление традиций и привычек здорового 
образа жизни. 

Неблагополучные семьи можно подразделить на следующие типы: 
Педагогически несостоятельная семья. Занимается воспитанием детей, но для неё 

характерны неправомерные подходы к воспитанию, беспомощность в построении 
взаимоотношений с детьми. Главной целью воспитательных усилий родителей нередко 
становится лишь достижение послушания. 

Конфликтная семья. Воспитательная функция деформирована. Условия жизни в такой 
семье могут превысить предел адаптационных возможностей ребёнка, вызвать хроническое 
перенапряжение, что нередко приводит к бегству из дома, бродяжничеству, создает 
питательную среду для прямых десоциализирующих влияний. 

Асоциальная (асоциально-криминальная) семья. В таких семьях ребёнок растёт в 
крайне неблагоприятной для его воспитания обстановке. Обычно выделяют две формы 
десоциализирующего влияния неблагополучных семей на детей – прямое и косвенное. 
Педагогически несостоятельные и конфликтные семьи оказывают на ребёнка косвенное 
десоциализирующее влияние, асоциальные семьи воздействуют на него напрямую – через 
асоциальные формы поведения своих членов и негативные ориентации [3]. 

Необходимо также выделить типы семей, находящихся в зоне особого риска: 
1. Семья однодетная может сформировать как избалованного ребёнка с безудержно 

растущими потребностями и, в конечном счёте, невозможностью их удовлетворения и 
конфликтными отношениями с обществом, так и одинокого человека с комплексом 
неполноценности, уязвимого, неуверенного в себе. 
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2. Семья многодетная может создать на только дружных детей-коллективистов, но и 
детей педагогически запущенных, с асоциальным и даже антисоциальным поведением, если 
родители заняты постоянным добыванием средств к существованию, а жизнь и воспитание 
детей не организованы. 

3. Семья с низким материальным положением, находящаяся за чертой бедности, по 
разным причинам: безработица, низкая зарплата, алкоголизм, неумение строить бюджет 
семьи, что приводит к лишению детей необходимого удовлетворения материальных и 
духовных потребностей; торможению развития детей, эксплуатации в качестве добытчиков 
материальных благ; вовлечению в торговлю, не соответствующую возрасту и 
подготовленности в трудовую деятельность, подрывающую физические силы; допущению, а 
иногда и стимулированию, безнравственной и противоправной деятельности. 

4. Семья с нарушенными отношениями и повышенной конфликтностью между членами 
семьи. Причём конфликтность в некоторых семьях возрастает по мере взросления ребенка, 
достигая максимальных пределов в старшем подростковом и младшем юношеском возрасте. 

6. Семья, умышленно и неумышленно допускающая безнадзорность детей, которые 
находят себя вне дома и и школы в компаниях сверстников, в неформальных молодёжных 
объединениях.  

7. Семья с жестоким обращением с детьми, имеющим место по разным причинам: 
нервозность родителей из-за бедственного материального положения и безработицы, 
отклонения в психике, высшая степень недовольства своими детьми, деспотизм отца или 
отчима из-за невыполненных повышенных требований к ним, усталость и депрессия 
родителей. Во всех случаях жестокость родителей порождает жестокость детей [3]. 

Одной из основных задач социального педагога является обеспечение эффективной 
помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации детей и подростков. В случае 
необходимости социальный педагог проводит социальную диагностику семьи, определяя тип 
семьи по различным основаниям классификации. 

1. По структуре 
- полные/неполные семьи 
2. По материальной обеспеченности семьи: 
- очень высоким материальным достатком; 
- с высоким материальным достатком; 
- со средним материальным достатком; 
- с низким материальным достатком; 
- нуждающиеся (за чертой бедности). 
3. По социально-правовой устойчивости и воспитательному потенциалу семьи: 
- социально-устойчивая, благополучная в воспитательном отношении; 
- социально-устойчивая, но неблагополучная в воспитательном отношении; 
- социально-неустойчивая, неблагополучная в воспитательном отношении; 
- социально-неустойчивая, негативная в воспитательном отношении; 
4. По взаимоотношениям: 
- гармоничная; 
- компромиссная; 
- неустойчивая; 
- мнимая; 
-конфликтная; 
-резко конфликтная; 
- потребительская; 
5. По семейной ориентации: 
- на деятельность; 
- общение; 
- самоудовлетворение (эгоистические) [4]. 
Для работы с неблагополучной семьей представляется необходимым ознакомление 
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с предлагаемым ниже алгоритмом работы с дисфункциональной семьей, на всех этапах 
реализации которого необходимо активное вмешательство специалистов. 

1-й этап — Организационный. Основной метод работы на данном этапе — это 
экспертная оценка. Она направлена на выяснение степени необходимости вмешательства 
в проблему семьи. Специалистами определены некоторые критерии, по которым можно 
определить, что изменения в семье необходимы. 

2-й этап — Деятельный. Происходит мобилизация ресурсов семьи. Ставятся и, по мере 
сил и возможностей, решаются следующие задачи: нормализация семейных отношений, 
принятие родителями собственных родителей, друг друга и ребенка. Для ребенка в данный 
период организуется реабилитационная среда: работа со специалистами либо внутри семьи 
(посещения, беседы), либо вне ее, в рамках социально-реабилитационного учреждения для 
несовершеннолетних с организованными посещениями родственников; выявление желания 
и возможности возвращения в семью. 

В социальном плане, при необходимости, возможна активизация усилий членов семьи 
(трудоустройство, стабилизация заработков, активизация родительских ролей). При этом, по 
запросу семье изыскивается возможность оказания адресной социальной (бытовой, 
материальной, денежной) помощи, а также помощи в организации лечения (при наличии 
тяжелых заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости). После этого 
осуществляется исследование и устранение конфликтов развития семьи. Данный процесс 
предполагает желание и активное участие членов семьи как объекта воздействия. 

Основа профилактической и коррекционной работы — формирование навыков 
и ценностей здорового образа жизни. Здесь же можно говорить и о вторичной 
профилактике — предотвращении рецидивов возникновения подобных проблемных 
ситуаций. 

3-й этап — Контрольный. Выявляется динамика развития семьи, исследуется 
материальное положение, условия проживания, взаимоотношения между членами семьи. 
Кроме того, на протяжении определенного периода времени проводится патронаж семьи 
с целью подтверждения и закрепления позитивных изменений. На данном этапе семья, еще 
не выведенная из «группы риска», переходит к реабилитационному саморазвитию за счет 
наращивания собственного потенциала, получения регулярной социальной помощи. 

На всех этапах, параллельно социальному процессу, алгоритм работы включает в себя 
организацию системы мониторинга развития неблагополучной семьи, определения форм 
и методов профилактики и коррекции. Это позволяет не только изучить эффективность 
работы с конкретной семьей, организовывать межведомственный подход 
к реабилитационному процессу, а также создавать банк проблемных ситуаций. Что позволяет 
вырабатывать алгоритм работы применительно не к типу ситуации, а ориентируясь на 
определенную семью и подбирать соответствующие формы и методы работы [5,147–151]. 
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Проблемы развития читательской культуры учащихся - одна из актуальных тем 

педагогики как в прошлом, так и в настоящем. Наибольшее отражение  проблема находит в 
педагогических  исследованиях начала ХХI в. в работах Л.А. Гаппоевой, Е.В. Откидач, Н.Н. 
Светловской, О.В. Чиндиловой, И.В. Шулер. 

Одно из первых определений понятия «читательская культуры» мы встречаем в работе 
Н.Н. Светловской [1]. Под этим термином автор понимает единую систему отличающих 
читателя знаний, умений привычек, потребностей взглядов, направленных на книгу, 
связанных с доступным кругом чтения и выраженных в индивидуальной самостоятельной 
деятельности [1, c. 71]. 

О.В. Чиндилова в исследовании «Феноменология развития читательской культуры 
детей дошкольного возраста в контексте непрерывного литературного образования» [2] 
понимает под феноменом развития читательской культуры дошкольника процесс выработки 
у детей ценностного отношения к книге, умение исследовать и выбирать интересную книгу; 
способность эмоционально реагировать на прочитанное, эстетически воспринимать 
художественный текст, находить в прочитанном ценную и смысловую информацию; 
освоение возрастосообразных теоретико-литературных знаний [2, c. 94].  

Развитие читательской культуры детей дошкольного возраста, представляет собой, 
динамичный, непрерывный перманентный процесс усвоения и интериоризации ценностей, 
осуществляемой в ходе общения с книгой. Последнее имеет решающее значение для 
становления эстетического сознания, эмоций,  социальной активности человека, познания 
смысла его существования. Развитие читательской культуры как организованный процесс 
направлено на реализацию общей цели – приобщения человека к ценностям духовной и 
социальной культуры [2, c. 93]. 

Мы поддерживаем позицию автора, поскольку именно она отражает в своей концепции 
выработки у детей ценностного отношения к книге, умение исследовать и выбирать 
интересную книгу; способность эмоционально реагировать на прочитанное, эстетически 
воспринимать художественный текст, однако эта позиция относится к определенной 
категории дошкольники.  

Е.В. Откидач в исследовании «Развитие читательской культуры студентов в условиях 
университетского комплекса» [3] рассматривает термин «читательская культура» в 
неразрывной связи с системой непрерывного образования  и представляет читательскую 
культуру как важнейшую часть информационной культуры  современного специалиста. 

Анализ теоретических основ взаимосвязи культуры и  образования, ценностных и 
текстовых версий культуры, информационной культуры как интегративного качества 
личности, личностные и аксиологические  ее аспекты приводят автора к следующему 
пониманию. Читательская культура рассматривается как интегральная характеристика, 
представляющая собой динамичную систему ценностей и способов самообразовательной 
деятельности, направленной на освоение, трансляцию и создание человеческих ценностей 
(рациональное чтение, быстрая ориентация в совокупных информационных ресурсах, 
оптимальное соотношение профессионального и общеобразовательного чтения, бережное 
отношение с произведениями печати и т.п.).  

Е.В. Откидач выделяет основные компоненты читательской культуры: мотивационный, 
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когнитивный и операциональный. Мотивационный компонент определяется как комплекс 
взаимосвязанных информационных потребностей, проявляющийся в умении самостоятельно 
организовывать свой труд, находить полезную информацию. Когнитивный компонент 
читательской культуры характеризуется количеством и качеством усвоенных знаний, 
которые позволяют самостоятельно и свободно использовать источники поиска информации 
на традиционных и современных носителях и в интерактивном режиме, рационально 
работать с книгой, организовывать свою самостоятельную работу. Операциональный 
компонент читательской культуры представляет собой систему умений и навыков в работе с 
источниками информации, используемыми в процессе учебной, научной или 
профессиональной деятельности [3, c. 50-51].  

Рассматривая данную трактовку понятия «читательской культуры» подчеркнем 
деятельностную ориентацию. Чем более совершенны действия обучающегося, тем  более 
высоким уровнем читательской культуры он будет обладать в настоящий момент и в 
будущем. Здесь подчеркнута направленность читательской культуры на самообразование и 
саморазвитие личности обучающегося.  Однако мы считаем, что читательская культура не 
ограничивается деятельностным аспектом, с ней связаны духовные, ценностные, оценочные, 
познавательные компоненты.  

В исследовании И.В. Шулер «Развитие читательской культуры личности в условиях 
современной информационной среды» [4] понятие «читательская культура» рассматривается 
с позиции особенности развития информационной среды современного общества. Автор 
относит к ним глобализацию, виртуальность, мультимедийность, мозаичность,  
гипертекстуальность, интерактивность. Основооброзующим элементом читательской 
культуры личности является чтение, выступающее как уникальная и универсальная 
культурная практика. Чтение как культурная практика находится на пересечении двух 
культур – «традиционной», «книжной» и «экранной  культуры» при экспансии последней. 
Читательская культура – составная часть общей культуры личности, характеризующая 
степень развития и реализации сущностных сил человека, его способностей и дарований по 
освоению культурного потенциала письменных текстов на основе традиционных и 
инновационных информационных технологий и определяющая эффективность 
социокультурного взаимодействия личности в современной информационной среде [4, c. 37]. 

Мы солидарны с позицией автора, рассматривающей читательскую культуру в 
контексте изменяющейся информационной действительности, среды  глобализации, 
виртуальности, мультимедийности, мозаичности,  гипертекстуальности, интерактивности,  и 
существовании читательской культуры в системе «традиционной», «книжной» и «экранной  
культуры» виртуальной культуры. Автор рассматривает читательскую культуру личности 
обучающегося, нас же интересует общее представление о этом явлении в глобальной  
системе культуры.   

Л.А. Гаппоева в исследовании «Педагогические условия подготовки студентов 
университета – будущих учителей к формированию читательской культуры младших 
школьников», опираясь  на  концепцию читательской культуры Н.Н. Светловской [ 1, c. 71], 
понимает под ней высокую степень совершенства в овладении читательской деятельностью, 
которая проявляется:  

1. в знании о читательской деятельности; 
2. в умении пересказать эти знания; 
3. в умении правильно действовать с книгой и среди книг; 
4. в привычке квалифицированно действовать с основными и 

(вспомогательными) для читателя объектами 
5. в потребности систематически создавать для себя условия, необходимые для 

полноценной и целесообразной читательской деятельности, и реализовать себя в чтении как 
читателя [1, c. 71]. 

Каждая из перечисленных степеней совершенства в овладении читательской 
деятельностью характеризует определенный уровень читательской культуры. Первая и 
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вторая – относятся к низкому уровню. Пятая ступень – это наивысшей уровень читательской 
культуры. Третья и четвертая – основа для пятой и в совокупности составляют тип 
правильной читательской деятельности. А «тип правильной читательской деятельности 
(ТПЧД) – это модель самостоятельной в меру возможностей обучающихся полноценной 
деятельности с книгой и среди книг, формирующая у читателя устойчивую спонтанную 
потребность и способность в избирательном общении с другими людьми – авторами книг – с 
целью осознания себя и осмысления окружающего мира» [5, c. 71]. 

Л.А. Гаппоева  выделяет следующие компоненты читательской культуры педагога: 
знание книг; умение действовать с книгами без посторонней помощи; отношение к книге не 
только как источнику информации, но и как собеседнику [5, c. 71]. 

Рассмотрев педагогические взгляды, мы делаем вывод, что в них главным фактором 
читательской культуры является деятельность и те результаты, которые будут получены 
учащимися, а также как они будут их использовать в процессе своего дальнейшего развития. 
Поскольку, читательская культура, на наш взгляд, обладает  качествами самопознания, 
образования и самогармонизациии и самоопределения в мире.  
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құбылыс латын тіліндегі «confliktus – қақтығыс» деген ұғымды білдіреді. 
Конфликтті, адамдар қоғамының ешқайсысы қолдамағанымен, мұндай жағдайлар 

адмдардың еркінен тыс әлеуметтік орталарда орын алады. Конфликт жекелеген адамдардың, 
әлеуметтік топтардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау, өзара әрекеттесу процесінде 
туындайды. Қазіргі уақытта қоғамда әлеуметтік шиеленістер жиі орын алып отыр. Еліміздің 
нарық қатынастарына көшу барысында қоғам өмірінің бар саласында қайшылықтар бұрын-
соңды болып көрмеген конфликтті жағдайға ұласуы жиі ұшырасып отыр. 

Алайда, «құзыреттілік» термині және оның аталған мәселедегі орнын алып 
қарастыратын болсақ. Онда құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, 
күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді шешуге  қолдана 
алу қабілеттілігі. Демек «құзырет» және «құзыреттілік» ұғымдарын  педагогикалық 
тәжірибеге енгізу жоғары оқу орындарында білім берудің мазмұны мен әдістерін өзгертуді, 
іс-әрекет түрлерін нақтылауды талап етеді.  Осыған орай, ғалым К.Құдайбергенова: 
«Құзыреттілік ұғымы - соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік 
тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Құзыреттіліктің 
латын тілінен аудармасы  «competens»  белгілі сала бойынша жан – жақты хабардар білгір 
деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім 
шығара алады дегенді білдіреді» деп көрсете келе, Тұлға құзырлылығын қалыптастырудың 
жолдарын атап көрсеткен. Олар: 

- білім беру жүйесіндегі жүйеге кіретін бала жүйеден шыққанда түлек болады; 
- тұлғаның ұжымға енуі арқылы әлеуметік-психологиялық сипаты көрінеді, - деп 

тұжырымдайды [1]. 
Құзыреттілік тәсіл білімдік парадигмадан біртіндеп мектеп бітірушінің қазіргі 

көпфакторлы әлеуметтік-саяси, нарықтық-экономикалық, коммуникациялық және 
ақпараттық қаныққан  кеңістік жағдайында тіршілік ету қабілетін көрсететін құзыреттер 
кешенін игеруге жағдай жасау дағдыларын қалыптастыруға қарай бет бұруды білдіреді.  

Дегенмен, көптеген ғалымдар білім берудегі құзыреттілік тәсілдерін жүзеге асырудың 
төрт аспектісін ажыратып көрсеткен: 

• түйінді құзыреттілігі; 
• жалпыланған пәндік біліктілігі; 
• қолданбалы пәндік біліктілігі; 
• өмірлік дағдылары. 
Бұл төрт бағыттың бәрі әлеуметтік педагогтердің құзыреттіліктерінің қалыптасуына 

қажет болып табылады. Кәсіби құзыреттіліктерді игеру, олардың оқу орнын бітіргеннен 
кейін жұмысқа дайындығын арттыруға себептігін тигізеді деп есептеймін. 

Демек, әлеуметтік конфликттерді оқып-үйренудің теориялық және қолданбалық 
маңызы бар. Болашақ мамандардың конфликттік жағдайларға басшылық ете білуі, оны 
дұрыс шешу жолдарын табуы, сол сияқты конфликттің алдын алу шаралары туралы біліммен 
қарулануы қажет. Қазіргі қоғамдық ортаның прогрессивті түрде дамуы мен 
демократизациялануы кәсіби білім мен білікті адамдарға ғана байланысты емес, сонымен 
қатар конструктивті қатынас жасауға, өнімді қарым-қатынасқа қабілетті, өз мінез-құлқына 
бағыт беретін кәсіби тұлғаларға тәуелді. Дегенмен қазіргі таңда қоғамда әлеуметтік, саяси, 
және кәсіби ортадағы конфликтілік жағдайлардың өсу деңгейі кемитін емес. Бұған себеп, бір 
жағынан, әлеуметтік қызметкерлерінің бұл сала бойынша дайындықтарының 
жеткіліксіздігінде. Осыған байланысты қалыптасқан бүгінгі күннің жағдайларын ескере 
отырып,  конфликтіні педагогикалық теориясы мен аспектілері одан әрі дамуды қажет етеді. 

Әлеметтану ғылымындағы түрлі бағыттағы зерттеушілер шиеленістің қоғам 
дамуындағы маңызы туралы ойларын білдіріп, бұл құбылысты жан-жақты зерттеудің 
қажеттілігін мойындаған еді. Осыған сәйкес, XIX ғасырдың соңында жарық көрген 
Г.Спенсер, М.Вебер және Л.Гумпловичтің еңбектерінде конфликттер әлеуметтік дамуға 
ықпал ететін құбылыс ретінде қарастырылады. Мәселен, Л.Гумплович К.Маркстен кейін көп 
ұзамай конфликттердің шығу себептерін адамдардың материалдық қажеттерін өтеуге 
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бағытталған қүрестен іздеу керектігін айтады [2]. 
«Әлеуметтік конфликт» деген терминді алғаш рет ғылыми айналымға енгізген неміс 

ғалымы Г.Зиммель болды. Ол конфликттіні әлеуметтік ортаның маңызды және қалыпты түрі 
ретінде қарастырған . Г.Зиммельдің бұл бағыттағы ғылыми көзқарастарын XX ғ. 20-жылдары 
Чикаго мектебінің көрнекті өкілдері Роберт Парк, Эрнст Бюрджесс және Альбион Смолл 
қолдап, «әлеуметтік өзара ықпалдасу теориясын» негіздеді. Бұл теория бойынша шиеленіс 
еркін бәсеке, бейімделу ассимиляция, әлеуметтік өзара ықпалдасудың түрлері ретінде 
қарастырылған [3].  

Неміс әлеуметтанушысы Р. Дарендорфтың ойынша, әлеуметтік конфликттердің басты 
себебі – саяси факторлар. Дәлірек айтқанда, конфликттер саяси билік мәселесіне байланысты 
туындайды. Бұл автор қоғам өмірінде әлеуметтік конфликттердің болуы заңды құбылыс 
екендігін айта келіп, адамдар арасындағы теңсіздік билікке байланысты деген қорытындаға 
келді. Билік барлық қоғамның мүшелеріне беріле бермейді. Қоғамда бір топ адамдар 
басқаларды басқаруға, бұйрық беруге, тәуелді етуге бағытталған билікке ие. Ал, көпшілік 
оларға бағынышты жағдайда. Мұндай әлеуметтік теңсіздік жеке адамдардың, әлеуметтік 
топтар мен таптардың меншікке, материалдық игілктерге ие болуға, бөлінуге байланысты 
теңсіздігін тудырады. Сондықтан да Р.Дарендорф өз теориясында меншік, материалдарды 
игіліктерді бөлу мәселесіне басты назар аударады [4].  

Ресей әлеуметтанушысы А.Т. Здравомысловтың пікірінше, қоғамда белгілі бір топтың 
азық-түлікке, тұрғын үйге, еңбек етуге, әлеуметтік бостандықтары мен құқықтарға деген 
қажеттіліктері қанағаттандырылмайды. әрине, әр адам лайықты өмір сүруге ұмтылады. Бұл 
аталған қажеттіліктер мүддеге айналады, мүддесі ортақ адамдар топталып, билікке, байлыққа 
қол жеткізу үшін басқалармен бәсекеге түседі. Ал, бәсекелесу қақтығысуға ұласады деп 
түсіндіреді.  

Көрнекті әлеуметтанушы П.А: Сорокин кез келген әлеуметтік төңкерістің басты себебі, 
халықтың көпшілік бөлігінің өмір сүруге керек басты қажеттіліктерінің 
қанағаттандырылмауынан екндігін атап көрсеткен [5].  

Конфликтті жағдай еңбекке, жанұяға, өнерге, спортқа, әлеуметтік институттарға 
байланысты адам ой-пікірлерінің, құндылықтарның қарама-қарсы болуынан келіп шығады. 
Құндылықтардың бағытына байланысты туатын даулы, конфликтті жағдайлар экономика, 
саяси, әлеуметтік-психологиялық және рухани салаларда орын алады.  

Демек, әлеуметтік конфликттердің жалпы объективтік себептерін қарастыра отырып, 
қоғам өмірінде кездесетін конфликтті, даулы жағдайлар бұл тек объективті себептерге ғана 
байланысты емес. Кей жағдайда адамдар арасындағы дау-жанжалдарға байланысты 
субъективтік себептерден де болады. Яғни адамдардың мінез-құлық ерекшеліктері, көңіл-
күйлері, талғамдары, т.с.с байланысты. Батыс әлеуметтанушылары конфликттердің көпшілігі 
адамдар санасына байланысты туындайды деген пікірде. Жеке адамдардың, топтардың 
арасындағы қақтығусылар ақпараттың жетіспеуі мен сапасыздығынан, қарым-қатынас 
жасаудағы қиындықтардан да болады.  

Мәселен, Р. Дарендорф конфликттерді жіктеуде әлеуметтік қауымдастықтың көлемі 
мен субъектілердің әлеуметтік рөлдерін негіз етіп алады. Бұл критерийлер бойынша автор 
конфликттерді жанұядан бастап әлемдік көлемдегі саяси конфликттерге дейінгі 15-ке жуық 
түрлерін атап көрсетеді.  

Ал ғалым Ю. Запрудский төмендегідей жіктеуді ұсынған:  
1) Шиеленістердің себептеріне қарай: объективті себептерден пайда болатын шиеленіс 

және субъективті себептерден пайда болатын шиеленіс;  
2) Қайшылықтардың сипатына қарай: антогонистік  және антогонистік емес;  
3) Уақытына қарай: ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді конфликттер; 
4) Қоғамдағы ықпалына қарай: нәтижелі конфликттер және нәтижесіз конфликттер [6]. 
Ал, Ресей конфликтшісі А.Г. Здравомыслов әлеуметтік конфликттердің орын алу 

салаларына қарай экономикалық, саяси, ұлтаралық және конфликттер деп жіктейді.  
Саяси конфликттер демократикалық қоғамдағы қалыпты құбылыс. конфликттің бұл 
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түрі билік, ықпал, белдел сияқты мәселелерге байланысты туады. Саяси конфликттер ашық 
немесе жасырын сипатта болуы мүмкін. Кей жағдайда конфликттер өрбіп, көтеріліс, жаппай 
қозғалыс немесе азамат соғысы сияқты кең көлемді қоғамдық оқиғаларға ұласуы да мүмкін.  

Ұлтаралық конфликттер көпұлтты мемлекеттердегі ұлттық, этникалық топтардың өз 
құқықтары мен бостандықтарына қол жеткізуге бағытталған күрес негізінде болады. 
Көпшілік жағдайда ұлттардың мәртебесіне, сол сияқты территория мәселесіне байланысты 
да болады. Ұлтаралық конфликттердің саяси сипатта болуы әбден мүмкін. Мәселен, 1986-шы 
жылғы Алматыда болған «Желтоқсан оқиғасы» қазақ ұлтының тәуелсіздігі, құқықығы үшін 
ғана емес, сол кездегі саяси жүйеге қарсы бағытталған қозғалыс еді.  

Экономикалық конфликттер жекеленген индивидтер мен әлеуметтік топтардың өмір 
сүру жағдайларына, атап айтқанда, еңбекақы тұрмысқа қажет заттардың бағасы, қоғамдағы 
байлық пен ресурстарды бөлу мәселелерінен келіп шығады. Конфликттерді басқа да 
жіктеудің жолдары бар. Мәселен, мерзіміне қарай: қысқа мерзімді және ұзаққа созылатын 
конфликттер деп жіктеу; және ресурстарына қарай материалдық, рухани және әлеуметтік деп 
жіктеу бар.  

Қорыта айтқанда, әлеуметтік конфликттерді жіктеудің жолдары сан алуан. 
Конфликттерді жіктеуде ең бастысы - оның дұрыс шешімін табуды басты мақсат ету қажет.  

Осыған сәйкес әлеуметтік конфликттердің функцияларына келсек, ғылыми 
әдебиеттерде бұл құбылысқа екі түрлі көзқарас тұрғысынан қарау бар. Біріншісі – 
конфликтті қоғам үшін пайдалы, жағымды құбылыс деп бағалау; ал, екіншісі – конфликтті 
кері, жағымсыз құбылыс ретінде бағалау. Бірінші аталған парадигма конфликтттің қоғам 
дамуындағы заңды құбылыс екендігін мойындаудан келіп шықса, екіншісі – оны қоғам 
өміріндегі аномалия ретінде қабылдаудан туындайды.  

ХХ ғасырдың 50-ші жылдан бастап Батыс Еуропа мен АҚШ-тың ғалымдары әлеуметтік 
конфликттердің атқаратын қызметін жағымды, қоғам үшін пайдалы деп атап көрсетті. 
Мәселен, Л. Козер конфликттер әлеуметтік жүйені тоқыраудан сақтайтыны айтылған. Бұл 
құбылыс қоғамның тазаруына, ілгерілеп дамуына ықпал ете отырып, нәтижесінде қоғамда 
әлеуметтік конфликттер жағымды қызмет атқарады. Олар мыналар:  

Ақпараттық-танымдық қызметі. Яғни әлеуметтік конфликттер қоғам өміріндегі 
шешілуі қажет түйсінді мәселелер туралы, қалыптасқан қайшылықтар туралы ақпарат береді. 
Ол өзара пікір–талас, қызу айтыс кезінде айқындалады.  

Әлеуметтік конфликттердің келесі бір жағымды қызметі интегративтік деп аталады. 
Бұл қызметтің мәні – конфликттің пайда болуы, дамуы және оның дұрыс шешімін табуы 
барысында адамдардың белгілі бір әлеуметтік тобының тығыз топтала түсумен түсіндіріледі. 
Соның нәтижесінде қоғамдық қатынастар үйлесімге келіп, қоғамда белгілі бір деңгейде тепе-
теңдіктің орнауы қамтамасыз етіледі.  

Бұл жерде мынандай мәселені де естен шығармау керек. Қоғамда түрлі деңгейде болып 
тұратын конфликттер адамдарды топ шеңберінде топтастырып, біріктірумен қатар қоғамдық 
қатынастардың бұзылуына, әлеуметтік құрылымдардың жіктелуіне де әкеледі. Дәлірек 
айтсақ, конфликттердің интегративтік қызметімен қатар, қоғамда жік туғызу, әлеуметтік 
жүйеде түрлі топтардың пайда болуына ықпал ететін де жағы бар екендігін естен 
шығармауымыз керек.  

Конфликттер динамикалық (серпінділік) деп аталатын жағымды қызметі бар. Яғни, 
конфликттерді, даулы мәселелерді шешу нәтижесінде әлеуметтік жүйенің, жалпы қоғамның 
сапалы, мәнді өзгерістерге қарай дамуына жол ашылады. Конфликттер неғұрлым көлемді, 
тереңірек болса, олардың әлеуметтік процестерге тигізетін ықпалы да соғұрлым күштірек 
болады.  

Қорыта айтқанда, конфликтологияны жан-жақты қырынан қарастыра келе, оның 
жағымды жағынан басқа да негативті жақтары да бар екендігін айта келе, болашақ 
әлеуметтік педагогтерді позитивті конфликтологиялық құзіреттілікті игеруі маңызды. Яғни, 
позитивті конфликттің негізгі алғышарты «мәдениетті адам» тұлғасын қалыптастыру болып 
табылады. Демек, болашақ мамандарда кәсіби құзыреттілікті меңгерудің әдіс-тәсілдері мен 
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шешу жолдарын көрсете отырып, нағыз конфликтологиялық құзыреттілігі игерген маман 
тұлғасын қалыптастыруға болады деп ойлаймыз. 

 
Қолданылған әдебиет 

1.  Байжуманова Н. С. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі //Білім әлемінде. - 2008. - № 5. 
- С. 33-36. 

2. Косова Ю.С. Социология Людвига Гумпловича  //Автореферат канд. дис. –М:, 2002 
3. Хисматуллина З.Н. Организационный конфликт как социальный процесс 

современного общества  //Автореферат канд. дис. –М:, 2006. 
4. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта //Социологические 

исследования, 1994. 
5. Хисматуллина З.Н. Организационный конфликт как социальный процесс 

современного общества. //Автореферат канд. дис. –М:, 2006. 
6. Современная конфликтология в контексте культуры мира, -Москва,2001 
 
 
УДК  378:37.034 

ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ НЕГІЗІНДЕ 
СТУДЕНТТЕРДІҢ АДАМГЕРШІЛІК МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Шарипова Орынбасар Боранбайқызы  
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Әлеуметтік  педагогика және өзін-өзі тану  

кафедрасының аға оқытушысы, Астана, Қазақстан 
 
Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт дәстүрін, тілін білімін, 

адамзаттық мәдениетті, адами қасиетті мол терең түсінетін заман талабына сай білім мен 
тәрбие беру жүйесін ізгілендіруде, кәсіби біліктілігі жоғары мамандар даярлауда халықтық 
педагогика мұраларын пайдалану арқылы тәрбиелеудің маңызы өте жоғары.  Қазақстан 
Республикасы Білім туралы заңында жас ұрпаққа жан-жақты білім мен тәрбие берудің 
мемлекеттік саясатының негізі ұстанымдарын айқындап берді.   Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы»  заңында: « ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік 
шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;  

Жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-қуат  мүмкіндіктерін дамыту, 
адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты 
дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін байыту » [1]. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың  2011-2020   жылдарға   арналған  
Мемлекеттік   бағдарламасында: « Жаңа білім беру мазмұнының  базалық  принципі   -   
әрбір    мектепте     тұлғаның адамгершілік-рухани қасиеттерін дамытуды ынталандыратын  
ізгі  білім беру ортасын құру»                        

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мәдени дамуының тұжырымдамасында  
«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-мәдени даму жолы дегеніміз – ең алдымен адамзат 
құндылықтарына баса назар аудару, прогресшіл халық дәстүрлері мен әдет-ғұрыпының 
толымды түлеуі, гуманитарлық ғылымдарға, өнерге, халықтардың моральдық байлықтарына 
қайтып оралу, мәдениеттің барлық салаларында ұлттық даралықты сақтау, барлық ұлттың 
мәдениетінің қазыналары мен дербестігін мойындау», – деп атап көрсетілген болатын [2].  

Н.Ә. Назарбаев «Әлемдік жаһандану дәуірінде ізгілік, кісілік, 
 адамгершілік, имандылық, бауырмалдылық, отаншылдық, ұлтжандылық сияқты 

ұлттық құндылықтарды сақтап қалу айтарлықтай маңызды. Ал бұлардың барлығының негізі 
ұлттық тәлім-тәрбиеде жатыр». 

Адамгершілік, ізгілік,  әдептілік, имандылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік 

http://www.ecsocman.edu.ru/data/968/645/1216/019_darendorf.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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құндылықтары қалыптасқан халқымыз осы асыл   қасиеттерін жастардың   ақыл-парасатына 
азық ете білу үшін, әрбір оқытушы, әрбір ұстаз, мұғалім халық педагогикасын, сан 
ғасырларда қалыптасқан салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды жан-жақты терең білумен қатар, 
өзінің бойына  рухани- адамгершілік құндылықтарды терең сіңірген, рухани таза адам болуы 
шарт. Сонда ғана өзінің міндетін айқын сезіне білетін,  көркем мінезді саналы адам 
қалыптасады.Саналы адам – бұл үш нәрсенің: жүректің, ақылдың және қолдың бірлігі мен 
келісімі. Егер, білім алушы өзінің жүрегін тыңдауға үйренсе және табиғатына сай үйлесімді 
дамыған жағдайда ғана, ол өмірден өз орнын табады.  

Ізгілік педагогикасының негізін қалаушы ғалымдардың бірі-  Ш.А.Амонашвили: «Әр 
бала белгілі борышпен өмірге келеді. Және әрбір сәбидің тек өзіне тиесілі жаны - ішкі 
дүниесінің сәулесі бар. Ата-ана мен педагогтің міндеті сол сәуленің жоғалып кетуіне жол 
бермей, балаға өз өмір жолына бағыт көрсету». 

 «Баланың өміріне деген қызығушылық танытыңыз, оның қуанышына, қайғысына, 
жетістіктеріне, армандарына, қол ұшын беруге дайын болыңыз, бірге іс-әрекет істеуге 
тілегіңізді білдіріңіз, әрқашанда көңіліңізді аударыңыз» Міне біз осы  мақсатқа адамгершілік 
мәдениеті халық педагогикасы құралдары арқылы қалыптасқан мамандардың  қатысуымен 
қол жеткізуге болады. Қазақтың халықтық педагогикасы арқылы  адамгершілікке тәрбиелеу 
мәселесіне әр кезеңдегі  ұлы  ойшылдар да көңіл бөлген. 

Олар Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашғари т.б., ағартушы- ғалымдар  Ы. 
Алтынсарин, А. Құнанбаев, қазақ зиялылары Ж. Аймауытов, А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, 
Ш. Құдайбердиев т.б. еңбектерінен де халықтың бала тәрбиесі жөніндегі тәлім-тәрбиелік 
тәжірибелерін, ауызекі халық шығармашылығын, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын 
ұрпақ тәрбиесінде пайдалану туралы айтқан идеяларынан көруге болады [3]. 

Студенттердің  адамгершілік мәдениетін қалыптастыруда  халықтық педагогика 
құралдарын  пайдаланудың маңызы өте жоғары. Өйткені,  болашақ маманның өскен 
ортасына, ұлттық психологиялық ерекшеліктеріне, шыққан тегіне жақын, сондықтан басқа 
құралдарға қарағанда тиімді болып табылады.    

Халық педагогикасын оқыту арқылы жас ұрпаққа ұлттық тәлім-тәрбие беретін 
мамандар даярлай отырып, егемен еліміздің еңбекшіл де іскер, бойында халықтық білімге 
негізделген адамгершілік мәдениет қасиеттері қалыптасқан  маман тәрбиелеу – бүгінгі 
таңдағы басты міндет. 

Қазақ мәдениеті – ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық мәдениет. Ол ұлттық тәлім-
тәрбиенің негізінде дамып, қалыптасты. Жалпы адамзаттық құндылық қасиеттер ұлттық 
тәрбиемен ұлттық мәдениеттің дамуындағы қозғауышы күші болып табылады. Әрбір 
халықтың тарихы тіршілігі мен рухани тәжірибесі бар. Халықтың тұрмыс – тіршілігіндегі 
рухани тәжірибелері арқылы қалыптасқан тәрбиелік және дүниетанымдық көзқарастарын біз 
халық педагогикасы дейміз. Халық педагогикасы – халықтың мәдени мұрасы. Халық 
педагогикасы этностық ерекшеліктеріне байланысты дамып, қалыптасқан. 

Халықтық педагогика – өте бай, тарихи терең, тағылымдық мән мағынасы зор тәрбие 
құралы, қазақ халқының сан ғасырдан бері атадан балаға өлмес мирас, өмірлік мұра болып 
келе жатқан келер ұрпақты өнегелі азамат етіп шығару жөніндегі жинақталған тәжірибесі. 
Ол бір ұрпақтан екіншісіне ауысып, бірте-бірте қорланып, бай тәжірибемен кемелдене келе 
«халық айтса, қалт айтпайтын» кемшіліксіз, ақаусыз дәрежеге жеткен. Ізгілікке, кісілікке 
бастап, қоғамның моральдық принциптерімен іштей қабысып, үйлесім тауып жатады.  Ал, 
адамгершілік мәдениетті қалыптастыру,  ұлттық тәрбие  беру мәселесі – адамзат тарихынан 
өн - бойына ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Бұл адамзаттың 
өркениеттің өзгеше биігіне көтерілген, үшінші мыңжылдыққа қадам басқан кезеңінде де жас 
мемлекетіміз үшін рухани асыл мұрат болып  адамгершілік, ізеттілік, имандылық , азаматтық 
парыз, тұлға бойындағы ұлттық құндылықтар мен ар тазалығы және жалпы адамзаттық 
қасиеттерді жатқызамыз. 

Жастардың адамгершілік   мәдениетін, ұлттық тәлім- тәрбие  
құндылықтарын пайдалану мен жүзеге асыруда  «Атамекен», «Кәусар бұлақ», «Мың 
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бала», «Дәстүр», «Елім-ай», «Ата кәсіп», «Алтын күмбе», «Жұлдыз» т.б  «Мәдени мұра» 
бағдарламаларының орны ерекше.  

 «Мәдени мұра» бағдарламасының генізгі ұстанымы сал-серілік дәстүр негізінде 
этномәдени тәрбие беру. Халықтық педагогика тәрбиеге орай халықтың ақыл-ой тәрбиесі, 
халық педагогикасын зерттегенде халық ауыз әдебиетінің шығармаларын, этнографиялық 
материалдарын, халықтық тәрбие дәстүрлерін, ұлттық ойындарды, отбасы тәрбиесінің 
тәжірибелерін т.б.пайдалану. Халықтық педагогиканың негізі халықтық тәлім-тәрбие, өнеге, 
адамгершілік сезім, достық, ынтымақтық, төзімділік, байсалдылық мұрасы тұрғысында 
құрылады. Халықтық педагогиканың негізгі мақсаты - ұлттық рухани деңгейі биік, іскер, 
қабілетті, иманды, әдепті адам тәрбиелеу. 

Жастарға  ұлттық тәрбие берудің бағдарлы идеялары еліміздің Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қалың елім Қазағым» атты жинағында мемлекеттік идеология мәселесін 
ұдайы есте ұстауымызды ескерте келе былай деп жазды: «Біз арыстарымызға арналған 
тарихи зерде кешенінде мен қазақстандық отаншылдық сезімін тәрбиелеуге көңіл бөлген 
едім»-дегенді. 

Олай болса, қазіргі кезеңде мектеп табалдырығынан бастап білім беруде ел тарихын 
терең қозғап, тәрбие сағаттарында қазақ зиялы қауымының еңбектерін, қоғам дамуына 
қосқан үлесін айтып түсіндіру арқылы оқушылардың адами құндылық қасиеттерін 
қалыптастыра аламыз. 

Жастардың адамгершілік мәдениетіне  ізігілік, сыйласымдылық, имандылық, 
кішіпейілдік, кеңпейілділік, салауаттылық, тіршілікке бейімділігі, өнерпаздық, шешендік, 
сыпайлығы т.б. қасиеттері арқылы ерекшеленеді. 

Қазақ халқының педагогикалық ойларының тарихи қалыптасуы мен дамуы жөнінде 
халық мұрасын ғылыми негізде зерттеген ғалымдардың   

Қ. Б Жарықбаев, С. Қ. Қалиев, С. А. Ұзақбаева, А.Мұқанбаева, Қ.Сейсебаев, 
Е.Сағындықов, Ш.Майғаранов, М.Ж.Смайлов, Қ.Бөлеев, Қ.Қожахметова, А.Ашайұлы, 
А.Н.Иманбетова еңбектеріндегі ұлттық ой-пікірдің дамуы, салт-дәстүрлер мен әдет-
ғұрыптардың тәлім-тәрбиелік мәні, ұлттық  ойындары  оқу-тәрбие ісіне пайдалану әдістері  
қарастырылған [4].    

Ал, орыс педагогикасының таңдаулы өкілдері К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, 
революционер-демократтар В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский т.б. 
халықтың педагогикалық тәжірибелері мен тәрбие жөніндегі көзқарастарына зор ықыласпен 
ден қойып, халық даналығын педагогикалық білімдердің сарқылмас бұлағы, негізгі көзі деп 
бағалаған [5]. 

К. Д. Ушинский халықтық тәрбие үдерісіне ерекше көңіл бөліп, жеке тұлғаның 
қалыптасып, дамуында халықтық педагогиканың маңызды орын алатындығына аса мән 
берген. Оның пікірінше, халықтық дегеніміз халықтың «менін» сақтауға және оның қоғам 
өмірінің барлық салаларын дамытуға, жәрдемдесуге ұмтылысы болып табылады. К. Д. 
Ушинский еңбектерінен өзінің бүкіл педагогикалық теориясында халықтық қағиданы 
ұстанғаны анық аңғарылады. 

Халықтық педагогиканың озық идеялары мен тәжірибелерінің ұрпақ тәрбиесіндегі 
маңызы мен тәрбиелік мүмкіндіктерін жан-жақты зерттеуде ТМД елдері ғалым-педагогтары 
Г. С. Виноградов, А. Ф. Хинтибидзе, Г. Н. Волков, А. Э. Измайлов, Е. Л. Христова, А. Ш. 
Гашимов, В. Ф. Афанасьев, Ю. А. Рудь, Ш. А. Мирзоев, А.Л.Бугаева,  Я.Рахимова, 
Ю.А.Рудь, С.М.Сайпбаев,  К.Пірәлиев  және т.б. еңбектерін ерекше атауға болады [6]. 

Көрнекті ғалым, педагогика ғылымының докторы Қ. Б. Жарықбаев халықтық 
педагогиканың өзекті мәселелері жайында, тәлім-тәрбие турасында ой-пікірлерге талдау 
жасап, ұлттық педагогика мен психологияның қалыптасып дамуын және халқымыздың ұрпақ 
тәрбиесіндегі әдіс-тәсілдері мен құралдарын қазіргі кезеңдегі оқыту үдерісімен 
байланыстыра қарастырып «этнопедагогика», «этнопсихология», «халықтық педагогика» 
терминдерінің мән-мағынасына тоқталады.   

Этнопедагогика дегеніміз – ұлттар мен ұлыстардың әлденеше ғасырға созылған ұрпақ 
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тәрбиесіндегі ұлттық салт-дәстүрлері мен мәдени ойлау процесінің озық үлгілерінің 
жиынтығы. Этнопедагогиканың пәні – халықтық педагогика, халықтық тәрбие, ал мәні – үш 
қасиеттен: ұлттың сақталу педагогикасы, тәрбиенің даналығы және жалпыға бірдей 
сүйіспеншілік педагогикасынан тұрады. 

Қазақ халық педагогикасы мен этнопедагогикасының қалыптасуы мен дамуына өзіндік 
үлес қосқан белгілі ғалымдар С. А. Ұзақбаева мен К. Ж. Қожахметова этнопедагогика 
құралдары ретінде ауызекі халық шығармашылығын, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерді, т.с.с. 
бөліп көрсетеді [7]. 

Халық педагогиканың ғылыми мәнін ашуда С. Қалиевтің еңбегі ерекше. Автор қазақ 
этносының пайда болу тарихын, халық тәлімінің тарихи дамуын, қазақ этнопедагогикасының 
ғылыми-теориялық мәселелері мен оның бастау көзін, қалыптасуы мен даму кезеңдерін 
көрсете келе, этнопедагогиканы фольклорлық шығармалар мен салт-дәстүрлердің тәлім-
тәрбиелік мән-мағынасын, оны оқу тәрбие жүйесінде қолданудың әдіс-тәсілдерін зерттейтін 
педагогика ғылымының бір саласы деп түсіндіреді. Автор этнопедагогика құралдарына салт-
дәстүрді, әдет-ғұрыпты, халық ауыз әдебиетін, ұлттық ойындарды, шешендік сөздерді, 
ырымдарды, этикалық, педагогикалық ой-пікірлер мен идеяларды жатқызады да, халық 
педагогикасының негізгі қағидаларын былай жіктейді: 

    1. Келер ұрпақтың ақылды, намысқор, арлы, өміршең азамат болуын тілеу. Жас 
нәрестенің дүниеге келуі ата-ана, ағайын-туыс, қауым-көпшілікке зор қуаныш әкелумен 
бірге, борыш та жүктей келеді. Дәлірек айтсақ, ұрпақты тәрбиелейтін халық мектебінің есігі 
сәбидің алғаш дүниеге келген күнінен бастап айқара ашылады. Ол белгілі мақсат-тілекпен  
байланысты туындайды. 

    2. Баланы жастайынан еңбексүйгіш, елгезек азамат етіп тәрбиелеу. Ол бесік жырлары 
мен тұсау кесер жырларынан, бата, тілек, терме өлеңдерден көкейкесті орын алған. Еңбек 
қағидаларын жастардың бойына сіңіру отбасындағы маңызды істерімен ұштасқан.  

     3. Халық педагогикасында  «бірінші байлық - денсаулық» - деген ұғым өзекті орын 
алған. «Дені саудың жаны сау», «Ас - адамның арқауы», «Ауру астан» деп, рухани, 
материалдық байлықтың, тәрбиенің негізін жеке бастың, яғни тәннің саулығына байланысты 
қарастырған. Баланы туған күннен бастап тұзды сумен шомылдыру, маймен сылау, дене 
күтіміне ерекше мән беріп шынықтыру, мерзімінде жақсы ас беріп тамақтандыру мен 
ұйықтатудың бәрі тән саулығы үшін жасалған әрекеттер. 

4. Халық педагогикасында адамгершілік қасиеттерді баланың бойына дамыту, 
ізгерлікке, имандылыққа, адамдыққа тәрбиелеу, ар-ожданды қастерлеу басты қағида болып 
есептелген. «Жаным – арымның садағасы» -  деп, арды адамгершілік қасиетінің үлгісі 
ретінде санаған. 

5. Гуманизм мен патриотизм - халықтық тәрбиенің басты қағидаларының бірі. «Отан от 
басынан басталады» деп, ұққан ата-бабамыз от басының, ананың, рудың, отанның намысын 
қорғауға, ауру, кемтарларға көмектесуді, басқа ұлт өкілдерін сыйлауға отбасы тәрбиесінің 
өзекті  принциптері деп бағаланған. «Атаның баласы болма - адамның баласы бол», «Жақсы 
- көпке ортақ», «Ел үшін еңбек ет» деген өсиет тәрбиеден өзекті орын алған. 

6. Елді, жерді қорғайтын еңбек ететін азамат болу үшін денені шынықтыру кажет. 
Халық педагогикасында «Шынықсаң шымыр боласың» деп ой қорытқан ата-бабамыз ұлттық 
ойынға жаттықтырып үйрету арқылы дене тәрбиесіне басты көңіл бөлген. 

7. Тіршіліктің тұтқасы, өмірдің шамшырағы өнер мен ғылым деп түсінген халқымыз 
жастарға «Өнерлі өлмейді», «Білегі жуан бірді жығады, білімі жуан мыңды жығады», «Білім 
таусылмас кен, өнер өлмес мұра» дегенді насихаттап ертегі, өлең-жыр, мақал-мәтел, аңыз 
әңгімелер ұсынған. 

8. Адам өмірі мәнгі табиғат құшағында өтетін болғандықтан, ата-бабамыз өз ұрпағын 
ағаш бесіктен жер бесікке жеткенше  табиғи ортаны аялауға тәрбиелеп келген. Ол туралы  
әлденеше жұмбақ, өлең-жыр, ертегі, аңыздар шығарған. 

Сонымен бірге ғалым болашақ маман даярлауда халықтық педагогиканың алатын орны 
туралы мынадай ой тұжырымдайды: «Кез келген халықтың адамгершілік-рухани өмірінің 
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барлық кезеңінде халықтық педагогика үлгілері бай және әр алуан, өйткені ол сан түрлі 
этникалық ұлыстардың мыңдаған жылғы тәжірибесімен жасалған педагогикалық 
мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады». Мұның өзі болашақ маман даярлаудағы 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан тәжірибесінің педагогикалық мәдениеттің бір бөлігі 
ретінде халық педагогикасы құралдары болып табылатынын дәлелдейді.  

Ұлтымыздың діліне байланысты адамгершілік мәдениетті қалыптастырудың бірден-бір  
көрінісі халықтық басты тәрбиелік қасиеттеріміз бар. Олар: біріншіден,  ұлтжандылық- 
халқымыз  кiндiк  қаны тамған атамекенiн аялап, елiнiң тiлi мен мәдениетiн, әдебиетi мен 
тарихын, бiртуар аяулы перзенттерiн мақтан тұтып, қадiрлеп, қастерлеудi ұрпағына аманат 
еткен. 

Қазақ  жері – бiздiң Отанымыз, атамекенiмiз. Оны қастерлеп, қадiрлеп қадiр тұтқан 
адам ғана есейе келе туған халқы мен ел-жұртын, атамекенiн шын көңiлiмен сүйетiн 
ұлтжанды азамат болады.  

Өйткенi,  халқымыз «Отан – от басынан басталады» деп бекерге айтпаған. Ата-анасын, 
өз үрiм-бұтағын жанындай жақсы көрiп сүймеген баланың ел-жұртын, халқы мен ұлтын 
сүйетiн толыққанды азамат болуы екiталай. Ұлтжанды кiсiнiң имандылық – адамгершiлiк 
қасиеттерi, сондай-ақ, оның достарына, ата-анасына деген көзқарасынан да байқалады.  

Қазақ елiнiң кез-келген перзентi жұмыр жердiң қай бұрышында жүрсе де өзiнiң iс-
әрекетi мен мiнез-құлқынан өз ұлты мен халқына деген сүйiспеншiлiк қасиеттерiн тайға 
таңба басқандай айқын байқатып отыруы қажет.  

Екіншіден, әдептiлiк- адамгершiлiктiң басты белгiсi, оның ғасырлар бойы қалыптасқан 
қоғамдық сананың практикалық көрiнiсi, барлық кiсiлiк қасиеттердiң жиынтығы. Әдеп 
сақтаудың бұл ата дәстүрдi құрметтеу, қастерлеу, iзеттiлiк, кiшiпейiлдiлiк, кеңпейілділік, 
еңбексүйгіштік, қонақжайлылық, көпшiлдiк қасиеттерінің көрінісі. 

Үшіншіден, бауырмалдық - халқымыздың бауырмалдығы «Бала бауыр еттен 
жаралған» деп, оны ерекше қастерлеп, әлпештеуден бастаған.  

Осы туралы қасиеттi құранымызда : ешбiр адам баласы жат емес, барлық адамзат 
баласы бiр-бiрiне дос, бауыр дейдi. Олай болса бауырмалдық қасиетке яғни жастардың бір-
бірін қастерлеуге, сыйлауға, көпшілідікке баулуымыз қажет. 

Төртіншіден, қайырымдылық- балаларды, үлкендерді, қарттарды  құрметтеу, оларға 
қамқаор болу, жетім, жесірге аяушылық білідіріп, жақсы көру сезімдеріне баулу. 

Қазақ халқының педагогикасының ғасырлар бойы қалыптасуы зерттеліп келеді. Қазақ 
халқының ішкі этникалық құрылымы: жеті ата, жүздер, ру, шамандардың, бақсылардың, 
ақын-жыраулардың, сал-серілердің рөлі, би-шешендердің, ақсақалдардың үкіміне, ақыл-
кеңесіне қалтықсыз бағыну.  

Ең негізгі мінез-құлық: қан туыстығының сезімі, бірлік және туыстық бірауыздылық; 
біріне-бірінің қамқорлығы, үлкен адамдарды сыйлау, құрметтеу, ата-баба рухын қадірлеу, 
дәстүрді сақтау. 
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10.5 Социальное неравенство в современном Казахстане  
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Қазақстанда шетелдік жұмысшы күшін реттеу ХХ ғасырдың 90- жылдарының 
басындағы ел экономикасының күрделі әлеуметтік-экономикалық дамуымен қатар жүрді. 
Қазақстан экономикасының соңғы 10 жылда орнықты даму траекториясына шығуымен 
шетелдік жұмысшы күшін тартуға қатысты анағұрлым тиімді көші-қон саясаты байқалады. 
Негізінен бұл ҚР үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында жоғары білікті мамандарды 
тартумен байланысты. ҚР еңбек көші-қонын реттеу саласындағы нормативтік-құқықтық 
базаны жетілдіру үшін озық шетелдік тәжірибені зерделеу қажет. 

Үкіметтің арнайы ресми статистикасы болмағандықтан Халықаралық көші-қон 
ұйымының 2013 жылғы санағы бойынша Қазақстанда жарты миллионнан бір миллионға 
дейін мигрант жұмысшы еңбек етіп жүр. Олардың үштен екісі Өзбекстаннан, 25% 
Қырғызстаннан, қалғандары Тәжікстан және ТМД-ның тағы басқа елдерінен келген. Кейбір 
мекемелер алдағы жылдары мигранттар саны 3 миллионға дейін жетеді және олардың 200-
300 мыңдайы ғана заңды түрде тіркеліп жұмыс жасайды деп болжайды. [1,39 б.]. 

 Бүгінгі күні шетелдік еңбек мигранттарын Қазақстанның барлық қаласында, барлық 
салада кездестіруге болады. Оларды жедел қызмет көрсету, құрылыс, сауда саласында 
кездестіруге болады. Сонымен қатар  шетелден келетін еңбек мигранттарының көбі 
біліктілігі жоқ, аз ақшаға қызмет көрсететіндер, егер білікті мамандар келіп Отандық өнімді 
дамытса, Қазақстан экономикасы білікті мамандармен толығар еді. [2,40 б.]. Қазақстанды 
алаңдатып отырған шетелден келетін еңбек мигранттары тұрғылықты халықтың 
демографиялық жағдайына, оның ішінде салт-дәстүр мен тілге, халықтың этномәдени 
бірегейлігінің сақталуына қатты әсер етеді.   

 Елдің «ашық болу» саясаты, эмиграцияға байланысты көзқарастардың либералдануы 
халықтың Қазақстаннан басқа елдерге қоныс аударуларын күшейтіп жіберді, мұның өзі 
еңбек әлеуетін азайтты. Қазақстан үшін жоғары білікті кадрлардың ғылым саласынан басқа 
салаларға ауысып кетуі көкейкесті мәселеге айналып отыр.  Шетелдіктер миграциясы 
мемлекеттік шекаралардың ашық болуына, республиканың геосаяси орналасуына, ұлтаралық 
қатынастарды тұрақтылығына, сондай-ақ миграция жөніндегі заңдардағы кемшіліктерге әрі 
миграция үдерістерін мемлекеттік реттеу тәжірибесінің жеткіліксіздігіне байланысты 
туындап отыр. Мемлекеттің саяси тұрақтылығы, оның нарықтық қатынастарға бағыт алуы 
Қазақстанды шетел капиталы мен жұмысшы күші үшін тартымды етіп отыр.  Елге қоныс 
аударушыларға байланысты жаңа мәселелер туындауда. Мигранттардың шамадан тыс 
көптiгi кез келген елдiң iшкi еңбек нарығындағы бәсекелестiкке төнген қауiп және оның 
отандық экономикаға керi әсер ететiнi белгілі. Бiр жағынан алғанда, жаһанданудың табиғи 
үрдісі ретiнде қабылданатын заңсыз миграция мәселесi – Қазақстанның күн тәртiбiнде 
тұрған мәселе.  

КСРО ыдырағаннан кейiн экономикалық тұрғыда белгiлі жетістіктерге қол жеткізілген 
Қазақстанға сырттан ағылатын заңды және заңсыз мигранттар көп. Мәселен, миграциялық 
деңгейі жағынан алғанда, Қазақстан алпауыт АҚШ-тың өзін басып озды. Біріккен Ұлттар 
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Ұйымының соңғы мәлiметтеріне сүйенсек, еліміздегі мигранттар саны американдық 
көрсеткіштерден 7 % артып отыр. Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасы 
мен ынтымақтастығы жылдан жылға тереңдеп келе жатқаны мәлім. Осы тұста екі ел 
арасындағы миграциялық алмасудың ұлғаюын байқауға болады. Қытайдан көшіп келу 
үрдісінің өсуіне байланысты екі ел азаматтарының қарым-қатынасында жаңа құрылымдар 
орын алып отыр. Қытайдың көршілес елдерге, сондай-ақ алыс жатқан мемлекеттерге қоныс 
аудару тәжірибесі бар. Соңғы жиырма жыл ішінде Қытай экономикасының жылдам 
қарқынмен дамуы, басқа елдермен тығыз экономикалық, саяси және басқа да қатынастардың 
жүргізілуі мемлекетаралық миграцияның жандануына негіз болды. Оның себебі: көп халқы 
бар елде халықты жұмыспен қамту өте қиын. Елде жұмысшылардың алатын еңбекақысы 
мардымсыз, сондықтан халықтың көпшілігі басқа мемлекеттерге кеткісі келіп тұрады. ҚХР-
да демографиялық мәселе күрделі мәселелер қатарында болғандықтан ҚХР жаңа көрші 
мемлекеттердің еңбек саласына енуді көздейді. Осындай қалыптасқан жағдайда көршілес 
мемлекеттерде болып жатқан саяси трансформациялар, жаңа егемен мемлекеттердің пайда 
болуы Қытайдың осы көздеген мақсатына жетуіне алғышарт негізінде қалыптасты. 1992 
жылы Қазақстанның сол кездегі үкімет басшысы С.Терещенко Пекинге барған сапары 
аясында Қазақстан мен Қытай арасында визасыз барыс-келіс жөніндегі келісімшартқа қол 
қойған. Сонымен қолында шетелге шығуға арналған паспорты бар қытай азаматтары 
Қазақстанға ағыла бастаған. Бұл мәселе сол кездегі Қазақстан Жоғары кеңесі 
депутаттарының назарын аударды, зиялы қауым келеңсіздікті тез байқады. Дегенмен 
іскерлік, оқу, жекесапар, туристік т.б. жолдармен келіп, қалып қойып жатқан қытай 
азаматтарының қатары әлі де азаймай отыр. Қазіргі таңда Қытайдағы халық өз ернеуінен 
асып тұр. «Демографиялық имперализм» тезисінің өкілдері Гогуан және Ван Чжаоцзюань 
өздерінің «Дэн Сяопиннен кейінгі 10 проблема» деген еңбектерінде былай деп жазады: 
«егерде 10% қытайлық өз елінен басқа бір жаққа кетер болса, дүние жүзінің кез келген 
мемлекетіне дағдарыс төнеді». Қазақстанмен бiрге әлемдi де алаңдатып отырған осы мәселе. 
Қытайдың территориясымен шектесiп жатқан аудандарға назар аударып қарасақ, халықтың 
тығыз орналасуын байқауға болады. Қуатты елдердің қатарындағы Ресейдi есептемегенде, 
қытай азаматтары ОА аймағын қоныс аударудың және өзінің экономикалық мүдделерін 
жүзеге асыратын бірден бір ықпалды және тиімді аймақ ретінде қарастырады. Осы орайда 
ҚХР тарапынан жүргізіліп отырған саясат төмендегі шараларға сүйенеді. Мәселен, 2002 
жылдың 31 желтоқсанынан бастап Қытай үкіметі басқа елдерге кететін азаматтарының құжат 
рәсімдерін барынша жеңілдеткенін және қаржыландырып отырғанын байқаймыз. Бұдан 
Қытай үкіметі өз азаматтарының шетелге кетуіне мүдделі екендігін көруге болады. Оған қоса 
2004 жылдан бастап қытай азаматтарының Қазақстанда бір күн визасыз болуына және 
жиырма адамнан тұратын туристік топтарға виза беруге үкіметіміз келісті. Осы сәттен бастап 
Қазақстанға қарай қытай азаматтарының легі артып келеді. [3,10 б.] 

Ресейлік зерттеушілердің мәліметтеріне қарағанда, қытайлықтарды шетелге шығарып 
отырумен жүйелі айналысатын бейресми жасырын ұйымдар бар. Әр елге шығарудың өзіндік 
мөлшері бар. Еуропа елдеріне 8-10 мың доллар, Ресейге 2,5 мың доллар көлемінде әр адамға 
шығын жұмсайды. Қазақстан ең арзандарының қатарына кіреді. Сондай-ақ, Қытайдағы ерлер 
мен әйелдер арасындағы табиғи теңдiктiң бұзылу үрдісін айтып кеткен жөн. «Бiр отбасыға 
бiр бала» саясатына 25 жылдай уақыт болды. Ендi қазiр сол кездегi реформа перзенттерi 
отбасы құратын жасқа жетті. Сондықтан қытай азаматтары әйел затын сырттан іздеуге 
мәжбүр. Қазіргі кезде Қытайда кейбір шарттар негізінде екі балалы болуға рұқсат етілді. Бұл 
енді елдегі демографиялық тасқынның басталуына негіз болады. [4,45 б.] Ресей 
зерттеушілері И.Федотов пен Л.Селиванованың пікірі бойынша «барлық иммиграция 
түрлерінің ішінен Қытай өкілдерінің миграциясы, біздің ұлттық қауіпсіздігіміз үшін өте 
қауіпті». Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне де Қытай миграциясы ықпал етуі 
мүмкін. Қытайдың экономикасын көтерген, инвестиция әкелген де осы шетелдегі қытай 
азаматтары деп санайды зерттеушілер. Бұған бірден бір мысал ретінде Алматы қаласындағы 
қытай азаматтарының белсенділігін айтуға болады. Бір Алматы қаласында 100 тарта қытай 
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кафесі мен мейрамханалары, 270 бірлескен кәсіпорын, 2 банк, 48 жанармай құю бекеті, бір 
Мәдениет орталығы, Қазақ Ұлттық университеті жанындағы Қытай тілі орталығы, Конфуций 
институты бар.  

Қазіргі Қазақстанда демографиялық жағдай күрделі. Елдегі табиғи өсім баяу жүруде. 
Бұл үрдіс жалғаса берсе, Қазақстан Германия, Франция, т.б.елдер сияқты жұмыс күшінің 
импортына көшуі мүмкін. және еңбек нарығында үлкен бәсекелестіктің пайда болуына 
әкеледі. Негiзiнен Астана мен Алматыны бетке алатын өзге елдерден келетін жұмысшылар 
саны соңғы 5 жылда едәуiр артып отыр. Қазіргі кезде Қазақстандағы жұмыссыздардың 
көпшілігі жоғары білімі мен белгілі бір мамандығы жоқ, қарапайым жұмысшылар болып 
табылады. Яғни, ішкі еңбек нарығында сырттан келетін білікті мамандарға ғана сұраныс бар, 
ал қарапайым жұмысшылар күшін қажет етпейді. Солай бола тұра, Қытайдан келетін заңсыз 
мигранттардың көпшілігі қара жұмысқа орналасады. Мұның себебі, өзге елден келетін 
заңсыз мигранттар еңбекке жалдаушылар беретін мардымсыз жалақыны қанағат көреді. Бұл 
қалыптасқан жағдайдан елімізде жұмыс таба алмай жүрген қарапайым азаматтар зиян 
шегеді. Шетелдік азаматтардың елімізге көп келуі елдің ұлттық құрамына әсер етеді. 
Мәселен, ресми деректерге сүйенсек, 300 қытай азаматтары қазақ қыздарына үйленіп, 
Қазақстандық азаматтық алған. Бұл құбылыс жалғаса берсе, Қазақстанда өзге ұлт өкілдері 
басым болу қаупі бар. Мәселен, Сингапурдың тарихи жергілікті тұрғындары малайлар екенін 
білеміз. Алайда соңғы жарты ғасырдай уақыт көлеміндегі қытайлардың келу есебінен, 
малайлар өз жерінде азшылыққа айналып қалды. Дәл қазір Сингапурда халық санының 77% 
қытайлықтар құрап отыр. Қазақстанда мұндай жағдай орын алмау үшін барлық шараларды 
жасау керек. [5,25 б.] 

Ресейдегі экономиканың маңызды саналатын бір секторы - еңбек нарығы десек, осы 
нарықтағы еңбек миграциясы да хал үстінде. Жуырда Ресейдің Федералды көші-қон 
қызметінің басшысы К.Ромодановский жыл басында елдегі еңбек мигранттар санының күрт 
азайғанын, яғни 70% төмендеп кеткендігі туралы мәлімдеме жасаған болатын. Соның артын 
ала көрші ел сарапшылары «гастарбайтерлер легі енді Қазақстанға ағыла бастайды» деп 
болжамдады. Осы жыл Қазақстанның көші-қон секторына біраз қиындықтар туғызуы 
мүмкін. Ресейлік әлеуметтанушы ғалым С.Абашиннің пікірінше, «Қазақстан бұған дайын 
емес». 

Әлемдегі танымал әлеуметтік желілердің бірі саналатын Forsage HR агенттігінің 
директоры Елена Грищуктың «ЕАЭО, Батыс пен Ресей арасындағы санкция мен 
Украинадағы жағдайды ескерсек, макроэкономикалық үдеріс салдарынан еңбек 
мигранттарының үлесі күрт артқалы отыр. Ал Қазақстандағы еңбек нарығында бос жұмыс 
орындарының саны көбеймейді». Қысқасы, гастарбайтерлер жағдайды ушықтыруы мүмкін. 
Бірінші кезекте криминогендік жағдайды айтсақ болады. Мәселен ҚР ІІМ бір мәлімдемесінде 
«шетелдіктер тарапынан біздің елде жыл сайын екі мыңға жуық қылмыс тіркеледі. 
Айналысатындары негізінен ұрлық-қарлық пен есірткі тасымалы. Сондай-ақ, жыл сайын 80-
100 шетелдік азамат біздің елдің көші-қон заңдарын бұзып жатады» делінген. Елімізде еркін 
жүрген заңсыз мигранттар іштегі сыбайлас-жемқорлықтың туындауына да себепкер. 
Мысалы, статистикалық деректер бойынша, жыл сайын жарты миллионға жуық арзан жұмыс 
күші біздің елден табыс тауып кетеді. Ал ресми дерек бойынша, яғни квотамен келетіндер 
саны 30 мыңнан асады. Өткен жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 63 
мың шетелдік азаматқа жұмыс істеуге рұқсат берілген болатын, яғни еліміздің экономикалық 
белсенді тобының шамамен 0,7% құрайды. 500-600 мың мигрант құзырлы орындардың 
кейбір қызметкерлерінің «табыс көзі» әрі сыбайлас-жемқорлықтың туындауына да себепкер 
болып отыр. «Халықтың көші-қоны туралы» заңына біраз өзгертулер енгізілген. Заңға 
сәйкес, жеке тұлғалардың үй шаруашылығына бір мезгілде бес еңбек иммигрантын ғана 
тартуға рұқсат етілген. Сондай-ақ, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодекстің 396-
бабында жұмыс беруші-жеке тұлғаға жұмысқа тартылатын еңбек иммигранттарының 
шектеулі санын бұзғаны үшін әкімшілік жауапқа тарту туралы норма бар. Оған қоса 
шетелдік азаматтарды дактило-фототіркеу арқылы бақылауды күшейту қарастырылған. 
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Алайда мұндай база қылмыстың азаюына қаншалықты әсер етеді, ол жағы белгісіз. Былайша 
айтқанда, жаңа заң шетелдік азаматтар тарапынан болатын қылмыстың алдын ала алама, 
оған ешкім кепілдік бермейді. Демек, Ресейдің 70% еңбек мигранттары бізге келсе, 
қылмыстың көбеюі әбден ықтимал. 

Дүние жүзіндегі саяси тұрақсыздық террористік әрекеттердің ұлғаюына байланысты 
болып отыр, сондықтан бірқатар мемлекеттерден келетін мигранттарға жартылай шектеу 
енгізгеніміз жөн. Еліміздің еңбек нарығына тек қажетті, сұранысқа ие мамандарды ғана 
тартуымыз керек. Мысалға, Бельгияда сырттан келетін мигранттар өзінің кәсіби біліктілігін 
көрсетіп, елдің дамуына үлес қоса алатынын дәлелдегеннен кейін ғана қабылдаушы елде 
тұрақтауына рұқсат етіледі. Біздің елде де осындай жүйені қалыптастырғанымыз игі болар 
еді. Сонымен қатар келешекте өз территориямызда өзге ұлттардың территориялық 
анклавының қалыптасуын болдырмау үшін ассимиляцияға тез ұшырамайтын халықтарды бір 
жерге шоғырландырмағанымыз дұрыс болады. Кез-келген мемлекетте тіл, дін, дәстүр елдің 
елдігін сақтап қалуда маңызды орын алады.  
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Тәуелсіздік алғаннан бастап Қазақстандағы экономикалық реформалардың сәтті 
жүргізілуі көршілес мемлекеттерден еңбек мигранттарының қоныс аударуына қолайлы 
жағдай туғызды. Қазіргі уақытта Қазақстанның экономикалық интеграцияға түсуі Орталық 
Азия, әсіресе, Қырғызстаннан келетін еңбек күшінің артуына себеп болып отыр. Оның үстіне 
Ресейдегі экономикалық дағдарыс пен рубльдің құнсыздануы және ресейлік көші-қон 
саясатының еңбек миграциясына талапты күшейтуіне байланысты қырғызстандық еңбек 
мигранттарының көші-қон стратегиясын өзгертуі мүмкін екені болжануда. Осы себепті 
алдағы уақытта қырғыздар алыс Ресейден гөрі, Қазақстанға келуді тиімдірек көріп жатса, 
мигранттар саны елімізде бірнеше есе артады. Ресей Федерациясы Статистика агенттігінің 
тапсырысымен «ЛевадаЦентр» орталығының әлеуметтанулық зерттеулеріне сәйкес елдегі 
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экономикалық дағдарыстың әсерінен 2016 жылы Ресейдегі қырғыздардың 1/5 өз Отанына 
қайта оралады, ал 2/5 Қазақстанға жұмысын ауыстыруы мүмкін деп қорытынды жасады 
[1,16].  

2011 жылғы деректерге қарағанда Қазақстандағы еңбек мигранттарының үштен екісі 
Өзбекстаннан, 25% Қырғызстаннан, қалғандары Тәжікстан және ТМД-ның тағы басқа 
елдерінен келген [2,8]. Халықаралық көші-қон ұйымының 2013 жылғы санағы бойынша 
Қазақстанда жарты миллионнан бір миллионға дейін мигрант жұмысшы жан бағып жүр.  

Қазақстандағы ірі қалалардың инфрақұрылымын, экономикалық-географиялық 
жағдайын дамытуда арзан жұмыс күшіне сұраныстың артуы және әлеуметтік-экономикалық, 
саяси факторлар ықпалымен қоныс аударушылар саны күннен-күнге арта түсуде. Осыған 
сәйкес олардың құқықтық мәртебесі мен әлеуметтік-экономикалық жағдайына байланысты 
және интеграциялық бейімделу мәселелері күрделенуде. Ресми статистикаға сәйкес, 
Қазақстанда 400 мыңнан астам шетелден келген еңбек мигранттары бос жұмыс орындарын 
толтыруда. Халықты еңбекпен қамту және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметтеріне 
сүйенсек, Қазақстан Республикасында соңғы уақытта 30 мың еңбек мигранты жұмыспен 
қамтылған. [3,5]. 

Қазақстанға сырттан келген мигранттардың ішінде қырғыздардың орнын ерекше екенін 
айтуға болады. Бүгінгі күні қырғыз мигранттарын Қазақстанның барлық қаласында, барлық 
салада кездестіруге болады. Оларды жедел қызмет көрсету, құрылыс, сауда саласында 
кездестіреміз.  

Дегенмен, Қырғызстаннан Қазақстанға келген қырғыз мигрантарының әлі күнге дейін 
саны белгісіз. Жалпы мигранттарды тіркеу әдістемесін жетілдіру қажеттілігі аса өзекті. 
Өкінішке орай, құзырлы органдар оларды толық бақылап отырған жоқ, сондықтан «заңсыз» 
немесе «тұрақсыз жұмысшылар тобы» деген статуспен сипаттау басым.  

Қазақстанда заңсыз түрде қаражат табуға ұмтылған Қырғызстан азаматтарын шартты 
түрде 3 топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, уақытша маусымдық мигранттар. Олар 
жаз мезгілінде Астана мен Алматы қалаларының өнеркәсіп орындарында немесе сауда да 
жұмыс істейді. Екіншісі, тұрақты кәсіби мигранттар. Бұлар кәсіби маман ретінде құрылыс 
саласында, басқа да жалдамалы жұмыстарға ұзақ мерзімге келеді. Үшіншісі, 
интеграцияланған қырғыздар. Бұлар Қазақстанға түбегейлі көшіп келіп, осында тұрақтап 
қалған мигранттар. Қырғызстан Еңбек, жастар және миграция министрлігінің соңғы жария 
еткен ресми мәліметтері бойынша, Қазақстанда қырғызстандық 80 мың мигрант жұмыс 
жасайды. Қырғызстандағы «Халықаралық қорғауға қолдау көрсету орталығы» қоғамдық 
қорының дерегінше, бұл мәлімет шындыққа жанаспайды. Олар Қазақстандағы қырғыз еңбек 
мигранттарының санын 500 мыңға жуықтатады. [2,16] Қырғыз мигранттарының басым бөлігі 
Қазақстанға келгенге дейін жалданып жұмыс жасаған «қара жұмыс» өкілдері. Өз елінде 
жұмыс жасаған мигранттардың негізгі бөлігі үй шаруашылығымен айналысқандар, 
жалақысы аз болғандықтан жұмыстан шығып кеткен, ал қалғандары өз елдерінде ешқандай 
бос жұмыс орнының болмауынан жұмыс таба алмағандар. Еңбек мигранттарының 
жартысынан көбі арнаулы орта білімі немесе білімі жоқ азаматтар. Еңбек мигранттарының 
ішінде көп кездесетін мамандықтар құрылысшы, инженер, механик, т.б. Екінші орында 
кездесетін мамандықтар - саудагер, бухгалтер т.б. Қазақстандағы қырғыз мигранттарының 
көбісі сауда саласында еңбек етіп жүр. Үшінші орында – көлік жүргізуші, көлік механигі, ал 
қалғандары мұғалім, бала тәрбиешісі т.б. [4,14]. 

Қырғыздардың Қазақстанға жұмыс іздеп келуінің негізгі факторлары мыналар: 1) 
Қырғызстандағы әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінің төмендігі, осыған байланысты  
елдегі жұмыссыздық; 2) Қырғызстанмен көршілес елдердің (Тәжікстан, Өзбекстан, 
Түрікменстан) экономикалық әлеуетінің жоғары болмауы; 3) аймақты мекендейтін 
халықтардың тарихи, географиялық, мәдени және тілдік туыстығы. Ерекше ұлттық 
ұқсастықтар мен антропологиялық ортақ белгілер қырғыздардың жылдам 
интеграциялануына алып келеді. Күнделікті өмір әлеуметтану тұжырымдамаларына сәйкес, 
қырғызстандық еңбек мигранттарының Қазақстанға келіп жұмыс жасауы шекаралардың 
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жақындығы, қазақтардың өмір сүру философиясы мен стилінің, діни мәдениетінің ұқсас 
болуы, экономикалық тұрғыдан тиімді бейімделу процестері тез жүруінен деп қорытынды 
жасауға болады. 

Қырғыз мигранттарының жартысынан көбі Астана және Алматыда, Қазақстанның 
оңтүстік өңірлерінде жұмыс жасайды. Әсіресе, Алматы қаласындағы қырғыз мигранттарына 
жасалған қолайлы жағдай, құрылыс, сауда орындарының көптігі. Еңбек мигранттарының 
тұрмыстық жағдайын, денсаулықтарын, өмір сапасын білу үшін терең әлеуметтанулық 
зерттеулер жүргізу керек. Соңғы он жыл ішінде, қырғыз еңбек мигранттары негізінен ҚР 
құрылыста, саудада, қызмет көрсету саласында, ауыл шаруашылығында, үй шаруасында 
қызмет көрсету секторында жұмыс істейді. Квотаның төмен мөлшері мен оны алудағы 
проблемалар жұмыс берушілерді шетелдік жұмысшы күшін заңсыз пайдалануға 
мәжбүрлейді, бұл ретте заңнама мен еңбек мигранттарының құқықтары бұзылады. 

Барлық жерде мигранттар құқықтарының бұзылуы фактілері бар; еңбек 
мигранттарының жұмыспен қамтылуының жеткіліксіз тиімділігі еңбек көші-қонын реттеудің 
халықаралық және ұлттық нормативтік-құқықтық базаны талдау, сондай-ақ мигранттардың 
әлеуметтік және еңбек, мәдени құқықтарын іске асыру практикасын зерделеу міндеттерін 
қояды. Талдау негізінде ҚР, Кеден Одағына/БЭК-не және ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің 
мигранттардың әлеуметтік-экономикалық және еңбек құқықтарын қорғау жөніндегі көші-қон 
саясатын еңбек мигранттарын қорғау жөніндегі халықаралық тәжірибені ескере отырып, 
жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлену керек. Мигранттардың еңбек шарты мен қауіпсіздігі 
туралы айтатын болсақ, мигранттарды заңды жалдау жағдайында шетелдік қызметкердің 
еңбек шарты мен қауіпсіздігіне әдетте кепілдік беріледі. Құжатталмаған мигранттың еңбегін 
пайдалану жағдайында жұмыс беруші, әсіресе бұл шағын немесе орта бизнес кәсіпкері болса, 
жалақыдан ғана емес, еңбек шарттары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде де «үнемдейді». 

Қазақстанға көршілес, тарихи тағдырлас елдердегі кедейлік еңбек ресурстарының 
миграциялық қозғалысына, оны саналы және заңды түрде ұйымдастыру жұмыстарына зор 
проблемалық сипат беріп отыр. Кәсіби және қаржылық шектелушілік еңбек көші-қонын 
жеткілікті реттелмеген құбылыс етіп, оның салдарлары жасырын, заңнан тыс жатқан 
қозғалыстардың, еңбек мигранттарының тұрмыс-тіршілікке қауіп-қатер құбылыстарының 
туындауына негіз беріп келеді. Сол себепті еңбек миграциясы тек экономиканы дамыту және 
кедейлікті азайту факторы емес, ең алдымен ұлттық қауіпсіздік мәселесі ретінде бағалануы 
тиіс, соған сай қабылдаушы мемлекет тарапынан тиісті шараларды қолдануы керек. 
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Әлеуметтік теңсіздіктің зардабы зор...Қандай  қоғамда өмір сүрсек те, кай салада 

жұмыс жасасақ та біз  әлеуметтік теңсіздікпен жиі ұшырасамыз. Замана келбеті, дәуір 
шындығы осы. «Алпамсадай арысым едің...Қаңбақтай жеп-жеңіл боп қаусап қалғаның-ау!» -
деп, ауру інісін төсектен көтеріп алатын балуан денелі жігіттің күйінуімен басталатын  
«Қараш-Қараш оқиғасы» барлықтарыңыздың денелеріңізді түршіктіретініне күмәнім жоқ. 
Зорлықшыл ел жуандары-Сәлмен мен Жарасбайдан қорлық көрген ағайынды Бақтығұл мен 
Тектіғұлдың азапты тағдырынан ескі қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік айқын көрініс 
береді.Өткенде бір ағамыздың мақаласын оқып отырып әлеуметтік  теңсіздіктің тыйылудың 
орнына белең алып бара жатқанына көз жеткіздім. Әкім-қара, бай-бағландар қарапайым 
халықты көзге ілмеуге айналды, есебін  тауып, аузындағысын жырып, қолындағысын тартып 
алуға  бейім. Мәселен, Түлкібас ауданында  орын  алған  қанды қырғынның  артында 
әлеуметтік  теңсіздік  тұрғаны анық. Қолында билігі жоқ бейкүнә  жанды шырылдатып, 
жерін тартып алса, істеген  ақысын бермесе, еткен еңбегінің  өтеуін  көрмесе, ашынбағанда 
қайтеді. Жаңаөзендегі, Шетпедегі  сойқанның да  соңында әлеуметтік теңсіздік болғаны 
анық. Жауырды жаба тоқығанда  ұтарымыз  жоқ, тек  ұтылатынымыз рас. Зардабын қара 
халық  көреді. Осыдан  5-6 жыл бұрын  Сайрам ауданында  да 4,5 мың халықтың қолына жер 
теліміне ие болуға шешім берілді. Бірақ, сол  халық әлі күнге  жер алған жоқ. Алатын 
жерлері шаруа  қожалықтарының  жерлері  болып шығып, оған кінәлі лауазымды 
тұлғаларға  түк те  болған  жоқ, қызметтері өсіп кетті. Зардабын тартқан халық кімге барып 
мұңдарын  шағарын білмейді. Бірақ «шыдамның да шегі бар», күндердің  күнінде  ашу-ыза 
сыртқа  шығады.Әлеуметтік теңсіздік жайлаған елдің ертеңі  бұлыңғыр. Оған  жол  беріп 
отырғандардың ілуде біреуі  жазаланса  жазаланар, әйтпесе  қарапайым халыққа  күш 
көрсетіп, «қолдарыңнан  келгенді істеңдер» деуден  тайынбайтындары тағы шындық.  

 «Ұлы бар үйде қуат бар, 
Қызы бар үйде шуақ бар»- демекші, қазақ отбасында ер балаларды ертеңгі мұрагер 

санағанмен, қыз балаларды  олардан әсте кем көрмеген.Қыз баланың тәрбиесіне айрықша 
уақыт бөліп, еркелетіп, еркін өсірген.Қазақ отбасында мысалы, ұлды жазалау,шектен шығып 
бара жатқан әкесінің, яки ағасының ондай тентекке  қамшы жұмсап, қайырып алған кездері 
жиі кездескен.Ал қыз балаға қол көтеру, жазалау деген ұғым мүлдем болмаған.Қызды  
«өрісімді кеңейтеді» деп әлпештеген.Дегенмен қызды ұзату кезінде қалың мал 
беріп,тұрмысқа шығарады. «Тең теңімен, тезек қабымен»,-дегендей өзінің жұбын тапса 
жақсы ғой.Өз теңіне қосылалмай көзінің жасын көл қылып арманда  кеткен жандар 
қаншама!Атақты суырып салма ақын Сара Тастанбекқызын жаратылысынан кеміс туған, бай 
баласы Жиенқұлға атастырады. Қазақтың көрнекті  жазушыларының бірнеше шоқтығы биік 
туындыларын алып қарасақ  әлеуметтік теңсіздіктің қайнап жатқан ордасы дерсіз?!Мысалы 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың  «Қамар сұлу» романы Қамар Ахмет сынды сауатты, саналы 
жастардың ескілік ғұрпын бұза алмай, сүйіспеншілігін тежеуге мәжбүр болуы, 15 жастағы 
Қамардың қарсылығына қарамай,Қалтан қажы, Оспан би деген туыстары қатыны өлген 
Нұрым болысқа айттырып, қалың мал алуы,қыздың көнбейтінін көрген соң, зорлықпен алып 
кетуін  қоғамдағы теңсіздіктің бір көрінісі.Бейімбет Майлиннің  «Шұғаның белгісі» 
Шұғаның әкесі  Есімбек бай қызын кедей жігіт  Әбдірахманға бергісі келмей, жастардың 
кездесуіне тыйым салады, сылтауратып Әбдірахманды жер аудартады.Мінеки бұл жерде де 
кедейліктің қасіретін тартқан екі жас әлеуметтік теңсіздіктің құрбаны болды.Қай ғасырда 
өмір сүрсекте қылмыстың болатыны тәрізді, әлеуметтік теңсіздікте болады.Оны негізгі 
факторы менің ойымша   «кедейшілік» . Кез-келген экономикалық жүйеге ілесетін 
кедейшілік құбылыс ретінде даму деңгейіне байланыссыз әлемнің барлық елдерінде болған 
және қазір де бар. Кедейшілік тек адамдардың тұрмыс деңгейіне ғана ықпал етумен 
шектелмейді, ол сонымен бірге қоғамның әлеуметтік және саяси саладағы өмірлеріне әсерін 
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тигізіп, көпшілік жағдайларда қылмыстың өсуі мен әлеуметтік жанжалдардың тууының 
себеп көздеріне айналады. Қазақстандағы қоғамы қызметінің барлық қырларын дерлік 
қамтитын көп факторлы құбылыс ретінде кедейшілікті азайту проблемасы, біздің әлеуметтік 
-экономикалық дамуымыздың  және нарықтық реформаларды іске асыруымыздың одан арғы 
барысындағы ең маңызды міндеттердің бірі ретінде қаралады.  Кедейшілік мәселесі 
Қазақстанды 90-шы жылдардың басынан толғандыра бастады. Оның өткірлігі, кедейшілік 
нақты табыстың күрт төмендеуі мен қоғамның әлеуметтік жіктелуінің күшеюі салдарынан 
қоғамның әлеуметтік құрылымының өзгеруіне әсер ете бастаған сәттен бастап байқалды. 
Кедейшіліктің өсуі, оның үлес салмағынан да, кедейшілік санаттары бойынша да көрініс 
тапты. Кедейшілік деңгейінің өзгеру қарқынында оның қалыптасуының екі кезеңін бөліп 
көрсетуге болады. Бірінші кезең – 90-шы жылдардың бірінші жартысы – бұл кезде халықтың 
тұрмыс деңгейінің нашарлауынан, кедейшілік ауқымының ұлғаюынан, табыстар, тұтыну, 
маңызды материалдық және әлеуметтік игіліктерге қолжетімділік бойынша қарастырғанда 
әлеуметтік ала-құлалықтың күшеюінен көрінген аса келеңсіз үрдістер байқалды. Екінші 
кезең – 90-шы жылдардың екінші жартысынан бастап, қазіргі кезге дейін – экономиканың 
нақты секторындағы оңды ілгерілеулер нәтижесінде халықтың бақуаттылығы өлшемдерінің 
біршама тұрақтану кезеңі. Елде қазіргі кезеңде жүргізіліп отырған әлеуметтік саясаттың 
негізгі мақсаты кедейшілік деңгейін төмендету және қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық 
теңсіздікті азайту болып табылады. Әлеуметтік теңсіздіктің шығу себептеріне 
тоқалсам.Ғалымдардың көпшілігі стратификациялық құрылымның негізі адамдар арасында 
болатын табиғи және әлеуметтік теңсіздік екендігін мойындайды. Осы теңсіздік деген өлшем 
қоғам адамдарының біреулерінің басқалардан жоғары, екінші біреулерінің төмен 
орналасуына ықпал етеді. Табиғи теңсіздік адамдардың табиғи жаратылыстарына 
байланысты (жыныс, жас мөлшері, темперамент, терісінің түсі, бойы, ақыл-ойының деңгейі) 
ерекшеліктерінен туындайды. Мәселен, ақыл – парасатымен, күш – қайратымен 
ерекшеленетін адамдар көпшілікке ықпал етіп, оларды өзіне бағынышты етуге ұмтылады. 
Ерлер мен әйелдер арасындағы теңсіздік ерте заманда пайда болып, күні бүгінге дейін 
сақталып келеді. Әйелдерінің табыстарының көлемі ерлерге қарағанда төмен. Әйелдер 
арасындағы жұмыссыздықтың да деңгейі жоғары. Әлеуметтік теңсіздіктің пайда болуына 
қоғамдық еңбек бөлінісі, яғни адамдардың кәсіби мамандануы ықпал етеді. Ең көлемді 
қоғамдық еңбек бөлінісі еңбектің аграрлық және өнеркәсіптік деп жіктелуіне байланысты 
болды. Мұның өзі қала мен ауыл  өмір салтының қалыптасуына, халықтың территориялық-
аймақтық жағынан жіктелуіне әкелді. Қала өмірінің ауылға қарағанда бірқатар 
артықшылықтары бар. Атап айтсақ, еңбектің мазмұны мен түрлерінің сан алуандылығы, 
тұрмыстық және мәдени қызмет көрсету салаларының, саяси және басқару орталықтары мен 
бұқаралық ақпарат жүйесінің, ғылым мен білімнің кеңінен дамуы қалаларға тән сипатты 
белгілер. Қоғамдық еңбек бөлінісі ой еңбегі мен дене еңбегінің арасындағы 
айырмашылықтың пайда болуына, соның нәтижесінде қоғамда білімі мен кәсіби деңгейлері 
жоғары адамдар тобының қалыптасуына ықпал етті. Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік 
иерархияға негізделген және ол адамдар ме топтардың вертикалды бағытта сатылы 
орналасуынан көрінеді. Яғни тік сызық бойында бір топтың екінші бір топтан жоғары немесе 
төмен орналасуы деген сөз.Сондай-ақ қандас бауырларымызға  «оралман» деп атау берген, 
ана тілімізде сайрап тұрғанымен орыс тілін білмегендігін күлкі қылып жүрген қазақтарды да 
кездестіремін бұл қоғамда.Менің досым бар.Есімі- Келес, атажұртқа келгеніне көп бола 
қойған жоқ. «Тіл білмегеннің жаманын-ай, орысшам болмай жатыр»-, деп күйінеді. «Маған 
біреу орысша сөйлесе мен оған қытайша жауап беремін»-, дейді.Осылайша бір-бірін түсінбей 
жүрген қоғамда кайдан ілгері басушылық болады ағайын!Білім ордаларында немесе 
қоғамдық орындарда әлімжеттік көрсетіп, мықтының  әлсізге күш көрсетуі бұлда әлеуметтік 
теңсіздіктің тағыда бір көрінісі.Мен медицина саласында білім алып жатырмын.Бұл салада 
да әлеуметтік теңсіздіктің ұшқынын байқап қаламын. Әр ем алушы өзі емделетін емханасын 
өзі таңдауға құқылы дегенмен, қазіргі таңда тұрғылықты мекен-жайың бойынша тіркелген 
емханаңа қаралуға міндетті  болып  отырмыз.Бұл бір теңсіздіктің ұшқыны ғана.Қоғамның 
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өзекті мәселесіне айналған әлеуметтік теңсіздікпен күрес, ел болашағы үшін аса қажет 
екендігін әрдайым санамызда сақтайық!  

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының аталы сөзімен түйін жасамақпын: «Біздің 
алдымызды асу-асу белдер бар, ұлт жолында ұйтқып соғар желдер бар.Белде талар, желде 
беттен қағар, бәріне төзу керек, бәріне көну керек, жас ұрпақ! » 
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Кәсіби іс – әрекет - қазіргі адам өмірінің құрамдас бөлігі. Жас маманның мансаптық 
траекториясының  неғұрлым сәтті құрылуы, тек оның өз өмірімен қанағаттануы ғана емес, 
сонымен қатар гармониялық дамуына да тәуелді. Жас маманның мансаптық дамуына 
маңызды дәрежеде қызметтің бірінші жылдары өте үлкен әсерін тигізеді, өйткені бұл кез жас 
маман үшін сынақ мерзімі ретінде саналып, маманның болашақ әлеуметтік және кәсіби 
ортада өз позициясын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар болашақ кәсіби мансабы 
үшін фундамент ретінде есептелініп, оның қаншалықты сәтті болуы анықталады. Жас 
мамандардың кәсіби бейімделуін жаңа еңбек жағдайына ену процесі ретінде қарастыруға 
болады. Мұндағы жас маман мен кәсіби орта өзара бір-біріне әсер етіп, ұжымның ішіндегі 
қарым қатынас пен жаңа әрекеттестіктің жүйесін құрады. Жас маман жаңа жұмыс орнына 
келгенде, ұйым ішіндегі кәсіби және әлеуметтік психологиялық қарым қатынас жүйесіне 
белсенді қосылады, жаңа нормалар мен құндылықтарды меңгереді, өзінің жеке позициясын 
өндірістің мақсат мүдделерімен келістіреді. Сондықтан жас қызметкер үшін, оның тұлғалық 
ерекшеліктері жаңа жұмыс орнында ұсынылған ұйымдық шарттарға максималды түрде 
сәйкес келуі өте маңызды. Кәсіби бейімделу сұрағына келетін болсақ, кәсіби бейімделу 
дегеніміз – кәсіпорын ұжымының және маманның өзара бейімделуі, нәтижесінде 
жұмысшының: ол үшін жаңа әлеуметтік – кәсіби және ұйымдасқан экономикалық жағдайда 
өмір сүруге үйренуге; белгілі бір класс міндеттерін шешуге қабілетті маман ретінде 
кәсіпорын құрылымында өз орынын табуға; кәсіби мәдениетті меңгеруге және оның келуіне 
дейін қалыптасқан тұлға аралық байланыстар және қатынастар жүйесіне енеді [1].  

Бейімделудің біріншілік және екіншілік деген түрлері бар:  
• біріншілік – бұл кәсіби іс-әрекетте тәжірибесі жоқ (ЖОО түлектері) жас мамандардын 

бейімделуі  
• екіншілік – кәсіби іс-әрекетте тәжірибесі бар (жұмысты мәжбүрлі ауыстыру 

жағдайында) мамандардың бейімделуі .  
Әлеуметтанушылардың айтуы бойынша, тұлғаның кәсіпқой болуы оның тікелей 

тұлғалық дамуымен байланысты. Бір жағынан, тұлғаның жеке мінездемесі (ұстанымдар, 
қажеттіліктер, қызығушылықтар, талаптану деңгейі, интеллект ерекшеліктері және т.б.) кәсіп 
таңдау мен оның кәсіби бейімделу процесіне маңызды әсерін тигізеді. Олар еңбек іс 
әрекетіне кәсіби шеберлік пен шығармашылық келіс қалыптастыруға жағдай жасайды, 
немесе керісінше, кәсіби қалыптасуға кедергі жасайды (мысалы, жалпы кәсіби 
қабілеттіліктің жоқ болуы – белсенділік, өзін өзі реттеу, кедергілерге тұрақтылық және т.б.), 

https://e.mail.ru/
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тез арада кәсіби қартаю мен деформацияға әкеліп соғады. Екінші жағынан, кәсіби іс әрекет 
кері әсерін (жағымды немесе жағымсыз) тұлғалық онтогенезге тигізеді, мысалы өзін өзі 
бағалауын қалыптастыруға, өзіндік қатынасқа және т.б. Кәсіби қалыптасу маман тұлғасында 
жаңа қасиеттер мен сапалардың пайда болуына немесе бар нышандардың дамуына әкеліп 
соқтырады [2].  

Жас маманның табысты кәсіби бейімделуіне ұйымдық факторлар да әсерін тигізеді. 
Осымен байланысты кәсіпорын басшысы жас маманның кәсіби дамуына белгілі бір шарттар 
ұйымдастырып, ақырында жас маман ұйымға табысты бейімделіп, ұзақ мерзімді келісім 
шартқа бекітілуі үшін тырысуы тиіс. Маман, ұйымдық факторлардың тұлғалық 
ерекшеліктерге жанама түрде әсерін қаншалықты тигізетінін ұғынуы тиіс, сонымен қатар 
жұмысқа тұратын ұйымның ерекшеліктерін есепке ала отыра, өндірістің жаңа шарттарына 
бейімделу процесінде пайда болатын мәселелерді алдын ала болжай алу керек . 

Білім ордамызда берілетін тәлім-тәрбие мен іскерлік карьераға баулу негізгі мақсат 
болса, Қазақстан Республикасының демократиялық құрылымына сай тұрғыда білімі, мәдени 
және мамандығы бағытындағы ғылымы мен мәдениеті жеткілікті, қазіргі заманның 
талаптарына жауап бере алатын, ұлттық және рухани құндылықтарды, адам құқығы мен 
бостандықтарын құрметтейтін, өз қабілетін білім мен мамандық салаларында көрсете 
алатын, соңғы ізденіс әдістемелерін білетін және қолдана алатын, қоғамның 
интеллектуалдық және психолгиялық, эконмикалық және әлеуметтік, ғылыми және мәдени, 
іскерлік карьера салаларындағы іс-шараларда жауапкершілігін сезінетін «сапалы маман 
кадрлар» мен «үлгі бола алатын жетекші маман» дайындау басты назарда. 

Жоғары оқу орындары түлектерінің жұмыспен қамтылу деңгейінің төмен болу 
себептерін келтіреді: 

Біріншіден, жоғары оқу орындарына белгілі бір мамандықты оқуға түскен жастар еңбек 
нарығындағы ағымдағы сұранысқа назар аударады. Ал оқуларын аяқтаған жастар заман 
талабына сәйкес мамандықтарға деген сұраныстың да өзгеріп кеткенін түсінеді. 

Екіншіден, техникалық мамандықтар, ақпараттық технологиялар саласындағы 
мамандар, сондай-ақ, био және нанотехнология салаларындағы мамандықтарға бөлінетін 
мемлекеттік гранттар санының арту үдерісіне қарамастан, білім беретін оқу ордаларының 
професорлық-оқытушылық құрамы мүлдем өзгермейді, осыған байланысты, студенттерге 
берілетін білім нарықтағы жұмыс берушілердің талаптарына сай келмей, бұрынғы 
сабақтастығын сақтап қалады. 

ҚР статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша, жастар арасындағы жұмыссыздық 
деңгейі 2005 жылғы 13,4% көрсеткіштен 2009 жылы 5,9% төмендеген [3]. ҚР Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен 2009 жылы ҚР Үкіметінің жанындағы техникалық және 
кәсіби білім беруді дамыту және кадрларды даярлау жөніндегі Ұлттық кеңес құрылды. 
Нәтижесінде, әкімшіліктер мен орта және кіші бизнес субъектілерінің арасында 16,2 мың 
келісімге қол қойылды. 2009 жылы өндірістік іс-тәжірибеден өтуге 48 мың жұмыс орны 
берілген болатын. 

2009-2011 жылдарға арналған «Ауыл жастары», «Дипломмен ауылға», «Жастардың 
кадрлық қоры», «Жастар – Отанға» және «Жастар практикасы» жалпы ұлттық бастамалық 
жобалардың іске асырылып жатқанын мәлімдеді.  

Айта кететін жайт, жоғары оқу орны түлектерінің оқу үрдісінде алатын теориялық 
білімі, іс жүзіндегі дағды мен ептілікті былай қойғанда, еңбек нарығындағы жұмыс 
берушілердің талаптарына мүлдем сәйкес келмей жататын жасырудың қажеті жоқ.. 
Осылайша, Қазақстанның жоғары оқу орындарындағы студенттердің мамандану деңгейі 
шынайы өмір ағымы мен талаптарына жауап бермейді деуге толық негіз бар. Бұл 
университет қабырғаларында білім беретін профессорлық-оқытушылық құрамның өзгермеуі 
мен берілетін білімдердің бұрынғы сарынмен, жаңа үрдерістерге сәйкес болмауына 
байланысты. Ағымдағы өмір көрсетіп отырғандай, жоғары оқу орындарының түлектері өз 
мамандықтары бойынша жұмыс таба алмай, басқа кәсіппен айналысады немесе сұранысқа ие 
мамандықты алу мақсатында қайта оқуға түсуге мәжбүр. 
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Бұл мәселенің шешімін табудың өзіндік жолы ретінде «Дипломмен ауылға» акциясы 
ұйымдастырылған болатын. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметтері бойынша, 2009 
жылы әлеуметтік саланың 6 582 маманы ауылдық жерлерге көшіп жұмысқа тұрды: олардың 
78 % – мұғалімдер, ал қалғандары – денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет 
пен спорт салаларында жұмыс істейтін мамандар. Сонымен қатар,, «көтерме жәрдемақы 
ретінде төленетін ақшаға қосымша бюджеттік несие беру мақсатында 3,5 млрд. теңге 
бөлінетін болады”, деп атап өтті вице-министр. Бұл акция 6 582 жас маманның жұмыспен 
қамтылу мәселесін шешті, алайда бұл 600 000 жас маманның небары 1 % құрап отыр. 

Игерілген мамандықтың қыр-сырын іс жүзінде шыңдай түсуге университет 
қабырғасынан жаңа шыққан жастарды жұмыс берушілердің қабылдамауы да кедергі болып 
отыр. Тіпті жолы болып, сынау мерзімінен сүрінбей өтіп жұмысқа қабылданған жас түлектің 
жалақысы оның қажеттіліктері мен талаптарына жауап бермейтіні анық. 

Сонымен қатар, елімізде мамандануға бағыттау, жастарға еліміздің экономикалық 
талаптарын ескере отырып мамандықтың түрін таңдауға көмектесу жұмыстарын реттеумен 
айналысатын арнайы қызметтің жоқтығын да ерекше атап өткен жөн. 

Жастардың қызметтік мансапты жылдам өсіруді көздеп, жұмысты «әлеуметтік лифт» 
ретінде қарастыратындарын жасырудың қажеті жоқ. Ал жұмыс берушілердің көпшілігі жас 
кадрларды «қосымша оқытуға» қаражат шығындауға әркез дайын бола бермейді. Сонымен 
қатар, жұмысқа орналасқан жоғары оқу орындарының түлектері үшін ешқандай әлеуметтік 
көмек, ең алдымен, тұрғын үй алу мәселесі қарастырылмаған. Өздігінен аяғынан тік тұруды 
көздеген жас мамандар үйлі-баранды болуға да асықпайды. Осылайша, бүгінгі таңда 
Қазақстандағы ер адамдардың некеге тұру жасы 28-30 құраса, әйел адамдардың ішінде – 27 
жасты құрайды . Сол себептен де, жұбайлардың жасы 29 аспайтын, сондай-ақ балалары бар 
жас отбасына арналған мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алу мүмкіндігі де өте төмен. 
Мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алатын жас мамандардың қатарынан жастарды көру 
мүмкін емес, ал қазіргі жағдайда олардың басым бөлігінің жалақысы отбасын асырауға де 
жетпей жатады. Сондай-ақ, Алматы, Астана қаласында пәтер жалдап тұруды әрбір 
мемлекеттік қызметкердің қалтасы көтере бермейді. 

«Жастардың кадрлық қоры» жобасының нәтижелері бойынша, 2009 жылы 1000 
үміткердің 32 тіркеуге алынып, барлығы дерлік оқыту мен іс-тәжірибеден өтті. «Жас Отан» 
ЖҚ атқарушы хатшысы Н.Утешевтің айтуы бойынша, іріктеу сындарының ең соңында 
кадрлар қоры 300 адамнан тұратын болады. Байқау сынының барлық кезеңдерінен өтіп, ең 
жоғары деңгейдегі көрсеткіштерге жеткен 300 үміткердің ішіндегі 70 адам республикалық 
деңгейдегі кадрлық қорға тіркеледі. Ал қалған 230 үміткер аймақтық деңгейдегі кадрлар 
қорына тіркелетін болады. Кадрлық қорға тіркеу – үміткердің одан да биік лауазымға 
ұсынылуы немесе мемлекеттік қызметке тұруына өзіндің «ұсыныс хат» болып саналады. 
Сонымен қатар, бұл жоба мемлекеттік және жергілікті басқару, саясаттану мамандықтары 
бойынша білім алған студенттердің жұмыспен қамтылуына аз да болса үлес қосты. 

Бұл бағдарлама 2008-2010 жылдарға арналған, бірқатар іс-шаралар кешенін жүргізу 
арқылы жастардың қатарынан партиялық кадрлар, қоғамдық жас саясаткерлер мен 
мемлекеттік апарат қызметкерлерін тәрбиелеу, анықтау және олардың қызметтік ілгерілеуіне 
жол ашуға мүмкіндік бар. Бұл бағдарлама Қазақстанның болашағы зор жастарының бәрін 
дерлік қамтыды. Осылайша, 2008-2010 жылдар аралығында бағдарламаны іске асыру 
барысында 3000 астам жас мамандарды мемлекеттік қызметтің түрлі салаларына жұмысқа 
тарту жоспарланып отыр. 

«Ауыл жастары» бағдарламасы бойынша, мысал үшін, Жамбыл облысында 200 жас 
маман жұмысқа орналастырылды. Олардың әрбіреуіне 70 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 
көтерме жәрдемақы төленді. Педагогика мамандары үшін жұмыс орындарын табу қиынға 
соқпағанымен, жас дәрігерлердің мәселесі сол ашық күйінде қалды. «Ауыл жастары» ҚБ 
төрағасы Ихтияр Мурзахметов өзінің баяндамасында жастардың ауылдық жерлерде жұмыс 
істеуден бас тартуының негізгі екі себебін атап көрсетті: жалақысы жоғары жұмыс пен 
қазіргі заман талабына сай инфрақұрылымның жоқтығы. «Бұл мәселелерді мемлекеттің 
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жастарға көрсетілетін қолдауынсыз шешу мүмкін емес», – деді И. Мурзахметов. Оның 
ойынша, мемлекеттік қолдаумен қатар, жергілікті билік органдарының батыл әрекеттері 
ауадай қажет. Атап айтқанда, аудандық бюджеттерді бекіту кезінде жастарды ауылдық 
жерлерде үлкен сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқыту үшін қосымша қаражаттың 
бөлінуін қарастыру қажет. Сонымен қатар, жас мамандарға жеңілдіктер бойынша тұрғын үй 
беру, мал мен жер телімдерін сатып алуда көмек көрсету, қажет жағдайда – жас 
мамандардың балаларының мектепке дейінгі мекемелерге орналастырылуын қамтамасыз ету 
сияқты механизмдерді қолданып, аудандық бюджеттерден қосымша қаражат бөлу қажет. 

Мұндай мәселелерді шешудің тағы бір жолы ретінде «Дипломмен ауылға» акциясы 
ұйымдастырылған болатын. Ауыл шаруашылығы Министрлігінің мәліметі бойынша 2009 
жылы әлеуметтік саланың 6 582 маманы ауылдық жерлерге көшіп, жұмысқа тұрды. Бұл жоба 
6 582 маманның қызметке тұрып, үлкен өмірге қадам басуына жасалған үлкен көмек болды. 
Дей тұрсақ та, бұл 600 000 жуық жас маманның 1 % сәл ғана артық болып отыр [4]. 

«Жастар практикасы» жобасы 2009 жылы «Жол картасы» бағдарламасының аясында 
басталып, бірқатар жетістіктерге жетіп үлгерді. Бұл жоба оқу орындарының түлектеріне 
игерілген мамандық бойынша іс-тәжірибе жинақтақтап, кәсіпқой мамандармен бәсекеге 
түсуге мүмкіндік береді. Іс-тәжірибеден өту мерзімі 6 айды құрайды. 

Жастар практикасына жоғары және орта кәсіби білім беретін мекемелердің түлектері 
жіберілді. Ал оның ұзақтығы, жоғарыда аталып өткендей, алты айдан аспауы тиіс. Жалпы 
алғанда, «Жастар практикасы» бағдарламасын кеңейту барысында 51 мың жас маман 
жіберілген 13 мың кәсіпорынмен келісімшарттарға қол қойылған болатын.  

«Жас Отан» ЖҚ аясында «Жастар – Отанға» жобасы жастар арасындағы әлеуметтік 
маңызы бар жобаларды іске асыруға бағытталған. Осылайша, 2009 жылы билік органдары 
жастардың 50 әлеуметтік жобаларына қолдау көрсеткен болатын. 

Осылайша, бүгінгі таңда Республика аумағында жүзеге асырылып жатқан жобалардың 
ішінде, 2009 жылғы көрсеткіш бойынша жоғары оқу орындарының жұмыспен қамтылу 
ісінде «Дипломмен ауылға» жобасы ең үлкен жетістіктерге жетті, ал оның аясында 6 582 
маман жұмыспен қамтылды. Қалған жобалардың жұмысына қатысты жүргізілген сараптама 
көрсетіп отырғандай, олар жоғары оқу орындарының түлектерін кешенді жұмыспен қамту 
ісінде өз тиімділіктерін көрсете алмады. Жұмыспен қамтылған жас мамандардың саны 
бойынша екінші орын алатын жоба – «Жастар практикасы» болып отыр. Айта кететін жайт, 
мұндай жобалардың басым көпшілігі іс жүзіндегі жұмысты 2009 жылдың соңына қарай 
бастады, бәлкім, нәтижелердің төмендігі осыған байланысты болар. 

Мұндай мәселелерді шешімін табуда: ең дұрысы – соңғы курстардағы болашақ 
мамандарға жетекшілік ету, олардың іс-тәжірибеден өтуін ұйымдастыру, оқу орнын аяқтаған 
жас мамандарды жұмыспен қамту міндеттерін атқаратын арнайы ресурстық орталықтың 
ұйымдастыруымен оқу ісін іс-тәжірибемен қатар алып жүру. Мұндай орталықтың қызметі 
түрлі мамандықтар бойынша әртүрлі мекемелердегі жұмыс орындары туралы мәліметтер 
қорын құру болуы мүмкін. Мәліметтер қорын құру, ағымдағы бос орындар мен болашақта 
босайтын жұмыс орындарын бір орталықтан реттеу – қоғамымыздың басты жарасына 
айналған жемқорлықты ауыздықтауға мүмкіндік берер еді. Сондай-ақ, жастардың шақырған 
жерге жұмысқа шыға беруін болдырмай, мамандардың игерген мамандықтары бойынша 
қызметке тұруына көмек көртсетілуі тиіс. Және де, бұл студенттердің екінші жоғары білім 
алуына немесе қайта мамандануға жұмсаған шығындарын қысқартып, мемлекеттің 
тарапынан бөлінетін гранттарға шығындалған қаражат көлемінің құр бос кетпеуін 
қадағалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жас мамандардың игерген мамандықтары 
бойынша жұмыспен қамтылуы еңбек нарығында қалыптасқан жағдайды түзетуге мүмкіндік 
береді. Бұл бизнестің өзіндік бір әлеуметтік жауапкершілігі болмақ. Ең алдымен, мұндай 
жобаны студенттер мен жұмыс орындары көп қала ретінде Алматы қаласының негізінде 
бастауға болады. Алдағы уақытта, жоба өзінің өміршеңдігін дәлелдеп жатса, мұндай 
орталықтарды елордамыз Астана қаласы мен облыс орталықтарында ашуға болады. Мұндай 
жобаның сәтті іске асуы – ұлт гүлденуінің кепілі ретінде республикамызда бәсекеге қабілетті 
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жастардың қалыптасуына ықпалын тигізер еді. 
 Мәліметтер қорына негізделген аталмыш ресурстық орталықтың құрылуы жастардың 

жұмыспен қамтылу мәселесін шешуге мүмкіндік береді деп санаймыз. Бұл орталық бизнес 
пен азаматтық қоғам, бизнес пен мемлекеттің арасындағы байланыс орнатушы түйін болмақ  
және де еліміздегі азаматтық қоғамның дамуы мен бәсекеге қабілетті экономиканы құрудың 
шешуші факторы болып табылады. 
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Тұрғын үй - тек өмір сүру орны ғана емес, адамдардың даму кеңістігі. Адамның үй 

ішіндегі өз-өзін сезінуі жұмысына, қоршаған ортасына, отбасына әсер етеді. Сондықтан, 
баспаналы болу «пәтер кілтімен»  шектелмейді. Олардың түрі мен жайлылығы, орны мен 
көлемі, аумағы мен инфрақұрылымы, сапасы мен бағасы деп атап көрсеткен жөн.  

 Үй-жай - белгілі бір тыныштық, жеке кеңістікті көрсетеді. Адам баласы өмірге 
келгеннен бастап, белгілі бір қажеттіліктерді іске асырады немесе оларға мұқтаж болады. Ал 
баспана қажеттілігі, табиғи қажеттілік (аштық, шөлдеу), содан кейінгі қауіпсіздік 
қажеттілігіне (қорғалу мен сәтсіздіктен аулақ болу) жатады. Осы қағиданы Абрахам 
Маслоудың «Қажеттіліктер прирамидасы» арқылы түсіндіре аламыз. «Қажеттіліктер 
пирамидасы» - адам қажеттіліктерін сипаттайтын иерархиялық үлгі. «Пирамиданың» әр 
деңгейі іске асқанда, келесі деңгей маңызға ие болады, бірақ бұл алдыңғы қажеттілік 
маңызын жоғалтты дегенді білдірмейді. Сонымен қатар, әр деңгейдің артықшылығы орны, 
«пирамидаға» сәйкес және қажеттіліктің маңыздылығы әртүрлі.  

Баспана - адам тұратын үй, жай, қалқа немесе басқа архитектуралық құрылыс, ғимарат. 
Ол әр елдің ұлттық, тұрмыс-салттық, кәсіби-мәдени, шаруашылық жүргізу ерекшеліктеріне 
сәйкес болады. Қоныстанған жерінің табиғи жағдайына бейімделуіне байланысты ыңғайлы 
етіп жасалады. Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңында: 
баспана – жылжымайтын мүлік бірлігі (жеке меншік үй, пәтер, жатақхана бөлмесі), тұрақты 
өмір сүру мен санитарлық, техникалық міндетті талаптарды сақтау алаңы. Баспана 
түрлеріне назар аударсақ: 

1.Жеке меншік үй - тұрғындарға арналған ортақ мүлік. 
2.Пәтер - оқшауланған, дараланған алаң. 
3.Міндетті жұмыс атқару мен еңбек қатынасы, мерзімдік еңбек, оқу шартына отырған 

жұмыскерлер,  студенттерге қызмет негізінде берілетін үйлер. 
4.Қызмет негізіндегі үйлермен тең баспана - мемлекеттің тұрғын үй қорынан бөлініп, 

бюджеттік және мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне беріледі. 
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5.Жатақхана - арнайы,  курсанттар,  магистранттар мен аспиранттарға салынған 
баспана.  

Баспана – жайлылығына қарай бағаланады: 
1.Жоғары дәрежедегі жайлылығы деңгейіне байланысты «элиталық» түсінігі 

қолданылады. Тұрғындардың талғамы мен таңдауы, сапа мен пәтерақыға назар аударуы 
маңызды болып отыр. Мысалы: «сталиндік» биік үйлер, «ЦК» үйлері КСРО кезіндегі қымбат 
үйлер қатарына жатты. Бұл үйлерді тек партия қайраткерлеріне, шенеуніктерге, ғалымдарға, 
халық әртістеріне  және т.б берді. 

Қазақстандағы облыс орталықтарындағы элиталық үйлердің Астана мен Алматыға 
қарағанда деңгейі төмен. Ал Алматы мен Астана қаласындағы үйлерді Еуропадағы үйлермен 
салыстырғанда элиталық деп санай алмаймыз, яғни, «элиталық» ұғымы шартты болып 
табылады. Тұрғын үйге деген міндетті талаптар бар. Жылжымайтын мүлік нарығы элиталық 
үйлерге мынадай сегіз критерий бойынша баға береді: 

 - тұрғын үй орны - жарық, таза және жақсы әсер қалдыруы тиіс. Аумағы 
көгалдандырылған, демалыс және балалар алаңы бар, күзетпен жабдықталған және 
қоршалған алаң. Қалалық паркке жақын, терезеден қарағандағы көрініс. Пәтер бағасы 
өсімінің маңызды факторы – орналасқан жері. Тұрғын үй бағалары аудандарға байланысты 
әртүрлі болуы мүмкін. Инфрақұрылым мен жоба бағаның өсіміне ықпал етеді: 

 - тұрғын үйдің жасалған материалы - жаңа заманауи технологияларды қолданып, 
архитектуралық шешім жасау. Әлемдік тәжірибеде элитарлық үйлерді архитектор атымен 
байланыстырса, Қазақстанда элиталық үйлер құрылыс компаниясы беделі арқылы  
айқындалады: 

- аумағы – тұрғын үйдің орналасуы мен көршілердің әлеуметтік, мәдени, қаржылық 
жағдайы. Әлеуметтік-мәдени бірлік квартал арқылы анықталады. Көбіне көршілер саны екі 
пәтерден көп болмайды. 

 - инженерлік байланыс – энергия және жылумен, сумен қамтамасыз ету, вентиляция 
мен кондиционер, екі фазалық электр байланыстарын өткізу міндетті. Жылумен қамту: ауа, 
радиатор, кешенді жылыту. Электронды жүйе, спутниктік теледидарлар, қолайлы байланыс 
жүйесі, интернеттің қолжетімділігі, күзет пен өрт қауіпсіздігі сигналымен қамту аясы, 
видеобақылау, диспетчер қызметі, үнсіз лифтілермен толық жабдықтау. Болашақта жетіліп 
және  өзгертеріп тұратын жобалар. 

 - тұрғын үй инфрақұрылымы - жерасты паркингі, ол жерден үйге немесе қабатқа 
көтерілу, үйге жататын ішкі алаңның болуы, дүкен, химиялық тазалау, консьерж қызметі, 
пәтер тазалау қызметі, бассейн, сауна, спорт орталықтары, сұлулық салоны, балалар ойын 
алаңы сияқты қызметтердің барлығы жабық зонада орналасуы, үйдің ішкі өмірінің 
құрылымы, яғни қажет қызмет түрін үйден шықпай орындау. 

 Нағыз элиталық үйлер - ерекше бренд. Оның атауы, тарихы айырмашылығы бар. 
Мысалы: Астана қаласындағы «Триумф Астаны» тұрғын үйі. Сол сияқты Австрияда Вена 
қаласындағы әлемге әйгілі «Хундертвассер үйі». Үйдің авторы баспана сыртын түрлі-түсті 
бояулармен әрлеп, әрбір пәтердің ішкі және сыртқы бояулары бір-бірінен өзгеше түсте 
болына баса назар аударды. 

 -тұрғын үйді басқару. Мәртебелі басқару, толық ыңғайлы жағдай жасау. Тұрғындар 
өздерін басқалардан артық сезіну тиіс. 

 - элиталық үйлердің негізгі белгілерінің бірі- пәтер құны. 
 2. «Орта таптың» ыңғайлы тұрғын үйлері: Қаланың барлық аудандары мен 

құрылыстағы арзан панелдік үйлер сұранысқа ие, орташа ауданы 50 - 60 ш.м. , жеке пәтер 
жоспары бар. Жоғары деңгейдегі дыбыс тежегіш және жылуизоляциясы, вентиляция мен 
кондиционер әсерлілігі, лифт жылдамдығы, жылуды қадағалау, үлкен ас үй бөлмесі, тәулік 
бойы күзетпен қамтуы тиіс. Күзет қызметіне домофон, видеобақылау, видеофон, автоматты 
қақпалар жатады. Осы құрылғылар тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
жасалған. Тұрғын үйлер ағаш және пластикалық терезелермен, металл есікпен, еденнің жылу 
жүйесімен, автотұрақпен жабдықталған. Бұған дәлел - «ақылды үйлер».  
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Қазақстанда 2000 жылдардан бастап «ақылды үйлер» салына бастады. 1980 жылдары 
АҚШ–та пайда болған «ақылды үйлер» арнайы техникалық құралдар арқасында 
тұрғындардың жағдайын жасап отыр. Ақылды үйдің ерекшеліктері: үнемді энергия, 
коммуналды ресурс шығыны, ақпараттық кеңістік жүйесін реттеу мен табиғи апаттан қорғау, 
басқаруды орталықтандыру мен сигнал жүйесін реттеу болып табылады. [2, 28.] Сонымен 
қатар, соңғы жылдары мансарда – (соңғы этаждардағы төбелерді) сатып алу сәнге айналды. 
Көп қабатты үйлерде мансарда балалар бөлмесі, қамин бөлмесі, демалыс бөлмесі ретінде 
пайдалану. Баспананы бағалаудың ең басты қағидасы - шаршы метрдің құнына жасалған 
талдау. Астана қаласындағы пәтер бағасына оның қарқынмен өсіп отырғанын көрсетеді. 
Мысалы: 2004 – 2014 жылдар арасындағы пәтер құнын салыстыру нәтижесінде. 

Астана қаласындағы 2004 жылғы аудандар бойынша тұрғын үй бағасын анықтасақ: 
1996 жылы Қазақстан Республикасының орталығы ауысқанымен, Астана қаласындағы 
құрылыс бірден ерекшелене қойған жоқ. Көбіне екі қабатты «хрущевка» және 4-5 қабатты 
«брежнев дәуірі» үйлері болатын. 2000-2003 жылдары жаңа евростандарттарға сай үйлер 
салына бастады.  Бұл қымбат құрылыс жүйесі Астана қаласында 2005 жылдан бастап кең 
етек жайды. «Орта тап» ыңғайлы үйлері тұрғын үй нарығының тұрақты индикаторына 
айналды. 

Талдау 2004 жылы Астана қаласындағы 1 ш. м. бағасының өскенін көрсетеді. Мысалы: 
«Юбилейный» ауданы 2004 жылы 27% өсті (575–730$), бірақ салыстырмалы түрде басқа 
аудандарғы қарағанда ескі инфрақұрылымға жатады. Бұл қала бойынша орташа бағадан 12% 
төмен. «Көктем» ауданы Сары-Арқа, Жангилдин көшелері жатады. 2004 жылы 19%өсті 
(675–800$). Бұл қала бойынша орташа бағадан 3% төмен. «Қаржы министрлігі» ауданы 2004 
жылы 36%өсті (700-950$). Бұл қала бойынша орташа бағадан 8% жоғары. «Артем» СО 
ауданы 2004 жылы 21% өсті (660–800$). Сауда орталығы болған соң, сұраныс та бар. Бұл 
қала бойынша орташа бағадан 3% төмен.  «Ситицентр» ауданы 2004 жылы 800-900$ 
долларды құрайды. Бұл қала бойынша орташа бағадан 3% жоғары. «Самал» ауданы Астана 
қаласы бойынша ең қымбат аудандарға жатады. Бұл қала бойынша орташа 10% 
жоғары.«Университет» ауданы, «Қытай қорғаны». 2004 жылы 17% (650-750$) көтерілді. Бұл 
қала бойынша орташа бағадан 3% жоғары. «Еуразия» ауданы 2004 жылы 41% өсті (550-775$) 
өсті. Бұл қала бойынша орташа баға 7% төмен. Астана қаласындағы пәтер құнының әртүрлігі 
ауданның инфрақұрылым орнына негізделіп отыр. Қала бойынша эконом-класс тұрғын 
үйлері барлық аудандарда кездеседі. Қала халқының өсуіне байланысты тұрғын үйлер 
көптеп салынуда. 

2004-2014 аралығындағы 1 шаршы метр құнын салыстырсақ, «Из рук в руки» газетінің 
2014 жылғы наурыз айындағы шығарылымы алынды. Астана қаласының үш ауданы 
бойынша бір бөлмелі пәтер құны анықталды. Сарыарқа ауданы бойынша орташа баспана 
бағасы – 58500$, пәтер орташа ауданы - 38 ш.м. құрайды. Осыдан 1 шаршы метр құны – 
1540$. Алматы ауданы бойынша орташа үй бағасы 94000$, орташа пәтер ауданы - 50 
ш.м.құрайды. Осыдан 1 шаршы метр құны – 1880$. Есіл ауданы бойынша бір бөлмелі 
пәтердің орташа бағасы –125700$, орташа пәтер ауданы - 46 ш.м. құрайды. Осыдан 1 шаршы 
метр құны – 2730$құрайды. Талдау пәтер құнының 10 жыл ішіндегі өзгеріске ұшырағанын 
көрсетеді: Сарыарқа ауданы бойынша 800$-дан 1540$-ға өсті, яғни жалпы пәтер бағасы 49% 
жоғарылады. Алматы ауданы бойынша 750$-дан 1880$-ға өсті, яғни жалпы пәтер бағасы 
салыстырмалы 61% жоғарылады. Есіл ауданы бойынша 1000 $-дан 2730$-ға өсті, яғни 
жалпы пәтер бағасы 63% жоғарылады. Астана қаласы бойынша тұрғын үй нарығы 
толығымен қалыптасты деп есептеуге болады. Алайда, салыстыру нәтижесінде пәтер құны 
екі есе өскенін көре аламыз. Осы жылдары Астанада орташа жалақы екі есеге артып отыр. 
Астана қаласы бойынша орташа жалақы 61600 тенгені құраса, 2004 жылы 26800 құраған 
екен.  

 Орташа 1 бөлмелі пәтер құны (1-кесте) 
Аудан/ жыл 2014 жыл 2015 жыл 
Алматы ауданы 74000$ 62500$ 
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Сарыарқа ауданы 58500 $ 63600$ 
Есіл ауданы 125700$ 98000$ 
Орташа 86000$ 74700$ 

Салыстырмалы бағамға көз жүгіртсек, 2 жыл арасындағы 1 бөлмелі пәтер Алматы 
ауданында төмендесе, керісінше Сарыарқа ауданы  баға өсімі анықталып отыр. Есіл 
ауданында пәтер баға түсіміне әсер етіп отырған фактор ретінде тұрғын үй кеңістігі өсіп 
жатқанын айтқан жөн. 

Орташа 1 ш.м құны (2-кесте) 
Аудан/жыл 2014 жыл 2015 жыл 
Алматы ауданы 1880$ 1907$ 
Сарыарқа ауданы 1540$ 1794$ 
Есіл ауданы 2730$ 2065$ 
Орташа 2050$ 1922$ 

Бұл кестеде шаршы метр өлшеміне тоқталдық. Назар аудартып отырған маңызды жәйт, 
орташа шаршы метр бағасы нарықта төмендеп отыр. Сонымен қатар, Алматы мен Сарыарқа 
аудандарында әлі де болса шаршы метр бағасы тұрақты өсімді сақтап тұр. Ал, Есіл 
ауданыдағы көрсеткіш төмендегенін аңғартады.[6.12-19]. 

Бүкіл тұтыну мен қызмет көрсету салалары айтарлықтай қымбаттады. Оған әсер еткен 
негізгі себептер, тұрғын үйге қол жеткізу:әлеуметтік, экономимикалық, қаржылық және 
бюджет факторы әсер етеді. Осы факторларды тізер болсақ, олар: қаржылық сыртқы фактор; 
ішкі фактор; экономикалық сыртқы фактор; әлеуметтік фактор; бюджет факторы[3,6-7.] 

Сонымен, мынадай қорытынды жасауға болады: 
1.Қазақстан жылжымайтын мүлік нарығы қалыптасты. Егер бір тауардың сұранысы 

жоғары болу үшін, нарықты сол тауармен қамтамасыз ету керек. Қазір Астана қаласы 
жалдамалы пәтер нарығымен қамтылып отыр. Жалдамалы пәтер әлемдік тәжірибеде Швеция 
– 67%, Голландия – 55%, Жапония мен АҚШ - 34%, Германияда – 60% халық жалдамалы 
пәтерлерде тұрады. 

2.Ипотекалық несие механизмін реттеу қажеттілігі туындап отыр. Ипотекалық несиені 
енгізгенде кім ұтады? Банктер. Әлбетте, кіріс басты орында. 2004 жылдары халықтың 
көпшілігі әлеуметтік үй кезегіне тұрды. Қазақстанда басқа еуропа елдерімен салыстырғанда 
несие пайыздық өсімі 2 – 2,5 есе жоғары болып отыр. 

3.Құрылыс сапасын көтеру. 1 ш. м. бағасы мемлекеттік бағдарлама бойынша, әлемдік 
стандарттар талаптарына сай болуы мүмкін емес. Мысалы, еуропада жағдайы төмен 
адамдарды әлеуметтік негізінде, оларға тұрғын үйді арзанырақ, бірақ сапалы салады. 

4.Қызмет көрсету мен құрылыс материалдарының бағасын төмендету тиіс. Егер, 
отандық құрылыс материалдары мен отандық шикізатты жаппай пайдалану жүзеге асса. 
Астана қаласындағы құрылыс индустриясы көлемі күрт өсуі, құрылыс материалдарына деген 
дефицит туындады. Осыдан құрылыс материалдарының бағасы шарықтап кетті. Бұл тұрғын 
үй бағасының өсуіне  әкелді. 

5.Құрылыс компаниясын таңдау. Басты критерийлердің бірі - қызметтің арзан түрін 
пайдалану. Бұл баға демпингіне алып келеді. Осыдан салынған үйдің сапасы мен мерзімін 
бағалау қиын. Компания имиджі, тәжірибесі, кәсіби біліктілігі, бюдетті бақылау 
критерийлерін басты назарға алу.[4,184-185] 

6.Риэлтерлік фирмаларды мемлекет тарапынан қадағалау. Нарықтағы басты 
ойыншылар ретінде аралық алып-сатуды басқаратындар, жасанды баға өсімімен 
айналысатындар. 

Аталған  факторлар «тұрғын үй» нарығы қалыптастыруда маңызды рөлге ие. Тұрғын үй 
қызметінің саны артқан сайын, пәтер құны өсуіне әсер етеді. «Тұрғын үй» алаңында 
риэлтерлік қызмет түрі пайда болды. Оған сұраныс артты. Пәтер құнының жасанды өсуі 
құрылыс материалдарына, риэлтерлік қызмет көрсетуге, құрылыс сапасына, несие мерзіміне, 
бюджеттегі қаржыға тікелей байланысты болады. Астана қаласындағы даму қарқыны мен 
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жағдайы, баспана мәселесіне тікелей қатысты. Себебі, халық тарапынан тұрақтылық, 
тыныштық пен жайлылық болу керек. Тұрғындардың басым бөлігі талдау негізінде тұрғын 
үйге қолжетімділік нұсқаларын, жұмсалған жан-жақты шығынды ескерген жөн. 
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С целью достижения и реализации  Государственной Программы форсированного 

индустриально - инновационного развития Республики Казахстан однозначно требует  более 
высоких темпов включения новых идей и  инновационных технологий в систему 
образования. 

Внедрению инноваций в образовательный процесс в условиях глобализации  большое 
внимание уделяет Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Так, выступая на 
форуме «Инновационный Казахстан-2020», Президент отметил, что для того, чтобы попасть 
в первую группу стран Казахстану уже сейчас нужно создавать собственную отечественную 
базу инновационного развития. «Прежде всего, необходимо готовить инноваторов – людей, 
которые заражены этим, людей, которые имеют креативное мышление. Их надо собирать, 
искать везде и всюду. Вопрос подготовки кадров, повышение профессионального  и 
творческого уровня этих людей для всего этого  становится нашей главной задачей, помимо 
самих инноваций»[1]. 

В связи с поставленными  актуальными задачами перед системой образования  
являются рассмотрения и реализация   множества вопросов в области инноватики, в том 
числе    применения  современных методик обучения  в преподавании  учебных  дисциплин.  

На сегодняшний день современные  условия развития рыночной экономики нашей 
страны  усиливают требования к подготовке перспективного  специалиста, нацеливают на 
формирование плодотворной  личности, которая  характеризуется креативным мышлением, 
инициативой, самостоятельностью в принятии эффективных решений. В связи  с этим 
необходим  совершенно новый творческий  подход в обучении преподавании дисциплин в 
высших учебных заведениях,  в частности изучение актуальных  проблем  касательно  
социологии  неравенства, социальной мобильности, социальных институтов и другие, 
которые  основанный не на передаче готовых знаний, а на созданий  условий  активности 
обучающихся. В качестве средств, реализующих данный самостоятельный   творческий  
системный подход, все больше признание находят  изучении актуальных  проблем 
социального неравенства казахстанского общества, где применение в учебном процессе  
активных  методов  обучения отражают непосредственно логику практической деятельности 
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и являются эффективным средством усвоения знаний  социальных проблем общества  и 
формирования практических умений. 

 В исследовании истоков процесса принятия группового решения стояли 
исследовательские   школы К.Левина, показавшие эффективность групповой деятельности в 
изменений социальных установок, в повышений учебной мотивации и вовлеченности. Кроме 
того, теоретические разработки в области активных групповых методов обучения основаны 
на положениях теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина, 
указывающие на закономерности переноса знаний и умений, полученных в игре, в реальную 
действительность[2]. 

Рассматривая подробно классификацию деловых игр, следует отметить  один из  видов 
активной  игры часто используемый  в учебном процессе  изучении социологических 
дисциплин   -  исследовательские игры. 

Исследовательские игры имеют весьма широкий диапазон применения:  в проектных 
разработках, при групповой выработке эффективных  решений, в учебных и 
исследовательских  целях проведении социологических исследованиях. С  развитием 
компьютеризации образования компьютерные  исследовательские игры, основанные  на 
принципе моделирования профессиональной деятельности, занимают все более заметное 
место среди активных  методов обучения. Имитационное эффективное моделирование 
социальных процессов открывают новые возможности использования исследовательских  
игр в рассмотрении проблем социального неравенства. Сложность и универсальность 
исследовательских  игр  в изучении проблем социологии неравенства  во многом 
определяется сложностью имитационной модели, лежащей в её основе. Надо отметить, что 
инновации вводятся в образовательный процесс не ради самих инноваций, а ради 
характерного, реального качественного изменения [3]. 

Опыт  передовых методов обучения в преподавании тематики  социологии   
неравенства в казахстанских вузах подтверждает, что задачи активизации познавательной 
деятельности  студентов могут успешно решаться в условиях системного  подхода к их 
внедрению,  предполагающий, что методами активного обучения следует охватить  весь 
учебный процесс, где  дисциплины должны выстраиваться в логической последовательности 
отвечающие  целям, заложенным в модели качества подготовки  будущих  социологов.  

 Общий успех обучения достигается  сочетанием  лекций с активными  формами 
занятий, включающими разбор исследовательских игр, конкретных ситуаций и практических 
задач.  Отсюда, требуется научно обоснованный  и системный подход к организации 
обучения специалистов, нужна  более мотивированная система взаимоотношений  и 
взаимодействий между преподавателем и студентами. Особенно это очевидно в условиях 
постепенного  перехода на кредитную систему обучения, когда студенту  предоставляется  
самостоятельность в формировании учебного плана и определении по выбору  учебных 
дисциплин. 

Современный преподаватель социологических дисциплин должен выйти из рамок 
педагога, который владеет глубокими  теоретическими  и практическими знаниями, 
различными методами преподавания, руководствуется  инструкциями и нормами. Он должен 
быть перспективным   квалифицированным консультантом, активно использующий  
исследовательские игры в учебном процессе как современный  метод обучения.       Кроме 
того, студент - активный участник учебного процесса. Так при анализе учебных конкретных 
ситуаций студенты сами формулируют конкретные  цели, выявляют социальные  проблемы 
бедности, анализируют  информацию, вырабатывают критерии и возможные пути решения 
проблем неравенства в  казахстанском обществе.  

Таким образом, роль современного  преподавателя  заключается в направлении 
процесса обучения на разрешение практических и теоретических  проблем социального 
неравенства, где процесс обучения становиться составной частью процесса постижения 
науки, выработки логического мышления. 

Исследовательские игры как методика  обучения  позволяют  приучать будущих 
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специалистов к четкому изложению своего мнения по теориям исследующие  проблемы 
социальной  стратификации, к приобретению  опыта  общения в макро и микро группах, 
творческому восприятию общественного мнения других и аргументированию собственной 
позиции в умении отстаивать свою точку зрения. Кроме того, позволяет  формировать у 
обучающихся умения и навыки, в результате чего  учатся быстро   глубоко анализировать, 
осуществлять мониторинг, а также проводить социологические исследования    
происходящих процессов, протекающих в обществе по проблемам социального неравенства 
в казахстанском  обществе. 

В целом, под исследовательской игрой  понимается  процесс принятия решения  в 
условиях поэтапного многошагового уточнения необходимых факторов, анализа 
информации, дополнительно поступающей и вырабатываемой на отдельных стадиях в ходе  
исследовательской игры. Для определения сущности исследовательской  игры как один  их 
активных методов  применяемых в социологии, необходимо понимать значение  в 
профессиональной деятельности, осознавать данный метод как реализацию принципов 
системного и комплексных подходов профессиональном обучении.  

Эффективность обучения зависит от тщательной подготовки  к исследовательской  игре  
со стороны  преподавателя. Преподаватель  должен четко понимать  учебную цель каждого 
планируемого занятия  и в соответствии  с этим выбрать  определенный алгоритм игры. 
Заранее необходимо подготовить информацию о теоретических и практических аспектах 
исследования социального неравенства, знать  способы ее использования, обеспечить  
учебно-методической документацией по данной проблематике,  знать  конкретную 
ситуацию, максимально приближенную к реальным условиям по проблемам бедности 
населения. 

Кроме того, со стороны студентов  также   должна быть определенная 
подготовленность к учебному занятию. Подготовленность студентов к  игре  достигается 
изучением рекомендуемой  литературы указывающие труды  известных классиков 
изучающие  актуальные проблемы социального неравенства, предусмотренной графиком 
самостоятельной работы по дисциплине. Перед началом занятий преподаватель  проводит  
общий инструктаж: напоминает  тему занятия, которое в условиях  кредитной системы 
обучения проводиться строго по заранее  подготовленной программе (Syllabus) разъясняет  
цели  и задачи исследовательской  игры, разделяет объекты и уровень управления, которые 
будут имитироваться в  процессе исследовательской  игры  [2]. 

  В процессе проведения  учебных  занятий  с применением    данной  методики 
обучения  учитывается  следующий  алгоритм проведения исследовательских  игр: 

1. Ввод в игру; 
2. Формирование групп; 
3. Регламентация игры; 
4. Процесс игры; 
5. Подведение итогов игры. Выставление  оценок.  
На первом этапе подготовке следует тщательно  провести подготовительную работу: 

определить темы занятий; выявить актуальные проблемы исследования данной тематики, 
указать  на необходимый объем  знаний; сформулировать, учебные и  исследовательские 
цели игры; ознакомиться с учебными пособиями  и монографиями. 

В исследовательской  игре имеются основные атрибуты, которая отличаются от других 
методов обучения: 

1. Игра  регулирует аспект целенаправленной человеческой деятельности в 
решении проблем  социального общества. 

2. Практически  все участники игры получают роли, которые определяют 
различие их интересов и побудительных стимулов в игре. 

3. Игра носит  условно - временный характер и действует по определенным 
правилам. 

4.  Исследовательская игра состоит из следующих блоков: концептуального, 
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сценарного, блока обеспечения информацией по социальным  проблемам  общества.  
Каждая исследовательская  игра это некий  эксперимент, которая представлена в 

следующем виде: название игры;  учебные цели; состав участников; состав команд; 
методические рекомендации и порядок проведения игры; подведение итогов. 

В ходе  преподавании   социологических дисциплин для студентов  специальности 
«Социология» высших учебных дисциплин,  практически на всех социологических 
дисциплинах можно использовать данную уникальную методику. Так, например,  на 
учебных практических  занятиях по дисциплине  «Социальное неравенство и социальная 
стратификация»  можно использовать  исследовательскую игру: «Построение модели 
системы социальной дифференциации казахстанского общества». Игра представляет  собой 
теоретико-методологический анализ к изучению проблем социального неравенства.   
Основная  цель игры  участников разработать репрезентативные модели  системы 
социальной дифференциации современного  казахстанского общества. Игра состоит из 
традиционных трех этапов: подготовительной и игровые периоды, подведение итогов 
исследовательской  игры. 

1. На подготовительном этапе определяются участники игры, регламент игры, 
решаются организационные вопросы, формируются команды. 

2. На следующем этапе - в игровом процессе рассматриваются различные 
варианты  готовых моделей системы социальной дифференциации команд. Каждая команда 
выступают с докладами и отвечают на вопросы участников игры. 

3. После игры, на завершающем этапе делается обобщение информации по 
теоретико-методологическому  анализу и  анализируется  разработки  моделей  системы 
социального неравенства. 

Итак, обязательными условиями   данной  исследовательской  игры  и конкретных 
ситуаций в рамках изучения социологами проблем социальной стратификации и социального 
неравенства являются: 

1. Самовыражение, когда участники игры стараются самостоятельно выразить 
себя, тем самым внести свой личный вклад в разрешении проблем социальной мобильности  
общества, анализа теории социальной стратификации М.Вебера, К. Маркса, П.Сорокина и 
других; 

2. Совместность, когда все участники исследовательской  игры работают в игре и 
проявляют сопричастность в решении  теоретических и практических проблем социального 
неравенства общества; 

3. Масштабность, когда участники исследовательской  игры  видят  актуальную 
проблему социальной стратификации  и пути ее разрешения без учета жестких  рамок 
существующих законов, положений и сложившегося стиля работы. 

4.  Активная включенность, когда надо сразу включиться в игру  и отвлечься от 
всего другого. 

Исследовательская  игра в изучении  социологии неравенства надо рассматривать как  
особую методику обучения, которая  альтернативна  по отношению к «традиционному» 
обучению.  

На сегодняшний день возникает необходимость применять  в процессе проведения  
учебного занятии   данную методику обучения - исследовательские игры,  в частности очень 
эффективно можно проводить практические занятия по освещению актуальных  проблем   
социального неравенства для специальности «Социология». При этом  студенты  
самостоятельно  анализируют  теоретические   труды  ведущих  социологов, исследуют  
проблемы бедности и социального расслоения,  а также формулируют  и применяют  
гипотезы исследования с целью решения проблем социального неравенства в обществе. 

Таким образом, что лишь  современный  преподаватель, владеющий инновационной 
культурой и инновационными  методами   обучения должен способствовать  обучающихся к 
постепенному  формированию современных качеств личности -  готовности к 
инновационной деятельности, работе в нестандартных ситуациях, открытости к новому, 
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адаптивности и мобильности, тем самым решая проблемы социального неравенства 
казахстанского общества.  
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 Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей сберегательного поведения 

казахстанских домохозяйств, их возможностей заботиться и планировать свое будущее 
(учеба детей, обеспечение старости, покупка недвижимости). На основе официальных 
статистических данных  и вторичного анализа результатов проведённого на территории 
Казахстана исследования домохозяйств показано, как в стране постепенно меняется 
соотношение выданных потребительских кредитов и вкладов в банках в пользу кредитов.  

 Ключевые слова: сбережение, домохозяйство, сберегательное поведение, мотивы и 
формы сбережений, цель сбережений.  

 Одним из важных условий успешного экономического развития любого субъекта 
рыночных отношений, в том числе и домохозяйств, выступает способность рационально 
потреблять и сберегать денежные средства. Наличие сбережения говорит о заботе и 
планировании будущего, так как они являются своеобразным страховым резервом на случай 
возможных осложнений, таких как финансовый кризис, инфляция. Кроме того, 
прогрессивные сбережения, предполагающие инвестиции в образование, здоровье, 
собственный бизнес, оказывают позитивное влияние на расширение человеческого капитала 
и косвенно способствуют инновационному развитию страны. Другими словами, сбережения 
населения также являются важным внутренним источником инвестиции страны.  

 В связи с этим большой научный и практический интерес вызывает 
изучение сберегательного поведения домашних хозяйств, а также определяющих его 
факторов. Актуальным становится ответ на вопрос о том, каковы возможности у 
казахстанских домохозяйств  позаботиться о своем будущем и о возможностях планирования 
будущего (учеба детей, обеспечение старости, покупка недвижимости). Речь идет не столько 
об объемах средств, которые потенциально могут быть мобилизованы, сколько о специфике 
сберегательного поведения домохозяйств Казахстана. 

 Например, интересен тот факт, что в Китае  внутренние потребительские расходы в 
настоящее время составляют лишь 36% ВВП, около половины той доли, которую составляет 
потребление в ВВП у Соединенных Штатов (80%) и Западной Европы. Этот удивительно 
низкий уровень отражает небольшую долю доходов домохозяйств в общем объеме ВВП и 
высокий уровень сбережений домашних хозяйств [1]. Что и доказывают результаты 
исследования проведенного Центральным банком Китая в начале 2011 года, согласно 
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которому 85.5% жителей городов и поселков склоны сберегать, и лишь 14.2% респондентов 
больше предпочитают тратить [2]. 

 В свою очередь, в условиях перехода Казахстана к рыночной экономике произошло 
качественное изменение в экономическом поведении его населения. Постоянное 
потребление товаров и услуг становится своего рода идеологией. Для большинства 
населения присуща схема потребления «занимать-покупать-отдавать проценты». Эта схема 
особенно верна в отношении потребительского кредита. Так, по данным экономического 
мониторинга за последние 5 лет доля потребительских кредитов населения в общем объеме 
кредитования выросла почти в 2 раза, до 21,3% (Рис.1). А совокупный портфель банков по 
потребительским кредитам достиг по итогам 2014 года 2,6 триллионов тенге, что составляет 
целых 60% от совокупного портфеля вкладов физических лиц по итогам 2014 года, а именно 
от 4,34 триллиона тенге [3, 4].  

 
Рис.1 

  Для сравнения, 2,6 триллионов тенге в текущем 2015 году государство выделило из 
республиканского бюджета на социальное обеспечение своих граждан [5].   

 Увеличение доли потребительских кредитов в Казахстане уже имеет некоторые 
отрицательные результаты. Во-первых, они часто приводят к росту просроченной 
задолженности, с чем и столкнулись казахстанские банки в феврале 2014 года, когда 
удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг антирекордного максимума, то есть 
39,7%  [6]. Также растет количество кредитов на одного заемщика, что в перспективе 
является дестабилизирующим фактором. При этом ряд заемщиков погашает имеющиеся 
кредиты за счет новых, что также не способствует надежности кредитных портфелей. 
Образуется своего рода замкнутый круг кредитов, из которого заемщику все трудней 
освободиться.  Все эти факторы уменьшают способность должника откладывать сбережения.  

 Таким образом, проблема заключается в росте потребительских кредитов и в 
уменьшении сберегательной способности населения Казахстана.   

 Основная цель моей работы – определить особенности установок на финансовые 
сбережения среди казахстанского населения.  

 Исследовательские вопросы, на которые будут даны ответы: имеют ли 
домохозяйства возможность делать сбережения? Если да, то для каких целей домохозяйства 
откладывают сбережения? 

 Объектом исследования  в данной статье являются финансовые сбережения 
населения Казахстана. Предмет исследования составляют установки казахстанского 
населения, связанные  с финансовыми сбережениями.  

 В данной работе мною выдвигаются следующие гипотезы: 
1. Возможность населения делать сбережения зависит от уровня их дохода: чем 

выше доход, тем больше сбережений; 
2. Большая часть домохозяйства предпочитает хранить свои сбережения в виде 

наличных денег; 
3. Городские домохозяйства имеют возможности сберегать более активно, чем 
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сельские; 
 В качестве информационной базы в своем исследовании мною были использованы 

официальные статистические данные и результаты эмпирического исследования 
«Домохозяйства в Средней Азии. Результаты исследования Казахстана и Кыргызстана», 
проведенного в июле-сентябре 2011 года группой иностранных и местных ученых из 
Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева.  В качестве метода анализа 
данных мною был использован вторичный анализ данных результатов. 

 В результате анализа вышеназванных источников информации было выяснено 
следующее. В Казахстане по данным официальной статистики в 2014 году лишь 21,6% 
домохозяйств имели сбережения, а остальные (78,4 %) соответственно не имели. При этом 
сберегать могут исключительно городские  домохозяйства (66,5%), в то время как сельские 
домохозяйства (33,5%, соответственно), похоже, не заботятся о будущем [7].   

 Мы можем видеть это по объемам депозитов казахстанского населения  в различных 
регионах нашей страны (таблица 1). Самый бережливый народ – это жители Алматы. В 
среднем, у каждого из них на банковском счету хранится сумма в размере 1,3 миллионов 
тенге.  Это более чем в 2 раза больше, чем у среднего жителя столицы. Жители Астаны в 
рейтинге идут на втором месте со средней суммой депозитного чека в 541 тысяч тенге. 
Самыми небережливыми жителями оказались жители южных регионов страны.  У жителей 
Южно-Казахстанской области на сберегательном счету всего 47 тысяч тенге. На последнем 
месте стоит Алматинская область, где на каждого жителя приходится по 34 тысяч тенге 
сбережений [8]. 

Таблица 1.Срочные и условные вклады физических лиц. Регионы РК. Январь 2015 
(млрд.тг.). 

 
  Однако нужно отметить, что на способность населения сберегать влияют несколько 

причин. В первую очередь, это дифференциация уровня доходов по регионам. Как правило, в 
городской местности заработная плата выше в сравнении с сельской. Другая причина – 
дифференцированное количество рабочих мест. В селах их намного меньше, чем в городах. 
Поэтому можно заключить, что жители сельского местности не имеют возможности 
сберегать в отличие от городских.  Таким образом, сберегательная способность зависит от 
уровня дохода. 

Исследования домохозяйств показывают, что их сбережения носят в основном 
неорганизованный характер. Из опрошенных респондентов  44% предпочли хранить деньги 
дома в наличном виде, в национальной или иностранной валюте. Далее следуют инвестиции 



5541 

в частную собственность, и лишь 38% - в местном банке [9]. Предпочтение большинства 
респондентов хранить сбережение дома говорит нам о том, что, во-первых, так наиболее 
безопасней (ввиду того, что банковские учреждения могут в любую минуту подвергнуться 
банкротству); во-вторых, непонимание всей структуры сберегательной системы (условии и 
значимости инвестиций, сбережений).  

 Откладывание сбережений тесно связано с целями (мотивами) сбережений, так как 
индивид, задумываясь о том, стоит сберегать или нет, не может не думать о целях. 
Приоритетными оказались следующие цели, на которые  домохозяйства экономят денежные 
средства. На первом месте стоит покупка недвижимого имущества, далее следуют здоровье и 
образование, на третьем месте находятся сбережения для отдыха и просто на будущее. 
Первенство сбережений в виде приобретения недвижимости говорит нам о том, что 
большинство населения считает частную собственность наиболее надежным способом 
инвестирования, «безопасной подушкой будущего».  

 В заключение своей работы можно сказать следующее. 
 На сберегательное поведение населения влияют различные факторы: экономические, 

политические, социальные, психологические, а также культурные, например, особенности 
менталитета, истории. Однако ключевым фактором, определяющим уровень склонности 
населения к сбережениям, является уровень его доходов. Чем выше доходы, тем больше 
склонность к сбережениям. Немаловажное значение на размер сберегательной квоты имеет 
текущий уровень инфляции. Как правило, чем выше инфляция, тем выше сберегательная 
квота. 

 В Казахстане постепенно меняется соотношение выданных потребительских кредитов 
и вкладов в банках в пользу первых. То есть существенным фактором, сдерживающим рост 
склонности его населения к сбережениям, является переход от сберегательной модели 
финансирования крупных покупок к кредитной модели. Чем больше кредитов, тем меньше 
сбережений.  
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Әлеуметтік теңсіздік - жеке индивидтер, әлеуметтік топтар, қабаттар, таптар тік 

әлеуметгік мобильділік иерархиясының әр-түрлі сатыларында тұратын, өмірлік тең емес 
және қажеттіліктерді қамтамасыз етудің мүмкіндіктерге ие әлеуметтік дифференциацияның 
ерекше түрі.  

Бүгінде қоғам ілгері дамыған  сайын бай мен кедейдің ара-жігі алшақтап, 
әлеуметтік  теңсіздік пайда болды.  

Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның 
заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде әлеуметтік стратификация теориясының маңызы 
зор. «Стратта» деген геология термині жердің құрылымындағы қабаттарды анықтауға 
байланысты қолданылады. Ал, қоғамға байланысты біздің ана тілімізде қабаттан гөрі «жік» 
деген ұғымды пайдаланғанымыз жөн. Біз тарихтан қоғамның әр даму сатысына тән түрлі 
стратталардың болғанын білеміз. 

Қоғам адамдарын стратталарға жіктеудің тарихи үш типі белгілі.  
Олар:  
а) касталар;  
ә) сословиелер;  
б) таптар.  
Осы аталған жіктеудің үш типіне байланысты стратификациялық жүйе ашық және 

жабық жүйелерге бөлінеді. Қоғам мүшелерінің статустары мен әлеуметтік жағдайларын 
өзгертулеріне мүмкіндік бар әлеуметтік құрылым ашық стратификациялық жүйе деп алады 
да, ал, мұндай мүмкіндік балмайтын қоғам жабық стратификациялық жүйе деп аталады. 
Жабық жүйеге Үндістан қоғамында орын алған касталық жүйені жатқызуға болады. «Каста» 
- латын тілінде castus (таза) деген мағынаны береді. Бұл жүйе 1900-шы жылға дейін сақталып 
келген. Үнді қоғамында қалытасқан дәстур бойынша қоғам мүшелері касталарға жіктелген 
және соған байланысты әлеуметтік статус ата-аналарынан балаларына беріліп, ол өмірлік 
статусқа айналып отырған.  

Қоғамдағы қалыптасқан діни наным мен дәстүр бойынша, жоғары каста мен төменгі 
каста адамдарының  араласуларына, қарым-қатынастар жасауларына қатаң тыйым салынған. 
Драхмалық діни наным бойынша, әр адам құдайдың берген тағдырына көніп, өмір бойы 
сонымен келісімде болуы керек. 

Сословиелік жүйелер – феодалдық қоғамда орын алған стратификациялық жіктеу типі. 
Бұл қоғамдағы адамдар жоғары және төменгі сословиелерге бөлінген. Сословиелік статустар 
атадан балаға мұра ретінде беріліп отырған. Жоғары сословиеге дворяндар, дін иелері, ал, 
төменгі сословиеге – қолөнершілер, шаруалар, көпестер жатқан. Бұл аталған жүйеде бір 
сословиеден екіншісіне өту шектелгенімен, олардың арасында кейбір жағдайда некенің орын 
алуы және төменгі сословие адамдарының сіңірген еңбектеріне байланысты билік тарапынан 
оларға жоғары сословиелік статусты сый ретінде беру сияқты жағдайлар орын алған.  

«Тап» деген ұғым ғылыми айналымға жаңа заманда енді. Әсіресе, XVIII-XIX 
ғасырларда Батыс Еуропа ойшылдарының еңбектерінде бұл ұғымның мәні негізделіп, 
қоғамда таптардың бар екендігін мойындау болды. Бастапқы кезде таптар деген ұғымның 
саяси мазмұны баса айтылды.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Тек кейін К. Маркс және М. Вебер еңбектерінде қоғамдағы таптық жіктелудің 
экономикалық себептері мен астарларына терең назар аударыла басталды. 

К. Маркс өз заманында таптар туралы ілімді одан әрі дамытып, өзінің тап күресі туралы 
теориясын негіздеді.  

К. Маркс интеллигенцияны әлеуметтік топқа жатқызады. өйткені бұл топтың да белгілі 
бір тапқа ұқсас белгілері өз және олар шығу тегі жағынан да әр түрлі таптардың өкілі болуы 
мүмкін. Сол себепті К. Маркстің ізін қуушылар интеллигенцияның өзін буржуазиялық, ұқсас 
буржуазиялық және пролетарлық деп жіктеуді ұсынған.  

Әлеуметтік стратификация теориясына өз үлесін қосқан М. Вебер бұл мәселеге 
байланысты тұжырымдамаларында К. Маркстің теориясынан өзгеше және оған ұқсас 
жақтары да бар екендігін айта кету керек. М. Вебер К. Маркстың қоғамның тапқа жіктелуінің 
объективтік экономикалық негіздері бар деген ойымен келіседі. Ол пікірді ол басқа да 
экономикалық факторлармен толықтырады. Біріншіден, М. Вебер таптық айырмашылықтар 
тек меншіктің болу, болмауына байланысты емес, сол сияқты адамдардың жоғары білімінің 
болуына, мамандық түріне, кәсіби дәрежесі мен шеберліктеріне де байланысты дейді. 

Ерлер мен әйелдер арасындағы теңсіздік ерте заманда пайда болып, күні бүгінге дейін 
сақталып келеді. Барлық дерлік ерлерде  әйелдерінің табыстарының көлемі ерлерге 
қарағанда төмен. Әйелдер арасындағы жұмыссыздықтың да деңгейі жоғары.  

Әлеуметтік теңсіздіктің пайда болуына қоғамдық еңбек бөлінісі, яғни адамдардың 
кәсіби мамандануы ықпал етеді.  

 Ең көлемді қоғамдық еңбек бөлінісі еңбектің аграрлық және өнеркәсіптік деп 
жіктелуіне байланысты болды. Мұның өзі қала мен село өмір салтының қалыптасуына, 
халықтың территориялық-аймақтық жағынан жіктелуіне әкелді. Қала өмірінің селоға 
қарағанда бірқатар артықшылықтары бар. Атап айтсақ, еңбектің мазмұны мен түрлерінің сан 
алуандылығы, тұрмыстық және мәдени қызмет көрсету салаларының, саяси және басқару 
орталықтары мен бұқаралық ақпарат жүйесінің, ғылым мен білімнің кеңінен дамуы 
қалаларға тән сипатты белгілер.  

Қоғамдық еңбек бөлінісі ой еңбегі мен дене еңбегінің арасындағы айырмашылықтың 
пайда болуына, соның нәтижесінде қоғамда білімі мен кәсіби деңгейлері жоғары адамдар 
тобының қалыптасуына ықпал етті. 

Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік иерархияға негізделген және ол адамдар ме топтардың 
вертикалды бағытта сатылы орналасуынан көрінеді. Яғни тік сызық бойында бір топтың 
екінші бір топтан жоғары немесе төмен орналасуы деген сөз. 

Қоғам ілгерілеп дамыған сайын оның құрылымы да өзгеріп отырады, соған байланысты 
әлеуметтік мобильдік деген құбылыстың түсінігі пайда болды. Оны ғылыми жағынан 
негіздеп, «әлеуметтік мобильдік» теориясының авторы П. Сорокин терең зерттеді. 

«Әлеуметтік мобильдік» деп, қоғамдағы жекелеген индивидрет мен адамдар тобының 
бір әлеуметті жағдайдан екінші бір әлеуметтік жағдайға орын ауыстыруын айтамыз.  

Әлеуметтік мобильдіктің бірінші түрі,  яғни ұрпақтар арасындағы мобильдік ұзақ 
мерзімдік процеске, ал, екінші түрі, яғни ұрпақтардың іштей мобильдігі – қысқа мерзімді 
процеске жатады. әлеуметтік мобильдіктің бірінші түрінде әлеуметтанушылардың  
зерттеуіне таптар арасындағы мобильдік, ал, екіншісінде – дене еңбегінен ой еңбегіне ауысу 
себептері жатады. 

Сонымен, индивидтің немесе әлеуметтік топтың кез-келген қоғамда бір әлеуметтік 
жағдайға ауысуыболып отырады. Бұл ауысулар кешенді түрде, бірнеше өлшемдер 
тұрғысынан, яғни экономикалық, саяси, білім, мәдени, т.б. өлшемдер тұрғысынан болатын 
сапалық өзгерістерге байланысты болуы мүмкін. Кейде әлеуметтік жағдайдың өзгеруі бір 
ғана өлшемнен шектелуі мүмкін. 

Индивид бір статустық топтан екінші бір топқа өтеді. Айталық, жоғары білім алған 
адамның айлығы жоғары төленетін қызметке тұруы, оның өмір деңгейі мен өмір салтының 
өзгеруіне ықпал етеді. Оның сонымен қатар мінез-құлқы, қоршаған ортасы да өзгереді. Сол 
сияқты ол жоғары топтың адамыме некеге  тұруға тырысады. 
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Қазіргі нарықтық экономика жағдайында Қазақстанның әлеуметтік құрылымы бұрын-
соңды болмаған күрделі өзгерістерге ұшырап отыр. Егемендік, тәуелчіздік алған уақыттың 
ішінде республиканың әлеуметтік құрылымында жаңа  таптар, топтар, жіктер пайда болды. 
Олар: бизнесмендер, кәсіпкерлер, фермерлер, банкирлер, ауан түрлі жеке фирмалардың, 
дүкендердің, қонақ үйлерінің, мейрамханалардың, т.б. жеке меншік иелері. Тіпті бұдан басқа 
да өзгерістер бар. Мысалы, бұрынғы Кеңес дәуіріндегі таптар мен әлеуметтік топтардың 
өздері де біршама өзгеріп кетті. Қоғадағы белгілі бір әлеуметтік-экономикалық топтар екінші 
бір топтарға ауысы, өтіп жатыр, демографиялық жағдай, ел-жұрттың миграция мәселелері 
мен үдерістері де ерекше болып отыр. Жалпы алғанда, негізінде табысқа және экономикалық 
жағдайға байланысты қоғамда топқа, жікке бөлінушілік күшейе түсуде. Осылардың 
нәтижесінде Қазақстанда ауқатты, дәулеті орташа, кедей адамдар пайда болды. Қоғам  қоғам 
мүшелерінің бұлайша жіктелуіне меншік формасының өзгеруі, жалпы нарық 
қатынастарының орын алуы ықпал етті. 
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Ұлы Отан соғысы Кеңес Одағы халықтары үшін ғана емес, барша әлем үшін өшпес із 

қалдырды. 1945 жылдың 9 мамыр күнінен 70 жыл өтті. Жеңіске қол жеткізуге Қазақстан да 
өз үлесін қосты. Республика аумағында  әскери қимылдары жүргізілмегеніне қарамастан 
соғыс біздің елмен тығыз байланысты болды. Соғыс жылдарында республикада 12 
атқыштар, 4 кавалерия дивизиялары, 7 бригада, 50 полк құрылды.  Армия қатарына 1196164 
қазақстандық шақырылды, әрбір бесінші адам майданға аттанды1. 

Соғыс туралы жады –  өзіміздің ата-бабамыз туралы, олардың майдандағы және 
тылдағы ерлігі туралы, Отанға деген махаббаты мен патриоттығы туралы жады. Халықтың 
өзінің тарихы туралы әлеуметтік жады – жадының маңызды түрінің бірі.  

Әскери тарих саласындағы мамандар көптеген 1941-1945 жж. оқиғалар бұқаралық 
ақпарат құралдарында сыңаржақты ғана баяндалады деп дабыл қағуда. Жаңа тарихи 
интерпретацияға жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі жастар ерекше сезімтал және зерек болып 
келеді.  

Бүгінгі қазақстандық жастардың Ұлы Отан соғысы туралы қаншалықты «дұрыс» 
ақпаратқа ие екендігін, олардың аталған соғыстағы жеңіске деген көзқарасын анықтау 

                                                           
1 Кан Г.В. История Казахстана – Алматы,1998, с.68-70. 
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мақсатында осы әлеуметтанулық зерттеу жұмысы жүргізілді. Қазіргі қазақстандық 
жастардың жадысы посткеңестік дәуірде, тәуелсіздік жағдайында қалыптасты.  

Зерттеудің пәні – ерекше тарихи оқиға ретінде жастардың әлеуметтік жадының 
құрылымындағы Жеңіс пен Ұлы Отан соғысының маңыздылығы.  

Зерттеу мақсаты – қазақстандық жас буынның Ұлы Отан соғысына және Жеңіске 70 
жыл өткеннен кейінгі қарым-қатынасын, соғыс туралы ақпарат көзін анықтау, жастардың 
ҰОС тарихына, ҰОС Батырларының ерлігіне деген  қызығушылық деңгейін, Қазақстанның 
Ұлы Отан соғысының посткеңестік ел ретінде орнын анықтау.  

Біздің сауалнамаға 100 респондент қатысты. Респонденттердің орта жасы – 20 жас. 
Сауалнамаға қатысқандардың 49% - жігіттер және 51% - қыздар. Респонденттердің 
этникалық құрамы мынадай: қазақтар - 77%, орыстар 15%, басқа ұлт өкілдері 8% құрады. 
Осылайша, мұндай құрам Республика жас тұрғындарының ұлттық құрамына сәйкес келеді, 
бұл іріктелген жиынтықтың  репрезентативтілігін көрсетеді. 

Қол жеткізген нәтижелерді бірнеше бағыт бойынша талдауға болады: ҰОС тарихына, 
оқиғаларына, қатысушылары мен Батырларына қарым-қатынасы.  

Жүргізілген зерттеу жұмысы Ұлы Отан соғысында болған оқиғалар респонденттердің 
78% қызықтыратынын көрсетті. Жалпы респонденттердің Ұлы Отан соғысының тарихына 
деген қызығушылық деңгейі айтарлықтай жоғары деуге болады.  

Сауалнама қатысқандардың басым бөлігі ҰОС Жеңіс – КСРО-ның ұмытылмас ұлы 
ерлігі деп санайды. Респонденттердің 37% өз халқын мақтан тұтады, 6% ҰОС Жеңіс – бұл 
өткен-кеткен оқиға. Тек 1% үшін ғана бұл Жеңіс – Ресейдің ұлы ерлігі.  

Жоғарыда көрсетілгендей, соғыс тарихы респонденттердің 78% қызықтырғанымен, 
респонденттердің 40% соғыс туралы жиі айтудың қажеті жоқ деп есептейді. 60% – керісінше, 
соғыс жайында көбірек айту қажет деп есептейді.  

Сауалнамадағы ең маңызды сұрақтардың бірі – «1941-1945 жж. болған оқиғаны қалай 
атар едіңіз?». Сауалнамаға қатысқандардың 80% бұл оқиғаны «Ұлы Отан соғысы» деп, ал 
14% «Екінші дүниежүзілік соғыс» деп атады. Ал қалған қатысушылар бұл екі атауда 
ешқандай айырмашылық көрмейтінін айтты (6%).  

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, кейбір сауалнамаға қатысқандардың пайымдауынша, 
Ұлы Отан соғысы сахнасында біздің ел басқыншы болды (19%). Дегенмен, респонденттердің 
79% ойынша, біздің ел азаттық үшін шайқасты. Бұл қуантарлық көрсеткіш. 2% ғана жауап 
беруге қиналды.  

Уақыт өте соғысты көрген, қатысқан ұрпақ өкілдері санының азаюы – қоғамдағы 
шынайы ақпараттан қол үзу қорқынышын тудырады. Бүгінгі күні студент жастардың 66% 
ғана өздерінің жақындарының, тумаларының қатысқанын олардың әңгімелері арқылы, 
отбасы архиві (хаттар, фотосурет) арқылы біледі; 33% – тумаларынан ешкімнің 
қатыспағанын көрсетті; 1% соғыста тума немесе жақындарының соғысқа 
қатысқан/қатыспағанын білмейтіндігін айтты. 

«Ұлы Отан соғысы кімге/неге қарсы болды?» деген сұраққа респонденттердің 90% – 
«фашизмге қарсы», 9% – «немістерге қарсы» деген жауаптарды таңдады, тек 1% ғана 
«ұлтшылдыққа қарсы» деген жауап нұсқасын өзі ұсынды. «Социализмге қарсы», 
«капитализмге қарсы» деген жауап нұсқалары таңдаусыз қалды.  

Респонденттерге ұсынылған белгілі әскери қимылдардың тізімінің ішінен өзіне жақсы 
таныс шайқасты белгілеуі тиіс болды. Сауалнамаға қатысқандар Сталинград шайқасын 
(29%), Мәскеу түбіндегі шайқасты (26%), Ленинград шайқасын (24%), Берлин үшін 
шайқасты (13%) және Курск шайқасын (8%) белгіледі.  

Келесі сұрақ бойынша респонденттер өздеріне таныс Батыр қалаларды жазуы тиіс 
болды. Бұл сұрақ кей респонденттер үшін қиыншылық туғызды. Ашық сұрақ формасында 
болғандықтан, сауалнамаға қатысқандардың 23% бұл сұрақты жауапсыз қалдырды. Егер 
респонденттердің жауабын салыстыратын болсақ, ең жоғарғы көрсеткішті Ленинград 
(Санкт-Петербург), шамалы айырмашылықпен Сталинград (Волгоград), ал үшінші орынды 
Мәскеу көрсетті. Сонымен қатар, Брест қамалы, Киев, Смоленск, Минск, Одесса, 
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Севастополь, Мурманск, Тула және Керчь секілді қалалар да аталды. Өкінішке орай, 
респонденттер арасында батыр қалалар қатарына енбейтін Берлин, Харьков, Ақтөбе, Гурьев, 
Атырау және т.б. қалаларды атағандар да болды.  

Келесі ашық сұрақ «Өзіңізге таныс Ұлы Отан соғысының батырларын атаңыз». 
Респонденттердің 14% бұл сұрақты жауапсыз қалдырды, қалған 86% жауап берді. Дегенмен, 
жауап берген респонденттердің арасында қате жауап бергендер, яғни ҰОС қатыспаған 
батырларды (Абылай хан, Бөгенбай батыр, т.б.) жазғандар болды. Респонденттер 
жауаптарын талдау барысында есімдердің аталу жиілігіне байланысты бірнеше топқа 
топтастырдық. Бірінші топ – Б.Момышұлы, Ә.Молдағұлова, М.Мәметова және 
Т.Бигельдинов есімдері жиірек кездесті. Екінші топ – И.В.Панфилов, Р.Қошқарбаев, Л.Беда 
және С.Луганский, үшінші топ – Қ.Қайсенов, Г.Жуков, С.Нұрмағамбетов, Н.Әбдіров. 
Сонымен қатар, М.Ғабдуллин, Т.Тоқтаров, С.Баймағамбетов, Д.Г.Павлов, И.Н.Кожедуб және 
т.б. Ұлы Отан Соғысына қатысқан батырлардың есімдері аталды. Респонденттер шайқасқа 
қатыспаған, тылда жұмыс істеген аға-апаларының да есімдерін жазды. Жалпы сауалнамаға 
қатысқандардың жауабы олардың ҰОС батырларын білетінін көрсетті. Әсіресе қазақстандық 
батырлардың есімдері жиірек кездесті. Респонденттер арасында он-он бес есім жазғандар да 
болды. 

Жастар үшін соғыс туралы негізгі ақпарат көзін анықтау мақсатында «Ұлы Отан 
соғысы туралы ақпаратты жиі қайдан аласыз?» деген сұрақ қойылды. Респонденттердің үш 
ақпарат көзін белгілеу мүмкіндігі болды.  

Ақпарат көзі ретінде бірінші орынды көркем әдебиет пен ҰОС туралы фильмдер (30%), 
екінші орынды Ұлы Отан соғысы туралы ақпарат көзі ретінде мектеп, университет және т.б. 
оқу орындары иемденді. Ал үшінші орынға ғаламтор ие болды (15%). Ең аз таңдалған 
жауаптар – «көзімен көргендер мен ардагерлер әңгімесі» (13%), «Қазақстандық БАҚ» (7%), 
«Ресейлік БАҚ» (7%).  

«Бұқаралық ақпарат құралдарында Ұлы Отан соғысының тарихы бұрмаланады ма?» 
деген сұраққа сауалнамаға қатысқандардың 49% жауап беруге қиналатынын көрсетті, ал 46% 
бұқаралық ақпарат құралдарында Ұлы Отан соғысының тарихы бұрмаланады деп жауап 
берді. Тек 5% ғана соғыс туралы ақпараттың бұрмалануын байқамағанын айтты.  

Қазақстанның қазіргі территориясында Ұлы Отан соғысы кезінде соғыс қимылдары 
жүрмегендіктен «Ұлы Отан соғысы – біздің Соғыс деп ойлайсыз ба?» деген сұраққа 
респонденттердің басым бөлігі «Иә» деп жауап берді (87%).  Қалған 13% «ҰОС бізге қатысы 
жоқ» деп шешті.  

Қазақстан жастарының Жеңіске қарым-қатынасын анықтау маңызды болды. Оны 
анықтау үшін «Ұлы Жеңістің 70-жылдығын қалай атап өтесіз?» деген сұрақ қойылды. 

Респонденттердің басым бөлігі Ұлы Жеңіске арналған мерекелік шеруге шығатынын 
айтты (64%), қалғандары соғысқа қатысқандарды еске алып, ардагерлерге кіріп шығады 
(17%), үйде демалып, мерекелік шеруді теледидардан қарайды (7%), Георгий лентасын тағып 
серуендейді (5%), мерекелік дастарқан жайып, тума-туыс, жақындарымен бірге тойлайды 
(2%). Сонымен қатар респонденттер арасында Жеңіс күнін үлкен мереке ретінде 
қабылдамайтындар да болды, яғни бұл күнді атап өтпейді (5%).   

Жүргізілген әлеуметтанулық зерттеу жұмысының нәтижесі мынадай қорытынды 
жасауға мүмкіндік берді: 

• Жастардың басым бөлігі Ұлы Отан соғысының тарихына белсенді түрде 
қызығушылық танытады. Бұл олардың кеңестік ортақ тарихқа немқұрайлы 
қарамайтындығын көрсетеді;  

• Қазақстан жастары соғысқа қатысқан батырлардың ішінде қазақстандық 
батырларды жақсы біледі; 

• Қазіргі күннің өзінде жастар Ұлы Отан соғысын ұлттық тарихымыздағы 
ұмытылмас ең басты оқиғалардың бірі ретінде қабылдайды; 

• Жастардың БАҚ сенімділігіне күмәнданатын болғандықтан, олардың көп 
бөлігі ақпаратты көркем әдебиеттерден мен әскери тариха фильмдерден және мектеп, 
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университет секілді т.б. оқу орындарынан алады.   
Жастардың бұл көзқарасы XXI ғасырда еркін өмір сүруімізге және жаңа мыңжылдықта 

біздің қоғамымыздың нық қадам басуына мүмкіндік береді. Бүгінгі жастар соғыстан алыстап 
барады десек те қателеспейміз. Себебі, өкінішке орай, соғысқа қатысқан көзі тірі 
ардагерлеріміз өмірден өтіп, саны азайып барады. Біздің зерттеулеріміз қазақстандық 
заманауи жастарға «әлеуметтік және тарихи ессіздік(ұмытшақтық)» тән емес екенін көрсетті.  
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Бүгінгі таңда шетелдерде тұрып жатқан қандастарымыздың тарихи Отаны – 

Қазақстанға оралу мәселесі мемлекеттік деңгейде қаралып, заңды негіздер жасалынуда. Елге 
шақыру, орналастыру, оралмандардың ел ортасына сіңісуі мемлекеттің миграциялық 
саясатының басты бағыты. «Ата-бабаларымыз бен олардан тараған ұрпақ жасаған мол 
рухани қазынаны шашпай-төкпей жинап алуымыз, оны атажұртта және барша әлемге 
таныстыру аса маңызды шаруа» - деп айтқан еді [1] Елбасы Н.Назарбаев. Атажұртқа оралып 
жатқан қандастардың арасында жастардың, оның ішінде студент оралман жастардың 
әлеуметтік бейімделу мәселесі Қазақстан қоғамы үшін өзекті мәселенің бірі.  

Оралман студенттердің мінездік қалыптасуы болашақ қоғамымыздың толыққанды 
құрылымдық сатысын құрайды. Сондықтан оралман студенттің әлеуметтік-психологиялық 
бейімделу ерекшелігінің қоғамда болып жатқан құбылыстарға сай қалыптасуы өте маңызды. 

Жоғарғы оқу орнына келіп түскеннен бастап бірінші курстардың оқу орнына бейімделу 
үрдісіне орай жүргізілген көптеген зерттеулер келесідей негізгі қиындықтарға жіктеледі 
екен: кешегі мектептің ұжымындағы оқушылардың оның өзара көмегі мен моральдік 
қалауының кетуімен байланысты жағымсыз күйзелістер; кәсіпті таңдаудағы мотивацияның 
белгісіздігі, оған жеткіліксіз психологиялық даярлық, мінез-құлық пен іс-әрекетті 
психологиялық өзіндік реттей алмаушылық, оның күнделікті бақылауға ашылуын 
педагогтардың талап етуі, жаңа жағдайда еңбек пен демалыстың опти-малды тәртібін 
қарастырып іздеу жұмыс пен өзіндік қызметті реттеу, әсіресе үй жағдайынан жатақханаға 
ауысу кезінде, соңғысы өзіндік жұмысқа дағдының болмауы, конспекті жасай алмау, 
алғашқы дерек көздерімен, сөздіктермен, анықтама сілтемелермен жұмыс жасай 
алмаушылық. 

Барлық осы қиыншылықтар өзінің шығуына байланысты әр түрлі. Оның кейбіреулері 
объективті құрыла алмайтын, енді біреулері субъективті сипатта және де әлсіз даярлықпен, 
мектеп және жанұя тәрбиесіндегі ақаулармен байланысты [2].  

Студенттердің жоғарғы оқу орнына бейімделуі Стокаренко бойынша келесідей 
жіктеледі: 

а) кәсіби бейімделу, оқу үрдісінің мазмұны, сипаты, жағдайлары мен 
ұымдастырылуына икемделу, оқыту және ғылыми өзбеттілік дағдыларының жасалуы; 

б) әлеуметтік – психологиялық бейімделу – индивидтің топқа, онымен өзара қарым-
қатынасқа икемделуі, өзіне тән мінез-құлық стилінің анықталуы. 

Басқаша айтсақ, «бейімделу қабілет – ешқандай ішкі дискомфортты сезінбей және 
қоршаған орта мен қарама-қайшылықсыз адамның қоршаған ортаның әлеуметтік, 
физикалық, әр түрлі талап-тарына бейімделе алу қабілеті». Бейімделу – бұл белсенді іс-
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әрекеттің алғы шарты және оның тиімділігінің қажетті шарты. Бұдан индивидтің қандай да 
бір әлеуметтік рөлінің жақсы қызмет етуі үшін бейімделудің жағымды маңызы көрінеді [3]. 

Негізінде көптеген адамдар басқа елден білім алуға, жұмыс істеуге талпынады, осыған 
байланысты Г. Триандис (1994) бейімделу процесінің бес кезеңін бөліп көрсетеді. 

Бірінші кезең, «бал айы» деп аталады, ол көтерінкі көңіл күй, үлкен үміттің көрінуі мен 
сипатталады. Бірақ бұл кезең жылдам екінші кезеңге өтеді.  

Екінші кезең, жаңа ортаға енуде ортаның теріс әсерлерінің әсер ете бастауы. Көптеген 
жағдайда көңілдері толмай, барлық нәрседен көңілдері қалып, тіпті бұл жағдай кейбір 
кездерде фрустрация мен депрессияға өтіп кетуі мүмкін. Бұл жағдайда көбі нақтылықтан 
қашуға тырысады. 

Үшінші кезең - қиын қыстау кезіңіне жетуі мүмкін, ауыруларды және толық әлсіздікті 
сезінеді. Жаңа ортаға сәтті бейімделе алмаған адамдардың көбі келген жеріне қайта оралады.  

Төртінші кезең - депрессия – оптимизацияға ауыса бастайды да өзіне деген сенімділік 
және қанағаттану сезімін сезіне бастайды. Адам өзінің икемделе бастағанын сезіне бастайды. 
Берри терминалогиясы бойынша – бұл кезең толық немесе ұзақ кезең деп аталады. Ортаның 
талабына индивидтің тұрақты өзгеруі. Бейімделу процесіне орта мен индивид өзара 
сәйкестікке келеді. Осы кезеңді бейімделу процесінің аяқталуы деп те айтуға болады [4]. 

Жалпы бейімделу мәселесін: В.И. Курбатова, А.Т. Маклаков, В.Н. Дружинин, Е.А. 
Ямбург, Н.А. Агаджанян, А.А. Реан, Х. Хартманн және т.б. ғалымдар тарапынан 
қарастырылып, зерттелген. 

Біздің тарапымыздан студент оралмандарға қатысты тікелей жүргізілген 
социологиялық зерттеулердің нәтижелеріне тоқталып өтелік. «Оралман студент жастардың 
әлеуметтік-бейімделуіндегі мәселелер» зерттеудің 2015 жылдың 10.02.-15.03. аралығында 
социологиялық сұрау жүргізілді. Сұрауға жасы 17-ден асқан Еуразия Ұлттық 
Университетінің оралман студенттері, 50 респондент қатысты. 

Тіл қарым қатынастың негізі болып табылады, сондықтан да тіл интеграциясына 
айрықша көңіл бөлінеді. Білім жүйесіне қатысты оралмандарға келтірілген деректерде 
мемлекеттік бағдарламалар негізінде: «Олардың біліктілігін  көтеру курстары 
ұйымдастырылған. Республиканың орта жалпы білім беру ұйымдарында жақын және алыс 
шетелдерден келген оралман студенттер үшін олардың біліміндегі ақтаңдақтарды жою және 
білім беру бағдарламасына бейімделуі мақсатында қосымша сабақтар, консультациялар 
өткізіледі, арнайы өтпелі бағдарламалар көзделген.  

Мигранттарды қабылдайтын барлық елдер интеграция бағдарламаларында тіл жағынан 
бейімделуіне аса көңіл бөледі, бірақ әр ел тілді игеруге берілетін көмектің көлемін өздерінше 
анықтайды. Қазақ ұлты Қазақстанға көшіп келуінің бірінші себебі қазақ тілін, мәдениетін, 
тарихи отанының әдет-ғұрпын сақтап қалу, балаларының келешегін қамтамасыз ету. Көшіп 
келген соң оралмандар орыс тілінің күнделікті қолдану қиыншылықтарымен кездеседі. Орыс 
тілі қарым - қатынаста негізгі тіл болғандықтан, оралмандардың еңбек нарығында 
интеграциялануы, орыс тілін білмеу салдарынан көптеген қиындақтарға тап болуда. Мәселен 
Қытайда тұратын ханзу ұлты гегеорафиялық аймақтарына байланысты тіл ерекшеліктері бар, 
тіпті Батысы мен Шығысыда тұратын ханзулар өзара тілдік қарым-қатынасқа түсе алмайды. 
Себебі түсенбейді. Монғолдар арасында тілдік диалектінің көптігінен өзара тілдік қарым –
қатынаста бару өте қиын. Бұндай факторлар әлемде көп кездеседі. Қазақтар арасында  
диалектілер болғанмен ханзу ұлтындай тілмашсыз тілдік қатынасқа түсе алды. Тек оралмандар 
өзі тұрған жерінен алып келген, өзге ұлттардың тілі тілдік қатынаста кейбір жағдайда 
кедергілер жасауда. Негізгі себептер қазақ тіліндегі терминдердің ертеректе жасалмауына 
туындап отыр. Көбінесе техникалық атауларды өзге тілде ату қатынасы бар. Жергілікті 
қазақтар мен оралмандар арасында кей жағдайда тілдік түсінбеушіліктер болып тұрады. 
Жергілікті қазақтар орыс тілінің қорын қосып сөйлеуіде тілдік қатынасқа әсер етпей 
қоймайды. Жалпы қазақ даласындағы тілдік ерекшеліктер бар. 

  
1 диаграмма. Оқу барысында қандай қиындықтар болды?(Л.Н.Гумилем ат. ЕҰУ 
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мысалында) 
 

 
 
 
Бұл жерде айта кететін жайт, қазір әлемде  үш қазақ алфавиті қолданылады; Қазақстанда, 

Монғолияда, Ресей мен басқа ТМД елдерінде кириллица, Түкия мен Батыс Еуропада 
латиница, Қытайда, Иран мен Пәкістанда  ескі қазақ алфавиті (төтеше жазу). Осының 
нәтижесінде Қытайдан, Ираннан, Пәкістаннан, Ауғанстан мен Түкиядан келген оралмандар 
толық кириллица жазуындағы  қазақ тілін оқи алмайды, сондықтан да келе салысымен орыс  
тілін білмеушілікке байланысты қиыншылықтарға кездеседі. Кейде ең қажетті істерді, 
мысалы, оралман статусын алуға құжаттарын толтыра алмайды. Осы қиыншылықтарға 
байланысты оралмандарға тілді меңгеру курстары ұйымдастырылмайды. Мемлекеттік 
бағдарламалар жоқ болғанымен, кейбір мектептер мен ЖОО өздері орыс тілі мен қазақ тілі 
курстарын ұйымдастырады. Елімізде орыс импералистік ықпалы үстем болып тұрғанда. 
Қазақстанда орыс тілінің қолдануы кең мемлекеттік статусы бар. Қазақ Елінде қазақ тілінің 
төмен мәртебесі тарихи отандарына оралған қазақтарға айтарлықтай әсер етіп отыр. Қазақтар 
қазақ тілін білмей, бір-бірімен аудармашылар арқылы қатынысқа түсуі ұлттық мәселе екені 
анық.  

Кейбір қоғамдық пікірлерге назар аударсақ, оралмандар орыс тілін білмейді сондықтан 
олар еліміздің дамуына кедергілер жасауда деген пікірлер кездесіп жатады. Бұдай пікірдің 
қайнар көзі,. «Біз қашан орыс тілін тез үйренсек соғырлым жылжам дамимыз» -деген 1952-
1960 жылдар аралығында кеңес үкіметін басқарған Хрущевтың ұрандары еді. Хрущевтың  
жалған ұрандары қоғамдық психологияда сіңісті болып қалған. Өкінішке орай, одақ 
ыдырағынмен, кеңестік азаматтық сана бірқатар адамдардың жадында өшкен жоқ. Оны 
көтеген социологиялық зерттеулерде дәлелдеп отыр.  

Ал тілсіз - ұлт, ұлтсыз - тіл болмайтыны белгілі. Орыс тілінде басымырақ сөйлейтін, 
орыстана бастаған қазақстандық қоғам орыс тіліндегі Қазақстан болуы дайын-ақ тұр [5].  
Қазақ тілінің мәселесін шешу қазақ тілділірдің көптігімен анықталады. Олай болса нағыз 
ресурстар оралмандар болып табылады. 

Мысалы, Оралмандарға қатысты көзқарасыңыз қандай? деген сұраққа 
респонденттердің көпшілігі жақсы ойда екенін білдірген 38% және 27% шыдамды 
көзқараста екенін айтқан.Сұралғандардың айтарлықтай бөлігі 18,9% оралман студенттермен 
қарым-қатынастың жоқ екендігін  білдірген, тек респонденттердің оннан бір бөлігі ғана 
оларға жағымсыз көзқараста болған. 

 
2 диаграмма. Сіздің оралмандарға деген қарым-қатынасыңыз (өзінің тарихи 

отанына оралған, этникалық қазақтарға)? Оқу барысында қандай қиындықтар 
болды?(Л.Н.Гумилем ат. ЕҰУ мысалында) 
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Халықтың ұлттық белгілері бойынша оралмандарға қатысты көзқарастарының 
көрсеткіштерін талдау айтарлықтай алшақтығын байқатты. Оралмандарға қатысты оң пікірді 
көбіне қазақтар және шағын ұлттар өкілдері білдірген. Сонымен қатар халықтың бірқатар 
бөлігінде оралмандарға деген жағымсыз ойлардың айтарлықтай потенциялы сезіледі.  

Аталған зерттеуде біз бақылаудың қорытындысында байқалғандай, халықтың кейбір 
тобында оралмандарға деген кері көзқарас жақтырмаушылық пен қатар, оралмандардың 
келуімен жұмыс орындары үшін бәсекелес, тұрғын нарығындағы жағдайды одан да бетер 
күрделендіріп жібереді деген ойдан туындаған қорқынышпен де байланысты екен. 
Әлеуметтік-экономикалық саладағы мүдделер соқтығысуы проблемасын 
қазақстандықтардың әртүрлі жағдайдағы репартриантарға деген көзқарастарының 
көрсеткіштерінен көруге болады. 

Этникалық қазақтардың тарихи отанына қайтару бағдарламасын жария ете 
отырып мемлекет бірқатар міндеттерді өз мойнына алды. Ол міндеттер оралмандарға 
тиісті құқықтық-азаматтық, экономикалық және әлеуметтік-мәдени жағдайларды жасауды 
білдіреді. 

Мемлекеттің көші-қон саясатында айтылған механизмдер мен құралдарды 
репатрианттарға қатысты тиімді пайдаланғанда, оралмандардың қазіргі уақытта кезіккен 
экономикалық және әлеуметтік-мәдени тұрғыда бейімделуі пролемалары мұндай 
масштабқа ие болмас па еді. Зерттеу нәтижесінде анықталғандай оралмандар Қазақстанға 
келгеннен кейін жиі кездесетін қоғамдық психология және шеттетушілікке тап болып 
жатыды.  Оралмандардың осы проблемаларын төменгі кестеден көруге болады.  

 
1 кесте. Қоныстану барысындағы кездескен қиындықтар (Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

мысалында) 
 
Қиындықтар % 
Тіл немесе жазу мәселесі 18% 
Қаржы мәселесі 8% 
Жаңа ортаға бейімделе алмау 18% 
Баспана мәселесі 6% 
Азаматтық алу мәселесі 5,8% 
Мемлекеттің беретін жеңілдіктеріне қол жеткізе алмау 15,0% 

Квота бойынша келгендерге бір мезеттік және транспорттық 
жәрдемақыладың төленбеуі 8,8% 

Жергілікті халық көзқарастарының әрқилы болуы 20% 
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Қорытындылап айтар болсақ, «Оралман студент жастардың әлеуметтік-
бейімделуіндегі мәселелер» атты зерттеу жұмысының нәтижесі студенттердің басым бөлігі 
тарихи отанына оралған қандастарымызға оң қабақ танытатына көз жеткізуге боладьі. 
Сонымен қатар халықтың белгілі бір бөлігінің қоғамдық санасында оралмандарға 
деген жағымсыз ойлар басым болған. Мұндай ойлардың пайда болуы, көбінесе әлеуметтік-
экономикалық саладағы мүдделердің соқтығысуынан орын алған деп айтсақ қателеспеген 
болар едік. Алынған нәтижелер көрсеткендей тұрғындар оралмандарға байланысты 
болған біршама мазасыздық таныта бастаған, оның себебі еңбек және тұрғын үй 
нарығындағы бәсекелестіктің күшейуіне. Қай елден келген оралман болмасын, олар осы 
уақытқа дейін туып-өскен жеріне, тіліне, салт - дәстүріне, халқына, климатына икемделіп, 
бейімделген халық. Қаншалықты өз елім, жерім деп келгені мен жаңа ортада көптеген 
қиыншылықтар кездеседі. Сол қиыншылықтардың бірі қаншалықты атамекенін аңсап 
келгені мен жаңа орта, қоғам, адамдар көзқарасы, өзге заңдылықтарға, яғни жаңа климаттық 
жағдайға, әлеуметтік ортаға икемделуіне, бейімделуіне әкеледі. Сондай - ақ кейбір 
қандастарымыздың қазақ грамматикасы мен орыс тілін білмеуі, сонымен байланысты 
олардың әлеуметтік бейімделу мен жергілікті халықтар интеграциясын қиындататын 
бірқатар мәселелер кездеседі. 

Қазіргі кезде оралмандарды жергілікті жағдайға бейімдеу тұрғысындағы жұмыстар 
қажетті деңгейде атқарылмай отыр деп айтуға болады, оны сұралғандар да атап өткен, және 
респонденттерр бұл саладағы үкіметтік іс-шаралар нормативті сипатқа ие, ал міндеттерді 
орындау формалды түрде жүргізіледі деген пікір білдірген. Оралман студент жастардың 
әлеуметтік бейімделу мәселелері қоғпмның ертеңгі күніде мән беретін өзекті мәселесі 
қатарында. 
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«Әлеуметтану» мамандығы 2 курс студент, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші - Смағамбет Б.Ж. 

 
 Қазіргі уақытта Орталық Азияда Қазақстан әлеуметтік, саяси, экономикалық және 

мәдени жағынан озық мемлекет ретінде танылып отыр. Ұлттық өзіндік сананың қалыптасуы, 
Қазақстандағы мәдени және саяси идентификация әлемдік урбанизацияға белсенді әсер 
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етуде. 
Қала халқының өсуі XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында қарқынды жүрді. 

Соның нәтижесінде XX ғасырдың ортасына қарай жер бетіндегі халықтың жартысынан 
астамы қалаларда тұрып жатты. Қазіргі уақытта экономикалық жағынан дамыған елдерде 
қала халқы 70% құрағанымен, ол елдерде контрурбанизация процесі жүріп жатыр. 
Керісінше, дамушы елдерде урбанизация процесі қарқынды түрде жүруде. Жыл сайын 
әлемде 20-30 мың адам қалаға шоғырланады. 

  Мегаполистер қоғамдық қалыптасуда басты көңіл аудартады. Өркендеудің басты 
көріністері қалалардағы ресурстарды дамытты. Кейінгі он жылдықта урбандалу мүмкіндігін 
пайдалану арқылы, адам болашағы жасалады. Бұл қоғамның белсенді қызмет атқаруын талап 
ететін процесс. Себебі қалалар шешілмеген мәселесі көп күрделі процесс. Әлемдік 
қалалардың бүгінгі жетістігі жылдар бойы жиналған адам еңбегінің жемісі: Афина, Рим, 
Венеция, Флоренция, Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк, Сан-Франсиско, Бостон. Бұл 
қалалардың дамуына жаңа идеяның әсері зор. Әр қаланың өзіне тән сипаты бар: Париждегі 
көшелер, Нью-Йорктағы аспан тектес құрылыстар, Римдегі шіркеу  т.б. сияқты. 
Дүниежүзілік тарихта қала тұрғындарының саны күрт өсті. 2014 жылы әлем бойынша 
тұрғындардың жарты пайызы 3,7 млрд. адам қалада тұрады, 2030 жылға қарай қалада 
тұратын адамдардың саны 5 млрд. дейін жетеді деген болжам бар. Қала мәдениетін 
зерттеушілер қаланы демографиялық жағынан тығыз орналасқан, экономикалық дамуға әсер 
етуші орын ретінде таныстырады. Қазіргі заманғы қалалар әлеуметтік және саяси 
қатынастарды реттеуші қызметін де атқарады. Қаланың символикалық құрылымы ретінде 
оның мәдениеті мен өмір сүру образы жатады. [1,55 ]. 

1926 жылғы Кеңес заманындағы халық санағы қазақтардың 2% ғана қалада өмір 
сүргенін көрсетеді. Ал 1939 жылғы санақты қарайтын болсақ қазақтар саны 16% дейін 
өскенін көруге болады. Қала халқының 12 жылда 8 есе өсуінің басты себебі – Ұжымдастыру 
саясаты болды. Ресми статистикаға сүйенсек, 1959 жылы қала халқы 43,7% болса, 1970 
жылы -50,3%, 1979 жылы – 53,5%, 1989 жылы – 57,1%, 2009 жылы 56% құрады. 1980 
жылдардың басында Қарағанды, Манғышлақ және Жезқазған облыстарында қала халқы 83-
89% құрап, басқа қалалармен салыстырғанда өте үлкен көрсеткішті көрсетті. [2,38 ]. 

Урбанизация – әлемдік процесс. Біздің елде осыған дейін тек Астана қаласында ғана 
урбанизация мәселесі мемлекеттің назарында болып келді. Оны қаланың 
инфрақұрылымының есептеліп жасалып отырғандығынан көреміз. Қала тұрғындарының 
саны қанша өссе де, Астанада қандайда бір қайшылықтың орын алуы екіталай. Ал енді 
Алматы, Шымкент сияқты қалаларға халық стихиялы түрде қоныстанып жатыр. Оларды 
мемлекет тарапынан бақылау жағы жетіспейді. Мемлекеттік жоспар болмағаннан кейін, ол 
«жалған урбанизацияға» апарып соғуда. Содан келіп, әртүрлі әлеуметтік қайшылықтар 
туындап отыр. Миграцияның жаңа замандағы толқыны мемлекет астанасын Ақмола 
облысына ауыстырылумен байланысты. Бас қала статусын алған Астана қаласына 
мигранттар ағылып келіп жатты. Олардың ішінде мемлекеттік қызметкерлер, қарапайым 
халық, саяси элита, еңбек мигранттары болды. Екі сайлау арасындағы уақытта (1989, 1999) 
Астана қаласының халқы 49798 адамнан 133585 адамға өсті. Келесі периодта- 1998 жылдың 
қаңтарынан 2001 жылдың маусымына дейінгі аралықта 38537 адам қоныстанды, олардың 
30293 қазақтар болатын. Зерттеулерге ұлты жағынан анализ жасағанда, уақыт өткен сайын 
мигрант қазақтардың саны өскенін байқауға болады. 1999 жылы Астанаға тұрақты өмір 
сүруге келген халық 10590 болса, оның ішінде 8269 қазақтар; 2000 жылы көшіп келген 9647 
адамның 7881 қазақтар. Зерттеулер миграция жасаған адамдардың көбісі еңбекке жарамды 
екенін көрсетеді. Мысалға, 1998 жылы Астанаға 9965 қазақ көшіп келген болса, оның 7749 
еңбекке жарамды; 1999 жылы 8269 адам келді, оның 6303 еңбекке жарамды. Басақаша 
айтқанда, 1998 жылы миграция жасағандардың 77%, 1999 жылы миграция жасағандардың 
76% еңбекке жарамды болып саналады. Осыны негізге алып, Астана миграциясында еңбек 
сипаты басымырақ екенін айтуымызға болады. [3,25 ]. 

Қазақстандағы урбанизация көбінесе индустриялық зоналарды қалыптастырумен 
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байланысты. Егер 1939 жылы Қазақстан Республикасында 28 қала мен 53 қала типіндегі 
аудан болған болса, онда 1945 жылы сәйкесінше 38 қала мен 100 қала типіндегі аудан болды. 
Маңызы бар мұнай, химия, металлургия өнеркәсібін дамыту нәтижесінде Шевченко, 
Жаңаөзен, Текелі, Кентау, Қаратау, Жаңатас қалалары пайда болды. 2012 жылғы 
статистикаға сәйкес Қазақстандағы қала саны 84, олардың ішіндегі республикалық және 
облыстық басқару деңгейіндегі қала саны – 39. Қазақстандағы қала халқының өсуіне ішкі 
және сыртқы миграцияның әсері зор. Кеңес заманында Қазақстан миграцияның бірнеше 
үлкен толқынын бастан өткізді: 

1) Бірінші толқыны –репрессияға ұшыраған өзге ұлт өкілдерінің Қазақстанға жер 
аударылуы.  

2) Екінші толқыны – Екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты эвокуацияланған 
халықтың қоныстануы. 

3) Үшінші толқыны – республикадағы тың және тыңайған жерлерді игеруге 
байланысты болды. [4,62 ]. 

Миграция жасаушылардың көбірек бөлігінің еңбекке жарамды жасқа жетпеуі – 
миграцияның отбасылық сипатын көрсетеді. Осы миграция процессіне ұшырағандардың 
басым бөлігі ер адамдар. Оның себебі, табиғатынан отбасын асырауға бейімделген ер 
адамдар қалаға жұмыс іздеп келеді. Мектеп бітірген жасөспірімдер арасында қалаға білім алу 
мақсатында келетіндердің басым бөлігі, керісінше, негізінен қыз балалар. Көп жағдайда қыз 
балалар қалада тұрақтап қалып кояды. Бұл факторлар өз кезегінде неке дисбалансын 
тудыруы мүмкін деген болжам жасауға болады. Осындай ішкі миграциямен қатар, 
Қазақстанда сыртқы миграция да жүріп жатыр. Бұл мемлекетаралық миграцияға түсетіндер 
көбінесе еңбек мигранттары. ҚР президенті өзінің халыққа жолдауында «Қазақстан-2050» 
бағдарламасына сәйкес облыстардағы еңбек нарығына әсер ететін миграция проблемасын 
кешенді түрде шешілуі керектігін ерекше атап өтті. Көршілес елдерден келетін миграция 
толқынын қатаң түрде басқару жоспарын қойды. Орталық Азия елдерінен Қазақстанға 
келген мигранттар саны әлі күнге дейін белгісіз. Қазақстандағы еңбек миграциясының 
заңсыз да жүруінің нәтижесінде бұл көрсеткіш нақты болмай отыр. Сондықтан өзге елден 
келген еңбек миграциясы «заңсыз жұмысшылар» болып есептеледі. Немесе оларды қазір 
«гастербайтер» деген терминмен атай бастады. Еңбек мигранттарының жұмыс істейтін 
сфералары: құрылыс, сауда, коммуналдық қызмет, қызмет көрсету сферасы, егістіктердегі 
маусымдық жұмыстар. Халықаралық көші-қон ұйымының 2013 жылғы санағы бойынша 
Қазақстанда жарты миллионнан бір миллионға дейін еңбек мигранттары жұмыс жасап жүр. 
20 жыл ішінде (1991-2010) Қазақстанның ішкі миграциялық айналымы 6 млн. 84 мың адамды 
құрады. Ал мемлекетаралық миграция 3 млн. 391 мыңға жетті. Бұл жалпы соңғы 
онжылдықта миграциялық айналымға 9 млн. 475 мың адам түскенін көрсетеді. Бұл 
мигранттардың басым бөлігі Астана мен Алматы қалаларында шоғырланған. Астана 
каласында миграция процесінің қарқынды жүруі әлеуметтік мәселелерді тудырды. Соның 
бірі «әлеуметтік кеңістік» проблемасы – Астана қаласының кеңістігі кай бағытта дамуы 
керек; шығыстық жолмен бе, әлде батыстық бағытта дамуы керек пе?  

2002 жылдың басында Астананың дамуында шығыстық бағытты көруге болады – 
қаланың орталық бөлігі және оның перифериясы. Қаланың орталық бөлігінде мемлекеттік 
ғимараттар, бизнес компанияларының ғимараттары, театрлар орналасады. Сонымен қатар 
Есілдің сол жағалауынан «жаңа» қаланың тұрғызылып жатқанын байқауға болады. Бірақ 
БАҚ-тың анализі бойынша Астанаға батыстық бағыт(қаланың маңызды орталық бөлігі және 
қалаға кіре беріс) тиімді. Астана қаласында бұрын салынған және салынып жатқан 
ғимараттардан екі бағытты да байқауға болады. Мысалға, жоғарғы лауазымды мемлекеттік 
қызметкерлер «Самал» шағынауданында шоғырланған. Олардың басым бөлігі – Алматы 
қаласынан келген мигранттар. «Красная деревня» шағынауданын орта лауазымды 
мемлекеттік қызметкер қоныс еткен. Бұл жердегілер тек Алматыдан ғана емес, басқа да 
қалалардан келген мигранттар болып есептеледі. Соңғы жылдары Астанада «VIP-қалашық» 
пайда болды. «Қазақойл» сияқты кейбір улкен компаниялар қаланың орталық бөлігінде 
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өздерінің тұрғын үйлерін салып жатыр. Кеңес заманындағыдай осылайша престиж қаланың 
орталық бөлігінде қалады ма, әлде қаланың кіре берісіндегі жеке үйлер басым болатын 
батыстық бағытта болады ма деген сұрақ әзірше жұмбақ болып қалмақ. 
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Заман ағымы өзгеріп, онымен қоса адамның санасы да жетіле түсіп, білім мен ғылымға 

деген қызығушылығы артқан сайын жеке индивидтердің, әлеуметтік таптар мен топтардың, 
қабаттардың арасында әлеуметтану термині бойынша айтсақ, мобильділік иерархиясы 
арқасында әлеуметтік теңсіздік қалыптасқан. Бұл ұғымды тура мағынасында қарастырар 
болсақ, ол дегеніміз белгілі бір индивидтің немесе топтың екінші бір топтан, топ өкілінен 
жоғары тұруы. Тарих беттерінде де, адамзаттың дамуы барысында да әлеуметтік теңсіздік 
көптеген жағдайларда көрініс тапқан және күні бүгінге дейін ұмытылмай, байқалып келуде. 
Сөзімізге дәлел ретінде құл иеленушілік дәуірінен келе жатқан бай мен кедейдің, үстем тап 
пен бағыныңқы таптың, Шығыс халықтары арасында жиі ұшырасатын ер мен әйелдің 
арасындағы, сондай-ақ нәсілдік кемсітушілік пен теңсіздікті айтуға болады. Бұл даулы 
мәселелер бүгін ғана пайда болған жоқ. Өркениет заманы өрлеп, қоғам алға жылжыған 
сайын бай мен кедейдің ара-жігі алшақтап, осылайша әлеуметтік теңсіздік пайда болды. Ол 
жайында сөз қозғаған ғалымдар өте көп. Әлеуметтану ғылымында П.Сорокин, К.Маркс, 
М.Вебер сынды атақты ғалымдардың дәл осы тақырыпта сөз қозғап, еңбектер жазып, 
терминдер мен түсініктер енгізуі қоғам үшін аса бір үлкен жаңалық емес. Себебі, әлеуметтік 
теңсіздік турасында қазақтың Алаш қайраткерлері де, Ұлы ақын атамыз Абай да жазған 
болатын.  

Мысалы, Абай жәй суретші көре алмаған «сәл» нәрселерді де көре алды. Өз заманының 
суретші ақыны Абай сол кездегі теңсіздік мәселесін тек қана шолып өтіп, оған қалай болса, 
солай қарап қоймайды. Кедейлердің ауыр халі ақынның қабырғасын қайыстырады. Ол 
кедейлерді өзі аяп қана қоймай, өзгелерге де оларды өзіндей аяуға талап қояды. 
Езілушілердің тұрмысын жеңілдетуге жол іздейді. Абай шығармашылығындағы 
адамгершілік негізі де осы теңсіздікті көруінде жатыр. Қазақ аулындағы теңсіздікті 
сипаттаған өлеңі - «Күз», «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» [1].  

Әлеуметтік теңсіздік тақырыбын бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады. Өз басым 
оларды: 1) кедейшілік; 2) ер мен әйел теңсіздігі; 3) нәсілдік теңсіздік деп топтастырар едім.  

Негізінен бұлай адамдардың, топтар мен таптардың жіктелуінің де өзіндік себебі бар. 
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Біз мұны көпшілік жағдайда қоғамның проблемасы, кемшіл тартатын тұсы есебінде 
қарастырамыз. Әлеуметтік стратификация - қоғамның әлеуметтік жіктелуі. Біз қоғамның 
әлеуметтік құрылымын сөз еткенде қоғам өзінің құрылымы жағынан бірдей емес екендігін 
айтып кеткен едік. Қоғам адамдарының арасында теңсіздік бар. Соған байланысты олардың 
әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей емес. Жекелеген индивидтер мен адам 
топтарының арасында әлеуметтік жіктелу бар. Оларды жіктегенде бірқатар өлшемдер 
басшылыққа алынады, мәселен, табыстарының көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы 
мәртебесі, билікке қатынастары. Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің 
табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде әлеуметтік 
стратификация теориясының маңызы зор. «Стратта» деген геология термині жердің 
құрылымындағы қабаттарды анықтауға байланысты қолданылады. Ал, қоғамға байланысты 
біздің ана тілімізде қабаттан гөрі «жік» деген ұғымды пайдаланғанымыз жөн. Біз тарихтан 
қоғамның әр даму сатысына тән түрлі стратталардың болғанын білеміз. Қоғам адамдарын 
стратталарға жіктеудің тарихи үш типі белгілі. Олар: 

• касталар; 
• сословиелер; 
• таптар. 
К. Маркс өз заманында таптар туралы ілімді одан әрі дамытып, өзінің тап күресі туралы 

теориясын негіздеді. Соның нәтижесінде ол әлеуметтік стратификация теориясына өз үлесін 
қосты. Ол таптардың пайда болуының экономикалық себептерін ашып көрсетті. Бұл 
себептерге К. Маркс қоғамдық еңбек бөлінісі мен жеке меншіктің шығуын жатқызады. 
Сонымен қатар, К. Маркс қоғамда негізгі және негізгі емес таптардың болатынын атап 
көрсеткен. Негізгі таптар қоғамдағы өмір сүріп тұрған негізгі меншік қатынастарының 
түрінен туындайды. Сонда: құл иеленушілік қоғамдық-экономикалық формацияның негізі 
таптары - құл иеленушілер мен құлдар; феодалдық қоғамда – феодалдар мен шаруалар; 
капиталистік қоғамда – буржуазия мен жұмысшы табы негізгі таптар болып есептеледі. 
Негізгі емес таптар өткен дәуірден қалған немесе жаңадан қалыптасып келе жатқан 
қоғамдық-экономикалық формацияның таптары. Мәселен, капиталистік қоғамда феодал мен 
шаруа таптарының сақталуы мүмкін. К. Маркс қоғамда негізгі және негізгі емес таптардан 
басқа әлеуметтік жіктердің болатынын ескертеді. Әлеуметтік жіктер – таптың белгілерін 
бойына толық сіңіре қоймаған аралық таптар. Мысалы, жұмысшы ақсүйектерін алсақ, 
олардың жұмысшылардан артықшылықтары бар, ал, буржуазиядан айырмашылығы – меншік 
иесі емес. Олай болса бұл тапты өз алдына бір тапқа жатқызу қиынға түседі. К. Маркс 
интеллигенцияны әлеуметтік топқа жатқызады. Өйткені бұл топтың да белгілі бір тапқа 
ұқсас белгілері аз және олар шығу тегі жағынан да әр түрлі таптардың өкілі болуы мүмкін. 
Сол себепті К. Маркстің ізін қуушылар интеллигенцияның өзін буржуазиялық, ұқсас 
буржуазиялық және пролетарлық деп жіктеуді ұсынған. К. Маркс қоғамды таптарға 
жіктеумен ғана шектелген жоқ. Ол капиталистік өндіріс тәсіліне жан-жақты талдау жасап, 
бұл қоғамдағы қанаудың мәнін түсіндірді және өзінің тап күресі туралы теориясын негіздеді. 
К. Маркстің таптар жөніндегі ілімін одан әрі дамытқан В.И. Ленин болды. Ол өзінің 1919-шы 
жылы жазған «Ұлы бастама» деген еңбегінде таптарға мынадай анықтама берген: «Таптар 
дегеніміз – қоғамдық өндіріс жүйесінде алатын орны мен өндіріс құрал-жабдықтарына 
қатынасына қарай және қоғамдық байлықтан алатын үлесінің көлемі мен сол үлесті алудың 
әдісіне байланысты жіктелетін адамдардың үлкен тобы. Сонымен қатар, таптар деп, бір 
топтың қоғамдық өндірістегі алатын орнындағы айырмашылыққа байланысты екінші бір топ 
адамдардың еңбегін қанауын айтамыз». Сонымен, Маркстік ілім тапты құрайтын басты 
белгілерге: адамдар тобының өндіріс жүйесінде алатын орнын; олардың өндіріс құрал-
жабдықтарына қатынастарын; еңбекті ұйымдастырудағы адамдар арасындағы қарым-
қатынасты; қоғамдық байлықтан алатын үлестің көлемі мен оны алудың әдісін; қоғамдық 
өндірісте бір топтың басқа адамдардың еңбегін қанауын жатқызады. Бұл белгілердің таза 
экономикалық сипаты болғандықтан, таптар тек экономикалық категория ретінде көрінеді 
[2]. 
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Әлеуметтік стратификация теориясына өз үлесін қосқан М. Вебер бұл мәселеге 
байланысты тұжырымдамаларында К. Маркстің теориясынан өзгеше және оған ұқсас 
жақтары да бар екендігін айта кету керек. М. Вебер К. Маркстың қоғамның тапқа жіктелуінің 
объективтік экономикалық негіздері бар деген ойымен келіседі. Ол пікірді ол басқа да 
экономикалық факторлармен толықтырады. Біріншіден, М. Вебер таптық айырмашылықтар 
тек меншіктің болу, болмауына байланысты емес, сол сияқты адамдардың жоғары білімінің 
болуына, мамандық түріне, кәсіби дәрежесі мен шеберліктеріне де байланысты дейді. 
Екіншіден, М. Вебер адамның статусын – саяси партияға, яғни билікке қатынасы деген 
стратаға жіктеудің өлшемдерін енгізеді. М. Вебердің пікірінше, статус әлеуметтік топтар мен 
индивидтердің ұоғамдағы алатын орны мен мәртебесіндегі айырмашылықты көрсетеді. 
Адамның белгілі бір тапқа жатуы объективтік факторларға байланысты да, ал, адамның 
статусы – білімі мен шеберлігінің дәрежесі, өмір салтя сияқты субъективтік факторлармен 
түсіндіріледі дейді. М. Вебер қоғамдағы тапқа бөлінуге әсер ететін факторларды ескере 
отырып, 4 түрлі таптарды атап көрсетеді. Олар: 

1. капитал иелерінің табы; 
2. интеллектуалдар мен менеджерлерден, басқарушылардан тұратын тап; 
3. дәстүрлі ұсақ буржуазия табы 
4. жұмысшы табы. 
Сонымен, М. Вебердің ұсынған әлеуметтік стратификация теориясында қоғамды 

стратаға жіктеудің біршама кең өлшемдері берілген. Ғылыми әдебиетте қоғамның 
страталарға жіктелуінің басқа да өлше,мдері кездеседі. Ғалымдардың көпшілігі 
стратификациялық құрылымның негізі адамдар арасында болатын табиғи және әлеуметтік 
теңсіздік екеніндігін мойындайды. Осы теңсіздік деген өлшем қоғам адамдарының 
біреулерінің басқалардан жоғары, екінші біреулерінің төмен орналасуына ықпал етеді. 
Табиғи теңсіздік адамдардың табиғи жаратылыстарына байланысты (жыныс, жас мөлшері, 
темперамент, терісінің түсі, бойы, ақыл-ойының деңгейі) ерекшеліктерінен туындайды. 
Мәселен, ақыл – парасатымен, күш – қайратымен ерекшеленетін адамдар көпшілікке ықпал 
етіп, оларды өзіне бағынышты етуге ұмтылады. Ерлер мен әйелдер арасындағы теңсіздік 
ерте заманда пайда болып, күні бүгінге дейін сақталып келеді. Барлық дерлік ерлерде 
әйелдерінің табыстарының көлемі ерлерге қарағанда төмен. Әйелдер арасындағы 
жұмыссыздықтың да деңгейі жоғары. Әлеуметтік теңсіздіктің пайда болуына қоғамдық 
еңбек бөлінісі, яғни адамдардың кәсіби мамандануы ықпал етеді. Ең көлемді қоғамдық еңбек 
бөлінісі еңбектің аграрлық және өнеркәсіптік деп жіктелуіне байланысты болды. Мұның өзі 
қала мен село өмір салтының қалыптасуына, халықтың территориялық-аймақтық жағынан 
жіктелуіне әкелді. Қала өмірінің селоға қарағанда бірқатар артықшылықтары бар. Атап 
айтсақ, еңбектің мазмұны мен түрлерінің сан алуандылығы, тұрмыстық және мәдени қызмет 
көрсету салаларының, саяси және басқару орталықтары мен бұқаралық ақпарат жүйесінің, 
ғылым мен білімнің кеңінен дамуы қалаларға тән сипатты белгілер. Қоғамдық еңбек бөлінісі 
ой еңбегі мен дене еңбегінің арасындағы айырмашылықтың пайда болуына, соның 
нәтижесінде қоғамда білімі мен кәсіби деңгейлері жоғары адамдар тобының қалыптасуына 
ықпал етті. Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік иерархияға негізделген және ол адамдар ме 
топтардың вертикалды бағытта сатылы орналасуынан көрінеді. Яғни тік сызық бойында бір 
топтың екінші бір топтан жоғары немесе төмен орналасуы деген сөз. Вертикалды бағыттағы 
жіктелудің себептерін Р. Дарендорф «билік» және «бедел» деген ұғымдардың негізінде 
түсіндіреді. Ол тұтас қоғамды басқарушылар мен басқарылушыларға жіктейді. 
Басқарушылардың өзін а) басқарушы меншік иелері және ә) меншіктері жоқ бюрократ – 
менеджерлерге жіктейді. Автор сонымен қатар басқарушылар: жоғарғы топ – жұмысшы 
ақсүйектерінен, төменгі топ – мамандық дәрежесі төмен жұмысшылардан тұрады және 
басқарушылар мен жұмысшы ақсүйектерінің ассимиляциясының нәтижесінде «жаңа орта 
тап» қалыптасады деген қорытындыға келеді. ХХ ғасырдың екінші жартысында Батыс 
елдерінің ғалымдары әлеуметтік стратификация құбылысын одан әрі тереңірек зерттеуге 
кірісті. Ғалымдардың пікірінше, капиталистік қоғамдарда таптар арасындағы қайшылықтар 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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бәсеңдеп, жұмсара түсті. Олар сонымен қатар қоғам мүшелерінің түрлі топтарға, таптарға, 
стратталарға жіктелу процесі тереңдей түскенін атап көрсетті. Батыс Еуропа мен АҚШ 
әлеуметтанушылары нақты әлеуметтік зерттеулер жүргізіп, қоғамдағы түрлі әлеуметтік 
топтардың, таптардың және стратталардың арасындағы қарым-қатынасты реттеуге 
байланысты ұсыныстарын негіздеді. Бұл кездегі әлеуметтік стратификация теориясының 
көрнекті өкілдерінің бірі – П.А. Соркин болды. Ол қоғамдағы адамдардың иерархиялық 
жоғары және төменгі топтарға жіктелуіне әсер ететін факторлар ретінде құқық пен 
артықшылықтардың, жауаркершілік пен міндеттердің, байлық пен жоқшылықтың, билік пен 
ықпалдың тең бөлінбеуінен болады деп түсіндіреді. Автор сонымен қатар бұл аталған 
өлшемдер өмірде бір-бірімен сабақтас екендігін ескертеді. Қолдарында үлкен байлығы бар 
жоғары экономикалық топтардың өкілдері сонымен қатар жоғары саяси және кәсіби топтарға 
да жатады дейді. Яғни, байлығы бар адамның билікке, жоғары кәсіби топтарға енуіне 
мүмкіндігі мол немесе керісінше билігі бар адамның жоғары кәсіби даындығы да бар, 
байлығы да бар деген сөз. П.А. Сорокин қоғамда экономикалық, саяси және кәсіби 
стратификацияның барлығын айтып, олардың әрқайсысына терең талдау жасайды. Ал, 
американдық әлеуметтанушы Т. Парсонс қоғамда әлеуметтік жіктелудің факторларын 3 
топқа топтастырған. 

1. Біріншісі – адамның туа біткен табиғи белгілеріне байланысты факторларды: 
этникалық тегі, жыныстық, жастық ерекшеліктері, туыстық байланыстары, дене бітімі мен 
интеллектуалдық қабілеті. 

2. Екінішісіне – қызмет түрі., мамандығы және кәсіби деңгейін жатқызған. 
3. Үшінші топқа – меншік, материалдық және рухани құндылықтар мен 

артықшылықтарды жатқызады [3]. 
Ғалымдардың көпшілігі әлеуметтік стратификация процесінде осы аталған өлшемдер 

мен факторладың шын мәнінде орын алып отырғанын атап көрсетеді. Қоғам дамуының бір 
кезеңінде бұл өлшемдердің біреуі маңыздырақ болса, келесі бір кезеңде келесі біреулерінің 
маңызы ара түседі. Мәселен, Кеңес қоғамындағы иерархиялық жіктелу процесінде саяси 
факторларлың маңызы зор болды. Билік саласында қызмет ету, партияға мүше болу, саяси 
шешімдерді қабылдауға қатынасу сияқты факторлар жоғары топ адамдарын қалыптастырды. 
Ал, жоғары билік адамдарының байлық пен меншікке қол жеткізуде мүмкіндіктері кең 
болды. Кеңестік дәуірден кейінгі қоғамдарда нарықтық экономикаға көшу барысында 
әлеуметтік жіктелуге әсер ететін жаңа факторлар маңызға ие бола бастады.Ресей Ғылым 
Академиясының «Әлеуметтану институты» жүргізген зерттеулер нәтижесінен қазіргі 
қоғамдағы әлеуметтік жіктелуге әсер ететін факторлардың төмендегі иерархиясын байқауға 
болады. Респонденттердің 91,3%-ы әлеуметтік жіктелідегі басты фактор ретінде «билікті» 
атап көрсетсе: табыс көлемін - 91,2%-ы; меншікті – 64,8%-ы; көлеңкелі экономика немесе 
заңға қарсы іс-әрекеттерді – 52,7%-ы; білімді - 35,1%-ы; қабілет пен талапты – 34,6%-ы; 
мамандық түрін – 30,1%-ы; адамның шығу тегін – 25,0%-ы; ұлттық тегін – 14,5%-ы атап 
көрсеткен. Яғни зерттеудің нәтижесінен бұл қоғамда билікке қатынас, табыс көлемі, 
меншіктің болу сияқты факторлардың әлеуметтік жіктелу процесінде жоғары маңызға ие 
болып отырғанын көруге болады.  

Әрине, әлеуметтік стратификация процесінде білім деңгейі, кәсіби шеберлік, жоғары 
мәртебе (престиж) деген өлшемдердің маңызы зор екенін естен шығармуымыз керек. Білім 
деңгейі – мектептегі, орта жоғары оқу орындарында алған біліммен, сол сияқты ғылыми 
атақ, дәрежемен есептеледі. 

Мәртебе – адамның жоғары статусына қоғам тарапынан көрсетілетін сый немесе 
құрмет. Соңғы кезде әлеуметтанушылар жоғарыда айтылған өлшемдерді ескере отырып, 
қоғамды 3,4,6 және одан да көп жіктерге бөліп қарайтын стратификациялық модельдерді 
ұсынуда. Біз соның 4 жіктен тұратын моделіне тоқталсақ, олар мыналар: жоғары тап; орта 
тап; жұмысшы табы; төменгі тап. Жоғары тапқа ірі меншік иелері – қаржы және өнеркәсіп 
магнаттары, жоғары билік элиталары – мемлекет президенттері, премьер-министрлер, 
министрлер, жеке ведомстволар мен қызметтердің басшылары, яғни жоғары категориядағы 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
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5558 

чиновниктер жатады. Бұлар қоғамдағы шамадан тыс байлығы бар, қоғамның экономикалық 
және саяси өмірінде шешуші рөл атқаратын топ. Қоғамдағы олардың үлес салмағы аз, 
дамыған елдерде олар шамамен хлықтың 1%-ын құрайды. Кейбір елдерде жоғары тапқа 
жоғары шенді әскери топтар мен творчестволық иттеллигенцияның танымал өкілдері де 
жатады. Бұл топ өкілдерінің білім және мәдени дәрежелері, қоғамдағы статустары да 
жоғары. Орта таптың қоғамдағы алатын орны ерекше. Алдыңғы қатарлы дамыған елдерде 
олар халықтың 60-80% - ын құрайды. Бұл тапты қоғамдағы әлеуметтік тәртіп пен 
тұрақтылықтың тірегі десек те болады. өйткені орта тап қоғамның негізгі интеллектуалдық 
күші мен жоғары мамандық иелерінен тұрады. Орта тапқа қоғамдағы әр түрлі әлеуметтік 
топтардың мамандықтардың өкілдері жатады. Олар – ғалымдар, жазушылар, суретшілер, 
діни қызметкерлер, оқытушылар, дәрігерлер, заңгерлер, орта және шағын кәсіп иелері, 
маманданған жұмысшылар, т.б. Орта тап адамдарының тұрақты да, сенімді қызмет 
орындары, жоғары табыстары және заман талабына сай өмір салттары бар. Олар көп еңбек 
етеді, кейбіреулерінің меншіктері (жер, құнды қағаздар, қозғалмайтын мүліктері, т.б.) бар, 
яғни олар экономикалық және саяси тұрғыдан қарағанда тәуелсіз адамдар. Бұл таптың 
адамдары «жақсы өмірге қажырлы еңбектің, күш – жігердің, білімнің нәтижесінде жетуге 
болады» дегенді басшылыққа алады. Бұл жерде айта кететін бір жағдай – орта тпатың да өз 
ішінде жіктелетіндігі. Олар 

• жоғары орта тап; 
• орта таптың орташасы; 
• төменгі орта тап [4]. 
Орта тапты осылайша жіктеуде жоғарыда айтылған факторлар, яғни адамдардың 

билікке қатынастары, табыстарының көлемі, кәсіби және білім деңгейлері ескеріліп отыр. 
Жұмысшы табының қазіргі кездегі бейнесі өткен дәуірдегіден мүлдем басқа. Ғылыми – 
техникалық прогресс заманында жұмысшы табы еңбегінің мазмұны, сипаты өзгерді. Олар 
механикаландырылған және автоматтандырылған өндіріс салаларында – заводтар мен 
фабрикаларда, ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен халыққа қызмет көрсету салаларында 
еңбек етеді. Бұл тап өкілдерінің тұрақты табыстары, белгілі бір дәрежеде білім және кәсіби 
дайындықтары бар. Төменгі тап – құрамы жағынан сан алуан. Оларға арнайы мамандықтары 
жоқ жұмысшылар, жұмыссыздар және люмпендер (қайыршылар, босқындар, қылмыскерлер) 
жатады. Бұлардың көпшілігінің тұрақты табыс көздері болмағандықтан, олар абсолюттік 
кедейшілік жағдайда өмір сүреді.  

Сонымен, әлеуметтік стратификация кез келген қоғамға тән құбылыс. Барлық қоғам 
мүшелерінің арасындағы жаппай теңдік орнататын эгалитарлық (француз тілінде – теңдік) 
қоғам орнату мүмкін емес екендігін әлемдік даму тәжірибесі дәлелдеп отыр. 

 Осылай міне, әлеуметтік теңсіздік мәселесі қоғамдағы аса бір күрделі мәселе болып 
табылады. Бәзбіреулер үшін бұл ұалыпты нәрсе болса, енді біреулер мұны үлкен проблема 
етіп  қабылдайды. Әзірге бұл – ащы шындықтың бірі. Бірақ оны қалай қабылдау адамның 
өзіне байланысты.  
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Қазақстан Республикасының өңірлерінде бизнес жүргізу талаптарын әлеуметтанулық 

зерттеу барысында алынған бастапқы нәтижелер кәсіпкерлікпен айналысу деңгейі орташа 
деп бағалауға негіз болады. Кәсіпкерлікпен айналысу үшін қаржы және инфрақұрылымдық 
жоспардың бірқатар мәселелері, әкімшілік кедергілер бар. Бизнесті дамыту талаптарының 
интегралды индексі орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметі 
тиімділігінің ең маңызды индикаторларының бірі болып табылады.  

Қазақстандағы іскерлік аясы қазіргі уақытта кәсіпкерлік қызметті реттейтін көптеген 
заңдар және заңнамалық актілермен сипатталады. Жыл сайын осындай құжаттардың саны 
өсуде. Жиі өзгеріп тұратын экономикалық коньюктураның салдарынан қайта қабылданатын 
және бұрыннан келе жатқан шешімдер кейде бір-біріне қайшы келеді. Бұл елдегі кәсіпкерлік 
қызметтің жүзеге асу жағдайларына жағымсыз әсер етіп отыр.  

Дегенмен, республикада жеке сектордың дамуын тежейтін мәселелерді уақытылы және 
жүйелі түрде анықтауға мүмкіндік беретін тиімді механизм әлі шығарылған жоқ. Мұндай 
механизм іскерлік ортаны жетілдіру мақсатында қандай шараларды іске асыру керектігін 
анықтау, табылған мәселелердің маңыздылық деңгейіне сүйене отырып, сол шараларды 
қабылдау басымдылығын белгілеу үшін қажет. Механизм болғанның өзінде, оның 
орындалуын бақылау тиімсіз шараларды уақытында анықтап, оларды түзетуге үнемі 
мүмкіндік бермейді. Нәтижесінде қойылған мақсаттарға үнемі қол жете бермейді, ал бұл 
шешімді қайта қарастыру қажеттілігін тудырады.  Сол себепті түрлі мемлекеттік 
органдардың шешімдерді дайындаудың қолданыстағы тәртібі ілеспелі емес. Мысалы, 
нормативті актілердің қайшылығынан, мемлекеттік құрылымдардың үйлесімсіз 
әрекеттерінен, қысқа мерзімді пайданың ұзақ мерзімдіден артықшылығынан, нормативті 
талаптардың ескіруінен, шенеуніктер жауапкершілігінің төмендігінен еліміздегі шағын және 
орта бизнестің даму дәрежесі төмен. Мұның барлығы жалпы мемлекеттік басқару тиімділігін 
төмендетеді, бизнеске әкімшілік қысымды күшейтеді, ел экономикасына салынатын ішкі 
және сыртқы инвестициялар өсімін тежейді, экономикалық қиындықтардың пайда болуына 
себеп болады.  

Шешім қабылдаудың әр кезеңінде мемлекеттік шараларды қабылдаудың тиімділігін, 
оларды жүзеге асыруды және мониторингін, қызығушылық білдірген мемлекеттік 
органдардың нақты координациясы мен барлық ықпал етуші нысаналық топтың пікірін 
есепке алуды жүзеге асыратын зерттеу жұмыстарының санын көбейту және олардың 
пікірімен санасу республикалық кәсіпкерлікті дамытуға септігін тигізетіні сөзсіз. Осындай 
мақсатта Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің өңірлік даму процесіне қатысты 
рейтингке жүргізілген әлеуметтік–экономикалық талдауды жариялауды жөн көріп отырмыз. 
Бұл мақалада тек Астана қаласының шағын және орта кәсіпкерліктің жеке көрсеткішіне 
талдау жасалынады. 

Әрбір өңірдің позициясы 15 статистикалық көрсеткіш бойынша анықталады, 
сараптамалық көзқарас тұрғысынан алып қарағанда осы көрсеткіштер өңірдегі кәсіпкерліктің 
даму деңгейі мен субъектілердің белсенділігін анағұрлым толық сипаттайды. Бұл 
көрсеткіштерден бөлек ұсынылған Астана қаласындаға ШОК (шағын және орта кәсіпкерлік) 
дамуы төрт фактор негізінде талқыланды: бизнестің әлеуетін жақсарту, қаржыландыруға 
қолжетімділік, қаржылай емес қолдауға қолжетімділік, реттеу ортасы.  

Алғашқы қадам бойынша өңірлерге 15 статистикалық көрсеткіштің әрқайсысы 
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бойынша орын тағайындалады. Бірінші орынға көрсеткіштері айтарлықтай жақсы өңір 
орналасады, соңғы орынға – көрсеткіш деңгейлері төмен аймақтар орналастырылады. Бұдан 
әрі орындар көрсеткіштер блогына сәйкес бір-біріне қосылады. 

Өңірдің қорытынды орны әрбір төрт статистикалық блок бойынша өңірдің қорытынды 
сомасына, сонымен қатар субъективті рейтинг бойынша анықталады. Орын сомасы аз болған 
сайын өңірдің старттық рейтингтегі орны анағұрлым алыс болады. Егер екі немесе одан да 
көп өңір бірдей орынға қол жеткізетін болса, онда олар бизнес әлеуетін дамыту жағдайы 
бойынша қайтадан ранжирленеді: бизнес әлеуетін жақсарту жағдайы бойынша айтарлықтай 
жоғары орында тұрған өңір рейтингте де жоғары орынды иеленеді. 

1- кесте 
2013 жылғы қаңтар-қазанда  ШОК субъектілері қызметінің 

негізгі көрсеткіштері 
  ШОК белсенді 

субъектілерінің 
саны 

Жұмыспен 
қамтылғандар 

саны 

Өнім (тауарлар, 
қызмет 

көрсетулер) 
шығарылымы 

Қазақстан 
Республикасы 

99,2 104,9 101,2 

Ақмола 89,6 102,1 104,7 
Ақтөбе 96,4 108,3 101,4 
Алматы 90,2 98,6 100,4 
Атырау 96,5 107,6 100,4 
Батыс Қазақстан 95,8 108,7 100,6 
Жамбыл 101,8 108,2 105,8 
Қарағанды 103,7 104,2 101,3 
Қостанай  94,0 101,9 105,7 
Қызылорда 106,5 105,9 100,2 
Маңғыстау 96,8 108,4 100,1 
Оңтүстік Қазақстан 104,3 104,7 101,6 
Павлодар 97,7 106,6 101,0 
Солтүстік Қазақстан 95,1 101,6 100,2 
Шығыс Қазақстан 95,8 104,6 101,8 
Астана қ. 99,5 108,1 100,7 
Алматы қ. 111,8 106,8 100,5 
 
 Жиынтық  рейтинг 
Осы бөлімдегі интегралдық индексті есептеуге қосымша кәсіпкерлердің әлеуметтік 

сауалнамасы негізінде статистикалық факторлар кіретін жиынтық индекстің есебі 
ұсынылған.  Бұл факторлар шағын және орта бизнесті дамытудың негізгі шарттарын 
бейнелейді және кәсіпкерлікті дамытудағы әртүрлі бағыттар мен өңірлердің қолдау 
шараларын қадағалап отыруға, олардың дамуындағы және шағын және орта бизнесті қолдау 
шараларын іске асырудағы теңсіздікті бағалауға мүмкіндік береді және субъектілердің 
белсенділік дәрежесін көрсетеді.  

Статистикалық деректер мен кәсіпкерлерге сауалнама жүргізу қорытындыларын талдау 
нәтижелері субъектілердің белсенділігі бойынша  жиынтық рейтингтің көшбасшысы 
Ақмола, Ақтөбе және Алматы облыстары болып табылады. Ақмола облысында бизнес-
климаттың барлық факторлары бойынша жағдай, сондықтан көрсеткіштер жоғары.  

Шығыс Қазақстан, Астана және Алматы өңірлері рейтингте соңғы орындарға ие 
болған.   

 
Астана қаласы 
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 Аумағы:710 км² 
Халқы:778,1 мың адам 
Орташа жан басына шаққандағы ақшалай 

табыстары:97 289 теңге 
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ:3 

573,0 мың теңге 
Халықтың 1000 адамына келетін 

кәсіпорындар саны: 92 
Өңірдегі жалпы жұмыспен 

қамтылғандардың ішіндегі ШОБ жұмыспен 
қамтылғандардың үлесі: 42,08% 

Өңірдің орны: 13-орын 
 

№ Факторлар Рейтинг  
1 Бизнес әлеуетін жақсарту 1 
2 Қаржыландыруға қолжетімділік 7 
3 Қаржылық емес қолдауға қолжетімділік 14 
4 Реттеу ортасы 15 
5 Субъективті индекс 11 

1 - фактор. Бизнес әлеуетін жақсарту бойынша талдау 
«Бизнес әлеуетін жақсарту» факторларының блогы бойынша Астана көш бастайды 

және рейтингте 1-орынға ие болады.  
Астана қаласындағы жоғары көрсеткіштер ШОК субъектілері ағынының коэффициенті 

(1-орын) мен ШОК субъектілері өндірген өнімдердің үлесі бойынша (2-орын) көрінеді. 
Астана қаласы ШОК субъектілерінің өндірген өнімдерінің үлесі бойынша төмен 
көрсеткіштен (5-орын) көрсетті. 

Өңірлік рейтингте тіркелгендердің жалпы санынан белсенді ШОК субъектілерінің үлесі 
бойынша көрсеткіші өте төмен болып табылады.  

2 - фактор. Қаржыландыруға қолжетімділік бойынша талдау  
Қаржыландыруға қолжетімділік бойынша өңір 7-орынға ие. Факторлардың осы 

блогында Астана қаласы қаржылық қолдауға ие болған ШОК субъектілерінің үлесі бойынша 
ең төмен көрсеткіштен орын алады. (1-орын). Өзге көрсеткіштер бойынша өңір Қазақстан 
бойынша орташа орындарға ие: 

- жобалардың жалпы санына субсидиялау бойынша мақұлданған жобалардың қатынасы 
(6-орын); 

- ШКҰ бөлінген шағын кредиттер қатынасы бойынша (6-орын); 
- банктердің берген кредиттерінің жалпы санындағы ШОК субъектілеріне банктердің 

берген кредиттерінің үлесі (7-орын). 
3 - фактор. Қаржылық емес қолдауға қолжетімділікбойынша талдау 
Өңір қаржылық емес қолдауға қолжетімділік бойынша небары 14-орынға ие болады. 

Өңір, негізінен, факторлардың осы блогында төмен көрсеткіштерді:  
- ШОК субъектілерін бизнес-инкубаторлардың қамтуы бойынша (14-орын); 
- БЖК-2020 бағдарламасы шеңберіндегі ШОК жұмыспен қамтылғандардың жалпы 

санынан тұрақты жұмыс орындарымен қамтылғандар үлесі бойынша (14-орын);  
- ШОК белсенді субъектілері жалпы санының оқыту бағдарламаларымен қамтылған 

белсенді ШОК субъектілерінің үлесі бойынша (16-орын) көрсетеді. ШОК субъектілерін 
технопарктермен қамту бойынша да жақсы көрсеткішке ие (4-орын). 

4 - фактор. Реттеу ортасы бойынша талдау 
«Реттеу ортасы» факторларының блогы бойынша Астана қаласы 15-орынға ие болады. 

Өңір заңнаманы бұзушылық деңгейі бойынша неғұрлым жоғары көрсеткішке ие (8-орын), 
алайда мемлекеттік бақылауды шоғырландыру (15-орын) және жоспардан тыс тексерулер 
үлесі бойынша (16-орын) көрсеткіштері төмен болып отыр. 



5562 

5 - фактор. Субъективті рейтинг бойынша талдау 
Кәсіпкерлерге жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша өңір 11-орынға ие болады. 

Кәсіпкерлер әртүрлі факторлар бойынша орташадан айырмашылығы шамалы не болмаса 
төмен деуге болатын баға берді: 

- «мемлекеттік қолдау» факторы бойынша орташа баға 2,40 болғанда - 2,19; 
- «адами ресурстар» факторы бойынша орташа баға 3,01 болғанда – 2,98; 
- «әкімшілік реттеу» факторы бойынша орташа баға 3,43 болғанда – 2,94; 
- «жылжымайтын мүлік және инфрақұрылым» факторы бойынша орташа баға 2,94 

болғанда – 3,07.  
- «қаржылық ресурстар» факторы бойынша орташа баға 2,33 болғанда - 2,46.  
Статистикалық деректер мен кәсіпкерлерге сауалнама жүргізу нәтижелерін талдау 

Астана қаласында  қаржылық емес қолдауға қолжетімділікке және реттеу ортасына баса 
назар аудару қажеттігін көрсетті.  

 Астана қаласындағы шағын және орта кәсіпкерліктің даму дәрежесі көрсеткіші 
бойынша, мемлекеттік органдардың жеке кәсіпкерлерге қатысты іс жүргізуі жағымды және 
жағымсыз субъектілер әсерін бөліп алды, яғни 50% көрсеткішті көрсетеді. Кәсіпкерлердің 
көпшілігі қиын жағдайларға, соның ішінде салық комитетінің жоспардан тыс тексерісі 
кезінде тап болатындығы туралы айтады, алайда соңғы жылдары салық төлеу қызметі 
операциялары электронды форматқа өтті.  

Ал жемқорлық мәселесіне келсек, қала ішінде аса үлкен көрсеткішті құрамағанмен, 
шекара қызметіне қатысты бұл құбылыс 30% шамасында. Басқа өңірлерге қарағанда, Астана 
қаласының кәсіпкерлері қаржылық мәселеге негативті пікірлерін білдірді. Банктік шағын 
несиелерге қол жеткізу мүмкіндігі өте төмен. Ол құжаттар жинау процесінің толықтай 
бюрократиялануы мен берілген ақшаның мемлекет тарапынан қатаң қадағаланатынымен 
тікелей байланысты. 

Мемлекеттік бағдарламалардың көпшілігі жеке кәсіпкерлерді қолдауға бағытталғанның 
өзінде, ол туралы Астана кәсіпкерлерінің ақпараттану дәрежесі төмен. Бұл жағдайдың 
қадағаланбауы мемлекеттік бағдарламалардың дұрыс, толықтай жүзеге асуына мүмкіндік 
бермейді. 

Көлік инфрақұрылымының Астана қаласында жақсы қарқынмен дамып келе жатқанын 
қала тұрғындары растайды. Адам ресурстарының сапасы да, саны да Астана қаласының 
кәсіпкерлерін толық қанағаттандырады, бірақ Қазақстан Республикасында басқару ісі мен 
кәсіби мамандардың деңгейін үнемі жетілдіруге көңіл бөлінуі  тиіс.  

Астана қаласында тіркелген кәсіпкерлердің жартысынан астамы 3 жылдан бері жеке 
іспен айналысса, әрбір үшінші кәсіпкердің ісіне 1-3 жыл болған, тек кәсіпкерлердің 15% ғана 
осы салада орныққандар. Өңірлерден Астана қаласына көшіп келудің өзі жеке тұлғаға 
шаруашылық мотивтер пакетін ұсынады. Жалпы алғанда, Астана мен оған жақын 
орналасқан аудандарда кәсіпкерліктің даму болашағының позитивті тұстары басымырақ. 
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Әлемде жаһандану процесі жүріп жатыр, ол бірегей экономикалық әлемнің құрылуына 
бағытталады. Бірақ жаһандану үрдісі тек экономикалық салаларды ғана өзгеріске ұшыратып 
ғана қоймайды, ол басқа қоғамдық әлеуметтік институттарға өз ықпалын тигізіп отыр. 
Соның ішінде қоғамдағы негізгі институттың бірі - бастапқы топты құрайтын отбасы 
институты да өзгерістерге ұшырады. 

Соңғы кездері отбасы мәселесі тек қана әлеуметтанушылар назарын ғана емес, басқа 
қоғамдық ғылымдар саласы өкілдерінің назарын аудартып жүр. Мәселенің өзектілігі – 
заманауи қоғамда жас отбасылардың динамикасындағы тың өзгерістер. Ажырасу санының 
артуы, нуклеарлы отбасылардың көбеюі және некеге отыру жасының ұзаруы сияқты 
өзгерістер заманауи отбасылық қатынастарға тән.  

Отбасы үлгілері және отбасылық қатынастар мәселесі - бірқатар зерттеушілердің 
назарындағы тақырыптардың бірі. Осыған дейін отбасы мәселесіне қатысты жалпы 
әлеуметтанулық зерттеулердің жүргізілгендігін айтып кеткен жөн. Атап айтқанда, 
З.Ж.Жаназарованың «Сельская семья в период трансформации казахстанского общества», 
А.С.Жолдубаеваның «Современная семья как феномен культуры» және Қ.Б.Баудиярованың 
«Оңтүстік Қазақстандағы бірұлтты және ұлтаралас некелердің тұрақтылығы мен сақталу 
мәселелері» атты зерттеулері.[1]  

З.Ж.Жаназарова өзінің зерттеуінде қоғам трансформациялануы барысында орын алған 
өзгерістерді көрсетіп береді. А.С.Жолдубаева мақаласында заманауи отбасының 
репродукциялық функциясы және оған ықпал ететін факторларға шолу жасайды. Ал 
Қ.Б.Баудиярова өз зерттеу жұмысында некеге отыру жасының ұзаруы және неке сақталуы 
жайлы айтып өтеді. Осы зерттеулерді негізге ала отырып, Астана қаласының кеңістігінде 
қандай трансформацияның орын алып отырғанын және неке жасының ұзаруына қандай 
әлеуметтік–экономикалық факторлар себеп болып отырғандығы сараланады. 

Өз жұмысында А.С.Жолдубаева отбасы институтының функцияларында өзгеріс бар 
екенін көрсетеді. Соның ішінде ол отбасылардың репродуктивті қызметінің әлсіреуіне жаңа 
отбасылық үлгілердың қалыптасу ықпалын атап өтеді. Автор қоғамдағы тұрақты халық өсімі 
үшін 24% екі балалы, 35% үш балалы, 20 % төрт балалы, 7 % бес және оданда көп балалы, 
және 14% бір балалы және баласыз отбасылар болуы керек екендігін айтады. Бұл 
тенденцияның Қазақстандағы көрінісі мынада: 80% жуық 1-2 балалы отбасылар. Сонымен 
қатар зерттеуші бұл жағдайдың ауылдық және қалалық жерлерде әр түрлі екендігін 
көрсетеді. Ауылдық жерлерде 1-2 балалы отбасылар 12 % құраса, ал қалалық жерде 65 % 
құрайды. Осы статистикалық мәліметтер арқылы қазіргі қоғамдағы заманауи отбасылық үлгі 
таралып отырғанын хабарлайды. [2.]  

Қазіргі кезде отбасылардың әлеуметтік-экономикалық стратегияларына әсер ететін 
факторлардың  бірі - жастардың некеге отыру мақсаттары мен неке тұрақтылығы. 
Жастардың көп бөлігі некеге отырып, отбасын құруға асықпайды. Өйткені өзінің 
материалдық жағдайын толық қамтамасыз етіп алғысы келеді. Осыған орай неке құру 
жасының да ұзарып бара жатқандығын көруге болады. 

Қ.Б.Баудиярова жұмысында жастар арасында неке құру жасының өзгеруі жөнінде ой 
қозғайды. Жастар арасында неке құру жасы 20-24 болса, қазіргі жастардың арасында 24-29 
жас аралығында үйлену үрдіске айналып келеді. Оған қоса неке құру жасының біршама 
өскендігі байқалады. Ауылдық жерде тұратын тұрғындар қалаға қарағанда некеге ерте 
отырады. Қаладағы жастар отбасын құруға асықпайды, себебі жоғары оқу орнына түсу, 
жақсы жұмысқа орналасу, материалдық жағдайды қамтамасыз ету бірінші кезекте тұрады. 
Сонымен қатар, қалада пәтердің жоқтығы немесе ата-анасымен бір пәтерде тұру некеге 
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отыруға кедергі келтіреді. Қалалық жерде жастардың бір-бірімен танысуына көрші тұру, 
бірге қызметтес болу, оқу, демалыс орындары, іссапарлар және т.б. себептер әсер етеді [3, 
13б.]. Неке құру жасының ұзаруы қоғамда басқа да әлеуметтік  мәселелер туындауына 
себептігін айтады. Қ.Б.Баудиярованың мақаласында жастар арасындағы неке құру жасының 
ұзаруы және бүгінгі қоғамдағы некелер сақталуы жайлы айтылады. Автор соған ықпал етіп 
отырған әлеуметтік–экономикалық факторларды көрсетіп өтеді. 

Зерттеуші З.Ж.Жаназарова қазіргі қоғамдағы жастар арасында қалыптасқан 
стереотиптерді негізге ала отырып, неке құруға қатысты бірнеше көзқарастарды атап 
көрсетеді. Олар: 1) некеге деген теріс көзқарас, оның қажетсіздігі, 2) болашақ жарын 
таңдаудағы жоғарғы талап, яғни адам өз ойындағы адамды таппаса өмір бойы жалғыз өтуге 
дайын, 3) таңдаудың орташа түрі, адам ұнатқан жарын кездестірсе неке құруға даяр, 4) 
таңдаудың төменгі түрі, адамға некеден басқа ешнәрсе керегі жоқ, некені өзіндік бағалаудан 
жоғары қояды [3, 257б.]. Сонымен қатар автор қазіргі жастардың көпшілігі неке құрғанда 
материалдық жағдайға қатты назар аудару тенденциясы жүріп жатқандығын көрсетеді. Бұл 
еңбекте автор заманауи қазақ отбасыларын және олардың мәселелерін көрсетеді. Бүгінгі 
күнгі жас отбасылардың функциялық дамудың позитивті және негативті жақтары айтылады.  

Неке тұрақтылығына әсер ететін тағы бір фактор – жұбайлардың білім және мәдени 
дәрежелерінің әртүрлі болуы. Соған байланысты ішкі отбасылық қатынас өзгеріп отырады 
[3, 18б.]. Жұбайлардың мәдени және рухани жағдайларының  әртүрлі болуы, неке 
тұрақтылығына кері ықпал ететін факторлар болып табылады. Осындай факторлардың жиі  
кездесуі отбасылардың ажырасуына өз әсерін тигізбей қоймайды. 2013 жылдың ақпан - қазан 
айларында 155,3 мың неке тіркелген (өсім 1,5%), ал ажырасулар 47,3 мың (өсім 4,9%). 
Елімізде 3,3 млн. отбасылық жұп бар. Соңғы жылдары неке мен ажырасулар санының 
абсолюттік өсімі халықтың жалпы құрылымында 25 пен 35 жас аралығындағы жастық 
категориядағы адамдар санының көп болуы [5.]. 

Отбасылардың ажырасуларына ең негізгі себептердің бірі ретінде әлеуметтік-
экономикалық жағдай, жұбайлардың бірінің біліксіз болуы, жұмыссыздық және қазіргі таңда 
өзекті болып отырған некедегі жұптардың жыныстық белсенділігінің төмен болуы 
қарастырлады. Некедегі жұптардың денсаулығы мәселесі де аса маңызды деп есептеледі.  

Қазақстан Республикасында отбасылық қатынастардың негативті көрінісі ретінде 
ажырасу динамикасы жоғары болып отыр. 2013 жылғы 1000 адамға шаққандағы 
аймақтардағы ажырасу көрсеткіштері: 

1) Қарағанды - 3,83 
2) Павлодар - 3,81 
3) Қостанай - 3,47 
4) Астана - 3,42 
5) Алматы - 3,46 
6) Шығыс Қазақстан - 3,35 
7) Солтүстік Қазақстан - 3,18 
8) Ақтөбе - 3,01 
9) Ақмола - 2,90 
10) Батыс Қазақстан - 2,80 
11) Атырау - 2,69 
12) Қызылорда - 2,34 
13) Алматы облысы - 2,27 
14) Маңғыстау - 2,22 
15) Жамбыл - 2,11 
16) Оңтүстік Қазақстан - 1,55  [5]. 
Аймақтар бойынша ажырасу көрсеткіштерінің әр түрлі болуын бірнеше 
категориялармен түсіндіруге болады. Соның ішінде аймақтардың индустриялану, 

урбандалу деңгейімен байланысты тұрғындардың демографиялық стратегиясын айтса 
болады. Ажырасу көрсеткіші ең жоғары аймақтар индустриялық даму деңгейі, ұлттық 
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құрамы жағынан ерекшеленеді. Кеңестік және посткеңестік кезеңде үстем мәдени үлгілер 
осы аймақтарда жаңа отбасылық үлгілердің, соның ішінде шағын отбасылардың көбеюіне 
мүмкіндік берді. Әртүрлі ұлт өкілдерінің отбасылық стратегиясының өзіндік ерекшеліктері 
бар екенін тарихи, этнографиялық, әлеуметтанулық зерттеулер көрсетіп отыр. Бір ғана 
көпұлттылық факторын қарастырсақ. Мысалы, 2007 жылғы есеп бойынша Қарағанды қаласы 
тұрғындарының 47,9% орыс ұлты өкілдері құраса, небәрі 33,2% қазақтар құрап отыр, ал 
Павлодарда 2014 жылғы есеп бойынша 45,5% - орыстар, 42,80% - қазақтар. Енді ажырасу 
көрсеткіші төмен екі аймақтың ұлттық құрылымына назар аударайық. 2010 жылғы есеп 
бойынша Жамбыл облысында қазақтар 69,23%, орыстар 13,59% құрайды. Оңтүстік 
Қазақстан облысында қазақтар 69%, орыстар 7,2 % көрсетіп отыр[5]. Жамбыл және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында қазақтардың басым болуы, отбасылық қатынастардың дәстүрлі 
сипатын сақтауы ажырасу көрсеткіштеріне ықпал етіп отыр. Бұл аймақта дәстүрлі 
патриархаттық, патрилиниялық, бірнеше ұрпақтан тұратын ұлғайтылған отбасы дәстүрі 
сақталған. Дегенмен, осы аймақтарда жаңа отбасылық үлгілердің қарқынды даму 
мүмкіндіктері бар екенін байқауға болады. Зерттеуші З.Ж.Жаназарова қазақ қоғамының 
трансформациялануы барысындағы қазақ отбасының жағдайын назарға ұсынады. Қазақ 
отбасыларында функциялық өзгерістер орын алғанын көрсете отырып, оған ықпал етіп 
отырған көптеген факторларды атайды. Ауылдық және және қалалық жердегі отбасылардың 
арасындағы айырмашылықтарғы талдау жүргізеді. Ауылдық жерлерде отбасылық 
байланыстар аясы кең болғанына қарай ондағы жауапкершілік деңгейінің төмендеуіне 
тигізер әсері барын көрсетеді. Ал қалалық жерде байланыстар аясы тар болып келеді, осыған 
орай әркім тек өз отбасы үшін ғана тез және ұтымды шешім қабылдайтынын айтып өтеді. [6, 
133-137б.]  

           Қазіргі кезде жас отбасылардың неке құрып, отбасы болу үрдісінің дәстүрлі 
қоғамға қарағанда көптеген ерекшеліктерінің болуы, отбасы институты құрылымындағы 
өзгерістер қатарын сипаттайды. Бүгінгі күні ел арасында «жоспарлы неке» түсінігі пайда 
болып отыр. Осындай түсініктер тууына не жағдайлар әсер етіп отыр десек, әрине ең алғаш 
экономикалық жағдайдың бірінші орында тұруы еш күмән тудырмайды. «Жоспарлы неке» 
жағдайында отбасына қашан және қанша бала әкелу, оған тәрбие беру мәселесі жұбайлардың 
жоспарлары арқылы жүзеге асып отырады. Бұл неке түрінің біздің қоғамға әкелер кері 
ықпалы басым болмақ. 

 Соңғы он жылдың ішінде ғылыми әлеуметтанулық әдебиеттер мен көпшілік танымал 
жазбаларда «отбасы дағдарысы» термині қолданысқа еніп, заманауи отбасылық мәселелерді 
қабылдаудың өзіндік стереотипін құрады. Кейбір жағдайларда бұл термин нақты бір салада 
ортақ жағдайларды түсінудегі негізгі пунктті белгілеу үшін пайдаланылатын  аксиома 
ретінде қолданылады және әлеуметтік дағдарысы мен фамилизмнің (адамдар үшін отбасы 
құндылық болмай, некеге тұруға және балалы болуға мотивтері жоғала бастайды) 
құндылықтар жүйесі ретінде түсіндіріледі. 

 Осыдан ажырасудың жоғары деңгейі, бір балалы отбасылар идеалының өрістеуі, 
өзіндік функцияларын отбасы мүшелерінің  орындамауы, туыстық байланыстарды әлсіреуі, 
сонымен қатар отбасы іс – әрекетінің девиантты формаларының таралуы сияқты негативті 
құбылыстары кіреді. Осы кризисті ең біріншіден, қазақстандық депопуляцияның себебі  
көрінеді. 

          Жастар отбасын құрғанда өздерінің отбасылық бюджетін қалыптастыруда 
мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж болады ма, әлде өздерінің кәсіби біліктіліктерінің 
арқасында құруға тырысады ма деген негізгі сұраққа жауап беріп өтелік. Заманауи 
некелердің көпшілігінде ажырасу процесінің орын алып отырғанын жоғарыда атап өттік. 
Осы мәселе отбасындағы бюджет қорына тікелей байланысты. Жас отбасылар некеге тұрып, 
шаңырақ көтеру барысында мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж болатыны рас. Бірақ 
мемлекеттің жүзеге асырып отырған бағдарламалары оларды толық қамтамасыз етуге 
қауқарсыз болып келеді. Сол себепті жас отбасыларға өз отбасылық бюджетін құруда, өз 
мүмкіндіктерін толық пайдаланып қалыптастырған жөн. 
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Қорыта айтқанда, қазақстандық отбасы өтпелі кезеңдерде біршама ауыр жағдайларды 
бастан кешірді. Соның салдарынан бүгінгі күні көптеген өзекті мәселелер туындап отыр. 
Олардың шешу жолдары ретінде отбасы институтының маңыздылығын арттыру барысында 
әлеуметтік шаралар  жүзеге асыру қажеттілігі туындап отыр. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 
Әлеуметтік ғылымдар факультеті 

«Дене шынықтыру және спорт» кафедрасы студенті,  
Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – С.С. Тасмаганбетов 
  
Қай заманда болмасын бала тәрбиесі қоғамдық маңызды іс болып табылады. Көп ұлтты 

мемлекетіміз егемендік алғалы бері Қазақстанды мекендеуші халықтардың қандай ұлт өкілі 
екендігіне қарамастан, оның құқығы мен бостандығына нұқсан келтірместен, этникалық 
немесе нәсілдік белгісіне қарап кемістеушілікке жол бермейтін демократиялық бағыт 
ұсынып дамып келеді. Еліміздің осы бағытта тәуелсіз мемлекет ретінде дамуына үлкен үлес 
қосатын саланың бірі - еліміздің білім беру жүйесі. Қазақ халқының, өте әрідегі ата-
бабаларының өмір сүрген кезінен бастау алып, күні бүгінге дейін кәдесіне жарап келе жатқан 
рухани мұраның бірі - ұлттық салт-дәстүр. Орыстың ұлы педагогы К.Д. Ушинский 
«Тәрбиенің көзін халықтың жақсы-жаман дәстүрінен іздестіру керек, ол тілі және әдепғұрпы 
арқылы көрініс табады»,-дейді.Ұлттық дәстүр халқымыздың сан ғасырлар бойы сұрыпталып 
қалыптасқан өмір сүру үрдісі. Осы қалыптасқан ұлттық салт-дәстүр арқылы өскелең 
ұрпақтың бойына ұлттық болмыс, ұлттық келбет, ұлттық мәдениет, ұлттық намыс т.б. 
ұлттық құндылықтарымыз егіліп, сіңіріліп отырған. Қазіргі жағдайда адамзат қауымының 
алдында саяси, экологиялық, экономикалық, рухани салаларындағы жағымсыз даму 
үрдістерін жеңу және прогрессивті, жасампаз үрдістерді қолдау мәселесі тұр. Бұл өзекті 
мәселе болып табылады. Оны ұлттық мемлекеттік деңгейде шешу білім беру жүйесінде 
салмақты реформалар жасауды, мақсаттар мен міндеттерді аңықтауда адамгершілікке және 
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mailto:adik_94.01@bk.ru


5567 

ізгіліктендіруге баса назар аударуды қарастырады. Осылардың барлығының себебі болып 
табылатын адам, оның менталитеті. Қазақ халқы әрдайым әсемдікті іздеді, қолдан жасады 
және оны өмірде, салт-дәстүрімізге, еңбекте бекітуге тырысады. Әдемілікті сезіну үшін, оған 
түсіну үшін ең алдымен бейнелеу өнері, музыка және ән саласында әрбір адамда әдет-
ғұрпына қарай білімі болуы қажет.Оны халқымыздың үй жиһаздарын жасауынан және оны 
әсемділікті сезінудегі тәрбие құралы ретінде пайдалануынан көруге болады. Мысалы: қазақ 
үйді әшекейлегенде ою-өрнек, түскиіз,текемет, сандық сияқты әсем жиһаздарға көңіл бөлген 
[1]. 

Қазақтың салт-дәстүрінің ішінде киім сән эстетикасы (мода) қазіргі заман талабына сай 
өте жоғары дәрежеге жетіп отыр. Мысалы: ою-өрнекті камзол, шапан, бас киім, көйлектердің 
де эстетикалық мәдениеті жоғары. Бұл әдемілкті сезінуге, өмірге, адамның бейнесіне 
сергітуші жаңалықтар енгізу арқылы сәнді дұрыс пайдалануға үйретеді. Сонымен қатар 
балалардың эстетикалық танымын, сезімін, мәдениетін, білімін көтеруде ең басты сүйеніш -
ұстаздар мен ата-аналар болмақ. Балаларды эстетикалық белсенділікке тәрбиелей отырып, 
оларды ілтипатты оқырман, қайырымды көрермен, сезімтал тыңдаушы болуға үйрету керек. 
Әдебиет пен өнер эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары. Өнер мен әдебиет адамдарды 
қуанышқа бөлейді, жігерлендіреді.  

Менің мақсатым еліміздің болашақ азаматтарын қазақтың салт-дәстүрі арқылы 
эстетикалық тәрбие беру жолдарын қарастыру. Әрбір адам басқа мемлекеттермен қарым-
қатынас орнатуда, экономикалық мәдениетті дамытуға өзінің эстетикалық тәрбиесі жағынан 
өте жоғары болуы керек. Зерттеудің мақсаты: Құрдастарымның, сыныптастарымның бойына 
қазақтың салт- дәстүріне деген қызығушылықты қалыптастыру, қазақ халқының салт-дәстүрі 
мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыру, оқушылардың бойына адамгершілік, 
имандылық қасиеттерін қалыптастыру, халық өнегесін үйрету, салт-дәстүрді эстетикалық 
тәрбиемен байланыстыра зерттеу жұмысын жүргізу. 

Дәстүр туралы түсінік. Ғылыми зерттеулерді талдау барысында дәстүр ұғымына әр 
қырынан анықтама берілгендігін байқадық. Мәселен, «Қазақ кеңес энциклопедиясында»: 
«Дәстүр дегеніміз ұрпақтан-ұрпаққа көшетін тарихи қалыптасқан әлеуметтік нормалар мен 
принциптер. Дәстүр – қоғамдық ұйымдар мен халықтың мінез-құлқы мен іс-әрекеттерінің 
рухани негізі» делінсе, философиялық сөздікте: «дәстүр (traditio– жапсыру, жалғастыру) – 
тарих барысында қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып отыратын әдет-ғұрыптар, салт-
сана, қоғамдық тәртіп, заң, мұрат пен игілік, мінез-құлық қалыптары және т.б. қоғамда, ұлтта 
немесе жекелеген әлеуметтік топтарда ұзақ уақыт бойы сақталатын әлеуметтік-мәдени мұра 
элементтері» – деп тұжырымдалады. “Дәстүр – тарихи тұрғыда қалыптасқан және ұрпақтан 
ұрпаққа беріліп отыратын қарекет пен мінез-құлық нысандары, сондай-ақ оларға ілеспе 
астасқан ғұрыптар, қағидалар, құндылықтар, түсініктер жатады. Белгілі бір қауымның 
дамуының әлеуметтік жағдаяты өзгеруіне орай дәстүрлер ыдырауы, басқадай болып өзгеруі 
не алмасуы мүмкін. Дәстүр адамдардың өмірлік қарекетін реттеудің маңызды факторы 
болып қызмет етіп, тәрбие негізі болып табылады”,– делінген.  
Философ ғалым Н.Сәрсенбаев: «Әдет-ғұрып, дәстүр және қоғамдық өмір» атты еңбегінде: 
«Дәстүрге әдет-ғұрыптың өткен қоғамнан қалған озық түрлері мен тұрмыстық формалары, 
ырым-жоралары, рәсімдер жиынтығы кіреді, қоғамда және белгілі бір ұжымдық ортада 
қалыптасқан дәстүр өзінің өмір сүру заңдылығына толық ие болғаннан кейін сол ұжымдық 
ортада, қоғамда жалғасын табады да, тұрақты орын алады. Сондай-ақ, дәстүр көпшілік 
қауымға ортақ мәдениетті түрде қолданыс табатын әдет-ғұрыптың жинақталған түрлері мен 
рәсімдерін де қамтиды», – деген ойды білдіреді [2].  

Бұл ғылыми зерттеу жұмысымның мазмұнында халық мұрасын зерттеу, ұлттық өзіндік 
ерекшелікті сақтау, ұмыт бола бастаған дәстүрлерді, тарихи әділдікті, мәдениетті, тіл мен 
дінді қалпына келтіріп, олардағы педагогикалық жағынан барлық прогресшіл нәрсені 
анықтау және солардың негізінде ғылыми мазмұндағы ұсыныстарды талдап, ендіру жүзеге 
асырылған. Жоғарыда аталған ғалымдардың дәстүрлерге берген анықтамаларын мақұлдай 
отырып, біз солардың қатарына халық дәстүрлерінің бастаулары ретінде жеті ата шежіресі 
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және қазақ дастарқаны дәстүрлерін енгіземіз. Өйткені ұлттық тәрбие қағидасы бойынша 
әрбір ұрпақ ең кемінде жеті атасына дейінгі ата тегін білуі міндетті. Егер жеті атасына дейін 
ата тегін, тарихын білмейтін ұрпақ болса, оны «Жеті атасын білмейтін жетесіз» деп халық 
кінәлайды, айыптайды. «Шыншыл, әділетті, иманды болу – сонау арғы ата-бабамыздан бері 
қалыптасып келе жатқан дәстүріміз» дейді де, халық сол игі дәстүрді бұзған ұрпаққа айып 
тартқызады. «Ат тұяғын тай басар» деп, кейінгі ұрпақтың ата салтын бұзбауын талап етеді, 
әулеттік тағылымдар ата дәстүріне айналып, санаға сіңіп, салтқа тірек болады. Сол себепті өз 
шежіремізді білу үшін де көптеген жұмыстар жүргіздік. Сыныптастарымның сол түсініктерін 
тірек ете отырып, жеті ата шежіресі танытудың толық мүмкіндігі бар деп түйіндеймін.  
Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Қасиетті қазақ халқының салт-дәстүрлері өте көп. Соның 
ішінде қазіргі балалар біле бермейтіндеріне қысқаша тоқталып кетсем деймің  
Қазақ халқының әлеуметтік тұрмыстық жағдайына байланысты қалыптасқан қастерлі 
дәстүрдің бір түрі-қонақжайлылық. Қонақ десе,қоң етін кесіп беретін қазақпыз. Қазан 
шегелеу (салт) өздері жақсы танитын, әзіл-қалжыңы жарасқан адамдар бір-бірінің үйіне бас 
қосып барып, «осы үйдің қазанын шегелей келдік» -дейді. Үй иесі әзілмен жауап 
қайырып»жақсы болды ғой, қазан шегелегіш шебер іздеп отыр едік» деп қонақжайлық 
танытып, оларға қонақасы береді. Демек «қазан шегелеу» қонақ бола келдік деген ұғымды 
білдіреді Қонақасы (дәстүр) қазақтың тарихи аңыз-әңгімелерінде Алаш атамыз өзінің 
Ақарыс,, Бекарыс, Жанарыс атты үш ұлына енші бөліп бергенде өзіне тиісті еншісін «бұл 
бүкіл иісі қазақтың бөлінбеген еншісі болсын мұны да сендерге бөліп берейін. Бұл үрім-
бұтақтарыңа жалғассын. Бір-біріңе қайырымды болыңдар. Алыстан шаршап-шалдығып 
келген қонақтың еншісі-қонақасы болсын» деп әруақты атамыз батасын берген екен. Ауыз 
тию (дәстүр, ырым). Ақ дастархан үстіне келген дәмнен ауыз тиюге тиіс. Ал таңертеңгі астан 
міндетті түрде, ауыз тиеді. Ұлдаррдың төбе шашын ұзарта өсіріп, моншақ араластыра өріп 
қою. Оның аты – айдар. Бұл ғұрып негізінен, тіл – көзден сақтау үшін ер балаларға 
жасалады. Кенесарының інісі Наурызбай батырдың ұзын айдары болғаны тарихтан белгілі. 
Ақсарбас атау. Адам- дар қауіп-қатерге ұшыра-ғанында «Аллаһ Тағала мені осы қиындықтан 
құтқара гөр! Ақсарбас!» деп құдайы атайтын болған. Мұндай жағдайда «Ақсарбас!» деп үш 
рет айқайлаған. Сосын қауіп-қатерден аман қалғанында әлгі адам ауыл аймағын шақырып 
құдайы берген. Ақсарбасқа шалынатын малдар: бозқасқа (қой), көкқасқа (жылқы), қызыл-
қасқа (сиыр). Адам ақсарбас атағанда қай малын айтса, соны құдайыға союға тиіс. 

 
Той малы. 

Той малы (дәстүр). «Жүз жылқы той малына кетіпті» (М.Ж.Көпеев). Келін алуға келген 
қадірлі құдалар ел дәстүр салты бойынша сән салтанатымен, жөн жосығымен келіп түседі. 
Бұл жолдың кәде жоралары да көп болады. Соның ішінде ең басты кәдесінің бірі осы топқа 
арнайы әкелген « той малы» деп аталатын жолды дәстүр. Бұған әр құда өз дәулеті мен 
шамасына қарай жылқы немесе бірнеше қой әкеледі. Күйеудің абырой, беделі осы кәдеге де 
байланысты болады. Бұған қымбат мата, бұйым, жеміс, қант, шәй да қосылады. Әкелген мал 
арқылы құдалар қыз әкесінен, атасынан немесе сол ауылдағы жолы үлкен ақсақалдан бата 
тілейді. Батадан кейін әлгі мал сойылып, тойға жиналғандар одан ауыз тиеді. Той малы 
толымсыз болса қыз жеңгелері құдалардың бетіне басады. Сондықтан да «той малының» 
мүшесі түгел әрі семіз болуы қатты қадағаланады.  

 
Итаяғына салу. 

Итаяғына салу (дәстүр, ырым). Жас келіншек бір ауылға қыдырып барғанда, не есік 
көруге шақырғанда әйелдер не үлкен әжелер оған «итаяғына» сал деп сақина,күміс, жүзік 
сияқты заттар береді. «Итаяғына салу» деген келіншек босанып баланы шаранасынан 
жуатын суға яғни «шілде суына» әлгіндей күміс жүзік, сақина, күміс түйме сияқты заттарды 
ыдысқа салып жіберіп, нәрестені жуады. Жуып болғаннан кейін әлгі заттарды сол жердегі 
әйелдер ырым қылып бөлісіп алып, мәз мейрам болып тарасады.  
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Қыз қашар. 
«Қыз қашар» (дәстүр). «Былайша қыз қашар дәстүрін өткізетін үйді «болыс үй» дейтін 

көрінеді». (Х.Арғынбаев). Күйеудің келуін «ұрын келу» десе, қыздың атастырылған күйеуін 
көруі «қыз қашар» дейді. Бұл «ұрын тойы» өтетін күні болады. «Ұрын той» жастар үшін 
көңілді, думанды тойлардың бірі. Бұған жас жеңгелер мен жастар қатынасады. Күйеуден 
алынатын «қол ұстатар», «шаш сипатар», «қыз құшақтар», «арқа жатар», «көрпе 
қимылдатар» тағы сол сияқты кәделер осы жолы беріледі. Екі жастың бірін бірі көріп, 
тілдесуі де осы тойда болады. Екеуі де бірін бірі ұнатып, қалыңдық жігітке қыз белгісі 
орамалын және оның іні қарындастарына да түрлі сыйлықтар береді.  

Күйеу ұрын барғаннан кейін құдалық бұзылатын болса қазақ заңында өте ауыр іс. 
Үлкен дауға кетеді. Күйеу себепсіз бас тартса бұрынғы берілген мал қайтарылмайды және 
айып салынады. Батаны қыз жағы бұзатын болса қалың мал толық қайтарылады әрі айып 
төлейді.  

 
Сәукеле кигізу. 

Сәукеле кигізу (салт). «Қара мақпал сәукеле, шашың басар жар жар ау» (жар жар). 
Өмірде қазақ салт дәстүрлерінің түрлері көп. Соның ішінде қалыңдыққа сәукеле кигізудің 
орны бір бөлек. Себебі сәукеле әйел киімдерінің ішіндегі ең асылы ғана емес, оның 
жұбайлық өміріндегі елеулі кезінің естен кетпес ыстық сәті. Ол бұлғақтап өскен оң жақтағы 
және ақ босаға аттар арасындағы қимас та қызықты кездің ескерткіші. Бұл аз болса 
келіншекке сәукеле кигізудің өзі бір ерекше салтанат. Бұған құда құдағилар шақырылады. 
Шашу шашылады. Ақ бата арналады. Сәукеле байғазысының бағасы да олқы болмайды. 
Сәукелелі келіншек ажарлы да базарлы көрінеді. Оны жұрттың бәрі көруге ынтық. Оның 
көрімдігі де соған лайық болу керек. Жас отау, сәукелелі келіншек, ойын сауық, көңілді 
күлкі жаңа өмірдің бақыт есігін ашқандай әсер етеді. Сәукеле туралы бірер сөз. Сәукеле 
келіншек киімі. Ол бас киім ғана емес қазақ сән салтанатының, салт дәстүрінің мәдениеі мен 
шеберліктің озық үлгісі, өнер туындысы. «Алтынмен апталып, күміспен күптеліп» дегендей, 
ол інжу маржан, гауһар, лағыл, жақұт сияқты асыл тастар тізбегімен әрленіп, әшекейленеді. 
Негізі мақпал, барқыт сияқты қымбат маталардан тігіліп, бұлғын, құндыз терілерімен 
жиектеліп, оқамен оюланып, түрлі түсті моншақтармен шашақталып, көркем жіптермен 
кестеленіп, алдыңғы жағы көзді тастармен қапталып, түрлі тағым, алтын, күміс теңгелермен 
безендіріледі, төбесіне үкі тағылады. Көрсе көздің жауын алатын осы бұйым тек келіншек 
сәні ғана емес, той салтанаты мен құдалар беделін де көтере түсетін ерекше көрініс! ХІХ 
ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген. Кіші жүздің Байсақал атты байының қызының 
сәукелесін Кенесары ханның ағасы Саржан төре бес жүз байталға бағалаған. 

Ұлттық салт дәстүр - эстетикалық тәрбие берудің құралы.  
«Өнерлінің өрісі кең» дейді халқымыз. Өнердің қай саласы болса да, адамдарға рухани күш¬-
жігер беріп, ерекше қуаныш, толқу сезімдерін оятады.  
Қазақтың әдеби, музыка, тұрмыстық, кәсіби фольклоры, халықтың ғасырлар бойы болашақ 
ұрпағын тәрбиелеудің асыл арналары болып саналады. Айтылған фольклорлық мұралар, 
қазақтың тәлім-тәрбиелік әдет-ғұрыптарын, салт-дәстүрлерін, түрлі саладағы өнерпаздығын, 
көркем-эстетикалық талғамын т.б. ұлттық болмыстың қасиеттерін қамтиды. Сондықтан, ата-
бабаларымыздың рухани және материалдық мәдени құндылықтарын жас ұрпақтың бойына 
сіңіру, әрі соның негізінде оларға ұлттық мәнде тәрбие беру өзекті педагогикалық 
мәселелердің бірі көптеген педагогикалық ғылыми зерттеулердің өзегіне айналуда.  

Халқымыздың ұлттық дәстүрлі музыкасын, мәдениетін, фольклорын-ата¬ 
бабаларымыздың келешек ұрпаққа қалдырып кеткен асыл мұраларын қастерлей отырып, 
тәрбиелеп келешек ұрпақтың санасына жеткізу.  

Жүргізілген зерттеу тұжырымдарына сүйене отырып, мынандай қорытындылар 
жасалды:  

1.Бүгінгі таңдағы бастауыш білім беру сатысындағы оқушыларды халық дәстүрлері 
арқылы тәрбиелеу, соның ішінде қазақ халқының жеті ата шежіресі мен салт-дәстүрді тәрбие 
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құралы ретінде пайдалану жаңа қоғамның сұранысынан, үкіметтің талабынан туындап отыр.  
2.Философиялық, тарихи-әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық, 

этнопедагогикалық зерттеулер мен әдебиеттерге талдау жасау қазақ халқының жеті ата 
шежіресі мен салт- дәстүрлерінің бүгінгі қоғамдағы оқушыларды тәрбиелеудегі 
мүмкіндіктерінің жоғары екендігін дәлелдейді. Өйткені бастауыш саты оқушыларын қазақ 
халқының жеті ата шежіресі мен салт-дәстүрі арқылы тәрбиелеу шәкірттердің рухани-
адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруда тиімді нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді.  

3. Қазақ халқының жеті ата шежіресі мен салт-дәстүрлерінің тәрбиелік мүмкіндіктерін 
толық. пайдалана алмай отырғандығын көрсетеді. Соған орай, бұл проблеманы шешудің 
тиімді жолдары көрсетілді.  

4. Қазақ халқының жеті ата шежіресі мен салт- дәстүрлерін тәрбие құралы ретінде 
пайдаланудың тиімділігін арттыру мынадай педагогикалық шарттарды ұсынуға 
байланысты:ынта -мақсаттылық; интеллектуалды-эмоциялық; тұлғалық; әлеуметтік.  

5. Бастауыш білім беру сатысы оқушыларын қазақ халқының жеті ата шежіресі мен 
салт-дәстүрлері арқылы тәрбиелеудің теориялық моделі тұтас педагогикалық үдеріс 
теориясының негізгі қағидаларына сүйене отырып, олардың қазақ дәстүрлерінің 
бастауларына деген көзқарасын, білімін, сезімін, қызығушылығын, оны қажет етуін 
анықтайды.  

6. Зерттеуде ұсынылып отырған қазақ халқының жеті ата шежіресі мен салт-
дәстүрлерінің тәрбие формалары мен әдістерін оңтайлы пайдалану бастауыш білім беру 
сатысы оқушыларының рухани адамгершілік қасиеттерін, ұлттық салт-дәстүрлерді 
қастерлеп, құрметтей білу іс-әрекеттерін жетілдіреді.  

Жүргізілген зерттеу бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады:  
1. Зерттеу жұмысын оқу-тәрбие үдерісінде бастауыш білім беру сатысы оқушыларын 

қазақ халқының жеті ата шежіресі мен салт- дәстүрлері арқылы тәрбиелеу мақсатында 
пайдаланған орынды;  

2. Оқушыларға қазақ халқының жеті ата шежіресі мен салт-дәстүрлерін меңгертуде 
біздің зерттеуімізде айқындалған педагогикалық шарттарды орындау қажет; Қарастырылып 
отырған зерттеу толығымен шешімін тапты деуге болмайды. Алдағы уақытта қазақ 
халқының дәстүрлері материалдарында патриоттық, эстетикалық, құқықтық, экономикалық 
т.б. тәрбие мазмұнын жасау.  

Қорыта келгенде, жүргізілген зеттеу жұмысымысымның барысында ұлттық 
құндылықтарымызға, мұраларымызға, сал-дәстүрлерімізге халықтың құрметі жоғары 
екендігіне, ең бастысы, осы сезімді жоғалтып алмасақ, ең үлкен жеңісіміз сол 
болатындығына көз жеткіздік.  
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Слабый уровень лыжной подготовки в средних школах, а в южных района республики, 

вообще отсуствие таковой, сказывается на общей физической подготовке молодежи. 
Подтверждается это тем, что многие студенты унверситета после прохождения курса 
лыжной подготовки, не укладываются в требуемые нормативы и показывают слабую 
техническую подготовку. 

Кроме того, неблагоприятные условия организации: длительная ходьба к месту 
занятий, плохой снежный покров, все это затрудняет решение основных задач сборов и 
требует постоянно совершенствовать учебный процесс.  

В связи с этим мы поставили задачу: 
Выявить различия в усвоении техники передвижения на лыжах студентами, 

занимающимися различными видами спорта.  
В работе использовались следующие методы: 
- анализ литературных источников; 
- беседы с преподавателями и студентами; 
- педагогические наблюдения; 
- контрольные испытания (тестирование); 
- экспертная оценка техники; 
- математическая обработка полученных результатов. 
В исследовании приняли участие студенты первого курса университета в количестве 

285 человек в возросте 17-20 лет, имеющие различную подготовленность и занимающиеся 
различными видами спорта [2]. 

Для определения технического мастерства мы провели экспертную оценку техники 
передвижения попеременным двух шажным ходом, а также пробегание 100 – метрового 
отрезка на лыжах в соревновательных условиях в начале и конце курса обучения лыжному 
спорту. Экспертная оценка в среднем увеличилась на 1,2 балла, в результат прохождения 100 
м отрезка уменшилься в среднем на 12 сек. 

Все это свидетельствует о том, что студенты улучили технику передвижения на лыжах. 
Однако, при сравнении результатов представителей отдельных видов спорта выявлено 
четкое их различие, так представители циклических видов спорта имеют большее улучшение 
чем представители игровых видов и единоборств.  

В месте с тем эксперты отметили хорошую технику к концу курса обучения лыжному 
спорту у сложно-технических видов спорта. 

Кроме того, после окончания курса обучения лыжному спорту студенты приняли 
участие в соревнованиях на дистанции 5 км. Результаты соревнований свидетельствует о 
том, что студенты различных видов спорта показали результаты соответствующие 
закономерностям, выявленным при исследовании техники. 

В лыжном спорте обучение начинают с двухшажного попеременного хода, поскольку в 
структуре этого способа передвижения содержатся элементы структуры всех основных 
ходов, однако в методике обучения лыжной технике большое разнообразие методических 
приемов и рекомендаций. 

Интересными на наш взгляд являются работы, посвященные лыжной подготовке в 
школе, так, описывая о взаимосвязи технической и тактической подготовки В. Капланский 
[7] указывает, что умение правильно применять тот или иной ход в зависимости от условий 
дистанции и состояния лыжи - один из основных конкретных тактических приемов, от 
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которого во многом зависит скорость прохождения лыжной трассы. 
Умение финишировать часто решает исход соревнований. Оно зависит не только от 

волевых качеств, но и от технического мастерства. Студентам предлагается несколько 
упражнений, способствующих улучшить технику при высокой скорости передвижения. 

Результаты исследования. В данной работе доказывается эффективность 
передвижения лыжным ходом на уроках зависит от целого ряда факторов: умелая 
организация, знание и подбор педагогом средств и методов обучения, контроль и анализ 
выполнения заданий. 

Авторы [3,7,9] так же указывают на необходимость включения ряда специально-
подготовительных упражнений до начала обучения основным способам передвижения. При 
таком подходе можно избежать многих ошибок. 

Чаше всего появляются такие ошибки: недостаточный или слишком большой наклон 
туловища: двухопорное скольжение; передвижение на сильно согнутых ногах; неправильное 
направление отталкивания; мах вперед согнутой в колене ногой; вынос палок излишне 
согнутой или прямой рукой. Зная это, авторы рекомендуют подбирать комплексы 
специально-подготовительных упражнений, а так же проводить индивидуальную работу. 

При совершенствовании техники скользящего шага профессор И.М. Бутин [5] 
предлагает использовать учебную площадку и учебную лыжню. Площадка должна иметь 
пологий уклон(на одной стороне),а лыжня должна прокладываться с поворотами на равнине, 
чтобы ученики выполняли повороты переступанием в движении. 

Проводя лыжную подготовку  студентами, исследователь обращал внимание на такие 
элементы техники как: переход с попеременного хода на одновременные; выходы со склона 
и преодоление контруклона; преодоление препятствий, а также переход, схода на ход в 
зависимости от условий дистанции и состояние лыжни. 

В своих исследованиях [7,9] авторы утверждают, что при обучении лыжной технике 
необходимо следить за развитием физических качеств, силы, быстроты, гибкости, 
координации, выносливости. Должна быть взаимосвязь технической подготовки лыжников с 
их физической подготовленностью, так как невозможно повышать техническое мастерство, 
не развивая физических качества. Без хорошей техники невозможно с нужной 
интенсивностью идти на лыжах, но и без должной физической подготовленностью нельзя 
освоить некоторые элементы техники. 

Ценными, на наш взгляд, являются рекомендации [8, 9] где предлагаются методы 
ускоренного и опережающего обучения. Имеется в виду обучение различным техническим 
навыкам параллельно, а не последовательно, а также включением в уроки новых элементов, 
которые будут осваиваться в последующем. «Узнавание» студентами этих элементов при 
дальнейшем обучении позволяет им быстрее и эффективнее овладеть новым материалом. 
Структура лыжных ходов во многом способствует эффективности применения данного 
метода. Почти в любом лыжным ходе имеются элементы, являющиеся опорой для освоения 
техники другого хода. 

Важным фактором, способствующим опережающему обучению, является 
предварительное создание у студентов правильного, ясного и четкого представления о 
движении. Здесь предлагается целесообразный подбор упражнений, ориентируясь на  
возрастные группы студентов, однако об индивидуализации обучения авторы не упоминают. 

Описывая лыжную подготовку к  выполнению нормативов [6,10] педагоги предлагают 
постепенно повышать обьем средств и методов для каждой возрастной группы, то есть с 
переходом в последующие курсы. 

Рекомендуется после разучивания лыжной техники ставить задачу перед студентами 
пройти по тренировочному кругу в медленном темпе без остановок в течении определенного 
времени, соблюдая правильную технику. На втором уроке от отрезка трассы к трассе 
полностью, а также с постепенным повышением интенсивности. Такой подход может 
решить индивидуальные задачи. 

А.М. Антонов [1.2] чередуя уроки лыжной подготовки с гимнастикой и спортивными 
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играми, добился положительных результатов. Такое чередование дает возможность 
учащимся работать над своими недостатками. Если, например, кто-то на лыже не 
«доталкивается» руками, то развить силу ему поможет гимнастика. 

Большое место в лыжной подготовке отводится подвижным играм. Применяя на 
занятиях игры, учащиеся приобретают многие умения и навыки, которые облегчают 
овладение учебными материалами. Кроме того, родственные по структуре движения в игре 
на этапе ознакомления с двигательным действием предупреждают ошибки его выполнении. 
В играх двигательные действия тесно сочетаются с развитием двигательных качеств. А 
сформированные навыки отличаются гибкостью, приспособляемостью к изменяющимся 
условиям. 

Исследованы применение специально-подготовительного упражнения,  и установлены, 
что выполнять на равнинном отрезке как можно меньше скользящих шагов с  установкой на 
сохранение равновесия эффективнее, чем с установкой на достижение данного шага по 
размеченным ориентирам. Данное упражнение может служить контролем при обучении 
студентов технике лыжных гонок. 

Большое внимание заслуживает работа профессора И.М. Бутина [5], где предлагается 
программа с применением дифференцированного и индивидуального подхода как в 
обучении способам передвижения на лыжах, так и в развитии физических качеств. 
Дифференцированный подход- это учет общих особенностей групп студентов, 
выражающийся в подборе средств, методов и методических приемов обучения. 
Индивидуализация же обучения подразумевает учет своеобразия, уровня подготовленности, 
особенностей каждого отдельного студента. 

Выводы. На уроках лыжной подготовки первая задача преподавателя при организации 
дифференцированного обучения состоит:  

-распределение студентов по группам с учетом координационных способностей, 
уровня физического развития, степени владения лыжами. В каждую группу включают 
студентов примерно равных по подготовленности. 

Такой подход, в большой мере, приемлем, с нашей точки зрения, в учебном процессе 
студентов, занимающихся различными видами спорта и имеющих не одинаковую 
физическую подготовленность. 

Во первых в результате исследования выявлено, что в процессе обучения студенты 
различных видов спорта усваивают технику лыжных гонок не одинаково, имея свои 
характерные ошибки свойственные каждому виду спорта. 

Во вторых при обучении студентов необходим дифференцированный подход, в 
котором учитываются особенности вида спорта, а также индивидуальные возможности 
студента. 
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Здоровье - это достояние всего общества, народа, нации, которое невозможно оценить. 

Здоровье детей - это благополучие общества. Без здорового поколения у нации нет 
будущего. Крепкое здоровье обеспечивает нам долгую и активную жизнь, способствует 
выполнению наших планов, преодолению трудностей, даёт успешно решать жизненные 
задачи. 

Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, направленных на 
его укрепление, в настоящее время — важнейшая социальная задача. Именно в раннем 
детстве, дошкольном и школьном возрасте формируется здоровье, взрослого человека. 

Изучение состояния здоровья  различных контингентов детей, не выявило 
положительной динамики за последние пять лет. Напротив, прослеживается увеличение 
численности детей с хроническими заболеваниями и  функциональными отклонениями, рост 
желудочно-кишечной, аллергической, эндокринной,  нервно-психической патологии, 
заболеваний крови, нарушений зрения. 

Реформирование системы образования ориентировано на воспитание 
общечеловеческих ценностей, на сохранение и укрепление здоровья детей, на гармонизацию 
каждого ребёнка с самим собой и окружающим миром. Целостная оценка здоровья 
подразумевает единство организма и личности, с выделением взаимосвязи следующих 
определяющих компонентов: духовного, физического, психического  и социального. Перед 
школой стоит задача не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с 
ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить ученика к самостоятельной 
жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье 
здесь играет важную роль [1]. 

Учитель-универсал. О ком эти слова? Я думаю, что   этот эпитет  по праву  относится к 
учителю начальных классов. Но это не высокие слова, в этом основа, или, точнее сказать, 
сущность профессии учителя начальных классов. Кто как не учитель начальных классов 
воздействует на умы младших школьников, закладывая основу познания окружающего мира 
и самого себя.  Индивидуальный образ жизни активно формируется в раннем подростковом 
возрасте. Это связано с развитием у младших подростков таких важных психических 
новообразований, как самоконтроль, внутренний план действий, абстрактно-логическое 
мышление, рефлексия, самосознание, самооценка. Следовательно, именно на этом этапе 
взросления важно побудить подростков к формированию полезных привычек, научить их 
управлять своим поведением и таким образом актуализировать субъективность в сбережении 
и укреплении здоровья. 

Поэтому учителя строят свою работу с учётом приоритета, каковым является 
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сохранение и укрепление здоровья учащихся. Здоровый стиль жизни школьника включает в 
себя следующие основные компоненты: 

 - режим учебы без перегрузок, 
 - организацию свободного времени с преобладанием движений, 
 - личную гигиену, привычное питание, 
 - отсутствие травматизма, 
 - здоровые привычки, физическую активность. 
ЗОЖ школьника является фактором не только здоровье сохраняющего  поведения 

младшего школьника, но и здоровье созидающего. 
В основу ЗОЖ, по мнению Д.А.Изуткина, следовало бы положить ряд основных 

принципов: 
- здоровый образ жизни – его носителем является человек как существо деятельное и в 

биологическом, и в социальном отношении; человек выступает как единое целое, в единстве 
биологических и социальных характеристик; 

- здоровый образ жизни способствует полноценному выполнению социальных 
функций; 

- здоровый образ жизни включает в себя возможность предупреждения заболеваний; 
- здоровый образ жизни – это “типичные и существенные для данной общественно-

экономической формации формы жизнедеятельности людей, укрепляющие адаптивные 
возможности организма человека, способствующие полноценному выполнению им 
социальных функций и достижению активного долголетия” [4]. 

Здоровый образ жизни – совокупность духовных ценностей и реальных видов, форм и 
благоприятных для здоровья эффектов деятельности по обеспечению оптимального 
удовлетворения потребностей человека. Сущность здорового образа жизни – обеспечение 
оптимального удовлетворения потребностей человека при условии и на основе оптимизации 
развития, состояния и функционирования организованных внутренних и внешних систем и 
связей индивида и общества. 

Как же здравствовать, то есть  быть здоровым? Что может сделать каждый человек, 
чтобы здравствовать? Именно на эти вопросы мы с ребятами ищем ответы, изучая курс 
«Здоровый образ жизни». 

Главная цель программы — формирование ответственности у самого ребенка за своё 
здоровье, оценки своих возможностей; развитие произвольных и непроизвольных привычек 
здорового образа жизни. 

В течение всего урока дети практически без движения. За партами при письме они 
находятся в напряженно-неестественной позе. При традиционной дидактике ученик является 
принимающим устройством, в закрытом помещении и ограниченном пространстве. 
Стандартные столы с горизонтальной поверхностью, люминисцентные мигающие лампы, 
большая нагрузка для детей и мы получаем идеальные условия для возникновения неврозов, 
деградации здоровья. Навыки здорового образа жизни формируются в основном в 
практической деятельности, в повседневной жизни, в поведении на экскурсиях, прогулках, 
уроках, в семье. Поэтому работу стараются вести по системе, которая включает и занятия 
курса «Здоровый образ жизни», уроки  «Мир вокруг нас», физкультуры,  а также 
внеклассную работу. Пример взрослых, родителей, с которыми ребёнок вступает во 
взаимодействие в семье, школе, внешкольных учреждениях — один из решающих факторов, 
способствующих становлению у школьников здорового образа жизни.  Поэтому вся работа 
строится в тесном контакте с родителями. 

Таким образом, здоровый образ жизни — понятие индивидуальное и общественное, 
отражающее поведение,  как каждого человека, так и общества в целом. От здоровья и 
жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы. Неразрывна связь здоровья и всестороннего развития учащихся с 
богатством и разнообразием природы. Эту идею реализую  при изучении курса «Экология 
для младших школьников». Основные цели данного курса — сформировать элементарные 
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представления о сущности экологических проблем; воспитать навыки и привычки 
правильного поведения в природе; научить детей предотвращать несчастные случаи и 
заболевания, вызванные природными явлениями и экологическими ситуациями. В своей 
работе я наибольшее предпочтение отдаю активным методам обучения: практической 
деятельности, дидактическим и сюжетно-ролевым играм, обучению группами. 

 В течение времени, на занятиях физической культуры учителя всё больше занимаются 
вопросами о значении физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья 
школьников. В современной школе реальный путь сохранения здоровья школьника 
заключается в установлении баланса между образовательной средой школы, в которой 
воспитывается и обучается ребенок, и физиологическими процессами детского организма, 
характерными для конкретной возрастной группы, при обеспечении особенностей 
физиологического развития школьника с организацией педагогического процесса в школе, 
прежде всего на уроках. Обеспечение этого баланса возможно только на основе единства 
усилий всех педагогов школы, особенно - учителей физической культуры, медицинской 
службы, психологической службы, родителей, службы валеологического мониторинга, 
необходимых для реализации условий по сохранению и развитию здоровья ребенка. 

Формирование же здорового образа жизни у школьника, у младшего школьника 
требует выявления особенностей здоровья в этом возрасте, специфики педагогического 
воздействия и продуманной системы организации физического воспитания во внеклассной 
работе, кроме всех прочих оздоровительных мер, проводимых в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса с профилактики хронических 
заболеваний у школьников требует решения по меньшей мере двух принципиально важных 
педагогических задач: 

а) формирования основных компонентов здоровья школьника посредством и в 
условиях удовлетворения его базовых физиологических, психологических, нравственных 
потребностей внеклассной работой, что позволит поддержать соматическое здоровье 
учащегося, физическое, а также психическое и нравственное здоровье; 

б) формирования у школьника мотивации к здоровому образу жизни, что позволит ему 
сохранить и развивать физическое, психическое и нравственное здоровье в школьном 
возрасте и вырабатывать у себя ценностное отношение к здоровому образу жизни как 
необходимому условию для его здоровья как взрослого человека. 

Одним из наиболее универсальных средств укрепления здоровья человека является 
систематическая физическая тренировка или физическая культура — просто двигательная 
активность. Она повышает работоспособность, улучшает самочувствие, снижает 
заболеваемость, регулирует процесс развития и делает его гармоничным. 

Что же происходит, если человек мало двигается? При дефиците движений здоровье 
человека ухудшается во всех его проявлениях. У малоподвижных детей очень слабые 
мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у них развивается 
плохая осанка, образуется сутулость. Поэтому, главное, что учителя стараются привить 
детям — потребность в движении, т.е. то, что в нас заложено самой природой. 

Ежегодно в школе может проводится неделя – акция “ Мы – за здоровый образ жизни”, 
в течение которой реализуется комплекс мероприятий с использованием разных форм, 
соответствующих возрасту детей: 

- единый классный час, 
- библиотечная выставка, 
-конкурс плакатов, 
- спортивные соревнования, 
- “круглые столы”, 
- “пятиминутки здоровья” (старшеклассники – младшим) и т.д. с привлечением 

различных специалистов. 
Работая над формированием у младших школьников навыков здорового образа жизни, 

я пришел к выводу, что школа может и должна быть местом укрепления здоровья учащихся. 
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А главная цель педагогической деятельности учителя—воспитание мотиваций, которые 
обеспечат активное и сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и 
укрепления здоровья физического, психического и духовного. 
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Проблема совершенствования системы управления учебно-тренировочным процессом 

юных футболистов на начальном этапе тренировочного процесса, является одной из 
наиболее сложных. Это связано с тем, что процесс спортивной тренировки юных 
футболистов условно разделяют на отдельные виды подготовки: физическую, техническую, 
моральную, волевую, тактическую, теоретическую и интегральную [1]. 

 Физической и технической подготовке в тренировочном процессе уделяется основное 
внимание, так как эти два вида тренировки находятся в неразрывном единстве. «...Тесное 
взаимодействие этих двух сторон двигательной деятельности обусловлено 
биомеханическими, анатомическими и, особенно, физиологическими закономерностями, 
общностью рефлекторного механизма, лежащего в основе развития как двигательных 
навыков с мячом, так и физических качеств юных футболистов» [2]. 

С ростом спортивного мастерства тренировочный процесс у юных футболистов 
приобретает все более специализированный характер. В структуре круглогодичной 
тренировки юных футболистов это выражено в увеличении объемов соревновательных 
нагрузок при уменьшении доли вспомогательных тренировочных средств, при этом, важное 
значение имеет поиск и рациональный подбор упражнений с мячом и без него. 
 Современные исследования в области детско-юношеского спорта характеризуются 
концентрацией внимания ученых на проблемах совершенствования содержания основных 
разделов программно-методических документов. Содержательная сторона, в частности 
технология планирования и методика тренировки на основе учета разносторонности 
техники, физики и тактики игры, юных футболистов, остается недостаточно разработанной, 
что обусловливает актуальность дипломного исследования  [3].    
  В футболе недостаточно изучена методика интегральной подготовки юных 
футболистов, направленная на развитие физических качеств, детализированное обучение и 
совершенствование техники и тактики игры, формирование психических качеств и 
специальных знаний по основам футбола.       
 Цель исследования: применение методики интегральной подготовки футболистов 13-
14лет на основе учёта ведущих факторов соревновательной деятельности.  
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Задачи: 1.Интегральная подготовка юных футболистов 13-14 лет определяется 
подбором целенаправленных игровых средств и методов на основе учёта ведущих факторов 
соревновательной деятельности;  

2.Применение методики интегральной подготовки юных футболистов 13-14 лет на 
специально-подготовительном этапе, с акцентированным использованием специального 
комплекса игровых упражнений, способствует повышению уровня физической, технической, 
тактической и психологической подготовленности, что предопределяет положительную 
динамику технико-тактических показателей соревновательной деятельности.  

Методы исследования: обзор учебно-методической литературы; теоретический анализ 
данных о современных методах и методиках в подготовке юных футболистов; эксперимент; 
педагогическое наблюдение; тестирование; математико-статистический метод.  

Организация исследования: Педагогический эксперимент проводился с марта по апрель 
2013 гг. В общей сложности, в эксперименте приняло участие 36 юных футболиста в 
возрасте 13-14 лет групп начальной специализации ДЮСШ и «Астана». Весь контингент 
исследуемых спортсменов был разделен на две группы – экспериментальную и контрольную. 
Группы были сформированы по сходству уровня подготовленности, что позволило, более  
информативно определять изменения, под воздействием применяемых методик. 
Экспериментальная группа, занималась по методике интегральной подготовки, а 
контрольная группа, занималась по общепринятой  программе для ДЮСШ по футболу. 

С целью сбора информации были разработаны и внедрены в методику исследования 
анкеты, способствующие выявлению структуры и содержания тренировочного процесса 
юных футболистов 13-14 лет.  

В процессе опроса установлено, что большая часть тренеров - 33%, в процессе учебно-
тренировочной деятельности основное внимание акцентирует на игровой подготовке, для 
26% респондентов имеет наибольшее значение физическая подготовка, а техническая и 
тактическая подготовки - для 22 и 19%, соответственно. Характерно, что тренеры не 
обращают должного внимания на психологическую и теоретическую подготовку. 
Интегральная подготовка используется лишь эпизодически, при этом 83% тренеров считают, 
что этот вид подготовки нецелесообразно использовать на специально-подготовительном 
этапе, а можно применять только на соревновательном этапе, годичного цикла тренировки 
юных спортсменов [4].  

Анкетный опрос показал, что современные футбольные тренеры ДЮСШ при 
построении тренировочного процесса руководствуются давно уже разработанными 
методиками, при этом не пытаются использовать новые технологии в подготовке юных 
спортсменов. Характерной особенностью является то, что методика интегральной 
подготовки используется только на соревновательном этапе спортивной тренировки. 

Первый фактор - объем и эффективность игровых действий при позиционном 
нападении. В него вошли следующие характеристики игровых действий:  

- короткие и средние передачи,  
- прострельные и навесные передачи в штрафную площадь,  
- передача из площади ворот соперника,  
- передачи из-за пределов штрафной площади соперника,  
- количество передач в голевой атаке,  
- ведение мяча,  
- обводка соперника,  
-«с игры» и розыгрыш стандартного положения (более 4 передач),           
 - подача или штрафного и свободного ударов (не более 4 передач),  
- удар из штрафной площади, удар из-за пределов штрафной площади ворот, - 

количество атакующих действий в конце 1-го и 2-го таймов. 
Второй фактор - объем и эффективность игровых действий в защите против 

позиционного нападения (16 показателей с общей суммой дисперсии 18,7%).  
Второй фактор представлен следующими характеристиками игровых действий:  
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-отбор и перехват мяча  
- отбор в середине поля и у собственных ворот,  
-перехват мяча в середине поля и у собственных ворот,  
-отбор и перехват мяча против быстрого и позиционного нападения. 
Третий фактор - объем и эффективность игровых действий, выполняемых игроками 

при быстром нападении (10 показателей с общей суммой дисперсии 14,5%). В данный 
фактор вошли следующие показатели игровых действий:  

-передача мяча на ход,  
-передача из штрафной площади соперника;  
-длинные передачи;  
-удар по воротам ногой, удар из площади ворот соперника;  
-отбор и перехват мяча, выполненные в середине поля, у собственных, а также, у ворот 

соперника при его позиционном нападении. 
Четвёртый фактор, определенный, как фактор объема и эффективности игровых 

действий во временном интервале (6 показателей с общей суммой дисперсии 10,8%).  В 
четвёртый фактор вошли:  

-продолжительность средних атак,  
-количество атакующих действий в начале матча и середине 1-го, середине и конце 2-го 

таймов.  
Предварительно проведённый комплекс позволил определить организационные и 

методические аспекты педагогического эксперимента. Исходя из полученных данных, была 
разработана методика интегральной подготовки юных футболистов 13-14 лет, на 
специально-подготовительном этапе, с акцентированным применением упражнений 
игрового характера. Разработка игровых упражнений осуществлялась исходя из выявленных 
ведущих факторов соревновательной деятельности. С помощью методики интегральной 
подготовки, юных футболистов 13-14 лет, на специально-подготовительном этапе, решались 
следующие задачи:       

1. Комплексное совершенствование всех сторон подготовленности юных футболистов 
13-14 лет.   

2. Выход юных футболистов на оптимальный уровень подготовленности при 
реализации физических, технических, тактических и психологических возможностей.  

3. Достижение высоких спортивных результатов юными футболистами 13-14 лет в 
процессе игровой деятельности.  

В основу методики были положены следующие принципы: 
1. Создание нетрадиционных условий для подготовки футболистов. 
2. Формирование всех сторон подготовленности. 
3. Увеличение эмоциональности упражнений. 
Эффективность воздействия используемых упражнений определялась по наличию 

сдвигов в следующих показателях: 
-  результативность соревновательной деятельности юных футболистов 13-14 лет. 
-  тестирования физической, технической, тактической и психологической 

подготовленности.   
Программа используемых упражнений, в процессе интегральной подготовки юных 

футболистов 13-14 лет, включала в себя двухразовые занятия (Таблица 1). Утреннее занятие 
осуществлялось по традиционной методике, а второе занятие – на специально разработанных  
игровых упражнениях в основной части.       

Всего, в марте-апреле, было проведено 7 тренировочных микроциклов, которые 
включали в себя 48 занятий с использованием комплекса применяемых упражнений. В 
каждом микроцикле проводилось 6 тренировочных занятий, на которых использовался 
комплекс применяемых упражнений.  Упражнения чередовались следующим образом:  

1-е занятие – упражнение №1, №4;  
2-е занятие – упражнение №2, №5;  
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3-е занятие – упражнение №3, №6.  
На 4, 5, 6 тренировочных занятиях микроцикла последовательность упражнений 

повторялась. Интенсивность тренировочной нагрузки имела тенденцию увеличения к концу 
специально-подготовительного этапа, достигая максимальных величин 90-100% на 6-8 
микроциклах. Экспериментальное определение эффективности методики интегральной 
подготовки юных футболистов 13-14 лет на специально-подготовительном этапе (результаты 
педагогического эксперимента) 

 
Таблица 1 
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Упражнение 
№1 12/14 70 14/16 75 16/18 80 18/20 85 14/16 80 20/22 95 20/22 100 

Упражнение 
№2 12/14 70 14/16 75 16/18 80 18/20 85 14/16 80 20/22 95 20/22 100 

Упражнение 
№3 12/14 70 14/16 75 16/18 80 18/20 85 14/16 80 20/22 95 20/22 100 

Упражнение 
№4 25/27 70 27/29 75 29/32 80 32/34 85 27/29 80 34/36 95 34/36 100 

Упражнение 
№5 25/27 70 27/29 75 29/32 80 32/34 85 27/29 80 34/36 95 34/36 100 

Упражнение 
№6 25/27 70 27/29 75 29/32 80 32/34 85 27/29 80 34/36 95 34/36 100 

 
Разработанная методика интегральной подготовки юных футболистов 13-14 лет, на 

специально-подготовительном этапе спортивной тренировки, апробировалась в 
педагогическом эксперименте.        
 Таким образом, внедрение новых методик и методов тренировочного процесса, как в 
подготовительном периоде, так и в соревновательном. Заинтересованность тренера заражает 
игроков и  заставляет их мыслить, анализировать тактические ходы, улучшать качество игры. 
Подготовка юных спортсменов должна базироваться на стройной преемственной методике 
тренировки, обеспечивающей эффективное становление спортивного мастерства, 
интенсивный рост функциональных возможностей и должную их реализацию. Это, в свою 
очередь, обусловливает необходимость поиска новых путей рационализации и повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса, разработки высокопродуктивных 
спортивных технологий, принципиальных модификаций отдельных разделов подготовки 
юных футболистов 
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В настоящее время человеческое общество вошло в постиндустриальную культурную 

эпоху, которая характеризуется нестабильностью социально-экономических условий и 
возрастающей конкуренцией. Теперь главной задачей современной системы образования 
является подготовка специалистов, обладающих необходимым уровнем социальной и 
профессиональной компетентности, мобильности, конкурентоспособности, толерантности, и, 
конечно же, психофизической готовности к условиям профессиональной деятельности, что 
невозможно без развития инициативы и творческих способностей человека. 
Вышеизложенное акцентирует внимание на совершенствование форм, средств и методов 
самостоятельной работы студентов, позволяющей формировать свойства и качества 
личности, обеспечивающие саморазвитие и самосовершенствование человека в течение всей 
жизни. Решение данной задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом 
виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного 
потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 
проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 
правильность.  

Переход университета на новые учебные планы, формирование этих планов в 
соответствии с квалификационной характеристикой специалиста физического воспитания с 
учетом особенностей региона, материально-технической базы факультета физической 
культуры требует новых подходов к самостоятельной работе студентов, которая занимает в 
дисциплинах предметной подготовки более 50% времени, отводимого на приобретение 
профессионально необходимых знаний, умений и навыков [1]. 

В основе самостоятельной работы студента (СРС) лежит личностная, умственная 
самостоятельность, когда делать необходимо всё самому, по собственной инициативе, без 
посторонней помощи и внешнего побуждения. 

СРС – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. СРС 
способствует углублению и расширению знаний студентов, формированию интереса к 
познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию 
познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом 
повышения эффективности подготовки современных специалистов. 

Различные обновления вузовских образовательных программ по-новому 
рассматривают содержание образования. В преподавательской  практике по-прежнему 
преобладают технологии информационного характера, в то время как объективные 
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потребности общества делают актуальной проблему широкого внедрения развивающих и 
личностно-ориентированных технологий. Модернизация образования направлена не  лькото 
на изме ржания изучаедесо ниене мых пре и на изме в, нотодме в  к медодхопо ниене  дикамто
преподавания, расширение арсенала ме ских приедичето в, активизацию демо  стильнояте
обучающихся в хо мых теизучае ниезанятий, приближе де м к ре й жизни чеально  зре
рассмотрение ситуаций и по в путеиско й ре ния наибоше стрых оо еле нных проствебще  мбле
[2]. 

  Среди о льных теватебразо гий олохно ния СРС всебуче льшую побо   стьпулярно
получают интерактивные формы обучения физическому воспитанию, которые направлены на 
формирование у студе в практиченто ских навыко в и уме  на ванныентирориений, о
саморазвитие культуры здо вья студеро  ваниельзомы. Испосисте льныевитероздов, онто
интерактивных методов и прие в омо ния в СРС побуче му воскофизиче   витсяспитанию стано
одной из важнейших составляющих учебного процесса. 

В наше т боствуемя сущевре  рактивных теинте стволичеко ельшо гий олохно  .ниябуче
Суть инте ния собучео горактивно ит в тосто бный проуче м, что сс оце  ван такимрганизо
образом, что практически все нты остуде  казываются во нными в прочевле сс поце  .знания
Студенты при этом получают опыт кооперации и сотрудничества. В интерактивном обучении 
активность пре ля уступаедаватепо т ме сти студеактивно сто й прев. Задаченто  лядаватепо
становится со вий для их инициативыусло здание . Использование интерактивных ме  вдото
обучения пре т модусматривае нных ситуацийжизне ваниелироде , использование ролевых, 
деловых игр, тренингов, метода case-study (анализ ко тных практиченкре ских ситуаций ), 
создание проектов, учебные дискуссии, решение ситуационных задач , презентации, 
инсценировки. Рассмотрим во сть примежнозмо ния нене рых из них в СРС потоко  
физическому воспитанию. 

Метод case-study (метод ситуационного обучения) – это метод активного, проблемного 
анализа, основанный на о нии путебуче м ре ния коше тных задачнкре , реальных ситуаций , 
вызывающих инте сть мес. Сущноре да кето йс-стади заключае тся в само й рабольноятесто  те
будущих спе в социалисто й декультурно-циально сти в искусствельнояте  йзданносо нно
профессиональной сре т водае Это .де сть сожнозмо динить тее скую потичерео  вку итодго
выработку практиче ских уме ний для про й денальноссиофе сти в сольнояте -циально
культурной сфе нтам преСтуде .ре тся в ходлагае кций, на селе де минарских и практиче  ских
занятиях о смыслить ко ситуации про тныенкре й денальноссиофе  ,стильнояте
предусматривающие решение проблемы. Например, в про занятия по госкопрактиче ссеце  
физическому во спитанию мо т воже зникнуть уче бная ситуация , когда ко тный эленкре  нтме
или двигате у студе йствиеде ельно нта не  ?мучет дискуссия – позникается, волучаепо 
Преподавателем для СРС пре тся медлагае  нь правильных ичерепе ,ниечеспебео ескодичето
неправильных варианто в исправле ния о нт самок. Студешибо  танализируе льноятесто
конкретную ситуацию , разбирается в сути про т вомы, рассматриваебле  варианты жныезмо
решения и выбирает лучший из них. 

Как по в ке ельножитело йс-стади мо тить тотмео жно т меэто что , д мото  т бытьже
использован в группе на е  м продино м помнобле н экоо  также ,ле мит учено  мя ивре ебно
создает во сть нежнозмо нтами интения студелучепо лькото  й сосноре й инфоциально  ,рмации
но и глубо ния и посмыслео ее гоко нимания. Данный ме д пото т эффеляезво  ктивно
использовать принципы про ния примебучео гомнобле к анализу ко льноните  тныхнкре
практических ситуаций и о вать различными сповладе бами сосо  йкультурно-циально
деятельности в конкретных социальных ситуациях, формирует навыки анализа и о  ниябщебо
информации. 

Кейс-метод до ль додаватепон, прегративен, интежесло чностато н умелже ть со  здать
творческую атмо ру посфе иска истины при о й практичетнонкрении космысле й ситуацииско , 
упражнения, задачи, события. Этот ме д интето т кренсифицируе  стибнососпо ативные
студента, его творческое мышление, повышает о сть за принимаеннотстветве  ,нияшере мые
учит рабо тать в ко т умеразвивае ,манде сти дискуссиюве ние , аргументировать сво ю то  чку
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зрения, учит эффективно выполнять свои профессиональные функции в социуме[3] . 
Модернизация о вания требразо т обуе т студе в значитенто льных умстве  ,нных

физических и психиче ских усилий . Статистические данные по тестированию физиче  йско
подготовленности студе в указываютнто , что уровень здоровья студе в ренто  ,снизился зко
увеличилось количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и 
специальной медицинским группам. Это выражается в низком уровне физического развития, 
различных нарушений о  ,ванияхлезабо ,(санкио говсе ждепре) аппарата гольнодвигате-рнопо
связанных с нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы, увеличения количества 
хронических забо ваний и других поле зультат малоре й. Этолеказате  бразао годвижнопо
жизни и о мных пегро к, связанных с учегрузоре  тзникаево ,нноствестетсюда, ей. Обо
проблема со ния здохране вья, в граморо м планиротно нии и додевевании, про  ваниизиро
нагрузок на занятиях физиче й культурыско . Как изве лью физичеце ,стно  спитанияво госко
является о в на здонтостуде ваниентирорие вый оро на дальне ,(ЖЗО) браз жизни  ейше
совершенствование своих двигате льных уме ний и физиче ль преств. Цеских каче  гомодлагае
студентам про лить актуальнодепректа – ое сть изуче ния со нных инномевре  нныхвацио
оздоровительных ме дик и вото сть их примежнозмо ния в будущене й про  ,рссии, напримефе
методики «Стретчинг».  

В настоящее время упражне гих видах физичемно льзуются вотчинга испония стре  йско
активности. Занятия о й направлельновитероздо сти ренно шают пре  сыпрово говсе жде
профилактической ме сть занимаются укрее дицины, то м всениепле х систе м о  рганизма с
целью про филактики насле нных и продстве нальных забоссиофе  тчингваний. Стреле
необходим для по ржания уродде вня по сти подвижно чника и суставонозво  стив, эластично
мышц, благодаря ко рым мы двигаето мся. Эти упражне ния испо  льзуются на занятиях
оздоровительной ходьбой, бегом, плаванием, аэробикой и другими видами спо  жнорта. Их мо
использовать как в начале занятия, так и в конце.  

В рамках СРО нтам рестуде  тся изучендуемеко ствующих месуще ние  ,тчингадик стрето
составление комплекса упражне ний, с уче м выбранното й спе  ниедевести, проциально
дискуссии на ме  ниваниецести, означимо гокса, емплеко гония даннодремах внеблепро стах о
результатов проекта [4]. 

При испо вании интельзо рактивных ме в родото ль пре ля редаватепо  ,тсяняеме зко
перестаёт быть це н лишь рей, онтрально сс и занимаецет  прогулируе тся е  йбщео го
организацией, готовит заране задания и фо димыебхооне е т вормулируе сы или тепро  мы для
обсуждения в группах , даёт ко т врелируентронсультации, ко мя и по к выпорядо  ниялне
намеченного плана. Таким о м, главным в стратебразо й линии оскогиче  рганизации
самостоятельной работы студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, 
а в со  в внтости студеннотстветвести и ольноятестости, самой активноковий высоздании усло
аудитории и вне в хо ее  х видовсе де в уче й дебно сти. А примельнояте  рактивныхинте ниене
методов о ния и других активных фобуче рм в со тании с традициоче нными ме  дамито
организации само й рабольноятесто нта поты студе т развивать поляезво  навыки льныезнавате
исследовательской де щать невмесо шности, успельнояте  и скую, нофизиче лькото 
умственную рабо ту, развивать инте и тво ктуальныелле сти студебнососпо скиерче  ,нта
расширять общий кругозор. 
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Ашимов Даулет 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 
Әлеуметтік ғылымдар факультеті 

«Дене шынықтыру және спорт» кафедрасының 
4-курс студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Р.Е. Тасполатова  
  
Соңғы кездері  елімізде  дене шынықтыру және  спорт саласына  көп көңіл  бөлініп, 

оны  дамытуда  көптеген іс-шаралар жүргізіліп жатқаны  баршамызға мәлім. Халықтың 
әлеуметтік жағдайының артуы,  адамдардың өз денсаулығын арттыру мақсатында дене 
шынықтыру жаттығуларымен айналысуына қолайлы жағдай туғызуда. Жыл  сайын  дене 
шынықтыру және спортпен айналысатын жас балалар,  жасөспірім қыздар мен ұлдар,  жасы 
егде  адамдардардың  саны артуда.  Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан 
халқына арнаған кезекті Жолдауында: «Дене шынықтыру мен спорт-мемлекеттің айрықша 
назарында болуы тиіс.Нақ сол саламатты өмір салты ұлт денсаулығының кілті болып 
саналады.Алайда, елде барлығы үшін қолжетімді спорт нысандары, спорт құрал-жабдықтары 
жетіспейді. Осыған байланысты Үкімет және жергілікті органдар дене шынықтыруды, 
бұқаралық спортты дамыту және типтік жобадағы дене шынықтыру-сауықтыру нысандары, 
соның ішінде аула нысандары  құрылысы бойынша шаралар қабылдау қажет» деп, 
алдымызға нақты тапсырма қойды [1]. 

Адам  денсаулығы - аса бағалы қазына. Дені сау, жан-жақты шыныққан ұрпақ- елдің 
шын мәніндегі байлығы. Міне, осы тұрғы да бала  денсаулығын жақсарту  үшін, бала 
өмірінде спорттық ойындардың  маңызы  өте зор. 

Елімізде спорт саласының қарқынды дамуы белең алуда. Оған спортшыларымыздың 
2012 жылы  Лондонда өткен Олимпиада да  алынған 7 алтын, 1 күміс, 1қола  медальдармен 
әлемнің осы  спорт додасына  қатысқан 72 мемлекетінің  ішінде 11 орынды ойып алуы дәлел 
десек, қателеспейміз. Міне, осы спортпен тыңғылықты, жігерлі түрде айналысып, жарыс 
жолында толағай жеңістерге жетіп, еліміздің көк байрағын көкке көтеріп жүрген 
саңлақтарымыздың барлығына   да бала кезінен айналысқан  спорттың шексіз пайдасы 
болғаны анық.  

Бүгінгі баланың  келешекте елінің ертеңін ойлар азамат,  жеке тұлға болып 
қалыптасуына  спорттық ойындардың, оның ішінде айрықша тоқталып өтетін  футболдың 
маңызы өте зор  екені баршамызға  мәлім. Спорттық ойындар баланың бойында өмірге 
қажетті негізгі дағдылар мен  іскерліктерлі   арттырады,  оларды әртүрлі жағдайларда 
қолдануды үйретеді. Міне, осы тұрғыда,  спорттық ойындарының  танымдық-тәрбиелік 
мүмкіндіктерін зерттей отырып, оның құнды жақтарын  мектептің  оқу-тәрбие процесінде 
қолдану қажеттілігі туындайды. 

Спорттық ойындар кезінде  болатын қимыл-қозғалыстың жүйке – бұлшық ет жүйесіне 
әсері ерекше байқалады.   Қимыл кезінде зат алмасу, қан айналымы жақсарады. Сондықтан 
бұлшық еттердің физикалық, химиялық қасиеттері өзгеріп, олардың  өнімділігін қамтамасыз 
етеді. Жүйелі дене белсенділігі бұлшықеттердің гипертрофиясын тудырады. Сөйтіп тірек-
қимыл жүйесінің құрылысы өсіп қалыптасады. Қимыл белсенділігі реттеуші жүйелердің 
қызметіне әсер етеді. И.П.Павловтың., П.К. Анохиндердің зерттеулері бойынша, қимыл-
қозғалыс адамға «бұлшық ет қуанышын» береді.  Дене жаттығулары  кезінде орталық жүйке 
жүйесінің өңдейтін ақпарат көлемі өседі, оның барлық құрылымдарының қызметі артады, 
қозу мен тежелу үрдістері белсендіріледі және теңестіріледі. Организмнің  қосалқы 
міндеттері өсіп, оның тіршіліктік сергуі (тонусы) артады [3]. 

Дене тәрбиесін дұрыс ұйымдастыру арқылы мектеп жасындағы балалардың бойында  
спорттық ойындар дағдыларын қолдану арқылы,  дене қасиеттерін дамыта білу алдағы 
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өмірде кездесетін қиындықтарды жеңуге, өз мақсаты жолында еңбек етуге  зор ықпалын 
тигізуі сөзсіз..  

Қазіргі  таңда  жүргізіліп жатқан  түрлі статистикалық мәліметтерге  көз жүгіртіп 
қарасақ, гиподинамиямен қатар,  әртүрлі оның ішінде әлеуметтік, экологиялық, 
технологиялық және  т.б факторлар, дене тәрбиесіне дұрыс назар аударылмау  салдары 
болашақ жастардың денсаулығына қаншалықты әсер етіп жатқанын байқауымызға болады.  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) сарапшыларының дерегі бойынша адам  
денсаулығының 49-53%-ы өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына 
тәуелді, 17-20%-ы қоршаған ортаға (аймақтың экологиялық және климаттық-географиялық 
ерекшеліктеріне), 18-22%-ы тұқым қуалау себептеріне, біздің ден-саулығымыздың тек 8-
10%-ы ғана денсаулық сақтау ұйымына тәуелді. 

Статистикалық мәліметтер бойынша, бүгінгі таңда Қазақстанда балалар мен  
жасөспірімдер арасындағы денсаулық индексі 13-20% құрайтыны белгілі  болып отыр. 
Соңғы жылдары  мектеп оқушыларының арасында қан аздылық-2,5, тыныс алу ағзалары 
ауруларының-1,5, эндокриндік аурулар-1,4, ас қорыту ағзаларының аурулары-1.8, жүйке 
жұйесі аурулары 1,5 есе артқандығы байқалады. Сондай-ақ соңғы мәліметтерге  үңілсек, 
мектеп бітірген жастардың 40-45 % әскер қатарына баруға  жарамсыздығы анықталған. Бұл 
мәселе, әрине, әркімді де ойландырарлық жағдай.  

Соңғы кездері  күні бойы компьютер алдында әр түрлі атыс-шабыс ойындар ойнап, 
ғаламтордан  шықпайтын балалардың көз көру қабілетінің нашарлауы,  жүйке жүйесінің  
тұрақсыздығы, психикалық тұрғыдан да ауытқушылықтар болуы жиі кездесуде.  

Қозғалыс – бұл өмір. Дене тәрбиесі қимыл-қозғалыс белсенділігі мен шынығумен 
тығыз байланысты. Қимыл-қозғалыс белсенділігі тамақтану сияқты салауатты өмір салты 
негізі мен адамның денсаулығын қалыптастырудың маңызды биологиялық қажеттілігі болып 
табылады.  Бұлшық еттік жүктеме адамға қажет. Бұлшық еттің жұмысыңсыз ағзаның бірде 
бір жүйесі тиесілі қызмет ете алмайды.  

Дене шынықтыру сабақтарында   футбол ойынын қолдану   бала  бойындағы дене 
қасиеттерін дамытып жетілдірумен қатар, оның мінез-құлқы мен адамгершілік қабілеттерін 
жас кезеңнен тәрбиелеуге, баланың еліне, жеріне деген патриоттық сезімінің артуына 
көмектеседі. 

Футбол ежелден бүкіл қауым ойнайтын халықтық ойын болғаннан кейін барша 
айналысушының  денсаулықтарының артуына және жақсаруына мүмкіндік туғызады. 
Қазақстанда футбол ойынымен мыңдаған жастар мен қыздар шұғылданады. Сонымен қатар 
футбол нағыз атлетикалық ойын болғандықтан жылдамдықты, кұшті, икемділікті, 
төзімділікті арттыруға үлкен эсер етеді. Футбол ойыны барысында жас балалар 
ауыртпашылығы жоғары жұмысты орындау арқылы ағзаның функционалдық мүмкіндігінің 
артуына және мінез-құлқының психологиялық ерекшелігін жақсартуына мүмкіндігі зор. 

Сондай-ак, елімізде футбол даму үшін ең алдымен жас ұрпақтың бойына патриоттық 
сезім ұялатуымыз  керек. Содан кейін қаржы бөлініп, әр жерге мектептер салынып, 
ауылдардан талантты, мықты, табиғи жаратылысынан жылдам балаларды тартып, солардын 
футболдан сауатын ашу керек. Ауылдарда жарыстар өткізіп, сол жерден мамандар жас 
таланттарды іріктеп алу қажет. 

Міне, осы тұрғысынан келгенде, «2012-2022 жылдар аралығында Қазақстандағы 
балалар және жасөспірімдер футболын дамыту нұсқасы» бағдарламасы аясында еліміздің 
көптеген  аймақтарында  футбол орталықтары ашылды. Бұл футбол орталықтарына  балалар 
спорттық іріктеулер арқылы  тегін қабылданады. Бұл орталықтарда әрбір топтың жеке 
бапкері, спорттық дәрігері,  психолог маманы, массаж жасаушы  жұмыс істейді. Футбол 
орталығында тәлім алған балалар  кәмелеттік  жасқа толысымен өз қаласындағы бас 
командаға қабылданады. Яғни, жас ойыншылардың далада қалмай, тезірек өз ойын өрнегін 
табуға үндейтін жол бұл. Тек спортта ғана емес, өмірдің әрбір саласында баланы жастан 
тәрбиелеу керектігі айтылады. Ал футболда бұл қағида басты рөл ойнайды. Себебі, 
жастайынан футбол іліміне қанықпаған баладан талантты футболшы шығуы неғайбыл. 
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Қазақстанда салынып жатқан футбол орталықтары еліміздегі балалар футболының дамуына, 
спорттық инфрақұрылымның алға басуына, мамандардың жұмыссыз қалмауына әсер етуде. 
Болашақта «Барселона», «Манчестер Юнайтед» секілді алпауыт командалардың футбол 
академиялары секілді, біздің футбол орталықтары да үлкен күшке айналады деген сенім бар. 

Спорттың төресі футбол екені айдан анық. Дүниежүзінде тек футбол ойындары 
миллиондаған адамдарды теледидар алдына алып келіп, жүз мыңдаған халықты 
стадиондарға жетелейді.  

Қазiргi таңда спортта даму үрдiсi жеке тұлғаны қалыптастыру және жоғарғы спорт 
шеберлік  жетiстiкке жету үшін спорттық iзбасарларды дайындау көп жылдық жоспарлы 
дайындықты қажет ететінін процесс. Футбол саласында бойында ұлттық құндылықтарды  
дарытқан, жеке тұлға ретінде қалыптасқан,  еліне деген  патриоттық сезімі шексіз  жоғары 
бiлiктi резервтiң дайындығы ең маңызды сұрақтардың бiрi болып тұр. Жас спортшыларды 
функционалдық мүмкiндiктерге дайындау ол: сымбатты болып өсу, спорт шеберлiгінің 
қалыптасуы үшін олардың жаттығуды ең жоғары деңгейде өткiзуiн қамтамасыз ету. Жас 
футболшыларды дайындықтың жүйесiнде маңызды орын алатын жас 8-12 жас шақтық кезең 
тұлға ретінде қалыптасудың және  спорттық маманданудың кезеңi. Кеңірек мағынада 
футболшыларды дене шынықтыруға дайындық процесiн дифференциалдау осыған 
байланысты. Бұл функционалдық дайындықтың негiзгi құрамдастарын дамытуда 
дифференциалдау және бейiмделудiң диагностикасын жасау. Ең маңызды мiндеттердiң бiрi 
алдын-ала дайындық барысында орын алады, бұл ендi жас футболшылардың жеке-жеке 
типологиялық ерекшелiктерiн бастапқы кезеңде және терең мамандандыру бағдарды болып 
көрiнедi және ойын ерекшелiктерiмен функционалдық мамандандыруды негiзге сәйкес 
жатады және өзiне тән қызметтiң тиiмдiлiгін анықтайтын функционалдық мүмкiндiктердi 
ыңғайланған жетiлдiру морфофункционалды мамандандыруды қалыптастыруын қамтамасыз 
ететiн құралдарды саралап жiктелген таңдап алуды негiздеуге қызмет етедi. 

Өмір көрсеткендей ешқандай ойын, егерде жақсы ойыншылары болмаса нәтиже 
бермейді. 

Футболшы көптеген қажетті қасиеттерге ие болуы керек. Футболдағы әр ойыншы доп 
алып жүру, дәл пас беру, қақпаға допты тура бағыттай білуі керек. Осылармен бірге ол бүкіл 
ойын бойы түсетін ауыртпалыққа шыдай білуі керек. Футболда басты, маңызды ол 
ойыншылардың өз денесі мен допты игеруі. 

Міне осыларға байланысты ойыншы, егерде жарыстарда жақсы жетістіктерге жеткісі 
келсе, өзінің дайындығына басты назар аударуы керек. Ал осындай дайындық өзіне жоғары 
физикалық дайындықты, әр түрлі техникалық ойды қажет етеді. Осындай дайындықтың әр 
бір бөлігі бір бүтіндей болуы керек.  

Футболдың  жас ұрпақтың тұлға ретінде қалыптастасуындағы маңызы-олардың 
физикалық даму сапасына, мінездің маңызды сипаттарын тәрбиелеуде, мысалға: 
творчестволық белсеңділік, берілген жұмысқа жауапкершілік, талаптылықты арттыруға  
көмектеседі. Бұндай сапаларды  иемденген адам өзінің қоғамына үлкен пайда әкелетіні 
сөзсіз. 
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Развитие массового спорта в современном казахстанском обществе – это актуальный 
вопрос чрезвычайной важности. К сожалению, сегодня для многих людей приверженность к 
спорту, приумножающему физические и духовные силы, все еще не стала внутренней 
потребностью. Некоторые не могут избавиться от вредных привычек, наносящих 
непоправимый вред здоровью. 

Необходимо остановить ухудшение здоровья наших граждан, прежде всего детей и 
молодежи, принять радикальные меры по качественному улучшению человеческого ресурса, 
формированию здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих 
высокий уровень гражданственности и патриотизма и неприятие вредных привычек. 
Поэтому проблема формирования, а затем поддержания высокого уровня физической 
активности, утверждения ЗОЖ средствами физкультуры, спорта и туризма является весьма 
актуальной.        

 В Казахстане на основе огромных экономических, социальных и культурных 
преобразований спорт стал важным фактором всестороннего развития личности. Право 
казахстанской молодежи, всех трудящихся на систематические занятия физической 
культурой и спортом законодательно закреплено новой Конституцией Казахстана. 

Парламент Республики Казахстан принял постановление "О дальнейшем подъеме 
массовости физической культуры и спорта", в котором наряду с другими задачами, 
подчеркивается необходимость повышения уровня научных исследований по важнейшим 
направлениям развития физической культуры и спорта. Это постановление - новое 
подтверждение неустанной заботы правительства о здоровье и физическом развитии людей, 
о создании условий для дальнейшего развития всей казахстанской системы физического 
воспитания. 

Спорт как продукт определенных исторических условий развития общества составляют 
совокупность исторически возникших результатов духовной деятельности людей. На Первой 
международной конференции министров спорта и руководящих работников, ответственных 
за развитие физической культуры и воспитание молодежи, состоявшейся в 1976 году под 
патронажем ЮНЕСКО, и на ряде других более поздних форумах была принята точка зрения 
о важном значении обобщения опыта научных исследований в области физического 
воспитания применительно к социальным и национальным особенностям. 

Из последнего Послание президента «Нурлы Жол», решение следующих задач 
предполагается: 

1 Повышение правовой рамки. 
2 Развитие спортивной инфраструктуры, которые отвечали бы международным 

требованиям. 
3 Предоставление высококвалифицированных специалистов. 
4. Развитие исследований спорта; 
5 Генерации здорового образа жизни средствами физической культуры и видов спорта.; 
6. Улучшении системы подготовки спортивного резерва и спортсменов 

международного класса. 
Важным направлением в развитии физической культуры и спорта является разработка 

нормативно-правовой базы их. 

http://tv7.kz/news/show/11959
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Для повышения законодательства, проект закона "О внесении изменений в Закон РК" О 
физической культуре и спорте "был введен в государственных учреждениях. 

Развитие материально-технической базы должны быть в двух направлениях: для 
массового спорта и спорта высших достижений. 

Задача состоит в обеспечении построения модели физико-культурных и 
оздоровительных комплексов в каждом районном центре и в городах и поселках по всей 
стране, а также современных спортивных сооружений в различных регионах, которые 
отвечали бы международным стандартам и удовлетворяют требованиям расширения страны 
команды . Для решения этой проблемы, Министерство туризма и спорта проводится 
творческий конкурс на лучший проект дизайна для модели физкультурно-оздоровительного 
комплекса, которые должны применяться для проектирования и строительства. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие отрасли являются 
высококвалифицированными специалистами. С целью, что Министерство туризма и спорта 
принял следующие шаги: 

1. Заключили контракты с тренерами и спортсменами способен показывать 
высокие спортивные результаты на Олимпийских играх и Азиатских игр; 

2. Пригласил иностранных тренеров и экспертов для работы с национальными 
командами расширения в определенных видах спорта; 

3. Увеличились материальные стимулы для успеха спортсменов на Олимпийских 
играх; 

4. Поднял зарплату тренерам национальных команд расширения в нескольких 
спортивных и руководителей республиканских спортивных организаций. 

Вопросы решаются по созданию: 
центры повышения квалификации для специалистов в области физической культуры и 

спорта; 
Научно-исследовательский институт спорта высших достижений; 
четыре специальных центров олимпийской подготовки по боксу, езда на велосипеде и 

тяжелой атлетике. 
Для повышения массового спорта, Министерство предусматривает восстановление 

общественных объединений спорта, который будет обеспечивать массового вовлечения 
граждан в систематические упражнения по физической культуре и спорту. Особое внимание 
будет уделено этнического развития спорта. 

Для улучшения физического воспитания детей в общеобразовательных школах, третий 
академический час за физическое воспитание вводится, и в средних профессиональных и 
высших учебных заведений - четыре часа в неделю. 

История казахстанского спорта показывает, что наличие в стране хорошо 
оборудованных спортивных сооружений дает толчок развитию спорта и способствует 
крупным достижениям на международной арене. В частности, на высокогорном комплексе 
«Медео» было установлено в общей сложности около 130 мировых рекордов в 
конькобежном спорте. Новый конькобежный стадион «Алау» в Астане уже стал площадкой 
для 9 азиатских рекордов. Уникальная гондольная дорога до «Шымбулака» позволит 
развивать этот комплекс как горнолыжный курорт. 

Строительство объектов Азиады по современным стандартам с использованием 
лучших технологий стало и свидетельством экономического благополучия нашей страны, 
которая быстро преодолевает последствия мирового финансово-экономического кризиса. 
Всего было возведено и отремонтировано 10 спортивных объектов. Полностью 
реконструированы «Медео», «Шымбулак» и Дворец спорта им. Б. Шолака в Алматы. В 
столице введены в строй велотрек и конькобежный стадион «Алау», лыжный и биатлонный 
комплекс появились в Алматинской области, трамплинный комплекс – в Алматы. 

Сегодня в республике насчитывается свыше 31 тыс. объектов спорта. На 380 тыс. 
человек увеличилось количество казахстанцев, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, – эта цифра достигает почти трех миллионов человек, или 17,7% 
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населения, из которых 7,3% проживают в сельской, остальные – в городской местности. 
Вместе с тем необходимо отметить, что Министерством туризма и спорта совместно с 

региональными управлениями образования, физической культуры и спорта прорабатываются 
система мер и расчеты численности специалистов – организаторов физической культуры по 
месту жительства, мероприятия по повышению профессионального мастерства учителей 
физической культуры и спорта, тренеров и других специалистов, работающих с детьми, 
меры по развитию материально-технической базы спорта социально гарантированного 
уровня (спортивные площадки, школьные и ведомственные стадионы, различные типы 
ФОКов). Все это будет направлено на реализацию поставленной Главой государства задачи 
по увеличению к 2020 году количества людей, занимающихся массовым спортом, до 30%. 

Развитие массового спорта в современном казахстанском обществе – это актуальный 
вопрос чрезвычайной важности. К сожалению, сегодня для многих людей приверженность к 
спорту, приумножающему физические и духовные силы, все еще не стала внутренней 
потребностью. Некоторые не могут избавиться от вредных привычек, наносящих 
непоправимый вред здоровью. 

Необходимо остановить ухудшение здоровья наших граждан, прежде всего детей и 
молодежи, принять радикальные меры по качественному улучшению человеческого ресурса, 
формированию здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих 
высокий уровень гражданственности и патриотизма и неприятие вредных привычек. 
Поэтому проблема формирования, а затем поддержания высокого уровня физической 
активности, утверждения ЗОЖ средствами физкультуры, спорта и туризма является весьма 
актуальной. 

Одним из важнейших условий ее решения является поднятие престижа занятия 
спортом, а также формирование сферы досуга, которая будет не только способствовать 
ведению здорового образа жизни, но станет доступной и привлекательной для современной 
молодежи, станет сферой, предоставляющей широкие возможности для осуществления 
потребностей в самореализации. Важны также пропаганда и вовлечение всех слоев 
населения в занятие спортом. Президентом дано конкретное задание Министерству туризма 
и спорта и акимам всех уровней: определить совместные мероприятия, направленные на 
развитие массового спорта и занятие физической культурой в нашей стране. Эту задачу 
необходимо решать сообща, чтоб мы смогли иметь здоровую нацию и резерв для большого 
спорта. 

Развитие спорта и, в частности, интенсивность значимых спортивных достижений 
прямо пропорциональны темпам социально-экономического развития государства. Мы 
можем говорить о том, что нашим государством оказывается достаточная поддержка спорту, 
вследствие чего спортсмены имеют возможность подготовки на должном уровне, что в 
конечном итоге приводит к высоким спортивным результатам. Рекорды в спорте высших 
достижений, победы в официальных международных, национальных и других спортивных 
соревнованиях создают моральный стимул для развития массового спорта. 

Вместе с тем можно справедливо заметить и обратную зависимость экономического 
роста от уровня развития спорта и степени вовлеченности населения в физическую 
подготовку. Несомненно, более здоровая и подготовленная нация внесет гораздо больше 
вклада в рост конкурентоспособности страны. Массовый спорт является необходимым 
условием успешного развития современного казахстанского общества и достижения 
национальных стратегических интересов. 
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«Дене шынықтыру және спорт» кафедрасы студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – А.Б. Мейрманов  

 
Балабақшада өткізілетін дене шынықтыру-сауықтыру және спорт шараларының 

негізгі түрлері:Денсаулык және спорт күндері. 
Денсаулық және спорт күндерін өткізу балабақшаның оқу-тәрбие жұмыстарының 

жылдық жоспарына жазылып, оның өтетін уақыты көрсетіледі. 
Денсаулық және спорт күндері тоқсанына 1 рет сабақтан босатылып, ал айына бір 

рет сабақтан тыс уақытта немесе каникул кезінде міндетті түрде өткізіледі. Денсаулық 
және спорт күндері мектепке дейінгі топтарда 2-3 сағат, 5-8- топтарда 3-4 сағат, жоғары 
топтарда 4-5 сағат шамасында откізіледі. Жарыстардың өтетін уақыты жергілікті ауа 
райына, балабақшаның мүліктік қорына, тұрғылықты халықтын әдет-ғұрпына т.б. 
байланысты белгіленеді [1]. Денсаулық және спорт күндерін 1-4, 5-8 9-11- топтарда бөлек 
немесе барлығын бір күнде өткізуге болады. Командаларды басқаруға, төрешілікке барлық 
педагогикалык ұжым, ата-аналар т.б. жұмылдырылады. Жарыс бағдарламасына әр түрлі 
спорттық қозғалмалы ойындарды, жаяу, шаңғы саяхаттарын, жарысқа шық жас ұлан, 
жүгіру, секіру, лақтыру күндерін, эстафеталарды шанамен, шаңғымен, конькимен 
сырғанауды кіргізуге болады [5]. 

Жарысты     ойдағыдай     өткізу     үшін     қажетті     құрал жабдықтарды, -     
төрешілерді,      нұсқаушыларды,      үгіт-насихат жұмыстарын,       өтетін       орындарын,       
алдыңғы       қатарлы спортшыларды марапаттау жұмыстары алдын-ала дайындалады. 
Денсаулық және спорт күні балабақшадағы ең бір үлкен мейрам болып саналады, 
сондықтан салтанатты түрде ашылады, оған атақты  спортшылар  шақырылып,   
олардың   өнері   көрсетілед. Жарыстың         қорытындысы         шығарылып,         
жүлдегерлер марапатталады.  Жарыстың басталуы және  қорытындысы  ата-аналарға, 
қоғамдық ұйымдарға, балаларға радио арқылы хабарланады. Ұйымдастыру жұмыстарын 
балабақша директоры, онын орынбасарлары және дене тәрбиесінің тәрбиешілері 
басқарады. Балалардың жарысқа қатысуын топ жетекшілері, бастауыш топтың 
тәрбиешілерімен басқа да балабақша қызметкерлері төрешілікке қатыстырылады. 

Дене тәрбиесі тәрбиеші сабағынан уақытша босатылған балалар мерекеге міндетті 
түрде қатысып, төрешілерге мүмкіндігінше көмектеседі, бірақ олар жарыстардан және 
жорықтардан босатылады. 

Денсаулық күнінің негізі оның бұқаралығында, сондықтан мерекелерге барлық 
балалар қамтылады. Денсаулық және спорт күндерін театр, кино, көрме т.б. кездесулерге 
пайдалануға тыйым салынады. 

Денсаулық және спорт күндерін өткізудің мазмұны. 
І тоқсанда. Ауа райына байланысты бұл айларда денсаулық және спорт күндері таза 

ауада өткізіледі. Орта  топтарда жаяу жорықтар, қозғалмалы ойындар эстефеталар т.б,. 
орта және үлкен топтарда туристік жорықтар, жер белдеріне байланысты бағыт анықтау 
жарыстары, саяқаттар, спорттық және қозғалмалы ойындар, күн жылы аймақтарда жүзу, 
өзендер мен көлдерде шомылу, ат спорты т.б. ұлттық ойындар өткізіледі.  

http://agencyrating.kz/olympic/
http://www.mk.gov.kz/rus/index.php
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II тоқсан - қараша-желтоқсан. Аймақтардағы ауа райы және балабақшадардің 
мүліктік қорына байланысты гимнастикалық эстафеталар жаяу және шаңғы 
жорықтары, бір орында тұрып ұзындыққа, биіктікке секіру, арқанға өрмелеу, кермеде 
тартылу, нығыздаған доп лақтыру сияқты залда ұйымдастырып, жеңімпаздарды 
марапаттау, ойын түрлерінің қортындысы шығару балабақша қауымының міндеті.  

III тоқсан - қаңтар - ақпан. Бұл мерзімде жарыстар негізінен спорттың қысқы 
түрінен өткізіледі 1-2- топтарда    алдын-ала дайындалған қар төбешіктерінен   шанамен 
сырғанаудан топ аралық, жекешілік жарыстар өтізілсе, 3-4- топтарда шаңғы, коньки 
жарыстары және қозғалмалы ойындар өткізіледі. Жоғары топтарда шаңғы, коньки 
жарыстарымен, шанамен 1-2 күндік жорықтар өткізіледі. Денсаулық күнінде өткізілетін 
ойындардың түрлері жалпы білім беретін балабақша балаларының дене тәрбиесі 
бағдарламасында көрсетілген. 

Жарыстар наурыз айында өткізілсе, ауа райының қолайлығына байланысты 
ойындарды таза ауада өткізуге болады. Жарыс бағдарламасына шаңғы, коньки, хоккей, 
төбешіктен шанамен сырғанау, спорттық және қозғалмалы ойындарды енгізуге 
болады. Ойындар мен эстафеталардың әр түрлері үсынылады. 

Спорттық жарыстар. 
Спорттық жарыстардың негізі жеңіл атлетикалық көп сайыстардан, дала 

жарысынан, футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, асық, ат, бес тас, күрес 
эстафеталарымен қоса ережесі бар қозғалмалы ойындардан, шаңғы, коньки жарыстарынан 
тұрады. Бұл ойындар мен спорт түрлері балабақшаның мүліктік қорына, үлт ерекшелігіне, 
т;үрғылықты халықтың әдет - ғүрпына байланысты жоспарланып, алдын-ала тәрбиешілер 
кеңесінде бекітіледі-Жарыстар І- топтарда 2-2,5с. ІІ топтарда 3-3,5с. жоғары топтарда 4 
сағат шамасында еткізіледі. Жарыска қатысатын әр баланың дәрігерден алған рүқсат 
қағазы, жарыска дайындығы алдын-ала төрешілер комиссиясы анықтайды-Спорттық 
киімі жоқ балалар жарысқа қатыстырылмайды Туристік жорықтар. 

Төменгі сынын балалары үшін бір күндік жорықтар 3-4 щақырым қашыктыққа 
өткізілсе, 10-11 жастағы балаларға 6 шақырым қашықтыққа бір күндік жаяу 
жорықтар ұйымдастырылады. 12-14 және 15-17 жастағы балаларға 12-15 ишқырымға 2-3 
күндік жорықтарға шығуға рүқсат етіледі. Жорықтыц қай түрі болмасын оған мұқият 
дайындалу қажет, балалардың киімімен, иыққап, ыдыс-аяғын, дәрі-дәрмегін, тамағын 
жорық басқарушылары алдын ала тексереді. Жорықта дәрігер, жорық кескіндемесі және 
бағдар жоспары міндетті түрде болады. Бұл құжаттар балабақшадиректорының мөрімен 
бекітіледі. 

Жорыққа шығар алдында онық бағдарламасын тәрбиешілер кеңесінде, ата-
аналардың қатысуымен талқыланып, балабақшабойынша бұйрық шығарылады. Онда 
жауапты адамдардың аты, жөні, тұратын мекен - жайы, үйінің телефон нөмері 
көрсетіледі. Жорықтан қайтқан соң, оған жауапты адамдар тәрбиешілер кеңесімен ата-
аналар алдында есепті баяндама жасап, жетістіктер мен кемшіліктерді талқылайды. 2-3 
күндік жорықтарга ата-аналарлардың қатысуына болады. Жорық кезінде шынығу деңгейі 
төмен балаларға жетекшілер айрықша көңіл аударады. Жорықта ауыру сырқауға душар 
болған балаларға бірінші дәрігерлік көмек көрсетіп, оларды жақын жердегі ауруханаға 
немесе үйлеріне қайтарылады [4]. 

Спорт мейрамдары. 
Мейрамдар топтар  арасында немесе бір мезгілде барлық балабақшабалаларының 

қатысуымен ұйымдастырылып өткізіледі. 
Мейрам "Қыз сыны", "Жігіт сыны" жарыстарына ұқсас, гимнастикалық 

орындаулар, құрал-жабдықтармен және еркін орындалатын гимнастикалық 
жаттығулардан басталады. 

Пирамидалар орындалып, спорттық қозғалмалы, ұлттық ойындармен жеңіл атлетика 
түрлері, дала жарысы және әскери қолданбалы түрлерінен өткізіледі. 

Мейрамдардың негізгі мақсаты : балалардың шынығу дайындығын анықтау, үгіт - 
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насихат жұмысын жүргізу. Жарыс қорытындысын шығару, жеңімпаздарды марапаттау. 
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Оздоровление  молодежи – это одна из основных задач государства на современном 

этапе. От этого зависит трудовой потенциал страны и её обороноспособность, а также, что не 
маловажно – воспроизводство населения – здорового будущего поколения. 

Уровень здоровья подрастающего поколения в Республике Казахстан за последние 
годы заметно снизился. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 
является приоритетом страны. 

         Решение проблемы носит комплексный характер, требующий привлечения 
специалистов разных научных направлений, в том числе и специалистов по оздоровительной 
физической культуре, в частности – по фитнесу. 

         Одним из наиболее эффективных путей оздоровления молодежи является 
внедрение различных направлений фитнеса в систему образования. Фитнес - это тот вид 
спорта, который, кроме физической активности, приносит и моральное удовлетворение. 
Фитнес - это, в первую очередь, образ жизни, позволяющий сохранить и укрепить здоровье, 
уравновесить эмоциональное состояние, совершенствовать физическую форму. Он включает 
в себя и занятия в тренажерном зале, и аэробику, и правильное питание. Для современного 
человека фитнес ассоциируется с успехом в жизни и молодостью. 

         Занятия фитнесом восходят к древности. В Древней Греции и Древнем Риме 
существовал культ атлетизма, здорового и красивого тела. Греческие и римские атлеты 
стремились к сочетанию внутренней и внешней красоты. По мере развития цивилизации, чем 
больше материальных благ человек приобретал, тем хуже становилось его здоровье. 
Человек, особенно живущий в большом городе, испытывает на себе вредное влияние 
окружающей среды, стрессы, что заметно сказывается на его здоровье [1]. 

         В нашей стране наибольшую популярность этот вид спорта обрел благодаря 
многообразию своих направлений. В настоящее время фитнес-программ существует великое 
множество, они, как правило, безопасны и составлены так, чтобы извлечь максимум пользы 
для человеческого организма. Основной целью всех тренировок является не просто 
достижение каких-либо спортивных результатов, а приучение людей к физической 
активности, к ведению здорового образа жизни. Программы специально разрабатываются 
опытными тренерами, врачами, спортсменами, диетологами и другими профессионалами в 
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данном вопросе.  
        Для оздоровления современной молодежи необходимо внедрить в учебный 

процесс фитнес-тренировки. Фитнес может выступать как самостоятельная дисциплина, так 
и составляющая часть занятий по физической культуре. 

         Анализ данных научно-методической литературы определил, что занятия 
фитнесом призваны удовлетворить потребность студентов в физической активности и 
способствовать их оздоровлению и приобщению к здоровому образу жизни. Так как в основе 
идеологии фитнеса лежит приоритет здоровья человека, то создаваемые фитнес-технологии 
имеют преимущественно оздоровительную направленность.  

         Для внедрения фитнес-занятий в учебный процесс необходимо использовать 
следующие технологии: 

 образование; 
 реабилитация; 
 спорт. 
         Технология образования несет в себе исключительно обучающую задачу. Она 

состоит их простых и стандартных упражнений. Образовательные фитнес-технологии 
направлены на то, чтобы студенты имели представление о правильном и точном выполнении 
тех или иных видов упражнений. Это могут быть групповые тренировки (различные силовые 
программы, стэп-аэробика, танцевальные и гимнастические программы, стретчинг, занятия в 
тренажерном зале без особого отягощения и др.). На этих занятиях учащиеся должны 
овладеть основной техникой выполнения финес-упражнений. 

         Технология реабилитации представляет собой фитнес-тренировки, направленные 
на восстановления организма после перенесенных травм и заболеваний. В их число входят 
занятия, включающие как общеразвивающие, так и гимнастические упражнения с 
предметами и без. Основной целью таких упражнений является восстановление и 
оздоровление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и центрально-нервной 
систем, а также укрепление мышечного аппарата. Благодаря внедрению технологий 
реабилитации, значительно снизится уровень заболеваемости молодого поколения, и что 
немаловажно, такой вид занятий не даст прогрессировать имеющимся болезням.  

         Спорт-технологии, направлены на достижение высоких спортивных результатов. 
Внедрение таких технологий стимулирует студентов к занятиям физкультурой и спортом не 
только в целях оздоровления, но  и для достижения спортивных высот.  

        Доступность занятий студенческим фитнесом определяется, прежде всего, тем, что 
их содержание базируется на простых общеразвивающих упражнениях и, в большинстве 
случаев, не требуется специального дорогостоящего оборудования [3]. 

          Студенческий фитнес включает большое разнообразие оздоровительных 
программ. Приоритет оздоровительных занятий объясняется достаточно высоким уровнем 
заболеваний современной молодежи. Основу таких программ составляет использование 
физических нагрузок с целью оздоровления, физического развития, повышения физической 
подготовленности и раскрытия внутреннего потенциала студента как личности, как 
сторонника здорового образа жизни. В их число входят такие программы как: 

 Йога — не просто набор упражнений, а целая философия. Она помогает не 
только поддерживать хорошую форму и избегать стрессов, но и раскрывает скрытые резервы 
человека, учит ими пользоваться. Уроки фитнеc-йоги сводятся, главным образом, к 
правильному выполнению поз, тренировке тела, медитативные техники используют 
поверхностно. Но тем не менее оздоровительный эффект от таких занятий очень высок, 
благодаря активному включению психики; 

 Аква-аэробика - одна из областей фитнеса, которая в последнее время 
получила большую поддержку и популярность в фитнес-центрах. Заниматься водной 
аэробикой могут пожилые и молодые, здоровые и реабилитирующиеся после травмы 
спортсмены, поправляющиеся после болезни члены группы, этот вид фитнеса универсален и 
полезен именно своей восстанавливающей способностью; 
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 Стретчинг - это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости и 
растяжки. Также стретчинг широко применяется в качестве реабилитационной программы 
после различных травм. Занятия позволят предотвратить растяжения мышц, сухожилий и 
связок, способствуют скорейшему восстановлению мышц после нагрузок, улучшают 
снабжение мышц кислородом и питательными веществами; 

 Пилатес – один из самых безопасных видов тренировки. Никакие другие 
упражнения не оказывают настолько мягкого воздействия на тело, одновременно укрепляя 
его. Тренировка по системе Пилатес настолько безопасна, что её используют для 
восстановительной терапии после травм позвоночника. Пилатес укрепляет мышцы-
стабилизаторы, выполняющие роль своеобразного корсета, фиксирующие нормальное 
положение тела (осанки, внутренних органов). 

     Программы с применением различных направлений фитнеса и его технологий, 
которые пользуются большой популярностью среди студентов, могут способствовать: 

 приобщению учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
повышению интереса к ним; 

 улучшению состояния их здоровья, профилактике различных заболеваний 
(зрения, осанки, плоскостопия, двигательной активности); 

 повышению уровня физической подготовленности занимающихся и 
эффективному развитию двигательных способностей. 

         Всё это дает возможность теоретического обоснования программы для внедрения 
её в учебный процесс студентов в виде дополнительной учебной дисциплины. Занятия 
фитнесом для студентов могут эффективно способствовать их оздоровлению, привлечению к 
занятиям физической культурой. Они содействуют формированию двигательной культуры: 
культуры тела, культуры движений, культуры телесного здоровья, разумной организации 
досуга, развлечения, самосовершенствования, ведения здорового образа жизни. 

         Таким образом, фитнес в образовательных учреждениях  можно рассматривать 
как общедоступную, высокоэффективную, эмоциональную систему целенаправленных 
оздоровительных занятий, с целью достижения наилучшего физического состояния, 
повышения физических способностей, профилактики заболеваний, укрепления состояния 
здоровья и приобщения к здоровому образу жизни студентов. Внедрив фитнес-технологии в 
учебный процесс, можно значительно снизить уровень заболеваемости молодого поколения, 
и привлечь большое количество молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 
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Дене шынықтыру пәнінің белгілі бір теоритиктері П.Ф.Лесгафт және 
В.В.Гориневскийдің дәлелдеуі бойынша жас бүлдіршіндердің тезірек бұғанасы бекіп, 
ағзаның қалыпты дамуына және оның тез жинақталып, қимыл іс-әрекетті шапшаң 
орындауында қозғалмалы ойындардың алатын орны ерекше. Сонымен қатар, қозғалмалы 
ойындар баланың көңілді, өмірге шаттық-қуанышпен қарауын және ақыл-ойының дамуына 
(тапқырлық, тез дұрыс шешім қабылдау т.б.) әсер ететін дұрыс фактордың бірі ретінде 
қарастырылады.  Ойын барысындағы іс-қимылды дұрыс саналы түрде балаға жеткізіп, 
қайталатуды бірнеше күн әдетке айналдырғанда бала ағзасындағы зат алмасу, барлық 
органдар мен дене құрылымындағы жалғасып жатқан нерв жүйесі белсенділігін танытып, 
қан айналымы жақсарады. Негізінен, баланың өсуіне жақсы әсерін тигізетін қозғалмалы 
ойындар ауада немесе далада ойнайтын ойындар. Қозғалыс барысындағы жиі демалудан 
бала ағзасындағы оттегіне деген қажеттілік артады. Осы ойындардың арқасында баланың 
көңіл-күйі эмоциясы жоғарылап, оның нерв жүйесін бекітеді. Қозғалмалы ойынның 
нәтижесінде бала белгілі сигналға үйреніп, ойын ережесіне бағынады. Бұл оның жан-
жағындағы оқиғаға мән беріп қарауына, төзімді болуына, тәртіпті сақтауына, немесе оның 
басындағы мидың тежелу функциясының дамуына өз септігін тигізеді.  

Балалардың жоғарғы тыныс жолдары тар, олардың шарышты қабаттары лимфа және 
қан тамырларына өте бай болғандықтан қолайсыз жағдайларда ісініп тынысы жедел 
тарылтады. Қабырғалардың тегіс орналасуына байланысты тыныс жеңіл және жиі алынады 
(емшектегі балаларда минутына 35-40 тыныс қимылы, 7 жастағы балаларда минутына 26-27 
тыныс қимылы жүреді). Одан басқа балаларда дем алу мускулатурасы әлсіз. Өкпе ткані өте 
нәзік себебі функционалды тұрғыдан ол әлі жетілген жоқ. Баланың кеуде куысындағы 
қозғалыс шектеулі. Олардың тыныс алу жүйесіндегі осындай ерекшелікті ұсына отырып, 
сәбилерге мұрын арқылы ауа жұтуды үйрету керек. Мұрынның ішкі жағы шырышты 
қабатпен қапталған қалың қан тамырларымен жабылған [2]. 

4 сынып бастауыш оқушыларының қимыл дағдысын қалыптастыру барысында күрделі 
қозғалысты меңгеру және осы қозғалысқа қатысты әртүрлі қызметпен белсенді жұмыс 
жасауы артады. Баланың дағдысы 10 жасқа дейін қалыптастып, әрі қарай шыңдалуының 
негізгі фундаменті қызметін атқарып, өмірде қимыл іс-әрекетін қиналмай жасап, үлкен 
спортта да табысқа жетудің алғы шарты қалыптасады. Бастауыш сынып балаларының 
қимыл-қозғалыс әрекетін ұлттық ойындар арқылы қалыптастыруда ағзаның жалпы дамуын 
тездететін қозғалмал жүру, жүгіру, тепе-теңдікті сақтау, еңбектеу, секіру, лақтыру 
элемнттерін меңгеру қажет. Баланың қозғалыс дағдысын дамытумен қатар дене шынықтыру 
жаттығу түрлерімен айналысуды жетілдіреміз. Себебі ұлттық ойын барысында еңбектеу, 
секіру, лақтыру, жүру, жүгіруді орындау үшін денесі шынығып, дамығаны дұрыс.  

Жаттығуларды біртұтас, дара, ойынмен қолданысқа енгіземіз. Баланың күші дамыған 
сайын, секірудегі өлшемі ұзарып, затты лақтыру алыстайды. Ұлттық элементтер негізінде 
ойналған ойынның күнделікті тұрақты өмірге енуі баланың тез шаршамай шыдамды еңбекке 
үйренуін және ұзақ қашықтыққа жүріп, жүгіруіне төзімділік көрсетуге шыңдайды.  

Ойын барысында балалар әртүрлі қимыл жасайды. Тұрады, еңкейеді, қашады, қолмен 
ұстайды. Бірақ олардың еркін қимылының даму дәрежесі әлі төмен. Олар ұйымдасқан түрде 
бірінің қолын бірі ұстап, бір бағытта жүре алмайды. 1,5-2-дегі балалардың қимылды көп 
қажет ететіндігін ескеріп бұл үшін арнайы жағдай ұйымдастыра отырып, мынаны есте сақтау 
керек: қимыл-қозғалыс белсенділігі назар аудартқыштың қалыптасуына ойыншықтармен 
біраз ойнауына бөгет жасамау керек. Балалардың қозғалу талабын қанағаттандыра отырып, 
олардың іс-әрекетіне қимыл-қозғалыс жаттығуларын енгізуде тұрақты дағдыға 
айналдырумен қатар денешынықтырудың элементтерін күннен-күнге күрделендіре береміз.  

7-8 жастағы балаларға қимыл-қозғалыс ойындарын дамытуда тұрып, отырып, жатып 
орындайтын жалпы шынықтыру жаттығуларының маңызы зор. Ойындармен қимыл-қозғалыс 
эрекеттерінің баланың дамуына мынадай прогрессивті көмегі бар. Үлкендердің көмегінсіз іс-
әрекеттерді орындауға белсенді бағытталуда, тәуелсіз дербестіктің қарапайым 
формаларының қалыптасуы балалар арасында жасалатын жаңа қатынас жалғыз ойнаудан, 
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топ болып бірлесіп ойнау әрекетінен өту қалыптасады. 
7-8 жастағы балалардың негізгі қозғалыс-қимылдары ойын арқылы шыңдалады. Онда 

негізгі қимылдар жетілдіреді, жүректілік, ұстамдылық, шыдамдылық секлді қасиеттер 
қалыптасады. Қозғалыс-қимыл ойындары топтық сипатта болады. Сондықтан олар қимыл-
қозғалыспен іс-әрекеттің үйлесімді болуын белгілі ережелердің орындалуын талап етеді. 
Ойында баланың ширығып, толғануы оның күшін жұмылдырып қимылдарды орындауда 
жақсы нәтижелерге жетуіне көмектеседі. Басқа жағдайда ойыннан тыс жерде мүмкін ол 
мұндай нәтижелерге жете алмас та еді. Ойынды әртүрлі жаттығу түрлерімен алмастырып 
отыру – барлық қимылды біркелкі дамытудың маңызды шарты. Бұл жастағы балаларға арнап 
далада ойнайтын ұлттық ойындар: асықпен ойнайтын «Ханталапай», «Көкпар», 
«Айгөлек»т.б.Бастауыш сынып оқушыларының дене тәрбиесінің негізгі міндеттері - олардың 
денсаулығын сақтау, нығайту, дене бітімін дұрыс дамыту, организмді шынықтыру, қимыл-
қозғалыс дағдыларын қалыптастыру [3]. 
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көңілімізге қонады, құлағымызға жағады. Келісеміз. Сонсоң өзіміз ауа жайылып жүре 
береміз. Сөйтіп күндердің күнінде бір арылмас дертке шалдығып санымызды соғамыз. 
“Жалған – ай!” деп көкірегіміз қарс айырылып, өмірден түңіле бастаймыз. “Тәннен жан 
артық еді, - дейді Абай атамыз - тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ біз олай қылмады, 
ұзақтай шулап, қарғадай барқылдадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүрген еді. Ержеткен 
соң, күш енген соң, оған билетпедік, жанды тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге көңілмен 
қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргеннен-ақ 
тойдық…” 

Денсаулық - тән, рухани және әлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денені үнемі 
ширықтыру, шынықтыру, сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, рухыңды 
шыңдау - бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз. 

Қазіргі уақыттағы әлеуметтік - экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің құлдырауы 
және экологиялық қолайсыздық Қазақстан Республикасының бүкіл халқының, әсіресе, 
өскелең ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде. 

Ел Президентінің “Қазақстан - 2030” жолдамасындағы ұзақ мерзімді басымдықтың бірі 
– “Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мән әл ауқаты” тармағында,“…азамат-
тарымыздың өз өмірінің аяғына дейін сай болуы және оларды қоршаған табиғи ортаның таза 
болуы үшін” азаматтарымызды салауатты өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. Бүгінгі 
таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта Қазақстан мектептеріне жан-жақты 
дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара тұлғаларды 
тәрбиелеу басты талап етіп қойылған [1]. 

Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын ынталандыру 
туралы елбасының жолдауын, егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын, 
алтын сүрлеу десе болады. 

Салауатты өмір салтына қалыптастыруда және ұлттық ойындарға баулу оқушыларды 
негізгі маңыздылығ денешынықтыру, спорт, дене тәрбиесі, туризм, халықаралық туризм, 
табиғатқа серуен, таза ауада жүру жатады. Кешкі тамақтан соң, таза ауада бір-екі сағат 
серуен құрып, ұйықтаудың пайдасы зор. Ұйқы 7-8 сағаттан кем болмауы тиіс. Әр адам жыл 
сайын бір рет еңбек демалысын тиімді пайдаланғаны жөн. Барлық кезде тамақты жаңадан 
дайындап ішкен дұрыс. Алланың табиғатты адам үшін жаратқанын және парыз еткенін, 
тіршілігінде қажетіне дұрыс пайдалануды, денсаулығына зиян келмейтіндей жағдайда 
болуын қадағалауды салауатты өмір салты деп ұғамыз. 

Адам денсаулығына зиянын тигізетін жат әдеттерден аулақ болғаны жөн. Енді оларға 
не жататынына тоқтала кетейік: Олар – темекі тарту, спирттік ішімдіктерге, есірткілік 
заттарға салыну. Арақтың орнына қымыз бен қымыран іш, темекі тартудың орнына таза 
ауада көбірек жүр. Жастарға есірткіні пайдаланба, көңіл көтеретін мәдени көпшілік 
орындарына баруды әдетке айналдыр дер едім. Еңбек адамды тәрбиелейді. Сондықтан 
жұмыс істеуден қашпаған жөн. Жалқаулыққа салынудың соңы жақсылыққа апармайды. 
Имандылық жолына түсіп, жылына бір келетін оразаны тұтып, оның тәртібін сақтағаныңыз 
дұрыс. Дүниеде бұған тең келетін ештеңе жоқ. 

Біз табиғаттың, қоршаған ортаның ластануына жол бермеуіміз керек. Өзіңізді қандай 
көрсеңіз, өзгелерді де солай көріңіз. Адамдар бір-бірімен дос, бауырлас, сыйлас, рақымды, 
мейірімді болса, нұр үстіне нұр жауады. Әрқашан жаман ойдан аулақ болыңыз. Адам өзін 
өзгеден кем сезінуі, денсаулығының нашар екендігін ойлап қамығуы, көз алдына өлім 
қорқынышын елестетуі ойды бұзады. 

Халық денсаулығы тек медицина қызметкерлерінің кәсіби тірлігі ғана емес, бүкіл 
қоғамның тұтас денсаулық сақтауға және нығайтуға арналған үйлескен іс-қимыл 
әрекеттерінің жемісі екенін баршамыз да ұғынуға тиіспіз. Сонда ғана қоршаған ортаны 
сақтай отырып, таза су ішіп, дұрыс тамақтанып, иманды және салауатты өмір салттарын 
тұрақты қалыптастырсақ болашақтың жарқын кепілі болмақ. 

Салауатты өмір сүру салты арқылы оқушыларды ұлттық ойындарға яғни «арқан 
тарту»,« садақ ату»,« көкпар тарту». 
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Салауатты өмір сүру денсаулық зор байлық деген нақты айтылған  түрде қалыптасады. 
Сондай-ақ, адамдардың іс-әрекеттеріне байланысты болады. 

Салауатты өмір сүру салты шаруашылық, күнделік үй тұрмысы, материалдық және 
рухани формаларын қанағаттандыру үшін, қоғамдық ұжымдарда өзін-өзі ұстай білуі, 
қоғамдық тәртіппен санасу, артық сөз айтпау, орынсыз саясатпен айналыспау, кез-келген 
адамдарды жамандамау, біреуді-біреуге шағыстырмау, өзін ақылды деп есептеп, басқаларды 
ақымақ ретінде көру т.б. аулақ болу. Сонымен өмір сүру салты дегеніміз – тұлға мен қоғам 
деңгейінің прогрессті дамуының көрсеткішінің категориясы. 

Салауатты өмір сүру салтының жоғары немесе төмен деңгейде болуы әлеуметтік-
экономикалық жағдайларға байланысты болады. Адамиың психикасына, денсаулығына, 
ағзаның функционалды биологиялық қасиеттеріне де байланысты болады. 

«Денсаулық – зор байлық, адам бақытының бастауы» - дейді халқымыз . Ата 
бабаларымыздың бұл дана ой –пікірі талай ғасырлар белесінен өтіп бізге жетіп отырған 
шындық. Ұлттың денсаулығы ұлан асыр байлық екені рас, тек оған ие болу үшін көп күштер 
жұмсауымыз қажет. Денсаулық адамға бірақ рет берілетін табиғат тартуы. Ол тұрақты, 
мәңгілікке берілмейді, үзбей өзгерісте болады. Оны сақтау үшін еңбек сіңіру, ауырмай тұрып 
іс - әрекет жасау керек. Оған нақты білім, ынта-ықылас, ерік –жігер қажет, онсыз баянды, әрі 
ұзақ денсаулықты сақтау қиын . 

Қазіргі кезде Қазақстан халқының, оның ішінде жастардың денсаулығы төмен 
деңгейде. Тек, бір көрсеткіш - әскер қатарына шақырылған жастардың 75 % дене 
дайындықтарының нашар дамуына және денсаулықтарына байланысты қорғаныс күштерінің 
қатарында қызмет атқаруға жарамсыз. 

Бұл қауыпты жағдай Қазақстан үкіметін, әскери ұжымдарды, педагогтарды, 
дәрігерлерді, ғылымдарды шындап толғандыруда [2]. 

Қазіргі кезде бұл проблеманы шешудің негізгі жолы салауатты өмір салтын 
қалыптастыру, кеңінен насихаттау болып отыр. Бұл тұрғыда елбасы « Қазақстан -2030» 
стратегиялық бағдарламасында «Жеткілікті құралдар болмай тұрған жағдайда, ауруларға 
қарсы күрес, денсаулықты нығайту жөніндегі біздің стратегиямыз –азаматтарымызды 
салауатты өмір салтын әзірлеуден басталады» - деп атап көрсетті. 

Еліміздің егемендік алуы Қазақстандағы дене шынықтыру, ұлттық ойындар мәселесіне 
басқаша сын көзбен қарауды талап етеді. Осы орайда соңғы жылдары біздің қарастырып 
отырған ізденіс тьақырыбымызға орай бірнеше ғылыми еңбектер жарық көрді. 
Е.Мұхиддинов қазақтың ұлттық ойындарын дамыған қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық 
құрылыммен байланысты қарастырады. Дене шынықтыру пәнінің теориялық дәлелдемесін 
қазақтың ұлттық ойындарының тәжірибелік жағымен біртұтас алып қарайды. 

Денсаулық адам бақытының бірінші байлығы.Әрбір жасөспірімді сол бақытты уысынан 
шығармауға тәрбиелеуіміз керек. Денсаулықтың мықты болуы үшін қандай әдістерді 
қолдануды,жақсы жұмыс халін,күнделікті тұрмыс қиындықтарын жеңуі,белсенді өмір сүру 
жағдайларын білу қажет. Денсаулық - салауатты өмір кепілі. Осы салауатты өмір 
кепілін,оның қыр-сырын білу басты міндет. Қай заманда болсын адамзат алдында тұратын 
ұлы мұрат,міндеттердің ең бастысы өзінің ісін,өмірін жалғастыратын салауатты, 

Салауатты өмір салты - ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған 
сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Адамның салауатты өмір сүру салты өздігінен 
қалыптаспайды. Салауатты өмір сүру салты өмір сүруде мақсатты түрде қалыптасады.  

Балалардың салауатты өмір сүруін отбасынан,балабақшадан бастап,одан кейін 
мектептерде жалғастыруымыз керек. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында 
бәсекеге қабілетті елдің болашақ тұлғаларының бойынан табылатын ізгі қасиеттер: 

1. Салауатты өмір сүру салты оқушылардың бойында ұлттық рух,ұлттық ойындардың 
мағанасын дұрыс қалыптасуына ықпал ету. 

Онда жоғарыда аталған спорттық шаралар үнемі өткізіліп тұрса,салауатты 
өмір салтының қалыптасуына септігін тигізер еді. 
2.Салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, болашақ тұлғаны тәрбиелеу 
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бағытындағы тәжірибемді әріптестерім өз жұмыстарында қолдана білсе. 
3.Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында мектеп жасындағы оқушыларға 

арналған үйірмелер ашылса. 
4.Барлық мектепте оқушыларды салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында түрлі 

акциялар мен қоғамдық жұмыстар жиі ұйымдастырылса. 
Әдеп – ғұрып, салт – сана, дәстүр ұлтты басқалардан дараландырып, ерекшелендіріп 

көрсететін құбылыс, осы қасиеттер балаға жастайынан берілетін болса ұлттық тәрбиенің 
сапалы болуына әсер етеді.Адамның бала кезінде ойнаған ойындары өмір бойы ұмытылмай 
сақталып қалуы және жасы ұлғайған сайын аңсауы ойын әсерінің күштілігінің белгісі. [5]. 

Ұлттық ойындарды арқылы салауатты өмір салтына баулу мүмкіншілігі жоғары 
бағалауға болады және тәрбиелік әсерінің төмендегідей бағыттарын басшылыққа алып 
қарастырдық: 

- қазақтың ұлттық ойындары – халық мәдениетінің бір тармағы ретінде, 
- ұлттық ойындар негізінде оқушының денесін шынықтыру және болашақ 

еңбекдағдыларына қажетті дене қозғалыстарына баулу, 
- халық ойындары арқылы оқушыларды жерін, елін сүйетін патриоттыққа тәрбиелеу, 
- ұлттық ойындар салауатты өмір салтына қалыптастырады  және көптеген оқу 

құралдары арқылы ізденуге болады. 
Ойынның ұлттық деп атауының астарында түрлі мағына жатыр. Олай болатыны ұлт 

ойындары әртүрлі ерекшелігін даралап көрсететін ұлтқа тән қасиеттерді ашып айтып көрсете 
алатындығымен ерекшеленеді. Екіншіден, ұлттық ойындар, ұлттық әдет-ғұрыптарды салт-
сананы, дәстүрді өз ойына жақсы сіңірген, сол арқылы жас ұрпақ ана сүтімен ұлтқа тән 
қасиеттерді ойын барысында еркін меңгеріп бойына жастайынан дамытуға мүмкіншілік 
алады. 
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Қоғамның басты байлығы болып табылатын адамдардың денсаулығын шыңдауда 

өлшеусіз пайдасы бар фактор ретінде дене тәрбиесі мен спорттың біздің өмірімізде алар 
орны күннен күнге арта түсуде. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  жыл сайынғы Қазақстан халқына 
жолдауларында халықтың дене тәрбиесі және спортпен айналасуы үшін, спорттың 
бұқаралығын арттырып, спорттық инфрақұрлымдардың қолжетімділігін кеңейтіп, 2020 
жылға дейін Қазақстан халқының кем дегенде 30 пайызын бұқаралық спортқа тарту міндетін 
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белгілеуі, дене шынықтыру мен спорттың адам өміріндегі маңызын барынша күшейтті. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев әрбір жылғы халқына арнаған жолдауында: «жедел дамып келе 

жатқан ортада өмір сүруге қабілетті; ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, отандық 
мәдениетті бойында қалыптастырған; шығармашылығы дамыған жеке тұлғаны 
қалыптастыру» деп атап өткен болатын. 

Бүгінде білім - қоғамның әлеуметтік-экономикалық, интеллектуалдық және рухани 
дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар біздің қоғамымыздың 
қауіпсіздігінің  кепілі.    

Оқытудағы жаңа технология аса қажетті педагогикалық мәселелердің шешімдерін 
табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу процесін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Жаңа 
технологияларды оқыту үрдісінде қолданудың негізгі ерекшелігі ол оқытушылар мен 
оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік береді 
және оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың зердесіне, сезіміне, көзқарасына 
әсер ете отырып оның интеллектуалдық мүмкіншіліктерін арттыруға көмектеседі. 

Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және қоғамдық құбылыс есебінде дене тәрбиесі 
жүйесін, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен 
құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына сәйкес өсіп келе жатқан 
ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету үшін керек. Дене тәрбиесі тек мектептегі дене 
шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты 
шаралар жүйесі екенін ескерсек, қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене 
тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы 
биологиялық-психологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне, өмірге белсенді 
ұстаным мен ізгілікті қатынастарын дамытуды меңзейді. Мұндай маңызды әдістеме ғылыми 
және оқу пәні ретінде жетекші рөл атқаратын, дене тәрбиесі 
саласындағы кәсіптік бағытта болашақ мұғалімдерді дайындауды жүзеге асыратын жоғары 
оқу орындарындағы оқыту жүйесіне тікелей байланысты. Қазіргі кезеңде жалпы орта 
мектептердегі оқу бағдарламаларын құрастыру бағыт-бағдары өзгерді. Алайда, бұлардың 
бәрінде мектеп оқушыларын қайда оқитындығы ескерілмейді, олардың меңгеруі тиіс негізгі 
дағдылар мен қабілеттер, оқу нормасын тапсыруға арналған шарттар көрсетілген. Денені 
шынықтыру жаттығуларының орындалуы қозғалыс дайындығының деңгейі туралы мәлімет 
береді. Дегенмен, бұл бағдарламалар базалық, үлгілік сипатқа ие, сондықтан оларды әрбір 
педагог жергілікті жағдай мен салт-дәстүрлерге орай өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, 
өзгерте алады. Дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыда шешуге, өзгермелі өмір 
жағдайында инновациялық процестер мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере 
отырып, тәжірибеге сын көзбен қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға белсенді, 
салауаттылық пен дене мәдениетін меңгерген маман даярлаудың маңыздылығы артуда 

Дене тәрбиесін, жаңа технология мен озат тәжірибені ұлттық және жалпыадамзаттық 
құндылық қағидаларымен сабақтастыра зерттеу – бүгінгі күн талабынан туындап отырған 
педагогика ғылымының міндеттерінің бірі. Дене тәрбиесінің мәнін бүгінгі жаңа заман 
талабына сәйкес қарастыру – бұл адамды өзі өмір сүрген ортаның жемісі ғана емес, сол 
ортадағы дене мәдениеті, адамгершілік қарым-қатынасы әрекетімен көрінетін субъект деп 
танылуымен айқындалады. Қоғамның елеулі өзгерістерге түсуі, адамның мақсат-
мұраттарына, тұрмыс-тіршілігі мен мінез-құлқына, сондай-ақ өзінің жеке басына да субъект 
ретінде өзгеріс енгізуде. Оның үстіне қоғамдағы салауаттылық, дене мәдениеті мен рухани 
құндылықтардың табиғаты, мәні, шығу тегі және атқаратын қызметтері туралы жан-жақты 
зерттеу, оқушылардың дене тәрбиесін салауаттылық дене мәдениеті мәселесімен байланыста 
қарастыру қажеттігі біздің тақырыбымыздың өзектілігін айқындай түседі. 

Елімізде бәсекеге қабілетті білім – білім беру саласының ең басты міндеті болып отыр. 
Дамудың алдыңғы қатарындағы елдердің білім дәрежесімен теңесу – еліміздің біліми 
саясатының негізгі көздегені. Дамыған елу елдің қатарына енудің алғышарттарының бірі де 
осы сапалы да бәсекеге қабілетті білім. Сондықтан да еліміздегі мектептердегі білім берудің 
басты ұстанымдары мен міндеттері, әрекеттері, жолдары осы мақсатқа орай 
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ұйымдастырылады. 
Мақсатқа жетудің түрлі жолдары бар. Солардың бірі де бірегейі оқытудың жаңа 

технологияларын пайдалану. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының (Астана, 
2000 жыл) 18-бабының 8-тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын сынақтан өткізу, 
білім берудің жаңа мазмұнын енгізу үшін білім беру ұйымдарында эксперимент тәртібімен 
іске асырылатын білім беру бағдарламалары әзірлену мүмкіндігі», - атап көрсетілген . 
Осыған орай қазір еліміздегі көптеген мектептерде білім берудің жаңа жүйесі енгізіліп, 
әлемдік білім беру кеңістігіне бет алуда. Білімі мен ғылымы өз дәрежесінде дамыған елдер 
көш бастап, қашан да елдік дамудың кез келген саласында озық тұрары сөзсіз. Бізде осы 
көштен қалмаудың қамын жасап бағудамыз.Жалпы орта мектептердегі «Дене тәрбиесі» 
пәнінің мақсаты әлі күнге дейін толықтыруды қажет етеді, осыған орай оның ғылыми 
негізделген бағыт-бағдарын жасау қажеттілігі туындайды. Осы бағыттағы ізденістердің 
тиімдісі дене тәрбиесі сабағында дәстүрлі емес оқыту құралдарын қолдануды зерттеу болып 
табылады.Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір 
тармағы болып табылады және ол жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де қуатты 
болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды адамды қалыптастыруға, оны 
Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді [1]. 

Республикамыздағы білім беру саласында және әртүрлі қолдану салаларына 
байланысты жаңа бағыттағы спорт, дене тәрбиесі жүйесі бойынша мамандарға деген 
сұраныстардың артуы, оларды дайындаудағы білімділігі мен қабілеттілігі, біліктіліктің 
қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап етеді және 
болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын, білім стандартына, мазмұнына сай жетілдіру 
мәселелері көкейкесті мәселе болып отыр. Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру дене 
тәрбиесі жүйесіне тікелей байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту, 
білім беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге арналған педагогикалық жұмыстардың 
бірі бола отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру, табиғи күш-қуатын нығайту, 
дене мүшелерін гигиеналық негіздері мен дене- қозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне сай, өз 
бетінше қимыл-қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін- өзі үнемі дамытып, көңілді де сергек 
жүруге баулиды. Болашақ ұрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты өмір сүруі 
мектеп мұғалімінің жеке басымен оның жоғары оқу орнындағы теориялық жеке тәжірибелік 
дайындығының дәрежесіне тікелей байланысты. Осыған орай оқушылардың дене тәрбиесі 
жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға болашақ мұғалімдерді даярлау ісін 
кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. Дене тәрбиесі және спорт 
мамандары күрделі әлеуметтік міндеттерді шешуге араласумен бірге оқушылардың 
психологиялық ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани 
жетекшісі де болуы тиіс.Оқушыларға дене шынықтыру сабақтарында жаңа технологияны 
пайдалану оқыту мен тәрбиелеудің жалпы заңдылықтарына бағынған. Сондықтан оны іске 
асыру барысында дене тәрбиесінің жас және жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, осы 
заңдылықтарды көрсететін жалпы педагогикалық ұстанымдарды басшылыққа алу қажет. Ол 
ұстанымдарға жататындар: жан- жақтылық, саналылық пен белсенділік, бірте-бірте 
жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық. 

Оқу үдерісінің үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан: 
  а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс; 
  ә) сабақ барысында әрбір келесі сабақтың әсері алдыңғы сабақтың ізінше қатпарлы әсер 
қалдыруы тиіс, себебі жас оқушының ағзасында алдыңғы сабақтардың әсерінен пайда болған 
жағымды өзгерістер беки түсуі және жетіле түсуі қажет; 
  б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы тиіс. 

Дене жүктемелерін бірте-бірте және жоғары деңгейге арттыру ұстанымы олардың 
көлемі мен қарқындылығының, оқушыны дайындауға қойылатын талаптардың бірте-бірте 
күрделенуінің үздіксіз арта түсуімен байланысты болып келеді.  
Сабақтарды бір-бірте күрделендіру оқушыны дайындаудың мүмкіндіктері мен деңгейлеріне 
сәйкес келіп, олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз арта түсуін қамтамасыз етуі тиіс. 
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Дене жүктемелерінің толқынды түрде өзгеру ұстанымы олардың динамикасының толқынды 
сипатын көрсетеді, себебі ол салыстырмалы алғанда оқу – тәрбие үдерісінің кіші-гірім 
үзіндісіне, немесе сабақтардың кезеңдері мен тұтас бір дәуіріне де тән болуы мүмкін. 

Спорттық техника мен оны жаңа тұрғыда жетілдіруге үйрету әдістерінің кез-келген 
түрінің жағымды жақтары бар, бірақ ол жеке қалпында шапшаң әрі тиімді үйретуді толық 
қамтамасыз ете алмайды, сондықтан спорттық техниканы меңгеру барысында барлық әдістер 
бірін-бірі толықтыратын түрде қолданылады. Олар жиірек бір уақытта пайдаланылады. 
Қимыл-қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру. Атап айтқанда: дайындалып жүрген 
оқушылардың оқуға деген жағымды ынтасын қалыптастыру; қозғалыс қимылының мәні 
туралы білімді қалыптастыру; әрбір спорт түрлері бойынша үйренетін қозғалыстар туралы 
толық түсінікті қалыптастыру; үйренетін қозғалыс қимылын тұтастай игеру. Сөйтіп, қимылға 
үйрету дегеніміз - бұл білім алу, қозғалыс икемділігін қалыптастыру және тиісті дене 
жағынан қалыптасудың қасиеттерін тәрбиелеу [3]. 

Талдау, жалпы білім беру мектептерінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мен 
басқаруға білім беру мен спорттық мекемелерге тән құрылымдар - мақсат, жалпы және 
арнайы (арнайылық) міндеттер, әдістер мен қағидалар, оқу кеңістігінде жүзеге асатын, нақты 
бағыттылығы бар, оқу материалының теориялық және тәжірибелік мазмұны кіретінін 
көрсетті. Оқушы-спортшының осы білім беру кеңістігіндегі таңдаған жолының басы, 
мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы кезеңнің де нақты құрылымы немесе мазмұны болады. 
Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын қолдану барсында 
оқушылардың дене тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге; дене тәрбиесі 
сабақтарында оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі арқылы жеке 
тұлғаның психофизиологиясын өзгеруге: өзін-өзі реттеуін қалыптастыру; дене тәрбиесі 
сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру; дене қабілетін рухани құндылықтар 
арқылы дамыту; релаксация арқылы жеке тұлғаның психофизиологиялық қабілеттерін 
дамыту; психикалық қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға т.б. қол 
жеткізуге болады. 
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Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область. Она активно воздействует на жизненно важные стороны 
человеческого организма, полученные в виде задатков, которые развиваются в процессе  
жизни под влиянием окружающей среды. В своей основе физическая культура имеет 
целесообразную двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих 
эффективно формировать необходимые физические способности, оптимизировать состояние 
здоровья.  
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 
Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему 
долгую и активную жизнь. В социальной жизни в системе образования, воспитания и отдыха 
физическая культура проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение. 
Физическое развитие тесно связано с укреплением и сохранением здоровья человека. 
Активно используя разнообразные физические упражнения, человек улучшает свое 
физическое состояние. Результатом деятельности в физической культуре является 
физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков. 

Физическую культуру следует рассматривать как особый род деятельности, результаты 
которой полезны для общества и человека. Физкультурно-спортивная деятельность, в 
которую включаются студенты первых курсов – один из эффективных механизмов слияния 
общественного и личного интересов. Она является одним из эффективных средств 
повышения работоспособности студентов в учебном процессе и их общественной 
активности. Приобщение студентов к физкультуре и спорту начинается с учетом 
особенностей их профессиональной прикладной физической подготовки [1]. 

Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных 
ценностей. К первым относятся спортивные сооружения, инвентарь, специальное 
оборудование, спортивная экипировка, медицинское обеспечение. Ко вторым можно отнести 
информацию, произведения искусства, разнообразные виды спорта, игры, комплексы 
физических упражнений, этические нормы, регулирующие поведение человека в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности и др. В развитых формах физическая культура 
продуцирует эстетические ценности (физкультурные парады, спортивно-показательные 
выступления и др.).  

Результатом деятельности в физической культуре является физическая 
подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий 
уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, 
интеллектуальное развитие. 

В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка входит в 
программы физического воспитания студентов и направлена на подготовку молодого 
специалиста. Многочисленными научными исследованиями установлено, что высокий 
уровень профессиональной подготовки требует значительной физической подготовки. 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. При 
разработке норм для физической культуры и спорта, прежде всего, должна быть поставлена 
цель укрепления здоровья, а затем достижения спортивного результата. 

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе является динамика 
уровня физической подготовленности студентов, проследить за которой можно посредством 
приема одних и тех же контрольных нормативов. В нашем вузе по учебной программе, такие 
нормативы принимаются два раза в год. 

Сегодня связь физической культуры и здоровья, работоспособности и 
производительности труда ощущается особенно ясно. 

Можно сказать, что новое производство требует нового физического мира человека. 
Как учеба сегодня становится постоянным фактором жизни члена общества, так и 
физическая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни. 

Главной особенностью преподавателей физического воспитания является специфика 
труда. Объектом деятельности педагога служит личность студента. Педагогическая 
деятельность преподавателя состоит из определенных элементов, которые совместно 
образуют своеобразную психологическую структуру. 

В нашем университете каждый студент должен систематически посещать учебные 
занятия в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием [2]. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента, 
мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности 
здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но не всегда 



5604 

совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. Далеко не каждый 
студент сегодня задумывается над этим и лишь единицы начинают что-то менять в своей 
жизни. Человек, уделяющий время физическим занятиям, улучшает свое здоровье и 
умственные показатели. Улучшение здоровья каждого человека ведет к улучшению здоровья 
общества в целом, повышению уровня жизни и культуры. И об этом надо задумываться даже 
не в студенческие годы, а намного раньше.   

Проблема укрепления здоровья населения стала особенно актуальной в последние 
несколько десятилетий. Причиной явилось влияние образа жизни в развитом 
индустриальном или информационном сообществе на состояние здоровья человека. 
Современные реалии в большинстве стран мира, с одной стороны, позволяют практически 
считать человека наивысшей ценностью, заботиться о гармоничном его развитии и 
раскрытии всех творческих возможностей, а с другой – создают угрозу здоровью, что ставит 
под сомнение все иные достижения. Распространение хронических неинфекционных 
заболеваний, «фаст фуды», малоподвижный образ жизни негативно сказываются на здоровье 
людей. 

Оптимизация физического развития студентов должна быть направлена на повышение 
у них уровня отстающих физических качеств и морфофункциональных показателей 
(улучшение осанки, регулирование массы тела, увеличение жизненной емкости легких и др.). 
Оценка морфофункциональных данных занимающихся проводится на основе сопоставления 
индивидуальных показателей с имеющимися в литературе стандартами физического 
развития, таблицами оценки уровня гармонии физического развития, использования метода 
индексов и др. 

Известно, что возраст человека накладывает определенный отпечаток на его 
психологию, мотивы поведения, интересы. Социологические исследования показывают, что 
в целом студенческая молодежь позитивно относится к занятиям физической культурой, 
спортом. Вместе с тем у большой части юношей и особенно девушек не сформированы 
физкультурно-спортивные интересы и естественная потребность в активной двигательной 
деятельности. В силу этого обстоятельства не создаются необходимые психологические 
предпосылки для лучшего усвоения учебной программы к предмету. Это, в свою очередь, 
отрицательно отражается на физической подготовленности и здоровье студентов. Вот 
почему формирование соответствующей мотивации деятельности надо рассматривать как 
одну из важнейших педагогических задач. Развитие у студентов физкультурно-спортивных 
интересов должно осуществляться на основе: 

– усиления социально значимой мотивации интереса; 
– повышения качества учебного процесса; 
– дальнейшего улучшения условий занятий по физическому воспитанию; 
– сообщения студентам большего объема специальных знаний и формирования на этой 

основе осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
– установления взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с другими 

интересами студентов (к профессии, искусству и пр.); 
– более тщательного учета желаний и склонностей студентов при распределении их по 

учебным отделениям и видам спорта. 
Все мы знаем, что умственное переутомление переноситься тяжелее, чем физическое. 

Головная боль и общая слабость для людей, занимающихся умственным трудом, к которым, 
без сомнения, относятся студенты и преподаватели, это привычно, потому что они часто 
переутомляются. Для этого есть хорошее «лекарство» – физическая культура, ведь занятия 
физической культурой снимают утомление нервной системы и организма, повышают 
работоспособность. 

Для более активного привлечения студентов в нашем университете функционирует 
тренажерный зал, включающий 17 различных тренажеров, штанги, гири, имеется хорошая 
материальная база: спортивный инвентарь (мячи, гантели, скакалки, маты), а также работают 
43 секции, такие как волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, регби и так далее. 
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Также в нашем университете функционирует отдельный спорткомплекс «Евразийский». На 
базе данного спортивного сооружения созданы футбольное поле, баскетбольные и 
волейбольные площадки, боксерский ринг, тренировочные залы с матами, тренажерные 
залы, а также есть несколько столов для игры в настольный теннис.  

Активное участие в массовых оздоровительных физкультурных и спортивных 
мероприятиях также является неотъемлемой частью учебного процесса и на межвузовском 
уровне. В межвузовских соревнованиях участвуют сильнейшие студенты-спортсмены. Цель 
подобных соревнований – установить личные контакты между будущими коллегами и 
добиться лучших спортивных результатов между вузами города, района. Этим и 
определяется уровень спортивной подготовленности студентов каждого вуза-филиала. 
Каждый год наши студенты занимают первые места в спартакиаде вузов нашего города, 
показывая прекрасные результаты. Годовая спартакиада состоит из 15-16 спортивных 
соревнований [3]. 

Для успешной работы каждый педагог должен:  
 знать материал преподаваемой дисциплины в объеме программных требований 
 владеть методикой подготовки и провидения практических занятий 
 четко, ясно и грамотно излагать мысли 
 проводить консультации в пределах курса практических занятий  
Комплексное использование всех форм физического воспитания должны обеспечить 

включение физкультуры в образ жизни студентов. 
Сегодня лозунг «Физическая культура – залог здоровья » уже недостаточно актуален. 

Занятия физкультурой и спортом должны стать залогом социального и творческого 
долголетия. Систематически применяемые физкультура и спорт 

 это молодость, которая не зависит от паспортного возраста 
 это долголетие, которому сопутствует творческий трудовой подъем 
 это здоровье 
 и наконец, это – самый большой источник красоты. 
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Физическая культура в законодательстве Республики Казахстан о физической культуре 
и спорте представлена в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший 
компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 
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профессиональной подготовки студента в течение периода обучения, физическая культура 
входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость 
которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 
физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания.   

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
• понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
• знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей [1].  

На основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования в учебных планах факультетов вузов по всем направлениям и специальностям 
высшего профессионального образования в цикле дисциплин общекультурной подготовки 
предусмотрено выделение обязательных учебных часов  на дисциплину «Физическая 
культура» по 4 часа в неделю на весь период обучения с проведением ежесеместровых 
экзаменов в форме дифференцированных зачетов в соответствии с требованиями учебной 
программы для вузов по физическому воспитанию.  

Также определены следующие требования к знаниям и умениям студента по 
окончанию курса обучения по данной учебной дисциплине: 

• понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 
специалиста; 

• знать основы физической культуры и здорового образа жизни. Владеть системой 
практических умений  и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением 
установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

• приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 
для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 
личных жизненных и профессиональных целей; 

Роль силовой подготовки в физическом воспитании студентов 
Физическая культура призвана способствовать формированию таких общечеловеческих 

ценностей, как физическое, психическое и социальное благополучие, повышению 
жизненных ресурсов человека, к числу важнейших из которых относится здоровье. 

Физическое воспитание студентов направлено на совершенствование видов 
двигательной активности, определяющих значительный интерес и мотивацию включенности 
студентов в организованную физкультурно-спортивную деятельность. 

Одним из таких видов деятельности, имеющих огромную популярность и вызывающих 
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большой интерес в студенческой среде, являются занятия силовой направленности. 
Данный вид деятельности привлекает особое внимание в связи с выраженным 

желанием юношей укрепить мускулатуру, иметь красивую фигуру, повысить в целом 
жизненный тонус организма. Развитие силы и формирование атлетического телосложения 
являются ведущим мотивом занятий для студентов. Кроме того, занятия по силовой 
подготовке не только способствуют развитию силы и повышению работоспособности. 

Сила – основное физическое качество человека. Все другие двигательные способности 
проявляются только совместно с силой. Сила – первопричина и механическая 
характеристика любого движения. Мышечная сила в значительной степени определяет 
здоровье человека, его работоспособность. Недостаточная силовая подготовка – острейшая 
проблема физической подготовленности студентов. В существующей системе физического 
воспитания силовая подготовка и упражнения с отягощениями не имеют оптимального 
применения, достаточного материального и научно-методического обеспечения. 

Отсутствие в физкультурных занятиях упражнений с отягощениями не позволяет 
развивать силу мышц спины. Слабая спина – проблема современного человека, источник 
немощи и тяжелых болезней, одна из главных причин плохой осанки, искривлений и травм 
позвоночника, ограниченной свободы не только физкультурных, но и бытовых и трудовых 
движений. Недостаток силы не дает возможности освоить учебную программу по 
физкультуре и выполнить все зачетные нормативы [2]. 

Возможность повысить силу до необходимого уровня дает силовая тренировка, 
регулярно осуществляемая на академических и самостоятельных занятиях. Силовая 
тренировка – это метод общеразвивающей тренировки здоровой физической формы, при 
которой используются отягощения. Упражнения с отягощениями (гири, гантели, штанги, 
многофункциональные тренажеры и др.) дают возможность развить силу, получить 
оздоровительный эффект при минимальной затрате времени и средств. Они просты и 
доступны каждому.  

Очень важно заниматься силовыми упражнениями в студенческом возрасте, так как 
максимальную отдачу дают силовые тренировки на исходе полового созревания в 16-20 лет. 
Силовые упражнения формируют в это время не только мускулатуру, но и скелет. Шире 
становятся грудная клетка и плечи, толще кости, прочнее суставы и связки.  

Силовая подготовка в вузе обеспечивает высокий уровень силовой подготовленности 
студентов, необходимый для полноценного выполнения ими трудовых приемов и действий в 
соответствии с требованиями предстоящей трудовой деятельности, а также всесторонне 
развитие организма. 

Любая спортивная тренировка существенно изменяет функции и структуру организма. 
При силовой тренировке приспособительная реакция организма к нагрузкам выражается в 
росте скелетной мускулатуры, увеличение силы. 

Силовая подготовка, как средство физического воспитания,  доступна широкому кругу 
занимающихся. Она способствует формированию такого уровня двигательных навыков, 
психофизических способностей и качеств студента, который определен требованиями 
Государственного образовательного стандарта профессионального высшего образования по 
дисциплине «Физическая культура». 

Таким образом, силовая подготовка студентов позволяет сделать следующие выводы. 
- Основным компонентом хорошей физической формы является мышечная сила, 

развитие которой возможно только при систематических занятиях упражнениях с 
отягощениями; 

- Наиболее подходящей формой физического воспитания в вузах можно считать 
занятия силовой направленности, которые могут стать для многих студентов привычным 
видом мышечной деятельности, непременной частью здорового образа жизни, и создать 
эффективную технологию оптимизации силовой подготовленности студентов; 

- Проверка и оценка силовой подготовленности студентов должна проводиться с 
помощью упражнения с отягощением; 
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- В вузах должна существовать аргументированная пропаганда важнейшей жизненной 
необходимости такого качества, как сила; 

Студенты должны иметь четкое представление о том, что мышцы развивают силу, 
только адаптируясь к нагрузкам в упражнениях с тяжестями, что сила нужна человеку на 
протяжении всей его жизни, так как она является гарантией здоровья и активного 
творческого долголетия. Сила помогает противостоять эмоционально-психическим 
перегрузкам. Активная деятельность сильных мышц во время выполнения физических 
упражнений создает в организме физический стресс, который «выбивает» стресс 
эмоциональный, освобождая центральную нервную систему от очагов застойного 
возбуждения [3].     

Необходимо формировать стойкое убеждение в том, что сила помогает решать 
нравственные проблемы. Сильный человек – хороший работник и защитник Родины. В 
случае необходимости сильный человек может успешно справиться со злом, оказать помощь 
слабому. Сильные высоконравственные люди – золотой фонд человечества. Стать сильным – 
высокая и благородная цель. Путь к ней лежит через упорную физическую тренировку.     
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Every year we can see an increasing number of children with visual impairments. This 

worrying trend is different in all developed countries, it is connected with increased school myopia. 
To date, 1.6 billion people worldwide suffer from myopia, and scientific predictions that by 2020, 
this number increases to 2.5 billion.  

We conducted a survey of 1st year students of the faculty of international relations ENU 
named after L. N. Gumilev revealed that 56% of students have vision problems such as myopia high 
myopia weak, astigmatism, strabismus, and only 44% say that there is no problem with vision. 

 
Results of questionnaire of students №1  
In educational process the task of prevention of visual impairment is not solved, despite its 

don't have ilnesses, 44%

have illnesses, 56%
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high social value. Some academic disciplines consider the problem of human health, but they set 
themselves only educational goals. Physical education as part of the educational process of the 
University is designed to solve a health problem. However, it remains insufficiently implemented as 
fixed forms of practice are able to meet the motor mode students only 20 - 25%.During the period 
of study at the University the student is forced to carry large psycho-emotional stress. Currently 
almost 60% of students suffer from various chronic diseases.  

Causes of eye diseases according to experts are: disorders of the musculoskeletal system, 
fatigue, pollution of the body, abnormal stress, alcohol, tobacco and other drugs. It is shown that 
specially selected exercise will help you not only to the overall strengthening of the body, but also 
increase the specific capacity of the eye muscles. However, in the theory and methodology of 
physical culture lacks a systematic approach and methodology restore vision by targeting ocular-
motor muscles [1]. 

 From a survey of 98 2nd year students of the faculty of international relations ENU named 
after L. N. Gumilev us revealed that 63% of students would like to engage in the prevention and 
recovery of sight at the lessons of physical culture. 

 
Results of students questionnaire №2  
 The purpose of the study is to identify, define and justify the pedagogical possibilities of a 

specific technique for restoring vision. The novelty of our paper is that we propose a solution to this 
problem through prevention and recovery at the lessons of physical culture by the method of V. G. 
Zhdanov, Shichko-Bates. This complex methodology revitalizes the body as a whole: restoring 
sight, hardens and strengthens the immune system, normalizes gastrointestinal tract, cleanses and 
helps to give up bad habits like alcohol and Smoking. As visual impairment, according to the 
author, the whole body suffers as a whole and not only the eyes and ocular-motor muscles. 
Deterioration of vision due to the tension of all of the ocular-motor muscles that improve 
vascularity, eliminate congestion. The main exercise of this methodology are: "palming", a set of 
exercises under the palming, eye massage, correctional complexes, the complex is "essential", 
"Solarization" exercises, "Central fixation", a set of exercises to strengthen the ocular-motor 
muscles, the exercise table of Sivtsev, exercises with cards of  W. Bates, and several other 
exercises. This method is based on techniques Bates and Shichko, as well as his own experience in 
this area. All exercises of this technique relaxes ocular-motor muscles, one of the most effective 
exercises of this method is palming for relaxation of the retina. After each exercise, you need the 
blinking of the eyes, which also helps relieve stress. Statistics show the high efficiency of this 
method. Many people have got a significant effect after 6 lessons by this technique and reduce your 
diopter from 1 to 4 diopters, and some even have my vision back, which is confirmed by reviews of 
87 out of 100 people who claim different [2]. 

Even a slight experience of training on the methodology V. G. Zhdanov in practice of ENU 
named after L. N. Gumilev with first year students of special medical groups for 1 - semester, 
generated considerable interest and a desire to engage in this practice. In the preparatory and main 
parts of the physical education students were offered basic exercises of this methodology, supported 
cards W. Bates, tracked the correct execution of the exercises were given theoretical material on 
short-term cold stress and its effects on the body, a separate feed. Students were offered the 

Yes, 63%

Doesn't matter 31%

No, 6%
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exercises, tasks for self-study at home to restore vision, such as palming, special massage, a 
complex essential eye", journal of vision correction, exercise Solarization with candles.  

Contraindications to perform exercises according to this method is the following:  
-you cannot perform exercises after surgery on the eyes, less than 6 months;  
-for patients with retinal detachment.  
Based on the experience of people who passed the practical course of studies with a positive 

effect on this methodology and practical experience in classes with students who have already 
received the positive effect of this technique, given the alarming statistics of visual impairment 
students, we believe it appropriate to implement this method on physical culture classes with 
students with both basic and special medical groups. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫС ОЙЫНДАРЫН ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ 
ЖҮЙЕСІНЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  МАҢЫЗЫ 

 
Исаева Аяулым 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Әлеуметтік ғылымдар факультеті 
Дене шынықтыру және спорт кафедрасы студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Е. Молдан  
 
Ұлттық қозғалыс ойындарын дене тәрбиесі сабағының үрдісіне еңгізе отырып, осы 

пәнге деген қызығушылықты арттыру артқылы студенттер мен оқушылардың жалпы ден 
саулығының деңгейін жақсарту үшін, қандай әдістерді қолданса, дене дайындығының негізгі 
физиологиялық көрсеткіштері болып саналатын: қан айналымын, тыныс алу жолдарын, зат 
алмасу процессін және жүйке жүйелерінің жұмысын нығайтуда маңызыдылығы 
артатындығы бар бағыттарды дәлелдеу басты мәселе. 

Қазақтың ұлттық ойындары дененің шынығуын жан-жақты қажет етеді. Сол секілді 
қозғалыс спорт ойындары да, адамның еңбекке деген қажырлығын және шыдамдылығын 
талап етеді. Бала жасынан ойнаған ойындарының әсерінен болашақ жұмысшы ғана 
тәрбиеленіп қоймайды, қозғалыстың арқасында мүсінді, дені сау, қоғамның қиындығына 
төзімді азамат шығады, - деп атақты педагог А.С.Макаренко айтқандай, дене қозғалыстарын 
жүйелі қалыптастыру Отанымыздың болашақ азаматтарын жан-жақты үилесімді тәрбиелеуге 
әсерін тигізеді.  

Зерттеуді талдау. Ұлттық ойындарымен шұғылданған ұлдар мен қыздардың қандай іске 
болсын қабілеттерінің артатындығын, жылдамдық, шыдамдылық сияқты  дене 
дайындығының қасиеттері сапалы өсетіні байқалады. Бұл қасиеттердің дамуы ақыл-ойының 
өсуі мен денесінің дамуына жәрдемдеседі. Ұлт спортының да, спорттың басқа түрлері 
сияқты, барлық спорттық ойындармен ұқсастығы бар. Мысалы: доп ойнау, қуыспақ, 
жасырынбақ, атысу ойындарын барлық ұлттың балалары ойнайды. Осы қозғалыс ойны 
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процесінің барысында, қоғамыздың дамуындағы ең маңызды мәселелерінің бірі болып 
саналатын ұлт аралық татулықты тәрбиелеу іс де ескеріледі. Демек, ойындардың да бірыңғай 
жүйелі негізі және заңдылығы бар. Біріншіден, ойындар барлық дәуірлерде, тарихи 
кезеңдерде болған, екіншіден, адам алғашқы қауымнан бастап, мәдениеттің жоғарғы даму 
сатысына дейінгі кезеңде қозғалыс қимылдарымен дене дамуының небір жетістіктерін 
дәлелдеп келеді. Қазіргі шақта дене қасиеттерін дамытудың ғылыми негізделген жүйесі 
қалыптасқан [1]. 

Ендігі мақсат жастарды жалқаулықтан ажыратып, екпінді өмір салтына баулу үшін, 
дене тәрбиесінде қолданылатын шаралардың ауқымын молайту, яғни жаттығуларды ұлттық 
ойындармен алмастыра отырып, жүйелі түрде өз беттерінше жан-жақты қозғалыс 
қимылдарымен бос уақыттарында айналысуды қалыптастыру қажеттілігі аса өзекті мәселе 
болып саналатынын мойындау. Ұсынылып отырған жұмыста зерттеуші өз алдарына, ең 
алдымен осы міндетті шешуді қоя отырып оқырмандар мен мамандардан толықтыруларды, 
ескертулерді және ұсыныстарды қабылдауға дайын, себебі бұл тақырып  жаңа әлемдегі жаңа 
Қазакстанда әлі  де толық қанды шеімін таппаған істердің бірі. 

Ойын әрекеті өзіндік әсері мол әрекет. Педагогикада саласында өзіндік жұмыс барысы 
өз алдына жеке жүріп оқу ұстанымымен ғана бола алмайды, ол көп қырлы. Ойын барысында 
балалардың жеткілікті дәрежеде жетіліп үлгерген аралыкты көзбен мөлшерлеп бағдарлауға 
сүйеніп және қимылды орындау уақытын ескеріп, әрекет етудің ең жақсы әдісін өз бетінше 
таңдап алу қабілетін қалыптастырады. Ойын барысында бытыраңқы тез қимылдап келе 
жатқан балалардың арасында бағдар ұстай білуде өте маңызды әрекет [2]. Ойын кезеңінің 
үздіксіз өзгеруіне орай, қас қағым сәттік сезімнің қажеттілігіне байланысты күрделі шешім 
қабылдауға қалыптасу қасиеті де тәрбиеленеді. Ойын әрекеті баланы сергітеді, жан-жақты 
дамытады.  

Әрбір қимыл - қозғалыс ойынында балалардың ойын әрекеттері мен қимылдарын 
өзгертуге берілетін белгі болып саналады. Бытыраңқы жеңіл жүріс, бүрын белгіленген 
орындарға бірінің артынан бірі тізбекті сапқа тез қосылуы үшін, мақсатты тура бағытта 
жүгірумен өзгереді. Мұндай ширақ кимыл әрекеті еліктіру тежеу процестерін жетілдіреді 
және теңестіре отырып баланың   жүйке   жүйесін   шынықтырады. Бұл ойындар балалардың 
назарын тез басқа әрекетке  аударуға және бұлшық еттің қажет кезде, ширығу дәрежесін 
реттеуге үйретеді. Ойынның барысында, қалыптасқан әр түрлі ситуацияға байланысты,олар  
қимылдарды тиімді қолдана алады [2]. Ұлттық спорттық ойындардың мақсаты, міндетті 
түрде жеңіске жету емес, денсаулықты сақтау, ағзаның дұрыс өсуіне, қалыпты дамуына 
жағдай жасау.Жастардың денесінің мығым, шымыр болуы келешекте Отанын қорғауға 
дайын сарбаз екенін санасына  дер кезінде қалыптастырады.  

Ұлттық спорттық қозғалыс ойындарының орындалуының әдістері , ережелері бөлек 
болған мен жалпы дене тәрбиесінің жүйелі дамыған түрлері сияқты, тиімді бағыттар мен 
ұштаса отырып, оны өзінің алдына қойған мақсатына жеткізу үшін, осы саладағы 
қызметкерлердің жан-жақты көмек жасауы бізге сын. Сондықтан бұл істі жүйелі түрде 
дамыту қажеттігі жалпы қоғамдық мәселе. 

Алайда, ойындарды қайталау сәтінде есте сақтағыштығы  жақсы жетілген 
ойыншылар, оқушылар бұл дағдыны ойдағылдай   меңгереді. Ойнау барысында жүйелі, 
байыпты түрде балаларды ереженің қоғамдық маңызын жете түсінуіне жеткізетін бұл 
қасиеттер, жеке адамның адалдық, әділеттік, достық, батылдық, өзін - өзі билеу, табандылық, 
жігерлілік сияқты ең жақсы жақтарын калыптастырудың тиімді құралына айналады. 

Бұлардың бәрі қимыл - қозғалыс ойындарын ережесімен бірге балаларды 
адамгершілікке тәрбиелеудің пәрменді құралдарының бірі ретінде белгілеу   үшін   негіз   
ретінде    кызмет   етеді. 

Бұл ойындар балалардың назар аудару және бұлшық еттің ширығу дәрежесін реттеуді 
үйретеді. Ойынның қалыптасқан ситуациясына байланысты ол қимылды тынығумен 
кезектестіре алады. Бұл бақылағыштыққа, тапқырлыққа тәрбиелеуге, қоршаған ортадағы 
жағдайдың өзгеруіне қарап бағдар белгілеу, қалыптасқан жағдайдан тез шешім қабылдап, 
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жол тауып шығу, оны жүзеге асыру, батылдық, ептілік, мақсатқа жетудің өзіндік әдісін 
тандау қабілетін қалыптастыруға көмектеседі [4]. Дене тәрбиесіндегі халық 
педагогикасының тәрбиелік маңызы ерекше. Халықта еңбекке, жақсы-жақсылыққа, әділдікке 
деген сүйінпеншілік қалыптасып қалған. Бүл сүйінпеншілікті сақтаушылар әр халықта бар. 
Осы қасиеттерінің жас өспірімдерге деген ықпалы бар екені сөзсіз. Дене тәрбиесіндегі халық 
педагогикасымен, жалпы қорыта келгенде халықтың денсаулығы бағаланады. Барлық 
халықтарда ғасырлар бойы өзіндік дене тәрбиесі программасы қалыптасқан. 

Ал бұл, бағдарламада түрлі жаттығулар мен ойын-сауықтарды дұрыс пайдалану 
нәтижесінде жүзеге асып отырады. Бірақ бас орында халық ойындары тұрды. Сол 
ойындарды жаңарту арқасында біз дене шынықтыру сабақтарының дұрыс 
жүргізілуін,балалардың үйде, достарының арасында жақсы ұстауын қамтамасыз етуімізді 
қалыптастыруымыз керек.Дегенмен, қоғам халық ойынның неше алуан түрлерін ойластырып 
қана қойған жоқ, соны іс жүзінде қолданып, оның тәрбиелік, білімдік жақтарын да көре білді. 
Сондықтан олар «Бала ойынмен өседі» деген өмірлік қорытынды жасап, осы тәжірибелік 
қортындыны өздерінің бала тәрбиесі туралы көзқарастарының негізгі арқауы етті. Бала 
ойынды тоқтатса, одан қол үзіп үйде бола берсе, ол баланың денсаулығы ата-аналарын 
мазасыздандыратын болады. Ересек адамдардың еңбек етуі қандай қажет болса, баланың 
ойыны да сондай қажет нәрсе ретінде қабылданған. 

Осыған орай халық арасында кең тараған кейбір ойындардың бірнеше түрлерін қоса 
беруді жөн көрдік. Өйткені, олардың мазмұны кеңейіп, әсерлене түседі. Жан-жануарды 
бейнелейтін ойындардың кейбіреуі тұрмыстық, ойын-сауықтық мақсатта берілсе, кейбірі 
дене шынықтыру, спорттық мақсатты көздейді [5]. М.Горькийдің сөзімен айтар болсақ бала 
сөзбенде ойнайды. Сөйлеп ойнағанда, өз ана тілінің нәзік қасиеттерін үйренеді, тілдің 
музыкасын ұғынады. Сонымен нақтылай айтсақ, ұлт ойындары, тіпті жалпы ойын атауы, 
біздің пікірімізше, тіл меңгерудің негізгі құралдарының бірі болып табылады. Ойын үстінде 
бала еш нәрсеге тәуелсіз. Өзін еркін ұстайды, ал еркіндік барлық дамудың баспалдығы. Олай 
болса, ойын интернационалдық тәрбиенің баға жетпес құралы ретінде де, айтарлықтай ролі 
бар. Ойын үстінде бала тілдің ішкі иірімдерінің, халықтың ойлау жүйелерін, сөз қолдану 
әдістерін, сөйлеу дәстүрін, тілдік, психологикалық ерекшіліктерін жете түсініп, еркін білуге 
мүмкіншілік алады. Біздің қос тілді республикамызда орыс тілдерін де қазақ тілдерінде 
үйренуге, әр ұлт балалаларының өз ана тілдерін де меңгеруіне ойынның тигізер пайдасы 
орасан зор. Қазақтың ұлттық ойындарының тағы бір ерекшілігі – оған өлең сөздің араласып 
келіп отыратындығында. 

Қазақтың ұлт ойындарынының бір қыдыры, асық ойынының нақтылы түрлері мен 
мазмұны жазылып, көпшілік назарына ұсынылмағанын айтсақ артық емес деп ойлаймыз. 
Асық ойындары алдымен адамның жүйке жүйелерін шыңдап, ұстамдылыққа, дәлілікке, 
тұрақтылыққа, тыныс мүшелерінің қалыпты дамуына т.б. тәрбиелейді.Ойын баланың 
алдынан өмірдің есігін ашып, оның творчествалық қабілетін оятып, бүкіл өміріне ұштаса 
береді. В.А.Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда:«Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да 
жоқ және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, 
ол арқылы баланың рухани сезімді жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы 
түсінік алады, ойын дегеніміз ұшқын білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанароты». 

Міне ойын жетелейтін, адамға қиялымен қанат бітіретін осындай ғажайып нәрсе, ақыл-
ой жетекшісі, денсаулық кепілі, өмір тынысы демекпіз.Ұлттық қасиеттеріміздің ұрпақ 
бойында қалыптасуы қоғам игілігі үшін маңызды.Студенттерге ұлттық патриоттық тәрбие 
беру жоғары оқу орындарында кең көлемде жүргізілуі тиіс. Этнопедагогика - ұлттық тәрбие 
негізі деп білеміз. Ал ұлттық тәрбие ғаламдағы кұндылықтарды бойына сіңіріп, өз 
құндылықтарын арттыра береді. Бірақ ол өндіріс және экономика сияқты «ғаламдастыруға» 
келмейді, өркениеттілікпен дамып, қалыптасады. Қазақ этнопедагогикасы - өркениеттілік 
қасиеттерді бойына сіңірген ғылым. Сондықтан студенттер ұлттық патриотизммен 
сусындасын десек, қазақ этнопедагогикасы негізінде патриоттық тәрбие беруді жүйелі 
талдап, зерттеп, жоғары оқу орындарында патриот студенттер тәрбиелеуде енгізілуі керек. 
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Ұлттық отаншылдықты қалыптастырудың құралдарының бірі дене тәрбиесі болып саналады. 
Ұлттық қимыл-қозғалыс ойындардың сауықтыру, тәрбиелеу және 

білім беру маңызы сан-саналы, бірақ іске асыру үшін мұғалімнің шығармашылық көзқарасы 
және педагогикалық шеберлілігі қажет. Ұлттық ойындар өзінің бастауын халықтық 
педагогикасының тұнығынан алады [6]. Қазақтың ұлттық ойындары ерлікті, өжеттікті, 
батылдықты, шапшаңдықты, ептілікті, таптырлықты т.б. мінез-құлықтыңерекшіліктерімен 
бірге күш -қуатын молдылығының, білек күшін, дененің сомданып шығуын қажет етеді. 

Эстетикалық көзқараспен алып қарағанда дене шынықтыру мен спорт адамның дене 
қабілетін тұлғалық қаситтермен біріктіретін шығармашылық жұмыс. Сол жұмыс арқылы 
адам өзінің ізгі қасиетінің мүмкіндігін, өзіне сенімін, ерік-жігерін анықтайды. Жемісті 
еңбегінің нәтежесінде ғана қанағат алады. Демек, еңбексіз спорт тұл, еңбектің спорттан тыс 
қалуы мүмкін емес. Спорт-қарсыласпен белдесуге ғана тәрбиелемейді, сонымен бірге 
батылдыққа, өмір қызығына, көз жетпес кеңістікке, алға ұмтылушылық және дене 
қабілеттерін тәрбиелейді. Сырт пішіннің сұлулығына талпыну әсері жастарға тән қасиет, ол 
түсінікті де. Себебі жастарда таусылмас күш, қажымас кайсарлық жігер бар.Осы құбылыстар 
ескеріле келе,студеттердің денсаулығына қамқорлык жасауға біздің қоғамымыз мейлінше 
мүдделі. 

Барлық студенттердің сабақ барысында, сабақтан тыс уақытта, спорт секцияларында 
дене тәрбиесін күн сайын ұйымдастырып қолайлы жағдайлар жасау қажет. Студенттерге 
дене тәрбиесін беру үшін спорт ұйымдары мен клубтардың, кәсіпорындар мен мекемелердің 
базасы кеңінен пайдалануы керек. Өмірге қажетті дағды, іскерлік табиғи қозғалыстың 
барысында қалыптасады. Табиғи қозғалыстың түрлері, жүгіру, қарғу, жүзу, лақтыру, шаңғы, 
коньки, велосипед тебу, акробатикамен, снарядта жатгығу, т.б. Жастардың денесі түрлі 
жаттығулар көмегімен ширап, дамиды. Сондықтан күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік 
сияқты, адам қабілетгерін дамыту студентгердің қозғалтқыш тәжірбиесін байытады, дене 
қозғалғысын үйлестіреді. Мысалы, жылдамдық ең қысқа мерзімде қимылды орындау 
қабілеті, ал ептілік адамның жаңа қимылды тез игеру және жағдайдың өзгеруіне байланысты 
нақты шешім қабылдай алу қабілеті.                      

Қортынды: сайып келгенде, жоғарыда аты аталған ойындар қазақ халқының ғасырлар 
бойы рухани байи түсуіне еңбек етіп келеді және болашақ ұрпақтарға да еңбек ете береді 
демекпіз.Ұлт-ойындары - ата-бабамыздан бізге жеткен өткен мен бүгінгіні байланыстыратын 
баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан оны жастарға үйрете отырып, 
күнделікті тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор 
екендігіне күмән жоқ және қалыпты дамыту үшін ғылыми әдістемелік жүйелі негізделген 
жұмыстар жан-жақты дайындалуы керек.  
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При физических нагрузках к концу тренировки иногда появляются вялость, 
заторможенность, нежелание заниматься. Все это происходит в основном в результате 
накопления в крови токсинов усталости. 

«Токсины усталости» - понятие собирательное. В медицине под «токсинами усталости» 
подразумевают целую группу веществ, которые являются промежуточными или побочными 
продуктами обмена. Эти вещества образуются в организме как результат интенсивной и 
продолжительной работы. В первую очередь это молочная и пировиноградная кислоты - 
побочные продукты окисления глюкозы и гликогена в организме. В норме при кислородном 
окислении глюкозы и гликогена они окисляются до углекислоты газа и воды. При больших 
физических нагрузках потребность организма в кислороде превышает возможности 
дыхательной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем удовлетворить эту потребность. 

В результате все энергетические субстраты окисляются не полностью. Часть углеводов 
окисляется только до молочной и пировиноградной кислоты. Причем увеличение в крови 
содержания молочной кислоты блокирует кровяные системы транспорта кислорода и 
затрудняет проникновение его в клетки. 

Возникает замкнутый круг: чем меньше кислорода, тем больше молочной кислоты, а 
чем больше молочной кислоты, тем меньше ткани усваивают кислорода. Утомление при 
этом нарастает как снежный ком. Кривая нарастания утомления становится круче к концу 
тренировки, утомление нарастает быстрее [1]. 

Организм стремится защитить себя от недостатка кислорода за счет активизации 
бескислородного окисления. В мышцах, например, бескислородное окисление может 
увеличиться в 1000 раз по сравнению с исходным уровнем. Если перед тренировкой доля 
бескислородного окисления не превышает 15% всех окислительных процессов, то в хорошо 
тренированном организме при больших физических нагрузках эта доля может достигать 
50%. Однако, при бескислородном окислении как глюкоза, так и гликоген окисляются только 
до стадии молочной и пировиноградной кислот и концентрация молочной кислоты в крови 
еще больше нарастает. 

При возникновении даже небольшого углеводного дефицита организм начинает 
интенсивно окислять жирные кислоты и глицерин. Уже через 15-20 минут тренировки 
механизм окисления жирных кислот начинает работать в полную силу. Жирные кислоты 
никогда не окисляются полностью при дефиците глюкозы. Окисление происходит только до 
стадии кетоновых тел (ацетон, ацетоуксусная кислота, В-оксимасляная кислота, 
ацетоуксусная и ацетомасляная кислоты и т.д.). 

Все кетоновые тела имеют, кислую реакцию. Молочная и пировиноградные кислоты 
сдвигают рН крови в кислую сторону. Развивается так называемый ацидоз. Ведущая роль в 
развитии ацидоза принадлежит молочной кислоте. Именно молочная кислота является 
основным токсином усталости. Сонливость и заторможенность после больших объемных 
тренировок вызваны прежде всего молочнокислым ацидозом, который вызывает торможение 
в ЦНС и периферических нервных центрах. Тяжесть в голове и чувство интеллектуального 
утомления, которые бывают после длительной умственной работе, вызываются в основном 
накоплением молочной кислоты в ткани головного мозга. Естественно, что любые меры по 
ликвидации (утилизации) молочной кислоты в печени и мышцах будут способствовать 
повышению работоспособности и ликвидации утомления. 

В развитие утомления вносят свой вклад также процессы брожения и гниения в 
кишечнике в результате неполного переваривания пищи. Это может быть вызвано 
неправильным режимом питания (смешанное питание), неправильным рационом 
(употребление трудно перевариваемой пищи), заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
(гастриты, язвенная болезнь), да и просто перееданием. 
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Продукты гниения и брожения непрерывно всасываются в кровь и создают постоянный 
источник интоксикации в организме. В первую очередь от этого страдает ЦНС, как наиболее 
чувствительная часть организма и, естественно, это вносит свой вклад в общее развитие 
утомления. 

Белковый обмен также вносит свой вклад в интоксикацию организма. Такими 
токсинами являются различные азотистые соединения, и в первую очередь аммиак, которые 
образуются в процессе аминокислотного обмена. Если учесть, что многие спортсмены, 
особенно культуристы, вынуждены потреблять большое количество белковой пищи, то 
становится понятно, что фон азотистой интоксикации у таких лиц явно завышен. Особенно 
сильную азотистую интоксикацию дает мясо, за ним следуют птица, рыба, молочные 
продукты, яйца [2]. 

При интенсивных физических нагрузках в организме образуется большое число 
высокотоксичных свободных радикалов: оксидов, гидроксидов и перекисей. Эти соединения 
химически очень агрессивны. Они способны повреждать клеточные мембраны и вызывать 
самые различные нарушения жизнедеятельности организма. Естественно, что 
работоспособность при этом также снижается. 

Свободные радикалы являются побочными продуктами кислородного окисления. В 
малых количествах свободные радикалы нужны организму, т.к. оказывают регулирующее 
воздействие на синтез некоторых биологически активных соединений. В больших же 
количествах они оказывают повреждающее воздействие на клетки. Контактируя со 
свободными жирными кислотами в крови, свободные радикалы вызывают образование 
свободнорадикальных жирно-кислотных соединений, а токсичность последних бывает на 
порядок выше, чем у исходных свободных радикалов. В результате может возникать 
выраженный энергетический дефицит и значительное снижение работоспособности. 

У людей с большим количеством подкожной жировой клетчатки содержание в крови 
жирных кислот повышается (оно прямо пропорционально количеству подкожного и 
«внутриорганного» жара). Для таких людей свободные радикалы особенно токсичны, так как 
вызывают образование большего количества жирно-кислотных свободных радикалов. 

Выделяются 5 основных групп токсинов усталости: 
‒ Молочная и пировиноградная кислоты. 
‒ Кетоновые тела (ацетон и др.). 
‒ Продукты гниения и брожения в кишечнике. 
‒ Продукты азотистого обмена (аммиак и др.). 
‒ Свободные радикалы. 
Помимо негативного влияния на работоспособность, токсины усталости вносят свой 

вклад в формирование возрастной патологии. Они вызывают более быстрое старение 
организма. Вот почему борьба с токсинами усталости является задачей не только для 
спортивных врачей, но и для клиницистов [4]. 

Естественно, что образование такого большого количества токсичных веществ в 
организме не могло не привести к эволюционному формированию в организме мощных 
антитоксических систем, которые преобразуют, связывают и выводят из организме большую 
их часть. 

Основное количество токсических веществ выводится из организме через кишечник и 
почки, но при этом почти все они проходят «обработку» в печени. Любая помощью 
организму по выведению токсинов усталости сразу же положительно сказывается как на 
общей, так и на спортивной работоспособности. 

Методы обезвреживания различных токсических веществ: 
I. Молочная и пировиноградная кислоты. 
В организме существует механизм поддержания и повышения работоспособности, 

который носит название глюконеогенеза, буквально - новообразование глюкозы. Глюкоза 
вырабатывается их многих промежуточных продуктов окисления, в том числе и из молочной 
кислоты. В результате, молочная кислота из токсичного продукта превращается в глюкозу, 
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так необходимую организму при больших физических нагрузках. Помимо молочной кислоты 
организм может синтезировать глюкозу из пировиноградной кислоты, аминокислот, 
глицерина, жирных кислот и др. 

II. Кетоновые тела 
Кетоновые тела являются продуктом неполного окисления жирных кислот и 

накопление их в крови во время больших физических нагрузках вызывает ацидоз, который 
по своим количественным характеристикам уступает только молочнокислому. Жирные 
кислоты при сгорании дают намного больше энергии, чем углеводы или белки, однако их 
окисление в организме идет с трудом, они плохо проникают через клеточные мембраны и 
т.д. Решив проблему с окислением жиров, мы могли бы одновременно убить 2-х зайцев: 
повысить общий энергетический потенциал организма и одновременно «избавиться» от 
таких токсинов усталости, как кетоновые тела. 

В настоящее время есть только одно узкоспециализированное средство для 
активизации окисления жирных кислот и устранения кетонового ацидоза. Это карнитин. Мы 
уже писали подробно об этом препарате. Отметим лишь то, что карнитин совершенно 
безвреден. Он повышает проницаемость клеточных мембран для жирных кислот и усиливает 
окисление жирных кислот внутри клетки. Принимать его нужно в больших дозах (по 6-8 г в 
сутки). Меньшие дозы эффекта не дают. Справедливости ради, следует отметить, что печень 
здорового человека сама по себе способна синтезировать карнитин. Особенно хорошо 
карнитин синтезируется у тех спортсменов, которые длительно тренируются на 
выносливость [3]. 

Все средства, усиливающие глюконеогенез, также будут способствовать полной 
утилизации жирных кислот. Во-первых, это происходит потому, что жирные кислоты 
утилизируются в процессе глюконеогенеза и превращаются в глюкозу. И, во-вторых, сама по 
себе образующаяся в процессе глюконеогенеза глюкоза способствует более полному 
окислению жирных кислот. Не будем забывать, что образование кетоновых тел есть 
результат развивающегося в процессе тренировки углеводного дефицита. У биохимиков 
существует выражение: жиры сгорают в огне углеводов. Минимальное количество углеводов 
для нормального окисления жиров при этом необходимо. 

В последние несколько лет употребление умеренных доз углеводов на протяжении всей 
тренировки получило широкое распространение среди спортсменов силовых видов спорта. 
Сладкий раствор (вода с вареньем, концентрированный сок, компот и т.д.) рекомендуется 
принимать по 100-150 мл в начале тренировки и затем через каждые 15 мин. тренировки. Как 
общая, так и специальная выносливость при этом повышаются, а развитие утомления 
отодвигается по времени. 

Также выпускаются специальные спортивные углеводные напитки для углеводной 
загрузки в процессе тренировки, которые можно приобрести в специализированных 
магазинах спортивного питания. 

В состоянии покоя прием глюкозы или сахара внутрь блокирует процесс 
глюконеогенеза. Глюконеогенез становится попросту ненужным. Однако совсем иная 
картина наблюдается при больших физических нагрузках. Малые дозы углеводов нисколько 
не тормозят глюконеогенез, т.к. обеспечивают энергией адаптивный (приспособительный) 
синтез глюконеогенных ферментов в печени, почках и кишечнике. 

III. Продукты гниения и брожения в кишечнике 
Для устранения процессов гниения и брожения в кишечнике необходимо 

сосредоточить свое внимание на полном переваривании употребляемых продуктов. Для 
этого необходимо: 

Исключить переедание, если таковое имеет место, т.к. переваривающая способность 
желудочно-кишечного тракта ограничена определенными пределами. Переваривающая 
способность желудочно-кишечного тракта может быть повышена с помощью 
пищеварительных ферментов. Прием таких препаратов, как фестал, панкреатин, трифермент 
и др., позволит усвоить большие, чем обычно, количества пищи. Устранить заболевания 
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пищеварительной системы, если таковые имеют место. Соблюдать принципы раздельного 
питания: пить только до еды, углеводную пищу употреблять отдельно от белковой. Избегать 
грубой мясной пищи, содержащей толстые мышечные волокна (грубоволокнистое мясо). 
Оболочки таких мышечных волокон перевариваются с трудом, а иногда вообще не 
перевариваются. Избегать употребление слишком большого количества клетчатки, которая 
не переваривается (злаковые культуры, бобовые, овощи и фрукты). Для создания полезной 
микрофлоры кишечника рекомендуется употреблять в пищу как молочнокислые продукты 
диетического питания (ацидофильные и др.), так и специальные бактерийные препараты 
(лактобактерин, бифидок, бифидумбактерин и др.) Жевать пищу очень тщательно и 
подвергать ее достаточной кулинарной обработке. 

IV. Продукты азотистого обмена 
С токсическими продуктами азотистого обмена бороться нелегко. В основном в ход 

идут препараты, улучшающие функцию печени (диксорин, карсил, эссенциале, лив-52 и т.д.) 
и почек. Очень хорошим дезинтоксикационным действием обладает глютаминовая кислота, 
которая связывает токсичный аммиак и превращается в нетоксичный глутамин. Глутамин 
уже используется в процессе белкового синтеза. Анаболические стероиды способствуют 
фиксации азотистых соединений в организме, которые идут на нужды белкового синтеза. Но 
используются при этом стероиды только в очень малых дозах, чтобы не вызвать 
повреждения печени. 

Дезинтоксикационная функция печени повышается под действием больших доз 
аскорбиновой кислоты и рутина (3-5 г/сут), под действием липоевой кислоты (до 1 г/сут), 
пантотената кальция - витамина В5 (3 г/сут), пангамата кальция - витамина В15 (0,5-1 г/сут), 
кобамамида - коферментной формы витамина В12 (до 1 мг/сут). 

V. Свободные радикалы 
Для нейтрализации избыточного количества свободных радикалов в организме 

существуют свои мощные системы защиты, однако и их порой бывает недостаточно, и здесь 
представляется целесообразным использование фармакологических препаратов, прежде 
всего некоторых витаминов. Аскорбиновая кислота, витамины группы Р, никотиновая и 
бензойная кислоты являются сильными антиоксидантами. Будучи назначенными в 
достаточно больших дозах они повышают устойчивость клеточных мембран к действию 
химически агрессивных свободных радикалов. Исключительно сильным антиоксидантным 
действием обладает бета-каротин - природный пигмент, придающий оранжевый цвет 
моркови. Лимонная кислота является не только антиоксидантом, но - также сильным 
антигипоксантом и энергизатором. 

Классическим витамином с антиоксидантным действием является витамин Е (альфа-
токоферол), который, помимо своего антиоксидантного действия, обладает способностью 
снижать потребность организма в кислороде и повышать работоспособность. 

Антиоксидантным действием в той или иной степени обладают витамины группы К, 
азотистые соединения, карнозин и анзерин, фосфолипиды (лецитин), микроэлемент селен. 

Существует узкоспециализированная группа фармакологических препаратов, которая 
выполняет в организме почти исключительно антиоксидантную роль. Это такие препараты, 
как дибунол, эмоксипин, мексидол, убинон. Особенно широко в спортивной практике 
применяются эмоксипин, мексидол и убинон. Мексидол проявляет не только 
антиоксидантное, но также и противогипоксическое действие, повышая устойчивость 
организма к недостатку кислорода. Как следствие, значительно повышается выносливость. 
Сильное антигипоксическое действие мексидола обусловлено тем, что он является солью 
янтарной кислоты [5]. 

Антиоксиданты в рекомендуемых дозировках нетоксичны. Они не только повышают 
работоспособность, но и также задерживают старение клеточных мембран, способствуя 
долголетию, замедляют развитие возрастного атеросклероза, задерживают развитие 
злокачественных опухолей. 

В заключение необходимо отметить, что природа утомления, а тем более 
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переутомления намного сложнее, чем просто образование «токсинов усталости. Однако 
образование «токсинов усталости» - это один из основных механизмов и его нужно знать 
чтобы уметь   бороться. 
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Ғылыми жетекшісі - И.Б. Имангаликова  
 

«Салауатты өмір сүру дегеніміз – тазалық сақтап, дене тәрбиесі және спортпен 
шұғылдану.»Бала тәрбиесіне қазақ халқы ерте кезден көңіл бөліп, баланың ақыл - ойының, 
дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Бұған дәлел қазақтың 
спорттық ойындары. Жас кезінен бастап балаларға дұрыс тәрбие беріп, асық атып, атқа 
мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып, күреске түсіп өскен жастар шымыр да шыныққан, епті де 
икемді болғанын білеміз.Қазіргі уақытты өткен кезеңмен салыстыра алмайсың. Себебі уақыт 
өте көптеген өзгерістер өмірге енді. Тіпті бала тәрбиесіне жаңаша көзқараспен қараймыз. 
Қазіргі таңдағы қоғамдағы жат қылықтар жастарға кері әсерін тигізуде. Жастар арасындағы 
темекі, ішімдікке еліктеушілік, тіпті нашақұмарлық та дендеп бара жатқандай. Қазіргі 
ғаламдық жаңару кезінде компьютерге тәуелділік мәселесі де қосылып отыр. 
Қызығушылықпен істеген істің арты немен тынарын да түсінбей істеп опық жеуі мүмкін. 
Қазіргі таңдағы мемлекетіміздің негізгі мақсаты қоғамда салауатты өмір салтын 
қалыптастыру. 

Салауатты өмір салты дегеніміз - адамның тұрмыстағы күнделікті қалыптасқан 
дағдысы мен әдеті бойынша еңбек ету, бос уақытын дұрыс пайдалана білу, өзінің рухани 
және материалдық қажеттіліктерін қанағаттандырып, саяси және қоғамдық өмірге белсене 
қатысуы. Салауатты өмір салтын қалыптастыруда дене тәрбиесінің маңызы зор. Оның 
маңызды міндеттерінің бірі оқушылардың салауатты өмірге деген ықылас жігерін 
қалыптастыру болып табылады. Оның маңыздылығы жыл сайын артып келеді. Жастарды 
болашақтың тірегі болатын, денсаулығы мықты азамат ретінде қалыптастыру керек. 
Елбасы казіргі жастардың болашағына зор сеніммен қарап үміт артады. Яғни, дені - сау, 
білімді, білікті, жан - жақты қалыптасқан болашақ жастарды елестетеді. 
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясына орай Президентіміздің «Еліміздің 
болашақта гүлденуі бүгіннен басталады» атты жолдауындағы 4 - ші бөлімі 
азаматтарымыздың салауатты өмір сүруіне арналғаны белгілі. 
Бұны Елбасы жолдауындағы «Салауатты өмір салтын ынталандыру әрқайсымызға, дұрыс 
тамақтануымызға, есірткілерді, темекі мен алкогольді тұтынуды қойып, тазалық пен 
санитария шараларын сақтауымызға және т. с. с. бағытталған» деген жолдарынан 

mailto:balzhan_ktl@mail.ru


5619 

байқауымызға болады. Сондай - ақ Президентіміздің қолдауымен 2003 жыл – денсаулық 
жылы болып жарияланған. Расында да, бүгінгі таңда еліміздің ақсақалдарынан кішкентай 
баласына дейін дене тәрбиесіне ерекше мән беруде. 

Денсаулық – басты байлық өмірдегі, Нәр беретін асыл ғой көңілдегі.Салауатты өмір 
салтын насихаттап,Атанайық жақсы азамат өңірдегі.Салауатты өмір салтын қалыптастыру 
ұзақ үрдіс, бірақ бұл нағыз денсаулықты сақтайтын және нығайтатын жолдардың бірі. Ол 
оқушылардың өз денсаулығын сақтауға жауапкершілігін едәуір дәрежеде арттырады.  
Дене тәрбиесі – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі, адамның дене қабілеттерін дамыту мен 
денсаулығын нығайтуға бағытталған әлеуметтік қызметтің бір саласы. Жастардың жан – 
жақты дамуын дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп күн 
режиміне спортпен жүйелі айналысуды енгізген, ағзаның шынығуы үшін табиғи 
факторларды тұрақты пайдаланатын, жұмысты белсенді демалыспен кезектестіріп отыратын 
жас адамды айтамыз. Бір сөзбен айтқанда, дене тәрбиесі - барлық тәрбие атаулының бір 
саласы. Оның түп қазығы - қозғалыс, қозғалыссыз тіршілік болмақ емес. Дене тәрбиесі 
жаттығуларын жүйеге түсіріп белгілі бір мақсатқа бағыттаса, оның берері көп. Атам қазақ 
бірінші байлық - денсаулық деген, ал сол денсаулықтың кепілі – спорт. Спорт сөзінің 
мағынасы кең. Дене тәрбиесі соның құрамдас бөлігі, дәлірек айтқанда бастапқы баспалдағы. 
Онымен тұрақты шұғылданған адамның денсаулығы мықты болмақ. Бұл сөз кезегінде жақсы 
оқуға жемісті еңбек етуге деген ынта - жігерді арттырады.  Ал жасампаз еңбек елдің табысын 
еселейді. Отанның данқын асқақтатады. Денсаулығы күшті, бойында қуат күші мол шымыр - 
шыныққан, жан - жақты дамыған адам Отаншыл келеді, Ата - баба аманаттан қалдырған 
байтақ жерді қорғауға қабілетті келеді.Спорттың қай түрімен айналысу адамның қабілетіне 
байланысты болады.Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз шығармаларында айтқан [1]. Ол 
сондай - ақ спортты мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты бірнеше түрге 
бөлген. Денсаулық пен өмірді дамыту үшін кем дегенде спорттың 33 түрінен жаттығу жасау 
керектігін айтқан.Өмір өлшемі — салауаттық, салауаттық - өмір заңы. Салауатты өмір 
сүрмей тұрып, өміріңе қажетті нәрсені ала алмайсың. Адам баласының жарасымды тұрмыс 
құрып, үйлесімді дамуы үшін біздің елде барлық жағдай жасалған. Өнердің, спорттың сан - 
салалы түрімен айналысуға болады ғой. Олардың қайсысынан болса да жан дүниең ләззат 
тауып, сезіміңе әдемі түйсік алады емессің бе? Одан өмірің мәнді, мазмұнды бола түседі емес 
пе? Олай болса, арақсыз, есірткісіз, темекісіз әрі мазмұнды, әрі сәнді өмір сүруге болады. 
Алдамшы құмарлықтан бас тартып, өзін - өзі билей білу — адам бойындағы ізгі қасиет, 
үлкен парасаттылық.Біздің Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев салауатты өмір сүрудің арқасында 
жас жігітше таудың шыңына шығып, шаңғы теуіп, теннис ойнап, суға шомылып, атпен 
серуендеп, ауырмай өмір сүрудің үлгісін көрсетуде. Ендеше, Абай атамыз айтпақшы, 
«Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын» дегендей, еңбексіз, белсенді дене 
қозғалысынсыз мықты денсаулық, бақытты өмір жоқ. 

Денсаулық - тән, рухани және әлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денені үнемі 
ширықтыру, шынықтыру, сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, рухыңды 
шыңдау - бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз. 
Қазіргі уақыттағы әлеуметтік - экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің құлдырауы және 
экологиялық қолайсыздық Қазақстан Республикасының бүкіл халқының, әсіресе, өскелең 
ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде. Ел Президентінің “Қазақстан - 2030” 
жолдамасындағы ұзақ мерзімді басымдықтың бірі – “Қазақстан азаматтарының денсаулығы, 
білімі мән әл ауқаты” тармағында,“…азамат - тарымыздың өз өмірінің аяғына дейін сай 
болуы және оларды қоршаған табиғи ортаның таза болуы үшін” азаматтарымызды салауатты 
өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. Бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді 
еліміз осы бағытта Қазақстан мектептеріне жан - жақты дамыған, денсаулығы мықты, 
салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара тұлғаларды тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. 
Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын ынталандыру 
туралы елбасының жолдауын, егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын, 
алтын сүрлеу десе болады.“Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі” деп тегін 
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айтылмаған. 
Қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп, сырқаттанушылық және өлім – 

жітім деңгейі арта түсті. Әсіресе, балалар мен жастардың денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі 
тарту, ішімдік пайдалану, есірткі құмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат 
мінез - құлық, ерте жыныстық қатынас кеңінен етек алуда. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының дерегі бойынша халық 
денсаулығының 49 - 50 % өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына 
тәуелді, 17 - 20 % қоршаған орта ерекшеліктеріне байланысты. Сонымен қатар денсаулық 
қатерінің негізгі факторларына мыналар да енеді: қозғалыс күшінің кему салдарынан 
қимылдың кемуі (гиподинамия) дене массасының артуы, жүйесіз тамақтану, қоршаған орта 
нысандарының барлығының көптеген уытты заттармен ластануы, өндірісте және тұрмыста 
күйзеліс туғызатын жағдайлар, зиянды әдеттердің – шылым шегу, алкоголь пайдалану, 
нашақорлық көп таралуы. Қорыта келгенде, академик Н. М. Амосов айтқандай: 
“Денсаулығың мықты болуы үшін мәнді өз күшің болу қажет, оны еш нәрсемен ауыстыруға 
болмайды.” [2]. 

Құрбы - құрдастар, егемен еліміздің болашағы біздер. Қоғамда болып жатқан жаман 
әдеттерге кінәлі - адамдардың өзі. Осындай жат, жаман әдеттерден бойымызды аулақ ұстап, 
төзімділік, табандылық танытып, адамгершілік қасиеттерді жоғары ұстай білуіміз керек. 
Болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, ел болып, халық болып 
болашағымызды, ұлтымызды, тегімізді жоғалтып алмау үшін нашақорлық, СПИД, ішімдік, 
темекіден бойымызды аулақ ұстап, қоғамымыздың бұл түнектен арылуының жолын іздеп, 
салауатты өмір салтын насихаттайық.Ей замандас, алдыменен досыңды ұқ. 
Досың спорт, таза ауа, өсімдік.ла жүріп, осылардың сыйлығын – 
Жаңа ғасырға біз берейік көріктік.Халықтың денсаулығы – ел дамуының аса маңызды 
тұтқасы, болашағымыздың кепілі.Атамыз қазақтың «Бірінші байлық - денсаулық», яки 
болмаса «Денсаулық – терең байлық» деген даналық мәтелдері тіршіліктің нағыз өзегінен 
алынған емес пе? Денсаулықтың қадірін, маңызын айрықша ұғынып барлық игіліктен 
жоғары санаған. Тағы да «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деп жан мен тән 
саулығын қоршаған орта аясында дұрыс сақтап және нығайтуға түрлі пайдалы әрекеттер 
жасап отырған.Жасырары жоқ, күні бүгінге дейін небір ғұлама ғалымдар, біліктілігі күшті 
дәрігерлер де «Денсаулық деген не?» деген сұраққа әлі толымды, тұшымды, дәл анықтама 
бере алмай келеді. Қолымызда тек ВОЗ (дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы) 
қалыптастырған анықтама бар. Бұл бойынша Денсаулық – жан, тән және адамның әлеуметтік 
жағдайының қоңдылығы. Байқап отырсаңыз жан иесінің жалғыз анатомиялық дұрыс 
қалпына ғана емес, оның әлеуметтік жағдай - тұрпатына да ерекше мән берілген. 
Жуырда ғана өткен дәрігерлер мен провизорлардың съезінде сөйлеген сөзінде еліміздің 
президенті Н. Ә. Назарбаев: «Халықтың денсаулығы – ел дамуының аса маңызды тұтқасы, 
болашағымыздың кепілі» деп тағы да айрықша айқындап атап өтті. Сонымен қатар келешек 
атқарылатын істердің басты стратегиялық бағыттарын да көрсетті. 
Бірінші: балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына айрықша көңіл бөлу. 
Екінші: халықты қол жетерлік және саналы медициналық көмекпен қамтамасыз ету. 
Үшінші: отандық медицина ғылымын дамыту. 

Осы бағыттама аясында ел басқарған ағалармен біріге отырып, түрлі індеттердің алдын 
алу керек. Салауатты өмір салтын ұсынбаған мемлекеттің экономикасы құлдырайтыны 
сөзсіз. Ауру адам қандай іс бітірмек! 

Жастар – болашағымыздың алтын тірегі. Жастар арасындағы нашақорлық пен 
маскүнемдіктің алдын алу үшін мен мынадай деректер мен цифрларды ұсынғым келіп тұр. 
Жасыратыны жоқ бүгіндері елімізде осынау қауіпті нашақорлықпен айналысатындар саны 
өсіп барады. Есірткінің медициналық - әлеуметтік проблемалары республика орталығының 
мәліметіне қарағанда, бұл кеселге тәуелді болғандардың саны 250 мыңнан асады екен. Ал 1, 
5 млн - дай адам нашақорлыққа бейімділік сәтінде отпен ойнағандай әрі - сәрі күй кешуде. 
Әсіресе кәмелетке толмағандардың әлгіндей қатерлі дертке әуестене түсуі қатты 
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ойландыруы тиіс. Міне, сондықтан да қоғамымызда ертеңгі болашағы үшін мұндай 
тағылымды шаралардың өткізіліп тұруы ғанибетті іс болмақ [4]. 
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Денсаулық – адам өміріндегі ең жоғары бағалы дүние болғандықтан, әр адам баласы өз 
денсаулығына көңіл бөле қарау қажет, оны орынсыз ысырап етпеу керек, үнемі 
денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек. Біз денсаулығымызға немқұрайлы қарап, оған 
үлкен зиян келтіреміз. Әркім өзінің денсаулығының нашарлануына өзі кінәлі. Ауруды 
ағзаларға жолатпау, адамдардың өз қолында. Сол себепті, әр адам салауатты өмір салтын 
қалыптастыру керек. Салауатты өмір салтын ынталандыру әрқайсысымыздың дене 
тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс тамақтануымызға, зиянды әрекеттерден аулақ болып, 
тазалық пен санитария шараларын сақтауымыз қажет.Мектептегі дене тәрбиесі жүйесінің 
негізгі мақсаты – жасөспірімдердің денсаулығын дұрыс қалыптастыру мен салауатты өмір 
салтының қажеттіліктерін тәрбиелеу болып табылады. Үйрету міндеті денсаулықты 
нығайтуға, дене мүшелерін жетілдіруге, адам ағзасын бірқалыпты дамытуға бағытталады. 
Негізгі көрсеткіші тән сұлулығы мен оны қалыптастыру, әрі денсаулығын жақсарту. Әрине, 
дененің дамуында әлеуметтік мәселе басты орынды иеленеді және биологиялық, 
географиялық жағдайлар белгілі бір дәрежеде ықпал етеді, мысалы: тұрмыстық жағдайдың 
жақсы болуы бойдың, кеуденің өсуіне, салмақтың артуына әсер етеді. Арнайы іріктеліп 
алынған дене жаттығуларының көмегімен денені жалпы жетілдіріп, жекелеген дене 
мүшелерінің қызметін жақсартуға болады. Мен сабақта балаларға арналған қозғалмалы 
ойындарға көңіл бөле отырып, спорттық ойындарды қызықты ұйымдастыру арқылы 
оқушылардың қызығушылығын арттырып отырамын. Оқушыларды төзімді, жылдам, епті 
болуын дамыта отырып, дененің жалпы даму сапасын арттырады. Оқушыларды қарсыласын 
сыйлауға, ойын кезіндегі әділдікке, жолдастық сезімге, ойынды жетілдіруге 
тәрбиелейді.Дене шынықтыру сабағы мектеп оқушыларының шымырлық пен 
шыдамдылыққа, сұлулық пен адам баласының тұрақты қалыптасуына жол ашатын спорттың 
бір түрі. Бұл жас жеткіншектер өміріне өте қажет дене жаттығуларының үйлесімділігін 
келтіретін ойын. Дене шынықтыру сабақтарында пәнаралық байланысты дұрыс жасау 
керектігі сабақ сапалығына апарады. Өйткені оқушылар математика пәніндегі бұрыш, 
шеңбер ұғымдарын дұрыс қалыптастырса өлшем бірліктерді жақсы білсе дене шынықтыру 
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пәнінде волейбол ойнағанды пайдалану қажет ететіндігі анық.Сонымен қатар дене тәрбиесі 
сабақ барысында жалпы дамыту жаттығуларын кеңінен пайдалану арқылы оқушылардың 
әскери дайындық дағдыларын да қалыптастыруға болады. Гимнастикалық жаттығуларды 
өткізуде сапқа тұрғызу әртүрлі болуы мүмкін – лекке, қатарға, жарты шеңберге т.с.с. Ең 
жақсы нұсқа – балаларды арақашықтықты сақтап сыныптар бойынша тұрғызу болып 
табылады. Сонда оқушылардың іс-әрекетін бақылау және жүктемені реттеу мұғалімге оңай 
түседі [1]. 

Дене тәрбиесі сабағында спорт құрал-жабдықтарын пайдалану оқушылардың сабаққа 
деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, сонымен бірге жазу, сурет салу аса қажет 
болатын қол саусақтарының майда бұлшық еттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Дене тәрбиесі сабағында өмірлік маңызы бар қозғалыс түрлері -жүру, жүгіру, секіру, 
лақтыруға үйрету маңызды орын алады. Дене шынықтыру бағдарламасы бойынша жеңіл 
атлетикадан білім беру арқылы дағдыларын қалыптастырамыз. Жеңіл атлетиканың 
дағдыларын бойына сіңірген оқушы біріншіден, тез қозғалуға, жылдам шешім қабылдауға, өз 
діттеген жеріне дер кезінде жететіндігін өмір көрсетіп отыр. Сондай сабағымның 
тәжірибесін сіздерге ұсынамын. 

Ауыл мектептерінде қозғалыстың негізгі түрлеріне үйретуде оларды ұйымдастыру 
және үйлестірудің сан алуан әдістері қолданылады. Мысалы: бір мезгілде орындау әдісін 
пайдалану қозғалыс белсенділігін артыруға мүмкіндік береді. Ол жүру, жүгіру, жалпы 
дамыту жаттығуларына үйрету, секіру, лақтырудың кейбір түрлерінде т.с.с қолданылады. 
Қимыл-қозғалыс ойындарын дене тәрбиесі сабағының барлық бөлімдерінде жүргізуге 
болады. Ойын кезінде оқушылардың жағымды эмоциялық күйі жоғарлайды. Ойын балаларға 
әрқашанда қуаныш әкеледі, осы себепті тәртібі нашар оқушыларды да ойыннан шығарып 
тастауға болмайды.Үлкен кеңістікті қажет ететін ойындарды ашық ауада немесе мектептің 
спорт алаңдарында өткізуге болады, мұнда ойын жаттығулары мен эстафеталар 
пайдаланылады. Дене тәрбиесі сабағын өткізгенде мұғалімге қауіпсіздік ережелерін сақтау 
аса қажет. Дене тәрбиесі пәнінің мұғаліміне оқушылардың өміріне жауапкершілікпен қарау 
жүктеледі.Дене тәрбиесі сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстары оқушылардың 
білімдерін дағдыларын тереңдетуге, оқушылардың денсаулығы мен денесінің жан-жақты 
даму деңгейін өсіруге, спортпен жүйелі түрде айналысуға қызығушылықтарын арттырады.  

Тәрбие процесі  - күрделі динамикалық жүйе. Бұл жүйенің әр компоненті өз кезегінде 
өзіндік компоненттері бар жүйе ретінде қаралады. Қолайлы анықтау шектерін қолдану 
арқылы әрқилы жүйе мен құрылымдар түзуге болады. Қазіргі теориялық педагогикада 
Тәрбие процесінің  талаптарымен құрылған мынадай жүйелері белгілі: Тәрбие процесінің 
мақсаты, міндеті, мазмұны, процестің өту жағдайлары, тәрбиеші мен тәрбиеленушінің 
қарым-қатынасы, тәрбие іс-әрекетінің қолданылатын әдістері мен формалары, процестің 
даму кезеңдері және т.б [2]. 

Тәрбие мазмұнын түсінерде қойылатын талаптар мен мақсаттарға сай оқушының 
білімі, нанымы, дағдылары, тұлғалық сапасы мен белгілері тұрақты әдеттер жүйесі деп 
қабылданған. 

Тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуы — бұл ақыл-ой, дене, адамгершілік, еңбек 
пен политехникалық, эстетикалық тәрбиелердің біртұтас педагогикалық процесте тоғысуы. 
Қазіргі тәрбие бағыттарының негізіне мына идеялар жатады: 

Тәрбие мақсаттарының шынайы болуы. Бүгінгі нақты мақсат — бұл адамның 
ептіліктері мен дарындығына сүйене отырып, оны жан-жақты дамыту. Бұл мақсатқа жетудің 
құралы — әр адамның мәдениет қоры негіздерін игеруі. Осыдан тәрбие мазмұнының 
орталық түсінігі, яғни тұлғаның »базалық мәдениеті» келіп шығады. Бұл өмірлік өзін-өзі 
анықтау мәдениеті болып табылады, яғни, экономикалық мәдениет пен еңбек мәдениеті, 
саяси, демократиялық және құқықтық мәдениет, адамгершілік пен экологиялық мәдениет, 
көркемөнер және дене мәдениеті, отбасы қатынастар мәдениеті. 

Үлкендер мен балалардың біріккен іс-әрекеті. Тәрбиеші жұмысының мазмұны 
балалармен бірге рухани мәдениеттің жақсы үлгілерін, адамгершіліктік өнеге, іс-әрекет 
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мәдениетін іздестіру арқылы өмір нормалары мен заңдылықтарын өңдеуден құралады. 
Тәрбие процесінде оқушының өзіндік белсенділігі көрінеді. 

Өзін-өзі тану. Адамның сенімі, демократиялық көзқарасы, өмірлік позициясы арқылы 
тұлғаның толық қалыптасуы нақты тәрбиеде жобаланады. 

Тәрбие мазмұнындағы маңызды элемент — адамның өмірлік өзін-өзі тану мәдениеті. 
өмірлік өзіндік таным — бұл кәсіптік, азаматтық түсініктерді қамты-майтын өте кең ұғым. 
өмірлік өзін-өзі анықтау мәдениеті адамды өз бақытының және өз өмірінің субъектісі ретінде 
сипатталады. Адамның өзіне-өзі үйлесімді болуы арқылы оның кәсіптік, азаматтық және 
адамгершілік өзіндік танымы қалыптасады. 

Тәрбиенің тұлғалық бағыты. Мектептегі тәрбие жұмысының өзегін тек бағдарлама, іс-
шаралар, әдістері мен формалары ғана құрамайды, сонымен қоса ол бала, жеткіншек, 
жасөспірім арқылы сипатталатын педагогика-лық істің жоғары мақсаты мен мәніне тәуелді. 
Олардың жеке қызығушылығы, ыңғайы, өзіндік мінез-сипаты мен бірге өз қадірін сезінуін 
дамыту керек. Тәрбиеленушілердің қызығушылығынан жоғары рухани қажеттіліктеріне 
қарай өтуі тәрбие ережесіне айналуы қажет [4]. 

Өз еркіндігі. Тәрбиеленушінің өз еркі болмай, тәрбие жұмыстарын дамыту, бірлесе 
жұмыс істеу идеяларын іске асыру мүмкін емес. Тәрбие процесі еріксіз ұйымдас-тырылса, ол 
балаға да, мұғалімге де кері әсерін тигізеді. Балаларды »тәрбиелеуге» міндеттеме керек. Егер 
тәрбиелеушілер тәрбиеленушілердің қызығушылығына, асқақ арманына, азаматтық және 
жолдастық міндеттеріне, өзбеттілігі мен шығармашылығына сүйенсе, сонда 
тәрбиеленушілердің тәрбиеге деген ықылас-ынтасы оянады. 

Қырытындылай келсек, оқушылар неғұрлым дене тәрбиесі мен спорт жұмыстарына 
көбірек қамтылса , мұғалім балалардың шығармашылық қабілетін үнемі қолдап, дамытып 
отырса, олардың өз бетінше жұмыс істеуге ынта жігері арта түседі. Мұның өзі оқу-сабақ 
үлгерімін арттыруға, олардың мектеп ережесін қатаң сақтауына зор ықпал жасайды.Бұл 
қазіргі таңда метептің оқу - тәрбие жұмысындағы өзекті мәселелердің бірі. 
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В любом виде спорта питание является неотъемлемой частью хороших результатов. В 
пулевой стрельбе, питание не является главным, но на сборах для повышения физической 
подготовки, ему уделяется немалое внимание.  

Стрельба имеет давнюю историю – соревнования в стрельбе из винтовок и пистолетов 
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входят в программу Олимпийских Игр, начиная с первых Игр 1896 г.  
Систематическое занятие спортивной стрельбой вырабатывает хладнокровие, 

настойчивость, самодисциплину и волю к победе, причем над самим собой. В этом виде 
спорта побеждает тот, кто лучше своих соперников контролирует свои действия в стрессовой 
обстановке соревнования. Именно поэтому спортивная стрельба является таким видом 
человеческой деятельности, где действительно нет предела совершенству. 

Хорошее самочувствие, повышение силы, выносливости и концентрации – это все 
залог правильного и рационального питания. Питание является основой жизнедеятельности, 
обязательным условием нормального роста и развития организма, высокой 
трудоспособности и профилактики заболеваний. Высокие физические и эмоциональные 
нагрузки, свойственные современному спорту, предъявляют особые требования к питанию 
спортсменов. Только в условиях правильно организованного полноценного питания 
возможно повышение эффективности тренировочного процесса и рост спортивных 
результатов [1]. 

С биологической точки зрения питание обеспечивает организм:  
• источниками энергии. Главными пищевыми источниками энергии являются углеводы 

и жиры;  
• строительным материалом для различных синтезов. Таким материалом в первую 

очередь являются аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты;  
• витаминами и минеральными веществами;  
• водой.  
Под питанием обычно понимается поступление пищи в организм, расщепление 

пищевых веществ и последующее всасывание продуктов переваривания [2]. 
 «Рациональное питание», т. е питание, построенное на научных основах, которое 

полностью удовлетворяет потребность в пище, как в количественном, так и в качественном 
соотношениях. Питание спортсменов имеет ряд особенностей по сравнению с питанием не 
занимающихся спортом, в том числе людей, выполняющих тяжелую физическую работу.  

1. Для спортсменов характерен высокий расход энергии. При занятиях спортом 
энергозатраты составляют от 4000 до 7000 ккал в сутки. Но в отличие от людей тяжелого 
физического труда, тоже расходующих много энергии, интенсивность энергозатрат у 
спортсменов значительно выше. Так, по данным Н.Н. Яковлева, рабочий, занятый 
физическим трудом в течение 8-часового рабочего дня, расходует во время работы 0,03-0,05 
ккал/с, бегун-марафонец во время бега - 0,3 ккал/с, а спринтер - 3 ккал/с. Отсюда видно, что 
при выполнении большинства физических упражнений источником энергии являются 
анаэробные процессы, в то время как трудовая деятельность обеспечивается аэробным 
способом получения АТФ. Поэтому рацион спортсмена должен иметь не только 
необходимую энергетическую ценность, но и содержать повышенное количество углеводов, 
поскольку, как уже отмечалось, только углеводы могут подвергаться анаэробному распаду и 
давать много энергии в единицу времени. Жиры и белки окисляются лишь аэробно и при 
выполнении интенсивных нагрузок используются ограниченно.  

Необходимость обогащения рациона спортсменов углеводами еще обусловлена тем, 
что запасы углеводов в организме ограничены и при работе быстро исчерпываются. В связи 
с этим практикуется дополнительное введение углеводов во время тренировки или 
соревнования.  

В период интенсивных тренировок суточная потребность в углеводах может составлять 
700-800 г.  

2. При выполнении спортивных нагрузок усиливается распад белков, главным образом 
мышечных. Особенно быстро расщепляются белки при выполнении упражнений силового 
характера. Для восполнения разрушенных при работе белков необходимо поступление во 
время восстановления повышенного количества аминокислот. Это делает необходимым 
использование рациона с повышенным содержанием белков. Наиболее высокая потребность 
в белках отмечается у тяжелоатлетов и культуристов. У этих спортсменов потребление 
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белков может достигать 200-250 г в сутки.  
3. Интенсификация метаболизма в организме спортсмена увеличивает потребность в 

коферментах, в состав которых входят витамины. В итоге потребление витаминов 
спортсменами возрастает в 2-3 раза. Обеспечить поступление такого большого количества 
витаминов только с естественными пищевыми продуктами обычно не удается. Поэтому в 
спортивной практике широко используются различные витаминные препараты. Хороший 
эффект дает применение поливитаминных комплексов с минеральными добавками. 
Перечисленные витаминные комплексы содержат все необходимые витамины в нужных 
дозировках и пропорциях, а также различные минеральные вещества, потребность в которых 
у спортсменов тоже повышается.  

4. При выполнении интенсивных физических нагрузок наблюдается повышенное 
выделение из организма минеральных веществ в составе пота. Увеличение потребности 
спортсменов в минералах еще обусловлено высокой скоростью метаболизма, наблюдаемой 
как во время выполнения мышечной работы, так и при восстановлении. В большей мере 
спортсмены нуждаются в таких минеральных элементах, как кальций, магний, калий и 
фосфор.  

Наряду с поступлением минеральных веществ с натуральными продуктами питания, 
они вводятся в организм с минеральной водой и в составе комплексных поливитаминных 
препаратов. Кроме того, нередко используются специальные фармацевтические средства: 
глицерофосфат кальция, фитин, аспаркам, оротат калия, глицерофосфат железа, ферроплекс, 
фитоферролактол.  

5. В связи с необходимостью применения пищевого рациона большого объема у 
спортсменов существенно возрастает кратность приема пищи. В отдельных видах спорта 
практикуется даже пяти- и шестиразовый прием пищи. Увеличение кратности приема пищи 
обеспечивает более полноценное усвоение пищевых веществ и их лучшее использование 
тканями организма. Так, по данным Санкт-Петербургского НИИ физической культуры, при 
увеличении кратности приема одного и того же количества пищевого белка значительно 
повышается скорость синтеза белков в организме, и прежде всего мышечных.  

6. Еще одной особенностью спортивного питания является применение биологически 
активных пищевых добавок. Необходимость использования таких продуктов вызвана тем, 
что высокую потребность спортсменов в белках, углеводах, витаминах и солях очень сложно 
удовлетворить за счет традиционного питания [3]. 

Пищевые добавки представляют собою специализированные продукты питания, 
вырабатываемые из высококачественного натурального сырья. В отличие от обычных 
пищевых продуктов они содержат в высоких концентрациях наиболее полноценные и легко 
усвояемые компоненты пищи, что позволяет их использовать в меньших объемах по 
сравнению с натуральными продуктами.  

Широкое распространение имеют белковые, белково-углеводные и аминокислотные 
добавки. В состав белковых добавок часто входят молочные и яичные белки. Некоторые 
пищевые добавки содержат гидролизат белков, т. е. частично расщепленные белки, 
вследствие чего они быстро усваиваются. Хороший эффект дает применение углеводных 
добавок, содержащих углеводы разной степени полимеризации, сахарозу и крахмал). В этом 
случае происходит плавное поступление глюкозы в кровяное русло без появления 
выраженной гипергликемии.  

Аминокислотные добавки представляют собой смесь из 20 аминокислот или же 
являются отдельными, наиболее важными аминокислотами. В качестве пищевых добавок 
часто используются глицин, метионин, лизин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты. 
Белковые, углеводные и аминокислотные добавки могут быть обогащены витаминами и 
минеральными веществами.  

К пищевым добавкам можно отнести также поливитаминные комплексы и препараты, 
содержащие минеральные вещества. 

К питанию спортсмена-стрелка предъявляются специальные гигиенические 
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требования: необходимость соблюдения распорядка приема пищи в течение дня, 
соответствие особенностям физической подготовки, климатическим условиям и бытовым 
привычкам. Последний момент особенно важен при организации питания во время учебно-
тренировочных сборов и соревнований на выезде. Просчеты в этом плане допускать нельзя, 
потому что, они могут сильно нарушить большую подготовительную работу.  

  Определенные гигиенические требования предъявляются и к самой пище. Прежде 
всего, она должна быть доброкачественной, иметь соответствующую температуру, легко и 
хорошо усваиваться, иметь небольшой объем и вместе с тем обеспечивать чувство сытости, 
обладать приятным вкусом, запахом и внешним видом и вызывать аппетит. Пища должна 
быть разнообразной, состоять из различных продуктов животного и растительного 
происхождения, содержать достаточное количество клетчатки, пищевые вещества, 
необходимые для построения тканей и органов и нормального течения физиологических 
процессов: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. Пищу 
необходимо потреблять в количестве, достаточном для возмещения энергетических трат 
организма. 

Для спортсменов-стрелков рекомендуются следующие нормы суточного рациона: 
- белки —2,1... 2,3 г, 
- жиры — 2,1 ... 2,3 г, 
- углеводы — 8,5 ... 9,0 г. 
В режиме питания спортсменов с целью повышения их работоспособности, 

возмещения энергетических затрат следует организовывать 4-5-разовое питание с 
интервалом между приемами пищи 2,5-3,5 ч. Повышение частоты приемов пищи, особенно в 
сочетании с возрастанием физических нагрузок в течение дня, приводит к более 
равномерному поступлению питательных веществ в организм. При этом под приемами пищи 
следует подразумевать также и употребление специальных продуктов спортивного питания и 
биологически активных добавок, тогда кратность питания может увеличиваться до 5-6 раз. 

Непосредственно перед тренировкой прием пищи не должен быть обильным, так как в 
этих условиях ухудшается кровообращение и обеспечение кислородом работающих мышц. 
Кроме того, в процессе физической нагрузки пища усваивается неполноценно из-за 
снижения секреторной функции желудочно-кишечного тракта и оттока крови к работающим 
мышцам, кровоснабжение внутренних органов и мозга уменьшается. Поэтому между 
приемом пищи и началом интенсивной мышечной работы должен быть перерыв не менее 1-
1,5 ч.  

По окончании тренировки основной прием пищи должен быть не ранее, чем через 40-
60 мин. Не допускается также проведение тренировок натощак, так как они приводят к 
истощению углеводных ресурсов и снижению работоспособности вплоть до полной 
невозможности продолжать работу. Распределение калорийности суточного рациона в 
течение дня зависит от времени и количества тренировочных занятий.  

Энергоценность первого завтрака должна составлять 10-15%, а второго - 20-25% от 
общей суточной калорийности. Физиологическое значение обеда состоит в восполнении 
многообразных затрат организма во время тренировочных занятий. Калорийность обеда 
должна составлять примерно 35% суточной калорийности рациона.  

С полдником юные спортсмены должны получать 5-10% общей суточной 
калорийности рациона. Рекомендуемая калорийность ужина примерно 25%. Его 
целесообразно организовывать за 1,5-2 ч до сна.  

Более поздний прием пищи нежелателен, так как он может стать причиной 
беспокойного сна и последующих функциональных нарушений в работе ряда 
физиологических систем организма. После ужина (перед сном) возможен прием кефира или 
простокваши, которые являются дополнительным источником белка, способствующим 
ускорению процессов восстановления [4]. 

Важное правило гигиены спортсмена — режим питания. И, конечно же, улучшить 
обмен веществ, привести вес в норму, стабилизировать его, улучшить состояние здоровья и 
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повысить общую работоспособность стрелку поможет двигательная активность. 
Таким образом, основной принцип режима в период тренировки и соревнований – 

следует создавать спортсмену здоровые и привычные для него условия и соблюсти 
определенную периодичность в его распорядке дня. Если стрелок-спортсмен здоров, бодр 
духом, не переутомляется, питание его достаточно калорийно и хорошо подобрано, он не 
позволяет себе каких- либо излишеств, а окружающая обстановка не расстраивает его и не 
выводит из равновесия, то этого вполне достаточно для того, чтобы успешно проводить 
тренировку с оружием в тире и хорошо подготовиться к предстоящим соревнованиям. 
Единственно, на что следует стрелку обратить внимание, кроме питания стрелка, особенно в 
период тренировок – дополнительно не перегружать работу глаз, беречь зрение. 
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 С каждым днем поток машин на дорогах увеличивается в геометрической прогрессии, 
что увеличивает сложность управление автомобилем в городе и на трассах. Каждый 
автомобилист хочет максимально защитить себя от неопытных водителей, от хамов на 
дорогах, и от неблагоприятных дорожных и погодных условий. С этой целью предлагаю 
создать курс специальных программ контраварийного (спортивного) вождения, которые 
дают возможность подготовить водителя к любым аварийным ситуациям и учат выходить из 
них без потери управления автомобилем. 

 Автоспорт это категория технических видов спорта, в которых люди соревнуются в 
скорости прохождения трассы на автомобилях. Любой спортсмен, занимающийся 
автоспортом изучает и практикует контраварийное вождение — программу, разработанную 
для сотрудников спецслужб. Это программа позволяла сотрудникам спецслужб справляться 
с опасной ситуацией на дороге, с целью сохранения жизни высокопоставленных лиц. 
Однако, с увеличением числа автомобилей и ростом аварий на дорогах, безаварийное 
управление транспортным средством получило массовое распространение и среди обычных 
граждан. Главной причиной необходимости введения курсов спортивного вождения является 
обеспечение безопасности водителя и его пассажиров. Здоровье и жизнь близких важнее 
потраченных средств и времени на обучение контраварийному вождению. 

 Необходимость введения спортивного вождения в обязательное при обучении 
вождению автомобилем.75 -79% аварий происходит именно по вине водителя, а не из-за 
проблем с автомобилем, дорогой или каких-либо внешних факторов. Проблема безопасности 
на дороге начинается именно с человеческого фактора. Сотрудники Дорожной Полиции, 
проводя экспертизу дорожно-транспортного происшествия, все действия водителя сводят к 
одной фразе: «не справился с управлением». При этом практически все меры профилактики 
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аварий осуществляются совсем не в направлении повышения уровня профессионализма 
водителей. Закон «О безопасности дорожного движения» занимает двадцать девять страниц, 
а специальной подготовке водителя в нем уделено внимания на целых несколько абзацев. 
Можно ли считать такую ситуацию нормальной? Когда на обычных курсах человек изучает 
вождение автомобиля, он узнает от силы о двадцати приемах, помогающих избежать аварии. 
Водители, считающиеся очень опытными и квалифицированными, знают таких хитрых 
способов спортивного вождения до шестидесяти. А между тем, приемов для сокращения 
тормозного пути, стабилизации машины при потере устойчивости, для управления 
автомобилем в различных критических ситуациях и предотвращения аварий, на самом деле, 
более восьми сотен. Эти приемы не должны оставаться привилегией автогонщиков. В 
странах, например, западной Европы, где совсем другие дорожные условия, может быть 
достаточно и шести десятков приемов в арсенале водителя. Там и условия благоприятнее, и 
участники вождения автомобилей дисциплинированные. У нас, помимо плохих дорог, 
имеется специфический менталитет участников движения, нарочно игнорирующих 
общеустановленные правила дорожного вождения [1]. 

 Контраварийная подготовка водителей психологически готовит человека к 
аварийным ситуациям. Дает навыки техники руления и скоростного вращения руля, 
рывковых действий. Водитель с такой подготовкой может не допустить развития аварийной 
ситуации или выйти из нее с наименьшим ущербом для себя и окружающих.  

Кроме психологической подготовки и отработки техники, человек получает понимание, 
как ведет себя, в таких ситуациях, именно его автомобиль. Это очень важно. Например, для 
полноприводных автомобилей каждый производитель имеет свою концепцию распределения 
крутящего момента двигателя. И для каждого такого автомобиля нужны определенные 
навыки, не применимые нигде больше. 

В спортивном вождении изучается физика поведения автомобиля на дороге, потому как 
на автомобиль действуют те же физические силы, что и на любой другой предмет. Это 
необходимо для того, чтобы понять, как автомобиль поведёт себя, к примеру, в управляемом 
заносе на том или ином покрытии. Также водителей учат чувствовать автомобиль, т.е. 
реально понимать, что происходит с автомобилем и как он поведет себя на дороге, и на что 
он вообще способен. 

Спортивное вождение принесет пользу не только начинающим водителям, но и 
водителям со стажем, например тем, кто купил новую машину. Если раньше Вы ездили на 
автомате и купили механику – нужно вспомнить, как ей управлять. И в обратной ситуации 
также могут потребоваться дополнительные занятия. Считается, что после машины с МКПП 
управлять автомобилем с АКПП просто. С одной стороны, это так. Но обрести новый навык 
не помешает: к примеру, управляя машиной с автоматической коробкой после механики, 
важно понять нюансы плавного торможения, поведения автомобиля при скольжении и т.п. 

 Восстановление навыков вождения  также пригодится тем, кто купил машину с 
другими габаритами, чтобы быстрее адаптироваться к новым габаритам и чувствовать себя 
увереннее на дорогах. Таким образом основные задачи можно обозначить так: 

*Обучение водителей новичков безопасному вождению 
*Поднятие уровня вождения водителей со стажем 
*Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий на дорогах 
 Основные методы обучения спортивному вождению.  
*Овладение навыками правильного управления при помощи рулевого колеса в 

экстремальной ситуации. Обучение быстрому рулению уменьшает ошибочные действия 
водителя. Чем ниже водительский опыт владельца автомашины, тем лучше, быстрее и 
правильнее он должен владеть техникой быстрого руления. Обретение данного навыка 
спортивного вождения помогут стабилизировать автомобиль при потере управляемости.  

*Габаритная подготовка, работа по зеркалам на скорость реакции и парковка, помогают 
лучше ориентироваться в пространстве и чувствовать более точно габариты автомобиля. Это 
приводит к улучшению навыков вождения. Точность маневрирования в экстренной ситуации 
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и при парковке сохранит автомобиль владельца и других участников вождения 
невредимыми.  

* Торможение. Один из основных факторов безопасности. Резкие нажатия приводят к 
блокировке колес, которая может привести к трагичным последствиям. Умение чувствовать 
потерю контроля над тормозной системой и машиной в целом, дает возможность избежать 
большинства аварийный ситуаций на дороге.  

* Правильная посадка. Такая незначительная вещь, как посадка, тоже важна при 
возникновении аварийной ситуации. Правильная посадка выбирается в зависимости от роста 
водителя, а также длины его рук и ног. Спинка сидения должна находиться почти в 
вертикальном положении, то есть угол наклона между спинкой и сидением кресла должен 
составлять от 90 до 100 градусов [2]. 

 Спортивное вождение научит водителя предупреждать и предотвращать критические 
ситуации, которые могут возникать на дороге. Женское умение водить отличается от 
мужского – причина лежит в различном мировосприятии и психологических качествах. 
Практика – залог уверенности на дороге. Чем чаще тренироваться, тем большей будет 
уверенность. Сидя за рулем, водитель научится «чувствовать» дорогу. У нынешних 
автомобилистов есть выбор способов стать по-настоящему хорошими водителями. Но 
какими бы профи не были инструкторы, какие брендовые названия не были записаны в 
свидетельстве об окончании авто курсов, ничто не заменит собственного обдуманного 
отношения к поведению за рулем. Очень хочется верить, что поводом для этого никогда не 
будет дорожно-транспортное происшествие. 
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Тауына қарай түлкісі, 
Заманына қарай күлкісі, - 
дейді дана халқымыз.  
Қазіргі заман – замандардың заңғары, НАНО технологияның арынды аңғары 

болғанымен, «өркениет сырқатын» өңінен өткізіп, шатасқан ғаламтор шырмауынан шыға 
алмай, қимыл-қозғалыссыз қуатты ағза құра алмай қалған секілді. Сондықтан, ұлт 
денсаулығын сақтауда, үкілі үмітін ақтауда кәсіби  спорт саңылақтарының салмағы бүгінде 
басқа саладан басымдау болып тұр. Осы орайда желбегей жеңістерге жетелейтін сәулелі 
сәттердің саясын сезіне, тағдырдың тармақты тезінде туған даланың, Отан-Ананың 
абыройын әлем асқарларында асқақтататын патриоттарды тәрбиелейтін тұстары тағы бар. 
Алайда қазақ қоғамында қозғалмай, көлеңкеде қалған бірден-бір мәселе спортшы жігерінің 
жауһар бастауы болатын психологиялық өмір өнегесі [1]. 

Психология – спортшыға жеңіс сыйлайтын сиқыр. Себебі, спортшыға кәсіби қабілеттен 
кейінгі керегі рухани дайындық дариясы. Өз-өзіне деген сеніміне селкеу түспесе, сәттілікті 
серігім деп білсе, мазасыздықтың асау тұлпарын тұсаулай алса, жігерсіздікті жеңсе, маңызды 
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мезеттерде салғырт болмаса баянды бақытқа боялған аяулы арман арайларын әрбір спортшы 
атырары анық. Сондықтан, саралы саясатқа құрылған әлемдік олимпиаданың алдыңғы 
қатарынан көріну үшін психологияның керегі хақ. Оны қазақша кітаптардың кемерінен 
көрінбес, ғаламдық ғалымдардың спорт пен психология жайлы зерттеулерінен аңғардым. 
Мысалы, 1982 жылы жарық көрген спорттық психология туралы халықаралық зерттеу 
жұмыстарының жинағындағы Аросьев пен Нежновтың еңбегінде спортшы дайындаудың 
психологиялық ұйымдастыру тұстары талданған.  

Онда жаттықтырушының жаттығу жоспарын өзі немесе әріптестерімен жасап, 
спортшыға белгілі нұсқау берудегі басты кемшілік спортшының тек орындаушыға айналып, 
дәрігер қарамағындағы науқас секілді ем-домның артын алаңдай күткен күйге енуі 
жауапкершілігін төмендетіп, емқұрайлығын тудырады делінген. Ал Сингер(АҚШ) болса, 
спортшының іс-әрекеті мен өнер көрсетуін объективті тұрғыдан бағалау маңызды ақпарат 
көзі болатынын, жарысқа дейінгі және кейінгі жеке спортшының хал-жағдайын дұрыс 
бақылау өзгеріс қажеттігі мен қажетсіздігін шешетінін айтады. Бұл тұжырымдар спортшы 
мен психология саласындағы орысша зерттеулердің теңіздегі тамшысындай ғана. Сонда 
спорттық психология жайлы жазылған еңбектерді елегімізден өткізсек, белгілі мәресіне 
жеткізсек жарқын жүлде, жарасымды жетістікке жету жолында күмән, күдік қатарласпасы 
шүбәсіз.  

Қазіргі таңда жаттықтырушыларымыз жаһандық жаттықтырушылармен иықтас, тең 
десек те болады. Алайда олардың осал тұстары да жоқ емес. Сол кемшіліктердің 
келеңсіздікке көп кездестіретіні – спорт психологиясына жеңіл қарау қасиеті. Егер осы 
қасиетті қанымызға дарыта алмасақ, жарыс деңгейі жоғарылаған сайын жеңіске деген 
сейілмес сенім дариясы далбаса [2].  

Әрине, елімізде жалпы психологияның кең етек жая қоймаған шағында спорт 
психологиясы жайында сөз қозғау қиындау. Алайда, Илья Ильин сияқты бойынан сенімділік 
сәулесін жанкүйерлер жүрегіне сепкен, жеңіс гүлдерін туған жеріне еккен, психологияның 
тұрақты арбасын талант тұлпарына жеккен спортшылардың әріптестеріне де, 
жанкүйерлеріне де берері мол. Себебі, нағыз спортшы кез келген қиындықта қайыспайтын, 
қорқыныштан жігері майыспайтын, өз ойын өзі билейтін, қарсыласын төзімімен түйрейтін 
«психология» атты өнер өлкесінен табылуы тиіс.  
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Бірінші байлық – денсаулық дейміз. Бірақ осы сөздің салмағын, жүктер 
жауапкершілігін көбіне сезбейтін де, мойындамайтын да сыңайлымыз. Айтылған сәтте 
көңілімізге қонады, құлағымызға жағады. Келісеміз. Сонсоң өзіміз ауа жайылып жүре 
береміз. Сөйтіп күндердің күнінде бір арылмас дертке шалдығып санымызды соғамыз. 
“Жалған – ай!” деп көкірегіміз қарс айырылып, өмірден түңіле бастаймыз. 

“Тәннен жан артық еді, - дейді Абай атамыз - тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ 
біз олай қылмады, ұзақтай шулап, қарғадай барқылдадық. Жан бізді жас күнімізде билеп 
жүрген еді. Ержеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік, жанды тәнге бас ұрғыздық, 
ешнәрсеге көңілмен қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де 
сыртын көргеннен-ақ тойдық…” 

Тәннен жан артық.  Билік жанда ғой. Бірақ ғұмырымыз аз ба, көп пе… кеше, бүгін, 
шамасы ертең де билік жанда емес тәнде Пендешіліктен тәнді тоғайтып, сөйтіп аурулар 
қатарын молайтып жүрген жай бар. Тым болмаса, жан мен тән бірлігін, ара қатынасындағы 
бірлікті неге сақтамасқа? Біреу үшін емес, өзің үшін, отбасың, өзіңсіз толайым болмайтын 
көкірегің үшін. 

Денсаулық - тән, рухани және әлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денені үнемі 
ширықтыру, шынықтыру, сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, рухыңды 
шыңдау - бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз. 
Қазіргі уақыттағы әлеуметтік - экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің құлдырауы және 
экологиялық қолайсыздық Қазақстан Республикасының бүкіл халқының, әсіресе, өскелең 
ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде. 

Ел Президентінің “Қазақстан - 2030” жолдамасындағы ұзақ мерзімді басымдықтың бірі 
– “Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мән әл ауқаты” тармағында,“…азамат-
тарымыздың өз өмірінің аяғына дейін сай болуы және оларды қоршаған табиғи ортаның таза 
болуы үшін” азаматтарымызды салауатты өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. Бүгінгі 
таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта Қазақстан мектептеріне жан-жақты 
дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара тұлғаларды 
тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. 

Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын ынталандыру 
туралы елбасының жолдауын, егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын, 
алтын сүрлеу десе болады. 

“Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі” деп тегін айтылмаған. 
Қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп, сырқаттанушылық және өлім–жітім 
деңгейі арта түсті. Әсіресе, балалар мен жастардың денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі 
тарту, ішімдік пайдалану, есірткі құмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат 
мінез-құлық, ерте жыныстық қатынас кеңінен етек алуда. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының дерегі бойынша халық 
денсаулығының 49-50 % өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына 
тәуелді, 17-20 % қоршаған орта ерекшеліктеріне байланысты. Сонымен қатар денсаулық 
қатерінің негізгі факторларына мыналар да енеді: қозғалыс күшінің кему салдарынан 
қимылдың кемуі (гиподинамия) дене массасының артуы, жүйесіз тамақтану, қоршаған орта 
нысандарының барлығының көптеген уытты заттармен ластануы, өндірісте және тұрмыста 
күйзеліс туғызатын жағдайлар, зиянды әдеттердің – шылым шегу, алкоголь пайдалану, 
нашақорлық көп таралуы. 

Қорыта келгенде, академик Н. М. Амосов айтқандай: “Денсаулығың мықты болуы үшін 
мәнді өз күшің болу қажет, оны еш нәрсемен ауыстыруға болмайды.” 

Құрбы - құрдастар, егемен еліміздің болашағы біздер. Қоғамда болып жатқан жаман 
әдеттерге кінәлі - адамдардың өзі. Осындай жат, жаман әдеттерден бойымызды аулақ ұстап, 
төзімділік, табандылық танытып, адамгершілік қасиеттерді жоғары ұстай білуіміз керек. 
Болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, ел болып, халық болып 
болашағымызды, ұлтымызды, тегімізді жоғалтып алмау үшін нашақорлық, СПИД, ішімдік, 
темекіден бойымызды аулақ ұстап, қоғамымыздың бұл түнектен арылуының жолын іздеп, 
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салауатты өмір салтын насихаттайық. 
Ей замандас, алдыменен досыңды ұқ. 

Досың спорт, таза ауа, өсімдік. 
Ала жүріп, осылардың сыйлығын – 
Жаңа ғасырға біз берейік көріктік. 

Халықтың денсаулығы – ел дамуының аса маңызды тұтқасы, болашағымыздың кепілі. 
Атамыз қазақтың «Бірінші байлық - денсаулық», яки болмаса «Денсаулық – терең байлық» 
деген даналық мәтелдері тіршіліктің нағыз өзегінен алынған емес пе? Денсаулықтың қадірін, 
маңызын айрықша ұғынып барлық игіліктен жоғары санаған. Тағы да «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деп жан мен тән саулығын қоршаған орта аясында дұрыс 
сақтап және нығайтуға түрлі пайдалы әрекеттер жасап отырған. 

Жасырары жоқ, күні бүгінге дейін небір ғұлама ғалымдар, біліктілігі күшті дәрігерлер 
де «Денсаулық деген не?» деген сұраққа әлі толымды, тұшымды, дәл анықтама бере алмай 
келеді. Қолымызда тек ВОЗ (дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы) қалыптастырған 
анықтама бар. Бұл бойынша Денсаулық – жан, тән және адамның әлеуметтік жағдайының 
қоңдылығы. Байқап отырсаңыз жан иесінің жалғыз анатомиялық дұрыс қалпына ғана емес, 
оның әлеуметтік жағдай-тұрпатына да ерекше мән берілген. 

Жуырда ғана өткен дәрігерлер мен провизорлардың съезінде сөйлеген сөзінде еліміздің 
президенті Н.Ә.Назарбаев: «Халықтың денсаулығы – ел дамуының аса маңызды тұтқасы, 
болашағымыздың кепілі» деп тағы да айрықша айқындап атап өтті. Сонымен қатар келешек 
атқарылатын істердің басты стратегиялық бағыттарын да көрсетті. 

Бірінші: балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына айрықша көңіл бөлу. 
Екінші: халықты қол жетерлік және саналы медициналық көмекпен қамтамасыз ету. 
Үшінші: отандық медицина ғылымын дамыту. 

Осы бағыттама аясында ел басқарған ағалармен біріге отырып, түрлі індеттердің алдын 
алу керек. Салауатты өмір салтын ұсынбаған мемлекеттің экономикасы құлдырайтыны 
сөзсіз. Ауру адам қандай іс бітірмек! 

Жастар – болашағымыздың алтын тірегі. Жастар арасындағы нашақорлық пен 
маскүнемдіктің алдын алу үшін мен мынадай деректер мен цифрларды ұсынғым келіп тұр. 

Жасыратыны жоқ бүгіндері елімізде осынау қауіпті нашақорлықпен айналысатындар 
саны өсіп барады. Есірткінің медициналық-әлеуметтік проблемалары республика 
орталығының мәліметіне қарағанда, бұл кеселге тәуелді болғандардың саны 250 мыңнан 
асады екен. Ал 1,5 млн-дай адам нашақорлыққа бейімділік сәтінде отпен ойнағандай әрі-сәрі 
күй кешуде. Әсіресе кәмелетке толмағандардың әлгіндей қатерлі дертке әуестене түсуі қатты 
ойландыруы тиіс. Міне, сондықтан да қоғамымызда ертеңгі болашағы үшін мұндай 
тағылымды шаралардың өткізіліп тұруы ғанибетті іс болмақ. Жылына БҰҰ-ның сараптауы 
бойынша есірткінің негізгі массасы 65% Орта Азия арқылы өтеді, ал Қазақстан арқылы 
жылына 150 тонна өтеді. Қазақстан Республикасы бойынша 47 мың адам есірткіні 
қолданатындар тізімінде. Қазақстан жерінде жеңіл есірткіден гөрі өте улы түріне көбірек 
сұраныс болып жатыр. Республикадағы есірткіні көп пайдаланатын нашақорлар саны 
қарқынды өсіп келе жатқан қара дақтар. Мысалы: Теміртау қаласында 9 ай ішінде 633 
нашақор бар екені анықталып, 111 заңды бұзғандықтан істері сотта қаралған. Өз 
облысымызда 20 мың 732 нашақор, 637 СПИД ауруына шалдыққандар тіркелген. 
Осылардың 48%-ы қылмыскерлер [1]. 

Тағы да айтарым, өкінішке орай көптеген азаматтарымыз өз денсаулығын сақтауға 
және нығайтуға жауапты емес, немқұрайды қарайды. Тіпті денсаулығы өзіне емес, тек 
дәрігерлерге қажет сияқты медицинаға тұтынушылық немесе масылдық пиғылы бар. 
Дәрігерлер қанша ескертсе де жаман әдеттерден арылғысы келмейді. Темекі тартады, 
насыбай атады, салынып арақ ішеді. Мысалы: К-деген гипертониямен кісі жағдайы бақуат 
бола тұра өз (денсаулығына) кеселіне бір тиын жұмсағысы келмейді, тек үкіметтің 
қаражатына иек артқысы келеді. Кейбір аналарымыз қонақ келгенде көл-көсір дастархан 
жасап, ал өз денсаулығына аса қажет анемияға қарсы бір дәріні де сатып алып ішкісі де 



5633 

келмейді. Жалпы, халқымыздың «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген дана 
қағидасын әрдайым, әрқайсысымыз жадымыздан шықпайтын биік ұстаным болуға тиіс. 
Себебі бұл қаражат халықтікі, әрбір салық төлеушінің үлесі екенін ұмытпағанымыз жөн. 

Жас кезінен аурушаң болған Поль Брегг «Өзіңді өзің жасай біл» деген қағиданы нық 
ұстанған. Ол ынта-жігерінің салауатты өмір сүруге деген құштарлығының арқасында барлық 
ауруларды жеңіп, денсаулығы мықты болып өмір сүрген. Ия, кіснің болса да денсаулығы өз 
қолында. Салауатты өмір сүремін десеңіз ешкім оған қарсы тұра алмайды. 

Салауатты өмір салтына денешынықтыру, спорт, дене тәрбиесі, туризм, халықаралық 
туризм, табиғатқа серуен, таза ауада жүру жатады. Кешкі тамақтан соң, таза ауада бір-екі 
сағат серуен құрып, ұйықтаудың пайдасы зор. Ұйқы 7-8 сағаттан кем болмауы тиіс. Әр адам 
жыл сайын бір рет еңбек демалысын тиімді пайдаланғаны жөн. Барлық кезде тамақты 
жаңадан дайындап ішкен дұрыс. Алланың табиғатты адам үшін жаратқанын және парыз 
еткенін, тіршілігінде қажетіне дұрыс пайдалануды, денсаулығына зиян келмейтіндей 
жағдайда болуын қадағалауды салауатты өмір салты деп ұғамыз. 

Адам денсаулығына зиянын тигізетін жат әдеттерден аулақ болғаны жөн. Енді оларға 
не жататынына тоқтала кетейік: Олар – темекі тарту, спирттік ішімдіктерге, есірткілік 
заттарға салыну. Арақтың орнына қымыз бен қымыран іш, темекі тартудың орнына таза 
ауада көбірек жүр. Жастарға есірткіні пайдаланба, көңіл көтеретін мәдени көпшілік 
орындарына баруды әдетке айналдыр дер едім. Еңбек адамды тәрбиелейді. Сондықтан 
жұмыс істеуден қашпаған жөн. Жалқаулыққа салынудың соңы жақсылыққа апармайды. 
Имандылық жолына түсіп, жылына бір келетін оразаны тұтып, оның тәртібін сақтағаныңыз 
дұрыс. Дүниеде бұған тең келетін ештеңе жоқ. 

Біз табиғаттың, қоршаған ортаның ластануына жол бермеуіміз керек. Өзіңізді қандай 
көрсеңіз, өзгелерді де солай көріңіз. Адамдар бір-бірімен дос, бауырлас, сыйлас, рақымды, 
мейірімді болса, нұр үстіне нұр жауады. Әрқашан жаман ойдан аулақ болыңыз. Адам өзін 
өзгеден кем сезінуі, денсаулығының нашар екендігін ойлап қамығуы, көз алдына өлім 
қорқынышын елестетуі ойды бұзады [2]. 

Сөз соңында қайра айтарымыз, халық денсаулығы тек медицина қызметкерлерінің 
кәсіби тірлігі ғана емес, бүкіл қоғамның тұтас денсаулық сақтауға және нығайтуға арналған 
үйлескен іс-қимыл әрекеттерінің жемісі екенін баршамыз да ұғынуға тиіспіз. Сонда ғана 
қоршаған ортаны сақтай отырып, таза су ішіп, дұрыс тамақтанып, иманды және салауатты 
өмір салттарын тұрақты қалыптастырсақ болашақтың жарқын кепілі болмақ. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Неменко Б.А. Оспанова Г.К Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы (Оқулық).- 
Алматы – 2002 - 344б. 

2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М., Медицина, - 2004. 
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Құрақ Бексұлтан. 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ  
Әлеуметтік ғылымдар факультетінің студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші –Е. Молдан  
 

Қазақстан республикасының тәуелсіздігі жылдары көптеген жетістіктерге жеткен бірде 
бір сала, ол дене шынықтыру және спорт десек артық айтқан болмас. Себебі жоғары оқу 
орнының білім беру үрдісінің субъктісі тарапынан студенттердің әлеуметтік маңызды 
қасиеттері тәрбиелеудің әсерін анықтайтын негізгі нысанның бірі сол сала болып табылады. 
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Солардың ішінде, әсіресе, студент жастар қауымдастарының құнды бағдарлауы мен жоғары 
сүйспеншілік сана-сезімі, студенттік жолдастық, құқықтық және оқу тәртіптілігі, оқу 
үлгерімі, әлеуметтік-еркіндік қасиеті жіне т.б. атап көрсетуге болады.  

Бұл-жоары оқу орнының барлық профессорлары мен оқытушылар құрамының, соның 
ішінде спорт пен дене шынықтыру қызыметтеріндегі үдірісті мақсатты түрде жүзеге асыруда 
құрылатын сипаттамалар. 

Жастардың тәртібі мен сүиіспеншілік сезімдерін тәрбиелеуде спорт пен дене 
шынықтыру сабақтарының маңызды рөл атқаратынын алғашқы әдебиет көздерінің 
бірқатарлары талдаулар  барысы көрсетті. Бұл өзекті мәселелрді спорттық ғылымның білікті 
мамандары қарастырған В.В.Беларусова, В.У.Агеевец, В.М.Выдрин, В.Ш.Щеголев, 
В.К.Балъсевич, М.Я.Виленский, В.И.Столяров, С.В.Николаев, Ю.Н.Щедрин, және т.б. 

Мысалы [1] жұмысында спорт пен дене шынықтыру қызыметтерін тиімді басқарудың 
нәтижесін жастарды сүиспеншілік қарым-қатынас жүйесіне қосқан, мықты ұйымдасқан 
әлеуметтік маңызды мақсаттың жеткен жетістігімен байланыстырады. Студент-спортшының 
алға қойған мақсатқа жету жолындағы ереулі еңбегі, спорттық қызыметті басқалардан бөліп 
қарастыратын жоғары эмоциялығы, өзін ұстай білушілік пен өзін-өзі бақылай алудың 
қажеттілігі, осының бәрі кезәнде спорттық әрекеттер барысында жеңіліс тапқан кезеңдерде 
саюырлық танытыуға көмектескеніндей, өмірдің әртүрлі қиын сәттерінде  өз пайдасын 
тигізеді. Жастардың ортасы спортпен айналысатын жігіттер мен өыздарға әділетсіздікке 
қарсы шығуды қалыптастырып, олардың бойына жоғары құқықтық, адамгершілікті сіңдіруге 
мүмкіндік туғызады. 

Жоғары оқу орнының әрбір үшінші, төртінші студенті қзінің спортпен шұғылданыуын 
кәсіби дағдыларды мен денсаулық сапасын жетілдіре түседі деп есептейді. Студенттердің 
бірәзы жарыстарда студенттік ұжымның спорттық намысын қорғау үшін спортпен 
шұғылданыу қажет деп түсінсе, тура осындай  көрсеткішті студенттер спорттықжастарға 
қатысыу кезіндегі дайындықтарда тұлғаралық қарым-қатынасқа көңілі толғандықтан 
спортпен шұғылданатыны белгілі юолды. Тек студенттердің  6%  дан сәл артығы ғана 
спорттық жетістіктің биік биік шыңына жетіу үшін тырысып спортпен шұғылданатындығы 
анықталды. 

Студенттердің спорттық қызмет мотивациясында процессуалдық мотивтің үстемдігі 
жоғары екендігін алынған нәтижелер дәлелдеді.Осы процессуалдық мотивтер көбінесе спорт 
түрлерінің функцияналды мазмүнының эмоциялы, экспрессивті сәттермен бөлінетіндігі 
көрсетіледі. 

Яғни, осы үрдіске қатысушылардың сабақтастығын сипаттайтын спорттық қызымет, 
спортпен шұғылданыудың негізгі қозғаушы күші өзара қарым-қатынасты қажетсінуден 
болатынын анықталғандығын көрсетті. 

Осы бағытты зертеген ғалымдардың деректі ұсыныстары қарым-қатынас адамдар 
арасындағы әрекеттесуді өзара түсінушілік пен реттеуде жетістікке жетіу үшін, бір-бірімен 
алмасқан эмоциясы мен ақпараттарын қортындылайтын байланыс деп қарастыруда. Өзара 
түсінушілікте қарым-қатынастағы қатысыушылардың бірін-бірі таныу мақсатында 
ақпаратты қабылдап, талдау үдірісі жүретіні анықталды, ал өзара реттеуде қарым-
қатынастағы серіктестіктін бет-алысындағы  өзгерістер мен мотивтердің өзектенуі, 
мақсаттың нақтыланыуы мен құрылыуы болып саналады. 

Қызмет сияқты, қарым-қатынас – тұлғаны қалыптастыратын қажетті шарт. Қарым-
қатынас  үрдісінде адамдардың әрекеттестігі мен өзара ықпалдылығының, көзқарасы мен 
көңіл-күйінің, идеясының ортақтастығы айқындалатын көрніс табылады. 

[2] әскери-оқу орындарының көп мөлшердегі курсанттарына мақсатты түрде, спорт пен 
дене дайындығының сүиіспеншілік сана-сезым мен тәрбиені қалыптастыру үдірісіне арнап 
жүргізген зерттеуі, дене тірбиесі мен спортты тиімді қолданудың арқасында, қалай 
сүіспеншілікке тәрбиелеуде болса, дәл солай дене тәрбиесінде де ең бір қолайлы жол екенін 
көрстті. 

Зерттеу сиуденттердің  ішінде спортпен үнемі айналысатындары әрқашан сайланған 
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қоғамдық жұмыстардың басында болып, қоғамдық тапсырмаларды тиянақты орындайтынын 
көрсетті. 

Кешендік тапсырмалардын көмегімен, яғни қоғамдық жұмысқа өзін араластыру факті, 
қатысыу мотиві, уақытша көрсеткіш сияқты белгілері жинақталғанда корреляциялық талдау 
негізінде студенттердің бірнеше тобы анықталады. Топтар студенттердің қоғамдық 
қызыметк араласыудағы тәртібі бойынш ағана  емес, сонымен қатар, әлеуметтік белсенділік 
деңгейіне де байланысты болады. Әлеуметтік белсенділігі жоғары деғгейлі студенттер 
(жігіттер мен қыздар) –бірінші топқа, орташа деңгейдегілер – екінші топқа, төменгі 
деңгейдегілер үшінші топқа біріктіріледі. Төртінші топ өзіне практикалық пассипті 
тұлғаларды жинақтайды. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университінің 422 студенттеріне жүргізілген 
әлеуметтік белсенділігінің типтік нітижесін талдауды кестеде көрсетілген.кесте әр түрлі 
спорттық дәрежелердегі студенттердің әлеуметтік белсенділік деңгейі% 

Кесте 1 
Әлеуметтік  
белсенділік 
деңгейі 

I 
дәрежелі және 
одан жоғары 
дәрежелі 
спортшылар 

Бұқара-
көпшілік 
дәрежедегі 

спортшыл
ар 

Спортпен 
үнемі 
айналыспайтынд
а 

Спортпен 
айналысудан 
қашатындар 

Жоғары 
Орта 
Төменгі 
Практикплық 
Пассивті 

деңгей 

32,2 
31,5 

21,4 
12,7 

37,6 
39,2 
17,7 
3,4 

23,3 
18,6 
22,9 
32,3 

3,8 
9,4 
34,2 
50,4 

Осы кестеден көріп отырғандай,спортпен белсенді айналысатын студенттердің 
спортпен айналыспайтындармен салыстырғанда қоғамдық жұмыстарға қатысыу көрсеткші 
әлдеқайда жоғары. Спорт пен дене шынықтыру саласындағы белсенділік әлеуметтік 
қызыметтің барлық саласындағы белснділікпен тығыз байланысты. 

Туындаған заңдылық жоғары оқу орнының басқару апараттарына, әсіресе, дене 
тәрбиесі оқытушыларына студенттерді салауатты өмір салтын ұстанып белсенді өмірсүруіне, 
оқу мен қоғам алдындағы міндеттеріне саналы түрде қарауға тірбиелеуге спорт пен дене 
шынықтырудің амал-тәсілдерін оданда тимді, әрі жете пайдалануда мүмкіншіліктер 
барлығын дәлелді көрсетеді. 

Әлеуметтік белсенділікті қалыптастыруда спорт пен дене шынықтыру сабақтарының  
оң әсер ететінін бағалай отырып, кейбір кәсіптену еаекшеліктердің қырсырына назар 
аударған жөн. Жұргізілген зерттеудің қортындысы көрсеткендей спорттың әртүрімен 
айналысатын студенттердің қоғамдық белсенділігі бірдей емес. Сонымен, студенттер 
арасында қоғамдық жұмыстарда ең көп белсенділікті спорттық ойындар, қолданбалы көп 
сайыстармен және де спорттың басқа да  түрлері мен айналысатындар көрсеткен, себебі осы 
аталған спорт түрлерінің әрекетерінің басты еаекшеліктері болып, негізінде олардың 
қандайда жетістікке жету жолдары тек бірігіп өзара ортақтасыудың нәтижесінде ғана іске 
асатындығы дәлелденген. 

Қарастырылған мәліметтерді қорта алғанда, қызығушылық танытыудың ортақтығы 
студент жастардың қоғамдық белсенділігін дағдыландырады және өзара коммуникациялыққа 
қалыптастыра келіп, ұжымның әлеуметтік маңызды мотивтерімен гармониялық үилестік 
табылатындығы көрсетілді. 

 
Қолданылған әдебиет 

1.Шеголев В.А. Физическая кулътура и спорт в воспитании. –Великие Луки, - 1999.- С 
52. 

2.Макаров А.Г. Дис. Канд. Наук. –Л.:ВДКИФК,- 1985.- С 216. 
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Құрманов Нұрбек 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 
Әлеуметтік ғылымдар факультеті 

«Дене шынықтыру және спорт» кафедрасы студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі –Қ.Қ Құланова  

 
Заман талаптарына сай қазіргі таңда жоғарғы білім беру жүйесін ұйымдастырудағы 

өзгеріс енгізу әрекеттерін топтауда жалпы бет-бұрыс байқалады. Қазақстанның халықаралық 
білім беру жүйесіне енуі мен Еуропалық келісімді ратификациялау – болашақ мамандардың 
кәсіби дайындығын ұйымдастыруда аса зор талаптарды алға тартады. Жылдам дамитын 
ақпараттық ағымдар заманында білім беру жеке тұлғаға бағытталған түрде жүргізілетін 
болды. Адамның шығармашылық потенциялын толық аша алатындай, өз мүмкіндіктерін 
дамытып, өз білімін үздікісіз шыңдай алатындай жағдай жасалуда. 

«Ақпарат» сөзі латынның түсіндіру, баяндау, түсінік деген ұғымдарды беретін 
INFORMATION сөзінен шыққан. Технология – оқу-тәрбие үрдісінде жастардың жеке басын 
дамыту және білім беру мақсатына жету жолдары  

Ақпарат – бұл жан-жақты болып жатқан әртүрлі жағдайлардың анықтамасын 
жеткізетін тәсілі. Оқытудың биоақпараттық тәсілі басқару және байланасу процессі болып 
табылады. Ол процесстің түбірінде ақпараттық теориясы жатыр. Тірі ағзада көп процесстер 
атқару және байланысу қызметін атқарады. Оқытудың биотехнологиясы бұл – медицина, 
психология, педагогика және ақпарат бірлігінің тәсілі [1].  

Қазіргі кезде ақпарат ұғымын ашатын көптеген түсініктемелер бар, бірақ нақты 
анықтама әлі жоқ. Осы себепті кибернетиканы жасаушы Н. Виннер мынадай пікір білдірген: 
ақпарат (информация) материя да емес, ол тіптен басқа дүние. Жалпы алғанда, ақпаратта 
материалдық және рухани – сезімдік әсер ету екенін ешкім жоққа шығара алмайды [2].  

Бүгінгі күні теледидар мен компьютер, ұялы телефон жастардың айрылмас досы болып 
алды. Компьютердегі түрлі қызықты ойындар, тез хабар алмасу жастарды тәнті етеді. 
Дегенмен сол компьютердің денсаулыққа тигізер зиянын бар екенін әркім біле 
бермейді. Қазір жастар оқуда да, жатақханада да компьютермен жұмыс істей береді. Оның 
өмірімізге, кеңінен енгені соншалықты, жастар көп уақыттарынспортпен емес, 
компьютермен ойнап, өзінің өміртанымын ғаламтордағы желі ішінде қалыптастырады. 
Жастар шектен тыс бейне монитордың алдында отырғандықтан денсаулығына зор зиянды 
әсер алады. Бұл жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалана алмауларына тікелей 
байланысты. Егер де жастар  сол уақыттарын көптеген үйірмелер, спорт секциялары, түрлі 
факультативтерге қатысып уақыттарын өткізсе,денсаулықтары мықты ,уақыттарыда тығыз 
болар еді. 

Алайда 90 жылдардың аяғында жастардың санасын компьютер ойындары жаулап алды. 
Әр-әр жерде кішігірім «ойынханалар» ашып, жас ұрпақтың санасын улаған пысықтар да 
пайда болды. Бүгінде жастарды көпшілігін  кітапханадан немесе мұражайдан таппайсыз. 
Қазір балалар бос уақытын виртуалды әлемде өткізеді. Ұялы телефондары мен мониторға 
жауыздана қарап, клавиатурадан жынын алған жастарды көргенде еріксіз жаға ұстайсыз. 
Психологтар компьютер ойынын дертке балайды. Расында, солай. Күн ұзаққа мониторда 
қолына қару ұстап, шімірікпестен адам өлтірумен айналысып жүрген виртуалды әлемнің 
«тұрғындары» бүгінгі жастардың ең жақын досына айналды.Жастарды былай қойғанда, 
ересектер де «экранның ар жағындағы өмірді» қызық көреді. Түні бойы ойынға телмірген 
жеткіншектің санасы өзге әлемді қабылдамайды. 

Бір қызығы, компьютер ойынына деген тәуелділік нашақорлыққа әуестенумен пара-
пар. Алайда бүкіл әлем есірткімен күрескенде, сананы улаған компьютер ойындарымен 
күресуге қауқар жетпейді әзірге. Жасыратын несі бар, Астанадай алып шаһардың әр 
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бұрышында компьютер ойындары, интернет-клубтар самсап тұр. Жастар сол клубтар мен 
интернет кафелерге барғанды жөн көреді 

Қазіргі уақытта жастардың оннан бірі ғана секциялық үйірмелерге қатысады.Бар 
дегеннің өзінде кейбір жастар ақылы спорт секцияларына барады. Ал, осыдан кейін бос 
уақыттарын қайда жіберерін білмеген жастар компьютерлер  және ұялы телефондар арқылы 
интернетті айналдырады.  

Ақпараттық ресурстардың тұрақты өсуі қазіргі қоғам дамуының заңды процесі болып 
отыр, бірақ бұл жеке тұлғаның қалыптасуына кедергі де болып отыр.Ақпараттық 
технологиялар жастардың психикасына, денсаулығына кері әсер етіп отыр деуге болады. 
Өзіңіз компьютерде көп отырған жастарды байқап көріңіз, олар ашуланшақ, әрі бірдеңені тез 
түсіне алмайтын болып қалыптасып келе жатыр. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының 
дәлелдеуінше, бүкіләлемдік ғаламтор желісі жастарға физикалық, психологиялық жағынан 
айрықша зиянды. Ең алдымен, жастарды көру қабілеті төмендейді, себебі, бұлшық еттері 
қатаймаған жастардың көздері шаршайды. Психологиялық аспектіні ескерсек, «агент» 
арқылы алынып жатқан әр ақпарат, әр белгі жастардың санасына әсер ететін мағыналық 
жүктемені көбейтеді, сөйтіп жастардың әдетіне, машығына кері ықпал етеді. Сөйтіп 
жастардың басын айналдырып, тұлғалық қабілетін жойып, психикасына кері әсер етеді. 
Сондай-ақ, компьютер алдында көп отыру омыртқа сүйегін зақымдайды. Қозғалыссыз 
отыру, қолмен ғана бірыңғай жұмыс істеу, содан ағзаға салмақ түсуі жастардың жүйке 
қызметін бұзып, мойнына тұз бен суықтың жиналуына (остеохондроз) әсер етеді. Және де 
жамбас сүйектің үнемі қозғалыссыз қалуы қабынуы мен тоқ ішектегі тамырдың кеңею 
ауруына ұшыратады. Компьютердің денсаулыққа қаншалықты зиян екенін білесіздер ме? 
Компьютерде көп отырған адамның омыртқасы да қисая бастайды да, соның салдарынан 
миына оттегі аз баратын болады, әрі бұл да біртіндеп көз көруінің нашарлауына алып 
барады. Жарықтың әлсіз болуы да көзге жақсы әсер етеді. Компьютерден бөлінетін ультра – 
күлгін сәулесі көзге зиян әсер етеді.Жастар ұдайы отырғаннан түрлі ауруларға шалдығады. 
Таза ауа қажет.Британдық биологтар арнайы зерттеу жүргізе келіп, мынандай қорытынды 
жасап отыр: «Әлеуметтік желілерде үнемі отыру ми қызметіне де кері әсер етеді, 
гормональдық тепе-теңдікті бұзады, иммунитетті нашарлатады, мұның бәрі адамның жүйкесі 
мен ой-санасына белгілі бір мөлшерде ауыртпалық түсіреді» [3]. Өздеріңізге белгілі, жүйкеге 
салмақ түсуі дегеніңіз - ойлау қабілетінің төмендеуі, көңіл бөлу мен есте сақтаудың кемуі, 
бас ауруы мен ұйқысыздық, көңіл күйдің құлазуы. 

Микрожарақаттану-бұл күн сайынғы салмақ түсу нәтижесінде организмнің бiртiндеп 
тозуы.Организмде көп жиналған микрожарақаттанулар  болады.Ол қол немесе аяқтың сынуы 
сияқты кенеттен пайда болмайды.Сiз ауруды сезінбес бұрын, бiрнеше айлар өтеді. Ауру 
әртүрлi сезiледі,ішкі ағзаның қыжылдауы, шаншу түрінде сезіледі. 
Барлық компьютер қолданушылар өз мәлiметiнiң резервтiк көшiрмелерiн сақтап отырады. 
Кейде компьютерлік вирустардың кесірінен сақталған мәліметтер жойылып та кетеді. 
Мұндай жағдай көп адамдарға қатты соққы болып тиеді. Қатты соққының әсерінен 
адамдар инфаркт алып қалатын жағдай да болады.Шаң және компьютердегi кiр уақыт өте 
келе бiраз шоғырланады және де олар күрделi болады.Бұның барлығы әртүрлi ауруларды 
қоздырады.Қол саусақтарымен пернетақтаны үнемі басқан соң жансыздану,әлсіздік пайда 
болады.Бұл қол ұшының буын және байланыстырушы аппаратының бұзылуына әкеледі, ал 
бұдан әрі қарай қол ұшының ауруы созылмалы жағдайға өтеді.Компьютерде және оның 
маңында шаң көптеп жиналады, бұл сол жұмыс аумағын ластайды. Лас болған жерде әртүрлі 
микробтар, бактериялар болады. Осының бәрі аллергиядан бастап әртүрлі ауруларды 
тудыруы мүмкін [4]. 

Ғаламтор жастар үшін реферат, музыка мен фильмдер, суреттер, ойындар көшіріп алу, 
бір-бірімен хат жазысу үшін қажет. Олар өздерін мазалаған сұраққа да ғаламтордан жауап 
іздейді. Алайда ғаламтордың қаупі де аз емес. Әрине, қазіргі оқу жүйесін компьютерсіз көзге 
елестету мүмкін емес. Іс жүзінде ЖОО-да барлық сабақ интерактивті тақтаны пайдалану 
арқылы өтеді. Оның үстіне қазір әр кабинетте компьютерлер  бар, сонымен қатар спорттық 
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жаттығуларда электронды тренажерлер арқылы өтеді. Ал практикалық бөлімінде 
сәйкестендірілген жаттығулар кешендері  CD R компакт дискіге жазылған және дербес 
компьютерде сабақтар беріледі. 

Негізінен, компьютердің алдында отырып, жұмыс істейтіндердің шағымданатын 
сырқат белгілері екі топқа бөлінеді: 1. Көздің көру қабілетінің нәшарлауы. 2. Бастың желке 
тұсының (қарақұсының), мойын мен иық, жауырын, білектің ауыруы. Көру қабілетінің 
нәшарлауы оның бұлдырап, анық көрмеуі, өзіне түскен салмақтан күйген тәрізді ашып, 
қызаруы. 

Компьютермен жұмыс жасаудың зиянды жақтарына тоқталып көрелік. Компьютерде 
жұмыс істейтін адамдардың денсаулық жағдайына теріс ықпал ететін негізгі факторлар: 

• компьютер алдында өте ұзақ уақыт отыру; 
• монитордың электромагнитті сәулеленуінің әсері; 
• көзге салмақ түсуі, 
• шаршау; 
• білезіктердің буындарына шамадан тыс салмақ түсуі; 
• мәлімет жоғалтуына орай стресс жағдайы. 
Компьютермен жұмыс істеу ережелері: 
-компьютердің мониторы мен көзіңіздің арақашықтығы кемінде  50 см болуы қажет; 
-компьютер тұрған бөлменің ауасы жиі тазартылуы керек; 
-күн сайын бөлмеде ылғалды тазалық жұмыстарын (влажная уборка) жүргізгеніңіз 

дұрыс; 
-компьютермен жұмыс істеп болғаннан кейін қолыңызды салқын сумен жуыңыз; 
-ересек адамдар үшін әрбір екі сағат сайын 15 минут үзіліс жасау керек; 
-балалар үшін әрбір жарты сағат сайын 15 минут үзіліс жасап отыру керек; 
-көзге жасалатын жаттығуларды жасап отыру керек; 
-оқуға тиісті құжаттарды принтерден басып шығарып алып оқу керек, көзіңіздің 

саулығына үлкен пайдасы тиеді. 
Жастардың денсаулығын сақтау үшін төмендегі ұсыныстар қажет : 
-компьютермен жұмыс жасау нормаларын жастарға түсіндіру жұмыстарын  

оқуда,жатақханада үнемі жүргізіп отыру; 
-университете «компьютер зияны» тақырыбында тренингтер, дөңгелек үстелдер, 

пікірсайыстар т.б. ұйымдастыру; 
-шаршауды болдырмау үшін үзілістер мен көзге арналған және т.б. жаттығуларды 

жасауға жастарды  дағдыландыру; 
-жастарға компьютердің  денсаулыққа  кері әсері жайлы арнайы мамандармен 

қамтылған кеңес беру; 
-интернеттегі жайттардың жастардың денсаулығына зиян келтірмеуін ескерту. 
Қимыл-қозғалысты азайтып, өзімізге-өзіміз ауру тілеп алғанымызды байқамаймыз да. 

Біле тұра, жұмыстан,оқудан жаяу қайтуға, отырудың орнына жүруге, жүгіруге ерінеміз. 
Сонда да болса, бастысы, денсаулық үшін «орындық» синдромын айналып өтудің төте жолы 
– тек қана спорт. Күніне болмаса да, күн аралатып, үй жағдайында аз ғана уақыт жаттығу 
жасаудың өзі жетіп жатыр. Спортты сенімді серігі еткендердің қай-қайсысы болсын аурудың 
қай түрінен де аулақ болары сөзсіз. Ауру сатып алмаудың амалы да – тек қана 
спорт.Жастардың зиянды әдеттерден құтылуында дене тәрбиесі мен спорт үлкен жағымды 
роль атқарады. Өмірдің спорттық үлгісін, жастардың спорттық жеңістерге мақсаты 
ұмтылысын насихаттау пайдалы.Университетімізде "Спортты ал серікке, есірткіге елікпе" 
деген мағынада көп жұмыстар жүргізілгені жөн. Осы мақсатқа дене тәрбиесі мен спорттың 
құндылықтарына жастардың көзқарасын өзгертуге, салауатты өмір салтына деген басым 
көзқарасты қалыптастыруға, дене шынықтыру сауықтыру қызметінің аясын кеңейтуге 
бағытталған бірінші кезектегі шараларды жүзеге асыру жолымен жетуге мүмкін болмақ.Ол 
үшін:1)жастардың әлеуметтік жағынан қамтылмау себептерін байқау; 2) психикалық 
тұрғыдан қатты әсер ететін заттарды қабылдауға бейімдеу жастардың дене және психикалық 
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қасиеттерін анықтау; 3) "қауіптілеу топтағы" жастардың жеке, морфофункцианалдық және 
дене ерекшеліктерін сипаттайтын көрсеткіштерді бағалау өлшемдерін дайындау; 
4)жастардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін, дене психикалық және функционалдық 
жағдайын үнемі анықтап отыруды қамтамасыз ету міндеттерін шешу қажет. Міндеттерді 
шешуде мына жаттығуларды ұсынамыз [5]. 

Шаршағандағы қолданылатын жаттығулар 
1. Бас жаттығуларын жасау: 
2. Басты сағат тілі және керісінше бұрып айналдыру; 
3. Басты жан-жақа, жоғары-төмен, оңға-солға бұру. 
4. Саусақтарды жұмып-ашу және қолдың блезігін босаңсыту. 
5. Денені босаңсыты және оны кетіріп ширықтыру. 
6. Көз жаттығуларын жасау: 
Компьютермен ұзақ жұмыс істеушіге арналған көз жаттығулары 
1. Көзіңізді жиі-жиі жыпылықтатыңыз 
2. 15 минуттан соң 2-3 минуттай алысқа қараңыз. 
3. 20 минуттан соң екі шынтағыңызды үстелге тіреп, алақаныңызбен екі көзіңізді 1-2 

минутқа жабыңыз. 
4. 1 сағаттан соң, омыртқаға арналған жаттығуларды істеңіз: 
5. Оң және сол жаққа еңкейіп-шалқайыңыз. (1-2 мин) 
6. Беліңізді айналдырыңыз (1-2 мин)Дене тұлғаңыздыоңға,солға айналдырыңыз. 
7. Ең болмаса, компьютер үстелін бір айналып шығыңыз. 
Бет бұлшық еттеріне арналған гимнастика. 
1. Танауды кеңірек ашып (делдитіп) мұрыныңызбен терең дем алыңыз.  

Аузыңызға ауа толтырып, екі ұртыңызды томпайтыңыз да, ерніңізді (аузыңызды) жұмып, 
деміңізді күшпен үзіп, жұлқи шығарыңыз. Оны үш-төрт рет қайталаңыз. 
2. Бірінші жаттығуды қайталайсыз да, тек екі езуіңізді жылжытпай  
саусақтарыңызбен қысып ұстайсыз. 
3. Мұрныңызбен дем алыңыз, сол жақ ұртыңызға ауа толтырып, сол  
жақ езуіңізден күшпен үзіп-үзіп шығарыңыз. Бұдан кейін оң жақ ұртыңызбен қайталаңыз. 
Екі ұртыңызбен 3-4 реттен қайталап жасаңыз. 
4. А, И, О, Ы дыбыстарын 5-6 реттен қайталап айтыңыз. Бұл  
көрсетілген жаттығулар да жоғарғы ерін айналасындағы әжімдерді кетіруге жәрдемдеседі. 
5. Бес секунд бойына қабағыңызды (көзіңізді) қатты жұмыңыз. Сонан  
соң бес секунд бойына көзіңізді бақырайта қатты ашыңыз. Тек маңдайыңызды жиырмаңыз. 
Мұны 3-4 рет қайталаңыз. 
6. Көз алдыңызға жай айналып тұрған үлкен дөңгелекті елестетіңіз.  
Сол дөңгелекті біресе сағат тілінің бағытына қарай, біресе оған қарсы айналдырып, көзіңізді 
дөңгелектің айналасына ілестіре жайлап айналдырыңыз (екі бағытқа бірдей). Оны 2-4 рет 
қайталаңыз. 
7. 10-ға дейін тез-тез санаңыз, санауға ілесе көзіңізді де  
жыпылықтатаңыз, үш секунд демалыңыз. Содан-соң көзіңізді жұмып, санаңыз, әрі 
жыпылықтатыңыз. Көзге арналған жаттығулар көз бұлшық еттеріне қанның келуін 
күшейтеді.  
8. Мойныңызды барынша оңға, сонан соң солға бұрыңыз. Иегіңізді  
кеудеңізге тигізіңіз. Бұлшық еттеріңізді бос ұстаңыз. Демді еркін алыңыз. Бұл жаттығу бетке 
қанның келуін күшейтеді. Жаттығуды 2-3 рет қайталаңыз. 
Келесіде гимнастиканың басқа да түрлерін ұсынатын боламыз. 

Ақпараттық технологиялар зиянынан сақтандыру 
* Жастарды ғаламтордың зиянынан сақтандыру үшін кез келген ата - ана баласына оны 

пайдаланудың шарттарын айтып түсіндіруге, ондағы ақпараттардың үнемі шындыққа 
жанаспайтынын, оған сын көзімен қарау қажеттігін, ол ақпараттарды кітаптағы, 
энциклопедиядағы ресми газет - журналдардағы ақпараттармен салыстырып, қабылдау 
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керектігін ескертуге тиіс. Және де ғаламтордағы зорлық - зомбылыққа, қылмысқа, жыныстық 
бұзылуға тәрбиелейтін бағдарламалардан, діншілдік, нәсілшілдік туралы ақпараттардан 
сақтандыру – ата-аналар мен ұстаздардың да негізгі міндеттерінің бірі.  

* Осы орайда есте болатын бір жағдай, он жасқа дейінгі балалар ата - анасы рұқсат 
берген сайттарға ғана енуге тиіс.  

* Мамандардың ақыл - кеңесіне құлақ ассап отыруымыз абзал.Жастардың  
ғаламтордағы компьютерлік ойындарға тәуелділігін тексеріп, сол бойынша тиісті шаралар 
қолданып отыру керек. 

* Жастардың   ақпараттық технологиясымен байланысуы жылдан - жылға артып келеді. 
Интернет арқылы көптеген мәліметтер алады, білімін толықтырады.Электрондық оқулықтар 
мен интерактивті тақтаны өз дәрежесінде қолдануды үйренген студенттер зерттеуге құштар, 
дүниені аз уақытта танып білетін, байланыс туралы жеткілікті меңгерген технология 
саласының білгірі болады. 

Осылайша педагогикалық процесске жаңашыл амалдарды және технологияларды 
енгізу жастардың ағзасына оңды әсер арттырып , оқу сабақтарын танымдырақ , қызығырақ 
етеді. Жастарға түрлі дене дамуы тәсілдерін жеке жұмыста қолдана білуді үйретеді. 

 Қортындылап , келе Республикамыздың жарқын болашағы үшін дені сау, рухы таза, 
ойлары биік, ақпараттық ағындар заманымен бірге жүре алатын жан-жақты салауатты 
азаматтар болып өсу міндеті. Осы болашақ мамандарға басқа өркениетті елдермен 
тереземізді теңестіруге бағыт – бағдар беруде міндетті түрде заман талабына сай білім мен 
тәрбиемен сусындатуымыз абзал. 
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Күмісбек Жұлдыз Сәндібайқызы 
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« Әлеуметтану» мамандығы 1 курс магистранты 
Ғылыми жетекші – Смағамбет Б.Ж. 

 
Спортпен шұғылдану заманауи қоғамда өте абыройлы және күнделікті өмірдің бір 

бөлігіне айналған. «Жас, денсаулығы мықты және табиғи жұмысқа қабілетті» деген пікірге 
сай болуға тырысатын немесе сондай бейнеде көрінгісі келетін қоғам мүшелері әрдайым 
фитнес-орталықтарға барады, саябақтарда асықпай баяу жүгірумен айналысады, әртүрлі 
энергетикалық сусындарды, тағамдарды қолданады. Алайда, «спортшымен» немесе 
«спортшы қыздармен» салыстыра отырып қарағанда, жоғарыда аталған бейне кәсіпқой 
спортшы бейнесімен толық ұштаспайды.  

Кәсіпқой спортшы бейнесі ең бірінші қатаң тәртіп пен аскеттік өмір арқылы 
сипатталады. Дегенмен, тек тәртіп пен аскеттік өмір арқылы спортшының бейнесін ашу 
мүмкін емес. Оны спортшы бейнесін құрастырушы бір бөлігі ретінде қарастыру дұрыс. 
Тәуекелге бел буу, тәуекелге баруға күш таба білу, жігерлік, табандылық деген ұғымдар да 
спортшы бейнесін сипаттай алады.  
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Спортшы өз бойында әртүрлі қабілеттердің ашылуының, дамытудың, үйренудің 
арқасында спорттық тұлға ретінде қалыптасуға, қоғам мойындайтын, сыйлайтын тұлға 
ретінде қалыптасуға ұмтылады. Бірақ, спортқа барған, спортпен шұғылданған адам қоғам 
сыйлайтын, қадірлеп, еңбегін бағалайтын тұлға болу бәрінің бірдей қолынан келмейді. 

Спортшыны сипаттау тұлғалық сипаттаумен шектелмеуі тиіс. Әлемдік психологтардың 
зерттеулерінің нәтижесі сондай пікір қалдырды. Психологтардың зерттеу нәтижелерін 
қолдана отырып, қоғамды зерттейтін басқа да ғылымдар қазіргі таңда спорт әлемін, спортпен 
шұғылданатын адам бейнесін ашуға тырысуда. «Спорт әлемі қоғамның айнадағы бейнесі» 
деген де пікірлер бар. Алайда, спорттық әлемді түсіну үшін оны жеке әлем ретінде, қоғамдық 
нормалардың кейбір элементтерін ғана көре алатын, өзіндік динамикаға ие, өзіндік тәртіп 
пен құндылықтары бар қоғам бөлігі ретінде қарастырылуы керек. Жарысқа қатысушы 
спортшыны жетелеуші факторлары ретінде тек қана қоғамдағы рөлі, саяси ықпалы немесе 
қоршаған ортаның алдында абырой ұғымдарымен шектелмеуі тиіс, сонымен қатар ол 
спорттың ішкі динамикасын сақтаушы және динамиканың жүруіне ықпал етуші, спорт 
құндылықтарын сақтаушы және пайдаланушы ретінде де көре білу керек.  

Спортшы бейнесін тарихи тұрғыда ашуға тырысу барысында, спортшы бейнесінің 
әртүрлі өзгерістер нәтижесінде қалыптасқан әлеуметтік тұлға деген тұжырымға келуге 
болады. Бүгінгі күнгі спортшы бейнесі – саналуан метамарфозалар нәтижесі. [1] 

Спортшы бейнесі XVIII–XIX ғасырда Англияда пайда болды. Спорттың әлемдік 
аренаға шығуына байланысты, континенттік Еуропада спортшының ағылшындық 
нұсқасынан бөлек қабілеттері қарастырылды. Спортшы қыздар бейнесі ХХ ғасырдағы 
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі уақытта ашылды. 

XVIII ғасырда Англияда анық көрініс тапқан әлеуметтік мобилдік орын алған. 
Отбасылық титулды тек үлкен ұлы ғана мұра ретінде алып қала алса, қалған отбасы 
мүшелері қоғамдағы өз орындарын қарапайым буржуазия ішінен іздеу нәтижесінде 
экономикалық, тұлғааралық қатынастар нәтижесінде әлеуметтік дистанция сақтау 
қиындаған. Сол себепті қоршаған ортаға өз дәрежесін көрсетіп, дәлелдеп отыру қажет еді 
«conspicuous consumption»(«жария тұтыну»—Торстейн Веблен)[2]. Бай джендельмендер өз 
абыройын сақтап, өз-өзін көрсету үшін жүгіруге, боксқа немесе ат жарысына қатысатын 
спортшыларды жалдап алатын болған. Сонымен қатар әртүрлі жарыстарда ақша тігу арқылы 
өз дәрежесін көрсете білген. Спортшылардың жалданбалы жұмыс жасауы абыройсыз іс-
әрекет деп қарастырмаған. Жаттығу жасай жүріп, олар спорт ішінде өзіндік құндылықтар, 
ережелерді сақтап, спорттық динамиканы жалғастырған.  

 XIX ғасырдың басында спорттық динамика бәсеңдеп қалды. XIX ғасырдың ортасына 
қарай спорттың қайта жандануына себеп болған жағдай - спортқа келген орта тап өкілдері 
болды. Күнделікті өмірде мұғалім, дүкен бастығы немесе заңгер өзін спорттық өмірмен 
байланыстыра алды. Өзін спортшы ретінде сынап көруге мүмкіндік болды. 1800 жылы орта 
тап Англия мен Уэльстің қоғамының 3% құраса, 1850 жылдары 16%, 1900 жылдары 30%-ға 
дейін көтерілді. Жоғарғы тап өкілдері ат жарыс, крикет, бокс спорттарын дамытумен және 
оған қызығушылық танытумен шектелсе, орта тап өкілдері конькимен жарысу, жүзу, күрес, 
жеңіл атлетика сияқты спорттың басқа түрлерін дамытуға үлес қосқан.  

Спорттың күнделікті өмірге сіңісуі спортты әскери ортада таратуға әкелді. 
Спортшының дене бітімінің шымырлығы мен табандылық, өжеттілік сияқты рухани 
құндылықтары әскери ортада идеал түрде қалыптасқан бейне болды. Сонымен қатар мәдени 
өмірді дамытушы ақындар спортшы бейнесін идеал етіп жазып жатса, мүсінші, суретшілер 
идеалды адам бейнесін салу үшін, спортшының бет-бейнесін, тұлғасын салуға ұмтылған. 
Спортшының идеалды бейнесі әскери өмірде де өз орнын тауып, идеалды әскери адамның 
бойынан спортшының қабілеттері болуға тиіс  болды [3].  

 Дене шынықтыру, дене тәрбиесінің арнайы құралдарын жасау мен пайдалану ісі 
қоғамдық жетістіктер жиынтығының көрсеткіші ретінде қалыптасып, жалпы мәдениеттің бір 
бөлігі болып сіңісіп кетті. 

Спорттың даму тарихында қоғамдағы өзгерістермен қатар спорттың мән-мағынасын 
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түсінуге болады. Спорт саласы әр елде мемлекет тарапынан бақылауға алынған және 
мемлекет тарапынан қолдауға ие. Спорттық ғадет әлеуметтік бақылауды жүзеге асырады. 
Спорт - маңызды әлеуметтік институт.  

Дене тәрбиесі мен спорт - адамдардың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігі, үнемі 
қоғам назарында және мемлекеттік деңгейде қолдауға ие. Халықаралық аренада спорт 
мемлекет имиджінің көрсеткішіне айналды. Кез келген мемлекетте спорт саяси әлеуметтік-
құқықтық нормалармен қадағаланады. Қазіргі кезде елде халықты спортқа баулуға арналған 
әртүрлі шаралар өткізілуде. спорт кешендері күн сайын ашылуда, балаларға арналған 
алаңдар салынуда. Осы іс-шаралардың басты міндеті – жастарды спортқа баулу және 
спорттың күнделікті өмірдегі рөлін күшейту, себебі, спорт салауатты өмір салтын жүргізетін 
адамның образын қалыптастырумен қатар, әлем танып, мойындайтын тұлға қалыптастыра 
алады. 
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 Настольный теннис является одной из самых популярных массовых спортивных игр. 

Систематические занятия настольным теннисом оказывают благотворное влияние на 
организм человека, улучшают его физическое развитие, повышают работоспособность.  

Благодаря доступности и необычайной увлекательности этот вид спорта приобрел 
десятки миллионов поклонников во многих странах мира. 

 Международная федерация настольного тенниса, основанная в 1926 году всего лишь 
десятком стран. Регулярно, в нечетные годы, разыгрывались чемпионаты мира по 
настольному теннису. В Лондоне в 1926 году прошел первый чемпионат мира по 
настольному теннису. 

 На данный момент в международной федерации настольного тенниса насчитывается 
202 страны-участницы. До совещания 27 апреля 2006 года в германском отеле Маритим 
(город Бремен) в международной федерации настольного тенниса насчитывалось 200 стран-
участниц. Теперь - на две страны больше. Сейчас международная федерация настольного 
тенниса выросла в крупнейшее спортивное объединение. С Олимпийских игр 1988 года 
проходивших в Сеуле настольный теннис становится олимпийским видом спорта. 

Причины заняться настольным теннисом. 
 В журнaле «Men’sHealth» была опубликованa следующая статья под названием «Пора 

к столу!», автор Антон Иванов: «Не надо стесняться, если твой теннис не большой, а 
настольный. У этого вариaнта есть масса своих достоинств. 

 Причины заняться настольным теннисом:  

http://magazines.russ.ru/logos/2006/3/
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Поможешь глазам. Это спорт, полезный близоруким, дальнозорким и тем, кто недавно 
сделал операцию на глаза. Твои глаза во время игры непрерывно делают зарядку, 
фокусируясь то на улетающем мяче, то на летящем прямо в тебя. Хорошо и тем, кто работает 
за компьютером и целыми днями смотрит на экран, расположенный на одном и том же 
расстоянии, а потом не может разглядеть ни строчки на таблице у окулиста.  

Улучшишь почерк. Настольный теннис — это развитие мелкой моторики, тренировка 
мышц руки и кисти. Более точные движения помогут тебе не только побеждать за 
теннисным столом, но и показывать лучшие результаты за столом письменным.  

Ускоришь реакцию. Трудно придумать спорт, лучше развивающий реакцию и 
концентрацию внимания. Виталий Кличко, например, использует настольный теннис в своих 
тренировках, чтобы потом быстрее реагировать на действия соперника на ринге. Также после 
боксерской ударной техники эта игра учит более тонкой работе руки.  

Станешь ловким. На языке ученых, ловкость — это «высокоразвитое мускульное 
ощущение и пластичность корковых нервных процессов». Настольный теннис работает на 
улучшение и того и другого, приучая твой мозг быстрее управлять твоим телом. Во время 
матча ты все время начеку и по нескольку раз в минуту решаешь сложные двигательно-
координационные задачи.  

Будешь быстрее бегать. Поза игрока в пинг-понг — ноги в полусогнутом положении 
— отлично укрепляет мышцы нижних конечностей. К тому же, как и бег, настольный теннис 
укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Частая игра в настольный теннис 
поможет тебе повысить свои показатели не только в беге, но и в велоспорте, коньках и 
других циклических видах спорта, где много работают ноги.  

Разовьешь взрывную силу. Скорость движения руки с ракеткой — до 40 км/ч. Играй, и 
твоя рука сможет быстрее совершать резкие и мощные движения, а это умение даже в 
уличной драке пригодится.  

 Будешь побеждать до старости. Можешь не переживать, что в один не прекрасный 
день тебе придется расстаться с любимой игрой. В отличие от большого тенниса, в 
настольный можно играть и в совсем преклонном возрасте. Тренируясь всю жизнь, ты 
накопишь такой опыт, что на пенсии будешь получать особое удовольствие, обыгрывая 
молодежь. Мелочь, а приятно [1].  

Настольный теннис в Казахстане.   
 Казахстанский настольный теннис ведет свою историю с 50-х годов 20 века. 

Родоначальником настольного тенниса в Казахстане стал Анатолий Хильевич Ицкевич. 
Энтузиаст этой игры, блестящий организатор, он смог заразить своей идеей всех  вокруг 
себя. 

 В настоящее время Казахстан добился заметных успехов на международной арене. 
Ежегодно проводится чемпионат Казахстана среди взрослых, в котором выявляются лучшие 
спортсмены. Четверка лучших спортсменов среди женщин и мужчин входят в сборную 
Республики Казахстан и защищают честь нашей страны на мировой арене. Раз в четыре года 
проводится Спартакиада Республики Казахстан. Так же проводятся соревнования для детей и 
взрослых с ограниченными способностями. 

 Настольный теннис в Казахстане набирает свою популярность. Этому 
свидетельствует то, что организованы клубы и почти каждая область выставляет свою 
команду на клубном чемпионате. Проводятся соревнования между организациями.  

В современном обществе люди начинают уделять больше времени спорту и стараются 
придерживаться здоровому образу жизни. Настольный теннис прекрасно подходит к этим 
критериям. Он менее травматичный, подвижный вид спорта. Мне кажется, поэтому с 
каждым годом все больше  появляется желающих заниматься настольным теннисом [2]. 
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Спортивная культура как социальный феномен общества является особой частью 

культуры, системообразующим фактором которой являются ценности спорта и ценностное 
отношение к физкультурно-спортивной деятельности. Спортивная культура личности 
понимается как интегративное личностное образование, включающее систему средств, 
способов и результатов физкультурно-спортивной деятельности, направленной на 
восприятие, воспроизведение, создание и распространение физкультурно-спортивных 
ценностей и технологий. Спортивная культура личности формируется в процессе 
интериоризации личностью культурно-образовательного потенциала, ценностей и 
технологий спорта, а также в результате накопления опыта физкультурно-спортивной 
деятельности и наполнения ее личностным смыслом.  

Современная аксиология рассматривает ценности в качестве элемента структуры 
личности, фактора детерминации и регулирования мотивации к действию, связывает их с 
возможностью реализации сущностных сил человека, направленных на нравственное 
совершенствование. Педагогическая аксиология рассматривает ценности как специфические 
образования в структуре индивидуального или общественного сознания, являющиеся 
идеальными образцами и ориентирами деятельности личности и общества. Отдельная 
личность или общество в целом рассматриваются как носители ценностей, а последние 
мотивируют действия и поступки человека. Характер действий и поступков свидетельствует 
об отношении личности к окружающему миру, к самому себе.  

Ценности рассматриваются как положительная или отрицательная значимость объектов 
окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не 
свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой деятельности, 
интересов и потребностей, социальных отношений. Спорт создает культурные ценности, 
которые органично вхо-дят в содержание культуры [1].  

М.А. Арвисто (1976) все ценности, связанные со спортом, подразделяет на две группы. 
В первую группу автор включает ценности, связанные с функциональным содержанием 
спорта (в этом случае в качестве ценности выступает сама деятельность с ее 
эмоциональными моментами). Ко второй группе – все те ценности, средством достижения 
которых служит спорт. К ним он относит общение (иметь друзей, быть среди других), 
красоту (наслаждаться красотой зрелищ, спортивной борьбы), физическое «Я» 
(биологические ценности спорта: здоровье, телосложение, физические качества), 
материальные ценности (льготы со стороны общества), знания, социальное признание, 
авторитет, самоактуализацию (испытание своих сил, стремление к использованию своих 
способностей), силу воли и смелость, чувство долга (перед коллективом, Родиной), 
полезность другим (чувство своей необходимости для других) [2].  

Таким образом, ценности обусловливают отношение к миру и людям и лежат в основе 
ценностных ори-ентаций. Ценностные ориентации относятся к важнейшим компонентам 
структуры личности. Регулятивная функция ценностных ориентаций личности охватывает 
все уровни системы побудителей активности человека. Как замечает в этой связи А.Г. 
Здравомыслов, специфика действия ценностных ориентаций состоит в том, что они 

mailto:zeze90@mail.ru
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функционируют не только как способы рацио-нализации поведения, их действие 
распространяется не только на высшие структуры сознания, но и на те, которые 
обозначаются обычно как подсознательные структуры. Они определяют направленность 
воли, внимания, интеллекта.  

Проблема формирования ценностных ориентаций, мировоззрения как основ 
спортивной культуры личности особенно актуальна для высших учебных заведений, которые 
готовят специалистов для работы в области образования, в том числе и физкультурно- 
спортивного (тренеров-преподавателей, инструкторов по видам спорта, учителей физической 
культуры). В своей профессионально-педагогической деятельности тренеру необходимо 
следовать принципам гуманизма и владеть комплексом нравственных качеств: честностью, 
требовательностью, оптимизмом и т.д., так как нравственное воспитание учеников должно 
базироваться не только на словесной форме воздействия на них, но, прежде всего, на личном 
примере. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо изучение ценностных ориентаций студентов 
факультета физи- ческой культуры, что и являлось целью данной работы.  

В исследовании принимали участие студенты 1– 4-го курсов физического воспитания 
Евразийского Национального университета в возрасте 17–23 лет (107 чел.). Для изучения 
ценностных ориентаций студентов применялся метод анкетирования. Испытуемым 
предлагался список спортивных и жизненных ценностей (сила воли, трудолюбие, 
ответственность, дисциплинированность, честность в спорте и повседневной жизни и т.д.), а 
также опросник «Фэйр-плэй». Респондентам необходимо было определить свое личное 
отношение к каждой из этих ценностей и принципам честной игры в спорте.  

В ходе исследования были получены следующие результаты (табл. 1). 
 
Таблица 1. Отношение к жизненным и спортивным ценностям студентов ФК 
 

Ценности Ответы студентов, % 
Реальность Стремление Мечты Не имеет 

значения 
Не знаю 

Твердая воля 60 37 0 2 1 
Ответственное отношение к 
своему здоровью 

49 29 10 6 6 

Взаимопонимание, хорошие 
отношения с друзьями 

85 12 0 0 3 

Толерантность 60 28 7 2 3 
Культура поведения 62 32 3 0 3 
Образованность 21 69 7 2 1 
Достижение высоких 
результатов в спорте 

34 34 15 13 4 

Доброжелательное отношение 
к сопернику 

66 18 2 7 7 

Уверенность в себе 46 48 3 0 3 
Красота действий и поступков 55 32 6 3 4 
Авторитет, уважение 57 31 3 3 6 
Свобода 62 28 4 2 4 
Ответственность 84 15 0 1 0 
Требовательность к себе 52 32 4 3 9 
Самоконтроль 66 28 3 0 3 
Развитие 46 46 7 0 1 
Лидерство 30 41 13 10 6 
Трудолюбие 59 34 4 0 3 
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Дисциплинированность 66 27 4 0 3 
Чувство прекрасного 59 27 4 4 6 
Забота и внимание к 
ближнему 

84 15 0 0 1 

Честность в жизни 50 41 2 3 4 
Честность в спорте 68 18 3 4 7 

 
Из данных табл. 1 видно, что такое качество, как «твердая воля», присутствует в 

реальности у 60% студентов факультета физической культуры, которые умеют настоять на 
своем, не отступают перед трудностями. Также большое количество студентов стремится к 
овладению данным качеством (37%).  

Относятся к своему здоровью как к ценности и считают, что занятия спортом и 
физической культурой не должны ему вредить, 49% из числа опрошенных студентов, 29% – 
стремятся к этому. Хорошие отношения с друзьями по команде, спортивной секции, 
взаимопонимание являются ценностями для большинства студентов  (85% из числа 
опрошенных).  

Анализируя далее таблицу, можно отметить, что 84% студентов ФФК считают себя 
ответственными, умеют отвечать за свои дела и поступки. Требовательными к себе, 
непримиримыми к собственным недостаткам являются 52% из числа опрошенных. Также 
можно наблюдать, что более 30% студентов, не обладающих данным качеством, стремятся к 
нему.  

Умение владеть своими эмоциями, спокойствие и выдержка тренера не должны 
подменяться его безразличием, равнодушием к своей работе. Тренер не должен «выходить из 
себя», терять над собой контроль, переходить на грубый и оскорбительный тон в общении со 
своими воспитанниками и коллегами. Анализ изучения способности контролировать себя, 
сохранять спокойствие при победе, достойное поведение при поражении выявил, что 
данными качествами обладают 66% из числа опрошенных студентов физической культуры. 

 Спортивный педагог для достижения высоких результатов в спорте должен приучать 
своих воспитан-ников к трудолюбию. Для этого он, прежде всего, должен сам обладать 
данным качеством и развивать его с детства. Более половины студентов факультета 
физической культуры (59%), по их мнению, обладают трудолюбием, также значительная 
часть (34%) стремится к старательности на тренировках и настойчивости в достижении 
целей в спорте. Нельзя, воспитывая у учеников уважительное отношение к труду, самому 
проявлять небрежное отношение к своим обязанностям: опаздывать на учебно-
тренировочные занятия, приходить на них неподготовленным, отменять запланированные 
мероприятия. Поэтому тренеру по виду спорта, учителю физической культуры необходимо 
быть дисциплинированным. Как показало проведенное исследование, большинство 
студентов (66%) обладают данным качеством, являются исполнительными, аккуратными на 
тренировках и в учебе.  

Обобщая данные исследования, можно сказать, что более 50% студентов физической 
культуры ЕНУ ценными для себя считают толерантность, доброжелательное отношение к 
сопернику, красоту действий и поступков, культуру поведения, заботу и внимание ближних 
и т.д. Перечисленные ценности и составляют основу культуры, в том числе и спортивной. 
Следует отметить, что утвержде-ние в современном спорте нравственно-этических норм и 
принципов является одной из актуальных проблем этого культурного явления. Это связано с 
усиливающимся противоречием, с одной стороны, между ориентацией молодых спортсменов 
и участников олимпийского движения на прагматические ценности, а с другой – теми 
идеалами и принципами, которые провозглашает олимпийская философия. 

Известно, что занятия спортом могут воспитывать у детей и молодежи как позитивные 
качества (целеустремленность, настойчивость), так и негативные, противоречащие 
общекультурным ценностям (жестокость, агрессивность). В связи с этим возрастают 
требования к подготовке профессиональных физкультурно-спортивных кадров, так как 
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именно им в своей профессиональной деятельности необходимо формировать у юных 
спортсменов положительное отношение к идеям олимпизма, в частности принципам фэйр-
плэй (честной игры) в спорте:  

1. Уважение к сопернику.  
2. Уважение к правилам соревнований и решениям судей. 
3. Допинг и любое стимулирование не могут быть использованы.  
4. Равные шансы: все спортсмены на старте соревнований могут одинаково 

рассчитывать на победу.  
5. Самоконтроль спортсмена: сдерживая свои эмоции, уметь адекватно воспринимать 

любой исход поединка [3].  
На наш взгляд, представляется важным изучение отношения студентов ФК к 

соблюдению принципов фэйр-плэй в современном спорте. Английское выражение «фэйр-
плэй» («fairplay»), которое переводится как честная (или справедливая) игра применяется для 
определения набора этических принципов, на которые должны ориентироваться спортсмены, 
тренеры, болельщики и другие лица, связанные со спортом.  

Для изучения отношения студентов ФК к принципам честной игры в спорте 
применялся опросник «фэйр-плэй», позволяющий выявить: 

 – идеалы, ценности спорта и олимпийского движения, являющиеся для студентов 
наиболее привлекательными;  

– уровень осведомленности студентов о принципах фэйр-плэй;  
– отношение студентов к соблюдению принципов фэйр-плэй в спорте;  
– отношение студентов к честному, благородному поведению как необходимому 

атрибуту спорта и повседневной жизни.  
В результате исследования выявлено, что 91,1% из числа опрошенных студентов ФК 

интересуются Олимпийскими играми и олимпийским движением и высоко оценивают его 
роль в современном обществе; 70,8% – хотели бы стать его участниками, 8,3% – уже считают 
себя участниками этого движения.  

В табл. 2 показаны идеалы и принципы олимпизма, которые являются наиболее 
привлекательными для студентов ФК ЕНУ.  

 
Таблица 2. Доля студентов, отметивших наиболее привлекательные для них идеалы и 

принципы оптимизма,% 
Идеалы и принципы оптимизма В первую 

очередь 
В какой-

то мере 
Сов

сем нет 
Девиз «быстрее, выше, сильнее» 45,6 52,1 2, 
Идеал всесторонне и гармонично 

развитого атлета 
52,1 45,6 2,1 

Принцип «главное-участие, а не 
победа» 

25,5 46,5 27,9 

Принцип честной и справедливой 
борьбы в спорте 

95,5 4,4 0 

 
Анализируя табл. 2, можно отметить, что принцип честной и справедливой борьбы в 

спорте является привлекательным для подавляющего большинства студентов ФК (95,5%). 
Вместе с тем больше половины студентов (52,1%) привлекательным для себя считают и 
девиз «Быстрее, выше, сильнее», что тоже можно считать положительным результатом.  

Результаты опроса студентов ФФК показали, что с принципами фэйр-плэй в спорте 
знакомы хорошо 37,7%; слышали о них – 46,6%; не знакомы – 15,5%. Из числа тех 
студентов, которые хорошо знакомы с данными принципами, 40,8% узнали о них из средств 
массовой информации; 32,6% – от преподавателя физической культуры; 24,4% – от тренера.  

Настораживает тот факт, что 35,5% студентов не видят ничего плохого в том, что 
насилие может быть неотделимой частью некоторых видов спорта. В то же время большая 
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часть студентов (53,3%) высказалась против любого насилия в спорте, а 11,2% считают, что 
таких видов спорта должно быть как можно меньше.  

60,8% из числа опрошенных студентов ФК считают, что в спорте можно добиться 
больших успехов, ведя только честную борьбу и не нарушая правил; 32,6% ответили, что «не 
всегда», и только 6,5% – «нельзя».  

Несмотря на большое количество студентов, положительно относящихся к правилам 
соревнований, процент умышленно их нарушавших большой – 43,4, не нарушавших – 56,5. 
Основными причинами, заставившими их нарушить правила, студенты отметили 
следующие: 

 – желание выиграть;  
 – не замечает судья; 
 – так делает соперник.  
Иногда нарушать правила соревнований, по мнению студентов, можно в следующих 

случаях:  
– необходимость победить в ответственной игре – 30,4%;  
– установка тренера – 21,7%;  
– так делает соперник – 18,7%.  
Только 30,2% из числа опрошенных студентов считают, что правила соревнований ни 

при каких обстоятельствах нарушать нельзя. Если правила соревнований нарушены 
случайно, то 11,1% из числа опрошенных очень сильно переживают по этому поводу; 51,2% 
– не очень сильно; остальные студенты – либо не переживают, либо не задумываются об 
этом.  

По мнению респондентов (76,5%), более высокой оценки и одобрения заслуживают те 
спортсмены (команды), которые строго соблюдали правила, доставили удовольствие 
зрителям красотой своих действий, но не добились победы в соревнованиях, чем те, которые 
добились победы, хотя при этом действовали не очень красиво, допустили нарушение 
принципов честной игры. 63% из числа опрошенных хотели бы, чтобы данные принципы 
были неотделимой частью спорта, остальные (23,5%) высказали сомнение по этому вопросу.  

53,3% из числа опрошенных ответили, что их тренер постоянно требует выполнения 
принципов честной игры; 42,2% отметили, что тренер в особых случаях разрешает от них 
отступать; 4,4% высказались о том, что тренер никогда не требовал их соблюдать.  

На вопрос «Нужно ли принципы честной игры соблюдать в повседневной жизни?» 
утвердительно ответили 56,5% студентов ФК; 43,4% из числа опрошенных считают, что 
данные принципы надо соблюдать в зависимости от обстоятельств.  

В заключение можно отметить следующее. Основу формирования спортивной 
культуры студентов составляют ценности спорта и физической культуры, а также 
общечеловеческие ценности. В свою очередь, ценности лежат в основе ценностных 
ориентаций, которые являются важным компонентом структуры личности. В результате 
исследования выявлено положительное отношение студентов ФК ЕНУ к большинству 
жизненных и физкультурно-спортивных ценностей. В то же время, при общем 
положительном отношении студентов к принципам честной игры в спорте, в реальности 
студенты-спортсмены иногда могут позволить себе их нарушать и не переживают об этом. 
Поэтому в процессе профессионально- педагогической подготовки студентов факультета 
физической культуры необходимо осуществлять целенаправленное олимпийское 
образование, основанное на идеях и принципах олимпизма.  
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Бүгінде қоғам алдында, жоғары оқу орындары алдындағы маңызды мәселелердің бірі - 

оқушыны тәуелсіз өмір сүруге дайындаумен қатар, оның моральдық және физикалық 
денсаулығын арттыру, сондай-ақ салауатты өмір салтын жүргізуге үйрету, денсаулығын 
сақтау болып табылады.Соңғы онжылдықта қазіргі қоғамның негізгі идеясы, болашақтың 
іргелі факторы, мемлекеттің әл-ауқаты сияқты, жас ұрпақтың денсаулығын сақтау болып 
табылады. 

Студенттер, оқушылар арасында әр түрлі сырқаттанушылық көбейіп жатыр. Денсаулық 
жағдайының мұндай динамикасы - қолайсыз әлеуметтік-экономикалық және экологиялық 
факторлардың ұзақ әсерінің нәтижесі деп санауға да болады.Орта мектепте жүргізілетін дене 
тәрбиесі пәнінің орны бөлек. Отандық және шетелдік оқу орындарының бағдарламаларында 
бұл пәннің маңызы зор. 

Дене тәрбиесінің ең маңызды элементі -қозғалу мәдениеті, козғалып әр түрлі 
жаттығулар жасау. Бұл пәнденсаулық сақтауға және өзін-өзі жетілдіріп нығайтуға, 
бойымызда жігерлікті және адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеуге өз септігін тигізеді. 

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктеріне сәйкес және жалпы және орта 
білім беру сипатына негізделген, «Дене тәрбиесінің» мақсаты- бірнеше тұлғаның 
қалыптасуына ықпал ету болып табылады, бұл анық. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін  
оқытушылардың білікті мамандар болуы қажет. Сабақ жүргізу барысында заманауи 
психологиялық-педагогикалық және физиологиялық-педагогикалық оқыту теорияларына 
сүйеніп, әрбір  оқушының жеке сипаттамаларын ескере отырып, оқытудың белсенді әдістерін 
қолданған дұрыс. Нәтижесінде оқушының жеке көзқарас принциптері қалыптасып, дене 
және рухани жағынан жетілдіріле бастайды [1]. 

Студенттерді денсаулық мәдениетіне, салауатты өмір салтына баулып, оларға 
мобилизация мен релаксация тәсілдерін үйрету, оларды дене және рухани жағынан 
жетілдіруден дене тәрбиесі пәнінің мазмұнын қайта қарастыру қажеттілігі туды. 
Мектептерде дене шынықтыру пәні екі құрамдас бөліктің бірлігі ретінде қарастырылады: 
балалар мен жасөспірімдерді дене тәрбиесі саласында дұрыс бағыттау мен шығармашылық 
жолында бағдарлау. 

Бірінші құрамдас бөлік студенттерде дене тәрбиесі жалпы мәдениеттің бір элементі 
екені туралы тұтас көрініс жасау.  

Екінші құрамдас бөлік дене тәрбиесі процесін шығармашылыққа бағдарлайды. 
Білім беру жүйесіндегі өзгерістер дене тәрбиесінің жаңа концепциясының 

қалыптасуына әкеледі. Ол үшін дене шынықтыру саласындағы педагогикалық, 
психологиялық, әлеуметтік зерттеу кешендерінен басқа, білім беру процессіндегі дене 
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шынықтырудың рөлі мен орнын анықтап, заңдастырып, сонымен қатар басқа пәндердің де 
оқушының тұлға болып қалыптасуына, оның үйлесімді дамуына ықпал ететінін ұмытпаған 
жөн.Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және қоғамдық құбылыс есебінде дене тәрбиесі 
жүйесін, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен 
құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына сәйкес өсіп келе жатқан 
ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету үшін керек.  

Студенттерге сыныпта өтілгеннің бәрін есте сақтау қиын болып табылады. Көптеген 
ақпаратты қабылдау оқушылардың денсаулығына кері әсер етеді. Шамадан тыс оқу жиі 
негізгі биологиялық функциялардың бұзылуына әкеледі. Бұл (ойлау, психикалық денсаулық, 
зейін, жады) маңызды психо-физиологиялық процестердің қалыпты ағымының бұзылуына 
әкеп соғады. Осындай көптеген проблемаларды шешудің тиімді құралы дене шынықтыру 
екені анық. 

Алайда, аптасына екі рет өткізілетін дене шынықтыру сабақтары барлық 
проблемаларды шешу үшін жеткілікті болуы мүмкін емес. Әсіресе, ғылыми және ғылыми-
техникалық прогресс нәтижесінде оқушылардың дене белсенділігі күрт азайды. Теледидар, 
компьютерлік ойындар, әлеуметтік желілерде шамадан тыс отыру өсу даму үшін, адам 
денсаулығына теріс әсер етеді. Танымал даналық былай дейді: «Қозғалыс - бұл тамаша!». 
Қозғалыс дегеніміз – өмір деген рас.  

Өте өзекті мәселелердің бірі - мектеп оқушыларын дене шынықтырумен айналысуға 
қалай ниеттеуге болады?  

Біріншіден, дене тәрбиесімен айналысудың мақсатын түсіндіру; 
Екіншіден,  іс-әрекетке ынталандыру; 
Үшіншіден, практикада жүзеге асыру; 
Төртіншіден, жаттыққан кейінгі нәтижеге қол жеткізу. 
Мақсатқа жетудің түрлі жолдары бар. Солардың бірі де бірегейі оқытудың жаңа 

технологияларын пайдалану. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының (Астана, 
2000 жыл) 18-бабының 8-тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын сынақтан өткізу, 
білім берудің жаңа мазмұнын енгізу үшін білім беру ұйымдарында эксперимент тәртібімен 
іске асырылатын білім беру бағдарламалары әзірлену мүмкіндігі», - атап көрсетілген.Осыған 
орай қазір еліміздегі көптеген мектептерде білім берудің жаңа жүйесі енгізіліп, әлемдік білім 
беру кеңістігіне бет алуда. Білімі мен ғылымы өз дәрежесінде дамыған елдер көш бастап, 
қашан да елдік дамудың кез келген саласында озық тұрары сөзсіз. Біз де осы көштен 
қалмаудың қамын жасап бағудамыз [2]. 

Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір 
тармағы болып табылады және ол жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де қуатты 
болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды адамды қалыптастыруға, оны 
Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді. 
Республикамыздағы білім беру саласында және әртүрлі қолдану салаларына байланысты 
жаңа бағыттағы спорт, дене тәрбиесі жүйесі бойынша мамандарға деген сұраныстардың 
артуы, оларды дайындаудағы білімділігі мен қабілеттілігі, біліктіліктің қазіргі талаптарға сай 
болуы өте үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап етеді және болашақ педагогтардың 
кәсіби даярлығын, білім стандартына, мазмұнына сай жетілдіру мәселелері көкейкесті 
мәселе болып отыр. Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру дене тәрбиесі жүйесіне 
тікелей байланысты. 

Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту, білім беру, дамыту, тәрбиелеу 
міндеттерін шешуге арналған педагогикалық жұмыстардың бірі бола отырып, жеке тұлғаның 
денсаулық деңгейін арттыру, табиғи күш-қуатын нығайту, дене мүшелерін гигиеналық 
негіздері мен дене- қозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне сай, өз бетінше қимыл-қозғалыс 
жаттығуларын орындап, өзін- өзі үнемі дамытып, көңілді де сергек жүруге баулиды. Болашақ 
ұрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты өмір сүруі мектеп мұғалімінің жеке 
басымен оның жоғары оқу орнындағы теориялық жеке тәжірибелік дайындығының 
дәрежесіне тікелей байланысты. Осыған орай оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге 
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асыру жұмыстарын ұйымдастыруға болашақ мұғалімдерді даярлау ісін кәсіби дайындықтың 
ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. Дене тәрбиесі және спорт мамандары күрделі 
әлеуметтік міндеттерді шешуге араласумен бірге оқушылардың психологиялық 
ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани жетекшісі де болуы 
тиіс. 

Дене тәрбиесінің жас және жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, осы 
заңдылықтарды көрсететін жалпы педагогикалық ұстанымдарды басшылыққа алу қажет. Ол 
ұстанымдарға жататындар: жан- жақтылық, саналылық пен белсенділік, бірте-бірте 
жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық. 
Оқу үдерісінің үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан: 
а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс; 
ә) сабақ барысында әрбір келесі сабақтың әсері алдыңғы сабақтың ізінше қатпарлы әсер 
қалдыруы тиіс, себебі жас оқушының ағзасында алдыңғы сабақтардың әсерінен пайда болған 
жағымды өзгерістер беки түсуі және жетіле түсуі қажет; 
б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы тиіс. 

Талдау, жалпы білім беру мектептерінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мен 
басқаруға білім беру мен спорттық мекемелерге тән құрылымдар - мақсат, жалпы және 
арнайы (арнайылық) міндеттер, әдістер мен қағидалар, оқу кеңістігінде жүзеге асатын, нақты 
бағыттылығы бар, оқу материалының теориялық және тәжірибелік мазмұны кіретінін 
көрсетті. Оқушы-спортшының осы білім беру кеңістігіндегі таңдаған жолының басы, 
мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы кезеңнің де нақты құрылымы немесе мазмұны болады. 
Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын қолдану барсында 
оқушылардың дене тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге; дене тәрбиесі 
сабақтарында оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі арқылы жеке 
тұлғаның психофизиологиясын өзгеруге: өзін-өзі реттеуін қалыптастыру; дене тәрбиесі 
сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру; дене қабілетін рухани құндылықтар 
арқылы дамыту; релаксация арқылы жеке тұлғаның психофизиологиялық қабілеттерін 
дамыту; психикалық қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға т.б. қол 
жеткізуге болады [3]. 

Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және қоғамдық құбылыс есебінде дене тәрбиесі 
жүйесін, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен 
құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына сәйкес өсіп келе жатқан 
ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету үшін керек. Дене тәрбиесі тек мектептегі дене 
шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты 
шаралар жүйесі екенін ескерсек, қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене 
тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы 
биологиялық-психологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне, өмірге белсенді 
ұстаным мен ізгілікті қатынастарын дамытуды меңзейді. Мұндай маңызды әдістеме ғылыми 
және оқу пәні ретінде жетекші рөл атқаратын, дене тәрбиесі 
саласындағы кәсіптік бағытта болашақ мұғалімдерді дайындауды жүзеге асыратын жоғары 
оқу орындарындағы оқыту жүйесіне тікелей байланысты. 
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Қоғамымыздың іргетасын нығайту үшін бүгінгі жастарға үлгілі, өнегелі тәрбие беру–
қазіргі міндеттердің бірі. 

Оқушыда жалпы адамзаттық құндылықтар мен адамның айналадағы дүниемен жеке 
тұлғалық қатынасын (этикалық, адамгершілік тұрғысынан) тәрбиелеу мақсатын 
халқымыздың мәдени рухани мұрасының, салт-дәстүрінің озық үлгілерін оның бойына 
дарыту арқылы жүзеге асыруға болады. Осымен байлынысты бағдарлама халқымызға тән 
әдептілік, қонақжайлылық, мейірімділік, т.б. сияқты қасиеттер, табиғатқа деген қарым-
қатынасындағы біздің халыққа тән ерекшеліктер. Жас ұрпақ өз халқының мәдениетімен, 
асыл мұраларымен ұлттық әдебиеттер арқылы танысып келеді. 

Ойын дегеніміз – адамның ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып ойдан-ойға 
жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат бітіретін ғажайып нәрсе. 

Ұлы педагог В.И.Сухомлинский: «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, творчествосыз, 
фантазиясыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды»,–дейді. Демек, шәкірттің ақыл-
ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы баии түседі.Оқу үрдісінде ұлттық ойын 
элементтерін пайдалану сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай алынады. Сонда ғана оның 
танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі. Оқушыларды әсіресе, «Сиқырлы қоржын», 
«Көкпар», «Асық» секілді ұлттық ойындарға қатыстыру өте тиімді екеніне көз жеткізу қиын 
емес. Бұл ойындарды жаңа материалды бекіту немесе қайталау кезінде қолдану керек деген 
пікір бар. Оқушы ойынның үстінде не соңында өзінің қатысу белсенділігіне қарай түрлі баға 
алуы мүмкін. Мұғалім әр оқушының еңбегін бағалап, ынталандырып отыруы тиіс. Ойынның 
тәрбиелік маңызы мынада: ол баланы зеректікке, білгірлікке баулиды.Бабаларымыздың асыл 
қазыналарына деген көзқарасын құрметтеуге сөз  әсемдігін сезінуге үйретеді. Батылдыққа, 
өжеттікке тәрбиелейді. Ендеше еңбекке баулу сабағын ұлттық ойындар арқылы 
сабақтастырып түсіндіру пән тақырыптарын тез, жылдам меңгеруге ықпал етеді. Оқушының 
сөздік қорын байыта түседі.Халқымыздың ұлы перзенттерінің бірі, аса көрнекті жазушы 
М.Әуезов: «Біздің халқымыздың өмір кешкен ұзақ жылдарында өздері қызықтаған алуан 
өнері бар ғой. Ойын деген менің түсінуімше көңіл көтеру, жұрттың көзін қуантып, көңілін 
шаттандыру ғана емес, ойынның өзінше бір ерекше мағыналары болған»,–деп тегіннен тегін 
айтпаса керек. Одан кейінгі кезеңде қазақ халқының бай этнографиялық материалдарын 
жинақтаған және оның ішінде ұлт ойынының тәрбиелік маңызы туралы пікір айтқандар 
К.А.Покровский, А.И.Ивановский, Н.И.Гродеков, Е.А.Алекторов, Ә.Диваев, А.Левшин, 
Н.Пантусов, Ф.Лазаревский, П.П.пашин, Г.С.Запряжский, А.Шиле, А.Харунзин, А.Горячкин, 
П.Ходыров, Е.Букин, О.Әлжанов, т.б. болды делінген.Е.Сағындықов өз еңбегінде: «Қазақтың 
ұлт ойындары тақырыпқа өте бай және әр алуан болады»,–дей келіп, ұлт ойындарын 
негізінен үш салаға бөліп топтастырған.Қазақ балаларының ұлттық ойынына 
тоқталғандардың бірі–орыс ғалымы А.Алекторов. Мәселен, оның «О рождении и воспитании 
детей киргизов, правилах и власти родителей» (Орынбор, 1891) атты еңбегінің атауы болады. 
Автор бұл еңбегінде көшпенді қазақ халқының өмір сүру салтындағы баланың дүниеге 
келган сәтінен бастап өсу динамикасына дейін ұлттық ойын мен қимыл-қозғалыс әрекетінің 
алатын орны және балғындардың денсаулығы мен дене мүшесінің қалыптасып дамуындағы 
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жеке халық ойындарының қажетті жақтарын ашып көрсетеді.М.Жұмабаев ойындарды халық 
мәдениетінен бастау алар қайнар көзі, ойлау қабілетінің өсу қажеттілігі, тілдің, дене 
шынықтару тәрбиесінің негізгі элементі деп тұжырымдайды. Кезінде ұлттық ойындарды 
зерттеген авторлар қатарында М.Тәнекеев, Б.Төтенаев, М.Балғымбаев, Ә.Бүркітбаев, т.б. 
семдерін атауға болады.Кеңес Одағы кезіндегі ұлттық ойындардың маңызы мен қажеттілігін 
көрегендікпен қарастырған ғалым Б.Төтенаев «Қазақтың ұлтттық ойындары» (Алматы, 1994) 
атты еңбегінде қазақ ойындарын бірнеше топқа бөліп, ойын шарттарын жазып, жастар үшін 
тәрбиелік мәнін зерделеп, ойын білдірген [1]. 

Халық ойынды тәрбие құралы деп таныған. Ойынды сабақта қолдану оқушылардың ой-
өрісін жетілдірумен бірге, өз халқының асыл мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа 
жеткізе білу құралы.Бірақ оны жүргізуге арналған нақты әдістемелік құралдар жоқтың қасы. 
Зерттеу жұмысында орыс тілінде жазылған әдебиеттер қолданылады. Соның нәтижесінде 
қазіргі таңда тақырыптың өзектілігі туындап отыр.Халық педагогикасының адам, өскелең 
жас ұрпақты тәрбиелеу туралы арман-мақсаттарын, орныққан пікірлерін, ұсыныстарын 
қамтып көрсететін педагогикалық идеялар мен салт-дәстүрлері өткен мен қазіргінің 
арасындағы байланысты көрсетеді.Ол тарихи даму барысындағы әлеуметтік мәні бар 
ақпаратта (білім, білік) т.б. жиналып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады.Халықтық 
педагогиканың ең бір көне тіимді құралдарының біріне ойын жатады. Ойын арқылы бала 
қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді. Сөйтіп, өзінің өмірден байқағандарын іске асырып, 
қоршаған адамдардың іс-әрекетіне еліктейді. Соның нәтижесінде өзі көрген жағдайларды 
отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады. Мәселен, қазақтың ұлттық ойындары: 
«Бәйге», «Көкпар», «Алтын сақа», «Хан талапай», «Қыз қуу», «Тоғызқұмалақ» т.б. 
балалардың еңбекке деген қарым-қатынасы мен қабілеттерін арттырады. Қай халықтың 
болмасын, оның ұлттық ойындарының белгілі бір мақсаты мен әлеуметтік-психологиялық 
тұрғыдан ерекше қасиеттері болады. Ұлт ойындары сол халықтың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларына байлынысты туып, дамуына қазақ халқының ұлттық ойындарымен таныса 
отырып көзіміз әбден жетті. Өйткені, қазақ халқының ұлттық ойындары өзімен бірге 
жасасып, оның көшіп-қону тұрмыс жағдайларына үйлесімді жасалғандай әсер береді. Олай 
дейтініміз осы ойындардың көпшілігі сол көшпелі тұрмысқа лайықталып, арнайы 
материалдық әзірліксіз ойнала беретіндігіне ғана емес, сонымен қатар халықтың 
психологиялық ерекшеліктеріне де байланыстылығында екендігіне көзіміз жетті.Қазақ 
халқының тарихи көне жырларының эпостарының қай-қайсысын алып қарасақ та, олардың 
өн бойында халықтық, ұлттық ойындарының әдет-ғұрып салттарының алуан түрлерін 
кездестіреміз. Осы жырлардың негізгі кейіпкері – болашақ ел қорғаушы батыр, жауынгер, 
халық қайраткері ойын үстінде көрінеді. Сол ойын арқылы шынығып, өзінің бойындағы 
табиғи дарынын шыңдай түседі. Ойынға халық ерекше көңіл бөлген. Сондықтан халық оған 
тек ойын-сауық, көңіл көтеретін орын деп қана қарамаған. Ең бастысы – ел қорғауға 
қабілетті болашақ қайраткер, өзінің осы қабілетін шаршы топтың алдында, баршаға тең 
(досқа да, дұшпанға да) еркін бәсекеде жеңіп алуға тиіс болған. Сондай-ақ талапты жас ойын 
өнеріне өзінен жасы үлкен, танымал ұстаздан үйреніп, жаттығатынын, аянбай тер 
төгетіндігін байқаймыз. Ұлт ойындары осылайша атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып 
жалғасып, халықтың шаруашылық өнер мәдени тіршілігінің жиынтық бейнесінің көрінісі де 
болған. Сондықтан ұлттық ойындардың бүгінгі мектептегі және мектептен тыс оқу тәрбие 
жұмысына, әсіресе оқушылар арасында саяхат ұйымдастыруды енгізудің әлеуметтік 
ғылыми алғы шарттарға  бағындырылуы - казіргі заманның негіздері бар талаптарының 
бірі.Ұлттық ойын құрамаларын сабақтың барысында пайдалану - оқушылар білімді қабылдау 
қабілетін нақтылап, мазмұнын оқушы санасына енгізеді. оқушылардың    табиғи    жағдайда    
өткізілетін    саяхаттық    іс-әрекетін (жорықтарда, саяхаттық жарыстарда) ұлттық ойындар 
пайдалану тәрбиесі жүмысына   оларды   қызықтырып,   еліктіре   түседі.Сабақта және 
тәрбиеде, яғни бала бақшалар мен бастауыш мектептерде ұлттық ойынды ұтымды 
пайдаланса, алдымен еңбекке баулу және дене шынықтыру пәндерінде оқушылардың өз 
бетімен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру шарттары теориялық тұрғыдан негізделсе, 



5654 

онда оқушылардың білімге деген құштарлығын арттыруға және халықтың асыл мұрасын 
бойына сіңіріп, ұлттық сананы қалыптастыруға болады [2]. 

Қорытындылай келсек, әрбір ата-ана өз жанұясының келешегі жарқын, әрі берік те 
күшті болуы үшін келесі міндеттерді жүзеге асыру қажет: 

-біріншіден, жанұядағы дене тәрбиесінің алатын орны мен маңызын нақтылау; 
-екіншіден, жанұядағы әрбір мүшенің жас және дербес ерекшеліктеріне қарай спорт 

түрлерімен шұғылдануға жағдай жасауды; 
-үшіншіден, спорт түрлерінің әрбір талаптары мен ерекшеліктерін толық жүзеге 

асыруды; 
-төртіншіден, спорт түрлері бойынша қалыптастырған әрбір жетістіктерін одан әрі 

дамытуға мүмкіндіктер жасау және қадағалау. 
Сонымен жас ұрпақты тәрбиелеу тәжірибесі мына бір жайды айқын дәлелдейді, халық 

ойыны балалар мен жасөспірімдердің жоғары имандылық, дене қабілеттері мен қасиеттері 
рухын көтеруде маңызды құралдардың бірі болып саналады. 
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Білім беру саласының маңызды бір тармағы қолжетімді және сапалы білім беру және 

бәсекеге түсе алатын түлекті дайындауды мақсат етеді. Жаңару, даму жағдайында білім 
берудің бұл мақсатына ақпарат-коммуникативті және тағы да басқа инновациялық 
технологияларға жүгінбей қол жеткізу мүмкін емес.  

Қазіргі таңда Қазақстанда білім беру жүйесі жаңа бағыттарға бет бұруда. Бұл үдеріс 
педагогикалық теориялар мен оқу-тәрбие процесстеріндегі өзгерістермен сүйемелденеді. 
Ақпарат алмасудың дәстүрлі түрі жаңа заманның ақпарат-коммуникативті технологияларына 
жол берді. Мұндай жағдайда оқытушыға инновациялық технологиялардың кең шоғырына 
бейімделу керек. Заманауи ақпараттық қоғам мұғалімнің алдына өзгермелі өмірдің кез-
келген жағдайына бейімделе алатын, өздігінен білім алып, оны тәжірибеде қолдана алатын, 
заманауи технологияларды қолдана отырып туындайтын мәселелердің уақытылы оңтайлы 
шешімдерін таба алатын, білімдерін қайда және қашан қолдану керек екендігін айқын 
білетін, ақпаратпен саналы жұмыс істей алатын, қоғамның әр түрлі топтарында өзін көрсете 
алатын, топпен жұмыс істей алатын, өз санасын, ойын, мәдени деңгейін өздігінен дамыта 
алатын түлектерді дайындап шығу талабын қояды. Дәстүрлі білім беру тұрғысынан бұл 
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талаптарға сай тұлғаны шығару қиынға соғады. Білім беруді ақпараттық-коммуникативті 
технологиялармен байланыстырудың біршама артықшылығы бар: ақпараттық-
коммуникативті технологиялар оқушылардың аналитикалық қызметінің жандануына септігін 
тигізеді. Бүгінгі таңда оқушының жеке дамуына жағдай жасайтын технологиялардың пайда 
болуы қалыпты жағдайға айналды [1].  

Сонымен бірге оқытушының алдына жаңа талаптар қойылады: 
- әрбір оқушының қызығушылығын арттыру; 
- оқушының үлгерімін жауаптарының дұрыс-бұрыстығына қарай емес, мақсатына 

қалай, қандай жолымен жеткеніне байланысты бағалау; 
- оқушының талпынысын, басқалардың жұмыстарын анализдық талдау жасауын 

қолдау, т.б. 
Қазіргі таңда оқытушыға қажетті  әдістемелік мәліметтермен сүйемелденген түрлі-

түрлі жаттықтыратын бағдарламалар бар. Әрине, әрбір бағдарламаның өзіндік кемшіліктері 
бар, бірақ бағдарламалардың көптеп пайда болуының өзі олардың талап етілетінін 
айқындайды. 

Әртүрлі көрнекі материалдар, мультимедиалық және интерактивті модельдер оқу 
барысын сапалы деңгейге көтереді. Сонымен қатар, психологиялық факторларды да естен 
шығармаған жөн: заманауи балаға ақпаратты жаңа технологиялар арқылы қабылдаған 
қызығырақ әрі жеңілдірек.  

Дене шынықтыру пәнінде келесідей инновациялық технологияларды қолдануға 
болады: 

- денсаулық сақтау технологиялары; 
- оқушылардың қызметін топтық ұйымдастыру; 
 - сабақ барысында және сабақтан тыс ақпаратты-коммуникатвтік технологияларды 

қолдану; 
 - жарыс тәсілінің технологиясы. 
Денсаулық сақтау технологияларына: 
- оқушылардың физикалық дамуына байланысты қатал, арнайы үйлестірілген 

физикалық күш; 
- ғимараттың температурасы мен вентиляциясының қатаң тексерілуі; 
- сумен байланысты шаралардың алдындағы және соңындағы тексеріс; 
- арқаның қисаюын, көздің ауруларын алдын алу шаралары, т.б.. 
Сабақ барысында оқытушы компьютерлік бағдарламалардың бірнеше түрлерін қолдана 

алады: 
1. Оқу (жетекшілік) бағдарламалары көбінесе жаңа ақпаратты максималды түсіну үшін 

қолданылады. 
2. Жаттығу-бағдарламалары – оқушылардың шеберлігі мен білімдерін қалыптастыру 

және бекіту үшін, сонымен қатар, оқушылардың өзін-өзі дайындауы үшін. Бұл 
бағдарламалар әдетте теориялық материал меңгерілгеннен кейін қолданылады. 

3. Бақылау бағдарламалары – белгілі бір дәрежедегі білім мен шеберлікті тексеру үшін. 
Бұл тип әр түрлі тексеретін жаттығулардан тұрады, оның ішінде тесттік формадағы 
жаттығулар да бар. 

4. Көрсету бағдарламалары – оқу материалдарын көрнекі көрсету үшін, әр түрлі көрнекі 
дәлелдер (суреттер, бейнежазбалар) үшін қолданылады. 

5. Ақпарат-анықтама бағдарламалары – Ғаламтордың оқу корларына қосылу арқылы 
алынатын  ақпараттың қорытындысы үшін. 

6. Мультимедиа-кітаптар – жоғарыда көрсетілген бағдарламаларды байланыстыратын 
кешенді бағдарлама. 

Қоғамның дамуы, бүгінгі таңда, өміріміздің барлық айналасында ақпараттық-
коммуникативті технологияларды қолдануға мәжбүрлейді. Заманауи мектептер мен жоғары 
оқу орындары уақыт талабынан артта қалмауы тиіс, демек, заманауи оқытушы өз ісінде -
коммуникативті технологияларды қолдану керек [2]. 
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Әрбір оқушы жаңа ақпаратты әр түрлі қабылдайтыны әлдеқашан белгілі. Бұрынғы 
кезде оқытушыларға әрбір оқушымен дара тіл табу қиынға соққан. Енді компьютерлік 
торлар мен онлайн әдістерді қолдану арқылы мектептер мен жоғары оқу орындары жаңа 
ақпаратты әрбір оқушының тілегін қанағаттандыратындай етіп жеткізу мүмкіндігін алды. 

Заманауи білім беру саласында ақпараттық-коммуникативті технологияларды қолдану 
өзекті мәселеге айналып отыр. Ақпараттық-коммуникативті технологиялар білім беру 
процессінің тиімділігі мен нәтижелілігін біршама арттыра алады. 

Компьютерлік технологиялар заманауи білім беру орталықтарында кең қолданыста. 
Бұған қарамастан, дене шынықтыру пәніндегі инновациялық технологияларды қолдану 
өзгеше: білім алушылар жөніндегі дерекқор, олардың физикалық даму мен физикалық 
дайындығы жөніндегі мониторинг, жобалау тәсілі – білім беру тәжірибесінде әлі кең 
таралмаған. 

Жобалау тәсілі «табиғи ортаны» қалыптастыруға көмектеседі, басқаша сөзбен 
айтқанда, оқушылардың біліктілігін арттыру үшін барлық жағдай барынша шынайыға жақын 
болады. 

Қызметтің бұл тәсілі келесідей кезеңдерден тұрады: 
- жобалау ойын дайындау (жағдайды саралау, мәселені талдау, жобалау, мақсатты 

тұжырымдау); 
- жобалау ойын іске асыру; 
- жобалау нәтижесін бағалау; 
Осылайша, жобалау әлі жоқ нәрсені жасайды. Терминологияда «жобалау» түсінігі  

«мәселе» түсінігімен жиі байланыстырылады.  
Жобалаудың мұндай түсініктемесі оның оқу барысында кеңірек мүмкіншіліктеріне жол 

ашады. Оқытушының алдына енді дидактиалық және тәрбиелік мақсаттар қойылады. 
Танымдық істің жасанды жағдайға ауысуы барысында оқу қызметі туындайды. Зерттеу, 
шығармашылық, ойын, жобалау қызметтері бойынша да дәл солай. Осылайша, жобалау 
сөзінің астарында оқытушымен арнайы ұйымдастырылған, оқушының өзі орындайтын іс-
әрекеттің кешені жатқанын түсінеміз. Жобалау тәсілінде оқытушының рөлі деңгейге 
байланысты өзгереді. Бірақ барлық деңгейде педагог көмекші ретінде болады. Оқытушы 
білімді тасымалдамайды, ол тек оқушының ісін, қызметін қамтамасыз етеді: 

- кеңес береді; 
- уәждейді; 
- көмектеседі; 
- бақылайды. 
Оқушы жобалау барысында: 
- таңдайды (шешім қабылдайды); 
- мұғаліммен және сыныптасымен немесе топтағы досымен қарым-қатынас жүйесін 

тұрғызады; 
- өз қызметінің тауарын бағалайды және саралайды (өзін-өзі бағалау). 
Ақпаратты ұсынудың мүмкіншіліктерін компьютер барынша арттырады. Түстерді 

қолдану, графика, мультипликация, дыбыс, бейнежазбаныі жаңа құралдары – шынайы, 
табиғи жағдайды келтіруге көмектеседі (мысалы, оқушы өзін жарыс қатысушысы ретінде 
сезінуі мүмкін). 

Дене шынықтыру пәнінде интерактивті тақталарды қолдану техникалық тұрғыдан 
меңгеруі қиын спорттардың түрін (волейбол, баскетбол) үйренудің барысын біршама 
жеңілдетеді. Оқытушы, интерактивті тақтамен жұмыс істей отырып, техникалық 
қимылдарды бөліп, слайд арқылы өзіне қажетті жылдамдықпен, жете, толық көрсете алады. 
Маркердың көмегімен слайдты көрсету барысында нұсқарларды сала отырып қолдың, 
аяқтың, кеуденің қозғалу бағытын салады. Қателерді талдауға да болады. Қол мен аяқтың 
бұрыс жұмысында доп қайда ұшып кететін нұсқарлармен көрсетуге болады. Техникалық 
әдіс-тәсілдерді оқытудың мұндай жолы өте нәтижелі, түсінікті әрі оқушыларға үнайды [3].  

Интерактивті тақтаны дене шынықтыру пәнінде қолданудың нәтижелері: 
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а) кез-келген  физикалық дайындықта абсолют қол жетімділік; 
б) волейбол мен баскетбол ойындарының техникалық амалдарын үйренуде 

оқушылардың қызығушылығы; 
в) бұл білімдері мен шеберлігін өмірде қолдану (демалыста, жазғы лагерьлерде). 
Комьютерлік сауаттылықты меңгеру деңгейлері: 
Оқушылардың дене шынықтыру курсының барысында спорттық-компьютерлік білімді 

қабылдаудың бірнеше деңгейін атап көрсетуге болады. 
I деңгей – көзбен шолу (5-7 сыныптар) – спортшылардың қимыл-қозғалыстарын қарап, 

бірнеше элементтерден бір толық көрініс құрау; 
Бұл жаттығулар абстракты, бейнелі ойлаудың дамуына септігін тигізеді. Оқушылар 

жеке-жеке бөлек элементтерден тұтас көрініс құрау мүмкіншілігіне ие болады, сонымен 
қатар, теоретикалық білімдерін тәжірибеде жеңіл көрсете алады. 

II деңгей – техникалық (8-9 сыныптар) – ұзақ қимылды бейнежазбаға түсіру үшін 
видеоаппаратураларды қолдану (камералар, фотоаппараттар мен ұялы телефондар), кейін 
оларды «Даралай түсіріс» бағдарламасында зерттеу, талдау. 

Білім алушыларда видеоаппаратуралармен жұмыс істеу қабілеттері артады, 
аналитикалық ойлау қалыптасады, ұзақ қимылдың техникасын егжей-тегжейлі зерттеу 
мүмкіншілігін алады. 

III деңгейде – саралау (10-11 сынып) – жоғары сынып оқушылары мәліметтерді 
саралаудың нәтижесінде шешім қабылдауды үйренеді, олар өзін-өзі баламалы бағалай алады.  

Дене шынықтыру пәнінде оқушылар әр түрлі компьютерлік бағдарламаларды 
меңгереді: «Flash» бағдарламасын, Ғаламтор. 

Ақпараттық-коммуникативті технологияларды жиі қолдану оқу барысының нәтижесіне 
әсер ететіні байқалады. Ол ақпараттық-коммуникативті технологиялар жеке тұлғаның 
бағалау-уәждемелеу аясында әсер етуімен түсіндіріледі. Егер ақпараттық-коммуникативті 
технологиялар сирек қроданылса, онда ақпараттық-коммуникативті технологияларды 
қолданудың әр уақыты оқу материалын қабылдау мен меңгеруді өзгертетін эмоциялық күйге 
бөлейді. Керісінше, ақпараттық-коммуникативті технологияларды жиі қолдану оларға 
қызығушылықтың жоғалуына әкеліп соғады. 

Дәстүрлі ақпараттық-коммуникативті технологияларды қолданудың қалыпты жиілігі 
мен ұзақтығы білім алушылардың жасы мен қолдану мақсатына қарай белгіленеді. 
ақпараттық-коммуникативті технологияларды дене шынықтыру бағдарламасының әрбір 
бөлімінің басында қолдану дұрысырақ. 

Ақпараттық-коммуникативті технологияларды қолданудың нәтижелілігі де сабақтың 
деңгейіне байланысты. Алдымен, ақпараттық-коммуникативті технологиялар сабақтың 
дайындық бөлімінде, бекіту үшін немесе білімдерін тексеру үшін қолданылады. Ақпараттық-
коммуникативті технологияларды қолдану сабақ барысында 15 минуттан аспауы керек. 15 
минут қимыл-қозғалыстың техникасын түсінуге жеткілікті екені тәжірибе жүзіде 
дәлелденген. 

Оқу барысында ақпараттық-коммуникативті технологияларды қолдану өте маңызды. 
Ақпараттық-коммуникативті технологиялар оқушыларды шығармашыл етіп, сабақ барысын 
жан-жақты, қызықты етеді.  

Дене шынықтыру бойынша сабақтан тыс жұмыстардың танымал бір формасы «Дене 
шынықтыру» пәнінен олимпиада болып табылады. Бұл олимпиаданың ең басты өзгешелігі 
олимпиаданың мазмұны мен кітап материалдарының байланысы және күрделі, ауыр сайыс 
жағдайларында оқушылардың білімінің сапасын тексеру болып табылады.  

Сондықтан қазіргі таңда «Дене шынықтыру» пәнінен олимпиадаға дайындалу 
барысында оқытушылар мен оқушылар ақпараттық-коммуникативті технологияларды 
көптеп пайдалануда. 

Қорытындылай келе, ақпараттық-коммуникативті технологияларды қолдану 
әлдқашаннан бері ешкімде қорқыныш сезімін туғызбайды. Осылайша, ақпараттық-
коммуникативті технологиялар бүгінгі күні білім беру қызметінде сапаны арттыру, жалпы 
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мәдени тұлғаны қалыптастырудағы мәселелерді шешу, тұлғаның қоғамдық өмірге бейімделу 
құралы болып табылады.  
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«Дене шынықтыру және спорт» кафедрасы студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші-Н.С.Алпыспаев 
 

Кез- келген спорт түрімен шұғылдану жеке бұлшықеттердің жақсы дамуына, сондай-ақ 
адамның сыртқы келбетіне, жүріс-тұрысына, өзін-өзі ұстауына жәнедене мүшелеріне 
барынша септігін тигізеді. Спорттың бір түрлері бүкіл дененің бір- бірімен үйлесуін 
қамтамасыз етсе, басқалары иық аумағын , бел мен аяқ бұлшықеттерін дамытады. Бұлшықет 
жүйесінің дамуының ең бір нәтижелі әдісіне – ауырлық көтеру жаттығулары, атап айтқанда, 
гір көтеру жатады. Оның көмегімен туа біткен, сонымен қатар жүре пайда болған дене 
бітімінің ақауларын қалыпқа келтіруге болады.  Спорттың көптеген басқа түрлерімен 
салыстырғанда, гір көтерудің  бірнеше артықшылықтары мен құндылықтары бар. Бұл- ең 
алдымен, үнемділік, қолжетімділік. Гір көтерумен үйде жалғыз, далада топпен немесе 
мектепте, әскерде тіпті кеме мен сүңгуір кемесінде және т.с.с. жерлерде шұғылдануға 
болады. Гірдің құны айтарлықтай қымбат емес, ал оны қолдану мерзімі шектелмеген. Киім 
үлгісі де көп шығынды қажететпейді. 

Жеке бұлшықет топтарының қызметі мен олардың орналасуын білу атлетке әртүрлі 
жаттығу бағдарламаларының мазмұны мен мағынасын түсінуге, өзіне қажет жаттығулар мен 
құралдарды, сонымен қатар,спорт түрін таңдауға мүмкіндік береді.Жүдеу болсаңыз және 
бұлшықеттеріңізді дамытып отырмасаңыз,бұл салауатты өмір салтына апармайтыны белгілі.  
Ал, егер, спортпен шұғылдансаңыз, денсаулығыңызды нығайтып, жаман әдеттерден 
арылатыныңыз анық. Физикалық дамудың көптеген бағалау тәсілдері және сұлулық 
қағидалары бар, сондай- ақ, адамның дене бітімін анықтаудың әр түрлі жолдары 
қолданылады. Алайда, денсаулыққа, еңбекке қабілеттілікке, сұлулыққа апаратын жолдар 
төмендегілер болып саналады: 

1. Өзінің физиологиялық дамуына баға беру 
2. Басты бұлшықет топтарының дамуы мен қатаюы; 
3. Қорытынды нормативтердің орындалуы; 
4.  Дене пішінінің өз кемеліне жетуі; 
5.  Таңдаған спорт түрімен  үзбей  машықтану; 
Атлетикалық спорт кез- келген жаста да пайдалы. Дегенмен, 12-13 жастағы 

жасөспірімдер бұлшықеттердің жан-жақты дамуына мән берулері тиіс, әрине ауырлық 
көтеруге болмайды. Мұндай  ауыртпалықтарға олардың сүйек бұлшықет жүйесі әлі дайын 
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емес, себебі ауыр көтерудің соңы- артықкүш жұмсауға әкеп соғады.Көп қызығушылар бұл 
спорт түрінің техникасы мен әдістемесі жөнінен хабарсыз болып,  өз беттерінше, өздері үшін 
айналысады, бірақ оның арты жағымсыз салдарға жиі әкепжатады.Жасөспірімдер өздері 
қатарынан бірнеше рет (кемінде 4- 5 рет) көтере алатын ауыр заттарды ғана көтере алады.  
Жаттығу құралдарын әр түрлі қарқынмен көтеру керек. Әр түрлі қарқындағы жаттығуларды 
үйлесімді орындау ең тиімді нәтиже береді.12 жастан төмен балалар 3- тен 2 мөлшерде ғана 
ауырлық күштерін жұмсау қажет. Мысалы, ұл бала бір орында тұрып 30 кг ауырлық көтере 
алады. Бұндай жағдайда оның жаттығу кезіндегі жұмыс салмағы 20 кг аспауы тиіс. 

Жасөспірімдерге арналған  жаттығулар техникасы жеңіл: кең  амплетудалы (ауытқу 
шегі) қозғалыстар. Егер жаттығу барысында деміңізді ұстап тұрсаңыз, салмақты азайту 
керек.Жасөспірімдерге арналған бірнеше күш жаттығуларының ережесі:  

1. Ауырлық көтеру салмағын тағайындалған санаққа дейін аса қиындықсыз көтере 
алатындай етіп таңдау қажет. Көп жаттығулар 8- 10 рет қайталанады. Балтыр, білек, мойын 
және құрсақ бұлшықеттерін қозғалысқа келтірген сайын жаттығуды 12- 20- ға дейін қайталау 
қажет [1]. 

2.Жасөспірімдерге жаттығудың алғашқы жылы аптасына 3 рет қана айналысуға 
болады.  

3. Бастапқы 2- 3 аптада әр жаттығуды бір мәрте (подход) ғана орындайды. Кейін жеңіл 
құралдарды қолданып екі не үш мәрте орындауға болады.   

4. Жасөспірімнің күш- қуаты дамыған сайын оған ауыр салмақты құралдармен жұмыс 
жасау қажет. Мұндай жағдайда да ол тағайындалған санаққа дейін жаттығуларды дұрыс 
орындауға қабіллетті болуы тиіс.  

5. Үнемі шынығу барысында  бірнеше айдан соң әр жаттығуды кем дегенде 3 мәрте 
орындауға болады. Ең көп күш 3- 4 мәрте орындағанда жұмсалады. Мысалы, шалқалай 
жатып зілтемірді көтерудегі ең үздік нәтиже- 45 кг. зілтемірді көтеру (қатарынан 8 рет 
қайталау). Сонда, сіз бірінші мәртеде 32- 34кг., екінші мәрте 40- 42кг., үшінші мәрте 
көтергеніңізде 45 кг. салмақпен жылынасыз. Төртінші талпыныста 2,5- 5 кг. салмақ қосуға 
болады, әрине егер бұған негіз болса.    

6. Әрбір жаттығуды толық амплитудада  орындау керек. Деміңізге көңіл бөлмеңіз. 
Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай дем алыңыз. Деміңізді ұстап тұрудан қорықпаңыз, ол 
пайдалы, ағзаның бұған қалыптасуына әсер етеді.  

7.  Егер де бөлме суық болса, қалың жаттығу формасын киіңіз. Ұйқы мен демалысқа 
жеткілікті уақыт бөліңіз. Тамақ рационыныңызда ақуыздың жеткілікті мөлшерде болғаны 
жөн (ет, балық, тауық еті, жұмыртқа, сүт).   

Жасөспірімдер басты бұлшықет топтарын қозғалысқа келтіретін жаттығуларды 
орындаулары керек. Сонда атлетикалық жаттығулар көпжақты және симметриялық дамудың 
негізін қалайды. Мұндай жаттығуларға мыналар жатады: түрегеліп тұрып, шалқайып жатып 
көтеру, (әр түрлі тәсілдерді пайдалана отырып көтеруге болады),  бүкіл дене бойымен иекке 
дейін көтеру, иыққа көтеру, еңкейіп көтеру,иыққа зілтемірді алып тұрып- отыру, шалқалай 
жатып қолды тікелей артқа жіберу (бұл жаттығуды тұрып- отырып жасағанда да пайдалы), 
аяқтың ұшына тұру, иықты көтеру. 

Басқа да басты жаттығуларға: жатқан күйден денені көтеру, бірақ аяқ жартылай бүгілуі 
тиіс, мойынды және білекті бұғып, жазу жатады. Бұл жаттығулардың көбісін зілтемірмен 
орындайды. Батпан мен гірді де қолдануға болады. Жаңадан үйреніп келе жатқандарға 
бұның барлығын бір жаттыққан кезде орындау міндетті емес. Алғашында 5-7 жаттығумен 
басты бұлшықет топтарын дамытумен шектеліңіз. Содан соң, жаттығудың көбеюіне 
байланысты, басқа жаттығуларды енгізуге және басқа жаттығулармен  алмастыруға болады. 
Бірақ 10-15жаттығудан артық қосуға болмайды. 

Гір спорты Ресейде бұрыннан ұлттық дәстүрге айналған. Көптеген қалаларында  мереке 
гір көтерушілердің өнерінсіз өтпейді. Өкінішке орай, бұл спорт өзінің жеткілікті деңгейде 
танымалдығына қарамастан БАҚ- та (атап айтқанда, спорттық радио және телеарналар мен 
газет, журналдарда)өте сирек жарияланады. Біз гір көтерушілердің арасында болған қандай 
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да бір жарыстар мен олардың жеңісі жайындағы мағлұматтың өзін өте сирек естиміз.    Соған 
қарамастан, гір спорты әлі күнге дейін жаппай дамып келеді.  Cпорттың бұл танымал түрі 
біздің Қазақстанда да бүгінгі күндері кең етек жайып келеді. Түрлі әлем чемпионаттарында 
қазақ жастары бақтарын сынап, жүлделі орындарды иеленді. Өзіміздің университетімізден де 
әлем чемпионаттарында өнерлерін ортаға салып, топты жарған жігіттер  аз болған жоқ. Л. Н. 
Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің жоғары дәрежелі жаттықтырушысы 
Алпысбаев Н. С. ҚР-ның спорт шеберлерін, Қазақстан чемпионатының жүлдегерлерін, әлем 
кубогының жеңімпаздарын, осы университеттің түлектерін Здоровец Максим мен 
Ескендиров Талғатты жаттықтырып, дайындады. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 
Университетінің түлегі Кульбаба Алексей ҚР чемпионатының бесдүркін жүлдегері болған. 
Сонымен қатар Алпысбаев Н. С-тың басшылығымен жаттықтырылған Дәукенов Ермек-
жастар арасындағы әлем чемпионатының төртдүркін жүлдегері және ересектер арасындағы 
әлем чемпионатының екідүркін жүлдегері атанса, Тұрсын Азат-жастар арасындағы әлем 
чемпионатының төртдүркін жүлдегері атанды. Осылайша, жігіттеріміз өздерінің оқу 
орындарын ғана емес, Қазақстанды  да  әлемге танытты [2]. 

Сонымен,егер гір көтеру спортына сіздің қызығушылығыңыз артса, өзіңіздің жас 
ерекшелігіңізге, дене бітіміңізге, денсаулығыңыздың жағдайына ерекше мән бөліп, осыған 
байланысты әдістемемен танысып, бастағаныңыз жөн. Денсаулық-зор байлық! Сіздің 
денсаулығыңыз-өз қолыңызда! 
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Тенденция развития современного волейбола направлена, прежде всего, на то, чтобы 

увеличить интенсивность игры, сделав каждый розыгрыш мяча результативным, придать 
игре динамизм, повысить остроту и зрелищность соревновательной борьбы. Изменения 
структуры и содержания соревновательной деятельности диктуют необходимость учета 
этого при организации и проведении тренировочного процесса высококвалифицированных 
волейболистов.  

Уровень развития технических приемов в волейболе модернизируется и принимает 
«новый облик». Особенно это отразилось на таком элементе игры как подача мяча. Все чаще 
мы наблюдаем как волейболистки, подражая мужчинам, выполняют силовую подачу в 
прыжке, прием которой бывает чрезвычайно затрудненным и не может не сказаться на 
эффективности. 

В этих условиях становиться  актуальной - проблема совершенствования методики 
обучения техники подачи мяча в прыжке. 

Объектом исследования стали спортсменки высокой квалификации, выступающие в 
высшей лиге Республики Казахстан. 

В качестве предмета исследования рассматривалась методика подачи в прыжке в 
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современном волейболе. 
Анализирование структуры технического элемента волейбола – подача мяча в прыжке 

и разработка методику обучения подачи мяча в прыжке, которая будет способствовать 
эффективности соревновательной деятельности спортсменок высокой квалификации: все это 
явилось целью исследования [1]. 

Совершенствуя подачу мяча в прыжке, специально разработанной методикой с 
применением методов и способов повышения самооценки можно добиться требования 
надежности, стабильности выполнения данного технического приема, а, следовательно, 
повысить эффективность соревновательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели работы были решены следующие задачи: 
1) Изучена и проанализирована научная литература отечественных и зарубежных 

авторов, посвященная проблеме тенденции развития подачи мяча в прыжке в современном 
волейболе. 

2) Разработана методика совершенствования подачи мяча в прыжке у спортсменок 
высокой квалификации. 

3) Проведена диагностика спортсменок на эффективность реализации подачи мяча в 
прыжке в соревновательной и тренировочной деятельности. 

В ходе решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования:  

1) теоретический анализ научной и учебно-методической литературы; 
2) анкетирование; 
3) педагогическое наблюдение; 
4) педагогическое тестирование; 
5) метод математической статистики (t- критерии Стьюдента); 
6) метод соревновательной деятельности; 
7) тест - опросник на определение уровня самооценки; 
8) педагогический эксперимент. 
Технический элемент, подача в прыжке имеет свою методику обучения. Его обучение 

осуществляется в процессе технической подготовки в сочетании с физической подготовкой. 
Процесс обучения и совершенствования осуществляется с учетом индивидуальных 

морфофункциональных особенностей спортсмена. 
Основной задачей совершенствования силовой подачи в прыжке у спортсменов 

высокой квалификации является стабилизация навыков подач в различные зоны 
(устойчивость против сбивающих факторов), достижение вариативности основного навыка 
при чередовании двигательных задач, совершенствование подач в игровых условиях. 
Главный метод при этом – выполнение основного движения в меняющихся условиях и в 
различных чередованиях тактических задач на тренировках и соревнованиях. Тренировку в 
чередовании подач в дальние и ближние зоны рекомендуется осуществлять по принципу 
постепенного усложнения условий. 

На рисунке 1 демонстрируется совершенная техника подачи мяча в прыжке. 
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Рис.1. Совершенная техника подачи мяча в прыжке. 
С целью совершенствования данного технического элемента как подача мяча в прыжке, 

нами был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент проводился на базе КГКП 
«Волейбольный клуб Астана». В исследовании приняли участие спортсменки женской 
команды  «Астана» г.Астана, выступающие в высшей лиги Республики Казахстан и 
имеющие разряды  кандидатов в мастера спорта  и звание мастер спорта Республики 
Казахстан.  

Спортсменки на добровольной основе разделились на 2 группы: 
1-ая (КГ) – игроки не пожелавшие изменить свой способ подачи и отказавшиеся от  его 

совершенствования. Их тренировочный процесс велся без изменений. 
 2-ая (ЭГ) – спортсменки, которые изъявили желание внедрить подачу мяча в прыжке 

для эффективности соревновательной деятельности. В их тренировочном процессе 
использовалось разработанная методика [2]. 

На констатирующем этапе эксперимента, используя методы анкетирования, 
наблюдения, статистических данных мы получили  следующие результаты: одно из слабых 
звеньев в соревнованиях у спортсменок команды  «Астана» является реализация подачи 
мяча. У большинства спортсменок реализация подачи мяча составляет от 30% до 40% .   Как 
в КГ, так и в ЭГ результативность подачи очень маленькая. Общий коэффициент 
эффективности в ЭГ равен 39,1 в КГ 35,7%. Это очень низкий показатель, особенно для 
спортсменок,  играющих в высшей лиге. 

Процесс совершенствования техники подачи мяча проходил поэтапно, с реализацией 
поставленных задач и с использованием выбранных методов и средств, по ходу игрового 
сезона чемпионата РК 2013-2014 гг .  

С помощью разработанной технологии по совершенствованию подачи мяча в прыжке, 
необходимо было у спортсменок женской команды «Астана» г.Астана улучшить показатели 
эффективности подачи мяча в прыжке,  повысить самооценку, уверенность в себе и своих 
действиях, внушить о том что модернизация технического приема будет эффективно 
сказываться на результативности выступления команды на соревнованиях любого масштаба.  

Работа со спортсменками ЭГ, привела к положительному результату, их самооценка 
изменилась. У спортсменок экспериментальной группы, повысился процент (65%) по 
адекватной самооценке. Это и есть важный момент, так как только спортсмен с адекватной 
самооценкой способен принимать рациональные решения и реально воспринимать 
окружающую обстановку, правильно использовать арсенал технических средств в 
зависимости от создавшейся обстановки.  В экспериментальной группе их более половины.  

У спортсменок контрольной группы по уровню самооценки изменения незначительны, 
процент имеющих адекватную самооценку остался без изменений (52%). Повысился  
процент спортсменок имеющих завышенную самооценку, за счет уменьшения на 2% игроков 
с заниженной самооценкой. Как нам кажется, данные результаты свидетельствуют об 
отсутствии целенаправленной работы по формированию данного качества. 

Повышение уровня самооценки привело,  как нами было замечено, к формированию 
рефлексии, т.е к умению анализировать свою собственную деятельность и поведение, 
обеспечивать контроль и регулировку в системе «человек-жизненные ситуации».  

На завершающем этапе педагогического эксперимента, проведен тест по выполнению 
подачи и ее видов на эффективное использование, которыми пользуются игроки в 
тренировочной и соревновательной деятельности на период сезона чемпионата РК 2013-2014 
года. 

Анализируя полученные данные видно, что в арсенале спортсменок появился 
технический прием – подача мяча в прыжке, как силовая, так и планирующая. Это 
положительная тенденция не могла не сказаться на эффективности игровых действий, что 
подтверждается и такими данными, как чистый выигрыш с подачи у многих спортсменок 
стал достигать 50-60%. 

Сравнивая показатели реализации подач мяча за игру ЭГ и КГ (таблица 1), наблюдается 
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улучшение показателей, как в ЭГ - результативность повысилась с 39,1% до 72%, и это 
значительный прирост, что подтверждается достоверностью t- критерия Стьюдента (таблица 
1), так и КГ с 35,7 % до 48,5%.  

В контрольной группе за период эксперимента происходят изменения, но не столь 
значительные как в ЭГ. Прирост данных недостоверен, при Р > 0,05.   

 
Таблица 1 – Уровень прироста реализации подачи мяча за игру у спортсменок ЭГ и КГ 

(%) до и  после эксперимента 
группа Показатели до 

эксперимента 
Показатели 

после 
эксперимента 

 
t 

 
P 

ЭГ 39,1 72% 7,69 <0,05 
КГ 35,7 48,5% 0,61 >0,05 

Результаты педагогического эксперимента показали достоверность и значимость 
показателей реализации подачи мяча в прыжке спортсменов КГ и ЭГ. Значительный прирост 
показателей произошел в ЭГ, что в принципе подтверждает правильность нашей методики, и 
внедрения ее в тренировочный процесс спортсменок высокой квалификации. 

Предполагается, что одним из успехов такого выступления частично является 
разработанная определенная последовательная технология совершенствования подачи мяча в 
прыжке, что в принципе повлекло за собой и результативность всех последующих 
технических приемов используемых спортсменками в игровой деятельности, а вера в себя и 
свои возможности способствовала реализации их на соревнованиях [4].  

Следовательно, можно сделать вывод, что совершенствование технического элемента 
(подача мяча в прыжке) в тренировочном периоде у игроков ЭГ в совокупности с 
тренингами по повышению уровня самооценки, положительно повлияло на эффективность 
показателей соревновательного периода, т.е. гипотеза, выдвинутая в работе - доказана.  
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Ғылыми жетекшісі – Бірліхан Е 
 
Ойын дегеніміз көңiл көтерудің, үлкеннің де кішінің де белгілі бiр нәрсеге берiле 

қызығуынан туындайтын әрі оның нәтижесінен қанағат табатын адам әрекетінің ерекше түрі. 
Ал қызығу, қуану, қанағаттану - өмiрдi тамашалаудың көрiнiсi немесе өмiрде сауық құрудың 
нышаны екендігі белгілі. Ойын-сауыққа адам баласының бәрi де әуес. Түп тамыры тереңнен 
сонау көне дәуiрлерден бастау алатын ойынның тарихы өз алдына жеке әңгiме. Ойын 
халықтың өмiр сүру салтынан туындаған қажеттiлiктiң бiрi. Ойын-сауық еңбектiң мазмұны 
мен құралына орай түрленіп, жетiліп отырған. 

 Қазақ баласы ежелден ойын-сауықшыл халық. Бүгiнде қазақтың 100-ден аса ойын 
түрлерi барын ғалымдар анықтап отыр. Адам мен ойын түйiндес, түбiрлес деп танитын қазақ 
бүлдіршіндері мен жеткіншектерінің ойны қанып, бауыр жазғанын дұрыс санаған. 
Осылайша, ойын-сауық қазақтың әдет-ғұрпына да елеулі ықпал етіп келген. 

Қазақ даласында сонау тас дәуiрiнде қалыптасқан - таяқ жүгiрту, асық, ақсүйек, темiр 
дәуiрiнде тараған —  садақ ату, бергi феодалдық дәуiрдегi, яғни үйсiн, қаңлы хандығы 
кезiндегi — ақбайпақ, алтыбақан, арқан тартыс, белбеу тастау, жасырынбақ, көршi бұғынай, 
айдапсал секілді ойындардың бүгiнде бірі сақталса, кейбірі әлде қашан ұмыт болған.   

Қыпшақтардың тайпалық одақтары түрiк қағанатына қосылғанда хан жақсы ма, ханды 
қара басты, шалма, қарамырза, сайыс, ат үстiндегi тартыс, аударыспақ, балтам тап, 
аударыспақ, "көк бөрi тарту” сияқты ойын түрлерi таралған. Ұлттық ойынымыздың тарихы 
туралы Рашид-ад дин, Низами әл-Мулк, Мосуди, Махмұд Қашқари сынды ғұламалар 
пiкiрлерiн қалдырған. Батыстың XIII ғасырдағы саяхатшысы Марко Поло Жетiсу жерiндегi 
үлкен жиында "Қыз қуу” ойыны мен "Қыз бөрi” ойынын көргенiн естелiктерiнде тамсана 
жеткізген.   

Кейде ойындардың аттары, атаулары өзгерiп жатса да, олардың ойналу мазмұны 
сақталып қалған, сөйтiп әдептiң түрлерiн қалыптастыруға септiгiн тигiзген. Мысалыға, 
ақсүйек ойынының басқа түрiк тiлдес елдерде орда, тоқтышақ сияқты атауы да бар немесе 
лек жалау ойынының шiлiк, қарыс ағаш, шөлдiк және т.б. түрлерi бар. Бұл ойындарды әуелi 
балалар ойнаса, кейiннен оған ересектер де қосылған. Таралуы жағынан ойындар 
ересектерден балаға мұра ретiнде жиi қалдырылған. Мемлекеттiк құрылым қалыптасқан 
сайын ойындар халықтық мерекенiң құрамына енген. Ойындар халықтық той-думанның 
оттығына, көпшiлiктiң ортақ сауығына айналды. Кез келген жыйын-той күрессiз, ат пен жаяу 
жарыссыз, айтыс, ән мен күйсiз, аң аулаусыз өтпейтiн болған. 

Қазақтың ойын-сауығы достық пен қонақжайлықтың белгiсi және көптiң басын 
бiрiктiруші фактор болды. Күміс көмей әншiлер мен құлақтың құрышын қандыратын 
жыршы, жырауларға деген сұраныстан туған сипатта көрініс тауып келді. Ойын-сауық 
адамды жалғыздықтан құтқарып, көпшіл болуға, жұрттың өзара емен жарқын 
араласуларына, сыйластық пен татулықтың орнауына ықпал етеді.  

Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев «Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола 
ма?» - деуі де кездейсоқтық болмаса керек. Расында, баланың өмірінде ойынның алар орны 
ерекше.  Ата-бабаларымыз ойынды балаларды алдандыру, оларды ойнату арқылы өздері бір 
сәт демалу әдісі ретінде қарастырмаған. Керісінше, олардың мінез-құлқының қалыптасу 
құралы, өз ортасымен лайықты қарым-қатынас жасап, байланыс орнату тәсілі деп ерекше 
бағалап, оған мән берген. 

Ұлттық ойындардың адамға тигізетін пайдасын халық саналы түрде түсінгендіктен 
атадан балаға мұра болып жалғасып, халықтың дәстүрлі шаруашылығының, тұрмыс, 
тіршілігінің, рухани мәдениетінің жиынтық көрінісіне айналған. Қазақтың ұлттық ойындары 
жүгіру, секіру секілді қимыл, қозғалыс элементтеріне бай. Ойындарды көп ойнап, жүгіріп, 
далада, таза ауада жүру – жас ағзаның дұрыс та сергек өсуінің кепілі болған. Сонымен қатар 
«балалар ойын арқылы ерлікті, өжеттікті, батылдықты, шапшаңдықты игерген» [1]. Ойын 
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ойнаудың арқасында мінез-құлық ерекшеліктерін, білек-күшін, дененің сомданып 
шынығуын қалыптастырады. Сондықтан ұлттық ойындарды оқу-тәрбие үдерісінде 
пайдалану қазақ қоғамында ұлттық тәрбиені нығайтушы фактор.  

        Ұлттық ойындардың тәрбиелік маңызын кезінде Мағжан Жұмабаев халық 
мәдениетінің қайнар көзі, ойлау қабілетінің өсуі, тілдің, дене тәрбиесінің негізгі элементі деп 
қараған. Тәуелсіздік жылдарында да аталмыш тақырып бойынша қалам тартқан ғалымдар 
оның практикалық маңызын назардан тыс қалдырған жоқ. Ұлттық ойындардың тәрбиелік 
маңызы тұжырымдаған ғалымдар  мектепте және мектепке дейінгі тәрбие жұмысында оны 
тиімді пайдалана білгені абзал. «Еңбекке баулу және дене шынықтыру пәндерінде 
оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру шарттары теориялық 
тұрғыдан негізделсе, онда оқушылардың білімге деген құштарлығын арттыруға және 
халықтың асыл мұрасын бойына сіңіріп, ұлттық сананы қалыптастыруға негіз  
болатындығын зерттеушілер мәлімдеп отыр» [2]. 

Дене шынықтыру мен ақыл-ой дамуына, жалпы түсінік пен ұғымның қалыптасуында, 
маңызды ойлау операциялары: талдау, салыстыру, қорыту, қабілеттері бала кезінде 
жетілетіндігі ғылымда анықталған. Сондықтан, ойынның мәнін баланың дербес іс-әрекеті, 
айналасындағы өзгерістерді танып-білуге, белсенді әрекет етуге бағыттауға тиіспіз.  
Практикада дәлелденгендей, дене жаттығуларын ойынмен ұштастырған сәтте баланың 
тұрақты іс-әрекетке бейімділігінің қалыптасуы айқын сезіледі екен. Сонысымен де дене 
шынықтыру күнделікті қажеттілік болады және денсаулықтың, шыдамдылық пен шапшаң 
қимыл-әрекеттің кепілі болмақ.  

           Қазақтың ұлттық ойындарын қазіргі зерттеушілер бес түрге бөліп қарастыруда. 
Айталық, аңға, малға байланысты түрлі заттармен ойналатын, зеректікті, ептілікті және 
икемділікті қажет ететін ойындар. Олардың негізгілерінің санының өзі жүзден асып кеткен 
көрінеді. Бұл ойындардың көбінде ежелден қалыптасқан арнайы өлеңдерімен өрнектелген. 
Өлеңдер ойынның эстетикалық әсерін арттырып, балалардың өлең-жырға деген ыстық 
ықыласын оятып, көңілін көтереді,  дүниетанымын арттырып, еңбекке баулиды, 
ширықтырып, шынықтырады дегенге ғалымдарымыз нық сенімді. 

 Мысалы, «Теңге алу» - жерде жатқан теңгені атпен шауып келе жатып іліп алатыны 
белгілі. Бұл әрине, өз кезегінде асқан ептілікті, ат құлағында ойнайтын шеберлікті, әбден 
жаттыққан тәжірибелілікті қажет етеді. Теңгені жерден іліп алғандарға бәйге берілетіндіктен 
ойынға деген қызығушылықты да арттыра түседі. 

Бәрімізге белгілі «Қыз қуу» - бұл ұлттық ат спорты ойыны. Қыз қуу жарысында атқа 
мінген жігіт атпен шауып бара жатқан қызды қуып жетіп, оның бетінен сүюі керек. Ал, 
«Көкпар» - ұлттық ат ойыны. Этнографтардың айтуынша, әуелгі атауы «көк бөрі» сөзінен 
шыққан. Бұрындары мал баққан көшпелі қазақ көк бөріні соғып алғанда, өлігін ат үстінде 
сүйреп, бірінен бірі ала қашып, өздерінше ойынның бір түрін ойлап тапқан. Уақыт өте келе 
көкпар ұлттық ойынға айналған. 

«Күміс ілу» - бұл ойын ептілікті, атқа мінген жігіттерден тақымдылықты талап етеді. 
Келін түсіру, қыз ұзату салтанатында қалыңдық орамалға түйіп, өзінің күміс шолпысын, 
әйтпесе жүзігін тастайды. Сондықтан да кей аймақта бұл ойынды «жүзік ілу» деп атайды.  
«Бәйге» - бұл жарыстың бірнеше түрі бар. Олар: аламан бәйге, тай жарыс, құнан бәйге, топ 
бәйге. Бәйге жарысы, негізінен, жазық жерлерде өткізіледі. Көмбеге алғаш озып келген 
шабандоз жеңімпаз атанып, сыйлыққа ие болады. 

«Асық ойыны» - қыз-бозбалалар ойыны. Жазғы айлы түнде ойнаған. Әдетте, қойдың 
жілігі немесе жауырыны, жамбасы пайдаланылған. Ойын жүргізуші ойыншыларды екі топқа 
бөледі. Сөйтіп, алдын ала әзірленген сүйекке белгі салып алған соң, оны алысырақ барып 
лақтырады. Кейде екі топтың мүшелері кезектесіп те лақтырады. Мұны бүгінгі таңда ауыл 
ғана емес, қала балалары да ойнай бастаған.  

«Ақсүйек» - жазғы айлы түнде жайлау төсінде ойнаған. Әдетте, қойдың жілігі немесе 
жауырыны, жамбасы пайдаланылған. Ойын жүргізуші ойыншыларды екі топқа бөледі. 
Сөйтіп, алдын ала әзірленген сүйекке белгі салып алған соң, оны алысырақ барып 
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лақтырады. Кейде екі топтың мүшелері кезектесіп те лақтырады. Екі топ оны тауып әкелу 
үшін іздеуге шығады. Бұл негізінен қыздар мен бозбалалардың өзара жақын танысуларына, 
сырласуларына, құрбы-құрдас ретінде көңіл жарастыруларына жағдай жасайтын қолайлы 
сәт. Бүгінде бұл ойын қолданыстан шығып барады. Жастар көркем әдебиеттен, кинолардан 
ғана көретін көп көне ойындардың біріне айналды десек те болады.  

Этнограф-ғалымдардың зерттеуінше, қазақтың ұлттық ойындары аңға, малға 
байланысты, алуан түрлі заттармен ойналатын, зеректікке, ептілік пен икемділікке, 
батылдыққа баулитын ойындар деп бірнеше түрге бөлінетіндігін аңғаруға болады. Оның 
санының көптігі қазақ халқының ежелден тапқыр, дарынды болғандығын айғақтайды. Тағы 
бір ерекшелігі, ұлттық ойындардың, әсіресе, жасөспірім балаларға арналған түрлері әдетте 
өлеңмен өрнектеліп  отырған. Өлең-жыр арқылы ата-бабаларымыз ойынның эстетикалық 
әсерін арттырып қана қоймай, бүлдіршіндердің өлең-жырға деген ықылысын оятып, 
дүниетанымын арттыра білген.  

Жалпы, қазақ халқы ұлттық ойындар арқылы жастарды өмір сүруге дағдыландырып, 
қиындыққа төзе білуге, қиын сәттен жол таба білуге машықтандыруды көздеген. Мысалы, 
«Аламан бәйге», «Аударыспақ», «Арқан тарту» ойындары адамды төзімділікке үйретуге, 
ерік-жігерді игере білуге, білек күшін дамытуға бағытталған. «Хан дойбысы» ойын түрлерін 
спорттық,  «Хан талапай»,  «Төрт асық», «Атпақыл», «Қақпақыл», «Омпы», «Сасыр» 
ойындары дәлдікті ептілікке, серіктесті таба білуге, онымен тіл табысуға үйретеді. Ойында 
адам қарсыласының әлсіз және күшті жақтарып дұрыс анықтауға ерекше мән береді. Оның 
күш қабілетін тура бағалау ережесіне енеді.  

Жалпы, қазақтың ұлттық ойындарының қай-қайсысының да қоғамдық және әлеуметтік 
мәні зор. Бұған қоса, ұлттық ойындар қазақ халқының о бастан ерекше мәдениетті болғанын 
айқындайды. Ата-бабаларымыз ұлттық ойындар арқылы ұрпақтың береке-бірлігі мен 
ынтымағын жарастырып отырған. Шындығына келсек, адамның өмір сүруінде қазақтың 
ұлттық ойындарының атқаратын маңызы ерекше.  

Әр ұлттық ойын оған қатысушыны өмір сүруге бейімдеп ғана қоймай, қиындықтан 
қорықпай, қарсы тұра білуге үйретеді. Мысалы, бір ойын шеберлік пен ептілікке, енді бір 
ойын талғампаздыққа, ал енді бір ойын қиын-қыстау кезеңде тез шешім қабылдап, оңтайлы 
жол таба білуге баулиды. Оның үстіне ұлттық ойындардан спорт пен патриоттық тәрбие 
айқын аңғарылады. Мұның өзі қазақтың ұлттық ойындарының тәрбие берудің таптырмас 
құралы екендігін дәлелдейді. Өкінішке қарай, қазіргі күні біз маңызы зор ұлттық 
ойындарымыздың тек бірен-саранын («Аламан бәйге», «Көкпар», «Алтыбақан») ғана игере 
алдық.  

Осы тұрғыдан келгенде, қазақтың ұлттық ойындарының ішінде «Тоғызқұмалақ», 
«Жамбы ату», «Аударыспақ», «Көкпар», «Хан дойбысы» секілді түрлерін спартакиада, 
олимпиада ойындарына қысылмай-ақ қосуға болады. Мысалы, қазақтың ұлттық ойыны 
«Жамбы ату» бүгінгі күні олимпиада құрамындағы биатлоннан еш кем емес. Еліміздің 
құзырлы ұйымдары «Жамбы ату» тәрізді ұлттық ойнымыздың мән-мағынасын терең түсініп, 
оны шетелдіктерге жеткізе білсе, қанеки.  

Жастардың ұлттық сана-сезімінің дамуында қазақтың ұлттық ойындарының алатын 
орны айрықша. Оның ішінде қазақтың ұлттық спорт түрлерiнiң қатарына жақында қосылған 
қазақтың «хан дойбысы» ойынын атап өтуге болады. «Хан дойбысы» - мемлекет тiзгiнiн 
ұстаған хандардың, билердiң арасында кең тараған ойын түрi. Хан, би секiлдi лауазымды 
билікте болған бабаларымыз өздері өмір сүрген кезеңде бұл ойынды тек ойын тұрғысынан 
емес, ел басқарудағы саяси құрал ретiнде де пайдалана білген. Табылғанына көп уақыт 
болмаса да, «Хан дойбысы» ойыны қазақы «мiнезiмен» бiраз жанның жүрегiн жаулап алды. 
Бір қуантарлығы, қазіргі уақытта ойынның осы түрiн насихаттауға Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің жастары атсалыса бастады.  

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 80 жылдық мерейтойына орай қазақтың ұлттық 
ойыны «Хан дойбысынан» тұңғыш рет турнир өткізілуі оң бастама болды. Қазақ халқы 
ежелден жылқы малын айрықша қастерлей білген. Ал олардың сәйгүліктерге деген ынта-
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ықыласы ат ойындарына сүйіспеншілікті арттыра түскені даусыз. Қазақтың ұлттық 
ойындарының ішінде ат ойындарының ерекшелігі мен маңызын айтып жеткізу тіпті де 
мүмкін емес. Бір таңданарлығы, ертеректе әр жігіт, тым болмағанда, ат сайыстарының бір 
түріне қатысып, жүзден жүйрік шығуды аңсаған. Халқымыздың жер тарпыған сәйгүліктерді 
жақсы көргені соншалық, оларға «тіл-көз тиеді» деп қорыққан. Сондықтан бәле-жаладан 
сақтану үшін бәйгеге қосатын тұлпарларды ешкімге көрсетпей, үстіне жабу жауып, 
жануардың құйрық-жалын өріп, әр жеріне үкінің қауырсындары мен тіл-көзден сақтайтын 
тұмар таққан.  

Әдетте, шабандоздыққа 8-14 жас аралығындағы жасөспірім балаларды дайындаған. 
Тіпті қазақ қыздары да жорға жарыстарына қатысып, шабандоздықты өздеріне серік еткен. 
Өкініштісі, әзірге той-томалақтарда ат шаптырып, бәйге ұйымдастырып жатқанымен, 
жастардың көп бөлігін қамту мүмкіндік жоқ екені баршамызға белгілі.   

Сөз соңында айтарымыз, ежелден халқымыздың қанына сіңген, сонау ғасырлар 
қойнауынан жаңа заманға жеткен ұлттық ойындарымыздың төрт құбыласын түгендейтін 
уақыт жетті. Тәрбиелік мәні зор ұлттық ойындарымызды бүгінгі ұрпақтың бойына сіңіру 
тәрбие, білім беру орындарының ғана міндеті емес, «жұмыла көтеретін» салмақты жүк деп 
танығанымыз абзал.  Ұрпағының ұлт болып қалыптасуын көздеген елдің болашағы жарқын 
болмақ.  
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В настоящее время проблема здоровья и его сохранение является одной из самых 
актуальных. Актуальность поиска эффективных путей формирования здорового образа 
жизни подрастающего поколения обусловлена тем, что именно в детские годы происходит 
восприятие определенных норм и образцов поведения, накопление соответствующих знаний 
и умений, осознание потребностей и мотивов, определение ценностных ориентаций, 
интересов и представлений. Приоритет формирования здорового образа жизни у детей 
определяется еще  и тем, что это один из важнейших факторов, который является 
определяющей ролью здоровья этой категории населения в создании здорового будущего 
страны. Понятие «интерактивные методы» прочно вошло в образовательную систему, 
начиная с дошкольных образовательных учреждений. «Интерактивные методы» - это 
система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 
среды, направленных на сохранение здоровья человека на всех этапах его обучения и 
развития.  

В формировании здоровья и воспитании здорового образа жизни подрастающего 
поколения на современном этапе значительное внимание обращается на соотношение 
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факторов, определяющих здоровье человека. По данным ВОЗ и многих исследователей 
установлено, что здоровье на 50-55% зависит от образа жизни (условия, режим, питание, 
двигательная активность, микроклимат в семье и коллективе, наличие вредных привычек); 
генетического фактора – на 20%; окружающей среды, природно-климатических условий 
(загрязнение воздуха, воды, почвы, различные изменения атмосферных воздействий, 
повышенные магнитные, гелиокосмические излучения) – 20%; системы здравоохранения – 
20% [1].  

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, 
приходящие в 1-е классы, имеют е или иные отклонения в состоянии здоровья. А ведь 
«школьный фактор» - это самый значимый по силе воздействия  и по продолжительности 
фактор, влияющий на здоровье детей. В настоящее время более раннее начало 
систематического обучения, значительная интенсификация учебного процесса, привели к 
увеличению учебной нагрузки на функциональные возможности организма детей. За период 
обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей 
увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9% до 12,3%, с нервно-психическими 
расстройствами – с 5,6% до 16,4%, нарушения осанки – с 1,9% до16,8%. Следовательно, 
потребность школьного образования в формировании здорового образа жизни 
подрастающего поколения, степень сложности этого процесса, обуславливают важность 
поиска теоретических идей и практических рекомендаций, которые оптимизируют процесс 
формирования у детей здорового образа жизни и способствуют положительному решению 
этой проблемы.  

Особое значение в контексте нашего исследования имеют работы ученых (А. Дубогай, 
Костюка, А. Хрипковой), которые определяют, что из всех возрастных групп детей, 
охваченных средним образованием, младший школьный возраст является наиболее 
продуктивным периодом развития двигательных возможностей и физического 
совершенствования.  

Практически во всех регионах Казахстана в среднем более 35% дошкольников, 60% 
школьников имеют хронические заболевания и нуждаются в стационарном лечении. У 
многих школьников наблюдается дисгармоничное развитие, что создает проблемы в общей 
работоспособности подрастающего поколения. 

Основными целями нашей работы по формированию навыков здорового образа жизни 
являются: формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни, культуры 
здоровья; знакомство учащихся с основами здорового образа жизни; формирование своего 
стиля здорового образа жизни; формирование творческой личности, способной к 
саморазвитию, самообразованию и самоактуализации.  

Поощрение детей к регулярным занятиям физическими упражнениями, формирует 
основу для их активной жизни в будущем. Однако традиционные средства физкультурно-
оздоровительной работы с детским контингентом на сегодня не отвечает современным 
требованиям и нуждается в изменении на более эффективные. Для повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса необходим поиск новых путей 
совершенствования системы физического воспитания. При интерактивном обучении ученик 
становится не объектом, а субъектом обучения, он чувствует себя активным участником 
событий и собственного образования и развития. Это формирует у школьников внутреннюю 
мотивацию к обучению и побуждает их к саморазвитию и самонаблюдению. В связи с этим 
эффективные уроки физической культуры, построенные по традиционной методике с 
применением элементов интерактивного обучения. Организация интерактивного обучения 
предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее 
решение проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации [2].  

Одной из таких форм является казахская гимнастика «Айкуне». Не каждый народ 
может похвастаться собственной национальной гимнастикой. В Индии есть йога, в Китае – 
цигун и тайчи. Эти оздоровительные системы давно вышли за границы государств, где 
когда-то сформировались. Абай Баймагамбетов – основатель казахской национальной 
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гимнастики айкуне. Абай-емши уверен: все болезни берут начало в больном позвоночнике. В 
функциональном отношении это столб жизни, выполняющий опорно-двигательную 
функцию. Он является вместилищем для спинного мозга как части центральной нервной 
системы. Через спинной мозг передаются и принимаются все команды от головного мозга на 
периферию и обратно. 

«Айкуне» укрепляет организм: позвоночник, мышцы и внутренние органы ребенка, 
балансирующее воздействует на эндокринную систему, способствуя нормальному развитию 
организма. Интересные упражнения развивают гибкость и  концентрацию внимания (что 
особенно важно в дошкольном возрасте), способствует установлению эмоционального 
равновесия (что особенно важно для подростков). 

В Казахстане свою методику Абай первым делом представил профессиональным 
спортсменам. Надо сказать, они с энтузиазмом взялись за освоение новых даже для них, 
людей бывалых, упражнений. «Свою деятельность в Казахстане хотим начать с создания 
центров «Айкуне». Это приведет к созданию новых специальностей, инструкторов 
«Айкуне», и как следствие – образование новых рабочих мест», - говорит Абай-емши.  

Ученики Абая Емши практикуют Айкуне в Казахстане, России, Америке, Германии и 
других странах. 

Айкуне эффективно используется в спорте высших достижений, образовательных 
учреждениях Казахстана. На канале КТК действует ежедневная телешкола Айкуне.  

Постепенно внедряется айкуне и в студенческую среду. В Евразийском университете 
им. Л.Н. Гумилева в 2012 году проведен научно-методический семинар по гимнастике 
«Айкуне», проведены мастер классы со студентами специальности «Физическая культура и 
спорт» - будущих учителей физической культуры, преподавателями кафедры физического 
воспитания. В  университете «Кайнар» национальную гимнастику сейчас активно изучают, 
специалисты в области физической культуры и спорта всерьез подумывают о том, что стоит 
ее внести обязательным предметом в программу образовательных и спортивных 
учреждений. Уверяют, что занятия айкуне способствуют лучшему усвоению учебного 
материала, является прекрасной профилактикой различных заболеваний.  

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что существует 
объективная необходимость по внедрению в процесс физического воспитания младших 
школьников инновационных программ и подходов, направленных на улучшение здоровья 
школьников, повышение мотивации к занятиям физической культуры.  

В ходе исследования нами был проведен опрос студентов 1 курса факультета 
социальных наук на знание гимнастики «Айкуне».  

 
Диаграмма 1. 

 

Гимнастика "Айкуне"

Знакомы ли Вы с 
гимнастикой "Айкуне"?

Считаете ли Вы "Айкуне" 
полезной для будущего 
поколения?

Хотите ли Вы заниматься 
гимнастикой "Айкуне"?
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Из 100% опрошенных студентов только 15% знакомы с казахской гимнастикой 

«Айкуне»; 25% считают ее полезной для будущего поколения; 
60% хотели бы заниматься гимнастикой «Айкуне». 
 Для того, чтобы казахская гимнастика «Айкуне» принесла ребенку пользу и позволила 

укрепить здоровье, необходимо участие опытного инструктора. Если такой возможности нет, 
то основатели этого направления рекомендуют осваивать ее родителям вместе с детьми, ведь 
лучший способ обучения – это хороший пример. Несомненно, студенты освоившие эту 
гимнастику в студенческие годы будут лучшими инструкторами и для школьников и для 
своих детей и могут воспитывать здоровое, крепкое поколение нации.  

Применение интерактивных методов на уроках физической культуры можно признать 
как тенденцию в деятельности учителей в контексте личностно-ориентированной 
педагогической парадигмы и развития в них креативного мышления. Использование 
указанной методики обучения способствует трансформации их деятельности в сторону 
лично значимой.  

Дальнейшая систематизация педагогического опыта, классификация теоретических и 
практических разработок по данной проблеме и укладке на этой основе технологий, 
технологических карт будет способствовать развитию педагогической инновации и развитию 
здорового образа жизни и физической культуры у младших школьников.  
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«СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУЫ МЕН СПОРТТЫҚ 
ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ПСИХИКАЛЫҚ 

ҮДЕРІСТЕРДІ ЖЕТІЛДІРУ» 
 

Сапарханов А. 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ  

Әлеуметтік ғылымдар факультеті 
Дене шынықтыру және спорт кафедрасының 4 курс студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі - п.ғ.к., доцент Е.Б. Омаров 
 
Дене қимыл әрекеттерін әр түрлі орындау үшін психикалық белсенділікті және де 

осындай жұмыстарға тек бұлшық ет топтарын ғана емес, сонымен қоса психикалық 
функцияның да қосылуын талап етеді.       

Кіріспе. Бәрінен бұрын, сезімталдылықты айыру мен оның абсалютті жоғарлауын 
сипаттайтын түрлі анализатор функцияларын жетілдіруіне қатыстылықты айқындаудың 
өзекті мәселе болып саналады.  

Мақсаты. Салыстырмалы зерттеулер арқылы спорт пен дене шынықтыру әрекеттерінің 
ықпалынан қозғаушы, көруші, сипап сезуші, вестибулярлық сияқты талдауыштардың 
сезімталдылық қасиеттері табылдырығынан жоғарлайтынын дәлелдеу. 

Р.Х. Яруллиннің [1] пайымдауынша дене жаттығу үрдісінде, әсіресе, қозғаушы 
анализатордың сезімталдылығы өзгереді.  Гимнастика, жеңіл атлетика, спорттық ойындар, 
қолданбалы жаттығулармен және түрлі спорттық қозғалыс ойындарымен айналысу 
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кинестетикалық сезінуді саралап, бұлшық ет сезімталдылығын жетілдіре түседі. Біздің 
зерттеуіміз бойынша, баскетбол сабақтарында, түрлі жаттығуларды жасағанда студенттердің 
көру анализаторларының сезімталдылығы жоғарлайтыны байқалады. Студент өзінде пайда 
болып жатқан қозғаушы, вестибулярлы, сипап сезуші т.б. сезімдерін бақылауға қабілетті. 
Бұл оған оқу тапсырмаларын орындауда дифференцияланған    көлемді ақпаратты ала 
алуына мүмкіндік жасайды. 

Спорт пен дене шынықтыру әрекеттерінде психикалық үдеріс жетіле түсіп студентке 
оқу тапсырмасының көлемін нақты әрі толық бағалап, алған ақпаратты тез өңдеп, тиісті 
шешім қабылдауына көмектеседі. Мұның бәрі келешекте, студент жастардың оқу ісі мен 
кәсіби жұмысқа  деген қабілеттілігіне сенімділігін қамтамасыз етеді. 

Тәртіптің дискриминантты функциясын аналогилық зерттегенде таңдаған мамандықты 
игеруде құбылмалы ақпараттық дискриминантты функцияның жетістікке жетуі есепке 
алынған болатын. Іріктелген зерттелушілердің құбылмалы мінездерін анықтау негізінде, 
олардың даму механизмі мен тәртібінің ауытқу ерекшеліктерін түсіндіретін әлеуметтік-
психологиялық себептер талданған болатын.  

Кейбір оңашаланған студенттердің тәртіпсіздігінің негізінде тұлғаның астероидты 
белгісі мен мінез тұрақсыздығының акцентуация белгісінің іштей шиеленісуі жатыр. Біздің 
көзқарасымыз бойынша, негативті тәртіптің дамуының жалпы механизмі тәртібі реттелмеген 
студенттің дарашылдығы оның әлеуметтік ортадағы дезадаптациясына әкелері сөзсіз,  
тұлғаның ішкі шиеленісін орнықтырып, толық тұлға ретінде сезінбеуінен өзіне компенсация 
қажеттілігін туғызады.  Мұндай студенттің өтемдеуіш механизмі айналасындағылардың 
көңілін өзіне аудару арқылы өзіндік менін жоғарлатып, өзін жалған таныстыратын қыр 
көрсету тәртібі байқалады. 

Соныменен, «әлеуметтік қажеттіліктің» төмендеуі әлеуметтік норманы елемей өзіндік 
«менін» нақтылауы болып табылады. Тәртібі реттелмеген оңашаланған стутенттердің 
әлеуметтік статусы орта көрсеткіштен жоғары болатын жағдайлар кездеседі. Дегенмен, бұл 
дерек олардың бойындағы ішкі адамгершілік қақидасын қалыптасты дегенді 
білдірмейтіндігін, олардың көпшілік құптаған ортақ ережені сынап, оны 
қабылдамайтындығанан көреміз. Әлеуметтік тәртіп нормасын саналы түрде елемеу жоғары 
оқу орнында оқуға деген ынтасының төмендігі мен адамгершілігінің жетілмегендігін 
көрсетеді. 

Спорт пен дене шынықтыру қызметі тұлға аралық әрекеттестікте жоғары деңгейімен 
ерекшеленіп, педагогикалық басқарумен тең дәрежеде болып студенттерге қажет өзіндік 
сана сезім мен өзін ұйымдастыра алатын дағдыларын қалыптастыруда қолданатын 
психология-педагогикалық тәжірбе жинақтауға жағымды шарттар туғызады.  

Сынаққа алынушылардың салыстырмалы талдануларына қарағанда, спорт пен дене 
шынықтыру дайындығының параметрі бойынша белсенділіктерінің орта көрсеткіштері, біраз 
төменгі деңгейде болатыны сенімді түрде анық ерекшеленеді, себебі тәртібі реттелмеген 
студенттер көптеген студент жастардан бөлектеніп тұрады. Сонымен қатар, әлеуметті-
негативті бағыттағы тұлғалардың ішінен де спорт пен дене шынықтыру дайындығы жоғары 
нәтижелі жігіттер мен қыздар да жиі кезедеседі. Қазіргі кезде спорт қызметімен белсенді 
айналысатын тұлғалардың құқық бұзушылық мотивінің классификацясын түсіндіріп беру ең 
қызығы болып отыр. 

Спорт пен айналысуды енді бастап келе жатқан студенттердің тәртіпсіздік пен құқық 
бұзушылық мотиві құрдастарынан немесе өздерінен үлкендерден үстемдігін көрсетуге деген 
талпынысымен, яғни жалған беделділік мотивациясымен байланысты.  

Белгілі бір спорттық жетістікке жеткен студенттер үшін негативті тәртіп мотивінің өз 
әсері бар. Бұл мотивтер өзін-өзі жоғары бағалауға, өзіне жоғары деңгейде талап қоюға 
негізделген.  Жеңімпаз атағына ие болған студенттер тәртіптің нормасы мен заңы олар үшін 
емес деп, өздерін ерекше жаратылған тұлға ретінде есептейді. 

Үшінші топқа спортпен белсенді айналысудан кетіп бара жатқан кейбір студенттерді 
қосуға болады. Бұл жерден  әлеуметті және әлеуметті-психологиялық өтемақының  теріс түрі 
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көрінуі мүмкін.  
Жоғары оқу орнының оқытушылары мен жаттықтырушыларына жүргізілген  кәсіби-

педагогикалық шеберліктің талдауы, олардың көбі студент жастардың жоғары сүйіспеншілік 
қасиетерін тәрбилеуде жеткіліксіз көңіл бөлетіні  анықталды.  

Көбіне жаттықтырушылар өте қауіпті, бірақ спорттың көп түрінде жетісттікке 
жеткізетін қабілтетері бар шәкірттерін айрықша құрметтейді. Олар: өзін ерекше жақсы 
көрулері, қатыгездік пен агрессияның шиеленіскен түріне әкелуі мүмкін. Бұл спорт әдебінің 
бұзылуына, моральды-әдептің теріс қылығына, қақтығысты жағдайға, ал кейде құқықтық 
қылмысқа алып келеді. 

Мұндай стереотипке қарсы әрекет болмаса, онда ол мінезге сіңіп, күнделікті өмірде өз 
көрінісін бере бастайды.Тәртіпті студенттердің маңызды ерекшелігі әлсіз дамыған жеке ерік-
жігерлі қасиеттерінің күшін басқаруда тәжірбиесіздігінен көрінеді. Бұл экперименттік 
жұмыстарды жүргізу барысында алынған мәліметтермен дәлелденеді. Профессорлар мен 
оқытушалар құрамына жүргізілген сауалнама  тәртібі реттелмеген студенттер жігерлілік 
дамуда әлсіздігімен көзге түсетіндігін көрсетті. 

Жігерлі студент өз тәртібін басқара алатын қабілеті бар, алдына қойған нақты 
мақсатына жету үшін кездескен барлық қиындықтарды жеңіп, жоспарлы түрде өз дегеніне 
жетеді. 

Студенттердің өз тәртіптерін саналы түрде реттей алуы екінші сигналдық жүйенің 
қызметімен байланысты.  Сол арқылы адамның физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері 
шаршағанға, сырқаттықты сезінуге, аштық пен суыққа, қауіп-қатер мен қорқынышқа 
қарамай іске асады. Тәрбиелеу үрдісінде ерік-жігерге әсер ету дегеніміз – әртүрлі 
педагогикалық тәсілдердің көмегімен студент жастардың санасына әсер ету болып 
табылады. Ерік-жігерді теориямен тәрбиелеуге болмайды. Бұл үрдіс міндетті түрде белгілі 
бір қиындықтың кездесіп, сол қиындықты жеңуде шығатын ерік-жігердің күшімен 
байланысты сипатталады.  

«Кейбір cәттерде сабыр мен батылдық, ұстамдылық сияқты жүректілік  көрсететін 
қиын бір жағдай туғызбасаң, ер жүрек адамды тәрбиелей алмайсың»,  – деп көрсеткен А.С. 
Макаренко. 

Ерік-жігер қасиетін қалыптастыруда спорт пен дене шынықтыру қызметтерінің 
мүмкіндіктері жоғары екені белгілі. Спорт пен дене шынықтырудың түрлі әдістері мен 
түрлерін қолдану арқылы төзімділік, өзін-өзі ұстай білу, табандылық, мақсатқа жетуге деген 
қажырлылық,  шешімділік пен батылдық сияқты ерік-жігер қасиеттерін  студенттер бойынан 
талап етілетін жағдай туғызады С.В. Николаев [2]. 

Студенттердің ерік-жігерілк қасиеттерін дамытудың маңызды орны спорт қызметтеріне 
жатады. Спортшы және ерік-жігерлік қасиет өзара байланысты ұғымдар. Дене шынықтыру 
үрдісінде жүретін түрлі кедергілер мен қиындықтарды жеңу сияқты спорттық айқаста да 
жеңіске деген ұмтылыс адамгершілік-ерік-жігер қасиеттерді қалыптастырады. Студенттер 
спорттың қолданбалы және басқа да түрелерімен айналысқанда үнемі олардан жеңіске деген 
ұмтылыс, табандылық, батылдық, шешімділік, физикалық пен психикалық кернеуді, тәртіпті  
және тағы басқа қасиетерді талап ететін жағдайларға тап болады, ал бұл көбіне спорттық 
жекпе-жектің нәтижесіне байланысты.Әлеуметтік-тұлғалық  басқаруда студент жастарды 
тәрбиелеудің ең тиімді көрсеткіші ұжым ішіндегі жолдастық болып табылады. 

Ю.Н.Щедриннің [3] жүргізген зерттеуінде студенттер арасында жолдастық қарым-
қатынасты тәрбиелеудегі міндеттің тиімді шешімі спорт пен дене шынықтыру қызметтерінің 
тәсілдерін қолдану  болып белгіленді.  

Біздің жүргізген зерттеуіміздің нәтижесі де спорт пен дене дайындығы әдістері мен 
тәсілдерінің көмегімен тәрбиелеудің кең мүмкіндіктерін орнатуға болатынын нақтылайды. 

Бұл мәліметтер іріктелген сынаққа алынушылардың қатысуымен дәлелденеді. 
Экспериметтік жұмыс кезеңінде зерттеуге әртүрлі курстарда оқитын жігіттер мен қыздардан 
құралған 1480-дей студент қатынасты. 

Сайысқа қатысушылық пен өзара көмек – дене шынықтыру мен спорт жұмыстарын 
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ұйымдастыру барысында есепке алынған ең басты екі белгі. Сайысқа қатысушылық 
студенттің физикалық мүмкіндіктерін  тәжірибе жүзінде жүзеге асырып, өзін-өзі танытуға 
итермелеуші күш болады.  Осы жағдайда ұжымдық және тұлғалық қызығушылық 
сәйкестенсе, онда спорттық бәсекелестік ұжымдық өзара көмекке ұласады. 

 2-кесте 
Педагогикалық эксперимент кезінде ЭТ және БТ достық  мәртебесі бойынша топтық 

социометрилық көрсеткіштің динамикасы, % 
Көрсеткіштер  Топтар  Студент ұжымының даму 

кезеңдері 
 
 

  

2 курс 3 курс 
Социометриялық  мәртебе (Ист) ЭТ БТ 5,77 

13,46 
21,88 
15,32 

35,70 
23,17 

Эмоцияналды-экспансивті  (Ипо) ЭТ БТ 12,59 
10,06 

21,62 
13,93 

35,04 
23,59 

Психологиялық үйлесімділік (Исм) ЭТ БТ 3,46 
7,85 

14,26 
10,03 

23,15 
14,30 

Топтық бірлік (Иге) ЭТ 
БТ  

19,20 
17,29 

27,94 
22,10 

30,84 
23,54 

Топтық бытыраңқылық (Игр) ЭТ  
БТ 

15,5113
,22 

13,67 
12,12 

9,73 
10,67 

Топтық ауызбірлік (Иге) ЭТ  
БТ 

3,94 
3,99 

14,26 
9,97 

21,11 
12,87 

 
Спорт пен дене шынықтыру қызметі үрдісінде студенттерге педагогикалық әсердің 

нәтижесі 2-кестеде келтірілген. Бұл ықпалдың негізгі мағынасы студентік ұжымды нығайту 
мақсатында қолайлы шарттар мен нормаланған жүйелілікті құруда спорт пен дене 
шынықтыру  іс шараларын қолдану болып табылады. Спорт пен дене шынықтыру қызметі 
саласында әр студент әрекетінің бағасы студент ұжымының барлық мүшесінің спорт пен 
дене шынықтыруда жеткен жетістіктерінің қорытындысы арқылы қарастырылды. 

Педагогикалық тәжірибенің талдауы студенттердің жарысқа қатысушылық 
белсенділігінің түрлілігін көрсетеді. Бұл негізінде студент ұжымы мүшелерінің жарыстық 
қызметке іштей (психологиялық) қосылғандығына, белгіленген жарыстың мағынасын жеке 
басының ісі деп қарайтындығына немесе қарамайтындығына тікелей байланысты.  
Сондықтан, спорт пен дене шынықтыруда түрлі іс-шаралар мен жарыстарды ұйымдастырып, 
өткізуде жарысқа қатысу кезеңіндегі  студенттің тұлғалық мәнін қалыптастырып, нормативті 
шекті таңдауда шамасы келетін шығармашылық ықыласына көңіл бөліп көмектесу маңызды 
болып табылды. 

Экпериментті жүргізу барысында ұжымдық қарым-қатынастың жетіле түсуінде ең 
маңыздысы спорттық белсенділер мен жұмыстың дұрыс жолға қойылуына мән берілді. 
Белсенділер құрамына адамгершілік қасиеті жоғары, дене дайындығы мықты, 
ұйымдастырушылық қабілеті бар, жолдастармен қарым-қатынасын емін-еркін, игілікті мәнде 
құра алатын тұлағалар таңдалды. Белсенділер көбіне студент ұжымына өзара қарым-
қатынастың жетіле түсуіне әсер етуде үлгі күші ретінде көріне білді.  

Тәрбиелеу міндетін атқаруда тәжірибесінде арнайы ұйымдастырылған педагогикалық 
жағдайды қолдануға көңіл бөлінді. 

Оларды үлгілеуде келесі талаптар есепке алынды: 
- тәрбиелеу міндетін атқару жиынтығынан әр сабаққа   негізгі тапсырмаларды бөлу; 
- оқу мен тәрбиелеу міндетін бір уақытта шешу; 
- педагогикалық жағдайдың студенттерді тәрбиелеудің басқа да әдістерімен 

үйлесімділігі; 
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- студенттердің жек қабілеттерінің педагогикалық жағдайдайдағы қиындық 
дәрежесімен сәйкестенуі. 

Спорт пен дене шынықтыру қызметтерінің бірігіп ұйымдасқан түрі жеке адам 
орындаған жаттығуға қарағанда, оқу міндеттерін орындаудағы ортақ шешімге келуге, достық 
қарым-қатынастың жақсаруына сапалы әсер етеді. Бұл – біріншіден, тұлғаның дене 
жаттығуды орындауда  ұжымдық күш арқылы ғана көзделген мақсатқа жету мүмкіндігіне; 
екіншіден, әсіресе, қиын дене жаттығуларын орындауда ұжым мүшелерінің бір-біріне 
тікелей тәуелділікте болуына; үшіншіден, студенттер өмір әрекетінің барлық саласындағы 
өзара қарым-қатынас құрылымының спорт пен дене шынықтыру қызметіне көшірілуіне 
негізделген.  

Ұжымдық сипаттағы дене жаттығуының тиімділігі еңбектің бірігуін ұйымдастыру үшін 
белгілі бір шарттарды құрып, әрбір студенттің ұжым мен өзіне қойған тапсырманы 
орындаудағы талабын оятып, ұжым ішіндегі қарым-қатынастың орнығып, бір-бірін қолдап 
демейтін мазмұнды бағытқа негізделген.  Спорт пен дене шынықтыру қызметі тиімділігі 
жоғары студенттік топтарда өзара әрекеттескенде топтың мақсатқа жетуінде мәнді болып 
есептелетін келбеті мен тәртібі әр студент үшін маңызды. Жолдастық қарым-қатынас, осы 
ұжымда қалыптасуы басқа да саладағы студенттер арасындағы қарым-қатынасының сипатын 
белгілейді. Студенттер ұжымындағы тиімділігі төмендерінде мұндай тәуелділік жоқ немесе 
айқын көрсетілмеген. 

Спорт пен дене шынықтыру қызметтерінің бірігуін құру мен ұйымдастыру жолдастық 
қарым-қатынас функциясын орнатып, дамытатын ең маңызды фактор болып табылады. 
Топтық қызметтер тиімділік белгілерін анықтай отырып студент ұжымының әлеуметтік-
функциялыққа арналғанын бөліп көрсетуге болады. Осыменен бағалау белгілері спорт пен 
дене шынықтыру қызметтерінің жемістілігіне ғана қарамай, сонымен қатар, оның 
әлеуметтік-психологиялық  мүдделерінің ішіндегі әлеуметтік белсенділік, ұжымды 
тәрбиелеудегі мүмкіндіктер, ұжым мүшелерінің қосылуын қанағаттандыру сияқты 
деңгейлерді өзіне таңдайды.  

Қорыта келгенде алынған нәтижелердің негізінде мынандай ой түйуге болады. Спорт 
пен дене шынықтыру әрекеттері тұлға аралық жағымды қарым-қатынастар арқылы, 
студенттер ұжымында достық пен жолдастық сезімді қалыптастыруға мүмкіндік 
туғызатындығы анықталды. Тура осы қызмет барысында топтық және ұжымдық өзара 
әректтестікке, студенттер байланысына ықпал етуші жағымды жағдайлар орнығып, 
сақталады. Бұл педагогикалық басқару стилі мен әлеуметтік-психологиялық климатқа, 
дәстүр мен тәртіпке, студенттердің бір-біріне және оқуына мәнді ықпал етеді. Ұжым ішіндегі 
қатынастың дұрыс орнығуы оқу қызметіндегі жетістікке жеткен ең маңызды жағдай болып 
табылады. 
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В «Концепции развития физической культуры в системе образования» Республики 

Казахстан» состояние физического воспитания школьников признано 
неудовлетворительным. В связи с чем в этом документе были определены основные пути 
реорганизации физического воспитания школьников в следующих направлениях; устранение 
недостатков «телесной» физической культуры; формирование у учащихся надлежащих 
объемов современных знаний о здоровом образе жизни; о роли и месте в нем различных 
средств и форм организации физической культуры; привитие соответствующих мотиваций; 
обучение минимально необходимым методическим приемам их самостоятельной реализации 
и только на этой базе проведение надлежащим образом организованных 
практических занятий. Естественно, что действующие в настоящее время программы и 
планы физического воспитания школьников, основанные на старых воззрениях на предмет « 
физическая культура», не соответствуют современным требованиям и нуждаются в коренной 
перестройке. Эффективными и рациональными основаниями этой перестройки могут 
явиться только специально организованные научные исследования [1]. 

Одним из самых старейших проблем школьного обучения является формирование 
мотивации к учению. Эта проблема рассматривается многими известными психологами и 
педагогами, как А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и т.п. Именно ими была поднята проблема: как 
повысить у ребенка интерес к учению, т.е. формировать мотив. 

В настоящее время политика образования Российской Федерации направлена на 
переход к развивающему обучению, где меняются цель, содержание и методы обучения. И в 
новой ситуации организации обучения эта проблема стоит на повестке дня. По Российской 
Федерации и Республике Саха переход на развивающее обучение осуществляется 
постепенно. Массовые школы организуют свою деятельность в основном по традиционной 
системе обучения, но по-прежнему остро стоит вопрос: как формировать мотивацию учения. 

Школьный возраст, как и все возрасты, является переломным. Он определяется 
моментом поступления ребенка в школу. У школьника начинается новая, по-своему 
содержанию и по всей функции деятельность - деятельность учения. Переход к новому 
положению, отношению с взрослыми и сверстниками, а также в семье определяются, тем как 
они выполняют свои первые и важные обязанности, и все это ведет к тем проблемам, 
которые связаны не только с семьей, но и с учебой. 

Наряду с вопросами формирования у учащихся мотивации к учению, также 
необходимо решать вопросы формирования потребности к самостоятельным и 
систематическим занятиям физической культурой на базе создания представлений о 
здоровом образе жизни. Приобретение данных знаний способствует изменению отношения 
учащихся к физической культуре, побуждая стать сильными, хорошо физически развитыми. 

Вопросы физического воспитания школьников в условиях Якутии раскрываются в 
трудах К.Алаас, А.Н.Варламова, В.Х.Иванова, В.П.Кочнева, Н.Н.Курилова, М.И.Лыткина, 
М.С.Мартыновой, В.К.Павлова, Д.Н.Платонова, И.И.Портнягина, Г.В.Роббека, Н.К.Шамаева. 

Несмотря на многочисленность опубликованных работ по физическому воспитанию 
школьников в условиях Севера остается практически не освещенным важный компонент - 
формирование у школьников мотивации к занятиям физической культурой, хотя в работах 
Н.К.Шамаева, И.И.Портнягина, М.С.Мартыновой отражены основные мотивы побуждающие 
школьников к занятиям физической культурой [2]. 

Теоретическая и практическая значимость и недостаточная разработанность проблемы 
обусловили выбор темы дипломной работы: "Формирование мотивов занятий физической 
культурой у младших школьников". 

Мотивы, вызывающие потребность в систематических занятиях физической культурой 
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у младших школьников 
Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в 

учебную деятельность, овладением видами учебных действий. Каждое из учебных действий 
претерпевает свои процессы становления. 

Младший школьный возраст среди других этапов жизни выделяется наименьшей 
заболеваемостью и наибольшим накоплением сил для перехода к следующему периоду. 
Продолжается активный рост развитие и укрепление мышечной ткани, связок, костей 
скелета, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а главное - нервной системы, 
управляющей сложнейшим из механизмов - человеческим организмом. ЧСС в этот период 
колеблется между 84 и 90 ударами в минуту, частота дыхания от 20 до 22 раз. ЖЕЛ доходит 
до 2000 мл. Начинается процесс совершенствования движений, в частности, рабочих 
движений кисти и пальцев. Позвоночник, хотя уже приобрел свою характерную форму, все 
еще мягок и подвижен, поэтому легко поддается всевозможным искривлениям под 
воздействием односторонней нагрузки или неправильного положения тела в течение 
длительного времени. 

Этот возраст благоприятный для развития координационных и кондиционных 
способностей, выносливости к умеренным нагрузкам и скоростно-силовых качеств. В связи 
недостаточности развития ЦНС ребенка его организм не способен работать в длительном 
мышечном напряжении, поэтому у детей быстро наступает утомление. В этот период нельзя 
допускать переутомление у детей. 

С первых же дней требования в школе у детей возникают позиция общественно 
значимой и общественно оценивающей деятельности. Однако такая широкая мотивация, 
определяемая новой социальной позицией, не может поддерживать учебу в течение 
длительного времени и постепенно теряет свое значение. 

Занятия физической культурой на школьных уроках позволяют лишь поддерживать 
нормальное физическое состояние, но не улучшают физическое развитие учащихся. Для 
этого необходимы и большая частота занятий, и большая физическая нагрузка. Сделать это 
можно либо путем привлечения школьников к занятиям в спортивных секциях, либо путем 
самостоятельных занятий учащихся физической культурой в свободное время. 

Учитель физкультуры должен развивать у учащихся потребность самостоятельно 
заниматься физической культурой на базе создания у них представления о здоровом образе 
жизни. Приобретение этих знаний меняет отношение учащихся к физической культуре и 
спорту, побуждая их стать сильными, хорошо физически развитым. 

Мотивация учения в младшем школьном возрасте развивается в нескольких 
направлениях. Широкие познавательные мотивы (интерес к занятиям) могут уже к середине 
этого возрасте преобразоваться в учебно-познавательные мотивы (интерес к способам 
приобретения знаний), мотивы самообразования представлены пока самой простой формой - 
интересом к дополнительным источником знания, эпизодическим чтением дополнительных 
книг. В первом и втором классах школьники совершают волевые действия главным образом 
по указанию взрослых, но уже в третьем классе приобретают способность совершать 
волевые акты в соответствии с собственными мотивами. Школьник может проявить 
настойчивость в учебной деятельности, при занятиях физкультурой. Социальные мотивы в 
этом возрасте представлены желанием ребенка получить главным образом одобрение 
учителя. Младшие школьники проявляют активность лишь для того, чтобы быть хорошими 
исполнителями (А.И. Высоцкий), прежде всего для того, чтобы заслужить расположение к 
себе взрослых, в том числе учителя. Мотивы сотрудничества и коллективной работы широко 
присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем проявлении. Интенсивно 
развивается в этом возрасте целеполагание в учении. Младший школьник научается 
понимать и принимать цели, исходящие от учителя, удерживает эти цели в течение 
длительного времени, выполняет действия по инструкции [4]. 

 Мотивы занятий физической культурой условно делят на общие и конкретные, что 
впрочем, не исключает их сосуществования. К первым можно отнести желание школьника 
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заниматься физической культурой вообще, чем же заниматься конкретно - ему безразлично. 
Ко вторым можно отнести желание заниматься любимым видом спорта, определенными 
упражнениями. В начальных классах почти все ученики отдают предпочтение играм: 
мальчики - спортивным, девочки - подвижным. Затем интересы становятся более 
дифференцированным: одним нравится гимнастика, другим легкая атлетика, третьим - 
вольная борьба. 

 Мотивы посещения уроков физкультуры у школьников тоже разные: те кто доволен 
уроками ходят на них ради своего физического развития и укрепления здоровья, а те кто не 
удовлетворен уроками физкультуры (в основном девочки), посещают их ради отметки и 
чтобы избежать неприятностей из-за прогулов. 

 Мотивы занятий физической культурой могут быть связаны с процессом деятельности 
и с ее результатом. В первом случае школьник удовлетворяет потребность в двигательной 
активности, в получении впечатлений от соперничества (чувство азарта, радость победы). Во 
втором случае он может стремиться к получению следующих результатов: 

• Самосовершенствование (улучшение телосложения, развитие физических и 
психических качеств, укрепление здоровья). 

• Самовыражение и самоутверждение (быть не хуже других, стать привлекательным 
для противоположного пола и т.д.) 

• Подготовка себя к труду и службе в армии. 
• Удовлетворение духовных потребностей (через общение с товарищами, через чувство 

принадлежности к коллективу и т.д.) 
 Большая роль в развитии потребности к самостоятельным занятиям физической 

культурой принадлежит родителям. Опрос 5000 родителей в различных регионах страны, 
проведенный А.М. Гендиным и М.И. Сергеевым, показал, что при высоком уровне 
понимания родителями роли физической культуры в жизни детей 38% последних охотно 
выполняют утреннюю зарядку и физические упражнения, а при низком уровне понимания 
родителями роли физической культуры таких детей оказалось только 16%. 

Школьники самостоятельно или с родителями занимаются физической культурой, но 
делают это эпизодически, лишь в выходные дни или во время каникул. Задачей учителя 
физической культуры является сделать эти занятия регулярными. А это может 
осуществиться только в том случае, если у учащихся будет сформирована потребность в 
самостоятельных систематических занятиях физической культурой или, иными словами, 
если у них будет сформирована привычка к физической нагрузке, к активной двигательной 
деятельности. 

 Привычка - это действия и поступки, выполнения которых стало для человека 
потребностью (С.Л. Рубинштейн). 

 Говоря о роли положительных привычек, К Д. Ушинский писал: ":Самое убеждение 
только тогда делается элементом характера, когда переходит в привычку. Привычка и есть 
тот процесс, посредством которого убеждение делается наклонностью и мысль переходит в 
дело" (Собр. соч. - М; Л., 1950. Т 8). Он выделял два пути воспитания привычек: организация 
жизненного опыта и убеждение, разъяснение. Первый более пригоден для младших 
школьников. 

 Привычки формируются в результате многократного длительного использования 
определенных действий или форм поведения. Поэтому их выработка проходит через ряд 
этапов, каждый из которых должен быть организационно обеспечен учителем физической 
культуры. 

 Первый этап формирование положительного отношения к физической культуре. С 
первого класса учитель должен ненавязчиво подчеркивать положительную роль занятий 
физическими упражнениями в развитии детей и укреплении их здоровья. 

 Второй этап - формирование у учащихся самостоятельно заниматься физической 
культурой. Намерение, по определению Л.С. Рубинштейна, является внутренней 
подготовкой отсроченного действия или поступка. Это зафиксированная решением 
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направленность на осуществление цели. На этом этапе задача учителя физкультуры - 
пробудить у учащихся желание самостоятельно и регулярно заниматься физической 
культурой. Он может предположить школьникам ежедневно выполнять дома зарядку. 
Сформировав у учеников это желание, учитель может переходить к следующему этапу. 

 Третий этап - осуществление школьником намерения самостоятельно заниматься 
физической культурой. Этот этап связан с созданием условий для самостоятельного 
выполнения школьниками физических упражнений. К таким условиям относятся: 
приобретение родителями необходимого спортивного инвентаря, разработка учащимися 
вместе с учителем физкультуры режима дня, в котором нашлось бы место и для 
самостоятельного выполнения физических упражнений; разучивание на уроке комплекса 
упражнений, которые ребята будут выполнять дома. 

 Четвертый этап - превращение желания школьников самостоятельно и регулярно 
заниматься физическими упражнениями в привычку. В силу возрастных психологических 
особенностей младших школьников и подростков (легкая смена интересов и желаний, 
недостаточное развитие настойчивости, целеустремленности) регулярное, самостоятельное 
выполнение ими физических упражнений представляют значительные трудности. Ребенок 
может 3-4 раза встать пораньше и сделать зарядку, но потом это ему надоест и он найдет для 
себя много оправданий, которые освободят его от угрызений совести в том, что он не 
осуществил задуманное (например, "поздно лег спать, поэтому проспал, и на зарядку не 
осталось времени" и т.д.). При этом возникают защитные мотивировки: "и без зарядки 
можно стать сильным, вон Коля зарядку не делает, а у него второй разряд по гимнастике". 

 В связи с этим учителю необходимо осуществлять ряд мероприятий, которые 
поддерживали бы сформированные намерения учащихся самостоятельно заниматься 
физической культурой. 

 Учитывая, что младшие школьники часто выполняют задания не столько для себя, 
сколько для других и что у них быстро теряется интерес к выполнению любого задания, если 
они не видят на себе заинтересованного взгляда родителей или старших братьев или сестер, 
лучшим вариантом на первых порах было бы совместное выполнение физических 
упражнений младшими школьниками и старшими в семье, или необходимо просто 
присутствие старших. 

 Интерес учащихся к самостоятельному систематическому выполнению физических 
упражнений будет стимулироваться и в том случае, если учитель обеспечит постоянный 
контроль за тем, выполняют школьники дома физические упражнения или нет. Этот 
контроль иногда оказывается даже действеннее, чем контроль родителей, так как авторитет 
учителя для младших школьников часто весомее слов и увещеваний родителей. 

 Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к 
самой учебной деятельности - возможность проявить к учению умственную 
самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче 
заинтересовать ими учащихся. Основное средство воспитания устойчивого интереса к 
учению - использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся 
активной поисковой деятельности. 

 Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной 
ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которых они не могут разрешить при 
позиции, имеющегося у них запаса знаний или применение старых в новой ситуации. 
Интересна только работа, которая требует постоянного напряжения. Легкий материал не 
требующий умственного напряжения, не вызывает интереса. Преодоление трудностей в 
учебной деятельности - важнейшее условие возникновения интереса к ней. 

 Наивысшей формой самостоятельности учащихся является выполнение ими 
общественных поручений. Устойчивость мотивов общественной работы во многом зависит 
от удовлетворения учащихся этой работой. Чем младше школьник, тем в большой степени 
он находит удовлетворение в полезности своих дел для всех, в их общественной пользе. Для 
того чтобы пробудить и поддерживать интерес школьников к общественным поручениям, 
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необходимо соблюдать ряд условий: 
 Даваемое школьнику поручение должно иметь общественную значимость и 

целесообразность. Учитель должен показать, что выполняемое учащимися задание важно 
для всего класса, спортивной команды. Так, дежурство на уроке физической культуры 
обеспечивает своевременное 

 Даваемые поручения должны быть конкретными. Часто, назначение школьника 
физоргом в классе носит формальный характер. Учитель должен разъяснять, в чем конкретно 
состоят функции физорга. 

 Качество и сроки выполнения заданий должны контролироваться учителем. Если 
ученик видит, что учитель не очень интересуется, как выполнено его поручение, то 
возникает равнодушие и у самого ученика. В следующий раз он будет считать необходимым 
выполнение данного ему поручения. 

 У учащегося должна формироваться вера в возможность выполнения поручения. При 
необходимости учитель физической культуры должен помочь школьнику в организации его 
общественной работы (как советом, так и практическими делами). 

 Школьникам должна предоставляться определенная самостоятельность в выполнении 
общественной работы. Например, ребята сами могут разработать программу спортивного 
вечера, подготовить стенную газету на спортивную тему и т.д. 

 При распределении общественных поручений важно учитывать психологические 
особенности школьников разного возраста: их интересы, способности, социальный статус в 
группе и в спортивном коллективе. Например, школьнику с низким социальным статусом в 
классе в начале не следует давать задания, требующие руководства товарищами. Срочные 
задания не следует поручать школьникам с высокой тревожностью, инертностью: они 
привыкли заранее планировать свою деятельность и в неожиданно возникшей ситуации 
чувствуют себя неуверенно, нервозно. Им нужно время, чтобы свыкнуться со своей ролью, с 
полученным заданием. 

 Учитывая склонность учащихся к перемене деятельности, целесообразнее давать им 
разовые и временные поручения, а не постоянные. Особенно это касается школьников с 
сильной нервной системой, которые часто бывают пассивными в общественных делах только 
потому, что даваемые им поручения однообразны и не заставляют их преодолевать 
трудности. Групповые и коллективные поручения должны превалировать над 
индивидуальностью. 

 Цель поставленная учителем должна стать целью ученика, между мотивами и целями 
существует весьма сложные отношения. Наилучший путь движения - от мотивов к цели, т.е. 
когда ученик уже имеет мотив, побуждающий его стремиться к заданной учителем цели. 

 Таким образом, возникает вопросы: Что лежит в основании зачем ребенок идет в 
школу? Что лежит в основании мотивации учении? 

 Основанием того зачем ребенок идет в школу не является познавательный интерес, у 
него еще не сформирована учебная потребность, его интерес в новой социальной роли - быть 
школьником. Ребенка манит в школу не учение, а стать человеком уважаемым (ему 
интересно стать учеником). Мотив лежит социальной роли ученика - стать человеком. 

 До школы в играх осуществлялось самореализация ребенка. Он вживался в статус 
субъекта, а школе он начинает терять данный статус, т.е. потребность самореализации себя 
как субъекта деятельности начинает падать из-за организации учебного процесса. В 
традиционном обучении возникает необходимость в особой форме учения, в основе которого 
"лежит" непознавательная потребность, а самоизменение субъекта. В традиционном 
обучении, как известно, ЗУН - самоцель, в силу которого характер учения 
приспособительный - внешние мотивы потребности. В концепции В.В. Давыдова и Д.Б. 
Эльконина речь идет от умений к знанию, как основанию умения, а от него к навыку, что 
соответствует детской логике и позволяет сформировать иные знания и навыки. 

 В обновленном традиционном обучении речь идет об изменении характера учения, 
что предполагает изменение позиции ученика. А суть изменения заключается в том, что у 
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учащегося будет не только мотив - потребность быть субъектом, но и появится потребность - 
мотив изменить себя, быть другим завтра, чем сегодня. У него выращиваются внутренний 
мотив, и формирование мотивации учении должно строится, на наш взгляд, через три 
следующие способности: 

- хочу, т.е. это моя потребность - мотив; 
- хочу, т.е. это я умею делать; 
- надо, т.е. это мне нужно знать. 
 Формирование этих способностей по сути есть, содержание мотивации, 

следовательно, шаги ее формирования. 
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 Организм человека обладает способностью адаптироваться к меняющимся условиям 
среды при помощи огромного количества сохраняющих реакций. Под влиянием внешних 
факторов могут изменяться физиологический статус, гомеостаз человека, их 
морфологические признаки и т.д. Гомеостаз, как сохраняющая реакция жизни, лежит в 
основе жизнедеятельности организма любого человека. В поддержании гомеостаза и его 
регуляции важнейшая роль принадлежит нервной системе, железам внутренней секреции, 
особенно гипоталамо-гипофизарной и лимбической системам мозга (А.М. Голиков, 1985). 
Состояние здоровья человека определяется количеством и мощностью его адаптационных 
резервов. Чем выше функциональный резерв, тем ниже цена адаптации. Воздействие 
экстремальных факторов  в частности, интенсивных физических нагрузок приводит к 
существенным изменениям как физиологических, так и биохимических показателей, к 
развитию морфофункциональных изменений в тканях ОДА и органах.Физические нагрузки 
представляют собой источник мощных стимулирующих и регулирующих влияний на обмен 
веществ и деятельность важнейших функциональных систем. 

Патологические явления, возникающие на основе перегрузок тканей ОДА, проявляются 
в виде гипоксии и гипоксемии, гипертонуса мышц, нарушения микроциркуляции и других 
отклонений (см. схему 1.Этиопатогенез повреждений и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у высококвалифицированных спортсменов). 

mailto:Step_smirnova@mail.ru
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Повреждения и заболевания ОДА 

 Во время тренировок, когда происходит адаптация организма к физическим 
нагрузкам, имеют место морфофункциональные изменения в тканях ОДА. Эти изменения 
сохраняются в организме и после их окончания. Накапливаясь в течение длительного 
времени, они постепенно приводят к формированию более экономного типа реагирования 
микрососудов. Специфика тренировки в том или ином виде спорта обусловливает 
дифференцированные преобразования тканей ОДА и микрососудов. Поэтому показатели 
состояния системы микроциркуляции могут служить важным диагностическим критерием 
приспособленности организма к тому или иному виду физической деятельности, а также 
характеризовать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и ОДА. Занятия 
спортом приводят к нарушению гомеостатического равновесия в организме. Это 
справедливо особенно относительно современного спорта, характеризующегося большим 
объемом и чрезмерной интенсивностью нагрузок (2-4 разовые тренировки в день) в течение 
многих лет. При этом избыточные нагрузки и стресс играют роль этиологического и 
осложняющего факторов в возникновении повреждения тканей и заболеваний. 
Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют, что гипоксия оказывает 
влияние на системы, ответственных за транспортировку кислорода и иммунитет. Гипоксия, 
нарушение микроциркуляции и метаболизма тканей являются одним из факторов, 
ответственных за срыв функционирования иммунной системы и возникновение повреждений 
и заболеваний ОДА у спортсменов [1]. 

 Выявлено, что при интенсивных физических нагрузках в мышцах снижается 
содержание АТФ, KрФ, гликогена и увеличивается количество лактата и мочевины в крови. 
Схема 1. Этиопатогенез повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата у 
высококвалифицированных спортсменов 

 
Физические нагрузки 
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У тренированных людей количество эритроцитов (красные кровяные тельца) увеличи-

вается с 4,5—5 млн. в 1 мм3 крови до 6 млн. Эритроциты — переносчики кислорода, поэтому 
при 

увеличении их количества кровь может получить больше кислорода в легких и большее 
количество его доставить тканям, главным образом мышцам. 

 У  тренированных  людей  увеличивается  и количество лимфоцитов — белых 
кровяных телец.  Лимфоциты вырабатывают вещества, которые 
нейтрализуют   различные   яды, поступающие в организм или образующиеся в организме. 
Увеличение  количества  лимфоцитов — одно из доказательств того,  что в результате 
физических упражнений увеличиваются защитные   силы организма, повышается устой-
чивость организма против инфекции. 

 У стайеров часто встречается скрытый дефицит железа, а также низкий уровень 
гемоглобина и гематокрита), что может снизить физическую работоспособность и отразиться 
на результатах выступления. Наблюдения показывают, что после интенсивных физических 
тренировок в моче спортсменов нередко определяются белок и эритроциты (гематурия). 
Иногда развивается острая почечная недостаточность. У бегунов на средние дистанции 
нередко возникают боли в правом подреберье. Kлиника печеночного болевого синдрома 
характеризуется ноющей болью, ощущением распирания в правом подреберье. Частота этого 
синдрома колеблется в от 1,3% до 9,7% случаев и зависит от квалификации спортсмена, его 
возраста и пола. В большей степени печеночный болевой синдром встречается у слабо 
подготовленных спортсменов, у людей с хроническим холециститом, холангитом, 
дискинезией желчных путей. Чрезмерные физические нагрузки способствуют развитию 
атеросклероза из-за нарушения метаболизма в сердечной мышце.  

 Занятия физическими упражнениями способствуют лучшему питанию и 
кровоснабжению мышц.  В мышцах, подвергшихся длительным и предельным нагрузкам, 
выявляется значительное (в 2—3 раза) замедление местного тканевого кровотока и развитие 
кислородной недостаточности. Известно, что при физическом напряжении не только 
расширяется просвет бесчисленных мельчайших сосудов (капилляров), пронизывающих 
мышцы, но и увеличивается их количество. Кроме того, поток импульсов от работающих 
мышц к различным отделам головного мозга стимулируют нейрорегуляторнуюфункцию.Так, 
в мышцах людей, занимающихся физической культурой и спортом, количество капилляров 
значительно больше, чем у нетренированных, а следовательно, у них кровообращение в 
тканях и головном мозге лучше. Еще И. М. Сеченов – известный русский физиолог – 
указывал на значение мышечных движений для развития деятельности мозга [3].  

 Физические тренировки также способствуют развитию и укреплению костей, 
сухожилий и связок. Кости становятся более прочными и массивными, сухожилия и связки 
крепкими и эластичными. Толщина трубчатых костей возрастает за счет новых наслоений 
костной ткани, вырабатываемой надкостницей, продукция которой увеличивается с ростом 
физической нагрузки. В костях накапливается больше солей кальция, фосфора, питательных 
веществ. Во время легкой работы с постоянной нагрузкой частота сокращений сердца 
возрастает в течение первых 5-10 мин и достигает постоянного уровня; это стационарное 
состояние сохраняется до завершения работы даже в течение нескольких часов. После 
легкой работы она возвращается к первоначальному уровню в течение 3-5 мин; после 
тяжелой работы период восстановления значительно дольше – при чрезвычайно тяжелых 
нагрузках он достигает нескольких часов. Ударный объем сердца в начале работы возрастает 
лишь на 20- 30%, а после этого сохраняется на постоянном уровне. Он немного падает лишь 
в случае максимального напряжения, когда частота сокращений сердца столь велика, что при 
каждом сокращении сердце не успевает целиком заполниться кровью.  

 Таким образом, хронические перегрузки, перенапряжения при занятии спортом 
повышают угрозу травмирования и возникновения посттравматических заболеваний. 
Поэтому очень важно раннее применение профилактических и лечебных средств, которые 
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помогут нормализовать крово- и лимфообращение, окислительно-обменные процессы и т.д. 
Даже самые «легкие травмы» порой приводят к осложнениям и заболеваниям, что, 
естественно, влияет на работоспособность и спортивные результаты.  

 В настоящее время очевидны негативные последствия больших физических нагрузок 
и растущая необходимость в их ликвидации и профилактике. Вот почему профилактические 
и реабилитационные мероприятия входят в комплекс подготовки спортсменов. К сожалению, 
методы профилактики и нормализации функционального состояния спортсменов после 
больших физических нагрузок изучены еще недостаточно. 
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Спорттық туризмге спорттық мақсаттары басым болатын туристік шаралар жатады. 

Спорттық туризмге спорт түрлерінің барлық белгілері тән: жарыстар, ережелер, спорттық 
дәрежелер және оларға қойылатын талаптар. Спорттық шеберліктің спорттық туризмге сай 
өз ерекшеліктері бар. Ең алдымен бұл жорықтар мен жарыстарға қажетті түрлі туристік 
техника мен тактиканы игеру. Кейде спорттық туризмдегі жеңіс ең алдымен қарсыласты 
жеңу емес, бұл адамның өзін-өзі жеңу болуы мүмкін. 

Әдетте спорттық туризмге спорттың екі түрі жатады: спорттық туризм және туристік-
қолданбалы көпсайыс. Спорттық туризм спортының мағынасы – классификацияланған 
әртүрлі қиындық дәрежедегі маршруттар бойынша жорықтарды жасау. Осындай 
жорықтардың мақсаты: құрамына әртүрлі табиғи және жасанды кедергілері, түрлі климат 
жағдайларында бейімделу кіретін жорық маршрутынан өту және спорттық шеберлікті 
жетілдіру болып табылады. 

Туристік-қолданбалы көпсайыс мағынасы – жергілікті жерлердегі онша қашық емес 
техникалық этаптардан тұратын дистанциялардан әртүрлі туристік техника мен тактиканы 
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қолданып өту. Осындай жарыстардың басты мақсаты – туризм техникасы мен тактикасын 
жетілдіру, спорттық шеберлігі мен спорттық дәрежені жетілдіру. Спорттық туризм жүйесіне, 
сонымен қатар, спорт түрлеріне жатпайтын спорттық сипатына ие кейбір басқа да туристік 
шараларды жатқызуға болады: мектеп оқушыларының туристік жарыстары, спорттық 
сипатына ие туристік шаралар (слет, фестиваль т.б.). Алайда, осындай туристік шаралардың 
рекреациялық-спорттық шараларынан айырмашылығын табу қиын [1]. 

Туристік шаралар формалары туристік спорт түрлері мазмұнына сәйкес болады. 
«Спорттық туризм» спорт түрінің іске асатын формасы – спорттық жорық. Сонымен қатар, 
спорттың осы түрінде туристік жарыс формасы да қолданылады (сырттай немесе бір жерде 
өтетін). Туристік-қолданбалы көпсайыс формасы – жергілікті бір жерде өткізілетін туристік-
спорттық жарыстар. 

Спорттық туризмдегі жүктемелер спорттық кешенді түрлеріндегі (көпсайыс тәрізді) 
жүктемелерімен салыстыруға болады. Турист-спортшы жалпы және арнайы физикалық 
төзімділікке ие болуы қажет. 

Туризмнің басқа түрлеріндегі физикалық жүктемелері жоғары болса да, адам 
денсаулығына кері әсер тигізбейді. Спорттық маршрутта ұзақ уақыт бойы турист жалпы 
орташа ауыртпалық жұмысын орындайды. Спорттың басқа түрлеріндегі шектен асып кететін 
жүктемелер спорттық туризмге тән емес. Спорттық және сауықтыру туризм 
айырмашылығын кейде табу қиын. Дегенмен, аталған категориялары арасында 
айырмашылықтар бар. 

Спорттық туризм спорттың басқа түрлерімен – спорттық бағдарлаумен, су слаломымен, 
альпинизммен, шаңғы спортымен және т.б. байланысты. Спорттық туризмде спорт 
түрлерінің техникасы қолданылады. Мысалы, жартасты жер бедерімен өту техникасы 
дегеніміз жартасқа өрмелеу техникасы. Тау өзенімен жүзу және ескекті кемемен жүзу – су 
слаломының техникасы. Жергілікті жерде бағдарлау туристік жорықта міндетті түрде 
қолданылады және, сонымен бірге, «спорттық бағдарлау» атты спорт түрінің мәні болып 
табылады. Осыған орай, туризмде және онымен байланысты спорт түрлеріндегі 
технологиялары мен тетіктері де бір-біріне ұқсас. Екіншіден, туризммен байланысты спорт 
түрлері бойынша жарыстарға қатысу жорықтар мен туристік жарыстарға қатысуға 
даярланудың маңызды бөлігі болып табылады. 

Экстремалды туризм 
Бұл сегментке әлемнің туристік нарығының 10 % жатады. Экстремалды туризм 

дамуының себептері: мораль мен талғамдардың өзгерісі, қауіпті нәрсені есірткі сияқты аңсау, 
атаққұмарлық. Негізі әкстремалдық туризмге тәуекелді қажет ететін скайсерфинг, трекинг, 
хели-ски, фри-райд, рафтинг және басқа спорт түрлерін жатқызуға болады. 

Қазақстанда Жамбыл облысы – экстремальдық туризмге таптырмайтын жер. 
Жамбыл облысында экстремальдық туризмді дамытудың әлеуеті зор, деп санайды 

Тараздың «Золотой караван» туристік орталығының директоры Альбина Веймер [2]. 
Оның пікірінше, Жамбыл облысында әр түрлі, соның ішінде экстремальдық туризмді 

дамытуға болады. «Қаратау, Талас және Қырғыз Алатауы шоқылары альпинизм мен 
экстремальдық туризмді дамытуға ыңғайлы, – деп түсіндірді А.Веймер. – Турлар 
бағдарламасына парашютпен секіру, парапланмен ұшу және басқа да қызықты туризм 
түрлерін енгізуге болады. Теріс-Ащыбұдақ су қоймасы, Балқаш көлі, Алакөл, Билікөл су 
спортымен және ойын-сауығымен айналысуға қолайлы. Жамбыл даласында шытырман 
турлар өткізуге де болады. Біздің облыстан шөл далалар мен альпі шалғынына дейінгі жер 
бедерін көруге болады». 

Алайда қазіргі кезде туристік салада өңірдің табиғи әлеуеті тіптен пайдаланылмай отыр 
деуге болады. Өңір турфирмалары негізінен көшпелі туризм, визалық қызметтер, 
авиабилеттер сатумен ғана шектелуде. Облыста турфирмалар саясаттармен өте аз 
айналысаады, онда да тарихи және  табиғи көрікті орындарға 1-2 күндік сапарлармен ғана 
қанағаттанады, деп атап өтті А.Веймер. 

«Бүгінде өңірдің туроператорлары туризмнің қай түрімен айналысарын да нақты 
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білмейді, – деп әңгімеледі Жамбыл облысы кәсіпкерлер палатасы  баспасөз қызметінің 
жетеекшісі Анастасия Толстихина. – Туристік кәсіпорындардың маркетингтік қызметі әлсіз. 
Облысымызда туристік кластерді дамытуға көмектесу үшін Жамбыл облыстық кәсіпкерлер 
палатасы туристік форум ұйымдастырғалы отыр. Осы туристік форум аясында кәсіпкерлер 
палатасы туризм саласын дамытудың регионалдық проблемалары жөнінде мониторинг 
жүргізбек». 

«Тараз бен Жамбыл облысын туристік индустрия орталығына айналдыру – біздің 
негізгі міндетіміз. Сауда сияқты туризм саласы да облыс бюджетіне едәуір кіріс әкеле алады. 
Бұл орайда облыс әлеуеті мол. Ішкі туризмді дамыту үшін ең алдымен мемлекет пен 
туроператорлардың өзара түсіністігі мен ынтымақтастығы қажет», – деп түйді «Золотой 
караван» туристік орталығының директоры А.Веймер. 

Күрделілігі 1-2 санатты шаңғылы, велосипедті және жаяу саяхаттар. 
Қазіргі күнгі Қазақстанның  экономикалық туризмінде таза жаяу саяхаттар сирек 

қолданылады, ал велосипедтік және шаңғылы саяхаттар мүлдем қолданылмайды. Алайда 
туристік фирма менеджерлеріне туризмнің бұл салалары туралы түсінікті, оларды 
ұйымдастырып өткізу ерекшеліктерін кем дегенде екі себеппен білу керек. 

Біріншіден, республикамызда жаяу, шаңғылы және велосипедті туризмді пайдалану 
үшін туристік-рекреациялық қорлар жеткілікті және шетелдік клиенттермен  жұмыс істеу 
үшін оларды дамыту мүмкіндіктері айқын. Екіншіден, туризмнің осы үш түрі бұрын 
пайдаланылған және қазіргі күнде азаматтарымызды сауықтыру үшін қолданылуы мүмкін. 
Сонымен қатар, жаяу және шаңғылы туризм арқылы еріп жүру бригадаларының 
маусымаралық кезеңдегі жаттығу процесін өткізуге болады. 

Жаяу туризмге жаяу өткізілетін барлық саяхаттар жиынтығы жатқызылады. 
Шаңғылы туризм – қар үстінде шаңғымен жасалатын серуендер мен саяхаттар, 

туризмнің ең көпшілік түрі. Шаңғылы туризмге қалың қар үстімен, ауыр жолдорбаларымен, 
төменгі температура жағдайында жазық жерлермен қатар, тайга, тундра, архипелаг және 
мұздықтардан, орташа таулы және биік таулы аудандардағы көпкүндік жорықтар тән. 

Саяхат  ретіндегі туризмнің  өзіндік түрі және велосипедпен жасалатын спорттық 
серуендер велосипедті туризм деп аталады. Велосипедті туризм кез-келген жастағы 
адамдарға қол жетімді, себебі ондағы ауыртпалық оңай бөлінеді. 

Жаяу туризм әрқашан да барлық белсенді саяхаттардың ең бір дамыған түрі болып 
келді және де мұндай саяхаттарды республикамыздың құрғақ аудандарының көпшілік 
бөлігінде өткізуге болады. Алайда Қазақстанның жаяу саяхаттарының нақтылы аудандарына 
Батыс Тянь-Шань, Алтайдың биік таулы бөлігі, Азияның шөл және шөлейт аудандары, 
сонымен қатар кейбір аласа таулы аудандар жатады. 

Сонымен қатар жаяу туризмге Солтүстік-Батыс Алтайдың орташа таулы және аласа тау 
жоталары  де қолайлы. Өзен  аңғарларындағы соқпақтар, қолайлы орналасқан елді мекендер 
күрделілігі 1-2 санатты қызықты жаяу жорықтар ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл 
аудандарда жаяу саяхаттар ұйымдастырудың оңтайлы уақыты 15 мамырдан 15 қазанға дейін. 
Осы уақытта Оңтүстік Алтайда Марқакөл көліне жаяу саяхат та біршама қызықты болып 
табылады. 

Қазақстан территориясында қызықты жаяу саяхат өткізуге болатын 4 шөл бар, олар: 
Бетпақдала, Арал маңы Қарақұмы, Қызылқұм және Мойынқұм. 

Балқаш көлінің солтүстік жағалауына сирек жартасты қалдықтары бар шөлді жазық 
тіреліп жатыр. Бұл Балқаш көлінен солтүстікке қарай сазды Бетпақдала шөліне ауысатын 
Қазақтың ұсақ шоқысының жазығы. 

Құмды-шөлді Мойынқұм сілемі Шу мен Талас өзендерінің арасында жатыр, ұзындығы 
батыстан шығысқа дейін 500 км., ені 100-180 км. Мойынқұмның құм тізбегінің көпшілігінде 
бұталар мен аласа бұталар өседі. Шөлдің шығыс бөлігі құдықтарға бай. 

Арал маңы Қарақұмы, Үлкен және Кіші Борсық, Арал теңізі мен Шалқар-Теңіз көлі 
арасындағы солтүстік-шығыс жазықты алып жатыр. Бұл шөлдер ауданының көп бөлігінде 
ерек пен шөл қияғы өсетін адыр-бұдырлы  құмдар. 
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Қызылқұм – үлкендігі бойынша Орта Азияның Қарақұмнан кейінгі екінші құмды шөл 
сілемі, ауданы 300 мың км.2  Қазақстан көлемінде бұл шөл Арал теңізі мен Сырдария өзені 
аңғары аралығында 500 км-ден астам ұзындыққа және 200-300 км. Еніне созылып жатыр. 
Қызылқұмның қазақстандық бөлігінің типтік ерекшелігі – құмдар мен шөлдің басымдығы. 

1984 ж. Шілде-тамызында дәрігер Н.Н.Кондратенко басшылық еткен «Адам және шөл» 
атты ғылыми-спорттық экспедиция құрамында жеті қазақстандық спортшы Қызылқұм және 
Қарақұм шөлдері арқылы 550 километрлік жол жүріп шықты [3]. 

Бұл жорық ғалымдардың экономиканы дамытуда кеңінен қолданылып келе жатқан 
құрғақтығы жоғары зоналардың экстремалды жағдайларында адамдардың белсенді жұмысқа 
жылдам бейімделу механизмдері туралы сұрақтарына жауап алуға мүмкіндік берді. 

Осы экспедиция нәтижелері бойынша Н.Н.Кондратенко және Д.Е.Щетинин «Қарақұм 
арқылы» атты еңбегін жазып шығарды (Алматы, Қазақстан, 1986). 

Шөл даладағы жорықтардың ғылыми-тәжірибелік мәні неде? Бұл сұраққа  «Адам және 
шөл» экспедициясының бас кеңесшісі, медицина ғылымдарының докторы 
Виталий  Георгиевич Волович жауап берді: «Шөл басып кету қаупі бүгінгі күнде көптеген 
аймақтарға төніп тұр. Құмдарды ұстамаса олар 45 млн.км2 территорияға, яғни жер 
шарының  құрғақ бөлігінің 1 / 3 бөлігін басып кетер еді. 

Мұнай, газ, көмір, мыс және тағы басқа пайдалы қазбалар Орта Азия мен Қазақстанның 
шөлді аймақтарында орналасқан. Жібек өндіру мұнда Уралмен салыстырғанда 20 есе арзан 
түседі. Алайда бұл байлықтардың барлығын қолға түсіру үшін 40 градустық  ыстықта және 
шөлдің ыстық желінде жұмыс істей алатын адамдар қажет. 

Дәрігерлердің жылудан қызып кету және күн түсу механизмдерін  анықтау 
талпыныстары 18 ғасырдың басына жатады. Үндістанда жылудын қызып кету әсерінен мерт 
болғандардың мәйіттерін зерттеген ағылшын дәрігерлері өлімнің асфиксия 
(тұншығу)  нәтижесінде болғандығын, оның механизмі асылып өлгендер және найзағай түсіп 
мерт болғандарда сияқты екендігін байқаған. 

Заманауи медицина жылудан қызып кетуге бұлшықет жұмысымен ауырланған жылу 
реттеудің бұзылуы әкеп соғады деп санайды. Адамды ысып кетуден тек тер ғана құтқара 
алады. 1 грамм су буланғанда ағзадан  600 Ккал жуық жылу кетеді. Күн ыстықта адам 
тәулігіне 12 литрге дейін ылғал жоғалтады. Онымен біруақытта тұз жоғалту жоғарылайды, 
су-тұзды және ақуыз алмасу бұзылады, ақуыз ұлпасының ыдырауы жылдамдайды. Оңтайлы 
су және ас рационын қалай жоспарлау, бейімделу процесін тездету, қай жұмыс режимін 
ұстану сияқты сұрақтар жауабын табар емес. 

Қазақстанның Ғылым Академиясы және Қазақстан Комсомолының Орталық Комитеті 
ұйымдастырған «Адам және шөл» экспедициясымен алғаш рет мынадай жағдай 
модельденді:  жазғы аптап ыстықта адамдар шөлде ауыр жолдорбаларымен жүрді. Бұған 
дейін зерттеулер негізінен ыстық цехтарда, барокамераларда жүргізілді, бірақ құмды шөлге 
соншалықты ұзақ сапар жасалған жоқ. 

Шөлге сапар шеккенде қатысушылар әр уақытта өз еңбек демалысын пайдаланатын 
болған. Сондықтан, үлкен ғылыми бағдарламасына қарамастан бұл сапарлар нағыз туристік 
саяхат болатын. 

Жаяу жорық өткізудің оңтайлы уақыты Батыс Тянь-Шаньда 1 мамыр – 31 қазан; 
Алтайда 15 мамыр – 15 қыркүйек; Қазақстанның шөл және шөлейт аудандарында 1 қазан – 
31 мамыр болып табылады. 

Екінші санатты жаяу сапардың мысалы ретінде келесі маршрут бола алады: Түңгір 
поселкесі – Күршілі көлі – З.Немыцкий асуы (1а) – Жоғары Кураган өзені – Катунь өзені – 
Верхнее Седло асуы (н\к) – Белая Берель өзені – Рахман бұлағы поселкесі. 

Күрделілігі 1-2 санатты шаңғы жорықтарын Солтоүстік Тянь-Шань өткелдері арқылы 
да ұйымдастыруға болады. Қауіпсіздік тұрғысынан алғанда бұл жорықтардың маршруттарын 
күрделілігі 1-2 санатты жорықтар өткізілетін асулар арқылы өткізу дұрыс деп саналады. Бұл 
ең алдымен Іле Алатауының жотасында орналасқан  асулар: Озерный (н\к), Алматы (н\к), 
Бутаков (н\к), Туристов (н\к), Алматы-Алагир (н\к), Жусалы-Кезең (н\к) және т.б. 
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Қазақстандық бөлікте шаңғы жорықтарын өткізудің оңтайлы кезеңі 1 қараша мен 10 
наурыз аралығы болып табылады. 

Велосипедті саяхаттарға шығудың ең қолайлы климаттық зонасы – Қазақстанның 
оңтүстігі болып табылады. Мұнда көктем ақпанның соңында, ал күз қарашада түседі. 
Құрғақ  континенталды климат велотуристер арқылы барлық территорияға таралады. 

Қазақстандағы жолдардың көпшілігі қара, тығыз жабыны велосипедпен жүруге 
жарамды болып табылады. Тек республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-батысында жол 
жүру қиындық туғызатын құмды учаскелер бар. 

Қазақстан территориясы түрлі тарихи ескерткіштерге бай. Бірақ сәулет-археологиялық 
ескерткіштер әсіресе Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының оңтүстігінде көп, 
мұнда қазақстандық туристер кең таралған веломаршруттар жасаған. 

Жоғарыда аталғандардан басқа қазақстан бойынша коммерциялық мақсатпен келесі 
веломаршруттар пайдаланыла алады: 

1) Қарағанды облысы, Қарқаралы таулы-орманды оазисімен 10-күндік саяхат: 
«Қарқаралы» турбазасы – Бидайық поселкесі – Комсомольский шыңы – Пашенное көлі – 
«Нұркен» шаруашылығы – Кендары өзеінінің аңғары – Утильцех – 10-шы кордон – Демалыс 
үйі – Пашенное көлі – «Қарқаралы» турбазасы (10 күндік тур, күрделіліктің бірінші санаты, 
250 км.). 

2)  Орал облысы, Орал қаласы – Владимировка –Бударино -  Чапаев – Калмыково – 
Кулагино – Махамбет – Атырау қаласы. (күрделіліктің екінші санаты, 510 км.) 

Жаяу жорықтардағы негізгі табиғи кедергілер орман арасы мен үйінділер, батпақты 
учаскелер, су кедергілері болып табылады. 
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Что такое физкультура и спорт? 
Физическая культура и спорт — средства созидания гармонично развитой личности. 

Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении 
поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого 
рабочего дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом 
образе жизни. 

Физическая культура — часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 
деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физических способностей 
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики.[1] 

Физическая культура — самое широкое, собирательное понятие. Она включает все 
достижения, накопленные в процессе общественно-исторической практики: уровень 
здоровья, спортивного мастерства, науки, произведений искусства, связанных с физическим 
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воспитанием, а также материальные (технические) ценности (спортивные сооружения, 
инвентарь и т.д.). 

Под физической культурой понимают совокупность всех присущих данному обществу 
целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих физическому развитию и 
совершенствованию людей. Сюда входят физическое воспитание, спорт и т.п. 

Физическое воспитание — это педагогический процесс, который направлен на 
совершенствование форм и функций организма человека, формирование двигательных 
навыков, умений связанных с ними знаний, а также на воспитание физических качеств. 
Физическое воспитание связано с другими сторонами воспитания — нравственной, 
эстетической, производственной, трудовой. 

Спорт — доминирующая форма проявления физической культуры, это слово часто 
употребляют в качестве синонима к понятию «физическая культура». Спорт может 
рассматриваться как система результатов физической культуры, поскольку этот термин 
обозначает стремление к физическим достижениям на основе норм и правил, тренировок и 
соревнований. 

Термин «спорт» употребляется применительно к различным областям в зависимости от 
того, какие цели ставит перед собой занимающийся или кто участвует в тех или иных 
спортивных занятиях. Это детский и юношеский спорт, массовый спорт (спортивные занятия 
во время отдыха, в свободное от учёбы время), а также спорт высоких достижений — 
любительский и профессиональный (юниоры и взрослые спортсмены). Обострение 
конкуренции на международной спортивной арене сделало спорт одной из активных сфер 
человеческой деятельности. 

Физическая культура объективно является сферой массовой самодеятельности. Она 
служит важнейшим фактором становления активной жизненной позиции. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические 
занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую 
активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность 
поведения, наблюдается развитие «престижных установок, высокий жизненный тонус [2] . 
Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются 
социальному признанию, меньше боятся критики, У них наблюдается более высокая 
эмоциональная устойчивость», выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, 
энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой 
коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, 
добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требующей 
постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще 
встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль.Эти данные подчеркивают 
основательное положительное воздействие систематических занятий физической культурой 
и спортом на характерологические особенности личности студентов. 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном стремлении сделать 
сверхвозможное для себя, удивить окружающих своими возможностями. Но для этого со 
времени рождения нужно постоянно и регулярно выполнять правила правильного 
физического воспитания. Основным этапом в воспитании этих качеств является 
образовательный период в жизни человека (7-25 лет), в течение которого происходит 
закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения в жизни 
(высокопроизводительного труда) [3] . 

Конкретные направления и организационные формы использования массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в условиях высших учебных 
заведений зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной 
подготовленности занимающихся, а также от имеющейся спортивной базы, традиций вуза и 
других условий. Можно выделить гигиеническое, оздоровительно-рекреативное 
(рекреация—восстановление), общеподготовительное, спортивное, профессионально-
прикладное, лечебное направления. 
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Гигиеническое направление предполагает использование средств физической культуры 
для восстановления работоспособности и укрепления здоровья как в условиях общежитии, 
так и дома: утренней гигиенической гимнастики, закаливающих процедур, правильного 
режима труда, отдыха и питания в соответствии с требованиями гигиены, оздоровительных 
прогулок, бега, спортивных игр, плавания, ходьбы на лыжах и других физических 
упражнений. 

Оздоровительно-реакреативное направление предусматривает использование средств 
физической культуры и спорта при коллективной организации отдыха и культурного досуга 
в выходные дни и в период каникул в целях послерабочего восстановления и укрепления 
здоровья. К средствам этого направления относятся туристские походы, экскурсии, 
подвижные игры, спортивные мероприятия, которые могут быть организованы на базе 
студенческих общежитии, в домах отдыха, оздоровительно-спортивных лагерях, 
строительных отрядах, во время учебной практики и т. д. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю физическую 
подготовленность и поддержание ее в течение многих лет на уровне требований и норм 
комплекса ГТО соответствующей возрастной ступени. Средствами подготовки по этому 
направлению являются виды упражнений, входящих в комплекс ГТО: утренняя 
гигиеническая гимнастика, легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм, игры и др. Для 
планомерной работы по этому направлению организуются группы ГТО и специальные 
секции, проводятся спортивные соревнования. 

Спортивное направление предполагает специализированные систематические занятия 
одним из видов спорта в учебных группах спортивного совершенствования, в спортивных 
секциях спортивного клуба или индивидуально; участие в спортивных соревнованиях с 
целью повышения или сохранения определенного уровня спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление определяет использование средств 
физической культуры и спорта в системе НОТ и для подготовки к работе по избранной 
специальности с учетом особенностей получаемой профессии. 

Лечебное направление заключается в использовании физических упражнений, 
закаливающих факторов и гигиенических мероприятий в системе лечебных мер по 
восстановлению здоровья или отдельных функций организма, сниженных или утраченных в 
результате заболеваний или травм. Средствами являются рациональный режим 
жизнедеятельности, естественные факторы природы, закаливающие процедуры, лечебный 
массаж, механотерапия, трудотерапия и широкий круг разнообразных физических 
упражнений. Применение средств физической культуры в лечебных целях должно 
сопровождаться систематическим врачебным контролем и строгим учетом индивидуальных 
особенностей занимающихся. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения 
студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют 
друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 
учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их 
проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой, спортом, 
туризмом способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить 
общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического 
совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры и спорта в 
быт и отдых студентов. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные 
самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность 
физического воспитания. Эти занятия могут проводиться во внеучебное время по заданию 
преподавателей или в секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья повышения 
умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного труда, быта и 
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отдыха студентов, увеличение бюджета времени на физическое воспитание. 
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на 

широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной 
подготовленности студентов [4] . Они организуются в свободное от учебных занятий время, 
в выходные и праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных 
практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти мероприятия 
проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой инициативы и самодеятельности 
студентов, при методическом руководстве кафедры физического воспитания и активном 
участии профсоюзной организации вуза. 

Большое место в жизни коллектива физической культуры вуза занимает учебно-
тренировочная работа в различных спортивных секциях спортивного клуба. Спортивные 
секции рекомендуется создавать прежде всего по таким видам спорта, которые лучше всего 
обеспечивают разностороннюю физическую подготовку, повышают уровень физической и 
умственной работоспособности человека, укрепляют здоровье. Это легкая атлетика, лыжный 
спорт, плавание, гимнастика, спортивные игры и др.Во многих случаях к занятиям в 
спортивных секциях допускаются лица, не имеющие спортивного разряда, но обладающие 
достаточной разносторонней физической подготовкой и желающие заниматься тем или иным 
видом спорта, культивируемым в вузе. 

Учебные группы спортивных секций организуются по тем видам спорта, для которых в 
вузе имеется материальная спортивная база и возможность обеспечить занятия 
квалифицированным тренерским составом. Комплектуются они по полу и по уровню 
спортивной квалификации занимающихся (по наличию спортивных разрядов и званий). 
Число занимающихся в группе и количество часов учебных занятий в неделю на одну группу 
зависят от спортивной подготовленности занимающихся и регламентируются 
постановлениями вышестоящих спортивных и профсоюзных организаций.Занятия проводят 
специалисты по физическому воспитанию, имеющие высшее или среднее физкультурное 
образование. Для проведения занятий с группами новичков, III и II спортивных разрядов 
допускаются тренеры спортивного клуба, имеющие специальную курсовую подготовку и 
являющиеся квалифицированными спортсменами по данному виду спорта не ниже I 
спортивного разряда.Одним из показателей эффективности занятий в спортивных секциях 
является динамика спортивных результатов. 

Медицинское обеспечение — одно из решающих условий рационального 
использования средств физической культуры и спорта, высокой эффективности учебно-
тренировочных занятий, массовых оздоровительных физкультурных и спортивных 
мероприятий. Оно способствует реализации принципа оздоровительной направленности 
системы физического воспитания и осуществляется в виде врачебного контроля. 

Врачебный контроль — раздел медицины, призванный исключить условия, при 
которых могут проявляться отрицательные воздействия физкультурных занятий и 
мероприятий на организм занимающихся, содействуя наилучшему использованию средств 
физической культуры и спорта для укрепления здоровья, повышения функциональных 
возможностей и общей работоспособности организма, достижения высоких спортивных 
результатов. В его задачу входит оценка здоровья, физического развития и функционального 
состояния организма, а также изучение изменений, возникающих в нем под влиянием 
систематических занятий физкультурой и спортом. 

Врачебный контроль в вузе обеспечивает медицинское наблюдение за динамикой 
здоровья студентов в течение всего периода обучения в вузе и проводится в следующих 
формах: 

регулярные медицинские обследования студентов, занимающихся физической 
культурой; 

врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий по физическому 
воспитанию (в т.ч. физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований); 
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санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения занятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

санитарно-просветительская работа, пропаганда здорового образа жизни. 
Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично 

развитых, высококвалифицированных специалистов. В процессе обучения в вузе по курсу 
физического воспитания предусматривается решение следующих задач: 

воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
готовности к высокопроизводительному труду; 

сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию 
и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения;всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка студентов с учётом 
особенностей их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 
- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 
с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Физическая подготовка студентов является одной из главных задач высших учебных 
заведений. Общее руководство физическим воспитанием и спортивно-массовой работой 
среди студентов, а также организация наблюдений за состоянием их здоровья возложены на 
ректора, а конкретное их проведение осуществляется административными подразделениями 
и общественными организациями вуза. Непосредственная ответственность за постановку и 
проведение учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в 
соответствии с учебным планом и государственной программы возложена на кафедру 
физического воспитания вуза. Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная 
работа проводится спортивным клубом совместно с кафедрой и общественными 
организациями. 

За всё время обучения в вузе осуществляется наблюдение за состоянием здоровья 
студентов, поликлиникой или здравпунктом вуза проводится регулярное медицинское 
обследование. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Әлеуметтік ғылымдар факультеті 
Дене шынықтыру және спорт кафедрасы студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Ж.О. Досмаганбетова 
 

Салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру қазіргі кезде білім беру мекемелерінің 
алдында тұрған міндеттердің бірі – жас ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын 
қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, қоршаған ортасын таза ұстауға және жоғары, 
сапалы білім алып, сол білімді келешектегі өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу.  

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру балалар мен жастарда өз 
денсаулығына жауапкершілік қатынас орнату дағдысына негізделген, дұрыс дене дамуы мен 
ағзаның жұмыс қабілетін арттыруға, қозғалыс білік-дағдыларын физикалық жетілдіруіне 
ықпал етеді, қоғамдық пайдалы еңбекке, өмірге, Отан қорғауға жақсы даярлықты 
қамтамасыз етеді, тиімді кәсіби қызмет үшін функционалдық, әлеуметтік бейімделу және 
психикалық орнықтылықты қамтамасыз ететін тұлғалық қасиеттердің қалыптасуын іске 
асырады, салауатты өмір салты, ағза ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастырады, 
дене тәрбиесі және спортқа баулу негізінде қайраттылық және салауатты өмір салтын 
дамытуды қалыптастырады [1]. 

Олар келесі мақсаттарда көзделеді: 
- Жастар арасында салауатты өмір салты құндылықтарын, рухани және шығармашылық 

мүдделер басымдықтарын белсенді таратуға көмектесетін балалар мен жастардың ынталы 
бірлестіктерін, қоғамдық жастар ұйымдарын құру; 

- Жастар арасында алкоголизм, нашақорлық, токсикоманияның алдын алу және 
салауатты өмір салтын тәрбиелеу бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізу; 

- Балалар мен жастарды әлеуметтік-психологиялық сауықтыру бағдарламаларын жасау; 
- Балалар мен жастардың, ата-аналардың бос уақытын ұйымдастыру үшін тұрғылықты 

мекен жайы бойынша салауатты өмір салты жексенбілік орталықтарын құру; 
- Сауықтыру лагерлері мен балаларды еңбекпен уақытша қамтуда тәрбие жұмысын 

зерттеу бойынша мониторинг және бағалау жүргізу; 
- Жастар арасында спорт түрлерін дәріптеу үшін спорттық-техникалық клубтар желісін 

ұлғайту. 
Салауатты өмір салтының бүгінгі маңызды мәселелерінің бірі – жасөспірімдер 

арасындағы ішімдікке салыну десек, қазіргі зерттеулерге қарағанда, оған салынудың 
әлеуметтік – патологиялық дамуы мына себептерге байланысты екені белгілі болып отыр: 

- әлеуметтік – экономикалық жағдай; 
- отбасындағы психологиялық орта; 
- жұмыссыздық, мақсатсыздық немесе шектен тыс бос уақыт, т.б. 
Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға күш салып, 

зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – ортақ мәселе. Халық 
санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл – ауқатының дамуына мұрындық 
болады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» деген 
еңбегінде соның 4 негізгі күшін атап көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп 
отырғанымыз – адам, оның білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген 
еді. 

Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты ұғымын 
құрастырады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір сүру мәдениетін 
қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды анықтайтын 
ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім 
де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған 
білімдері болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады [2]. 

Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды қолданудың орны 
орасаң болары хақ. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білім сапасын 
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көтеруге сыныптан тыс спорттық шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың 
ұлттық ойындары мен қозғалмалы ойындарын, әртүрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, 
арқантартыс, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай жұмыстарды 
жүргізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа деген бейімділігі 
қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып, салауатты өмір сүру, адам 
денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін түсінеді. Нәтижесін де оқушылардың білім 
сапасы артып, оқу тоқсандарын да жоғары сапаға қол жеткізуге болады. 
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Кіріспе. Жоғарғы оқу орындарында дене тәрбиесінің сабағы басқа арнайы пәндерге 

қарағанда, ерекше әлеуметтік маңызы бар пән ретінде болашақ жас мамандарды еңбек етуге 
және Отан қорғауға дайындауда қолданылатын басты құралдардың бірі болып саналады. 
Жалпы алғанда дене тәрбиесі пәні студенттердің денсаулығын нығайтып, олардың дене 
шынығу қабілеттері мен спорттық дайындығын шыңдай келе, өз беттерінше айналысу 
барысында икемділікке бейімдейді [1].  

Зерттеудің мақсаты: студенттердің дене шынықтыру және спортпен өз бетінше 
айналысу үдерісінде, өмірге деген көз қарастары мен мінездерін қалыптастыруға ықпал 
ететін басқарудың тәрбиелік мәнін анықтау.  

Олар, айналысу барысында нұсқаушылық  пен спорттық төрешілік етуге сырттай 
маманданудағы біліктіліктерін шыңдай жүріп, сол артқылы бүгінгі таңдағы осы саланың 
жүйелі дамуына үлес қосып және де өздерін болашақ жас маман ретіндегі кәсіби 
белсенділіктерін басқару артқылы тәрбиелеу мақсатымен, еңбек сүйгіштікке, ынта-ықыласы 
жоғары, отаншыл болып өсулеріне ықпал етілетіндігін сезінеді.  

Зерттеудің әдістері:  
1 Әдебиет көздеріндегі осы тақырыптың ашылу мазмұндарын айқындау; 
2 Педагогикалық бақылау; 
3 Дене шынықтыру және спорт саласындағы қалыптасқан тұжырымдарды жүйелеу 

және студенттерді өз беттерінше айналысу барысына икемділікке бейімдеу мәселелерін 
жинақтау; 

4 Жинақталған ұсыныстар мен мәліметтерді талдау.  
Жоғарғы оқу орындарының дене тәрбиесі кафедрасы, спорттық клубы және қоғамдық 

ұйымдары, әсіресе (жастар ісі жөніндегі комитеті) студенттерді дене шынығу қабілеттері мен 
спорттық дайындықтары артқылы, өз ден саулықтарын нығайту жолында үлкен 
жауапкершіліктерін сезіне білуге тәрбиелейді. Сондықтанда студенттер де жоғарғы оқу 
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орындарын бітіргеннен соң, өз кәсіби жұмыстары барысында дене тәрбиесі мен спорт пен 
өздері ғана айналысып қоймай, өз ұжымдарында бұқаралық дене шынықтыру жұмыстарын 
тиянақты ұйымдастырып, оның жол бастаушылары, әрі тәлімгер ұстазы болуға тиісті. 

Студент жастарға күнделікті тұрмыста, от басында, дене шынықтыру шараларын 
кеңінен насихаттап, қолданып отыру аса қажетті іс. Олар біздің қоғамымыздың ерекше 
әлеуметтік тобы болып саналады. Студенттер оқуда және қоғамдық істерде белсенді 
талпыныстар жасауға, бос уақыттарын қызықты, тиімді етіп өткізуге, дене шынықтыру мен 
спортпен жүйелі түрде айналысуға өздері мүдделі болулары керек. Сол артқылы жастардың 
оқып жүрген кездерінен бастап іскерлік қабілеттері мен белсенділіктері арта түсіп, мінез-
құлқы қалыптасып тұрақтана бастайды. Осының өзі студенттердің келешектегі кәсіптеріне 
мүмкіншіліктері мол екенін және де сол қасиеттерді пайдалана білуге ынта-жігерлерінің 
барлығын айқындай түседі. 

Дене шынықтыру мен спорт студенттердің дене тұлғасының қалыптасуына, сондай-ақ 
кәсіби ерік қасиеттерінің дамуына ықпал етеді. Сөйтіп ол студенттердің дене сау, 
шығармашылық қабілеттері мол, шыныққан, алғыр ойлы адам болып өсуіне жағдай жасайды. 
Бұл жұмыс республикадағы жоғары оқу орындарының дене тәрбиесі мен спортты жетілдіру 
жөніндегі бағдарламаға сәйкес жазылған, студенттердің таным белсенділігінің өсуіне оқуда, 
еңбекте және демалыста өздерін тәрбиелей білуіне көмекші құрал ретінде ұсынылудан 
тұратын құнды материалдармен қамтамасыз етеді [2, 3, 4]. 

Дене тәрбиесі мен спорттық тәсілдерін студенттердің оқу сабақтары да және өз бетімен 
айналысу жүйелерінде нәтижелі қолдану үшін бірқатар әдістік жағдайларды ескере отырып  
студенттердің қозғалыс жүктемелерінің ой мен жұмыс істеу қабілетінің тиімді алмасуын 
анықтауды ескерген жөн: 

1. Студенттердің ой мен жұмыс қабілетінің мерзімдік өзгеруі, оқу жылындағы түрлі 
объективті себеп болып табылады да, дене тәрбиесімен жұмысты тиімді жүргізуді 
ұйымдастыруды есептеп отыру үшін керек. 

2. Студенттердің негізгі дене қасиеттерінің дамуын жақсы тиімділікке жеткізуге 
болатын келесі әдіс ұсынылады, егер де әрбір семестрдің бірінші жартысындағы оқуда және 
өз бетімен айналысу сабақтарындағы шынығу жылдамдықты жетілдіруге бағыттап, 70-75 
пайызға дейін жылдамдықпен күштің қасиеттері мен жылдамдық төзімділігін жүктеме 
қарқындылығымен алғанда, минутына 120-180 жүрек соғу жиілігі (ЖСЖ) қолданылса, ал 
семестрдің екінші жартысында күшті жетілдіруді басымырақ бағыттап 70-75 пайызға 
жеткізсе, сондай-ақ, жалпы және күш төзімділігін баяу қарқынмен қатар жүргізе отырып, 
минутына жүрек соғу жиілігі 120-150 қағысқа таяулатса, онда алға қойылған мақсаттар 
дұрыс шешілуі тиіс. 

3.Үлкен қарқынды жүктемедегі сабақты минутына жүрек соғу жылдамдығы 160 қағыс 
моторлық тығыздығымен 65 пайызға дейін оқу кестесінің соңғы сағаттарында жоспарлау 
ұсынылады, себебі ауыр жүктемеге машықтанбаған студенттердің оймен жұмыс істеу 
қабілеттері төмендейді, бұндай студенттер үлкен жүктемеден соң 4-5 сағаттан кейін өзіндік 
дайындыққа кірісе алады. 

4. Аптасына 2 реттік сабақта қозғалыс жүктемесінің оймен жұмыс істеу қабілетімен 
өзара алмасуының заңдылығы барлығы байқалады. Ең жоғары деңгейдегі оймен жұмыс істеу 
қабілеті, екі сабақты орта қарқында 1, 2, 3 күндік аралықпен алмастырғанда байқалады. 
Нашар машықтанған студенттер үшін аптасына екі рет сабақ жүргізуді қолдану, қарқындығы 
үлкен жүктемемен болған демалысының арасы қандай болса да жеткілікті бөлікте оймен 
жұмыс істеу қабілетін төмендетеді. Үлкен жүктемелі сабақты аптаның басында аз және орта 
жүктемемен, аптаның екінші жартысында алмастыру тек оқу аптасының соңында ғана 
жұмыс істеу қабілетіне ынталандырғыш әсер жасайды.      Сынақтық  емтихандық сессия 
кезінде дене тәрбиесі жаттығуларын ұйымдастыру мен қолданудың өзіндік ерекше 
айырмашылықтары бар. Ең алдымен олар салауатты өмір тұрмысын ұйымдастырудың негізгі 
бөліктері болу керек, мысалға алғанда күнделікті гигиеналық гимнастикамен айналысу, таза 
ауада 1,5 сағаттай болып, ұйқыны, тамақтануды дұрыс ұйымдастырумен қатар оқу еңбегінің 
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қорытындыларын тиімді жасауға себептес болып табылады. Оқу еңбегінен қажыған 
студенттерге гимнастикалық жаттығуларды өте баяу қарқынмен орындағандығы байқалатын 
қолайлы әсерлерін ескерген дұрыс (жай жүріс, жүгіру, жүзу, шаңғы, коньки, велосипед тебу 
және т.б.). Емтихандардан кейін тынығу үдерістерін жеделдету және жүйкенің қозуын азайту 
мақсаты үшін бөлек жүктемені тер шығаруға (терлегенге) дейін орындаған тиімді. 

Дене тәрбиесі мен спорттың тәсілдерін бос уақытта қолдану бағыттары келесідей 
өрбігені жөн. Студенттердің салауатты өмір салты (CӨC) деп, күнделікті қозғалу істері мен 
гигиеналық шаралардың кешенін орындау және қозғалыс белсенділігін керекті мөлшерде 
қамтамасыз етумен қатар оқу жұмысын, қоғамдық міндеттерді қалыпты жағдайда орындау  
мүмкіншілігін айтады. Күнделікті таңертеңгілік гимнастиканы орындауға 20-30 мин қажет 
болса, көбірек ауада болатын қимыл белсенділігі ағза жетілуінің қомақты қоры болып 
табылады. Демалыс, оқу күндегіге қарағанда сауықтыру, шынуғу, спорттық шаралар сияқты 
жұмыстар мен тығыз толулары керек. Қаланың сыртында серуендеу, бір күндік саяхаттық 
жорықтар және өз бетімен жекеше немесе ұжыммен бірге таза ауада өтетін шараларды 
ұйымдастырудың әсерлері өте тиімді.  

Дене тәрбиесі мен спорттың шараларын спорттық сауықтыру лагерьлерінде де қолдану, 
студенттердің денсаулықтарын түзетуге өте қолайлы, себебі, мұндай лагерьлердің табиғат 
аясында орналасуының өзі дене тәрбиесінің барлық шараларын кешенді қолдану 
мүмкіншілігі арқасында сауығудың, шынығудың жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Оқу еңбек әрекеттері кезінде студенттердің екпінді демалыс түрлері болып, қысқа 
уақыттық  дене тәрбиесі жаттығуларын орындауды ұйымдастыруды басқару әдістері 
саналады. Көптеген авторлардың зерттеулері көрсеткеніндей, 5-10 минуттық дене тәрбиесі 
үзілістері студенттердің жұмыс істеу қабілеттерін жақсартуға екі еседей ынталандырғыш 
әсер етеді екен. Ал, екі есе ұзартылған қимылсыз бос өткен дәрменсіз демалыс керісінше 
әсер етеді. Дене тәрбиесі үзілістерін жақсы желдетілген бөлмелерде өткізу керек. 
Жаттығулар оқу еңбек әрекеттеріне қатыспаған жүйелердің жұмыс белсенділігін 
арттыратындай болып қарастырылады. Дене тәрбиесі үзілісінен басқа ой еңбегі кезінде, 
әсіресе өз бетімен дайындалғанда, арнайы позотоникалық жаттығуларды (ПЗ) орындау 
мақсатқа сай келеді. Арнайы жаттығулардың(АЖ) көмегімен орында отырған қалыпта ақ, 
бұлшық еттер жұмысқа қосылады [5]. Бас миының жұмыс істеу қабілетінің күш қуатын 
көтеру мақсатымен, тыныс алу тәртібін және қан айналуды жақсарту үшін 30-40 мин. сайын 
ұзақтығы 1-1,5 минуттай, жұмыс орнынында отырып, ылғи да позотоникалық 
жаттығулардың ықшамдалған мөлшерін орындаған жөн. 

Сондай-ақ әрбір екі сағатта бір минуттық динамикалық жаттығуларды орындау 
ұсынылады, мысалы: жеткілікті және терең тыныс алуды ескере отырып бір орында жүгіру. 

Өздігінше тексеруде алынған мәліметтерді өзін-өзі бақылау күнделігіне тіркеп, оқтын-
оқтын дәрігер мен осы сала ұстазымен бірге, немесе денсаулық тобының нұсқаушысы 
кеңесімен талданып қадағаланады. Қажет болған кезде, жаттығу құрамына арнап 
салыстырмалы өзгерістер енігзіледі. Өзін-өзі бақылау күнделігін белгілі бір үлгі бойынша, не 
еркін түрде құрастыруға болады, осы күнделікте субьективті және обьективті көрсеткіштер 
тіркеледі.  

Субьективті сезімдер обьективті мәліметтермен толықтырыулары керек. Жүрек соғу 
жиілігі (ЖСЖ) тәңертең ұйқыдан оянысымен, жаттығу алдында және ол аяқталған соң 
өлшенеді. Егер ағза жаттығудан кейін толық қалыпына келген болса, тәңертең ЖСЖ әдеттегі 
мөлшерден (минөтіне 60-89 реттен) аспайды. Есте сақтайтын жай: ЖСЖ-ны үнемі бір 
қалыпта өлшеген жөн, өйткені көлденең қалыпта, ол тік тұрғандағыдан минөтіне 5-18 рет 
кем болады. ЖСЖ қалыпты мөлшерден ауытқуы жиілеуі-ағзаның толық қанды 
қалыптаспағандығының белгісі. Жаттығу сабағының үстінде ЖСЖ минөтіне 100-130 ретке 
көтерілсе, жүктеме қарқынының төмендігі 130-150 рет орташа, 150-170 рет жоғары 
қарқынды жүктемелерге пара-пар. Сауықтыру дене тәрбиесіне тиімді ЖСЖ әр түрлі: 
айналысушының жасына, денсаулығына, жұмыс қабілетіне сәйкес белгіленеді [6]. 

ЖСЖ бойынша алынатын мәліметің пайымдаушылық маңызын арттыру үшін 
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ортостатикалық сынама жүргізуге болады. Күнделікті түнгі ұйқыдан оянысымен өткізілетін 
ортостатикалық сынамалардағы ЖСЖ айырмашылықтары қалыпты мөлшерден асып (әдетте 
5-18 ерт/мин), әр күні әр түрлі сандар алынса, ағзаның алдыңғы жаттығудан соң 
қалыптаспағандығын көрсетеді. Сонымен қатар, артаериялық қан қысымын, ӨТС (өкпенің 
тыныс алу сиымдылығы) т.б. көрсеткіштерді, мүмкіншілік болғанша жиі-жиі өлшеп, жалпы 
ден саулықты салыстырмалы түрде қадағалап отыру, дене шынықтыру және спортпен 
айналысушыларға үнемі қажет мәлімет ретінде қолдану ұсынылады. 

Қортынды: дене шынықтырушының өзін-өзі бақылауын қалыптастыру үдірісі біртіндеп 
әдетке айналады. Жаттығу барысында, әсіресе өз бетмен жеке жаттыққанда, жүктемелердің 
ағзаға әсерін айналысушы өздігінше қадағалай білуі дәрігерлік, дәрігерлік-ұстаздық 
тексерулерде алынған мәліметтерді айтарлықтай толықтырып, жаттығудың сауықтыру 
әсерін тиімді пайдалануға ықпал етеді.  

Дене шынықтыру мен спорттың қалыптасқан тәсілдерін студенттердің оқу 
сабақтарында және өз бетімен айналысу үдерістерінде нәтижелі қолданулары үшін, бірқатар 
жоғарыда келтірілген әдістемелік жағдайларды ескере келіп,  ойлау жүктемелерінің жұмысы 
дене қасиеттері мен тиімді алмасуларын басқаруға тәрбиелеу жетілдіріледі. 
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Ғылыми техникалық прогресс адамзаттың өмір сүру жағдайына көптеген   өзгерістер 

мен жаңалықтар ала келді. Физикалық еңбек бірте-бірте ой және эмоциялық  жүктемелермен 
ауыстырылды. Ғылыми-техникалық прогресс біздің өмірімізге осы пайдалылығымен  бірге 
өзінің теріс жақтарын да ала  келді десек  қателеспейміз, яғни: гипокинезия (грек сөзінен 
kinesis – қозғалыс, hypo- азаю,) және жүйке-психикалық күйзелістер, адамның дене 
салмағының артуы, сонымен бірге зиянды әдеттер – темекі шегу мен алкогольдік 
ішімдіктерді қолдану және т.б.  Бұл жағдайлар  әр түрлі аурулардың  пайда болу 
мүмкіндіктерін туғызатын  қауіпті факторлар болып есептеледі. Міне, осындай адамзат 
табиғатына жат зиянды әрекеттердің әсерінен адам ағзасында бүліністер пайда болып, 
денсаулықтың бұзылуына, яғни аурудың пайда болуына алып келеді. Қазіргі заманда осы  
негізгі қауіпті факторларды жоюдың тиімді  тәсілі ретінде адамдардың күнделікті  өмір сүру 
салтына  дене тәрбиесі жаттығуларын  кірістірудің маңызы өте зор. Адам денесінің 40%-ын 
бұлшықет құрайтыны белгілі. Осы бұлшықеттердің жұмыс істеу әрекетінің төмендеуі,  
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көптеген ағзалардың, соның ішінде әсіресе жүрек-тамыр жүйесінің қызмет ету 
функциясының нашарлауына алып келеді. Бұл өзара байланыс адамзаттың биологиялық 
эволюциялық процесінде пайда болып қалыптасқан.  Ағза өзін-өзі басқарушы тірі жүйе 
ретінде қарастырылса, ал қозғалыс  - өзіндік реттелістің  негізгі механизмі және еңбек 
қабілеттілігінің негізгі құралы болып табылады. 

Кез келген елдің болашағы – оның халқының денсаулығына байланысты екендігі – 
дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз – салауатты өмір 
салты. « Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың 
санасына сіңіріп, олардың өз денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру баршаның 
борышы [1]. 

Денсаулық дегеніміз – адам жаны мен тәнінің амандығы. Ғылыми тілмен айтқанда 
денсаулық дегеніміз – организмнің сыртқы  ортаның ықпалдарына  бейімделіп, өзінің ішкі 
тұрақтылығын қалыпты  деңгейде сақтап қалатын жағдайын айтады. Ғалымдардың 
зерттеулері бойынша адамның денсаулық жағдайы 50-52% өмір сүру салтына, 20-25 тұқым 
қуалау факторларына, 18-20%  қоршаған орта жағдайларына, 7-12;% ғана  денсаулық сақтау 
саласының деңгейіне байланысты. Ал Ауру- деп – организмнің қоршаған ықпалдарына 
қорғанып-бейімделу мүмкіншіліктерінің шектелуімен қөрінетін, дерт туындататын сыртқы 
және ішкі ықпалдардан дамитын,, оның биологиялық және әлеуметтік мұқтаждықтарын 
атқара алмайтын жағдайын айтады. Ауру денсаулықтан мына жағдайлармен ерекшеленеді: 

− Ол ауру туындататын ішкі (эндогендік)  және сыртқы(экзогендік) ықпалдардан 
дамиды. 

− Ол ағзалар мен тіндерде құрылымдық, зат алмасулық және функциялық 
өзгерістердің пайда болуымен көрінеді. 

− Ол қоршаған ортаның ұдайы өзгеріп тұратын ықпалдарына организмнің икемделіп-
бейімделу мүмкіншіліктерінің шектелуімен көрінеді. 

− Ол организмнің рухани және күш-қуат жұмсау мұқтаждықтарының төмендеуімен 
және  еңбек жасындағы  ересек адамдардың еңбек қабілетінің азаюымен байқалады. 

− Ол адамның көңіл-күйінің және күш-қуатының сәтсіздігіне әкеледі. 
Адам денсаулығына зиян келтіретін факторлардың бірі - қимыл тапшылығы немесе 

гиподинамия. Денсаулықтың кепілі, адамның еңбекке деген қабілеті қай жаста болса да ,  
ағзадағы барлық мүшелердің қызметіне,  соның ішінде әсіресе дамылсыз соғып тұрған 
жүрекке байланысты. Қимыл-қозғалыстың тапшылығы кезінде жүрек бұлшық еттерінің 
жиырылу  күші кеміп, денеге  тарайтын қанның мөлшері төмендеп, ағза қажетті қоректік 
заттарға тапшы болып қалады. Осылардың әсерінен ішкі ағзалар қызметінің нашарлауы т.б. 
сияқты құбылыс байқалады. Гиподинамияның салдарынан ағзада басқа да  сырқаттар пайда 
болады. Оларға  омыртқа аралық шеміршектердің мүжіліп тозуы, жұқаруы -  остеохондроз, 
адам бойындағы артық салмақ - семіздік, қан қысымының жоғарылауы - гипертония, 
омыртқа жотасының қисаюы - сколиоз, табан бұлшық етінің  жетілмеуі салдарынан 
балаларда жиі кездесетін – қазтабандылық және т.б. аурулар.   

Дене тәрбиесі жаттығуларын гиподинамияның әсерінен  пайда болған көптеген 
аурулардың профилактикасы ретінде қарастыруға болады. Адамның денсаулығының  тез 
жақсаруы мен еңбек қабілеттілігін қалпына келтіру кезінде  дене шынықтыру жаттығуларын  
емдік шара ретінде қолдану өте дұрыс [2]. 

Емдік дене шынықтыру жаттығулары   ауру немесе сырқат  адамның денсаулығын 
жақсарту және еңбек қабілетін қалпына келтіру мақсатында емдік профилактикалық әдіс 
ретінде қолданылады. Емдік дене шынықтыру  дене тәрбиесінің бір бөлігі ретінде, дене  
күшінің дамуына, қимылдың  координациясы мен жылдамдығын артуына, ептілікті, 
батылдықты, төзімділікті  және басқа да адамның еңбек пен қоғамдық өміріне қажетті 
физикалық психологиялық қасиеттерді дамытуға өз үлесін қосады.  Сондықтан дене 
шынықтыру жаттығуларын  қолданудың тек емдік ғана емес,  сонымен қатар тәрбиелік те  
мәні зор. 

Емдік дене шынықтырудың негізгі құралы  белгілі бір мақсатта қолданылатын, жалпы 
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аурудың жағдайына және өту  ерекшеліктеріне байланысты мөлшерленіп белгіленген 
физикалық жаттығулар. Емдік  дене жаттығулары , адам денесіне әсер еткенде күрделі 
құбылысқа сүйенеді. Олар  орталық жүйке жүйесі арқылы ауру ағзасындағы күрделі 
процестерді ынталандырады және қалпына келтіреді. Негізінде емдік дене  шынықтырудың 
ағзаға әсер етуінің төрт механизмі бар: денені сергіту (тонусты жоғарылату),  қоректендіру 
(трофикалық), қалыпқа келтіру (компенсаторлық) және реабилитациялық. 

Сергіту қызметі (жалпы тонустың жоғарылауы) дене шынықтырудың барлық түрінде 
кездеседі және негізі болып табылады. Бұл кезде ОЖЖ-дегі  жүйкелік процестердің артуы, 
ішкі бездердің қызметтерінің белсенділігі жоғарылауы, зат алмасу, тыныс жүйесі және 
жүрек-тамыр жүйесі қызметінің артуы болады. Дұрыс қолданылған  дене жаттығулары 
ағзаны сергітіп, жақсы әсер береді. 

Трофикалық қызметі тіндер  қызметінің бұзылысында көрініс табады. Бұл кезде тіндер 
мен жасушалардағы қан айналысы жақсарады және олар қоректік заттармен қамтамасыз 
етіледі. 

Компенсаторлық (қалпына келтіру механизмі) – бүлініске ұшыраған ағзалардың 
қызметін уақытша немесе толық  қалпына келтіру. 

Реабилитациялық қызметі – денсаулықты жақсарту және еңбек қабілетін қалпына 
келтіру мақсатында қолданылатын психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік шаралардан 
тұратын кешенді емдік тәсілдері. 

Гиподинамия салдарынан  болатын аурулардың алдын алу мақсатында  әрбір адам  
қазіргі кезеңдегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына орын алып отырған 
қиындықтарға қарамастан өз денсаулығына аса мұқияттылықпен қарағаны дұрыс. 
Адамзаттың данасы Аристотельдің  «жанды дене қозмалмаса  өледі» деген қағидасын әр 
адам күнделікті тіршілігінің бағдарламасы деп түсінуі керек.  

 Дені сау адам өзі үшін де, ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де керек. Қоғамдағы не бір 
жұмысты да сол денсаулық иесі ғана атқара алады.  

Шопенгауердің  «Дені сау кедей – ауру корольден бақытты»,- деген қанатты сөзі өте 
орынды айтылған.   Ал денсаулықты сақтаудың тиімді жолдарының бірі, біз жоғары да 
айтып өткендей салауатты өмір салтын ұстану және күнделікті өмір тұрмысына дене 
шынықтыру жаттығуларын енгізу [3]. 

Дене шынықтыру жаттығулары  деп жалпы және арнайы таңдалған қимыл кешенін, 
емшара ретінде дене шынықтыруда және дене тәрбиесінде қолданылатын жаттығуларды 
айтады. Дене шынықтыру жаттығулары денсаулықты нығйтып, ағзаның бұзылған 
функцияларын қалпына келтіреді және сонымен бірге дене шынықтыру жаттығулары адам 
ағзасындағы бұлшық еттерге физиологиялық әсер етеді. 

Дене шынықтыру жаттығуларының ағзаға әсері: 
- Қимыл белсенділігі әртүрлі  түрткілердің әсеріне икемделу арқылы гемостазды 

тұрақты сақтайды. Жаттығулар нәтижесінде организм суыққа, жүктемелерге жоғары 
төзімділік көрсетеді.   

- Жаттығулар организмнің әрекеттік қосалқы мүмкіндіктерін көтереді.Физиологиялық 
қосалқы пәрмен эволюция барысында қалыптасқан ағзалар мен жүйелердің өз іс-әрекеттік 
қарқынын бірнеше рет өсіре алатын қабілеті. 

- Жаттығулар иммунитет жүйесін жақсартады. Дене жаттығулары мен жүйелі айналысу 
гуморальдық және жасушалық иммундық қорғаныш қасиетін өсіреді. 

 -  Қимыл жаттығулары денсаулықты шыңдайтын дене шынықтырудың негізгі құралы 
болып саналады. 

Қозғалыстың жүйке – бұлшық ет жүйесіне әсері ерекше байқалады.   Қимыл кезінде зат 
алмасу, қан айналымы жақсарады. Сондықтан бұлшық еттердің физикалық, химиялық 
қасиеттері өзгеріп, олардың  өнімділігін қамтамасыз етеді. Жүйелі қозғалыс белсенділігі 
бұлшықеттердің гипертрофиясын тудырады. Олардың құрамында актин – миозин, 
миоглобин, гликоген, АТФ т.б.көбейеді. Тұрақты қозғалыстардан қантамырлары мен жүйке 
талшықтарының терең ұштары өзгеріске ұшырайды. Сөйтіп тірек-қимыл жүйесінің 
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құрылысы өсіп қалыптасады. Қимыл белсенділігі реттеуші жүйелердің қызметіне әсер етеді. 
И.П.Павловтың., П.К. Анохиндердің зерттеулері бойынша , қимыл-қозғалыс адамға «бұлшық 
ет қуанышын» береді [4]. Қимыл кезінде ОЖЖ-нің өңдейтін ақпарат көлемі өседі, оның 
барлық құрылымдарының қызметі артады, қозу мен тежелу үрдістері белсендіріледі және 
теңестіріледі. Организмнің  қосалқы міндеттері өсіп, оның тіршіліктік сергуі (тонусы) 
артады. 

Ғалым Ушинский қимыл дағдыларын қалыптастырудың маңызын өте жоғары 
бағалаған. Өмірде кездесетін қиындықтарды жеңу жолында,  адамзаттың өзінің даму 
жолында қимыл қозғалысты дамытудың маңызы өте зор.  
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Актуальность данной темы обусловлена недостаточной физической активностью и 
ведением малоподвижного образа жизни студенческой молодёжи. Техническийпрогресс с 
одной стороны облегчает жизнь студента, а с другой – повышает умственную нагрузку и 
повышает гиподинамию студентов. Научно доказано, что только сочетание умственной 
нагрузки с физической ведёт к наиболее высокой работоспособности 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность 
его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. 
Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни должен быть рационально организованным, активным, 
трудовым, закаливающим.  Человек сам должен бороться за своё здоровье. С раннего 
возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и 
спортом,  - словом, осознанно добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

Таким образом, здоровье человека - результат сложного взаимодействия социальных, 
средовых и биологических факторов. Считается, что вклад различных влияний в состояние 
здоровья следующий:     

наследственность - 20%;         
‒ окружающая среда - 20%;       
‒ уровень медицинской      помощи - 10%;    
‒ образ жизни - 50%.  
Однако далеко не каждый студент имеет возможность уделять достаточное количество 

времени на занятия спортом. Проанализировав расписание студентов второго курса 
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факультета международных отношений ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва, мы выяснили, что в среднем 
студент проводит около 32  часов в неделю, сидя за партами в университете. Кроме того, как 
показал опрос, около 4-5 часов в день уходит на выполнение домашнего задания. Каждый 
третий студент посещает дополнительные курсы (чаще всего языковые), которые проходят 
2-3 раза в неделю, длятся обычно 1.5 часа и требуют самостоятельной подготовки в течение 
примерно такого же количества времени. Таким образом, становится очевидно, что большую 
часть дня студент проводит в сидячем положении, не подвергая своё тело какой-либо 
физической активности, что в свою очередь может привести к серьёзным проблемам со 
здоровьем [1].  

Риски, которые несёт пассивный образ жизни: ожирение, сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертония, диабет. И это лишь одни из немногих рисков, к которым ведёт 
пассивный образ жизни. 

Однако не каждый студент способен позволить себе занятия  спортом на регулярной 
основе. Можно выделить как минимум три причины: 1) отсутствие времени; 2)отсутствие 
надлежащей спортивной подготовки 3) общая пассивность студентов. Но если с первой 
причиной справиться гораздо легче: хорошее планирование дня поможет правильно 
распределить время и силы студента. Но вторая и третья причины гораздо более 
значительна. Ведь если и до студенчества человек вёл малоактивный образ жизни, то резкое 
увеличение нагрузок может наоборот оказать только негативное влияние на здоровье 
человека. Именно поэтому необходимо найти альтернативный способ решения данной 
проблемы. Проведённые нами анализ и наблюдения показывают, что подобным решением 
мог бы стать флешмоб. 

Флешмоб(от англ. flashmob – flash-вспышка; миг, мгновение; mob – толпа) - это заранее 
спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 
общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем 
расходится. Как правило, флешмобы проводятся для привлечения внимания людей к какой-
либо проблеме. Однако, на наш взгляд, лёгкость движений, используемых во флешмобах – 
это как раз то, что нужно для обеспечения минимальной нагрузки на организм человека и 
привлечения внимания студенческой молодёжи к ведению активного образа жизни. 
Движения подбираются таким образом, чтобы даже абсолютно не танцующий человек мог 
свободно их выполнить и при этом чувствовать себя комфортно. Кроме того человек 
получает эмоциональную подзарядку, ощущая причастность к общему делу. Таким образом, 
достигается эффект групповой психотерапии. Некоторые психологи объясняют участие в 
флешмобах тем, что обыденная жизнь и повседневные заботы утомляют [2]. 

Флешмоб рассчитан на случайных зрителей, вызывая смешанные чувства 
непонимания, интереса и даже участия. Цели флешмоба достигаются за счёт «эффекта 
толпы». Основные принципы флешмоба – это спонтанность и отсутствие централизованного 
руководства. 

Основные правила:  
-должно сложиться впечатление, что мобберы — такие же случайные прохожие, как и 

все. 
-действие должно казаться спонтанным. 
-сценарий чаще всего имеет абсурдный характер (действия мобберов не должны 

поддаваться логическому объяснению, за исключением танцевального флешмоба). 
Флешмоб, как правило, организовывается через интернет-сайты. В каждом городе 

действует по одному сайту, чтобы не было неразберихи. Некоторые акции устраиваются 
через социальные сети (такие акции, как правило, отличаются плохой подготовкой мобберов 
и нарушением правил флешмоба). В интернете мобберы разрабатывают, предлагают и 
обсуждают сценарии для акций. Акции проводятся в многолюдных местах. Инструкции к 
акции могут быть опубликованы на сайте, либо инструкции выдаются до акции 
специальными агентами. 

Начинается акция одновременно всеми участниками. Для этого согласовывается время 
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или назначается специальный человек (маяк), который должен подать всем сигнал для 
начала акции. Такие акции длятся недолго (обычно до пяти минут), иначе случайные зрители 
начинают проявлять активность: приставать с вопросами, вызывать работников охраны и 
правопорядка, игнорировать и дальше заниматься своим делом, и тому подобное. Участники, 
как правило, делают вид, что друг друга не знают.  

Первый флешмоб был намечен на 3 июня 2003 года в Нью-Йорке, США, но не 
состоялся. Ему помешала заранее предупреждённая полиция.В целом флешмоб в странах 
СНГ получил сильное развитие в плане идеологии. Возникли, так называемые, политмобы. 
Мы предлагаем ввести  направление флешмоба, которое было бы направлено именно на 
привлечение внимания к проблемам, связанными с физической активностью студентов, с 
преобладанием танцевальных элементов, что значительно повысит заинтересованность 
студентов и привлечет даже самых пассивных студентов.   

В сентябре 2014 года в интернете появилось видео «ледяного флешмоба» от Геннадия 
Головкина. Данный  флешмоб не был стандартным, т.е. без танцевальных движений и 
большого количества людей.Казахстанский боксер Геннадий Головкин принял вызов от 
олимпийского чемпиона, велогонщика Александра Винокурова, но он не просто облился 
ледяной водой в рамках акции Ice bucket challenge, но и принял ванну, наполненную льдом. 
К ледяному обливанию уже присоединились многие известные во всем мире звезды эстрады, 
спорта, политики. Набирает популярность флешмоб и среди казахстанцев. В частности, 
многие спортсмены уже выложили в сеть доказательства ледяных купаний. Тем более, что 
научно доказано, что кратковременные обливания укрепляют терморегуляцию организма, 
улучшают работу иммунной системы, повышают энергетику организма, способствуют 
закаливанию и ведут к высокой работоспособности [3]. 
Студенты Евразийского Национального Университета им. Л.Н.Гумилёва уже не раз 
принимали участие в организации флешмобов. Например, в мае 2014 года шоу-балет 
«Самрук» принял участие в акции «Мы против курения!», исполнив флешмоб перед 
Конгресс-Холлом.  Флешмоб, проведенный в честь единства народа Казахстана, пользовался 
особенным успехом. 

Наиболее рационально на наш взгляд можно применять элементы флешмоба перед 
массовыми спортивными акциями, проводимыми спортивным клубом университета, такими 
как «Запишись в секцию», «Мы против курения и алкоголизма». Наиболее интересен 
комплекс флешмобов с использованием элементов современных направлений танцев. 
Например, кинг-тат, локинг, вакинг, хаус и т.д.Также флешмобы целесообразно проводить в 
ВУЗе  перед  легкоатлетическими кроссами,  спортивно-массовыми соревнованиями, 
проводимыми в программе Спартакиады первокурсника,  в акциях награждения, а также в 
традиционных соревнованиях по борьбе на Кубок ректора. Флешмобы можно приурочить и 
к проведению различных выставок, конференций, торжествееных мероприятий.  

А также на наш взгляд флешмобы могут оказать значительный результат на 
профориентационную работу, проводимую  кафедрой физического воспитания с 
абитуриентами школ, гимназий, ДЮСШ, т.к. всплеск эмоций, вызванный проведением 
флешмоба, на современном молодёжном уровне надолго останется в памяти , а видеоролики 
флешмобов на сайте университета, наверняка повлияют на выбор абитуриентов.  Поэтому 
наиболее эффективно будет проведение флешмобов в дни открытых дверей в университете и  
на факультетах. 

Таким образом, привлечение внимания молодёжи к проблемам пассивного образа 
жизни – является одной из основополагающих задач нашего общества. И в данном аспекте 
флешмоб является одним из способов привлечения внимания. В то же время само участие во 
флешмобе оказывает позитивное влияние на человека: увеличивает физическую активность, 
повышает эмоциональный подъём, а также способствует привлечению студентов к 
осознанным занятиям физической культурой.  
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В центре нашего исследовательского внимания находится проблема оздоровления 
дошкольников в условиях здоровьесберегающей среды учреждения дошкольного 
образования, которая влияет на процессы организации физического воспитания, физического 
развития, физической подготовленности и психофизического состояния ребенка. Физическое 

воспитание, которому в учреждении дошкольного образования уделяется значительное 
внимание, направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное 
формирование у них двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств 
(быстрота, сила, гибкость, выносливость и др.), овладение физическими упражнениями и 

подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, 
волевой, творческой личности. 

Организуемое здоровьесберегающее образование дошкольников: направлено на цель –  
создание условий для укрепления и развития как психического, так и физического здоровья 
воспитанников; опирается на принципы – научности, креативности, гуманизма, 

вариативности, реалистичности; достигается через средства – здоровьесберегающее 
обучение; активизацию физического развития; соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм; пропаганду здорового образа жизни; приводит к результатам – уменьшение 
пропусков по болезни; предотвращение утомляемости; потребность в здоровом образе 
жизни; зависит от ресурсов – кадровых (в том числе личного примера педагогов в здоровом 
образе жизни); технологических (применение специальных педагогических технологий); 
материально-технических, информационных. В условиях здоровьесберегающей среды 
учреждения дошкольного образования как средства оздоровления дошкольников 
необходимо ориентироваться на методологические подходы: системный, личностный, 
деятельностный, средовый. 

Здоровьесбережение как система характеризует собственно здоровьесберегающий 
аспект функционирования учреждения дошкольного образования. Такая система состоит из 
следующих взаимосвязанных компонентов: целей здоровьесберегающей деятельности; 
содержания этой деятельности (фиксируемого в планах, программах, учебных пособиях, 

компьютерных обучающих программах, разнообразных видео, информационных, 
телекоммуникационных и т. п. средствах); методов сбережения здоровья (процессуально 
понимаемой технологии здоровьесберегающей деятельности); средств, используемых в 
процессе здоровьесбережения; организационных форм, в которых здоровьесберегающая 
деятельность реализуется с тем или иным эффектом [1]. 

http://fleshmob.ucoz.com/
mailto:Nikysik_1995@mail.ru
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Система ресурсного обеспечения оздоровления в условиях здоровьесберегающей среды 
в учреждении дошкольного образования может включать следующие составляющие 
ресурсы: образовательные, материальные, человеческие, здоровьесберегающие 
(медицинские), психологические, социальные, управленческие, временные, природные, 

информационные. Здоровьесбережение в образовании как процесс проходит в 
определенных организационных формах (индивидуальных, групповых, коллективных) с 
привлечением самых разнообразных средств и методов. В своем содержательном и 
организационном аспектах он (процесс) зависит от поставленных целей и ожидаемых 
результатов 

образовательной деятельности. 
Специфика данной системы не исчерпывается особенностями составляющих ее 

элементов, а коренится, прежде всего, в характере связей и отношений между 
определенными элементами. Система характеризует наличие связей между элементами и 
появлением в целостной системе новых свойств, не присущих элементам в отдельности. 
Связь, целостность и обусловленная ими устойчивая структура – таковы отличительные 
признаки любой системы, в том числе и здоровьесберегающей среды учреждения 
дошкольного образования как системы, являющейся условием оздоровления дошкольников 
и подсистемой системы здоровьесберегающего образования. 

Личностный подход означает ориентацию на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности педагогического процесса в учреждении дошкольного 
образования при его конструировании и осуществлении. Такой подход предполагает 
признание уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, право на 
уважение. В рамках данного подхода предполагается опора при организации оздоровления 
дошкольников в условиях здровьесберегающей среды на естественный процесс 
саморазвития и творческого потенциала личности, где предусматриваются: педагогическое 
обследование дошкольников по выявлению состояния здоровья и уровня физического 
развития; прогнозирование проявлений индивидуальных характеристик физической 
подготовленности; управление процессом создания здоровьесберагающей среды в 
учреждении дошкольного образования; систематически организованный объективный 
контроль за состоянием здоровья и уровнем физического развития; включение 
дошкольников в разные виды двигательной деятельности с целью обязательной отработки, 
совершенствования и прослеживания роста двигательных умений и навыков. Реализация 
указанных положений позволяет формировать физически, психически и социально 
благополучную личность дошкольника [2]. 

Российский ученый И.А. Сикорский, занимавшийся исследованиями в области 
психологии, психофизиологии, педагогики, считал, что именно изучение ребенка «есть 
основной вопрос воспитания, исходная точка для наилучшего обоснования педагогической 
практики». 

По его мнению, без постоянного, внимательного наблюдения за ребенком воспитание 
становится шаблонным, приблизительным, усредненным. Непременным компонентом любой 
деятельности выступает цель как идеальный образ желаемого результата. Субъект-
субъектный характер оздоровления дошкольников обусловливает тесную связь цели и 
идеала деятельности. В отличие от цели, которая обусловливается доминирующими 
интересами субъектов деятельности, идеал выражает ценностную значимость воображаемых 
и желаемых результатов как возможного социального и личного блага. Поэтому идеал 
деятельности раскрывает содержание через гносеологическую, аксиологическую и 
прогностическую функции. В гносеологическом плане он дает знания о социальном заказе, о 
требованиях, которые предъявляют к уровню физической подготовленности и физического 
состояния дошкольника общество, государство и личность. В аксиологическом ракурсе 
идеалnраскрывает и характеризует воображаемый конечный результат деятельности в 
качестве желаемого всеобщего блага, то есть здоровой личности. В прогностическом плане 
ориентирует на определенное видение, понимание перспективы будущего, стимулирует 
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интерес к будущему и к возможным путям воплощения его отдельных сторон в настоящем в 
направлении укрепления и совершенствования здоровья [3].  

Создание здоровьесберегающей среды учреждения дошкольного образования дает 
возможность представить в идеальной форме результаты как материально-практической, так 
и духовной деятельности в области оздоровления дошкольников, то есть как внешнего, так и 
внутреннего мира человека. 

Концептуальным основанием идеи оздоровления дошкольников в условиях 
здоровьесберегающей среды выступает разработка технологий обеспечения здоровья детей в 
ходе воспитательного процесса. Это означает, что деятельность учреждения дошкольного 
образования не подменяет деятельность медицинских учреждений, а работает в той части, 
где оно может эффективно не только выявлять или предупреждать отклонение в здоровье, но 
и позволяет развивать здоровье адекватно возможностям каждого ребенка. Одним из 
ведущих методологических ориентиров является принцип здоровьецентризма, который 
предполагает ориентацию участников образовательного процесса на здоровье как базисную 
ценность и один из ключевых результатов деятельности. 

В решении проблемы организации оздоровления в условиях здоровьесберегающей 
среды учреждения дошкольного образования необходимо опираться на положения средового 
подхода. В самом общем смысле «среда» понимается как окружение. Здоровьесберегающая 
среда является необходимой составляющей образовательной среды, которая рассматривается 
специалистами как «система влияний и условий формирования личности, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» (Ясвин В.А.). Выделяют три компонента среды: социальный 
(социальное окружение), пространственно-предметный (пространственно-предметное) 
окружение и 

психодидактический. Авторы исследований остаются единодушными в необходимости 
проектирования индивидуальных программ поддержки и сбережения здоровья детей 

(Змановский Ю.Ф., Кудрявцев В.Т. и др.) [5].  
Медико-педагогические требования, предъявляемые к условиям пребывания детей в 

коллективе сверстников, базируются на результатах физиолого-гигиенических исследований 
о взаимодействии организма и среды в возрастном аспекте. Принципы, на которых 
основываются эти требования, предполагают обеспечение таких условий, в которых 
разносторонняя деятельность и отдых детей соответствуют их разнообразным потребностям. 
Как известно, высокая реактивность детского организма обусловливает его особую 
чувствительность к внешним воздействиям. Так, в исследованиях выявлено, что на 
состояние работоспособности, активности, на самочувствие и здоровье детей в учреждении 
дошкольного образования существенное влияние оказывают воздушно-тепловой режим 
помещения, качественный состав воздуха, уровень освещенности, характер предметно-
игровой среды. Академик Н.Н. Поддъяков считает, что нормально развивающая среда, то 
есть здоровьесберегающая, – одно из главных условий оптимизации процесса саморазвития 
и активности ребенка. Она является для него стимулом стремления к творчеству и 
экспериментированию. В этой связи, для решения исследуемой проблемы нам 
представляется необходимым создать модель оздоровления детей в учреждении 
дошкольного образования в условиях здоровьесберегающей среды. 

 Таким образом, в организации оздоровления детей в учреждении дошкольного 
образования в условиях здоровьесберегающей среды необходимо ориентироваться на 
методологические подходы: системный, личностный, деятельностный, средовый. 
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В современном мире мы все чаще продвигаем в нашу жизнь компьютерные 

технологии и интернет-связи. В Казахстане информационные технологии применяются как в 
бизнесе, так и в повседневной жизни граждан. В настоящее время активно развиваются 
новые виды электронной торговли и услуг: страховые, консалтинговые, туристические и 
другие. Развитие телекоммуникационных технологий и средств вычислительной техники 
позволяет осуществлять документооборот в существенно более рациональном режиме. 
Важно отметить, что сегодня в эпоху развития информационных технологий, необходима 
конкретизация понятия «сделка», а также ее видов и сфер применения. В связи с этим, мы 
посвятили данную статью изучению новой формы сделок, а именно электронной сделке. 

В соответствии со ст. 147 ГК РК «сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей» [1]. То есть во главу угла ставится действие, это относится и к сделкам, 
совершенным в Интернете. Если биржевой брокер случайно нажал на клавиатуру своего 
компьютера и запустил поручение на продажу акций, сделка считается совершенной. Как 
закреплено п. 3 ст. 152 ГК РК, «к совершению сделки в письменной форме приравнивается, 
если иное не установлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, 
телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами, электронными 
документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их 
волеизъявления» [1]. Поэтому обмен электронными документами при интернетной торговле 
означает совершение сделки. В Казахстане принят Закон от 7 января 2003 г. № 370-II «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи» [2]. 

В первую очередь, мы хотели акцентировать внимание на применение 
законодательства по письменной форме сделок. Соблюдение простой письменной формы 
сделки означает, что воля лица (лиц) выражена путем закрепления текста на бумажном или 
электронном носителе и подписана участником (участниками) сделки либо уполномоченным 
для этого представителем (представителями). Так, если для односторонней сделки 
предусмотрена простая письменная форма, то она оформляется составлением одного 
документа, подписанного самим изъявившим волю лицом или его должным образом 
уполномоченным представителем. Кроме традиционной рукописной подписи по мнению 
Идрышевой С.К., в настоящее время при совершении сделки допускается использование 
средств факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписи, если это не 
противоречит законодательству или требованию одного из участников . Факси́миле (от лат. 
fac simile «делай подобное») — это воспроизведение подписи, передающее ее вполне точно, 
со всеми подробностями. Факсимиле наносится на бумажный документ путем проставления 
оттиска штампа, на котором изображена точная копия подписи лица. Зачастую такую 
подпись проставляют лица с отсутствием зрения (слепые) [3]. 
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Электронная цифровая подпись была введена в Казахстане в связи с принятием 
Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» (далее – Закон об ЭЦП) [2]. В соответствии со статьей 1 названного Закона 
электронная цифровая подпись – это набор электронных цифровых символов, созданный 
средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного 
документа, его принадлежность и неизменность содержания, то есть электронная цифровая 
подпись — это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты последнего 
от подделки. 

А электронный документ согласно п.2 статьи 1 Закона об ЭЦП – это документ, в 
котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена 
посредством электронной цифровой подписи.  Электронный документ может быть создан, 
передан, сохранен и подан электронными средствами. Электронный документ согласно п.1 
ст.7 Закона об ЭЦП, соответствующий требованиям комментируемого Закона, равнозначен 
документу на бумажном носителе. Принятое во исполнение данного пункта Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004г. № 430 «Об утверждении Правил 
электронного документооборота» [4] детально регулирует порядок электронного 
документооборота государственных органов, а порядок электронного документооборота 
негосударственных органов и организаций, многочисленных коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей в данном постановлении изложены лишь схематично, 
кратко. 

Электронная форма сделки с электронной подписью приравнивается к письменной 
форме, текстовой формы такой сделки в Казахстане не существует. Неподписанный 
документ означает заключение сделки в устной форме. К настоящему времени количество 
сделок, заключаемых в электронной форме, по сравнению с письменными сделками, не 
значительно. Представляется, что отсутствует необходимость выделения электронного 
договора в качестве самостоятельной формы договора. Однако очевидно, что с развитием 
электронной коммерции возникнет потребность разграничения письменной и электронной 
формы сделки и придания электронному договору особого статуса, в том числе и статуса 
нотариального удостоверения. В связи с этим мы считаем должным дать определение 
электронному договору. 

Согласно статье 378 ГК РК, договором признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [1]. Как 
уже было сказано ранее, договор может быть заключен путем обмена электронными 
документами. Но в данном случае стороны договора должны быть уверены в том, что 
документ исходит из стороны договора, то есть должна быть осуществлена аутентификация 
автора ЭД, а также необходимо достоверно определить отсутствие искажений в документах. 
Все это позволяет сделать ЭЦП. Представляется, что момент заключения договора в 
электронной форме необходимо определять аналогично порядку заключения сделок в 
письменной форме как момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Таким 
образом, можно определить электронный договор как соглашение двух или более лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключенное 
путем обмена документами посредством электронной связи и подписанных электронными 
цифровыми подписями данных лиц или иными аналогами собственноручной подписи. При 
этом моментом заключения электронного договора будет считаться момент подтверждения 
подлинности лицом, направившим оферту, ЭЦП акцептанта, которым был удостоверен ЭД – 
акцепт [5]. 

Халиков Р.Ов своей работе «Понятие электронной сделки» отмечает: «В 
единообразном законе штата Юта «Об электронных сделках» от 3 июля 2000 года 
применяется термин «автоматическая сделка», означающий сделку, проводимую или 
осуществляемую в целом или в части с использованием электронных средств или 
электронных записей, в которой действия или записи одной, или более сторон не 
проверяются физическим лицом в рамках обычного хода дел при заключении договора, 
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выполнении существующего договора или исполнения обязательства, требуемого сделкой» 
[5]. 

При заключении договора широко используются в качестве оферты конклюдентные 
действия. В частности, имеется в виду выставление предложенной к продаже или прокату 
вещи в витрине в случаях, когда соответствующие действия должны рассматриваться в 
качестве публичной оферты, то есть как предложение заключить договор, адресованное 
любому, кто отзовется. Проблема заключения договора посредством конклюдентных 
действий или молчания существует и в электронной коммерции, и даже представляется 
острой в связи с активным использованием сети Интернет при рекламировании товаров и 
услуг, и направления оферты. В литературе спорным является вопрос о том, можно ли 
считать молчание разновидностью конклюдентных действий. О.С. Иоффе на поставленный 
вопрос дал отрицательный ответ [6, c.197]. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что форма сделки будет являться 
электронной в случае совершения конклюдентных действий лицом, получившим оферту в 
электронной форме, подписанной ЭЦП. И при условии совершения таких действий 
электронный документ создает права и обязанности для получателя. Необходимо учитывать 
одно немаловажное обстоятельство, что оферта в электронной форме должна быть 
подписана ЭЦП или иным аналогом собственноручной подписи. Сделки, заключенные таким 
способом, характерны для рынка финансовых услуг, например, при совершении 
маржинальных сделок, когда брокер, получая электронное поручение клиента, подписанное 
ЭЦП, на совершение сделки при недостаточности у клиента денежных средств или ценных 
бумаг, предоставляет последнему заем. По мнению Халиков Р.О., сам факт получения 
оферты в электронной форме, пусть и подписанной ЭЦП, права и обязанности для 
получателя не создает, если иное не было предусмотрено ранее между сторонами или 
законодательно. При этом важно разграничивать ситуации, когда высылается конкретному 
лицу или неопределенному кругу лиц подписанная ЭЦП оферта и публикуется в сети 
Интернет рассылка с помощью электронной почты договора в электронной форме. В случае 
распечатывания получателем электронной формы договора и его подписания будет иметь 
место заключение договора на бумажном носителе, а не в электронной форме. В настоящее 
время практически любой банк помещает на свой официальный сайт договор банковского 
счета в электронной форме и иные документы [5]. 

Электронный документ состоит из двух частей: содержательной и реквизитной. 
Касательно сделки это означает, что в тексте должны присутствовать все обязательные 
реквизиты сделки – наименование сделки, дата и место заключения, наименование 
участников, либо их представителей и указание на основание их участия в сделке, предмет 
сделки, содержание сделки, подписи участников, а при необходимости – и печати сторон.  
Использование реквизитов определяется в зависимости от вида документа в соответствии с 
типовыми правилами документирования и управления документацией в государственных и 
негосударственных организациях, установленными уполномоченным органом управления 
архивами и документацией [2]. 

Электронный документ не имеет копий в электронном виде. В номенклатуре дел 
фиксируется форма представленного документа: электронная с указанием носителя 
информации, или бумажная. Сроки хранения документов, составляющихся только в 
электронном виде, определяются уполномоченным органом управления архивами и 
документацией. Электронные документы хранятся в том формате (касательно вложенных 
файлов), в котором они были сформированы, отправлены или получены, с обеспечением 
одновременного хранения сформированных электронных цифровых подписей под 
соответствующими электронными документами. Хранение электронных документов 
сопровождается хранением соответствующих электронных регистрационных контрольных 
карточек, электронных баз данных, использованных открытых ключей электронных 
цифровых подписей (регистрационных свидетельств электронных цифровых подписей) и 
программ, реализующих процессы формирования и проверки электронных цифровых 



5709 
 

подписей электронных документов. Электронные документы со сроками хранения свыше 5 
лет должны иметь подлинники бумажного документа [2]. 

Необходимо отметить, что основная область применения ЭЦП ― финансовая сфера. 
Основная масса сделок в электронной форме заключается в банковской сфере и в области 
рынка ценных бумаг. Фондовый рынок, наряду с рынком банковских услуг, одним из первых 
воспринял преимущества дистанционного совершения сделок путем обмена электронными 
документами, подписанными ЭЦП. В настоящее время все крупные профессиональные 
участники рынка ценных бумаг предоставляют своим клиентам возможность для 
совершения сделок дистанционным способом посредством применения ЭЦП. Да и сами 
организаторы торгов разительно отличаются от тех бирж, которые существовали 
сравнительно недавно. Все сделки заключаются в электронной форме с помощью 
электронных торговых систем. Брокерские и биржевые электронные системы по своему 
правовому содержанию близки к корпоративным информационным системам, которые 
имеют место быть в банковской сфере и практически от них не отличаются как в 
технологичном плане, так и в правовом регулировании. 

Почти с каждым днем в обществе увеличивается количество электронных сделок. 
Электронные средства активно используются в предпринимательстве, потребительской 
сфере. В законодательстве многих стран, в международном праве уже вошли в обиход 
электронный договор, электронная подпись, электронные платежи. Как отечественные 
предприниматели, так и зарубежные партнеры предпочитают осуществлять договорную 
переписку с помощью Интернет-связи. Более того, в Казахстане вводится система 
«электронного правительства» и теперь все государственные органы и организации 
применяют электронную форму исполнения. Заключение договора о государственных 
закупках с 2010 года также производится в электронной форме [7]. 

Несмотря на то, что законодательство Казахстана в области регулирования 
информационных технологий еще далеко от совершенства, можно с полной уверенностью 
говорить о становлении в Казахстане полноценных условий для применения ЭЦП и 
заключений сделок в электронной форме. Участники гражданско-правовых отношений в 
области применения средств электронного документооборота находятся в равных 
отношениям с субъектами, строящими свои отношения на основе документов на бумажном 
носителе. 
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Құқықтық қатынастарға қатысушылардың азаматтық құқықтары мен міндеттері 

болады, олар құқық қатынастарының обьектілері деп аталады. Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексінің 1-бабында азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың 
қатысушылары азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік-аумақтық 
бөліністер болып табылады деп атап көрсетілген. 

Азаматтық құқық қатынастардың субьектілері ретінде әрекет жасайтын азаматтардың 
басым көпшілігі – Қазақстан Республикасының азаматтары, Конституцияның 10-бабында 
Қазақстан Республикасының азаматтығы заңға сәйкес беріліп, тоқтатылатыны, оның алыну 
негіздеріне қармастан бірыңғай және тең болып табылатыны атап көрсетілген. 

Азаматтық құқық –жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің және әкімшілк-
аумақтық бөлшектерінің күнделікті өмірімен, іс әрекеттерімен ажырамас байланыстағы 
Қазақстан Республикасы құқығының бір саласы.  

Азаматтық құқық реттейтін қоғамдық қатынастардың негізгі түрлерінің біріне, құқық 
нормалардың ықпалына ұшырайтын мүліктік қатынастар жатады. Материалды игіліктермен 
байланысты қоғамдық қатынастар мүліктік қатынастар деп аталады. Мүліктік қатынастар 
мүлікке деген меншіктік қатынастардың негізінде туындайтындықтан, азаматтық 
заңнамалардың іс-әрекетіне бағынады. Осы тұрғыдан, мүліктік қатынастар дегеніміз мүлікті 
алу, иелену не басқа субьектілерге беру барысында, айырбас, сату немесе тауар-ақша 
қатынастары азаматтық құқықтық реттеудің негізгі обьектісі болады. 

Осы мақалада Қазақстан Республикасы азаматтарының құқық қабілеттілігі және Рим 
империясындағы азаматтардың құқық қабілеттілігін салыстырмалы түрде қарастыру негізгі 
мақсат болып табылады. 

Осы мақсатқа жету үшін алдымызға келесі міндеттер қойылынды: 
- Қазақстан Республикасы азаматтарының құқық қабілеттілігін қарастыру; 
- Рим империясындағы азаматтардың құқық қабілеттілігін анықтау. 
Азаматтық Кодекстің 1-ші бабында көрсетілгеңдей, азаматтық-құқықтық 

қатынастардың негізгі субъектілерінің бірі - азаматтар. Азаматтардың құқықтық жағдайы 
олардың құқықтық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі арқылы сипатталады. Сондықтан 
да азаматтық құқық қабілеттілігіне анықтама беруіміз қажет. Құқыққабілеттілік – 
азаматтардың құқықтық қатынастардың  субъектісі болу құқығы[1]. 

Азаматтық Кодекстің 13-ші бабына сәйкес, азаматтық құқық қабілеттілігі дегеніміз - 
азаматтардың азаматтық құқықтарға ие болу және азаматтық міндеттерді атқару қабілетін 
айтамыз. Азаматтың құқық қабілеттілігі ол туылған кезден басталып, қайтыс болған соң 
тоқталады. Азаматтық құқықтың алдына қойған мақсаты сол — азаматтардың құқық 
қабілеттілігін тек аталған саланың шеңберінде ғана көрсетпеу, себебі құқық қабілеттілігі 
басқа да құқық салаларының көкейкесті мәселелерінің бірі. Азаматтардың құқық 
қабілеттілігі шығу тегіне, әлеуметтік және мүліктік жағдайына, нәсілі мен ұлтына, 
жынысына, біліміне, тіліне, дінге қатысына, кәсібінің тегі мен сипатына, тұратын жеріне 
және т. б. жағдайларға қарамастан Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына теңдей 
мойындалады. Азаматтардың құқық қабілеттілігін азаматтан айырып қарауға болмайды. 
Азаматтық зандарда көрсетілгендей, ол адамның ақыл-есіне, жасына, денсаулығына 
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байланысты емес. Азаматтардың құқық қабілеттілігі ол туылған кезден басталып, қайтыс 
болғаннан кейін тоқтатылады.[2] Сонымен бірге занда әлі дүниеге келмеген нәрестенің, 
болашақ азаматтың құқығын қорғау мүмкіншілігі де көрсетілген. 

Азаматтық Кодекстің 525-ші бабына сәйкес мұра қалдырушының тірі кезінде іште 
қалған, ол өлгеннен кейін туылған азаматтар да басқа мұрагермен бірдей тең үлеске тиесілі. 
Азаматтардың құқық қабілеттілігінің мазмұнына тоқталатын болсақ, ол жайында Азаматтық 
Кодекстің 14-ші бабында айқын көрсетілген. Азамат меншік құқығы деңгейінде мүлікті 
алуға, мұраға салдыруға, республика аумағында«еркін жүріп-тұруға және тұрғылықты жер 
таңдауға; республикадан тыс жерлерге еркін шығып кетуге және оның аумағына қайтып 
оралуға; заң құжаттарында тыйым салынбаған кез келген мәміле жасасып міндеттемелерге 
қатысу; өнертабыстарға— ғылым, әдебиет және өнер шығармаларына, интеллектуалдық 
қызметтің өзге де туындыларына интеллектуалдық меншік құқығы болуға; материалдық 
және моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге құқығы болады; басқа да мүліктік 
және жеке құқықтары болады». 

Азаматтардың әрекет қабілететтілігі құқық субъектілігінің екінші элементі болып 
табылғаңдықтан оған төмеңдегідей анықтама беруге болады. Азаматтың өз әрекеттерімен 
азаматтық құқықтарға ие болу және оларды жүзеге асыру, өзі үшін міндеттерді туғызу және 
оларды орындау қабілеттілігі (Азаматтық Кодекстің 17-ші бабы). Азаматтардың әрекет 
қабілеттілігінің маңыздылығы сонда, ол өз әрекеттерінің нәтижесіңде белгілі заңды 
салдардың пайда болатынын түсіну. Сонымен қатар, өз әрекеттерінің нәтижесіңде 
келтірілген зиянның орнын да өзі толтыру мүмкіншілігі, яғни айтқанда, әрекет қабілеттілігін 
тек келісімдер жасау және-олар үшін жауап беру ғана түсінгеніміз жөн, өйткені азаматта 
әрекет қабілеттілігімен бірге өзі келтірген зияңды өтеу қажеттілігі де бір мезгілде пайда 
болады [2, 36 б.]. 

Азаматтың толық әрекет қабілеттілігі кәмелеттік жасқа толғаннан кейін, яғни 18 
жасқа келген кезден бастап пайда болады. Заң құжаттарында 18 жасқа толмаған азамат 
некеге тұрған кезден бастап, толық көлеміңде әрекет қабілеттілігіне ие болады. Он сегіз 
жасқа толғаннан соң азамат азаматтық айналымның толық қатысушысы болып саналады. 
Егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, барлық азаматтардың әрекет қабілеттілігі тең 
болады. Әрекет қабілеттілікті шектеудің екі түрі бар: 

1. Әрекет кабілеттілігін табиғи түрде шектеу; 
2.Әрекет қабілеттілігін сот орыңдарының шешімі негізінде шектеу. 
Әрекет қабілеттілігін табиғи түрде шектеу азаматтың жасына байланысты. Сөйтіп, 

азаматтық құқық теориясыңда қалыптасқан ережелерге байланысты әрекет қабілеттілігін үш 
түрге бөлуге болады. 

-толық 
-жартылай (ішінара) 
-шектеулі әрекет қабілеттілігі. 
Азаматтардың толық әрекет қабілеттілігі туралы жоғарыда айтылып кеткендіктен, 

оған тағы қайтып оралудың қажеті жоқ. Азаматтық кодекстің 23-ші бабында атап 
көрсеткендей 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар үшін мәмілелерді, бір заң 
құжаттарында өзгеше көзделмесе, олардың ата-аналары, асырап алушылары немесе 
қорғаншылары жасайды. 

Азаматтық құқықтың мынандай қағидалары бар: 
1)азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысушылардың тендігі; 
2) меншікке және басқа заттық құқыққа қол сұқпаушылық; 
3) шарт еркіндігі; 
4) жеке істерге кімнің болса да озбырлықпен араласуына жол беругеболмайтындығы; 
5) азаматтық құқықтарды кедергісіз жүзеге асыру; 
6) нұқсан келтірілген құықтардың қалпына келтірілуін қамтамасыз ету; 
7) азаматтық құқықты сот арқылы қорғау. 
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Міне, осы қағидалардың бәрі де Азаматтық кодекстің "Азаматтық зандардың негізгі 
бастаулары" деп аталатын 2-бабын да бекітілген. Яғни сол арқылы мемлекет пен қоғамнын 
азаматтық зандарының алдына қойған мақсаты мен міндетін орындаудағы азаматтық заңның 
демократиялық және ізгілікті қасиеттері көрініс береді.Енді осы көрсетілген қағидаларды 
талдасақ дейміз. 

Азаматтық құқықтық қатынастарға қатысушылардың теңдігі қағидасы азаматтық 
құкықтың басты қағидаттарының бірі, олардың қатысушыларының теңдігіне байланысты 
келеді. Азаматтық қатынастарға катысушылардың теңдік қағидасы қоғамдық қатынастарды 
азаматтық-құқықтық реттеу әдістемесінің өзімен айқындалады. Яғни бұдан азаматтық-
құқықтық қатынастарда тараптардың жағдайы тәуелсіз, тең дережеде болатындығын көреміз. 
Демек, азаматтық қатынасқа қатысушының бірі екіншісіне тіптен бағынышты емес, ал 
тәуелділігі оның мінез-құлқына, екіншісінің ерік-жігеріне қатысты болмау керек. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабында меншік иелерінің құқығын 
қорғауға байланысты теңдік қағидасы тұжырымдалған. Мұның өзі оларға қатысты 
құқықтардың бұзылуына қарсы қорғану құралын субъектілер бірдей қолданады дегенді 
білдіреді. Меншікке және басқа заттық құқыққа қол сұқпаушылық қағидасына тоқталсақ, 
меншікті құрметтеп, оған ешкім қол сұқпайтын елде ғана азаматтар жайбарақат өмір сүре 
алады. Сондықтан да әрбір қоғамда меншік ерекше мәртебеге ие болып, оны қасиетті әрі қол 
сұғылмайтын нәрсе деп бағалайды. Адамның белгілі бір затты иеленуі оны тұтынуы, белгілі 
бір мақсатына, яғни керегіне жаратуы үшін керек, сондықтан ол бұл орайда кызмет ету 
құралын бәрінен де жоғары қояды. Мемлекет пен құқық, оның ішінде азаматтық құқық 
мұндай жағдайды қамтамасыз етеді [3, 15 б.].  

Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінде арнайы былай деп жазылған: 
"Шетелдің заңды тұлғалары, азаматтары және мемлекеттерінің қатысуымен азаматтық заң 
арқылы реттелетін Ресей Федерациясының жауапкершілігі мен Ресей Федерациясы 
субъектілерінің ерекшелігі мемлекеттің иммунитеті және оның ерекшеліктері жөніндегі 
заңмен айқындалады". РФ-нын АК-і 127- бабы [4]. 

Қашан да меншік кұқығы азаматтық құқықтың орталық институты болып есептелген 
және меншік иесінің кұқығын қорғауды барынша талап еткен. Міне, сондықтан да азаматтық 
құқық меншіктің қол сұқпаушылық қағидасына негізделеді. Меншікке қол сұқпаушылық 
Азаматтық кодекстің, басқа нормаларында да өзіндік көрініс тапқан, ал оны нақтылайтын 
тұжырымдама Конституцияның 26-бабының 3 тармағында бекітілген. Яғни онда былай 
делінген: "Соттың шешімінсіз ешкімді өз мүлкінен айыруға болмайды. Заңмен көзделген 
ерекше жағдайларда мемлекет мұқтажы үшін мүліктен күштеп айыру оның кұны тең бағамен 
етелген кезде жүргізілуі мүмкін". Конституцияның бұл қағидалары Азаматтық кодексте 
реквизициялау, күтімсіз ұсталған мәдени жөне тарихи қазыналарды сатып алу және т.б. 
қатынастарда қолданылады (АК-тін 253,254, 256-баптары). 

Жоғарыда аталған азаматтық құқықтың негізгі қағидалары, ең бірінші азаматтардың 
мүдделерін оның ішінде мүліктік емес құқықтарын қамтамасыз етуде басшылыққа алынады. 

Рим құқығы дүниеге келген кезінде Рим Италиядағы көбімен бірдей кіші қауым 
болған еді. Рим қауымы (civitas Roma) ұлғайған сайын өз ықпалын Италиядағы барлық 
аумаққа, содан кейін Жерорта теңізіне таратып, билік астына сол уақыттағы барлық мәдени 
орталықты жинап алды. Сонымен қоса Рим іштей өзгерді. Көне патриархалдық құрылыс 
жойылып, ескі табиғи өнімге негізделген шаруашылық күрделі экономикалық қарым - 
қатынаспен алмасады. Жаңа өмір, күшті жұмылдыруды, әрбір жеке тұлғаның қабілетін 
күшеитуін талап етті. Осының барлығына сай рим құқығы өз сипатын жеке тұлғаның 
бастамасына қарай ауыстырды: тұлғаның бостандығына, шарт және өсиет бостандығы рим 
құқығы жүйесінің бір қалауы болып табылды.  

Осыған байланысты, пайда болатын дауларды шешу үшін құқық субъектілерінің 
аумақтық немесе ұлттық белгісінен тәуелді болмай қолданып реттейтін құқықтық норма 
жасау қажеттілігі туындады. Рим құқығы объективті қажетіліктің ықпалынан, өзіне дейін 
мың жылдар бойы қалыптасқан халықаралық қатынастың және халықаралық айналымдағы 
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әдет - ғұрыптардың қасиеттерін бойына сіңдіріп оған қол жетімділік және тұрақтылық 
сипатын береді [5, 75 б.].  

Құқықтық жүйенің қағидаларын әзірлеген кезде рим юриспруденциясы азаматтық 
айналымдағы субъектілерді өзара құрметтеу қағидасына, тұлғаның өз мүлкіне тікелей 
бақылау жасауын болдырмау, тауар және қызмет көрсетудің алмасуы тең болу, қоғамда 
орнатылған тәртіптке сай еркін білдіру бостандығы қағидаларынан бағыт алып отырды. 
Ғасырлар бойы заң ойы қалыптасып тұғыр болған рим құқығы бүгінгі күні де құқықтық 
жүйе және азаматтық құқықтың теориясы ретінде оқылып зерттеліп жатыр ондағы ұғым мен 
құқықтық институттар ешбір ұлттық көріністен тәуелсіз еркін көріністе орын тапты. Рим 
құқығын оқып зерттеу құқық саласында кең теоретикалық дайындық бергеннен басқа 
ұғымдық аппаратты еркін қолдануға көмек. Рим құқығының көп түсініктері қазіргі заманғы 
юриспруденцияда белсенді қолданылуда.  

Рим құқығының қайнар көзін құқық нормасының көрсету нысаны ретінде әдет-ғұрып 
құқығын, заңдарды, магистрлар эдиктілерін және заңгер қызметтерін қосамыз. Әдет-ғұрып 
құқығы рим құқығын танудың ең ежелгі нысаны болып табылады. Әдет-ғұрып құқығының 
нормасы әр-түрлі нысанда болды. Ол ата-бабалардың ғұрпы (mores maiorum), әдеттегі іс-
тәжірибе (usus). Мемлекет кеңіген және бекіген сайын әдет-ғұрып құқығы 
қанағаттандырмайтын нысан бола бастады дегенімен оның қалыптасуы бәсең болғандықтан 
өсіп келе жатқан сауда айналымын реттеуге қабілетсіз болса керек. Әдет-ғұрып құқығы 
заңдарға және басқа құқық құрылым нысанына жол берді. Республикалық кезеңде заңдар 
халық жиналысынан туындады және ол leges аталды. Заңдар азаматтар арасындағы өзара 
ымыраластықтың нәтижесі бола тұра құқықтың өзіндігін қамтамасыз етіп басшылардың 
және жеке азаматтардың тарапынан озбырлыққа жол бергізбеді. 

Құқық қабілеттілікті жоғалту және шектеу. Толық құқықты рим азаматы, бір сәтте үш 
жағдайда болуы керек болды – мәртебеге (status) ие болу деген мағына. Ол мыналарға 
бөлінді: status libertatis – бостандық жағдайы; status civitatus – азаматтық жағдайымен; status 
familiae – отбасылық жағдайымен. Құқық қабілеттілікті жоғалту және шектеу. Римдықтар 
құқыққабілеттілікті жоғалтуды және шектеуді келесі жағдайлармен байланыстырды: - 
maxima (ең жоғарғысы) римляндық құлға айналады, нәтижесінде азаматтықты және 
отбасыдағы жағдайды жоғалтады; - media (орташа), римляндық бостандықта қалады бірақ 
рим азаматтығын, status civitatis және status familiae мәртебесін жоғалтады, ал заң жүзінде 
отбасы мұшелігінен айырылады; - minima (ең төмеңгісі), дербес үй иесінен тәуелді жағдайға 
түсіп қалады. 

Ежелгі Рим қауымы ерікті және құлдарға бөлінді. Құлдар (servi) құқық субъектісі 
болып табылмады, тек құқықтың бір объектісі ретінде, шаруашылық заты ретінде 
қарастырылды. Құл иесінің билігі шексіз болды, қожайыны құлды сата алды, жазалайтын 
болды. Қайта классикалық дәуірде, рим қоғамында стойкалық фәлсафаның ықпалынан 
құлдардың адамдық табиғаты туралы көзқарастар өзгеріп, құлдарға деген зорлықтар азая 
түседі. Құлды өлтіру немесе оған зақым келтіру, көп уақыт бойы мүліктік қылмыс деп 
танылды. Олар заңмен танылатын неке қия алмады. Олардың балалары да, құл болып 
танылды. Б.з.III ғ. экономикалық дағдарыс жағдайында тәуелді халықтың ерекше санаты 
пайда болады олар – колондар (coloni). Классикалық дәуірде жерді жалға алып формалды 
түрде бостандыққа ие, ал экономикалық жағынан жер иесінен тәуелді болды. Азаматтық 
жағдайы. Римнің еркін халқы құқыққабілеттілік дәрежесі бойынша үш үлкен топқа: cives, 
latini және peregrini бөлінді. 

Халықтың жеке санаттары Латиндар (latini) Римдықтар жаулап алған аумақта (latini 
coloniarii) тұратын лациум, тұрғындарын және латиндық азаматтық алғандарды атайды. 
Перегриндер (peregrini) деп римдық және латиндық құқыққабілетке ие болмағандарды 
атайды. Кез келген перегрин рим магистратының сотына жүгіне алды. Б.э. 212 жылы 
Каракалла императоры рим азаматтарына, Рим мемлекетінің барлық қауымына бостандық 
берді. Ius civile империяның негізгі құқықтық жүйесі болып қалыптасты. 
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Рим құқығында 7 жасқа дейін (infantes) балалар толық әрекеткеқабілетсіз, 7 жастан 14 
жасқа дейін (қыз бала 12 жасқа дейін) – impuberes дербес мәміле жасай алатындар, міндет 
орнатпайтын әрекеттер деп танылды. Жасы 14 тен (қыз бала 12 ден) 25 жасқа дейін тұлға 
жеке құқық саласында толық әрекеткеқабілетті деп танылды. Сондай – ақ 
әрекетқабілеттілікшектелетін болды. Заңды тұлғалар. Ежелгі Римде құқық субъектілері 
ретінде жеке тұлғалар мен қоса белгілі ұйымдар танылды. Қайнар көздер мүлікті 
шоғырландыратын мемлекеттік қазынаны (aerarium populi romani) заңды тұлға ретінде 
көрсеткен, сонымен қоса қалалық қауым муниципия (municipii), діни бірлестіктер (collegia 
sodalicia) жатты. 

Сонымен қорыта, келе азаматтық құқық – Қазақстан Республикасы құқығының 
саласы. Ол азаматтық құқықтық қатынастар деп аталатын қатынастарды реттейді. Азаматтық 
құқық нормалармен реттелген қатынастар оның мәнін құрайды. Заттарды сатып алу-сату, 
сыйлау, заттарды (меншікті) иемдену мүліктік қатынастар. 

Сонымен, азаматтық-құқық қатынастарға жеке, заңды тұлғалар қатысады. Сонымен 
бірге мемлекет, әкімшілік-аумақтық бірліктер де оған қатысушылар болып табылады. 

Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ 
адамдар жеке тұлға ретінде танылады. Тұтастай алғанда, азаматтық-құқықтық қатынастарға 
қатысушылардың (субьектілердің) бәрі құқықтарға ие болу мен міндеттемелер атқару 
мүмкіндіктері бойынша тең болады. 

Субьектілер құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігіне ие болғаннан кейін 
азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысады. Құқық қабілеттілігі азаматтық құқықтарға ие 
болу және міндеттемелерді алу қабілеттілігі ретінде түсіндіріледі. 

Адамның өз әрекеттерімен азаматтық құқықтарды алу және жүзеге асыру, өзіне 
азаматтық міндеттерді белгілеу және оны орындау қабілеті әрекет қабілеттілігі деп аталады. 
Ол толықтай көлемінде кәмелеттік жасқа, яғни он сегіз жасқа толғанда туындайды. 

Ежелгі Рим құқығындағы және Қазақстандағы адамдардың құқыққабілеттіктерінің 
ұқсастығы екі  кезеңдеде адам дүниеге келгеннен бастап қайтыс болғанға дейін  жүзеге 
асады. 

Сонымен қатар ежелгі Рим құқығы да Қазақстан құқығы да әдет-ғұрып нормаларын 
құқықтың қайнар көзі ретінде таниды. Рим қоғамында әлеуметтік теңсіздікке байланысты 
белгілі бір дәрежеде шектеулер болса, мысалы Рим құлдар мен латындар 
құқыққабілеттілікке ие болмаса Қазақстан қоғамында барлық азаматтар құқыққабілеттілікке 
ие бола алады. 
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Ғылыми жетекші – Бердиярова Ж.С. 
 

Біздің мемлекетімізде саяси және экономикалық өзгерістер қайта айналмайтын сипат 
қабылдады. Өткізілетін реформалар болашақта құқықтық мемлекетті құрауға бағытталған 
құқықтық жүйені болжамдауға жаңа амалдар жасады.Осындай реформалардың бірі нотариат 
жүйесін де қозғады. 

Қазақстан Республикасындағы нотариат – құқықтар мен фактілерді куәландыруға, 
сондай-ақ заңда көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған нотариаттық іс-
әрекеттерді жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғаудың заң жүзінде бекітілгенжүйе. Оның қоғам өмірінде алатын орны зор, себебі 
 Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары 
танылады және оларға кепiлдiк берiледi [1]. Нотариат жүйесін реформалау жекеше нотариус 
секілді құқықтық институттың пайда болуына әкеліп соқты. Қазақстан Республикасының 
1997 жылдың 14 шілдесінде қабылданған «Нотариат» туралы заңға сәйкес нотариаттық 
құрылымдық негізінің өзгеруін ескере отырып, өзгерістер еніп, мемлекеттік нотариустармен 
қатар жекеше нотариустар институты да қалыптаса бастады. Бұл жүйенің пайда болуына 
себеп болған, еліміздің экономикасындағы күрт өзгерістер, атап айтқанда елімізде 1992 
жылдан бастап мемлекеттік мүліктерді жекешелендіру процесі қарқынды дамуына 
байланысты жеке меншік ұғымы пайда бола бастап, соның нәтижесінде жекеше 
нотариустарға деген қажеттілік туындады [2]. Осы сәттен бастап мемлекеттік нотариаттан 
әлемнің көптеген елдерінде қалыптасып кеткен өз-өзін қаржыландыратын жекеше 
нотариатқа өту кезеңі басталды. Бұл өзгеріс Қазақстан Республикасында нотариаттың 
мәртебесін өзгертуге айтарлықтай мүмкіндік туғызды. Аумақтық нотариаттық палаталардың 
сәтті қызмет етуі, мемлекетімізде нотариаттық палаталардың құрамымен өтетін жалпы 
жиналыстарда жарғыны қабылдау, жекеше нотариустармен нотариаттық мәмілелерді жасау 
санының өсуі, жекеше нотариаттық кеңселерге жеке тұлға мен заңды тұлғалардың көп 
баруы, Республикалық нотариаттық палатаны құрау, нотариустың ар кодексін қабылдау 
және тағы да сол сияқты әрекеттер қазіргі таңда өзінің қалыптасқан инфраструктурасы бар 
берік институт болып қалыптасқан жекеше нотариаттың дамуына зор үлесін тигізді. 

Алайда осы құқықтық институттың әрі қарай дамуына және бекемделуіне  кері әсерін 
тигізетін бірнеше мәселелер бар. Осындай мәселелердің қатарына нотариаттың іс-әрекетін 
қадағалайтын нормативтік құқықтық актілердің жетілмегендігі жатады. Тәуелсіз 
нотариустардың қызметін бақылайтын көптеген мәселелер әлі күнге дейін шешілмеген. 
Бұған себеп – соңғы он жылдың ішінде Қазақстандағы заң шығарушылықтың қарқынды 
дамуы, ол өз кезегінде тәжірибелік қызметте заңның қолданылуын белгілі бір жаңсақтыққа 
әкеліп соқтырды. Тағы да қиындықтарды туғызатын себептердің бірі болып ол қазіргі таңда 
қолданылып жүрген нормативтік актілердің бұрын қабылданған актілермен жиі 
сәйкестендірілмеуі болып табылады [3]. Бұл нормативтік актілердегі кемшіліктер мен 
дәлсіздіктер тек аумақтық органдармен, яғни нотариаттың іс-әрекетін қадағалайтын 
органдар: әділет басқармасы мен нотариаттық палаталармен  қарым-қатынаста мәселе 
туындатып қана қоймай,  сондай-ақ осы органдар мен нотариустардың арасында дау 
туғызады. Сол себептен, жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін нотариаттардың 
сұрақтарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мен өңдеуді қайта 
жалғастыру қажет, оларды әлемдік тәжірибе есебімен бірыңғайландыру керек, жоғарыда 
аталған актілерді Қазақстан Республикасының Парламенті мен Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігі деңгейінде қабылдап бекіту қажет, Қазақстан Республикасының 
«Нотариат туралы» Заңындағы олқылықтарды қайта қарастырып алып тастау қажет. 

Мәселелердің қатарына тағы нотариустардың біліктілік деңгейінің жетіспеушілігі де 
жатады. Құқық қолданылатын тәжірибе көрсеткендей, нотариустардың тарапынан 
қолданыстағы заңды қолдануда көптеген қателіктердің кетуін көрсетті, осының нәтижесінде 
соттармен қаралатын арыздардың саны көбейді, нотариаттық мәмілелерді жарамсыз деп тану 
шағымдарының саны артты, тіпті кей нотариустардың үстінен  қылмыстық істер де 
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қозғалуда [4]. Мұндай ахуал, ең алдымен, нотариустардың білімдерінің кәсіби деңгейінің 
жоғары  болуына талаптартардың зор болуын қажет етеді, әрі нотариустардың әрекеттерін 
бақылауды қатаңдастыру қажет [5].Осыған байланысты нотариустармен жасалынатын 
әрекеттерді бақылаудың механизмі мен тәртібін айқын реттеу қажет, сондай-ақ нотариаттық 
іс-жүргізу ережелерін сақталып сақталмауын да қатаң бақылау керек, нотариаттық іс-
әрекетін тоқтатуға себеп болатын негіздерді көбейту және нотариустарды лицензиясынан 
айыру негіздерін де толықтыру  қажет, нотариустардың біліктілігін арттыратын курстарды 
жиі ұйымдастыру керек. 

Мекеменің құрылымын жақсарту мен нотариустардың іс-әрекетін түзеуде әділет 
басқармасының қызметінің тиімділігі бар [6]. Осылайша, әділет басқармасының тапсырмасы, 
ол нотариат органы мен нотариаттық іс-әрекетпен тығыз байланысты органдар 
(жылжымайтын мүлік орталығы, жер комитеттері, соттық органдар) арасын үйлестіру болып 
табылады. Ол үшін орган қызметкерлеріне азаматтар мен заңды тұлғалардың мүліктік 
құқығын қорғайтын методикалық ұсыныстарды ортақ өңдеу себептеседі, әрі нотариустардың 
өздерінің жұмысын үйлестіру, нотариустардың іс-әрекеттерін әдістемелік және нормативті 
қамтамасыз ету себептеседі. 

Сонымен қатар, ауылдық жерлерде нотариаттық қызмет көрсетудің жеткіліксіз 
қамтамасыз етілуі көптеген жылдар бойы келе жатқан мәселе болып қала бермек [7]. Қазіргі 
таңда нотарустар мемлекетіміздің шет аудандарын ескерусіз қалдырып, көбісі облыс 
орталықтарында және үлкен қалаларда қызмет атқаруда. Қазіргі таңда бұл мәселе өзекті 
болып қала бермек. Ол үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне бар 
мүмкіндігінше шаралар қолдануы қажет. 

Қазақстандық нотариаттың дамуына кедергі болатын тағы да себептердің бірі, ол – 
нотариаттық жүйенің  әлемдік қауымдастықтан оқшаулануы, мәселелерді әлемдік 
тәжірибеде шешу бірден көптеген экономика мен саясат аспектілеріне әсерін тигізеді. Бұл 
бастапқылық бағдарды іске асыру мақсатында келесідей тапсырмалар қойылған болатын: 

Нотариатқа байланысты сұрақтарға арналған семинарларға, конференцияларға қатысу 
арқылы халықаралық ұйымдармен өзара бірлесіп әрекет жасау,нотариаттық іс-әрекет 
аясында жұмыс тәжірибесімен алмасу; 

Нотариаттық куәландырылатын құжаттарды әлемдік қалыпқа жақындастыру керек, 
себебі бұл Қазақстандық нотариустарға шет елде куәландырылған құжаттарды сөзсіз 
қабылдауға, сондай-ақ шет ел нотариустары үшін де Қазақстанда куәландырылған 
құжаттарды мінсіз қабылдауға мүмкіндік береді;   Халықаралық латын нотариатына қосылу. 

Қазіргі таңда Еуропа елдерінде кең ауқымды латын нотариатының қағидаттарын 
зерделеу бойынша белгілі жұмыстар жүргізілуде. Латын нотариаты құқықтық мемлекетті 
құрудағы бір элемент болып табылады, әрі халықтың құқықтық қорғанысын қамтамасыз 
етеді [8]. 

Енді мемлекетіміздің ең маңызды тапсырмаларының бірі – ол шет ел мемлекеттерінің 
тәжірибесін ескере отырып, Қазақстанда нотариатты дамыту мен реформалауда дұрыс 
жолды таңдай білу. 

Қорытындылай келе, Қазақстанда нотариат институтын зерттейтін ғылыми 
зерттеулердің аз екенін, тіптен жоқ екендігін айтып өткен абзал, сондықтан нотариаттың 
құқықтық базасына салмақты өзгерістер енгізу қажет. Ең бастысы, нотариустың кәсібі – бұл 
сөзсіз көпшілік биліктің іске асуы, өз ерекшеліктері бар институт екенін, сондай-ақ 
Қазақстанда тәуелсіз нотариаттың болашағы осыған тәуелді екенін ұмытпаған абзал. 
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Части тела человека, без сомнения, являются специфичным объектом правового 

регулирования. Но сегодня уже трудно отрицать тот факт, что их использование стало 
явлением достаточно распространенным. В настоящее время, использование частей  тела 
человека, безусловно, является одним из элементов современной культуры, поэтому 
необходимо понять,  можно ли отнести органы и ткани к объектам гражданского оборота. 

Основанием для признания объектом права является возможность вовлечения в 
гражданский оборот, т.е. доступность объекта, его полезность, способность удовлетворять 
потребности людей. Органы и ткани человека находят все большие сферы применения, а с 
развитием медицинской науки увеличивается и польза от их использования. При этом 
использование этих объектов опережает развитие законодательства и влияет на 
общественную мораль. 

В настоящем исследовании в качестве органа человека рассматривается часть тела 
(обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую 
функцию в живом организме), имеющая определенное функциональное значение после 
отделения ее от организма ( т.е. та часть тела, которая может быть в последующем 
применена с пользой, например, для трансплантации). 

К тканям человека относятся кровь и ее компоненты, кожа, костный мозг, роговица 
глаза со склерой и проч. Но не стоит забывать, что прогресс медицины и техники позволяет 
использовать также клетки, части клетки, фрагменты ДНК, гены. Поэтому, когда идет речь 
об органах и тканях, подразумеваются и их отдельные составляющие. 

Все органы и ткани человека принято делить на 3 группы, положив в основу деления 
причины отторжения и возможности их использования. 

Первая группа - трансплантаты, т.е. органы и ткани, которые изымаются в 
медицинских целях для дальнейшей пересадки. Забор этих органов и тканей влечет 
временное или постоянное ухудшение состояния здоровья и (или) риск такого ухудшения.  В 
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России в качестве законных объектов трансплантации в приказе Минздрава РФ от 25 мая 
2007 г. N 357/40. названы следующие органы: сердце, легкое, комплекс сердце-легкое, 
печень, почка, поджелудочная железа с двенадцатиперстной кишкой, селезенка, 
эндокринные железы. Данный перечень является исчерпывающим. 

Вторая группа - органы и ткани, отчуждаемые в результате оказания медицинской 
помощи. К ним относятся ампутированные из-за заболевания или травмы части тела 
пациента, в том числе конечности, опухоли, зубы; абортированные плоды и их органы 
(ткани), эмбриональный материал (плацента, плодный пузырь, амниотическая жидкость, 
пуповина). 

Третью группу составляют органы и ткани, отторжение которых не связано с 
заболеванием и (или) медицинским вмешательством и может не иметь определенной цели 
дальнейшего использования. В эту группу входят: остриженные волосы; сцеженное грудное 
молоко; кожа, удаленная после подтяжки, и т.п. 

В научных кругах идут споры, вызванные неопределенностью правовой природы 
органов и тканей человека, в связи с чем образовалось несколько подходов. Согласно 
первому из них (Г.Н. Красновский [1], М.И. Ковалев) биологические материалы человека не 
наделяются вещно-правовым статусом и не рассматриваются в качестве нематериального 
блага ввиду специфических особенностей их происхождения, в связи с чем авторами 
делается вывод, что рассматривать органы и ткани в качестве предмета купли-продажи 
некорректно. Сторонники второго подхода (Л.О. Красавчикова[2] ) рассматривают 
анатомические части человека в качестве личных неимущественных благ. Представителями 
третьего подхода (Н.В. Аполинская) отстаивается позиция, согласно которой биологические 
объекты человека представляют "самостоятельный объект гражданского права, 
ограниченный в обороте, к которому возможно применение правил, предусмотренных для 
оборота вещей в части, не противоречащей законодательным актам и существу объекта"[3]. 
Согласно четвертому подходу (А.А. Серебрякова[4], М.Н. Малеина и др.) за органами и 
тканями человека закрепляется статус вещей, ограниченных в обороте, поскольку они имеют 
"материально-вещественную форму и отделены от человека"[5]. Данный подход 
представляется наиболее предпочтительным. 

Однако, даже если признать органы и ткани человека объектами гражданских прав, 
ограниченными в обороте, возникает главный вопрос, возможно ли совершать сделки с 
органами и тканями, ведь УК устанавливает запрет лишь на куплю-продажу данных 
объектов. Если говорить об органах – трансплантатах, то, возможно, этот запрет является 
актуальным и сдерживает, в некоторой степени, массовые «убийства на операционном 
столе», но если речь идет об органах второй и третей группы, то почему бы и не совершать в 
отношении их возмездные сделки? Например, достаточно распространенный факт – купля-
продажа человеческих волос… Получается, что это незаконно и стороны в данном случае 
подлежат уголовной ответственности? 

Нужно понимать, что запрет на  куплю-продажу органов и тканей человека можно 
рассматривать в узком смысле, как запрет на заключение одноименного договора, и в 
широком, как запрет на заключение любых сделок, направленных на получение прибыли. 

На сегодняшний день количество лиц, нуждающихся в пересадке органов, во много 
раз превышает количество донорских органов. Нехватка донорских органов влечет 
постоянное несоответствие между их «спросом» и «предложением». Поэтому специалисты – 
трансплантологи вынуждены   искать все новые возможные «пути» к стабильным 
источникам донорского материала.  Одним из способов получения донорского материала 
является определение «момента смерти», после которого и можно будет без последствий 
изымать органы для трансплантации. Другим решением проблемы является «ранняя 
констатация смерти мозга» и выявление «потенциальных доноров», что является, в первую 
очередь, нарушением как врачебной этики, так и закона, вед, фактически, происходит 
“убийство” одного пациента с целью “спасти” другого. Все это может в дальнейшем повлечь 
негативные последствия для общества и его морально-этических устоев, люди начнут 
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относиться к телу человека и его органам не как к самому человеку, а как к вещи, которая 
сможет принести спасение и пользу. 

Таким образом,  необходимо признать и законодательно закрепить органы и ткани 
человека, как вещи, ограниченные в обороте. Однако, стоит также разграничить правовой 
режим разных групп органов и тканей. Нужно закрепить возможность совершения сделок с 
ними, однако оборот этих объектов должен жестко контролироваться государством 
(например, как оборот наркотических веществ). Также необходимо понимать, что данные 
вещи прекращают свое существование в качестве объектов права после их трансплантации в 
организм другого человека или переноса в другую часть того организма, от которого они 
были изъяты, тем самым происходит процесс потребления вещи. 

Видится необходимым дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации 
специальной статьей, основу которой могут составить следующие положения: 

1. Органы и ткани человека подлежат включению в гражданский оборот. Для целей 
гражданского законодательства следует использовать следующую классификацию органов и 
тканей человека: 

а) Органы – трансплантанты; 
б) Органы и ткани, отчуждаемые в связи с заболеванием в результате оказания 

медицинской помощи (медицинского вмешательства); 
в) Органы и ткани, отчуждение которых не связано с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством. 
2. Отношения по поводу органов – трансплантантов регулируются специальным 

федеральным законодательством. 
3. Гражданин имеет право на автономное решение по распоряжению своими органами 

и тканями, как объектами гражданских прав. 
4. Органы трансплантанты и органы и ткани, отчуждаемые в связи с заболеванием в 

результате оказания медицинской помощи, являются вещами, ограниченными в обороте. 
5. Граждане вправе заключать любые сделки, в том числе возмездные, по поводу 

органов и тканей, отчуждаемых в связи с заболеванием в результате оказания медицинской 
помощи, а также органов и тканей, отчуждение которых не связано с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством. 

Нужно отметить, что решение проблемы правового режима органов и тканей человека 
- дело не одного дня. Ее нужно рассматривать не только в гражданско - правовом аспекте, но 
и в уголовно-правовом, а также медицинском, этическом, возможно, даже религиозном. 
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Бүгінгі күні заман талабына сай қоғамда барлық жағынан өзгерістер өтуде, сонымен 

бірге, адам құқықтары саласында да талаптар ең жоғары стандарттарға жақындап келеді. 
Соның бірі, нарықтық экономика жағдайында зияткерлік меншік құқығының адам мен 
қоғамның рухани өмірінің негізін құрап, нарықтық қатынастарда тауар ерекше нысаны 
ретінде тауар айналымының объектісіне айналып отыр. Бұл ретте, ғылыми-техникалық 
прогресстің қарқынды дамуы, рухани игіліктерді жасаушылар мен оны тұтынушылар үшін 
де жаңа мүмкіндіктермен қатар, кедергі-қиындықтар пайда болуда. Сонымен қатар, 
дүниежүзілік сауда ұйымына кіру сияқты мемлекеттік мақсаттың жүзеге асырылып жатқан 
шағында авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы құқықтарды қорғауда дүниежүзілік 
қауымдастықтың талаптарына сай болуы заман талабы болмақ. 

Қазақстанның Кеден Одағына кіруі бірыңғай кеден аумағының құрылуына себепкер 
болды. Кеден Одағының зияткерлік меншікке қатысы өте маңызды, бірыңғай кеден 
аумағының құрылуы тауар айналымын өсірді, импорт пен экспортты ұлғайтты. Бұндай 
экономикалық кең аумақта зияткерлік меншіктің қорғалуы күрделене түседі. Кеден Одағына 
мүше мемлекеттер зияткерлік меншікті қорғау үшін Ортақ Кедендік реестрді енгізді. Алайда, 
аталып отырған реестр қойылатын талаптарға сай Кедендік одақ аумағында сұраныс пен 
мұқтаждықты толыққанды қамтамасыз ете алмай отырған фактілер тіркелуде. 

Қазақстан Республикасында авторлық құқықтық қатынастар «Авторлық және 
сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен реттеледі және Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекспен, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексімен қорғалады. Оларда авторлық құқыққа нұқсан 
келген жағдайда және оны бұзған үшін қолданылатын тиісті шаралар қарастырылған. 
Құқықтық қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің нақты жұмыс істеуімен 
қатар, оның қоғам мүшелерінің құқықтық санасына ықпал етуі құқықты қорғаудың басты 
мақсатының орындалуының бірден бір кепілі екендігі сөзсіз. 

Алайда, Қазақстан Республикасының заңнамасының интеллектуалдық меншікке қол 
сұғушылыққа қарсы күресетін және қорғайтын заң нормалары осы саладағы тұрақты даму 
үстіндегі қоғамдық қатынастарды толығымен қамти алмайтындығын өзекті мәселелердің бірі 
деп білеміз. Себебі, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 03 шілдеде қабылданған жаңа 
Қылмыстық кодекстегі екі ғана бап (198, 199 баптар) құқықтық сананың дұрыс 
қалыптасуына толыққанды жағдай жасай алмайды.  

Зияткерлік меншікті қорғауға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасын 
жетілдіру бойынша өзекті мәселелердің әлі де болса орын алуы заң ғылымдарының докторы, 
құрметті ұстаз Т.Е. Каудыровтың жетекшілігімен 2015 жылы «Қазақстан Республикасының 
зияткерлік меншікке байланысты заңнамасын жетілдіру» атты конференцияның өткізілуіне 
бірден бір себеп болды. Ғылыми конференция жұмысының қорытындысында зияткерлік 
меншік саласы бойынша заңнамаға бірнеше толықтырулар мен нұсқаулықтар ұсынылды. 

Біріншіден – Еуразиялық экономикалық одақты құру жөнінде Келісімді жүзеге асыру 
үшін 2015 жылдың шеңберінде үш Халықаралық келісімшартқа қол қойып, қабылдаумыз 
қажет: 

1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында тауар белгісі, 
қызмет көрсету және өндірілген ел жайлы белгі туралы Келісім; 

2) Зияткерлік меншікті қорғауға байланысты әрекеттердің өзара келісімділігі жайлы 
ЕЭО Келісімі. Бұл келісімнің мазмұны өзара көмек, келісімділік, ақпараттар ұсыну, 
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зияткерлік меншік саласында құқықбұзушылықты анықтау үшін ақпараттар алмасу немесе 
ақпараттармен еркін танысуға мүмкіндік жасау; 

3) Авторлық және сабақтас құқықтарды реттеу және басқару тәртібін ұжымдық 
негізде жүзеге асыру жайлы Келісім. 

Екіншіден – Зияткерлік меншіктің қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында құзыретті 
органдар өз міндеттерін жүйелі түрде жалғастырып, құқық нормалары мен талаптарын 
түсіндіру жұмыстарын жалғастыру керек. 

Үшіншіден – ұлттық заңнаманы жетілдіру. Заңнамадағы ішкі қайшылықтарды жою, 
құқық бұзушылыққа қарсы қолданатын, бірақ іс жүзінде әсер ету деңгейі төмен, ескірген 
нормаларды дамыған елдердің (мысалы Ресей, Франция, Италия және т.б.) заңнамасынан 
үлгі алып ауыстыру. 

Төртіншіден – зияткерлік меншік саласында Қазақстанның халықаралық міндеттерін 
мониторингтеу. Бастысы – қауіпті міндеттерді өзіне алу тәуекелі бар шешімдер қабылдануы 
мүмкін екендігі жайлы ескерту. 

Бесіншіден – пираттық өнімдермен күрес мақсатында: 
1)  Өнімді қорғалмаған немесе еркін қолданыстағы сайттарға жібермеу; 
2) Сайттардың міндетті түрде авторлық құқықтарды бұзғаны үшін заңмен 

қудаланатыны және жауапқа тартылатындығы туралы жазбасы болуы тиіс. 
Алтыншыдан – профессор Т.Е.Каудыровтың 2001 жылы ұсынған зияткерлік меншік 

бойынша арнайы соттарды құрастыру және осы салаға қатысты басқа да ұсыныстарын 
ескеру. 

Психолог мамандардың айтуынша, қылмыскер немесе құқықбұзушы қылмысты 
ойластыру немесе дайындау барысында сол әрекеті үшін жазаға тартылу мүмкіндігін еш 
уақытта жоққа шығармай, пайда болатын салдарын саналы түрде немесе бейсаналық тұрғыда 
да салмақтай алады Сол нақты кезеңге жүзеге асырып отырған әрекетінен келер пайданы 
«жақын» деп алады, ал жазаны «алыс» деп алады. Бірақ, егер түсетін пайда қолданылатын 
жазадан әлдеқайда төмен болса ол саналы түрде құқықбұзушылыққа бармайды. Тек 
итермеші себеп (мотив) кекпен, намыспен байланысты болмаса [1]. 

Бұл психологиялық саралау экономикалық қылмыстарға тән. Контрафактімен 
айналасу немесе біреудің зияткерлік меншігіне қол сұғу экономикалық тұрғыдан пайда 
табуға бағытталған құқықбұзушылық, қылмыс.  

Құқықтық сана мемлекетте қалыптасқан құқықтық жүйе, әділ сот қызметтерінің 
айнасы болып табылады. Құқықтық реттеу барысында адамдар құқықтың әділеттілігін 
немесе оны қолдану барысындағы заңсыздық пен бассыздықтан туындайтын әрекеттер мен 
көріністерді ой-өріс, сана арқылы ой-елегінен өткізіп баға береді. Соның нәтижесінде 
индивидтердің мемлекеттегі әділеттілікке деген көзқарастары қалыптасады. Құқықтық сана 
саяси мазмұнға, сипатқа ие болады. Мемлекеттегі саяси процестер мен бағыттар әрқашанда 
құқықтық санаға өзінің әсерін тигізеді. Заңның өзі қоғамда жүргізіліп отырған саясатқа 
тәуелді [2]. 

Мемлекет басшысының жасап жатқан ынталандыру шараларына қарамастан, 
Қазақстанда ғылыми-инновациялық қызметтің белсенді көтерілуі байқалмайды, тіпті 
өнертабыстарға өтініштер өте төмен. Қазақстан өнеркәсіптерінің өнімдері бәсекеге қабілетсіз 
болып келеді. Көбінесе, бұл мемлекетте ғылыми, инновациялық және басқа да 
шығармашылық қызметтерге жағдай жасалмайтынының нәтижесі болып табылады. Осыған 
байланысты, салықтық жеңілдіктер, несиелеу және т.б. жүйелерді қоса, зияткерлік қызметтер 
нәтижелерін жасау мен оларды қолдану бойынша ғылыми, инновациялық және басқа да 
қызметтерге ынталандыруға бағытталған нақты шараларды ұйымдастыру қажет. Осы 
айтылған проблемалар шешімін таппаса заңнаманың және құқықтық процестердің жетілуі 
екі талай.  

Сонымен бірге, зияткерлік меншікті қорғау саласында мамандандырылған 
кадрлардың жеткіліксіздігі сезіледі. Әсіресе, зияткерлік меншікті бағалау үшін мамандар мен 
сарапшыларды жұмылдыру шиеленіскен проблема болып отыр.  
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Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінің жүйесінде заң факультеті 
студенттеріне авторлық және патенттік құқыққа қатысты мәселелер азаматтық құқық курсы 
аясында оқытылады. Ал басқа факультеттерде құқық негіздері курсында оқытылады. Кез 
келген ғылым, білім өнертабыспен байланысты болғандықтан барлық факультеттерде 
зияткерлік меншік құқығына байланысты арнайы курстар тереңдетіп оқутуды ұсынамыз. 
Себебі барлық саладағы мамандар зияткерлік меншік саласында өз құқықтарын толық игеруі 
қажет. Сонымен бірге, зияткерлік меншік құқығы бойынша оқулықтар мен оқу құралдары 
заманауи талаптар мен халықаралық стандарттарға сай болуы тиіс.  

Аталып отырған проблемаларды шешу мақсатында зияткерлік меншікті қорғау 
саласында мамандандырылған білімді әзірлеумен айналысатын арнайы бөлім құрылғаны 
абзал.  

Заңнама бойынша жазаны қатаңдату арқылы контрафактілік тауарларға сұранысты 
төмендетуге немесе түбегейлі жоюға болатындығы сөзсіз. Егер халықтың контрафактілік 
тауарларға сұранысы азайса немесе болмаса контрафактілік өнім де тауар айналымнан 
шығып қалады және тұлғалардың авторлық, зияткерлік меншікке орныққан құқықтары да 
бұзылмайды. Қазақстан Республикасында зияткерлік меншікті қорғауға бағытталған заңнама 
нормаларын қатаңдату қазіргі уақытта өте маңызды әрі кейінге қалдыратын мәселелерге 
жатпайды. 

Сондықтан, зияткерлік меншікке байланысты халықтың құқықтық санасын тәрбиелеу 
үшін, сонымен бірге, азаматтардың құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасын қатаңдату керек. Яғни, контрафактілік тауарлар 
айналымы мен қолданылуына қатысты барлық субъектілердің – жасаушылардың, 
таратушылардың, тұтынушылардың жауапкершілігін айқындайтын заң нормаларын 
заңнамаға ендіру қажет.  
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Елемесов М.А., Сыздыкова Ұ. 
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Алматы менеджмент университеті Құқық мектебінің 3-курс студенттері, Алматы 
Ғылыми жетекші - Тлеужанова А.И. 

 
Мұрагерлік - қайтыс болған адамның (мұра қалдырушы) мүлкiнiң басқа адамға 

(адамдарға) - мұрагерге (мұрагерлерге) өтуі [1, ]. 
Мұрагерлік және мұра, атам заманнан қоғам мен мемлекеттің мәдениетінде, құқықтық 

саясатында үлкен рөлге ие болған. Ерте замандарда, қайтыс болған адамнан кейінгі мүлікті 
мұралықпен иемдену немесе билік ету қоғамда бірден орын ала қоймаған. 

Дүниеден өткен адамның мүлкі иесіз, бос жатқан, ешкімге тиесілі емес және кім 
бірінші немесе күштеп алса сол соныкі деген ұстаным ерте заман адамдардың санасында 
болған. Бұл Ертедегі Рим құқығында өзінің көрінісін тауып, өмір сүрген норма. Rei 
hereditariae furtum non fit – қайтыс болған адамның мүлкін балалары алмағанға дейін алып 
қою немесе иемдену ұрлыққа жатпайды. Бірақ, ерте заманда да қайтыс болған адамның 
мүлкін иемденуге оның туыстары көбірек құқыққа ие болған. 

http://bigox.kz/kukyktyk-sana-zhalpy-tusinigimindetteri
mailto:maduos@mail.ru
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Жылжымайтын мүлікке байланысты қатынас ерте заманда басқаша болды. Жердің 
иесі ру, тайпа немесе мемлекет болғандықтан сол уақытта жерді пайдаланып жүрген 
адамдардың қайтыс болуы сол жердің иесі қайтыс болды, жер иесіз қалды дегенді 
аңғартпаған, оның орнына сол рудың басқа өкілі кеп өз шаруасын жүргізе беретін болған. 

Мұрагерлік құқықтың даму барысында тек заңды мұрагерлік қана танылды. Мұраны 
бөлісу отбасы мүшелерінің арасында жүзеге асты, кейіннен бұл жағдай жанжалдың тууына, 
аға өлтірушілік деген сияқты түсініктерді дүниеге алып келді. Өсиет бойынша мұра қалдыру, 
ең алдымен әкенің өз балаларына дүниеден өтпес бұрын мүлікті бөліп қалдырудан басталды. 
Мұрагерлік құқықтың дамуының келесі сатысы ерте рим құқығында testamentum comitiis 
calatis деп аталған құқықтық қатынастар болып табылады. Дүниеден өткен адамның көзі 
тірісінде мүлкінің бір бөлігін қайырымдылық ретінде шіркеуге беруді қалағандығын 2 
адамның куә беруімен расталса, сол мүлкі өсиет бойынша шіркеуге өтетін. Бұл үрдіс қала 
халқының жиынында айтылып, сол адамды мадақтаудан кейін жүзеге асатын. 

Герман құқығында өсиет бойынша мұра қалдыру тек жылжитын мүлікке ғана 
қатысты. Жылжымайтын мүлік міндетті түрде заңды мұрагерлеріне өтуі тиіс еді.  

Қазақстан Республикасының заңнамасы мұрагерлiктiң негiздерiн Азаматтық 
кодекстің 1039 бабында айқындады: 

- Мұрагерлiк өсиет және (немесе) заң бойынша жүзеге асырылады.  
- Өсиет қалдырылмаған не бүкiл мұраның тағдыры айқындалмаған кезде, сондай-ақ 

Азаматтық кодексте белгiленген өзге де жағдайларда мұрагерлiк заң бойынша орын алады.  
Қазіргі таңда, өзекті мәселе болып табылатын жағдай, ерлі-зайыптылардың біреуінің 

өзіне тиесілі мүлікті, отбасы мүшелерінің қатарынан емес, өзге адамдарға өсиет ретінде 
қалдырып, отбасының әлеуметтік-экономикалық жағдайларының қиындауы немесе 
қылмыстық жолдармен, ия болмаса алдау-арбау арқылы өсиет арқылы бөтен адамдардың 
меншікке ие болып жатқан жағдайлар аз емес. Заң бойынша ортақ бiрлескен меншiкке 
қатысушы ол қайтыс болғаннан кейiн өз үлесiне өсиет қалдыруға құқылы. Бұл мәселені 
қозғамас бұрын Ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігіне тоқтала кетейк. Қазақстан 
Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінде айқындалғандай: 

- Ерлi-зайыптылар некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезінде жинаған мүлiк 
олардың бiрлескен ортақ меншiгi болып табылады. 

- Ерлi-зайыптылардың некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезінде жинаған мүлкiне 
ерлi-зайыптылардың әрқайсысының еңбек қызметiнен, кәсiпкерлiк қызметтен және 
зияткерлiк қызмет нәтижелерiнен түскен табыс сомалары, ерлi-зайыптылардың ортақ 
мүлкiнен және ерлi-зайыптылардың әрқайсысының бөлек мүлкiнен алынған табыс сомалары, 
олар алған зейнетақылар, жәрдемақылар, зейнетақы жинақтары, сондай-ақ арнаулы 
нысаналы мақсаты жоқ өзге де ақшалай төлемдер (материалдық көмек сомалары, мертігу не 
денсаулығының өзге де зақымдануы салдарынан еңбек қабiлетiнен айрылуына байланысты 
нұқсанды өтеуге төленген сомалар және басқалары) жатады. Сондай-ақ ерлi-зайыптылардың 
ортақ табыс сомалары есебiнен сатып алынған жылжымалы және жылжымайтын мүлiктер, 
бағалы қағаздар, пайлар, салымдар, кредиттік ұйымдарға немесе өзге де ұйымдарға 
салынған, капиталдағы үлестер және ол отбасында кімнің атына сатып алынғанына не ақша 
қаражаттарын ерлi-зайыптылардың қайсысы салғанына қарамастан, ерлi-зайыптылар некеде 
тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңінде жинаған басқа да кез келген мүлiк ерлi-
зайыптылардың ортақ мүлкi болып табылады. 

- Ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкіне құқық некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) 
кезеңінде үй шаруашылығын жүргiзудi, балаларды бағып-күтудi жүзеге асырған немесе 
басқа да дәлелдi себептермен жеке табысы болмаған жұбайға да тиесiлi болады. 

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу, олар тірі кезінде қалай бөлінсе, біреуі 
дүниеден өтіп, өз үлесін басқа тұлғаға немесе тұлғаларға өсиет бойынша қалдырған болса да 
бірдей бөлінеді. Заң бойынша ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу: 

- Ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiн бөлу ерлi-зайыптылардың кез келгенiнiң талап 
етуі бойынша некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңiнде де, ол бұзылғаннан кейiн де, 



5724 
 

сондай-ақ кредит берушi ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiндегi ерлi-зайыптылардың 
бiреуiнiң үлесiнен өндiрiп алу үшiн ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiн бөлу туралы талабын 
мәлiмдеген жағдайда да жүргiзiлуi мүмкiн. 

- Ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкi олардың келiсiмi бойынша ерлi-зайыптылар 
арасында бөлiнуi мүмкiн. Ерлi-зайыптылардың ортақ мүлiктi бөлу туралы келiсiмi 
нотариатта куәландырылуға тиіс. 

- Дау туған жағдайда, ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiн бөлу, сондай-ақ ерлi-
зайыптылардың осы мүлiктегi үлестерiн айқындау медиация тәртібімен немесе сот 
тәртiбiмен жүргiзiледi.Ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiн бөлу кезiнде сот кәмелетке 
толмаған баланың мүдделерін ескере отырып, ерлi-зайыптылардың талап етуi бойынша ерлi-
зайыптылардың әрқайсысына қандай мүлiктің берiлуге жататынын айқындайды. Егер ерлi-
зайыптылардың бiреуiне құны оған тиесiлi үлестен асатын мүлiк берiлсе, екінші жұбайға 
тиісті ақшалай немесе өзге өтемақы алып берiледі. 

- Тек қана кәмелетке толмаған балалардың қажеттерiн қанағаттандыру үшiн сатып 
алынған заттар (киiм-кешек, аяқкиiм, мектеп және спорт керек-жарағы, музыкалық аспаптар, 
балалар кiтапханасы және басқалары) бөлуге жатпайды және балалары өзімен бiрге тұратын 
жұбайға өтемақысыз берiледi. 

- Ерлi-зайыптылар өздерiнiң кәмелетке толмаған ортақ балаларының атына ерлi-
зайыптылардың ортақ мүлкi есебiнен салған салымдары сол балаларға тиесiлi болып 
есептеледi және ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiн бөлген кезде есепке алынбайды. 

- Ерлi-зайыптылардың некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңiнде ортақ мүлкiн 
бөлген жағдайда ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiнiң бөлiнбеген бөлiгi, сондай-ақ ерлi-
зайыптылардың некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңiнде бұдан әрі жинаған мүлкi 
олардың бiрлескен ортақ меншiгiн құрайды. 

- Некесi (ерлі-зайыптылығы) бұзылған ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiн бөлу туралы 
ерлi-зайыптылардың талаптарына неке (ерлі-зайыптылық) бұзылған кезден бастап талап-
арыз ескіруінің үш жылдық мерзiмi қолданылады. 

Өсиет еркіндігі қағидасына сүйене отырып мұра қалдырушы өзінің қайтыс болу 
жағдайын ескеріп, меншігіндегі мүлкінің болашақтағы тағдырына әмір ете алады. Осымен 
өсиет мазмұны анықталады. Өсиет еркіндігі қоғамда кездесетін оқиға, құбылыстарға 
бөлінеді. Мысалы, египет миллионері барлық мүлкін өсиет арқылы үйінде тұрған ит, 
мысықтарға және жұмыс істеген ешектерге қалдырған. «Бұлар адамдарға қарағанда қайда 
мейірімді болды маған, - деп айтылған өсиетте. Бұлар ешқашан менің ақшам үшін мені 
жындыханаға отырғызуға тырыспаған немесе бұлар мені улағысы келмеген». 

Қазақстан Республикасының мұрагерлікті реттейтін заңнамасы отбасы мүшелерінің 
мүддесін қамтамасыз етпейді. Мысалы, ГФР-да мұра қалдырушының еркі оның отбасы 
мүшелерінің мүдделерін көздейтін заңмен шектеледі. Бұл «Міндетті үлес» деп аталады. 
Өсиет болса да, ең алдымен бала-шағасының мүддесі ескеріле отырып мұрагерлік жүзеге 
асады, бұл қор жүйесі деп аталады. Жапония, Франция, Испания және басқа да романо-
германдық мемлекеттерде бұл жүйе қолданылады, ал Италияда қор құқығына бұрынғы 
жұбайы да ие.  

Міндетті үлес жүйесі – өсиет еркіндігінің отбасы мүшелерінің пайдасына қарай 
шектелуі. Мысалы, ГФР-да егер отбасының мүлкі жүз мың Евродан аспаса (бұрынғы 
бойынша Неміс Маркасы) өсиет бойынша мұра қалдыруға жол берілмейді, ал жүз мың евро 
мен екі жүз елу мың евроның аралығында болса, мұра қалдырушының меншігінің 10% ғана 
өсиетпен басқа адамдарға өтуі мүмкін. Екі жүз елу мыңнан көп болса 35 % өсиетпен беріледі, 
ал бес жүз мыңнан көп болса онда толығымен өсиет еркіндігіне жол беріледі. Франция, 
Испания және Жапонияда да бұл құқықтық жүйе бар. Италияда бұрынғы жұбайы қалған 
мұраның 10% талап ете алады. 

Отбасы мүшелерінің мүддесі ескерілуі – бұл нағыз әділеттілік. Кез-келген 
мемлекеттің заңнамасы әділеттілік пен құқықтың қамтамасыз етілуіне бағытталғандықтан, 
адам мен азаматтардың құқықтарының әділеттілік тұрғысынан қамтамасыз етілуі, бұл 
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мемлекеттің міндеті болып саналады. Сондықтан, Қазақстан Республикасының мұрагерлік 
қатынастарды реттейтін құқық нормаларына міндетті үлес жүйесін енгізуді ұсынамыз.  
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Өнеркәсіптік өндірістің қарқынды дамуы және  технологиялық үрдістердің 

автоматтандырылуы өндірістік жарақат пен кәсіптік аурулардың артуына себепші болып 
отыр. 

ХІХ ғ. ортасынан бастап жұмыс беруші мен оның қызметкерлерінің  өндіріс 
үрдісіндегі ара-қатынасын реттейтін заңнамалық актілерге деген аса қажеттілік пайда болды. 
Алғашқы заңнамалық актілер қызметкердің құқықтық қорғанысын әлсіз қамтамасыз етті. 
Қызметкер жұмыс берушіге қызмет ету барысында денсаулығына зиян келу фактісін ғана 
емес, сонымен қатар, келтірілген зиян жұмыс берушінің өрескел қателігінің салдары немесе 
оның еңбекті қорғау талаптарын бұзғандығын  да дәлелдеу керек болған.  Еуропалық 
мемлекеттер заңнамаларының дамуы жұмыс берушінің қызметкер өмірі мен денсаулығы 
үшін қатаң жауакершіліктің орнатылуына әкелді.Егер оқыс оқиға қызметкердің өрескел 
қателігі, қасақана міндеттерін   орындамау нәтижесінде орын алмаған болса, оған өтемақы 
төленуі мүмкін. 60-жылдардың соңында көптеген еуропа мемлекеттері жұмыс берушінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңдар шығарды. 

Жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру ең алдымен, өндірістегі оқыс оқиға 
және кәсіптік ауру салдарынан денсаулығы мен өміріне зиян келуі мүмкін әр түрлі 
салалардың қызметкерлерін қорғауға бағытталған. 

Жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру – қызметкерлердің  сақтанушыға оқыс 
оқиға немесе кәсіптік ауру нәтижесінді өмірі мен денсаулығына келтірілген мүліктік залалды 
өтеу туралы талап қою кезіндегі сақтандыру арқылы  қорғанысы. 

Сақтандыру шартының жасалуы жұмыс берушінің  өндірісте жапа шеккен 
қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келген зиянды өтеумен байланысты   мүліктік 
мүдделерін және қызметкерлердің зиянның өтелуіне байланысты мүдделерін қорғауға 
мүмкіндік береді. 

Жауапукершілік ерекшеліктері.Жұмыс беруші қызметкерлер алдында: h4>Жұоор-
жұмыс берушінің жеке басының қателігі (егер жұмыс беруші жеке тұлға болса); 

-егер жұмыс беруші лайықты қауіпсіз жарақтандыруды қамтамасыз ете алмаса, 
қауіпсіз жұмыс орнын және жұмыс ұйымдастырылуын жабдықтай алмаса, білікті және жетік 
қызметкерлерді іріктей алмаса; 
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-заңнамалық актілердің жұмыс берушінің жауаптылығына әкеп соғуы мүмкін 
бұзылулары; 

-қызметкерлердің бірінің басқа қызметкердің жарақаттануына әкелген абайсыздығы 
үшін жауапты. 

Жұмысшы  – жұмыс берушінің кәсіпорнында жалданып қызмет ететін немесе 
оқитын,тәжірибе алатын тұлғалар. Сонымен қатар, жұмысшы болып қосалқы мердігерлік 
шарты бойынша алынған кез келген тұлға табылады. 

Жұмыс уақытында әр жұмысшы өз денсаулығы мен қауіпсіздігіне және оның дұрыс 
емес әрекеттерінен зиян шегуі мүмкін басқа адамдардың өмірі мен денсаулығына қатысты  
ұқыптылық сақтау керек. 

Егер қызметкерге жұмыс берушінің қызметімен байланыссыз,  басқа жерде жұмыс 
орындау барысында зиян келсе, бұл үшін жұмыс беруші жауапты болмайды және өтемақы 
төленбейді. 

Сақтандыру талаптары. Жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру шарты 
бойынша ,егер сақтандыру шартының мерзімі ішінде  сақтанушы оған жұмыс істеген 
қызметкердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін жауапқа тартылса, 
сақтандырушылар Сақтанушыға  залалды өтейді.Сақтандырушылар сақтанушының 
сақтандыру компаниясының келісімімен шығарған және тергеу, оқиғаның мән-жайлары 
туралы медициналық және техникалық қорытындылар, сотта қорғанумен байланысты келген 
шығындарын өтеуге тиіс. 

Сот шешімі бойынша өтемақы Сақтанушыға немесе шартта көзделген жағдайда 
Сақтанушының сенімхаты негізінде  зиян шеккен қызметкерге төленеді. Алайда 
қазақстандық сот тәжірибесінде қызметкердің шығынын өтеуге қатысты  талап сирек 
кездеседі. Жұмыс беруші істі сотқа жеткізбей зиян шеккен тұлғаның шығынын өзі өтейді. 
Сондықтан сақтандыру шартында сақтану жағдайы болып тек  соттың шешімдері емес, 
қызметкерлердің қарсылығы да табылады. 

Жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандару полистері жұмысшылардың көлік 
құралдарын пайдалану кезіндегі ( көлік сақтандырушыларымен қамтамасыз етіледі) және 
теңіз бұрғылау қондырғылары мен  платфомаларда жұмыс істеу уақытында жұмысшыларға 
келетін зияндылық тәуекелін болдырмайды [1]. 

Егер қызметкер өзінің тікелей міндеттерімен (шартпен белгіленген) байланыссыз 
жұмыстарды орындау барысында жарақат алса, өтемақы төленбейді.Сонымен, токарьдың 
дәнекер жұмыстарын орындауы немесе белгілі бір біліктілікті қажет ететін жұмысты біліксіз 
жұмысшының орындауы сақтандырумен қамтамасыз етілмейді.Сақтандыру шартын жасасу 
кезінде жұмысшылардың қай тобы қандай жұмыспен айналыса алатындығы міндетті түрде 
белгіленеді. 

Сақтандыру мерзімі. Жұмыс берушіге үнемі бір сақтандырушымен сақтандырылған 
ыңғайлы.Жылдың соңында сақтандыру шартының талаптары қайта қаралып, сақтандыру 
сыйлықақысы нақтыланады. 

Сақтандырудың территориялдық шектері. Полисте сақтандырудың территориясы 
белгіленеді: белгілі бір мемлекет немесе нақты анықталған бөлімдер, мысалы, зауыт аумағы, 
құрылыс алаңы. Сақтандыру полисінде шекарадан тыс іс-сапарда жүрген қызметкерлерді 
қорғау мәселесі жеке қаралуы мүмкін. Созылмалы іс-сапар немесе шекарадан тыс тұрақты 
жұмыс уақытында қызметкерлерге ұлттық заңнамадағы айырмашылықтармен байланысты  
шамадан тыс шығындардан қашу үшін  өзі жүрген елдің сақтандыру полисін сатып алу 
ұсынылады. 

Кез келген қызмет түрі үшінші адамға зиян келтіру қатерімен байланысты. Қызметтік 
міндеттерді орындау барысында абайсызда орын алған кемшіліктер, қателіктер Сізге сенетін 
және Сіздің кәсібилігіңізден күмәнданбайтын  тұтынушыларға мүліктік зиян шектіруге әкеп 
соғуы мүмкін. 

Сіз дәрігер, бухгалтер, заңгер, аудитор, косметолог, тіркеуші немесе басқа кызметпен 
айналыссаңыз да, үшінші тұлғалардың талаптары Сіздің кәсібилігіңізден күмән тудырып 
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қана қоймай, қомақты қаржы мәселелеріне немесе оларды шешудегі жайсыздықтарға 
әкеледі. 

Кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру сақтанушының  қызметін жүзеге асыруы 
барысында үшінші тұлғаларға келген зиянды өтеумен байланысты мүліктік мүдделерін және 
Сіздің тұтынушыларыңыздың мүдделерін қорғауға бағытталған. 

Кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартын жасау Сізге қаржылық қиындықтардан 
құтылуға және тұтынушылардың сенімін сақтап қалуға мүмкіндік береді. 

Өнеркәсіптік өндірістің, технологиялық үрдістер автоматтандырылуының қарқынды 
дамуы өндірістік жарақат пен кәсіптік аурулар санының өсуіне бірден бір себеп. 

Қызметтік міндеттерін атқару барысындағы қателіктер мен кемшіліктер үшін 
жауаптылық осы немесе басқа да қызметтердегі жақтардың міндеттерін  реттейтін 
заңнамалық және нормативтік актлерге негізделеді. Кәсіби маман мен тұтынушы арасындағы 
қызмет етуге байланысты шарттың  бұзылуы кәсіптік жауапкершіліктің негізін құрайды. 
Қызметті қабылдаған кез-келген тұтынушы кәсіби маманның біліктілігі мен адалдығына 
сенеді. Зиян келген жағдайда тұтынушы кәсіби маманды сот тәртібінде жауаптылыққа 
тартуға құқылы. 

Осы мақала жұмыс берушінің келтірілген зиян үшін жауаптылығын сақтандыру 
шарты анықтамасының құрылымына әсер етуі мүмкін тікелей және жанама фактілерді 
есептеуге әрекетті білдіреді. Бұл қадам аталмыш шартқа қатысты бар көзқарасты қайта 
қараудан көрінеді  және жалпы қатардан алынған сақтандыру шартының пәніне қатысты 
жайтты  шарттың болмысы, азаматтық-құқықтық міндеттер мазмұны және қызметтер 
мазмұны арасында;   сақтандырудың белгілі түрінің мақсаты мен соңында сақтандыру 
төлемін алатын тұлға арасында; шарттың өз мақсаты және оның пайдасы мен мүддесі үшін 
шарт жасалатын пайда алушының арасында;берілген шарттың құқықтық құрылымы мен 
оның қатысушыларының мәртебесі арасында қарама-қайшылықтар болмайтын біркелкі 
сызбаға енгізу жолымен іске асады. 

ҚР АК 803-б, 1-т. сәйкес сақтандыру шарты бойынша бір тарап (сақтанушы) 
сақтандыру сыйлықақысын төлеуге міндеттенеді, ал екінші тарап (сақтандырушы) 
сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға немесе шартта белгіленген сома 
(сақтандыру сомасы) шегінде өзінің пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда алушыға) 
сақтандыру төлемін төлеуге міндеттенеді.  ҚР АК 827-б, 1-т. бойынша сақтандыру шарты 
сақтандыру туралы заң актлерінде өзгеше көзделмесе,  сақтанушы сақтандыру 
сыйлықақысын (бірінші сақтандыру жарнасы)  төлеген кезден бастап күшіне енеді және 
тараптар үшін міндетті болады. ҚР АК 827-б, 3-т. сәйкес сақтандырып қорғаудың қолдану 
мерзімі, егер шартта немесе міндетті сақтандыру туралы заң актлерңнде өзгеше көзделмесе, 
шарттың қолданылу мерзіміне дәл келеді. [2, 221] 

Сақтандыру шарты анықтамасының мазмұнына қатысты ғалымдардың түрлі 
көзқарастар бар.Ресей азаматтық заң жобасының өзінде-ақ екі түрлі анықтаманың (яғни, 
мүліктік және жеке сақтандыру шарты) қажеттігі қарастырылған. Жоба авторлары  « 
шарттың анықтамасы бір жағынан осы шарттың барлық түрлерін қамтып, екінші жағынан 
осы шартты басқа шарттардан айыруға мүмкіндік берсе ғана мәнге ие болады. Комиссия 
барлық ескі сақтандыру шарты анықтамалары бір мезетте екі талапты қанағаттандыра 
алмайтындығына көз жеткізіп, сондықтан мүлікті сақтандыру мен тұлғаларды сақтандыруға 
жеке анықтамалар қажет деген қорытындыға келді ». Мүлікті және тұлғаны сақтандыру 
шартының заңгерлік сараптамасы нәтижесінде олардың арасындағы айырмашылықтар 
қатарының табылуы кейбір зерттеушілер үшін аса маңызды болғаны соншалық –  мүлдем екі 
бөлек шарт : мүлікті сақтандыру шарты, тұлғаны сақтандыру  бар деген ұйғарымға келуге 
мәжбүр еткендігін     В.И.Серебровский   атап өткен. [3, 97] 

Басқа зерттеушілердің пікірі бойынша, ортақ анықтаманың жоқтығы – заңнамалық 
техниканың мүліктік сақтандыру мен жеке сақтандыру нормаларының шатасып кетуіне 
әкелетін кемшілігі.Сақтандыру шартының бірыңғай анықтамасы жайлы көзқарастың 
жақтаушысы А.Г. Гойхбарг болды.  Ол сақтандырудың бірыңғай анықтамасы негізінде 
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сақтанушының өзін және басқаларды бұлыңғыр, белгісіз болашақтың кездейсоқтығынан 
қамтамасыз етілуге талпынысын көрді. [4, 24]. 

Сол себепті қазіргі кездегі сақтандыру мәселелерін зерттейтін ғалымдарды да 
сақтандыру шартының анықтамасына қатысты сұрақтар қызықтыратыны түсінікті. 

Бізге берілген жұмыс берушінің келірілген зиян үшін жауапкершілігін сақтандыру 
шартын қоса қамтитын сақтандыру шартының заңды анықтамасы жартылай сақтандыру 
міндеттемесіне сәйкес келеді. 

Жұмыс берушінің келтірілген зиян үшін жауаркершілігін сақтандыру шарты 
құрылмас бұрын аталған шарт сипаты мен пәнінің арасындағы байланысты анықтау керек. 
Ол үшін жалпы сақтандыру шарты сияқты екіжақты, қайтарымды, жедел болып табылатын 
жауапкершілікті сақтандыру шартына сипаттама беру қажет. 

Кері міндеттемелердің болуы шарт тараптарының әрқайсысында құқықтар мен 
бостандықтары бар екенін білдіреді.«Сақтандыру міндеттемесі екіжақты міндеттесе болып 
табылады. Яғни, сақтандырушы да, сақтанушы да бір мезетте несие беруші және борышқор 
бола алады».   Сонымен қатар, жауапкершілікті сақтандыру шарты қайтарымды шарт болып 
табылады.. Қайтарымды шарт дегеніміз бір тарап орындалған міндеттеме үшін төлем немесе 
өзге бір нәрсе алуға  тиісті болатын шарт. Бұл жағдайда сақтанушыға сақтандыру қызметі 
сақтандыру сыйлықақысына айырбас ретінде жасалады. Шарттың жеделдігі оның әрекет ету 
мерзіміне байланысты. 

Бізді бұл шарттың тәуекелдік шартқа жататындығы жөніндегі сұрақ қызықтырады.  
Құқықтанушылардың көп бөлігі сақтандыру шартының тәуекелділік белгісін сақтандыру 
жағдайының зиян әкелушілік (әкелетін жағымсыз салдар), орын алу мүмкіндігі, 
кездейсоқтық, қажетсіздік сияқты  белгілерімен шатастыратынын атап өтейік.Сақтандыру 
жағдайлары  «тәуекелді және жоғарыда аталған белгілері жоқ – тәуекелсіз болып бөлінеді, 
сәйкесінше шарттар да тәуекелді және тәуекелсіз болады. Тәуекелсіз сақтандыру шартының 
мысалы  шарттың мерзімінің аяқталуы сақтандыру жағдайы (облигаторлық сақтандыру 
жағдайы) болып табылатын өмірдің ақырғы мерзіміне дейін қамсыздандыру шарты бола 
алады». И.Э.Шинкаренко пайымдауы бойынша, тәуекелді жағдайлар болжалды және 
күтпеген деп бөлінеді. Алайда,  тәуекелсіз сақтандыру шарттары жайлы дәлелдер 
сақтандыру жағдайының күтілетіндігіне, аяқ-асты емес, міндетті орын алуына, 
зяинсыздығына (жағымсыз салдар жоқтығымен) және сақтанушының келешекте сақтандыру 
жағдайының орын алатынын алдын ала болжауына негізделеді: « сақтандыру шартының 
тәуелдік сипатын абсолюттендіруге болмайды. Себебі,  тәуекел жағдайы біршама 
жеңілдетілген немесе мүлде болмайтын қамсыздандандыру (тәуекелсіз) шарты да бар» [5, 
741]. 

Біз бұл сұрақты біраз басқаша қарастырамыз. Егер сақтандыру жағдайы кездейсоқ 
емес, зиянды емес және жағымды болса, сақтандырушы үшін және сақтанушы үшін  
сақтандыру қызметіне жүгінетін қатер жоқ. Авторлардың сақтандыру жағдайы 
сипаттамаларының классификациясына қосыла отырып, барлық сақтандыру шарттарын 
тәуекелді және тәуекелсіз деп бөлудің қажеті жоқ деп санаймыз.  Бұл сақтандару 
жағдайларының күтілетін, болжалды,  сақтанушы алдын ала біле алатындай (мысалы, некеге 
тұру) болса да, объективтік және субъективтік жағдайларға байланысты орын алмай қалу 
мүмкіндігімен шарттастырылады. Мысалы үшін, некеге тұру немесе белгілі бір жасқа жету 
сақтанушы үшін  зиянсыз, кездейсоқ емес, жағымсыз салдар әкелмейтін сақтандыру 
жағдайын білдіреді. Әдетте сақтанушы оның орын алуын күтеді және қалайды. Бірақ аталған 
жағдайлар кенеттен орын алмай қалуы мүмкін. Сақтандыру жағдайының «кездейсоқтық» 
санаты оның орын алу немесе алмауымен ұштастырылуы мүмкін: « сақтандыру жағдайы 
болуы немесе болмауы мүмкін». Яғни, егер сақтандыру жағдайы зиянды, жағымсыз салдар 
әкелуші болса, «оның орын алуы кездейсоқ» болады.  Егер бұл зиянсыз, сақтанушыға 
ешқандай жағымсыз салдар әкелмейтін сақтандыру жағдайы болса, оның болжалдылығына, 
күтілетіндігіне, заңдылығына қарамастан « оның орын алуы кездейсоқ» болуы мүмкін. 
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Біздің ойымызша осы мәселе бойынша А.К. Шиховтың сақтандыру кезінде қандай да 
бір күтілетін оқиғаның орын алмауы немесе күтілетін мөлшердің мәніндегі ауытқулар 
шығынға бағытталған деген пікірі әділ айтылған. Мұндай оқиғалар материалдық әлемнің, 
әрбір адамның, адамдар қауымдастығының, олардағы және олардың арасындағы күштердің  
көптеген  құраушыларының ара-қатынасы мен өзара әрекеттесуінің салдары (нәтижесі) 
ретінде көрінеді. 
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Вопросам  наследственного права  уделялось пристальное внимание еще в 

древнерусский период. Так, «Русская правда» посвятила этому вопросу десять подробно 
изложенных статей, в которых раскрывалось наследование по закону и по завещанию (ряду). 
В наследстве отказывалось незаконнорожденным детям (вне церковного брака), детям от 
рабынь-наложниц. В статьях уделялось внимание положению жены, оставшейся хозяйкой 
после смерти мужа. В  «Русской Правде» имелись статьи о наследстве жен, о легатах  в 
пользу церкви и т.п. Хотя эти нормы непосредственно затрагивали  права людей, 
принадлежащих к княжескому двору – бояр, дружинников, смердов, но они вполне могли 
регулировать права наследования и других групп населения [1]. 

Наследование по древнерусскому праву ограничивалось кругом семьи. Однако круг 
родственников со временем расширяется, что приводит к  усложнению наследственных 
отношений и дальнейшему развитию наследственного права. После распада  Руси на 
самостоятельные княжества «Русская правда» еще долго признавалась основным сводом 
законов на их территориях. 

Основным источником наследственного права в период формирования Московского 
централизованного государства является Псковская грамота. В ней различалось наследство 
по завещанию (приказное) и по закону (отморщина). Закреплялось наследование  движимого  
и недвижимого имущества. Был установлен особый порядок утверждения завещания. 

В Российской империи наследство представляло собой совокупность имуществ, прав 
и обязанностей наследодателя, в числе обязанностей особо выделялись долги умершего. 
Наследование открывалось со смертью наследодателя либо вследствие его безвестного 
отсутствия, лишения всех прав состояния, пострижения в монахи. В интересах наследников 
по инициативе частных лиц, полиции, прокурорского надзора, начальства умершего или по 
собственной инициативе суд принимал меры по охране оставшегося имущества, 
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заключавшиеся в описи имущества, опечатывании и сохранении его до явки наследников и 
вызове наследников [2]. 

Завещание должно было совершаться в письменной форме на бумаге любого формата 
и размера, составляющей, однако, целый лист; завещание в устной форме ("словесное") не 
допускалось. Завещание должно было быть подписано завещателем либо вместо него 
рукоприкладчиком. Завещание могло быть составлено без участия должностного лица и в 
этом случае называлось домашним. При желании завещателя составить завещание в 
публичном порядке допускалось нотариальное завещание, совершаемое при участии 
младшего нотариуса. 

Принятие осуществлялось наследником либо путем предъявления в суде иска об 
утверждении его в правах наследования, либо путем совершения таких действий, в которых 
выражалась его воля владеть и распоряжаться наследственным имуществом и стать 
субъектом прав и обязанностей наследодателя. Утверждение в правах наследования являлось 
обязательным при наследовании по завещанию, которое должно было быть утверждено 
судом, а при наследовании по закону производилось только в случае, если наследники 
сочтут это необходимым. Однако независимо от оснований призвания к наследованию 
утверждение являлось необходимым условием для вступления во владение недвижимым 
имуществом и получения сделанных наследодателем вкладов в банке. 

В свою очередь, отказ ("отречение") от наследства был возможен только посредством 
объявления о том в "надлежащем присутственном месте". Молчание наследника отказом от 
наследства не признавалось. Наследник, принявший наследство, нес неограниченную 
ответственность по долгам наследодателя, т.е. должен был оплатить их не только соразмерно 
наследственной доле, но и сверх нее - за счет своего собственного имущества. 
Ответственность нескольких наследников распределялась между ними пропорционально 
долям в наследственном имуществе. 

В советский период наследственное право было малоразвитой частью гражданского 
права, количество норм было крайне невелико, отсюда отсутствие большого интереса со 
стороны советских ученых к его исследованию. [3]. 

Декрет ВЦИК  от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования» безоговорочно 
отменил старое наследственное право, придав этой отмене  обратную силу в отношении всех 
наследств, не поступивших в ведение наследников до его издания, и одновременно 
установил новые правила перехода имущества умершего, которые уже не назывались 
наследованием. Декрет исключал завещательные распоряжения собственника относительно 
своего имущества и допускал наследование исключительно по закону[4]. 

В таком виде наследственное право действовало до 1945 года. В этот период было 
установлено развернутое регулирование наследственных отношений, включающее нормы по 
всем вопросам, связанным с посмертным преемством в имущественных правах и 
обязанностях умершего лица. Впервые в отечественном гражданском праве были закреплены 
наследственные права иждивенцев, установлена обязательная доля необходимых 
наследников,  признанно право завещателя  на установление завещательного отказа. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) был введен с 1 
января 1995 г. Однако в части наследственного права продолжали применяться раздел VII 
Гражданского кодекса РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от 11.06.64 г., и Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и республик (в части, не противоречащей 
Гражданскому кодексу РСФСР) [5]. 

С 1 марта 2002 г. введена в действие часть третья Гражданского кодекса Российской 
Федерации, содержащая раздел V "Наследственное право". 

В третьей части Гражданского кодекса РФ по сравнению с ГК РСФСР количество 
норм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V содержит пять глав, 
объединенных в 76 статей, в то время как Кодекс РСФСР в разделе VII "Наследственное 
право'' насчитывал всего 35 статей. 



5731 
 

Достоинством нового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно 
развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике до 
настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось 
разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то 
или иное положение исходя из смысла и "духа" закона, то сейчас ответы на многие вопросы 
можно найти в нормах Кодекса. 

В действующем Гражданском кодексе теперь закреплен тезис об универсальности 
наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима. В 
соответствии с ч. 1 ст. 1110 ГК РФ "при наследовании имущество умершего (наследство, 
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент", если из 
правил ГК РФ не следует иное. 

Впервые дано законодательное определение понятия наследства, включающее в себя 
не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное 
имущество, но и имущественные права и обязанности (ч. 1 ст. 1112). Существенным следует 
признать уточнение о том, что "не входят в состав наследства права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью [6]. 

Для наследственного права решающее значение имеет вопрос о моменте открытия 
наследства, поскольку именно на тот момент определяется состав наследства и 
отсчитывается срок, предусмотренный для принятия наследства (ч. 4 ст. 1152) или отказа от 
него (ч. 2 ст. 1157). В соответствии со ст. 1114 ГК РФ "днем открытия наследства является 
день смерти гражданина. Предусмотрено два способа принятия наследства: путем подачи 
нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства, либо 
заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство  путем "совершения действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии наследства" (ч. 2 ст. 1153). Данная норма 
содержалась в ГК РСФСР и стала традицией для наследственных правоотношений в России. 

Важное значение имеет законодательное определение последствий смерти граждан в 
один день, "граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного 
правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 
наследованию призываются наследники каждого из них" (ч. 2 ст. 1114). 

Новый раздел ГК РФ расширяет круг лиц, которые могут призываться к 
наследованию по завещанию. Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут 
призываться указанные в физические и юридические лица существующие на день открытия 
наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования иностранные государства и международные организации. 
Наследниками как по закону, так и по завещанию могут быть граждане, находящиеся в 
живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 
живыми после открытия наследства (ч. 1 ст. 1116), 

Институт наследования по завещанию, которому в части третьей ГК РФ посвящена 
отдельная глава, в целом подвергся существенным изменениям. Новеллой является статья 
1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. 
По общему правилу полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет. 
Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. 
ГК РФ предусматривает две такие возможности: вступление в брак до достижения 18-
летнего возраста (ч. 2 ст. 21 ГК РФ) и эмансипация (ст. 27 ГК РФ). 

Особо подчеркивается личный характер завещания: не допускается совершение 
завещания через представителя (ч. 3 ст. 1118). Совершение завещания двумя пли более 
гражданами не допускается (ч 4 ст. 1118). 

Таким образом, институт наследственного права  является одним из самых ранних в  
правовом законодательстве. Он возникает с появлением государства, частной собственности 
и является важным условием дальнейшего развития общества. Правовые способы защиты 
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наследственных прав, как и сам институт наследственного права постоянно 
совершенствовались и закреплялись в нормативно-правовых актах. Последние  являются 
юридической основой обеспечивающей охрану права частной собственности и 
наследственных прав. 
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Мы считаем, что переход страны к инновационному пути развития – это единственная 

возможность сделать нашу страну конкурентоспособной и войти в мировое сообщество на 
равных, и определён как основная цель государственной политики в области развития науки 
и технологий. 

Термин «инновация» происходит от латинского слова «innovus» (in - в и novus – 
новый) и означает «нововведение». В свою очередь термин «нововведение» тесно связан с 
понятием «новшество», и нередко эти термины отождествляются. Объединяющим началом 
этих понятий является рассмотрение инновации (нововведения) в двух значениях, то есть как 
новшества (новое изделие, процессы, услуги) и как процесса его осуществления. В общем 
виде можно дать следующее определение понятия «инновация»:инновация – это конечный 
результат деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 
услугам. 

Составной частью социально-экономической политики, которая выражает отношение 
государства к инновационной деятельности, определяет цели, направления, формы 
деятельности органов государственной власти Республики Казахстан в области науки, 
техники и реализации достижений науки и техники является государственная инновационная 
политика. Она представляется в разрабатываемых правительством концепции социально-
экономического развития Казахстана на долгосрочную перспективу и программе социально-
экономического развития на среднесрочную перспективу. И как одно из важнейших 
направлений государственной политики в области развития науки и технологий – 
формирование развития национальной инновационной системы. В настоящее время 
национальная инновационная система РК включает 4 основных элемента – научный 
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потенциал, инновационные предпринимательство, инновационную и финансовую 
инфраструктуры. 

На фоне глобализации мировой экономики Казахстан сталкивается с рядом проблем: 
сырьевая направленность экономики, незначительная интеграция с мировой экономикой, 
неразвитость производственной инфраструктуры, общая техническая и технологическая 
отсталость предприятий, отсутствие действенной связи науки с производством, отсутствие 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Инновационная деятельность Казахстана, базирующаяся на внедрении новых идей, 
научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и сферы 
управления обществом, относится к числу важнейших факторов развития экономики 
республики. 

Так, к примеру, по итогам Отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума 2013-2014 гг., Казахстан занимает 50 место среди 144 стран мира с 
общим балом 4.4 из 7 возможных. Улучшение рейтинга объясняется, главным образом, 
макроэкономической стабильностью и прогрессом в области технологической готовности. В 
то же время, по уровню развития инноваций Казахстан занимает 74 место, что является 
основанием для совершенствования государственной политики и национальных 
приоритетов. 

В результате системных усилий со стороны государства инновации были определены 
в качестве стратегически важного направления развития Республики Казахстан. 
Первоначально вопросы инновационного развития нашли отражение в Стратегическом 
плане до 2010 года, затем в Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-
2015 годы, в Программе по формированию и развитию национальной инновационной 
системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы, в Программе форсированного 
индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы. Правовое регулирование 
инновационной деятельности было заложено с принятием в 2006 году Закона «О 
государственной поддержке инновационной деятельности». Данный закон регулирует 
отношения в сфере инновационной деятельности и определяет основополагающие 
принципы, направления и формы реализации государственной инновационной политики. 
При этом особое внимание обращается на быстроразвивающиеся направления, в частности 
информационно-телекоммуникационные технологии и электронику. 

Новым импульсом для развития инноваций стала реализация Государственной 
программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 
марта 2010 года № 958 (далее – ГПФИИР на 2010-2014 годы). Были приняты Отраслевая 
программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации на 2010-
2014 годы, Межотраслевой план научно-технологического развития страны до 2020 года. 
Меры стимулирования инноваций были закреплены в Законе «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности», в 15 сопутствующих законах и 35 
подзаконных актах [1]. 

Поэтому на современном этапе динамичное развитие рыночной экономики в 
Республике Казахстан невозможно без создания государственного механизма по поддержке 
и стимулированию инновационной деятельности в научно-технической сфере. 

Одной из основных направлений государственной политики в сфере научно-
технической и инновационной деятельности является формирование инновационной 
инфраструктуры, включающей создание специализированных субъектов инновационной 
деятельности государственного, межотраслевого, отраслевого и регионального характера. 

В Республике Казахстан государственная поддержка инновационной деятельности 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан по следующим 
основным направлениям: 
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1. стимулирование инновационной деятельности путем создания организационных и 
экономических условий, в том числе обеспечивающих привлечение инвестиций для 
реализации государственной инновационной политики; 

2. определение приоритетов инновационного развития; 
3. формирование и развитие инновационной инфраструктуры; 
4. участие государства в создании и внедрении инноваций; 
5. повышение общей инновационной активности в стране, в том числе содействие 

развитию высокотехнологичных и наукоемких производств; 
6. продвижение отечественных инноваций на внешние рынки; 
7. международное сотрудничество в сфере инновационной деятельности, включая 

трансферт технологий; 
8. переориентация производства на ресурсосберегающие технологии, производство 

экологически чистых продуктов; 
9. создание условий для внедрения инноваций; 
10. информационная поддержка и популяризация инновационных достижений; 
11. создание условий для обмена информацией и опытом между субъектами 

инновационной деятельности в разработке и реализации инновационных проектов. [2] 
Необходимость государственного регулирования инновационных процессов вызвана, 

в первую очередь, их возрастающим значением для экономики и общества в целом. 
Первым аспектом общегосударственного значения инноваций является их решающее 

влияние на макроэкономические показатели. Экономический рост базируется на сочетании 
экстенсивных и интенсивных факторов. Вклад научно-технического прогресса в прирост 
валового внутреннего продукта наиболее развитых стран составляет, по различным оценкам, 
от 75 до 100 % . 

Второй аспект — воздействие на структуру общественного производства. Инновации 
выступают непосредственной причиной возникновения одних производств и отраслей, 
постепенного отмирания и исчезновения других. 

Третий аспект — существенное влияние на институциональные экономические 
механизмы. 

Четвертый аспект — все большая тождественность способности нации к прогрессу и 
ее способности продуцировать и внедрять нововведения. Совершенствуется структура 
потребления как материальных, так и нематериальных благ. Развивается политическая 
культура. Динамично изменяются правовые, эстетические и этические нормы. 

Пятый аспект — влияние инноваций на социальную стабильность. Генерируемый 
инновациями экономический рост позволяет повысить уровень жизни населения, 
способствует решению проблем занятости, повышает уровень образования и 
здравоохранения, смягчает социальные противоречия и конфликты. 

Шестой аспект — влияние инноваций на окружающую среду, решение экологических 
проблем. 

Седьмой аспект — активизация международного научно-технического 
сотрудничества, интернационализация хозяйственной жизни, объединение ресурсов 
различных стран, трансфер технологий. 

Восьмой аспект — зависимость глобальной конкурентоспособности национальной 
экономики от уровня развития инновационных процессов. 

Девятый аспект — взаимосвязь уровней научного потенциала и национальной 
безопасности. [3] 

В настоящее время из-за несовершенства законодательной базы происходит 
торможение реализации государственной инновационной политики в Казахстане. 
Приходится констатировать, что правовые нормы, определяющие важнейшие 
организационно-правовые и экономические компоненты деятельности, либо разработаны в 
недостаточной мере, либо вовсе отсутствуют. В изменении структуры национальной 
экономики, повышении ее устойчивости к внешним вызовам также большое значение имеет 
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улучшение бизнес-климата. Предпринимательство — движущая сила экономики — должно 
быть поддержано адекватным законодательством. В части совершенствования правовой базы 
по поддержке бизнеса необходимо уделить внимание вопросам дальнейшего сокращения 
операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса, субсидированием 
процентной ставки, сервисной поддержкой ведения бизнеса, подготовкой кадров. 

В дальнейшем успешная реализация индустриально-инновационной политики в 
Казахстане немыслима без увеличения производительности труда. Дело в том, что в среднем 
на одного человека производительность труда составляет у нас 27 тыс. долларов, в то время 
как в развитых странах этот показатель равен 200 тыс. долларов. Самая низкая 
производительность труда наблюдается в сельском хозяйстве — около 3 тыс. долларов на 
одного занятого в год, в развитых странах — 50-70 тыс. долларов США. [4] 

Инновационная деятельность в Казахстане пока не получила того теоретического и 
практического уровня, который способствовал бы преодолению технологического отста-
вания, изменению характера и объемов производства во всех сферах экономики. Между тем, 
в промышленно развитых странах на реализацию продуктов инновационной деятельности 
приходится свыше 20% прироста национального дохода. 

Чтобы Казахстану войти на условиях равноправного партнера в мировое сообщество, 
необходимо определить круг макро технологий, по которым он может стать 
конкурентоспособным на международном рынке наукоемкой продукции. 

Приоритетными для республики в этом плане следует считать следующие 
направления: космос, энергетика, биотехнологии, специальная химия, телекоммуникации и 
связь - те сферы, где она обладает собственными научными школами. В связи с этим 
необходимо разработать целевые программы развития, которые помогут отечественной 
экономике получить высокую отдачу на основе использования прямых инвестиций и 
применение внешнеторгового, налогового и других инструментов государственного 
регулирования, способных обеспечить производство новых конкурентных видов продукции. 

Опыт развитых зарубежных стран показывает, что роль государства в создании и 
поддержке указанных условий определяющая и заключается в формировании эффективной 
научно-промышленной политики с определением ее приоритетов, стратегии и механизмов 
воплощения, подразумевающих технологическое обновление, повышение квалификации 
персонала, освоение новых рынков, удовлетворение потребностей в конкурентоспособной 
продукции высокого научно-технического уровня. Эта политика должна быть направлена на 
модернизацию промышленного комплекса, развитие энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий, сохранение и приумножение научно-технического и 
интеллектуального потенциала (в большинстве индустриально-развитых стран для 
поддержки НИОКР используют гранты и субсидии, обеспечивающие до 50 % стоимости 
конкретных проектов). Эти цели требуют формирование отечественной модели научно-
инновационного развития, предусматривающей концентрацию ресурсов на ключевых 
направлениях научно-технического прогресса, усиление инновационной активности. При 
этом, в современных развитых государствах сложилось глубокое убеждение о 
необходимости концентрации имеющихся свободных ресурсов в наиболее важных для всей 
национальной экономики стратегических отраслях промышленности, т.е. таких, продукция 
которых необходима для развития многих отраслей экономики. [5] Например, Российская 
инновационная система, как указывает директор Института экономики РАН Академик 
Абалкин Л., по многим причинам не сможет стать простой копией зарубежных моделей. 
Одними из таких причин являются следующие: интеллектуальный потенциал государства 
(даже в условиях экономического спада многие отечественные разработки превосходят 
зарубежные аналоги); емкость внутреннего рынка (Российский внутренний рынок не развит, 
для раскрытия его возможностей следует сперва удовлетворить основные потребности 
людей); российские природные богатства (необходим эффективный механизм передачи 
ренты от их эксплуатации на развитие высоких технологий и продуктов) [6]. 



5736 
 

Таким образом, несмотря на имеющиеся достижения в построении национальной 
инновационной системы для развития инновационного потенциала отечественной экономики 
еще предстоит решить целый ряд задач. Инновационная деятельность в стране регулируется 
Законами Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-
инновационной деятельности» и «О науке». 

Тем не менее, следует отметить, что к недостаткам действующего законодательства в 
области инновационной деятельности относится отсутствие центра ответственности за 
формирование и реализации единой государственной политики в области инновационно-
технологического развития страны и, соответственно, отсутствие координации между 
государственными органами и институтами инновационного развития, научно-
исследовательскими организациями и предприятиями реального сектора экономики. 
Программа развития инноваций и содействия технологической модернизации нацелена на 
достижение устойчивого развития страны путем создания эффективной системы генерации и 
использования знаний в экономике, в том числе через ориентирование прикладной науки на 
задачи модернизации отечественной промышленности. 

Как известно, экономические и законодательные аспекты проблемы развития 
инновационной деятельности постоянно находятся в центре внимания многих ученых и 
практиков. Многогранность инновационного процесса вызвала к жизни различные подходы, 
как к определению инноваций, так и теоретических основ инновационного 
предпринимательства. Однако некоторые проблемы развития и активизации инновационной 
деятельности недостаточно исследованы, особенно вопросы формирования эффективного 
организационно-экономического механизма и прочной законодательно-правовой базы на 
новом этапе трансформационных преобразований. Таким образом, заложенные 
теоретические и методологические основы инновационной деятельности требуют 
дальнейшего развития и обобщения. 

Мы считаем, что успешная реализация индустриально-инновационной программы, ее 
своевременное законодательное обеспечение позволят сосредоточить усилия на улучшении 
качества образования, реализации кадровой стратегии, увеличении инвестиций в 
человеческий капитал, а в целом — на повышении конкурентоспособности. 
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Қазіргі таңда Қазақстан Республикасықұқықтық, рухани, экономикалық жағынан 

дамуды,  қайта  құруларды  басынан өткеріп  отырған  кезде халқымыздың  құқық  жүйесінің 
қайнар  көзі  болған  салт-дәстүр, әдет-ғұрып  заңдардың   қамтыған  салаларын жан-жақты 
зерттеуде. Сөзсіз мұндай институттардың бірі – мұрагерлік құқық мәселесі болып отыр. Бұл 
институт уақыт өте келе, осы таңға дейін өз мәнін, күшін жойған жоқ. 

Қазақ халқының ғасырлар қойнауына кетер тарихы, өзге халықтардан ерекшеленетін, 
өзіне ғана тән ежелден келе жатқан салт-дәстүрлері бар. Соның ішінде ең құндыларының 
бірі-мұрагерлік. Жалпы адамзат баласы дүниеге келіп, өсіп-өркендеуін қамтамасыз етуде 
мұрагерлік институтының алатын орны ерекше. Ол әр дәуірдің өркендеп-
дамуына,дініне,мәдениетіне орай өзгеріп отырған. Қазақ халқының басынан өткен мұра мен 
мұрагерлік қағидаларының мәні әлі күнге терең, одан көптеген үлгі-өнеге алуға лайықты. 
Қазақ халқының басқа халықтардан өзгешелігі сол,оның мұрагерлік институты тақ 
мұрагерлігі, енші беру, жасау беру, әмеңгерлік, жетімдері мен жесірлерін жатқа жібермеу 
сияқты ұғымдармен толығып, сомдалып, ширатыла түскен.[1]Қазақ қоғамындағы мұраның 
хандық дәуірде бөлінуін шариат заңдарымен байланыстыра отырып, тереңнен зерттеп 
мұраның бөлінуін айқын көрсете білген ғалым Н.Өсерұлының еңбегінде мұра былайша 
бөлінеді деп көрсетеді: 

«- баласы өлсе, ата-анасы басқа мұрагерлері (туған балалары) болмаған жағдайда 
мұраны толық алады; 

- ер адамға бір әйелге жартысы берілетін қағида бойынша толық мұраның әкесі үштен 
екісін, қалғанын анасы алады; 

- ата-анасы мен өлген марқұмның артында аға-інісі қалса, анасына алтыдан бірі, 
қалғаны әкесіне, ал аға-інілеріне мұра бөлінбейді; 

- марқұмның артында ата-анасы мен балалары қалса, ата-анасына мұраның алтыдан 
бірі ғана тиесілі; 

- марқұмның артында тек балалары ғана қалса, мұра оларға мұралық қағидасымен 
теңдей бөлінеді; 

- ұлдан туған балалар тұрғанда қыздан туылған  балалар мұрагерлік құқыққа ие бола 
алмайды». [2] 

Қайта өркендеу, жаңартулар орын алып отырған қоғамның қазынасы, ең үлкен 
байлығы -  азамат. Қазақстан Республикасының Конституциясында өзге құқықтармен қоса, 
азаматтардың жеке меншікке және де мұрагерлікке құқығы айқындалған. [3] 

Қазіргі таңда  нақты қажеттіліктерге бағытталған тәжірибе кеңістігіне кең ауқымда 
азаматтық құқық теориясының шығуы басты мәселелердің бірі болып отыр. Әрине, бұл 
мәселе мұрагерлік құқықты да қамтитыны сөзсіз. Жеке меншікке құқықтың басты 
құраушысы ретінде, осы құқық саласында өзгертулерге ұшыраған заңнамалар мен жаңа 
концепциялардың қабылдануына орай мұрагерлік құқықты басты назарда зерттеу қажет. 

Мұрагерлік құқық туралы сөз қозғамас бұрын, «мұра» сөзін жете түсініп алу қажет. 
«Мұра» - жай ғана заң термины емес, бұл – белгілі бір құқықтық ұғым. Сондықтан, заңгерлер 
оның нақты ұғымын түсінуі абзал. Мүліктік немесе өзге де мүліктік емес құқықтар мен 
міндеттердің қайтыс болған адамның мұрагерлеріне заң жүзінде қалуын – мұра деп 
танылады. Осыдан сайып келіп, мұрагерлік деп – қайтыс болған адамның,яғни мұра 
қалдырушының мұрасының мұрагерлеріне ауысуы деп қарастырылады. 

Заң сөзімен нақты айтар болсақ: “Мұрагерлік - қайтыс болған азамат (мұра 
қалдырушы) мүлкiнiң басқа адамға (адамдарға) - мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы”.[4] 

Тарихқа шолу жасай отырсақ, азамат қайтыс болған кезде, оған тиесілі мүлікке 
меншік құқығы өсиетке немесе заңға сәйкес мұрагерлік талаптары бойынша басқа адамдарға 
беріледі. Көптеген әдебиеттерде мұра ұғымы алғаш рет Ежелгі Римде «hereditas», — деп 
аталып, қолданылатын болған деген пікірлер бар.[5] Ал Қазақ жерінде мұрагерлік құқық 
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мәселелерін- алдымен Қасым ханның мүлік туралы заң жинақтарында, кейіннен заңдарды 
одан әрі жетілдіру нәтижесінде “Жеті Жарғы” дәстүрлі әдет-ғұрып заң жинағында көрініс 
тапты. Дәлірек айтсақ, неке және отбасы заңдарында реттелген отбасы мүшелерінің мүлікке 
деген құқығы айқындалған. [6] 

Жекеменшіктің өркендеу сәті мұра ретінде,жеке бас қолданыстағы заттан басқа, кез 
келген пайда түсіретін, әр түрлі қажеттіліктерді қамтамасыз ете алатын мүліктер танылды. 
Алайда, бұл талаптарды адамзат өркениетінде айқын түсіну үшін бірнеше мыңжылдықтар 
қажет болды. 

Азаматтың қайтыс болғаннан кейін артынан қалған мүлкінің тағдыры тек қана жеке 
бас мүддесінде ғана емес, қоғамдық маңызы да бар болды. Осы сәтте қоғам тарапынан 
мұрагерлік құқықтың даму барысында көптеген ой-пікірлер, жан-жақты келіспеушіліктер 
орын алып отырған. 

Қазақстан Республикасының халқының әл-ауқаты жақсарған сайын, жекеменшікке 
және мұрагерлікке құқық едәуір маңызға ие бола бастады. 1999 жылы 1 шілдеде 
қабылданған Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Ерекше бөлімі) осыдан қырық 
жыл бойы өзгермеген мұра ауысу талаптарын түбегейлі өзгертті. 

Мұралық мүлікке мұра қалдырушының заң бойынша тиесілі мүліктері ғана 
емес,онымен қоса мүліктік емес құқықтары мен міндеттері де кіреді. 

Мемлекет қабылдаған заңдар, нормативтік актілер – мүліктік қатынастарда 
азаматтардың құқықтарын қорғау және оған қол сұғылмаушылықты белгілейтін, реттейтін 
әрі нығайтатын маңызды құжат болып табылады. Сондықтан, меншік иесінің мүлікті 
иеленуі, пайдалануы және билік етуі тек заң белгілеген шеңберде ғана жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының азаматтары заң және сот алдында мұрагерлік құқық 
мәселесінде, олардың тегіне, мүліктік жағдайына, лауазымына, ұлт пен нәсіліне, дінге 
көзқарасына қарамастан барлығы тең. Азаматтардың жеке меншігіндегі мүлкін және оған 
мұрагер болу құқығын мемлекет қорғап, қол сұғылмаушылыққа кепілдік береді. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі мұраны қабылдаудың нақты анық-
қанықтылығын бекітіп, мұраны алу және одан бас тартуға, мұра қалдырушыға мүлікті 
таңдауда толығымен бостандық берілді,сонымен қатар заң бойынша мұрагерлердің тізімін 
кеңейтті және де мұрагерлік құқықтың өзге де институттарына өзгеріс енгізді,дәлірек айтсақ, 
мұрадан лайықсыз мұрагерлерді шеттету, ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік, мұрадағы 
міндетті үлеске құқық, иесіз қалған мүлік. 

Мұрагерлік құқықты реттейтін нормалар, ҚР Азаматтық Кодексінен басқа өзге де 
номативтік құқықтық актілерде бар, мысалы, Қазақстан Республикасының «Нотариат 
туралы» Заңы [7] және Қазақстан Республикасында нотариаттық іс-әрекеттерді жасаудың 
тәртібі туралы нұсқаулық. [8] 

Алайда, қолданыстағы заңдарды мүлтіксіз жасалған деп айтуға болмайды. Мұның 
барлығы мұрагерлік қатынастарды құқықтық реттеудің сапасына, мұрагерлік құқық істері 
жөніндегі соттық тәжірибеге де өз әсерін тигізіп отыр. 

Мұрагерлік құқық азаматтық құқықтың өте маңызды бөлігі бола отырып, өзге 
бөліктерінде кездеспейтін көптеген заңды ұғымдарды қамтиды. Бірақ сол бөліктер азаматтық 
құқықта өте аз өңделген: мұрагерлікке құқықтың басталуы тәжірибе жүзінде аз түсіндірілген. 
Сонымен қатар, әр халықтың мұрагерлік құқығы әр қилы, сондықтан жалғыз бір заңнаманың 
талаптары қолданыла бермейді. Сондықтан, Рим құқығында мұрагерлік құқық қаншалықты 
жіті дамығанымен, мүлтіксіз біздің құқық және заң жүйесінде қолданылуы мүмкін емес. 

Мұрагерлік құқықтың маңыздылығына қарамастан, азаматтық құқық жүйесінде соңғы 
орында баян етілген, себебі мұрагерлік құқық туралы айтпас бұрын алдымен оған дейінгі 
азаматтық құқық айналымында әрекет етіп жүрген азаматтардың құқықтары мен міндеттері 
көрініс табуы заңды. Ал содан соң, яғни азаматтың азаматтық құқық айналымындағы 
қызметі аяқталғаннан соң, сұрақ туындайды; адам өмірін аяқтағаннан соң оның мүлкінің 
тағдыры не болмақ және қалай шешілмек?! Табиғи заңдылыққа бағына отырып, біз, адам 
қайтыс болған соң онымен бірге тек кейбір мүліктік қатынастары ғана жойылады, ал көп 
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бөлігі өз тағдырын жалғастыра бермек деп ой түйеміз. Себебі, мұндай өлмес мүліктік 
құқықтары азамат өзінің артында қалған мұрагерлері арқылы өз жолын жалғастыра береді. 
Мүлікке, құқықтар мен міндеттерге мұрагерлік азаматтық құқықтың субьектісі ретінде 
азаматтың құқықтарын қамтиды. Әрине, адамның қайтыс болуымен оның кейбір мүліктері 
жойылуы мүмкін. Мысалы, қайтыс болған адаммен бірге көйлегі де бірге жерге көміледі. 
Алайда, көпшілік мүлкі қайта жаңғырып,ары қарай заңды түсіндірмелерге ие болады.  Дәл 
солай міндеттерге де байланысты айтуға болады. Мысалы, адамның қайтыс болған кезде 
өзімен бірге жеке қарыз, сенімхат күшін жояды. Мүлікке мұрагерлік құқығын жүзеге 
асыратын тұлға,яғни мұрагер үшін, қайтыс болған адамның мүлкіне билік ету құқығы екі 
жақты ашылады: рухани өсиет негізінде немесе заң жүзінде, заңдық негізде. Алайда, бұл екі 
негіздер өзара бірдей мәселелерде бәсекеге түседі, сондықтан мұраға құқық белгілі 
жағдайларды - өсиет негізінде, ал кейбірінде – заң бойынша жүзеге асырылады. 

Осыған сәйкес, заңнама ең алдымен субьектінің өзінің заңи қарым-қатынас тағдырын 
анықтап алуға, яғни кім бұл қатынасқа түсуге құқығы бар екенін айқындап алады. Міне, осы 
мұрагерлік құқықты қамтиды; бұл құқыққа ие тұлғаны – мұрагер, мүлік, құқықтар мен 
міндеттер жиынтығы – мұра, ал өзінен кейін мұра қалдыратын тұлғаны – мұра қалдырушы, 
яғни қайтыс болған адам деп танимыз. Алайда кез келген адамның қайтыс болғаннан кейін 
мұрагерлік құқық басталады деп түсінбеу қажет. Шындығына келсек, мұрагерлік құқық 
туралы сөз тек қалдырылатын мұраның қаншалықты қызығушылықта тудыратынына 
байланысты қозғалады, ал егер де ондай қызығушылық болмаса, онда мұра туралы ойлаудың 
да маңызы жоқ,солай неше мыңдаған адам көз жұмуда. 

Қазақстан Республикасындағы мұрагерлік құқықтың тарихта және қолданыстағы 
заңнамалардағы орны жайлы зерттей келе, қорытынды ретінде, И.А.Покровскийдің: “... 
мұрагерлік құқық аясында біз әлі де сол«жекешелендіру» мен «ниеттесу, бір пікірге келу» 
үрдісіндегі тартысты көреміз. Егер де мұрагерлік құқық бостандығында біріншісі басым 
болса, онда мемлекетте екіншісінің қатысы дами түседі”.Мұрагерлік құқық тарихымызда әр 
дәуірдің өркендеп-дамуында, халықтың тұрмысы мен жағдайы, дәстүр мен ұлттарға 
байланысты өзгеріп отырған. Дәл сол сияқты , қазіргі таңда еліміздің экономикасының 
дамуына байланысты, қабылданып жатқан концепциялар мен стратегияларға сәйкес, 
халықтың әл- ауқатына байланысты заңнамаларда өзгерістер жиі көрініс табуда. Сондықтан 
әрине, қолданыстағы заңнамалар мұрагерлік құқық иснтитуттарын мүлтіксіз реттеуші 
актілер деп айта алмаймыз, алайда болашақта сондай бір заң жүзінде құжаттың болуына 
сенеміз де ,оны жүзеге асыру үшін өз үлесімізді қосуға тырысып бағамыз . 
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Ценные бумаги – это особый товар, который обращается на рынке, и отражает 
имущественные отношения. Ценные бумаги можно покупать, продавать, переуступать, 
закладывать, хранить, передавать по наследству, дарить, обменивать. Они могут выполнять 
отдельные функции денег (средство платежа, расчетов), но в отличие от денег они не могут 
выступать в качестве всеобщего эквивалента [1]. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан ценной бумагой является 
документ, установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имущественные права, 
осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении. Данное 
определение является юридическим. 

Экономическое содержание исходит из того, что весь товарный мир делится на две 
группы: товары  (материальные блага, услуги) и деньги. Деньги могут быть просто деньгами 
и капиталом, т.е. деньгами, которые приносят новые деньги. Всегда имеется потребность в 
передаче денег от одного лица (юридического или физического) к другому. 

Практика рынка выбрала два основных способа указанной передачи денег – через 
процесс кредитования и путем выпуска и обращения ценных бумаг. На товарном рынке тоже 
возникают такие ситуации, когда необходимо осуществить передачу товара при отсутствии 
его самого, например, когда товар находится в пути, или он еще не произведен. Но ценная 
бумага – это не деньги не материальный товар. Ее ценность состоит в тех правах, которая 
она дает своему владельцу. Последний обменивает свой товар и свои деньги на ценную 
бумагу только в том случае, если он уверен, что эта бумага ничуть не хуже, а даже лучше, 
чем сами деньги или товар. 

Поскольку деньги, и товар в современных условиях есть различные формы 
существования капитала, то экономическое определения данной бумаги можно выразить 
следующим образом: 

Ценная бумага – это форма существования капитала, отличная от его товарной, 
производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, 
обращаться на рынке как товар и приносить доход. 

Ценная бумага – это особый товар, который обращается на особом своем рынке – 
рынке ценных бумаг, но не является ни физическим товаром, ни услугой, ни деньгами. 

Ценная бумага обладает рядом свойств, которые сближают ее с деньгами. Ее главное 
свойство – это возможность обмена на деньги в различных формах (путем погашения, купли-
продажи, возврата эмитенту, переуступки прав и т.д.). Она может использоваться в расчетах, 
быть предметом залога, храниться в течение ряда лет или бессрочно передаваться по 
наследству, служить подарком и т.д. [2] 

Ценная бумага выполняет ряд общественно значимых функций: 
• перераспределяет денежные средства (капиталы) между: отраслями и сферами 

экономики; территориями и странами; группами и слоями населения; населением со сферами 
экономики; населением и государством и т.п.; 

• предоставляет определенные дополнительные права владельцам, помимо права на 
капитал, например, право на участие в управлении, соответствующую информацию, 
первоочередность в определенных ситуациях и т.п.; 

mailto:zul_is@inbox.ru
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• обеспечивает получение дохода на капитал и (или) возврат самого капитала и др. 
[2]. 

В Республике Казахстан в Гражданском кодексе выделяют следующие виды ценных 
бумаг: 

- акции, облигации, коносаменты и другие документы, которые закреплены 
законодательными актами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к 
числу ценных бумаг[3]. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – это часть финансового рынка (наряду с 
рынком ссудного капитала, валютным рынком и рынком золота). На фондовом рынке 
обращаются специфические финансовые инструменты — ценные бумаги [2]. 

На рынке работают два эмитента – Министерство финансов РК, выпускающее в 
обращение государственные казначейские обязательства (МЕККАМ, МЕОКАМ) и 
национальные сберегательные облигации (НСО), и Национальный Банк Республики 
Казахстан, являющийся эмитентом нот. Первый тип ценных бумаг предназначен, прежде 
всего, для безинфляционного обслуживания бюджета страны, второй используется 
эмитентом преимущественно как средство управления денежной массой. Как и ранее, 
размещение государственных ценных бумаг (ГЦБ) на первичном рынке выполнялось на 
аукционах Министерства финансов и Национальный Банк РК. Обращение бумаг на 
вторичном рынке происходило вне биржевых площадок [4]. 

Рынок акций в Казахстане, пожалуй, является самым непривлекательным с точки 
зрения привлечения капитала сектором рынка ценных бумаг, но в то же время самым 
популярным сектором – с точки зрения инвестирования среди частных инвесторов. О 
неразвитости рынка акций говорят его количественные показатели развития: размер и 
ликвидность. Ключевым показателем развития рынка акций с точки зрения его размера, 
пожалуй, является соотношение рыночной капитализации к ВВП. Если рассматривать 
годовые данные, то в 1997 году данный показатель составлял 6,1%, пика достиг в 2006 году – 
53,9%, затем, в 2010 году, сократился до 42,5%. 

Для сравнения: на конец 2010 года показатель в России составил 67,9%, в Украине 
28,6%, среди стран с развитой экономикой: Швейцария – 234,7%, Великобритания – 138,3%, 
США – 117,5%, Япония – 74,6%, Германия – 43,2%. Историческое максимальное значение 
показателя в Казахстане (если рассматривать значения внутри года) наблюдалось в 2007 году 
и составило 95%. Этот уровень сопоставим с уровнем показателей развитых стран. Говорят 
ли эти данные о том, что рынок акций развит настолько хорошо, насколько он развит, 
скажем, в Германии? Отнюдь нет, но размер рынка акций по отношению к экономике был 
действительно впечатляющим в 2007 году, что противоречит утверждению о том, что рынок 
акций в Казахстане был всегда небольшим. Но размер рынка акций не говорит о его 
ликвидности, не говорят о ликвидности рынка и данные по объему торгов, а также данные по 
объему торгов в соотношении к ВВП. Лучшим показателем, измеряющим ликвидность 
рынка акций, его развитие, на наш взгляд, является показатель оборачиваемости, который 
рассчитывается как общая стоимость всех торгуемых акций за период, деленная на среднее 
значение рыночной капитализации за период. В Казахстане исторически максимальное 
значение данного показателя сложилось в 2007 году и составило 20,9%. Для сравнения: на 
конец 2007 года показатель в России составил 58,9%, в Украине 2,6%, среди стран с развитой 
экономикой: Швейцария – 143,0%, Великобритания – 269,8%, США – 216,5%, Япония – 
141,5%, Германия – 179,7%.В последующие годы показатель наглядно демонстрировал 
падение спроса на казахстанские акции: 9,5% в 2008 году, 9,1% в 2009 году, 3,1% в 2010 
году. 

На основе вышеизложенного анализа можно сделать следующие выводы: а) размер 
казахстанского рынка акций не является небольшим по отношению к экономике б) 
ликвидность на фондовом рынке является низкой. 

Ликвидность на рынке акций играет ключевую роль в его развитии. Ликвидность в 
данном случае – это легкость заключения сделок купли-продажи ценных бумаг, возможность 
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рынка поглотить большие объемы без значительного ущерба для цен. Низкий уровень 
ликвидности представляет риск для инвесторов, поскольку удовлетворить свои потребности 
в ценных бумагах или в деньгах при текущих объемах предложения или спроса на 
низколиквидном рынке без потерь затруднительно. Динамика показателя оборачиваемости 
вплоть до 2008 года показывала восходящую динамику, как и динамика показателя 
рыночной капитализации к ВВП. До 2008 года рынок был динамично развивающимся. 
Мировой финансовый кризис оказал и продолжает оказывать негативное воздействие на 
сектор акций. Европейский кризис, наблюдаемый с 2010 года, также негативно сказался на 
отечественном рынке акций. Вышеназванные кризисы, на наш взгляд, являются основной 
причиной слабости казахстанского рынка акций. Кризисы привели к падению ликвидности, к 
падению доверия инвесторов. В результате кризиса пенсионные фонды, инвестирующие в 
акции в немалых для рынка количествах, сократили долю акций в портфелях с 23,51% (или 
211,09 млрд. тенге) до 5,73% (145,84 млрд. тенге). Здесь также сказались и меры регулятора, 
направленные на дестимулирование вложений пенсионных средств в рисковые активы. 

Существуют также иные причины неразвитости рынка акций. Среди них 
немаловажное значение имеет структура акционерного капитала эмитентов. Высокая 
концентрация прав собственности и низкая дивидендная политика ограничивает 
инвестиционную привлекательность акций. 

Еще одна причина слабости отечественного рынка заключается в следующем. Как 
известно, в 2005 году Казахмыс, в 2006 году АО «РД «Казмунайгаз», АО «Казкоммерцбанк», 
АО «Народный банк», в 2007 ENRC провели размещение акций на Лондонской фондовой 
бирже. IPO краткосрочно положительно повлияло на курсовую стоимость акций. Тем не 
менее вывод пакетов акций за рубеж способствовал безвозвратному уходу иностранных 
инвесторов с казахстанского рынка акций. Их уход заметно сказался на ликвидности рынка 
акций. Что важно, мы пере- дали ценообразование местных акций иностранцам. Не секрет, 
что ценовые движения по акциям на казахстанском рынке происходят под значительным 
влиянием изменений цен на акции и депозитарные расписки на внешних рынках. Приведу 
статистику. По состоянию на конец октября 2011 года 12-месячный объем торгов акциями 
Казахмыса на Лондонской фондовой бирже превысил аналогичный показатель KASE в 1 138 
раза, ENRC – в 2 548 раза, РД «Казмунайгаза» – в 133 раза, Народного Банка Казахстана – в 
24 раза, Казкоммерцбанка – в 23 раза. 

Сравнивая развитие казахстанского рынка акций, нам часто ставят в пример развитие 
российского рынка акций. Российский рынок акций, в отличие от казахстанского рынка, 
обладает более долгим периодом существования. Торги акциями на РТС начались еще в 1995 
году, в то время как в Казахстане еще не осознали необходимость фондового рынка. Рынок 
акций в Казахстане, по нашему мнению, был запущен несколько запоздало. Необходимо 
было оперативно решать вопросы вывода «голубых фишек», вопросы создания необходимой 
законодательной базы, внедрения технологий, обучения специалистов и иные вопросы в 
период с 1993 года по 2000 год. В результате рынок акций в России успел пройти испытание 
кризисом в 1998 году, были сделаны важные выводы, изменения. Казахстан такого опыта не 
имел и не был подготовлен к финансовому кризису 2008 года. 

Как известно, в Казахстане реализуется программа «Народное IPO». На эту тему было 
достаточно много дискуссий. Пару слов о программе. Совершенно очевидно, что основная 
задача программы – привлечь частных инвесторов на фондовый рынок, сделать его 
популярным среди населения. Программа действительно может способствовать развитию 
фондового рынка. Существует масса эмпирических свидетельств позитивного влияния IPO 
на развитие фондового рынка. Но проблема в том, что это не решение всех проблем. Автор 
глубоко убежден в том, что для создания полноценного фондового рынка необходимо 
снизить государственное участие в экономике, создать реальные условия для развития 
малого и среднего бизнеса, создать условия для привлечения иностранных инвесторов. 
Рынку для его развития, как воздух, необходимо дерегулирование, либерализация. Но это не 
означает, что деятельность его участников должна быть абсолютно свободной. Необходимо 
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в разумных пределах ослабить его регулирование, создать почву для свободной 
конкуренции. Это очень сложное решение, но, надеемся, оно найдет поддержку [5]. 

Таким образом, мы уже видим очевидные проблемы в функционировании рынка 
ценных бумаг. Хотя нельзя не заметить долгосрочные планы государства, направленные на 
решения этих проблем, но насколько действенными окажутся меры покажет время. 

Сейчас Казахстан стоит на пути развития рынка ценных бумаг, учитывающего как 
исторические казахстанские традиции, так и опыт стран с развитой рыночной экономикой. 
Как известно, основная цель развития рынка ценных бумаг - содействовать эффективному 
развитию экономики Казахстана, ускорению финансовой стабилизации и экономическому 
росту на основе активизации работы всех субъектов рыночной экономики, в первую очередь, 
населения. Рынок ценных бумаг может развиваться только при нормальных товарно-
денежных отношениях и отношениях собственности. Преобразование государственной 
собственности в формы собственности, адекватные новым рыночным отношениям, в 
значительной мере осуществляется путем ее приватизации. В целом, несмотря на все 
проблемы и диспропорции, фондовый рынок Казахстана, как важнейшая часть 
формирующегося финансового рынка имеет большой потенциал и серьезные перспективы 
быстрого развития. 
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С развитием информационного общества все большее значение приобретают 

проблемы, связанные с защитой конфиденциальной информации. По категориям доступа 
информацию можно условно разделить на две основные категории: открытую 
(общедоступную) и с ограниченным доступом. В свою очередь, информация с ограниченным 
доступом по своей правовой природе также подразделяется на два вида: сведения, 
составляющие государственную тайну; конфиденциальная информация (куда входит 
большое количество разновидностей тайн). 

Если информация не подпадает ни под один из двух вышеназванных видов, то она 
является открытой [1, с. 9]. 

Из сказанного выше следует важным раскрыть такое понятие, как «тайна». Тайна есть 
информация. Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления. 
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Институт коммерческой тайны имеет давнюю историю, но в точности определить 
момент появления коммерческой тайны в обществе невозможно. Сама по себе коммерческая 
тайна – явление не новое для права. Ещё в средние века именно тайна была практически 
единственным средством охраны интересов лиц, имеющих информацию, приносящую им 
какую-либо выгоду, преимущество. Тогда этот способ защиты информации часто был 
достаточным. Но отношения по поводу сохранения информации, приносящей выгоду, в 
тайне не были предметом правового регулирования до тех пор, пока не началась эпоха 
промышленного капитализма, когда быстрые темпы развития производства привели к 
необходимости правовой охраны экономически ценной информации. Но сначала речь шла не 
столько об охране конфиденциальности такой информации, сколько ее новизны. 

Исторически, для защиты неизвестной новой, экономически ценной информации 
были выработаны два способа, которые можно рассматривать в качестве предпосылки 
признания коммерческой тайны в праве. Первый – возведение информации в ранг 
государственных секретов. Второй способ – предоставление привилегий первоначальным 
создателям информации на определённое время. Появление второго способа историки 
связывают с развитием системы охраны секретов производства, как продуктов творчества, 
посредством получения патентов (юридической монополии). В задачу данной системы 
входило также обеспечение дальнейшего развития науки и промышленности, сделав 
технические новшества общедоступными. 

Механизм патентов для охраны экономически ценной информации использовался 
лишь тогда, когда ее коммерческая реализация не позволяла сохранить ее сущность в тайне. 
В остальных случаях обладатели коммерчески ценной информации, когда речь шла о 
сведениях, не являвшихся продуктом творчества, но, в силу своей неизвестности, 
приносящих экономические преимущества владельцу (например, информация о постоянных 
клиентах, о способах сбыта товаров на рынке и др.), продолжали отдавать предпочтение 
защите информации посредством тайны. 

С течением времени сохранение в тайне начинает рассматриваться в праве как 
самостоятельный способ защиты экономически ценной информации, что повлекло принятие 
первых законов, направленных на защиту нераскрытой коммерческой информации. 

В Республике Казахстан законодательная разработка понятия коммерческой тайны 
началась с Конституции Республики Казахстан. 

Пункт 4 статьи 26 Конституции Республики Казахстан устанавливает, что «каждый 
имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование 
своего имущества для любой законной деятельности… Недобросовестная конкуренция 
запрещается». 

В борьбе с недобросовестной конкуренции установление режима коммерческой тайны 
стало одним из условий «жизнедеятельности» хозяйствующего субъекта в условиях 
конкуренции. 

4 июля 1992 года был принят Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке 
частного предпринимательства». В 1994-1999 годах Гражданский кодекс РК закрепил 
признаки коммерческой тайны (ст. 126), определил условия правовой охраны нераскрытой 
информации (ст. 1017). 

В 1997 году Уголовный Кодекс РК устанавливает уголовную ответственность за 
незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или 
банковскую тайну. Новый Уголовный Кодекс РК от 3 июля 2014 года сохранил такой состав 
преступления: «Собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, 
путем похищения документов, подкупа или угроз в отношении лиц, владеющих 
коммерческой или банковской тайной, или их близких, перехвата в средствах связи, 
незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных 
технических средств, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо 
незаконного использования этих сведений» (статья 223). 
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Само же понятие коммерческой тайны раскрывается в Законе РК «О частном 
предпринимательстве» и состоит в следующем. Коммерческая тайна – информация, 
определяемая и охраняемая субъектом частного предпринимательства, свободный доступ на 
законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, получение, 
использование которой может нанести ущерб его интересам. 

При исследовании понятия коммерческой тайны следует исходить из той позиции, что 
«коммерческая информация» и «коммерческая тайна» различные по сути понятия. Термин 
«коммерческая тайна» больше характеризует способ защиты коммерческой информации, а 
«коммерческая информация» – объект гражданских прав. 

Раскрытие понятие коммерческой информации как объекта гражданских прав на 
основе традиционных положений учения об объекте гражданских прав, понятия и свойств 
информации как таковой, анализа установленных законом критериев определения 
информации объектом гражданских прав, предполагает, что только нераскрытая информация 
может быть объектом гражданских (частных) прав [1]. Вследствие этого защита информации 
может заключаться в ограничении её распространения, следовательно, в ограничении 
доступа к ней, в том числе в сокрытии. 

Анализируя действующее гражданское законодательство, можно прийти к выводу, 
что на сегодняшний день способами ограничения доступа к нераскрытой информации, в 
частности нераскрытой коммерческой информации, выступают способы защиты 
интеллектуальной собственности. В этом аспекте следует обратить внимание на 
соотношение нераскрытой информации и нераскрытой коммерческой информации. 

Категория «нераскрытая информация» шире, чем категория «нераскрытая 
коммерческая информация». Нераскрытая информация может рассматриваться как 
объективная категория (информация ещё непознанная, которая составляет сущность каких-
либо явлений природы) и как субъективная категория (информация скрываемая от других 
субъектом). В качестве субъективной категории нераскрытая информация может 
отождествляться с понятием «конфиденциальная информация». Понятие «конфиденциальная 
информация» следует считать родовым по отношению к нераскрытой коммерческой 
информации. 

Действующее законодательство Казахстана содержит условия правовой охраны 
нераскрытой информации (ст. 1017 ГК РК). При этом данные условия определены в п. 1 ст. 
126 ГК РК посредством ссылки на условия охраны коммерческой тайны. Таким образом, 
законодатель отождествил нераскрытую информацию и коммерческую тайну. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан в статье 126 гарантирует защиту 
информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, в случае, когда 
информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и 
обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Законодательство также использует понятия: «информация с ограниченным 
доступом», «нераскрытая информация», «конфиденциальная информация, сведения», частью 
которых является понятие коммерческой тайны. 

Статья 1018 Гражданского кодекса РК предоставляет законному владельцу 
нераскрытой информации возможность требовать: 

• от лица, без законных оснований получившего, распространившего или 
использующего такую информацию – возмещения убытков, причиненных незаконным 
использованием; 

• от лица незаконно использующего информацию – немедленного прекращения ее 
использования. 

Вместе с тем законодательство в этой же статье устанавливает, что если лицо, 
незаконно использующее нераскрытую информацию, получило ее от того, кто не имел право 
ее распространять (например, от уволенного работника), но не знало и не должно было знать 
о том, что информация составляет чью-то тайну, то такое лицо является добросовестным 
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приобретателем. А обладатель информации, которая была раскрыта, вправе потребовать 
возмещения убытков, причиненных использованием нераскрытой информации только после 
того, как добросовестный приобретатель был уведомлен, что ее использование незаконно. 

К тому же лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения, составляющие 
содержание нераскрытой информации (например, самостоятельно разработавшее технологии 
производства товаров), вправе использовать эти сведения независимо от прав обладателя 
информации и не отвечает перед ним за такое использование. 

Это положение значительно усложняет защиту коммерческой тайны, предоставляя 
правонарушителям, законные способы уклонения от ответственности и фактически 
полностью возлагая бремя доказывания на владельца информации. 

Кроме того существуют и другие проблемы, препятствующие защите нераскрытой 
коммерческой информации. К ним можно отнести отсутствие единого унифицированного 
правового акта (например, в США, Корее, Тайланде и др.), правовых механизмов охраны 
коммерческой тайны. В данный момент кроме судебной защиты государство никак не может 
обеспечить защиту конфиденциальной информации, все остальное должен делать ее 
обладатель. Так что законодательство о коммерческой тайне требует своего 
совершенствования, а данная тема – своего дальнейшего исследования. 

Список использованных источников 
1. Пронин К.В. Защита коммерческой тайны. – М.: ГроссМедиа, 2006. – 144 с. 
2. Гражданско-правовые проблемы института коммерческой тайны в Республике 

Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 153 с. 
3. Омарова А.Б., МаликоваШ.Б. Правовая охрана информации в предпринимательской 

сфере: некоторые теоретические аспекты определения нераскрытой информации, 
коммерческой информации, коммерческой тайны // Вестник КазНУ. Серия юридическая. – 
2014. – № 3. 

4. Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 
г. № 124-III (с изм. и доп. на 29.12.2014 г.) // http://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=30044096. 

5. Гражданский кодекс РК от 1 июля 1999 г. (с изм. и доп. на 29.12.2014 г.) // 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880. 

6.  Правовые механизмы защиты коммерческой информации // http://www.ifap.ru/pi/05/ 
volchin.htm. 

 
 

УДК 347.1 
ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РЕАЛЬНОГО УЩЕРБА В СЛУЧАЯХ 

ХИЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Колисных Евгений Юрьевич 
Killy7000@mail.ru 

Докторант 2 курса юридического факультета Евразийского национального 
университета им. Л. Н. Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Нургалиева Е. Н. 
 
Защита гражданских прав является одной из важнейших функций любого правового 

государства. 
Надежная и надлежащая защита гражданских прав гарантирует участникам 

правоотношений беспрепятственную реализацию субъективных прав. В Республике 
Казахстан защита гражданских прав – один из институтов гражданского законодательства, 
нормы которого определяют порядок и способы защиты нарушенных или оспариваемых 
гражданских прав. Субъектам гражданского права предоставлена возможность защищать 
свои права и интересы с помощью различных правовых средств. 
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Задачей гражданского права, как и других правовых отраслей, является не только 
создание условий для реального осуществления его субъектами своих прав, но и 
предоставление надлежащей защиты в случае их нарушения. Нормы о защите гражданских 
прав являются важнейшим разделом гражданского законодательства и предметом 
многочисленных научных публикаций. 

Общие начала гражданского законодательства в этой сфере сформулированы в ст. 9 
ГК, названной «Защита гражданских прав». Механизм действия самих способов защиты 
раскрывается в последующих статьях ГК и нормах других законодательных актов. В силу 
принципа свободы договора стороны могут предусматривать в нем дополнительные меры 
для защиты своих прав, и на практике эта возможность широко используется. 

«По своему правовому содержанию способы защиты гражданских прав, названные в 
ст. 9 ГК, различны [1]. Одни ставят своей задачей реально восстановить нарушенное право, 
например признание права или восстановление для потерпевшей стороны ранее 
существовавшего положения. Задача других способов защиты - дать потерпевшей стороне 
материальное (денежное) возмещение в форме убытков или неустойки, которое позволит ей 
компенсировать понесенные потери». [2] 

В условиях рынка восстановление нарушенного права посредством получения 
денежной компенсации обычно не представляет трудностей, и в большинстве случаев 
субъекты гражданского права прибегают к использованию именно этой защитной меры. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан [1] 
под реальным ущербом понимаются расходы, которые произведены или должны быть 
произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества. 

Однако существует особый вид товара возмещение реального ущерба за 
неправомерное использование которого вызывает объективные сложности. 

Речь идет об электрической энергии. 
Интересно отметить, что проблема, связанная с правовым определением 

электрической энергии, возникла уже в начале прошлого столетия. Так, в 1902 г. Уголовный 
кассационный департамент Правительствующего Сената России отменил оправдательный 
приговор, вынесенный по делу Николая Иванова, обвиняемого в краже электрической 
энергии. В оправдательном приговоре указывалось, что электрическая энергия не является 
имуществом, а следовательно, не может быть объектом кражи. Обосновывая свое решение, 
суд кассационной инстанции указал, что электричество "существует несомненно и вполне 
реально... успело стать для людей экономическим благом... стало предметом менового 
оборота, т.е. обладает всеми признаками имущества... поэтому к охране электричества 
должны быть применены общие правила об охране имущества", а следовательно, 
потребление электрической энергии "без ведома и согласия хозяина должно быть 
признаваемо кражею". [3] 

Принимая во внимание особенности электрической энергии как товара, государства-
участники Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали «Соглашение о 
гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической энергии через 
таможенные границы государств-участников Содружества Независимых Государств». 

В данном документе страны-участники СНГ установили единое понятие 
«электрической энергии» - особого вида товар, характеризующийся одновременностью его 
производства и потребления, требующий постоянного и непрерывного поддержания его 
параметров в заданных пределах. 

В случаях кражи электрической энергии юридическими либо физическими лицами 
подсчитать реальный ущерб нанесенный владельцу не представляется возможным, так как 
электрическая энергия используется в обход приборов учета, которые в свою очередь 
созданы для того, чтобы контролировать объем электрической энергии. 

Таким образом, возмещение реального ущерба не представляется возможным в силу 
специфики электрической энергии как товара. 
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Хотелось особо отметить тот факт, что энергопередающие организации, в силу 
последних изменений коснувшихся их деятельности, лишены четкого механизма взыскания 
реального ущерба нанесенного физическими и юридическими лицами вследствие их 
неправомерных действий. 

До вступления в законную силу Правил пользования электрической энергии 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года 
№ 713 (Далее – ППЭЭ) [4], электропередающие организации имели правовое основание для 
взыскания реального ущерба закрепленное пунктом 71 предыдущей редакции Правил 
пользования электрической энергии. [5] 

Вышеуказанный пункт закреплял следующее - при обнаружении представителями 
энергопередающей организации повреждения расчетных приборов учета по вине 
потребителя, нарушения или отсутствия пломбы (пломбировочного устройства), 
повреждения стекла и корпуса, самовольного присоединения потребителем 
электроустановки помимо расчетных приборов учета, изменения схемы включения приборов 
учета, энергопередающая организация в установленном порядке отключает потребителя от 
электросети и производит перерасчет расхода электроэнергии по фактической максимальной 
нагрузке или присоединенной мощностиэлектроустановок потребителя и числу часов работы 
потребителя за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или 
инструментальной проверки схемы коммерческого учета. 

Данный пункт позволял энергопередающим организациям минимизировать реальный 
ущерб (коммерческие потери), связанные с кражей электрической энергии. 

Исковые заявления направленные в судебные органы с целью взыскания реального 
ущерба нанесенного энергопередающим организациям в виду воровства электрической 
энергии, основанные только на положении пункта 4 статьи 9 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан [1], являются бесперспективными, так как для взыскания реального 
ущерба необходимо доказать и обосновать его наличие и размер, что в силу специфики 
электрической энергии как товара - не представляется возможным. 

В настоящее время отсутствует механизм расчета количества электрической энергии 
подлежащей возмещению в случае ее кражи, то есть законодатель закрывает глаза на 
проблему хищения электрической энергии и тот факт, что финансовые средства, не 
полученные электросетевой организацией, не будут направлены на модернизацию 
оборудования. 

С другой стороны стоит острый вопрос возмещения реального ущерба, касающийся 
потребителей электрической энергии в случае ее кражи. 

До вступления в силу новой редакции ППЭЭ, электросетевые организации подавали 
исковые заявления, в соответствующие суды основывая свои исковые требования пунктом 
71 предыдущей редакции ППЭЭ. 

Действительно, вышеуказанный пункт подробно расписывал процедуру взыскания 
реального ущерба в случае кражи электрической энергии, а так же в других случаях 
причинения реального ущерба электросетевым организациям. 

В свою очередь, сам расчет представлял собой следующее: 
Электросетевая компания в случае обнаружения нарушения пользования 

электрической энергии производит перерасчет расхода электроэнергии по фактической 
максимальной нагрузке или присоединенной мощности электроустановок потребителя и 
числу часов работы потребителя за все время со дня последней замены расчетных приборов 
учета или инструментальной проверки схемы коммерческого учета. 

Сразу бросается в глаза неадекватность применяемых санкций к самим нарушителям, 
так как реальный ущерб взыскивается с тем расчетом, что вся техника использующаяся 
нарушителем используется круглосуточно семь дней в неделю. 

Логично предположить, что сумма, взыскиваемая с нарушителей ППЭЭ будет больше 
чем реальный ущерб, нанесенный их противоправными действиями. 

В подтверждении вышесказанного приведу пример из судебной практики. 
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05 февраля 2014 года Есильским районным судом города Астаны рассмотрено дело № 
№ 2-265/14 по иску АО «Астана-РЭК» к Садикову В. В., предметом данном разбирательства 
являлось взыскание суммы перерасчета за пользование электрической энергии. [6] 

В ходе разбирательства установлено, что по результатам проверки от 07.04.2011 г. 
контролером АО «Астана-РЭК» объекта по адресу: г.Астана, мкр.Чубары, ул.Караоткель, 
д.32, принадлежащем Садикову В.В. обнаружено подключение токоприемников 
(электрокотел) помимо прибора учета и отсутствие пломбы в приборе учета электрической 
энергии. 

По результатам проверки представителем истца в присутствии потребителя был 
составлен акт № 0006897 о нарушении Правил пользования электрической энергии и 
произведен перерасчет потребленной энергии на сумму 1 153 494 тенге. 

Отсутствие пломбы в приборе учета электрической энергии является нарушением 
ППЭЭ и при обнаружении срыва пломбы необходимо производить перерасчет за 
пользование электроэнергией. 

Однако при производстве перерасчета был учтен электрокотел который, возможно, 
вышел из строя, что само собой повлияло на сумму перерасчета. 

Таким образом хотелось бы еще раз подчеркнуть, что размер возмещения реального 
ущерба причиненного в следствии незаконного ее пользования не может быть установлен в 
силу объективных причин указанных выше, хотя Гражданский кодекс однозначно 
определяет под реальным ущербом расходы, которые произведены или должны быть 
произведены лицом, право которого нарушено. 

Реальный ущерб необходимо подтверждать документально – что в рассматриваемом 
случае не представляется возможным. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что существующие 
нормативные правовые акты необходимо доработать в части взыскания реального ущерба, 
фактически за воровство электрической энергии. 

Предлагается следующее: 
1) Причиной сложившейся ситуации служит отсутствие системы коммерческого 

учета. Поэтому предлагаетя в «Правила организации и функционирования оптового рынка 
электрической энергии Республики Казахстан» и «Правила организации и 
функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг 
на данном рынке» внести норму, которая обязала бы всех субъектов рынка электрической 
энергии установить приборы коммерческого учета, интегрированные в единую 
автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии (Далее – 
АСКУЭ). 

Создание АСКУЭ, в частности установка приборов коммерческого учета оптовым и 
розничным потребителям, возможно силами энергопередающих организаций по всей 
республике, путем проведения инвестиционной программы по создание такой системы. 

2) Необходимо закрепить в новой редакции «Правил пользования электрической 
энергии» право энергопередающей организации взыскивать реальный ущерб с лиц незаконно 
подключившихся к сетям энергопередающей организации и осуществляющих ее хищение. 

3) Более того, даже при обнаружении незаконного подключения лиц к 
электрическим сетям энергопередающей организации, последняя обязана проводить 
отключение таких лиц от своих сетей по согласованию(пп. 2) п. 35 ППЭЭ). 

При этом законодатель не предусматривает возможность отключения лиц от сети, без 
согласования. Недобросовестные потребители могут не согласовать процедуру отключения, 
следовательноэнергопередающая организация не имеет права производит  отключение 
потребителей ворующих электрическую энергию. 

Эту норму, однозначно необходимо изменить, так как она противоречит логике права. 
Энергопередающая организация осуществляет свою коммерческую деятельность и должна 
иметь механизмы по защите своих прав. 



5750 
 

Энергопередающая организация, являясь собственником линий электропередач, 
обязана следить за ее техническим состоянием. Незаконные подключения увеличивают 
нагрузку на сети, что в свою очередь негативно отражается на ее техническом состоянии. 
Данные обстоятельства могут быть причиной выхода электрических сетей из строя. 

4) Считаю необходимым закрепить в ППЭЭ такое понятие как 
«Недобросовестный потребитель» - физическое или юридическое лицо, незаконно 
подключившееся к сетям электропередачи энергопередающей организации, потребляющее 
электрическую энергию помимо прибора учета. 

Такое определение поможет разграничить добросовестного потребителя от 
недобросовестного, так как существующее законодательство не разделяет данные понятия. 

5) Пункт 35 ППЭЭ дополнить подпунктом 4 в следующей редакции: 
«Энергопередающая организация вправе отключить недобросовестного потребителя от 
подачи электрической энергии незамедлительно». 

Освещенные выше предложения по модернизации законодательства Республики 
Казахстан очень важны для государства. 

Неоднократно поднимался вопрос о создания АСКУЭ на различных уровнях 
государственной власти, однако до сих пор вопрос ее создания и внедрения не решен, хотя 
данный вопрос можно отнести к инновационному развитию отрасли электроэнергетики. 

Внедрение в жизнь предложений позволит осуществлять контроль за потреблением 
электрической энергии, который позволит создать цивилизованный рынок электроэнергии в 
Республике Казахстан. 

Каждое физическое и юридическое лицо будет оплачивать только за фактически 
потребленную электрическую энергию. К примеру, в случае хищения электрической энергии 
в жилом многоквартирном доме, жители этого дома оплачивают за похищенную 
электрическую энергию как за общедомовые нужды. Другими словами оплачивают за товар, 
которым фактически не пользовались. 

Список использованных источников: 
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В различных странах к регулированию семейно-брачных отношений подходят с 

разных точек зрения. Это объясняется различными правовыми системами, национальными 
особенностями, традициями. Так, в некоторых странах допускается многоженство, относи-
тельно регистрации брака в разных правовых системах разные подходы - одни признают 
регистрацию только в государственных органах, а другие - церковные браки, 
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третьи.признают браки, заключенные как в государственных органах, так и в церкви. Есть 
страны, где положение женщин и мужчин различно. 

Так же различно и правовое регулирование. В международном частном праве данная 
отрасль регулируется коллизионными нормами, которые отсылают к праву отдельных стран. 

На территории России действует Семейный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 1995 г. № 223-ФЗ, в нем регулируются вопросы применения семейного 
законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Семейным кодексом регулируются такие вопросы, как: 

- заключение брака на территории Российской Федерации; 
- расторжение брака; 
- личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов; 
- установление и оспаривание отцовства (материнства); 
- права и обязанности родителей и детей; 
-алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи; 
- усыновление (удочерение). 
В отношении усыновления детей иностранными у гражданами существуют Правила 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правила 
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 
275. 

При применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов 
гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии 
с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 
иностранном государстве. 

В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, органы 
записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в установленном 
порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Российской Федерации и 
другие компетентные органы Российской Федерации либо привлечь экспертов. 

Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие 
содержание норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование 
своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду или органам записи 
актов гражданского состояния и иным органам в установлении содержания норм 
иностранного семейного права. 

Если содержание норм иностранного семейного права не установлено, применяется 
законодательство Российской Федерации. 

Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое 
применение противоречило бы основам правопорядка(публичному порядку) Российской 
Федерации. В этом случае применяется законодательство Российской Федерации. 

Материально-правовые нормы семейного права различных государств очень 
разнообразны, что порождает на практике возникновение коллизий при решении различных 
вопросов, связанных с правоотношениями с иностранным элементом. 

Существенное влияние на регулирование семейных отношений оказывают 
национальные, бытовые, религиозные особенности и традиции. 

В ряде государств признаются и церковные, и гражданские браки (Грузия, 
Великобритания, Швеция и др.), а в отдельных странах заключение брака возможно лишь в 
церковной форме (например, в Греции). 

Для семейного права ряда государств характерно главенство мужа; во многих странах 
до сих пор сохраняется неравноправное положение мужа и жены в семье. 

Гражданские кодексы этих государств установили так называемый брачный договор, 
который заключается до брака и закрепляет прежде всего права мужа на имущество жены. 

http://gendocs.ru/v16136/Правовое_регулирование
http://gendocs.ru/v5075/Государство
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Законодательство большинства государств исходит из единобрачия (моногамия). 
Однако до сих пор в отдельных странах Азии и Африки признается многоженство 

(полигамия), сохраняются архаические обычаи уплаты выкупа за невесту, установлен крайне 
низкий возраст для вступления женщины в брак. 

Все это свидетельствует о дискриминации женщины в семейном праве. 
Законодательству и практике ряда стран известны расовые ограничения; не 

допускаются браки между людьми разной расы или разного вероисповедания. 
Из этих отдельных примеров видно, что при различиях в семейном законодательстве в 

тех случаях, когда в брак вступают граждане разных государств, решение коллизионного 
вопроса приобретает большое значение, в государствах Запада коллизионные нормы 
семейного права отличаются большим разнообразием. 

Брачная правоспособность, т.е. само право вступать в брак, отсутствие препятствий 
для вступления в брак - все это определяется в ряде государств личным законом каждого из 
супругов. 

В случае расторжения брака между супругами различного гражданства в ряде стран 
применяется законодательство страны гражданства мужа. 

Брак, заключенный в одном государстве в соответствии с законом места его 
заключения, может быть не признан в другом государстве, что порождает “хромающие” 
браки. 

Имущественные отношения супругов определяются в ряде государств личным 
законом мужа. 

Что же касается регулирования коллизионных вопросов, то в одних странах такие 
нормы включены в новые законы о международном частном праве (Австрия, Венгрия, 
Швейцария, Турция и др.), в других - в семейные или гражданские кодексы. 

Согласно § 31 Закона о международном частном праве Венгрии, материально-
правовые условия действительности брака регулируются “общим личным законом” лиц, 
вступающих в брак. 

Если личные законы этих лиц разные, то брак является действительным лишь в 
случае, когда условия действительности “существуют согласно законам обеих сторон”. 

В Венгрии к форме брака применяется право места заключения брака. В КНР при 
вступлении в брак гражданина КНР с иностранцем применяется, закон места заключения 
брака, а при расторжении брака - закон места нахождения суда, принявшего дело к 
рассмотрению (ст. 147 Общих положений гражданского права 1986 г.). 

Основным принципом при решении вопросов расторжения брака является по законам 
Венгрии и бывшей Югославии, как правило, закон гражданства супругов. 

Переход России к открытому обществу, увеличение числа браков лиц с различным 
гражданством (“смешанных” браков), а также случаев усыновления российских детей 
иностранцами и особенно возникновение новой ситуации в связи с образованием СНГ - все 
это повлекло за собой внесение существенных изменений в семейное законодательство. 

В нормах СК РФ, введенного в действие с 1 марта 1996 г., получили отражение 
положения ратифицированных РФ международных правовых актов в области прав человека. 

В положениях раздела VII “Применение семейного законодательства к семейным 
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства” произошел отход от 
строго территориального принципа, характерного для предшествующего советского 
семейного законодательства, на основе которого к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан на территории государства применялось, как правило, наше 
законодательство. 

В CK РФ, как отмечалось в комментариях к нему, практически во всех коллизионных 
нормах предусмотрены отсылки, допускающие применение не только российского, но и 
иностранного права в зависимости от гражданства участника семейного отношения или от 
его места жительства (в России или за границей). 
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В некоторых случаях допускается выбор подлежащего применению права самими 
сторонами. 

Объясняется это тем обстоятельством, что на практике в прошлом жесткое 
применение к любым семейным отношениям российского законодательства стало 
противоречить интересам самих участников отношений, в частности, российских граждан за 
границей. 

Так, неприменение иностранного права вело к тому, что в тех государствах, где 
определяющим признается закон гражданства супруга, соответствующие акты российских 
учреждений (например, о заключении брака) не признавались и оказывались “хромающими”. 

В новом кодексе было учтено и то, что в некоторых иностранных государствах 
коллизионные вопросы семейного права чаще всего решаются исходя "из применения закона 
страны гражданства или постоянного места жительства лица 

В современных условиях наблюдается увеличение числа браков российских граждан с 
иностранцами. 

Заключение таких браков, в свою очередь, влечет за собой увеличение числа случаев 
разного гражданства детей и их родителей. 

В РФ регистрируются браки как между отечественными гражданами и иностранцами, 
так и между иностранцами, в том числе и между гражданами различных государств. 

Наше законодательство не устанавливает запрета для вступления российских граждан 
в брак с иностранцами и не предусматривает необходимости получения разрешения на такой 
брак. 

При заключении браков на территории России независимо от гражданства будущих 
супругов форма заключения брака определяется российским законодательством (п. 1 ст. 156 
СК РФ). 

Это значит, что брак должен заключаться в органах записи актов гражданского 
состояния. Браки, совершенные в России по религиозным обрядам, а также по обрядам на 
основе обычаев, не порождают правовых последствий. Российским законодательством 
определяется и порядок заключения браков на территории России, причем и в случаях, если 
один из будущих супругов иностранный гражданин или даже оба будущих супруга 
иностранные граждане. 

Брак совершается в личном присутствии лиц, вступающих в брак, как правило, по 
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 
состояния. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния (в РФ 
действует Закон об актах гражданского состояния от 15 ноября 1997 г.). 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ “условия заключения брака на территории Российской 
Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 
государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с 
соблюдением требований статьи 14 настоящего Кодекса в отношении обстоятельств, 
препятствующих заключению брака”. 

Согласно этой статье, не допускается заключение брака между лицами, из которых 
хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, браков между близкими 
родственниками, усыновителями и усыновленными, лицами, из которых хотя бы одно лицо 
признано недееспособным вследствие психического расстройства. 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения браков с иностранными гражданами 
на территории России определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, 
законодательством государства, гражданином которого лицо является. 

Так, при заключении брака российской гражданки с гражданином Италии в 
отношении последнего должны быть соблюдены требования итальянского законодательства, 
например, о брачном возрасте, необходимости согласия на вступление в брак, препятствиях 
к браку, а в отношении российской гражданки - соответствующие требования по этим 
вопросам, предусмотренные российским семейным законодательством (ст. 12-15 СК РФ). 
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Перечень обстоятельств, препятствующих браку, в законах разных стран различен, 
требования иностранного законодательства могут оказаться как более, так и менее строгими, 
чем в России. 

Следует обратить внимание на то, что ст. 14 СК РФ не допускает заключения брака 
между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом браке, а в ряде стран до сих 
пор признается полигамия. 

Если будущий супруг, желающий заключить брак в России, уже состоит в браке, то 
даже если подлежащий применению закон его страны допускает вступление во второй брак, 
в России в заключении брака ему на основании ст. 14 СК РФ должно быть отказано. 

Согласие на вступление в брак в РФ должно, быть дано лично лицами, вступающими 
в брак. 

В ряде стран (в Испании, Перу и др.) допускается выдача доверенности, 
представителю на заключение брака. 

Наш закон не допускает такого представительства. 
При вступлении в брак иностранцев, так же как и при вступлении в брак российских 

граждан, проверяется, нет ли препятствий к заключению брака, и, прежде всего, не состоят 
ли такие лица в другом браке. Обязанность сообщать о препятствиях к вступлению в брак 
лежит на лицах, вступающих в брак. 

Одним из доказательств того, что лицо, вступающее в брак, когда речь идет о 
гражданине РФ, не состоит в другом браке, является отсутствие в его паспорте штампа о 
регистрации брака. 

При регистрации браков иностранцев, в документах которых нет сведений о семейном 
положении, они должны по требованию учреждения, регистрирующего брак, представить 
справку, выданную компетентными органами стран, гражданами которых они являются, о 
том, что они в браке не состоят. 

На практике такие справки обычно выдаются посольствами или консульствами 
соответствующей страны в РФ. 

Не известные нашему законодательству запреты к вступлению в брак, установленные 
законодательством страны гражданства иностранца, не могут привести к отказу в 
регистрации брака в РФ (расовые или религиозные ограничения, отсутствие согласия 
родителей на вступление в брак и т.п. 

Это относится и к запретам или ограничениям, установленным законодательством 
другой страны для браков с иностранцем. 

Практически наиболее часто встречается не полный запрет на вступление в брак с 
иностранцем, а ограниченный: устанавливается необходимость получения специального 
разрешения компетентного органа страны гражданства для вступления в брак с иностранцем. 

Так, разрешение на вступление в брак с иностранцем требуется для всех граждан или 
отдельных категорий (например, направленных на учебу за границу) по законодательству 
Венгрии, Индии, Ирака, Италии, Норвегии, Румынии, Польши, Швеции и других стран. 

Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство 
России, к условиям заключения брака применяется законодательство РФ. 

При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств применяется по 
выбору данного лица законодательство одного из этих государств (п. 3 ст. 156 СК РФ). 

Условия заключения брака лицом без гражданства на территории России 
определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место 
жительства (п. 4 ст. 156 СК РФ). 

В договорах о правовой помощи, заключенных нашим государством в 80-х годах с 
Болгарией, Вьетнамом, Венгрией, Чехословакией, Финляндией, предусматривается, что 
форма заключения брака определяется законодательством той страны, на территории 
которой заключается брак. 

В отношении материальных условий заключения брака специальные правила имеются 
в договорах о правовой помощи с Вьетнамом и Чехословакией. 
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Так, согласно ст. 23 договора с Вьетнамом, этот вопрос решается для каждого из 
будущих супругов по закону государства, гражданином которого он является. Кроме того, в 
отношении препятствий к заключению брака должны быть соблюдены и требования 
законодательства государства, на территории которого заключается брак. 

Аналогичные правила предусмотрены ст. 26 договора с Азербайджаном, ст. 21 
договора с Кубой, ст. 26 договора с Литвой, ст. 26 договора с Эстонией. 

Согласно Минской конвенции о правовой помощи стран СНГ от 22 января 1993 г., 
условия заключения брака определяются для каждого из будущих супругов 
законодательством государства, гражданином которого он является, а для лиц без 
гражданства - законодательством государства, являющегося их постоянным местом 
жительства. 

Наше законодательство допускает заключение на территории РФ так называемых 
консульских браков, т.е. браков, регистрируемых в иностранных дипломатических или 
консульских представительствах. 

Браки между иностранными гражданами, заключенные в РФ в посольствах или 
консульствах иностранных государств, признаются на условиях взаимности 
действительными в РФ, если лица в момент вступления в брак являлись гражданами 
государства, назначившего посла или консула (ст. 157 СК РФ). 
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Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, который 

сопровождает любую общественно-экономическую формацию, поскольку каждый человек 
рано или поздно становится наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по 
закону имущество, и наследодателем, когда при жизни распоряжается принадлежащим ему 
имуществом на случай своей смерти. Поэтому наследственное право было, остается и будет 
актуальным в любом государстве. 

Практика свидетельствует, что споры о наследстве всегда были одними из наиболее 
трудно разрешимых даже в отношении вещей, являющихся традиционным объектом 
наследственного права еще со времен Римской империи. Вопросы наследственного права и 
сегодня привлекают большое внимание юридической науки, а также практикующих 
юристов. Огромное значение института наследования в обществе обусловлено тем, что он 
затрагивает интересы почти каждого гражданина и интерес этот обусловлен изменениями в 
экономической и политической жизни общества, которые повлияли на состояние 
имущественных отношений. У многих россиян в результате приватизации и иных рыночных 
реформ появилась дорогостоящая собственность - квартиры и земельные участки, некоторым 
принадлежат ценные бумаги - акции, облигации и т.д. для большинства граждан нашей 
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страны вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в 
наследство перестал быть безразличным. 

Анализ законодательства, а также правоприменительная практика за прошедший 
период, позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на детальное урегулирование 
наследования по завещанию, оно не лишено недостатков и противоречий, а некоторые 
нормы части третьей ГК РФ нуждаются в дополнениях и изменениях. 

Вместе с тем практика показывает, что проблемы, связанные с применением 
отдельных норм Гражданского кодекса РФ, регламентирующих наследственные отношения, 
возникают повсеместно и, к сожалению, не всегда их можно решить, поскольку выявляется 
не только несовершенство положений отдельных статей Гражданского кодекса РФ, но и 
отсутствие надлежащей доктринальной проработки вопроса. 

Древнейшими источниками права были правовые обычаи, нормы которых 
использовались в устной форме при заключении и осуществлении судебных действий. 

Первыми письменными памятниками права, в которых содержались нормы «Закона 
русского» (свода устных норм обычного права), были договоры Руси с Византией. Их тексты 
содержали нормы Византийского и русского права, относящиеся к международному, 
торговому, процессуальному, гражданскому и уголовному праву. В сфере гражданского 
права относятся нормы о завещаниях наследовании, заключении договоров, возращении 
беглых рабов. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, история застает славян в период переходный, от 
родового быта к государственному. Отсюда неустойчивость общественных начал, 
неопределенность характера наследования, колебание и борьба между исконным славянским 
порядком и византийскими положениями [1; 618]. Следует отметить, что церковь 
осуществляла собственную юрисдикцию (по установленному для нее кругу лиц и дел) на 
основании сводов каноничного, церковного права, составленных из различных норм 
византийского права (Кормчая книга) [2; 17]. Интересным для исследования представляется 
вопрос о том, что привычно возникло: наследование по закону или по завещанию. 
Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, поэтому на этот счет существует несколько 
точек зрения. 

Так, сторонники одной из них полагают, что наследование по закону, то есть по 
обычаю, предшествует наследованию по завещанию. Например, Г.Ф. Шершененвич считает, 
что «завещательные распоряжения появляются только тогда, когда ослабевают крепкие 
связи родового союза и патриархальной семьи» [3; 461]. По мнению М.Ф. Владимирского-
Буданова в исторической преемственности нельзя говорить ни о преимущественной 
древности завещательного исследования, ни наоборот. Первоначально оба способа 
наследования неразличимы, ибо закон заменяется обычаем, а обычай складывается из 
проявлений воли частных лиц  [4; 460]. 

В этой связи необходимо отметить, что в истории российского права первые 
известные упоминания о способах урегулирования отношений наследования по завещанию 
содержатся в сборнике правовых норм, называемой «Русской правдой», которая делилась в 
соответствии с содержанием на три редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную. 

При наследовании по закону, Русская правда определила два различных порядка 
наследования: один - для бояр, другой - для смердов. Кроме того, в ней было установлено, 
что под кровными родственниками, наследующими имущество, понимались сыновья, дочери 
и жена. 

Следовательно наследование по «Русской правде» ограничивалось узким кругом 
семьи: «назначение приемника из посторонних лиц было бы не только тяжким грехом, 
который не в силах взять себе на душу умирающий, но и нравственным преступлением» [5; 
263]. Поэтому имущество, включенное в наследственную массу, либо оставалось в семье, 
либо в качестве выморочного доставалось князю. 

Во втором по значимости документе, регламентирующим развитие наследственного 
права являются Псковская и Новгородская судные грамоты. 
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В Псковских землях роль завещательных распоряжений выполняло «приказное», то 
есть, имущество, переданное кому-либо по приказу другого, а в Новгородских землях роль 
завещательных распоряжений выполняло «рукописание». 

Завещание называемое «рукописанием» или «порядной», обязательно оформлялась в 
письменной форме. Как свидетельствуют новгородские источники, завещания 
удостоверялись священником, свидетелями (В Пскове они не требовались), и обязательно 
скреплялись печатью наместника новгородского владыки. Наследники по завещанию могли 
предъявить иск или отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии 
оформленного завещания («доклады» и «записи»). То есть они могли предъявлять 
требования лишь тогда, когда в завещании на это имелась ссылка, также и ответственность 
по долгам наследодателя они несли лишь при упоминании о долге в завещании. 

Спустя некоторое время душеприказчиков стали называть - исполнителями 
завещания. В российской дореволюционной традиции юридический статус исполнителя 
завещания было принято связывать с идеей представительства. При этом одни авторы 
называли исполнителя завещания - представителем завещателя, другие - представителем 
наследником, третьи - представителем наследства как юридического лица. Постепенно и 
субъективная воля завещателя начинает получать больший простор. Личность уже не 
поглощается правами семьи, рода и государства, поэтому завещание уже мог совершить 
каждый член семьи. 

В отличии от Русской Правды Судебник 1497 г. разрешал и низшим сословиям 
передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) дочерям, а при отсутствии 
дочерей ближайшим родственникам. 

В связи с развитием феодальной собственности, новеллы наследственного права 
нашли отражение в Соборном уложении 1649 г., царя Алексея Михайловича. Это был 
первый печатный кодекс, который на многие десятилетия определил правовую систему 
российского государства. 

По Соборному уложению, наследование осуществлялось по закону и по завещанию, 
но степень свободы в распоряжении имущества была различной, при этом главное внимание 
законодательства уделяло порядку передачи по наследству земли. 

Воля завещателя была ограничена сословными принципами: нельзя было завещать 
землю церквям и монастырям: родовые и жалованные вотчины, а равно поместье не 
подлежали завещательному распоряжению. Они могли передаваться по наследству только 
членам того же рода, которому принадлежал завещатель. В соответствии с новым 
законодательством поместье можно было поменять, но их нельзя было сдавать в залог и 
продавать. Важнейшие изменения в наследственное право внес Указ Петра I «О порядке 
наследования в движимых и недвижимых имуществах» 1714 года. (Указ о единонаследии). 

Указ практически завершил процесс сближения правового режима вотчин и поместий, 
объединив их в категории «недвижимых вещей, то есть родовых выслуженных и купленных 
вотчин и поместий, а также дворов и лавок» [6; 295]. При наследовании по завещанию 
недвижимого имущества, воля наследодателя была ограничена: он имел право завещать 
только одному из сыновей по выбору. Остальные дети получали долю движимого 
имущества. 

В отсутствии детей недвижимое имущество могло быть завещано только ближайшим 
родственникам одной фамилии с наследодателем, а движимое могло быть разделено в любых 
долях, между любыми претендентами, завещатель дает ее «кому захочет». 

Все сказанное позволяет заключить, что индивидуальная свобода завещания заметно 
увеличилась, но завещательное право эпохи Петра I представляло собой еще не 
сформировавшееся юридическое явление. 

Стоит отметить, что закон о единонаследии встретил сильное противодействие в 
обществе, потому что затронул и стремился изменить самые близкие ему интересы. Поэтому, 
в 1731 году, с целью укрепления позиций дворянства Анна Иоанновна отменила Указ «О 
единонаследии». Отменилось и ограничение в отношении недвижимой собственности, кроме 
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одного: родовые имения нельзя было завещать посторонним лицам. На протяжении 
длительного периода российской истории завещательными правами обладали только лица 
мужского пола и передавать имущество по наследству могли только членам своей семьи, то 
есть супруге и детям. Обычай этот касался лишь свободных простых граждан, на боярское 
имущество и собственность дружинников князя подобное правило не распространялось. 

В первой половине 19 века произошла кодификация русского права коснувшаяся и 
вопросов наследования. В сфере наследственного права расширялась завещательная свобода. 
Завещать можно было все, что угодно из имущества, кому наследодатель считал нужным. 

С 1 октября 1831 было принято положение о духовных завещаниях, вошедших в 10 
том Свобода законов Российской Империи. Целью этого нормативного акта было, по всей 
видимости, определение правил для руководства при составлении, хранении и исполнении 
духовных (заверяемых священником) завещаний, так как до этого времени в этом отношении 
существовала полная неразбериха. 

Наследование по закону, в дореволюционной России, строится на началах кровного 
родства. В связи с этим законодатель вынужден был приложить к закону соответствующую 
таблицу, показывающую степень родства. Завещателю закон предоставлял право 
распоряжаться своим имуществом как в пользу наследников по закону, так и в пользу 
посторонних лиц. Обязательная наследственная доля супруга, детей и родителей законом не 
предусматривалась. Ограничение завещательного распоряжения допускалось только в части 
родового имущества. 

Во второй половине 19 века особенно ярко стала проявляться потребность в 
ликвидации родовых институтов и существовавших ограничений в распоряжении ими 
посредством завещания. 

В завещании могли содержаться распоряжения не только имущественного характера, 
но и не имущественного, например, о назначении опекуна. Имущество могло завещаться как 
в собственность, так и в пользование. Завещательная воля ограничивалась в зависимости от 
рода имущества, так свободному распоряжению родовые имущества, как правило, не 
подлежали. Завещательные распоряжения осложнялись назначением душеприказчиков. 
Таким образом, законодательство этого периода развивалось достаточно сложно и 
противоречиво. 

Новый этап в развитии наследственного законодательства начался с принятием акта, 
сыгравшего большую роль не только в наследственном праве, но в жизни всего общества в 
целом. Акт назывался «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г. Так началось развитие 
и формирование Советского права. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. состоял из четырех разделов, один из которых 
был посвящен наследственному праву. Следует отметить, что наследование по завещанию, 
превратилось в разновидность наследования по закону, так как в ст. 422 Гражданского 
кодекса 1922 г., было установлено, что завещанием признается лишь такое распоряжение на 
случай смерти, которое сделано в пользу одного или нескольких лиц из числа наследников 
по закону. 

Таким образом, ограничение свободы завещания кругом наследников по закону, по 
общему признанию было направлено против возможности накопления крупной 
собственности. Свобода завещания была довольно узкой, круг наследников, также был 
ограничен, ими могли быть лица из числа наследников по закону. После принятия данного 
кодекса, в юридической литературе утвердилось мнение, что основанием возникновения 
наследственных прав, наряду с родственным союзом, являются и трудовые отношения 
наследника с наследодателем, то есть к наследованию должны призываться лишь те, кто 
докажет свою хозяйственно-трудовую связь с наследодателем. 

С 1 марта 1926 г. произошли очередные изменения в связи с введением института 
усыновления. Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям в личных и 
имущественных правах обязанностях были приравнены к родственникам по происхождению, 
в связи с чем, они стали наследовать после усыновителей. 
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Ограничение свободы завещаний было лишь несколько ослаблено 14 марта 1945 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию. 
Было предоставлено право, завещать свое имущество любому лицу, но только при 
отсутствии наследников по закону. 

Итак, исторический анализ правового наследования, позволяет заключить следующее: 
формирование и развитие наследственных правоотношений, как круга объектов и субъектов 
наследования в России, прошел долгий, на некоторых этапах весьма противоречивый путь 
развития, от признания преимущественных прав наследования за сыновьями в ущерб 
интересам дочерей, до расширения свободы завещания и признания к наследованию по 
закону всех кровных родственников без ограничения степени родства, от полной отмены 
наследования как «формы незаконного обогащения», до существенного расширения круга 
наследников и свободы волеизъявления завещателя. То есть, оно менялось в зависимости от 
конкретной исторической ситуации и характерные черты каждого из периодов откладывали 
свой отпечаток на изменение правовых норм, регулирующих наследование по завещанию. 
Вместе с тем, следует отметить, что в советское время, на протяжении двадцатого столетия, 
в отечественном наследственном праве, в более или менее законченной форме сложились 
практически все институты наследования, отраженные в законодательстве Российской 
Федерации. 
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Определение убытков содержится не только в ст. 14 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, где под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода) [1]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации эта норма звучит практически также: 
«Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного  права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также полученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено» [2]. 

В Гражданском кодексе Украины содержится следующая дефиниция убытков: 
«Убытками являются: 1) утраты, которые лицо понесло в связи с уничтожением или 
повреждением вещи, а также расходы, которые лицо произвело или должно произвести для 
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восстановления своего нарушенного права (реальные убытки); 2) доходы, которые лицо 
могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода) [3].  

Из приведенных текстов законодательства можно сделать вывод, что вышеуказанные 
статьи гарантируют лицу, права которого нарушены, полное возмещение убытков, если 
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Но ознакомление с судебной практикой арбитражных и экономических судов 
свидетельствует, что в большинстве случаев предприятия, потерпевшие от 
недобросовестных действий контрагента по договору, ограничиваются взысканием с него 
или договорной неустойки (которая может быть уменьшена судом), или процентов за 
пользование чужими денежными средствами (сумма которых во многих случаях меньше 
размера реальных убытков). При этом предприятиям-кредиторам приходится покрывать 
убытки за счет собственных ресурсов, что не только усугубляет их экономическое 
положение, но приводит к грани банкротства рентабельные предприятия и позволяет 
неплатежеспособным предприятиям существовать за счет своих контрагентов по 
коммерческим договорам. 

Иными словами, в большинстве исков истцами заявляются к взысканию убытки, 
которые законодательство относит к реальному ущербу, и редко те убытки, которые можно 
определить как упущенная выгода. Даже если в исках и содержатся требования о взыскании 
убытков в виде упущенной выгоды, то не всегда эти требования будут удовлетворены, все 
зависит от того, как истец может их обосновать. Сложность доказывания убытков связана со 
следующим процессуальными моментами. 

Реальный ущерб, как правило, «лежит на поверхности», т.е. его доказательства уже 
содержатся в совершенных действиях истца или ответчика, связаны с деятельностью, 
которая закреплена в письменной форме (договорах, переписке, накладных и т.п.), поэтому 
представление в суд подлинников таких документов или указание на их существование, как 
правило, не представляет особого труда для стороны в деле. 

Сложности в доказывании же убытков в виде упущенной выгоды больше всего 
вызывает затруднения обоснование причинной связи между нарушением ответчиком 
условий договора и возникновение убытков у истца.  Кроме того, истец самым тщательным 
образом должен обосновать избранную им методику расчета убытков виде упущенной 
выгоды (предоставить материальные доказательства по приведенным цифрам и т.п.), что на 
практике вызывает большое затруднение. Иногда объем представленных истцом 
доказательств требует даже аудиторской проверки. 

В условиях развития рыночной экономики, прогрессирующей инфляции, 
конкуренции побеждает  лишь тот, кто может своевременно и в полном объеме выполнить 
принятые на себя обязательства. Поэтому большинство организаций панируют свое 
производство на год и более вперед. И только грамотно составленный договор, заключенный 
сторонами, в большинстве случаев сводит процесс доказывания убытков до минимума. 

Стороны вправе самостоятельно устанавливать в договоре порядок размера убытков, 
подлежащих возмещению в случае нарушения отдельных условий договора. Данное правило 
впервые в отечественном законодательстве появилось во временной методике определения 
ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров, одобренной 
Государственной комиссий Совета Министров ССР по экономической реформе 21 декабря 
1991 г., в п.9 которой предусмотрены, в частности, следующие возможные способы 
установления размера убытков: 

- «твердые суммы подлежащего возмещению (убытков). Например, за нарушение 
срока поставки оборудования предусматривается возмещение ущерба (убытков) в сумме 
5 000 рублей; 

- размеры (ставки) ущерба (убытков) в зависимости от объема невыполнения и сроков 
нарушения договорных обязательств [4]. 
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В действующем белорусском законодательстве отсутствует понятие «заранее 
исчисленные убытки». Опираясь на возможность договорного ограничения возмещения 
убытков, а также на общее дозволение ст. 391 ГК, посвященной свободе, можно 
сконструировать понятие заранее исчисленных убытков именно для белорусского права. 

Первый момент, который необходимо помнить сторонам при согласовании условия о 
размере предполагаемых убытков – исчисление возможных убытков должно в определенной 
степени ограничивать сумму возмещаемых убытков по сравнению с фактически 
понесенными. 

Второй момент – исчисление возможных убытков не должно служить источником 
дохода сторон. 

Для обеих сторон договора наиболее выгодным вариантом условия о размере 
возможных убытков является такое, при котором сумма предполагаемых убытков 
приблизительно отражает имущественные потери сторон. Только в этом случае ограничение 
ответственности можно считать разумной мерой. Чтобы добиться взаимовыгодной 
договоренности, сторонам при определении убытков необходимо исходить из конкретных 
нарушений договора и соответствующих прогнозируемых последствий. Определение 
конкретной денежной суммы достижимо на основе обобщения данных учета выполнения 
договорных обязательств контрагентами и учета отрицательных последствий нарушения 
договора, а также принимаемых мер к уменьшению убытков. В результате выделения 
наиболее часто повторяющихся нарушений договора и разумных мер к уменьшению 
убытков для каждого вида нарушения становится возможным и расчет предполагаемых 
убытков. Однако, достаточно сложно предусмотреть в договоре сумму, которая бы наперед 
фиксировала размер возможных убытков для кредитора от неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, поскольку убытки трудно определить даже после нарушения 
обязательства. 

Таким образом, конструкция заранее исчисленных убытков имеет преимущества, 
которое отличает ее от убытков, исчисленных post factum, и неустойки.  

Во-первых, для взыскания убытков, исчисленных post factum, необходимо доказать их 
размер, что в большинстве случаев потерпевшую сторону в весьма сложное положение и 
может привести к освобождению должника от ответственности. При наличии в договоре 
условия о заранее исчисленных убытках положение меняется: должник уже изначально 
создает процессуальные преимущества кредитору, позволяя ему компенсировать убытки, 
недосказывая их размера. 

Во-вторых, убытки, исчисляемые post factum – величина неопределенная, которая 
выявляется лишь после правонарушения, тогда как заранее исчисленные убытки – величина 
точно фиксированная, заранее установленная и известная участником обязательства. 
Установление условия о заранее исчисленных убытках с самого начала вносит ясность: в их 
пределах ответственность должника должна наступить. 

Очевидно также и преимущество данной конструкции убытков по сравнению с 
неустойкой. По отношению к нарушению договора неустойка носит абстрактный характер и 
может быть значительно меньше фактически понесенных убытков; в то же время договорной 
размер убытков определяется на основе конкретных нарушений договора и 
соответствующих прогнозируемых последствий и позволяет потерпевшему с большим 
основанием надеяться на полное возмещение убытков. 

Таким образом, исчисление возможных будущих убытков – наиболее важное 
направление эффективной работы по возмещению имущественных потерь, причиняемых 
нарушениями договорных обязательств. А использование договора в данном случае 
обеспечивает надежную защиту интересов контрагентов при нарушении обязательств, так 
как потерпевшей стороне для взыскания убытков нужно будет только доказать факт 
нарушения договора. 

 
Список использованных источников 



5762 
 

1. Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь, от 05.03.1999, №7-
9, с.101. 

2. Собрание законодательства Российской Федерации, от 05.12.1994, № 32, с. 
3301. 

3. Гражданский кодекс Украины: Том 1 / Вступительная статья Довгерта А.С. – 
Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 400 с. 

4. Липень И.М. Конструкция заранее исчисленных убытков в белорусском праве / 
И.М. Липень // Право Беларуси. – 2004. - №1. – с. 82.  

 
 
УДК 347.91.02 

АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ  ЕРЕКШЕ ӨНДІРІС 
ИНСТИТУТЫ 

 
Молдагулова М.М. 

Mahshuk___91@mail.ru 
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Заң факультеті, магистрант, Алматы  

Ғылыми жетекшісі - Атаханова С.К. 
 

Қазақстан Республикасының Конституциясы «Әркімнің өз құқықтары мен 
бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар» деп көрсетіп береді [1].  Еліміздің 
әрбір азаматы сот арқылы өз құқықтарын қалпына келтіріп,  не құқықтарын нақты қорғай  
алады. Азаматтық іс жүргізудегі барлық сот ісін жүргізу түрі оған үлкен септігін тигізеді. 

Азаматтық іс жүргізу кодексінің  5 бабына сәйкес «Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң 
мiндеттерi азаматтардың, мемлекеттiң және ұйымдардың бұзылған немесе даулы 
құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерiн қорғау, заңдылық пен 
құқық тәртiбiн нығайту, құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады» [3]. Осы тұста 
көрсетілген бапта азаматтық іс жүргізудегі өндіріс түрлерінің ішінде ешкіммен бұзылмаған 
және бұзылу қаупі жоқ заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау туралы ешқандай сөз 
болмайды. Бірақ мұндай істер мемлекет тарапынан қолдауға  және қорғауға жатады. Мұндай 
мүдделерді қорғау үщін азаматтық іс жүргізуде ерекше өндіріс бар. 

Ерекше іс жүргізу институты  атына сай бірінші инстанциялық  сотта қаралатын  
азаматтық іс жүргізуде сот ісін жүргізудің  үшінші  ерекше түрі.  Ерекше іс жүргізу дегеніміз 
– бұл азаматтық іс жүргізудегі  істер қатарына жатқызылатын, құқық туралы дау жоқ және 
қорғаудың ерекше амалдары  мен тәсілдерін қолдана отырып, белгілі бір заңи факті немесе 
заңи мән – жайлардың оқиғаның болуын анықтайтын, нотариат және АХАЖ органдарында 
берілген құжаттардың заңдылығын тексеретін, заңмен белгіленген азаматтық іс жүргізудің 
дербес бір сатысы. 

Азаматтық іс жүргізудегі  соттың қарауына жататын барлық істер: 
- Бұйрық арқылы іс жүргізу істері: 
- Талап қою арқылы іс жүргізу істері; 
- Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу істері; 
- Ерекше іс жүргізу істері деп  деп бөлінеді. 
Ең алғаш ерекше іс жүргізу институтының ерекшеліктерін және проблемаларын  XX 

ғасырдың 60- шы жылдары ғалымдар зерттей бастады.  Ерекше іс жүргізудің пәніне қатысты 
мәселе қазіргі таңда ғалымдар арасында бірізділікке келтірілмеген. Себебі кейбір ғалымдар 
ерекше іс жүргізу бойынша қорғалатын істер тек заңмен қорғалатын мүддені 
қарастырғандықтан, азаматтық іс жүргізуде ерекше іс жүргізу бойынша қозғалатын істердің 
негізгі пәні заңмен қорғалатын мүдде деп есептейді. Ал басқа ғалымдардың айтуы бойынша 
азаматтық іс жүргізудегі ерекше іс жүргізудің пәні – материалдық субъективтік құқық. 
Ерекше іс жүргізу институтында пәннің объектісі болып қозғалған іс бойынша заңмен 
қорғалатын мүдде танылады деп біледі. Ерекше іс жүргізудің пәні – материалдық 
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субъективтік құқық деп таныған ғалымдар үшін объектісі – субъективтік құқық болып 
есептеледі. 

Негізгі ерекшеліктері: 
- құқық туралы дау болмайды. Сондықтан ерекше сот ісін жүргізуде: қарсы 

талап қою, тиісті емес жауапкерді ауыстыру, бітімгершілік келісім бекіту, істі аралық соттың 
қарауына беру сияқты институттар орын алмайды. Ерекше іс жүргізуде құқық туралы дау 
болмағандықтан мүдделі қарама-қайшы тараптар да болмайды. Бірақ, сотқа мүдделері өзара 
байланысты бірнеше тұлға жүгінуі мүмкін (тең талап қоюшылар); 

- Ерекше іс жүргізу тәртібімен іс қозғаушы тұлға арыз беруші деп аталады; 
- ерекше іс жүргізу барысында құқық туралы дау пайда болса, сот істі талап қою 

бойынша іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығарады. Іс талап қою бойынша іс 
жүргізу тәртібімен оның қозғалу орны бойынша қаралады.[2] 

Ерекше іс жүргізудің  талап қою арқылы іс жүргізуден айырмашылы бар. Бұл 
айырмашылық сот ісін жүргізудің осы түрінің құқықтық тегіне және оның жалпы 
процессуалдық ерекшеліктерінің сипатына, ерекше іс жүргізудің әр санаттағы істердің жеке 
ерекшеліктеріне байланысты анықталады. 

Азаматтық іс жүргізу кодексінің 289 бабына сәйкес сот ерекше іс жүргізу тәртібімен 
қарайтын істерге: 

1) заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы;  
2) азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы және азаматты қайтыс болды деп 

жариялау туралы;  
3) азаматты әрекетке қабілеті шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы; 
3-1) кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беру ұйымдарына немесе ерекше 

режимде ұстайтын ұйымдарға жіберу туралы; 
4) азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы;  
4-1) қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және 

қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы; 
5) заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің банкроттығы туралы; 
5-1) заңды тұлғаларды оңалту туралы; 
5-2) заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту туралы; 
6) жылжымалы затты иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық 

меншік құқығын тану туралы;  
7) азаматтық хал актілері жазуларының дұрыс еместігін анықтау туралы;  
8) нотариаттық әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға шағымдар бойынша;  
9) бағалы қағаздар көрсетуші адамның жоғалған бағалы қағаздар және ордерлік 

бағалы қағаздар (шақырту ісін жүргізу) бойынша құқықтарын қалпына келтіру туралы;  
10) бала асырап алу туралы;  
11) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында 

экстремизмді немесе террористік қызметті жүзеге асыратын шетелдік немесе халықаралық 
ұйымды экстремистік немесе террористік ұйым деп тану туралы, соның ішінде оның өз 
атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында 
таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистік деп тану туралы; 

11-1) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы; 

12) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын, Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы келетін ақпараты бар шетелдік бұқаралық 
ақпарат құралының өнімін заңсыз деп тану туралы істер жатады [ 3]. 

Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен 
бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі.  

Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті 
деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық 
актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады  [1]. Осы нақты 
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айқындалған норма ерекше іс жүргізудің барлық түрін азаматтарға пайдалануға мүмкіндік 
береді.  Бірнеше түріне жеке тоқталар болсақ, заңдық маңызы бар фактілерді анықтау  
кезінде сот азаматтардың жеке не мүліктік құқықтарының тууын, туындау негіздерін, 
өзгеруіне не тоқталуына байланысты фактілерді анықтайды. Мысалы: 

- Адамдар арасындағы туыстық қатынастар; 
- Тууы, қайтыс болу, бала асырап алу, некелесуді ажырасуды және қайтыс 

болуды тіркеу; 
- Мүлікті меншік, шаруашылық жүргізу оралымды басқару құқықтарын иелену 

пайдалану және оған билік ету; 
Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы және азаматты қайтыс болды деп 

жариялау туралы арыз оны беруші азаматтық тұрғылықты жері бойынша және хабар – 
ошарсыз кеткен азаматтың соңғы тұрғылықты жеріндегі сотқа беріледі. 

Азаматтық кодекстің 28 бабына сәйкес «Егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол 
туралы бiр жыл бойы деректер болмаса, мүдделi адамдардың арызыбойынша сот оны 
хабар-ошарсыз кеттi деп тануы мүмкiн. Хабар-ошарсыз кеткен азамат туралы соңғы 
деректер алынған күндi анықтау мүмкiн болмаған жағдайда жоқ адам туралы соңғы 
деректер алынған айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнi, ал бұл айды анықтау мүмкiн болмаған 
жағдайда келесi жылғы бiрiншi қаңтар хабар-ошарсыз кетудiң басталған күнi деп 
есептеледi».[4] Осындай заңда көрсетілген деректер пайда болған жағдайда істің жүзеге 
асырылуын азаматтық іс жүргізудегі ерекше іс жүргізу сатысы жүзеге асырады. 

Азаматтық кодекстің 31- бабына сәйкес «Азаматты өлдi деп жариялау 
Егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол туралы үш жыл бойы деректер болмаса, ал 

егер ол өлiм қатерi төнген немесе жазатайым оқиғадан қаза тапты деп жорамалдауға негiз 
болатын жағдайларда алты ай бойы хабар-ошарсыз жоғалып кетсе, мүдделi 
адамдардың арызы бойынша сот оны өлдi деп жариялауы мүмкiн.  

Соғыс қимылдарына байланысты хабар-ошарсыз жоғалып кеткен әскери қызметшi 
немесе өзге адам соғыс қимылдары аяқталған күннен бастап кемiнде екi жыл өткеннен 
кейiн өлдi деп жариялануы мүмкiн.  

Өлдi деп жариялау туралы сот шешiмi заңды күшiне енген күні өлдi деп 
жарияланған адамның өлген күнi болып есептеледi. Өлiм қатерi төнген немесе жазатайым 
оқиғадан қаза тапты деп жорамалдауға негiз болатын жағдайларда хабар-ошарсыз жоғалып 
кеткен адам өлдi деп жарияланған реттерде сот бұл адамның шамамен қаза тапқан күнiн 
оның өлген күнi деп тануы мүмкiн.  

Адамды өлдi деп жариялау туралы заңды күшiне енген сот шешiмiнiң негiзiнде 
азаматтық хал актiлерiн жазу кiтаптарына оның өлгенi туралы жазба жасалады. Бұл 
жазбаның нәтижелерi де нақты өлiм туралы жазбаның нәтижелерi сияқты болады» [4]. 
Ерекше іс жүргізу сатысы арқылы жүзеге асырылып және тек соттың шешімі негізінде ғана 
азаматты өлді деп жариялап не хабар- ошарсыз кетті деп танимыз. 

Азаматты әрекетке қабілеті шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы іс 
спирттік ішімдіктерге, есірткі заттарға құныққан тұлғаларға қатысты оның отбасы мүшелері, 
прокуор, қамқоршы не қорғаншы органның арызы бойынша сот іс қозғайды. 

Азаматты әрекет қабiлеттiлiгi жоқ деп тану. Жүйке ауруы немесе ақыл-есiнiң кемдiгi 
салдарынан өз әрекеттерiнiң мәнiн түсiне алмайтын немесе не iстегенiн бiлмейтiн азаматты 
сот әрекет қабiлеттiлiгi жоқ деп тануы мүмкiн, соған байланысты оған қорғаншылық 
белгiленедi. 

Әрекет қабiлеттiлiгi жоқ деп танылған азаматтың атынан мәмiлелердi оның 
қорғаншысы жасайды. Әрекет қабiлеттiлiгi жоқ адам сауығып кеткен немесе денсаулығы 
едәуiр жақсарған жағдайда сот оны әрекет қабiлеттiлiгi бар деп таниды, бұдан кейiн одан 
қорғаншылық алынады. 

Азаматтың әрекет қабiлеттiлiгiн шектеу.  Спирт iшiмдiктерiне немесе есiрткi 
заттарға салыну салдарынан өзiнiң отбасын материалдық жағынан ауыр жағдайға 
ұшыратқан азаматтың әрекет қабiлеттiлiгiн сот Қазақстан Республикасының Азаматтық iс 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000411_#z1382
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000411_#z1382
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000411_#z351
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000411_#z1395
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000411_#z1395
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жүргiзу кодексiнде белгiленген тәртiп бойынша шектеуi мүмкiн. Оған қамқоршылық 
белгiленедi. Ол тұрмыстық ұсақ мәмiлелердi өз бетiнше жасауға құқылы. Басқа мәмiлелер 
жасауды, сондай-ақ табысын, зейнетақысын және өзге де кiрiстерiн алуды және оларға 
билiк етудi ол тек қамқоршысының келiсiмiмен ғана жүзеге асыра алады. Азамат спирт 
iшiмдiктерiне немесе есiрткi заттарға және нашақорлыққа салынуды тоқтатқан жағдайда 
сот оның әрекет қабiлеттiлiгiне қойылған шектеудiң күшiн жояды. Сот шешiмiнiң негiзiнде 
азаматқа белгiленген қамқоршылықтың күшi жойылады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы1995 жылы 30 тамыз. 
2. Н. Ш. Қамбарова «Азаматтық іс жүргізу құқығы (оқу құралы альбом-кесте)» 

Алматы 2009ж. 
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі 1999 жылы 13 

шілдеде қабылданған // "Егеменді Қазақстан". - 1999 жылғы 22шілде. - №156-165. 
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 1994 жылы 27 желтоқсан. 
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Одним из основополагающих начал гражданского законодательства является принцип 

свободы договора. Статья 2 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК) 
гласит, что граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора.Содержание данного принципа раскрывается в статье 
380 ГК РК, согласно которой граждане и юридические лица свободны в заключении 
договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, 
когда обязанность заключать договор предусмотрена ГК РК, законодательными актами или 
добровольно принятым обязательством [1]. 

Вышеизложенное непосредственно связанно с таким востребованным на сегодняшний 
день видом оказания услуг, как предоставление электронных банковских услуг, поскольку 
они предоставляются клиентам на основании соответствующего договора. 

При этом нельзя не упомянуть о тех нормативных правовых актах (далее – НПА), 
которые регулируют электронные банковские услуги в Казахстане. А именно, о ГК РК, 
Законе РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» [2], Законе РК «О 
Национальном Банке Республики Казахстан» [3], Правилах предоставления банками второго 
уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, 
электронных банковских услуг [4] и иных НПА. 

Так, глава 1 вышеупомянутых Правил определяет электронные банковские услуги как 
услуги, связанные с получением клиентом доступа к своему банковскому счету для 
получения информации о сумме денег на банковском счете, операциях, проведенных по 
банковскому счету, осуществлением платежей и переводов денег, открытием или закрытием 
банковского счета и осуществлением иных видов банковских операций, предоставляемых 
банком по линиям телекоммуникаций, через спутниковую связь или иные виды связи. Из 
положений данных Правил можно выделить два вида электронных банковских услуг: 1) 

mailto:gaka_94@mail.ru
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информационно-банковские услуги, связанные с предоставлением банком клиенту 
информации об остатках и движениях денег по его банковским счетам и иной информации о 
предоставляемых и предоставленных банковских услугах по запросам клиента либо по 
договору, заключенному между банком и клиентом; 2) транзакционно-банковские услуги, 
связанные с открытием и закрытием клиентом банковского счета, проведением платежей и 
переводов денег, выдачей банковского займа и осуществлением иных видов банковских 
операций, не относящихся к информационно-банковским услугам. В ходе анализа вопросов 
электронных банковских услуг нами были выделены следующие аспекты. 

С появлением интернета как основного инструмента организации единого 
информационного пространства у бизнеса появился шанс выйти на новый виток эволюции. С 
каждым годом предоставляются новые возможности, которые можно реализовать 
посредством интернет сети. Не стали исключением и банки. Как отмечает в своей 
монографии Н.С. Симонов, первым чистым интернет-банком был Security first network bank, 
начавший свои операции в 1995 г. и в 1998 г. выкупленный Royal bank financial group в 
США. Названный банк функционирует исключительно в сетях Интернет и не имеет ни 
одного «физического» офиса для работы с клиентами. Этот банк предоставляет своим 
клиентам возможность открывать различные банковские счета и управлять ими, оплачивать 
счета за товары и услуги и проверять остатки средств на счетах [5]. 

Очевидно, что одной из отличительных черт современной банковской деятельности 
РК является крупномасштабный переход к электронному способу ведения бизнеса. То, что за 
электронным бизнесом будущее, ясно всем. Вот и банки РК, последовав примеру ряду 
многих стран, воплотили в жизнь при содействии Национального банка идею оказания 
электронных банковских услуг. 

Сегодня электронные банковские услуги или е-бэнкинг – не экзотический 
финансовый инструмент и не дополнительное направление банковской деятельности. Это 
новый способ осуществления банковских бизнес-процессов, суть которого состоит в 
проведении трансакций с помощью электронных сетей [6]. 

Так, можно отметить, что основной чертой электронных банковских услуг в 
настоящее время является выход за пределы отдельных стран. Так, 29 мая 2014 года 
президенты государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 
(далее – ЕЭП) на заседании Высшего евразийского экономического совета подписали 
Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС), который ставит своей целью 
создание условий для стабильного развития стран-участниц, модернизацию и повышение 
жизненного уровня их населения, а также повышение конкурентоспособности национальных 
экономик в условиях глобальной нестабильности и новых вызовов времени. В связи с 
организацией данного союза надо полагать, что нашей стране следует решать вопросы в 
области электронных банковских услуг совместными усилиями со странами-участницами 
ЕАЭС. Тем более договор обозначил переход евразийского экономического проекта на 
новый, более глубокий уровень интеграции. 10 октября 2014 года в Минске в ходе Высшего 
Евразийского экономического совета был подписан Договор о присоединении Республики 
Армения к ЕАЭС. Затем 23 декабря 2014 года в Москве Президенты Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации, с одной стороны, и Президент Кыргызской 
Республики, с другой стороны, подписали Договор о присоединении Кыргызской 
Республики к ЕАЭС [7]. 

При этом Договором о ЕАЭС предусматривается формирование единого финансового 
рынка к 2025 году. Выработка гармонизированных требований в сфере регулирования 
финансового рынка открывает новые возможности, в частности, для банков и других 
финансовых учреждений по расширению и проникновению на рынки других стран ЕЭП. 

Однако в настоящее время общество нуждается в законодательстве, которое должно 
регулировать банковские отношения, возникающие во всемирной сети, на должном уровне, 
так как казахстанским банкам свойственно находить лазейки с целью уклонения от 
надлежащего исполнения законов либо же вообще неисполнения. Так, согласно Правилам 
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предоставления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные 
виды банковских операций, электронных банковских услуг, электронные банковские услуги 
предоставляются клиенту на основании договора о предоставлении электронных банковских 
услуг либо договора банковского обслуживания, содержащего условие по оказанию данных 
услуг (далее – договор).  Они представляют собой договоры присоединения. Их легальное 
определение содержится в статье 389 ГК РК. Договор присоединения – договор, условия 
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом. В ходе исследования нами был изучен веб-сайт АО "Kaspi Bank", а именно 
www.kaspibank.kz, и  обнаружен спорный вопрос по поводу  присоединения клиента этого 
банка к договору. Во время регистрации на данном веб-сайте клиенту не предоставляется 
возможность ознакомления с договором,  а только пройдя ее, однако и в этом случае не 
каждый  может воспользоваться этим правом, так как ссылка на пользовательское 
соглашение (так указано на веб-сайте) находится в самом низу, а это говорит о том, что 
клиент в силу своей невнимательности может просто не заметить ее. 

По нашему мнению, было бы целесообразнее внести в Правила от 28 марта 2008 года 
дополнение о том, что банки при регистрации клиентов в интернете обязаны предоставить 
им возможность ознакомления в договором, поскольку, в соответствии с Правилами 
предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, 
возникающих в процессе предоставления банковских услуг, до подписания договора о 
предоставлении банковских услуг банк предоставляет клиенту необходимое  время  на 
ознакомление с  его условиями [8].  Введение таких изменений в законодательство должно 
способствовать предотвращению споров по этому поводу и более детальному 
регулированию отношений между сторонами договора. 

Подводя итоги, можно отметить, что в цифровую эпоху казахстанским юристам еще 
предстоит решить большое количество задач, в том числе и в сфере предоставления 
электронных банковских услуг, нами же была освещена лишь малая часть из них; для 
реализации всех выгод необходимо как минимум урегулировать нормами гражданского 
права уже существующие общественные отношения в той части, в которой это не 
осуществлено, тем самым предав им правовую форму. Помимо этого сегодня важно 
разработать единую правовую базу регулирования банковских правоотношений в рамках 
евразийской экономической интеграции, что требует гармонизации законодательства, а в 
будущем, возможно, единых основ банковского законодательства стран-участниц ЕАЭС. 

Ученый из Республики Беларусь К.Томашевский считает, что гармонизация – это 
более мягкий способ сближения национальных законодательств и правовых систем, 
заключающийся в выработке общих подходов, моделей регулирования, допускающих 
определенные расхождения [9]. 

В свою очередь посол России в РК М. Бочарников подчеркнул, что создание любого 
крупного интеграционного объединения не может проходить идеально, без каких-либо 
шероховатостей. Необходимо определенное время на гармонизацию национальных 
законодательств, обкатку общих норм и правил, которые и нивелируют имеющиеся узкие 
места [10]. 

Таким образом, из выше отмеченного следует, что странам Евразийского 
экономического союза необходимо развивать свой вектор совершенствования рынка 
электронных банковских услуг общими усилиями при помощи законодательного способа 
регулирования. Основы банковского законодательства ЕАЭС призваны стать базовым 
правовым актом союза. Для развития сферы электронных банковских услуг в Казахстане 
должна быть такая правовая база, которая соответствовала бы сегодняшним реалиям, а 
значит, не противоречащая международным стандартам, исключающая принципиальные 
отличия в правовом регулировании банковских отношений в странах ЕАЭС и 
предоставляющая возможность сохранения национальных особенностей. 
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Лицензирование является самым строгим административным барьером для занятия 
отдельными видами деятельности. Во всем мире наблюдается тенденция замещения данного 
регуляторного инструмента более мягкими и менее затратными как для лицензиатов, так и 
для лицензиаров. В частности, такая тенденция прослеживается в 
законодательствеРеспублики Казахстан и Российской Федерации. Данная сфера 
деятельности в упомянутых государствах регулируется Законом Республики Казахстан «О 
разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон РК) и Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон РФ) соответственно [1][2]. 
Общеизвестно, что разрешительные процедуры для хозяйствующих субъектов и прочих лиц, 
занимающихся лицензируемыми видами деятельностив Казахстане и России, более 
обременительны,чем для множества их зарубежных коллег. Однако оба государстваведут 
работу, направленную на упрощение, повышение эффективности и прозрачности сферы 
лицензирования. Вышеуказанные нормативные правовые акты, регулирующиеданную сферу, 
были приняты сравнительно недавно. Они содержат как множество сходств, так и множество 
отличий. В ряде вопросов отечественные законодатели превзошли своих российских коллег, 
а в некоторых российские законодатели оказались на шаг впередиказахстанских.Одним из 
ключевых новшеств Закона РК явилось введение нового для отечественного права понятия 

http://online.prg.kz/doc/lawyer/?doc_id=30180446&sub=SUB0#SUB0
jl:30167792.0%20
http://www.nomad.su/?a=10-201502130009
http://www.nomad.su/?a=10-201502130009
http://ria.ru/
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«разрешение», которое представляет собой подтверждение права физического или 
юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), 
осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или 
разрешительной процедуры [1, п.15 ст.1]. Закон РК также ввел трехуровневую градацию 
разрешительных инструментов по степени опасности, которая позволяет государственным 
органам посредством оценки уровня опасности деятельности или действий (операций) 
выбрать необходимый регуляторный инструмент. Согласно данной градации, виды 
деятельности, являющиеся источником высокого уровня опасности, подлежат 
разрешительному контролю первой категории (лицензированию), виды деятельности со 
средним уровнем опасности подпадают под разрешительный контроль второй категории, а 
уведомления вводятся в отношении видов деятельности или действий, связанных с низким 
уровнем опасности, но требующих получения государственными органами информации о 
начале или прекращении таких видов деятельности или действий [1, п.1ст.16]. Российские 
законодатели в стремлении унифицировать систему лицензирования пожелали сделать ее 
максимальной простой и даже воздержались от подобной дифференциации разрешительных 
инструментов. Из самого названия Закона РФ и его содержания явствует, что лицензия 
является единственным и универсальным разрешительным инструментом, предусмотренным 
настоящим законом. Видимо, из этих же соображенийунификации в сферу действия Закона 
РФ подпадают только юридические лица и индивидуальные предприниматели [2, п.1 ст.]. 
Для сравнения, действие Закона РК распространяется на физических и юридических лиц, 
являющихся субъектами частного предпринимательства, физических лиц, приобретающих 
право заниматься регулируемой профессиональной деятельностью, юридических и 
физических лиц, не являющихся субъектами частного предпринимательства, но 
обязанныхдля осуществления своей деятельности получать такие же разрешения, что и 
субъекты частного предпринимательства[1, пп.4 п.1 ст.3]. Например, к последним относятся 
частные нотариусы, частные судебные исполнители – самозанятые лица, не являющиеся 
субъектами предпринимательства. 

Следующей новеллой Закона РК, введенного в действие в 2014 году, явилось то, что 
он приводит исчерпывающий перечень видов деятельности, действий (операций), а также их 
подвидов, входящих в систему разрешений и уведомлений. Сферы деятельности, 
подлежащие лицензированию, приведены в статье 28 Закона РК. Также законодатель 
дополнил данный нормативный правовой акт тремя приложениями, которые содержат 
исчерпывающий перечень всех видов и подвидов деятельности и действий (операций), 
подпадающих под разрешительный и уведомительный контроль.Приложения весьма удобны 
для пользования, они разработаны в виде таблицы с графой «примечание», в которой 
напротив каждого подвида деятельности или действия содержатся сведения об 
отчуждаемости, классе, сроке действия и иные необходимые сведения.Новые разрешения и 
уведомления могут быть введены только посредством включения в Закон РК. За счет данных 
приложений не перегружена основная часть законодательного акта, а также нет 
необходимости обращаться к подведомственным актам для определения необходимости 
получения разрешения или направления уведомления для занятия определенным видом 
деятельности. Однако главным преимуществом данных приложений является не удобство, а 
воспрепятствование созданию дополнительных препон на ведомственном уровне 
посредством хаотичного введения различных административных барьеровдля 
субъектовданной сферы регулирования.  Для сравнения необходимо отметить, что Закон РФ 
такого удобства пользователям не предлагает. Данный закон приводит перечень видов 
деятельности, на которые требуется лицензия, но уточняет, что положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности устанавливаются исчерпывающие перечни 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности [2, 
ст.12]. 

Касательно положений о лицензировании конкретных видов деятельности стоит 
отметить, что они  и ряд других правил и процедур утверждаются Правительством 
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Российской Федерации [2, п.1 ст.5]. Закон РК отнес это к компетенции регулирующих 
государственных органов, вновь вверив в их руки полномочия заниматься ведомственным 
нормотворчеством, от которого пытались уйти, принимая Закон РК [1, п.1 ст.12]. Помимо 
разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие данным 
требованиям, уполномоченным, регулирующим и прочим органам вверен ряд других 
полномочий. К примеру, Министерством национальной экономики были разработаны 
Правила проведения анализа регуляторного воздействия, который является механизмом 
оценки целесообразности и эффективности введения разрешительных инструментов [3]. В 
рамках данного анализа предусмотрено проведение альтернативного анализа регуляторного 
воздействия, общественных обсуждений и прочих мероприятий. Порядок их проведения 
также должен быть определен на ведомственном уровне. Таким образом, становится 
очевидным, что невозможно полностью избежать создания некоторых норм права на уровне 
министерств, но стоит стремиться к их сокращению. В контексте федеративных государств 
такая задача осложняется более сложной структурой государства. Она подразумевает 
делегирование части законодательных полномочий субъектам федерации.Законом РФ 
предусмотрено, что осуществление полномочий Российской Федерации в области 
лицензирования отдельных видов деятельности может быть передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральными законами [2, ст.6]. Однако такое делегирование не должно приводить к 
разрозненной и противоречивой реализации государственной политики в области 
лицензирования и препятствовать осуществлению единого порядка лицензирования на всей 
территории Российской Федерации [2, п.3 ст.4]. 

Закон РК и Закон РФ представляют собой инструменты для оптимизации, повышения 
эффективности и транспарентности системы разрешительного (лицензионного) и 
уведомительного контроля. Законодатели ставили перед собой задачу оградить данную 
сферу деятельности от излишних административных нагрузок и коррупционной 
составляющей, а также возложить на государственные органы строгую 
обязанностьпредоставлять данную государственную услугу эффективно и нести 
ответственность в случае недостижения целей, поставленных для осуществления 
разрешительного (лицензионного) контроля. Для этих целей казахстанские законодатели 
разработали основные принципы государственного регулирования в сфере разрешений и 
уведомлений [1, ст.4]. Законодатель не только обозначил данные принципы, но и в общих 
чертах дал разъяснение, каким образом их необходимо придерживаться [1, ст.5-9]. В первую 
очередь государство стремится не возлагать на предпринимателей бремя громоздких 
административный барьеров, что регламентировано первым принципом новой  
разрешительной системы, который объявил обязательным соблюдение баланса интересов 
потребителей, предпринимателей и государства [1, п.1 ст.4].Согласно данному принципу, 
квалификационные и разрешительные требования должны обеспечивать минимальный 
необходимый набор нормативов и показателей, а также должны быть прямо предусмотрены 
нормативными правовыми актами, и такие нормы не должны подлежать расширительному 
толкованию [1, ст.5]. Принципами системы разрешений и уведомлений также были 
обозначены обоснованность и эффективность введения разрешительного и уведомительного 
порядка, инструментом достижения которого является анализ регуляторного воздействия; 
прозрачность деятельности государственных органов и доступность информации; взаимная 
ответственность; свобода от коррупции. Российский законодатели поставили перед 
государством похожие цели [2, ст.4]. Не все они вошли в перечень основных принципов, но 
прослеживаются из общего характера Закона РФ. Особое внимание уделено открытости и 
доступности информации, соблюдению законности и недопустимости взимания с 
соискателей лицензий платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты 
государственной пошлины в установленном законодательством размере. Иными словами, 
российский законодатель приложил максимальные усилия для недопущения коррупционных 
явлений. За любые нарушения прав соискателей лицензий и лицензиатов должностным 
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лицам грозит административная или уголовная ответственность. Более того, на случай 
нарушения прав соискателей лицензии и лицензиатов, российский законодатель 
предусмотрел норму, согласно которой в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
сведений о фактах нарушения законодательства Российской Федерации должностными 
лицами лицензирующих органов при осуществлении лицензирования лицензирующие 
органы обязаны сообщить юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
права и законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в 
таких нарушениях должностных лиц[2, п.4 ст.7]. 

Как ранее было отмечено, среди всех административных барьеров, с которыми 
сталкиваются субъекты предпринимательства и прочие лица на пути к осуществлению 
отдельных видов деятельности, разрешительный контроль является наиболее громоздким и 
обременительным. В мировой практике  существует множество альтернатив лицензиям. 
Безусловно, наиболее опасные виды деятельности должны регулироваться посредством 
лицензионного (разрешительного) контроля в целях предотвращения ущерба жизни и 
здоровью граждан, окружающей среде, национальной безопасности и прочим интересам[1, 
п.5 ст.17][2, п.1 ст.2]. Именно для снижения бремени государственного надзора на 
предпринимательство была введена градация разрешений по уровню опасности и объектам. 
Требования, выдвигаемые получателям разрешений второй категории менее жесткие по 
сравнению с теми, которым необходимо соответствовать получателям разрешений первой 
категории (лицензии). Уведомительный порядок и вовсе не выдвигает никаких 
квалификационных требований, а лишь устанавливает обязанность уведомлять 
государственные органы, осуществляющие прием уведомлений, о начале и в некоторых 
случаях о завершении осуществления отдельных видов деятельности [1, ст.17]. Более того, 
количество видов разрешений второй категории, выдаваемых в Казахстане, постепенно 
снижается. Однако такая оптимизация могла бы быть более интенсивной, если бы на 
практике шире применялись альтернативы разрешительному порядку. Российские 
законодатели в этом вопросе оказались на шаг впереди и предусмотрели прекращение 
лицензирования отдельных видов деятельности со дня вступления в силу некоторых 
технических регламентов,федеральных законов, предусматривающих замену 
лицензирования обязательным страхованием, а также устанавливающих аккредитацию и 
саморегуляцию отдельных видов деятельности [2, п.5-7 ст.22]. Едва ли можно считать, что 
посредством данных норм российский законодатель максимально снизит нагрузку на 
субъекты предпринимательства, занимающиеся лицензируемыми видами деятельности, 
однако первые шаги уже сделаны. Казахстанским законодателям также следует задуматься о 
внедрении альтернативных инструментов регулирования отдельных видов деятельности, 
являющихся источниками опасности. 
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Согласно пункту 1 статьи 12 Конституции РК, в Республике Казахстан признаются и 
гарантируются права и свободы человека. Пункт 3 данной статьи гласит, что гражданин 
Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности.(1)  В статье 
13 Конституции   признано право каждого на защиту своих прав всеми не запрещенными 
законом способами. В этой связи хочется отметить способы обеспечения исполнения 
обязательств в гражданском праве.   Гражданским законодательством предусмотрен ряд 
способов обеспечения исполнения обязательства: неустойка, залог, удержание имущества 
должника, поручительство, гарантия, задаток. В данной работе  хотелось бы рассмотреть 
конкретно удержание имущества должника как способ обеспечения обязательств и провести 
в этой связи сравнительный анализ казахстанского и  российского законодательства. Такие 
виды обеспечения исполнения обязательства, как неустойка, залог, поручительство, 
гарантия, задаток, имеют широкое распространение  во взаимоотношениях сторон 
обязательства. Регламентация такого вида обеспечения как  удержание имущества должника 
с возможностью применения в качестве самостоятельного способа обеспечения появилась 
недавно. 

Удержание рассматривается в 6 главе гражданского кодекса. В тексте Гражданского 
кодекса Республики Казахстан появилась с  внесением изменений в него в январе 2007 года. 

Статья 338-1. Общие положения об удержании 
1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, 

указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по 
оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с 
оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникающие из 
обязательства, стороны которого действуют как предприниматели. 

2. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после 
того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим 
лицом. 

3. Правила настоящей статьи применяются, если договором не предусмотрено иное. 
Статья 338-2. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества 
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в 

объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных 
залогом.(2) 

Будет неверно говорить о том, что удержание имущества должника ранее не 
рассматривалось. В частности, за перевозчиком - перевозимые грузы и багаж (ч.4 ст.697 ГК 
РК), за подрядчиком - результаты работ, принадлежащее заказчику оборудование, 
переданную им для переработки (обработки) вещь, остатки неиспользованных материалов и 
другое оказавшееся у подрядчика имущество заказчика (ст.624 ГК РК), за складом 
признается  право на удержание хранимого товара ( ст. 795 ГК РК) до полного исполнения 
должником  обязательства по оплате предоставленных услуг. 

Все виды обеспечения исполнения обязательства возникают на основании соглашения 
(договора), или, по крайней мере, должны быть в обязательном порядке оговорены в  
письменном соглашении сторон. Удержание - единственный из способов обеспечения 
исполнения обязательств, возникающий непосредственно из закона. То есть для его 
применения кредиторам (или кредитору) не нужно заключать специального соглашения: 
даже если в договоре нет указаний на его применение, это не является основанием его 
неприменения.  Ограничение на удержание может быть предусмотрено лишь договором. 
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Удержание обеспечивает обязательство между должником и кредитором независимо 
от его субъектного состава и от того, из чего оно возникает: из договора, вследствие 
причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РК. 
Примером использования права удержания может быть удержание имущества арендатора-
должника вследствие неисполнения последним обязательства по внесению арендной платы. 

Главное обеспечительное свойство удержания обуславливается возможностью 
удовлетворения требования за счет имущества должника. Но в этой части данное 
утверждение не полностью раскрывает свою сущность и требует определенного 
уточнения.(3) 

Проблема обеспечения договорных обязательств деловыми партнерами была и 
остается одной из самых актуальных. Учитывая различные решения этой проблемы, пунктом 
1 статьи 292 Гражданского кодекса Республики Казахстан  установлено, что "исполнение 
обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества 
должника, поручительством, гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 
законодательством или договором". 

Среди вышеперечисленных способов обеспечения исполнения обязательства, только 
удержание имущества должника не имеет должного, на наш взгляд, освещения в 
казахстанском гражданском законодательстве. Неустойке, например, посвящено 6 статей, 
залогу -30 статей, гарантии и поручительству - 8 статей, задатку - 2 статьи, а удержанию 
имущества должника посвящены лишь общие положения Гражданского кодекса.  

Некоторую ясность по применению этого способа вносит Комментарий ГК РК. В  
пункте 2 комментария к статье 292 разъясняется, что сущностью названного способа 
является право кредитора в случаях, предусмотренных законодательством или договором, 
отсрочить передачу имущества, являющегося предметом сделки, до исполнения 
обязательства должником, или удержать причитающиеся кредитору от должника деньги или 
иное имущество из денег или иного имущества, поступившего кредитору за счет должника. 
В качестве примера приводится удержание продавцом предмета купли-продажи до уплаты 
покупной стоимости покупателем, право комиссионера на удержание вознаграждения по 
договору комиссии из поступающих для комитента денег и т. п.(4) 

Наиболее полно в современной литературе этот институт рассматривается в 
монографии М.И. Брагинского, В.В. Витрянского - Договорное право: Общие положения. М. 
1997 г., с. 443-450. В данной монографии приводится высказывание ученого из 
Великобритании Альфреда Сильвертауна – «большинство взрослых людей в западной 
демократии затрагиваются этим институтом права, при этом они даже могут и не знать об 
этом». В подтверждение этой мысли он приводит такой пример - «если прохожий сдает свою 
обувь в починку или костюм в чистку, то лицо оказывающие такие услуги имеет право 
удерживать обувь или костюм до тех пор пока оно не получит плату за оказанные услуги». 
Право удержания имеет большой потенциал для широкого распространения. Это 
утверждение не обходит стороной и предпринимательский оборот, коммерческую 
деятельность. Можно сказать, что эта сфера правоотношений даже в большей 
степени охватывается применением права удержания, ибо ограничения 
реализации правомочий лица удерживающего вещь, присущие общегражданскому обороту, 
не распространяются на лиц, действующих как предприниматели. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации данный способ исполнения 
регламентируется двумя статьями. В статье 359 приводятся основания удержания, 
заключающиеся в том, что  кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 
должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в 
срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею 
издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство 
не будет исполнено. Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не 
связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но 
возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.(5) 
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Далее статья предусматривает, что кредитор может удерживать находящуюся у него 
вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права 
на нее приобретены третьим лицом. Статья 360 определяет, что требования кредитора, 
удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, 
предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что удержание-один из видов 
обеспечения обязательств, состоящий в том, что кредитор должника правомерно удерживает 
у себя ту вещь, которая принадлежит должнику или подлежит передаче третьему лицу по 
указанию должника, пока и поскольку в срок не исполнено должником кредиторское 
требование кредитора по оплате такой вещи или издержек, связанных с этой вещью и других 
убытков. Рассмотрев положения законодательства Республики Казахстан и Российской 
федерации,  мы можем сказать, что удержание имущества должника как  способ обеспечения 
исполнения  обязательств не в полном обьеме раскрыт  нашим законодательством, поэтому 
есть проблема в порядке применения этого способа. 
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Поведение человека в обществе регулируется различными нормами - прежде всего 

моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различна, но 
все они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и 
поступках. Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за собой 
необходимость отвечать перед обществом, законом. В этом - одна из важных граней понятия 
«ответственность». 

Взрослый человек обладает всей полнотой ответственности. А каков объем 
ответственности несовершеннолетних? Какие виды «детской» ответственности существуют 
и в чем они выражаются? 

Сначала разберемся в терминах. Правонарушение - прямое следствие бездуховности, 
бескультурья, стремления к легкой жизни, оно выражается в несоблюдении правовой нормы. 
Правовая норма может запрещать как действие, так и бездействие, если последнее приводит 
к общественно опасным последствиям. Самый тяжелый, опасный для общества вид 
правонарушения - преступление, то есть нарушение нормы уголовного права. К 
правонарушениям относят также административные и дисциплинарные проступки, 
нарушения гражданского, семейного, жилищного и другого законодательства. Совершение 
правонарушения влечет за собой юридическую ответственность. Основная обязанность 

http://rosinka.net/otvetstvennost-nesovershennoletnix-i-ix-zakonnyx-predstavitelej-za-sovershennye-pravonarusheniya/
http://rosinka.net/otvetstvennost-nesovershennoletnix-i-ix-zakonnyx-predstavitelej-za-sovershennye-pravonarusheniya/
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любого, в том числе несовершеннолетнего гражданина – соблюдать законы и не совершать 
правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

Существует несколько видов юридической ответственности: 
- уголовная; 
- административная; 
- гражданская; 
- дисциплинарная. 
Кроме того, несовершеннолетний может быть направлен в специализированное 

учебное заведение, что формально наказанием не считается, но является прямым следствием 
совершения правонарушения. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. (Статья 20 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации). 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за отдельные преступления. А именно: за 
убийство (статья 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 
УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ), 
похищение человека (статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ), 
насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ), кражу (статья 158), 
грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство (статья 163), 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья 166 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), 
захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 
УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213 УК РФ), 
вандализм (статья 214 УКРФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ), хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ), 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК РФ). 

Административная ответственность - разновидность юридической ответственности, 
которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему 
административное правонарушение. Административное правонарушение – противоправное, 
виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое 
законодательством об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность. Перечень административных правонарушений закреплен в особенной части 
КоАП РФ. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, 
попечители). 

К правонарушителям могут применяться следующие виды наказаний: 1) 
предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном 
порицании физического или юридического лица, выносится в письменной форме; 

2) административный штраф, для граждан устанавливается в размере 0,1-25 от 
минимального размера оплаты труды; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения — их принудительное изъятие; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения (принудительное, безвозмездное изъятие); 

5) лишение специального права (лишение водительских прав), предоставленного 
физическому лицу на срок от 1 месяца до 2 лет; 
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6) административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 
изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; последующая реализация с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета, 
назначается судьей; 

Дела об административных правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, а 
также в их отношении, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних. С 
учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 
правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной 
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних даёт перечень этих мер: 
1. Обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему. 
2. Вынести предупреждение. 
3. Объявить выговор или строгий выговор, 
4. Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанность 

возместить причиненный материальный ущерб. 
5. Наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего 

самостоятельный заработок, штраф. 
6. Передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или 

общественных воспитателей, а так же под наблюдение трудового коллектива или 
общественной организации. 

7. Передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу. 
8. Направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное 

учреждение. 
Многие подростки считают, что до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, никакого 

наказания не будет… Но это не значит, что их не направят в Центр временной изоляции для 
несовершеннолетних преступников. К тому же, подросток обязательно встанет на учет в 
полицию. При достижении призывного возраста направляется в военкомат сообщение о том, 
что подросток стоит на учете. Соответственно, там он тоже будет поставлен на специальный 
учет, и никогда не пойдет служить в элитные войска. 

Составить протокол о правонарушении может и полиция. За совершение 
административного проступка могут задержать. Но срок задержания не может превышать 
трёх часов. Об этом немедленно должны уведомляться законные представители 
несовершеннолетнего. Несовершеннолетние в случае задержания должны содержаться 
отдельно от взрослых лиц. По истечении трёх часов должны отпустить, но если 
несовершеннолетний прибыл в состоянии опьянения – три часа отсчитываются с момента 
вытрезвления. 

За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава 
школы ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа 
управления школой. Органы местного самоуправления совместно с родителями 
исключенного ученика в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 
трудоустройство или продолжение образования в другом образовательном учреждении. 
Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы возможно только с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. Она наступает за 
причинение имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и 
достоинству и т. д. Гражданско-правовая ответственность – это имущественное (как правило, 
денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если причинен вред чьему-либо 
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здоровью или оскорбил чью-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в 
виде определённой денежной суммы. 

Если виновному лицу нет 14 лет – гражданскую ответственность за причинённый 
вред будут нести родители или опекуны. 

Если виновному лицу от 14 до 18 лет – он сам должен будет возместить ущерб своим 
имуществом или заработком, а если нет заработка или его недостаточно – возмещать будут 
родители или опекуны. 

К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Это значит, 
что если несовершеннолетний и его родители не хотят добровольно возместить ущерб 
пострадавшему, он может обратиться в суд с иском к несовершеннолетнему и/или к его 
родителям. В гражданском процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания и иных 
принудительных мер. Доказательства по делу собирают и представляют сам истец и 
ответчик.На родителей, лишенных родительских прав, суд может возложить ответственность 
в течение трех лет после лишения родительских прав, если поведение ребенка явилось 
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних. Она может применяться, 
только если несовершеннолетний работает по трудовому договору. Наступает она за 
нарушение трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение своих обязанностей и т. д.). 
Существуют только три формы дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и 
увольнение. Не может наступать дисциплинарная ответственность в виде удержаний из 
заработной платы или в иных формах. Однако если ты причинишь вред имуществу 
работодателя, может наступить материальная ответственность в форме возмещения ущерба. 
Указанные три меры ответственности налагаются приказом работодателя. Его можно 
обжаловать в трудовую инспекцию. 
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Нотариат азаматтар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы 

Конституциясымен кепілдендірілген құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қызмет 
етеді. Нотариус қызметі  және нотариалды рәсімделген құжаттар көпшілікпен танылуы 
дәлелдемелік күші кепілдендіріледі, себебі бұл іс-әрекеттер Қазақстан Республикасы атынан 
жасалады. 

Нотариат даусыз құқықтар мен фактілерді растау, құжаттарды, олардың үзінділерін 
куәландыру, құжаттарға атқарушылық күш беру және азаматтар мен заңды тұлғалардың 
құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында заңда 
көзделген басқа да іс-әрекеттерді және заңда көзделген тәртіппен орындау жүктелген 

http://base.garant.ru/10108000/#ixzz3VMQYiS6t
http://base.garant.ru/10108000/#ixzz3VMQYiS6t
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мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар жүйесін білдіреді. Нотариат қызметі сотпен 
тығыз байланысты. Бұл сот пен нотариаттың азаматтық айналымда субъективті құқықтарды 
қорғау және заңдылықты қамтамасыз ету жөніндегі ортақ міндеттерімен түсіндіріледі. 
Азаматтық процесте құқық туралы дауларды қарайтын соттан айырмашылығы нотариат 
азаматтық құқықтарды заңдық тұрғыда бекітуге және болашақта оның ықтимал бұзылуын 
болдырмауға бағытталған функцияларды орындайды, осылайша нотариат қызметі алдын алу 
сипатына ие. Азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын, олардың заңды мүдделерін 
қорғау нотариустың заңда көзделген нотариаттық іс-әрекеттерді жасауы арқылы жүзеге 
асырылады. Нотариаттық іс-әрекеттер, егер бұл әрекеттер алдын ала заңмен белгіленген 
ережелерге сәйкес жасалған жағдайда, даусыз құқықтар мен мүдделерді тиімді қорғауды әрі 
күзетуді қамтамасыз етеді. Нотариат қызметі қатысушылары арасында табиғаты бойынша 
құқық қатынасы болатын нотариаттық рәсімдік, процессуалды мазмұнды қамтитын өзара 
құқықтар мен міндеттер туындайды. Осы құқық қатынастарына қатысушылардың құқықтары 
мен міндеттері, бір жағынан, нотариаттық іс-әрекет жасау кезінде азаматтар мен 
ұйымдардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауға кепілдік береді, ал 
екінші жағынан – нотариаттық функцияларды іске асыруды қамтамасыз етеді. 

Нотариус дәлелдемелердің көмегімен нақты нотариаттық іс-әрекет бойынша нақты 
мән-жайларды анықтап, тиісті құқық нормасын қолдануға міндетті. Барлық іс-әрекеттер 
алдын ала белгіленген ретпен және қатаң регламенттелген ереже бойынша жасалады, 
олардан жаңылу нотариаттық актінің жарамсыздығына әкеледі. [2] Нотариаттың құқықтық 
қызметінің табиғатын айқындайтын белгісі деп заңи құзырлық, құқық қорғау функциясын 
санауға болады. Бұл фукнция нотариатты ұйымдастыру тәртібі мен құрылымын, оның 
құзыреті мен оның қызметінің құқықтық ерекшелігі. 

Нотариус әрбір нотариалдық қызметті іске асыруда тек қана қолданыстағы заңға 
бағынады, оған жүгінген азаматтар мен заңды тұлғалардың мүдделерін тең дәрежеде сақтап, 
өз алдына шешім қабылдай алады. Өз кәсіби міндеттерін орындауда нотариустың қызметіне 
ешкімнің араласуға құқығы жоқ.[7, б.34] 

1997 жылғы 14 шілдедегі  «Нотариат туралы » ҚР Заңы нотариалдық әрекеттерді 
жүзеге асыру арқылы жеке және заңды тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғауға 
заңды бекітілген жүйесі, құқықтар мен фактілерді анықтауға бағытталған, сондай-ақ басқа да 
міндеттерді іске асыруды көздейді. Қазақстан Республикасының нотариаты қазіргі кезеңдегі 
азаматтық -құқықтық қатынастардың  институты болып табылады.[2] 

Заңгерлік көмек көрсету жүйесінің жетілдіруді талап етеді. Маңызды міндеттерінің 
бірі-нотариат қызметінің жүйесін жетілдіру. Нотариаттың азаматтық айналымдағы 
қатынастардың қосымша тұрақтылығын және заңдық қауіпсіздігін, азаматтар мен 
ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін сапалы қорғауды қамтамасыз ететін 
құқықтық инфрақұрылымның бір бөлігі ретіндегі рөлін нормативтік-құқықтық айқындау 
қажет. Нотариаттың ұлттық моделі нотариаттың көмегіне барлық ел аумағында қол жеткізуді 
қамтамасыз етуге тиіс. [7, б.23] 

Бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйе - бұл бағдарламалық-аппараттық комплекс 
нотариустарды тиімді жұмыспен қамтамасыздандыру және республикалық, территориалды 
нотариалды палаталармен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен өзара 
әрекетін, сонымен қатар халықты сапалы, құқықтық нотариалдық қызметпен 
қамтамасыздандыру үшін жасалған. [3,4] 

Мемлекет басшысының әкімшілік тосқауылдарды азайту және тіркеу тәртібін 
оңтайландыру бойынша шаралар қолданылу тапсырмасын іске асыру мақсатында Әділет 
органдарымен халық мүдделері үшін өзгертулер енгізілді. Халыққа қызмет көрсету 
орталықтары арқылы электрондық түрде ақпараттық қызмет беру практикасы енгізілген, 
мұндай өзгерістер халыққа ақпараттық қызмет көрсету уақытын бірнеше күннен жарты 
сағатқа дейін қысқартты.Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығы ұлттық экономиканың 
құрамдас бөлігінің бірі болып табылады. Жылжымайтын мүлік нарығы – ол, жылжымайтын 
мүлік объектлері және оған құқықтардың азаматтық айналымы жүргізілетін, нарықтық 
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қарым-қатынастың ерекше саласы. 2013 жылы жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді – мәміле  нотариалдық куәландырылғаннан кейін, автоматты түрде 
біріңғай ақпараттық нотариалды жүйесінен құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне 
түсуіне байланысты құқықтарын растайтын құжаттар көшірмелері негізінде жүзеге 
асырылатын электрондық тіркеу енгізілді. Электрондық тіркеу – бұл мемлекеттік деректер 
базасына автоматты түрде келісім шартты нотариаттық куәландырғаннан кейін бірынғай 
нотариаттық ақпараттық жүйеден  (БНАЖ) келіп түсетін құқық белгілеуші құжаттардың 
электронды көшірмелері негізінде жүзеге асыратын жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
электронды түрде тіркеуді енгізу.[4,5,6] 

Нотариат қызметінің азаматтық қоғамдағы маңызы өте зор. Нотариустар адамдарға 
толық меншік иесі болуына көмектеседі, құқықтық тәртіптің орнауына белсенді қатысады. 
Шынымен де, қазіргі кездегі жаңа меншік құқықтық қатынастарының пайда болуына 
байланысты көптеген азаматтар нотаруистың көмегіне жүгінеді. Өйткені нотариус заңды 
тұлғалар мен азаматтардың заңды мүдделері мен сөзсіз құқықтарының кепілі болып 
табылады. [7, б.25] 

Нотариат қызметінің сапасын жоғары деңгейде сақталуы нотариат кәсіби 
біліктілігінің деңгейін көтеруде көп жұмыс атқару қажет. Бұл әсіресе құқықтық ая тез  
өзгеріп жатқан жағдайда өзекті. Өйткені  нотариус қызметі алдымен азаматтардың және 
заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған. Бұл өте 
маңызды әрі жауапты қызмет. Нотариаттық іс-әрекеттерді жасау барысында нотариус өзінің 
жеке меншігімен жауап береді.  Нотариаттың басты мақсаты адамдар мен ұйымдарға көмек 
көрсету. Оларға дұрыс әрі заңды қарым-қатынастарды орнатуға болысу. 

Қазіргі таңда нотариус өз жұмыс орнында отырып, негізгі қызметіңнен бөгелмей  
Интернеттің арқасында семинар, вебинар жұмыстарына қатысу үлкен жетістік болып 
саналады. Нотариат инновациялық технологияларды пайдалана отырып, улкен қадам 
жасағаны қуанышты мәселе. Күнделікті нотариустар қызмет барысында компьтерлер мен 
жаңа технологияларды жан-жақты пайдаланады. Республикалық нотариаттық палатаның 
жанынан құрылған нотариустардың біліктілігін көтеру орталығы бастаған онлайн 
вебинарлар нотариустардың кәсіби дамуының ыңғайлы тәсіліне айналды. Бүгін нотариаттық 
тәжірбиеде кездесетін түйінді мәселелердің шешімдері қарастырылып, олардың шешу 
қолайлы жолдарын талқылау мүмкіншілігіне ие. Аталған жұмысқа сарапшыларды, ғалым 
заңгерлерді, тәжірбиесі мол нотариустарды шақыру, оқыту бағдарламасын тиімді құрастыру 
едәуір күш талап етеді. 

Заң қызметі нарығын реттеудегі нотариаттың мәні мен рөлі ерекше. Отандық 
нотариат өзінің құзіретін жүзеге асыра отырып, әрдайым қоғам мен мемлекетке қызмет етуге 
ұмтылады, өйткені нотариат ҚР заңнамасына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды 
қызығушылықтарын қорғауды қамтамасыз ететін институт. Нотариат қызметі саласы 
нормативті-құқықтық актілермен реттеледі. Сонымен қатар, нотариат қоғамдық 
қатынастардың құқықтық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік құқық 
қорғау қызметтерін  жүзеге асыру механизмі болып табылады. 

Қазақстандық нотариаттың қазіргі жағдайы мен оның даму тенденциялары  
нотариаттық қызметті жетілдіру қажеттілігі, нотариат туралы заңнамаға таңбалы өзгерістерді 
ғана енгізумен шектелмеуі, нотариатты жетілдіру бағдарламасын қабылдауға итермелейтін 
шараларға қол жеткізу қажетілігі.[4] 

Нотариат қызметінің азаматтық қоғамдағы маңызы өте зор. Нотариустар адамдарға 
толық меншік иесі болуына көмектеседі, құқықтық тәртіптің орнауына белсенді қатысады. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 
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2. 1997 жылдың 14 шілдесінде №155 Қазақстан Республикасының «Нотариат 

туралы» Заңы. 
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5. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әртүрлі 
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нормаларды жою мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 27 сәуірдегі № 15-V Заңы; http://www.notariat.kz//   

 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік маңызы бар 
мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру мен автоматтандыру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 8 қаңтардағы № 
64-V Заңы. //Рахметова Г.Р.«Қазақстан Республикасының Нотариаты» //Оқулық// 
Алматы,2012 
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Миграция және еңбек миграциясы жаһанданушы әлемнің заңдылықты әлеуметтік-

экономикалық және саяси, мәдени құбылысына айналып алды. Ол әлем елдері арасындағы 
және ұлттық мемлекеттердің өз ішіндегі әлеуметтік қатынастардың аса маңызды және елеулі 
ықпалды факторы болып отыр. Халықаралық еңбек Ұйымының есебі бойынша қазіргі 
жағдайда 300 млн. адам көшіп қонушылар қатарында, ал оның 105 млн. өз елінен сыртқы 
қоғамдық ортадағы айналымда жүр. Неліктен? Біріншіден, әлем елдерінің бай және кедей 
болып бөлініп отыруынан. Жұмыссыздық, кедейшілік, күн көріс көзін іздетеді, тіпті қатерлі 
жағдайлардың болуына қарамастан еңбекке жарамды адамдардың белгілі бір бөлігі көші-қон 
субъектісіне айналады. Екіншіден, трансұлттық экономикалық, ғылыми, мәдени 
байланыстар да интеллектуалдық және технологиялық кәсіби активті еңбек күштерін де өз 
мүмкіндігін тиімді іске асыру мақсатында қоныс аударуға ынталандырады. Көптеген 
елдердің тек қаржы инвестициясына ғана емес, интеллектуалдық еңбек күші инвестициясына 
да сұранысы жоғары. Тағы бір себеп – бірқатар дамыған елдердің халқының және 
қалалардың қартаю үрдісі. Сол себепті экономикасы дамыған елдердің арнайы құрылған 
институциялық жүйелері басқа елдердің қабілетті және білімді жастарын өзіне тартудың 
ынталандырушы тетіктерін іске қосуда.  Алайда тек еңбек күштері ғана емес, саяси-идеялық 
ықпал ету (діни, саяси, ұлттық экстремизм)  және басқа қылмыстық элементтерінің де 
шекара асып, тамыр жайып, жекелеген қоғамдарды іштен іріту әрекетіне талпынысы артуда. 
Кейбір өңірлер мен елдерде экономикалық қауіпсіздік мәселесі де ерекшелене бастады. Осы 
аталған жағдайлардың өзі қазіргі заманғы миграцияны әлеуметтану ғылымы жан-жақты және 
терең қарастыруға тиісті елеулі зерттеу құбылысына айналдырып үлгерді. Мәселе адамдар 
және олардың тағдырлары туралы болып отырғандықтан бұл тек мемлекетаралық емес, ең 
алдымен әлеуметтік қатынастар, әлеуметтік орталардағы адамдық арабайланыстар, 
әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-саяси, яғни, 
әлеуметке тікелей қатынасы бар өмірлік құбылыстар. Миграция социологиясы теориялық, 
методологиялық, эмпирикалық және праксеологиялық тұрғыда жан-жақты негізделуге, 
дамытылуға және оқытылуға тиісті білімдік, әлеуметтік танымдық сала.[1] 

http://www.enis.kz/
http://www.notariat.kz/
mailto:abdrahmetova.alua@mail.ru
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Еңбек миграциясы-еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жеке адамдардың бір 
мемлекеттен екінші мемлекетке, сондай-ақ мемлекет ішінде тұрақты немесе уақытша, ерікті 
немесе мәжбүрлі қоныс ауыстыруы.[2] Еңбек миграциясының екі түрін ажыратуға 
болады.Олар: ішкі еңбек миграциясы- бір мемлекеттің аумағында және халықаралық еңбек 
миграциясы-мемлекеттік шекарадан өтумен байланысты. Ішкі еңбек миграциясы Қазақстан 
Респубикасының ұлттық заңнамаларымен және заңға тәуелді актілермен, атап айтқанда, 
Үкіметтің қаулыларымен, Халықтың көші-қоны туралы заңымен және т.б. реттеледі. 
Халықаралық еңбек миграциясы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясында қабылданған 
Жұмысшылардың құқықтарын қорғау туралы Конвенциямен реттеледі. 

Халықаралық еңбек миграциясының себептері болып: әлемдегі экономиканың даму 
теңсіздігі, әр мемлекеттегі табыстың және мүмкіндіктердің теңсіздігі,көбінесе өнеркәсіптік 
дамыған елдер мен дамушы елдер арасында, белгілі салалар бойынша дамушы елдердегі 
жұмысшы күшінің артықшылығынан және дамыған елдерде тапшылығынан көрініс 
табатын халықтың теңгерімсіздігі және т.б.  

Қазақстанда ТМД елдері арасында (Түркменстаннан басқа) визасыз режимнің 
енгізілгендігі үшін жұмысшылардың мемлекетте мекендеуі заңды болып табылады,алайда 
олардың көбісі қызметтерін еңбек шартын жасамай жүзеге асыруда. Көбінесе Орталық 
Азиядан біздін мемлекетімізге біліктілігі аз жұмысшы күші келеді. Бұл жерде жағымды да 
және жағымсыз жақтары да бар. 

Ең басынан еңбек мигранттары жергілікті халықтан жұмыс орнын тартып алатын 
жағымсыз бәсекелес ретінде қабылданды.Белгілі бір уақыт өткеннен кейін халық арасында 
бұл түсінік өзгере бастады.Енді гастарбайтерлер нарықтық экономиканың ажырамас бөлігі 
болып есептелді.Оның бірден бір себебі өзіміздің азаматтарымыз біліксіз және беделсіз 
жұмыстырды атқарудан жалтаруы.Маңызды және қажетті болып табылатын бұл салалардың 
орнын еңбек мигранттары толтырады.  

Мигранттардың алдында Қазақстанның тартымдылығына әсер ететін бірнеше 
факторлар бар. Біріншіден, бұл - Қазақстанның халық шаруашылығындағы құрылымдық 
өзгерістер және жаңа бәсекеге қабілетті экономика секторлары дамуының табыстылығы. 
Екіншіден, еңбек нарығындағы құрылымдық өзгерістер және "жаңа" мен "ескі" экономикада 
жаңа еңбек орындарын ашудағы жетістіктер. Үшіншіден, демографиялық бағыттар және ел 
мен аймақтардағы халық санының көбеюі. Қазақстанның жаңа секторларды, жаңа өнеркәсіп 
салаларын дамытуға арналған жеткілікті қоры бар, бірақ бұл іс ақылмен жасалуы керек.[3] 

Қазақстандағы осындай оң өзгерістер гастарбайтерлерді өзіне қаншалықты 
тартқанымен, біз үшін оның соншалықты зияны бар. Біріншіден, мигранттардың қазақ 
жерінде жүруі экономикамыздың қалыпты жағдайда дамып, өсуіне кедергі келтіретінін 
түсінген абзал. Миграция жөнiндегi халықаралық ұйым өкiлi Павел Шлиппек қазақ елiнде 
заңсыз түрде қаражат табуға ұмтылған Өзбекстан, Тәжiкстан, Түркiменстан, Қырғызстан мен 
Қытай азаматтарын шартты түрде 3 топқа бөлуге болатынын айтады: бiрiншiсi, күнде 
таңертең темiр жол, көлiк немесе басқа да көлік түрiмен шекара маңындағы базарға жемiс-
жидек пен көкөнiс әкелiп, кешке қарай үйлерiне қайта оралатындар. Екiншiсi, малшы, 
құрылысшы, егiн суғаратындар мен егiн жинайтын маусымдық жұмысшылар. Үшiншiсi, ұзақ 
уақыттан берi Қазақстан аумағын мекен етiп, алыпсатарлық және басқа да кәсiпкерлiк 
түрiмен айналысатын шетел азаматтары. Қара күшiн жалға беретiн алғашқы екi топтағылар 
жұмыс берушiге тәуелдi болса, үшiншi топ керiсiнше, қазақстандық кәсiпкерлердiң басты 
бәсекелестері.  

Екіншіден, елге келген еңбек мигранттары өзінің тілін, салт-дәстүрін, тілін, ділін де 
бірге алып келетіні алаңдатады. Расында қазекем қазақ тілінде сөйлеуді талап етудің орнына 
өзі шүйіркелесіп, өзбек болса өзбекше, қырғыз болса қырғызша сөйлеседі. Міне, осыдан-ақ 
тілдік талап жоқ екенін түсінген гастарбайтерлер қазақ жерінде емін-еркін нәпақасын тауып 
жүре беруді дәстүрге айналдырған. Ұлттық болмысты сақтап қалу үшін, сыртқы күштер 
әсеріне төтеп бере алу үшін де ұлттық мүддемізді берік ұстануымыз керек. Сондықтан еңбек 
мигранттарынан қазақ тілін талап етуді борышымыз деп санаған жөн. Осы орайда 
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гастарбайтерлерге арналған қазақ тілінің дайындық тіл курстарын ашуды қолға алып, қазақ 
тілінен емтихан тапсыруды басты талап етіп қоюды ойланған абзал.  

Үшіншіден, елiмiздiң, әсіресе, оңтүстiк аймағына айтарлықтай қиындықтар мен қауiп 
төндiрген заңсыз миграция экономикалық тұрғыда ғана емес, этнодемографиялық, 
қылмыстық тұрғыда да қатерлi екенін баса айта кеткен жөн. Тағы алаңдататыны, кейбір 
елдердiң этникалық топтарының шекара аймақтарындағы ауылды жерлерге шоғырлануы.  

Төртіншіден, салынатын ғимарат кәсіби деңгейде орындалмайды. Яғни, кәсібилік 
болмағандықтан сапа да төмендейді. Құрылыс компанияларының көпшілігі бұны маңызды 
деп санамайтыны өкінішті. 

Бесіншіден, гастарбайтерлер екі қолға бір күрек таппай қиналған қарапайым 
азаматтарымызбен, жұмыс іздеген жігіттерімізбен бәсекеге түседі. Өйткені шеттен келген 
жұмысшылар демпинг (арзан жұмыс қолы) күшінің арқасында жұмысты тезірек табады. Бұл 
өз кезегінде, өз халқымыздың ішіндегі жұмыссыздықтың азаймауына әкеледі. Бұдан ішкі 
тұтыну сұранысы өспейді, онымен қоса, өндірістік инвестицияларға салынатын салым 
көлемі де төмендейді, экономиканың өсуіне кері әсерін тигізеді.[4] 

Мамандар Қазақстандағы еңбек мигранттарын екі топқа бөледі:  
• ауыл шаруашылығы,сауда,құрылыс жұмыстарын атқаратын Қырғызстан, 

Өзбекстан, Тәжікстаннан келген еңбек мигранттары; 
• қызмет көрсету, көтерме сауда,құрылыс бизнесімен айналысатын Қытайдан 

келген еңбек мигранттары. 
Осы жылдан бастап елімізге келетін еңбек мигранттары салық төлейтін болады. Бұл 

әсіресе Қазақстанға келуге құмартып тұратын өзбек, қырғыз және тәжік азаматтарына 
қатысты болмақ. Олардың қатарына Ресей азаматтары да кіреді. Жақында Елбасы қол қойған 
«Еңбек миграциясын реттеу туралы» жаңа Заң негізінде жоғарыдағы талап жүзеге аса 
бастайды.Көші-қон органдары  жаңа заңның 1 ақпаннан бастап күшіне енетінін мәлімдеді. 
Енді Қазақстан аумағына енген еңбек мигранты тек жеке тұлғаларға ғана жалданып еңбек 
ете алады. Мысалы, үй тазалаушы, бала бағушы, бағбан немесе жүргізуші сияқты 
жұмыстарға алынады.  Жұмыс берушінің ең көбі 5 шетел азаматымен келісімшарт жасауға 
құқығы бар. Ал мигрант еңбек келісімшартын жасаған соң, салық органдарына барып 2 
айлық есептік көрсеткіш, яғни ай сайын 3704 теңге төлеуге міндеттеледі. Мұндай 
операциялар кез-келген екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырылады.[5] 

Бұл мәселенінің толықтай шешімін бүгінге күнге дейін ешқандай мемлекет тапқан 
жоқ. Миграция мәселесінен ешқандай ел түпкілікті бас тарта алмайды, өйткені қандай 
дамыған немесе дамушы мемлекет болмасын оның ең басты қозғаушы күші халық, олардың 
құқығы және олардың таңдауы. Менің ойымша әркім әлемнің қай жерінде мекендейтінін 
және жұмыс орнын өз қалауы бойынша таңдауға құқылы және бұл құқығын ешкім шектемеу 
керек.Біздің іс-әрекетіміз тек еңбек миграциясын реттеп қоюмен шектелмеуі керек,бұл 
мәселе кешенді түрде зерттелуі керек. Екі жақ тараптардың мүдделері басшылыққа алынып, 
ешқандай тарап ұтылмайтындай ымыраға келуіміз керек. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан 
көптеген жұмыстар атқарылуда. Қазақстан Республикасы өз тарапынан бұл мәселені шешуде 
заңнамаларға өзгерістер енгізіп, жұмысшы-мигранттардың құқықтарын заңдастыруда 
бірталай жұмыстар атқарды. Мигранттардың тіркелу процессін айтарлықтай жеңілдетті. 
Орта Азиядан және басқа елдерден келетін мигранттардың тек қана бірнеше рәсімдерден 
өтіп,азғана салық төлеп, қорқпай, заңды түрде қызметін жүзеге асыру ғана қалады. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 
1. International Labour Organization- http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
2. "Халықтың көші-қоны туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 

шілдедегі № 477-IV Заңы 
3.Доктор Рафис Абазов: “Қазақстанға жоғары білікті мамандар, соның ішінде 

шетелдік мамандар қажет”-[Электронды ресурс]  http://kaz.bizmedia.kz/ 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&ei=XfDgVMeZO-eiyAPUzYKICw&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&cad=rjt
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4.Өзіміздің жұмыссыз жүрген азаматтарымыз қайтпек- [Электронды ресурс] 
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5. “Елімізге келетін еңбек мигранттары салық төлейтін болады” [Электронды 
ресурс]http://astanatv.kz/news/show/id/18357.html 
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В современных условиях жизни мы все реже сталкиваемся с деятельностью 

согласительных комиссий в организации. На сегодняшний день можно предположить, что их 
количество не обобщается ни государственными органами по труду, ни органами местного 
самоуправления. Но вместе с тем результаты социологических опросов, личный опыт людей 
демонстрируют, что создание этого специального юрисдикционного органа нельзя назвать 
распространенным явлением. В отсутствии официальной статистики сложно утверждать о 
неэффективности деятельности этих органов.  

Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – 
путь в будущее» отметил: «…С учётом новых внешних рисков для развития экономики нам 
нужны новые инициативы для стимулирования деловой активности и занятости» [1]. Это 
означает, что для повышения уровня занятости в стране необходимо уделить особое 
внимание совершенствованию трудового законодательства, в том числе и процедурно-
процессуальных средств в области охраны и защиты трудовых прав, свобод и интересов 
работников. 

В соответствии с п.1 ст. 170 ТК РК индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
согласительными комиссиями и (или) судами. При этом, согласно п.3 ст. 170 ТК РК стороны 
трудового договора по своему выбору могут обратиться за разрешением индивидуального 
трудового спора непосредственно в суд [2]. Это означает, что согласительная комиссия, 
которая могла бы выполнять роль досудебного органа, как установлено действующим 
законодательством, может отсутствовать в организации. Однако подобные рассуждения, на 
наш взгляд, не являются новыми для юридической литературы. Так, например, российский 
ученый В.В. Архипов справедливо в своих работах поднимал вопрос об очевидной 
необходимости повышения эффективности деятельности комиссии по трудовым спорам 
(аналог наших согласительных комиссий – Г.Г.), одновременно обозначая и видимые 
преимущества действующего комиссии по трудовым спорам перед судом общей 
юрисдикции [3].  

По нашему мнению, формирование состава комиссии из работников той же 
организации, где имеют место трудовые споры, не может в необходимой мере обеспечить 
независимость членов согласительной комиссии от работодателя. Это объясняется прямой 
служебной зависимостью членов согласительной комиссии от работодателя, от которого 
зависит уровень заработной платы, перемещение по службе, различного рода 
стимулирующие выплаты и другие социальные льготы. Полагаем, что указанные 
обстоятельства действительно создают предпосылки для сомнений в беспристрастности 
членов согласительных комиссий при разрешении ими трудовых споров. Это объясняется и 
тем, что на практике, хотя это прямо и не указано в трудовом законодательстве, 
организационно-техническое обеспечение деятельности согласительных комиссий 

http://astanatv.kz/news/show/id/18357.html
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осуществляется работодателем (например, предоставление помещения для проведения 
заседаний, оргтехники, бумаги и прочих необходимых средств). Мы полагаем, что при таком 
подходе уже изначально не приходится говорить о принципе независимости членов 
согласительной комиссии от работодателя.  

В этой связи не случайно число обращений в немногочисленные существующие 
согласительные комиссии постоянно снижается, тем самым, судебное разбирательство 
вызывает у работников большее доверие, нежели обращение в согласительные комиссии.  

При этом, не стоит забывать и о роли института медиации, который появился в нашей 
стране с принятием Закона Республики Казахстан «О медиации» [4]. 

Медиация – это процедура урегулирования спора, в том числе и индивидуального 
трудового, между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон. При 
этом медиатор – это независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для проведения 
медиации на профессиональной и непрофессиональной основе [4]. 

Согласно ст.3 Закона РК «О медиации», целями медиации являются достижение 
варианта разрешения спора (конфликта), устраивающего обе стороны медиации; снижение 
уровня конфликтности сторон [4]. Это означает, что целью медиации является не 
определение того, кто прав, а нахождение компромиссного решения, которое станет 
наилучшим для обеих сторон, и в этом заключается одно из главных отличий медиации от 
разрешения спора согласительной комиссией. 

Медиация призвана способствовать совершенствованию казахстанской судебной 
системы, создавая условия для того, чтобы судьи могли должным образом уделять внимание 
наиболее сложным делам. Но между тем нельзя недооценивать потенциал и, думается, 
реальные перспективы деятельности медиатора как конкурента согласительным комиссиям, 
которым придется пройти проверку на жизнеспособность и практическую состоятельность. 
Мы полагаем, при регулировании споров, в том числе, и трудовых, роль медиации только 
будет расти, так как, если верить зарубежной практике, во многих странах, где развита 
медиация,  примирение (посредничество) и варианты добровольного арбитража в 
примирительно-третейской процедуре вытесняют работу комиссий, которыми расследуются 
обстоятельства спора.  

Отдельного внимания заслуживает встречаемое на практике формальное отношение 
работодателя к согласительным комиссиям, которое объясняется добровольно-
принудительной основой их образования. Сказанное означает, что, добровольно – в любых 
случаях при проявлении инициативы сторон, а принудительно – для работодателя и 
представительного органа работников, получивших предложение в письменной форме о 
создании согласительной комиссии. 

ТК РК не поясняет, могут ли включаться в состав согласительной комиссии 
работники сторонних организаций. Поскольку отсутствует соответствующий прямой запрет, 
то представляется возможным, что в состав согласительной комиссии могут входить 
работники не только данного работодателя (организации или индивидуального 
предпринимателя). По нашему мнению, необходима законодательная ясность и четкость в 
данном вопросе. 

Согласно положениям ст. 173 ТК РК, согласительная комиссия рассматривает 
трудовой спор, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не 
урегулировал разногласие при непосредственных переговорах с работодателем [2].  Вместе с 
тем порядок урегулирования разногласий, права и обязанности спорящих сторон, а также 
правовые последствия, связанные с невыполнением предусмотренного законом требования 
самостоятельно урегулировать разногласия, не определены. Отсутствуют также нормы, 
предусматривающие возможность отказать работнику в принятии от него заявления в 
согласительную комиссию в случае невыполнения им установленных законом требований. 
Нет также норм, регламентирующих правовые последствия уклонения работодателя от 
рассмотрения обращения работника.  
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Видимой проблемой является также довольно короткий установленный в законе срок 
обязательного рассмотрения заявления работника в согласительной комиссии – в течение 7 
дней со дня подачи работником заявления (п.4 ст. 171 ТК РК) [2].  При этом отсутствие в 
законе каких-либо четких требований к форме и содержанию заявления работника может 
служить препятствием для качественной подготовки необходимых материалов к 
рассмотрению спора, что, в свою очередь, становится причиной нарушения установленных 
сроков.  

Ст. 175 ТК РК регламентирует порядок принятия решения согласительной комиссией 
и его содержание [2], в которой достаточно ясно указаны требования к содержанию решения, 
выносимого согласительной комиссией. Но при этом законодатель не предусмотрел порядок 
подготовки его проекта.  

Сказанное выше означает, что, во-первых, согласно ст.175 ТК РК, согласительная 
комиссия принимает решение простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. По требованию заявителя или одного из членов комиссии 
голосование проводится тайно [2].  Однако если на заседании согласительной комиссии 
присутствуют все ее члены, количество которых является четным (исходя из правил ее 
создания на паритетных началах – п.1 ст. 171 ТК РК), и мнение членов комиссии 
разделилось ровно 50/50%, остается непонятным, какое решение в этом исключительном 
случае должно быть принято согласительной комиссией. 

Во-вторых, решение согласительной комиссии, на наш взгляд, должно 
предусматривать не только резолютивную часть, за которую и голосуют члены комиссии, но, 
бесспорно, содержать и другие классические части: вводную, описательную и 
мотивировочную, о которых стоит упомянуть в ст. 175 ТК РК.  

Итак, поднимаемые в статье некоторые проблемные аспекты, касающиеся разрешения 
споров согласительными комиссиями, не являются исчерпывающими и не умаляют 
возможного, исторически заложенного значения последних. При умелом использовании 
своего потенциала согласительная комиссия может быть эффективным звеном в системе 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

Очевидно видно, что совокупность отмеченных проблем принципиально 
предопределяет направление для дальнейшего совершенствования трудового 
законодательства РК, чтобы реабилитировать эффективность деятельности согласительной 
комиссии. В противном же случае в ближайшем будущем согласительная комиссия покажет 
свою окончательную несостоятельность как альтернативный досудебный орган по 
разрешению трудовых споров, и решение этого вопроса сегодня, по сути, остается за 
казахстанским законодателем. 
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Президент Казахстана Н.А. Назарбаев выступил с программной статьей «Социальная 

модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда»[1]. Эта статья вызвала в 
народе огромный интерес, потому что вопросы, поднятые Президентом, отвечают самым 
жизненным запросам общества. Сегодня труд – как решающий национальный фактор в 
условиях XXI века, в условиях глобальной конкуренции, – должен быть выдвинут на первый 
план» - обозначил Глава государства. 

Постановка проблемы. Актуальность данного исследования заключается в 
разрешении трудового спора мирными процедурами предусмотренные законодательством. 
Внедрение института медиации в национальное законодательство страны. 

Анализ исследований и публикации. В юридической науке большой вклад в развитие 
трудового права, а также проблеме трудовых споров внесли видные зарубежные и 
казахстанские ученые: Э.М. Аметистов, Т. Давулис, С.Ю. Головина, А.Т. Геворкян, Ю.С. 
Кашкин, И.Я. Кисилев, И.В. Межибовская, Н.Е. Нургалиевна, А.М. Нурмагамбетов, А.Р. 
Ризаева,  И.В. Шестерякова,  MatthiasSchneider, BernardTilleman. 

Целью публикации является совершенствование законодательства в области 
рассмотрения трудовых споров, разработка эффективного механизма в разрешении трудовых 
споров.  

Основные результаты исследования.  Изучить систему разрешения трудовых споров 
западных стран как коллективных, так и индивидуальных трудовых споров. Попытаться 
проанализировать механизмы разрешения трудовых споров, а также возможности 
заимствования данных систем. 

Разногласия и споры сопутствуют в любой деятельности, и на разных этапах. Споры  
в первоначальном виде приобретают смысл разногласий и раскрывают суть спора. 
Типология споров предопределяется их характером и статусом участников, соответственно, 
набором юридических правил из разных отраслей права.  

По мнению юристов-международников понятие «спор» содержит в себе 
конструктивное зерно – четко определенное и предъявляемое друг к другу требование 
сторон, в разрешении противоречия [2].Спор - обсуждение, при котором «сталкиваются» две, 
или более точек зрения различных сторон, каждая из которых отстаивает свою точку зрения. 
Применительно к трудовому праву, то спор – это разногласия между работником и 
работодателем по вопросам применения законодательства о труде, о выполнении условий 
индивидуального трудового, коллективного договоров, не урегулированы ранее между 
работником и работодателем, о которых заявлено в специально созданный для разрешения 
трудового спора орган или суд [3;379]. Большинство трудовых споров возникают из 
собственно трудовых правоотношений. Например, споры о взыскании невыплаченной 
заработной платы, об обжаловании наложенных дисциплинарных взысканий, в том числе 
увольнения и восстановлении на работу. Но не редко они вытекают правоотношений, 
производные от трудового права. Например, нарушение порядка возмещения причиненного 
вреда, отказ в принятии на работу граждан, не предоставление качества обучения работника 
и т.д. 

Причины возникновения трудовых споров различны и чаще всего вытекают из 
социально-экономической обстановки в стране. Однако не редко причиной порождения 
спора является низкая правовая культура, т.е. незнание или плохое знание трудового 
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законодательства, как отдельными руководителями производства, так и многими 
работниками. Руководитель плохо знающий трудовое законодательство, допускает трудовые 
правонарушения, например не правомерно переводит с одной должности на другую или 
увольняет работников или, не получив у профоргана согласия на сверхурочные работы, 
организует их и т.д. Уровень правового сознания и правовой культуры многих 
руководителей, должностных лиц администрации требует значительного повышения в 
трудовой сфере. Квалификационный справочник для руководителей требует обязательного 
знания основ трудового законодательства, на практике это часто не соблюдается.  

Видный специалист в сфере трудового права профессор, д.ю.н.  Нургалиева Е.Н. дает 
свое определение коллективного трудового спора: «Коллективный трудовой спор – 
неурегулированные разногласия между работниками, работодателем по поводу установления 
и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и 
выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя 
учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных 
нормативных правовых актов» [4]. В РК коллективными трудовыми спорами становятся 
разногласия по вопросам применения трудового законодательства. В п.3 ст. 24 Конституции 
Республики Казахстан признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку. При этом для разрешения первой группы споров применяются примирительные 
процедуры и право на забастовку, а для второй — комиссии по трудовым спорам и суды. 
Большинство национальных систем трудового права образовалось в разрешении 
коллективных трудовых споров. Необходимость социальной стабильности заставила 
общество выработать определенные правила взаимодействия между работниками, 
работодателями и государством, которые в той или иной степени снимают остроту 
противоречий в сфере труда. 

В Республики Казахстан в формировании цивилизованных трудовых отношений в 
условиях рынка большую роль играет Трудовой кодекс (далее ТК РК), принятый 15 мая 2007 
года. Появление в Трудовом кодексе специальной главы о коллективных трудовых спорах в 
целом следует рассматривать как позитивное решение законодателя, поскольку это 
способствует систематизации норм трудового права, регулирующих коллективные трудовые 
споры, в едином кодифицированном акте. Из вышеназванных систем разрешения 
коллективных трудовых споров можно выявить, что действующий порядок рассмотрения 
трудовых споров отвечает интересам работника, ибо споры разрешаются по месту работы, в 
трудовом коллективе, самими же работниками, которые могут наиболее правильно судить о 
правомерности тех или иных претензий. Коллективные трудовые споры разрешаются в 
порядке примирительных процедур и в судебном порядке. В соответствии с Рекомендацией 
МОТ №92 о добровольном примирении и арбитраже (1951) с целью способствовать 
предупреждению и разрешению трудовых конфликтов между работодателями и 
работниками должны создаваться органы по добровольному примирению, соответствующие 
национальным условиям. Отличительной чертой казахстанского законодательства является 
то, что на любой из стадий рассмотрения коллективного трудового спора стороны могут 
обратиться к посреднику и процедура посредничества является самостоятельной по 
отношению к примирительным процедурам в примирительной комиссии, трудовом 
арбитраже и может идти параллельно с ними. Примирительные процедуры, установленные в 
трудовом кодексе РК, соответствует нормам международного права, которые отражены в 
Рекомендации №92.  

Системы разрешения трудовых споров на западе, как правило, различаются по виду: 
спору о правах или об интересах. Как отмечают зарубежные специалисты, системы 
производственных отношений во всем мире различаются по способам классификации 
трудовых споров. Внутренняя природа того или иного трудового спора такова, что, 
намеренно или нет и безотносительно процедур и механизмов его разрешения, спор 
подпадает под определенную категорию. Соответственно, в рамках многих систем 
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производственных отношений отнесение трудовых споров к определенной категории 
диктует применение конкретного механизма для их разрешения. 

Международно-правовые акты по трудовому праву, предусматривающие 
определенный порядок разрешения споров при коллективных переговорах, появились лишь 
после второй мировой войны. Так, в 1949 г. Международная организация труда (далее — 
МОТ) приняла Конвенцию № 98 о праве на организацию и на ведение коллективных 
переговоров, которая предусматривает свободу и право ведения коллективных переговоров. 
В 1951 г. МОТ приняла специальный акт по разрешению коллективных трудовых споров — 
Рекомендацию №92 о добровольном примирении и арбитраже. Конвенция МОТ № 154 и ее 
Рекомендация № 163 1981 г. о коллективных переговорах предусмотрели порядок 
разрешения разногласий (споров) при ведении коллективных переговоров. Международно-
правовые акты по коллективным трудовым спорам являются основой для разработки и 
принятия национального законодательства. На западе придерживаются традиционной для 
Казахстана классификации трудовых споров: индивидуальные и коллективные. Заметим, что 
законодатель придерживается прямо противоположного подхода, разделяя трудовые споры 
именно на споры индивидуальные и коллективные, но ни где не проводя различий между 
спорами о правах и спорами об интересах, что, на наш взгляд, не совсем понятно, поскольку 
именно внутренняя природа спора в большей степени, чем его субъектный состав, должна 
определять способ его разрешения. 

Органы, разрешающие трудовые споры о правах за рубежом классифицируют на 
четыре группы. Такие как: 1.Суды общей юрисдикции; 2. Суды по трудовым спорам; 
3.Квазисудебные административные органы; 4.Арбитраж. 

В целом ряде стран отсутствуют специальные судебные или квазисудебные органы, 
куда можно было бы обращаться в случае возникновения трудового спора о правах. Такие 
конфликты рассматриваются точно так же и абсолютно теми же судебными органами, что и 
любой другой гражданско-правовой спор. Сторонники такого положения вещей утверждают, 
что споры по договору ничем не отличаются, идет ли речь о трудовом договоре, 
коллективном договоре, коммерческом и т.д. Как правило, квалифицированный судья в 
состоянии компетентно использует закон — статутное или общее право — безотносительно 
сути дела. Несомненно, это утверждение противоречит самой идее, на которой основаны 
системы судов по трудовым спорам. Трудовые суды существуют во многих странах, но 
только в нескольких они наделены широчайшей юрисдикцией. Речь идет о странах, где суды 
общей юрисдикции практически не привлекаются для разрешения трудовых споров. 

 К странам, где суды общей юрисдикции играют главную (и нередко эксклюзивную) 
роль в разрешении трудовых споров о правах, относятся Нидерланды и Италия.  

Правовые рамки деятельности сторон коллективных трудовых споров в процессе 
переговоров очерчены включением в ТК РК процедурные норм. Полное изложение нормы, 
посвященные предупреждению незаконных забастовок, пересмотрен институт «трудовые 
споры», где были уточнены: начало возникновения трудового спора, порядок его 
оформления, кворум собрания, конференции представителей работника, сроки рассмотрения 
трудовых споров. Реализуя конституционное право на обращение в суд за защитой 
нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых законом 
интересов, законодатель предоставляет сторонам трудового спора выбор в способах его 
разрешения. Стороны могут обратиться не только в согласительную комиссию, но и сразу в 
суд, т.е. судебному иску не обязательно должна предшествовать процедура разрешения 
спора в согласительной комиссии. В то же время рассмотрение спора в согласительной 
комиссии не препятствует возможности для обращения по данному трудовому спору в суд, с 
целью решения его по существу в установленном процессуальном порядке. В последнее 
время, а именно с момента принятия в нашей стране Закона «О медиации», одним из 
наиболее перспективных направлений для разрешения трудовых споров, является процедура 
медиации. Вопрос о способах защиты трудовых прав, по существу, остался в ТК РК 
неурегулированным, несмотря на наличие специального раздела, который учитывает права 
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работодателей в области трудовых отношений. В связи с этим ученые предлагают дополнить 
ТК статей «способы защиты», среди которых, по нашему мнению, должна быть указана и 
медиация, которая относится к числу способов защиты трудовых прав, как работника, так и 
работодателя. С годами идет совершенствование трудового законодательства, 
рассматривается опыт зарубежных стран, ратифицируют международные конвенции по 
труду, что и является большим шагом к стабильному законодательному регулированию. 
Слабое знание трудового законодательства субъектами социально-трудовых отношений, а 
также слабость профессиональных союзов и защита интересов наемных работников, 
является основной причиной трудовых конфликтов межу субъектами права. Анализ 
выявленных нарушений трудового законодательства показывает, что зачастую нарушения со 
стороны работодателей допускается из-за незнания трудового законодательства или 
неправильного его применения, халатности руководителей своим должностным 
обязанностями, неэффективной организации труда [5]. В своем докладе Нургалиева Е.Н. 
отметила дефекты трудового права, а именно объективные и субъективные причины их 
появления. К объективным причинам относят социально-экономические причины, 
отсутствие необходимых материальных условий для реализации трудоправовых норм. К 
субъективным причинам относятся социокультурные причины, когда при принятии 
нормативных актов в сфере труда нормотворческий орган не учитывает особенности 
правосознания общества, уровень культуры развития, в том числе, культуры трудовых 
отношений [6]. Все вышеназванные дефекты трудового права, к сожалению, присутствуют и 
в казахстанском трудовом праве. Особенно превалируют такие субъективные причины их 
появления как игнорирование уровня правосознание общества, уровень культуры трудовых 
отношений.  

Выводы. На наш взгляд основной задачей исследования состоит в том, чтобы  
усовершенствовать законодательство в области рассмотрения трудовых споров, а именно 
разработать эффективный механизм разрешения трудовых споров. Основная задача 
основывается тщательному изучению и обобщению механизмов разрешения трудовых 
споров, а именно изучению правового статуса органов, рассматривающих трудовые споры, 
процедуры их рассмотрения, выявление плюсов  минусов в зарубежной практике с тем, 
чтобы в максимальной степени использовать  опыт зарубежных стран с учетом нашего 
законодательства. Сравнительный анализ правового регулирования разрешения трудовых 
споров в рассматриваемых странах интересен не столько сопоставлением деятельности того 
или иного органа, наличием или отсутствием полномочий у работников, работодателей или 
государств, сколько тем, как отразились традиции и исторические условия в этих странах на 
процессе формирования современного механизма разрешения споров. Основная цель 
исследования изучить систему разрешения трудовых споров западных стран как 
коллективных, так и индивидуальных трудовых споров, проанализировать механизмы 
разрешения трудовых споров, а также возможности заимствования данных систем. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНДА ЕҢБЕК ҰЖЫМЫНЫҢ 
РӨЛІ 

 
Камалова Жадра Нұрлыбекқызы 

Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының 206 
тобының тыңдаушысы 

Ғылыми жетекшісі - Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды 
академиясының азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны 

Калиев Абылай Ақылбайұлы 
 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi 
кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамамамыз қабылданғаннан бері 
мемлекетіміздегі ұлттық заңнама дамуының бағыттары белгілі бір деңгейге жетті. Барлық 
қоғамдық өмірдің әр түрлі салаларындағы қоғамдық қатынастардың дамуы және оның 
құқықтық реттелуі барынша жаңа деңгейге жетіп жатыр. Осы бағыттардың дамуы мен 
жетілдіруі құқық салаларының барлық түрлерін тысқары қалдырып жатқан жоқ. Оның 
ішінде құқықтың қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық атқару, әкімшіліқ сияқты 
бағыттары жаңа өмірдің қазіргі шындығы мен талаптарына барынша сәйкестендірілді және 
одан әрі жетілдіру үстінде. Бұлардың барлығы мемлекеттік құқықтық саясатының маңызды 
буыны қылмыстық саясатты жетілдіру, оның ішінде аталған бағыттар бойыншажетiлдiру мен 
қолдануды кешендi, өзара байланыста жүзеге асыруды алғышарттайды.  

Сонымен қатар, қоғамдық қатынастардың дербес салалары болып табылатын 
азаматтық, азаматтық іс жүргізу, әлеуметтік қамтамасыз ету мен еңбек құқықтары сияқты 
ұлттық құқықтардың дамуы да жаңа деңгейге қойылуда, оған қатысты Құқықтық саясат 
тұжырымдамасы: «Қазақстанның Конституциясында әлеуметтiк мемлекеттi құрудың негiзгi 
құқықтары мен принциптерi бекiтiлген. Бұл орайда негiзгi мiндеттердiң бiрi әлеуметтiк 
құқықтарды қамтамасыз ету мен қазiргi әлеуметтiк саясатты iске асырудың ықпалды 
тетiктерiн одан әрi қалыптастыру болып табылады» деп бір бекітеді, және екіншіден: 
«Қазақстанның өмiр сүру сапасының стандарттары жоғары, серпiндi, қазiргi заманғы 
мемлекет ретiнде қарышты да орнықты дамуы адами әлеуеттi, азаматтардың iскерлiгiн 
жандандыру, азаматтық қоғам институттарын нығайту негiзiнде ғана мүмкiн болады. Осыған 
байланысты азаматтық қоғам институттарының дамуына және азаматтық бастамаларды iске 
асыру мүмкiндiгiне қосымша қарқын беретiн құқықтық құралдар қажет» деп бекітеді. [1]  

Демек, азаматтық қоғам институттары мен адами әлеуеттің дамуы, азаматтардың 
іскерлігінің жандануы барлық жағынан қарастырылуға жататын мәселелер болып табылады. 
Адами әлеуеттің қалыптасуы мен дамуы әр түрлі жұмыс орындарда, оның ішінде 
кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, зауыт пен фабрикаларда және т.б. орындарда еңбек 
өндірісн ұйымдастыру мен жұмыс кұшін қолдану барысында жүзеге асырылады. Онда біз 
келесі маңызды сұрақтарды алға қоя аламыз: 

біріншіден, адами әлеуеттің жандануы үшін еңбек өндірістеріндегі жұмыс күшінің 
сапасын қалыптастырды қолға алу қажет;  

екіншіден, қазіргі адами әлеуетті дамытудың басты негізі еңбек ұжымы ұғымының 
маңыздылығын арттыру қажет;  

үшіншіден, әлемдік стандарттарға сай келетін дамыған адами әлеуетті қалыптастыру 
үшін еңбек ұжымының әлеуметтік және құқықтық жағдайына жаңаша көзқарас керек.         

Қазіргі таңда адами әлеуетің артуына себепші болатын қызметкерлер тек жеке дара 
қызмет атқармайды, олар әдетте белгілі бір қағидаға сүйенген адамдар тобында, мысалы, бір 
аймақта тұрақты тұратынына, кәсіптеріне, әлеуметтік жағдайына, олардың тап болған 
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кездейсоқ жағдайларға байланысты еңбек етеді. Бұл олардың әрдайым бір-біріне жақын 
орналасуын және бірігіп жұмысты атқаруын білдірмейді, бұл жерде ең бастысы – тұлғалар 
арасындағы белгілі бір қатынастардың жүйесіне қосылу болып табылады. 

Адамдар тобы өз мүшелерінің әр түрлі деңгейдегі бірігуі бар басқарушы, 
басқарылушы немесе өзін-өзі басқарушы ретінде ұйымдастырылмаған ұжымнан біртұтас 
ұйымдастырылған ұжымға дейін құрылады. Ұжым ретінде саналу үшін адамдар тобы 
бірнеше белгілерге сәйкес келуі керек, ең бастысы, олардың ортақ мүдделерінің болуы 
саналады. Олардың мүддесі әр бір қызметкерлер жеке мүдделерінің өзара ықпал етуі 
нәтижесінде қалыптасып, ұйым мақсатымен ұшатасады, бірақ, олар жай ғана ұқсас, біртекті 
болмайды, олар ортақ, барлығына біртұтас    мүдде ретінде есептеледі.  

Ұжым әрбір адам баласының өмірінде әр қашан жоғары деңгейде болатын маңызды 
рөл атқарады, бәрінен бұрын атап айтқанда, оның аясында қызметкерлердің қарым-
қатынаста болу мен іскерлік өзара қарым-қатынастағы қарапайым қажеттіліктері 
қанағаттандырылады; қажетті жағдайда қызметкер ұжымнан қолдау мен қорғау табады; өз 
ұжымында ол ең әуелі жетістіктері мен беделі танылады, ұжымда болу арқылы қызметкерлер 
өздерінің даралығынмен, жеке қассиеттерімен ерекшеленеді.  

Қазіргі нарықтық дамуы мен бәсекелестіктің жағдайында әдами әлеует жандануына 
бірден-бір қатысы бар еңбек ұжымының сапасы деген сұрақ барлық меншік нысанындағы 
ұйымдар мен кәсіпорындарының экономикалық жағдайы мен бәсекеге қабілеттілігін 
анықтайтын басты фактор, себебі, еңбек ұжымының сапасы оны одан әрі қолданудың 
мүмкіндіктері мен тиімділігін алдын ала айқындайды, оның құқықтық мәртебесін 
арттырады.  

Ал ұжымның құқықтық мәртебесі – бұл оның тек экономикалық жағдайы ғана емес, 
бұл оның заңнамалық тұрғыда бекітілген құқықтық жағдайы.  

Жалпы еңбек ұжымының құқықтық мәртебесі өндіріс құрылған сәттен бастап немесе 
оның ішіндегі құрылымдық бөлімшенің құрылған сәтінен басталады және ұйым толығымен 
таратылған жағдайы тоқтатылады. Өндірістің қайта ұйымдастырылуы, оның меншік иесінің 
ауысуы қызметкердің еңбек қатынастарын тоқтатпайды. Олардың келісімімен бұл 
қатынастар жалғасады, яғни еңбек ұжымы да сақталады. 

Еңбек ұжымы мен ұйымның құқықтық мәртебесі тең болады, кәсіпорын мен ұйымның  
құқықтық мәртебесі азаматтық құқық саласының нормаларымен реттелсе, еңбек ұжымының 
құқықтық мәртебесі еңбек құқығының ережелерімен реттеледі. Еңбек ұжымы еңбек 
құқығының субъектісі ретінде еңбек құқығы теориясы мен ғылымында бірнеше 
зерттеулердің пәні болған,  бұл сұрақ шеңберінде көптеген еңбектер жазылған. Оның еңбек 
қатынастарындағы рөлі, атқаратын функциялары қазіргі таңға дейін жұмыс беруші мен 
қызметкер арасындағы әр түрлі еңбек қатынастарында қолданылып жатыр. Еңбек 
ұжымының функциялары - еңбек ұжымының қызметінің негізгі бағытттары болып 
табылады. Оларға келесі функцияларды атауға болады:   

- бірлескен еңбекті ұйымдастыру; 
- кәсіпорынды басқаруға қатысу;  
- мемлекеттің саяси-өміріне араласу; 
- қызметкерлерді еңбек өнегелігі тұрғысынан тәрбиелеу, еңбек тәртібін нығайту 

және т.б.   
Еңбек ұжымының атқаратын рөлі мен функцияларын дұрыс қолдану адами әлеуетті 

жаңғырту және дамытуға қандайда бір үлесін қосатыны айдан анық.  
Адами әлеует – заманауи жоғары дамыған қоғамда ел дамуының аса бір маңызды 

факторы, Еуроодақ елдерінде жүргізілген зерттеулер, білім әлеуетін ішінара пайдаланатын 
кәсіпорындардың орташа алғанда 14% пайда алатынын, оны едәуір белсенді 
пайдаланатындары 39% пайда алатынын, ал білім капиталын стратегиялық дамудың базасы 
ретінде есептейтіндері 61% пайда алатынын көрсетті. [2] Сондықтан еңбек ұжымының 
әлеуетін дамыту үшін оның дамуы үшін маңызды және қажетті тұжырымдарды басшылыққа 
алуымыз қажет. Сол себептен назарларыңызға ел басымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Әлеуметтік 
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жаңғыртудың жаһандық тренді» мақаласында айтылған тұжырымдарды атап өткім келеді: 
«Жаңғырту үдерістерінің табыстылығы көп жағдайда оның қандай қағидаттар бойынша 
жүзеге асырылатынына байланысты болады:  

біріншіден, ортақ жауапкершілік қағидаты. Әлеуметтік жаңғыртудың барысы мен 
нәтижесіне жауапкершілікті тек мемлекет пен оның барлық басқару деңгейлері ғана емес, 
сондай-ақ жекеменшік құрылымдар, барлық қоғам бөлісуі тиіс. Жаңғыртудың табыстылығы 
үшін әрбір азаматтың өз Отанына пайдалы болуы өте маңызды. Жаңғырту барлық 
қазақстандықтарға қажет. Осындай түсіністік жағдайында ғана кең көлемді қоғамдық 
консенсус пен табысқа қол жеткізуге болады. 

екіншіден, әріптестік қатысу қағидаты. Барлық жұмыс мемлекеттің, бизнес пен 
азаматтың тығыз өзара іс-қимылы негізінде құрылуы тиіс. Бұл жерде биліктің міндеті - 
мемлекет, қоғам мен жеке адам мүддесінің рационалды тепе-теңдігін қамтамасыз ету». [3]   

Аталған қағидаттардың астары біріншіден, әлеуметтік жаңғырту үшін тек мемлекеттің 
ғана үлесін емес, жеке азаматтың, қоғамның ендеше бір мүддеге біріккен еңбек ұжымының 
үлесін анықтап отыр, екіншіден, табысқа жету жолы тек бір бағытты, жеке даралық арқылы 
қамтамасыз етілмейді, ол барша өндірістердегі кең етек алған қоғам, оның ішінде ортақ 
мүдде көздтейтін еңбек ұжымдылығының теңдігі мен дамуы негізінде іске асуы тиіс деп 
бекітеді. Алайда, қазіргі таңдағы Қазақстандық заңнама соңғы жылдары қоғамның саяси, 
экономикалық және әлеуметтік өмірінде еңбек ұжымының кеңінен қатысуын көздемейді. 
Тіптен, «еңбек ұжымы» деген ұғым заң шығарушы мен құқық қолдану тәжірибесі 
лексикасынан біртін-біртін ығыстырылып жатыр. Оның Қазақстан Республикасының 
Конституциясында, еңбек кодексінде және басқа да осы саладағы маңызды нормативтік 
құқықтық актілерде де жоқ. Ал Ресей заңнамасымен салыстырсақ. Онда да бұл ұғымға 
қатысты Ресей мемлекетінің қазіргі таңда күші жойылған Еңбек туралы заңдар кодексінде 
бір бап төңірегінде ғана көңіл бөлініпті [4] және қазіргі таңдағы Еңбек кодексінде жоқ. 
Ендеше бұл ұғымның заңнамаға енуі, ену қажеттілігі мен негізінің болуы немесе керсінше 
қажетсіздігі мен негізінің жоқ болуына қатысты сұрақтар тек біздің еңбек құқығы 
ғылымының мәселесі ғана емес, басқа да мемлекеттердің мәселесі болып табылады. 
Заңнамада «еңбек ұжымы» ұғымының орнына «қызметкерлер» деген ұғым қолданылады. 
Атап айтқанда, Еңбек кодексіндегі әлеуметтік әріптестік, бітімгерлік комиссиясы, еңбек 
дауы деген ұғымдардың құрамында «қызметкерлер» деген ұғым арқылы бекітілген.  

Нақты тоқталсақ, әлеуметтік әріптестік - қызметкерлер қызметкерлердің өкілдері, 
жұмыс берушілер (жұмыс берушілердің өкілдері), мемлекеттік органдар арасындағы еңбек 
қатынастарын және олармен тікелей байланысты өзге де қатынастарды реттеу мәселелері 
бойынша олардың мүдделерін үйлестіруді қамтамасыз етуге бағытталған өзара қатынастар 
жүйесі; бітімгерлік комиссиясы - ұжымдық еңбек дауын тараптарды бітімге келтіру 
жолымен реттеу үшін жұмыс берушілер мен қызметкерлер (олардың өкілдері) арасындағы 
келісім бойынша құрылатын орган; ал еңбек дауы - Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасын қолдану, келісімдердің, еңбек шартының және (немесе) ұжымдық шарттың, 
жұмыс беруші актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелері бойынша 
қызметкер (қызметкерлер) мен жұмыс берушінің (жұмыс берушілердің) арасындағы 
келіспеушіліктер. Біздің ойымызша, олардың мұндай қалыпта белгіленуі нарықтық 
экономикаға көшу мен еңбек рыногы мен әлеуметтік-еңбек саласындағы жұмыс берушілер 
мен кәсіпкерлер құқықтық жағдайының артуымен (күшейюімен) тығыз байланысты. Алайда, 
заң шығарушылық тәжірибеде қалыптасып қалған мұндай ұғым жалпы қабылданған 
семантикалық тұрғыда да, құқықтық тұрғыда да өз-өзін ақтамайды, басқаша айтқанда 
мәселенің саяси астарын қозғамайды. Демек, қазіргі таңда еңбек ұжымы еңбек құқығының 
субъектісі және субъектісі болып қала бермек және бұл құқықтық санаттың екі мағналы 
жағдайы өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ деп қорытынды жасай отыра, оның еңбек 
заңнамасына ресми ұғым ретінде енуі мәселесін қарастыру мен зерттеудің қажеттілігі мен 
негізділігін қазіргі кезеңдегі еңбек қатынастарының дамуы мен жаңа деңгейге көшуі 
тұрғысында қайта қарастыруымыз қажет деп нақты айта аламыз.    
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В ч. 2 ст.12 Конституции РК указана правовая база для существования самозащиты: 
каждый может защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 
[1]. По своей правовой природе данное право следует отнести к группе естественных прав, 
закрепленных в Конституции РК, среди которых устанавливают права на жизнь, здоровье и 
т.д. 

Частью 14 ст. 22 Трудового кодекса РК предусмотрено право каждого работника на 
защиту своих прав и законных интересов, а также право на защиту этих прав всеми не 
противоречащими закону способами [2]. Следует указать на то, что данная норма служит 
основой для самозащиты трудовых прав. Так как  формулировка данного понятия не нашла 
отражение среди 80 основных понятий трудового кодекса, указанных в ст. 1 ТК РК. 

Так как нами поставлена цель в первую очередь определить, что такое самозащита, 
думаем, будет правильным, для начала, попытаться дать определение данному понятию, 
приведя в пример мнения ученых. Ведь для того, чтобы применять его в трудовом праве, 
необходимо проанализировать его сущностные характеристики. 

В науке трудового права отсутствует всестороннее комплексное исследование 
самозащиты работниками трудовых прав. Термин «самозащита» используется в различных 
отраслях права: в уголовном, административном, гражданском праве и других. В широком 
смысле под самозащитой понимаются любые действия лица, обладающего субъективным 
правом, направленные на защиту данного права от противозаконного нарушения. В узком, 
это действия лица, направленные на пресечение нарушения и ликвидацию его последствий. 
Во многом достижение цели самозащиты трудовых прав зависит от того, какой способ 
самостоятельной защиты своих прав изберет работник. Однако нужно знать пределы такой 
защиты, так как в противном случае работник сам может стать правонарушителем. 

Самозащита – это ответные действия работника, предпринимаемые им для 
восстановления своих прав, нарушенных работодателем. Они не могут носить вооруженный 
характер, так как работник не имеет права иметь оружие на территории организации. Эти 
действия не связаны с обязанностью предварительного использования мирных процедур, что 
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придает самозащите сходство с самообороной. Момент начала оборонительных действий 
работник определяет сам [3]. 

По мнению Е.Е. Богдановой, самозащита - это особая форма защиты, специфика 
которой проявляется в том, что субъект права непосредственно своими действиями может 
защитить нарушенное право [4] Основанием самозащиты является нарушение права, 
например, на своевременную выплату заработной платы. Нет нарушения - не нужна и 
самозащита. 

Под защитой права в юридической науке понимается в первую очередь устранение 
препятствий в его реализации либо восстановление нарушенного права и возмещение 
причиненного этим нарушением ущерба. В понятие защиты субъективных трудовых прав 
включается также деятельность уполномоченных компетентных государственных органов по 
предупреждению и пресечению нарушений этих прав. Поэтому защита трудовых прав 
работника представляет собой совокупность правовых мер и способов, направленных на 
пресечение и предупреждение нарушений трудового законодательства и восстановление 
нарушенных трудовых прав граждан [5]. 

С.Н. Братусь рассматривает самозащиту как оперативное воздействие, которое 
применяется к нарушителю гражданских прав непосредственно самим управомоченным 
лицом как стороной в гражданском правоотношении, не прибегая к помощи 
государственных юрисдикционных органов [6, 25]. 

В.П. Грибанов к мерам самозащиты относит только фактические действия, 
направленные на охрану личных или имущественных прав и интересов управомоченных лиц, 
в том числе действия в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости [7, 117-
132]. Представляет- ся, что не только действием, но и бездействием можно осуществить 
самозащиту. Подобные действия или бездействия субъекта, защищающие свои права в 
пределах ч. 1 ст. 13 Конституции РК, будут носить юридический характер, вызывая 
возникновение правоотношении, поскольку они облечены в правовую форму, 
установленным законом. 

М.Н. Мальцев под самозащитой понимает совершаемые без посторонней помощи 
прямо не запрещенные законодательством действия (бездействие) физических или 
юридических лиц, направленные на предупреждение или пресечение нарушений своих 
субъективных прав [8, 798]. 

Из вышесказанного, самозащита сводится к совершению работником действий 
(бездействий), в результате которых возникают отношения по защите трудовых прав, эти 
отношения возникают без участия каких-либо органов, а совершаемые работниками 
действия официально не оформляются. Следовательно, основным признаком самозащиты 
является самостоятельная процессуальная деятельность работников и работодателей без 
вмешательства органов государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 
законодательства и органов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. При этом 
работодатель может добровольно устранить нарушение или, не признав его, отклонить 
претензию работника. А поскольку законодательство не исключает возможность 
одновременного использования самозащиты и другого способа защиты трудовых прав и 
свобод, то во втором случае заключение о наличии или отсутствий нарушения может сделать 
полномочный орган, к которому обратиться работник.  

Также данное понятие включает в себя: 
1) субъектами осуществления самозащиты трудовых прав является работник и 

работодатель; 
2) сообщение стороне трудового договора о допущенном ею действительном или 

мнимом нарушении трудовых прав; 
3) использование соответственных законодательству способов самозащиты 

трудовых прав; 
4) работник вправе прибегнуть к самозащите при наличии нарушения его 

трудовых прав, либо угрозы жизни и здоровью работника. 
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Думаем, что первый пункт, то есть субъекты самозащиты понятны и видим 
необязательным на нем останавливаться подробно. 

Сообщение стороне трудового договора о допущенном его действительном или 
мнимом нарушении трудовых прав. Так, согласно п.2 ст.22 ТК РК, где перечислены 
основные права и обязанности работника, работник имеет право требовать от работодателя 
выполнения условий трудового, коллективного договоров, также п. 19 ст. 22 ТК РК, на 
отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью 
или жизни, с извещением об этом непосредственного руководителя или представителя 
работодателя. Ведь согласно ст. 61 ТК РК трудовой договор подлежит прекращению, 
вследствие нарушения условий заключения трудового договора [2]. 

Использование соответственных законодательству способов самозащиты трудовых 
прав. Здесь возникает вопрос: Какие способы и формы самозащиты существуют? Так как в 
отечественном законодательстве нет понятия самозащиты, соответственно теоретически нет 
и определенных форм и способов самозащиты. Для определения их, мы хотим привести 
пример с ТК РФ, где формам самозащиты посвящена отдельная статья. Согласно ст. 379 ТК 
РФ, в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной 
форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а 
также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 
здоровью, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права. В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться от 
выполнения работы также в других случаях, предусмотренных настоящим ТК РФ или иными 
федеральными законами [9].  

Как видно, законодатель устанавливает  требования, что самозащита работником 
своих трудовых прав может осуществляться только в одной форме – отказа от работы, не 
уточняет – с расторжением или без расторжения трудового договора и приводя при этом 
только два случая, в которых работник может отказаться от выполнения работы, не 
предусмотренной трудовым договором и непосредственно угрожающей жизни и здоровью 
работника (за исключением тех случаев, когда это не предусмотрено в трудовом договоре). 

Согласно ст. 48 ТК РК, в случае письменного отказа работника от продолжения 
работы, в связи с изменением условий труда трудовой договор с работником прекращается 
по основанию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса. 
Также п. 6 ст. 51, где четко написано, что отказ работника от продолжения трудовых 
отношений, являются основанием для прекращения трудового договора. Ст. 59 перечисляет 
случаи, при которых трудовой договор с работниками подлежит прекращению при отказе 
работника от продолжения трудовых отношений: 

1) отказа работника от перевода в другую местность вместе с работодателем; 
2) отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда; 
3) отказа работника от продолжения работы при реорганизации работодателя - 

юридического лица; 
4) отказа работника от временного перевода на другую работу при получении в связи 

с исполнением трудовых обязанностей производственной травмы, профессионального 
заболевания или ином повреждении здоровья, не связанном с производством. 

Также п. 2 данной статьи, прописывает, что прекращения трудового договора 
допускается только при письменном отказе работника от продолжения трудовых отношений 
[2].  

Как нами было замечено, отказ от работы, а именно отказ работника в письменной 
форме хоть и считается официальной формой самозащиты в российском законодательстве, в 
отечественном трудовом праве письменный отказ, является больше основанием для 
прекращения трудового договора, что больше на руку работодателю, нежели работнику. 
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Ведь защищая себя в такой форме работник может в большей степени остаться без работы, 
соответственно сомневаемся, что работник станет так рисковать, прибегнув к самозащите. 

При этом следует отметить на словосочетания «отказ от продолжения работы» и 
«отказаться от выполнения работ», так как согласно п.3 ст. 311 ТК РК, отказ работника от 
выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и 
здоровья или окружающих людей не влечет привлечения его к дисциплинарной и (или) 
материальной ответственности. При этом в п. 5 ст. 314, где предусмотрено, что отказ от 
выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или 
жизни, должен проводиться в виде письменного извещения об этом непосредственного 
руководителя или работодателя [2]. 

Здесь становиться более ясно, что работник все же может отказаться от выполнения 
работ в письменной форме, что и будет считаться самозащитой и не грозит увольнением.  

При этом, следует отметить, что в отечественном законодательстве нет нормы, 
которая на прямую предусматривала бы отказ работника от выполнения работ, не 
предусмотренными трудовым договором. Но думаем, что отсутствие нормы, не обозначает, 
что работник не может отказаться от выполнения работы, не предусмотренным трудовым 
договором. Ведь в Трудовом кодексе РК устанавливаются множество прав и гарантий для 
работника, которые при их нарушении могут превращаться в формы самозащиты де-факто, 
но которые не являются как установленные формы самозащиты де-юре. Можно, используя 
взгляд, направленный на поиск иных форм самозащиты, пересмотреть некоторые права и 
гарантии, установленные ТК РК. 

Например, работник может выбрать как возможные формы самозащиты: 
-  отказ от выполнения дополнительной работы (ст. 40-1 ТК РК); 
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда (ст. 44 

ТК РК); 
-  отказ работника от временного перевода на другую работу (п.3 ст. 45 ТК РК); 
- отказ работника от перевода в другую местность вместе с работодателем (подп. 1 п. 

1 ст. 59 ТК РК) и др [2]. 
По этому поводу, считаем, что формы перечисляемые в ТК РФ, не совсем раскрывают 

и не дают полного перечня самозащиты, соответственно брать его в пример при создании 
нормы, посвященной самозащите в отечественном законодательстве, не совсем правильно. 

В связи с тем, что подробно-детального анализа признаков, принципов и условий 
самозащиты трудовых прав в науке трудового права не приводиться, попробуем 
позаимствовать их из теории гражданского права и в результате постараемся дать полную 
формулировку данному понятию. 

Нами была проделана попытка найти понятие самозащиты и её формы в 
казахстанском законодательстве. Так, к примеру, в п. 3 ст. 9 говорится, что в случае 
специально предусмотренных законодательными актами, защита гражданских прав может 
осуществляться непосредственными фактическими и юридическими действиями лица, право 
которого нарушено (самозащита) [10]. 

Следовательно, в гражданском праве самозащита – это фактические и юридические 
меры, которые управомоченное лицо само принимает для защиты своих прав. Самозащита 
права – это допускаемые законом односторонние действия заинтересованного лица, 
направляемые на то, чтобы обеспечить неприкосновенность права, его осуществление и 
ликвидацию последствий его нарушения [11, 357]. Способы и интенсивность самозащиты 
должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для 
его пресечения. По-мнению С.В. Сарбаша, для самозащиты характерны три признака: 

1) исключительность мер и чрезвычайность ситуаций; 
2) противоправность действий нарушителя; 
3)     невозможность осуществления защиты в судебном или административном 

порядке [12, 171]. Примерами самозащиты являются действия в условиях необходимой 
обороны (ст.919 ГК). 
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Исходя из вышесказанного можно определить самозащиту как действие 
(бездействие), не запрещенное законодательством по форме, основанию и порядку 
применения, направленное на защиту работником нарушенных трудовых прав, свобод и 
законных интересов работодателя (его представителя) без участия других субъектов. 

Используя это определение, можно отличить самозащиту от злоупотребления 
работником своего права, от самоуправства или от самовольного прекращения работы как 
средства разрешения коллективного или индивидуального трудового спора. 

Опираясь на изложенное, приходим к выводу, что самозащита трудовых прав 
работника ‒ это самостоятельные активные действия работника (отказ от выполнения 
трудовых обязанностей) по охране своих трудовых прав, жизни и здоровья (права на 
определенность трудовой функции, закрепленной трудовым договором, право на 
своевременное и в полном объеме получение заработной платы, права на охрану жизни и 
здоровья в процессе трудовой деятельности). 

К самозащите обычно прибегают при наличии грубого нарушения трудовых прав 
работника, указанного в законе. Однако далеко не все работники готовы использовать такой 
способ защиты своих трудовых прав. Отчасти это связано с нежеланием работников 
обострять отношения с работодателем, особенно в присущей многим организациям 
обстановке, в которой работники не только не высказывают свои претензии работодателю, 
но и вынуждены скрывать от него свое недовольство. 

Есть и другое объяснение правовой пассивности работников. Среди них бытует 
мнение, что меры по защите их трудовых прав обязаны принимать государственные органы, 
которые должны пресекать нарушения независимо от реакции на них работников. Но 
государственные органы не всегда знают о нарушениях, совершаемых работодателем, не 
всегда предпринимают необходимые меры, поэтому инициатива в защите своих законных 
интересов, самозащита нарушенных прав может быть даже более эффективным способов 
защиты и восстановления нарушенного права. 

Стоит отметить, что самозащита предполагает применение целого спектра мер как 
«силового», так и «мирного» характера. В этой связи считаем, что самозащиту трудовых 
прав следует начинать именно с «мирных» мероприятий по урегулированию разногласий с 
работодателем и прежде всего с переговоров, так как консенсус позволяет быстрее достичь 
цели защиты трудовых прав. 

Таким образом, сказанное позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о необходимости 
законодательного регулирования основных вопросов самозащиты, путем отнесения 
указанных норм в отдельную главу. Вместе с тем, обеспечить на законодательном уровне 
исполнение работодателем законных требований работников, использующих самозащиту, а 
также вступивших в законную силу предписаний органа государственного надзора и 
контроля. 
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Трудовая правосубъектностькак особое свойство, признаваемое законодательством за 

субъектами трудового права, означает, что при наличии определенных условий (достижения 
конкретного возраста – для гражданина; организационных предпосылок, хозрасчетной либо 
имущественной и оперативной обособленности –  для организаций) они способны быть 
субъектами конкретных правоотношений в сфере труда, обладать правами и обязанностями. 
Кроме того, трудовая правосубъектность всегда означает способность гражданина, 
организации (работодателя) своими действиями приобретать субъективные права и 
обязанности, составляющие содержание конкретных правоотношений. Она же является 
предпосылкой наделения субъекта трудового права такими правами и обязанностями, 
которые непосредственно вытекают из действия закона и не связаны с совершением каких-
либо действий с его стороны.  

Характерной особенностью трудовой правосубъектности является то, что она тесно 
переплетается с гражданской правосубъектностью, поскольку труд зачастую осуществляется 
в рамках единой кооперации, в т.ч. и собственников – в акционерном обществе, 
хозяйственном товариществе или кооперативе. На этом фоне еще одной научной и 
практической проблемой является то, что не получила достаточной правовой регламентации 
трудовая правосубъектность акционеров-работников. 

Поэтому вполне естественно, что анализ нашей темы лежит на стыке трудового и 
гражданского законодательства. 

Так, юридическим лицом признается организация, которая имеет на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное 
имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь 
самостоятельный баланс или смету (ст. 33 Гражданского кодекса РК) [1]. 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001541
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Юридическое лицо обладает специальной правоспособностью и может совершать 
действия лишь в соответствии с целями, ради которых оно создано, а также 
дееспособностью, ибо обладает собственной волей, которую выражают органы 
юридического лица. Поэтому неверно противопоставлять физических лиц юридическим на 
том основании, что последние могут действовать только через свои органы; ведь также 
действует и индивид. Но следует учитывать, что в отличие от физических лиц юридическое 
лицо имеет органы в юридическом смысле. Органы естественного лица существуют 
сообразно со строем индивидуального человеческого организма как орудия одушевляющего 
их единства; органы юридического лица проявляют действующее в них единство в 
юридической сфере сообразно с юридическим строем социального человеческого организма. 

Согласно ст. 34 ГК РК, юридическим лицом может быть организация, преследующая 
извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности (коммерческая 
организация) либо не имеющая извлечение дохода в качестве такой цели и не 
распределяющая полученный чистый доход между участниками (некоммерческая 
организация). В свою очередь, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
может быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного 
товарищества, акционерного общества, производственного кооператива. 

Акционерное общество (далее – АО) – коммерческая организация, уставной капитал, 
который разделен на несколько определенных число акций, удостоверяющих 
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу, и 
которая: 

- обладает полной хозяйственной самостоятельностью (оплата труда, установление 
цен, распределение чистой прибыли и.т.д.); 

- несет ответственность по своим обязательствам всеми активами(всем имуществом), 
не отвечает по личным имущественным и не имущественным обязательствам акционеров; 

- является юридическим лицом, имеет фирменное название, круглую печать, 
приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные 
права, несет обязанности. 

- действует без ограничения срока, если иное не оговорено в уставе. 
- осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные 

законодательством, причем отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется федеральными законами, АО вправе заниматься на основании специально 
выданного разрешения (лицензии). 

- вправе открывать дочерние общества, филиалы и представительства (в том числе за 
границей), участвовать в капитале других обществ, иметь дочерние и зависимые общества. 

Минимальный размер уставного капитала АО составляет 50 000-кратный размер 
месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год [2]. 

Акционерное общество как коммерческая организация преследует в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Некоммерческая организация в 
отличии от коммерческой, если и может в соответствии с организационно-правовой формой 
вести коммерческую деятельность (в частности некоммерческое партнерство), не имеет 
права распределять прибыль между участниками. 

Закон РК «О рынке ценных бумагах» устанавливает, что решение о государственной 
регистрации выпуска объявленных акций принимается учредительным собранием 
(единственным учредителем) или общим собранием акционеров (акционером, владеющим 
всеми голосующими акциями) акционерного общества (ст. 11) [3]. 

Акционерное общество обязано представить документы на государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций в течение тридцати календарных дней: 

1) с даты его государственной регистрации как юридического лица; 
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2) с даты принятия общим собранием акционеров решения о регистрации выпуска 
объявленных акций в случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании 
решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным. 

Правоспособность юридического лица акционерное общество приобретает, как в 
прочем и все остальные юридические лица, с момента государственной регистрации. 
Акционерное общество имеет также все другие атрибуты юридического лица, т.е. печати, 
бланки, штампы, вправе открывать в установленном порядке банковские счета, иметь 
фирменное наименование. 

Акционерное общество, как и другие юридические лица, может иметь дочерние и 
зависимые общества с правами юридического лица. 

Акционерная форма вложения средств в предпринимательскую деятельность с целью 
получения дохода (дивидендов) в силу ряда причин весьма привлекательна для юридических 
и физических лиц. 

Вместе с тем, организационно-правовая форма, характерная для акционерных 
обществ, является привлекательной и для предпринимателей-организаторов 
производственной, коммерческой и иных видов деятельности. Она дает возможность путем 
выпуска и размещения акций привлекать в акционерное общество большое число 
физических и юридических лиц, а стало быть, значительные финансовые средства. 
Капиталы, аккумулированные таким образом, обеспечивают создание реальной финансовой 
базы для функционирования акционерных обществ. 

Самые общие положения, законодательно регламентирующие порядок создания и 
правовой статус АО, предусмотрены статьями 85-93 ГК РК, Законом РК «Об акционерных 
обществах», который развивает и дополняет положения ГК РК о юридических лицах, а также 
другие нормативно-правовые акты [2]. 

Наши рассуждения о правосубъектности АО хотелось бы сопроводит небольшим 
примером , связанным с деятельностью АО «Казахтелеком». 

В настоящее время АО «Казахтелеком» реализует проект «Модернизация и развитие 
сельской связи CDMA/EVDO», в рамках которого на территории всех областей республики 
запущена сеть wll cdma . Она позволит увеличить телефонную плотность в селе до 14,53 
телефонных линий на 100 жителей. К 1 ноября текущего года было установлено 717 базовых 
станций, обеспечивающих порядка 6 100 деревень услугами телекоммуникаций, из которых 
более 3 600 имеют широкополосный доступ в Интернет. Перспективы и проблемы развития 
рынка сотовой связи прозвучали в докладе генерального директора ТОО «Кар-Тел» Тараса 
Пархоменко. Выступивший на заседании депутат Мажилиса М. Бегентаев изложил свое 
видение актуальных проблем снижения цифрового неравенства (тезисы): В своем 
выступлении остановился на важности преодоления цифрового разрыва в целях дальнейшего 
развития и улучшения жизни граждан. Сейчас мировое сообщество вступает в новое 
развитие в период после 2015 года. И согласно выступления Генерального секретаря ООН, 
новая повестка развития должна ликвидировать причины нищеты, отчужденности, и 
неравенства. Она должна соединить людей в сельских и городских районах, предоставив им 
качественную инфраструктуру, это электричество, качественные дороги, порты и обеспечить 
связью. 

Одним из ключевых действий, которое позволит сделать скачок в результатах 
развития страны является преодоление цифрового разрыва.  

Цифровой разрыв – это:  
1. отсутствие связи или ее высокая стоимость;  
2. нехватка компьютеров, смартфонов, мобильных устройств;  
3. низкий уровень знаний, навыков и отсутствие желания граждан использовать 

данные технологии;  
4. сложность в использовании компьютерных программ, приложений и так далее.  
По первому признаку цифрового разрыва (отсутствие связи или ее высокая 

стоимость): Что касается обеспечения связью, Министерством проделана и продолжается 
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работа по доведению услуг связи до самых малонаселенных регионов страны и по низкой 
цене. Мы все знаем, что в стране внедряются современные телекоммуникационные 
технологии, такие как беспроводные – CDMA/evdo , фиксированные – adsl , FTTН, и 
мобильные – 3G, 4G, обеспечивающие предоставление населению услуг связи, в том числе 
доступ к сети Интернет.  

Это очень хороший показатель, озвученный, что на сегодняшний день жители 
населенных пунктов с численностью свыше 50 человек получают услуги телефонии и 
широкополосного доступа к сети Интернет по беспроводным технологиям CDMA/evdo со 
скоростью до 1 Мбит/с, что позволяет просматривать сайты, слушать музыку и так далее.  
Теперь проводится работа по охвату сотовой связью 3G и 4G. И при помощи данных 
технологий, уже можно получать как информационные, так и транзакционные услуги, то 
есть можно делать покупки онлайн, получать государственные услуги, смотреть 
видеозаписи, прикреплять документы, скачивать документы и так далее. Министерству 
необходимо совместно с операторами связи надо продолжать работы не только по 
внедрению новых технологий связи, но и по обеспечению необходимой скоростью передачи 
данных как можно большей территории страны.  

По второму признаку цифрового разрыва (нехватка компьютеров, смартфонов, 
мобильных устройств):  

Также, Министерством помимо снижения цен на тарифы связи, обеспечивается 
доступ к технологиям, сети Интернет и к электронным услугам через пункты 
самообслуживания Connection points в Центрах обслуживания населения и этот опыт надо 
внедрить во всех городах при ЦОН.  

По третьему признаку цифрового разрыва (низкий уровень знаний, навыков и 
отсутствие желания граждан использовать современные технологии):  

Цифровой разрыв может присутствовать даже среди населения, подключенного к сети 
и с наличием всех технологий доступа к сети, если у граждан низкий уровень знаний, 
навыков и отсутствует желание использовать современные технологии. Поэтому для 
Казахстана, как и для других развивающихся стран для преодоления цифрового разрыва 
вопрос стоит в потенциале и возможностях граждан по использованию информационных 
технологий.  

В своем послании Президент от 27 января 2012 года призвал всех казахстанцев 
активнее осваивать информационные технологии, повышать компьютерную грамотность 
населения, в том числе за счет стимулирующих программ. Существует значимая взаимосвязь 
между образованием и грамотностью с одной стороны и с другой стороны способностью 
использовать технологии. Образование является самым важным определителем 
интенсивности использования Интернета [4]. 

Так, согласно отчету ООН по развитию электронного правительства за 2014 год, 
вероятность одного человек стать Интернет пользователем в Европе возрастает на 2.4 раза и 
в Корее на 3.6 раза, если у данного индивидуума есть университетское образование и выше.  

Такая система сможет поддерживать целый ряд прикладных аналитических задач 
различного уровня, требующих связывания географической информации из множества 
отраслей, в первую очередь транспортной инфраструктуры, первичных объектов 
недвижимости (зданий и сооружений) и земельных участков, жилищно-коммунального 
хозяйства (водопроводы, газопроводы, канализационные и теплосети и пр.).  

Таким образом, под организацией-работодателем понимается самостоятельный 
хозяйствующий субъект, образованный в установленном законом порядке для набора 
работников, производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. В трудовом праве 
термином «работодатель» обозначают организацию, которая на рынке труда выступает в 
качестве субъекта, предлагающего работу и организующего труд работников. Как субъект 
трудового права работодатель – это, как правило, юридическое лицо, заключившее трудовой 
договор с работником. А юридическое лицо – это организация, в которой работают граждане 
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на условиях трудового договора. Организации наделяются статусом субъектов трудового 
права главным образом в связи с необходимостью осуществления трудовой и 
предпринимательской деятельности, предоставления гражданам работы, а также с 
организацией, оплатой и охраной труда работников. Для реализации этой деятельности они 
должны обладать правосубъектностью, содержание которой определяется целями и 
задачами, поставленными при их создании и закрепленными в уставах и положениях о них. 
Действующее законодательство предоставило организации право осуществлять свою 
работодательскую деятельность во всех сферах и отраслях народного хозяйства. 
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Согласно ст.24 Конституции Республики Казахстан  от 30 августа 1995 года каждый 

имеет право на свободу труда [1]. С развитием социально-трудовых отношений возникла 
необходимость регулирования труда отдельных категорий граждан. На государственных 
служащих распространяется трудовое законодательство с особенностями, которые 
установлены для регламентации их труда специальными нормативными правовыми актами. 

Глава государства Нурсултан Назарбаевв послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» [2],обозначил 
основные направления совершенствования кадровой политики, отметив, что ключевое 
условиеуспеха новой экономической политики должно быть 
подкреплено профессиональными кадрами. Одним из немаловажных шагов в данном 
вопросе является формирование позитивного статуса государственного служащего 
Республики Казахстан. 

Определение понятия государственного служащего дается в Законе РК «О 
государственной службе»от 23 июля 1999 года № 453 (далее - Закон о государственной 
службе) исходя из которого, можно выделить три признака, характеризующих 
государственного служащего: 

Государственный служащий должен быть гражданиномРеспублики Казахстан, 
занимающим должность в государственном органе. Принятие на государственную службу 
иностранных граждан и лиц без гражданства не предусматривается; 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000428
http://www.akorda.kz/ru/page/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-a-nazarbaeva-narodu-kazakhstana_1339760819
http://www.akorda.kz/ru/page/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-a-nazarbaeva-narodu-kazakhstana_1339760819
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его функциональные обязанности должны быть обусловлены осуществлением 
полномочий в целях реализации задач и функций государства; 

оплата его труда должна производиться из средств республиканского или местных 
бюджетов либо из средств Национального банка Республики Казахстан [3]. 

В свою очередь государственные служащие подразделяются на политических и 
административных. В соответствии с п. 1ст.7 Закона о государственной службе, в состав 
должностей государственных служащих входят политические и административные 
должности государственных служащих [3]. Данная классификация позволила снизить 
влияние политических процессов на государственный аппарат и обеспечить правовую 
защиту административных государственных служащих при смене политических назначенцев 
[4]. 

Особенности регулирования труда государственных служащих обусловлены 
спецификой их трудовых функций, связанных с выполнением государственной службы, и 
теми требованиями, которые предъявляются при поступлении на государственную службу, а 
также ограничениями, определяющими возможность пребывания на государственной 
службе. От данных обстоятельств возникают трудовые отношения с политическими и 
административными государственным служащими. 

Трудовойкодекс Республики Казахстан (далее - ТК РК) содержит  норму, согласно 
которой труд государственных служащих, депутатов Парламента и маслихатов, судей 
Республики Казахстан регулируется ТК РК с особенностями, предусмотренными законами 
Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
устанавливающими особые условия и порядок поступления на службу, ее прохождения и 
прекращения, особые условия труда, условия оплаты труда, а также дополнительные льготы, 
преимущества и ограничения [5]. 

В отличие от казахстанского законодательства в Трудовом кодексе Российской 
Федерации  (далее - ТК РФ) действие трудового законодательства и иных актов,  
содержащих нормы трудового права,на государственных служащих и муниципальных 
служащих, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 
службе и муниципальной службе (ст.11 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 11 Закона о государственной службе поступление на 
государственную службу политических государственных служащих осуществляется на 
основании назначения либо избрания, а также в других случаях в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Республики Казахстан. В свою очередь, в ст.12 данного 
закона устанавливается, что занятие административной государственной должности 
осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных данным 
Законом, а также случаев назначения местными представительными органами или избрания 
в соответствии с законами Казахстана. 

Назначение на государственную должность – юридический акт компетентного органа 
или должностного лица, определяющий момент официального возложения на служащего 
осуществление функций, обязанностей и прав, определенных данной должностью [6, с.89]. 

Конструкция юридического и фактического состава назначения будет состоять из 
административного акта о назначении, дачи согласия уполномоченного государственного 
органа на назначение на соответствующую должность и заключения трудового договора.   

Так, в соответствии с п.12 Положения о порядке прохождения государственной 
службы, утвержденное Указом Президента РК от 10 марта 2000 года № 357, при назначении 
лица на административную государственную должность корпуса «А» с ним заключается 
трудовой договор сроком на четыре года, если иной срок не установлен законами и актами 
Президента Республики Казахстан, с возможностью его продления на указанный срок не 
более одного раза. Трудовой договор составляется на основе типового трудового договора 
согласно приложению к настоящему Положению. Далее говорится, что в случаях занятия 
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временно вакантной административной государственной должности корпуса «А» трудовой 
договор заключается на период временного отсутствия административного государственного 
служащего корпуса «А», занимающего данную должность [7]. 

В соответствии со ст.20 ТК РК, трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК, за 
исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. 

Назначение на должность политического государственного служащего должно быть 
облечено в установленную форму, и до издания соответствующего акта лицо не может 
приступить к осуществлению той государственной должности, для которой оно назначается. 
В этой связи А.Е. Пашерстниксправедливо отмечал, что в данном случае имеется в виду 
такой акт назначения, без наличия которого не может возникнуть трудовое правоотношение 
[8]. 

Обязательным элементом фактического юридического состава при назначении на 
политическую государственную должность является трудовой договор. Можно сказать, что 
законодатель установил норму, согласно которой политические государственные служащие  
увольняются на общих основаниях, предусмотренным трудовым законодательством, если 
основания отставки не предусмотрены законодательством. А это означает, что в отношении 
политических государственных служащих  применяются не только нормы об увольнениях с 
работы, но и нормы о переводах на другую работу и других правил трудового договора. 

Один из эффективных способов подбора кадров на государственной службе считается 
испытательный срок, поскольку работодатель имеет уникальную возможность оценить не 
перспективность работника, а конкретный результат его деятельности. 

Испытанию при приеме на работу посвящена ст.15 Закона о государственной службе, 
в которой для гражданина, принятого на административную государственную службу 
впервые или вновь после ее прекращения, а также принятого на административную 
государственную должность вышестоящей категории, может быть установлено испытание на 
срок до трех месяцев [9]. 

При этом в  п.5 ст.36 ТК РК предусматриваются категории работников, для которых 
не устанавливается испытательный срок, в том числе, и лица,  поступающие на работу по 
конкурсу на замещение соответствующей должности. Это означает, что государственным 
служащим испытательный срок устанавливаться не должен. Во избежание разночтений на 
практике, закон и ТК РК необходимо унифицировать [5]. 

Согласно Закону РК от 24 марта 1998 года №213-1 «О нормативных правовых актах», 
при наличии противоречий в нормативных актах разного уровня действуют нормы акта 
более высокого уровня. Это означает, что нормы ТК РК имеют приоритетное значение для 
применения на практике.  Поэтому закон РК следовало бы привести в соответствие с 
действующим ТК РК. В этой связи необходимо внести изменения в п. 5 ст. 36, т.е. оговорить, 
что испытательный срок не устанавливается лицам, поступающим на работу по конкурсу на 
замещение соответствующей должности, «за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан». 

Как отмечалось, предусмотренная в законодательстве продолжительность 
испытательного срока не должна превышать трех месяцев. Однако изучение международной 
практики заставляет более критично подойти к рассмотрению этого вопроса.  

Испытания при назначении на государственную должность федеральной 
государственной службы Правительством Российской Федерации предусмотрены 
Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2000 г. № 490 "Об испытании при назначении 
на государственную должность федеральной государственной службы Правительством 
Российской Федерации" [10]. 

Граждане, впервые принимаемые на государственные должности федеральной 
государственной службы, и государственные служащие, переводимые на государственные 
должности федеральной государственной службы иной группы и иной специальности, при 
назначении их Правительством РФ подвергаются испытанию сроком на три месяца. Только в 
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случае назначения на должность гражданской службы в порядке перевода из другого 
государственного органа может устанавливаться срок испытания продолжительностью от 
трех до шести месяцев [10]. 

В соответствии с п.1 ст. 27 Федерального закона от 27 июля 2004 г.№ 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», при заключении служебного 
контракта с гражданином, впервые поступающим на гражданскую службу, в этом контракте 
и в акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы 
предусматривается условие об испытании гражданского служащего продолжительностью от 
одного месяца до одного года вцелях проверки его соответствия замещаемой должности 
гражданской службы, если иное не предусмотрено данной статьей [11]. 

В соответствии со ст. 29 Закона«О государственной службе в Республике Беларусь»от 
14 июня 2003г. №204-З для гражданина, поступающего на государственную службу, по 
соглашению сторон может устанавливаться предварительное испытание на срок от трех до 
шести месяцев [12]. Предварительное испытание не устанавливается при поступлении на 
государственную службу путем утверждения, избрания либо по конкурсу. При этом, не 
устанавливается предварительное испытание также при поступлении на государственную 
службу путем утверждения, избрания либо по конкурсу. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что во многих странах, государственная 
служба которых имеет солидную историю, минимальная продолжительность 
испытательного срока составляет от 3 месяцев  до одного года. Такая продолжительность 
испытания позволяет с уверенностью сказать, что работник получил минимальный объем 
знаний и умений, необходимых для выполнения им своих должностных обязанностей. 

В период прохождения государственной службы каждый государственный служащий 
обязан проходить аттестацию в соответствии со ст. 48 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе», согласно которому не подлежат тестированию 
административные государственные служащие корпуса «Б», имеющие стаж государственной 
службы не менее пятнадцати лет.Ежегодную оценку проходят и государственные служащие 
Беларуси. Здесь проведение аттестации госслужащих предусмотрено один раз в три года 
[12].  

Также аттестационной комиссией по итогам собеседования, установленных 
Правилами проведения аттестации административных государственных служащих, могут 
быть приняты решения о направлении служащего на курсы повышения квалификации в 
специальные учреждения без отрыва от производства за счет средств служащего. 

Так, в РФ, служащий в случае признания его не соответствующим замещаемой 
должности направляется на повышение квалификации либо с его согласия переводится на 
другую должность. В законодательстве РФ предусмотрен схожий с казахстанским 
тестированием  квалификационный экзамен на государственной службе. Схожесть экзамена 
и тестирования заключается в их главной цели – проверке личных знаний и практических 
навыков государственного служащего, необходимых для выполнения определенных 
служебных функций в пределах данной государственной должности. 

Среди проблем развития государственной службы отмечается коррумпированность 
большинства государственных служащих, недостаток квалифицированных кадров, низкая 
заинтересованность государственных служащих в процветании государства. Для повышения 
эффективности работы государственного аппарата необходимо, чтобы эффективно 
действовал каждый конкретный госслужащий. Деятельность каждого служащего зависит от 
множества факторов, но одним из главных, очевидно, является внутренняя 
заинтересованность, направленность на продуктивные действия. Применительно к 
государственной службе необходима мотивация, т.е.  процесс побуждения госслужащих 
активно действовать для достижения общественно значимых целей. 
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Одним из способов защиты нематериальных благ, а в случаях, предусмотренных 

законом, - прав имущественных, является институт компенсации морального вреда. 
Междисциплинарный характер рассматриваемого института выражен в закреплении права 
на компенсацию физических и нравственных переживаний в нормах различных отраслей 
права. Долгое время вопрос о применении института компенсации морального вреда к 
случаям нарушения трудовых прав граждан не находил достаточно определенного решения в 
судебной практике. Применение этого института к трудовым отношениям встречалось, но 
исключительно редко. 

Вместе с тем, одним из приоритетных принципов и задач правовой политики 
Республики Казахстан, является качественная защита конституционных прав и интересов 
личности, к числу которых в том числе относится и защита трудовых прав человека. В связи 
с этим вопросы, связанные с возмещением морального вреда в процессе реализации 
трудовых споров, играют значительную роль и имеют чрезвычайную актуальность и 
значимость. 

Возмещение морального вреда допускается в трудовом законодательстве, однако 
определение понятия морального вреда непосредственно в Трудовом кодексе РК не 
раскрывается. Следовательно, надлежит использовать то определение, которое дается в 
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Гражданском кодексе РК и в его разъяснении в нормативном постановлении Верховного 
Суда РК «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда». 

Статья 951 Гражданского кодекса РК дает следующее определение понятия 
морального вреда – это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и 
прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, 
раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, 
дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) 
потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения [2].  

Гражданский кодекс Российской Федерации в отличие от нашего не дает определение 
морального вреда. Ст. 151 ГК РФ только вскользь упоминает о том, что моральный вред - это 
физические и нравственные страдания. 

Согласно ст. 115 ГК РК под объектами гражданских прав понимаются 
имущественные и личные неимущественные блага и права, такие как жизнь, здоровье, 
доброе имя, честь и достоинство личности, деловая репутация, личная и семейная тайна, 
неприкосновенность частной жизни, право на имя, на авторство, на неприкосновенность 
произведения и другие нематериальные блага и права, неразрывно связаны с самим 
существованием личности.  

Под физическими страданиями понимаются всевозможные болевые ощущения: 
головокружение, боль, тошнота и другие симптомы, связанные с ухудшением здоровья. 
Нравственные страдания - это любые негативные и отрицательные эмоции, такие, как 
унижение, испуг, горе, сострадание к боли близкого человека и т.д. Помимо этого, к 
нравственным страданиям можно отнести те негативные эмоции, которые объективно 
возникли уже после причинения ущерба, к примеру, обида за потерянный отпуск; стыд в 
связи с необходимостью отпрашиваться с работы, чтобы посетить врача и т.д.  

Моральный вред наиболее ощутим, и поэтому более остро заставляет испытывать 
страдания, чем имущественный. Он, как таковой, не может быть возмещен, но он может 
быть хоть как-то компенсирован. Ввиду отсутствия лучшего способа восстановить 
душевный дискомфорт потерпевшего, этим способом служит денежная компенсация.  

По своей природе моральный вред является неимущественным, что обусловливает 
сложности при его оценке и выражении в денежной или иной материальной форме.  

Размер морального вреда - один из наиболее важных и наименее урегулированных 
вопросов в гражданском праве Республики Казахстан, поскольку законодательством не 
закреплен ни минимальный, ни предельный размер взыскания за причиненный моральный 
вред и не установлен какой-либо специальный метод его исчисления.  

Как  свидетельствует судебная практика, при установлении размера денежной суммы, 
подлежащей взысканию в возмещение морального вреда, судами учитываются общие 
правила, предусмотренные в нормах гражданского законодательства, которые указывают на 
необходимость рассмотрения и всесторонней оценки обстоятельств и последствий 
причинения вреда, материального положения сторон, роли лица, которому был причинен 
вред [6]. 

В соответствии со ст. 951 ГК РК размер компенсации морального вреда 
устанавливается судом в денежном эквиваленте. При этом в законе, как уже отмечалось 
выше,  отсутствует какой-либо как базовый, так и ориентированный размер компенсации. 
Нет и общей единицы измерения или эквивалента между перенесенными страданиями и 
денежной единицей. Из изложенного следует, что до вынесения судебного решения, размера 
компенсации морального вреда так же не существует. Он возникает только после вынесения 
решения судом. 

Размер компенсации морального вреда суд должен определять по общим правилам ст. 
6 ГК РК, исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости. 

При определении размера компенсации морального вреда суду необходимо учитывать 
и такие обстоятельства, как трудовой стаж работника; продолжительность работы в данной 
должности; уровень квалификации работника; деловую репутацию работника; наличие или 
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отсутствие предшествующих дисциплинарных взысканий; материальное положение 
работодателя и работника и т.п. В качестве индивидуальных особенностей потерпевшего 
целесообразно учитывать возраст работника, состояние его здоровья. 

В практике российских судов также отсутствует единый подход к определению 
размера компенсации. Вместе с тем, по гражданскому законодательству Российской 
Федерации суды при определении размера компенсации морального вреда также учитывают 
и такие индивидуальные особенности потерпевшего, как повышенная эмоциональность, 
особенность психики (ранимость и т.д.) [7].  

В настоящее время в Российской Федерации специалистами Верховного суда 
разрабатывается новый законопроект о «стандартизации» расплат за моральные страдания. 
Между тем в Великобритании и США подобные усредненные показатели используются уже 
много лет. О появлении подобной тарификации в Казахстане пока не слышно. 

Рассмотрим примеры нарушений трудовых прав работников, которые могут повлечь 
для него причинение морального вреда. 

Право на труд – одно из основополагающих прав человека, которое имеет огромное 
значение, так как большинство людей обеспечивают свои житейские потребности лишь 
посредством трудовой деятельности. Именно поэтому обеспечение равного доступа к труду 
и равноценная оплата за него стоят в центре социально-экономической политики во всем 
мире. Недопустимость дискриминации в сфере труда, является базовым правовым 
принципом. 

Из содержания трудового договора, которое дается в ст. 24 ТК РК, следует, что 
трудовые права работника заключаются в праве на своевременное и в полном объеме 
получение заработной платы и праве на условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами, 
соглашением сторон [3]. 

Нередкислучаи, когда происходит не выплата или задержказаработнойплаты по вине 
работодателя. В данных случаях защита нарушенного права на оплату труда может быть 
осуществлена путем предъявления иска о взыскании недополученной заработной платы с 
соответствующей индексацией, а также компенсации причиненного морального вреда.  

Право на надлежащие условия труда может быть нарушено в связи с необеспечением 
работодателем здоровых и безопасных условий труда, что может выражаться в нарушении 
норм санитарии, гигиены и требований правил техники безопасности. В результате такого 
бездействия работник может претерпевать различные физические страдания, которые могут 
выражаться в ощущении боли, недомогания, физического дискомфорта или связанные с 
профессиональным заболеванием. Также работнику могут быть причинены и нравственные 
страдания, проявляющиеся например, в опасениях по поводу возможного ухудшения своего 
здоровья и наступления заболевания, чувстве беспомощности и незащищенности. Право на 
надлежащие условия труда может нарушаться и в случае незаконного отказа работнику в 
переводе на более легкую работу на основании медицинского заключения, что тоже может 
повлечь как физические, так и нравственные страдания работника. 

Рассмотрим пример из судебной практики. В Сарыаркинском районном суде г. 
Астаны было рассмотрено дело № 11421/1-1 по возмещению морального вреда. Истец Т. 
обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы морального вреда в размере 
5 000 000 тенге к ТОО «Фасад-ЭХРО», где работал в должности газоэлектросварщика. В 
суде было установлено, что 19 мая 2014 года при выполнении наружных строительных работ 
в люльке на уровне восьмого этажа объекта строительства, осуществляемого ответчиком, 
вместе с работниками предприятия К. и А., истец упал с высоты восьмого этажа по причине 
несоблюдения правил безопасности ответчиком (падение фасадного подъемника с 8 этажа). 
От падения истец получил телесные повреждения средней тяжести в виде закрытого 
оскольчатого внутрисуставного перелома правой кости со смещением. В результате падения 
перенес хирургическую операцию на руку, которая потеряла прежнюю гибкость, 
работоспособность руки до настоящего времени не восстановлена. От падения коллега истца 
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А. скончался, К. – получил тяжкие телесные повреждения. В связи с этим истец испытал 
физические страдания в виду неуверенности в возможности работать в будущем по 
профессии, а также из чувства страха в момент, когда увидел рядом разбившихся коллег.  

Причиной падения люльки, послужило нарушение руководства по эксплуатации 
подъемника фасадного, которым запрещается эксплуатация люльки более 2-х человек, тогда 
как в момент несчастного случая в люльке находилось 3-е человек. 

Суд, исследовав доказательства и материалы дела, определил, что моральный вред 
истцу был причинен в результате неправомерных действии работодателя, связанных с 
нарушением требований правил техники  безопасности. Тем самым истцу были причинены 
физические и нравственные страдания от перенесенных травм и нанесенного вреда 
здоровью. 

Вместе с тем, суд посчитал сумму заявленных исковых требований в размере 5 
000 000 тенге завышенной и, полагая справедливым и достаточным удовлетворить исковые 
требования частично в размере 500 000 тенге [5]. 

Нарушение права на недопущение дискриминации может выражаться и в нарушении 
права на получение одинакового вознаграждения за равный труд по признаку пола, 
национальной расовой или религиозной принадлежности и т.п. Трудовой кодекс РК 
обязывает всех работодателей обеспечивать равную оплату за труд равной ценности всем 
работникам. Нарушение данного права может нанести работнику нравственные страдания, 
которые могут выражаться в чувстве своей обделенности,  ущербности и неполноценности. 

В соответствии с законодательством РК каждый человек имеет правонаотдых и досуг, 
включая правона разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый ежегодный 
трудовой отпуск. 

 Право на отдых может нарушаться путем незаконного отказа работнику в 
предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, непредставлении перерыва 
для отдыха и питания, нарушении ограничения продолжительности рабочего времени или 
незаконного понуждение к работе в выходные и праздничные дни. Результатом таких 
правонарушений могут быть нравственные и физические страдания в связи с 
переутомлением, нарушением планов проведения досуга и разладом в семье. 

Нарушения права на труд могут проявляться и в неправомерном отказе в заключение 
трудового договора. Например, отказ в приеме на работу женщины по мотивам 
беременности или наличия детей, отказ в приеме на работу в связи с отсутствием у 
работника регистрации по месту жительства, либо ошибочное определение работодателем 
деловых качеств гражданина, помешавшее последнему заключить трудовой договор; в 
незаконном увольнении, либо отстранении от работы; в невыдаче или задержке выдачи при 
увольнении трудовой книжки, что может препятствовать работнику в устройстве на другое 
место работы; в незаконном переводе на другое место работы; в незаконном отказе в 
предоставлении учебных отпусков лицам, совмещающим работу с обучением. 

Обязательство по компенсации моральноговреда в трудовых отношениях возникает 
при наличии одновременно следующих условий:  

а) наличие морального вреда. Доказывание факта причинения нравственных и 
физических страданий осуществляется по общим правилам гражданского судопроизводства, 
при этом допускаются любые виды доказательств, подтверждающие физические и 
нравственные страдания истца.  

б) противоправность поведения работодателя. Противоправными следует признавать 
такие действия либо бездействия работодателя, которые нарушают трудовые либо иные 
интересы работника, причиняя при этом ему моральный вред;  

в) причинно-следственная связь между противоправным действием либо 
бездействием работодателя и причинением работнику нравственных и/или физических 
страданий; 

г) вина работодателя как необходимое условие компенсации морального вреда в 
трудовых отношениях.  
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Требования по взысканию морального вреда с работодателя могут быть предъявлены 
истцом, как одновременно с иском о защите своих трудовых прав, так и в ходе судебного 
разбирательства по трудовому спору в виде заявления об увеличении исковых требований. 

Требование по взысканию морального вреда можно также предъявить и в отдельном 
процессе при наличии уже установленной решением суда  вины работодателя.  

Также требование по взысканию морального вреда может быть предъявлено после 
заключения между работником и работодателем мирового соглашения. Такое мировое 
соглашение должно быть одобрено судом и обязательно содержать указание на то, что 
работодателем были нарушены трудовые права работника. 

При отказе истца от иска впоследствии будет затруднительно предъявить требование 
о возмещении морального вреда, потому как вина работодателя не будет доказана. 

Для доказывания обстоятельств, связанных с моральным вредом, работнику 
достаточно обосновать в ходе рассмотрения дела незаконность действий работодателя 
(например, добиться одновременно в ходе судебного процесса признания незаконным его 
приказа или действия, представить документы о привлечении работодателя к 
административной ответственности в ходе проверки и т. д.). 

Итак, возмещениеморальноговреда является немаловажной гарантией личных прав 
граждан и находит все большее применение в наше время. 
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Әлемдегі әрбір мемлекет өзінің Конституциясына сәйкес сыртқы және ішкі саясатпен 

айналысатыны белгілі. Өзінің атауы айтып отырғандай, сыртқы саясат – шет мемлекеттермен 
жүргізілетін қарым-қатынас, ал ішкі саясат – мемлекеттің тәуелсіздігін нығайтып, жаһандану 
процесінен қалмай, алға қарай даму үшін қажетті тетіктердің бірі. Ал соңғы жылдары ішкі 
саясаттың бір құрылымы ретінде «гендерлік саясат» деген ұғым көп айтылып жүр. Ал гендер 
дегеніміз не? Гендер дегеніміз – ерлер мен әйелдердiң мiнез-құлқын, сондай-ақ, олардың 
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арасындағы әлеуметтiк өзара қарым-қатынасты айқындайтын, олардың әлеуметтiк және 
мәдени нормалары мен рөлдерiнiң жиынтығы. "Gender" сөзi ағылшын тiлiнен аударғанда 
жыныс (еркек, әйел) дегендi бiлдiредi. Ал, гендерлiк саясат – қоғамдық өмiрдiң барлық 
салаларында ерлер мен әйелдердiң теңдiгiне қол жеткiзуге бағытталған мемлекеттiк және 
қоғамдық қызмет [1]. 

Қазақстандағы гендерлiк саясаттың мiндеттерiне әйелдер мен ерлердiң билiк 
құрылымдарында теңдестiрiлген қатысуына қол жеткiзу, экономикалық тәуелсiздiктiң 
барлық тең мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету, өз бизнесiн дамыту және қызмет бабында 
iлгерiлеу, отбасында құқықтар мен мiндеттердi тең жүзеге асыру үшiн жағдайлар жасау, 
жыныстық белгiсi бойынша зорлықтан еркiн болу жатқызылады. Осылайша, елімізде 
гендерлік теңдік стратегиясы Елбасымен 2005 жылдың 29 қарашасында бекітілді. Гендерлік 
теңдік стратегиясы 2006 - 2016 жылдар аралығындағы кезеңде еркектер мен әйелдердің 
құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігіне қол жеткізу жөніндегі міндеттердің шешілуін 
көздейді. Қазақстан Республикасында Гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру әйелдер мен 
ерлердің өздерінің өмір сүру құқықтарын жынысқа байланысты кемсітусіз іске асыруы үшін 
жағдай жасауға ықпал ететін болады. 

Гендерлік теңдік стратегиясының ең басты мақсаттары: әйелдердің мүмкіндіктерін 
кеңейту және жағдайын жақсарту, олардың қоғамдық-саяси өмірге теңдік негізінде жан-
жақты қатысуы; шешімдер қабылдау деңгейінде әйелдердің өкілдігін арттыру үшін пәрменді 
тетіктер мен уақытша шараларды енгізуі; басқару органдарында кадр мәселелерін шешу 
кезінде гендерлік теңдікті қамтамасыз етуі; еңбек нарығында тең мүмкіндіктерді қамтамасыз 
ету және әйелдердің жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу; ауыл әйелдерінің экономикалық 
ресурстарға қол жеткізуіне тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету жөніндегі бағдарламаларды 
қабылдау; халықтың барлық топтарына экономикалық және құқықтық білім беру. 
Гендерлік теңдік стратегиясының мүмкіндіктері: әйелдерді экономикалық жағынан 
ілгерілету жөніндегі ел басшылығы қабылдайтын шаралар және осы мәселе бойынша 
мемлекеттік саясаттың әзірленуі; халықаралық ұйымдардың ерлер мен әйелдер үшін тең 
мүмкіндіктерге қол жеткізу үрдістерін қолдауы; үкіметтік емес ұйымдардың әйелдерді 
экономикалық жағынан ілгерілету мәселелері жөніндегі қызметін жандандыру; түрлі 
келісімдер шеңберінде мамандарды шетелде және ТМД елдерінде даярлау мүмкіндігін 
туғызады [1]. 

Гендерлік теңдік стратегиясымен қатар, 1979 жылғы 18 желтоқсанда БҰҰ-ның Бас 
Ассамблеясы «Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы конвенция» 
қабылдауы дүниежүзі әйелдерінің құқықтарын қорғау мен дамыту және олардың сақталуына 
қолдау көрсету ісінде ондаған жылдық халықаралық мақсат-талпыныстың шарықтау шегі 
болды. Конвенция әйелдердің жағдайы бойынша БҰҰ Комиссиясы шеңберінде қабылданған 
бастамалардың нәтижесі болып табылады. БҰҰ Жарғысының ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтары туралы бекітілген ережелеріне, сонымен қатар Адам құқықтарының жалпыға 
бірдей декларациясында атап көрсетілген: «Ерлер мен әйелдер құқықтары барлық адам 
құқықтарына және еркіндіктеріне ешқандай да шек қойылмай, тең дәрежеде ие болуы тиіс» 
деген қағидаттарына сүйене отырып, Комиссия 1949 және 1962 жылдар аралығында бірқатар 
шарттар әзірледі, олардың қатарында: Әйелдердің саяси құқықтары туралы конвенция (1952 
ж.);Тұрмысқа шыққан әйелдің азаматтығы туралы конвенция (1957 ж.);Некеге отыруға 
келісім, ең төменгі неке жасы және некені тіркеу туралы конвенция (1962 ж.) [2]. Осы 
аталған шарттар, Комиссияның пікірі бойынша әйелдердің құқықтары ерекше осал болып 
танылатын салаларда оларды қорғайды және қолдау көрсетеді. 

1980 жылы Копенгагенде БҰҰ Әйелдер онжылдығы шеңберінде өткізілген 
Дүниежүзілік Конференциядағы арнайы салтанатты рәсімде Конвенцияға 64 мемлекет қол 
қойды, 2 мемлекет ратификациялау туралы өз құжаттарын ұсынды. 1981 жылғы 3 
қыркүйекте жиырмасыншы мүше-мемлекет Конвенцияны ратификациялағаннан 30 күннен 
соң, Конвенция өз күшіне енді, ол дерек БҰҰ-ның әйелдер үшін бәрін тегіс қамтитын 
халықаралық құқықтық нормаларын қалыптастыру жөніндегі мақсатының жеңісін білдірді. 
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Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк қаласында 2000 жылы 6 қыркүйекте «Әйелдерге 
қатысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы конвенция» факультативтік 
хаттамасы бекітілді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-ші бабында «Республикада 
ратификацияланған халықаралық шарттар оның заңдары алдында артықшылықтарға ие және 
тікелей қолданылады. Оларға халықаралық шарттар бойынша оны қолдануға қатысты заң 
шығарылуы қажет жағдайлар жатпайды» деп айтылған [3]. Сондықтан «Әйелдерге қатысты 
кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы конвенция» Қазақстан Республикасының 
Үкіметі 1998 жылғы 26 тамызда ратификациялаған. Конвенция Қазақстанның құқықтық 
жүйесінің ажырамас бөлігі болып саналады. 

Конвенцияның 1-бабы әйелдерді кемсітуді былай деп түсіндіреді, ол: «Саяси, 
экономикалық, әлеуметтік, мәдени, азаматтық немесе кез келген басқа салаларда ерлер мен 
әйелдердің, адам құқықтарының және негізгі бостандықтары негізінде әйелдердің, олардың 
отбасылық жағдайларына қатыссыз, тану, пайдалану немесе жүзеге асыруды әлсіретуге 
немесе мүлдем мойындамауға бағытталған жынысы бойынша кез келген айырмашылық, 
ерекшелік немесе шектеу». 

Конвенцияда көзделген кемсіту анықтамасына әйелдердің пайдасына жатпайтын 
келесі аталған түрлері жатады:ерлермен салыстырғанда, қоғамдық және жеке өмірде 
әйелдердің құқықтарын мойындамауға әкелетін өзгеше көзқарас;ерлермен салыстырғанда, 
қоғамдық және жеке өмірде әйелдер үшін кедергі болып саналатын өзгеше 
көзқарас;қоғамдық және жеке өмірде әйелдер үшін өздерінің құқықтарын пайдалануға 
кедергі болып саналатын ерлермен тең көзқарас. 

Кемсіту анықтамасына, сонымен қатар, келесі аталған түсініктер де жатады:тікелей 
және жанама кемсіту (әдейілеп немесе байқаусызда);заңмен кемсіту (де-юре) немесе 
тәжірибе жүзінде кемсіту (де-факто);ағымдағы, өткен шақтағы немесе құрылымдық 
кемсіту;әлеуметтік, азаматтық, экономикалық және саяси құқықтарға қатысты әлеуметтік, 
саяси немесе экономикалық кемсіту;көптік түрдегі кемсіту, яғни жынысы бойынша кемсіту – 
кемсітудің басқа әлеуметтік санаттарымен және нысандарымен қатар кездесетін жағдайлар, 
мысалы, тап, этника немесе азаматтығы, яғни этникалық тұрғыдан, дамушы елдердің кедей, 
маргиналды әйелдеріне қатысты [4]. 

2001 жылы 4 шілдеде «Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою 
туралы конвенция» Нью-Йоркте 2000 жылғы 6 қыркүйекте жасалған факультативтік 
хаттамасын бекіту туралы Қазақстан Республикасының № 220 Заңы қабылданды. 

Факультативтік хаттама өз құқықтарын бұзу бойынша жеке тұлғалардың мемлекетке 
қарсы шағым беруіне мүмкіндік береді. Факультативтік хаттама «Әйелдерге қатысты 
кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы конвенцияны» толықтырушы жеке шарт болып 
табылады. Факультативтік хаттама жаңа маңызды құқықтар жасамайтындықтан, тек шағым 
нәтижелері бойынша өтем алудың тетігі болып табылатындықтан, ол сондай-ақ, бұзушылық 
өтініштерін қарау рәсімін де қарастырады. 

Факультативтік хаттама әйелдер құқығын сақтауды қамтамасыз етудің қосымша 
механизмі болып табылады. Ол «Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою 
туралы конвенция» ережелерін нақты жағдайларда қолдануға және түсіндіруге мүмкіндік 
береді; әйел құқықтарының бұзылуына ұлттық деңгейде әсер ету үшін, тиімді іс-шаралар 
қабылдау қажеттігі туралы мемлекетке ескертеді; әйел құқықтарының бұзылуына ұлттық 
деңгейде әсер ету үшін, оларды қорғау және өтеудің тиімді тетігінің болуын қамтамасыз ету 
бойынша мемлекетке қолдау көрсетеді; әйелдердің өз құқықтары туралы хабардарлығын 
жетілдіреді. 

«Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы конвенция» 
ратификациялау бойынша мемлекет төмендегілерді бекітеді: олар кемсіту мен теңсіздікті 
мойындайды;олар мемлекет тарапынан іс-әрекеттің болуының қажеттілігін 
мойындайды;олар Конвенцияның заңмен міндеттелген талаптарын қабылдауға және тиісті 
дәрежеде іс-әрекеттер жасауға және жасамауға міндеттенеді;оларды орындау және 
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Конвенцияда белгіленген стандарттарға сәйкес болу бойынша мемлекеттік және 
халықаралық деңгейде есеп беруге келісімін береді. 

Конвенция аясындағы мемлекеттердің міндеттемелеріне кіретіндер: әлеуметтік және 
жеке салаларда кемсітуге тыйым салу принциптері негізінде «Әйелдерге қатысты 
кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы конвенция» баптарында қарастырылған 
құқықтарға, сонымен қатар, барлық әлеуметтік, экономикалық, азаматтық және саяси 
құқықтарға кепілдік беру; конституция және заңнамада теңдік принциптерді бекіту; теңдік 
принциптерді тәжірибе жүзінде жүзеге асыруды қамтамасыз ету; әйелдерге қатысты 
кемсітуді болдырмау және тыйым салу; әйелдерге құқықтық қорғауды қамтамасыз ету; 
кемсіту актілерінен бас тарту; кез келген тұлға, ұйым немесе кәсіпорын кемсітуін 
жою;кемсіту актілері үшін санкциялар белгілеу және өтемақыны қамтамасыз ету;кемсіту 
болып табылатын заңдарға, ережелерге, дәстүр мен тәжірибелерге өзгерту және тыйым 
салу;қылмыстық заңнамалардың кемсітуге апаратын ережелеріне тыйым салу; арнайы 
уақытша іс-шараларды қабылдау арқылы нақты теңдікке қол жеткізу [5]. 

Қорыта келе, «Адамды адам еткен - еңбек» демекші, адамзат тіршілігінің барысында 
еңбек оның тіршілігінің негізгі нысаны және дамуының басты тетігі болған және болуда. 
Мемлекетіміздің әйелдерге қатысты жүргізіліп отырған саясаты, олардың құқықтарын 
қорғау мақсатымен қабылдаған іс-шаралары адамгершіліктің, өркениетіміздің айқын дәлелі 
болып отыр. Гендерлік тең құқықтық саласындағы мемлекеттік саясат, әйелдердің 
экономикалық және саяси өмірге қатысуларының кеңеюі, әлемдік қоғамдастықта жоғары 
бағаға ие болды. Қазір Қазақстан гендерлік тең құқықтық бойынша жаһандану рейтингінде 
135 елдің арасында 31-ші орыннан көрініп отыр. Бұл – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
салиқалы саясатының өте маңызды нәтижесі. 
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Приоритетная миссия социального партнерства в сфере труда заключается в 
обеспечении баланса интересов участников трудовых отношений, с одной стороны, и 
способствовании экономическому росту и производительности труда, с другой стороны.  

Вместе с тем, в настоящее время вотечественной экономике наблюдаются кризисные 
явления, связанные с общей ситуацией на мировом рынке нефтепродуктов и санкционным 
режимом стран Запада в отношении Российской Федерации. Данные обстоятельства 
определяют необходимость в поиске новых научных подходов к изучению путей 
предупреждения и разрешения социально-трудовых конфликтов.  

Кризисные явления характерны и для мировой экономики, для мирового рынка труда. 
Международная Организация Труда (МОТ) отмечает, что снижение экономического роста 
повлечет сокращение рабочих мест в этом году среди молодых людей. Генеральный 
директор МОТ Гай Райдер (GuyRyder) заявил: «Свыше 61 миллионов рабочих местбыли 
сокращены с начала мирового финансового кризиса 2008 года инаши прогнозы показывают, 
что безработица продолжит расти до конца декады.Это означает, что кризис рабочих мест 
еще далек от завершения, так что нет места для самоуспокоенности» [1]. 

Согласно докладу МОТ «Социальный обзортенденциймировойзанятости 2015» 
(«WorldEmploymentandSocialOutlook – Trends 2015»), «в 2014 году во всем мире 
зарегистрировано свыше 201 миллиона безработных, свыше 31 миллионадо начала 
глобального кризиса. И рост глобальной безработицы ожидается до 3 миллионов в 2015 
годуи в дальнейшем до 8 миллионов в последующие 4 года» [2]. 

Какподчеркиваютмеждународныеэксперты, «в таких критических обстоятельствах 
крайне необходимы различные формы диалога, от простого обмена информацией и 
консультаций к полноценным переговорам, так как они могут способствовать лучшему, 
более прозрачному и соответственно эффективному управлению. Более чем когда-либо, 
взаимное доверие и сотрудничество являются предпосылками для достижения эффективной, 
сбалансированной и действенной политики» [3]. 

Вместестем, согласно официальной статистике, в Казахстане не наблюдается 
критических явлений, связанных с занятостью, что не должно быть поводом для 
спокойствия.К примеру, темп безработицы в 2014 году был на уровне 5%, что ниже 
показателя 2013 года (5.2%) и 2010 года (5.8-6.3%)[4]. Ктомужезапоследние 2-3 
месяцаданная динамика не изменилась. 

В этой связи нами представляется оптимальной модель социального партнерства, 
формирование которой в развитых странах осуществило переход от социально-трудовых 
отношений типа «конфликтного соперничества» к типу «конфликтного сотрудничества»[5].  

В некоторых случаях, антикризисные меры оформляются и реализуются в 
трехсторонних или двусторонних документах. Большинство из них (договоры, соглашения, 
декларации, совместные руководящие принципы, заключения и т.д.) не имеют силы закона, 
но имеют неоспоримое политическое значение. Мало того, что они содержат конкретные 
рекомендации для правительств и социальных партнеров, но они также закладывают важные 
политические идеи в таких чувствительных областях, как заработная плата и сохранение 
рабочих мест, иногда содержат руководящие принципы для социально ответственной 
реструктуризации[3, с.17]. 

Поэтому несмотря на надежную законодательную основу, в том числе, наличие 
значительного количества коллективных договоров и соглашений на различных уровнях, 
вправоприменительной практике возникают новые способы реализации социального 
партнерства ка реакция на кризисные явления в экономике.  

Учитывая изложенное,в рамках настоящей статьи мы рассматривает два ключевых 
подхода для реализации социального партнерства для сглаживания негативных последствий 
кризисных явлений в экономикеи достижения баланса интересов социальных партнеров: 

1) управление процессами занятости; 
2) развитие предпринимательства как антикризисная стратегия. 
Управление процессами занятости 
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Антикризисные меры, реализуемые в рамках программы «Нурлы жол» для создания 
новых рабочих мест в разрезе регионов, обеспечивают активное вовлечение населения в 
реализуемые проекты и сохранение рабочих мест на крупных предприятиях страны. 

В качестве действенного инструмента можно привести Меморандумы о 
сотрудничестве между местными исполнительными органами и работодателями 
(национальные компании, системообразующие предприятия) по вопросам социального 
развития. 

На сегодняшний день между работодателями и акиматами подписано 19 тысяч 
меморандумов, которые позволят сохранить 1,2 млн. рабочих мест и 431 меморандум по 
закупу товаров, работ и услуг на сумму около 1,4 трлн. Тенге[6]. И данные процессы 
углубляются путем заключения договоров, которых сегодня заключено более 1300 на сумму 
более 550 млрд. тенге. 

Основными положения меморандумов являются: 
1) оказание поддержки и укрепление отношений в области социального развития; 
2) недопущение сокращения рабочих мест и заработной платы работников; 
3) активизация работы по соблюдению работодателями трудового законодательства, в 

том числе по вопросам погашения задолженности по заработной плате. 
Согласно меморандумам, местные исполнительные органы намереваются: 
- определить потребность региона в ТРУ с целью создания новых производств или 

расширении и модернизации действующих предприятий; 
-  разработать региональный план социального развития; 
- определить перечень продукции востребованной крупными предприятиями региона 

(сырье, комплектующие, расходные материалы, упаковка и другие) с целью выработки 
предложений по созданию смежных производств для трудоустройства населения региона. 

В свою очередь работодатель (национальные компании, крупные предприятия)с 
целью реализации Меморандума намеревается: 

- информировать о проведении совещаний, диалоговых площадок, круглых столов, 
форумов и других мероприятий по развитию местного содержания; 

- оказывать содействие в заключении долгосрочных договоров между 
отечественными производителями и национальными компаниями/крупными 
системообразующими предприятиями; 

- оказывать информационно-аналитические и консультационные услуги в области 
социального развития. 

Роль указанных меморандумов в обеспечении социальной стабильности определяется 
важностью развития местного содержания для экономического развития страны. 

Как отмечают зарубежные эксперты, «нет сомнений в том, антикризисное управление 
и не будет требовать чрезвычайных усилий от органов государственной власти в целом и от 
руководства предприятий, в частности» [3, с.20]. 

Справедливо отмечено, что «каждый из субъектов трудовых правоотношений 
выступает и как обязанное, и как управомоченное лицо. Совершенно очевидно, что 
работодатель изначально нанимает работников не с целью обеспечить их работой, а с целью 
удовлетворить собственные экономические интересы, которые государство пытается 
поставить на службу собственным задачам, в том числе, обеспечить гражданам 
определенный уровень социальных гарантий» [7, 102].  

Развитие предпринимательства как антикризисная стратегия. 
Другим основополагающим антикризисным механизмом является реализуемый в 

стране стратегический курс на развитие предпринимательства, в частности, по двум важным 
направлениям – это поддержка отечественного бизнеса и создание благоприятного 
инвестиционного климата. 

По первому направлению платформы в Казахстане приняты беспрецедентные меры. 
В начале 2014 года для поддержания экономики из Национального фонда выделен 1 

триллион тенге, 100 миллиардов из которых освоены на программы поддержки 
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обрабатывающей и пищевой промышленности, заложен фундамент под создание новых 
производств. 

Также для поддержки отечественного бизнеса реализуется ряд государственных 
программ: Дорожная карта бизнеса-2020, Агробизнес-2020, Дорожная карта занятости-2020 
и т.д. 

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в 2014 году 
просубсидировано 4 464 проектов на сумму 80 млрд. тенге; прогарантировано 572 проекта на 
сумму 40 млрд. тенге; предоставлены гранты для 230 начинающих предпринимателей на 
сумму 600 млн. тенге[8]. 

Второй год реализуется Программа Агробизнес-2020. На сегодняшний день в рамках 
направления «финансовое оздоровление субъектов АПК» Программы снижена ставка и 
удлинены сроки по кредитам 291 заемщика на сумму 312,4 млрд. тенге.  

В областных центрах, каждом районе страны создаются постоянно действующие 
центры обслуживания и центры поддержки предпринимателей по принципу «одного окна». 

Разработана и реализуется Дорожная карта по внедрению дуального обучения, 
которая предусматривает подготовку кадров по потребностям предприятий. Подготовлены 
все необходимые законодательные изменения, позволяющие создать стимулы для 
вовлечения бизнеса в подготовку высококвалифицированных кадров. 

Результатами указанных мер является рост субъектов малого и среднего бизнеса. Так, 
за 2 года количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличилось на 50 тысяч и составило свыше 850 тысяч активных субъектов МСБ. Рост 
продукции МСБ за последний год составил свыше полутора триллиона тенге. Численность 
занятых в МСБ увеличилась на 150 тысяч человек, составив порядка 2 миллионов 800 тысяч 
человек. 

По второму направлению (создание благоприятного инвестиционного климата) также 
приняты беспрецедентные меры. 

Одним из направлений создания благоприятного инвестиционного климата стала 
радикальная реформа разрешительной системы и снижение административных барьеров для 
бизнеса.После двукратного снижения на 30% количества разрешительных документов в мае 
2014 года был подготовлен и принят единый закон «О разрешениях и уведомлениях». 
Впервые законодательно установлен перечень всех разрешительных документов, внедрены 
новые принципы классификации и категоризации разрешительных документов по степеням 
опасности.  

Другим направлением создания благоприятного инвестиционного климата явилась 
реформа контрольно-надзорной деятельности государственных органов.Подписанный в 
феврале 2014 года Указ Президента Республики Казахстан«О кардинальных мерах по 
улучшению условий для предпринимательской деятельности» создал беспрецедентные 
условия для такой реформы. Согласно Указу с 2015 года отменены плановые проверки, 
пересмотрены требования к проверкам, внедрена на основе мировых стандартов система 
оценки рисков, введен институт страхования ответственности предпринимателя.  

Все вышеперечисленные меры являются очень своевременными в условиях 
кризисных явлений в экономике и способствуют развитию социальному диалогу между 
работодателями, в лице субъектов предпринимательства, и работниками. 

Заключение 
Механизмсоциальногопартнерствавсферетрудаиграетважнейшуюрольвусловияхкризи

сныхявленийвэкономикеислужитэффективныминструментомдляпредотвращенияпорождаем
ыхимисоциально-трудовыхконфликтов. В то же время он способствует экономическому 
росту – путем появления новых ниш для производителей, расширения и гарантирования 
рынков сбыта, обеспечения стабильной занятости населения. 

Согласимся с авторами, считающими, что система социального партнерства не 
ограничена борьбой с трудовыми конфликтами, это система отношений и мероприятий, 
обеспечивающих достижение баланса интересов работодателей, наемных работников и 
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государства. Однако нельзя забывать, что предпосылки формирования системы социального 
партнерства на Западе появились в результате давления рабочих масс, а достижение баланса 
целей и его поддержание возможно только при условии недопущения трудовых конфликтов 
либо максимального снижения негативных последствий таких конфликтов[5, с.55]. 

Поэтому реализация антикризисных мер в экономике напрямую зависит от уровня 
развития системы социального партнерства, в первую очередь, в социально-трудовых 
отношениях. 

 
Список использованных источников 
1. Официальный сайт газеты Guardian: 

http://www.theguardian.com/business/2015/jan/19/global-unemployment-rising-ilo-social-
unrest:Дата обращения: 11 марта 2015 года 

2. World employment and social outlook: Trends 2015/ International Labour Office. – 
Geneva: ILO, 2015. 

3. Rychly, L. Social dialogue in times of crisis: Finding better solutions / Geneva, 
International Labour Office, 2009. Working Paper No. 1. – P.iii. 

4. Официальный сайт Комитета по статистике Республики Казахстан: 
https://www.stat.kz. Дата обращения: 14 марта 2015 года 

5. Муратова В.В. Социальное партнерство как стратегический инструментарий 
управления трудовыми конфликтами в экономике // Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. Сочи, 2013. 

6. http://www.nomad.su/?a=3-201502180036: Дата обращения: 18 февраля 2015 года. 
7. Трудовое право России / под редакцией А.М.Куренного. – 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательский дом «Правоведение», 2008. – с.102. 
8. Официальный сайт Фонда развития предпринимательства «Даму»: www.damu.kz: 

Дата обращения: 18 февраля 2015 года 
 

 
УДК 349.44(574) 
 

Правовые аспекты регулирования оплаты труда учителей в Республике 
Казахстан 

 
Хасенова Куляш Маратовна 

kulyash.khasenova@mail.ru  
Магистрант 2 курса юридического факультета ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – Нургалиева Е.Н., д.ю.н., профессор 

 
Правовое регулирование заработной платы в современных условиях предполагает 

сочетание правового регулирования, осуществляемого государственными органами в 
централизованном порядке, с отраслевым и локальным (непосредственно в организации) 
регулированием.0 

Важнейшим элементом государственного регулирования заработной платы являются 
государственные гарантии по оплате труда работников. 

Труд – это один из множества ресурсов, который используется во всех организациях. 
Именно он образует прибавочную стоимость и является основой получения финансовых 
результатов. С переходом к рыночным отношениям поменялся подход к экономическим 
категориям. В Трудовом кодексе Республики Казахстан 2007 года в статье 1 дано 
определение оплаты труда, как системы отношений, подразумевающих обеспечение 
работодателем выплаты вознаграждения, в обязательном порядке работнику за его труд 
(статья 1 ТК РК) [1]. 

http://www.theguardian.com/business/2015/jan/19/global-unemployment-rising-ilo-social-unrest:Дата
http://www.theguardian.com/business/2015/jan/19/global-unemployment-rising-ilo-social-unrest:Дата
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Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Зайкин А.Д. выделял следующие основные признаки, характеризующие заработную 
плату в качестве главного элемента трудового правоотношения: 

1) заработная плата – это вознаграждение за труд, то есть за выполненную работу; 
2) заработная плата выплачивается в денежной форме; 
3) она основана на заранее установленных тарифных нормах (тарифных ставках, 

окладах и сдельных расценках); 
4) она выплачивается по конечным результатам труда; 
5) в организациях производственной сферы она выплачивается за счет средств, 

заработанных данным трудовым коллективом; 
6) ее размер никакими максимальными пределами не ограничивается и не может 

быть ниже минимального, установленного государством размера оплаты труда  
С учетом вышеназванных признаков А.Д. Зайкин сформулировал следующее 

определение заработной платы как главного элемента трудового правоотношения. 
Заработная плата есть вознаграждение в денежной форме, которое организация обязана 
выплачивать работникам за труд по конечным результатам работы по заранее 
установленным тарифным нормам (тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам) за 
счет средств, заработанных трудовым коллективом, без ограничения его (вознаграждения) 
максимальными пределами и которое не может быть ниже минимального установленного 
государством размера оплаты труда. [2, с.12]. 

Согласимся так же с казахстанскими учеными Нургалиевой Е.Н., Сабильяновым Н.С., 
которые утверждают, что главной задачей правового, социального государства является 
создание необходимых условий для формирования и свободного развития личности, 
раскрытия ее способностей и дарований, проявление ее творческих сил. В решении ее 
важная роль принадлежит трудовому праву, поскольку нормами именно этой отрасли права 
можно обеспечить усиление стимулов к труду, раскрепостить инициативы каждого в сфере 
трудовой деятельности. Как правовая категория заработная плата раскрывает определенные 
права и обязанности субъектов трудового правоотношения по поводу оплаты труда - с этой 
стороны она является, в первую очередь, одним из условий найма, которые определяются 
соглашением между участниками трудового правоотношения и в силу этого обязательны для 
применения [3]. 

Реформирование трудового законодательства направлено на регулирование трудовых 
отношений, соблюдение трудовых прав и интересов работников в соответствии с актами 
международного права. Трудовой кодекс Республики Казахстан служит выражением 
политики государства в области регламентирования трудовых отношений, ориентированной 
на обеспечение экономического роста, сопровождаемого созданием новых расширяющих 
возможностей экономической активности членов общества, перспектив производительности 
труда и эффективности производства. С другой стороны, Трудовой кодекс РК ориентирован 
на формирование баланса социально-экономических интересов и социальной защищенности 
работников и работодателей, защиты трудовых и социальных прав работников с учетом 
интересов работодателей. эффективности производства, способствующей стабильному 
экономическому росту страны. Одной из многих целей, которую преследует Трудовой 
кодекс РК, является унификация норм, расположенных в различных нормативных правовых 
актах, регулирующих трудовые отношения, свести их в единый нормативный правовой акт с 
учетом принципа единства и дифференциации трудового законодательства. 

Система оплаты труда работников бюджетной сферы определяется постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты 
труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий» [4]. 
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Cогласно пункту 3 данного постановления должностные оклады (ставки) 
работников организаций определяются путем умножения соответствующих 
коэффициентов, утвержденных для исчисления их должностных окладов (ставок) в 
зависимости от отнесения занимаемых должностей к категориям должностей и стажа 
работы по специальности, от присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих) на 
размер базового должностного оклада (БДО), установленного Правительством Республики 
Казахстан. 

Необходимо отметить, что в РК будет осуществляться процесс внедрения новой 
модели оплаты труда гражданских служащих, который состоит из трех этапов. «Первый этап 
- это внедрение с 1 июля 2015 года новой модели, в которой оплата труда зависит от 
образования, квалификации, должности и степени ответственности выполняемой работы»- 
сказала ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК 
Аида Курмангалиева на расширенном заседании коллегии ведомства. 

Так предлагается ввести распределение гражданских служащих на 4 категории: 
управленческий, основной, административно-хозяйственный и технический персонал; 
дифференцировать сетку коэффициента, используемую для расчета должностного оклада по 
определенным категориям персонала; систематизировать систему доплат и надбавок, 
разделяя их на компенсирующие и стимулирующие. 

Связанное с переходом на новую модель оплаты труда повышение заработной платы 
будет дифференцировано: заработная плата основного персонала работников 
здравоохранения будет увеличена до 28 процентов, образования - до 29 процентов, 
социальной защиты до 40 процентов, как было указано в послании Главы государства. 

На втором этапе планируется внедрить стимулирующие компоненты системы, 
которые обеспечат зависимость оплаты труда от конечного результата, количества, качества 
предоставляемых услуг. 

Третий этап - рассмотрение целесообразности, необходимости и возможности 
введения дифференцированных доплат гражданским служащим, в зависимости от реальной 
стоимости в регионах. 

Напомним, в своем Послании народу Казахстана Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев поручил повысить заработную плату работников здравоохранения до 28 
процентов, образования - до 29 процентов, социальной защиты - до 40 процентов. Из 
республиканского бюджета намерены выделить 78 миллиардов тенге, которые пойдут на 
увеличение зарплат гражданских служащих [5]. 

К 2015 году государственной программой развития образования предусмотрено 
приближение средней зарплаты учителя к заработкам в частном секторе экономики [6]. 
Госпрограмма начала действовать с 2011 года, когда доплату за категорию учителям подняли 
на 10-40 %. Сегодня доплата за высшую категорию учителям начального, основного, 
среднего и общего среднего образования составляет 100 % от БДО (базовый должностной 
оклад), учителя первой категории получают 50 % доплаты, учителя второй 30 % от базового 
должностного оклада. 

У педагогов дополнительного образования несколько другая шкала доплат. Педагоги 
с высшей категорией получают 60% добавки, педагоги первой категории – 35 %, второй – 20 
% от БДО. 

Помимо доплаты за категорию существует еще перечень учительских обязанностей, 
за которые положено платить. Например, за классное руководство учитель начальных 
классов получает доплату в размере 25 % от БДО, классное руководство с пятого по 11 (12) 
класс стоит 30 % от БДО. За проверку тетрадей с письменными работами учителю 
доплачивается от 20 до 25 % от оклада, в зависимости от предмета преподавания. За 
заведование учебным кабинетом или лабораторией преподаватель получает еще 20-25 % от 
БДО. 
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Также учитель-предметник может рассчитывать на доплату в 25% за углубленное 
изучение профильных предметов. На ту же доплату имеют право учителя арабского, 
персидского и китайского языков. 

Если школа работает в режиме инноваций или эксперимента, то весь педагогический 
состав получает доплату в размере 20 % от БДО. 

Также доплаты положены преподавателям, которые занимаются с детьми с 
ограниченными возможностями, с детьми-сиротами и оставшимися без попечения 
родителей. 

Прибавку к зарплате учитель получит и в случае, если он руководит методическим 
объединением в школе. 

Фактически все доплаты (за проверку тетрадей, за классное руководство, за 
руководство методическим объединением и пр.) удерживаются обратно в виде подоходного 
налога, профессиональных взносов и т.д. Практически учителя получают зарплату за 
фактически отработанные часы. [7]. 

Парадоксальность правового регулирования оплаты труда учителей состоит и в том, 
что, несмотря на законодательное провозглашение сокращенной продолжительности 
рабочего времени учителя (не более 36 ч в неделю) система правовых актов, продолжая 
традицию советского права, легализует положение, когда урочная нагрузка учителя - 
практически единственное основание оплаты его труда - не лимитируется. Размер 
заработной платы и продолжительность рабочего времени учителя определяются, по сути, 
только его возможностями и количеством уроков по предмету. 

Набирая больше часов, учитель пытается обеспечить себе более высокую заработную 
плату по сравнению с установленными нормами. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 
образовании» нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной заработной 
платы педагогических работников государственных организаций образования 
устанавливается не более: 

1) 18 часов: 
- для организаций начального образования; 
- для организаций основного, общего среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования; 
- для организаций дополнительного образования обучающихся и воспитанников; 
- для специализированных и специальных организаций образования; 
2) 24 часов: 
- для дошкольных организаций и предшкольных групп дошкольного воспитания и 

обучения и предшкольных классов организаций образования; 
- для детских юношеских спортивных организаций образования; 
3) 30 часов для воспитателей интернатных организаций, лагерей отдыха, общежитий 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования; 
4) 25 часов для воспитателей специальных организаций образования и организаций 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [8]. 
Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 

2008 года № 40 «Об утверждении Правил исчисления заработной платы работникам 
государственных организаций образования, финансируемых за счет средств бюджета» 
учебная нагрузка среди педагогических работников распределяется, исходя из объема 
учебного времени по учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами и других 
конкретных условий в соответствующей организации образования. 

Право распределять педагогическую учебную нагрузку предоставлено первому 
руководителю организации образования, который несет ответственность согласно Закону  за 
ее реальность и качественное выполнение установленного объема каждым учителем, 
преподавателем, воспитателем и другим педагогическим работником [9]. 
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В соответствии с п. 22 Правил аттестации педагогических работников 
устанавливается, при каких условия учитель может претендовать на высшую, первую, 
вторую категории. Профессионализм учителя определяется не только его участием в 
семинарах, конференциях, напечатанных статьях, а в первую очередь, по профессиональным 
знаниями по предмету, который он преподает, поэтому надо приоритетным в определении 
квалификации учителей считать его профессиональные знания [10]. 

Во время аттестации необходимо проводить тестирование учителей на знание своего 
предмета, и по результатам определять, на какую категорию учитель может претендовать. 

Это требование, во-первых, будет мотивировать учителя постоянно работать над 
собой, заниматься самообразованием, соответствовать своему квалификационному 
уровню;во-вторых, не позволит случайным людям получить первую, высшую категорию 
благодаря благосклонности начальства или иным причинам. 

Необходимо отметить некоторые аспекты дискриминации в оплате труда учителей. 
Согласно приложению 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 29декабря 
2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников 
казенных предприятий» учителям и преподавателям общеобразовательных школ, школ-
интернатов с русским языком обучения, которые ведут занятия по государственному языку и 
литературе, производится доплата в размере 25% от БДО [4]. 

Более низкая оплата труда учителей - предметников по сравнению с оплатой труда 
учителей казахского языка за выполнение одной и той же работы является дискриминацией 
при оплате труда. 

Учителя казахского языка работают не с полным классом, как другие учителя-
предметники, а с группой из 10-12 учеников. Количество часов по казахскомуязыку больше, 
чем по таким обязательным предметам как химия, биология, физика, история Казахстана 
(соответственно, у учителей казахского языка времени на обучение своему предмету 
больше). Учителя казахского языка работают в общей массе в основном с учениками 
коренной национальности. Необходимо также отметить, что критерии оценивания по 
результатам ЕНТ по казахскому языку ниже, чем по другим обязательным предметам 
(таблица 1) [11]. 

 
Таблица 1 
Шкала перевода баллов сертификата ЕНТ в оценки аттестата об общем среднем 

образовании 
Казахский язык для русских школ История Казахстана 
0-3балла - оценка 2 
4-11баллов - оценка 3 
12-17баллов - оценка 4 
18-25баллов - оценка 5 

0-3балла - оценка 2 
4-13баллов - оценка 3 
14-20баллов - оценка 4 
21-25 баллов - оценка 5 

Примечание. Составлено автором на основе источника [12] 
 
Дискриминация при оплате труда происходит и в отношении учителей, которые 

временно заменяют другого учителя. В этом случае уроки оплачивают не полностью на том 
основании, что полноценный урок учитель дать не может при дополнительной нагрузке. А то 
что, учитель из-за этой дополнительной нагрузки теряет своё здоровье, никто не думает. 

(В связи с этим возникает вопрос, почему у нас в трудовом законодательстве за 
переработку идёт доплата в 1,5-2раза, а в школе - недоплачивают?). 

Труд учителей по обязательным предметам оплачивается ниже, чем труд учителей 
казахского языка, и это обстоятельство вынуждает предметников брать дополнительные 
часы, при этом они ещё работают с полным классом и постоянно подвергаются проверкам и 
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контролю со стороны администрации - всё это приводит к преждевременному 
профессиональному выгоранию. 

Необходимо отменить доплату учителям казахского языка, так как это не связано с 
различиями в эффективности труда, что является дискриминацией в оплате труда учителей 
других специальностей или сделать такую же доплату остальным учителям-предметникам; 

Учителям, которые готовят выпускные классы к ЕНТ, доплачивать 25% к зарплате от 
БДО, так как на них ложится основная ответственность за конечный результат; 

Вернуть выслугу лет для учителей, проработавших 25лет в обычных 
общеобразовательных школах, потому что они обучают всех, в отличие от учителей лицеев и 
гимназии, где отбирают лучших учеников. Условия работы разные, но этот фактор не 
учитывается при мониторинге результатов и спрос, соответственно, одинаковый. 

Таким образом, следует предпринять меры по искоренению дискриминации в оплате 
труда учителей.  
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Система традиционного правараспространена сегодня только лишь в африканских и 

некоторых отсталых азиатских странах. Эту систему еще можно назвать системой обычного 
права. То есть, правовые нормы строятся на древних или средневековых обычаях, а эти 
обычаи официально признаются государственной властью. 

Обычай – это самый древний правовой источник. В странах с другими правовыми 
системами обычаи давно ушли на второй план, но так и не были до конца изжиты в правовом 
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отношении. В Африке или отдаленных уголках Азии обычаи по-прежнему являются 
серьезным регулятором общественных отношений. Система традиционного права призвана 
обеспечивать единство племени и народности, сохранить уважение к предкам. Кроме 
того, система традиционного права подразумевает очень высокую связь с окружающей 
природой. Обычаи очень часто имеют мифический характер. В то же время каждая система 
насчитывает огромное количество разнообразных обычаев, порой практически не связанных 
друг с другом. Эта разрозненность как раз и мешает регламентации права и созданию 
официальных сводов законов. 

Несмотря на то, что во время колонизации происходило некоторое заимствование 
более современного европейского законодательства, правовое сознание масс не изменилось 
до сих пор. Это связано с тем, что огромное количество населения африканских стран 
остаются малограмотными или вовсе безграмотными. Кроме того, подавляющее 
большинство населения проживают в сельской местности. Все это затрудняет 
проникновение и закрепление современных правовых основ. Несмотря на это, лидеры этих 
стран продолжают работу над систематизацией существующих обычаев. Они создают на 
основе нормативные акты и отраслевые кодексы. 

К сожалению, во время этого процесса часто игнорируются обычаи других племен и 
социальных групп, проживающих в стране. Схожие проблемы возникают и при создании 
различных судебных органов и в формировании самого процесса суда. Зачастую, созданные 
судебные системы оказываются непонятными и чуждыми большинству населения 
африканских стран. 

Традиционная правовая семья (также семья традиционного права либо система 
обычного права) — правовая система, которая распространена в некоторых странах Африки, 
Азии, Австралии и Океании, где правовой обычай занимает доминирующее место среди 
источников права и выполняет важную роль регулятора общественных отношений. 

Традиционное право базируется на неписанной и давней традиции либо сложившейся 
в течение длительного времени системе обычаев, которые в силу стечения обстоятельств 
повторяются с определённой периодичностью и, в отношении которых по сложившимся 
устоям принято то или иное отношение и поведение (например, принести жертву, в том 
числе человеческую, для обильного урожая; прохождение специального обряда для лиц 
мужского пола, чтобы стать совершеннолетним, а значит воином; проведение определённых 
ритуальных мероприятий, празднеств по случаю того или иного события и др.). 

Термин «традиционная правовая семья» ввёл в научный оборот французский юрист 
Рене Давид, который более детально рассмотрел и охарактеризовал данную правовую 
систему[1]. 

В чистом виде семья традиционного права не существует ни в одном государстве 
мира, в своём первозданном виде она существовала в первобытном обществе. Так или 
иначетрадиционное (обычное) право занимает в каждом конкретном государстве свою нишу, 
а именно регион действия и круг лиц, на которых распространяется. На сегодняшний день 
наличие черт традиционного права, смешанного с иными правовыми системами, существует 
среди социальных групп и племён, живущих в некоторых странах Африки, Юго-Восточной 
Азии, Австралии и Океании, которые сохранили патриархальный и доисторический 
жизненный уклад. 

В зависимости от географического критерия семья традиционного права бывает: 
− Континентальная (Африка, Азия); 
− Островная (Австралия, Океания: обычное право народов Полинезии, Меланезии и 

Микронезии). 
Таким образом, островной регион Тихого океана является единственным водным 

регионом, где действует обычное право. На островах ни в акватории Атлантического океана, 
ни в акватории Индийского океана обычное право не действует (за исключением 
Мадагаскара). 
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В данной правовой системе отсутствует понятие и понимание права в представлении 
цивилизованных обществ. Не существует чётко выраженной власти, отсутствует как таковая 
юридическая профессия, так и само понятие юридической науки (как и науки вообще). Не 
существует и письменности, способной фиксировать нормы поведения (нормы права). 
Экономика в части данных социумов основана на собирательстве и натуральном обмене, 
денежный эквивалент отсутствует либо его заменяют какие-либо предметы материального 
мира (например, ракушки, украшения, определённые животные и т. п.). Правосудие вершат, 
как правило, старейшины. 

Обычаи и традиции, которые служат для данных социумов правом, основаны на 
практике поклонения явлениям природы, а также на одушевлении неживого мира и 
поклонении всевозможным идолам. Такие обычаи и традиции переходят из поколения в 
поколение посредством устной формы и исполняются в силу привычки [2]. 

Обычное право влияет на формирование местной власти, регулирует брачно-
семейные отношения, вопросы землевладения, собственности и наследования, определяет 
порядок и организацию правосудия внутри общины. Государственные органы, как правило, 
признают и принимают во внимание решения племенных общин, основанных на обычном 
праве. Например, в ЮАР государственный суд при рассмотрения дела учитывает ранее 
вынесенное решение племенного суда[3]. 

Система обычного права подразделяется на две большие группы: 
− Традиционная правовая система, состоящая исключительно из обычного права. 

Распространена среди племён, живущих в труднодоступных местностях экваториальной 
Африки, на Папуа-Новой Гвинее и ряде небольших тихоокеанских островов. 

− Традиционная правовая система, в которой обычное право смешано с 
религиозными догмами либо философскими учениями, привнесёнными извне. Является 
смешанной правовой системой, которая в определённой степени эволюционирует к 
цивилизованному образу жизни. Распространена среди большей части племён в странах 
Африки, Азии (Индия, Бангладеш), Австралии и Океании. 

Существует также ряд государств с так называемым сложно-смешанным правовым 
режимом, например, Индия, где мусульманское право одновременно действует и в качестве 
религиозного права, и в качестве обычного права. 

Многочисленные народности Африки имеют ϲʙᴏи обычаи, призванные обеспечить 
единство, сплоченность социальной группы (трибы, рода, деревни), уважение памяти 
предков, связь с окружающей природой, духами, другими сверхъестественными силами. 
Мифический характер обычаев, их плюрализм (множественность), неформализованность и 
разрозненность не позволяют эффективно использовать их для создания национальных 
правовых систем по типу европейских. 

Три фундаментальных отношения: человек, вещь, бог. В традиционных африканских 
обществах субъект права оказывается вовлеченным в три серии отношений, которые 
сочетаются с тремя видами господства, которые мы определили выше [4]. 

Первым отношением является отношение человека к человеку. Оно обусловлено 
местом индивидуумов в обществе и уровнем, на котором рассматривается их деятельность. 
Сюда входят отношения между индивидуумами, группы к группе, группы к индивидуумам 
или индивидуума к группе. Это отношение является основным в области предупреждения и 
урегулирования конфликтов. Вторым отношением является отношение человека к богам. Его 
целью является господство над временем и через него господство над индивидуумами. Оно 
возникает в родственной сфере, где культ предков или их могил способствует организации 
родовых сообществ; в политической сфере, где власть очень часто считается священной; в 
сфере собственности, когда речь идет об узаконении или защите некоторых прав. 

Третьим отношением является отношение человека к вещам. Его целью является 
прежде всего господство над пространством и затем господство над временем. Оно со всей 
очевидностью проявляется в сфере собственности при определении методов использования 
пространства и земли. Это отношение играет определенную роль и в других сферах: 
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родственные отношения (где вмешиваются отношения по месту жительства), супружеские 
отношения (отношения, связанные с приданым или выкупом за невесту), политические 
отношения (владение имуществом является очень часто признаком и средством власти) [5]. 

Особенности обычного права Африканского континента заключается в том, что оно: 
а) признается в качестве универсального источника права. Несмотря на то, что в 
современных условиях обычай несколько потеснен нормативным правовым актом, он 
остается приоритетным регулятором в различных сферах общественной жизни. Посредством 
обычая регулируются брачно-семейные отношения, устанавливается порядок в 
экономических отношениях, политической области, учреждаются нормы уголовного права и 
процесса; б) обычай носит преимущественно характер общинного регулятора (поскольку 
общинные связи доминируют над индивидуальными); действуя в пределах общины, он 
направлен на обеспечение единства, сплоченности социальной группы (трибы, рода, 
деревни); в) отражает своим содержанием сочетание моральных, религиозных, правовых 
норм, а также норм-ритуалов и традиций, указывающих на неотъемлемую связь человека с 
окружающей природой, «духами» и иными сверхъестественными силами; г) отличается 
партикуляризмом, множественностью, партикуляризмом, не признается единым регулятором 
для всех общин, поскольку каждая этническая группа имеет свои нравы, обычаи. 

Правосознание в процессе реализации обычного права фиксировало состояние 
императивности обычаев, имея традиционный характер, отличаясь от современного, что 
затрудняет понимание его содержания в условиях индустриального и постиндустриального 
общества. Традиционное правосознание имело обыденный характер и было неразрывно 
связано с религиозно-мифологическим, этнокультурным, выражая внутреннее отношение 
субъектов к нормативной основе и юридической практике, имевшей место в рамках обычно-
правовой системы традиционного общества. Оно имело индивидуальный и групповой 
характер, не восходя до уровня массовости, для достижения которой недостаточно 
вербально-мыслительного инструментария [6]. 

Правовая культура в традиционном обществе неразрывна с социально-правовым 
опытом, сложившимся в рамках конкретного государства, этноса или сообщества. Через 
правовую культуру воспроизводится богатство всего нормативно-регулятивного опыта, 
своеобразие ментальности и ценность самобытности. Содержание правовой культуры в 
обычно-правовых системах выражается в знании, понимании и реализации обычаев, а также 
иных социальных норм, обладающих императивностью применения в регулировании 
общественных отношений, при этом обычно-правовые познания индивидов формируются на 
основе жизненного опыта, представляясь в обыденных нормативно-регулятивных 
установках. Отсутствие этого опыта компенсируется его воспроизводством представителями 
потестарной власти, «геронтами» или иными людьми, отличающимися рассудительностью и 
логичностью умозаключений. Поэтому в традиционном обществе широко используются 
аналогии, способы разрешения схожих казусов или их варианты, заслужившие одобрение 
общины и отвечающие уровню ее правовой культурности [7]. 

В современных государствах обычно-правовые системы обнаруживаются у 
локализованных этносоциальных групп. Внутри них осуществляется социально-нормативное 
регулирование, «теневое», параллельное или даже антагонистическое государственно-
санкционированному. Формирование таких систем вызвано либо правотворческими 
пробелами, либо федерализмом, либо нигилизмом населения по отношению к публично-
правовым предписаниям. Кроме того, обычное право является «резервным» инструментом 
саморегуляции в периоды масштабных государственных, политических и общественных 
преобразований. Самоидентификация по религиозному, этническому и субкультурному 
признакам позволяет обществу пережить глобальные политико-правовые потрясения, но 
затем, по логике развития цивилизационных процессов, должна наступить интеграция 
самобытных сообществ, находящая отражение в праве [8]. 

Нормы обычного права не предназначались для непосредственного, буквального 
применения и исполнения. Они выступали как классический образец (эталон) дисциплины и 
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порядка. Основное в нормах обычного права — это их внутреннее содержание, лежащие в их 
основе принципы. Главное назначение — реализация принципов без искажения их сути и 
содержания. Например, в области преступлений и наказаний — это принципы кровной мести 
и уплаты куна; в области семейно-брачных отношений — экзогамный запрет до седьмого 
колена включительно; в области осуществления правосудия — принципы справедливости, 
открытости и красноречия. Нормы обычного права служили этому и часто для этого 
«жертвовали» своей формальной стороной. Для реализации принципов нормы обычного 
права варьировали, приспосабливаясь к различным условиям среды применения. А это 
означало, что гораздо больше простора оставалось для убеждений и мнения людей, для их 
представлений и взглядов. Из этого возникали правовые процедуры, всецело опирающиеся 
на обряд и символ, и в этом смысле очень формальные. Но по той же причине материальное 
право было пластично и в значительной степени неформально. Одна и та же норма могла по-
разному выражаться, иметь несколько вариантов и видоизменяться. Эта изменчивость была 
показателем их способности откликаться на малейшие изменения в общественных 
отношениях. Это было единственным способом обеспечения устойчивости, прочности 
лежащих в их основе принципов. Лишь допустив разнообразие и многовариантность вида, 
можно обеспечить одномерность и устойчивость всей системы обычного права. Таким 
образом, обычное право — это, в первую очередь, система правовых принципов, взглядов, 
воззрений и система норм, обеспечивающих реализацию первых. Взгляды и воззрения 
выступали основой порядка в казахском обществе, руководством к действию. Появление 
взглядов и представлений правового содержания влекло за собой возникновение принципов, 
наделенных соответствующей регулятивной силой. А это в свою очередь вызывало к жизни 
новые нормы, направленные на разрешение различных ситуаций, многочисленных 
жизненных противоречий и споров. Принципы действовали совместно с правовыми 
понятиями, дополняли, обогащали друг друга и как бы стимулировали появление и развитие 
правовых понятий. Правовые принципы в кочевом обществе, по сравнению с правовыми 
понятиями, были более близки к правовой действительности, практике, к сфере споров [10]. 

Правовые (или юридически значимые) принципы — идеикочевниковусловно можно 
разделить на несколько групп:главный (основной) принцип,промежуточные(общие) и 
частные принципы. 

Эти принципы были между собой взаимосвязаны, определяли общую структуру 
правовой системы и обеспечивали ее внутреннее единство. 

Главный принцип, основное требование правовой жизни кочевников: «Малым — 
жанымныңса-дағасы, жаңым — арымныңсадағасы» («Ради жизни пожертвую скотом, ради 
чести пожертвую жизнью»). Этот принцип был основополагающим началом для всех сфер 
правовой жизни. Промежуточные (общие), частные принципы и нормы правовой системы 
действовали в рамках этого главного принципа и контролировались им. К общим принципам 
относились: «Кешірімді болу», «Сөзгетоқтау» («уметь прощать», «внимать словам»). 
Особенность общих принципов заключалась в том, что они выступали как связующее звено 
между главным и частными принципами. Частные принципы действовали в рамках своей 
отрасли, укрепляли связи этой отрасли со смежными отраслями права, чем достигали цели 
обеспечения стабильности основ правовой жизни в целом. Так, например, в семейно-
брачных отношениях решающую роль играл принцип «Жетіатағадейінқызалыспау». В 
основе судебного процесса лежал принцип «Дау мұраты — бітім». В уголовно-правовых 
отношениях на различных исторических этапах приобретал решающее значение один из 
следующих принципов: «Қанға — қан, жанға — жан», «құлаққа — құлақ», «тұяққа — тұяқ», 
«құнтөлеу» [11]. 

Следует отметить, что основной целью норм и институтов обычного права казахов 
было разрешение споров и конфликтов в обществе. Они возникли из этой необходимости и 
были подчинены этой цели. Поэтому утверждение, что нормы и институты обычного права 
казахов изначально преследовали цель системного регулирования межличностных, 
социальных отношений в кочевом обществе, не соответствует действительности. С 
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исторической точки зрения их изначальный и главный объект — предупреждение споров и 
конфликтов, принятие мер к их недопущению, а в случае возникновения споров, конфликтов 
— их быстрое, своевременное решение на основе сложившихся в обществе представлений о 
справедливости и равенстве [12]. 

У кочевников регулирование, систематизация и управление общественными 
отношениями осуществлялись своеобразно. Эти особенности заключались в том, что 
регулирование и управление поведением человека еще не сформировались в 
самостоятельную сферу деятельности, в функцию государства, а дело охраны и обеспечения 
общественного порядка не основывалось на деятельности специальных органов. 
Общественный порядок, а значит, и соблюдение норм обычного права основывались на 
«автономности», самостоятельности, самоуправляемости кочевых коллективов. Возможно, в 
этом кроется одна из причин того, почему обычно-правовые нормы, поддерживаемые 
государством, известные кодексы «ереже», не приобрели в конечном смысле 
государственного характера. 

В обществах, где отсутствовали сильная центральная законодательная власть, сильная 
центральная судебная власть, независимый от религиозных воззрений и эмоций свод 
законов, законотворческая функция государства не приобрела самостоятельного характера. В 
таких обществах регулятивную роль играли не законы, установленные государством, а 
нормы обычного права. Нормы обычного права возникали из повседневной жизненной 
необходимости, «сами по себе», служили отражением общинных ценностей и признавались 
как «правовое явление», «правовая действительность», они были «живым законом». 
Следовательно, их отличие от норм, установленных государством, заключается в том, что 
они не нуждались в специальном правотворчестве государства, не зависели от него. 

Обычно-правовые нормы — неотъемлемая часть, органический элемент истории 
казахского общества. Социально-экономическую и политическую историю казахского 
общества невозможно изучать изолированно от обычно-правовой системы, отражающей 
природу и бытие общественных отношений, основанных на кочевом и полукочевом 
скотоводческом хозяйстве, с пережитками общинно-родовой организации. В обычно-
правовых нормах отразились особенности развития общественных отношений, структуры 
хозяйства и быта, уровень мышления народа. Будучи регулятором общественных 
отношений, обычное право не только служило их потребностям, но и отражало черты, 
глубоко присущие им. То, что в казахском кочевом обществе в течение длительного времени 
действовали в основном нормы обычного права, превратившиеся в довольно устойчивую и 
развитую систему, обусловливалось определенными объективными причинами, в первую 
очередь экономическими. Важное значение имели также и социальные мотивы. Наряду с 
этим соблюдение норм обычного права обеспечивалось традициями, религиозным 
сознанием, моралью, общественным мнением и национально-этническим фактором. 
Действовали они совместно в одном направлении, что и создавало довольно высокую меру 
всеобщности норм обычного права. Последние не являлись правовыми решениями, 
установленными органами государственной власти и закрепленными в официальных 
юридических актах. Это были нормы поведения, которые формировались и развивались 
внутри самого общества, уходили своими корнями в общественный быт людей, в их 
мировоззрение и образ мышления. В силу вековой инерции и привычки, под влиянием 
патриархальной идеологии и авторитета общественного мнения они воспринимались 
членами общества как должное. Большинство не отделяло эти нормы от себя, от своего 
реального поведения. На ранних этапах развития обычай и традиция совпадали с 
правосознанием, следовательно, в обычном праве содержатся элементы общественной 
идеологии — «модель мира» определенной общины. Человек с детства усваивал свод 
предписанных норм поведения, объем своих прав и обязанностей, положение личности в 
коллективе и собственное место в социальной иерархии. Мир человеческих отношений был 
здесь значительно шире, многообразнее и сложнее, чем обычно представляется при 
описании обществ более ранних культур [13]. 
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До появления частной собственности и эксплуатации человека человеком 
подавляющее большинство обычаев носило общий, демократический характер, обслуживая 
нужды и интересы всех членов общества. 

По мере усиления поляризации между членами племени, рода все более менялись 
социальное содержание и характер традиционных норм; под традиционной формой в них все 
большее значение приобретал новый «социальный подтекст». Санкционированные 
политической властью обычаи становятся правовыми. Но не все нормы обычаев получают 
санкцию публичной власти, обретают силу закона лишь обслуживающие интересы тех 
социальных слоев общества, в руках которых находится государственная власть. Правовые 
нормы выражали уже интересы не всего коллектива, а отдельных лиц — носителей его прав. 
В складывающихся предгосударственных — потестарных образованиях общественные 
отношения регулировались обычным правом, которое представляло собой синтез древних 
обычаев с нормами, установленными и признанными властью в процессе вызревания 
государственных институтов. Нормы обычаев, ставшие затем обычно-правовыми, 
базировались на первоначально достигнутом уровне гармоничности естественных и 
нравственных начал в человеке, охраняли и служили им, одновременно способствуя их 
укреплению и дальнейшему совершенствованию в быте людей той или иной исторической 
эпохи. 

Движущие силы общественного развития, социальные причины и мотивы, в 
особенности отношения собственности, различия в социальных условиях, безусловно, в 
течение значительного времени оказывали мощное влияние. Под влиянием вышеуказанных 
факторов обычно-правовые нормы и институты начали приобретать и приобрели 
дополнительные, качественно иные и даже противоположные своему первоначальному 
предназначению свойства. По этой причине они стали играть неоднозначную роль в 
общественной жизни, приобрели двойственность, противоречивость в регулировании 
социальных связей. Поэтому обычное право по своему составу было неоднородным. Оно 
обладало сложной внутренней противоречивостью в силу наличия в нем разных начал, 
разнонаправленных в социальном плане институтов и норм, отражавших различные периоды 
формирования и развития самого казахского общества. Наряду с народными, 
демократическими коллективными нормами существовали и нормы антинародные, 
недемократические, закрепляющие социальное неравенство полов, чуждые гуманизму и 
справедливости. Функционируя, они причудливо переплетались, взаимодействовали, влияли 
друг на друга. 

В обычном праве казахов сохранялись нормы и целые институты, корни которых 
уходят в глубокое историческое прошлое. Поэтому зачастую очень трудно отличить 
позднейшие его нормы от древнейших. Почти невозможно установить точное время 
появления тех или иных правовых обычаев. Примером может служить такой древнейший 
институт, как кровная месть, который не был полностью изжит из общественной 
жизни казахов, несмотря на утвердившийся в обществе принцип выкупа (куна) [14]. 

В структуре обычного права казахов доминирующее положение занимали вопросы 
имущественной ответственности. Любая форма отклонения поведения от признанных 
общественных норм, в том числе и нравственных, могущая нанести материальный и 
моральный ущерб, связывалась с несением имущественной ответственности. Последняя 
имела множество вариантов и форм (аип, тогуз, кун — это целые институты 
ответственности). 

Казахское обычное право не знало деления противоправных действий на гражданские 
деликты и преступления. Оно не знало и жестоких мер наказания, принятых в уголовном 
законодательстве: лишения свободы, с отбыванием срока наказания в тюрьмах, зинданах, 
восточных погребах заточения, а также членовредительства, сожжения, колесования, 
закапывания живьем и т.д., расітространенньгх во многих средневековых восточных странах 
и характерных для сословно-представительной и абсолютной монархии. В обычном праве 
казахов было немало норм, поощряющих коллективизм, общность прав, сохранились 
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демократические начала, формы и институты, распространявшиеся на широкий круг 
отношений, — хозяйственных, внутриаульных, бытовых, семейных и политических. Так, 
обычно-правовая традиция избирать ханов и удельных правителей («малых ханов») на 
народном собрании с участием свободных граждан, способных носить оружие, с поднятием 
избранного представителями родовых объединений набелой кошме, неукоснительно 
соблюдалась в периоды ханской власти. Традиционная слабость ханской власти отчасти 
связана со значительным влиянием таких коллективных органов, как Советбиев, 
Советстарейшин, родовых подразделений, собрание выборных. Это отразилось и в правиле, 
ставшем поговоркой: «Халықұйғарса хан түйесінсояды» (Если народ постановляет, то хан 
жертвует своим большим интересом), т.е. он обязан подчиниться. Разрешение споров и 
конфликтных ситуаций, судебное разбирательство непременно предполагали состязание в 
красноречии. Нередко правым и в почете оказывался тот, кто был более красноречив. 
Поэтому, как правило, представлять интересы аульной общины и рода призывались не 
только влиятельные люди, но и рядовые кочевники, владеющие словом. 

Гласность, простота и состязательность судебного процесса, участие в нем 
представителей сторон, использование силы общественного мнения как средства исполнения 
судебных решений, отсутствие таких уголовных наказаний, как лишение свободы, 
заключение в тюрьму и др. характеризуют обычно-правовую систему казахов. В этом 
проявляется демократическое своеобразие казахского обычного права, что подчеркивало 
лишь его особенности и неразвитость. Развитие и обогащение обычного права казахов, в том 
числе и под влиянием инонациональных правовых систем, происходило так же медленно, 
как и сам процесс прогресса казахского общества. Разумеется, оно в течение своей истории 
заимствовало немало норм от соседних государств, с которыми так или иначе 
контактировало казахское общество по разным каналам и с разной степенью интенсивности 
в различные периоды. Однако местные народные обычаи все же оставались основными 
источниками обогащения и развития правовой системы Казахстана. Такое положение 
объяснялось, с одной стороны, неразвитостью законодательной 
функции ханской власти в Казахстане, а с другой — прочными позициями обычаев и 
обычно-правовых норм во внутренней жизни крестьян-скотоводов, составлявших 
абсолютное большинство населения [15]. 

Обычно-правовая система как таковая по сравнению с писаным законодательством 
выглядит несложной, неразвитой и простой по содержанию и структуре. Это закономерно. 
Обычное право исторически по времени предшествует писаному праву и выражает менее 
развитые общественно-политические отношения. Обычное право, отличаясь низким уровнем 
целостности и внутренней согласованности, было слито воедино с религией и моралью, 
растворено в политических, экономических, семейных и прочих институтах и процессах. Но 
в то же время это было право, правовой порядок, правовое измерение общественной жизни. 
Такая парадигма общественного порядка, взаимосвязи права со всеми сторонами жизни 
отражала ощущение целостности, ощущение того, что правовые учреждения и процессы, как 
и правовые нормы и правовые решения, составляют неотъемлемую часть Вселенской 
гармонии. Право, как искусство, как миф и религия, как сам язык, было не способом 
применения правил для определения вины и вынесения приговора, не средством разделения 
людей на основе набора принципов, оно было средством, способным удержать людей 
вместе. Право воспринималось прежде всего как процесс посредничества, способ общения, а 
не как процесс создания норм и принятия решений. Разумеется, имелись установившиеся 
правила и процедуры для наказания преступлений, возмещения ущерба, соблюдения 
договоров, посмертного распределения имущества и решения других проблем, связанных с 
правосудием. Это был довольно сложный правовой порядок. Но не было правовой системы 
как сознательно изложенной и систематизированной структуры правовых учреждений, ясно 
отличающейся от других общественных институтов и культивируемой лицами, специально 
обученными для этого. 
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Значение казахского обычного права выходило далеко за пределы своей собственной 
регулятивной нормативной роли в этнокультурных границах Казахстана. Оно было в 
широком смысле законом и властью, источником общественного бытия и нравственности, 
искусством и духовной ценностью. Рожденное в рамках кочевой цивилизации, оно вобрало в 
себя многие ценностные черты и оптимумы человеческих мечтаний и человечности той 
эпохи. Будучи особым творением человеческой культуры, оно по праву может и должно 
занять достойное место в мире исторически значимых правовых систем. 

Семья традиционного права наиболее архаичная из существующих правовых систем. 
Главная особенность данной семьи в том, что основным источником права является обычай 
(традиция). 

 Также к особенностям данной правовой семьи можно отнести следующее: 
− неписаный (некодифицированный) характер права; 
− основу обычаев составляют моральные, философские, юридические нормы, а также 

мифология; 
− сосуществование отдельно друг от друга "цивилизованной" правовой системы и 

традиционной (Индонезия, Бразилия), признание государством за племенами, не 
интегрированными в государственную жизнь, права творить правосудие, опираясь на свои 
обычаи; 

− регулирование обычаями, как правило, поведение коллектива, а не отдельного 
индивидуума; 

− коллективная ответственность группы (племени, семьи) за правонарушение, 
совершенное ее членом; 

− осуществление правосудия непосредственно потерпевшим либо мудрецами, 
жрецами, вождями; 

− архаичность многих обычаев; 
− уклон в сторону примирения, а не наказания при незначительных 

правонарушениях; 
− месть при тяжком преступлении ("око за око, зуб за зуб, кровь за кровь"). 
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Құқықтық сана, құқықтық мәдениет және құқықтық тәрбие әрбір азаматтың 

қалыптасуының, өсіп-жетілуінің басты қағидасына айналуға тиіс. Құқықтық сана дегеніміз 
— тұлғаның қолданыстағы немесе қабылданатын құқық нормаларына деген көзқарастары 
мен сезімдерінен, оларға тиісінше баға беру мүмкіндіктерінің жиынтығы [1,10]. Құқықтық 
сана-сезімнің басты мақсаты—адам, азамат, қоғам мүддесіне сәйкес келетін, олардың 
мүдделерін қанағаттандыратын құқықтық нормаларды ортақ игілік үшін қабылдау 
қажеттілігінің  негізгі бастамашысы болып табылатындығында. Құқықтық  мәдениет болса, 
құқық нормаларын білу, толық түсіну, оларды басшылыққа ала отырып адамзаттың ортақ 
мүддесіне қызмет етуді білдіреді. 

Құқықтық мәдениет құқықтық сана-сезіммен тығыз байланысты және содан негіз 
алып дамиды, жетіледі. Субъектінің өзінің іс-әрекетінде құқық нормаларын басшылыққа 
алуы оның құқықтық мәдениетінің ерекшелігін, дәрежесін білдіреді.Қазіргі заман адамдарға 
жаңа талаптар қоюымен ерекшеленеді, себебі Қазақстанның даму деңгейі қоғам өмірінің 
барлық саласына терең өзгерістер енгізуде. Елеулі өзгерістердің бірі — демократиялық-
құқықтық мемлекет құру. Сол себептен қазіргі заман адамы сана-сезімі жоғары, өз іс-
әрекетіне жауапты, әлеуметтік өзгерістерге тез бейімделе алатын, өз шешімін қабылдай 
алатын азамат болуы тиіс. 

Мемлекеттің саясатының негізгі құрамдас бөлігі—адамның құқықтық мәдениетінің 
деңгейін көтеру. Себебі, құқықтық мемлекетке азаматтардың жоғары саяси және құқықтық 
білімділігі, құқық бұзушылыққа қарсы тұра білу қабілеттілігі, мемлекеттің заңымен өмір 
сүру дағдысы қалыптасуы тиіс. Қазақстан Республикасының әрбір азаматы бойына құқықтық 
құндылықтарды сіңіріп, құқықтық сананы қалыптастырумен бағаланады. Қоғам үшін ең 
қымбат қазына – ол адам, адамның бостандығы мен өмірі. Бүгінгі жастар осы қымбат 
қазынаны бағалай білуі тиіс. Сол себептен құқықтық мәдениетті қалыптастыру тәрбиенің 
негізгі мақсаты. Жас кезеңінен мемлекет заңдары мен қоғамда өмір сүру ережелерін 
құрметтеуге, қоғам заңдылықтарын бұзуға төзбеушілікке, қоғамдық тәртіпті сақтауға 
тәрбиелеу—құқықтық тәрбиенің негізгі мақсаты. Осы сапалар болашақ қоғам азаматының 
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құқықтық мәдениетінің мәнін құрайды. Елбасы Н.Ә.Назарбаев қоғамда құқықтық мәдениетті 
қалыптастырудың маңыздылығына аса назар аударып былай деген: «Өркениетті қоғамда 
құқықтық мәдениет әр адамның жалпы мәдениетінің қажетті бөлшегі, әрбір лауазымды 
адамға қойылатын кәсіби талап болып табылады. Тиісті құқық тәртібін орнықтырмайынша, 
біздің экономиканы реформалауымыз, қоғам өмірінде демократиялық қалыпты өлшемдерді 
бекітуіміз неғайбыл» [2,3]. Жалпы, қазіргі заманда құқықтық сананың және құқықтық 
мәдениеттің төменділігі қоғамдағы келеңсіз оқиғаларға әкеліп соқтырып жатыр. Оның негізі 
құқықтық тәрбиенің жоқтығында. Құқықтық тәрбие—қоғам мүшелерінің құқықтық санасы 
мен құқықтық мәдениетін қалыптастырудағы мемлекеттік органдар мен қоғамдық 
ұйымдардың іс-әрекетінің көрінісі болып табылады. Мемлекет неғұрлым құқықтық тәрбиеге 
ерекше мән берсе—құқықтық сана, құқықтық мәдениет, құқықтық білім биік дәрежеден 
көрініс табады. Өйткені, құқықтық сана, мәдениет, құқықтық ғылым—тәртіптің қайнар көзі, 
бастауы. Тәртіп барлық жетістіктердің қайнар көзі, негізі. Осы негізді елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев Назарбаев университетіндегі «Қазақстан білім қоғамы жолында» атты 
интерактивті дәрісінде  осы айтылған идеяларды жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген 
сұрақ туындайды. Ол үшін отбасында, балабақшада, орта мектепте, жоғары оқу 
орындарында құқықтық тәрбие, білім беруді заман талабына сай жетілдіру қажет деп 
ойлаймыз. Әрбір отбасы бала тәрбиесінде дәстүрлі әдет-ғұрып заңдарының тиімді жақтарын 
ұрпақтар санасына сіңіріп, оларды заңды құрметтеуге, әділеттілікке, турашылдық жолына 
түсетіндей етіп тәрбиелеуі қажет.Жалпы, барлық тәрбие сананың қалыптасуы—отбасында 
дейміз. Алайда, қоғамдағы құқық қорғау органдарының, соттың шешімдері, жүргізген 
шаралары адал әрі әділ болып жатса, тыныштықтың сақталуына бірден-бір қадам жасар едік.  
Тіпті ежелгі Шығыс философиясына назар салсақ, Конфуций өзінің «өзін-өзі тану» атты 
ілімінде: «мемлекеттi әдептiлiкке негiзделген заңдар арқылы билеудi жүргізу қажет, яғни 
адамгершілік ең бірінші сананың негізі» дейді. Сонда ғана қоғамда тәртіпсіздіктің оты өшеді 
деген пікірде. Ал бұл пікірге легистер мектебінің өкілі Шань Ян былай деген болатын: 
«адамгершiлiк негiзiнде билеу қылмыстың көп болуына мүмкiндiк бередi. Ал елде 
тәртiпсiздiк болмас үшiн билеушi мақтаудан гөрi, жазалуды көбiрек қолдануы керек. Қандай 
да болмасын жазалау арқылы халық арасында үрей және сенiмсiздiк тудыру қажет. 
Мемлекеттi билеу және оның дамуы iзгi тiлектiң негiзiнде емес, жердi өңдеу, әскердi 
нығайту жолдарымен дамиды. Сонымен бiрге, халықты ақымақ ету арқылы iске асады» [3, 
49]. Біздің ойымызша, әрбір құқық қорғау органдары әрбір азаматтың ойына тәртіптілікті 
сақтау жайлы, оның алдын-алу жайлы миына тоқи берсе, азаматтардың құқықтық санасы 
мен мәдениеттілігі жоғары деңгейге жетіп, бәлкім, тәртіпті мемлекеттердің алғашқы өкілі 
боларымызға кім кепіл.Яғни, басты өзекті мәселер ретінде үш тұрғыдан қарастырғанды жөн 
көрдік:-Мемлекет құқықтық сананың және мәдениеттің орнығуын үнемі назарынан 
шығармауы;-Құқық қорғау органдарының қылмыстық іс орын алып болғаннан кейін емес, 
ешқандай артық жұмыстың артықшылығы жоқ демекші, біздерге, яки, жастарға қоғамдық 
тәртіп жайлы хабардар ету, олардың алдын-алу жұмыстарын жүргізуі;-Мемлекеттік биліктің 
бірден-бір тармағы — сот. Осы қазіргі таңдағы барлық қылмыстық істердің әділ жолымен 
шешілуін қамтамасыз етуі; 

Қазақстан Республикасының Президенті ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-
2050» жалпыға ортақ стратегиясында: «Біз ең ұсақ құқық бұзушылықпен, бұзақылықпен, 
мәдениетсіздікпен ымыраға келмеуіміз керек, өйткені, осының өзі қоғам тыныштығын 
бұзады, өмірдің сапасына селкеу түсіреді.Тәртіпсіздік пен бетімен кетушілікті сезіну одан да 
елеулі қылмыстарға жол ашады.Ұсақ  құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы — қоғамдық 
тәртіпті нығайтуға, қылмыспен күреске бастайтын маңызды қадам. Біз құқықтық нигилизмді 
жеңіп, қоғамды қоғамдық тәртіпті қорғау ісіне тартуымыз керек» [4,5]. Мемлекет міндеті 
болып табылатын қадір-қасиетті қорғау адам құқығында нақтыланады. Қазақстан 
Республикасының Конституциясының 1-бабына сәйкес, «Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 
ең қымбат қазынасы —адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» [5, 4]. 
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Қазіргі таңда, егерде мемлекет әрбір азаматты қызметке алуда оның резюмесіне қарап, 
сақтанса, бәлкім, қызмет орындарында да құқықбұзушылық орын алмас па еді. Бәріңізге 
белгілі, жақында 2014 жылы 15 жасар қыздың өмірінен қош айтысқаны әрине, қуантарлық 
жәйт емес. Себебі, өздігінен емес, «таксист» құрбаны болғандығында. Ең бастысы жүргізуші 
«вызовной такси» орталығында жұмыс істеуінде болып отыр. Соған сәйкес, Елбасы 
Жолдауында: «Біз  әлеуметтік бүлдіргі пиғылды  жұмысқа орналасу мәселесімен байланыста 
қарауымыз керек. Біз қоғамдық орындардағы бұзақылық әрекет үшін жеке іс қағазында және 
резюмеде міндетті түрде көрсетілетін және жұмысқа қабылдау, қызмет сатысы бойынша 
өсіру кезінде ескерілетін жаза қолдануды енгізуіміз керек.Мұның бәрі қоғамдық өмірдің 
нормасы болуға тиіс» [4, 6] деп халықты және барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес 
қызметтегі азаматтарға осылай өз Жолдауында, ескерту ретінде атап көрсеткен болатын. Бұл 
да бір біздің мемлекетіміздегі құқықтық сананың төмендігін аңғартады.«Қазіргі таңда 
прокуратура органдарының негізгі міндеті—заң талаптарының орындалуын қадағалау,заңды 
бұрмалаушылыққа жол бермеу екендігі белгілі. Мемлекетімізде прокурорлар құқықтық 
тәртіп пен заңдылықты нығайтуда қадағалау жұмыстарын күшейтті. Мәселен, әлеуметтік 
бағытқа жүргізілген тексерулер арқылы көпшілігі еңбек және мемлекеттік сатып алуды 
жүргізудегі заңсыздықтар болып табылатын 8 мыңның үстінде заңбұзушылық анықталды. 
Бұл кемшіліктердің көпшілігі мемлекеттік коммуналдық және білім саласы  мекемелеріне 
қатысты. Прокурорлардың пәрменді жұмыстарының нәтижесінде өткен жылы 5168 адамның 
конституциялық құқығы қорғалды, прокурорлық қадағалау актілерімен  заңбұзушылыққа 
жол берген 1278 тұлға әр түрлі жауапкершілікке тартылды, олардың 67-сі мемлекеттік 
органдар мен кәсіпорын басшылары. Оларға салынған айыппұлдан мемлекет пайдасына 1 
млрд-қа жуық қаржы өндірілді», — дейді Қызылорда қаласының прокуроры А.Махамбетов 
[6, 31]. «Міне, осылайша заңдылықты қадағалауда прокуратураның әрбір іс-қимылы 
әділдікті, нақтылықты талап етіп, қарапайым халықтың мүддесін қорғап келеді. Сондықтан 
болар халықтың прокуратураға деген сенімі артып, соған орай арыз-шағымдардың саны 
2051-ден 2483-ке дейін көбейіп отыруында. Оларды қарау барысында азаматтардың заңды 
құқықтарының және мүдделерінің жан-жақты қорғалуы басты назарда болды. Біздің мақсат 
та осы, талап-тілегіміз де заңдылықтың дұрыс қолданылуы, құқықбұзушылықты болдырмау 
және елге адал қызмет ету»   деген еді Қызылорда қаласының  прокуроры. Әрине, бұл 
тұрғыдан күмән келтірмейміз. Алайда, полиция қызметкерлерінің кейбір іс-әрекеттері жан 
ашытарлық оқиға. Жуырда Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен құқық қорғау 
органдары басшыларымен кеңес өткені белгілі. Кеңестің басты мақсаты – қоғамдағы 
қылмысқа қарсы күресті қарқынды жүргізіп, сыбайлас жемқорлықтан жирендіру, әділсот 
қалыптастырып, шетел тәжірибесін үйрену деуімізге болады. Бұл алғашқы жүздесуде Бас 
прокурор Асхат Дауылбаев құқық қорғау саласындағы жетістіктер мен кемшілік тұстарды 
ашық мәлімдеді.Жалпы, мұндай кемшіліктерді болдырмас үшін Елбасы өзінің халыққа 
арнаған жолдау-ларында бұл мәселені жүйелі түрде айтып келеді. Соған сәйкес, ҚР Заң 
шығару институтының жетекші қызметкері, доцент Ибрагимович Ж.И. сөзінде:«Алқалы 
жиында да Президент әуелі құқық қорғаушылар халықтың «жан алушысы» емес, 
жанашырлары болуы қажеттігін қадап айтты. Екіншіден, сала мамандары ескіден жиреніп, 
жаңаны үйрене білуі тиіс. Дегенмен, полиция қызметкерлері қылмыспен күресте ең алдыңғы 
қатарда тұрады. Адам өміріне қауіп төнгенде де олар өз кеуделерін оққа тосатыны анық. 
Елбасының айтуынша, құқық қорғау органдарының жұмысына жаңа реформа керек. Өйткені, 
бұрынғы кеңестік қасаң көзқарас қалыптасып қалған. Озық елдің тәжірибесінен үлгі алып, 
қолдана білуіміз керек.Үлкен қылмыс әуелі ұсақ бұзақылықтан басталады. «Сынған терезе» 
қағидасы бұған дейін де көтерілді. Алайда, істің әлі де жеткіліксіз тұстары көпшілікке 
белгілі. Сонымен қатар, қылмыскердің бәрін кінәлі деп тауып, темір торға тоғыта беру де 
тиімсіз. Мұның да тың тәсілдерін ойластыратын уақыт жетті. Қылмыстық заңнаманы 
ізгілендіру жұмысын әлі де жалғастыру керек деп ойлаймын. Еуропа елдерінде соттау ісі 
қымбатқа түскендіктен әрі жылға созылатындықтан, ортақ келісімге келуге 
тырысады.Қоғамдық тәртіп мәселесінде жергілікті әкімдердің де жауапкершілігін арттыру 



5834 
 

жүктеліп, қоғамдық орындардың бәрін бейнебақылау жүйесімен жарақтандыру қажеттігі ай-
тылды. Бұл – әрбір тұрғын үй кешені мен ондағы кіреберістерге қатысты шаруа. Сонымен 
қатар, осы ұсақ бұзақылықтар да мәдениеттің төмендеуінің бірден-бір белгісі. Бұл істер 
азаматтық процесте қаралады. ҚР-ның статистикалық мәліметтеріне жүгінер болсақ, 
Қазақстан Республикасында 2007 -2008жылы 509318, 2009 -2010жылы 533735, 2011-2012 
жылы 583185 істер қаралған. Оның үштен бір бөліктерінің ғана шешімі табылған. 
Жоғарыдағы айтылған мәселеге дәлел ретінде 2011 жылдың тамызынан бастап «Медиация 
туралы» жұмыс істеп келе жатыр. 2012 жылдың статистикалық мәліметіне сүйенсек, 
соттарға 653 мың талап, арыз және басқа да өтініштер келіп түсті. Шет мемлекеттермен 
салыстырмалы түрде қарасақ, осы әдіс яғни, АҚШ-та-90%-ға жуық, Ұлыбританияда-87%, 
Словенияда-40%, Қытайда-30% даулар шешіледі. Сонымен қатар, істі шешу жөніндегі АҚШ 
деректеріне көз салсақ: «АҚШ-та «жеке сот жүйесі» деп аталатын балама тәсіл бар, онда 
дауларды шешу қызметінен кеткен судьяның кӛмегімен қамтамасыз етіледі.Кез-келген 
мәдениеттілік ұсақ нәрседен басталады.Еліміздің мәдениеттілігіне тоқталсақ. Жалпы, құқық 
қорғау органдарының жұмысын жаңғырту, оны жетілдіру басымдықтары «Қазақстан 
Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасында» 
да айқын көрсетілген. Осы құжаттағы басымдықтарды еске ала отырып, Елбасы құқық 
қорғау органдарының алдына тың талаптар мен маңызды мақсат-міндеттер жүктеді. Түйінін 
айтқанда, қоғамда тәртіп болмай, мемлекеттің қалыпты дамуы жоқ. Міне, осындай маңызды 
тапсырмаларды жүйелі түрде орындауда құқық қорғау өкілдері де халық сенімінен шыға 
біледі деп ойлаймыз» [7, 5]. Әрине, құқықтық сананы қалыптастыруда құқық қорғау 
органдарының үлесі зор. Егер осы қызмет бабын атқарып жүрген азаматтар үнемі 
қылмыстың, құқық бұзушылықтың алдын-алу жайлы үнемі үгіс-насихат жариялап жатса, 
бала психологиясына әсерін тигізіп, тәртіпсіздікке бой алдырмас пе едік.Қылмыстың үлкен-
кішісі жоқ демекші, күнделікті үлкен немесе кішінің қолымен іске асып жатқан 
қылмыстардың азаймай, көбеюі—сол қылмыстардың жүзеге асырғандардың болашақ 
өмірінің жарқын жақтарымен емес, керісінше, бұлыңғыр шақтарға толы екенін көрсетсе 
керек. Қалай болғанда да қылмыстылықпен күресті жүргізе беру—мемлекетіміздің сындарлы 
саясаты ретінде қала беретініне күмән жоқ. Жалпы қылмыстылықпен, соның ішінде 
кәмелетке жасы толмағандардың қылмыстылығымен күрес жүргізудің тиімді жақтарын 
қарастыра отырып, алдын алу, ескерту шараларымен әсер ету басты талап ретінде қала 
бермек.Шын мәнінде де жасы кәмелетке толмағандар қылмыстылығымен күрес 
шараларының тиімділігі—қылмыстылықты ескерту, одан кейін оның алдын алуда сияқты. 
Қылмыстылықтың азайып немесе көбеюі ешкімді таңғалдырмаса керек. Оған себеп, қоғамға 
қауіпті  осындай әрекеттерді адамдардың үйреншікті құбылыс ретінде қабылдауынан болса 
керек. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев жалпы қылмыстылықтың, 
соның ішінде жасы кәмелеткетке толмағандар қылмысының одан әрі көбейіп, белең алмас 
үшін тек қана құқық қорғау органдарының қызметкерлері ғана емес, сондай-ақ олардың ата-
анасының ат салуысуымен жасы кәмелетке толмағандардың қатысуымен жүргізілетін 
тәрбиелік шаралардың нәтижелі болуына баса назар аудару керек екендігін баса көрсеткенін 
айтсақ та жеткілікті. Және де осы қылмыстардың алдын-алуда соттың шешімі ерекше рөл 
атқарады. Бұл қозғалып жатқан мәселелердің бәрі де құқықтық сананы қалыптастыруда 
жастардың санасының және мәдениетінің қоғамдағы рөлін арттыру болып 
табылады.Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Ұлттық сот жүйесінің «Қазақстан-2050» стратегиясы 
аясындағы міндеттері» атты VI съезінде сөйлеген сөзінде: «XXI ғасырдағы ұлттың 
дамуының маңызды өлшемі— мінсіз және тиімді ұлттық сот төрелігі жүйесі. Тәуелсіз және 
әділетті сот—құқықтық мемлекеттің негізі. Онсыз әлемнің бірде-бір елінде, тіпті ең дамыған 
мемлекеттерде қолайлы инвестициялық ахуалдың да, азаматтардың әл-ауқатының жоғары 
деңгейінің де, қоғамның табысты дамуының да болуы мүмкін емес»[8, 12]. 

Бүгінгі таңда, ең алдымен, сот төрелігі жүйесінің даму әлеуетін көру, ондағы 
проблемаларға сын көзбен қарап, дер кезінде шешу маңызды.Президент өзінің жолдауында 
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да сот төрелігін әділ болуына басты талап етіп қояды. Яғни, сот құрылымын жетілдіру керек. 
Қазақстан Республикасы Судъялар одағының съезі қарсаңында сот төрелігінің сапасын 
арттыру бағытында атқарылып жатқан сот жүйесіндегі өзгерістер мен жаңалықтарды ой 
елегінен өткізе келе, сот процесін оңайлату, соттың жүктемесін азайту төңірегінде айтылып 
жатқан мәселелерді саралай отырып, сотта қаралатын істердің сапалы қаралуы іс бойынша 
тараптардың сауаттылығы мен белсенділігіне де тікелей байланысты деген ой 
тұжырымдаймыз. Өйткені, іс бойынша шығарылған шешімнің заңдылығы мен негізділігінің 
бір кепілі іс үшін маңызы бар мән- жайлар шеңберін дұрыс айқындау мен анықтау, яғни іс 
бойынша мән-жайлардың жан-жақты зерттелуі болса, іс бойынша жан-жақтылықты 
қамтамасыз ету іс бойынша тараптардың белсенділігі мен сауаттылығына байланысты. 
Бүгінгі таңда сотта қаралатын көптеген іс бойынша сотта дауласушы екі жақтың сотта өз 
мүдделерін қорғау мәдениеті өз деңгейінде емес. Бұл мәселенің тамырын арыдан іздеу қажет. 
Міне, осы азаматтық істер бойынша сот процесіне қатысушылардың іщінде, көп жағдайда 
жеке тұлғалар, яғни азаматтар «өзім білемінге» салып, сот процесіне өздері қатысып, даулы 
мәселені шиеленістіріп немесе өз құқықтарын жеткілікті түрде қолдана алмай, іс сотта 
қаралып, сот шешімі шығып кеткен соң «қолын кеш сермейтіндер» аз емес.Осы тұрғыда, 
қарапайым халықтың соттағы азаматтық даулар бойынша заңгерлердің көмегіне жүгіну 
мәдениетінің толық қалыптаспағанын толық айта кету қажет-ақ.Рас, кейбір азаматтарға 
заңгерлердің ақылы көмегі материалдық жағынан қиындық тудыратынын да білеміз, алайда 
жоғарыда көрсетілгендей, сол адам өзінің соттағы мүмкіндігін барынша сауатты пайдалана 
алмай, соңынан опық жеп жатса—бұл одан да қымбатқа түспей ме?Бүгінде сотта өкілдік етіп 
жүрген білімі терең, мол заңгер азаматтар жеткілікті. Бірақ, «күріштің арқасында күрмек су 
ішіпті» демекші, осы сотта өкілдік етіп жүрген сауатты заңгерлер мен бірге кәсіп етіп нәсібін 
ажыратқысы келетін азаматтар да жоқ емес.Осы тұста сотқа жүгінуші азамат, жауыннан 
кейінгі саңырауқұлақтай қаптаған заңгерлік қызметін ұсынушы тұлғалардың ішінен сәтті 
таңдау жасап, сол саланың қас маманынан жолықса жақсы, әйтпесе сырты ғана 
«жылтыраған» заңгерлер клиентті жылы сөзбен өзіне қаратып, өз қызметін жарнамалай 
келіп, сот шешімі бойынша іс өздерінің пайдасына шешілмей жатса, істің байыбына бармай, 
кінәні соттың жеке басына артып «сот істі бір жаққа бұра тартты» деп қорғауындағы 
адамдарды жаңылыстыратындар да табылады. Яғни, сот өз қызметінде әділ шешім шығарса, 
елімізде әрбір азаматтың санасында құқықтық мәдениеттілік, құқықтық мәдениет 
жаңғыратыны анық. Соған сәйкес елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Ұлттық сот жүйесінің 
«Қазақстан-2050» стратегиясы аясындағы міндеттері» атты VI съезінде сөйлеген сөзінде: 
«Қазақта «билік айту оңай, біліп айту қиын» деген сөз бар. Әділ қазылық ету—кез келген 
судьяның қасиетті парызы. Ол үшін заңды бес саусақтай білу жеткіліксіз.Ең бастысы, би 
адал, әділ болуы керек. Қазы— халықтың ожданы. Ол қара қылды қақ жарған әділ болса, 
даугерлер төреліктің дұрыстығын күмән келтірмейді. Айыпкер заң бұзғанға зауал бар екенін 
түсінеді». Сонымен қатар, Біз Мәңгілік Ел боламыз деп, кемел мемлекет құруды көздеген 
халықпыз.Сот төрелігінің әділдігі мен жедел, әрі толық орындалуы— кез келген елдің кемел 
болмысының көрінісі. Сот жүйесінің дамуы тоқтап қалатын құбылыс емес, оны үздіксіз 
жетілдіріп отыру керек. Біз бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыра береміз. Ал, судьялар, 
сіздерден әрқашан жоғары біліктілік пен әділдік, адалдық талап ете отырып, үміт күтеміз. 
Біздің Ата Заңымыз «Мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы— адам және оның өмірі» деп 
басталады. Ендеше, сол қымбат қазынаны көзіміздің қарашығындай етіп қорғау әрбір 
азаматтың және қоғамның алдында тұрған өзекті мәселе. 

Тоқсан ауыздың тобықтай түйіні, әр отбасындағы ата-ананың басты парызы — ел 
болашағының тұтқасын ұстайтын жастарымызды адал, иманды ұрпақ етіп тәрбиелеп 
өсіру.Ал, мемлекеттің алдында тұрған міндеті— әрбір жас жеткіншек немесе орта буын, тіпті 
аға буын болсын барлығының жүрегіне, ойына құқықтық сананы және мәдениеттілікті 
орнату. Осы тұста әл-Фарабидің «Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, 
тәрбиесіз берілген білім— адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат 
әкеледі»[9, 13] 
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деген  сөзі еріксіз ойға оралады. Демек, кез келген тұлғаға білімнен бұрын тәрбие 
берілу керек. Адамға тәрбиені ата-ана, оқу орындары, қоғам береді. Ия, «Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны ілесің» демекші, ата-ана жас жеткіншектерге жастайыңнан мәдениеттілік пен 
құқықтық сана ұғымын түсіндіріп жеткізсе, қоғамдағы құқықбұзушылықтар саны азаятыны 
анық. Сондықтан бүгінгі ұрпаққа құқықтық мәдениеттің даму тенденциялары мен болашағы  
отбасының және мемлекеттің еншісінде екенін естен шығарып алмайық. Біздің ойымызша, 
халқы заңын сыйлайтын, сотына сенетін қоғам — ең дамыған қоғам. Біздің мақсатымыз — 
дәл сондай қоғам құру болып табылады. Сол қоғамды бірігіп құруға атсалысайық!Ұсыныс:-
«Ұсақ  құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы - қоғамдық тәртіпті нығайтуға, қылмыспен 
күреске бастайтын маңызды қадам» принципі жаңғыртылса;-«Тәуелсіз және әділетті сот—
құқықтық мемлекеттің негізі» демекші, жоғары оқу орындарында құқық қорғау органдары 
атап айтқанда, сот, прокурорлар келіп құқықбұзушылықтың алдын-алу мақсатында 
құқықтық сананың жоғарылауына әсер ететіндей, студенттерге ашық түрде кездесулер 
өткізсе. 
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Ғасырлар тоғысындағы Тәуелсіз мемлекетіміздің құрылуы қазақ халқының талай 

жылға созылған ұлт-азаттық күресінің заңды нәтижесі. Тәуелсіздікке жеткізген жол даңғыл 
болған жоқ, ол ұлы белестерден, қиын-қыстау асулардан тұрады. Болашақ мемлекетіміздің 
ірге тасы осы Алаш қайраткерлері өмір сүрген тарихи кезеңдерде қаланған болатын. Азаттық 
жолындағы қасиетті де қасіретті күрестің тарихын және ұлт мүддесі жолында күрескен қазақ 
зиялыларының өмірі мен қызметін зерттеп тануға қазіргі таңда зор мүмкіндіктер туып отыр 
[1]. 
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XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Ресей империясының отаршыл 
саясаты қазақ халқының тәуелсіз мемлекет құру идеясын орындалмас қиялға айналдыруға 
бар күш-жігерін жұмсады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев "Тарих толқынында" атты 
еңбегінде: "Сырым Датов, Кенесары Қасымов және басқалар бастаған көтерілістер қазақтың 
ұлттық рухын орнықтыруға, ортақ жау - Ресей патшалығына қарсы күресте қазақтардың 
барлық күшін біріктіруге талпынған әрекеттер еді", - деп көрсетуі тарихи ақиқатқа 
негізделген [2].  

Халқымыздың ғасырлар бойы тәуелсіз ел болуын көксеген армандарын 
Тәуелсіздігімізге 20 жыл, ал Ата заңымыздың қабылданғына 16 жыл, осы өткен қысқа мерзім 
ішінде біздің елімізде Конституцияны қолданудың, оның нормаларын жүзеге асырудың 
механизмдері мен тәртібі, тәжірибесі мен дәстүрі берік қалыптасты деп атап өтуге толық 
негіз бар. Сонымен қатар, Ата заңымыздың бірлікті нығайтуға, түрлі институттар мен 
мемлекеттік құрылым, қоғамдық және саяси жүйенің негізгі қағидаларын бекітуге 
бағытталғандығын, мемлекеттің алыс және жақын болашақтағы алдына қойған мақсат-
мүдделері бірте-бірте көз алдымызда орындалып жатқандығынан да бақылаумызға болады 
[3]. 

«Конституцияны қатаң ұстану – бұл мемлекеттіліктің табысты дамуының және 
қоғамдағы азаматтық келісімнің негізі. Ол бойынша өмір сүру – бұл демократияның ең 
жоғарғы мектебі. Бұл мектептен барлығымыз өтуге тиіспіз. Біздің міндет – Конституцияға 
аса ұқыптылықпен қарау». Бір сөзінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деген еді. 
Шындығында кез келген мемлекеттің ұстанымын, ұлтының құндылығын айқындайтын 
Негізгі Құжат – Конституция. Олай болса,  Ата заңды киелідей  аялап, қастерлеу – ұлттың 
ұлы парызы. Бірақ осы жаңа Конституция мәтінінде Алаш қозғалысының бағдарламасының 
ізі жатыр [4]. Әуел сөзді осы тұстан бастаған жөн. 

Рухани жұбанышымызға орай, «ағылшын экономикасы», «француз утопиясы», «неміс 
философиясы», «славян идеясы» іспетті ұлттың саналық рухани болмысын анықтайтын 
«Алаш идеясы» қазақ топырағында да аса күрделі жағдайда қалыптасты. Ұлттық азаттығың, 
рухани тәуелсіздігің,  жерің-Отаның, тілің-құдіретің, тарихың-тағдырың, саяси бас 
бостандығың мен экономикалық дербестігің – Алаштың Азаттығында дейтін Ортақ ұлттық 
мүддені ұран еткен, оны жүзеге асырған Ұжданды Ұлдар туды [5]. 

Бірінші орыс революциясы дүмпуі Ресей империясының шет аймақтарында да ұлт-
азаттық қозғалыстың өрши түсуіне әсер етті. Осы жылдары қазақ зиялылары жалпы ұлттық 
мүдде арнасында іс-әрекеттерге көшіп, ұлттық бірлікті орнықтыруға, әрі тәуелсіздік 
жолында ұлттық, мұсылмандық, түркілік бірлік идеясы негізінде діндес, бауырлас, тағдырлас 
елдер өкілдерімен бірлесе кіріскенді [6].  

Патшалық Ресей қазақтың кең жазира даласын мемлекет меншігі деп жариялап, 
«пайдаланылмайтын бос жер» деген желеңмен озбырлықпен тартып алып, қоныс 
аударушыларға бөліп беру орын алды. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысы дін тазалығын, 
тіл тазалығын қорғаудан, оқу-ағарту, ұлттық салт-дәстүрлерді қолдаудан басталып, біртіндеп 
жер дауы, ел дауына ұласты.  Яғни, академик М.Қозыбаев көрсеткендей, “Алаштың ұлт 
азаттық қозғалысы идеологиясының өзегі – отаршылдық наразылық, отаршылдыққа қарсы 
ұлтшылдық. Олар заңмен шектелген праволық қоғам, конституцияда анықталған кейбір 
саяси бостандықтар, ғылым мен мәдени даму көлемінде күресіп бақты”[7]. 

Алаш тарихын зерттеушілер алғашқы Ата заң туралы әңгіме болғанда екі мәселені 
алға тартады. Оның бірі Әлихан Бөкейханның тапсыруымен заңгер Барлыбек Сырттановтың 
жазып шыққан «Қазақ елінің уставы» деген құжат. Екіншісі – партияның бағдарламалық 
құжаты. Барлыбек Сырттановтың «Қазақ елінің уставы» жаңа заманға лайықтандырылып 
жазылған, кіріспе мен төрт бөлімнен тұрады. Оның кіріспесінде қазақ елін көне ұлттардың 
бірі ретінде атай келе, оның тарихына көз жүгіртеді. 

Ал екінші «Алаш конституциясы» атанған құжатты қалың жұртшылық «Алаш» 
партиясының бағдарламасы ретінде таниды. Мұны кейбір сарапшылар «Конституция» 
дегеннен гөрі «конституциялық бағдарлама» дегенге келтіреді. Шындығында, алаш 
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қайраткерлері тәуелсіздіктің мүмкіндігі ұшқындаған тұстан-ақ ұлттық-демократиялық 
сипаттағы мемлекет құруды мақсат еткен. Міне, осы мақсат жолында Алаш партиясы алғаш 
рет заманның даму үдесінен шығатын, мемлекеттілік талаптарына сай келетін 
конституциялық сипаттағы бағдарламасын жасағаны белгілі. Алаш партиясының саяси 
бағдарламасының жобасын жасауға ұлт қайраткерлері Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатұлы, Е.Ғұмар, Е.Тұрмұхамедов, Ғ.Жүндібаев, Ғ.Бірімжановтар бастаған қазақтың 
сол кездегі алдыңғы қатарлы, озық ойлы азаматтары атсалысты [4]. 

Жиырмасыншы   ғасырдың алғашқы жартыжылдығында “Алаш” партиясы 
бағдарламасының жобасы 1917 жылдың 21 қарашасында қабылданған, Қазақстанның бірінші 
Конституциясы  СССР құрылған соң 1925 жылы 18 ақпандағы ҚазАССР Орталық атқарушы 
комитеттің қаулысының нақты редакциясымен және Қазақстан РСФСР қол астында 
болғандықтан 1925 жылғы РСФСР Конституциясының  есебімен қабылданды. Аталмыш 
негізгі заң басқару формасын, мемлекет құрылымын, саяси тәртіпті, мемлекеттік билік 
органдарының құрылымын, атқарушы-басқаратын органдардың құрылымын бекітті. 
Бюджет, сайлау құқықтарының белсенді және енжер бастау негіздері анықталды. Аталмыш 
Конституцияға сәйкес  Қазақстан РСФСР құрамында тең құқықты республика болды.  
 Қазақтың  Советтік Социалистік Республикасының 1937 жылғы 26 наурызда Х бүкіл 
қазақтар құрылтай кеңесінде қабылданған Қазақ СССР Конституциясы 11 бөлім және 125 
баптан құралды.   Конституцияда  азаматтардың негізгі міндеттері мен құқықтары 
анықталған: еңбектенуге құқылы болу (96 бап), демалысқа құқылы болу   (97 бап), кәрілікте, 
еңбекке жарамсыздық және ауруға шалдығу жағдайында материалдық қамсыздандыру (98 
бап), денсаулықты қорғау, сөз бостандығы, баспасөз, жиналыс, митинг, көше шерулері және 
демонстрациялардың кепілдіктері, адамның жеке басына, баспанасына қол сұғылмаушылық, 
азаматтардың жат жазуына, шетелдік азаматтардың бас сауғалау құқығы [8].  

ХХ ғасырдың басында Әлиханов Бөкейханов бастаған  алаш зиялылары ұлттық 
мемлекеттілік, президенттік басқару, құқықты-демократиялық қоғам құру, дінді мемлекеттен 
бөлу, ұлтаралық келісім сияқты тәуелсіз елдің іргесін қалауға негіз болатын мәселелерді 
заңды жолмен шешуге ұмтылыс жасап, әрі оларды іс жүзіне асыру үшін нақты іс-шаралар 
жүргізді.  Бұл 1917 жылы 21 қарашада «Қазақ» газетінде жарияланған «Алаш» партиясы 
бағдарламасы жобасында ашық көрініс тапты. Атап айтқанда, бағдарлама жобасы Алаш 
автономиясының мемлекеттілік негіздерін айқындайтын келесідей 10 бөлімнен тұрды: 
Мемлекет қалпы, Жергілікті бостандық, Негізгі құқық, Дін ісі, Билік һәм сот, Ел қорғау, 
Салық, Жұмысшылар, Ғылым-білім  үйрету, Жер мәселесі [9].  

Екі автономияның арасындағы айырмашылықтарды олар былайша қарастырды: 
«Мемлекеттік автономия болса, өз Г. Думасы болмақ; өзіне керек закондарды сол Думасы 
шығармақ; Ақшасын өзі жасап шығармақ; Барша шаруашылық ісі, теміржол, почта, телеграф 
сияқты істерінің бәрі де өзінде болмақ; Жер-суының билігі де өзінде болмақ; Өз алдына 
әскер ұстамақ; Қысқасы, мемлекетке керек жабдықтарын өзі жайғастырып, өз қамын өзі 
жемек. Жалғыз-ақ шет мемлекеттермен арасында болатын істер жалпы мемлекет арқылы 
істелмек. Жалпы мемлекеттің мемлекеттік автономияда өкілі ғана тұрмақ. Мемлекеттік 
автономияның бас мемлекетпен жалғасатын жері осылар ғана. Уалаяттық автономия болса, 
оның өз алдына ақшасы, теміржолы, почта, телеграфы, әскері болмайды, жалпы мемлекеттің 
Г. Думасына өкілдерін жібереді» [10].  

Съезде А.Байтұрсынов пен М.Дулатов "автономиялы тәуелсіз қазақ мемлекетін 
құру" идеясын ұсынса, Ә.Бөкейханов "демократиялық, федеративтік және парламенттік 
Россия республикасының құрамындағы" қазақтың ұлттық-территориялық автономиясы 
болуын қолдады. Басым көпшілік Ә.Бөкейхановтың ұсынысын қолдайды.  

Сондай-ақ, осы съезде бұрыннан айтылып келе жатқан саяси ұйым - "Алаш" партиясы 
құрылып, оның бағдарламасын жасау жөнінде қаулы қабылданғаныныз білеміз. Партияның 
бағдарлама жобасын Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Елдес 
Ғұмаров, Есенғали Тұрмұхамедов, Ғабдолхамит Жүндібаев, Ғазымбек Бірімжанов бірігіп 
жасады. Бағдарлама жобасы 1917 жылы 21 қарашада "Қазақ" газетінде жарияланды [11].  
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"Алаш" партиясы бағдарламасы жобасының негізгі мақсаты – Ресей федеративтік 
демократиялық республикасының құрамындағы қазақ автономиясын құру болды. Себебі сол 
кезеңдегі қалыптасқан жағдай бойынша Қазақстанның тәуелсіз ел болуы үшін қажетті 
шарттар әлі қалыптаспаған еді. Мәні жағынан “Алаш” реакциялық ұлтшыл емес, 
эволюциялық отаншыл партия еді, ол қазақ қоғамын бірте-бірте өзгерту жолын ұстанды. Ал 
дін саясаттан ажыратылып, мемлекет зайырлы принципке сүйенетін болуы тиіс деген саяси 
ұстаным негізделді. 

Бағдарлама жобасына қысқаша тоқталатын болсақ, оның бірінші бөлімі "Мемлекет 
қалпы" деп аталды. Онда Ресей демократиялық, федеративті республика болуы тиіс деп атап 
көрсетіледі және демократия мен федерация ұғымдарына түсінік беріледі. Демократия - 
халық билігі, ал федерация өзара тең мемлекеттерге бірлесу. Әрқайсысы өз тізгінін өзі алып 
жүреді. Яғни, өзін-өзі басқаратын тең құқықты мемлекеттер одағы."Алаш" партиясы ұсынған 
бұл идеяда іргесі бөлек, ынтымағы бір дербес басқарылатын автономиялардан тұратын 
федеративті әрі демократиялық Ресей туралы қағида енгізілді.  

Мемлекеттік құрылыс мәселесінде Үкімет басында - Құрылтай жиналысы, оның 
аралығында Құрылтай мен Мемлекеттік Дума белгілі бір мерзімге сайлаған Президент 
тұрды. Құрылтай жиналысы сессия түрінде жұмыс істеп, оның сессиялары арасында билік 
тұрақты орган Президенттің қолында болады. Ол халықты Құрылтай жиналысы мен 
Мемлекеттік Дума алдында жауапты Министрлер Кеңесі арқылы басқарады. Жоғары өкілді 
органның екі палаталы құрылымы - парламенттік республика ұсынылды, мемлекеттік 
құрылыс үшін билік бөлінісі идеясы енгізілді. Заң шығару Мемлекеттік Дума құзырында 
және атқарушы орган қызметіне бақылау жасау үшін депутаттық сауал салу құқығы бар. 
Жоба авторлары демократиялық сайлау жүйесін ұсынды. Депутаттар тегіс, тең, төте және 
құпия сайлаумен болады. Азаматтардың сайлау құқығы қан, дін, жыныс айырмашылығына 
қарамай, барлығының сайлау құқығын жүзеге асыру арқылы бекітіледі. Осы бөлімде 
бекітілген салықтың өкілді орган - Мемлекеттік Думаның келісімінсіз салынбауы да Алаш 
қайраткерлерінің заңсыздық пен озбырлыққа жол бермеуге ұмтылысынан көрсетеді.  

Бағдарлама жобасының "Жергілікті бостандық" деп аталатын екінші бөлімінде 
қазақтар мекендейтін облыстарда тұратын барлық ұлттар үшін автономия құру туралы 
мәселе ең бірінші кезекке қойылады. Мұнда "Алаш" партиясының қазақтың би, болыс, 
ауылнайлары сияқты орындарда қызмет ететін адамдарының халыққа пайдалы да, адал 
қызмет ететін механизм жасау жөнінде және оны өмірге енгізу үшін күресетіндігі туралы да 
сөз болады. Заңды құқықтар мен бостандықтарды қатаң сақтауды мақсат тұтқан "Алаш" 
партиясы әлеуметтік-әділеттілік саясатын жүргізуге ұмтылды. 

"Негізгі құқық" деп аталған үшінші бөлім демократия мен адамгершілікке негізделді. 
Республикада дінге, қанға қарамай, бар адам тең құқылы болуы, жиылыс пен қауым жасауға, 
жариялыққа, газет пен кітап бастыруға еркіндік берілуін қолдады. Заңсыз жолмен ешкімді 
өкімет адамдарының ұстамауы, сот сұрамай, билік айтылмай, тұтқын қылмауы, қылмысты 
болған адамға судья бар жерде 24 сағат ішінде, судьясыз жерде бір аптадан қалмай қамауға 
алу туралы санкция ұсыну адам құқығының кепілі. Әрі тергеу орындарының озбырлық 
әрекеттеріне қарсы бағытталған құқықтық кепілдігі. Азаматтардың табиғи және саяси 
құқықтарын қамтамасыз ететін мұндай тармақтар бұрын-соңды Ресейдің заңнамасында 
болмаған екен. "Алаш" қайраткерлері тұжырымдаған либералды демократиялық 
ұстанымдар  өз уақытынан озық болды. Тәуелсіздік жылдары ғана олардың асқақ 
армандары қолданыс тауып, 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясында 
өз орнын мықтап тұрып алды.  

"Дін ісі" атты төртінші тармақта мемлекеттің зайырлық негізін бекітудің қажеттігі 
бекітілген. Ар-ождан бостандығы мойындалып, әркім діни сенімі бойынша тең және еркін, 
діни сенімі бойынша астамшылық немесе дискриминацияға жол берілмейтіні айтылған. 
Әйелдерге күйеуге шығу құқығы беру, қалың малды жою, молдаларға 16 жасқа толмаған 
қыздар мен 18 жасқа толмаған ер балалардың некесін қиюына тиым салынды. Жесір дауы да 
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сотта қаралуы тиіс болды. Мұсылмандық неке құқығының озық жақтары ескеріле отырып 
неке қию мен ажырасу, балаға ат қою мәселелерін молдаларға беру енгізілді. 

"Билік һәм сот" деп аталатын бесінші бөлімде сот билігі және оның ішінде билер 
соты туралы айтылады. Билік пен соттың әр халықтың тұрмысы мен әдет-ғұрып 
ерекшеліктеріне қарай жүргізілуіне басты назар аударған жоба авторлары халыққа жат 
құқықтық нормаларды енгізуге қарсы. Құқықтық нормалар халықтың тұрмысы мен 
деңгейіне сәйкес болуы керек. Қала мен ауыл арасындағы айырмашылықты ескерген алаш 
қайраткерлері ауыл, болыс ішінде билік пен сот қазақ билерінің түрлі жиындарда сот істерін 
шешу кезінде басшылыққа алған дәстүрлі ереже жолымен атқарылғаны жөн деп бекітеді. 

Жобаның алтыншы тармағы ел қорғау мәселесіне арналған. Әскер жасына 
жеткендерді жергілікті жерлерде әскер ісіне үйрету және қызмет еткізу ұсынылды. Егемен ел 
болу үшін әскер жасақтау қажеттігін, әскерлік жасына жеткен жастар жерінде үйретіліп, 
жерінде қызмет ету, әскер табына бөлгенде туысқан табына қарай бөлу, әскерлік міндетін 
қазақ атты милиция түрінде атқару айтылады.  

Жобаның жетінші бөлімі салыққа арналды. Салық салудың пропорционалды жүйесін 
енгізу ұсынылды: "Салық мал-ауқат, табысқа қарай байға-байша, кедейге-кедейше ғаділ 
жолмен таратылу". Бұл ізгі демократиялық қағида болатын. Көріп отырғанымыздай, 
әлеуметтік әділеттілік мәселесін алаш зиялылары ту етіп көтерді. 

“Жұмысшылар” деп аталатын сегізінші тармақта еңбекшілердің құқығын заңмен  
қорғау қарастырылған. Қазақ жерінде завод-фабрикалардың аз болуы себепті жұмысшылар 
да аз, сондықтан «Алаш» партиясы жұмысшыларға қатысты социал-демократтардың 
меньшевик табының программасын жақтайтыны айтылған. 

Тоғызыншы "Ғылым-білім үйрету" деп аталатын бөлімде тегін білім алуға баршаның 
құқығы болуы басты назарда. Мектептерде ана тілінде оқыту, қазақ мектептері мен 
университет ашу, үкіметтің оқу үрдісіне араласпауы, оқытушылардың сайланбалы болуы, 
кітапханалар ашу туралы ұсыныстар бар. Білім мен ғылым ісі қай заманда болмасын өзекті, 
қажетті, болашаққа бағытталған жауапты міндет. Мұны алаш қайраткерлері жете түсініп, 
келешектегі ұлттық мемлекеттің рухани негізі деп білді. Олардың өткен ғасырда айтқан 
ұсыныстары бүгінгі күнгі өткір мәселелердің де үстінен дөп түсіп тұр. 

Соңғы, оныншы бөлімде қарастырылатыны “Жер мәселесі”. Құрылтай негізгі заң 
қабылдағанда жерден тиесілі үлесін алдымен жергілікті жұртқа берілуін, өлшеу нормасы 
жердің топырағы мен шаруашылық түріне қарай жасалу мәселесі қойылды. Жерді қазақтар 
жеке үй басына иеленбей, ауыл-аймақ, туысқан табына меншіктеп алу, жер заңында жер сату 
деген болмау, әркім өзі пайдалану керектігі де ескерілді. Ал бұрын қазақтардан алынып, 
бірақ мұжық қоныстанбаған жерді қазақтарға қайтару керектігі және орналасқан қазақ 
жеріне мұжық келмеуін ескеру баса айтылды. 

Дәл сол кезде аса ушықты да шешуін таппаған мәселелердің бірі - жер мәселесі-тін. 
Бағдарлама жобасында жер үлесі алдымен жергілікті халыққа қазаққа-авт.) берілуі, жерді 
қазақ жеке отбасына иеленбей ауыл-аймақ, туысқан табына меншіктеп алу, жер законінде 
жер сату деген болмауы, әркім өзі пайдалану (бұл арада әркім-мемлекет мағынасында 
берілген-авт.), табиғат ресурстары мемлекет меншігі екендігі айтыла келе: «Қазақ халқы 
өзіне еншілі жерге орнығып болғанша қазақ жері ешкімге берілмесін...Жер хақында қазақ өз 
алдына жер жобасын жасасын», деп көрсетілген бағдарламада.  

Алаш автономиясы аталған ұлттық мемлекетті аяғынан тік тұрғызу үшін және тек 
қана советтік негіздегі автономияларды ғана қорғап-қолдауға бейім тұрған «бостандық жауы 
- большевизммен күресу үшін» Алашорда көсемдері «халықтық милиция» атанған ұлттық 
әскер құру мен советтерге қарсы әртүрлі саяси күштермен одақтасу ісіне үлкен мән берді 
[12]. 

Алаш әскері қазақ мемлекеттілігі қалыптасуында тарихи  маңызды болды. Өйткені, 
қай уақытта болсын Қарулы Күш тәуелсіз мемлекет кепілдігі.  

Алаш зиялылары ұлт мемлекеттілігін таптық жіктелу принципінде құрылуын әу 
бастан қолдаған жоқ. Олар ешқашан большевиктердің тап күресі туралы теориясын ұстанған 
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емес. Кезінде Алаш қозғалысының жарқын өкілдерінің бірі - Міржақып Дулатов қазақты 
капиталист, буржуй, жұмыскер деп бөлуге болмайтынын, қазақта еуропа халықтарындай 
зауыт, фабрика жоқтығын, осы себептен қазақ халқы таптық жікке бөлінбейтігін атап 
көрсеткен болатын [13]. Сол себептен партия бағдарламасы жобасының «Жұмысшылар» 
бөлімінде қазақ жерінде ірі өнеркәсіп орындары аз болуына сәйкес қазақ жұмысшылары 
аздығы ескеріліп, бұл мәселе турасында алаш зиялылары социал-демократтардың меньшевик 
табының бағдарламасын жақтады. 

Алаш қайраткерлерінің сонау өткен ғасыр басындағы конституциялық 
бағдарламасының өзі бүгінгі тәуелсіз мемлекеттік нышанымызбен үндесетіні байқалады. 
Тіпті, мұндағы бірқатар мәселелер әлі де маңыздылығын жоймай келетінін айтсақ артық 
етпес. 

  Құқықтану ғылымы ҚР Конституциясының шежіресін кеңестік дәуірден бастайды, 
тіпті ол қисынға салсақ тәуелсіздік алғанға дейін үш Конституция болып  шығады, 1926, 
1937, 1978 жылы қабылданған құжаттар. Дегенмен басқалар Конституциямызды қашан 
жазып береді екен деп бабаларымыз қарап отырмапты. Жиырма алтыншы жылға дейін қазақ 
жерінде бір емес, екі бірдей құжат өмірге келді. Оның біріншісі 1911 жылғы Барлыбек 
Сыртанов жазған «Қазақ елінің Жарғысы» болса,  екіншісі – «Алаш» партиясының 
бағдарламасы. Алайда, ХІХ ғасырдағы Қазақ елінің алғашқы авторы большевиктер емес, 
Алаш марқасқаларын екенін мойындай алмай келеміз.Ескі оқулықтардың ережелеріне 
түзетулер енгізіп жатыр. Барлыбек Сыртановтың жазған 4 бөлім, 28 тармақтан тұрған 
құжатта мемлекеттіліктің негізгі діңгектері көрініс тапты. Мысалы, «Адам баласының құқы 
турасында» деп аталатын екінші бөлімнің 10-шы тармағында: «Қазақ елінде адам баласы тең 
құқылы». Дініне, қанына, тегіне, нәсіліне қарап, адамды қорлауға жол жоқ делінген. Яғни 
бүгінгі ұлтаралық саясатты Б.Сыртанов сол кезде-ақ айтып кеткен. «Ресеймен достастық , 
яғни, доминион  дәрежесінде қарым қатынас орнатамыз, өзін-өзі билеген нәсілдер сияқты ел 
боламыз», деді Б.Сыртанов. Тіпті бұл арманы орындалған  жағдайда, елдің рәміздерін қалай 
жасау керектігін де Конституцияға жазды. Б.Сыртановтан кейінгі қазақ даласындағы 
Конституциялық идеялар Алашорда үкіметіне тиесілі. 1917-1919 жылдары қолданыста 
болған «Алаш партиясының  бағдарламасы» атты бағдарлама болғанымен, заты тұтастай 
Конституция деуге лайық. Бір айта кетерлігі, 10 тараудан тұрған бағдарламалардың баптары 
қазіргі тәуелсіз еліміздің Конституциясымен ұқсас. Салыстырып көрсек. 

«Демократия мағынасы мемлекетті жұрт билеу» («Алаш» партиясының 
бағдарламасы, 1917 жыл) 

«Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық»  (ҚР-ның Конституциясы, 3-бап, 1-
тармақ) 

«Қазақ жерлері мемлекет ауқымында бір болады. Қазақ жерінің асты-үсті байлығы - 
Алаш меншігі» (Алаш партиясының бағдарламасы, 1917 жыл) 

«Мемлекет өз аумағының тұтастығына қол сұғылмауын және бөлінбеуін қамтамасыз 
етеді» (Қазіргі Конституция, 2-бап, 2-тармағы) сәйкестіктер табылып отыр [14]. 

  Қорыта айтқанда, Алаш қайраткерлерінің сонау өткен ғасыр басындағы 
конституциялық бағдарламасының өзі бүгінгі тәуелсіз мемлекеттік нышанымызбен 
үндесетіні байқалады. Тіпті, мұндағы бірқатар мәселелер әлі де маңыздылығын жоймай 
келетінін айтсақ артық етпес. қолданыстағы Конституция республика өмірінде 
экономикалық қана емес, саяси өзгерістерге де жол ашты. Қос палаталы кәсіби Парламенттің 
жасақталуы да соның жарқын айғағы. Түйіндей айтсақ, 1995 жылы қабылданған Ата Заң 
мемлекеттің шұғыл бетбұрысын қамтамасыз етіп, Қазақстанның қазіргі жеткен 
жетістіктерінің бірден-бір кепілі бола алды. Оны дәлелдеп жатудың өзі де артығырақ. 
Сосын бұл Конституция мемлекеттік биліктің біртұтастығын бекіте отырып, оны 
шашыраңқы күйден, біртұтас, жұмылған жұдырықтай жүйеге айналдырды. Конституция 
қағидаттарына сәйкес, еліміздің демократиялық жолмен даму бағыты айқындалды. 
Құқықтық мемлекет қалыптастыру қағидалары қоғамда және азаматтардың санасында 
түпкілікті бекітіліп, өз жемісін беруде.  

http://bnews.kz/kk/news/tag/6544
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Развитие избирательного права, как одного из наиболее демократических 
общественных институтов, в Российской Федерации продолжается в настоящее время.  

Для реализации субъективного избирательного права граждан Российской Федерации 
необходимы определенные действия участников избирательного процесса: избирателей, 
избирательных объединений, избирательных комиссий, органов государственной власти. 

Избирательный процесс включает в себя следующие основные стадии: назначение 
выборов, образование избирательных округов и избирательных участков, избирательных 
комиссий, составление списков избирателей, выдвижение кандидатов в депутаты и их 
регистрация, предвыборную агитацию, финансирование выборов, проведение голосования и 
установление результатов выборов. 

http://bnews.kz/kk/news/tag/6544
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Назначение выборов на федеральном уровне осуществляется разными органами: 
выборы Государственной Думы - Президентом Российской Федерации (п. «а» ст. 84 
Конституции РФ), выборы же Президента РФ -Советом Федерации (н. «д». ст. 102 
Конституции РФ). На региональном уровне - в субъектах Федерации - выборы депутатов 
представительных органов государственной власти и местного самоуправления, а также глав 
исполнительной власти назначаются представительными (законодательными) органами 
государственной власти субъектов РФ. 

Избирательные округа. В зависимости от численности представительного органа 
власти и типа избирательной системы происходит и образование избирательных округов. 

До 1993 г. выборы во всех республиках Союза ССР проводились по одномандатным 
избирательным округам. В 90-х годах были эксперименты избрания депутатов по 
многомандатным округам (включение в один бюллетень всех кандидатов в депутаты 
сельского Совета, а также избрание части народных депутатов СССР (1989 г.) по спискам от 
общественных организаций их руководящими органами. 

Выборы депутатов в Государственную Думу (1993 г.) проводились по смешанной 
избирательной системе - на основе сочетания территориальных одномандатных округов 
(мажоритарная система) и пропорционального представительства но общефедеральному 
избирательному округу. При этом вся территория Российской Федерации в ее субъектах 
была разделена на 225 одномандатных округов. Эти округа должны были отвечать 
следующим требованиям: на территории субъекта Федерации должно было быть не менее 
одного округа, должно было соблюдаться равенство по числу избирателей и 
территориальное единство. Общефедеральный избирательный округ по выборам в 
Государственную Думу включал в себя всю территорию Российской Федерации. Депутаты 
по этому округу избирались по системе пропорционального представительства, т. е. не 
индивидуально, а в составе списков избирательных объединений (партий, движений и их 
блоков). 

При выборах представительных (законодательных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 1994 г. в основном была применена мажоритарная 
избирательная система относительного большинства, в трех субъектах Российской 
Федерации (Республика Марий Эл, Республика Тыва, Саратовская область) использовалась 
смешанная избирательная система. В 20 субъектах Федерации было образовано 110 
многомандатных избирательных округов, в том числе три - общерегиональных округа 
(Ингушская Республика, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ). В остальных 
субъектах Федерации образовывались только одномандатные избирательные округа. 

При выборах Совета Федерации первого созыва (1993г.) образовывались 
двухмандатные избирательные округа на территории каждого субъекта Федерации 
независимо от численности избирателей. 

Границы избирательных округов и число избирателей в каждом избирательном округе 
определялись соответствующей избирательной комиссией не позднее, чем за 60 дней до дня 
выборов. 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются 
избирательные участки. Последние образуются органами местного самоуправления по 
согласованию с вышестоящими избирательными комиссиями из расчета не более 3000 
избирателей с учетом местных и иных условий и с целью создания максимальных удобств 
для избирателей не позднее чем за 45 дней до дня выборов. Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» и избирательные 
законы субъектов Российской Федерации устанавливают правила образования 
избирательных участков и сроки с учетом временного пребывания избирателей в различных 
местах. 

Списки избирателей - это избирательные документы, определяющие круг граждан, 
обладающих активным избирательным правом и проживающих на территории конкретного 
избирательного участка. Список избирателей составляется участковой избирательной 
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комиссией отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, 
представляемых по установленной форме органом, осуществляющим регистрацию и 
государственный учет населения, и главой местной администрации. 

Для организации и проведения выборов представительных органов власти и местного 
самоуправления, а также высших должностных лиц государства и субъектов Федерации 
образуются избирательные комиссии. Они обеспечивают реализацию и защиту 
избирательных прав граждан. До выборов 1993 г. это были в основном органы 
общественного характера, деятельность большинства членов не носила постоянный 
характер. Ныне создается сеть избирательных комиссий субъектов Федерации во главе с 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, действующих на постоянной 
основе. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации» определил следующие виды избирательных комиссий, 
осуществляющих организацию, подготовку и проведение выборов в Российской Федерации: 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии, территориальные 
(районные, городские и другие) и участковые избирательные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий устанавливаются 
федеральными законами и законами (нормативными правовыми актами представительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Деятельность избирательных комиссий носит гласный и открытый характер, с 
широким участием в их работе кандидатов в депутаты, представителей избирательных 
объединений, средств массовой информации. Решения избирательных комиссий по вопросам 
их ведения носят обязательный характер для всех участников избирательного процесса, в 
том числе и для органов государственной власти и местного самоуправления. Решение 
избирательной комиссии, противоречащее федеральным законам или законам 
представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, либо 
принятое избирательной комиссией с превышением установленных полномочий, подлежит 
отмене вышестоящей избирательной комиссией или судом. 

Количественный состав избирательных комиссий в зависимости от их уровня 
колеблется от 7 до 15 членов. 

Выдвижение кандидатов в представительные органы власти - одна из центральных 
стадий избирательного процесса, это этап, предопределяющий будущий состав депутатского 
корпуса. Новое избирательное законодательство внесло существенные моменты в процедуру 
выдвижения. Ныне право выдвижения кандидатов (или списков кандидатов) принадлежит 
избирательным объединениям и избирателям непосредственно, в том числе по месту работы 
и жительства. 

Избирательное объединение - это общественное объединение, устав которого 
предусматривает участие в выборах посредством выдвижения кандидатов, созданное и 
зарегистрированное в порядке, установленном федеральными законами (нормативными 
правовыми актами представительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации не позднее, чем за шесть месяцев до объявления дня выборов. Право 
выдвижения кандидатов в депутаты может принадлежать избирательным блокам, то есть 
союзу избирательных объединений, создаваемых ими для совместного участия на период 
проведения выборов. Избирательный блок регистрируется соответствующей избирательной 
комиссией. Партия, движение, общественная организация могут входить в состав лишь 
одного избирательного объединения. В случае вхождения в блок они уже не могут выступать 
качестве самостоятельного избирательного объединения. 

В поддержку списка кандидатов, выдвинутых от избирательных объединений, 
собираются подписи избирателей в количестве, определяемом законами. 

Выдвижение кандидатов непосредственно избирателями проводится путем сбора 
подписей под заявлением о выдвижении кандидата. Сбор подписей проводится по месту 
работы, в том числе в трудовых коллективах, и по месту жительства. Количество подписей 
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избирателей, необходимое для регистрации кандидата соответствующей избирательной 
комиссией, также устанавливается законами. Для регистрации кандидатом (списков 
кандидатов) необходимо наличие заявления от самих кандидатов об их согласии 
баллотироваться по данному избирательному округу; представления избирательных 
объединений, выдвинувших кандидатов, и установленное количество подписей избирателей 
в поддержку данного кандидата. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации» 1994 г. в отличие от прежнего российского законодательства 
установил, что кандидат в депутаты представительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления может быть зарегистрирован только в одном 
избирательном округе. 

Законодатель определяет условия дополнительного выдвижения кандидатов и 
порядок обжалования в случаях отказа зарегистрировать кандидата (список кандидатов) 
соответствующей комиссией. 

Кандидат в депутаты имеет ряд гарантий, обеспечивающих ему возможность 
эффективного участия в избирательном процессе: социально-экономических, 
организационных и юридических. Среди них - личная неприкосновенность кандидата в 
депутаты, право кандидата иметь определенное количество доверенных лиц, право 
бесплатного пользования на территории округа всеми видами общественного транспорта, 
кроме такси, а также право на неоплачиваемый отпуск на период предвыборной агитации. 

Предвыборная агитация - это деятельность граждан РФ, общественных объединений, 
иных участников избирательного процесса по созданию и распространению информации, 
имеющей целью побудить избирателей принять участие в голосовании ЗА или ПРОТИВ того 
или иного кандидата, либо списка кандидатов. 

Граждане, общественные объединения свободно, на равных условиях вправе в 
допускаемых формах и законными методами вести агитацию ЗА или ПРОТИВ 
избирательного объединения, кандидата. 

Формами агитации являются средства массовой информации, предвыборные 
мероприятия (собрания и встречи с избирателями, публичные предвыборные дебаты и 
дискуссии, митинги, демонстрации, шествия), агитационные печатные материалы. 
Предвыборная агитация должна вестись с соблюдением строго установленных законом 
требований: соблюдение конституционных прав и свобод в сфере массовой информации; 
недопустимость использования служебного положения должностными лицами, 
журналистами и другими творческими работниками средств массовой информации, если 
указанные лица являются кандидатами либо доверенными лицами кандидатов; а также 
недопустимость злоупотребления свободной массовой информации, агитации, 
возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или 
вражду, призывов к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
целостности государства, пропаганды войны. 

Предвыборная агитация проводится со дня регистрации кандидатов и прекращается за 
день до выборов. В течение трех дней до дня выборов, включая день голосования, 
опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, не 
разрешается. 

Следующим принципиальным моментом в избирательном процессе является 
организация финансирования выборов. Новое законодательство допускает использование, 
как государственного финансирования выборов, так и средств из негосударственных 
источников. Бюджетные средства используются непосредственно избирательными 
комиссиями, а определенная часть передается избирательным объединениям и кандидатам в 
депутаты. Избирательные объединения и кандидаты в депутаты вправе создавать 
собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной агитации. 
Избирательные фонды могут создаваться из следующих источников: средств, выделенных в 
равных размерах избирательному объединению или кандидату на предвыборную агитацию 
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соответствующей избирательной комиссией; собственных средств избирательного 
объединения или кандидата, кроме случаев, когда указанные средства имеют иностранные 
источники; средств, выделенных в равных размерах избирательным объединением; 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Законодательство четко определяет, что не допускаются добровольные 
пожертвования со стороны иностранных государств, организаций и граждан, российских 
юридических лиц с иностранным участием, международных организаций, а также 
государственных организаций и учреждений, предприятий с государственным участием и 
религиозных организаций. Соответствующая избирательная комиссия обязана периодически 
публиковать сведения о размерах и источниках образования избирательных фондов. 

Одна из заключительных стадий избирательного процесса—голосование. Обычно оно 
проводится в один из выходных дней. Избирателю, который за 15 дней со дня голосования 
по тем или иным причинам будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прийти на избирательный участок, на котором он включен в список избирателей, 
предоставляется возможность проголосовать досрочно, путем заполнения избирательного 
бюллетеня в помещении окружной или участковой избирательных комиссий, или 
возможность голосования по почте. При этом на соответствующую избирательную 
комиссию возлагается обязанность соблюсти тайну голосования, обеспечить сохранность 
избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при определении результатов 
голосования. 

Голосование производится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене 
какого-либо знака в квадрате, относящемся к кандидату или списку кандидатов, за которых 
сделан выбор, либо против всех кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень. 
Допускается возможность использования переносных избирательных ящиков для 
избирателей, которые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не 
могут прибыть для голосования на избирательный участок. 

Тайна голосования обеспечивается тем, что избиратель заполняет бюллетени в 
специально оборудованной кабине или комнате, в которых не допускается присутствие иных 
лиц. 

О времени и месте голосования участковые избирательные комиссии письменно 
оповещают избирателей заблаговременно. 

Принципиальное значение имеет закрепление в законодательстве итогов (результатов) 
выборов. В зависимости от типа избирательной системы - мажоритарной или 
пропорциональной - производится и установление результатов выборов. Для признания 
выборов состоявшимися законодатель установил кворум явки избирателей не менее 25 
процентов зарегистрированных избирателей. 

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число действительных 
голосов. При распределении депутатских мандатов на основе пропорционального 
представительства сначала подсчитывается сумма голосов, поданных за списки тех 
избирательных объединений, которые допускаются к распределению депутатских мандатов. 
Чтобы быть допущенным к данному распределению, необходимо получить не менее 5 
процентов действительных голосов. Каждое избирательное объединение, за которое подано 
более 5 процентов действительных голосов, получает число депутатских мандатов 
пропорционально числу поданных за него голосов. 

При этом устанавливается следующая методика распределения депутатских мандатов 
между избирательными объединениями. Подсчитывается общее число голосов, поданных за 
списки, преодолевшие пятипроцентный барьер. Эта сумма делится на мандаты, 
распределяемые по данному округу. Полученный результат есть избирательное частное 
(избирательная квота). Затем число голосов, поданных за каждое избирательное 
объединение, делится на указанное частное. 

Полученная целая часть и есть число депутатских мандатов данного объединения. 
Если после этих действий остаются нераспределенные мандаты, то производится вторичное 
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распределение, и оставшиеся мандаты передаются тем спискам кандидатов, у которых 
оказывается наибольшая дробная часть (остаток) при произведенном выше делении. 

Избранными считаются кандидаты от первого помещенного в списке и далее в 
порядке их очередности. 

За нарушение избирательных прав граждан Российской Федерации установлена 
административная и уголовная ответственность. 

 
Список использованных источников 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный Закон от 6 декабря 1994г. № 56-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан РФ». 
3. Федеральный Закон от 21 июня 1995г. № 90-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 
4. Федеральный Закон от 17 мая 1995г. № 76-ФЗ «О выборах Президента РФ». 
5. Федеральное собрание России: опыт первых выборов. М.,1994. 
 
 
УДК 340.1(091) 

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Габдулла Гайни 

gaini.1996@mail.ru 
студентка 1-го курса юридического факультета 
специальности – «5B030100 – Юриспруденция» 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Научный руководитель - к.ю.н., доцент Орманова Ш.Ш. 

 
Один из основополагающих факторов любого состоявшегося государства – это 

несомненно Конституция. Каким же образом? Отвечая на этот вопрос можно без сомнения 
ответить: Конституция,  являясь главенствующим законом, определяет своей основной 
целью развитие государства во всех сферах его деятельности. Ярким примером этому может 
послужить Конституция Республики Казахстан [1] . 

На сегодняшний день мы можем уверенно и гордо заявить, что Республика Казахстан- 
состоявшееся государство. Ведь наша конституция гласит, что основополагающими 
принципами республики являются общественное согласие и политическая стабильность, 
экономическое развитие на благо всего народа…  и наше с вами государство полностью 
соответствует этим нормам. Конституция является главным источником права Республики 
Казахстан, и, соответственно, нижестоящие нормативно-правовые акты, не должны 
противоречить ее нормам. Если в нашей Конституции строго прописаны основные 
принципы нашего государства, значит каждый гражданин должен следовать им. Как 
результат мы видим нынешнее положение Казахстана как на национальном уровне, так и на 
мировой арене. 

Как точно подметил М. Айсберг, Конституция определяет судьбу нации на многие 
десятилетия, поэтому каждая буква закона должна быть прописана с максимальной 
точностью. И это действительно верно, так как все мы являемся свидетелями смены 
Конституции РК, принятой 28 января 1993г, на ныне действующую Конституцию. Мы 
являемся прямыми очевидцами современной истории и становления состоявшегося 
государства. За этот короткий период от приобретения независимости и до настоящего 
времени можно заметить огромные изменения в плане кодификации основного закона, таких 
как систематизация норм Конституции, внесение дополнений и изменений и т.д. Для их 
разработки были привлечены самые лучшие специалисты юридической и других смежных с 
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ней социальных наук. Еще одним достижением можно считать разделение государственной 
власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, т.е. каждая из властей 
действует самостоятельно и не вмешивается в полномочия другой.  Таким образом, можно 
безусловно заявить, что роль Конституции сыграло огромнейшую роль в становлении и 
развитии состоявшегося Казахстана.  

Имплементация норм международного права в национальное  законодательство 
в свете конституционно-правового развития РК [2]. 

Прошло немного лет с момента выхода Республики Казахстан на мировую арену в 
качестве самостоятельного субъекта международных отношений, что повлекло за собой 
необходимость применения имплементации международного права. Тема имплементации 
норм международного права на сегодняшний день очень актуальна. Как отмечает Ажигулова 
Х.К., термин имплементация означает все меры, которые должны быть приняты для того, 
чтобы обеспечить всеобъемлющее уважение международного гуманитарного права. Здесь 
речь идет об имплементации международного права вообще. Если говорить о Казахстане и 
его Конституции, то он совершил огромный шаг вперед в сфере признания норм 
международного права. Об этом свидетельствуют многие статьи Конституции РК. Например, 
в Пункте 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан четко прописано, что 
международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее 
законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется издание закона. Кроме этого, были 
приняты специальные законы в отношении иных пунктов по имплементации норм 
международного права.  

Так, допустим, Закон РК от 5 марта 2003 года №391-II «О военном положении» 
содержит отсылочные нормы к Конституции РК. И мы никак не можем сказать, что 
имплементация международного права как -то негативно влияет на Конституцию и иные 
нормативно-правовые акты, т. к. в основных источниках международного права, таких как 
Устав ООН, Всеобщая Декларация прав человека, Международный Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и др. содержатся международные стандарты правосудия, 
справедливости, гуманизма и др.  

Рассмотрим это на примере Всеобщей Декларация прав человека, в ст.1 
устанавливается, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах. Этому соответствует п.2 ст.12 Конституции РК, где также говорится, что права и 
свободы принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 
неотчуждаемыми… , т.е можно заявить, что в Казахстане понятие имплементации очень 
широко используется в свете конституционно-правового развития. Из этого следует, что 
Республика Казахстан, как член мирового сообщества, проявляет безграничное уважение к 
международным отношениям и самим субъектам международного права [3].  

Но реализация имплементации норм международного права в конституционном 
требует огромной работы и большой сосредоточенности. Ту же тему затрагивает в своей 
научной статье Хамзин А. Ш. ,Национальное право должно установить общий порядок 
внутригосударственного применения международных норм. И,  бесспорно, пункт включения 
международного регулирования и каждый подпункт статьи Конституции должен быть 
обоснован в научно-практическом комментарии этой Конституции во избежание 
международно-правовых и внутригосударственных противоречий. Это и является одной из 
основных тенденций практической реализации  процесса имплементации международного 
права.  

Конституционные начала правового регулирования гражданско-правовых и 
социально-трудовых отношений в РК. 

Затрагивая тему роли Конституции в гражданско-правовых и социально-трудовых 
отношениях можно вести дискуссии бесконечно, так как она  очень  неоднозначна и 
обширна.  Начнем с того, что этой теме в Конституции РК уделяется огромное количество 
статей. Так, в статье 14 Конституции РК четко прописано, что никто не может подвергаться 



5849 
 

какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
убеждения, места жительства или по любым другим обстоятельствам.То есть все граждане 
РК равны как между собой, так и перед законом. И, на сегодняшний день, эти нормы 
безукоризненно выполняются,  этому свидетельствуют стабильность нашего государства, а 
также настоящее правосознание и правовое воспитание наших граждан.  Конституция 
определяет своей целью также защиту прав и свобод человека и гражданина, их гарантом 
устанавливая Президента РК. Как говорил французский философ Никола Мальбранш, где 
законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет Конституции. Т.е. 
следует повториться, что ни под каким предлогом не стоит нарушать нормы Конституции , 
так как с этого момента это уже расценивается как посягательство на Конституционный 
строй и национальную безопасность. Эти нормы общеобязательны для всех граждан РК и не 
могут каким-либо образом пойти против человека и гражданина, так как это станет 
противоречием самим принципам Основного закона. Говоря о правах и свободах, мы 
включаем сюда и те отношения, которые возникают между субъектами. Ученые 
юридической науки делят гражданско-правовые отношения на имущественные и 
неимущественные в зависимости от их характера и сферы возникновения. Но и те и другие 
регулируются гражданским законодательством, где иные законы опять же делают 
отсылочные действия непосредственно к Конституции. Согласно Конституции РК, любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина не могут приниматься, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения [4]. 

Выделяются также  психологические, этические и правовые формы взаимоотношений 
в процессе трудовой деятельности.  Такие взаимоотношения называют социально-
трудовыми. Какова же роль Конституции в их урегулировании? Самым главным моментом в 
этом вопросе является то, что именно Конституция, как уже говорилось ранее, разделила 
государственную власть на три ветви, что сыграло большую роль в регулировании 
социально-трудовых отношений. Отличительная черта в том, что в механизме 
государственного регулирования трудовых отношений прямо задействованы три ветви 
власти: законодательная, исполнительная и судебная. Бурыхин Б.С. и Раковская В.С. в своей 
статье полагают, что возможность регулирования социально-трудовых отношений 
существует. Но регулировать социально-трудовые отношения труднее, чем контролировать 
финансовые и материальные потоки, прямо не связанные с человеческим фактором. Также 
стоит отметить, что понятие социально-трудовые отношения намного шире, чем понятие 
трудовых отношений. Но и в Трудовом кодексе РК и других нормативных правовых актах, 
относительно трудового правасуществует много отсылок к Конституции РК. 

      Таким образом, мы с вами видим, что наша Конституция сыграла огромную роль в 
становлении и укреплении нашего государства, и будем надеяться, что все дальнейшие 
изменения и дополнения приведут к еще большему расцвету нашей страны. 
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Адамзаттың қарқынды дамуы әсерінен бүгінгі таңда әлем жаңаруда. Бастапқы даму 

барысында адамның күн көрісінің басты көзі қара күш, одан соң байлық болса, қазіргі кезде 
білім екендігі айдан анық. Білімді де білікті азамат әр салада қажеттілік тудырады.  

Потенциалы жоғары тұлғамен жұмыс жүргізу өзектілігі кейбір жағдайлармен 
анықталады: қоғамда өз дамуының негізгі ресурсы және маңызды алғы шарты ретінде, 
«адами потенциалдар» ретінде саналануы,  өмір  динамикасының  жылдамдығы,  көптеген  
интеллектуалды күшті  қажет ететін адамның эмоционалды және ақпаратты жүктемелерінің 
көбеюі, көптеген шешілмеген мәселелер; жоғары білімді, интеллектуалды, әлеуметтік 
жауапкершілігі мол, белсенді, қабілетті болатын, қоғам талабына сай тұлғаның кәсіби іс-
әрекеттері.  

Қоғамның мәдени көрсеткіші неғұрлым жоғары болса, адамның еркіндігі мен 
қабілеттілігі де соғұрлым арта түседі. Мамандардың кәсіби қалыптасуы көбінесе, сыртқы 
әсерлерге байланысты. Бірақ оны сыртқы жағдайлар мен шарттардан шығаруға болмайды. 
Себебі, олар адамның өмірлік тәжірибесі, индивидуалды психикалық ерекшеліктері мен 
психикалық қорына да сүйенеді. Бұл мағынада сыртқы әсерлер тұлғаның психикалық 
ерекшелігі, оның әлеуметтік және кәсіби тәжірибесіне жататын ішкі шарттарға байланысты 
болып келеді. 

Потенциал – бұл тұлғаның қандай да бір іс-әрекетті сәтті жүзеге асырудың шарттары 
болып табылатын және оған қажетті білімдерді, икемділіктер мен дағдыларды меңгеру 
процесінен айырмашылықтар табатын индивидуалдық-психологиялық ерекшеліктері. 
Қабілеттіліктерді барлық басқа психикалық құбылыстардан ерекшелейтін үш негізгі белгі 
бөліп көрсетіледі: 

- Потенциал – бұл бір адамды екіншісінен ерекшелейтін индивидуалдық- 
психологиялық ерекшеліктер; 

- бұл – тек бір іс-әрекетті немесе бірнеше іс-әрекетті орындаудың сәттілігіне қатысы 
бар ерекшеліктер; 

- қабілеттіліктер адамның бойында әлдеқашан қалыптасқан білімдерге, икемділіктер 
мен дағдыларға ие болудың жеңілдігі мен жылдамдығына негіз болса да, оларға телінбейді. 

Потенциал екі негізгі тұрғыдан – сапалық және сандық тұрғыдан сипатталады. 
Сапалық ерекшеліктері қырынан қарастырылып отырған қабілетіліктер адамның іс-әрекеттің 
сәттілігін қамтамасыз ететін психологиялық қасиеттерінің күрделі кешені ретінде, олардың 
өзіндік ерекшелікке ие симптомдық кешені, құрылым ретінде танылады. Потенциалдың 
сандық сипаттамасы оның көрінуінің, дамуының өлшемдерін – қабілеттіліктер деңгейін 
анықтауды білдіреді [1, 241 б.]. 

Тұлғаның бағыты – бұл тұлғаның қоршаған ортаға деген талғампаз қатынасын 
анықтайтын ниеттер жүйесі. Тұлғаның бағыты адамның мақсаттарымен және 
ұмтылыстарымен сипатталады және оның өмірі мен іс-әрекетіне ықпал етеді. Бұл түрлі 
адамдарға қатысты бір зат, не бір оқиға тұлғаның  қажеттілігіне  негізделген  түрлі  
қатынастарды  тудыратындығынан  байқалады. Қажеттілікті адам өзіне өте қажетті, маңызды 
дүние ретінде үнемі сезінеді. Бұл – адам белсенділігінің қайнар көзі ретінде қызмет ететін 
психикалық күй [2, 6 б. ]. 

Мемлекеттік аппарат – бұл қоғамды басқару үшін арнаулы                құрылған 
мемлекет органдарының  біртұтас жүйесі. Оның нышандары: мемлекет қоғамды басқаратын 
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және тек қана қызметпен шұғылданатын адамдардан тұрады; мемлекеттік аппарат мекеме 
мен органдардың             байланыс жүйесі; мемлекет органдарының қызметі 
ұйымдастырушылық, материалдық және әкімшілік кепілдіктерімен қамсыздандырылады; 
мемлекеттік аппарат азаматтардың заңды мүдделер мен құқықтарын             қорғау  үшін  
құрылады [3, 48б.]. 

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы»           Заңының 2-
бабында: «Мемлекеттік қызмет – азаматтардың мемлекеттік органдар мен олардың 
аппаратында конституциялық негізде жүзеге асырылатын және мемлекеттік басқаруды 
жүзеге асыруға, мемлекеттің өзге де міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған 
кәсіби қызмет» делінген [4, 3б. ]. 

Мемлекеттік аппаратың ерекше ішкі құрылысы бар: олардың арасындағы қатынастар 
бір жүйеге біріктіріледі. Бұл жүйенің негізін экономика, саяси қарым-қатынастар, сана-сезім 
құрайды. Осы жүйеде әрбір органның өзінің орны, бір-бірімен қарым-
қатынастары, қызметінің негізгі принциптері көрсетіледі. Дамудың әрбір кезінде 
мемлекеттік органдардың орындайтын қызмет бабы және істері өзгеріп отырады. Шығыс 
мемлекеттерде бүкіл аппаратты бір орталыққа бағындыратын – патшаның билігі орнаған 
Парламенттік республикада  негізгі функциялар парламенттің қолында болады. Мемлекеттік 
аппарат дамуының объективтік бағыттары байқалады: бюрократизация, дифференция, 
профессионализмнің өсуі [3, 48 б.]. 

Бұл қызметтің нысандары көп жағдайда басқарудағы заңдар мен құқықтық 
механизмдердің қолданылу шамасына байланысты. Осыған сәйкес, мемлекеттік аппарат 
қызметінің келесі нысандарын бөліпқарастыруға болады: 

1) тікелей басқарушылық – бұл ғылыми ұсыныстар жасаумен, тәжірибе алмасумен 
байланысты, құқықтық сипатты иеленбеген қызмет түрлері; 

2)  құқықтық нысандар – бұл құқықтық заңды сипаттағы қызмет түрлері, яғни, 
оларбарлық субъектілер үшін міндетті болып табылады және мемлекеттік міндетті салдарды 
туындатады. Мемлекет аппараты қызметінің негізгі құқықтық нысандарына мыналар 
жатады: 

а) құқық шығармашылық қызмет – бұл нормативтік актілер жобаларын дайындауға, 
оларды қабылдау мен жариялауға байланысты қызмет; 

б) құқық қолданушы қызмет – бұл құқықтық нормаларды жүзеге асырумен 
байланысты қызмет; 

в) құқық қорғаушы қызмет – бұл заңдардың сақталуын бақылаумен және 
қадағалаумен, кінәлі тұлғаларды заңды жауапкершілікке тартумен т.б. байланысты қызмет. 

Осы жерде мемлекеттік аппараттың жалпы сипаттағы белгілеріне тоқталып өтелік. 
Біріншіден, мемлекеттік аппарат арнайы басқарумен шұғылданатын адамдардан 

тұрады (заң шығарумен, заңды орындаумен, оларды бұзудан қорғайды). 
Екіншіден, мемлекеттік аппарат органдардың және мекемелердің қиын жүйесі, 

өздерінің негізгі билік қызметтерін іске асыруға тығыз байланыста болады. 
Үшіншіден, мемлекеттік аппарат бөліктерінің барлық қызметтері ұйымдастыру және 

қаржы құралдарымен қамтамасыз етіледі [5, 22б.]. 
Мемлекеттік аппаратты ұйымдастырудың және оның қызметінің қағидалары – бұл 

мемлекеттік органдарды құру мен олардың қызмет етуінің негізгі бағыттарын анықтайтын 
бастамашылық ережелер. Оларға мыналар жатады:  

1) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының артықшылығы қағидасы, 
бұл қағидаға сәйкес, мемлекеттік қызметшілер аталған құқықтар мен бостандықтарды 
мойындауы және қорғауы тиіс;  

2) демократиялық қағидасы, бұл қағида мемлекеттік органдар қызметін қалыптастыру 
мен ұйымдастыруғаазаматтардыңкеңкөлемдеқатысуынбілдірді;  

3) биліктің тармақтарға бөліну қағидасы, бұл қағида билік органдары мен лауазымды 
тұлғалар тарапынан заңсыз әрекеттерді болдырмауға негізделген;  
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4) заңдылық қағидасы, бұл барлық мемлекеттік қызметшілердің Конституцияны, 
заңдар мен заңға сәйкес актілерді сақтау міндеттілігін білдіреді;  

5) жариялылық қағидасы, бұл қағида нақты бір мемлекеттік органдардың тәжірибелік 
қызметіне қатысты құқық субъектілерінің ақпараттармен танысуын білдіреді;  
6) кәсібилік қағидасы, бұл қағида мемлекеттік аппарат қызметінде мейлінше кәсіби 
қызметкерлерді пайдалануға қолайлы жағдайлар жасайды;  

7) алқалық пен жалғызіліктіліктің үйлесу қағидасы, бұл қағида мемлекеттік 
аппараттың демократиялық және бюрократиялық бастамаларының саналы сәйкестігін 
қамтамасыз етеді;  

8) сайлаушылық пен тағайындаушылықтың үйлесіру қағидасы, бұл қағида 
мемлекеттік басқарудағы орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді байланысын 
білдіреді;  

9) бағыныстылық қағидасы, бұл қағида мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
аппараттағы әртүрлі деңгейде орналасқанын білдіреді. 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі Агенттік басшысы Әлихан 
Бәйменов: «Өкінішке қарай, мемлекеттік қызметте істейтіндер арасында басқа салмақты 
құжаттарды былай қойғанда, кезекті еңбек демалысына шығуды сұраған қарапайым 
өтініштің өзін жаза алмайтын адамдарды кездестіретініміз жасырын емес», - деп, осындай 
шенеуніктердің отырған орындарына лайықты-лайықсыздығын тексеру үшін мемлекеттік 
қызметкерлердің тиімділігін бағалайтын жүйе енгізуді ұсынған болатын. Мемлекеттік 
қызмет саласындағы ең үлкен бағыттардың бірі адамның қабілетін, құзыретін бағалау 
екендігін баса айтқан агенттік басшысы: «Бұл өте күрделі жұмыс. Біз 1999 жылдан бері 
заңнама бойынша тестілеуді тәжірибе жүзінде қолданып келеміз. Ал кейбір дамыған елдерде 
тестілеу адамның құзыретін, қабілетін бағалауға негізделеді. Бірақ біздің тарихымызда 
мұндай тәжірибе болмағандықтан бұл істе өте сақтықпен қарауымыз керек. Сондықтан да 
былтыр «А» корпусына іріктеу кезінде осы тестілеудің отандық үлгісін сынақтан өткіздік. 
Ал келесі жылдан бастап бірте-бірте заң білу тестілерінің орны азайып, адамның біліктілігін 
сынау тестінің орны күшейе береді», - деді /6/.  
Адам бір уақытта өндіруші күш және экономикалық қатынастар субъектісі ретінде саналады. 
Адам – бұл негізгі өндіруші күш, өйткені ол өндіруші құралдарды ойлап тауып қолдану 
тәсілін анықтайды және оны өндіріске ендіреді. Нарықтық экономикаға көшуге байланысты 
жаңа өндіруші құралдар: техника мен технологияның дамуы, жұмыс күшінің, адам 
потенциалының физикалық және біліктідік мүмкіндіктеріне жаңа талаптар қоя бастады. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда 95 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер бар. Осы 
қызметкерлерге қойылар басты талап - сапалы жұмыс болса, нәтижесі - үздік көрсеткіш. 
Мемлекеттік қызметте жүрген мамандардың өз жұмысына жауаптылықпен қарауы - қызмет 
сапасының артуына тікелей ықпал ететіні сөзсіз. Елбасы елді тиімді басқару үшін 
мемлекеттік қызметкерлердің білуі қажетті жоғары рухани жауапкершілік, кәсіби білім және 
де оларды тәжірибе жүзінде қолдана білу, адалдық, белсенді өмір позициясын негізгі сапалар 
деп атап көрсетті. Мемлекеттік қызметтегі әр адам өз жұмысының барлық маңызын білуі 
тиіс. Мемлекеттік қызметкер болу – зор құрмет. 
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Ғылыми жетекшісі – Муйденова А.К. 
 
Ар-намыс - ол әр адамның бойындағы өзіне тән құндылығын, өнегелік принциптеріне 

негізделген оның ой-өрісін, әрекет тірлігін мойындау деген сөз. Адам өнегелік және 
интелектуальдық құнды қасиеттердің көзі болып табылады. Адамның интеллектуалдық 
қасиеті болып табылатын ар-ожданға келген нұқсанды орынына келтіру мүмкін емес. Себебі, 
ар-ождан, қадір-қасиет қолға ұсталмайтын, әрі адамның жеке басымен тығыз қатынаста 
болатын қасиеттер. 

Осы адамның «Ар-намысы мен қадір-қасиеті» деген сөздің толық мағынасын 
зерттеген ғалымдардың көзқарастарына тоқталсақ әр заңгер-ғалымдар бұл ұғымға әр түрлі 
түсінік береді. 

Қазақ Совет Энциклопедиясында «Адамның ар-намысы мен қадір- қасиеті» деген 
сөзге былайша анықтама берген. 

«Ар – адам бойындағы адамгершілік қасиеттің өлшемі, тұлғаның өз әрекеті мен ниеті 
үшін жауаптылығын сезінуі және адамның өзі ұждан тұрғысынан баға бере білуін 
бейнелейтін әдептанымдық категория. Этика әдебиеттерінде ар-ождан туралы көптеген 
анықтамалар бар. Сеника ар деп, адамгершілік өлшемдеріне байланысты, біздің мінез-
құлықтарымызды құптайтын немесе айыптайтын ішкі дауысымызды айтамыз Таптық 
теориясының өкілі Карл Маркстің түсінігінше, «Ар дегеніміз-адамның өзіне деген 
ашуы» [1, 47б.]. 

«Ар, ұят» – адам бойындағы адамгершілік қасиеттің өлшемі, тұлғаның өз әрекеті мен 
ниеті үшін жауапкершілігін сезінуі және адамның өзіне-өзі ұждан тұрғысынан баға бере 
білуін бейнелейтін әдептанулық категория [2, 16б.]. 

Гегель арды жақсылықтың іштей айқындалу процесі ретінде бағалайды. Ж.П.Сартр 
оны тұлғаның қоғамдық талаптар қысымына берген жауабы деп бағалайды. Қазіргі батыстық 
этикада ардың беделшілдік және гуманистік түсініктері айқындалған (Э.Форс). 

Біріншісі – сырттан танылған құндылықтарға икемделумен байланысты болса, 
екіншісі, адамның өзін-өзі тәрбиелеуіне қатысты. Қазақ халқының дәстүрлі әдеп жүйесіндегі 
«ар» ұғымы жоғары бағаланады. Кісіліктің негізгі қасиеттерінің бірі-арға кір түсірмеу. 
Қазақтың ұлы ақыны, Абай «арды» адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен 
сөгіп, қылған қысымның аты екенін айтады [3, 250б.]. Шәкәрімде барлық адамның ұят, 
әдептілік түсініктерін «Ар іліміне» топтастырады. Ар-намыс – жеке  адамның қоғамда 
қалыптасқан моральдық, этикалық және салт-дәстүр нормаларын сақтауынан ұят, 
адамгершілік принциптерімен қалыптасады. 

Қадір-қасиет – адамның сапалық болмасын айқындайтын қасиет. Қадір адамның өзіне 
айрықша адамгершілік қатынасы мен оған өзгелердің сыйлау, деңгейін көрсететін этикалық 
категорияға жатқызылады. Қадір ұғымына, абырой, атақ, сый-құрмет, мәртебе, даңқ 
ұғымдарымен үндес. Қазақ қоғамында беделі жоғары азамат қадірі мол кісі деп аталады. 
Қадір адамның өзі айналысатын кәсібіне, қабілет-қарымына байланысты. Адамның қадірі 
оның шыққан тегі, білімі немесе әлеуметтік жағдайына емес, оның жеке тұлға немесе азамат 
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ретіндегі қасиеттерімен айқындалады. Бұл қасиеттер әр адамда өз мүмкіндіктерін 
пайдалануына орай, әр түрлі дәрежеде көрінеді. Адамның өз қадірін арттыруы оның жеке 
тұлға ретіндегі қалыптасуы барысында жүзеге асады. Ол өзінің еркі мен ұмтылысы 
нәтижесінде және өзгелерден артықшылығын көрсетуі арқылы қадірлі болып, халық 
арасында құрметке ие болады. Адамның өз қадірін білуі- кез келген тұлғаның өзін-өзі 
бағалау және тану сипаты болғандықтан, ол адамның өзін-өзі бағалау және өз алдындағы 
жауапкершілігін сезінуіне негізделеді. 

Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында абыройға мынадай түсінік берілген: «Абырой 
– қазақтарда кең мағынада, ар, ұят қадір-қасиет, құрмет ұғымдарының жиынтық мазмұнын 
білдіреді, тар мағынада – сәттілік, істің көңілдегідей ойдағыдай шығуы, пайда, тиімділік 
ұғымдарының баламасы ретінде қолданады» [4, 56б.].  

Абырой  – әр азаматқа рухани, әлеуметтік және адамгершілік қасиеттері арқылы 
бағаланып, берілетін қоғамдық жеке баға болып табылады. 

Қадір-қасиет – бұл  адамның білім деңгейіне, іскерлік  қабілетіне, қоғамдық 
көзқкарасына және ішкі жан дүниесіне қастерлеп, қадірлеп әрі жеке адамгершілік 
құндылықтарына  берілетін баға өзінің ішкі көзқарасы.. 

Бұл адамның екі адамгершілік категориясы: ар-намыс мен қадір-қасиеті бір-бірімен 
өте тығыз байланыста болып келіп жеке тұлғаға белгілі бір сипат қалыптастыратын  
қасиеттер. Ар-намыс пен қадір-қасиет тұлға мен қоғам арасында белгілі бір әлеуметтік 
қатынас орнықтырады және Қылымыстық заңмен қорғалатын қоғамдық маңызы бар 
құндылықтар. 

Заңгер-ғалым Е.О.Алауханов адамның ар-намыс пен қадір-қасиетін былайша 
түсіндіреді: «Адамның қадір-қасиеті оның қоғамдағы орнына, беделіне, өмір – салтына, 
кәсібіне және басқа мән – жайларға байланысты. Әркім өзінше ойлап, өзінше әрекет жасауға 
және оны сайлауға тұрарлық. Заңды әрекеттер жүргізгенде, мысалы, әртүрлі тергеу 
әрекеттерін жүргізгенде-куәлендіргенде, сараптама, тінту жүргізгенде, жауап алғанда, 
беттестіргенде, ұстағанда, тұтқындағанда, тағы басқа жағдайларда адамның қадір-қасиетінің 
мызғымастығын сақтау жөніндегі міндеттер Конституцияда қатаң белгіленген. Қинау, күш 
қолдану және басқадай адамның қадір-қасиетін қорлайтын әрекеттер жасауға тиым 
салынған. 

Ар-намыс дегеніміз тұлғаға берілген қоғамдық баға, оның рухани және әлеуметтік 
қасиеттерінің өлшемі делінген. Ар-намыс – адамға өнегелеу тұрғыдан берілетін қоғамдық 
баға, адамның азамат, қоғам мүшесі ретіндегі рухани және әлеуметтік өлшемі. Адамның 
бағасы, негізінен, азаматтың өзіне, оның жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, әлеуметтік және 
рухани құндылықтарға деген көзқарасына, сондай-ақ оның моральдық еңбегіне қаншалықты 
мойындалғанына байланысты.  

Ал, қадір-қасиет – тұлғаның өз қасиетін, қабілетін, көзқарасын, қоғамға құндылығын 
өзінше іштей бағалауы. Бұл екі түсінік-төменде де «тұлға» деген сөз бар, оны азамат деп те, 
заңды тұлға деп те түсінуге болады. Осыған байланысты  соттар, 2011 жылғы наурыз айында 
азаматтық заңнамаға тиісті түзетулер енгізгенге дейін, ар-намыс пен қадір-қасиетті қорғауға 
қатысты журналистер мен Бұқаралық ақпарат құралдарына қойылған талаптарды тек 
азаматтардан ғана емес, заңды тұлғалардан да алып қарайтын болды.  

Қадір-қасиет дегеніміз–өзінің сипатын, қабілетін, білім деңгейін, өмір-танымын, 
қоғамдық маңыздылығын іштей өзі бағалау. Бұл – кез-келген жағдайда өзінің адам екендігін 
естен шығармау деген сөз» деп  анықтама береді [5]. 

Ар-намыс – азаматтың рухани және әлеуметтік сапасының биіктігі, қоғам бағасы. 
Абырой – өз рухани байлығын, рухани санасын, қоғамдағы маңыздылығын, орнын 

адамның өзінің іштей бағалауы. 
Іскерлік абырой – адамның іскерлік (өндірістік мамандылық) беделіне қоғамдық 

пікірдің дұрыс берген бағасы.» 
Екі өнегелік санат – ар-намыс пен қадір-қасиет өзара байланысты, олар адамның 

басын сипаттайды, одан бөлініп қарастырылмайды, оның рухани байлығы болып табылады. 
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Ар-намыс пен қадір-қасиет адам мен қоғам арасындағы белгілі бір әлеуметтік қатынастарды 
көрсетеді, онда қоғамдық маңызы бар және ол қылмыстық заңмен қорғалады  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының «Сот тәжірбиесінде жеке тұлғалардың ар-
намысы мен абыройын және іскерлік беделдігін қорғау жөнідегі заңдылықты қолдану 
туралы» 1992 жылғы 18 желтоқандағы № 6 нормативтік қаулысына сәйкес:  

Ар-намыс деген –азаматтың рухани және әлеуметтік сапасының биіктігі, қоғам  
бағасы.  

Қадір-қасиет (абырой) деген-өз рухани байлығын, рухани санасын, қоғамдағы 
маңыздылығын, орнын адамның өзінің іштей бағалауы. 

Жұмыскерлік атақ деген – адамның іскерлік (өндірістік мамандылық) беделдеріне 
қоғам пікірі бойынша дұрыс берілген баға [6]. 

Дегенмен ар-амыстың тек қоғамның бағасы ретінде және қадір-қасиетінің тек іштей 
бағалау ретінде қарастырылуына қарсымыз. Себебі жала жабу мен қорлаудың объектісіне 
сипаттама бере отырып, профессор Г.Баймурзин: «Ар – намыстың сыртқы объективтік жағы 
тұлғаның әлеуметтік қасиеттеріне қоғам тарапынан баға беру деп, ал ішкі объективтік жағы 
бұл тұлғаның өз моральдық беделін өзінің іштей сезініп бағалауы» - деп көрсетіледі [7, 35б.]. 

Сонымен қатар, ол «Адами қадір – қасиет бұл адамның қоғамдағы маңыздылығын 
және оның алатын орнын қоғам тарапынан бағалау  деп, ал адамның өз қоғамдық 
маңыздылығын іштей сезіну жеке қадір-қасиет» - деп көрсетіледі. 

Дегенмен адамның қадір–қасиетін бұлай бөлудің қажеттілі жоқ деп ойлайды көптеген 
авторлар. Себебі бұлардың бәрі адамның қадір-қасиетінің белгісі деп дәлел ұсынады. 

Ар-намысты сөзін қарастырғанымызда, ар-намыс бостандығы туралы айтып 
кеткеніміз жөн. 

Ар-намыс бостандығы адам бостандығының көрінісі болып табылады. Әр адам, өз 
еркі бойынша, өзінің дінге қатысын өзі белгілеуге құқылы. Егер адам қайсыбір дінге сенетін 
болса, оның діни рәсімдерді, әдет-ғұрыптарды орындалуына ешкімнің кедергі келтіруге құқы 
жоқ. Әрине, діни рәсімдерді, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді орындау басқа даамның 
қоғамның заңды мүдделеріне кесел келтірмеуі тиіс. Заң дінге сенетіндердің құқы мен 
бостандығын тікелей және жанамалап шектеуге немесе оларға жеңілдіктер мен 
артылықшылықтар беруге тыйым салады. Конституция бірде-бір діннің артықшылығын 
көздемейді. Діни көзқарастары үшін жаулық пен кекшілдікті қоздыру адам құқын бұзу 
болып есептеледі. Дінге сенетіндер қасиетті деп есептейтін құрылыстар мен орындарды, 
заттар мен бұйымдарды қорлау мен арамдау құқық бұзушылық болып табылады. 

Заң ар-намыс, қадір-қасиетпен бірге жеке өмірге кім-кімнің тарапынан болсын заңсыз 
қол сұғушылықтан қорғайды. Мысалы, азаматқа қатысты ақпаратты оның келісімінсіз 
жинауға, сақтауға пайдалануға және таратуға болмайды. Ол үшін тек азаматтың ғана емес, 
сондай-ақ мұндай ақпараттың заңда қарастырылған сақтау, пайдалану тәртібі де сақталуы 
тиіс. Егер ол заңдық жауаптылыққа тартылған болса, ақпаратты құқық қорғау органдары 
мысалы, полиция, прокуратура, сот азаматтың келісімінсіз жинай алады. Егер адам 
жауаптылыққа тартылмаған болса, аталған органдардың ол туралы ақпарат жинауға, 
сақтауға, пайдалануға және таратуға құқығы жоқ. 
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Ғылыми-техникалық революция адам қызметінің көптеген маңызды бағыттарына өз 

әсерін тигізген жаһандану процесстеріне әкеліп соқтырды. Қазіргі таңда «білім берудің 
жаһандануы», «экономиканың жаһандануы», «саяси жаһандану сияқты» түсініктер жиі 
қолданысты пайдаланып жүрген рас. Жаһандану процесі дүниежүзілік экономикалық, саяси 
және мәдени интеграцияның нәтижесі болып қалыптасып келеді. Демек, оны қазіргі таңдағы 
қоғам өмірінің барлық аспектілеріне әсерін тигізіп жатқан халықаралық деңгейдегі процесс 
деп атауға болады.  

Әрине, жаһандану процесстері білім беру саласына да өз септігін тигізді. Трансұлттық 
білім халықаралық одағы, ЮНЕСКО, Университеттердің халықаралық ассоциациясы, 
Еуропалық университтер ассоциациясы, Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету 
бойынша халықаралық органдар жүйесі және т.с. сияқты халықаралық ұйымдар мүше-
мемлекеттердің білім беру саласындағы ұлттық саясатын қалыптастыруда өз әсерін тигізді. 

Жаһандану жағдайында білім мен зерттеулердің ұлттық экономикадағы алатын орны 
ерекше бола түсті. 

Білім экономикасы білім беруді мемлекеттің дамуының басты факторы ретінде 
анықтайды. Көптеген мемлекеттердің үкіметтері ғылым мен технологиялар әлеуетін ұлттық 
бәсекеге қабілеттілікті күшейтудің шарты деп санайды.  

Жалпы алғанда, «білім берудің жаһандануы» терминінің нақты анықтамасы әлі 
қалыптаспаған, оған себеп ретінде аталған категорияның соңғы кездері белең алып 
жатқандығын айтуға болады.  Дегенмен, бұл категория білім берудің дүниежүзілік бірыңғай 
унификацияланған жүйесінің қалыптасу процесін білдіреді. Білім беру саласы әлемдегі әр 
түрлі мемлекеттердің арасындағы стандартизация, жалпыға бірдей интеграция мен өзара 
жақындау процесінің бөлшегі болып табылады. Ақпараттандыру заманында көптілділік пен 
ұтқырлыққа қарамай ұлттық білім беру жүйелерінің жақындасу процесі белең алып жатыр 
[1]. 

Білім беру жүйесінің жаһандануының негізгі белгілері болып келесілер табылады: 
• Жаһандық білім беру нарығының пайда болуы; 
• Трансұлттық білім беру корпорацияларының пайда болуы; 
• Білім берудің ақпараттандырылуы; 
• Білім беру және қоғамдық жүйелердің бірігуіне мүмкіндік беретін 

конвергенцияның болуы; 
• Интеграция; 
• Білім беру жүйелері мен мәдени құндылықтардың стандартталуы[2]. 
Білім беру саласындағы халықаралық әріптестікті дамытудың   жолдарын анықтайтын 

ең ірі жобаларға келесілер жатады: 
1. ЮНЕСКО құрамында: ХАБ (Халықаралық ағарту бюросы), БЖХИ (Білім беру 

қызметін жоспарлау халықаралық институты), СЕПЕС (Жоғары білім жөніндегі Еуропалық 
орталық) және КРЕСАЛК (Латын Америкасындағы жоғары білім жөніндегі аймақтық 
орталық). Білім беру саласындағы қызметтің негізгі бағыттары болып адам құқықтарын 
жалпыға бірдей құрметтеу мен қамтамасыз ету мақсатында білім, ғылым және мәдениет 
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салаларында халықтардың әріптестігін кеңейту арқылы бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
дамытуға үлес қосу болып табылады. Оған қоса, нақты жобалар бойынша жұмыстар 
жүргізілуде: білім беру саясаты, білім беруді жоспарлау және басқару (27,9% жоба), 
кадрларды даярлау (14,1%), ғылыми, техникалық және кәсіби білім беру (13,5%). Сонымен 
бірге аймақтық және ұлттық әріптестердің арасында байланысты қамтамасыз ететін 
УНИТВИН бағдарламасы, дамыған елдерден ірі ғалымдардың басқа мемлекеттерге кетіп 
қалмауы мақсатында жүргізілетін ТОКТЕН және ТАЛВЕН жобаларын айтуға болады.  

2. Еуропалық Кеңес шеңберінде білім беру саласындағы қызметпен айналысатын - 
ССС - Council for cultural cooperation, яғни Мәдени әріптестік бойынша Кеңес. Кеңестің 
құрамында Еуропадағы білім беру бойынша құжаттама орталығы (Documetation centre for 
education in Europe)өз қызметін атқарады. Білім беру саласындағы қызметтің негізгі 
бағыттары: Еуропадағы білім беру жүйесінің алуан түрлілігіне байналысты (англо-
американдық, германдық, испандық және француздық) білім туралы құжатты өзара 
мойындаумен байланысты туындайтын мәселелерді шешу; орта білім мәселелерін зерттеу, 
жастарды мамандық таңдауға және жоғары білім алуға даярлау; мемлекеттер арасындағы 
мектепаралық байланыстар мен алмасуларды ынталандыру; мұғалімдерге арналған 
зерттеулер мен тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу;  Еуропадағы білім берудің жағдайы мен 
дамуы туралы ақпарат жинау, оған қоса білім беру бойынша халықаралық нормативтік 
актілер бойынша мәліметтер жинау; ЕК мүше-мемлекеттерінің министрліктері мен өзге де 
мекемелерінен келген сұрау қағаздарына жауап беру және т.б. Жүргізіліп жатқан нақты 
жобалардың ішінде келесілерді атап өтуге болады: «Университеттік оқу орындарына жол 
ашатын дипломдардың баламалығы туралы Еуропа конвенциясы» (1959), «Университеттік 
оқу мерзімдерінің баламалығы туралы Еуропа конвенциясы» (1956), «Университеттік 
біліктілікті академиялық мойындау туралы Еуропа конвенциясы» (1959) және т.б. 1995-1997 
жылдардағы жобалар атаулары: «Еуропа және орта білім беру», «Ересектерге білім беру 
және демократиялық азаматтылық», «Еуропа университеттерінің әріптестігі», «Жоғары білім 
беру туралы заңнаманы реформалау бағдарламалары», «Тілдерді үйрену және еуропалық 
азаматтық» және т.б. 1998 жылдан қазіргі кезге шейін зерттелініп жатқан жобалардың 
атаулары: «Болашақтағы университетті қалыптастыру: Еуропадағы жоғары білім берудің 
саясаты мен тәжірибесі», «Демократиялық қоғам үшін жоғары білім беру» және т.с.с. 
Жоғары білім беру саласындағы халықаралық бағдарламаларға ERASMUS (әр түрлі 
мемлекеттер арасындағы студенттермен алмасу), FORCE (ұзақ мерзімді білім беру), PETRA 
(базалық білім беру), COMMET (университет және бизнес арасындағы әріптестік), 
EUROTECHNET (технологиялық инновациялармен байланысты мамандықтарға 
жәрдемдесу), PHARE (дистанциондық білім беруді дамыту) және LINGUA (тілдерді үйрету 
және даярлау). 

3. Лиссабон декларациясы (Еуропалық кеңес пен ЮНЕСКО-ның 1992 жылғы 
конвенциясы). Қызмет ету бағыттары: жалпы декларациялардан нақты анықтамаларға өту, 
бұның ішінде тараптар мен қатысушылардың міндеттерін нақты анықтау (мысалы, 
«қолжетімділік», «қабылдану», «баға», «жоғары білім», «оқу мерзімі» және т.б. 
категориялары). Сонымен бірге, бұл ретте «қолжетімділік» және «қабылдану» терминдерінің 
арасындағы, жоғары білім біліктілігі мен жоғары білім алуға мүмкіндік беретін біліктілік 
терминдері арасындағы ара жік ажыратылды, «біліктілікті тану» термині белгілі бір 
мемлекеттегі емес, трансұллтық біліктілікті тану деген мағынаны беретіндігі жөнінде 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді. 

4. Сорбонн (1998) және Болон (1999) декларациялары (Франция, Германия, Италия 
және Ұлыбританияның біріккен декларациясы, оған басқа мемлекеттерге қосылуға 
мүмкіндік бар). Аталған декларациялар жоғары білімді жаһандандырудағы қажеттілікті 
саяси тұрғыда бекіту мен еуропалық жоғары білімді білім беру сатыларының жалпы 
құрылымымен гармонизациялау мақсатында дайындалған болатын. Сонымен бірге, аталған 
декларациялардың мақсаттары жоғары білімнің жалпы еуропалық кеңістігін құру, еуропалық 
білім беру жүйесін әлемдік деңгейде жандандыру болып табылады. Нақты жобалар келесі 



5858 
 

мәселелерді қарастырады: еуропалық білім берудің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату, 
сынақ бірліктері жүйесін қалыптастыру, білім беру қызметтеріне студенттердің 
қолжетімділігін арттыру, оқытудың сапасын бағалау әдістемесін және критерийлерін дамыту 
және т.б [3]. 

Білім беру саласын реформаландырудағы негізгі назар жаңа ақпараттық 
технологиялар мен байланыс технологияларын пайдалана отырып жүргізілетін білім берудің 
жаңа нысандарына аударылады. Ғаламтор негізінде дистанционды оқытудың жаңа 
нысандарын дамыту үшін пайдаланылатын жаңа ақпараттық технологиялар білім берудің 
әлемдік деңгейдегі жаңашыл үрдістерінің пайда болуына өз септігін тигізеді. Білім беру мен 
оқытудың жаңа, дамыған әрі рентабельді құралдарын пайдалану мен іздеу әлемдік деңгейде 
өзекті мәселе болып отыр. Әлемдегі көптеген мемлекеттерде қазіргі таңда пайдаланылып 
жүрген дистанционды білім беруді дамыту үшін байланыс құралдары инфрақұрылымдарына 
үлкен инвестициялар бөлінуі қажет. Әрине, ғаламтор желісінің әлеуеті мен болашағы зор, 
дегенмен оның әлемдік теңсіздіктің жаңа қайнар көзі ретінде қалыптасуын болдырмаған 
жөн. 

Дүниежүзілік экономикалық форумның тапсырысымен жүргізілген Environics 
International компаниясының жаһандану процесстерін зерттеу нәтижесі бойынша әлемдегі 
әрбір он адамның алтауы жаһандану процестерін жағымды процесс деп қабылдайтыны 
белгілі болды [4].  

Білім беру ұлттық экономиканы тұрақты дамытудың және оның бәсекеге 
қабілеттілігінің күшеюінің факторы, сонымен бірге ол модернизацияның, инновациялардың, 
индустриаландырудың негізі болып табылады.    

Еңбек ресурстарының сапасы, өндіріс сапасы, өнеркәсіп сапасы, жалпы алғанда елдің 
экономикалық дамуының жағдайы білім беру жүйесінің даму деңгейіне байланысты болады. 

Білім берудің жаһандануы осы саладағы бәсекелестік процестерін халықаралық 
деңгейге шығарады. Демек, ең үздік оқытушы, студент, магистрант (аспирант) деген атаққа 
бәсекелестік бәйгеде әр түрлі мемлекеттердің білім беру мекемелері қатысады [5].  

Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруі білім беру жүйесіне үлкен әсерін тигізер 
еді. Бұл ретте жағымды да, жағымсыз тұстар да бар. 

Жағымды тұстарды айта кететін болсақ, ең алдымен қазақстандық жоғары оқу 
орындарының әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану процесі шапшаңырақ жүретін 
еді, демек, оқытушылар мен студенттердің ұтқырлығы артар еді. Оған қоса, жаһандану 
процестерінің нәтижесінде білім беру саласына бөлінген материалдық және қаржылық 
ресурстар саны артар еді. Сонымен бірге, қазіргі таңда қолданылып жүрген оқытудың жаңа 
бағдарламаларымен алмасу процесінің, шет тілдерін үйрену процестерінің ілесе жүретінін 
ұмытпаған жөн.  

Дегенмен, жаһандану процесінің отандық білім беру жүйесіне тигізер кері әсері де бар 
болуы мүмкін. Оған мысал ретінде тәрбие процестерінің бағытталуы мен сапасында болатын 
өзгерістерді айта кетуге болады. Оған қоса, Қазақстанның еркін білім беру нарығына көшуі 
барысында шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдары ашылатын еді. Бұл ретте білім 
беру саласын мемлекеттік қолдау азайып, ең үздік оқытушылар шетелдік жоғары оқу 
орындарында қызмет атқарып, жоғары оқу орындарының ең үздік түлектері шетелге 
жұмысқа кетер еді. 

Демек, жаһандану жағдайындағы жоғары оқу орындары арасындағы алмасулар 
батыстық экономика мен ғылымның қажеттіліктерін өтеу процесі болып ұласып кетуі де 
әбден мүмкін. Яғни, мемлекеттің басты мақсаттарының бірі етіп  ғұламалардың 
жылыстауына (өзінің білімін, қабілетін елде пайдалана алмаған ғылыми кадрлардың дамыған 
жетекші елдерге тұрақты жұмысқа көшіп кетуі, қоныс аударуы)  жол бермеу, өзінің 
азаматтарының сұраныстарын қанағаттандыру үшін жеткілікті жұмыс орнымен қамтамасыз 
етуді қолға алу керек.  

Білім беру мекемелерін басқарудың нарықтық әдістерін пайдалану, мемлекеттің білім 
беру жүйесін қаржыландыруды азайтуы білім берудің коммерциаландыруына әкеліп 
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соқтырады. Демек, нарық білім берудің міндеттерін, білім берудің басты мақсаттарын 
айқындап, бұл рөлден мемлекетті ысырып тастауы мүмкін. Оған байланысты, білім 
алушылар мен білім беру мекемелерінің арасындағы қарым-қатынасты тұтынушылар 
арасындағы қатынас есебінде талдауға болады, демек, бұл ретте білім алушы білім беру 
қызметтерінің тұтынушысы болады[5]. 

Әрине, Қазақстанның білім беру жүйесіне жаһандық процесстердің әсер ететіні 
шындық, дегенмен бұл ретте еліміздің басты мақсаты – еліміздің білім беру жүйесінің 
ерекшелігін, мәдениетін, ұлттық дәстүрлерін, менталитетін сақтау және басты орынға 
қою.қазіргі таңдағы жағдайда белгілі бір балансты табу қажет: бір жағынан әлемдік білім 
беру кеңістігіне интеграциялану керек болса, екінші жағынан ұлттық құндылықтарды сақтай 
отырып, отандық білім беру жүйесінің артықшылықтарын сақтап қалу керек. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Кехян М.Г.  Основные тенденции глобализации сферы образования // 
«Креативная экономика» № 1 (73)  2013 жыл, бб. 84-88. 

2. Пименова Н.Ю. О стратегии продвижения российского образования на 
международный рынок [Текст] // Унив. упр.: практика и анализ, 2006, № 1. 

3. Керимкулов С. Е.Глобализация образования и науки: норма времени и 
трудоемкости образовательных программ 

4. Слепухин. А. Высшее школа в условиях интернационализаций.// Высшее 
образование в России. -2006. -№ 4.-С.3-12.308 

5. Н.С. Мельникова. Глобализация и образование // «Глобализация: 
синергетический подход» 
 

УДК 342.36 
ОБ ИНСТИТУТЕ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ: ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Мунайтпасова Райхан 
Магистрант специальности «Юриспруденция»  

Кокшетауского университета им.А. Мырзахметова 
Научный руководитель – А. Капышев 

 
В юридической, политологической и исторической литературе традиционно дается 

определение абсолютизма как политического режима централизованных монархий Нового 
времени, в соответствии с которым власть должна быть полностью сосредоточена в руках 
верховного правителя, в то же время дается оговорка на невозможность установления 
тотального контроля и централизации в обществе.  

Абсолютизм сменил в Европе сословно-представительную монархию, а в Азии 
развился из других государственных форм. При этом монарх рассматривается как 
единственный  источник закона, власть его не ограничивается ни обычаем, ни каким-либо 
органом власти; монарх распоряжается казной, устанавливает налоги, имеет в своем 
распоряжении профессиональную армию и разветвленный аппарат чиновников с жестко 
регламентированными функциями, что ведет к унификации управления. Абсолютистское 
государство активно вмешивалось в экономику, усиливало ее милитаризацию, защищало 
национальное производство в соответствии с принципами меркантилизма, в то время как 
непререкаемый авторитет высшей власти поддерживался идеологически [1]. Справедливо 
отмечается также, что вопрос о социальной базе абсолютизма остается дискуссионным; при 
этом нужно отметить различную трактовку этой проблемы  как в российской, так и в 
зарубежной историографии [2].  

В данный момент абсолютизм рассматривается как результат взаимовлияния 
множества факторов – социально-экономических, внутри- и внешнеполитических, 
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культурных, психологических во всем разнообразии специфики европейских стран. 
Огромное внимание уделяется роли  субъективного фактора и в соответствии с этим анализу 
личностей монархов. Новой является и проблематика разработки идеологического 
обоснования власти, ее ритуалов и социальной презентации [3]. 

В зарубежной историографии, особенно французской, проблеме абсолютизма 
уделяется значительное внимание, т.к. Франция традиционно считается страной образцового, 
классического абсолютизма. Показательно и то, что историки разных поколений школы 
«Анналов» - Ф. Бродель, П. Шоню, Э Ле Руа Дадюри и др., делающие акцент на изучении 
обеспеченности ресурсами, производства, торговли, демографических изменений, т.е. всего 
того, что именуется «материальной жизнью», ни в коей мере не оставляют абсолютизм на 
периферии своего внимания. Разумеется, первичными в данном контексте выступают 
экономические изменения, но, например, П. Шоню формулирует типологию европейских 
регионов [4, с.339-340], что, учитывая время появления работы на французском языке (1984 
г.) не могло не повлиять на аналогичную российскую концепцию. Автор проводит детальный 
имущественный и социальный анализ сословий в Европе позднего феодализма и утверждает, 
что «опорой короля Франции были католические чиновники, и протестантские банкиры… 
Построение государства остается крупнейшим экономическим деянием классической 
Европы [4, с. 370]. 

Значительным вкладом в изучение французского абсолютизма является работа Э. Ле 
Руа Ладюри «История Франции. Королевская Франция. От Людовика XI до Генриха IV. 
1460-1610», являющаяся частью более масштабного рассмотрения французского 
абсолютизма до Великой французской революции. Автор, в соответствии с традициями 
школы  «Анналов», уделяет огромное внимание «материальным «и демографическим 
факторам, но не только, - в его поле зрения теоретическое правовое обоснование 
королевской власти, анализ ее сакральной символики, а также акцентирование внимания на 
неписаном договоре монарха со своими подданными о взаимных обязательствах. Сама же 
классическая монархия включена в период между 1450 и 1789 годами, что соответствует 
«удлиненному во времени» Старому порядку [5, с.5-42]. Анализируя социальные, 
экономические, религиозные, психологические, культурные и иные факторы, уделяя 
внимание личностным характеристикам властной элиты, автор показывает не только 
механизм формирования абсолютизма и гибкость государственной власти, но и указывает на 
его особенности в сравнении с монархиями других стран. Так, правление Генриха IV названо 
«открытым» протоабсолютизмом [5, с.284], а период 1610-1774 г. – непосредственно 
абсолютизмом, или «поиском абсолюта» [5, с.5]. Автор обращает также внимание на то, что 
в результате религиозных войн и гибкости власти «победившая модель (национально-
государственная) в том, что касается власти, ведет во Франции к усилению абсолютизма, но 
в сфере духовной культуры… порождает полулиберальную модель» [5, с.289]. 

Однако было бы явным упрощением игнорировать точку зрения 
английских  историков. Так, Н. Дэвис в «Истории Европы» отмечает следующее: 
«Абсолютизм в особенности нужно рассматривать с осторожностью. Это нечто меньшее, 
чем цари и султаны, не имевшие никаких институциональных преград в своей власти. Но 
абсолютизм и больше, чем просто дух авторитаризма… Несомненно, корни абсолютизма 
следует искать в позднем феодальном периоде, когда укреплявшиеся монархии боролись с 
вековыми привилегиями провинций и дворянства, а также – и католическом мире, где 
католическая церковь не подчинялась прямому политическому контролю… Абсолютизм 
невозможен ни в условиях протестантизма, ни в условиях православия…В Британии, 
Пруссии, Польско-Литовском государстве и в России абсолютизма не было никогда по 
весьма различным причинам» [6]. Автор акцентирует внимание на идеологических и 
политических аспектах абсолютизма, при этом за «точку отсчета» берется французская 
абсолютная монархия. 

Однако проблематика абсолютизма далеко не исчерпывается высказанными тезисами, 
несомненно, заслуживающими внимания. В 1992 г. на английском, а в 2003 г. на русском 
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языке вышла книга британского историка Н. Хеншелла с красноречивым названием  - «Миф 
абсолютизма». Автор на протяжении всего исследования опровергает основные 
теоретические положения концепции абсолютизма. Он анализирует  социальный состав 
правящей элиты, степень централизации, идеологические построения, роль сословных 
органов, фискальную политику государства, жизнеспособность монархий и попытки реформ 
и многое другое. Вывод совершенно однозначен: термин «абсолютизм» не соответствует 
своему содержанию, он деформирует и искажает исторические реалии, порождает 
историографические штампы, ставит в один ряд страны в совершенно разными моделями 
развития (например, Францию и Россию), исключает Англию из общеевропейского 
исторического процесса. Автор так подводит итог своей работы: «…абсолютистский 
сценарий поздно исправлять. Никакие вырезки и переписывания не смогут его спасти… 
Сохранять название «абсолютизм», изменяя большую часть его содержания – полумера, 
ведущая к непоправимым заблуждениям…нет нужды далее продлевать ему жизнь» [7]. 

Сказанного выше достаточно, чтобы понять, насколько сложна и неоднозначна 
проблематика европейского абсолютизма, что бы ни  подразумевалось под этим термином. 
Соответственно, огромные  перспективы открываются перед правоведами и историками – 
исследователями Нового времени; в равной степени важен и актуален и историографический 
анализ феномена абсолютизма. 
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Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының жаһандану жағдайында барынша 

қанат жайып келе жатқан саяси-құқықтық қырлары бар. Осыған орай аталған саясаттың 
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маңызды бағыттарының бірі саяси жүйемізге сәйкес қызметті құқықтық қамтамасыз ету 
болып табылады. Біздің елімізде мемлекеттік және қоғамдық институттардың қарқынды, 
жүйелі дамуына ықпал ететін, тәуелсіз Қазақстанның орнықты әлеуметтік-экономикалық 
дамуын қамтамасыз ететін бірқатар аса маңызды заңнамалық актілер қабылданғанын ерекше 
атап өтуімізге болады [1.3]. Сондықтан да Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің 
мемлекеттік-құқықтық негізіне қатысты мәселелерді зерделеу бүгінгі таңда өзекті болып 
табылады. «Ұлттық құқықтық жүйенің негізі конституциялық құқық болып табылады.Оның 
қарыштап дамуы  конституциялық реформа нәтижесінде елеулі түрде жаңарған 
Қазақстанның қолданыстағы Конституцияның принциптері мен нормаларына сүйенеді. 
Біздің мемлекетіміздің Конституциясында бекітілген Республика қызметінің түбегейлі 
принциптерін (бұл:қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық,барша халықтың игілігі үшін 
экономикалық даму, қазақстандық патриотизм, мемлекеттік өмірдің неғұрлым маңызды 
мәселелерін демократиялық әдістермен шешу) сақтау мен іске асыру елдің орнықты 
әлеуметтік-экономикалық және саяси-құқықтық дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді» 
[2. 3]. 

Осы орайда біз тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесінің конституциялық-құқықтық 
негізіне қатысты мәселені зерделеуді жөн көрдік. 1995 жылғы Ата Заңымызды күнделікті 
оқып үйрену, оның басты қағидаларымен мұқият танысу, оның әрбір әрпінің астарында аса 
зор мән-мағына барын көрсетеді. Өйткені әрбір азаматтың міндеті Ата Заңды және соның 
негізінде қабылданған Қазақстан Республикасы заңдарын бұлжытпай орындау болып 
табылады. 1995 жылғы Конституция біздің мемлекетімізідң тарихындағы тұңғыш Ата заң 
емес.Қазақстан Республикасы өзінің егемен мемлекет ретінде қалыптасуында 
конституциялық-құқықтық дамудың бірнеше сатыларынан өтті. Еліміздің Ата заңының 
қалыптасуына белсенді түрде үлес қосып, оны негіздеу жұмыстарына жетекшілік жасаған 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің конституциялық дамуына 
қатысты былай деп жазады: «Жалпы таным тәжірбиесі және соның ішінде Қазақстанның 
мемлекеттік-құқықтық дамуы елдің конституциялық қалыптасу тарихынсыз жаңа тәуелсіз 
мемлекеттің конституционализм теориясы да болмайтындығын үйретеді» [3.10]. Ал біздің 
мемлекетіміздің тарихи құқықтық негізі тереңде.  Сонау Түркі заманынан қалыптасқан 
мемлекеттің  құқықтық  негіздері, біздің мемлекетіміздің  мемлекеттілігін шындай түседі.  

Көне Түріктердің мемлекеттік басқару және құқықтық жүйесі.  Ерте Түрік 
мемлекеттері дамыған қоғамдық – саяси жағдайда өмір сүрді. Түріктердің бірнеше 
мемлекеттері болғанымен олардың ішкі саяси құрылысы, тұрмысы мен шаруашылығы ұқсас, 
тілдері мен мәдениеті бірдей еді. Түріктер қоғамында дамыған мемлекеттің барлық белгілері 
болды. Көне Түркі мемлекеттерінің ең жоғарғы  билік иесі – Тәңір текті Ұлы Қаған. 
Өкіметтің де, үкіметтің де жарлығын, үкімін, шешімін қабылдаушы бірінші адам – қаған. 
Қаған әскер басылары мен мемлекеттік аппаратты және ұлыстарды билеген бектерді, 
жадтарды, елтеберлер мен жабғуларды т.б. бекітті, орнынан босатты. Сондай – ақ қаған 
жайылымдарды бөлуге басшылық жасап, көшіп – қону бағыттарын анықтады. Қаған 
мемлекеттегі жоғарғы сот  билігін жүргізуші де болды. Елдегі құқықтық тәртіптің 
ережелерін бекітті.Түрік қағандары Ашина әулетінен тарағандардан ғана сайланатын. Қытай 
мәліметтеріне қарағанда елде ханды жариялаудың күрделі рәсімі болған: бекзаттар оны ақ 
киізге отырғызып. Күн жолының ыңғайымен қаумалаған  қалың жұрттың құттықтаған айқай 
қиқуы үстінде шеңберді тоғыз рет айналып, дереу жібек бұғау салып, оны қолма – қол 
босаңсытып одан  неше жыл хан болғың келеді?’’ – деп сұраған. Бірақ сұрақтың ел  басқару 
мерзіміне анықтау ісінде қандай рөл атқарғаны жайлы түріктер тарихында онша мәлім емес. 
Бәрінен де дұрысы,  бұл әдет хан тайпа көсемі болып саналатын кездің салты есебінде 
сақталып қалған тәрізді. Тәж – нақты мұраға қалдыру күрделі жүйе арқылы жүргізілетін 
болған [4.44]. Қаған сондай–ақ жоғарғы абыздың да рөлін атқарды. Кейбір деректерде 
қағанның „аспан тектес“, „аспаннан жаратылғаны“ туралы да көп айтылған. Осыған 
қарағанда қаған әулетінің артықшылығы үнемі дәріптеліп, көне түрік жазбаларында қаған 
мен бектерді халықтың құрмет қылып сайлауы қажет екендігі, тек қаған мен оның әулетінің 
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“ халықты асырауға” қабілетті екендігі жазылған. Мәселен Мұқан қаған (553 – 572) “ 
халықты жақсы тойындырды” десе, Білге қаған туралы “ жалаңаш халықты киіндірді” ,“ Аш 
халықты тойындырды”,“ Кедей халықты ауқатты етті”, соның арқасында “ Түрік халқы көп 
нәрсеге қол жеткізді” , ол және оның інісі Күлтегін “ Түрік халқы үшін күндіз әрекет жасап, 
түнде ұйықтамады” деп жазылған. Мемлекеттің ханнан кейінгі бірінші адамы жабғы  болған. 
Түптеп келгенде, жағбы ханның бас уәзірі, бұл қызметте көбінесе хандық құрып тұрған 
әулеттің мүшесі сайланатын болған. Қағанның жанында қаған әулетінің белді мүшелерінен, 
әскер басылар мен ұлыстар басшыларынан, т.б. беделді қоғам мүшелеріне тұратын қаған 
кеңесі болған. Көне дәстүр бойынша қаған өзін орнынан сырғытып жіберуге құқылы 
кеңестің шешімін жоққа шығара алмайтын [5.18]. Қағанның билігін осындай шектеу 
мемлекеттің тек алғашқы кезеңінде орын алған болса керек. Қаған шынында мүшелерін өзі 
тағайындайтын қаған жанындағы кеңеске ешқандай тәуелді болмаған. Көшпелі Түрік 
қағанатының ел басқару құрылымы үштік жүйеге негізделген. Олар қағанатты тардуш (оң 
қанат), төлес (сол қанат) және ічрекі (орталық) деп үшке бөлген. Қағанатты Тардуш Төлес 
қанатқа бөліп басшыларына шабғу, шад лауазымы сыйлағанын мәлімдеген [6.51]. Далалық 
көшпелелілердің атқарушы үкімет жүйесі мен әскери басшылығы араласып кеткен. Өйткені 
көшпелі өмір салты, шаруашылықты жүргізу, ұйымдастыру, кеңістік пен уақытты игеру 
ерекшілігі осыған бейімделген. Сондықтан Еуропа зерттеушілері Еуразия көшпелілерінің 
мемлекетін әскери аристократия деп атаған. Зерттеу барысында көне және орта ғасырлық 
көшпелілер мемлекетінің ел басқару құрылымын әсркери - әкімшілік жүйеге құрылғанына 
көзіміз жетіп отыр. Деректерді алға тартсақ, Түркі қағанатының ічрекі деп аталған орталық 
Ел – етміш білге қағанның үлес еншісі (құтлығы).Бірақ оның барлық ісін Бойла Баға Тарқан 
лауазымды іс – Бұйрық (Орталық қанаттың қолбасшысы) жүргізіп отырған. Ол бейбіт өмірде 
шаруашылығын жүргізсе, соғыс уақытында бүкіл қолды бастаған. Тардуш, Төлес қанатының 
ябғу, шад лауазымды басшылары да дәл солай үкіметтік және әскери қызметін қатар жүргізіп 
отырған. Осы қанаттарға тайпалар мен тайпалар одағын бөліп орналастырып, олардың 
жоғарыдағы  Ічрекі, Тардуш, Төлес қанат басшыларының үлесіне бөліп берген. Қанаттардың 
қол астындағы тайпалар қаласа да, қаламаса да оған басыбайлы болған. Оның себебі, 
шаруашылықы игеру ерекшелігіне байланысты, әрі үкіметті басқару жүйесі көшпелілер 
ортасында осылайша қалыптасқан. Егер қандай бір адам өз тайпасынан шығып басқа тайпаға 
баратын болса, олрдың ішіне өмір сүретін болмыс та, орын да жоқ. Өйткені “кірме” деген 
атпен адами психология жағынан да, өмір сүру, тірі жүріп тіршілік ету көзі болған 
шаруашылық–экономика жағынан да қысым көріп отыратын болған. Ешкім кірменің жаттың 
жоғын жоқтап, құқығын қорғамайды.Түркілер дәуіріне қандай адам бомасын өз тайпасынан 
шығып кетуге құқылы. Бірақ жат тайпаның ішіне кіріп өмір сүру мүмкіндігі жоқ. Далалық 
басқару жүйесі осылай құрылған. Сонау ерте заманнан дәстүр болып жалғасқан ата жолы 
бойынша берілген енші ел иелері қол астындағы елін, жұртын бейбіт кезде де, соғыс кезінде 
де басқарып, әкімшілік және әскери істі қатар жүргізіп отырған. Қағанат төрі (өкімет) 
халықтан арнайы тоқтам бойынша алым-салық алып отырған. Қанаттар тайпа көсемдерінің, 
ру басшыларының салығының сыртында қаған салығын рудан бастап қанаттарға дейін төлеп 
келген. Егер кімде кім салығын төлемесе төр (өкімет) тарапынан жаза жүктелетін 
болған.Қағанат қалыптасып өмір сүру, ішкі ісін жүргізу үшін экономикалық фактор шешу 
рөлін атқаратыны түсінікті. Мемлекет қазынасын құрушы бір компонент халықтан түсетін 
салық. Міне, сондай салықты байырғы түркілер “ берім” (берешек) деп атаған. Сондай – ақ 
салық төлемінің сыртында ішкі – сыртқы соғыс, қақтығыс кезінде көптеген дүниелерді 
олжалап, хан қазынасына қосып отырған.Әскери-әкімшіліктің осы жүйесі бойынша бейбіт 
уақытта шаруашылығын жүргізіп, отбасын асырап, салығын төлеумен қатар қаған қазынасын 
молайтуға күш жұмсап отырған. Ал егер ел ішінде тынышсыздық пайда болса, ел шетіне жау 
тисе, немесе басқа қағанатқа соғыс жарияласа, өкіметтік бұл әскери-әкімшілік жүйесі алдан – 
ала жасалып қалыптасқан тәртіп бойынша тура әскерге айналып, міндетін ешқандай 
ауыртпалықсыз-ақ атқарып жүре беретін болған.Түрік қағандығында қағаннан бастап ру - 
тайпа бастығы бектерге дейін жиырма сегіз дәрежелі лауазым иелері болған [7.17]. Далалық 
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көшпелілер қағанаты – мыңдаған жылдар бойы ел басқару сабақтастығы үзілмеген, үкіметтік 
әкімшілік жүйесі қалыптасқан байырғы халықтардың бірі болды.  Түрік қағанаттарының 
құқықтық жүйесі жете зерттелмеген.Ол туралы деректерде де аз айтылады.Түріктердің 
құқығының негізгі бастауы қайнар көзі-әдет ғұрып болған.Қытай жылнамасында көрсетілген 
көне түркілердің мемлекеттік заңының негізгі ірі-ірі жеті баптан тұрған: 1-бап. Көтеріліс 
жасап, бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы кесілсін (мемлекеттің бүтіндігін сақтау 
талабынан туған); 2-бап. Түркі жұртының мүддесін сатып, елге опасыздық еткендер өлім 
жазасына кесілсін; 3-бап. Қағанат ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына кесілсін; 
4-бап. Сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын (ат-қағандықтың соғыс күші); 5 
–бап. Ұрланған бағалы мүлік үшін он есе артық айып төленсін; Сонымен қатар, Түрік 
қоғамында малға, түрлі қарулар мен өндіріс құралдарына жеке меншік болған.Жер жеке 
адамның жеке меншігі болмаған. Жер қауымның, ру-меншігінде болды. Жерді бөлуді, 
пайдалануды қаған, оның атынан ру тайпа басшылары шешті.Түріктер көшпелі халық 
болғандықтан отбасы патриархиалдық сипатта болды. Әке отбасы басшысы болды әрі оның 
айтқаны орындалатын.Түрік қағанатында қылмыстық жазаның әр түрі қолданылды. 
Сатқындық, әсркер тәртіпті бұзғаны үшін, қағанға қарсы шыққаны т.б. жағдайларда өлім 
жазасы қолданылды. Мал ұрлағаны үшін оның құны 10 есе артығымен төленді.Сот билігі 
қағанның және оның атынан іс жүргізетін бұйрықтар мен тархандардың қолында болды. Сот 
ашық түрде екі жақты толық тыңдау арқылы жүргізілді.Түркі қағанаттары сол кезең үшін 
дамыған мемлекеттік құрылыс жағдайында өмір сүрді. Оның мемлекеттік аппаратында 
көптеген лауазым иелері қызмет етті. Осы құқықтық  негізге, негізделіп  түп тамыры бекіген 
қазақ хандығы қалыптасты. Дала өркениетінің тарихында ғасырларға ұласқан оқиғалар мен 
өзгерістер болып отырған. Осындай жағдайда көне дәуірдің мұрасы ретінде қазақтар өзінің 
негізгі құндылықтарын сақтап қалды. Қазақ халқының тарихи  құндылығының бірі – әдеттік-
құқықтық жүйе. Әдеттік-құқықтық жүйенің мәдени және демократиялық дәстүрлеріне 
негізделген қазақ құқығы өзінің реттеушілік мәнін ХІХ ғасырға дейін сақтап келді. Қазақтың 
әдеттік-құқықтық жүйе- сінің өміршеңдігінің  екі себебі болды. Алғашқысы – көшпелі өрке- 
ниеттің шаруашылық-тұрмыстық негізі, екіншісі дүниетанымдық құндылығын жоғалтпаған 
қоғамның сұранысы болды. Қазақтың әдеттік-құқықтық ескерткіші – көшпелі өркениеттің 
мәдени байлығы. Ол мыңжылдық тарихымен  және өміршеңдігімен, адам еркіндігін 
жақтаған сипаттарымен ерекшеленді.  Қазақтың құқық- тық жүйесінің тарихын зерттеу қазақ 
қоғамының өмір тіршілігін және мемлекеттің саяси билік, әлеу-меттік құрылымы маңындағы 
күрделі  мәселелерді анықтауға жол ашады.  Қандай құқық болса да  қоғамның талаптарына 
орай туындайды, бұл жағдай қазақ қоғамына қатысты күрделі мәселелерді қарастыруда 
әдеттік- құқықтық қатынастардың маңыздылығын көрсетеді. Көшпелі мемлекеттердің 
құқықтық қатынастарды реттеу әрекеті  түрлі тари- хи кезеңде өткенімен, оның қызметі және 
ішкі мәні жақын болды. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы, саяси билік формасы, 
құқықтық  мәдениетінің даму үдерісі ертеден бастау алады. Қазақстан территориясында көне 
дәуірде өмір сүрген  тайпалардың және табиғи-дәстүрлі кезеңдегі қоғамдық қатынастар мен 
құқықтық жүйесінің сипаты қазақ қоғамының өзіне тән құқықтық негіздерінің қалыптасуына 
ықпалын тигізді. Қазақ құқығының тарихи бастауларын, ең алдымен дағдылы құқық немесе 
әдет-ғұрып нормалары құрайды. Екінші кезеңде - қазақ әдеттік-құқықтық қатынастарына 
ықпал жасаған шариғат заңдары. Үшінші - кезең қазақ даласында билік құрған жеке билеу- 
шілердің құқықтық заң ережелері, «хан жарлықтары». Төртінші кезеңді қалыптасқан 
дәстүрлі қазақ қоғамының заң шығармашы- лығымен айналысқан билер институты құрайды. 
 Қазақтың құқықтық жүйесін құрайтын дағдылы ережелер алғашқы адамзат қоғамының 
қалыптасуымен қатар жүрді. Қоғам- дық қатынастардың күрделенуі әдеттегі   нормалардың 
 құқықтық негізде  сипат алуына әсер етті. Алғашқы құқықтық қатынастардың пайда болуы 
 әлеуметтік үдерістің жемісі болды. Көшпелі қоғам жағдайында рулық қатынастардың 
үзілмей сақталуында, көшпелі мал шаруашылығындағы қатынастарды реттеуде әдет-ғұрып 
құқы- ғы тиімді жол болып табылды. Қоғамдағы сұранысқа ие ереже- лердің қалыптасуы 
үшін оның ішкі саяси құрылыммен, шаруашы- лықпен және рухани мәдениетпен ұштасып 
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жатуы қажет болды. Осы ережелер  қоғамның өз  ішінде пайда болып, оның іске асуын 
қадағалау нәтижесінде ру мүшелерінің міндеттері мен құқықтары қалыптасты. Құқықтық 
жүйенің пайда болуына әлеуметтік және табиғи орта барынша ықпал етті. Осыған орай әр 
қоғамның өзіне сай құқықтық тәртібі мен меншік құқығы енді. Көшпелі қоғамдағы рулық 
қатынастың беріктігі индивидтік құқықтың қалыптасуына тосқауыл болды. Қоғамдағы жеке 
индивидтің іс-әрекеті рулық құқық негізінде қарастырылды. Құқықтық қатынастардың 
күрде- ленуіне төтенше жағдайлар да әсер етті. Сыртқы жаудан қорғану мақсатында рудың 
әр мүшесі жауынгер болды, ал ерекше қабілеті бар ру мүшесіне басқару құқығы берілді. 
Бейбіт өмірде құқықтық қатынастар әдет-ғұрыптарға негізделді. Бұл құқық отбасы, 
шаруашылық, қылмыстық істерді қамтыды. Көптеген зерттеулерде халықтардың дәстүрлі 
құқықпен қатар халықаралық, сауда құқығының болуын ол халықтың мемлекеттік құрылыс 
деңгейіне көтерілгендігінің айғағы ретінде қарастырылады. Әдеттегі құқық индивидті рулық 
құқықтан тыс қарау мүмкін еместігін анықтайды. Сондықтан әдет-ғұрып құқығы негізінде 
азаматтық, қылмыстық, шаруашылық тағы басқа құқық жүйелері туындады. Әдеттегі құқық 
көшпелі қоғамдағы мемлекеттіліктің тетіктерінің қалыптасуына жағдай жасады. Қазақ 
құқығының тарихи бастауы болып табылатын ру ішінде қалыптасқан әдеттік-құқық ғасырлар 
бойы мазмұнын өзгертіп, негізгі мәнін сақтап қалды. Соғавн негізділген бірінші конституция 
1924жылы Қазақстан «автономиялы республика» атанып тұрған кезде қабялданса, екіншісі 
негізгі заң ретінде 1937 жылы «жеңімпаз социализм конституциясы» түрінде қабылданыпты. 
Үшіншісіне келсек, ол 1978 жылы «жетілген социализм конституциясы» ретінде өмірге 
қайта жаңарып, жасалған кескін-келбетте жетілдірілген екен. Яғни, олардың қай-қайсысы да 
өз кезең-кезінің айнасы іспеттегі мазмұн-мәнде өмірге келіпті. Жоғарғы Кеңес «Мемлекеттік 
егемендік туралы Декларацияны» 1990 жылы 25 қазан күні 18 сағат 55 минутта қабылдады. 
«Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияда» Қазақстан аумағынын біртұтастығы мен оған 
жат көзкарас, қарсы әрекеттер болмайтындығы бекітілді. Декларацияда аса маңызды мәселе 
— республиканың өз бюджетін қалыптастыратындығы айқындалды. Казақстанның 
мемлекеттік егемендігі туралы Декларация — еліміз Конституциясының негізіне айналған 
республиканың тұңғыш заң актісі. Бұл құжатта Қазақстан «халықаралық қатынастардың 
дербес субъектісі болуға, сыртқы саясатты өз мүдделеріне сай белгілеуге, халықаралық 
ұйымдардын қызметіне қатысуға құқығы бар» егемен мемлекет деп жарияланды. Декларация 
алғаш рет табиғи ресурстардың, экономикалык және ғылыми-техникалық әлеуетінің 
Қазақстан меншігінде болуының ерекше құқығын баянды етті. Егер егемендік қағидаттарына 
қайшы келетін болса, Қазақстан аумағында КСРО заңдарын тоқтату құқығын белгіледі. 1990 
жылғы 25 қазанда Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігін жариялау — Қазақстан үшін өз 
дамуының жолын дербес анықтау мүмкіндігін ашқан тұңғыш акті болды. Сонымен, 
Қазақстан Республикасы Конституциясының тарихына шолуымызды жалғастыра келе, енді 
1995 жылғы Ата-заңымызға келсек, ол жалпы халықтық референдум арқылы қабылданды. 
Тәуелсіз Қазақстаның алғашқы Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда ХІІ шақырылған 
Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің ІХ сессиясында қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда 
республикада бүкілхалықтық референдум өтті, нәтижесінде Қазақстанның жаңа 
Конституциясы қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Бұл Конституцияның 1993 
жылғы Конституциядан айырмашылығы оның мазмұнында еді. Жаңа Конституцияға алғаш 
рет азаматтың құқығына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен бастап одан 
ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді[8,31].  Міне біздің қазақ мемлекеті болып 
қалыптасқанымызға 550 жыл толды. Және оған дәлелдер келтірілді. Қазақ хандығының 550 
жылдығын тойлау ел тарихындағы ең елеулі оқиғалардың бірі болғалы отыр.  Себебі, 
тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің өз тарихын таразылап, ұлылығын ұлықтайтын күн туды. 550 
жыл бұрын қалыптасқан мемлекетіміздің мемлекеттілігін дәріптеп, ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғастырайық! 
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Әр халықтың өз тарихындағы басты арманы – ата-бабаларынан қалған жерін белгілеп, 

егеменді ел атанып, тәуелсіздікке қол жеткізу. Қазіргі дамыған заманда әр мемлекеттің 
территориясын шарлап, түнеп жүрген, этнос болып қалыптасса да, шаңырағы бір мемлекет 
болып қалыптаспаған халықтар жетерлік. Этнос болып халықтың өзі қалыптасу бір бөлек, ал 
мемлекеттік деңгейге жетіп, тәуелсіздікке ие болу одан да қиын мәселе. Себебі, мемлекетке 
тән барлық белгілерге ие бола тұра халық одан әрі өз құндылықтарын дамытып, тұрмыс-
жағдайды түзетіп, дамыған елдермен терезесін теңестіруге мол мүмкіндік алады.  

Тәуелсіздікдің бақ құсын қолға қондырып, өз мемлекетін алға басып жүрген қазақ елі 
осы күнге жету үшін аз қан төккен жоқ. Алайда, өмірдің қиын жолдарынан аман өтіп, ең 
маңызды, ең асыл қазынамыз – тәуелсіздікті ұрпаққа аманат етті. Дегенмен, егемендігіміздің 
маңызды бастауы Қазақ хандығының құрылуымен тікелей байланысты.Қазақ елі өз 
хандығын құрып, ел болып қалыптасқанынабиыл 550 жыл толып, республикалық деңгейде 
тойлануда. Қазақ хандығы өмір сүрген жылдар біз үшін аса құнды сәт болып есептелмек. 
Себебі, қазіргі кезде қолданып жүрген мемлекетті басқару нысандары, қоғамды 
бейбітшілікпен қамтамасыз ету жолдарының бәрі – көнеден бастау алады. Осындай 
қолданыста болған, еліміз үшін өте маңызды, бағалы, халықты тыныштықпен қамтамасыз 
еткен еткен, әрине, сол замандағы қазаққа мұрамен келген дәстүрлі әдет-ғұрып заңдары. 
Қазақ халқының шыққан тегі, тарихы, құқықтық мәдениеті өте қызықты, әрі күрделі мәселе. 
Қазақ халқы тарих аренасына шыққаннан бастап қаншама қилы-қилы замандардан өткенімен 
адамгершілік қағидасын ұстануы негізінде қоғамдағы қолданыста болған әдет-ғұрып 
нормаларының қазіргі уақытқа дейінгі маңыздылығы жоғалмаған. Бұл нормаларды құрауда 
халық адам құндылығын, әділеттікті, теңдікті және адамгершілікті бірінші орынға 
қойғандығы көрінеді. 

Қазақтың ежелгі дәстүрлі құқықтарының пайда болуын сөз еткенді біздің жыл 
санауымызға дейінгі дәуірдегі патриархалдық қоғамдағы қалыптасқан салт-дәстүрлер мен 
әдет-ғұрыптарды, заң тәртібі ретінде қолданылған жол-жора, үкім-кесімдердің құқықтық 
өлшемдерін айтпай кетуге болмайды [1]. 
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Кез келген қағида-ереже алтын қазына бола қоюы екіталай. Ал қазақ әдет-ғұрып 
құқығының өміршеңдігі ең алдымен өзге құқықтық жүйелерден өзгеше ерекшелігі 
барлығында әрі адам құқықтарын, еркіндік, бостандық, теңдік, әділдік, адамгершілік 
категорияларын бірінші орынға қоюында жатыр. Сондықтан да тарихта қоғамдық 
құрылыстың дамып не құлдырауына қарамай, құқықтық мәдениеттің беделі мен қызметі 
құлдырамай, өз өміршеңдігін көрсете алды[2]. 

Табиғаттың өзі көшпенділердің танымдық сезімін, ой-өрісін ерекше етіп жетілдірді. 
Қоршаған орта, кең дала ой сезімдерінің шарықтап өсуіне қатты әсер етіп, адам мен табиғат, 
қоғам мен адам және олардың арасындағы қарым-қатынас, адам өмірі мен мәні, адам 
құндылығы, өмірдің мәңгілік емес екендігі, адам адаммен ғана адам екендігі жайлы ойлануға 
мәжбүр етті. Осыдан келіп әлемді жаратушы бар, ол Тәңірі деген иланымнан сенім 
қалыптасты. Мұндай сенім будда, зәрдем (зооастризм), яһуди, ислам діндері шықпай тұрып 
тұрақтануы көшпенділерге үлкен рух береді [3]. 

Кез-келген адам ар-ұят, намыс, абырой сияқты адами құндылықтарға ие болулары 
қажет. Бұл құндылықтарды адамгершілік пен әділдік сақтайды. Осы адам бойындағы 
құндылықтар мен қасиеттер оның қоғамдық, құқықтық санасын қалыптастырады. Қазақ 
даласындағы әдет-ғұрып жүйесі осыдан бастау алатыны анық.Қазақ халқының әдет-ғұрып 
нормалары ең алдымен адам құндылықтарын, еркіндікті, бостандықты, теңдікті әділдік пен 
адамгершілікті қолдаған. Осы қағидалардың өзінің тәрбиелік мәні белгілі. 

Қазақ даласындағы заң жүйесі жер-су, көші-қон, жеке меншікті (малды таңбасымен 
және т.б.) анықтау, дауларды өз саласына бөліп, құн мен айып төлеудің мөлшерін, жаза 
түрлерін, отбасы қатынасын, сондай-ақ, жеке тұлғаны құқықтық және адамгершілікке 
тәрбиелеу шараларын қамтыған. 

С.З.Зиманов қазақ әдет-құрып нормаларының ерекшеліктерін келесідей атап 
көрсеткен: 

1. Бірқатар ережелерде феодалдық қоғамның қалыптасуының ежелгі сатыларының 
қауымдық-рулық құрылымының элементтері сақталған ерте феодалдық қатынастардың 
көрініс алуы; 

2. Әлемге белгілі әдет-ғұрып құқық жүйелерінің көпшілігіне қарағанда қазақ Дала 
заңдарында «халықтық» демократиялық институттар мен қағидалардың басым сақталуы; 

3. Қазақ ата заңдарының құрамындағы хандар мен әйгілі билердің атымен енген 
ережелердің орын алуы; 

4. Қазақ Дала заңдары бойынша дау-дамайлар азаматтық, қылмыстық істер болып 
бөлінбеуінің тарихы мен себептері; 

5. Басқа елдерде қолданылатын бас бостандығынан айыру, түрмеге, зынданға жабу, 
дене мүшелерін жарақаттау сияқты қатаң жазалардан қазақ Дала заңының бейхабар болуы. 

Міне осының барлығы ежелгі қазақ әдет-ғұрып құқығының демократиялық 
ерекшеліктерінің көріністері еді [4]. 

Осы ерекшеліктердің тәрбиелік мәні Дала Заңының адамгершілік, халықтық-
демократиялық қағидаларына сүйенуі адамның адамгершілік-құқықтық санасы мен 
мәдениетін қалыптастырып, дамытады, заңдардың хандар мен билердің атымен аталынуы 
адамды адамның сыйлай білуіне баулыса, қатаң жазаның, зындан мен түрменің жоқтығы сол 
қоғамдағы адамдардың саналарының жоғары болғанымен сипатталады. 

Қазақ әдет-ғұрып құқық жүйесі жер-су, көші-қонды бөлуді, малдың ен-таңбасын 
анықтауды, дау-жанжалдарды тарау-тарау, сала-салаларға бөліп, құн мен айып төлеудің 
жайы мен мөлшерін, жаза түрлерін белгілеуді ретке келтірумен бір қатарда отбасы 
қатынастарын, адамды адамгершілікке тәрбиелеу, имандылық шараларын да қарастырды. 
Қазақтың әдет-ғұрып нормасы бойынша құқық қылмыстық, неке, міндеттемелік, жеке 
меншік сынды салаларға бөлініп, осы құқық салаларына қатысты даулар билер сотымен 
қарастырылған. 

Қазақ әдет-ғұрып құқық жүйесін «әдет-ғұрып», «ата-баба жолы», «ата салты», «жол-
жоба», «жөн-жосық», «ата-баба реттері» деп жалпылама айта берді. 



5868 
 

Қазақ даласындағы қылмыстық құқық саласына ұрлық жасау, адам өлтіру, адам 
зорлау әрекеттері жатқан. Адам өлтірген қылмыскер билер сотының шешімі бойынша 
жазаланса, мал ұрлығына барымта қолданылған. Қылмыскерлерді халық алдында 
масқаралау, елден қуу (жер аудару) ауыр жазаға жатқан. 

Азаматтық және қылмыстық құқықтардың басты мақсаты тәлім-тәрбиеге негізделген. 
Кез келген дау-дамай,  қылмыстық іс-әрекеттер жариялы түрде, куәлер қатыстырылып 
шешілген. Жиналған халыққа бұл сот процестерінің  тәлім-тәрбиелік мәні зор болған. Бір 
ғана мысал, ата-анасын ренжіткен баланы қара сиырға теріс мінгізіп, бетіне күйе, мойнына 
құрым іліп, бүкіл ауылды айналдырған. Әрине, мұны көргендер бетіне түкіріп, ұрып-соғып, 
азаптаған. Өзгелерге мұны сабақ етіп, ата-анасына қарсы шықпайтындай үлгі болған.  

Азаматтық және қылмыстық істерді қарау заңдылық пен әділ сот шеңберінде 
жүргізіліп, қоғамдық ой мен ұлттық сананы биікке көтеріп, халық тағдырының арашасы, 
қорғаушысы, тәлімгері рөлін атқарды. Сот шешімдері адамгершілік пен әділеттікті құрады. 
Бұл көшпелі қазақ қоғамының болмысынан берік орын алды. Әрине, бұл жетістік тәлім-
тәрбие  бастауларын дұрыс таңдап, оның механизмдерін сәтті қолдана білулерінде жатыр. 
Сондықтан да ру ішіндегі және руаралық байланыстарды, мемлекеттік басқару 
қатынастарында шыншылдық, әділдік және адалдық секілді моральдық құндылықтарды 
тәрбиелеп, бекітуге ерекше көңіл бөлінді.  

Қазақ даласындағы әдет-ғұрып нормалары қазақтардың ежелгі заң жүйесінің негізгі 
қайнар көзі болып табылады. Қазақ хандығы тұсындағы заң жүйесіне әдет-ғұрып 
нормаларымен қоса Дала заңдарына Шыңғыс ханның «Жасағы», Қасым ханның «Қасқа 
жолы», Есім ханның «Ескі жолы» және Тәуке хан дәуіріндегі қабылданған «Жеті жарғы» 
заңдары жатады. 

ХҮ ғасырдан бергі уақытта қазақ даласындағы заңдарды жүйелеген нормалар - Қасым 
ханның «Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы», және  «Жеті жарғы» заңдары болып 
табылады. 

Шыңғыс ханның атақты «Жасақ» заңымен қоса, «Билік» нормативтік-құқықтық актісі 
қазақ даласында маңызды роль атқарған. «Билік» заңы елді басқару тәртібін, мемлекеттік 
билік органдарын, олардың құқықтары мен құзіреттерін, заң нормаларының орындалуын 
және олардың орындалмау жағдайында қолданылатын шаралар мен жаза түрлерін қамтыған. 
Ал, «Жасақ» заңында сот органдарының құзіреті, міндеттері және сот істерінің жүргізілу 
тәртібі, жаза таңайындау заңдылығы қарастырылған. 

Жалпы Шыңғыс ханның «Жасақ» заңы халықтың, қоғам мүшелерінің құқықтарын, 
міндеттерін нақты атап өткені көрінеді. Бұл заң баптарының қаталдықпен құрастырылғаны 
әскер, салық, тәртіп мәселелріне басым көңіл бөлінгендіктер байқалады. Қоғамда тәртіп 
болмаса заңды әрекеттер орын алмас еді. Сол себепті болар Шыңғыс хан «Жасағы» 
қаталдықпен атағы шыққан заң жүйесі болып есептелінеді. 

Қазақ даласындағы Шыңғыс ханның «Жасақ» заңынан кейін шыққан атақты заң 
жүйесінің бірі Қасым ханның билігі тұсына шықты. Ол «Қасқа жол» заңы еді. 

Қасым ханның «қасқа жолы» заңын құрайтын иснтитуттарға қылмыстық, неке және 
отбасы, меншік, мұрагерлік салалары жатады. Бұл заң жинағында қарастырылған меншік 
құқығындағы мүліктік қатынастарды азаматтық құқық саласына жатқызуға болатындықтан, 
осы заңның тағы да бір институты азаматтық құқық болып табылады. Қазақ даласындағы заң 
жүйесінде нақтылап азаматтық құқық саласы қарастырылғанымен олай аталынбаған. Бір-ақ 
Қасым ханның осы заң жинағында меншік құқығын мүлік заңы деп қараған. Мүлік заңына 
мал, жер және мүлік дауларын шешу ережелерін, шаруашылық мәселелрге байланысты 
нормалар мен міндеттемелер кіріктірілген. 

Қасым ханның «Қасқа жолы»: 
- мүлік заңын (жер, мал, мүлік даулары); 
- қылмыстық заңды (ұрлық, адам өлтіру және т.б.); 
- әскери заңды (аламан міндеттемесін, ер құны, қара-қазақ және т.б.); 
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- елшілік жораларды (майталмандық, шешендік, сыпайылық, әдептілік, халықаралық 
қарым-қатынас); 

- жұртшылық заңын (шүлен тарту, ас, той, мереке үстіндегі ережелер, жасауыл, 
бекеуіл және т.б.) қамтыған [5]. 

Қасым ханның «қасқа жолындағы» мүліктік заң қазақ даласының әдет-ғұрып заңдары 
негізінде құрастырылғаны көрінеді. Сонымен бірге қоғамда пайдалылып жүрген араб, 
монғол тілдерінің орнына қазақ, түркі тілдерін енгізіп, билер сотына көп көңіл бөлген. 

Қасым хан дәуірінде заңға бағынбаған адамдар билер сотының үкімімен жазаланып 
отырған. Бұл қоғамдағы тәртіпті қадағалаушы, тәртіп орнатушы негізгі құрал Қасым ханның 
«қасқа жолы». Осы заң нормасынан кейін қазақ тарихының аренасынан Ұлы Дала 
заңдарының бірі - Есім ханның «ескі жолы» орын алады. 

Бізге «Ескі жолдың» нақты тұрпаты беймәлім, бір ақ жалпы сұлбасы ХІҮ ғасырдың 
соңына дейін жеткені байқалады. Қасым ханның мемлекеттік заң жүйесі – «Қасқа жолдан» 
көп кейін шыққанына қарамастан, «Ескі жол» аталуына қарағанда, Есім ханның заңдарын 
ежелгі Алтын Орда тұсындағы низам-жарғыларға, одан бұрынғы Шыңғыс ханның «Жасақ» 
үлгісіне жақынырақ болған сияқты. Есім әсіресе ұлыстың әскери ұжымына қатысты 
мәселелерге ерекше мән берген деп шамалаймыз. Жеке тармақтары қандай болғанда да, 
негізгі ұстанымы Қазақ Ордасының мемлекеттік жүйесі, өзіндік құрылымы, ел билеу 
жорасына арналған азаматтың және құқықтық ережелер жинақталған «Ескі жол» бір 
ғасырдан астам ұзақ уақыт бойы Қазақ халқының ең негізгі заңы болып келеді. 

Есім хан «Ескі жолды» Қасым ханның «Қасқа жолына» ұқсас және ол өз заңына 
билермен ақылдаса отырып, өтпелі кезеңге байланыстырып, көшпенділер өмірінің ерекше 
қиын жаңдайына сай келетін дәстүрлі әдет-ғұрыпты, құқықтық тәртіпті жетілдіру 
мақсатында жаңа құқықтық нормаларды енгізген. Енгізілген жаңа құқықтық нормаларға 
тәрбие мәселесіне байланысты жорғыларды,  құн жорғыларын, жесірлерге байланысты 
жорғыларды және жаза жорғыларын жатқызуға болады [6]. 

Есім ханның «Ескі жолы» - бұл Қасым ханның «Қасқа жолының» толықтырылған заң 
нормасы. Қазақ хандығындағы атағы шыққан заңдардың бірі «Жеті жарғы» заңы. 

Майқы бидің «Жеті Жарғы» заңының сол уақытта реформалық маңызы зор болған. 
Бұл заң жеті бөлімнен тұрғандықтан «Жеті Жарғы» аталынған. Осы заңдағы жеті бөлім 
келесідей бағытта құралған: 

1-бөлім. Адам құны туралы; 
2-бөлім. Жесірлер мен неке туралы; 
3-бөлім. Жер иелігі мен жер бөлісі туралы; 
4-бөлім. Ұрлық туралы; 
5-бөлім. Барымта туралы; 
6-бөлім. Дау-шаралар туралы; 
7-бөлім. Мал құны туралы. 
Майқы бидің бұл заң жүйесі ХҮІІІ ғасырдағы «Жеті Жарғы» заңының бірден-бір 

қайнар көзі екендігі анық. Майқы бидің «Жеті жарғысы» мен Төле би, Қазыбек би және 
Әтеке бидің Күлтөбе басындағы жиынында құрастырып, талқылап Тәуке ханның 
қолдауымен шыққан «Жеті жарғы» заңының арасы шамамен 4-5 ғасырды құрайды. 

Жеті жарғыны жасау қолданылып келген әдеттегі құқық нормаларын қазақтың 
феодалдық қоғамының жаңа қажеттеріне бейімдеу, бұл орайда ол нормалардың феодал 
шонжарлардың мүдделеріне сай келетіндерін ғана сақтау мақсатын көздеді. Сөйтіп, Тәуке 
ханның «Ережесінде» сол кездегі қазақ қоғамының әлеуметтік және құқықтық нормалары 
заң жүзінде баянды етілді. Жеті жарғыға әкімшілік, қылмысытық істер, азаматтық құқықтық 
нормалары, сондай-ақ салықтар, діни көзқарастар туралы ережелер енгізілген, яғни онда 
қазақ қоғамы өмірінің барлық жақтары қамтылған. 

«Жеті жарғы» заңы меншік, қылмытық, отбасы және неке, мұрагерлік құқықтарын, 
тәрбие мәселелерін, сот ісінің өту тәртібі мен билердің үкімінің орындалуын міндеттеу 
үдерістерін қамтыған.  
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Тәуке ханның қолдауымен Төле, Қазыбек және Әйтеке билердің жазған «Жеті жарғы» 
заңының тәрбиелік маңызы зор. Мысалы, қылмыстық құқық бойынша құн төлеу және өлім 
жазасынан басқа да жаза түрлері қолданылған. Бұл жазалар христиан дініне кірген 
адамдардың мал-мүкін тәрлкілеумен, күйуін өлтірген екі қабат әйелді елден қуумен және 
ата-ана алдындағы парызын бұзған ұлын жұрт көзінше масқаралаумен сипатталған. Үшінші 
жаза туралы айтатын болсақ, ата-анасына тіл тигізген немесе қол жұмсаған ұл бала қара 
сиырға теріс мінгізіліп, оны ауыл-ауылды аралатып, ауыл адамдарының көзінше қамшымен 
дүре соққан. Егер осы тәртіпсіздікті қыз бала жасаса, онда оның аяқ-қолын байлап, анасына 
берген. Анасы оған не істеймін десе де ерікті болған.  Өз баласын өлтірген ата-ана 
жауапкершілікке тартылмаған. Ата-анасы қайтыс болған баланы қамқорлыққа алу тәртібі де 
орын алған. Бұл жағдайда жетімге қамқоршы ретінде жақын туыстары, егер олар болмаса 
сенімді адамдар тағайындалған. Күйеуінің немесе әкесінің ұрлық жасағанын біліп, оны 
айтпаған әйелі мен балалары жазаланбайды, себебі отбасындағы үлкеннің сыртынан сөз 
айтуға болмайды. 

Сақ тайпаларының дәуірінен бастап би қызметінің маңызды роль атқаратыны ондағы 
ру, тайпа басшылары мен беделді адамдардың біріккен кеңесі қоғамдағы тәртіптің сақталуын 
қадағалап, сот қызметін атқарған. Үйсін тайпасында халықтың жағдайын жасап, тайпа 
қоғамындағы тәртіптің бұзылмауына қарап, сот қызметін атқаратын «Билер кеңесі» қызмет 
атқарған. 

Қазақ билері дауларды шешуде қатаң жаза (қылмыскердің, жауаптының намысына 
тию, ел алдында масқаралау, онымен қоса руын да масқаралау) тағайындау арқылы 
халықтың қоғамдық, құқықтық мәдениеттеріне дұрыс әсер етіп отырған. Осыған байланысты 
фактілерді Н.Өсерұлының “Шариат” атты еңбегінен көре аламыз. Онда: “Қазақ әдет-ғұрып 
заңдары о бастан ақ кісі өліміне аса жауапкершілікпен қараған, осыған байланысты билер де 
қылмыскерлерді жазалап қана қоймай, мұндай қылмысты екінші рет болдырмау жағын да 
қарастырған. Кісі өлімі бүкіл қоғамға тән дерт ретінде қаралған. Сол себепті күнәні 
қылмыскердің бүкіл руластарына таңып, бәрін бірдей жауапты еткен. Ондай руларды 
“бүлінген ел” деп қғамнан шеттеткен. Олармен қарым-қатынас жасамай, қыз беріп, қыз 
алыспаған” делінген [7]. 

Қазақ құқығы бойынша адамгершілік қағидасын ұстанып сот әділдігін іске асыршы 
және дауласушы жақтарды татуластырушы би болып табылады. Дауды қарастырудағы 
қарапайымдылық сот әділдігімен дәлелдеу бостандығының қамтамасыз етілуі, тараптардың 
және процеске қатысушылардың әрқайсысының өкілдерінің іске қатысу мүмкіндігінің 
шектелмеуі, тараптарды татуластыруға тырысу және соттық шешімдердің, тіпті кінәлі 
тарапқа қатаң жаза тағайындалған кезде де қоғамның алдындағы әділеттігі мен дала 
заңдарына сай болуын қамтамасыз ету билер сотының нысаны мен мазмұнын құрады. 

Ар, ұят, намыс, еркіндік, теңдік қазақ қоғамында басты принципке айналып, 
құқықтық саласында бірінші орында тұрды. Сот процесін билер осы принципте талдап, 
талқылады. Екінші принцип бітімгершілік, татуластыру, ел бірлігіне сына түсірмеу болды. 

Қазақ хандығы тұсындағы заңдар жүйесі көшпелілердің рухын көтеріп, сана-сезімін 
жоғарылатты. Бұл нормалар мен оны жүзеге асырушылар хандықтың да, халықтың да 
мүддесін қолдай білді. Нақтырай айтатын болсақ, хандықтың ішкі және сыртқы мәселелері, 
соғыс пен бейбітшілік, көші-қон тәртібі, ел ішіндегі дау-дамайлар мемлекетті 
басқарушыларға да, халыққа да өте маңызды мәселелер болды. Бұлардың көкейге қонымды 
түрде шешілуі қоғам ішіндегі ауызбірлікті нығайтып, халық бірлігін күшейтуге, туысқандық, 
бір қаннан таралғандықтарын терең түсінуге, ең бастысы жарық дүниеге келгеннен соң тату-
тәтті, адамдық қасиеттерді сақтай отырып өмір сүруге жетеледі. Сол себепті де сол 
уақыттағы заң нормалары және оны жүзеге асырушылар жауапкершілігі арта түсті. Ол 
жауапкершіліктің салмағы әділдікке сүйенуде еді. 
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Тәуелсіздік – мыңдаған жылда бір келетін бақ. Еуропаша айтқанда, феномен. 

Тәуелсіздік – жаңаша көзқарас пен айрықша серпілістің бастауы, арғы замандардан жеткен 
«мәңгі ел!» мұратының жалғасы. Ал Қазақстан азаттығының бірегей белгісі – тарих. 
Бостандық үшін күрескен бодан күн мен азаттылықтың баяндылығы үшін тер төккен бүгінгі 
күннің тарихы. Сол тарихтың алаулы, жарқын кезеңі – Алаш тарихы. Бұлай деу – ақылға да 
сыйымды, шындыққа да сәйкес. Алаш – рәміздік сөз. Алаш – ұлтты ұйыстырған ұран. Алаш 
– қазақ қоғамы тәжірибесіндегі жаңару мен серпілудің жарқын беті. Сол себепті тақырыбын 
ғылыми тұрғыдан зерделеу – жалпы Қазақстан үшін, елдің тәуелсіздік талаптары үшін 
әрқашан басымдық (приоритет) болып қалмақ. Бүгінгі қоғамның рухани дамуы – сан салалы, 
сан қырлы құбылыс. Елбасы мен елшіл зиялылар жүйелі айтып жүрген мәдени мұра арқылы 
тәуелсіз елдің тарихи жадын жаңғырту, бекемдеу; қазақ тілін Қазақстан халқын біріктіруші 
құбылыс есебінде дамтыу; әлемдік жаһандану жағдайында ұлттық құндылықтарға жаңа 
серпін беру секілді мемлекеттік маңызы бар істерге ат салысу – алаштану бағдарын 
айқындайтын әрі негіздейтін фактор ретінде қаралуы қажет. Сөздің басын Алаш партиясына 
беттейтін болсақ, ол – 1917 жылы 21-26 шілдеде Орынборда өткен II жалпықазақ съенде 
құрылған қазақтың тұңғыш ұлттық-демократиялық партиясы. Бүгінгі тілмен айтсақ, бағыты 
«социал-либералдық» дегенге келеді. Партия бағдарламасы осы жылы 21 қарашада «Қазақ» 
газетінде жарияланды. Бағдарлама құрылымы «Мемлекет қалпы», «Жергілікті бостандық», 
«Негізгі құқық», «Дін ісі», «Билік һәм сот», «Ел қорғау», «Салық», «Жұмысшылар», 
«Ғылым-білім үйрету», «Жер мәселесі» атты 10 бөлімнен тұрады. Мұнда Алаштың 
демократиялық және құқықтық бағытты ұстанатындығы анық жазылған. Партия мүшелері ел 
ісіне, халықаралық байланысқа адалдығын, жауапкершілігін танытты.[1,3б] Алаш 
бағдарламасы барлық алаш жұртының құқықтары мен бостандықтарын растайтын құжат 
ретінде қарастырылды. Партия да, бағдарлама да жоғарғы шенеуніктерге кенедей 
жабысқандай тезірек құтылғылары келген-ді. Алаш қайраткерлерін де осы үшін жазалап, 
қастандықпен қырып отырды емес пе? Алаштың бір сөзбен айтқанда құжаты ол  - 
бағдарлама. Осы бағдарлама және партия хақында бірнеше ғалымдардың пікірлеріне 
тоқталайық: Тарихшы, академик Кеңес Нұрпейісұлы қабылданған бағдарламаға 
қатыстыөзінің берген сұхбатында айтылған бірер сөздерге тоқтайтын болсақ: «XXғасырдың 
бас кезінен өрістей бастаған қазақ қауымына тән қоғамдық қозғалыс өз алдына 

mailto:gulder_000@mail.ru


5872 
 

буржуазиялық-демократиялық мәні бар жалпыұлттық мақсат-міндеттерді: ұлттық тең 
құқылық, халықтың мәдениетін көтеру, оқу-ағарту ісін жетілдіру, әйел теңдігін қамтамасыз 
ету, көшпелілерді отырықтышландыру сияқты міндеттерді қойды. Басқа сөзбен айтқанда, 
бұл істің басы-қасында болған жаңадан қалыптаса басғана қазатың ат төбеліндей ас ғана 
тұңғыш интелегенттері ұлттық сұраныстарға жауап беруге және оларды шешуге тырысты» 
делінген. Тарих ғылымының докторы, профессор, Қазақстан тарихшылар қауымдастығының 
төрағасы, Мәмбет Қойгелді де бағдарлама, партия жайында пікірін білдірді: «Зиялалыр тобы 
шетінен ғылыми талдауға сүйенді, ғылымның кшіне сенді. Ерекшеліктері де сонда. Тағы бір 
айтатын нәрсе, бұлардың кереметтігі сол – өз заманына лайық жаңа технологияларды, жаңа 
әдіс құралдарды өздерімен бірге ала келді. Мысалға, «Қазақ» деген ұлттық газет шығарды 
(кейіннен Алаш бағдарламасы жарияланған болатын), «Айқап» журналын, баспа 
басылымдарын, мыңдаған таралымдармен шығарды. Сол арқылы халықты оятамыз, 
ағартамыз, сөйтіп, халыққа өзінің жағдайын түсіндіреміз, содан кейін алдына міндет 
мақсаттар қоямыз деді. «Қазақ» газетінің 21 қараша күнгі санында «Алаш» партиясының 
бағдарламасы басылып шығады. Онда: «Алаш» партиясы ғаділдікке жақ, нашарларға 
жолдас, жебірлерге жау болады. ... Салық мал-ауқат, табысқа қарай байға-байша, кедейге-
кедейше ғаділ жолмен салынады. Қазақ жерінде зауыт фабрика өте аз, соған байланысты 
қазақтың жұмысшыларының да саны өте аз. Ал бар жұмысшылар заң панасында болады. 
«Алаш» партиясы жұмысшылар турасында социал-демократтардың меньшевик тобының 
программасын жақтайды», - деп жазылады. Филология ғылымының докторы, проыессор 
Тұрсын Жұртбай: «Алашорданың мақсаты біртұтас қазақ мемлекетін құру еді»,-дейді және 
Алаш партиясының ұстанған 5 ұстанымынын атап көрсетеді. Олар: Бірінші ұстаным: жер, 
жер және жер. Екінші ұстаным: жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы барлық игілік 
Қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. Үшінші ұстаным: Бірлік. Төртінші ұстаным: Ұлттың 
тілі, діні, ділі, үстемдігі. Бесінсіші, түпкі мақсат: тәуелсіз ғылымға, ұлттық салт-дәстүрге 
негізделген заңға сүйене отырып, Жапонияның үлгісіндегі ұлттық-демократиялық мемлекет 
құру еді. Жалпы осы мақсат-міндеттерді қазіргі таңдағы конституциямызға, 
бағдарламарымызға енгізу ұсынысын жаңғырту керек. «Алаш» мәдениет және рухани даму 
институтының директоры, Сұлтан хан Аққыұлы сұхбатында: «Алаш идеясы өз ұлтыңды, өз 
жеріңді, өз еліңді, өз тіліңді, мәдениетіңді сүю, қадірлеу, және осыларды алға дамыту болды. 
Қазір Қазастанда идея көп, бірақ идеология жоқ», - дейді. Филология ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚРеңбек сіңірген ғылым қайраткері, Тұрсынбек Кәкішев өзінің берген 
сұхбатында да Алаш партиясының, бағдарламсының, идеясының артықшылық тұстарын 
айқын атап көрсетеді. Алаш идеясы халықтың рухын көтергенген, өр идея болғандығын 
айтады.[2,5-34б] Ғалымдардың пікірінен кейін енді бағдарламаға қайта оралсақ. Алаш 
партиясы либералды демократияның идеяларын ұстанатындығы белгілі. Қазақстандағы 
мемлекеттік басқарудың жүйесі жөніндегі бағдарлама жобасындағы ұсыныстардың мәні де 
либералды болып келеді. Жалпы құққық саласына да қатысты Алаш бағдарламасында кенде 
қалған емес, оған мысал, төмендегідей либералдық құндылықтарға қолдау  көрсетілген: 

• теңқұқылық («... діни нанымына, шығу тегіне және жынысына қатыссыз 
адамдар тең құқылы»); 

• тұлғаның еркіндігінің сақталуы («мемлекеттік шенеуніктер заңсыз жолмен 
ешкімді ұстай алмайды»); 

• тұрғын үйге қол сұқпаушылық («мемлекеттік қызметшілер қожайынның 
рұқсатынсыз ешкімнің тұрғын үйіне кіре алмайды»); 

• кінәлі екендігін дәләлдеу керектігі («соттың қарауынсыз және шешімінсіз бас 
бостандығынан айырмау»); 

• «жиналыстың, бірлестік құрудың, сөздің, газет, кітап шығарудың еркіндігі». 
Сонымен қатар, либералдар манифесі «жеке меншікті иелену құқығы мен жеке 

бастамамен сөйлеу құқығы»; «тұтынушылық еркін таңдау құқығы мен жердің құнарлылығы 
мен адамдардың еңбекқорлығынан пайда көру мүмкіндігі» сияқты азаматтардың негізгі 
құқықтарына ерекше назар аударады.  
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Алаш бағдарламасының жобасы бойынша дін мемлекеттен бөлек болуы керек, барлық 
діндер теңқұқылы, дінге сенудің және діни нанымның еркіндігі жария етіледі.  

Бағдарламаның кейбір ережелері Ресей отарлау саясатының зардаптарын жоюға 
бағытталған еді. Жер реформасын жүргізгенде «бұрын қазақтардың переселендер үшін  
қоныстанған жерлермен қоса қайтарылуы керек»; «қазақ тілінде оқытатын орта мектептер 
мен университеттер ашылуы керек» делінген.  

Бағдарламаның әлеуметтік-экономикалық бөлімінде либералдықпен қатар әлеуметтік-
демократиялық элементтер де бар. Мысалы, «салық жалпы байлық пен әл-ауқат деңгейіне 
байланысты  алынуы керек, бай көп төлейді, кедей - аз». Қазақстанда фабрикалар мен 
зауыттар аз болғандықтан, Алаш партиясы бұл мәселе бойынша социал-демократтардың – 
меншевиктердің бағдарламасын қолдайтыны да бағдарламада байқалады. [3,3б] «Қазақ 
автономия болуға ма, болмасқа ма? Автономия болғанда қазаққа қай түрлі автономия 
қолайлы? Әуелі, мемлекеттік автономия болуға ма яки уалаяттық автономия болуға ма? 
Екінші, уалаяттық автономия болғанда жерге қарай болу ма, елге қарай болу ма? Қазақ, сірә, 
өз алдына автономия бола алар ма, әйтпесе басқаларға қосыла бола ма?» деген мәселелерге 
алаш қайраткерлері ерекше ден қойған-тын. Сондықтан алдымен бұл екі автономияның 
арасындағы айырмашылықтарды олар былайша қарастырды: «Мемлекеттік автономия болса, 
өз Г. Думасы болмақ; өзіне керек закондарды сол Думасы шығармақ; Ақшасын өзі жасап 
шығармақ; Барша шаруашылық ісі, теміржол, почта, телеграф сияқты істерінің бәрі де өзінде 
болмақ; Жер-суының билігі де өзінде болмақ; Өз алдына әскер ұстамақ; Қысқасы, 
мемлекетке керек жабдықтарын өзі жайғастырып, өз қамын өзі жемек. Жалғыз-ақ шет 
мемлекеттермен арасында болатын істер жалпы мемлекет арқылы істелмек. Жалпы 
мемлекеттің мемлекеттік автономияда өкілі ғана тұрмақ. Мемлекеттік автономияның бас 
мемлекетпен жалғасатын жері осылар ғана. Уалаяттық автономия болса, оның өз алдына 
ақшасы, теміржолы, почта, телеграфы, әскері болмайды, жалпы мемлекеттің Г. Думасына 
өкілдерін жібереді. Өз Думасы сол жалпы мемлекет Думасында шыққан законге қайшы 
келместей закондарды шығаруға ықтиярлы болады. Уалаяттағы барша жергілікті істерінің 
билігі өз қолында болады. Жер-судың билігі жалпы мемлекет қолында болады» [4, 396б].  
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Элита - әлеуметтік стратификация жүйесіндегі ең жоғарғы стратасы. Ағылшын 

тіліңде elite деп XVI ғ. жоғары сапалы тауарлар, XVIII ғ. - іріктелген әскери бөлімдер аталды. 
Бұл  ұғым генетикада, тұқым шаруашылығында ең жақсы, жеке дара, өзгешелерді атауда 
қолданыла бастады. XIX ғ. ұғым әлеуметтік иерархия жүйесінде жоғарғы страталарға 
қатысты қолданыла бастады. Алғаш әлеуметтану саласына енгізген Вильфредо Парето 
болды. Кейінгі элита теориясының негізін салушылар  Платон, Н.Макиавелли, Ф.Ницше 
болды. Тұтас көзқарастар жүйесі ретінде элита теориясын Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс 
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қалыптастырды. Бұл теориялардың бастапқы қағидасы әлеуметтік, саяси басқаруды, мәдени 
дамуды жүзеге асыратын әлеуметтік және саяси құрылымның қажетті элементтері бар 
ерекше пүрсатты, артықшылықты қабат.  

 Дегенмен де осы элита сөзі айтылғанда ерекше еске түсіретін ғалым – Геннадий 
Константинович Ашин. Бұл кісінің элитология саласына сіңірген еңбегі өте зор. Ашиннің 
еңбектері Ресейде сонымен қатар көптеген мемлекеттердегі элитолог ғалымдар арасында өте 
танымал. Олардың көпшілігіөз шығармаларын алғаш Ашиннің еңбектерін оқып, түсінік ала 
отырып жазды десек қателеспейміз. Осының арқасында Ашиннің еңбектері бұл сала үшін 
хрестоматия іспетті болды, ал аты осы салада ерекше орын алды.  Өскелең ұрпақтағы жас 
элитолтар Ашиннің еңбектерімен өскенін жасырмайды және де оған «Отандық 
элитологияның әкесі» деген атақ берген. Ресей азаматтары Ашиндай ғалым үшін мақтанады, 
оның дәлелі қазір Ашин атымен қайырымдылық қоры ашылған.  

Бұл саладағы Ашиннің мақсаты элита саласының ұғымын ашып қана қоймай оның 
көпжақтылығын көрсету болып табылады. Оның алғашқы еңбегі  «Современные теории 
элиты: критический очерк» деп аталған болатын. Бірақ бұл еңбегі шыққанда батыс елдері 
элитология саласы жайлы пікірлермен келісе қоймады. Дегенмен XXI ғасырдан бастап 
«элитология» термині барлық жерде қолданыла бастады. Ашиннің бұл саладағы үлесі, ол 
элитология ұғымын жалпы ғылыми саладағы дәрежесін көтерді.  

Г.К.Ашин:  
«Элитаның ауысуы, бұрынғы элитаның орынына жаңа, яғни контрэлитаның келуі. Бұл 

революциялық өзгеріс секілді, ереже болып табылады» 
«Элита көпжақтылығымен ерекшеленеді, себебі ол қоғамдық өмірдің барлық 

салаларында және оның барлық деңгейінде қызмет етеді» 
«Элита ұғымы – жақсы, сапалы бір нәрсенің баламасы секілді, уақыт өте қоғамға 

қатысы бар қоғамдағы билеуші топтардың мәнін бойын сіңіре алды»  
«Элита сөзі соңғы ғасырларда көптеп қолданылатын болады, себебі қоғам элитамен 

тығыз байланыста»  
Конфуций: 
«Элитизм – адамның жоғары моральдық тәрбие алу арқылы пайда болған жамарттық 

қасиеті» 
Жалпы «элита» сөзі үздік, таңдаулы деген мағына берген. Кейін элита көзғарасы өз 

ауқымын кеңейтіп, осыдан элитология саласы пайда болды. 
   Элитология – саясаттану ғылымы саласында элитаның пайда болуын, шығу тегін, 

қалыптасуын, өсуін, дамуын, билікке келуін, қоғамға ықпалын, жойылуын зерттейтін ғылым 
саласы. [4] 

Элита алғашында халық санасында ең жақсы таңдаулы тұқым, селекция нәтижесінде 
алынған өсімдік немесе мал деген түсінікте қалыптасқан. Кейіннен бұл сала өз ауқымын 
кеңейте келе элита үшін екерше сала элита теориясы қалыптасты. [1/428] 

   Элита теориясы – қоғамның игі азаматтарының ерекше міндеті, әлеуметтік-саяси 
және интеллектуалдық белсенділігі және қалың бұқараның енжарлығы туралы теориялар.  

   Негіздерінің қалану тәсілдеріне байланысты теория бірнеше түрге ажыратылады.  
• Биологиялық теорияларда биологиялық-генетикалық белгілеріне байланысты 

адамдарды аса көрнекті және қатардағы, белсенді және енжар, ақыл-есі дұрыс және кеміс деп 
бөлу негізі; (Р.Уильямс, Э.Богардус) 

• Психологиялық теорияларда біреулердің кереметтілігіне және екінші 
біреулердің қарабайырлығына түрткі болатын психологиялық қасиеттер негізі; 
(Г.Джильберт,  Б.Скиннер) 

• Психикалық-аналитикалық теорияларда нәпсіні тежей білу қабілетіне және 
билікке немесе басыбайлыққа үмтылуға байланысты; (Фрейдизм, Э.Эриксон) 

• Әлеуметтік-психологиялық теорияларда әрбір адамның психологиялық 
ерекшеліктеріне, оның өмірінің әлеуметтік факторларына байланысты өзгерген мінез-
құлықтың әртүрлі типтерін мойындауға байланысты;  (Фромм, Г.Лассуэлл) 
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• Технократтық теорияларда өндірісті басқаратын және өздерінің техникалық 
дағдыларының арқасында "техно- құрылымда" ерекше жағдайға ие адамдардың 
ұйымдастырушылық міндеттеріне байланысты;  (Дж.Бернхэм, Дж.Гелбрейт) [4] 

Белгілі бір мәселелерді түсіндірудегі алуан түрлі өзгешеліктерге қарамастан барлық 
элита теориясы үшін:  

- қоғамды әрқашан элитаға және бұқараға бөлетін адамдардың табиғи теңсіздігі 
туралы;  

- ғылымитехникалық және әлеуметтік дамудың қозғаушы күші ретінде элитаның 
қажеттілігі туралы; 

-  біреулердің сөзсіз үстемдік етуі және басқалардың бағынышты болуы туралы;  
- көпшіліктің үстінен қарайтын билеуші азшылықтың толық құқылығы мен 

заңдылығы туралы;  
- тарихи процеске ешқандай игі ықпал етпеуін былай қойып, өз бойына өркениет 

жетістіктеріне қарсы шығуы мүмкін "іріткі күштерді жинақтаған" бұқараның енжарлығы мен 
аморфтылығы туралы жорамалдар ортақ болып табылады. [4] 

 Сонымен қатар бұл теория қандай қоғамдық құрылыс болмасын ғылым мен 
мәдениетті дамытатын, қоғамды басқаратын таңдаулы, қалаулы топ – элитадан және 
тобырдан тұрады дейтін реакцияшыл теория. Бұл теория монополистік капитализмнің 
дамуына байланысты шықты. Капитализмнің бұл сатысында ат төбеліндей монополистердің 
ықпалы қоғам өмірінің барлық саласынан көрініп, элита теориясы антидемократиялық бағыт 
алды. Қазіргі заманғы социологияда «Элита» термині әр түрлі мәнде қолданылады. Саяси 
элита, экономикалық элита, әскери элита, техникалық элита және т.б. Элитаның мұндай 
көп мәнде қолданыла беруінен оның нақтылы объективтік шындықты бейнелей алмайтын 
ғылымға жат ұғым екендігі айқын көрінеді. Элита теориясы тап және таптар күресі жөніндегі 
Маркстік ілімге қарсы бағытталған идеалистік теория, оның қандай түрі болмасын 
капиталистік қоғамдағы таптар айырмашылығының мәнін ашып бере алмайды. [1/428] 

Элита мәндері. 
Саяси элита - қоғамның ішіндегі аз топ, іштей жіктелген, біртекті емес, бірақ 

салыстырмалы интеграцияланған қоғамдық институттарда басшылық позицияларға ие және 
тікелей қоғамдағы билік шешімдеріне ықпал ететін тұлғалар тобы. [4] 

Саяси элита және оның қоғамдағы рөлі 
   Саяси элита – нақты қоғамдағы, нақты тарихи сәттегі өкімет билігін ашық 

пайдаланатын саяси топқа айналды. Саяси жүйелердегі элиталар мен бұқараның  
арақатынасы аса маңызды мәселелердің бірі болып саналады. Егер бұл кез- келген саяси  
жүйенің қажетті құрамдас бөлігі дейтін болсақ, онда олардың қолайлы арақатынасы туралы 
мәселе сөзсіз көлденең тұратыны анық. Элиташылар үшін элита-саяси процестің шынайы 
субъектісі, ал бұқара - қолайлы саяси жүйеге төнген қауіп-қатер сияқты көрінеді. 
Элиташыларға қарсылар үшін саяси процестің субъектісі-халық, ал элиталар-демократияға 
төнген  қауіп- қатер ретінде  қарастырылады. 

Лассуэллдің пайымдауынша:  «Демократия олигархиядан қоғамдық тұрмысқа 
мейлінше ықпал ететін элитаның жоқтығымен емес, өзінің ашықтығымен, өкілеттілігімен, 
жауаптылық сипатымен ерекшеленеді. Мысалы, билік қарым-қатынастарының салмақ 
түсірер нүктесі – элита мен бұқара арасындағы орталыққа таман жататын  қолайлы саяси 
жүйе.» 

Халықтың өзін-өзі басқаруы, элитаның билік аясын шектеу- демократиялық 
теорияның нормативтік қағидасы. Бірақ, оны асыра дәріптеп, саяси билікті үзілді-кесілді 
теріске шығаратын болсақ, онда осынау ой-пікірдің өзін өрескелдікке ұластырып алуымыз 
мүмкін. Мемлекеттік билік әкімшілігі болуының өзі салыстырмалы түрде оны дербестікке, 
өзіне тән мүдделерді орнықтыруға жетелейді. Алайда, осы әкімшіліктің билік құруы мен 
ықпал етуі деңгейіндегі мәселенің бәрі оның халықтық немесе қоғамдық артықшылықтарды 
иеленген азшылық тобының мүддесін қорғай ма, әлде осы әкімшілік  қоғамнан жоғары ма 
дегенге сайып отыр. [5] 
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Демек, біз элитаның болуы – демекратия үшін айқын да әлеуетті қауіп төндіретіндігі 
туралы қағиданы теріске шығармайтын болсақ, онда демократияны сақтап қалудың 
шарттары:  

- элитаны халықтың ұдайы бақылауға алуы;  
- элита халықтың бақылауынан шығып кетпеуі үшін оны өз өкілеттерін жүзеге 

асырауға ғана қажетті қызметтік міндеттерімен шектеу; 
- мейлінше кең жариялылық, элитаны шектеусіз сынаудың мүмкіндігі, биліктің 

тармақталуы және саяси, экономикалық, ғылыми және өзге элиталалардың  бір-бірінен 
мейлінше оқшаулана өмір сүруі, оппозицияның, элиталар арасындағы күрес пен бәсекенің 
болуы, сайып келгенде, бұлардың бәрі жинақтала келе демократиялық процесті 
жандандырады.Бұқараның элитаға сарабдал сенімсіздігі табиғи нәрсе әрі елеулі дәрежеде 
сындарлы құбылыс ретінде көрініп жүр: ол элитаның деспоттық билік тізгінін өз уысына 
жиып алуына бой бермейді. 

  Элита мен бұқараның қарым-қатынасындағы екі ұшқарылықтың да, басқаша айтсақ, 
элитаның бетімен кетуіне апарып соғатын нарсе оның соңынан бұқараның көз жұмып ере 
беруінің де, сондай-ақ өкіметтің заңдастырылғанына нұқсан келтіретін ұшқарылық 
бұқараның элитаға мүлдем сенбеуінің де саяси жүйеге тигізер кесірі көп. Сондықтан, 
домократияны бұқараның элитаға бақылау орнатуын қамтамасыз ететін, сол арқылы 
элитаның бұқараны саяси субъектіліктен айыруына мүмкіндік бермейтін, керісінше оның 
белсенділігін арттыратын жүйе ретінде қарастыруға болады.  [2] 

Демократиялық процестің табысты өркендеуі үшін экономикалық тұрақтылық, 
әлеуметтік шиеленістер мен сілкіністердің болмауы тәрізді бірқатар шарттар сақталынуы 
қажет.  

1.  Толық жариялылық, сөз бостандығы бұқаралық ақпарат құралдарына қандай да бір 
әлеуметтік топтың үстемдік орнатпауы, баспасөздің, теледидар мен радионың баламалық 
органдарының болуы, олардың көмегімен кемшіліктерді, қателіктерді ашық сынау; 

2.   Пәрменді оппозицияның, элитаның әрқилы топтарының  еркін бәсекелестігінің, 
саяси плюрализмінің болуы, олардың өзара сыны мен қарсылықтығы орнығып, оларға халық 
бұқарасы, сайлаушылар төрелік етуі, сол арқылы элитаны бақылауға алуы; 

3.   Әлеуметтік ынталылыққа элитаның ашық болуы, олардың қатарына қалың 
тұрғындар қауымының ең қабілетті өкілдерінің ену; 

4.  Бұқараның элитаға сайлау науқандары арқылы кері әсер етуін қуаттау; 
5.   Құқықтық мемлекетті орнықтыру үшін міндетті шарт болып табылатын 

демократиялық принциптер мен заңдарды бұлжытпай сақтау шарттары жатады.  [5] 
Ұлттық элита 
Ұлттық элита ұғымы осы кезге дейінгі ғылыми әдебиетте ұлттық интеллигенция 

ұғымының контекстінде қарасытырлып келеді. Ал кеңестік қоғамдық партиялық 
номенклатураның сипаты саяси элитаның жекелеген ерекшеліктерін ғана танытқан. 

Ұлттық элита деп арнайы аталмағанымен оны қозғаушы, бағыттаушы қызметтін 
атқарған әлеуметтік топ тарихтың қай кезінде де болған. Осы құблыстың ХIХ ғасырдың 
соңы ХХ ғасырдың алғашқы ширегін қамтыған бөлігін бір тұтас бірлікте қарстыруға енгіз 
бар. Ол негіз ұлттық элитаның отаршылдыққа қарсы азаттық күресінің сипаттық 
ерекшеліктеріне байланысты. Бұл кезеңде ұлт-азаттық күресттің саяси тәсілдері пайда 
болды, қалыптасты, және қоғамдық идеялардың практикасына айна лды. Жаңа замандағы 
қазақ тарихының ұлт-азаттық қозғалыстардан туындаған саяси және құқықтық тарихының 
ХIХ ғасырдың соңынан Алашорда қозғалысы таратылған 1919-1924 жылдарға дейінгі 
аралығын бес кезеңге бөліп қарастырылу ұсынылуда. 

Ұлт-азаттық қозғалыс кезеңдерінің дәуірі базалық негізі бір текті болғандықтан 
оларды салыстырмалы тәсіл мен егжей-тегжейлі ой елегінен өткізуге болады. Осы тұрғыдан 
алғанда, ұлт-азаттық қозғалыс шеңберінде ұлттық саяси элитаның даму эволюциясы, 
қалыптасу ерекшеліктері және саяси іс-әрекетін жан-жақты қарастыруға мүмкіндік аламыз. 
[3] 
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  Элита мәселесі қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. XVI ғасырларда 
пайда болған элита ұғымы мен қазіргі таңдағы элита екі бөлек дүние. Себебі, алғаш пайда 
болған ұғым таңдаулылықтың белгісі болса, қазіргі таңда ол өз статусын жоғалтып алған 
секілді.  

Элита теориясы – қоғамға белгілі азаматтардың игі істері мен жұмыс нәтижелерінің 
көрсеткіші. Ал осы теорияға сүйенетін болсақ, элита сөзінің астарында көптеген 
жауапкершілік жатыр. Мысалы, ғылым мен мәдениетті дамытатын, қоғамды басқаратын, 
әлеуметтік дамудың қозғаушы күші бола алатын, ол – элита екенін байқаймыз.  

Сол кездердегі элита қауымы ауқымды мәселелерді шешіп, өз атақ даңқына лайық 
болған болса, қазіргі таңда, өкінішке орай, элита білгілі бір лауыздымдағы адамдардың 
қаруы іспетті. Бұл дегеніміз, билік басындағылардың өз атағын асыра пайдаланушылық 
деуге болады.  

Элита – адамның таңдаулылық қасиеті мен үздік болуды талап етсе, қазір қалта 
қалыңдығымен сараланатын болған. Ал бұл әлеуметтік даму, өндірістік даму және 
өркендеушіліктің ақсауын туындатуы мүмкін.  

 К.Поппердің пікірі бойынша: «Демократияның түйінді мәселесі элитаға бақылау 
орнату ісі болып саналады.  Басқарушыларды бақылауға алу және  олардың билігін тексеріп 
отыру негізінен институционалдық проблема - нашар басқарушылар тым көп залал 
келтірмеуіне бақылау орнату институттарын жобалаудың проблемасы болып табылады»,- 
деп жазды. 

 Қазірден бастап элита сөзінің астарына көз жіберіп, мағынасын жете түсініп, көңіл 
бөлінетін болса, онда әлі де бұл лауазымның статусын көтеруге болады деп ойлаймын.  
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Азат Қазақстан Республикасы – демократиялық, зайырлы, құқықтық, өркениетті 
қоғам құруға жұмылған және соны кезең-кезеңмен орындап келе жатқан мемлекет. Еліміз 
дербестіктің 20 жылдық тарихында жүріп өткен сан ғасырлық жолдың тағылым-сабақтарын 
біршама парықтады. Өткеніміз түгенделді, бүгініміз байыпталды, ертеңіміз айқындалды. 
Үздіксіз, үзіліссіз алға жылжыған тарих көшінде ұлтты – ұлт, елді ел еткен құбылыстар, 
оқиғалар, тұлғалар бағамдалды. 

Еліміздің өткені мен болашағының айнасы – Ата заңы. 1995 жылы 30 тамызда 
бүкілхалықтық референдумда қазіргі қолданыстағы Қазақстанның Конституциясы 
қабылданды. Міне 20-шы жыл Конституция Қазақстан халқы мен мемлекетінің құқықтық 
өмірінің мазмұнын айқындайтын мемлекетіміздің Негізгі Заңы болып келуде. 

Қазіргі әлемдегі Конституцияның түсінігі – бұл құқықтық мемлекеттің Негізгі Заңы 
болып табылады. 

Құқықтық мемлекеттің басты қағидаты бұл заңның мемлекет өмірінің барлық 
аумағын қарауында, әлеуметтік шығуына, жынысына, ұлтына, дінге сенушілігіне қарамастан 
заң алдында бәрінің теңдігі. Алғаш рет бұл қағидат толық түрде 1787 жылы АҚШ 
Конституциясына енгізілді. Бірақ Еуропа елдерінің толық түрде конституционализм 
заңдылығына қол жеткізуі үшін бір ғасырға таяу уақыт қажет болды. 

Еліміздің қазіргі таңдағы Конституциясына дейінгі жол да оңайға түспеді. Біздің орта 
ғасырлық көшпенді ата-бабаларымызда Конституция болған жоқ, бірақ бізге қазақтардың 
«Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» және «Тәуке ханның жеті жарғысы» 
дейтін заңдар жинақтары белгілі. 

Алғаш рет Қазақстандағы конституциялық құрылыс жайындағы сұрақты XX 
ғасырдың басында Алаш партиясының қайраткерлері көтерді [1]. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларын толғандырған мәселелер, елдің елдігін, 
ұлттың бірлігін, жердің тұтастығын сақтау, халқын өркениетті елдердің қатарына қосу, ол 
үшін елін отарлық езгіден азат қылып, оқу, өнер-білім, іскерлік жолына салу, ең бастысы 
дербес мемлекеттігін құру еді. Қазақ зиялылары ұлт мүддесін жоғары қойып, қазақ елінің 
тәуелсіздігі жолында күрес майданына шықты. 

Алаш қозғалысы ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Қазақстанда орын 
алған әлуеметтік-экономикалық қоғамдық саяси және рухани-мәдени өзгерістердің 
нәтижесінде өмірге келді. Алаш париясы деген атпен танылған ұлттық-демократиялық қазақ 
зиялыларының саяси ұйымы халық идеясының қозғаушы күші міндетін заман талабына сай 
адал атқарды [2]. 

Алашорда үкімет мүшелері сайланып, Алашорданың төрағасын сайлау өткізілді. 
Яғни, бұл дегеніміз – қазақ мемлекетінің тарихындағы тұңғыш республикалық негіздегі 
демократиялық принциптерге сай жүргізілген баламалы әділ сайлау болатын. Әлихан 
Бөкейхан қазақтың тұнғыш республикасы – Алаш Республикасының президенті болып 
сайланды [1]. Бұл туралы президент Назарбаев «Қазақстандағы алғашқы баламалы сайлау 
нәтижесінде, мұны атап өту керек, тәуелсіз Қазақстан Үкіметінің – Жалпықазақ Ұлттық 
Кеңесінің Төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланды» [4] деп жазып, Әлихан 
Бөкейханның тұңғыш президент екенін мойындаған болатын. 

Жалпы, сол кезеңдегi тарихи-қоғамдық жағдай азаматтық-құқықты қарым-қатынасты 
уақыт талабына сай реттеудi қажет еттi. Ел экономикасын, оның iшкi-сыртқы жауларының 
iс-әрекеттерiне қарай әскери жолмен ұйымдастыруды талап еттi. Сондықтан да  қоғамдық 
қарым-қатынас пен мемлекеттiк азаматтық құқықты реттеу тәсiлi әкiмшiлiк-құқықтық 
әдiспен бiршама алмастырылды. Аталған кезеңде Қазақстанда капиталистiк меншiктi 
ұлттандыру одан әрi барынша сәттi жүргiзiлдi [5].  

 «Қазақ» газетінің 1917 жылғы қарашаның 21-інде 251 санында Алаш партиясы 
бағдарламасының жобасы жарияланды. 

Бірінші жалпы қазақ съезінің шешімдеріне сәйкес Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 
Елдес Ғұмаров, Е. Тұрмұхамедов, Ғ.Жүндібаев, Ғазымбек Бірімжанов дайындаған партия 
бағдарламасының жобасы он баптан тұрады. Олардың ең маңыздылары мыналар: 
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І. Мемлекеттік қалпы. Ресей демократическая, федеративная республика болу. Демократия 
мағынасы мемлекетті жұрт билеуі. Федерация мағынасы – құрдас мемлекеттер. 
Федеративный республикада әр мемлекеттің іргесі бөлек, ынтымағы бір болды. Әр 
мемлекет өз тізгінін өзі алып жүреді. 

Осы бапты қазіргі саяси терминдермен түсіндірсек, Алаш партиясы мемлекеттік 
құрылыс мәселесіне Россияның терезесі тең (құрдас) мемлекеттердің федеративтік одағы 
болуын, оған мүше болған әрбір субъект (құрдас мемлекеттер) өзінің егемендік құқығы бар 
(іргесі бөлек) болуымен бірге жалпы федеративтік одақ мүдделерін қорғауда «ынтымағы 
бір» болуын талап етті.  

ІІ. Жергілікті бостандық. Қазақ жүрген облыстардың бәрі байланып, өз тізгіні 
өзінде болып, Россия федерациясының бір ағзасы болу. Реті келсе, қазақ автономиясы 
сыбайлас жұрттармен әзірге бірлес болу, реті келсе бірден-ақ өз алдына жеке болу. Алаш 
партиясы әділдікке жақ, нашарларға жолдас, жебірлерге жау болады. Күш-қуатын игілік 
жолына жұмсап жұрт тартқан айту жағына бастайды. 

Алаш партиясы бағдарламасының осы бабында екі түбірлі мақсат айқындалған: 
бірінші – Россия Федеративтік мемлекетінің құрамдас бөлігі болуға тиіс қазақ автономиясы 
бүкіл қазақ халқы мекендеген жерге иелік етеді және тең құқықты федерация мүшесі ретінде 
оған нұқсан келген жағдайда Қазақстан өз алдына тәуелсіз мемлекет болып бөлініп шығады. 
Екінші - өзінің нақтылы саяси қызметінде Алаш партиясы жалпы адамзаттық игіліктерді 
басшылыққа алып, әділдікке жақ, зорлыққа қарсы болады. 

ІІІ. Негізгі құқық. Россия республикасында дінге, қанға қарамай, еркек-әйел демей 
адам баласы тең болу. Жиналыс жасауға, қауым ашуға жария сөйлеуге, газет шығаруға, 
кітап бастыруға еркіншілік: хұқмет қызметкерлері, иесінен рұқсатсыз һәм кім 
табалдырығын аттаушылық, сот сұрамай, билік айтылмай, тұтқын қылмаушылық, 
қылмысты болған адам судья бар жерде 24-сағат ішінде, судьясыз жерде бір жетіден 
қалмай судьяға тапсырылып жабу. Кісі хатын ашқанға айып, оқығанға жаза болу. 

Тарихи тұрғыдан алғанда өз уақытынан идеялық жағынан озып кеткен "Алаш" 
партиясы қайраткерлерінің айтқаны дұрыс болып шықты [6]. 1995 жылғы Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 14-бабында   былай   делінген: «1. Заң мен сот   алдында   
жұрттың бәрі тең. 2. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, 
нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты 
немесе кез келген өз жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге  болмайды». Сол 
сияқты Конституциямыздың 16-бабында «1. Әркім өзінің жеке басының бостандығына 
құқығы бар. 2. Заңда көзделген реттерде ғана және тек қана соттың санкциясымен 
тұтқындауға және қамауда ұстауға болады, тұтқындалған адамға шағымдану құқығы 
беріледі. Соттың санкциясынсыз адамды жетпіс екі сағаттан аспайтын мерзімге ұстауға 
болады. 3. Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбір адам сол 
ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың (қорғаушының) 
көмегін пайдалануға құқылы.» делінсе, 20-баптың 1-тармағында сөз бен шығармашылық 
еркіндігіне кепілдік берілетіндігі жайлы баяндалған [7]. 

Үшінші бөлімнің "негізгі құқықтар" деп аталуы тегін емес. Оған     талдау жасаудың 
көрсетіп отырғандай, онда адамның қазір демократиялық елдердің конституцияларында 
баянды етілген құқықтары мен бостандықтарының негізгі идеялары келтірілген.    "Алаш"    
партиясы бағдарламасы жобасының осы бөлімінің теңдесі жоқ маңызы да мәні осында 
[8]. 

IV. Дін ісі. Дін ісі мемлекет ісінен бөлек болады. Дін біткенге тең құқық. Дін жоюға 
ерік. Кіру-шығу жағына бостандық. Муфтилік қазақта өз алдына болады. Неке, талақ, 
жаназа, балаға ат қою сияқты істер молдада болу, жесір дауы сотта қаралады. 

Осы ретте де зайырлық принципінің орын алғанын байқауға болады. 
Конституциямыздың 19-бабының 1-тармағындағы «Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға 
және қай дінге жататынын өзі анықтауға және оны көрсету-көрсетпеуге хақылы.» [7] 
норманы атап өтсек болады. Қазақстан Республикасы өзін зайырлы мемлекет ретінде 
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орнықтыратынын, елімізде мемлекеттік діннің жоқ екенін ұмытпағанымыз жөн, ал осы 
нормалардың барлығы Алаш бағдарламасынан бастау алады десек қателеспейміз. 

V. Билік және сот. Әр жұртқа билік пен сот тұрмыс ыңғайына қарай болуы. Би 
және судья жергілікті жұрттың тілін білу керек. Аралас жерде соттың тергеу-тексеруі 
мен үкімі жергілікті жұрттың тілін білу керек. Аралас жерде соттың тергеуі – тексеруі 
мен үкімі жергілікті жұрттың қай көбінің тілінде айтылуы. Би мен судья орнынан 
тергеусіз түспеу. Билік және сот жүзінде жұрт біткен тең болады; құдайдан соңғы күшті 
би мен судья болып, кімде болса, олардың үкіметіне мойын ұсынады. Айтылған үкім тез 
орнына келуі керек. Зор жазалы қылмыстар присяжный сотпен қаралады. Қазақ көп жерде 
сот тілі қазақ тілі болады. Присяжный қазақтан алады. Қырдағы ауыл, болыс ішінде билік 
пен сот жұрт қалаған ереже жолымен атқарылады. 

Бесінші бөлім "Билік һәм сот" деп аталады. "Алаштың" негізін салушылар билердің 
терең халықтық тамырларын, билер сотының жалпы игі ықпалы мен маңызын біліп, оларды 
жаңа жағдайларда пайдаланғысы келді. Кеңес өкіметі бастапқыда билер соттарын таныды, ол 
халық соттары деп аталды. 

Қазіргі Қазақстанда билер соты идеясы қайтадан өз жақтастарын тауып отыр. Кейбір 
жерлерде ол қазірдің өзінде, әрине, жаңа тарихи жағдайларды ескере отырып жүзеге 
асырылуда. 

Бөлімде сот жүйесінің негізгі қағидалары берілген: 
1. Сот ісін жүргізу жергілікті халық тілінде жүзеге асырылуға тиіс. Сондықтан  билер 

мен судьялар бұл тілді білуге тиіс. Халқы  аралас тұратын  сот таргеуі мен  сот шешімі сол 
жерде көпшілік болып   табылатын тілде жүргізілуге тиіс. 

2. Судъялар мен билерге  ешкімнің тиісуіне болмайды. 
  Сот әділдігі мен сот алдындағы барлық адамдар тең. 
Билер мен   судьялар құдайдан кейінгі ең құдіретті адамдар болғандықтан, жұрттың 

бәрі олардың шешімін орындауға тиіс. Алашордашылар қабылдаған осынау ежелгі 
қағиданың мағынасы қандай  терең десеңізші.  

Алашорданың негізін қалаушылар мынадай демократиялық идея ұсынады: 
күрделі емес істерді билер, судьялар жеке-дара қарауға тиіс, ал күрделі істерді, 

дұрысырақ айтқанда, қатаң жаза қолдану қаупі төнетін қылмысты присяжныйлар соты 
қарауға тиіс. Нақ осы идея Қазақстанда қазір, 80 жылдан астам уақыт өткен соң іске 
асырылып отыр [9]. 

VI. Ел қорғау. Ел қорғау үшін әскер осы күнгі түрде ұсталмауы тиіс. Әскерлік 
жасына жеткен жастар жерінде үйретіліп, жерінде қызмет ету керек. Әскер табына 
бөлгенде туысқан табына қарай бөлу. Әскерлік міндеттерін қазақ атты милиция түрінде 
атқару. 
VII. Салық мәселесі. Салық мал-ауқат, табысқа қарай, байға-байша, кедейге-кедейше әділ 
жолмен таратылуы керек. 

VIII.Жұмысшылар. Жұмысшылар закон панасында болуы керек. Қазақ жерінде завод-
фабрика аз, сондықтан қазақтың жұмысшылары да аз. Алаш партиясы жұмысшылар 
турасында социал демократтардың меньшевик табының бағдарламасын жақтайды. 

IX.Ғылым-білім үйрету. Оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық және ақылсыз 
болады. Жұртқа жалпы оқу жайылуы. Бастауыш мектептерде ана тілінде оқуы; қазақ өз 
тілінде орта мектеп, университет ашуы; оқу жолы өз алдына автономия түрінде болуы; 
үкімет оқу ісіне кіріспеу; мұғалімдер, профессорлар өзара сайлау мен қойылуы, ел ішінде 
кітапханалар ашылуы керек. 

Жобадағы мемлекеттік тілде білім алу, қазақ жерінде университет ашу идеялары 
«Алаш» зиялыларының көрегендігі деп айтуға болады. Бұл идеяның астарында болашақта 
қазақ елі көзі ашық, интеллектуалдық тұрғыдан дамыған ел болсын деген мақсат-арман 
жатыр. Қазақтың зиялылары сол заманда ел болу үшін адами капиталды қалыптастыру 
маңызды екендігін түсінген. Сондай-ақ, білім беру автономды болып, үкімет тарапынан оқу 
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барысына араласпау қажеттігі туралы идеялар бүгінгі таңдағы өзекті мәселелерді шешуге 
бағытталғандай [10]. 

X. Жер мәселесі. Төтенше жиналыс негізгі заң жасағанда жер сыбағасы алдымен 
жергілкті жұртқа берілсін деуі; қазақ жер сыбағасын отырған жерлерден алып 
орналасқанша, қазақ жеріне ауған мұжық келмеуі, бұрын алынған жерлердің мұжық 
отырмағандары қазаққа қайтуы; қазаққа тиетін жер сыбағасын жергілікті комитеттер 
кесуі, сыбаға өлшеу – норма жерлердің топырағы мен шаруалық түріне қарай жасалуы; 
сыбағадан артылған жер земство қолында болуы тиіс; Артық тұрған жерден ел өскенде 
ауық-ауық сыбаға кесіліп берілуі. Түркістанда жермен бірге су сыбағасы да кесілуі жерді 
қазақ үйі басына иленбей ауыл-аймақ туысқан табына меншіктеп алу, өзара әділдік 
жолымен пайдалануы керек. Жер заңында жер сату деген болмау, әркім өзі пайдалануы 
керек. Пайдасынан артық жер сатылмай, земствоға алыну. Жердің кені, астығы, байлығы 
қазынаныкі болып, билігі земство қолында болу. Аса зор ағаш, өзендер мемлекеттік болып, 
аз ағаш және көл байлықтары земство мүлкіне саналуы керек. 

Міне, осы Алаш партиясының тарихи бағдарламасының мәтіні осылай еді. Көлемі 
жағынан шағын, мазмұны жағынан терең осы бағдарлама жобасы 1917 жылғы қараша 
айының ортасында өткен Құрылтай съезінде өткен сайлауда Алаш партиясының үлкен 
табысқа жетуін қамтамасыз етті. 

Қазақстан Республикасының Президенті, Ұлт Көшбасшысы, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев бұл бағдарлама жайында «Алаш партиясының жетекшілері ұсынған 
көптеген қағидалар күні бүгінге дейін өз маңызын сақтап отыр. Бұл ұлттық емес, патроттық 
ұйым, алдына қойған мақсаты, қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, оны осы заманғы 
шындыққа бейімдеу еді»,- деп өзінің әділ бағасын берді [2]. 

Алаш тарихын зерттеушілер алғашқы Ата заң туралы әңгіме болғанда екі мәселені 
алға тартады. Оның бірі Әлихан Бөкейханның тапсыруымен заңгер Барлыбек Сырттановтың 
жазып шыққан «Қазақ елінің уставы» деген құжат. Екіншісі – партияның бағдарламалық 
құжаты. «Алаш конституциясы» атанған құжатты қалың жұртшылық «Алаш» партиясының 
бағдарламасы ретінде таниды. Мұны кейбір сарапшылар «Конституция» дегеннен гөрі 
«конституциялық бағдарлама» дегенге келтіреді. Шындығында, алаш қайраткерлері 
тәуелсіздіктің мүмкіндігі ұшқындаған тұстан-ақ ұлттық-демократиялық сипаттағы мемлекет 
құруды мақсат еткен. Міне, осы мақсат жолында Алаш партиясы алғаш рет заманның даму 
үдесінен шығатын, мемлекеттілік талаптарына сай келетін конституциялық сипаттағы 
бағдарламасын жасағаны белгілі. Басты ерекшелігі – бағдарлама Қазақ автономиясын өзге 
халықтармен бірге демократиялық сипаттағы Ресей федеративтік мемлекетінің құрамындағы 
ел ретінде тани келіп, жеке мемлекет болу мүмкіндігін де жоққа шығарған жоқ. Онда: «Русия 
демократиялық, федеративтік республика болу (демократия мағынасы – мемлекетті жұрт 
билеу. Федерация мағынасы – құрдас мемлекеттер бірлесуі. Федеративтік республикада әр 
мемлекеттің іргесі бөлек, ынтымағы бір болады. Әрқайсысы өз тізгінін өзі алып жүреді)» деп 
жазылды. Сосын ұлттық дербестік – жергілікті бостандық мәселесі қамтылады. Алаш 
партиясы дініне, қанына (ұлтына), жынысына қарамай барлық адамдардың теңдігі қағидасын 
ұстанды. Сонымен қатар аталмыш бағдарламада соттар мен дін өкілдері – молдалардың 
отбасы, неке дауларын шешудегі өкілеттігін ажыратты және бір ерекшелік, бағдарламаға 
сәйкес, сөз, баспасөз бостандығы, тұрғын үйге, меншікке қол сұғылмау, тек сот арқылы 
тұтқынға алу, сот алдында әркімнің теңдігі, ауыр қылмыстарды алқабилер сотына беру, 
қазақтар көп тұратын жерде сот ісін қазақ тілінде жүргізу, жалпыға бірдей білім алу құқығы 
және басқа да көптеген құқықтық мемлекетке сай ережелер көрсетілген болатын. 
Мемлекеттік бағдарламада зайырлылықтың белгісін де дөп белгілейді. Мәселен, онда: «Дін 
ісі мемлекет ісінен айырылулы болуы. Дін біткенге тең құқық. Кіру-шығу жағына бостандық. 
Мүфтиліктің қазақтың өз алдына болуы, неке, талақ, жаназа, балаға ат қою секілді мәселелер 
молдада болады, жесір дауы сотта болады» деп жазылады [11]. 

Олардың ұлттық бағдарламасы сол тұста өлкеде тұрған барша халықтың бас 
біріктіруіне жағдай туғызды. Бір сөзбен айтқанда, олар елді өркендетудің демократиялық 

http://bnews.kz/kk/news/tag/6544
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баламасын ұсынды, бірақ ол авторитарлық үрдістер салдарынан аспай қалды. Бүгіндер біз 
Алашорданың сол кездегі маңызды құжаттарын оқып, оның ешқандай да, сепаратистік 
немесе халыққа қарсы қозғалыс еместігін көреміз [12]. Соңғы кездері XX ғасыр басында 
ғұмыр кешіп, қоғамдық саяси, құқықтық ой-пікірді дамытуға үлес қосқан қазақ 
қайраткерлері мен ойшылдары туралы бірнеше зерттеулер жарық көріп, тарихымыздың 
ашылмай жатқан беттеріне біршама сәуле түсіргендей болды. 

Ел басымыз Н.Ә. Назарбаев «Алаш» партиясының саяси әрекеттерін жоғары бағалап, 
өзінің «Тарих толқынында» деп аталатын кітабының бір бөлімін «Алаш мұрасы және осы 
заман» деп атады. Ел басы «Алаш» партиясының жетекшілері ұсынған көптеген қағидалар 
күні бүгінге дейін өз маңызын сақтап отыр. Бұл ұлттық емес, патриоттық ұйым алдына 
қойған мақсатты қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп оны осы заманғы шындыққа бейімдеуі 
еді", дей келе «Қазақ халқы өзінің басты мақсаты - ұлттық мемлекеттігін қайта қалпына 
келтіруге нақтылы мүмкіндік алды. Алайда оқиғалардың бейбіт өрбуін Ресей 
қозғалысындағы тың дағдарыс бұзып кетіп, оның өзі большевиктер партиясының 
диктатурасын орнатуға әкеліп соқты», - деп жазды [13]. 

Қазақстан өз мемлекеттік дербестігін алғалы, ұлттық бостандықты мақсат еткен алаш 
зиялыларының арманы орындалды десек қателеспейміз. 
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XVІІІ ғасырдың бас кезінде қазақ хандығы біртұтас мемлекет ретінде өмір сүрді. 
Әсіресе Тәуке хан билік еткен кезеңде (1680-1718жж.) қазақ хандығы айтарлықтай орныққан, 
әлеуметтік-саяси құрылымы нығайған, дәстүрлі-көшпелі мал шаруашылығына негізделген 
экономикасы қалаптасқан елге айналды. Ақылды да әділетті,  хан тұсында Жеті Жарғы 
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заңдар жинағы қабылданып, мемлекеттің саяси-құрылымы мен құқықтар ережесінің 
принциптері анықталды. Тәуке хан ретінде мемлекетті басқаруды біршама жетілдірді, оның 
жанында билер Кеңесі, ханның жеке жасағы- төлеңгіттер болды. Тәуке хан көрші елдермен 
де бейбіт қарым-қатынастар, одақ құру жолдарын іздестірді.  Өкінішке орай, мұндай жағдай 
ұзаққа созылмады. Мемлекеттік аппараттың әлсіздігі, ішкі алауыздық салдарынан хан билігі 
сыртқы басқыншылық әрекеттерге төтеп бере алмады. Қазақ хандығының бұл жағдайы 
Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін айқын көрінді. Қазақ жерлерін жоңғарлар жаулады, елде 
ауыр жағдай қалыптасты. Патша әкімшілігі ХVІІІ ғасырдың бірінші жартысында негізгі 
салмақты қазақ хандарына салғанымен, олардың билігінің деңгейі ірі ру басшылары мен 
билердің қолдауына немесе  қолдамауына тікелей байланысты  екенін жақсы түсінді. Қазақ 
қоғамындағы хан билігінің күші қоғамдағы саяси күштердің қолдауына тікелей байланысты 
болды, яғни ханның қоғамдағы абырой – беделі біріншіден жергілікті билеушілердің ханға 
берілгендігінен айқындалатын, олардың мүддесін қорғау ісінде хан әр уақытта олардан 
қолдау тауып, кейде осы жағдайды пайдалана отырып қоғамға ықпал етуге қол жеткізіп 
отырған. Қазақстанның Ресей империясына қосылуы қазақ мемлекеттілігі мәселесін өз 
мүддесіне сәйкес шешуге ұмтылған әрекетіне тосқауыл болды. Патша үкіметі қазақ 
мемлекетін бірте - бірте әлсіретіп, хандық билік жүйесін жойып, Ресейлік басқару 
құрылымын орнықтыру саясатын ұстанды. Осы мәселе жөнінде С.Асфендияров: “Патша 
үкіметі Қазақ хандығын жоя отырып, қазақ сұлтандарын биліктен шектету арқылы 
қазақтардың мемлекеттік дербестік елесін де құртып, сол кездегі Қазақстанды Ресей 
империясының қатардағы аймағына айналдырды” -  деп көрсетеді/1/.  Сондықтан да қазақ 
жүздерінің әлсіреп, жікке бөлінуі патша үкіметі үшін өз пиғылын жүзеге асыруға қолайлы 
жағдай тудырды. Осыған орай қазақ қоғамының тарихын зерттеуші тарихшы М.П.Вяткин 
былай деп жазды: “Патша өкіметінің Қазақстандағы отарлық билігін күшейтудің негізгі 
міндеті әр түрлі феодалдардың бір-бірлеріне үстемдік жүргізуге мүмкіндік бермеу. Шын 
мәнінде бұл саясат ішкі феодалдық күрестің шиеленіскен кезінде анархияны, мемлекеттік 
құлдырауды жақтайтын, яғни қазақ жүздерінің, ең алдымен Кіші жүздің әлсіреуін жақтайтын 
саясат болды”/2/. 1. Асфендияров С. История Казахстана.-Алматы: Санат, 1998. 171с. 2. 
Материалы по истории Казахской ССР. Под ред. М.П.Вяткина, Т.2.Ч.2. (1741-1751г.г.). - 
Алма-Ата, 1948.- с.21.   

Патша әкімшілігі алға қойған мақсатына жету үшін қазақ қоғамында ықпалын жүргізе 
алатын сұлтандар мен билерге қымбат төлемдер төлеуге барғандығы жайлы А.И.Левшиннің 
“Осындай және осыған ұқсас айла- тәсілдер арқылы қазақ сұлтандары мен хандарының 
Ресейге берілгені сақталып қалып отырды“ - /1/ деп тұжырымдауы бекер емес. Сонымен 
бірге, патша өкіметі хандық мемлекетті әлсірету мақсатында халық арасындағы ішкі 
шиеленістер мен қақтығыстарды тиімді пайдалана білді, хан мен сұлтандарды, билер мен 
батырларды бір-біріне қарсы қойды. Бұл тәсілдің өз жемісін бергендігін  Нұралы ханның 
орыс әкімшілігіне берген мынадай мәлімдемесінен көруге болады: “Біздің қырғыз-қайсақ 
ордасында  бастықтар көбейе түсті, сөйтіп кез келген сұлтан билеу тәсілін білуі болуы, солар 
арқылы халық арасында күңкіл көбейді, солар арқылы халық арасында өтірік-өсекті күшейту 
арқылы жасап, жер жерде бастықтардың көбейе түсуі себепті саяси түзелуге мүмкіндік бола 
қоймайды”/2/. XVІІІ ғасырдың екінші жартысынан бастап Ресей патшалығының алдында 
Орынбор және Сібір әскери шептерін толықтай бір-біріне қосуларына байланысты алдағы 
келесі мақсат «бейбітшілік» орнату әдістерді қолдана отырып, басып алған жерлерде 
үстемдігін күшейту болды. Осы ойды жүзеге асыру үшін генерал-поручик Шпрингердің 
ұсынысы бойынша қазақтарға әскери шеп жанына 30 шақырымға дейінгі жерлерге көшіп- 
қонуына тыйым салынды, яғни сыртқы 10 шақырымдық белдеу және ішкі 20 шақырымдық 
белдеу  бейтарап болып табылды, яғни қырғыздар (қазақтар)  белгіленген белдеуге 10 
шақырым қашықтықта, дәл осы секілді 20 шақырымдай жердегі ішкі ауданға көшіп келуіне 
мүмкіндігі болмады. Қазақ халқының хандық басқару жүйесін зерттей отырып, Ресей 
империясының әкімшілігі хандық билікке баса көңіл бөлді. Өйткені империя саясатының 
жемісті болуы, хандық биліктің нақты күші мен әсеріне байланысты еді. Ресей әкімшілігін 
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мазалап жүрген мәселелердің бірі қазақ қоғамындағы халық арқылы хан сайлауды жоққа 
шығарып, хандыққа Ресей патшасының бекітуін енгізу еді. “қырғыз-қайсақ хандары 
хандықты өз  қолдауымен немесе халықтың қолдауымен ғана емес, оны биік мәртебелінің 
қақысы мен қолдауымен алуы  басқаша пайдалы болды”/3/- деп, И.Неплюев басқарушы 
сенатқа жасаған баяндамасында көрсетеді. Ресей империясының әкімшілігінің осы бағытта 
қолданған айла- әрекеттері біршама нәтижелерге жеткізіп, негізінен өз іс-әрекеттерін халық 
алдындағы беделі төмен хан, сұлтандарға жауып отыруына ықпал жасады. Осы жағдайлар 
жалақы алу арқылы материалдық жағдайын жақсарту мақсатында емес, Ресей 
империясының әкімшілігінің  қолдауының айғағы ретінде қарастырылып, жалақы мөлшері 
белгілі хан, сұлтандардың  орыс әкімшілігінде  беделі қандай деңгейде екендігінің 
көрсеткіші ретінде қабылданды. 1. Левшин Описание киргиз-казачьих, или киргиз-
кайсацких, орд и степей. Алматы:Санат,1996.- с.238-239 2. Казахско-русские отношения в 
ХҮІ-ХҮІІІвв. /Сборник документов и материалов/ Алма-Ата 1961, с.253 3. Сонда .53 с. 

Патша әкімшілігінің белгілі ру басыларын өз ықпалында ұстау мақсатында жүргізген 
тағы бір әдісі «тархан» атағын беру болды. 1742 жылы орта жүздің беделді батыры 
Жәнібекке тархан атағын беру туралы Неплюев өз баяндамасында  патша әкімшілігінің осы 
тұрғыдағы саясатын ашық түрде  көрсеткен. Алайда қырғыз-қайсақ старшині көрсеткен 
қызметі мен сенімділігіне орай жарлық бойынша тархан болып жарияланды - дей отырып, 
осы жылдың қараша айында « келешекте хандық та емес, сұлтандық та емес мұндай 
жағдайда одан да тиімділігі осы, осы арқылы ішкі қырқысты ретке келтіруге болады»-деп 
қазақ хандықтарының арасында ірткі салу көзделді.  Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан кейін 
халық жиналысы - құрылтай арқылы хан сайланған оның ұлы Нұралы патша грамотасы 
арқылы бекітіледі. Осы оқиғадан кейін барлық қазақ хандары хан тағына тек патша үкіметі 
бекіткеннен кейін ғана отыратын болды. Мұның өзі хан билігінің қазақ қоғамы алдындағы 
беделін төмендетті болды, ал шындығында ол хандық биліктің жойылуына апарар алғашқы 
қадам еді. Патша өкіметі Орта жүзде хандық билікті жою мақсатында хандықты бөлшектеу  
әдісі арқылы жүргізді. 1759 жылы А.Тевкелев Абылай сұлтанға патша ағзамның бекітуі 
арқылы хан болуды ұсынады. Ол жайында Левшин өз еңбегінде былай көрсетеді. “Орыс 
отарының қарамағында Абылай ханды ұстап отыру үшін оны Орта жүздің ханы деп 
жариялауға ықпал етуге шешім шығарды. Осы мақсатпен көшпелі далаға елшіліктен 
И.Ураков пен  Я.Гуляев жіберілді, олар Абылайдың әйел патшадан өзін хан етіп бекітуді 
сұрау қажеттігіне  көзін жеткізуге тиіс болды. Сонда сұлтанды өзіне заттай да, рухани да 
өзіне тарту үшін сый - сияпат  тағайындайтын болмақ. Алайда патша әкімшілігінің 
күткеніндей болмады, Абылай Ресей қолымен хан тағына отырудан үзілді-кесілді бас 
тартты”. Абылай болса Ресей империясының қандай мақсатпен ұсыныс жасап отырғанын 
түсініп, мұндай хандық билік түрінен бас тартқан болатын. 1734 жылы қазақ даласына 
бағытталған отарлау саясатын жүзеге асыру мақсатында Орынбор экспедициясы 
И.Кирилловтың басқаруымен шекаралық орган құрылды. Негізгі көзделген мақсат 
шекаралас жатқан Башқұрт, Жоңғар, Хиуа және Қазақ мемлекеттері қатынастарын бақылай 
отырып алдағы, саясатты болжау болды. Қазақ мемлекеттігінің қалдықтарын жою әрекетінің 
келесі кезеңі Кіші жүзде ресейлік  басқарудың жаңа жүйесін енгізуден, яғни хандық билікті 
біржола ығыстыру шараларынан көрінді. Алайда Орынбор губернаторы барон Игельстром 
жасап, ІІ Екатерина қолдаған реформаның жобасы сәтсіздікке ұшырап, іске аспады. Нұралы 
хан осыдан кейін Ресейлік саясатты ендіруге қолайлы жағдай тудырмағаны үшін және 
Сырым Датұлы көтерілісінің әсерінен хан билігінен аластатылды.  1786 жылы 5 шілдеде 
император II Екатеринаның бұйрығымен Нұралы хан айдауға жіберіліп, 1790 жылы саяси 
тұтқын болып жүргенде қайтыс болды. Нұралының ұлы Қаратайдың бірнеше рет 1809,1815 
жылдары құрылтай арқылы хан сайланғанына қарамастан Орынборлық патша әкімшілігі оны 
қолдамады. Себебі патшалық биліктің ішкі есебі анағұрлым ықпалды да беделді сұлтандарды 
хан тағына отыру талпынысына кедергі болу еді. Оның үстіне құрылтай арқылы сайланған 
ханды патша әкімшілігі тарапынан бекіту туралы арнайы заң болған жоқ. Бұл жерде заң 
орнына отарлаушы елдің  мемлекеттік мүддесі жүрді.  Хан билігін біржола әлсірету және 
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бірте-бірте жою тәжірибесін патша әкімшілігі Орта жүзде де жүргізді. Мәселен, II 
Екатеринаның үкіметі Абылай ханның үш жүздің үстінен билік етуін мойындаудан бас 
тартты.  Империялық басшылық қазақ жүздерінің бірігуінен сескенді. Сондықтан да олар 
құйтырқы әрекеттерге барды. Абылай хан қазақ халқы үшін тиімді сыртқы саясат ұстап, ел 
ішінде бедел мен қолдауға ие болды. 1781 жылы Абылай ханның дүние салуына 
байланысты, оның баласы, Уәлидің хан тағына сайлануы нәтижесінде Екатерина II 1783 
жылы генерал Штрандманға жіберген бұйрығында “қандай тәсілмен болса да, тіпті әскери 
күшпен болса да ханды хан дәрежесіне бекіту керек” десе, сонымен қатар Сібір шебінің 
басқармасына “Уәли ханның әрекеттерін жүйелі түрде бақылауға алу қажеттігі туралы” - 
тапсырма беруі Орта жүздегі жағдайды қадағалай отырып хандық  билікті шектеуге 
кіріскендігін  көруге болады. Абылай ханның үлкен ұлы Уәлидің билігін шектеу үшін патша 
үкіметі Орта жүзде екінші хан етіп сұлтан Бөкейді  бекітеді. Алайда мәселені осы тұста 
біржақты қарастыру орынсыз. Уәли хан билігін патшалық әкімшілік тарапынан шектелуіне 
оның қаталдығы, соған байланысты айналасындағы билеуші топтардың наразылығының 
өршуі де да айтарлықтай әсер етті.  Ал іс жүзінде Бөкейді хан тағайындау арқылы патша 
үкіметі Орта жүздегі саяси ыдырауды күшейтті. Ал Бөкей мен Уәли хандар өлген соң  патша 
үкіметі Орта жүзде билікке хан тағайындамау жөнінде шешім қабылдады. Сонымен, ХІХ 
ғасырдың алғашқы ширегінің соңына қарай Орта және Кіші жүзде хан билігін жою үшін 
қолайлы алғышарттар туды. Патша өкіметі хан билігін біржола жою мақсатын іс-жүзіне 
асыруға кірісті. Хандық билікті жойып, оның орнына отарлық басқару жүйесін ендіріп, 
Қазақстанды өзіне бағынышты етуді реформа арқылы іске асыру патша өкіметінің аса 
маңызды істерінің бірі болып саналды. Осы мақсатта 1822 жылы М.М.Сперанскийдің 
басшылығымен жасалған. “Сібір қырғыздары туралы Ереже”  қабылданды. Ереже өзінің 
мазмұны жағыннан Қазақстанды әкімшілік басқару тұрғысынан Ресей империясы құрамына 
енгізу және оны отар аймаққа айналдыру мақсатын көздеді. Ереженің түпкі мақсаты оның 
соңғы бөлімінде айқын көрсетілген. Сібірдегі шекара белдері күзет мекемелері ретінде 
айтарлықтай мықты құрлыс бола қойған жоқ. Олардың түбегейлі орныққан деуге келмейді. 
Әйтсе де қырғыз (қазақ) жеріне сұғына кіріп бара жатқандықтан, мұны тұрақты тәртіп 
орнатып, өздерінің шын мәніндегі мемлекеттік шекара қызметі ретінде түпкілікті 
мойындатуға тиіс. Күшіне енген Ереженің басты мақсаты қазақтың дәстүрлі саяси басқару 
жүйесін жойып, оның орнына Қазақстанның солтүстік-шығыс ресейлік әкімшілік, сот, 
территориялық басқару тәртібін орнату болды. Ресей әкімшілігі жергілікті халықты 
Ереженің негізгі баптарымен таныстыру барысында тек басқару жүйесіне байланысты 
баптары туралы сөз қозғады. Ресей әкімшілігі екі жылдан аса қазақ даласына үгіт жұмысын 
жүргізгенімен, қазақ халқы жаңа басқару жүйесін құшақ жая қарсы алудан аулақ еді. Ресей 
әкімшілігінің қолға алуымен Қарқаралы аймағы ашылса, 1824 жылдың көкек айының 29-да 
Көкшетау аймағы ресми түрде ашылды /1/. Ережеде Орта жүз территориясында көшпелі 
қазақ тұрғындарының жергілікті билігін танытатын шекаралық басқару ұйымдарына тікелей 
бағынышты және байланысты округтер құру мәселесі баса айтылды. Орта жүз территориясы 
осыған байланысты әкімшілік бірліктер: ауылдар, болыстар, округтерге бөлінді. Әкімшілік 
ауыл 50-70 шаңырақтан, болыс 10- 12 ауылдан, округ 15-20 болыстардан құралды. Орта жүз 
қазақтарынның округтері ”Сібір қырғыздарының облысын” құрады, ол Омбы облысына 
қарады/1/.  Округтер округтік приказдар арқылы басқарылды. Приказдарды аға сұлтандар 
басқаратын болды.  Оларға мәжіліс құрушылар ретінде  екі құрметті қырғыз және екі орыс 
өкілі тағайындалды. Әрбір округтің қатаң шектелген жерлері болды. Болыс басында патша 
үкіметіне адал берілген, сұлтандардан сайланған болыстық старшиндер тұрды. Айта кетерлік 
жағдай Ережеге тән ерекшелік  отарлау әдістерін сол кездегі қазақ қоғамындағы нақты 
тарихи жағдайды ескере отырып жасалды. Мұның өзі оны ХІХ ғасырдың екінші жартысында 
қабылданған реформалардан артықшылығы болып табылады.  Ереженің тағы бір ерекшелігі 
ол қазақ қоғамының ішкі құрылысын реформаға дейіндегі күйінде алып, оны бірте-бірте 
өзгерту және орталық жүйеге икемдеу бағытында жүргізілді. Осылайша Ереже  бойынша 
Орта жүзде хандық билік жойылды.  Бұл алғашқы екі аймақ ашуда патша әкімшілігі бір 
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жағынан басқару жұйесін іс жүзінде байқаса, екінші жағынан 1822-1824жж. Ғұбайдолла 
сұлтанды Орта жүздің хан тағына сайлауға барынша әрекет жасауына байланысты қытай 
империясының қазақ даласына әсерін шектеуге бағытталды.  Ол қазақ жерлерінің саяси 
бейнесін өзгертіп қана қоймай, Қазақстанның көпшілік аймақтарында Қазақ халқының саяси 
тәуелсіздігін жоя отырып, патшалық Ресейдің отарлау саясатын кеңейтуге жол ашты. 1824 
жылғы Ереже қабылданған соң көп ұзамай хандық билік Кіші жүзде де жойылды. Қазақ 
даласындағы патша үкіметінің әкімшілік-саяси реформалары  қазақ ақсүйектер тобы 
жағынан қарсылыққа ұрынды. Себебі реформалар ақ сүйек топтардың артықшылықтарын 
шектеді. Жалпы патшалық Ресейдің отарлау саясатына қарсы бүкіл Кіші жүз қазақтары 
XVІІІ  ғасырдың соңында -ақ ашық наразылық білдірген еді.  XІX ғасырдың бас кезінде 
патша үкіметіне оппозицияда Қаратай сұлтан бастаған топ тұрды. Сырдарияның төменгі 
ағысындағы жерлерде орналасқан қазақтардың көпшілігі хан ретінде Арынғазы 
Абылғазыұлын мойындады. Әйтсе де үкімет өз мүддесінде әрекет етіп, Арынғазыны 1821 
жылы Петерборға алдырып, оны Калугаға айдауға жіберілді. /1/ 

1824 жылы Кіші жүздің соңғы ханы Шерғазы Орынборға шақырылып, шекаралық 
комиссия құрамына алғашқы мүше болып белгіленді. Осылайша Кіші жүз территориясында 
сол уақыттарда қоғамдағы ықпалын жоғалтқан хандық билік жойылды. Хандық билікті жою 
айтарлықтай шиеленіссіз жүрді. Орта жүзге қарағанда Кіші жүзде хан билігі әлсіз еді. 
Ресейдің жаңа басқару жүйесін енгізу саясаты қазақ даласында билікті сақтап қалу 
пиғылындағы бір топ сұлтандармен олардың жақтаушыларының қолдауына ие болғанымен 
жалпы халықтың наразылығын тудырды.  XІX ғасырдың бірінші жартысында Кіші жүздің 
ішкі және сыртқы саяси жағдайы күрделі күйінде қала берді. Оның солтүстігінен Ресей, 
оңтүстігінен Хиуа, Қоқан хандықтары қауіп төндірді. Жаңа Илек бекінісі мен Илек өзенінің 
бассейнін орыстардың басып алуы саяси жағдайды күрделендірді. Бір жағынан патша 
үкіметіне қызмет еткен, екіншіден ресми саясатқа қарсы тектілер топтарының мүддесін 
көздеген Шерғазы ханға шекаралық комиссия әрекетсіз отырғаны үшін ескерту жасады. 
Ханға жағдай өзгермесе үкімет Ордада үкіметке адал қызмет ететін адамды қоятындығы 
туралы айтылды. 1824 жылғы “Орынбор қырғыздары туралы Ереже” бойынша Кіші жүз 
территориясы Батыс, Шығыс, Орта бөліктерге бөлінді. Оларды сұлтандар басқарып тұрды. 
“Ереже” Кіші жүзде хандық билікті алып тастап, оның орнына ресейлік басқаруға ұқсайтын 
әкімшілік-саяси басқару жүйесін ендіруге бағытталды. Ішкі, яғни Бөкей Ордасында хандық 
билік біршама ұзағырақ сақталды. Билік басындағы Жәңгір хан үкіметтің сеніміне ие болды. 
Жәнгір хан бірнеше рет патшаның қабылдауында болып, орыс әскерінің генерал-майор 
шенімен марапатталды. 1885 жылы Жәңгір хан қайтыс болғаннан кейін Ішкі Ордада хандық 
билік жойылып, басқару Уақытша Кеңестің қолына көшті. Сөйтіп, XІX ғасырдың ортасына 
қарай Орта және Кіші жүз территориясында хандық билік жойылды. Жаңа ереже бойынша 
Кіші және Орта жүздерде сот билігінің  жүйесі қирады. Кісі өлтіру, тонау, барымта, тағы 
басқа қылмыстар әскери сот арқылы қаралды. Сотқа тартылғандарды Шекаралық Комиссия 
соты сұлтан - басқарушылардың қатысуымен жазалады. Билер сотынын ең маңызды сот- 
құқықтық мәселелерді қарастыру мүмкіндігі жойылды. Бұдан былай билер тек қосалқы 
мәселелерді қарайтын болды. Осылайша XVІІІ ғасырдың 30-шы XІX - ғасырдың 20-шы 
жылдары Кіші және Орта жүз қазақтарының шекаралық жүйе арқылы басқарылғандығына 
қарамастан шынайы билік әлі де болса қазақ қоғамында хандар мен сұлтандардың 
қолдарында қала берді. Патша үкіметі хандық биліктің басында Ресейге адал берілген 
адамдардың болғанын қалады, сондықтан жікшілдікті қолдай отырып қажетті жағдайларда 
әскер күшін, ал керек уақыттарда халық жиындарының талап-тілектерін бұрмалап хан 
тағына хан әулетінен шыққан жігерсіз  өкілдерін отырғызуға тырысты. Халық арасында 
ықпалы бар, тәуелсіз сұлтандарды патша үкіметі билікке жақындатпауға  күш салды. 
Қазақстанда хандық билікті жойған патша өкіметі оны енді қайта қалпына келтіру 
әрекеттерін басып жаншуға күш салды. Мысалы, Кіші жүздің Батыс бөлігіне сұлтан-
басқарушы болған Қаратай Нұралыұлы өзін хан деп жариялап, өзіне хандық мөр жасағаны 
үшін Орынбор генерал- губернаторынан қатал ескерту алды. Орта жүзде ақ киізге көтеріліп, 
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хан сайланған, Қытай императоры заңды билеуші ретінде таныған Ғұбайдолла Уәлиұлын 
Баянаул жерінде Арбышевтың жазалау отряды тұтқындап, Омбыға апарып, одан соң ешбір 
сотсыз, тергеусіз алыс Сібір қаласы Березовке жер аударды. Одан ол 1840 жылы Кенесары 
ханның табанды араласуының арқасында елге қайтарылды. Осылайша, хандық билік 
түріндегі қазақ мемлекеттігі бірте - бірте бір ғасыр ішінде жойылды. Орыс әкімшілігінің 
әрекеттері нақты ахуалға байланысты өзгеріп отырды, әйтсе де ұлттық мемлекеттіліктің 
барлық ішкі белгілерін жоюға бағытталған негізгі мақсат өзгеріссіз қалды. Өз мақсатына 
жетуде патша үкіметі өзіне қолайлы заңдарға және соларға сүйенген заңсыздықтарға жол 
берді. Қазақ халқын отарлық басқарудың тәсілдері мен түрлері бір мақсатқа Қазақстанды 
бағынышты отар аймаққа, жаңа кіріс көзіне айналдыруға бағытталды. ХІХ ғасырдың 20-шы 
жылдарынан бастап, Ресей империясы сыртқы және ішкі саяси жағдайды ескере отырып, 
Қазақстан жөніндегі саясаты да, батыл қимылдар жасауға ұйғарды. Бұл кезеңде қазақ 
даласындағы ханның беделі күрт түсуі себепті олардың көмегін қажет етпеді. Хан билігін 
түбегейлі жою арқылы оның орнына империяның саясатын жүргізетін, яғни қазақтарды 
тікелей басқаратын басқару аппаратын құру көзделді. Хандық басқару жүйесінің жойылып, 
отарлау саясатын жүргізу мақсатында пайда болған жаңа басқару жүйесі қазақ даласында бір 
келкі қабылданбауына байланысты, Орта жүздегі сыртқы және ішкі саяси жағдай тұрақсыз 
сипат алды. Кенесары хан 1822-жылдары кезінде ашылып жатқан аймақтар құру жөніндегі 
жарлықтарға қарсы шығып халық наразылығын ашық қолдады, … Біз императорға қарсы 
емеспіз… тіпті оған да, бізге де пайда тигізетін болса жан тәнімізбен, барлық күш-
жігерімізбен оған қызмет етуге әзірміз, тек қатысты орындарға мекеме орнымен келіспейміз 
/4/-деп, Ресей әкімшілігінен өтінішін қанағаттандыруды талап еткен болатын, ол бірақ бұл 
мазмұндағы өтініш Ресей саясатына қайшы болғандықтан, Омбы облыстық кеңесі 
…Оставить оную без всякого движения деген шешім қабылдады /5/.  Патша әкімшілігінің 
қазақ даласын отарлау аймақтарының біріне айналдыруға бағытталған шаралары халық 
наразылығын күшейте түсті. Ресей үкіметінің қазақ  халқының салты мен рухына, діліне 
қайшы әкімшілік саяси реформалар жүргізуге қарсы жергілікті халық көтерілістер түрінде 
жауап берді. Шын мәнінде  XVІІІ ғасырдың соңынан XІX ғасырдың 70- жылдарына дейін 
қазақ халқы патша өкіметіне қарсы соғыс жағдайында болды. Сырым Датұлы, Жоламан 
Тленшіұлы, Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы, Есет Көтібарұлы, Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы, Кенесары  1.  ҚР ОММ. 338 қор, 1т, 463 іс, 29 парақ. 2. ҚР ОММ. 4 қор, 1т, 
245 іс, 4парақ. Қасымұлы бастаған және өзге де көптеген көтерілістер-бұқараның жалпы 
ұлттық азаттық қозғалысының айқын дәлелі болса керек. Барлық осындай бас көтерулер, 
әсіресе үш жүздің азаттық қозғалысына айналған Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс 
патша өкіметінің қазақ қоғамындағы кез келген сеператизмінің көрінісін түбегейлі жою 
тәрізді әрекет етуге итермеледі.  Қазақстанның Ресей империясына қосылуы аяқталғаннан 
кейін патша өкіметі өзінің отарлау саясатын күшейту мақсатында қазақ даласында өмір сүріп 
тұрған басқару жүйесін түбірінен қирату міндетін қойды. 1867 жылғы реформа бойынша 
Жетісу және Сырдарья, 1868 жылы  Торғай, Орал, Ақмола және Семей облыстарын басқару 
жүйесін түбегейлі өзгертуге қол жеткізді. Жаңа ережелер жасалғанда алдына негізгі үш 
мақсат қойылды: қазақтарды тез орыстандыруда табысқа қол жеткізу, оларды христиан 
дініне енгізу, рекруттық міндетті атқаруға икемдеу.  Бұл реформа тұңғыш рет бүкіл 
Қазақстан территориясын қамтыды. Қазақ даласында құрылған облыстар уездерге, уездер 
болыстарға бөлінді. Жаңа басқару жүйесі көшпелілердің патриархалды-феодалдық 
укладының іргесін шайқалтып, сұлтан, би, старшиндердің билігін шектеді. Сұлтандар 
өздерінің саяси, одан соң экономикалық маңызы мен жағдайын жоғалтты. Әкімшілік басқару 
айқын әскери сипат алды. Облыс басында әскери генерал-губернаторлар тұрды. Олар өз 
қолдарына бүкіл әскери және азаматтық билікті шоғырландарды. Болыстық  басқарушылар 
мен ауыл старшиндері 1868 жылдан бастап өз жергілікті тұрғындарының үстінен бақылаусыз 
және шектелмеген билік пен құқықтарға ие болды. 1867-1868 жылдарғы реформалар 
бойынша жалпы империялық заңдарға негізделген әскери сот комиссиялары және уездік 
соттар құрылды. Бұдан кейінгі жылдары аталған заң актілеріне кейбір өзгерістер мен 
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толықтырулар енгізілді.  Түркістан өлкесін басқару туралы және  (Ақмола, Семей, Жетісу, 
Орал және Торғай облыстарын басқару туралы ережелерде көрініс тапты. Бұл ережелер 
патша өкіметі құлатылғанға дейін, яғни 1917 жылғы дейін өз күшінде болды. Патша үкіметі 
қазақ қоғамында Ресей империясының билігін қамтамасыз ететін мемлекеттік аппарат құру 
үшін өзінің саяси қызметін күшейтті. Абсолюттік билік далада генерал-губернаторларға 
берілді. Халық арасында олар «жарты патша» деп аталды. Ереженің 15,17 баптарына сәйкес 
генерал-губернаторларға «саяси игілікті емес бұратаналар, бүлдірушілер... бес жылдан артық 
уақытқа айдауға жіберу» құқығы берілді. Қазақстан тарихында қазақ ұлты өкілінің уездік 
шенеунік деңгейінде бастық болуы мысалының кездеспейтіндігі біраз мәселеден түсінік 
береді. Оқыған, білімді қазақ өкілі үшін ең құрметті қызмет аудармашы, яғни тілмаш болып 
қана қалды.  Қазақ тұрғындары тек болыстық басқарушылар мен ауыл старшиндерін сайлай 
алатын мүмкіндіктерге ие болды. Сайлау патша шенеуніктерінің қатысуы арқылы жүргізілді. 
Шенеуніктер қазақтардың руға бөлінетіндігін біле отырып, ру арасындағы дау-жанжалды 
өршітуге тырысты және ру аралық дау жанжалды өршітуге түрлі күш салды. Сайлауға 
қыруар ақша жұмсаған болыстық басқарушы, кеткен шығынның орнын сайлауда жеңіліп 
қалған рудың есебінен толтыруға тырысты. Дәл осындай әрекеттерге келесі жолы жеңіске 
жеткен ру өкілі барды. Осылайша болыстық сайлаулар халық арасына жік салып, 
бөлшектенуіне ықпал етті. Патшалық әкімшілік басқару кезеңінде қазақтар арасында жүздер 
мен руларға бөліну қазақ қоғамының дертіне айналды.  Ұлттық зиялылардың озық өкілі, 
қазақ қоғамының сайлау жүйесімен жете  таныс М.Тынышпаев 1916 жылғы оқиғаларға 
байланысты Түркістан генерал-губернаторына былай деп жазды: “1868 жылғы Ереже 
қырғыздарды тығарыққа тіреді, тіпті жер қыспағы сайлау алдындағы тартыстарға астар келе 
алмайды (Енді еш жерде, бірде-бір сайлау ірі пәресіз жүргізілмейді. Әрбір сайлаудың 
алдында үміткер «қара» салықтардың азайып, болыста келісім мен тұрақтылықтың 
болатындығын уәде етеді.  Жомарт үміткер... 40 мың сомға дейін ақша үлестіреді, ал оның 
үш жылдағы барлық табыс 900- 1500 сомнан аспайды. Болыстың немесе халық сотына өткен 
үміткер кеткен шығыннан 5,10,20 есе көп капитал жинайды, осындай түрдегі тонау қазіргі 
уақытта жүріп жатыр. Партиялық тартыс және болыстың жиі тонауы халықты ашындырып, 
қылмысқа итермелейді /1/. Осылайша отарлық шенеуніктік басқару аппараты жергілікті 
басқарушыларымен тығыз байланыса отырып, халықты тонап, соның есебінен жеке 
бастарының боюына қаржы жинады. Айта кетерлік жағдай, патша үкіметінің жікшілік-саяси 
реформалары қазақ мемлекеттігін жойып қана қойған жоқ, олар қазақ жерлерін Ресей 
империясының меншігі деп жариялады. Сөйтіп, көшпелі халықтың тіршілік көзі саналған 
жерлерге бекіністер салып, Ресейдің ішкі губернияларынан орыс, украин шаруаларын қазақ 
даласына қоныстандырды. Патша өкіметі 1889 жылы 13 шілдеде селолық адамдар мен 
мещандарды қазына жерлеріне өз еркімен көшіру туралы Ережені жасап, бекітті. Осыған 
орай XIX ғасырдың 70-жылдарынан басталған ресейлік шаруалардың қоныс аударуы 80- 
жылдарға қарай күшейе түсті. 1889 жылы Село адамдары мен мещандарды әазына жерлеріне 
қоныстандыру туралы Заң қабылданды. Осылайша орыс шаруаларының қазақ даласына 
қоныс аударуы заңдандырылды. XX ғасырдың бас кезінде шаруалар отарлауы пәрменінше 
күшейіп, қазақтардың 45 млн. десятинадан астам шұрайлы жерлері қоныстанушылардың 
қолына көшті. Қазақ халқы құнарлы жерлерден шөл және шөлейт аймақтарға ығыстырылып, 
дәстүрлі шаруашылығы дағдарысқа ұшырады.  Патша өкіметінің Қазақстанда хандық 
мемлекеттілікті жоюға бағытталған әкімшілік - құқықтық реформалары өзінің  тиімді 
нәтижесін бергендігін көруге болады. Біріншіден, қазақ халқын еркін билеп, отарлық қанауы 
және ұлттық езгіні күшейтумен көрсетті. Екіншіден, салық жүйесін енгізу арқылы халықтың 
жағдайын күйзеліске ұшыратты, ата-бабадан қалған жерлерін күшпен тартып ала бастады. 

1. Тынышпаев М. История казахского народа, - Алматы:Санат 1998. 36 с. 
Бұл туралы С.Асфендияров мынадай тұжырымдармен сипаттады: “...енгізілген 

әкімшілік жүйе мемлекеттік аппарат құрылысына шаралар жиынтығын құрады. Оның 
көмегімен қазақ даласына Ресей капитализмінің еніуіне қолайлы орындарды тазартты. Бұл 
шаралар Қазақстанды Ресей капитализмінің боданына айналдыруды мақсат еткен патша 
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саясатының негізі болған өндірістік қатынастардың бұлжымас әрі барынша айқын көрінісі 
болып табылады” /6/. Осылайша ең алдымен мемлекеттігін, яғни саяси-құқықтық 
реформалар нәтижесінде қазақ халқының бұрыннан қалыптасқан басқару жүйелерін жою, 
жергілікті халық арасындағы билеушілерді биліктен шеттету арқылы өз басқару жүйелерін 
енгізуді көздеді.  Саяси тәуелсіздігінен айырылған қазақ халқы құнарлы жерлерінен де қол 
үзді. Отарлық мазмұндағы патша үкіметінің Қазақстандағы жүйесі империяның көңілінен 
шығып, хандық билікті жойып, қазақтардың өмір-тірлігін, шаруашылығын күйзелтіп, рухани 
деградацияға ұшыратты. Қазақстан Ресей империясының, түпкілікті отар аймағына айналып, 
барлық билікті отаршылардың қолдарына беріп, өзі патша өкіметінің тепкісінде қалды. 
Патшалық биліктің қазақ мемлекеттігін түпкілікті жою әдістері мен шараларын оқып-
үйренудің маңызы зор. Тәуелсіз мемлекеттің келешек  ұрпақтары қазақ халқының 
мемлекеттік мәселелері тарихын жетік  меңгерулері тиіс. Мемлекеттіліктің тарихын зерделеу 
арқылы қазіргі тәуелсіз  мемлекетте жүргізіліп жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік, 
мәдени, демографиялық, идеологиялық бағыттардағы процестердің мәнін түсініп, оның 
болашағына байланысты қызметтер атқаруда мәні зор. Қазақ  халқы үшін саяси шаңырағын 
биік етіп көтеріп, оны жоғары деңгейде ұстап тұру оңай болмағандығын, патшалық 
бодандық саясатының жағдайында  мемлекеттіліктің жойылғандығының тарихи сабеп- 
салдарын терең де толық түсінуіміз қажет. Патшалық Ресей мемлекет ішінде мемлекеттің 
өмір сүруіне қатал тиым салды. Сондықтан да өзінің жаулап алу саясатының алғашқы 
сатысынан – ақ қазақ хандығын түпкілікті жоюға барлық күш – жігерін, айла - әрекетін 
салып бақты. Біз талдаған мәселенің астарына терең зер салып, оның мәнді тұстарын 
тәжірбиеде қолдану үшін төмендегідей  ”тетіктерін” білу абзал. Ең алдымен қазақ 
мемлекеттігін жоюға патша өкіметінің XVIII ғасырдың соңында кіріскендігі, Сырым Датұлы 
бастаған азаттық қозғалыста ол өзінің шешімін таба алмай тығырыққа  тірелгендігі жайлы 
тарихи факті естен шығармау керек. Біріншіден, студенттер мен магистранттар осындай 
күрделі мәселені оқып - үйренуде оның теориялық - методологиялық тұстарына назар 
аударып, қазақ даласындағы мемлекеттіктің тұжырымдамаларын  меңгергендері жөн. Тарих 
ғылымында осы мәселенің теориялық -методологиялық бағыт - бағдары ретінде ”көшпелі 
феодализм” тұжырымдамасы ұзақ уақыт бойы дамып келді. Аталған тұжырымдама 
бойынша  көшпелілердегі мемлекеттілік феодалдық қатынастар тұрғысында  қарастырылды.  
Осыдан келіп қазақ қоғамының саяси ұйымдасуы ”бір орталыққа бағынған мемлекет”, 
”мемлекеттік бытыраңқылық” тәрізді түсініктермен сипатталды. Бұған қоса көпшіліктердегі 
биліктің ерекшеліктері ескерілмеді. Отандық тарих шеңберінде мемлекеттілік мәселесіне 
байланысты бірнеше бағыттар туындады. Яғни, бірінші бағыт көшпенділердің этносаяси 
ерекшеліктеріне байланысты мемлеккеттің болғандығын көрсетеді. Екінші бағыт 
көшпенділерде мемлекеттік бірлестіктер кейбір кезеңдерде ғана құрылды  деген пікірді 
көрсетеді.  Үшінші бағыт бойынша зерттеушілер мемлекет болмаған деген тұжырымды 
ұстанады.  Бұл көзқарастарға қарсы  отандық тарих ғылымында жаңа методологиялық  
бағыттарға  байланысты Қазақ хандығы сипатындағы алғашқы үлгідегі демократиялық 
басқару принциптеріне негізделген хандық мемлекет болып табылады деп көрсетуге 
болады.  Бұл өзіндік далалық нормалар мен дәстүрлеріне байланысты өзіндік ерекшелігі бар 
мелекет болды. Хандық билік  сұлтандар  тобынан мұрагерлік жолмен сайланатын болды.  
Хан билігі  нақты бір құқықтармен  белгіленген және  хан  құқықтық тұрғыдан міндеттер 
атқаруға  байланысты болған. Қазақ хандығының  мемлекет деңгейінде өзіне тән  белгілері 
болды. 
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Тарихтың тереңдіктерінен ортаға шыққан әлеуметтік құрылым болып табылатын 

ұлттардың уақыт ішінде мемлекеттерге айналуы қоғамды секулярлық, рационалдық негізде 
саяси ұйымдастыру мен қайта құрылымдау арқылы жүзеге асты. Осы орайда қазіргі заманғы 
мемлекет пен мемлекеттілік ұғымының теориялық мәнін ұғыну үшін егемендік ұғымының 
мәнін ашу өте маңызды. 

Егемендік – мемлекеттің айрықша сипатын білдіретін ұғым, алайда, сонымен қатар, 
моденизм дәуірінің бастау алуымен бірге биліктік қатынастардың ішіне кірген жаңа тренд 
ретінде маңызды бір фактор. Осы тұрғыдан егемендік тарихтың белгілі бір кезеңінде, белгілі 
бір аймақта ортаға шыққан саяси, қоғамдық және экономикалық жағдайлардың бір нәтижесі 
екендігі байқалады [1, 64]. Әлеуметтік, саяси құбылыс ретінде егемендіктің даму үдерісі 
қазіргі заманғы мемлекеттіліктің қалыптасуымен бірге басталады [2, 62]. Қазіргі заманғы 
мемлекеттілік үлгісінің белгілі бір саяси құрылымдық сипатқа енуі, билік еткен қоғамның 
қуаттарын жұмылдыруда артықшылыққа ие болуы және бәсекелестері болып табылатын 
қала құрылымдары (city leagues) және қала мемлекеттерін (city-states) ықпалсыз қалдыруы, 
саяси қоғамның жалғыз құзыретті ұйымдасуы түрінде көрініс табуын қамтамасыз етті [3, 
185]. 

«Қазіргі заманғы» деп аталатын саяси құрылымның архаикалық саяси құрылымдардан 
айырмашылығын түсіну үшін әуелі «мемлекеттен бұрынғы» экономикалық, саяси және 
қоғамдық қатынастардың түйіні тарқатылуы қажет. Модерн құрылым және қатынастар 
өздерінің алдынан шыққан үдерісте болған жайттардың негізінде, арасында қалыптасқан. 
Бұл үдеріс кейде ескі институттардың жойылуы кейпінде ортаға шықса, кей жағдайларда 
ескі кезеңдегі институттардың дамытылуы, кемелдендірілуі кейпінде көрініс тауып жатты. 
Мәселен, егеменді күштің неліктен жалғыз болуы қажеттігі проблематикасын орта 
ғасырлардағы христиан дүниетанымын білместен түсінуге тырысу  қате [2, 67]. 

Орта ғасырлар экономикалық және саяси институттарымен болсын, ой-пікірлерімен 
болсын егемендік түсінігінен мүлдем жырақ. Феодализмнің бөлшектелген құрылымы 
осының жанында діннің әрі дүниелік, әрі ақиреттік өмірді басқаруға деген ұмтылысы осыған 
қатысты саяси биліктің әлсіздігі, орталықтанған және белгілі бір географиялық кеңістікте 
түгелдей үстемдік құрған құрылымдық бір институт ретінде қазіргі заманғы түсініктегі 
мемлекеттіліктің әлі де болса ортаға шықпағандығын көрсетеді. Шіркеудің дәл осы үдерісте 
алдыға шығарған ерекшелігі жеке бір құқыққа бағынып, заң шығару және соттың айрықша 
статусына ие болуымен ерекшеленеді [3, 291]. Уақыт өте келе шіркеудің зайырлы биліктің 
қорғауында иелік ететін территорияны арттыруы ең үлкен экономикалық күш жағдайына 
келуін қамтамасыз етті. Шіркеудің осы кезеңдегі табиғи одақтасы саяси биліктің басында 
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тұрған корольдіктер болып табылады. Шындығында орта ғасырларда саяси кеңістіктің 
шіркеуге қарсы шектеулі бір автономдылығы бар-тын. Өйткені, басқарудың ақиреттік қырын 
сипаттайтын sacerdotium, дүниелік функция imperium түсінігінен әлдеқайда күшті билік 
құзыретіне ие болатын. Сондықтан, биліктің әрбір екі қырының «Тәңірінің өкілі» сипатымен 
шіркеуде шоғырландырылуы айтарлықтай қиын болмады [4, 75]. 

Қазіргі заманғы билік түсінігінің идеялық негізі Еуропадағы реннесанс және реформа 
қозғалыстары негізінде қалыптасты. Саяси жаңарулар нәтижесінде шіркеу билігі мен 
зайырлы билік арасындағы күш тайталасы зайырлы биліктің, яғни орталықтанған біртұтас 
билік пен мемлекеттілік парадигмасының туындауына жол ашты. Реформа және оған қарсы 
бағыттағы кері реформа тек қана шіркеу мен зайырлы билік мәселесінде туындаған зайырлы 
төңкерістер емес, сонымен қатар, қазіргі заманғы мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі 
элементтері болатын. 

Зайырлы биліктің құрылымдық іргетасының қалануы тұрғысынан болса ең үлкен үлес 
өзінің ой-пікірімен саясат философиясының сол күнге дейінгі бағытын түбірімен өзгерткен 
Макиавеллиге тиесілі. Макиавелли саяси биліктің мақсатын саясаттан жоғары тұратын діни, 
моральдық немесе мәдени элементтермен түсіндіруден бас тартты. Ол биліктің бар болу 
себебі Тәңіріден, моральдық, діни заңдылықтардан емес, биліктің тікелей өзінен бастау 
алатындығын алға тартты [5, 38]. Саяси билік қандай да бір мақсатты жүзеге асыру үшін 
қолданылатын құрал емес, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің мақсаты. Биліктің өзінің 
тікелей мақсат ретінде сипатталуы оны идеялық тұрғыдан заңдастыру үшін дәйектемелер 
ойлап табу мәжбүрлілігін жояды. Осылайша билік (егемендік) діни және метафизикалық 
негіздерінен айықталып, зайырлы негізге қауышты. Осымен қатар, Макиавелли қоғам мен 
мемлекет өмірін түгелімен өзінің билік ету күшімен өктемдік ететін жоғары ұйымдасқан 
және өзге мемлекеттермен қарым-қатынаста бір елдің атынан абсолютті түрде өкілдік ету 
құзыретіне ие саяси институт болып табылатын мемлекет туралы айтады. Осылайша, әлі 
атауы берілмеген егемендік ұғымына барынша жақындай түскен. 

Оның ойынша саясат өмірдің жалпы ағыны туындатқан динамикалармен алға 
жылжиды, саясаттың нақты тәжірибелерінің туындатқан жағдайларды моральдық немесе 
діни қағидалардың артына жасырудың қажеті жоқ [6, 172]. Алайда, ойшылдың негізгі 
жетістігі дінге негізделген осы тұжырымды сол дәуірдің нақты шарттары аясында қайта 
талқыға салып түсіндіріп, «жалғыз, дара» билікке зайырлы бір мазмұн беруі, осылайша, 
Еуропада  саяси эволюцияның бағытын дөп басып тануы болып табылады [7, 5]. Кейінгі 
жылдарда бұлтартпас бір шындық жағдайына келетін ұлттық бірліктің мағынасын да алғаш 
рет Макиавелли ұғынып, түсінген болатын. Осы тұрғыдан Кассиердің айтқанындай 
Макиавелли схоластикадан бас тарта отырып, билікті зайырлы тұрғыдан негіздеп түсіндірген 
ең алғашқы ойшыл болып табылады [8, 140]. 

Осылайша Макиавеллиден кейін егемендік теориясы мемлекеттік билік құзыретінің 
біртұтас егеменді күште шоғырлануы және осының легитимді жалғыз күш болатындығы 
тұжырымдалды. Қоғамдық және саяси қатынастардың белгіленуі дүниелік биліктің ең 
маңызды функциясы және биліктің бөлінбейтін біртұтас сипатының көрінісі [9, 80]. 
Осылайша, корольдің абсолюттік билігіне қатер төндірген барша басқа күш орталықтары 
сынды шіркеу де дүниелік биліктің нысанасына кірген еді [10, 107]. 

Қазіргі заманғы қоғам мен мемлекеттіліктің қалыптасуында қоғамның қажеттілік 
және талаптарына сай ұсақ жамағаттарға арқа сүйеген бөлшектенген саяси жүйенің 
жойылып, рационалдылыққа негізделген құрылымның қалыптасуы үлкен ықпал етті [11, 83]. 

Классикалық егемендік түсінігінің туындау кезеңі Француз Революциясымен өз 
мәресіне жетті. Егемендік – 1791 жылғы Франция Конституциясымен конституциялық ұғым 
деңгейіне жетті. Сонымен қатар, осы кезеңде егемендіктің жалғыз бір кісіге немесе бір топқа 
ғана емес, ұлттың түгеліне тиесілі болғандығының мойындалуы яғни, ұлттық егемендіктің 
тууы тұрғысынан да өте маңызды. 

 Француз Революциясы салық салу және күш қолданудың бір орталыққа, бір 
егеменге шоғырлануы сынды егмендіктің нақты көріністерін жүзеге асырған, орталықтанған 
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және бюрократиялық сипатымен қоғамдық, экономикалық және саяси бақылауды түгелдей 
қолына алған мемлекеттің жалғыз дара егемен ретінде көрініс табуы болып табылады [12, 
217]. 

Атауы «мемлекет» деп аталған саяси ұйым қоғамдағы ең жоғарғы күш (егемен) 
ретінде көрініс тауып жатса мұны билігін құқықтық және саяси тұрғыдан легитимдендірген 
егемендікке борыштар. Әсіресе, XVI және XVII ғасырлардың Еуропасында феодализмнің 
бара бара «архаикалық» сипатқа енуімен бірге билік қатынастарын рационалды және 
құқықтық негізге қойған теориялық қағидалардың ортаға қойылуымен қазіргі заманғы 
мемлекеттің ең негізгі саяси құрылым ретінде көрініс табуын қамтамасыз етті. Осы тұрғыдан 
қарастырғанда егемендік – мемлекет пен құқық арасындағы қатынастың нақ өзі [13, 5]. 
Дұрысын айтқанда мемлекет билігі егемендік арқылы құқықтық бір негізге отырады. 
Егемендік ұғымының бұл тұстағы функциясы мемлекетің заңдары мен әрекеттерінің тек қана 
дүниелік бір салада құрылғандығын негіздеу болып табылады [14, 26]. 

Егемендік құбылыс ретінде де, ұғым ретінде де саяси қоғамның ішінде өмір сүреді, 
оның өмір сүретіндігін айта білу үшін саяси қоғамның күнделікті ұйымдасу кейпі болып 
табылатын мемлекетті қажет етеді. Осы тұста бір ескертпе жасай отырып, егемендіктің 
нақты бір институт болып табылатын мемлекетпен біте қайнасқанына, билікті іс жүзінде 
қолданатын саяси биліктен болса басқаша бір сипатқа ие екендігіне назар аудару қажет. 
Егемендік саяси биліктен де жоғары тұратын және оны түгелдей қамтитын құбылыс болып 
табылады. Егемендік теориялық тұрғыдан өзгермейтін және тұрақты сипатқа ие болса, саяси 
биліктегілер белгілі бір уақытта басқару құзыреттілігін қолданады. Мұның жанында тәуелсіз 
бір күшке (егеменге) сілтеме жасайтын егемендікке қарсы саяси биліктегілер кез келген 
шарттарда (мәселен отарлық басқаруларда болсын) ішінде болады [3, 63]. 

Егемендіктің барлығы мемлекетпен бірге болады және мемлекеттің де бар екендігін 
көрсетеді. Керісінше қарағанда осы жағдайдың қисындық нәтижесі ретінде мынадай бір 
ұқсас пайым жасауға болады: мемлекеттің құқықтық бір мәртебеге ие бола алуы тұрғысынан 
қажеттілік болған ұғым егемендік болып табылады. Егемен мемлекеттердің түгелінде ортақ 
үш нақты ерекшелік алға шығады: белгілі бір шекарамен бекітілген территория (ел), осы 
территорияда тұрғылықты өмір сүретін адамдар (халық, азаматтар) және басқару билігін 
жүргізу үшін құрылымданған билік ету механизмі (үкімет, саяси билік) болып табылады. 
Аталғандар егемен мемлекеттің бар екендігін көруімізді қамтамасыз ететін нақты және 
қажетті шарттар болып табылады [2, 140]. 

 Қорыта айтқанда, егеменді күштің легитимділігі заңдардың қайнар 
бастауларының жер бетіне түсірілуінен туындайды. Ұлттық мемлекеттің пайда болуымен 
жекелендірілген саяси билік үлгісі өз орнын құрылымдық билікке тастайды. Құрылымданған 
саяси билік өзімен біте қайнасқан күш қолдану, мәжбүрлеу құзыреттілігін заңдар арқылы 
жүзеге асырылуына кепілдік берілгенде күш қолдану индивидуалдылықтан, жекеліктен 
шығып, легитимденеді. Біз мұны күштің рационалдануы деп атаймыз. Басқарушы-
басқарылушы қатынастарының заңдардың айқындаушы болатын бір кеңістікте жүргізілуі 
мемлекет пен қоғам арасында жаңа бір байланыстың орнауына себеп болады. Жеке адамдар 
мен саяси билік арасындағы қатынастар ендігі жерде метафизикалық емес, дүниелік 
шарттардың нәтижесі болып табылатын заңдар шеңберінде жүзеге асырылып, осылайша 
Макс Вебердің заңды-рационалды легитимділік ретінде сипаттаған түсінікпен жүздеседі. 
Қазіргі заманғы мемлекеттілік жалпы қоғамның бойсұнушылығына ие болуы тек қана күш 
қолданудың және мәжбүрлеудің ықпалынан бұрын «дұрыс және рационалды болғанына 
сенгендігі үшін билігіне мойынсұнуы» болмақ [15, 102]. XVI ғасырда басталған және осыдан 
кейін екі ғасыр бойы мықтап күшейген тренд барлығынан бұрын саяси биліктің жалғыз бір 
орталықта, бір қолда шоғырлануы және орталықтануы бағытында дамыды. Бұл үдерісте 
кішігірім және әлсіз саяси құрылымдар өздерінен әлдеқайда үлкен және әлдеқайда күшті 
құрылымдар тарапынан жұтылып кетіп отырды. Осылайша, белгілі бір географиялық 
кеңістікте үкімдік ету күші жалғыз орталықта шоғырланған болады [16, 191]. Осы тұрғыдан 
қарастырғанда мемлекет пен егемендік арасындағы өзара байланысты бір қатынас бар 
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екендігін айтуға әбден болады. Егемендік – «қоғамдағы ең соңғы және абсолютті шешім 
қабылдайтын күш» ретінде сипатталғанда мемлекеттің мәжбүрлі бір бар болу шарты ретінде 
ортаға шығады. 
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С конца XIX века начала формироваться казахская интеллигенция, которая стала 

понимать необходимость политического возрождения казахского народа. Из среды казахской 
интеллигенции выдвинулись личности, которые встали на путь политической деятельности. 
К ним относятся А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, Ж. Акпаев, A. Ермеков и 
другие. 

Они, с одной стороны, обнажали опасность для казахского народа 
самоуправленческих начал в том виде, в каком они были навязаны, а с другой стороны, 
разоблачали антинародные действия и сущность колониальных властей. Казахские 
общественно-политические деятели не только критиковали, но и предлагали путь 
политического развития, активно их внедряли в сознание народа. Они были гуманистами, 
действовали в интересах всего казахского народа. Они считали, что только путем 
политического просвещения всего народа, создания политической организации, 
формирующей национальное сознание, можно было рассчитывать на достижение цели 
политическою возрождения. 

Колониальные власти четко и ясно понимали, что появление на политической арене 
представителей казахского народа является признаком пробуждения народа. Они 
предпринимали все необходимые меры, чтобы не дать возможности  развернуться 
деятельности своих противников, не стесняясь ничем, применяли к ним карательные методы. 
Но ничто не могло остановить патриотов, решивших посвятить свою жизнь, способности и 
деяния интересам народа. [1, с. 240] 

Одним из видных деятелей является Жакып Акпаев – первый магистр права среди 
казахов. Становление его как активного политического деятеля, всей душой болеющего за 
свой народ, прослеживается на страницах его биографии. 

Жакып Акпаев родился 7 ноября 1876 года в урочище Тонректас, в ауле №3 
Беркаринского района Каркаралинского уезда. Уже студентом он не скрывал своих 
критических взглядов на колонизаторскую политику царских властей. 

В годы учебы Акпаев тесно общался с представителями казахской интеллигенции: Б. 
Кулмановым, Р. Марсековым, Ж. Сейдалиным, М. Тынышбаевым и другими, оказавшими 
значительное влияние на формирование его взглядов, отношение к процессам, 
происходящим в обществе. В годы первой русской революции Акпаев активно выступал с 
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обличающими царя речами на митингах, участвовал в демонстрациях, проходивших в 
Омске, Петропавловске, Семипалатинске, Павлодаре, Баян-Ауле и Каркаралинске. В Омской 
газете «Степной край» Акпаев разоблачал самодержавие, полицейский произвол, 
взяточничество, продажность чиновников, призывал народ к активной борьбе против 
колонизаторской политики царя. Действия судьи не могли остаться без внимания тех, кому 
по роду деятельности приходилось присматривать за порядком, надзирать за 
свободомыслящими людьми. 

В 1906 году Ж.Акпаев был арестован по обвинению в государственных 
преступлениях. В июле 1917 года он участвует во Всеказахском съезде, проходившем в 
Оренбурге. В декабре того же года на втором Всеказахском съезде Акпаев стал членом 
правительства «Алаш-Орды». [2, с. 14] 

14 сентября 1930 года ОГПУ по обвинению в «контрреволюционной деятельности» 
заключает Акпаева в тюрьму. Это было началом массового террора против бывших членов 
партии «Алаш». В 1934 году по состоянию здоровья был досрочно освобожден и прибывает 
в Алматы для лечения. Но медицина не смогла ему помочь. Он скончался 4 июля 1934 года в 
возрасте 58 лет. [2, с. 17] 

Жакып Акпаев был одним из первых исследователей государственно-правовых 
проблем казахского общества. Круг его научных интересов охватывал вопросы 
возникновения казахской государственности, формирования правовой системы, правовых 
понятий, терминов. 

Наряду с Ч.Ч. Валихановым он заложил основы понимания казахского права, указав 
на ряд его специфических черт. Ж.Акпаев написал не много работ, ведь дело не в количестве 
написанного, а в том, какие идеи высказаны автором – глубокие, оригинальные или 
компилятивные. 

 Ж. Акпаев впервые выдвинул ряд идей применительно к характеристике казахского 
права. Он является первым казахским правоведом, пытавшимся применить принципы и идеи 
психологической теории права к объяснению институтов казахского права. 

Ж. Акпаев впервые использовал понятие объективного права и субъективного права 
применительно к казахскому праву. Говоря о понятии объективного права в казахском 
обществе, Акпаев не рассматривает ни понятия «төру», известного правовой системе 
тюркоязычных народов, ни понятий «хұқұқ» или «хақ», перенятых у арабов. 

Акпаев был первым ученым-правоведом, давшим определение права, адекватное 
национальному правовому сознанию. Так, он пишет, что наряду с тремя указанными 
способами выражения понятия права существует еще четвертый  способ выражения понятия 
права, а именно словом «жол». Для выражения чисто психического понятия права киргизы, 
как и другие народы, воспользовались словом, взятым из материального мира («Атажолы», 
«Ақжол»). [3, с. 128] 

Кроме того, Акпаев высказал глубокую мысль о необходимости разграничения 
понятия права («жол») от понятия обычая («адат»). Из его рассуждений вытекает вывод о 
том, что казахи не называли свою правовую систему адатом или адатным правом. Это 
происходило не только потому, что «адет» не воспринимается ими как чисто правовое 
явление, но и потому,  что свод правовых норм всегда связывался с именами выдающихся 
государственных деятелей: «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Тәуке 
ханның Жеті жарғысы». Поэтому он называл право, существовавшее до 1917 года,  
«казахским правом», которое нисколько не умаляет значения правовых обычаев, а также 
бийские решения. 

Ж. Акпаев считает, что законы казахского общества или право являются 
неписанными. Иначе говоря, они даны от «Бога-луны». В определенной степени он прав, так 
как многие правовые нормы как результат бийского прецедента (үлгі) были, безусловно, 
неписанными. В то же время нельзя полностью отрицать наличие у казахов писанных 
законов. 
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Ж. Акпаев высказал ряд ценных идей по вопросам брачного права казахов. 
Большинство исследователей этой темы рассматривали брачно-семейные отношения с 
этнографических позиций. Они описывали обычаи сватовства, подготовки к свадьбе, ее 
проведение и т.д. 

Акпаев же рассматривал некоторые узловые вопросы брачных отношений с правовой 
позиции. Он пишет: «Первоначальный брачный договор у киргизов скрепляется подарком, 
называемым «қарғыбау». Подарок «қарғыбау» некогда служил фактором, способствовавшим 
возникновению юридических отношений между родителями жениха и невесты и вечной 
связи». [3, с. 128] Ж. Акпаев впервые сумел понять и показать, что брачный договор у 
казахов возникает на основе ряда юридических фактов, последовательно и логично 
связанных между собой. Начало возникновения брачного договора связано с «қарғыбау», 
служившим первоначальным юридическим фактом. В результате передачи «қарғыбау» 
девушка превращалась в законную невесту. 

Вторым актом, еще более усиливавшим брачный договор, было приготовление блюда 
«құйрық-бауыр» и поедание его родителями жениха и невесты, порождающее между 
родителями массу прав и обязанностей. Данный юридический факт означал окончательное 
заключение брачного договора. 

Кроме того, Ж. Акпаев обратил внимание на особенности правового положения 
субъектов брачных договорных отношений. Субъектами брачного договора выступали не 
женщина и мужчина, пожелавшие создать семью, а родители невесты, с одной стороны, и 
родители жениха, с другой. 

Акпаев с позиции психологической теории происхождения права объясняет смысл 
брачного договора, заключаемого путем символической еды «құйрық-бауыра». Это вытекает 
из значения баура - печени, как кровотворного органа в организме человека, т.е. родители 
жениха и невесты должны сродниться подобно родным братьям и сестрам. 

Подводя итоги своим исследованиям казахского права, Ж.Акпаев подчеркивает, что в 
различных обрядах, связанных с брачным правом казахов, по его мнению, отражаются 
остатки прежних культурных наслоений, что подтверждает правильность концепции 
антрополога Тейлора «... о сохранении в нашей психике необъяснимых убеждений от 
предыдущих культур в виде переживания». [3, с. 128] 

Появление первой политической казахской партии Алаш и правительства Алаш Орды 
было не случайным явлением. Это был закономерный этап в многовековой борьбе 
казахского народа за независимость. Выдвижению Алашскими лидерами идеи об 
образовании государства казахов способствовало наличие у них юридического образования в 
передовых российских вузах. Деятели Алаш и представители казахской управленческой 
элиты, научной и творческой интеллигенции заложили фундамент казахской 
государственности. Они приняли активное участие в процессе определения границ и 
воссоединения казахских земель, прилагали все усилия для обеспечения целостности 
казахской территории.[3, с. 14] 

Таким образом, еще на заре двадцатого столетия лидерами политической партии 
«Алаш» поднимались проблемы дальнейшего развития казахской государственности. 
Демократическим преобразованиям, предусмотренным в Программе партии, должны были 
подвергнуться все сферы жизни общества. Однако внешние политические факторы стали 
решающими, в силу которых наша страна отдалилась на долгие годы от намеченных целей. 
Перспективные новшества и прогрессивные изменения в казахской степи так и не были 
реализованы, так как идеи партии были уничтожены еще в зачаточном состоянии. Смена 
власти, политическая нестабильность, гражданское противостояние лишили самых 
необходимых условий для осуществления задач, намеченных казахской интеллигенцией, 
объединившейся вокруг партии «Алаш». Некоторые программные установки, которые были 
выдвинуты еще в те годы, остаются актуальными и для современного Казахстана. [4, с. 272] 
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На сегодняшний момент Республика Казахстан имеет собственную Конституцию и 

национальное законодательство. Именно благодаря правильно и грамотно  оформленному 
содержанию и динамическому развитию нашего законодательства и Конституции на 
сегодняшний момент Республика Казахстан успешно вошла в состав 50 самых развитых 
государств мира и, с успехом преодолев этот рубеж, поставила перед собой новый ориентир 
– войти в число 30 самых развитых государств в мире. Такое положение вещей сложилось 
благодаря тому, что Основной закон Казахстана, утвердив нашу республику 
демократическим государством, закрепил  в своем составе множество прав и свобод 
человека и гражданина, благодаря которым граждане Республики Казахстан  могут свободно 
жить и трудиться, не боясь за свою жизнь, жизнь своих детей и родителей. В Конституции 
РК закреплено 27 прав, в то время как, например, в Конституции Германии закреплено всего 
18 прав и свобод. Наше законодательство, как уже было отмечено выше, не стоит на месте и 
постоянно развивается. Постоянно в его состав входят все новые и новые законы и поправки 
к уже имеющимся законам, чтобы сделать жизнь людей лучше, проще; увеличить ВВП 
страны, продолжая путь к отметке 30 самых развитых стран мира. Помимо вхождения норм 
национального законодательства, большую роль в законодательстве Республики Казахстан 
играет имплементация норм международного права в законодательство нашей страны. При 
этом еще одним примером использования норм международного права является 
приведениенациональной системы в соответствии с нормами международной организации, в 
состав которой входит это государство, либо принятие подобных законов, существующих у 
других членов данной международной организации, регулирующих определенные 
общественные отношения. То есть необходимо перенимать опыт других государств по 
определенному вопросу – гармонизировать законодательства всех стран, которые являются 
членами какой-либо организации. Примером для Казахстана в будущем может стать 
Евразийский Экономический Союз. 

Евразийский Экономический Союз – союз России, Казахстана, Белоруссии, Армении 
и Кыргызстана (вступит в Союз 29 мая 2015 года), договор о создании которого вступил в 
силу 1 января 2015 года. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и 
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-
членов. Предпосылки создания ЕАЭС были заложены именно нашим Елбасы, Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, который еще в 1994 году на встрече  в Московском 
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Государственном Университете имени М. В. Ломоносова выдвинул идею о создании 
Евразийского Союза. По его мнению, «у союза много плюсов и нет аргументов для 
пессимизма. Кроме того, укрепление торгово-экономических отношений с соседними 
государствами послужит укреплению нашей безопасности, так как торговым партнерам 
выгодно, чтобы на их территории обстановка оставалась стабильной». Для того чтобы все 
эти позиции, высказанные нашим президентом, претворились в жизнь, нужно чтобы 
Республика Казахстан приняла нормативно-правовые акты, которые регулировали бы 
конкретные общественные отношения, которые до этого времени не регулировались в нашем 
государстве, но регулировались в других странах-членах ЕАЭС. То есть необходимо принять 
«единые правила игры» для всех членов ЕАЭС. В настоящее время по этому направлению 
осуществляется огромная работа, которая требует знания мелких деталей и особенностей 
национального законодательства каждой страны - участницы ЕАЭС. Поэтому мы должны 
усовершенствовать наше законодательство и дать направление на защиту внутреннего 
рынка, так как создание ЕАЭС прежде всего предусматривает увеличение торговых 
отношений между всеми членами этой организации.  

В качестве примера данного процесса можно рассмотреть норму о господдержке 
бизнеса и контроля за госучастием в предпринимательской деятельности. Данной нормы нет 
в национальном законодательстве России, но Российская Федерация упорно работает по 
этому вопросу, стараясь принять схожую норму по данному вопросу. Республика Беларусь 
также заинтересована в работе в этом направлении. То есть все эти страны заинтересованы в 
принятии норм, которые будут направлены на защиту и стабилизацию их внутреннего 
рынка. Казахстану также есть что перенять у той же самой Российской Федерации. 
Например, в Республике Казахстан, когда предприниматели нарушают закон, независимо от 
того сознательно или преднамеренно,  им сразу же выписывается штраф. А это угнетает 
бизнес, особенно малый, делает его непривлекательной сферой деятельности, особенно для 
иностранных предпринимателей. В России же и в Республике Беларусь, когда было 
замечено, что владелец бизнеса может совершить правонарушение, ему дают 
предупреждение, предостерегают об этом. Если же субъект не смог исправить положение 
дел, то только тогда ему выписывается штраф. Но Республика Казахстан работает в этом 
направлении и уже после вступления в ЕАЭС ожидается, что такая норма будет включена в 
антимонопольное законодательство РК. Пока же в июне 2014 года был принят модельный 
закон по этому вопросу.  

Еще одним примером защиты внутреннего рынка путем имплементации нормативно-
правовых актов государств, входящих в состав ЕАЭС является  сфера импорта и 
конкуренции, что является главным вопросом в процессе создания ЕАЭС. Очень часто 
товары, которые импортируются в нашу страну из России или Белоруссии оказываются 
дешевле, чем отечественные товары. И это даже с учетом транспортировки. У Республики 
Казахстан не закреплено в законодательстве чтобы заставить белорусского или российского 
предпринимателя предоставить конкретную информацию о характере затрат, а именно: о 
себестоимости, доходе, затратах на транспортировку, производство товара, анализа и 
выводов о степени соблюдения правил добросовестной конкуренции. В Российской 
Федерации же федеральная  антимонопольная служба имеет право производить осмотр 
помещения, где производиться товар, запрашивать данные об этом товаре, изымать 
документы предприятия для ознакомления с ними. По этим данным ФАС может провести 
расследование и доказать, что предприниматель нарушил те или иные нормы. Но если же та 
или иная компания работает помимо России еще и на территории других стран – участниц 
ЕАЭС, то тогда ее деятельность попадет под юрисдикцию Евразийской Экономической 
Комиссии. 

Но иногда нормы, принятые в рамках ЕАЭС и имплементированные в 
законодательство РК, вызывают споры со стороны различных министерств и ведомств. 
Например,  два ведомства – по инвестициям и по внутренним делам – никак не могут 
договориться между собой по Евро-4:  Министерство инвестиций  и развития требует 
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проводить сертификацию ввозимых транспортных средств, бывших в употреблении, на 
соответствие нормам Евро-4, в то время как Министерство внутренних дел РК постановило, 
что в отношении автотранспортных средств, зарегистрированных в странах ЕАЭС, 
подтверждение соответствия не требуется: такое транспортное средство подлежит 
регистрации без сертификата соответствия и независимо от года выпуска.В МВД ссылаются 
на решение комиссии Таможенного союза (ТС), по которому с 1 января 2015 года вступил в 
силу технический регламент ТС "О безопасности колесных автотранспортных средств". 
Согласно нему, национальные технические регламенты не применяются в отношении 
объектов регулирования технического регламента Таможенного союза. В свою очередь в 
Министерстве инвестиций и внутренних дел ссылаются на Закон "О дорожном движении" и 
приказ МВД РК, где предусмотрено требование о предоставлении свидетельства о 
безопасности транспортного средства при его регистрации. Конфликт двух министерств уже 
привел к появлению коррупционных схем, когда людям предлагается заочно решить вопрос 
с сертификацией за плату в 500 долларов и более. Для решения этого вопроса, конечно же, 
необходимо принять определенные меры. И я надеюсь, что скоро можно будет забыть о 
данном противоречии и обеспечить защитой ни в чем не повинное население. 

Таким образом, ЕАЭС – принцип его деятельности имеет много вариантов для 
изменения национального законодательства не только для Республики Казахстан, но и для 
других членов этой организации. Основной идеей этого является гармонизация 
законодательств всех стран – участников ЕАЭС. Как было показано мной в данной статье 
членство в ЕАЭС вносит в законодательство РК в основном положительные изменения, но, к 
сожалению, не обходиться без отрицательных последствий (спор МВД и Министерства 
юстиций по поводу автомобилей стандарта Евро-4). У создания и развития ЕАЭС есть свои 
сторонники и противники. Но раз наш уважаемый глава государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев считает необходимым членство в ЕАЭС и раз вхождение в ЕАЭС является хорошо 
обдуманным шагом с его стороны, то оно принесет много пользы не только для 
законодательства нашего государства, но и для нашей страны в целом. 
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Римская семья образовывалась посредством брака. Брак в Риме заключался 

неформально. Достаточно было выражения согласия будущих супругов и отведения невесты 
в дом жениха.  Заключение брака было актом чисто приватным, без участия представителей 
власти или священнослужителей, и даже без регистрации. Как заключение, так и 
расторжение брака не толковались как правовые действия. В связи с этим не было контроля 
требований действительности matrimonium при его заключении, а также не требовалось 
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определенной формы самого акта заключения. Не было иска, устанавливающего 
существование (действительного) брака, и тем более – иска об осуществлении совместной 
жизни. Суд занимался вопросом о действительности брака лишь как вопросом 
преюдициальным при разрешении притязаний (например, алиментных), для которых важно 
было существование брака. Развод мог наступить в любую минуту, в зависимости от 
волеизъявления какой-либо стороны. Причины развода не оказывали правового воздействия 
на его действительность. 

Под влиянием христианства брак становился все более правовым отношением. В 
целом брак имел светский характер. Государство вмешивалось в сферу брачных отношений 
лишь в исключительных случаях (например, брачное законодательство Августа).[1] 

Отличительной чертой римского брака был его гуманитарный характер. Во-первых, 
об этом свидетельствует свободное заключение (а именно, посредством одного 
неформального consensus), а также свободное расторжение брака согласно правилу: 
liberaessedebentmatrimonia (браки должны быть свободны). В особенности практическое 
значение это приобрело с исчезновением conventioinmanum. С другой стороны, такой 
характер брака вызывал определенные невыгодные общественные последствия, в их числе 
малую деторождаемость, что особенно опасно во времена, когда существует низкий уровень 
гигиены и слабое развитие медицины.[2] 

Брак определялся как союз мужа и жены, предполагавший равенство. На самом деле 
равенства супругов в браке не было; мужчина в браке имел явный приоритет.[3] 

Римское право различало законный римский брак и брак между лицами, не имевшими 
insconubii (права на вступление в законный брак). Кроме того, различались брак «cummanu», 
при котором жена полностью поступала под власть мужа (или домовладыки, находясь на 
положении его дочери) и брак «sinemanu», при котором жена оставалась подвластной 
прежнему домовладыке (например, отцу) или была самостоятельным лицом. 

Римский брак заключался при следующих условиях:  
1) Statuslibertatis (состояние свободы), т. е. свободные люди. Что же касается 

вольноотпущенников, то они могли вступать в брачные отношения как между собой, так и со 
свободнорожденными, хотя, вероятно, это право получили только со временем. 

2) Iusconubii, т. е. юридическая способность заключить брак. Ею обладали не только 
римские граждане, но и латины (причем, только latiniprisci – латины, входившие в состав 
общин, некогда объединенных в латинский союз. Остальные Latini (жители латинских 
колоний, выведенные за пределы) и перегрины – только в случае индивидуального 
наделения их iusconubii.). Кроме того, их браки были недействительны с позиции iuscivile, но 
действительны согласно их собственным правам. До 445 г. до н. э. не допускались браки 
между патрициями и плебеями. При доминате, в течение определенного времени, в западной 
части государства не дозволялись браки между римскими гражданами и варварами.[4] 

3) Физическая состоятельность. В брак не могут вступать кастраты и требуется 
достижение определенного возраста (pubertas) – 14 лет для мужчин и 12 лет для женщин. 

4) Фактическоенесуществование другого брака. Следует также упомянуть восходящее 
к древним mores  запрещение вдове вступать  в новый брак до истечения 10 месяцев для 
того, чтобы избежать сомнений   в отцовстве ребенка, который мог появиться на свет. 

5) Согласие супругов. 
6) Если в брак вступали лица alieniiuris, т. е. Подвластные, то необходимо согласие 

домовладыки. 
7) Лица suiiuris вступали в брак свободно, по взаимному согласию, но девушки и 

вдовы до 25 лет должны были испросить согласия отца, а если его нет- матери, а если нет и 
ее – ближайших родственников. Если домовладыка капризничал, то со времен брачного 
закона императора Августа (18 г. до н. э.) он принуждался к согласию магистратом. Если 
домовладыка сумасшедший, то по Юстинианову праву (постклассический период) его 
согласие не требовалось, если он был в плену, его дети могли вступить в брак по истечении 
трех лет со дня попадания в плен.[4] 
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8) Отсутствие близкого родства. Абсолютно ничтожны были браки между всеми 
родственниками по прямой восходящей и нисходящей линиям. Недопустим брак и между 
такими  боковыми родственниками как братья и сестры, между другими боковыми 
родственниками. 

9) Ничтожен брак между опекуном и подопечной. Со времен Марка Аврелия (161 – 
180 гг. н. э.) не мог заключить брак опекун с опекаемой, что позднее было распространено на 
куратора. Запрещены были браки чиновников и офицеров в провинциях с женщинами из 
этих провинций. 

10) Соблюдение вдовой траурного срока перед вступлением в брак. Этот срок был 
равен 10 месяцам с момента смерти, позже – 12 мес. (Сейчас эти сроки есть в Дании, 
Голландии, Японии – для женщин – 10 мес., для мужчин – нет). 

11) В 18 г. до н. э. были запрещены браки свободнорожденных римских граждан с 
женщинами дурной репутации (например, проститутками и, возможно, также и с актрисами). 
Сенаторы и их нисходящие по мужской линии не могли заключать брачных связей с 
вольноотпущенницами, актрисами и их детьми. Санкцией обоих этих запретов было 
толкование таких браков как несуществующих с точки зрения закона. Запрещение браков 
вольноотпущенников с лицами сенаторского сословия сохранилось и в законодательстве 
Юстиниана (запрещение не касалось актрис, поскольку Юстиниан сам женился на актрисе 
Феодоре). 

В постклассический период были установлены ограничения, исходя из религиозных 
воззрений. Недопустимы и наказуемы были браки между христианами и евреями. Не 
должны были заключать браки духовные лица после посвящения (священники, диаконы и 
субдиаконы). Санкцией была лишь утрата духовной должности. Не дозволялись браки с 
крестными родителями (по причине так называемого coqnatiospiritualis). При Юстиане 
запрещены были браки между сообщниками в прелюбодеянии, а также между похитителем и 
похищенной девушкой, вдовой или монахиней, даже при наличии желания последней 
вступить в брак с похитителем. 

Римское право знало два вида брака: CumManu – брак, устанавливающий власть мужа 
над женой, и SineManu – брачное сожительство с равноправием супругов. 

Вступление в брак CumManu Неизбежно означало capitisdeminutio жены: если до 
брака жена была персоной своего права, то, вступив в такой брак, она становилась персоной 
чужого права. Если она была под властью своего отца и агнаткой всех членов его семьи, то, 
вступив в брак, она подпадала под власть мужа или его paterfamilias, если муж был под 
властью отца семейства, и, став юридически чужой своей старой семье, становилась членом 
агнатиче-ской семьи мужа. 

Второй вид брака – это брак SineManu, Не порождал власти мужа над женой и 
первоначально не устанавливал вообще юридической связи между мужем и женой: 
юридически чужая мужу и своим детям, жена пребывала в том же семейном положении, в 
каком она была до вступления в брак; со старой семьей ее связывала агнатическая связь. 

Заключение брака CumManu Требовало совершения определенных обрядов, это был 
акт формальный. Брак SineManu Рассматривался как некоторые фактические отношения, с 
которыми связывались определенные юридические последствия (в отношениях отца с 
детьми, позднее и в некоторых отношениях между мужем и женой), но для того, чтобы эти 
последствия возникли, нужно было одно: вступление жены в дом мужа при наличии 
согласия брачующихся, а при соответствующих условиях также и лиц, осуществляющих над 
ними отеческую власть. Заключение брака SineManu Было актом неформальным. 

Брак CumManu Мог быть расторгнут только по инициативе мужа, для расторжения 
брака SineManu достаточно было инициативы жены. 

В браке cummanu жена, став юридически чужой своей старой семье, подчинялась 
власти мужа, который мог продать ее в кабалу, наложить любое взыскание – вплоть до 
лишения жизни. Так же, как рабы и дети, жена лишалась правоспособности в области 
имущесвенных отношений. Все, что жене принадлежало до брака, становилось 
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собственностью мужа. Это бесправное положение жены юридически уравнивалось только 
тем, что она являлась наследницей мужа на равных правах с его детьми. 

Кроме того, обычаи значительно смягчали бесправное положение жены. Традиции 
обязывали мужа не налагать на жену наказаний, не выслушав суждения совета, состоявшего, 
как думают, из членов ее старой семьи. Наконец, почет, связанный с общественным 
положением мужа, распространялся и на жену. 

Совершенно иначе были построены отношения мужа и жены в браке sinemanu, так как 
он не менял юридического положения, в котором находилась жена до вступления в брак. [5, 
c. 310] Она по-прежнему являлась агнаткой своих старых агнатов. Имущество в таком браке 
управлялось раздельно в своих частях как мужем, так и женой. Жена могла вступить с 
мужем в любую имущественную сделку. Воспрещались лишь дарения между супругами. 
Издержки общей семейной жизни, содержание детей и т. п. лежали на муже. Но уже со 
времен появления брака sinemanu вошло в обычай давать мужу особое приданое – dos, в 
целях облегчения ему бремени семейных расходов. 
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Мусульманское право (фикх) начинает развиваться в связи с эволюцией арабской 
государственности в началеVII в. и связано с именем пророка Мухаммеда. Мусульманское 
право на начальном этапе развития включало в себя элементы правовых культур Востока, 
правовые обычаи и традиции, действовавшие в доисламской Аравии и на завоеванных 
арабами территориях.  

Остановимся подробнее на шариате, который с самого начала сложился и развивался, 
как строго конфессиональное право. Следует отметить, что шариат – это свод правил 
поведения мусульманина на все случаи жизни, включающий не только правовые, но и 
нравственные нормы,  религиозную догматику и мораль. С расширением границ Халифата в 
VIII-IX вв. стали возникать правовые коллизии, связанные с включением в единое 
экономическое и политическое пространство представителей культур, живших по иным 
законам. Более того, отдельные аяты Корана допускали разные, нередко противоречащие 
друг другу, толкования. Эти проблемы привели к созданию правовой специализации внутри 
ислама, что выразилось в появлении мусульманских правовых школ. Этот процесс шел 
около двухсот лет, в течение которых возникало и исчезало более пятисот правовых школ, не 
считая деятельность отдельных мусульманских судей (кади), выносящих судебные решения, 
руководствуясь собственным правосознанием [1, с. 205–209]. 
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Итак, в результате многочисленных споров и дискуссий ученых-богослововв 
мусульманском мирек началу X века формируется правовая система, которая состояла из 
более чем десяти правовых школ. Однако, как и в любой правовой системе возникали 
некоторые противоречия, но из любой ситуации найдется выход, так и здесь нашлось 
решение данной проблемы: по одному и тому же вопросу могут быть различные ответы. В 
сохранившихся ныне религиозно-правовых школах (мазхабах) несовпадающие варианты 
решения одних и тех же вопросов считаются допустимыми. Кади (судья) при вынесении 
судебного приговора пользуется судебником своего мазхаба. 

Первым сформировался ханафитскиймазхаб, основателем которого был известный 
богослов Абу Ханиф, который считается автором первого сочинения по исламской 
догматике «Аль-фикх аль-акбар» [2,с.33].Абу Ханифа и его школа в наибольшей степени, по 
сравнению с другими мазхабами, применяли метод асхаб ар-ра'й и чаще прибегали к киясу. 
Важно отметить, что ханафитский толк получил широкое распространение в Иране, Сирии, 
Турции, Средней Азии, Казахстане, среди российских башкир и татар. 

П. Цветков выделял два характерных признака, присущих правоведам-ханафитам: 
а) следование смыслу, а не «букве» предписания,  
б) учет местных традиций, обычаев, условий при вынесении судебных решений [3, c. 

314–317].  
Ханафитскаящколаследовала принципу конкретности истины, учета ее связи со 

временем, местом и обстоятельствами. Благодаря этому ханафитское право является 
наиболее гибким и наиболее удобным для светской власти.Ханафитыпреобладают и по сей 
день удерживают ведущие позиции среди верующих мусульман-суннитов во всех тюркских 
странах (кроме азербайджанцев) – в Сирии, Афганистане, Индонезии, Индии и Пакистане, а 
также в среднеазиатских республиках бывшего СССР. 

В качестве основных источников права ханафиты относят следующие: 
1.Коран-главная Священная книга мусульман; 2.Сунна-зафиксированные в виде 

хадисов поступки и высказывания пророка Мухаммада; 3. Иджма-единодушное мнение 
наиболее авторитетных исламских правоведов по вопросам, прямо не урегулированным 
Кораном и Сунной складывалась из совпадающих мнений по религиозным и правовым 
вопросам; 4.Кияс- толкование Корана и Сунны. Кияс приобретает силу закона только в 
случае признания высшим мусульманским духовенством; 5.Урф-обычное право, 
составленное из традиций и обычаев. В случае необходимости выбора из имеющихся 
различающихся предписаний приоритет отдается наиболее убедительному или мнению 
большинства. Интересно, что слабые и сомнительные хадисы используются в качестве 
аргумента лишь в исключительных случаях. В основном отдается предпочтение над ними 
истихсану. 

Некоторые методы ханафитскогомазхаба: 
1. Если по какому-то вопросу нет готового предписания имама Абу Ханифы, то 

правовое предписание (фетва) может быть выдана на основе мнения и доказательств Абу 
Йусуфа, затем Мухаммада аш-Шайбани. 

2. Если по какой-либо проблеме возможно применение как кияса, так и истихсана, то 
в большинстве случаев необходимо выдать предписание на основании истихсана.  

3. Если от имама Абу Ханифы по какому-то вопросу имеется много преданий, то при 
выдаче правового предписания необходимо ссылаться на самый убедительный и 
неоспоримый.  

4. Если последователи, не видевшие Абу Ханифуимеют различные, порой 
противоречащие друг другу предписания по какому-то вопросу, надлежит выдавать фетву на 
основании мнения большинства.  

5. Нельзя выдавать правовые предписания на основании слабых и сомнительных 
преданий (хадисов). Однако если есть насущная необходимость, то, в исключительном 
случае, дозволительно выдавать фетву на основании этих преданий.Ученики Абу Ханифы, 
несмотря на некоторые противоречия со своим учителем по отдельным вопросам, в целом, 
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стремились распространить его правовую школу. Одновременно с этим, они занимались 
преподавательской деятельностью и сделали все, чтобы еще более дополнить и улучшить 
теоретическую базу ханафитскогомазхаба. Благодаря их усилиям ханафитское учение стало 
всеобъемлющей школой мусульманского правоведения, которое было способно решить 
практически все существующие проблемы в области права. 

Второй школой после ханафитскогомазхаба является правовая школа, которая была 
основанаМаликом Ибн Анасом. Она получила название «маликитскиймазхаб». Малик слыл 
знатоком хадисов и его метод основан на обсуждении их смысла в контексте существующих 
проблем. Как и все основатели мазхабов, Малик считал основополагающими источниками 
права Коран и Сунну, однако ввел, в отличие от других основателей правовых школ, еще 
один источник, который характеризовал лишь его школу- это традиции жителей Медины. В 
пользу введения такого источника права он привел следующее рассуждение: Медина 
является первым городом, где воцарился ислам, а Мухаммад последние годы своей жизни 
провел именно там, и именно эти годы являлись решающими в победе ислама. 

Малик строго избегал практики рассуждения и гипотетического фикха и поэтому его 
школу и его последователей стали называть Людьми Хадисов (Ахль аль Хадис). 

При возникновении спорных правовых проблем сторонники маликитскогомазхаба 
рекомендуют выбирать наиболее легкий путь решения, основываясь на словах пророка 
Мухаммада, что религия не должна быть в тягость человеку.  

В настоящее время этот мазхаб распространен в Алжире, Марокко, Нигерии, Судане, 
Кувейте и т.д.  

Можно сделать вывод о том, что в решении юридических вопросов он, как и его 
последователи, опирался на предание и традицию и меньше обращался к разуму и аналогии. 

Следующая школа, на которой следует остановиться – это шафиитская, основание 
которой связано с именем Мухаммада ибн Идрисааш-Шафии. Учение шафиитов 
представляет собой что-то среднее между взглядами маликитского и ханафитскогомазхабов. 
Как и ханафиты, они не считают источником права традиции мединцев. Как и маликиты, они 
более осторожно относятся к ихтихсану, в котором, по их мнению, доминирует 
субъективный фактор, вместо него они использует такой прием, как  истисхаб- это норма, 
регулирующая данное обстоятельство, остается в силе, пока обстоятельство не изменилось: 
пропавший человек считается живым до тех пор, пока не доказано, что он мертв. Отметим, 
что шафиитовотличает более критичное отношение к Сунне: во многом благодаря им, была 
разработана методика проверки достоверности включаемых в неё хадисов.Шафииты не 
признают урф как самостоятельный источник права, но его применение допускается, если 
это ведет к решению проблемы. 

Относительная простота шафиитской правовой школы обеспечила ей быстрое 
распространение и прочные позиции в Брунее, Сингапуре, Египте, Сирии, Ливане, 
Иордании, в Бахрейне, Малайзии, а также в странах Восточной Африки. [4,с.102]. 

Четвертый мазхаб - ханбалитский.Его основал Ахмад Ибн Ханбал. Он был учеником 
Малика Ибн Анаса и Абу Юсуфа. Отличительным признаком ханбалитской школы является 
борьба с нововведениями(бидъа) в исламе. «Узость и крайняя не-терпимость ко всякому 
“новшеству” в делах веры, буквализм и отрицание любого свободного и рационального 
истолкования Корана и хадисов–характерные черты системы ханбалитов» [5, с. 140]. 

Нужны были четкие критерии, позволяющие избавиться от не соответствующих духу 
ислама предписаний. Именно таким критерием, согласно ханбалитскомумазхабу, является 
Коран. Однако это не означает, что ханбалитскаящкола отрицает Сунну, наоборот она 
рассматривается ими как толкование (тафсир) Корана, нечто единое с Кораном. В результате 
этого хадисы ими тщательно проверяются на предмет: а) соответствия Корану. Если хадис 
противоречит Корану, то он объявляется неподлинным; б) соответствия другим - 
достоверным хадисам. На основе Корана и Сунны Ибн Ханбал сформулировал основные 
принципы жизни мусульман (акиду), которые и сегодня являются основой правотворчества.  
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Современные исламоведы считают, что учение Ибн Ханбала идейным основанием 
появившегося в Неджде в XVIII в.ваххабизма, провозгласившего лозунг чистки ислама. Сам 
основатель ханбалитскогомазхаба считал «золотым веком» ислама времена Мухаммада. Все 
нормы, появившиеся после Мухаммада и еще двух поколений правоведов после него, он 
объявлял недействительными. 

На данный момент ханбалитское направление широко распространено в Саудовской 
Аравии, где со времени прихода к власти саудидов считается основой королевской системы 
права. Немало приверженцев ханбалитскогомазхаба в Палестине, в небольшом количестве 
они встречаются среди сирийцев и иракцев. 

Основные разногласия между учеными различных школ и направлений, как суннизма, 
так и шиизма заключались в юридическом отношении тем, что при общих исходных 
позициях использовали различные рациональные способы формулировки права и на их 
основе применяли различные нормы по частным вопросам. Шиитские ученые-правоведы, в 
отличии от суннитских, для подкрепления своих доводов юридического характера 
ссылаются не только на пророка, но и на шиитских имамов. Отличие мазхаба от шариата 
состоит в следующем. Мазхаб – это в переводе «обряд, путь», и шариат происходит от слова 
«путь» (надлежащий путь следования).Однако шариат охватывает все свойства 
мусульманина, как  индивида в качестве верующего, человека и гражданина. Поэтому 
шариат иногда называют кораническим законом, то есть сводом требований к мусульманину. 
А принадлежность к тому или иному мазхабу в некоторых условиях означало поддерживать 
то или иное правительство, поскольку различные мусульманские правительства играли 
огромную роль в смене мазхабов. 

Мусульманину в некоторых случаях достаточно основываться на положениях одного 
мазхаба или правильном иджтихаде (формировании мнения на основе Корана и Сунны) 
учёного, построенном на шариатских доказательствах. 

Таким образом, создание мусульманских правовых школ - мазхабов, оказало 
значительное влияние на развитие государств и их правовую систему. Каждый мазхаб 
отличался своим видением и подходом к разным правовым вопросам, у каждого из них 
существовали разные меры и систем. Деятельность основных мусульманских школ 
способствовала дальнейшему развитию мусульманского права, рациональному осмыслению 
новых явлений общественной жизни, выработке целого ряда абстрактных правил, отказу от 
некоторых явно устаревших норм. Мусульманские правовые школы оказали особое влияние 
на историю развития государства и права ряда стран Востока. В настоящее время их сфера 
действия как юридического и идеологического фактора остается весьма обширной. 

Исполнение предписаний мусульманского права это есть своеобразная форма 
богослужения, а личное благочестие должно гарантировать соблюдение правовых норм. 
Тесная взаимосвязь правовых и религиозных предписаний Ислама, его мусульманский 
характер не вызывает сомнений. Это реальный факт, который подтверждается анализом 
особенностей мусульманского права как системы действующих юридических норм. 
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Введение. История создания. Билль о правах Великобритании 1689 г. (далее 

Билль) один из государственных законов Англии, часть «неписаной» английской 
Конституции, в которую входят такие акты, как Великая хартия вольностей 1215 
г., Петиция о правах 1628 г., Акт о престолонаследии 1701 г. Говоря об истории создания 
Билля следует отметить, что он был принят в результате так называемой «славной 
революции» 1688 г. и направлен против абсолютизма.[1] 

Английский король Яков II, вступивший на престол в 1685 г., хотел возвращение 
англичан к католической вере и укрепление абсолютной монархии. Однако его политика 
привела к объединению существующих в то время в Англии партий тори и виги. Дворянство 
и буржуазия призвали на английский престол штатгальтера Голландии Вильгельма 
Оранского в союзе с дочерью Якова II Марией. В феврале 1689 г. Англия в результате 
переворота обрела новых монархов, условием вступления которых на трон было 
принятие «Билля о правах» – документа, ограничивающего королевскую власть.[2] Условия, 
по которым лорды и общины были согласны признать Вильгельма Оранского своим 
правителем, были зафиксированы в Декларации прав от 13 февраля 1689 года. На ее основе и 
был разработан, а в октябре 1689г. принят Билль о правах. Многие его положения частично 
были зафиксированы ранее в Петиции о правах 1629 г. и Хабеас корпус акте 1679 г. 
(требования отменить права короля вмешиваться в законодательную область, в финансовые 
и судебные отношения, ввести свободные парламентские выборы и регулярно 
созывать парламент).[3] Коронация происходила в Вестминстерском аббатстве (Westminster 
Abbey) 11 апреля 1689 г. Парламент, работавший к этому времени уже почти три месяца (с 
22 января), получил чрезвычайные полномочия и был назван конвентом (convent – 
учредительным собранием), где прежний король Яков второй и был объявлен отрекшимся от 
престола. Конвент зря время не терял. Второй такой возможности могло не представиться и 
лорды в Парламенте придумали нехитрый, но действенный механизм для упрочения своей 
власти. В качестве части присяги будущего короля и королевы, была включена фраза о том, 
что они должны соблюдать принимаемые парламентом законы. И тут зачитывается Билль о 
правах Великобритании (1689 г.). Вильгельм Оранский, выслушав чтеца, ответил: «Мы с 
благодарностью принимаем то, что вы нам предложили».[4] 

Таким образом, король согласился повиноваться закону и в своих действиях 
руководствоваться решениями Парламента.  

Формально Билль был принят Парламентом после коронации. 16 декабря 1689 г. 
король и королева подписали его (gave Royal Assent), что ознаменовало собой конец 
торжества идеи божественного права королей.[5] Стоит отметить, что именно с этого 
момента в Англии окончательно утвердилась конституционная монархия.  

На мой взгляд, Билль о правах был направлен на подчинение короля законам и воле 
парламента, это было необходимо, ведь мы знаем, что в истории Англии, а именно в период 
царствования Иоанна были зафиксированы многочисленные случаи королевского произвола, 
что привело к объединению английского общества против злоупотребления короны.[6] 

Билль о правах юридически закрепил результаты государственного переворота 1688 
г.: 

1) упрочение конституционной монархии; 
2) окончательный переход власти в руки парламента;  
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3) отменил право короля приостанавливать действие законов, устанавливать изъятия 
из них, назначать и собирать налоги, набирать и содержать войско в мирное время. Чтобы 
предотвратить использование королем армии в собственных интересах, она была превращена 
в наемную; расходы на содержание армии стали устанавливаться ежегодно с согласия 
палаты общин, а численность – определяться парламентом.[7] 

Изменения в компетенциях парламента. В свою очередь в компетенцию 
парламента вошли функции не только законодательной, но и исполнительной власти. 
Провозглашались свобода парламентских выборов, регулярный созыв парламентов 
и свобода слова для парламентариев.  

Особые разделы Билля о правах касались судебной власти. В них говорилось, что 
суды не должны прибегать к чрезмерным залогам, штрафам и жестоким наказаниям. 
Пресекалась практика искусственного подбора присяжных с целью повлиять на решение 
суда. Компетенция судов присяжных расширилась, им было передано право рассматривать 
дела о государственной измене. Запрещалась также конфискация имущества арестованных 
вплоть до вынесения присяжными обвинительного вердикта.[8] 

Таким образом, Билль пытался пресечь судебный произвол.  
Говоря о содержании рассматриваемого документа, стоит обратить внимание на то, 

что его первая часть традиционно содержит перечисление нарушений законов Яковым II, 
вторая часть состоит из статей, регулирующих деятельность парламента и короля. В 
частности, утверждается приоритет Парламента в законодательной деятельности, без 
согласия Парламента законодательные инициативы монарха не действительны. Также 
регламентирована судебная и налоговая деятельность. Объявляется свобода обращений к 
королю с ходатайством, право ношения оружия для протестантов, свобода выборов членов 
парламента.  

Заключение. Установление режима конституционной монархии. Мы видим, что 
устанавливается конституционная монархия, власть короля ограничена деятельностью 
Парламента. В целом, Билль переосмысливал соотношение власти парламента и короля, 
правившего теперь не по божественному праву, а согласно актам парламента. Король 
лишался права отменять законы парламента о наказаниях, а также без его согласия 
приостанавливать действие других законов. Таким образом, король терял высшую власть в 
законодательной сфере. Резко ограничивалась возможность вмешательства короля и в сферу 
судопроизводства. Были ликвидированы особые суды по церковным и иным делам (Звездная 
палата и Высокая комиссия), подчинявшиеся королю как главе церкви. Королевская власть 
лишилась финансовой независимости, так как король потерял право взимать налоги на 
нужды короны, набирать и содержать постоянную армию в мирное время. Отныне средства 
на содержание двора и армии (в мирное время) выделялись на небольшой срок, что 
вынуждало монарха постоянно обращаться к парламенту за субсидиями. Властные 
полномочия парламента, благодаря Биллю о правах, усилились. Король обязывался 
регулярно созывать парламент (как минимум раз в три года); членам парламента 
гарантировалась свобода слова. Кроме того, как «незаконный» осуждался способ 
манипулирования выборами, когда на местах подбирались верные трону кандидаты. Билль 
определял принципы представительства в парламенте пропорционально уплачиваемому 
налогу (фактически избирательным правом пользовались только аристократы и крупная 
буржуазия). Большая часть этих положений отразила принципы естественного, 
неотчуждаемого права человека и гражданина. В Билле содержались также некоторые 
условия занятия престола Вильгельмом и Марией. Принципиальным положением 
конституционного характера стал запрет для католика занимать престол, который действует 
и поныне. Дальнейшее развитие это положение получило в Акте об устроении.  

Билль о правах определил положение парламента в системе органов власти и, вручая 
ему широкие полномочия в области законодательства, провел, правда, не очень четко, 
границу между исполнительной и законодательной ветвями власти: король, наряду с 
парламентом, участвует в законодательной деятельности, ему принадлежит право 
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абсолютного вето. Кроме того, у короля остается значительная исполнительная и судебная 
власти. Билль стал долговременной основой английской конституционной монархии, 
закрепив раз и навсегда верховенство парламента в области законодательной и финансовой 
политики. 

В заключении, хотелось бы сказать, что Билль о правах не устанавливал прямого 
парламентского правления; король по–прежнему обладал правом выбирать и смещать 
министров, судей, а также правом созыва и роспуска парламента. Но фактически Билль о 
правах ознаменовал собой установление в Англии режима конституционной монархии, 
оформил классовый компромисс буржуазии и дворянства. Отличительной характеристикой 
британского конституционного права является его некодифицированность, то есть нет 
какого–либо единого документа, который можно было бы назвать основным законом страны. 
Такие правовые акты как Великая хартия вольностей (1215); Хабеас корпус акт (1679); Билль 
о правах (1689); Акт о престолонаследии (1701), Акт о Союзе (1706 1707), которые были 
приняты еще до XXI века действуют в настоящее время и относятся к одному из источников 
Конституции Великобритании, а именно  к статутам.[9] Это говорит о юридической 
значимости данных документов. Я считаю, что Билль о правах оставил свой исторический 
след, так впоследствии английский Билль о правах послужил примером для «Декларации 
прав штата Виргиния» 1776 г. и первых 10 поправок к Конституции США 1791 г.[10] 
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Салық доктринасы дегеніміз – ол салық салудың ақиқаттылығын, айқындылығын, 

дұрыстығын түсіндіретін атақты зерттеушілердің ой-пікірлері мен ілімдердің жиынтығы. 
Салықтар, салық салу және салықтық құқық жөнінде кезінде А.Смит, Д.Рикардо, 

А.Лаффер, У. Петти, М. Сперанский, кейіннен бұрынғы Кеңес кеңістігі мен қазіргі егеменді 
еліміздің ғалымдары М. Оспанов, А. Худяков қалыптастырған маңызы зор теориялар, 
экономикалық және құқықтық көзқарастар осы салықтардың қоғам мен мемлекет үшін 
маңыздылығын дәлелдеп отыр [1]. 

Салықтарды реттеуде салық доктринасы жиі өз қолданысын табады. Оған мысал 
ретінде, бүкіл экономикалық конъюктураны ынталандырудың ірі шараларына негіз болған 
80-жылдарда АҚШ үкіметінің басына келген Рейген әкімшілігінің салықтарды едәуір 
қысқартуы жатады. Бұл бағдарламаның теориялық негізі ретінде американ экономисі А. 
Лаффердің есебі алынған. Ол салықты азайтудың нәтижесінде мемлекеттің экономикалық 
өсуі мен табыстың көбеюін дәлелдеді. Лаффердің ойынша, корпорациялар табысына шектен 
тыс салық ставкасын көтеру олардың күрделі қаржыға деген ынтасын жояды, ғылыми-
техникалық прогресті тежейді, экономикалық өсуді баяулатады, сөйтіп мемлекеттік 
бюджеттің түсімдеріне кері әсер етеді. Мемлекттік бюджет пен салық ставкасының 
арасындағы тәуелділік Лаффер графикалық бейне ретінде көрсетті – ол Лаффердің қисық 
сызығы деп аталады. Салықты одан әрі көбейту еңбек пен кәсіпкерлік ынтасын төмендетіп, 
100 пайыздық салық салу мемлекеттік табысты нөлге теңейді, өйткені ешкім де тегін жұмыс 
істегісі келмейді. Басқаша айтқанда болашақта шектен тыс салықты азайту қор жинауды, 
инвестицияны, жұмыспен қамтуды арттырып жиынтық табыстың көлемін ұлғайтады. 
Нәтижесінде салықтық түсімдердің нәтижелілігі өседі, тапшылық азаяды, инфляция 
бәсеңдейді. Әрине Лаффердің қисық сызығының тиімділігі тек еркін рынок механизмінің 
қалыпты жағдайында ғана мүмкін болады. Бұл теорияға сын тұрғысынан терең талдау 
жасамай, мынаны ғана атап өтуге болады. Лаффердің қисық сызығының тиімділігі тек еркін 
рынок механизмінің қалыпты жағдайында ғана мүмкін болады. Жалпы рыноктық экономика 
жағдайында инвестицияға салық ставкасынан басқа да факторлар ықпал етеді. Бұлардың 
ішіндегі ең бастылары циклдық ерекшеліктер және компания тауарларына сұраныс пен 
ұсыныстың арақатынасы, олардың пайдаларының өсуі [2]. 

       Салық саясаты дегеніміз – ол мемлекеттің салық доктринасына сәйкес 
жүргізілетін салық қызметі. Салық саясаты арқылы мемлекет өндіріс түрлерінің дамуын 
шектейді немесе тоқтатады, Қазақстан Республикасында бұл қызмет 10-20-30 пайыздық 
салық ставкаларымен қатар және нөл пайыздық салық ставкалары арқылы жүзеге асуда. 

       Салық саясаты — мемлекеттің экономикалық саясатының бір бөлігі. Салық 
негізін, мөлшерлемесін, жеңілдіктерін және шегерімдерін өзгерту жолымен іске асырылады. 
Салық саясаты экономикаға мемлекеттің араласуы нәтижесінде мемлекеттік бюджетті 
қалыптастырады және жалпы ұлттық өнімнің (ЖҰӨ) ауқымымен, экономиканың жеке 
секторларына салық шараларын қолдану дәрежесімен айқындалады. Мәселен, жеңілдіктер 
мен шегерімдердің болмашы көлемімен ұштастырылатын кең ауқымды салық негізі салық 
салудың біркелкі мөлшерде болуын қамтамасыз етіп, экономиканың жекеше секторына 
ресурстарды орналастыру үдерісіне мемлекеттің араласуы ауқымын төмендетеді [3]. 

Салық саясатының түрлері:  
1) дискрециялық салық саясаты – әлеуметтік, экономикалық факторларға 

нормативтік-құқықтық актілер, реформалар және басқа да шаралар арқылы әсер ету. Бұл 
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шаралар төлем балансының жағдайын, инфляция қарқынын, өнім көлемін, жұмысбастылық 
деңгейін өзгертуге бағытталған. Дискрециялық негіз өзгеріп отыратын экономикалық 
жағдайға сәйкес салық заңнамасына түзетулер енгізуді: салық мөлшерлемесін өзгертуді, 
салық жеңілдіктерін енгізуді немесе алып тастауды, т.б. шараларды көздейді. Ол мемлекетке 
реттеу құралдарын кең көлемде таңдау мүмкіндігін береді. Алайда бұл мемлекеттің 
экономикалық үдерісті немесе жағдаятты танып-білуіне, шешім қабылдауына және ықпал 
етуіне теріс әсерін тигізеді [4]. 

2) бейдискрециялық салық саясаты – әлеуметтік, экономикалық құбылыстардың 
нарық экономикасының талаптарына сәйкес өз бетінше дамуы. Жалпы ұлттық өнімнің өсуі 
(төмендеуі) кезеңдерінде мемлекет бюджетіне түсетін таза салық салымдарының дағдылы 
түрде өсуін (төмендеуін) бұл саясат қарастырады. Бейдискрециялық салық саясаты негізінен 
орта мерзімдік циклді кезеңділікті реттеуге бағытталған реттеуіштер элементтері болып 
табылады. Саясаттың бұл түрінің негізі — жеке табыс салығында және корпорациялардың 
пайдасына салынатын салықта үдемелі табыс салығын салу: экономикалық өрлеу кезеңінде 
— шаруашылық субъектілерінің табысынан бюджетке алу нормасын арттыру, дағдарыс пен 
тұралау кезеңінде — осы норманы төмендету. Сөйтіп, өрлеу кезеңінде жиынтық 
сұранымның мөлшеріне тиісінше ықпал ету есебінен экономикалық өсу тежеледі және 
дағдарыс кезеңінде ынталандырылады. Бейдискрециялық салық саясатында жоғарыда 
аталған кешеуілдеулер болмайды, бірақ мұнда мемлекеттің қолында реттеуші құралдардың 
саны аз болады [4,2]. 

Түрлі елдердің салық саясаты түрлі элементтердің ұштастырылуымен сипатталады: 
тікелей салықтар бөлігінде табыстарды өздігінен реттеу жағдайларын жасау үшін үдемелі 
шекілдер пайдаланылады, жанама салықтар бөлігінде дискрециялық саясат қолданылады. 
Инфляциялық үдерістер кезінде бейдискрециялық салық саясатының пәрменділігі төмен: 
табыстың ұдайы өсуіне қарай инфляция салдарынан салық салу нормасы да ұдайы 
жоғарылап отырады. Қазақстанда жаңа салық жүйесі қатаң саяси, экономикалық және 
құрылымдық өзгерістер жағдайында қалыптасты. Салық жүйесінің өзгертілуі Салық 
кодексінде қарастырылған, ол, жалпы мемлекеттік мүдде мен жеке меншік мүдделерінің 
теңдестірілуін қамтамасыз ететін, кәсіпкерлікті дамытуға, инвестициялық қызметті 
жандандыруға, еліміздің ұлттық байлығын молайтуға, азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға, 
салықтың санын азайтуға және жалпы салық ауыртпалығын азайтуға септігін тигізетін 
ұтымды салық жүйесін құру міндетін шешуге бағытталған [5]. 

Салық саясатының ең үздік тәжірибесі Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания және 
Исландия (Скандинавия елдері) – кәсіпкерлік пен жоғары салық жүктемесіне негізделген 
дамыған инновациялық экономикасы бар мемлекеттердің үлгісі. Швецияда салық жүйесі 
1960 жылдары бүтіндей өзгерді. 1975 жылы Премьер-министр Улоф Пальме кезінде салық 
ставкасының жоғарғы шегі 87% жетті. Сенуге таңқаларлық, бірақ 1990 жылы салық жинағы 
мемлекеттің ЖІӨ 52,3% құрады. Қазіргі таңда бұл көрсеткіштер азайған, бірақ бәрібір 
скандинавия мемлекеттерінің ішкі өнімінің көп бөлігін әлі де салықтар құрайды  (45,8% - 
Швецияда, 43,6% - Норвегияда и Финляндияда, 40,4% - Исландияда және 49% - Данияда) [6].  

Қазір Скандинавияның салық жүктемесінің деңгейі – әлемдегі ең жоғарғы 
жүктемелерінің қатарында. 2012 жылғы KPMG мәліметтеріне сәйкес, бұл қатардағы 
мемлекеттер салық салудың ең жоғарғы салық жүктемесімен ерекшеленеді: Швецияда бұл 
көрсеткіш ең бай азаматтардың табысынан - 56,6%, Данияда - 55,4%, Финляндияда - 49%, 
Норвегияда - 47,8% және Исландияда - 46,2% [6,2]. 

Скандинавиялық салық саясатын басқалардан ең басты ерекшелігі – мемлекеттің және 
бизнестің адами капиталға теңдессіз инвестициялары. Сондықтан бұл елдердің тұрғындары 
өз табыстарының көп бөлігін беруге қорықпайды. Өйткені олар ертеңгі күні бұл ақшалары 
әлеуметтік қамсыздандыру түрінде қайтып оралатынына және шенеуніктердің қалталарына 
кетпейтініне сенімді [7]. 

Мемлекетте салықтық саясат салықтық механизм арқылы іске асырылады. Салықтық 
механизм - салықтық саясатты жүзеге асырудың негізгі құралы болып табылады, сонымен 
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қатар салықтық механизм - нақты  салықтық қызметтердің жиыны ретінде қарастырады. Осы 
мағынасында салықтық механизм практикада салық заңдылығын жүзеге асырудың ережелері 
мен шарттарының  жиынтығын білдіреді. Қандай да болмасын мемлекеттің салық саясаты 
салық заңдылықтарын қабылдау, нормативтік актілерді бекіту, салықтардың түрлерін 
белгілеу, төлеушілердің ауқымын, ставкасын, жеңілдіктерін, төлеу мерзімдерін және 
салықтарды төлеу тәртібі, салықтық заңды бұзушылардың жауапкершілігі, бюджет жүйесі 
арқылы салықтарды бөлу, бір сөзбен айтқанда салық механизмі арқылы жүзеге асырылады. 
Сондықтан да тәжірибелік қызметте салықтық теория талаптарын бұзбау үшін заңдылығына  
сүйену қажет, салықтық механизм, салықтық құқыққа, салықтық басқару негіздеріне 
сүйеніп, салықтық қатынастарды ықшамдауға мүмкіндік береді. 

Салықтық механизм құрылымы.  
Салықтық механизмнің келесідегі элементтері бар: 
1. Салықтық жоспарлау және болжау. 
2. Салықтық реттеу. 
3. Салықтық бақылау. 
Салықтық жоспарлау және болжау. 
Бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыруда жоспарлау маңызды орын алады өйткені 

бюджет кірістерін жоспарлау қаржылық жоспарлау мен болжаудың маңызды элементі болып 
табылады [8]. 

Салықтық саясатты іске асруда салықтарды қалай және қандай мөлшерде жинау 
керектігі туралы сұрақ негізгі болып табылады. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу басқарудың белгілі тетіктеріне сүйенеді. Осындай 
тетіктердің бірі болып салықтар табылады. Салықтардың реттеуші функциясы салықтық 
механизм көмегімен мемлекеттің салықтық саясатының міндеттерін шешуге бағытталған.  
Сонымен қатар бұл функция салықтардың инвестициялық процеске, өндірістің өсуі мен 
тоқтауына және оның құрылымына әсерін білдіреді [9]. 

Салықтық бақылау. Салықтық бақылау  –  салықтық механизмнің элементі, қаржылық 
бақылаудың құрамдас бөлігі. Салықтардың бақылау арқылы бюджетке салықтар және 
бюджетке төленетін міндетті төлемдердің уақытында және толығымен түсуіне бақылауды 
іске асырады. Салықтық бақылаудың мақсаты салықтан жалтаруды болдырмау. 
Салықтық бақылау объектісі болып мемлекеттің ақшалай қорлары құрылатын салықтық 
қатынастардың жиынтығы[9]. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Алибекова С.Т. Налоговое право Республики Казахстан (Общая и. Особенная 
части): Учебник (Издание 2-е, дополн. и исправл.). – Алматы, 2013. 

2. Найманбаев С.М. Салықтық құқық (Оқу құралы). – Алматы, 2006. –191 б. 
3. Керімбек Ғ.Е. «Салық және салық салу»: әдістемелік оқу құралы. 

Шымкент, 2004. 
4. Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. «Шет мемлекеттер салықтары». - Алматы, 

2004. 
5. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 

кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 99-IV Кодексі. 
6. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА - М, 2001. –576 с. 
7. Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. М. 2000. – 266 с. 
8. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу. Оқулық- Алматы, 

2006. - 525 б.  
9. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. «Кәсіпорын экономикасы және 

кәсіпкерлік». - Астана, Фолиант, 2005. 
 
 



5912 
 

УДК  32-027.21 (091)   340.1(091) 
Ч.Ч. ВАЛИХАНОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Карсакбаева Таншолпан 
k_sholpan_93@mail.ru 

студентка 4-го курса юридического факультета специальности «5В030100 – 
Юриспруденция» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

 
С завершением присоединения Казахстана к России в середине XIX в. начинается 

новая полоса развития казахского народа в дореволюционную эпоху. Как неотъемлемая 
часть Российской империи, Казахстан был включен в орбиту экономической, политической 
жизни страны. 

В 40-60-х годах XIX в. сформировалось поколение революционных демократов, 
просветителей, талантливых и гениальных писателей, поэтов, художников, ученых. Под их 
влиянием в Казахстане появилась плеяда мыслителей, деятельность которых составила 
целую эпоху в политической жизни казахского края. К ним мы относим Чокана Валиханова, 
Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева. Каждый из них по-своему отразил назревшие 
исторические потребности своего времени, но все они, как бы продолжая традиции 
прогрессивных акынов предыдущей эпохи, но уже на новой основе и в противовес 
идеологам феодализма, выступали за ликвидацию отсталости Казахстана, за просвещение 
народа, за приобщение его к русской культуре. [1] 

Из биографии Чокана Чингисовича Валиханова 
В 1853 г. после окончания Сибирского кадетского корпуса Ч. Валиханов был назначен 

адъютантом генерал-губернатора Западной Сибири и Области пограничных киргизов Г.Х. 
Гасфорта. Это назначение позволило молодому офицеру познакомиться с политическим и 
экономическим положением края и осуществить свою мечту об исследованиях неведомых 
стран и народов. В течение 1855 г. он вместе с генералом Г.Х. Гасфортом совершает ряд 
путешествий по Центральному Казахстану, Тарбагатаю и Семиречью. [2] 

Весной 1856 г. Ч. Валиханов принял участие в экспедиции полковника 
Хоментовского, направленной на всестороннего изучения районов озера Иссык-Куль. Во 
время этого путешествия Ч. Валиханов подробно знакомится с жизнью и бытом киргизского 
народа и делает научное описание под названием «Очерки Джунгарии», которое было 
опубликовано в «Записках императорского русского географического общества» еще при 
жизни Ч. Валиханова в 1861 г., как результат названных путешествий. 

Весной 1861 г. Ч. Валиханов возвращается в родную степь и отцовский аул 
Бырымбет. Он решает свою дальнейшую деятельность посвятить оказанию практической 
помощи своему народу. С этой целью он во время выборов старшего султана Атбасарскою 
округа выставляет на этот пост свою кандидатуру. Этот шаг Ч. Валиханова местные феодалы 
и поддерживавшие их царские чиновники оценили как эгоистическое стремление 
обрусевшего ханского потомка к власти, с целью «отдать всех киргиз в солдаты, а их детей в 
школу».[3] Но у Валиханова была другая, благородная цель, о чем он писал впоследствии 
Ф.М. Достоевскому: «Я думал как-то сделаться султаном, чтобы посвятить себя пользе 
соотечественников, защищать их от чиновников и от деспотизма богатых киргиз. При этом я 
думал более всего о том, чтобы примером своим показать землякам, как может быть для них 
полезен образованный султан-Правитель. Они увидели бы, что человек истинно 
образованный не то, что русский чиновник, по действиям которого они составили свое 
мнение о русском воспитании».[3] 

Политическое развитие казахского общества проходило перед глазами Чокана 
Валиханова. Он находился в гуще событий, сам принимал в них активное участие. 
Внимательно наблюдая за общественно-политическими отношениями казахов, он смог 
подняться выше предрассудков семьи, окружения и даже своей эпохи и проникновенно 
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обозреть происходящее в казахском обществе, охватить главное. Можно говорить о том, что 
никто из казахских гуманистов и демократов до Чокана Валиханова не понимал так глубоко 
экономическую и социальную природу власти и системы управления в Казахстане, как он. В 
этом проявились его политическое чутье передового деятеля органично приближенного к 
местной системе власти. 

Чокан Валиханов еще подростком начал размышлять над серьезными социально-
политическими темами. Он видел и понимал, что в казахском обществе, как бы в нем не 
были значительны остатки патриархальных отношений, сильные господствуют над слабыми, 
беззащитными и что последние зависимы от первых. В начале пятидесятых годов Ч. 
Валиханов в письме проф. Березину, давая расшифровку и толкование некоторым 
выражениям Токтамыш-Хана, отмечал, что «в таком народе, как наш (казах), где 
господствовало право сильного, безродные, бессильные люди не могли иметь 
самостоятельности и делались рабами султана и бия». Более чем десять лет спустя, развивая 
и конкретизируя эту мысль в связи с критикой деятельности комитета по подготовке 
преобразования в казахской степи, он писал, что этот комитет «основал свой вывод на одних 
«народных мнениях», собранных от «знатных» киргиз, тогда как «интересы знатных и 
богатых людей большею частью враждебны интересам массы, большинства». [4, с. 241] 

Власть и управление в степи находились в руках этих же господствующих классов. 
Структура органов управления, принципы их работы и связи в округах, волостях и аулах 
были подчинены тому, чтобы лучшим образом служить и обеспечивать интересы 
господствующих социальных групп. По словам Ч. Валиханова, носители местной власти, 
несмотря на наличие некоторых трений между отдельными их представителям, были 
единодушны в главном. В конце концов их междоусобное внутреннее дело, как писал он, 
«улаживалось таким образом, что они не могли мешать управителям, управители биям, а 
управители – бии султанам. Почетные ордынцы не чиновники были на все согласны, ибо для 
них, для будущих кандидатов на все эти должности, того и нужно было, чтобы степные 
власти не мешали друг другу эксплуатировать простой народ». [4, с. 242] Чокан Валиханов 
считал, что любая власть, независимо от того, связана ли она с официальной политикой 
царского правительства или нет, вредна и с нею следует бороться, если она деспотична и 
антинародна. [4, с. 243] 

А как представлял себе Чокан Валиханов политическое развитие казахского 
общества? Он стоял за самоуправление и суд биев, с тем чтобы обеспечивались интересы 
всего народа, а не отдельных сословий. Он не стремился к новым построениям или 
изысканию доселе неизвестных форм управления. Он стоял в принципе за выборность 
местных органов власти, вносил предложения ввести ее среди казахов Оренбургского 
ведомства и Большой орды, возмущался подкупом и шантажом во время выборов в Средней 
орде, хотя и не знал, как обеспечить подлинные выборы в органы власти. [4, с. 244] 

Он стоял за «суд биев в древней форме», т.е. за такую судебную систему, в которой 
судьи избирались бы самими тяжущимися и были бы свободны от влияния, как выражался Ч. 
Валиханов, «киргизских чиновников и богатых табуновладельцев». В своей «Записке о 
судебной реформе» он писал, что «преимущество имеет суд биев и в том отношении, что он 
редко бывает единоличен; в нем допускается безграничная публичность, а иногда и нечто 
вроде участия присяжных; решения его подлежат обжалованию». [4, с. 244] Вместе с тем он 
отмечал, что правосудие теперь сплошь и рядом захватывается «при помощи денежных 
сделок и разных низких интриг» богачами и торговой знатью. А в Большой орде «суд биев не 
существует, дела решаются по капризу властей». Он рекомендовал правительственным 
органам до поры до времени сохранить «суд биев в древней форме», «ослабить 
аристократический элемент, поднять и дать значение суду биев».[4, с. 245] Ч. Валиханов 
предлагал старую, известную форму, когда-то приобретшую положительную славу, 
наполнить новым содержанием. Он не заметил и не учел того обстоятельства, что эта старая 
форма – суд биев – успела уже к этому времени превратиться в свою противоположность. В 
оценке Ч. Валихановым суда биев проявилась еще одна черта тогдашних передовых 
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деятелей, в том числе и революционеров, наивность и утопичность их многих взглядов. [4, с. 
245] 

Внося предложения в правительственные органы относительно улучшения системы 
управления казахской степью, Чокан Валиханов, с одной стороны, учитывал реальные 
условия существования казахского общества, а с другой стороны, говорил лишь о вещах и 
явлениях, которые могли в какой-то мере заинтересовать органы колониальной 
администрации. При этом он вносил такие предложения, выполнение которых было 
возможно в те годы и в тех условиях. Было бы неправильным выдавать эти требования 
Чокана Валиханова за его политическую программу. Если говорить о цели его политической 
борьбы, то он мечтал об обновлении и преобразовании общества с тем, чтобы в нем не было 
неравенства и угнетения, насилия и несправедливости, бюрократии и феодальных 
владельцев. Это был социализм Чокана Валиханова. [4, с. 246] 

Казахская действительность была слишком тесна для такой фигуры, как Чокан 
Валиханов. Он не всегда встречал понимание даже у близких и товарищей. Это наводило его 
на размышления и создавало чувство одиночества. В последние годы жизни он говорил, что 
чувствует себя очень плохо как физически, так и нравственно, имея в виду социально-
политическую обстановку в казахском обществе, которая  постоянно раздражала его. 
«Впечатление от всего этого делается тем более невыносимым, – писал он, что не видишь 
надежды, вернее, луча надежды когда-нибудь освободиться от гнета окружающей пустоты». 
[4, с. 245] 

Как ученый и общественный деятель, как гражданин и патриот Чокан Валиханов 
дорог как казахскому, так и русскому народу. Его мысль была тесно связана с передовой 
общественной мыслью России, его борьба была частью борьбы прогрессивных деятелей того 
времени. Он не представлял лучшую будущность казахского общества вне России, без ее 
народа.  

Ч.Ч. Валиханов выступал за развитие прав и свобод граждан, за право народа на 
самоопределение и осуждал недемократические формы правления, в частности, в странах 
Средней Азии, а также чиновничий бюрократизм. Чокан Валиханов отстаивал идеи прав 
человека, его свободы; идеи просвещенности и развитого общества (на примере европейской 
цивилизации и культуры). Он хотел видеть и жить в свободном и просвещенном обществе. В 
выборе путей и методов достижения этой цели он шел своим путем. 

Политические взгляды Валиханова развивались, во-первых, под непосредственным 
воздействием передовых и, в первую очередь, революционно-демократических идей в 
России середины XIX века, в результате личного общения Ч. Валиханова с видными 
представителями русского освободительного движения; во-вторых, вследствие критической 
оценки им политики самодержавия, что постепенно привело его к геному пониманию 
природы политической организации Российской империи; в-третьих, вследствие его 
ориентации на массы, на народ и стремления учитывать в своей деятельности интересы 
народных масс, их демократические и социалистические идеалы. Все эти моменты 
неразрывно связаны, взаимообусловлены и в совокупности определяют собой политическое 
мировоззрение Ч. Ч. Валиханова. [4, с. 247] 
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Права человека в Индии осложняется большим размером страны, ее огромное 
разнообразие, ее статус в качестве развивающейся страны и суверенной, светской, 
демократической республики. Конституция Индии предусматривает основные права, 
которые включают в себя свободу вероисповедания. 

В своем докладе о правах человека в Индии в течение 2013 года, опубликованном в 
2014 году, Human Rights Watch заявил, что "Индия приняла позитивные шаги по укреплению 
закона, защищающие женщин и детей, а в ряде важных случаев, уголовного преследования 
государственной силы безопасности внесудебных казней."В докладе также осудил 
постоянную безнаказанность за злоупотребления, связанного с повстанцами в маоистских 
областях, Джамму и Кашмир, Манипур и Ассам. В докладе также пошли на государства, «то, 
что правительство общественного возмущения подтверждает претензии Индии динамичного 
гражданского общества. Независимые судебные системы и свободные средства массовой 
информации также выступали в качестве проверки на злоупотреблений. Тем не менее, 
нежелание проводить публичные лица к ответственности за нарушения или неисполнения 
обязанностей продолжал воспитывать культуру коррупции и безнаказанности» [1]. 

На глобальном уровне, в Индии не оправдала ожиданий поощрения уважения 
демократии и права человека в своей внешней политике, как заявлением в пользу политики 
«невмешательства во внутренние дела других стран». Однако, Индия участвует в 
продвижении стабильности и прав человека в Афганистане, пообещав почти 2 миллиарда 
долларов США для восстановления и реконструкции усилия страны, поддержку образования 
девочек, обеспечивая некоторую подготовку сотрудников полиции и предоставления 
убежища активистом [1]. 

Применение пыток в полиции.  
Азиатский центр по правам человека считает, что с 2002 по 2008 года, в течение 

каждого дня умирали по четыре человека под стражей в полиции, и"сотни"из этих смертей, 
являютсяпоследстивем применения полицейских пыток [3]. Согласно докладу, 
написанномув институте Исправительно-администрирования в Пенджабе, до 50% 
полицейских в стране использовали физическое или психическое насилия над заключенными 
[4]. 

Нарушения прав человека в Джамму и Кашмире. 
Несколько международных агентств и ООН сообщили о нарушениях прав человека в 

индийской части Кашмира. В пресс-релизе представители УВКПЧ заявил, что «Управление 
Верховного комиссара по правам человека обеспокоен недавними яростными протестами в 
индийском Кашмире, что, по сообщениям, привели к жертвам среди гражданского 
населения, а также ограничения в отношении права на свободу собраний и выражения 
мнений» [5]. Журнал Time назвал случившееся так:. «В ответ на убийство одного солдата, 
военизированные силы превращали здания в огонь и открыли стрельбу на прохожих рынка 
Сопор.В индийское правительство это произвел «несчастный» фурор и утверждал, что склад 
боеприпасов был ранен стрельбой, положив начало пожару, который уничтожил 
большинство жертв» [6].В дополнение к этому, были претензии исчезновений со стороны 
сотрудников полиции или армии в Кашмире нескольких правозащитных организаций [7],[8]. 
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Многие правозащитные организации, такие как Amnesty International и Хьюман Райтс 
Вотч (HRW) осудили нарушения прав человека в Кашмире от индейцев, такие как 
"внесудебные казни", "исчезновений", пытки и истязания;"особых полномочиях 
вооруженных сил Закон, котораяобеспечивает безнаказанность за нарушения и топлива по 
правам человека циклов насилия. Закон особых полномочиях вооруженных сил (ЗОПВС) 
предоставляет военные широкие полномочия на арест, право стрелять на поражение, и 
занять или уничтожить имущество в борьбе с повстанцами операций . Индийские чиновники 
утверждают, что войскам нужны такие полномочия, потому что национальная безопасность 
находится под серьезной угрозой вооруженных комбатантов. Такие обстоятельства, мол, 
требуют чрезвычайных мерам. Правозащитные организации также попросили правительство 
Индии отменить [2] Закон общественной безопасности, так как "задержанный может быть 
задержан в административном порядке на срок не более двух лет без суда" [9]. 

Свобода выражения  
По оценкам Репортеров без границ,  в 2010 году Индия занила 122 место по всему 

миру по индексу свободы прессы (по сравнению с 105 местом в 2009 году). Индекс свободы 
прессы для Индии в 2010 году составило 38.75(29,33 на 2009) в масштабе, который идет от 0 
(самый свободный) до 105 (минимум бесплатный) [10],[11]. В 2014 году Индия занила 140-
по всему миру (оценка из 40,34 из 105), но, несмотря на это остается одним из лучших 
результатов в регионе [12]. 

Конституция Индии, в то время как не упомянуть слово "Пресс", предусматривает 
"право на свободу слова и выражения» (статья 19 (1)). Однако это право подлежит 
ограничениям в соответствии с подпунктом (2), причем эта свобода может быть ограничена 
по соображениям "суверенитета и целостности Индии, безопасности государства, дружеские 
отношения с иностранными государствами, общественного порядка, сохраняя порядочность, 
сохраняя морали, в связи с неуважением к суду, диффамации или подстрекательства к 
преступлению ". Такие законы, как о государственной тайне и Закон о предупреждении 
терроризма [13] (Пота) были использованы для ограничения свободы прессы. Под Пота, 
человек может быть задержан на срок до шести месяцев, прежде чем полиция должны были 
предъявить обвинение по поводу утверждений для связанных с терроризмом преступлений. 
Пота был отменен в 2004 году, но был заменен поправок к UAPA [14] о государственной 
тайне 1923 отменена после право на информацию акта 2005 

За первое полугодие века независимости, контроль СМИ со стороны государства 
было главным препятствием на пути свободы прессы. Индира Ганди лихо заявил в 1975 
году, что All India Radio является "Правительство органом, он будет оставаться 
правительственный орган ..." [15]. С либерализация, начиная с 1990-х годов, частное 
управление СМИ разрослась, что привело к росту независимости и более тщательной 
проверки правительства. Такие организации, как Tehelka и NDTV были особенно 
влиятельны, например, в результате чего об отставке мощный Харьяна министра Венод 
Шарма. Кроме того, законы, как Прасар Бхарати акт, принятый в последние годы вносят 
значительный вклад в сокращение контроль над прессой со стороны правительства. 

Кастовые вопросы, связанные 
Согласно докладу Human Rights Watch, "далитов и коренные народы (известный как 

племен или адиваси) по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, отчуждением и насилия 
в общинах. Законы и политика, принятая правительством Индии обеспечивают прочную 
основу для защиты, но не добросовестно осуществляется местными органами власти " [16]. 

ООН заявила, в 2011, что кастовая система Индии будет объявлен нарушении прав 
человека. Совет по правам человека ООН, проходившем в Женеве, ожидается ратификация 
проект принципов, который признает масштаб преследования на 65 миллиона 
"неприкасаемых"или "далитов", которые осуществляют наиболее черную и унижающее 
достоинство работу [17]. 
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Amnesty International говорит "это ответственность правительства Индии в полной 
мере принять и применять свои правовые нормы против дискриминации по признаку касты и 
происхождения [18]. 

Denotified племена Индии, наряду со многими кочевыми племенами коллективно 
60000000 населения, по-прежнему сталкиваются с социальной стигмой и экономические 
трудности, несмотря на то, уголовные Племена Акт 1871 г., была отменена правительством в 
1952 году и заменен нарушителей-рецидивистов акт (ТСЖ) ( 1952), так же эффективно, это 
только создал новый список из старого списка так называемых «криминальных племен. Эти 
племена даже сегодня столкнуться с последствиями« О предотвращении антиобщественных 
Закона активность "(PASA), который только добавляет к их повседневная борьба за 
существование, поскольку большинство из них живут за чертой бедности. Национальная 
комиссия по правам человека и Комитет по борьбе с дискриминацией орган ООН по 
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) попросили правительство отменить этот закон, 
а также, как эти бывшие "уголовная ответственность "племена по-прежнему страдают 
угнетения и социального могут быть самыми разными в целом и многие из них было 
отказано в SC, ST или OBC статус, лишив их доступа к оговорками, которые бы 
повышенные их экономического и социального статуса [19], [20], [21]. 

Другие нарушения прав человека 
Конфликты, такие как Anti-Бихари настроений иногда приводили к столкновениям 

между общинные группы, несмотря на правительственные и полицейские усилия 
посредничать ситуацию. 

Инвазивные методы, такие как "narcoanalysis" (контролируется анестезии), 
картирование, и тесты на детекторе лжи были когда-то широко допускается индийских судов 
для расследования преступления. Хотя по конституции Индии "никто не может быть сделано 
свидетельствовать против самого себя". 

Проблемы, касающиеся нарушений прав человека при проведении испытаний 
обнаружения обмана (ДДТ) с были подняты долго назад и Национальная комиссия по правам 
человека Индии опубликовало руководящие принципы в 2000 году для управления проверки 
на полиграфе. Тем не менее, лишь немногие из следственных органов были замечены 
следовать этим правилам [22]. 

Однако 5 мая 2010 года Верховный суд Индии (пгт. Selvi против штате Карнатака) 
заявил картирование, тесты на детекторе лжи и narcoanalysis неконституционным, нарушая 
статью 20 (3) основных прав. Эти методы не могут быть проведены силой на любого 
человека и требует согласия на то же самое. Когда они проводятся с согласия, материал, 
полученный таким образом, рассматривается в качестве доказательства в ходе судебного 
разбирательства дел в соответствии с разделом 27 Закона о доказательствах [22]. 

Недостаточное исследование и поспешные постановления судами вызвали некоторые 
противоправные убеждения в чем не повинных людей, заставляя их томиться в тюрьме в 
течение многих лет. Например, Высокий суд Бомбея в сентябре 2009 года обратился к 
правительству Махараштра платить INR 100 000 в качестве компенсации 40-летнего 
человека, который томился в тюрьме более 10 лет за преступление, которого он не совершал. 
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За годы независимости нашей Республике пришлось пережить немалые трудности в 

избрании модели государственного управления, определении его институтов, в выработке 
механизмов осуществления народовластия. Эти трудности не обошли стороной процесс 
построения правовой системы страны. Казахстан свою независимость, как и многие другие 
страны бывшего СССР, начал без собственного законодательства. 

Законы, действовавшие на заре независимости  не соответствовали 
быстроразвивающимся в Республике процессам преобразования. Многие области 
общественных отношений фактически не регулировались законодательством. 

Несмотря на все эти трудности Казахстан осуществил ряд важнейших реформ 
направленных на формирование и совершенствование законодательной базы, а также на 
построение новой правовой системы Республики. 

Следует отметить, что современная система законодательства, которая представляет 
единую, внутренне согласованную систему законов и иных нормативных правовых актов, 
обеспечивающих высшую юридическую силу норм и принципов Конституции Республики 
Казахстан, безусловно является «продуктом» согласованной работы Главы государства, 
Верховного Совета, Парламента, а также других органов государственной власти 
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Республики. 
С зарождением национальной системы законодательства в юридической сфере 

появились новые термины, новые определения и подходы установления их содержания в 
законах, которые нередко расходятся по смысловому содержанию. Одним из них является 
термин «законодательство». 

Действующие законы Республики раскрывают содержание термина 
«законодательство» по разному. Вместе с тем термин «законодательство» понимается как 
совокупность законов, действующих в стране [1], иерархическая система нормативных 
правовых актов, принятых уполномоченными органами и систематизированных по правилам 
кодификации и инкорпорации [2], как форма существования правовых норм, средство 
придания им определенности и объективности, их организации и объединения в конкретные 
правовые акты [3], как система издаваемых уполномоченным правотворческими органами 
юридических актов, устанавливающих нормы права [4]. 

Определение термина «законодательство» в действующих нормативных правовых 
актах Республики, выражено следующим образом. 

Согласно подпункту 2) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О нормативных 
правовых актах" под законодательством понимается совокупность нормативных правовых 
актов, принятых в установленном порядке. Нормативным правовым актом является 
письменный официальный документ установленной формы, принятый на референдуме либо 
уполномоченным органом или должностным лицом государства, устанавливающий 
правовые нормы, изменяющий, прекращающий или приостанавливающий их действие 
(подпункт 1) статьи 1 указанного Закона). Исходя из этого, можно сделать вывод, что под 
законодательством в Республике Казахстан понимается все нормативные правовые акты, как 
основные, так и производные, то есть действующее право Республики, указанное в пункте 1 
статьи 4 Конституции. 

Понятие действующего права дано в постановлении Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 6 марта 1997 года № 3, где указано, что действующим правом 
являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных 
постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда. Далее сказано, что 
действующее право рассматривается как система норм права, содержащихся в принятых 
правомочными субъектами в установленном порядке нормативных правовых актах. 
Конституционный Совет, к иным нормативным правовым актам, содержащим нормы права 
относит: акты, принятые на республиканском референдуме, изданные Президентом 
Республики в 1995, 1996 годах указы, имеющие силу законов, в том числе конституционных, 
а также указы, имеющие силу законов, принятые в соответствии с пунктом 2 статьи 61 
Конституции Республики Казахстан, указы Президента, постановления Парламента, его 
Палат и Правительства Республики, акты министерств и государственных комитетов, 
центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства Республики 
Казахстан, а также ведомств, осуществляющих в соответствии Конституционным законом 
«О Правительстве Республики Казахстан» межотраслевую координацию, иные 
исполнительные и распорядительные функции, специальные исполнительные и контрольно-
надзорные функции, решения местных представительных и исполнительных органов, 
решения органов местного самоуправления, а также акты, издание которых 
предусматривается законодательством. Все указанные нормативные правовые акты 
включаются в состав действующего права, если они не изменены или отменены в 
установленном законом порядке [5]. 

На наш взгляд закрепление в законах Республики разного определения термину 
"законодательство" оправдано тем, что регулируя те или иные общественные отношения и 
являясь источником той или иной отрасли права законы должны исходить из отраслевых 
потребностей. Поэтому, излагая определение термина "законодательство", законодатель 
должен заложить правовой смысл необходимый для конкретной отрасли права. 
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Так, согласно с пунктом 1 статьи 3 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
гражданское законодательство Республики Казахстан состоит из Гражданского Кодекса, 
принятых в соответствии с ним иных законов Республики Казахстан, указов Президента 
Республики Казахстан, имеющих силу закона, постановлений Парламента, постановлений 
Сената и Мажилиса Парламента (законодательных актов), а также указов Президента 
Республики Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан, регулирующих 
отношения, указанные в пунктах 1, 2 статьи 1 гражданского Кодекса. Соответственно 
Гражданский кодекс по отдельным вопросам не допускает нормативное регулирование ниже 
уровня Правительства. К примеру, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Гражданского 
кодекса личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, 
регулируются гражданским законодательством. Согласно изложенному никто не вправе 
кроме Парламента и его Палат, Президента, а также Правительства регулировать товарно-
денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также 
связанные с имущественными личные неимущественные отношения. То есть, Гражданский 
кодекс сужает круг понятия законодательства, данного в Законе "О нормативных правовых 
актах". 

В соответствии со статьей 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовное 
законодательство Республики Казахстан состоит исключительно из Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, основанного на Конституции Республики Казахстан и 
общепризнанных принципах и нормах международного права. Иные законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению только после их 
включения в Уголовный Кодекс. Согласно этому под «законодательством» в уголовном 
праве Республики понимается только соответствующий кодекс, а также законы, включенные 
в кодекс. 

В статье 2 Гражданского процессуального кодекса указано, что порядок 
судопроизводства по гражданским делам на территории Республики Казахстан определяется 
конституционными законами, Гражданским процессуальным кодексом Республики 
Казахстан, основанный на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных 
принципах и нормах международного права. Положения иных законов, регулирующих 
порядок гражданского судопроизводства, подлежат включению в Гражданский 
процессуальный кодекс. Международные договорные и иные обязательства Республики 
Казахстан, а также нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного 
Суда Республики Казахстан являются составной частью гражданского процессуального 
права. Изложенное показывает, что гражданским процессуальным законодательством 
являются кроме гражданского процессуального кодекса и другие акты. Названный кодекс 
дает более обширный круг источников гражданско-процессуального права республики чем, 
уголовный кодекс. 

Некоторые действующие законы термин "законодательство" понимают так, как оно 
установлено в Законе "О нормативных правовых актах". Иногда законодатель, используя 
данный термин, разъясняет, как его нужно понимать. Так, в соответствии со статьей 2 Закона 
Республики Казахстан "О торговом мореплавании" законодательство Республики Казахстан 
о торговом мореплавании основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. В статье 3 
Закона Республики Казахстан "О занятости населения" указано, что законодательство о 
занятости основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего 
Закона и иных нормативных правовых актов. 

Эти примеры показывают, что термин "законодательство" в действующем праве 
Республики трактуется по-разному. Закон Республики Казахстан "О нормативных правовых 
актах" и некоторые другие законы дают термину более широкое определение, а некоторые 
понимают его в узком смысле. 

Итак, совершенно очевидно, что подобная трактовка термина «законодательство», во-
первых, имеет место быть, а во-вторых, хотя она и рассматривается либо как некое 
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«широкое» толкование в рамках дискуссии о объеме и юридической силе нормативных 
правовых актов, включаемых в законодательство, либо как совершенно отвлеченное от 
содержания термина абстрактная категория, подобная трактовка представляет собой иное, 
самостоятельное видение проблемы. Самостоятельность этого видения определяется тем, что 
оно не вписывается, да и не должно вписываться в существующую дискуссию об объеме 
законодательства. 

Налицо две тенденции. С одной стороны, усиливающаяся роль закона как ядра 
нормативного регулирования и связанная с этим тотальная реализация принципа 
верховенства закона как нормативного правового акта высшей юридической силы, 
необходимость освобождения от «ведомственной» урегулированности, т.е. фактическая 
необходимость в рамках правового государства рассматривать термин «законодательство» в 
узком смысле. 

С другой стороны необходимость научного обобщения и анализа всей системы 
источников права (внешнего выражения права), а не только законов и иных нормативных 
правовых актов, т.е. фактическая необходимость рассматривать термин «законодательство» в 
самом широком смысле.  

На первый взгляд эти тенденции носят совершенно противоположный характер. На 
самом деле это не так. Два изложенных видения проблемы определения термина 
«законодательство» находятся в разных плоскостях. Первое видение носит во многом сугубо 
прагматичный характер, связано с конкретной правотворческой и правоприменительной 
деятельностью и нацелено на повсеместное практическое внедрение принципов правового 
государства. Второе же является явным теоретическим продуктом, не носит такого яркого 
принципиального характера и выполняет в основном категориальную функцию. 

Другими словами, вероятно, необходимо разделять два существующих подхода к 
определению термина "законодательство". В первом случае, назовем его условно 
нормативный подход, речь идет о специальном юридическом термине, который имеет 
огромное практическое значение и посредством которого устанавливается баланс законов и 
подзаконных нормативных правовых актов. Именно в рамках нормативного подхода идет 
дискуссия об объеме и юридической силе нормативных правовых актов. Во втором же 
случае, назовем его условно формальный подход, речь идет о термине, обозначающем 
совокупность всех источников права, внешнюю форму выражения правовых норм. И в 
рамках этого подхода дискуссия об объеме законодательства вестись не может, т.к. задачей 
этого подхода является максимально возможный охват всех существующих источников 
права. 
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Живой историей юридической науки Республики Казахстан, бесспорно, являлся  

выдающийся ученый-цивилист, профессор права Юрий Григорьевич Басин, который 
заложил основы казахстанской правовой системы и был настоящим профессионалом 
высокого уровня. 

Юрий Григорьевич родился 28 марта 1923 года в г. Артемовске на Украине. Отец его 
Григорий Ефимович Басин работал бухгалтером, а мать Анна Ефимовна Басина была 
медработником [1].  

В 1941 году Басин окончил школу, однако началась Великая Отечественная война – 
война, которая останется в памяти каждого человека стран бывшего Советского Союза 
благодаря таким людям как Юрий Григорьевич, который, не жалея сил и собственной жизни, 
отправился на фронт сражаться за свободу советского народа.  

Профессор С.Ф. Ударцев отметил, что Юрий Григорьевич Басин вошел в историю 
юридической науки и юридического образования Казахстана как представитель 
героического поколения, вынесшего на своих плечах тяготы второй мировой войны [2].    

В военное время Ю.Г. Басин был командиром стрелковой роты на Прибалтийском 
фронте, командиром роты противотанковых ружей и пулеметной роты на Ленинградском 
фронте. В период войны в армии была и вся его семья: отец – рядовой нестроевой службы, 
участник гражданской войны; мать – старший лейтенант медицинской службы, начальник 
аптеки военного госпиталя; брат Виль Григорьевич Басин – фронтовик–пехотинец, старший 
лейтенант. На фронте Юрий Григорьевич был три раза ранен. Закончил войну заместителем 
командира батальона на Ленинградском фронте. За свои подвиги на фронте Юрий 
Григорьевич награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени и свыше 
15 медалями, в том числе за военную отвагу и мужество [3].   

В 1946 г. он демобилизовался. В этом же году поступил в институт. Ему приходилось 
одновременно и работать, и учиться заочно. За три года он закончил вуз. Его сразу заметили 
и предложили преподавать в юридической школе. Так началась его не только 
преподавательская, но и научная деятельность [4]. 

Научное творчество выдающегося казахстанского ученого-цивилиста Юрия 
Григорьевича Басина на сегодняшний день для нынешнего и будущего поколения юристов 
поистине можно считать тем фундаментом, который  заложил основы казахстанской 
правовой системы.  

Так, профессор С.Ф. Ударцев в книге, посвященной памяти выдающегося юриста 
своего времени, отметил, что Юрий Григорьевич являлся неисчерпаемой энциклопедией 
правовых знаний и юридической практики, носителем живого гражданского права – 
тончайшим знатоком законодательства со всевозможными его смысловыми перекрестками, 
параллелями, тупиками, развилками и развязками [5]. 

Все научное наследие Ю.Г. Басина можно считать ответом на вызовы времени. 
Каждый этап его жизни характеризуется плодотворно проделанной работой, направленной 
на исследование и решение наиболее важных проблем в государстве, возникающих в 
гражданском праве. Следовательно, мы можем определить основные периоды научной 
деятельности Юрия Григорьевича для того, чтобы продемонстрировать тот неоценимый 
вклад, внесенный профессором, в развитие науки гражданского права.   

Первый период будущего ученого и профессора права связан с окончанием Алма-
Атинского юридического института в 1949 году и началом преподавательской деятельности. 
Начиная с 50-х годов прошлого века, Ю.Г. Басин вступил на путь развития  цивилистической 
науки, поскольку именно с этого времени будучи молодым ученым у него сформировались  
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свои идеи и взгляды на совершенствование и понимание сущности гражданского права 
Советского Союза, отражая их в своих публикациях.  

Его первые публикации назывались «Гражданско-правовые методы борьбы за 
удешевление строительства», «Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора 
на производство строительных работ», «Обеспечение жилой площадью при сносе дома в 
связи с отводом участка под строительство», «Выселение с предоставлением другой жилой 
площади», «Жилищные права и обязанности граждан», «Правовые вопросы проектирования 
в строительстве». Без сомнения как пишет о своем учителе профессор, доктор юридических 
наук А. Диденко, Ю.Г. Басин достиг бы заметных высот в любой правовой специализации, 
но выпал счастливый жребий - был сделан выбор в пользу цивилистической науки, которой 
он служил верой и правдой более полувека. Ю. Басин сразу оказался среди тогдашней 
правовой элиты, среди прославленных имен: А. Венедиктов, Е. Флейшиц, С. Братусь, И. 
Новицкий, Л. Лунц, М. Ваксберг и многих других носителей высочайшей правовой культуры 
и эрудиции, а также их учеников, с которыми впоследствии он сам взошел на вершины 
юриспруденции. [6] 

Данный этап научной деятельности определил не только высокие интеллектуальные 
возможности ученого, но и его отношение к праву и справедливости права, а также 
знаменовался тем, что в 1954 г. в Москве на заседании ученого совета Института государства 
и права АН СССР он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Договор подряда на 
капитальное строительство». [7]  

Следующий период его деятельности начинается с 60-х годов ХХ века. Он отличается 
тем, что в 1965 году Юрий Григорьевич защищает докторскую диссертацию на тему 
«Проблемы советского жилищного права» в ученом совете юридического факультета 
Ленинградского государственного университета, а уже в 1966 г. Ю. Басину было присвоено 
ученое звание профессора. [8] 

Важным направлением в деятельности ученого стала разработка общих проблем 
гражданско-правовой ответственности. Работы по указанной теме отличаются своей 
новизной взглядов. Среди них присутствуют труды, 
имеющие чисто практическое применение. Так, издательство «Юридическая литература» 
выпустило комментарий Ю.Г. Басина «Материальная ответственность предприятий и 
организаций за невыполнение заданий и обязательств» к постановлению Совета Министров 
СССР о материальной ответственности предприятий 1967 года.     

В работах такого рода Ю.Г. Басин чувствовал себя особенно комфортно, логика 
прикладных решений ему давалась легко, и в названном комментарии он ясно и доступно 
донес до правоприменителей, как следует исчислять новые и довольно хитроумные санкции. 
Это качество проявлялось во многих других произведениях. [9] К примеру, «Правовые 
вопросы строительства в СССР», «Правила содержания и оплаты жилых помещений», 
«Договор подряда в капитальном строительстве», «Вопросы советского жилищного права», 
«О жилищных правах советских граждан», кроме того, он является автором ряда глав в 
комментарии к Гражданскому кодексу Казахской ССР («Имущественный наем», «Наем 
жилого помещения», «Безвозмездное пользование имуществом», «Подряд на капитальное 
строительство»).   

Третий период включается в себя 70-80-е годы ХХ века. Данный этап научной 
деятельности профессора характеризуется тем, что Указом Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР от 30 мая 1984 года ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Казахской ССР», а также в это время Басин опубликовал большое количество 
работ, такие как «Правовые формы хозяйственного расчета строительных организаций», 
глава 15 «Судебное разбирательство» комментария к Гражданскому процессуальному 
кодексу Казахской ССР, учебное пособие в двух частях «Гражданское право Казахской 
ССР», «Право на жилище – новое конституционное право советского человека», учебное 
пособие «Семейное право», ряд глав комментария к Жилищному кодексу Казахской ССР, 
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комментария к Кодексу о браке и семье Казахской ССР  и комментарий к Гражданскому 
кодексу Казахской ССР в 2-х книгах. 

Указанный этап плодотворной деятельности одного из самых известных юристов 
нашей страны Юрия Григорьевича следует охарактеризовать его собственными словами: 
«…мы (ученые) никогда не страдали славословием, излишней приверженностью к лозунгам 
типа «социализм – это лучшее благо...». К счастью, частное право, как любая истинная 
наука, имеет право быть вне бега времени, вне идеологии». [10] 

И наконец, последний четвертый этап научной деятельности Ю.Г. Басина можно 
отметить как научное творчество и наследие выдающегося ученого с момента обретения 
независимости Республикой Казахстан. Став   независимой страной, перед Казахстаном и 
ведущими юристами появились новые вызовы времени, которые следовало решить 
незамедлительно. Нужно было определить правовую систему независимого Казахстана,  по 
этой причине Ю. Басиным  были опубликованы работы, которые стали своего рода компасом 
в понимании современного гражданского права республики. А именно: «Основы бизнеса и 
предпринимательства в условиях рыночной экономики», Комментарий к Гражданскому 
кодексу Республики Казахстан, «Юридические лица по гражданскому законодательству 
Республики Казахстан: понятие и общая характеристика», «Сделки», учебник для вузов 
«Гражданское право» и другие. 

Подводя итоги, мы можем смело сказать, что профессор Ю.Г. Басин является не 
только основоположником науки гражданского права в Казахстане, отличным примером 
ученого, учителя и знатока казахстанского законодательства для молодого поколения 
юристов, но и человеком, прошедшим серьезное испытание войной, которое он с честью 
выдержал. 

Дела, мысли ученого–юриста продолжают творить жизнь, сознание, живут в 
развивающейся правовой системе Казахстана, в написанных им законах, книгах, учебниках и 
учебных пособиях, статьях, на которых учится новое поколение юристов, которые читают 
ученые и практики, в учениках и студентах, в которых точное и яркое слово мэтра творило 
профессиональное сознание, служило полярной звездой для ориентации в правовой сфере, в 
семье, детях и внуках, в сознании всех знавших этого человека, которым светлая память о 
нем будет не раз помогать в жизни, придавать силу и энергию.[11] 

Несомненно, его труды долго будут служить ориентиром в осмыслении современного 
гражданского права, открытой дверью в познание мира правового регулирования частных 
отношений. Учитывая, какой интеллект и труд вложен в сочинения Басина, можно 
предполагать, что многие десятилетия, а может быть, столетие спустя, когда его основные 
опубликованные работы перейдут в разряд важных источников для исследований по истории 
гражданского права и права в целом, они, одновременно являясь классикой цивилистической 
мысли, и тогда вполне могут быть востребованы для подготовки к осмыслению важных 
проблем цивилистики, которые сохранят значение актуальных вопросов и в грядущем 
гражданском праве (как, например, в настоящее время востребованы труды ученых–
цивилистов конца XIX – начала ХХ в.).[12] 

Завершить повествование о жизни и научной деятельности Ю.Г. Басина хотелось бы 
словами его ученика и профессора М.К. Сулейменова, который как никто другой может 
передать огромное значение всей проделанной работы за всю плодотворную жизнь своего 
учителя и чтит светлую память о наставнике, которая останется навсегда в сердцах всех его 
учеников. Майдан Кунтуарович считает, что «Юрий Григорьевич Басин всю свою жизнь 
посвятил служению науке. То, что он сделал для гражданско-правовой науки, для правовой 
системы Казахстана и для всего Казахстана в целом, трудно переоценить. Это целая эпоха в 
правовой науке Казахстана. Он оставил нам сложившуюся правовую систему, развитую 
правовую систему. И мы, его ученики, должны продолжить его дело, должны завершить то, 
что он не успел сделать. И это позволит сохранить в памяти потомков то великое наследие, 
которое оставил нам Юрий Григорьевич Басин». [13] 
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Один из основных принципов ювенальной юстиции – социальная насыщенность, 

сущность которой состоит в акценте на изучении социальных условий жизни 
несовершеннолетних, представших перед судом, социально-психологических признаков их 
личности. 

О роли социального работника (психолога) упоминалось еще в Концепции развития 
системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы одобренной 
Указом Президента РК, от 19 августа 2008 года, где говориться о том, что необходимо 
принятие нормативных правовых актов, предусматривающие значительное изменение роли 
социальных служб и их активное участие:              

1) в качестве социального работника, изучающего социальное окружение подростка, 
оказавшегося в конфликте с законом, а также готовящего спектр социализирующих решений 
- для предложения судье в качестве вариантов, возможных в виде альтернативы лишению 
свободы; 

2) в качестве медиатора-посредника, организующего и осуществляющего процесс 
примирения сторон (в рамках процедур, предусмотренных законом, с использованием так 
называемого восстановительного подхода и возможности заглаживания вреда обвиняемым 
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потерпевшему - в качестве законодательно закрепленного субъекта, осуществляющего 
вышеназванные действия); 

3) в качестве лица, способствующего социализации (социального, бытового и 
трудового устройства) несовершеннолетнего, возвращающегося из специализированных 
образовательных учреждений или мест лишения свободы [1]. 

Анализируя текст вышеуказанной Концепции нужно отметить, что здесь идет речь о 
роли социального работника в отношении несовершеннолетних правонарушителей, то есть 
те, которые уже совершили правонарушение и  /или отбыли наказание.  

Акцентируя внимания на этом моменте, важно отметить, что до сих пор не введены 
подобные должности в системе ювенальной юстиции в Республике Казахстан.  

Конечно, существуют такие государственные органы, как Комиссии по делам 
несовершеннолетних, центры адаптации несовершеннолетних, органы опеки и 
попечительства, но роль этих органов заключается в профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних – Комиссия по делам 
несовершеннолетних, Центры адаптации несовершеннолетних, и устройство детей, 
лишившихся родительского попечения – Органы опеки и попечительства. Но, эти 
государственные органы призваны обеспечить защиту прав и законных интересов тех детей, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, как бродяжничество, 
беспризорность, потеря семьи и т.д., но не преступивших закон. 

В ряде стран, например, во Франции, предусмотрено обязательное составление 
«социального исследования» подростка-правонарушителя, в котором содержится 
специальное досье на него, отражающее личностные характеристики и которое ведет либо 
судья, либо сотрудники службы надзора, психологи, педагоги и др. Возможно в ряде случаев 
помещение подростка в так называемые центры наблюдения для углубленного изучения его 
личности, а материалы, составленные в результате этого, затем передаются судье для 
дальнейшего решения дела. При этом параллельно подробно выясняют условия жизни 
подростка в семье, для чего обязательно посещают место его проживания [2,C. 48–49]. 

В Германии, если правонарушение совершено подростком, следует такая процедура: 
проводится полицейское расследование, материалы поступают к прокурору, который либо 
выносит обвинительное заключение, либо закрывает дело без специальных условий или с 
предписанием, например, надзора школы или родителей. В случае обвинения происходит 
уведомление помощника прокурора, специального социального работника, который 
приступает к составлению подробного досье для судьи и отчет об имеющихся материалах. В 
ходе рассмотрения дела социальный работник обладает правом совещательного голоса. 
Причем, как подчеркивают специалисты, альтернативные виды наказания рассматриваются 
не в качестве смягчения наказания, а для оптимизации системы уголовного правосудия. 
Более того, если во многих европейских странах службы пробации работают как органы 
контроля за условно осужденными и освободившимися, то в Германии офицеры пробации 
остаются социальными работниками, решающими задачу обеспечения доступа 
правонарушителей к социальным правам [3,C. 102]. 

В систему ювенальной юстиции Италии включены ювенальные суды, прокуратура, 
судебные социальные службы, пенитенциарные учреждения. В соответствии с законом 
процедура рассмотрения дел в системе ювенальных судов главным образом нацелена на 
ограничение соприкосновения несовершеннолетних с общей системой правосудия, в связи с 
чем помимо ювенальных судов действуют ювенальная полиция, ювенальная прокуратура, 
юридическая служба по делам несовершеннолетних, которые могут даже располагаться в 
одном здании. Они отвечают за гражданские, административные и уголовные дела с 
участием несовершеннолетних.В Италии досудебная пробация означает приостановку 
разбирательства на определенный срок, в течение которого (обычно 8 месяцев) 
правонарушитель обязан посещать реабилитационные и образовательные программы, в том 
числе организуемые церковью, что фактически равноценно, как считают некоторые 
исследователи, условному наказанию. И здесь значительную работу проводят местные 
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отделы социального обслуживания, которые взаимодействуют с прикрепленными к судам 
службам по делам несовершеннолетних [4, C.146]. 

Важная роль в системе ювенальной юстиции Польши принадлежит службе кураторов. 
Их статус установлен Законом 1986 года о кураторах по семейным и уголовным делам. 
Кураторы являются штатными сотрудниками суда и выполняют поручения судей по 
конкретным делам. Так, по поручению судьи куратор составляет отчет о личности подростка 
и ситуации в семье. В отчете содержится не только результаты его исследования, но и 
рекомендации о помощи семье и/или мерах воспитательного воздействия. Как правило, 
судьи следуют рекомендациям кураторов. Судья может поручить куратору контроль за 
поведением подростка на этапе следствия до суда. На кураторов возложена обязанность 
контролировать поведение несовершеннолетнего на этапе исполнения решения суда с 
периодическим представлением отчетов судье. Куратор посещает семью подростка, учебное 
заведение, организацию, в которой подросток трудится (если уже работает), может вызывать 
ребенка для бесед и в суд, если сочтет это полезным для дела. Куратор ведет переговоры с 
родственниками и иными заинтересованными лицами для совместного поиска путей 
решения проблем. На одного куратора обычно приходится порядка 15 дел, которые он ведет 
самостоятельно, а также 30–35 дел, при ведении которых он опирается на помощь 
волонтеров, и, кроме того, примерно 50 дел, требующих периодического контроля за 
положением детей, содержащихся в центрах для лечения психических заболеваний и в 
исправительных учреждениях. На должность куратора принимают лицо старше 24 лет, 
имеющее высшее педагогическое, юридическое, психологическое образование или высшее 
образование по специальности социальной работы. Кандидат на указанную должность 
проходит специальную подготовку, после чего год работает в суде на должности 
практиканта. После этого кандидат сдает экзамен, состоящий из теоретической части (право, 
педагогика, социальное воспитание), практических вопросов по делам, которые он вел в 
качестве практиканта и написания отчета по конкретному делу [5, C.171]. 

О необходимости социального исследования жизни и обстоятельств при которых 
совершено правонарушение несовершеннолетним и о компетентных органах, делающих 
соответствующие доклады упоминается и в международных документах. 

Так, правило 16 Пекинских правил гласит: «Во всех случаях, за исключением мелких 
правонарушений, до вынесения компетентным органом власти окончательного решения, 
предшествующего приговору, необходимо тщательно изучить окружение и условия, в 
которых живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено 
правонарушение, с тем, чтобы содействовать вынесению компетентным органом власти 
разумного судебного решения по делу» [6]. 

Доклады о результатах социального обследования (социальные заключения или 
доклады до вынесения приговора) оказывают незаменимую помощь в большинстве случаев, 
связанных с судебным разбирательством дел несовершеннолетних, говориться в 
комментарии к данному правилу. Компетентные органы должны знать о соответствующих 
фактах, касающихся несовершеннолетнего, например, о социальном и семейном окружении 
несовершеннолетнего, его учебе в школе, воспитании и т. д. Для этой цели в некоторых 
судебных системах используются специальные социальные службы или сотрудники, 
выполняющие эти функции для судов. Эти функции могут выполняться другими 
сотрудниками, в том числе должностными лицами системы пробации. Поэтому в данном 
правиле указывается на необходимость соответствующих социальных служб для 
квалифицированной подготовки докладов о результатах социального обследования. 

Правило 7 Токийских правил гласит: «Если существует возможность составления 
докладов о социальном обследовании, судебный орган может воспользоваться докладом, 
подготовленным компетентным уполномоченным должностным лицом или учреждением. 
Доклад должен содержать социальную информацию о правонарушителе, которая имеет 
отношение к характеру правонарушений, совершавшихся данным лицом, и к его нынешним 
правонарушениям. Он должен также содержать информацию и рекомендации, которые 
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имеют отношение к процедуре вынесения приговора. Доклад составляется на основе 
фактического, объективного и беспристрастного материала, а мнения формулируются в 
четких выражениях» [7]. 

Социально-психологическое обследование несовершеннолетнего подсудимого 
регламентирована статьей 481 УПК РК (Обстоятельства, подлежащие установлению по 
делам о преступлениях несовершеннолетних)  с целью уточнения данных о его личности и 
выбора наиболее рациональных мер по его реабилитации и ресоциализации: проводится 
исследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, определяется уровень 
психического развития несовершеннолетнего и иных особенностей его личности, 
выясняются причины и условия совершения им преступления, определяются меры по их 
устранению, предупреждению правонарушающего поведения такого подростка в будущем. 

Данная статья 481 УПК РК в полной мере отражает требования международно-
правовых норм и, конечно, же такую работу должен проводить не судья, а человек 
обладающий специальными знаниями детской психологии, педагогики, психиатрии. 

Однако, нужно иметь ввиду, что данная норма только лишь детализирует статью 117 
УПК РК, согласно которой, по уголовному делу подлежат доказыванию: 

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава преступления 
(время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 

2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 
3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма 

его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 
4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; 
5) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
6) последствия совершенного преступления; 
7) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
8) обстоятельства, исключающие преступность деяния; 
9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 
Кроме отмеченных обстоятельств, которые должны быть отражены в отчете 

помощника судьи, он также должен учитывать заключения, например, психологической 
экспертизы, о личных психологических особенностях несовершеннолетнего. Экспертные 
заключения могут быть дополнены материалами о семейном и социальном окружении 
подростка. Анализ этих данных позволит помощнику подготовить конкретные предложения 
о возможности применения к несовершеннолетнему судом конкретных мер воздействия. Эта 
же информация позволит подготовить и провести примирительные процедуры. 

Отмечая положительный опыт внедрения помощника судьи с функциями социального 
работника, Кингисеппский городской суд Ленинградской области (Россия), отмечает 
следующее. Собирая информацию, необходимую для изучения личности 
несовершеннолетнего, помощник судьи вступает в контакт с подростком, проводит с ним 
доверительные беседы и тем самым уже этим начинает оказывать положительное влияние на 
изменение его мировоззрения, что имеет позитивное воспитательное значение для 
подростка. При необходимости, помощник судьи помогает решать имеющиеся проблемы по 
устройству на учебу и т.д. 

Работа помощника судьи начинается сразу после поступления уголовного дела в суд и 
передачи его на рассмотрение судье, то есть на стадии подготовки к судебному 
заседанию.Таким образом, уже на начальной стадии уголовного процесса начинается 
реабилитационная работа с несовершеннолетним, открывается возможность вернуть 
подростка к всевозможным социальным связям, нормальным отношениям с окружающими, 
что является очень важной и своевременной мерой по предупреждению преступности 
несовершеннолетних. 

Судом после вынесения решения осуществляется контроль за его исполнением не 
только самим подростком, но также и родителями и службами системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые должны исполнять данное 
решение по поручению суда или в соответствии с возложенными на них законом функциями 
независимо от указаний суда. 

Судом проводится работа не только с осужденными несовершеннолетними и теми, к 
кому применены принудительные меры воспитательного воздействия, но и с теми, в 
отношении которых дела были прекращены по различным (кроме реабилитирующих) 
основаниям. 

На каждого несовершеннолетнего правонарушителя в суде оформляется личное дело, 
в котором содержатся карта социально-психологического сопровождения, характеристики, 
решение суда (приговор, постановление) и лист послесудебного сопровождения, в котором 
отражается полная информация о проводимой после решения суда работе. 

При рассмотрении дела по новым ювенальным технологиям с привлечением 
помощника с функциями социального работника, при более активной работе суда с 
подростками и их семьями, несовершеннолетние и их родители стали более открыты в 
судебном заседании, с большим желанием сотрудничают с судом в вопросах исправления 
подростков, выражают готовность к проведению реабилитационных мероприятий с 
несовершеннолетними. 

Наблюдается повышение воспитательного значения судебного процесса. Кроме того, 
теперь родители знают, что могут обратиться в суд за консультацией, помощью, где им, по 
возможности, окажут содействие в организации встречи с тем или иным специалистом. 

В рамках «постсудебной» работы в суде проводятся ежеквартальные собеседования с 
подростками, совместно со службами, участвующими в программах реабилитации 
(исполнении приговоров, постановлений суда), для обсуждения достигнутых результатов в 
работе по исправлению несовершеннолетних [8, C. 28]. 

Таким образом, являясь неотъемлемой частью ювенальной юстиции, социальный 
работник в качестве помощника судьи восполняет основополагающий принцип социальной 
насыщенности, о чем говорилось в начале статьи. 

Подводя итог, можно обозначить основные функции помощника судьи (социального 
работника): 

1) Сбор данных об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровне 
его психического развития и иных особенностях его личности, в соответствии со статьями 
117 и 481 УПК ПК; 

2) Подготовка отчёта суду (судье) о проведенном социально-психологическом 
обследовании несовершеннолетнего, в котором, в обязательном порядке, указывает свои 
рекомендации по назначению мер воздействия; 

3) Контроль за исполнением судебного решения; 
4) Взаимодействие с органами и учреждениями по профилактике безнадзорности 

и правонарушений (например при составлении отчета); 
5) Беседы с несовершеннолетними, совместно со службами, участвующими в 

программах реабилитации (исполнении приговоров, постановлений суда). 
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Термин сервитут берет свое начало из римского права как право на чужую вещь. 

Данное понятие объединяло большую классификацию вещных прав и имело особую 
правовую регламентацию. Так, сервитуты были реальные (земельные) и личные. Земельные 
сервитуты в свою очередь делились на сельские и городские. Многие виды сервитутов были 
определены еще Законами XIIтаблиц. [1] 

Современное понимание сервитутов, на наш взгляд, имеет два неразрывно связанных 
аспекта: национально-правовой и международно-правовой. Первый аспект является 
простым, т.к. правоотношения, возникающие в связи с сервитутами, находятся под 
юрисдикцией национального законодательства. Так, например,  согласно п.1 ст. 23 
Земельного Кодекса Российской Федерации (от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3) сервитут 
устанавливается гражданским законодательством РФ. Согласно ст.67 Земельного Кодекса 
Республики Казахстан (от 20 июня 2003 г.  № 422-II) в случаях, предусмотренных Кодексом 
или другими законодательными актами РК, собственник или землепользователь обязан 
предоставить заинтересованным физическим или юридическим  лицам право ограниченного 
целевого пользования земельным участком, на который ему принадлежит право 
собственности или землепользования. Международно-правовой аспект, на наш взгляд, 
проявляется в тех случаях, когда в правоотношения, связанные сервитутами, вступает 
иностранный элемент. В российском законодательстве данный вид сервитутов получил 
название публичных сервитутов. 

Аналогия с сервитутами внутригосударственного права и влияние гражданско-
правовых доктрин на литературу по международному праву привели к защите концепции 
сервитутов применительно к международному праву – jurainrealiena (права в чужих 
вещах).[2] Применимость данного термина в международном праве, как определения прав и 
обязанностей, возникающих при использовании чужой территории, имеет различные точки 
зрения. 

Так, например, по мнению профессора М.И. Лазарева «Сервитут – важнейший 
юридический корректив к исторически сложившемуся экономическому и политическому 
размежеванию государств и народов на земном шаре средство связи государств и народов 
между собой, один из инструментов обеспечения их международного сотрудничества и 
мирного сосуществования».[3] Он подразделяет международные сервитуты на три большие 
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группы: экономические, стратегические, политические (представительские).В группу 
экономических сервитутов он отнес: транзит через территорию государства, транзит через 
международные морские каналы и проливы, аренда территорий для экономических 
предприятий, концессии; в группу стратегических сервитутов им отнесены - 
нейтрализованные территории, демилитаризованные территории, транзит вооруженных сил 
ООН, временные военные базы ООН для действий против агрессора и пункты контроля за 
разоружением. К группе политических (представительских) сервитутов относятся аренда 
территорий и зданий под посольства и консульства государств, под представительства ООН 
и других международных организаций на иностранных территориях; аренда территорий и 
зданий для культурных целей отдельными государствами и международными организациями 
(общества, библиотеки).Каждый из вышеназванных видов сервитутов очень распространен, 
так как без использования права на чужую территорию и объекты невозможно 
осуществление соответствующей деятельности. Например, без транзита невозможно 
осуществление импорта и экспорта, без аренды территорий и зданий под дипломатические и 
консульские представительства невозможно осуществление нормальных 
межгосударственных отношений и т.д. В доктрине международного права международные 
сервитуты определяются не только как форма использования чужой территори, но и как 
один из видов ограничения территориального верховенства. Доктор юридических наук 
Толстых В. Л. определяет международные сервитуты, как термин для обозначения особой 
группы ограничений территориального верховенства. Ограничения территориального 
верховенства в виде сервитутов Толстых В.Л. подразделил на положительные (активные) и 
отрицательные (пассивные). Положительная сторона заключается в допущении другого 
государства к осуществлению юрисдикции на собственной территории (предоставление 
государственной территории в аренду, предоставление территории для размещения военных 
баз, предоставление права транзита, предоставление права для осуществления полицейских 
функций и др.).Например, согласно Соглашению между правительством Республики 
Казахстан и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии об обеспечении транзита военного имущества через территорию РК в связи с 
участием Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 
международных усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики 
Афганистан  (г. Астана, от 27 февраля 2012 г.) разрешается транзит военного имущества и 
персонала воздушных судов через территориюРеспублики Казахстан по соответствующим 
разрешениям.[4] Отрицательная сторона заключается в воздержании государства от 
осуществления юрисдикции на собственной территории (отказ от осуществления 
юрисдикции в отношении иностранных судов во внутренних водах и территориальном море, 
отказ от осуществления юрисдикции в отношении объектов обладающими 
дипломатическими и консульскими иммунитетами, демилитаризация определенных 
территорий и др.).[5] Согласно ст.22 Венской Конвенции о дипломатических сношениях 
(1961 г.), к которой Казахстан присоединился Постановлением Верховного Совета 
Республики Казахстан (от 31 марта 1993 г.), помещения представительства неприкосновенны 
власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения без согласия главы 
представительства. В.Э. Грабарь определяет международные сервитуты (повинности), как 
естественные ограничения вызванные соседством территорий (судоходные реки, 
протекающие по соседним территориям), также ограничения, принятые на себя по договору, 
или наложенные на него.[6] Английский юрист-международник Я. Броунли разграничил два 
обстоятельства являющиеся источниками утверждений о существовании сервитутов в 
международном праве. Во-первых международное право создает права пользования, как 
например право мирного прохода через территориальное море. Второе обстоятельство 
говорит о том, что многосторонний договор может устанавливать некоторые ограничения в 
юрисдикции государства пребывания.[7]Так, согласно п.1 ст.20 Конвенции о 
территориальном море (1958 г.): «прибрежное государство не должно останавливать 
проходящее через территориальное море иностранное судно или изменять его курс с целью 
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осуществления гражданской юрисдикции в отношении лица находящегося на борту судна».В 
отношении уголовной юрисдикции государства пребывания судна то согласно ст.19 
Конвенции о территориальном море (1958 г.) за исключением случаев указанных в 
Конвенции уголовная юрисдикция прибрежного государства не осуществляется на борту 
иностранного судна.[8] Р.М. Валеевым и Г.И. Курдюковым определены два вида сервитута: 
сервитут положительного и сервитут отрицательного характера. Сервитут положительного 
характера предполагал обязанность государства допускать на своей территории действие 
властей другого государства (право прохода или проезда, право пользования водоёмов и др.). 
Сервитут отрицательного характера предполагает обязанность государства воздерживаться 
от определенных действий на своей территории (демилитаризованные и нейтрализованные 
зоны).[9] Следовательно, два обстоятельства, предложенные Я. Броунли, аналогичны двум 
видам сервитутов, предложенные Р.М. Валеевым и Г.И. Курдюковым. 

Из приведенных выше точек зрения нами предлагается следующее определение и 
классификация международным сервитутам. Международные сервитуты ‒это право 
целевого использования чужого имущества, в данном случае территории ли объекта, 
имееющее активную и пассивную формы и являющееся основанием для ограничения 
территориального верховенства. По целевому назначению международные сервитуты 
подразделяются на экономические, политические и стратегические. По способу 
установления бывают договорными и сервитутами наложенными на государство.Мы пришли 
к выводу, что принцип территориальной целостности неприкосновенности, 
провозглашенный Уставом ООН и который предполагает исключительный суверенитет 
государства над его государственной территорией, не является абсолютным. В силу 
существования международных сервитутов государство ограничивается в некоторых правах 
в управлении государственной территорией или в доступе к некоторым его участкам. Также 
мы считаем, что концепция сервитутов в международном праве имеет место быть. На наш 
взгляд через призму данной концепции можно разглядеть некоторые проблемы ограничения 
территориального суверенитета в отношении гражданской или уголовной  юрисдикции над 
некоторыми иностранными элементами.  
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ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Ораз Рсай  

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Ққ-13 1 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі: Ибрагимов Ж.И. 
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        Конституциялық құқық дегеніміз- Қазақстан Республикасы құқық жүйесі 
салаларының бірі. Ол өзінің ішкі тұтастығымен сипатталатын құқықтық нормалар жүйесін 
білдіреді және басқа құқық жүйесінің нормаларынан ерекшеленеді. (1.3) 

Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының жаһандану жағдайында барынша 
қанат жайып келе жатқан саяси-құқықтық қырлары бар.Осыған орай аталған саясаттың 
маңызды бағыттарының бірі саяси жүйемізге сәйкес қызметті құқықтық қамтамасыз ету 
болып табылады. Біздің елімізде мемлекеттік және қоғамдық институттардың қарқынды, 
жүйелі дамуына ықпал ететін, тәуелсіз Қазақстанның орнықты әлеуметтік-экономикалық 
дамуын қамтамасыз ететін бірқатар аса маңызды заңнамалық актілер қабылданғанын ерекше 
атап өтуімізге болады.Сондықтан да Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің 
мемлекеттік-құқықтық негізіне қатысты мәселелерді зерделеу бүгінгі таңда өзекті болып 
табылады. «Ұлттық құқықтық жүйенің негізі конституциялық құқық болып табылады.Оның 
қарыштап дамуы  конституциялық реформа нәтижесінде елеулі түрде жаңарған 
Қазақстанның қолданыстағы Конституцияның принциптері мен нормаларына сүйенеді. 
Біздің мемлекетіміздің Конституциясында бекітілген Республика қызметінің түбегейлі 
принциптерін (бұл:қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық,барша халықтың игілігі үшін 
экономикалық даму, қазақстандық патриотизм, мемлекеттік өмірдің неғұрлым маңызды 
мәселелерін демократиялық әдістермен шешу) сақтау мен іске асыру елдің орнықты 
әлеуметтік-экономикалық және саяси-құқықтық дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді»(2. 3) 

Осы орайда біз тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесінің конституциялық-құқықтық 
негізіне қатысты мәселені зерделеуді жӛн кӛрдік. 1995жылғы Ата Заңымызды күнделікті 
оқып үйрену, оның басты қағидаларымен мұқият танысу, оның әрбір әрпінің астарында аса 
зор мән-мағына барын кӛрсетеді.Өйткені әрбір азаматтың міндеті Ата Заңды және соның 
негізінде қабылданған Қазақстан Республикасы заңдарын бұлжытпай орындау болып 
табылады. 1995 жылғы Конституция біздің мемлекетімізідң тарихындағы тұңғыш Ата заң 
емес.Қазақстан Республикасы өзінің егемен мемлекет ретінде қалыптасуында 
конституциялық-құқықтық дамудың бірнеше сатыларынан өтті. Еліміздің Ата заңының 
қалыптасуына белсенді түрде үлес қосып, оны негіздеу жұмыстарына жетекшілік жасаған 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің конституциялық дамуына 
қатысты былай деп жазады: «Жалпы таным тәжірбиесі және соның ішінде Қазақстанның 
мемлекеттік-құқықтық дамуы елдің конституциялық қалыптасу тарихынсыз жаңа тәуелсіз 
мемлекеттің конституционализм теориясы да болмайтындығын үйретеді»[3,10]. Ал біздің 
мемлекетіміздің тарихи құқықтық негізі тереңде.  Сонау Түркі заманынан қалыптасқан 
мемлекеттің  құқықтық  негіздері, біздің мемлекетіміздің  мемлекеттілігін шындай түседі.  

Көне Түріктердің мемлекеттік басқару және құқықтық жүйесі.  Ерте Түрік 
мемлекеттері дамыған қоғамдық – саяси жағдайда өмір сүрді. Түріктердің бірнеше 
мемлекеттері болғанымен олардың ішкі саяси құрылысы, тұрмысы мен шаруашылығы ұқсас, 
тілдері мен мәдениеті бірдей еді. Түріктер қоғамында дамыған мемлекеттің барлық белгілері 
болды. Көне Түркі мемлекеттерінің ең жоғарғы  билік иесі – Тәңір текті Ұлы Қаған. 
Өкіметтің де, үкіметтің де жарлығын, үкімін, шешімін қабылдаушы бірінші адам – қаған. 
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Қаған әскер басылары мен мемлекеттік аппаратты және ұлыстарды билеген бектерді, 
жадтарды, елтеберлер мен жабғуларды т.б. бекітті, орнынан босатты. Сондай – ақ қаған 
жайылымдарды бөлуге басшылық жасап, көшіп – қону бағыттарын анықтады. Қаған 
мемлекеттегі жоғарғы сот  билігін жүргізуші де болды. Елдегі құқықтық тәртіптің 
ережелерін бекітті.Түрік қағандары Ашина әулетінен тарағандардан ғана сайланатын . Қытай 
мәліметтеріне қарағанда елде ханды жариялаудың күрделі рәсімі болған: бекзаттар оны ақ 
киізге отырғызып. Күн жолының ыңғайымен қаумалаған  қалың жұрттың құттықтаған айқай 
қиқуы үстінде шеңберді тоғыз рет айналып, дереу жібек бұғау салып, оны қолма – қол 
босаңсытып одан  неше жыл хан болғың келеді?’’ – деп сұраған. Бірақ сұрақтың ел  басқару 
мерзіміне анықтау ісінде қандай рөл атқарғаны жайлы түріктер тарихында онша мәлім емес. 
Бәрінен де дұрысы,  бұл әдет хан тайпа көсемі болып саналатын кездің салты есебінде 
сақталып қалған тәрізді. Тәж – нақты мұраға қалдыру күрделі жүйе арқылы жүргізілетін 
болған [4]. Қаған сондай–ақ жоғарғы абыздың да рөлін атқарды. Кейбір деректерде қағанның 
„аспан тектес“, „аспаннан жаратылғаны“ туралы да көп айтылған. Осыған қарағанда қаған 
әулетінің артықшылығы үнемі дәріптеліп, көне түрік жазбаларында қаған мен бектерді 
халықтың құрмет қылып сайлауы қажет екендігі, тек қаған мен оның әулетінің “ халықты 
асырауға” қабілетті екендігі жазылған. Мәселен Мұқан қаған (553 – 572) “ халықты жақсы 
тойындырды” десе, Білге қаған туралы “ жалаңаш халықты киіндірді” ,“ Аш халықты 
тойындырды”,“ Кедей халықты ауқатты етті”, соның арқасында “ Түрік халқы көп нәрсеге 
қол жеткізді” , ол және оның інісі Күлтегін “ Түрік халқы үшін күндіз әрекет жасап, түнде 
ұйықтамады” деп жазылған. Мемлекеттің ханнан кейінгі бірінші адамы жабғы  болған. 
Түптеп келгенде, жағбы ханның бас уәзірі, бұл қызметте көбінесе хандық құрып тұрған 
әулеттің мүшесі сайланатын болған. Қағанның жанында қаған әулетінің белді мүшелерінен, 
әскер басылар мен ұлыстар басшыларынан, т.б. беделді қоғам мүшелеріне тұратын қаған 
кеңесі болған. Көне дәстүр бойынша қаған өзін орнынан сырғытып жіберуге құқылы 
кеңестің шешімін жоққа шығара алмайтын [5]. Қағанның билігін осындай шектеу 
мемлекеттің тек алғашқы кезеңінде орын алған болса керек. Қаған шынында мүшелерін өзі 
тағайындайтын қаған жанындағы кеңеске ешқандай тәуелді болмаған. Көшпелі Түрік 
қағанатының ел басқару құрылымы үштік жүйеге негізделген. Олар қағанатты тардуш(оң 
қанат), төлес (сол қанат) және ічрекі (орталық) деп үшке бөлген. Қағанатты Тардуш Төлес 
қанатқа бөліп басшыларына шабғу, шад лауазымы сыйлағанын мәлімдеген. [6] Далалық 
көшпелелілердің атқарушы үкімет жүйесі мен әскери басшылығы араласып кеткен. Өйткені 
көшпелі өмір салты, шаруашылықты жүргізу, ұйымдастыру, кеңістік пен уақытты игеру 
ерекшілігі осыған бейімделген. Сондықтан Еуропа зерттеушілері Еуразия көшпелілерінің 
мемлекетін әскери аристократия деп атаған. Зерттеу барысында көне және орта ғасырлық 
көшпелілер мемлекетінің ел басқару құрылымын әсркери - әкімшілік жүйеге құрылғанына 
көзіміз жетіп отыр.Деректерді алға тартсақ, Түркі қағанатының ічрекі деп аталған орталық 
Ел – етміш білге қағанның үлес еншісі (құтлығы).Бірақ оның барлық ісін Бойла Баға Тарқан 
лауазымды іс – Бұйрық (Орталық қанаттың қолбасшысы) жүргізіп отырған. Ол бейбіт өмірде 
шаруашылығын жүргізсе, соғыс уақытында бүкіл қолды бастаған. Тардуш, Төлес қанатының 
ябғу, шад лауазымды басшылары да дәл солай үкіметтік және әскери қызметін қатар жүргізіп 
отырған. Осы қанаттарға тайпалар мен тайпалар одағын бөліп орналастырып, олардың 
жоғарыдағы  Ічрекі, Тардуш, Төлес қанат басшыларының үлесіне бөліп берген. Қанаттардың 
қол астындағы тайпалар қаласа да, қаламаса да оған басыбайлы болған. Оның себебі, 
шаруашылықы игеру ерекшелігіне байланысты, әрі үкіметті басқару жүйесі көшпелілер 
ортасында осылайша қалыптасқан. Егер қандай бір адам өз тайпасынан шығып басқа тайпаға 
баратын болса, олрдың ішіне өмір сүретін болмыс та, орын да жоқ. Өйткені “кірме” деген 
атпен адами психология жағынан да, өмір сүру, тірі жүріп тіршілік ету көзі болған 
шаруашылық–экономика жағынан да қысым көріп отыратын болған. Ешкім кірменің жаттың 
жоғын жоқтап, құқығын қорғамайды.Түркілер дәуіріне қандай адам бомасын өз тайпасынан 
шығып кетуге құқылы. Бірақ жат тайпаның ішіне кіріп өмір сүру мүмкіндігі жоқ. Далалық 
басқару жүйесі осылай құрылған. Сонау ерте заманнан дәстүр болып жалғасқан ата жолы 
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бойынша берілген енші ел иелері қол астындағы елін, жұртын бейбіт кезде де, соғыс кезінде 
де басқарып, әкімшілік және әскери істі қатар жүргізіп отырған. Қағанат төрі (өкімет) 
халықтан арнайы тоқтам бойынша алым-салық алып отырған. Қанаттар тайпа көсемдерінің, 
ру басшыларының салығының сыртында қаған салығын рудан бастап қанаттарға дейін төлеп 
келген. Егер кімде кім салығын төлемесе төр (өкімет) тарапынан жаза жүктелетін 
болған.Қағанат қалыптасып өмір сүру, ішкі ісін жүргізу үшін экономикалық фактор шешу 
рөлін атқаратыны түсінікті. Мемлекет қазынасын құрушы бір компонент халықтан түсетін 
салық. Міне, сондай салықты байырғы түркілер “ берім” (берешек) деп атаған. Сондай – ақ 
салық төлемінің сыртында ішкі – сыртқы соғыс, қақтығыс кезінде көптеген дүниелерді 
олжалап, хан қазынасына қосып отырған.Әскери-әкімшіліктің осы жүйесі бойынша бейбіт 
уақытта шаруашылығын жүргізіп, отбасын асырап, салығын төлеумен қатар қаған қазынасын 
молайтуға күш жұмсап отырған. Ал егер ел ішінде тынышсыздық пайда болса, ел шетіне жау 
тисе, немесе басқа қағанатқа соғыс жарияласа, өкіметтік бұл әскери-әкімшілік жүйесі алдан – 
ала жасалып қалыптасқан тәртіп бойынша тура әскерге айналып, міндетін ешқандай 
ауыртпалықсыз-ақ атқарып жүре беретін болған.Түрік қағандығында қағаннан бастап ру - 
тайпа бастығы бектерге дейін жиырма сегіз дәрежелі лауазым иелері болған. [7] Далалық 
көшпелілер қағанаты – мыңдаған жылдар бойы ел басқару сабақтастығы үзілмеген, үкіметтік 
әкімшілік жүйесі қалыптасқан байырғы халықтардың бірі болды.  Түрік қағанаттарының 
құқықтық жүйесі жете зерттелмеген.Ол туралы деректерде де аз айтылады.Түріктердің 
құқығының негізгі бастауы қайнар көзі-әдет ғұрып болған.Қытай жылнамасында көрсетілген 
көне түркілердің мемлекеттік заңының негізгі ірі-ірі жеті баптан тұрған: 1-бап. Көтеріліс 
жасап, бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы кесілсін (мемлекеттің бүтіндігін сақтау 
талабынан туған); 2-бап. Түркі жұртының мүддесін сатып, елге опасыздық еткендер өлім 
жазасына кесілсін; 3-бап. Қағанат ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына кесілсін; 
4-бап. Сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын (ат-қағандықтың соғыс күші); 5 
–бап. Ұрланған бағалы мүлік үшін он есе артық айып төленсін; Сонымен қатар, Түрік 
қоғамында малға, түрлі қарулар мен өндіріс құралдарына жеке меншік болған.Жер жеке 
адамның жеке меншігі болмаған. Жер қауымның, ру-меншігінде болды. Жерді бөлуді, 
пайдалануды қаған, оның атынан ру тайпа басшылары шешті.Түріктер көшпелі халық 
болғандықтан отбасы патриархиалдық сипатта болды. Әке отбасы басшысы болды әрі оның 
айтқаны орындалатын.Түрік қағанатында қылмыстық жазаның әр түрі қолданылды. 
Сатқындық, әсркер тәртіпті бұзғаны үшін, қағанға қарсы шыққаны т.б. жағдайларда өлім 
жазасы қолданылды. Мал ұрлағаны үшін оның құны 10 есе артығымен төленді.Сот билігі 
қағанның және оның атынан іс жүргізетін бұйрықтар мен тархандардың қолында болды. Сот 
ашық түрде екі жақты толық тыңдау арқылы жүргізілді.Түркі қағанаттары сол кезең үшін 
дамыған мемлекеттік құрылыс жағдайында өмір сүрді. Оның мемлекеттік аппаратында 
көптеген лауазым иелері қызмет етті. Осы құқықтық  негізге, негізделіп  түп тамыры бекіген 
қазақ хандығы қалыптасты. Дала өркениетінің тарихында ғасырларға ұласқан оқиғалар мен 
өзгерістер болып отырған. Осындай жағдайда көне дәуірдің мұрасы ретінде қазақтар өзінің 
негізгі құндылықтарын сақтап қалды. Қазақ халқының тарихи  құндылығының бірі – әдеттік-
құқықтық жүйе. Әдеттік-құқықтық жүйенің мәдени және демократиялық дәстүрлеріне 
негізделген қазақ құқығы өзінің реттеушілік мәнін ХІХ ғасырға дейін сақтап келді. Қазақтың 
әдеттік-құқықтық жүйе- сінің өміршеңдігінің  екі себебі болды. Алғашқысы – көшпелі өрке- 
ниеттің шаруашылық-тұрмыстық негізі, екіншісі дүниетанымдық құндылығын жоғалтпаған 
қоғамның сұранысы болды. Қазақтың әдеттік-құқықтық ескерткіші – көшпелі өркениеттің 
мәдени бай- лығы. Ол мыңжылдық тарихымен  және өміршеңдігімен, адам еркіндігін 
жақтаған сипаттарымен ерекшеленді.  Қазақтың құқық- тық жүйесінің тарихын зерттеу қазақ 
қоғамының өмір тіршілігін және мемлекеттің саяси билік, әлеу-меттік құрылымы маңындағы 
күрделі  мәселелерді анықтауға жол ашады.  Қандай құқық болса да  қоғамның талаптарына 
орай туындайды, бұл жағдай қазақ қоғамына қатысты күрделі мәселелерді қарастыруда 
әдеттік- құқықтық қатынастардың маңыздылығын көрсетеді. Көшпелі мемлекеттердің 
құқықтық қатынастарды реттеу әрекеті  түрлі тари- хи кезеңде өткенімен, оның қызметі және 
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ішкі мәні жақын болды. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы, саяси билік формасы, 
құқықтық  мәдениетінің даму үдерісі ертеден бастау алады. Қазақ- стан территориясында 
көне дәуірде өмір сүрген  тайпалардың және табиғи-дәстүрлі кезеңдегі қоғамдық қатынастар 
мен құқықтық жүйесінің сипаты қазақ қоғамының өзіне тән құқықтық негіздерінің 
қалыптасуына ықпалын тигізді. Қазақ құқығының тарихи бастауларын, ең алдымен дағдылы 
құқық немесе әдет-ғұрып нормалары құрайды. Екінші кезеңде - қазақ әдеттік-құқықтық 
қатынастарына ықпал жасаған шариғат заңдары. Үшінші - кезең қазақ даласында билік 
құрған жеке билеу- шілердің құқықтық заң ережелері, «хан жарлықтары». Төртінші кезеңді 
қалыптасқан дәстүрлі қазақ қоғамының заң шығармашы- лығымен айналысқан билер 
институты құрайды.  Қазақтың құқықтық жүйесін құрайтын дағдылы ережелер алғашқы 
адамзат қоғамының қалыптасуымен қатар жүрді. Қоғам- дық қатынастардың күрделенуі 
әдеттегі   нормалардың  құқықтық негізде  сипат алуына әсер етті. Алғашқы құқықтық 
қатынастардың пайда болуы  әлеуметтік үдерістің жемісі болды. Көшпелі қоғам жағдайында 
рулық қатынастардың үзілмей сақталуында, көшпелі мал шаруашылығындағы қатынастарды 
реттеуде әдет-ғұрып құқы- ғы тиімді жол болып табылды. Қоғамдағы сұранысқа ие ереже- 
лердің қалыптасуы үшін оның ішкі саяси құрылыммен, шаруашы- лықпен және рухани 
мәдениетпен ұштасып жатуы қажет болды. Осы ережелер  қоғамның өз  ішінде пайда болып, 
оның іске асуын қадағалау нәтижесінде ру мүшелерінің міндеттері мен құқықтары 
қалыптасты. Құқықтық жүйенің пайда болуына әлеуметтік және табиғи орта барынша ықпал 
етті. Осыған орай әр қоғамның өзіне сай құқықтық тәртібі мен меншік құқығы енді. Көшпелі 
қоғамдағы рулық қатынастың беріктігі индивидтік құқықтың қалыптасуына тосқауыл болды. 
Қоғамдағы жеке индивидтің іс-әрекеті рулық құқық негізінде қарастырылды. Құқықтық 
қатынастардың күрде- ленуіне төтенше жағдайлар да әсер етті. Сыртқы жаудан қорғану 
мақсатында рудың әр мүшесі жауынгер болды, ал ерекше қабілеті бар ру мүшесіне басқару 
құқығы берілді. Бейбіт өмірде құқықтық қатынастар әдет-ғұрыптарға негізделді. Бұл құқық 
отбасы, шаруашылық, қылмыстық істерді қамтыды. Көптеген зерттеулерде халықтардың 
дәстүрлі құқықпен қатар халықаралық, сауда құқығының болуын ол халықтың мемлекеттік 
құрылыс деңгейіне көтерілгендігінің айғағы ретінде қарастырылады. Әдеттегі құқық 
индивидті рулық құқықтан тыс қарау мүмкін еместігін анықтайды. Сондықтан әдет-ғұрып 
құқығы негізінде азаматтық, қылмыстық, шаруашылық тағы басқа құқық жүйелері 
туындады. Әдеттегі құқық көшпелі қоғамдағы мемлекеттіліктің тетіктерінің қалыптасуына 
жағдай жасады. Қазақ құқығының тарихи бастауы болып табылатын ру ішінде қалыптасқан 
әдеттік-құқық ғасырлар бойы мазмұнын өзгертіп, негізгі мәнін сақтап қалды. Соғавн 
негізділген бірінші конституция 1924жылы Қазақстан «автономиялы республика» атанып 
тұрған кезде қабялданса, екіншісі негізгі заң ретінде 1937 жылы «жеңімпаз социализм 
конституциясы» түрінде қабылданыпты. Үшіншісіне келсек, ол 1978 жылы «жетілген 
социализм конституциясы» ретінде өмірге қайта жаңарып, жасалған кескін-келбетте 
жетілдірілген екен. Яғни, олардың қай-қайсысы да өз кезең-кезінің айнасы іспеттегі мазмұн-
мәнде өмірге келіпті. Жоғарғы Кеңес «Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияны» 1990 
жылы 25 қазан күні 18 сағат 55 минутта қабылдады. «Мемлекеттік егемендік туралы 
Декларацияда» Қазақстан аумағынын біртұтастығы мен оған жат көзкарас, қарсы әрекеттер 
болмайтындығы бекітілді. Декларацияда аса маңызды мәселе — республиканың өз бюджетін 
қалыптастыратындығы айқындалды. Казақстанның мемлекеттік егемендігі туралы 
Декларация — еліміз Конституциясының негізіне айналған республиканың тұңғыш заң 
актісі. Бұл құжатта Қазақстан «халықаралық қатынастардың дербес субъектісі болуға, 
сыртқы саясатты өз мүдделеріне сай белгілеуге, халықаралық ұйымдардын қызметіне 
қатысуға құқығы бар» егемен мемлекет деп жарияланды. Декларация алғаш рет табиғи 
ресурстардың, экономикалык және ғылыми-техникалық әлеуетінің Қазақстан меншігінде 
болуының ерекше құқығын баянды етті. Егер егемендік қағидаттарына қайшы келетін болса, 
Қазақстан аумағында КСРО заңдарын тоқтату құқығын белгіледі. 1990 жылғы 25 қазанда 
Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігін жариялау — Қазақстан үшін өз дамуының жолын 
дербес анықтау мүмкіндігін ашқан тұңғыш акті болды. Сонымен, Қазақстан Республикасы 
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Конституциясының тарихына шолуымызды жалғастыра келе, енді 1995 жылғы Ата-
заңымызға келсек, ол жалпы халықтық референдум арқылы қабылданды. Тәуелсіз 
Қазақстаның алғашқы Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда ХІІ шақырылған Қазақстан 
Жоғарғы Кеңесінің ІХ сессиясында қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда республикада 
бүкілхалықтық референдум өтті, нәтижесінде Қазақстанның жаңа Конституциясы 
қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Бұл Конституцияның 1993 жылғы 
Конституциядан айырмашылығы оның мазмұнында еді. Жаңа Конституцияға алғаш рет 
азаматтың құқығына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен бастап одан ажырамас 
құқықтарына да қатысты нормалар енді. [8]  Міне біздің қазақ мемлекеті болып 
қалыптасқанымызға 550 жыл толды. Және оған дәлелдер келтірілді. Қазақ хандығының 550 
жылдығын тойлау ел тарихындағы ең елеулі оқиғалардың бірі болғалы отыр.  Себебі, 
тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің өз тарихын таразылап, ұлылығын ұлықтайтын күн туды. 550 
жыл бұрын қалыптасқан мемлекетіміздің мемлекеттілігін дәріптеп, ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғастырайық! 
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Гуго Гроций – голландский юрист и государственный деятель, философ, 
христианский апологет, драматург и поэт. Гроций является одним из основателей 
современного международного права [1]. 

Принужденный бежaть из отечествa вследствие гонений, которым подверглись 
aрминиaне, он посвятил свой досуг исследовaнию нaчaл междунaродного прaвa. В 1625 году 
появилось знaменитое его сочинение «О прaве войны и мирa» (De jure belli aс pacis), которое 
состaвляет эпоху в истории политических нaук [2, с. 868]. 

Непосредственной зaдaчей Гуго Гроция было докaзaть, что в междунaродных 
отношениях должны господствовaть не только своекорыстные цели, но и прaвилa 
спрaведливости и человеколюбия. Для этого необходимо было устaновить нaчaлa 
естественного зaконa, которые одни могут служить нормой для сaмостоятельных держaв. 
Руководствовaться положительными прaвилaми, признанными многими госудaрствaми, или 
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тaк нaзывaемым про, вaм общенaродным (jus gentium), было слишком недостaточно; ибо, 
говорит Гуго Гроций, всякое устaновленное прaвило, если оно не истекaет из достоверных 
нaчaл, в силу ясных докaзaтельств, есть не что иное, кaк добровольное человеческое 
соглaшение, a если оно зaвисит от человеческой воли, то оно ею же может быть отменено, 
тут нет ничего необходимого. С другой стороны, Гуго Гроций отверг и богословский 
aвторитет в естественном прaве. Он приводил Святое Писaние, тaк же кaк исторические 
примеры и изречения философов, единственно в подтверждение своих собственных доводов. 
В противоположность прежним исследовaтелям, Гроций прямо объявляет ложным мнение 
тех, кто ветхозaветные постaновления выдaвaл зa естественный зaкон [3, c. 157]. 

Политические и правовые воззрения Гуго Гроция. 
Под естественным правом он подразумевал то, «что возникает из самой природы» [4]. 
Не будучи в полной мере свободным от теократических подходов, Гроций 

предполагает, что божественное право есть проявление воле установленного права. Богу 
чужда неправда, поэтому он не может предписать что-либо противное естественному праву 
[5]. Стремление людей к общению, а не божественное установление побудило их заключить 
договор о создании государства, цель которого - защита частной собственности, соблюдение 
права и общей пользы. Важнейшим признаком государства является верховная власть, 
непосредственным носителем которой, в зависимости от формы правления, может быть одно 
лицо, группа лиц или собрание либо их сочетание [6].  

Международное право Гроций рассматривает с позиции общей оценки права, 
отличительным признаком которого является сила. Поэтому война, как состояние борьбы 
силы, не противоречит естественному праву. Но это не означает, что все войны допустимы. 
Необходимо отметить, что Гуго Гроций первый из идеологов на научно-теоретическую 
ставит основу проблему о справедливых и несправедливых войнах. Справедливые войны –
оборонительные, для сохранения целостности государства, защиты имущества; 
несправедливые – захватнические, в целях овладения чужим имуществом, покорения других 
народов. Конечной целью войны должно быть заключение справедливого, основанного на 
естественном праве мира. Разработанная Гроцием теория естественного права и 
общественного договора быстро приобрела сторонников в других странах. А его учение о 
мире, основанное на принципах равенства и сотрудничества между народами и 
государствами, на идее международного правопорядка, дало основание считать Гуго Гроция 
«отцом международного права» [7]. 

Интерпретации сущности естественного права у Гуго Гроция 
Как один из создателей теории естественного права, Гроций внес существенный вклад 

в фундамент концепции гражданского общества. Распространяя принципы мирного 
сосуществования, характеризующие естественное право, на право народов, Гроций 
расширил поле гражданского общества от внутригосударственного до всемирного. Право 
лежит в основе безопасности любого общественного союза, поэтому нуждается в праве и тот 
союз, в который объединяется род человеческий или же несколько народов. Гроций 
разделяет мнение Платона о том, что «законы впервые изобретены из страха перед 
угрожающей обидой» и что к соблюдению справедливости люди принуждаются силой. Но 
даже лишенное поддержки силой, право сообщает совести спокойствие, несправедливость 
же причиняет терзания и муки [8]. 

Разрабатывая теорию естественного права, Гроций обусловливает возникновение и 
функционирование общества появлением права. Право в собственном смысле Гроций 
отличает от безвозмездного распределения между отдельными людьми и обществами 
причитающихся им благ, поскольку «право в собственном смысле слова имеет весьма 
отличную природу, потому что оно состоит в том, чтобы предоставлять другим то, что им 
уже принадлежит, и выполнять возложенные на нас по отношению к ним обязанности» [9, с. 
867]. Из понятия права как способности к общению вытекает более широкое право, 
свойственное разумной человеческой природе, наделенной способностью суждения о том, 
«что способно нравиться или причинять вред, как в настоящем, так и в будущем» [10, c. 59]. 
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Исходный пункт учения Гроция – природа человека, социальные качества людей. Гроций 
делит право на: 

1) естественное; 
2) волеустановленное право. 
Естественное право при этом определяется им как «предписание здравого разума». 

Согласно этому предписанию то или иное действие – в зависимости от его соответствия или 
противоречия разумной природе человека – признается либо морально позорным, либо 
морально необходимым. Естественное право выступает у него в качестве основания и 
критерия для различения должного (дозволенного) и недолжного (недозволенного) по самой 
своей природе, а не в силу какого-либо волеустановленного (людьми или богом) 
предписания (дозволения или запрета) [11]. 

Естественное право, согласно Гроцию, – это и есть «право в собственном смысле 
слова», и «оно состоит в том, чтобы предоставлять другим то, что им уже принадлежит, и 
выполнять возложенные на нас по отношению к ним обязанности» [12]. Источником этого 
права, согласно Гроцию, является сама разумная природа человека.  

Гроций отказался от господствовавшего до него определения международного права, 
основанного на перечислении объектов регулирования; определение Грациана было 
отвергнуто. Право народов, по Гроцию, возникает «в силу соглашения как между всеми 
государствами, так и между большинством их. И оказывается даже, что подобного рода 
права возникали в интересах не каждого сообщества людей в отдельности, а в интересах 
обширной совокупности всех таких сообществ. Это и есть то право, которое называется 
правом народов, поскольку это название мы отличаем от естественного права» 
[Пролегомены. XVII]. Основываясь на таком подходе, Гроций выдвинул на первое место 
специфику международно-правовых норм, принципиальное отличие от других отраслей 
права, что явилось исходной предпосылкой для всего дальнейшего исследования. Отсюда 
вытекает и вторая особенность труда Гроция – его ярко выраженный публично-правовой 
характер. Еще А. Джентили писал: «О чем…говорят применительно к частным лицам, то 
можно справедливо применить к государям и народам» [13, c.110] 

Заключение 
Политико-правовое учение Гроция как во внутригосударственных, так и в 

международных отношениях нацелено на утверждение правовых начал и достижение мира. 
Вслед за Тацитом Гроций считал, что «на самом деле наибольшую важность представляет 
вопрос о том, что предпочтительнее – свобода или мир»[14, с. 944]. Гроций предпочтение 
при конфликте этих ценностей отдает миру. Показательна в этой связи и его ссылка на 
выразительное суждение Фавония о том, что «гражданская война хуже незаконного 
правления» [15]. Война как таковая, согласно Гроцию, не противоречит естественному 
праву: «по природе каждый является защитником своего права, для чего нам и даны руки» 
[15]. Не запрещена война также божественными законами и правом народов. Но это вовсе не 
означает, что все войны справедливы. Различая войны справедливые и несправедливые, 
Гроций в духе юридического подхода подчеркивал, что «справедливой причиной начала 
войны может быть не что иное, как правонарушение» [15]. К справедливым он, в частности, 
относил войны оборонительные: войны для сохранения целостности государства, защиты 
имущества. Несправедливые войны (войны захватнические, войны в целях овладения чужим 
имуществом, покорения других народов) представляют собой противоправное состояние 
(нарушение требований естественного права, божественных законов, положений права 
народов). Зачинщики несправедливой войны, подчеркивал Гроций, «обязаны к возмещению 
за содеянное их силами или по их совету» [15]. Они ответственны за все то, чем 
сопровождается война, и за ее последствия. В целом, для всего учения Гроция о войне и мире 
весьма характерен миротворческий пафос. Показательны в этой связи и его суждения о том, 
что «войны ведутся ради заключения мира» и что мир является «конечной целью войны». 

Учение Гроция о праве войны и мира было ориентировано на формирование нового 
типа мирового сообщества, основанного на рационально-правовых принципах равенства, 
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сотрудничества и взаимности в отношениях между всеми людьми, народами и 
государствами, на идее единого международного правопорядка, добровольно 
устанавливаемого и последовательно соблюдаемого суверенными государствами. 
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Одной из самых злободневных проблем в Казахстане является охрана земельных 

угодий, состояние которой находится на грани кризиса. По нашему мнению, в данной 
ситуации приобретают особое значение проблемы научной обоснованности и практической 
реализации общественного земельного контроля.  

Конституция РК, открывает новые экономико-правовые возможности для широкого 
участия общественности на каждом уровне управления государством, а 
неправительственные организации уже делают практические шаги в реализации 
государственных социальных заказов в различных сферах жизнедеятельности общества. В 
соответствии с задачами Главы государства о модернизации системы государственного 
управления передача и делегирование части государственных функций в органы местного 
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самоуправления, а также в негосударственный сектор предполагают необходимость 
определения механизмов участия представителей общественности в предоставлении 
государственных услуг населению, включая контроль в этой сфере. Независимо от своих 
прав на землю в качестве собственника, государство в качестве суверена осуществляет 
государственный контроль за использованием и охраной земель. Казахстан не является 
исключением в том, что государственное управление земельными отношениями неразрывно 
связано с функцией контроля за использованием и охраной земель. Государственный 
контроль является одним из давно возникших, структурно устоявшихся и в нормативно-
правовом отношении достаточно проработанных институтов регулирования земельных 
отношений. Тем самым, именно государственный контроль является неотъемлемой 
функцией государственного управления, направлен на достижение целей управления, 
решение задач, стоящих перед государством. Осуществление соблюдения земельного 
законодательства производится путем проверок, которые подразделяются: плановые и 
внеплановые. Государственный земельный контроль также осуществляется при проведении 
инвентаризации, обследовании земель, ведении государственных кадастров и мониторинга 
земель. Согласно Аналитической записке к оперативной отчетности за 2014 г. 
территориальными органами Комитета по управлению земельными ресурсами РК проведено 
18549 проверок субъектов земельных отношений на предмет соблюдения земельного 
законодательства на площади 4,4 млн.га, из них плановых - 2213, внеплановых - 16336. При 
осуществлении проверок выявлено 5733 нарушений земельного законодательства на 
площади 2,0 млн. га, предусматривающие административную ответственность. Из общего 
числа нарушений устранено 4314 на площади 1,8 млн. га, из них 845 материалов переданы в 
судебные органы для принудительного устранения выявленных нарушений. По итогам 2014 
года устраняемость нарушений земельного законодательства составила 75%. Инспекциями 
проводится постоянный контроль за исполнением субъектами земельных отношений 
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.   

Законность административного взыскания, налагаемого в ходе осуществления 
государственного земельного контроля, может подвергаться судебному рассмотрению, 
поскольку в формируемом правовом государстве оно должно следовать требованиям закона. 
Осуществление контроля должно проводиться полномочным органом, что нередко 
становится предметом судебного разбирательства. Однако неутешительно выглядит 
практика рассмотрения гражданских дел по вопросам использования и охраны земель.  

Не секрет, что иски по охране окружающей среды подаются в основном 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Среди рассмотренных 
гражданских дел низкое количество гражданских дел об использовании и охране земель или 
же с применением норм земельного законодательства по охране земель как части 
окружающей среды. Малочисленность исковых заявлений по использованию и охране 
земель свидетельствует, что уполномоченные органы по охране земель не в полной мере 
реализует свои права и обязанности по выявлению нарушений при использовании земель.  

Анализируя земельное законодательство нашей страны, приходим к выводу, что, 
объективным недостатком земельного законодательства в области государственного 
контроля за использование и охраной земель является полное отсутствие правовой 
регламентации общественного земельного контроля.  

Несомненно, государственный земельный контроль является наиболее действенным. 
Государственный земельный контроль осуществляется уполномоченным органом власти. 
Должностные лица, в обязанности которых его осуществление и входит, обладают широкой 
компетенцией в указанной сфере, имеют возможность не только предупредить земельное 
правонарушение, но и остановить его, привлечь к ответственности лиц, его совершивших, 
направить материалы проверки по данному нарушению правоохранительным органам. 
Однако государственный контроль не в состоянии осуществляться по всем случаям 
использования земельных участков, контролирующие органы не охватывают всей 
совокупности земельных отношений.  
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Полагаем, что для большей эффективности охраны и рационального использования 
земель, предотвращения нанесения ущерба земли и устранения его последствий 
законодательно закрепить общественный земельный контроль.  

Для общественного контроля характерно предупреждение нарушений законности в 
сфере исполнительной власти посредством применения мер общественного воздействия. Как 
и государственный, общественный контроль опирается на правовые основы. 

Аналогичная форма контроля в Казахстане законодательно закреплена ст. 135 ЭК РК , 
общественный экологический контроль проводится в целях привлечения общественности к 
экологическим проблемам государства. Порядок проведения общественного экологического 
контроля определяется общественными объединениями в соответствии с их уставами. В 
отличие от государственного, общественный экологический контроль не имеет свойства 
обязательности. Контрольные заключения, исходящие от общественности, носят 
рекомендательный характер.  

Представляется, что новое образование общественный земельный контроль должен 
осуществляться не инспекторами, а гражданами самостоятельно или общественными 
организациями землеохранной направленности. Считаем, необходимым законодательно 
закрепить четкие и точно определенные рамки деятельности указанных субъектов 
общественного земельного контроля, а также формы и оперативные сроки реагирования на 
выявленные представителями общественности земельные правонарушения.  

Позитивом данного предложения является то, что реакция со стороны государства 
станет более быстрой, а значит вред, наносимый земле землепользователями, будет меньше. 
Кроме того, каждый, кто обнаружил земельное правонарушение, получит возможность не 
только сообщить о нем, но и принять участие в процессе обеспечения гарантированных 
государством права на благоприятную для жизни и здоровья человека охрану окружающей 
среды (ст.31 Конституции РК), что позитивно отразится на формировании правовой 
культуры общества.  

Нет лучше способа построить гражданское общество, чем инициировать гражданские 
инициативы и реализовывать их. Так, мы приходим к пониманию гражданских инициатив 
как источника гражданского общества. Гражданские инициативы являются действенной 
формой реализации декларируемых гражданских прав. 

Наряду с этим следует отметить и тот факт, что равенство и взаимная ответственность 
государства и других участников общественных отношений является основным критерием 
признания государства правовым. 

Считаем, что наличие расширенных функций общественного земельного контроля, 
широкой компетенции лиц, его осуществляющих, возможно, сыграет роль превентивного 
фактора для потенциального землепользователя - правонарушителя, тем самым, обеспечив 
меньшее негативное влияние на состояние земель в наших странах.  

Рассмотрим ситуацию, которая может сложиться при ненадлежащем использовании 
арендуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения. Обязанности 
землепользователей составляют: сохранение и повышение плодородия почв, а также 
улучшение других полезных качеств земли, защита земель от эрозии, селей, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, уплотнения, загрязнения отходами производства, 
химическими и радиоактивными веществами, а также от других неблагоприятных 
природных и техногенных процессов, сохранение геодезических знаков, противоэрозионных 
сооружений, сетей оросительных, осушительных систем. Понятно, что реализация каждой из 
перечисленных обязанностей характеризуется в той или иной степени своими 
особенностями. К примеру, действия, относящиеся к сохранению и повышению плодородия 
почв, а также улучшению других полезных качеств земли, должны осуществляться 
землепользователями путем внесения удобрений, чередованием сельскохозяйственных 
культур, методической посадкой плодовых насаждений и кустарников. Надлежащее 
исполнение данной обязанности создает благоприятные условия для повышения 
урожайности растительных культур. Если же землепользователи не выполняют указанной 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000571439
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обязанности, возникает вопрос о возможности применения к ним соответствующих санкций. 
Но вот возможность выявить данное правонарушение есть только у государственных 
инспекторов по использованию и охране земель. Вольное обращение с землей, свобода 
действий собственника земельного участка может причинить непоправимый урон обществу 
и государству. Учитывая тот факт, что количество арендуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в Казахстане высоко (81,6%), землепользователи не 
всегда неукоснительно соблюдают законодательные предписания, складывается ситуация, 
при которой земельным участкам сельскохозяйственного назначения наносится вред, при 
этом реакции со стороны государства на данное правонарушение нет. В то же время, при 
наличии возможности осуществления контроля, например, общественным объединением, 
масштаб наносимого ущерба стал бы гораздо меньшим.  

Становится все более очевидным, что общие негативные процессы в сфере 
землепользования оказывают отрицательное воздействие на состояние земельных ресурсов, 
качество и уровень пригодности земель для использования в соответствии с их целевым 
назначением. В стране неуклонно сокращается площадь земель, вовлеченных в 
хозяйственный оборот. При этом происходит дальнейшее ухудшение качественного 
состояния земель. Угрожающих масштабов приобрела деградация пахотных земель и 
пастбищ. Деградация, главным образом, явилась следствием экстенсивного освоения 
целинных земель, перевыпаса и недостаточной обводненности пастбищ. В результате 
экстенсивного использования земель во всех регионах страны произошло снижение запасов 
гумуса (плодородного слоя почвы). 

Почва обладает ничем не заменимым природным качеством - плодородием, которое в 
большей мере зависит от воздействия человека на землю. Обязанность беречь и охранять 
природные ресурсы возведена в нашей стране в ранг конституционного положения. Однако, 
фактов нарушений земельного законодательства и нерадивого отношения к земле, к 
сожалению, еще немало. 

Безусловно, решение экологических проблем земель связано с правовым 
регулированием землепользования. Мир земель многообразен. Во Флориде, например, 
необходимы меры, направленные на снижение заболоченности территорий, а в Калмыкии 
актуальна проблема борьбы с опустыниванием. Особенно аккуратного отношения требуют 
земли, самовосстановление которых занимает длительное время, как, например, земли 
российского Севера или засушливых зон. 

В Казахстане специальной охране подлежат сельскохозяйственные угодья, особенно 
наиболее ценные из них: орошаемые и осушенные земли, пахотные и улучшенные кормовые 
угодья. Каждое сельскохозяйственное предприятие обязано располагать данными о 
характере и особенностях почв на закрепленных за ним землях в целях рациональной 
организации внесения удобрений, правильного управления процессами, которые регулируют 
жизнь самой почвы и влияют на урожай производимых на ней культур.  

Земельный фонд Республики Казахстан в силу своих природных особенностей 
предоставлен в основном сельскохозяйственными угодьями (222,2 млн.га или 81,6%). 

В составе сельскохозяйственных угодий пашня составляет 25 млн.га. В стране 
числится 2,1 млн. га орошаемых земель. Более 65 % богарной пашни приходится на долю 
Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, 63,3 % орошаемой пашни 
сосредоточены в Алматинской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях.  

По данным земельного баланса по состоянию на 01.01.2015 года, в Казахстане 
числится 204,9 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, 11,3 тыс. негосударственных и 0,9 
тыс. государственных сельскохозяйственных организаций. Использование почв для целей 
сельскохозяйственного производства не должно приводить к сокращению площадей или 
ухудшению качества плодородных земель. Закон запрещает ввод в сельскохозяйственное 
использование земель, эксплуатация которых может привести к смыву и выдуванию почв, 
росту оврагов, разеванию песков, образованию оползней, засолению, заболачиванию почв и 
другим формам утраты плодородия почв.  
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Между тем, в республике неиспользуемой пашни установлено на площади 349,6 тыс. 
га, из них в Северо-Казахстанской - 101,9 тыс. га, Восточно-Казахстанской - 81,4 тыс. га, 
Жамбылской - 43,7 тыс. га, Карагандинской - 43,0 тыс. га областях.  

В составе неиспользуемых земельных участков числятся большие площади 
низкопродуктивных необводненных пастбищ. Имеются случаи добровольного отказа 
сельхозтоваропроизводителей от этих площадей. Так, в Каракиянском районе 
Мангистауской области от хозяйств поступили заявления в местные исполнительные органы 
об отказе от 700 тыс. га пастбищ. 

Наличие большого количества неиспользуемых земельных участков свидетельствует 
о недостаточном контроле за состоянием использования земель и соблюдением земельного 
законодательства со стороны местных исполнительных органов и территориальных 
земельных инспекций. Несмотря на проводимые в республике мероприятия по оптимизации 
площади пашни и выводу из сельхозоборота низкопродуктивной ее части, инвентаризацией 
выявлено наличие пашни с низким качеством почв в 1,5 тыс. хозяйствах площадью 195,6 
тыс. га. Дальнейшее их использование рекомендуется как естественные кормовые угодья 
(97,4 тыс. га), а более лучшие по плодородию - под улучшение сенокосов и пастбищ (90,8 
тыс. га). Участки орошаемой пашни, потерявшие связь с источником орошения, площадью 
7,4 тыс. га, рекомендуется перевести в неорошаемую пашню. 

Разумеется, нельзя не отметить, что хозяйствующие субъекты аграрного сектора 
улучшением состояния земельных участков не занимаются. Неутешительная оценка 
Агентства свидетельствует о недостаточном государственном контроле за использованием и 
охраной земель. Степень эффективности контроля зависит от адекватности правового 
регулирования организации контроля, от взаимодействия и согласованности усилий всех 
участвующих в контрольной деятельности подразделений, от сознательности и 
ответственности должностных государственных органов.  

Считаем объективным, что с целью укрепления законности в сфере земельных 
отношений и совершенствования контрольной деятельности необходимо принципиально 
активнее осуществлять работу по взаимодействию контролирующих органов между собой.  

На законодательном уровне проблему отсутствия правовой регламентации 
общественного земельного контроля представляется возможным решить путем принятия 
нормативного правового акта, в форме Постановления Правительства РК «Об общественном 
земельном контроле», где необходимо закрепить права общественных инспекторов, порядок 
организации их деятельности, источники их финансирования, объекты контроля, а так же 
порядок взаимодействия с государственными органами. Кроме того, в целях стимулирования 
интереса закрепить ответственность государства за безопасность их жизни и здоровья, 
установить гарантии компенсации вреда, полученного общественными инспекторами при 
осуществлении ими своих должностных обязанностей. Соответствующие изменения внести 
потребуется в ЗК РК, КоАП РК и иные нормативные акты. Введение и развитие 
общественного земельного контроля обеспечит соблюдение принципа участия граждан, 
общественных и иных некоммерческих объединений в решение задач охраны окружающей 
среды. 
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Бюджет является обязательным условием функционирования любого государства, 

которому необходимы денежные ресурсы для выполнения своих функций. В 
докапиталистических формациях доходы государства имели преимущественно натуральный 
характер. Большая часть потребностей удовлетворялась за счет различного рода повинностей 
и поступлений от натуральных сборов. Для обоснования потребностей в ресурсах, их 
конкретном направлении составлялись отдельные сметы затрат и доходов. Первая попытка 
формирования единой общей сметы доходов и расходов, которая получает название бюджет 
(от англ. budget — сумка казначея, мешок с деньгами), была осуществлена в конце XVII в. в 
Англии[1]. 

В конце XVIII — начале XIX вв. практически все государства Европы имели свои 
бюджеты, в которых отражались доходы и расходы казны на текущий год. По размерам 
бюджета, его структуре и сбалансированности судили об экономическом потенциале 
государства, состоянии его финансовых ресурсов, платежеспособности. 

Следует отметить, что во многих странах (России, Англии, Франции и др.) первые 
бюджеты были строго засекречены. Например, во Франции в 70-х гг. XVII в. существовали 
законы, которые под страхом смертной казни запрещали даже рассказывать о бюджете, 
обсуждать финансовую деятельность государства. Глава государства фактически обладал 
неограниченным правом распоряжаться денежными средствами своей казны[1]. 

На момент своего возникновения бюджет представлял собой смету вероятных 
доходов и расходов государства. Для того времени такое определение было вполне 
приемлемым, поскольку бюджет государства возник и начал действовать как объединенная 
совокупность разрозненных смет доходов и расходов по важнейшим общегосударственным 
мероприятиям. Однако с развитием общества это определение устаревает и не раскрывает 
полностью сущности бюджета, который уже выходит из узких рамок общей сметы доходов и 
расходов государственной казны и приобретает характер основного финансового плана, 
определяющего движение преобладающей части финансовых ресурсов государства. С 
расширением функций государства значительно увеличивается количество доходных 
источников, расходов, усложняются структура бюджета, его взаимные связи с другими 
планами. 

Государственный бюджет является главным в системе финансовых планов любой 
страны, поскольку объединяет их в единую систему, определяя на текущий год финансовые 
взаимоотношения государства с различными звеньями финансовой системы. Признание 
бюджета основным финансовым планом характеризует его важное место в 
перераспределении национального дохода, особую роль в общественном воспроизводстве. 
Так, через государственный бюджет перераспределяется около 50% национального дохода, 
примерно 3/4 всех денежных средств многих стран. Это позволяет государству не только 
удовлетворять общегосударственные потребности, но и активно влиять на всю жизнь 
общества, обеспечивать выполнение программы экономического и социального развития 
страны[2]. Такое положение бюджета в жизни общества придает ему силу закона. Поэтому 
бюджет любой страны утверждается высшими законодательными органами — 
парламентами, а выполнение его доходной и расходной части становится обязательным для 
участников бюджетного процесса. 

Экономическое значение бюджета заключается, прежде всего, в том, что он через 
систему доходов (налоги), объем, и направление финансовых средств воздействует на 
социально-экономическое процессы - деловую активность, занятость, рынок капитального 
оборудования и потребительских товаров, объем валового национального продукта. 

Итак, по своей внешней форме государственный бюджет - это основной финансовый 
план государства, определяющий его доходы и расходы, движение основной части 
централизованных финансовых ресурсов на конкретный период (как правило, на год). 
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В процессе составления основного финансового плана государства бюджет 
воплощается в централизованный фонд денежных средств, что и определяет материальное 
содержание государственного бюджета. 

Бюджет состоит из двух взаимосвязанных частей: доходной, которая содержит 
перечень поступающих средств, и расходной, объединяющей все виды производимых затрат. 
Доходная часть призвана обеспечить предусмотренные сметой ресурсы. Расходная часть 
отражает направление расходования аккумулируемых в бюджете средств[3]. 

Сущность и значение бюджета наиболее полно проявляются в его функциях, 
важнейшими из которых являются распределительная (перераспределительная) и 
контрольная. Благодаря первой происходит концентрация денежных средств в руках 
государства и их использование с целью удовлетворения общегосударственных 
потребностей, а также для воздействия на различные стороны хозяйственной жизни: на 
повышение нормы накопления, ускорение темпов экономического роста, стимулирование 
научно-технического прогресса, развитие отдельных наиболее перспективных отраслей 
экономики, регулирование темпов обновления и расширения основного капитала. 

Бюджет необходим каждому государству для удовлетворения его объективных 
потребностей в деньгах, необходимых для выполнения экономической, социальной и 
политической функций. Бюджет любого государства включает в себя одни и те же 
категории: налоги, займы, расходы и т.д., содержание которых не меняется при переходе от 
одной общественно-экономической формации к другой. Данное обстоятельство позволяет 
определить бюджет как экономическую категорию. Экономической сущностью бюджета, как 
и любой другой экономической категории, являются производственные отношения, 
выраженные в денежной форме (бюджетные отношения) и имеющие соответствующее им 
материально-вещественное воплощение. 

Бюджет - это центральное звено системы финансов, поэтому он отражает все 
основные качественные признаки финансов. Поскольку «финансы» - это система 
императивных денежных отношений, в процессе которых образуются и используются 
государственные централизованные денежные фонды, то и «бюджет» представляет собой 
систему денежных отношений, но более узкую. А именно, бюджет - это система 
императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и используется 
бюджетный фонд. Бюджетный фонд является централизованным денежным фондом, 
предназначенным для финансирования широкого круга общественных потребностей 
(отраслей экономики, социальных нужд, управления, обороны и др.). 

Бюджетный механизм, являясь реальным воплощением бюджетной политики, 
отражает конкретную нацеленность бюджетных отношений на решение экономических и 
социальных задач. При этом необходимо правильное понимание соотношения между 
объективной и субъективной сторонами функционирования бюджета, поскольку 
объективный характер бюджета, присущие ему функции позволяют определить, его место в 
системе отношений и зависимость от уровня развития экономики[4]. 

Государственный бюджет; как и другие экономические категории, активно 
используется государством для практического решения перспективных и текущих 
социально-экономических задач. Государство, применяя бюджет в качестве важного 
средства реализации своей организаторской функции, превращает его в действенный 
инструмент управления экономикой. Применение бюджета в качестве инструмента 
управления экономикой обусловлено важными характерными чертами: он имеет силу 
закона; в нем находят непосредственное отражение программы, направленные на развитие 
общественного производства, повышение его эффективности, удовлетворение потребностей 
членов общества. Бюджет имеет огромное мобилизующее и организующее значение, что 
связано с правовой формой использования бюджетных отношений. 

Наличие в экономике товарно-денежных отношений приводит к тому, что 
экономические пропорции проявляются в двух формах: натурально-вещественной и 
стоимостной (денежной). Натурально-вещественная форма предусматривает распределение 
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материально-технических средств между структурными подразделениями общественного 
производства, обеспечение их рабочей силой, стоимостная - сводится к определению 
пропорций в распределении денежных средств[5]. 

В результате относительной самостоятельности денежной формы распределения 
внутреннего продукта появляется возможность регулирования стоимостной структуры 
общественного производства, что позволяет добиваться необходимых экономических 
результатов. Использование стоимостных инструментов (финансов, бюджета, кредита и т.п.) 
позволяет государству совершенствовать структуру общественного производства, повышать 
эффективность экономических процессов. 

Государственный бюджет как инструмент регулирования используется в 
совершенствовании отраслевых и территориальных пропорций экономики, в регулировании 
темпов развития непроизводственной сферы, в перераспределении финансовых ресурсов в 
общих интересах. Он позволяет стимулировать лучшее использование материальных, 
трудовых и денежных ресурсов, осуществлять систематический контроль соблюдения 
режима экономии во всех звеньях экономики и решать другие социально-экономические 
задачи. Многообразные направления использования бюджетных отношений в интересах 
развития общественного производства и повышения его эффективности позволяют говорить 
о государственном бюджете как об активном инструменте управления экономикой. 

Характеризуя государственный бюджет как инструмент управления экономикой, 
необходимо подчеркнуть, что роль этого инструмента объективно предопределена, во-
первых, всеобщим регулированием экономических связей, обуславливающим форму 
использования бюджетных отношений через основной финансовый документ, и, во-вторых, 
распределительной природой государственного бюджета, позволяющей использовать его в 
качестве важного экономического рычага воздействия на общественное производство. 
Значение и роль бюджета обусловлены его особенностью как экономического рычага, 
поскольку он является стоимостным рычагом сферы распределения общественного 
продукта, причем рычагом, имеющим исключительно широкую сферу действия. 

По мере развития экономики возрастает также значение бюджетного контроля как 
инструмента управления экономикой. Чем крупнее масштабы общественного производства, 
чем выше темпы экономического роста, многообразнее и сложнее хозяйственные связи, тем 
«весомее» каждый показатель, а поэтому очень важно следить за ходом распределительного 
процесса, полнее контролировать своевременность формирования и целесообразность 
использования денежных средств. 

Государственный бюджет играет ведущую и организующую роль в 
перераспределении стоимости общественного продукта между подразделениями экономики, 
территориями, секторами и т.д. Через бюджетные взаимосвязи регулируется финансовое 
состояние экономики, перераспределяются финансовые ресурсы по территории страны, 
обеспечивается изменение воспроизводственной структуры общественного продукта. С 
помощью бюджета формируются конечные пропорций между фондами потребления и 
накопления в составе Национального дохода страны[6]. 

Роль бюджета как экономического стимула реализуется через соответствующий 
бюджетный механизм. Благодаря этому механизму становится возможным практическое 
использование объективно существующих - отношении в интересах развития экономики. 
Бюджетный механизм представляет собой комплекс специально разработанных и 
применяемых государством форм организации бюджетных отношений, а также способов, 
приемов, методов, обеспечивающих перераспределение финансовых ресурсов между 
сферами общественной деятельности, отраслями экономики и территориями страны. 

Объективной основой бюджетного механизма являются распределительные 
отношения, составляющие экономическое содержание государственного бюджета. 
Внутренняя структура самого бюджета как экономической категории предопределяет и 
наличие разных звеньев в бюджетном механизме[6]. 
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Структура бюджетного механизма отражает такие группы бюджетных отношений, 
как доходы, расходы, межбюджетные взаимосвязи, и соответственно им включает в себя 
разные формы и методы перераспределения денежных средств между подразделениями 
экономики. Поэтому в бюджетном механизме в зависимости от форм проявления 
бюджетных отношений можно выделить следующие структурные звенья: методы 
мобилизации в распоряжение государства денежных средств; формы и порядок составления 
бюджета и предоставления бюджетных средств различным сферам деятельности; способы 
внутрибюджетного распределения и перераспределения финансовых ресурсов и 
маневрирования ими[7]. 

Названные звенья бюджетного механизма в свою очередь содержат соответствующие 
элементы. Так, бюджетный механизм мобилизации денежных средств, характеризующийся 
налоговым и неналоговым методами поступления финансовых ресурсов, получает свое 
выражение в конкретных видах доходов (налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 
имущество и т.д.). Механизм предоставления бюджетных средств учреждениям, 
предприятиям и организациям реализуется на основе различных принципов и с помощью 
различных форм наделения бюджетными деньгами. Механизм внутрибюджетного 
распределения и перераспределения финансовых ресурсов характеризуется также 
закреплением части бюджетных средств за соответствующими звеньями бюджетной системы 
и разными способами бюджетного регулирования. 

Каждому структурному звену и элементу бюджетного механизма присущи свои 
функциональные особенности, обусловленные теми задачами, для решения которых они 
предназначены. Несмотря на относительную самостоятельность, элементы и звенья 
бюджетного механизма функционируют как единое целое, и именно взаимосвязанное 
действие всех структурных звеньев и элементов обеспечивает слаженное функционирование 
бюджетного механизма в целом. 

Таким образом, государственный бюджет активно используется государством для 
управления экономикой. Он играет существенную роль в усилении концентрации денежных 
средств на важнейших направлениях социально-экономического развития, в 
совершенствовании отраслевой и территориальной структуры экономики в соответствии с 
социально-экономическим развитием, в ускорении интенсификации производства, в 
проведении режима экономии в использовании всех видов ресурсов. При этом 
государственный бюджет во всех формах своего проявления и использования выступает в 
качестве инструмента управления экономикой и оказывает интегрированное воздействие на 
общественное производство и как финансовый документ, и как экономический рычаг, и как 
стимул. 
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Под системой обычного (традиционного) права понимается существующая в странах 
экваториальной, южной Африки и в Мадагаскаре форма регламентации общественных 
отношений, основанная на государственном признании сложившихся естественным путем и 
вошедших в привычку населения социальных норм (обычаев). Обычай является наиболее 
древним источником права, известным всем правовым системам, однако если в странах 
романо-германского и англосаксонского права он выполняет лишь второстепенную роль, то 
в Африке он был и продолжает оставаться важным регулятором общественных отношений, 
особенно за пределами городов. 

Многочисленные народности Африки имеют свои обычаи, призванные обеспечить 
единство, сплоченность социальной группы (трибы, рода, деревни), уважение памяти 
предков, связь с окружающей природой, духами, другими сверхъестественными силами. 
Мифический характер обычаев, их плюрализм (множественность), неформализованность и 
разрозненность не позволяют эффективно использовать их для создания национальных 
правовых систем по типу европейских. 

Период колонизации Африки создал предпосылки для заимствования современного 
законодательства, судебной системы, но принципиально не изменил образ правового 
сознания большинства сельского населения, которое продолжает ориентироваться на 
прежнюю систему ценностей. В настоящее время лидеры независимых африканских 
государств осуществляют систематизацию действующих обычаев, включают их в 
отраслевые кодексы, иные нормативные акты, но при этом нередко игнорируют обычаи 
других проживающих в данных странах народностей, социальных групп. 
Такие же трудности возникают при создании судебных органов власти и формировании 
судебного процесса. Суд, призванный (с точки зрения европейской правовой традиции) 
решать споры между равными и независимыми участниками, оказывается чужеродным для 
трибы, клана, где каждый житель является частью единой социальной группы, связан с 
другими ее представителями и где внутренние конфликты решаются не путем признания 
права того или другого лица, а путем их примирения. Таким образом, современное состояние 
правового развития Африки можно охарактеризовать как сложный переходный период 
определения путей и способов взаимодействия двух правовых культур: законодательно-
прецедентной европейской и обычно-правовой африканской. 

В любой правовой системе (а история права насчитывает более 40 тыс. 
разновидностей правовых систем, из них около 4 тыс. — современных) есть переменные и 
постоянные составляющие. Сопоставительное изучение типов правовых систем, их 
составляющих (отраслей, институтов, норм) является предметом сравнительного 
правоведения, которое давно уже выделило несколько основных правовых семей, каждая из 
которых включает множество национальных и региональных правовых систем. За основу 
такой классификации (не абсолютно бесспорной, но все же операционной) взяты 
исторические типы права, сложившиеся в недрах мировых и локальных цивилизаций, 
определившие основные параметры права того или иного народа, государства либо целого 
региона или континента. Легко предположить, что каждая правовая семья утверждает 
собственный правовой статус человека. 

В предыдущей теме мы прервали анализ правового бытия "человека 
государственного" утверждением о том, что существуют две основные модели правовой 
регламентации: государственная, основанная на позитивном праве (законе) и религиозно-
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этическая, именуемая также традиционной, которая зиждется на освященной традициями 
ритуально-этической основе. Нетрудно догадаться, что именно изучение второй модели 
составляет "изюминку" юридической антропологии и дает возможность изучить правовое 
бытие человека в системе нормативных координат, имеющей иное измерение, чем то, 
которое зависит от воли законодателя. 

Легко предвидеть возражение некоего прагматика-скептика: а зачем современному 
юристу весь этот "экзотизм"? 

Конечно, можно ограничить свой профессиональный кругозор небольшой 
библиотечкой кодексов по специальности, уметь применять их — все остальное от лукавого. 
Позволим себе по этому поводу привести педагогическую тираду Р. Давида, коль скоро его 
замечательная книга оказалась как всегда под рукой: "В 1948 году немецкий юрист [И. 
Киршманн] писал: "Три слова законодателя — и целые библиотеки становятся макулатурой". 
Но это не более чем каламбур. Разумеется, нормы права изменяются, и юрист-практик не мо-
жет относиться с доверием к книгам с устарелыми данными. Однако преподавание права 
возможно именно потому, что оно есть нечто иное, чем изменяющиеся нормы. Смысл под-
готовки юриста не в том, чтобы он выучил наизусть и в деталях действующие сегодня 
нормы. Вряд ли это понадобится ему через десять лет в профессиональной деятельности, для 
которой большая часть этих норм будет не нужна. Но ему важно понимать структурную 
взаимосвязь норм и их согласования друг с другом. Нормы права могут меняться от росчерка 
пера законодателя. Но в них и немало таких элементов, которые не могут быть произвольно 
изменены, поскольку они теснейшим образом связаны с нашей цивилизацией и нашим 
образом мыслей. Законодатель не может действовать на эти элементы точно так же, как на 
наш язык или нашу манеру размышлять"1. Так вот, нам кажется, что даже краткий анализ 
традиционных правовых систем и статуса индивида в них — лучшая тренировка ума и 
воображения любого юриста на предмет осознания цивилизационной много вариантности 
правовых способов решения одних и тех же проблем человеческого существования, не 
говоря уже о несомненной познавательной ценности такого анализа. 

В своем анализе традиционного права мы будем исходить прежде всего из тезиса о 
том, что право есть составная часть цивилизации как "культурно-исторического типа раз-
вития", пользуясь терминологией Н. Я. Данилевского, который впервые (в 1868 г.) ввел это 
общесоциологическое определение цивилизации, придав ему иное значение, чем вульгарное 
противопоставление трех стадий развития человечества (дикость—варварство—
цивилизация). Он, кстати, выделял 10—12 исторических типов "самобытных цивилизаций" 
от египетской до романо-германской — подход, заимствованный затем О. Шпенглером 
("Закат Европы"), А. Тойнби ("Постижение истории"), которые и считаются, как это часто 
бывает, родоначальниками теории цивилизаций (извечная проблема первенства: кто первым 
изобрел радио, какая точка Европы самая высокая и т. п.). При всем разнообразии 
определений понятия цивилизации и выявления особенностей развития ее исторических 
типов2 отметим одно ее определение, на которое ссылается И. Б. Орлова, а именно опре-
деление В. В. Радаева и А. В. Бузгалина, которые определяют цивилизацию как "состояние 
общества, выделенное в отличие от формации не по производственно-экономическим фак-
торам, а по всей совокупности элементов материальной и духовной  культуры, с акцентом не 
на общественном богатстве, а на развитии человека". И. Б. Орлова приводит еще одно 
определение цивилизации, данное академиком Н. Н. Моисеевым в замечательной книге, 
венчавшей его творческий путь в науке, определение, достойное пера Ж.-Ж. Руссо: 
цивилизация — это "вся совокупность форм существования человека на Земле, вся 
совокупность особенностей его активной деятельности, его духовного мира, его 
взаимоотношений с Природой, с другими людьми", это и "определенная человеческая 
общность, которую можно отождествить с народом, племенем или самостоятельной, более 
или менее изолированной группой людей". Такие антропологически ориентированные 
определения цивилизации, отвергающие прямую ассимиляцию цивилизации с уровнем 
достигнутого материального богатства и житейских благ1, мы и возьмем за основу нашего 
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анализа "цивилизационной составляющей" правового бытия человека, столь наглядно 
проявляющейся именно в традиционных правовых системах. 

Повторим еще раз: для правовых культур, формирующих традиционные правовые 
системы, определяющее значение имеют религиозно-этические нормы. Не меньшее значение 
имеют и ценностные установки соответствующей культуры — на эту закономерность 
указывает, в частности, В. С. Нерсесянц. 

Несколько слов о религии как факторе правосознания. В последнее время признание в 
целом позитивного воздействия религии на правовую культуру утверждается и в оте-
чественной правовой науке. Так, Е. А. Лукашева отмечает, что "соотношение права и 
религии имеет глубокие исторические корни", и продолжает: "Оно различно в различных 
цивилизациях, различных мировых религиях, различных регионах мира. Соотношение 
религии и права устойчиво и неизменно в традиционных правовых системах. Оно достаточно 
подвижно и динамично в европейских странах христианской религии. По мере 
исторического развития этих стран право и религия как социальные регуляторы все более 
обособляются друг от друга. Но они при нормальном течении общественных процессов не 
противостоят друг другу, а в определенных ситуациях осуществляют взаимоподдержку. И 
это понятно, так как в этих системах социальной регуляции выражаются целесообразные 
формы человеческого общения и поведения. Разрушение религиозных основ, где бы оно ни 
происходило, никогда не приносило пользы праву и правовому порядку, так как в конечном 
счете право и религия призваны закреплять и утверждать нравственные ценности, и в этом 
заложены корни их взаимодействия". Элементарная объективность подсказывает: даже 
будучи убежденным атеистом, нельзя не признать, что именно религия является мощным 
цементирующим элементом традиционных правовых систем, хотя ее воздействие на 
правовые нормы не абсолютно. Пример индусского права и конфуцианства говорит о 
преобладании в поведении человека не столько религиозных, сколько философско-этических 
установок, а также традиций и ритуала. Именно они определяют модель правосознания 
человека традиционного общества, а также его правовой статус, понимаемый как система 
прав и обязанностей человека. Напротив, в мусульманском и иудейском праве основные па-
раметры правового регулирования заданы религией. 

Морально-этические установки "идеального человека" традиционного общества 
обусловлены религиозным (как вариант — мифологическим) сознанием и служат основной 
опорой правопослушного поведения. Именно на этой основе зарождается этика как учение о 
моральных ценностях и моральных нормах — проблема, о которую споткнулось общество 
"развитого социализма" с его мертворожденным "моральным кодексом строителя 
коммунизма" и о которую спотыкается современное постиндустриальное общество. Ни в 
коей мере не идеализируя человека традиционного общества, выскажем все же 
предположение, что в его морально-этическом облике очевидна определенная целостность, а 
самой традиционной цивилизации присуща внутренняя стабильность, обеспечиваемая и 
средствами права. 

Долгое время считалось, что цивилизационная эволюция человечества определялась 
нарастанием степени сложности форм бытия, поэтому по традиции, идущей от Гегеля, выс-
шей степенью развития "абсолютного духа" во всех областях духовной и материальной 
культуры являлось развитие ее европейских (к тому же именно западноевропейских) форм. 
При этом игнорировалось, что, во-первых, так называемая мировая (читай — европейская) 
цивилизация — это не более чем тончайший слой на толще локальных цивилизаций и 
культур, во-вторых, культурная эволюция чаще всего шла не по однолинейному пути 
совершенствования простых форм и их изменения в сторону более сложного состояния, что 
нередко приводило к стагнации, регрессу, упадку великих цивилизаций. 

Применительно к праву и правовому измерению человеческого бытия с высоты 
накопленных наукой и практикой знаний можно говорить о нескольких великих 
современных цивилизациях, определявших и продолжающих определять развитие "правовых 
семей", таких, как европейская, китайско-дальневосточная, мусульманская, индо-
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буддийская, африканская, не говоря уже о великих цивилизациях прошлого (вавилонско-
шумерс-кой, египетской, доколумбовой американской, евразийской кочевой...). Для каждой 
из них характерны свои ценностные установки, усвоенные через традиции, определяющие 
типы правовых культур и правового сознания, а также предполагающие различные уровни 
самоопределения личности. 

Ниже мы постараемся показать, как каждая из великих цивилизаций строит 
собственную парадигму "человека юридического". А пока сделаем еще одно, с нашей точки 
зрения, методологически важное замечание. Обычно принято противопоставлять 
цивилизации и право Востока и Запада (знаменитая затертая формула Р. Киплинга о том, что 
Восток есть Восток, Запад есть Запад и вместе им не сойтись). Отвергая "европоцентризм" 
как полурасистское видение мира, мы, тем не менее, считаем более плодотворным подход к 
осмыслению исторического процесса и места в нем человека, обоснованный известным 
украинским исследователем Ю. В. Павленко, на работы которого мы неоднократно 
ссылались. В своей недавней работе "Происхождение цивилизации: альтернативные пути" он 
предлагает применять принцип многолинейности исторического процесса как к Востоку, так 
и к Западу. Для антрополога-юриста важно его замечание о том, что нельзя игнорировать 
роль "духовных, прежде всего морально-регулятивных ценностей, базирующихся на 
определенных мировоззренческих конструкциях, носящих в огромном большинстве случаев 
религиозный характер". Так, религии индийских корней (индуизм и буддизм), признавая 
перевоплощение душ и отрицая идею Бога как личности и творца зримого мира, дают 
установку на отход от активной предметной деятельности, ориентируют на созерцание и 
достижение морально-этического абсолюта (дао, дхарма). Так называемые "авраамитс-кие" 
религии — иудаизм, христианство и ислам, напротив, индивидуализируют жизнь, дают 
установку на активное отношение к внешнему миру и в своих правовых системах уделяют 
важнейшее место статусу личности.  

В свете такого подхода противопоставление восточного и западного типов развития 
обществ выступает уже не таким бесспорным.  
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У большинства казахов, проживающие в период 15-17 веков преобладает простая 
(нуклеарная) малая семья, состоящая из одной семейной пары и их детей. 

Брачное право казахов соответствовало экономическому базису. Основной формой 
брака был индивидуальный брак (моногамия). Среди имущего сословия получила 
распространение также полигамия (многожество). Одной из особенностей семейно-брачных 
отношений являлось аменгерство - обычай, по которому жена умершего переходила к брату 
мужа. Был установлен запрет брака между родственниками до седьмого колена. Каждый 
взрослый сын имел право на часть имущества отца Джампеисова Ж.М. Отражение семейных 
отношений в судебных присягах казахов первой половины ХIХ века (на материалах 
Оренбургского и Сибирского ведомств) [1].  

mailto:Aridnis@mail.ru
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По достижении определенного возраста сыновей выделяли в самостоятельное 
хозяйство (отау). Все хозяйство отца после смерти доставалось младшему сыну (шанырак, 
иесi). 

Виды калыма: 
- бас калым 77 лошадей; 
- орта калым 47 лошадей; 
- киши калым 17 лошадей. 
Родственники с обеих сторон предоставляли подарки - кит. Организация свадьбы 

ложилась на родственников жениха. Левератный брак имел следующие особенности - вдова 
выходила за брата мужа.  

Аменгерство предполагало, что вдова могла уйти из рода оставив детей и имущество, 
остаться в семье [2] 

Сорорат означал, что муж берёт в жёны младшую сестру погибшей жены если сестра 
не засватана. Также заключались колыбельные браки и бескалымные браки. Последние 
означали соблюдение следующих признаков: 

1)  с отработкой; 
2)  перекрёстный брак; 
3) с похищением.  
Казахские народные обычаи раскрываются в свадебном ритуале – «кудалык салт». 

Отношения родителей невесты к жениху были свободны от многих обрядов, 
предписываемых исламом. После сговора и первого взноса калыма жених имел право 
«тайно» посетить невесту, и его первое посещение (урын келу), обычно скрытое от 
родителей невесты, происходило в доме брата или родственников невесты. Второе 
посещение жениха было открытым и носило название «калындык ойнау». 

В XV-XVII вв. ислам не имел большого влияния на семейную жизнь казахов и еще не 
существовал обряд венчания невесты в присутствии муллы. Супружеские узы (жубайлык) 
скреплялись общим одобрением народа, пением хоровых песен «жар-жар», исполнявшихся 
на свадебном торжестве. «Жар-жар» - песня-состязание. Ее поют обычно две группы 
молодежи: мужская, возглавляемая женихом, женская - невестой. 

Песня рассказывает о положении женщин в патриархальной семье, выражает грусть и 
жалобу девушки в связи с переходом в другой аул, другую среду, разлукой с родными, 
удалением от родных. Переживания невесты, часто отягощенные сознанием того, что она 
выходит замуж против своей воли, давали повод возникновению искренних и волнующих 
песен-плачей («кыз танысу»), в которых она, прощаясь с родными и аулом, выражала свою 
печаль. 

Традиция требовала, чтобы девушка в сопровождении подруг с прощальной песней 
посетила каждую юрту своего и ближних аулов. Это прощание девушки с родными у казахов 
называлось «кыз танысу»[3]. 

В ауле жениха невесту встречали традиционным песнопением, носившим название 
«бет ашар» (открывание лица невесты). «Бет ашар» имел свой канонический текст из двух 
частей: в первой части невеста обычно представлялась родителям и одноаульцам жениха, 
вторая часть состояла из назиданий и наставлений невесте, только что переступившей порог 
своего семейного очага. В песне невесте давались советы о том, как вести себя в 
супружеской жизни. Помимо калыма, со стороны жениха готовят разные обрядовые 
подарки: матери - сут акы (за молоко матери), отцу -той мал (свадебные расходы), братьям 
невесты - тарту (седла, пояса и т.п.), близким родственникам невесты - кэде. Беднякам 
нередко в таких случаях оказывали помощь родственники и друзья. Не оставались в долгу и 
родители невесты.  

При сговоре они должны были внести так называемый «каргы бау» - залог верности 
сговора, «кит» - подарки сватающим. Приданное (жасау) невесты обходилось им очень 
дорого, иногда превышая стоимость калыма. Родители заказывали свадебный головной убор 
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(саукеле) и повозку (куйме). Богатые родители снабжали невесту летним жилищем (отау тип 
беру) со всем его оборудованием. 

Поскольку выбирали невесту в основном родители и родственники жениха, они 
старались породниться с равными себе по достатку семьями. Султаны, ходжи, баи, батыры, 
даже средние и неимущие слои населения - все стремились породниться с равными по 
социальному положению. Встречались факты, когда некоторые байские сыновья, 
влюбленные в красивых девушек из бедных семей, вопреки традициям, могли сосватать их 
за большой калым. Бедные же джигиты, какими бы способностями ни обладали, не могли 
претендовать на руку дочери богатого главным образом из-за невозможности выплатить 
большой выкуп за невесту. Калым и всевозможные подарки были настолько 
обременительными, что многие до 30 - 40 лет из-за бедности не могли жениться. Такие 
люди, работая у баев по найму, долгое время собирали средства для выплаты калыма. 
Размеры приданого, остававшегося собственностью женщины, могли превышать, 
соответствовать или же быть меньше калыма - это зависело от материального положения 
семьи невесты[4].  

Помимо социально-экономического фактора, немаловажное значение имели 
национальность и религиозная принадлежность. Как известно, брак казахов в основном был 
этнически гомогенным. Однако строгого запрета, имевшего силу закона, не было, особенно 
среди тюркоязычных народов, исповедующих ислам.  

Браки между родственниками вплоть до седьмого колена не разрешались. Кроме 
основной формы калымного брака, бытовали и другие. Издавна существовал среди казахов 
«колыбельный сговор», в таких случаях размеры калыма были значительно ниже обычного. 
Различные обстоятельства (к примеру, нарушения условий первоначального сватовства) 
порой толкали жениха на похищение своей засватанной невесты, что являлось наиболее 
распространенной формой бескалымного брака. Умыкание невесты, особенно без согласия 
родных, порой приводило к межродовой вражде: вооруженным набегам, угону скота, гибели 
людей.  

После сговора и первого взноса калыма жених совершал первый свой официальный 
визит к невесте, продолжавшийся обычно 3 - 4 дня. К этой встрече тщательно готовились обе 
стороны. Как правило, молодые люди видели друг друга впервые. Свита жениха, 
возглавляемая опытным дружкой, привозила подарки будущим родственникам. Для гостей в 
ауле невесты ставили особую юрту. После целой серии обрядов, выкупов, взаимных 
одариваний и подношений молодых оставляли наедине, но права на интимную близость они 
не имели. 

Традиционные брачные обычаи предусматривали многократные взаимные 
одаривания брачующихся сторон: скотом, комплектами одежды, дорогими тканями и 
прочим. После первого визита жениху дарили капка салар (подарок зятю), который включал 
в себя дорогую одежду, конскую сбрую или скот, что зависело от состояния богатства и 
авторитета тестя. В том случае, если дарили полный комплект верхней одежды, в этой же 
экипировке юноша должен был приехать на свадебное пиршество, устраиваемое будущим 
тестем. Подарок отцу девушки мог быть также дорогой одеждой или конской сбруей, а мог 
быть верблюдом или лошадью. Существовал также обычай одаривать сватов - доверенных 
лиц со стороны жениха - новыми нарядными халатами при положительном решении 
вопроса. Название данного обычая - «шеге шапан» (шеге - «гвоздь», шапан - «халат») 
свидетельствует о желании сторон укрепить предварительные переговоры, как бы 
пригвоздить достигнутое соглашение [5]. 

Существовала также особая категория подарков, так называемые куттык (куттыктау - 
«поздравлять»). После свадьбы и проводов сватов взрослые девушки аула джигита приходят 
в дом свекра с поздравлениями и специальными угощениями и просят куттык, то есть 
украшения (кольца, серьги) и другие домашние вещи. За подобными подарками, 
трактовавшимся как благословение, добрая примета, иногда специально приезжали издалека. 
Отказать было нельзя. 
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Все в казахском обществе было символично, даже и семейные отношения. Для 
казахов шанырак юрты издревле являлся символом продолжения рода. По семейному праву 
казахов отец выделял старшим сыновьям, создавшим свой шанырак, некоторую долю своего 
состояния в самостоятельное пользование, и непременным атрибутом родительского подарка 
во все времена была юрта. Наследником отцовского шанырака является младший сын - 
кенже. Он же и занимал привилегерованное положение в семье. Главный шанырак семьи 
доставался в наследство именно ему, и на него также возлагалась святая обязанность вести 
заботу о родителях в преклонном возрасте.  

В жилище казахов по традиции левая сторона в доме считалась женской. Ближе к 
двери располагалась легкая, не загромождающая помещение мебель - асадал кебеже (шкаф и 
ларь для хранения посуды и продуктов). Здесь же на кереге висели войлочные и тканые сумы 
различного назначения: коржын (переметная сума с 2-мя отделениями: для вещей и 
продуктов), сандык (для хранения одежды и белья), аяк кап (для хозяйственной утвари), кесе 
кап (для перевозки пиал)[6]. 

Правая сторона юрты считалась священной. Существуют приметы, которые с давних 
времен имеют сакральное значение для казахов. Например, невеста, впервые входя в юрту 
свекра, должна была пройти на правую сторону. Тело умершего тоже клали на правой 
стороне юрты. В ежедневной жизни, а особенно по праздникам, мужчины никогда не 
проходили на женскую сторону и наоборот. 

Таким образом, семейные отношения патриархальные. Женщины в подчинённом 
положении: отец - муж - сыновья или родственники мужа. Брак был калымный. Размер 
калыма зависел от состоятельности родственников жениха и авторитетности родственников 
невесты. Браки могли быть и бесалымными, которые описываются в работе. Браки между 
родственниками вплоть до седьмого колена не разрешались. 
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Любое государство может существовать лишь тогда, когда обладает собственной 
финансовой базой, проще говоря, имеет деньги для содержания своего аппарата и покрытия 
расходов, возникающих в процессе реализации им своих функции. На территории 
современного Казахстана столетиями складывалась своеобразная система налогообложения. 
Она формировалась с учетом, с одной стороны, его собственного исторического опыта, 
национальной традиции, общественно- политических и экономических условий, с другой – 
под влиянием торговых, хозяйственных и экономический связей казахских ханств с Россией 
и соседними среднеазиатскими государствами – Бухарским, Хивинским, Коканским 
ханствами, которых с Казахстаном связывали многочисленные караванные пути. 
Определенный отпечаток на специфику многих налогов повинностей казахов налагали и 
часто возникавшие здесь феодальные междоусобицы, постоянная угроза нашествие 
иноземных захватчиков, из которых длительное время самыми опасными были 
джунгарыхх[1].  

С расширением торговых связей России со среднеазиатскими и восточными рынками 
усиливалось транзитное значение казахских степей. Возросло значение караванных путей, 
соединявших Хиву, Бухару, и Ташкент с Западной Сибирью, а также Ургенч и Хиву – с 
Астраханью и Средним Поволжьем. Некоторым султанам разрешалось брать в свою пользу 
торговые пошлины с караванов азиатских купцов, проходивших через их кочевья, вести 
беспошлинную торговлю на самом ходовом пути, ведущим из Тобольска через центральные 
районы Казахстана в Среднюю Азию[2]. 

Казахская феодальная знать, использую с большой выгодой для себя патриархально – 
родовые отношения и прикрываясь общинными формами землепользования, постепенно 
прибирали к своим рукам лучшие пастбищные угодья и скот. Поскольку общинники - 
скотоводы кочевали на землях, фактически принадлежащих феодалам, они обязаны были 
платить им земельную ренту – двадцатую часть скота в скотоводческих районах (зякет) и 
десятую часть урожая в земледельческих районах (ушур), нести различные повинности. В 
том числе содержать хана и султанов во время разъездов по степи, поставлять воинов, 
обеспечивать их военным снаряжением и продовольствием, делать так называемые « 
добровольные» поношения своему феодалу скотом и мясом. Большая часть зякета и ушура 
шла в пользу ханов. Они брали для себя также судебную пошлину в размере одной десятой 
от суммы судебного иска, пошлины с, проходивших через кочевья, караванов. А во время 
феодальных войн крупным источником их доходов была, кроме того же скота, еще и военная 
добыча[3].  

Налоги (в старину их называли «подати»), наряду с военной добычей и пошлинами, 
являются, пожалуй, самым древним способом добывания государством себе денег. 
Известный дореволюционный финансист П.П. Гензель по этому поводу отмечает, что «уже в 
древнем мире были прекрасно известны технические приемы обложения, разнообразные 
кадастры и утонченные способы взыскания»[4]. 

А современный ученый М.Т. Оспанов  усматривает в «канонизированной почти на два 
тысячелетия христианской и мусульманской религиями достославной десятине» 
зародышную форму современного налогообложения, отмечая при этом, что в «условиях, 
когда государство в совершенном виде еще не существовало и зачаточные формы 
государственной организации проявились у одних народов в виде патриархально 
организованных объединений (германские племена), у других 

управляющихся олигархиями городов-государств (греческий мир и Аппенинский 
полуостров), у третьих теократических династий (Египет и Передний полуостров), об 
общегосударственных законах здесь говорить не приходится: их вполне заменяли  тогда 
неписаные, но от этого не менее строгие, законы религиозных общин». 

Двойной налоговый гнет – от своих и чужеземных феодалов - вынуждено было нести 
зависимое казахское население, попадавшее на какое то время под власть соседних 
государств. Так было, например, когда часть земель на юге и востоке Казахстан захватила 
Джунгария. А после ее сокрушительного разгрома и расчленения Цинской империи казахи, 
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попавшие за созданную ею новую военную линию, должны были ежегодно платить 
завоевателям крупную дань, поставлять, вооружать и снабжать продовольствием воинов, да 
еще «подкармливать» собственную знать. Собирая эту дань, военные отряды императора 
беспощадно грабили население[5].  

Присоединение Казахстана к России сперва не повлекло за собой существенных 
изменений в сложившейся системе налоговых повинностей коренного населения. Более того, 
с появлением в начале ХІХ века на политической карте Казахстана Букеевского ханства, 
означавшего дальнейшую интеграцию и централизацию социально – политических 
институтов этого этнополитического объединения, казахским ханам – владетелям 
Букеевской, или Внутренной, орды был пожалован самый широкий феодальный иммунитет. 
В первое время налоги, в соответсвий с обычаями и социальными традициями кочевого 
казахского общества, а также канонами шариата, взимались по- прежнему в натуральной 
форме. Это, в частности было закреплено в составленном по указанию букеевского хана 
Джангира кодифицированном своде налоговых повинностей казахского населения, 
установившем поимущественно твердые эквиваленты традиционных форм прогрессивного 
налогообложения. 

Однако в дальнейшем, с развитием товарно - денежных отношений и под влиянием 
российской системы фиска, взимания зякета и согыма были отменены. Вместо них в 1834 
году была введена так называемая раскладочная система обложения. Сущность её 
заключалась в том, что казахским должностным лицам от имени хана указывалась некая 
предполагаемая сумма, которую они по своему усмотрению распределяли между 
плательщиками и должны были любым способом и средствами собрать и сдать в казну. В то 
время как представители феодально- родовой верхушки – владельцы обширных земельных 
угодий и основной массы скота – от платежа налогов были освобождены. Отсюда и 
массовые волнения среди населения, протесты, в том числе в виде самовольных откочевок от 
своих феодалов. 

Еще более усилилась социальная напряженность после последовавшего а 1841 году 
указания хана Джангира о взимании зякета только в денежной форме серебром, согыма – 
деньгами или скотом[6].  

Новый этап в развитии системы налогообложения для Казахстана наступил после 
революции  1917 года. В это время на селе, в ауле действовала продовольственная 
разверстка, посредством которой у крестьян забирали все ресурсы, за исключением 
полуголодного минимума для семьи.  

20-30-ы годы в Казахстане – это история непрерывного насилия над мирным 
населением: изъятие скота, насильственный переход к оседлости,  репрессии и голод. 
Государственные эксперименты разоряли экономику станы, приводили к гибели миллионов 
людей. В начале 60- х годов в СССР был провозглашен лозунг « Догоним и перегоним 
Америку по производству продукции на душу населения!». Население выплачивало 
огромные налоги, ограничили личное подворье, сельское хозяйство пришло в упадок, 
начался продовольственный кризис. Столкнувшись с угрозой голода, новое руководство 
страны снизило налоги и ликвидировало ограничения на крестьянские хозяйства.  

На рубеже ХХ и ХХІ веков Казахстан стал независимым государством. Обретение 
Казахстаном государственности и суверенитета в 1991 году потребовало создания 
собственной налоговой системы, отвечающей требованиям рыночной экономики. Начало 
такой налоговой системы было положено путем принятия пакета законодательных актов по 
налоговым вопросам. Устанавливаемый ими порядок налогообложения мало отличался от 
существовавшего в те годы в СССР, что было вполне оправданным, поскольку экономика 
республики в те годы еще не потерпела существенных преобразований, и развитие 
рыночных отношений находилось в зачаточном состоянии, а хозяйствующие субъекты 
оставались преимущественно в государственной собственности. И потому им была более 
привычной действовавшая ранее система налогообложения[7]. 
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Так вот, формирование налоговой культуры здесь, конечно же, имеет большое 
значение. Думается, она должна состоять в том, что государство не будет стремиться убивать 
курицу, которая несет золотые яйца, а население, наконец, поймет, что никакого государства 
не будет, если в обществе все перестанут платить налоги. Налоговая культура заключается и 
в том, что государство смотрит на налогоплательщиков не как на какую- то 
налогооблагаемую базу, а как на равноправных партнеров в процессе налогообложения, а 
налогоплательщики сами добровольно и сознательно платят налоги. Конечно, это идеальное 
состояние налоговых отношений, к которому мы только еще должны стремиться.  

В нашей республике сейчас как никогда благоприятны условия для создания 
действительно цивилизованной, оптимальной в экономическом отношении, и в то же время  
простой в применении налоговой системы. 
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                                                                                          Творчество Бухар-жырау должно 

остаться в сердцах людей, воспитывая 
новые поколения в духе справедливости и 

человеколюбия. Казахстан достиг свободы, 
о которой в своих произведениях 

мечтал мудрец» Н.А.Назарбаев. 
 
В истории каждого народа есть выдающиеся личности. Их имена прочно утвердились 

в народной памяти. Одним из них является великий мыслитель, бий, провидец казахской 
степи, Бухар жырау Калкаманов. Бухар жырау Калкаманов (1693-1787), современник Аблай-
хана, идеолог феодальных устоев, сторонник твердой власти хана и биев. Акын, обладая 
исключительными ораторскими данными, внес колоссальный вклад в наследие казахского 
народа, веть его устами была овеяна вся степь. Мыслитель, используя  природный дар 
предвидения, оказал значительное влияние на политические взгляды Абылай хана. 
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Внимательный анализ истории казахской политической мысли дает основание считать 
ее частью мировой политической мысли. Об этом свидетельствуют  те вопросы , проблемы и 
идеи ,которые поднимались казахскими мыслителями. В своей книге «В поисках  
вымышленного царства»  Лев Гумилев писал: «Степь имела свою историю, не менее 
напряженную, чем историю, скажем, Европы или ближнего Востока. Кочевые народы в ходе 
своего развития создали оригинальный тип общества и культуры, которые отнюдь не 
являются ни застойными, ни примитивными. Каждый кочевой народ имел неповторимое 
лицо, свои индивидуальные черты». [1]  

К ярким представителям казахского народа, казахской политической мысли следует 
отнести Бухар жырау. Он призывал народ к объединению, к мирным, добрососедским 
отношениям с Россией. В произведениях Бухар жырау отразились феодальные устремления, 
борьба Аблай-хана за упрочение ханской власти». Среди сведений  о жизни мудреца  есть 
расхождения по поводу места рождения Бухар жырау. Некоторые пишут о рождении Бухар 
жырау на территории нынешней Республики Узбекистан, в противовес им с данные о 
рождении поэта в Далбе в 70 верстах от Баянаула в 1700 году, также упоминается о горах 
Каратау. Хотя датировка рождения подтверждается родословными современников, потомков 
Бухара и трех его братьев,проживающих на территории, относившейся к кочевбям Среднего 
жуза(Павлодарская  и Карагандинская области). 

Бухар жырау, развив в себе творческие способности, разностороннесть, оценив и 
проникнув в страдания народа, сподвигнул правителя-хана неукоснительно охранять 
интересы народа, поскольку народ доверился правителю, избрал его ханом и ждет 
достижения стабильности, процветания, благополучия.Авторитет Бухар жырау был 
настолько высок , его мнение было настолько компетентно что Аблай хан в некоторой мере 
зависел от его изречений народу . 

Аблай знал цену и красноречию, и знаниям, и дипломатическим способностям своего 
жырау, и тому суеверному уважению , с каким его подданые относились к Бухару. Поэтому 
хан прибегал к услугам Бухара, желая наладить отношения с вышедшими из-под  его власти 
родами ».[ 2,36] 

Идеал правителя в представлении Бухар жырау сформирован на умении 
самоотверженно управлять во благо народа, на стереотипе подавления возникшего  врага , на 
признании его в качестве правителя другими государствами. 

Приближая Аблая к идеалу правителя Бухар прославляет победу Аблая над 
калмыками.Так, в одном из основных образов песнетворчества Бухара в образе Аблай – хана, 
налицо противоречивое сочетание черт, соответствующих идеалу правителя, какой 
утверждал жырау, и черт, с точки зрения Бухара, низменных, недостойных хана ( см. 
«Бастапқы ақтабан шұбырынды болғанда», где Бухар охаивает Аблая , напоминая о 
«низком» происхождении хана). [2,42-43] 

В своей поэзии Бухар баба подчеркивал, что хорошим хан может быть только при 
единстве народа  и уважении к нему. Он говорит: 

Хан будет хорош, когда сведет 
В семью единую свой народ. 
Тогда будут все уважать его, 
Достойного пояса своего.[3] 
В своей философской концепции Бухар-жырау исходил из того , что все миры, все по 

выражению поэта, восемнадцать  тысяч миров созданы Аллахом. Следовательно, по мысли 
поэта , они не возникли сами по себе , причиной возникновения всего сущего является 
Бог.По его убеждению, Бог не только создал вселенную, мир, но также создал 
человека.Однако , в отличие от всего, что создано Богом, человек – есть особое существо, 
поскольку он имеет не только тело, но мышление , духовное   начало,  в этом и состоит его 
превосходство по сравнению с другими Божественными творениями. [1,211] 

«Бухар-жырау в своих произведениях исследовал не только этические, нравственные 
вопросы, не только анализировал понятие человека и самое  высшее в человеческой жизни-
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его нравственные  устремления ; в своих работах казахский философ также  глубоко раскрыл 
свое пониманиеии выдающейся личности ,ее роли в исторической жизни народа.Этотвопрос 
мыслитель исследует и раскрывает через анализ деятельности выдающегося 
государственного деятеля Абылай хана и крупного полководца Богенбая».  

«Великого Абылай хана жырау ценит и восхваляет за то , что он много сделал для 
казахского народа , прежде всего, для укрепления его государственности.Он высоко чтит 
хана за то, что тому удалось соединить воедино все казахские земли, объединить все три 
казахских жуза.Абылай хан , по мнению философа , пользуется заслуженным авторитетом 
среди казахов, поскольку он укрепил границы казахского государства , сделал его 
безопасным , защитил казахские земли от завоевателей». [1,214] 

Хан Абылай укрепил мощь казахского государства , и казахи живут под его 
руководством , не беспокоясь о своей жизни и благосостоянии, подчеркивал поэт. Именно 
такой человек, принесший спокойствие и благоденствие своему народу , достоин по мнению 
казахского мыслителя , звания выдающейся личности. Приняв подданство Китая, позже 
сохраняя его, приняв подданство Российской империи достаточно стабилизировал 
принадлежность границ , а также завязал руки калмыкам, мечтавшим в любой удобный 
момент подступиться на казахские земли. Этот шаг на значительное время принес тишину и 
спокойствие в казахский аул, долгое время не просыхавшем от рек крови воинов и плача 
горем убитых людей. Благодаря мудрости, смекалке и харизме Аблая , удалось преодолеть 
возможно планировавшихся врагами нашествий, а это немалая заслуга. 

Бухар верно  истолковывает  значения  добрососедских  отношений  с  Россией, 
подвергает критике попытку Аблая вести с Россией войну: Ты, с русским воюя, Аблай, 
Вражды к степям родным не вызывай, С народом не живи ты во вражде. 

Вообще мысль о пагубности родовых раздоров многократна высказана в песнях 
Бухара «Тілек», «Бұл үйрек», « Ей Абылай, сені мен көргенде», «Ежелгі дос жау болмас» и 
др. 

Бухаржырау – политический  деятель, охранявший требования этики и морали, 
ограждавший от ошибок правителя, самоотверженно пытавшийся сохранить усилия предков 
и передать благополучие будущим поколениям. 

Участвовал в разработке свода законов «Жеті Жарғы» вместе с Толе, Айтеке и 
Казыбек биями. «По мнению исследователя А.Зуева казахскии бии были «мудрейшими и 
достойнейшими», что их суд представлял  «светлые страницы далекого прощлого, когда в 
тихом укладе  патриархальной жизни он был столь же чист и  правдив,как и сама 
жизнь.Другой компетентный автор Б.Н. Дельвиг биев именут не иначе как «единственными 
хранителями обычного права». [4] 

Общество строится из сформированных традиций.Как говорилось «Кто не помнит, 
тот не живет».Для современного поколения очень важно знать историю своего народу, как 
было сформировано государство. Бухар-жырау  в своем творчестве провел эти нити, 
связывающие прошлое , настоящее и будущее.Это был  один мудрейших людей того 
времени, настолько истинно болевшим за свой народ.Именно в этом и проявляется 
сегодняшнее признание Бухар жырау и его почитание народом. 

Казахская общественная мысль развиваясь в течение тысячелетий, испытывала 
влияние не только мировой общественной мысли , но и реальной истории. Важные 
общественно-философские идеи, мысли появлялись не на пустом месте, а были выдвинуты 
казахскими мыслителями в определенное судьбоносное время. [1] 

«Итак, Бухар был сыном своего времени с присущим его эпохе противоречивым 
сочетанием черт человека , живущего по нормам «обычного права»; человеком , еще не 
оторвавшимся от пуповины патриархально-родового быта и этического кодекса , и – 
одновременно посвятившим себя , свое творчество  утверждению ханства Аблая. Именно в 
этой форме представлял себе жырау свободу и независимость казахских жузов, племен, 
родов. Его представления о взаимоотношениях хана, батыров и народа наивно 
патриархальны.Он ратует за доброго, справедливого хана и с этих позиций  оценивает 
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деятельность Аблая, восхваляет или хулит его. Но в оболочке патриархального понимания 
власти уБухара заключены передовые идеи его времени» .[2;45] 

 
Список использованной литературы 

1. Абдильдин Ж.Собрание сочинений в десяти томах.Т.7.Астана. – 2012,- 616 стр. 
2. История казахской литературы : в 3 т. / Академия наук Казахской ССР ; 

Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова ; под ред. И. Т. Дюсенбаева. - Алма-Ата 
: Наука КазССР, 1979. Т. 2 :Дореволюционная казахская литература. - 339 с.. - Библиогр.: с. 
319-336 (в пер.) 

3. ДжаксыбаевС.И.Записки краеведа.-Павлодар:ЭКО,2008.-240 с. 
4. Полное собрание сочинений : 10 томов / Зиманов, СалыкЗиманович; 

рук.проекта К. Б. Сафинов. - Алматы : Медиа-корпорация "ЗАН", 2009. - 500 экз.. - Т. 9 : . - 
464 с.№ 

 
 
УДК 340.12 

С.З. ЗИМАНОВ – ИСТОРИК ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Толкынбаева Тогжан Темирхановна 
ttolkynbaeva@mail.ru 

Студентка факультета юриспруденции, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,  
Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Ш. В. Тлепина, д.ю.н., профессор 
 
Академик Салык Зиманович Зиманов – выдающийся ученый, государственный и 

общественный деятель, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной 
академии наук Республики Казахстан, один из основоположников современной юридической 
науки Казахстана.  

Салык Зиманович прожил долгую и интересную жизнь, вместившую упрочение 
советской власти, тяжелую войну, восстановление разрушенного хозяйства, строительство 
социалистического государства и его крушение, возрождение суверенного Казахстана. 

Как пишет доктор юридических наук, профессор С. Ф. Ударцев,  имя С. Зиманова 
достойно истории Республики Казахстан, его биография замечательна: 1) военная 
биография, путь от рядового до двадцатипятилетнего полковника, фронт, ранения; 2) 
научная и педагогическая деятельность как ученого-юриста, профессора, академика; 3) 
государственная деятельность как депутата и идеолога формирующегося национального 
государства. [1] 

Важной страницей жизни Салыка Зиманова  являются военные годы. В Отечественной 
войне Советского Союза (1941 – 1945 гг.) он принимал участие с первых же дней и до победы 
над гитлеровской Германией. Он командовал батареей, батальоном, полком. В годы войны он 
проявил себя как смелый воин, замечательный офицер и патриот. Сегодня, задумываясь о 
личности академика Зиманова, о его характере, его смелости, принципиальности, цельности, то 
естественно обращаешься к тем далеким временам – временам его юности, молодости. Еще 
совсем молодым человеком он храбро защищал свою Родину, командовал крупными 
воинскими подразделениями, не раз смотрел смерти в глаза, совершал нравственный выбор, не 
боялся ответственности, решал судьбы людей. Весь этот опыт жизни, выпавший на его долю, 
являлся основой формирования не только выдающегося ученого, но и истинного человека, 
гражданина и патриота своей страны. [2] 

Салык Зиманов был известен, прежде всего, как реформатор, автор многих 
фундаментальных исследований во многих направлениях юридической науки Казахстана. [3]   

Ученые – юристы Казахстана высоко оценивают вклад С.З. Зиманова в развитие 
юридической науки Казахстана. По мнению  академика М.Т. Баймаханова,  функция  С. 
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Зиманова, как  лидера юридической науки Казахстана,   «заключалась преимущественно в 
организации, стимулировании актуальных разработок, в активном участии в формировании 
стратегии развития теоретико-правовой казахстанской науки и современной прогрессивной 
ориентации в общих проблемах юристов-теоретиков Казахстана. Используя свой авторитет, 
он открывал «окна» в общественном сознании для свежего ветра мысли, для дискуссий, 
поиска решения новых проблем – правопонимания, социологии права, методов 
государственного управления». [4]   

Профессор К.К. Айтхожин отмечает: Зиманов С. З., будучи учеником таких корифеев 
отечественной правовой науки, как С. Я. Булатов, Л. В. Дюков, Т. М. Культелеев, С. 
В. Юшков, С. Л. Фукс, впоследствии сам стал одним из видных представителей 
замечательной плеяды казахстанских ученых второй половины XX века, прославленной 
именами академиков Сатпаева, Ауэзова, Маргулана, Чокина и других выдающихся 
исследователей страны. По большому счету, академик Зиманов и был последним из этой 
великой плеяды прославленных ученых Казахстана. [5]   

Поразительная разносторонность таланта Салыка Зиманова позволяет ему 
погрузиться своей мыслью и деятельностью в глубинные слои исторических и политических 
процессов.  

Копаясь в архивах, из глубин веков он вытаскивает уникальные материалы, не 
имеющие аналогов в мировой юриспруденции, созданные народом-номадом, и представляет 
их в достояние современной юриспруденции. [6] 

Профессором Ударцевым С.Ф. отмечается  особая роль С.З. Зиманова как наследника 
традиций широкого творческого правопонимания и правового саморегулирования Великой 
степи, первым привлекшим внимание международной общественности к казахскому суду 
биев как уникальному историческому феномену. Огромна заслуга академика и в издании 
фундаментального десятитомного издания сборника материалов «Древний мир права 
казахов» (2004 – 2009 гг.), в которых раскрываются содержание и сущность казахского 
обычного права, как яркого образца кочевой цивилизации. [7]   

Одним из выдающихся произведений академика С. Зиманова является книга «Россия 
и Букеевское ханство». В ней анализируются политическая система Букеевского ханства, 
совет двенадцати биев, аппарат управления хана. Бии играли значительную роль в 
управлении, были тесно связаны с родовыми коллективами, формировались в их среде, 
выступали защитниками народа, разбирали «межродовые» и  «внутриродовые» споры. Ни 
один казахский хан не обходился без совета биев. [8] 

Академик С. Зиманов, характеризуя природу казахского обычного права, пишет: 
«Казахское обычное право было максимально приближено к самому народу, максимально 
передавало логику его жизни и в значительной степени выражало извечную духовную суть 
человека и его устремлений независимо от стадий его совершенства и развития». [9]   

«Казахский суд биев формировался в недрах развитой кочевой гражданской и 
правовой культуры, для которой были характерны свободолюбие, народовластие и 
этноконсолидирующая духовность, а также сила поэтики, словесности и искусства 
красноречия. Поэтому этот древний институт судебной системы имеет общекультурную 
ценность», – сказал С.Зиманов. 

Академик С.Зиманов  подчеркивал  не раз о роли введения  в судебную систему  
судов присяжных. Суд с участием присяжных заседателей, введенный в республике для 
обеспечения максимальной справедливости при рассмотрении наиболее сложных подсудных 
уголовных дел, носит наименование «билер алкасы», что переводится как «коллегия биев». В 
этом выражена дань памяти судьям-биям – судам биев, для которых независимость, 
профессионализм, философское размышление, ораторство, исключительная справедливость 
и честность были основополагающими принципами их повседневной деятельности. [10] 

Сам Салык Зиманович отмечал, что казахское право «Жарғы», воплотившее в себе 
многие ценностные черты и оптимумы человеческих мечтаний и человечности своей эпохи, 
«по праву может и должно занять достойное место в мире исторически значимых правовых 
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систем». [11]  В  статье «Мир права казахов «Жарғы» – уникальная система права» академик 
С. Зиманов пишет: «В мире, в его культурных пластах немало явлений, значительных по 
историческим меркам, остающихся, несмотря на это неоткрытыми для широкого обозрения и 
человечества, а, следовательно, непознанными и неоцененными по достоинству. Они 
большей частью затерялись в истории поколений или оказались в стороне от столбовых 
дорог развития цивилизации и познавательной деятельности нового времени. Однако они не 
стали сами по себе менее значительными, менее ценными, хотя бы в историческом плане». 
[12]   

«Легенды века», с именами которых связана целая эпоха истории Казахского ханства. 
Именно так академик С. Зиманов называл трех великих мудрецов казахской степи: Толе би, 
Казыбек би, Айтеке би. Три великих наших предка в тяжелую пору истории казахского 
народа сумели внушить народу великую истину: «Тот, кто на крутом перевале истории 
лишился единства, тот лишается и жизни». Этим выдающимся личностям суждено было 
стать первыми, кто заговорил о единении казахов. «Впредь жить в согласии и мире» – 
призывал великий бий Среднего жуза Казыбек Би Калдибекулы, обладавший невероятным 
ораторским даром, который во многом предопределил его судьбу. Известный академик, 
исследователь С. Зиманов писал: «Казыбек би рос и воспитывался в традиционной степной 
культурной среде, где к нему относились как к одаренному ребенку. Его готовили в 
общественные деятели, учили освоению устного духовного богатства народа, основам и 
технике красноречия, овладению мудростью». [13, 9]   

Академик  Салык Зиманович Зиманов – активный  участник  процесса формирования 
правовых и государственных основ суверенного Казахстана. Академик С.З. Зиманов 
отмечает в своих трудах: «Такие коренные понятия, как «интересы народа», «интересы 
государства», «общественное благо», их обеспечение и защита  пронизывают и составляют 
содержание и суть политики и деятельности государства Казахстан. Поэтому 
функциональная способность государства и эффективность его деятельности, в первую 
очередь, должны оцениваться по тому, насколько оно в рамках правового пространства и 
законности обеспечивает и защищает национальные интересы, благо всего народа 
Казахстана». [15]   

Зиманов С.З. – автор большого количества научных работ: монографий, статей, 
различных научных публикаций, руководитель и автор подготовки и издания трехтомной 
книги «История государства и права Советского Казахстана». Его исследования по вопросам 
политической истории, федеративного устройства СССР и политико-правовой мысли 
народов Казахстана и других республики Центральной Азии составляют крупный вклад в 
юридическую науку. В них воспроизведена сложная и цельная историко-политическая 
реальность, сложившаяся  до и после революции 1917 г. в России  (см. работы: «Ленин и 
национальная государственность в Казахстане»; «От освободительных идей к советской 
государственности в Бухаре и Хиве», «Россия и Букеевское ханство», «Политические 
взгляды Ч. Валиханова» и  мн.др.).  

Большое место в его творчестве занимают исследования проблем теории права и 
национальной государственности. Его публикации в 60-80-е годы XX века в период большой 
научной дискуссии о структуре, сути и путях повышения эффективности действия законов и 
правовых норм, регулятивно-творческой роли национальной государственности высоко 
ценились среди юридической общественности в стране (см. работы: «Советская 
национальная государственность и сближение наций», «Теоретические вопросы советского 
национально-государственного строительства», «Общая теория права и ее место в курсе 
теории государства и права»). 

Зиманов С.З. считал, что  «становление национальной государственности в стране 
следует рассматривать как непрерывный процесс, связанный с социально-экономической и 
политико-правовой ситуацией, в которой находилось и пребывает наше общество, поэтому 
предыдущая советская история является важным историческим этапом». [16] 
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Академик C.З. Зиманов  отмечает: «История СССР – наша история, еще не ставшая 
прошлым. Она наш вчерашний день, еще не успевший скрыться за горизонтом живой 
памяти. Во многом мы еще живем в ней и ощущаем свою временную связь с нею. Как бы мы 
ни относились … к тому, что произошло за семьдесят лет Советской власти, – диктатура и 
репрессии, рост экономики, науки и образования, имперская политика и русификаторство – 
она останется, будет долго сказываться долгие годы на политике, на людях, на их делах». 
[17]  

Работам C.З. Зиманова была свойственна высокая степень объективности, он 
стремился к исследованию историко-правовых вопросов на документальной основе. В 
освещении историко-правовых вопросов советского прошлого он особенно придерживался 
принципов объективности, историзма. Академика C.З. Зиманова заботило и должное 
освещение проблем становления  независимого государства Республики Казахстан. 

В его творческой проблематике и научных интересах последних лет преобладают 
актуальные вопросы становления и построения суверенного демократического Казахского 
государства в посттоталитарный период (см. работы: «Конституция и Парламент Республики 
Казахстан», «Не надо расшатывать государственные устои», «Концептуальные вопросы 
проекта Закона о Верховном Совете»).[18]   

Тлепина Ш.В. отмечает: «..1989-1991 годы вошли в историю государственно-
правовой науки республики как годы, подводившие определенный итог в развитии науки 
государственного (конституционного) права. Прежде всего, они продемонстрировали 
креативность самой науки и ее представителей, способность адаптироваться к 
изменяющимся событиям, одновременно беря за основу накопленный опыт и 
фундаментальную теоретическую базу. В этой связи можно отметить, что вопросы 
суверенитета, независимости и реорганизации органов государственной власти и управления 
получили свое бурное развитие в конце 80-х – начале 90-х годов. К ним следует отнести 
работы С. Зиманова и других ученых». [19, 20]    

Как отмечает профессор С.Ф. Ударцев, академик С. Зиманов был идеологом 
национальной государственности, борцом за ее утверждение в Казахстане, формирования 
Республики Казахстан как суверенного демократического государства, равноправного 
субъекта мирового сообщества, развития казахской нации как основного 
государствообразующего социального элемента республики. Именно «Зиманову, его 
коллегам-депутатам и единомышленникам довелось начать практически реализовывать 
многие из тех идей, о которых только мечтали великие просветители и демократы Чокан 
Валиханов, Абай Кунанбаев, прогрессивные мыслители и деятели первой трети XX в. в 
Казахстане». [12]  

Зиманов С.З. особое внимание уделял роли правоохранительных органов и судебной 
системы в развитии государства. Говоря о факторах реформирования правоохранительной 
системы, академик отмечал, что судебная система является ядром правоохранительной 
системы. Если наладить работу судебной системы, то через нее можно скорректировать, 
реформировать и наладить работу всех учреждений правоохранительной системы. Ученый 
предложил, опираясь на исторический опыт выборности биев, ввести систему выборности 
судей народом.  

Академик С. Зиманов в своих трудах уделяет большое внимание образованности и 
компетентности  людей, имеющих дело с законопроектами. «Компетентность – это полное и 
точное знание проблемы и фактических данных, относящихся к ней, ее тенденции развития и 
вариантов решения, более четкое представление о положительных и негативных 
последствиях таких решений» – отмечает ученый. [20]    

Таким образом, значение политического и правового учения академика С.З. Зиманова  
заключается в том, что им были предложены оригинальные подходы к формированию права 
Республики Казахстан, а именно: казахское право должно быть максимально приближено к 
народу, логике его жизни. Одним из его концептуальных подходов являлось то, что каждый 
этап национального государственного строительства был подготовлен предыдущим 
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историческим периодом. Исходя из этого, можно констатировать, что дореволюционная 
государственная история Казахстана внесла в этот процесс свой значительный вклад. Эти 
подходы сыграли большую роль для становления независимого государства Республики 
Казахстан и  правовой науки страны. 
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1. Еренов А. Е. – участник Великой Отечественной войны 
Абдуали Еренович Еренов родился 30 сентября 1923 года в г. Туркестане 

Шымкентской области. В 1949 году окончил Ташкентский юридический институт. Свою 
кандидатскую он посвятил теме «Развитие земельного законодательства Казахской ССР» и 
защитил ее в 1952 г. Так же, как и другие первые научные работники – юристы, он долгие 
годы работал в системе АН Казахской ССР. В 1963 г. А.Е. Еренов защитил докторскую 
диссертацию, в 1965 г. – он профессор, а в 1967 г. – член-корреспондент АН Казахской ССР. 
Удостоен звания -  академик Национальной академии наук Республики Казахстан. Он 
специалист в области колхозного, земельного, водного, лесного права. Один из первых стал 
уделять внимание проблемам экологического права. А.Е. Еренов принимал активное участие 
в научных дискуссиях по вопросам истории земельных отношений в казахском обществе, 
выступал с изложением своей концепции55. 

А.Е. Еренов – участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и 
медалями. В 1985 г. ему присуждена премия АН Казахской ССР имени Ч.Ч. Валиханова за 
работу «Теоретические проблемы правового обеспечения рационального использования и 
охраны природных ресурсов». [1, c 140] 

Институт государства и права Казахского гуманитарно-юридического университета 
провел 1 октября 2003 г. «круглый стол» по проблемам земельного права, приуроченный к 
80-летию члена-корреспондента  Национальной Академии Наук  РК А.Е. Еренова. 

2. Еренов А.Е. – историк феодальных земельных отношений у казахов 
Вопрос о феодальной собственности на средства производства, в том числе на землю, 

является коренным вопросом в системе феодальных отношений вообще, патриархально- 
феодальных отношений у кочевых народов в частности. Глубокое и всестороннее изучение 
общественного строя казахского народа дооктябрьского периода немыслимо без 
исследования проблемы феодальных земельных отношений.  

Длительный процесс вызревания и возникновения феодальных земельных отношений 
у кочевых народов развивался по этапам, имел различные формы сообразное состоянию 
производительных сил, а также естественно- природными условиями и особенностями  
ведения кочевого скотоводческого хозяйства. Точно определить хронологические грани в 
разложении основ первобытно общинного строя, появления феодальной собственности на 
землю и другие средства производства и образования на базе этого классовых, феодальных 
отношений у кочевников- скотоводов – задача сложная и трудная прежде всего потому, что 
этот процесс скудно отражен в источниках. Еще сложнее проследить особенности 
становления феодальных производственных отношений, проявления форм феодальной 
поземельной собственности у всех кочевых народов в целом.  

Трудность эта связана с тем, что становление феодальных отношений, формирование 
их основы у кочевых народов совершалось в различные периоды и имело различные формы, 
хотя процессу исторического развития этюркских народов присущи общие закономерности. 
Конкретное изучение вопросов истории таких кочевых народов, как монголы и якуты, 
показывает, например, что у первых процесс разложения родового строя и становления 
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феодальных отношений происходил и завершился гораздо раньше, чем у вторых. 
Владимирцев Б.Я. в своей известной работе «Общественный строй монголов» и авторы 
«Истории Монгольской Народной Республики», основываясь на большом фактическом 
материале, доказали, что у монголов, начиная с XIII в., патриархально- феодальные 
отношения выступают как господствующие производственные отношения, тогда как 
исследователи вопросов истории якутов сложение феодальной собственности на средства 
производства и появление феодализма относят к концу XVIII – первой половине XIX  вв. [2, 
с.4].  

3. Еренов А.Е. – основатель науки земельного права в Казахстане 
В советский период разработка методологических проблем советского земельного 

права имела особую актуальность. Это объясняется тем, что земельно- правовая наука была 
призвана способствовать повышению действенности, эффективности правовых средств по 
регулированию земельных отношений, по обеспечению рационального и наиболее 
эффективного использования и надлежащей охраны земельных ресурсов. 

Методология земельно- правовых исследовании предполагает прежде всего два 
следующих аспекта: 

А) познание сущности, характера общественных отношений, складывающихся в 
процессе использования и охраны земель; 

Б) воздействие через посредство права на земельные отношения под углом зрения их 
развития на основе требований научно-технического прогресса, в соответствии с задачей 
смягчения натиска индустриального развития на единый государственный земельный фонд 
страны. [3, c.27] 

3.1. Возникновение и развитие земельных правоотношений в Казахстане в 
советский период 

В СССР вся земля составляла единый государственный земельный фонд. 
Земля – была и остается не только главным средством производства в сельском 

хозяйстве, но и производственным базисом размещения и развития аграрной  отрасли 
производства. 

В соответствии с основным целевым назначением единый государственный 
земельный фонд делится на: 1) земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные 
колхозам, совхозам и другим землепользователям; 2) земли населенных пунктов (городов, 
рабочих поселков и сельских населенных пунктов); 3) земли промышленности, транспортов, 
курортов, заповедников и иного несельскохозяйственного назначения; 5) земли 
государственного лесного фонда; земли государственного водного фонда; 6) земли 
государственного запаса. 

В связи с тем, что земля предоставлялось только в пользование, все права на землю 
были производны от права исключительной государственной собственности. Вместе с тем 
предприятиям, учреждениям, организациям и отдельным гражданам даны широкие права по 
использованию закрепленных за ними земельных участков. Основные черты, 
характеризующие землепользование и определяющие права и обязанности 
землепользователей, - это устойчивость, бесплатность, целевой характер. 

Бесплатность землепользования была закреплена ст. 8 Основ земельного 
законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Землепользователи имели права и обязанности использования земельных участков 
для тех целей, для которых они им были предоставлены. Изменить целевое назначение 
земель мог только тот орган, который предоставил их в пользование. 

Государство контролировало соблюдение министерствами, ведомствами, 
кооперативными, общественными предприятиями, учреждениями и организациями, а также 
гражданами земельного законодательства, порядка использования земли, правильности 
ведения земельного кадастра и землеустройства (ст.60 Земельного кодекса Казахской ССР).  
[4, c. 145] 

3.2. Современность 
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Опыт современных государств с различной степенью регулирования экономики 
показывает, что их политические круги далеки от полного согласия с Адамом Смитом 
относительно роли государства как «ночного сторожа». [5] Это проявляется и в земельных 
отношениях.  В современных условиях рыночной экономики требуется оптимальное 
сочетание жесткого государственного контроля за использованием и охраной земель, а также 
координация действий государственных органов и субъектов земельных правоотношений 
независимо от их формы собственности. Государственная политика любой страны в 
отношении земельных вопросов должна быть взвешенной и продуманной. Не случайно в 
Стратегии развития Казахстана до 2050 года, инициированной и утвержденной Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым, этот вопрос – один из семи долгосрочных приоритетов. [6, c. 
112] 

Заключение 
Подводя итог сказанному, следует отметить, что в нынешнем земельном 

законодательстве наметилась тенденция к отражению специфики управления земельными 
отношениями. Земля – это не только объект недвижимости, но и важнейший природный 
ресурс, который необходимо использовать с величайшей осторожностью, что обусловливает 
как возможные ограничения земельного оборота и подчинения его определенным правилам, 
так и установление жестких норм, регулирующих использование этого вида недвижимости. 

Принятие Земельного кодекса Республики Казахстан привело к ещё большему 
увеличению земельных споров, на данном этапе их пересмотр является бесспорным 
гарантом реализации земельной реформы. На наш взгляд, пришло время для предложения о 
создании земельных судов. 
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Ислам құқығы тұрғысынан құқық ұғымы сырттай қарағанда тек жеке және заңды 

тұлғаларға тиесілі болып көрінгенімен, шын мәнінде барша хақтың иесі Алла тағала. Алайда, 
Алла осы құқықтарға өкілдік етуді адамдарға аманат ретінде берген. Бұл құқықтар 
кейбіреулерде белгілі бір мүдде, құзыреттілік, енді бірінде аталған мүдделерден пайдалану 
немесе құзыретті қолдану құқығы ретінде жүзеге асады. Алла белгілеген құқықтар адамның 
құдай тағалаға құлшылық міндеті мен қоғамдық құқықтарды түгел қамтиды. Мүліктік 
құқықтар, еңбек құқықтары, ой мен іс-әрекет еркіндігін қамтитын хақтар жеке тұлғаның 
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азаматтық құқықтары деп аталады. Ал мүдде, пайда, мәміле тұрғысынан жеке адамға да, 
қоғамға да қатысты құқықтар «ортақ құқықтар» деп аталады [1].  

Ислам діні бойынша адамдар жарық дүниеге еркін болып келеді. Барлық адамдар 
құқықтық тұрғыдан бір-бірімен тең саналады. Ой еркіндігі, сөз бостандығы, ар-ождан 
еркіндігі адам баласының өзгермейтін табиғи құқықтарына жатады. Нәсіліне, жынысына, 
ұлтына, тілі мен діни айырмашылығына қарамастан, барлық адам теңдей құқыққа және 
мүмкіндікке ие. Мұндай құқықтар адам табиғатының рух пен тән секілді қос қырын 
қамтитын басқа да үлкенді-кішілі құқықтарды, сонымен қатар белгілі кезеңнен кейін пайда 
болатын түрлі құқықтарды қамтиды. 

Ислами түсінік бойынша, бүкіл құқықтар Алланың ерік күшінен бастау алады және 
Алла тарапынан адам баласына аманат етілген тарту болып табылады. Бұл құқықтар адамдар 
тарапынан күшпен алынбайды, сатылмайды, азайтылмайды, көбейтілмейді, өзгертілмейді, 
дүние-мүлікке айырбасталмайды. Ешбір билік иесі құқықтарды өздігінше бекіте де, белгілей 
де алмайды. Құқықты ешбір билік сатылатын тауар сынды бағалай алмайды [2].  

Мұхаммед пайғамбар Мәдина қаласына көшіп келгеннен кейін қаладағы түрлі сенім 
мен ой-пікірді ұстанатын ағымдармен, түрлі этникалық топтармен «Мәдина уәсиқасы» атты 
келісім-шарт жасайды. Мәдина уәсиқасында діни, нәсілдік, әлеуметтік дәрежесіне 
қарамастан, барлық адамның теңдей құқықтарға ие екені жарияланып, адам құқықтарына 
кепілдік берілді [3]. 

Исламда жұмысшылар құқығы ерекше механизммен қорғауға алынған. Ислами 
құқықтық терминологияда жұмысшы – басқа бір кісіге тиесілі қандай да бір жұмысты немесе 
қызметті жалақымен атқаруға міндеттеме алған кісі деген мағынаны білдіреді. Басқалай 
айтқанда, заңмен рұқсат етілген белгілі бір жұмысты жұмыс берушімен арадағы келісім 
бойынша, өз еңбегін ақылы негізде жалға бере отырып атқаратын кісіні жұмысшы деп 
атайды [4].  

Құранда: «Енді таразыны дәл тартыңдар, адамдардың құқықтары мен жалақыларын 
кемітпеңдер, халыққа әділетсіздік жасамаңдар» [5] деген секілді аяттарда да жалақы 
мәселесіне қатысты үкімдер айтылған. Басқа бір аятта Алла баршаны дүние және ақырет 
игілігі үшін еңбектеніп, қажыр-қайрат көрсетуге үндейді. «Адам өз еңбегі мен қажыр-
қайратының нәтижесінен басқа ешбір нәрсеге қол жеткізе алмайды» [6] деп, адам тек еткен 
еңбегінің ғана нәтижесін көретіні айтылады. 

Ислам құқығында жұмысшылар екі категорияға бөлініп құқықтық қарым-
қатынастардың субьектісі ретінде орын алған. 1. Жеке жұмысшы (әжри-хас) – келісім-шарт 
негізінде белгіленген мерзімде және бекітілген бір жалақыға тек қана бір жұмыс берушіге 
жалданып жұмыс істейтін кісіге айтылады. Жұмысшы сол уақыт аралығында тек өзінің 
жұмыс берушісіне ғана бағынышты болып, басқа жұмыс беруші үшін жұмыс істей алмайды. 
Жеке жұмысшы іс берілген жағдайда міндетін дереу атқару үшін жұмыс орнында әрқашан 
дайын тұруға тиісті. Ол жұмыс орнында ешбір жұмыс істемесе де жалақысын алады. Айлық 
жалақыға жалданған қызметкер, маусымдық ауыл шаруашылығы жұмысшылары, құрылыс 
шеберлері және мемлекеттік қызметкерлер осы категорияға кіргізілген. 2. Ортақ жұмысшы 
(әжри-муштәрәк) – дәрігерлік, бухгалтерлік, тігіншілік немесе ағаш ұстасы сынды ешкімге 
бағынышты емес еркін кәсіптік жұмыспен айналысатын адамдарға айтылады. Бұлар тек бір 
ғана жұмыс берушіге емес, бірнеше жұмыс берушімен келісім-шарт негізінде міндеттемелер 
алып, жұмыс жасай береді. Алайда, алған міндеттемелерін орындамайынша, жасаған 
жұмысы үшін жалақы ала алмайды. Мұндай жұмысшылар істеген жұмыстарына қарай 
жалақы алады [7]. 

Ислам құқығы бойынша, жұмысшыға оның әлі келмейтін шамадан тыс ауыр 
жұмыстар жүктелмейді. «Алла тағала ешбір адамды шамасы жетпейтін ісі үшін жауапқа 
тартпайды» деген аят еңбек құқығы тұрғысынан қағида болып саналады. Мұхаммед 
пайғамбар осы мәселеге қатысты бір хадисінде: «Жұмысшылар – сендердің шаруаларыңды 
тындыратын бауырларың. Ендеше, жұмысшыларыңа өздерің жегенді жегізіп, өздерің кигенді 
кидіріңдер. Оларға шамасы келмейтін жұмысты жүктемеңдер. Егер ауыр жұмыс берсеңдер, 
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өздерің де көмектесіңдер»[8] деп, жұмысшылардың құқықтары тұрғысынан жалпы Ислами 
ұстанымның негіздерін белгілегін.  

Адамдарды шамасы келетін жұмыстардан ғана жауапты көру, әрбір адамның өзіндік 
жағдайын, шамасын қаперге алу Ислами түсініктің басты қағидаларына жатады. Осындай 
түсінік балалар құқығы мәселесінде де айқын байқалады. Ислам еңбек құқығы балаларды 
жұмысқа жегуге тыйым салған. Балалардың ең бірінші кезекте білім алуы қажет екенін 
білдіріп, тек осы мақсатта ғана белгілі бір жұмыстарды жасатқызуға рұқсат еткен. Балалар 
әке-шешелерінің және басқарушылардың рұқсатымен белгілі бір өнерді үйрену мақсатында 
ғана жұмысқа алынады. Ислам еңбек құқығы бойынша, әке-шешесі өздеріне тиесілі жұмыс 
орнында жалақы төлеу шартымен өз балаларын жұмыс істеткізе алады. Алайда, балалары 
өздеріне тиесілі жұмыс орнында өз әке-шешелерін жалақыға жұмыс істеткізуіне тыйым 
салынған. Өйткені, Ислам діні кәмелетке толған және мүмкіндігі жеткілікті жандарға өз әке-
шешелерін бағып-қағу міндетін жүктеген [9]. 

Ислам құқықшылары адамдар жұмыс таппаған жағдайда, мемлекет оларға жұмыс 
тауып беруге, күнкөрісін қамтамасыз ететіндей еңбек жағдайларын қалыптастыруға міндетті 
екенін айтқан. Мемлекет бір жақтан қайыршылықтың алдын алып, парақорлыққа, пайызға 
және құмар ойындарына тыйым салумен айналысса, енді бір жағынан қоғамда еңбексіз 
баюдың белең алуына жол бермей, адамдардың еңбек етуіне, өнер табуына тиісті жағдайлар 
қалыптастырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға тиісті деп саналған. Сонымен қатар, 
аурулардың, қарттардың, панасыздардың және әлеуметтік жадайы өте төмен топтардың 
күнкөрісін қамтамасыз ету де мемлекеттің міндетіне жатқызылған. 

Ислам дінінде атқарылатын түрлі іс пен кәсіп үшін жалпы жалақы мөлшерлері 
белгіленбейді. Бұл келісім-шарт жасасу барысында тараптар арасында өзара келісіммен 
белгіленеді. Осылай болмаса еңбек келісім-шарты жарамсыз болып, жұмысшы жұмыс 
істейтін күндері үшін қосымша жалақы алуға құқылы саналады. Басқаша айтқанда, жалақы 
жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы келісімге байланысты. Алайда, әуел бастан 
тараптар арасында келісім жасалмаса, «әжри мисл» яғни, қосымша жалақы беріледі. Мұндай 
жалақы дәл сондай істер үшін төленетін орташа жалақы стандарты мен ғұрыптарға қарай сол 
саланың мамандары тарапынан белгіленеді.  

Ислам құқығы бойынша жалақының мөлшері белгіленгенде жұмысшының өз басы 
мен қарауындағы кісілердің күнкөрісін, ішіп-жемін, киім-кешегін және білім алу сынды 
негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз ететін деңгейде болуына баса мән беріледі. Осы аталған 
шарттардың орындалуына қатысты Мұхаммед пайғамбар: «Қандай да бір кісі жұмысшы 
ретінде жалданатын болса, егер паналайтын баспанасы жоқ болса, өзіне бір үй алсын, бойдақ 
болса үйленсін, қызметшіге мұқтаждығы болса қызметші алсын, мініс көлігі жоқ болса, мініс 
көлігін алсын. Кімде-кім осыларға қанағат етпей бұдан да көп нәрсе қаласа, ол кісі аманатқа 
қиянат жасайтын немесе ұрлыққа беттейтін кісі болуы мүмкін» [10] деген. Осы хадисте атап 
көрсетілген жұмысшылардың өмір сүру стандарттары жалақы мөлшерінің қандай болуы 
қажеттігін көрсетеді. Хадисте айтылған шарттар бойынша, жұмысшы алатын жалақысына 
ақылға қонымды уақыт ішінде үй алу, бойдақ болса үйлену, мініс көлігі жоқ болса автокөлік 
сатып алу мүмкіндігі қарастырылуы қажет. Қазіргі уақыттағы бірқатар Ислам 
құқықшыларының пәтуасына сүйенсек, жалақы мөлшерін белгілеуде жұмысшы жоғарыда 
аталған шарттар мен механизмдерді еркін қолданатындай қаржылық мүмкіндікке ие болуды 
талап ете алады. Негізі жұмысшының өндіріске қосатын үлесі мен еңбегі жоғарыда аталған 
шарттарды түгелдей қамтамасыз етуге жетеді. 

Исламдағы жалақы жүйесінің тағы бір ерекшелігі жалақы айырмашылықтарына 
қатысты ұстаным болып табылады. Адамдардың қарым-қабілеті олардың жасайтын істерінде 
де көрініс табады. Сондықтан, адамдардың қарым-қабілетіне қарай және еңбек үдерісіндегі 
тәуекел деңгейіне қарай жалақы төлеу негізге алынған. Алайда, ислами түсінік бойынша, ең 
төменгі санаттағы жалақы да жұмысшының адам секілді өмір сүруіне жететіндей мөлшерде 
болуы шарт. Жалақы мөлшерінің көптігі адамдардың өз істеріндегі қабілеті мен тәжірибесіне 
қарай айқындалады [5].  
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Жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы қарым-қатынас тұрғысынан басқа кісінің 
жұмысын белгілі бір ақыға жалданып атқаратын кісі «жұмысшы» деп аталса, қолында 
қаржысы, жұмыс орны бар, жалақыға жұмысшы жалдайтын және олардың жұмыс істеу 
тәртібін белгілейтін кісі «жұмыс беруші» деп аталады. Жұмыс беруші жеке тұлға болумен 
бірге қор, компания немесе мемлекет сынды заңды тұлғалар да бола алады.  

Мұсылмандар үшін жұмысшы ұғымының таптық, әлеуметтік астары жоқ. Ислам 
қоғамдық жүйесінде адамдар өмір бойы жұмысшы немесе жұмыс беруші деңгейінде қала 
бермейді. Жұмысшы біраз уақыттан кейін еңбек пен қаржының үлескері (мударабә), 
шаруашылық бірлестіктің қатысушысы (музараа) сынды басқа серіктермен ортақ жұмыс 
орнын құрып, жұмыс беруші дәрежесіне жете алады [11]. 

Ислами қағидалар тұрғысынан еңбек пен капитал қарым-қатынасы тұрғысынан 
капитал еңбекке тәуелді болып саналады. Капиталдағы тәртіп, жүйе, үйлесім, белсенділік, 
жылдамдық еңбекке байланысты болып саналған. 

Ислам капиталға да, еңбекке де айрықша мән беріп, бірқатар қағидалар белгілеген. 
Еңбекші бойындағы барлық күші мен қабілетін салып, өз жұмысын адал атқаруы қажет. Ал, 
жұмыс беруші еңбекшілердің құқықтарын қорғап, атқарған істерінің жалақысын толыққанды 
түрде дәл уақытында төлеуі қажет. Ислам дінінде жұмысшылар жұмыс берушіге немесе 
керісінше жұмыс беруші жұмысшыларға қиянат жасаса, қарсы тарап дәл солай қиянатпен 
қарымта қайтаруы дұрыс емес. Құрандағы «Ей, иман келтіргендер! Хақты жақтап, бар 
күштеріңмен барлық істеріңде әділдікті жүзеге асырыңдар және әділдікті ұстанған куәлар 
болыңдар. Бір қауымға деген іштеріңдегі ыза мен кек сендерді әділетсіздікке ұрындырмасын. 
Әділ болыңдар, тақуалыққа ең лайықты іс-әрекет осы. Аллаһқа қарсы келуден сақтаныңдар. 
Өйткені, Аллаһ жасаған барлық істеріңнен хабардар» деген аятта мүмин жұмысшы болсын, 
жұмыс беруші болсын Аллаһтан қорқуы қажет екеніне назар аударады. Ислам діні 
мұсылмандарға осындай түсінік пен ұстаным арқылы рухани бағыт көрсетіп, капитал мен 
еңбек арасында белгілі бір байланыс құрады[12].  

Ислам қоғамындағы жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы қарым-қатынас 
тұрғысынн жұмысшы өз ақысын маңдай тері құрғамай тұрып алады. Жұмысын адал 
атқарады. Бойындағы бар күш-қуатын салып жұмыс істеп, жұмыс берушінің құқығын 
бұзатын әрекетке әсте бармайды. Алла елшісінің хадистерінде ең жақсы табыс – берілген 
жұмысты жан-тәнімен орындап, жұмыс берушіні құрметтей отырып, қол жеткізген табыс 
болып табылады. Мұсылман жұмысшы жасаған ісін Аллаға, пайғамбарға және барша 
мүминдерге ұсынатындай етіп сапалы орындайды. Мұндай түсініктегі кісінің жұмыс 
берушінің құқығына кереғар әрекеттерге баруы мүмкін емес. Жұмыс уақытында уақытын 
босқа өткізуі, бойындағы бар күшін салмастан немкеттілікпен жұмыс істеуі де мүмкін емес. 
Өйткені, ол барлық ісі бойынша ақыретте жеке-жеке міндетті түрде сұралатынына сенеді. 

Мұсылман жұмыс берушілер қол астындағы жұмыс істейтіндерді өзінің бауырлары 
ретінде қамқорлық танытуға тиісті. Өзі жеген астан олардың ішіп-жеуін, өзі киген киімнен 
киінуін қамтамасыз етеді. Оларға шамасынан тыс жұмыс жүктемейді. Жұмысшы 
бауырларының құқықтарын Аллаһтың құқығы ретінде қарап, олардың аузынан жырып алып 
жеген әрбір түйір астың өзіне арам екенін жақсы түсінеді. Жұмыс беруші ең алдымен 
жұмысшының құқықтарының сақталуына мән беріп, олардың жұмыс тәртібін белгілі бір 
күнтізбеге қоюы қажет. Егер жұмыс беруші қол астындағы жұмысшысына дәл өзінің өмір 
сүру стандарттарына сай ақы төлей алмаса, онда жұмысшыны өзіндік шарттарымен 
жұмысына ортақ (серіктес) қылады [13]. 

Исламда еңбек жағдайының шарттарын жақсарта түсу үшін еңбекшілердің жұмысты 
жаппай тоқтату арқылы ереуіл жасауы немесе жұмысшыларға қысым көрсету үшін жұмыс 
берушінің локаут жасауы құпталмайды. Ислам қоғамында осы салада «Хисбә» атты 
құрылымдар қызмет атқарған. Бұл мекеме қоғамдық татулықты қамтамасыз ету, зәру 
қажеттілік болып саналатын азық-түлік және басқа да тұтыну өнімдерінің халыққа қол 
жетімді арзан бағамен жетуін қамтамасыз ету, осы мақсатта саудагерлер мен кәсіпкерлердің 
іс-әрекетіне бақылау жүргізу, жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы мәселелерді шешу 
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секілді міндеттерді атқарған. Ислам дінінде жұмыс берушінің озбырлық жасауына, ақша мен 
дүние-мүліктің соңын қуып, тек қара басының қамын күйттеуіне жол берілмеген. Бүкіл 
халық ретінде жақсы күнде де, жаман күнде де бірге болу, қиындықты да, қуанышты да бірге 
көру түсінігі нық орныққан.  
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мамандығының 2 курс студенті 
Ғылыми жетекші – Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық 

құқық  кафедрасының аға оқытушысы Хамзина М.Ғ. 
 
Әр ел үшін Конституцияның енгізілуі мен қолданылуы – әрқашан да ерекше және 

әдеттегіден тыс оқиғаға айналады: ол арқылы қоғам  жаңғырмалы мемлекеттіліктің көрінуін 
және ұлттық идеясын жүзеге асырады. Мемлекеттің негізгі заңы азаматтардың бір-бірімен, 
мемлекетпен қатынасын, сондай-ақ мемлекеттің өміріне тәртіп пен ұйымдастыруды енгізетін 
заңнаманың іргетасы болып табылады. Онда саяси және әлеуметтік-экономикалық жүйенің 
аса маңызды жақтары, азаматтардың басты құқықтары мен міндеттері, елдің қоғамдық және 
мемлекеттік құрылымы бекітіледі. Конституция қоғамның маңызды салаларына (экономика, 
саясат, рухани өмір, әлеуметтік орта) мемлекеттік араласудың шектерін белгілейді. 
Профессор, з.ғ.д С.К. Амандыкова пайымдауынша, Конституция – мемлекеттің 
конституциялық құрылымның негізін салатын принциптерін, адам мен азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарының жоғары құқықтық кепілдіктерін бекітетін Басты заңы болып 
есептеледі [1;58 б.]. 

Тарихқа үңілсек, әр заманда әрбір жекеленген қазақ хаңдықтарының заңдары болған. 
Мысалы, «Қасым ханның Қасқа жолы» қазақ қауымының қоғамдық және құқықтық заңын 
қалыптастырды. Осы «Қасқа жол» бір ғасырға жуық өз қызметін атқарып, толықтырулар мен 
өзгерістер енгізіліп, «Есім ханның ескі жолы» заңдық жүйесі пайда болған еді. ХҮІІ 

http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0301.htm
http://www.refworld.org/pdfid/44eaf0e4a.pdf
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/emek---sermaye-munasebeti-ve-islam


5973 
 

ғасырдың аяғында жасалған Тәуке ханның «Жеті жарғысы» Қасым хан мен Есім хандардың 
заңдар жүйесінің негізінде қалыптастырылды. Бұл заң неке және отбасы, жер дауларын, 
ұрлық пен тонаушылық қатынастарын қамтыды. Аталған үш заң қазақ халқының игілігіне 
қызмет етіп, құқықтық заңдылықты қамтамасыз етті [2; 72]. 

Еліміздің Конституциясының тарихы бірнеше кезеңнен өтті. Алғашқы Конституция 
1926 жылы ақпанда ҚазАКСР ОАК-нің қаулысымен негізді түрде қабылданды. Бұл заң 
мемлекеттің басқару нысанын, билік және атқарушы органдарының құрылымын бекітті [3]. 
Келесі Конституция 1937 жылы 26 наурызда X Бүкілқазақстандық съезінде қабылданған 
болатын. Онда мемлекеттік және қоғамдық тәртіп, азаматтардың құқықтарын қорғау 
міндеттері қарастырылды. Келесі оқиға 1978 жылы болды. Сол кездегі Конституция Қазақ 
КСР Жоғарғы кеңесінің IX шақырылымының кезектен тыс 7-ші сессиясында қабылданды. 
Айта кететін жайт, бұл Конституциялар кеңестік саяси-құқықтық жүйесін арқау етіп 
жасалынды. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 
қабылданды. Осы құжат әлемдегі қауымдастықта еліміздің жаңа тәуелсіз және мемлекет 
статусын бекітті. 1993 жылғы Конституция парламенттік республика үлгісінің негізінде 
жасалынды. Сапасы мен мәні жағынан бұл Конституция бұрынғылардан әлдеқайда өзгеше 
еді. Өз тәуелсіздігін жариялаған жас мемлекет Ата Заңда тұңғыш рет Қазақстанның 
демократиялық, зиялы және біртұтас мемлекет екені, жері тұтас, ол бөлінбейді және оған қол 
сұғуға болмайтындығы, адамды оның өмірін, бостандығын ең қымбат қазына деп 
танитындығы және өз қызметін азамат пен қоғам мүдделері үшін жүзеге асыратындығы, 
Конституцияның ең жоғарғы заңдық күшінің барлығы, қазақ тілінің Мемлекеттік тіл екендігі 
және мемлекеттің құрылымы мен басқару органдары туралы толық аталып өтілді. Араға 2 
жыл салып, 1995 жылдың 30-тамызында Қазақстанның 4-ші Конституциясы қабылданды. 3 
жылдан кейін (1998 жылы 7 қазан) соңғы Конституциясының 1-бабына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Одан кейін де өзгерістер мен толықтырулар болды (2007 жылы 21 
мамыр). 9 бөлім, 98 баптан тұратын қазіргі Конституция дамыған батыс елдері: АҚШ, 
Ұлыбритания, Франция, Германия мемлекеттерінің ең озық, бүгінгі күн талабына сай 
қағидалары енгізілген. 

Дүниежүзінде әрбір мемлекеттің даму деңгейі сол мемлекеттегі азаматтардың 
жағдайы, олардың құқықтарының қорғалу деңгейіне қарап өлшенеді. Бұл жағынан алғанда, 
Ата заңымызда адамдардың бостандығы мен құқығына көп мән берілгендігі анық көрінеді. 
Тәуелсіз елдің ең маңызды жетістігі Конституциямыздың «Адам және азамат» деп аталатын 
29-баптан тұратын 2-ші бөлімінде айқын көрінеді. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең 
болады. Адамның қадір-қасиетіне, жеке өміріне қол сұғылмайды. Тұрғын үйге қол 
сұғылмайды. Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады [4]. 
Азаматтардың денсаулығын сақтауға құқығы бар және тегін орта білім алуына кепілдік 
беріледі. Конституцияда азаматтардың құқықтарынан басқа, міндеттері де көрсетілген. 
Әркімнің ҚР Конституциясын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, 
абыройы мен ар-намысын құрметтеуге, мемлекет рәміздерін құрметтеуге, белгіленген 
салықтарды төлеуге міндетті. 

Экономикалық өрістегі құқықтар мен бостандықтарды қамтамасыз етуде 
Конституцияның 39-бабындағы ұйғарым маңызды болып келеді: «Адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтары конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, 
адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау 
мақсатына қажетті шамада ғана және тек заңмен шектелуі мүмкін». Мүдделер мен құқықты 
асыра пайдаланудағы өзара теңдікті сақтау мақсатында заң кейбір тыйымдар мен 
шектеулерді қамтиды. Мысалы, азаматтардың меншікті пайдалануы сонымен қатар коғам 
игілігіне де қызмет етуі тиіс, азаматтардың субъективті құқықтары мен бостандықтарын 
жүзеге асыру барысында басқа адамның құқықтары мен бостандықтарын бұзбауы тиіс [5]. 

Конституцияның нормалары өзінің іске асыруын және дамуын қазіргі таңдағы 
заңнамада орын алды. Осы заңнамада Азаматтық Кодекстің алатын орны ерекше. Себебі 
Азаматтық Кодекс тауар-ақша қатынастарынның реттеу қағидаларының (меншік нысанының 
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теңдігін және оған қолсұғылмайтындығын, шарт теңдігі, субъектілердің құқықтық 
мәртебесінің теңдігі) негізін қалады. ҚР Ата Заңы адамдардың және азаматтардың құқықтық 
кепілдіктерін бекітеді. Мұндай кепілдік құқықтың заң жүзінде жүргізілуін қамтамасыз ету 
болып табылады. Ата Заңымызда адамның ажырамас табиғи құқықтары мен бостандықтары 
және демократиялық принциптер айқын көрсетілді. Әркімнің өз құқықтары мен 
бостандықтарын сот арқылы қорғауына, білікті заң көмегін алуға құқықтары бар. Сондай-ақ 
соттың үкімінсіз ешкім кінәлі деп есептелінбейді. Оны қылмыстық құқықта кінәсіздік 
презумпциясы дейді. Азаматтық Кодекстің 9-бабында белгіленгендей, құқықтары бұзылған 
адам өзіне келтірілген залалдың толық өтелуін талап ете алады. Ю.Г.Басин және М.К. 
Сүлейменов азаматтық құқықтарды қорғауды құқықтың қолсұғылмаушылығын қамтамасыз 
етуге, бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге, құқықты бұзатын әрекеттерді бұлтартпауға 
бағытталған заңмен қарастырылған шаралар жүйесі ретінде анықтайды [6; 461]. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі ҚР Конституциясының 
нормаларымен реттелінініп отырады. Оны азаматтық құқықтың принциптерінен көруге 
болады. Конституцияның 13-бап 1-тармағында: «Әркімнің құқық субъектісі ретінде 
танылуына құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты 
алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы», сондай-ақ 12-баптың 
3-тармағында:  «Республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып, 
міндеттер атқарады» делінген. Бұл «азаматтық құқықтық қатынастардағы субъектілердің 
құқықтық мәртебесінің теңдігі» принципіне негізделеді. Азаматтың кұқық қабілеттілігі ол 
туған кезден басталып қайтыс болған соң тоқтатылады және кез-келген ҚР азаматы мүлікті 
мұраға алып, мұраға қалдыруға, республика аумағында еркін-жүріп тұруға және тұрғылықты 
жер таңдауға, материалдық және моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге, сондай-
ақ өзге де жеке және мүліктік құқықтары болады. ҚР Конституциясы тек негізгі 
экономикалық құқықтар мен бостандықтарды орнатпай, сонымен қатар оларды сақтау мен 
қорғауды қамтамасыз етеді. «Меншікке қолсұқпаушылық» қағидаты Конституцияның 26-бап 
2-тармағында көрсетілген. Онда: «Меншік, оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен 
кепілдік беріледі» деп айтылған. ҚР Конституцияның 18-бабы 1-тармағында: «Әркімнің жеке 
өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен 
абыройлы атының қорғалуына құқығы бар» деп жазылған. Бұл бап «жеке істерге кімнің 
болса да араласуына жол берілмейтіндігі» принципімен сәйкес келеді. 

Конституция – қолданыстағы мемлекет құқығының жүйесінің өзегі, мемлекеттің 
құқықтық фундаменті және құндылықтары, институттары мен конституциялық құрылымның 
нормалары: адам жоғары құндылық ретінде, халық суверенитеті ресми түрде орнығатын ең 
жоғарғы құқықтық нысаны [7; 143 б.]. Конституция мен Азаматтық Кодекс халық пен 
мемлекеттік билік бірлігінің, Конституцияның мызғымастығының, адам және азамат 
құқықтары мен бостандықтарының кепілі. Осы заңдарға бағыну, оларды сақтау және 
құрметтеу әр азаматтың парызы. Мемлекеттің Ата Заңы сонымен қатар мақсаттары 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекетті қалыптастыру болып 
табылатын мемлекеттің ішкі және саяси саясатының негіздерін анықтайтын аса маңызды 
саяси құжат болып табылады. Сонымен бірге ҚР Конституциясы тек Негізгі заң ретінде емес, 
сондай-ақ жаңа қоғамдық қатынастардың қалыптасу мен дамуына мүмкіндік беретін саяси-
әлеуметтік акт негізінде үлкен мәнін иеленді. 

Қорытындылай келе, ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың дәйексөзін келтіре 
отырып, мынаны атау жөн: «Конституция жолымен қатал жүру - мемлекеттің және 
азаматтық қоғамның табысты дамуының негізі, біз сол жолмен өмір сүруіміз қажет - бұл 
демократияның жоғары мектебінің өзі» [8]. Осыған орай демократиялық және легитимді 
жолды ұстайтын еліміздің Конституциясының тұғыры биік болатынын әбден айтуға болады. 

 
Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Амандыкова С.К. Становление доктрины конституционализма в Казахстане: 
Автореферат, 12.02. Алматы, 2005. – 552 с. 



5975 
 

2. Артықбаев Ж. О. «Жеті жарғы» - Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 192 б. 
3. Құқықты құндылаған құжат.-http://egemen.kz/old/2010/?p=13031 
4. Адамның азаматтық құқықтары.-http://akikatkaz.kz/?p=578 
5. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 30.08.1995 
6. Азаматтық құқық: жоғары оқу орындарына арналған оқулық (академиялық курс)/ 

жауапты редакторлар: Сүлейменов М.К., Басин Ю.Г. –Алматы, 2003- 736 б. 
7. Сартаев С.С., Назаркулова Л.Т. Становление Конституции Республики Казахстан: 

проблемы и перспективы. Алматы,2002.-408 с. 
8. Конституция бостандығымыздың негізіне айналды.- http://www.nomad.su/?a=3-

200508310115 
 
 
УДК 340 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫҢ 
ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

 
Шерьязданова Дана Еркінбақытқызы 

darling_jan@mail.ru 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰҰ Халықаралық құқық мамандығының 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Ибрагимов Жамаладин Ибрагимұлы, з.ғ.к., доцент 
 
Конституция терминін түсіндіретін болсақ, ол еліміздің нышаны және басты құжаты, 

онда аса маңызды құндылықтар, конституциялық құрылыстың нормалары мен институттары 
жеке әрі нақ бекітілген. Конституция елімізді тұрақты және қарқынды дамыту үшін негіз 
құрды, қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың басты қағидаттарын бекітті, маңызды 
әлеуметтік экономикалық және саяси реформалардың құқықтық іргетасын қалады. Ата 
Заңымызда әр қазақстандықтың конституциялық міндеті  егжей тегжейлі түсіндіре 
қарастырылып, ерекше көрсетілген.  Жалпы адамдық идеалдар іске асырылды, іргелі 
демократиялық қағидаттар, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарының кепілдері 
бекітілді, адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына болып 
танылды. Жәнеде ел көлемінде қолданылатын құқық нормалары Адам құқықтары жөнінде 
халықаралық стандартқа негізделген. Бұл Қазақстанның халықаралық деңгейде беделін 
көтерді, егенмендігімізді алғаннан кейінгі уақыттан қаншалықты жетілгеніміз, 
дамығанымыз, заман талабы мен «демократиялық» деген ұғымды енгізуі әлемдік нормалар 
бойынша жетілуіміздіңкөрінісі, бірақ  дұрыс тандалған стратегиялардың арқасында 
қазақстандық нышанымызды сақтап қалғанымыз мәлім.  

Конституция кез келген ұлттық, құқықтық жүйеде іргелі және алғашқы кезекте 
жасалатын №1 заң. Әрбір елдің коституциясы тек өзіне арналған. Сондықтан барлық 
мемлекетке сәйкес келетін әмбебап модель болмайды. Әр елдің конституцияда өз жолы бар 
және Конституцияны қабылдау ол әр дербес, тәуелсіз мемлекеттердің барлығына міндетті 
құжат емес. Оған бірден бір дәлелі Израиль, Ұлыбритания, Сауд Арабия, Ватикан 
мемлекеттерін алуға болады. Және де Ұлыбританияның бір тұтас конституциясы жоқ. 
Бірнеше ғасырлар бойы қалыптасқан конституциялық актілерге: парламент заңдары, сот 
прецеденті, келісімдер мен әділеттік право салалары жатады 

Мысалы, Израиль мемлекетінде нақ бекітілген Конституциясы жоқ. Бұл мемлекетте 
1984 жылы сот атқарушылары жайында қабылдан негізгі заң және он бір жергілікті 
заңнамалары, нормалар мен құқықтық салалары бар. 

Бұл мемлекеттерде Конституцияның жоқтығы мүлдем заңның және ереженің 
жоқтағын көрсетпейді, себебі ешбір мемлекет заң жүзінде бекітілген  ережелер немесе 
нормаларсыз өмір сүре алмайды. Араб, мұсылман елдері Конституцияның орнына шариғат 
заңдарына бағынатыны мәлім. Негізінен шариғат соты төрт ұғымның басын біріктіреді. 
Олар: Қасиетті Құран Кәрім, Пайғамбардың (с.ғ.с.) сөздері мен істерін талдайтын дәстүрлі 

http://egemen.kz/old/2010/?p=13031
http://akikatkaz.kz/?p=578
http://www.nomad.su/?a=3-200508310115
http://www.nomad.su/?a=3-200508310115
mailto:darling_jan@mail.ru
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ережелер жиынтығы — сүннет, мұсылман ғалымдарының пікірлері – Иджма және 
мұсылмандардың өмірлік құбылыстарын сәйкесінше талдау – қияс. Рас, шариғат заңдары 
қоғамдағы ең ауыр, әрі әділ жаза болып есептеледі. Шариғат заңдарының бүгінгі зайырлы 
заңдармен салыстырғанда шектеуi мен тыйымының көптiгi, жазалардың ауырлығы бiрден 
байқалады. Шариғат ережелерімен өмір сүретін Сауд Арабиясы ең заңы қатал 
мемлекеттердің бірі. Мұнда кісі өлтіру, зорлау, тонау, есірткі саудасымен айналысу 
қылмыстарының барлығына өлім жазасы бекітілген. Жыл басынан бері елде 74 адамға 
жазаның осынау ауыр түрі тағайындалыпты.[1] 

1995 жылы 30 тамызда республикада бүкілхалықтық референдум өтті, нәтижесінде 
Қазақстанның жаңа Конституциясы қабылданды. Дауыс беру еліміздің қалалары мен 
ауылдарындағы сайлау учаскелерінде жүрді. Бұл Конституцияның 1993 жылғы 
Конституциядан айырмашылығы оның мазмұнының сапасында еді. Тәжірибемізді негізге 
алып қарайтын болсақ, Жаңа Конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына қатысты ғана 
емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді. Ол 
бойынша Қазақстан Республикасының Президенті саяси жүйенің басты тұлғасы болып 
табылады, билік тармақтарынан жоғары тұрады. Бұл президенттік басқару жүйесіндегі 
мемлекетке сай келеді. Парламент туралы конституциялық бөлім өзгерістерге ұшырады.  

Елбасымыз, Нұрсұтан Әбішұлы Назарбаевың, арқасында Қазақстан егемендікті алу 
және халықаралық мойындау қажеттілігі мәселелерінен бастап ЕҚЫҰ  на төрағалық етуге 
дейінгі қиындықтарға дейінгі улкен әрі оңай емес жолдан өтті. Табысты мемлекеттік 
құрылыс жүзеге асырылды, билік саясатының позитивті құрылуы, мемлекет басқаруының 
механизмін дұрыс құрылғандығы өз жемісін көрсетуде.[2] 

Қандай мемлекет, қандай құқықтық норма, идеалды түрде құрылған заң, конституция  
болмасын ол уақыт талабы мен жаңа ескерілген тәжірибеге сай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізеді. Бірақ, ең алғаш қабылданған Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілмен мемлекеттер қатарына Америка Құрама Штаттары жатады. Америка Құрама 
Штаттары өз конституциясына екі ғасыр бойы өзгеріс енгізбеген екен деген пікірді айтып 
жатады. Америка ешкімнің боданында болған жоқ. Әрине, әр мемлекеттің құрылған кездегі 
жағдайы әртүрлі болады. Сондай-ақ, ұстанған бағыттары да әртүрлі. Біздің мемлекетіміз 
бұрын Кеңес одағының құрамында болып келді. Ол жүйеден шығып, өз алдына тәуелсіздік 
алған тұста бірден дамыған елдердің ұстанымындай талаптарды қоя алмайтыны белгілі. Ол 
кезде көзқарас басқа болды.[3] 

2015 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданғанына 20  жыл 
толады. Ал Тәуелсіз еліміздің Ата Заңы бірнеше қағидаттардан тұрады. Тұжырымдамалық 
негізінің бастысы қоғамның саяси тұрақтылығын, әлеуметтік-экономикалық дамуын 
қамтиды. Қазақстандық патриотизм негізін қалыптастырады. Демократиялық тәсілмен 
Үкіметтің, биліктің өзгерістерін референдум немесе Парламенттің заң қабылдауы арқылы 
жүзеге асыруға болады. Осы принциптерді біздер түпқазық ретінде ұстауымыз қажет. 
Конституцияның түпкілікті қағидасы – Қазақстанды жан-жақты дамыту, қоғамды 
демократиялық жолмен алға бастыру. 

Біздер депутаттық қызметімізде заң жобаларымен танысқан сәттен-ақ өз ісімізді 
Конституциямен тікелей байланыстырып отырамыз. Парламентке Үкіметтен жаңа заңдардың 
жобалары түседі, қолданыстағы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар ұсынылады. Кейде 
қоғамға аса қажетті заңдарды шығару үшін депутаттар да заң жобаларын әзірлеп, бас-
тамашылық жасайды. Соның барлығы Ата Заңға сәйкес болуы тиіс. Яғни, заң 
шығарушылықпен айналысатын адамның жұмыс үстелінде Конституция жатады. 

Талқыланып жатқан заң жобаларына орай ел тұрғындарынан түсетін ұсыныстар да 
көп болады. Оны депутаттар жүйелеп, жұмыс тобына ұсынады. Соның ішінде қоғамға аса 
қажеттісін, Ата Заңға сәйкес келетінін қабылдаймыз. Кейде аздаған түзетудің өзі 
Конституцияға сәйкес келмей жатса, немесе басқа кодекстер мен заңдардың нормаларына 
қайшы келгенде, талқылаудың ұзаққа созылатыны, пікірталастар туындап жататыны анық. 
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Биыл Ата Заңымыздың қабылданғанына  жиырма жыл толды. Тарихқа үңілетін болсақ 
биік әрі, мықты келешегіміз ретінде құрылған Конституциямызға  толық есеппен алғанда үш 
рет өзгертулер мен өзгерістер еңгізілді, олар : 1998, 2007 және 2011 жылдар. Әр кезекте 
өзгертулер мен толықтырулар заман және уақыт талабына сай болған еді. 2010 жылы 
Қазақстан Конституциясы қабылданғанына 18 жыл толады. Ал Тәуелсіз еліміздің Ата Заңы 
бірнеше қағидаттардан тұрады. Тұжырымдамалық негізінің бастысы қоғамның саяси 
тұрақтылығын, әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтиды. Қазақстандық патриотизм 
негізін қалыптастырады. Демократиялық тәсілмен Үкіметтің, биліктің өзгерістерін 
референдум немесе Парламенттің заң қабылдауы арқылы жүзеге асыруға болады. Осы 
принциптерді біздер түпқазық ретінде ұстауымыз қажет. Конституцияның түпкілікті 
қағидасы – Қазақстанды жан-жақты дамыту, қоғамды демократиялық жолмен алға бастыру. 

Біздер депутаттық қызметімізде заң жобаларымен танысқан сәттен-ақ өз ісімізді 
Конституциямен тікелей байланыстырып отырамыз. Парламентке Үкіметтен жаңа заңдардың 
жобалары түседі, қолданыстағы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар ұсынылады. Кейде 
қоғамға аса қажетті заңдарды шығару үшін депутаттар да заң жобаларын әзірлеп, 
бастамашылық жасайды. Соның барлығы Ата Заңға сәйкес болуы тиіс. Яғни, заң 
шығарушылықпен айналысатын адамның жұмыс үстелінде Конституция жатады. 

Талқыланып жатқан заң жобаларына орай ел тұрғындарынан түсетін ұсыныстар да 
көп болады. Оны депутаттар жүйелеп, жұмыс тобына ұсынады. Соның ішінде қоғамға аса 
қажеттісін, Ата Заңға сәйкес келетінін қабылдаймыз. Кейде аздаған түзетудің өзі 
Конституцияға сәйкес келмей жатса, немесе басқа кодекстер мен заңдардың нормаларына 
қайшы келгенде, талқылаудың ұзаққа созылатыны, пікірталастар туындап жататыны анық. 

Қазақстанның конституциялық реформаны енгізуі бұл жаңа дәуірдің, жаңа заманның 
ашылуын меңзейді. Қазақстан Республикасының Президенті, Нұрсұлтан Назарбаев 
Әбішұлы, мемлекетіміздің тарихын түбегейлі өзгертіп новатор ретінде тарихқа алтын 
әріптермен жазылды. 

Әр өзгертулер мен жаңартулар мемлекетімізді жаңа деңгейге көтеруде. 
Мемлекетіміздің жаңа модернизациялау моделін ұсынған елбасшымыздың ұсынысымен, 
Қазақстан әлемдік саяси реформалар стандарттарымен дамиды, бірақ өзіміздің, яғни 
қазақстандық, бейнемізді сақтаймыз деп көзделген.Саяси партиялар маңызы мен ролі 
қарқынды өсуде, өлім жазасы мұқтаждылығынан айырылуда және жаңа президнттің басқару 
мерзімі жеті жылдан бес жылға кемуде. 

Тек Қазақстан Республикасы ғана өз Конституциясына өзгерістер мен жаңартулар 
еңгізбейді және де мысал ретінде Өзбекстан мемлекетінің тәжірибесін қарауымызға болады. 
«Өзбекстан бұрынғы кеңестік республикалар арасында ең бірінші болып өз Конституциясын 
жасап, 1992 жылы қабылдаған мемлекет. Өзбекстан Конституциясы көп ғасырлық ұлттық-
құқықтық мұра, адам құқығы жөніндегі халықаралық стандарттар мен шетелдік 
конституциялық тәжірибе көздері бойынша жасалды. Өзбек Парламентінде арнайы құрылған 
комиссияда оның  жобасы 2 жыл бойы әзірленді. Оның ұйымдастырушы, дем берушісі және 
негізгі авторы Өзбекстан Президенті Ислам Каримов болды. Сол себепті шетелдік ғалымдар 
мен сарапшылар оны «Каримов Конституциясы» деп атайды. Бұл тәжірибе өзге елдерде де 
бар. Мәселен Франция Констиуциясы «Де Голль конституциясы»  деп аталады 
Өзбекстанның Қазақстандағы Елшісі Әлішер Салахитдинов 5 Желтоқсан 2012 жылы өз 
сұхбатында. Және оған 20 жылда 5 рет өзгеріс енгізілді. Оның ең соңғысы 2011 жылы 
жасалды. Егемендіктің символы болған бұл Конституция 6 бөлімдегі 128 баптан тұрады.[4] 

1998 жылдың қазан айында 1995 жылғы Конституцияға республикадағы саяси 
реформалардың іске асырылуына байланысты өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. 
Яғни, ірге тасын қалаған жаңа мемлекет бірінші кезекте көп те болмасын, кішігірім өзінің 
бастан кешірген проблемаларына жүгене отырып өзіне дұрыс, қолайлы құқықтық жүйе мен 
билік жүйесін реттеді. 

Әртүрлі алыпқашпа пайымдауларға қарамастан, мемлекеттік басқаруды айқын 
жүйелеуге мүмкіндік берген біздің Конституциямыз, бір қарағанға "қатал" болып 
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көрінгенімен, демократиялық институттар құруға кедергі келтірмегені былай тұрсын, қайта 
оларды қолдап, көтермелеп отырады. НегізгіЗаңға 1998 жылыенгізілгентүзетулер де, міне, 
осыған бағытталды. Мұны, тегінде, биліктің қолданылып жүрген институттарын 
демократияландыруға — Парламенттің өкілеттігін кеңейтуге, жекелеген санаттағы 
басшылардың, соның ішінде аймақтағы басшылардың сайланбалылығына байланысты, 
сондай-ақ саяси партиялар мен қозғалыстардың қызметіне, азаматтардың қоғамдық 
бірлестіктерінің ел өміріне белсене қатысуына байланысты да айтуғаболады. 

Ал2007 жылдың мамыр айында президенттік-парламенттік республика моделінің 
дамуына заңдык негіз беретін өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. Бұл жылы еңгізілген 
өзгерістер қатарынан бірінші кезекте атап кететін жағдай: Мәжіліс депутаттарын сайлау 
пропорционалдық жүйе бойынша, яғни тек қана партиялық тізімге сәйкес жүргізілуән 
енгізді. Бұл елдегі саяси күштердің беделі мен ықпалы, халық ішіндегі танымалдық  деңгейі 
мен әлеуметін нақты саралауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде ол елдегі саяси партиялар 
үшін де өз қызметтерін жандандыруға, ашық  һәм әділ саяси күреске түсуге, 
демекдемократиялық талаптарға сай әрекет етуге қолайлы жағдай туғызан. Енді, 2007 жылы 
еңгізілген жаңалықтар қатарына екі палаталы жүйенің енуі. Жалпы, дүниежүзілік тәжірибеде 
екі палаталы парламент әлемнің дамыған, саяси тұрақты, өркениетті елдеріне тін. Олай 
болатыны Жоғары палата әдетте реттеуші  тұрақтандырушы рөлін атқарады. Біздің еліміздегі 
парламентаризм тарихында да Сенат дәл осы мазмұнда сындарлы қызмет атқарып келеді. 
Жаңа өзгерістерге сәйкес Сенатта партиялық санкция болмайтыны Жоғары палатаның 
әртүрлі саяси күштерге бөлінбейтін, топтық, шектеулі көзқарастардан ада, демек, 
мемлекеттік мүдделерді ғана көздеп еркін өызмет жасауына мүмкіндік береді. Мұның өзі 
ішкі тұрақтылықты сақтау, экономиканың орнықты дамуын өамтамасыз ету, сондай-ақ 
әлеуметтік, ұлттық, ғылыми һәм мәдени өрлеуді алаңсыз жүзеге асыруды көздейтін 
Елбасының жұргізіп отырған парасатты саясатына толық  сай келеді.[5] 

Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы құжаттан:  

4. 15-баптың тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың 

қаза болуымен байланысты «террористік қылмыстар  жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде 
заңмен белгіленеді, оңай жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш ету хақы 
бар».[6] 

Өлім жазасы біздің ҚР Қылмыс кодекстің бір тарауында болу болмауы соңғы көп 
уақыт арасында талқыланып келе жатқан өзекті тақырып. Мысалға, ҚР Әділет министрлігі 
стратегиялық жоспарлау және ұйымдастыру-талдау жұмыстары департаментінің директоры 
Исидор Борчашвили атап өткендей, Қазақстанда өлім жазасына мараторий жарияланса да, 
жаңа Қылмыстық кодексте өлім жазасына лайықты қылмыстардың қатары артқан. 
Борчашвили болса өлім жазасын тек қана жауыздықпен адам өлтіргендерге ғана қолдану 
керектігін айтып отыр.[7] 

Айта кетейік, Қазақстанда 2003 жылдан бері өлім жазасына мараторий жариялау 
туралы Президент жарлығы өз күшінде. Аалйда, Елбасы 2009 жылы «Өлім жазасына 
байланысты кейбір заңнамаларға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы» Заңға қол қойған 
болатын. Яғни, ол бойынша жазаның осы түрі лаңкестік жасаған қылмыскерлерге және 
әскери кезеңде ауыр қылмыс жасағандарға қолданылады. 

2012 жылы БҰҰ бас хатшысы Пан Ги Мун бүкіл әлем елдерін өлім жазасынан бас 
тартуға шақырған. Әр қазақстандықтың бқған қатысты өз ойы бар. Менің ойымша, біз өлім 
жазасын тізімнен сызбауымыз керек, себебі, бүгінгі таңда әр түрлі озбырлықтармен жасалған 
өылмыстарды көріп, кейбір ерекше жағдайларда өлім жахасы керек емес, міндетті түрде 
жүзеге асырылуы керек. Мысал ретінде педофилия, психикалық ауру адамдардың ерекше 
қатігездікпен жасалған қылмыстадың иелерін ескеріп айтуға болады.  

Тіпті, «мемлекеттік нышандар» деп сәтсіз бекітілген атаудың «мемлекеттік рәміздер» 
болып қайта түзетіліп жазылғаны көп ғалымдар мен жерлестерімізді қуантты. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/2007
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Реттелетін қатынастардың кең ауқымы, нормаларының құрылымы мен нақты 
мазмұны бойынша Конституциясының қазақстандық моделі қазіргі уақытта қоғам мен 
мемлекеттің өзекті қажеттіліктеріне жауап беретін қисынды аяқталған түрде ие болды. 
Сонымен қатар, құқық қорғау практикасы Қазақстан халқының мүддесі мен қажеттілігі, 
жалпы мемлекеттік өрлеу игілігі үшін қолданылып жүрген Конституцияда одан әрі іске 
асырудыталап ететін едәуір құқықтық әлеуеттін болуын растайды.  

Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы әуел бастан күрделі саяси, құқықтық және 
әлеуметтік экономикалық жағдайларда қоғамдық қатынастарды біртіндеп және сонымен 
қатар жүйелі түрде реформалау арқылы жүргізілгенін айта келе, Қазақстанның ішкі 
мемлекеттік дамуда қол жеткізген нәтижелері, жоғары сыртқы саяси деңгейі бұл тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың көпқырлы қызметінің жемісі екендігін атаған жөн. 
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Мемлекеттілік - 1) өз мемлекетін құрудан немесе қандай да бір жағдайлармен 

жоғалып кеткен мемлекетін қайта қалпына келтіруден көрініс табатын, әлеуметтік 
қауымдастықтың (этностың, халықтың) тарихи дамуының ерекше белгісі; 2) мемлекеттік 
құрылым, мемлекеттік ұйым. 

Кеңес дәуіріне дейінгі Ресей тарихшылары: "Қазақтарда мемлекет те, хандық та 
болған жоқ, хан деген сөз қатардағы ру, тайпа басы мағынасында ғана қолданылды", — 
дейді. Бұл көзқарас бойынша патшалық Ресейдің қоғамдық-
экономикалық құрылысы "тұрпайы", "көшпенді бұратаналардан" әлдеқайда жоғары 
болғандықтан, оларды Ресейдің жаулап алуы ілгерілеушілік қадам болды. 

Кеңес дәуіріндегі кейбір зерттеушілер: "Көшпелілерде мемлекет қалыптасып үлгерген 
жоқ, олар тек шаруашылық қауым деңгейінде өмір сүрді", — дейді. Олардың пікірі бойынша, 
көшпелілер таптық қоғам құра алмады, жерге жеке меншік 
болмағандықтан, мемлекеттік құрылым да болған жоқ. Көшпелі мал шаруашылығы 
қауымның бытыраңқы, шашыраңкы жағдайын қажет етеді. 

http://baq.kz/kk/news/23431
mailto:shin-aidana@mail.ru
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81
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Сөйтіп, дүние жүзі халықтарының тұрмыс-тіршілігін, саяси құрылысын еуропалық 
үлгімен кесіп-пішетін ғалымдар дүниежүзілік тарихтағы түркі-монғол көшпелілерінің рөлін 
толығымен жоққа 

шығарды. Еуропа мен Ресей ғалымдарыныңбасымкөпшілігініңШығысхалықтарының 
тарихына дегеносындайкөзқарастарынеуроцентризмдепатайды. 

Ресей империясының ұлттық аймақтарында, оның ішінде Қазақстанда Кеңес өкіметі 
орнағаннан кейін Коммунистік партияның ұлттық бағдарламасына сәйкес бұрынғы отар 
халықтардың мемлектетілігін құру мәселесі  тұрды.  

Осыған дейін айтылып кеткеніндей, коммунистік партияның ұлттық саясатының 
негізгі принциптерін Қазан революциясының жеңісінен бұрын-ақ В.И.Ленин теориялық 
жағынан тұжырымдап берген болатын. Бұл саясаттың басты қағидасы ұлттың бөлініп 
шығуға және жеке мемлекет құруға дейін өз даму жолын өзі анықтау құқығын талап ету 
болып табылады. Мәселенің бұлайша қойылуы отарлық шет аймақтағы халықтардың 
большевиктердің Қазан революциясы тұсында билік үшін жүргізген күресіне тұтастай 
қолдау көрсетуіне жағдай туғызды. Алайда большевиктер билікті жеңіп алғанан кейін 
В.И.Ленин ұлтардың шыныменен өз даму жолын өзі анықтауын, Ресейден бөлініп шығып, 
тәуелсіз мемлекет құру құқығын аяғына дейін жеткізгісі келмеді, бұл мәселені шешуге 
бірінші кезекте социализм үшін күрескен еңбекшілердің мүддесі тұрғысынан қарау керек 
дегенді баса атап көрестті. Ал бұл ұлттық мемлекеттілік – халықтың барлық топрары үшін 
қызмет ететін мемлекет емес, жұмысшылар мен шаруалар мемлекеті, яғни таптық мемлекет 
дегенді білдіреді. 

В.И.Ленин Кеңестер ғана мемлекеттілік идеясын жүзеге асыра алады және 
Коммунистік партияның басшылығымен пролетариат диктатурасының үш негізгі міндетін: 
революция жолымен биліктен тайдырылған таптардың (помещиктер, капиталистер және 
ұлттық шет аймақтағы олардың одақтастарының) қарсылығына тойтарыс беру, капитализмді 
қалпына  келтіру әрекеттерін болдырмау; барлық еңбекшілерді пролетариаттың төңірегіне 
топтастыру және оларды социализмді құруға жұмылдыру; революциялық күштерді 
қаруландыру және елді сырқы жаулардан қорғауды ұйымдастыру функцияларын барынша 
толық шешуге мүмкіндік береді деп есепетейді. Большевизмнің көсемі және орталық Кеңес 
үкіметі басшылысның бұл теориялық тұжырымы кейін РКФСР түріндегі Кеңестік 
федерацияны және оның құрамына кіретін ұлттық кеңестік респуликаларды (ал кейін КСРО-
ны) құру практикасында толығымен жүзеге асырылды. 

Жаңа өкіметтің ұлттық-мемлекеттік құрылыс саласындағы негізгі принциптері Кеңес 
үкіметінің аса маңызды екі құжатында – «Ресей халықтарының құқықтарының Декларацися» 
(1917 жылғы 2 қараша) және «Ресей мен Шығыстың барлық еңбекші мұсылмандарына» 
(1917 жылғы 20 қараша) деп аталған Кеңес үкіметінің үндеуінде жарияланды. 

Кеңестердің Бүкілресейлік ІІІ съезінде (1918 жылғы қаңтар)  қабылданған, В.И.Ленин 
жазған «Еңбекші және қаналушы халықтар құқықтарының Декларациясында» Коммунистік 
партиясының кеңес республикалары мемлекеттік құрылымының нысаны ретіндегі Кеңестік 
Федерацияға қатысты ұстанымы көрініс тапқан. «Кеңестік Ресей республикасы, - деп атап 
көрсетілді құжатта, - кеңестік ұллтық респуликалардың федерациясы ретінде ерікті 
ұлттардың одағы негізінде құрылды». 

Сонымен қатар Кеңес өкіметі 1917 жылы желтоқсанда ІІ Бүкілқазақ съезінде 
құрылған Алашорда ұлттық-аумақтық автономиясын да, 1917 жылы қарашада ІV өлкелік 
Жалпы мұсылмандық съезінде жарияланған Түркістан автономиясын («Қоқан 
автономиясын») да мойындамайтынын ашық білдірді. Тіпті, ол туралы жоғарыда айтылып 
кеткендей, Түркістан («Қоқан») автономиясын 1918 жылы ақпанда большевиктер 
талқандаған болатын. 

Осындай аса қиын жағдайда Алашорда басшылары Алаш автономиясын оны 1917 
жылдың аяғында құрылған принциптер негізінде тануы туралы орталық Кеңес үкіметімен 
келіссөздер жүргізуге тырысты. Осы мақсатпен РКФСР ХКК-нің төрағасы В.И.Ленинмен 
және Ұлттар істері жөніндегі Халық Комиссары И.Сталинмен кездесу үшін Әлихан 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Бөкейханов Мәскеуге өзінің екі сенімді серігі – Халел мен Жанша Досмұхамедовтерді 
жіберді. Ә.Бөкейхановтың тапсырмасымен 1918 жылы 2 сәуірде Семейден Халел Ғаббасов 
телефон арқылы И.Сталинмен сөйлесті. Алайда осы келіссөздер барысында Алашорда 
басшылары В.И.Ленин мен И.Сталиннің талап етуі бойынша «Кеңес өкіметі елде барлық 
автономиялық мемлекеттік құрылымдардың орталық өкіметі» екенін амалсыз мойындады. 
Осыған қарамастан, олар кеңестік басшылардың алдында дұрыс шешілген жағдайда Алаш 
автономиясының тәуелсіздігін белгілі дәрежеде қамтамасыз ететін бірқатар мәселелер мен 
талаптар қойды. Олардың мазмұны мына тұрғыда еді: автономия ауқымында Қазақстан 
аумағының тұтастығын қамтамасыз ету; Алашорданың қолына заңдық және атқарушылық 
билікті беру; қазақ ішіндегі даулы мәселелерді шешуді халық өзі сайлайтын уездік және 
облыстық соттарға беру; «халық милицияларын» - автономияның қарулы күштерін 
ұйымдастыру; Алашорданы қолдағаны және Кеңес өкіметіне теріс пиғыл танытқан 
қоғамдық-саяси ұйымдарға қатысқаны және т.б. үшін Алаш қайраткерлері мен қазақ 
интеллигенциясы өкілдеріне қарсы саяси жаза қолдануға тыйым салу. 

Алашорданың бұл ұсыныстары РКФСР-дың құрамдас бөлігі ретіндегі таптық 
принципке негізделген бірқатар халықтардың (қазақтар, татарлар, башқұрттар, Орта Азия 
халықтарының) кеңестік автономиясын құру жоспарын жүзеге  асыруға кірісіп кеткен ел 
басшылығынан ешқандай қолдау таппады. Бұл туралы Алашорданың көрнекті 
қайтаркерлерінің бірі Халел Ғаббасовтың 1929 жылы 10 қарашада ОГПУ тергеушісінің 
сұрақтарына берген жауабында айтылады. Атап айтқанда, Х.Ғаббасов былай деп мәләмдеді: 
«Сталинмен болған әңгімеде (тікелей телефон арқылы) мен Кеңес өкіметінің 
Декларациясына сәйкес ұлттардың Ресей халықтарынан бөлініп, дербес мемлекет құруына 
дейінгі ерікті өзін-өзі билеу құқығын тез арада іске асыру қажет екенін айттым... Дәл есімде 
жоқ, бірақ мен негізінен жойылған қазақ мекемелерін қалпына келтіру, кеңестер ауқымында 
ұлттық автономияны құру, қазақ халқының тұтқынға алынған қайраткерлерін босату 
мәлелелерін қамтитын 14 пунктті ұсындым. Сталин өз жауабында біз Кеңес үкіметін 
мойындасақ, Құрылтай съезін ұйымдастыруға дереу кірісетіндіктерін білдірді... Біз Сталинге 
Кеңес үкіметін мойындайтынымыз туралы жеделхат жібердік және сол кезде Мәскеуде 
болған Досмұхамедовтарға (Халел мен Жаншаға. – авт.) орталық Кеңес үкіметінің алдына 
Алаш мүддесін толық жеткізуін хабарладық. 

Сталинмен телефон арқылы сөйлескенен кейін облыстық кеңестің (Семей. – авт.) 
төрағасы Шұғаев шақырылды, бірақ олар не туралы сөйлескенін мен білмеймін. Осы 
әңгімеден кейін облыстық кеңес бізге деген қатынасын біраз өзгертті, тіпті 
тұтқындағылардың кейбіреуін босатты». Жанша мен Халел Досмұхамедовтердің Мәскеуде 
Кеңес үкіметінің басшылығымен кездесулердің қорытындысы, сондай-ақ Сталинмен тікелей 
телефон арқылы сөйлесудің нәтижесі орталық Кеңес үкіметі ұлттық ауызбіршілік пен бірігу 
принциптеріне негізделген қазақ мемлекеттіліген үзілді-кесілді қарсы екенін, қоғамдағы 
таптық тұрғыда бөлуге негізделген кеңестік автономия құруға ұмтылатынын көрсетті. 

Шығыстағы алғашқы Кеңестік көп ұлтты республика Кеңестердің Түркістан өлкелік 
V съезінде (Ташкент қаласы, 1918 жылғы 20 сәуір – 1 мамыр) жарияланған Түркістан АКСР-і 
болып табылады. Оған қазіргі Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстары 
(бұрынғы Сырдария мен Жетісу) кірді. Қазақстанның қалған аумақтарында – Оралдың 
Торғай өңірінде, Ақмола, Семей облыстарында, Бөкей Ордасы мен Маңғыстауда Қазақ кеңес  
мемлекеттілігін құру мәселесі бойынша аса күрделі жұмыстар атқарылып жатты. Сонымен 
қатар Қазақстан мен Орта Азиядағы тәуелсіз ұлттық автономия идеясына сенімсіздік таныту 
үрдісі де ұйымдастырылды, қазақстандық және түркістандық мерзімдік баспасөз беттерінде 
осы мәселе бойынша «еңбекшілірдің хаттары» жарияланды. Мәселен, 1917 жылы 16 
желтоқсанда Ақмоладығы сан мыңдаған қазақ еңбекшілірінің демонстрациясы атынан 
В.И.Ленинге жолданған жеделхатта «Қырғыз (қазақ. – авт.)» интеллигенциясының басым 
көпшілігі байлар мен ақсүйектерді қолдап, Алашорда автономиясын құрды... Алашорда 
автономиясы қырғыз (қазақ. – авт.) еңбекшілеріне керек емес» деп жазса, 1918 жылы 25 
сәуірде кеңестердің Ақмола уездік съезі РКФСР Ұлттар істері жөніндегі Халық 
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Комиссариатына «кадеттердің өзара келісіп алып, Алашорда атаған қазақ автономиясы» 
туралы ІІ Бүкілқазақ съезінің шешімі «мүлде жарамсыз деп танылсын» деген жеделхат 
жіберді. Түркістан («Қоқан») автономиясы талқандалған күндері «Қоқан қаласының 
жұмысшылары атынан» «Біздің газеттің» (Ташкент кеңесінің органы) беттерінде мақала 
жарияланып, онда былай делінді: «Біз, еңбекшілер мен жұмысшы-мұсылмандар, барлық 
автономиялық авантюристерге лағынет айтамыз, Ресей социалистік республикасын 
мойындаймыз, сонымен бірге және жұмысшы, солдат, шаруа және диқан-мұсылман 
депутаттары кеңестеріне бағынамыз». 

Кеңес өкіметін нығайту және Қазақ кеңес автономиясын құруға дайындық 
жұмыстарын жүргізу кезінде «Үш жүз» партиясының көсемдері, бірінші кезекте Көлбай 
Тоғысов Алаш партиясына қарсы күресі күшейте түсті. 1918 жылы сәуірдің басында 
К.Тоғысов телеграф арқылы Семей Кеңесінің төрағасы К.Шұғаевқа Алаш құрған барлық 
ұйымдарды таратуды ұсынды. Бірнеше күн өткен соң ол РКФСР ХКК –нің төрағасы 
В.И.Ленинге ультимативтік сипаттағы мынадай жеделхат жібіріді. «Бөкейхановтың қырғыз 
(қазақ. – авт.) автономиясы туралы сізбен телефон арқылы сөйлескен хабары «Үш жүз» 
партиясының төрағасы маған да белгілі болды. «Алаш» партиясы таратылып, оның мүшелері 
тұтқындалғанын сіздің назарыңызға жеткізіп тұрмын. Бөкейханов – Дулатов қозғалысының 
көрнекті белсенді мүшелерінің бірі қазір іздестіріліп жатыр. Газет мәліметі бойынша «Алаш» 
партиясының көрнекті өкілі Ғаббасов Мәскеуге барып, сізбен кездескен. Ғаббасовты дереу 
тұтқынға алып, Омбыға жіберуге, революцияға қарсы қозғалысқа қатысқаны үшін 
революциялық трибуналдың сотына тартуға бұйрық беруіңізді сұраймын». 

Іс жүзінде үшжүздіктердің ұлттық-мемлекеттік құрылыс бойынша айқын бағыт-
бағдары болған жоқ. Олар 1918 жылдың басынан бастап Алаш автономиясына қарсы шыға 
отырып, Қазақстанның мәдени-экономикалық артта қалушылығы, халқының аса үлкен жер 
аумағында шашыраңқы (Астраханнан Қытайға дейін) орналасуы, өлкенің көп ұллтық сипаты 
қазақ мемлекеттілігін құру жолындағы басты кедерге деп есептеді. Олар қазақ мемлекеттілігі 
бір ғана қазақ ұлты негізінде құрыла алмайды, басқа халықтар оған «кедергі келтіреді» деп 
есептеді. 

Үшжүздіктер ұлттық мәселені шешудің мемлекеттік формасы «Түркі-татар» 
қоғамдастығын құруда деп білді, басқаша айтқанда, бір ғана түркі тілдік белгісіне қарай 
Ресей мұсылмандарын жасанды жолмен біріктіру идеясын көтерді. Сондықтан олардың 
«Түркілер мен ұландары жасасын!» деген ұраны партиямен аттас орган «Үш жүз» газеті 
әрбәр нөмерінің бірінші бетіне басылып отырды. 

Қазревком 1919 жылғы 10 шілдемен -1920  жылғы  10 қазан аралығында 15ай қызмет 
етті . Ол құрылған күнінен бастап Құрылтай съезін шақыру жөніндегі бар жұмысты өзі  
атқарды. Қазревкомның  іс-қимыл рекшелігі сол кез үшін  алғашқы кезектегі әскери-саяси 
проблеманың маңыздылығынан туындады, өзінің бар мүмкіндігін ,күш-жігерін өлкеде 
Қызыл армияның  жеңісін қамтамасыз  етуге жұмсауы тиіс  болды. Қазревком мүшелері  
Қызыл армия бөлімдерімен бірге қалалар мен елді мекендерді ақтардан азат етуге қатысты 
және  жергілікті жерлерде Кеңес өкіметі  аппаратын  құруға көмектесті,Қазақстанда соғыс 
қимылдарын жүргізіп жатқан Шығыс ,Түркістан және басқа майдандар мен  бөлімшелердің  
жауынгерлерін барлық  керек-жарақтармен қамтамасыз етуге атсалысты. 

Қазақ революциялық  комитетінің  қалай  дегенмен де басты  айналысқан мәселесі –
Қазақстан Кеңестерінің Құрылтай съезін шақыруды әзірлеу мен өткізу болды. Ол өзінен өзі 
іске  аса салған жоқ. Ескеретін бір жайт:  Қазақ  революциялық комитетінің құрылуы  Кеңес  
өкіметі  мен  Алаш қозғалысының  арасындағы  белгілі бір мәміленің көрініс табуы еді. 
Оның  алғашқы және одан  кейінгі  құрамына белсенді  кеңес  қызметкерлерімен қатар 
большевиктердің қарсыластары, Алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлерлері кірді. 
А.Байтұрсынов Қазақ революциялық комитеті төрағасының  орынбасары болып  
тағайындалды,ал  Б.Қаралдин  Қазревкомның  хатшысы  міндетін  атқарды. 

Қазақстан Кеңестерінің Құрылтай съезі қабылдаған аса маңызды саяси құжат 
«Қырғыз АКСР еңбекшілері құқықтарының декларациясы" болып табылады. Декларация 
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Қазақ АКСР-інің құрылуы және оның ұйымдары мен қызметінің басты принциптерін 
белгіледі. Декларацияда еңбекшілердің өзара қатынастарының негізі  «ендігі РК ФСР-ға 
енетін ұлттардың өзара сенімі мен түсіністігіне негізделетін тығыз және туысқандық 
байланыста болып табылады» деп атап көрсетілді. 

Қазақстан халқының өзі таңдап, мақұлдаған Негізгі Заңы – 
Конституцияның сара жолымен жүріп келе жатқанына биыл 10 жыл толып отыр. 
Мемлекетіміз бен қоғамымыздың дамуындағы түбегейлі өзгерістер, 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнығуға 
деген талпыныстардың бәрі Ата заңымыздың қағидаларына сүйену арқылы жүзеге 
асуда. Кеңес заманындағы Қазақстан тарихында 1978 жылы қабылданған Қазақ 
КСР-нің Конституциясына тоқталып өткеніміз дұрыс болар. Себебі, сол 
Конституциямен егемен Қазақстанның Негізгі заңын салыстырғанда ғана 
Қазақстанда он бес жылдың ішінде тарихи салада, экономикада, әлеуметтік 
қатынастарда, қоғамның, өмірдің басқа да құбылыстарында қандай түбегейлі, 
тарихи маңызы бар өзгерістердің орын алғандығын анығырақ түсінбекпіз. 

Шынында, сол тарихи өзгерістер алдымен Қазақстан мемлекеттілігінің 
өзгеруіне байланысты. Қазақ КСР-нің 1978 жылғы Конституциясы бойынша 
Қазақстан егемен мемлекет деп танылды. Бірақ, мұндай тұжырым шындыққа 
сәйкес келіңкіремейтін. Қазақстан КСРО құрамындағы он бес одақтас 
республикалардың бірі болатын. Шаруашылыққа, саясатқа, әлеуметтік жағдайға, 
мәдениетке байланысты мәселелердің баршасы тек одақтық партия және 
мемлекеттік органдар арқылы ғана қаралып, шешіліп отырған-ды. Оған қоса, 
мәселелерді орталықтандыру дәстүрі жылдан-жылға күшейіп, тіпті асқынып 
кетті. Одақтас республикалардағы болмашы мәселенің өзі Мәскеу арқылы 
шешілетін. Соның бір айғағы: аспиранттардан кандидаттық емтихан алу үшін 
олардың тізімі жасалып, рұқсат алуға Мәскеуге жіберілетін. Осындай жағдайдағы 
республикаларды дербес мемлекет деп санауға болар ма еді?  

Кеңес дәуірінде Қазақстанда өмірдің барлық салаларының едәуір алға 
басқанын жоққа шығаруға болмайды. Айталық, көптеген қалалар салынды, өсті, 
зауыт-фабрикалар құрылып, үздіксіз жұмыс істеп тұрды, білім мен ғылым дамып, 
айтарлықтай жетістіктерге қол жетті. Алайда, 60-70 жылдары осының бәрінің 
тұралап, дамымай қалғаны тағы рас. Түрлі реформалар, қайта құру еш нәтиже 
бермеді. Ақырында, Кеңестер Одағы саяси, экономикалық, әлеуметтік дағдарысқа 
ұшырап, құлдырай бастады. Қуатты, мызғымас Кеңес мемлекеті құрдымға жол 
тартып, он бес мемлекет өз алдарына бөлініп шықты. Формальді тұрғысынан 
қандай жақсы болса да, КСРО-ның 1977 жылғы Конституциясы алып мемлекетті 
сақтап қала алмады. 
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Ғылыми жетекші- Ибрагимов.Ж.И. 
 
Қазақ құқығы - қазақ халқының және барлық көшпелі өркениеттің мәдени байлығы. 

Ол мыңжылдық тарихи ерекшелігі  және өміршеңдігімен, адам еркіндігін жақтаған 
сипаттарымен әлем назарына ілінді. Ұлы  далада, көшпелі өркениеттің негізін құраған, 
қыпшақтар даңқының үстемдігінің ерте құлдырауы, тиісінше Қазақтың құқықтық 
мәдениетінің беделі мен рөлінің құлдырауына соқтырғандығы таңқаларлық жағдай. Бұл 
қайшылықты Қазақтың ата заңында аумағы кең даланың "еркіндік" қабілетінің сақталуымен, 
"оқшау" орналасуымен түсіндіруге болады. Дегенмен де, орта ғасырдағы қазақ даласындағы 
мәдени-шаруашылық тоқыраудың белең алуы, өркендеп өскен басқа елдерден көш-құрым 
артта қалуы қоғам дамуына да әсерін тигізбей қоймайды. Ұлан-байтақ Орта Азия аумағы 
тарих саханасының соңғы шебіне ысырылып тасталды да, ұзақ уақыт бойына ұмыт қалды. 
Жат елдердің көшпелілер даласын отарлау саясатының іске асуымен байланысты қазақ 
қоғамы тарих бетіне қайта ене бастады. Бұл өзгерістер қазақ құқығының кейінгі тағдырында 
да және оған баға беруден де көрініс тапты. 

Ортағасырлық шығыс, оның ішінде түркі, қытай және моңғол жазбаларында, сондай-
ақ кейбір батыс және орыс жаһангерлерінің, зертеушілерінің және жаңа замандағы жергілікті 
қайраткерлердің еңбектерінде біз Қазақстанда "Алтын ғасыр" дәуірі болды деген құжаттарды 
жиі ұшырасамыз. Олар халықтың жадында өткен өмірдің сағымы ретінде қазіргі заманға 
дейін сақталып келді. Ол жоқтан бар етіп, біреулердің ойдан шығара салған қиялы емес. Өз 
мәні бойынша ол қазақ даласын отарлап алғысы келгендер мен оның еркіндігін 
аңсағандардың арасында болған үздіксіз күресті көрсеткен тарихи шындықты сипаттады. 
Ұрпақтардың арманына айналған бұл аңсаудың негізінде әділ төреші, ақыл мен арды тең 
ұстаған әрі шешен, тарихы тұлға "бидің" атымен байланыстырылатын "әділетті тәртіп" 
идеясы жатыр. Би Қазақ даласында хан болған жоқ. Бірақ ол жеке қасиеттері мен әлеуметтік 
межелер билігінде ханнан да жоғары тұрды. Сондықтан да халық арасында: "Ханда қырық 
кісінің ақылы бар, биде қырық кісінің ары, білімі бар" - деген түсінік қалыптасқан. 

Аса ірі зерттеулері үшін тірі күнінде "Қазақ халқының Геродоты" атанған орыстың 
көрнекті шығыстану-ғалымы А.И.Левшин ХІХ ғасырдың басында былай деген:"Было время, 
говорят благоразумнейшие из киргизов. Меньшей Орды, когда и наш народ жил в покое, 
было время, когда у нас существовал порядок, были законы и правосудие"-"Кіші Орда 
қырғыздарының көрнекті ақыл иелері қазақ халқының да үстемдік құрған уақыттары болған 
деп үнемі айтып отыратын[1,169]. 

Автор ол кезеңді халық "аңсап" еске алатын "Алтын ғасыр" деп атайды [1,23]. 
Қазақ халқының арасында көп жұмыс істеген және қазақ тілін жете меңгерген тағы 

бір орыс зерттеушісі А.Е.Алекторов өз бастауын көне заманнан алатын, бірақ ХІХ ғасырға 
дейін сақталған билер сотын таңдана суреттейді. Сот әділдігінің көне дәстүрлерін сақтаған 
билер, оның айтуынша, ежелгі демократия үлгілерін жүзеге асырған. Ол: "Каждый би и 



5985 
 

старик при разбирательстве дела считает священным долгом оказать тяжущимся полную 
беспристрастную справедливость. Он терпеливо выслушивает все малейшие подробности - 
как приносимой жалобы, так и оправдания и потом объявляет свое решение, принимаемое 
всегда беспрекословно и свято исполняемое"- "істі қарастыру кезінде би мен ақсақал 
дауласушыларға асқан әділдік танытуды өзінің қасиетті парызы санайды. Ол екі жақтың да 
дәлелдемелерін әбден тыңдап болған соң ғана өзінің әділ шешімін жариялаған және ол 
шешім міндетті түрде орындалған.",-деп жазды [3,4]. 

ХІХ ғасырдағы қазақтың көрнекті ғалым-зерттеушісі Ш.Уәлиханов былай деп 
тұжырымдады: "Билердің беделі Еуропадағы ақындар, ғалымдар мен адвокаттар сияқты 
өздерінің жеке бастарының қасиеттеріне байланысты болған. Шекспир мен Гетенің ақындық 
ұлылығы үкімет деректерінен тумаған, өздерінің дарындылығынан туған. Сол сияқты 
билердің де беделдері осы тектес реттелген" [4,77]. 

Ортағасырлық қазақ қоғамының бүкіл құқықтық әлемінде негізгі бүкіл құқықтық 
әлемінде негізгі билік-"Дала Заңының" билігі болды. Ал оның қорының сақтаушысы, 
реформаторы және жүзеге асырушы күші - билер еді. 

Би, ең алдымен - сот (судья). Бидің өзі де, билігі де түп-тамыры халықтың тарихына 
байланысты. Сол себепті ол беделді, дәстүрлі билік қатарында болды. Ал хан билігін 
көпшілік бұқара әкім билігі деп таныды. Қазақтың мәдениет қайраткерлерінің бірі 
жазғандай: "Мықты билер, тілін алмаған хандарды бір кезде тақтарынан қуыршақша алып 
тастап отырған"[5,265]. 

Би халықтың сана сезімінде ақиқаттың ақ туын көтеруші ретінде сипатталды. Оған 
дәлел ретінде билердің мына кәсіптік ұрандарын келтіреді:"Шыннан өзге Құдай 
жоқ","Малым -жанымның садағасы, жаным-арымның садағасы". Билердің негізгі ісіне 
айналған бұл ұрандар адам үшін оның ар-ожданы мен намысын, адамгершілік, әділдік 
тұрғыдан қорғауды ең жоғарғы қадір - қасиет деп санаған. Бұл моральдық құндылықтар әділ 
сот мәселесіне тікелей қатысты. "Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ", -деген нақты 
ержеден көрініс тапты. 

Қазақ қоғамындағы орын алған даулардың дәстүрлі және дәстүрлі емес бағыты 
болған. Дәстүрлі дегеніміз қоғамдағы болған қандай да бір мәселені сот яғни билердің 
шешімімен шешу болса, дәстүрлі емес хан жергілікті сұлтандардың көмегімен жүргізілген. 
Біздің бүгін зерттейтін бағытымыз қазақ қоғамындағы орын алатын даулы мәселелердің 
дәстүрлі жағы. Жалпы қазақ билерінің ерекшелігін, асқан шеберлігін суреттейтін боламыз. 

Қазақ даласында би болу оңайлыққа түспеген. Оған күрделі талаптар қойылды. Тек 
"Құдайдың сүйген құлдары ғана " би бола алады [6,12]. 

Бұл анықтама Қазақстандағы (Ақмола қаласында) отарлау әкімшілігінде қызмет еткен 
Ресей империясының ерекше тапсырмалар жөніндегі шенеунігі И.Козловтың қазақтардың 
әдеттік-құқықтық нормалары мен құқықтық институттарын арнайы зерттеу негізінде 1882 
жылы жарияланған еңбегінен алынды. Автор сонымен қатар билердің "безукоризенной 
честностью, с природным умом"-"кіршіксіз әділ және білім иегері" болғандығын да жазды. 

ХІІІ-ХІV ғасырларда Шыңғыс хан дәуірінде өмір сүрген көне түрік руларының 
бірінен шыққан Майқы бидің рөлі мен орны қазақтың дәстүрлі әділ сотының негізгі 
қағидаларына айналған қысқа да нұсқа ережелерден көрініс тапты, мәселен : "Түгел сөздің 
түбі бір, түп атасы-Майқы би", сондай-ақ тұтастай құқықтық және саяси тәртіпке 
айналған:"Әдет-әдет емес, жөн-әдет", "Тіл жүйрік емес, шын-жүрік", "Кеңесшісі бар ел 
кемімес", "Хан атаулының қазығы, қара бұқараның азығы". 

Кейбір деректер бойынша 93 жыл өмір сүрген (1663 жылы туған) Ұлы жүзден шыққан 
Төле бидің өз дәуіріндегі бүкіл Қазақ даласына атағы шығып, "Төбе би" атағына ие болғанын 
жақсы білеміз. Ол тоғыз жасынан бастап билік ісіне араласа бастайды, ал 15 жасында-ақ өз 
аймағына танылған биге айналды. Төле би мұрасын зерттеушілер "Төле би айтыпты" дейтін 
қағидалар қатарына: "Елге бай құт емес, би-құт", "Қабырғадан қар жауса-атан менен нарға 
күш, ел шетіне жау келсе- қабырғалы биге күш" деген ережелерді жатқызады. [7,242] 
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Өз заманында қазақ құқығының тарихында "заң шығарушыға" айналған Орта жүзден 
шыққан Қазыбек би де (1667-1764) өзінің артында бірқатар нормативтік-прецеденттік мәні 
бар мұра қалдырған. Мысалы ,"Ана-баласының қызғышы, өзін қиса да оны от пен өлімге 
қимайды".  

Қазақ билері өз ар-ожданы мен сот әділдігін жүзеге асыруда өзге Орталық Азия 
хандықтарындағы этникалық аймақтарындағы билерден, би-бектерден елеулі түрде 
өзгешеленеді. Қазақ билерінің жалпы түркі тілді кеңістіктегі әлеуметтік топтың, оның ішінде 
билеуші топтың ішінен даралануы қазақ-қыпшақ көшпелі өркениетінің өзіндік ерекшелігі 
негізінде қалыптасты. Қазақ-қыпшақтардың Ұлы даласындағы билердің дамуы Орта Азия 
даласының, басқа бөліктеріне қарағанда өзгеше жолмен өрбіді. Қазақ билері тек әділ сотты 
ғана жүргізді, ал көршілес түркі жерлеріндегі "би" титулын иеленушілер елбасының 
жанында әкімшілік және кеңесшілік қызметтер де атқарған. Қазақ билері көшпелі және 
жартылай көшпелі және жартылай көшпелі қоғамдағы соттық-құқықтық істе ұрпақтар 
даналығы мен білімін меңгерген зиялы топ ретінде қалыптасты. Әдет құқығының 
нормативтік байлығын меңгеру және оны шебер қолдана білу, шешендік шеберлік пен халық 
алдында өзңн көрсете білуі, халықтың тарихы мен тұрмыс-тіршілігін жетік білуі-билердің 
үлкен билік жолына жолдама алуының басты шарты болды. Атақты зертеушілердің бірі 
Д.Самоквасов орыстың және Еуропаның соттық жүйесін жақсы біле отырып, 1820 жылы 
қазақ құқығын зерттеген. ХІХ және ХХ ғасырлар тоғысындағы Қазақ даласында өмір сүрген 
ұлттық мәдениеттің ірі қайраткері С.Сейфуллин де қазақ биінің болмысы мен табиғатын 
ерекше сипаттап берген болатын. Ол:"Елдің ескіліктен өкшеліп келе жатқан жол-жоба, салт, 
дәстүр, заң ережелерінің дәстүр жинақтарын, бұрынғылардың шежіресін, өнегелі, үлгілі 
сөздерін жадына көп тоқып, жатқа айтуға ұстарған, "билігі жүрген" ру басылардан көсем 
шыққан, өздері де тұрмыстан туған қорытынды сөздерді әдемілеп жұптап, ұйқастырып айта 
алатындай болған шешендер би атанған",-деп жазды.  

Сондай бір бидің даналығын асыратын, шешендігін көрсететін Меркі өңірінде өмір 
сүрген өзі батыр, өзі би Сыпатай батыр да көрегендігімен, шешендігімен ерекшеленген 
ардақты, әрі аруақты тұлға. 

 «Сөз келгенде сөйлетпейтін кім едің?  
Дау туғанда билетпейтін кім едің?  
Ел басқарар ақылың мен түрің жоқ,  
Мәмбеталы деген әкім сен бе едің?  
Айтқан сөзім жүйелі,  
Жүрген жерім киелі  
Сыпатайың мен едім» деген сөз тіркесінің өзінде қаншама күш жатқанын анық сезінесің 
[8,23]. 

Қазақ билері тәжірибесін терең тану барысында «Медиация» заңының қазақ 
тарихында бұрын соңды болғанындығына  және қазіргі заманда жүзеге асырудың маңызды 
құралына айналғанын тілге тиек еткіміз келеді.  

Медиация - даулы мәселені оңтайлы шешудің балам тәсілі Медиация сөзі латын 
тілінен аударғанда делдал, екі тарапты мәмілеге келтіруші үшінші тұлға деген мағынаны 
білдіреді.Медиация тәсілі сот ісіндегі тазалықты, әділ төрелікті қамтамасыз етудің бірден-бір 
жолы болмақ, яғни екі тарапты қанағаттандыру негізінде жүргізілетін келіссөз 
рәсімі.Бейтарап медиаторды тарту арқылы келісімге келу жолымен уағдаластырылатын 
елдерде ертеректе қалыптасқан, заңдастырылған [9,20]. 

Тіпті судьяның даулы мәселені қарау барысында, дауласушы тараптармен ақылдаса 
отырып, келісімге қол жеткізу мақсатында медиаторларға жүгінуіне мүмкіндік беру үрдісі 
қалыптасты. Мысалы, АҚШ-та сотқа дейін тараптар дауының 95% пайызы бітімге келу 
арқылы оң шешімін тауып жатса, аталған көрсеткіш Англияда 87% пайыз, Словакияда 37% 
пайыз құрайды екен. Медиация тәжірибелері Қытай, Германия, Венгрия, Корея 
мемлекеттерінде де қолданылуда. Неміс мектептерінде медиация курсы енгізіліп, 
оқытылуда. Дүниежүзілік статистикалық мәліметтер бойынша даулы мәселелердің 30-40 
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пайызы осы медиация арқылы өтіп, 85-90 пайызының оң шешім табатыны анықталған. 
Кеңестік дәуірдің өзінде қылмыстық істер бойынша Литва мен Молдова республикаларында 
медиация тәртібін қолдану жолға қойылып, жақсы нәтиже беріп, мемлекет миллиондаған 
қаржы үнемдеген екен. Ресейде дауды делдалдардың реттеуінің балама рәсімдері туралы 
заңы өткен жылы 27 шілдеде қабылданып, биыл 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Медиаторға 
судьяның өкілеттігі, шешім қабылдау, оны орындату құқы берілмеген, керісінше ол 
тараптардың өзара тиімді бітім арқылы келісімге келулеріне ықпал жасайды. Дауласушы 
тараптар арасындағы кекшілдік, бір беттілік, қыңыр, тәкаппар мінездер басымырақ болып, 
нәтижелі   келісімге кедергі болған жағдайда, кикілжіңнің әрі қарай өршімеуі үшін білімді, 
беделді, бейтарап медиатордың көмегі өте қажет. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының азаматтық және әкімшілік істері 
жөніндегі қадағалаушы сот алқасының төрайымы, судья Алмаз Тәшенованың айтуынша, бұл 
азаматтық істер бойынша дауларды қарайтын судьялар жүктемесінің көптігінен туындаған 
мәселе екен [9,21].  

Көбінесе сот шешіміне бір ғана тарап қанағаттанады, екінші тарап сот шешіміне риза 
болмағандықтан істі апелляциялық, кассациялық және қадағалау сатыларында қайта қарауға 
өтініш береді.Аталған сатылардың әрқайсысының өзінің уақыт мерзіміне байланысты істерді 
қарауы бірнеше айларға, ал кейбір жағдайларда жылдарға созылуы мүмкін. 

 Медиация заңның негізгі бағыты, алдымен тараптардың соттан тыс нысандарын 
көздейді және азаматтарды қылмыстан арылтып, тараптардың мүдделерінің қалпына келуін, 
аса қатаң жазаларды қолданудан сақтайды. Даулардың қарау сапалары артып, дауласуға 
қайырымдылық эмоциялық санадан арыламыз. Сонымен бірге бұл заң тәжірибесінің даула-
сушы, жанжалдасушы тараптардың, келешек өмір тіршіліктерінде бір-біріне кек сақтамай, 
бір болып, татулықпен жүріп, адамгершілік пен азаматтық ірілік қасиеттері жоғарылап, 
үстем болып жүрулеріне ықпалы болады. 

Негізін айтқанда, медиация Заңы қазақ халқының дәстүрлі билер мен ата-бабалар 
жолымен дәріптелген, дәстүрлі әдет-ғұрып тәжірибесін қалпына келтіруге жасалған игі 
қадамның бірі, тиімділігі мен болашағы мол іс болып табылады. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында құқық 
қорғау органдарына жаңа бағыттағы реформалар жасау жөнінде нұсқау беріп, талап қойды. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексін қайта қарастырып, оны жаңартулары мен 
толықтырулар енгізе отырып, қайта шығаруды басты назарға алған. 

Бұл тек биылғы ғана жолдауында емес осыдан екі жыл бұрын жасаған халыққа 
арналған Болашақтың іргесін бірге қалаймыз атты Жолдауында да Құқық қорғау жүйесін 
реформалау аясында тапсырмалар берген болатын,  қазіргі таңда жеміс беріп,  біршама оң 
жұмыстар атқарылуда.  

Меншікті қорғау бағытында құқықтық тетіктері енгізіліп, үлкен қоғамдық қауіп 
төндірмейтін қылмыстар бойынша қылмыстық заңдылықты ізгілендіру жүргізіліп, бас 
бостандығынан айырумен байланысты болмайтын, сондай-ақ қамауға алуға балама 
жазаларды қолданудың аясы кеңейтілді. Осының арқасында биылдың өзінде ауырлығы 
жеңіл және орташа қылмыстары үшін сотталған екі мыңға жуық адам бостандықтарынан 
айыру орындарынан шығарылды» делінген жоғарыда  аталған Жолдауында. 

Бүкіләлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыс салдарынан жұмыс орындарының 
қысқаруына байланысты жекелеген қылмыс түрлерінің өскендігі статистикалық деректерден 
көрініс табуда. Әсіресе, жасөспірімдер, әйелдер мен қыздар арасындағы ұсақ ұрлық, 
алаяқтық сынды қылмыс түрлерінің белең алуы алаңдаушылық туғызуда. Олардың бәрін 
құрықтап, қылмыстық жауапкершілікке тартып, түрмеге отырғызудың әкелер пайдасы да, 
ешқандай ұтымы да жоқ. Одан гөрі келген залалды өтеу, бітімге келтіру, татуластыру сияқты 
ата салт-дәстүрінің пайдалы тәжірибесін жүзеге асырып, қолдану аясын кеңейткен дұрыс. 
Өйткені халқымыздың «Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ» деген аталы сөзі көптің 
жадында.  
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Сот төрелігінің негізгі мақсаты – қылмыс жасаушыларға бірыңғай қатаң жаза қолдану 
емес, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қалпына келтіру. Елімізде 
жүргізілген қылмыстық заңнамаларды ізгілендіру екі түрлі тәсілмен жүзеге асырылуда. 
Біріншісі – заңдардан сотталуы тиіс, ұсақ-түйек қылмысты қарайтын баптарды алып тастау 
да, екіншісі – қалпына келтіру және екі тараптың бітімге келіп, татуласуына байланысты іс 
жүргізуді қысқарту. 

Әлімсақтан қазақ халқының сан ғасырлық өмір тәжірибесіне көз жүгіртетін болсақ, 
өткен дәуірлерде билер мектебі болған. Ол қазақ даласындағы демократияның жарқын 
көрінісі ретінде танылды. Ауыл мен ауыл, ру мен рудың, жеке адамдардың арасындағы 
қатынастан туындаған даулардың түйінді шешімдерін, бірлік мен ынтымақтың, қарапайым 
ұлылықтың қаймағын бұзбай, алымды, дуалы ауызды, сөздің ұтымын айта білетін, отты, 
орақ тілді би бабалар, көсем де шешен ақсақалдар мен аталар әділ, тура кесім айтып 
отырғанын білеміз. 

Қазіргі таңда даулы мәселелердің ұлғайып, сотқа жүгінушілер санының жылдан-
жылға артып жатқаны статистикалық деректерден белгілі.   Соны азайту, сөйтіп, 
жоғарыдағыдай өміршеңдік тәжірибе негізінде, қылмыстық заңнамаларды ізгілендіру 
бағытында Қазақстан Республикасының «Медиация туралы» Заңы 2011 жылы 28 қаңтарында  
қабылданды. Осы заңның төңірегінде билердің данагөй, дуалы ауызды, сөздердің ұтымын 
айта білетін, отты, орақ тілді би бабаларымыз, көсем де шешен ақсақалдар мен аталарымыз, 
әділ, тура кесім айтып шешіп үлкен елдік пен ірілікпен, бітімгершіліке келтіріп шешу бағы-
тындағы дәстүрлі тәжірибе болғаны баршамызға белгілі. Бұл, әрине, сонау әлімсақтан, 
ғасырлық тәжірибеден бізге жеткен қазақ ұлтының өмірлік тыныс-тіршілігі мен салт-
дәстүрінен келе жатқан құнды тәжірибелер емес пе? Қазіргі таңда даулы мәселелер ұлғайып, 
сотқа жүгінушілер саны жылдап артып жатқаны статистикалық деректерден белгілі. Бітімге 
келу, татуласу, бір-біріне кешірім жасау тәжірибелерінің біздің ұлтымыздың өткен тарихи 
тірлігінде бар болғаны бәрімізге аян. Қазақ халқының «Даудың биік шыңы - бітім» деген 
керемет қазыналы, мағынасы терең аталы сөздері бар емес пе? Осы ұлағатты өсиеттің 
қасиеттері біздің медиаторлар бойларында болады деп болжауымыз керек. Медиаторлар 
тізілімін жергілікті атқарушы органдар жүргізу керектігі заңмен реттеліп айқындалған. Ме-
диаторларға аталған заңмен қойылатын талаптар да жоғары. Әрине, медиаторларды іріктеуде 
үлкен талапты сұраныс болғаны жөн. Себебі, медиаторларды іріктеуде, өмірлік, еңбек өтілі 
бар, тәжірибелерлі жоғары судьяларды да қатыстырып өз қорытындыларын беру 
мүмкіндіктері белгілі ережемен бекітіліп көрсетілсе, дұрыс болар еді есептейміз. 

Негізін айтқанда, медиация Заңы қазақ халқының дәстүрлі билер мен ата-бабалар 
жолымен дәріптелген, дәстүрлі әдет-ғұрып тәжірибесін қалпына келтіруге жасалған игі 
қадамның бірі, тиімділігі мен болашағы мол екеніне кәміл сенім білдіреді. 
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Безопасность государства – ключевой фактор обеспечения поступательного развития 

и экономического роста. Исходя из важности сферы применения и степени воздействия на 
состояние общества и государства, финансово-экономическую безопасность многие ученые 
выделяют как основную составляющую национальной безопасности государства в целом. 
Это положение подтверждается в Законе Республики Казахстан «О Национальной 
безопасности», где определено, что финансовая безопасность является разновидностью 
национальной безопасности Республики Казахстан. 

Деятельность государства по обеспечению национальной безопасности полностью 
соответствует духу и букве Основного Закона Республики Казахстан, где четко закрепляется, 
что Республика Казахстан обеспечивает защиту суверенитета, прав, свобод и законных 
интересов граждан Республики, в том числе и за ее пределами; обеспечивает целостность, 
неприкосновенность и неотчуждаемость территории [1]. 

При определении понятия «финансовой безопасности», необходимо установить, что 
понимается под «безопасностью» в целом. Согласно словарю Роберта термин 
«безопасность» начал употребляться с 1190 года и означал «спокойное состояние духа 
человека, считавшего себя защищенным от любой опасности» [2]. Современные 
представления о феномене безопасности необычайно разнообразны. Согласно словарю В.И. 
Даля, «безопасный» означает «неопасный, не угрожающий, не могущий причинить зла или 
вреда»,  следовательно, «безопасность» есть «отсутствие опасности» [3]. Исходя из 
законодательного определения, под безопасностью понимается устойчивое состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от реальных и 
потенциальных угроз. Под экономической безопасностью, которая является синонимом 
финансовой, согласно Закону РК «О национальной безопасности РК», понимается состояние 
защищенности национальной экономики Республики Казахстан от реальных и 
потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое ее развитие и экономическая 
независимость [4]. В доктринальных источниках под финансовой безопасностью понимается 
устойчивое состояние финансов и финансовых институтов, при котором: 

1) обеспечивается гарантированная защита национальных экономических интересов, 
гармоничное и социально направленное развитие национальной экономики, финансовой 
системы и всей совокупности  финансовых отношений и процессов в государстве; 

2) обеспечивается готовность и способность финансовых институтов создавать 
механизмы реализации и защиты интересов развития национальных финансов; 

3) обеспечивается поддержка социально - политической стабильности общества; 
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4) формируются необходимые  и достаточные экономический потенциал и 
финансовые условия  для сохранения целостности  и единства финансовой системы, даже 
при наиболее неблагоприятных вариантах  развития внутренних и внешних процессов. 

В.В. Бурцев определяет финансовую безопасность  как важнейший элемент 
экономической безопасности страны. По его мнению, в современных условиях воздействие 
геофинансов, мировых финансовых систем на отдельно взятое государство переходит на 
качественно иной уровень. С учетом господствующего положения, занимаемого финансовой 
составляющей в современной экономике,  можно  охарактеризовать последнюю как 
экономику, управляемую  через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, 
финансовых стимулов и в финансовых целях. А глобализм в современном мире создал 
условия для установления особой финансовой власти, которая владея мировыми деньгами и 
управляя финансовыми потоками, позволяет воздействовать как на все мировое 
хозяйственное пространство, так и на отдельно взятые государства [5]. 

Идейно-теоретические обоснования исследования финансовой безопасности 
содержатся в трудах Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «На пороге ХХI 
века», «Эпицентр мира», «Критическое десятилетие» [6]. Также проблематику финансовой 
безопасности рассматривали  видные ученые в области финансового и других отраслей 
права, такие как  Э. Аткинсон, В.В. Бурцев, Е.А. Олейников, А.В. Третьяк. Среди 
отечественных ученых следует выделить К. Сыроежкина, К. Токаева, Н. Амрекулова, Е. 
Карина, С. Бельгибаева, М.М. Тажина. При всем этом  в анализе проблемы финансовой 
безопасности остается немало нерешенных на сегодняшний день вопросов. 

Необходимо указать, что финансовая безопасность государства обусловливается 
стабильностью финансовой системы, устойчивостью национальной валюты, достаточностью 
золотовалютных запасов и созданием условий для устойчивого экономического роста. 
Обеспечение финансовой безопасности государства является важной задачей для многих 
государств, в том числе и для Казахстана. Эта задача становится приоритетной в условиях 
мирового финансового кризиса и неблагоприятной экономической обстановки в мире. Мощь 
и национальная безопасность государства, как гарантии независимости страны, условия 
стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, характеризуются, прежде 
всего, состоянием его экономики и ее защищенностью от внутренних и внешних угроз. 

Обеспечение экономической безопасности рассматривается в настоящее время в трех 
аспектах: 

1) как составная часть национальной безопасности; 
2) как деятельность, проводимая параллельно с защитой экономических интересов 

страны; 
3) как цель или принцип охраны жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 
Угрозы финансовой безопасности Республики Казахстан можно условно 

подразделить на внутренние и внешние. Внутренние угрозы зарождаются в основном 
неадекватной финансово-экономической политикой, элементарными просчетами 
государственных органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными 
отклонениями (бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономические преступления и 
т.д.) в управлении финансовой системой государства. К внешним угрозам финансовой 
безопасности следует отнести негативные последствия влияния глобализационных 
процессов, нестабильность мировой экономической обстановки, а также подрывные акции и 
действия отдельных государств, направленные на ослабление экономической составляющей 
государства. В нынешних условиях особенную роль играют внешние угрозы. В силу того, 
что государство, имея собственный государственный аппарат, систему конкретных 
организационных мер по ликвидации внутренних угроз безопасности, способно сохранять 
необходимый уровень финансовой безопасности, наиболее актуальным сегодня 
представляется исследование внешних угроз финансовой безопасности, которые по степени 
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своего воздействия могут оказаться намного опаснее, вплоть до потери государством сначала 
экономической, и, как следствие, юридической независимости. 

Одна из важнейших сторон проблемы экономической безопасности государства – 
способность финансовой системы  обеспечивать государство финансовыми средствами, 
достаточными для выполнения его внутренних и внешних функций. Отсутствие финансовых 
средств приводит к недофинансированию подчас самых неотложных нужд в различных 
сферах экономики и представляет угрозу национальной безопасности. Финансовая система 
должна иметь определенный запас прочности на случай непредвиденных и чрезвычайных 
обстоятельств, с тем, чтобы государственные органы могли оперативно и своевременно 
реагировать на возникновение каких-либо угроз и по возможности предотвратить, 
нейтрализовать или хотя бы свести к минимуму потенциальные социально-экономические 
потери. 

По нашему мнению, сегодня очень серьезной угрозой для финансовой безопасности 
государства является рост теневого товарооборота. Данная проблема  при отсутствии 
должного контроля со стороны государства, может спровоцировать эффект цепной реакции, 
тем самым негативно воздействуя на самые различные сферы. Вследствие оборота денежных 
средств в «тени», государство недосчитывается ежегодно миллионов тенге налоговых и 
иных обязательных поступлений в бюджет. А, как известно, бюджет государства – это один 
из важнейших элементов финансовой системы, который выполняет чрезвычайно важную, 
неоценимую роль в государстве при решении им своих задач и выполнении функций. Также 
опасность заключается в том, что бесконтрольно перемещающиеся денежные средства могут 
быть использованы в противоправных целях, таких, как, финансирование террористических 
и экстремистских организаций, организации незаконных формирований и группировок, 
ставящих своей целью подрыв национальной безопасности Республики. В связи с этим, 
считаем необходимым усилить контроль со стороны государства за движением финансовых 
капиталов на территории Республики Казахстан, за ввозом в Республику валюты и валютных 
ценностей, за финансовыми операциями, осуществляемыми между гражданами и 
юридическими лицами на территории РК и зарубежных граждан и юридических лиц. 
Действенной мерой по решению данной проблемы считаем проведение в данное время 
программы по легализации имущества в Республике. 

В «Стратегии – 2050» в долгосрочной перспективе детально рассматриваются 
вопросы совершенствования финансовой политики Республики Казахстан, в частности в 
сфере бюджетной, налоговой, денежно-кредитной политики. Ставится принципиально 
важная задача по сдерживанию государственного долга на умеренном уровне, потому что 
только так возможно обеспечивать стабильность нашего бюджета и национальную 
безопасность в условиях мировой нестабильности [7]. 

Формирующийся на современном этапе  спектр внешних и внутренних угроз 
финансовой безопасности Казахстана объективно требует адекватных и системных действий 
по их преодолению. В первую очередь, необходимо разработать Государственную стратегию 
экономической безопасности Республики Казахстан на среднесрочный и долгосрочный 
периоды. Основной целью стратегии указать обеспечение такого развития экономики, при 
котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально- 
экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности 
государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

В числе первоочередных мер по повышению финансовой безопасности государства в 
современных условиях  объективно должно присутствовать создание действенных 
механизмов, препятствующих, с одной стороны проникновению в страну финансовых 
средств нелегального происхождения, с другой незаконному оттоку ресурсов из страны. При 
этом важно проведение социально справедливой и экономически эффективной политики в 
области распределения доходов. Что касается финансового законодательства, то оно должно 
обеспечивать благоприятную среду для развития и функционирования отечественного 
финансового рынка, защиту прав потребителей финансовых услуг и содействовать созданию 
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равноправных условий для деятельности финансовых организаций, поддержанию 
добросовестной конкуренции на финансовом рынке. В этой связи действенной мерой 
считаем скорое принятие Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, который 
объединил бы все имеющиеся законодательные акты в сфере предпринимательства и создал 
условия для более эффективного применения данных норм. Учитывая тенденции развития 
как мировой, так и отечественной экономики, приоритеты финансового законодательства 
должны быть связаны с совершенствованием надзорного процесса, базирующегося на 
мониторинге финансовой устойчивости банков, оценке потенциальных рисков, 
формировании гибкого регуляторного режима, оперативном реагировании на проблемные 
вопросы в деятельности банков, а также максимальном приближении системы надзора за 
финансовыми организациями к мировым стандартам [8]. 

Актуальным считаем отметить, что с 1 января 2015 года вступает в силу Договор «О 
Евразийском экономическом союзе», который станет вершиной в поэтапной системе 
экономической интеграции государств-участников Договора. На пороге ХХI века в одном из 
своих Посланий Президент Республики Н.А. Назарбаев отметил, что «сегодня, в эпоху 
глобализации, изоляционизм равен поражению. Открытая экономика и интеграция в мощные 
мировые экономические зоны - единственный способ выживания нации и государства». Это 
требование быстро меняющегося периода истории, и наш Президент это четко осознавал еще 
в ранний период становления независимости Казахстана, когда в 1994 году в стенах МГУ им. 
М.В. Ломоносова представил перед широкой общественностью идею создания Евразийского 
Экономического Союза. 

Таким образом, рассмотрев понятие безопасности государства в сфере финансово-
экономической деятельности, мы пришли к заключению о том, что государственно-правовое 
обеспечение финансово-экономической безопасности Республики Казахстан - это система 
мер законодательного, организационно-правового, социально-экономического, 
идеологического, политического, военного, информационного характера, направленных на 
выявление, предупреждение и локализацию угроз финансово-экономической безопасности. 
Все вышеуказанные меры реализуются субъектами обеспечения финансовой безопасности в 
рамках полномочий, возложенных на них действующим законодательством Республики 
Казахстан. Все государственные структуры должны проводить поступательную работу по 
обеспечению финансово-экономических интересов Республики Казахстан, особенно с 
учетом быстро меняющейся международной геополитической обстановки. 
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с налоговым 

законодательством. В Республике Казахстан взять твердый и уверенный курс на создание 
актуальной правовой базы, в том числе и Налогового законодательства. Данные вопросы 
требуют скорейшего решения, т.к. могут создавать большие трудности и проблемы для 
нормального функционирования налоговой системы, что тормозит экономическое развитие и 
форсированное индустриально-инновационное развитие Республики Казахстан.  

Налоги – основа существования любого государства, а также источник 
государственного бюджета. Сегодня они являются важным инструментом регулирования 
рыночных отношений, выполняя при этом очень важные функции (фискальная, 
регулирующая, стимулирующая, контролирующая и др.). Республика Казахстан обладает 
уникальной минерально-сырьевой базой и развитым горно-металлургическим комплексом. В 
то же время наша страна является полноправным членом Мирового сообщества с развитой 
рыночной экономикой. Поэтому вопрос построения эффективной налоговой системы 
является очень актуальным для нашего государства.  

В данной статье исследуются актуальные теоретические и практические проблемы 
налогового законодательства Республики Казахстан, а также проводится анализ мнения 
ведущих юристов в налоговой сфере.  

В ходе написания работы были изучены труды таких отечественных и зарубежных 
специалистов, ученых и практикующих юристов, как Е. Порохов, А. Иванов и др. 

Вспомним слова известного американского политика Бенджамина Франклина, 
ставшего афоризмом: «В этом мире неизбежны только смерть и налоги». Данное 
выражение подчеркивает значимость налогов для государства и общества в целом. 

После обретения независимости и перехода к новым рыночным отношениям вопросы, 
связанные с налоговым законодательством в Республике Казахстан, еще более 
актуализируются. Ведь, как известно, от успешного функционирования налоговой системы 
во многом зависит результативность принимаемых экономических решений.  

С помощью налогового механизма государство может создавать необходимые 
условия для ускоренного привлечения капитала в наиболее перспективные отрасли, а также 
малорентабельные, но жизненно необходимые сферы производства услуг. В то же время 
налоговый механизм применяется для снятия социальной напряженности, выравнивания 
уровня доходов налогоплательщиков, обеспечения политического стабильности и создания 
условий, благоприятных для экономического роста. 

Отметим, что Республика Казахстан находится на пути форсированного 
индустриально-инновационного развития, а потому нашему государству необходимы 
дальнейшая модернизация налогового законодательства, а также устранение противоречий, 
дублирования норм и понятийных дыр. 

В п. 2.3 Указа Президента Республики Казахстан от 24.08.2009 «О Концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» особо 

http://www.zakon.kz/
mailto:ali_bekenov@mail.ru


5994 
 

подчеркивается: «Развитое, ясное налоговое законодательство – одно из важнейших 
условий, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата, 
привлечению отечественных и иностранных инвестиций [1]. В этой связи налоговое 
законодательство должно быть напрямую связано с индустриально-инновационной 
стратегией страны: оно должно помочь развитию не сырьевых секторов и внедрить в стране 
новые технологии. Следует проработать вопрос о возможности внедрения института 
консолидированного налогообложения, когда один или несколько налогов уплачивается 
«материнской» компанией от имени группы взаимосвязанных предприятий и такая группа 
взаимосвязанных предприятий рассматривается как единый налогоплательщик по этому 
налогу». 

Таким образом, данная Концепция предлагает ввести институт консолидированного 
налогообложения. Подобный институт был совсем недавно введен в Российской Федерации 
[2]. Согласно данному Закону право на создание консолидированной группы 
предоставляется российским организациям при условии, что одна из участвующих в группе 
организаций непосредственно и (или) косвенно участвует в других организациях и доля 
такого участия составляет не менее 90 процентов. К создаваемой группе также 
предъявляются следующие требования: сумма налогов, отраженная в декларациях всех 
участников за предшествующий год, должна составлять не менее 10 млрд. рублей, 
суммарный объем выручки - не менее 100 млрд. рублей, совокупная стоимость активов - не 
менее 300 млрд. рублей. 

Консолидированная группа налогоплательщиков является добровольным 
объединением на основе договора, регистрируемого в налоговом органе. При ее создании 
обязанности по исчислению и уплате налога на прибыль организаций, представлению в 
налоговый орган консолидированной отчетности возлагаются на одно лицо - ответственного 
участника консолидированной группы, определяемого договором. Остальные участники 
предоставляют ответственному участнику информацию, необходимую для правильного 
исчисления и уплаты им налога. Ответственный участник также получает право 
представлять интересы остальных участников в налоговых правоотношениях. Данный 
институт значительно упрощает порядок налогообложения организаций, а также 
значительно снижает риск уклонения от налогов крупных налогоплательщиков и совершения 
налоговых преступлений.  

Следующий проблемный вопрос, встречающийся на практике, связан с 
несоответствием электронных программ с нормами налогового права Республики Казахстан, 
что порой приводит к доначислению налогов, пени и штрафов. Данная проблема была 
подробно рассмотрена одним из ведущих специалистов в сфере налогового и финансового 
права в Казахстане Е. Пороховым. Полагаем необходимым изложить ее основную суть [3]. 

В ходе заполнения налоговой отчетности электронная программа налогового органа 
просит налогоплательщика выбрать валюту исполнения налогового обязательства, хотя в п. 9 
ст. 31 и п. 5 ст. 589 Налогового кодекса Республики Казахстан (далее - НК РК) прямо 
сказано, что они должны совершаться налогоплательщиками - резидентами РК только в 
национальной валюте Республики Казахстан – тенге. НК РК предусматривает 
исключения, но и тут законодатель не должен передавать налогоплательщику право 
самостоятельного выбора валюты [4]. 

На практике же ошибка налогоплательщика в указании кода валюты расценивается 
налоговыми органами и судами как сознательный выбор им валюты исполнения налогового 
обязательства. То есть получается, что он сам не начислил полагающиеся налоги, несмотря 
на то, что налог уплачен в полном объеме, а электронная программа не способна принимать 
отчетность в иностранной валюте от налогоплательщиков - резидентов РК. 

Еще одна распространенная ошибка электронной программы - деление на виды КПН 
и НДС, хотя НК РК в п. 1 ст. 55 не делит КПН и НДС [5].Программисты налогового органа 
решили поделить корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость на: 
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КПН с резидентов (КБК - 101101) и КПН с нерезидентов (КБК - 101102), а также НДС с 
резидентов (КБК - 105101) и НДС с нерезидентов (КБК -105104), соответственно. 

На первый взгляд такое деление (явно противоречащее нормам НК РК) носит чисто 
статистический характер, но на деле оно влечет за собой неблагоприятные последствия для 
налогоплательщиков. Ведь в данной ситуации получается, что налогоплательщик имеет 
переплату (КБК - 105104) и недоимку (КБК - 105101), что приводит к доначислению НДС с 
резидента по КБК 105101, пени и штрафа. Далее налоговые органы и электронная программа 
не обращают внимания на наличие уплаченного в бюджет НДС, а автоматически указанная 
сумма переплаты не погашает искусственно образованную по лицевому счету недоимку. 

Другим не менее значимым вопросом является создание налогового суда. Разговоры 
об этом ведутся уже давно. Становление Астаны как экономического и финансового центра 
Казахстана наряду с Алматы диктует необходимость образования в Астане финансово-
налогового суда. Данное предложение полгода спустя было поддержано по итогам семинара 
«Судебная практика применения налогового и таможенного законодательства». 

Подобные суды на практике функционируют во многих развитых странах, в т.ч. 
США, которые рассматривают споры, связанные с неполной уплатой или переплатой 
подоходного налога, налога на имущество и налога на дарение; споры, когда истцом 
выступают налогоплательщик или его законный представитель. Они имеют полномочия 
определять ставки акцизов и размер штрафов, накладываемых на частные фонды, права по 
взиманию акцизов в отношении благотворительных организаций, пенсионных планов, 
инвестиционных трастов по вложениям в недвижимость, а также в отношении налога на 
спекулятивную прибыль, возникающую при добыче нефти. 

Следует обратить внимание на мнение юристов из России, где планируется в 
ближайшем будущем выделение банкротного суда, суда по интеллектуальным правам. 
Председатель Высшего Арбитражного Суда России (ВАС) Антон Иванов считает, что 
создание налоговых судов в России преждевременно, т.к. сначала необходимо сосредоточить 
все налоговые дела в одной системе, а уж потом создавать специализированный налоговый 
суд. Но в то же время он отмечает, что любая специализация - это, безусловно, ускорение 
судопроизводства и повышение его качества. 

В то же время большинство из них считают, что налоговое законодательство имеет 
определенные проблемы на современном этапе. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены лишь несколько актуальных 
вопросов, связанных с налоговым законодательством. Данные вопросы требуют скорейшего 
решения, т.к. могут создавать большие трудности и проблемы для нормального 
функционирования налоговой системы, что тормозит экономическое развитие и 
форсированное индустриально-инновационное развитие Республики Казахстан. 
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Мемлекеттілік - өз мемлекетін құрудан немесе қандай да бір жағдайлармен жоғалып 

кеткен мемлекетін қайта қалпына келтіруден көрініс табатын, әлеуметтік қауымдастықтың 
(этностың, халықтың тарихи дамуының ерекше белгісі [1].  

Сонымен дін мемлекеттілікке қалай әсер етеді?  Қазақстан Республикасы Ата Заңында 
көрсетілгендей зайырлы мемлекет болғандықтан, тәуелсіздіктен кейінгі жылдары мемлекет 
органдарының діни ұйымдардың жұмыстарына бақылау функциясынан тыс тікелей 
араласпағаны белгілі [2]. Алайда, жоғарыда айтқанымыздай, дін мемлекетті 
қалыптастыратын негізгі әлеуметтік институттардың бастыларынан және азаматтық 
қатынастарда маңызды рөл атқаратындықтан мемлекет ұйымдары мен құрылымдарының 
ішінде дін саласымен жұмыс істейтін мекемелер уә органдар болуы заңды. Осы орайда ҚР 
Үкіметі қарамағында діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі Кеңес құрылған. Кеңестің 
облыстар мен Астана уә Алматы қалаларындағы бөлімшелері тікелей діни бірлестіктер және 
жамағаттармен, сонымен қатар әкімдіктер, Әділет министрлігінің тіркеу қызметі, Ішкі істер 
министрлігіне қарасты мекемелер, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Мәдениет министрлігі 
сияқты құзырлы мекемелермен етене байланыс жасайды. 

Конституциямыз бойынша орталығы шетелдерде орналасқан діни ұйымдардың 
Қазақстандағы басшыларының тағайындалуы «тиісті мемлекет мекемелерімен үйлестіре 
отырып» жүзеге асырылуы керек.Жоғарыда көрсетілген көптеген діни ұйымдар мен 
миссионерлер және экстремистік бағыттағы зиянды ағымдардың шектен тыс қажыр-қайрат 
жасауы салдарынан бүгінгі күні еліміздегі діни ахуал аса күрделі қалыпта десек болады. Ал, 
осы күрделі ахуал ертеңгі күні қандай болмақ? Тиісті шаралар бүгін қолданылмаса, бірнеше 
жылдан кейін діндер арасы қатынастар қандай кейіпте болмақ? Осындай мәселелерді 
ойлаған сәтте шетелдік ұйымдардың еліміздегі жүз мыңдаған яки миллиондаған 
азаматтарымыздың рухани тізгінін қолда ұстауы бір жағынан «ішкі істерге қол сұғушылық» 
болса, ал екінші жағынан әлеуметтік балансты теңселтетін нәтижелерді алып келетін қауіпті 
күш болуы мүмкін.(құдды АҚШ-тағы сияқты) шетелдік діни ұйымдар біздегі жамағаттары 
арқылы Қазақстандағы белгілі бір тұлғаны яки саяси партияны немесе топты қолдауы, сол 
арқылы мемлекет билігіне ие болуы да әбден ықтимал. 

1992 жылы қабылданған «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер» туралы заң 
бойынша азаматтар діни бірлестіктер құра отырып, ұйымдаса алады. Діни бірлестіктерді 
Әділет министрлігінде тіркеудің өзіндік шарттары бар. Бұл шарттар орындалғанда ғана 
бірлестіктер тіркеледі және қызмет атқара алады. 30.01.2001 ж. қабылданған ҚР «Әкімшілік 
заң бұзушылықтар жөніндегі Кодексі» ҚР соттарына белгілі тәртіп бойынша тіркелмеген 
діни бірлестіктердің жұмысын тоқтатуға немесе айыппұл салуға құқық берген. 2001 жылғы 
ақпан айынан бастап Республикамыздың кейбір аймақтарында аталмыш заң бұзушылықтар 
орын алып, ҚР соттары тиісті шараларды қолданған. Мәселен, Қызыл-Орда қалалық соты 
14.03.2001 ж. шешімімен  

Белгілі тәртіппен тіркеуден өтпеген «Иеһоуа куәгерлері» жамағатының жұмысын 
тоқтатқан. Сол сияқты, Атырау облысы Құлсары аудандық соты 02.05.2001 ж. «Иман» 
баптист шіркеуінің жұмысын тіркелгенге дейін тоқтату жөнінде үкім шығарған. Құлсарыда 
Тараз Сомаляк есімді «Пентекосталь» шіркеуінің (фундаменталист бағыттағы протестант 
сектасы – М.Б.) қызметкерінің ресми тіркеуден өткенге дейін үгіт-насихат жасауына тыйым 
салынған. Осы орайда айта кететін бір маңызды жәйт – жоғарыда келтірілген Қызыл-Орда 
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қаласындағы «Иеһоуа куәгерлері» жамағатының басшылары Гүлжахан Жарықова және 
Бақыт Алтаев есімді Қазақстан азаматтары екені және оларға сот тарапынан 7,750 теңге 
айыппұл салынғандығы. Құлсарыдағы «Иман» шіркеуінің ұйымдастырушылары да 
Құрманғазы Әбдімұратов және Асхат Әлімжанов есімді қазақ азаматтары екені назар 
аудартады. Нағыз қазақи ортада миссионерлік жасап, шетелдің діни сенімдерін елімізде 
таратып жатқан ұйымдардың қандай дәрежеге жеткені және қандай аймақтарды мекен еткені 
біраз нәрседен хабар бергендей… 

Бұлар сияқты елімізде ислам атын жамылып, әртүрлі негізсіз һәм зиянды үгіт-насихат 
жүргізіп жатқан діни ағымдар да баршылық. Бұлардың ішінде баспасөз бетінде жиі 
аталатыны және қоғамдық тыныштыққа нұқсан тигізушісі «Хизб-ұт Тахрир» ұйымы. Құран 
Кәрімде «халифат құру» туралы ешқандай мәлімет келтірілмегеніне қарамастан, бұл ұйым 
Орталық Азиядағы елдердің орнына «халифалық» мемлекет орнатқысы келеді. Құран 
Кәрімде баяндалған шынайы исламның насихатталу деңгейінің төмендігін және сауатты 
мамандар мен дінтанушылардың аздығын пайдаланған осындай ұйымдар, әсіресе, еліміздің 
оңтүстік аймақтарында біршама жастарымызды қатарына қосып та кетті. Қырғызстан, 
Өзбекістан, Тәжікстан және ҚХР елдерінде белсенді әрекет жасап жатқан осындай ұйымдар 
мұсылман мемлекеттерінің тұрақтылығына зиян тигізумен қатар, ислам дінінің имиджін бұзу 
және мұсылман жастарды дінде орны жоқ нәрселерге үйрету арқылы екі есе үлкен зиян 
тигізіп отыр. Орталық Азиядағы бауырлас республикалардың мемлекет институттары 
нығайған сайын және әлеуметтік-экономикалық өмір сүру деңгейі жоғарылаған сайын 
осындай зиянды ұйымдардың ықпалы азаймақ. Дегенмен, азаматтарымызға ненің орны 
исламда бар, ал не нәрсенің орны жоқ екенін дұрыстап үйретпейінше қауіптің алдын алдық 
деуге сірә болмас. Сонымен қатар әлгіндей ұйымдардың аталуындағы «ислам», «Аллаһ» 
сөздеріне мән беруден гөрі, олардың іс-әрекеттерінің исламға қаншалықты сәйкес екеніне 
көңіл бөлген жөн. Кейбір Батыс елдерінің ислам дінін бұрмалау мақсатымен ислам атын 
жамылған ұйымдарды құрғызғаны және оларды жан-жақты қамсыздандырып тұратыны 
белгілі. Олар кейде «Хизб-ұт Тахрир» сияқты саяси кескінде болса, кейде ардақты ата-
бабаларымыздың есімдерін өз меншігіне айналдырып, халықты нағыз ата-бабаның бұрынғы 
жолына шақырғансымақ болып жүрген суфи тариқаты формасында да болуы мүмкін. 
Еліміздегі мемлекет және дін қатынастары турасында айта кететін өкінішті бір мәселе – 
ешбір діни мейрамның мемлекет дәрежелі мейрам ретінде бекітілмегені. Мұсылмандардың 
«Құрбан айт» және «Ораза айт» мерекелеріне Қазақстанмен көршілес елдердің барлығында 
да ресми демалыс берілгеніне қарамастан, бізде әлі сең жібитін емес сияқты. Жуырда 
сайланған Мәжіліс депутаттары осы мәселені алғашқы кезекте қарап, азаматтарымызды 
қатты алаңдатып отырған үшбу көкейтесті мәселеге дұрыс шешім тапса игі еді. Өткен 
шақырылымдағы кейбір Мәжіліс депутаттары, ішінде өзіміздің қазақ азаматтарымыз да бар, 
діни мерекелерге ресми демалыс беру туралы заң жобасы түскенде «біз атеиспіз» деп шыға 
келгені әлі есімізде. Мұндағы мәселе депутаттың діни сенімінде емес, оған дауыс берген 
мыңдаған сайлаушылардың діни сенімінде екені әлгі азаматтарды аса мазаламаған сияқты. 
Біз алуан этникалық және діни топтардан құралған Малайзия мемлекетінің тәжірибесін 
дұрыс пайдаланып, ең болмағанда Құрбан айтқа үш күн, ал Ораза айтқа бір күн, сондай-ақ, 
православие шіркеуінің Рождество мерекесіне бір күн ресми демалыс берсек, бұдан тек 
елімізге, мемлекетімізге пайда болатыны анық. Ай-күннің аманында «халықаралық ұйымдар 
сынайды» деп, байбалам салатындар осы мәселеге келгенде неге жақ ашпайды, деп сұрағым 
келеді. [3]. 

Қазақстандағы ислам мәселелері 
Қазақстан мұсылмандарының діни істерін ұйымдастырып, діни бірлестіктер, мешіттер 

және шетелдердегі мұсылман ұйымдарымен халықаралық қатынастарды реттейтін дербес 
мекеме «Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы» діни бірлестігі деген атпен 1990 жылы 
құрылды. Оған дейін «қазият» деңгейіндегі діни мекеме ретінде қызмет атқарған бұл ұйым 
бүгінгі күні еліміз мұсылмандарының ең басты ислами ұйымы. 2000 жылғы маусым 
айындағы құрылтайда ҚМДБ төрағалығына білікті ғалым, арабист және дипломат, 
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профессор Әбсаттар Дербісәлі (1947- ) сайланды. Өткен 3-4 жыл көлемінде тоқырап қалған 
кейбір мәселелер оң шешімін тапты. Мысалы, Алматыдағы орталық мешіттің ашылуы, әл-
Фараби даңғылы бойындағы университеттің ашылуы, діни басылымдардың сан және сапа 
жағынан бір шама жоғары сатыға көтерілуі, облыс орталықтары мен Астана қаласында жаңа 
мешіттердің салынуы т.т. 

Алдымыздағы уақытта мынадай мәселелер оң шешімін тапса еліміздегі 
мұсылманшылықтың жүйеленуі уә тұтастануы жағынан үлкен жетістіктерге жетер едік: 
Біріншіден: Ең маңызды проблема еліміздегі мұсылмандардың белгілі бір жүйе бойынша 
ұйымдаспағанында және ислами үгіт-насихаттың дініміздің негізгі бұлағына, яғни Құран 
Кәрімге толыққанды сәйкестік қағидасы бойынша жүзеге асырылмауында. Әсіресе, өзге 
мұсылман мемлекеттерінде орталықтары орналасқан суфизм бағытындағы эзотерикалық 
тариқаттар уә діни ұйымдардың, қайырымдылық қорларының белсенді қамданыста екенін 
айтуымыз шарт. Бұлардың үгіттері исламның бірегей қасиетті кітабы Құран Кәрімнің 
үкімдерімен көп жағдайларда қабыспайды және дінге кейіннен қосылған әр түрлі негізсіз 
ырымдар мен нахақ нанымдарды (бидғаттар мен хұрафаларды) қамтиды. Бір ұйымның ақ 
дегенін екінші бір ұйым қаралап жатқан жағдайлар жиі кезігеді. Сонымен қатар, діни топтар 
мен жамағаттардың арасындағы келіспеушіліктер қоғамдық тәртіп пен халқымыздың береке-
бірлігіне нұқсан тигізуі әбден мүмкін. Дінге енді бет бұрайын деп жатқан кейбір 
азаматтарымыз да осындай күрделі жағдайды көріп, діннен жеріп кететіні, тіпті, басқа 
діндерді қабылдайтыны да шынды 

Екіншіден: Ислам ғылымдарын оқыту және ғылыми зерттеулерді белгілі бір жүйеге 
салу мәселесі де жөнді шешімін тапқан жоқ. Бұл сала мамандары мен исламтанушылардың, 
діни кадрлардың жетіспеуінің басты себебі. Шындығында оқу жүйесі мен кадрлар біріне бірі 
тәуелді екі мәселе. 2000 жылғы қыркүйек айында ҚР Сыртқы істер министрлігі мұсылман 
елдеріндегі діни оқу орындарында оқып жатқан студенттердің елімізге қайта шақырылатыны 
туралы хабарлады. Түркия, Иран, Пәкістан қатарлы елдердегі талабаларымыз елге оралып, 
мұндағы университеттерге, атап айтқанда жаңадан бой көтеріп келе жатқан «дінтану» 
бөлімдеріне түсті. Оқу базасы және оқытушы кадрлар мәселесі толық шешілмеген осы 
бөлімдерді бітірген студенттер нағыз дінтанушы яки исламтанушы болды деп айту қыйын. 
Қазір де шетелдерде студенттеріміз оқып жатыр. ҚМДБ тарапынан Мысыр және Түркияға 
жіберілген бір сыпыра жастарымыз білім алуда. Алғашқы түлектер елге оралып, мешіттер 
мен жоғары оқу орындарында қызметке кірісіп те кетті. Ендігі мәселе, шын мәнінде дін 
ғылымдарын жете меңгерген, көкірегі һәм көзі ашық, осы заманғы ғылыми жетістіктерден 
хабардар һәм заманауи талаптарға сәйкес кадрларды дайындау. 

Үшіншіден: Жоғарыда келтірілген бірінші және екінші проблеманың оң шешімін 
табуы мұсылмандардың Құран Кәрімді дұрыс түсінуіне тікелей байланысты. Құранды дұрыс 
түсінбейінше исламды түсіну мүмкін емес десек артық айтқандық болмас. Құранды 
лайығыншы түсіну екі жолмен ғана болады: 1-арабшаны меңгеру 2-Құранның мағынасын 
дұрыс жеткізетін сапалы тәржімесін жасау. Азаматтардың барлығын арабшаға үйрету мүмкін 
емес, сондықтан, қолымыздан келетіні қасиетті кітабымыздың бүгінгі ғылымдар негізінде, 
адамзаттың өркениет деңгейін есепке ала отырып және шынайы ғылыми жетістіктер 
бойынша ислам тарихына қайтадан талдау жасай отырып аудармасын жасау. Өкінішке 
қарай, бүгінге дейінгі жасалған тәржімелер дәстүрлі тәфсірлер мен аудармалардың әсерінен 
аса алған жоқ және Құранымызды бүгінгі ұрпақтарға түсіндіру ісінде жетіспеушіліктері мол. 
Меніңше, ҚМДБ-ның алдында тұрған ең маңызды міндеттердің бірі осы мәселені шешу 
болуы керек. Құранның жаңа аудармасы йаһұди және христиандардың, сондай-ақ 
суфилердің аңыздары (исраилият) мен хиял-ғажайып уақиғалардан, бос сенімдер мен 
ғылымға қайшы келетін тұжырымдардан ада болуы керек. Мүмкін осы аударма жұмысын 
жасау үшін арнайы комиссия құрыла 

Төртіншіден: біз бір ащщы шындықты мойындауымыз қажет. Ол тәуелсіздікті алған 
жылдары елімізде дін мәселесін жете меңгерген мамандардың болмағандығы және мемлекет 
билігінің жоғары сатысында жүрген азаматтарымыздың осы мәселенің маңыздылығын жете 
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бағаламағандығы. Хош, бүгінгі халіміз қалай деп сұрағым келеді. АҚШ, Израил және Еуропа 
елдеріндегі депутаттар мен жоғары лауазымды тұлғалар өз діндерін терең зерттеген адамдар 
және олардың басым көпшілігі миссионер ұйымдарының яки діни басылымдардың 
қақморшысы, құрылтайшысы немесе мүшесі. Біздегі бір жағынан алғанда табиғи (өйткені 
ұзақ жылдар бойы атеист түзім тәрбиелеген ұрпақтар) кемшілік салдарынан дінімізді 
лайықты деңгейде және формада насихаттау жұмыстары іске асырылмады, құқық 
тұрғысынан алғанда заңдардың өз ішінде және заң мен өмір арасында келіспеушіліктер 
пайда болды. Сондықтан, тағы бір маңызды проблема діни қатынастарды реттейтін заңдарды 
қайтадан қарап, қажетті орындарын өзгертіп яки толықтырып, мемлекет пен ұлт мүддесін 
ескере отырып қайыра қабылдауымыз керек. 

Бесіншіден: Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құқықтық және әкімшілік 
мәртебесін нығайтуымыз керек. Ұлтты құрайтын ең басты құндылықтың бірі дін екенін 
жоғарыда атап кеттік. Дін институтының мемлекеттің қалыптасуындағы және өмірдің өзге де 
салаларындағы маңыздылығын баяндадық. Демек, осындай маңызды салаға мемлекет бейғам 
қарай алмайды. Біз Конституциямызда көрсетілген зайырлылық қағидасын қатаң сақтай 
отырып, халықаралық тәжірибелерді зерттеу арқылы мүмкін Қазақстанға тән жаңа бір әдіс 
табуымыз керек. Бүгінгі заңдар шеңберінде ҚМДБ және оның қарамағындағы діни 
бірлестіктердің құқықтық мәртебелері бірдей. ҚМДБ-ның діни әдебиеттерді құрастыруы, 
бекітуі және бастыруы, діни оқу орындарын ұйымдастыруы, ел көлемінде біркелкі діни үгіт-
насихат жасалуын қамсыздандыруы, халықаралық қатынастарға шығуы және 
Республикадағы атқарушы, заң шығарушы және сот билігімен қатынастары жаңа заңнамалар 
уә құрылымдық өзгерістер бойынша дұрыс жолға салынуы керек. Осы мәселені шешкен 
кезде ҚМДБ-ын қаржыландыру және басқару тетіктерін де жетілдіруіміз шарт. 

Алтыншыдан: Маңызды проблеманың бірі еліміздегі миссионерлік әрекеттерді қатаң 
бақылау және әсіресе мұсылмандардың басқа діндерге кетуінің алдын алу мәселесі. 2001 
жылы талқыға түскен жаңа заңның Үкімет тарапынан қайтарылып алынғандығы естеріңізде 
болса керек. Содан бері жаңа заң қабылданған жоқ. Кейбір деректерде 100 мың, ал енді 
кейбір газет хабарламаларында 500 мыңға жуық қазақтар басқа діндерді қабылдаған 
делінеді. Бүгінге дейін дінге бөлінбеген халқымыздың енді азаттыққа қол деткен шақта алуан 
түрлі діндерге бөлінуі болашақта аса маңызды проблемаларға апарып соқтыруы, тіпті 
мемлекетіміздің іргесін шайқалтуы әбден мүмкін. Елімізде христиандықты таратушы 
ұйымдар мен өзге де миссионерлердің жарғылық құжаттарында бірінші кезекте қазақ халқын 
шоқындыру мәселесінің алға тартылуы кездейсоқ емес. Егер мүмкін болса, еліміздегі өтпелі 
кезең белгілі бір дәрежеге көтеріліп, саяси-экономикалық ахуал тұрақтанып, азаматтарымыз 
алдымен өздерінің дәстүрлі діндерін жете зерттеп, түсініп алғанға дейін миссионерлік 
әрекеттерге тоқтау салуымыз қажет [4]. 

Қазақстанда мемлекет пен дін арасындағы қарым-қатынастың анық концепциясы жоқ. 
Дінге қатысты мемлекеттік саясат қалай болса, солай, саяси мақсаттарда құрылып, шешім 
қабылдайтын ресми тұлғалардың біржақты көзқарасы мен талғамының ықпалында жүр. Ол 
құбылмалы, қайшылықтары көп және діни жағдайдың объективті шарттарына да, ар-ождан 
саласындағы халықаралық стандарттарында да, ел Конституциясына да сәйкес келмейді. 

Бір жағынан, барлық деңгейде ресми түрде мемлекеттің діннен бөлінгендігі, барлық 
діндердің еркіндігі мен теңдігі жарияланып, дүниежүзілік қауымдастығы алдында Қазақстан 
конфессияаралық бітімшілік аралы болып көрінеді. 

Басқа жағынан, мемлекет екі ең ірі және ықпалды діндерді — сунниттік ислам 
(ҚМРБ) мен христиан православиесін (ОПШ) ашық қолдайды. «Ерекше» топқа иудаизм, 
лютеранство мен индуизм де жатқызылған. 

Ар-ождан мен дін еркіндігіне қатысты мемлекет саясатына келесі факторлар әсер 
етеді: 

— биліктегі элитаның жалпы дінге қарай коммунистік атеистік көзқарастың 
қалдықтары; осы себепті олар діндарлық пен діни бірлестіктерге, әсіресе, белгісіз, жаңа, 
«дәстүрлі еместерге» күдікпен қарайды, сунниттік ислам мен христиан православиесін 
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ерекше қолдайтындары, діндерді «жағымды» немесе әдеттегідей билік етуге болатын және 
«жағымсыз» немесе «жаман», «қауіп төндіретіндерге» бөлуі осыдан; 

— биліктегі элитаның жалпы азаматтық құқықтар мен бостандықтар және бөлек ар-
ождан еркіндігі сияқты демократиялық құндылықтардың мәнін түсінбеу және қабылдамау; 
осыдан дінді мемлекет тарапынан бақылау мен реттеуге тырысу, діни бірлестіктердің 
істеріне араласу, сенушілер құқықтарын шектеу; 

— арнайы қызметтердің, әсіресе, Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің (ҰҚК) жалпы 
мемлекеттегі ішкі саясаты мен жеке алғанда, дінге қатысты саясаттың құрылуына тым ұлкен 
ықпалы; осыдан мемлекеттің ұлттық қауіпсіздікке қауіп ретінде дінге қарауы, «зиянды 
секталардың» «қара тізімдерін» құру, ар-ождан мен дін еркіндігіне қарсы заң құжаттарын 
дайындап, шығару, «дәстүрлі емес» діндерді құқық аясынан «ығыстыру» тәжірибесі; 

— дінге сену еркіндігін сақтауға қатаң қарайтын дүниежүзілік қауымдастық пен 
кейбір ірі державалар алдында «жақсы атағын», осыдан «жақсы тізімге» иудаизм, 
лютерандық пен индуизм сияқты әлем діндерін енгізу, сонымен бірге, көрнекті және кең 
жарияланған «әлем діндерінің форумдарын» өткізу, «әлем діндері орталығы» мен 
«конфессия аралық бітімшілік елі» рөлін атқаруға тырысу. 

ҚР заң құжаттарында дін істері жөніндегі өкілетті орган көзделген. 2001 ж. дейін 
Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі (МАҚКМ) жанында бұрынғы (Кеңес 
кезіндегі) Дін істері жөніндегі Кеңес міндетін атқаратын «діни бірлестіктермен байланыс 
жөніндегі» арнайы департамент қызмет атқарған. 2001 ж. наурызда оның міндеті мен 
құрылымдық бөлімшелерін атқару билік органдарына берді. 2000 ж. мамырдан бастап, ҚР 
үкіметі жанында діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңес қызметін атқаруда. Кеңес 
қоғам бастамасымен жұмыс істейді, ал, оның тұрақты хатшылығы үкімет кеңсесінің 
құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Осындай кеңестер облыс әкімдері мен Астана, 
Алматы қалалары әкімдерінің жандарында ашылған. Бұл мемлекеттік сымақ органның 
конституциялық және заңдық мәртебесі жоқ болғанымен, іс жүзінде кең өкілдікке ие. Ол 
«барлық мүдделі ведомстволарға» ұзаққа баратын кеңес жібереді. Олар азаматтар үшін 
заңдық қиындықтар туғызып, конституциялық құқықтарын бұзатын және «ұлттық, 
әлеуметтік қауіпсіздігіне қауіп төндіретін» «діни экстремистік» бірлестіктер мен «әсірешіл 
секталар» тізімі; барлық деңгейдегі әкімдерге діни бірлестіктердің «тіркелуін қадағалау» 
және олардың қызметін «реттеу» керектігі; барлық мұсылман мешіттерін ҚМРБ бағындыру 
талабы; «миссионерлер қызметін бақылауын күшейту» т.б. Кеңес хатшылығы ар-ождан мен 
дін еркіндігін шектейтін заң жобаларын белсенді ұсынуда. 

Дін саласындағы мемлекет саясатын жүзеге асыру түрлері: 
— мемлекеттік органдар мен діни ұйымдар қызметін құқықтық және ақпаратпен 

қамтамасыз ету; 
— мемлекеттік органдардың діни бірлестіктермен ынтымақтастығын жетілдіру; 
— жалпы мемлекет көлемінде және елдің жекелеген аймақтарында ар-ождан мен дін 

еркіндігіне ие болу құқығын жүзеге асыру, конфессия аралық қарым-қатынастар, діни 
жағдайдың даму бағыттарын анықтау, діни бірлестіктердің қоғам өміріндегі рөлі мен 
азаматтардың дінге және діни бірлестіктерге көзқарасын тұрақты түрде зерттеу мақсатында 
діни бірлестіктерді мониторингтен өткізу жүйесін құру; 

— мемлекеттік қызметкерлерді дін тану маманы бойынша және құқық жағынан 
дайындау жүйесін құру; 

— мемлекет пен конфессиялар арасындағы мәселелерді зерттеуге және дін мен діни 
бірлестіктер қызметі саласындағы ғылыми зерттеулерді қолдау үшін ғалымдарды 
(социологтар, саясаттанушылар, дінтанушылар, философтар, психологтар, заңгерлерді) 
тарту. 

Дін саласындағы мемлекет саясатын жүзеге асыру әдістері 
Мемлекет дін саласындағы өз саясатында билік, әкімшілік құқықтық әдістерді 

қолданудан бас тарту тиіс. Кейбір жағдайда осындай әдістерді қолдану керек болатынын 
мойындап, мемлекеттік органдар басқа да әдістерді қолдану тиіс, оның ішінде тараптар 
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теңдігіне негізделген, яғни, мүдделерін келістіру, іс-әрекеттерін түйістіру, келісімдер мен 
шарттар жасасу. Мемлекеттік органдар діни бірлестіктерге бағыну нысаны ғана емес, тең 
құқылы серіктес ретінде қарауы тиіс. Мемлекеттік органдар өз басқару қызметінде бақылау 
және қадағалау міндеттері ең төменгі дәрежеде қолдануы тиіс. Ал, діни бірлестіктер 
қызметін бақылау кез келген басқа ұйымдар сияқты бақыланып, қадағалануы тиіс. Билік-
бағыну түріндегі қарым-қатынастар орнына әлеуметтік серіктестік пен өзара жауапкершілік 
келуі тиіс. [5]. 
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МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІ КӘСІБИ КАДРЛАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Әшім Мөлдір 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Заң факультетінің 1-курс студенті, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші: з.ғ.к., доцент Б.Ө. Алтынбасов 

 
Егемен ел атанған Қазақстан Рсепубликасы құқықтық мемлекет құру үшін 

мемлекеттік органдарда кәсібилік, демократиялық қағидаларын ұстану керек. Кәсібилік 
қағидасына сәйкес мемлекеттік қызметкер кәсіби даярланған маман болуы тиіс. Мемлекеттік 
қызметкерлердің кәсібилігі және этика мәселесі мемлекет құрылған сәттен бастап әрдайым 
күн тәртібінде тұратын мәселелердің бірі.Қазақстан Республикасының Президентінің 
жолдауында көрсетілгендей жаңа кадр саясатын жүргізу, жаңа басқару тобын құру, 
мемлекеттік органдарды еліміздің бүгіні мен болашағына қызмет жасайтын кадрлармен 
қамтамасыз етуді талап етеді. 

1) Біліктілікті арттыру мен қайта даярлау жүйесін елеулі түрде өзгерту көзделіп отыр. 
Мемлекеттік  аппараттың    кәсіби   біліктілігін   арттырып , басқару  тиімділігін  нығайтуға , 
оның   қоғамда   ашықтығы  мен  есеп беруін  қамтамасыз  етуге  ерекше  назар  аударылып  
отыр . Өйткені , еліміздің  болашақта  жан- жақты  дамуы  кәсіби  кадрларға  тікелей  
байланысты   – Президент 2011 жылдың  шілдесінде  мемлекеттік  қызметтің  жаңа  
моделінің  тұжырым  дамасын  бекітті . Құжатта  негізгі  басымдықтардың  бірі  ретінде « А 
» басқарушы корпусын  құру  қажеттігі  көрсетілген . -Мемлекеттік қызметті жетілдіру 
жүйелі реформаны талап етеді. «Қазақстан – 2030» Cтратегиясында мемлекеттік қызмет 
аппаратын білікті кадрлармен жасақтау мәселесі де  көрсетілген. Елбасы «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламалық 
мақаласында да мемлекеттік қызметке кадрлар іріктеуде тиісті қағидаттарды сақтау  
қажеттігіне назар аудартты. Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру 
мақсатында мемлекеттік қызмет жүйесін әрі қарай жетілдіруге бағытталған Заң жобасы 
әзірленіп, Парламент қарауына ұсынылды. Заң жобасында кадрларды іріктеу мен ротациялау 
кезінде меритократия қағидаттарын қамтамасыз ету, «А» басқарушы корпусын құру, 
персоналды басқару институты мен тетіктерін жетілдіру, кадр қызметінің рөлін арттыру, 
тәртіптік және этикалық бақылауды күшейту қарастырылған.  

http://www.egemen.kz/19135.html
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Мемлекеттік қызметті жетілдіру жұмысында алдыға қойылған міндеттің бірі – жан-
жақты білімді, барлық сыннан өткен, басқарушылық және ұйымдастырушылық қабілеті бар,  
жоғары таңдаулы кадрлар қалыптастыру. Бұған қол жеткізу оңай шаруа емес.  Ол үшін саяси 
мемлекеттік қызметкерлер санын 6,5 есеге қысқарту жоспарланып отыр. Бұл қазіргі 3277 
саяси қызметкердің 538-і ғана қалады дегенді білдіреді. Мемлекеттік қызмет алдағы уақытта 
басқарудың «А» корпусына көшетін болады. Ал «А» корпусына қызметкерлер резервін 
Президент жанынан құрылатын Ұлттық кадр саясаты жөніндегі комиссия қатаң түрде 
сүзгіден өткізу арқылы жасақтайды. «А» басқарушы корпусына жоғары әкімшілік тұлға 
болып табылатын министрліктер мен ведомстволардың жауапты хатшылары, комитеттер 
төрағалары, облыстар әкімдіктерінің аппарат жетекшілері, қалалар мен аудандардың  
әкімдері кіретін болады. Жалпы «А» корпусына шамамен 500-дей лауазым иесі енгізіледі. 
Олардың жартысына жуығын еліміздің аймақтардағы кадрлары құрайды. Ал орталық 
мемлекеттік органдардың бірінші басшылары, олардың орынбасарлары, облыс әкімдері мен 
олардың орынбасарлары және облыс орталығы саналатын қалалар әкімдері саяси қызметкер 
қатарына жататын болады. Қазіргі кезде мемлекеттік қызметкерлердің саны 91 мың бірліктен 
асады. Олардың 52,9 мыңы орталық мемлекеттік органдарда, 35,5 мыңы жергілікті атқарушы 
органдарда қызмет істеп келеді. Еліміздің мемлекеттік қызмет жүйесін көптеген 
халықаралық сарапшылар тиімділігі жоғары, болашағы зор деп танып отыр. Ал мемлекеттік 
қызметтің базалық «Б» корпусы негізінен кадр іріктеудің ашықтығы қағидаттарын және 
кадрлардың кәсібилігі мен меритократияны қорғауға негізделген. Мұнда әкімшілік 
мемлекеттік қызметкерлердің жұмыстарын және олардың әлеуметтік қорғалуын айтарлықтай 
күшейту ойластырылған. Осы мақсатта басқа органдардан ауысу тәртібімен «Б» корпусына 
конкурстан тыс қызметке орналасуға жол берілмейді. Бұл мемлекеттік органдар 
аппаратының орнықтылығын, ішкі мемлекеттік органда сатылап өсу мүмкіндігін 
жоғарылатады, сондай-ақ азаматтардың мемлекеттік қызметке қолжетімділігін арттырады.  

Кадрлық резерв мемлекеттік органдарда міндеттер мен қызметтер ерекшелігіне қарай 
өз бетінше құрылатын болады. Осының есебінен кадрлар резерві қамтамасыз етіледі. 
Жалпы, Мемлекеттік қызмет істері агенттігі алдын ала тестілеуден өту конкурстар 
процедураларының ұзақтығын (2 айдан 15 күнге дейін) төрт есеге қысқартты. 
Тұжырымдамада кадрларды оқыту, олардың кәсіби деңгейін көтеру мәселелеріне де ерекше 
мән беріліп отыр. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлерді әдістемелік және ғылыми жағынан 
оқытатын бірден-бір кадрлар орталығы – Президент жанындағы Басқару академиясының 
мәртебесін күшейту ойластырылуда.  

2) Кәсіби кадрлар тиімді мемлекеттік басқарудың негізгі факторы. Дағдарыстан соңғы 
дамуға беттеген тұста еліміздің дамуында мемлекеттік қызметшілердің білігі мен білімінің 
орны зор. Білікті, білімді маман болса, қазіргі жүргізіліп жатқан іргелі істердің оңға басқаны. 
Ал білімсіз, біліксіз бишік ұстаса, берекенің қашқаны. Бұл Елбасы тарапынан да жиі 
көтеріліп, басты назарда ұстайтын мәселенің бірі. Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев 
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясында еліміздің даму басымдықтарының 
бірі ретінде кәсіби үкімет пен мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтің тиімді 
жүйесін құруды атап көрсеткендіктен, уақыттың талабына жауап бере алатын, басқару 
саласындағы бәсекеге қабілетті кәсіби кадрларды даярлау мәселесі Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің жұмысының да негізгі бағыттарының бірі болып 
отыр.  Қазіргі Қазақстанның аяқ алысы нығайып, мүлдем жаңа мемлекет болуға бет алған 
кезеңінде бұл мәселенің маңыздылығы артуда. Елбасы өз сөзінде мемлекеттік басқаруды 
жетілдіру бойынша шараларды жүргізу және нақты әдістеме жасау қажеттігі туралы айтқан 
болатын. Сондықтан, мемлекеттік қызметті тұтынушылардың мүддесі үшін мемлекеттік 
басқарудың жаңа сапалы моделін жасау қажет. Біздің алдымызда алға басқан әлемдік 
тәжірибені ескеріп, қоғам алдында есеп беретін мемлекеттік аппарат корпоративті басқарма 
принциптерін ұстана отырып жұмыс істей білетін және бүгінгі таңдағы уақыт талабына 
жауап бере алатын, мемлекеттік қызметтегі бюджеттің тапшылығы мен әкімшілік 
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шығындардың қысқартылуына қарамай, тиімді жұмыс жасай алатын кәсіби кадрларды 
қалыптастыру міндетінің тұрғаны баршамызға аян. 

Бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілерді оқытудың инфрақұрылымына Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы, Өңірлік 
мемлекеттік қызметшілерді оқыту орталықтары, «Мемлекеттік қызметтің персоналын 
басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы және басқа білім беру ұйымдары кіреді. ҚР 
Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы мемлекеттік қызметшілерді оқыту 
жүйесіндегі басты оқу орны ғана емес, сонымен қатар басқарушылардың жаңа буынын 
даярлаумен айналысады.  Республикадағы мемлекеттік басқару жүйесін дамытуда және жаңа 
үлгідегі сапалы басқарушыларды қалыптастыруда мемлекеттік басқару академиясының алар 
рөлі зор. Академия мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру, 
магистратура бағдарламасы бойынша кәсіби мамандарды даярлау және аспирантура мен 
докторантура бағдарламасы бойынша кадрларды ғылыми тұрғыда әзірлейтін 
республикамыздағы алдыңғы қатарлы білім беру орталығы болып табылады. Академиядағы 
магистратура бағдарламасымен  мемлекеттік органдар, сот және дипломатия салаларының 
кадрларын мемлекеттік және жергілікті басқару, юриспруденция, халықаралық қатынастар 
мамандықтары бойынша дайындайды. Халықаралық тағылымдама магистрлерге арналған 
оқу бағдарламасының негізгі бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, мемлекеттік 
қызметкерлерді қайта даярлау бағдарламасы бойынша оқыту мемлекеттік қызметке алғаш 
түскендер және басшы мемлекеттік әкiмшiлiк лауазымына тағайындалғандарға арналып екі 
деңгеймен жүргізіледі. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру бағдарламасымен 
оқыту заңгерлік, қаржы-экономикалық және әлеуметтік-саяси дисциплина блоктары 
бойынша үш негізгі мамандандыру бағыттарымен құрылған қысқа мерзімді 
мамандандырылған семинарлар түрінде өткізіледі. 

Аталған академия 2005 жылдың мамыр айында Президенттің Жарлығымен 
Мемлекеттік қызмет академиясы, Жоғарғы соттың жанындағы Сот академиясы және 
«Л.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті» ГМҚК жанындағы Дипломатиялық 
академиясының бірігуі арқылы Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес құрылған. Бұл 
білім беру ұйымдарының қосылуы, сонымен қатар материалдық, ғылыми-әдістемелік және 
кадрлық ресурстардың бірігуі академияның дамуына оң ықпалын тигізді. 

Уақыттың талабына сәйкес академияның қызметін жандандыру мақсатында, 2008 
жылдың қараша айында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен академия 
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын болып қайта ұйымдастырылды. Осының 
арқасында академияның аясы кеңейіп, тек мемлекеттік тапсырыстың шеңберінде ғана емес, 
оқуға ниет білдірушілердің өз қаржыларына және басқа да қаржы көздерімен оқытуды қолға 
ала бастады 

3) Кәсіби жетілу — маңызды міндет. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби түрде 
жетіліп-дамуы мәселесі кадр саясаты мен мемлекеттік қызмет жүйесіндегі түйінді 
буындардың бірі болып табылады. Кез келген мемлекеттің маңызды саласы ретінде 
мемлекеттік кадр саясаты алдыңғы бағытта ұсталынады. Кадрлар әлеуетін қалыптастыру, 
орналастыру, тиімді пайдалану, сонымен бірге оларды кәсіби жетілдіру бойынша 
мемлекеттің стратегиясы нақ сол арқылы көрініс табады.  

Кадрлар – бұл кез келген елдің ұлттық байлығы. Тарихи тәжірибе куәландырғандай, 
материалдық, табиғи, қаржылық – мемлекеттің барлық осы ресурстарынан кадрлар, яғни 
адам ресурсы ең маңыздысы болып саналады.Қоғамның кадрлар әлеуеті әлеуметтік-
экономикалық дамуының ғана емес, сондай-ақ елдегі мемлекеттік басқарудың тиімділігін 
анықтайтын да шешуші фактор ретінде қарастырылады. Өйткені тіршілік қызметінің кез 
келген саласындағы істің табысты болуы маманға, оның кәсібилігіне, біліктілігіне және 
тәжірибесіне байланысты екені анық.Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби шеберлігін 
дамыту, жұмыс сапасын көтеру және тиімді әдістерді енгізуді ынталандыру бағытында ҚР 
Ұлттық Банкі басқармасы көптеген шараларды жүзеге асыруда. ҚР Ұлттық Банкі жыл сайын 
филиал қызметкерлері үшін семинарлар өткізіп тұрады, оған жылына орта есеппен 8-10 адам 
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шақырылады. Семинар тақырыптары мен атқаратын қызметтеріне байланысты аталған 
шараларға басшылық қызметкерлерінен бастап бөлім мамандарына дейін қамтылады. Бұдан 
басқа филиалдың басшылығы ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясында, бір маман «ҚР Премьер-Министрі Канцеляриясы жанындағы ақпараттық 
қауіпсіздік саласында мамандар біліктілігін көтеру және даярлау орталығы» ММ-де білім 
алды, филиалдың қызметкерлері «Тілдерді дамыту жөніндегі облыстық басқармасы» ММ 
жанындағы «Тілдерді үйрету орталығы» мемлекеттік-коммуналдық қазыналық кәсіпорнында 
мемлекеттік тілдің толық курсынан өтті. Сондай-ақ филиалдың барлық мемлекеттік 
қызметкерлері ҚР-да ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасы аясында компьютерлік 
сауаттылыққа үйретудің толық курсында тәлім алды. 

Мемлекеттік қызметкерлердің кәсібилігі – еліміздің үдемелі дамуының басты 
шарттарының бірі, ал филиал қызметкерлері үшін семинарлар кәсіби біліктілікті көтеру, 
басқару саласында жаңаша заңдылықтар нормаларын үйрену, басқарушылық шешімдердің 
қабылдануы мен жүзеге асуының теориялық-құқықтық негіздерін қалыптастыру мақсатында 
ұйымдастырылды.Өйткені ҚР-да мемлекеттік қызмет қоғамдық процестерді реттеуге, 
мемлекеттің тұтастығын қамтамасыз етуге және еліміздің азаматтарының мүдделерін іске 
асыруға міндеттелінген.Сондықтан да мемлекеттік қызметкердің беделі туралы айтпай 
кетуге болмайды. Бедел жай ғана маңызды функционалдық мәнге ие емес, сонымен бірге 
тұрғындардың сенім дәрежесінің көрсеткіші, өзіндік мәртебеге ие өлшем.Бедел тұтасынан 
алғанда қоғам мен нақты әлеуметтік топтардың талаптары мен мүдделеріне мемлекеттік 
органдардың іс-әрекеті сәйкестігі дәрежесін білдіреді. Соның салдарынан бедел белгілі бір 
дәрежеде азаматтардың мемлекеттік билік органдарына қатынасы тұрғысынан ахуалды 
айғақтайды, реформа жасау бағдарламаларын және мемлекеттік қызмет қимылдарын 
қоғамдық қолдау дәрежесін анықтайды. Бұл арада біздің облысымыздағы мемлекеттік 
органдардың мақсатты түрде бағытталған жұмыстарды атқарып жатқанын атап өткім келеді. 
Соның айқын бір мысалы, биылғы жылы менің әріптестерім және таяуда ғана менің өзім 
(қазан айында) облыстық «Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін көтеру және қайта 
даярлау аймақтық орталығында» білім алып шықтық.Филиалдың мемлекеттік 
қызметкерлерін оқыту филиалдың әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерінің біліктілігін 
көтеру семинарларын өткізу бойынша облыстық қайта даярлау аймақтық орталығымен 
жасалған келісім-шарт негізінде жүргізілді. Сол келісім-шартқа сәйкес филиалдың 13 
әкімшілік қызметкері әртүрлі тақырыпта білім алу курсынан өтіп, тиісті сертификаттар 
алды.Семинарлардың тақырыптары да әртүрлі және қызғылықты болды: «Мемлекеттік 
қызметкердің кәсіби қызметінің әлеуметтік-психологиялық негіздері», «Мемлекеттік тіл 
саясатының негізгі бағыттары», «ҚР-дағы индустриялдық-инновациялық саясат: ахуалы, 
проблемалары және перспективалары», «Мемлекеттік органдар қызметі және 
ұйымдастырудың құқықтық негіздері», «ҚР қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету 
механизмдері», «Қазіргі заманғы кезеңде ҚР-дағы мемлекеттік аймақтық басқару» және 
«Мемлекеттік қызметтің әлеуметтік-психологиялық негіздері» деп аталды 

“Болашақ” бағдарламасы да кәсіби мемлекеттік қызметшілердің қатарын толықтыруға 
үлкен үлес қосып келеді. Дегенмен, шетелдерде білім алған жас мамандарға өндірістік 
тәжірибемен қатар, өмір тәжірибесі де жетіңкіремей жатады. Оларды мемлекеттік басқару 
ісіне, әсіресе, орталық мемлекеттік органдардардың қызметіне бірден араластырмай, әуелі 
өндірістік тәжірибе жинақтауға икемделген белгілі бір ортаға жіберу қажет. Сонымен қатар, 
шетелдерден оқып келген және Мемлекеттік басқару академиясының түлектерін мемлекеттік 
қызметке мүмкіндігінше белсенділікпен тағайындау қажет деген Елбасының тапсырмасының 
орындалуы жергілікті атқару органдарында тым баяу жүріп жатқанын айту керек. Өмір 
тәжірибесін басынан өткеріп үлгермеген жеткіншек жас маманның мемлекеттік шешім 
қабылдау үдерістерінде орны толмас қателіктер жіберіп алу ықтималдығы тым жоғары. Олар 
білім алатын ордалардың оқу бағдарламалары мен болашақ еңбек ететін ортасының 
өндірістік жағдайларында бірегей үндестік болуы керек. Олардың меңгерген жаңа ілімі мен 
тәжірибесі елге келген кезде тиісті уақытында қолданылып, тиімділікпен өндірістегі 
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“кетігін” тауып отыруы тиіс. Әйтпесе, әлемдік ғылыми-техникалық прогрестің көшіне ілесе 
алмай, жаңаша көзқарастардың ескіріп қалуы әбден мүмкін. “Болашақ” бағдарламасы 
стратегиялық келешекке бағытталған үлесі мол жоба, оның тиімділігін дұрыс пайдаланбай 
жатып, қадірін түсіріп алуға болмайды.Сайлану мерзімі аяқталған кәсіби депутаттар да 
кәсіби Парламенттен ел аманатын арқалап келіп мемлекеттік қызметшілердің қатарын 
толықтырып жатыр. Дегенмен, оларды да мемлекеттік қызметке бәсекелестік жағдайында 
қабылдау дұрыс, өйткені, олардың кәсіби шеберліктері мен қабілеттері бірдей емес. 
Сонымен қатар, олардың ішінде белгілі бір қаржылық-өндірістік топтардың мүдделерін 
жоғары қоятын азаматтардың болуы да алаңдатады. Ал мемлекеттік қызметке мемлекеттік 
мүддені қоғамның әрбір өкілінің мүддесін ескере отырып қорғай алуға қабілетті маман-
азаматтар қажет. 

Мемлекеттік қызметшілердің “мемлекетшілдік” ой-санасы мен қабілетіне де көп 
жағдайлар байланысты. Қоғамдағы әр азаматтың сана-сезімінде отансүйгіштік тәрбиені 
қалыптастырудың әлде де болса бір жүйеге келе алмай жатқаны белгілі. Еліміздің егемендік 
алған аз ғана жылдары ішінде, әсіресе, басқа ұлттың азаматтарына “жеке мемлекет болдық” 
деген қоғамдық сананы толық сіңірудің өзі оңай шаруа емес. Сондай-ақ, қарапайым 
ауылдарда туып-өскен, төбе ұлт өкілдерінен шыққан мемлекеттік қызметші-мамандардың 
кәсіби шеберлігін шыңдау үдерісіне көбірек көңіл бөлу керек. Әсіресе, “атаның мұрасы мен 
аманатын ана тілі арқылы жүрегімен меңгеріп іске асыратын кез келген маманның еліне 
деген еңбегі сіңімді, жанашырлық сезімі жоғары” деген шындықтың шетін аңғарған жөн. 
Кейбір жағдайларда шешім қабылдау үдерісіндегі қалыптасқан жүйенің осалдығы және заң 
талаптарын орындауда жеке мүддеге қатысты түсініктердің басымдылығы мемлекеттік 
мүддені қолдап, үнемі қорғап отыруға мұрша бермей жатады.Бүгінгі күні білімі мен 
біліктілігін жетілдіремін деген мемлекеттік қызметшіге барлық негізгі жағдайлар бар. 
Арнайы ұйымдастырылатын немесе тұрақты негізде қызмет атқаратын қайта дайындау 
курстары мен семинарларда мемлекеттік қызметшілер қызмет бабында жүріп-ақ, жыл сайын 
өздерінің кәсіби білімін тереңдетіп, біліктілігін жоғарылата алады. Бірақ көпшілік 
жағдайларда ондай ынта білдіретін қызметшінің оқу мерзіміне қажетті жүктемесі штаттық 
кестеге кірмей жатады және оның орнында жұмысын атқаратын адамның жоқтығын 
сылтауратып, қызметшілерінің кәсіби деңгейін шыңдау туралы өтініштерін дер кезінде 
орындап отыруға мемлекеттік органдар мүдделі болмай отыр. Сол себептен де және ондай 
қосымша дайындықтың нәтижесінде жұмыс бабында қызығарлық жеңілдік алудың мүмкін 
болмағандығынан да мемлекеттік қызметшілер бүгін кәсіби шеберліктерін арттыруға ынталы 
емес. Ал, мемлекеттік қызметшілердің білімі мен біліктілігін жетілдіретін оқу 
бағдарламаларының мазмұнына деген өндіріс талаптарын орындауға қажет 
қызығушылықтың болуы бөлек әңгіме. Мемлекеттік қызметшілердің оқу бағдарламалары әр 
мемлекеттік органның міндетті түрдегі тікелей қатысуымен әзірленуге, келісілуге және 
бекітілуге тиісті. 

Қорыта айта келе, бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілерге кәсіби білім беру 
жүйесінің үздіксіз негізде болуын қамтамасыз ету керек, оларға кәсіби білім берудің 
мемлекеттік стандарттары мен бағдарламаларын конкурстық негізде жетілдіру қажет. 
Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік лауазым деңгейінің өсіп отыруына қатысты олардың 
білімі мен біліктілігін көтеру қажеттілігін анықтап отыратын өлшемдік жүйенің жобасын 
әзірлеу де кезек күттірмейтін мәселе. Алдымызда әкімшілік реформаны жүзеге асыруға және 
азаматтар мен басқа да қоғам өкілдеріне мемлекеттік қызмет көрсету аясына қатысты арнайы 
әзірленген бағдарламалар арқылы мемлекеттік қызметшілерді оқыту мәселесі де тұр. 
Жоғарыда айтылған жәйттердің тиімділікпен іске асып отыруына ықпал жасайтын және 
тұрақты негізде жұмыс атқаратын қоғамдық құрылым керек екендігі де талас 
туғызбайтындай. Бұл құрылым мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дайындығы мен оларға 
білім беру сапасының деңгейлерін үнемі көтеріп отыру ісіне де, мемлекеттік кадр 
саясатының тиімді жолмен жүзеге асып отыру үдерісіне де едәуір көмегін тигізер еді. 
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Бүгінде еліміздегі кәсіби кадрлар дайындау және оларды орналастыру үдерістері жаңа 
әлемдегі болып жатқан жаңа өзгерістерге байланысты қайта қарауды қажетсінеді. Бұл 
мәселеден ұзақ мерзімді жаңа мемлекеттік кадр саясаты тұжырымдамасының жобасын 
әзірлеу қажеттілігі туындайды. Тәуелсіз еліміздің тұғыры бүгін нығайды, енді орнықты 
дамудың ізімен қуатты елдердің қатарына қосылудың сара жолына шығып, бәсекеге 
қабілеттілігін шыңдайтын кезең өтіп жатыр. Бұл жауапты кезеңде еліміздің бақуатты 
болуына еңбек-үлестерін қосып жүрген кәсіби мамандардың иығына салмақтың көбірек 
түсетіні анық.  
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В защите конституционного права на жизнь принимает участие гражданское 

общество, объединяющее граждан государства. Несмотря на то, что Конституция РФ 
непосредственно не определяет понятие «гражданское общество», надо заметить, что 
содержание этого понятия определяется многими нормами Основного Закона, и в первую 
очередь-признанием человека высшей ценностью, наделением его широким кругом прав и 
свобод. Особенности данного участия и его правовое регулирование требует детального 
рассмотрения. 

На сегодняшний день в юридической науке существует многообразие трактовок 
понятия «гражданского общества». Так, например, С.А. Авакьян отмечает, что гражданское 
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общество – это категория конституционного строя, понятие сложное и многообразное, 
разветвленная система институтов, общественных отношений и принципов. Его 
характеризуют деятельность общественных объединений, коммерческих и религиозных 
организаций, личностное и профессиональное общение граждан, активное участие граждан в 
решении общих дел, информированность граждан, единство экономических, политических и 
социально-культурных целей общества, наличие самостоятельных механизмов 
самоуправления, уважение к личности и оптимальные возможности для ее самореализации 
[1.197]. 

Е.А. Лукашева определяет гражданское общество как «общество социального 
многообразия и терпимости, добровольной социальной кооперации, развитой культуры 
общественного диалога и выражения общественного мнения»[2.138]. 

Б.Л. Железнов дает следующее определение гражданского общества – «это общество 
свободных и активных граждан, осознающих цели и механизм общественного развития, 
добровольно и непосредственно участвующих в деятельности общественных институтов, 
умело пользующихся защищеннымиправами и добросовестно выполняющих свои 
обязанности перед обществом и государством» [3.56]. 

Процесс формирования гражданского общества во многом связан с таким понятием, 
как общественное сознание. Так, например. В.В. Маклаковопределяет общественное мнение 
как состояние массового сознания, включающее в себя явное и скрытое отношение к фактам 
социальной, политической, экономической действительности, к деятельности определенных 
партий, групп, лидеров, лиц [4.202]. Такое мнение имеет непреходящее значение в 
политической жизни любой страны. Внутреннее отношение, сформированное в 
общественномсознании, в значительной мере является предопределяющим, оказывающим 
существенное влияние на различные политические процедуры; оно воздействует на 
результаты голосования на выборах, референдумах, при принятии политических и других 
решений. Существующее мнение создает как бы внутренний фон в сознании человека, 
группы, на который накладывается решение при названных процедурах. 

Несколько иное определение общественного мнения дается в Большом 
энциклопедическом словаре – это состояние массового сознания, заключающее в себе 
отношение (явное или скрытое) к общественным событиям, к деятельности различных групп, 
организаций, отдельных личностей, выражает позицию одобрения или осуждения по тем или 
иным общественным проблемам, регулирует поведение индивидов, социальных групп и 
институтов, насаждает определенные нормы общественных отношений, действует как в 
рамках общества вцелом, так и в рамках различных социальных групп [5.263]. 

Едва ли можно согласиться с автором О.А. Снежко, считающим, что в последнее 
время в российском общественном сознании прочно утвердилась идея прав человека [6.126]. 
Несмотря на то, что Россия восприняла основные стандарты мирового сообщества, взяла на 
себя обязательства по соблюдению и защите прав человека, согласилась с тем, что эти права 
являются естественными и неотчуждаемыми, даны человеку от рождения, обязательны для 
всех, и, прежде всего, для государственной власти, призванной гарантировать их 
беспрепятственное осуществление, необходимо заметить, что на практике права граждан 
декларируются в большей степени насловах, нежели реализуются на деле. 

Следует добавить, что отнюдь не все авторы идеализируют ситуацию сложившуюся с 
правами человека в России, в частности, с правом на жизнь. Например, А.П. Золотых 
отмечает: «Человеческая жизнь постепенно обесценивается. Идеи святости и 
неприкосновенности жизни не являются превалирующими в общественном сознании. 
Постулаты концепции естественных прав человека, получившие закрепление в 
отечественной Конституции, неэффективно реализуются на практике. Инерция прежних 
стереотипов в оценке роли государства приводит к уязвлению жизненно важных ценностей, 
уважение прав человека никак не превратится в норму общественного поведения. Для их 
преодоления потребуется немало времени и усилий, однако это ни к коей мере не отменяет 
саму необходимость и важность смены системы общественных ценностей» [7.113]. Любые 
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усилия государства по созданию условий эффективного осуществления права на жизнь 
будут тщетны, если не будет здоровой духовной атмосферы общества, если она будет 
отравлена изнутри, если идеи жизни как высшей ценности не проникнут в общественное 
сознание. 

Таким образом, необходимо констатировать, что, к сожалению, человеческая жизнь в 
результате войн, массовых конфликтов, катастроф и, участившихся в последнее время 
террористических актов (в период с 2010 по 2015 год по данным Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации было зафиксировано 58 терактов) [8], стала цениться 
крайне низко. Высокий уровень преступности в России также не способствует социально-
политической стабильности общества, развитию нравственности и правового сознания 
населения. 

Если говорить об участившихся в последнее время террористических актах, уносящих 
жизни огромного числа людей, то важно заметить, что каждый совершенный 
актподвергается жесткой общественной критике. Любое проявление терроризма порождает 
общественный резонанс, посягает на права и свободы личности, наносит ущерб порядку 
управления, основам государства и общества, иным элементам конституционного строя. 
Кроме того,терроризм всегда предполагает наступление негативных политических 
последствий, которые являются результатом нагнетания атмосферы страха. Страх перед 
терроризмом начинает использоваться в качестве эффективного инструмента борьбы за 
изменение общественного мнения в пользу расширения спецслужб, их полномочий и 
финансирования. 

В это связи стоит согласиться с В.А. Эпштейном в том, что «оздоровить обстановку, 
предупредить возрастание террористической угрозы в стране можно лишь путем участия 
представителей всех ветвей власти, общественных организаций, и особенно, средств 
массовой информации, в реализации комплексной программы, включающей меры 
политического, экономического, социального, идеологического и правового характера, 
направленные на искоренение политически мотивированногонасилия из нашей жизни» 
[9.239]. 

В становлении гражданского общества и в формировании общественного сознания 
исключительную роль играют средства массовой информации. В настоящее время 
телевизионные каналы пропагандируют на наших экранах культ насилия, что формирует в 
глазах общественного мнения вседозволенность и безнаказанность. Издательства считают 
своим долгом рассказывать в подробных деталях о жестоких убийствах. Таким образом, 
подрастающее поколение воспитывается жестоким, а СМИ делают все возможное для 
закрепления соответствующих стереотипов, поскольку это приносит высокие рейтинги, а, 
следовательно, материальную выгоду. 

Общественное мнение можно формировать, изменять. Именно поэтому средства 
массовой информации в современном мире обладают уникальным потенциалом. При 
желании они способны существенным образом повысить уровень понимания обществом 
возникших проблем. Однако необходимо четко осознавать, что перемены в обществе 
происходят не сразу. Но иногда ход событий значительно ускоряется, особенно когда есть 
осознание серьезности угрозы и суть ответных мер очевидна. Надо осознать необходимость 
перемен в сознании общества и действовать. 

Таким образом: 
1) наличие общественного мнения, и то, насколько оно учитывается государством – 

главный показатель гражданского общества. Сегодня в России прилагаются значительные 
усилия для развития гражданского общества, постепенно складывается механизм 
сотрудничества между государством и гражданским обществом, проблема прав и свобод 
человека приобретает черты диалога – все это является показателем действия нового 
политического мышления; 

2) отношения между гражданским обществом и государством приобретают все более 
цивилизованный характер, но необходимо отметить, что в общественном сознании 
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отсутствует представление о понятии «жизнь», как о высшей ценности для государства. В 
связи с этим, формирование у общественности гуманистических взглядов по отношению к 
человеческой жизни представляется совершенно необходимым. Понимание и грамотное 
решение проблем в этой непростой сфере общественным отношений – важная задача как 
гражданского общества, так и государства. 

3) российское общество на современном этапе развития обладает потенциалом, 
необходимым для реализации права на жизнь, которое по своей правовой природе входит в 
состав одного из главных принципов Конституции РФ –«человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью», что в свою очередь требует от всего субъектного состава 
правовой действительности научиться эффективно его использовать и защищать. 
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Қазақстан Республикасы тәуелсіз, зайырлы, унитарлы, әлеуметтік мемлекет. 

Әлеуметтік мемлекет дей отырып біз нені түсінеміз?Әлеуметтік мемлекет – кең әлеуметтік 
негізге сүйенетін және халықтың өмір сүру деңгейін көтеруге, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға және жүзеге асыруға, соңғы жетістіктермен қамтылған денсаулық 
сақтау, білім беру жүйелерін құруға, әлеуметтік әлсіз топтарға қолдау көрсетуге, әлеуметтік 
қақтығыстардың алдын алуға, бейбіт реттеуге бағытталған белсенді әрі мықты әлеуметтік 
саясат жүргізетін демократиялық мемлекет[1]. 

http://fsb.ru/fsb/comment.htm
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
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Әлеуметтік саясаттың негізгі жүзеге асыруға тырысып ұсынатын ұсыныстарының бірі 
ол еңбекке қабілетті азаматтарды еңбекпен қамтамасыз ету. Конституцияда көрсетілгендей 
әрбір азамат өзі қалаған мамандық иесі болып, сол мамандығымен жұмыс істеуге құқылы. 
Ол туралы толығырақ 24 бапта еңбек ету бостадығы, еңбек орнының қауіпсіздік пен тазалық 
стандарттарына сай келуі, ереуілге шығуы және де ақылы демалыс күндері көрсетілген[2]. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 3 шілде күні Астанада өткен 
Индустрияландыру күніне арналған телекөпір барысында сөз сөйлеп, «Қазақстанның 

әлеуметтік жаңғыртылуы:Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасын 
жария еткен болатын. Осы бағдарлама бойынша қазіргі таңдағы мәселелерді шешу үшін 
маңызды қадамдар айтылып өтті. Олардың ішінде біразына көз салып кетсек. 6-7 
тапсырмаларда еңбек дауларының алдын алу, ескеру және реттеу туралы жазылған. Бұл 
туралы елбасы : «Бүгінгі күні Қазақстанда еңбек даулары мен жанжалдарын реттеу, ескеру 
және алдын алу тетіктері жақсы дами алмайотыр.Әрине, мүлдем кикілжіңсіз қоғам 
болмайды, бірақ біз мұндай тәуекелдерді барынша азайтуға ұмтылуға міндеттіміз. 

Біріншіден, бүгінде өндірістегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен бақылау 
жұмыстарын күшейту қажет.Екіншіден, бізде әлеуметтік-еңбек дауларын туындатқаны үшін 
құқықтық жауапкершілік жағы жеткіліксіз» дейді. Еңбек дауларының негізгі себептері 
ретінде екі мәселені атап көрсетуге болады: бірінші - жұмысшылардыңкәсіпорынды басқару 
мәселелерінен шеттетілуі, екінші - даулар мен жанжалдарды соттан тыс реттеу тетіктерінің 
әлсіздігі. Одан басқа 9 тапсырмада ҚР Үкіметі 2012 жылдың аяғына дейін кәсіптік одақтар 
туралы заңнаманы кешенді талдаудан өткізсін және оныөзгерту жөніндегі заң жобасын 
жасасын делінген. Ал 10 тапсырмада, меніңше ең маңыздыларының бірі, тұрғын үй 
жағдайының үлгі-қалыптары: қолжетімділік пен жайлылық туралы айтылады. Әрине бұл 
мәселе өзіне назар аудартпай қоймайды. Бағалары әр түрлі себеппен көтеріліп келе жатқан 
үйлердің бағасына қазіргі таңда үш адамның екісінің қолы жете бермейді. Басқа 
тапырмалардада белсенді қозғалатын тақырып ол жас мамандар және мектеп оқушылары. 
Яғни мектеп оқушылары біздің болшағымыз деп оларды жастайынан шыңдап өсіру бірден 
бір дұрыс саясат[3]. 

Еңбек мәселесі өте терең. Қазіргі ірі мемлекеттер жарысушы жолдағы басты алға 
тартар ол экономика. Экономиканың еңбекке тікелей қатысы бар десек қателеспейміз. Еңбек 
құқығы неғұрлым тиімді ұтымды болса, еңбек етушілер де, еңбексіз адамдардың еңбек етуге 
асығуы сол тиімділікті көрсетпек. Еңбек тиімділігі экономиканы қалпына келтіріп қоймай 
уақыт өте оны жаңартып көркейтеді. Мемлекет ішіндегі девалюуация да өз аларын алып 
отыр. Тұтыну тауарларының бағасының көтерілуі халықты ерікті түрде болмаса да жұмыс 
істеп еңбек атқаруға итермелеуде. Мемлекет ішінде миллионер адамдардың болуы мемлекет 
үшін үлкен пайда. Олардың тауар айналымымен экономика көтеруі және жаңа жұмыс 
орындарып ашып халық арасында жұмыссыздар пайызын азайтады. Экономикадағы еңбек 
маңызы туралы Еуразиялық ұлттық университетінің профессоры Е.Нұрғалиеваның «Роль 
трудового права в рыночном механизме хозяйствования» атты монографиясын айта кеткен 
жөн. 

Еңбек туралы Қазақ еңбек және әлеуметтік байланыстар академиясының азаматтық-
құқықтық дисциплина кафердасының мүшесі Ажинурина Динара Ажинурқызының елеулі 
еңбектері бар. Мәселен,  «Еңбек шарты –ҚР еңбектік құқықтық қатынастарды реттеудің 
объектісі ретінде» атты оқу әдістемелік құрал, және профессор Е.Нұрғаливамен бірге 
жасаған «Еңбек ету бостандығы және оны қорғау мәселелері» атты елеулі монографиясы 
бар[4]. 

Еңбек мәселесі тек ғылым саласы ғана ретінде емес кеңінен қолданылып келеді. 
Бірақ бұл еңбек мәселесі шешіліп түйіліп қойды деген сөз емес. Сараланған сайын 
жаңаруды қажет ететін құқық салаларының бірі осы еңбек құқығы болса керек. Қазақстан 
Республикасының қазіргі еңбек жағдайы жақсы дегеніменде проблемалары жоқ мәселе деп 
айтуға мүлдем келмейді. Проблемаларды шешу үшін тек қана шет елге азаматтарды 
оқыттырып содан соң осында келіп олардан тәжірибе сұраудың қажеті аздау. Себебі онда 
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кетіп содан кейін Қазақстанға қайта оралғысы келмей қалатын азаматтарда табылып 
жатыр, сондықтан шет ел инвесторлары мен қоғамдық бірлестіктерінің тиімді шарт 
негізінде Қазақстанда жұмыс істеуінің пайдасы көбірек болары сөзсіз. Шет ел 
азаматтарының еңбек құқықтарында оншалықты емес бырақ қазақтар арасында орын 
алатын быраз жайттар туралы сөз қозғайық. 

Статистикаға көз жүгіртсек [5] 
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Жұмысшының еңбек құқықтары туралы  46,9
% 43,1% 4,0% 6,0% 

Жұмысшының еңбек құқықтарын қорғау мүмкіндіктері 
туралы  

33,6
% 49,3% 9,0% 8,1% 

Жұмысшының еңбектік міндеттері туралы  53,4
% 36,0% 5,3% 5,4% 

Жұмыс берушінің құқықтары туралы  36,7
% 46,0% 9,8% 7,5% 

Жұмыс берушінің жұмысшыға қатысты міндеттері 
туралы  

34,9
% 48,2% 8,3% 8,6% 

Жұмыс берушінің мемлекетке қатысты міндеттері 
туралы  

23,5
% 46,5% 15,0% 15,0

% 
 
Адамдардың арасында өз еңбек құқықтарын мұлдем білмейтін топта кездесіп жатыр. 

Егер білмейтін, оқылмайтын болса оның несі заң? Білмеген адамдарда алаяқтардың жақсы 
асы дейміз себебі осындай дұрыс білмейтіндіктен қарызға батып, мемлекетке артық шығын 
келтіреді. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде көрсетілгендей азаматтар еңбек 
шартын келіспестен бұрын онымен жақсылап танысуы керек, тіпті жеке кәсіпкерліктер 
болған жағдайда мемлекет тарапынан өзінің қорғалуын талап етіп жұмысын 
қауіпсіздендіруге болады.Қазіргі таңда адамдардың еңбек құқықтары тапталуда. Мұндай 
келеңсіздіктерден көптеген оқыс оқиғалар болып жатыр. 
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Науқас бола тұрып, жұмысқа бару   26,7
% 30,1% 13,3

% 
17,5
% 

8,6
% 

0,1
% 

3,6
% 

Жыл сайынғы еңбек демалысын 
пайдаланбау  

48,6
% 16,4% 7,0% 15,1

% 
6,9
% 

0,5
% 

5,4
% 

Үстемелі/демалыста/мейрамдарда жұмыс 
істеу  

24,8
% 19,0% 9,4% 35,4

% 
5,4
% 

1,0
% 

5,0
% 

Еңбек келісімшартында көрсетілмеген 
жұмысты атқару  

24,9
% 17,5% 9,9% 34,0

% 
4,5
% 

1,3
% 

7,8
% 

Қажетті қорғаныс шараларысыз 
қауіпті/зиянды жағдайда жұмыс істеу  

63,7
% 5,7% 2,5% 13,6

% 
3,1
% 

0,6
% 10% 

Техника қауіпсіздігін бұзумен жұмыс істеу  65,1
% 6,6% 2,4% 11,4

% 
2,0
% 

0,8
% 

11,6
% 

Себебі 

Жағдайлар  
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Үнемі режімді бұзып жұмыс істеу (ұзаққа 
дейін, түскі үзіліссіз және т.б.)  

45,7
% 12,7% 8,4% 21,8

% 
3,4
% 

1,1
% 

6,9
% 

Еңбек келісімін жасамай жұмыс істеу  67,4
% 5,4% 1,9% 12,9

% 
2,6
% 

1,5
% 

8,3
% 

Сөйтіп, мысалы, жұмысшылар өз бастамалары бойынша жұмысқа науқас бола тұрып 
(30% жағдайда) барады, үстеме, демалыста, мейрамда (19% оқиғада) жұмыс істейді, 
қосымша міндетті   (17,5% оқиғада) атқарады, жыл сайынғы еңбек демалысын (16% оқиғада) 
пайдаланбайды. Әрине, осы жағдайда бұны жұмысшының құқығын бұзу деп айтуға 
болмайды. Сөйте тұра, жоғарыда аталған жағдайларға «Ақшамды жоғалтқым келмейді» 
себебі ретінде өте сирек көрсетеді -  10% оқиғадан аз[6].   

Басқа тағы бір қаралатын мәселе ол Қазақстан Республикасы Парламент сенатының 
депутаты Қуаныш Айтаханов:«Бала күтімі бойынша демалыстан соң, қайтадан жұмысқа 
шыққан әйелдерге мемлекет есебінен біліктілігін арттыру және қажетті жаңа мамандық алу 
мүмкіндіктерін, Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне көпбалалы отбасылар үшін 
табыс салығы бойынша жеңілдіктер туралы ережелерді және басқаларды заңды тұрғыда 
реттеу мәселелерін қарастырсын» дейді. 

Қазақстан Республикасында мұнан басқа тағы да жұмысқа алушылардың барлығының 
да жас әрі тәжірибиелілерін алғысы келеді. Тәжірибе іздеп жүрген жастар мен тәжірибе 
жинаған бірақ біршама жасқа келген еңбекке қабілетті азаматтар жұмыстан тыс қалып 
жұмыссыз атанып отыр. 

 
Тәжірибе көрсеткендей, жас бойынша дискриминациядан көбінесе екі категория 

зардап шегеді: жас жеткен, зейнеткерлік жасындағы адамдар және кейбір қызметтерге 
талаптану үшін, мысалы, жеткілікті өтілі жылдарын «жинай» алмай жүрген жас мамандар. 
Ол Орталық Қазақстанда, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларында аса айқын, Батыс 
және Шығыс Қазақстанда бәрінен аз байқалады. 

Бұл туралы жоспар жүйесі дайындалып жатқандығы туралы Қазақстан 
Республикасының Еңбек және халықты қорғау министрі Серік Әбденов:«Жұмыспен қамту 
бағдарламасының ішінде біраз механизмдер жоспарлап отырмыз. Арнайы әлеуметтік жұмыс 
орындарын жасау заң жобасы да көрсетілген еді. Сол актілердің ішінде осы мәселелер орын 
алатын болады. Қосымша жеңілдіктер, мысалы салық жағынан, оны тиісті министрліктермен 
бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз» дейді. 

Бірақта мұндай жетіспеушіліктермен қатар еңбек құқығы мен еңбек ету саласы 
Қазақстанда шарықтап келеді.Жетістіктермен қатар болашаққа деген үлкен үмітпен 
мақсаттар да қойылып отыр.Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңына 
қол қойды. Бұл құжат туралы елбасының өзі «Заң халықаралық еңбек стандарттарын ескере 
отырып еңбек қатынастарын құқықтық реттеуді жетілдіруге, сондай-ақ әлеуметтік 

0% 20% 40% 60% 

Жас  

Сотталғандықтың болғаны  
Денсаулықтың нашарлығы 

Сыртқы келбеті 
Дін 

Басқа  

Жоғарыда аталғандардың ешқайсысы 
Жауап беруге қиналамын 

20,1% 
62,9% 

25,2% 
28,4% 
28,6% 

15,0% 
19,4% 

3,5% 
16,5% 

13,1% 
2,6% 

2,0% 

2,9% 
7,3% 

Жыныс  

Ұлты  

Мүгедектік  
Кішкентай балалардың болуы  

Жүктілік 
Баланың болмауы 
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серіктестіктің бар түрлері мен әдістерін арттыруға және жұмысшылардың құқықтарын 
қамтамасыз етуге бағытталған.» дейді[7]. 

Бұл заңнамалық құжатпен жұмыс берушінің актілер шығаруында қызметкерлер 
өкілдерінің пікірлерін ескеруді қамтамасыз ету ұсынылады. Қазметкерлердің еңбек 
құқықтарының бұзылуының алдын алу ережелері күшейтіледі. Лауазымдарды қоса атқару 
және уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау тәртібі регламенттеледі[8]. 
 Заң жобасын талқылау барысында Сенаттың тұрақты комитеттерінің ескертпелері мен 
ұсыныстары ескеріле отырып,  өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Атап айтқанда, жұмыс 
берушінің инфляция деңгейін негізге ала отырып, келісімдерде, ұжымдық шартта немесе 
жұмыс берушінің актісінде белгіленген тәртіппен жүргізуі мүмкін жалақының тұрақты 
бөлігін индекстеу туралы бап нақтыланды[9]. 

ҚР азаматтарының өз бағалары бойынша, олардың еңбек саласындағы, және де еңбек, 
сондай ақ жеке құқығы мәселелерінде құқықтық сауаттылықтары айтарлықтай жоғары. 
Сонымен бірге, өз мәлімделгенінің бағасының үнемі субъективтік екпіні болады (өйткені, 
мысалы, мағынасы бойынша еңбек құқықтарын іске асыру жүйесінің тиімсіздігінің екінші 
себебі деп сұралғандар, өз құқықтық сауаттылықтары деңгейлерінің төмендігін айтты). 
Бұдан басқа, өз құқықтарын білу олардың бұзылған жағдайында қорғау мүмкіндігін үнемі 
кепілдей бермейді. 

Бұл мәселелерді шешуде Қазақстанның қазіргі алған бағыты бірден бір дұрыс 
болуымен қатар Халықаралық Еңбек Ұйымының ұсынып отырған жана бағыттарының көмек 
тигізері сөзсіз. Мәселен, жұмыс сапасын көтеремін деп ақылы демалыстарды қысқартуға 
қарсы күрес. Яғни толығырақ алсақ ХЕҰ-ның меңгерушісі Клеопатра Думбия-Генридің 
айтуынша «БҰҰ қарастырып бекітуі бойынша еңбек құқығы сараланған сегіз сатыдан 
тұрады» дейді. Сол сатылар негізінен жұмыс бостандығы, коллективті жұмыс, жасөспірім 
жұмысы, жұмыстың дискриминацияға қатысы, жұмысқа итермелеушілік туралы түсіндіреді. 
Клеопатра Думбия-Генридің докладтық жұмысында көрсетілгендей кризис болып жатқан 
біршама жұмыс орындарында бұл сатылар  экспериментті түрде өтіліп, жақсы нәтижелерге 
қол жеткізілген [10]. 
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На протяжении последних пяти лет в Казахстане с разной степенью интенсивности 
обсуждается идея создания мегарегулятора финансовых рынков (построения единого органа 
регулирования и надзора, объединения надзорных органов и т.д.). Следует взглянуть на 
указанную проблему с правовой точки зрения, сознательно ограничившись вопросами 
надзора на финансовом рынке. Ведь всякий мегарегулятор, как минимум, претендует на то, 
чтобы выполнять функции надзорного органа, а значит должен строить свою работу исходя 
из единой терминологии, принципов и подходов для банковского, страхового, 
инвестиционного и прочих сегментов финансового рынка. При этом, используя 
нормативный материал, авторы стремились выяснить, насколько сильно различаются между 
собой соответствующая терминология, принципы и подходы, заложенные в банковском и 
страховом надзорном праве, а также в праве ценных бумаг, а также нащупать пути по 
исправлению сложившейся здесь ситуации. 

Не нужно ставить перед собой задачу в полной мере раскрыть вопросы банковского, 
страхового и прочих надзоров во всей их полноте и глубине. В зоне их внимания находились 
концептуальные расхождения, заложенные в банковском и страховом законодательстве, а 
также законодательстве о рынке ценных бумаг (рынке капиталов), которые не позволяют 
добиться унификации подходов в области надзора (контроля) для названных сегментов 
финансового рынка. Понятно, что эта задача является частным случаем более общей 
проблемы – различия принципов и механизмов «правового регулирования» различных 
сегментов финансового рынка.  В течение последних 10-15 лет соответствующие массивы 
правовых норм создавались различными государственными органами, как правило, без 
достаточной степени внутреннего и межведомственного согласования и зачастую с 
использованием разных зарубежных моделей и правовых конструкций. По этой причине 
представляется спорным тезис о том, будто немедленное или достаточно быстрое создание 
так называемого мегарегулятора финансового рынка позволит достаточно быстро и 
безболезненно устранить названные противоречия, правовые неясности и 
несогласованности. 

Создание мегарегулятора оправдано лишь в перспективе, при возникновении ряда 
экономических, финансовых, политических и организационных предпосылок: концентрация 
на рынке финансовых услуг, размытие границ различных секторов  финансового рынка, 
расширение и усложнение перечня финансовых операций и услуг, упрощение доступа малых 
форм бизнеса к финансовым услугам, фактическое расширение нелицензированных форм 
предоставления финансовых  услуг, создание единых методологических основ надзора и 
регулирования, повышение сложности финансовых инструментов и связанных с ними 
рисков и т.д. 

Именно в банковском законодательстве и практике понятие «надзора» раскрывается 
наиболее полным и всесторонним образом. Мы намеренно уделяем данному вопросу 
(банковский надзор) наибольшее внимание, полагая, что терминология, принципы и 
подходы, сложившиеся здесь являются наиболее развитыми и заслуживают переноса (при 
надлежащий адаптации) на другие сегменты рынка (страхование, рынок ценных бумаг и 
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управления активами). В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности РК» 
надзор за деятельностью кредитных организаций осуществляется Национальным Банком 
Казахстана в соответствии с законами [1]. 

Широко используются в банковской сфере налоговый, таможенный, финансовый, 
валютный контроль. Применяются также негосударственные формы контроля, например, 
внешний и внутренний аудит, внутренний контроль в кредитных организациях. Таким 
образом, в банковской системе реализуется несколько различных направлений 
государственной надзорно-контрольной деятельности, осуществляемых различными 
государственными органами. 

Систематика регулирования и надзора на рынке капиталов характеризуется рядом 
неточностей, неполнотой и наличием противоречий. Прежде всего, обращают на себя 
внимание существенные терминологические расхождения между банковским 
законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг. Если в банковских актах 
основу составляют понятия «банковского регулирования и надзора» (с их четким 
внутренним структурным подразделением), то закон РК «О рынке ценных бумаг» оперирует 
такими понятиями, как «регулирование рынка ценных бумаг» и «контроль за соблюдением 
условий, обязательств, прав и пр.» [2]. 

Закон «О рынке ценных бумаг РК» устанавливает функции государственного органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Анализируя данный перечень функций, 
можно прийти к следующим выводам. Во-первых, явно среди функций задачи надзора как 
такового не упоминаются. Таким образом, в данном законе в значении «надзор» фактически 
используется термин «контроль», при этом содержание данного понятия в полной мере не 
раскрывается. 

В отличие от законодательства о рынке ценных бумаг, в страховом законодательстве 
вопросы страхового надзора и регулирования раскрыты весьма полно и последовательно. 
Более того, терминология, смысловое содержание терминов и систематика в данной сфере в 
основном соответствует банковскому законодательству. 

Глава VIII Закона о страховой деятельности вводит и подробно раскрывает понятие и 
содержание государственного надзора за деятельностью субъектов страхового рынка. 
Согласно Закону государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела 
осуществляется в целях соблюдения ими страхового законодательства, предупреждения и 
пресечения нарушений участниками отношений, регулируемых законом, страхового 
законодательства, обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных 
заинтересованных лиц и государства, эффективного развития страхового дела [3]. 

Совершенно новое содержание проблематика надзора на финансовом рынке 
приобретает в тех его секторах, которые до сих пор лишены устойчивой системы 
контролирующих и надзорных органов. Одним из таких секторов является рынок 
микрофинансовых услуг. К организациям, оказывающим данные услуги, традиционно 
относят кредитные кооперативы, государственные и частные фонды поддержки малого 
бизнеса, частные организации, осуществляющие регулярную деятельность по 
предоставлению займов определенным группам населения и т.д. 

В целях надзорного права микрофинансовые организации могут быть сгруппированы 
в зависимости от экономических и правовых характеристик их деятельности, что фактически 
закрепит уже сложившуюся реально на рынке финансовых услуг трехуровневую систему. 
Для каждого уровня необходимо предусмотреть дифференцированный режим 
регулирования, а также пруденциального и непруденциального надзора в различных 
сочетаниях в зависимости от сферы, в которой функционирует организация, и установить 
общие принципы, формы и методы такого регулирования. В качестве критерия отнесения 
микрофинансовой организации к одному из уровней, в частности, можно предложить 
следующие показатели: размер собственных и привлеченных средств, объем выдаваемых 
займов, максимальный размер займа, число членов и территориальный охват. 
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Применительно к созданию системы противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма получил распространение термин «финансовый 
мониторинг». Под ним принято понимать совокупность действий государства, направленных 
на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма, как в отдельных хозяйствующих субъектах, так и в масштабе всей страны и за ее 
пределами. Основными направлениями деятельности по реализации финансового 
мониторинга являются: профилактика легализации доходов, полученных преступным путем; 
организация деятельности по борьбе с отмыванием «преступных» денег и финансированием 
терроризма; международное сотрудничество в этой сфере [4, с.205]. 

Система финансового мониторинга имеет в основе принцип приоритетного 
использования банковской системы для целей борьбы с отмыванием преступных доходов и 
финансированием терроризма. В то же время следует отметить, что действующие сегодня в 
отношении банков правила менее развиты по сравнению с аналогичными правилами 
развитых стран. Например, независимо от деталей требуемой клиентом операции, банк не 
вправе отказать ему в открытии счета, осуществлении перевода, зачислении и выплате 
наличных средств. Банк обладает полномочиями по разработке и изданию подзаконных 
актов по борьбе банков с легализацией преступных доходов. В ходе реализации полномочий 
в данной сфере Национальный банк координирует свою деятельность с Комитетом по 
финансовому мониторингу министерства финансов РК. 

В то же время в отечественной науке административного права указывается на 
концептуальные отличия между понятиями «надзор» и «контроль». Надзор и контроль в 
теории права, а также в правоприменительной практике имеют самостоятельное значение и 
собственное содержание. Контроль как способ обеспечения законности предполагает, как 
правило, наличие отношений подчиненности между контролирующим и контролируемым 
лицом; контролирующее лицо вправе вмешиваться в оперативную, хозяйственную 
деятельность контролируемого объекта с целью устранения допущенных нарушений           
[5, с.26]. Кроме того, контроль предполагает оценку деятельности соответствующего лица с 
точки зрения ее законности и целесообразности. В отличие от контроля надзор 
характеризуется отсутствием отношений прямой административной или хозяйственной 
подчиненности надзорных органов (лиц, осуществляющих надзор) с поднадзорными 
объектами (поднадзорных лиц). В процессе надзора деятельность соответствующего лица 
оценивается только с точки зрения соответствия правовым нормам. Действия поднадзорного 
лица с точки зрения их целесообразности не оцениваются. При этом вмешательство в 
оперативную, хозяйственную или иную самостоятельно осуществляемую деятельность 
поднадзорного лица не допускается [6, с.65]. 

По мнению М. С. Студенникиной, только для прокурорского надзора характерно 
полное невмешательство в оперативную деятельность объектов. Это так же является одним 
из подтверждающих фактов, разрозненности понятий надзора и контроля [7, с.15]. 

Необходимо провести четкое разграничение предметов ведения и полномочий в сфере 
контроля и надзора органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов и органов местного самоуправления. В целях недопущения осуществления 
аналогичных по содержанию мер должен быть предусмотрен запрет на проведение 
государственного финансового контроля и надзора в отношении одного объекта 
одновременно органами государственного контроля и надзора разных уровней власти. 

Обращаясь к теме надзора на финансовом рынке, следует ограничить виды 
общественных отношений, а также стадии процесса правого регулирования. Представляется, 
что содержание таких категорий, как «надзор» и «контроль» в целом должно охватываться 
четвертой стадией правого регулирования (применение права). В самом общем виде 
применение права есть властная организационная деятельность компетентных, т.е. 
специально на это уполномоченных органов и должностных лиц по рассмотрению и 
разрешению юридических дел путем издания индивидуальных правовых предписаний на 
основе и во исполнение действующего законодательства. 
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Описывая деятельность участников финансового рынка, целесообразно стремиться к 
использованию единообразной (универсальной) терминологии, включающей такие понятия, 
как финансовый инструмент, финансовая услуга, финансовая организация, финансовая 
(банковская) операция, финансовый контроль, финансовый мониторинг. В частности, 
следует выделить антимонопольное законодательство, в которой уже сформировались 
определения названных общих понятий. 

Следует выработать единую иерархию и операционное содержание понятий 
«регулирование», «финансовый контроль», «надзор», «контроль», «финансовый 
мониторинг» общие для всех секторов финансового рынка. 

Важно добиться унификации методов, порядка, формата и периодичности сбора 
информации, поступающей от участников финансового рынка. Для этих целей следует 
создать единый центр мониторинга состояния финансовых рынков и гарантировать 
отсутствие дублирования при сборе информации. Примером возможного дублирования 
функций мониторинга может стать реализация предложений по предоставлению в Комитет 
по финансовому мониторингу Министерства финансов (КФМ) полной информации о 
сделках, совершаемых с ценными бумагами, с целью предотвращения и выявления 
инсайдерской торговли и манипулирования. В такой ситуации неизбежным станет частичное 
дублирование функций мониторинга со стороны КФМ и Счетного комитета. Зарубежный 
опыт позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным противодействие 
инсайдерской торговле и манипулированию, а также отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма оказывается в том случае, когда соответствующими 
полномочиями наделяется один орган [8, с.70]. 

Следует составить примерный перечень экономических показателей, отражающих 
степень интеграции (взаимопроникновения) отдельных сегментов финансового рынка 
(внутренних и внешних факторов), позволяющих оценить экономическую обоснованность 
создания единого надзорного органа. При этом к внешним факторам целесообразно отнести 
показатели, зависящие от уровня участия различных финансовых посредников в капитале 
друг друга, степень их аффилированности, а также уровень экономической 
взаимозависимости (смешение капиталов). Используя внутренние факторы, предполагается 
оценивать рыночную долю «гибридных» финансовых инструментов и технологий, несущих 
комбинированные риски, присущие различным сегментам финансового рынка (смешение 
рисков). 

Таким образом, для усовершенствования надзора в будущем нормативно-правовые 
акты, которые определяют финансово-контрольные полномочия специализированных и 
иных органов государства, выступающие нормативной правовой базой данного института, 
необходимо изменить и дополнить. Также необходимо использовать опыт зарубежных стран, 
который дал продуктивный и положительный результат. Возможно, наилучшая организация 
надзора на финансовом рынке - сосредоточение его в рамках специализированного органа, 
который обеспечивал бы единое решение вопроса, касающегося ряда отраслей управления, а 
также обладал бы возможностью применения мер административного принуждения при 
строгом ограничении их правовыми положениями.  В этом случае механизмы 
саморегулирования и государственного регулирования будут работать во взаимодействии. 
Необходима эффективная система их координации, закрепленная в нормативно-правовых 
актах, которая позволила бы избежать дублирования функций и в результате обеспечила бы 
рациональное использование государственных средств. 
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На сегодняшний день перед государством поставлены определенные 

задачи,направленные на улучшение благосостояния граждан ,развития экономики 
государства ,повышения уровня жизни населения. 

Для реализации данной цели необходимы рычаги контроля со стороны 
государства.Одним из таких рычагов выступает финансовый контроль, разрабатывая меры 
по предупреждению утечки капитала государства и направленный на сохранение и 
рациональное использование финансовых средств государства. 

В зависимости от устройства государства функции финансового контроля могут по-
разному распределяться в системе органов государства, но регулирование прозрачности 
процесса освоения  государственного бюджета. 

Как отметил Фридрих Август фон Хайек:«Экономический контроль неотделим от 
контроля над всей жизнью людей, ибо,контролируя средства, нельзя не контролировать и 
цели» [1]. 

Финансовый контроль прочно связан с реализуемыми программами государства,  
обозначенных в ежегодных посланиях Президента Республики Казахстан. 

Если обратиться к истории нашего государства, то можно заметить тенденции и этапы 
формирования данного института с момента образования Казахского ханства. С развитием 
общественных отношений, торговых связей и укреплением обороноспособности от набегов 
других племен возрастала необходимость в укреплении казны.Важную роль по данному 
направлению выполнял контроль ханских чиновников. 

Как отметил Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум: «Экономика – лошадь, политика – 
телега.Они должны занимать надлежащие места – экономика должна идти впереди 
политики, а не наоборот» [2]. 

Финансовый контроль зародился в VI-V вв. до н. э. Во времена царствования 
древнеперсидского царя Дарея были организованы подразделения специальных 
государственных контролеров, которые исполняли контроль от имени царя. Важность учета 
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и контроля признавали древние греки и ученые Древнего Рима. Например, Аристотель в 
своей книге «Политика» четко разграничивает функцию учета и контроля, указывая на 
большое значение проверок, которые он определяет как неотъемлемую часть контроля. В 
период эпохи Возрождения, которая характеризуется быстрым подъемом экономической 
активности производства и торговли, в большинстве государств и в первую очередь в Италии 
начался новый этап развития контроля в материально-финансовой сфере. 

Наиболее полное развитие финансовый контроль получил в период промышленных 
революций XVIII в., когда под их влиянием произошло отделение собственников от 
управляющих. 

По мнению  ученой Н.И. Химичевой :«Наличие  финансового контроля  объективно 
обусловлено тем, что финансам как экономической категории присущи не только 
распределительные, но и контрольные функции. Поэтому использование государством и 
муниципальными образованиями для решения своих задач финансов обязательно 
предполагает проведение с их помощью контроля за ходом выполнения этих задач. 
Финансовый контроль осуществляется в установленном правовыми нормами порядке всей 
системой органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе 
специальными контрольными органами при участии общественных организаций, трудовых 
коллективов и граждан»[3]. 

Финансовый контроль — это совокупность действий и операций, осуществляемых 
специально уполномоченными органами, с целью контролирования  соблюдения субъектами 
хозяйствования и органами государственной власти и местного самоуправления норм права 
в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов для 
своевременного получения полной и достоверной информации о ходе реализации принятых 
управленческих финансовых решений.  

В соответствии с установленным законодательством разграничением функций и 
полномочий указываются также конкретные субъекты государственного финансового 
контроля. 

Основополагающие принципы осуществления финансового контроля соответствуют 
Конституции Республики Казахстан: 

Пункт 1,2  статьи 66 Конституции Республики Казахстан определяет взаимодействие: 
Правительство Республики Казахстан:  
1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики 

государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и 
организует их осуществление;  

2) представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о его исполнении, 
обеспечивает исполнение бюджета [4]. 

Государство, создавая иерархию нормативно-правовых актов РК, установило систему 
по взаимодействию госорганов между собой. Основываясь на Конституции,распределены 
полномочия конкретных компетентных органов. 

Содержание финансового контроля раскрывается через его цель и задачи; элементы, 
совокупность которых образует систему контроля; принципы организации.  

Цель финансового контроля заключается в своевременном получении всей 
информации о ходе процесса управления финансами на микроуровне и макроуровне, 
выявленных нарушениях для принятия адекватных управленческих решений. Цель 
финансового контроля реализуется в выполняемых им задачах.  

Основными задачами финансового контроля являются:  
- обеспечение финансовой безопасности государства и финансовой устойчивости 

субъектов хозяйствования;  
-выполнение субъектами хозяйствования своих финансовых обязательств, в том числе 

перед органами государственной власти и органами местного самоуправления;  
-рост финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой системы, 

обеспечение их рационального, эффективного и законного использования;  
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-соблюдение финансовых интересов всех субъектов хозяйствования, усиление их 
ответственности за результаты своей деятельности;  

-повышение эффективности финансовой политики государства [5]. 
Необходимость финансового контроля во всех сферах финансовой деятельности 

государства  проявляется во многом.Так,одной из приоритетных задач,обозначенных в 
Стратегии Казахстана  стала бюджетная политика,точнее финансовый контроль: 

«Мы должны на порядок повысить эффективность и качество государственного 
управления, помогать, стимулировать и дополнять активность частного сектора и 
национального капитала, чтобы соответствовать новой мировой экономической парадигме.  

В то же время государство само должно стать гарантом свободной экономики. Его 
задача - установить рыночные правила и затем обеспечить их соблюдение, действуя 
справедливо и беспристрастно»[6]. 

«Отношение к бюджетно-финансовому процессу должно стать таким же бережным и 
продуманным, как к частным вложениям. Иными словами, ни один бюджетный тенге не 
должен быть потрачен впустую. 

Бюджет государства должен быть сфокусирован на продуктивных с точки зрения 
долгосрочной перспективы общенациональных проектах, таких как, например, 
диверсификация экономики и развитие инфраструктуры»[7]. 

Одной из важных задач национальногоправа является обеспечение модернизации 
системы государственного финансового контроля, поскольку именноконтрольная 
деятельность государства в сфере финансов является одним издейственных инструментов, 
обеспечивающих эффективность процесса управлениягосударственными активами и прежде 
всего финансовыми ресурсами. При этомнеобходимо укреплять правовые, в том числе 
процессуальные основыфункционирования деятельности государственных органов 
финансового контроля.Финансовое законодательство должно обеспечивать благоприятную 
среду для развития ифункционирования отечественного финансового рынка, защиту прав 
потребителейфинансовых услуг и содействовать созданию равноправных условий для 
деятельностифинансовых организаций, поддержанию добросовестной конкуренции на 
финансовомрынке.  

При этом, учитывая тенденцииразвития как мировой, так и отечественной экономики, 
приоритеты финансового законодательствадолжны быть связаны с совершенствованием 
надзорного процесса, базирующегося намониторинге финансовой устойчивости банков, 
оценке потенциальных рисков,формировании гибкого регуляторного режима, оперативном 
реагировании на проблемныевопросы в деятельности банков, а также максимальном 
приближении системы надзораза финансовыми организациями  к мировымстандартам [8]. 

Финансовый контроль являетсяважнейшим средством обеспечения законности в 
финансовой и хозяйственной деятельности. Он призван предупреждать бесхозяйственность и 
расточительность, выявлять факты злоупотреблений и хищений товарно-материальных 
ценностей и денежных средств. 

Законодательно признано необходимым проведение не реже одного раза в год 
соответствующими контрольными и финансовыми органами комплексных ревизий и 
тематических проверок поступления и расходования бюджетных средств в федеральных 
органах исполнительной власти, а также на предприятиях и в организациях, использующих 
средства федерального бюджета [9]. 

С точки зрения Ф. Сутулова : «Чтобы добиться  глубины раскрытия проверяемого 
вопроса , нужны профессионализм и прилежание контролера , наличие у него современных 
технологий , помогающих добиваться качественных результатов в относительно короткое 
время.Этому также способствует хорошо отлаженная система надзора за деятельностью 
ревизора» [10]. 

В то же время существуют и пробелы  в неукоснительном надзоре за расходом 
бюджетных средств.Он связан с частым несоответствием работы  требованиям заказчика  , 
недобросовестностью  потенциальных поставщиков государственных закупок.Возможно для 
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разрешения этого пробела потребуется повышение квалификации экспертов и 
усовершенствование системы государзакупа путем изучения зарубежного опыта и  
сравнения его приемлемости для национального режима. Частный интерес может быть 
оправдан только тогда , когда он одновременно служит интересам общества [11]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что финансовый 
контроль, являясь установлением государства имеет свою историю развития. После 
приобретения независимости и создания национального законодательства нарастала 
необходимость в построении системы взаимодействующих между собой органов для 
выполнения приоритетных задач государства. 

Для нашего государства деятельность данного института играет важную роль в 
процессе построения национальной  экономики. Вопросы обеспечения контроля  были 
поставлены во главу угла государственной политики. Финансовый контроль не является 
исключением. Основываясь на Конституции, содействует  реализации и воплощению 
политики государства по экономическому росту и процветанию, приобретения 
положительного опыта зарубежных государств,имеет перспективность роста и дальнейшего 
совершенствования  в процессе  развития  и расширения функций государственных органов. 
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Сегодня наши политические, экономические и культурные связи находятся на 

подъеме, неуклонно повышается степень интенсивности и уровень казахско-туркменского 
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как начинались и развивались наши отношения, находящиеся теперь на столь высоком 
уровне. 

Полагаю, что сложившиеся в течение нескольких веков исторические, политические, 
экономические и культурные взаимодействия двух братских народов – казахов и туркменов 
будут озвучены моими сокурсниками. 

Хочу обратить ваше внимание на сравнительные аспекты правовых систем наших 
стран, поскольку в современном мире год за годом возрастает роль сравнительного 
правоведения. 

В мировой правовой науке особое место занимает сравнительное правоведение, цель 
которого «изучение основных правовых систем современности, ориентированное на 
развитие своего национального законодательства, на решение стоящих перед ним 
конкретных научно-прикладных проблем» [1]. Важность института сравнительного 
правоведения приобретает особую актуальность в пространстве бывших советских 
республик. 

Безусловно, стартовая основа создания конституционно-правовых систем этих стран 
являлась на момент обретения ими независимости одинаковыми. В этой связи начатая после 
распада советского союза эволюция конституционно-правовых систем этих стран имели 
внешнее сходство. В то же время, конституционно-правовые системы новых независимых 
государств имеют собственную национально-ориентированную особенность, связанную в 
основном с внутренними политико-определяющими факторами.  

В этой связи, на наш взгляд, следует провести сравнительный анализ конституций 
независимых государств, изучить практику конституционного развития. 

В данной статье мы предлагаем сравнительно-правовую характеристику норм 
конституций Казахстана и Туркменистана, институтов конституционного права э тих двух 
дружественных стран. 

После распада СССР, как в Казахстане и Туркмении, так и в других странах СНГ 
содержание конституционного законодательства, его внутренняя структура претерпели 
радикальные изменения, обусловленные коренными преобразованиями общественной жизни 
в целом и в особенности демократизацией политической системы. Смена политического 
строя реально воплотилась в конституционных реформах, принятии новых конституций  и 
развитии на их основе национального законодательства. 

Современные конституции Казахстана и Туркмении тесно связаны с новыми 
конституционными  идеями и государственно-правовыми институтами: с идеей правового 
государства, с институтом разделения властей, институтом президентства, 
парламентаризмом, институтом местного управления и т.д. Эти идеи во многом 
способствовали и способствуют решению задач становления национальной 
государственности, новых институтов системы государственной власти. Анализ конституций 
Казахстана и Туркмении позволяет заметить в их содержании формулу, традиционную для 
современного государства, такого, как демократическое, правовое, социальное, светское, 
унитарное, республиканское по форме правления, государство. 

Конституционная система Казахстана: 
В независимом Казахстане первая Конституция была принята в 1993 году, которая 

утратила силу в связи с одобрением на всенародном референдуме народом Казахстана ныне 
действующей Конституции. 

Конституция Казахстана 1993 года была принята XIII созывом Верховного Совета 
Республики Казахстана.  

Первой Конституцией Казахстан провозглашался неотъемлемой частью мирового 
сообщества, подтверждалась приверженность республики международным нормам и курсу 
на создание демократического и правового государства. Конституция провозглашала 
межнациональное согласие в стране при главенстве казахской нации, обеспечивала равные 
права и свободы всем гражданам, закрепляла права и в равной степени обязанности 
человека. По Конституции, государственным языком являлся казахский язык, а русский язык 
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получил статус языка межнационального общения. Запрещались ограничения прав и свобод 
граждан по признаку незнания государственного языка или языка межнационального 
общения. 

Данная Конституция, безусловно, была прогрессивной, демократичной, народной. В 
основу Конституции 1993 года легла модель парламентской республики. Закрепляя 
независимость Казахстана, Конституция 1993 года вместе с тем отразила сложность и 
противоречивость первых лет независимости. С одной стороны, она фиксировала 
юридические основы для дальнейшей трансформации всех сторон жизнедеятельности 
республики в направлении формирования рыночной экономики и демократического 
государства, с другой – Конституция вызывала широкие дискуссии о полномочиях 
законодательной и исполнительной ветвей власти, поскольку в её тексте этот вопрос остался 
неурегулированным. Такая ситуация не способствовала как стабилизации политической и 
социальной ситуации в стране, так и закреплению курса на трансформацию всех сторон 
общественной жизни. Более того, предметом общественной полемики стали некоторые 
принципиальные положения Конституции, касающиеся характера государственности, 
вопросов государственного языка, частной собственности на землю и гражданства. 

Вторая, ныне действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года. Перед 
принятием на референдуме проект Конституции был выставлен на всеобщее обсуждение, в 
котором приняло участие 212 773 граждан, или 81,14% электората. За новую Конституцию 
проголосовало 89% участников референдума. По существу Конституции 1995 года, 
Казахстан стал государством с президентской формой правления. Конституция установила 
демократические принципы разделения власти на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви, которые взаимодействуют на принципах сдерживания и равновесия. Прин-
ципиальным было положение, что институт президентства отныне стал олицетворением 
единства государства и народа Казахстана. 

В Конституции закреплены как общечеловеческие, так и национальные ценности, 
отражена единая воля народа Казахстана, его интеллектуальный потенциал и основные 
стандарты международного сообщества. Взаимосогласованность норм Конституции с 
нормами международного права, особенно в области гуманитарного права, ставит Казахстан 
на один уровень с государствами с развитой правовой системой. 

Конституционная система Туркмении: 
Конституция Туркменистана как основной закон государства был принят 18 мая 1992 

года (изменена в 1995, 1999, 2003, 2006 и 2008 годах). В соответствии со статьей 1 
Конституции, Туркменистан демократическое, правовое и светское государство, в котором 
государственное правление осуществляется в форме президентской республики; 
Туркменистан обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, 
самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику; государственный 
суверенитет и территория Туркменистана едины и неделимы; государство защищает 
независимость, территориальную целостность Туркменистана, конституционный строй, 
обеспечивает законность и правопорядок. 

Конституция устанавливает структуру государственной власти, основанную на 
принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, которые 
действуют самостоятельно, уравновешивая друг друга. Законодательная власть 
осуществляется Меджлисом. Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых по 
территориальным избирательным округам с примерно равным числом избирателей сроком 
на пять лет.  

Президент Туркменистана является главой государства, исполнительной власти и 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Туркменистана. Кабинет 
Министров является исполнительным и распорядительным органом. Председателем 
Кабинета Министров Туркменистана является Президент Туркменистана. Судебная власть 
осуществляется Верховным судом Туркменистана и другими судами, предусмотренными 
законом. 
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Безусловно, рассматривая основные институты конституционной политики 
Казахстана и Туркменистана необходимо, прежде всего, отметить роль института глав 
государства, являющегося основным и определяющим субъектом концепции 
конституционного развития наших стран. 

По Конституции 1995 года Казахстан избрал президентскую форму правления. 
Президент Казахстана является главой государства, его высшим должностным лицом, 
определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства. 
Выступает символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он обеспечивает согласованное 
функционирование всех ветвей государственной власти и их ответственность перед народом. 

На Главу Казахстана, как отметил И.И. Рогов, «возлагается высшая конституционная 
ответственность за сохранение и укрепление государственности, обеспечение прав человека 
и слаженной работы государственного аппарата в интересах казахстанцев» [2]. 

В целом, за исключением отдельных вопросов, таких как структура (в Казахстане 
парламент двухпалатный, а в Туркмении – однопалатная), порядок избрания депутатов  (в 
Казахстане используется, как прямые – в Мажилис, так и косвенные – в Сенат, выборы 
депутатов, а в Туркмении – мажоритарные, по территориальным избирательным округам). 
Имеются ряд других различий.  

К примеру, Президент Туркменистана является главой государства и исполнительной 
власти, высшим должностным лицом Туркменистана, выступает гарантом государственной 
независимости и статуса нейтралитета Туркменистана, его территориальной целостности, 
соблюдения Конституции и  выполнения международных обязательств. 

По Конституции Казахстана Президент не входит ни в одну из ветвей 
государственной власти, являясь между ними арбитром, и обеспечивая, как уже отметила, 
согласованное функционирование органов государственной власти. 

Другая особенность в Конституции Туркмении прямо закреплено статус 
«Постоянный нейтралитет Туркменистана». В соответствии со статьей 1 Конституции 
Туркменистан на основании закона обладает статусом постоянного нейтралитета. 
Организация Объединенных Наций в Резолюции Генеральной Ассамблеи "Постоянный 
нейтралитет Туркменистана" от 12 декабря 1995 года: "1. признает и поддерживает 
провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета; 2. призывает 
государства членов Организации Объединенных Наций уважать и поддерживать этот статус 
Туркменистана, уважая также его независимость, суверенитет и территориальную 
целостность". Признанный мировым сообществом постоянный нейтралитет Туркменистана 
является основой его внутренней и внешней политики. 

Следующее различие конституционно-правовой системы Казахстана является 
наличие органа конституционного контроля – Конституционного Совета. 

Таким образом, началом новой эпохи во взаимоотношениях между двумя странами 
стал недавний официальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева в Туркменистан,   ходе визита состоялись переговоры на высшем уровне, 
призванные придать новый стимул дальнейшему развитию конструктивного политического 
диалога, расширению торгово-экономических отношений и традиционных культурно-
гуманитарных контактов между государствами-соседями. 

Кроме того, Президент Казахстана совместно с Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Хасаном Рухани приняли участие в   
церемонии открытия международной железнодорожной магистрали «Узень-Берекет-
Горган». По мнению лидеров стран-соседей, эта магистраль обеспечит наиболее 
экономичный железнодорожный маршрут между Азией и Европой и будет служить целям 
всеобщего благополучия и устойчивого развития всего региона. 

Сотрудничество Туркменистана и Казахстана, является сегодня стратегическим 
фактором устойчивости и позитивного развития процессов на пространстве Центральной 
Азии и Каспийского бассейна. Обе страны выступают за превращение нашего региона в 
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зону, свободную от конфликтов, прочное звено долгосрочной стабильности на континенте, 
арену широкого международного взаимодействия. На переговорах была подчеркнута 
общность подходов двух государств по таким ключевым вопросам как сохранение и 
поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного 
терроризма, экстремизма, наркотрафика. 

Как участники Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, 
Туркменистан и Казахстан будут и впредь содействовать разоруженческим процессам в 
регионе, также высказались за необходимость скорейшего урегулирования ситуации в 
Афганистане мирными, политическими средствами. В данном контексте была подтверждена 
готовность к продолжению активного сотрудничества двух стран в рамках авторитетных 
международных и региональных структур – ООН, ОБСЕ, СНГ. 
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Повышение правосознания и укрепление правовой культуры, преодоление правового 
нигилизма, установление законопослушания, а также пути и методы их реализации занимают 
все значимое место в программных документах, законодательной и правоприменительной 
практике, в целом в правовой политике Республики Казахстан. Особое значение 
придается снижению коррупционности государственных органов, национальных 
корпораций, финансовых и иных структур, аффилированных с государством путем 
повышения правосознания и правовой культуры граждан. 

Коррупция в современном Казахстане является одним из главных проблем, 
препятствующих строительству правового государства, развитию почти всех сфер жизни 
общества, государства и отдельного гражданина. 

В документах ООН коррупция определяется как злоупотребление государственной 
властью для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц или групп. Схожее 
определение дано в Законе Республики Казахстан о борьбе с коррупцией, в котором указано, 
что коррупцией признается не  предусмотренное  законом принятие  лично  или  через  
посредников  имущественных  благ  и  преимуществ  лицами, выполняющими  
государственные  функции,  а  также  лицами,  приравненными  к  ним,  с использованием 
своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное  
использование  ими  своих  полномочий  для  получения  имущественной  выгоды,  а равно  
подкуп  данных  лиц  путем  противоправного  предоставления  им  физическими  и 
юридическими лицами указанных благ и преимуществ. [1] 

Вероятными причинами коррупционности общества, как отмечают казахстанские 
политологи, являются правовой нигилизм на всех уровнях общественной жизни, слабость 
судебной ветви власти, неразвитость института адвокатуры. [2] 
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Особенностью комплекса причин коррупции является, по мнению В. Попова, 
доминирующая роль факторов не материально-экономического характера (материальная 
необеспеченность, нужда и т.п.), а идеологического характера. Именно уровень общей и 
правовой культуры, понимание государственного статуса чиновника, реализующего 
функции государства, позволяют ему избежать соблазна, брать незаконную плату за 
исполнение своих обязанностей. [3] 

В снижении коррупционной ситуации в обществе важное значения имеют повышение 
правосознания и укрепление правовой культуры населения. Эффективное  использование  
государством правовых инструментов воздействия на социально-экономическую и 
политическую жизнь общества с целью снижения факторов благоприятствующих развитию 
коррупции. 

Безусловно, эти вопросы являются ключевыми в становлении Республики Казахстан 
как правового государства. Еще на заре независимости в программном документе, ставшем 
стратегической первоосновой независимого развития Республики – Стратегии становления и 
развития Казахстана как суверенного государства (от 16 мая 1992 года), повышение 
правосознания граждан, законопослушание государственных и коммерческих структур, всех 
хозяйствующих субъектов и граждан были названы главными условиями успешных 
преобразований в стране. 

Высокая правовая культура, способная обеспечить правовую ориентацию граждан, 
нетерпимость к любым нарушениям законности, в том числе нарушениям прав и свобод 
граждан, а также высокая уровень развития правового сознания населения признаны 
ключевыми вопросами Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года  
[4]. 

Согласно названному Стратегическому плану основными направлениями 
деятельности государства в повышении правосознания и правовой культуры являются: а) 
расширение правовой пропаганды (активизация общественного юридического образования); 
б) развитие эффективных институтов гражданского общества; в) повышение уровня 
профессиональной культуры адвокатов, работников судебных и правоохранительных 
органов, их качественная профессиональная подготовка; г) создание государством 
необходимых условий для расширения доступа населения к квалифицированной 
юридической помощи. 

Правовому просвещению населения уделяется немало внимания в таком комплексном 
документе как Национальный план действий в области прав человека в Республике 
Казахстан на 2009-2012 год [5], в котором сказано, что эффективность государственных 
правозащитных механизмов находится в прямой зависимости от уровня общественного 
правосознания и правовой культуры населения страны. Задачей правового образования и 
воспитания является формирование свободной личности, которая не только осознает свои 
законные интересы, но и способна потребовать твердых политико-правовых гарантий их 
реализации. 

В  Национальном плане отмечено, что условием сохранения благоприятной среды для 
совершения коррупционных правонарушений является низкая правовая культура. Также 
названным документом в целях повышения уровня правовой культуры и правосознания 
населения предлагается постоянное проведение «круглых столов» и курсов по тематике 
«Правовое просвещение как преграда для коррупции» с освещением в СМИ. 

Кроме указанных выше программных документов, имеются другие немаловажные 
акты, анализ которых дает возможность составить определенную систему, формирующую 
правосознание и правовую культуру в обществе. 

Свое выступление хочу разделить на три комплексных вопросов, которые являются, 
на мой взгляд, главными в повышении правовой культуры и правосознания в Республике 
Казахстан в фокусе снижения уровня коррупции. 

1. Конституция Республики Казахстан – основы конституционного контроля 
Республики Казахстан 
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В Республике Казахстан основу правосознания и правовой культуры создает 
Конституция, принятая в 1995 году. В ней содержится ряд важных положений, которые 
формируют правосознание и правовую культуру и возвышают их до уровня национальной 
правовой политики. 

Важнейшее значение в сфере правовой культуры и правосознания населения имеют 
принцип верховенства (высшей юридической силы) Конституции на всей территории 
Республики и прямое воздействие ее норм. 

Согласно Конституции, Республика Казахстан утверждает себя правовым, 
демократическим, социальным и светским государством, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы. Признание Основным Законом человека, его 
жизни, прав и свобод высшей ценностью является фундаментальным принципом 
конституционного строя, образующим основу конституционно организованного общества и 
предоставляющим каждому юридически признанную и защищаемую государством 
возможность избирать в рамках закона варианты собственного поведения.  

Как было установлено Конституционным Советом – государственным органом 
высшего конституционного контроля – признание человека, его жизни, прав и свобод 
высшей ценностью означает, что государство не имеет более важной задачи, чем забота о 
человеке. Государство обязано создать все зависящие от него условия для достойного 
существования человека. [6]  

В Конституции Республики установлены и другие положения, которые являются 
существенными в формировании правосознания и правовой культуры и создании условий 
для законодательного закрепления принципов правомерного поведения, являющихся 
нормативной основой правосознания и правовой культуры. 

Особенность правосознания, основанного на Конституции, отмечают казахстанские 
ученые, состоит в том, что в нем, как ни в одной другой форме общественного сознания, 
органически переплетены общечеловеческие, политические и правовые идеалы. Цель 
конституционно-правового сознания – внедрение в сознание наших граждан научно-
теоретический, богатый идеологический и политико-правовой потенциал Конституции 
Республики Казахстан. [7] 

В этих условиях все более актуальным становится вопрос о понимании глубинных, 
сущностных характеристик самой Конституции, что должно позволить максимально 
реализовать ее внутренний потенциал. Решение этих проблем напрямую связано с 
нормоконтрольной и норморазъяснительной деятельностью органов конституционного 
контроля, в Казахстане – Конституционного Совета, а в России Конституционного Суда. 

Как отметил Конституционный Совет Республики Казахстан в одном из своих 
решений, ненадлежащее отношение государственных органов и их представителей к 
Конституции негативно влияют на правосознание граждан, что отрицательно сказывается на 
состоянии законности вообще и конституционной в частности. [8] В этой связи все более 
актуальным становится вопрос о качестве правосознания представителей государственных 
органов, которые обладают определенными особенностями, обусловленными спецификой 
самой власти, повышенной социальной значимостью их публичной деятельности, различным 
уровнем и профилем образования и другими факторами. 

По мнению Конституционного Совета, главная задача для всех государственных и 
общественных институтов - обеспечить безусловную реализацию положений Основного 
Закона в действующем праве и правоприменительной практике, формирование высокой 
правовой культуры в обществе и уважительного отношения к главному политико-правовому 
документу страны. [9] 

Обобщая сказанное, следует обратиться высказанному профессору В.И. Крусс, что 
«подлинно правомерное поведение конституционно и по форме и по содержанию. При 
правомерном поведении лицо конституционным образом должно пользоваться своими 
правами и свободами либо осуществлять те публично-властные полномочия, которыми оно 
наделено». [10] 
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2. Концепции правовой политики Республики Казахстан – программные начала 
правосознания и правовой культуры. 

В повышении уровня правосознания и правовой культуры важными являются 
утвержденные Главой государства программы и концепции правовой политики, 
определяющие векторы реформы правовой системы. 

1. Государственная программа правовой реформы в Республике Казахстан от 12 
февраля 1994 года [11], утвердившая направления судебно-правовой реформы в стране, 
указывает невозможность построения правового государства без соответствующей правовой 
культуры общества, важнейшими элементами которой являются: высокий уровень 
компетентности как судов и правоохранительных органов, так и других органов власти и 
управления. Только на основе взаимного уважения к правам других субъектов можно 
уважение к праву сделать естественным наследием последующих поколений Казахстана. 
Поэтому воспитание уважения к закону должно стать составной частью государственной 
политики и общенациональной задачей, для решения которой потребуется перестройка 
правового воспитания населения и организации юридического всеобуча, начиная со 
школьной скамьи.  

Во исполнение правовой программы были учреждены республиканские газеты 
«Юридическая газета» и «Заң газеті» которые в настоящее время лидирует в сфере правовой 
пропаганды, созданы информационно-правовые ресурсы, такие как Республиканская база 
данных «Закон» и другие. С учетом требований Программы в школах и учебных заведениях 
Республики введены обязательные и факультативные занятия по проблемам правовой 
культуры, прививаются уважение к закону.  

2. Концепция правовой политики Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года [12] 
приоритетными направлениями повышения правосознания граждан называет 
предупреждение и профилактику преступности, наступательность в борьбе с нею, 
адекватное реагирование на оперативную обстановку, повышение уровня информационного 
обеспечения и аналитической работы, развитие связей правоохранительных и других 
государственных органов с населением.  

Принятая в 2009 новая Концепция правовой политики [13] проблемам повышения 
правосознания и правовой культуры посвящает отдельный раздел: «Правовое образование, 
правовая пропаганда», в котором сказано, что составной частью научно-образовательной 
деятельности является правовое образование, правовая пропаганда, то есть вопросы 
правовой культуры. В Концепции говорится о необходимости расширения объема и 
повышения качества правовой пропаганды среди населения через СМИ, включая интернет-
ресурсы, активизирования научных исследований по актуальным проблемам 
законодательства и правоприменения, особенно в тех отраслях права, которые наиболее 
востребованы в повседневной жизни граждан. Авторы Концепции особо обращают внимание 
юридическому образованию, подготовке юридических кадров новой формации, которые 
должны быть патриотично настроены и ориентированы на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества и государства. 

Из названных программ следует основные модели правовой культуры и 
правосознания граждан; субъекты, которые ответственны за повышения качества 
правосознания и культуры; формы реализации этих программ. 

Вместе с тем, на наш взгляд, на базе общих принципов правовой политики 
необходимо закрепить комплексный долгосрочный документ по правовой культуре и 
повышению правосознания граждан как одной из форм снижения уровня коррупционности 
общества, в котором следует наметить меры по повышению уровня идеологической, 
политико-правовой и воспитательной работы в современных условиях. В свете подобного 
документа государственные органы и их должностные лица (государственные служащие, в 
том числе и суды и сотрудники правоохранительных органов) должны всей своей 
деятельностью способствовать воспитанию граждан в духе уважения Конституции и 



6029 
 

законов, «нулевой толерантности» к коррупционному поведению и его общественного 
отторжения. 

3. Проблемы прав человека: национальный и международный правозащитный 
опыт  

Рост правосознания и уровня правовой культуры во многом зависит от состояния 
законов, эффективного исполнения правовых норм государственными органами, их 
должностными лицами, органами местной власти, общественными объединениями и 
гражданами. Их деятельность должна обеспечивать преодоление отчуждения населения от 
государства, формирование у них чувства законности. 

Безусловно, в Казахстане, как было отмечено, проблемам правосознания и правовой 
культуры как основным факторам снижения коррупционности общества обращается немало 
внимания. Однако часто не замечается само предназначение правосознания и правовой 
культуры в данном ракурсе, не обращается достойное внимание на необходимость 
восполнения той коррупционной «ниши», которая образовалась в ходе модификации 
ценностных ориентиров общества. 

Проведенная в годы независимости Республики правовая реформа, прежде всего была 
нацелена на трансформацию ее политической, социально-экономической систем, созданию 
новых институциональных структур, укреплению государственной власти и управления.  

Если говорить кратко, то, в последствие, на мой взгляд, успешно проведенных 
правовых реформ были созданы системные предпосылки для того, чтобы Казахстан 
состоялся как правовое (конституционное) государство. 

Но сказать, что мы этой цели уже полностью достигли, увы, никто не может, 
поскольку создание правового государства, как известно, невозможно в условиях 
существующего уровня коррупционности общества, а также без многих других 
составляющих элементов. Особенно без формирования адаптированных новой правовой 
политике государства правосознания и правовой культуры граждан, в итоге – высокой 
морали, нравственности в обществе.  

Не ставя под сомнение тех огромных успехов, которые были достигнуты в целом в 
правовой сфере, в частности в правовом воспитании и формировании основ правосознания и 
правовой культуры, одновременно наблюдаем, что эти результаты все еще далеки от того 
идеала, которые присущи странам с развитыми правовыми системами, низкими 
показателями коррупционности. Более того, заметно и то, насколько коррупция тормозит 
реальное развитие Казахстана как правового государства с системой социальных ценностей. 

Скажу больше, на наш взгляд, если не форсировать в стране правосознание и 
правовую культуру, то и все остальные реформы, прежде всего создание правового 
государства, с определенной долей вероятности начнет «буксовать». 

Полагаю, что среди важных направлений развития правовой культуры и 
правосознания следует выделить необходимость преодоления противоречий и пробелов в 
системе законодательства. В современном состоянии правовой системы актуальными 
становятся также вопросы злоупотребления правом. [14]  

Одним из аспектов повышения правосознания населения и правовой культуры 
граждан как важный фактор снижения уровня коррупции, является научно-теоретическое 
исследование проблем названной сферы, а также вопросов злоупотребления правам, 
правового нигилизма. В настоящее время в Российской Федерации имеется ряд научных 
исследований посвященных данной тематике. К сожалению, в Казахстане в научно-
теоретическом плане проблемы повышения правосознания и правовой культуры населения в 
фокусе борьбы с коррупцией, законопослушания граждан, а также вопросы злоупотребления 
правам, правового нигилизма изучаются недостаточно комплексно. 

Следует отметить, что правовая реформа включает в себя не только судебную 
реформу, вопросы системы и содержания законодательства, юридического образования, 
корпоративного юридического сообщества, но и правосознания населения. [15] 
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Необходимо еще раз подчеркнуть, что в Казахстане в настоящее время наблюдается 
тенденция дальнейшего совершенствования правовой системы с учетом тех ценностных 
категорий, которые существуют в теоретической и законодательной базе, а также 
практической деятельности государств западной демократии и прозападной 
правоориентации. 
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Как сказал президент: «Необходим нестандартный и сильный ответ на глобальные 

вызовы нашей государственности. Нельзя стоять на месте. На базе наших успехов мы 
должны двигаться вперед для укрепления нашей государственности». 

«Я выдвигаю 5 институциональных новых реформ. Мы к этому уже пришли. В 
первую очередь, это формирование современного профессионального автономного 
государственного аппарата, отвечающего качественной реализацию экономических 
программ и предоставления государственных услуг», — заявил Назарбаев[1].. 

По словам президента, государство начало уже эту работу. «У нас есть корпус “А”, 
корпус “Б”. Начали по конкурсу принимать людей на работу. Сегодня нельзя не видеть, что 
административная государственная служба зависит от политического уровня. Это 
политизирует принятие решений. Даже в тех случаях, когда нужно просто профессиональное 
управление без всякой политики. У определенного покровителя формируются команды. Мы 
это с вами хорошо знаем. Это мы приобрели еще с Советского союза и до сих пор не можем 
выйти из этого. Такое создает условие для коррупции, порождает кумовство, снижает 
кадровый потенциал. Если сменяется один министр, за ними идет целая группа. Кто-то 
родственник, кто-то сват. Вот из этого вытекает и порождается вся коррупция. Так не 
должно быть», — сказал президент Казахстана[1].. 

При этом, как отметил Лидер нации, государственная служба остается 
малопривлекательным сектором из-за низкой оплаты труда. «Зачастую у государственных 
служащих нет четких карьерных перспектив, а продвижение по службе зависит от 
покровителя. Я знаю, что важные государственные проекты, проекты, которые я предлагаю, 
страдают от некомпетентности отдельных чиновников различного уровня», — пояснил глава 
государства[1].. 

Кроме того, Назарбаев сказал, что выборы, перемены министров или акимов и других 
руководителей не должны влиять на работу административной государственной службы. 
«Такой порядок существует сто лет в германском государстве. С этого начался порядок в 
Великобритании, во Франции. Могут изменяться руководители, которые через выборы 
проходят, государственный аппарат — хранитель истории дела, которое ведется, у которого 
есть все, что было и что будет, он должен управлять и от этого страна не страдает», — 
добавил глава государства[1]. Кроме того, надо внедрить новую систему оплаты 
труда государственных служащих по результативности их вклада в управленческий процесс.  

В послание президента Республики Казахстан - лидера нации Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана  в стратегии «Казахстан-2050», говорится – сформировать новый тип 
государственного управления. Он должен отвечать новым задачам служения обществу и 
укрепления государственности [2]. 

Развитие системы государственного управления в Казахстане неразрывно связано с 
правовым обеспечением административной реформы, направленной на создание 
эффективного и компактного государственного аппарата, внедрение новых управленческих 
технологий, совершенствование административных процедур. А это – уже сфера 
регулирования такой отрасли права, как административное, важнейшая задача которого – 
обеспечение эффективного функционирования государственного аппарата на всех уровнях 
власти. В этой связи в сфере государственного управления административное право должно 
быть направлено на:  

обеспечение рационального и четкого распределения компетенции между 
государственными органами;  

http://kapital.kz/gosudarstvo/38546/nado-vvesti-novuyu-sistemu-oplaty-truda-gossluzhacshih.html
http://kapital.kz/gosudarstvo/38546/nado-vvesti-novuyu-sistemu-oplaty-truda-gossluzhacshih.html
http://kapital.kz/gosudarstvo/38546/nado-vvesti-novuyu-sistemu-oplaty-truda-gossluzhacshih.html
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предотвращение в условиях рыночной экономики избыточного государственного 
регулирования, в том числе контрольно-надзорных функций;  

регламентацию условий и порядка реализации государственных функций органами 
исполнительной ветви власти;  

обеспечение и организацию взаимодействия органов государственного управления с 
гражданами и организациями[4].  

Повседневная жизнь людей, государства и общества немыслима без управления. В 
широком смысле оно означает целенаправленное воздействие субъекта на объект, на перевод 
последнего в новое состояние. И в любых системах и процессах, происходящих в природе и 
обществе, обнаруживаются те или иные проявления управленческого воздействия прямых и 
обратных связей. Без этого невозможно существование каких-либо организованных систем. 

Государственное управление - есть организованный процесс руководства, 
регулирования и контроля государственных органов за развитием сфер экономики и 
культуры, иных сфер государственной жизни. Государственное управления делами 
осуществляется через систему государственных органов управления, которые принято 
называть органами исполнительной власти. В отличие от законодательной власти, носящей 
первичный. Верховный характер, исполнительная (административная) власть имеет по своей 
сути вторичный, производный характер. Это вытекает и из самого понятия "администрация", 
дословный перевод которого звучит как "служить для". Таким образом, исполнительная 
власть носит подзаконный характер. Все действия и акты соответствующих органов 
основываются на законе, не должны ему противоречить и направлены на исполнение закона. 

Современная наука выделяет такие существенные признаки исполнительной власти, 
как её универсальный и предметный характер. Первый признак отражает тот факт, что 
исполнительная власть, её органы действуют непрерывно и везде, на всей территории 
государства. Этим они отличаются от законодательной и от судебной власти. Другой 
признак означает, что исполнительная власть, также в отличие от законодательной и 
судебной, имеет другое содержание, поскольку опирается на людские, материальные, 
финансовые, иные ресурсы, использует инструмент служебных продвижений и систему 
поощрений. В руках исполнительной власти находится весьма грозная сила, ведь 
существование государственной власти находит своё выражение именно в её чиновниках, 
армии, администрации, судьях. Среди этой силы особая роль принадлежит вооруженным 
формированиям - армии, органам безопасности, милиции (или как у нас в государстве 
полиции)[5]. 

Значит исполнительная власть - это вторичная подзаконная ветвь государственной 
власти, имеющая универсальный, предметный и организующий характер и направленная на 
обеспечение исполнения законов и других актов законодательной власти. Исполнительная 
власть реализуется государством через правительство и его органы на местах, которые 
определяются как органы управления. Правительство осуществляет верховное политическое 
руководство и общее управление делами общества. Правительственная власть может 
осуществлять прерогативу одного лица (в президентских республиках) или коллегиального 
органа. В первом случае правительство выступает как группа ближайших советников главы 
государства - президента, а полномочия правительства являются производными от 
полномочий последнего. Во втором случае правительство формируется на основе 
социальной процедуры с участием парламента. Оно должно по общему правилу 
пользоваться поддержкой парламентского большинства и обладать собственными 
полномочиями. Правительство призвано обеспечить охрану существующего публичного 
порядка, защиту внешних интересов государства, осуществление экономических, 
социальных и иных функций в сфере государственного управления. Правительство 
назначает на высшие военные и гражданские должности, в его ведении находится 
административный аппарат. Наиболее значимые решения, порождающие юридические 
последствия и ответственность за их исполнение, правительство издает в форме 
регламентарных актов. Помимо собственно регламентарной власти правительство может 
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иметь право на издание актов делегированного законодательства. Правительства 
большинства стран обладают правом законодательной инициативы и могут оказывать 
решающее воздействие на законодательный процесс.  

За проводимый курс и осуществляемую управленческую деятельность правительство 
несет, как правило. Солидарную политическую ответственность. Исполнительная власть на 
местах осуществляется посредством либо назначаемых центром местных органов 
исполнительной власти (местной администрации), либо выборных органов местного 
самоуправления. Обычно руководство местными делами поручается назначаемому 
представителю центральной власти - губернатору, префекту, акиму. Он возглавляет аппарат 
местного управления, который составляет часть аппарата государственного управления. В 
случае, когда управление реализуется выборными органами, они имеют определенную 
самостоятельность по отношению к центральным органам исполнительной власти. Система 
местного самоуправления, или муниципальная система, включает как выборные органы 
самоуправления, так и административные службы, находящиеся в их ведении. Эти службы 
образую коммунальную, или муниципальную администрацию, содержание которой 
обеспечивается за счет местного бюджета [6].  

Исполнительная власть в Казахстане представляет собой относительно 
самостоятельную ветвь единой государственной власти, тесно взаимодействующую с 
законодательной и судебной её ветвями. Она внешне представлена системой органов 
государственного управления, к которым относятся: правительство РК, министерства, 
государственные комитеты и ведомства республики, местные исполнительные органы, 
администрация государственных учреждений и предприятий. 

Органы исполнительной власти разрабатывают основные направления социально-
экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения 
общественного порядка и организуют их осуществление; организуют управление 
государственной собственностью; вырабатывают меры по проведению внешней политики и 
выполняют иные функции, возложенные законодательством республики. 

Органы исполнительной власти осуществляют деятельность, которая по своему 
содержанию является исполнительной и распорядительной. В соответствии с 
законодательством они обладают государственно-властными полномочиями, в том числе по 
изданию нормативных актов и их реализации. В целом эти органы наделены широкими 
полномочиями самостоятельного правотворчества, правоприменения и правоохраны. 
Подзаконность деятельности органов исполнительной власти - важнейший момент в их 
правовом положении.  

Центральные органы исполнительной власти являются органами специальной 
компетенции и наряду с правительством включаются в структуру органов исполнительной 
власти. К ним мы относим отраслевые и межотраслевые (функциональные) органы. Их 
структура по предложению премьер-министра определяется Президентом РК. 

В настоящее время в Казахстане организационно-правовыми формами центральных 
органов исполнительной власти являются:1. министерство РК; 2. государственный комитет 
РК; 3. комитет, главное управление, комиссия, агентство республики и иной 
республиканский орган государственного управления, не входящий в состав правительства; 
4. комитет, департамент, агентство, а также иной орган государственного управления при 
министерстве, государственном комитете республики. Они обобщенно называются 
ведомством.  

Такие центральные государственные органы как Комитет государственной 
безопасности РК не входят в систему центральных исполнительных органов республики. 
Они непосредственно подчинены и подотчетны Президенту Республики Казахстан. 

Все центральные органы исполнительной власти за исключением указанных выше, 
находятся в ведении правительства. Оно руководит деятельность министерств, 
государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов. 
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Вместе с тем в современных условиях, когда возрастает роль государственного 
регулирования экономики, следует вести речь о расширении возможностей 
административного права и распространении его регулятивного потенциала на новые 
общественные отношения.  

При дальнейшем развитии административного права следует, по возможности, 
отходить от сложившихся традиционных подходов в отношениях между государством, 
гражданами и негосударственными организациями, основанных на односторонне-властных 
принципах. От принципов "власти и подчинения" в полном объеме отказаться невозможно, 
однако следует расширять сферу применения партнерско - содействующих, функционально-
клиентских, сугубо охранительных принципов.  

В этой связи необходимо продолжить работу по упрощению регистрационных, 
разрешительно-лицензионных процедур, созданию барьеров для незаконного вмешательства 
государственных органов в деятельность коммерческих и некоммерческих организаций.  

Следует совершенствовать механизмы обращения граждан в государственные органы 
и к должностным лицам государства как формы их участия в государственном управлении и 
способа защиты своих прав и свобод, в том числе расширить спектр услуг, предоставляемых 
государством посредством "электронного правительства".  

В то же время необходимо урегулировать отношения, связанные с обращениями 
граждан в негосударственные организации по вопросу защиты своих прав и законных 
интересов, включая соблюдение сроков рассмотрения, установление ответственности 
организаций и их должностных лиц за рассмотрение обращений потребителей их услуг.  

Весьма интересным направлением реформ на котором хотелось бы остановиться, 
являются отношения в сфере государственной службы. В частности, в концепции в качестве 
приоритета предложено внедрение новых методик отбора на государственную службу на 
основе профессиональных и личностных характеристик. Нынешняя система отбора 
действует с 2000 года. Однако она неоднократно подвергалась изменениям. К примеру, в 
2003-м введен порядок перевода государственных служащих. И все же существующий метод 
не в полной мере дает характеристику профессиональным качествам претендента на 
государственную службу.  

В данном случае считаю необходимым изучить вопрос внедрения карьерного роста по 
ступеням, то есть начиная с районного (городского) или областного звена. Так, для занятия 
должности эксперта в министерстве, агентстве или комитете достаточно только наличие 
высшего образования. Если имеешь стаж не менее трех лет работы в частных сферах труда, 
соответствующих функциональным направлениям конкретной государственной должности, 
то можешь претендовать и на место главного эксперта аппарата центрального госоргана.  

Успешная реализация Концепции правовой политики РК на 2010-2020 гг. позволит 
укрепить профессионализм и эффективность государственного аппарата и создать 
эффективную систему управления человеческими ресурсами на государственной службе. 

Концепция правовой политики РК на период 2010-2020 гг. обозначила пять 
приоритетных направлений развития государственной службы. Первое направление - это 
четкое разграничение политической и административной государственной службы. 
"Считаем, что одним из механизмов данной работы является модернизация процедуры 
отбора кадров для политической государственной службы. Другим механизмом является 
внедренный институт ответственного секретаря, на которого возложены задачи по 
стабилизации кадровой политики и управлению персоналом органа". Вторым направлением 
является формирование новых и модернизация действующих институтов управления 
человеческими ресурсами на государственной службе. Кадровые службы государственных 
органов должны стать одним из основных институтов управления человеческими ресурсами 
с широким спектром возможностей по привлечению, развитию и мотивации персонала. 
Третье направление, отраженное в Концепции, - внедрение новых методик отбора на 
государственной службу на основе профессиональных и личных характеристик. "Мы 
считаем, что необходимо модернизировать порядок конкурсных процедур путем внедрения 
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двухэтапной системы. Первый этап будет включать тестирование, которое будет оценивать 
профессиональные и личные качества. По результатам будет формироваться кадровый 
резерв. На втором этапе сами госорганы будут проводить конкурсы по отбору, но только из 
числа тех, кто находится в этом резерве". Четвертое направление - внедрение новых 
принципов оплаты труда и мотивация. Необходимо обеспечить дифференциацию оплаты 
труда госслужащих на основе оценки качества работы и достигнутых результатов. 
Пятое направление - внедрение современных систем оценки деятельности госслужащих, 
ориентированных на конечный результат. "Периодическая аттестация будет формироваться 
на основе промежуточной оценки, которая будет служить основанием для принятия решения 
по мотивации госслужащих и поощрению их работы, а также для определения потребностей 
в обучении, в том числе за рубежом"[3]. 

Нужно продолжить нашу политику по усилению Парламента полномочиями.  
Вместе с тем децентрализацию не стоит рассматривать исключительно как процесс 

создания новых органов власти на местном уровне, куда можно передать определенные 
полномочия. 

Децентрализация – это прежде всего качественное изменение системы 
государственного управления, изменение системы решения проблем на местном уровне.     

В то же время децентрализация не должна привести к ослаблению вертикали власти, 
снижению исполнительской дисциплины и порядка. Этого допустить нельзя. Акимы на 
местах, Правительство должны это держать на особом контроле. 

 Особый акцент необходимо  сделать на повышении качества государственных услуг. 
Задача – отойти от односторонне-властных подходов во взаимоотношениях госаппарата с 
населением к эффективному и оперативному оказанию государственных услуг гражданам. 

Предстоит сформировать профессиональный государственный аппарат, для которого, 
в соответствии с провозглашенными мной сегодня принципами, служение народу и 
государству превыше всего. 

Мы должны качественно улучшить кадровый состав государственной службы через 
введение усовершенствованных методик отбора и профессиональной подготовки. 

Управленческие решения на уровне государства должны отвечать следующим 
требованиям: 

• Учет не только краткосрочных, но и долгосрочных результатов. 
• Учет мультипликативного эффекта управленческого решения. 
• Обеспечение правил честной конкуренции и свободы предпринимательства. 
• Исключение двойного толкования должностных обязанностей госслужащих. 

Четкая законодательная регламентация их деятельности.  
Прежде всего будет реформирован государственный аппарат. Закон о новой системе 

государственной службы, обеспечивает усиление антикоррупционных мер, повышение 
прозрачности отбора госслужащих, внедрение принципа меритократии, то есть продвижения 
лучших кадров. 

Создана Национальная комиссия по кадровой политике, сформирован принципиально 
новый класс профессиональных управленцев – корпус «А», ответственный за реализацию 
конкретных направлений государственной политики. В корпус «А» в первую очередь войдут 
ответственные секретари и руководители аппаратов акимов областей, председатели 
комитетов, акимы районов и городов. Поручаю моей Администрации подготовить проект 
указа о квалификационных требованиях к претендентам в корпус «А».  

Отныне государственный служащий должен продвигаться по карьерной лестнице 
поэтапно, переходя от одной ступени в иерархии власти к другой, совершенствуя свои 
навыки и повышая свой профессиональный уровень. Исключения должны коснуться тех, кто 
перевыполняет установленные показатели, показывает свою эффективность и обеспечивает 
высокий результат[5]. 

Развитие гражданской инициативы тесно связано с вопросами местного 
самоуправления. Этот институт, находящийся на стыке государства и гражданского 
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общества, также требует своего укрепления и развития. В частности, необходимо с учетом 
накопленного опыта проводить не только разграничение функций государственного 
управления и местного самоуправления, но и широко привлекать органы местного 
самоуправления к участию в реализации государственных функций, имеющих местное 
значение.  

При этом в целях построения эффективной системы государственного управления и 
самоуправления данную работу необходимо проводить одновременно с дальнейшим 
разграничением сфер деятельности, функций и ответственности между различными 
уровнями государственной власти.  

Местные исполнительные органы - местная администрация, как органы 
государственного управления на местах осуществляют руководство во всех сферах жизни 
общества. 

В соответствии с Законом "О местных представительных и исполнительных органах в 
Республике Казахстан" от 10 декабря 1993 года с изменениями и дополнениями, внесенными 
Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 2 мая 1995 года, систему органов 
исполнительной власти на местах составляют: акимы, управления, отделы, комиссии и 
другие подразделения и службы. Как уже говорилось, местные исполнительные органы 
входят в единую систему исполнительных органов Республики Казахстан. 

Местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей 
административно-территориальной единицы, являющийся представителем Президента и 
правительства Республики (п.3 ст. 87 Конституции РК). Число заместителей акима, система 
отделов. Управлений и других подразделений определяются в соответствии со схемой 
управления областью, районом, городом, утверждаемой соответствующим маслихатом по 
представлению акима. Аким местной администрации и его заместители. А также 
руководители отделов. Управлений и других служб администрации не могут быть 
депутатами маслихата любого уровня. 

Акимы областей, городов республиканского значения назначаются на должность 
Президентом Республики Казахстан по представлению Премьер-министра. Акимы иных 
административно-территориальных единиц назначаются вышестоящими по отношению к 
ним акимами. (п.4 ст. 87 Конституции РК). В своей деятельности акимы подконтрольны и 
подотчетны вышестоящим акимам и Президенту. 

"В соответствии с п.4 ст. 87 Конституции РК, ст.32 и 36 Закона РК "О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", указом президента 
Республики Казахстан от 28 ноября 2012 года № 438 "Об утверждении концепции развития 
местного само управления в Республике Казахстан" постановляю утвердить прилагаемые 
правила избрания на должность, прекращения полномочий и освобождения от должности 
акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики 
Казахстан, не входящих в состав сельского округа". Как указывается, акимы городов 
районного значения, сельских округов, поселков и сел РК, не входящих в состав сельского 
округа, избираются на должность, прекращают полномочия и освобождаются от должности в 
порядке, установленном прилагаемыми правилами. В указе также сообщается, что 
центральной избирательной комиссии РК совместно с акимами областей необходимо 
определить количество и перечень административно-территориальных единиц, где будут 
проведены выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
РК, не входящих в состав сельского округа. Кроме этого, указом поручается обеспечить 
организацию и проведение выборов акимов. Также правительству РК, акимам областей 
поручается принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и 
финансовому обеспечению указанных выборов[6].  

Согласно правилам, выборы акимов городов районного значения, сельских округов, 
поселков и сел РК, не входящих в состав сельского округа, проводятся в соответствующих 
административно-территориальных единицах на основе косвенного избирательного права 
при тайном голосовании. "Косвенное избирательное право состоит в избрании указанных 
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акимов выборщиками - гражданами Республики Казахстан, являющимися депутатами 
маслихатов соответствующего района (города)". В правилах также отмечается, что акимы 
городов районного значения, сельских округов, поселков и сел РК, не входящих в состав 
сельского округа, избираются сроком на четыре года.  

Сельские акимы наделяются дополнительными полномочиями и усиливается их 
влияние на ситуацию в аулах. 

Также  усиливается общественный контроль, влияние граждан на ситуацию на местах. 
Поэтому выборность аульных акимов должно проходить через маслихаты. Таким образом, 
мы охватим выборностью всех акимов, которые напрямую работают с гражданами и решают 
проблемы на местах. Гражданам дается право контролировать работу местных органов 
власти. 

Вывод: Таким образом, в государственном управлении проявляется положительная, 
организующая и творческая деятельность органов исполнительной власти по руководству 
экономикой, финансами, культурой, наукой, образованием, здравоохранением, охраной 
общественного порядка. Государственное управление организует и сплачивает людей, 
осуществляя общее и отраслевое управление, воплощенное соответственно в деятельности 
органов исполнительной власти общей компетенции (Правительства РК, акиматов и т.д.) и 
деятельности органов отраслевого управления (министерств, ведомств и т.д.). 
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На сегодняшний день государство широко использует налоговую политику в качестве 

определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Применение налогов 
является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи 
общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей и 
предприятий, независимо от форм собственности и организационно-правовой формы 
предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, 
предприятий всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, с 
банками, а также с вышестоящими организациями; регулируется внешнеэкономическая 
деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций; формируется хозрасчетный 
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доход и прибыль предприятия; государство получает в свое распоряжение ресурсы, 
необходимые для выполнения своих общественных функций, а также  финансируются 
расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов. В связи с 
тем, что налоговая политика играет важную роль для устойчивого экономического развития 
государства и в обеспечении его стабильного функционирования в целом данная тема 
волнует практически всех без исключения и является одной из актуальных в настоящее 
время. Поэтому перед нами стоит задача определить особенности налоговой политики 
Казахстана, так как это поможет нам установить проблемы в данной области и пути их 
решения. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что налоговая сфера является 
мощным инструментом государственного воздействия на экономику. Именно поэтому, когда 
наступил глобальный экономический кризис, перед государствами, переживавшими этот 
кризис, Казахстаном в том числе, встала проблема корректирования налоговой политики и 
финансового законодательства. Так, в 2009 году в Казахстане был введен в действие новый 
Налоговый кодекс, который снизил ставки по некоторым налогам. 

В марте 2009 г. Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, «по сравнению с 
прошлым годом корпоративный подоходный налог в этом году уже снижен на треть и 
составляет 20%, а в 2011 г. составит 15%. Ставка НДС снижена до 12%. Вместо 
регрессивной шкалы ставок социального налога введена единая ставка в размере 11%. А для 
предприятий, осуществляющих инвестиции, предусмотрены налоговые преференции»[1]. 

Как отметил нобелевский лауреат по экономике Майкл Спенс, истоки экономического 
кризиса лежат в финансовых системах развитых стран [2]. В связи с этим, США были 
разработаны мероприятия по изменению налогового законодательства, которые должны 
были содействовать выходу из кризиса. Цель реформы – упрощение системы 
налогообложения, максимальная ликвидация льгот, преференций и лазеек в 
законодательстве, позволяющих минимизировать уплату налога, и в то же время сокращение 
налоговых ставок для большинства частных лиц и компаний.  

Американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета Н. 
Рубини считает, что налоги надо повышать не только для богатых, но и для средних слоев 
населения. Иначе в ближайшие несколько лет благодаря нынешней фискальной политике 
бюджетный дефицит будет оставаться реальностью [3].  

По этим причинам качественное совершенствование налоговой системы государства 
имеет особое значение и заслуживает углубленного теоретического анализа и исследования 
широкого круга смежных микро- и макроэкономических проблем, особенно, когда «сегодня 
весь мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Мировая экономика так и не 
оправилась от последствий глобального финансово-экономического кризиса», - отметил 
президент нашей страны Нурсултан Назарбаев в  своем послании народу Казахстана «Нұрлы 
Жол» [4]. 

Необходимо обратиться к опыту финансового строительства, который  доказывает, 
что отрыв налоговой политики от экономики оборачивается серьезными экономическими 
трудностями, неизбежно сдерживает реализацию возможностей, заложенных в налоговых 
инструментах. Поэтому изменения социально-экономического развития общества всегда 
предопределяет проведение налоговых реформ. При этом в налоговой политике государство 
учитывает происходящие изменения в экономике страны, социальной сфере и др. Основным 
принципом любой налоговой реформы должно быть построение стабильной налоговой 
системы. Однако на каждом этапе, с учётом достигнутого уровня развития общества, 
направления налоговой реформы могут меняться, что вытекает из конкретных решаемых 
задач. Сейчас одной из таких приоритетных задач является развитие малого и среднего 
бизнеса. 

В этой задаче проявляется одна из особенностей фискальной политики РК, так как 
именно налоговая политика  входит в систему государственной поддержки 
предпринимательства. В Государственной программе форсированного индустриально-
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инновационного развития Казахстана на 2010-2014 гг. рассматривается государственная 
политика поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и выстраивается 
новая идеология взаимоотношений государства и предпринимательства, основной целью, 
которой является повышение конкурентоспособности страны [5]. Последующим  шагом 
стало Послание народу Казахстана «Построим будущее вместе» от 28 января 2011 г., в 
котором Президент, как основным направлением, выделил ускоренную экономическую 
модернизацию – продолжение Программы форсированной инновационной 
индустриализации, которая охватывает непосредственно поддержку малого и среднего 
бизнеса [6]. 

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый 
политический курс состоявшегося государства» глава государства вновь отметил важность 
развития малого и среднего бизнеса [7]. Кроме этого, объявив о Новой Экономической 
Политике Казахстана «Нұрлы Жол», глава государства поручил направить средства из 
Национального Фонда на дальнейшее преобразование экономики, в том числе на развитие 
малого и среднего бизнеса. 

Отсюда следует, что проводимые реформы в данном направлении, в том числе 
налоговые, согласно Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 
до 2020 года (далее Концепция правовой политики РК),  способствуют формированию 
благоприятного инвестиционного климата, привлечению отечественных и иностранных 
инвестиций [8]. Свидетельством тому является то, что в последние годы принимаются 
законодательные акты и  вносятся в них изменения, касающиеся развития 
предпринимательской деятельности, в частности субъектов малого и среднего бизнеса. Так, 
27 февраля 2014 года был принят указ Президента РК «О кардинальных мерах по 
улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» [9]. 
По нашему мнению, из данного Указа вытекают как позитивные моменты, которые окажут 
огромное влияние на укрепление экономической безопасности Казахстана, так и спорные, 
которые могут болезненно  воздействовать на стабильность национальной экономики. 

 К позитивным можно отнести упрощенную процедуру ликвидации субъектов малого 
и среднего предпринимательства, с которой связанно около трети всех проверок в стране; 
предоставление Генеральной  прокуратурой Национальной палате предпринимателей доступ 
к информации о проверках в отношении бизнеса, что, по словам главы государства, позволит 
повысить прозрачность работы проверяющих органов и обеспечит эффективность 
общественного мониторинга; проведение полной ревизии соответствующего 
законодательства до 1 июня 2014 года правительством совместно с Национальной палатой 
предпринимателей. К сожалению, существуют и спорные вопросы, такие как отмена 
плановых проверок  с 1 января 2015 года, кроме тех, у которых действительно высокая 
вероятность нарушения законодательства. Из этого можно сделать вывод, что, если 
предприниматель не нарушает законодательство, то проверяющие органы не должны к нему 
приходить вообще. А, так как правовое сознание и правовая культура наших граждан «не 
созрела» для таких нововведений, вероятнее всего понизится качество производимых 
товаров и уровень оказываемых услуг субъектами малого и среднего бизнеса, 
соответственно не останется в стороне и налоговый сектор РК. Роль налогового контроля как 
разновидности финансового контроля заключается в том, чтобы все предписания, 
касающиеся организации и реализации финансовой деятельности были точно в срок и 
неукоснительно выполнены. Исходя из вышеизложенного, очевидно, что повысится 
количество предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов ввиду отсутствия контроля 
над ними. С точки зрения Е.Ю. Грачевой: «…налоговый контроль относится к 
общегосударственному финансовому контролю и может быть определен как 
регламентированная нормами налогового права деятельность компетентных органов, 
обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, 
полноту и своевременность внесения налогов и сборов в бюджет или внебюджетный фонд» 
[10]. А Налоговый кодекс РК определяет его следующим образом: «государственный 
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контроль, осуществляемый органами налоговой службы, за исполнением норм налогового 
законодательства РК, иного законодательства РК, контроль за которыми возложен на органы 
налоговой службы» (ст.556 НК РК) [11]. 

Соответственно, по нашему мнению, необходимо постепенное, поэтапное 
реформирование фискальной политики в поддержку развития малого и среднего бизнеса РК. 
В связи с этим формирование налоговой политики должно отвечать особенностям каждого 
этапа развития национальной экономики. Налоговая политика должна соответствовать 
основным направлениям социально-экономического развития республики и обеспечивать 
устойчивый экономический рост; способствовать расширению экспорта и повышению 
конкурентоспособности казахстанских товаров на внешних рынках, росту реальных 
денежных доходов населения и социальной стабильности.  

А также следует решать вопросы, связанные с нарушением требований той или иной 
проверки органами, уполномоченными на ее осуществление; установить истинные причины 
их нарушения и определить пути решения данных проблем. Данные меры необходимо 
применять, потому что, отменив плановые проверки, государство тем самым сокращает 
обязанности, которые входят в трудовую функцию лица, осуществляющего налоговый 
контроль, что впоследствии может привести к оптимизации в налоговой службе, а в этом 
случае пополнятся ряды безработных. 

Итак, налоговая политика РК осуществляется со следующими особенностями:  
- государство использует налоговую политику в качестве определенного регулятора 

воздействия на негативные явления рынка с целью их устранения; 
- финансовое строительство осуществляется без отрыва налоговой политики от 

экономики в противном случае это может обернуться серьезными экономическими 
трудностями, препятствием реализации возможностей заложенных в налоговых 
инструментах. Особенно в свете последних событий, таких как введение Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС) России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 
Кыргызстана с 1 января 2015 года.  В проекте договора о создании ЕАЭС говорится, что 
государства-члены определяют направления, а также формы и  порядок осуществления 
гармонизации законодательства в отношении налогов, которые оказывают влияние на 
взаимную торговлю, чтобы не  нарушить условия конкуренции и не препятствовать 
свободному  перемещению товаров, работ и услуг на национальном уровне или на  уровне 
Союза, включая: гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее  чувствительным 
подакцизным товарам. Кроме того, предполагается «дальнейшее совершенствование 
системы взимания налога на добавленную стоимость во взаимной торговле (в том числе с 
применением информационных технологий)» [12]; 

- государство в рамках Концепции правовой политики РК осуществляет 
реформирование финансового законодательства, в том числе и налогового, так как 
«фундаментальные изменения, происходящие в мировой экономике и политике, процессы 
глобализации, а также внутренняя динамика развития страны не позволяют останавливаться 
на достигнутом. В целях обеспечения соответствия национального права новым вызовам 
времени необходимо дальнейшее совершенствование нормотворческой и 
правоприменительной деятельности государства»; 

- приоритетной задачей налоговой политики РК является развитие малого и среднего 
бизнеса, потому что именно данные виды предпринимательства способствуют укреплению 
экономической безопасности государства.   

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу,  что налоговая политика 
Казахстана должна осуществляться в рамках глобализации, в том числе и евразийской 
экономической интеграции,  с учетом экономических, исторических и культурных 
особенностей в целях экономического роста и повышения конкурентоспособности РК на 
международной арене.  
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Действие на протяжении последних трех лет нового Налогового кодекса РК с его 
новой либеральной системой налогообложения свидетельствует о серьезном намерении 
Казахстана занять лидирующие позиции в мировой налоговой системе путем создания в 
нашей стране привлекательного для международного бизнеса налогового и инвестиционного 
климата. Следует отметить, что со стороны Казахстана действительно предпринимаются 
осмысленные меры по повышению конкурентоспособности нашей налоговой системы для 
привлечения в экономику Казахстана дополнительных иностранных инвестиций, 
международного капитала и в целом организованного бизнеса. И если раньше взоры и 
устремления нашего государства были направлены в основном на преодоление внутренних 
проблем в налогообложении, то сейчас Казахстан кардинально пересмотрел взгляды на свое 
место в мировой налоговой системе и существенно поменял направления своей внешней 
налоговой политики. 

http://www.minplan.gov.kz/
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mailto:aigerim.zhanarbek@mail.ru
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Жесткая налоговая конкуренция в мире побудила Казахстан, с одной стороны, 
значительно либерализовать свою налоговую систему, уменьшить количество налогов и их 
ставки по основным видам налогов, упростить для налогоплательщиков налоговые 
процедуры налоговой регистрации, ведения налогового учета и представления налоговой 
отчетности, сделав тем самым нашу налоговую систему одной из самых привлекательных в 
мире. А с другой стороны, Казахстан в своем налоговом законодательстве значительно 
расширил ареал своей налоговой юрисдикции за счет иностранного элемента. Как известно, 
Казахстан при установлении своей налоговой юрисдикции использует смешанный принцип 
налогообложения, распространяя действие своих налоговых законов как на резидентов РК, 
независимо от места получения ими доходов (принцип резидентства), так и на нерезидентов 
РК, осуществляющих свою налогооблагаемую деятельность в РК через постоянное 
учреждение либо получающих доходы из источников в РК (принцип территориальности). 
Подобный принцип построения налоговой системы нашего государства представляет собой 
хотя и экстенсивный, но очень эффективный механизм расширения совокупной налоговой 
базы за счет иностранного элемента. Для решения этой задачи казахстанский законодатель 
уточнил в ст. 189 НК РК понятие «налогового резидентства», значительно расширил в ст. 191 
Налогового кодекса РК пределы понятия «постоянного учреждения нерезидента в 
Казахстане» и существенно пополнил в ст. 192 НК РК перечень доходов из источников в РК. 

Казахстан в своем налоговом законодательстве значительно расширил ареал своей 
налоговой юрисдикции за счет иностранного элемента, считает д.ю.н., директор НИИ 
финансового и налогового права Е. Порохов. 

Вместе с тем в своей конкурентной борьбе с другими иностранными государствами 
Казахстан вынужден считаться с установленными в мировом сообществе правилами 
международной налоговой политики. Поэтому помимо налоговой конкуренции, 
осуществляемой по собственным правилам, Казахстан вынужден также предпринимать и 
конкретные шаги в направлении международного сотрудничества с зарубежными странами в 
сфере регулирования международных налоговых отношений. В этом отношении не следует 
забывать о том, что расширение сферы налоговой юрисдикции нашего государства 
небезгранично. Казахстан в методах своей налоговой конкуренции также скован тем, что он 
обязан уважать принципы и нормы международного права и суверенитет других государств, 
проводить политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их 
равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения 
международных споров (ст. 8 Конституции РК). Перефразировав известный категорический 
императив И. Канта, можно сказать, что налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция 
любого государства заканчиваются там, где начинаются налоговый суверенитет и налоговая 
юрисдикция других государств. 

Кроме того, не следует забывать и о том, что чрезмерное увлечение любым 
государством либерализацией своего налогового законодательства таит в себе угрозу 
возможности признания другими государствами такой страны налоговым оффшором и 
применения по отношению к нему антиоффшорного законодательства (живые примеры чему 
уже имеются в современной мировой практике). Наше государство также негативно 
относится к государствам со льготным налогообложением, признавая таковыми государства, 
в которых ставка подоходного налога составляет менее 10% или в которых существуют 
законы о конфиденциальности информации о налогоплательщиках и объектах 
налогообложения (п. 4 и 5 ст. 224 НК РК). К налоговым резидентам государств с льготным 
налогообложением применяются все возможные негативные налоговые последствия, 
которые отвращают от них практически всех налогоплательщиков-резидентов в их 
внешнеэкономической деятельности. 

Международное налоговое сотрудничество государств в рамках добросовестной 
налоговой конкуренции преследует, прежде всего, цель договорного разграничения между 
ними сфер действия их налоговых юрисдикций. Проще говоря, государства стремятся в 
первую очередь поделить между собой сферы своего налогового влияния путем деления всех 



6043 
 

«своих», как им кажется по их налоговым законам, налогоплательщиков и объектов 
налогообложения. Обратной, можно сказать, благородной, стороной медали устремлений 
государств в разделении сфер своего налогового влияния является недопущение двойного 
налогообложения тех налогоплательщиков, которые по налоговым законодательствам 
Договаривающихся Государств подвергаются налогообложению по одним и тем же объектам 
налогообложения одновременно и в стране происхождения этих объектов, и в стране 
резидентства налогоплательщиков. В этом благородном деле государствам помогают 
модельные налоговые конвенции ООН и ОЭСР об устранении (избежании) двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения. На сегодня Казахстан 
на базе указанных модельных конвенций заключил Налоговые конвенции с 46 
иностранными государствами. Налоговые конвенции с 44 иностранными государствами уже 
ратифицированы, вступили в силу и действуют. И только с двумя государствами (ОАЭ и 
Люксембург) Налоговые конвенции еще не прошли все процедуры придания им 
юридической силы. 

Помимо основной задачи разделения сфер налогового влияния государств (их 
налоговых юрисдикций) Налоговые конвенции также призваны решать задачу защиты 
налогоплательщиков каждого Договаривающегося Государства от их дискриминации в 
другом Договаривающемся Государстве. С этой целью в налоговых конвенциях 
прописываются нормы о недискриминации, об освобождении от налогообложения, зачете, 
вычете или возврате взысканных налогов, о применении процедур взаимного согласования 
при возникновении налоговых споров по налоговым конвенциям с участием резидентов 
Договаривающихся Государств. 

Кроме того, с помощью налоговых конвенций Договаривающиеся Государства также 
стремятся оказывать друг другу помощь в их борьбе с недобросовестными 
налогоплательщиками при совершении ими налоговых правонарушений и уклонении от 
уплаты возникших налогов. С этой целью государства в рамках налоговых конвенций 
договариваются об оказании друг другу помощи в обмене информацией и в сборе налогов. 
Здесь в качестве позитивного момента следует также упомянуть о том, что с принятием 
нового Налогового кодекса Казахстан урегулировал в своем национальном налоговом праве 
как вопросы обеспечения исполнения на территории РК налоговых обязательств резидентов 
РК, возникших в иностранных государствах, так и вопросы предъявления Казахстаном своих 
налоговых требований через компетентные органы иностранных государств к резидентам 
этих государств по их налоговым обязательствам, возникшим в Казахстане. Ранее эти 
вопросы оставались в законодательстве РК неурегулированным, что порождало 
неопределенность в дальнейшей судьбе возникших, но неисполненных налоговых 
обязательств нерезидентов РК перед Казахстаном и резидентов РК перед иностранными 
государствами. 

Однако, по нашему мнению, налоговая конкуренция Казахстана в отношениях с 
иностранными государствами заключается не только в создании на национальном 
законодательном уровне условий для предпочтительного осуществления всеми 
абстрактными налогоплательщиками своей налогооблагаемой деятельности в Казахстане и в 
урегулировании на международном уровне международных налоговых отношений. Помимо 
этого крайне важна и необходима адекватная и полноценная реализация прогрессивных норм 
налогового права и международных налоговых договоров на практике усилиями всех 
субъектов правоприменения - налоговых органов, органов финансовой полиции и судов в 
отношении уже конкретных налогоплательщиков. 

И если в первом аспекте налоговой конкуренции наше государство значительно 
преуспело, то во втором до сих пор приходится слышать серьезные нарекания со стороны 
налогоплательщиков и налоговых экспертов. Безусловно, сегодня в Казахстане одни из 
самых низких ставок налогообложения в мире. По сравнению с нашими ближайшими, да и 
дальними соседями - это несомненное конкурентное преимущество. Но несовершенное и 
репрессивное законодательство об ответственности за налоговые правонарушения, 
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громоздкие контрольные налоговые процедуры, отсутствие ценностных установок и 
активной гражданской позиции судей и налоговых органов в налоговом правоприменении 
зачастую нейтрализуют благие намерения нашего законодателя. Помимо этого, риски 
неадекватного применения казахстанскими налоговыми органами и судами самих 
прогрессивных норм налогового права и международных налоговых договоров также 
отпугивают иностранных инвесторов и международный капитал от вхождения в экономику 
Казахстана. И указанные негативные явления в нашей правовой действительности следует 
признать явными конкурентными недостатками Казахстана. 

В качестве позитивного момента следует указать на то, что с принятием нового 
Налогового кодекса РК налоговые органы наконец-то признали, что реализация норм 
международных налоговых договоров может осуществляться всеми участниками налоговых 
правоотношений непосредственно без их администрирования усилиями и индивидуальными 
правоприменительными актами налоговых органов.  

Тем самым в налоговом законодательстве РК был реализован конституционный 
принцип непосредственности применения международных договоров. В силу прямого 
конституционного установления, предусмотренного п. 3 ст. 4 Конституции РК, 
международные договоры, ратифицированные республикой, имеют приоритет перед ее 
законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется издание закона. 

 Таким образом, завершая анализ всех конкурентных преимуществ и недостатков 
международного налогообложения в Казахстане, следует признать, что системно 
создаваемые нашим государством выгодные по сравнению со странами-конкурентами 
условия в налогообложении на самом деле нейтрализуются при последующей их реализации 
существующими проблемами в правопонимании, толковании и в правоприменении этих 
условий налоговыми органами и судами. Подразумеваемый в реформах налогового 
законодательства призыв государства к развитию экономических отношений зачастую 
воспринимается исполнителями как предостережение от необдуманных действий, указание 
на строгое следование формальным требованиям, на пребывание на месте в случае неясности 
ситуации, а также сдерживание всяческих инициатив под страхом наказания. 
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Одной из характерных черт современного этапа развития нашего общества является 

возрастание политической активности граждан, что находит свое выражение, как отмечалось 
ранее, в создании большого количества самодеятельных организаций, приобретают их 
политическую направленность. В связи с этим наблюдается стремительный рост числа 
массовых общественно-политических выступлений граждан, организуемых различными 
политическими и общественными организациями и движениями, стремящихся в каких-либо 
иных формах защитить свои законные права и интересы. Подобными действиями граждане 
реализовывают свое право, согласно статье 32 Конституции Республики Казахстан, 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование. Таким образом, "создание общественных объединений способствует 
реализации прав и законных интересов граждан". Указанные действия при определенных 
условиях могут привести к антиобщественным групповым проявлениям и даже вылиться в 
такое особо опасное посягательство на общественную безопасность и порядок, как массовые 
беспорядки. "При возникновении недовольства отдельных социальных групп населения по 
определенной проблеме, в их ряды нередко проникают экстремистские, в том числе и 
религиозные, националистически настроенные, коррумпированные и преступные элементы, 
пытающиеся использовать возникающее недовольство в русле действий, могущих 
представлять угрозу существующему государственному устройству, интересам общества и 
граждан, в том числе и их правам. Под руководством таких элементов, массовые акции все 
более направлены на эскалацию напряженности в регионе". Вместе с тем нельзя исключать, 
что в определенной ситуации экстремисты могут сознательно пойти на организацию 
беспорядков, рассматривая их как начальную фазу действий, направленных на захват власти, 
как путем непосредственного насилия, так и псевдодемократическим путем, требуя отставки 
правительства, ввиду его "неспособности обеспечить порядок и безопасность граждан" [1, 
с.94].  

Анализируя состояние, динамику данного вида преступления в специфических 
условиях действительности следует учитывать отмечающуюся устойчивую тенденцию роста, 
возрастающую масштабность, а также организованность, тяжесть последствий, хотя в 
статистике все это не наводит отражения, что имеет свои причины. Положение осложняется 
тем, что официальная статистика не в полной мере характеризует состояние дел.  

Понятие «личность» подразумевает целостную совокупность взаимосвязанных черт, 
свойств и качеств участника носителя общественных отношений. Личность как объект 
исследования характеризуют три компонента или так называемые подсистемы: 1) 
социальный статус, выражающийся в принадлежности индивида к определенному классу и 
группе общества, в социально-демографических данных (пол, возраст, образование, 
семейное положение); 2) социальные функции (роли), раскрывающие виды деятельности  
индивида как гражданина в обществе; 3) нравственно-психологические свойства, 
отражающие отношение индивида к социально значимым ценностям и выполняемым 
общественно полезным функциям. Наиболее устойчивые отношения образуют систему 
ценностных ориентации (оснований дифференцированной оценки действительности) и 
мотивации поведения (побуждений, вызывающих активность и определяющих выбор 
поступков, действий) [2, с.88]. Выборочное изучение уголовных дел о массовых беспорядках 
и других преступлениях, совершенных в этих условиях (групповое хулиганство, организация 
или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок) за 
период с 1986-1991 гг. в Казахстане, России (в том числе и Дагестане), Таджикистане, 
Узбекистане, выявило определенную криминологическую характеристику субъекта 
преступления. Абсолютное большинство (97%) составляли лица мужского пола. По возрасту 
осужденные распределялись следующим образом: 14-17 лет - 17%; 18-25 лет - 47; 25-30 лет - 
26; 30-40 лет - 7; свыше 40 лет - 3%. Следовательно, 90% данных лиц находились в возрасте 
до 30 лет. Значителен удельный вес лиц, совершивших преступление в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения (57%). Наличие семьи не является 
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существенным фактором, удерживающим от участия в беспорядках. Так, 47% осужденных 
имели семьи. Социальное положение осужденных: рабочие промышленных и хозяйственных 
предприятий - 3%; учащиеся - 30; служащие - 7; работники сельского хозяйства - 5%. Велика 
доля неработающих лиц, которые составили 21%. С учетом увеличения числа безработных в 
структуре взрослого населения этот показатель будет, вероятно, иметь тенденцию к 
увеличению.  

Среди осужденных около 70% имели среднее образование, каждый пятый - неполное 
среднее, высшее образование - 6%. Доля лиц, ранее судимых (общий рецидив), в среднем 
составила 16%. Можно предположить, что уровень рецидивной преступности в условиях 
массовых беспорядков сохраняется на обычном уровне либо имеет тенденцию к снижению, о 
чем свидетельствуют результаты исследования в большинстве изученных регионов. 
Вероятно, это объясняется большей осторожностью ранее судимых лиц, имеющих 
«уголовно-правовой опыт». Он позволяет им предвидеть возможные последствия своего 
противоправного участия в массовых беспорядках, избегать привлечения к уголовной 
ответственности. Так, экспертные опросы практических работников правоохранительных 
органов показывают, что уровень латентного участия ранее судимых лиц в данных эксцессах 
выше аналогичного показателя среди не имеющих судимости. Весьма невысокий уровень 
общего рецидива здесь объясняется также и тем, что данному виду преступления присуща 
специфическая структура личности его субъекта, зависящая от степени стойкости и глубины 
криминогенной мотивации, ценностных ориентации индивида. Для массовых беспорядков, 
особенно возникших вследствие тяжелого социально-экономического положения, 
характерно участие в них лиц, впервые совершающих преступление в результате случайного 
стечения, обстоятельств. Это так называемые ситуационные преступники. Сам факт участия 
таких лиц в указанных эксцессах находится в противоречии с общей линией их 
предшествующего поведения и образа жизни. Конечно, результаты выборочного изучения 
уголовных дел не могут дать абсолютно точного представления о личности участников 
массовых беспорядков. Вместе с тем выявление и анализ ее типичных особенностей 
позволяет разрабатывать и осуществлять эффективные меры предупреждения преступлений 
со стороны как неустойчивых лиц, так и имеющих криминальный опыт.  

Специальное изучение криминологической характеристики личности участников 
массовых беспорядков провел В.П.Пономарев. Полученные им результаты во многом 
подтверждают приведенные нами выше. По данным, 98% из числа участников беспорядков 
составляют лица мужского пола; большинство (до 91%) имели возраст до 30 лет. По 
социальному положению среди них преобладают рабочие и учащиеся. В.П.Пономарев также 
отмечает тенденцию увеличения в числе участников беспорядков доли неработающих, в том 
числе и вынужденно безработных лиц, которая равняется 18%. Ранее судимые составляют до 
15%. Фиксируется также усиление организованности действий активных участников 
беспорядков, повышение уровня рецидива среди инициаторов рассматриваемых эксцессов. В 
частности, В.Г.Бабак, анализируя преступления, совершаемые в ходе беспорядков, к 
наиболее существенным их признакам относит: а) совершение погромов и поджогов, 
большинство из которых учиняется в условиях очевидности, по предварительному сговору 
группой лиц, в вечернее и ночное время; б) тщательную подготовку, организацию массовых 
противоправных выступлений; в) причинение крупномасштабного физического, морального 
вреда; г) применение участниками беспорядков холодного и огнестрельного оружия; д) 
слабое участие населения в пресечении, выявлении данных преступлении. Интересные 
данные получены в результате изучения выборочной информации о беспорядках в 23 
крупных городах США за период 1970- 1976 гг. Ее анализ показал, что такие эксцессы 
продолжаются в среднем 3-3,5 дня. Отличаясь по продолжительности, они характеризуются 
неодинаковой интенсивностью, своеобразной импульсивностью в зависимости от времени 
суток. Наибольшая доля беспорядков приходится на ночное и вечернее время; с 21.00 -24.00 
- 26%; 18.00-24.00 - 17%; 24.00-3.00 - 9%. В 26% случаев беспорядки в максимальной своей 
фазе длились от одного до трех дней подряд; в большинстве (90%) случаев  
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Обычно массовые беспорядки развиваются по следующей схеме: к началу массовых 
беспорядков возникает повод, используемый преступными элементами для провоцирования 
беспорядков. С появлением повода люди концентрируются в группы, в которых происходит 
обмен мнениями об инциденте или инцидентах. Это привлекает внимание зрителей, 
образуется толпа, которая быстро разрастается и циркулирует. Слухи нарастают, появляются 
провокаторы и организаторы, которые вместе с призывами к бесчинству передают толпе 
свои эмоции. Толпа обычно неоднородна. Она состоит из немногочисленного ядра 
организаторов и подстрекателей, группы лиц, активно их поддерживающих (по данным 
исследователей, здесь до 10% толпы), и основной части толпы - зевак, любопытных. 
Последние, как правило, прямого участия в беспорядках не принимают, но активизируют 
ядро толпы самим фактом своего присутствия. Настроение толпы складывается под 
влиянием тех же причин, в результате которых возникают беспорядки, причем оно меняется 
и окончательно складывается во время беспорядков под влиянием эмоционального 
заражения или подражания, внушения, убеждения, слухов. Организаторам и активным 
участникам удается спровоцировать толпу на участие в беспорядках или добиться ее 
временной поддержки лишь при скоплении случайно собравшихся и неосведомленных о 
действительных обстоятельствах конфликта людей. При массовом скоплении людей, 
лишенных возможности не только правильно понять, но даже ясно слышать и видеть 
происходящее, иногда достаточно незначительного повода, чтобы толкнуть на 
противоправные действия (действует так называемый "феномен толпы", "стадное чувство", 
срабатывает "обезьяний эффект"). В большинстве случаев вспыхивающие конфликты 
используются экстремистскими, уголовно-преступными группами для их раздувания в целях 
отвлечения правоохранительных органов от исполнения ими основных обязанностей, для 
получения возможности в благоприятных условиях совершать преступления. Массовые 
беспорядки, как правило, совершаются на улицах, в парках, в зрелищных местах, на 
площадях. Судебная практика знает немало случаев совершения массовых беспорядков в 
присутствии большого количества людей, когда участники массовых беспорядков 
совершают общественно опасные посягательства на личность, включая представителей 
органов власти и управления. Это выражается в воспрепятствовании нормальной 
деятельности по охране общественного порядка путем унижения чести и достоинства 
представителя власти, милиции или представителя общественной организации.  

Думается, нельзя однозначно определить только одну или даже несколько причин 
массовых беспорядков, это целый комплекс взаимосвязанных, долгое время вызревающих 
причин. Учитывая всю сложность и многоаспектность факторов (причин и условий) 
возникновения и развития массовых беспорядков, отметим лишь наиболее значимые. К ним, 
в частности, относятся: 1) Резкое ухудшение социально-экономического положения в стране 
или конкретном регионе. 2) Незанятость населения, особенно молодежи. 3) Бюрократизм, 
злоупотребления властью, взяточничество, игнорирование органами власти и управления 
насущных интересов и потребностей населения, а в ряде случаев и неправомерные 
(преступные) действия представителей власти. 4) Напряженность в межнациональных 
отношениях, а в ряде случаев искусственное ее провоцирование;умышленные 
противоправные действия преступных групп с целью провоцирования беспорядков и 
групповых нарушений общественного порядка. 5) Бездействие органов власти при 
пресечении зарождающихся беспорядков, что приводит к их разрастанию. 6) Принятие 
несправедливых решений, в том числе, например, о выделении земельных участков 
различным категориям граждан и т.п. 7) Отсутствие четкого правового механизма 
разрешения острых социальных противоречий. 8) Низкий уровень правовой культуры 
значительной части населения, запущенность воспитательной работы с молодежью. 
Безусловно, перечень подобных факторов можно было бы продолжить. Следует лишь 
заметить, что в комплексе причин возникновения массовых беспорядков действует, как 
правило, с разной степенью интенсивности несколько факторов.  
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Общеизвестно: для того, чтобы накопленный негативный потенциал "взорвался", 
нужен повод. Поводы могут возникать на фоне общего неблагополучия. Они могут 
создаваться искусственно теми силами, которые заинтересованы в совершении беспорядков. 
Примерный перечень поводов, которые могут стать детонатором массовых беспорядков, 
таков: - совершение лицом одной национальности тяжкого преступления против личности в 
отношении лица другой национальности (убийство, изнасилование и т. п.); - совершение 
конкретных имущественных преступлений в отношении лиц определенной национальности, 
таких как грабежи, разбои, кражи и др.; - неправомерные действия сотрудников милиции, 
совершение ими тяжких преступлений, принятие ошибочных решений (совершение 
сотрудником милиции ДТП со смертельным исходом); - неправомерное решение местных 
органов власти; - отмена заранее запланированного спортивного мероприятия; - групповое 
хулиганство и много других.  
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Как известно, Евразийский  союз  государств был образован 29 мая 2014 года.  В  

основе данного союза лежит  разработанный президентом Н.А. Назарбаевым  масштабный 
проект интеграции новых независимых государств на качественно новой экономической 
основе. Выступая на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Н.А. Назарбаев отметил: 
«…Казахстан последовательно отстаивает идею экономической интеграции стран членов 
Содружества, делает в этом направлении направлений конкретные шаги. Сегодня по моему, 
уже давно всем ясно, что у нас есть все необходимые условия, чтобы не только сохранить, но 
и расширить основу нашего сотрудничества». 

Евразийский экономический союз – это международная организация региональной 
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В ЕАЭС 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, 
определенных Договором и международными договорами в рамках Союза. [1]  

 Страны, заключившие Договор, должны создать общее пространство со 
свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и проводить единую 
политику в ключевых отраслях экономики. [2]  

Среди основных принципов функционирования ЕАЭС выделены следующие: 
— уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы 

суверенного равенства государств- членов и их территориальной целостности; 
— уважение особенностей политического устройства государств-членов; 
— обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных 

интересов Сторон; 
— соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции; 

mailto:ttolkynbaeva@mail.ru
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— функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после 
окончания переходных периодов. [3]  

При создании любого надгосударственного образования необходима прочная 
международно-правовая база, регулирующая отношения между государствами. Без правовой 
основы нельзя прийти к поставленным целям, а задачи не могут быть решены. 
Межгосударственно-договорной фундамент интеграционного объединения необходим для 
более широкого распространения интеграции в отраслевые сферы экономики (валютные 
отношения, согласованная макрополитика, валютный союз), науки и техники, охрану 
государственных границ стран-участниц, коллективное решение экологических проблем 
(охрана окружающей среды). Для реализации поставленных задач участниками объединения, 
союза образуются наднациональные органы (главный законодательный орган, руководящий 
орган) и институты управления с добровольной передачей части национальной компетенции 
сторон. Регулирующими документами внутри и за пределами интеграционного объединения 
могут быть: договоры о создании Союза, межгосударственные соглашения, международные 
договоры, конституционные акты и др. [4]  

Согласно п. 2 ст. 1 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
Евразийский экономический союз является международной организацией региональной 
экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью.[3]  

Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий регулирующий 
орган Союза. Комиссия состоит из Совета и Коллегии. Комиссия принимает решения, 
имеющие нормативно-правовой характер и обязательные для государств – членов, 
распоряжения, имеющие организационно-распорядительный характер, и рекомендации, не 
имеющие обязательного характера. Решения Комиссии входят в право Союза и подлежат 
непосредственному применению на территориях государств – членов. Решения, 
распоряжения и рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии принимаются 
консенсусом. Решения, распоряжения и рекомендации Коллегии ЕЭК принимаются 
квалифицированным большинством (2/3 голосов от общего числа членов Коллегии) или 
консенсусом (по чувствительным вопросам, перечень которых определяет ВЕЭС). Комиссия 
располагается в Москве. [1]  

В научной литературе проблемам экономической интеграции, в том числе созданию  
межгосударственных  экономических  образований,  уделяется  много  внимания.  
Традиционно понятие международной  экономической интеграцией подразумевает  
обширную  деятельность  государств,  экономических  субъектов (предприятий),  различных  
агентов  хозяйственной,  правовой  и  прочей деятельности,  направленную  на  
приспособление  и  взаимопроникновение национальных  экономик  (производства,  
свободного  передвижения  и перемещения  финансов,  транспорта  и  рабочей  силы);  
максимальное объединение  национальных  экономик  в  одно  целое  с  точки  зрения 
поставленных  задач,  включение  их  в  единый  воспроизводственный  процесс  в рамках 
интегрируемых стран. [5]   

Что дает на деле  создание ЕАЭС? Наряду с  положительными сторонами,  есть и 
негативные моменты.  

Если взять таможенное регулирование, то для стран-участников ЕАЭС преимуществ 
достаточно. Иностранные товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного 
союза и предназначенные для организации и проведения выставки «Астана ЭКСПО-2017», 
попадают под специальную таможенную процедуру, без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования. Организация выставки 
«Астана ЭКСПО-2017» существенно удешевится. Для зарубежных участников выставки 
облегчится прохождение таможенных процедур и документирование. Товары для выставки 
помещаются под специальную таможенную процедуру на срок, не превышающий 6 месяцев 
с даты окончания проведения специализированной выставки «ЭКСПО-2017». [1]   

К числу негативных сторон можно отнести: 
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-  ЕАЭС объединяет страны с разными уровнями  социально-экономического 
развития, территориально удаленных друг от друга. В связи с этим многие вопросы 
интеграции государств связаны с определенными рисками. 

-  отсутствие  унифицированного  подхода  в области  налогообложения.  
С  развитием  ТС  и  началом  функционирования  ЕЭП  в  рамках  ЕврАзЭС одним  из  

ключевых  вопросов,  представляющих  взаимный  интерес  стран-участниц,  стало  развитие  
и  углубление  сотрудничества  в  сфере налогообложения,  которое  подразумевает  
унификацию  и  сближение  его структуры,  принципов,  формирование  общих  векторов  
развития  налоговых реформ,  согласование  странами-участницами  политики  в  области  
налогообложения. [6]        

Специалисты  отмечают,  что  в  условиях  интенсификации  и  увеличения  
международного  экономического  взаимодействия  национальную  налоговую  политику  
невозможно  рассматривать  только  как  действия,  направленные  на  регулирование  
системы  налогообложения  внутри  страны.  [7]        

Активное перемещение  товаров, рабочей силы  и капиталов между странами 
существенно усиливает распределительную функцию налогов между    хозяйствующими 
субъектами и государством  и между самими странами, занимающими на мировой сцене 
активную внешнеэкономическую позицию.   [8]        

Сравнивая  организацию  систем  налогообложения  стран  ЕЭП,  следует  отметить,  
что  к  настоящему  времени  всем  трем  странам  удалось  

сформулировать  ряд  принципиальных,  кардинальных  положений,  позволяющих  
существенно  либерализовать  и  упростить  налоговую  систему,  приблизить  ее  к  
международной  практике  налогообложения.  Основные  ее  положения  закреплены  в  
основных  нормативно-правовых  актах  стран:  

1. Беларусь  - Общая  часть НК РБ (с изменениями на 30 декабря 2014 г), после  
подписания Закона РБ от 30 декабря 2014 г. № 224-З. Особенная часть НК РБ (с 
изменениями на 30 декабря 2014 г), после подписания Закона РБ от 30 декабря 2014 г. 
№ 224-З. [9]   

2. Российская Федерация - Общая  часть НК РФ (с изменениями на 29 декабря 
2014 года), после  подписания Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 462-ФЗ. 
Особенная часть НК РФ (с изменениями на 8 марта 2015 года), после подписания 
Федерального закона от 8 марта 2015 N 32-ФЗ  [10]   

1. Республика Казахстан - НК РК  Кодекс Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)[11]   

Опрос  предприятий  РК  в  пищевой,  химической  и  машиностроительной областях 
производства, экспортирующих свою продукцию, организованный по  заказу  
Национального агентства  по  экспорту  и  инвестициям  «KАZNEX  INVEST», определил 
существующий режим взимания налогов в части НДС как  сдерживающий  фактор  развития  
перерабатывающих  производств,  который  интенсифицирует процесс перехода в сферу 
теневой   экономики  значительной  части  оборота  перерабатывающих  организаций,  что  
является  причиной  отвлечения  значительных  сумм  оборотных  средств,  необходимых  
для осуществления модернизации процесса производства и постепенного перехода на 
изготовление качественных новых видов товаров. [12]  

В области налоговой политики ЕАЭС также определены направления, которые 
позволяют избежать недобросовестной конкуренции, способствуют свободному 
перемещению товаров, работ и услуг, включая гармонизацию ставок акцизов по наиболее 
чувствительным подакцизным товарам; дальнейшее совершенствование системы взимания 
налога на добавленную стоимость во взаимной торговле, в том числе с применением 
информационных технологий. [13] 

Таким образом,  на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

http://docs.cntd.ru/document/420243005
http://docs.cntd.ru/document/420257997
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000969440
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000969440
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1. Интеграция в ЕАЭС позволит снять  барьеры по взаимному допуску 
финансовых услуг. Создание общего рынка капитала позволит обеспечить эффективное 
распределение капитала, диверсифицировать риски, повысить конкуренцию на рынке 
финансовых услуг.  

2. Интеграция  в  ЕАЭС позволит улучшить  качество финансовых услуг и 
снизить стоимость кредитных ресурсов для экономики.  

3.  Необходима  гармонизация законодательств стран ЕАЭС  в финансовой сфере.  
4. Одним из важнейших направлений интеграции должно стать предоставление 

недискриминационного доступа на финансовые рынки стран-членов ЕАЭС, обеспечение 
гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей 
финансовых услуг.  

5. Важнейшим условием функционирования общего финансового рынка стран 
ЕАЭС должно стать  взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а 
также в секторе услуг на рынке ценных бумаг.  

6. В  области  налогообложения, прежде  всего, должны быть согласованы  
вопросы  взимания  косвенных  налогов  трех  стран. 
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Международное сообщество признало пытки в качестве одного из самых жестоких и 

неприемлемых покушений на человеческое достоинство, от которого не удалось освободить 
себя ни одному региону мира. В связи с этим пытки, бесчеловечные и унижающие 
достоинство виды обращения и наказания категорически запрещены многочисленными 
международными конвенциями, как универсальными, так и региональными, и 
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международно-правовая доктрина на протяжении многих десятилетий рассматривала этот 
запрет в качестве части международного обычного права, которое не может частично 
отменяться в мирное время или во время войны, или под предлогом неминуемой опасности 
для национальной безопасности. Следовательно, этот безоговорочный запрет пыток является 
международно-признанным обязательством каждого государственного служащего, 
независимо от того, ратифицировало ли его или ее правительство какие-либо правозащитные 
инструменты. Однако, несмотря на это всеобщее осуждение пыток, эти нарушения все еще 
имеют место в мире[1].  

Идея предотвращения пыток возникает из убеждения в том, что защита лиц, 
лишенных свободы, от пыток и других форм бесчеловечного обращения может быть усилена 
несудебными средствами превентивного характера. Превентивная деятельность нацелена на 
будущее и предполагает признание, а затем ограничение и искоренение любых случаев и 
явлений, каждое из которых в отдельности или в сочетании с другими может 
непосредственно представлять бесчеловечное обращение или являться угрозой того, что 
бесчеловечное обращение может иметь место при таких обстоятельствах. Превентивная 
деятельность не состоит в том, чтобы расследовать имеющиеся и установленные случаи 
бесчеловечного обращения — такие случаи служат, скорее, примерами, подкрепляющими 
запросы на изменения и усовершенствования [2]. 

Конвенция ООН против пыток была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1984 г. и вступила в силу 26 июня 1987 г. и он является факультативным в том 
смысле, что его положения не являются автоматически юридически обязательными для 
государств, ратифицировавших основной договор и государства могут ратифицировать 
протокол по желанию. Факультативный Протокол Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказания был 
принят 18 декабря 2002 года (далее - ФПКПП) и вступил в силу 22 июня 2006 г. 
Факультативный протокол разделен на шесть основных частей и преамбулу. Часть I 
содержит основные обязательства государств-участников в отношении международных и 
национальных механизмов. Часть II учреждает создание нового международного органа, 
«Подкомитета» и детально описывает процедуру назначения его членов, а также его общие 
функции. Часть III устанавливает мандат Подкомитета согласно Факультативному 
протоколу. Часть IV закрепляет обязательства государств-участников иметь один или 
несколько национальных превентивных механизмов и устанавливает мандат, гарантии и 
полномочия, которыми наделены эти механизмы. Часть V дает возможность государствам-
участникам временно выйти из Части III (относительно международного Подкомитета), или 
из Части IV (относительно национальных превентивных механизмов) Факультативного 
протокола, но не из обеих Частей. Часть VI закрепляет финансовые положения 
функционирования Подкомитета и учреждает Специальный фонд помощи государствам-
участникам Протокола по реализации рекомендаций, сделанных в результате посещений 
Подкомитетом, и образовательных программ национальных превентивных механизмов. 
Часть VII содержит некоторые заключительные положения относительно вступления в силу 
Факультативного протокола, сферы его применения и требований по сотрудничеству с 
другими соответствующими органами . 

Факультативный протокол был разработан для того, чтобы обеспечить государства 
практическим инструментом, который поможет им выполнять свои обязательства, 
предусмотренные международным правом и самой Конвенцией портив пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, 
принятая резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г.  Данный 
протокол направлен на  создание системы регулярных посещений, осуществляемых 
независимыми международными и национальными органами, мест, где находятся лишенные 
свободы лица, с целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (национального превентивного 
механизма) [3].  
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Казахстан присоединился 25 сентября 2007 г. к Факультативному  Протоколу  
Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения или наказания от 18 декабря 2002 года (далее – ФПКПП, 
протокол) и ратифицировал его  22 октября 2007 г. В соответствие со статьей 4 Конституции 
Республики Казахстан нормы данного протокола подлежат обязательному применению, а, 
следовательно,  внедрению в национальное законодательство[4].  

На актуальность развития национального превентивного механизма как средства 
общественного контроля в Казахстане указывает п. 2.10 Концепции  правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, где подчеркивается, что необходимо 
уделить внимание сохранению баланса между интересами общества и государства по 
наказанию виновных и соблюдению их прав и законных интересов в период отбывания 
наказания способствуют установленные механизмы общественного контроля [5]. 

Вопрос создания НПМ приобрел особую актуальность в связи с прохождением  
Республикой Казахстан во второй декаде  февраля  2010 процедуры Универсального 
периодического обзора. Поскольку создание НПМ повлечет значительные расходы из  
республиканского бюджета, принимая во внимание экономическую ситуацию в стране, в 
2009 году было принято решение об отсрочке  от  осуществления своих обязательств, 
предусмотренного статьей 24 Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Такая 
отсрочка действует максимум три года. Заявление было подписано Указом Президента 
Республики Казахстан от 30 ноября 2009 года № 896 и направлено по дипломатическим 
каналам  депозитарию. 

Для эффективного функционирования НПМ обязательной является четкая правовая 
основа: учреждение НПМ посредством законодательного акта не только придает 
организации легитимность, но также действует в качестве определенной гарантии её 
независимости. Раннее в 2008 году была создана Рабочая группа при Министерстве юстиции 
Республики Казахстан, состоящая из омбудсмена, представителей государственных органов 
и НПО. Целью Рабочей группы являлось создание лучшей модели НПМ для Казахстана. В 
этой связи в целях создания системы предупреждения пыток на национальном уровне с 
целью предотвращения пыток в местах ограничения свободы, под которыми в 
Факультативном протоколе  понимается любое место, где содержатся или могут содержаться 
лица, лишенные свободы, по распоряжению государственного органа или по его указанию, 
либо с его ведома или молчаливого согласия (далее именуемые местами содержания под 
стражей) и добросовестного исполнения обязательств, принимаемых Казахстаном  в рамках 
исполнения рекомендаций  договорных органов ООН разработан проект Закона«О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам создания национальных превентивных механизмов, направленных на  
предупреждение пыток и  других жестоких, бесчеловечных  или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания» (далее - проект). 

 По мнению исследователей в Протоколе заложен передовой двухкомпонентный 
подход, который включает в себя новый международный орган (Подкомитет ООН по 
предупреждению пыток), а также налагает обязательство на каждое государство-участника 
по учреждению или назначению своего собственного дополнительного национального 
превентивного механизма (НПМ). Новая система защиты основывается на структурах двух 
типов, имеющих мандаты на проведение мониторинга мест лишения свободы и обращения с 
лицами, лишенными свободы. Оба органа уполномочены в необходимых случаях, 
основываясь на своих выводах и подтверждениях, предлагать изменения, поддерживать и 
настаивать на них. Кроме того, статья 1 Факультативного протокола указывает, что 
посещения, осуществляемые международными и национальными механизмами, направлены 
на создание системы, что означает их гармоничное, организованное и скоординированное 
функционирование. В целях обеспечения взаимодействия в Проекте указывается, что Члены 
Комиссий устанавливают в качестве НПМ контакты с Подкомитетом по предупреждению 
Комитета ООН против пыток и  других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
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достоинство видов обращения и наказания через специально образуемый для этого Совет 
при  Уполномоченном по правам человека, состоящий из лиц, выбранных для этого членами 
Комиссии в областях [6]. 

Взаимодействие и координация позволяет национальным и международным органам 
осуществлять обмен мнениями и информацией по вопросам, касающимся методов и 
стратегий по предупреждению пыток и других видов жестокого обращения. Подкомитет и 
национальные превентивные механизмы могут проводить встречи и обмениваться 
информацией, при необходимости конфиденциально. Национальные превентивные 
механизмы могут обмениваться своими докладами и любой другой информацией с 
международным механизмом. Другим важным аспектом этих взаимоотношений является 
возможность для Подкомитета оказывать поддержку государствам-участникам и 
консультировать их относительно национальных превентивных механизмов. Согласно статье 
11 Протокола, Подкомитет обладает мандатом консультировать государства-участники 
относительно учреждения национальных механизмов и представлять рекомендации в целях 
укрепления их возможностей для предупреждения пыток и других видов жестокого 
обращения. Подкомитет также сможет предлагать услуги непосредственно национальным 
превентивным механизмам в области профессиональной подготовки и технической помощи 
в целях укрепления их потенциала. Подкомитет может также консультировать их и 
оказывать им помощь в деле оценки потребностей и мер, необходимых для усиления защиты 
лишенных свободы лиц [6, c.78-79].  

В целях обеспечения постоянного улучшения обращения с лицами, лишенными 
свободы, и условий их содержания под стражей, национальные превентивные механизмы 
обязаны сделать доклад и распространить полученные данные. Согласно статье 23 
Государства-участники обязаны публиковать и распространять ежегодные доклады. 
Национальные превентивные механизмы наделяются тем же мандатом, что и Подкомитет: 
проводить регулярные посещения мест содержания под стражей и давать рекомендации для 
улучшения обращения с лишенными свободы лицами и условий их содержания под стражей. 
Однако им также предоставляется дополнительный мандат подачи предложений и замечаний 
относительно существующего законодательства или законопроектов, что отводит им 
активную роль в формировании положений национального законодательства в отношении 
усиления защиты лишенных свободы лиц. Исследователи считает, что настоящее положение 
не запрещает национальным превентивным механизмам публиковать и распространять свои 
ежегодные доклады независимо от официального доклада Государства-участника. Это 
послужит дополнительной гарантией того, что их доклады будут обнародованы, а также 
будет свидетельствовать о «прозрачности» функционирования национальных превентивных 
механизмов. Так, Парламентская посещающая комиссия кантона Женева, Швейцария, в 
соответствии с законодательством кантона, предоставляет ежегодный доклад, содержащий 
обзор осуществленной деятельности, а также соответствующие  рекомендации и 
наблюдения. Этот доклад пересылается для обсуждения в Совет государств и Министру 
юстиции, а также в учреждения, которые были посещены и директорам пенитенциарной 
системы, в подчинении которых находятся данные учреждения. В рамках пленарных 
обсуждений, Комиссия может также выработать рекомендации, касающиеся 
соответствующих представителей администрации [2, с. 133]. 

 В Казахстане проект предусматривает, что НПМ принимают меры по 
подготовке ежегодных докладов, включающих рекомендаций по результатам посещений с 
целью   предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и эти доклады подлежат публикации в средствах 
массовой информации. 

В качестве продолжения своей деятельности, в соответствии со статьей 19 (с), 
национальные превентивные механизмы могут представлять предложения и замечания 
относительно действующего законодательства или законопроектов.  
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Ауыл шаруашылық жер телімдерін тауар ретінде белгілейтін құқықтық негіз жерді 

тұрақты пайдалану институты болды, ал ол өз кезегінде жерге жеке меншік институтының 
сипатына жақын болды. Тұрақты жер пайдалану құқығындағы жерлер азаматтық-құқықтық 
мәмілелердің объектісі болып танылды. Олардың құқықтық режимдерінің ерекшеліктерін 
басшылыққа ала отырып, олардың нарықтағы айналымдарының ережелері бекітілді [1, 73 б.].  

 Бұл нормалар өздерінің әрекет етуі тұсында ауыл шаруашылық жерлерін қайта бөлісу 
процесінде өте маңызды рөлді атқарды десек те болады және осылардың арқасында аграрлық 
секторда шаруашылықтың жаңа түрлері белең алды. Дегенменен, ауыл шаруашылық 
мақсатындағы жерлерді мемлекеттік меншіктен жеке меншікке айналдыру процесінде 
кемшіл тұстар да баршылық болды: барлық субъектілердің өздерінің жер үлестерін және 
басқа да жылжымайтын мүліктерін алуға мүмкіншіліктері бола бермеді. 

 Осы мәселелердің барлығына 24 қаңтар 2001 жылы қабылданған Қазақстан 
Республикасының «Жер туралы» кодексінің жобасын талқылау кезінде заңгерлер, 
экономисттер және басқа да тәжірибе мамандары назар аударған болатын.  

 Тарихқа көз салып отырған шағымызда «Жер туралы» Заңда ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлер айналымындағы оңшыл және кемшіл тұстар басшылыққа 
алынғандығын анықтап алу үлкен маңызға ие болып табылады. Бұл сауал өте орынды, себебі 
«Жер туралы» Жарлық мемлекеттің жаңа экономикалық бағыт алу шағында нарықтық 
экономикада жер қатынастарының дамуына алғышарттар жасады. Жалпы қарап отырсақ, 
«Жер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы оған дейін әрекетте болған «Жер туралы» 

http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-themes/opcat/docs.html
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Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы бекітіп берген принциптерді сақтай 
отырып қабылданды. Сонымен қатар ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің құқықтық 
жағдайына қатысты да бірқатар мәселелер жетілдіруге және толықтыруларға ұшырады. Бұны 
біз ауыл шаруашылық жерлерін пайдалану қатынастарын құқықтық реттеу аспектілерінен 
қарағанда айқын байқаймыз.  

 Мемлекеттегі аграрлық реформалардың бастапқы этапындағы нақты жағдайды 
ескере отырып, «Жер туралы» Жарлық ауыл шаруашылық жерлерін пайдалану сауалдарына 
қатысты ең оңды шешімді тапты. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге деген жеке 
меншік құқығы институтын енгізудің күрделілігін және ертерек екендігін басшылыққа ала 
отырып, Жарлық жерге деген тұрақты пайдалану құқығын берді, яғни жер ешқандай 
уақытпенен шектелмеген пайдалануда болды. Сонымен қатар Жарлық тауарлық ауыл 
шаруашылық өндірісінің мақсаттарына сәйкес жерлерді ақысыз беру мүмкіндігін және оның 
шектерін қарастырды. Бұл тұста ақысыз мемлекеттік емес пайдалануға берілген жерлерге 
мәні бойынша жеке меншіктегі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге қолданылатын 
құқықтық режимге ұқсас режим қолданылғандығын айту керек.  

 «Жер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында «Жер туралы» Жарлыққа 
қарағанда бірқатар өзгешеліктердің болғандығы рас. Біріншіден, «Жер туралы» Заң жерді 
тұрақты пайдалану құқығының әрекет етуін барынша шектеді. Өйткені «Жер туралы» Заңға 
сәйкес тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер учаскелері тек қана мемлекеттік жер 
пайдаланушыларға берілетін болған («Жер туралы» Заңның 27 бабы). Бұдан көріп 
отырғанымыздай, Заң тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісі саласындағы ең негізгі жер 
пайдаланудың түрі ретінде тұрақты жер пайдалану құқығын анықтаған. Бұл ауыл 
шаруашылығы саласында жерлерге мемлекеттік емес жер пайдаланушылардың барынша 
көбейіп кетуімен байланысты болды.  

«Жер туралы» Заңның қабылдануына орай, бұрынғы заңнама бойынша ауыл 
шаруашылығы мақсатында жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға берілген 
жерлердің құқықтық жағдайлары өзгеріске ұшырады. Оның ережелеріне сәйкес тұрақты жер 
пайдалану құқығын иеленушілер жалға алу негізінде алғашқы уақытша жер пайдаланушылар 
болып табылды. Басқаша айтқанда, бұрынғы барлық мемлекеттік емес тұрақты түрде жер 
пайдаланушылар жерді уақытша пайдаланудың субъектілеріне айналды.  

Заңның тағы бір енгізген жаңалығы мен өзгерісі жерді уақытша пайдаланудың 
мерзіміне қатысты болды. 99 жыл ұзақ жер пайдалану құқығының мерзімі «Жер туралы» 
Заңға сәйкес 49 жыл болып бекітілді.  

Өз күшін жойған «Жер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына 
сәйкес жерді тұрақты пайдалану құқығы келесідей мемлекеттік емес жер пайдаланушыларға 
берілді: 1) шаруа қожалықтарына; ауыл шаруашылық өндірісін жүзеге асыратын заңды 
тұлғаларға. “Жер туралы” Заңға сәйкес мұның бәрі алынып тасталған болатын. Заң 
мемлекеттік емес ауыл шаруашылық жер пайдалану субъектілеріне берілген құқықты іс 
жүзінде жойып жіберді.  

Осы аталған кемшіліктердің арқасында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 
пайдалану саласында бірқатар теріс салдарлар орын ала бастады. Ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерге жеке меншік құқығын енгізуден бас тартқанның өзінде, ауыл 
шаруашылық мақсатындағы жерлерге деген тұрақты жер пайдалану құқығын сақтап қалу 
қажет еді.  

 Өкінішке орай, ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің шаруашылық және 
нарықтық айналымы саласындағы қатынастарды жетілдіру сауалын шешу кезінде 
заңшығарушы сауалдың бір қырынан оның екінші қырына тап болды; ауыл шаруашылық 
мақсатындағы жерлерге деген жеке меншік құқығынан бас тарта отырып, ол тұрақты жер 
пайдалану құқығын да жойып жіберді.  

 Осы тұста «Жер туралы» Жарлықтың аграрлық секторды дамытудағы тағы бір 
артықшылығын айтқан жөн. Жарлықта ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді тегін 
түрде ммелекеттік емес жер пайдаланушы субъектілерге беру қарастырылған болатын, заң 
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бұл нормаларды алып тастады, ал ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді тегін 
пайдалануға беру аграрлық секторды дамытудың өте маңызды іс-шарасы болып 
табылатындығы айқын [2, 146 б. ]. 

Осы айтылған қорытындылар Қазақстан үшін аса маңызды болып келеді, себебі 
ауылдардағы ауыр демографиялық және әлеуметтік жағдайда тұрған ауыл шаруашылық 
субъектілеріне жерді ешбір ақысыз беру өте пайдалы болып келеді.  

Ең болмаса осындай дәрежедегі мемлекеттік қолдаусыз аграрлық сектор дұрыс жолға 
түсе алмасы анық. Әлеуметтік, демографиялық сауалдар шешілмейді, шаруалар жерсізденіп, 
жерлер тастанды болып кетуі әбден мүмкін.  

Енді жерлерге меншік құқығын қарастыратын Қазақстан Республикасының «Жер 
кодексінің» бекіткен нормаларына көз салайық. «Жер кодексінің» 21-бабының мазмұнына 
сәйкес жерге меншік құқығының мазмұны ашылған:  

1. Меншiк иесiнiң өзiне тиесiлi жер учаскесiн иеленуге, пайдалануға және оған билiк 
етуге құқығы бар.  

2. Жердiң меншiк иесi ретiндегi мемлекеттiң құқықтарын жер заңнамасында  және 
Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде белгiленген өз құзыретiне сәйкес 
мемлекеттiк органдар жүзеге асырады.  

3. Жер учаскесiнiң меншiк иесi жер заңнамасында және Қазақстан Республикасының 
өзге де заң актiлерiнде көзделген негiздерде, шарттар мен шектерде меншiк иeci құқығын 
жүзеге асыра алады. 

Меншік құқығының мазмұны туралы айта отырып, жерлерге меншік құқығының 
пайда болу негіздерін атап көрсетпей кету мүмкін емес: 

Жер учаскесiне меншiк құқығы:  
1) меншiк құқығын табыстау;  
2) меншiк құқығын беру;  
3) меншiк құқығының әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртiбiмен (мұраға қалдыру, 

заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы) ауысуы арқылы туындайды.  
Меншiк құқығын табыстау, беру және оның ауысуы жер учаскесiнiң нысаналы 

мақсаты ескерiле отырып, жүзеге асырылуға тиіс.  
Жер учаскесiне меншiк құқығы:  
1) мемлекеттiк органдар актiлерiнiң;  
2) азаматтық-құқықтық мәмiлелердiң негiзiнде;  
3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де негiздерде туындайды. 
Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге меншік құқығының пайда болу негіздері 

мен жолдарын айта отырып, олардың берілуі мүмкін көлемін атап айту мүмкін емес. Қазіргі 
уақытта қолданыстағы күші бар  «Қазақстан Республикасының Жер кодексін» талқылау 
кезінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің пайдаланылуға берілуі мүмкін көлемі 
туралы сауал көптеген талқылауға ұшырады. Ол бойынша заңда келесідей көрініс пайда 
болды: 

1) ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің максималды бөлшегі сол жер 
орналасқан әкімшілік аумақтың жалпы көлемінің 10%-нан аспауы тиіс;  

2) фермер шаруашылығын жүргізу үшін қажетті жеке меншікке берілуі мүмкін 
жер учаскелерінің көлемі әкімішілік аумақтың жалпы көлемінің 1 %-нан аспауы тиіс;  

3) Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді рационалды түрде пайдалануды 
күшейту мақсатында жергілікті атқарушы және өкілді биліктің бірлескен шешімімен 
суармалы жерлерге, олардың өздерінің ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып, ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерді иеленудің максималды мөлшері бекітілуі мүмкін 
[3,154 б.]. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді жеке меншікке беру және де оның 
қызмет етуінің артықшылықтары туралы Ж.К. Косанов және А.Х. Хаджиев өз еңбектерінде 
қозғайды [4,119-124 б. ]. 
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4) Қазақстан Республикасының Жер кодексінде жерлердің санаттарына, олардың 
әрқайсысын жеке меншікке алудың немесе пайдалану үшін алудың өзіндік ерекшеліктері 
бекітілген[5]. 

Жерге деген меншік құқығы азаматтар мен ұйымдардың маңызды әлеуметтік-
экономикалық құқықтарының қатарына жатады. Бұл жердің адамның өмір сүру ортасы 
болуымен және оның экономикалық тұрғыдан мүмкіншілігінің кең ауқымдылығымен 
түсіндіріледі. Бұл тұрғыда ерекше маңызды болып ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлер келеді. Қазақстан Республикасы өте кең ауыл шаруашылығы жерлерінің ресурсына 
ие.  

Жер заңнамасының әлеуметтік бағыты, тәжірибе көрсетіп беріп отырғандай, жер 
қатынастары субъектілеріне жер беру арқылы көрініс табуы керек. Дегенменен заң жер 
қатынастары субъектілерінің қатарын негізсіз көбейте бермейді, яғни ол негізсіз жер 
қатынастары субъектілерінің шоғырланып қалуына жол ашпайды.  

Егер де жер заңнамасын осы көзқарас тұрғысынан алып қарастыратын болсақ, онда 
біз келесіні көреміз. Субъектілерге жер құқығын беру: а) меншік құқығын жеке меншікке 
немесе пайдалану құқығынан табыстау; б) жер учаскесін беру жеке меншікке немесе 
пайдалану құқығына беру. Қазақстан Республикасы жерге деген мемлекеттік меншіктің 
жалғыз ғана субъектісі бола отырып, өзінің құқығын жүзеге асыру мақсатында мына 
әрекеттердің кез келгенін жасауға құқылы болып табылады:  

1) мемлекеттік меншікте бар жер учаскелерін сату немесе жеке меншікке ақысыз 
түрде беру;  

2) ақылы немесе ақысыз нысанда жер учаскелерін тұракты немесе уақытша жер 
пайдалануға беру. 

 Ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскесіне жеке меншік құқығының пайда 
болуының үшінші түрі меншік құқығының әмбебап құқық мирасқорлық тәртібімен (мұраға 
қалдыру, заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы) ауысады.  

Күшін жойған «Жер туралы» Заңға сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 
(саябақ құрылысына арналған жерлерден басқасы) жеке меншікке берілмейтін еді. Сонымен 
қатар тұрақты жер пайдалану құқығына ие мемлекеттік жер пайдаланушыларға қарағанда, 
жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалар – субъектілерге жер тек уақытша пайдаланылуға 
берілетін болған.  

Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге меншік құқығының пайда болу негіздері 
мен жолдары туралы ойды қозғай отырып, олар үшін төленетін төлемдерді айтпай кету 
мүмкін емес. Жер қатынастарын реформалау кезінде, ең бастапқы этапта жер құқықтарын 
бөліп берудің ақылылығы принципі бекітілген болатын. Бір уақытта жер пайдаланушы 
субъектілердің бірқатарына жер учаскелерін ақысыз беру көзделді. Сонымен қатар, негізінен 
жер учаскелерін шаруа қожалықтарына тегін беретін принцип те қарастырылған болатын.  

Қазіргі кезде қолданысқа енген Жер кодексі шаруалардың жағдайын барынша 
қорғайды деп айтуға болмайды, өйткені ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге меншік 
құқығын сатып алу мүмкіндігі көпшілік шаруаларда болмайтындығы рас.  

 Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің жеке меншікке берілген уақытында бір 
адамның қолында шоғырланып қалуына жол бермейтін норма сөзсіз әлеуметтік маңызға ие. 
Дегенменен, оның толық орындалуының және қамтамасыз етілуінің механизмдері осы күнге 
дейін өз дәрежесінде емес екендігін айтуымыз керек.  

Жер кодексі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің шаруашылық 
айналымдағы ерекше орнын ескере отырып, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге 
меншiк құқығы деген арнайы бап нормасын қарастырған. Оның мазмұнына сәйкес 
мемлекеттiк меншiктегi ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерi белгiленген 
тәртiпте және жағдайларда жеке және заңды тұлғаларға жер пайдалану құқығымен және 
(немесе) жеке меншiк құқығымен берiлуi мүмкiн деп көрсетілген. 

Жер заңнамасы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жеке меншік құқығын 
қарастырғанымен, жалға алуға негізделген ауыл шаруашылық жерлерін пайдалану жеке 
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және заңды тұлғалардың өздерінің жерге деген құқықтарын жүзеге асыруларының негізгі 
деген нысандарының бірі болып қала береді.  

Сонымен қатар жалға алушылық ауыл шаруашылық жер пайдалану жерге меншік 
құқығына қарағанда субъектілер шегі бойынша таралу деңгейі анағұрлым кеңірек болып 
табылады. Сондықтан қазіргі кездегі бұл жер пайдаланудың түрі өз маңыздылығын жоймасы 
анық. [5. 33 б. ].  

Біздің ойымызша, осының барлығы сайып келгенде ауыл шаруашылығы мақсатында 
пайдаланылатын жерлердің құқықтық режимдерін зерттеуге орынды негіз болып табылады. 
Біріншіден, жалға алынған жерлерді пайдалану, иелену құқығын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердің құқықтық жағдайына барынша жақындату керек. Осыған орай 
жерді жалға берудің құқықтық механизмін барынша жаңартып, жалға беруші мен жалға 
алушының құқықтық жағдайларын, жалға алудың мерзімін, жалға алуға болатын жер 
мөлшерінің көлемін нақтылау керек. Бұл дегеніміз, ең аяғында жалға алушының 
шаруашылық жасау жағдайы, еңбегінен пайда табу дәрежесі жерді жеке меншік құқықтық 
режимінде пайдаланатын тұлғаныкімен салыстырғанда ешқандай кем түспеуі керек. Жалға 
алушы және де жерге жеке меншік құқығын иеленуші шенеуніктердің әрекетінен, сонымен 
қатар мүліктік тәуекелдерден барынша қорғалған болулары керек. Жер құқықтары мен ауыл 
шаруашылығы өндірісінің тұрақтылығы принципінен шыға отырып, реттеуші және де 
жеңілдікті қарастыратын жүйені қалыптастыру қажет. Жекелеген жағдайдан мысал 
келтіретін болсақ, жалға алынған жерлерді жеке меншік құқығына ауыстыру негіздері мен 
мүмкіндіктерінің жеңілдетілген түрін қарастыру керек . 

Біз, ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылуға жататын жерлердің жалға алыну 
институтын қарастыра отырып, ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді қосалқы жалға 
беру институтының онымен қатар өмір сүруін оңды деп санамаймыз. Ауыл шаруашылық 
жерлеріне жеке меншік құқығын енгізу жағдайында қосалқы жалға беру жерлерді 
шаруашылық етуші субъектілердің арасында тиімді бөлу үшін кедергі жасайды, ауыл 
шаруашылық кәсіпорындарының активтерін шашыраңқы етеді, ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің бағасын жоғарылатуға алып келеді, ауыл шаруашылығы жерлерін есепке алуда 
шиеленіске алып келеді.   

Сонымен, бұл  бөлімде біз, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге меншік 
құқығының бекітілуі мен түрлері туралы ережелердің мәселелерін қозғадық. Ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлердің мемлекеттік меншікпен қатар, жеке меншік 
құқығында да болатындығын және бірдей қорғалатындығын анықтай отырып, осы санаттағы 
жерлердің жеке меншікке берілуге байланысты нарықтық қатынастардағы айналымы 
мәселелерін қозғадық. Осы санаттағы жерлерге меншік құқығының түрлерімен таныстық 
және де қолданыстағы заңнамаға сай ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану 
құқығының, жерлерді жалға алудың түсінігіне және оның түрлеріне тоқталдық. 
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Қазақстан Республикасының Президентінің 2010 жылғы жаңа он жылдық- жаңа 

экономикалық өрлеу- Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына жолдауын 
іске асыру үшін мемлекетімізде кәсіпорындардың экологиялық қауіпсіздік пен 
индустриялды дамуының үйлесуіне және қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу 
мәселелеріне ерекше назар аударылды 

Қазіргі таңда өндірістің дамуымен қатар елімізде экологиялық жағдай да өршіп тұр. 
Оның себептері, біріншіден, өндірістік кәсіпорындарынан шығатын зиянды 
шығарындылардың көбеюі, олардың техникалық, экологиялық, санитарлық талаптарды 
орындамауы, экологиялық таза өнім шығаруда отандық кәсіпкерлеріміздің 
қызығушылығының болмауы, табиғи ресурстарды аямай падалану, адамдардың экологиялық 
сана сезімінің төмендігі, келешек ұрпақтың денсаулығын ойламау және т.б. 

Соңғы жылдардың экологиялық заңнамасы динамикалық дамуымен ерекшеленеді: 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы заң алдындағы жауакершіліктің негізгі ережелерін 
реттеуші жаңа құқықтық нормативтік актілер қабылданды, сонымен қатар, мемлекет 
деңгейінде қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша бағдарламалар кешені мен 
халықаралық келісімдердің бекітілуі табиғатты қорғау тәжірибесі мен нормативті негіздің 
жетелдіруіне әкелетіні сөзсіз екені мәлім. 

Ұлттық заңнамадағы жаңа қыраттар, ғылыми заң ойларының дамуы экологияға зиян 
келтіру, яғни экологиялық құқықбұзушылықтар үшін жауапкершлік саласында жаңа жүйелі 
зерттеудің, 2010-2020 жылдарға қарастырылған құқықтық саясат концепциясында 
сипатталған заңнама өзгерістерін ескере отырып, оның даму перспективаларын 
қарастырудың қажеттілігі туындағанын аңғартып отыр. 

Қазақстан Республикасында экологиялық-құқықтық жауапкершілікті сапалы жаңа 
деңгейге көтерген 2007 жылы қабылданған Экологиялық кодекс болатын [1]. Алайда, осы 
экологиялық-құқықтық жауапкершілік саласында әлі де көптеген зерттеулер қажет. 
Экологиялық-құқықтық жауапкершілік механизмін қолдану үшін жаңартылған мақсаттар 
Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарғы тұрақты даму Концепциясына сәйкес 
Қазақстан Республикасын тұрақты даму параметрлеріне қол жеткізуін қамтамасыз етуде 
көрініс тауып отыр [2]. 

БҰҰ-ның 1973 жылдан бастап қазіргі таңға дейін халықаралық құқық комиссиясының 
жұмысының тәжірибесі халықаралық-құқықтық жауапкершіліктің концепциясын құру қиын, 
дегенмен, нәтижесінде жемісті болғандығын көрсетеді. Бүгінгі күнде, трансшекаралық 
экологиялық зиян мәселесі бойынша қазіргі халықаралық құқықтың ұстанымы анықталған 
болып табылады.  

Елімізде, қазіргі таңда терең және тұрақты теріс өзгерістерімен сипатталатын 
қолайсыз экологиялық жағдай туып отыр. Ресурстарды өндіру және пайдалану барысында 
қоршаған ортаға жүктелген ауыртпашылықтар ұлғая түсуде. Оның себебін көптеген 
факторлардан іздеуге болады, табиғи ресурстарды ретсіз, тиімсіз пайдалану, экология 
саласында құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің болмауы. және т.б. Қазақстан 
территориясының өте үлкен бөлігі әртүрлі факторлардың әсерінен кешенді ластанған, 
мысалы, ауаның, судың, жердің әртүрлі өндірістік зиянды қалдықтармен, улы газдармен 
және т.б. ластануы. 
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Оған полигондарды, сынақ алаңдарын, «Байқоңыр» ғарыш кешенің, ірі тау-кен 
өндірістерін, Балхаш, Арал, Каспий суларындағы экологиялық апаттарды, мыңдаған 
өндірістік кәсіпорын, заводтар мен фабрикаларды қосатын болсақ Қазақстан 
территориясының нағыз апат алаңы екенін байқауымызға болады[3]. 

Қазақстан халқының біраз бөлгі тіпті жануарлар ішпейтін суды ауыз-су ретінде 
пайдаланып отыр. Қанша десек те сол суларды ластап отырған өндіріс орыңдарының саны 
азаюдың орнына, керісінше, одан әрі өсіп келе жатыр. Тікелей немесе биологиялық буын 
арқылы әсер етеді, яғни ластайтын заттар тасымалдау ортасы ауа,су арқылы, шоғырлану 
және сақталу ортасы: топырақ,түзілген қалдықтар тамақ (өсімдік,жануарлар) арқылы адамға 
әсер етуі мүмкін. Оның себебін жауапкершіліктің жоқ болуымен сипаттауға болады, 
олардың көбісі экологиялық зиянды өтеу кезінде аз мөлшердегі айыпты төлеу арқылы және 
басқа да жолдармен кұтылып жатады.. 

Ластанған қоршаған ортаның жағымсыз әсері адамның денсаулығына зиян келтіретін 
экогенді зиянның тікелей көзі болып табылады.Сонымен бірге, қоршаған ортаның ластануы 
табиғи және антропогендік факторлардың бірігіп әсер етуі нәтижесінде жүзеге асады. 

Табиғи ластау деп табиғи жаратылысы бар ластайтын заттардың, мысалы ғарыш 
бөлшектерінің, жаңартау күлгінің, өсімдіктер шаңының, теңіз тұздарының, өрті түтінінің 
қоршаған ортаға келіп түсуі. Антропогендік ластау адамның шаруашылық қызметінің 
әсерімен соның ішінде табиғи ластаудың құрамы мен қарқынына тікелей немесе жанама әсер 
ету арқылы мысалы гидроқұрлыс нәтижесінде қалыптасады. 

Қоршаған ортаны улы заттармен ластау нәтижесінде адам денсаулығы үшін.Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 31-бабына көрсетілгендей: адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қатер төндіретін деректер мен жағдаяттарды лауазымды адамдардың жасыруы 
заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады. Мұндай құқық бұзушылық үшін  қылмыстық іс 
қозғалған жоқ деп айтса да болады. Бұл нені көрсетеді? Әрине құқық қорғау органдарының 
әрекетсіздігі мен парақорлығы. Қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыс істейтін 
мамандардың айтуынша, Қазақстанда бұл салада парақорлық ерекше дамыған. Бұл жерде 
зардап шегетін кім? Тағы да қарапайым халық. Еліміздегі қоршаған ортаны қорғау - өткір 
мәселелердің бірі және ол дереу шешімді талап етеді. Қазақстан Республикасының 
экологиялық жағдайы тіпті күннен күнге нашарлауда және ол ең алдымен халықтың 
денсаулығы мен өміріне өте үлкен залалдар әкелуде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының жыл сайын беретін қорытындысына сүйенсек, дүниежүзінде тек ауаның 
ластануынан қайтыс болатын адамдардың саны, автомобиль апатынан қаза болатын 
адамдардың санынан асып отыр. Тағы бір айта кететін жайт, атмосфералық ауаға тасталатын 
зиянды газдардың үштен бір бөлігін тасымалдау көліктерінен шығатын газдар құрайды. 
Әрбір жеңіл көлік жылына ауаға 12-13 тонна улы заттар тастайды. Сонымен қатар, шетелдік 
және ұлттық өндірістік компаниялар, елдегі атмосфералық ауа мәселесін одан әрі өршіте 
түсті. Мысалы, «Қазақмыс», «Испат-Кармет» ірі компаниялары Қазақстан бойынша 
ластаушы ошақтарды құрайды.4 тонна ауаға тасталатын улы заттардың мөлшері апаттық 
жағдайға әкеліп отыр. Жезқазған қаласының әрбір тұрғынына 6 тонна, Балқаш қаласында 7-8 
тонна, Қарағанды қаласында ол көрсеткіш 5 тоннаны құрайды екен. Соған қарамастан бұл 
компаниялар экологиялық салықтардан жиі босатылады және өте аз мөлшерде айып 
салынады екен. 

Біздің ойымызша саралап қарасақ, денсаулыққа келтірілген экогендік зиянды өтеу заң 
тұрғысынан қараса өте күрделі мәселелердің бірі болып табылады, сондықтан адам 
денсаулығы мен қоршаған орта қалдықтарды зарасыздандыру жұмыстарын кешенді жүргізу, 
қалдықтардын көлемін азайту мен оларды қоршаған ортадан аластауға бағытталған 
мемлекеттің табиғатты қорғау қызметінің, оның өкілетті органдары мен шаруашылық 
субъектілерінің мазмұны бекітілген экологиялық нормативтіктер қамтамасыз етілуі қажет 
деп санаймыз. 

Сондықтан да осы мәселелерді шешу мақсатында денсаулыққа келтірілген зиянның 
орнын толық көлемде толтыру үшін арнайы заңдар қабылдау қажет, моральдық зиянның 
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орнын толтырудың құкықтық механизмі ретке келтірілуі тиіс, атап айтқанда экологиялық 
қолайсыз аумақтан мәжбүрлеп көшумен кәсібін ауыстыру, бала туу мүмкіндігінен айырылу 
немесе ауру бала табу қаупімен байланысты тән азабы. Ал, экология саласында жасалған 
қылмыстар міндетті түрде қатаң жазалануы керек және онын нәтижесінде зардап шеккен 
адамдарға төлем төленетін болса, жағдайдың өзгеретіні сөзсіз. Демек, қоршаған ортаға 
құкықтың сақталуы, халықтың, ұлттың, жалпы мемлекеттің өркендеуіне шексіз мүмкіндік 
ашады.  
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В современное время ввиду ввысокой плотности населения, нехватки земель, 

развития туристической и инвестиционной привлекательности отдельных территорий 
необходимость поисков современных и новых способов расширения территориальных 
границ государств, особенно имеющих прибрежные зоны, весьма актуальна [1]. Если ранее 
традиционным способом, а именно расширением территорий городов за счет прилегающих 
резервных пригородных зон, данный вопрос успешно решался, то сегодня можно говорить 
об его эффективности с большой долей условности [2]. Определенным новшеством в 
рассматриваемой сфере является формирование искусственных земельных участков (далее – 
ИЗУ).  

Обращаясь к историческому аспекту и опыту зарубежных стран, мы приходим к 
выводу, что именно данный способ расширения территориальных границ государства стал 
использовать все чаще. Так, возникновение намывных территорий соотносится с временами 
Месопотамии, племена которой проживали на подобных территориях. В настоящее время 
«передовиком» в создании искусственной суши можно назвать Японию, семь из трех тысяч 
островов которой являются именно такими (например, остров Дэссима, образованный еще в 
1634 году). В 1995 как самый большой по своей площади среди всех островов, искусственно 
созданных, оценена провинция Флеволэнд в Голландии [3]. В Дании, Монако, КНР данным 
методом решаются проблемы нехватки земель, а в ОАЭ он с успехом используются в целях 
развития туризма («Пальмовые Острова в Дубаи») [4]. 

Какое положение в России в данной сфере? Первоначально законодатель упорно 
отказывался от использования термина «ИЗУ», заменяя его в каждом проекте ФЗ на 
«искусственно образованная территория», тем самым подчеркивая специфику природы 

http://www.oblstat.pavl.kz/
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ИЗУ[5]. Юридическая судьба предопределилась в связи с необходимостью разграничения 
норм земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 
До 2011 года данные объекты не были закреплены в отечественно законодательстве, что 
тормозило инвестиции, несмотря на опережающую практику: были разработаны проекты по 
созданию намывных территорий, причем один из них – северностоличный «Морской фасад» 
– в активной стадии реализации. Перспективен с инвестиционной точки зрения и проект по 
строительству морского курорта «Остров Федерация» в акватории Чёрного моря г. Сочи.  

С вступлением в силу ФЗ от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 
23.06.2014) [6] была ликвидирована правовая неопределенность статуса ИЗУ. Однако, 
принятие Закона не решает проблем экологической безопасности данных объектов 
правоотношений.  

ИЗУ является коммерческим технологическим проектом, а поэтому подлежит оценки 
с точки зрения соблюдения экологических требований. Любая человеческая деятельность, а 
особо производственная, всегда связана с причинением вреда экосистеме. Так, при создании 
ИЗУ возможно возникновение геологических и гидрогеологических сложностей, связанных 
со спецификой дна отдельных водоемов [8]. Ведь вполне логичным представляется, что 
используемые в процессе намыва или отсыпки грунта технологии и технические средства не 
могут не повлечь за собой негативные последствия. Так, прерывание вдоль берегового 
потока наносов влечет низовые размывы берега и пляжа на смежных участках берегов [7]. 
Последствиями указанных явлений могут быть утрата рекреационного значения пляжей, 
загрязнение прибрежных вод и т.п. По истечении времени происходящие химические и 
физические процессы между взаимосвязанными природными элементами существенным 
образом скажутся на его прочности [9]. Экологический вред обнаруживается экспертами при 
создагии большинства действующих ИЗУ, исключением не является северностоличный 
«Морской фасад». Александр Рыбалко, доктор геолого-минералогических наук, научный 
сотрудник ФГУНПП «Севморгео», отмечает, что с момента начала намыва территорий около 
Васильевского острова экологическая ситуация района резко ухудшилась: ситуация в 
Финском заливе характеризуется образованием мутных пятен в Невской губе, вызванных 
поднятием со дна в результате дноуглубительных работ скапливающихся столетиями 
антропогенных осадков; превышением предельно допустимой концентрации по показателям 
содержания меди, мышьяка, цинка и марганца; попаданием под угрозу местной флоры и 
фауны (препятствия нересту рыбы, жизнедеятельности перелетных водоплавающих птиц, 
планктона и др.) и т.п. [10]. и это все несмотря на то, что Невская губа служит природным 
рыбопитомником, в котором воспроизводится более половины рыбного фонда восточной 
части Финского залива. 

Единственно верным средством предупреждения негативных последствий как 
неоднократно отмечалось в научных работах, в целях обеспечения экологического 
равновесия необходимо формирование правовых механизмов предупреждения 
экологического вреда [11]. Обоснование создания ИЗУ в силу требований п. 4 ст. 4 ФЗ от 
19.07.2011 № 246-ФЗ является обязательным приложением к проекту разрешения на 
создание ИЗУ. Важным критерием обоснования является указание на экологические 
последствия такого создания [13], т.е. оно должно включать в себе информацию об оценке 
влияния ИЗУ на окружающую среду [14]. Выполнение данного критерия обеспечивается 
проведением экологической экспертизы. На основании подп. 7.3 ст. 11 ФЗ от 23 ноября 1995 
г. N 174-ФЗ (ред. от 12.02.2015) "Об экологической экспертизе" проектная документация 
ИЗУ, находящегося на федеральном водоеме подлежит государственной экологической 
экспертизе [15]. Причем в силу требований п. 1.1 ст. 14 указанного Закона обязательно 
наличие следующих документов: 

• заключение общественной экологической экспертизы в случае ее проведения; 

consultantplus://offline/ref=39517C5B1E7C691D1B74A9915F4E096D1F7684A74BDB36A510EEA082E673C6CE78079443E1ZEG3O
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• материалы обсуждений объекта с гражданами и общественными 
организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления. 

Именно эти документы представляются интересными ввиду то, что обеспечивают 
интересы населения в реализации конституционного права на благоприятную окружающую 
среду. Для определения понятия «круга граждан», интересы которых затрагиваются 
сооружением ИЗУ, будем исходить из того, что таковыми являются все жители населенных 
пунктов, в границах которого образуется ИЗУ [16]. Как правило, по мнение жителей 
конкретной территории, на которой создается указанный объект, неоднозначно. В связи, с 
чем возникает вопрос о надлежащей реализации принципа участия граждан, общественных 
организаций (объединений) и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их 
прав на землю (ст. 1 ЗК РФ). 

Механизм реализации предусмотренных в ФЗ форм участия граждан (общественная 
экологическая экспертиза, обсуждения) представляется недостаточно урегулирован в 
нормативных правовых актах. Так, в соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ № 246-ФЗ проект 
строительства ИЗУ подлежит размещению только на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет». Как известно, более широкому кругу населения доступны 
местные периодические печатные издания, однако это средство опубликования 
действующим законодательством не предусмотрено. В периодическом издании отражается 
лишь информация уже после утверждения проекта о возведении ИЗУ (проведение аукциона) 
(. 6 ст.8), что делает затруднительным быстрое реагирование населения и является, по сути, 
необратимым. На основании данных положений осуществлялись судебные тяжбы, где 
предметом выступали процесс создания «Морского фасада» в г. Санкт-Петербурге, «Золотой 
мили» в Анапе и др. [17] В Анапе 25 марта 2008 года на публичных слушаниях 
присутствовало всего 50 человек, что подтверждает формальность данной процедуры и 
необходимость улучшения процесса информирования о проведении данных слушаний.  

К моменту публичных слушаний, полагаем, необходимым получить соответствующее 
заключение уполномоченного органа управления в сфере экологической безопасности о 
возможных последствиях воздействия на природные ресурсы подобным образом.  Данное 
положение, законодательно закрепленное, представляется достаточно эффективным 
средством, обеспечивающим соблюдение требований действующего законодательства в 
сфере охраны окружающей среды, а также население будет способно своевременно 
реагировать на происходящее и более четко выразить свои предложения и сформулировать 
комментарии по проекту.   

Указанные положения в полной мере следовали тенденциям, указанным в мировом 
сообществе (доведение до общественности информации об экологическом состоянии 
Балтийского моря) [18].  К тому же, заключение общественной экологической экспертизы 
приобретает юридическую силу после утверждения его уполномоченным на то федеральным 
органом исполнительной власти или органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 25 ФЗ от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ). Объективность региональных 
органов ставится под сомнение, поскольку именно они большую заинтересованность в 
возведении ИЗУ [19]. 

Более того, в отечественном законодательстве не находит отражение норма, 
содержащая возможные варианты последствий в случае отрицательного результата 
публичных слушаний, следовательно, даже теоретически не допускается такая возможность, 
что свидетельствует о рекомендательном характере самой нормы. 

Таким образом, в отечественном законодательстве учета мнения населения при 
создании ИЗУ не гарантируется в должной мере. Следует обращать внимание на 
доктринальные исследования. В городе Новосибирске в августе 2011 года вторая 
Международная Конференция «Создание и использование искусственных земельных 
участков на берегах и акватории водоемов». На Конференции выступили со своими 
докладами представители более  ста государств, в числе которых Россия, Германия, Китай, 
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Америка и другие. Данный факт  подчеркивает интерес научного сообщества к проблемам 
создания ИЗУ. 

ИЗУ, являясь антропогенным, может быть создан различными средствами и 
методами, технологиями и процедурами преобразования дна, при использовании которых 
наносимый негативный вред биосфере различен по своим объемам и качеству. В 
соответствии с этим необходимо законодательно на федеральном уровне закрепить критерии 
экологичности и допустимости применения тех или иных технологий, технических средств 
при строительстве ИЗУ. 

Не находит должного закрепления положения об особом режиме эксплуатации ИЗУ, 
поскольку возможны случаи негативного воздействия на биосферу. Решение этой проблемы 
может быть достигнуто путем проведения мониторинга состояния и безопасного 
использования ИЗУ для определенных видов разрешенного пользования (размещение 
отелей, жилых домов, развлекательных центров и т.п.). Например, собственники 
недвижимости на территории «Пальмовых Остров» в Дубаи обязаны соблюдать особые 
«Правила проживания», ограничивающие его правомочия: запрещено возводить этажи сверх 
нормы, сооружать высокие загорождения и заборы и даже высаживать огород, поскольку 
именно в случае посадки возможно разрушение конструкций и сцепных сооружений [20]. 
Считаю обоснованным перенять данную практику. 

Необходимо в законодательстве закрепить доктринальное предложение об 
обязанности собственника осуществлять мониторинг состояния окружающей среды и 
выполнять иные требования по обеспечению безопасности использования ИЗУ [21]. Данные 
обязательства должны оставаться в силе и при установлении общей долевой собственности 
на ИЗУ, что является предметом уже административного надзора [22]. 

В завершении хотелось бы привести один пример. В целях реализации схемы 
транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 года Комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга утвержден проект обоснования 
создания ИЗУ на федеральном водном объекте в Акватории Финского залива (0331-4559-
233-ОСЗУ). Данный проект разработан ОАО «Ленморниипроект по проектированию, 
изысканиям  и научным исследованиям в области морского транспорта» в 2013 году. В 
разделе 6 содержится информация о характере и масштабах причинения вреда биосфере, 
отмечу некоторые из них: «в процессе эксплуатации само существование ИЗУ может 
повлиять на гидрологический режим водного объекта и привести либо к образованию 
застойных зон, либо к формированию опасных для гидротехнических сооружений 
течений»;«может быть несколько нарушена естественная гидравлическая связь грунтовых 
вод будущей территории и морской акватории»;«загрязнение водной среды взвешенные 
веществами, вредными примесями и болезнетворными микроорганизмами, поступающими 
из отсыпаемого грунта со сбросными водами»;«загрязнение атмосферного воздуха при 
работе дорожно-строительной техники и автотранспорта»;«загрязнение водных 
ресурсов»;«захламление территории бытовыми и строительными отходами»;«при засыпке 
части акватории водоемов сокращаются нагульные площади рыб, как планктофагов, так и 
бентофагов. Нерестилища рыб полностью утрачиваются, что вызывает значительное 
ухудшение условий развития рыбных особей, что, как следствие, ведет к сокращению 
рыбных запасов» и др.  

Создание ИЗУ ведет к безвозвратному отчуждению части акватории с нарушением 
местной гидроэкосистемы и ущерба водным биоресурсам. В связи этим возникает вопрос о 
необходимости создания ИЗУ в Российской Федерации, так как в расширении территории 
государство фактически не нуждается, можно найти альтернативные методы (к примеру, нам 
известны примеры масштабных объемов пустующих территорий, которые бы с успехом 
справились с возникшими проблемами с территориями).  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республики Казахстан, Республика 

Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 
Исходя из постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 21 декабря 
2001 года № 18/2, постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 29 
апреля 2005 года №3 мы видим что, одной из приоритетных целей государства  является 
охрана окружающей природной среды, необходимой для здоровья и благоприятной жизни 
человека.[1] 

В последнее время все большую актуальность приобретают вопросы по обеспечению 
сохранности окружающей среды и соблюдению экологических прав человека. Именно для 
решения таких вопросов, требуется разработка и усовершенствование законов, правильное и 
справедливое применение правовых мер, создание государственных и негосударственных 
структур, ассоциаций  и иных учреждений по защите окружающей среды. 

В области охраны экологии и соблюдении норм экологического законодательства, 
наряду с другими видами юридической ответственности, особое место отведено 
административной ответственности. Юридическая ответственность представляет собой 
обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия личностного, 
имущественного или организационного порядка, которые наступают для него в ответ на 
совершенное им виновное противоправное поведение – правонарушение. Административная 
ответственность является видом юридической ответственности и представлена системой  
административных взысканий. 

Административная ответственность за экологические правонарушения была известна 
еще древним памятникам права. Одним из ярких примеров досоветского периода является 
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. Российской империи. Под 
административными проступками были указаны: «За засаривание рек, каналов, источников 
или колодцев бросанием в них камней, песку и т. п. веществ, от которых не может 
последовать порчи воды, а равно за неисполнение обязанности чистить колодцы и содержать 
их в исправности виновные подвергаются - денежному взысканию не свыше десяти 
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http://selfire.com/2009/03/1580/
mailto:bolatuly.adler@list.ru


6068 
 

рублей»(ст.52),  «За своз мусора, нечистот или палого скота не в назначенное для того место 
виновные подвергаются - денежному взысканию не свыше трех рублей с каждого воза или 
каждой скотины» (ст.56); «Засорение рыболовами рек и каналов или порчу их берегов - 
наказание – денежное взыскание не свыше двадцати пяти рублей» (ст. 85); «Порчу воды в 
местах, где ее берут для внутреннего употребления, мочением льна или конопли, 
сваливанием или выливанием нечистот или бросанием вредных веществ без умысла на 
причинение вреда народному здравию - наказание  арест не свыше семи дней или денежное 
взыскание не свыше двадцати пяти рублей» (ст. 111) и др. [2] 

Позднее в масштабе Союза Советских Социалистических Республик были приняты 
нормативные акты, устанавливающие административную ответственность за экологические 
правонарушения одним из которых является:  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
19 августа 1982 г. «Об административной ответственности за нарушение законодательства об 
охране атмосферного воздуха», а также ряд аналогичных нормативных актов в отношении 
других природных объектов. 

Значительным событием в истории экологизации административного 
законодательства стало принятие Кодекса Казахской ССР «Об административных 
правонарушениях» от 22 марта 1984 года, где была предусмотрена отдельная глава 8 
«Административные правонарушения в области охраны природы, использования природных 
ресурсов, охраны памятников истории и культуры». Ее составляли 40 составов 
правонарушений, из которых одно не является экологическим — статья 93 «Нарушение 
правил охраны и использования памятников истории и культуры, еще несколько вызывают 
сомнение — статья 58 «Уничтожение межевых знаков», статья 64 «Невыполнение 
обязанностей по регистрации в судовых документах операций с вредными веществами и 
смесями» и др. Административная ответственность была установлена за нарушения в 
области использования и охраны земель (пять составов), недр (четыре состава), водных 
ресурсов (четыре состава), лесов (пятнадцать составов), атмосферного воздуха (восемь  
составов), животного мира (три состава). Изучив данное положение можно проследить, 
отсутствовали статьи о правонарушениях в области охраны окружающей человека среды, в 
частности, о нарушениях экологических требований к хозяйственной и иной деятельности. 
[3] 

30 января 2001 года был принят Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, в котором содержался ряд новшеств, реализующих непосредственно 
процесс экологизации всех отраслей законодательства [4]. 

Во-первых, глава 19 КоАП РК «Административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды, использования природных ресурсов» теперь включает только 
экологические правонарушения, так как из названия и содержания главы исключены состав 
правонарушений в области охраны памятников истории и культуры.  

Во-вторых, в соответствии со ст.31 данного Кодекса к административной 
ответственности привлекаются как физические, так и юридические лица. Физическое лицо 
должно быть вменяемым, достигшим ко времени совершения административного 
правонарушения 16 лет. Юридическое лицо в соответствии со ст.36 КоАП РК подлежит 
административной ответственности за административное правонарушение в случаях, 
предусмотренных особенной частью кодекса, если  деяние было совершено, 
санкционировано, одобрено органом или лицом, осуществляющим функции управления 
юридическим лицом. 

Процесс «экологизации» административного законодательства РК на этом не 
приостановился, и очень часто принятие нового экологического закона сопровождалось 
внесением изменений и дополнений в нормы КоАП РК. Так, принятие Экологического 
кодекса РК от 9 января 2007 года стало основой для включения в содержания главы 19 КоАП 
РК статьи 240-1 «Нарушение требований проведения производственного экологического 
контроля» [5]. 
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Принятие Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 
года тоже привело к трансформации некоторых статей КоАП РК. В частности, статьи 283-
292, касающиеся нарушений в области использования и охраны растительного и животного 
мира, были дополнены новыми частями, предусматривающими ужесточение 
ответственности за эти же деяния, но совершенные на особо охраняемых природных 
территориях. Кроме того, в КоАП РК была возвращена статья, ранее из него исключенная. 
Это статья  - 296-1 «Нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах 
особо охраняемых природных территорий». [6] 

Следующим шагом в модернизации законодательства об административных 
правонарушениях стало принятие Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях от 5 июля 2014 года. Данный кодекс был разработан во исполнение 
Послания Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050», а так же для 
исполнения   требований, предусмотренными Концепцией правовой политики РК на период 
с 2010 до 2020 года. В целом, КоАП направлен на гуманизацию,  в силу репрессивности 
административных взысканий, которая в отдельных случаях превышает уголовно-правовые 
санкции. 

Особенность законодательства устанавливающих административную ответственность 
заключается в бланкетном содержании норм, другими словами они указывают составы 
экологических правонарушений, влекущих административную ответственность. В 
соответствии со статьей 2 КоАП РК, основанием административной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, 
предусмотренного в особенной части настоящего Кодекса. Также необходимо отметить 
пункт 1 статьи 62 КоАП РК где говорится, что лицо не подлежит привлечению к 
административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения 
административного правонарушения, однако за совершение административного 
правонарушения в области охраны окружающей среды - по истечении одного года со дня его 
совершения, кроме случаев, предусмотренных КоАП РК. Данная норма выражает всю 
важность установления виновных лиц, совершивших правонарушение, но в тоже время, и 
сложность процесса доказывания вины, от которой истинно виновные нередко ускользают.  

Вместе с многочисленными новшествами КоАП, к сожалению, содержит и 
недостатки: 

1. В главу 21 «Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды, использования природных ресурсов» включено несколько составов 
правонарушений, которые по своему содержанию не относятся к экологическим. К примеру, 
ст. 359 «Повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных 
систем водоснабжения, нарушение правил их эксплуатации», ст. 393 “Нарушение правил 
проведения морских научных исследований на континентальном шельфе Республики 
Казахстан” и др. В данных статьях отсутствует указание на последствие – вред, 
причиненный окружающей природной среде, экологическим правам и законным интересам 
физических и юридических лиц, государства. Например, сами по себе повреждение 
водохозяйственных сооружений, нарушение правил проведения морских научных 
исследований на континентальном шельфе Республики Казахстан не являются 
экологическими правонарушениями. 

2. Не все правонарушения, указанные в экологическом законодательстве, 
отражены в КоАП РК. К примеру, содержится лишь одна статья, касающаяся нарушений 
законодательства об экологической экспертизе – ст. 332 «Невыполнение требований 
законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы». 
Но в законодательстве перечислено гораздо больше правонарушений в данной области. 

3. В статьях рассматриваемой главы КоАП РК содержатся неточности и в 
использовании юридических терминов, и в содержании диспозицийсоставов 
правонарушений. 
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Мы ясно видим, что устранение данных недостатков сделает КоАП более 
эффективным в области обеспечения экологической безопасности человека и окружающей 
среды. 

В заключение, хочу выделить небольшой ряд особенностей истории «экологизации» 
административной ответственности за экологические правонарушения: 

1. Основанием является административное правонарушение в области охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов, под которым понимается 
виновное, противоправное деяние, нарушающее нормы экологического и административного 
законодательства Республики Казахстан, причиняющее либо создающее реальную угрозу 
причинения вреда окружающей природной среде либо правам и интересам физических и 
юридических лиц в области использования и охраны окружающей среды. 

2. Историю отечественной «экологизации» административной ответственности, в 
зависимости от количества существенных изменений административной ответственности в 
данной области и непосредственно применения административной ответственности за 
экологические правонарушения можно разделить на три периода: 

2.1. Досоветский период 
2.2. Советский период 
2.3. Современный период Казахстана 
3. Административная ответственность за экологические правонарушения 

распространяется как на физических, так и на юридических лиц, в отличие от уголовной, 
дисциплинарной, материальной ответственности. 

4. Применение административных взысканий не влечет уголовной судимости, не 
ограничивает виновных в свободе перемещения,   не лишает их личной свободы. 

5. Целью санкций административного законодательства является охрана прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охрана окружающей природной среды и 
предупреждение совершения правонарушений. 
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК 
ЖАУАПТЫЛЫҒЫ МЕН СОТТАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗИЯНДЫ ӨТЕУ ТУРАЛЫ 

ІСТЕРДЕРДІ ҚАРАУ ТӘРТІБІ 
 

Джандарбекова А.Қ. 
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті заң факультеті экологиялық 

және кәсіпкерлік құқық кафедрасының оқытушысы 
Есімханов А.Қ. 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті заң факультеті экологиялық 
және кәсіпкерлік құқық кафедрасының 1-курс магистранты 

 
Қазақстан Республикасында экологиялық зиянды өтеудің құқықтық аспектілерін 

зерттеу, біздің елімізде экологиялық зиянды өтеудің сот жүйесінде тиімді әрекет етуіне 
алғышарттар бар екенін көрсетеді, дегенмен соттардың қоршаған ортаны қорғау туралы 
заңдарды бұзуға байланысты азаматтық істерді қарағанда соттардың зиянды зардаптардың 
басталғандығы туралы айғақ беретін мән жайларды міндетті тәртіппен айқындап алғаны, 
сондай ақ зиян келтірушіні,кінәнің және септік байланыстың бар жоғын анықтайтын 
шараларды қолдана отырып жүзеге асыруы қажет. 

Қазақ халқы табиғатты «анаға» теңеген. Өйткені табиғатта тіршілік өсіп-өнеді. 
Өзіндегі барды адамға, жан-жануарға, өсімдікке берген. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. 
Табиғат сырын терең білмей, оған немқұрайлы қарау үлкен апатқа соқтырады. Бір кездерде 
табиғатты бағындыруды мақсат тұтып, ормандар аяусыз балталанды, аң-құстар шамадан тыс 
ауланды, жер жөн-жосықсыз жыртылып, топырақта эрозия пайда болды. Соның салдарынан 
бүгінгі таңда адам баласына ядролық апаттан гөрі экологиялық апат аса үлкен қауіп төндіріп 
отыр. 

Бүгінде санасында сәулесі бар әрбір адамды туған жердің табиғатының тағдыры 
толғандыруы керек. Ауылдық жерлердегі экологиялық, санитарлық, эпидемиялық 
жағдайдың нашарлауы салдарынан жұқпалы аурулар көбейіп отыр. Адамдар ядролық 
жарылыстардың зардабын әлі де тартуда, рак, өкпе, қан аздығы, қант диабеті, қан 
қысымының жоғары болуы, жүрек, психикалық аурумен ауыратындар көп. 

Экологиялық құқық бұзушылық белгілерін қарастырайық: 
Құқық бұзушылық кінәсінің болуы. Кінә — ол құқық бұзушының жасаған құқыққа 

қарсы әрекетіне психикалық қатынасы, ол қасақана не абайсызда болуы мүмкін. Мысалы, 
заңсыз аңға шығу, ормандағы ағаштарды заңсыз кесу тек қасақаналы болады, ал судың, 
жердің, ауаның ластануы абайсызда болуы мүмкін. 

Құқық бұзушының құқыққа қарсы мінез-құлқы. Бұл экологиялық нормалардың және 
басқа да заңдардың бұзылуын білдіреді. 

Экологиялық құқық бұзушылықтың қоғамға қауіптілігі қоршаған табиғи ортаға, жеке 
және заңды тұлғалардың, мемлекеттің экологиялық құқықтары мен заңды мүдделеріне 
келтіретін нақты зиянның болуы немесе келтіру қаупінің болуын қарастырады. 

Құқыққа қарсы әрекет пен келтірілген зиян арасындағы себепті байланыстың болуы. 
Құқық бұзушыға заңды жауаптылық шараларын қолдану, яғни жазалану белгілері 

қолданылады. 
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Экологиялық құқық бұзушылық жасалған уақытта, әдетте, қоршаған ортаға, 
адамдардың өмірі мен денсаулығы на, экономика мүдделеріне көп аспектілі зиян келтіріледі. 
Экологиялық зиянның болуы экологиялық құқық бұзушылықтың болуына парапар келеді. 
Бұл зиян бірден байқалмай, ұзақ уақытқа созылуымен ерекшеленеді. Сонымен қатар 
қоршаған ортаға келтірілген зиянның орнын толтыру мүмкін емес. Экологиялық зиян 
табиғаттың жай-күйінің өзіне әсер етеді. Экологиялық құқық бұзушылық жасағаны үшін 
жауаптылық 16 жастан басталады. Кейбір кезде, мысалы, мемлекет қорғауындағы табиғи 
кешендер немесе объектілерді қасақана жойғаны немесе бұлдіргені үшін 14 жастан 
басталады. Экологиялық құқық бұзушылық әр түрлі болады. Олар келтірілген зиянның 
сипатына қарай мынадай түрлерге бөлінеді: 

- қоршаған табиғи ортаны және жекелеген табиғи объектілерді (орман, су, жер 
қойнауы және т.б.) ластау; 

- табиғи объектілерді бұлдіру, бұзу, жою (жерді бұлдіру, Қызыл Кітапқа енгізілген 
жануарларды жою, орманды ағын сулармен құрту және т.б.); 

- табиғи қорлардың азып-тозуы; 
- табиғи ресурстарды тиімсіз (мақсатсыз) пайдалану (мысалы, суды ысырапсыз 

пайдалану және т.б.). 
Экологиялық құқық бұзушылық жасағаны үшін оның артынан әкімшілік, қылмыстық, 

азаматтық-құқықтық, тәртіптік және материалдық жауаптылық басталуы шарт. Әкімшілік 
жауаптылықтың басталуына әкелетін экологиялық құқық бұзушылықтың тізімі Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексте белгіленген[1]. Оған мыналар жатады: табиғи 
ресурстардың, коршаған ортаның ластануы, азаюы; табиғи ресурстардың бұлінуі, жойылуы; 
кәсіпорын, құрылыс ғимараттарын және басқа да объектілерді жоспарлау, орналастыру, салу, 
қайта өңдеу және пайдалануға дайындау, пайдалану кезінде экологиялық талаптарды бұзу. 
Мұндай істерді соттар, ішкі істер органдарында, Мемлекеттік өртке қарсы қызмет 
органдары, Қазакстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау 
министрлігі органдары және т.б. қарастырады. Осыған байланысты жазалар (санкциялар) 
қолданылады: айыппұл төлейді, ескерту жасайды және мулкін тәркілейді. Қоршаған ортаны 
қорғау жөнiндегi санитариялық- эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу; 
Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын бұзу; Экологиялық рұқсатта 
көрсетілген табиғат пайдалану шарттарын орындамау; Ластаушы заттардың өндiрiстiк 
нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру туралы   хабарламау; 
Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi 
не экологиялық рұқсаттың болмауы; Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға 
және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықта пайдалану қағидаларын бұзу, сондай-
ақ жабдықтарды пайдаланбау; Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану 
немесе пайдаланбау; Қазақстан Республикасының геодезия және картография саласындағы 
заңнамасын бұзу; және  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындайтын 
және қызмет көрсететін жеке және заңды тұлғалардың дәйексіз деректерді ұсынуы және 
т.б. құқықбұзушылықтар үшін жеке және заңды тұлғаларды лицензиядан айыра отырып, 
айыппұл салу сияқты әкімшілік жазалар қолданылады. 

Қоршаған табиғи ортаға келтірілген зиян үшін жауаптылықтың ең қатаң түрі 
қылмыстық жауаптылыққа тарту болып табылады. Экологиялық қылмыс жасағаны үшін 
қолданылады. Экологиялық қылмыстардың барлық түрі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінде көрсетілген. Олар мыналар: атмосфераны ластау, теңіз айлағын 
ластау, жерді бұлдіру, заңсыз аң аулау, атом энергетика объектілерінде қауіпсіздік 
ережелерін бұзу, экоцид және т.б. қылмыстар. 

Экоцид — өсімдік немесе жануарлар әлемін жаппай қыру, атмосфера, жер және су 
ресурстарын уландыру, сонымен қатар экологиялық апаттарды тудыратын немесе себепші 
болатын әрекеттерді жасау. 

Азаматтық-құқықтық жауаптылық азаматтарға экологиялық зиянның орнын толтыру 
үшін ақшалай немесе мүліктік айыппұл салуды көздейді. Ол кінәліні қылмыстық, әкімшілік 
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немесе басқа да жауаптылыққа тартуға қарамастан бастала береді. Тәртіптік 
жауаптылыққа— кәсіпорындарда табиғатты қорғау шараларын өткізуге жауапты және өзіне 
жүктелген міндеттерді орындай алмайтын лауазымды қызметкерлер тартылады. 
Материалдың жауаптылық деп кәсіпорын қызметкері өзіне жүктелген еңбек міндеттерін 
дұрыс орындамағаны нәтижесінде оның кінәсінен кәсіпорынға келтірілген мүліктік зиянды 
ендіруді айтамыз. Сонымен, экологиялық мәселелерді бірігіп шешу кажет. Табиғаттың 
ластануы, бұлінуі аясындағы өзекті мәселелерді тек мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар 
бірлесе отырып қана шеше алады. Жылдан жылға экологиялық қылмыстар мен өзге де құкық 
бұзушылықтар саны өсуде. Олардың қоғамдық қауіпсіздік жағдайына ықпалы да жоғарылап 
бара жатыр. Экология саласындағы қылмыстар елдің экономикасына ғана зиян келтіріп 
қоймай, сондай-ақ адам тіршілігінің биологиялық негізін жояды. Әрдайым экологиялық 
құқық бұзушылықтың салдары экологиялық-құқыктық жауаптылыққа әкеліп соктырып 
отырады. Мұндай жауаптылықтың бес түрі бар — әкімшілік, қылмыстық, азаматтық-
құқықтық, тәртіптік, материалдық жауаптылықтар. 

Мемлекет және қоғам түрлі биологиялық химиялық, физикалык, санитарлық-
гигиеналық және басқа да әдістерді қолдана отырып қоршаған ортаны корғауды қамтамасыз 
етеді. Қоршаған табиғи ортаны құқықтық қорғау — бұл мемлекеттің экологиялық 
функциясы көрінетін табиғатты қорғау қызметінің бір әдісі. Ол қоршаған табиғи ортаны 
қоршуға бағытталған зандарды, қаулыларды, басқа да нормативтік-құқықтық актілерді 
шығарудан және қолданудан тұрады[2]. Біздің мемлекетімізде «Қазакстан Республикасы 
экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы», «Қоршаған ортаны қорғау туралы», «Эко-
логиялық сараптама» зандары және басқа да көптеген нормативтік актілер қабылданды. 

Қоршаған ортаны қорғау — бұл табиғат пен адамның өзара үйлесімді іс-қимылына, 
қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен 
толықтыруға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі. 

Қоршаған ортаны қорғау - туралы заңда қоршаған ортаны қорғаудың басты 
қағидалары көрсетілген. Қоршаған ортаны қорғау келесі басты қағидаларды негізге ала 
отырып жүргізіледі: 

1) адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдығы, 
халықтың өмірі, еңбегі мен демалысы үшін қолайлы қоршаған 
органы сақтау және қалпына келтіру. 

2) Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар жағдайында тұрақты дамуға 
көшуі, адамдардың казіргі және болашақ ұрпақтарының салауатты және қолайлы қоршаған 
ортаға деген қажеттерін қанағаттандыру мақсатында қоршаған ортаның әлеуметтік-
экономикалық міндеттері мен проблемаларын теңдестіре отырып шешу; 

3) экологаялық жағдайы қолайсыз аумақтардағы экологиялык қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету және бұзылған табиғи экологиялық жүйелерді қалпына келтіру; 

4) табиға ресурстарды ұтымды пайдалану және молықтыру, табиғатты пайдаланғаны 
үшін кезең-кезеңмен ақы төлеуді енгізу және қоршаған ортаны қорғауға экономикалық 
жағынан ынталандыруды енгізу; 

5) биологаялық алуан түрлілікті және экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан 
ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін сақтауды қамтамасыз ету; 

6) қоршаған ортаны қорғау туралы зандарды мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік 
бақылау, оларды бұзғаны үшіп жауапкершіліктік ымырасыздығы; 

7) қоршаған ортаға нүқсан келтіруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал ету 
мүмкіндігін бағалау; 

8) халықтың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі баскару органдарының 
қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде және демократиялық жолмен қатысуы; 

9) халықаралық құқық негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық. 
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Қоршаған табиғи ортаны қорғаудың құқықтық әдісі дегеніміз экологиялық құқықтық 
қатынастарды реттеу мақсатында қолданылатын тәсілдердің жиынтығы. Оларға мыналар 
жатады: 

а) қорғауға жататын, табиғи объектілерді белгілеу; 
б)табиғат объектілерін қорғауды бекітетін, шектейтін, рұқсат беретін міндетті 

ережелері мен талаптарды анықтау; 
в) олардың сақталуы мен орындалуын бақылау; 
г) қоршаған табиғи орта зандарын бұзғаны үшін жауапкершілік жөне шығындарды өт

еу шараларын жүзеге асыру. 
Қоршаған табиғи ортаның, құқықтық нормаларың үш топқа бөлуге болады. 
Бірінші топқа табиғатты қорғау заңдарының құрамына кіретін құқықтық нормалар 

жатады. Бұл табиғатты қорғауға арналған зандар мен қаулылар. Олар жерді, ауаны, суды, 
орманды, жануарларды және т. б. қорғауға байланысты жалпы экологиялық талаптардан 
тұрады (Мысалы, КР Президентінің «Жер туралы», «Жер койнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы» заң күші бар. Жарлықтары, Орман және Су кодекстері, «Ерекше 
қорғалатын табиғат аумақтары туралы», «Жануарлар дүниесін қорғау, молайту және 
пайдалану туралы» зандар және басқа актілер). Мұндай талаптар шаруашылық қатынастарға 
шаруашылық зандылықтар арқылы оларды экологизациялау жолымен әсер етеді[3]. 
Сондытан да, екінші топқа экологиялық талаптарды көрсететін шаруашылық заңдылықтары, 
басқа салалар заңдылықтарының құқытық нормаларынан тұрады. Экологиялық-
шаруашылық нормалар негізінде табиғатты қорғау императивтері іске асатын техникалық 
нормалар мен стандарттар әзірленеді. Көрсетілген нормалар мен стандарттар өндірістік және 
басқа да объектілерді қолдану, жоспарлау, жобалау, құрылысын жүргізу және пайдалану 
кезінде қолданылады. 

Бұл нормалар тобы қоршаған ортаның құқықтық механизмінін бір жағын ашады, 
оның басқа жағы кепілдік жүйесі болып табылады. Оған жататындар: экономикалық 
кепілдіктер (жоспарлау, ьшталандыру), ұйымдық (басқару, бақылау), заңдылық 
(жауапкершілік), идеологиялық (тәрбиелеу). 

Атмосфералық ауа қоршаған табиғи ортаның негізгі өмірлік маңызды элементтерінің 
бірі болып табылады. Атмосфера космостық зиянды сәулелерден қорғайды, жалпы 
планетаның және жергілікті бір жердің климатын анықтайды, адамдардың денсаулығына, 
еңбек қажеттілігіне, өсімдіктер және жануарлар әлемінің өмір сүруіне манызды әсер етеді. 
Атмосфералық ауа сонымен қатар геологиялык, экологиялык, қорғаныс және басқа да 
функциялар атқарады. Атмосфералық ауаның өмір үшін маңызы мен қызметін ескере 
отырып, мемлекет құқықтық, және басқа да әдістерді қолдану арқылы оны қорғауға үлкен 
көңіл бөледі. Атмосфералық ауаны құқықтық қорғау мешекетпен, коғамдық үйымдармен, 
мекемелермен, кәсіпорындармен, сонымен қатар азаматтармен құқықтық нормаларды 
қолдану және зандарды бекіту негізінде жүзеге асырылады. Бұл нормалар қоғамның 
экологиялық экономикалық мәдени — сауықтыру қажеттіктерін қанағаттандыру мақсатында 
атмосфераның оттегі қорын және басқа да пайдалы қасиеттерін ұтымды пайдалану мен 
өндіруге, ауаның, газ құрамының орнықтылығы мен табиғи жағдайын сақтауға бағытталған 
ескерту, тыйым салатын, қалпына келтіретін, жазалайтын шаралардан тұрады. 

Қазақстан Республикасында 1981 жылы қабылданған «Атмосфералық ауаны қорғау» 
туралы заңның әлі де зандық күиі бар. Бұл заңда атмосфералық ауаны қорғау шаралары 
қарастырылған. Атмосфералық ауаны қорғау мақсатында ластайтын заттарды сыртқа 
шығарудың шекті нормалары көрсетілген. Атмосфералық ауаны қорғауға байланысты 
шараларды жоспарлау мен жүзеге асыру үшін атмосфералық ауаға теріс әсер тигізетін 
объектілер (мемлекеттік есепке алынады) және атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың 
түрлері мен молшері мемлекеттік есепке алынады. Заңда атмосфералық ауаны қорғау туралы 
заңдарды бұзғаны үшін жауаптылықтың негіздері көрсетілген. Бұндай заң бұзушылықтар 
үшін тәртіптік, азаматтық әкімшілік және қылмыстық  жауапкершілік көрсетілген.ҚР «Жер 
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туралы» Жарлығына сәйкес меншік және жер пайдалану объектісі (жылжымайтын мүлік) 
болып табылатын табиғи шаруашылық жүргізу объектісі. 

Жер деген түсінікті әртүрлі мағынада қарау керек; ол біріншіден планета ретінде, 
екіншіден планетаның беткі қабаты ретінде, үшіншіден планетаның жер қыртысы ретінде 
қарауға болады. Жердің табиғи компонент ретінде ерекше маныздылығын ескере отырып, 
жерді құқықтық  қорғау оның мемлекет меншігінде ме, әлде азаматтардың меншігінде ме 
оған қарамастан жүзеге асырылады. Жер біртүтас жалпы халықтық байлық ретінде ҚР 
Конституциясында көрсетілгендей, құқықтық қорғау объектісі болып табылады[3]. 

ҚР Президентінің «Жер туралы» жарлығынын 103-бабында жерді қорғаудың мақсаты 
мен міңдеттері көрсетілген. Яғни, жерді қорғау қоршаған табиғи ортаның бөлігі ретінде 
жерді қорғауға,жерді ұтымды пайдалануға, ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы 
айналымынан жердің негізсіз алынуын болдырмауға, сондай-ақ топырақ құнарлылығын 
қалпына келтіру мен арттыруға бағытталған құқықтық үйымдық экономикалык, 
технологиялық және басқа шаралар жүйесін қамтиды. 

Құқықтық қорғау — бұл жануарлар әлемін қорғаудағы міңдеттемелерді орындаудың 
бір өдісі, құқықтық нормаларды қолдану мен шығарудың еркін білдіру, тұтастығын сактауға 
бағытталады, жануарлар қауымының табиғи көптүрлілігі, оларды тиімді пайдалану мен 
ұдайы өндіру болып табылады. 

Жануарлар әлемі қоршаған ортаның құрамдас бөлігі ретінде қоршаған ортаның басқа 
бөліктерімен тұракты экологиялық байланыстағы және табиғи бостандықтағы барлык жер 
бетіндегі және судағы жануарларды қамтиды. Жануарлар дүниесін қорғау; 

1) жануарлар дүниесін корғау, ұтымды пайдалану мен үдайы өндіру жөніндегі 
нормалар мен ережелерді бекіту; 

2) жануарлар дүниесін пайдалануға шек қою және тыйымсалуды бекіту; 
3) жануарлар дүниесін өз еркімен пайдаланудан және падалану тәртібін бұзудан 

корғау; 
4) жануарлардың мекен ету ортасын, көбею жағдайларын және жануарлардың көшу 

жолдарын қорғау; 
5) жойылу қаупі төнген және сирек кездесетін жануарлар түрлерін көбейту; 
6) жануарлар ауырған жағдайда, табиғи апаттар және басқа да салдардан өлім қаупі 

туған кезде, оларға көмек көрсету: 
7) жануарлар дүниесіне адамдардың адамгершілік қатынаспен қарауына тәрбиелеу. 
Құқықтық реттеуде экологиялық зиянды өтеуде экологиялық зиян бағаларында 

диспозитивтік әдісті қолдануының кең дамуы қажет, себебі дәл осы берілген әдіс толық 
мөлшерде нарықтық экономика дамуының объективтік шарттарына сай келеді. Осыған 
байланысты табиғи ресурстық және табиғатты қорғау заңнамасына экологиялық зиян 
бағаларына жақындау жолдарына үндестіруіне бағытталған бекітілген ереже негізінде 
диспозитивтік жақындау жолын бекітуде аталған бағаларда тәсілдерді анықтауға қажетті 
өзгерістер енгізу ұсынылады [4]. 

Экологиялық зиянның бағаларының әдістерін жасау мемлекеттік органдардың 
міндеттерімен қолдауы тиіс, себебі мұндай шара табиғи объектіні қалпына келтірудегі 
фактіге негізделген шығындар бойынша объективті түрде бағалау мүмкін болмаған жағдайда 
зияндарды өтеуде құқық орындауға кепіл ретінде қарастырылады. Алайда мұндай әдістерді 
қолдану диспозитивтік негізде, яғни көпшілік мөлшерде нарықтық экономика талаптарына 
сай болғанда жүзеге асырылуы тиіс[5]. 

Жоғары сотқа келіп түсетін істерқорытындысы азаматтық істер бойынша талаптардың 
көбісі, әдетте, табиғи қорғау прокурорларымен, немесе Қоршаған ортаны қорғау 
Министрлігінің аймақтық бөлімшелерімен қойылатындығын көрсетеді, қоғамдық 
бірлестіктер талаптары тек Астана, Алматы соттарында орын алады.  

Қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнаманың бұзылуы атмосфераға зиянды 
заттардың шығарылуынан, сәйкес рұқсатсыз қоқыс тастайын жерге өндірістік-тұрмыстық 
қалдықтарды тастаудан, атмосфераға өз бетінше заттарды шығарудан, тазаланған орлар 
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ортасына лимит деңгейін асыра заттарды тастаудан, қоршаған ортаны мұнай заттармымен 
ластаудан және т.б.-дан көрініс табады. Ластау субъектілері (залал келтірушілер) жеке және 
заңды тұғалар, соның ішінде ұлттық және шетел тұлғалары болып табылады. Бұл ретте, 
істерді шешу кезінде соттар заңды мағыналы болып әрбір ластану емес, қоршаған ортаның 
бекітілген нормативтік сапасынан асатын ластанулар табылады деп негіздейді.  
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Жылжымайтын мүлікті бағалау және мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскелерін 

мәжбүрлеп алып қою кезінде келтірілген шығынды бағалау мәселелері заңнамадағы соңғы 
өзгерістерге байланысты күннен күнге өзекті болып келеді. Жер кодексіндегі өзгертулер 
қатары, сонымен бірге Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңына 
енгізілген түзетулер, сотқа дейін баратын, сөз тартыстар мен дискуссияларды туғызады.  

Қазақстан Республикасы Конституциясы 26-бабының 3-тармағына сәйкес Заңмен 
көзделген ерекше жағдайларда мемлекет мұқтаждығы үшін мүлікті мәжбүрлеп алып қою 
оның құны тең бағамен өтелген кезде жүргізілуі мүмкін [1]. 

Іс жүзінде, ережеге сәйкес, мемлекет мұқтаждығы үшін жерді мәжбүрлеп алып қоюға 
байланысты сөз тартыстар болмайда, тек екі жақ өтемақының көлемін ғана талқылайды.  

Дей тұрғанмен, жер учаскелерін мәжбүрлеп алып қоймаудың жиі кездесетін 
себептерінің бірі кепіл және тиым салу түріндегі ауыртпалықтар, бағалаушылармен 
бекітілген мәжбүрлеп алып қоюға жататын жер учаскелерінің бағалау құнының шамадан тыс 
жоғары болуы. 

Мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп алып қою және сатып алу 
қарым-қатынастарын реттейтін заңнамаға енгізілген жаңалықтарды қарастырайық.  

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабының 1-тармағы және Қазақстан 
Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 62-бабы бойынша, мәжбүрлеп 
алынатын жермен меншік құқығы негізінде иелік еткенде, жер учаскесi мемлекет 
мұқтаждығы үшiн ерекше жағдайларда, бұл мұқтаждықты өзге де тәсiлмен қанағаттандыру 
мүмкiн болмаған және мүлiктi меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушының келісімімен тең құны өтелген кезде не сот шешiмi бойынша мәжбүрлеп 
алып қойылуы мүмкін [2,3]. 

https://touch.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3autepbergen%2dovich@mail.ru
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Жер учаскесінде тұрған жылжымайтын мүліктің құны оның нарықтық құнынан 
аспайтын мөлшердеайқындалады. 

Жер учаскесін мемлекет мұқтаждығы үшін алып қоюға байланысты иеліктен 
шығарылатын жер учаскесінің немесе өзге де жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын 
меншік иесі немесе жер пайдаланушы жер учаскесін мемлекет мұқтаждығы үшін алдағы 
мәжбүрлеп алып қою туралы хабарламаны алған сәтте осы Заңның 208-бабына сәйкес 
тәуелсіз бағалаушы айқындайды. 

Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 208 және 67- 
баптарына сәйкес, мемлекет мұқтаждығы үшін алып қоюға байланысты мемлекет 
мұқтаждығы үшін иеліктен шығарылатын жер учаскесіне немесе өзге де жылжымайтын 
мүлікке бағалау жүргізу кезінде осы мүліктің нарықтық құны осы Заңның 63-бабының 2-
тармағында көрсетілген қаулыны қабылдау нәтижесінде оның өзгеруі ескерілмей белгіленуге 
тиіс. 

Жер учаскесін мемлекет мұқтаждығы үшін алып қоюға байланысты мемлекет 
мұқтаждығы үшін иеліктен шығарылатын жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын 
мүлікті бағалау, бағалау қызметі саласындағы уәкілетті орган бекітетін бағалау стандартына 
сәйкес жүргізіледі [3].  

Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 67-бабының 1-
тармағына сәйкес, меншік иесінің мемлекеттен сатып алған, мемлекет мұқтаждығы үшін 
алынып қойылатын жер учаскесінің құны (залалдарды есептемегенде) осы баптың 2-
тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекетке төленген сома мөлшерінде 
айқындалады. 

Мемлекет ақысын бөліп-бөліп төлеу тәртібімен сатқан жер учаскесі үшін ақы толық 
төленбеген (залалдарды есептемегенде) және оны мемлекет мұқтаждығы үшін мәжбүрлеп 
алып қою кезінде мәжбүрлеп иеліктен шығарылатын жер учаскесінің бағасы мемлекетке 
төленген сома мөлшерінде айқындалады.  

Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 67-бабының 2-
тармағына сәйкес,меншік иесіне азаматтық-құқықтық мәміле бойынша немесе сот шешімі 
бойынша өткен, мемлекет мұқтаждығы үшін иеліктен шығарылатын жер учаскесінің құны 
азаматтық-құқықтық шартта немесе сот шешімінде көрсетілген, бірақ нарықтық құнынан 
аспайтын мөлшерде айқындалады. Егер азаматтық-құқықтық шартта жер учаскесінің бағасы 
көрсетілмеген жағдайда, жер учаскесінің құны оның кадастрлық (бағалау) құны бойынша 
айқындалады. 

Аталмыш норма, таяуда ғана қабылданғанына қарамастан, өздерінің 
келіспеушіліктеріне байланысты сотқа жүгінуге мәжбүр болған,жылжымайтын 
мүліктенмәжбүрлептүрде айырылған азаматтар арасында жағымсыз пікірге ие болуда.  

Өткен ғасырдың 60-90 жылдарында жер учаскелерін сатып алған азаматтар 
қолданыстағы жер бағасымен олардың сатып алған бағасын салыстыруға да келмейтіндігін 
түсінеді және учаскенің бұрынғы бағасын автоматты түрде (азаматтық-құқықтық келісім-
шартта, сот шешімінде көрсетілген) бүгінгі күнгі құжатқа көшіру қисынсыз болып табылады. 
Бірақ, қолданыстағы заңнамаға байланысты, аталмыш өтемақыны ғана жергілікті атқарушы 
орган мәжбүрлепалынып қойылатын жер учаскесі иесіне ұсынуға құқылы. Нәтижесінде, 
ұсынылған өтемақыдан жер учаскесі иесі бас тартады, ал жергілікті атқарушы орган сот 
органдарына жүгінуге мәжбүр болады. Осының барлығы ұзаққа созылатын сот істеріне 
әкеліп соғады, нәтижесінде барлық жақтар да жеңіліске ұшырайды. Осыған байланысты, 
барлық қатысушыларға көптеген шешілмейтін мәселелер тудыратын және анықтауға 
ешқандай келмейтін, сонымен қатар мемлекеттік маңызды жобаларды уақытылы жүзеге 
асыруға кедергі жасайтын нормалар қандай мақсатпен енгізілген деген сұрақ туады.  

Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 67-бабының 2-
тармағында және Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 96-бабында бар толық 
ынталандырылмаған кейбір нормалардың пайда болуына назар аударуымыз керек. Бұл 
аталмыш нормалар Қазақстан Республикасы Конституциясында (26-бабы), мүліктен 
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мәжбүрлеп айыру тек оның құны толықтай өтелген жағдайда ғана жүзеге асырылады, - 
депкөрсетілгенКонституциялық норманы іс жүзінде толық қалыптастырмайотыр. 

Сонымен бірге, аталмыш норма (Заңның 67-бабының 2-тармағы)  2012 жылдың 28 
маусымында қабылданған  № 240 «Мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскесін немесе 
мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскесін мәжбүрлеп алып қоюға байланысты өзге 
жылжымайтын мүлікті бағалау» бағалау Стандартына қарама – қайшы келеді, бағалау 
Стандартының 6-тармағында былай жазылған:«Мемлекет мұқтаждығы үшін алып 
қойылатын мүлікке бағалау жүргізу кезінде мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін алдағы 
мәжбүрлеп алып қою туралы хабарламаны меншік иесі немесе мемлекеттік емес 
пайдаланушы алған сәттен бастап тәуелсіз бағалаушы айқындайтын осы мүліктің нарықтық 
құны мүлікті алып қою туралы қаулыны қабылдау нәтижесінде оның өзгерілуі ескерілмей 
белгіленуге тиіс» [4]. 

Жоғарыда аталған бағалау Стандартына байланысты«нарықтық құн - осы объект 
бәсеке жағдайындағы мәмілелердің негізінде иеліктен айыруға болатын, мәміле тараптары 
бағалау объектісі туралы барлық ақпаратқа ие бола отырып, іс-қимыл еткенде, ал мәміленің 
бағасына қандай да бір төтенше жағдайлар ықпалын тигізбейтін жағдайдағы осы объектінің 
есептік ақшалай сомасы; мәміленің бір тарапы бағалау объектісін иеліктен айыруға міндетті 
емес, ал екінші тарап сатып алуға міндетті емес; мәміле тараптары мәміленің нысанасы 
жөнінде жақсы хабардар етілген және өзінің мүддесі үшін әрекет етеді;мәміленің бағасы қай 
жақтан болмасын мәміленің тараптарына қатысты бағалау объектісі үшін және мәмілені 
жасауға мәжбүрлеу үшін ақшалай сыйақы баламасын білдіреді».  

Мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскелерін сатып алу мәселелерін реттеу 
мақсатында бағалау Стандарты Әділет Министрінің 05.11.2014 жылғы №310 жарлығына 
сәйкес Әдістемемен толықтырылды. Аталмыш Әдістеме мемлекет мұқтаждығы үшін жер 
учаскелерін бағалаудың даулы мәселелерін шешуі керек және осы Әдістеменің тиімділігін 
ағымдағы 2015 жылы бағалау қажет. 

Сот істерін талдау нәтижесінде, қаралатын, сараптамалар жасау, сонымен қатар қайта 
жасалатын сараптамалар жасау, шешімнің заңды күшіне енуіне дейін барлық немесе бірнеше 
сот инстанцияларын өту уақыттарын және іс жүзінде шешімді жүзеге асыру, шығынды 
қайтару күніне дейінгі уақытты ескере отырып кем дегенде алты ай мерзім өтеді. Түсіндіруді 
қажет ететін сұрақ туады. Сонда, талапқа тіркелген және сатып алу ұсынысында көрсетілген 
бағаны шешім қабылдауда негізге алуға болмайды және шешім шығарылу датасына, оның 
жүзеге асырылуына максималды жақын кем дегенде тағы бір баға қажет дегенді білдіреді.  

Қазіргі таңда, бағалау қызметі саласының тағы бір бағыты мемлекет мұқтаждығы 
үшін жер учаскесін мәжбүрлеп алып қоюға байланысты жер учаскесі немесе басқа 
жылжымайтын мүлік құнын бағалау болып табылады.  

Мемлекет мұқтаждығы үшін алынатын жер учаскесінің және басқа да жылжымайтын 
мүліктің нарықтық құнын бағалау тәуелсіз бағалаушымен анықталады (мемлекеттік сатып 
алу жеңімпазы), Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 208-бабына 
сәйкес, міндетті болып табылады және бюджет қаражатынан қаражаттандырылады («Бағалау 
қызметі туралы» заңының 6-бабы 4 және 2-тармақтары).  

Мүліктің (жер учаскесі және оның асылдандырылуы) нарықтық бағасын анықтау 
кезінде тәуелсіз бағалаушы  Қазақстан Республикасындағы «Бағалау қызметі туралы» 2000 
жылғы 30 қарашадағы № 109-II заңын[5], Қазақстан Республикасы «Жылжымайтын мүлікті 
бағалау» бағалау стандартын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 12 
ақпанындағы №124 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының «Мемлекет 
мұқтаждығы үшін жер учаскесін немесе мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскесін 
мәжбүрлеп алып қоюға байланысты басқа жылжымайтын мүлікті бағалау»  бағалау 
Стандартын, сонымен қатар «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы заңының 
208-бабын, 16-тарауын жетекшілікке алуы керек[3]. 

Бағалаушы мемлекет мұқтаждығы үшін бағалау жүргізу кезінде келесілерді қолдануға 
міндетті: 
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- «Мемлекеттік мүлік туралы» заңның 67-бабы – Жер учаскесін мемлекет 
мұқтаждығы үшін алып қоюғабайланысты жер учаскесінің және өзге дежылжымайтын 
мүліктің құнын өтеу мөлшері; 

- Меншік иесінің мемлекеттен сатып алынған, мемлекет мұқтаждығы үшін 
мәжбүрлеп алып қоюға жататын (шығындарды есептемегенде) жер учаскесінің құны, 
аталмыш баптың 2-тармағында қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда, мемлекетке 
төленген сома мөлшерімен анықталады.  

- Бөліп төлеу арқылы мемлекетпен сатылған жер учаскесі үшін оның бағасы 
толықтай төленбеген жағдайда (шығындарды есепке алмағанда) және ол мәжбүрлеп алып 
қоюға жататын жағдайда,  мәжбүрлеп алынатын жер учаскесінің құны мемлекетке төленген 
сома көлемінде анықталады. 

Жеке тұрғын үй құрылысына, жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін (егістік 
телімдерінен басқа) берілген, жеке тұрғын үй тұрған, мемлекет мұқтажы үшін иеліктен 
шығарылатын жер учаскесінің құны жер учаскесінің құны мөлшерінде және онда тұрған 
жылжымайтын мүліктің нарықтық құнынан аспайтын мөлшерде айқындалады. 

Меншік иесіне азаматтық-құқықтық мәміле бойынша немесе сот шешімі бойынша 
өткен, мемлекет мұқтаждығы үшін иеліктен шығарылатын жер учаскесінің құны азаматтық-
құқықтық келісім-шартта немесе сот шешімінде көрсетілген, бірақ нарықтық құнынан 
аспайтын мөлшерде айқындалады. Егер азаматтық-құқықтық шартта жер учаскесінің бағасы 
көрсетілмеген жағдайда, жер учаскесінің құны оның кадастрлық (бағалау) құны бойынша 
айқындалады. 

Жер учаскесінде тұрған жылжымайтын мүліктің құны оның нарықтық құнынан 
аспайтын мөлшерде айқындалады. 

«Мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскесін мәжбүрлеп алып қоюға байланысты 
мемлекет мұқтаждығы үшін мәжбүрлеп алынатын жер учаскесін немесе басқа 
жылжымайтын мүлікті бағалау» бағалау Стандарты 2013 жылдың 12 ақпанындағы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің №124 қаулысымен бекітілген және 2-баптың 6-тармағында 
мемлекет мұқтаждығы үшін мүлікті мәжбүрлеп алып қоюды жүзеге асыру кезінде алда келе 
жатқан мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскесін мәжбүрлеп алып қою туралы  меншік 
иесімен немесе мемлекеттік емес жер қолданушысымен хабарландыруды алған сәтте 
тәуелсіз бағалаушы анықтаған, меншікті алып қою туралы қаулы қабылдау нәтижесінде 
болған өзгерістерді  есепке алмай оның нарықтық құны бекітілуі керек.  

Мүлік құны және жер учаскесін мемлекет мұқтаждығы үшін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару салдарынан меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға келтірілген және (немесе) 
меншік иесінің немесе жер пайдаланушының үшінші тұлғалар алдында міндеттемелерін 
орындауын мерзімінен бұрын тоқтатуынан туындаған толық көлемдегі залалдар негізге 
алына отырып, өтеу мөлшері Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі 9-бабының 4 және 
5-тармақтарына сәйкес айқындалады. 

Мемлекет мұқтаждығы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарылатын жер учаскесіне 
қатысты құқықтары тоқтатылатын немесе шектелетін өзге тұлғаларға өтеу мөлшері оларда 
мұндай мәжбүрлеп иеліктен шығару салдарынан туындайтын залалдар негізге алына отырып 
айқындалады. 

Өтеу мөлшері теңгемен айқындалады. 
Жер учаскесінің меншік иесімен немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушымен 

келісім бойынша оған мемлекет мұқтаждығы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару кезінде алып 
қойылатын жер учаскесінің орнына берілетін жер учаскесінің құнын немесе оған 
құқықтарды иеліктен шығарылатын жер учаскесінің құнына немесе оған құқықтарды 
кадастрлық (бағалау) құны бойынша есепке ала отырып, басқа жер учаскесі берілуі мүмкін. 

Бағалау Стандарты «Мемлекет мұқтаждығы үшін жер учаскесін немесе мемлекет 
мұқтаждығы үшін жер учаскесін мәжбүрлеп алып қоюға байланысты басқа жылжыматын 
мүлікті бағалау»   Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 12 ақпанындағы №124  
қаулысымен бекітілген, 2-баптың 6-тармағында көрсетілген, онда мемлекет мұқтаждығы 
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үшін мәжбүрлеп алып қоюға жататын мүліктің нарықтық құны мемлекет мұқтаждығы үшін 
жер учаскесін мәжбүрлеп алып қою туралы меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер иесінің 
хабарландыруды алған сәтіндегі тәуелсіз бағалаушы анықтайтын мүлікті алып қою 
қаулысын қабылдау нәтижесіндегі өзгерістерсіз анықтауға жатады.  

Бүгінгі таңда мемлекеттік мұқтаждығы үшін жер учаскелерін алып қоюға байланысты 
жер учаскесінің немесе басқа да жылжымайтын мүлік құнын бағалау жұмыстарын жүргізу 
кезінде тәуелсіз бағалау кәсіпорындарынан, бағалау қызметіне Тапсырыс беруші, 
прокуратура органдары, сот билігі, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
жәнесыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіжәне тағы да басқа бақылаушы 
органдар кейпіндегі жергілікті атқарушы органдар, мемлекеттік мұқтаждығы үшін жер 
учаскелерін алып қоюға байланысты жер учаскесін немесе басқа да жылжымайтын мүлік 
құнын бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде 2011 жылдың 1 наурызындағы № 413-
IV Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 67-бабына сәйкес 
бағалауды жүргізуді талап етеді.  

Қорытындылай келе, қазіргі таңда заң шығарушы орган мемлекет мұқтаждығы үшін 
жер учаскелерін мәжбүрлеп сатып алуды жер учаскелерінен сатып алу жолымен мәжбүрлеп 
айыру ретінде түсіндіреді, әкімшілік-құқықтық актіні азаматтық-құқықтық келісім-шартқа 
теңестіреді.  

Біздің ойымызша, бұл екі әрекетті өзара теңестірудің қажеті жоқ. Мәжбүрлеп алып 
қою мемлекеттік органдармен әкімшілік-құқықтық тәртіпте жүзеге асырылады, ал сатып 
алуда азаматтық құқық нормаларымен бекітілген екі өзара тең құқықты жақтар қатысады. 
Дей тұрғанмен, кей авторлар, мұндай сатып алу мәжбүрлеп алып қоюға жатады деп 
есептейді.  

А.Л.Корнеевтің пікірінше, «өркениеттілік сипаттағы көптеген жұмыстарда 
мемлекеттік немесе муниципалдық мұқтаждықтар үшін жүзеге асырылатын сатып алу, 
кейінгі іс-әрекеттердің еріктілігі арқасында мәжбүрлеп алып қою болып табылмайтындығы 
ұмытылады». [6, 67б.]. 

«Мәжбүрлеп алып қою» және «сатып алу» түсініктерін айыра білу керек, өйткені 
олардың құқықтық табиғаты әр түрлі, бірінші жағдайда реттеу бұқаралық құқық 
нормаларымен, ал екіншісінде –қарама-қайшы әдістерді қолдану арқылы жеке құқықты 
қолданумен жүзеге асырылады.  

Мәжбүрлеп сатып алуда еріктілік элементі жоқ, сондықтан кейбір авторлар мұндай 
сатып алу мәжбүрлеп алып қою деп санайды. Дей тұрғанмен, жер учаскесіне мүлік 
құқығынан айыру ісі, бұл жағдайда, екі дербес іске айналады – жерді мәжбүрлеп алып қою 
актісі және жер учаскесін сатып алу келісім-шарты.  
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ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ ЖЕР ДАУЛАРЫН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 
Жайлигараева Арайлым Қуановна 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, заң факультеті,  құқықтану 
мамандығының 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Қалтаева А.Т., аға оқытушы 
 
Тәуелсіздігімізді алып, егемендігімізді бекіткеннен кейінгі еліміздің дамуы,оның әлем 

алдындағы беделінің өсуі қазақ халқының қажырлы еңбегінің нәтижесі екені баршамызға 
аян. 

Жер дауы — қазақ халқының әдет-ғұрып заңдарындағы жерге меншік құқығының 
бұзылуынан туатын дау. Жер дауларын шешу жер құқығының дербес институты болып 
табылады. Жер даулары  азаматтың немесе заңды тұлғаның жер учаскесіне субъективті 
құқығын бұзуға немесе орын алуы мүмкін құқық бұзушылыққа қатысты туындайды. 

 Дәстүрлі қазақ қоғамында жер тұтас елдікі, халықтікі болып саналды және 
мемлекеттік нышан қызметін атқарды, оның бүтіндігі саяси дербестіктің белгісі болды. 
Сондықтан жер тек қоныс және көші-қон нысаны ретінде ғана құқықтық айналымға түсті. 
Мұрагерлік жолмен келе жатқан және түрлі саяси оқиғалардан соңғы (жаугершілік, 
шапқыншылық, т.б.) жерді бөлісу немесе қайта бөлісу хан жарлығымен жүзеге асып, билер 
мен рубасы ақсақалдар кеңесі шешімі арқылы белгіленді. Жер дауының реттелуі көшпелі 
қоғамда ғана емес, отырықшы, жартылай отырықшы қауымдар үшін де қажет болды. Осы 
реттерде және күнделікті тұрмыста туындайтын жер-су, көші-қонға байланысты күрделі дау-
жанжалдарды шешу ежелден қалыптасқан әдет-ғұрып заңдарымен қатаң түрде атқарылып 
отырды.[1] 

Жер дауының дұрыс шешілмеуі руаралық араздықтың өршуіне, ел бірлігінің 
бұзылуына апарып соқты. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы “Қасым ханның қасқа жолы”, “Есім 
ханның ескі жолы” деген атпен белгілі заңдар жүйесінде, Тәуке ханның тұсындағы “Жеті 
жарғыда” және өзге де бұрыннан қалыптасқан қағидаларда жер дауын шешудің барынша 
тиімді жолдары қарастырылды. «Жер дауы, жесір дауы»- деп бекер айтылмаған. Қазақ халқы 
жер дауына байланысты мәселелерді барынша әділ шешуге тырысқан. Бұл тұрғыда өзен, көл, 
жол, арықтар жеке меншікке жатпайтын көпшілік мүлкі болып саналды. Дау кезінде 
дауласушы екі жақ та куәлар әкелуі және дауланған жердің өз меншігіне жататындығын 
дәлелдейтін белгілерін айтуға немесе көрсетуге тиісті болды. Ол дәлелдемелерге: ата-баба 
қорымы, қазылған құдық, арық, соғылған бөгет, егілген ағаш, салынған үй тәрізді меншікті 
жердің шекаралық аумағын айқындайтын бұрыннан келе жатқан қозғалмайтын белгілер 
қабылданды. Осы аталған белгі-мұралардың біреуі талапкердің ата-бабасының не туған-
туысқанының еңбегімен жасалғаны, онда бұрын қоныстанғаны анықталса, талап етуші 
иемденушіден ол жерді қайтарып алу құқына ие болды. Ол жерден соңғы иеленуші алып 
кете алмайтын оның меншігіндегі қозғалмайтын мүліктердің (ғимарат, бау-бақша, т.б.) құны 
дауға бейтарап үш кісінің кесімі бойынша анықталып, талапкердің мойнына салынды. Бірақ 
жерді қайтарып алуға дауласқан кезде және онан кейін салынған қозғалмайтын мүліктер 
әдейі істелінген деп саналып, жауапкер еңбегіне өтемақы төленбеген. Дауласушы екі жақтың 
куәлары мен айғақтары теңдей болып, дау тұйыққа тірелетіндей жағдайда, билік айтушы 
билердің ұсынысымен “ант ішу” рәсімі орындалған. Сөзі мен айғағының растығына “ант 
ішкен” жақтың талабы қанағаттандырылған. Жер дауы кезінде жалған ант ішіп, өтірік 
сөйлеуге екі жақ та бара алмайтын, өйткені кейін әшкере болған жағдайда ұрпаққа кететін 
“ант ұрған” деген аттан намыстанып, тұқымға таңба қалдырудан қорықты. Бұл, бір жағынан, 
қазақ дәстүрлі мәдениетіндегі антқа беріктік пен сөзге тоқтаудың көрінісі еді. Қазақ жері 
Ресей империясының мемлекеттік меншігі деп жарияланғаннан бастап, қазақ халқы бұрыннан 
келе жатқан көші-қон дәстүрін өзгертуге мәжбүр болды, әйтсе де Кеңес үкіметі орнағанға дейін жер 
дауын шешудің дәстүрлі үлгілері ішінара сақталды. Қазіргі кезеңде жер дауына қатысты 
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барлық мәселелер Қазақстанның азаматтық заңдарына сәйкес реттеледі, оның ішінде “Жер 
туралы” заңның (30.1.2001) “Жерге меншік құқығы, жер пайдалану құқы және жерге өзге де 
құқықтар” бөлімінде жер меншігіне қатысты барлық мәселелер қамтылған.[2] 

ҚР Жер кодексіне сәйкес жер дауларын шешу сот тәртібімен шешіледі. Қазақстан 
Республикасының жер заңдары жер құқығы қатынастарымен байланысты жер дауларын 
шешудің әкімшілік тәртібін қарастырмайды. ҚР Жер кодексінде көзделгендей Қазақстан 
Республикасы облыстарының арасындағы жер қатынастарды реттеу ҚР үкіметінің құзыреті, 
ал аудандық және облыстық атқарушы органдардың арасындағы мұндай қатынастарды 
реттеу облыстық атқарушы органдардың құзыреті болып табылады. 

ҚР Жер кодексі жер дауларын шешудің тәртібін қарастырмайды. Бұл кодекс жер 
дауларын шешудің тек қана сот тәртібімен қаралатынын көрсетеді. Бұл жағдайда тәртіп 
термині тиісті органдардың жер дауларын шешудегі қызметін ұйымдастыруды, яғни  жер 
дауларын шешудің белгілі бір процесін, белгілі бір процедурасын білдіреді. Бұл Қазақстан 
Республикасының сот органдарының қызметіне де байланысты. ҚР жер құқығы, оның 
құқықтық негізі – жер заңдары ҚР сот органдарының жер құқығы қатынастарынан 
туындайтын дауларды қарау процесін реттемеген. Сол себепті, бірқатар ғалымдардың, 
мысалы И.А. Иконицкаяның жер процесі жер дауларының тәртібін ғана емес, сонымен қатар, 
жерді басқару оларға билік ету функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарлың 
өзара қатынастарын анықтауы тиіс деген көзқарас жер заңдарының нормаларына сәйкес 
келмейді. Алайда бұл ҚР жер құқығында жер процесінің жоқ екендігін білдірмейді. Ол бар 
және ҚР жер нормаларын жүзеге асыру мақсатында жер құқығының материалдық құқықтық 
нормаларымен үйлесе отырып жүзеге асады. Жер процесін жер құқығының институты 
ретінде Б.Ж.Абдраимов және көптеген ғалымдар таниды.[3] 

Жер дауларын шешуде меншік құқығы, жер пайдалану құқығы, жалға беру, сервитут 
институтарын және оларды қорғауды жүзеге асырудың процедуралық мәселелерін реттейтін 
жер заңдарының нормалары ерекше мәнге ие. Бұларға қоса, жер қорын басқару, жердің 
жекелеген санаттарының құқықтық режимі, меншік құқығын, жер пайдалану құқығын, жалға 
беру құқығын қорғау, шартты жер үлестері, жер учаскелерінің нысаналы мақсаты, 
мерзімдері, мөлшері, бөлінетіндігі, бөлінбейтіндігі, ақылығы, ақысыздығы, жер учаскелерін 
беру мен пайдаланудағы жеңілдіктер туралы нормалардың және жерлердің жекелеген 
санаттарының құқықтық режимдерін реттеудің құқықтың басқа салаларына (су құқығы, 
орман құқығы, тұрғын үй құқығы, азаматтық құқық, аграрлық құқық, экологиялық құқық 
және т.б.) ауысу жағдайларының, яғни, жер заңдарының нормаларының Қазақстан 
Республикасының құқық жүйесіндегі өзге де құқық салаларының нормаларымен өзара 
байланысының да аталған мәселедегі орны ерекше. 

Жер дауларын шешуде жер заңдарының біз жоғарыда атап өткен сілтемелік 
нормалары айырықша мәнге ие. Бұл нормалар, бір жағынан, жер дауларының соттылығын 
көрсетсе, екінші жағынан, жер дауларын шешуде жер заңдары нормаларының қолданылу 
шартының міндеттілігін көрсетеді. Сол себепті, жер құқығының материалдық және іс 
жүргізушілік базасын жетілдіру ғылым мен тәжірибенің көкейкесті мәселесі болып 
табылады. Бұл жер заңдарындағы олқылықтар мен қарама-қайшылықтарды жою жөніндегі 
ғылыми-негізделген ұсыныстарды жасау мақсатындағы ғылымизерттеулердің белсенділігін 
күшейте түседі.[4] 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1998 жылғы 14-мамырдағы 
«Соттардың жер заңдарын қолдану тәжірибесінің кейбір мәселелері туралы» 
қаулысыҚазақстанРеспубликасында соттардың жер дауларын шешу тәжірибесінің 
жалпыланған материалы болып табылады. Ол жер туралы және өзге де заңдарды қолдану 
тәртібін түсіндіруді ғана емес, сонымен қатар, жер дауларын шешуде заңдарды қолдану 
тәртібін белгілі бір дәрежеде реттейтін заң нормаларын да қамтиды және сот билігінің 
жоғарғы инстанциясы ретіндегі сот органдарының өз міндеттерін қолданыстағы жер 
заңдарының негізінде жүзеге асыруы туралы нұсқама береді. Сол себепті де, Жоғарғы Сот 
Пленумының аталған қаулылары сот жүйесі үшін елімізде және жер құқығы 
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қатынастарының осы саласында заңдылық пен құқықтық тәртіпті жүзеге асыру және 
реттеудегі маңызды құрал болып табылады .Мұндай маңызды қаулылардың қатарынан 
Жоғарғы Сот Пленумының 2000 жылғы 22-желтоқсандағы « Соттардың  «Қоршаған ортаны 
қорғау туралы» заңын қолдану тәжірибесі туралы» қаулысын 2 атауға болады. Бұл қаулыда 
қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың қатарынан Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Жер туралы» жарлығы, ҚР «Жер туралы» заңы, ҚР «Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар туралы» заңы аталған.[5] 

Бұл Пленумның бірқатар анықтамалары мен ұйғарымдары үлкен тәжірибелік мәнге 
ие. Солардың қатарынан мына анықтаманы атауға болады: «қоршаған орта табиғи 
объектілердің, соның ішінде, атмосфералық ауаны, топырақты, жер қойнауын, өсімдіктер 
және жануарлар әлемін, сонымен қатар, климат пен олардың өзара әсерін қоса алғанда, тірі 
және тірі емес табиғи ресурстардың жиынтығын білдіреді». Сонымен қатар, Пленум 
қоғамның материалдық, мәдени және өзге де қажеттіктерін (жер, оның қойнауы, су көздері, 
өсімдіктер және жануарлар әлемі) қанағаттандыру үшін шаруашылық және өзге де қызмет 
барысында табиғи ресурстарды пайдалануды жете ажыратқан. 
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«Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында еліміздің келешектігі дамуына 

айқынды бағдар берілгені мәлім. Осы орайда ел экономикасында өсіп-өркендеуіне 
айтарлықтай үлес қосатын бір сала туризм екеніне бүгінде көз жеткендей. Жиһангерлік және 
саяхатшылық - адамның танымдық көкжиегін қеңейтетін, қазіргі замандағы ғаламат 
мүмкіншілігі бар, пайдасы шаш етектен келетін, біз әлі толық игере алмаған саланың бірі 
екендігі баршамызға белгілі. Бүгінгі туризм, яғни жиһангерлік және саяхатшылық-бұл 
мемлекет пен қоғамның дамуының, тұлғаның жан-жақты қалыптасуының маңызды факторы. 
Қазіргі таңда Қазастандағы туризм экономиканың маңызды бір салалары болып табылады. 
Мемлекетімізде туризм мен туристік қызметті дамыту туралы қабылданған заңнамалары бар. 
Қазақстанның табиғи ресурстары , соның ішінде Шығыс Қазақстанның табиғаты туризмнің 
әр түрлі түрлерін дамыту үшін келешегі зор аумақ болып табылады. ҚР «Туристік қызмет 
туралы» заңнамасы 2001 жылы 13 маусымда қабылданған (бұдан ары ҚР «Туристік қызмет 
туралы» заңы) туризм саласының құқықтық , экономикалық, әлеуметтік және республикада 
туризмнің ұйымдастырушылық негіздері мен туристік қызмет жайлы нормативтік құқықтық 
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актілердің іске асуын қадағалайды. Қазақстандағы туризм – жас сала болып табылады, 
сондықтан да көптеген тәжірибе жинақтау керек. Сонымен қатар бұл сала ауытқымалы 
болып табылады өйткені ол сұраныс пен ұсынысқа байланысты өзгеріп отырады.  

Заманауи талаптарға сай осы саланы дамыту туристік қызмет туралы заңнаманың 
негізгі маңызды құқықтық бағыттарын анықтап алмайынша мүмкін емес. Туризмді дамыту 
туралы негізгі саяси құқықтық заңнама ол «Қазақстан Республикасының туристік саласын 
дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы» [1]. Бұл тұжырымдаманың жобасы 
заманауи туризмге жалпы анализ бен халықаралық тәжірибеге негізделіп жасалған. Мұнда 
туризмді 2020 жылға дейін дамытудың негізгі қағидалары , нақты мақсаттар мен орындалу 
этаптары көрсетілген 

Қазіргі күнге дейін «туризм» түсінігінің көпшілік қабылдаған нақты анықтамасы жоқ. 
Көптеген авторлар туризмге анықтама беруге тырысты. Әр пікір өзгеше болып табылады 
және бұл терминнің көптеген өлшемін көрсетеді. Туризм географиялық тұрғыдан сұраныс 
және ұсыныстың кеңістік – аумақтық кешенділік қолданылу негізін білдіреді. Экономикалық 
тұрғыдан туризм сұраныс пен ұсыныстың тұтынушылық шаруашылық негізі [2]. Ал 
құқықтық тұрғыдан алғанда ол ҚР туризм туралы заңында туризмге мынадай анықтама 
берілген : туризм - жеке тұлғалардың уақытша болатын елде (жерде) жиырма төрт сағаттан 
бір жылға дейін не жиырма төрт сағаттан аз уақытқа созылатын, бірақ түнейтін, ақылы 
қызметпен байланысты емес мақсаттағы саяхаты [3].  

Демалуға сұраныстарға байланысты туризмнің көптеген жаңа салалары пайда болды. 
Соған орай Шығыс Қазақстанның туристік фирмаларыда әртүрлі қызмет түрлерін ұсынады. 
Олар мәдени – танымдық, балаларға арналған, ауылдық, экстремалды, емдеу - сауықтыру 
және туризмнің басқа да салалары. Тәжірибелі менеджерлер әрқашан жаңа ойлар ұсынып 
жатады.  

Туризмнің жақсы жақтары: мемлекетіміздің экномикасына пайда келтіру, жұмыс 
орындарын көбейту, инфраструктураны дамыту мен қатар жаман жақтары да бар , олар 
негізінен табиғатқа түсетін ауырлықпен байланысты әсіресе республикамыздың таулы 
аумақтарына. Ландшафтқа түсетін максималды ауыр зардаптарды есепке алу қазіргі таңда 
екінші орынға қалып қойды. Оны біз Батыс Еуропадағы тау шаңғысы туризмінен көре 
аламыз. Ол табиғаттқа, қоршаған ортаға үлкен теріс әсерін келтіріп жатыр. Әсіресе бұл 
қыстық туризм түрлері дамыған мемлекеттер - Франция, Италия, Германия, Швейцарияға 
арналған. Ол мемлекеттерде тау шаңғысы курорттарын қысқарту туралы сұрақтар туындап 
жатыр.  

Осыған орай қазіргі таңда экотуризм әлемде көп сұранысқаи ие. Туризмнің бұл 
түрінің басты ерекшелігі ол табиғатқа келтірілетін кері зиянының орнын толтыру. БҰҰ 2002 
жылды экологиялық туризм жылы деп жариялаған болатын. Квебекте (2002 ж.) Бүкіләлемдік 
экотуризмге байланысты саммит өткен, онда экотуризмді дамыту мен оның экономикалық, 
әлеуметтік жақтарын қарастырған болатын. 

Экотуризм - қазақстандық туризмнің дамуын қарқынды жолға қоятын бірден-бір 
бағыт. Қазақстан Республикасының туристік саласын дамыту туралы тұжырымдамасында 
көрсетілген бірнеше үлкен жобалар бар: Ақмола облысындағы Бурабай курорты, Алматы 
қаласына жақын тұстағы тау шаңғысы, Кендерлі демалыс орны, және де Шығыс 
Қазақстандағы туризмді дамыту . Сонымен қатар ұлттық туризмді халықаралық тәжірибемен 
дамыту жолдары қарастырылған.  

Қазақстандағы экотуризмді дамыту бастамасын жүзеге асыра отырып, екі маңызды 
мақсатты көздейді, олар - ауылдық жерлердегі халықты экономикалық белсендіру және 
қоршаған ортаға ұқыпты қарауға тәрбиелеу. Негізінен, мемлекеттік ұлттық табиғи парктер 
мен қорықтар аумағында тұратын халық, ауыл-шаруашылығы және өнеркәсіптік өндіріс 
бизнесімен барынша мүмкін көлемде айналысуға заңнамалық тұрғыда шектелген. Қайта 
құру үдерісінен кейін болған экономикалық дағдарыс кезеңінде, көптеген осындай 
ауылдардың тұрғындары, амалсыздан браконьерлікпен және орманды заңсыз кесумен 
айналыса бастады. Ал экотуристік бизнес осы тұрғындар үшін заң аясында әрі табиғатпен 
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үйлесімде пайда табу мүмкіндігін қарастырады. Сондықтан, жергілікті халық қоршаған 
ортаны өз бизнесін дамытудың бірден-бір ресурсы ретінде қарастырып, оны сақтап-қорғауға 
мүдделі болады деген үміттеміз.  

Туризм, оның ішінде экотуризм - бұлар, табысы бірқатар факторлардың жиынтығына 
елді болып табылатын қызмет салалары. Әдетте, кез-келген шетелдік сапар үшін туристік 
компаниядан сатып алынатын ең қарапайым туристік өнімнің ішіне визаны рәсімдеу және 
демалу орнына дейін жеткізіп салу қызметтері, қонақ үйде тұру, тамақтану, көңіл көтеру 
бағдарламалары мен түрлі қауіптерге қарсы сақтандырулар кіреді. Туристің алатын әсері 
сапардың қауіпсіз болуына, қажетті қызметтерге оңай қол жетімділікке, көрсетілетін әр 
қызметтің сапасына және баға мен сапаның ара қатынасының үйлесімдігіне байланысты 
болады. Осы тұрғыдан біздің қазақстандық мүмкіндіктерге қарап көрейікші, онда тиісті 
талаптарға сай емес сапасыз жолдарды, интернеттің әлі де жоғары тарифтерін және көптеген 
осы сияқты кемшіліктерді көреміз. Сонымен қатар, қонақтарды күту үшін арнайы 
жабдықталған үйлердің қызметін құқықтық реттеу әлі де жолға қойылмаған. Оларға кейде ірі 
қонақ үйлерге арналған талаптар қойылып жатады. Кейде экотуризм бизнесіне машықтанған 
жергілікті тұрғындар өздерінің шағын бизнесін заңды тіркеудің және маркетингтің маңызын 
түсінбей жатады. 

 Бізге бір-бірімен әкімшілік тұрғыда байланысы жоқ салаларды жетілдіру қажет - 
визаны ресімдеуді жеңілдету және оның бағасы, темір және автокөлік жолдары, қонақ үй 
бизнесі (шетелдік әр туристің қалтасы көтере бермейтін «бес жұлдызды» қонақ үйлерді 
есепке алмағанда) және қызмет көрсетуші қызметшілерді сауатты дайындау. 

Сөз жоқ, республикамыз аумағында орналасқан мол табиғи және тарихи көрнекі 
жерлер, сырттан туристерді тарту және ішкі туризм салаларын дамытуда бізге үлкен 
мүмкіндіктер ашып отыр. Бірақ біз, қосымша инфрақұрылымдар жасалмаса және бұл 
ресурстарды ұқыпты қолдануға әу-бастан тиісті деңгейде назар бөлінбесе, бұл салада біраз 
уақытқа дейін бәсекеге қабілетсіз болып қалатынымызды ұғынуымыз тиіс.  

Бірақ мемлекетімізде құқықтық деңгейде ешқай заңнамада «экологиялық туризм» 
деген ұғым бекітілмеген. Осыған орай біз осы терминді енгізіп, әрі қарай оны заңды түрде 
бекітуді, сонымен қатар осы туризмнің түрлері мен формасын анықтап көрсетуді ұсынамыз.  

Экологиялық туризм жайлы көптеген халықаралық ұйымдар (Дүниежүзілік туристің 
ұйым) және де шетелдік ғалымдар: Й.Криппендорф, П.Хасслахер, ресей ғалымдары: 
А.В.Дроздов, Е.Ю.Ледовских, Н.В.Моралева, Т.К.Сергеева т.б қарастырып жатыр. 

Экологиялық туризмге анықтаманы әр мемлекетте өзінің табиғи ресурстарына 
байланысты әрқалай береді. Мысалға неміс тілді мемлекеттерде «табиғи туризм» деген 
термин қолданылады. Халықаралық табиғат қорғау ұйымы экотуризмге табиғат алдында 
жауаптылық пен қарайтын саяхат түрі деген анықтама береді.  

Экологиялық туризмнің дамуы әлемде тұрақты даму формасы ретінде жарияланды. 
Тұрақты даму ол үйлесімді даму (дұрыс, біркелкі) болып анықталады.  

Қазақстанда туристік саланың дамуы мемлекетіміздің экономикалық және әлеуметтік 
дамуына ауадай қажет. Осы мақсатпен «Қазақстан Республикасының туристік саласын 
дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы» енгізілді. Бұл жобада туризмнің дамуына 
қатысты жан жақты шаралар көрсетілген. Туризмді дамыту үшін біріншіден , туристік 
саланы бақылайтын нормативтік құқықтық заңнаманы дамыту керек. Осы мақсатпен ҚР 
дағы туристік қызметті нормативті құқықтық реттеуді мына сфераларда: ерекше қорғалатын 
табиғи аймақтар мен орман шаруашылығы; жер құқықтары; арнайы туристік аймақтар; 
салық салу; шекаралық бақылау; авияциялық кеңістік; туристік қызметтер; мүлікке құқықтар 
; жүргізу жоспарланып отыр. Осы салалардың барлығын бақылау жүргізу үшін нормативтік 
құқықтық базаны жетілдіру керек.  

Екіншіден, туризм заңнамаларын жетілдіру барысында, оның ішінде экологиялық 
туризмді нақтылап көрсету керек. Жоғарыда көрсетілген әр саланы реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді жетілдіру «туризм» саласының дамуына өз үлесін қосары анық. Туризм, 
оның ішінде экотуризм - бұлар, табысы бірқатар факторлардың жиынтығына тәуелді болып 
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табылатын қызмет салалары. Мұны заңи көзқараспен қарағанда тек қана экономикалық және 
әлеуметтік емес, сонымен қатар бір біріне тығыз байланыстағы салалардың құқықтық 
нормаларының жиынтығы ретінде қарастыру қажет.  
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 Казахстан  занимает  в мире девятое место  по размеру территории  с общей  

площадью  земельного фонда – 272, 5  млн. га. На одного жителя  страны  приходится 17 га 
земли, из них  1, 5 га пашни. Для  сравнения :  аналогичные индексы  в других странах  
составляют соответственно :  на одного жителя России - 11,6 га земли и 0,89 га пашни, на 
одного жителя США – 3,8 га земли  и 0,75 га пашни, на одного жителя  Китая – 0,8 га земли 
и 0,08 га пашни.  Для рационального, целевого использования и охраны земель   Казахстан 
провел   земельные реформы  целью которых было- создание правовых, экономических и 
социальных условий функционирования различных форм хозяйствования на земле, 
формирования и развития рынка на земле, обеспечение воспроизводство плодородия  почв.  

      На момент образования Республики Казахстан  как независимого государства   в 
стране  действовал Земельный Кодекс Казахской ССР от 16 ноября 1990 года ( Введен в 
действие постановлением Верховного Совета Казахской ССР от 16.11.1990 N 333-XII "О 
порядке введения в действие Земельного кодекса Казахской ССР") который   создал 
первоначальный  правовой фундамент  земельной реформы. 

В соответствии со ст. 6 Конституции земля, находится в государственной 
собственности, она может находиться также в частной собственности на основаниях, 
условиях и в пределах, установленных законом. Таким образом,  на конституционном уровне 
провозглашено действие государственной и частной форм собственности на землю.  

Указом   Президента  Республики Казахстан  от 22.12.1995 года  № 2717 , имеющий 
силу  Закона  « О земле»  впервые в земельном законодательстве предусматривается 
возможность передачи гражданам права частной собственности на земельный участок. 
Однако в частной собственности граждан могут находиться участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. В частной 
собственности не могут находиться земельные участки сельскохозяйственного назначения, 
обороны, особо охраняемых природных территорий, лесного и водного фондов, земли 
общего пользования на территориях населенных пунктов. 

         Действующий Земельный Кодекс  Республики Казахстан от 20 июня 2003 года 
№ 442 ( далее ЗК РК)  внес основное концептуальное изменение - это введение института 
частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения. В частную 
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собственность гражданам Республики Казахстан сельскохозяйственные земли могут 
передаваться для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, а юридическим лицам 
Республики Казахстан - для ведения товарного сельскохозяйственного производства и 
лесоразведения. Граждане РК и негосударственных юридических лиц Казахстана имею 
право на приобретение земельных участков в частную собственность или получение ее на 
праве землепользования сроком до 49 лет. Иностранцам и лицам без гражданства земельные 
участки предоставляются только на праве аренды сроком на 10 лет. При выходе лица, 
являющегося собственником земельного участка, из гражданства РК, земельный участок 
подлежит возврату в собственность государства, либо право на земельный участок должно 
быть в течение трех месяцев переоформлено на право временного землепользования на 
условиях аренды сроком до 10 лет. 

Государственная собственность - земля в пределах территории Республики 
Казахстан, признанная его собственностью. 

Частная собственность на земельный участок - право граждан и 
негосударственных юридических лиц владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим им земельными участками на основаниях, условиях и в пределах, 
установленным Земельным кодексом (п. 32 ст. 12 ЗК РК). 

Право собственности на земельный участок возникает путем: 
1) предоставления права собственности; 
2) передача права собственности; 
3) переход права собственности в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица). 
Предоставление, передача и переход права собственности должны осуществляться с 

учетом целевого назначения земельного участка. 
Право собственности на земельный участок возникает на основе: 
1) актов государственных органов; 
2) гражданско-правовых сделок; 
3) иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан 

(ст. 22 ЗК РК). 
Документы на основании которых возникают у граждан и юридических лиц 

соответствующие права на земельный участок в пункте 33 статьи 12 ЗК РК названы 
правоустанавливающим документами. К правоустанавливающим документам относятся 
правовые акты исполнительных органов о предоставлении права на земельный участок, 
договоры купли-продажи (мены, дарения и иной сделки об отчуждении земельного участка) 
и решение судебных органов о признании права частной собственности на земельный 
участок, права землепользования и иные права на землю. На основании 
правоустанавливающих документов, территориальные органы по управлению земельными 
ресурсами (предусмотренные в ст. 14 ЗК РК) составляют правоудостоверяющие документы, 
отражающие идентификационные характеристики земельного участка. К 
правоудостоверяющим документам относятся: акт на право частой собственности на 
земельный участок (3 пункты 33-34 ст. 12 ЗК РК). 

  Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть 
предоставлены в частную собственность гражданам и негосударственным юридическим 
лицам, за исключением земельных участков, которые не могут находиться в частной 
собственности (статья 23 ЗК РК). 

     В частной собственности граждан Республики Казахстан могут 
находиться земельные участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, лесоразведения, садоводства, индивидуального жилищного и 
дачного строительства, а также предоставленные (предоставляемые) под застройку или 
застроенные производственными и непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями 
(строениями, сооружениями) и их комплексами, включая земли, предназначенные для 
обслуживания зданий (строений, сооружений) в соответствии с их назначением. При выходе 
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гражданина, являющегося собственником земельного участка, предоставленного для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, лесоразведения, 
садоводства и дачного строительства, из гражданства Республики Казахстан право 
собственности подлежит отчуждению или переоформлению согласно нормам статьи 66 ЗК 
РК.  

В частной собственности негосударственных юридических лиц Республики Казахстан 
могут находиться земельные участки, предоставленные (предоставляемые) для ведения 
товарного сельскохозяйственного производства, лесоразведения, под застройку или 
застроенные производственными и непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями 
(строениями, сооружениями) и их комплексами, включая земли, предназначенные для 
обслуживания зданий (строений, сооружений) в соответствии с их назначением.  
В частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 
(негосударственных) могут находиться земельные участки для целей, указанных в пункте 3 
настоящей статьи, за исключением земель, предназначенных для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства и лесоразведения.  

Не допускается предоставление земельных участков, расположенных в пограничной 
зоне и пограничной полосе Республики Казахстан, в частную собственность иностранцам, 
лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам. 

   Земельные участки сельскохозяйственного назначения (статья 24 ЗК РК) , 
находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться физическим и 
юридическим лицам на праве землепользования и (или) на праве частной собственности в 
порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом. 

Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, могут обладать 
земельными участками сельскохозяйственного назначения только на праве временного 
землепользования на условиях аренды сроком до двадцати пяти лет. 

Предоставление права частной собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения осуществляется на платной основе  

1. Право частной собственности на земельный участок прекращается при: 
1)отчуждении земельного участка собственником или права землепользования 

землепользователем другим лицам; 
2)отказе собственника от права собственности или землепользователя от права 

землепользования; 
3)утрате права собственности на земельный участок или права землепользования в 

иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 
2. Изъятие земельного участка у собственника и права землепользования у 

землепользователя без их согласия не допускается, кроме случаев: 
1)обращения взыскания на земельный участок или право землепользования по 

обязательствам собственника или землепользователя; 
2)принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд; 
3)принудительного изъятия у собственника или землепользователя земельного 

участка, не используемого по назначению или используемого с нарушением 
законодательства Республики Казахстан 

4)принудительного отчуждения у собственника или землепользователя земельного 
участка, подвергшегося радиоактивному загрязнению, с предоставлением равноценного 
земельного участка; 

5) конфискации. (статья 81 ЗК РК) 
С точки зрения генезиса современных правоотношений собственности по 

законодательству РК право частной собственности  как вещное право производно целиком от 
государственной  собственности, но они  равны в смысле  обязательности их ограничения в 
пределах определенных, объективно обусловленных параметров.  
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Таким образом, следует сделать вывод о том, что законодательство Республики 
Казахстан на должном уровне защищает землю. Государственная собственность на землю 
перестала быть исключительной. Земля признана недвижимым имуществом, она стала 
предметом купли-продажи, совершения иных сделок. По своей правовой природе − это одно 
из основных вещных прав. Выступая в качестве объекта права собственности, земля 
приобретает особенные правовые черты: она становится "имуществом" или "вещью" − тем 
предметом гражданского, а теперь и земельного права, который отличают особые 
юридические признаки.  

Лица, имеющие в собственности земельный участок вправе распоряжаться им 
свободно, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота 
или не ограничены в обороте. Земля приносит устойчивый доход не только как фактор 
производства, но, прежде всего, как объект собственности. Решающее значение при этом 
имеет ликвидность земли, то есть возможность сдачи ее в аренду, залога под ссуду, 
наследования, дарения, купли-продажи.  

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права на земельные 
участки по своему усмотрению. Используя земельный участок, собственник обязан 
выполнять требования законодательства, которые с одной стороны, связаны с 
государственной и экологической значимостью земли, с другой с требованием 
законодательства не нарушать прав и обязанностей иных пользователей. Целевое назначение 
и режим использования земельного участка, сервитуты и другие условия использования, 
установленные на основании нормативных правовых актов, не могут быть самостоятельно 
изменены собственником земельного участка.  

Главной концептуальной проблемой становления и развития земельного 
законодательства была и остается проблема оптимального сочетания частно-правового и 
публично-правового регулирования применительно к сфере земельных отношений с учетом 
ее особенностей объектного и функционального порядка. Многие противоречия, причины, 
приводящие к снижению социальной, регулятивной эффективности земельного 
законодательства связаны именно с нерешенностью данной концептуальной, 
методологической проблемы. В законодательстве зачастую наблюдается уход от одной 
крайности в другую, излишнее увлечение «администрированием» причудливо сочетается с 
чрезмерно либерализированным гражданско-правовым подходом. Земельная сфера весьма 
сложна, в каждом конкретном случае достаточно трудно найти «золотую середину» в 
правовом опосредовании, не всегда удается обеспечить оптимальное сочетание 
соответствующих методов правового регулирования. Именно это обостряет необходимость 
того, что каркас земельно-правового регулирования, его концептуальные параметры должны 
строиться на основе решения методологической проблемы обнаружения и закрепления в 
концептуальном и законодательном порядке теоретико-правовой модели взаимодействия 
методов правового регулирования.  

Земельный вопрос может быть положительно решен лишь на базе комплексного, 
всесторонне обоснованного подхода. При этом надо иметь в виду и запросы сегодняшнего 
дня, и потребности будущего.  
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ  
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
Куанбекова Айгерим Жанбыркызы 

kuanbekova_aigerim@mail.ru 
Научный руководитель – Мукашева А.А., д.ю.н., профессор 

 
Агропромышленный комплекс РК (АПК) является важнейшей составной частью 

экономики Казахстана. Он снабжает перерабатывающие отрасли промышленности сырьем, а 
население - продуктами питания, в нем сосредоточен огромный экономический и 
человеческий потенциал. Уровень развития АПК определяет уровень продовольственной 
безопасности страны, обеспечение населения продовольствием является одним из 
стратегических показателей развития страны, поэтому в настоящее время задачами 
отечественной экономики являются формирование эффективного агропромышленного 
комплекса, повышение показателей эффективности производства, конкурентоспособности 
отечественных продуктов, интеграция в мировой продовольственный рынок. В условиях 
углубления рыночных отношений весьма актуальной проблемой становится регулирование 
аграрного сектора на основе использования финансовых инструментов. Согласно 
нормативным документам, принятым в Казахстане, государственная финансовая поддержка 
аграрного сектора ведется по многим направлениям: индустриализация, обеспечение 
продовольственной безопасности, соблюдение научно-обоснованных агротехнологий, 
внедрение инновационных разработок. 

В сложившейся практике имеется определенное различие в формах освоения научных 
достижений в производстве по типам и уровню интенсивности. К сожалению, весьма 
распространенной является пассивная (экстенсивная) форма их освоения граничащая 
зачастую с полным отсутствием таковой, что порой бывает связано, прежде всего с 
экономическим положением предприятий, а нередко и с безинициативностью, а также с 
преступной халатностью топ-менеджеров предприятий. И наоборот максимально 
эффективной формой освоения научных достижений является активная форма освоения 
инноваций при высокой инновационной активности, прежде всего самих 
товароопроизводителей при которой данный процесс принимает экстенсивный характер с 
максимально быстрым и наиболее полным объемом освоения научных достижений в 
производстве. Между этими крайними темпами формами могут быть формы средней 
интенсивности. 

Выбор тех или иных форм по степени интенсивности освоения научных достижений 
определяется, прежде всего возможностями как самого производства так и науно – 
технического потенциала региона, где производится научная продукция. 

В современных условиях когла мировое аграрное производство развивается по линии 
формирования инновационной экономики, наиболее приемлим интенсивный путь освоения 
науных достижений. 

Основными причинами инновационной неактивности агропромышленного коплекса 
страны являются, прежде всего последствия ухудшения финансового положения 
сельскохозяйственных предприятий, увлечение преобразованием форм собственности и 
разкрупнением предприятий, нарушение кооперативных связей отсутствие экономического 
механизма, способствующего ускорению научно технического прогресса, падение 
эффективности производства и отсутствия интереса у самих производителей в условиях 
«размывания» собственности. 

В мае 2013 года Президент утвердил своим Указом Концепцию по переходу страны к 
«зеленой  экономике». Концепция  заложила основы для глубоких системных 
преобразований по переходу к экономике новой формации посредством повышения 
благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти 
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наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду и 
деградации природных ресурсов. 

 Зеленая экономика предполагает экономическую диверсификацию и 
дальнейший качественный рост ВВП – вместо количественного. Одно из принятых 
определений Зеленой Экономики это «Справедливая и надежная, обеспечивающая лучшее 
качество жизни для всех, в пределах экологических лимитов планеты». Зеленая экономика – 
это зеленые технологии, зеленый ВВП и зеленые рабочие места для лучшего качества жизни. 

Одной из программ «зеленой экономики» является программа по развитию 
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы «Агробизнес-
2020»  направлена на повышение конкурентоспособности субъектов агропромышленного 
комплекса в стране и развитие сельскохозяйственной отрасли Казахстана в целом. Целью 
данной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности 
субъектов агропромышленного комплекса РК. 

Участниками программы являются субъекты агропромышленного комплекса – 
сельхоз. товаропроизводители Казахстана.  

Программа имеет 4 основных направления:  
1. « Финансовое оздоровление субъектов АПК» облегчит финансовые 

обязательства сельхозтоваропроизводителей через снижение ставки вознаграждения, 
субсидирование выплат процентов, продление сроков возврата кредитов, предоставление 
льготного периода по погашению основного долга, списание штрафов, пеней, просроченного 
вознаграждения и т.д. 

2. « Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для 
субъектов АПК» обеспечит сельхозтоваропроизводителям более широкий доступ к 
необходимым сырьевым товарам и средствам для более эффективного развития 
агропромышленного комплекса.  

3. « Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК » поможет 
сельхозтоваропроизводителям развивать фитосанитарную и ветеринарную безопасность, 
чтобы обеспечивать благополучие в сфере животноводства и растениеводства.  

4. « Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК » 
усовершенствует методы государственного участия в развитии сельскохозяйственной 
отрасли и обеспечит всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям.  

 Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахстан на 2013–2020 годы «Агробизнес – 2020 » будет реализовываться в 2-х этапах:  

1- этап: 2013–2015 годы (формирование прочного фундамента развития АПК);  
 2 - этап: 2016–2020 годы (увеличение объемов производства сельхозпродукции, 

уменьшение импортозависимости страны и реализация экспортного потенциала.  
К 2020 году планируется достижение следующих результатов:  
1. увеличение объема господдержки сельского хозяйства за счет субсидирования 

субъектов АПК в 4,5 раза; 
2. продление долговых обязательств субъектов АПК за счет рефинансирования и 

реструктуризации кредитов не менее чем на 8 лет на общую сумму 300 млрд. тенге; 
3. увеличение объема негосударственных кредитов, привлеченных в АПК за счет 

повышения доступности кредитов и лизинга, до 2 трлн. тенге за 2013–2020 годы; 
4. снижение коэффициента угрозы распространения карантинных и особо 

опасных вредных организмов до 0,88; 
5. увеличение доли пищевой продукции, подверженной мониторинговым 

лабораторным исследованиям, до 0,4 %; 
6. увеличение доли государственных услуг, переведенных в электронный формат, 

до 62% в 2015 году. 
 Бюджет данной программы будет составлять в общей сложности 3122,2 млрд. 

тенге. 
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Таким образом, по расчетам к 2050 году преобразования в рамках «зеленой 
экономики» позволить более позволят дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 
500 тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы 
услуг, обеспечить повсеместно высокие стандарты качества жизни для населения. 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенті, Астана,Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Тулеубаева Г.Ж. 
 

Бүгінгі таңда Қазақстан аумағында баршаға мәлім болған  деректердің негізінің 
өзінде, экологиялық мәселенің ең күрделі, әрі көкейтесті екендігіне көз жеткіземіз. Бұның 
түп тамыры ғарсырдың баға жетпес жетістігі – технологиялардың дамуында жатыр десек, 
қателеспейміз. Себебі, үздік технологиялар бір көзбен қарағанда өмір сүруді 
жеңілдеткенімен, кері әсерін де тигізетіндігі сөзсіз.  

Қазіргі кездегі құқықтық тұжырымдамалық негізінде табиғатты қорғау мемлекеттің 
арнайы функциясы болып табылады. Экологиялық – экономикалық жауапкершіліктің 
құқықтық жауапкершіліктің басты айыпмашылығы, біріншіден, келтірілген зиянның 
құқықтық шарасы арқылы құрылады, екіншіден, құқық бұзушылық айғактар болып 
табылады. Ең алдымен экологиялық құқықтық жауапкершілік – едәуір, ауқымды шартты 
түрі. Ол қоршаған ортаны қорғауға байланысты кең кешенді, заңды жауапкершіліктің түр 
болатын - әкімшілік, қылмыстық, азаматтық – құқықтық, материалдық және тәртіптік. 

Көптеген жылдар бойы республикамыздың экономикасы «метрополияға» өлкенің 
табиғи байлықтарын жеткізіп, бұрынғы Кеңес Одағының шикізат базасы ретінде ғана 
дамығаны мәлім. 

Бір ғана Шығыс Қазақстанның өзінде өнеркәсіптік кәсіпорындар санитарлық 
аймағының режимі бұзылуы өнеркәсіптік экспанцияға, яғни қала территориясының жаппай 
өнеркәсіптік кәсіпорындар жайлауына әкеп соқты. Нәтижесінде 1990 жылы санитарлық 
аймақтарда Өскемен қаласының 21.000, Лениногорск (қазіргі Риддер) – 5.500, Глубокое 
кентінің 7.500 тұрғыны өмір сүрді.  

Кеңес мемлекетінің экологиялық саясатындағы дуализм 1980-1991 жылдары ерекше 
айқын және нақты көрінді. Бір жағынан қатаң талаптары бар табиғатты қорғау жөніндегі 
заңнамалар,  үкімет және партия қаулылары, табиғатты қорғау жөніндегі министрлік және 
ведомстволардың нұсқаулары болды; екінші жағынан – қызметі қоршаған табиғи ортаға 
және тұрғындардың денсаулығына зиян тигізетін аймақ өнеркәсібінің табиғатты қорғау 
жөніндегі заңнаманы елеулі бұзуы.  

Қазірдің өзінде-ақ соңғы бес-оны жылдан бері Шығыс Қазақстанда полиметалл кен 
орындары рудаларын өндіру және қайта өңдеумен айналысатын 6 ірі өнеркәсіптік кәсіпорын 
қызмет етуде: Шығыс Қазақстан мыс-химиялық комбинаты (ШҚ МХК), Ертіс полиметалл 
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комбинаты (ЕПК), Лениногор полиметалл комбинаты (ЛПК), Зырян қорғасын-мырыш 
комбинаты (ЗҚМК), Өскемен қорғасын-мырыш комбинаты (ӨҚМК).  
Қоршаған ортаға кері әсерінің дәрежесі бойынша әрекет етуші кәсіпорындарды келесідей 
тізіммен орналастыруға болады: 

1. металлургиялық өндіріс 
2. тау-байыту фабрикалары 
3. ашық жұмыс істейтін кен шығаратын орындар (карьер) 
4. жерасты кеніштері 
Кейбір ғалымдар экологиялық құқық бұзушылық объектісі ретінде материалдардық 

және материалдық емес игіліктерді, атап айтқанда, заң бойынша ластаудан,тозу және 
күйреуден қорғалатын табиғи объектілер мен кешендерді, сондай-ақ жалпы қоршаған 
ортаны, табиғи ортаның сапасына байланысты адамның денсаулығы мен материалдық 
құндылықтарды не қоршаған ортаның сапасын, басқалары – құқық қорғау мүддесін алып 
жүр. 

Ғалымдардың бір тобы заң тұрғысынан маңызды әлеуметтік қатынастар мен оларды 
реттейтін құқықтық нормалардың ажырамас байланысы туралы тұжырымға негіздеп, құқық 
бұзушылық объектісінің құрамына заңнаманың табиғатты қорғау және табиғи ресурстар 
саласындағы нормаалар және олар реттейтін қоғамдық қатынастарды енгізіп отыр. 

Сонымен, құқық нормалары арқылы реттелетін және қорғалатын, табиғи ресурстарға 
меншік және өзге мүліктік құқық қатынастардан, табиғатты пайдалану саласындағы 
басқарушылық қатынастарынан, қоршаған ортаны зиянды әсерден қорғау жөніндегі 
қатынастардан, субъективтік эклогиялық құқықтарды және адам мен азаматтың заңды 
құқықтарын қорғау жөніндегі қатынастардан тұратын, жалпы қоршаған орта мен оның жеке 
құрамдары бойынша қоғамдық қатынастардың жиынтығы экологиялық құқық бұзушылық 
объектісі болып табылады.  

2007 жылғы 9 қаңтарда қабылданған ҚР Экологиялық кодексінің 321 бабында 
экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылған: 

1) табиғи ресурстарды жою мен бүлдірудің; 
2) табиғи ресурстарды заңсыз және ұтымсыз пайдаланудың; 
3) қоршаған ортаны өз бетімен ластаудың, оның ішінде авариялық, келісілмеген 

жаппай шығарындылар мен төгінділердің, өндіріс және тұтыну қалдықтарын 
орналастырудың; 

4) қоршаған ортаны нормативтен тыс ластаудың салдарынан қоршаған ортаға, 
азаматтардың денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің мүлкіне келтірілген 
залал өтелуге тиіс. 

ҚР Экологиялық  заңдарды бұзу салдарынан азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне 
келтірілген зиян зардап шегушінің еңбек қабілетінен айырылу дәрежесін оны емдеуге және 
денсаулығын қалпына келтіруге жұмсалған шығындарды, науқасты күту жөніндегі 
шығындарды, өзге де шығындар мен залалдарды ескере отырып толық көлемінде өтелуге 
тиістігі туралы  Экологиялық  заңдардың  негізгі ережесі  болып табылады. Азаматтардың 
денсаулығы мен мүлкіне келтірілген зиянның шамасын анықтау қолданылып жүрген 
заңдарға сәйкес, ол заңды өтеу сот шешімі негізінде жүргізіледі. ҚР Жоғарғы Соты 
Пленумының 1999 жылғы 9 шілдедегі №9 “Соттардың денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу 
жөніндегі заңнаманы қолданылуының кейбір мәселелері туралы” қаулысына сәйкес 
денсаулығына келтірілген зиянды өтеу құқығына кәсіби еңбек қабілеттігін, ал ондай 
болмаған жағдайда жалпы еңбекке қабілеттігін толық не ішінара жоғалтқан зардап 
шегушілер ие болатыны соттарға түсіндіріледі. 

Қоршаған ортаның ауқымды ластануы және көлемді экологиялық зиян кезінде 
жағымсыз салдарды жою, шұғыл жәрдем көрсету және экологиялық зиян үшін халыққа 
өтеақы төлеуді мемлекет ұйымдастырады.  

Құзыретті органдардың шешімдері негізінде жоспарлы түрде экологиялық зиянды 
даусыз өтеу арнайы әдебиетте әкімшілік өтеу деп аталады.  
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Төтенше экологиялық ахуал салдарынан зардап шеккен, сондай-ақ экологиялық апат 
аймақтарында тұратын азаматтардың келтірілген зиянды өтеуге, оның ішінде өтемақыға, 
жеңілдіктер мен әлеуметтік қорғаудың өзге түрлеріне құқығы бар.  

Сонымен, азаматтардың әкімшілік тәртіпте ақшалай өтем алу құқығы аумаққа тиісті 
беру туралы мәселе шешәлгеннен кейін жүзеге асырылады.  

Жоғарыда көрсетілген төтенше экологиялық ахулдың түсінігі оның ерекшеліктерін 
айқындауға мүмкіндік береді. Айталық, О.Л.Дубовик төтенше экологиялық ахуалдың 
мынадай құрамын келтіреді: 

1. ахуалды құрайтын процестерді көрсету 
2. қоршаған ортаның жай-күйі 
3. ахуал ықтималы 
Қандай да болмасын аумақтағы қоршаған ортаның қауіпті өзгеруі ірі өндірістік 

апаттардың, сондай-ақ ұзақ заңды, бірақ экологиялық тұрғыдан қалыпсыз дамудың себебі 
болуы мүмкін екенін айта кеткен жөн. 

ХХI ғасырдағы ғылымның ұлы жетістіктерінің бірі – технология жетістіктерін 
пайдалануға қол жеткізу болса, бұл бір жағынан адамзат баласының алдындағы көптеген 
күрделі  мәселелердің  шешілуіне,  ғылым  мен  техниканың  дамуы барысында үлкен 
бетбұрыс  алуына мүмкіндік жасаса, екінші жағынан ол өзінің кері әсерін де тигізіп отыр. 

Экологиялық тұрғыдан алғанда Қазақстан аумағы жағынан да, тұрғындардың жан 
басына шаққанда да әлемдегі ең лас аймақ болып табылады. Демек, ел аумағының 
экологиялық ластануы адамзаттың өмір сүруін тоқтататындай жағдайға таяуда. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалық етуімен Қауіпсіздік кеңесінің кезекті 
отырысында күн тәртібінде республикадағы экологиялық ахуалдың арнайы қаралуы осының 
айғағы. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 6 ақпан 2008 жылғы 
«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты»  атты  
Қазақстан халқына жолдауында мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасына қатысты бірнеше 
бағыттағы  өзгерістер енгізу қажеттігін атап көрсеткен. Соның ішіндегі  төртінші бағытында 
- жеке меншік тұрғын үй құрылысында индустриялық, арзан және экологиялық  таза 
технологияларды игеру басымдыққа ие болуға тиіс. Шет мемлекеттердің озық тәжірибелерін 
кеңінен қолдану керек деп атап өтті.  
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Қазіргі кезде қоғамда өзекті мәселелердің бірі- экологиялық қылмыс. Оның зиян 
салдарының таралуы соншалықты көп болғандықтан, қазір экологиялық қылмыс бүкіл 
әлемдік деңгейде қарастырылады. Экологиялық қылмыс дегеніміз – қоршаған ортаға, оның 
ресурстарына, халықтың экологиялық қауіпсіздігіне қол сұғатын қоғамға қауіпті, қылмыстық 
заңға қайшы іс-әрекеттер болып табылады. Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық 
кодекстің 11-тарауындағы экологиялық қылмыстар мына төмендегі түрлерге бөлінеді: 
экологиялық қауіпсіздікке кол сұғатын қылмыстар — шаруашылық және өзге де қызметке 
койылатын экологиялық талаптардың бұзылуы; ықтимал экологиялық қауіпті химиялық, 
радиоактивті және биологиялық заттарды өндіру мен пайдалану кезінде экологиялық 
талаптардың бұзылуы; микробиологиялық немесе басқа биологиялық агенттермен немесе 
улы заттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы; мал дәрігерлік 
ережелердің және өсімдіктердің аурулары мен зиянкестеріне қарсы күресу үшін белгіленген 
ережелердің бұзылу және т.б. [1] 

Экологиялық қауіптін ең басты түрі- автокөлік. Күнделікті өмірде автокөлік қажетті 
құралға айналды. Ол өз ыңғайлылығымен, әрі қажетті жерге баруда уақытты үнемдеумен 
ерекшеленеді. Бірақ, соның зиянын да ескеру қажет. Көптеген автокөліктер өз техникалық 
сипаттарына сай келменгені үшін, қоғамға зиянын тигізеді. Күн сайын мыңдаған 
автокөліктер, шексіз ағында, қозғалысты жүзеге асырады, сол себептен зиянды салдарын 
жою барысында әлемде электр-автокөліктер пайда болды. 

Ең алғаш рет электр-автокөлікті жарыққа шығарған - Қытай мемлекеті . Олардың ел 
астанасы Пекин әлемдік деңгейде ластанған қалалар арасында бірінші орындарда 
болғанымен, оларды электр-автокөлік жасауға міндеттеді. Электр-автокөліктің бар 
болғанына 2 жыл болды, сол уақыт аралығында оның тиімділігі байқалды. Сол себептен 
Қытай мемлекетінің Үкіметі халықты электр-автокөлікті сатып алуға шақырды. 

Ли Ган, электротранспорттық компанияның директоры: 
- Егер сіз автокөлікке бензин құйсаңыз, 100 км-ге сіз 80 юань жұмсайсыз. Егер ол 

электр қуатымен жабдықталса, дәл сол қашықтыққа (100 км-ді), сіз тек 20 юань жұмсайсыз. 
Осыған орай, сіз ақшаны үнемдеп қана қоймай, сонымен қатар қоғамға зиянын тигізбейсіз. 

Такси жүргізушілерінің айтуы бойынша, бұндай автокөлік жолаушыларға да тиімді. 
Жол жүру ақысы арзан, және көлік шусыз қозғалады. Электр қуатының күші төрт адамды 
тасымалдауға жетеді. Және де жылдамдықты 120 км/сағ жеткізуге болады. 

Бірақ та, көлікті 6 сағат қуаттау қажет. Әрі сол күші, тек 150 км-ге ғана жетеді. Соған 
қарамастан, осы жылы Қытай үкіметі өз автопарктерін 30% электр-көлікпен жаңартуға 
міндеттелді. [2] 

Осы жағдайды ескеріп, біздің еліміздеде экологиялық көліктер шыға бастады. 
Ел басы Н.Ә.НАЗАРБАЕВ: 
“Инфрақұрылымдық триада – агломерацияларды, көлікті, энергетиканы ырғақты 

дамытуды қамтамасыз ету керек» 
(2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан халқына Жолдауынан). 
Ауасы айналмайтын Алматы шаһарының басты мәселесінің бірі – экология. Қазіргі 

таңда қала билігі жекеменшік тасымалдаушыларды да газбен жүретін көлікке көшіру үшін 
қолдан келетін шаралардың бәрін жасауда. Биыл Алматыға экологиялық автобустардың 
үшінші легі сатып алынды. Сонымен, қалаға таза отын – газбен жүретін тағы да 100 жаңа 
автобус әкелінді. Шараға Премъер-Министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев 
қатысты. 

mailto:erzat_1996@mail.ru
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Дегенмен, мегаполисте мұнан да бөлек, қоғамдық көліктерге қатысты көптеген 
мәселелер бар. Автопарктердің техникалық желілерін жаңарту, кәсіпқой жүргізушілердің 
жетіспеушілігі, оларды жатақханалармен қамтамасыз ету мен жолаушыларға мәдениетті 
қызмет көрсетуін қамтамасыз ету кезек күттірмейді. Оған қоса қалада соңғы уақытта автобус 
жүргізушілерінің кінәсінен орын алған үлкен жол апаттары бұл жәйттерге кешенді келуді 
талап етіп отыр. 

– Бүгінгі күні электр энергиясымен және газбен жұмыс істейтін көлік саны 850 
бірлікке жетті және қаланың қоғамдық көлігінің тең жартысын құрайды. 10 шақырым жер 
жүруге кететін газдың бағасы бензиннен 40 пайызға арзан. Бұл формула бізде игерілген, әрі 
қарай да осы әдіспен жұмыс істей беретін боламыз. Демек, автобустар экологиялық жағынан 
таза болуымен қатар, экономикалық жағынан да өте тиімді. Мұны біздің қалалықтар да 
сезіне бастады, – дейді қала әкімі Ахметжан Есімов. 

Қала басшысы өткен жылы 260 миллионнан астам жолаушы тасымалданғанын, бұл 
бұрнағы жылмен салыстырғанда 12,5 пайызға артық екендігін айтты. Қазір Алматыда 
экологиялық таза автокөліктің жалпы саны 70 пайызды құрайды. Осы арада газбен жүретін 
муниципалды автобус паркін құру жобасы Еуропа қайта құру және даму банкімен бірге 
жүзеге асып жатқанын еске сала кетуге болады. Оған қоса жекеменшік тасымалдаушылар да 
біртіндеп газбен жүретін көліктерге көшетін болады. Қазір олар орташа немесе кішігірім 
автобустармен жолаушылар тасымалдап жүр. Алдағы уақытта жекеменшік компанияларға 
үлкен автобустар сатып алуға әкімдік тарапынан жеңілдіктері бар несиелік бағдарламалар 
жасалған. 

Сол сияқты, қала билігі көлік жүргізушілерінің жетіспеушілігі мәселесін, болашақта 
қоғамдық көлік жүргізушілерін еліміздегі колледждерде оқытумен қатар, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Тәжікстаннан жұмыс күшін тарту арқылы да бұл мәселені шешуге болатындығын 
алға тартып отыр. Мәселен, мегаполисте 1600 автобус адам тасып жүрсе, оның 50 пайызы 
муниципалды автокөліктер. Бірақ, соған қарамастан, тұрғындар жұмысқа барып-қайтатын 
уақыттарда жолаушылар көлікте сығылысып жүруге мәжбүр. Оған қоса қоғамдық көлікке 
қызмет көрсететін жүргізушілердің жауапкершілігін сезінбеуі, дөрекілік танытуы, 
жолақысын қолма-қол иемденіп кетуі, валидаторды бұзып, өз бетінше ашуға дейін баруы, 
кәсіпқойлықтың жетіспеуі талай рет айтылған, жазылған. Оған мысал ретінде тек өткен 
жылы 30 жүргізушіге қатысты қылмыстық іс қозғалғанын айтсақ та жеткілікті. [3] 

Сондықтан, мұнан былай жолақысын қолма-қол төлеуді түбегейлі жою үшін, 
карточкаларды енгізу шаралары қолға алынуда. Ендігі жерде жолаушылар карточкасын 
қоғамдық көліктерге орнатылатын терминалға жанап, жолақысын төлеп, қажет кезінде 
баланстарын толтырып отырады. Мұндай жүйе жыл соңына қарай кіріктіріле бастамақ. [4] 

Экологиялық көзқарас жағынан , атмосфрены ластау үлесі бойынша көлік бірінші оры
нға ие. World Energy 
Councilмәліметтер бойынша, автокөліктен 17% мөлшерінде пайдаланылған газдың шығуы қо
ршаған ортаға зиянын тигізеді. 

Жыл сайын 22 қыркүйекте көптеген елдерде Бүкілдүниежүзілік автокөліксіз Күні өткі
зіледі, ұраны - «Қала - адам мен өмірүшін кеңістік ретінде» 

Көптеген қалаларда, әсіресе экологиялық жағынан дамыған қалалар Солтүстікте (Амс
тердам, Копенгаген, Стокгольм, Осло,Хельсинки, Торонто және т.б.), әрі жаңа «жасыл елорд
аларда» Оңтүстік: Богота (Колумбия), Киритиба ( Бразилия),жекелеген автокөліктерді қолда
ныста шектеу, күнделікті жүрісті жүзеге асыратын қоғамдық көліктерді ыңғайлы ету әріжабд
ықтау, жаяу жүретін жол зоналарды, велосипедтық инфрақұрылымды дамыту үшін іс-
шара қолданылады. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша: жол-
көлік оқиғасында (әлемде) 1,2 млн мөлшеріндеадамдар қаза табады, 50 млн-
ға дейін адамдар жарақат алады. Экологияда көлік атмосфрены ластау үлесі бойынша 1 орын
да.17% мөлшерінде пайдаланылған газдың шығуы қоршаған ортаға зиянын тигізеді. Әлемде 
жолкөлік оқиғасыныңжылсайынғы шығындары $500 млрд және артығырақ бағаланады. Өлім
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нің себебі бойынша ғалами рейтингте жол-көлікоқиғасы 9 орында. Әрі 19-
29 жас аралығындағы өлімінің себебінің рейтингте 1 орында. Әлемнің қалаларында автокөлі
ктін(Эквивалент) CO2-ны шығарылуы (жылына 1 адамға кг мөлшерінде тиеді). [5] 

 
Қолданылған әдебиерттер тізімі: 
1. ЖОО-на арналған оқу құралы А.Ж. Ақбаева, Г.Ә. Саинова Алматы, 2003 ж.25 б. 
2. www.tengrinews.kz 
3 www.24.kz 
4. www.egemen.kz 
5. Экология және қоршаған орта проблемалары. А.Т. Қуатбаев 2011 ж.112 б. 
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АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 
 

Қосым Нурсұлтан 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Жаманбаева Ж.Е. 
 
Арал - Қазақстан мен Өзбекстанның арасында орналасқан теңіз. Теңіз атауы оған 

әлемдегі көлдер арасында төртінші орында тұрғандығынан берілген болатын. Арал теңізі 
Қазақстанның інжу-маржаны еді, себебі ондағы балықтардың көптігі,табиғатының 
сұлулығы,тек өзіне тән өсімдіктері басқа көлдерде кездеспейтін ерекше сипаты оны ерекше 
көріктендіретін.Сонымен қатар ол жергілікті халықтың еңбек көзі,табатын наны еді,әрине 20 
ғасырдың соңына дейін .1960жылдан бастап ғасыр дертінің зардаптары біліне бастады,яғни 
Арал теңізінің арнасы тартыла бастады.Бұған себеп тек антропогендік факторлар,яғни 
Аралдың құруына тек адамдардың, сол кездегі саяси жүйенің кінәлі екендігін атап өткеніміз 
жөн. 

  Арал теңізінің жойылып кете жаздауына себеп болған факторлар: 
-жергілікті жердің тарихи-табиғи ерекшеліктерін ескермеу; 
-ауыл шаруашылығын дұрыс жоспарламау, судың қорын есепке алмау; 
-суды өте көп қажет ететін күріш, мақта дақылдарын барынша көбейтіп жіберу; 
-жерді игерудің агротехникалық шараларын сақтамау және суды үнемді пайдаланбау; 
-табиғат ресурстарын пайдалануға жіберілген қателіктер мен оны меңгерудің ғылыми 

тұрғыдан негізделмеуі болып табылады. 
Оның апатқа  дейінгі көлемі – 1066 км³, тереңдігі – 30-60 метр, тұздылығы – 10-12% 

болған. Қойнауы кәсіптік бағалы балықтарға бай, жағасы қоға мен қамысты теңіз еді. Сол 
кездерде жылына 50-150 мың балық ауланса, теңіз жағасынан едәуір мөлшерде бұлғын терісі 
игерілген. Арал өңірінің тұрғындары 1970 жылдарға дейін әлеуметтік-экономикалық 
тұрғыда жақсы қамтамасыз етілген тіршілік кешті. Теңіз өңіріндегі елді мекендерде 17 балық 
колхозы, 10 балық өңдейтін зауыт және 2 балық комбинаты тұрақты жұмыс істеген. 

 
1960 жылдардан бастап Арал өңірін игеру қолға алынды. Осы аймақтағы игерілетін 

жер көлемі бұрынғыдай Өзбекстан мен Тәжікстанда 1,5, Түрікменстанда 2,4, Қазақстанда 1,7 
есеге өсті. Ал Әмудария мен Сырдария бойындағы Халықтың саны 1960-1987 жылдар 
аралығында 2,2 есеге артты. Халық санының өсуіне орай суға деген қажеттілік те артты. 
Осыған орай, 1970-1980 жылдар аралығында Аралға құйылатын су мөлшері азайды. Оның 
негізгі себептері антропогендік факторлар еді. Екі өзен бойындағы суды мол қажет ететін 
күріш пен мақта өсіру ісі қарқындап дамыды .Аталған шаралар әсерінен Арал теңізінің 
деңгейі бірте-бірте төмендеп,өз арнасынан әлдеқайда төмендеп кетті.Соның әсерінен құрғап 
қалған теңіз түбінен жыл сайын айналаға зияндылығы өте жоғары 2 млн. тұзды шаңдар 
көтеріліп, желмен тарай бастады. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00393b74d0fa3c69649ee0bcadc3fc9d&url=http%3A%2F%2Fwww.24.kz
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Бұл теңізге құятын екі негізгі өзенді ысырапсыз пайдалану негізгі фактор болып 
есептеледі.Оның келтірген зияндары Арал теңізінің  тартылуы,ондағы өсімдіктер мен 
жануарлардың жойылуы және де ең бастысы халықтың өміріне, денсаулығына,тұрмыс-
тіршілігіне,салт-дәстүріне өте көп мөлшерде зардап әкелуі. Қазіргі арал өңірінде адамдардың 
денсаулығы күрт төмендеп кетті. Бұл өңірде соңғы мәліметтер бойынша туберкулез, 
бүйрекке тас байлану, сарысу, өкпе-тыныс өңірімен салыстырғанда жоғары көрсеткішті 
беріп отыр. 

Ең алғаш Арал апатынан келтірілген зиянды құқықтық зардап деп атасақ 
болады.Өйткені алғаш бұзылған Қазақстан Республикасының азаматтарының 
конституциялық құқықтары.Бұл құқықбұзушылықтарды тойтару үшін және олардың алдын-
алу үшін  мемлекетіміз тарапынан көптеген шаралар жасалуда,олардың әрқайсысына жеке-
жеке тоқталсақ: 

Біріншіден, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан 
Республикасының азаматы  мемлекеттің басты қазынасы,ресурсы және мемлекет оларды 
қорғауға және оларға қамқорлық жасауға кепілдік береді делінген. Сол себепті Арал 
өңіріндегі тұрғындарға келтірілген зардаптын алдын алу , оны реттеу бірінші Қазақстан 
Республикасының конституциясы арқылы реттеледі. 

Сондай-ақ құқықтық реттеудің келесі сатысы Қазақстан Республикасының 
экологиялық құқығына тіреледі.  

ҚР-ның экологиялық құқығы — айналадағы табиғи ортаны қорғауға байланысты 
қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық ережелердің жиынтығын зерттейтін оқу пәні 
немесе ғылым саласы. 
       Экологиялық құқықтың мәні — бұл экологиялық-құқықтық нормалардың қолданылу 
саласында қалыптасатын тарихи тұрғыда қазіргі және болашақтағы ұрпақтар мүдделері үшін 
қоршаған ортаны сақтап қалу мақсатында табиғи объектілерді сақтау, жақсарту, қалпына 
келтіру, тиімді пайдалану тұрғысында міндетті түрде мемлекеттің қатысуы жағдайында 
азаматтар мен ұйымдар арасындағы өндірістік қатынастармен байланысты болуы. 

ҚР-ның «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңында былай делінген: қоршаған ортаны 
қорғау мен табиғатты ұтымды пайдалану мына принциптер негізінде жүзеге асырылады: 

— адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдығы, халықтың өмірі, еңбегі 
мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау және қалпына келтіру; 

— ҚР-ның нарықтық қатынастар жағдайында тұрақты дамуға көшуі, адамдардың 
қазіргі және болашақ ұрпақтарының салауатты және қолайлы қоршаған ортаға деген 
қажеттіктерін қанағаттандыру мақсатында қоршаған ортаның әлеуметтік-экономикалық 
міндеттері мен проблемаларын теңдестіре отырып шешу; 

— экологиялық жағдайы қолайсыз аймақтардағы экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету және бұзылған табиғи экологиялық жүйелерді қалпына келтіру; 

— табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану және молықтыру; 
— биологиялық алуан түрлілікті және экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан 

ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін сақтауды қамтамасыз ету; 
— қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік 

бақылау, оларды бұзғаны үшін жауапкершіліктің ымырасыздығы; 
— қоршаған ортаға нұсқан келтіруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал ету 

мүмкіндігін бағалау; 
— халықтың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде және демократиялық жолмен қатысу; 
— халықаралық құқық негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық принциптерін сақтау негізінде жүзеге асырылады. 
Аталған прициптар негізге алына отырып: 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы №1241 

Жарлығымен мақұлданған ҚР-ның 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі 
тұжырымдамасында атап көрсеткендей, экологиялық қауіпсіздіктің негізгі міндеттерінің 
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біріне экологиялық апат аймақтарын, әскери-ғарыш полигондары мен сынақ кешендерін 
оңалту жатады. Президентіміздің аталған жарлығына сәйкес Арал өңірінің тұрғындарын 
әлеуметтік,экономикалық қамтамасыз ету,теңіз деңгейін қалпына келтіру үшін бірқатар 
шаралар жасау бұйырылған. 

Арал апаты көрші елдерді де алаңдатып отырғандықтан : 
Арал теңізі мәселелері жөніндегі келісім – Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен Орталық Азия елбасыларының 1993 жылдың 
қаңтарында Ташкент қаласында қабылдаған шешімі бойынша 1993 жылғы 26 наурызда 
Қызылорда қаласында өткен Арал теңізі мәселелері жөніндегі 1-конференцияда жасалған 
келісім. Ол «Арал теңізі және Арал аймағы мәселелерін, экологиялық сауықтыруды, 
аймақтың әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз етуді бірлесіп шешетін ортақ 
шаралар туралы Келісім» деп аталды. Келісімге Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев, Қырғыз Республикасының Президенті Ақаев, Тәжікстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесінің төрағасы Э.Ш. Рахмонов, Өзбекстан Республикасының Президенті И.А. 
Каримов, Түрікменстан Президенті С.А. Ниязов қол қойды. 

Келісімнің арнайы баптарында Арал теңізі айдынындағы экологиялық дағдарысқа 
байланысты негізгі мәселелер нақтылы қаралды. Апаттың алдын алуға, қоршаған ортаны 
сауықтыруға және Арал аймағының әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ететін, 
денсаулық сақтау, тұрмыстық қажеттіктерді өтейтін істерге тікелей назар аударылды. 
Келісімді орындаудың алғашқы шарты есебінде Халықаралық Арал қоры, Арал теңізі 
мәселелері жөніндегі мемлекетаралық кеңес құрылып, олардың ұйымдық мәселелері 
шешілді. БҰҰ-ның Бас хатшысына Орталық Азия елбасыларының атынан Үндеухат 
жолданды. Онда Аралды сақтап қалуға, Арал аймағының келелі мәселелерін шешуге 
арналған шараларға дүниежүзілік қауымдастықтың назары аударылды. 

Құқықтық реттеу – мемлекет басшысының,сондай-ақ мемлекеттік органдардың кез-
келген шиеленісті заң жүзінде реттеуі.Жоғарыда аталған Президент жарлығы, шет елдермен 
келісімшарттар тікелей мемлекет басшысымен және үкіметтің келісімімен Қазақстан 
мүддесіне зиян келмейтініне кепілдік беріле отырып жүзеге асырылғаны анық.Және арада 
қабылданған құжаттар болашақта өз нәтижесін көрсетіп,Арал теңізінің бұрынғы қалпына 
қайтуына ,халықтың тұрмыстық жағдайын жақсаруына себеп болады деген сенімдемін. 
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Одной из теоретических проблем охраны окружающей среды от загрязнения является 

исследование правовой природы экологического вреда. Загрязнение окружающей среды 
представляет собой разновидность экологического вреда, поэтому исследование «общей 
картины» будет способствовать более глубокому уяснению сущности загрязнения и даст 
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общее представление о возможных путях решения проблемы охраны окружающей среды от 
загрязнения. Понятие «экологический вред» достаточно полно разработано как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе. Однако в экологическом законодательстве 
Республики Казахстан оно официально не закреплено. Отсутствие легального понятия в 
Экологическом кодексе РК обедняет его содержание, позволяет произвольно трактовать 
данный термин в правоприменительной деятельности. 

В Экологическом кодексе РК в п.42 ст.1 приводится такое понятие, как «ущерб 
окружающей среде» под ним понимается загрязнение окружающей среды или изъятие 
природных ресурсов свыше установленных нормативов, вызвавшее или вызывающее 
деградацию и истощение природных ресурсов или гибель живых организмов. Недостатком 
данного определения является то, что, во-первых, здесь отождествляются «ущерб 
окружающей среде» и «загрязнение», хотя последнее является составной частью первого 
наряду с «изъятием природных ресурсов свыше установленных нормативов», «деградацией» 
и «истощением природных ресурсов», «гибелью живых организмов». Во-вторых, понятие 
«ущерб окружающей среде» является узким понятием и не охватывает все вредные 
последствия для окружающей среды. 

В филологическом смысле термин «вред» отождествляется с «ущербом» и «порчей», а 
«ущерб» рассматривается как «убыток, потеря, урон» . Однако с юридической точки зрения 
эти два понятия различаются. Традиционно экологический вред определяется как потери 
(реальные и предполагаемые), которые выражаются в форме ущерба - реальных потерь, 
уменьшения природных объектов, ресурсов (уничтожение лесных массивов, животного 
мира, истощение вод, снижения плодородия почв и т.п.) и убытков, т.е. расходов (затрат), 
неполученных доходов, экологических потерь, упущенной выгоды. 

Так, по мнению М.М. Бринчука, экологический вред –  любое ухудшение состояния 
окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения правовых экологических 
требований, и связанное с ним любое умаление охраняемого законом материального и 
нематериального блага, включая жизнь и здоровье человека, имущество физических и 
юридических лиц. Составными частями экологического вреда являются ущерб, упущенная 
выгода и моральный  вред .Таким образом, понятие «ущерб окружающей среде» соотносится 
с понятием «экологический вред» как часть и целое [4]. 

(некоторые вопросы правового регулирования операциями по недропользованию) 
 
В Республике Казахстан свыше 630 тысяч кв. метров площади относятся к 

экологически неблагополучным. Развитие нефтегазовой отрасли, исторически сложившееся 
преобладание горнодобывающего и перерабатывающего секторов промышленности, грубые 
нарушения экологических норм, а также экономическая направленность инвестиционных 
проектов и многое другое, привели к тяжелым экологическим последствиям - загрязнению 
Каспия, деградации лесов, эрозии почв, усыханию Аральского моря и др. Поэтому, сегодня, 
на этапе перехода к рыночной экономике, когда экономические интересы зачастую 
преобладают над экологической безопасностью человечества, вопрос гражданско-правовой 
ответственности является особенно важным. 

После обретения независимости Казахстан заключил достаточное количество 
контрактов на недропользование. Однако в тот момент, проблемы соблюдения 
экологических норм широко не обсуждались и не стояли первостепенными в договорных 
обязательствах. Сегодня картина резко изменилась. Объективная экологическая обстановка а 
также постоянное совершенствование законодательства, заставляют из года в год 
пересматривать требования к недропользователям. 

На данном этапе экономического развития одним из самых важных и актуальных 
вопросов в такой сфере взаимодействия общества и природы, как недропользования - стал 
вопрос о возмещении вреда, причиненного здоровью человека и окружающей среде. Это 
связано с увеличившимся объемом разведывательных работ, добычи и производства 
полезных ископаемых. Следует сказать, что очевиден тот факт что нанося ущерб самой 
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окружающей среде (объекту), человечество (субъект) является неотделимым компонентом 
окружающей среды, и таким образом, тоже является объектом негативного воздействия 
последствий хищнического и потребительского отношения к природе. 

Экологическое законодательство подразумевает следующие виды юридической 
ответственности за экологические правонарушения: 

- административную 
- уголовную 
- гражданскую [1]. 
Экологический вред может быть причинен правонарушениями, правомерными 

действиями, а также природными и техногенными факторами и явлениями. Экологический 
вред может быть правомерным, если он причиняется на законных основаниях. Так все 
предприятия обязаны возмещать экологический вред, причиняемый в результате своей 
хозяйственной деятельности. За его причинение граждане и юридические лица не несут 
юридической (в том числе имущественной) ответственности. Причиненный ими вред 
компенсируется в виде платы за пользование природными объектами. В соответствии со 
ст.101 ЭК РК предусмотрена плата за эмиссии в окружающую среду. Эмиссии в 
окружающую среду – это выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов 
производства и потребления в окружающей среде, вредные физические воздействия [2]. 

Плата за эмиссии в окружающую среду устанавливается налоговым 
законодательством Республики Казахстан. В Главе 71 «Плата за эмиссии в окружающую 
среду» Налогового кодекса РК от 10 декабря 2008 года указано, что плата за эмиссии в 
окружающую среду взимается за эмиссии в окружающую среду в порядке специального 
природопользования [3]. 

Специальное природопользование осуществляется на основании экологического 
разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом в области охраны 
окружающей среды или местными исполнительными органами областей, городов 
республиканского значения и столицы, за исключением выбросов загрязняющих веществ от 
передвижных источников. Эмиссии в окружающую среду без оформленного в 
установленном порядке разрешительного документа рассматриваются как эмиссии в 
окружающую среду сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду, за 
исключением выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. 

Плательщиками платы являются физические и юридические лица, осуществляющие 
деятельность на территории Республики Казахстан в порядке специального 
природопользования. По решению юридического лица его структурные подразделения могут 
рассматриваться в качестве самостоятельных плательщиков платы. Объектом обложения 
является фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах и (или) сверх 
установленных нормативов эмиссий в окружающую среду: 

1) выбросов загрязняющих веществ; 
2) сбросов загрязняющих веществ; 
3) размещенных отходов производства и потребления. 
В Налоговом кодексе установлены ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в 

зависимости от вида загрязняющих веществ. Местные представительные органы имеют 
право повышать данные ставки. За эмиссии в окружающую среду сверх установленных 
лимитов ставки платы, установленные настоящей статьей, увеличиваются в десять раз. 
Сумма платы исчисляется плательщиками самостоятельно, исходя из фактических объемов 
эмиссий в окружающую среду и установленных ставок. Исполнение налоговых обязательств 
по плате за эмиссии в окружающую среду не освобождает природопользователя от 
возмещения ущерба, нанесенного им окружающей среде. В ст.102 ЭК РК указано, что 
обязательные платежи в бюджет за пользование отдельными видами природных ресурсов 
устанавливаются налоговым законодательством Республики Казахстан. 

В Земельном, Водном, Лесном кодексах и в иных отраслевых нормативных актах 
имеются бланкетные нормы о платежах за соответствующие природные ресурсы, которые 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000492463
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отсылают к Налоговому кодексу Республики Казахстан. Как мера юридической 
ответственности возмещение экологического вреда используется для наказания субъектов, 
его причинивших. В соответствии со ст.321 ЭК РК лица, совершившие экологические 
правонарушения, обязаны возместить причиненный ими ущерб в соответствии с Кодексом и 
иными законодательными актами Республики Казахстан. Возмещению подлежит ущерб, 
причиненный окружающей среде, здоровью граждан, имуществу физических и юридических 
лиц, государству вследствие: 

1) уничтожения и повреждения природных ресурсов; 
2) самовольного и нерационального использования природных ресурсов; 
3) самовольного загрязнения окружающей среды, в том числе аварийных, 

несогласованных залповых выбросов и сбросов, размещения отходов производства и 
потребления; 

4) сверхнормативного загрязнения окружающей среды [2]. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев  өзінің «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында  ауыл 
мәселесіне  тоқталып, алдағы жаңа тарихи кезеңде оны дамытудың міндеттерін айқындап 
берді. 2050 жылға қарай Ішкі жалпы өнімдегі ауылшаруашылық өнімінің үлесі 5 есе артуы 
тиіс деп нысананы айқындап, соған жету жолдарын атады. Соның ішінде ауыл 
шаруашылығын ауқымды жаңғырту, осы саладағы қайта өңдеу мен саудада фермерлік пен 
шағын және орта бизнесті дамыту қажеттігін көрсетті. Соған сәйкес агроөнеркәсіп кешенін 
қазіргі әлемдік жаһандану жағдайында дамыту мәселелері заңнамалық, экономикалық және 
қаржыландыру тетіктерінің жан-жақты, үйлесімді қолданылуын талап етеді. Қазіргі таңда 
ауыл шаруашылығын индустриалды-инновациялық технологияға көшіру қажеттілігі 
туындап отыр. Оның ұсақ шаруашылықтарда ұйымдастырылуы мүмкін емес. Ол үшін ұсақ 
шаруашылықтар шоғырландырылып ірілетілуі керек. Оның екі жолы бар. Біріншісі, ұтымды 
түрде өндіріс ұйымдастырған шаруа қожалықтарына қосымша жер алып, инвестиция құю 

http://articlekz.com/article/magazine/72
http://articlekz.com/article/year/2009
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арқылы ірілендіріліп, өндірісті шоғырландыруға мүмкіндік беру. Екіншісі, ұсақ шаруа 
қожалықтары мен ауыл тұрғындарын кооперацияға біріктіру[1] . 

Алайда республикадағы аграрлық кооперация дамымауда. Қазақстанда кооперация 
құрамындағы шаруа және фермерлік шаруашылықтардың үлесі 1,5 % аспайды, ал дамыған 
елдерде бұл көрсеткіш 140 % (АҚШ – 100%, Франция – 100%, Испания – 120%, Нидерланды 
– 140 % - ЭЫЖҚ және азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымының мәліметі) жетеді. 
Кооперацияның даму үрдісін тежейтін негізгі себептер: коммерциялық емес формада 
құрылған ауыл шаруашылығы кооперацияларда пайданы үйлестіру мүмкін еместігі; ауыл 
шаруашылық серіктестіктерімен суды пайдаланушы ауылдық тұтыну кооперативтері үшін 
жеңілдетілген несиелендіру мен арнайы салық режимі түрінде мемлекеттік қолдаудың 
жоқтығы. Сонымен қатар кооперациялардың қызметі ашық емес, ал ішкі процедуралар артық 
реттелген. Қазіргі таңда аграрлық кооперация қызметі бес заңмен регламенттелген: «Тұтыну 
кооперативі туралы» ҚР Заңы, «Өндiрiстiк кооператив туралы» ҚР Заңы, «Селолық тұтыну 
кооперациясы туралы» ҚР Заңы, «Ауылшаруашылық серіктестіктері және олардың 
қауымдастықтары (одақтары) туралы» ҚР Заңы, «Су пайдаланушылардың селолық тұтыну 
кооперативi туралы» ҚР Заңы[2]. Дегенмен  Қазақстан Республикасының заң актілері мен 
Азаматтық кодексі агроөнеркәсіп кешенінің өзінде, яғни ел экономикасында да, әлеуметтік 
өмірде де кооперативтердің нағыз орнын анықтауға жеткілікті мүмкіндік бермей отыр[3]. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев:«Агроөнеркәсіптік кешен дамуға көшті. Бүгінде 
агроөнеркәсіптік кешен саласында 7 мыңға жуық ірі агрофирмалар, ауыл шаруашылық 
өнімдерін шығаратын 184 ұйым жұмыс істесе, 2 миллионнан астам адам осы саланы кәсіп 
етіп, күн көреді. Бүгінде агроөнеркәсіп кешенін дамытуға бағытталған шаралар заңнамалық 
тұрғыда қадағалануы керек» деп, Үкіметке ауыл шаруашылығы кооперациялары туралы заң 
жобасын әзірлеу бойынша тапсырма жүктеу арқылы кооператив жұмысын тиісті деңгейіне 
дейін дамыту қажеттілігі уақыт талабы екенін алға тартқан болатын.  

Кооператив теориясында «кооператив» ұғымына тек XIX ғасырдың екінші 
жартысында Д. Холиокпен түсінік берілді. Ол кооперативті заңды тұлғалардың өзге 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарынан ажырататын екі критерийді анықтады: 

1)  Негізгі қызмет ретінде пайда табу мақсатының жоқтығы; 
2) Түскен табысты капиталға емес, кооператив қызметіне шаруашылық 

қатысуына қарай үйлестіру. 
Б.Лавернь де табысты капиталға емес, кооператив қызметіне шаруашылық қатысуына 

қарай үйлестіру кооперативтік бастама болып табылады деген  идеяны жалғастырады. Оның 
айтуы бойынша, «түпкілікті мақсаты жеке еңбексіз табылған табысты жою болып 
табылатын,  капиталистік қағидалар бойынша мүшелерінің арасында табысты үйлестіруден 
бас тартқан ассоциация ғана нағыз кооперативті болып табылады». Сондықтан да 
«кооперативте  клиенттерден түскен табыс кооперативтің қосымша капиталына түседі 
немесе кооперативтің жеке мұқтаждарына жұмсалады немесе клиенттерге сыйлықақы 
ретінде қайтарылады»[4]. Сонымен, кооперативтің негізгі мақсаты – өзінің мүшелерінің 
материалдық және басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру, ал пайда – оған жету жолын-
дағы құрал. Кез келген кооперативтің тапқан табысы мен пайдасы оны дамытуға, оның 
мүшелеріне сыйақы беруге (іске қатынасуына сәйкес), білім, ғылым деңгейлерін көтеруге, 
оларды әлеуметтік қамтамассыз етуге, тұрғын үй салуға және т.б. жұмсалады. Мұның бәрі 
кооператив жарғысында көрсетілуі тиіс. Манчестердегі Халықаралық конгресте қабылданған 
(1995 ж.) кооперативтік ұқсастық туралы мәлімдемеде қандай да болмасын кооперативтер – 
адамдардың өз еріктерімен, өздерінің қоғамдық-экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құрылған дербес қауымдастығы деп көрсетілген. Оның 
жұмысы кооператив мүшелерінің бірлескен иелігіндегі демократиялық жолмен 
басқарылады. Бұл арада қауымдастық дегенге тек жекелеген адамдар ғана емес, олардың 
топтары – заңды тұлғалар да кіреді. Кооперативтер туралы мұндай түсінік оларды барлық 
заңды тұлғалар массасынан (шаруашылық қоғамнан, серіктестіктерден) бөліп қарауға мүм-
кіндік береді. Олардың мақсаты да, экономикалық және әлеуметтік бағдарлары да бөлек. 
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Осы халықаралық кооперативтік альянстың мәлімдемесінде, оның негізгі мақсатын анықтау 
арқылы (яғни оның мүшелерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру), кооперативте капиталдың 
емес, адамның әлеуметтік маңызды екені баса көрсетілген. Соған сәйкес біздің заңнамада 
«коммерциялық немесе коммерциялық емес» деп, өндірістік және тұтыну кооперативтерінің 
ғана арасындағы шекараны бөлудің қажеті жоқ, шындығына келгенде, кооперативтер мен 
(олардың түрлеріне қарамай) шаруашылық қоғамдары және серіктестіктерінен айырмашы-
лықтарын көрсете білу керек (соңғыларының негізгі мақсаты – пайда табу). 

Соңғы онжылдықтардағы кооперативтердің сәтті қызметі аталған бірігудің 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны көптеген әлемдік мәселерді шешуге мүмкіндік 
беретінін көрсетті. БҰҰ-ның мәліметіне сәйкес, кооперативтер барлық мемлекеттерде 
кездеседі және 1 миллиард адамды қамтиды. Әлемдік кооперативтік жүйеде 
ауылшаруашылық (30%), тауарлық (23 %), сақтандыру (22 %) және кредиттік кооперативтер 
(19 %) ерекше орынды алып отыр. Соның ішінде нарықтық экономика елдерінің тәжіри-
белерінде ауылшаруашылық кооперативтерін құру, оларды дамыту мәселелері, басқа да 
экономикалық құрылымдармен, контраагенттермен қатынастары заң жүзінде азаматтық 
құқық нормаларымен реттеледі[5]. 

Орталық және Шығыс Еуропа елдерінде аграрлық реформа нәтижесінде қалыптасқан 
ауылшаруашылық кооперативтің юридикалық моделі классикалық кооперативтік 
бастамаларға сәйкес келмейді, себебі аталған жаңа типтегі кооперативтер кооперативті 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанының және акционерлік қоғамның белгілерін қамтиды. 
Кооператив қызметін реттеу үрдісі болып  қазіргі таңдағы заңнамадағы кооператив моделі 
XIX ғасырдың 60-70 жылдарында болған кооператив моделінен ерекшеленуі саналады. 
Кооперативтер мен өзге де заңды тұлғалар арасындағы шек жойылу үстінде.Аталған 
өзгерістер жалпыеуропалық кооперативті заңнаманың ықпалымен жүзеге асуда. 
Кооперативтер туралы еуропалық заң (2003) бойынша кооперативтер – мақсаты кооператив 
мүшелерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру немесе олардың шаруашылық, әлеуметтік 
қызметіне көмектесу болып табылатын компания. Еуропалық кооперативтер кез-келген 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанды таңдауға құқылы. Жаңа типтегі шығысеуропалық 
кооперативтер  жалға алынатын жерде өз жұмысын атқаратын  акционерлік немесе өзге 
шаруашылық қоғам нысанында құрылады, оларды өз мүдделерін қанағаттандыра алмайтын 
ұсақтауарлы өндіріс ретінде сипаттауға болады. Сонымен қатар Еуропалық Одақ 
тәжірибесіне сүйене отырып, жеке және отбасылық фермерлік шаруашылықтардың даму 
үрдісі өз ықпалын тигізуде[6].  

Жапонияда ауылшаруашылық кооперациясы мен тұтыну кооперациясына қатысты 
бөлек құқықтық реттеу қабылданған. Ауылшаруашылық бірінші реттік кооперативтер екі 
нысанда болады: несиелендіру мен өзге де қызметті жүзеге асыратын көпмақсатты 
кооперативтер мен мамандандырылған кооперативтер. Кооперативтердің құқықтық реттелуі 
1947 жылы Жапонияда қабылданған «Ауылшаруашылық кооперациясы» Заңы негізінде 
жүзеге асады. Аталған Заңға сәйкес ауылшаруалық кооперативі деп ауылшаруашлық өнімін 
жинау және жинау, өнім құралдарын сатып алу, өзара жәрдемдесу, консультация жүргізу, 
несиелендіру мен сақтандыру үшін құрылған фермерлер бірлестігі. БҰҰ-ның мәліметіне 
сәйкес, ауылшаруашылық кооперативтердегі жапондық фермерлердің мүшелік үлесі 90 %-
дан асады.  

Халықаралық тәжірибеге сай ауыл шаруашылығындағы көлеңкелі экономиканың 
мәселелерін шешу ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту болып табылады. Әлемде 
кооперативтер ауыл шаруашылығы мен шағын өнеркәсіп өндірісі жұмысшыларының еңбегі 
мен олардың жағдайын жақсартуға қомақты үлес қосуда, атап айтсақ өндірістік және тұтыну 
несиелерін ұсынады, банктік қызмет көрсетеді, өндірісті, адам өмірін, денсаулығын 
сақтандыруды және тұтынушы құқығын қорғауды жүзеге асырады. Мұндай қызметтерді 
көрсететін кооперативтер дамыған және дамушы елдерде кеңінен көрініс табады. 

Фермерлердің әл-ауқаты мен олардың ұжымдық әрекеттерінің есебінен нарыққа 
ықпалын көтеру мақсатында ауылшаруашылық кооперативтері құрылуы қажет. Дамыған 



6105 
 

елдерде ауылшаруашылық кооперативтері фермерлер үшін қаржылық және іскерлік 
функцияларды атқарады. Ауылшаруашылық кооперативтер ұжымдық сатып алу мен 
маркетинг жолымен әділ нарықтық бағаны белгілеуде маңызды рөл атқарады. 
Ауылшаруашылық кооперативтер фермерлерге ұтымды қаржыландыруды қамтамасыз ететін 
несиелік қызметтерді ұсынады. Оның мақсаты - лайықты проценттік ставкаға сәйкес  
фермерлер үшін қаржыландыруға еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету. Бұл фермерлер мен 
агрокомпанияларды ауыл шаруашылығына бөлетін инвестицияларын көбейтуге 
ынталандыру үшін қажет. Сонымен қатар ауылшаруашылық кооперативтері фермерлерге 
ауылшаруашылық технологияларына, маркетингке  және фермерлік шаруашылықты 
басқаруға үйрету секілді ақпараттық қызметті көрсетеді.Осылайша ұлттық желіні құру 
мақсатында үкімет ауылшаруашылық кооперативтері мен фермерлік ассоциацияны құруды 
қолдауы қажет [7].  
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Экологиялық құқық бұзушылықтар үшін құқықтық жауапкершілік туралы сұрақтар 

эколог ғалымдардың үнемі назарында және ғылыми әдебиеттерде кең айтылған. Дегенмен де 
заң ғылымында экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікке бірыңғай 
анықтама жоқ. М.М. Бринчук экологиялық құқық бұзушылықтар үшін құқықтық 
жауапкершілік деп «мемлекет атынан әрекет ететін қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
арнайы уәкілетті органдар, құқық қорғау органдары және өзге де уәкілетті субъектілер мен 
экологиялық құқық бұзушылық жасаған тұлға (жеке, заңды немесе лауазымды) арасындағы 
қатынасты» түсінеді [1]. С.Д. Бекішева экологиялық жауапкершілікті объективтік және 

http://www.kazagro.kz/kk/web/kam/about;jsessionid=B5DDFA324EA7353A6A277421A556CD35?p_p_state=maximized&idNews=698&p_p_lifecycle=0&p_p_id=newsportlet_WAR_newsportlet&d-16544-p=3&action=showNewsFull&p_p_mode=view
http://www.kazagro.kz/kk/web/kam/about;jsessionid=B5DDFA324EA7353A6A277421A556CD35?p_p_state=maximized&idNews=698&p_p_lifecycle=0&p_p_id=newsportlet_WAR_newsportlet&d-16544-p=3&action=showNewsFull&p_p_mode=view
http://www.kazagro.kz/kk/web/kam/about;jsessionid=B5DDFA324EA7353A6A277421A556CD35?p_p_state=maximized&idNews=698&p_p_lifecycle=0&p_p_id=newsportlet_WAR_newsportlet&d-16544-p=3&action=showNewsFull&p_p_mode=view
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http://e-notabene.ru/lr/article_10028.html
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субъективтік мағынада қарастырады. Объективтік мағынадағы экологиялық жауапкершілік 
экологиялық зиянды ескерту мен өтеу, сондай-ақ экологиялық заңнамаларды бұзушыларды 
жазалау бойынша қатынастарды реттейтін нормалардан тұратын құқықтық институт. 
Субъективтік мағынадағы экологиялық жауапкершілік – субъектке келтірілген экологиялық 
зиян немесе нақты қауіп келтірілгенде болатын жағымсыз нәтижелерді өткеру бойынша 
заңнамада көрсетілген міндеттер. Сондай-ақ, экологиялық жауапкершілікті екі нысанға – 
экология-экономикалық және экологиялық-құқықтық деп бөліп қарастырады. Экология-
экономикалық жауапкершілік – құқықтық әрекеттермен келтірілген экологиялық зиянды 
өтеу бойынша заңда көрсетілген жауапкершілік. Экологиялық зиян үшін жауапкершілік 
қоршған ортаны ластағаны үшін төлемдер алумен көрінеді. Экологиялық-құқықтық 
жауапкершілік – экологиялық заңнамалар талаптарын бұзу кезінде орын алатын жағымсыз 
нәтижелерге ұшырау бойынша заңнамада көзделген міндеттер [2]. Біздің ойымызша, 
экологиялық-құқықтық жауапкершілік туралы айту ерте, себебі ол әлі де болса заңнамада 
қарастырылмаған. Сондықтан экологиялық-құқықтық жауапкершілікті құқықтық 
жауапкершіліктің дәстүрлі түрлерінің шегінде қарастыру керек. Бұндай қорытынды үшін 
мәнді теориялық негіздеме жоқ деп есептейтін С.А. Боголюбовтың пікірімен келісуге 
болады. Қарастырылып отырған салаға құқықтық жауапкершілік жүктеуге экологиялық 
құқық бұзушылық негіз болып табылады. ҚР Экологиялық кодексінің 319-бабына сәйкес, 
экологиялық құқық бұзушылықтың түрлеріне: 1) Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасын мүліктік жауапкершілікке әкеп соғатын бұзушылық; 2) қоршаған ортаны қорғау, 
табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар; 3) экологиялық 
қылмыстар жатады. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзу Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады (ҚР Экологиялық кодексінің 
320-бабы) [3]. Л.К. Еркінбаева мен С.Д. Бекішеваның пікірі бойынша экологиялық 
заңнаманы бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексінде әлсіз қарастырылған. Біріншіден, жауапкершілікке тарту үшін 
барлық негіздер көрсетілмеген. Екіншіден, жауапкершіліктің барлық түрлері 
қарастырылмаған. Тәртіптік жауапкершілік туралы айтылмаған. Үшіншіден, адамдардың 
денсаулығына келтірілген зиянды өтеу туралы мәселелер толық шешілмеген. Бұл жерде 
экологиялық жағымсыз жағдайдың әсерінен болатын антропогендік және генетикалық 
зияндар туралы сөз болып отыр [4]. Тәртіптік жауапкершілік. ҚР экологиялық заңнамасында 
жауапкершілікке тарту үшін барлық негіздер көрсетілмеген деген Л.К. Еркінбаева мен С.Д. 
Бекішеваның пікірімен келісуге болады. Себебі экологиялық заңнамада экологиялық құқық 
бұзушылықтың барлық түрлері қарастырылмаған және тәртіптік жауапкершілік туралы 
айтылмаған. Осы тұрғыда өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу ережелерін 
бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік мәселелерін реттейтін Украина заңнамасын 
қарастырып өтсек. Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы заңнама талаптарын бұзғаны 
үшін жауапкершіліктің жалпы ережелері «Қалдықтар туралы» Украина заңының 42-бабында 
және «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңның 68-бабында көрсетілген. Сонымен, аталған 
саладағы заңнама талаптарын бұзғаны үшін тұлғалар тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық 
жауптылыққа тартылады. Украина заңнамасына сәйкес, Украинаның Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінде белгіленген құқық бұзушылықтар орын алған жағдайда тұлға 
әкімшілік жауапкершілікке, ал қылмыстық құқық бұзушылық үшін тек Украинанын 
Қылмыстық кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартылады. Өз кезегінде тұлға еңбек 
қызметімен байланысты заңнамадағы кез келген құқық бұзушылығы үшін тәртіптік 
жауапкершілікке, ал азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тұлға келесі адамның құқығын 
заңсыз бұзған жағдайда тартылады. 5 шілде 2014 жылы Президент қол қойған, 2015 жылдың 
қаңтар айында күшіне енген Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің жобасының тұжырымдамасында тәртіптік және азаматтық сот ісін жүргізу 
тәртібінде қарауға болатын баптарды кодекстен алып тастау ұсынылған. Бұл тұрғыда ҚР ЭК 
319-бабына құқықтық жауапкершіліктің басталуының негізінің бірі ретінде тәртіптік 
қылықты да енгізу қажеттігі туындайды. Қызметкер өзінің еңбек міндеттерін атқару кезінде 
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жасаған экологиялық құқық бұзушылықтар үшін ғана тәртіптік жауапкершілікке тартылуы 
мүмкін. Бұл құқық бұзушылық түрінің объектісі екі жақты – ішкі еңбек қатынасы және 
қоршаған орта. ҚР Еңбек кодексінің 72-бабына сәйкес, қызметкер тәртіптік теріс қылық 
жасағаны үшін жұмыс беруші мынадай тәртіптік жазалар түрлерін қолдануға құқылы: 1) 
ескерту; 2) сөгіс; 3) қатаң сөгіс; 4) Еңбек кодексінде белгіленген жағдайларда жұмыс 
берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу [5]. Айта кететін жайт, ҚР Еңбек кодексі 
тәртіптік жазаларды қолдануға болатын тәртіптік теріс қылықтардың құрамын нақты 
бекітпейді. Әкімшілік жауапкершілік. Өзге құқық бұзушылықтармен салыстырғанда ең кең 
тарағаны - әкімшілік құқық бұзушылықтар. Құқық бұзушылықтың нақты құрамдары 2001 
жылы 30 қаңтарда қабылданған ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде 
белгіленген. Олардың қатарына келесі нормаларды жатқызуға болады: жарылғыш 
материалдарды, пиротехникалық заттарды, радиоактивті, бактериологиялық, химиялық және 
қадағалау органдарының бақылауындағы өнеркәсіп салалары мен объектілердегі өзге де 
экологиялық қауіпті заттар мен қалдықтарды өндіру, сақтау, көму, жою, пайдалану, кәдеге 
асыру, тасымалдау немесе өзгедей айналысу ережелерін бұзу (220-бап, 1т.). қоршаған ортаны 
қорғауды және табиғат қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық заңдарының 
орындалуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын органдарға 
ластаушы заттардың өндірістік нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды 
орналастыру және қоршаған ортаға басқа да зиянды апаттық әсері туралы хабарламау немесе 
бұрмаланаған ақпарат беру (242- бап). қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгіленген 
эмиссиялар нормативтерінің асып кетуі не экологиялық рұқсаттың болмауы, егер бұл іс-
әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса (243-бап). өндірістік 
және тұрмыстық қалдықтарды жинау ережелерін бұзу, аталған қалдықтарды жағу кезінде 
атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтамау (249-бап). 
өндіріс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу, сондай-ақ сарқынды суды ағызып жіберу 
талаптарын бұзу (261-бап). өндіріс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге асыру және 
залалсыздандыру ережелерін бұзу (270-бап). ормандардың қурап қалуына немесе ауруға 
шалдығуына не ластануына ұшырататын сарқынды сулармен, химиялық заттармен, 
өнеркәсіптік және тұрмыстық төгінділермен, қалдықтармен және тастандылармен орманды 
бүлдіру (289-бап) [6]. Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу саласындағы құқық 
бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапкершіліктің сипаттамасында келесі жағдайларға назар 
аударған жөн. Біріншіден, бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған ҚР 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің көптеген баптарының ( 220-баптың 1 т.;249-
бап; 261-бап; 270-бап; 304- баптың 1 б.) диспозициясы сілтемелі болып отыр. Нәтижесінде 
тұлға заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерде көзделген нормаларды бұзғаны үшін 
әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Аталған ереже адамның және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтары тек заңмен шектелуі мүмкін деген ҚР Конституциясының 39-бабының 1-
тармағына қайшы келеді.Cондай-ақ,  Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
2008 жылғы 27 ақпандағы N 2 Нормативтік қаулысында: «адамның және азаматтың 
конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектейтін заң заңдық тұрғыдан дәлме-дәл 
және әкеп соқтыратын салдары болжаулы болуға тиіс, яғни оның нормалары жеткілікті 
дәрежеде анық тұжырымдалып және заң ережелерін өзінше пайымдау мүмкіндігін жоққа 
шығара отырып, заңдылы мінез-құлықты заңсыздығынан мейлінше айқындықпен ажыратуға 
мүмкіндік беретін түсінікті өлшемдерге негізделуге тиіс» делінген.  Азаматтық-құқықтық 
жауапкершілік. Аталған жауапкершілік түрінің мәні құқықтық экологиялық талаптарды бұзу 
нәтижесінде жәбірленуші тарапқа келтірілген мүліктік немесе моральдық зиянды құқық 
бұзушыға өтеттіру жауапкершілігін жүктеу болып табылады. ҚР Экологиялық кодексінің 
321-бабының 6-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын 
бұзу нәтижесінде келтірілген моральдық зиян Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелуге тиіс [3]. Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің 
ерекшелігі ретінде оның өзге жауапкершілік түрлерімен - тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық 
қатар қолданыла беретіндігін айтуға болады. ҚР Экологиялық кодексінің 321-бабында 
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экологиялық заңнаманы бұзудан келтірілген зиянды өтеу міндетті екендігі көрсетілген. 
Экологиялық құқық бұзушылықтар жасаған тұлғалар өздері келтірген залалды Экологиялық 
кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өтеуге 
міндетті. Мыналардың:1) табиғи ресурстарды жою мен бүлдірудің; 2) табиғи ресурстарды өз 
бетімен және ұтымсыз пайдаланудың; 3) қоршаған ортаны өз бетімен ластаудың, оның 
ішінде авариялық, келісілмеген жаппай шығарындылар мен төгінділердің, өндіріс және 
тұтыну қалдықтарын орналастырудың; 4) қоршаған ортаны нормативтен тыс ластаудың 
салдарынан қоршаған ортаға, азаматтардың денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың, 
мемлекеттің мүлкіне келтірілген залал өтелуге тиіс. Экологиялық құқық бұзушылық жасаған 
тұлғалардың жеке тұлғалардың денсаулығына келтірілген зиянды, жеке және заңды 
тұлғалардың, мемлекеттің мүлкіне келтірілген залалды өтеуі ерікті түрде немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес сот шешімі бойынша жүргізіледі. Зиян 
жәбірленушінің еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі, оның емделуіне және 
денсаулығын қалпына келтіруге жұмсалған шығындар, аурудың күтіміне байланысты 
шығындар, өзге де шығыстар мен жоғалтулар ескеріле отырып, толық көлемде өтелуге тиіс 
(ҚР Экологиялық кодексі 321-бабы) [3]. Сонымен бірге, ҚР Экологиялық кодексі 321-
бабының 7,8-тармақшаларына сәйкес жер бетінің, жер қойнауының және жерасты 
суларының ластануын болғызбайтын, қалдықтарды орналастыру және сарқынды суды ағызу 
үшін жабдықталған және соған арналған объектілерге қалдықтарды нормативтен тыс 
орналастыру жағдайлары және ластаушы заттарды нормативтен тыс ағызу жағдайлары, 
химиялық заттардың жер бетіне, жер қойнауына және жерасты суларына түсуін 
болғызбайтын қорғаныш құрылыстарымен шектелген өндірістік алаңдарға түсу немесе 
оларға сарқынды судың төгілу жағдайлары қоршаған ортаға залал ретінде қарастырылмайды. 
Лимиттен тыс және өз бетімен эмиссияны жүзеге асырғандығы үшін табиғат 
пайдаланушылар құқықтық жауапкершілікке үш рет тартылып жүргендігі туралы мәселені 
қазіргі таңда ғалымдар мен табиғат пайдаланушылар жиі қозғап жүр, ол: -Салық заңнамасы 
(эмиссия үшін 10 еселенген ставкалы төлем) -Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама 
(эмиссия үшін 1000 % ставкалы төлем) -Экологиялық заңнама (көтерілетін 10 коэффиценті 
бар зиянды экономикалық бағалаудың жанама әдісін қолдана отырып залалды өтеу). 
Қылмыстық жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілікке әрекетінде қоғамға қауіпті белгісі 
бар табиғи және қоршаған ортаға айтарлықтай зиян тигізгені үшін кінәлі тұлғалар 
тартылады. Қылмыстық жауапкершілікке тартуға негіз болып тұлғаның қылмыс жасауы 
табылады. Осы уақытқа дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінде экологиялық қылмыстың 18 құрамы белгіленген. Бұлардың ішінде тақырыпқа сай 
келетін мынадай қылмыс түрлері бар: шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын 
экологиялық талаптардың бұзылуы (277-бап); ықтимал экологиялық қауiптi 
химиялық,радиоактивтi және биологиялық заттарды өндiру мен пайдалану кезiнде 
экологиялық талаптардың бұзылуы (278-бап); микробиологиялық немесе басқа биологиялық  
агенттермен немесе улы заттармен жұмыс iстеу кезiнде қауiпсiздiк ережелерiнiң бұзылуы 
(279-бап); суларды ластау, бiтеу және сарқу (281-бап);   атмосфераны ластау (282-бап); теңiз 
аясын ластау (283-бап);  жердi бүлдiру (285-бап); экологиялық ластау зардаптарын жою 
жөнiнде шара қолданбау (294-бап) [7]. Көптеген елдердің қылмыстық заңнамаларымен 
салыстырғанда ҚР Қылмыстық кодексі қалдықтармен жұмыс істеу саласында арнайы 
қылмыс құрамдардын қарастырмайды. ТМД елдерінің қылмыстық кодекстеріне жүргізілген 
зерттеудің нәтижесінде, тек Қазақстан мен Өзбекістан елдерін қоспағанда, қалдықтармен 
жұмыс істеу ережелерін бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғандығына көз 
жеткіздік. ТМД көптеген елдерінің қылмыстық заңнамасы бойынша тұлға қауіпті 
қалдықтардың тиым салынған түрлерін өндіру, бекітілген ережелерді бұза отырып 
радиоактивті, бактериологиялық, химиялық заттар мен қалдықтарды тасымалдағаны, 
сақтағаны, көмгені, пайдаланғаны немесе өзге де қолданғаны үшін қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады ( Ресей Федерациясының ҚК 247-бабы, 1т., Беларусь 
Республикасы ҚК 278-бап, 1 т., Молдова Республикасы ҚК 224-бап, 1т., Тәжікстан 



6109 
 

Республикасы 223-бап, 1т., Әзірбайжан Республикасы 248-бап, 1т., Қырғызстан 
Республикасы 266-бап, 1т., Түркіменстан Республикасы 312-бап, 1т.). Осы жерде 
қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қылмыстар үшін РФ қылмыстық жауапкершілікті 
тереңірек қарастырып өтсек. Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қылмыстар үшін 
қылмыстық жауапкершілік РФ Қылмыстық кодексінің «Экологиялық қылмыстар» деп 
аталатын 26 тарауында қарастырылған. РФ ҚК 247-бабы «Экологиялық қауіпті заттар мен 
қалдықтармен жұмыс істеу ережелерін бұзу» деген қылмыстың арнайы құрамын қамтиды. 
Аталған баптың бірінші бөлігінде тұлға қауіпті қалдықтардың тиым салынған түрлерін 
өндіру, бекітілген ережелерді бұза отырып радиоактивті, бактериологиялық, химиялық 
заттар мен қалдықтарды тасымалдағаны, сақтағаны, көмгені, пайдаланғаны немесе өзге де 
қолданғаны үшін, егер осы әрекеттері адамның денсаулығына немесе қоршаған ортаға 
айтарлықтай зиян әкелсе, қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығы айтылған. Екінші 
бөлігі – сол әрекеттер қоршаған ортаның ластануына, улануына әкелсе, адамның 
денсаулығына зиян немесе жануарлардың жаппай қырылуына әкеліп соқса, үшінші бөлігі - 
егер бірінші және екінші бөліктерде көзделген әрекеттер абайсыздан адамның өліміне немесе 
адамдардың жаппай ауруға шалдығуына әкелсе қылмыстық жауапкершілік жүктейді. 
Қазақстанда экологиялық қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту жағдайы мәз 
емес. Экологиялық заңнаманы бұзумен байланысты қаралған істердің пайыздық көрсеткіші 
төмен. ҚР Қылмыстық кодексінде қарастырылған экологиялық қылмыстардың барлығы 
дерлік жұмыс істемейді. Мәселен, 2008 жылы Қарағанды обылысы бойынша қозғалған 
қылмыстық істердің саны 8 (олардың 4 – өткен жылдан қалған істер). Солардың ішінде ҚР 
ҚК 285-бабы бойынша – 1 іс, ҚР ҚК 288-бабы бойынша – 3 [8]. Елімізде орын алып жатқан 
экологиялық құқық бұзушылықтардың саны шын мәнінде анықталғандарынан да бірнеше 
есе көп. Табиғи ортаны ластаумен қылмыстық құқықтық күрес қанағаттанарлықтай 
жүргізілмейтіндігінің негізгі себептерін төмендегіше көрсететін ресей ғалымдарының 
пікірлерімен келісуге болады деп есептейміз: а) аталған категория бойынша істерді қарау 
арнайы білімді, бірнеше қымбат сараптамаларды тағайындауды (жүргізу үшін қаражат 
бөлінбейтін) талап етеді; б) тергеу органдарының қызметкерлерінде қажетті кәсіби 
шеберліктің болмауы; в) экологиялық қылмыстарды тергеу бойынша әдістемелік 
ұсыныстармен қамтамасыз етілмеу; г) РФ ҚК «Экологиялық қылмыстар» деген 26 
тарауының кейбір баптарын практикада қолданудың қиындығы [9]. Жоғары да айтып 
кеткеніміздей, ҚР қолданыстағы Қылмыстық кодексінде экологиямен байланысты 
қылмыстың 18 құрамы көрсетілген. Осы 15 жылдан артық уақыттай қолданыста болған ҚР 
ҚК экологиялық қылмыстарға байланысты баптардың диспозициясы мүлдем өзгермеген. Ал, 
еліміздің экологиялық жағдайы болса жыл сайын өзгеріп, нашарлау үстінде. Қоршаған 
ортаға шараушылық әсер етудің көлемі ұлғайды, оны ластаудың жаңа көздері пайда болды. 
Соңғы кездері елімізге шетелден улы, сондай-ақ радиоактивті қалдықтарды заңсыз әкелу 
қауіпі өсіп жатыр. Қазір Қазақстанды «халықаралық мола» деп атайды, себебі бұнда дүние 
жүзіндегі атомдық держава елдерінің барлығының дерлік радиоактивті қалдықтары 
көмілген. 29 наурыз 2012 жылы ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген «2013-2014 ж. ҚР 
Үкіметінің заңжобасы жұмыстарының жоспары» бойынша ҚР жаңа редакциядағы 
Қылмыстық кодексін қабылдау қарастырылған болатын. Президент аталған кодекске қол 
қойып, ол 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Жаңа редакциядағы Кодекс 
әзірлеудің тағы бір қажеттілігі оны ел Конституциясының жаңа нормаларымен, сонымен 
қатар, осы уақытқа дейін ратификацияланған халықаралық келісімдермен сәйкестендіруге 
қатысты болып табылады. Жалпы, қылмыстық заңнаманы ізгілендіру Елбасы Жарлығымен 
бекітілген 2020 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасына сәйкес болуы шарт.  Айта 
кететіні, бұрынғы Қылмыстық кодексте бар экологиялық қылмыстардың барлық құрамы 
жаңа қылмыстық заңнамаға көшірілген, сондай-ақ олар диспозициясы бойынша айтарлықтай 
өзгермеген. Сонымен, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу ережелерін бұзғаны 
үшін құқықтық жауапкершілікті реттеу мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасын әлі де болса жетілдіру керек деген қорытындыға келдік.  
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Қазақстан Республикасының Конституциясында жер табиғи ресурс ретінде, Қазақстан 

Республикасының халық өмірінің негізі болып белгіленген [1]. «Қазақстандықтардың көңілін 
алатын сұрақ- жер туралы сұрақ. Онымен елдің салт- дәстүрлері және адам тағдырлары 
байланысқан, олардың келешек ұрпақ алдында жауапкершілігі»,- деп Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өз үндеуінде ерекшелеп айтты. Біздің негізгі 
жұмысымыз еліміздің басты байлығы деп саналатын жер ресурстарын тиімді пайдалану мен 
қорғауға байланысты болғандықтан, ауыл шаруашылығындағы жерлердің экономикалық, 
саяси-әлеуметтік дамуына тигізетін әсері мен алатын орны туралы тоқталған жөн. 
Тәуелсіздік алған жылдан бері Мемлекет басшысының елімізді гүлдендірудегі мақсатына, 
осыған сәйкес Үкіметтің алдына қойған стратегиялық жоспарларына сай жүргізіліп келе 
жатқан жер реформасы қазіргі күні өзінің шешуші сәтіне аяқ басты. Елімізді жер 
қатынастарын жаңа заман талаптарына сай негізінде айқындап, тұрақтандыруға бағытталған, 
жер байлығымызды ел байлығына айналдырудың маңызды мәселелерін шешуге бағытталған 
жер заңнамасы қалыптасты. Осы тұста біз жердің өзіне тән ерекшелігін, маңызы мен 
мәртебесін есте ұстауымыз қатжет. 

Жер - өндіріс құралы. Адамдар жерді пайдаланып жұмыс істейді. Оның үстіне ол- 
өндіргіш күш. Себебі, жерге бидай тұқымын ексең, ол күзде бірнеше есе көбейіп шығады. 
Енді осылардың сыртында жер- табиғи фактор. Бүкіл жаны бар тіршілік оның аясында 
дамиды. Одан құат алады. Осындай үлкен ерекшеліктеріне байланысты адамдардың жермен 
қарым- қатынасы бірнеше заңдылықтар бойынша реттеледі. Жерді сақтау, қорғау 
мәселелерін, жерді өндірістік тұрғыдан игеру, оның күтіміне мән беру, басқа да 
ерекшеліктерін ескеру мәселесін көбінесе Жер Кодексі қозғайды [2]. Жер ресурстарын 
басқару агенттігі құзырында, мемлекеттік стратегияға сай оның міндеттерін анықтап 
орындалуын қамтамасыз етеді. Ал еліміздің жер қорларын тиімді пайдаланудың заман мен 
қолданыстағы экономикалық қатынастарға сай жолдарын қарастыру және енгізу,оны 
қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру бойынша еліміздің жер заңдылықтарында, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad68a17423051e8ab979692d07f53a4&url=http%3A%2F%2Fadilet.zan.kz%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad68a17423051e8ab979692d07f53a4&url=http%3A%2F%2Fadilet.zan.kz%2F
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Үкіметтің шешімдерінде қарастырылған іс-шараларды өз құзыретіміз аясында жүзеге асыру 
«Жер ресурстары және жерге орналастыру Мемлекеттік Ғылыми Өндірістік орталығы» 
республикалық  мемелекеттік кәсіпорнына жүктелген. Облыстарда және республикалық 
маңызы бар қалаларда 18 еншілес кәсіпорны және еліміздің барлық аудандық 
орталықтарында 194 жер- кадастрлық бөлімшелері қызмет етеді. Өмірдің серпімді дамуында 
ауыл шаруашылығының үлесі мол, еншісі қомақты. 

ҚР Жер Кодексінің 97-бабына сәйкес, ауыл шаруашылығының қажеттері үшін 
берілген немесе осы мақсаттарға арналған жер ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер деп 
танылады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер құрамына ауыл шаруашылығы алқаптары 
мен ауыл шаруашылығының жұмыс істеуіне қажетті ішкі шаруашлық жолдары,, 
коммуикациялар, тұйық су айдындары, мелиорацилық жүйе, қора-жайлар мен ғимараттар 
орналасқан жер, сондай-ақ басқа да алқаптар (сор, құм, тақыр және ауыл шаруашылығы 
алқаптарының алабына қосыл,ан басқа да алқаптар) жатқызылады. Ал жер ресурстары осы 
саланың өндіріс құралы. Республикамыздың ауыл шарушылығы алқаптарының 
құрылымында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің үлес салмағы 38,5%. 
Халқымыздың 46%- дан астамы ауылдық жерлерде тұрады. Олар жер байлығын пайдаланып 
ауыл шаруашылық өндірісінің дамуына, халқымыздың ұлттық қадір- қасиетінің сақталуына 
үлес қосып отыр. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану құрылымдары 
бойынша 27,7% шаруа қожалықтарына , 67,4% мемлекеттік емес заңды тұлғалардың үлесіне 
тиіп отыр. Шаруашылықты басқару реформалары бойынша ауыл шаруашылық мақсаттағы 
жерлерді пайдалану бөлінісін аудандар мен қалалар бойынша есептелініп шығарылып 
тұрады. Іс әрекеттегі мелиоративтік жүйелердің техникалық жағдайы мен инжинерлік 
деңгейі барлық жағдайларда қойылатын талаптар сәйкес келе бермейді. Қазір егістік 
алқаптарды түгендеу (инвентаризация) жұмыстарының аса қажеттілігі туындап отыр. 

Ауыл шаруашылық жерін мақсатты пайдалану екі принципті жағдайды қолайлы түрде 
үйлестіруге мүмкіндік береді: 

а) жер және климат қасиеттерін толық және өнімді пайдалану;  
б) халық шаруашылығының тұтас қажеттігін , нақты аймақ пен жеке шаруашылықтың 

ауыл шаруашылық өніміне деген қажеттілігін қанағаттандыру.  
Ауыл шаруашылық өндірісі жерді тиімді пайдалануды есепке ала отырып үздіксіз 

өндірістің балансы мен пропорционалдығын жақсартуды талап ететін елуден аса саламен 
экономикалық байланыста. Қоғамның қажеттілігін анықтау, білу және есепке алу, аграрлы 
өндірістің тиімділігін зерттеу барысында ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың алғы 
бағыттары анықталады. Жерді үйлесімді пайдалануға баға механизмі, келісім жүйесі, 
несиелеу қаржыландыру арқылы әсер ету тікелей декреттеуге қарағанда күрделірек [3]. 

Қазақстандағы негізгі бірліктер ретінде кәсіпорындар емес, ауыл шаруашылық жер 
учаскелері танылады. Ауыл шаруашылық жер учаскесі- бұл мақсатты міндет атқаратын, 
субъект құқығы бар, сол сияқты жер пайдаланудағы немесе жер меншіктегі болатын, 
жоспарда және жергілікті жерде шекаралық белгіленген жер аумағының учаскесі.Атап 
айтқанда ол мемлекетіміздің жер қорының пайдаланылуына сипаттамалық экономикалық 
мән береді. Сонымен бірге ол белгілі-бір субъектінің пайдалану және иеленушінің құқықтық 
объектісі ретінде есептеледі [4]. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер: 
1) Қазақстан Республикасының азаматтарына өзіндік қосалқы шаруашылықты, 

бағбандықты және саяжай құрылысын дамыту үшiн жеке меншiкке; 
2) Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына шаруа немесе фермер 

қожалығын, тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргізу, орман өсiру үшін, ғылыми-
зерттеу, тәжiрибе жүргiзу және оқыту мақсатында, қосалқы ауыл шаруашылығын, бақша 
және мал шаруашылығын жүргiзу үшiн жеке меншiкке немесе жер пайдалануға беріледі. 

Пайдалануға беру мерзімі кемінде он жылды құрайтын шаруа немесе фермер 
қожалығын жүргізу үшін жер учаскесін беру жағдайларын қоспағанда, жер учаскесiн 
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көрсетілген мақсаттар үшiн жер пайдалану құқығымен беру мерзiмi кемiнде бес жылды 
құрайды; 

3) шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ 
жарғылық капиталындағы шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдік заңды 
тұлғалардың үлесі елу пайыздан асатын заңды тұлғаларға жиырма бес жылға дейінгі 
мерзіммен жалдау шарттарымен уақытша жер пайдалануға беріледі. 

Азаматтар мен заңды тұлғаларға жер пайдалануға немесе меншiкке берiлетiн ауыл 
шаруашылығы алқаптарының сапасын мемлекеттiк бақылау мақсатында бюджет қаражаты 
есебiнен топырақты зерттеу, топырақ-мелиорациялық, геоботаникалық зерттеулер мен 
топырақты бағалау материалдары деректерiнiң негiзiнде ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелерiнiң паспорты жасалады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерi 
паспортының нысанын орталық уәкiлеттi орган бекiтедi. Жер учаскесінің паспортын жасау 
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды және оны беруді жер учаскесі орналасқан жердегі 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық 
маңызы бар қалалардың уәкілетті органдары жүзеге асырады [5]. 

Жалпы, ауыл шаруашылық жерлер - ерекше қорғалуға жататын, Қазақстанның басқа 
жер санаттарына қарағанда ең шұрайлы, құнарлы жерлер. Сондықтан, бұл жерлерге 
байланысты қандай да болмасын шешім жүктелген жауаптың ауырлығы ескеріліп, күрделі 
ой елегінен өтіп барып қабылдануы тиіс. 

Қазақстан Республикасының жалпы жер қоры 272,5 миллион гектарды құраса, оның 
90,9 миллион гектары - ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер. Бұл жерлердің 59,2 
миллион гектары жайылымдыққа, 20,3 миллион гектары егістікке арналған. Айтып отырған 
жерлер - қазақ халқының ең қымбат қазынасы, ата-бабаларымыздың қалдырған мұрасы. 
Халық тағдыры әрқашан жермен байланысты болғандықтан шығар, мұндай жерлерді жеке 
меншікке беруді жұртшылық ата-бабадан қалған тарихи ескерткіштерді бергенмен тең 
көреді. 

«Иелі жер – киелі» деген сөз бар. Ендігі мәселе мекен етіп отырған жерімізді тазалығы 
одан дұрыс өнім алу өзімізге байланысты екені даусыз. Қай жеріміз егіншілікке жарамды, 
қай жеріміз мал шаруашылығына қажет, шаруашылыққа пайдаланбай, табиғи күйінде 
сақталатын жеріміз қайсы, осыны білу, оны адам баласының игілігі үшін дұрыс пайдалана 
білу, оны ұрпағымызға дұрыс жеткізу де біздің парызымыз.Aуыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердi  ұтымды пайдаланудың экономикалық тетiктерiн жетiлдiру. Сонда 
бұл игілікті істі неден бастау керек деген заңды сұрақ туады. Біздің ойымызша, ең алдымен 
республикамыздың экологиясы бұзылған жерлерді қалпына келтіру, құрғақ, шөлді жерді 
суару, сортаң жерлерді мелиорациялау тағы басқа шаралардан бастау керек. 
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3. ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 5 қаңтардағы «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жерлерді ұтымды пайдалану жөніндегі 2005-2008 жж. Арналған бағдарламасы». 
4. Хаджиев А.Х. «Земельноее право РК». Общая часть: Учебное пособие. 
5. Еркінбаева Л.Қ. Айғаринова Г.Т. «Қазақстан Республикасының Жер құқығы». 
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Қазіргі заманның обасы болып танылған ауаның ластануынан әлемнің ірі 

мегополистерінің бірі де құтыла алмауда. Бірақ қол қусырып, қарап отырған мемлекеттер де 
жоқ. Ұлттық заңнамаларының, халықаралық деңгейлерде бұл проблема бүгінгі күнде сағат 
санап, қарқынды өсіп келе жатқан тұсында әртүрлі бағдарламаларды, экологиялық саясатты 
тиімді жүзеге асырудың құқықтық тетіктерін белгілеу аспектісінде зор маңызға ие.  

Ғалымдармен жүргізілген зерттеулер нәтижелері ауаның шектен тыс ластануы 
адамның денсаулығына өте жағымсыз әсер ететінің қайталай отырып, оның қауіптілігіне 
шынайы қарау әрқайсымыздың қолайлы қоршаған ортаға деген Конституциялық 
құқығымыздан туындайтынын және қоршаған ортаны қорғау Конституциялық міндеттен 
құрылатынын естен шығармауымыз керек[1]. 

Мемлекеттер атмосфералық ауаны жүргізіп отырған саясатының шеңберінде түрлі 
амал-тәсілдер мен зиянды қызмет түрлерінен қорғауды жүзеге асырады: мысалы, 
автокөліктердің парковкасына тыйым салу, жаяу жүргіншілер күнін енгізу, атмосфераға 
шығарындылардың тазалау жүйесін электростанцияларда жаппай міндетті ресми 
бағдарламаларды оңтайлы қолдану. АҚШ-тың автокөлік иелері қорғасын қосындылары бар 
бензиннен бас тартты, ал атмосфералық ауаны ластаушы зат деп таңылған оны көптеген 
жаңар-жағармай станциялары сатпайды. Құрама штаттарда бензин құрамына қорғасын 
қосылмайды, сол себепті балалардың қанындағы оның орташа шоғырлануы екі есеге 
төмендеді. Қытай, Швеция, Швейцария және өзге де елдердің үкіметтеріне кеңес беруші 
Майкл Уолш атмосферадағы қорғасынның шоғырлануының азаюы «Қоршаған ортаны 
қорғаудағы ұлы жетістіктердің бірі» деп есептейді. Құрамында қорғасыны бар бензинді 
сатуға рұқсат бермеу жаңа моторлы «Экологиялық таза» жаңармай түрлерін нарыққа 
шығаруға үлкен мүмкіндіктер берді. Олардың химиялық құрамы өзгеріске ұшырады, енді 
онда 90 пайызға дейін бензол және өзге де ұлы қоспалар жоқ. Бензиннің жаңа әрі таза 
түрлерін міндетті сату туралы ереже күшіне енгеннен кейін американдық көптеген 
қалалардағы ауаның ластану деңгейі 15 пайызға дейін төмендеген. Бірақ атмосфералық 
ауаның ластануымен күрес шаралары басқа жанармай түрлеріне ауысу бағдарламаларымен 
шектелген емес.  

Жапониядағы барлық электростанциялар қоршаған ортаны ластаудың деңгейін 
төмендететін технологиялармен, фильтр (сүзгі) сияқты, түтін шығатын трубаларда 
бекітілетін, қондырғылармен жабдықталған, олар атмосфераға өндірістік шығарындылардың 
күкірттік қосындыларын 95 пайызға дейін жоюға мүмкіндік береді. 1974-1983 
жылдарындағы экономиканың қарқынды түрде дамуына қарамастан, көмір мен мұнайды 
жағу кезінде пайда болатын күкірттік қышқылдардың шамамен 40 пайызын қысқартуға 
септігін тигізді. 

Франция мемлекеті атом энергиясына өндірістік өнеркәсібін алмастырғаннан кейін, 
атмосфера ауаға күкірттік қышқылдардың шекті рұқсат етілген шоғырын ел бойынша 
шамамен 75 пайызға төменделді. 

Барлық мемлекеттер бірден ядролық жанар – жағармай түріне өтуге дайын емес; 
Олардың көбісі атмосфераға зиянды шығарындыларды төмендетуге мұрша беретін 
қондырғыларды міндетті түрде орнатуды қажет деп есептемейді. Әрине бұл жерде бір 
мемлекетке жарамды тиімді іс шаралар екіншілеріне келіңкіремейді. Дегенмен де күннен 
күнге атмосфера ауаның ластануы проблемасын шешетін кең мүмкіндіктер пайда болуда. 

Жоғарыда аталған мемлекеттер атмосфераны ластаумен күрес шараларын көлік және 
өнеркәсіптің салаларына тікелей бағыттап жүргізіп отырғанын аңғарсақ, шындығында 
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көліктер мен жылу электрстанцияларының үлесіне атмосфераға шығарылатын азот 
қышқылдарының тең жартысы, күкірттік қышқылдардың 2/3 және өзге ластаушы заттардың 
жалпы 1/3 – 1/2 үлестік шығарылуымен байланысты. Негізінен атмосфераны ластаумен 
күрестің міндетті бағдарламаларын жетілдіруге кейбір мемлекеттер күш жұмсаса, 
кейбіреулері атмосфераны ластауды алдын алу шаралары ретінде арзан және көп мөлшерде 
көмірді пайдаланудың орнына тұрғын үйлерде жылытудың орталықтандырылған жүйесі 
қызметін құрып оны жетілдіру қажет деп санайды[2]. 

Казіргі таңда дүниежүзі бойынша 500 миллионнан астам автомашиналар және өзгеде 
жеке, сондай қоғамдық көлік түрлері жүрсе, соңғы болжаулар нәтижесі олардың саны 40 
жылдан кейін шамамен миллиардқа жететінін көрсетіп отыр. Мысалы, 1950 жылмен 
салыстырғанда қазіргі көрсеткіш 10 есеге өсіп кеткеніне айқын көз жеткіземіз. 
Автокөліктердің тым қарқынды өсуі дамушы елдердің еншісіне тиесілі болады, оларға деген 
сұраныс 200 пайызға артып, онсыз да қалыптасқан шиеленіскен экологиялық 
проблемаларды, оның ішінде атмосфералық ауаның ластануын өршілендіріп ушықтырып 
жіберері даусыз екендігін өз басым мойындаймын.  

Ресей Федерациясының астанасы – Мәскеуде атмосфера ауаның тазалығы мен күрес 
жүргізу мақсатында «Балама жанар майлардың түрлерін пайдаланудың қалалық мақсатты 
бағдарламасы туралы» қаулысы үкіметпен бекітілген. Бұл құжатқа сәйкес жанармайдың 
орнына диметилдік эфирді міндетті түрді пайдалану қөзделіп отыр.  

Баламалы жанармай экологиялық таза жаңа химиялық құрамды болып табылады. 
Оларды пайдаланғанда атмосфераға шығарылатын органикалық қосындылар, бензол, 
сондай-ақ, улы өзге де компоненттер мөлшері азаяды. Күрес шаралары ретінде жанармай 
құрамына спирт қосу, күкірттік қоспалардың азайту, мұнай негізінде емес жана жағармай  
ойлап шығару, метанол, этанол, табиғи газ, сутегі және электрлық батареялар қолдану 
секілді шараларды кеңінен пайдаланылу тәжірибесі шет елдерде жүзеге асырылады. Себебі 
олар ластаушы көздерден шығатын зиянды газдардың мөлшерін азайтуға қол жеткізуге 
көмектеседі[3]. 

1980 жылдан бастап АҚШ және Жапонияда көліктердің барлық түріне олардың 
шығарымдыларына міндетті мемлекеттік бақылауды енгізді. Американдық бақылау түрі 
Батыс Еуропада жылдам таратылды себебі Германия, Швейцария және Австрия және 
Швеция қоршаған ортаға келтірілген зиян, әсіресе атмосфералық ауаға өте тез уақытта ірі 
масштабты ластануы әбден мазасыздандырды. 

Атмосфералық ауаны ластану салдарын көріп білген мемлекеттер ендігі кезекте 
көліктердің санын азайтуды ма, әлде бейтараптандырушы католизаторды жаппай 
пайдалануды  заң нормасы арқылы міндеттеу тиімді әрі қолайлы бола ма деген проблема 
алдында тұрды. Соңғысы дұрыс деп тауып, Мексика, Бразилия, Тайвань, Оңтүстік Корея, 
Жапония және тағы басқа мемлекеттер көліктердің жанармайларының өндірілуіне тікелей 
әсер ететін католизаторларды және оларға қойылатын талаптарға күшейту бағытында 
үздіксіз жұмыс жүргізіп отыр. Бұның дәлелі ретінде АҚШ-тың Калифорния штатындағы 
қатаң стандарттарды 1970 жылдан енгізу көріністері айқын бола алады. Колифорния 
стандарттары автомобиль өндірісінде бірқатар жаналықтарға серпін берді. Олардың 
қатарына электромобиль, шығарындысы жоққа теңстірілген деңгейлі көлік құралдары 
(Транспортные средства с нулевым уровнем выброса), жеңіл де қуатты акомулятор 
батарейлерін жасап шығару жатады. 

Қазіргі таңда табиғи газдағы таза двигательдерді жасау жолға қойылған. 
Машинлардың табиғи газбен жұмыс жасауы ауаны ластайтын заттардың мөлшерін 
төмендеткен жоқ. Италиядағы, Жаңа Зеландиядағы, Кеңес Үкіметі мемлекеттеріндегі ескі 
моделдегі көлік түрлерінің табиғи газбен жабдықталуы  мүлдем жоқ немесе өте аз көлемде 
қалдықтар шығаратын көлік құралдары ойлап табылған соң, аталған құралдарды табиғи газ 
бен жұмыс істеу зор жетістіктерге жетті. Аталған көлік құралдары стандартқа ғана сай емес, 
сонымен қатар зиянды заттардың атмосфераға шығарылуын 96 пайызға төмендетті, бұл 
үрдісті АҚШ тың 11 штаты енгізді. Электромобильдердің пайдасы қоршаған ортаны 
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ластаудың алдын алу;  ауа райының күрт жылынуының алдын алу проблемалары шешуде 
зор маңызға ие болады. 

Бірқатар мемлекеттердің аталған көлік құралдарын өндіруге, жаппай пайдалануға 
шығаруға мүмкішіліктері болғанымен, атмосфералық ауаны ластаудың мөлшерін қысқа 
мерзімде азайту шаралары оңды нәтижелер бермей отыр. Көптеген ірі мегаполистер «Көлік 
құралдарының қоршаған ортаны ластаумен күрес жүргізу жөніндегі бағдарламалары» атты іс 
шаралар кешенін енгізген.        

Осы айтылған бағдарламаларға нақтырақ тоқталсақ: 
1) Қала көшелеріне кіруге шектеулер 1977 жылы Буэнос-Айрэсте жұмыс күндері 

автокөліктерге сағат 10.00 кешкі 19.00 сағатқа дейін қала орталығына өтуге шектеулер 
енгізілді. Қоғамдық көліктерге, сондай – ақ таксилерге тек бірнеше көше бойынша жүруге 
рұқсат етілген. Бұл тиымдар жол қозғалысының интенсивтілігін төмендетуге, сол арқылы 
атмофералық ауаны ластауды болдырмауға бағытталады. Жоғарыда айтылған шектеулерді 
жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін бастапқы кезеңінде полицейлік кардондарды қойды. 
Қазір жол белгілері орнатылған жерлерге кіруге тиым салу туралы  белгілер жеткілікті 
болып тұр. Кіруге толық немесе ішінара тиым салу шарасы Италияның көптеген 
қалаларында: Римде, Флоренцияда, Неапольде, Болоньяда, Генуяда құқықтық тәртіп ретінде 
орнатылған. Таңғы 7.30-дан 19.30-ға дейін Рим мен Флоренцияның  орталықтарына кіруге 
тек қоғамдық көліктерге, таксилерге, тауар мен қызмет көрсетулер тасымалдау үшін 
пайдаланылатын көлік құралдарына  рұқсат берілген.  

Ұқсас тиым салулар Афины, Амстердам, Осло, Барселона, Будапешт, Мехико, 
Мюнхен сияқты мегаполистерде “күшіне” енген. Келер онжылдықта Францияның Бордо 
қаласының билік басындағылары қаланың көшелерінің жартысынан автокөліктерді алып 
тастағысы келеді, ол көшелерді жаяу жүргіншілерге және велосипед айдаушыларға 
пайдалануға беріледі.  

2) Парковкаға тыйым салу тоқтаусыз өтіп жатқан көліктердің санына еш әсер 
етпейді, белгілі бір ауданда бекетке қойылған көліктердің санын жайғастыруға тыйым салу 
немесе шектеу. Қаладағы көліктің саны артықшылығы проблемасын шешуге болады, егерде 
олардың қалаға кіруіне рұқсат бермесе. Еуропада танымал шаралар - салауатты өмір салтын 
кешуге ынталандыру, туризмді қолдау, жаяу жүрушілерге арналған зоналарды ұйымдастыру.  

3) Көлік «секторлары». 1970 жылы Швецияның  Гетеборг қаласында, қала 
орталығы, торт секілді,  конусқа ұқсас бес секторға бөлінді. Қоғамдық көліктің дамуына 
және жол қозғалысын «желдетуді» шектеу. Медициналық жедел жәрдем машиналары, 
қоғамдық көліктер, велосипедтер, мопеттер бір сектордан екінші секторға емін-еркін 
қатынай алады, бірақ автокөліктердің бұлай жүруіне тиым салынған. Гетеборг орталығында 
автокөліктердің азаюы қалалық көліктердің қызметін жетілдіруге бағытталды және көлік 
апаттарынан кісі өлімі жағдайлары едәуір азайды. Германияның Бремин қаласында пайда 
болған көлік секторларының әдісі Голандияның Гронинген және Францияның Безансон 
қалаларында кеңінен өріс алған атмосфералық ауаның ластануымен күресуінің тиімді 
шарасы болып табылады.   

4) Жаяу жүргіншілер күні. 1991 жылдың  соңында Рим, Милан, Неаполь, Турин 
және өзге Италияндық қалаларда атмосфералық ауаны ластауға соғыс жарияланды және 
жолдарда көлік санын азайту басталды. Бұл жоспарға сәйкес жүргізушілер машинаның 
соңғы номерінің санына байланысты бір күні тақ санға аяқталатын, келесі күні жұп санға 
аяқталатын көлікті жүргізуге тыйым салынды. 

Көптеген жүргізушілер олардың автокөлік жүргізу құқығы шектелді деп ерегісіп, жұп 
- тақ сандар ережесін елемеді. Бір күні полиция афицерлері 12983 айыппұл түбіртегін тиісті 
күнде емес автокөлігін айдап шыққан жүргізушілерге немесе номер белгісін қолдан түзеткені 
үшін айып тақты. Алайда Италияның қоршаған ортаны қорғау министрі күн ара көлік 
жүргізуге тыйым салу қатаң мәжбүрлеудің көмегімен, атмосфераны ластаудың 20-30 
пайызға төмендетеді деп санайды. Лос-Анжелеспен Колифорния қалаларының басшылары 
Италиандықтарға ұқсас жоспарды әзірледі. Таза ауа туралы заңға қосымша мақсатты 
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атқаруы тиіс бұл жоспардың мәні Заңын стандарттарын орындау болып табылады. 
Атмосферадағы озон мен көмірқышқыл газының деңгейін төмендету ретінде “жаяу 
жүргінші” күндерін енгізді. Нөмірлік белгісінің соңғысанына сәйкес әрбір көлік жүргізуші өз 
машинасын аптасына бір күн үйінде гаражда қалдыру қажет. 

5) Велосипед көлік құралы. Бұрыннан кең таралған көлік түрі – Велосипед қазір 
қайта құрылу кезеңін бастан кешіріп отыр. Үкіметтер велосипедттерді пайдаланудың арнайы 
көтермелеу бағдарламаларын дамыту жолдарын іздеу үстінде. Әлемдегі велосипед саны 
жеңіл автокөліктердің санынан шамамен екі есеге көп, дегенмен велосипедті көлік құралын 
дамыту мақсатында Голландия, Дания, Бельгия, Германия мемлекеттері автомагистралдан 
бөлек велосипедке арналған жолдарды кеңінен пайдалануға беруде. Арнайы велобекеттердің 
болуы, кепілге қою арқылы велосипеттерді жалға беру, велосипедттік арнай гараждардың 
болуы осы құралды пайдалануға септігін тигізеді. Осы сияқты бағдарламалар адамдарға 
қайсы бір көлік түрін таңдауда үлкен әсер етеді. Мысалға, Германияның Эрланген қаласында 
160 км вилосипедтік жолдар салынғаннан кейін, ондағы вилосипедтік қозғалыстың 
жылдамдығы екі есеге өсті. Қытай елі вилосипедтің пайдалануы бойынша әлемдегі бірінші 
орынды иеленеді.  Қытайдың көптеген қаларында 5-6 жолақтық велосипедтік жолдар бар. 
Тяньцзин қаласының көлік қызметінің статистері бір сағат ішінде көше қиылысының 
біреуінен 50 мың велосипед өткенін тіркеген. 

6) Жылжымалы кесте. 1984 жылы Лос-Анджелестегі жазғы Олимпиадалық 
ойындар кезінде ауаның ластану деңгейін ең төменгі мөлшерге жеткізетін жылжымалы кесте 
бойынша жұмыс істеу енгізілді. Жол қозғалысындағы кептелісті азайту жолымен көптеген 
қалалар жұмыс күні немесе оқу күні бір екі  сағат ерте немесе кеш бітіру арқылы, 
атмосфераны ластауды тоқтатуға талпыныстарды жасауда. Мысалға, Лос-Анжелестің 
қоғамдық жұмыстар округтік департаментінің орталық канторасында дүйсенбіден бейсенбі 
күндері аралығында 10 сағаттан жұмыс істейді. Бұл бір жағынан ынталандырушы сипатқа ие 
болса, екінші жағынан атмосфераны ластаудың алдын алуды жел қозғалысының 
интенсивтілігін азайту амалы ретінде қарастырылады, үшіншіден эксплуатациялық 
шығындарды 1.7 миллион доларға үнемдеуге мүмкіндік береді. 

7) Телекомуникациялық жүйелерді және компьютерлерді пайдалану. 
Атмосфералық ластауды азайту тәсілінің бірі - қызметкерлердің өз үйлерінде компьютер 
және телекомуникациялық жүйелерді пайдалану. Бұл бағдарлама қызметкерлердің уақыты 
және қаражатын үнемдеуге бағытталады, ал компаниялардың өз шығындарын азайтуға, яғни 
қысқартуға шынайы мүмкіншіліктері туындайды. Осы жоспар бойынша Лос – Анжелестік 
басшылар 3 миллионға жуық қызметтік жол жүрістерінен айырылуды көздеп отыр, яғни 
үйінде отырып жұмыс атқарған қызметші көлігіне отырып, аса қажеттілік жағдайларын 
қоспағанда, ешқайда қатынамайды. 

8) Техникалық қарау мен техникалық қызмет көрсету. Шығарындыларға қатаң 
стандартар  бекітуге маңызды қосымша ретінде олардың орындалуына, көлік құралдарын 
техникалық қарауына және техникалық қызмет көрсетудің қатал ережелерін енгізу болып 
табылады. Нашар сервистік қызмет көрсету және осы мәселені шешуде 
жауапкершіліксіздікке жол берілетіндігі - шығарындыларды тиімсіз бақылаудың салдары. 
Осы бағдарламалар ескі автокөліктерді қаржылық ынталандыру немесе айыппұлдық 
тұрғыдан жою сияқты  амал – тәсілдер мен атмосфераны ластаушы  заттардың азаюына 
елеулі септігін тигізеді[4]. 

9) Жаңа технологиялар. 1980 жылы Германияда электростанциялар шығаратын 
қалдықтарды 90 пайызға қысқарту туралы қаулы қабылдады. Аталған бағдарламаға 21 
миллиард марка жаратылды, оны орындау барысында Германия ауаны ластаумен күрес 
саласындағы лидер ретінде көрсетті. Газ тазалаушы каталитикалық бейтараптау жүйесі 
электростанциялары шығаратын азот қышқылы қалдықтарын 90 пайыздан жоғары 
бейтараптандыратын құрылғылар орнатылды. Германия бастаған электростанциялар жаңа 
технологиялар енгізу кеңінен таралды. Мысалы: сутегіні қолдану нәтижесінде ластаушы 
заттардың шығарылуы мөлшерін көпке дейін төмендетуге қол жеткізілді. Жаңа 
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стационарлық техникалық әдістерге: аралас циклдік турбиналар, ұшақ типтес турбиналар, 
жану элементтері химиялық элементтерді пайдалануды шектеу (формацевтика саласында). 

10) Сұранысты реттеу мен бақылау. АҚШ-тың қоршаған ортаны қорғау Агенттігі 
американдық коммуналдық қызметтер қоршаған ортаны ластауды қысқарту туралы 
бағдарламаларды әрқашанда қолдауға даяр екендігін растап отыр, электро энергияны 
үнемдеу, тұтыну қалдықтарын, отбасы мүшелерінің санына қарай тұрмыстық қалдықтарды 
бекітілген нормада шығару, өндіріс пен тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға, олармен 
айналыс кезінде адам денсаулығы мен өміріне сондай-ақ шикізаттың қосымша көзі ретінде 
оларды шаруашылық айналысына барынша тартуға қалдықтардың теріс әсер етуінің алдын 
алуға бағытталып отыр. 

11) Қаланы дұрыс жоспарлау және оны көгалдандыру шаралары зор маңызға ие. 
Жасыл желектер, ағаштар мен бұталар ауадағы зиянды газдарды сіңіреді. Бразилияның 
Куритиба қаласы өзін «Экология астанасы» деп жарнамалайды, Оңтүстік Америкадағы озық 
технологияның көрсеткіші – автобус жүйесін алғашқы пайдаланған әйгілі қала. Куритибада 
автобус әрі тез әрі жылдам жүреді, арзан және машиналардан ыңғайлы, оның салоны кең 
әйнек терезелермен, жайлы отыратын орындар, бір сөзбен айтқанда қазіргі заманғы 
дизайнмен әрленген. 1970 жылдан қала әкімінің (мэр Джеймс Лернар басшылығымен озық 
технологиялық автобус жүйесі құрылған еді. Автобустар 270 адамды сыйғыза алатын және 
12 км. жолды 20 минутта аяқтай алады. Сондай – ақ осы жоспар бойынша, көп қабатты үйлер 
мен ғимараттардың 1-ші қабатынан дүкендер мен тамақтанатын асханаларды салуды 
ұйғарды; көгалдандыру шараларына келгенде, көптеп емендерді, ақ қайыңдарды, теректерді 
және өзге де ағаш түрлерін отырғызуды міндеттеді, яғни саябақтар мен демалатын алаңдар 
саны көбейді.  

Қората келе, шет елдеріндегі атмосфераны ластаумен күресудің бағдарламалары және 
озық тәжірибесі астарында әр мемлекеттің жан – жақты ойластырылған, экономикалық 
негізделген саясаты ұштасқанын байқаймыз, қоршаған ортаны қорғау проблемалары 
экожүйенің тұтастығын сақтауға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу, оны жүзеге асыру 
тиімділігімен тікелей байланысты екендігі расталды. 

Республикамыздың өркениетті және экономикасы дамыған елдер қатарына қосылуы 
оның табиғи байлықтарын игерумен, үнемді пайдаланумен және құқықтық тетіктерді 
оңтайлы қолданумен шарттасып отыр[5]. 

Еліміздің ірі қалалары өз деңгейлерінде атмосфераны қорғау жөнінде бағдарламалар 
бекітіп, оны орындау талпыныстары қарқынды деп айту қатты айтқандық болар, әлде де 
болса олардың орындалуына бақылау жасау, есеп жүргізу, ынталандыру және қаржылай 
көтермелеу мемлекет тарапынан, республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат нысанында 
болуы, біздіңше, игі бастамалардың бірі болмақ.  
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Заң факультеті экологиялық және кәсіпкерлік құқық 
кафедрасының аға оқытушысы, құқықтану магистрі, Астана, Қазақстан 

 
Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бір елдің аумағымен шектеліп қалмайды, ол 

дүниежүзілік сипатта болады. Айналадағы ортаны қорғау бүкіл халықаралық қауымдастық 
назарынан тыс қалмау керек, әсіресе, бүгінгі күнде экология тығырыққа тіреліп, қоғам 
мүшелерінің санасында болашақ ұрпаққа, адамзат үшін барлық қажетті құқықтық негіздерді 
қалыптастыру мақсатында да халықаралық қауымдастықтағы елдермен тығыз байланыста 
болу керек. Қазақстан Республикасы өзінің бай табиғи ресурстық потенциалымен, оны 
қорғау және молайтудың негіздерін көздей отырып, бірнеше халықаралық Конвенцияларға, 
келісім-шарттарға ратификация жасалды.  

Конвенцияларға, келісім-шарттар мен заңдарға тоқталудан бұрын халықаралық 
экология құқығына тоқталғым келеді. 

Табиғатты қорғау жөніндегі халықаралық нормалар өткен ғасырда-ақ орын ала 
бастады. Халықаралық конвенциялар, шарттар мен келісімдердің жарыққа шығуын 
анализдеу арқылы халықаралық экологиялық құқықтың дамуын 3-ке бөлуге болады: 1-кезең 
1839-1948 жылдар; 2-кезең – 1948-1972 жылдар; 3-кезең – 1972 жылдан ары, яғни бүгінгі 
және осы жаңа ғасыр[1]. 

1-кезеңде жалпы табиғатты қорғаумен байланысты мемлекеттердің бірігуі Берн 
қаласында, 1913 жылы өтті. Бұл Конференция табиғатты қорғау мақсатында 
ұйымдастырылған еді. 1923 жылы табиғатты қорғау жөнінде Халықаралық конгресс болды. 
Ұлттар Лигасы экология мәселелеріне елеулі назарды аудармады. Бірінші кезеңде, 
мемлекеттер өз айналадағы ортасына, экологиялық проблемаларына тоқталғанымен, оларды 
шешу үшін өзінің территориалдық басымдылық қағидасына сәйкес, басқа елдердің 
аумағына, ішкі саясатына қол сұқпаушылық принципін ұстанды. 

2-кезең тікелей Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметімен байланысты. Экологиялық 
саладағы халықаралық ынтымақтастық, ғылыми-техникалық конференция «Табиғатты 
қорғау туралы» БҰҰ-ның ұйымдастыруымен өткізілген, зор маңызға ие. 1962 жылғы 18 
желтоқсандағы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының «Экологиялық даму және табиғатты қорғау» 
атты резолюциясының маңызы әлемді таң қалдырды. Осы кезеңде елуден аса экологиялық 
сипаттағы халықаралық шарттар қабылданды. Мысалы, 1950 жылғы табиғатты қорғау 
жөніндегі Халықаралық конвенция; 1951 жылғы өсімдіктерді қорғау жөніндегі Халықаралық 
конвенция және тағы басқалар. 

Менің ойымша, елеулі де маңызды орынға ие Адам құқықтары туралы декларациясы. 
Мұнда, 3-бапта адамның ең негізгі құқығы - өмір сүру құқығы деп көрсетілген. Кейінде осы 
құқық 1966 жылғы Пактіде адамды қоршаған ортаның қолайлығы және тазалығы көзделген. 

3-кезеңдегі айтулы оқиғалар ретінде 1972 жылғы адамды қоршаған ортаның 
проблемалары туралы БҰҰ-ның Стокгольм конференциясы және 1992 жылғы БҰҰ-ның 
конференциясы қоршаған орта және оның дамуы туралы. Екі конференцияның ресми 
қабылдаған құжаттарынсыз әлемдегі өзекті экологиялық мәселелер айқындалмас еді. 
Декларациялар бүкіл дүниежүзілік қауымдастық мемлекеттерін қоршаған орта мен табиғи 
байлықтарды пайдалану және өндіру, игеру барысында аса ұқыптылықпен, тиімді 
экологиялық тұрғыдан алғандағы шараларды жүзеге асыруға шақырады. 

Бүгінгі күнде экологиялық талаптарды экономикалық мүдделер басып тұрғанда, 
еліміз өз табиғатына айрықша иелік ете отырып, ең дұрыс жолды таңдап, халықаралық 
құқық нормаларына сай экологиялық ынтымақтастықты орната алады деген ойдамын. 

Қазақстан Республикасының құзыретті органы Парламент ратификациялаған екі Заң 
актісі: 

1. Қазақстан Республикасының озон қабатын қорғау жөніндегі Вена конвенциясына 
қосылу туралы Заң, 1997 жылы, оныншы қазанда қабылданған; 

2. Қазақстан Республикасының озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль 
протоколына қосылу туралы Заң, 1997 жылы оныншы қазанда қабылданған. 
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Қазақстан Республикасының озон қабатын қорғау жөніндегі Вена конвенциясына 
қосылу туралы Заң озон қабатын адам қызметінен туындайтын өзгерістерден қорғауды 
қамтамасыз етудегі маңызды шара болып танылады. Конвенция 1985 жылы 22 наурызда 
қабылданған. Конвенцияның екінші бабы озон қабатының ахуалын өзгертуге әкеліп соғатын 
немесе соқтыруы ықтимал қызметінің салдары болып табылатын немесе болуы мүмкін 
қолайсыз әсерінен адамдардың денсаулығы мен айналадағы ортаны қорғау үшін тиісті 
шаралар қолдануға міндеттейді. Галиодталған хлорфторкөмірсутегінің және хлоры бар басқа 
заттардың бүкіл жер шары бойынша әуеге тасталуы және толығымен пайдаланылуы озон 
қабатын едәуір дәрежеде жұқартуы немесе өзгедей жолмен оның жағдайын өзгертуі мүмкін 
екенін, мұның өзі адам денсаулығы, егістіктер, теңіз тіршілігі материалдар мен климат үшін 
ықтимал зиянды зардаптарға әкеліп соғатынын, сонымен бір мезгілде мүмкін болмақ 
өзгерістерді және олардың ықтималды зиянды зардаптарын одан әр бағамдау қажеттігін 
анықтауды белгілеп отыр. 

Қазақстан Республикасының озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль 
протоколына қосылу туралы Заңға сәйкес, озон қабатын бұзатын немесе бұзуға әкеп 
соқтыратын заттардың тізімін белгіленген. Зиянды зардаптарға соқтыратын заттарға: 
хлорфторкөміртегі, көміртегінің қос тотығы, озон тотықпасы, көміртегі тотығы, қорғасын, 
күкірттік қоспалар және тағы басқа. Озон қабатының өзгеруі, соның салдарынан күннің тірі 
организмдерге ықпал ететіні және жер бетіне жететін әсер күлгін сәулененуінің 
шоғырлығының өзгеріске ұшырау мүмкіншілігі әрі адам денсаулығы, организмдер және 
экожүйелер мен адам пайдаланылатын материалдар үшін ықтимал зардаптарын алдын алу 
және жою шараларын жүргізу. 

Озонның атмосфералық температуралық құрылымын бұзуы мүмкін тік бетінің 
өзгеруі, әрі ауа райы мен климат үшін ықтимал зардаптарын алдын алу мен жою 
мақсаттарында жүргізілетін шаралардың әдіс-тәсілдері көрсетілген. Жұмыс орындарындағы 
кәсіби тәуекелден, ауаның ластануынан, шудан және вибрациядан туындаған зардаптардан 
қорғау Конвенциясы қатысушы мемлекеттердің барлық басқару, жеке меншік 
сипаттарындағы ұйымдарға, мекемелерге өздерінің қарауындағы жұмысшыларды 
жоғарыдағы көрсетілгендерден қорғауы тиіс. Бұл Конвенция 1977 жылы 20-шы маусымда 
Женевада қабылданған, ал Қазақстан Республикасында 1996 жылы 26 маусымда 
ратификацияланды. 

Халықаралық экологиялық ынтымақтастық ешқашан тоқтатылмай жүргізілуі керек, 
себебі бүгінгі таңдағы әлемдегі экологиялық жағдай қуантарлық сипатта емес. 
Планетамыздың түкпірлерінде сан түрлі экологиялық апаттар болып жатыр, әрбір табиғатқа, 
қоршаған ортаға келтірілген зардап орын толтырмастай. Мысалға: бір елдің өнеркәсіп 
орындары зиянды қалдықтарды тастаудың нәтижесінде көршілес мемлекеттердің аумағында 
қышқылды жаңбырлар жаууы мүмкін. 

Бәрімізге белгілі Чернобыль атом – электр стансасындағы апат салдарынан 5 облыс 
радиоактивті заттармен ластанды, тіршілік жоқ. Кім кінәлі деген сұрақтарға жауап іздеу, оны 
жазалау негізгі мақсат емес, дер кезінде көмек көрсету, апат салдарын жою себебімен 
халықаралық қауымдастық мүшелерімен бірлесе отырып шешу болып табылады. 

Ұлттық қауіпсіздік-еліміздің даму бағытындағы басым бағыттардың бірі, ал 
экологиялық қауіпсіздік – ұлттық қауіпсіздіктің стратегиялық негізгі құрам бөлігі[2]. 

Радиациялық қауіпсіздік жалпы экологиялық қауіпсіздік жүйесінде ерекше орын 
алады. Қоршаған ортаның радиациямен ластануы барлық тірі организмдердің өміріне ерекше 
қауіп төндірумен қатар, олардың генетикалық қорының бұзылуына, тіпті жойылып кетуіне, 
залалдың бірнеше ұрпақтарға жалғасуына алып келеді. Бұл мемлекет, қоғам алдында шешімі 
қиын экологиялық, әлеуметтік-экономикалық мәселелер туындатады. Қоршаған ортаның 
радиациямен ластануы ғана емес, көптеген экологиялық мәселелер шешімін таппай, 
мемлекет тарапынан, халықаралық арнайы органдар тарапынан негізгі құқықтық қорғауды 
тиісті дәрежеде атқара алмай отыр. Табиғи ортаны қорғаудың заңдылықтары Батыс 
Қазақстан облысындағы Қарашығанақ мұнайгазконденсаты өндіріс орталығында жұмыс 
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жасап жатқан шетелдік “Аджип”, “Бритишгаз”, “Тексако”, “Лукойл” компанияларында да 
сақталынбай келеді. Бұл әлемге әйгілі компаниялардың өндірістерінде экологиялық 
қадағалау жүзеге асырылмаған, ауаға зиянды заттарды тастауды азайту бағытында тиімді 
шаралар ұйымдастырылмаған, әрбір учаскедегі өндірістік қалдықтардың пайда болуы және 
оны ыдырату жөнінде ешқандай есептер жүргізілмеген. Алаугазды жаққанда желдету 
қоршаған ортаны қорғау органдарымен келісілмей жүзеге асырылған, белгіленген тастанды 
шектеулердің көлемі сақталмаған. Зиянды төрт сыныпты қауіпті қалдықтар уақытша 
сақтайтын алаңға лабораториялық бақылаусыз қабылданып, бұл жерлерде олардың ауаға, 
жерге, жер асты суларына зиянын тигізетін әсеріне бақылау көрсеткіштері жүргізілмеген[3]. 
Қазіргі уақытта шетел компаниялары ТМД елдерімен біздің республикамыздың нарығына 
белсенді түрде еніп жатыр. Аталған экспансияның жағымды жақтарымен қатар жағымсыз 
кезеңдерін атап өтуіміз керек. Ол шетел компаниясы тарабынан құқық бұзуға олармен 
экологиялық тәртіп ережелерін бұзумен және атмосфералық ауаны ластауға әрекет ететін 
табиғатты қорғау заңнамаларының жетілдірілмегендігімен байланысты. Атап айтқанда, 
атмосфера экологиялық құқықтық тәртіп құрылымының орталық буыны болып табылады. 

      Адамзаттың өмір сүруі үшін және жердегі өмір үшін атмосфера маңызын қайта 
бағалау өте қиын, өйткені жер планетасында атмосфера, ауа кеңістігі, өсімдіктер мен 
жануарлар әлемінің болуы мен сақталып қалуына, яғни өмірді қамтамасыз етеді. Осылайша, 
атмосфералық ауаның экологиялық тазалығы – барлық экологиялық жүйенің тепе-теңдігін 
сақтаудың негізі. 

      Көптеген шетел мемлекеттері атмосфералық ауаның жағдайына көп көңіл бөледі. 
Жеке айтатын болсақ, АҚШ-та 1970 жылы Таза ауа туралы арнайы заң қабылданды. Онда 
қорғасын, хлор, көміртегі оксиді, озон, күкірттің екі оксиді және азоттың екі оксиді сияқты 
кәдімгі ластаушылардың болу шегі бекітілген. АҚШ көрсетілген нормативтік акті 
қабылданған кезден бастап бүгінгі күнге дейінгі осындай құқық бұзушылықтарға қылмыстық 
жауапкершілік бар. Атмосфералық ауаны ластағаны үшін қылмыстың жазаның жоғарғы шегі 
жеке штаттарды заң шығарушылардың өзі белгілейтін – 40 жыл бас бостандығынан айыруға 
тең. АҚШ-та өз елінің ауа бассейінің қорғау проблемасын қаншалықты күрделі қабылдап 
отырғанын, осыдан білуге болады. 

Осылайша, алдыңғы қатардағы мемлекеттердің тәжірибесіне сүйене отырып, 
қазақстандық заң шығарушылар экологиялық бұзушылықтарды жасайтын және тек қана 
атмосфералық ауа қатынасына байланысты емес қылмыстар т.с.с. табиғи ресурстарды, 
табиғи ортаны қорғау аясындағы құқық бұзушылықтарды, табиғи ортаны қорғау аясындағы 
құқық бұзушылықтарды, толығымен алғанда бүкіл мемлекеттің экологиялық қауіпсіздігін 
қорғау мен сақтауға байланысты құқық бұзушыларға нақты анықталған қатаң шаралары бар 
нормативтік құқықтық актілердің жиынтығын қабылдауы керек[4]. 

2002 жылдың 11 наурызында Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаны қорғау 
туралы Заңы қабылданды. Осы Заң атмосфералық ауаны қорғаудың құқықтық, экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және адамның өмірі мен оның жай-күйі туралы дұрыс ақпарат 
жөніндегі азаматтар құқықтарын іске асыруға бағытталған. 

Сонымен, экологиялық саладағы халықаралық ынтымақтастықтың қарқынды дамуы 
және қоршаған ортаны қорғауды ұлттық насихаттау атмосфералық ауаның барынша 
дүниежүзілік сипатта қорғалуы мен адамзаттың келешек болашағы үшін ажырамас құқықтық 
тетікті тиісті деңгейде қалыптастырып, дамытады деген ойдамын. Әрине, өз еліміздің 
басқару органдарымен, оның құзыретті институттарымен халықаралық ынтымақтастықты 
дамытуға, экологияны пайдалануды жүзеге асыруға бағытталған қызметтерді қадағалау мен 
бақылауды ұйымдастыруда халықаралық құқық нормаларын қолдана отырып, басқа 
мемлекеттермен өзекті проблемаларды бірлесе отырып шешу. Біздің ойымша, халықаралық 
ынтымақтастықты дамыта отырып, еліміз бірқатар экологиялық апаттың салдарынан 
туындаған залалдарды жою үшін, адамзаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
қажетті шараларды жүзеге асыра алады деген ойдамын. 
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      Қорытындылай келе, біз болашақ ұрпағымыз үшін бар табиғи байлығымызды, 
оның ұқыпты пайдаланылуы мен құқықтық қорғалуының негіздерін қалыптастыру 
мақсатында әсіресе, атмосфералық ауаның қоршаған ортаның құрамдас бөлігі ретіндегі 
заңды түрде қорғаудың тетігін бекіту бүгінгі күннің басты мәселесі. Сондықтанда 
атмосфералық ауаны тиімді пайдалану және қорғау, ластануын ең төменгі деңгейге жеткізу 
әр саналы азамат есінен шықпау керек[5]. Осы шараларды мемлекеттік сипаттарда жүзеге 
асыру және мектеп, жанұя қабырғаларында насихаттау іс-әрекеттері маңызды орынға ие. 
Жас шағынан, бала кезінен қоршаған ортаны ластамауға, қорғауға және ұқыпты пайдалануға 
негізгі түсініктер қалыптасса, келешекте экология мүдделеріне қатысты заңбұзушылықтарға 
жол бермейтіндігіне сенемін. Сонымен, туған табиғатты бүлдірмей, оны көздің 
қарашығындай сақтау әрбір саналы азаматтың қасиетті міндетіне айналуы тиіс деген 
ойдамын. 
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Права граждан на жизнь и здоровье – естественные права человека, принадлежащие 
ему от рождения. Однако раньше охрана жизни и здоровья граждан традиционно понималась 
как защита от насильственных посягательств на личность. 

С принятием закона КазССР от 18 июня 1991 года «Об охране окружающей 
природной среды в Казахской ССР» интересы граждан в чистом и здоровом природном 
окружении получили статус законных интересов, признаваемых государством и 
защищаемых правовыми средствами. 

В Конституции независимого Казахстана, принятой 28 января 1993 года, были 
обозначены новые приоритеты: права и интересы личности провозглашены высшей 
ценностью, а право граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую 
природную среду возведено в ранг конституционного права. 

Экологический вред – это негативные изменения окружающей среды, вызванные 
антропогенной деятельностью и создающие реальную угрозу здоровью человека, 
растительному и животному миру, материальным ценностям.  

В общем понятии экологического вреда различают вред первичного и вторичного 
происхождения, при этом вред жизни и здоровью людей всегда имеет производный характер, 
поскольку его возникновение обусловлено негативным воздействием загрязненной 
окружающей среды 

Существует три способа возмещения экологического вреда: 
1. Экологическое страхование. 
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2. Административный порядок возмещения экологического вреда. 
3. Экологический иск.  
Экологическое страхование. Согласно статье 32 Закона Республики Казахстан «Об 

охране окружающей среды» экологическое страхование представляет собой комплекс 
отношений, связанных с защитой имущественных прав физического или юридического лица 
(застрахованных) при наступлении риска ответственности по обязательствам, возникающим 
из договора вследствие причинения вреда окружающей среде, жизни, здоровью или 
имуществу других лиц. 

В системе управления экологической безопасностью страхование ответственности за 
загрязнение окружающей среды и причинение вреда здоровью граждан направлено на 
осуществление социально-экономической, компенсационной и превентивной функции. 

Социально-экономическая функция экологического страхования заключается в том, 
что она является неотъемлемым элементом экономического механизма охраны окружающей 
среды, надежной гарантией прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
возмещение вреда, причиненного здоровью. 

Компенсационная функция экологического страхования состоит в обеспечении и 
реализации принципа полного возмещения экологического вреда. Кроме того, компенсация 
экологического вреда путем выплаты страхового возмещения находится в тесной 
взаимосвязи с другими механизмами возмещения экологического ущерба (выплата 
экологических пособий в административном порядке, предъявление исков о возмещении 
вреда, социальная защита и пр.). 

Превентивная функция экологического страхования определяется несколькими 
факторами. 

Во-первых, страховщик вправе проверять состояние безопасности на потенциально 
опасном объекте. 

Во-вторых, страховщик может манипулировать ставками страховых платежей, 
понижая их при незначительной вероятности наступления страхового случая либо повышая 
при установлении факторов, свидетельствующих о повышенном риске (но не выше 
установленного законодательством размера). 

В-третьих, страховщик в праве отказать в заключении договора, если вероятность 
наступления страхового случая у данного страховщика слишком велика (это будет 
дополнительным стимулом для предприятия, обязанного в соответствии с законом 
застраховать экологическую ответственность, для проведения мероприятий, понижающих 
степень экологического риска). 

В-четвертых, страховщик вправе предусмотреть в договоре страхования меры 
экономического стимулирования безаварийной работы потенциально опасного объекта: 
возвращение части уплаченных страховых платежей либо понижение их ставки для данного 
страхователя. 

Экологическое страхование можно рассматривать его как использование 
возможностей системы страхования в решении проблемы наиболее полной компенсации 
экологического вреда. Представляется, что поскольку экологическое страхование является 
специальным видом страхования, общие правила Гражданского кодекса Республики 
Казахстан о страховании применяются и к экологическому страхованию, поскольку в 
законодательстве не установлено иное. 

Специфика страхования экологических рисков не отражена должным образом ни в 
страховом законодательстве, ни в законодательстве об охране окружающей среды. В этой 
связи можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время институт обязательного 
экологического страхования гражданско-правовой ответственности предприятий за вред, 
причиненный окружающей среде и здоровью граждан в результате экологических аварий, 
пока не получил надлежащего оформления. 
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Административный порядок возмещения экологического вреда. Бесспорное 
возмещение экологического вреда в плановом порядке на основании решений компетентных 
органов в специальной литературе называется административным. 

При значительном загрязнении окружающей среды и крупном экологическом ущербе 
государство берет на себя организацию мероприятий по преодолению негативных 
последствий, оказанию экстренной помощи и выплате населению пособий в возмещение 
экологического вреда. 

Характерными признаками административного порядка возмещения экологического 
вреда, отличающими его от других способов возмещения, являются следующие: 

- выплата компенсаций и осуществление иных реабилитационных мероприятий 
производятся по решению органов законодательной власти; 

- компенсационные мероприятия проводятся на соответствующей территории в связи 
с признанием ее зоной экологического бедствия; 

- источником финансирования компенсационных мероприятий являются средства 
республиканского и местных бюджетов. 

Существенной особенностью административного порядка возмещения 
экологического вреда является то, что он применяется (при наличии к тому оснований) 
независимо от включения механизма судебного или страхового возмещения вреда. 

Экологический иск. Впервые возможность предъявления экологических исков в 
защиту неопределенного круга лиц была предусмотрена Законом Республики Казахстан «Об 
охране окружающей среды», предоставившим гражданам и общественным объединениям 
право на обращение в суд с требованием об ограничении либо прекращении экологически 
вредной деятельности. 

Действующее экологическое законодательство прямо говорит о возможности 
возмещения морального вреда, причиненного здоровью граждан нарушениями 
законодательства об охране окружающей среды. 

Истец вправе требовать возмещения морального вреда в любом размере, в этом 
отношении закон каких-либо ограничений не содержит. 

Институт группового иска является наиболее эффективной формой возмещения вреда, 
причиненного здоровью граждан загрязненной окружающей средой, так как позволяет 
наиболее полно выявить круг пострадавших и уравнять их шансы на получение возмещения, 
существенно сократить судебные расходы, облегчает процесс доказывания, способствует 
экономии времени, затрачиваемого на судебные процессы и пр. Помимо этого, рассмотрение 
экологических исков, предъявленных в защиту неопределенного круга лиц, позволит достичь 
наибольшего социального эффекта, поскольку одновременно будут защищаться как 
публичные, так и частноправовые интересы. 
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В современных  условиях  качество и безопасность выпускаемой продукции, её 

жесткий контроль играет важную роль. При этом большое внимание уделяется  
законодательному регулированию права граждан на экологическую информацию. Особую 
значимость приобретает разработка эколого-правовых инструментов, к которым относится 
разработка и применение экологической маркировки. 

Как известно, в настоящее время экологические проблемы носят глобальный 
характер. Нерациональное использование природных ресурсов, эрозия почв, загрязнение 
природной среды отходами производства, производство генно-модифицированных 
продуктов питания негативно сказываются на состоянии окружающей среды. 

В Конституции РК одной из основ является то, что в ней определено обеспечение 
соблюдения прав человека во всех сферах общественной жизни, в том числе и в области 
экологии. Согласно ст. 31 Конституции РК основной целью государства является охрана 
окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.[1] 

В Экологическом Кодексе РК под экологической безопасностью понимается 
состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества и 
государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий 
на окружающую среду. [2] 

Например, изделия электроники производятся с применением токсичных веществ, 
которые после утилизации таких изделий быстро попадают в окружающую среду. 
Негативное воздействие на окружающую среду некоторых изделий проявляется спустя 
десятилетия. Так, срок службы коммерческих холодильных установок, содержащих 
озоноразрушающие вещества, составляет 40-50 лет. Практически любая продукция, а не 
только потенциально вредные ее виды, оказывает негативное влияние на окружающую среду 
на всех этапах ее жизненного цикла, начиная от момента ее разработки, добычи сырьевых 
ресурсов, производства, распространения, потребления и заканчивая этапом ее утилизации. 
[3] 
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Очевидно, что производитель порой намеренно выставляет на первый план только 
удачные с точки зрения маркетинга, привлекательные стороны своего товара. Никто по 
доброй воле не укажет, что при производстве использовались, например, 
формальдегидсодержащие смолы. Или что готовый материал выделяет фенол, если этот 
показатель значительно ниже предельно допустимой концентрации (ПДК). [4] 

Одним из основных критериев выбора экологически безопасной продукции признана 
экологическая маркировка продукции, прошедшей экологическую сертификацию. 

Необходимо отметить, что экологическая маркировка дает потребителю информацию 
об экологическом эффекте продукции. Во всем мире наличие экомарки значительно 
повышает престиж товара, и если на одной полке стоят товары приблизительно одного 
качества, то люди отдают предпочтение материалам с экомаркировкой, несмотря на то, что 
его цена выше (до 30 %). Нередко такие товары получают преимущество при 
государственных закупках. 

Наличие экомаркировки подразумевает: 
- в готовом продукте нет вредных веществ, отрицательно влияющих на человека, так 

же как и радиационной опасности; 
- добыча и использование сырья безопасны для человека и окружающей среды; 
- на всех этапах производства негативное воздействие на окружающую среду — 

минимально; 
-произойдет безвредная утилизация или рециклинг отходов и упаковки. [4] 
В международных стандартах ИСО серии 14 001 определены требования к 

экологической маркировке. Международный стандарт ИСО 14 020  определяет следующие 
основные принципы экологической маркировки: [5] 

1.  Экологические знаки и декларации должны быть точными, проверяемыми, 
уместными и не вводящими в заблуждение  

2. Экологическая маркировка и декларация должны основываться на 
объективных критериях и методах оценки, обеспечивающих достаточную точность и 
воспроизводимость используемых данных  

3. Информация, используемая для обеспечения экологической маркировки, 
должна быть доступной для заинтересованных сторон 

В настоящее время предприятия Республики Казахстан стремятся к производству 
продукции по новым экологическим стандартам. Экологические стандарты гарантируют 
качество, конкурентоспособность и безопасность продукции, которые являются главными 
факторами развития и прогресса любого государства. Разработан и действует эко-знак  
Республики Казахстан (рис.1). [6] 

 

 
 
Рис. 1 “Эко-знак Республики Казахстан” 
 
В настоящее время в мире действует около 250 различных стандартов экологического 

производства, но более известными из них являются государственные стандарты США, 
стандарты Европейского Союза и стандарты Японии. Все действующие стандарты имеют 
отличия, обусловленные желанием стран защитить свои внутренние рынки. 

К  наиболее известным  экомаркировкам  в мире относятся  "Северный лебедь" 
(Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия);  "Цветок ЕС" (Страны Евросоюза);  "Голубой 
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ангел" (Германия); "Экознак", Япония; "Зеленый знак" (США); "Экологический выбор" 
(Канада).  

Экологические знаки наносятся на те товары, которые могут нанести вред 
окружающей среде при производстве, использовании, утилизации и захоронении товара и не 
только. Экологические знаки также информируют потребителя о различных показателях 
экологических свойств реализуемых товаров. Эко-знаки приняты на международном и 
общенациональном уровнях, но встречаются и собственные знаки конкретных фирм. К 
экологическим знакам в первую очередь относится Экомаркировка — специальные 
графические символы или текст, подтверждающие соответствие товара или услуги 
определенным нормам безопасности для окружающей среды и потребителя. Экомаркировка 
может наноситься на изделие, упаковку или сопроводительную документацию. Проверку на 
соответствие нормам могут осуществлять государственные структуры или экологические 
организации. Успешным примером работы с экомаркировкой в западных странах служит 
Шведское общество охраны природы (SSNC).  

Общественные экологические организации и некоммерческие объединения 
разрабатывают свои экомаркировки, чтобы с их помощью потребитель смог выбрать 
безопасный товар. К экологическим знакам относятся также этические знаки, 
подтверждающие соблюдение этических норм (без жестокости) при производстве 
продукции, а также некоторые органические знаки, подтверждающие, что продукция и/или 
упаковка экологически чистая и содержит не менее 95% чистых природных натуральных 
компонентов. Помимо экологической чистоты, знаки экологической сертификации 
показывают чистоту производства (с момента посева будущего сырья), отсутствие опытов на 
животных, отсутствие химических компонентов, ГМО (Генетически модифицированный 
организм, трансгены), уважительное отношение к месту производства продукта и 
окружающей среде (природоохранные знаки) и пр. Все чаще можно встретить знаки, не 
являющиеся экомаркировкой, которые указывают на минимизацию производственных 
процессов на влияние окружающей среды, но их трудно не отнести к экологическим знакам. 
К ним относятся поддержка действий по сохранению природы, помощи природоохранным 
организациям и др. [6] 

 Для многих видов продукции экологический сертификат или знак является 
определяющим фактором их конкурентоспособности.  Одним из успешных и интересных 
проектов по управлению маркировочной политики в рамках  Европейского союза является 
несомненно – экологическая маркировка CE (Conformite Europeene-Европейское 
соответствие).  Данная маркировка предусматривает отсутствие вреда здоровью людей и 
окружающей среде по отношению: ко всем видам оборудования, игрушкам, строительной 
продукции, изделиям из текстиля, обуви, косметики и др.  на территории ЕС и стран 
Скандинавии.  [7] 

Система экологической маркировки ЕС основана на большом количестве 
экологических критериев, учитывающих весь жизненный цикл продукции, а также влияние 
продукции на здоровье человека и пригодность ее использования по назначению. Разработка 
экологических критериев предусматривает участие всех заинтересованных сторон для учета 
всех аспектов производства продукции. А регулярная актуализация экологических критериев 
способствует постоянному уменьшению воздействия на окружающую среду при 
производстве продукции. Экологическая маркировка ЕС распространяется на все страны ЕС, 
что делает ее полномасштабным инструментом борьбы с загрязнением окружающей среды.  
Знак экологической маркировки ЕС гарантирует высокую степень прозрачности и 
доверительности при разработке критериев и проведении всей процедуры экологической 
маркировки, свидетельствует о меньшем по сравнению с немаркированными товарами 
воздействии данной продукции на окружающую среду, повышает заметность товара или 
услуги на рынке. [8] 

Экологическая маркировка типа II (экологическая самодекларация). Экологическое 
заявление изготовителя, импортера, дистрибьютора, продавца или любой другой стороны, 
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которая может получить выгоду от такой декларации, сделанное без сертификации 
независимой третьей стороной (ИСО 14 021). Стандарт описывает подходы к составлению 
таких заявлений, использованию определенных терминов, а также требования в отношении 
подтверждения таких заявлений третьей стороной. 

 Экологическая маркировка типа III (экологическая декларация). Количественные 
экологические данные для какого-либо вида продукции по заранее установленным 
категориям параметров, основанным на стандартах серии ИСО 14 040, но без исключения 
дополнительной экологической информации, предоставляемой в рамках программы 
экологического декларирования типа III (ИСО 14 025). 

Программа экологического декларирования типа III — добровольный процесс, в ходе 
которого отрасль экономики или независимый орган разрабатывает требования к 
экологической декларации типа III, включая установление минимальных требований, выбор 
категорий параметров, определение формы участия третьих сторон, а также способов обмена 
информацией с внешними сторонами. [9] 

Экологическое декларирование типа III основано на данных оценки жизненного цикла 
продукции и служит для сравнения продуктов различных категорий. Оно получило широкую 
популярность в развитых странах в последние годы. 

 Экологическая декларация продукции (Environmental product declaration — EPD) – 
это по своей сути всесторонний отчет о составе и экологических характеристиках продукта, 
подготовленный на основе оценки его жизненного цикла и получивший подтверждение 
третьей стороны о достоверности представленных в нем данных [10]. 

Необходимо разграничивать экологическую информацию и экологическую 
информированность.  

Экологическая информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах, имеющих значение для охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности, охраны здоровья граждан и так далее, независимо от формы их 
предоставления, освещение экологической ситуации в населенном пункте. [11] 

Экологическая информация имеет большое  значение при  принятии хозяйственных, 
управленческих решений, реализация которых связана с отрицательным воздействием на 
состояние окружающей среды.  Экологическая информация необходима гражданам для 
защиты своих экологических прав, для вмешательства в природоохранительную 
деятельность страны. [12] 

Экологическая информированность представляет собой специфический 
информационный процесс, основанный на общих принципах законодательства об 
информации и предполагающий наличие в полной мере всех присущих информационным 
процессам свойств и характеристик. Это также и уровень знания права, достигнутый в 
результате воздействия на осознание правовой информации. [13] 

Изучив правовые основы экологической маркировки и экологической информации, а 
также имеющиеся в юридической науке научно-теоретические выводы, направленные на 
обеспечение экологической безопасности в стране и в мире, считаем необходимым обратить 
внимание на следующие аспекты. 

Во-первых, актуальной проблемой у нас в стране и за рубежом  является отсутствие 
конкретного механизма применения экологической маркировки. Рядовому потребителю 
легко попасть в ловушку гринвошинга (greenwashing, экологичное позиционирование 
компании, товара/услуги без достаточных для этого оснований). Ведь основная цель 
присвоения экологического знака, и проведения процедуры экологической маркировки 
заключается не  в количественном охвате представляемых товаров/услуг, а в наделении им 
действительно экологически безопасных. Только достижение указанной цели будет 
способствовать формированию полноценной базы данных экологической информации об 
экологически безопасной продукции. Вследствие чего экологическая маркировка станет 
гарантом охраны здоровья граждан, и реальным инструментом, предотвращающим 
загрязнение окружающей среды. 
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Во-вторых, право на экологическую информацию включает ряд правоотношений: 
право потребителя на получение достоверной, полной и своевременной экологической 
информации о потребляемых им товарах и продуктах питания, и право производителя на 
присвоение экологического знака производимой им продукции о безопасности и 
соответствия экологическим нормам и требованиям. 

В-третьих, активное участие всех заинтересованных сторон в информировании 
общества об экологической безопасности производимой продукции будет способствовать  
повышению уровня экологического правосознания и экологического воспитания.  
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Елімізде, қазіргі таңда терең және тұрақты теріс өзгерістерімен сипатталатын 
қолайсыз экологиялық жағдай туып отыр. Ресурстарды өндіру және пайдалану барысында 
қоршаған ортаға жүктелген ауыртпашылықтар ұлғая түсуде. Оның себебін көптеген 
факторлардан іздеуге болады, табиғи ресурстарды ретсіз, тиімсіз пайдалану, экология 
саласында құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің болмауы. және т.б. Қазақстан 
территориясының өте үлкен бөлігі әртүрлі факторлардың әсерінен кешенді ластанған, 
мысалы, ауаның, судың, жердің әртүрлі өндірістік зиянды қалдықтармен, улы газдармен 
және т.б. ластануы. 
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Оған полигондарды, сынақ алаңдарын, «Байқоңыр» ғарыш кешенің, ірі тау-кен 
өндірістерін, Балхаш, Арал, Каспий суларындағы экологиялық апаттарды, мыңдаған 
өндірістік кәсіпорын, заводтар мен фабрикаларды қосатын болсақ Қазақстан 
территориясының нағыз апат алаңы екенін байқауқауымызға болады [1]. 

Еліміздің территориясы дүние жүзінде 9-орынға ие болса да, шегі шектеулі. Жайылып 
жатқан территориямыздың жартысынан көбі өмір сүруге қолайсыз және ондай жерлердің 
көлемі күннен күнге өсуде. Мысалы: Атырау облысын алатын болсақ, мұнайды 
бұрғылау,өңдеу салдарынан адам өмірінің денсаулығына өте қауіпті зиянның тигізеді. 
Атмосферадағы азот оксидтері бұған қоса созылмалы аурулардың асқынуына ықпал тигізеді. 
Соңғы бірнеше онжылдықтың ішінде қоршаған орта мен адамдарға қауіпті жаңа фактор 
қалыптасты, ол электромагниттік толқындар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
қоршаған ортаның электромагниттік ластануын адамзатқа төніп тұрған апат ретінде 
қарастырып отыр [2,27-28 бб.]. Элекетроманшеттік өрістер барлық тіршілік көздеріне теріс 
әсер ететіні белгілі, соның ішінде адам организміне өте үлкен зардаптарын тигізеді. 
Биологиялық және медициналық зерттеу нәтижелері көрсеткендей, электромагниттік 
өрістердің адамның нерв жүйесіне, ішкі мүшелеріне, физиологиялық дамуына тигізетін теріс 
зардаптары анықталған. 

Сонымен қатар, кейінгі кезде шетел мамандарымен бірігіп өткізілген зерттеулерге 
сүйенетін болсақ, электромагниттік өрістердің әсерінен жүздеген аурулар түрлерінің жаппай 
таралуы анықталған және қалаларда өзін-өзі өлтіру фактілері көптеп тіркеле бастаған. 
Себебі, электромагниттік өрістер адамның ми құрылысша өте қатты әсер ете отырып дұрыс 
ойлау, есте сақтау қасиеттерін бірден бұзады [3,54 б]. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында телекоммуникацияның дамуына 
байланысты, элекетромагниттік өрістер де өсу үстінде. 1990 жылмен салыстырғанда 
елімізде, оның ішінде қалаларда, электромагниттік өрістердің таралуы ондаған есе өсе 
түскен, ірі қалаларда оның мөлшері қалыпты нормадан 1000 есе артқан. Су объектілеріне 
антропогендік салмақ пен оларды қалпына келу қабілетінің арасындағы теңгерімсіздік 
экологиялық қолайсыздықты іс-жүзінде барлық ірі өзен бассейндеріне тән етті, ал су 
шаруашылығының мұқтаждарын жеткілікті қаржыландырмау су объектілерінің барынша 
ластануына әкелді. Қазақстан халқының 70% санитарлық-эпидемиологиялық нормаларға 
сәйкес келмейтін суды пайдаланып отыр, ол судың көп бөлігі тіпті шаруашылық мақсаттар 
үшін пайдалануға келмейді. Суға тасталатын өндірістік қалдықтардың мөлшері аса үлкен 
масштабтарға жетті. Оған Ертіс өзені мысал бола алады, ондағы кейбір улы заттардың 
мөлшері нормадан 100-150 есе артық [4, 83б]. 

Қазақстан халқының біраз бөлгі тіпті жануарлар ішпейтін суды ауыз-су ретінде 
пайдаланып отыр. Қанша десек те сол суларды ластап отырған өндіріс орыңдарының саны 
азаюдың орнына, керісінше, одан әрі өсіп келе жатыр. Тікелей немесе биологиялық буын 
арқылы әсер етеді, яғни ластайтын заттар тасымалдау ортасы ауа,су арқылы, шоғырлану 
және сақталу ортасы: топырақ,түзілген қалдықтар тамақ (өсімдік,жануарлар) арқылы адамға 
әсер етуі мүмкін. Оның себебін жауапкершіліктің жоқ болуымен сипаттауға болады, 
олардың көбісі экологиялық зиянды өтеу кезінде аз мөлшердегі айыпты төлеу арқылы және 
басқа да жолдармен кұтылып жатады.. 

Ластанған қоршаған ортаның жағымсыз әсері адамның денсаулығына зиян келтіретін 
экогенді зиянның тікелей көзі болып табылады.Сонымен бірге, қоршаған ортаның ластануы 
табиғи және антропогендік факторлардың бірігіп әсер етуі нәтижесінде жүзеге асады. 

Табиғи ластау деп табиғи жаратылысы бар ластайтын заттардың, мысалы ғарыш 
бөлшектерінің, жаңартау күлгінің, өсімдіктер шаңының, теңіз тұздарының, өрті түтінінің 
қоршаған ортаға келіп түсуі. Антропогендік ластау адамның шаруашылық қызметінің 
әсерімен соның ішінде табиғи ластаудың құрамы мен қарқынына тікелей немесе жанама әсер 
ету арқылы мысалы гидроқұрлыс нәтижесінде қалыптасады. 

Егер табиғи ластау белгілі себептермен құқықтық реттеуге жатпайтын болса, 
антропогендік ластау ғалымдардың берік назарында болып отыр. 
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Теориялық тұрғыда ластау көзі мен зиян келтіру көзі ұғымын ажырата білу керек. 
Мысалы, ластайтын заттарды шығаратын шаруашылық объект антропогендік зиян 

көздері болып табылады. 
Денсаулыққа келтірілетін зиянның қалыптасуы: 
• табиғат күштері зиян келтіретін көз ретінде танылады; 
• апат салдарынан шығарылатын ластайтын заттар; 
• ластанған қоршаған ортаның жағымсыз әсері 
• адам қызметі зиян келтіретін көз ретінде; 
• ластанған қоршаған орта. 
Бұл жерден жанама түрде тиетін зияның механизмі экологиялық құқық бұзушылық 

арқылы денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу туралы істерді қарағанда оларды дәлелдеу 
қиындыққа создырады. 

Қоршаған ортаны улы заттармен ластау нәтижесінде адам денсаулығы үшін қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімде де салдар пайда болуы мүмкін. 

Экологиялық қауіпсіздік - жеке адамның, қоғамның өмірлік маңызды мүдделері мен 
құқықтарын қоршаған ортаға антропогендік және табиғи ықпал ету нәтижесінде туындайтын 
қатерден корғалуының жай-күйі. Қолайлы қоршаған орта дегеніміз - объектілерінің жай-күйі 
экологиялық қауіпсіздікті және халықтың денсаулығын сақтауды, ластануға жол бермеуді, 
экологиялық жүйелердің тұрақты жұмыс істеуін, табиғи ресурстарды молықтыруды және 
ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін орта [5,39-48бб.]. 

Қоршаған орта саласында адам құқықтарын қамтамасыз ететін халықаралық 
құқықтық актілер ретінде шарттар, конвенциялар, халықаралық ұйымдардың келісімдері, 
декларациялар және т.б. болып табылады. Жалпы алғанда, Қазақстан олардың жиырма 
шақтысына қол қойды, бірақ олардың әрекет етіп жатқанын көре алмай отырмыз. Қоршаған 
ортаға байланысты Рио-де-Жанейро декларациясында экологиялық сұрақтарды барлық 
мүдделі адамдардың қатысуымен қарау керектігі айтылған сондай-ақ адамдарға келтірілген 
зиянның орны міндетті түрде толтырылуы керектігіне ерекше көңіл аударылған. Осы 
декларацияның 13-қағидасында: «Мемлекет экологиялық зиян қызмет нәтижесінде және 
басқа да ластаудың салдарынан келтірілген зардаптардың алдан алу үшін компенсация 
көзделетін заңдар дайындау керек», - делінген[6]. Алайда, қазіргі таңда елімізде аталған 
қатынастарды нақты реттейтін заңның жоқтың қасы, тек жекелеген қысқа нормалар ғана бар, 
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінін 9-бабында: «Азаматтардың келтірілген 
зиянның толығымен өтілуіне құқықтары бар». – деген норма бекітілген, бірақ бұл нормаға 
тек ақшалай түрде бағалауға жататын бөліктер ғана кіреді [7] 

Ал сонымен қатар ақшамен бағалау мүмкін емес зиянның бар екені белгілі, мысалы, 
гендік сипаттағы зардаптар, мүгедектік, денсаулығынан айырылу моральдық зардаптар, адам 
психикасында көрініс табатын факторлар және т.б сондықтан материалдық орнын толтыруға 
жатпайтын зияндарды да құқықтық реттейтін нақты механизм қажет. Қоршаған ортаның 
жағдайы туралы ақпараттың дұрыс көлемде берілмеуі құпияда ұсталынуы, адамдарға 
келтірілген зиянның мөлшерін анықтауға кедергі келтіріп отыр. «Ақпаратқа кіру, шешімдер 
қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер 
бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы» Орхус конвенциясының 4-бабында: «қазіргі 
және болашақ ұрпақтардың әрбір адамның, оның денсаулығы мен әл-ауқаты үшін қолайлы 
қоршаған ортада өмір сүру құқығын қорғауға жәрдемдесу үшін қолайлы қоршаған ортада 
өмір сүру құқығын қорғауға, экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, жұртшылықтың 
шешімдерін қабылдау процесіне қатысуы, қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот 
әділдігіне қол жеткізу құқығына кепілдік береді»,- деген норма бекітілген [8]. 

Тағы бір айта кететін жайт, атмосфералық ауаға тасталатын зиянды газдардың үштен 
бір бөлігін тасымалдау көліктерінен шығатын газдар құрайды. Әрбір жеңіл көлік жылына 
ауаға 12-13 тонна улы заттар тастайды. Сонымен қатар, шетелдік және ұлттық өндірістік 
компаниялар, елдегі атмосфералық ауа мәселесін одан әрі өршіте түсті. Мысалы, 
«Қазақмыс», «Испат-Кармет» ірі компаниялары Қазақстан бойынша ластаушы ошақтарды 
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құрайды.4 тонна ауаға тасталатын улы заттардың мөлшері апаттық жағдайға әкеліп отыр. 
Жезқазған қаласының әрбір тұрғынына 6 тонна, Балқаш қаласында 7-8 тонна, Қарағанды 
қаласында ол көрсеткіш 5 тоннаны құрайды екен. Соған қарамастан бұл компаниялар 
экологиялық салықтардан жиі босатылады және өте аз мөлшерде айып салынады екен. 

Осы факторлардын әсер етуінен өндірістік қалаларда аурулардың белгісіз түрлері 
тараған. Адамдардың өмір сүруінің орта жасы бірден төмендей бастаған, сонымен қатар өлім 
саны да кенеттен өсіп кеткен. Мамандардың дәлелдеріне сүйенсек, қазіргі кезде халық шегіп 
отырған зардаптар болашақта бірнеше ұрпақтарға үлкен кері әсерін тигізеді. 

Қазіргі таңда күшін жойған «Халық денсаулығы» мемлекеттік бағдарламасында 
мынандай ақпараттар бар: («Халық денсаулығы» мемлекеттік бағдарламасы ҚР 
Президентінің 2000 жылғы 16 -қарашадағы Жарлығына сәйкес Уран өндіретін 
кәсіпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндірудің салдарларын 
жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған Бағдарламасы да қабылданды [9]. 

Қазақстан Республикасы аймағында қоршаған ортаны өндіріс пен тұтынудың 
қалдықтарымен ластаудан қорғаудың құқықтық реттелі мәселесіне адам денсаулығы мен 
қоршаған ортаны өндіріс қалдықтарымен ластаудан қорғаудың құқықтық реттеу мәселелері 
бойынша Ф.К.Абдрайымованың диссертациялық жұмысында, жалпы адам денсаулығы мен 
қоршаған ортаға келтірілген зиянды өңдірістік кәсіпорындарының тұрмыстық қалдықтарын 
жиналатын орындарынан табылатының ескере келіп, өңдірістік кәсіпорындарының 
тұрмыстық қалдықтарын жиналатын орындарынан қызметтік аясындағы табиғатты қорғау 
істерін ұйымдастыру бойынша атқару реттеуші функцияларды іске асыру принциптерін 
ұсынды [10]. 

Біздің ойымызша саралап қарасақ, денсаулыққа келтірілген экогендік зиянды өтеу заң 
тұрғысынан қараса өте күрделі мәселелердің бірі болып табылады, сондықтан адам 
денсаулығы мен қоршаған орта қалдықтарды зарасыздандыру жұмыстарын кешенді жүргізу, 
қалдықтардын көлемін азайту мен оларды қоршаған ортадан аластауға бағытталған 
мемлекеттің табиғатты қорғау қызметінің, оның өкілетті органдары мен шаруашылық 
субъектілерінің мазмұны бекітілген экологиялық нормативтіктер қамтамасыз етілуі қажет 
деп санаймыз. 

Сонымен қатар, заңгерлер көбінесе бұның себебін сондай зиянның туындау және 
пайда болуы ерекшелігінде деп пайымдайды. Бұл жерде туындау көзі ретінде экологиялық, 
ал пайда болу сипаттамасы антропологиялық адамға қатысты болып табылады .Сондықтан 
адамның денсаулығына келген зиянды өтеу азаматтық заңдармен реттелінеді. 

Жоғарыда пайымдағанымыздай денсаулыққа зиян келтіру қоршаған ортаның сапалық 
жағдайындағы жағымсыз өзгерістер нәтижесінде экогоиялық құқықтық нормаларымен 
тыйым салынған әрекеттер жасалған кезде ғана орын алуы мүмкін. 

В.В.Петровтың пікірінше, экологиялық зиянның ұғымын алғашқы және қайталама 
зиян деп екіге бөліп қарастырды. Бұл орайда адамның денсаулығына келтірілген зиян 
ластанған қоршаған ортаның жағымсыз әсер нәтижесінде пайда болатындықтан, ол 
тудырушы сипатқа ие болып табылады[11]. Жоғарыда аталғандай объектінің үш тобы 
зиянды өтеудің тойтарыс берілген принциптерін қалпына келтіру, антропогендік әсердің 
жағымсыз салдары( орта, азаматтардың денсаулығы заңды тұлғалардың және жеке 
тұлғалардың мүліктері) бір бірімен тығыз байланыста. Атап айтқанда, біріншіден мемлекет 
антропогендік зиянның салдарынан жағымсыз әсердің пайда болу жолдарын сонымен қатар, 
табиғи орта компонентерін қалпына келтіру жолдарын алдын алу міндетті. Екіншіден, жеке 
және мүлікке зиянның келуін азайту, жәбірленушінің құқығын ақшалай өтем механизмі 
арқылы қамтамасыз ету. 

Қазақстанда әсіресе үлкен қалаларда және аймақтарда индустрияның дамуы жоғары, 
адамдар әрдайым қоршаған ортаның жағымсыз жағдайларында өмір сүреді .Жағымсыз 
салдар адамдардың денсаулығына елеулі кешенді зиянды факторларды көрсетеді,оның 
ішінде: 



6132 
 

• токсина ( зиянды химиялық заттар тұрақтылығы, атмосфера ауасына,суға,  
басқада табиғи орталардың компоненттеріне  құйылады) 

• адамдардың денсаулығына қауіпті табиғатқа физикалық әсердің көздерінен 
(дыбыс, инфрадыбыс, ултрадыбыс, дірілдеу,әртүрлі диапозондағы электрмагниттік жолдар, 
әрдайым магниттік сызықтар жердің геомагнитік серігі,ултрафиолеттік, инфрақызыл, 
лазерлік шағылыстар) 

•  Шынайы радиациондық шағылыс және антропогендік ластау[12]. 
Мемлекет экогендік зиянды өтеудің субъект ретінде деп атауға болама, себептері апат 

салдарынан болғаны туралы заңның нормасында атап көрсетпеген. Керісінше норма 
декаларативті сипаттамаға ие. Заң  зерттеулерінде бірде бір аталмаған, мемлекет экогендік 
зиянды өтеуді апат салдарынан нәтижесінен туғандықтан жауапкершілікке үйретуден бас 
тартудың негізі болып табылады деп сипаттайды. 

Мемлекеттің қатысуымен «әлеуметтік кепілдік» ұғымын қадағалап отырады. 
Тәжірибеде мемлекеттік төлемнің көлемі мен сипаты,соның ішінде бір мезгілде зиянның 
шығыны ретінде, мүлікке залал келуін, инциденттің әрқайсысының жеке өз еркі шешімімен 
анықталады. Қаржыландырудың көзі ретінде мемлекеттік немесе жергілікті бюджет болуы 
мүмкін. 

Азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне келтірілген зиянның шамасын анықтау 
қолданылып жүрген заңдарға сәйкес, ал зиянды өтеу сот шешімі негізінде жүргізіледі. 

Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың бұзылуы салдарынан келтірілген 
моральдық зиян ҚР азаматтық кодесінде белгіленген тәртіппен өтелуге тиіс. Бұл арада 
экологиялық, еңбек және азаматтық құқықтың ұштасып жатқанын байқау қиынға соқпайды. 

Азаматтардың денсаулығына келтірілген зиянды өтеу жәбірленушінің, оның жақын 
туған-туысқандарының, заңды өкілдерінің, кәсіподақ оргадары мен прокурордың талап қоюы 
бойынша сот шешімі негізінде жүргізіледі. 

Қазақстанда осындай жағдайдың қалыптасуына бірнеше себептер бар бұл саладағы 
істер бойынша дәлелдер жинау қиын, сондықтан, соттар талаптарды қараған уақытта оларға 
сескенушілікпен қарайды. Себебі, Қазақстанның көп жерлері кешенді ластауға ұшыраған, 
ондай жағдайда нақты зиян келтірген қайнар көзді анықтау мүмкін емес деп айтса да 
болады;-бұл салаға қатысты талаптарды қарастыруда, шешімдер шығаруда тәжірибенін 
жоқтығы -экологиялық зардаптар бойынша экологиялық құқық бұзушылықтардың құрамын 
толық ашу қиынға соғып отыр. Өйткені, орын алған құқық бұзушылық әрекет пен оның 
зиянды салдары арасындағы себепші байланысты анықтау мүмкін емес. - азаматтарда 
экология саласындағы құқықтық сананын қалыптаспауы. 

Қазақстаңда адамдардың экологиялық құкықтарын қорғаудың 
қаржыландырылмайтындығы. Мысалы, экологиялық, медициналық, санитарлық – 
эпидемиологиялық сараптамаларды толық түрде жүргізу үшін көп мөлшерде қаржылар талап 
етіледі. Аталған факторлардың әсерінен Қазақстан Республиқасында қолайсыз қоршаған 
ортамен келтірілген зиянның орнын толтыру үшін көзделетін өтемді төлеу әлі күнге дейін 
қалыпты дәрежеде жүзеге аспай отыр.Тек қана қоршаған ортанын қалыпты дамуын 
құқықтық деңгейде қамтамасыз ету арқылы адамдарға лайықты қоршаған орта тудыра 
аламыз.  

Елімізде қоршаған орта саласында заңдардың жетілмегендігі халықтың денсаулығы 
мен өмірінде теріс көрініс табуда. Адамдар қорғаусыз қалғандықтан мемлекетке ешқандай 
сенім білдірмейді, яғни болашақтан үміт үзеді.  

Сондықтан да осы мәселелерді шешу мақсатында денсаулыққа келтірілген зиянның 
орнын толық көлемде толтыру үшін арнайы заңдар қабылдау қажет, моральдық зиянның 
орнын толтырудың құкықтық механизмі ретке келтірілуі тиіс, атап айтқанда экологиялық 
қолайсыз аумақтан мәжбүрлеп көшумен кәсібін ауыстыру, бала туу мүмкіндігінен айырылу 
немесе ауру бала табу қаупімен байланысты тән азабы. Ал, экология саласында жасалған 
қылмыстар міндетті түрде қатаң жазалануы керек және онын нәтижесінде зардап шеккен 
адамдарға төлем төленетін болса, жағдайдың өзгеретіні сөзсіз. Демек, қоршаған ортаға 
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құкықтың сақталуы, халықтың, ұлттың, жалпы мемлекеттің өркендеуіне шексіз мүмкіндік 
ашады. 
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Каспий теңізі қайраңындағы көмірсутек шикізаты кенорындары жөнінде талас 

Орталық Азияға да, мәселен Әзірбайжан мен Түркіменстанға, Әзірбайжан мен Иранға тән. 
Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мұнай барланған кенорындарына қатысты Қазақстан 
мен Ресей Федерациясының да өзіндік мүдделері бар, бірақ келтірілген мысалдардан 
өзгешелігі сол - бұл елдер арасында ол мәселе жөнінде шиеленісті қатынастар жоқ . 

Жер қойнауын пайдалану саласындағы қатынастардың дамуының әлемдік тарихын 
зерделесек, әрқайсысы жер қойнауына қатысты тәуелсіз құқықты жүзеге асырған 
мемлекеттердің беттесуін көрсететін төрт маңызды кезеңнен тұратынын көруге болады.  

1857 - 1917 жылдарды қамтитын бірінші кезеңінде жер қойнауын пайдалану 
жүйесінің құқықтық негіздерінің қалыптасу үдерісі жүріп жатты.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000407550
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000407550
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1917 - 1950 жылдарды қамтитын екінші кезеңнің өзгешелігі - Халықаралық мұнай 
картелі құрылып, қызмет етуі. Ресей империясындағы 1917 жылдың қазанында өткен 
әлеуметтік-саяси оқиғалардан соң мұнай өндірудің әлемдік орталықтарында (Латын 
Америкасы мен Таяу Шығыс елдері) национализация саясатына және социалистік 
идеялардың тарауына жол бермеу мақсатында жеті ірі мұнай компаниясы (Chevron, Mobil, 
Texaco, Exxon, British Petroleum, Gulf Oil, Royal Dutch/Shell) халықаралық картель құрды. Бұл 
картель елу жыл бойы әлемдегі энергетикалық тәртіпті бақылап тұрды. Отарлық жүйе 
бытырап, социалистік елдердің ықпалы өсуіне байланысты жер қойнауын пайдалану 
саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу әдістері түбегейлі өзгерді. Осыған орай бұл іс 
үшінші кезеңге қадам басты, ол 1950 - 1990 жылдарды қамтыды. Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 
ассамблеясының «халықтардың өз байлықтарын еркін қолдану және пайдалану құқығы» 
олардың егемендігінің ажырамас бөлігі екендігін қарастыратын жалпы таныған нормалары 
бар, 1952 жылы және 1962 жылы қабылдаған қарарлары шықты. 

 Қазіргі кезеңде (төртінші кезең) ССРО-ның құлап, мұнай-газ секторын 
интернационалдануы, халықаралық экономикалық қатынастардың жаһандануы, трансұлттық 
компаниялардың ықпалының күшеюімен байланысты жер қойнауын пайдалану саласындағы 
қатынастар жаңа жағдайлармен бетпе-бет келді, бұл - жер қойнауын пайдалануды құқықтық 
реттеу тәртібіне елеулі әсер етті. Мемлекеттердің жер қойнауын пайдалану саласындағы 
халықаралық келісімдер жасау, халықаралық ұйымдардың шешімдер қабылдауы мен 
халықаралық-құқықтық дәстүрлердің қалыптасуынан көрінетін халықаралық-құқықтық 
істестіктері бірқатар құжаттардың шығуымен байланысты. Атап айтқанда, ол құжаттар: 1991 
жылдың 17 желтоқсанындағы Европа Энергетикалық Хартиясы; 1994 жылдың 17 
желтоқсанындағы Энергетикалық Хартияға Шарт; 1997 жылдың 27 наурызындағы ТМД 
қатысушы-мемлекеттерінің Кен Хартиясы; 1997 жылдың 27 наурызындағы Минералды 
шикізат ресурстарын зерттеу, барлау мен пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісім; 1998 жылдың 6 шілдесіндегі жер қойнауын пайдалануға егеменді құқықты жүзеге 
асыру мақсатында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының Каспий теңізінің 
солтүстік бөлігінің түбін шекаралау туралы келісімі; 2003 жылдың 14 мамырындағы Каспий 
теңізі түбіндегі межелес телімдердің шекара сызықтарының түйісу нүктелері туралы 
Қазақстан Республикасы, Әзірбайжан Республикасы және Ресей Федерациясының келісімі; 
2006 жылдың 5 желтоқсанындағы Атом қуатын бейбіт мақсатта қолдану саласындағы 
ынтымақстастық туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Атом энергетикасы жөніндегі 
еуропалық қоғамдастық арасындағы келісім. [128].  

 Халықаралық құқықтық актілердің маңыздыларының бірі - 1994 жылы 17 
желтоқсанда қол қойылып, 1998 жылдың 16 сәуірінде күшіне енген «Энергетикалық 
Хартияға Келісім», сондай-ақ «Энергетикалық Хартияға энергетикалық тиімділік және 
ілеспе экологиялық аспектілер жөніндегі мәселелер туралы Хаттама», бұлар Қазақстан 
Республикасы Президентінің № 2537 Жарлығымен 1995 жылдың 18 қазанында 
ратификацияланды. Осы халықаралық актіні зерттеушілердің көрсетуінше, Энергетикалық 
Хартияға Келісімнің негізгі міндеттері энергетикаға және энергия саудасына инвестиция 
салуға ынталандыруға және оны либералдандыруға жағдай туғызуға, энергетикалық 
нарықтарға еркін жол ашуға, халықаралық арбитражда осы сектордағы дауларды бітістіруге, 
экологиялық тәуекелді азайтуға әкеп соғады[3].  

Шешуші халықаралық құжаттардың бірі - 1997 жылдың 27 наурызында ТМД 
елдерінің арнаулы Келісімімен қабылданған Кен Хартиясы. ТМД елдерінің Кен Хартиясы 
шегіндегі әрістестігінің басты мақсаты - жер қойнауын зерттеу, барлау, пайдалану мен 
қорғау саласында бірлескен әрекеттерді мына бағыттарда үйлестіру мен өзара көмектесу: 
жер қойнауын зерттеу, барлау, пайдалану мен қорғау саласында заңнамалық және басқа 
нормативті актілерді жуықтату мен үйлестіру; нарықтық қатынастардың қалыптасу мен даму 
жағдайында шаруашылық әрістестіктің құқықтық базасын жетілдіру; өзара қолайлы негізде 
жер қойнауын геологиялық зерттеу мен минералды шикізат базасын ұдайы өндіру, пайдалы 
қазбалар мен қайта өңдеу өнімдерін өндіру, тасымалдау мен пайдаланудың тиімділігін 
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қауіпсіздік деңгейін бірдей көтеріп, қоршаған ортаны ластауды бар мүмкіндігінше бірдей 
азайту арқылы арттыру; мемлекеттік билік пен басқару органдарының, сондай-ақ 
шаруашылық қарекет субъектілерінің тиімді әрістестігінің жаңа механизмдерін әзірлеп, 
ұсыну. 

ТМД елдерінің жер қойнауын пайдалану саласында бірлесе қарекет етуге деген 
ниеттерінің қисынды жалғасы 1997 жылдың 27 наурызындағы «Минералды шикізат 
ресурстарын зерттеу, барлау мен пайдалану саласындағы ынтымақ туралы келісімнің» 
қорытындысы болды. Бұл Келісім ҚР Үкіметінің 2000 жылдың 4 мамырындағы № 655 
арнаулы Қаулысымен бекітіліп, енгізілді. 

Қазақстан Республикасының халықаралық-құқықтық міндеттемелері туралы мәселе 
қозғағанда басқа бірнеше келісімдерді ескермей кетуге болмайды. Атап айтсақ, олар: 

1) 2002 жылдың 14 қарашасында Қазақстан Республикасының № 356 Заңымен 
ратификацияланған «Жер қойнауын пайдалануға егеменді құқықты жүзеге асыру 
мақсатында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының Каспий теңізінің солтүстік 
бөлігінің түбін шекаралау туралы келісімі», сондай-ақ 1998 жылдың 6 шілдесіндегі осы 
Келісімге арналған Хаттама; 

2) Қазақстан Республикасының 2003 жылы 2 шілдедегі № 457 Заңымен 
ратификацияланған 2001 жылдың 29 қарашасындағы «Қазақстан Республикасы мен 
Әзірбайжан Республикасы арасында Каспий теңізі түбінің шекараларын ажырату туралы 
Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасындағы келісім», сондай-ақ осы 
Келісімге арналған 2003 жылдың 27 ақпанындағы Хаттама; 

3) Қазақстан Республикасының 2003 жылы 4 желтоқсанында № 501 Заңымен 
ратификацияланған 2003 жылдың 14 мамырындағы «Каспий теңізі түбіндегі межелес 
телімдердің шекара сызықтарының түйісу нүктелері туралы Қазақстан Республикасы, 
Әзірбайжан Республикасы және Ресей Федерациясының келісімі». 

4) Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі 
арасындағы Қазақстан Республикасына мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы 
сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы келісім» 

5) Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Беларусь Республикасы Үкіметінің 
арасындағы Құқықтық ақпарат алмасу туралы келісім» 

6) 2010 жылы 9 желтоқсанда Мәскеуде жасалған «Бірыңғай экономикалық кеңістікке 
қатысушы мемлекеттердегі қызметтер көрсету саудасы және инвестициялар туралы» келісім 

7) 2013 жылғы 31 мамырда Минскіде жасалған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына 
қатысушы мемлекеттердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастығы туралы 
келісім 

Бұл халықаралық-құқықтық актілерге Каспий маңындағы үш мемлекет Каспий 
теңізінде мемлекеттердің егеменді құқықтарын жүзеге асыруға жағдай туғызуды құқықпен 
қамтамсыз ету, сондай-ақ теңіз түбінің және жер қойнауының ресурстарын тиімді де 
ұтымды, қауіпсіз игеру мақсаттарында қол қойды. Тараптар су бетін жалпы пайдалануды 
өзгертпей, кеме жолының бостығын, балық аулаудың және қоршаған ортаны қорғаудың 
келісілген нормаларын қамтамасыз етуді қоса отырып, Каспий теңізінің түбі мен жер 
қойнауы мемлекеттер арасында ортаңғы сызық бойынша межеленеді деп келісті. Соған орай 
тараптар «ортаңғы сызықты» анықтау тәртібі туралы да келісімге келді. 

Қазақстан, Әзірбайжан және Ресей арасында жасалған бұл үш Келісім Каспий теңізі 
қайраңындағы жер қойнауын игеру мәселелері бойынша осы елдер арасында тууы мүмкін 
дауларды болдырмауға септігін тигізеді. Қазақстан Республикасының алдына 2008 жылы 8 
мамырда ҚР Үкіметінің № 434 арнаулы Қаулысымен бекітілген 2006 жылдың 7 
желтоқсанындағы «Атом қуатын бейбіт мақсатта қолдану саласындағы ынтымақтастық 
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Атом энергетикасы жөніндегі еуропалық 
қоғамдастық арасындағы келісім» белгілі бір міндеттер қояды. Қазақстан Республикасының 
бұл халықаралық-құқықтық актіден туындайтын міндеттемесі - МАГАТЭ желісіндегі 
бірқатар құжаттарда және екітарапты келісімдерде қарастырылған шарттарды орындай 
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отырып, «ядролық материалды» тек бейбіт мақсатта ғана пайдалану. Аталмыш Келісім мен 
МАГАТЭ Жарғысының ХХ бабына сәйкес «ядролық материалдарға» кез келген бастапқы 
материал немесе арнайы ыдыратылған ядролық материал жатады, оның ішінде Қазақстан өз 
кенорындарында өндіріп жатқан уран да бар. 

Осындай күрделі де маңызды жұмысты атқару жолында алда тұрған мынадай 
міндеттер шешім табу керек: 

1) жер қойнауын зерттеу мен игеру мәселелері бойынша халықаралық-құқықтық 
актілер мен халықаралық келісімдерді түгелдей ревизияға салу қажет. Мұнда, егер қандай да 
бір халықаралық актілер Қазақстан мүддесіне сай келмесе я олар формалды сипатта болып 
жер қойнауын анағұрлым тиімді де ұтымды пайдалануға сеп болатын тұжырымдамалық 
қағидалары болмаса, олардың ықпал ету шеңберінен шығу қажет, ал ондай келісімдерді 
денонсациялаған жөн; 

2) егер Қазақстанның мүдделеріне сай келсе, жер қойнауын пайдалану саласындағы 
қатынастарды реттейтін қазіргі халықаралық актлерге қосылудың мүмкіндіктері мен 
қажеттігін зерттеу керек; 

3) трансшекаралық аумақтарда жер қойнауын зерттеу мен игеру жөніндегі әрістестік 
туралы қостарапты жаңа келісімдер жасасудың (мысалы, ҚХР, Ресеймен, Өзбекстанмен, 
Түркімениямен, Қырғызстанмен, Әзірбайжанмен) перспективаларын зерттеу қажет; 

4) халықаралық-құқықтық актілермен қайшылықтарды болдырмау үшін, сондай-ақ 
ұлттық заңдарға халықаралық актілердің нормаларын имплементациялау мақсатында жер 
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ұлттық заңдарды талдап шығу; 

5) ТМД елдері мүше бола алатын халықаралық ұйым құру қажет. Ол ұйымның 
мақсаттары жер қойнауын пайдалану саласындағы нормативті-құқықтық және нормативті-
техникалық актілерді бірегейлеу, жер қойнауын пайдалану саласындағы саясатты үйлестіру, 
жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеудің бірегей механизмін жасау, жер қойнауын 
пайдалану саласында ұйымға мүше емес мемлекеттерге қатысты келісілген саясат жүргізу 
болуы керек. 

 Жер қойнауына деген талас, мемлекет арасындағы мүдделер қақтығысы, біздің 
пікірмізше,  адам өлімне әкеп соқтырмайтын тек бейбіт жолмен,қару-жарақ пен түрлі атом 
қаруынының қолданылуынсыз шешілуі қажет. 
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Адамзаттың орнықты дамуының негізгі факторларының бірі – гендерлік теңдікке қол 

жеткізу. Қазақстанда Конституция және барлық ұлттық заңнамалар өмірдің және қызметтің 
барлық салаларында ерлер мен әйелдердің тең құқығын көздейді. ҚР Конституциясының 24 - 
бабына сәйкес әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына 
құқығы бар. [1] 

Әлемдегі халықтың 50 пайыздан астамын әйелдер құрайды және олардың өзі тұратын, 
балалары өмір сүретін қоғамға көзқарасы немқұрайлы емес. Әйелдер құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейтуге қажетті шарттарды мойындап, қамтамасыз етуші елдер дұрыс 
бағытта келеді. Қазақстан Республикасының гендерлік тең құқықтық мәселесіндегі 
жетістіктерін халықаралық қауымдастық мойындаған. 2013 жылы жүргізілген жыныстық тең 
құқықтық деңгейі рейтингінде Қазақстан 136 ел арасында 32-ші орынға ие болды. 

БҰҰ Бас ассамблеясының «Әйелдер 2000 жылы: әйелдер мен ерлер арасындағы 
теңдiк, XXI ғасырдағы даму және әлем» атты 23-ші арнайы сессиясы арналды. Осы сессияға 
қатысушы үкiметтерге әйелдердiң өмiрдiң барлық салалары мен барлық деңгейлерiне тең қол 
жеткiзуiн және толық ауқымда қатысуын қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қабылдауды 
ұсынды. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 қарашадағы N 
1190 қаулысымен бекітілген «Қазақстан  Республикасындағы гендерлiк саясат 
тұжырымдамасы» қабылданды. Тұжырымдама Қазақстандағы гендерлiк саясаттың негiзгi 
қағидаттарын, басымдықтары мен мiндеттерiн белгiлейдi. 

Гендерлiк саясаттың негiзгi қағидаттары Қазақстан Республикасының 
Конституциясымен кепiлдiк берiлген әйелдер мен ерлердiң тең құқығы мен еркiндiгiн 
белгiлейдi.  

Қазақстандағы гендерлiк саясаттың мiндеттерiне әйелдер мен ерлердiң билiк 
құрылымдарында теңдестiрiлген қатысуына қол жеткiзу, экономикалық тәуелсiздiктiң 
барлық тең мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету, өз бизнесiн дамыту және қызмет бабында 
iлгерiлеу, отбасында құқықтар мен мiндеттердi тең жүзеге асыру үшiн жағдайлар жасау, 
жыныстық белгiсi бойынша зорлықтан еркiн болу жатқызылады. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік жылдары гендерлік саясатты дамытуда үлкен 
жұмыстар атқарды. 1998 жылы Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы “Отбасы 
және әйелдер iстерi” жөнiндегi ұлттық комиссия құрылды. Осы комиссияның ұйытқы 
болуымен 2011 жылдың 5 наурызында Қазақстан әйелдерінің тұңғыш съезі болып өтті. 
Съезде сөз сөйлеген Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев ер мен елге 
қиын болған кезеңде әйел-аналар отбасы мен қоғам жүгін қайыспай қатар көтере білгендігін 
атап өтті. Сондай-ақ, Елбасы әйелдердің өмірлік маңызды салаларда жұмыс істейтіндіктеріне 
назар аударды. Статистикаға жүгінсек, бүгінгі таңда барлық педагогтардың 73 пайызы, 
дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің 87 пайызы әйелдер болып табылады. Барлық 
бюджеттік сала қызметкерлерінің 60 пайызы әйелдердің үлесінде. Мемлекеттік басқарудың 
барлық жүйесі көп жағдайда олардың кәсібилігінің арқасында жұмыс істеп тұр. Тәуелсіздік 
жылдарында ондаған әйелдер министр және мемлекеттік органдардың басшылары болып 
тағайындалды. [2] 

Қазақстан қазіргі уақытта адам құқығы бойынша 60 халықаралық шартқа қосылды. 
2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдіктің ұлттық стратегиясы бекітілді. Осы 
стратегияны орындау бойынша әйелдердің саясатта және экономикада ілгерілеуі, әйелдердің, 
ерлердің және жасөспірімдердің ұрпақ әкелу қабілетін сақтау, әйелдерге және балаларға 
қатысты күш көрсету көріністеріне қарсы күрес, отбасы қатынастарында гендерлік теңдікке 
қол жеткізу бойынша 40-тан астам іс-шараны қамтитын Үкіметтің орта мерзімді іс-шаралар 
жоспары іске асырылуда. [3] 
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Елде тұрақты даму мен халықтың хал-ауқатын қалыпты деңгейге жеткізудің 
стратегиялық факторының бірі – қазіргі заманғы өркениетті кәсіпкерлікті қалыптастыру. 
Әлемнің көптеген елдеріндегі сияқты Қазақстанда да жаңа идеялардың қайнар көзі іспеттес 
экономиканы әртараптандырудың кілті - кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру ісіне 
айрықша маңыз беріліп отыр. Оның ішінде әйелдер кәсіпкерлігінің дамуы –қоғам үшін 
маңызды. 

Әйел-кәсіпкерлер – өзін-өзі іске асыруға деген жоғары қажеттілікпен, 
шығармашылықпен беріле жұмыс істейтін, табиғатынан жаңашыл, либералдық құндылықты 
жеткізушілер болып табылады. Әйелдердің осынау ерекше әлеуметтік тұрпаты кәсіпкерлікте 
ғана емес, еңбек қызметінің басқа да көптеген салаларында, сан-алуан ұйымдық-құқықтық 
нысандағы кәсіпорындарда талап етіледі. 

Әйелдер кәсіпкерлігі бәсекелес нарықтық ортаны құруға мүмкіндік туғызады, 
нарықты тауарлар және қызметтермен қанықтырады, сұраныстың өзгерістеріне икемді жауап 
береді және тәуекелді жобалар мен жаңалықтар енгізеді, мамандарды, капиталды, негізгі 
сондай-ақ, қосымша материалдарды толықтыру көзі болып табылады.  

Кәсіпкер әйелдер мен ерлердің салыстырмалы ғадетіне қатысты көптеген зерттеулер 
көрсеткендей, еркіндік, мақсатқа бағытталу, бастамалық, өзгермелі экономикалық 
жағдайларға бейімделу деңгейі сияқты іскерлік қасиеттердің негізгі критерийлері бойынша 
ерлер алдыңғы қатарда. Дегенмен, іскерлік салада әйелдер мынадай артықшылықтарға ие: 
оларда аса менмендік жоқ, кәсіпорынның стратегиясын дайындауда үлкен жауапкершілік 
танытады, адамдармен сыпайы, жақсы қарым-қатынаста болады, өзінің интуициясын 
белсенді пайдаланады, әлеуметтік жауапкершілігі мол. Осы қасиеттерінің арқасында 
кәсіпорын міндеттерін іске асыруда ерлерге қарағанда біршама артықшылықтарға ие болады. 
Мұның бәрі әйелдердің кәсіпкерлік белсенділігінің маңызды әлеуетін сипаттайды. 

Әйелдер кәсіпкерлігінің дамуы еңбекке қабілетті халықтың жұмыс бастылық деңгейін 
және олардың өмір сүру сапасын арттыруға өз септігін тигізеді. Бұл феноменді әйелдер 
кәсіпкерлігін зерттеп жүрген америкалық ғалымдар Р.Петерсон мен К.Вермейер «әлемдік 
масштабтағы тыныш революция» деп көрсетіп, тәуелсіз кәсіпкерлікке деген әйелдердің 
қызығушылығын осылай тұжырымдады. Ал бұл құбылысты қазіргі заманғы кәсіпорындағы 
әйелдер рөлінің өзгергенін талдай келе америкалық ғалым Д.Нэсбит «жаңадан пайда болған 
мүмкіндіктер жарылысы» деп бағалады [4. 158-б]. 

Соңғы отыз жылда адамзаттың негізгі аспектілерін қайта қарауда – жұмыс, отбасы, 
жыныс мәселелері, теңдікке және әділеттілікке ұмтылуда әйелдер жетекші орындарға ие 
болды. Әйелдер қазір болмысты айқындауға, білімді қабылдауға және көшбасшылыққа 
үйретуге ықпал етеді. Бүгінгі таңда әйелдер кәсіби белсенділік көрініс табатын көптеген 
салаларды игерген. Алайда бизнес қарқыны салыстырмалы аз уақытта басшының ұйымды 
табысқа жеткізуге қабілетті немесе қабілетсіз екенін анықтап береді. Ал әйелдердің бизнеске 
араласуы іскерлікті айғақтайды және сенімді нығайтады, сонысымен де ескірген әлеуметтік 
көзқарасты еңсеруге көмектеседі. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауында экономиканы 
әртараптандыру - табыс кілті екенін атап көрсеткен болатын. Әртараптандырудың өзегі - 
кәсіпкерлік. Экономиканы жаңғыртудың қозғаушы күші де кәсіпкерлер. Сондықтан, әлемнің 
көптеген елдеріндегі сияқты, Қазақстанда да жаңа идеялардың қайнар көзі іспеттес 
кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру ісіне айрықша маңыз беріліп отыр. Оның ішінде 
әйелдер кәсіпкерлігінің дамуы қоғам үшін маңызды. Әйелдер кәсіпкерлігі бәсекелес 
нарықтық ортаны құруға мұмкіндік туғызады, тауарлар және қызметтермен нарықты 
қанықтырады, сұраныстың өзгерістеріне икемді жауап қайтарады, тәуекелді жобалар мен 
жаңалықтар енгізеді, сондай-ақ мамандарды, капиталды, негізгі және қосымша 
материалдарды толықтыру көзі болып табылады. Әйелдер кәсіпкерлігінің дамуы еңбекке 
қабілетті халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін көтеруге және олардың өмір сүру сапасын 
арттыруға өз септігін тигізеді. 
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Қазақстанда ерлер және әйелдер үшін жұмыспен қамтудың жаңа мүмкіндіктерін 
жасай отырып, кәсіпкерлік сектор, оның ішінде шағын және орта бизнес қарқынды дамуда. 
Елдің өңірлерінде шағын кәсіпорындардағы жұмыс тұрғын халықтың басым бөлігінің табыс 
көзінің негізіне айналуда. 2014 жылдың 1 мамырындағы жағдай бойынша елде 665 мыңнан 
астам шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері белсенді жұмыс істейді, оларда 2375,2 
мыңнан астам адам еңбек етеді. 2011 жылғы қаңтар - сәуірде шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілері шығарған өнім (тауарлар және қызмет) бұған дейінгі жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда 3,4%-ға өсті және 2161,0 млрд. теңгені құрады. 

Ұлттық экономика министрлігінің кәсіпкерлікті қолдау департаменті директоры 
Ғалия Жолдыбаева «Ұлттық экономика министрлігі банкпен шағын және орта бизнеске 
қолдау жобаларын іске асыру туралы келісім бекітуді жоспарлап отыр. (...) Бизнестегі 
әйелдерді қолдау бағдарламасы бойынша кәсіпкер қыз-келіншектерге 41 млн доллар несие 
беруді қарастырады», - деді ол ЕҚДБ-нің бизнестегі проблемалар жөніндегі форумында. 

Шағын және орта бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша жұмысты 
жалғастыру қажет. Бүгінде Ұлттық қордан ШОБ-ты қолдауға және несиелеуге бағытталған 
100 миллиард теңге толықтай игерілді. Бұл 4,5 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. 
Бұл қаржыға сұраныс ұсыныстан 23 миллиард теңгеге асып түсті. Бизнесті 10 жылға бар-
жоғы 6 пайызбен несиелеудің бұрын-соңды болмаған шарты жасалды. Мұндай шарттар 
біздің елімізде бұған дейін болған емес. ШОБ-ты экономикалық өсімнің драйвері ретінде 
дамыту және оның үлесін 2050 жылға қарай ІЖӨ-нің 50 пайызына ұлғайту бойынша 
жұмысты жалғастырған жөн. Сондықтан шағын және орта бизнес үшін 2015-2017 жылдары 
жалпы сомасы 155 миллиард теңге несие желілерін АДБ, ЕҚДБ, Дүниежүзілік банк есебінен 
тиімді пайдалану қажет. [5] 

Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар өкілдерінің арасында 50 
пайыздан астамы, жеке кәсіпкерлердің 66 пайызы әйелдер. Қазіргі қоғамда бүкіл әлемде 
үкіметтер әйел кәсіпкерлігін дамытуға кедергі келтіретін мәселелерді арнайы бағдарламалар 
арқылы шешуге ұмтылуда. Бүгінде гендерлік аспектілер мемлекеттің саясатында ескеріле 
бастады. Сонымен бірге, билік әйел кәсіпкерлігінің пайдасы мен әлеуетті мүмкіндігі туралы 
хабардар болуға ұмтылуда. 

Әйелдер кәсіпкерлігінің бұрыннан әйелдер қызмет етіп келе жатқан, өздеріне 
ыңғайлы салаларда дамуы байқалады. Ол салалар қатарында тұрмыстық қызмет көрсетулер, 
қоғамдық тамақтану, сауда, білім беру, әлеуметтік көмек көрсету, денсаулық сақтау, қонақ 
үй шаруашылығы және басқалар бар. Ал әйелдер тарапынан аз игерілген салалар құрылыс, 
транспорт, шикізат өнеркәсібі болып табылады. Жоғарыда атап кеткеніміздей, әйелдер 
кәсіпкерлігінің ер адамдар кәсіпкерлігіне қарағандағы ерекшеліктері зерттеу нәтижелерінде 
дәлелденді. Сауалнамада респонденттер басқару стилі, мейірімділік, эмоциялық сияқты 
негізгі әлеуметтік индикаторларды таңдаған (1-кесте). 

Кесте 1  
Әйелдер кәсіпкерлігінің ер адамдар кәсіпкерлігіне қарағандағы 

ерекшеліктері 
Жауап нұсқалары  Пайыздық көрсеткіштер  
Басқару стилі  62%  
Қаржыландыру көздері  26%  
Желілік байланыстар құрылымы  12%  
Мотивация және жетістіктер  42%  
Тапқырлық, жаңашылдыққа 

ұмтылу  
46%  

Мейірімділік, эмоциялылық  10%  
 
Бизнестің басты қағидасы - табыс табу екені белгілі. Сонымен қатар кәсіпкерлердің өз 

мүмкіндіктеріне қарай халықтың әлеуметтік жағдайына қарайласып отыруы дүниежүзі 
бойынша кең тараған құбылыс. Бірақ, мұның өзі орталық немесе жергілікті атқарушы 
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органдардың мәжбүрлеуімен немесе талап етуімен емес, еріктілік жағдайында, атқарушы 
билік органдармен меморандумдарға қол қою арқылы атқарылса, нәтиженің де қомақты 
болатынын еліміздің тәжірибесі көрсетіп отыр. «Жауапкершілік арқылы үйлесімге ұмтылу» 
қағидасы әйелдер басқаратын кәсіпорындардың корпорациялық ұстанымын барынша дәл 
бейнелейді. Кәсіпкер әйелдер қоршаған ортамен, заңнамамен, қызметкерлермен, жергілікті 
тұрғындармен, сондай-ақ адамгершілік қағидаларымен үйлесім табуға ұмтылуды өздерінің 
басты мақсаты деп санайды. 

Кәсіпкер - әйелдердің экономикалық белсенділігін қолдау мақсатында ел Үкіметі 2002 
жылдан бастап әйел кәсіпкерлігін қолдау бойынша шараларын жүзеге асыруда. Ондаған мың 
әйелдер жеңілдікті кредит алып, өздерінің бизнестерін ашты. 2002 жылдан 2008 жылға дейін 
республикалық бюджеттен «Даму» КДҚ»АҚ арқылы шағын субъектілерге, оның ішінде 
әйелдер кәсіпкерлігіне кредит беру бағдарламасы іске асырылды. Әйел кәсіпкерлігін 
анықтайтын негізгі өлшем басшысы әйел және еңбек ұжымының кемінде 50%-ы әйелдер 
болуы керек. 

Өз істерін ашатын әйелдерді қолдау қажеттілігі туралы Мемлекет басшысының 
тапсырмасын орындау үшін «Даму» қоры 2009 жылдың қарашасында әйелдер кәсіпкерлігіне 
шағын кредит беру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге келісіп орналастыру бағ-
дарламасын қабылдады. Бағдарламаның негізгі мақсаты кәсіпкер әйелдердің экономикалық 
белсенділігін қолданыстағы және жаңадан бастайтын әйелдер кәсіпкерлігі субъектілерінің 
жобаларына жеңілдікпен кредит беру арқылы ынталандыру болып табылады. [6] 

Қаражат әйелдер кәсіпкерлігіне микрокредит ретінде берілетін болған жағдайларда 
қор әріптес банктерге ақша қаражатын беру жолымен бағдарламаны жүзеге асырады. 
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған және жаңа бизнеске арналған. Клиент қарызды 
қолданыстағы кредиттерді қайта қаржыландыруға, инвестициялық мақсатқа, айналым 
қаражатын толықтыруға алуына болады. Салалар бойынша шектеулер жоқ. Тиімді ставка 
жылдық 14,0 пайыздан көп емес, қарыз валютасы – теңге, несиелеудің ең ұзақ мерзімі – бес 
жыл. 

2013 жылдың 23 қаңтарында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  және «Банк 
ЦентрКредит» АҚ арасында «Damu start up» банктік өнімі шеңберінде ынтымақтастық 
туралы келісімге қол қойылды, оның шарттары бойынша бастапқы бизнесті қаржыландыру 
болжайды. Бастаушы кәсіпкерлер үшін 20 млн.теңгеге дейін несие алуға мүмкіндік беріледі. 
Оның ішінде 14% сыйақы мөлшері, оның ішінен 7% «Даму» ҚДҚ» АҚ субсидияландырады 
және 7    % кәсіпкер өзі төлейді. «Даму» КДҚ» АҚ бастаушы кәсіпкерлер үшін несие 
бойынша кепілгер болып – несие сомасының 70%- «Даму» КДҚ» АҚ кепілі. Қалғанын 
кәсіпкер осы банктегі депозитімен қамтамасыз етеді. [7] 

Жалпы, әйелдер еңбек рыногының жаңа талаптарына икемділік танытуда. Өз отбасын 
қолдау үшiн әйелдер iс ашып еңбекке орналасудың күрделi ахуалынан шығу жолын 
қарастырады. Әрине, олардың қызметiнiң табыстылығы көбінесе елдегі қолайлы бизнес-
ортаға байланысты болады. 

Дегенмен, қазiргi қоғамда жоғары жалақы төленетiн және беделді жұмыспен ерлер 
айналысады. Статистика, Қазақстанда ғана емес, дүние жүзінің басқа да елдерінің 
көпшiлiгiнде осындай жағдайдың қалыптасқанын растап отыр. Әйелдер үшін кәсіби білімге 
және мансапқа жол кеңінен ашылды, бірақ үй шаруашылығымен әлі де болса әйелдер 
айналысады, бұл әйелдер жүктемесі екі есе дегенді білдіреді. 

Қазақстанда әйелдер әлбетте, шағын кәсіпорындарға ие. Әйелдер басым салаларға 
қонақүйлерді және мейрамханаларды (63%), сауданы (59%), коммуналдық, әлеуметтік және 
жеке қызметтерді (59%) және ауыл шаруашылығын (53%) жатқызуға болады. Әйелдердің ірі 
бизнеске енуі жаппай сипатқа ие бола қойған жоқ: оң үрдіске қарамастан, әйел кәсiпкерлiгi 
әлеуметтiк-экономикалық факторларға байланысты нақты қиындықтардан өтуде. Әйелдердің 
бизнеске жаппай келуіне экономикалық және заң кедергілері ғана емес, мәңгi екiншi рөлде 
болу дағдысы, ескілікті менталитет кедергі келтіреді. 
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2008 – 2010 жылдардағы дағдарыстан кейінгі дамуға қатысты тапсырмаларды шешу 
үшін 2010 жылдан бастап «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы iске асырылуда. Бұл 
қазiргi Қазақстан тарихындағы кәсiпкерлiкті дамыту бойынша ең ауқымды бастама болып 
табылады. 

Қазіргі таңда кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларының мақсаты әкімшілік 
кедергілерді және бизнеске жүктемелерді төмендету арқылы негізі бизнес-ахуалды жақсарту 
болып табылады. Осы мақсаттар үшін рұқсат беру жүйесін және мемлекеттiк органдардың 
бақылау - қадағалау қызметі жетiлдiрілуде. Бизнес - ахуалды жақсарту бойынша 
Қазақстанның тәжiрибесiн көптеген беделдi халықаралық рейтингтер бағалауда. 
Дүниежүзілік банктiң есебі жарияланған 2010 жылдың қарашасында «Doing Business-2011» 
рейтингiнде Қазақстан 15 позицияға көтерiліп, 59-орын алған және кәсiпкерлiк қызметі үшiн 
қолайлы жағдайлар жасауға қол жеткiзетiн 10 елдердiң тiзiмiн бастайды. [8] 

Кеден одағы жұмыс істей бастағаннан бері де кәсiпкерлiк үшiн үлкен мүмкiндiктер 
ашылды. Кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдауға қабылданған шаралар, тұтастай алғанда, жалпы 
ШОБ дамытуға, оның iшiнде әйел кәсiпкерлiгiне оң ықпалын тигізуде. 

Әйелдер кәсіпкерлігінің мынадай мүмкіндіктері бар: біріншіден, әйелдер қозғалысын 
дамыту саласында орын алады; екіншіден, әйелдер кәсіпкерлігін мемлекеттік құқықтық 
қолдауда және әйел-кәсіпкердің белсенді рөлінде өзін әйелдер қозғалысына қатыстылығын 
және оның демократияландыру процесін дамытудағы азаматтық қоғамның 
қалыптасуындағы, экономиканың нығаюындағы проблемаларға қатысы бар екендігін сезінуі 
[9. 31-б].  

«Кез келген елдің болашағы әйелдердің қоғамдағы орнына байланысты болады. Біз 
бұған үлкен мән береміз» деп Елбасының айтқаны бар. Бүгін де Қазақстан қоғамында 
әйелдер саясатта болсын, бизнесте болсын, экономиканың барлық секторында, 
шаруашылықтың әр түрлі салаларында болсын, ер-азаматтармен қатар еңбекке белсене 
араласып, өздерінің біліктіліктері мен іскерліктерін танытып келеді. 
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В настоящее время законодательство о предпринимательской деятельности 

представляет собой огромный массив нормативных правовых актов различной отраслевой 
принадлежности. Во всей своей актуальности возникла задача систематизации этого 
огромного массива, нужна единая понятийная и методологическая база для всех 
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нормативных правовых актов, которыми регулируются предпринимательская деятельность и 
предпринимательские отношения. Большой блок вопросов, имеющих важное значение для 
предпринимательской деятельности, необходимо урегулировать в кодифицированном акте. 
В статье рассматриваются вопросы принятия Предпринимательского кодекса. 

Для нормального развития экономики необходимы ясные, не противоречащие друг 
другу законы. Гражданский кодекс Республики Казахстан является главным 
законодательным актом, регулирующим рыночные отношения, и специальное 
законодательство о предпринимательстве. Такое положение способствует единообразному 
применению правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения, и 
свидетельствует о единстве частно-правового регулирования. Вместе с тем, в отдельных 
странах СНГ наряду с Гражданским кодексом принят и действует Хозяйственный кодекс - 
например, на Украине 16 января 2003 г. одновременно были приняты Гражданский кодекс 
Украины и Хозяйственный кодекс Украины. На наш взгляд, принятие 
Предпринимательского кодекса в Казахстане будет способствовать совершенствованию и 
повышению эффективности, как гражданского, так и предпринимательского 
законодательства. 

Согласно уже устоявшейся научной точке зрения, предпринимательское 
(хозяйственное) право является самостоятельной отраслью права. Так, Мартемьянов В.С. 
полагает, что в сферу предпринимательского (хозяйственного) права перешли и отношения, 
возникающие в процессе реализации собственности граждан для производства товаров как 
предпринимательские отношения; расширилось и число субъектов - участников 
хозяйственных отношений (это и физические лица -предприниматели, и юридические лица - 
предприятия, организации, объединения юридических лиц, а также государство в лице своих 
органов, то есть те субъекты, которые действуют профессионально в интересах и 
потребностях рынка, с целью извлечения собственной прибыли). 

Исследование предпринимательского (хозяйственного) права основано на признании 
известной целостности предпринимательского (хозяйственного) законодательства 
(например, подобных взглядов придерживался известный цивилист Ю.Г. Басин), в связи с 
чем предпринимательское (хозяйственное) право выступает как подотрасль гражданского 
права, а предпринимательское (хозяйственное) законодательство - как комплексная отрасль 
законодательства. 

М.К. Сулейменовым высказывается мнение о том, что предпринимательское право 
следует понимать двояко: в узком смысле, предпринимательское право представляет собой 
часть гражданского права; в то же время предпринимательское право можно понимать в 
широком смысле как комплексное образование, объединяющее нормы различных отраслей 
права (гражданского, административного, финансового, таможенного, трудового и др.). 

Идея комплексности предпринимательского права выглядит предпочтительнее ввиду 
того, что в случае признания предпринимательского права подотраслью гражданского права 
вне регулирования останутся отношения государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, которые никак не могут входить в предмет 
гражданского права. В свете изложенного, мы считаем целесообразным поднять вопрос о 
перспективах разработки и принятия предпринимательского (либо хозяйственного) кодекса. 
Поэтому вопросы организации норм предпринимательского права уже сегодня вполне могут 
быть предметом научного анализа. 

Прежде всего, нужно ответить на вопрос: способно ли принятие 
предпринимательского кодекса принести какую-либо пользу, благоприятно воздействовать 
на развитие правовой науки, способствовать развитию экономики страны и т.д. 

Наиболее важный аргумент против предпринимательского кодекса - возможные 
противоречия с Гражданским кодексом. В обосновании аргумента против принятия кодекса 
лежат сомнения в правильности отделения Предпринимательского кодекса от Гражданского. 
Здесь возможно возникновение искусственной дистанции и разграничения гражданско-
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правовых и предпринимательско-правовых правоотношений. Существует риск дуализма 
частного права.  

Что действительно может вызывать опасения - то, что в новом кодексе публично-
правовые начала станут подавлять частную сферу. Есть опасения, что в новом 
кодифицированном акте появятся такие публичные обременения частной 
предпринимательской деятельности, которые сделают ее просто невыгодной. Но думается, 
кодификация законодательства о предпринимательской деятельности будет еще одним 
шагом совершенствования отечественного законодательства. 

Общую часть кодекса могут составить общие принципы осуществления 
предпринимательской деятельности и принципы государственного воздействия на 
экономику. 

Значимым фактором эффективности нормы является информированность адресатов 
нормы о ее содержании. Предпринимателю будет проще ориентироваться на один кодекс 
(даже если туда вносятся изменения), чем на десятки актов разной юридической силы. 
Установление единых принципов взаимоотношений между предпринимателем и 
государством должно привести к усилению законности в экономике. В настоящее время 
государственное регулирование предпринимательской деятельности и экономики вообще 
основано на правилах и принципах, заложенных в Гражданском кодексе Республики 
Казахстан и Законе «О частном предпринимательстве». 

Таким образом, идея разработки предпринимательского кодекса вполне заслуживает 
внимания. На наш взгляд, целесообразно принять кодифицированный акт, регулирующий в 
основном публично-правовые аспекты предпринимательской деятельности, т.е. 
вертикальные и не урегулированные в ГК внутрифирменные отношения. В кодексе уместны 
и нормы организационного характера вообще, в том числе по организации бизнеса, например 
нормы, регулирующие деятельность холдингов. 

Структура предпринимательского кодекса Республики Казахстан, на наш взгляд, 
могла бы быть следующей. К общей части можно отнести принципы предпринимательской 
деятельности, принципы государственного воздействия на экономику, общие положения об 
источниках права (в ГК нет подробной регламентации обычаев делового оборота, типовых 
договоров), общие положения о субъектах и объектах (возможно, даже с допущением 
отсылочных к ГК норм). В особенную часть можно включить следующие сферы: 
бухгалтерский учет (и иные виды учета, которые ведут предприниматели), регистрация 
предпринимателей, государственный (и общественный, профессиональный) контроль в 
соответствующей сфере, лицензирование, антимонопольное регулирование (включая 
антидемпинговые нормы), банкротство, техническое регулирование, ценообразование, 
внешнеэкономическая деятельность, специальные режимы осуществления 
предпринимательской деятельности (особые экономические зоны, малое 
предпринимательство) и т.д. Отдельно необходимо урегулировать организационные 
отношения, о которых упоминалось выше. 

Наконец, можно выделить и третью часть кодекса, включив сюда правила об 
осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, а также условия, виды 
и способы применения юридической ответственности за нарушение законодательства о 
предпринимательской деятельности. 

На данном этапе развития рыночных отношений возможно не столь актуально, чтобы 
процесс развития законодательства о предпринимательстве обязательно завершился его 
кодификацией, более значимым является приведение его в соответствие международным 
стандартам и реалиям сегодняшнего дня. Однако, на наш взгляд, работа по унификации 
законодательства и приданию ему ясности и удобства применения рано или поздно приведет 
к кодификации этой стремительно развивающейся отрасли права. 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Экологиялық және кәсіпкерлік 

құқық кафедрасының, аға оқытушысы, құқық магистрі 
 

Тұтынушылардың әр түрлі  тауарларға және қызмет түрлеріне қажеттілігін  сауда 
орындары, өндірушілер, сатушылар және белгілі қызметті орындаушылар қамтамасыз етеді. 
Қазақстанда нарықтық экономиканың қалыптасуы – нарықта әр түрлі тауарлармен қызмет 
түрлерінің пайда болуымен қоса келеңсіз құбылыстар пайда болды, атап айтсақ -  алдау, 
ақпараттың дұрыс болмауы, сапасы төмен тауарды сату.  Сондықтан кез-келген тұтынушыға 
мемлекеттік қолдау және осы келеңсіз құбылыстардан қорғау қажет. Мемлекет 
кәсіпкерлерді, өндірушілерді және сатушыларды сапалы тауар сатуын міндеттейді. 
Тұтынушылардың бұл құқықтары  Қазақстан Республикасының Конституциясында, ҚР 
Азаматтық кодексінде, ҚР «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» заңында,  ҚР «Тамақ 
өнімінің сапасы мен қауіптілігі туралы» заңы және т.б. көрсетілген. Өкінішке орай, 
нормативтік актілердің саны көбейгенімен,  нарықта тұтынушылардың алдануы азаймай 
отыр. Сатушы аз уақыт арасында тауарады өткізу болғандықтан, белгілі амалдарды ойлап 
алдап сатады. Бұл айтып өткен жағдай тек біздің елде бар ма? Әлде нарықтық 
экономикадағы заңдылық па? Әрине бұл мәселен кез-келген елде  бар, бірақ айырмашылығы 
– үлкен «супермаркеттерде» әдемі қағазға оралып сатылады. Сондықтан, тұтынушыларды 
алдау - нарықтық жағдайдағы үйреншікті құбылыс және бұрынғы заманда , қазірде де, ертен 
де болады. Осыған орай тұтынушылар алданып қалмас үшін өз құқықтарын білу керек.  

Қазіргі кезде тұтынушыларды қандай сұрақтар өзекті болып отыр? Еңбек терімен 
тапқан қыруар ақшаға сатып алып отырған тауардың қалай өндіріліп, қайдан алып келініп 
жатырғаны тағы белгісіз. Киім-кешек, үй тұрмысында қолданылатын тауарларды айтпай-ақ, 
күнделікті тұтынылатын азық-түліктерге тоқталатын болсақ, нарықта азық-түлік импорты 
өте жоғары, яғни шетелден алып келініп жатыр. Азық-түліктің сапасын қадағалайтын 
жүйенің жоқтығынан, күнделікті азық-түлікті сатып ала отырып тәуекелге бел буамыз. 
Себебі өнім өндіруші шетел компаниялырың құпиялығынан Қазақстан генно-
модифицияланған азық-түліктің (генно-модифицированные продукты) объектісіне айналуда. 
Кейбір ғалымдар генно- модифицияланған ағзаны (ГМО) болашақта ұлттың деградацияға 
ұшырау қаруы деп есептейді. 

Гендік тұрғыда өзгеріске ұшыраған өнімдер туралы айтқанда, әлем ғалымдарының да, 
қоғамның да пікірі екіге жарылады. Біреулер бұл адамзат үшін өте қажет десе, келесілері 
олардың адам денсаулығына зияндығын алға тартады. ГМО өнімдерін жақтаушылар бұндай 
өнімдерін шығару адамзатты аштықтан құтқаратын бірден-бір жол деп тұжырымдайды. 
Өйткені тағы 40-50 жылдан кейін Жер бетіндегі тұрғындардың саны 11 миллиардқа дейін 
жетуі мүмкін. Яғни ауыл шаруашылық өнімдеріне деген сұраныс та артады. Бұл мәселені 
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ГМО арқылы бірден шешуге болады. Ал қарсыластары оның адам денсаулығына әсері 
толықтай зерттелмегенін алға тартады. Қалай десек те, гендік тұрғыда өзгерген өнімдер 
адамзат өміріне дендеп еніп келеді. Бір мемлекеттер оларды шығаруға, таратуға заңмен қатаң 
тыйым салса, кейбір елдерде рұқсат берілген, келесілері либерал көрқарас ұстанады. 
Мәселен, қазіргі кезде Ресей Думасы ГМО өнімдерін елге кіргізуге тыйым салу туралы заң 
жобасын талқылап жатыр. Яғни бұл саланы мемлекеттік тұрғыда бақылауды қолға алмақ. Ал 
Қазақстанда бірнеше жылдан бері олардың пайдасы мен зияны туралы қанша рет талқыланса 
да, мәселе ашық күйінде қалып отыр. Өйткені нақты сүбелі зерттеу жұмыстары 
жүргізілмеген.  

Ал азық-түлік өнімдерінің басым бөлігі шеттен келетіндіктен, сарапшылар Қазақстан 
дүкендерінде де құрамында гендік тұрғыда өзгеріске ұшыған компонентттері бар азық-
түліктер дүкен сөрелеріне түсе бастағандығын айтады.  Дегенмен ел Президенті биылғы 
жолдауында агросекторды дамыту мәселесіне тоқтала келіп, ГМО  өнімдерінен қорқудың еш 
қажеттілігі жоқ деп тұжырымдады. Алайда, Қазақстанда әлі күнге ГМО өнімдеріне қатысты 
заңдық негіз қалыптаспады. Тек 2010 жылы «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» ҚР 
заңы күшіне еніп, сол жерде бір-екі ауыз айтылады.  

Аталмыш заң өндірушілерді егер өнім құрамында ГМО 0,9 пайыз және одан да 
жоғары болатын болса, өнімдерін маркілеуді міндеттейді. Маркілік таңбаның жоқтығы үшін 
100 АЕК мөлшерінде айыппұл салынып, лицензиясынан айыру немесе бұл іспен айналысуға 
3 жылға дейін тыйым салу қарастырылған. Осыдан 2 жыл бұрын «Гендік-инженерлік 
қызметті мемлекеттік реттеу туралы» заң жобасы әзірленіп, Парламентке жолдаған болатын. 
Сол кезде Ұлттық биотехнологиялық орталықтың директоры Ерлан Рахманқұлов бұл заң бір 
жылдың ішінде қабылданады деп мәлімдеген еді. Алайда талай талқылаудан өтсе де, нақты 
шешім қабылданған жоқ. Ақпан айының басында ауылшаруашылыгы министрлігі таратқан 
ақпаратта бұл заңның әлі күнге Парламенттің төменді палатасында жатқандығы 
айтылады.  Гендік модификацияланған ағзалар дегеніміз – гендік инженерия көмегімен 
жасалған тірі ағзалар мен азық-түлік өнімдері. Бұл өзгеріс өсімдік геніне жануалардың генін 
енгізу арқылы жүзеге асырылады. Жалпы, құрамында ГМО кездесетін өнімдерді үш топқа 
бөлуге болады.  

Бірінші топ құрамы гендік өзгеріске түскен азық-түліктер (трангендік бұршақ, соя), 
екінші топ – трангендік шикізатты өңдеу нәтижесінде алынған азық-түлік өнімдері (соя сүті, 
қызанақ пастасы, соя қосылған түрлі шұжықтар, чипсы, бұршақ өнімдері).  

Үшінші топ – трансгендік жеміс-жидек пен көкөністер.   Гендік инженерияның 
иновациясы саналатын бұл тәсіл өсімдіктер әлемінде кеңінен пайдаланылады. Ең алғашқы 
гененикалық негізі өзгертілген ағза – ішек таяқшалары болған. Ал 1978 жылға қарай 
трансгендік адам инсулині пайда болды. Ол қазіргі кезде дәрі-дәрмек шығаруда кеңінен 
қолданылады. Гендік тұрғыда өзгертілген ең бірінші өсімдік – темекі. Бұндай өзгеріс  
өсімдіктердің өнімділігін арттырып, қуаңшылыққа, түрлі ауруларға, құрт-құмырсқаларға 
төзімділігін жоғарылатады. Алғаш рет азық-түлік нарығында трансгендік өнімдер АҚШ-та 
1994 жылы пайда болған. Бұл ұзақ сақталатын қызанақ пен соя еді. Осыдан кейін 
өндірушілер азық-түлік нарығына бірінен соң бірі түрлі трансгендік өнімдерді ұсына 
бастады. Қазіргі кезде АҚШ-тың азық-түлік өндрісінің 70-80 пайызына ДНҚ-сы өзгертілген 
құрамдас заттар кіреді.  Ал БҰҰ-ның экономикалық әріптестік және даму ұйымының 
мәліметін сүйенсек, қарзіргі кезде ауылшаруашылық өнімдерінің ішінде картоптың гердік 
тұрғыда өзгертілген – 24, сояның –11, бұршақтың 32 түрі бар екен. Одан бөлек қант 
қызылшасының үш түрі, күріштік 5 түрі, қызанақтың трансгендік 8 түрі тіркелген.  

Гендік модифкацияланған өнімдер табиғи өнімдердан анағұрлым арзан болғандықтан, 
азық-түлік өндірушілер үнемдеу мақсатында пайдаланады. 2000 жылы биоқауіпсіздік туралы 
Картахен келісімі қабылданған. Бұл құжатта көптеген мемлекеттердің ГМО өнімдеріне 
қатысты көзқарасы белгіленеді. Оған 166 мемлекет қол қойды, оның ішінде Қазақстан да бар. 
Бұл құжатта зияндылығы дәлелденген жағдайда, кез-келген гендік тұрғыда өзгертілген өнім 
зиян деп танылсын деп жазылған. Алайда ондай өнімдердің зияндылығын дәлелдеу оңай 
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емес. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары ГМО өнімдерін зияны туралы қаншама 
зерттеу жүргізілсе де, оның нәтижесі жалпы жұртқа жарияланбайтынын айтады. 
Жарияланып кеткен күннің өзінде, артынша ол жоққа шығарылып отырады. Бұл саланың 
өркендеуі кімдерге тиімді екені айдан анық.  

Осыдан 2-3 жыл бұрын халықаралық экологиялық «Гринпис» ұйымы түзген делінген, 
өнімдерінің құрамына  гендік тұрғыда өзгертілген ағзалар кіретін өндірушілердің қара тізімі 
таралды. Бұл тізімде әлемдік азық-түлік нарығының ірі-ірі ойыншыларының есімі аталған. 
Алайда артынан «Гринпис» бұл тізімді біз түзген жоқпыз деп теріске шығарды. Дегенмен, 
«жел тұрмаса щөптің басы қимылдамайтыны» белгілі...  Ал Еуроодақ құрамына кіретін 
мемлекеттерде жем-шөп ретінде қолданылатын ГМО-өнімдеріне тыйым салынбаған. 
Дегенмен, салмақты себептері болса, өз аумағына ГМО өнімдерін кіргізуге тыйым сала 
алады. 2005 жылы Венгрия гендік тұрғыда өзгертілген бұршақты өсіруге, сырттан кіргізуге 
шектеу қойды. Бұндай шектеуді Франция, Германия, Польша сынды елдер де енгізген. 
Австрия, Греция, Польша түбегейлі ГМО-дан бас тартса, Болгарияда гендік өзгеріске 
ұшыраған өсімдіктерді өсіруге жол жоқ.  

Гендік инженериянаң ауыл шаруашылығына, медицинаға  пайдасы бар. Олардың 
көмегімен  медициналық дәрі-дәрмектер, вакциналар, жанар майлардың жаңа түрлері және, 
т.б. Сонымен қатар қолайсыз жағдайларда, құнарсыз жерлерде дәнді дақыл өнім алып, жер 
құнарлығына  жұмсалатын химикаттарды азайтады.   

Әрине бұл азық-түліктерді қауіпсіз деп айта алмаймыз. Алматы қаласындағы дәнді - 
дақылдардың экологиялық интеграция Қоры құрамында генетикалық модифициаланған 
ақзалары (генетически модифицированные организмы) (әрі –қарай  - ГМО) бар азық-
түлікпен күресетін алғашқы компаниялар екенін айтып өткен болатын. Олардың әлеуметтік 
зерттеудің нәтижесіне тоқталсақ, сауалға жауап бергендердің 61%  бұл азық-түліктер ағза 
қауіпті екендігін айтқан,  ал 92%  мұндай азық-түліктің сыртындағы қораптағы ақпаратқа 
қосымша жазылуы керек екендігін айтқан болатын. Қазіргі нарықта азық - түлік импорты өте 
жоғары. Мәселен, GREANPEACE ақпараты бойынша Nestle компаниясы (шоколад, кофе, 
бала тағамдары) Coca-cola компаниясы ( Спрайт, Фанта, Кока-кола ішімдіктері), Danon 
(йоргурт, айран, ірімшік, балалар тағамдары), Pepsico компаниясы (Pepsi, Mirinda)  
өнімдерінің құрамында ГМО қосылғанын білеміз.  

Генетикасы өзгертілген азық-түлік мәселесі жақында  пайда болғаны барлығымызға 
белгілі. Бұл зерттеулердің жүргізіліп жатқанына бірнеше жыл болып, белгілі зерттеулер 
бойынша ғылыми зерттеулер адам ағзасына қауіпсіз екендігін біз айта алмаймыз. Дегенмен, 
коммерциялық пайда табудың бірден бір жолы. Сондықтан ірі көлемдегі өндірушілер 
өздерінің тұтынушыларын бұл туралы хабардар етпейді. Сонымен қатар біздің елде мұндай 
азық-түліктерді тексеретін лабораториялар жоқ болғандықтан  халықаралық ақпараттарға 
жүгінеміз. Міне сондықтан да қазіргі нарықтың өзекті мәселелерінің бірі – тұтынушы сатып 
алған тауар туралы толық ақпарат алмайды, мемлекеттік органдар мұндай азық-түліктер 
туралы сөз қозғамайды, ал бұл азық-түлікті өндірушілер барлық жағдайды пайдаланып 
кәсіпкерлік қызметін жалғастыра береді. Қарап отырсақ, сіздер мен біздер, яңни 
тұтынушылар ағзасы зерттеуге алынған жануарлар тәрізді болдық па?      

Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасының президенті Светлана Савченко 
өзінің сөзінде ГМО қосылған азық-түліктердің кейбірулері адам ағзасына аллергия тудырып 
антибиотиктерге төтеп бере алмайтындығын айтып кеткен. Яғни қолданыстағы 
медициналық препараттармен емдеуге болмайтыны айтады.  Қазіргі нарықта шекарадан 
кіргізілетін сояның 75% шұжыққа қосылады екен.  

Заңнама бойынша өндірушіден тауардың қорабына құрамын жазу туралы талап бар, 
өкінішке орай біздің республикада анализ жасайтын лабораторийлар жоқ. 

Европа елдерінде азық-түліктің қорабында ГМО қосылғанды міндетті түрде  
жазылады және мұндай азық түліктер ГМО қосылмаған азық-түліктен екі есе арзан болуы 
керек. Яғни тұтынушы тәуекелге барып өзі таңдайды. Мәселен қазір Израильде ГМО 
қосылған соядан бас тартуда. 
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Тұтынышулар тауар туралы барлық ақпаратты алуға құқылы, яғни мұндай азық-
түліктің сыртына барлық ақпаратты жазу керек, тұтынушы не үшін ақша төлегендігін және 
нені сатып алғандығын білуі керек. Бұл заңның талаптарына сәйкес.  

«Тұтынушылардың құқықығын қорғау туралы» заңның 9 бабына былай делінген: 
«Тұтынушының тұтынушылар құқықтарын қорғау саласындағы ақпаратқа қол жеткізу 
құқығы тұтынушылық білім негіздері жөніндегі мәселелерді білім беру бағдарламаларына 
енгізу арқылы, сондай-ақ тұтынушыға оның құқықтары және осы құқықтарын қорғау 
жөніндегі қажетті іс-қимылдар туралы ақпарат беру жүйесін ұйымдастыру арқылы 
қамтамасыз етіледі». Дегенмен, тұтынушыларға ақпарат беру жүйесін ұйымдастыру міндеті 
кімге жүктелгені әлі белгісіз. Сонымен қатар, тұтынушы тауар жөнінде орыс тілінде және 
қазақ тілінде, сондай-ақ сатушы, өндіруші жөнінде ақпарат алуға құқылы. Яғни, сатушы 
немесе өндіруші тауар жөнінде оның қасиеті, ерекшелігі жөнінде және құжаттары жөнінде 
ақпарат беруге міндетті. Нарықта Қытайдан әкелініп жатырған адам денсаулығына қауіпті, 
сапасы төмен көптеген тауарлар (киім-кешектер, балалар ойыншықтары, ыдыстар т.б.) 
әкелінуі көбеймесе, азаятын түрі жоқ. Тұтынушылардың құқықтарын тізбектей келе, қауіпсіз 
тауарды алуға және ерікті таңдау құқықығын айтпай кетпеске болмайды. Дегенмен, тауарды 
сатып алу кезде тиісінше ақпаратты ала алмаймыз. 

Қорыта келе,  мемлекет тарапынан нарықтағы импорт тауарларына қадағалау 
жүргізілу керек деп ойлаймын.      
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Глобализация преобразила мир за последние десятилетия, задала новые тенденции, в 

том числе и в сфере защиты прав человека, если раньше главным источником нарушения 
прав ряда  субъектов права было государство и для ООН  главным объектом регулирования в 
этой сфере становились государственные органы, то сегодня набирает обороты нарушения 
международного законодательства по правам человека со стороны частных предприятий, в 
частности транснациональных корпораций. Ярким примером таких нарушений можно 
назвать факты неприемлемых условий труда в ряде развивающихся стран, в частности в 
Китае и Индии, например  по данным исследователей Пекинского педагогического 
университета, 90% промышленных предприятий в принудительном порядке устанавливают 
рабочую неделю, длительностью свыше 40 часов, и на половине из них сверхурочная работа 
составляет более 4 часов[1]. 
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 Международная правозащитная организация “Amnesty international” считает, что 
Транснацинальные компании на сегодняшний день приобрели беспрецедентную власть и 
влияние в мировой экономике, что дает им право беспрепятственно посягать на права 
человека, коим фактом она пользуется. 

Актуальность данного исследования заключается в тенденции расширении 
посягательств на права человека со стороны предприятий. 

Цель научного изыскания - анализ международных актов ООН в области 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

Инициатором борьбы мирового сообщества с нарушением прав человека со стороны 
корпораций является выдающийся общественный деятель, правозащитник профессор Джон 
Рагги.   

Он, разработавший ряд руководящих принципов по соблюдению прав человека для 
бизнес-компаний, - один из тех людей, кто хочет сделать мир лучше. Спустя 6 лет 
интенсивных исследований, анализа, международных консультаций, поездок по регионам и 
сотен встреч с правительствами государств, организациями гражданского общества, 
компаниями и частными лицами, профессор Рагги может внести существенный вклад в 
международный диалог по вопросу о бизнесе и правах человека. Руководящие принципы 
ООН были одобрены Советом ООН по правам человека в 2011 году.  

Основной нормативный правовой акт регулирующий изучаемую сферу являются  
“Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека”. Он 
прописан в форме рекомендации и регулирует действия государства и предпринимателей с 
целью решения или сглаживания изучаемой проблемы. 

Он прописывает следующие нормы: 
Действия государства: 
1.Государства в пределах своей территории и/или юрисдикции должны обеспечивать 

защиту от нарушений прав человека третьими сторонами, включая предприятия. Это 
требует принятия необходимых мер, направленных на предупреждение и расследование 
таких нарушений, наказание за них и компенсацию ущерба посредством эффективной 
политики, законодательства, нормативного регулирования и судопроизводства [2].  

Это означает, что государство должно создавать правовое, экономические, 
социальные, административные и прочие инструменты для предупреждения посягательств 
на права человека со стороны предприятий. РК эту цель преследует правовая система в 
целом, а также различные правоохранительные и надзорные органы, например Генеральная 
Прокуратура РК. 

2. Государствам следует предпринимать дополнительные шаги по защите от 
нарушений прав человека со стороны предприятий, которые находятся в собственности 
государства или контролируются им либо пользуются существенной поддержкой и 
услугами государственных агентств, например по кредитованию экспорта и 
государственному страхованию или гарантированию инвестиций, в том числе, при 
необходимости, путем установления требования о соблюдении принципа должной заботы о 
правах человека[2]. 

В целом, соблюдение прав человек на государственных предприятиях поддерживается 
теми же инструментами, что в частном секторе. 

3.Государствам следует осуществлять надлежащий контроль в целях выполнения 
своих международных обязательств в области прав человека при заключении контрактов с 
предприятиями или принятии законодательных актов в их интересах для предоставления 
услуг, которые могут оказать воздействие на осуществление прав человека [2]. 

Так как согласно законодательству в РК международные договора, ратифицированные 
республикой имеют высшую юридическую силу чем иные НПА, в правовой системе 
действия НПА противоречащих международным нормам по правам человека, принятые в 
Казахстане прекращается автоматически.  

Действия предпринимателей: 
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1. Предприятиям надлежит соблюдать права человека. Это означает, что им 
следует избегать нарушения прав человека других и устранять неблагоприятные 
последствия для прав человека оказанного ими воздействия [2]. 

Все лица, находящиеся на территории РК должны соблюдать законы, многие из 
которых основываются на международных договорах, ратифицированных в РК, в том числе 
и в исследуемой сфере и поэтому предприятия, посягающие на права человека, совершают 
правонарушения, следовательно должны привлекаться к юридической ответственности. 

2.Обязанность предприятий по соблюдению прав человека касается всех 
предприятий независимо от их размера, сектора, условий деятельности, форм 
собственности и структуры. Тем не менее масштабы и степень сложности методов, с 
помощью которых предприятия выполняют эту обязанность, могут меняться в 
зависимости от этих факторов и тяжести последствий неблагоприятного воздействия 
предприятия на права человека [2]. 

Этот пункт в РК соблюдается посредством существования принципа равенства всех 
субъектов перед законом и никакие обстоятельства и особенности не могут освободить от 
обязанности предприятий по соблюдению прав человека. 

3.В целях выявления, предотвращения, смягчения последствий и представления 
отчетности о том, как предприятия устраняют свое неблагоприятное воздействие на 
права человека, им следует проявлять должную заботу о правах человека. Этот процесс 
должен включать в себя оценку фактического и потенциального воздействия на права 
человека, учет ее выводов и принятие мер на их основе, отслеживание соответствующих 
изменений и распространение информации о том, каким образом устраняется воздействие 
[2]. 

Как правило, смягчение или устранение последствий на территории республики, как 
нам кажется, компенсируется предприятиями посредством возложения на себя 
дополнительных социальных обязательств, как нефтяная компания КазМунайГаз, которая 
субсидирует такие социально важные сферы как образование или здравоохранение  или же 
материальное восстановление ущерба в принудительном порядке, к примеру  оплачивание  
квот или налога на выбросы  в экологическом праве. 

В республике основные права человека просписаны в Конституции РК, следовательно 
гарушая их предприниматель преступает основной закон государства. В Казахстане, не 
смотря на достаточно жесткое законодательство в сфере защиты прав человека со стороны 
частных лиц, все же имеется тенденция к их нарушению бизнес-структурами. Мы считаем, 
что наиболее часто предприятиями нарушаются права человека в сфере защиты труда: в 2012 
году АО “Арселормидл Темиртау” ссылаясь на снижение спроса на производимую 
продукцию, незаконно снизил заработную плату рабочих на 25%. Также довольно часто 
нарушаются права, связанные с экологией: 2012 году в Казахстане один из 
газоперерабатывающих заводов проводил гидравлические испытания с использованием 
питьевой воды, несмотря на то, что местные жители не раз сообщали руководству компании, 
что сталкиваются с острой нехваткой воды [3]. 

Таким образом, мы считаем, что государству нужно ужесточить контроль бизнеса в 
трудовой и экологической сфере, для того чтобы защитить права населения Казахстана. 
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Тұтынушылардың құқықтарын  қорғау – қазіргі кездегі негізгі мәселелердің бірі.  

Күнделікті тұрмыс-тіршілікте тұтынушылардың құқықтарына нұқсан келтіріліп жатады. 
Олардың шығу төркіні -  тауарды  сатушы тарапынан тұтынушы құқығына мән бермеу ғана 
емес, көп жағдайларда тұтынушылардың өз құқықтарын білмеуіне байланысты. 

Тұтынушы құқығын қорғауға бағытталған нормативтік-құқықтық актілер 
Конституциядан бастау алады. Конституцияның 1-бабында «мемлекеттің ең қымбат 
қазынасы – адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады» деп 
көрсетілген[1].  

Тұтынушылардың  құқықтарын қорғау  құқықтың әр саласын қамтитын нормативтік-
құқықтық актілер арқылы жүзеге асырылады. Аталмыш ережелер  Қазақстан 
Республикасының Азаматтық Кодексінің жалпы және ерекше бөлімінің нормаларында  
көрініс табады.  Кодекстің жалпы бөлімінде азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық 
айналымға, қатысуы және мәмілелердің  табиғаты мен жасалу тәртібінің құқықтық негіздері, 
ал ерекше бөлімде тұтынушылармен жасалатын сатып алу-сату, мердігерлік, өтемелі қызмет 
көрсету, мүлік жалдау, тасымалдау және тағы басқа да шарттардың негізгі талаптары 
белгіленеді. Ал тұтынушылардың құқықтарының бұзылуынан азаматтық,  әкімшілік және 
қылмыстық құқықтық нормалар қорғайды.  Дегенмен, тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
бағытындағы отандық нормативтік базаның көлемі ауқымды болғанымен, олар әлі 
толығымен қалыптасып біткен жоқ, әрі қоғамдық қатынастар бір жерде тоқтап тұрмай, өмір 
талабына сай үнемі дамып және өзгеріп отыратындықтан, нормативтік базаны да үнемі 
жетілдіріп отыру қажет.   

Қазақстан Республикасы  тәуелсіздік жылдарында тауарлар мен қызметтердің 
сапасын жақсартуға бағытталған біршама маңызды қадамдарды  жасады. Ең алдымен 
нормативтік  база қалыптасты.   Алайда заңдарды қабылдап  қою жеткіліксіз, олардың   
жұмыс істеуі қажет, ең бастысы азаматтар заңды  сауатты қолдана білуі тиіс.   

Тұтынушы –тауарлар  мен қызметтер нарығында басты тұлға болып табылады. 
«Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңының 1-
бабында,  тұтынушы ұғымына төмендегідей анықтама береді: «Тұтынушы – өз 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) тапсырыс 
беру немесе иелену ниеті бар не тапсырыс беретін, оларды иеленетін және (немесе) 
пайдаланатын жеке тұлға»   Заң ережесіне сүйене отырып, тұтынушының төмендегідей 
белгілерін ажыратуға болады: 

Біріншіден, тұтынушы- жеке тұлға. Қазақстан Республикасының Азаматтық 
Кодексінің 12-бабына  сәйкес жеке тұлға  ретінде   Қазақстан Республикасының азаматтары, 
басқа мемлекеттердің азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар танылады[2].  Сондықтан 
тұтынушылардың құқықтары жоғарыда көрсетілген жеке тұлғалардың барлық санаттарына 
тиесілі әрі   бірдей  қорғалады. Шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар  Республика 
азаматтарымен  бірдей тұтынушылық құқықтарға ие болады. 

Екіншіден, жеке тұлға тауарға (жұмысқа, қызметке) тапсырыс береді немесе оны 
иеленеді немесе тапсырыс беруге, иеленуге ниеттенеді. Қызмет пен тауарды алатын адам 
ғана емес, осы өнімді пайдаланатын адам да, сонымен бірге тауарды алуға ниет білдірген 
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адам да тұтынушы болып есептеледі.  Яғни,  жеке тұлға сатушыдан тауарды көрсетуді және 
ол туралы ақпарат  беруді өтінгеннен бастап тұтынушы болып есептеледі. Мысалы, оған   
тауарды сатып алу, алдын-ала тапсырыс беру,  белгілі бір жұмысты орындауға тапсырыс 
беру және  қызмет түрлерін пайдалану жатады. Бұл қатынастар тұтынушының  азаматтық–
құқықтық шарттарды жасасуы арқылы жүзеге асырылады. Олар бөлшектеп сатып алу-сату 
шарты, сыйға тарту, мердігерлік, өтемелі қызмет көрсету, тапсырма т.б. шарттар  арқылы 
реттеледі. Бірақ шарттық қатынастар мұнымен шектелмейді. Туристік, медициналық, 
әлеуметтік, қаржылық және өзге де қызметтер саласындағы  қатынастар да шарт арқылы 
қалыптасады. Аталған құқықтық қатынастарға  тұтынушы құқықтарын қорғау туралы заңнан 
басқа  салалық заңдар әрекет етеді.    

Үшіншіден, тұтынушы өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында  тауарларды 
(жұмысты, қызметті) иеленеді немесе оған тапсырыс береді.  Қазақстан Республикасының 
«Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заңында «өз қажеттіліқтерін қанағаттандыру» 
ұғымының мәні ашылмайды.  Өз қажеттіліктерін қанағаттандыру  ұғымының мазмұны 
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің  445-бабында  былай  көрсетіледі: «Тауар 
сату жөнiндегi кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын сатушы бөлшектеп сатып алу-сату 
шарты бойынша сатып алушыға кәсiпкерлiк қызметке байланысты емес, әдетте жеке өзiне, 
отбасында, үйiнде немесе өзге де пайдалануға арналған тауарларды беруге мiндеттенедi»[3]. 

Тұтынушы тауарды өзі жеке немесе отбасы, үйінде пайдалану қажеттіліктерін өтеу   
мақсатында іске асырады. Біздің түсінігімізше, тұтынушы тауарды пайдалану кезінде    
кәсіпкерлік ниет немесе мақсатты көздемеуі тиіс. Шет мемлекеттердің, тұтынушылар 
құқықтарын қорғау туралы заңдарында(мысалы, Ресей, Беларусь)  тұтынушы ұғымын 
анықтау кезінде  тұтынушы ретінде оның өзінің, отбасының немесе  үйде пайдалану  үшін, 
кәсіпкерлік мақсатты көздемей тауарларға( қызметтерге, жұмысқа) тапсырыс беру немесе 
иеленетін(тапсырыс беруге немесе иеленуге ниеттену)  жеке тұлғаны айтады.  

 Біздің пікірімізше, ҚР-сының «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» 
заңында  тұтынушы ұғымын анықтау кезінде  тауарды кәсіпкерлік мақсатта пайдаланбай, 
өзінің, отбасының және үйде пайдалану туралы ережелер қамтылуы тиіс деп ойлаймыз. 

Тауар өндірушілер және сатушылар  тұтынушы мүддесіне сәйкес әрекет етуі 
қажет.Тұтынушы арзан бағаға сапасы жоғары тауар алуға тырысады. Міне осы жерде 
сатушы (орындаушы, дайындаушы)  мен тұтынушы  мүддесі сәйкес келмейді. Сатушы 
(орындаушы, дайындаушы) жағында экономистер, заңгерлер, ал тұтынушы жағында тек 
оның өзі. Сондықтан тұтынушының  құқықтық  тұрғыдан  сауатты болуы талап етіледі.  
Сонымен қатар тұтынушы егемендігі қамтамасыз етілуі тиіс. Тұтынушы егемендігі -  оның 
еркінен тыс ешкімнің де тұтынушыны тауарды  сатып алуға, қызмет немесе жұмыс үшін 
мәміле жасасуға мәжбүрлемеу  қағидасы.  

Тұтынушы құқығының қорғалуының  тарихына тоқталсақ, тұтынушылардың  
тарихтағы ең алғашқы қарсылығы  1775 жылы АҚШ-та орын алды. 

Тұтынушылардың  мүдделері мен құқықтарын қорғау проблемасы  Европа елдерінде 
өткен ғасырдың 50-70 жылдарында пайда болып, өмірде ұйымдасқан қозғалыстарды  
тудырды. Бельгия мен Ұлыбританияда тұтынушылардың құқығын қорғау жөніндегі алғашқы 
ұйым 1957 жылы, Нидерландияда – 1963 жылы құрылды. 

АҚШ-та тұтынушылар  қозғалысы өткен ғасырдың басында пайда болды. Ол бағаның 
көтеріліп, ет өнеркәсібіндегі жағдай мен медициналық препараттарды патенттеу жөніндегі 
дауларға байланысты туындады. Тұтынушылардың екінші ірі қозғалысы өткен ғасырдың 30-
шы жылдарында экономикалық дағдарыс кезеңіне сәйкес келеді. Үшінші рет констъюмеризм 
толқыны 60-шы жылдары көтерілді. 

Тұтынушыларды құқықтық қорғаудың төрт негізгі құқығы туралы декларацияға АҚШ 
президенті Д.Кеннеди 1962 ж. 15 наурызда  қол қойған болатын. Олар: 

-          тауар қауіпсіздігіне құқық; 
-          ақпараттар алу құқығы; 
-          өз мүддесін білдіру құқығы; 
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Халықаралық тұтынушылар одақтарының ұйымы (ХТОҰ) бұған тағы төртеуін қосты: 
-          негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру құқығы; 
-          зиянның орнын толтыру құқығы; 
-          тұтынушылық білімге құқық; 
-          қоршаған ортаның  қорғалуына құқық 
Қазіргі уақытта констьюмеристік қозғалыс әлемнің барлық елдерін қамтып отыр.   
Қазақстанда «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» заң 1991 жылдың 5 

мамырында  қабылданды.  Дегенмен, кеңестік кезеңде қабылданған бұл заң  нарықтық 
экономика тұсында тұтынушы құқығын қорғауға байланысты міндеттерді орындауға 
икемсіздігін көрсетті.  Сондықтан тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы жаңа заңның  
қажеттілігі туындап, ол   2010 жылы 4 мамырда қабылданды. 
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Қазақстан Республикасы адамның құқығына және бостандығына кепілдік береді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-бабы тегіне, әлеуметтік, лауазымды және 
мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, намысына, 
тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез- келген өзге жағдайлар бойынша ешкімді де 
кемсітуге болмайды және заң мен сот алдында бәрі тең деп жариялайды[1]. 

Осыған сәйкес, құқықтық мемлекеттің және өркениетті қоғамның азаматтарының 
қалыпты өмір сүруіне заңдылық негіз болады. Ал заңдылық азаматтардың заң алдындағы 
нақты теңдігін қамтамасыз етуге қабілетті қоғам жағдайында ғана орын алуы мүмкін. 
Мұндай жағдай барлық азаматтарға, қажеттіліктерін қанағаттандыруға тиімді жағдай жасау, 
нарықтық экономикалық қатынастардағы материалдық игіліктерді өндіру саласында теңдікті 
қамтамасыз ету арқылы қалыптасады. Әрі бұл құқықтық мемлекеттің басты міндеті. 

Ал азаматтардың қажеттіліктерінің ауқымды бөлігі тауар алу арқылы, яғни сауда 
саласында қанағаттандырылады. Біз күнделікті өмірде азық-түлік, киім, тұрмыстық заттар 
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және өзге де тауарлар сатып ала отырып, бұл қатынастардың құқықтық жағына көңіл 
аудармаймыз. Өкінішке орай, өз әрекетімізді  "тұтынушы" әрекеті ретінде және сатушының 
әрекетін заң тұрғысынан бағалау қажеттігі, біздің қандай да бір құқығымыз бұзылған кезден 
бастап қана пайда болады. Бірақ өз құқығымызды біле тұрсақ та, оны осындай тұрақсыз 
экономикалық жағдайда қорғау қиынға соғады. 

Ал жалпы алғанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау институты біздің елімізде әлі 
де болса толығымен зерттелмеген және осы мәселе бүгінгі күннің күрделі мәселерінің 
қатарына жатады. 

Әлі еліміз құқықтық мемлекет құру жолына түскен және жеке тұлғаның құқығын 
қорғау мемлекет мүддесін қорғаудан жоғары бола бастаған қазіргі жағдайда 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі өзекті де қызықты деп ойлаймыз. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын нормалар құқықтың әртүрлі салаларын 
қамтиды. Бұл нормативтік актілер Қазақстан Республикасының Конститутциясынан бастау 
алады. Өйткені Конститутцияның өзінде біздің еліміздің ең жоғарғы құндылығы адам, оның 
өмірі, құқықтары және бостандықтары болып табылады деп көрсетілген. Сонымен бірге 
Конститутцияда азаматтардың дем алуға, денсаулығын, тұрғын үйін заңсыз қол 
сұғушылықтан қорғауға, білім алуға құқығы және өзге де құқықтары бекітілген Бұл 
құқықтарға кепілдік беріледі, өйткені тұтынушының өмірінің қауіпсіздігін, қоршаған ортаны 
қорғауды қамтамасыз ететін тауарларға, жұмыстар мен ""мемлекеттік білім беру және 
денсаулық сақтау жүйесі, сонымен бірге тауарларды, жұмыс пен қызметтерді бақылау және 
қадағалау орнатылған. Ал тұтынушылардың құқықтарының елеулі түрде бұзылуынан 
әкімшілік және қылмыстық құқық нормалары қорғайды. Тұтынушыға қатысты қатынастарды 
реттеуде азаматтық заң шығармашылығы, атап айтсақ ҚР Азаматтық кодексі нормалары 
басты рөл атқарады. Азаматтық кодекстің бірінші бөлімінде азаматтардың және ұйымдардың 
азаматтық айналымға қатысуының құқықтық негіздері, азаматтық-құқықтық шарттарды 
жасаудың негізгі талаптары анықталады. Тұтынушылардың  құқықтарын қорғауға қатысты 
заң шығармашылығының құрамына әртүрлі дәрежедегі нормативтік актілер енеді. Оларға 
2010жылы 4 мамырда қабылданған  "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңы және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы кодексі жатады. Бұл заң шығармашылығының құрамына өзге де 
актілер кіреді, оларға Президенттің жарлықтары, Үкіметтің қаулылары жатады. Мұндай 
актілер барлық уақытта қажет, өйткені құқықтық қатынастар бір жерде тоқтап тұрмай, үнемі 
дамып және өзгеріп отырады, сондықтан оны үнемі жетілдіріп отыру керек. Заң 
шығармашылығында тұтынушылық қатынастарды әртүрлі реттейтін нормативтік актілердің 
екі тобын бөліп қарастыруға болады. Бірінші топқа тұтынушы тікелей қатысушы болып 
табылатын актілерді жатқызуға болады. Осы топқа тұтынушының тауардың, жұмыс пен 
қызметтің тиісті сапасына құқығын, олардың өмірге және денсаулыққа қауіпсіздігін 
орнататын актілер, сатып алу-сату, мердігерлік, тасмалдау және өзге де шарттардағы 
қатынастарды реттейтін актілер жатады, шарттарды орындамау немесе тиісті дәрежеде 
орындамау салдарын, тауарды дайындаушының, сатушының жауапкершілігін айқындайтын 
актілер жатады. Екінші топқа өз қызметі шегінде тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 
талаптарды анықтайтын және осы талаптардың сақталуына қадағалау жасайтын мемлекеттік 
органдардың қызметін реттейтін актілер жатады. Оларға "Сақтандыру туралы", 
"Сертификаттау туралы", "Табиғи монополиялар  туралы" және өзге де заңдар жатады. Олар 
тұтынушы үшін маңызды ережелерді орнатады. Енді бұл жерде бір қатынасты бірнеше 
нормативтік акт бірдей реттесе және олардың арасында қайшылық болса қайсысы 
қолданылуы тиіс деген заңды сұрақ туады. Бұған төмендегідей жауап қайтаруға болады. 
1998 жылы 24-наурызда қабылданған "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңының 6-бабында төмендегі норма көрсетілген:1.  Әртүрлі дәрежедегі 
нормативтік құқықтық актілердің   құқық нормаларында қайшылық туған жағдайда  дәрежесі 
жоғары акт нормасы әрекет етеді.  2. Бір дәрежедегі нормативтік құқықтық актілердің құқық 
нормаларында қайшылық туған жағдайда  соңғы қабылданған акт нормасы әрекет етеді. 
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Енді осы тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың Қазақстанда қалай 
қалыптасқанына тоқтала кетсек. Қазақстандағы тұтынушылар қозғалысының даму тарихын 
қарастырмас бұрын біз оның қалай туындағанын және оның даму тенденциясы қалай екенін 
білуіміз қажет. Алғаш рет тұтынушылар қозғалысы АҚШ-та туындаған, қазіргі кездегі 
консюмеризмнің түп-тамыры осы жерден шыққан. Америкалық зерттеушілер 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау қозғалысының үш негізгі даму кезеңдерін көрсетеді. 
Бірінші кезең ХІХ-ғасырдың соңынан басталады. Туындаған әлеуметтік мәселелерді шеше 
алатын ұйымдарды құру қажеттігі тап осы кезде пісіп жетілді және 1891-жылы Нью-Йоркте 
алғашқы Тұтынушылар Лигасы пайда болды, ал 1898-жылы жергілікті бастамашы топтар 
ұлттық федерация – Тұтынушылардың Ұлттық Лигасына бірікті. Екінші кезең ХХ-ғасырдың 
отызыншы жылдарынан басталады. Бұл кезең бүкіл әлемдік экономикалық тоқыраумен 
байланысты және осы кезде тұтынушылық сұранымды реттеу арқылы экономиканы реттеу 
мүмкін болды. 60-жылдардан басталған үшінші кезең бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. 
Оның басталуы АҚШ Президенті Джон Кеннедидің АҚШ азаматтарына жолдаған 
жолдауымен байланысты. Бұл жолдауда тұтынушылар мәселесін шешу міндетін мемлекет 
тікелей өз қолына алатындығы айтылған. Осы кезде тұтынушылардың арыздары бойынша 
көптеген аты шулы сот процестері болды және олар жария өтуі себепті қоғам жетістігіне 
айналды. Сонымен қазіргі кездегі тұтынушылардың құқықтары қысқа уақыт аралығында 
емес, прогрессивтік қауымның өзінің тұтынушылық құқықтары үшін бір жарым ғасыр күресі 
нәтижесінде қоғамдық және құқықтық жүйедегі өзінің беделді орнын алды. Қазіргі кезде 
тұтынушылар қозғалысын бүкіл әлемнен байқауға болады. Біздің елімізде бұл қозғалыс 
салыстырмалы түрде жас болып табылады, оның дамуы біздің еліміздің  1991-жылы 
тәуелсіздік алуымен, жоспарлық экономикадан нарықтық экономикаға көшумен 
байланысты. Бұрын тоталитарлық жүйеде өмір сүрген уақытта тұтынушылардың 
құқықтарын қорғаумен бір орган ғана жанамалы түрде шұғылданды.  Бұл кезең 70 жыл 
шамасына, яғни Кеңес үкіметінің бүкіл өміріне созылды және ол тұтынушылардың 
құқықтарын жаппай бұзумен сипатталады. Мәселен, қазіргі таңда «тұтынушылардың құқығы 
қорғалып жүр?» деген сұрақ маңызды орын алады. Бұқаралық ақпарат құралдарына көз 
жүгіртсек, осы сұраққа «Адала» тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамдық бірлестігінің 
заңгері Бақытжан Абзелбекұлы Ошақбаев былай жауап берді: «Тұтынушылардың құқығын 
қорғау заңында көрсетілгендей, тұтынушылар сапалы, қауіпсіз тауарлар сатып алуға, еркін 
таңдау жасауға, сатып алатын тауар туралы және сатушы туралы толық ақпарат алуға, 
тауарды айырбастап алуға (14 күн ішінде) немесе қайтарып беруге, келтірілген зиянды 
өтеуге өтем талап етуге құқылы.  
ҚР Тұтынушының құқығын қорғау туралы заңнама Конституцияға негізделеді. Азаматтық 
кодекспен және Тұтынушының құқығын қорғау заңының актілерінен тұрады. 
Тұтынушылардың құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау тиісті мемлекеттік органдарға 
және сот орындарына өз құзіреттері арқылы жүзеге асырылады.  
Тұтынушы арыз-шағыммен мемлекеттік органдарға шығуға құқылы. Сондай-ақ, сотқа 
арыздануға да болады. және тұтынушы қоғамдық бірлестіктерге шағымдана алады. 

Қазіргі таңда әрбірімізге маңызды сауалдың бірі- «Тауарлар және қызметтерді алу 
кезінде тұтынушыға белгіленген чек берілуі міндетті ме? Әлде, чек үлкен дүкендерде ғана 
беріледі ме?». Дәл осы сұраққа: «Барлық төлемдерге чек берілуі тиіс. Тұтынушының 
құқығын қорғау заңының 33 бабында "Сатушының иелігінде (дайындаушы, орындаушы) 
бақылау кассалық машинкасының болуы міндетті” деп көрсетілген. Бұл салық заңнамасында 
көзделген тәртіппен жүзеге асырылады».  

Тұтынушылармен байланысты шарт - қосылу шарты жатады. Қосылу шарты дегеніміз 
ережелерін тараптардың біреуі формулярда немесе өзге де стандартты нысандарда 
белгілеген және басқа тарап оны ұсынылған шартқа тұтастай қосылу жолы деп қабылдай 
алатын шарт (ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабының 1- тармағы). Бұл норманың "тұтастай 
қосылу" деген сөзі осы тектес шарттардың негізгі белгісін көрсетеді. Басқаша айтатын 
болсақ "қосылу шартын басқа азаматтық құқықтық шарттардан ажыратудың ең негізгі 
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критериіне одан туындайтын міндеттемелердің мәні де тараптардың біреуінің әрекет ету 
сипаты да (жария шарт) емес, тек шарттың жасалу тәсілі жатады". Яғни қосылу шартын бір 
тарап дайындайды, ал екінші тарап оған ешқандай өзгеріс енгізе алмайды. Егер ол өзгеріс 
енгізсе шарт жай шартқа айналады. 

Тұтынушылар күнделікті өмірде әртүрлі күрделі механизмдерді пайдаланатындықтан, 
олардан келетін зиян қаупі де туындайды. Тауарды пайдалану барысында зиян келу 
мүмкіндігін азайту үшін "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Қазақ ССР Заңында 
тұтынушылардың қауіпсіз өнімге құқығына зор назар аударылған. 

Тұтынушылардың қауіпсіз өнімге құқығы өнімді пайдалану және оны сақтау 
белгіленген қызмет ету мерзімі, жарамдылық мерзімі ішінде тұтынушының өмірі, 
денсаулығы, мүлкі мен қоршаған орта үшін қауіпсіз болуы керек дегенді білдіреді. Егер 
экономикасы дамыған елдерде, мысалы Европа елдерінде халықтың тауар сатып алу 
қабілетінің жоғары болуы, сауда ұйымдарының және тауар дайындаушылардың қатаң 
бәсекесі, сонымен қатар тұтынушылардың білімді де тәжірибелі болуы, оларға қажетті 
саладағы және қауіпсіз тауарлар алуға мүмкіндік берсе, ал біздің елде тұтынушыларға 
сапасыз және қауіпсіз тауарлардың түсуінен әзірше техникалық, әкімшілік және құқықтық 
тәсілдер арқылы қорғауға тура келеді. 

Сондықтан біздің заңымызда тұтынушылардың өміріне және денсаулығына келетін 
қауіптің алдын алуға бағытталған бірнеше шаралар көзделген.Бұл шараларды шартты түрде 
келесі екі топқа бөлуге болады: 

- тұтынушыларға зиян келтіруі мүмкін тауарларды  
(қызметтерді, жұмыстарды) тауар айналымына енгізбеуге бағытталған шаралар; 
- тұтынушылар сатып алған тауарлардан келуі мүмкін зиянның алдын алу 

бойынша шаралар. 
Қорытындылай келе, осы мақалада тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесінің 

мәнін толық ашуға тырыстық. Бұл институт көптеген нормативтік құқықтық актілермен 
реттеледі және олардың ішінде “Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы” Қазақстан 
Республикасының 2010жылғы 4 мамырдағы Заңы басты рөл атқарады[2]. Бұл заң негізінен 
екі мақсат көздейді: біріншісі – тұтынушыға нарықтағы тауарлар мен қызметтер туралы 
ақпарат беру; екіншісі: - тұтынушының құқығы бұзылған жағдайда, оны құқықтық 
қатынастың әлсіз тарабы ретінде қорғау. 

Бұл заңды Қазақстан Республикасының әрбір азаматы білуі тиіс. Өйткені бұл заң 
“тұтынушының”, тек тауарларды сатып алушының не жұмыстарға және қызметтерге 
тапсырыс берушінің жай атауы ғана емес, бұл оның тауарлар (жұмыстар,қызметтер) 
нарығындағы басты тұлға екенін анықтап қана қоймай, оған тауар туралы толық та шынайы 
ақпарат негізінде сапалы тауар таңдауына, ал құқықтары бұзылған жағдайда өз құқығын 
белсенді түрде қорғауға мүмкіндік береді. 

Бірақ өкінішке орай, тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі бүгінгі күнгі 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық өміріндегі әлі нақты шешімін таппаған күрделі 
мәселелердің бірі болып отыр. Оған жоғарыда (1-3 тарауларда) атап өткен көптеген себептер 
негіз болып отыр. 

Бұл мақаланы  жазу барысында келген қорытынды: тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау саласында көптеген оң қадамдар жасалғандығына қарамастан, бұл мәселенің әлі де 
болса толық шешімі табылмай отыр.Ия, әрбір азаматтың құқықтары мен бостандықтары 
Конституцияға негізделе келіп, қорғалатыны бәрімізге аян. Демек, бұл құқығымызды 
тұтынушы немесе орындаушы, ия болмаса, дайындаушы ретінде қорғауда Қазақстан 
халқына айрықша жауапкершілік жүктеледі. Сондықтан да, біз, қазақ халқы тағылымы мол 
тарихымызбен,  ұлы бабалардың ұлағатты өмірінен алар тәлімімізбен бірлігіміз бен 
берекемізді сақтап келген алаш ұрпағымызбыз! Дей келе, Қазақстан Республикасының 
Президенті, елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050 жалпыға ортақ стратегиясында: 
«Мен барша халқымды жарқын болашаққа жол бастайтын адамзат баласының мәңгілік 
құндылықтары - ерік-жігер мен еңбексүйгіштік, мақсаткерлік қасиеттерді бойға сіңіруге 
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шақырамын» деген болатын [3]. Демек, тұтынушылардың қорғауда алатын заңның рөлі зор. 
Бұл мәселелерді шешу бүгінгі күннің міндеті. Ал біздің бұл мәселеге қатысты төмендегідей 
ұсыныстарымыз бар: 

1- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі бойынша мемлекеттік дәрежеде 
де халықаралық дәрежеде де ақпарат жүйесін қалыптастыру керек. Өйткені біздің 
тұтынушыларымыз құқықтық жағынан әлі де болса сауатсыз. 

2- Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың мемлекеттік  жүйесін қайта 
жаңғырту қажет. Біздің пікірімізше, бұрын қызмет атқарған тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау органдарын таратып жіберу уақытынан бұрын жасалған шара. 

3- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұйымдарын құру және оларға мемлекет 
тарабынан қолдау көрсету керек. Бұл ұйымдардың қызметінің мақсаты – тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау болып табылады, сондықтан олар осы салаға қатысты нормативтік 
актілердің қағаз жүзінде қалмай нақты орындалуына зор ықпалын тигізеді. 

4- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында халықаралық 
ынтымақтастықты дамыту керек. Өйткені бұл Қазақстандағы тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау қозғалысының жаңа дәрежеге көтерілуіне және тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
саласында жасалатын шаралардың сапасының артуына зор ықпалын тигізеді. 
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Аудит в Казахстане развивается по главным положительным тенденциям, как 

появление и развитие законодательной базы аудиторской деятельности, принятие новых 
аудиторских стандартов. Вторая положительная тенденция - это устойчивый рост рынка 
аудиторских услуг. Значительно выросло доверие к советам аудиторов со стороны крупного, 
среднего и малого бизнеса.  

С каждым годом число компаний, которые нуждаются в действительно качественных 
услугах аудитора, растет и растет значительно, казахстанские аудиторы набирают опыт, 
нарабатывают так необходимую интуицию, а, соответственно, растет и доля прогрессивных 
казахстанских аудиторских фирм на рынке. 

Несмотря на прошедший мировой экономический кризис в 2008 году, в Республике 
Казахстан к 2012 году увеличился рынок оказания аудиторских услуг, а также 
сопутствуюшими были факторы: восстановление кредитования, общее восстановление 
экономики, конечно же восстановление финансового сектора и проведения политики 
«Народного IPO» (Интеграция стран таможенного союза и вступление ВТО). 

Впервые о становлений рынка аудиторских услуг в нашей стране заговорили с 
обретением независимости, когда в Казахстан пришли крупнейшие инвесторы глобальных 
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международных компаний. Им нужно было разрабатывать планы работ в нашей стране. Речь 
идет о таких компаниях как Deloitte, Ernst&Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers. В стране 
действуют более 120 аудиторских фирм. 

Основная задача работы аудиторов проверка финансовой отчетности клиентов, а 
также предоставление заключение, что деятельность той или иной организаций 
соответствует требованиям законодательство. 

Отчетами аудиторских компаний пользуются партнеры, которые планируют 
развивать совместный бизнес, банки, а также государственные органы заинтересованные в 
получении прозрачной информации. 

Основные проблемы аудиторских услуг в нашей стране: 
1. Слабая законодательная база, не смотря на последние изменения в законе от 1 

января 2015 года. Согласно закону Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» от 
20 ноября 1998 года №304, статье 1 пункт 1 («Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе») указано что «аккредитованная профессиональная аудиторская организация (далее - 
профессиональная организация) - некоммерческая организация, объединяющая аудиторов и 
аудиторские организации.». А далее в пункте 7 написано что «аудиторская организация - 
коммерческая организация, созданная для осуществления аудиторской деятельности.». [1] 

2. Отсутствие государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов. Не меньшее значение для успешного развития 
профессии имеет и государственный надзор за аудиторской деятельностью. Чтобы эта 
профессия развивалась не сама для себя, не по тем законам, которые она исключительно для 
себя изобрела, а с тем, чтобы развитие этой профессии отвечало общественным интересам. 
Этот вопрос имеет достаточно большое значение не только для Казахстана, он получил 
серьезное как теоретическое, так и практическое развитие в большинстве ведущих стран 
мира. Поскольку результаты аудиторской проверки являются основой множества 
экономических решений, аудиторская деятельность достаточно жестко регулируется во всех 
странах. Как показывают недавние события в США, недостаточный контроль со стороны 
государства в отношении деятельности аудиторских организаций едва не привел к краху 
фондового рынка и принес миллиардные убытки для акционеров ряда ведущих 
американских компаний. Одним из ярких проявлений усиления роли государственного 
контроля за аудиторскими организациями является принятие США в 2002 году Закона 
Сарбейнса - Оксли. Данный Закон направлен на ужесточение контроля за аудитом 
публичных компаний и совершенствование корпоративного управления.К 2012 году в США 
юлагодаря данному закону нормализовалась ситуация в фондового рынка. Именно поэтому 
нам нужно учитывать опыт западных стран. 

3. Отсутствие четких мер дисциплинарного и иного воздействия в отношении 
аудиторских организаций, аудиторов в законодательстве «Об аудиторской деятельности». 
Если сравнить  

4. Изучение международных стандартов финансовой отчетности для общественного 
сектора (далее - МСФООС) и анализ возможностей и способов их внедрения в 
государственных учреждениях позволит составить баланс активов и обязательств 
государственного сектора, эффективно контролировать финансовые ресурсы страны.  

Контроль качества ориентирован на соблюдение аудиторскими организациями и 
аудиторами требований стандартов аудита. При этом представляется необходимым 
конкретизировать ряд моментов. 

5. Одними из наиболее распространенных проблем качества аудиторской 
деятельности являются нехватка квалифицированных специалистов и предоставление 
некачественных аудиторских услуг. Решение данного вопроса видится в ужесточении 
квалификационных требований, предъявляемых к аудиторам, и воспитании грамотных 
специалистов. К примеру, в настоящее время согласно нашему законодательству к 
аттестации допускаются лица, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее трех 
лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или правовой сферах или в 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad68a17423051e8ab979692d07f53a4&url=http%3A%2F%2Fadilet.zan.kz%2Frus%2Fdocs%2FZ010000142_%22+%5Cl+%22z21
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области научнопреподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших 
учебных заведениях [2]. 

Также актуален вопрос о требованиях по проведению обязательного аудита. В 
законода- тельстве предусмотрен ряд субъектов, обязанных проводить ежегодный 
обязательный аудит: акционерные общества; государственные предприятия на праве 
хозяйственного ведения с наблюдательным советом в сферах образования и 
здравоохранения; страховые (перестраховочные) организации, страховые холдинги и 
организа- ции, в которых страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой 
холдинг являются крупными участниками; страховой брокер; накопительные пенсионные 
фонды и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными 
активами; крупные участники накопительного пенсионного фонда и организации, 
осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами; недропользователи; 
банки, банковские холдинги и организации, в кото- рых банк и (или) банковский холдинг 
являются крупными участниками; субъекты естественной монополии, за исюпочением 
субъектов естествен-ной монополии малой мощности; организации гражданской авиации, за 
исключением авиакомпаний, осуществляющих авиационные работы по перечню, 
определяемому Правительством Республики Казахстан (далее - РК); хлебоприемные 
предприятия; фонд гарантирования страховых выплат; юридические лица РК, заключившие 
контракг на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции; 
хлопкоперерабатывающие организации; специальные финансовые компании в соответствии 
с Законом РК «О проектном финансировании и се рост, базирующийся на открытой 
рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений 
[1]. 

Также актуален вопрос о требованиях по проведению обязательного аудита. В 
законодательстве предусмотрен ряд субъектов, обязанных проводить ежегодный 
обязательный аудит: акционерные общества; государственные предприятия на праве 
хозяйственного ведения с наблюдательным советом в сферах образования и 
здравоохранения; страховые (перестраховочные) организации, страховые холдинги и 
организации, в которых страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой 
холдинг являются крупными участниками; страховой брокер; накопительные пенсионные 
фонды и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными 
активами; крупные участники накопительного пенсионного фонда и организации, 
осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами; недропользователи; 
банки, банковские холдинги и организации, в которых банк и (или) банковский холдинг 
являются крупными участниками; субъекты естественной монополии, за исключением 
субъектов естественной монополии малой мощности; организации гражданской авиации, за 
исключением авиакомпаний, осуществляющих авиационные работы по перечню, 
определяемому Правительством Республики Казахстан (далее - РК); хлебоприемные 
предприятия; фонд гарантирования страховых выплат; юридические лица РК, заключившие 
контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции; 
хлопкоперерабатывающие организации; специальные финансовые компании в соответствии 
с Законом РК «О проектном финансировании и секьюритизации»; застройщики и проектные 
компании в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве». 

В их числе встречаются некоторые субъекты экономики, имеющие статус 
стратегических или режимных объектов. Нередко складывается ситуация, когда для 
проведения аудита такие субъекты привлекают аудиторские организации с иностранным 
участием [3]. Особенно можно отметить привлечение фирм «Большой четверки» (учитывая 
недавние скандалы с «БТА банком», «Альянс банком» и др.). Нужно отметить, что качество 
аудита не всегда оправдывается [4]. Возникают справедливые вопросы: почему так 
происходит и думают ли об экономической безопасности, поскольку вся информация о хо
зяйственном положении субъекта доступна иностранным участникам. 



6159 
 

Можно предположить, что это связано с установленными дополнительными 
квалификационными требованиями к аудиторсюш организациям по проведению 
обязательного аудита [5]. Однако многие отечественные компании соответствуют данным 
требованиям. Происходит это потому, что участники международного рынка охотнее примут 
отчет от крупной зарубежной компании, зарекомендовавшей себя на мировом рынке 
аудиторских услуг. 

В принципе, это оправданно, так как сетевая фирма имеет более богатый 
исторический опыт осуществления аудиторской деятельности, технически лучше оснащена и 
т.д. Тем не менее мы должны стремиться к тому, чтобы наши аудиторские фирмы выходили 
на международный финансовый рынок и могли конкурировать с иностранными 
аудиторскими организациями. Для этого и нужно повышать качество аудита и контроля ка
чества аудиторской деятельности. Тогда можно будет рассматривать вопрос об 
осуществлении аудита стратегических и режимных объектов национальными компаниями. 
Хотя данное предложение будет весьма спорным, поскольку может противоречить статьям 
Генерального Соглашения по торговле услугами ВТО [6], предусматривающим 
предоставление режима наибольшего благоприятствования для иностранных юридических и 
физических лиц в части предоставления аудиторских услуг [7]. 

Как было отмечено, формой осуществления контроля в области аудиторской 
деятельности является проведение проверки. При разработке очередных изменений в Закон 
РҚ «Об аудиторской деятельности» разработчики ставили перед собой цель развития 
саморегулирования аудиторской профессии. Так, проверки аудиторских организаций 
планировалось осуществлять профессиональными организациями, а из рычагов 
государственного контроля предусматривалось проведение проверок по жалобам и 
обращениям. Однако отмечалось, что для развития конкуренции в аудиторской среде число 
таких организаций должно увеличиться. Бесспорно, многие из этих замыслов воплощены в 
реальность, но, тем не менее, остается факт необходимости увеличить число 
профессиональных организаций. 

Согласно Закону РК «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация 
должна быть участником одной профессиональной организации, осуществляющей контроль 
за деятельностью аудиторской фирмы. Что будет, если аудиторскую фирму исключат из 
профессиональной организации? На практике и в соответствии требованиям закона такая 
фирма должна стать участником иной профессиональной организации в течение месяца. 
Однако аудиторская фирма может исключаться из профессиональной организации в случае 
нарушений определенных требований. В случае же ее принятия в другую профессиональную 
организацию о каком контроле качества аудиторской деятельности может идти речь? 
Решение данного вопроса видится в разработке механизма восстановления в 
профессиональную организацию при устранении нарушений на законодательном уровне. 

Таким образом, для развития аудиторской деятельности в ее современном и 
цивилизованном виде, обобщая основные положения исследования, можно предложить 
внесение следующих изменений в законодательство РК об аудиторской деятельности. 

Во-первых, для дальнейшего совершенствования и внедрения системы 
саморегулирования аудиторской деятельности положительным видится более четкое 
определение на законодательном уровне ответственности профессиональных организаций, 
механизм создания и работы компенсационного фонда и т.д. Равным образом необходимо 
пересмотреть положение о возможности вхождения исключенной аудиторской фирмы в 
состав другой профессиональной организации. 

Возможно внесение изменений в норму закона, согласно которой исключенная 
аудиторская фирма может быть восстановлена только в ту же организацию в случае 
устранения нарушений либо по истечении определенного срока. Одновременно с этим в 
законе должен быть предусмотрен порядок обжалования незаконного исключения из 
профессиональной организации. Таким образом, необходимо совершенствовать 
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подзаконную базу, включающую нормы по регулированию деятельности профессиональных 
организаций. 

Во-вторых, внести в Правила аккредитации профессиональных аудиторских 
организаций норму, закрепляющую обязанность уполномоченного органа опубликовывать в 
периодичных печатных изданиях сведения о лишении той или иной профессиональной 
организации свидетельства об аккредитации. 

В-третьих, разработать правила создания и осуществления действий единой 
квалификационной комиссии, в которую войдут представители профессиональных 
организаций, а также уполномоченного органа. Также нужно разработать единые 
квалификационные требования к указанным лицам. При этом необходимо ужесточить 
нормы, предъявляющие квалификационные требования кандидатам в аудиторы. 

В-четвертых, внести в нормы законодательства требования для проведения 
обязательного аудита крупных участников экономического рынка. При этом для 
определения и отнесения фирмы к крупному участнику рынка можно использовать такие 
критерии оценки, как: объем общегодового дохода или полученной чистой прибыли; количе
ство работников в организации; количество филиалов и представительств и т.д. 

В-пятых, рассмотреть возможность допуска к проведению аудита субъектов 
экономики, имеющих стратегическое значение, и режимных объектов только национальных 
аудиторских компаний, а также возможность проведения таких проверок совместно с 
представителями Счетного комитета и уполномоченного органа. 

В-шестых, определить государственное регулирование аудиторской деятельности как: 
государственное воздействие через централизованный государственный аппарат на 
аудиторскую деятельность и ее субъекты путем определения политики государства в области 
аудита, принятия нормативных правовых актов, организации управления в сфере 
аудиторской деятельности, осуществление контроля за соблюдением норм законодательства 
об аудите, а также применения мер ответственности в случае нарушения требований 
законодательства. 

Предложенная в работе позиция авторов не претендует на бескомпромиссность, 
учитывая происходящие изменения, возможна их детальная проработка и внесение 
определенных корректировок. 

Таким образом, можно заключить, что для обеспечения нормального 
функционирования государства, экономики, общества в целом и аудиторских организаций в 
частности аудиторская деятельность должна строго регламентироваться законодательством. 
Как справедливо заметила Л.Л. Арзуманова, несмотря на то что рыночная экономика 
подразумевает некоторую свободу действий, необходимо установление рамок, правил, 
ограничений, позволяющих государству сохранять контроль над происходящими процес
сами в целях наилучшего их регулирования [8]. Для этого государством систематически 
должен осуществляться мониторинг действующего законодательства на предмет 
необходимости его дальнейшего совершенствования. 
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Біздің елімізде меншіктің әр түрлі нысанында негізделген экономика қалыптасуында, 

себебі кез-келген елде экономиканың өсу деңгейі меншіктік қарым қатынастардың пайда 
болуымен өзара тығыз байланыста, сондай-ақ   кәсіпкерлік субъектілерінің әлемдік нарыққа 
шығу мүмкіндіктерін ескере отырып, Қазақстан Республикасы Президенті жеке 
кәсіпкерлікке қолдау көрсету туралы «Жеке кәсіпкерлікке қолдау көрсету туралы», «Жеке 
кәсіпкерлік туралы» және «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау» туралы Заңдарды 
шығарды. 

Қазақстанда кәсіпкерлік қызметтің субъектілері заң жүзінде белгіленген. Олар: 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғалары, сондай-ақ шетелдік және 
заңды тұлға резиденттер болып табылады. Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлға-
азамат заңды тұлға құрып немесе құрмай айналыса беруіне болады. Ал ұжымдық 
кәсіпорындар, кооперативтер немесе әкімшілік-аумақтың кәсіпкерлік қызметтері өз 
меншіктерінің негізінде заңды тұлға құру арқылы кәсіпкерлікпен айналысады[1]. 

Заңды тұлға құрмайтын жеке адамдар және қызметкерлерінің орташа жылдық саны 50 
адамнан аспайтын және активтерінің жалпы құны ішінде алпыс мың еселенген айлық есептік 
көрсеткіштен аспайтын, кәсіпкерлікпен айналысатын заңды тұлғалар шағын кәсіпкерлік 
субъектілері болып табылады. Шағын кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан Республикасының 
қолданып жүрген заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметтің кез келген түрлерін жүзеге 
асырады. 

Заңды тұлға құрмайтын жеке кәсіпкер, сондай-ақ мынандай ұйымдық-құқықтық 
нысандардағы заңды тұлғалар: 

- толық серіктестік; 
- сенім серіктестік; 
- жауапкершілігі шектеулі серіктестік; 
- қосымша жауапкершілігі бар серіктестік; 
- өндірістік кооперативтер – шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. 
Кәсіпкерлік субъектілері қызметкерлерінің орташа жылдық саны барлық 
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қызметкерлерді, оның ішінде жеке еңбек шарты бойынша, жұмысты қоса атқару бойынша 
жұмыс істейтіндер, осы субъект филиалдарының, өкілдіктерінің және басқа оқшауланған 
бөлімшелерің қызметкерлерін ескере отырып анықталады. Қызметтің бірнеше түрін жүзеге 
асыратын кәсіпкерлік субъектілері оған жылдық айналым көлемінде үлесі ең көп қызмет 
түрінің өлшемдері бойынша жатқызылады. Егер бір немесе бірнеше кәсіпкерлік 
субъектісінің өлшеміне сай келетін шаруашылық серіктестігін құрған жағдайда құрылатын 
субъектінің жарғылық қорындағы олардың үлесі 25%-дан аспауы керек[2]. 

Мыналарды: 
- есірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың 

айналымымен байланысты қызметті; 
- акцизделетін өнімді өндіруді және (немесе) көтерме сатуды; 
- астық қабылдау пункттерінде астық сақтау жөніндегі қызметті; 
- лотереялар өткізуді; 
- ойын және шоу-бизнес саласындағы қызметті; 
- мұнай, мұнай өнімдерін, газ, электр және жылу энергиясын өндіру, қайта өңдеу 

және сату жөніндегі қызметті; 
- радиоактивті материалдардың айналымымен байланысты қызметті; 
- банк қызметін (не банк операцияларының жекелеген түрлерін) және сақтандыру 

нарығындағы қызметті (сақтандыру агентінің қызметінен басқа); 
- аудиторлық қызметті; 
- бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтi; 
- кредиттiк бюролардың қызметін; 
- күзет қызметiн жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар шағын 

кәсіпкерлік субъектілері болып таныла алмайды[3]. 
Жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыратын және мынадай критерийлердің біріне немесе 

екеуіне де сәйкес келетін: жұмыскерлерiнiң жылдық орташа саны екi жүз елу адамнан артық 
немесе жыл бойғы активтерiнің жалпы құны республикалық бюджет туралы заңда 
белгiленген үш жүз жиырма бес мың еселенген айлық есептiк көрсеткiштен асатын заңды 
тұлғалар iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылады. 

Кәсіпкерлік субъектілері ҚР «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» 
Заңының үшінші бабының бірінші тармағында берілген ережелерден асып кеткен жағдайда 
жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жеңілдіктерден айырылады. 

Кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестігі. Кәсіпкерлік субъектілері ортақ мүдделерді 
және әрбір шағын бизнес субъектісінің мүдделерін білдіру мен қорғау, кәсіпкерліктің дамуы 
үшін мейлінше қолайды жағдайларды, адал бәсекелестікті қамтамасыз ету мақсатымен 
Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен салалық салааралық, аумақтық 
белгілері бойынша сауда-өнеркәсіп палаталарын, қоғамдық бірлестіктер құруға құқылы. 

Заңды тұлғалар – шағын кәсіпкерлік субъектілері қауымдастық (одақ) нысанында 
және жеке тұлғалар – шағын кәсіпкерлік субъектілері қоғамдық бірлестіктер құра алады. 

Кәсіпкерліктің құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық бірлестіктер мен 
қауымдастықтардың кәсіпкерлік қызметке негізсіз араласу фактілеріне жол бермеу 
мақсатында: 

- нормативтік құқықтық актілердің кәсіпкерлік құрылымдардың қызметіне ықпалына 
тәуелсіз құқықтық сараптама жүргізуге; 

- құқық қорғау және бақылау органдарына кәсіпкерлердің құқықтарын бұзуға кінәлі 
адамдарды жауапқа тарту туралы материалдар енгізуге; 

- кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін 
дамытуды қамтамасыз етуге; 

- шағын кәсіпкерлік субъектілердің мүдделеріне қысым жасаған мемлекеттік 
органдардың іс-әрекетіне сот органдарына шағымдану; 

- шағын кәсіпкерлік субъектілерінің шағын кәсіпкерлікті әлеуметтік-экономикалық 
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дамытудың аймақтық бағдарламасының жасауға қатысу. 
Кәсіпкерлік қызмет түрлерінің кең спектіріне таралады, олар: өндірістік, 

шаруашылық, коммерциялық, сауда сатып алу, делдалдық, инвестициялық, кеңес беру, 
қызмет көрсету және қаржылық деген бірнеше түрге таралған. 

Өндірістік кәсіпкерлік - бұл кәсіпкер еңбек құралдары, жұмыс күші факторларын 
пайдалана отырып, тауарлар, қызметтер, жұмыстар, тұтынушыларға, сатып алушыларға, 
сауда ұйымдарына әрі қарай сату үшін ақпарат өндіретін қызмет. Сонымен, кәсіпкерліктің 
бұл түрінде өндіріс функциясы - негізгі анықтауышы болмақ. Өндірісті жүзеге асыру үшін 
кәсіпкер мыналарды пайдаланады: жұмыс күшін, өндірістік қорларды, материалдар мен 
ақпараттарды. Сонымен қатар кәсіпкерге өз күшімен істей алмайтын қызметтер мен 
жұмыстар қажет, яғни ол сырттан тұлғалар мен ұйымдарды жұмысқа тартатын болады. 
Кәсіпкердің пайдасы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатудан келген кіріс пен 
өндірістен бастап, оны тұтынушылардың сатып алуына дейінгі шығындар арасындағы 
айырмашылық есебінен құралады. 

Коммерциялық кәсіпкерлік - тауар-ақшалық, тауар-айырбаспен байланысты 
кәсіпкерлік. Кәсіпкер басқа тұлғалардан әрі қарай қайта сату үшін дайын тауарларды сата 
отырып, саудагер рөлінде болады. Бұл жағдайда кәсіпкердің шығындары нарықты зерттеу 
мен тауарларды сатып алу, тасымалдау, сақтау және өткізу операцияларын жүргізу үшін 
жұмыскерлер жалдаумен байланысты болады. Мұндай кәсіпкерлікте тауар фактор болып 
табылады, ал кәсіпкердің пайдасы тауарды сатып алу бағасынан жоғары бағамен сату 
жолымен құралады. 

Қаржылық кәсіпкерлік – коммерциялық кәсіпкерліктің ерекше формасы, онда сатып 
алу-сату заты ақша мен құнды қағаздар болып табылады. Оны кәсіпкер сатып алушыларға 
сатады немесе несиеге береді. Қаржылық кәсіпкерлік ақшаларды, валюталарды, құнды 
қағаздарды әлеуетті сатып алушылар туралы, валютаның бағамы, несиелік пайыз туралы, 
қаржы-несие операцияларын жүзеге асыру жағдайы және оларды рәсімдеу тәртібі жайлы, 
кәсіпкерге қажет ресурстардың көзі туралы ақпарат алуды талап етеді. Кәсіпкердің пайдасы 
өзара пайызбен қаржы ресурстарын сату, үстеме капитал алу нәтижесінде пайда болады. 

Делдалдық – кәсіпкер өзі тауар-ақшалық операцияларда тауар айырбас процесінде 
тұрақты байланыстыратын делдал ретінде болатын кәсіпкерлік. Кәсіпкердің басты мақсаты: 
өзара келісім жасауға мүдделі екі жақты делдалдық осы жақтарын әрқайсысына қызмет 
көрсете алады деген негізде болатындай біріктіру және қосу әдісі. Осындай қызметтерді 
көрсеткені үшін кәсіпкер комиссиондық түрінде табыс табады. 

      Сақтандыру кәсіпкерлігі кәсіпкердің нақты ақыға күтпеген бақытсыздықтың 
салдарынан дүние мүлікті, құндылықтарды, өмірінен айырылудан сақтандырушыға өтем ақы 
төлеуге кепілдік береді. Кәсіпкер сақтандырушыдан сақтандыру жарнасын алады, оны 
сақтандыру оқиғасы болған жағдайда қайтарады. Осындай оқиғаның бөлу ықтималдығы 
шамалы, онда жарнаманың талғам бөлігі кәсіпкерлік кірісті құрайды. 

      Кәсіпкерлік қатысушы жеке меншік иелерінің санына байланысты келесі 
формаларға бөлінеді жеке және ұжымдық. Кәсіпкерліктің бұл формалары өз кезегінде 
заңнамалық актілермен реттелетін, кісіпорнының нақты ұйымдастыру-құқықтық 
формасының шеңберінде жүзеге асырылады. Кәсіпкерік қызметін ұйымдастыру формасы 
кәсіпорындағы серіктестер арасындағы ішкі қатынастар мен мемлекеттік органдармен және 
басқа кәсіпорындармен қатынастардан тұратын нормалардың нақты жүйесі түрінде болады. 

Кәсіпорын түрінде заңды тұлға құрмаған жеке формалар бастамалық жеке 
кәсіпкерлікке жатады. Жобаны жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстарға ие және 
шешімдерді қабылдау процесін бақылауға бейім материалдық және заңдық жауапкершілікке 
толық дайын индивидуим фирма қожайны бола отырып, жеке кәсіпкерлік формасын 
қалайды. Жеке кәсіпкерлік жағдайында капитал тарту қожайынның жеке қаражатынан 
қаржы бөлуге негізделген. Кәсіпкер жеке меншікті қоса отырып, өзінің барлық міндеттері 
бойынша жауапты болады. Жеке кәсіпкерлік өндірістік секторда шамалы орын алады. 
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Ұжымдық кәсіпкерлікте  жеке меншік әр қайсысының үлесін аңықтаумен немесе 
үлесін анықтаусыз бір уақытта бірнеше субьектілерге қатысты болады. Оған мыналар 
жатады: серіктестік, акционерлік қоғамдар, кооперативтер. 

Серіктестік екі немесе одан көп серіктердің қатысуымен құрылады. Серіктестіктің 
артықшылықтары қосымша капитал тарту мүмкіндігі және әрбір серіктестік білімімен 
шеберлігінің негізінде кәсіпорын ішінде мамандандыруды жүзеге асыру болып табылады. 
Кемшілігі: әрбір қатысушы қосқан үлесінің мөлшеріне тәуелсіз тең материалдық 
жауапкершілікте болуы; бір серіктестік әрекеті қалғандарына міндетті болып саналуы, олар 
әрекетпен келіспеседе. Серіктестіктер толық серіктестік және коммандитті серіктестік деген 
топтарға бөлінеді. Коммандитті серіктестіктерден жартысы шектелмеген, ал қалған жартысы 
шектелген жауапкершілікке ие болады. 

Қоғамдар екеуден кем емес азаматтардың, не заңды тұлғалардың шаруашылық 
қызметін жүзеге асыру мақсатында үлестерін біріктірумен құрылады. Жауапкершілігі 
шектелген қоғамның қатысушылары оның міндеттері бойынша жауап бермейді, тек оларды 
қосқан үлестерінің құны шегінде жауап береді. Қосымша жауапкершілігі бар қоғамның 
қатысушылары өздерінің барлық дүние мүлкімен жауапты болады. Құнды қағаздар-
акцияларды шығару жолымен қажет қаражатты өзіне тартатын қоғамдар акционерлік деп 
аталады. Акционерлік қоғамның қатысушылары оларға тиісті акциялардың құны шегінде 
оның қызметінің нәтижелеріне жауапты болады. 

Кооперативтер – тұлғалар тобы мен пайлық жарналардың негізінде біріккен өндірістік 
немесе басқа шаруашылық қызметтерінен құрылған кәсіпорын[4]. 

Жеке, отбасылық және ұсақ кәсіпкерлік бастамашылықтар шағын кәсіпорындар 
базасында құрылады. Шағын кәсіпкерліктің өз артықшылықтары бар: нарықтың 
сұраныстарына тез әрекет ету және иелімдік, жаңа техниканы, өнер табыстарын енгізумен 
байланысты жұмыстарды орындау кезіндегі мобильділік; ресурстарды өте үнемді пайдалану; 
басқару құрылымдарын ұстау мен байланысты шығындарды азайту; капитал айналымының 
жоғары жылдамдығы. 

Экономиканың даму және өсуі тек қана шағын кәсіпорындарға ғана негізделмейді. 
Қазіргі өндірістің алып масштабтары ең бастысы ірі масштабты кәсіпкерлікке негізделген, ол 
шағын кәсіпкерліктің гүлденуіне мүмкіндік береді. 

Ірі кәсіпорындар шағындармен салыстырғанда кәсіпекерлік табысқа мүмкіндіктері 
болады, өйткені бір қатар артықшылықтар бар. Оған мыналарды жатқызуға болады: жаңа өте 
қымбат өнімділігі жоғары жабдықты пайдалану мүмкіндігі; кең масштабты маркетингтік 
зерттеулер жүргізу, персоналдық біліктілік деңгейін жоғарлату; жабдықты жүктеуді ұлғайту; 
ішкі мамандыру мен біріктіруді пайдалану. Мұнда кәсіпкерлік ғылыми негізгі қойылған осы 
бағытта кең масштабты жұмыс жүргізіледі. 

Ірі масштабты кәсіпкерліктің артықшылықтары өнім шығаруға және әр түрлі 
қызметтерді көрсетуге, ұлттық өндірушілер мен ғана емес, сонымен бірге сыртқы нарықтағы 
бәсекелестермен бәсекелесуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде кәсіпорындардың ғана емес 
ел экономикасында сыртқы сауда байланысын кеңейтеді, ірі масштабты кәсіпорындарды ала 
отырып көптеген жаңа жұмыс орындары құрылады, бюджетке төленетін салықтар арқылы 
түсетін қаражат ұлғаяды және тұтасымен алғанда бұл процесс елдің экономикалық өсуіне 
мүмкіндік жасайды. 

Қазіргі уақытта ҚР-нда кәсіпкерлік әр алуан түрде дамуы орын алған. Қызмет түрі 
бойынша - өндірістік коммерциялық қаржы. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
мөлшері бойынша - шағын, орта, ірі. Жеке меншік сипаты бойынша - жеке, біріккен. 
Ұйымдастыру формасы бойынша - жеке және ұжымдық (серіктестіктер, акционерлік 
қоғамдар)[5].  

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің заңнамалық негіздері 90-жылдары 
құрыла бастады. Бизнестің осы түрін қалыптастыруға және дамыту мәселелерін реттеуге 
бағытталған заңдар мен заңнамалық актілер қабылданған және қолданады. Олар 
кәсіпкерлікті дамытудың көптеген мәселелерін қамтиды, мысалы: шаруашылық қызметтің 



6165 
 

бостандығы жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау; шаруашылық серіктестіктердің; 
акционерлік қоғамдарды, өндірістік кооперативтерді мемлекеттік кәсіпорындарды жеке 
кәсіпкерлікті, қожалық шаруашылықтарды, әлеуметтік экономикалық аймақтарды дамыту; 
лицензиялау, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу; шағын кәсіпорынды мемлекеттік қолдау, 
азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау.  

Қорыта келе, Қазақстанда құрылған кәсіпкерлік субъектілерінің басым бөлігі сауда 
саласында қызмет жасайды. Өйткені сауда немесе коммерциялық бизнес басқа бизнес 
түрлеріне қарағанда жақсы дамыған. Бұның дәлелі, Қазақстан қалаларындағы әр түрлі 
дүкендер мен базарлар саны. Ұзақ мерзімде кәсіпорындар тек саудамен ғана емес, 
экономиканың әр саласында жұмыс істеуі қажет. Сол үшін мемлекеттік органдар кәсіпкерлік 
субъектілеріне жан-жақты көмек көрсетуі қажет. Жалпы кәсіпкерліктің экономикалық 
белсенділігі мен әлеуметтік бағдар ұстауының кепілі оның өздігінен қоғамның орташа 
топтарына жататындығы емес, оның дәулеті мен тұрмысының нақты шынайы меншікке 
негізделуі болып табылады. Қазір уақытта шағын кәсіпорындар жұмыс істеп тұрған барлық 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің 80 пайызын құрайды. Сонымен бірге кәсіпкерлікті 
дамытуға бағытталған шешімдерді орындауда іркіліс байқалады. Бұл жерде басты себеп – 
бюрократиялық қысымдар. Осындай және басқа да себептерге байланысты кәсіпкерлер 
бөлігі жасырын салаға өтіп жатыр. Осы жағдайда ескеретін жәйт, кәсіпкерлердің құқығын 
қорғайтын жүйе жасау, тексеруші органдардың және рұқсат беруші құжаттардың санын 
азайту. Осыған байланысты Елбасының жарлығында аталған бюрократиялық қысымдарға, 
яғни шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін орынсыз тексерулерге 2014 жылдың соңына 
дейін мораторий жарияланған болатын. Ал 2015 жылдың 1-ші қаңтар айынан бастап, 
кәсіпкерлік заңнамасын мүмкіндігі жағынан аса көп бұзған кәсіпкерлік субъектілерге 
жоспарлы тексерулер болатындығын ескерткен болатын.     
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күшіне отандық кәсіпкерлікті дамытуға және олардың инфрақұрлымын жетілдіруге 
бағытталуына, сондай-ақ,  шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға 
қарай, ең аз дегенде, екі есе өсуге тиіс делінген. Осыған орай, біз адамға ол үшін мемлекет 
барлық проблемаларын шешіп беруін күтпей, өзін бизнесте сынап көруге, елде жасалып 
жатқан экономикалық өзгерістерге толыққанды қатысушыға айналуына жағдай туғызуымыз 
керек. Оған  іскерлік мәдениетінің деңгейін көтеру мен кәсіпкерлік бастаманы 
ынталандырудың маңызы үлкен. Бұл мақсаттарға жету үшін төмендегідей шаралар қажет: 

- Шағын және орта бизнестің бірлестіктер мен кооперацияларға ұмтылысын 
көтермелеу, оларды қолдау мен көтермелеудің жүйесін жасау. 

- Жергілікті бизнес-бастамаларды көтермелеу және мейлінше аз, бірақ қатаң  
реттеу есебінен ішкі нарықты дамыту. 

- Бизнеске жасанды бөгеттер тудыратын мемлекеттік шенеуніктер үшін жаңа, 
әлдеқайда қатаң жауапкершілік жүйесін енгізуді қарастыру. 

- Жаңа жағдайларды, соның ішінде біздің Еуразиялық экономикалық кеңістікке 
қатысуымызды, алда Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіретінімізді ескере 
отырып, отандық кәсіпкерлерді қолдау тетіктерін жетілдіру және олардың мүдделерін қорғау 
мен ілгерілету үшін қажетті барлық шараны қабылдауды білдіреді. 

Бүгінгі күннің міндеті – ұсақ кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлерді орта деңгейге 
көшіру үшін жағдай және алғышарттарды қалыптастыру қажет. Өкінішке қарай, қазіргі 
уақытта шағын және орта бизнеске салық салу жүйесіндегі қиғаштықтар олардың дамуы мен 
өсуіне кедергі келтіруде. Осыған байланысты, Елбасы Үкіметке 2013 жылдың бірінші жарты 
жылдығының соңына дейін Қазақстан азаматтарының өмір-тіршілігі қауіпсіздігіне тікелей 
ықпал етпейтін барлық рұқсаттар мен лицензияларды қайтарып алып, оларды 
хабарландырумен ауыстыруды тапсырған болатын[1]. Ал бұл шараларды орындай алмаған 
кәсіпкерлерге тиісінше жауапкершілік шаралары қолданылады. Бұл жауапкершіліктің 
қолданылу шарасы кәсіпкердің дәрменсіздігімен түсіндіріледі. 

Қазіргі кезде Қазақстан заңдылығында, ұмытылған немесе біздің отандық құқықтық 
институттар қолданылады. Солардың бірі ретінде банкроттық институты танылады. 
Банкроттықтың құқықтық механизмін кешенді институт ретінде қарастыруға болады. Ол 
заңды және жеке тұлғалардың дәрменсіз жағдайын реттеуші азаматтық материалдық және 
азаматттық  процессуалдық құқық нормаларының жиынтығынан тұрады. 

Заңды тұлғаның таратылуы тоқтатылудың екінші нысаны. Соңғы уақытта бұл мәселе 
өте өзекті бола бастады. Бұл көбінесі таратудың банкроттылығымен байланысты[2]. Заңды 
тұлғаның тарату – бұл жаңа заңды тұлғаның пайда болуын және құқықтық мирасқорларына 
құқықтар мен міндеттердің өтуін көздемейтін заңды тұлғаның қызметін тоқтату. Заңды 
тұлғаны таратудың негіздемелерін екі топқа жіктеуге болады. 

- ерікті түрде тарату; 
- ықтиярсыз тарату[3]. 
Соттың шешiмi бойынша заңды тұлға: 
1) банкрот болған; 
2) заңды тұлғаны құру кезiнде заңдардың түзетуге келмейтiн сипатта бұзылуына 

жол берiлуiне байланысты оны тiркеу жарамсыз деп танылған;  
3) заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетiн қызмет үнемi жүзеге 

асырылған;  
4) тиiстi рұқсат алынбаған (лицензиясыз) қызметтi, не заң құжаттарында тыйым 

салынған қызметтi жүзеге асырған, не қызметiн заңдарды бiрнеше рет немесе өрескел бұза 
отырып жүргiзген жағдайларда, соның iшiнде заңда белгiленген табыс ету мерзiмiнен кейiн 
бiр жыл өткен соң корпорациялық табыс салығы туралы (жиынтық жылдық табыс пен 
жасалған шегерiмдер туралы) декларация немесе оңайлатылған декларация табыс етпеген, 
заңды тұлғаның кредиторлары, заңды тұлға орналасқан жерi бойынша немесе нақты мекен-
жайы бойынша болмаған, сондай-ақ, заңды тұлға бiр жыл ішінде оларсыз жұмыс істей 
алмайтын құрылтайшылар (қатысушылар) және лауазымды адамдар болмаған;  
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5) заң құжаттарында көзделген басқа да жағдайларда таратылуы мүмкiн. 
Банкроттық заңды тұлғаның таратудың бір негізі болып табылады. 
Банкроттық деп борышкердiң соттың шешiмiмен танылған оны таратуға негiз болып 

табылатын дәрменсiздiгi түсініледі.  
7 сәуір 1995 жылғы банкроттық үрдісін реттейтін Қазақстандық нормативтік-

құқықтық базасы экономикалық жағдайда әрекет қабілетсіз болып, ірі кәсіпорындардың 
банкрот болудан қорықпай төлемеушілік дағдарысын ұлғайта бастады. Бірақ жыл сайын 
сотпен қаралатын дәрменсіздік жөніндегі істердің өсуіне қарап, Қазақстанда шаруашылық 
айналымының қатысушылары арасында экономикалық қатынастардағы банкроттық 
институтының алдынғы орында екендігін куәландырды. “Егеменді Қазақстан”, “Заң 
газетінде” жарияланған банкрот болған заңды тұлға қаншама болатын. 

Қазіргі уақытта банкроттықты реттейтін нормативті акті 2014 жылғы 7 наурыздағы 
қабылданған Қазақстан Республикасының “Оңалту және банкроттық туралы” заңы болып 
табылады.  

Аталған негіздемелер бойынша тарату үрдісі тек белгілі бір заңды тұлғаларға ғана 
қолданатынын айтып кеткен жөн. Банкроттық рәсімі қазыналық кәсіпорындарға 
қолданылмайды, өйткені олар коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың 
қасиеттерін иемдене отырып, олардың әрекеттері бойынша меншік иесі (Қазақстан 
Республикасы) субсидиарлық жауапта болады. 

Банкрот деп тану жөнінде сотқа азыз беруге несие беруші және меншік иесі, сонымен 
бірге заңда көрсетілген реттерде өзге тұлғалар құқылы. Дәрменсіздік жөніндегі талап-арызды 
кімнің беруіне байланысты заң оның мазмұнын түрліше бекітеді. Заңды тұлғалардың әдейі 
немесе жалған банкрот болуы аса кең таралған. Бұл банкроттықтың түрлеріне Оңалту және 
банкроттық туралы заңның 1-ші бабында түсініктеме берілген: 

Әдейі банкроттық - заңды тұлға құрылтайшысының (қатысушысының), лауазымды 
адамының, органдарының, сол сияқты дара кәсiпкердiң жеке мүдделері үшін немесе өзге де 
тұлғалардың мүдделерi үшін жасаған әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде төлем 
қабiлетсiздiгiн қасақана жасауы немесе ұлғайтуы;  

Жалған банкроттық – кредиторларға тиесілі төлемдердің мерзімін кейінге қалдыру 
немесе ұзарту немесе борыштардан жеңілдіктер алу үшін, сол сияқты борыштарды төлемеу 
үшін кредиторларды жаңылыстыру мақсатымен заңды тұлға құрылтайшысының 
(қатысушысының), лауазымды адамының, органдарының, сол сияқты дара кәсіпкердің 
әрекеттері және (немесе) қабылдаған шешімдері нәтижесінде өзiнiң төлем қабілетсіздігі 
туралы көрінеу жалған хабарлау; 

Әкімші әдейi немесе жалған банкроттық белгiлерi анықталған кезден бастап бір ай 
мерзімде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының “Оңалту және банкроттық туралы”  Заңның 
47- бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негізде прокурордың өтініші бойынша 
банкрот деп танылған жағдайларда, тиісті тұлғаларды Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа тарту үшiн құқық қорғау 
органдарына жүгiнуге мiндеттi[4]. 

Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңның 4 бабы соттан 
тыс тарату рәсімін қарастырады. Бірақ, біздің ойымызша ол әдейі банкрот болуға барлық 
жағдайлар жасайды деп ойлаймыз, егер де тарату әрекеттері барлық жағдайда сот арқылы 
жүзеге асырылып отырса, бұл жалған банкроттықты алдын алудың бір жолы болушы еді. 

Банкроттықтың субъектілері: коммерциялық, коммерциялық емес заңды тұлғалар 
және жеке кәсіпкерлер. Басқа да ТМД - мемлекеттеріндегідей Қазақстандағы заңды 
тұлғалардың банкроттығына байланысты материалдар жинақталған. Ал азаматтардың яғни 
жеке кәсіпкерлердің банкроттығы тиісті дәрежеде емес. Оған себеп - жеке кәсіпкерлердің 
банкроттығы туралы заңның тәжірибелі қолданылмауында.  

Көпшілік азаматтар тіпті банкроттық институты жайлы толық түсіне бермейді. 
Сонымен қатар, банкроттық шаралары туралы да білмейді.  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000176#z243
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000235#z182
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z238
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Борышкердің - жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның ақшалай міндеттемелер 
бойынша несие берушілердің талаптарын қанағаттандыра алмауы, еңбек шарты бойынша 
жұмыс істейтін адамдармен еңбегіне ақы төлеу жөнінде есеп айырыса алмауы, сондай-ақ 
бюджетке және бюджеттен тыс қорларға міндетті төлемдерді қамтамасыз ете алмайтын 
қабілетсіздігі деп түсініледі.  

Банкроттық сот тәртібімен немесе борышкердің несие берушімен өзара келісу 
нәтижесінде жүзеге асырылады. Борышкердің банкроттығы туралы өтінішті сотқа беруге 
борышкердің борышты төлемеу қабілетсіздігі негіз болады. 

  Борышкер өз міндеттерін 3 ай мерзім ішінде орындамаса ол төлемдерді төлеу 
қабілетсіз деп танылады. 

Борышкердің сотқа өз банкроттығы туралы өтініш беруі оның дәрменсіздігін 
көрсетеді. 

Жеке кәсіпкерді банкрот деп тануға өтінішті борышкер, несие берушілер және салық 
органдары және басқа да өкілетті мемлекеттік органдар бере алады. 

Борышкердің - жеке кәсіпкердің өзін банкрот деп тану туралы өтінішті сотқа оның 
кәсіпкерлік қызметі тіркелген жерінде беріледі, ал егер қызметі тіркелмеген болса онда оның 
тұрғылықты жері бойынша, біріккен кәсіпкерлікте – жеке кәсіпкерлердің біреуінің 
тұрғылықты жері бойынша беріледі. 

Жеке кәсіпкердің өзінің банкроттығы туралы өтінішіне азамат өзі, біріккен 
кәсіпкерлікте – барлық қатысушысы немесе өкілдері қол қояды. Өтініште барлық қажетті 
мағлұматтар қарастырылуы керек. 

Борышкерді банкрот деп тану туралы несие берушінің өтініші банкрот туралы заңның 
талаптарына сай болуы тиіс. 

Жеке кәсіпкердің банкроттығы туралы істі қозғау және қарау, заңды тұлғаларға 
қатысты, тәртіп бойынша келесі ерекшеліктерде жүзеге асырылады:  

- банкроттық туралы іс, борышкердің несие берушіге беруге тиісті ақша мөлшеріне 
қарамастан сотпен қарастырылады. 

- несие берушінің мүддесін қанағаттандыру мақсатында сот борышкердің 
банкроттығы туралы істі қозғаған сәттен бастап оның мүлкін тәркілейді. Сонымен қатар 
оның ортақ мүліктегі үлесіне де.   

- борышкердің өтініші бойынша сот істі қарауды 1 айға дейінгі мерзімде тоқтата тұра 
алады. Яғни белгілі бір келісімге келгенше. 

- борышкердің – жеке кәсіпкердің банкроттығы туралы істі қозғауда соттың ақша 
соммаларды немесе мүлікті тіркелуі туралы шешім борышкердің кәсіпкерлік қызметіне 
байланысты емес заттарына қолданылмайды. 

- кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес, міндеттердің атқарылуы және 
борышкердің төлемдері сот шешімі шыққанға дейін тоқтатыла тұрады. 

- борышкердің мәмілелерді жарамсыз деп тануы сотпен және өз бастамашылығымен 
немесе мұқтажды тұлғалардың өтініші бойынша Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің немесе банкроттық туралы заң негізінде жүзеге асырылады. 

- банкроттық туралы заңдарда заңды тұлғалар үшін көзделген негіздер бойынша 
борышкер банкрот деп танылғанға дейін мүлік қайтарылған және оның мәмілелерінің 
жарамсыздығы танылған кезде банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жыл ішінде 
жеке кәсіпкердің жұбайына, тікелей алдыңғы  және кейінгі буындағы туыстарына, апа-
сіңілеріне, аға-інілерін және олардың төменгі буындағы туыстарына, жұбайының тікелей 
алдыңғы және кейінгі буындағы туыстарына, апа-сіңілеріне, аға-інілеріне берілген мүлікті 
қайтару талап етілуі мүмкін. Жеке кәсіпкердің банкроттығы туралы іс бойынша іс 
қозғалғаннан кейін сот борышкердің оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішін қанағаттандыра 
алады[4]. 

Жеке кәсіпкердің банкроттығы туралы істер бойынша оңалту рәсімі банкроттық 
туралы заңдарда заңды тұлғалар үшін белгіленген ережелер бойынша мынадай 
ерекшеліктерді сақтай отырып жүргізіледі: 
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- оңалту жоспарын банкроттық  туралы іс бойынша іс жүргізуді сот кейінге қалдырған 
кезден бастап 1 ай ішінде борышкер – жеке кәсіпкер не оңалту басқарушысына кандидат 
әзірлейді және талап ету сомасы олардың талап ететін жалпы соммасының кемінде 2/3 
бөлігін құрайтын конкурстық және кепілдік несие берушілердің келісімі болған жағдайда сот 
бекітеді; 

- талап ету сомасы олардың талап ететін жалпы сомасының кемінде 2/3 бөлігін 
құрайтын кепілдік және конкурстық несие берушілердің келісімімен сот оңалту 
басқарушысының тағайындамай, борышкердің өз мүлкі мен істерін басқаруын сақтап қала 
алады. 

Сот жеке кәсіпкерді банкрот деп тану туралы шешім шығарған кезден бастап мынадай 
салдарлар болады: 

- кәсіпкерлік қызметке байланысты міндеттерді орындау мерзімдері басталған болып 
саналады. 

- кәсіпкерлік қызметке байланысты банкрот берешегінің барлық түрлері бойынша 
өсім мен проценттер есептеу тоқтатылады. 

- борышкердің барлық орындаушылық құжаттар бойынша өндіріп алу тоқтатылады, 
бұған өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін борышкер жауап беретін 
азаматтардың талаптары бойынша, сондай-ақ алименттер өндіріп алу туралы талаптар 
бойынша орындаушылық құжаттар қосылмайды: 

- сот шешімімен кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның 
қолданылуы тоқтатылады. 

Сот орталық әділет органының ресми баспасөз басылымдарының бірінде жеке 
кәсіпкерді банкрот деп тану туралы хабарландыру жариялайды. Хабарландыруда несие 
берушілердің сотқа талап беру мерзімі көрсетіледі, ол хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзімнен кем болмауға тиіс.  

Сот несие берушілердің тыс заңның 42-бабында 2-тармақшасында көзделген 
мерзімдерде мәлімделген талаптарын қарайды, қарау нәтижелері бойынша сот несие 
берушілердің мәлімделген талаптарының мөлшері және оларды қанағаттандыру тәртібі 
туралы ұйғарым шығарады[4]. 

Сот ұйғарымында кәсіпкерлік қызметке байланысты емес, тиісті шешім шығарғанға 
дейін сотқа берілген міндеттемелер бойынша несие берушілердің талаптарын 
қанағаттандыру тәртібі де белгіленеді. 

Сот депозитіне есептелген сомада несие берушілердің талаптары 
қанағаттандырылғанға дейін сот шығындары, сондай-ақ тағайындалған жағдайда әкімшіге, 
оңалту конкурстық басқарушыларға сыйақы төлеу жөніндегі шығындар жабылады.  

Несие берушілердің талаптары Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің жалпы 
бөлімінің 21- бабында белгіленген кезек бойынша қанағаттандырылады[2]. 

Әртүрлі кезектегі несие берушілердің талаптарын қанағаттандырудың көлемі мен 
тәртібі Банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңында белгіленген ережелер бойынша 
айқындалады. 

Несие берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік 
борышкерге қайтарылады не бірлескен кәсіпкерлік жағдайында осы заңның, яғни, Жеке 
кәсіпкерлік туралы заңның 37-бабының 3-тармақшасында көзделген ережесі бойынша 
қатысушылар арасында бөледі[5]. 

Қорындылай келетін болсақ, банкрот деп таңылған борышкер несие берушілермен 
есеп айырысып болғаннан кейін, кәсіпкерлік қызметке байланысты қалған міндеттемелерді 
орындаудан босатылады, бұған банкрот деп жарияланған тұлға өмірі мен денсаулығына зиян 
келтіргені үшін жауап беретін азаматтардың талаптары, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заң актілерінде көзделген жеке сипаттағы өзге де талаптар қосылмайды. 

Кәсіпкерлік қызметке байланысты міндеттемелері жоқ талаптар, егер мұндай талаптар 
конкурстық мүліктен толық көлемде қанағаттандырылмаған болса, күшін сақтап қалады 
және банкроттық рәсімдер аяқталғаннан кейін жеке адам ретінде борышкерге өндіріп алуға 
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қойылуы мүмкін. Бұл талаптың мөлшері борышкердің банкроттығы процесте алынып, 
қанағаттандыратын сомаға кемітіледі[6]. 

Борышкер жеке кәсіпкерлігінің жарамсыздығы туралы орталық әділет органының бір 
ресми басылымында хабарлануы керек және өзінің жеке кәсіпкерлік қызметін тоқтатуы 
жөнінде тіркеуші органға өтініш беруі керек. 

Несие берушілермен келісімге келгеннен кейін Жеке кәсіпкерлік туралы заңының 42-
бабының 7-тармағындағы жағдайлар жүзеге асырылады. Жеке кәсіпкерліктің 
банкроттығының кейбір ерекшеліктері міне осындай. Әлі де болашақта Қазақстан сот 
тәжірибесінде мұндай істер өз орнын алады. Сонымен қатар, біздің қоғамымызда несиелік 
қатынастардың дамуына байланысты тұтынушылық  банкроттықтың қажеттігі туындайды. 
Сонда банкроттықтың субъектілері болып ақшалық міндеттемелерге ие тұлғалар да, яғни, 
кәсіпкерлік қызметпен байланыспайтын азаматтар табылады. Алайда, әлі негізгі мақсат 
әрекет етуші процессуалдық нормаларды жүзеге асыруын жетілдіруді қажеттейді[5]. 
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После обретения Казахстаном независимости, в стране начинается процесс активного 

развития предпринимательства, как частного, так и государственного. С тех пор вопросы 
правового обеспечения предпринимательской деятельности никогда не теряли свою 
актуальность. Сегодня они также вызывают интерес, и в частности, правовые аспекты 
государственного предпринимательства. 

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК 
РК), предпринимательство - это инициативная деятельность граждан и юридических лиц, 
независимо от формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем 
удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на праве частной 
собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления государственного предприятия (государственное 
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предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за 
риск и под имущественную ответственность предпринимателя. 

Предпринимательство как особая форма экономической активности может 
осуществляться как в государственном, так и в частном секторе экономики. В соответствии с 
этим различают: 

а) предпринимательство государственное; 
б) предпринимательство частное. 
Государственные предпринимательство есть форма осуществления экономической 

активности от имени предприятия, учрежденного: а) республиканскими государственными 
органами управления, которые уполномочены (в соответствии с действующим 
законодательством) управлять государственным имуществом (государственное 
предприятие), или б) органами местного самоуправления. Собственность такого рода 
предприятий есть форма обособления части государственного имущества, части бюджетных 
средств, других источников. 

Важной характеристикой таких предприятий выступает то обстоятельство, что они 
отвечают по своим обязательствам только имуществом, находящимся в их собственности (ни 
государство не отвечает по их обязательствам, ни они сами не отвечают по обязательствам 
государства). 

Государственное предпринимательство осуществляется через создание 
государственных предприятий или же покупку достаточного пакета акций. 

Государственные предприятия – одна из организационно-правовых форм 
юридического лица, основные средства которой находятся в государственной собственности, 
руководители назначаются государственными органами.  

Предмет и цели деятельности государственного предприятия определяются его 
учредителем (уполномоченным органом), по представлению органа государственного 
управления, закрепляются в уставе предприятия и должны в части предприятий на праве 
хозяйственного ведения соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан  от 
19.06.1995 N 2335  «О государственном предприятии». 

Фирменное наименование государственного предприятия должно содержать указание 
на собственника имущества, на принадлежность к виду государственной собственности 
(республиканское или коммунальное) и на ведомственную подчиненность. 

Фирменное наименование предприятия на праве оперативного управления должно 
содержать указание на то, что оно является казенным. Государственное предприятие имеет 
печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и фирменным 
наименованием предприятия. 

В зависимости от вещного права, на основе которого эти предприятия осуществляют 
свою деятельность они подразделяются на государственные предприятия, основанные на 
праве хозяйственного ведения и государственные предприятия, основанные на праве 
оперативного управления (казенные предприятия). Имущество государственного 
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе между работниками предприятия. 

Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения - коммерческая 
организация, наделенная государством имуществом на праве хозяйственного ведения и 
отвечающая по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, не несет 
ответственности по обязательствам государства и Государство не отвечает по 
обязательствам предприятия. Учредительным документом предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый учредителем. 

Казенным является предприятие, обладающее государственным имуществом на праве 
оперативного управления. Право оперативного управления государственного учреждения 
или казенного предприятия (далее - право оперативного управления) - вещное право 
государственного учреждения или казенного предприятия, получившего имущество от 
государства как собственника и осуществляющего в пределах, установленных ГК РК, 
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Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном 
имуществе» и иными законами Республики Казахстан, в соответствии с уставными целями 
своей деятельности, заданиями уполномоченных государственных органов и назначением 
имущества права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Фирменное 
наименование предприятия, основанного на праве оперативного управления, должно 
содержать указание на то, что предприятие является казенным. 

В зависимости от вида государственной собственности предприятия подразделяются 
на: 

1) предприятия, находящиеся в республиканской собственности, - республиканские 
государственные предприятия; 

2) предприятия, находящиеся в коммунальной собственности, - коммунальные 
государственные предприятия. 

Устав является учредительным документом государственного предприятия. Устав 
государственного предприятия утверждается его учредителем (уполномоченным органом) по 
представлению органа государственного управления. 

 Устав государственного предприятия должен содержать: указание о виде 
предприятия, его фирменное наименование, сведения об учредителе (уполномоченном 
органе) и органе государственного управления, место нахождения предприятия, предмет и 
цели его деятельности, полномочия руководителя, режим работы, порядок образования 
имущества предприятия и распределения дохода, условия реорганизации и прекращения 
деятельности предприятия. В уставе определяются также взаимоотношения между 
предприятием и учредителем (уполномоченным органом), предприятием и органом 
государственного управления, администрацией предприятия и его трудовым коллективом. В 
уставе могут содержаться и другие положения, не противоречащие законодательству. 

Имущество предприятия составляют основные и оборотные средства, а также 
ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе предприятия.   

Имущество государственного предприятия формируется за счет: 
1) имущества, переданного ему собственником; 
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной 

деятельности; 
3) иных источников, не запрещенных законодательством. 
Государственное имущество бывает республиканским  и коммунальным. 
Республиканское имущество - это имущество Республики Казахстан, за исключением 

коммунального имущества, которое состоит из имущества государственной казны, средств 
республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан, а также 
иное государственного имущества, не закрепленного за республиканскими юридическими 
лицами, и имущества, закрепленное за республиканскими юридическими лицами. 

Коммунальное имущество – это имущество административно-территориальных 
единиц, в которое входят имущество местной казны, средства местного бюджета, иное 
коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами, 
имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами. 

Следует обратить внимание на систему управления государственным имуществом. 
1 уровень – Правительство Республики Казахстан: 
- Министерство Национальной Экономики – государственный орган, 

вырабатывающий политику управления государственными активами в целом по стране; 
- Министерство Финансов (Комитет государственного имущества и  приватизации) – 

государственный орган, управляющий республиканской собственностью; 
- Отраслевые государственные органы – уполномоченные органы соответствующей 

отрасли – осуществляющие функции государственного управления. 
2 уровень: 
- Маслихаты (города республиканского значения, столицы) района; 
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- Местные исполнительные органы ( города республиканского значения, столицы) 
района ( - - МИО по исполнению бюджета и управлению государственным имуществом, 
местные уполномоченные органы соответствующих отраслей. 

Относительно новым Законом РК «О государственном имуществе» определен полный 
перечень оснований приобретения прав на государственное имущество, а также 
предоставления государственного имущества в пользование гражданам и 
негосударственным юридическим лицам. Также впервые предусмотрены нормы о 
реквизиции, о порядке реквизиции и возмещения стоимости реквизиционного имущества. 
Кроме того, впервые на уровне закона раскрывается институт национализации имущества. 

Физические лица и негосударственные юридические лица вправе владеть и (или) 
пользоваться государственным имуществом для извлечения ими полезных свойств 
имущества, а также получения из него выгод в виде дохода, приращения, плодов, приплода 
и иных формах. Основаниями владения и (или) пользования государственным имуществом 
физическими лицами и негосударственными юридическими лицами являются: 

1) договоры и иные гражданско-правовые сделки; 
      2) административные акты, порождающие в силу законодательства Республики 
Казахстан гражданско-правовые последствия; 
      3) судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности; 
      4) события, с которыми законодательство Республики Казахстан связывает наступление 
гражданско-правовых последствий; 
      5) универсальное или иное правопреемство в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Республики Казахстан.  

Законом РК «О государственном имуществе» определены особенности управления 
отдельными видами государственного имущества. 

В частности, разработаны общие положения о государственных юридических лицах, 
нормы о правовом статусе государственных учреждений, в том числе государственных 
органов, о государственных предприятиях. 

Кроме того, при сохранении общих положений, установленных законами об АО и 
ТОО, определены особенности АО и ТОО с участием государства в зависимости от того, 
какими они являются: контролируемые государством или с недоминирующей долей 
государства. 

Также определено взаимодействие государственных органов, национальных 
управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний в управлении 
имуществом, в том числе по планированию их деятельности. 

Как известно, в настоящее время наиболее экономически значимым типом компаний 
публичного права становятся государственные корпорации (иногда именуемые в 
публичными или общественными). Они представляют собой создаваемые, как правило, на 
основе специальных парламентских актов юридически независимые и экономически 
самостоятельные предпринимательские организации, функционирующие на принципах 
самоокупаемости.  

В процессе становления государственного предпринимательства таким, какое оно 
сейчас, было совершено огромное количество ошибок, так как создаваемым ранее 
концернам, корпорациям, холдинговым и трастовым компаниям, государство передавало 
имущество в собственность и давало полную экономическую свободу. Результатом этого 
явилось то, что активное развитие получили более прибыльные отрасли экономики, такие 
как нефти-, газо-, золото- добывающие отрасли, тем самым оставляя приоритетные отрасли 
экономики, имеющие огромное значение для государства без внимания. Это были такие 
отрасли как аграрная, животноводческая, лесоразведения и т.д. Таким образом, ошибкой 
развития государственного предпринимательства в начальном периоде, явилось то, что 
предприятиям в законодательном порядке были переданы права собственника 
государственного имущества. В результате были утрачены старые элементы управления 
экономикой при неразвитости, практическом отсутствии новых рыночных систем и рычагов 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_#z101
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управления и несформировавшемся слое новых собственников, заинтересованных в 
повышении эффективности производства и увеличении продуктов труда. В итоге, 
Правительство поддержало создание на базе отраслевых министерств и ведомств концернов 
и корпораций. Сами хозяйствующие субъекты, в свою очередь, стали создавать собственные 
управленческие структуры. В результате сложилась громоздкая и малоэффективная система 
хозяйственного управления, неспособная остановить спад производства и осуществить 
товарное наполнение потребительского, производственного и инвестиционного рынка. 

При таких обстоятельствах несомненным достоинством акционерных обществ типа 
госхолдингов является то, что имеется возможность быстро создать новые производственные 
связи, осуществлять единую техническую политику в масштабе крупных территориально-
производственных комплексов в целостных многоотраслевых структурах (добыча сырья - 
его переработка и производство готовой продукции - реализация). Создание холдингов 
сначала на многоотраслевой, а затем на межотраслевой основе повышает эффективность 
управления акционерным обществом за счет жесткой системы «наблюдательный совет - 
дочерние предприятия», при которой принятые управленческие решения обязательны для 
каждой производственной единицы. 

Согласно определению, холдинг является акционерной компанией, не имеющей 
собственных акций и создаваемой за счет приобретения акций дочерних фирм. Однако 
создание холдингов на практике происходило «сверху», до акционирования дочерних 
компаний. В результате права управления госакциями и госимуществом 
монополизировались в госхолдингах и не дошли до первичных товаропроизводителей. 
Включение большинства предприятий в госхолдинги лишило первичных 
товаропроизводителей хозяйственной самостоятельности, права управления своим 
производством. Включение в состав наблюдательных советов представителей различных 
министерств привело к восстановлению тотального бюрократического контроля над 
собственностью и хозяйственной деятельностью. Одним словом, произошла консервация 
многоступенчатых управленческих структур, совмещение функций государственного 
управления и хозяйственного ведения. Учитывая вышесказанное, сформулируем основные 
принципиальные положения управления государственной собственностью в холдинговых 
компаниях: 

- предприятия тех отраслей и сфер экономики, которые остаются в собственности 
государства, не должны иметь основной целью только извлечение прибыли. Для многих из 
них должна осуществляться государственная дотация из бюджета для целевого 
инвестирования или покрытия расходов на проекцию услуги. Хозяйственная 
самостоятельность их должна быть ограничена в определенных, обоснованных рамках. В 
частности, строгий контроль должен быть в области ценообразования.   

 Как выше было указано, в определении предпринимательства, законодателем 
отмечается, что эта деятельность должна быть инициативной. Это является ключевым 
аспектом предпринимательской деятельности вообще, но на данный момент, в Казахстане, 
госхолдинги утратили данную инициативность, так как государство, само диктует в каких 
отраслях и как им развивать свою деятельность. Также проблематичным является то, что нет 
специального закона касательно именно госхолдингов. По нашему мнению, необходимо 
разработать закон не только о госхолдингах, но и о государственном предпринимательстве в 
целом. Так как государственное предпринимательство также активно развивается наряду с 
частным, в  обязательно должны быть учтены вопросы налогообложения, субъектов 
госпредпринимательства, их права и  обязанности, основные положения и модель развития 
госпредпринимательства, вопросы инвестирования, распределении акций госхолдингов и 
иные вопросы. 
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Еліміздің бай тарихына қарасақ тәуелсіздікке қол жеткізгенге дейінгі 70 жылдық 

кезеңінде ұлттық бостандығымыз құқықтық еркіндігіміз әлсірегендігі көрінеді. Сол кездегі 
саяси өзгерістерге ұштасып Қазақстан халқы өз жерінде дербестікке қол жеткізді. Бұл біздің 
жеріміздегі қадір тұтатын ең ұлы мерекеге айналды. Оның қаншалықты маңыздылығын 
халқымыз түсініп ешқашанда ұмытпауға тырысып жылдан жылға мерейтойын атап келеді.  
Тәуелсіз ел болып жарияланғаннан кейінгі ең айтулы оқиғалардың бірі болып сірә біртүтұтас 
Қазқстан елінің өз Конституиясының жарияланғандығы саналатын шығар. Өйткені 
халықтың Ата заңы саналтын Конституция дербестіктің, еркіндіктің, әділеттілік пен 
келісімділіктің нышаны, ол тәртіп пен теңдіктің белгісі, ұлттық бостандығымыздың ең 
жарқын көрінісі.  Конституция болашақ Қазақстанның құқықтық іргетасы, адам және 
адамзат құқықтарының кепілі болады.   Егемендікке   Ең жоғары заңдық күші бар Қазақстан 
Республикасының  Конституциясы, Республикадағы қолданылатын және қалыптасып жатқан 
құқық жүйесінің нормативтік бастауы бола тұра, қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың 
маңызды жақтарын реттейді.  Конституция елдің дамуының негізгі принциптерін көрсетіп 
сол жолда Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2002 жылғы 20 
қыркүйектегі Жарлығымен мақұлданған “Қазақстан Республикасының құқықтық саясат 
тұжырымдамасында” 1995 жылғы Конституцияның негізінде жаңа конституциялық құқық 
түзілді делінген. Оған дәлел ретінде соңғы уақыттағы Республикамыз қол жеткізіп жатқан 
жетістіктерді мақтанышпен көрсете аламыз. [1] 

Конституциямызда бекітілген нормалар Қазақстан Республикасын гүлдендіру 
мақсатында еліміздің барлық азаматтарының бірлесіп, бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарып қызмет етулері үшін жағдайлар жасайды. 

Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму жөніндегі Республика 
қызметінің түбегейлі конституциялық принципін бүгінгі таңда Қазақстан берік ұстанып 
келеді. Республика Президентінің ішкі және сыртқы саясаттың 2004 жылға арналған негізгі 
бағыттары жайлы Қазақстан халқына Жолдауында, біз экономикалық өрлеу қарқынын 
еселей келе, еліміздің экономикалық қуатын нығайтып қана қоймаймыз, сонымен қатар 
әлеуметтік даму міндеттерін шешу үшін барынша кең мүмкіндіктерді ашамыз деп айтылған. 

Бүгін біз әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және саяси өмірдегі реформаларды 
жүргізуде Конституция нормалары мен принциптерінің дұрыстығына көз жеткізіп қана 
қоймай, олардың идеяларына сәйкес жаңа бағдарламалар қалыптастырудамыз. 

ҚР  Конституциясы 26-бабының  1-тармағында: «Әркімнің кәсіпкерлік қызмет 
еркіндігіне, өз  мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға  құқығы 
бар» деп бекітілген. Бұл Ата заңымыздың кәсіпкерлік қызметі еркіндігінің принципін 
басшылыққа алатынын көрсетеді.Одан әрі бұл принципті ҚР АК-де,  заңнамалық актілерде 
таба аламыз. Ол кәсіпкердің мүліктің  қолданудың (айналымнан шығарылмаған) кез келген 
түрлерін пайдалана отырып және т. б. кәсіпкерліктің  кез келген саласында, заңмен көзделген 
кез келген нысанда өз ісін бастауға және жүргізуге құқығын білдіреді.[2] 
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Кәсiпкерлiк қызмет кәсiпкердiң атынан,  оның  тәуекел  етуiмен  және  мүлiктiк  
жауапкершiлiгiмен  жүзеге асырылады. Мемлекет кәсiпкерлiк қызмет еркiндiгiне кепiлдiк 
бередi және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз етедi. Кәсіпкерлік қызметті жүргізуде 
азаматтардың конституциялық құқықтары мемлекеттің кепілдіктерімен 
қамтамасыздандырылған.Нақтырақ айтқанда, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары 
соттың қорғалуында болатындығы көрсетіледі.Конституцияның  26-бабының 3-тармағының 
"соттың шешiмiнсiз ешкiмдi де өз мүлкiнен айыруға болмайды", - деген конституциялық 
нормасы, әркiмнiң де өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына деген 
құқығын жүзеге асыруының кепiлдiгi болып табылады.Республика Конституциясының 6-
бабы 2-тармағының "... Меншiк субъектiлерi мен объектiлерi, меншiк иелерiнің өз 
құқықтарын жүзеге асыру көлемi мен шектерi, оларды қорғау кепiлдiктерi заңмен 
белгiленедi", - деген нормасының мағынасынан, меншiк құқығын қорғау және қамтамасыз 
ету мақсатында, меншік иелерінің құқықтарын бұзған мемлекеттiк органның және 
лауазымды адамдардың шешiмдерi мен iс-әрекеттерiне шағымдану тәртiбi заңмен көзделуi 
мүмкiн екендiгi келiп туындайды. Одан әрі Конституцияға негізделген нормаларды 
Азаматтық iс жүргiзу кодексінен көре аламыз,оған сәйкес, азамат бұзылған немесе дауланып 
отырған конституциялық құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн қорғау үшiн 
сотқа жүгiнуге хақылы. 

Сонымен қоса Конституцияның 6-бабында көрсетілгеніндей «Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады және бірдей қорғалады» 
нормасынан меншіктің алуан түрлерін танудың, меншік құқықтарына заңдық теңдік пен 
олардың бірдей қорғалуы оның басты назарға алынып жатқанын көрсетеді. Оған сәйкес 
заңнамамен кәсіпкерлік қызметін республикалық , коммуналдық немесе жеке меншіктегі  
мүлік қолданып, жүргізетін субъектілер үшін меншіктің белгілі  бір түрлеріне  қандай да 
болмасын артықшылықтар немесе шектеулерді белгілеуге болмайды.[3] 

 Бәсекелестікті ұстап тұру мен монополизациялауға және жосықсыз бәсекеге   
бағытталған (Конституцияның 26-б-ы) экономикалық қызметке жол бермеу  принципі - 
нарықтық  экономиканы дамытудың және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың қажетті 
шарты болады. Мұнда ҚР 2001 ж. 19-қаңтардағы «Бәсекелесу және монополистік қызметті 
шектеу туралы» заңына маңызды рөл беріледі. Себебі қазіргі нарықтық экономикада қандай 
да болмасын бір саланың экономикалық немесе сапалы түрде дамуына әсер ететін фактор ол 
– бәсекелестік. Ал ол өз кезегінде кәсіпкерлердің, жоғарыда атап кеткеніміздей, толыққандай 
мемлекетке немесе басқа да жүйелерге тәуелсіз дамып отыруына байланысты. Яғни 
экономиканы дамыту үшін, кәсіпкерлердің құқығы мен мүдделері толыққанды мемлекетпен 
қорғалып, оларға салынатын шектеулерді азайту деген сөз.  

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу принципі. Ең бастысы, кәсіпкерлік қызметті 
мемлекеттік реттеу барысында — кәсіпкерлердің және мемлекеттің  жұрт алдындағы және 
жалпы қоғамның мүдделерінің сақталуына қол жеткізілуі тиіс. 

 Заңдылық принципі. Ол өте маңызды және оның іске асырылуы 
— құқықтық  мемлекетті құрудың негізі. Біріншіден, кәсіпкерлік қызмет заңнама талаптары 
қатал сақталған кезде жүзеге асырылуы тиіс. Екіншіден, маңыздырағы, мемлекет құқықтық  
актілердің заңдылығын мемлекеттік билік және кәсіпкерлікті реттейтін жергілікті өзін-өзі 
басқару  органдарының қызметін қамтамасыз етуі тиіс. 

Заңнамаларда көзделген принциптерінің тиянақты түрде орындалуы мемлекет қойған 
мақсаттарға жетуде, елімізде тек кәсіпкерлік сала ғана емес сонымен қоса, қоғамдық өмірдегі 
барлық бағыттардың алға жылжуына үлес қосады.  Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 1-бабының 1-тармағы, "Қазақстан Республикасы өзiн ... әлеуметтiк 
мемлекет ретiнде орнықтырады; оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмiрi, 
құқықтары мен бостандықтары." деген сөздерi бөлiгiнде, Қазақстан Республикасы 
мемлекеттің шынайы мүмкiндiктерiне сәйкес әлеуметтiк мемлекет мiндетiн орындауға 
ұмтылады дегендi бiлдiредi. Қазақстанда Конституцияға сәйкес адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепiлдiк берiлед 
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          Дүние жүзілік тәжірибе мен тарихқа қарайтын болсақ, жеке кәсіпкерлік 
бизнестің халық пен ел экономикасына тигізетін әсері өте жоғары, бүкіл экономикалық 
дамудың жартысы жеке бизнеске (кәсіпкерлікке) тиесілі деп айтсақ, артық айтқан 
болмаспыз. Олардан түсіп отыратын салықтар, ренталар, акция мен акциздер тек қана 
мемлекеттік бюджетке емес, сонымен қатар бүкіл халықтың әлеуметтік тұрмысына пайда 
әкеледі. Әлеуметтік тұрмысына дегенді қалай түсінуге болады? Ол дегені, жеке бизнес 
секторлары, халықты толыққанды жұмыспен қамтуды қолына алады, яғни «мемлекет қана 
жұмыспен қамтиды» деген стереотип жоғалуы керек. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттің көптеп 
қолдауының басты себептері де осы. Бұл сектордың дамуына мемлекет мүдделі. Олардың 
Конституциялық тұрғыдан қорғалуы мемлекеттің бірден бір міндеті. Кәсіпкерлердің де, өз 
кезегінде, жеке мүдделері ортақ бір принціптерге айнала бастайды. Сондай - ақ жаңа 
бастамаларға мемлекет экономикалық тұрғыдан көмектесуі, яғни субсидиялар салуы өте 
маңызды. Ондай игі бастамаларды елімізде жасалып жатқан жоқ емес, жасалып жатыр. 
Төмен пайыздық несиелер мен субсидиялардың өте көп бөлініп жатқаны да рас. Бұл дегені 
мемлекеттің жеке кәсіпкерлікті 100 пайыз қолдайтындығының белгісі.   

Бүгінгі таңда, мемлекет басшысының жарлықтарында кәсіпкерлік қызметте 
мемлекеттік кепілдіктерді қолдау мен қорғауды қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың 
лауазым иелерінің жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың қызметіне негізсіз араласу 
фактілерін болғызбау мақсаты көзделген.[4] 

Қазақстан Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сарабдал конституциялық саясаты, 
Конституцияның әлеуеті мейлінше жүзеге асырылуын қамтамасыз ету туралы қатаң талабы 
арқасында өмірдің барлық салаларында айтарлықтай табысқа жетті. Конституцияда 
айқындалған мақсаттардан туындайтын бағдарламалық-стратегиялық құжаттарға, 
Республика Президентінің жолдаулары мен сөйлеген сөздеріндегі қағидаларға сәйкес 
конституциялық материяның мазмұны іске асырылды «Қазақстан -2050» Стратегиясы қоғам-
дық келісімді нығайту және сақтау мәселелеріне ерекше орын береді. Көпұлтты қоғам 
жетістігінің түп қазығы ретінде барлық азаматтардың теңқұқылығы мен олардың Отаны-
мыздың гүлденуі үшін жалпы жауапкершілігі болып табылатын жаңа қазақстандық 
бағытболып жарияланды. 

Конституцияның осы айтылған ережелеріне сәйкес республикамызда экономикалық, 
меншіктік құқықтарға нұқсан келген жағдайда, оларды қалпына келтіру сипатты құқықтық 
саясат жүргізіліп келеді. Әрине бұл саясат Ата Заңымыздың мемлекетіміздің әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнығатыны туралы нормалармен тікелей байланысты. 

 
Қолданылған әдебиеттер 

1.  ҚР Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз 
2.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағын ресми 

түсiндiру туралы. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің қаулысы 2001 жылғы 
21 желтоқсан N 18/2 

3.  Сайт Конституционного Совета РК http://ksrk.gov.kz/rus Қазақстан Республикасы 
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4.  Республика Конституциясы – Қазақстан халқының бүгіні мен болашағының 
айнасы.    Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі Төрағасының кеңесшісі М. 
Кемалов, Кеңес Аппараты құқықтық бөлімінің консультанты Б. Нұрмұханов, 21 тамыз 2003  
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Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың мәселесі тек ғылыми, саяси-қоғамдық 

тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар адамгершілік, эмоционалдық, дүниетаным тұрғысынан 
да маңызды [1,24]. Яғни, адамзат отбасын құра отырып, сол шағын мемлекетке 
әлеуметтенеді, отбасылық құндылықтар қалыптастырады және әдет-ғұрып дәстүрлерін 
дамытады. Отбасының жоғарыда келтірілген анықтамасы бойынша, ол - отбасындағы 
қатынастар, отбасының құрылымы мен формасы тарихи өзгеріп отыратын әлеуметтік топ. 

Ең алдымен біз жастар тәрбиесіндегі отбасының рөлін айқындап алайық. 
Әдебиеттерде көрсеткендей,  “Отбасы – жанұя, үй деген сөздің синонимі”, яғни бір оттың 
(ошақтың) басында өмір сүріп жатқан қандас адамдар жиынтығы [2,10]. Бір оттың басында 
өмір сүруге дайындық физиологиялық және психологиялық тұрғыдан негіздеуді қажет 
ететіндігі сөзсіз. Ер адам мен әйел адамның сезімдерінен туындаған шешім мен 
жауапкершілікті ұғыну негізінде отбасылық өмір бастала отырып, ұрпақ жалғастыру процесі 
жүзеге асады.  

Кейбір ғылыми зерттеулерде, отбасыға мынадай анықтама берілген: қазіргі заманғы 
отбасы – ерлі-зайыпты екі адамның арасындағы некеге құрылған негізгі әлеуметтік топ, 
отбасыға сонымен бірге ұрпақтары (ұл-қыздары) да кіреді. Отбасының негізгі 
функцияларының қатарына мыналар кіреді: өмірге бала әкелу, оны тәрбиелеп, өсіру, ең 
бастысы ерлі-зайыптылар жыныстық қарым-қатынас қажеттілігін және эмоциялық 
сезімдерін және басқа ішкі және сыртқы (әлеуметтік, экономикалық) мұқтаждықтарын өтеу 
[3,29] 

Көптеген зерттеулерде отбасына деген жағымды қатынас таныту балалық шақтан 
қаланады деп тұжырымдалады. Балалық шақта адамгершілік қасиет ата-ананың балаға 
қатынасына және олардың өз басына деген қатынасына тәуелді болып келеді. Балалық шақ 
онтогенезде даму барысында адам өмірінің маңызды кезеңі. Тұлғаның балалық шағының өту 
жағдайына байланысты, яғни оның санасы мен жүрегіне қоршаған әлемнің әсер етуіне қарай 
бүгінгі нәрестенің ертеңгі болмысы қалыптасады. Қазақ халқы отбасы тәрбиесіне ерекше мән 
беріп, «он үште- отау иесі» деген. Ерте кезде қазақ отбасыларында  қыз баланы 3-5 жастан 
анасы қасына алып, үйдің жұмысына араластырса, ұл балаларды аңшылық, мал бағу сияқты 
түздің тірлігіне араластырған. Осы орайда, қазіргі өмір тіршілігіміз мүлде басқа сипатта. 
Сондықтан отбасында әке мен ананың қарым-қатынасы тұлғаның болашақтағы отбасы егесі 
ретінде қалыптасуының негізі болып табылады. Ал, қазіргі таңдағы ересек азаматтардың өзі 
отбасылық жауапкершілік пен міндеттерді дұрыс түсінбеуінен қаншама шаңырақ шайқалып 
жатқаны белгілі. 

Әрдайым отбасы мүшелері тұлғаның ең алғашқы қоғамдық ортасы мен өмір 
тәжірибесін жинақтау мектебінің ұстазы болып табылады. Бұл жағдайда отбасы қарым-
қатынасында жағымды сезімдер оның мүшелерін көркемдейтін болады. Отбасы әлеуметтік 
институттың алғашқы сатысы болғандықтан  тұлға өмірін әрдайым қолдап отыруы қажет. 
Себебі, осы әлеуметтік ортада әр баланың ата-анаға деген сүйіспеншілігі шексіз, шартсыз, 
кіршіксіз болып табылады. Егер бала өмірінің алғашқы жылдарында ата-анасының 
сүйіспеншілігі оның өмірі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етсе, өсе келе ата-ана махаббаты 
адамның ішкі, эмоциялық және психологиялық әлемінің қауіпсіздігі мен қолдау қызметін 
атқарады. 

Ата-ананың махаббаты – адамның жан және тән саулығының, рухани байлығының 
және берекесінің сапа көрсеткіштері мен қайнар көзі болып табылады. Дәл осыдан ата-
ананың бірінші және негізгі міндеті баланың көзқарасында оны жақсы көретіні туралы 
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сенімділікті  қалыптастыру болып табылады. Қандай жағдай, қандай күйде болсын балада 
ата-ана сүйспеншілігінен еш күмән болмауы тиіс. Ұрпағына қай жас кезеңінде болмасын 
әрқашан мейіріммен, ілтипатпен және ізгілікпен қарау – ата-ананың  табиғи да ең керекті 
міндеттерінің бірі.  

 Ата-ана сүйіспеншілігіне сенімділікті ерекшелеу бала тұлғасында кейбір жағдайларға 
байланысты қажеттілік тудыратындығы белгілі. Қазіргі таңда өсе келе бала ата-анасынан 
бөлек кететін жағдайлар сирек кездестіріп жүрміз. Бұл жағдайда баланың ең жақын 
адамдарымен эмоциялық  байланыстары үзіліп, психологиялық, ішкі жан дүниелік жағынан 
алшақтайды. Қазіргі таңдағы зерттеулерге сүйене отырып, психологтар жеткіншектік 
кезеңдегі маскүнемдік пен нашақорлықтың астарында көбіне ұрпағын сүймейтін ата-аналар 
жатқанын дәлелдеген. Нарық жағдайында, материалды құндылықтар басым болып тұрған 
уақытта отбасылық тәрбиеге негізгі психологиялық талап – махаббат болып табылады. Яғни, 
баланы сүйіп және күнделікті соны жетекшілікке алып қоймай, сонымен бірге баланың өзі 
қандай қиындықтар мен қақтығыстар, жанжалдар туындатып отырса да, тіпті ол өзара 
қарым-қатынаста болмасын, мейірімін, олардың оған деген кіршіксіз махаббатын, жылуын 
үнемі сезінуі керек. Тек осы жағдайда ғана адамның ішкі әлемі дұрыс қалыптасып, 
сүйспеншілік негізінде ғана адамгершілік құлықтық іс-әрекет жасалады, ал сүйіспеншілікке 
тек сүйіспеншілік ғана үйретуі сөзсіз. 

Ғылыми-экономикалық даму жағдайында ата-ана өз сезімдеріне, жүрегінің үніне, өз 
баласының  қабілеттеріне сенімділікпен арқа сүйеуі керек. Осы орайда, ата-ана тәрбиенің 
қандай жүйесін ұстануына тек өзі ғана шешім жасауы тиіс. Бұл жағдайда баланың 
жараланғыш нәзік жүрегі үшін оның отбасында сүйікті екенін сезіну,  ата-анасы үшін  
қымбат екенін ұғыну болып табылады. 

Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, өскелең ұрпақтың қалыптасуындағы отбасының 
маңызды рөлі оның бала дамуындағы әсерін және қайталанбастығымен, даралығымен және 
жақындығымен  анықталады. Шын мәнісінде ата-анадан жақсы баланы ешкім біле алмайды 
[4,31]. Жоғарыда атап өткендей біз жастарды отбасылық өмірге психологиялық дайындауда 
балалық кезеңдегі отбасыішілік қарым-қатынасқа тікелей байланысты жағдайларды сипаттап 
отырмыз.  

Отбасы болып қалану үшін, жастар некеге тұрып, бір-біріне серт беріп зәмзам суынан 
ішіп Алла алдында серт береді. Неке ерлі зайыптылар арасындағы мүліктік және мүліктік 
емес жеке қатынастарды туғызатын, отбасын құру мақсатымен заңдарда белгіленген 
тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімі жағдайында жасалған еркек пен әйелдің 
арасындағы тең құқықты одақ. 

Өмір отбасынан бастау алады десек, артық айтқандық болмайды. Себебі адам өмірге 
ер мен әйелдің бас қосып, отау тігіп отбасын құрағаннан кейін келеді. Ал отбасын құру 
дегеніміз бұл әр түрлі жыныстағы адамдардың бір-біріне деген махаббат сезімінің туындауы 
салдарынан екі адамның өз еркімен бас қосуы. Адамдардың отбасын құруы табиғи заңдылық 
болғанмен, оның рухани-имандылық жағынан маңызы өте зор. Олай болатын себебі, ол, 
негізінен, сүйіспеншілік сезімінен бастау алса да, отбасын құрып, өмірге жаңа ұрпақ 
әкелгеннен кейін олардың моральдық, әлеуметтік, құқықтық жауапкершіліктері артып, 
өмірге басқаша көзқараспен қарауға тура келеді. Неге десеңіз, жас жұбайлар қоғамның 
бастапқы ұясын құруына байланысты олар әлеуметтік құрылымның бір мүшесі болып 
саналады. Сондықтан отбасын құру бұл адам өміріндегі ең маңызды әрі жауапты кезең. Әр 
халықтың тарихи қалыптасқан өмір салтына байланысты отбасын құру және ұрпақ 
тәрбиесінде өздеріне тән дәстүрлер бар. 

Отбасында некелескен ер мен әйелден басқа балалары немесе басқа да туысқандары 
болады. Олар әр ұрпақтан, әр жыныстан тұрса да, өзара тілегі, мүддесі бір туысқан бауырлас 
адамдар. Отбасы өмірі, негізінен, материалдық  және рухани қажеттілігі жасауға байланысты 
өзара тығыз қатынаста болады. Табиғи-биологиялық және рухани қажеттілігі жасауға 
байланысты өзара тығыз қатынаста болады. Табиғи-биологиялық және тұрмыстық тұтыну 
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қатынастары оның материалдық жағы болса, рухани жағына имандылық, құқықтық және 
психологиялық қатынастар жатады.  

Бүгінгі ғасыр індеті жетім балар санының артуы. Жетімін жылатпаған, жесірін 
қанғытпаған қазақ халқы үшін, көзге шыққан сүйелдей оғаш әрекет.Халқымның сан жылдар 
бойы тарихына өшпес сызат қалтырған бұл мәселе бүгінгі Үкіметте әлі күнге дейін шешімін 
таппаған.  

Жетім дегеніміз - ата-анасының екеуi де немесе жалғыз анасы(әкесі) қайтыс болған 
бала [5,4] Сондай - ата-ана құқықтарының шектелуiне немесе   олардан айырылуына, ата-
анасы хабар-ошарсыз кеттi деп танылуына, олар өлдi деп жариялануына, әрекетке қабiлетсiз 
(әрекет қабiлетi шектеулi) деп танылуына, ата-анасының бас бостандығынан айыру 
орындарында жазасын өтеуiне, ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары 
мен мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде ата-анасының өз баласын тәрбиелеу 
немесе емдеу мекемелерiнен алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы 
қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де 
қамқорлығынсыз қалған бала.  

Жетімдік – баланың психикалық дамуына қатты әсер етеді. Ата-анадан айрылған 
және интернат жағдайына түскен балалардың жалпы психикалық жағдайы төмендейді, өзін-
өзі реттеп-бағыттауы бұзылады, көңіл күйі жабырқау болады. Балалардың басым 
көпшілігінің өмірге құштарлығы жоғалады, өзіне-өзінің сенімсіздігі күшейіп, бойын үрей 
билей бастайды. Эмоционалдық-танымдық талпынысы төмендейді де, интеллектуалдық 
дамуы тежеледі.Қазіргі таңда жетімдіктің екі түрі бар: әлеуметтік және тұл жетім. 
Әлеуметтік жетім - ата-анасы бар немесе қайтыс болмаған, бірақ ата -ана өз келісімдерімен 
баладан бас тарту, сондай-ақ ата-ананың түрлі сол қылықтарға бару арқылы олардың 
құқықтарын шектеп баланы айырып алу. Тұл Жетім - ата-анасының екеуi де немесе жалғыз 
басты ата-анасының біреуінің қайтыс болуы тұл жетім деп аталады. Қазіргі таңда әлеуметтік 
жетім тұл жетімге қарағанда 80 пайызды құрап отыр. Қалған пайызы ғана тұл жетімдер.  

Баланың дұрыс қалыптасып жетілуі үшін, қос ата-ананың да тәрбиесі маңызды. Бұл 
дегеніміз белгілі психолог Э. Фромм тұжырымдамасында көрсеткендей, ананың және әкенің 
махаббаты табиғаты, генезисі және көріну формасы бойынша бір-бірінен ерекшеленеді және 
баланың тұлғалық дамуында әртүрлі әсер етеді [6,35] 

Ананың махаббаты- шексіз, нәзік және шарттанбайды. Әкенің махаббаты- баладан 
көп нәрсені талап етеді және ол шарттанған болып келеді. Ол махаббатқа бала  лайықты 
болуы тиіс. Әке махаббатының туа берілетін алғышарты болмайды, ол бала өмірінің 
алғашқы жылдарында қалыптасады деп тұжырымдайды кейбір зерттеулер бар  [7,35]. Бала 
әкенің махаббатына лайық болуы үшін белгілі бір әлеуметтік жүйенің талаптарына сәйкес 
болуы тиіс. Егер бала анадан эмоциялық қолдауды және жақындықты сезінуді қалайтын 
болса, әкеден бірлескен іс-әрекетте серіктесті және беделді болудың қайнар көзін табады. 
Баланың ата-анаға  деген қатынасы ерлі-зайыптылардың бірі-бірімен қарым-қатынасынан 
туындайды. 

Бүгінде ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 36 800 жаутаңкөз бар. Олардың 21 
мыңнан астамын қайырымды жандар қамқорлыққа алып, бауырына басты. 2 мың 300 бала 
патронаттық тәрбиеде.  Мемлекеттік мекемелерде шамамен 13 мың бала бар. Отбасынан 
жырақ өскен балалардың басым бөлігі өмірге бейімделе алмай ұлдар қылмысқа, ал, қыздар 
«түнгі көбелектерге» айналып жатыр, деп дабыл қақты жиынға қатысушылар. 

Ұсыныс: 
1. Дариға Назарбаева, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты, Мәдени-әлеуметтік 

даму комитетінің төрайымы:  Бүгінде балалар үйі сияқты мемлекеттік мекемелерді 
жетімдердің құқықтарын қорғау формасы ретінде қарастырған дұрыс емес. Өкінішке 
қарай, бұл жүйе жұмыс істемейді. Оның мемлекетке, қоғамға және балаларға әкелер 
пайдасы жоқ.  

Жылына әрбір жетім баланың ас суына бюджеттен бір милионнан аса қаражат 
бөлінеді. Олардың хақын қорғау жауапкершілігі сан алуан органдарға жүктелетіндіктен, бұл 
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ақшаны жетімдердің аузынан жырып, қалтасына басушылар жетерлік. Сондықтан, жетім 
баланың тағдырына толықтай жауапкершілікті Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
Министрлігі өз мойнына алу керек, - деді. 

"Жетімдері жоқ Қазақстан" жобасы Алматы қаласының Қайырымдылық Қорлары 
Қауымдастығының жұмысы шеңберінде өтіп жатыр және "Дара", "Аяла" және "Дом 
Милосердия" қайырымдылық қорларының бірлескен жобасы болып табылады. Жобаның 
мақсаты - Қазақстанда жетімдікті түп-тамырымен жою.  

2.Әлеуметтік жетімдер санын өсуінің себебін емес оны қалай алдын алатын 
ойластыруымыз қажет. Көптеген аз қамтылған отбасылар, көбінде ата-аналарының араққа 
не есірткіге салыну мәселесі орын алады. Осы жағдайда баланы бірден алып кетуді емес, осы 
жағдайды алдын алуды ойластыруымыз қажет.      

3. Алимент пайызын өсіргеннен еш пайда жоқ. Алайда көрші Белоруссия 
мемлекетінде жетімдер үйіне өткізген ата-аналаға алимент төлетеді және де өздері жұмыс 
тауып береді.Әрине жалақысы жоғары жұмыс емес дегенменде жартысы бала тәрбиесіне 
өтіп отырады.   

Анасы баласына жауап бермегенде, кәсіпкер сөзіне жауап бермегенде, халық өз іс-
әрекетіне жауап бермегенде қоғамның артқа кетушілігі емей немене.  

Қазақта тастанды мен жетім баланың болмауы ұзақ ғасырлар бойы қалыптасқан 
ұлттық менталитет. Ендеше, әр перзент халықтың құндылығын дамытып, өрістетуге 
бағдарланған қағидаларды өз бойына сіңіріп, жетімдер санын көбейтпеуге атсалысулары 
тиіс. Біздің мемлекетіміз қазіргі қазақстандық ұлттардың барлығынан осы қағиданы – тілін, 
дінін, тарихын білуді уағыздай отырып, адамгершілік қасиетті бойына дарытуды талап етуі 
қажет. 
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Республикасы өзін әлеуметтік мемлекет ретінде жариялай отырып жүйелі түрде 
тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту,сонымен қатар, тұрғын үй тапшылығы мәселесін 
шешу саясатын жүргізеді [1]. 

«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес (бұдан 
әрі - Заң) мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй тұрғын үйге мұқтаж, осы елді мекенде 
тұрақты тұратын және халықтың әлеуметтік жағынан қорғалатын табысы аз топтарына 
жататын Қазақстан Республикасы азаматтарының пайдалануына беріледі.  

Қазақстан Республикасында азаматтардытұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж деп 
тану Заңның 69-бабына сәйкес жүзеге асырылады. 

Заңның 71-бабының 1-тармағына сәйкес, коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй 
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үй беруге 
болатын Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алуды тұрғылықты жерi бойынша 
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергiлiктi атқарушы органы жүзеге асырады. Есепке осы Заңның 67-бабының 1-тармағында 
аталған Қазақстан Республикасының азаматтары қойылады [2]. 

Мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан берілетін 
тұрғын үйге мұқтаж азаматтар есепке қою үшін жергiлiктi атқарушы органдарға өз 
құжаттарын өткізуі қажет. Өткізілетін құжаттардың тізімі Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 856 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган 
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке қою 
қағидаларының» 8 тармағында көрсетілген. 

Аталған қағиданың 8 тармағы 7 тармақшасына сәйкес,құжаттар тізімінде, өтініш 
берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда алғашқысы оларды өтініш 
берушінің отбасы мүшелері деп тану туралы сот шешімін ұсыну қажет. Осы нормадан, 
азаматтарды отбасы мүшесі ретінде тану сот арқылы жүзеге асырылатындығы туындайды. 

Занның 21-бабын, яғни тұрғын үй иесi отбасының мүшелерiдеп тану туралы 
нормасын сот тәжірибесінде қолданылуына мысал келтірейік. 

Мысалы, талапкер А. өзінің туыскан С.-ның үйінде тұрған. Азамат С. аталған пәтерде 
жалға алу шарты негізінде тұрған. 2007 жылғы 28 тамыздағы соттың шешімімен азамат С. 
өлді деп жарияланған. Талапкер А. туысқаны С.-ның үйінде тұрғаның алға тартып, жалдау 
шартын өзімен жалғастыруды көздеп сотқа өзін С.-ның отбасы мүшесі деп тануы туралы 
арызымен жүгінеді. Сот,азамат С.-ның талапкер А-ны өзінің отбасы мүшесі деп тану туралы 
ешқандай жазбаша құжат қалдырмағандықтан, талапкер А-ның аразын канагаттандырусыз 
калдырады. Демек, Заңның 21-бабына сәйкес тұлғаны отбасы мүшесі деп тану үшін тұрғын 
үй иесінің келісімі керек. Азамат С. қайтыс болғандықтан оның еркінбілу мүмкін емес. 
Сондықтан, сот шешім шығару барысында тұрғын үй иесінің тұлғаны отбасы мүшесі ретінде 
тану туралы өзара келісімнің болуын талап етеді.. 

Дегенмен, отбасы мүшесі деп тану үшін өзара келісімнің болуы да жеткіліксіз. Оған 
сот тәжірибесінен келесі мысалды келтірейік: Азамат М. 2005 жылдан бастап тұрғын үйге 
мұқтаждар есебінде тұрған. 2014 жылдың желтоқсан айында сотқа анасы және інісі 
талапкермен 2014 жылдың маусым айынан бастап бірге тұратындықтан, анасы Р-ны және 
әрекетке қабілетсіз деп танылған інісі Н-ны өзінің отбасы мүшесі деп тану туралы арызымен 
жүгінген. Сот талапкер М-ның арызын қанағаттандырусыз қалдырды.Оған анасы Р-ның 
атында жылжымайтын мүлкінің (жеке үйі) болуы,ал інісі Н-ның тұрғын үйге мұқтаж ретінде 
есеспте тұруы негіз болды. Тағы бір негіз олардың тұрақты тұрмауы. 

Демек, отбасы мүшесі деп тану туралы Занның 21-бабын қолданған кездері, сот 
Занның өзге де баптарын жиынтықта қолданады.Яғни, отбасы мүшесі ретінде тану үшін ата-
анасы немесе туысқандары тұрақты тұруы қажет және олар да тұрғын үйге мұқтаж болуы 
қажет.  
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Заңның 21-бабының 1-тармағында 5 жыл тұрақты тұру деген талаптың болмауы, осы 
бапты қолдану барысында сот тәжірибесінде келесі қиындықтар туындатады. Себебі, Заңның 
21-бабының 2-тармағында бұл талап нақты көрсетілген.  

Дегенмен, істі қарау барысында тұрақты тұратын деп тану үшін 5 жылды қолданған 
дұрыс.  

Тәжірибеде қолайсыз жағдайлар туғызбас үшін, Заңның 21-бабын біркелкі қолдану 
мақсатында ҚР Жоғарғы соты оны қолдану туралы нормативтік қаулы шығарған жөн деп 
санаймыз. 
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Қазақ халқы байырғы заманнан бері өз шаңырағын ерекше сыйлап, қадірлей білген. 

Осы орайда «қасиетті қара шаңырақ» деген аталы сөз бекер айтылмаса керек. Мұндағы 
«шаңырақтың» киіз үйдің қақ төбесіндегі ең қасиетті, киелі бөлігі екені белгілі. Шаңырақ 
«үй, отбасы» деген мағынаны да білдіреді. Жаңадан отбасын құрып, үлкен өмірге қол 
ұстасып бірге аттанған жастарға «Құрған шаңырақтарың биік, босағаларың 
берік, керегелерің кең болсын!» деп текке айтылмайды. Бұл – құрған отбасыңның тұғыры 
берік, мәртебесі жоғары болсын деген сөз. 

«Конституцияны қатаң ұстану – бұл мемлекеттіліктің табысты дамуының және 
қоғамдағы азаматтық келісімнің негізі. Ол бойынша өмір сүру – бұл демократияның ең 
жоғарғы мектебі. Бұл мектептен барлығымыз өтуге тиіспіз. Біздің міндет – Конституцияға 
аса ұқыптылықпен қарау». Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бір сөзіне осылай деген 
еді. Шындығында, кез келген мемлекеттің ұстанымын, ұлтының құндылығын айқындайтын 
Негізгі Құжат – Конституция. Олай болса, Ата заңды киелідей аялап, қастерлеу – ұлттың ұлы 
парызы. 

Еліміздің басты заңы, ата заңымыз Конституцияда тұрғын үйді ерекше меншік 
объектісі ретінде қарастырады. Мысалы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 25-ші 
бабының 1-ші тармағында «Тұрғын үйге қол сұғылмайды. Соттың шешімінсіз тұрғын үйден 
айыруға жол берілмейді. Тұрғын үйге басып кіруге, оны тексеруге және тінтуге заңмен 
белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол берілмейді» делінген.[1] 

Қазақстан Республикасының 1997 жылы 16 сәуірде қабылданған «тұрғын үй 
қатынастары» туралы заңында тұрғын үй тұрғын мақсатта қолданылатын, санитарлық, 
белгіленген техникалық талаптарға жауап беретін пәтер немесе тұрғын үй болып табылады. 
Және де осы заңда тұрғын үйдің көптеген түрлері көрестілген олар: үй, пәтер, жатақхана 
және т.б. Түрлі тұрғын үйлердің өзіне тиесілі құқықтық режимдер, билік ету, иелену, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad68a17423051e8ab979692d07f53a4&url=http%3A%2F%2Fadilet.zan.kz%2Fkaz%2520%2F
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пайдалану құқықтары бойынша айырмашылықтары болады. Бірақта тұрғын үйге қол 
сұғылмаушылық принципі барлық тұрғын үйлерде тең дәрежеде сақталады.[2]  

Бұл құқық бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 
145-бабы бойынша жауапқа тартылады. Яғни, тұрғын үйдің ерекше меншік объектісі 
екендігін осыдан көрсек болады. Ол жайлы Казақстан Республикасының Конституциясы, 
қылмыстық кодекс және «тұрғын үй қатынастары» туралы заңдарымен реттеліп, 
қадағаланып отыратындығына көзіміз жетіп отыр.[3] 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 25-бабына көз жүгіртіп қарайтын 
болсақ, онда «Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшiн 
жағдайлар жасалады. Заңда көрсетiлген санаттағы мұқтаж азаматтарға тұрғын үй заңмен 
белгiленген нормаларға сәйкес мемлекеттiк тұрғын үй қорларынан олардың шама-шарқы 
көтеретiн ақыға берiледi» деп айтылған.[1] 

Тұрғын үймен қамтамасыз ету қазіргі таңда маңызды әлеуметтік мәселе. Бұл мәселені 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев алға қойып, қазіргі таңдағы 
өзекті сұрақтардың бірі ретінде қарастырып отыр. Оған дәлел Елбасымыздың «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты соңғы жолдауында еліміздің дамуындағы басты бағыттарының 
бірі тұрғын үй инфрақұрылымдарын нығайту болып табылады делінген. Бұл бағытты жүзеге 
асыру үшін алға мынадай жоспар қойылып отыр: «Агломерациялар қалыптастыру 
айтарлықтай тұрғындар ағынымен қатарласа жүреді. Бұл еңбек нарығы мен қалалардың 
инфрақұрылымына, соның ішінде, тұрғын үй қорына қысым туғызады. Сондықтан жалға 
берілетін тұрғын үй құрылысына көзқарасты қайта қараған жөн. Мемлекет әлеуметтік 
жалдамалы баспананы салып, оны тұрғындарға сатып алу құқын бере отырып, ұзақ мерзімді 
жалға ұсынады. Баспананы тікелей, делдалдарсыз және несиеге барынша төмен пайызбен 
ұсыну оның сатып алу құнын арзандатуға мүмкіндік береді. Бастапқы жарнаның болмауы 
мен ипотека үшін төмен пайыздар баспананы қазақстандықтардың көптеген жіктері үшін 
қолжетімді ете түседі. Сондықтан 2015-2016 жылдар ішінде жалға берілетін тұрғын үй 
құрылысын қаржыландыруды қосымша 180 миллиард теңге сомасында ұлғайтамыз». 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»атты Елбасы жолдауы тұрғын үй құрылысын 
дамытудың бағытын айқындап, басымдығын нақтылап, бұл сала қызметкерлеріне салмақты 
міндет жүктеп келеді.[4] Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жолдауында жүктелген 
тапсырмаларды орындау мақсатында Үкімет жас отбасыларға арналған «Қолжетімді баспана 
– 2020» бағдарламасын бекітті. Ол тұрғын үйді сақтандыруға негізделген және бұрынғы 
Мемлекеттік бағдарламалардан едәуір ерекше. Бұл бағдарлама көптеген адамның үмітіне 
жан бітіргені сөзсіз. Жоғарыдағы стратегиялар мен бағдарламалар Қазақстан 
Республикасының «тұрғын үй туралы» заңнамасының және конституция баптарының жүзеге 
асып жатқанының дәлелі. 

«Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы жайлы қысқаша мәлімет бере кетсем. 
«Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы екі бағытта жүргізілуде. Біріншісі – тек жас 
отбасыларға арналған. Яғни 29 жасқа толмаған, тұрмыс құрғанына 2 жыл болған, баспанасы 
жоқ және тұрғылықты тіркеуі бар жанұялар пәтерге кезек бойынша қол жеткізеді. Ал, 
екіншісіне – азаматтардың барлығы қатыса алады.[5] 

Адам өмірінің басты материалдық жағдайларының бірі тұрғын үй екенін ескерсек, 
адамның тұрғын үйге деген сұранысы ол туғаннан бастап пайда болады. Және оның өмірінің 
барлық кезінде сақталады, яғни, тұрақты сипатта болып, жасы ұлғайған сайын, отбасының 
пайда болуымен түрі өзгереді.Тұрғын үй қатынастарында қатаң заңдылық пен әділеттілікті 
жүзеге асырудың қажетті талабы – бұл барлық тұрғын үй нормалары мен ережелерін дәл 
сақтау және дұрыс қолдану. Тұрғын үй қатынастарын реттеу күрделі сипатта болады және ең 
алдымен тұрғын үй және азаматтық заңнама қағидаттарының үйлесімділігі негізінде жүзеге 
асады. Бұның барлығы тұрғын үй қатынастарын реттеу саласындағы негізгі тұрғын үй – 
құқықтық және өзге де құқықтық санаттарды терең зерттеу мен меңгерудің қажеттілігі 
артады.[6] 
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Кей авторлардың (мысалы, Литовкин В.Н.) айтуынша, тұрғын үй құқығы құқық 
саласының дербес саласы емес және азаматтық құқықтың құрамдас бөлігі. Ал өзге 
авторлардың (Корнеев С.М., Седугин П.И.) пайымдауынша заңнамалық актілердің дамуы 
барысында тұрғын үй қатынастарында тұрғы үй құқытық материалдарды жүйелеп баяндау, 
құқық нормаларының мазмұны қайтадан өңделіп, даму, құқықтағы олқылықтарды 
толықтыру жүреді, заңнамаға жаңа ерекше жүйелі нормативтік құқықтық қорытындыларды 
(оның ішінде «тұрғын үй қатынастары» ұғымы) енгізу, дербес кешенді құқықтық құбылысты 
қалыптастыруға мүмкіндік берді.    

Оған айрықша реттеу пәні, қағидаттары, құқықтық реттеудің жекелеген тәсілдері мен 
амалдары тән, яғни, айрықша механизмнің болуы, осы арқылы тұрғын үй құқығы аралас 
құқық салаларынан ерекшеленеді.[7] 
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На сегодняшний день усыновление (удочерение) является одной из самых 

актуальных, проблематичных и животрепещущих тем не только в Казахстане, но и во всем 
мире. Именно дети чаще всего страдают от тягот жизни. Беспокойная демографическая 
обстановка, увеличение социального сиротства, значительное Усыновление (удочерение) - 
форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление- 
это переход прав и обязанностей от биологических родителей (родителя) ребенка к 
усыновителям (усыновителю), при котором ребенок в правовом отношении полностью 
приравнивается к биологическим детям усыновителя. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. В соответствии с международным 
и казахстанским правом и законодательством, обеспечение интересов детей – важнейшая 
задача семейного права. Дети рассматриваются как самостоятельные личности, имеющие с 
момента рождения определенные права. Одно из самых важных из них – право жить и 
воспитываться в семье, как и закреплено в новом Кодексе «О браке(супружестве) и семье». 

Усыновление является одним из старейших правовых институтов и существует во 
всех нынешних правовых системах. Усыновление призвано обеспечить нормальную 

http://bnews.kz/
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семейную жизнь и воспитание детей, не имеющих родителей или лишившихся 
родительского попечения по другим причинам. 

Сегодня в Казахстане проживают свыше 46 тысяч детей, оставшихся без заботы 
родителей. Более 16 тысяч размещены в детских домах и интернатах. Лишь 3 тысячи детей – 
круглые сироты. У остальных родители живы, но лишены своих прав, находятся в местах 
заключения, в розыске или на длительном лечении. За последние годы в Казахстане сделано 
немало для того, чтобы наши юные граждане действительно ощутили защиту общества. 
Республика, прежде всего, присоединилась к ряду конвенций и законодательных актов. По 
состоянию на сегодняшний деньработапо совершенствованию нормативной правовой базы в 
области защиты прав детейвсе еще продолжается. 

Правовая суть усыновления заключается в том, что она представляет собой 
приоритетную юридическую форму устройства в семью детей, лишенных родительского 
попечения, с целью их воспитания, образования и защиты, а также обретения усыновителями 
родительских прав и обязанностей, при которой между усыновителями и ребенком 
возникают аналогичные правоотношения как между родителями и детьми. 

Правовой целью усыновления является порождение правовых (личных и 
имущественных) отношений между усыновителем и усыновленным, по содержанию 
сходных с отношениями родителей и детей. 

При этом усыновление возникает на основании не одного, а целой группы условий, 
совокупность которых рассматривается как юридический(фактический) состав, то есть 
множество обстоятельств, наличие которых нужно для возникновения предусмотренных 
законом юридических последствий.  

Тем не менее, в настоящее время в Казахстане продолжают сохраняться негативные 
тенденции, создающие угрозу национальной безопасности. По данным прокурорской и 
следственной практики отмечается снижение числа детей, устроенных в семью, и рост числа 
детей, которые воспитываются в детских домах и интернатных учреждениях. Продолжает 
существовать внутренний рынок детей, которые могут быть переданы на усыновление 
(удочерение), отмечается значительная коммерциализация межгосударственного 
усыновления. Рост числа детей, оставшихся без родительского попечения, бесплодных 
браков, увеличение количества разводов в семьях, где есть несовершеннолетние дети, 
естественно, влияет на статистические данные, касающиеся усыновления. А они показывают, 
что усыновление занимает далеко не второстепенное место среди мер по защите прав 
ребенка. 

Острота актуальных проблем, стоящих перед нашим обществом, требует неотложного 
разрешения. Принятия грамотных мер по борьбе с коррупцией в деятельности органов, 
ответственных за подготовку и принятие решений по установлению усыновления. К 
сожалению, многие дети остаются по различным причинам без родительского попечения, в 
этом случае защита их интересов возлагается на государство. Именно оно в лице своих 
органов должно содействовать реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в 
нормальной и полноценной семье. 

Конституция РК 1995 года, ориентируясь на основные международные правовые 
документы, провозгласила высшей ценностью человека его жизнь, права и свободы. В связи 
с этим 22 октября, 1993 г., был принят кодекс «О браке и семье». Принятый закон регулирует 
семейно-брачные отношения конституционными положениями, которые провозглашают 
защиту государством брака и семьи, материнства и детства. 17 декабря 1998 года был принят 
Закон «О браке и семье», где были предусмотрены нормы и правила усыновления 
(удочерения). 

На сегодняшнее время в Казахстане законодательным актом, регулирующим 
усыновление (удочерение) ребенка является Кодекс «О браке 

(супружестве) и семье» принятый 26 декабря 2011 года, в котором содержатся 
понятие, условия, содержание усыновления (удочерения). 
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Усыновление (удочерение) - правовая форма передачи ребенка (детей) на воспитание 
в семью на основании судебного решения, в результате которой возникают личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и 
обязанностям родственников по происхождению»[1]. Варонеоаоыкруф4675675675вкоаоf 

Национальное законодательство Республики Казахстан содержит фундаментальные 
положения, касающиеся усыновления (удочерения), важнейшим принципом которого 
выступает защита прав и законных интересов ребенка. На сегодняшний день основными 
законодательными актами, регулирующими усыновление (удочерение) в Республике 
Казахстан являются. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Кодекс «О 
браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года., Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Казахстан от 13 июля 1999 года, Правила учета лиц, желающих усыновить 
детей, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 
года № 386, Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 
декабря 2000 года № 17 О некоторых вопросах применения судами законодательства о браке 
(супружестве) и семье при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей», Правила 
передачи детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление от 30 марта 
2012 года № 380 и др. 

В Республике Казахстан международное усыновление (удочерение) регулируется 
Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 года, Конвенцией стран СНГ о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, договорами 
Республики Казахстан с Республиками Узбекистан, Таджикистан, Беларусь и т.д. по 
оказанию взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 
Гражданским кодексом Республики Казахстан, Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Казахстан, Кодексом «О браке (супружестве) и семье» и др. 

Несмотря на наличие необходимой законодательной базы, положение дел к лучшему 
не меняется, напротив, на протяжении последних двух лет имеет тенденцию к ухудшению. 

Так, на фоне уменьшения количества усыновлений на 17% (с 3,5 тыс. до 2,9 тыс.), 
значительно с 2 до 25 увеличилось количество зарегистрированных фактов торговли 
несовершеннолетними. Шесть из них были связаны с покупкой новорожденных 
потенциальными усыновителями. За последние 15 лет в Казахстане усыновлено порядка 50 
тыс. детей. При этом каждый пятый ребенок был усыновлен и вывезен за рубеж 
иностранцами. А это почти 9 тысяч наших детей. Между тем работа по контролю за 
условиями их жизни в приемных семьях практически провалена. Для обеспечения 
усыновления и его процесса. Не случайно в ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка 
говорится не о праве на семью, а о праве ребенка, насколько это возможно знать своих 
родителей и право на их заботу»[2]. 

Ввиду несвоевременного предоставления усыновителями отчетов, отсутствует 
информация об условиях жизни и воспитания 3,5 тысяч усыновленных детей. 

Причиной этого является недостаточная координация и межведомственное 
взаимодействие органов опеки и попечительства, Министерств образования, иностранных и 
внутренних дел, ведущих учет этих детей. 

Аналогичным образом обстоят дела и с внутриведомственным контролем за 
состоянием этой работы в Министерстве иностранных дел.В результате, на сегодняшний 
день мы не располагаем сведениями о местонахождении 673 казахстанских детей, 
переданных гражданам иностранных государств.И это далеко не полный перечень 
выявленных нарушений законности, не позволяющих в полной мере обеспечить права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В связи с этим, во-первых, нужно наладить действенное взаимодействие между 
уполномоченными органами по обмену информацией о детях, переданных на усыновление 
иностранным гражданам. 

Во-вторых, министерствам иностранных, внутренних дел, образования и науки 
необходимо проводить периодические сверки по усыновлённым и вывезенным детям. 
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В- третьих, по результатам сверок должен составляться единый реестр, на основании 
которого, будет осуществляться контроль за жизнью и воспитанием детей за рубежом. 

Как было отмечено Президентом в Стратегии «Казахстан - 2050», любой ребенок, 
который родился на нашей земле, - казахстанец. И государство должно заботиться о нем[3]. 

Поэтому уполномоченным органам нужно приложить максимум усилий, использовать 
все доступные средства на всех уровнях, чтобы обеспечить права наших детей. 
Своевременно реагировать на все подозрения в насилии и других проявлениях 
дискриминации. Сила государства в возможности защитить каждого своего гражданина, где 
бы он ни был, особенно, когда это касается прав несовершеннолетних за пределами страны. 
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Институт опеки и попечительства существовал еще в древнем Риме, где он назывался 

tutela и cura. Уже тогда опека и попечительство назначались для восполнения недостающей 
правоспособности несовершеннолетних и миноров (лиц, не достигших 25 лет). Сначала 
опека была призвана охранять имущество и семью, а не личность малолетнего, потому 
«охранитель» имущества и «охранитель» личности не совпадали. Однако впоследствии 
акцент сместился на личность, а неблагонадежный опекун мог быть смещен. Опекунство 
стало общественной должностью, общественной обязанностью [1]. 

Опека и попечительство была и остается наиболее распространенной правовой 
формой устройства несовершеннолетних граждан. В этой форме заложен огромный 
положительный потенциал, позволяющий устроить судьбу нуждающегося в социальной 
заботе гражданина наилучшим способом, с одной стороны, наиболее приближенным к 
проживанию в семье, а с другой стороны — обеспечивающим контроль за соблюдением прав 
и интересов гражданина. 

Актуальность данной проблемы обусловлена сложившимся в современной 
Республике Казахстан положением семьи и детства. Последние 10 лет в Казахстане 
прослеживается устойчивая тенденция увеличения количества семей, не создающих 
соответствующих условий для воспитания и содержания своих детей. Обусловленность 
изучения и анализа правовых проблем института опеки и попечительства определена  
широким спектром вопросов, урегулированных различными отраслями права, в частности,  
семейным, гражданским, административным и другими.  

Ситуация осложняется также тем, что формирование нового гражданского 
законодательства в конце 90-х начале 2000-х г., изменившего многие институты 



6189 
 

гражданского права, тем не менее, почти не затронуто содержания норм об охране прав и 
интересов недееспособных или не полностью дееспособных лиц. Таким образом, в силу 
сложившихся новых общественно-экономических и социально-политических отношений в 
суверенном Казахстане институт опеки и попечительства должен быть подвергнут 
значительным изменениям и реформированиям для соответствия  принципиально новым 
подходам регулирования. Данное обстоятельство связано также с изменениями, 
произошедшими в гражданском законодательстве и в целом в цивилистической науке, что 
обусловливает острую потребность в его реформировании, более явном его выделении из 
общего блока законодательства [2]. 

Конвенция ООН о правах ребёнка устанавливает следующие основные гарантии прав 
детей: «право на жизнь; право на имя и на приобретение гражданства, право знать своих 
родителей и право на их заботу; право свободно выражать своё мнение; право на свободу 
мысли, совести и религии; право на свободу ассоциации и свободу мирных собраний; право 
на пользование услугами здравоохранения; право на социальное обеспечение; право на 
уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития; право на образование; право на отдых и досуг» [3]. 

Республика Казахстан признаёт детство важнейшим этапом в жизни человека и 
исходит, прежде всего, из принципа законодательного обеспечения прав ребёнка. То  есть 
ребёнку от рождения принадлежат и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
в соответствии с Конституцией Республики Казахстан [4], общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Республики Казахстан, 
Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Гражданским кодексом 
Республики Казахстан, Положением об органах опеки и попечительства Республики 
Казахстан и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан  

В настоящее время вопросы регулирования правоотношений по опеке и 
попечительству приобрели в Республике Казахстан особую значимость. Согласно статье 121 
Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» опека и попечительство  устанавливается: 

- органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству, по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, либо по месту нахождения 
имущества, подлежащего опеке. В отдельных случаях опека или попечительство могут быть 
установлены по месту жительства опекуна или попечителя. 

- суд обязан в течение трех рабочих дней с момента вступления в законную силу 
решения о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным сообщить об 
этом органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, по месту жительства 
такого лица для установления над ним опеки или попечительства. 

- опека или попечительство устанавливается в течение месяца с момента, когда 
соответствующим органам стало известно о необходимости установления над лицом опеки 
или попечительства либо опеки над имуществом. 

-  назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано заинтересованными 
лицами в судебном порядке [5]. 

Также  согласно  Гражданскому  кодексу  Республики Казахстан орган опеки и 
попечительства по заявлению заинтересованных лиц может назначить опекуна для охраны и 
управления имуществом и до истечения одного года со дня получения последних сведений о 
местопребывании отсутствующего лица [6]. 

 Опекунами или попечителями могут быть только совершеннолетние лица, за 
исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах; 
- отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение 

возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей; 
-  бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 



6190 
 

-  лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности опекуна 
или попечителя. 

 Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. Если это не 
противоречит интересам подопечного, преимущественное право на назначение опекуном или 
попечителем имеют супруг, родители, родственники или другие лица, близкие к 
подопечному. 

Допускается назначение одного опекуна или попечителя для нескольких лиц, если нет 
противоречий между интересами подопечных. 

При назначении опеки или попечительства над несовершеннолетними, родители 
которых дееспособны и не лишены родительских прав, но не могут осуществлять их 
воспитание, опекуны или попечители назначаются с учетом желания родителей. 

При назначении ребенку опекуна или попечителя учитываются нравственные и иные 
личные качества опекуна или попечителя, способность его к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, отношения между опекуном или попечителем и ребенком, 
отношение к ребенку членов семьи опекуна или попечителя, а также, если это возможно, 
желание самого ребенка. 

Если лицо, назначаемое опекуном или попечителем над несовершеннолетним, состоит 
в браке (супружестве), требуется обязательное согласие его супруга. 

Опекунами или попечителями лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве и 
находящихся в соответствующих организациях образования, медицинских организациях, 
организациях социальной защиты населения, являются администрации этих организаций. 

Временное помещение ребенка опекуном или попечителем в такую организацию не 
прекращает прав и обязанностей опекуна или попечителя в отношении этого ребенка. 

 Опекуны или попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в 
отношениях с любыми лицами, в том числе в суде, без специального подтверждения 
полномочий [5]. 

  В этой связи одним из наиболее удачных решений проблемы устройства 
несовершеннолетних, обеспечения их надлежащими условиями жизни, питания, 
образования, воспитания можно назвать опеку и попечительство. Данная форма воспитания 
несовершеннолетних является одним из традиционных институтов обеспечения 
гарантированных государством конституционных прав граждан на защиту их законных 
интересов. 

Опека и попечительство представляют собой форму временного индивидуального 
устройства недееспособных или не полностью дееспособных граждан, которая 
предназначена для восполнения недостающей дееспособности подопечного лица, а также в 
необходимых случаях и для обеспечения иных его интересов, в частности, применительно к 
несовершеннолетним, воспитания, обеспечения достойных условий жизни ит д. 

Данный институт обеспечивает перемещение бремени основных забот с 
государственных или муниципальных органов на соответствующее физическое лицо, что 
вполне оправдывает себя в условиях гармонично развитого общества, стабильной экономики 

Очевидные преимущества опеки и попечительства для государства вполне могли бы 
привести к широкому их распространению на практике, однако большая часть детей, 
оставшихся без попечения родителей, по-прежнему содержатся в специальных детских 
учреждениях Отсутствие широкого применения опеки и попечительства на практике связано 
в немалой степени с недостаточной государственной поддержкой этого социального 
института. Однако не может не радовать, что последние изменения в законодательстве 
направлены на изменение этого положения, расформирование детских домов и семейные 
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей [1]. 

Анализ ситуации детства показывает, что, несмотря на все усилия государства, общее 
положение детей в Казахстане, их правовая защищенность тревожна и по некоторым 
позициям продолжает ухудшаться. Сегодня в Казахстане из 5 млн. детского населения: 

- выявлено свыше 48 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Причем 
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из них лишь 3000 являются круглыми сиротами. Остальные - это сироты при живых 
родителях, которые лишены родительских прав, находятся в местах заключения, в розыске, 
на длительном лечении.  

- 154 870 детей с ограниченными возможностями.  
- По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан с 2002 года по 

2005 годы в Центры временной изоляции и реабилитации было помещено более 50 тысяч 
несовершеннолетних, из них около 33 тысяч беспризорных детей.  

- За период 2005-2007 года произошло 750 фактов и 1146 попыток суицида среди 
несовершеннолетних, уже отмечаются самоубийства среди детей 5-9 лет.  

- В 2008 году совершено 2878 насильственных преступлений в отношении 
несовершеннолетних  

- Только за 6 месяцев текущего года по данным внутренних дел полиции 
подростками совершено 2710 преступлений 

Данные независимых исследований показали, что: 
В неблагополучных семьях, которых сегодня по Казахстану официально 

зарегистрировано более 15 тысяч, 30,0% взрослых систематически злоупотребляют 
спиртными напитками, 40,0% устраивают скандалы, ведут антиобщественный образ жизни.  

- 37,0% подростков живут в семьях, где есть ранее судимые взрослые.  
- В школах 16,0% учащихся испытывают со стороны педагогов физическое 

насилие и 22,0% - психологическое.  
- Сохраняется опасная тенденция повышения криминальной активности 

подростков младшего возраста, а также девочек.  
- Особую тревогу вызывает употребление наркотических и психотропных 

средств.  
Недостаточно проработана правовая база, способствующая раннему выявлению 

семейного неблагополучия. Кроме того,  если ребенок все же остался без опеки родителей, 
отсутствует эффективный механизм, препятствующий помещению этого ребенка  в 
интернатное учреждение и обеспечивающий  оперативное устройство ребенка на воспитание 
в замещающую семью.  

Не хватает методических и информационных ресурсов для усиления потенциала и 
повышения эффективности работы специалистов органов опеки и попечительства, персонала 
детских интернатных учреждений, занимающихся проблемами социального сиротства, 
опекунских и патронатных семей, общественности в деятельности по развитию патронатной 
формы воспитания [3]. 

В Республике Казахстан проводится множество процессов по профилактике детей 
находящихся в органах опеки и попечительства, так цитируя слова Дариги Нурсултановны 
Назарбаевой: «… благосостояние детей является основным показателем благополучия 
общества. Для сохранения общественного самоутверждения, принимать всевозможные меры 
профилактики и предупреждению социального сиротства. А для этого нужна большая 
политическая воля…» хочется отметить, что этот вопрос непосредственно касается каждого 
из нас, каждого гражданина нашей страны, и только наш общий вклад и совместная работа 
могут дать отличные  результаты в положительном прогрессировании опеки и 
попечительства. 
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Бәрімізге мәлім, дамыған демократиялық қоғамда барлық адамдардың құқықтары, сөз 

бостандығы және мүліктік игіліктеріне билік ету кепілдіктері тең болып келеді. Яғни, 
жыныстық , ұлт, нәсіл ерекшеліктеріне қарамастан мұндай қоғам азаматтары тең құқықты 
болып келеді. Мемлекетіміздің тәуелсіздік алып, қоғам дамуының демократиялық жолына 
таңдау жасағанына мінеки 20 жылдан асты. Мұндай қысқа уақыт мерзім ішінде еліміздің 
саясатында, қоғамдық қатынастарда бірталай мардымды өзгерістер орын алып, бұл тұрақты 
ілгері дамуға ықпалын тигізді. Соның ішінде отбасы  қатынастарын реттеу мәселелері 
еркеше қарастырылған болатын. Отбасы қатынастарының берік болуы мемлекет 
тұрақтылығының бірден-бір кепілі. Отбасы қоғамда үлкен рөл ойнайды. Отбасы құқығы — 
отбасы мүшелерінің арасындағы жеке мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды 
реттейтін нормалар жүйесін көрсететін, құқықтың бір саласы. Сонымен қатар, заңда 
анықталған жағдайларда – басқа да туыстар арасындағы қатынастарды реттейді. Алайда, 
өкінішіке орай елімізде жас отбасыларының бұзылу жағдайлары кездесіп жатады. Мұның 
себептері жағдайға байланысты түрлі болу мүмкін. Осындай келеңсіз жағдаяттарды ескере 
отырып, бұдан туған дауларды да шешуге мемлекет заңнамасы дайын болу керек. Мұндай 
даулардың пайда болу негізгі себептерінің бірі – мүліктік құқықтық қатынастардың дұрыс 
реттелу-реттелмеуі. қарастырылып отырған мақаланың басты мәселесі осы қоғамда өзекті 
мәселелердің біріне айналған неке шартының қоғамдағы рөлі болып табылады.  

Отбасы, ол – баспана әрі тұрақты мекен. Неке отбасын құру мақсатымен заңда 
белгіленген тәртіппен ерікті және толық келісім жағдайында жасалған еркек пен әйелдің 
арасындағы тең құқықтық одақ болып табылады. Неке ерлі–зайыптылардың арасындағы 
мүліктік және мүліктік емес қатынастарды туғызады. Ерлі–зайыптылардың құқықтары мен 
міндеттері Азаматтық хал актілерін жазу органдарында некеге тұру мемлекеттік тіркелген 
кезден бастап туындайды және де заңмен белгіленген тәртіпте тіркелген неке ғана құқықтық 
салдарға әкеп соғады[1]. 

Ерлі–зайыптылардың мүлкі жөніндегі қатынастың шарттық сипаты болуы, сондай–ақ 
қолданыстағы неке-отбасы заңының нормаларымен реттелуі де мүмкін. Мүлік режимі белгілі 
бір мүліктің ерлі-зайыптылардың біреуіне (өзіндік мүлік) тиесілі екенін немесе екеуіне де 
ортақ мүлік болатынын анықтайды. Ерлі-зайыптылар мүліктің режимі мен құқықтық 
мәртебесін, оның біреуіне тиесілі болуын өзара келісімі бойынша анықтай алады. Мұндай 
келісім болмаған жағдайда, ерлі-зайыптылар меншігінің заңды режимі некеде тұрған кезде 
жинаған мүлік олардың бірлескен ортақ меншігі болып табылады. 

Дамыған елдердің бәрінде некелеспес бұрын, өзара келісім-шартын жасасады. Бұл 
құжатта азаматтар ажыраса қалатын жағдайда мәміледе неке өмірінің барлық маңызды 
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сәттері ескеріледі: екі тараптың дәулет жағдайы, кәмелетке толмаған балалар кіммен 
болатынын, рақымсыз жұбайға қандай айып-шара қолдануға болады. Шетелдерге неке 
шарты арқылы мүліктік қатынастан бөлек, жеке мүліктік емес қатынастарды да реттейді. 

Бұрынғы ҚазКСР-нің 1969 жылғы «Неке және Отбасы» кодексінде жұбайлардың 
мүліктік құқықтық режимі барлығына бірдей анықталған. Сондықтан да, кеңес дәуірі кезінде 
«неке шарты» деген ұғым болған емес. Десек те, сол кезде тәжірибеде және өзге де  
нормативтік құқықтық актілерде «неке шарты» «неке контрактісі» деген терминмен 
қолданылып келген. ҚазКСР-нің «Неке және Отбасы» туралы кодексінің күші жойылғаннан 
соң, да «неке контрактісі» деген термин қолданыста болды[2]. Қазақстан Республикасының 
азаматтарында неке шартына отыру мүмкіндігі 1993 жылы 22 қазанда туды. Бұл мүмкіндік 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі қабылдаған «Неке және Отбасы туралы заңға 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Заң» арқылы пайда болды. Неке шарты туралы 
бұл заңда бір ғана бап бар еді және де ол бір ғана сөйлемнен тұратын. Ал, қазір 2011 жылдың 
26 желтоқсанында қабылданған «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодексте 
неке шартына арналған бес бап бар. Бұл баптар жоғарыда айтылған шартқа байланысты 
жағдайларды толығымен қамтып, реттеу жолдарын көрсетеді. Неке шартының ұғымы «Неке 
(ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодекстің 39-бабында беріледі: некеге отыратын 
(ерлі-зайыпты болатын) адамдардың келiсiмi немесе ерлi-зайыптылардың некедегi (ерлі-
зайыптылықтағы) және (немесе) ол бұзылған жағдайдағы мүлiктiк құқықтары мен 
мiндеттерiн айқындайтын келiсiм неке шарты деп танылады. Неке шартына отыру арқылы 
ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі қалыптасады. Ол режим ерлі-өзайыптылар 
мүлкінің заңды режимінен өзгеше болады. 

Неке шарты неке азаматтық хал актілерін жазатын мемлекеттік органдарда 
тіркелгеннен кейін де, тіркелгенге дейін де кез-келген уақытта жасалуы мүмкін. Бірақ, неке 
шарты неке мемлекеттік тіркеуден өткен соң ғана күшіне енеді[3]. 

Неке шартының нысанына келетін болсақ ол міндетті түрде жазбаша жасалып, 
нотариус куәландырылғаннан кейін заңды деп саналады. Сонымен бірге неке шартын 
мәжбүрлеп, тараптың еркіне қарсы жасауға болмайды. Бұл жағдайда жасалған неке шарты 
жарамсыз деп есептеледі. Нотарус неке шартының заңға сәйкестігін тексеріп қана қоймай, 
сонымен қатар тараптарға оның мәні мен мағынасын түсіндіруі қажет. Егер неке шарты 
белгілі бір қозғалмайтын мүлік жайлы болса, онда ол Азаматтық Кодекстің (АК) 118-бабына 
сәйкес мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс. Жалпы некеи шартын тіркеу қажеттілігі оның 
мазмұнына байланысты туындайды. Егер неке шарты жылжымайтын мүлікті иеліктен 
шығару туралы мәселені шешсе, оның өзі жылжымайтын мүлікпен жасалған мәміле болып 
табылады да, Азаматтық Кодекске сәйкес мемлекеттік тіркеуден өтуді қажет етеді[4]. 

Неке шартында көзделген құқықтар мен міндеттер белгілі бір мерзімдермен шектелуі 
(мерзімді шарт) не мерзімнің көрсетілмеуінсіз (мерзімсіз шарт) жасалынуы мүмкін. 

Неке шарты жұбайлардың тек қана мүліктік қатынастарын реттейді де, қандайда да 
бір басқа отбасылық қатынастарды реттей алмайды. Неке шарты арқылы ерлі-зайыптылар 
мүлкінің заңды режимін өз келісімдері арқылы толық мүдделеріне сай өзгертулеріне болады. 

Екі жақ неке шарты жасалған кезде өздерінің қалаулары бойынша мүлкіне бірлескен, 
үлестік немесе бөлектелген меншік режимін белгілеуге құқылы. Аталған меншік режимдері 
жұбайлардың мүлкіне толығынан, не кейбір бөлігіне ғана, әлде әрқайсысының мүлкіне 
таралуы мүмкін.Ерлі-зайыптылар неке шартында бірлескен отрақ меншік режимін заңда 
көрсетілгендей емес, мүлкінің тек кейбір бөліктеріне ғана (мысалы, тек жылжымайтын 
мүлікке немесе бағалы қағаздарға және т.б.) немесе әрқайсысының мүлкіне қолдануы 
мүмкін. 

Сөйтіп, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодекст ерлі-зайыптыларға 
әртүрлі мүлік режимдерін (бірлескен, үлестік және бөлектелген) пайдалануларына болады. 

 Мүліктің шарттық режимі ерлі-зайыптылардың барлық мүлкіне ғана емес, кейбір 
бөлігіне ғана қолданылуы мүмкін. Мұндай жағдайда неке шартынан тыс қалған мүлік, ерлі-
зайыптылар мүлкінің заңды режиміне бағынады. 
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Үлкен тәжірбиелік маңыза бар нормалардың бірі неке шартының қолда бар мүлікке 
ғана емес, сондай-ақ болашақта алынатын заттар жайылы жасалынуы. 

Неке шартында жұбайлар өзара күтіп бағу жөніндегі өз құқықтары мен міндеттерін, 
бір-бірінің кірістеріне қатысу әдістерін, олардың әрқайсысының отбасылық шығындар жасау 
тәртібін айқындауға; неке бұзылған жағдайда ерлі-зайыптылардың әрқайсысына берілетін 
мүлікті белгілеуге, сондай-ақ неке шартына ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастарына 
қатысты өзге де ережелерді енгізуге құқылы. 

Неке шартында жұбайлар заңда көрсетілген өзара күтіп бағу жөніндегі құқықтыры 
мен міндеттерін анықтайтын нормаларды толықтыра алады, бірақ олардың күшін шарт 
арқылы жоя алмайды. Заң жүзінде алиментке құқысы жоқ жұбайға (бұрынғы жұбайға) неке 
шарты бойынша асырау қаражаты тағайындалуы мүмкін. Сонымен қатар неке шартында 
ерлі-зайытылар неке кезеңінде, неке бұзылғаннан кейін де бір-біріне асырау қаражатының 
қандай негіздерде, мөлшерде, тәртібі мен мерзімде көрсетілетінін алдын-ала 
қарастыруларына болады[5]. 

Жоғарыда айтылғандай неке шартында жұбайлардың ажырасуға келіп тірелгенде, қай 
мүліктің кімге қалдырылып, кімге баратыны жайлы мәселе шешілуі мүмкін. Бірақ, бұл 
мәселеге байланысты шарттар неке бұзылғанда ғана күшіне енеді. Ал, егер неке жұбайының 
(зайыбының) қайтыс болу салдарынан тоқтатылса, онда азаматтық заңдардың мұрагерлік 
туралы арнаулы нормалары күшіне енеді. Әйтпесе, басқа тұлғалардың – мұрагерлердің (заң 
бойынша немесе мұрагерлік өсиет бойынша) мүдделеріне нұқсан келтірілуі мүмкін. 
Сондықтан, артта қалған ерінің (зайыбының) мүліктік құқықтары, неке шартында Азаматтық 
Кодекстің мұра алудың тәртібі мен негізі туралы нормаларға қайшы келмейтін бөлігінде ғана 
қарастырылуы мүмкін. 

Ерлі-зайыптылар неке шартында мүліктік қатынастарына қатысты кез-келген 
ережелерді енгізулеріне болады, бірақ заңда көрсетілген шектеу негізінде. Сөйтіп, неке 
шарты «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодексінің 40-бабы 3-
тармағына  сәйкес ерлі-зайыптылардың құқық қабілетін немесе әрекет қабілеттігін, олардың 
өз құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгіну құқығын шектей алмайды; ерлі-зайыптылар 
арасындағы мүліктік емес жеке қатынастарды; ерлі-зайыптылардың балаларға қатысты 
құқықтары мен міндеттерін реттей алмайды; еңбекке қабілетсіз мұқтаж жұбайдың асырау 
қаражатын алуға құқығын шектейтін жағдайды көздей алмайды; ерлі-зайыптылардың біреуін 
өте қолайсыз жағайда қалдыратын немесе неке-отбасы заңдарының негізгі бастауларына 
қайшы келетін басқа да жағдайларды қамти алмайды. Неке шартын жасаушылар өзара келісу 
арқылы шартты қалаған уақыттарында өзгертулеріне, толықтыруларына, бұзуларына болады 
және де бұған заңда ешқандай шек қойылмаған[6]. Ерлі-зайыптылар арасында келісім 
болмаған жағдайда, біреуінің талап етуі бойынша неке шарты Азаматтық Кодексте шартты 
өзгерту және бұзу үшін белгіленген негіздер бойынша соттың шешімімен өзгертілуі немесе 
бұзылуы мүмкін. Неке шартын орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейді. 

Неке тоқтатылған кезден бастап неке шарты өз күшін жояды. Әрине, неке 
тоқтатылған кейінгі кезеңге арналып көзделген міндеттерді қоспағанда. Неке шартын сот ҚР 
Азаматтық Кодексінде мәмілелердің жарамсыздығы үшін көзделген негіздер бойынша толық 
немесе ішінара жарамсыздеп тануы мүмкін. 

Жалпы ережеге сәйкес неке шарты мерзімсіз болып табылады. Алайда, неке 
шартының белгілі мерзімге жасалуына заңмен тыйым салынбаған.  

Қорытындалай келе неке шарты қазіргі заман қоғамында ерлі-зайыптылардың 
мүліктік қатынастарының реттеуші бірден-бір құралы болып табылады. Неке шарты 
тәжірибеде кең қолданыста болса, ерлі-зайыптылар арасында күдікті сұрақтар тумайтын еді. 
Әрине, бұл шарттың өз кемшіліктері бар. Оған мысалы, егер неке шарты жасалатын болса 
ерлі-зайыптыларда некесінің бұзылу мүмкіндігі туралы ой келеді, бұл бірден отбасында теріс 
ойдың пайда болуына әсер етеді. Сондай-ақ, неке шартының жағымды жағына некенің 
фиктивті болмауын жатқызуға болады. Бірақ, неке шартының заңдық негізде жасалуына, 
оның тиімділігі мен пайдасына қарамастан елімізде бұл шарт әлі де кең қолданыста емес. 
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Қазіргі кезде неке шарты елімізде кеңінен таралмаса да, жұбайлар арасында сирек те 
болса жасалынатын шарт. Неке шартын жасаушы ерлі-зайыптылардың өте аз болу себебі, 
көпшіліктің неке шартының мәні мен мағынасын біле бермеуінде. Бұл шартқа ел арасында 
айтылып жатқан даулар да аз емес. Кейбіреулері неке шарты ажырасуды көзейтін құбылыс 
десе, енді біреулері бұл шат қоғамымызға, мемлекетімізге мүлде қажет емес дейді. Бұған 
айтарым неке шартына отыру, некеге тұрушы және ерлі-зайыптылардың міндеті емес - 
құқығы. Егер жұбайлар неке шарты бізге керек деп шешсе- оны қолданады, керек емес десе 
өз еркі. Статистикаға сүйенетін болсақ, Қазақстанда 2014 жылдың І тоқсанында 100 некеден 
34 айырылысу жағдайлары болған. Оның ішіндегі 5-еуі ғана неке шартын жасасқан[7]. Бұл 
шарт біздің қоғамға жаңашылдық болғандықтан болар, тәжірибеде көп қолданылмайды. 
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Отбасы – неке институты – адамдардың өмір сүру жағдайларымен олардың 

қабылдаған әлеуметтік нормаларымен және құндылықтарымен тығыз байланысы бар тарихи 
құбылыс болып табылады.Отбасы әлеуметтік бірлік ретінде, әрдайым әлемдік дамудың 
басты элементтерінің бірі ретінде қарастырылған. Отбасының басымдылығы идеологиясы, 
қоғам мен адамның өмір сүруі және дамуы үшін отбасының қажетті құндылығы көптеген 
нормативтік актілерде және әр елдің өзіндік заңнамасында бекітілген. Осындай 
салыстырмалы талдаулар жасау неке институтын және мемлекеттердің ұлттық отбасы 
саясатын жетілдірудің жолыдеп білуге болады. Бізбен Қазақстандық және жетекші шет 
елдердің, атап айтқанда АҚШ, Франция, Қытай,Ресей Федерациясының және т.б 
мемлекеттердің отбасы заңнамасында көрсетілген неке процестерінің ортақ объектілерін 
бірнеше позициялардан саралауға әрекет етілді. 

Неке қию рәсімімен оның ерекшеліктері. Неке қию әр елде өзінің заңында тікелей 
көзделгендей әр түрлі жүргізілуі мүмкін, біреуінде діни болса, келесісінде мемлекеттік 
мекемеде тіркелу арқылы жүзеге асады. Бұдан басқа, кейбір мемлекеттерде неке қию 
рәсімінің екеуіде талап етілуі мүмкін.Осылайша, Британияда неке қию шарты ресми түрде 
жүргізіледі де, алдымен шіркеуде, христиандық дін қызметкерінің немесе оның өкілінің 
келісімін алғаннан кейін, көпшілікке хабардар етіледі [1,152].  
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Қазақстан Республикасының Неке және отбасы туралы кодексінің 13-бабына сәйкес, 
неке некеге отыратын адамдардың тікелей қатысуымен тіркеуші органдарда не арнайы 
мемлекеттік неке сарайларында қиылады. 

Некеге тұруға тілек білдірген адамдардың біреуі тіркеуші органға келе алмайтын 
ерекше жағдайларда (ауыр науқастануы, қамауда немесе бас бостандығынан айыру 
орындарында болуы) некені қиюды мемлекеттік тіркеу үйде, медициналық немесе өзге 
ұйымда тиісті ұйымның әкімшілігімен міндетті түрде келісе отырып, некеге отыратын 
адамдардың қатысуымен жүргізіледі. Неке қию некеге отыруға тілек білдірушілер тіркеуші 
органға өтініш берген күннен бастап бір ай мерзім өткен соң жүргізіледі. 

Францияда, некелесу ерлі-зайыптардың бірінің тұрғылықты мекен-жайы бойынша 
мэрияда(әкімдікте) өтеді. Ерлі-зайыптар мэрияға жүгінеді, ол жерде оларға қажетті құжаттар 
тізімін береді (жеке куәлік, тұрғылықты мекен-жайды ауыстыру туралы құжаттар, куәгерлер 
туралы мәлімет және т.б.). Жиналған құжаттар мэрияға тапсырылады, содан сон некелесу 
туралы хабарлама басылып шығарылады. Құжаттарды қарастыру мен басып шығаруға әдетте 
екі айға жуық уақыт кетеді. Басылымнан 10 күн өткен сон некені ресімдеуге болады [2].  

Қытайдың 1980 жылғы қабылданған Некелесу заңнамасына сәйкес, онда ресми және 
заңды рәсім қажет етілмейді, бірақ арнайы мемлекеттік мекемеде, некелесу актісі кітабында 
қол қою арқылы тіркелулері міндетті [3, 67]. 

Кей уақытта тіпті өркендеген мемлекеттердің өзінде неке қию тек діни және заңи 
түрде ғана емес, бұрыннан бері қалыптасып қалған салт – дәстүрлерден де тәуелді болуы 
мүмкін. Мысалы, Жапония азаматтары болашақ ерлі-зайыпты атануы үшін алдын – ала 
үйлену саяхатына барып, кейіннен муниципалитетке өтініш жазулары тиісм [4, 2].  

Неке қиюдың шарттары және оған жол берілмейтін жағдайлар. Жалпы дамыған 
мемлекеттердің неке қию шарттары Қазақстан Республикасының неке қию шарттарымен 
әжептәуір  ұқсас болып келеді. Ең бастысы барлық жерде некелесу тек қана екі жақтың ерікті 
келісімі қажет етілетін тиісті нормаларымен жүзеге асырылады. Франция, Англия, Америка 
және Қытай мемлекеттерінде Қазақстандағы сияқты неке қиюшылар тек өз еріктерімен 
отбасын құра алады. Бұл принципті бұзса, яғни некелесуші бір тарап  мәжбүрленген болса, 
онда соған әсерін тигізген адам жауапқа тартылуы мүмкін.Мысалы, Қытайда бұл заңды 
бұзған тұлғалар азаматтық жауапқа тартылады. Бұрынғы кездері некелесуші тараптардың 
ата-анасы, материалдық жағдайларына байланысты некеге отырғызуға шешімді қабылдаса, 
қазіргі таңда бұған Қытайда заң жүзінде жол берілмейді [3, 67]. Ал Америкада мәжбүрлі 
түрде некеге тұрған тұлға заңнаманың 2211 пунктке сәйкес, төрт жыл ішінде сотқа ажыруса 
жайында арыз бере алады, егер мерзім өтіп кетсе бұл құқығын да жоғалтады. 

Барлық өркендеуші мемлекеттерде некенің моногамдылық принципі бекітілген 
(мұсылман мемлекеттерін қоспағанда). Яғни, бұл бір некелік отбасы және алдыңғы некені 
бұзбай екінші рет неке құруға рұқсат етілмейді деген сөз. Қазақстан Республикасының 
азаматтары да міндетті түрде бұл қағиданы сақтай отырып отбасын құрай алады.  

Неке құрудағы тағы бір маңызды және міндетті қағидалардың бірі болып, жақын 
туыстардың арасындағы некеге жол бермеу. Бұл принцип Қазақстан Республикасының 
отбасы және неке туралы заңнамасында да көзделінеді және жақын туыстырмен қатар бала 
асырап алушылар мен асырап алынған балалардың, асырап алушылардың балалары мен 
асырап алынған балалардың арасындағы некеге тыйым салынады [5]. Осылайша, 
Францияның Азаматтық кодексінің 147 пунктіне және Француз заңнамаының 215-217 
пункттеріне сәкес жақын туыстардың араларында  да неке құруға тыйым салынған және 
бұндай неке шарттары бірден күшін жояды.  

Британдық құқықта некелесу шартының тараптары бір-бірімен жақын туыстық 
қатынаста болуына жол берілмейді. 1949 жылдың қазанында қабылданған заңнамаға сәйкес 
ағалы-қарындастар және немере ағалы-қарындастар жақын туыстар болып саналады. 
Сонымен қатар, 1973 жылы қабылданған заңға сәйкес осындай отбасылардың неке шарттары 
юридикалық күшін жоғалтуы тиіс делінген [6]. 
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АҚШ келетін болсақ, ол жақта да бұл қағидаға сүйеніп, өзге дамыған елдерден 
ерекшеленбейді. Ал енді жақын туыстық қатынастар категориясына жататын тұлғалар: 
Әкесінің қызымен, анасының ұлымен, ата-әжесінің немерелерімен, аға-апайларымен(әке 
жақтан қалай болса, анасы жағынан да солай, тең дәрежеде) жиендер, немере іні-
қарындастар болып танылады. Осындай тәрізді неке құрушылар заң алдында айыппұл төлеу 
немесе бас бостандығынан айыру жерлерінде қамалады [7,10]. 

Некелесуге құқықтық әрекетқабілеттілік. Әр мемлекетте отбасы заңнамаларында неке 
қию жасы белгіленген және көбінесе ол жас бірдей болып келеді. Бірақ әрқайсысының 
өзіндік ерекшеліктері бар. Қазақстан Республикасында неке (ерлі-зайыптылық) жасы 
еркектер мен әйелдер үшін он сегіз жас болып белгіленеді. Ал отбасы заңнамасында 
көзделген ерекше жағдайларда:  

1) жүкті болған; 
2) ортақ бала туған кезде неке қиюды мемлекеттік тіркеу орны бойынша тіркеуші 

органдар неке жасын екі жылдан аспайтын мерзімге төмендетеді. 
3. Некеге отыруға тілек білдірушілер және олардың ата-аналары не қамқоршылары 

белгіленген неке жасын төмендету қажеттігі туындайтын себептерді көрсете отырып, неке 
жасын төмендету туралы өтініш беруі мүмкін. 

4. Неке жасын төмендетуге тек қана некеге отырушылардың келісімімен жол беріледі. 
5. Неке жасына толмаған адамдар арасындағы немесе жасына толған адам мен неке 

жасына толмаған адам арасындағы некегенеке жасына толмаған адамдардың ата-
аналарының не қамқоршыларының жазбаша келісімімен ғана рұқсат беріледі[5]. 

Францияда некеге тұрушы тұлғалар кәмелет жасқа толған болуы тиіс. Яғни бұл 
мемлекетте қыздың кәмелет жасы – 15 жас болса, ал ұлдарға 18 жас болып табылады.  
Алайда, 21 жасқа толмаған азаматтар некеге тұрулары үшін ата-анасының және 
Президенттің рұқсатын алулары қажет (Азаматтық кодекстің 144 пункті).  Болгарияда 
некелесуші екі жақтың жасы да 18 болуға тиіс; Венгрияда бойжеткен үшін 16 жас, ал ер бала 
18 жас; Жапонияда 16 жас және 18 жас; Польшада сәйкесінше 18 және 21 жаста болулары 
қажет [4]. 

Мемлекеттерде неке қию жасын анықтау негізгі үш факторға сүйенеді деуге болады. 
Алдыменен некелесуші тұлғалардың екеуіде физикалық тұрғадын тиісті дәрежеге жетуі, 
яғни артынан дені сау ұрпақ әкелуге жағдайы болуы. Екіншіден, олардың психикалық 
жағынан жетілген жастары, өздерінің қандай қадамға бара жатқандарына толық қанық жауап 
бере білулері және үшіншіден, ер адам да, әйел де 18 жасқа қарай өздерінің қоғамдағы 
әлеуметтік жағынан ер жетулері. Яғни әрі қарай бағынышсыз өмір сүру, жұмыс істеп өз 
отбасы үшін жауап бере алады деген жас. 

Некені бұзу жағжайлары. Францияда ажырасукезіндеері (зайыбы) екіншісінен 
отбасыны жоғалтқаны үшін өтемақы сұрауға немесе алименттерді төлеу туралы шарт 
жасасуға құқылы. Франциядағы ажырасу сот шешімі бойынша ғана орындалады (Қазақстан 
Республикасында мұны ортақ кәмелеттік жасқа толмаған балалары және мүлігі бойынша 
келіспеушіліктері болмаған жағдайда АХАЖ органдары жасай алады). 

Франциялық азаматтық кодексі неке бұзудың 4 жағдайын қарастырады: 
• Өзара келісушілік; 
• Бірнемесе екі ерлі-зайыптымен мойындалған некелесу байланысын бұзуы; 
• Ортақерлі-зайыптылық өмір сүрудің тоқтауы (ерлі-зайыптылар 2 жыл бөлек 

тұрады) 
• Ерінің (зайыбының) немесе ерлі-зайыптылардың кінәсі 
Сот шешімі күшке енген мезгілден бастап неке бұзылды деп саналады. Сонымен 

қатар ерлі-зайыптылардың бөлек тұру тәртібі де бар. Ол сот шешімі бойынша, бірақ неке 
бұзусыз әрекет етеді [2]. 

Британиядағы 1973 жылы қабылданған Отбасы келіспеушіліктері туралы заңына 
сәйкес, егер неке қиын матермалдық жағдайларда өтіп жатса, онда некені сот арқылы бұзуға 
болады. Сонымен қатар некені бұзу туралы сотқа арыз бере алады егер: бір тарап өзінің 
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отбасылық міндеттерін орындамаған кезде, ерлі-зайыптылар бір бірімен екі жыл бойы бөлек 
тұрса және ерлі-зайыптың опасыздығы жағдайында. 

Сонымен қорытындылай келе, некеге тұру, некені бұзу, ерлі – зайыптылар 
арасындағы және отбасы мүшелерінің қарым қатынастары негізгі құқықтар мен 
бостандықтарға, конституцияға және дәстүрге де сәйкес келетін елдің заңымен 
реттелінетінін түсінуге болады. Қазақстан Республикасының отбасы заңнамасы да, ең 
алдымен, 1995 жылғы Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне негізделген. 
Оның 27-бабында неке мен отбасы, ана мен әке және баланы конституциялық-құқықтық 
қорғау қамтамасыз етіліп, ата-ананың және Неке-отбасы заңнамасы отбасы мүшелері: ерлі-
зайыптылар, ата-аналар, балалар және өзге туыстар арасындағы мүліктік және жеке мүліктік 
емес қатынастарды реттейді; неке қиюдың, неке тоқтату мен жарамсыз деп танудың 
шарттары мен тәртібін бекітеді; жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды отбасына орналастыру нысандары мен тәртібін анықтайды; азаматтық хал 
актілерін мемлекеттік тіркеу тәртібін реттейді; азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді 
жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың функцияларын анықтайды [8]. Осылайша, 
барлық дамыған мемлекеттердің қолданыстағы заңдары өте ұқсас деуге болады, әсіресе 
жақын туыстар арасындағы некеге тыйым салу, некені бұзу және т.б. 
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Брак и развод – это, пожалуй, те общественные отношения, о правовом регулировании 

которых более или менее осведомлена значительная часть граждан, ибо ежегодно сотни 
тысяч людей на собственном опыте постигают премудрости этой правовой процедуры, 
познавая и торжественную радость заключения брака, и горечь его расторжения. 

И, тем не менее, кажущаяся осведомленность на поверку оказывается весьма далекой 
от подлинного понимания серьезности именно правовых последствий этих поступков в 
жизни человека. 

Брак – равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при 
свободном и полном согласии сторон в установленном законом порядке, с целью создания 
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семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные отношения между 
супругами.  

Заключение брака – это не просто договор о совместной жизни, не только радость 
близкого общения двух любящих друг друга людей, это еще и необходимость заботить друг 
о друге, помогать друг другу и уметь жертвовать многими личными благами и свободами 
ради общего блага. Это – добровольное возложение на себя каждым из супругов 
дополнительных обязанностей, которых они не несли до вступления в брак, за здоровье и 
благополучие детей и других членов семьи, за их достойное место в обществе. 

Не всем удается вынести нагрузку постоянных само ограничений. Нередко верх 
одерживают эгоизм и легкомыслие. А в результате разрушается брак, страдают члены семьи 
и, как правило, на долгие годы жизнь их становится отравленной ядом горечи, обиды, а то и 
ненависти. 

Поэтому все правовые нормы, определяющие порядок и условия заключения брака, не 
только детально и жестко регламентируют эти отношения, но и направлены, прежде всего, 
на то, чтобы столь важные решения принимались глубоко продуманно и способствовали 
созданию здоровой семьи, построению семейных отношений на чувстве любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Закон также предусматривает 
недопустимость произвольного вмешательства кого – либо в дело семьи, обеспечение 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав. В этом заинтересованно 
общество и государство. 

Семейные отношения осложнились настолько, что на смену таким простым и 
естественным понятиям, как "забота", "поддержка", "помощь", "подарок", пришли сухие и 
официальные – "алименты", "право на содержание". К сожалению, распад семьи – явление 
нередкое. Ежегодно в результате развода тысячи детей остаются с одним из родителей, а 
другого родителя, чаще отца, суд обязывает к уплате алиментов. В суде решаются и другие 
иски, связанные с выплатой средств на содержание родителей, супругов, других членов 
семьи. Обращение суд, решение суда, исполнительное производство по делу – сколько с 
этим связано вопросов1. 

Но если все-таки происходит разрыв между супругами, то законодательство 
обеспечивает такое правовое оформление развода, которое было наиболее справедливым для 
обоих супругов и в то же время защищало бы в первую очередь личные и имущественные 
интересы добросовестного супруга, интересы их не совершеннолетних детей и не 
трудоспособных членов семьи. 

Своеобразие положения несовершеннолетних детей состоит в их экономической 
зависимости. Мать и отец обязаны материально содержать своего ребёнка до 18 лет, то есть 
до того времени, когда он станет совершеннолетним и может сам заботится о себе. Таким 
образом, обязанности родителей и детей по материальному содержанию друг друга 
взаимные. В чём же они заключаются? И какие могут быть последствия в случае их 
нарушения? 

Установленная законом обязанность матери и отца материально содержать детей 
вытекает из самой сущности их родства. Ребенок помимо внимания и ласки требует к себе 
заботы – и не малой. Он ещё младенец, а для него уже надо приобретать детские вещи, 
коляску, игрушки и т.д. Ребенок становится старше, увеличиваются и затраты на него. 
Готовится идти в школу – надо купить одежду, школьную форму, книги, письменные 
принадлежности. Эта забота в отдельных случаях не прекращается и тогда, когда сын или 
дочь достигли совершеннолетия, то по причине инвалидности не могут трудиться. 
Государство выплачивает им пенсии или пособия. Однако если получаемых средств 
оказывается все – таки недостаточно им для удовлетворения не обходимых потребностей, 
родители обязаны оказывать дополнительную материальную поддержку. 

В семье обычно не подсчитывается, сколько затратил денег на ребенка отец, а сколько 
– мать. Обязанность материально содержать детей у родителей общая, и средства на это 
расходуются из единого семейного бюджета. Необходимость в таком подсчете возникает в 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=303782560&url=ya-mail%3A%2F%2F2480000004368338614%2F1.2&name=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BA.%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6.%D0%B5..docx&c=55125d9dfdf3#sdfootnote1sym
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тех случаях, когда один из родителей не предоставляет средств на содержание ребёнка. 
Иначе говоря, следует выяснить, каким должен быть размер взыскиваемых с отца (матери) 
алиментов. Здесь следует отметить одно общее правило: средства на содержание с отдельно 
проживающего родителя взыскиваются в процентном отношении к его заработку. 

Алименты на содержание несовершеннолетних детей взыскиваются в следующих 
размерах: на одного ребенка – ¼ на двух детей – ⅓, на трёх и более детей – половина 
заработка (дохода) родителя. Удерживаются они со всех видов заработка и дополнительного 
вознаграждения по основной и совмещаемой работе, на которые по действующим правилам 
начисляются страховые взносы. 

Глубоко заблуждаются те, кто думает, что после развода прекращаются всякие 
отношения между бывшими супругами. Во многих случаях они продолжаются в силу 
требований закона, хотя и на другом уровне отношений, но в тех пределах, которые 
необходимых для обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
и не трудоспособных членов семьи. 

Нередко после развода между супругами возникает много спорных вопросов личного 
и имущественного характера, судебные тяжбы между ними порой тянутся годами, и 
происходят это не оттого, что в начале пути они были мало осведомлены о многих важных 
требованиях закона, направленных на упорядочение семейных отношений, или пренебрегли 
этими требованиями, проявив самонадеянность. 

Законодательство "О браке и семье" направленно на укрепление семьи, охрану 
интересов матери и детей, на воспитание чувства ответственности перед семьёй. Одним из 
его разделов является правовое регулирование алиментных обязанностей. 

В свою очередь, совершеннолетние дети должны оказывать материальную помощь 
нуждающимся нетрудоспособным родителям. 

В семейном праве под алиментным обязательством принято понимать такое 
гражданское правоотношение, в силу которого алиментнообязанное лицо (плательщик) 
обязуется предоставлять другому лицу (получателю алиментов) имущественное содержание 
на условиях, установленных семейным законодательством и соглашением сторон.2 

В настоящее время природа алиментного обязательства не вызывает особых 
сомнений. Отношение, существующее в рамках такого обязательства, является: 

1. имущественно-стоимостным; 
2. безвозмездным; 
3. строго личным, и  
4. его стороны обладают формальной независимостью и автономией воли. 
Следовательно, алиментное обязательство представляет собой обычное относительное 

гражданское правоотношение, опосредующее перемещение материальных благ из 
имущественной сферы должника (плательщика) в имущественную сферу кредитора 
(получателя). 

Основаниями возникновения алиментных обязательств сегодня могут считаться два 
вида юридических состава, каждый из которых, в свою очередь, включает факт – состояние и 
факт – действие. При уплате алиментов на основании соглашения сторон – это: 1. состояние 
родства или иное семейное состояние, связывающее плательщика и получателя, и 2. 
двусторонняя сделка об уплате алиментов. 

Содержание алиментного обязательства состоит в праве получателя требовать уплаты 
алиментов и встречной обязанности плательщика их платить. Право требования кредитора в 
алиментном обязательстве имеет строго определенный объем, соответствующий 
заключенному договору об уплате алиментов по решению суда. 

Прекращение алиментного обязательства происходит в случаях, установленных 
алиментным соглашением или законом. Те обязательства, которые возникают из 
алиментного соглашения прекращаются по законным основаниям (смерть плательщика или 
получателя алиментов, истечение срока соглашения), а также по основаниям, вытекающим 
из самого договора. Круг последних заранее очертить невозможно, да и не целесообразно 
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Подобные основания могут быть практически любыми, но не должны противоречить 
императивным нормам , посвященным защите прав несовершеннолетних и недееспособных 
получателей алиментов. При расторжении соглашения его правовое действие прекращается 
на будущее, ранее совершенные выплаты не подлежат корректировке. 

Прекращение алиментных обязательств, возникающих на основании судебного 
решения происходит только в строго определенных законом случаях. К ним относятся: 

1. достижение ребенком совершеннолетия или приобретение им полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия (вступление в брак, эмансипация); 

2. усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты; 

3. признание судом факта восстановления трудоспособности или прекращения 
нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

4. вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга – получателя 
алиментов в новый брак; 

5. смерть плательщика или получателя алиментов. 
На наш взгляд, государство должно быть заинтересованно в прочной, духовно и 

нравственно здоровой семье. Исходя из этого, мы считаем необходимым проводить линию 
на укрепление семьи, оказывать ей помощь в выполнении социальных функций, воспитании 
детей, на улучшение материальных, жилищных и бытовых условий семей с детьми и 
молодоженов. Необходимо углублять взаимодействие семьи, школы, трудового коллектива, 
повышать ответственность родителей за воспитание детей, равно как и ответственность 
детей за благополучие родителей, их обеспеченную и спокойную старость. Возможно, если 
привести в норму данные задачи и более или менее устранить вышесказанные проблемы 
всего нашего общества, тогда и меньше будет проблем с такими вопросами как распад семьи, 
и в дальнейшем вытекающие отсюда "алименты". Взять, к примеру, выплату алиментов, ведь 
большинство уклоняется от их уплаты, стараются всячески правдой и неправдой как – то 
увильнуть от возложенной на них государством обязанности. Так что данный раздел Закона 
"О браке и семье" - "Алиментные отношения членов семьи" нуждаются в конкретной 
доработке, ведь время не стоит на месте, и, следовательно, меняется жизнь, меняется 
общество, стало быть, нужно менять и усовершенствовать законодательную систему 
Республики Казахстан. 
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На Саммите тысячелетия ООН  в сентябре 2000 года лидеры большинства стран мира 

приняли Декларацию тысячелетия, одной из целей которого является  поддержка гендерного 
равенства.  Слово «гендерный» произошло от английского «gender», означает социальный 
пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. 
В общественных науках это слово означает «социальный пол» идентичности и сферы 
деятельности мужчин и женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от 
социальной организации общества. 8 декабря 2009 года  Президентом страны был  подписан 
еще один Закон - «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин». Закон предписывает   руководителям государственных органов 
обеспечить равный доступ мужчин и женщин к государственной службе в соответствии с их 
опытом, способностями и профессиональной подготовкой, соблюдение равнопартнерских 
отношений мужчин и женщин в законодательной, исполнительной и судебной ветвях 
государственной власти и органах местного самоуправления. Государственная политика в 
области гендерного равноправия, расширения участия женщин в экономической и 
политической жизни получила высокие оценки мирового сообщества. Сейчас Казахстан в 
рейтинге гендерного равенства занимает 41 место среди 134 стран мира. По этому вопросу 
Казахстан входит в число 50 самых развитых стран мира, опередив 14 государств Евросоюза. 
Международным признанием успешности казахстанской гендерной политики стало избрание 
Казахстана в Исполнительный совет ООН по гендерному равенству и расширению 
возможностей женщин . Основными  принципами данной политики в нашей республике 
являются принятие закона о равных правах  мужчин и женщин, гарантированные 
Конституцией РК. Задачами гендерной политики являются достижение сбалансированного 
участия мужчин и женщин во властных структурах, обеспечение экономической 
независимости развития своего бизнеса и продвижение по службе, создание условий для 
равного осуществления прав в семье, свобода от насилия по признаку пола. Кроме этого у 
нас есть стратегия гендерного равенства, т.к. многие понимают, «гендер - это просто 
стремление женщин к власти». На самом деле это не так, это очень широкая проблема, где 
есть вопросы мужчин, и вопросы женщин. Есть проблемы и их больше у женщин, поэтому в 
рамках государственной политики  больший акцент делают на женщине, как хранительнице 
очага, как активной участницы в общественной жизни страны, ведь более 8 млн. человек 
нашего населения, т.е. больше половины - это женщины. Но есть и проблемы мужчин, 
например, в нашей стратегии записано о проблемах репродуктивного здоровья мужчин. Они 
меньше живут, чем женщины. Мужчины больше заболевают в возрасте от 20 до 50, и 
конечно, в этом возрасте они умирают. Больше подверженность стрессам, больше мужчины 
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умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от различных травм, и т.д. Одним из 
достижений данного закона является законодательное закрепление понятия «гендерное 
равенство» как правового статуса, обеспечивающего мужчинам и женщинам равные права и 
равные возможности и реальный доступ к участию в политической, экономической, 
социальной, общественной и культурной сферах жизни вне зависимости от половой 
принадлежности.Семья - это прежде всего явление социальное, а потом уже правовое.  

С точки зрения социология семья - малая социальная группа людей, объединенных 
кровнородственными и иными, приравненными к ним связями, а также взаимными правами 
и обязанностями. Семья  как общечеловеческая ценность является транслятором культурного 
наследия, этнических норм и традиций, значение которых в современных условиях 
возрастает не только для каждой  личности, но и для общества в целом. Интерес к семье 
целого ряда наук — психологии, социальной психологии, социальной педагогики, 
педагогики, социологии и гендерной политики  широк и разнообразен. Что сводит и разводит 
людей, как уживаются и влияют друг на друга живущие под одной крышей представители 
разных полов, почему ссорятся и мирятся, как организуют свое домашнее хозяйство, 
приобретают образование и проводят досуг люди, представляющие разные поколения, 
живущие в разных социальных условиях, — это далеко не полный перечень вопросов, 
волнующих исследователей. 

Семью рассматривают как ячейку общества, в тех случаях, когда важно выяснить, 
насколько ее образ жизни, функционирование соответствуют тем или иным общественным 
потребностям. Вместе с тем следует учитывать, что семья и сама воздействует на общество, 
на формирование личности, ее ценностей, идеалов, на ее отношение к культурному 
наследию. Семья влияет на особенности передачи трудовых навыков, усвоения гендерных 
ролей и воспроизводства населения того или иного общества. 
Поскольку практически нет объективных данных о гендерных аспектах социологии семьи 
прошлого и исследователи зачастую вынуждены были довольствоваться лишь 
господствовавшим в далекие времена общественным мнением, изучением структуры семьи в 
историческом измерении, распределением ролей в семье, сети родственных связей и  
взаимоотношений.  

Анализ семьи как института имеет свою специфику, поскольку ученых интересуют, 
прежде всего, образцы мужского и женского семейного поведения, установившиеся роли в 
семье, особенности формальных и неформальных норм и санкций в сфере брачно-семейных 
отношений.  

На сегодняшний день среди казахстанцев семья ценится выше всего, причем, как 
показывает статистический анализ, здесь не существует разницы между отношением к ней 
мужчин и женщин. Казахстанская семья, как правило, детоцентристская. Фактический 
размер казахстанской семьи (совместно проживающих в одном домохозяйстве) равен 
примерно 4,18 человека, 2,04 из них – дети.Около 70% семей имеют в своем составе от 3 до 5 
человек. На сегодняшний день  в средней казахстанской семье воспитывается по 2,04 
ребенка. В поколении родителей в среднем воспитывалось по 4 ребенка в семье. Таким 
образом, за одно поколение  количество детей в семье уменьшилось почти в 2 раза. 
Идеальным количеством детей в семье считается наличие 2,62 детей. В современном 
обществе обостряется конфликт между социальными ролями женщин. Отказ женщины от 
работы в пользу семьи или безработица существенно снижают совокупный семейный доход, 
в то же время высокая занятость женщины в общественном производстве  становится одним 
из основных факторов снижения рождаемости. 

 После принятия Декларации, предусматривающую,    равенство прав мужчин и 
женщин, являющейся основой проводимой гендерной политики, во многих странах 
изменились взгляды на создание семьи,  построение семейных отношений. В современном 
обществе люди все чаще принимают решения не вступать в брак как можно дольше или 
вообще не регистрировать официально отношения. Основным изменением в семейно-
брачных отношениях стала одинаковая равноценность мужчины и женщины для общества, 
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сознательный отказ от многодетной семьи путем регулирования деторождения. Наиболее 
распространенными формами брачно-семейных отношений являются традиционная или 
патриархальная, детоцентристская, неполная, внебрачная, альтернативная. 

Последняя форма становится все более распространенной. Все чаще мужчина, 
находясь в браке, имея жену и детей, которых материально поддерживает, в то же время 
имеет ещё и отношения вне брака. Все чаще стала встречаться такая форма отношений, где 
супруги проживают отдельно друг от друга. Для детоцентристской формы отношений 
главным являются дети, они-то и являются основным приоритетом. Семья перестала быть 
структурой, которая подавляет личную индивидуальность. Для обеспечения надежности и 
крепости супружеского семьи, приходится больше работать над отношениями, нежели тем 
семьям, которые держатся на детях, и уж тем более патриархальным. Власть в семье 
размыта, традиции отсутствуют или неопределенны.Весьма заметной формой семейно-
брачных отношений стали семьи, где главой семьи по разным причинам становится 
женщина. Несмотря на все сказанное, наиболее удачной считается традиционная 
патриархальная семья, хотя и они подвержены действию факторов, влияющих на прочность 
брака и семьи, среди которых алкоголизм, конфликт поколений, которые зачастую 
вынуждены проживать совместно, неумение жить мирно, без споров.Каждый член семьи 
пытается развиваться как личность, если раньше главным была семья, то сейчас видно 
смещение приоритетов в пользу индивидуальности. Из-за уменьшения числа детей в семье 
также наблюдается ослабление семейных ценностей, утеря традиций, которые передаются из 
поколения в поколение. Все это сопровождается ростом числа разводов, что ведет к 
возникновению проблем в обществе. Заметно увеличение отношений, которые существуют 
без официальной регистрации брака. Изменение модели отношений в семье влияет и на 
взаимоотношения между родителями и детьми. Мнение родителей имеет все меньший вес в 
деле заключения браков их детьми, а имеющиеся социальные условия позволяют им и без 
опоры на традиционную семью утвердиться в обществе. Все это влияет на взаимоотношение 
в семье, потери ценностей и культурного наследия в семье, что порождает в свою очередь 
все чаще и чаще возникающие конфликты в семейных отношениях. 

Конфликт – это осознанное столкновение, противоборство минимум двух людей, 
групп, их взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг друга 
потребностей, интересов, целей, типов поведения, отношений, установок, существенно 
значимых для личности и группы.Стабилизация семейных отношений - одна из важнейших 
задач, рассматриваемых в гендерной политике и социальной практике. Наиболее 
оптимальный путь стабилизации семьи связан с организацией системы психологического 
консультирования супружеских пар как в момент их образования, так и в процессе их 
нормального или конфликтного функционирования. Для того чтобы определить стратегию 
консультирования конфликтных семей необходимо их определенным образом 
классифицировать. Хорошо известно, что супружеские пары, подающие заявление на развод, 
неоднородны. Это могут быть семьи, где продолжение супружеского союза наносит 
очевидный ущерб каждому партнеру, но могут быть и такие, которые совершенно ошибочно 
считают, что развод является для них единственным способом разрешения супружеского 
конфликта. Процесс развития супружеских отношений и осознание партнерами характера 
этих отношений не всегда осуществляются одновременно. Семейный конфликт можно 
рассматривать на различных уровнях взаимодействия супругов: на уровне взаимоотношений 
(скрытый конфликт), поведения(различные формы конфликтного поведения (открытый 
конфликт).Современная гендерная политика не предполагает перераспределения гендерных 
ролей, хотя очень много женщин не работают, так как не могут устроиться по 
специальности, ухаживают за детьми, имеют низкую заработную плату по сравнению с 
мужчинами. Ее принципы основываются на обеспечении участия женщины в 
производственной деятельности в сочетании с выполнениями традиционных функций в 
социальном воспроизводстве, и она ориентирована на обеспечение репродуктивных функций 
женщин. Много семейных пар имеют низкий доход, что также может служить причиной 

http://www.kniazev.ru/semejjnye_dela/


6205 
 

семейных конфликтов. В семейных конфликтах существуют следующие проблемы, наиболее 
актуальных для Республики Казахстан. К ним относятся: бытовое насилие, сексуальное 
домогательство и трафик женщин. Женщины почти в два раза чаще мужчин становятся 
жертвами хулиганства и разбойных нападений. Свыше 60 процентов казахстанских женщин 
хотя бы раз в жизни подвергались физическому или сексуальному насилию; примерно 
каждая третья женщина испытывает насилие в своей семье; осужденные за изнасилование по 
численности стоят на втором месте после осужденных за убийства. В Казахстане по 
официальной статистике от общего числа зарегистрированных преступлений около 30 % 
совершается в отношении женщин. Сравнительный анализ концепций позволил сделать 
вывод, что борьба с торговлей женщинами и отношение к ее жертвам во многих 
государствах зависят от того, какая из перечисленных концепций принята по отношению к 
ним. Каждая концепция служит определенным интересам. Отношение к торговле людьми 
как к проблеме нелегальной иммиграции сконцентрировано на интересах государства, в 
отличие от концепций, относящихся к торговле как к проблеме прав человека и 
фокусирующихся на потребностях женщин. Есть концепции, присущие государству и 
концепции, присущие общественным организациям. Государства, как правило, склонны 
использовать концепции борьбы с проституцией, нелегальной иммиграцией и 
организованной преступностью, или их сочетание. Общественные организации, наоборот, 
предпочитают защищать жертв трафика. Для эффективного решения проблем, связанных с 
насилием по отношению к женщинам, государству целесообразно придерживаться подхода, 
основанного на принципах соблюдения прав человека.  

В заключении сформулированы основные положения и выводы, сделаны обобщения 
на основе изучения данного вопроса. Обобщение итогов проведенного комплексного 
политологического исследования государственной политики обеспечения гендерного 
равенства в Республике Казахстан позволяет сформулировать теоретические выводы и 
практические рекомендации: 

• необходимо совершенствование национального механизма обеспечения 
гендерного равенства, 

• для сохранения семьи и престижа в ней женщины ООН предлагают 
новую модель семейных отношений, где главным принципом является создание равных 
стартовых возможностей для всех членов семьи и, в первую очередь, для женщин.  

• проведению научных исследований, формированию информационной базы в 
целях выявления реального положения семьи, женщин и детей в экономической, социальной, 
политической и культурной жизни общества; 

• проводить государственную политику по предупреждению насилия по 
отношению к женщинам на конституциональном, политико-правовом, институциональном и 
гражданском уровнях. 

• увеличить сеть кризисных центров, приютов для женщин и 
детей,пострадавших от насилия обеспечить постоянную государственную поддержку в 
области борьбы с бытовым насилием, 

• разработать государственные механизмы для укрепления института семьи и 
семейно – брачных отношений. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) представляет собой отрасль сферы 

услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия 
жизнедеятельности человека, прежде всего, комфортности жилища, его инженерное 
благоустройство, качество и надежность услуг транспорта, связи, бытовых и других услуг, 
от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в населенных 
пунктах. 

Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. в своем ежегодном Послании 
«Нұрлы жол» дал указание на модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения. Было дано поручение, выделять ежегодно не 
менее 200 миллиардов тенге до 2020 года. В нем отмечается, что, несмотря на реализацию 
проектов по реконструкции и строительству сетей ЖКХ в рамках «Дорожной карты», работу 
в данном направлении следует продолжить. Доля объектов, требующих капитального 
ремонта, должна снизиться в 2015 году с 32% до 22 % [1].  

Парламентом и Правительством РК проделана большая работа по решению 
существующих проблем в системе ЖКХ. Внесены поправки в Закон «О жилищных 
отношениях», принята новая Программа развития регионов до 2020г. от 28 июня 2014г., 
одним из составляющих которой является Программа модернизации ЖКХ на 2011-2020 г. 

«По направлениям модернизации ЖКХ, планируется снижение доли объектов 
кондоминиума требующих капитального ремонта в агломерациях с 14 % до 9 % к 2020 г.; в 
городах второго уровня будет снижена с 7,8 % до 5 % к 2020 г.; в городах третьего уровня 
(малые и моногорода) будет снижена с 4,8 % до 3,1 % к 2020 г.; в сельских населенных 
пунктах, в том числе приграничных будет снижена с 1,4 % до 0,9 % к 2020 году. При 
комплексе работ по термомодернизации здания устанавливаются автоматизированные 
системы регулирования теплопотребления и общедомовые приборы учета тепловой энергии, 
финансирование которых будет производиться за счет средств республиканского бюджета», 
- говорится в Программе [2]. В этих целях функционирует акционерное общество 
«Казахстанский Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».  

Обеспечение доступности жилища для граждан, имеющих средние и низкие доходы, 
является одной из приоритетных задач, стоящих перед государством. Несмотря на то, что 
почти во всех городах идет массовое строительство, и воспроизводство жилищного фонда 
отвечает современным стандартам, решить жилищную проблему пока не удалось. Из-за 
отсутствия возможности приобрести крышу над головой или получить ее в собственность 
многие вынуждены снимать жилье.  

Мало в мире людей, не желающих иметь свой дом или квартиру. Однако, пока не 
удается решить эту проблему в масштабе всей страны. Следовательно, государство ищет 
возможные пути ее решения. Одним из таких является аренда государством жилища из 
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частного жилищного фонда для государственных служащих, военнослужащих и иных 
работников бюджетных организаций, состоящих на государственном квартирном учете. 

В последние годы, за счет средств частных компаний построено достаточное 
количество квартир, которые в своем большинстве пустуют, а нуждающиеся граждане не в 
состоянии приобрести сразу или выкупить их в ближайшее время. В течение 4-5 лет 
государством предпринимаются меры по временному обеспечению нуждающихся граждан 
жилыми помещениями, находящимся в частном жилищном фонде. 

Законодательная база по регулированию ЖКХ не в полной мере совершенствована, 
порой не соответствуют текущим реалиям. Необходимо по всем отраслям ЖКХ повысить 
ответственность и эффективность дальнейшего развития. Также надо отметить, что 
жилищно-коммунальный комплекс охватывает очень много отраслей экономики и 
непосредственно влияет на уровень социально-экономического развития страны, а это 
подразумевает, что требуется колоссальная работа по совершенствованию нормативно-
технических документов. На сегодняшний день сфера ЖКХ регулируется более 
200 нормативно-техническими документами. 

На текущее время, правовую базу регулирования ЖКХ, составляют нормы 
Конституции РК, конституционные законы, законы, подзаконные акты, акты ЦИО, МИО и 
общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Ряд жилищных прав человека регламентируется международными актами, 
влияющими на правовое регулирование жилищных отношений в РК. Положения Всеобщей 
Декларации прав человека звучат следующим образом: «...каждый человек имеет право на 
такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход...» (ст.25), 
«никто не может подвергаться...произвольным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища...» (ст. 12) [3,25].  

Социальная поддержка гражданам закреплены в статьях Конституции. В соответствии 
с пунктом 2 статьи 25 «В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан 
жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно 
предоставляется за доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии 
с установленными законом нормами» [4]. Согласно, ст.75 Закона Республики Казахстан «О 
жилищных отношениях» жилище из государственного жилищного фонда или жилище, 
арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 
предоставляется в размере не менее пятнадцати квадратных метров и не более восемнадцати 
квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры 
или комнаты в общежитии [5]. Следует признать, что на сегодняшний день, государство 
отходит от, безвозмездного предоставления жилища из государственного жилищного фонда 
нуждающимся в нем гражданам. Об этом свидетельствует статья 25 Конституции страны, 
согласно которой жилье предоставляется за доступную плату из государственных жилищных 
фондов.  

В новой Программе развития регионов до 2020г. также, предусмотрены два 
направления, которые работают через жилстройсбережения. Первое - жилье для всех 
категорий, второе - для молодых семей. Это действительно оптимальный вариант улучшения 
жилищных условий для молодых семей и всех категорий граждан. В программе для 
привлечения частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирования 
государственно-частного партнерства, развития инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры районов жилищной застройки, развития индивидуального жилищного 
строительства, решения вопроса сноса аварийного жилья, поддержки строительства жилья 
некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищными строительными 
кооперативами, а также индивидуальными застройщиками, развития строительной 
индустрии в Республике Казахстан планируется строительство в 2012-2020 годах 69050,0 
тысяч квадратных метров (далее - тыс. кв. метров) общей площади жилья [2]. 

К примеру, молодая семья может получить жилье только в том случае, если они уже 2 
года состоят в браке и оба супруга не старше 29 лет (сейчас 35 лет, с 2014 г.). Чтобы въехать 
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в арендное жилье, молодым семьям и всем остальным категориям нужно будет внести 
гарантийный взнос в размере 7-кратного ежемесячного взноса во вклад. Если взносы во 
вклад не будут накоплены, то арендаторы съедут с квартиры. 

Необходимо, одним из условий улучшения регулирования ЖКХ, в целом, усилить 
контроль над качеством строящихся жилых домов.  

Для комплексного решения приобретения квартиры или строительства 
индивидуального жилого дома для нуждающихся и состоящих на государственном 
квартирном учете граждан, необходимо принять следующие меры. Отметим, самое важное, 
это предоставление банками второго уровня умеренных, фиксированных процентных ставок, 
ведь в основе строительства доступного жилья находятся бюджетные средства, которые в 
течение определенного договором времени возвращаются государству через банки второго 
уровня.  

В целом, совершенствование нормативной базы жилищного законодательства по 
найму (аренды) квартир должно быть направлено на увеличение количества квартир, 
предоставляемых местными исполнительными органами нуждающимся гражданам, что 
повлечет снижение рыночной стоимости найма квартир и индивидуальных жилых домов, 
сдаваемых собственниками в наем. Согласно подпункту 29) статьи 2 Закона РК «О 
жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года «наем (аренда) жилища означает 
предоставление жилища или части его нанимателю (арендатору) в постоянное или 
временное владение и пользование за плату. 

В РФ, приказом Госстроя России от 26 июня 1998 г. N 17-125/1 "Об утверждении 
нормативно-методических материалов по реализации Концепции реформы жилищно-
коммунального хозяйства" утверждено Примерное положение о конкурсном отборе 
претендентов на организацию (управление) предоставления коммунальных услуг и услуг по 
содержанию и ремонту жилищного фонда. В соответствии с этим приказом решение о 
проведении конкурса принимает собственник жилищного фонда, или администрация города 
(района), или организация, уполномоченная собственником, в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которой находится жилищный фонд, выставляемый на конкурсное 
управление [6,267]. Как показывает, основной рынок долгосрочной аренды в мировой 
практике формируют столичные города и крупные индустриальные мегаполисы. Основной 
контингент арендаторов - это студенты, иногородние и иностранные сотрудники 
организаций, внутренние и внешние мигранты, приезжающие в надежде найти хорошую 
работу, семьи с доходом, не позволяющим приобрести жилье в собственность. Характерные 
черты проявляются в таких городах как Нью-Йорк, Прага, Киев, Лондон, Буэнос-Айрес, 
Монреаль, Перт. В Бразилии, например, в штате Сан-Паулу, являющемся экономическим, 
промышленным и финансовым центром, сконцентрировано более 25% жилого фонда страны, 
в том числе около 30% жилья, сдающегося в аренду. В целом для всех стран характерно: 
доля жилья, сдающегося в аренду, выше в городах, чем в сельской местности; по 
возрастному и семейному положению большинство арендаторов – это люди в возрасте до 40 
лет [7]. 

Глава государства подчеркнул: «Формирование агломераций сопровождается 
значительным перетоком населения. Это создаёт давление на рынок труда и инфраструктуру 
городов, в том числе и на жилищный фонд. Поэтому следует пересмотреть подходы к 
строительству арендного жилья. Государство будет строить социальное арендное жилье, и 
представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа. Предоставление жилья 
напрямую, без посредников и под максимально низкие проценты за кредит, позволит снизить 
стоимость его приобретения. Отсутствие первоначального взноса и низкие проценты за 
ипотеку сделают жилье более доступным для широких слоев казахстанцев»[2]. Поэтому 
дополнительно будет увеличено финансирование строительства арендного жилья на сумму 
180 миллиардов тенге в течение 2015-2016 годов. 

Таким образом, в улучшении правового регулирования развития жилищно-
коммунального хозяйства, необходимым является: 
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- внедрение систематического государственного контроля за состоянием всего 
жилищного фонда страны; 

- внедрение нового механизма по увеличению платежеспособного спроса населения 
(приобретателя жилья);  

- усиление работы уполномоченных органов, по регулированию ценообразования на 
жилье, как на первичном рынке, так и на вторичном; 

- увеличение строительства государственного арендного жилья;  
- улучшение деятельности кооперативов собственников помещений (квартир), путем 

транспарентности ведения работ по управлению объектом кондоминиума; 
- обеспечение необходимым капитальным ремонтом, общего имущества объектов 

кондоминиума (термомодернизация) по всему региону страны;  
- усиление контроля над качеством предоставляемого жилища, путем 

совершенствования механизма проверки комфортности жилища, его инженерного 
благоустройства и т.п.; 

- проведение мер по развитию государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, 
путем предоставления большей самостоятельности частным строительным бизнес – 
структурам;   

- внедрение «зеленого строительства» и применение эффективных форм 
инфраструктуры (коммунального обеспечения, информационного хозяйства) в целом; 

- подготовка научных кадров для сферы ЖКХ, развития системы повышения 
квалификации и компетенции специалистов отрасли ЖКХ;  

- проведение правовой пропаганды по защите прав человека на жилище, от 
посягательств и мошеннических действий, путем своевременного предоставления правовой 
помощи повсеместно (например, в ЦОН). 

Хотелось бы отметить, то, что приняты достаточно, нормативных правовых актов для 
регулирования вопросов ЖКХ, сейчас важным является их совершенствование и правильная 
реализация. Особенно на региональном уровне, где зачастую нарушаются права человека и 
гражданина по защите социально-экономических прав (право на жилище).  

Ведь улучшая качество ЖКХ, государство улучшает и качество жизни людей, что 
является одним из самых главных приоритетов.  
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ғылыми жетекші Жаманбаева Ж.Е. 
 

Адам өмірінің басты материалдық жағдайларының бірі тұрғын үй болып табылады. 
Адамның тұрғын үйге деген сұранысы ол туғаннан бастап пайда болады және оның өмірінің 
барлық кезінде сақталады, яғни, тұрақты сипатта болып, жасы ұлғайған сайын, отбасының 
пайда болуымен түрі өзгереді. 

Тұрғын үй қатынастарында қатаң заңдылық пен әділеттілікті жүзеге асырудың 
қажетті талабы – бұл барлық тұрғын үй нормалары мен ережелерін дәл сақтау және дұрыс 
қолдану. Тұрғын үй қатынастарын реттеу күрделі сипатта болады және ең алдымен тұрғын 
үй және азаматтық заңнама қағидаттарының үйлесімділігі негізінде жүзеге асады. Бұның 
барлығы тұрғын үй қатынастарын реттеу саласындағы негізгі тұрғын үй – құқықтық және 
өзге де құқықтық санаттарды терең зерттеу мен меңгерудің қажеттілігі артады. 

«Үйі жоқтың күйі жоқ» деген қанатты сөздің өзектілігі қазіргі заманда айрықша 
сезіледі. Не десе де, тұрғын үйі жоқ азаматқа отыншыл болу қиын. Жалдамалы пәтерлердің 
арасында жүрген адамның намысы және жеке үйі бар адамның намысын салыстыру қиын. 
Біріншісі тапқан пайдасының әжептәуір бөлігін пәтер жалдауына төлеп, қалған тиынға өмір 
көруге мәжбүр. Екіншісі пәтерінің коммуналдық төлемдерін ғана төлеп, біріншісіне 
қарағанда толыққанды өмір сүреді. Маслоудың қажеттіліктер пирамидасы бойынша негізгі 
физиологиялық пен қауіпсіздік қажеттіліктеріне, соның ішінде өмір сүру жағдайларының 
тұрақтылығына ие болмаған адам әлеуметтік, абыройлық және рухани қажеттіліктерді керек 
қылмайды деген пікірмен көптеген ғалымдар пен практиктер келіседі. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы «Қолжетімді тұрғын 
үй - 2020» тұрғын үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, Тұрғын 
үй құрылысы Қазақстанның дамуының басты бағыттарының біріне айналуда. Бұл бағдарлама 
ипотекалық тұрғын үй несиелері жас отбасыларға, мемлекеттік қызметкерлерге әр түрлі 
жеңілдіктермен ипотекалық несие беру жолдарын қарастырады. Халықтың барлығына 
қолжетімді тұрғын үй құрылысының тұрақты дамуын қамтамасыз ету, оның құнын 
арзандатпайынша, тұрғын несиесі мерзімінің ұзартылмайынша және несиелеу мөлшерлемесі 
төмендемейінше мүмкін емес. Мұндай мақсатқа тек тұрғын үйді ипотекалық несиелеу 
жүйесін дамытып, жетілдіру арқылы ғана қол жеткізуге болады. 

Сонымен қатар тұрғын үй мәселесін жеделдетуді ҚР Президенті өзінің 2014 жылғы 11 
қарашадағы «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына жолдауында: 
«Тұрғын үй инфрақұрылымдарын нығайту. Агломерациялар қалыптастыру айтарлықтай 
тұрғындар ағынымен қатарласа жүреді. Бұл еңбек нарығы мен қалалардың 
инфрақұрылымына, соның ішінде, тұрғын үй қорына қысым туғызады. Сондықтан жалға 
берілетін тұрғын үй құрылысына көзқарасты қайта қараған жөн. Мемлекет әлеуметтік 
жалдамалы баспананы салып, оны тұрғындарға сатып алу құқын бере отырып, ұзақ мерзімді 
жалға ұсынады. Баспананы тікелей, делдалдарсыз және несиеге барынша төмен пайызбен 
ұсыну оның сатып алу құнын арзандатуға мүмкіндік береді. Бастапқы жарнаның болмауы 
мен ипотека үшін төмен пайыздар баспананы қазақстандықтардың көптеген жіктері үшін 
қолжетімді ете түседі»- деп ең негізгі міндеттердің бірі ретінде атап өткен. 

Сондықтан 2015-2016 жылдар ішінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыруды қосымша 180 миллиард теңге сомасында ұлғайтамыз, - деп Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев халыққа арнаған Жолдауында қолжетімді баспана жайына айрықша мән 
берді. Осыған орай, елімізде тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету мәселесі оң шешімін 
таппақ. Соның нәтижесінде, тұрғын үйдің кезегіне тұрған азаматтардың қарасы да азаятын 
болады. Бұл мәселе төңірегінде ауданымызда бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. 
Мәселен, тұрғын үйге қатысты өткен жылы Сырдария агро- техникалық колледждің 5 
қабатты жатақханасы қайта жаңғыртудан өтіп, қолданысқа берілді. 3 қабатты ғимарат 30 
пәтерлі үй және 68 орындық жатақханаға лайықтандырылып, тұрмысы төмен, аз қамтамасыз 
етілген отбасыларға және жас мамандарға, сондай- ақ тұрғын үй кезегінде тұрған жандарға 
пәтер кілттері табыс етілді. Осының нәтижесінде аудан орталығындағы тұрғындар 



6211 
 

баспаналы болып, аудандағы тұрғын үй мәселесі біртіндеп өз шешімін таба бастады. Елбасы 
тапсырмасына сәйкес, биылғы жылы да ауданда осыған байланысты көптеген құрылыс 
жұмыстары жүргізілмекші. Тұрғын үй құрылысы бойынша Тереңөзек кентінде үстіміздегі 
жылы 18 және 24 пәтерлік үш қабатты 2 тұрғын үй салынатын болады. Соның арқасында 
ауданымыздағы тұрғын үй мәселесі оң шешімін тауып, аудан халқы тағы да баспаналы 
болмақ. Сонымен қатар, кентке қарасты О.Мәлібаев елді-мекенінде екі және үш бөлмелі 10 
тұрғын үйдің құрылысы салынады. Ал алдағы жылдардың еншісінде барлық ауылдық 
округтерде 3 тұрғын үйден салуға республикалық бюджетке ұсыныстар берілген. Бұл да өз 
кезегінде шешімін тапса, ауданның елді-мекендерінде де қолжетімді баспана мәселесі 
біртіндеп шешілмекші. Сондай- ақ, алда атқарылатын жұмыстардың қатарына тұрғын үй- 
коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша көп қабатты төрт тұрғын 
үйлердің күрделі жөндеу жұмыстар жобалары да енгізілген. Өткен жыл аудан үшін жемісті 
жыл болғаны баршаға мәлім. Жылқы жылында ауданда құрылыс жұмыстары қарқынды 
жүріп, аудан орталығында және елді-мекендерде жаңа әлеуметтік нысандар бой көтерді. 
Қайта жаңғырту жұмыстары да көптеп жүргізілді. 

Сонымен қатар бізде Қазақстан Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін пайдалану 
мүмкіндігі бар. Оның қызметін көрушілер 46 мыңға жуық. Және бұл кездейсоқтық емес. 
Мұнда басқа жүйе жұмыс істейді. Қазақстан Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде тұрғын үй 
құрылысы бойынша заңындағы өзгерістерін оң бағалайды. Кредиттік несие бойынша 
пайыздық ставка жылдық 3,5-5% дейін . 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде адам үш жылда ақша жинақтайды және әр жыл 
үшін мемлекет оған 20% (200 АЕК) мөлшерінде сыйлықақы, яғни шамамен 74000 тенге 
береді. Мұнымен қатар оның пайыздары жинақталады. Несие беру мерзімі – 25 жыл, 
пайыздық ставка 3-6%. Бұл өте жақсы шарт, олар ТМД-да еш жерде жоқ. 

Жас отбасылары үшін дамудың жолы – жалға берілетін тұрғын үй құрылысы. 
Мемлекет жалға берілетін үй салып, адамдар сонда тұрып, бұрынғыдай пәтер ақы төлейтін 
болады, ал ақша жинақтауына қарай бұл тұрғын үйді сатып ала алады. 

Осы мақсатқа сай нарықтағы қолжетерлік тұрғын үйді дамыту мен қалыптастыру 
мәселелі жағдайды басқару жалпы жүйелік моделді әзірлеу және ипотекалы-инвестициялық 
жүйені ұзақ мерзімді ұдайы өндіріс ретінде негіздеу міндетін талап етеді. Нарықтағы 
қолжетерлік тұрғын үйді дамыту мен қалыптастыруды басқару үш негізгі жағдайда 
қарастырылады. 

Бірінші жағдай – бірінші реттік нарықтағы коммерциялық тұрғын үйге төлем 
қабілеттілігі. Мұнда тұрғын үйді сату-сатып алу мәселесі қарыз құралдарын пайдаланып 
немесе біржолғы төлеммен жүргізуіне арналған; 

Екінші жағдай – бірінші немесе екінші реттік нарықтағы жылжымайтын тұрғын үйді 
ипотекалы-инвестициялық жүйемен бөліп-бөліп төленеді және иемденушінің табыс көлеміне 
қарай қарастырылады. Мұндай жағдай ипотекалы-инвестициялық жүйемен қалыптастырған 
жағдайда нарықтағы қолжетерлік тұрғын үй құрылысын басқару болып табылады. Бұл 
жағдай ипотекалы-инвестициялық жүйеліктің өзгеруімен қолжетерлік тұрғын үй деңгейін 
дамытуды қамтамассыз етеді. 

Үшінші жағдай – жалгерлік пәтер нарығын қалыптастыру төлемқабілеттілігі. Мұндай 
мәселелерді шешу мақсатында бюджеттен несие алу арқылы муниципальдық пәтер 
құрылысын жүргізіп, оларды жалғаға пайдалану негізінде, қолжетерлік тұрғын үй деңгейін 
дамыту мақсатында жүрізіледі. 

Жалгерлік пәтер нарығын қалыптастыру төлемқабілетілігін дамыту кезінде басқа да 
бірінші және екінші жағдайдағы нарықтарына жанама әсерін тигізеді. 

«Тұрғын үй қатынасы» туралы заң бойынша, мемлекеттік қордан пәтер алуға 
тұрмысы нашар, әлеуметтік тұрғыда қорғалатын тұрғындардың құқығы бар. Олар – екінші 
дүниежүзілік соғысқа қатысқандар мен мүгедектер, соларға теңестірілген тұлғалар, бірінші 
және екінші топ мүгедектері, мүгедек балалары бар, не оларды тәрбиелеп отырған 
отбасылар, зейнеткерлер (жасы бойынша) және көп балалы отбасылар (барлығы – 11 санат). 
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Алайда тұрғын үй жағдайын жақсартуды қажет ететін жағдайы нашар адамдардың санын 
бірде-бір ресми тұлға атамайды. 
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің айтуынша, 2013 жылға дейін тұрғын үй 
көмегін 125 мыңнан астам отбасы алған. «Қолжетімді баспана–2020» бағдарламасында 
тұрғын үй құрылысының үлесін әкімдіктердің кезегінде тұрған, жағдайы нашар, әлеуметтік 
тұрғыда қорғалатын тұрғындар есебінен жалпы көлемнен жыл сайын кемітіп отыру 
қарастырылған. 2013 жылы 4,2 пайыз, ал 2020 жылы 2,8 пайыз қысқарту көзделген.  

 
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

2009 жылы тұрғын үй салу құрылысы күрт бәсеңдеп кетті, қазір қайтадан артып 
келеді. Қазақстан статистикалық агенттігінің деректері негізінде жасалған кесте 

 
 2007 2008  2009  2010  2011  2012  
Пайдалануға берілген тұрғын 
үй, мың шаршы метр) 6679 6848 6403 6409 6531 6742 

Пәтер саны 57 513 58 799 54 110 54 716 55 026 57 135* 
Тұрғын үй құрылысына 
салынған инвестиция, 
миллиард теңге 

490,4 468, 0 310, 8 335, 7 421, 0 400,7 

 
Бұл кестеден тұрғын үй құрылысын қаржыландырудағы мемлекеттің үлесі соңғы 

уақытта артып келе жатқанын байқауға болады. 2007 жылы жалпы тұрғын үй салудағы 
мемлекеттік және жергілікті бюджеттің үлесі 9 пайыз болса, 2011 жылы 25 пайыз болған. 
Былтыр қабылданған «Қолжетімді баспана–2020» бағдарламасы бойынша 2020 жылы бір 
жылда салынатын тұрғын үй көлемі 10 миллион шаршы метрге жетуге тиіс. Тұрғын үй 
барлық қаржыландыру көздері арқылы, соның ішінде республикалық бюджеттің есебінен де 
салынбақ.   
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Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 26 желтоқсанда қабылдаған «Неке (ерлі- 

зайыптылық) және отбасы туралы» Кодексіндегі 3 бөлім 9 -тарау 54-59 бап аралығындағы 
«Суррогат ана болу және қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологияларды қолдану» 
атты жаңадан енгізілген заңнамаға қатысты зерттеулер мен көзқарастар негізінде 
жазылған[54-59 б].  
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Қазіргі таңда «суррогат» аналар жайлы пікір жиi қозғалып жүр біздің қоғамда.Алайда 
«суррогат» аналар туралы бірі білсе, бірі біле бермеуі мүмкін. «Суррогат» ұғымы қазаққа жат 
болса да, бүгінгі қоғамда оған да жүгініп жатқандар баршылық.Дүниеге бала әкелуге 
қабілетсіз ерлі-зайыптылар амалсыздан «суррогаттардың» көмегіне жүгінеді.Суррогат ана- 
суррогат ана мен ықтимал ата-ана арасындағы шарт бойынша бойға бала бітіру,оны көтеру 
және туу.[142-143б].Нәресте сүйгісі келетін жұп өзге біреудің құрсағын «жалға» алады. 
Бүгінде балаға зәру ата-аналар жабыла дәрігердің көмегіне жүгініп, одан қалды, тәуіп пен 
емші ауылын жағалап, ақыр соңында соңғы үмітін жат құрсақты «жалға» алумен жалғайды. 
Мұны біреу қолдаса, біреуге тым ерсі көрінеді.Үміт жібін үзгісі келмеген жұрттың баратын 
ақырғы әрекеті,осы«суррогаттардың» көмегіне жүгіну. 2000 жылдан бері дүние жүзінде 
суррогаттық әдіспен 280 мыңнан астам нәресте дүниеге келген екен. Қазақстан «құрсақ 
ананы» заңдастырған мемлекеттің бірі болғандықтан жыл сайын отызға жуық ата- ана 
осындай тәсілді таңдайдын көрінеді. Ендеше Суррогаттық тәсіл дегеніміз не? Оның қоғамға 
тигізетін әсері? Суррогат анаға қатысты заң туралы көзқарас? Осы секілді сұрақтарға жауап 
іздестіріп көрейік.  

«Естімеген елде көп» дейтін едік бұрынырақ. Енді естігенімізден көргеніміз көп 
болып отыр қазіргі таңда. Суррогат ана, яғни құрсақ ана, ғылымда соңғы он бес жылда 
қарқынды дамыған медициналық құбылыс болып есептеледі. Әлемде бұл әдіспен қанша сәби 
дүниеге келгені туралы ресми мәлімет жоқ,алайда жоғарыда атап өткеніміздей бейресми 
сараптамаларға сенсек, дүниежүзінде суррогат ананың көмегімен 280 мыңдай сәби 
туылыпты. Бір қарағанда, бәрі дұрыс-ау. Бірақ кейбір Батыс елдерінде ешбір кінәратсыз-ақ, 
дені сау келіншектер дене бітімін бұзып алмау мақсатында арнайы түрде суррогат ана 
қызметіне жүгінеді екен. Ал елімізде суррогат ана қызметіне қай бағытта жүгініп 
жатқанымызды саралау жағына келсек,түрлі пікірде қалады екенсің.  

Біреу тойып секіріп жүрсе,ал біреулер тоңып секіріп жүргендер әйтеуір. Ендеше 
қоғамдағы осы бір өзекті мәселенің жайын ашуға тырысайық. Негізінде, Қазақстан 
Республикасының заңында суррогат ана болу туралы тұңғыш рет 2004 жылғы 16 
маусымдағы «Азаматтардың репродуктивті құқығы және оны жүзеге асырудың кепілі 
туралы» ҚР Заңында айтылады. Алайда, аталған нормативтік-құқықтық актіде суррогат ана 
болуды реттейтін барлық жағдай қамтылмаған. Тек суррогат ананың құқығы, осындай 
қадамға барудың себебі, шарт жасау мен оны орындауға қатысты өзге аспектілер 
айтылмаған. 2011 жылы желтоқсан айында Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-
зайыптылық) және отбасы туралы» кодексі қабылданды. Оның толық бір тарауында 
Қазақстан Республикасында суррогат ана болудың талаптары, шарт жасау, оның мазмұны 
сияқты қажетті мәліметтер көрсетілген.  

Суррогат ана болудың шарты Қазақстан Республикасының азаматтық талаптарын 
сақтаумен жазбаша жасалады және міндетті нотариалды куәландыруға жатады.Некеде 
тұрған және бала қалайтын тұлғалар арасында нотариалды куәландырылған жазбаша 
шарттың болуы тиіс.Аталмыш шартты жасау кезінде барлық құқықтар мен міндеттер толық 
қаралып, қамтылады. Және де екі жақ та тиісті қызмет көрсететін медициналық мекемемен 
шарт жасауы қажет.Суррогат ана болуды қалайтын әйел 20-35 жастағы, 
физикалық,психологиялық және репродуктивті денсаулығы қанағаттанарлық, сонымен қатар 
өзінің дені сау баласы болуы керек.Және суррогат ана тіркелген некеде тұруы мүмкін. 
Мұндай жағдайда суррогат ана болу шартын жасасқан кезде жұбайының нотариалдық 
тәртіппен куәландырылған жазбаша келісімін ұсыну міндетті. 

Тапсырыс берушілер суррогат ана болу шартын жасасқан кезде кодексте 
қарастырылған бірқатар талаптарды орындауы да заңмен қарастырылған. Атап айтқанда, 
суррогат ананың медициналық тексеруден өтуі мен қосалқы репродуктивті әдістер мен 
технологияларды қолдануына қатысты материалдық шығындарды өтеу.Медициналық 
тексерудің қорытындысы мен медикогенетикалық тексерудің нәтижесін ұсыну, суррогат 
ананың жүктілік, босану және бала туған күнінен бастап 56 күн бойы медициналық тексеру 
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бойынша шығындарын,ал егер де жүктілік және бала тууға байланысты қиындық туындап 
қалса,босанғаннан кейін 70 күн бойы қажет болған қаражатты төлеуге міндетті. 

Сонымен бірге суррогат ананың да белгілі міндеттері бар: тапсырыс берушілерге 
өзінің табиғи, психологиялық және репродуктивті денсаулығы туралы қорытынды ұсыну; 
дәрігерде тұрақты бақылануы және оның ұсыныстары мен тағайындамаларын қатал 
орындау; онымен шарт жасасқан тұлғаларды суррогат ана болу шартында келісілген 
жүктіліктің барысы туралы мерзімінде хабардар ету; онымен суррогат ана болу шартын 
жасасқан тұлғаларға туған баланы беру; суррогат ана баланы өзге тұлғаларға беруге құқығы 
жоқ; жүктілікті жауапкершілігіне алады,суррогат ана болу шартымен қарастырылған 
қосалқы репродуктивті әдістер мен технологияларды қолданғаннан кейін табиғи жүктіліктің 
болу мүмкіндігін болғызбауға міндетті.Баланы туған соң қосалқы репродуктивті әдістер мен 
технологияларды қолданғаннан кейін туған баланың ата-аналары суррогат ана болу 
шартының негізінде ерлі-зайыптылар (тапсырыс берушілер) болып танылады.Соған 
байланысты баланың туу туралы медициналық куәлігінде оның анасы ретінде суррогат ана 
болу шартын жасасқан жұбайы жазылады. [54-59бап]  

Сонымен қатар кодексте репродуктивті әдістер мен технологияларды қолдану 
нәтижесінде екі және одан да көп балалардың тууы қарастырылған. Бұл жағдайда ерлі- 
зайыптылар (тапсырыс берушілер) туған әр балаға тең мөлшерде жауапкершілікке 
ие.Тұрмыс жағдайында ―суррогат ана болу‖ сөз тіркесі көбінесе қандай да бір әйелдің 
баланы ―тапсырыспен көтеру ұғымын білдіреді. Суррогат ана болу ежелгі уақытта 
туындағанын айтуға болады. Бірақ ол өзге нысанда көрінді және еш жерде құжатпен 
бекітілмеген.  

Қазіргі заманда суррогат ана болу жасанды ұрықтандыру технологиясы және 
экстракорпоральды ұрықтандыру пайда болғаннан кейін мүмкін болды.Бұл генетикалық 
материалды ата-анадан алып, кейіннен бала көтеру және туу үшін табиғи биологиялық 
инкубаторға-суррогат ананың ағзасына оны ―енгізу‖ болып табылады. 

Суррогат ана болу тұңғыш рет 1980 жылы сәтті жүзеге асқан. Алғашқы суррогат ана 
Иллинойс штатындағы 37 жастағы Элизабет Кейн болды. Балалы бола алмаған әйел Кейнмен 
шартқа отырып, құжат бойынша оған табиғи ұрықтандыру жүргізілді. Ал босанғаннан кейін 
Кейнге ақшалай сыйлықақы төленіп отырды.  

Сонымен бірге Кейннің өзінің үш баласы болды.Зерттеуші мамандар суррогаттық 
тәсілдің ең алғаш рет ХХ ғасырдың алғашқы жартысында жан- жануарларға жасалғанын 
айтады. Яғни, бір еркек малдың ұрығымен бірнеше мың ұрғашы мал қолдан 
шағылыстырылып,ол оң нәтиже берген. Сонан соң мамандар шаруашылықтағы бұқалардың 
санын азайтып,жаппай осы тәсілді пайдалануға көшкен. Осыдан соң, бұл тәжірибе адамдарға 
жасалған.  

Англияда Эдварде және Стептоу деген дәрігерлер 1978 жылы табиғи жолмен 
ұрықтана алмаған ерлі-зайыптылар Джон Браун мен Луиз Браунға суррогаттық тәсілді 
қолданған.Тәжірибе сәтті аяқталады.Сөйтіп, сол жылғы 25 тамызда «құрсақ ана» - Луиз 
Брауннан алғашқы сәби дүниеге келді.Белсіздік пен бедеуліктің кесірінің соңы адам аяқ баса 
бермейтін осындай тәуекелді істерге әкеліп соқтырады.Мамандар келешекте елде «суррогат 
аналардың институтын қалыптастыру керек» деген пікірге тоқтап отыр.Малайзия, Израиль 
тәрізді елдерде суррогат ананың қызметін қолдану үшін әлеуметтік қызметкерлер, дәрігерлер 
мен дін өкілдерінен тұратын арнайы комиссия құрылып, мәселе әбден зерттеліп барып 
келісім беріледі екен. Біршама елдер баланы жат әйелдің жатырына салып өмірге әкелуге 
заңмен де тыйым салған.Олардың тізімінде Австрия, Норвегия, Швеция, Франция, Италия, 
Швейцария, Германия сияқты елдер бар.  

Ең қызығы, Австралия, Ұлыбритания, Дания, Канада, Нидерланды және Американың 
бірқатар штаттарында суррогат ана қызметіне жүгінуге рұқсат етілгенмен, оларға ешқандай 
ақы төленбейді.Аталмыш елдерде суррогат ана болатын жан тегін қызмет көрсетуге келісім 
беруі тиіс. «Бұл артынан бала өмірге келгенде түсініспеушілік пен келіспеушіліктердің орын 
алуына жол бермейді» дейді мамандар.Қоғамда түрлі пікір қалыптасты.  
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Мәселен, қазір, бір сөзбен айтқанда бұл жағдай бизнестің көзіне айналып барады. 
Таяқтың екі ұшы бар: былай ойлап қарасаңыз бәрі дұрыс секілді, құрсақ анаға (суррогат) 
биологиялық ата-ананың гаметалары енгізіледі, ол 9 ай көтеріп, нәрестені дүниеге әкеліп, бір 
балаға зар болған отбасын қуантады, ал, ол отбасы қаржыдан қысылып жүрген әйелге көмек 
береді. Бір-біріне көмектесті, екеуі де риза дейміз. Қош, солай дейік. Бірақ біз әлемдегі ең 
хақ дін – ислам дінін ұстанатын мұсылман жұртпыз. Бұл мәселеде дін не дейді? Ислам 
дінінде некесіз еркектен бала туу (тіпті медициналық жолмен болса да) ауыр күнә болып 
есептеледі екен.  

Балалы болуға әр адамның құқы бар деп үкім шығару адамзаттың қолында емес, оны 
Ұлы Алла ғана үкім ете алады дейді шариғатта.Бедеу отбасының сәбилі болғысы келуі, ол 
үшін сур-рогаттық «құрсақ ананың» жатырын жалдауын түсінуге болады. Алайда бізді 
ойландыратыны, ұлтымыздың, әулетіміздің болашақ ұрпақтарының бойындағы қанының 
тазалығы. Қаны таза қазақ едік, енді қалай болар екен?!  

Негізі, қазақ жетімі мен жесірін елден жібермеу үшін қандай әрекет жасағанын 
білеміз. Сонымен қатар, баласы жоқ туыс-туғанының етегіне жаңа туған нәрестесін салып 
беріп «Құдай алдында сұраусыз, бұл сенің балаң» деп ант-су ішіп, ағайынын қуантқан да 
біздің еліміз емес пе?! Олай болса, қазақтың қыз-келіншектеріне, жалпы қазаққа суррогат 
ананың қажеті бар ма?деген сұрақтар маза бермейді.Мысалы, Бразилия заңы бойынша тек 
бірге туғандар, шынайы жаны ашитындар ғана суррогат ана бола алады екен. Бұл мәселеде 
сол бразилиялықтардан да артық жазылмаған дала заңы бар біздің халқымыз неге шет 
қалған? 

Австралия, Дания, Италия сынды елдер әйел жатырын жалға беруді рұқсат еткенімен, 
суррогат анаға ақы төлетпейді. Ал көптеген мұсылман елдері «мұндайды атай көрме» дейтіні 
анық. Бірақ суррогат анаға ақы төлеуді заңдастырған елдер қатарында Оңтүстік Африка, 
Ресей, Грузия, Украина, Белоруссия және біздің еліміз бар.Осы елдердің арасында 
суррогаттық қызмет көрсетуде украиндық келіншектер көш басында келеді екен.Әркім өз 
белі мен құрсағынан бала сүйгісі келеді.Ал суррогаттық жолмен дҥниеге келген сәби оның өз 
баласы болып санала ма?Бұл сұрақтар кімді болсын ойландырмай қоймасы анық.Қазір не 
көп, аяғын шалыс басып, кейін баласынан бас тартатын қыздар көп.Еліміздің Бас 
прокуратурасы жыл сайын 10 мыңнан астам тастанды балаларды анықтайды екен. Оның 
ішінде шетелге сатылып кеткендері қаншама.Біздің ерлі-зайыптылар жат құрсақтан шыққан 
жасанды балаға сонша қаржы шығарғанша, осы қараусыз балапандарды неге бауырына 
баспайды? Міне осы секілді сұрақтарда бар қоғамда жауабын таппаған.  

Статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстанда жанұялардың 15 пайызы бала сүю 
мүмкіндігіне ие бола алмаса, 30 пайызына репродуктивті технологиямен емделу қажеттігі 
туындап отыр екен. Бұл еліміздегі әрбір бесінші отбасының бедеулікке шалдыққандығын 
көрсетеді. Ал, ресми деректерге арқа сүйесек, соңғы жылдары Қазақстанда 400 мыңға жуық 
сәби дүниеге келсе, 300 мың түсік жасалынған. Олардың ішінде 12 жастағы мектеп 
оқушыларының да түсік жасатқан дерегі бар. Негізінен, елімізде құрсақтағы баласынан 
безінгендердің белсенді тобы 17-25 жас аралығындағы бойжеткендер болып отыр. 
Байқағанымыз елде бедеулікке шалдыққандар да, баладан безініп, жасанды түсік 
жасатқандар да шамалас.Оған тосқауыл қоюдың жолын іздестірудің орнына суррогаттық 
«құрсақ ана» арқылы ақысын төлеп, сәби сатып алуды қолдайтындар көбейіп барады.Бүгінде 
елімізде 350 мыңға жуық отбасы бала сүю бақытынан айрылып отыр.  

Ендеше тығырықтан шығудың жалғыз жолы-Суррогат ана. Адам баласы 
жаратылғаннан бері некенің басты мақсаттарының бірі балалы болумен үйлесім тапқан. 
Біздің барлық арман-мақсатымыз, үмітіміз сәбидің өмірге келуімен ұштасып жатыр. 
Алайда,әкелік,аналық бақытын сезіну барлығының маңдайына жазылмаған. 

Бедеулік – бұл жай ғана айтылатын сөз емес. Өкінішке қарай, ол көптеген отбасылық 
жұптар үшін нақты көкейкесті мәселе болып тұр.Бұл некенің бұзылуына және ауыр 
психологиялық зардапқа әкеліп соғады.Енді медицинаның репродуктивті технологиялар 
саласында бұрын байқалмаған жетістік балалы болудан көңілі қалған адамдарға үміт 
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сыйлайды.Екінші жағынан алып қарасаныз,еліміздегі суррогатты ана болатын әйел 
адамдардың жұмысын қолдаймын.Себебі қазіргі таңда көптеген әйел түрлі себептермен ана 
бола алмай жатыр.Ал қазіргі кезде ешкім, яғни туған туыстары баласын бермейді ,ол заман 
қазір жоқ.Сондықтанда барлығы ана болуға құқылы,ең болмаса дәл осындай жолмен.Мен 
бұрын суррогат ана дегенге жабайы дүние ретінде қарайтын едім.Ал қазір соңғы үмітін ғана 
үкілеп келген әйелдерді, оларға «құрсақ ана» көмегіне ғана жүгінуден басқа жол жоқ екенін 
көргенде, әлемде осы әдістің бар екендігіне шүкір деймін. Өйткені осы жарық дүниеде 
отбасы үшін балалы болудан асқан бақыт жоқ.  

Жоғарыда айтып өткеніміздей, қоғамда осы өзекті мәселеге қатысты көзқараста, 
айтылып жатқан пікірде көптеп кездеседі. Сонымен бірге осы мәселеге қатысты сұрақтарда 
жеткілікті.  

Қазақта «бала адамның бауыр еті» деген сөз бар. Ендеше, бізде заңды түрде суррогат 
ана болуға болады және оның арнайы келісім-шарты бар.  

Заңға енгізілген өзгерістер отбасы бірлігін көздейді. Яғни,әрбiр отбасының 
берекесi,ынтымағы, бiрлiгi мемлекетiмiздiң iргетасын берiк нығайта түсетiнi 
анық.Сондықтан, мемлекетіміз әрбiр отбасының, әрбiр адамның тағдырына, болашағына 
асқан жауапкершiлiкпен қарайды.[159б] 

 Барлық нәрсе «сенімге» келіп тірелетіні анық. Біздің ұлан-ғасыр тарихымызда небір 
байлардың балаға зар болып, неше күн, неше түн Аллаға жалбарынып жатып, бір күткенін 
сұрап алатыны бар емес пе? Оған батырлар жырын айтсақ та жетеді. Құдайдан сұрап, киелі 
жерлерді түнеп, жатырына бала біткен талай аналарды естіп те,көріп те жүрген жоқпыз ба? 
Бәрін денсаулыққа тіреп, суррогат ана қызметіне салып қою қаншалықты мәдениеттілігімізді 
көрсетеді? Бала туған әйел қырық күн бойына тазалығын сақтаса, барлық күнәсі кешіріледі 
деуші еді. Әсілі, ғасырлар тезінен сүрінбей өткен дәстүрлі қазақ отбасын қайта қалпына 
келтіру керек-ау. Сәби сүйгісі келген отбасылар тым болмаса туысқанының баласын асырап, 
өз бауырына басып жататыны белгілі. 

Қазақтың дәстүрлі отбасы институтында бұл үрдіс бұрын да болған, бүгін де бар.Бала 
көрудің бұдан асқан рухани жолы бар болса, қайсы? Заманауи деп суррогат анаға 
жүгінгенімізбен, небір сыннан алып шыққан ата салтын да ұмытпайық.  

Қазір суррогаттық ана болуды бизнеске айналдыру туралы көп жазылып жатыр. 
Әсіресе, суррогаттық ана мәселесін баланы саудаға салумен байланыстырады. Бұндай 
көзқарастардың болуы да негізсіз емес шығар. Қайткен күнде де, біз дүниежүзінде әрбір 
бесінші ерлі-зайыптылар денсаулықтарына байланысты балалы болу бақытына ие бола 
алмайтындығын ескеруіміз керек.  

Бедеулік мәселесі жанұялардың бөлінуіне, нәтижесінде жалғыз қалып, қасірет шегуіне 
себеп болатындығына дәлелдер көп.Сонымен қоса балалы бола алмайтын жалғызбасты 
әйелдер де бар. Кім балалы болып, ата-аналық сезімге бөленгісі келмейді? 

Кейбір жанұя бұл мәселені бала асырап алып шешеді.Ал кейбір жанұялар өздерінің 
генетикалық балалары болғанын қалайды. Бұл да – табиғи құбылыс және де балалы болу 
мүмкіншілігі – әр адамның негізгі құқығы. Сондықтан бұл мәселені шешуде мемлекет 
тарапынан іс-шаралар жасалуы керек. 

 Біздің елімізде де осындай жағдайлар жасалса, демографиялық жағдай да жақсара 
түсер еді. Ал суррогаттық ана қызметіне сауатты түрде бару керек. Бұл қызметті атқарушыға 
қойылатын талаптар да аз емес. 

Әйелдің денсаулығынан бастап, оның өмір сүру стилі, ортасы, дүниетанымы үлкен 
рөл атқарады. Баланың дүниеге келуін қалайтын генетикалық ата-анасына қойылатын талап 
тіпті жоғары болуы керек.  

Жалпы, баланың құқығы толық қамтамасыз етіліп, барлық болуы мүмкін жағдайлар 
ескерілгені дұрыс.Бала өмірі бағаланбайтын, ең жоғары құндылық екендігін ұмытпауымыз 
керек.  
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По сложившейся традиции право собственности, в том числе кондоминиум как форма 

собственности, изучается юристами и в аспекте субъективного права собственника, и как 
объективное право – совокупность правовых норм, закрепляющих единообразное понимание 
кондоминиума как субъективного права  и как права в объективном смысле, что, 
несомненно, имеет большую научную ценность. Однако при таком подходе к изучению 
кондоминиума вне поля зрения исследования оказываются пути и формы осуществления, 
заключенных в праве возможностей. Между тем практический интерес для носителей 
каждого права имеет не само по себе право, результат его реализации. Представляемая же 
правом возможность может превратиться действительность, т.е. в реальное благо 
(материальное или иное), только в рамках правового отношения. Поэтому представляется 
целесообразным предпослать изучению объектов и субъектов кондоминиума вопрос о 
понятии кондоминиального правоотношения, который в литературе разработки не получил. 

Реализация норм, регулирующих отношения собственности, происходит в рамках 
абсолютных правоотношений, то есть в правовых отношениях собственника с 
неопределенным количеством обязанных лиц, на которых возлагается юридическая 
обязанность воздерживаться от нарушения сферы управомоченного. 

Абсолютное правоотношение представляет собой единственно возможную форму 
реализации субъективного права собственника собственника и корреспондирующей ему 
пассивной юридической обязанности третьих лиц. 

Абсолютными по своей природе являются и кондоминиальные правоотношения. 
Будучи разновидностью правоотношений собственности, они характеризуются признаками, 
присущими юридическим отношениям данного рода. Однако кондоминиальные 
правоотношения имеют свою специфику, которая выражается в том, что кондоминиум как 
форма собственности  сочетает в себе и право индивидуальной (раздельной) собственности, 
и право общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного жилого дома. 
Соответственно, кондоминиальные правоотношения имеют двойную структуру. С одной 
стороны, правоотношения собственности в чистом виде на приватизированную квартиру, с 
другой стороны – правоотношения общей долевой кондоминиальной собственности на такое 
имущество, как лестничные пролеты, лифты, крыши, подвалы, земельный участок и т.д. 
Данные правоотношения носят название кондоминиальных. Их особенность заключается в 
том, что единая система правоотношений, в которых сочетаются указанные выше 
правоотношения. В кондоминиальных правоотношениях каждый из участников является 
носителем абсолютного субъективного права собственности, которое реализуется главным 
образом в их собственном (урегулированном правовыми нормами и не противоречащим эти 
нормам общим соглашением) поведении. Абсолютному субъективному праву участников 
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кондоминиума корреспондирует юридическая обязанность всякого и каждого 
воздерживаться от нарушения их сферы. В первую очередь эта пассивная обязанность 
возлагается на самих участников кондоминиума. Каждый из них сам является носителем 
однородного субъективного права собственности, но в то же время обязан уважать и не 
нарушать права остальных собственников. 

Существование этой обязанности и ее реализация являются важной гарантией 
нормального осуществления правомочий участников кондоминиума, поскольку 
непосредственное соприкосновение их между собой в процессе осуществления каждым 
принадлежащего ему права на общее кондоминиальное имущество относительно повышает 
возможность нарушения прав остальных. 

Принадлежащее участникам кондоминиума абсолютное субъективное право и 
возлагаемая на их пассивная юридическая обязанность не исчерпывают абсолютного 
характера кондомиального правоотношения. Участники кондоминиума как носители 
абсолютного права юридически связаны также со всеми третьими лицами, обязанными к 
воздержанию от нарушения этого права.Таким образом, участники кондоминиума состоят в 
юридической как между собой (внутренние правоотношения), так и с третьими лицами – 
носителями пассивной обязанности (внешние правоотношения). 

Кондоминиальные правоотношения представляется целесообразным рассматривать 
как систему правоотношений, в которых состоят участники кондоминиума друг с другм и 
третьими лицами.  

Правоотношения участников кондоминиума с третьими лицами построены по 
принципу абсолютного правоотношения и в этом смысле особого интереса при исследовании 
кондоминиума как формы собственности не представляют. Сущность кондоминиальных 
правоотношений  определяется характером внутренних отношений между участниками 
кондоминиума. Именно эти правоотношения придают специфику кондоминиальным     и 
составляют предмет исследования отношений в кондоминиуме. 

Вопрос о природе правоотношений, существующих между участниками 
кондоминиума, имеющий важный теоретический интерес, в литературе не разработан. 
Необходимо отметить наличие в кондоминиальной собственности двух видов 
правоотношений.  

Правоотношение, в котором состоят сами участники (внутреннее), является, по 
нашему мнению, не совсем обычным с точки зрения существующего деления 
правоотношений на абсолютные и относительные. Оно не может не быть абсолютным, 
поскольку является отношением собственности. Вместе с тем по своей структуре отношения 
между самими участниками кондоминиума напоминают относительное правоотношение. 
Так, прежде всего, следует отметить конкретность субъектного состава кондоминиального 
правоотношения: круг участников в каждом конкретном кондоминиуме определен не только 
численно, но и поименно. Кроме того, участники кондоминиума выступают в 
кондоминиальных правоотношениях (в отличие от обычного абсолютного правоотношения, 
в котором собственник выступает только как управомоченный субъект, но не обязанный) 
одновременно как носители не только права, но и обязанности. Указанные черты, 
позволяющие отождествлять исследуемые правоотношения с относительными, придают им 
своеобразие, но не изменяют природы абсолютного правоотношения. Если допустить, что 
эти правоотношения не являются отношением собственности, то пришлось бы признать, что 
и сами кондоминиальные правоотношения не являются отношениями собственности, 
поскольку именно именно «внутренние» отношения участников кондоминиума составляют 
сущность, их отношения с третьими лицами в этом смысле не играют определяющей роли. 

Внимательно изучая правоотношения между участниками кондоминиума, мы 
обнаружили, что некоторые отношения по своей правовой природе могут быть признаны 
обязательственноправовыми, например, отношения, возникающие при расчетах по 
произведенным расходам на общее имущество. Однако это не изменяет самой природы 
кондоминиального правоотношения, поскольку обязательственные правоотношения между 



6219 
 

участниками кондоминиума, связанные с осуществлением права общей собственности, 
производны от последнего. Кроме того, эти отношения возникают не из самого факта 
нахождения имущества в такой форме собственности, как кондоминиум, а из наступления 
дополнительных фактов. Аналогичные правоотношения складываются и на основании 
осуществления права индивидуальной собственности, при этом не возникает сомнений 
относительно его природы. 

Эти признаки, будучи существенными, позволяют отграничить кондоминиальными 
правоотношения от других правоотношений собственности и должны быть положены в 
основу определения понятия кондоминиального правоотношения. Представляется 
возможным определить его понятие следующим образом, Кондоминиальные 
правоотношения – это правоотношения между субъектами вещных прав по поводу 
имущественного комплекса, включающие в себя два вида правоотношений. Одними из них 
являются правоотношения индивидуального (раздельного) права собственности или иных 
вещных на вторичные объекты (жилые, нежилые помещения, гаражи, дачи и т.д.). Природу 
кондоминиальных правоотношений они приобретают в силу того, что данные вторичные 
объекты являются одним из составляющих первичного объекта – объекта кондоминиума. 
Другими являются правоотношения по поводу общего имущества, находящегося на праве 
общей долевой собственности (ином вещном праве) всех участников кондоминиума.  

В основе любого правоотношения лежат отношения между определенными 
субъектами по поводу определенного объекта. Данная неразрывная связь между субъектами, 
объектом и самим правоотношением определяет существование широко распространенного 
в юридической литературе понимания правового отношения как единства трех 
составляющих элементов (субъекта, объекта и содержания). Субъект и объект, выполняя 
специфические функции, способствует полному раскрытию сущности и особенностей 
каждого конкретного правоотношения, в том числе и кондоминиального. 

Вопрос о субъектном составе кондоминиального правоотношения, его объектах, 
безусловно, заслуживает детального рассмотрения, поэтому дальнейшее исследование будет 
посвящено именно этой проблематике.  
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В Республике Казахстан вопросы раннего материнства до сих пор являются 
малоисследованными, в частности, социально-психологические, экономические, правовые и 
другие аспекты. Недостаточно статистической информации и других специальных данных, 
характеризующих уровень проблемы. Возможно, это и явилось причиной того, что до 
настоящего времени раннее материнство и подростковая беременность остается за гранью 
внимания общества и государства. 

В последние годы в Казахстане произошли значительные изменения в социально-
экономической сфере и заложены перспективы для усовершенствования национального 
законодательства по защите материнства и детства. Была создана база нормативных 
правовых актов, затрагивающих проблему материнства: Конституция Республики Казахстан, 
Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», закон «О правах ребенка», 
ратифицированы множество международных конвенций в области защиты прав матери и 
ребенка.  

В Кодексе «О браке (супружестве) и семье» Республики Казахстан имеется только 
одна норма, предусматривающая права несовершеннолетних матерей, а именно п.2 статьи 69 
«Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке (супружестве), в случае рождения у 
них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно 
осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До 
достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку органом, 
осуществляющим функции по опеке или попечительству, назначается опекун, который будет 
осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка» [1]. 

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» также имеется только одна статья об охране здоровья женщин в период 
беременности и после родов и об осуществлении медицинской и консультативной помощи 
женщинам, находящимся в положении. Дифференциации по возрасту в Кодексе не 
предусмотрена [2]. 

Следовательно, в стране отсутствует четко выверенная стратегия и механизмы, 
позволяющие обеспечить в полной мере защиту репродуктивных прав подростков, 
профилактику подростковой беременности и социальную поддержку несовершеннолетних 
матерей. Согласно исследованию экспертов, возникает необходимость приведения 
национального законодательства в соответствие с нормами международного права, устранив 
некоторые пробелы в регулировании возникшего вопроса. Также не существует конкретного 
нормативного правового акта, который бы регулировал отдельно прав несовершеннолетних 
матерей, что и является пробелом в казахстанском законодательстве. 

Ученые, занимающиеся исследованиями раннего материнства и подростковой 
беременности, констатируют тот факт, что во многих случаях матерями-подростками 
становятся дети из неблагополучных семей. Однако, на наш взгляд, проблема подростковой 
беременности затрагивает не только неблагополучные семьи, где родители разведены или 
находятся в местах лишения свободы, но и обычные семьи. Факторов, подталкивающих к 
связям, результатом которых становится внебрачная подростковая беременность, множество. 

Статистические данные Министерства здравоохранения РК по запросу Комитета по 
охране прав детей МОН РК показывают, что из 360 тысяч родов по Казахстану 4 360 
приходится на роды в возрасте с 15 до 18 лет. Количество зарегистрированных 
беременностей среди 15-18 летних превышало 8 тысяч, а число зарегистрированных абортов 
у девочек-подростков этой возрастной группы более 4 тысяч. По данным Агентства по 
статистике РК коэффициент рождаемости в возрастной категории 15-19 лет составляет по 
Казахстану 31,04%, в городе 34%, в селе 27%. Число случаев внебрачной рождаемости 
составило у несовершеннолетних девушек (на 100 000 рожениц) 23,5%. [3]  

В Казахстане, несовершеннолетняя мать лишается практически всех возможностей 
нормального функционирования в обществе, она сталкивается с трудностями социального 
обеспечения, попадает практически в условия социальной изоляции: 
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- Во-первых, у несовершеннолетней матери возникают проблемы в получении 
образования, так как на воспитание ребенка требуется много времени и внимания. 

- Во-вторых, молодой девушке, в большинстве случаев, тяжело найти рабочее место, 
получить трудовые и профессиональные навыки для того, чтобы обеспечить жизнь своей 
семьи. В Республике Казахстан нет специальных социально-реабилитационных центров, 
которые бы осуществляли поддержку молодым мамам. Работодатели не заинтересованы в 
том, чтобы принимать на работу несовершеннолетнюю мать, которая не трудоспособна 
выполнять весь объем работы. 

В одном из исследований американские специалисты в течение двух лет наблюдали за 
развитием малышей, чьи юные матери были выходцами из низших социальных слоев. Эти 
дети находились в больнице и получали все, что им требовалось, — питание, медицинский 
уход, нормальное общение. В течение всего периода наблюдения еженедельно в больницу 
приходили консультанты-специалисты, которые помогали матерям в уходе за малышами и 
корректировали воспитательный процесс. В свою очередь матери обращались к ним с 
проблемами, касавшимися не только детей, но и их собственного физического и морального 
самочувствия, они вместе пытались разобраться в причинах депрессии, искали пути ее 
преодоления. Через 4-6 недель у детей экспериментальной группы улучшились основные 
показатели физического развития — вес и рост, а к году возросли и средние показатели 
умственного развития: у них они были почти на 10 пунктов выше, чем у детей, не 
участвующих в исследовании. [4] 

Следовательно, эти два фактора являются серьезными нарушениями требований 
международных обязательств, принятых Республикой Казахстан, подписавшим Конвенции 
CEDAW «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», Конвенции ООН 
«О правах ребенка» и другие документы, обеспечивающие гарантии равного развития и 
защиты для всех членов общества, особенно подростков и молодежи. 

Раннее материнство и подростковая беременность рассматривается как социальный 
вопрос по причине более низкого уровня образования и более высокого уровня бедности 
матерей-подростков и других следствий более бедной жизни у детей матерей-подростков. 
Подростковая беременность обычно возникает вне замужества, и во многих местных 
общинах и культурах сопровождается социальным преследованием. Во многих странах по 
упомянутым причинам проведено много исследований и кампаний, пытавшихся раскрыть 
причины подростковых беременностей и ограничить их количество. В определенном 
возрасте беременность может быть нежелательной, и речь идет не о женщине старше 35 лет, 
а о еще неокрепшем организме молодой девушки. Точно определить возраст, в котором 
беременность не будет опасной нельзя, ведь все люди развиваются по-разному. Но, как 
правило, к ранней, ее относят в 15-17 лет. Этот возраст характерен тем, что девушка только 
переходит от детства во взрослую жизнь.[5] 

Ранняя беременность для несовершеннолетних девушек может вызвать тяжелые 
последствия и для здоровья. Чем моложе девушка, тем тяжелее и опаснее для неё роды. 
Первые аборты влекут за собой бесплодие, которое вызывается возникшими после 
прерывания беременности хроническими заболеваниями. Поэтому на сегодня широко 
пропагандируются методы предотвращения незапланированной ранней беременности. 

В развитых странах наибольшее количество матерей-подростков насчитывается в 
России, США и Новой Зеландии. Опасность последствий ранней беременности напрямую 
зависит от возраста девушки, самый опасный по частоте выкидышей - 13-16 лет. Риск не 
вынашивания в этом случае, как правило, в 2,5 раза выше, чем у более зрелых женщин. 
Беременность чаще всего сопровождается большим количеством осложнений: плацентарной 
недостаточностью, анемией и опасностью выкидыша. Кроме этого, высок риск смерти 
матери при родах. [6] 

Во всем мире 80 миллионов женщин сталкиваются с проблемой незапланированной 
беременности, и 20 миллионов женщин делают аборт, в результате которого 68 тысяч из них 
погибают. С этой проблемой сталкиваются как развитые, так и развивающиеся страны. 
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Ежегодно из 28 миллионов случаев беременности среди женщин, проживающих в 
промышленно развитых странах, приблизительно 49% - незапланированные, и 36% приводят 
в итоге к аборту. Подростковая беременность – глобальная проблема. В Европейских странах 
число легальных абортов среди девушек в возрасте 15-19 лет ежегодно достигает: в 
Великобритании – 360 тысяч, Германии – 157 тысяч, Венгрии – 55 тысяч, Швеции – 66 
тысяч. [2] Данный аспект негативно отражается на демографическом показателе страны. 

«Великобритания занимает первое место в Западной Европе по числу родов среди 
подростков. В среднем около 50,0 тысяч младенцев в год рождают несовершеннолетние в 
результате беспорядочных связей». В Малайзии с начала нового века возросла тенденция 
рождений детей вне брака, причем большинство матерей – это девушки подросткового 
возраста». 

В США около 40 процентов юных матерей не достигает 18 лет и почти 80 процентов 
отцов не могут вступить в брак с малолетними матерями своих детей. 

Почти треть всех детей в России рождаются вне брака. Это в два раза больше, чем 
десять лет назад, и, согласно, официальной статистики, такой ситуации в стране не 
наблюдалось со времен Второй мировой войны. Более 40 процентов этих детей рождено 
подростками». Так по данным Центра помощи несовершеннолетним мамам «Голуба», 
ежегодно в Москве фиксируется порядка 10 тыс. случаев беременности среди 
несовершеннолетних. Это составляет порядка 10–15% от общего числа женщин, 
готовящихся стать матерями. [7]  

Подростковая беременность приобретает глобальный характер. В связи с чем, авторы 
рекомендуют следующие предложения: 

Во-первых, внести изменения в действующее законодательство об обеспечении 
гарантий защиты прав несовершеннолетних матерей как детей, которые попали в трудную 
ситуацию, а также обеспечить социальную поддержку в виде выплат пособий детям. 

Во-вторых, усилить контроль над ранними браками, усовершенствовать систему 
сбора статистических данных по количеству браков. Данный аспект будет выступать 
превентивной мерой усовершенствования системы контроля раннего материнства и 
подростковой беременности. 

В-третьих, улучшить методы консультирования для подростков по вопросам 
репродуктивного здоровья и планирования семьи в городской и сельской местности; 

В-четвертых, включить в группу «социально-уязвимые слои населения», 
нуждающихся в социальном обеспечении несовершеннолетних матерей. 

В-пятых, внести в законодательство Республики Казахстан понятие 
«несовершеннолетняя мать» с соответствующими правами и обязанностями.  

Считаем, что данные рекомендации будут способствовать установлению 
государственного контроля над ранним материнством и подростковой беременностью, что 
позитивно скажется в дальнейшем на устранении возникшей проблемы.  
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Халықтың өмір сапасын арттыру бойынша бағдарламалардың рөлі зор. Себебі, 

өркениетті елдерде мемлекеттің негізгі мақсаты – бұл халықтың ла йықты өмір сапасын және 
деңгейін қамтамасыз ету. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының негізінде 
жасалған бағдарламалар, елде тек экономикалық, әлеуметтік және психологиялық 
жағдайлардың тұрақты орын алуында іске асады.  

Соның ішінде халықтың өмір сүру деңгейін анықтауда ең алғашқы қажеттіліктің 
негізгісі тұрғын үй мәселесі. Қазақстанда халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін 
шешуде «Қолжетімді баспана -2020» бағдарламасы іске асуда. Еліміздің әр аймағының 
жергілікті жерлерінде қарапайым халық осы бағдарламаға қатысу арқылы, өз қаражатын 
жинап (кемінде 3 жыл), Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жылына 5% 
несие алу жүйесімен өзін тұрғын үймен қамтамасыз ете алады [1, 30].  

Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - 
Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз жаңа тұрғын 
үй құрылысы бағдарламасын іске асыруға кірісіп кеттік. Елімізде жыл сайын 6 миллион 
шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілуде.Алайда біз жарты миллионнан астам жас 
отбасын жеке баспанамен қамтамасыз етуге тиіспіз.  Бұл үшін жалға берілетін тұрғын үй 
алаңын 1 миллион шаршы метрге жеткізу қажет.   Ұзақ мерзімді жалға беруде сатып 
алынатын және сатуға жатпайтын екі түрлі жолды қарастыру қажет.  Оған қоса жалға алғаны 
үшін жасалатын төлем әл-ауқаты орташа отбасы мүмкіндігіне сай болуы тиіс.  Мұнымен 
бірге отандық құрылыс саласы үшін жаңа мүмкіндіктер туады. Соның бәрін жаңа 
«Қолжетімді баспана - 2020» бағдарламасында анық көрсету керек [2]» - деп өз тапсырмасын 
анық ашып көрсеткен болатын.  

Негізінен бұл бағдарламаның басты мақсатының бірі – халықты қолжетімді 
баспанамен қамтамасыз ету. Жалпы, бұл бағдарламаны өз деңгейінде жүзеге асыру 
Елбасының ерекше назарында болса керек. Себебі жыл сайын бағдарламаның жүзеге 
асырылу деңгейі мен нәтижесі төңірегінде жиындар өткізіліп, Елбасымызға хабарланып 
отырады.  

Ендігі кезекте бағдарламаның жүзеге асырылу барысына тоқталып өтсек. Бағдарлама 
екі кезеңнен тұрады: 1) тікелей сатып алу; 2)жалдай отырып сатып алу. Екі кезеңнен тұратын 
бұл бағдарламада жас отбасылар үшін арнайы кесте қарастырылған. Мұнда жергілікті 
әкімдіктер трансферттік жүйе есебінен арендалық тұрғын үй салады да, онда отбасылар 8,5 
жыл бойы сол үйде тұрумен қатар, «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» арқылы жал құнын 
төлей отырып, қаржы жинайды. Осы аралықта жинақталған қаржымен сол үйді сатып алады 
немесе ол қаржы жеткіліксіз болса, аталған банктен жылдық 4 пайызбен 15 жылға тұрғын үй 
займын пайдалану мүмкіндігіне иелік етеді [3]. 

Әрине, бұл бағдарламаның тұрғын үйге мұқтаж жандар үшін қолайлылығы өте зор. 
Өйткені бағдарлама жоспарға сай жүзеге асырылса, халқымыздың әлеуметтік жағдайы 
жоғарылап, ел экономикасы артатындығы айдан анық. 

mailto:dauka1996@bk.ru
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Алайда, бұл бағдарламаның төңірегінде де бірқатар ауқымды, шешілуі тиіс мәселелер 
тұр. Олардың қатарында: қаржының жетіспеуі, жобаның дұрыс жасалмауы, еңбек күшінің 
аздығы, мердігер компанияның келісімшартты бұзуы құрылыстың дер кезінде бітпеуі және 
т.б. жатады. Сонымен қатар 1997 жылы қабылданған «Тұрғын үй қатынастары» туралы заң 
бойынша, мемлекеттік қордан пәтер алуға тұрмысы нашар, әлеуметтік тұрғыда қорғалатын 
тұрғындардың құқығы бар. Олар – екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар мен 
мүгедектер, соларға теңестірілген тұлғалар, бірінші және екінші топ мүгедектері, мүгедек 
балалары бар, не оларды тәрбиелеп отырған отбасылар, зейнеткерлер (жасы бойынша) және 
көп балалы отбасылар (барлығы – 11 санат) [4]. Алайда тұрғын үй жағдайын жақсартуды 
қажет ететін жағдайы нашар адамдардың санын бірде-бір ресми тұлға атамайды. 

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің айтуынша, 2013 жылға дейін тұрғын үй 
көмегін 125 мыңнан астам отбасы алған. «Қолжетімді баспана–2020» бағдарламасында 
тұрғын үй құрылысының үлесін әкімдіктердің кезегінде тұрған, жағдайы нашар, әлеуметтік 
тұрғыда қорғалатын тұрғындар есебінен жалпы көлемнен жыл сайын кемітіп отыру 
қарастырылған. 2013 жылы 4,2 пайыз, ал 2020 жылы 2,8 пайыз қысқарту көзделген. 

Сондай-ақ елдегі еңбекке қабілетті азаматтардың 25 пайызының ғана өз күшімен 
баспаналы болуға шамасы жетеді. Ал бұл қарапайым халықтың басым бөлігінің шамасы 
жете бермейді. Сол себепті халықтың орта деңгейде қамтылған бөлігі жеке тұрғын үй 
құрылысының бағасын төмендетіп, жалақысы аз тұлғаларға арналған тұрғын үй 
бағдарламалары болса деген өз ұсыныстарын да халық қалаулылары арқылы жоғары жаққа 
жеткізген.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында азаматтарды тұрғын үймен 
қамтамасыз етудің барлық жағдайларын жасау қажеттігі бекітілген [5] . Осыған орай 
Қазақстанның тұрғын үй жүйесіне жаңа механизмдердің қажеттілігі одан әрі ресми 
статистика арқылы расталады (2011 жылға): 283,9 млн. м2 – тұрғын үй қорының жалпы 
ауданы (96,4% - жеке; 3,6% - мемлекеттік тұрғын үй қоры); 2992,9 мың м2 – апатты 
жағдайдағы тұрғын үйлер [6]. 2014 жылы 1 339 787 мың м2 тұрғын үй пайдалануға берілді. 
Бұл көрсеткіш біздің әлі де болса, сұраныс дәрежесіне шықпағандығымызды көрсетеді. 
Мәселен, экономикасы және құрылыс секторы дамыған елдерде әр тұрғынға шаққанда 
жылына 1 шаршы метрден тұрғын үйді іске қосып отырады. Қазақстанда шамамен 17,5 млн. 
халық бар екенін ескерсек, тұрғын үй нарығының тепе-теңдігіне қол жеткізу үшін жылына 
қазіргі көрсеткіштерден 2,6 есеге көп тұрғын үйлер салынуға тиісті. Белсенді мемлекеттік 
тұрғын үй саясатына қарамастан тұрғын үймен қамтамасыз етуде мемлекеттің рөлі өзгерген. 
Мемлекет азаматтарды тұрғын үймен тегін қамтамасыз етпейді. Ол несиелік-қаржылық 
механизмдермен ипотека және тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесі арқылы баспанаға қол 
жеткізуге жағдай жасайды. Сонымен қатар, жалдамалы тұрғын үй арқылы аз қамтылған және 
орта санаттағы азаматтарға мемлекет тарапынан баспанамен қамтамасыз ету мүмкіндіктері 
көбеюде. 

Ол туралы «Алдағы 2015-2016 жылдары аралығында елімізде 10 млн. шаршы метр 
тұрғын үй бой көтеретін болады. Әрине, біз бұдан да көп соғуымыз керек. Алайда, ол үшін 
қолайлы жағдай жасалуы керек. Сондай-ақ, тұрғын үй құрылысы мемлекеттің 
ұйымдастыруымен ғана емес, инвесторларды тарту арқылы да жүзеге асырылуы тиіс. Оның 
үстіне, бізге «Жалдамалы тұрғын үй» бағдарламасын дамыту қажет. Себебі, бүкіл әлем осы 
бағдарламаны негізге ала отырып жұмыс істеуде» - деп, Үкімет басшысы өз сұхбатында 
айтып өткен болатын.  

Қай кезеңде, қай мемлекетте болмасын тұрғын үй мәселесі алдыңғы қатардағы өзекті 
мәселелердің қатарында қала бермек. Еліміздің тәуелсіздік алып, алға қарай қадам басып 
келе жатқанына 23 жыл болса да, аз уақыттың ішінде көптеген жетістіктерге жеткендігіміз 
шындық. Әрине тұрғын үй тапшы болатындығы әзірге ғана деп үміттенеміз. Өйткені 
Елбасымыз бұл мәселені назардан тыс қалдырмайтындығы айқын.  

Оның дәлелі ретінде Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2014 жылғы 11 
қарашадағы «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауындағы 
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жеті негізгі бастамалардың қатарында, осы тұрғын үй инфрақұрылымын нығайту мәселесін 
атап өткендігін айтуға болады: «Агломерациялар қалыптастыру айтарлықтай тұрғындар 
ағынымен қатарласа жүреді. Бұл еңбек нарығы мен қалалардың инфрақұрылымына, соның 
ішінде, тұрғын үй қорына қысым туғызады. Сондықтан жалға берілетін тұрғын үй 
құрылысына көзқарасты қайта қараған жөн. Мемлекет әлеуметтік жалдамалы баспананы 
салып, оны тұрғындарға сатып алу құқын бере отырып, ұзақ мерзімді жалға ұсынады. 
Баспананы тікелей, делдалдарсыз және несиеге барынша төмен пайызбен ұсыну оның сатып 
алу құнын арзандатуға мүмкіндік береді. Бастапқы жарнаның болмауы мен ипотека үшін 
төмен пайыздар баспананы қазақстандықтардың көптеген жіктері үшін қолжетімді ете 
түседі. Сондықтан 2015-2016 жылдар ішінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыруды қосымша 180 миллиард теңге сомасында ұлғайтамыз [7]».  

Айта кететін бір жайт, қазіргі таңда «Қолжетімді түрғын үй -2020» бағдарламасы 
«2020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасының» құрамдас бөлігі ретінде танылды. 
Бұл бағдарламаның атауының заңды күші 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылды. Атауы 
өзгергенімен, мақсаты бойынша халық үшін тұрғын үй қолжетімділігін одан әрі арттыруды 
қамтамасыз ететін тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешенді шешу бойынша 
міндеттерді шешу көзделген. Сол себепті бұл бағдарламада да халқымызды тұрғын үймен 
қамтамасыз етуді жалғастыра бермек. Бүгінгі күні «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде» 300 
мыңнан аса салымшы кезекте тұр. Жоғарыда айтылған кезектілік санаттарын сақтай отырып, 
келешегі кемел қазақ елінің халқы басты мәселесінің толықтай шешімін табады дегенге 
сеніміміз мол.  
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На современном этапе развития казахского общества наряду с вопросами 
экономической стабилизации не менее актуальным становится обеспечение перехода 
Казахстана к устойчивому социальному развитию, что, в свою очередь, требует 
формирования социальной политики с учетом гендерной компоненты, т.е. оценку стратегии 
социальной политики с точки зрения гендерного равенства. Когда мы говорим о гендерном 
равенстве, то, прежде всего, имеем в виду Конституцию Республики Казахстан, где ст. 14 
гласит, что "никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 
социального положения, пола или по любым иным обстоятельствам" и статья 24, что 
"каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии" 
[1]. Это означает, что по закону женщины и мужчины обладают равным правовым статусом. 
Но всегда ли так получается в жизни? Женщины в силу ряда социокультурных обстоятельств 
остаются «догоняющим полом» в ряде важнейших областей жизнедеятельности, с 
недостаточным объёмом прав и особенно возможностей. В Казахстане, как и во многих 
других странах, имеет место гендерный дисбаланс.  

Теперь, обратимся к программам по развитию женского бизнеса. Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем послании Стратегия «Казахстана-2050» Новый 
политический курс состоявшегося государства упоминает «Десять глобальных вызовов ХХI 
века», где есть место «нарастающей социальной нестабильности». Наш Президент отмечает, 
что «Ее основная причина - социальное неравенство. Фактическое трудоустройство должны 
обеспечивать все программы, реализуемые в стране, – и государственные, и отраслевые, а не 
только какая-то их часть. Поэтому поручаю Правительству и акимам интегрировать все 
ранее принятые программы по развитию предпринимательства и поддержке бизнеса».  

Обращаясь к женщинам Казахстана, Н.А. Назарбаев показывает важнейшую роль 
женщин не только в воспитании детей, материнстве, благополучии в семье, но и в сфере 
бизнеса. "Вы – опора семьи, а значит – опора государства" - высказывается Президент в 
своем послании. Мы должны создать все условия для того, чтобы девушки Казахстана могли 
получать качественное образование, хорошую работу и быть свободными. Они должны 
иметь возможность пользоваться банковской карточкой, водить автомобили, делать карьеру, 
быть современными, не наряжаться и не укутываться в чуждые нам одежды, которые у нас 
никогда не носили. У нашего народа своя культура, свои традиции и обычаи. Мы должны 
предоставлять женщинам гибкие формы занятости, создавать условия для работы на дому. 
Закон, государство и я будем на стороне наших женщин. Мы и дальше будем создавать все 
условия, чтобы роль женщин в жизни страны повышалась. Современная казахстанская 
женщина должна стремиться делать карьеру», - так, отмечает глава государства [2].  

И достижения женщин в этой сфере способствовали повышению статуса страны на 
международном уровне. В апреле нынешнего года международная организация Social Watch 
установила индекс активности женщин и объявила, что наша страна, по сравнению с 
прошлым годом, поднялась на восемь ступеней вверх. Сейчас республика занимает 33-е 
место среди 156 государств. По мнению министра труда, председателя Национальной 
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте 
Республики Гульшары Абдыкаликовой, этот успех стал возможным благодаря 
эффективному руководству Главы государства.  

Наглядным подтверждением сказанного стала активность женщин в экономической 
сфере. По поручению Главы государства была разработана программа по развитию 
женского предпринимательства на 2009-2015 годы, в рамках которой из года в год 
расширяются формы и методы поддержки женщин-предпринимателей. По состоянию на 1 
апреля этого года, через фонд поддержки предпринимательства «Даму» предоставлен заем 
743 женщинам на общую сумму в 3676 млн. тенге, открылось 194 новых рабочих места. По 
программе «Бизнес-советник» специальные курсы подготовки прошли 43752 слушателя, из 
них 62 % – женщины. В рамках «Программы занятости – 2020» среди получателей малых 
кредитов доля женщин составляет 40 %. Вопросы реализации программы «Дорожная карта 
бизнеса – 2020» были рассмотрены на заседании Национальной комиссии, по результатам 
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обсуждения внесены конкретные предложения по увеличению вклада женщин-
предпринимателей на рынке труда. 50 женщин на селе получат возможность открыть 
собственное дело по программе «Дорожная карта занятости-2020». В настоящее время в 
регионах страны наблюдается стабильный рост числа женщин-предпринимателей. Яркое 
тому подтверждение – проведенная в Актобе республиканская ярмарка - «Канатты әйел».  

Постановлением Правительства от 27 ноября 2003 года одобрена Концепция 
гендерной политики в Республике Казахстан. Она определила основные направления 
гендерной политики в нашей стране - достижение сбалансированного участия мужчин и 
женщин во властных структурах, обеспечение равных возможностей для экономической 
независимости женщин, развития своего бизнеса и продвижения по службе, создание 
условий для равного осуществления прав и обязанностей в семье, свобода от насилия по 
признаку пола.  Стратегия гендерного равенства предусматривает решение задач по 
достижению равенства прав и возможностей мужчин и женщин в период с 2006 по 2016 годы 
[3]. 

В результате плодотворной работы Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте Республики по подготовке важных 
документов, в стране бы принят закон «О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин», который являются непосредственной реализацией норм 
Основного закона страны о всеобщем равенстве перед законом и судом. При Национальной 
комиссии работает республиканская сеть школ женского лидерства, открылось 11 
региональных клубов женщин-политиков. Эти организации вносят существенный вклад в 
укрепление института семьи, защиту прав матери и ребенка, усиление политического 
влияния женщин в обществе, повышение правовой грамотности женщин. Пристальное 
внимание уделяется участию неправительственных организаций в общественной жизни. 
Одна из таких организаций - «Ассоциация деловых женщин Казахстана», возглавляемая 
Раушан разработала проект «Гендер и развитие» осуществляется на основе реализации 
«Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы.  

Женская инициатива стала «энерджайзером» многих добрых перемен в обществе. 
«Женщины Казахстана всегда принимали самое активное участие в общественно-
политической жизни страны. Сегодня речь идет о необходимости усилить роль женщин в 
социально-экономической модернизации страны. Этот подход должен стать частью 
намеченных нами планов на будущее», – наметил ориентиры гендерного равенства 
президент страны Нурсултан Назарбаев. 

 Какая же обстановка, сейчас. Насколько активны женщины в бизнесе? 
Женский бизнес Казахстана не имеет аналогов ни с одной из восточных стран мира. 

Менталитет мусульманских стран и восточные традиции отводят женщине лишь роль оплота 
по воспроизводству населения и воспитанию детей. Это  идет от наших истоков – кочевого 
прошлого, когда, будучи в седле, женщина успевала и детей вынашивать, и рожать, и с 
хозяйством управляться, и кочевать, неся львиную долю нагрузки при переселении с места 
на место, ибо – устанавливать юрту и очаг – была не чья-либо, а ее неотъемлемая 
обязанность. В оседлых же цивилизациях женщина приглядывала за хозяйством, вела быт 
своего семейства. В мусульманских странах она и вовсе закрыта от посторонних глаз. 

Словом, как ни крути, а наша женская половина, пройдя закалку веками, генетически 
готова к бизнесу. Многие бизнес-леди начинали свое дело с нуля. У нас традиционно 
салонами красоты, общепитом, бутиками большей частью занимаются женщины. Женская 
вотчина - образовательная сфера, за исключением высших учебных заведений, где 
доминируют мужчины. Немало женщин заняты информационными технологиями, 
гостинично-ресторанным бизнесом, производством продуктов питания, частной 
медицинской практикой. Туристский бизнес, риэлторские услуги также представлены, в 
основном, женщинами. Есть женщины в сфере страхования и даже в строительстве и 
производстве стройматериалов [4]. 
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Приведем, яркие примеры женщин-предпринимательниц. Сегодня казахстанские 
женщины-предпринимательницы вовсе не те, что были 20 и даже 15 лет тому назад. Сейчас 
наши бизнесвумен серьезно планируют перспективу бизнеса, просчитывая 20 шагов наперед, 
учитывая при этом экономические возможности потребителей и психологический фактор, а 
также женским почерком ведения бизнеса является уважение к традициям и менталитету и 
беспрекословное следование закону. В Казахстане благодаря проделанной работе по 
гендерному равенству в сфере бизнеса видны улучшения и конкретные примеры успешных 
бизнесвумэн, являющихся образцом гармоничного совмещения бизнеса и семьи, строящейся 
на духовных и моральных ценностях. Яркий пример, признанная  «женщиной года» в 2013 г. 
Дана Орманбаева, глава холдинга APM promo group, который предоставляет услуги на рынке 
event management, МВА, член Союза журналистов РК, публицист, автор книги «Откровения 
счастливого менеджера, или 20 лет к звездам». Дана – мама четверых детей, жена успешного 
шоумена и телевизионного продюсера Даута Шайхисламова [5].  

Айя Бапани - дизайнер и создатель своего собственного бренда "Aya Bapani". Айя 
Бапани, начала свою карьеру дизайнера относительно недавно, но, несмотря на это, уже 
известна не только в Казахстане, но и за его пределами. «Для меня бесконечный источник 
вдохновения – любовь к моему народу, стране, традициям. На последней Неделе высокой 
моды в Алматы, Айя произвела фурор: она выиграла главный приз, ее объявили «открытием 
года». Ее наряды из войлока повторяют концепцию женской одежды протосакских племен. 
Это бронзовый век, третье тысячелетие до нашей эры - время оголтелого матриархата. Ая 
Бапани - ярая почитательница народных обычаев и традиций. Как и всякая восточная 
девушка, она приверженец закрытости в одежде - ведь так предписывает ислам. И все-таки 
она хочет убедить правоверных мусульманок носить вместо хиджаба казахские 
национальные платья [6]. Еще один яркий пример, премию «Бизнес-проект года» получили 
Оксана Ким-Флайоск и Заузамира Абишева - руководители проекта Compote, успешные 
предпринимательницы. Они открыли креативную кулинарную студию Compote и 
представляет собой одну из новаторских концепций в рамках сети ресторанов AB 
Restaurants. Отличает проект от других кулинарных студий то, что занятия носят не просто 
демонстрационный характер, клиент здесь платит за практику, а не за теорию. А еще студия 
предлагает услуги по организации частных кулинарных вечеринок. Вот как женское хобби 
можно с умом поставить на бизнес-рельсы [7].  

Какие бизнес - ниши еще не освоены женщинами? Если сделать анализ, то именно те 
сферы, куда еще не добрались наши женщины, умеющие доводить дело до конца - самые не 
развитые. В переработке сельхозпродукции мы можем назвать лишь колбасу от Бижан, 
качество которой ни с одной другой не сравнится. Не от того ли страдает эта сфера, что не 
налажено у нас производство фасовочных материалов для сельхозпродукции. А все потому, 
что женщина эту нишу еще не освоила. Ибо все, чего она коснулась, до селе процветает и 
приносит прибыль, удовлетворяет потребителей. Наша брендовая продукция, такая как тары, 
талкан, казы, карта, курт и т.д., ждет заботливых женских рук, готовых переработать и 
упаковать, чтобы удивить своим вкусом зарубежье.  

У нас нет своей детской обуви, а когда-то ею было завалено чуть ли не все 
пространство СНГ. Учитывая острую нехватку детских садов, государство должно пойти 
навстречу и оказывать помощь предпринимательницам в организации частных детских 
садов, желающих давать качественный уход, воспитание и образование.  

Сегодня особый акцент делается на деловых женщин. Безусловно, эта категория 
заслуживает внимания. Однако надо отдать должное и «домашним» или «домашне-
ориентированным» женщинам. Нам нужна, во-первых, программа развития надомной 
занятости и надомного бизнеса, начиная от пошива одежды и операций с компьютером до 
образовательной деятельности. Распространение электронной коммерции в последние годы 
и казахстанских сетевых компаний, продвигающих казахстанский продукт, надо 
рассматривать как нормальное и вполне закономерное явление. Здесь женщины могли бы 
проявить себя, хорошо заработать и способствовать пополнению налоговой базы [8].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес женщин, выступает в форме 
индивидуального предпринимательства (ст.7 Закона РК от 31 января 2006 года № 124-III «О 
частном предпринимательстве»), крестьянского хозяйства, в котором предпринимательская 
деятельность осуществляется в форме семейного предпринимательства, основанного на базе 
общей совместной собственности (п.3 ст.1 Закона РК от 31 марта 1998 года № 214-I «О 
крестьянском или фермерском хозяйстве»).  

В поддержку женского предпринимательства в Казахстане будет выделено 41 
миллионов долларов, что является важным аспектом в развитии предпринимательства в 
целом.  

В будущем, необходимо с законодательной стороны обеспечить правовую защиту 
деятельности бизнеса женщин, так как именно малый бизнес, является самым уязвимым 
началом предпринимательства.  

 В конце хотелось бы сказать, что женщина в своей повседневной жизни 
должна находить время, как для работы, так и для семьи, уделять внимание своему 
духовному и физическому состоянию и росту, оставаться женственной и находить время для 
любимого занятия и общения с близкими и друзьями. Одним словом, чтобы сделать свою 
жизнь гармоничной, необходимо просто стремиться к равновесию в жизни и делать все с 
душой. Президент РК, в свою очередь, всячески способствует созданию всех условий для 
современных женщин, оказывая содействие в развитии малого и среднего бизнеса и 
гендерного равенства. 
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Қазіргі таңда, баспанаға қол жеткізудің өзекті мәселелердің бірі ипотека. Қандай да 

жеке тұлға болмасын ол отбасын құрап, өзінің баспанасы болуын қалайды. Бірақ әрбір жас 
отбасылардың қазіргі таңдағы элиталық немесе қарапайым үйлерді алуына қаражаттары 
жетпейді. Осы әлеуметтік мәселені шешуде несиелеу механизмінің маңызы ерекше. Тұрғын 
үйлерге байланысты және қаражаттары шамалы бірақ тұрақты жалақы бар азаматтарды 
несиелеудің ең ыңғайлы жолы мен түрі ипотекалық несиелеу болып табылады.  
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 «Ипотека» деген термин ең алғаш рет біздің эрамызға дейінгі І – ІІ ғасырларда Рим 
қаласының территориясында пайда болды. Ежелгі Грекияда біздің эрамызға дейінгі VI 
ғасырларда пайда болды. Ипотека термині (грек. Hypotheke) кепілдік, кепілзат немесе 
кепілге салу деген мағынаны білдіреді. 2002 жылғы 1 – қыркүйектегі «Жылжымайтын мүлiк 
ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ипотекалық несие дегеніміз –  
кепілге берілген жылжымайтын мүлік немесе ондағы үлесі кепіл берушінің немесе үшінші 
тұлғаның иелігі мен пайдалануында қалатын кепіл түрі. Жылжымайтын мүлік – жер 
учаскелерi, сондай-ақ үйлер, ғимараттар және жермен берiк байланыстағы өзге де мүлiктер, 
яғни ауыстырылуы олардың мақсатына шектен тыс зиян келтiрусiз мүмкiн болмайтын 
объектiлер. Қарапайым тілмен айтқанда, ипотекалық несие дегеніміз – бұл қозғалмайтын 
мүліктерді кепілге алып, ұзақ мерзімге берілетін несие.[1] 

Ипотека термині АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Франция елдерінде жақсы дамыған. 
Соның ішінде, АҚШ-тың ипотекалык несие нарығы әлем бойынша ең ірі болып табылады. 
Қазақстанда  ұзақ мерзімді  ипотекалық несиелендіру жүйесі 2000 жылдан басталды. Айта 
кету керек, біздің еліміз ипотекалық несиенің «Кагамас Берхард» атты малайзиялық  үлгісін 
қабылдады. Ол бұл елде ипотекалық құнды қағаздар нарығын құру үшін қолға алынған екен. 
Ипотекалық несиенің халықтың тұрғын үй жағдайының жақсаруына, коммерциялық 
банктердің тиімді және пайдалы жұмыс жасауына, сондай–ақ еліміздегі құрылыс кешенінің 
қарқынды дамуына мүмкіндік жасайтынын әлемдік тәжірибе дәлелдеп берді. Жылжымайтын 
мүлік бағасының шамадан тыс өсуіне, тұрғын үй құрылысына инвестиция жұмсау деңгейінің 
төмендегі жағдайына байланысты орташа табысы бар әлуетті қарыз алушы ипотекалық несие 
алу мүмкіндігінен айырылып қалуда. Мұндай мәселелерді шешуде Қазақстан жұмыс жасап 
отырған қазіргі тұрғын үй ипотекалық жүйесін дамыту мен жетілдірудің маңыздылығы 
теориялық және тәжірибелік тұрғыдан арта түседі. Ипотекалық несие жеке тұлғаларды 
несиелеудiң бiр түрi болып табылады. Ипотекалық несиенің экономикалық мағынасы 
жағынан – бұл банктен немесе басқа да қаржы ұйымдарынан ссуда алу мақсатымен 
жылжымайтын мүлiк кепiлiнiң алуан түрлiлiгi болып табылады.[2] 

 Қазақстан Республикасында ипотекалық несие жүйесi екi деңгейлi болып 
қалыптасты. Бiрiншi деңгейде кредиторлар ипотекалық кредиттер бойынша талап құқықтары 
мен кепiлдiк қатынастардың сатып алуды жүзеге асыратын қайта қаржыландырушы 
ұйымдары, ал екіншісі ипотекалық несие беретiн банктер мен банктiк ұйымдар түрiндегi 
бастапқы кредиторлар. Тұрғын үйді сатып алу немесе құруға ипотекалық несиелендіру 
жүйесі, ең бірінші тұрғындардың екінші деңгейдегі банктер – несие берушілерден тартылған 
қаржылық ресурстарды тиімді пайдалануына негізделеді. Аумақтарда ипотекалық тұрғын 
үйді несиелендіру жүйесінің дамуының түрі мен көлемі аумақтағы нақты экономикалық 
жағдаймен,  тұрғын үйге төлем қабілеттілігінің сұраныс пен ұсынысқа толық жауап 
беруімен, сондай-ақ аумақтық қажетті нормативтік – құқықтық базамен негізделген 
инфрақұрылымның қалыптасуымен анықталуы тиіс.  

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төрағасы Григорий Марченко:  
"Ипотекалық проблемаларға келетін болсақ, олармен жалпы республика бойынша да 
жекелеген өңірлерде де жұмыс жасалды. Бұндай ипотекашылардың саны шындығында 
бірнеше ондаған мың адамды құрайды. Мен бұл туралы ұдайы айтып жүрмін тағы да 
қайталаймын: біздің елімізде зейнеткерлердің, мүгедектердің саны олардан әжептәуір көп. 
Біздің ойымызша, экономиканың басқа да салаларында проблемалар жеткілікті. Сондықтан 
да, ипотекалық проблемаларды ұдайы көтере берген дұрыс емес" – деп мәлім етті.[3] 

Дамыған елдерде ипотека алу өте пайдалы. Мұны неден білуге болады? Олардың ай 
сайын алатын айлық табысы мен банктің пайыздық несие деңгейін және инфляция деңгейін 
салыстырып қарасаңыз,  ипотеканың тиімділігіне көз жеткізесіз. Неге? Біріншіден, оларда 
инфляция қарқыны төмен. Екіншіден, ай сайын алатын жалақы мөлшері өте жоғары. 
Мысалы,  Германияда орта деңгейдегі автокөлік алу үшін үш айдың жалақысы жетеді.  
Мұндай жалақысы бар адам,  әрине,  үй алу үшін алған  ипотекалық несиені оңай қайтарады.  
Ал бізде ортанқол мәшине алу үшін жалақыңды кем дегенде бес жыл жинасаң да ала 
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алмайсың.  Жалақы деңгейі – ең бірінші кезекте ипотеканың қаншалықты тиімді  екенін 
көрсететін фактор. 

 Ипотеканың пайызы шетелде өте төмен. Американы алайық, Германияны алайық, 
оларда бұл 3 – 4 пайыздан аспайды. Бізде ипотека деңгейі  7 – 10 пайыз. 

 Ипотекалық несиелерді қолжетімді ету, сонымен қатар оларды неғұрлым арзандату 
біздің басты мақсатымыз болып қала бермек.. Біздің мамандарымыздың ойынша, Еуропаның 
көптеген дамыған елдерінің, АҚШ-тың ипотекалық несиелендіру тәжірибесімен танысып, ең 
жоғары деңгейдегі банктік технологияларды зерттеп, үйренді. 

 Осындай мақсатпен  «Қазақстан ипотекалық компаниясы»  АҚ құрамында арнайы 
құрылымдық бөлім – ақпараттық жұмыс орталығы (АЖО) құрылды. АЖО қызметінде осы 
заманғы компьютерлік бағдарламалар мен жабдықтарды пайдалануды жоспарлап отырмыз. 
Бұл банктердің ипотекалық несиелер бойынша операциялық қызмет көрсетуде еңбек және 
уақыт жағынан шығындарын едәуір азайтуға жәрдемдеседі.[4] 

 Ипотекалық неселеу нарықтық экономикада кеңінен таралған несиелеудің формасы 
болып табылады. Ол қозғалмайтын мүліктік кепілзат арқылы, сонымен қоса жер меншігі 
арқылы беріледі. Жер меншігі нарықтық несиелік қатынастар жүйесіне кәсіпорындарды, 
ұйымдарды, фирмаларды, халықты тартады.  Ипотекалық несиелеу кәсіпорындардың, 
фирмалардың және құрылыстың қажеттіліктерін мемлекеттік қаржы көздерінің орнын 
басуында үлкен рөлін атқарады. Ипотекалық несиелеудің дамуы инфляцияның жоғары 
қарқынды жағдайында және ұзақ мерзімдік несие ресурстарының тапшылығы жағдайында 
шаруашылық жүргізетін субъектердің инвестициялық белсенділігін үлкейтуге мүмкіндік 
береді. 

 Қазақстан ипотекалық компаниясының несиелендірудуі  нәтижесінде ішкі 
инвестициялау – халық жинақтары, институтционалды инвесторлардың ақшалары 
тартылуда. Экономиканың нақты секторының,  дәлірек айтқанда құрылыстың жанама 
қаржыландыруы жүруде. Ескі тұрғын үй қорын ауыстыру мен жаңартудың, инфрақұрылым 
дамуының мемлекеттік проблемалары араласудың шешілуде. Мұның бәрі салық базасының 
өніміне пайыз мөлшерлемелерінің төмендеуіне, сондай-ақ бастапқы жарна сомасының 
азаюына әкелері сөзсіз. Ұзақ  мерзімді ипотекалық тұрғын үй несиелендіру жүйесі сәйкес 
мемлекеттің қолдауынсыз  ипотекалық несие бойынша пайыз  мөлшерлемесін азайтуға және 
оны  өтеу мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін заңдылық шаралар кешенін қолдануынсыз 
табысты әрекет ете алмайды.  

 Қазақстанда орта тап санының өсуі ипотеканы  өркениетті стандарттарға жеткізеді  
және бүгінгі ипотеканы өркениетті стандарттарға жеткізеді және бүгінгі  ипотека, өз 
кезегінде дами және жетіле отырып, жалпы қоғамды дамытуға өз үлесін тигізеді. 

     Сондықтан «несие-тұрақтылық» көрсеткішінің 2 мағынасы бар: «несие неғұрлым 
көп берілсе, қоғам соғұрлым тұрақты болады», сонымен бірге керісінше – «экономика және 
жалпы қоғам тұрақты болған сайын, ипотекалық несие де көп болады». 

 Қорыта  келгенде жылжымайтын мүлікті кепілге  салу арқылы 
болатын ссуданы ипотека  несиесі ретінде ұғуға болады. Ол тұрғын үй құрылысын салуға 
және сатып алуға, жер сатып алуға  беріледі әрі ұзақ мерзімді сипатқа  ие. Ипотекалық 
несиелеу нарықтық экономиканың ажырағысыз  элементі болып табылады.[5] 

  Ипотекалық несиелеу саласында маңызды өзгерістер байқалмайды. Тек қана бір банк 
тұрғындық қарыздарды беру шарттарын қайта қарап жатыр. Жыл қорытындысы өсуді 
көрсеткеніне қарамастан ипотекалық несиелеудің көлемдері азаяды. Аталған қызмет түрі 
көлем жағынан бөлшектік қарыздардың басқа түрлерінен айтарлық артта келеді. 
Тұрғындардың төлем қабілеттілігі құлау үстінде, банктер несие алуға үміткерлерді іріктеуді 
қатаң түрде қолға алды. Жылжымайтын мүліктің бағасы бойынша келешектегі болжамдар 
екі ұйғарымға сәйкес келеді. Кейбір сараптамашылар жағдайдың бұрынғыша қалатынына, 
тұрғын үй құнының инфляцияның өсуіне сәйкес жоғарыға көтеріле беретініне сенімді. 
Басқалары баға шамадан тыс жоғары, демек, әрі қарай төмендеуге үміт артуға болады деп 
санайды. 
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Қылмыстық процесті жүргізуші мемлекеттік органдардың алдында, әрбір қылмыстық 
іс бойынша объективті шындықты анықтау мақсаты тұрады. Осы шартты орындауменен, 
яғни объективті шындықты анықтауменен прокуратура, сот және тергеу органдары, ҚР 
ҚІЖК 8-бабында анықталып көрсетілген қылмыстық процестің орасан зор мақсаттарын 
тиімді орындай алады. 

Қылмыстық іс бойынша шындықты орнату, өмірде орын алған бейнені қалпына 
келтіру, зерттеу пәні болып тұрған мән-жайларды немесе фактілерді білу, дәлелдеу, 
айқындау, оларға дұрыс қоғамдық-саяси және құқықтық баға беру дегенді білдіреді. Сол 
фактілерді анықтаудың жалғыз құралы сот дәлелдемелері болып саналады, яғни сот, 
тергеуші және анықтау органы заңмен көзделген тәртіп негізінде қоғамға қауіпті іс-әрекеттің 
бар немесе жоғын, сол әрекетті жасаған адамның кінәлілігін осы істі дұрыс шешуге зор 
үлесін қоса алатын қандай да болмасын іс жүзіндегі деректер арқылы анықтай алады. 
Дәлелдемелер істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды көрсететін фактілі деректер 
қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер ретінде қолданылады. Олар: күдіктінің, 
айыпталушының, жәбiрленушiнiң, куәнің, қорғалуға құқығы бар куәнің, сарапшының, 
маманның айғақтарымен; сарапшының, маманның қорытындысымен; заттай 
дәлелдемелермен; процестік әрекеттердiң хаттамаларымен және өзге де құжаттармен (ҚР 
ҚІЖК 111-бабының 2-бөлігі). Олар әдетте іс жүзіндегі деректердің қайнар көздері деп 
аталады. Жәбірленушінің, куәнің, күдіктінің, айыпталушының айғақтары, ҚР ҚІЖК 112-
бабы 1-бөлігіне сәйкес, егер олар қылмыстық іс жүргізу кодекстің талаптарын бұза отырып, 
алынған нақты деректердiң анықтығына сотқа дейінгі тергеп-тексеру немесе істі сотта қарау 
кезiнде процеске қатысушыларды заңмен кепiлдiк берiлген құқықтарынан айыру немесе 
құқықтарына қысым көрсету немесе қылмыстық процестiң өзге де ережелерiн 
бұзумен алынбаған кезде, дәлелдемелердің түрлері немесе дәлелдеу құралдары болып 
табылады [1]. 

Осы дәлелдемелер қайнар көздерінің қатарында аса маңызды орынды жәбірленушілер 
алып отыр. Себебі қылмыстық істің қозғалуы, оның әрі қарай жылжуы көп жағдайларда 
жәбірленушінің берген айғақтарына тікелей байланысты. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ceade6ed55a8d296a863de8416801773&url=mailto%3Aa..l..i..y..a%40mail.ru
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Белгілі бір оқиға, қылмыс фактісі арқылы өзіне зардабы тиген азамат жәбірленуші 
болып табылады. Оның орнына өзге ешкім жәбірленуші ретінде танылып, жауап беруге 
болмайды. 

Жауап алу – бұл тергеп тексеру органының немесе соттың қылмыстық іс жүргізу заңы 
белгілеген нысанда жауап алынатын адамнан қылмыстық іс бойынша дәлелдеу мәніне 
жататын, өзіне мәлім фактілер жөнінде айғақтар алу және оларды тіркеу мақсатында жүзеге 
асыратын тергеу және сот іс-әрекеті [2]. 

Жәбірленушінің жауап беруі өзіне келтірілген рухани, дене немесе мүліктік зардап 
тұрғысынан бастау алады және қылмыстық іс жүргізушілік әрекет үрдісінде жеке дәрежелік 
орын алады. Тергеушілер арасында жәбірленушіден жауап алу ең жеңіл және қарапайым 
тергеу әрекетінің бірі деген пікірлер бар. Бірақ мұндай пікірмен келісуге болмайды. Себебі, 
толық жарамды жауап алуды жүргізу, жауабында деректеріне енгізілген барлық 
жағдайларды анықтау тергеушіден іс жүргізу заңының барлық ережелерін сақтауды ғана 
емес, сонымен бірге жауап алып отырған адамның жеке психикасы мен дене бітімі 
ерекшеліктері туралы жан-жақты білімін қолдануды талап етеді. 

Қайнар көздерінің қатарында жәбірленушінің табиғатына ұқсас куә болып келген. 
Айғақтардың пәні, мазмұны және нысаны бойынша екеуінің де ұқсастықтары бар. 
Айғақтардың құрылу, туындау процесіндегі де көптеген ұқсастықтарды табуға болады 
[3].Осыған байланысты заңмен бекітілген, айғақтарды жинау, зерттеу, тексеру және бағалау 
әрекеттері куә мен жәбірленушіге бірдей процессуалдық тәртіпте өтетіні жайдан жай емес 
(ҚР ҚІЖК 214, 215-баптары). Бірақ куә мен жәбірленуші қылмыстық іс жүргізудің біркелкі, 
ұқсас қатысушы тұлғалар болып табылмайды. Әдетте, куәнің іс бойынша ешқандай 
процессуалдық мүддесі жоқ, істі жүргізу кезіндегі тұрақты орынға ие болмайтын, іске тек 
қана қылмыстық істің негізінен өзіне мәлім болған мән-жайлар туралы шынайы хабарлау 
құқықтық міндетімен мінезделетін тұлға ретінде танылады, ал жәбірленушіге келетін болсақ, 
ол әрқашанда істің өз пайдасына шешілуін көздеп жүретін, іс өндірісі кезінде тұрақты 
орынға ие болатын, істің шешілу нәтижелеріне өз ықпалын тигізеді [4]. Тіпті, оның берген 
жауабын куәнің, тіпті айыпталушының берген айғақтарымен салыстырсақ бірнеше 
айырмашылығын көреміз. 

Әдетте, куә процестің субъектісімен санасуға болмайды, ол өзінің құқығын талап 
етпейді және ол өзіне қатыссыз болып табылатын қылмыстық оқиға туралы өзіне белгілі 
деректерді қылмыстық процесті жүргізуші органға жауап беру үшін ғана процеске қатысады. 
Ал жәбірленуші болса, өзінің бұзылған құқығын орнына келтіруге және айыпкердің тиісті 
жазасын алуы үшін бар күшін салады. Сондықтан жәбірленушінің жауап беруі, оның заңды 
құқықтарын қорғау тәсілінің бірі. Куә мен жәбірленушінің жауап беруіндегі белгілі бір жайт: 
нақты деректермен қоса, олардың болған оқиғаға қатысты жекелеген істерге байланысты 
өзіндік ойлары мен қорытынды пікірлері де айтылуы мүмкін. 

Жәбірленушінің жауап беру кезіндегі келтірген мәліметтерінің толықтығы мен 
шынайлығы, оның бұл оқиғаның ашылуына, ақиқатқа жетуге мүмкіндік береді. Оның жауап 
беруі қылмыс құрамының кез-келген элементіне қатысты болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
жәбірленуші жауап беруде өзіне белгілі барлық деректі көрсете алады, тек оның бәрі іске 
қатысты, маңызды болуы тиіс. Осындай жалпылама сипаттамада жәбірленушінің жауап 
беруі куәнің жауап беруінен еш айырмашылығы жоқ тәрізді. Алайда, әрбір істе тек 
жәбірленушінің өзіне ғана белгілі жағдаяттар да кездеседі. Осы деректер жәбірленуші 
көрсеткен негізгі мәлімет болып табылады. Қылмыстық істі жүргізуші орган ең алдымен 
осындай дерек көздері арқылы істі қарауға кіріседі. 

Қорлау, жала жабу, қол жұмсау т.б. істерде ең алдымен жәбірленуші мен қылмыскер 
өзара қарым-қатынасын анықтау өте маңызды, сондай-ақ, қылмыскердің қоғамдағы орны, 
өмір сүру сипаты, жекелеген мінездемелері т.б. мәліметтер көп нәрсені анықтауға мүмкіндік 
береді. Сонымен бірге, әрине, жәбірленушіден қылмыстың орындалу жағдаятын, сондай-ақ 
өзіне келген зардап туралы сұралуы тиіс. Дәлелдеу құралының өзі қылмыстық заңда 
жүйеленген қылмыстың негізгі және басты құрамымен анықталады. Жәбірленушінің берген 
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қай жауабын қабылдау қылмыстық процесті жүргізуші органның ішкі сеніміне байланысты. 
Жәбірленушінің берген жауабы әр кезде де іске өте маңызды, әрдайым қандай да бір фактіге 
байланысты болып келеді. Тергеуші куәдан жауап алу сәтінде дәлелдеме болып 
табылмайтын фактілерді анықтауы мумкін, яғни бұл куәнің берген жауабы дәлелдеме 
ретінде есептелмейді. Дәл осындай жағдай дәлелдеме ретінде қаралатын құрал немесе жазба 
құжаттармен де болуы мүмкін. Жәбірленушіге келтірілген зардап –қылмыстың тура 
нәтижесі. Сондықтан, оның берген жауабы толықтай болмаса да іске қатысты болады және 
қылмыстық іс жүргізуші органның қарауына жататын фактілер туралы мәліметтерді құрайды 
[5]. 

Жәбірленушінің жауап беруі бастапқы немесе туынды дәлелдеме болуы мүмкін. 
Бастапқы дәлелдеме – жәбірленушінің қылмыстық іс жүргізу органына айыпкердің жеке 
өзіне қатысты немесе болған қылмыстың жағдаяты туралы өзі көрген, естіген, не басқа 
жолмен қабылдаған фактіні жеткізу болып танылады. Мысалы, күйік туралы қаралған істе 
жәбірленуші тергеу кезінде, түнде ыстың иісінен оянып, терезеге қарағанында үйден биік 
аңшылыққа арналған етік киген, арқасында мылтығы бар адамның жүгіріп бара жатқанын 
көргенін айтады. Егер жәбірленуші бұл фактіні өз көзімен көрмей, өзге адам арқылы білген 
болса, онда оның келтірген дәлелдемелері туынды болып саналар еді. Жәбірленушінің 
туынды жауап беруі де іске өте маңызды болуы мүмкін. Бірақ әрине, жәбірленушінің жеке 
өзі қабылдаған фактілері қылмыстық процесте тікелей талаптарға жауап берері сөзсіз. 
Сондықтан, жәбірленушінің әртүрлі туынды дәлелдемелері ең алдымен сол фактінің 
бастапқы мәліметтері көмегімен тексерілуі тиіс. Жәбірленушінің берген жауабында айыпкер 
адамды және қылмыс оқиғасына тікелей сілтейтін деректер бар болуы немесе мұндай 
деректер жоқ, ал жәбірленуші тек болған қылмысқа байланысты белгілі бір пікірге әкелетін 
фактіге жеткізуіне қарай, жәбірленушінің берген жауабы тура және жанама дәлелдемелерге 
бөлінеді. Тура дәлелдеме - бұл басты факті, яғни айыпкер жасаған қылмыстың дәлелі. Мұнда 
жәбірленушіге айыпкердің болған қылмыс туралы мойындауы т.б. жатады. Барлық осы 
оқиғаларда жәбірленушінің берген жауабында тура және тікелей түрде басты ізденуші факт 
бекітіледі. Егер де жәбірленушінің берген жауабынан қылмысқа қатысты айыпкерді тура 
табу мүмкін болмаса, ол берген деректер тек жанама түрде мүмкін деген айыпкерді көрсетсе, 
онда бұл жанама дәлелдемелер болып табылады және бұған барлық ережелерді жинау 
соңғыларды пайдалану қажет. Қылмыстық іс жүргізу заңы жәбірленушінің қарсы болуын 
қарастырмайды және оның дәлел ретінде берген жауабына ешқандай шектеу қоймайды. 
Жәбірленушінің берген жауабының маңыздылығын ескере отырып, оның айыпкермен жеке 
қарым-қатынасы жайында сұрап біліп, қылмысты ашуға және айыпкерді әшкерелеуге болар 
еді. Жәбірленуші өзінің психикалық немесе дене кемшілігіне байланысты іске маңызды 
жағдаяттарды дұрыс қабылдай алмайтын жағдайлар да кездеседі. Мұндай жағдайда 
жәбірленушінің дене немесе психологиялық жағдайын анықтау үшін және оның дұрыс 
жауап беруіне мүмкіндігі туралы мәселені шешу үшін сараптама жүргізілуі мүмкін. 
Жәбірленушілердің басым көпшілігі өз еркімен және ақиқат негізінде сотқа немесе 
қылмыстық істі жүргізуші органға істің дұрыс шешілуі үшін қылмыстық іс бойынша өзіне 
белгілі фактілерді жеткізеді. Ең алдымен, жәбірленушінің өзі оған зардап келтірген 
қылмыстың ашылып, айыпкерлер тиісті жазасын алғанын қалайтыны анық. Алайда, 
жәбірленуші қандай да бір себептерге байланысты жауап беруден бас тартуы немесе 
нысанадан тыс, ал кейде тіпті жалған мәлімет беруі де мүмкін. Осыған байланысты 
қылмыстық іс жүргізу заң жәбірленушіні шындыққа жанасымды жауап беруге міндеттейді, 
сондай-ақ сот пен тергеуде оның жауап беруінің тәртібін анықтайды: Біріншіден, 
жәбірленуші оған белгіленген уақытта сот, прокурор, тергеуші немесе тергеу мекемесі 
шақырғанда келуі тиіс. Жәбірленушінің бұл міндеті - тек азаматтық ғана парызы емес, жеке 
басының жауапкершілігіне қатысты құқықтық мінездемелік міндеті. Жәбірленуші себепсіз 
келмей қалса, онда ол сот алдына еріксіз келтіруге тартылуы мүмкін. Ал егер жәбірленуші 
белгілі бір себептерге байланысты келмеген болса, ол келмеуінің себебі туралы анықтама 
көрсетуге міндетті. Екіншіден, жәбірленуші қойылған сұрақтарға жауап беруі және өзіне 
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белгілі жайттардың бәрін айтуға міндетті. Жалған айғақ берсе немесе айғақ беруден бас 
тартса, жәбірленушіге қылмыстық іс козғалуы мүмкін. Жан-жақты және толық түрде 
дәлелдемелерді зерттеу – істің дұрыс шешілуінің алғышарты, жәбірленушіге белгілі бар 
жайтты қылмыстық іс жүргізуші органға жеткізуі кажет. Алайда, жәбірленуші қылмыстың 
жасалуына қатысты өзін әшкерелейтін айғақтарға жауап беруге міндетті емес. Үшіншіден, 
жәбірленуші шындыққа жанасымды жауап беруге міндетті. Саналы, ойластырылған сипатта 
жәбірленушінің жалған мәлімет беруі, қылмыстық істің бұрыс шешілуіне әкеліп соғуы 
мүмкін. Сондықтан да жалған мәлімет берген жәбірленушіге қылмыстық іс қозғалады. Егер 
ол қателік есебін де өз еркімен шатасушылық, фактіні дұрыс емес қабылдау жағдайында 
қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Дәлелдеме негізіндегі жәбірленушінің жауап 
беруінің процестік міндеттері осындай. Жәбірленушіден жауап алу тергеу әрекетінің бір түрі 
ретінде, белгілі адамның құқықтары сақталатындай және сенімді мәліметтер алатындай 
тәсілмен жүргізіледі. Жәбірленушіден жауап алу заң бойынша тергеушінің қызмет орнында 
өтеді. Алайда, тергеуші қажет деп тапқан жағдайда жауап алуды жәбірленуші тұратын не т.б. 
орында жүргізуге құқық бере алады. Мысалы ауруханада, үйде, жұмыс орнында т.б. 

Тергеуші жауап алмас бұрын жәбірленушіге не себептен шақырғанын түсіндіреді, 
оған іске қатысты тек шындықты айтуын ескертеді және жауап беруден бас тартса немесе 
жалған мәлімет берсе, қылмыстық іс оған қатысты қозғалатынын ескертеді, содан кейін 
хаттамаға жәбірленушінің қолы қойылады. 

Ал кәмелетке толмаған жәбірленушіден жауап алу ҚР ҚІЖК-нің 215-бабында тәртібі 
көрсетілген. Мәселен 14, 16 және 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар болып есептеледі. 
Сонымен бірге, қылмыстық іс жүргізу заңы адамның процесте айғақ бере бастайтын ең 
төменгі жасын белгілемейтінін ескеру қажет. Сот тергеу тәжірибесінде екі жарым жастағы 
баладан жауап алған жағдай да болған. Берген жауаптың аса қысқалығына қарамастан жас 
баланың жауабы тергеушіге іздеу бағытын анықтауға мүмкіндік берген [6]. Баланың 
психикасының ерекшеліктерін, сонымен бірге олардың аса қиялдауға икемділігін, 
сенімпаздылығын ескере отырып, олардан тек ерекше жағдайларда ғана жауап алу керек деп 
ойлаймыз. 14-жасқа толмаған куәдан немесе жәбірленушіден жас психологиясы мен 
педагогикасының негіздерін меңгерген педагогтың қатысуымен жауап алынады. Жауап 
алынатын адамның әлеуметтік кемелдену деңгейінің жеткіліксіздігін, енжарлығын 
көрсететін белгілер байқалғанда, педагогтың қатысуы жөніндегі мәселені тергеуші өзінің 
қалауына қарай шешеді. 

Кәмелетке толмаған баладан жауап алуға оқытушы, заңды өкіл немесе басқа жақын 
туыстарының қатысуы тиімді, салмақты және психологиялық дұрыс жауап алудың кепілі 
болып табылады. Дәл осындай іс жүргізу тәртібінде көрсетілген адамдар жауап беруге, іс 
үшін маңызы бар барлық жағдай жөнінде рет-ретімен шындықты айтуға кедергі келтіретін 
жағдайларды (тұйықтық, қорқыныш, ұят, сенімсіздік және т.б.) жеңе алады. 

Жауап алуда педагогтың қатысуы, баланың сөйлеу ерекшеліктерін мұқият жазып 
алуды талап ететін хаттаманы құрау негізінде қажет болуы мүмкін. 

Қорыта келе, қылмыстық іс жүргізу заңдағы іс жүргізу тәртібі мен негізі қылмыстық 
істің, құрылған жағдайдың, сонымен бірге жәбірленуші тұлғасының нақты жағдайларын 
ескермеген жалпы, бастапқы түрде болады. Осыған байланысты, қандай да бір тергеу 
әрекетін жүргізу қажеттігі, оны жүргізу әдісі мен тәсілін таңдау, зерттелетін жайлардың 
көлемін анықтауды тергеуші қылмыс құрбанының жеке психологиялық ерекшеліктерін 
ескере отырып, өз бетімен шешеді. Жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жасалған 
қылмыс мән-жайларын анықтау іс бойынша тергеу әрекеттерін жүргізуді талап етеді. Бірақ 
қылмыстық іс жүргізу заңы жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жасалған қылмыс 
бойынша іс жүргізу тәртібін белгілемейді. 

Дәрменсіз күйдегі жәбірленушіден жауап алу тергеу әрекетін жүргізетін орынды оның 
жеке психологиялық ерекшеліктерін, денсаулығын және психикалық жағдайын, жүріп-тұру 
қабілетін, жасалған қылмыс түрін ескеріп, таңдауды қажет етеді. Мысалы, қартайған 
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адамнан, егер оған жақын туыстары жағынан жасалған қылмыс құрбаны болса, тұратын 
мекенінде басқа отбасы мүшелерінің қатысуымен жауап алу ешқандай нәтиже бермейді. 

Сондықтан біздің ойымызша ҚР ҚІЖК 215-1-бабын енгізіп, нақты жәбірленушінің 
дәрменсіз күйін негізге ала отырып, дәрменсіз күйдегі жәбірленушіден жауап алудың 
жүргізу тәртібін енгізген орынды. 
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Однако устоновить точную картину состояния, структуры, динамики убийства 
матерью новорожденного ребенка достаточно сложно, так как убийство матерью 
новорожденного ребенка отличается высокой латентностью. Причиной повышенной 
латентности выступает совокупность обстоятельств социального правового, личностного и 
иного характера, препятствующих вывлению, регистрции и учету преступлений, а также их 
раскрытия. При этом под совокупностью обстоятельств социального свойства следует 
понимать и определенные издержки  в деятельности   правоохранительных, судебных и иных 
надзорных и контролирующих органов, в обязанности которых входит отправление 
правосудия, то есть установление наличия преступления  и вывление лиц, их совершивших, 
регистрация учет преступлений в целом , которые вследствие «отсутствия» потерпевших (в 
80% случаев по делам об убийствах новорожденного потерпевшим никто не был признан) 
считает нецелесообразным заниматься данными делами.  

Примечательно, что количество осужденных за убийство матерью новорожденного 
ребенка значительно меньше, чем число зарегистрованных преступлений по статье 100 УК 
Республики Казахстан, в среднем число осужденных составляет 50% от общего количества 
зарегистрованных фактов. Так, в 2010 г. зарегистрировано 24 факта – осуждено 14, в 2012 г. 
зарегистровано 27 фактов – привлечено к уголовной ответственности 11, в 2013 г. 
зарегистровао 11 фактов убийства матерью новорожденного ребенка – привлечено к 
уголовной ответственности 2 человека. 

В основном убийства новорожденных совершается в квартирах, частных домах, 
общежитиях, то есть по месту жительства матери-убийцы, но существуют и случай убийств 
матерями своего новорожденного ребенка не по месту жительства преступницы. Такие 
женщины специально перед родами выезжают к родсвенникам в соседние населенные 
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пункты и, родив ребенка там, спокойно возвращаются домой. Либо перед самим родами 
женщина уходит к знакомым, а после рождения ребенка и избавления от него возврщается 
домой.  

Большинство убийтсв новорожденного совершается  с 23 до 7 часов, причиной этому 
может служить как то, что в ночное время меньше свидетелей, так и тот факт, что (по 
данным опроса гинекологов и акушеров) большинство женщин рожают ночью. Способы 
совершения убийств новорожденных различины. В процентном соотношении они 
распределились следущим образом: ухудшение – 39%; утопление – 22,7 %; оставление 
новорожденного в неблагоприятных для жизни условиях (на морозе, выбрасывание в 
мусорные контейнеры и тому подобное) – 7,3%; применеие твердых предметов - 4%; 
применение колюще-режущих предметов - 3%; других способы (отравление, отказ от 
кормления, сожжение и др) – 2,5%. 

Для полноты картины необходимо отметить, что как правило, при убийстве 
новорожденного какие-либо специальные орудия и средства не применяются. Это связано со 
специфичностью объекта посягательства, то есть новорожденный настолько слаб, хрупок и 
незащищен от окружающей среды, что специальных средств для его умерщвления 
приискивать нет необходимости. 

Умерщвление младенцев не являлось для диких племен, отмечает ДД.Фрезер, 
единственным способом самоубийтсва. Не менее эффективное средство – ордалии через 
отравление. Через какое-то время маленкое племя уветов (Заподнная Африка) спустилось с 
гор и поселилосось на левом притоке реки Калабар. Во время своего превого посещения 
миссионеры видели в трех селениях племени значительное число туземцев. Но с тех пор 
практика испытания ядом привела почти к полному исчезнвению уветов. Однажды в 
доказательство своей невинновности яд приняли все члены племени. В результате этого 
около половины его состава умерло, а туземцы, оставшиеся в живых, находятся на грани 
исчезновения из-за продолжающегося злоупотребения ядом[1]. 

Д.Д.Фрезер сообщал, что полинезийцы из года убивали две трети своих детей. Такого 
же, говорят, число новорожденных, умерщвляемых в восточной Африке. Вживых оставляли 
только детей, рожденных в определенных племен, родителей которых убивали и съедали. 
Сообщают, что воинственное ангольское племя йагов уперщвляло всех детей без 
исключения, чтобы не обременять своих женщин в походных условиях. Свои ряды племя 
пополняло путем усыновления мальчиков и девочек тринадцати-четырнадцати лет из других 
племен, родителей которых убивали и съедали. Женщины южноамериканского племени 
мбайа убивали всех детей, кроме последнего или того, кого считали последним. Если после 
этого женщина беременела еще раз, новорожденный был обречен. Едва ли стоит удивляться 
тому, что обычай этот привел к гибели народа мбайа, многие годы являшегося самым 
страшным врагом испанцев. У индейцев племени ленгуа (Гран –Чако) миссионеры 
обанружили тщательно разработтанную систему самоубийства народа путем инфатицида, 
абортов и других мер. 

В современных условиях женщины являются уязвимым звеном общества, связи с чем 
до стабилизации экономических процессов в государстве говорить о снижении убийств 
матерями своих новорожденных детей преждевременно. С учетом всех негативных 
тенденций фактический уровень убийтств  новорожденных необходимо оценивать 
реалистично и взвешенно[2]. 

Некрофильских убийц отличают особые психические состояния, их можно назвать 
виртуальными. Я хочу сказать, что некоторые преступники в период, непосредственно 
предствующий преступлению, во время его совершения и сразу после него находятся в 
особом психологическом состоянии. Эта особенность заключается в том, что в указанные 
отрезки времени человек выходит из данной реалности, по крайней мере, частично, и 
оказывается в новом для себя измерении – виртуальном. При этом ни выход  из настоящей 
действительности, тем более частичный, ни переход в новое  качество алкогольного 
опьянения или явно болезенного расстройства, вызывающее сомнение в невменямости 
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субъекта, в двух последних случаях обретение виртуального состояния может составлять 
смысел и содержание поведения.  

Имеются различные понимания виртуального. В.С.Бабенко считает, что понятие 
«виртуальный» используется тогда, когда хотят сказать, что нечто имеет все характеристики 
конкретной вещи, хотя формально оно не может быть определено как эта вещь. 
Предпологается наличие некоторго  специфического отношения типа «прообраз - образ», 
обозначающего проржденность одного объекта (явления) друним, обычно иной природы. 
Термин «виртуальный» обладает смысловой широтой – он может применяться к объектам 
лябой субстанции. Термин «виртуальный» обычно употребляется смысловом отношении, так 
как означает все существующее, охватывая как физический (объективная реальность), так и 
духовный (субъективная реальность) миры. Виртуальная реальность – отличный от 
реального мир, созданный человеком, в который можно проникнуть и существовать в нем, 
испытывая весь спектор ощущенний, знакомых или малознакомых нам в мире настоящем. 

В заклячении излагаются основные теоритические и практические выводы о том, что 
результаты проведенного исследования позволяют обосновано пологать, что реализация 
положенных выводов и предложений позволит усовершенствовать меры предупреждения 
убийства матерью своего новорожденного ребенка. 
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Проблема этого социального явления, в виде проституции, безусловно, неоднозначная 

и противоречивая с точки зрения права и личное отношение к этому явлению может быть 
различным 

В Казахской ССР проституция была запрещена с 13 июля 1987 года. Так 
первоначальное правонарушение полагался штраф 100 рублей, за повторное в течение года 
— 200 рублей. 

Но с 30 января 2001 года Казахстан стал аболиционистской страной; ответственность 
за занятие проституцией отменена. 

Данное положение дел в нашей стране, на наш взгляд, является не приемлемым, 
особенно для страны провозглашающей себя демократическим, социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Такое явление как проституция чем бы она ни была обусловлена, социальными 
явлениями или другими причинами не может не ущемлять права граждан, если женщины, а 
зачастую не только вынуждены продавать своё тело.  

Не надо забывать так же, что проституцией зачастую связана с такими явлениями, как 
венерические заболевания, морально-нравственное разложение общества, наркотиками и 
другими противозаконными действиями приносящими огромный вред обществу. Поэтому 
оптимальным решением для нормального цивилизованного государства является создание 
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системы государственного контроля и ужесточение административной и уголовной 
ответственности за незаконное оказание сексуальных услуг. В силу того, что проблема 
борьбы с проституцией слабо урегулирована на законодательном уровне и из-за не 
эффективности механизма контроля за данным явлением у нас и развивается такая проблема 
как проституция. 

Страны, которые криминизируют проституцию исходят из принципа, что торговля 
собственным телом – бесспорное зло, поэтому она должна быть прекращена. Поэтому 
ответственность за проституцию проистекает из законов. Законодательный и толерантный 
уровень в разных системах мира существенно различается. Например, проституция может 
быть запрещена формально, но фактически не являться чем-то по-настоящему запретным и 
не преследоваться законом. Или, например, всевозможные акты, связанные с проституцией, 
могут подлежать наказанию, но преследуются только проститутки, но не их клиенты или 
сутенеры. 

Криминализация запретительная – это вид деятельности, который напрямую связан с 
продажей сексуальных услуг, и это запрещено. Покупка сексуальных услуг может быть 
например США, большая ее часть или не быть, например Россия преступлением. 
Запретительная стратегия – практика, которая используется наиболее часто.  

Аболиционистская криминализация – это покупка и продажа секса, которые, по сути, 
не являются преступлением, но само содержание борделей и сутенерство, а также 
вовлечение в проституцию, в том числе покупка секса у несовершеннолетних граждан 
караются по закону. Страны, где это практикуется: Индия, Бельгия, Канада.  

Криминализация клиента: пользование сексуальными услугами легально, но сама 
организация проституции и секса наказываются. Так можно сделать вывод, что в любом акте 
проституции всегда имеется преступник – клиент. Такой подход появился впервые в начале 
2000-годов, и применяется только в нескольких странах: Исландии, Швеции и Норвегии. 
Хотя подобный вопрос подымался и Данией. 

Проблемы научного обоснования проституции, как правонарушения 
Однако прежде чем продолжить вопрос о борьбе с проституцией, надо определить, 

что же такое проституция с точки зрения запретительного права. 
Вследствие того, что данному вопросу в советской уголовной науки и в дальнейшем в 

казахстанской уделялось крайне мало внимания, данный вопрос разработан мало.  
На данный момент в научной среде сложилось следующее мнение. 
Под проституцией понимается вступление за плату в случайные, внебрачные 

отношения. Характерным признаком проституции является систематичность сексуальных 
отношений с различными партнерами (клиентами) и предварительная договоренность об 
оплате (хотя цена может быть заранее не названа). Ключевое понятие проституции в 
уголовном законе не раскрыто. 

Полагаем, что проституция - это систематическое вступление в сексуальные 
отношения с целью получения материального вознаграждения. Обязательным признаком 
проституции является систематичность. Систематичность предполагает количественные и 
качественные характеристики. Количественный признак - определенную линию (систему) 
поведения конкретный более или менее продолжительный промежуток времени. На 
систематичность занятий проституцией как необходимый признак данного явления 
указывается в научной литературе. На ряду с этим имеется мнение о неоднократности как 
признаке занятия проституцией. Думается, что правильнее говорить о таком признаке 
проституции, как систематичность, а не неоднократность, поскольку характеристикой 
систематичности, отличающие ее от неоднократности, является линия или система 
определенного поведения, что точнее отражает суть проституции как более или менее 
продолжительной во времени деятельности. Следовательно, вовлечение в занятие 
проституцией будет иметь место только в случае, если виновное лицо конечным результатом 
своих действий видит совершаемое вовлекаемым в систематическое вступление в 
сексуальные отношения с целью получения материального вознаграждения. 
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Данная точна зрения, на наш взгляд является не полной и требует существенных 
дополнений. Так как в ряде случаев, по нашему мнению, ответственность по данному 
деянию может наступать и тогда, когда оно было совершенно однократно. 

Объектом данного уголовного правонарушения являются здоровье граждан, 
общественная нравственность, установленный общественный порядок. Общественная 
опасность проституции состоит в том, что она может стать причиной массового 
распространения венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Объективная сторона состоит в занятии проституцией, но почти не в одном 
законодательстве мира не раскрывается, каковы при этом противоправные действия. Из ее 
смысла следует, что проституция - это род занятий, который выражается в систематическом 
вступлении женщин и мужчин в беспорядочные половые связи за вознаграждение 
материального характера. Вознаграждение - обязательный признак объективной стороны, 
если оно отсутствует, то нет и проституции как противоправного деяния. 

Субъектом уголовного правонарушения являются мужчины и женщины, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста и занимающиеся проституцией. 

Субъективная сторона правонарушения выражается в умысле. Лицо осознает 
противоправность своих действий, желает их совершить и преследует цель получить 
вознаграждение за вступление в половую связь. 

В новом Уголовном кодексе Республики Казахстан, вступившим в силу 1 января 2015 
г., введено новое понятие, как уголовный проступок. Именно этот новый для казахстанского 
права институт мы и предлагаем использовать в качестве инструмента для борьбы с 
проституцией.  

Не секрет, что если занятие проституцией и криминализируется, то 
законодательством многих стран относиться к административным правонарушениям. Мы же 
предлагаем вывести данное явление в сферу уголовного проступка, что позволит отнести 
данные действия к более тяжких деяниям, чем административные правонарушения, но не 
столь опасные, как уголовные преступления. 

Можно внести в Уголовный кодекс следующую статью с такой формулировкой. 
1. Занятие проституцией, то есть половое сношение и иные действия сексуального 

характера с целью получения материального вознаграждения – Далее должна следовать 
санкция за данный уголовный проступок. 

В случае если наша позиция, о том что в ряде случаев проституция может носить 
единовременное действие использовать следующую формулировку. 

1. Занятие проституцией, то есть систематическое вступление в половое сношение и 
иные действия сексуального характера с целью получения материального вознаграждения – 
Далее должна следовать санкция за данный уголовный проступок. 

В качестве уголовного преступления так же добавить в Уголовный кодекс Республики 
Казахстан следующую статью. 

1. Получение дохода от занятия проституцией, не связанного для виновного с личным 
занятие проституцией. 

К статье 308 Вовлечение в занятие проституцией 
 1. Вовлечение в занятие проституцией путем применения насилия или угрозы его 

применения, использования зависимого положения, шантажа, уничтожения или 
повреждения имущества либо путем обмана —  

Добавить или принуждение к продолжению занятием проституцией. И читать данную 
статью так Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятием 
проституцией путем применения насилия или угрозы его применения, использования 
зависимого положения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем 
обмана —  

Надеюсь что данные меры помогут значительно снизить уровень проституции в 
нашей стране, что в свою очередь благоприятным образом скажется на морально-
нравственном облике всёго общества в целом. А так же даст толчок государственным 
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органам к созданию не только мер запретительного характера, но и подготовки социальных 
программ направленных на улучшении защиты и оказания всесторонней поддержи со 
стороны государства лиц вовлечённых в данную сферу деятельности. 
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Происходящие процессы в мировом сообществе в сфере нормативно-правовых 

отношении, радикально повлияло и на нашу правовую деятельность. Учитывая состояние 
уголовно-исполнительной системы республики в борьбе с преступностью, которая требовало 
внесении радикальных изменений в целях совершенствования уголовно-исполнительной 
политики. В целях реализации профилактики пенитенциарной преступности в соответствии с 
Концепцией правовой политики в 2013 году в Республике Казахстан проводилась работа по 
подготовке ряда законопроектов, к числу которых стало и принятие нового Уголовно-
исполнительного кодекса. 

По данным международной тюремной реформы PRI, Казахстан по количества 
осужденных в 1991 году занимал – 3 место, а 2009 году – 13 место, 2010 году – 22 место, 
только в 2012 году удалось снизить до – 31 места. Ведь количество осужденных в Казахстане 
– 316 на 100 000 населения, когда нормой является 150 заключенных на 100 000 населения 
страны. Данный показатель отражает снижения количества осужденных, к которой нам 
удалось придти с помощью интенсивной работой с обществом, повышения их правовой 
грамотности, а также гуманизации уголовного законодательства, применении амнистии и 
других прогрессивных методов систем. 

Предупреждение преступности в исправительных (пенитенциарных) учреждениях 
является одним из направлений научного познания и практической деятельности 
исправительных (пенитенциарных) учреждений. В борьбе с пенитенциарной преступностью 
широко используются уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические 
средства. На эффективность использования этих мер оказывает влияние степень 
теоретической разработанности проблем их применения, совершенство норм уголовного и 
уголовно-исполнительного права, правоприменительной деятельности, выявление основных 

http://prigovorsuda.info/
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факторов, влияющих на преступность осужденных, правильное определение и выбор 
комплекса криминологических мер предупреждения пенитенциарной преступности. 

Кроме того, проводимая Республикой Казахстан уголовно-исполнительная политика 
должна соответствовать положениям, закрепленным в международных нормативных 
правовых актах о правах человека и в международных стандартах о правилах обращения с 
осужденными, что обусловливает необходимость разработки и принятия новых 
нормативных правовых актов, совершенствования системы уголовных наказаний, улучшения 
материально-технической обеспеченности уголовно-исполнительной системы для создания 
надлежащих условий исполнения наказаний, а также проведения структурных изменений в 
специально уполномоченном государственном органе, путем создания новых служб, 
соответствующих международным стандартам, например института пробации. Основание 
создания нового государственного органа – службы пробации, в функции которой должны 
войти реализация мер по социальной адаптации и реабилитации осужденных как в процессе 
отбывания наказания, так и после освобождения от него, осуществление пробационного 
контроля за освобожденными, оказание социальной, бытовой и иной полощи данной 
категории лиц, в целях предупреждения пенитенциарного и постпенитенциарного рецедива. 

Главной целью данного института является исправление условно осужденных, 
восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых 
преступлений. В связи с этим, для каждого условно осужденного разрабатывается и 
осуществляется специальный индивидуальный комплекс мер по оказанию социальной 
помощи. К социально-правовой помощи относится: оказание помощи в получении 
образования, освоении профессии, лечении, трудоустройстве и обеспечение правовой 
помощи. Все это реализуется службой пробации. Это достаточно хороший показатель для 
начальной стадии внедрения. 

Для улучшения функциональности института, предлагаем классифицировать институт 
пробации на 3 вида по примеру Украины: досудебная, наблюдательная и пенитенциарная. В 
частности, досудебная пробация предполагает составление досудебных докладов по запросу 
суда. Сотрудники службы пробации собирают письменную характеристику лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности. Такой доклад должен включать в себя 
социально-психологическую характеристику, оценка риска совершения нового преступления 
и заключение о возможном исправлении правонарушителя, без изоляции от общества. 
Наблюдательная пробация предполагает организацию надзора и проведение по 
индивидуальным планам социально-воспитательных работ. Также будут реализовываться 
специальные программы, обращенные на исправление социального поведения клиентов 
пробации, которые могут быть объективно проверены. И третий вид пробации – это ныне 
существующий, но и здесь есть что добавить. 

На сегодняшний день, широко применяются как иные виды уголовных наказаний, к 
примеру, по состоянию 2013 года в Европейских странах осуждено 85-90% к наказаниям, не 
связанных с изоляцией от общества, когда 10-15% осуждены к лишению свободы, кроме 
того в США 70% осуждены к наказаниям не связанных с изоляцией от общества, а 30% это 
осужденные с лишением свободы. В Казахстане же 24,1% осуждены к наказанием, не 
связанных с изоляцией от общества, когда 75,9% осуждены к лишению свободы. Данная 
статистика позволяет сделать вывод о том, что при применении наказаний не связанных с 
изоляцией от общества отражает положительные стороны, таких как: 

- решение проблем процесса ресоциализации осужденных; 
- решение проблем социально-активной деятельности при социальной адаптации 

осужденных; 
- экономия бюджетных средств; 
- сокращение тюремного населения в стране; 
- возможность получить образование, профессию и трудоустроиства; 
- уменьшение числа рецидивов; 
- эффективность в реализации цели наказания и иные меры.  
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В настоящее время интенсивно функционирует институт пробации во многих 
государствах, в том числе Англия, США и Франция. 

По мнению казахстанского ученого к.ю.н. Аккулева А.Ш. который выделяет в своей 
статье «Отдельные вопросы пробации» об эффективности применения службы пробации и 
положительных его сторон: 

- предоставлению суду досудебного донесения (доклада, отчета) о личности 
обвиняемого или подсудимого, содержащее резюме личных качеств обвиняемого или 
подсудимого и данные о его социальном положении, а также заключение, касающееся 
выбора возлагаемых на осужденного уголовного наказания или испытательного срока и 
пробационных обязанностей; досудебное донесение состоит из фактов биографии 
обвиняемого или подсудимого и социально-психологического прогноза; 

- оказанию помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы; 
- осуществлению программ коррекции социального поведения поднадзорных лиц; 
- организации процесса примирения между преступником и жертвой преступления 

(институт медиации); 
- осуществлению надзора за лицами, условно освобожденными от уголовной 

ответственности, условно осужденными с оказанием им необходимой помощи; 
- представлению в суд периодических донесений о поднадзорном, содержащих обзор 

исполнения приговора и информацию о его поведении; 
- контролю за несовершеннолетними, к которым применены воспитательные меры 

воздействия, оказание им помощи в социальной интеграции; 
- по взаимодействию с общественностью и др [1]. 
В каждом государстве практика пробации имеет свои особенности, что связано с 

национальным пониманием данных институтов, но все же, цели и средства достижения 
близки. Так, допустим, в США пробация назначается в качестве альтернативы лишению 
свободы. В некоторых штатах применяется электронный мониторинг, предполагающий 
ношение специальных браслетов, при помощи которого и осуществляется контроль над 
осужденным. В Японии институт пробации состоит в системе мер предупреждения 
преступности. Благодаря успешному функционированию механизмов общественного 
контроля в стране резко снизился уровень преступности. В Швеции может назначаться как 
самостоятельная уголовно-правовая мера, в случае, если суд посчитает недостаточным 
наказание в виде штрафа. 

На международном уровне данный институт регулируется нормативным актом 
«Правила Совета Европы о пробации», принятый Комитетом министров государств в январе 
2010 г. Согласно  Правилам, пробация относится к процессу исполнения в обществе 
наказаний и иных альтернативных мер, включающий широкий круг мероприятий и мер 
воспитательного воздействия, таких как надзор, контроль и оказание помощи. «Служба 
пробации - это любое ведомство, предусмотренное законом для осуществления указанных 
выше целей и задач»[2]. 

Рассматривая институт пробации зарубежных стран, можно выделить следующие 
основные, общие признаки: 

1) освобождение лица от наказания в виде лишения свободы; 
2) возложение судом на виновное лицо определенных юридически значимых 

ограничений и обязанностей; 
3) надзор за виновным лицом со стороны специальных государственных органов и 

общественных организаций[3]. 
В Республике служба пробации осуществляет свою деятельность в отношении 

условно осужденных, которым суд определяет испытательный срок. Суд, назначая условное 
осуждение, устанавливает еще и пробационный контроль. 

Согласно статье 3 п.7 УИК РК дана дефиниция данного института как: «пробация - 
комплекс мер социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых 
индивидуально в отношении лица, находящегося под пробационным контролем, для 
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коррекции его поведения с целью предупреждения совершения им новых уголовных 
правонарушений [4]. Данный институт требует совершенствования как с нормативно-
правового, так и практического его применения. 

Под пробационный контроль подпадает только условно осужденный. В соответствии 
со статьей 63 УК РК, «если, назначив наказание в виде исправительных работ, ограничения 
по воинской службе, лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части, 
суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он 
постановляет считать назначенное наказание условным»[5]. 

Обратив внимание на статистику, мы убедимся насколько же рентабельно и полезно 
применение альтернативных мер наказания. Годовые расходы на одного заключенного, 
отбывающего наказание в виде лишения свободы равны 580 тыс. тг, то есть день обходится в 
1600 тг. Тюремное население составило 49 тыс. заключенных, по этому показателю 
Казахстан на 35 месте в мире. Максимальный же срок тюремного заключения 30 лет, тогда 
как в большинстве стран не превышает 15-12 лет. Институт пробации же предлагает 
альтернативу лишению свободы. Содержание одного осужденного составляет 580 000 тенге 
в год, когда на человека находящегося под пробационным контролем, обходится в 25 тыс. тг 
в год, что существенно сокращает затраты. Электронный мониторинг, включающий в себя 
ношение электронных браслетов, существенно сокращает расходы на содержание. 

В заключении хотелось бы отметить, что применение данного института позволяет 
достичь желаемых результатов в борьбе с преступностью, а также в значительной степени 
снизить количестве тюремного населения и статистику преступности. В настоящее время 
данный институт находится в процессе развития, необходимо учитывать международный 
опыт, внедряя его положительные стороны. 
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Изнасилование - одно из наиболее тяжких преступлений посягающих на половую 

свободу и на половую неприкосновенность женщины.  
Уголовный закон признает изнасилованием половое сношение мужчины с 

женщиной в естественной форме с применением физического или психического (угроза) 
насилия к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием ее беспомощного 
состояния. 
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Уголовная ответственность за изнасилование в Республике Казахстан, предусмотрено 
в статье  120 УК РК. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 
удовлетворение половой страсти достигается насильственным способом либо с угрозой его 
применения или же с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Объектом данного преступления является половая свобода женщины. Это означает, 
что женщина сама вправе решать вопрос о вступлении в половые отношения с мужчинами. 
Об отсутствии воли женщины на половую близость могут свидетельствовать ее явно и 
определенно выраженное несогласие и активное сопротивление. Потерпевшей при 
изнасиловании может быть только лицо женского пола. Для изнасилования не имеет 
значения моральный облик потерпевшей и в частности ее неправильное поведение, причем 
не исключается ответственность за изнасилование проститутки, сожительницы и жены. 
Уголовное законодательство Казахстана охраняет половую свободу любого лица, 
независимо от того, как оно эту свободу использует. 

Половая свобода является объектом изнасилования, под которой понимают 
составную часть личной свободы человека, которая выражается в том, что лицо само 
определяет, как удовлетворять свои сексуальные потребности. Ею обладают психически 
здоровое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Лица, не достигшие этого возраста, а также 
психически больные не обладают половой свободой. Поэтому при добровольном или 
насильственном половом сношении с лицом, не достигшем 16-летнего возраста, а также с 
психически неполноценным лицом, достигшем 16-летнего возраста, уголовная 
ответственность наступает по статьям 120-122 УК РК. В таких случаях объектом 
преступления, предусмотренных ст. ст. 120, 121 и 124 УК, является половая 
неприкосновенность. Поэтому объектом изнасилования может быть только такая половая 
свобода, когда сексуальное поведение лица не нарушает интересы других лиц или 
общественные интересы. При изнасиловании виновный нарушает половую свободу 
потерпевшей путем насильственного полового сношения с ней. 

Тяжесть причиненного вреда здоровью устанавливается на основании экспертного 
заключения, предусмотренное в Инструкции по организации и производству судебно-
медицинской экспертизы утвержденный приказом Министра здравоохранения РК от 20 мая 
2010 г. № 368. 

Объективная сторона изнасилования заключается в половом сношении с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, 
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

С субъективной стороны изнасилование всегда совершается с прямым умыслом. 
При совершении изнасилования виновный осознает, что совершение полового сношения 
происходит в результате насилия или угрозы его применения, либо в результате 
использования беспомощного состояния потерпевшей, желает несмотря на это совершить 
половое сношение. Основной мотив совершения изнасилования - это удовлетворение 
половой потребности виновного либо других лиц. Побочными мотивами могут быть 
хулиганские побуждения, желание опозорить или отомстить и т.п. Цель совершения 
изнасилования состоит в получении виновным или другим лицом удовлетворения половой 
страсти. 

Субъектом изнасилования, согласно части 2 ст. 15 УК РК является физическое, 
вменяемое лицо, достигшее 14 летнего возраста, совершившее насильственный половой 
акт с женщиной, а также лица, содействовавшие им непосредственно в момент 
изнасилования потерпевшей. Соисполнителем изнасилования также может быть и 
женщина. 

Лицо, не обладающее физиологической способностью совершить половой акт и 
заведомо знающее об этом, за совершение действий, внешне напоминающих покушение на 
изнасилование, не может нести ответственность по ст.120 УК РК. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z131
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z133
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z131
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z132
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z135
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V040003375_#z0
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С принятием Уголовного кодекса РК от 03.07.2014г. законодателем ужесточена 
санкция части 3 и 4 статьи 120 в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, а также с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы, считаем, что 
законодатель правильно внес  вышеуказанные дополнения, именно в данных частях, так как 
изнасилования является одним из тяжких и самых распространенных видов половых 
преступлений. 
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Тәуелсіз, дербес мемлекет болып танылған әр елдің бұл салаға мұқият болып, өз 

азаматтарының мүддесін қорғауда қырағылық танытып отырған жөн. Күнделікті 
жаңалықтарды, газет журналдарды парақтаған кезде «іс түссіз жоғалып кетті» деген 
хабарларға еріксіз көңіл аударып, шынында бұл адамдар қайда жүр деген ойға ораласың.  
Трафик немесе адам сату аясында «құлдыққа» мәжбүрлеп пайдалану – біздің 
топырағымызға, ұлттық дінімізге мүлдем жат, жан түршіктірер ұғым. 

Адам саудасы қазіргі таңда халықаралық дәрежедегі ең өзекті мәселелердің бірі, 
адамдарды құлға айналдыру мақсатында заңсыз шетелге апарып, саудаға салу, көптеген 
адамдарға табыс тауып баюдың көзі болып отыр. Біз адам саудасының тарихына үңілер 
болсақ, ол жаңадан пайда болған жайт емес. Адамдарға өз еркінен тыс жұмыс істету, сол 
арқылы еңбектенушінің еңбегін қанау деген нәрсе ежелгі Египетте, Қытай, Грекия елдерінде 
және Рим империясынан бастау алған болса, бүгінгі күндері де адамдарды бір елден екінші 
бір елге ақшаға қызықтырып, асыру мәселесі жиілеп кездеседі. Сондықтан, адам саудасы 
көлеміне кіретін, оның салдарынан пайда болатын адамдарды құлдыққа алу немесе 
керісінше құлдыққа сату деген халықаралық үлкен бір проблема өмір ағысымен жүріп 
келеді. Тарих атасы Геродоттың «Тарих» атты атақты еңбегінде жазған яғни «жаулап 
алынған мемлекеттердің тұтқынға түскен жауынгерлерін жаулап алушы мемлекеттер, басқа 
елдерге құлдаққа сатқан» [1]. 

Адам саудасы мәселесі қазіргі таңда қоғамдағы теріс құбылыстардың біріне айналуда.  
Бұл мәселе бірінші рет ΧΧ ғасырдың басында құқық қорғаушылыр тарапынан көтерілген 
болатын. Сол кезде континентальды еуропа мемлекеттерінде жезекшөлікпен айналысуға 
мәжбүр етілген Ұлыбританиядан шықққан әйелдерге ерекше мән берілген болатын. Сол 
кезде «ақ құлдық» термині пайда болған еді, ол адам саудасы түсінігімен ұштасты. 

Адам саудасы жөнінде көптеген оқиғалар оларды жезөкшелік, порно бизнес, 
сексуалды сипаттағы және т.б. салаларда пайдалану жөнінде айтылды. Адам трафигі - құл 
саудасына жақынырақ келеді. Бұл құбылыстың құрбандары болып негізінен әйелдер мен жас 
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өспірімдер табылуда. Бүгінгі таңда бұл мәселенің өзектілігі күннен күнге артуда. Бұл 
басқаша айтқанда бүгінгі таңдағы құлдықтың жаңа нысаны [2]. 

Аталған мәселе тек Қазақстанды ғана емес, әлемнің көптеген елдерін шарпып 
отырғаны рас. Егер біз, тұғыры биік, арманы асқақ елдің егемендігін сақтайық десек аталған 
мәселені ушықтырмай шешуіміз керек. Себебін экономикалық тұрғыда қарайтын болсақ, 
адам саудасы бұл еңбекке қабілетті адамдарды, жұмыс күшін сырт елге шоғырландыру 
арқылы мемлекеттің экономикасын қатты әлсіретеді. Сонымен қатар адам саудасы 
тәжірбиеде көрініс тапқандай, әйелдер мен балаларды жыныстық қатынаста пайдалану, 
оларды инфекциялық ауруларды, «Иммун тапшылығы вирусын (ВИЧ/ СПИД)» жұқтыруға 
душар етуі мүмкін, және де оларды ішімдікке немесе есірткі заттарына тәуелді етуге 
ұшырату арқылы, мемлекеттің демографиялық ахуалын төмендетеді. Адам саудасын 
ұйымдасқан қылмыскерлік әрекет ретінде қарауымыз қажет [3]. 

Адам саудасы әлем бойынша көп ақшалай пайда түсіретін қару саудасы және есірткі 
бизнесінен кейінгі үшінші орынды алуда. Адам саудасы жылына шамамен есептеп қарағанда 
8-ден 10 миллиард АҚШ долларына дейін пайда түсіреді екен. Осы адам саудасынан түскен 
үлкен қаражат мемлекеттік қызметкерлер арасында жемқорлыққа жол ашады. Ұйымдасқан 
қылмыстық топтардың елдің саяси институттарының құрылуына ықпал жасауы, сонымен 
қатар оның ішкі және сыртқы саясатының қалыптасуын бұзу, халықтың мемлекеттік саяси 
институттарға деген сенімін жоғалтып қана қоймай, үкіметтің өз функцияларын орындай 
алады деген сенімін де жоғалтады [4]. 

Жалпы адам саудасы заңсыз миграцияға әкеліп соғады, бұл дегеніміз мемлекеттің 
немесе мемлекеттің заңдарын және шекарасын бұзуға жағдай жасайды. Адам саудасымен 
айналысатын ұйымдасқан қылмыстық топтар желі әлемдік және трансұлттық сипатқа ие. 

Ең өкініштісі Қазақстан Республикамыздың географиялық орналасуы осы қылмыс 
құрбандарын тасымалдаудағы ең қолайлы аймақ болып табылады. Мемлекетіміздің 
экономикалық шарықтауының жоғары деңгейде болуы, көрші елдес азаматтардың жұмыс 
іздеп келуі және олардың жыл сайын өсуі, адам саудасы мен құлдыққа алу аясындағы 
қылмыстық топтардың көбеюін тудырады. Соның нәтижесінде, көршілес елдердің, соның 
ішінде Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан мемлекеттерінің азаматтары – Қазақстандағы 
адам саудасы «бизнесінің» құрбандары болып келеді.  

Адам трафигі- демократияға үлкен қатер туғызады. Ең алдымен мұндағы трафик 
құрбандары болған адамдардың негізгі жеке бас бостандығына деген құқығының 
бұзылғандығына мән бере қарауымыз керек [5]. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабына сәйкес, Қазақстан 
Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары [6]. Сол себепті еліміздің ешбір азаматының құқықтары тапталып, заңсыз 
бостандығынан айырылуын тудырмайтын жағдайлар жасау керек. 

Адам трафигі-халықаралық деңгейде мемлекеттер арасында экономиканың, 
мәдениеттің дамуына кедергі жасайды, сонымен қатар саяси-құқықтық және дипломатиялық 
қатынастарды қиындатады. Сонымен адам трафигі-бұл әр-түрлі деңгейдегі жаңаша 
қоғамның қалыптасуына кедергі жасайтын, жеке бас мәселесі, ұлттық, аймақтық, сонымен 
қатар, ғаламдық қауіпсіздікке, демократияға, кедергі келтіретін, адам құқығының қатаң 
бұзылуына алып келетін саяси мәселелер. 

Адам саудасы 90-жылдардың басында Совет Үкіметі құлағаннан кейін құрылған әрбір 
жас тәуелсіз мемлекеттің бастан өткізген экономикалық, мәдени дағдарыс нәтижесі 
халықтың заңсыз көші-қонының белсенділігін арттырды және адам саудасымен айналысатын 
ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін іске қосты.  

Адам трафигімен күресті жүйелі де, әрі тиімді жүргізіп отырған Америка Құрама 
Штаттары. ТМД елдерімен салыстырғанда олардың айырмашылығы, ұйымдастырылған, 
кешенді және оларды мемлекеттік және мемлекеттік емес бюджет есебінен қаржыландырып 
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отырады. Бүгінгі күні АҚШ қолданып отырған адам трафигімен күресу және алдын алу 
тәжірбиесін Халықаралық қауымдастықтық мүшелері зерттеп қолдануда [7]. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік және мемлекеттік емес деңгейде тәжірбиеде 
адам саудасының кездесетінін мойындады. Қазақстандағы Үкіметтік емес ұйымдар мемлекет 
территориясында орналасқан халықаралық ұйымдардың көмегімен, осы адам саудасының 
құрбаны болған адамдарға бірнеше жылдың көлемінде көмек берілуде. 

2014 жылғы басылып шығарылған АҚШ мемлекеттік департаментінің «Адам саудасы 
қылмысымен күресу туралы» жыл сайынғы мәлімдемесінде, рейтинг бойынша Қазақстан 
Республикасы адам саудасы қылмысымен күресуде көп шара қолданатын мемлекеттер 
қатарына кірді. 

Адам трафигінің бұрынғы заманғы құлдықтың бір түрі ретінде дамуымен Әлемдік 
қауымдастық өткен ғасырдың соңы мен қазіргі жүз жылдықтың басында кездесті. Жалпы 
осы салада жүрген мамандардың зерттеулері көрсеткендей, жыл сайын бүкіл дүние бойынша 
800 000-нан 4 000 000-ға дейін адамдар, адам саудасының құрбанына айналады, ал соның 
ішінде шамамен 1.4 млн кәмелетке толмаған балалар.Ал осы адам саудасымен айналысатын 
трафикерлердің жыл сайынғы табысы 7млрд долларға жетеді. Сонымен бүгінгі таңда, пайда 
түсіру жағынан бірінші орында заңсыз қару-жарақ сату болса, екінші орында заңсыз есірткі 
заттарының айналымы, ал үшінші орында адам саудасы [8]. 

Қазақстанның өзінде 2014 жылдың 6 айында ішкі істер органдары 192 қылмыстық іс 
қозғады, оның ішінде 3-і пайдалану мақсатында адам ұрлау; 4-і пайдалану мақсатында 
заңсыз бас бостандығынан айыру; 10-ы адам саудасы; 8-і кәмелетке толмағанды 
жезөкшелікпен айналысуға тарту; 9-ы кәмелетке толмағандарды сату; 11-і жезөкшелікпен 
айналысуға тарту; 147-сі жеңгетайлық және притон ұстағаны үшін іс қозғалды [9]. 

Жоғарыда айтқандарды ескере отырып, адам баласы ΧΧІ ғасырдың табалдырығында 
тұрып өте қиын, тез тарайтын ғаламдық проблемамен қақтығысты, адам өзінің қаржылық 
кіріс көзін арттыру мақсатында, адамдарды іске тарту, тасымалдау, сату және пайдалану 
шараларын қолданды. Жалпы айтқанда адам саудасы, адамның негізгі саяси құқығын бұза 
отырып, демократияға нұқсан келтіреді және мемлекет ішінде жемқорлықтың дамуына жол 
ашады. 

Трафик барысында моральдық және физикалық күш көрсету, тұрғылықты жерін өз 
еркімен таңдау және жүріп-тұру еркіндігін шектеу, еңбек ақысын төлемеу, жұмыс күнінің 
шектелмегендігі құрбан болған адамның денсаулығына үлкен зардап келтіреді. Адам 
саудасы тек жұмыс күші ретінде ғана емес сонымен қатар, сексуальды әрекеттерге де 
пайдаланылады. Жыныстық қатынас түріндегі қызметті-әйелдер мен балалар көрсетсе, 
жұмыс күші ретінде еңбек етуге ер адамдарды пайдаланылады. 

Біз адам саудасын әлемдік қауіпсіздікке төніп тұрған құбылыс ретінде 
қарастыруымыз керек, себебі бүгінгі жас өспірімдер адам саудасының құрбаны болса одан 
кейін қандай болашақ болмақ?!  Оның өмірге деген қөзқарасы ғана өзгеріп қана қоймай, 
сонымен қатар адамға деген сенімсіздік, жек көрушілік пайда болады. Ал егер жәбірленуші 
осы сауда құрбаны болып жұмыс істеген уақытта қандайда бір дене жарақатын алса, онда 
тіптен мүгедектер саны көбейіп, елде әлеуметтік қорғалмаған адамдар саны көбейеді. 

Сондықтан адам саудасына тосқауыл қою мәселесіне біздің ел азаматтары да барынша 
көңіл бөліп, осы бір келеңсіз құбылыстың жолын кесуге өз үлестерімізді қосудамыз. Бұл 
шаралар тек мемлекетіміздің емес, сонымен қатар әлемдік адам саудасының қылмыстылыққа 
қосар үлесін азайтуға айтарлықтай септігін тигізуде. 
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Актуальность рассматриваемой темы фигурирует на протяжении всего существования 

государства. Много сторонников «за» и «против» смертной казни. 
Одним из основных принципов развития гражданского общества, является принцип 

гуманизма. Цивилизованное государство не должно провоцировать свой народ на 
жестокость и подрывать недоверие к власти. Смертная казнь, не наказывает преступника, а 
облегчает страдание, тем самым он избегает наказания, ведь он должен раскаяться в 
содеянном и жить с этим. Кроме того, человек, совершивший преступление, наказываемое 
смертной казнью, и преследуемый правосудием, может посчитать, что находится в ситуации, 
когда ему нечего терять, в результате чего совершает новые преступления. 

Исторически смертная казнь «эволюционировала» из древнейшего обычая кровной 
мести, который существовал еще в догосударственном обществе и выражался в формуле 
«око за «око», «зуб» за зуб». Тогда не покарать преступника, не отомстить, не восстановить 
справедливость считалось позором, бесчестием для пострадавшего или его родственников, в 
случае смерти. С появлением государства карательные функции постепенно переходят к 
специальному государственному аппарату. Убиение преступника (смертная казнь) 
становится публичным и обретает статус уголовного наказания, исполняемого от имени 
государственной власти. Однако перечень преступлений, подпадающих под такое наказание, 
все более расширялся [1]. 

Смертная казнь – расстрел является самым тяжким исключительным видом 
наказания. Она допускается лишь за террористические преступления, сопряженные с 
гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. 
Государство рассматривает смертную казнь как исключительную меру наказания, о чем 
свидетельствует прямое указание об этом в законе (ст. 47 УК) [2].  

На данный момент в нашей стране наложен мораторий на смертную казнь, в этой 
связи множество лиц приговоренных к смертной казне, были помилованы и стали 
пожизненными обителями колоний особого режима.  

На наш взгляд, пожизненное заключение не эффективная мера наказания и ставит под 
угрозу безопасность общества. Что полезного может сделать человек, который всю свою 
жизнь будет находиться в местах лишения свободы. Он совершил особо тяжкое 
преступление умышленно, значит прекрасно предвидел, осознавал и желал наступления 
данных последствий. То есть, его психика уже где-то в чем-то нарушена и добавьте к этому 

http://articles.gazeta.kz/
mailto:jjjannka23@mail.ru
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пожизненное заключение в местах лишения свободы, это накладывает свой отпечаток и не 
благоприятный. И в итоге мы имеем человека с нарушенной психикой и узким мышлением. 
Ведь, в колониях особого режима не очень, то благоприятные условия для развития человека 
как умственно, так и духовно. Также, у заключенного может возникнуть умысел побега, тем 
самым мы ставим под угрозу жизнь сотрудников колоний и граждан, если он окажется на 
свободе, то может совершить новое преступление. 

С экономической стороны, на содержание одного заключенного уходит 600000 тенге 
в год, а их 48000 человек [3]. На сегодняшний день 120 человек отбывают наказание в виде 
пожизненного лишения свободы [4]. Если ввести смертную казнь в действие, то финансовые 
средства, которые уходят на содержание пожизненно заключенных, можно рационально 
использовать на более полезные и нужные сферы государства. 

Также несправедливость заключается в том, что содержание заключенных 
оплачивается государством, а именно налогами законопослушных граждан. Это означает, 
что родственники жертв платят налоги, а стало быть оплачивают жизнь убийцам их 
родственников.  

Смертная казнь исключает возможность рецидива преступлений, как известно 
заключенные могу убивать и в тюрьме своих сокамерников, то есть дальше продолжать свою 
преступную деятельность. 

Пожизненное заключение для преступников это более мягкая участь, а смертной 
казни преступники боятся больше всего. Было множество случаев, когда преступникам 
заменяли смертную казнь, пожизненным лишением свободы, и они этому чрезвычайно 
радовались, то есть они чувствовали себя безнаказанными и гордились, что будут жить, а его 
жертвы уже нет в живых. Так, террорист Закариас Муссауи, участвовавший в организации 
террористических актов 11 сентября 2001 года и соучастник убийства около 3000 человек, 
был судим в мае 2006 года. Ему грозила смертная казнь, однако приговором стало 
пожизненное заключение. Услышав приговор, Закариас закричал: «Америка, я выиграл, ты 
проиграла!» [5]. 

Боязнь преступниками смертной казни подтверждает и бывший руководитель 
команды по приведению смертных приговоров в Белоруссии. Он многократно присутствовал 
непосредственно на расстрелах и рассказал следующее: «…ожидание смерти — это 
страшная кара. Она вполне компенсирует те страдания, которые они (убийцы) причиняют 
жертве» [6]. 

Исходя из выше изложенного, предлагаем снять мораторий и ввести в действие 
смертную казнь. Также внести изменения  и дополнения в статью 46 УК РК  исключив 
четвертую часть данной статьи. 
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Актуальность темы исследования.На сегодняшний день одним из основных проблем 

для мирового сообщества является терроризм.Число актов терроризма постоянно 
возрастает,становясь при этом все не только религиозный,но и политический характер.И 
одним из стран,где терроризм стал усиливаться стал Казахстан. Усиление террористической 
активности в 2011-2012 годах требует большого осмысления, как причин этого явления, так 
и его механизмов. Так как осуществленных терактов до этого времени в Казахстане было не 
так уж и много, а точнее почти не было, опыта столкновения с террористами у нашего 
общества крайне мало. Усиление террористической активности в 2011-2012 годах требует 
большого осмысления, как причин этого явления, так и его механизмов. Так как 
осуществленных терактов до этого времени в Казахстане было не так уж и много, а точнее 
почти не было, опыта столкновения с террористами у нашего общества крайне мало. 
На территории Казахстана запрещены организации, деятельность которых носит 
террористический характер. Организации признаются террористическими, если их уставные 
цели и деятельность противоречат Конституции и Законам Республики Казахстан и 
международным договорам, участником которых является республика Казахстан; в случае, 
если существует потенциальная опасность активизации функционирования этих организаций 
по дестабилизации обстановки в государствах центрально-азиатского региона. [1] 

Надо отметить, что в октябре 2006 года Верховным Судом Казахстана, по заявлению 
Генерального прокурора Казахстана, признаны террористическими и запрещена 
деятельность на территории Казахстана следующих международных организаций: 

• "Аль-Каида". 
• "Исламская партия Восточного Туркестана". 
• "Курдский народный конгресс". 
• "Исламское движение Узбекистана". 
• "Асбат-аль-Ансар". 
• "Братья мусульмане". 
• Движение "Талибан". 
• "Боз Гурд". 
• "Жамаат моджахедов Центральной Азии". 
• "Лашкар-и-Тайба". 
• "Общество социальных реформ". 
Позже решением суда Астаны была также запрещена деятельность организации 

«Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами", "Аум Синрикё" и "Организации освобождения Восточного 
Туркестана». 

Но на самом деле, данная борьба была несколько формальной - считалось, что в 
стране могут быть только международные террористические организации, а своих быть не 
может. На самом деле, число осужденных за террористическую деятельность только росло 
(широкой публике данные факты не раскрывались): 

• 2003 год - 16 
• 2004 год - 20 
• 2005 год - 6 
• 2006 год - 33 
• 2007 год - 14 
Выделяются следующие этапы развития терроризма в стране: 
Терроризм в 2011-2012 годах 
 Одним из ключевых вопросов является - были ли рассматриваемые происшествия 

2011 года терактами или просто криминалом или социальным протестом? Можно признать в 
качестве основных 2 нижеследующих определения терроризма: 

• идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 
принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления 
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или международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными 
формами противоправных насильственных действий; предумышленное, политически 
мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов 
субнациональными группами или подпольно действующими агентами, обычно с целью 
повлиять на настроение общества. 

Исходя из этого, можно сказать, что теракт - это акт насилия с целью устрашения 
объекта или влияния на него. Теракт не имеет своей целью получение прибыли, имеет 
демонстративный характер и насилие может быть неограниченным. К терактам также можно 
причислить аресты групп террористов, как правило, они сопротивляются силовикам. Кроме 
того, так как теракт является сложной организационно и технически операцией, поэтому он 
часто бывает неудачным, что также надо фиксировать. 

Также террор отличается от диверсии, которые могут осуществлять как организации, 
так и другие государства. Отличия террора от диверсии (в том случае, если террор направлен 
на население): 

• Психологическое воздействие вместо реального; 
• Акцент на информационный фон вместо нарушения работы экономики; 
• Массовость жертв вместо выбора людей, принимающих решения. 
В этом отношении наиболее показателен пример Максата Кариева в Таразе, который 

после убийства сотрудников КНБ дальше продолжал убийства и пошел на штурм здания 
ДКНБ, хотя мог спокойно покинуть город и вряд ли бы его удалось задержать. 

Надо также понимать, что объектами террористов в Казахстане не является 
собственно население страны, объектами устрашения в настоящее время являются только 
силовые органы, а конкретнее МВД и КНБ. С чем связана такая акцентуация 
террористического подполья? На наш взгляд, это связано со следующими причинами: 

1. Тактика террора против населения принята или против иностранных оккупантов и 
мигрантов или принята, чтобы заставить демократическое правительство выполнить свои 
требования. В случае, если население свое, а правящий режим недемократичен теракты 
против населения работают против самих террористов, лишая их поддержки и только 
укрепляя правящий режим. 

2. Для массового распространения и закрепления своих их идей салафитам-
ихванистам, которые и представляют основную массу террористов, необходимо время и 
непрепятствие своим идеям. В настоящее время этому мешают как раз МВД и КНЮ. 
Поэтому террор направлен на запугивание сотрудников данных органов. [2] 

Взрыв в Астане 
24 мая в 3:40 утра у здания следственного изолятора департамента комитета 

национальной безопасности города Астаны (примерно в 20-30 метрах от ворот) взорвался 
автомобиль марки "Ауди-100" с государственным номером S 103 ТЕМ красного цвета, 1991 
года выпуска. На месте происшествия также обнаружены трупы двух мужчин европейской 
внешности - Кельплер Дмитрия Юрьевича, 1962 года рождения, уроженца Киргизии, 
проживающего в Экибастузе Павлодарской области, а также Черемухина Ивана 
Александровича, 1985 года рождения, судимого за кражу, дважды за мошенничество. 
Позднее оказалось, что удостоверение Черемухина было украдено, а вместо него был Сергей 
Подкосов - русский мусульманин, который и достал взрывчатку. 

Взрыв был большой силы, части тел разлетелись в радиусе 50-60 метров; по 
убеждению очевидцев, мощность взрыва была такой силы, что фрагменты тел и автомобиля 
оказались на детской площадке во дворе соседнего дома. 

Официальная версия - взрыв по неосторожности при перевозке взрывчатки. Версия 
неофициальная - готовилась атака на СИЗО КНБ с подрывом КПП или ворот, просто 
случилась ошибка исполнителей, неправильно рассчитавших время. 

Основной политической причиной роста терроризма является отсутствие 
политической активности на местах и выражения мнения населения. Из-за отсутствия 
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диалога с властью и запрета на большинство политических акций протеста протест 
сдвигается в сторону радикального и выходит из правового поля. 

Или недовольные люди легко попадают под влияние салафитов, которые предлагают 
простые и понятные рецепты наведения социальной справедливости. 

В итоге можно сказать, что хоть терроризм и не является основной проблемой в 
Казахстане, но стремительно усиливается. Нашей стране надо усиливать борьбу против 
терроризма и обеспечить безопасность населения нашей страны. [3] 
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203-оқу тобының тыңдаушысы 
Ғылыми жетекші - Ө.А. Тұрғанов 

 
Қазіргі таңда елімізде зорлау, сол сияқты өзге де нәпсiқұмарлық сипаттағы күш 

қолдану әрекеттерiмен байланысты қылмыстар көбеюде. Зорлау қылмысының объектісі әйел 
болғандықтан Қазақстанда әйелдерге қатысты кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою 
туралы конвенцияның орындалуы туралы баяндаманы бекiту туралы Қазақстан 
Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 15 қыркүйектегi № 1064 Қаулысында әйелдерге 
қатысты қылмыстылық пен зорлық-зомбылық статистикасы белгіленген: 

Бас прокуратураның мәлiметтерi бойынша 2010 жылы Қазақстанда 132 мың қылмыс 
тiркелген, соның iшiнде 42,5 мыңы әйелдерге қатысты (32%), оның iшiнде зорлау – 1,4 мың. 
Қылмыстардың жалпы саны 2004 жылмен салыстырғанда (143,5 мың) қысқарған, бiрақ 
әйелдерге қатысты бiршама өскен (36 мың).  

Сексуалдық сипаттағы қылмыстар жасағаны үшiн жауапкершiлiк Қазақстан 
Республикасы қылмыстық кодексiнiң 120-122 және 124-баптарында көзделген. Мысалы, 120-
бап бойынша ауырлататын мән-жайларымен 5-тен 20 жылға дейiн бас бостандығынан айыру 
жазасы қарастырылған. Зорлау туралы қылмыстық iстер бойынша жәбiрленушiлер 
Қылмыстық процессуалдық кодексiнiң 97-бабының «Жәбiрленушiлердiң, куәлардың, 
күдiктiлердiң және қылмыстық процеске қатысатын басқа да адамдардың қауiпсiздiгi 
шаралары» нормаларына сәйкес қорғалуға құқылы. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттің ең қымбат қазынасы 
ретінде адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтарын таныған. Азаматтардың 
мүдделерін қорғау туралы жалпы конституциялық жағдай, салалық және конституциялық 
заң шығару ережелерінен көрінеді. Оған мысал ретінде, ҚР Конституциясының 17-бабы,  
1.Адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды. 2. Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық 
жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге 
не жазалауға болмайды [1]. 

Осы қылмыстық iстердi тергеуде және қарауда бiркелкiлiктi қалыптастыру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы 2007 жылғы 11 
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мамырдағы N 4 Нормативтiк қаулысымен келесідей анықтамалар берілді, яғни зорлау деп- 
әйел жынысты адаммен оның еркiне қарсы немесе еркiнен тыс, жәбiрленушiге немесе басқа 
адамдарға күш қолданып немесе күш қолданамын деп қорқытып, не жәбiрленушiнiң 
дәрменсiз жағдайын пайдаланып жасаған жыныстық қатынасты түсiну керек. Осыған 
байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120- бабында “Зорлау” 2 
қарама- қайшылықты таптық: 

Біріншіден: Назар аударсақ, ҚР Қылмыстық кодексінің 120- бабының 
диспозициясында “күш қолданып немесе оны қолдану қатерін төндіру” делінген. Осыған ҚР 
Жоғарғы сотының Зорлау  және өзге де нәпсiқұмарлық сипаттағы күш қолдану 
әрекеттерiмен байланысты қылмыстарды саралаудың кейбiр мәселелерi туралы 2007 жылғы 
11 мамырдағы N 4 Нормативтiк қаулысында: күш қолдану деп- жәбiрленушiнiң қарсылығын 
басуға бағытталған, мысалы, ұрып-соғу, тыныс алу жолдарын қысып жабу, аяқ-қолдарын 
ұстап жiбермеу, киiмiн жырту, және с.с. әрекеттер жасауды түсiну керек.  

 Зорлау, өзге нәпсiқұмарлық сипаттағы күш қолдану әрекеттерiн жасау немесе оларды 
жасауға оқталу кезiнде жәбiрленушiлердiң денсаулығына қасақана жеңiл немесе орташа 
ауырлықтағы зиян келтiру әрекеттерi Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң (бұдан 
әрi - ҚК) 120 немесе ҚК121-баптарының диспозициясымен қамтылады және қосымша 
саралауды талап етпейдi. [2]. 

Зорлаудың объектісі әйелдің жыныстық бостандығы болып табылады. Ал, кәмелетке 
толмаған және өте жас қыз баланы зорлау кезіндегі жыныстық дербес құқылық ең жоғары. 
Мұндай қылмыс жасалған жағдайда оның жәбірленушісі тек қана әйел болуы мүмкін.  

Зорлаудың объективтік жағы заңда жәбірлеушіге немесе басқа адамдарға күш 
қолданып немесе оны қолданбақшы болып қорқытып, не жәбірленушінің дәрменсіз күйін 
пайдаланып жыныстық қатынас жасау деп көрсетілген. Осыған орай, зорлаудың міндетті 
белгісі жыныстық қатынас, яғни еркек пен әйелдің табиғи жанасуы болып табылады.  

Зорлаудың субъективтік жағы тек қана тура ниетпен сипатталады. Кінәлі өзінің күш 
қолданып, қорқытып немесе жәбірленушісінің дәрменсіз күйін пайдаланып жыныстық 
қатынастың қалай екенін ұғынып біледі, және соны қалайды.  

Зорлаудың субъектісі арнайы субъект, яғни  жасы 14-ке толған, еркек жынысты адам 
болуы мүмкін.  

Денсаулыққа келтiрiлген зиянның ауырлығы Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрiнiң бұйрығымен бекiтiлген Сот-медициналық сараптама жүргiзу және 
ұйымдастыру ережесiне сәйкес алынған сараптамалық қорытынды негiзiнде анықталады.  

Егер де тұлға қандай да жоғары көрсеткен әрекеттерді жүзеге асырған болса, бірақ 
қылмыстың ауырлығы жеңіл немесе орташа ауырлықтағы зиян келтірумен шектелсе ҚР ҚК-
нің 120- бабының 1- бөлімімен жауапкершілікке тартылады делінген.  

Зорлау үстiнде не өзге нәпсiқұмарлық сипаттағы күш қолданып әрекеттердi жасау 
үстiнде қорқыту деп- жәбiрленушiлердiң қарсылығын басу мақсатында кiнәлiнiң 
жәбiрленушiлердiң өздерiне немесе олардың жақындарына күш қолданылатынының 
шынайылығын бiлдiретiн әрекеттерi мен сөздерiн түсiну керек. Қорқыту ҚК 120 және ҚК 
121-баптарының диспозициясында көрсетiлген зорлау, өзге нәпсiқұмарлық сипаттағы күш 
қолдану әрекеттерi үстiнде қарсылықты басудың бiр тәсiлi болып табылатындықтан 
кiнәлiнiң әрекеттерiн ҚК 115-бабы бойынша қосымша саралау талап етiлмейдi.  

Өлтірумен, денсаулыққа ауыр зиян келтірумен, сондай-ақ адамға басқа да ауыр 
түрдегі күш қолданумен немесе мүлкін өртеу, жарылыс жасау жолымен жою немесе өзге 
жалпыға қауіпті тәсілмен қорқыту, зорлау немесе өзге нәпсіқұмарлық сипаттағы күш 
қолдану әрекеттері жасалғаннан кейін, мысалы, жәбірленушілерді қорқыту және жасалған 
әрекеттің жария болуын болдырмау мақсатында жүзеге асырылса, олар осындай 
қорқытушылықты орындайды деп сескенуге жеткілікті негіз болса, ҚК 115-бабы бойынша 
дербес саралануға, ал осы әрекеттер тұтастай көрсетілген қылмыстық нормамен және ҚК 120 
немесе ҚК 121-баптарының тиісті бөлігінің жиынтығы бойынша саралануға жатады. 
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Екіншіден: ҚР Қылмыстық кодексінің 120- баптың 2- бөлімінің 2) тармақшасында 
өлтіру қатерін төндірумен ұласқан, сондай-ақ жәбірленушіге немесе басқа адамдарға 
қатысты аса қатыгездікпен жасалса делінген, яғни ауырлататын жағдай ретінде 
қарастырылған [3]. 

Осы баптың 1-бөлімінде зорлау әрекетін күш қолданып немесе оны қолдану қатерін 
төндірумен жасаса делінсе, ал 2-бөлімінде өлтіру қатерін төндіремін деп жасалынатын 
әрекеттер сараланған құрамға жатады. Бірақ осы тұлға, яғни қоғамға жат, қылмыстық 
әрекеттер  жасағанда әртүрлі тәсілдер арқылы адамды қорқытады. Қандай адам болмасын, 
әрқайсысы өзінің өмірі үшін күресуде. Қылмыскер өзінің сөзіне сендіру үшін міндетті түрде 
“өлтіремін” деген сөзді қолданады. Басқа сөздер, адамның психологиясына қатты әсерін 
тигізбейді. Сол себепті біздің ойымша ҚР ҚК-нің 120-бабының 2- бөліміндегі 2) 
тармақшасының қателіктеріне байланысты “ өлтіру қатерін төндірумен ұласқан” дегенді 
алып тастап, “жәбірленушіге немесе басқа адамдарға қатысты аса қатыгездікпен жасалса” 
деп қалдыру керек.  

Сондай- ақ 120-баптың 1- бөлімінде күш қолдануда жеңiл немесе орташа 
ауырлықтағы зиян келтiру орын алған, ал осы баптың 2-бөлімінде өлтіремін деп қорқытса 
делінген. Неге біз адамның қарапайым “өлтіремін” деген сөзі үшін 2-бөліммен 
жауапкершілікке тартамыз, яғни ауырлататын мән-жай ретінде, ал адамға тікелей 
денсаулығына зиян келтіру оған қандай да бір болмасын қылмыстық күш қолдану әрекетін 1-
бөлімінің диспозициясының конструктивтік белгісі ретінде қарастыруымыз керек. 

Қазіргі таңда зорлық-зомбылықтың алдын алу жұмысы үкiметтiк емес ұйымдармен 
тығыз байланыста жүргiзiледi. Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықпен күрес мақсатында 
Iшкi iстер министрлiгiнiң аудандық бөлiмдерiне дейiнгi құрылымында әйелдердi зорлық-
зомбылықтан қорғау жөнiндегi арнайы бөлiмшелер жұмыс iстейдi. Олардың жалпы штат 
саны 126 бiрлiктi құрайды. Қызметкерлердiң мiндеттерiне әйелдерге қатысты зорлық-
зомбылық фактiлерiн анықтау, жеке және заңды тұлғалардың әйелдердiң конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы туралы шағымдары мен өтiнiштерiн қарау 
кiредi. 

Әйелдерге олардың зорлық-зомбылықсыз өмiр сүру құқығын қорғауда 28 
дағдарыстық орталық нақты көмек көрсетедi, оның 7-де паналайтын баспана бар. Оның 20-
сы мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс және басқа да әлеуметтiк-маңызды бағдарламалар 
арқылы грант бөлу жолымен мемлекеттiк бюджет есебiнен қаржыландырылады. 6 
дағдарыстық орталық қызметiнiң негiзгi бағыты адам саудасы құрбандарына көмек көрсету, 
12-нiң бағыты – тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына көмек көрсету, 10-ның бағыты 
– зорлық-зомбылықтың барлық мәселелерi бойынша консультация беру болып табылады. 

Қорытындылай келе әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру және қылмыстық 
заңнаманы жетілдіру мақсатында, ҚР Қылмыстық кодексінің 120-баптың 2- бөлім 2) 
тармағындағы “өлтіру қатерін төндірумен ұласып” дегенді алып тастауды ұсынамыз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз. Алматы, 
«ЮРИСТ» баспасы (кейінгі өзгерулерімен). 

2. Қазақтан Республикасы Қылмыстық Кодексі 2014 ж. 3 шілде 
3. ҚР Жоғарғы сотының Зорлау  және өзге де нәпсiқұмарлық сипаттағы күш 

қолдану әрекеттерiмен байланысты қылмыстарды саралаудың кейбiр мәселелерi туралы 2007 
жылғы 11 мамырдағы N 4 Нормативтiк қаулысы 

4. Қазақтан Республикасы Қылмыстық-процесстік кодексі 2014 жылғы 4 
шілдедегі № 231-V ҚРЗ 
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ЕСІРТКІ, ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫ, СОЛ ТЕКТЕСТЕРДІ ӨТКІЗУ 
МАҚСАТЫНДАҒЫ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕР 

 
Журабаева Юлдуз Юлдашқызы 

Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясының КОФ 
2-курс тыңдаушысы 

lalaKon_95j@mail.ru 
Ғылыми жетекші - Н.С.Сембиев, қылымыстық құқық және криминология 

кафедрасының оқытушысы полиция капитаны 
 
Барлық әлемді толғандыратын негізгі мәселелердің бірі есірткі заттарымен 

байланысты, оның осындай аңызға ие болуы бұл тек қана жеке тұлғаның ғана емес, сонымен 
қоса қоғамның, мемлекеттің денсаулығы мен қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді.  

Есірткі заттары немесе психотропты затарды заңсыз айналымы, оларды қолданудағы 
қиянатшылық – кейінгі онжылдықтарда әлемдік деңгейге көтеріліп, көптеген мемлекеттердің 
алдыңда тұрған көкейкесті, көпқырлы және кешенді әлеуметтік мәселе. 

Есірткі затттарынан төнетін қауіп ядролық және экологиялық апаттармен қатар 
орналасуда. Лауазымды органдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының мағлұматы 
бойынша есірткі заттарының бизнесі әлемдік қаржы айналымдарының арасынан қару-жарақ 
саудасынан кейінгі екінші орында жайғасқан.  

Есірткі затары немесе психотропты затардың заңсыз айналымы күллі адамдардың 
ғана емес, соңымен қоса қоғамның өмір сүруі мен дамуына қианат келтіреді. Аталған 
мәселені шешуді созу келешек ұрпаққа қауіп төндіреді, қоғамның дамуына кедергі жасайды, 
оны өмірлік маңыз бар мәселеге айналдырады. Ол бір немесе бірнеше мемлекттердің 
күштерімен шешілмеуді, ол барлық елердің бірігіп жұмыс істеу нәтижесінде шешіледі. 

Есірткі заттарымен байланысты қылмыстардың ең алдымен оның затын анықтайтын 
өзіндік ерекшелігі бар. 

Қылмыстың заты – бұл нақты материалды зат, ол фзикалық немесе психикалық әсер 
ету барысында қоғамдық қатынастардың (қылмыс объектісіның) құрамы, белгілі бір түрі 
көрсетіледі, ол қоғамдық қатынастар саласында өте қауіпті әлеуметтік қатер төндіреді. 

Н.Н.Зогородниктің пікірі бойынша, қылмыс заты деп субъект қылмыс объектісіне 
қандайда бір әсер ету арқылы зиян келтіретін материалдық дүниені тану керек. 

Кейбір ғалымдар қылмыс затын тек қылмыстық заңда көрсетілген негізде ғана 
қолдану керек деген ойда. 

Біздің ойымызша, қылмыс заты – оған байланысты қылмыс жаслынатын материадық 
өмірдің заты. 

Қаралатын қылмыстың заты есірткі затары немесе психотропты затар болып 
табылады. 

Психотропты заттар – есірткі заттардың тізмінде бекітілген синтетикалық немесе 
табиғи  негіздегі Қазақстан Республикасының заңнамасында, соңдай-ақ 1971ж психтропты 
заттар туралы Коненсияда көрсетілген психоропты заттар мен прекурсолар. 

Аталған заттардың төрт белгісі бар: 
1.Медициналық белгісі болып есірткінің орталық жүйке жүесіне әсер етіп есірткілік  

тудырады, ал оны тұрақты түрде қолдану – психикалық және физикалық тәуеділікке (есірткі 
құмарлыққа) әкеп соғады. 

2.Заңды белгісі мемлекетаралық-құқықтық номативтік актлерде және мемлетек ішілік 
нормативтік сипаттағы құжаттарда белгленген есірткі заттардың тізімін құрайды.  

3.Ал әлеуметтік белгісіне келетін болсақ, онда ол қоғамның, бірақ жалпы қоғамның 
емес оның ішіндегі есірткі заттарды қолданумен айналысатын белгісіз топтың денсаулығына 
зиян келтіруімен сипатталады. 

4.Еірткі заттардың физикалық қасиетеріне оның құрмын, құрылымын, әсер ету 
деңгейін және тағы басқаны жатқызуға болады. Есірткі заттардың түсінгін анықтауда екі 
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белгісі негізгі (медициналық және заңды), ал қалған екі белгісі қосымша (әлеуметтік және 
физикалық) болып табылады. 

Есіткі заттарымен байланысты қылмыстардың ауырлығы мен сипаты ең алдымен одан 
төнетін қауіп деңгеймен анықталады, ал ол болса қылмыс заты – есірткі заттар мен 
психотропты заттармен анықталады. Оларды қолдану ережесін сақтамау адамда оған деген 
құмарлқты тудырады, ол пихикалық және физикалық тәуелділікпен сипатталады. 

Есірткі эпидемиясы Қзақстан Республикасынада әсерін тигізеді. Қазіргі кезде 
қазақстандық қоғамның алдыңда тұрған көптеген мәселелердің арасынан есірткі мәселесі 
алдыңғы орын алуда. Есірткі заттарының әлемдік деңгейде және еліміздегі даму қарқыны 
мен аумағы жастардың айтарлықтай бөлігінің физикалық  саулығына, қазақстандық 
қоғамның жарқын болашақтағы әлеуметтік тұрақтылығына қауіп төндіруе. Есірткі құмарлық 
адамдардың физикалық  жағдайына және гендік тұратылыққа нақты қауіп төндіреді.  

Еліміздегі есірткінің таралу аумағы мен қарқыны соңшалық тіпті болашақ жастардың 
айтарлықтай бөлігінің физикалық  саулығына, қазақстандық қоғамның жақын болашақтағы 
әлеуметтік тұрақтылығына қауіп төндіруде. 

Есірткі затары немесе психотропты затармен қатар қылмыс заты ретінде 
прекурсорларды да, сонымен қоса есірткі заттары немесе психотропты затардың сол 
тектестері де қарастырған жөн, өйткені олар халықтың денсаулығына зиянды дипрессиялық, 
галлюциногенді және стимулдаушы әсер етеді. 

1998ж. 10 шілдедегі «Есірткі заттар, психотропты заттар, прекурсорлар және олардың 
засыз айналымына және оларды қолдануда қиянат келтіруге кедергі жасау» Заңның 1-бабына 
сәйке, есірткі затары немесе психотропты затардың сол тектестердің деп негізі табиғи немесе 
синтетикалық болатын, олардық химиялық құрылымы мен құрамы  І, ІІ, ІІІ-ші таблицаларда 
көрсетілген заттардық  химиялық құрылымы мен құрамына ұқсас болып келетін, оларды 
қолданудың ережелерін бұзған жағдайда халықтың денсаулығына зиянды дипрессиялық, 
галлюциногенді және стимулдаушы әсер ететің және қолданыстағы Заңда және БҰҰ 
халықаралық конвенсияда есірткі затары немесе психотропты затар деп көрсетілмеген 
заттарды жатқызуға болады. 

Прекурсорлар деп Қазақстан Республикасының  есірткі заттар, психотропты заттар, 
прекурсорлар Заңнамасымен белгіленген қадағалауға жататын, Қазақстан Республикасының  
халықаралық келісімдерінде, сонымен қоса 1988 жылғы БҰҰ есірткі заттар, психотропты 
заттар, прекурсорлар және олардың засыз айналымына қарсы күрес конвенсиясында 
көрсетілген Тізімге қосылған есірткі заттары немесе психотропты заттарды дайындау, өңдеу, 
қайта өңдеу барысында қолданылатын заттарды атайды. 

Осыған байланысты, біз ҚР ҚК 297-бөлімі 1- қылмыс заты ретінде прекурсорларды 
және де есірткі заттары және психотропты заттардың аналогін келесідей түрде қосқымыз 
келеді: 

1.Есірткі заттар, психотропты заттар, прекурсорлар және сол тектестердің заңсыз 
дайындалуын, қайта өңдеуін, сатып алыуын, сақтауын, сату мақсатында тасымалдауын, 
біреуге беруін және сатуын. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 ж. (соңғы өзгертулер мен 
толықтырулар 02.02.2011ж.) 

2. ҚР Қылмыстық кодексі 03.07.2014 ж. 
3. ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы 1998 жылғы 18 маусым №3 «Есірткі, 

психотроптық және улы заттарды заңсыз айналымға түсіру жөніндегі істер бойынша 
заңдарды қолдану туралы». 

4.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. Ерекше бөлім: Дәрістер баяны. 
И.Ш.Борчашвилидің және Р.Б.Құлжақаеваның жалпы редакциялауымен. Алматы: ЖШС 
«Изадельство «Норма-К» 2007. 
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ЖЕҢГЕТАЙЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Жұмабеков Нұрым 
zhumabekov95@list.ru 

Қазақ Инновациялық Гуманитарлық Заң Университеті, Заң факультеті «Құқықтану» 
мамандығы, 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Байгундинов Е.Н. 
 

Жезөкшелік ежелден келе жатқан кәсіп болғанымен,ежелгі қазақ қоғамында 
жезөкшелік құбылысы болған емес,қазақтың ескі әдет-ғұрып заңдары жезөкшелікке жол 
бермеген. Жезөкшелік құбылысы біздің елдің өміріне өткен ғасырдың екінші жартысынан 
бастап ене бастады,қазір бұл құбылыс елімізде етек алды.  

Республикамызда жезөкшелік,жеңгетайлықпен күресу үшін көптеген шаралар өтуде 
солардың бірі 2013ж 23-27 қыркүйек аралығында өткен бүкіл республика аумағын қамтыған 
шаралардың бірі «STOP трафик» шарасы болып табылады.Адам саудасына байланысты 
қылмыстарды ескерту, жолын кесу,анықтау және ашу бойынша жұмыстар өтті.Жедел алдын 
алу операциясын өткізу барысында ұймдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімінің 
қызметкерлері 47 қылмысты анықтап,27 қылмыстық іс қозғалған.Оның ішінде кәмелетке 
толмағанды жезөкшелікпен айналысуға тартудың 6 фактісі анықталды. 

Қостанай облыстық ІІД  мәліметі бойынша  1998жылы туған кәмелеттік жасқа 
толмаған қызды жезөкшелікпен айналысуға күштеген 27 және 19 жастағы екі облыс тұрғыны 
ұсталып қылмыстық іс қозғалды. 

ІІМ Криминалдық полиция комитеті мәліметі бойынша «Қылмыстық топты бұрын 
бірнеше сотты болған болған лақап аты «Мама Роза» немесе «Марго» дейтін 50жастағы әйел 
басқарған қылмыстық топ ұсталды.Құрамында 4диспетчер 8штаттық жүргізушіден құралған  
70-ке жуық жезөкшелері бар қылмыстық топ Алматы қаласының интимдік қызмет көрсету 
бойынша агенттікке айналған-дейді. 

 Өскеменде «STOP трафик» шарасы аясында 3 заңсыз бас бостандығынан және 3 
жеңгетайлық, сондай-ақ жезөкшелікке тарту фактілері тіркелді. Семейде «Релакс» ойын-
сауық кешенінің қасында жыныстық қызмет көрсету үшін бойжеткендерді ұсынған 
51жастағы әйел ұсталды. Қылмыстық іс қозғалды.   

Жезөкшелік — өте қауіпті құбылыс. Ол ең алдымен қоғамдық адамгершілікті аяққа 
таптайды, қалыптасқан отбасының рухани құндылықтарын аяққа басады. Арсыздықты, 
дөрекілікті, ұятсыздықты, есепқорлықты дәріптеп, адалдық, сүйіспеншілік, махаббат, сенім, 
отбасына деген құрметті сезімдерді жоққа шығарады. Жезөкше төсек ақысы үшін не бір 
сұмдық, қауіпті іс-әрекеттерге дайын тұрады. Жезөкшелер дін мен ұлттық салт-дәстүрді 
аяққа таптап, халықтың ұлттық намысын, туыстарының арнамысын қорлап, беделін түсіреді. 
Венерологиялық, одан да басқа жұқпалы аурулардың таратушысы да жезөкшелер екенін 
тәжірибе көрсетіп отыр.Ол маскүнемдікпен, нашақорлықпен, уытқұмарлықпен тығыз 
байланысты, яғни жезөкшелікпен айналысушылардың басым көпшілігі осы аталған кәсіппен 
қоса айналысады. 

Ішкі Істер министрлігі қайыршы, балгер мен жезөкшелерге қарсы күрестің жаңа 
жолын тапты. Енді қайыр тілеп, картамен бал ашып,  немесе құмалақ тартып, тәнін сататын 
жеңіл жүрісті қыздарға жаппай айыппұл салынбақ. Осындай өзгерту енгізілген әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекс 1-ші қаңтарда  күшіне енді. Соған сай, жұрттың мазасын 
алып, арсыз кәсіппен айналысатындарға 10 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. 
Әсіресе, жеңіл жүрісті қыздармен, қайыршылармен күресіп шаршаған полиция, бұл 
бастамаларының нәтижелі боларына сенімді. Ал Алматы қаласының Саин көшесінде қаз-
қатар тізіліп тұрған бойжеткендер полициейлердің қарасы көріне сала тұра қашады. Өйткені, 
олардың қолына түссең, осы жерден тапқан ақшаны соларға беруің керек болады, дейді 
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жезөкшелердің бірі Жазира есімді әйел:- Ал егер ақша бермесең, олармен демалуың керек. 
Болмаса, 30 күнге «приемник-распределительге жат», дейді. Менің оған жатқым келмейді! 
Сондықтан, еріксіз ақша беріп шығамын. 20-30 мың теңге берсем де, шығамын! Өйткені, 
үйімде балам бар. 

Әлемдегі жезөкшелікпен күресу тәжірибесіне назар аударсақ, көпшілігінде бұл құқық 
бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылық көзделген, ал кейбір елдерде қылмыстық 
жауаптылық қарастырылған. Мысалы, Албанияның (1959 жылғы), Кореяның (1950жылғы), 
Моңғолияның (1942 жылғы және 1961 жылғы), Румынияның (1948 жылғы), Австралияның 
(1945 жылғы), Данияның (1930 жылғы) және АҚШ-тың (Индиана және Нью-Йорк 
штатының) бұрынғы қылмыстық заңдарында жезөкшелік үшін қылмыстық жауаптылық 
қарастырылған болатын.  Ислам мемлекеті Арабия жезөкшелікке тосқауыл қойған бірден-бір 
ел. Сондықтан ұлтының дені сау. Жезөкшелікпен айналысқан адам шариат заңдарымен 
жауапқа тартылады. Египет заңдылығына сәйкес, қоғамдық орында сүйіскені үшін екі 
адамды да екі жылға бас бостандығынан айыру көзделген. Ал, некесіз жыныстық қатынасқа 
түскені үшін кем дегенде үш жыл түрмеге қамау (соның ішінде шетелдіктер үшін де) 
көрсетілсе, сұлулық конкурсын өткізуге рұқсат етілмейді, яғни тыйым салынған Малайзияда 
қоғамдық орында сүйісу, құшақтасу және басқа да жат құбылыстар үшін ақшалай айыппұл 
қарастырылған . 

Құқық қорғау органы қызметкерлерінің айтуына қарағанда, жезөкшелікпен күресу 
мүмкін емес. Өйткені Қылмыстық кодекстен бұл бап алынып тасталған. Демек, оларға не 
заңды түрде рұқсат етілмейді, не жазаға тартылмайды. Мұндай екі ұдай жағдайда адам 
саудасы сияқты аса ауыр қылмыстың алдын алу қиынның-қиыны. Өздеріңіз білесіздер, 
осындай жағдайларды ескерген мамандар «бәлкім, жезөкшелікті заңдастыру керек шығар?» 
деген ұсыныс білдіріп отыр. Әрине, қарсыластар да жоқ емес. Ал жезөкшелікті басқа 
қырынан зерттеген сарапшылар мұндай көлеңкелі бизнес айналымында қыруар қаржы 
жүргендігін айтады. Олардың онысы рас. Әңгіме басында біз оған тоқталғанбыз. Мысал 
келтіре кетсек, жезөкшелік заңдастырылған Германияда мемлекеттік бюджетке құйылатын 
қаржының бірнеше жүздеген миллион еуросы тек жезөкшеліктен түсуде. Ал біздің елдегі 
бұл бизнесте қанша миллион жүрсе де оның бәрі тасада, біреулердің қалтасында қалып 
қойып жатыр. Голландия - жезөкшеліктің Отаны. Онда бұл заңмен жүйеленген кәсіп ретінде 
саналады. Әрі клиенттері денсаулығын ойлап бас қатырмайды. Себебі, медициналық 
сараптамасыз жұмысқа алмайды. Абайсызда клиентін ауыртып алса, айыппұл төлеп, 
күнкөріс көзінен біржола айырылады. 

 Түрік ағайындардың батыстық үрдісті ұстанатындығы осыдан байқалады. Түркияның 
түнгі көбелектері қазынаға қомақты қаржы аударып отырады. Елдегі ең жоғары салықты да 
солар төлейді. Тек заң шеңберінен шығып кеткендерді бір жылға дейін бас бостандығынан 
айырады. 

Түркия заңнамасы бойынша, жезөкшелікпен, шұғылданушы әйел полицияға тіркеліп 
денсаулығы туралы идентификациялық карта алу керек.Тіркелген жезөкше әрдайым 
медициналық тексерістен өтіп отыруы керек отыруы керек. 2004 жылғы Анкара қаласының 
коммерциялық палатасының есеп беруі бойынша жезөкшелердің саны 100.000, 
жезөкшелікпен айналысуға лицезияны алуға тіркелген әйелдер саны 30.000, жезөкшелердің 
жасы 15-40жас аралығы. Жезөкшеліктен түсетін жылдық қаржы айналымы 3-4 млрд АҚШ 
доллары. 

Италияда 1958 жылы жезөкшелік заңдастырылған,елде «публичный дом»жоқ, бірақ 
интимдік қызмет көрсету тыйым салынбаған.Бұл елде жезөкшеліктен түсетін қаржы 
Италияның екінші  футбол дивизионын қаржыландырады.  

Елімізде жезөкшелікті заңдастыру мәселесіне тоқаталғанда заңдастыруды 
жақтаушылар мен қарсыларда шықты: Парламенттің енді бір депутаты Камал Бұрханов 
"жезөкшелікті заңдастырса, ел қазынасына қомақты ақша құйылады" деген пікірге 
күмәнданады. Парламент мәжілісінің депутаты Гүлмира Есімбаеваның ойынша, 
"жезөкшелікті заңдастырудан артық-кем тұстарын анықтап, ұтарымыз бен жоғалтарымызды 
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салмақтап алу қажет". - Ең бастысы, заңдастырудың халыққа, оның ішінде жас ұрпаққа 
зияны болмауы тиіс, - деді депутат. 

Жезөкшеліктің заңдастырылуының біздің Қазақстанға келгенін қаламас едім, - деді 
парламент депутаты Светлана Романовская. Талдықорғандық медбике Ирина Ким 
«Жезөкшелікті заңдастыру керек пе, керегі жоқ па?» деген сауалға: - Шығыс елі 
болғанымызбен, жезөкшелердің қызметі заңдастырылса, еркектер ауру жұқтырмайтын еді, - 
деп жауап берді. Үштөбелік кәсіпкер Болат Сембаев та жезөкшелікті заңдастыруды 
жақтайды. Оның пікірінше, "еркек атаулының нәпсісі құрымай, ежелгі кәсіп те құрымайды".  

- Жезөкшелік - бізге дейін де болған, бізден кейін де болатын ежелгі кәсіп. Сондықтан 
оның қызметі заңдастырылып, жезөкшелер үйінің қожайындары бюджетке салық төлесін, - 
дейді Болат Сембаев. Жезөкшелікті заңдастыруды Талдықорғандағы кейбір дәрігерлер де 
қолдайды. Венеролог дәрігерлер жыныстық жолмен тарайтын жұқпалы аурулардың саны 
аймақта үш есе өскенін, «жұқпалы аурулардың тез таралуына жезөкшелер кінәлі» екенін 
айтады. Ал қазақстандықтар болса жезөкшелік мәселесінің шешілу мүмкіндігіне сенбейді. 
Осыдан бірнеше апта бұрын "Қазақстанда жезөкшеліктің көзін қалай жоюға болады?" деген 
сауалдама бастаған болатын. Жауап берушілердің 44%-ы "Оны жою мүмкін емес. Сұраныс 
бар жерде ұсыныс та болады", деп жауап берген. "Оны жоя алмасақ та санын кемітуіміз 
керек" деген жауапты 16% таңдаған.  Салдарымен күреспей себептерімен күресу керек деген 
пікірге қосылып "Оларға барушы еркектерге қатаң жаза қолдану керек" деушілер 12% болса, 
"Жезөкшелікпен айналысатын әйелдерді бірнеше жылға соттау керек" дегендер 18% болып 
шықты.  Ал сауалдамаға қатысушылардың 10%-ы "Оны жоюдың қажеті жоқ" деген 
ұстанымда. Қазақстанда жезөкшелікті заңдастыру қажет пе? Деген сұраққа интернетте: 1069 
адам ішінде 60% (617) жоқ, (452) 40% иә деп жауап берді.Қорыта келе жезөкшелік, 
жеңгетайлықтың  қылмыстық құқық бұзушылықтармен куресу үшін мынадай шаралар 
қолдануын ұсынамын: 

 Өмірде қиын жағдайға ұшыраған әйелдер мен жасөспірімдерге әлеуметтік көмек 
ретінде арнайы бейімделген орталықтар ашу. Тәрбие, оқу мекемелерінде жезөкшелікке 
қарсы бағыттайтын оқу бағдарламаларын дайындап, енгізіп жастарды бұл қауіпті дерттен 
сақтандыру. Жезөкшелікпен күрес бағытында нормативтік құқықтық актілер қабылдау. 
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Борьбa с коррупциeй постоянно нaходится в цeнтрe внимaния госудaрствa и 

общeствeнности нашeй страны. Это объясняeтся высоким уровнeм нeгaтивного воздeйствия 
коррупции нa рaзвития экономики и нa  формировaния общeствeнного мнeния. Вопрос 
противодействия этому опасному явлению является одним из важнейших задач для любого 
цивилизованного общества. Коррупция расшатывает и разлагает государства изнутри, сводит 
на нет инициативную и предпринимательскую деятельность граждан, угрожает стабильности 
в обществе.  
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Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отметил, что «Государство и 
общество должны единым фронтом выступить против коррупции. Коррупция – не просто 
правонарушение. Она подрывает веру в эффективность государства и является прямой 
угрозой национальной безопасности».[1] Поэтому борьба с коррупцией является важнейшим 
стратегическим приоритетом государственной политики нашего государства. Особенно 
активно она должна вестись в государственных органах, ибо поражение их коррупцией 
приводить к снижению роли самого государства в качестве регулятора социальных и 
экономических процессов, способствует криминализации общества, в конечном счете – 
подрывает веру наших граждан в способности власти защитить их права и свободы.  

Коррупция как социальное явление неразрывно связано с нравственной и правовой 
культурой общества. Беспристрастность, независимость должностных лиц при принятии 
решений – одно из важнейших условий ее предупреждения и пресечения. [2] 

 С момента получения независимости Республика Казахстан последовательно 
создавала логически выверенную правовую систему противодействия коррупции. Принято 
большое количество нормативно – правовых актов, затрагивающих вопросы данной сферы. 
В целях реализации международных соглашений и международного сотрудничества в 
области борьбы с коррупцией 4 мая 2008 года Республикой Казахстан ратифицирована 
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года, 
подписаны множество соглашений с правительствами Румынии, Польши, Эстонии, 
Хорватии, Грузии, Словакии, Латвии, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Египта и Франции по вопросам противодействия коррупции.Следуя рекомендациям 
Организации Экономического Сотрудничества и Развития введены в национальное 
законодательство такие положения, как обязанность государственного служащего сообщать 
о ставших ему известными фактах коррупции; понятие «конфликт интересов»; установлен 
пожизненный запрет на занятие любых должностей в государственных органах для лиц, 
уволенных за совершение коррупционного правонарушения. Уголовная ответственность за 
взяточничество распространена и на должностных лиц иностранных государств, 
международных организаций. 

Безусловно, коррупция представляет собой сложный социальный феномен, 
распространенный во всем мире, характерный как для развивающих, так и для развитых 
стран, независимо от формы государственного устройства. Но вместе с тем общепризнанно и 
то обстоятельство, что распространенность и масштабность коррупции в определенной 
степени связаны и с реальными политическими, экономическими, социальными и правовыми 
условиями, существующими в конкретной стране. Однако, несмотря на предпринимаемые 
меры, высокий уровень коррупции в стране продолжает оставаться серьезной проблемой. По 
данным Глобального Индекса Конкурентоспособности 2014-2015 годов, проблемой номер 
один для ведения бизнеса в Казахстане является коррупция (16,7 баллов), ухудшилась 
ситуация с распространенностью неформальных платежей и взяток (2014 год - 80 место из 
144 стран, 2013 год – 65 место). По индексу восприятия коррупции Transparency International 
Казахстан занял в 2013 году 140 место из 177 стран (2012 год – 133). По данным 
социологических опросов, 42% респондентов считают, что коррупция широко 
распространена, а 33% – непосредственно сталкивались с ней. Для более трети опрошенных 
основной причиной дачи взятки было создание для этого условий со стороны должностного 
лица. В условиях реализации масштабных задач Стратегии «Казахстан - 2050» и цели 
вхождения Казахстана в 30-ку самых развитых стран мира необходимо качественно 
повысить эффективность противодействия коррупции в стране. 

В ноябрьском 2014 года Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» 
Лидер нации Н.А.Назарбаев определил новые векторы социально – экономической 
модернизации казахстанского общества, подкрепленные значительными финансовыми 
ресурсами. Лидер нации отвел большую роль усиления контроля со стороны общества за 
ходом реализации предложенной новой экономической политики страны. [3] Вместе с тем 
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национальным законодательством уже предусмотрены правовые основания участия 
общественности в контроле за процессами в различных сферах.  

11 ноября 2014 года на расширенном заседании Политического совета партии 
«НұрОтан» под председательством Главы государства была принята Программа 
противодействия коррупции на 2015-2025 годы. Цель Программы – вовлечение в 
антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы «нулевой» 
терпимости к любым проявлениям коррупции. Программа построена на пяти базовых 
принципах: 

1) принцип системности; 
2) принцип равенства всех перед законом и судом; 
3) принцип прозрачности, открытости и подотчетности государства обществу; 
4) принцип партнерства государства и общества; 
5) принцип консолидации общества в формировании нетерпимости к коррупции. 
Реализация Программы будет осуществляться в два этапа:  
1.Первый этап: 2015 – 2020 годы; 
2.Второй этап: 2021 – 2025 годы. 
Главной задачей Программы является формирование в обществе антикоррупционного 

мировоззрения и правового сознания, консолидация государства и общества в борьбе с этим 
социальным злом. [4] 

 В рамках реализации антикоррупционной программы нашей страны одним из 
приоритетных направлений деятельности таможенных органов  стала борьба с 
коррупционными явлениями.  

В различные исторические периоды существования нашего государства 
государственная власть выражала озабоченность совершением   неправомерных деяний 
служащими таможенных органов, выражающихся в получении взяток, превышении 
должностных полномочий, халатном отношении к своим обязанностям. С целью устранения 
подобных правонарушений предпринимались различные шаги. Государство учитывало то 
обстоятельство, что через сотрудников таможенных органов ежедневно "проходят" грузы на 
достаточно крупные суммы и при выявлении случаев нарушений таможенного 
законодательства виновные лица могут подкупить таможенного инспектора, уплатив 
определенную мзду. Масштабы существующей коррупции в таможенных органах оказывают 
негативное влияние на деятельность государства (недополучение сумм налогов и сборов в 
государственный бюджет, снижение уровня инвестиций), бизнес-сообщество 
(недобросовестная конкуренция, дополнительные издержки и затраты) и функционирование 
таможенной системы (подрываются правовые основы таможенного администрирования, 
ограничиваются возможности решения правительственных задач, создается негативный 
имидж таможенников). Стратегию борьбы с коррупцией международное таможенное 
сообщество при участии Всемирной таможенной организации (ВТО) выработало и изложило 
в Арушской декларации ВТО, одобренной сессией Совета ВТО еще в июне 2003 года. [5] 
Она содержит 10 принципиальных направлений: 

1.Четкое управление и приверженность идее. 
2.Наличие регулятивных стандартов. 
3.Открытость и прозрачность. 
4.Автоматизация. 
5.Реформирование и модернизация службы. 
6.Аудит и расследование. 
7.Кодекс чести. 
8.Управление кадрами. 
9.Моральная и организационная культура. 
10.Взаимодействие с бизнесом. 
При этом декларация намеренно не носит предписывающий характер, так как 

таможенные службы ее государств-членов работают в разных социальных, политических и 
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экономических условиях. В ней предусматривается общая концепция, а фактическая 
реализация каждого направления остается на усмотрение конкретной таможенной службы. 

Проблема искоренения коррупции и снижение ее уровня находится в обратной 
пропорциональной зависимости от повышения уровня правовой культуры государственных 
служащих. Правовой нигилизм среди должностных лиц таможенных органов особенно 
проявляется в последние годы. Итогом усиления фискальной функции в нашей стране стала 
криминализация внешней торговли, повлекшая огромные потери для государственного 
бюджета. Разумеется, в немалой степени такому уклонению способствует коррупция среди 
должностных лиц таможенных органов. Ее высокий уровень приводит к снижению доходов 
государства и экономическим убыткам, потере уважения со стороны граждан и юридических 
лиц, а следовательно, свидетельствует о неэффективности юридической деятельности 
таможенных органов. 

Выбор государства в качестве приоритета таможенной политики удовлетворения 
только фискального интереса привел к таким негативным последствиям, как: сокращение 
числа участников внешнеэкономической деятельности; усиление налогово-пошлинного 
бремени для субъектов внешней торговли; совершенствование способов уклонения от 
уплаты таможенных платежей и их широкое распространение; рост коррупции среди 
должностных лиц таможенных органов. 

Борьба с коррупцией в таможенной сфере сопряжена с определенными трудностями 
выявления таких нарушений, поскольку обе стороны заинтересованы в сохранении 
порочных связей.  

Необходимо отметить, что в целях реализации антикоррупционной политики Комитет 
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Далее – КГД МФ 
РК)  проводит мероприятия, прямо и косвенно направленные на борьбу с коррупцией.  

Немалая часть усилий руководства КГД МФ РК в последние годы направлена на 
внедрение электронного декларирования. Такая форма таможенного оформления не только 
упрощает саму процедуру, что обосновывается использованием сети Интернет, но и 
минимизирует затраты участников внешней торговли. Делу борьбы с коррупцией при 
использовании электронного декларирования служит тот факт, что при этом исключается 
личный контакт таможенного инспектора с декларантом. 

Важнейшим направлением в оперативно-служебной деятельности подразделений 
собственной безопасности остается борьба с преступлениями против интересов 
государственной службы и коррупционными проявлениями в таможенной сфере. Проводя 
досмотр товаров и транспортных средств, таможенный инспектор должен осознавать как 
степень своей ответственности за возможные с его стороны правонарушения, так и 
неотвратимость самого наказания.  

С целью борьбы с коррупцией в рамках административной реформы КГД МФ РК 
проводит работу по обеспечению прозрачности деятельности таможенных органов при 
осуществлении государственных функций и предоставлении государственных услуг.  

Коррупционные явления в таможенной сфере отражаются не только на 
правоохранительной, но и на фискальной эффективности, которая показывает уровень 
наполнения казны доходами от внешнеэкономической деятельности и скрытый резерв, 
который мог быть получен государством. Не секрет, что коэффициент собираемости 
денежных средств, т.е. отношение суммы средств, которая реально собрана таможенным 
органом, к сумме средств, которая должна быть собрана при идеальной организации работы 
таможенного органа, в настоящее время далек от единицы. 

В данном направлении можно предложить предпринять следующие шаги для 
преломления сложившейся ситуации. 

Во-первых, принятия нового закона, направленного на противодействие коррупции, в 
котором ее предупреждение будет приоритетным. Действующий Закон РК «О борьбе с 
коррупцией» 1998 года во многом не отвечает реалиям времени, концептуально устарел и не 
соответствует современным программным установкам партии. Новый закон позволит 
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повысить эффективность противодействия коррупции на всех ее уровнях, сократить условия, 
способствующие ее возникновению и распространению, а также сформировать в обществе 
«нулевую» терпимость к ней.  

Во-вторых, ужесточение механизмов борьбы с коррупцией само по себе не может 
стать эффективным средством снижения ее уровня. Усиление наказания за коррупционную 
деятельность должно сопровождаться другими комплексными мерами, в том числе и мерами 
поощрения честности, неподкупности и ответственности, а также надлежащего управления 
государственными делами и имуществом. 

В-третьих, характерной чертой противодействия коррупции должен стать его 
общенародный характер, базирующийся на принципах партнерства субьектов 
антикоррупционной политики, приоритета мер предупреждения и нравственных начал. Надо 
последовательно добиваться повышения открытости, прозрачности и подотчетности 
государственных органов и квазигосударственного сектора перед обществом по принципу 
«служения государства обществу», а также создание атмосферы нулевой терпимости 
общества к коррупции во всех ее проявлениях. 

В-четвертых, серьезной общественной проблемой остается равнодушие к 
проявлениям коррупции. Коррупция – это кризис ценностей, выражающийся в 
общественном сознании через превалирование материальных благ над духовными. В 
сознании части граждан коррупция стала обыденным делом, а для некоторых – решением 
насущных вопросов в обход закона. 

Антикоррупционные меры зачастую воспринимаются как бессистемная, 
поверхностная работа с низким результатом. По мнению населения, борьба с коррупцией – 
это задача государства. Подобное отношение, укоренившиеся в обществе недоверие и 
стереотипы значительно ослабляют противодействие коррупции. Между тем, без наличия у 
граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного 
порицания невозможно достижение желаемого результата.  

В-пятых, с нашей точки зрения, устранению подлежит одна из объективных причин 
коррупции - низкая зарплата сотрудников таможенных органов.Таможенный инспектор 
получает денежное довольствие в несколько раз (и даже десятков раз) ниже, чем 
предприниматель среднего уровня, поэтому он потенциально готов "облегчить" 
прохождение товара через границу, а значит, склонен к совершению преступления не из-за 
своих личностных характеристик, а в силу объективных условий. 

Сотрудники таможенных органов должны получать достаточно высокую заработную 
плату для снижения угрозы коррупции. Она может суммироваться из твердой суммы 
(оклада, надбавок и доплат) и возможных поощрений санкций (премий). В ряде стран 
вводятся особые сетки заработной платы в учреждениях, отвечающих за сбор средств в 
бюджет, в том числе и в таможенных службах [6].  

Материальное стимулирование досмотровых операций, проведенных с 
положительным результатом, приведет не только к снижению роста взяточничества, но и к 
большей наполняемости государственного бюджета. Основные усилия в вопросах 
социальной политики должны быть направлены на повышение уровня социальной 
защищенности сотрудников таможенных органов, на совершенствование системы и уровня 
оплаты труда, улучшение медицинского обеспечения. 

Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией – дело 
всего общества, каждого гражданина. Поэтому с раннего детства надо прививать любовь к 
Родине, уважение к окружающим и традициям, стремление к знаниям и труду, порядочность 
и честность. Испокон веков эти чувства в крови у нашего народа. 

 
Список использованной литературы 

1.Послания Президента РК «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс 
состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года. //   Веб-сайт strategy2050.kz 
«www.strategy2050.kz». 



6265 
 

2.Абдыкаримов О. Придать борьбе с коррупцией общенародный характер. // 
Казахстанская правда. 9 декабря 2014г.    

3.Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Нұрлы Жол - путь в будущее», г.Астана, 11 ноября 2014 года. // pravo.zakon.kz/4667084-
poslanie-prezidenta-respubliki.html. 

4.Программа противодействия коррупции на 2015-2025 годы. // strategy 2050. 
kz/ru/news/15032. 

5.Декларация Совета по таможенному сотрудничеству по надлежащему управлению и 
борьбе с коррупцией на таможне.www.wcoomd org /en /.../ 
Revised%20Arusha%20Declaration_rus.ashx. 

6. Лозбенко Л.А. Конвенциальное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. М., 2000. С. 44. 

 
 
УДК343.57 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Исмагулова Зульфат Салауаткызы 

zul_is@inbox.ru 
Бақты Ануар 

baktyanuar@mail.ru 
Студенты 2 курса юридического факультета  
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – Тулепенов Ж.К. 

 
Проблема наркотрафика и рост наркомании всегда была актуальна в странах 

Центральной Азии, которые служат наркокурьерам мостом в страны Запада. Основным 
очагом выращивания наркотиков являлся и является Афганистан. Ожидания западных стран, 
связанные с прекращением массового производства наркотиков в Афганистане после 
военной компании не оправдались. Производство и распространение наркотиков в 
Афганистане растет стремительно и быстро и уже превышает 700 тонн в год. И это вполне 
объяснимо. 

Проблема наркомании в Казахстане была и остается актуальной уже долгие годы. И, 
несмотря на все агитационные мероприятия вроде «Молодежь против наркотиков», 
наркозависимых не становится намного меньше. Впрочем, усилия специалистов не 
пропадают даром. Они не стараются представить картину в розовом цвете, зато говорят о 
том, что еще нужно сделать, чтобы это зло не расползалось по стране. 

По данным Программы Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками (ЮНДКП), общее число злоупотребляющих наркотиками в 90-х 
годах составило около 445,6 миллиона людей. В частности, 8 миллионов человек в мире 
злоупотребляют героином, это составляет 0,14% всего мирового населения; 13 миллионов 
людей (0,23%) злоупотребляют кокаином; 141,2 миллиона людей (2,45%) - канабисом; 30 
миллионов людей (0,5%) - стимуляторами амфетаминового ряда (АТС) и т. д. [1] 

По оценкам экспертов, объемы только одного наркотранзита через Казахстан 
составляют ныне до 150 тонн ежегодно. Если по данным МВД СССР, в 90-х годах прошлого 
столетия во всем Советском Союзе насчитывалось около 50 тысяч больных наркоманией, то 
сегодня на медицинском учете официально только в Казахстане свыше 50 тысяч наркоманов. 
Неофициальная статистика считает, что фактически количество наркоманов и связанных с 
наркобизнесом людей составляют в Республике Казахстан 450 тысяч человек [2].  

Опасность деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ - производство, перевозка, потребление, диктует необходимость 

http://www.wcoomd/
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принятия как согласованных международных действий, так и национальных мер контроля в 
стране. 

Международный контроль над наркотиками регулируется рядом договоров, принятых 
под эгидой Организации Объединенных Наций: 

- Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, которая учредила 
Международный совет по контролю над наркотиками (МСКН), с поправками, вне¬сенными 
в нее протоколом 1972 года; 

- Конвенция о психотропных веществах 1971 года; 
- Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 
Этими конвенциями определяется перечень наркотических средств и видов действий 

(оборота) с ними, а также мер борьбы с этими преступлениями. 
Республика Казахстан присоединилась к названным международным актам в июле 

1998 года [3] и активизировала свою уголовную политику в этом направлении. Основу 
нормативной базы РК, позволяющей вести уголовно-правовую борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств, составляют: Уголовный кодекс РК, Закон РК «О 
наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия 
их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10 июля 1998 года; постановление 
правительства РК от 9 марта 1998 года № 186 «О наркотических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах, подлежащих контролю», которым утверждены списки 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ядовитых веществ, 
подлежащих контролю в РК, и сводная таблица об отнесении наркотических средств, 
психотропных веществ, обнаруженных в незаконном хранении и обороте, к небольшим, 
крупным и особо крупным размерам [4]. 

В части второй ст. 297 УК РК предусмотрена ответственность в виде лишения 
свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества за незаконные 
изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка 
либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов независимо от их 
размера. Признавая правильность установления более строгой ответственности за 
незаконное приобретение и хранение этих средств и веществ с целью сбыта, а также за сам 
сбыт, считаю несправедливым установление такой же ответственности за их изготовление, 
переработку, перевозку без цели сбыта, которая оговаривается в статье 296, и наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет. Судебная практика свидетельствует о том, 
что эти действия могут быть совершены не только для сбыта, но и для личного 
употребления. 

Так же частями 3 и 4 ст. 297 УК РК уголовная ответственность предусмотрена за 
незаконную перевозку, изготовление, пересылку этих средств и веществ при отягчающих 
обстоятельствах, когда они совершены группой лиц по предварительному сговору, неодно-
кратно, организованной группой, преступным сообществом, в отношении средств и веществ 
в крупном и особо крупном размере. 

Вместе с тем следует отметить и непродуманность санкции за перечисленные 
преступные действия, предусмотренные ст. 297 и ст. 296 ч. 4 УК РК. Перечислив в одном 
ряду изготовление, перевозку, переработку, пересылку наркотических средств и 
психотропных веществ без цели сбыта, а также сам сбыт этих средств и веществ, 
законодатель установил за них одинаковую ответственность. При этом им не учтена разная 
степень общественной опасности реального сбыта, а также изготовления, перевозки, 
переработки, пересылки средств и веществ без цели сбыта. 

Установление одинаковой ответственности было бы оправданно в случае, если бы 
наряду с реальным сбытом в диспозиции статьи были перечислены перевозка, пересылка, 
изготовление, совершенные с целью сбыта. 

Сравнение санкций за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ 
(ст. 286 УК РК) и за их изготовление, перевозку, переработку, пересылку без цели сбыта 
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свидетельствует о том, что за совершение последних, несмотря на их меньшую 
общественную опасность, установлена более суровая ответственность. 

Подводя итоги по проделанной работе, необходимо отметить, что незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ представляет серьезную социальную 
проблему. Этому злу сопутствует преступность, антиобщественное поведение, социальное 
разрушение личности, серьезный вред здоровью людей, распространение ВИЧ - инфекции и 
др. По этой причине законодатель в ст. 259-266 детально регламентирует формы совершения 
преступлений с вышеперечисленными веществами. 

Закон и другие акты жестко регламентируют номенклатуру и квоты наркотических 
средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ, включение 
которых в оборот оценивается как состав преступления. 

Физическое и моральное здоровье людей является залогом существования 
казахстанского общества и нормального функционирования его систем. Именно поэтому в 
Конституции РК провозглашается важнейшие принципы по охране здоровья, благоприятной 
окружающей среды, исторического и культурного наследия, нравственности. 

Соблюдение указанных принципов - дело, прежде всего, добровольное. Однако 
многие лица нарушают их, причиняя вред соответствующим общественным отношениям. 

Для предупреждения посягательств против указанных деяний в борьбе с ними введена 
в УК РК гл.11, нормы которой предусматривают ответственность за преступления, 
связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными 
веществами. 

Таким образом, противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важной проблемой 
национальной безопасности. Сохраняется высокий уровень незаконного распространения 
наркотиков среди населения страны, особенно в детской и молодежной среде. Увеличивается 
доля высококонцентрированных и синтетических наркотических средств и психотропных 
веществ в их незаконном обороте. В сбыт наркотиков вовлекаются несовершеннолетние, 
женщины, безработные.  
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және криминалистика кафедрасының доценті 
 
«Саясат» сөзі ежелгі грек тілінен «politike» аударғанда мемлекетті басқару өнерін, 

яғни қоғамдық таптардың (топтар мен ұйымдардың) олардың мүдделері және мақсаттарымен 
анықталатын қызметінің, сонымен қатар қоғамның әлеуметтік экономикалық табиғатын 
білдіретін мемлекеттік билік органдарының қызметінің көрінісі болып табылады.  
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Мемлекеттің саясатында мемлекеттік биліктің екі негізгі бағытын – ішкі және сыртқа 
саясатты бөліп қарастыруға болады. Ішкі және сыртқы саясаттың әрқайсысының өзіндік 
мақсаттары, міндеттері және басымдылықтары бар. Дегенмен де, мемлекеттік билікпен 
айқындалатын және жүзеге асырылатын мақсат, міндет және басымдылықтар өзгеріссіз 
болуы мүмкін емес. Олар қоғамның дамуына, сыртқы саяси және ішкі саяси жағдайларға 
сәйкес, мемлекеттің мүдделері мен қажеттіліктерін жүзеге асыруға байланысты туындап, 
өзгеріп отырады. Сондай-ақ, олар алдыңғы қойылған мақсаттарға немесе міндеттерге жетуге 
байланысты не болмаса әртүрлі қоғамдық жағдайлардың салдарынан оларға қол жеткізу 
мүмкін болмаған кездерде өзгерістерге ұшырайды.  

Мемлекеттің ішкі саясатының құрамдас бөлігі қылмыстық саясат болып табылады. 
Қылмыстық саясат, бәрімізге мәлім қылмыстықпен күрес аясындағы мемлекеттің саясатын 
білдіреді. 

Қылмыстық саясаттың қоғам өміріндегі экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық, 
психологиялық контекстсіз болуы мүмкін емес. Сол себепті қылмыстық саясатты жүйелі 
түрде қалыптастыру қажет.  

Қылмыстық саясаттың тиімділігі мемлекеттің қылмыстылыққа әсер етуінен, тұлғаны, 
қоғамды, мемлекетті қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау шарасы мен дәрежесінен 
көрінеді. 

Қылмыстық саясат қоғамды реформалау жағдайында, әсіресе бір сапалық жағдайдан 
екіншісіне ауысу барысында маңызды рөлге ие болады. Қазіргі кезде, қоғамның тұрақты 
әлеуметтік-саяси дамуы жағдайында қылмыстылықтың өсуі және ұйымдасуының күшеюі, 
ауыр және аса ауыр қылмыстардың үлес салмағының өсуі сынды қылмыстылықтың сандық 
және сапалық өзгерістері заңдылық болып табылады. Сондықтан, елдің елеулі бөлігін 
мазалайтын факторлардың ішінде қылмыстылық тұрақты түрде екінші, үшінші орындардан 
көрініп жүргендіктен, мемлекеттің қылмыстық саясатының маңызы арта түсуде. 

Қылмыстық саясаттың мақсаты, міндеттері және мазмұны экономика, құқық, 
идеология және әлеуметтік психология жағдайындағы, әлеуметтік өмірдің сапасы, 
қылмыстылықтың жағдайы мен тенденциялары ерекшеліктерінің өзгерістері әсерімен 
қалыптасады. Сондықтан да, қылмыстық саясаттың мақсаты мен міндеттерін, оны жүзеге 
асырудың тактикалық аспектілерін анықтау барысында жоғарыда аталған жағдайлар тұрақты 
түрде тіркелініп, талдаудан өткізілуі қажет. 

Қылмыстық саясат қылмыстылыққа қарсы күрестегі мемлекеттік саясаттың құрамдас 
бөлігі болып табылады. Қылмыстық саясаттың негізінде қылмыстық атқару, қылмыстық 
процессуалдық, криминологиялық саясаттың стратегиясы мен тактикасы қалыптасады. 
Қылмыстық саясаттың басымдылығы мынадан көрінеді: қылмыстық саясаттың аясында 
қылмыстық жауаптылықтың негізі мен қағидалары, қылмыстық іс әрекеттердің, жаза және 
қылмыстық құқықтық сипаттағы басқа да шаралардың шеңбері анықталады. Сондықтан да, 
қылмыстық заңнаманың дамуы барысында қылмыстық саясатқа деген көзқарастар өзгеріп, 
сәйкесінше қылмыстық құқықтық сақтандырудың мазмұны өзгереді. 

Қылмыстықтан сақтандыру - қылмыстық саясаттың, құқық қорғау қызметінің негізгі 
бағыты болып табылады. Қылмыстық саясаттың мақсаты ретінде қылмыстылықтан 
сақтандыру әлеуметтік ортадағы, мемлекеттің бағытталған қылмыстық саясатының 
нәтижесінде қылмыс жасауды болдыртпайтын құқықтық қатынастардың субъектілерінің 
санасы мен мінез- құлқындағы күтілген өзгерістердің қисындық моделін білдіреді. 

Бір қарағанда аталған мақсат қисынсыз, нақты өмірге сиымсыз болып көрінуі мүмкін. 
Себебі, кейбір ғалымдар орын алып отырған әлеуметтік жағдайларды қылмыстылықтың 
себептерін жоюға қауқарсыз деп есептейді [1, 476б.]. Табиғи теорияның жақтаушылары бұл 
себептерді адамның табиғатына тән деп есептегендіктен, жойылуы мүмкін емес деп санайды 
[2, 39-44б.]. Бұл теория адамның әлеуметтік мәнін, оның ақыл ойын, қоғамдық сана мен 
әлеуметтік жүйенің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын ескермейтіндіктен объективті 
ғылыми негізсіз болып саналады. 
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Әртүрлі әлеуметтік жүйелердің, әртүрлі ғылымдардың ғалымдары қылмыстықтың 
себептерінің әлеуметтік сипатын көрсетеді. Қылмыстылық және қылмыстық саясат қоғам 
дамуының объективтік және субъективтік дамуының қарама-қайшылығы болып табылады. 
Қылмыстықтың себептерін эконмикадан, саясаттан, қоғамдық санадан, мәдениеттен, 
идеологиядан іздеу қажет. 

Қазіргі кездегі мемлекетіміздің дамуының әлеуметтік-саяси, рухани негіздері 
нарықтық эконмикаға негізделген. Бұл қағидалар қылмыстықтың болу мүмкіндігін 
туындататын объективтік факторларды, механизмдерді құрады. Бұл факторлар шешуші емес, 
айқындаушы факторлар болып табылады. Шешуші ретінде, қылмыс жасаудың бұлыңғыр 
мүмкіндігін нақты мүмкіндікке айналдыратын субъективтік факторлар қарастырылады. 
Дегенмен де, бұл факторлардың біртұтастығы қылмыстылықтың шынайы көрінісі емес. 
Нақты мүмкіндік шынайылыққа нақты адамның әлеуметке жат мінез-құлқын жүзеге асыру 
жолымен ғана айналады. 

Қылмыстықтан сақтандыру қылмыстық саясаттың стратегиялық мақсаты ретінде тек 
экономикалық, саяси, рухани факторлармен түсіндірілмейді. Бұл мақсат субъективті бастау 
ретінде адамның, адамзаттың, қоғамның рухани жоғарылауының мінсіз нысаны болып 
табылады. Ол құқықтық қатынастардың субъектілерінің әлеуметтенуінің, тәрбиеленуінің 
ішкі қозғаушы күші ретінді қызмет етеді.  

Қылмыстылықтан сақтандыру қоғамның эволюциялық дамуының табиғи тарихи 
үрдісін білдіреді. Қоғам дамуын тоқтату мүмкін емес. Уақыт өтеді, адамдар, әлеуметтік 
жүйелер өзгереді. Мемлекетте орын алып отырған әлеуметтік жүйе өзгеріссіз, бірқалыпта 
қалмайды. Сондықтан да, қылмыстықтан сақтандыру қоғамның қазіргі жағдайы емес, оның 
болашағы. Болашақсыз адамзат, өркениет, мәдениет, құқықтық мәдениет тоқырауға 
ұшырайды. 

Қылмыстылықтан сақтандырудың қылмыстық саясатты, оның түсінігін, бағыттарын, 
нысандары мен әдістерін қалыптастыру және дамыту үшін маңызы зор. Қылмыстылықтан 
сақтандырусыз қылмыстық саясаттың түсінігі, теориясы мен тәжірибесі өз мәнін жоғалтады. 

Қылмыстықтан сақтандыру қылмыстық саясатпен тығыз байланысты. 
Қылмыстылықтан сақтандыруға қылмыстық саясаттың барлық сапалық белгілері тән. 
Қылмыстылықтан сақтандырумен мемлекет немесе қоғам емес, қылмыстық саясаттың нақты 
субъектілері айналысады да, заңнамамен қарастырылған нысандар және шектерде әрекет 
етеді. Қылмыстықтан сақтандырудың мәні халықты хабардар ету, қоғамдық қатынастарды 
әлеуметтік реттеу, немесе құқық бұзушыларды қорқыту, не болмаса қылмыстықтың алдын 
алудың кез келген шараларын жүзеге асыруға келіп тірелмейді. Қылмыстылықтан 
сақтандыру қылмыстықтың себептерін құрайтын әлеуметтік қарама-қайшылықтарды 
анықтау және жоюға байланысты жалпы әлеуметтік және арнайы шаралардың жүйесін 
қамтиды. 

Қылмыстықтан сақтандырудың жалпы әлеуметтік шаралары қылмыстық саясат 
субъектілерінің қылмыстылықты туындататын әлеуметтік қарама-қайшылықтарды анықтау 
және жоюға байланысты құқық нормаларына сәйкес қолданатын нысандарын, бағыттарын, 
құралдарынан тұрады. Олар өндірістік және басқа қызмет аясындағы заңдылықты сақтауға 
байланысты мемлекеттік биліктің, қоғамдық құрылымдардың, азаматтардың қызметінің 
заңды нысандарынан тұратын мемлекеттік немесе қоғамдық әсер етудің шараларын 
қамтиды. Әдетте бұл әлеуметтік үдерістерді басқарудың кез келген нысандарынан, биліктің 
барлық тармақтарының, мемлекеттік аппараттың, жариялылықтың қызмет механизмінен 
көрінеді. 

Қылмыстықтан сақтандырудың жалпы әлеуметтік шараларының жүйесіндегі ерекше 
орынға қоғамның құққтық жүйесін жетілдіру, құқық қорғау механизмін құру, оның 
тиімділігін арттыру, мемлекеттік аппараттың қызметіне мемлекеттік және қоғамдық 
бақылауды ұйымдастыру ие. 

Қылмыстықтан сақтандырудың арнайы шаралары – құқық қорғау органдарының өз 
өкілеттіктері шеңберінде жүзеге асыратын шаралары. Олар қылмыстықтың себептері мен 
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жағдайларын анықтау және жоюға бағытталған, әлеуметтік топтарға әсер ету үшін арнайы 
дайындықты талап ететін әдістер мен құралдарды қолдануды білдіреді. 

Қылмыстық саясаттың бағыты ретінде қылмыстылықтан сақтандыруды сақтандыру 
объектісінен, субъектілердің сақтандырушы әсер етуінің негізгі деңгейі, нысандары, 
шараларынан тұратын элеметтер жүйесі ретінде қарастыруымызға болады. 

Сонымен, жоғарыда баяндалғандарды қорыта келе: 
- қылмыстылықтан сақтандыру – қылмыстылықты туындататын себептерді анықтау 

және жою үшін, заңмен қарастырылған жалпы әлеуметтік және арнайы шаралардың жүйесін 
жүзге асыруға байланысты қылмыстық саясат субъектілерінің қызметін қамтитын 
қылмыстық саясаттың мақсаты және бағыты болып табылады. 

- қылмыстықтан сақтандыру мемлекеттің қылмыстық саясатының стратегиялық 
ұстанымы, негізгі тұжырымдамасы болуы қажет.  

- қылмыстылықтан сақтандырудың негізгі бағыттары: қылмыстықтың түбірлі 
себептері мен жағдайларын зерттеу және жою, қылмыстық немесе басқа да заңнамаларды 
жетілдіру, құқық қорғау механизмін құру, қызметін қалыптастыру, тиімділігін арттыру, 
қылмыстықпен күресті жүзеге асыру үшін жалпы әлеуметтік және арнайы шараларды өңдеу 
және жүзеге асыру. 
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 «Ең бастысы – әрбір мемлекеттік құрылыстың жанындағы істі, лауазымды тұлғалар 
пайдаға батпайтындай етіп қою керек». Бұл пікірді антикалық дана Аристотель айтқан. Ол 
уақыттан бері екі мың жарымдай жыл өтті, бірақ ең зұлым әлеуметтік жауыздық – сыбайлас 
жемқорлықты құрту адамзаттың әлі де қолынан келмеді. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Респубикасының 1998 
жылғы 2 шілдедегі №267 заңының  2-бабы 1-тармағына сәйкес «мемлекеттік міндеттерді  
атқаратын адамдардың, сондай-ақ соларға теңестірілген адамдардың лауазымдылық 
өкілеттілігін және соған байланысты мүмкіндіктерін пайдалана отырып не мүліктік пайда 
алу үшін олардың өз өкілеттіліктерін  өзгеше пайдалануы, жеке өзі немесе делдалдар арқылы 
заңда көзделмеген мүліктік игіліктер мен артықшылықтарды алуы, сол сияқты бұл адамдарға 
жеке және заңды тұлғалардың аталған  игіліктер мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі 
арқылы оларды сатып алуы» сыбайлас жемқорлық деп ұғынылады [1]. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып 
отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір біріне 
ұқсамайтын әлемдегі бар елдердің қай қайсысын да қатты алаңдатаныны анық.  

 Қазақстан Республикасында тәуелсіздік алған мезеттен бастап бұл аса ауыр 
қылмыстарға қатысты қатаң мемлекеттік саясат қалыптасты. Еліміз ТМД мемлекеттері 
арасында бірінші болып 1998 жылы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» арнайы 
заңын қабылдады. Кейіннен бұл саладағы ұлттық заңнаманы жетілдіру барысында  
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Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы, Трансұлттық 
ұйымдасқан  қылмысқа қарсы конвенцияларын және басқада жалпы жұрт таныған 
халықаралық актлерді ратификациялап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бүкіләлемдік 
қоғамдастықтың тең мүшесіне айналды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бүкіләлемдік кеңістіктегі Қазақстанның көрсеткіштері 
жыл сайын жоғарылап келеді. Бұл проблемамен жан-жақты айналысып жүрген – 
Транспаренси Интернешнл қорының дерегіне сүйенсек, сыбайлас жемқорлықты қабылдау 
индексі бойынша Қазақстан  2008 жылы 170-тен астам елдің ішінде 145 орында болса,  2009 
жылы  120 орынға, ал былтырғы жылы 105 орынға дейін көтерілді.  Бұл индекс 
кәсіпкерлердің, сарапшылар мен зерттеу ұйымдарының мәліметтерін қорытындылай 
отырып, жыл сайын шығарылып отырады [2]. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 361-бабына 
сәйкес, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамның, не оған 
теңестірілген адамның өздерінің қызметтік өкілеттіктерін өзі немесе басқа адамдар немесе 
ұйымдар үшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян 
келтіру мақсатында қызмет мүдделеріне қайшы пайдалануы, егер бұл азаматтардың немесе 
ұйымдардың  құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен 
қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіріп лауазымдық өкілеттілікті теріс пайдаланғаны 
үшін заңмен қудалау көзделген [3]. 

Осы заңның 367-бабына сәйкес, пара алу дегеніміз – мемлекеттік функцияларды 
орындауға уәкілеттік берілген адамға не оған теңестірілген адамға немесе жауапты 
мемлекеттік лауазымды атқаратын адамға, не лауазымды адамға, сондай-ақ  шет мемлекеттің 
немесе халықаралық ұйымның лауазымды адамына жеке өзіне немесе делдал арқылы пара 
беруін айтамыз. Қоғамға қауіпті бұл іс-әрекет те қылмыстық жауапкершілікке тартылады 
[3,2]. 

Бүгінгі таңда бұл заңдар бірнеше жыл ішінде жоғары маңызға ие болып, мемлекеттік 
қызметшінің күнделікті пайдаланатын оқу құралына айналып отыр. Заңнын ең басты 
құндылығы, ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігін жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіптен 
сақтауға, сондай-ақ жемқорлыққа байланысты  құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, 
тыю және ашу жолында мемлекеттік органдардың қызметінқамтамасыз етуге бағытталған. 
Өз кезегінде барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар өз құзіреттері шегінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті [4]. 

Бағдарламалық құжаттар – «Қазақстан- 2050 Стратегиясы – қалыптасқан  мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» және «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Қазақстан халқына Жолдауларында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті– 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев егемендік, еркіндік пен демократияға негізделген мемлекет пен 
қоғам құрылысының маңызды тарихи кезеңінің табысты аяқталғанын атап өтіп, 
Қазақстанның 2050 жылға дейінгі одан әрі дамуының стратегиялық бағытын айқындап берді 
[5]. 

Елбасы атап өткендей: «Мемлекет пен қоғам біртұтас майдан құрып жемқорлыққа 
қарсы шығуы тиіс. Жемқорлық – жай құқық бұзушылық емес, Ол мемлекеттің тиімділігіне 
деген сенімді сетінетеді және ұлттық қауіпсіздікке төнген тікелей қатер болып 
табылады»[5,2]. 

Сонымен қатар,  2014 жылғы қарашадағы Елбасының «Нұрлы жол– болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауында Қазақстанды жаңа әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың 
экономикалық ресурстарын қолданды. Еліміздің Президенті жаңа экономикалық саясатты 
жүргізуді бақылауда қоғамдық қауымдастыққа үлкен сенім артып көп көңіл бөлді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 2011-2015 жылдарға арналған салалық 
бағдарламада сыбайлас жемқорлыққа мейлінше жол берілетін салаларда оны ескерту және 
жолын кесу бойынша ұйымдастырушылық және заңнамалық сипаттағы кезең-кезеңге 
бөлінген шаралар көзделген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің институттық негіздерін 
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жетілдіру мақсатында 2014 жылдың тамыз айында екі агенттіктің базасында жаңа – 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылып, 
оларға осы саладағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша ерекше міндеттер жүк-
телді. Осы іс-шаралардың бірқатары мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты 
анықтаудың маңызды құралы болып табылатын Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі комиссияның ұсы-
нымдары бойынша жүзеге асырылды [6]. 

Комиссияның негізгі міндеттерінің бірі – сыбайлас жемқорлыққа және мемлекеттік 
қызметкерлердің қызмет этикасының ережелерін бұзуға қарсы күресті күшейтуге 
бағытталған келісілген шараларды тұжырымдау және қабылдау болып табылады. Ағымдағы 
жылдан бастап Комиссияның барлық мәжілістері орталық және жергілікті атқарушы 
органдардың басшыларын, қоғамдық және бұқаралық ақпарат құралдарын тарта отырып 
интерактивті пішімде онлайн режімінде өткізіледі. Барлық мүдделі тараптардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өткір де жүйелі мәселелерін талқылауға қатысуы 
Комиссияға шынайы және пәрменді шешім қабылдауға мүмкіндік беретіні сөзсіз [6,2].  
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Қылмыстық Кодекстің жаңа жобасындағы жаңалықтардың қатарында аталған бір 

мәселе – Денсаулық туралы кодекстің ережелерін ескере отырып, адамды клондағаны үшін 
қылмыстық жауапкершіліктің көзделуі табылады. Бүгінде жұтқан ауамыз бен ішкен 
асымыздың сапасыздығы салдарынан адамзат бұрын естіп-білмеген қорқынышты аурулар 
алаңдатып отырған қоғамымыздың Қылмыстық Кодексіне енді адамды клондауға қатысты 
бап енгізілді. 

Жалпы қарапайым халыққа етене таныс емес клондау дегеніміз не, онымен кімдер 
айналысады деген сұрақтың басын қайыратын болсақ, Алла жаратқан адамның егізін немесе 
сыңарын медицинаның соңғы технологияларын пайдалана отырып қолдан жасауды клондау 
деп атайды. Әйел адамның аналық ұрығынан гендерін алып тастап, тапсырыс берген әйелдің 
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клеткасынан гендерін алып, жатырға салу арқылы тоғыз ай бойы ана құрсағында жетілген 
бала тапсырыс беруші адамнан айнымай дүниеге келеді. Бұл ретте қолдан жасалған адам 
табиғи адамның тірі көшірмесі болуы керек. Яғни клон адамның бет-әлпеті, мінез-құлқы, 
дене құрылысы, тіпті ақыл-ойы мен ерекше қасиеттеріне дейін өзінің пайда болуына 
мүмкіндік берген табиғи адамнан айнымайтын болуы тиіс. Осы жұмыс¬пен айналысып 
жүрген бір топ ғалымдар өмірде ерекше жаратылған адамдарды жоғалтпауға немесе біреудің 
жалғызының орнын толтыруға, тіпті, баласы жоқтарға сәби сүюге мүмкіндік беретін клондау 
әдісін қажет деп есептеп, бұл тәсілді одан әрі зерттеп, дамытқанды жөн көреді. Ал, 
ғалымдардың екінші тобы қолдан жасалған адамдардың көбеюі қоғамның қалыпты дамуына 
кедергі келтіруі мүмкін деген пікірлерін алға тартып, адамдарды клондау әдісіне қарсы 
шығуда. 

Жасанды адам жасауға қар¬сылық білдірушілер мынандай бірнеше пікірді алға 
тартады. Олардың ойынша: Біріншіден, өте көп қаржыны талап ететін клондаудың әзірге 
қажеті жоқ. Екіншіден, клондау әдісі арқылы пайда болған адам барлық жағы¬нан осал 
болатын көрінеді. Ден¬саулығы нашар, ойлау қабілеті кем адамдарды қаптатып не керегі бар 
деген ғалымдар тобы клон адамдардың көп жағдайда ұсқынсыз боп туатынын айтады. 
Үшіншіден, олар табиғи адамдарға қарағанда өте ерте қартаяды екен. Ғалымдар клон 
адамдардың 30 жасында ақсақал болып отыруы мүмкін деген болжам айтады. Төртіншіден, 
бір адамды жасап шығару үшін онымен бірге дамып келе жатқан өзге эмбриондарды өлтіру 
керек. Ал, бұл қылмыс емес пе?  

Бесіншіден, клон адамдардың пайда болуы қылмыс әлемін де талай былыққа батыруы 
мүмкін. Сондай-ақ, қолдан жасалған тасбауыр адамдардың елдің шырқын бұзатын 
әрекеттерге барулары да ғажап емес. Мысалы, соғыс аңсаған кей мемлекеттер клон-
адамдарды көбейтіп, «соғыс ойынын» ұйымдастыруы да мүмкін ғой. Міне, осы болжамдарға 
байланысты әлемнің көптеген елі клондау ісін дамытуға қарсылық білдіруде [1]. 

Қылмыстық кодекстің жаңа жобасы бойынша, заңсыз адам клондаумен айналысқаны 
дәлелденген ғалымдар 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Белгіленетін 
жаза жеке адам немесе қылмыстық топ аясында жұмыс істегеніне байланысты таразыланады. 
Мәселен, бір ғалым жалғыз өзі клондауды қолға алса, сол үшін 5 жылға жазаланады. Қазақ 
Телеграф Агенттігінің хабарлауынша, ҚР бас прокуратурасы бірінші басқармасының 
бастығы Алмаз Мұхамеджанов Қылмыстық кодекстегі медициналық қылмыстарға арналған 
тараудың өзі бір новеллаға татитынын айта келіп, «онда «Денсаулық туралы» кодекс 
ережесін ескере отырып, адамды клондағаны үшін де жауапкершілік қарастырылған» деп 
атап өткен. Айта кету керек, бұл Қазақстанда гендік инженерия туралы заңды бұзғаны үшін 
жаза қолдануды енгізуге жасалған бірінші талпыныс емес. Үкімет клондауға осыдан 
оншақты жыл бұрын тыйым салғанымен, осы іспен айналысқаны үшін қолданылар жаза 
бекітілмеген. Ал 2011 жыл Парламентке «гендік инженерия саласын мемлекеттік реттеуге 
қатысты заң актілеріне толықтырулар мен қосымшалар енгізу туралы» заң жобасы келіп 
түскен болатын. Сол жерде адам клондағандарды 7 жыл түрмеге тоғытып, кәсіби қызметімен 
айналысуға екі жылдан артық шектеу қою қарастырылған. Алайда бұл заң сол күйі 
қабылданбады [2]. 

Қазақстан аталмыш мәселені заңдық тұрғыда енді негіздегелі тұрғанымен, Біріккен 
ұлттар ұйымы 2005 жылы адамды клондауға толықтай тыйым салған [3]. Еуропаның 
көптеген елдері өз заңдарында қылмыстық жауапкершіліктің жүгін нақтылап та қойған. 
Мәселен, гендік инженерия қарқынды дамып жатқан АҚШ секілді елде адам клондаған үшін 
10 жыл түрмеге жабылып, 1 миллион доллар көлемінде айыппұл салынады. Адамды қолдан 
жасаушыларға Ұлыбританияда да кешірім жоқ, көзге түскен жағдайда клондаушыларды 10 
жылдық түрме азабы күтіп тұр. Көрші Ресей елінде де клондау ісі қолдау таппады. Мұндай 
жұмысқа 2002 жылы 5 жылға тыйым салған ресейліктер биыл бұл мерзімді тағы созды. 
Көршілер клондау жұмысы әлі толық зерттелмеген, әрі мұндай түйінді мәселемен 
айналысудың әзірге қажеті жоқ деп есептейді. Біздің еліміз де адамды клондау мәселесіне 
қар¬сылық білдірген мемлекеттер қатарында. Мәжіліс депутаттары былтыр желтоқсан 



6274 
 

айында адамды клондауға тыйым салу және суррогаттық аналыққа рұқсат беру жөніндегі заң 
жобасын қабылдап, оны Сенатқа жолдады. Мұндай қадамға бала көтеру қабілетінен 
айырылғандар тілегін ескеру негізінде амалсыз барып отырғандарын айтқан Денсаулық 
сақтау министрлігі аталмыш әдіс арқылы сәби сүйгісі келгендердің міндетті түр¬де 
дәрігерлік тексеруден өтуі тиіс екендігін ескертті. Ереже бойынша, суррогат ана болуға 
шешім қабылдаған әйелдің өзінің туған балалары болуы тиіс. Және оның денсаулығы 
мықты, жасы 35-тен аспауы керек. Денсаулық сақтау вице-министрі Сәуле Ди¬қан¬баеваның 
мәлімдеуінше, қолдан ұрықтандыру жұмысына кем дегенде екі мың АҚШ доллары қажет. 
Мұндай қаржыны екінің бірі таба алмайтынын жеткізген вице-министр Үкі¬меттен 
материалдық қаржы сұрау үшін құқықтық құжат қажет дегенді айтты. Денсаулық сақтау 
министрлігінің дерегі бойынша қолдан ұрықтандыру әдісі бойынша елімізде қазірдің өзінде 
500 операция жасалған. Бұның сыртында суррогат-аналарды пайдалану арқылы жасалған 
операциялар да бар, бірақ, олардың нақты саны белгісіз. Себебі, мұндай жұмыстар жөніндегі 
мәлі¬меттер ережеге сәйкес құпия сақталады. 

2005 жылдың 19 ақпанында Біріккен Ұлттар Ұйымы клондаудың барлық түріне 
тыйым салған заң актілерін қабылдады [1]. 

Бірақ та кейбір ғалымдар орта көшіру технологиясын зерттеуге, клондауға тыйым 
салу медицинаның дамуына кері әсерін тигізеді деп пайымдайды. Осы уақытқа дейін көшіру 
әдісімен өмірге келген жан-жануарлардың бойында түрлі ауытқу болған. Алда-жалда адам 
клондауда адамзат табысқа жете қалса, адам саудасы дамып, құлдар армиясы пайда болу 
мүмкін дейтіндер де бар.  

Жасанды адам жасауға қар¬сылық білдірген шетел тәжірибелеріне сәйкес бұл 
қылмыстың алдын алудың мынандай бірнеше шараларын ұсынғымыз келеді:  

1. Қылмыстық кодекстің жаңа жобасы бойынша 129-баптың 1-тармағында “Адамды 
клондау немесе адам эмбрионын коммерциялық, әскери немесе өнеркәсіптік мақсаттарда 
пайдалану, сол сияқты жыныстық жасушаларды немесе адам эмбрионын дәл осы 
мақсаттарда Қазақстан Республикасынан әкету” – үшин тек 3 жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады екен. Ол мерзімді Ресей елінің тәжірибесине сәйкес 7-
жылға, ал егер ауырлататын мән жайлар болса 9-жылдан 12-жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазалануы керек. 

2. Осы бапта айыппұл мүлдем көзделмеген, сондықтан гендік инженерия қарқынды 
дамып жатқан АҚШ секілді елде адам клондаған үшін 1 миллион доллар көлемінде айыппұл 
салынады екен, осы тәжірибеге сәйкес бізге де 10 мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде 
айыппұл тағайындау керек. 

3. Егер онкологиялық ауруға шалдыққан адамға немесе басқа орган қажет болған 
жағдайларда арнайы лицензия алу мен рұқсат аркылы адам тінін өсіруге рұқсат беру 
органын құру керек. 

4. БАҚ арқылы және ІІМ-ң қызметкерлерінің көмегімен, адамды клондаудың 
қоғамның қалыпты дамуына кедергі келтіруі мүмкін екендігін қоғамның санасына құю 
керек. 

 
Қолданылған әдебиет тізімі 

1. http://egemen.kz   
2. http://www.aikyn.kz 
3. Адамды клондау туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының декларациясы - Бас 

Ассамблеяның 2005 жылғы 8 наурыздағы 59/280 қарарымен қабылданды. – Астана, 2014. – 
45 б. 

4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi-2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226-V 
ҚРЗ. – Алматы: Жеті-жарғы, 2015. – 320 б. 
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АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДА КОМПЬЮТЕРЛІК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ КИБЕРҚЫЛМЫС МӘСЕЛЕСІ 
 

Қамбаров Азамат Қамбарұлы 
aza_kambarov@mail.ru 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті,заң факультетінің қылмыстық 
құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі. 

Семей қаласы Қазақстан Республикасы 
 
Көптеген төңкерістік технологиялар сияқты Internet ғаламдық желісі өрлеумен қоса 

қиянат етушілікке үлкен мүмкіндіктер туғызады. Желідегі шабуылдар, пластикалық төлем 
карточкаларымен алаяқтық, банктік шоттардан қаражат ұрлау, корпортативтік тыңшылық, 
балалық порнографияны тарату – бұл Internet желісінде жүрген қылмыстардың тек бірнешесі 
ғана. Мұндай құқықбұзушылық әрекеттер басқа көптеген әлем елдеріне ғана емес, сонымен 
қатар біздің мемлекетке ұлттық қауіпсіздіктің жасаушысы – ақпараттық қауіпсіздікке қатер 
төнгізетін маңызды қоғамдық қауіп-қатерлерді құрайды. 

Мемлекеттің ұлттық инфрақұрылымы бүгінде замандас компьютерлік 
технологияларды қолданумен тығыз байланыста. Энергетикалық және банктік жүйелердің, 
әуе көлігін басқарудың, көліктік жүйенің, тіпті жедел медициналық көмектің күнделікті 
қызметі автоматтандырылған электронды-есептеуіш жүйелердің сенімді және қауіпсіз 
жұмыс жасауына толығымен тәуелді.[1]. Компьютерлік технологияларды қолдану 
сферасындағы қылмыс (киберқылмыс) – қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды 
енгізу және дамыту деңгейіне, оларды жалпы қолдану және оларға рұқсат беруге тікелей 
тәуелді деңгей болып табылатын халықаралық маңызды құбылыс. Осымен, Қазақстан 
Республикасында ақпараттандырудың екпінді дамуы мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне қатер 
төндіретін белгілі шараларды, пайдақор және басқа түрткілерді қамтитын компьютерлік 
технологияларды потенциалды қолдануды құрайды.[2]. 

Киберқылмыскердің негізгі мақсаты әртүрлі процесстерді басқаратын компьютерлік 
жүйе және онда таралатын ақпарат болып табылады. Шын өмірдегі қарапайым қылмыскерге 
қарағанда киберқылмыскер дәстүрлі – пышақ және пистолет секілді қаруды қолданбайды. 
Оның арсеналы – ақпараттық қару, желіге ену, бағдарламалық қамтамасыз етуді бұзу және 
модификациялау, ақпаратты рұқсатсыз алу және компьютерлік жүйенің жұмысын уақытша 
тоқтатуға қолданылатын барлық құралдар. Киберқылмыскердің қаруына келесілерді 
кіргізуге болады: компьютерлік вирустар, бағдарламалық белгілер, компьютерлік жүйелерге 
рұқсатсыз кіруге мүмкіндік туғызатын шабуылдың әр түрі. Қазіргі заманғы компьютерлік 
қылмыскерлерде тек дәстүрлі құралдар ғана емес, сонымен қатар қазіргі ақпараттық қарулар 
және құралдар бар; бұл мәселе баяғыдан бері мемлекеттің шекарасынан өтіп халықаралық 
мәнге ие болды. Қазақстан Республикасында қазіргі ақпараттық технологияларды келесі 
енгізумен қатар мемлекеттік компьютерлік жүйелермен бірге жеке кәсіпорындар және бөлек 
азаматтарға қатер үздіксіз өсуде.Киберқылмыс мәселесі қазіргі уақытта ерекше маңызды 
болып отыр. Басқа, ең алдымен жоғары дамыған елдердегі әлеуметтік сұраулар халық 
арасында үрей туғызатын киберқылмыс мәселесі маңыздылардың бірі болып табылатынын 
көрсетеді. Осыған орай, мамандардың міні бойынша бұл құбылыс қылмыскерлердің қазіргі 
заманғы жаңа ақпараттық технологияларды қолдануына байланысты, сонымен қатар қазіргі 
индустриалды қоғамның өсуші осалдығы арқылы, 5 жыл бұрынмен салыстырғанда аса 
маңызды қауіпті құрайды. Киберқылмыскерлермен күресуге мемлекеттердің күш-жігеріне 
қарамастан, әлемде олардың саны азаймай қайта тым көбеюде.[3]. 

Бірде бір мемлекет бұл жамандыққа өзінше қарсы тұра алмайды. Реттеудің 
халықаралық-құқықтық механизмін оңалту бөлімінде өзекті болатын халықаралық қарым-
қатынасты активизациялау қажеттілігі шұғыл болып табылады. Осымен қатар, басқа да 
халықаралық маңыздағы қылмыстар секілді, киберқылмыспен күресу құралдарының 
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маңызды бөлігі қазіргі жағдайда әрбір мемлекеттің өз құзыретіне кіретіндіктен жағымды 
тәжірибеге сүйене отырып, халықаралық құқық нормаларымен келістіру арқылы 
компьютерлік қылмыстармен күресуге бағытталған ұлттық заңнаманы паралелды дамыту 
қажет. Киберқылмыстармен күресудің тиімді тетіктерінің жоқтығы әрбір мемлекеттің ұлттық 
қауіпсіздігіне тағы да бір қатер болып анықталады. Мұндай жағдайда Қазақстан 
Республикасы демократиялық тәуелсіз мемлекет ретінде компьютерлік қылмысқа қарсы тұру 
мәселелерінен, сонымен қатар оның трансұлттық (трансшекаралық) формалары бөлігінде, 
шетте қалмауы тиіс.Компьютерлік қылмыстардың әдеттегі категорияларын және бүгінде 
қоғамның түйіскен келеңсіз оқиғаларын қарастырайық. Инсайдерлер (Insiders) – ішкі 
ақпаратқа рұқсаты бар адамдар. Жиі олар өз жұмыс берушілеріне қарсы наразылық 
туғызушылар. Инсайдер (қызметкер немесе жұмыстан босатылған компания қызметкері) 
әлеуметті қылмыскер болып табылады. Компанияның компьютерлік жүйесінің жұқалығымен 
таныс, ол компанияның меншігі болып табылатын ақпаратты заңсыз алу мақсатында немесе 
автоматтандырылған электронды-есептеуіш машиналардың, олардың жүйесі мен 
компьютерлік желілеріне заңсыз араласу мақсатында жүйеге шексіз рұқсаты бар болып 
табылады. Мысал ретінде, дәрілер, емдеу, аурулар туралы ақпарат алу үшін барлық әлемнен 
медицина саласында мыңдаған тәжірибе өтуші дәрігерлер мен мамандар жүгінетін 
Медициналық әдебиеттер ұлттық кітапханасы (National Library of Medicine - NLM) инсайдер 
жағынан шабуылға тап болды. Ол «жедел жәрдем» категориясында – аса маңызды және 
бағдарламалық қаматамасыз ету деректеріне жататын жүздеген файлдарды ақпаратты 
қорғаушы жүйеге рұқсатсыз кіру арқылы енгізіп, жүйенің үздіксіз жұмысын тоқтатты. Бұл 
бұзушылықтар жүйенің барлық жұмысына келеңсіз жағдай туғызып және 25 мың доллар 
көлемінде зардап шектірді. АҚШ ТФБ өткізген тергеу нәтижесі жұмыстан босатлыған соң 
компьютерлік жүйеге кіру рұқсаты компаниямен тоқтатылған бағдарламашыны - 
Монтгомери Джон Грей (Montgomery Johns Gray) анықтады. Ол өзі құраған бағдарламалық 
кодтағы «қара кіріс» арқылы бұзушылық жасаған. Қылмыскер ТФБ-мен қоғамға қауіп 
төндіруші ретінде қамауға алынды. 

Сонымен қатар хакерлер (Hackers) де үлкен қауіп туғызады. Кейде олар желілерді 
өткір сезім үшін немесе хакерлік ортада беделді жаулап алу үшін бұзады. Бірақ кейде бұл 
қаржылық мақсатта немесе басқа да жамандықтарға байланысты жасалады. Қағида ретінде 
хакерлер – бірегей мүмкіндіктері бар ақпараттық техниканың жақсы білгіштері, сондықтан 
оларға қашықтықтағы компьютерлік желілермен манипуляциялау айтарлықтай мәселе болып 
табылмайды: олар рұқсатсыз мәтіндерді және пайдаланушылардың компьютерінің 
сайттарына World Wide Web-тен хаттамаларды көшіреді.   Қызмет көрсетуді тоқтату 
кезіндегі қылмыстар  (DDOS - шабуыл), - Internet желісіндегі тиісті және жеңіл 
бағдарламалық құралдарды қолдану арқылы экономикалық іріткі жасаудың толық 
мүмкіндігінің тағы да бір дәлелі [4]. 

Соңғы уақытта «хакерлік» қайталауды орындау қолданыстары арқылы электрондық 
поштаның серверлеріне және вебсайттарына саясаттық дәлелдеу шабуылдары жиілеп кетті. 
Мұндай жағдайда топ немесе бөлек субъектілер электрондық пошта серверлерін ауырлатады 
немесе саясаттық хабарламаны жіберуге арналған вебсайтты жояды. Дегенмен мұндай 
бұзушылықтың түрлері операциондық жүйенің немесе желінің бұзылуына әкелмейді, бірақ 
бағалы ақпарат орналасқан вебсайттардың абоненттеріне рұқсатты болдырмауға және үлкен 
қаражаттық шығыстарға әкеліп соқтыратын электрондық поштаның жұмысының 
тоқтауының себебі болып табылады. 1996 жылы АҚШ Әділет министрлігі вебсайтының 
компьютерлік жүйесіне рұқсатсыз кіру жасалды. Бұзушылар 200-ден астам жинақтардың 
құрамын жойып, Адольф Гитлердің суреттері бар беттерді, свастика, порнографиялық 
мінезді сценаларды және т.б. орналастырды. Компьютерлік қиянат жасау мүлдем әртүрлі: 
бұл Интернет арқылы тауарлар мен қызметтерді жалған ұсыну, хакерлік шабуылдарды, 
электронды төлем карточкалары және электронды төлем жүйелерінің клиенттерінің 
шоттарымен афераларды ұйымдастыру бойынша қызметтер. Өткен жылы мұндай 450-ден 
астам қылмыстың көзі жойылды. Статистиканың көрсетуі бойынша 43% оқиғада 
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компьютерлік қиянаткерлердің құрбандары онлайн аукциондардың қатысушылары болып 
табылады - алдын ала төлем арқылы, қандай да бір тауарды өте төмен бағамен сату 
ұсыныстарына пайдаланушы қызығушылық білдіргенде. Интернеттің қауіпсіздігі дара 
абыржытулықты танытады. Желіде қауіпсіздік мәселесіне аса назар аударудың қажеттілігі 
шын өмірдің виртуалды өмірмен баяғыда теңескенінен туындайды. Компьютер туғызатын 
келеңсіз жағдайлар, шын өмірдегі жағдайлар секілді: вирустар, ұрлық және тонау, дөрекілік 
және қуғындау, күштеп алушылық және қатер, этикалық емес және жабысқақ жарнама, 
терроризм мен экстремизм. Хакерлермен ұрланған ақша баяғыдан миллиардтармен 
есептеледі, және де кейбір вирустарға көптеген айлар мерзімінде қарсы тұру шаралары 
табылмайды. Барлық дәрежелер мен құйындардың «жындылары» өз кездесулерін Желі 
арқылы белгілейді, сонда «акциялар» туралы бұйрықтар беріп және олардың орындалуы 
туралы есептеледі (кезекті ұрылған «бөгде адамнан» жарылған үйге дейін). Осымен, ақпарат 
пен ойын-сауықтың мінсіз қайнары болып табылатын Ғаламдық желі әрқайсымызға 
мәселенің мінсіз қайнары болуы мүмкін.  Хакерлермен шабуылданатын компьютерлердің  
86% – үйдегі; cпам әлемдегі электрондық поштаның бақыланатын трафигінің 54% , ал 
Ресейде – 82% трафикті құрайды;2012 жылдың маусымына фишингтік хаттамалардың саны  
(желілік қиянаткерлікпен байланысты) 81% құрады; зиянды вирустардың зарарсыздандыру 
түрлерінің  18% - жаңа;4,2 млн. сайттар – порнографиялық; блоггерлердің 55% өздерінің 
Интернет-күнделіктерін шын өмірдегі келеңсіз оқиғалардан қауіптеніп жалған атпен жазады. 
Ғаламдық тордан шығатын ақпараттық қоқымның ағыны балалардың осал жері болып 
табылады. Зерттеулер балалардың 90% Интернетте порнографиямен соқтығатынын, ал 65% 
оны мақсаттанып іздейтінін көрсетті. Мұндай «құлпынайға» қызығушылық кәмелетке 
толмаған пайдаланушылардың 44% Желіде бір рет болса да әңгі емінсектікке ұшырауына 
әкеліп соқтырды. Мұндай мәліметтер балалардың жартысы ата-аналары немесе 
мұғалімдерінің бақылауынсыз Интернетке шығатынына таңдандырмайды. Онымен қоса, 
сұраулар көбісіміздің Интернетте «виртуалды достарымызға» өзіміздің жеке 
мәліметтерімізді жайып салатынымызды көрсетеді (ата-аналарымыздың төлем 
карточкаларының пин-кодтарына дейін) [5]. 

Компьютерлік қылмысқа қарсы  тұру мәселесі – бұл кешендік мәселе. Бүгін заңдар 
технологиялар дамуының қазіргі заманғы деңгейіне сәйкес талаптарға сай болуы қажет. Осы 
мақсатпен телекоммуникациялық желілерде ақпаратты таратуды реттейтін заңнаманы 
жетілдіру бойынша мақсатты бағытталған жұмыс өткізілуі тиіс. Құқыққорғаушы 
органдардың, арнайы қызметтердің, соттық жүйенің күштерінің өзара әрекеттесуін және 
шоғырландыруды, оларды қажетті материалды-техникалық базамен қамтамасыз ету алдыңғы 
қатарлы бағыттардың бірі болып табылады. 
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Кәмелетке толмағандар жасайтын заңды бұзушылықтардың ішінде қоғамға қауіптілігі 
жоғарысы – қылмыстық құқық бұзушылықтар болып табылады. ҚР қылмыстық кодексінің 
80-бабына сәйкес, кәмелетке толмағандар деп қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 
уақытқа қарай жасы он төртке толған, бiрақ он сегiзге толмаған адамдар танылады [1] . 

Қазіргі таңда елімізде жастардың қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауы белең 
алып отыр.Олардың ішінде кәмелетке толмағандардың үлесі жоғары. Практикада бірнеше 
рет қылмыстық құқық бұзушылық жасаған қылмыскерлердің 2/3-сі алғаш қылмыстық құқық 
бұзушылықтарын кәмелет жасына жетпей тұрып жасаған. Кәмелетке толмағандардың 
қылмыстылығы мәселесі қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр.Айта кететін 
жайт, қылмыстық құқық бұзушылықтардың көпшілігін 16-17 жасқа толғандар жасайды,бірақ 
14-15 жастағылар жасаған жағдайлар да практикада кездеседі. 

Кәмелетке толмағандар жасайтын қылмыстық құқық бұзушылықтар қатарына суық 
және оқ ататын қаруларды қолдану, бөтеннің мүлкін жымқыру, тонаулар, адам 
денсаулығына  орташа және ауыр зиян келтірулер кіреді. Кәмелетке толмағандардың 
арасында көбінесе орын алатын жағдайлардың тағы біреуі, ол – бірігіп, сыбайласып, 
қылмыстық топ құрамында қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау. Осы жасалған 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза 
түрлері қолданыстағы ҚР қылмыстық кодексінің 81-бабында белгіленген. Олар:  

1) белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру; 
2) айыппұл; 
3) түзеу жұмыстары; 
4) қоғамдық жұмыстарға тарту; 
5) бас бостандығын шектеу; 
6) бас бостандығынан айыру [1] . 
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының негізгі 

себептерінің бірі олардың дұрыс тәрбие алмауы мен қоршаған ортасының олардың мінез-
құлық ерекшеліктеріне мән бермеуі деуге болады. Себебі, кәмелетке толмаған адам жасаған 
құқық бұзушылықтардың көпшілігі қоғам тарапынан кәмелетке толмағанның көпті 
көрмегендігі, өз әрекетіне есеп бере алмауынан жасады деп тануы оның бұл әрекетін 
елемегенмен тең болып келеді.Мұндай әрекеттер қатарына кішігірім ұрлық, жасөспірімдер 
арасындағы бұзақылық, жасы кішкентайлардың ақшасын тартып алу сияқты әрекеттерді 
жатқызуға болады. Бұл құқық бұзушылықтар жасалса да, оларға тиісті мөлшерде мән 
берілмегендіктен құқық қорғау органдарына бұл құқық бұзушылықтар жайлы 
хабарланбайды, соның салдарынан кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық 
бұзушылықтарының латенттігі ұлғаяды. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауына басқа да әсер 
етуші факторлар бар. Олар: а) отбасының кері (негативті) әсері; ә) күнделікті өмірдегі, оқу 
үрдісіндегі қоршаған ортасының кері(негативті) әсері; б) жасы үлкен қылмыскерлердің 
қылмыстық құқық бұзушылық жасауға итермелеуі,тартуы,азғындауы; в) кәмелетке 
толмағандардың мектепке бармауы; г) кәмелетке толмағандардың бақылаусыз қалуы; ғ) оқу-
тәрбие жұмыстарының жеткіліксіздігі немесе дәрменсіздігі; д) жұмысқа орналастыру мен 
тәрбиелеудегі кемшіліктер; е) бос уақытын өткізуді ұйымдастырудағы кемшіліктер. 

Кәмелетке толмаған қылмыскерлердің оларды тәрбиелеуге әлеуеті жетпейтін немесе 
оларға кері әсерін тигізетін не өз балаларының тәрбиесіне жеткілікті көңіл бөлмейтін 
жанұяларда өсуі – кәмелетке толмаған баланың болашақта қылмыстық құқық бұзушылық 
жасауының алғышарты. Осыған орай ҚР қылмыстық кодексінің 140-бабында көрсетілген  
әрекеттер үшін,яғни кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықты күшейтіп,осы 
қылмыстық-құқықтық құралдың қолданылуын қатаң қадағалау қажет [1] . Тәжірибе көрсетіп 
отырғандай кәмелетке толмағандар көп жағдайларда қылмыстық құқық бұзушылықтарды 
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қоғам,ата-анасы тарапынан көрсетілетін қысымға жауап ретінде жасайды. Бұл орайда барлық 
құқықтық құралдар мен әдістерді қолдана отырып балалар мен жасөспірімдерге бағытталған 
зорлыққа қарсы  күресті нығайту керек. Кәмелетке толмағандардың қылмыс жасауына әкеліп 
соғатын бұл жағдай мен қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тартуды бір-бірінен айыра 
білген жөн. Себебі бірінші жағдайда жасы үлкен адам тарапынан зорлық-зомбылық,қысым 
көрген соң кәмелетке толмағандар сол қысымға жауап ретінде өзі,ешкімнің азғындауынсыз 
құқық бұзушылық жасайды,ал екінші жағдай заң шығарушы ҚР қылмыстық кодексінің 132-
бабында белгілеген әрекеттерді жасаған кезде жүзеге асырылды деп саналады, яғни жасы 
үлкен тарапынан кәмелетке толмағанды қылмыс жасауға көндіру, қорқыту, ақша беру 
арқылы тарту, алдау, кек алу, қызғаныш сезімін ұштау, қылмыс жасауға ұсыныс жасау, 
қылмыс жасау,іздерін жасыру туралы түрлі кеңестер беру арқылы жасалған әрекеттер 
қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тарту деп танылады [2]. 

Кәмелетке толмағандар көбінесе қылмыстық «романтиканы» таза күйінде көреді, яғни 
олар қылмыстың әкелетін зардаптарын білмейді, болжай алмайды. Қылмыс олар үшін көп 
жағдайларда өз мықтылығын, жігерлігін көрсету актісі ретінде танылады.Бұл актіні орындай 
отырып олар өздерін достары, таныс қыздары көзінше мықты, ересек, «нағыз еркек» ретінде  
көрсетуге ұмтылады [3]. Бұл үлкен зардаптар әкелетін қате ойлардың бірі,себебі бір рет 
мұндай әрекет жасай отырып олар онша мықты дәрежеге көтерілмейді, одан бетер 
мықтылықты көрсету үшін бұл әрекетті немесе бұл әрекетке ұқсас, дәрежелес басқа да құқық 
бұзушылық жасауы керек болады. Кәмелетке толмағандардың басым көпшілігінде 
антиқоғамдық әрекеттер жасауға деген әдеттер, стереотиптер қалыптасқан. Мысалы, олар 
әрдайым жалпыға бірдей нормаларға бағынбайтындығын көрсетуге ұмтылады, алкогольдік 
ішімдіктерді, есірткі заттарын қабылдауға, қаңғыбастық өмірге, яғни үйден, тәрбие беру 
ғимараттарынан ұзақ уақытқа қашып кетуге жақын болады. Өз қарым-қатынас жүргізетін 
ортасында кәмелетке толмағандар сабақты жақсы оқитындарды, өздерін 
сыпайы,әдепті,тәртіпті ұстайтындарды, үлкенді сыйлайтындарды жек көре отырып, оларды 
сол ортадан шығарып салуға барынша қимыл жасайды. Бұл да олардың өздері сияқты 
қағидаларды ұстанатын немесе жасы шамалас қыз балалардың алдында өз дәрежесін көтеру 
әрекеті [4] . 

Кәмелетке толмаған қылмыскерлер контингенті мектепті тастап кеткен және екінші 
жылға қалғандар есебінен толығып отыр. Көрсетілген жағдайлар отбасындағы қадағалаудың 
жоқтығынан болатын зардаптарға шамалас залал келтіреді, яғни әлеуметтік байланыс 
әлсірейді, үзіледі, кері әсер етушілермен танысу қаупі ұлғаяды. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылық жасауымен күрес балалар 
мен жасөспірімдердің әр түрлі контингенттеріне қатысты түрлі деңгейлер мен бағыттарда 
ұйымдастырылады және жүргізіледі. Бұл күресті оның жалпы тәрбиелік және 
профилактикалық диапазонымен сипаттауға болады [5]. Осы шаралар кәмелетке 
толмағандардың құқыққа қарсы әрекетінің алдын алуға, олардың қылмыстық әрекеттеріне 
жол бермеуге, қылмыстың қайталануының алдын алуға бағытталған. Күрестің басты бағыты: 
отбасылық, мектептегі тәрбиелеудің кемшіліктерін жоюға мақсатты бағытталған жұмысты 
ұйымдастыру және де қылмыстарға қарсы күрес жүргізуші органдардың қызметінің 
тиімділігін жоғарылату [6]. 

Кәмелетке толмағандардың құқық бұзуға бейім мінез-құлқына профилактика 
жасаудағы маңызды мәселелерге тоқталсақ. Олар: нормативтік базаны, профилактиканың 
субьектілерінің координациясы мен өзара сөз байласып, бірігіп қызмет етуін жетілдіру, 
жоғары деңгейге көтеру; олардың арасындағы функцияларды тең, әрі дұрыс анықтай отырып 
бөлу; кадрлармен қамтамасыз ету; қылмыскерлермен күресті жүргізетін орган 
қызметкерлерін криминологиялық және психикалық-педагогикалық дайындықтан өткізу. 
Осы күрес барысында өткізілетін шаралармен қатар кәмелетке толмағандардың қылмыс 
жасауының алды-алуда маңызды орын алады:  

1) Кәмелетке толмаған адамның қоршаған ортасын жақсарту мен кәмелетке 
толмағанға жеке көмек көрсету; 
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2) Қылмыстық жолға түсіп кету қаупі жайлы ескерту және құқық бұзушылық 
жасаған адамдардың түзелуін қамтамасыз ету; 

3) Құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмаған адамдардың түзелуіне арналған 
жағдайлар қалыптастыру [7]. 

Мұнымен қоса, зерттеулер көрсеткендей қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған 
кәмелетке толмаған адамдарда жүйкелік-психикалық ауытқулар олардың заңды бұзбай,оған 
бағынатын құрдастарына қарағанда жиі болады. Кәмелетке толмағандардың 
масаңдылығымен күрес жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерді қолданудағы 
кемшіліктердің болуы кәмелетке толмағандардың қылмыстылығымен күресті жүргізуге 
кедергі жасайды. Мысалы, кәмелет жасына толмағандарға алкогольдік ішімдіктер сатуға 
тыйым салу жайлы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР 
кодексінің 159-бабының 14-тармағының 1-тармақшасында, «Этил спирті мен алкоголь 
өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» ҚР заңының 9-бабының 4-
тармағының 1-тармақшасында көрсетілген, ал сатқаны үшін қолданылатын жаза түрі  
«Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» ҚР кодексінің 200-бабының 1-тармағында 
белгіленген, бірақ әрбір жеке тұлға, жеке кәсіпкер, заңды тұлға өз саудасын жүргізу аясында 
бұл құқықтық актілерді қатаң сақтамайды.  

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылық жасауының алдын алу 
үшін жүргізілетін күрестің жүйесі жалпы әлеуметтік сипаттағы, кәмелетке толмағандарды 
тәрбиелеудің, олардың өмір сүруінің, мәдениеттілігінің, білімінің қажетті деңгейін 
қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралардың негізінде құралады. Кәмелетке толмаған 
адамдардың қылмыстылық деңгейі олармен күрестің жағдайы мен отбасы, мектеп, қоғамның 
кәмелетке толмағандардың өз уақытын қалай өткізуін қадағалау деңгейімен де белгілі бір 
мөлшерде байланысты.  

Біз қарастырып отырған мәселенің, кәмелетке толмағандардың қылмыстылық 
деңгейін зерттеудің маңыздылығы - олардың, яғни кәмелетке толмағандардың, алдағы 
уақытта түзелу ықтималдығының төмен болуы салдарынан жасы үлкейген соң қылмыстық 
құқық бұзушылықты жасауға жақын болып, рецидивті қылмыстылықтың негізгі резервін 
құраушы болу мүмкіндігі. Қылмыстылық деңгейін төмендету үшін болашақта қылмыстық 
жолға түсірмеу мақсатында кәмелетке толмағандардың тәрбиелену мен өмір сүру деңгейінің 
жақсаруына жағдай жасау қажет.  
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ҚР ІІМ Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының 
2 курс тыңдаушысы (204 оқу тобы) 

Ғылыми жетекші – Жанхан Н. 
(қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқытушысы) 

 
Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабында «ең қымбат қазына – адам 

және адамныңөмірі, құқықтары мен бостандықтары», – деп жарияланған. [1] Осыған орай 
Қазақстан Республикасындағы барлық құқық салалары, оның ішінде қылмыстық құқықта 
адамды қорғауды өзінің міндеті деп санайды. 

Заңсыз түсік жасату адамдарға алғашқы қауымдық құрылыс тұсында-ақ белгілі 
болған. Адамзат тарихының алғашқы сатыларында заңсыз түсік жазаланатын іс-әрекеттер 
қатарына жатқызылмайтын. Заңсыз  түсік жасаудың орта ғасырлардағы тарихы христиандық 
дүниетаныммен тығыз байланысты. 

Түсік жасау туралы деректер ерте заманнан-ақ белгілі. Ол туралы мәліметтерді 
Гиппократ, Ибн Синна, Аристотель мен Цицеронның еңбектерінен кездестіруге болады. 
Ертедегі медицина атасы Гиппократ жасанды түсік жасау, түсік тастау заңсыз деп есептеген. 
Гиппократ мектебінен шыққан ол кездегі дәрігерлер: “…мен ешқашан да түсік тастатуға 
дәрі-дәрмек қолданбаймын” деп ант берген.[2] 

Түсік жасау деп заңда белгіленген тәртіппен  жасанды жолмен жүктілікті бұзуды 
айтамыз. Түсік жасауды жүзеге асыру осындай қызметті жүзеге асыруға лицензия алған 
арнаулы мекемелерде жүзеге асырылады. Жүктілікті жасанды түрде жоюдың медициналық 
негіздерінің тізімін ҚР Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттігі анықтайды, ал әлеуметтік 
көрсеткіштердің тізімі Қазақстан Республикасы бекіткен ережелер бойынша белгіленеді. 
Түсікжасаудың екі түрі бар: 

Біріншіден, құқыққа сай, жүктілікті жасанды түрде үзу немесе түсік жасау – 
жүктілікті үзу және жатырдағы біткен ұрықты өмірге қабілеттілік мерзіміне жеткізбей дәрі-
дәрмектік немесе хирургиялық әдістерді қолдана отырып және әйелдің (заңды өкілінің) 
жазбаша ақпараттандырылған келісімін ала отырып, жүктілікті үзу, жатырдан ұрықты алып 
тастау, яғни медициналық көрсеткіштің негізінде әйелге қауіп төну кезінде заңға сай 
жасанды үзуді айтамыз. 

Екіншіден, заңсыз түсік, яғни медициналық білімі жоқ адамның әйел мен баланың 
денсаулығына зиян келетінін біле тұра түсік жасауы. Заңсыз түсік жасау, науқасқа көмек 
көрсетпеу және қауіпті жағдайда қалдыру. 

 Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы ҚР Кодексінің 104-бабына 
сәйкес жүктілікті жасанды түрде үзу құқығын жүзеге асырылатын жағдайлар: 

1. Әйелдің жүктілікті жасанды түрде үзуге құқығы бар. Жүктілікті жасанды түрде 
үзудің алдын алу мақсатында дәрігерлер моральдық-этикалық, психологиялық және 
физиологиялық теріс салдарларды, ықтимал асқынуларды түсіндіруге бағытталған әңгімелер 
өткізуге міндетті. 

2. Жүктілікті жасанды түрде үзу әйелдіңқалауы бойынша жүктіліктің он екі 
аптаға дейінгі мерзімінде, әлеуметтік айғақтар бойынша – жүктіліктің жиырма екі аптаға 
дейінгі мерзімінде, ал жүкті әйелдің және (немесе) шарананыңөміріне қатер төндіретін 
медициналық айғақтар болған кезде (шарананың дамуы мен жай-күйініңөмірмен 
сыйыспайтын туа біткен кемістігі түзелмейтін монотектік генетикалық аурулар болған кезде) 
– жүктіліктің мерзіміне қарамастан жасалады. 

3. Кәмелетке толмаған адамның жүктілікті жасанды түрде үзуі олардың ата-
аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің келісімімен жүргізіледі. 

4. Емдеу-профилактикалық ұйымдарда әйелдің қалауы бойынша жүктілікті 
жасанды түрде үзуге дейін және одан кейін, контрацепция әдістері мен құралдарын жеке 
іріктеуді қоса алғанда, медициналық-әлеуметтік консультация өткізіледі. 

5. Жүктілікті жасанды түрде үзудің тәртібі мен шарттарын уәкілетті 
орган бекітеді. [3 ] 
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Түсік  жасаудыңқауіптілігі жоғарыда көрсетілген әрекеттерді тиісті білімі және 
құралы жоқ, талапты қанағаттандырмайтын тұлғаның жасауы. Мексика, Бангладеш, 
Индонезия елдерінде түсікжасауға заңмен тыйым салынған. Осы елдерде заңсыз қылмыс 
жасаған жасатқан әйел қылмыстық жауаптылыққа тартылатын болған. 

Заңсыз түсік жасау орын алған жағдайда қылмыстың обьектісі - әйелдердіңөмірі және 
денсаулығы. 

Обьективтік жағынан қылмыс тиісті бағдардағы жоғары медициналық білімі жоқ 
адамның түсік жасауы арқылы сараланады. Заң бойынша түсікті жоғары медициналық білімі 
бар хирург-гинеколог, акушер-гинеколог жүзеге асырады. Егер түсікті жоғары медициналық 
білімі бар терапевт, невропатолог, медбике, фельдшер т.б. жасаса, онда олар осы қылмысты 
істегені үшін жауапты болады. Мұндай адамдар үшін тек қана аса қажеттілік жағдайында 
немесе орынды тәуекел ету арқылы әйелдіңөмірін сақтап қалу мақсатымен жүзеге асырылған 
түсік жасау үшін ғана қылмыстық жауаптылық  орын алмайды. 

Субъективтік жағынан қылмыс тек тікелей қасақаналықпен істеледі. Кінәлі адам 
өзінде тиісті бағдардағы жоғары медициналық білімі жоқ екенін және осыған байланысты 
түсік жасауға құқығы жоқ екенін сезеді, бірақ та соны тілеп әрекет етеді.Субъективтік 
жағынан қылмыс тікелей қасақаналықпен және әр түрлі ниеттермен: пайдакүнемдік (ақша 
немесе материалдық игіліктер), тұрмысқа шықпаған немесе  некесіз жағдайда пайда болған 
жүктіліктен арылуды  өтінген  әйелге аяушылық білдіру.Қылмыстың субьектісі – жалпы, 16-
ға толған тиісті бағдардағы жоғары медициналық білімі жоқ адамдар. Қылмыс заңсыз  аборт 
жасаған уақыттан бастап аяқталған деп  табылады. Қылмыстың субьектісі – жалпы, 16-ға 
толған тиісті бағдардағы жоғары медициналық білімі жоқ адамдар. 

Егер түсік жасау емдеу мекемесінен тысқары жерде  жүзеге асырылса (аса қажеттілік 
жағдайларынан басқа) аборт жасалатын әйел ауру болса немесе медициналық, әлеуметтік 
көрсеткіштер бойынша оған түсік жасауға негіз болмаса, бұрыңғы жасалған түсіктен соң 6 ай 
мерзім өтпесе, түсік заңсыз жасалған деп танылады. 

Қылмыс заңсыз  түсік жасаған уақыттан бастап аяқталған деп  табылады. 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі жүктілікті жасанды түрде 

үзу әлеуметтік айғақтар көрсеткен: 
1. Жүктілік кезінде зайыбыныңқайтыс болуы 
2. Зорлаудан кейінгі жүктілік 
3. Ата-аналыққұқықтарынан айырылған (сот шешімімен) ерлі-зайыптылар 
4. Әйел босқын мәртебесінде болса немесе көшіп келуге мәжбүр болған 
5. Отбасында мүгедек бала болса 
6. Әйел заңды түрде некеде тұрмаса немесе неке жасына жетпеген болса. [4] 
Жыл сайын елімізде 300 мыңға жуық жасанды түсік жасалады екен. Бұл — жүз пайыз 

туу көрсеткішінің 80 пайызы деген сөз. Жан ауыртарлық жағдай емес пе бұл? Ащы да  болса, 
шындық: ұлт болашағы азғынданып барады. Себебі, баланы алдырту көп жағдайда 
жасөспірімдерге тән. Мектеп оқушысы — бала. Дегенмен, әсіресе, жоғары сынып 
оқушыларының бәрінің бірдей бойынан балалық байқалмайды: ерте есейіп кеткен. 
Мамандардың айтуынша, жасанды түсік жасатушылардың жас шамасы 14 жастан басталады, 
тіпті 12 жастағы оқушылардың да кездесетіндігін айтады. Ең басты өкініш, міне — осы. ... 
Бала бойға біткен сәттен бастап ол – тірі жан иесі. Құрсақта жыбырлап, қозғала бастайды. 
Мамандардың айтуынша, денеге біткен шарана операция кезінде жанталасып пышақтан 
қашады екен. Операция құралдарынан жиіркеніп, тітіркеніп тар жатырдың ішінде жан 
ұшыра қашқанын көруге болады. Осының өзі адам жүрегіне қатты бататын қайғылы жағдай. 
Бала алдыртқандар сәбиді өлтіргенімен қоймай, Аллаһтың адамға берген үлкен сыйы – 
денсаулығына да қиянат жасайды.Сондықтан, жасанды түсік жасатуға қазірден бастап заң 
бойынша тыйым салмасақ, ұлтқа қауіп төнеді. Ар тазалығы деген бар. Біздің келешегіміз осы 
құндылықтан ада болып жатқан жоқ па? Ал арын былғаған қызға қандай үміт артуға болады? 
Олар ертеңгі ұлт болашағын қалай тәрбиелейді? «Ыстық сүтке аузы күйген салқын суды да 
үрлеп ішеді» деген бар. Алайда мұндай сақтықтықты адами құндылықтардан айырылған 
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пенденің ойлай қоюы екіталай. Мамандар түсік жасату ұлттың басына түскен трагедия ғана 
емес, әйелдердің денсаулығына зардабын тигізер басты дерт екенін айтып, дабыл қағуда. 
«Здоровая Азия» қоғамдық қоры ел арасында арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізді. 
Қазақстанның 12 облысындағы 57 мыңға жуық әйелдің 78 пайызы жасанды түсікке бой 
алдырады екен. Шаранадан құтылуға түрлі себептер итермелейді. «Жасанды түсікке 
барудағы басты себеп не?» дегенде әйелдердің 58 пайызы баланың туылуына күйеулері 
қарсы болғанын айтты. Ал екінші себеп - балаларды жетілдіруге қаражаттың жетіспеушілігі 
болса, үшіншіден, әйелдер өздерін әлеуметтік тұрғыда қорғалмағанын алға тартады» .. 
Әйелдердің репродуктивті денсаулығы да көңіл көншітпейді. Репродуктивті денсаулық 
индексі әр облыста 12 мен 30,8 пайыздың аралығында. Ал Алматыда жеткіншек қыздардың 
47 пайызының бала туу қабілеті төмен. Оның үстіне, ойнап жүріп, от басқан жеткіншектер 
қиындықты оңай жолмен шешу үшін әрқилы тәсілдерді пайдаланатынын да жасырмайды [5]. 

Ертеден түсік жасатудың соңы бедеулікке бастайтыны тағы белгілі.  
Осыдан екі жыл бұрын ел қалаулылары түсік жасатуды заңмен шектеу қажеттігін баса 
айтқан болатын. Алайда Мәжіліс депутаттарының үні алысқа бармады. Заң бойынша 
жүктіліктің 12 аптасына дейін тегін түсік жасатылады. Болашақ ананың денсаулығында 
белгілі бір ақаулықтар болған жағдайда түсік жасатуға рұқсат берілетіні түсінікті жайт. 
Алайда бүгінде еліміздегі жекеменшік медициналық орталықтарда да түсік жасату қызметі 
көрсетіледі екен. Әрине, жекеменшік мекеме болған соң, қызмет ақылы. Біз бір деректерге 
жүгінсек, мұндай мекемелерде түсік жасату құны - 25-50 мың теңгенің айналасында.  
Сондай-ақ мемлекет тарапынан ана капиталын ұлғайту қажет. «Бұл тұрғыда ана капиталы 
маңызды. Парламентте бұл мәселенің немқұрайлы айтылғаны өкінішті. Парламент жаңадан 
туылған әрбір сәбиге ана капиталын төлеу керек. Егер ана капиталы қолға алынса, әйелдер 
қауымы түсіктен бас тартар еді.. Әрине, келіншектердің мәселесін ана капиталын дамыту 
арқылы шешуге болар. Әйтсе де, ерте жастан қағынып, бойындағы шаранадан құтылған 
қыздарға қандай шара қолдануға болады? 

Жасанды түсік жасатуға заң бойынша тыйым салатын мезгіл жетті. Бұдан әрі созуға 
болмайды. Себебі, ауру асқынып барады. Ал асқынған дертке дауа жоқ. Тыйым салуға 
байланысты қоғамдағы адамдардың әртүрлі пікірде болуының өзі осы — аурудың асқынып 
бара жатқанының көрінісі. Әйтпесе, кертартпаушылықтар болмауы керек-ті. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұдан 5-6 жыл бұрын жасанды түсік жасатуға халық 
қарсы болса, өзі де қолдау білдіріп, осыған қатысты үкім шығаратындығын айтқан еді. 
Расында, жасанды түсікке тыйым салмасақ, қазақтың саны өспейді. 

Мұсылмандары басым ел біз түгілі, Португалия мен Польша сынды католик елдер 
алғашқылардың бірі болып түсік жасатуға тыйым салды. Мұның бәрі сайып келгенде, 
аталған мемлекеттер азаматтарын қорғауды жан-жақты қарастырады. 

Деректерге сүйенсек, біздің елде жасанды түсік жасаушылардың дені — жас қыздар. 
Мұның себебін дәрігерлер түрліше түсіндіреді. Ал ең бастысы, осы бақытсыздықтары үшін 
көп әйелдің өздері кінәлі: көбіне бірінші шарананы алдыртып тастағандар балалы бола 
алмайды. Аяғы ауыр болып қалған қыз некесіз балалы болуды ар санайды. Қызының 
екіқабат екенін анасы білсе, ұят деп түсінеді. Екі жақ та дереу баладан құтылудың қамын 
жасайды. Мұндай әрекетке бастайтын — төмен түсінік, сананың жоқтығы, рухтың 
жұтаңдығы. Себебі, шын аршыл ұятты арсыздыққа бармастан бұрын ойлайды. Арды 
 аттағаннан кейінгі «қысылу» — жалған намыс. Сол себепті, некесіз туылатын бала болса да, 
бейкүнә, періштенің жарық дүниеге келуіне қысастық жасамау керек. Әкесі немесе 
шешесінің ағаттығы үшін, бәлкім ортаның ортақ кінәсі үшін ең әлсіз, ең қорғансыз жан 
жазаланбауы тиіс. Сондықтан, әсіресе, бірінші баланы алдыртуға жол бермеуіміз керек. 
Біздің ойымызша  ҚР ҚК 366,367,368  баптарында көзделген  пара алушыда пара бершіде 
парақорлыққа делдал болушыда жауапкершілікке тартылатындығы сияқты заңсыз түсік 
жасаған дәрігерде және заңсыз түсік жасатқан әйелдерді де жауапкершілікке тарту қажет.  
Себебі заңсыз түсік жасатушылар дәрігерлерге сыйақы, ақша беру арқылы заңсыз түсік 
жасауға итермелейді, бұл дегеніміз пара беру мен бірдей, және де дәрігермен түсік жасатушы 
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әйел арасындағы делдал болышыныда қылмыстық жауптылыққа тарту қажет.  Сонымен 
қатар түрлі эротикалық бейнелерде түсірілген бейнероликтардың ашықтан – ашық 
көрсетілуіне тыйым салу керек. Сонымен қоса  жасанды түсік жасатудың алдын алу үшін 
түсік жасатуға бел буған азаматшалармен моральдық-этикалық және физиологиялық  жұмыс 
жасайтын  психолог және гинеколог мамандардың санын көбйту және біліктілігін арттыру 
керек. . Мұхтар Әуезовтың керемет нақыл сөзі бар: «Халқым, ел боламын десең, мешеу 
болып қалмайын десең, бесігіңді түзе» деген. Сондықтан ел болып қыз балалардың 
тәрбиесіне баса назар аудару қажет. 

 Қасиетті Құран Кәрімде («Шура» сүресі, 49-50): «Алла қалаған пендесіне қыз береді, 
қалаған пендесіне ұл береді. Қалаған пендесіне ұлды да, қызды да нәсіп етеді. Сондай-ақ 
қалаған пендесін бедеу қылады» деп айтылған. Яғни, бала сүю -  Алланың сыйы. Тағы да 
Қасиетті Құран Кәрімнен мысал келтірейін: «Расында біз адамды нағыз балшықтан 
жараттық. Содан кейін оны жатырда тұратын тамшы су қылдық. Сол тамшыдан ұйыған қан 
жасадық. Ұйыған қаннан кесек ет жасап, кесек еттен сүйек жасадық та, сүйектерге етті 
қаптадық. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс қылып, жан салдық. Алла шебер 
жаратушы», - деген аят бар. Ислам ғұламалары осы аятқа берген түсініктемесі бойынша, 120 
күннен кейін жан беріледі. Бір ғана жағдайда баланы алу харам болмайды. Егер баланы 
босану әйелдің өміріне айтарлықтай қауіп төндірілетін болса, онда да 120 күнге дейін 
алынуы тиіс. Одан кейінгісі, яғни жан берілгеннен кейін - адам өлтірумен тең болады. Ал 
ислам дінінде адам өлтіру кешірілмес күнә. Пайғамбарымыздың (с.а.у.) хадисінде: «Алладан 
қорқыңдар және перзенттеріңнің бәріне бірдей мейірбан болыңдар!» делінген. Және 
пайғамбарымыз: «Неке қидырып үйленіңдер, перзентті болып көбейіңдер. Әрине, мен 
сендердің көптіктеріңді қиямет күні басқа үмбетімнің алдында мақтаныш етемін» деп өсиет 
еткен[6]. 

Қорыта айтқанда, ислам діні жасанды түсік жасатуға түбегейлі қарсы. Дін өкілдері 
түсік жасатуға келген болашақ аналар арнайы мамандар мен имамның кеңесінен өтуін 
міндеттеу керек деген пікірде. Сондай-ақ мемлекет тарапынан ана капиталын ұлғайту қажет. 
Сонымен қатар «жастар мен жасөспірімдер арасында тәрбие жұмысын нығайту керек» дейді 
дін өкілдері. Бүгінде әлемнің бірнеше елдерінде түсік жасауға тыйым салынған. Мұндай қа-
дамға барғандарға үкім кесіп, заңмен қудалайды. Ал, біздің елімізде түсік жасатып, адам өл-
тіруге барлық жағдай жасалған. Бағасы да қолжетімді. Қалтаны қақпайды. Оларға, әрине, 
қазақтың қамы емес, қалтаның қоңы маңызды. Бірақ амал не? Кінәні "бұлақтың басынан" 
іздеген жөн сияқты. Нәтижесінде ұлтымыздың болашағына қауіп төніп, талай қаракөздеріміз 
қу тізесін құшақтап жүр. Болашақ аналарымыз құрсақтағы құйтақандай жан иесіне ғана емес, 
бүкіл ұлтқа  қауіпті екенін түсінсе екен. 
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203-оқу тобының тыңдаушысы 
Ғылыми жетекші - Ө.А. Тұрғанов 

 
Өлім жазасы – Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3-шілдеде қабылданған 

қылмыстық кодексінде көрсетілген жазалардың ішіндегі ең ауыр жаза болып табылады.  
Шыңғысхан әскерінде бір адам шайқас кезінде шегінсе немесе қашса құрамына сол 
жауынгер кіретін бір ондық түгел өлтірілген.  Ислам елдерінде кісі өлтірушілер, зинақорлар 
осы жазаға кесілді. 20 ғасырдың 2-жартысында адам қоғамын ізгілендіру ағымының күш 
алуы нәтижесінде өлім жазасын жоюға бағытталған халықаралық шаралар іске асырыла 
бастады. Еуропа Кеңесі Адам құқықтары мен бостандығын қорғау туралы конвенцияға 
қосымша 1983 жылғы 28 сәуірде өлім жазасын жою туралы №6 хаттама қабылдады. БҰҰ Бас 
Ассамблеясы Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге қосымша 1989 
жылы 15 желтоқсанда өлім жазасын жою туралы екінші қосымша хаттама қабылдап, әлем 
елдерін сол хаттамаға қол қойып, қосылуға шақырды. 

Өлім жазасы – ежелден келе жатқан ең ауыр жазалардың бірі. Адамның дұрыс 
сотталғандығының өте ұқыпты тексеру процедурасы және өлім жазасын басқа жазамен сот 
тәртібі арқылы үкімді өзгерту жолын, әлі де кешірім жасау арқылы ауыстыру мүмкіндіктері 
көзделген. Өлім жазасына сотталған адам, шығарылған үкімге шағым, арыз беруге құқығы 
бар. Тіпті арыз түспеген жағдайда да соттаудың дұрыстығын бақылау ретінде Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы соты мен Бас  Прокуратура  тексереді. Олар өлім жазасының 
дұрыс қолданылғаны туралы өздерінің қорытындысын береді немесе үкімге қарсылық 
білдіреді. Үкім заңды күшіне енгеннен кейін сотталған адам Қазақстан Республикасының 
Президентіне  кешірім жасау туралы өтініш жібереді. Егер ол кешірім сұраудан бас тартса, 
ол жөнінде тиісті акт жасалып, үкімнің көшірмесін, ұйғарымды және басқа керекті 
құжаттарды қосып, сотталғанның кешірім сұрау мәселесін қарау үшін Президент 
Аппаратына жіберіледі [1,110 б.]. 

Қазіргі кезде  өлім жазасы  тақырыбы барлық әлемді толғандырады. Біз, өлім жазасын 
қолдану керек деген пікірдеміз. Бірақ тек қана кейбір қылмыс түрлеріне: адам өлтіру, 
адамдарды зорлық-зомбылықпен қинап өлтіру , кәмелетке толмаган балаларды зорлау т.б. 

Қоғамда әртүрлі пікірлер айтылады солардың барлығын алып қарасақ көбі өлім 
жазасын қолдайды. «Қазіргі уақытта өлім жазасының қайта қаралып жатуының өзі оның 
қоғам үшін маңыздылығының көрсеткіші. Ата-бабаларымыздың өзі «қанға–қан, жанға–жан», 
- деген қанды кек қағидасы бойынша жазалауды пайдаланған. Адам бірдеңеден қорықса ғана 
одан сескеніп, тәртіпке келеді. Көбінесе өлім жазасына кесілген жандар өлім жазасын 
өмірлік түрмеде отыру жазасымен ауыстыруды өтініп, Елбасыға хат жазып жатады. Бұл – 
олардың аталмыш ауыр жазадан қорыққанының айғағы. Әсіресе, қорғансыз, бейкүнә 
жандарды қасақана өлтірушілерге өлім жазасынан артық жаза жоқ.  Қылмыскер де біреудің 
өмірін қиды ғой, енді неге оған өлімге өліммен жауап бермеске? 

Мемлекеттің сотталғандарға жұмсалатын қаражаттары, жағдайлары жайлы айтатын 
болсақ, Ішкі Істер министрі жаңа құжат арқылы түрмеде отырғандардың барлығын жеке 
камераға ауыстырмақ. Ол үшін құны миллиардтаған теңге болатын ондаған колония салу 
қажет екен.  

Статистикалық деректерге сүйенсек, 90-жылдары Қазақстанда шамамен 20 адам өлiм 
жазасына кесiлiптi. 1995-96 жылдары қылмыс атаулының үдеп тұрған кезiнде 101 адамға ату 
жазасы қолданылған. Бұл көрсеткiш 2000 жылы 71 болса, 2001 жылы 65-тi құраған. Ал, 2002 
жылы – 51, 2003 жылы 26,20 қылмыскерге осындай үкiм шыққан. Сол жылдың желтоқсан 
айында елде мораторий жариялануына байланысты өлiмге кесiлген 31 адамның жазасы өмiр 
бойы абақтыға отырумен алмастырылды.  

Көптеген мемлекет өлім жазасын адам құқығын аяққа таптайтын үкiм екенiн 
мойындап, оны ұлттық заңнамаларынан алып тастауда. Әлем заңгерлерiнiң айтуынша, 
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дүниежүзiндегi 70-ке жуық ел мұндай ауыр үкiмге тыйым салған екен. 23 елдiң заңында 
болғанымен, оны қолданбайды. Ал Еуропада өлiм жазасына кесу тек үш-ақ елдiң 
заңнамаларында сақталып қалыпты. Олар – Ресей, Албания, Югославия. Дегенмен, үшеуiнде 
де қатаң жазаны қолдануға мораторий енгiзiлген. АҚШ-тың 38 штатында отанын сатқан 
опасыздар, елiнiң қауiпсiздiгiн жария еткен тыңшылар осындай қатаң жолмен 
жазаланады.[2] 

Мұны дүниежүзiнiң 104 мемлекетi қолдағанымен, 54 ел қарсы болып, 29-ы дауыс 
беруден шет қалған. БҰҰ–ға мүше 192 мемлекеттiң 125-i қатал үкiмдi қолданбайды. Ал, 
ЕҚЫҰ-ға кiретiн 56 елдiң 48-i жазаның бұл түрiнен бас тартқан. Аса ауыр жазаны осы күнге 
дейiн сақтап жүрген мемлекеттердiң саясаткерлерi бiр жақты баға берiп, өлiм жазасы 
лаңкестiкке қарсы күрестегi тиiмдi тәсiл деген тұжырым жасап отыр. Бүгiнде Орта Азияда 
бiрқатар мемлекеттер жазаның бұл түрiн тоқтатты. Қылмыскердi бас бостандығынан 
айырудың ең жоғары мерзiмi әр елде әртүрлi. Мәселен, Хорватияда 20 жылдан 40 жылға 
дейiн, Данияда – 20, Эстонияда – 30, Латвияда – 50, Финляндияда 10-нан 15 жылға дейiн 
болса, Швеция мен Болгарияда өлiм жазасы өмiрлiк қамауға алмастырылған.  

Жаңа ғасырдың алғашқы бес жылдығында да «адам өлтiргiш мемлекеттердiң» көшiн 
бастап келе жатқан ел – Қытай. Сондай-ақ, Иран да Қытаймен үзеңгiлес. Одан кейiнгi 
орынды АҚШ және Вьетнам иемденген. Сауд Арабиясы да қалыспайды.[3] 

Өлiм жазасы әр мемлекетте әртүрлi орындалады. ХIХ ғасырда Солтүстiк Америкада 
кейде жазықтыны көпшiлiктiң көзiнше өртейтiн болған. Ал Қытайда, әсiресе, жаңа жыл 
алдында көбiнде ату жазасы орындалады. Немесе көпшiлiк алдында дарға асады. Қытайда 
орта есеппен жыл сайын 800-ден аса қылмыскерге жазаның осы түрi қолданылса, Иранда 
өткен жылдың 9 айында 219 адамның мойнына қыл арқан салынған. Американдықтар 
жазаны ток орындық және улы камераға қамау арқылы жүзеге асырады. Сонымен қатар, олар 
соңғы жылдары тоқпен өлтiру қымбатқа түсетiн болған соң, өлiм жазасын химиялық 
сұйықтық iшкiзу арқылы да орындап жүр. Оны «Техастық коктейль» деп атап кеткен.     

Бүгiнде Қазақстанның Тайландта төрт, Қытайда екi азаматы өмiр бойы бас 
бостандығынан айырылып, түрмеде отыр. Оның бiрi өлiм жазасына кесiлгенiмен, төрт 
баласы бары ескерiлiп, Президенттiң тiкелей араласуымен оған өмiр бойы бас 
бостандығынан айыру жазасы берiлген. Ал елiмiзде ше? Өлім жазасы тақырыбы жүздеген 
жылдар бойы бүкіл әлем халқын толғандырып келуде. Бұл адамзат баласын бітіспес екі 
лагерге: өлім жазасының жақтастары мен қарсыластарына бөліп тастаған, ғасырлар бойы 
оның ой-санасын сергелдеңге салып келе жатқан мәселе. Олардың алғашқылары елде өлім 
жазасының жоқтығы – оның өркениеттілігінің көрсеткіші деп бізді сендіріп бағады. Ал 
екіншілері болса, қоғам өркениеттілігін онда өлім жазасының мүлде болмауы емес, қайта 
керісінше өлім жазасы тағайындалатын рақымсыз да қатыгез қылмыстардың болмауы ғана 
айқындайды деп есептейді.[4] 

2003 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы мүшелiктегi елдерге өлiм жазасының 
қолданылуына шек қоюға бағытталған қарарына сай әлемдiк дәрежеде мораторий 
жариялады. Ел Президентінің өлім жазасын қолдануға мерзімсіз мораторий жариялау туралы 
2003 жылғы 17 желтоқсанда Жарлық қабылдауы жүргізілген реформаның шарықтау шегі 
және заңды түрдегі нәтижесі болды, сол арқылы жазаның бұл түрінің іс жүзінде күші 
жойылды. Жарлықта соттардың өлім жазасына кесу туралы шығарған үкімдерінің 
орындалуын тоқтату, сондай-ақ Жарлықты жүзеге асыруға және өлім жазасының баламасы 
болып табылатын жазаның жаң түрін - өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын 
енгізуге бағытталған заң жобасын Парламентке енгізу туралы Үкіметке жүктелген 
тапсырмалар көзделген болатын. Бұл заң қабылданды. Заңнамалық актілерге осы заң 
енгізетін түзетулер мораторийдің күші қолданылатын сотталғандардың құқықтық мәртебесін 
және құқықтарына, соның ішінде, сотталғанның бұдан бұрын өтініш бергеніне қарамастан, 
өлім жазасына кесу туралы үкімді қайта қарау және рақымшылық жасау туралы өтініш беру 
құқығына берілетін кепілдіктерді бекітті. Сонымен қатар Үкіметке және басқа да 
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мемлекеттік органдарға еліміздің криминогендік жағдайына үнемі мониторинг жүргізу және 
қоғам пікірін зерделеп отыру тапсырылды. 

Баяндаманы аяқтай отырып, Қазақстанның өлім жазасынан бас тартқан өзге де 
елдердің тәжірибесі көрсеткеніндей, мұндай қадам жасау үшін алдын-ала үлкен дайындық 
жұмыстарын жүргізу қажет екенін атап өткім келеді. Ол нормативтік құқықтық база құрумен 
және тиісті ұйымдастырушылық-техникалық тұрғыдан жағдай жасаумен ғана шектелмей, 
кең көлемді ағартушылық және түсіндіру жұмыстарын қажет етеді. Әрине, өлім жазасынан 
бас тарту туралы мәселені арифметикалық тұрғыдан, халықтың көпшілік дауысымен шешуге 
болмайды, дегенмен қоғам пікірін осындай қадамның қажет екеніне дайындай беру керек. 
18-ге толмаған жасөспірімге, әйел адамға, сот үкімі шыққанға дейін 65 жасқа толған ер 
адамға қолданылмайды.  

Рақымшылық жасалған жағдайда өлім жазасы өмір бойына немесе 25 жылға бас 
бостандығынан айыру жазасына ауыстырылуы мүмкін. Заң көмегін алуға және қорғаушымен 
оңаша кездесуге құқылы. Кешірім жасау туралы барлық арыздар қанағаттандырылмай, үкім 
күшінде қалдырылғаны туралы хабарлама түскеннен соң жаза бір жыл өткеннен кейін ғана 
орындалады. Өлім жазасына сотталғандар еңбекке тартылмайды. Өлім жазасы жария 
етілмей ату жолымен орындалады. Сондықтан Қазақстан Республикасының әрбір азаматы 
қылмыс жасар алдында өз болашағының, тағдырының, ұрпағының жолын кеспей, түзу және 
таза жолға түскенін қалаймыз. 
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Аффект – ол бұрыннан-ақ заңгерлер, сот пcихологтарының және психиатрлардың 

назарын аударған,қылмыстық-релеванттық эмоционалды күйлердің бірі. Қылмыстық 
Кодексте «аффект» ұғымы заң шығарушымен қылмыскердің аффект күйінде адам өлтіру, 
адам денсаулығына қасақана ауыр, ауырлығы орташа зиян келтіру үшін қылмыстық 
жауаптылық қарастырылады. 

Аффект – ол қылмыскердің тәуелді санасына бағынбаушылық тудыратын, екпінді 
және жігерлі түрде өтетін эмоционалды процес. Аффект терминіне берілген бұл анықтама 
С.Л.Рубинштейнмен ойластырып шығарылған. Оның ойынша аффект жағдайында сана 
таралады, және эмоциялық әрекет көңіл күймен байланысты қабылдайтын заттар мен 
түсініктердің шағын шоғырына бағытталады [1].  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінде денсаулыққа кенеттен пайда 
болған жан күйзелісі жағдайында жасалған, жәбірленушінің тарапынан зорлық жасауға, 
қорлауға немесе моральға жат әрекеттеріне байланысты, сонымен бірге жәбірленушінің 
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ұдайы құқыққа қарсы немесе моральға жат мінез-құлқына байланысты туындаған ұзаққа 
созылған психикалық бұзылу жағдайында қасақана ауыр және орташа ауырлықтағы зиян 
келтіру үшін жауаптылық көзделген [2]. 

Борчашвили бойынша бұндай қылмыстардың объектісі жасалған қылмыстық әрекет 
бойынша адам өмірі немесе денсаулығы болуы мүмкін. Ал объективті жағы болып 
жәбірленушінің құқықбұзушыға қатысты құқыққа немесе моральға жат құлқына байланысты 
кенеттен пайда болған жан күйзелісі кезінде жасалған қылмыс болып саналады. 
Субъективтік жағынан бұл қылмыс қасақаналықпен (тікелей немесе жанама) жүзеге 
асырылады. Ал субъектісі он алты жастағы кез келген адам бола алады [3]. 

Жаза тағайындау кезінде аффект күйінде жасалған қылмыс үшін жаза жеңілірек 
болып табылады. Заңдағы осы «жеңілдіктерді» білетін қылмыскерлер бұны оңай қолданысқа 
жіберуі мүмкін. Әр адам өзінің жасаған қылмысы үшін жауаптылыққа тартылуы керек. Тек 
сол жағдайда ғана әр адам қылмыстың ауыртпалығын түсінеді. Ал қылмыс үшін дұрыс 
таңдалған жауаптылықты тарту және де жасалған қылмыстық әрекет пен әрекетсіздіктің бар 
ауыртпалығын түсіну елімізде жасалған қылмыс санының азаюына септігін тигізеді. 
Сондықтан қылмысты саралау кезінде қылмыскердің ниетін білу маңызды болып табылады. 

Осы жерде туындайтын басты мәселе қылмыс жасалған кездегі құқықбұзушының 
аффект күйінде болуы не болмауы. Оны анықтау үшін қылмысты саралау барысында құқық 
бұзушыны сот-психиатриялық сараптамадан өткізеді. Осы жерде сот-психиатриялық 
сараптамасының басты міндеті — сезіктінің психикалық халін анықтау. Сот-психиатриялық 
сараптамасының бірнеше әдістері бар - психологиялық диагностика, болжау, жобалау, әсер 
ету әдістері. Бұдан бөлек, инструменталды аппараттар да қолданылуы мүмкін. Мысалы, 
МРТ, ЭЭГ, алуан түрлі тестер. 

Тағы бір ескеріліп кететін мәселе - ол аффект күйінің және есі дұрыс еместіктің 
айырмашылығын анықтау. Осы жерде ерекше көңіл  бөлуге тұрарлық жағдай – жан 
күйзелісінің ұзақтылығы. Яғни есінің дұрыс еместігі уақыт ұзақтылығымен ерекшеленеді. 
Бұл құқықбұзушыны қылмыстық жауаптылықтан мүлдем немесе жартылай босатуы мүмкін. 
Ол қылмыстың жеке түрі болып қарастырылмайды. Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің жалпы бөлімінің 16-бабы бойынша Осы Кодексте көзделген қоғамға 
қауiптi іс-әрекеттi жасаған уақытта есi дұрыс емес күйде болған, яғни созылмалы 
психикалық ауруы, психикасының уақытша бұзылуы, ақыл-есінің кемдігі немесе 
психикасының өзге де дертке ұшырауы салдарынан өзiнiң iс-әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) iс 
жүзiндегi сипаты мен қоғамға қауiптiлiгiн ұғына алмаған немесе оларға ие бола алмаған адам 
қылмыстық жауаптылыққа жатпайды [2]. Ал аффект күйінде жасалған қылмыс үшін жаза 
тағайындалады.  

Аффект күйі есі дұрыс еместіктен мүлдем өзeеше екендігін түсіндерiп кеткен жөн. 
Алдында айтылып кеткендей аффект – ол уақытша пайда болған жан күйзелісінің әсерінен 
жасалған қылмыс. Яғни жасалған қылмыстан кейін қылмыскер жасаған іс-әрекерті үшін 
толықтай жауаптылықты түсінеді де тарта алады. Ал есі дұрыс еместік дегеніміз – жасаған 
әрекеті үшін жауаптылыққа тартылмау деп түсінуге болады. Алайда есі дұрыс еместік үшін 
жаза тағайындалмаса да Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 16-бабының 2-
тармағы бойынша eсi дұрыс емес деп танылған адамға сот осы Кодексте көзделген 
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануы мүмкiн [2]. 

Аффект ұғымына байланысты қазіргі таңда көптеген қате пікірлер қалыптасуда. Оның 
көбісі алдында аталып өткен есі дұрыс еместік терминімен шатастыру болып табылады. 
Сондықтан психологтар аффект күйін екіге бөліп қарастырады. Олар потологиялық және 
физиологиялық аффект. Осындағы физиологиялық аффект Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің 98-бабында қарастырылған. Ал потологиялық аффект дегеніміз заң 
саласында, яғни Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі бойынша есі дұрыс 
еместік деп белгіленген. 

Қылмыстық кодекс бойынша аффект – кенеттен туған жан күйзелісі деп беріглен. Осы 
жердегі қозғалатын тағы бір мәселе болып аффект сөзіне құқықтану ғылымы жағынан дұрыс 
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ұғым беру болып табылады. Яғни психология терминіндегі «аффект» сөзі мен құқықтану 
ғылымындағы сол терминнің синоним еместігін көрсету. Онша көңіл аударылмайтын бұл 
мәселе практикада көптеген қиындықтарға әкеліп соғуы мүмкін. Көптеген қорғаушылар да, 
сот сараптама қызметшілері де «аффект» сөзін дәлірек түсіндіру және қолдану үшін аффект 
терминін психологиялық тұрғыдан да қарастырады. Басқа сөзбен айтқанда,  аффект сөзіне 
«эксперттік» мағына беруге тырысады. Ал сараптаушылардың ондай қателігі қылмыскерге 
өзінің жасаған іс-әрекеті үшін толық жауаптылықты түсінуге жол бермейді. Мысалы: 
психология ғылымында аффект ұғымына өзін эмоционалды қысымда сезіну, эмоционалды 
қобалжу сияқты түсініктер де жатады [4]. 

Алайда құқық саласында аффект күйіне атылып өткен эмоционалдық қобалжуды 
немесе қысымды жатқызсақ, мысалы өшпенділікпен жасалған қылмыс та аффект күйінде 
жасалған қылмысқа жатқызылар еді. Яғни қылмыстарды саралау барысында қиындық 
туындауы мүмкін. Сондықтан қылмыстың бұл түрін тек заң шығарушы органдармен 
кодексте белгіленген анықтамасын дұрыс түсіну маңызды. 

Саралау кезінде аффект күйінде жасалған қылмыстың өзіндік өлшемі болады. 
Жасалған қылмыстың объективті жағын анықтау үшін, яғни қылмыскердің аффект күйінде 
болу болмауын анықтау үшін, біріншіден, қылмыс болған жағдайды; екіншіден, субъектінің 
мінез құлқын және қылмыс жасар алдындағы психофизикалық жағдайын; үшіншіден,  
жасаған қылмыстың психодинамикалық сипатын анықтау керек [5]. 

Қылмыс субъектісінде аффект күйі бірнеше секунд аралығында қалыптасады және тек 
қоршаған адамдар үшін ғана емес, қылмыскердің өзіне де кенеттен болатын жай. Адамның 
аффект жағдайындағы әрекеттеріне тән тек кенеттілігі ғана емес, іс-әрекетінің де 
қапылыстығы. Яғни қылмыскердің кәдімгі өмірінде жасамайтын қылықтары. Мысалы, адам 
қылмыс жасар алдында әлсіз болса, аффект күйінде ашуға булыққан қылмыскер 
жәбірленушіге аса ауыр дене жарақаттарын тигізуі мүмкін. Аффект күйіне тән тағы бір 
қасиет- ол субъектінің қылмыс жасаған кезінде не істеп, не қойғанын ұмыту болып 
табылады, яғни қысқа мерзімді амнезия [6]. 

Аффекттің пайда болуының бірнеше механизмі болады. Бірінші жағдайда, жағымсыз 
эмоциялардың жиналуы, реніш немесе қорлауды көп күндер бойы шыдау. Екінші жағдайда, 
субъектінің өміріне маңызды жағдайда туындайтын аффект күйі [7]. 

Аффект күйінің ұзақтығы бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін. 
Алайда аффект күйі аяқталғаннан кейін жылдам эмоцианалды құлдырау, шаршау, апатия 
орын алады. Көп жағдайда қылмыскердің жасаған әрекеті үшін өкінуі немесе жәбірленушіні 
аяу орын алады. 

Практикада қылмыскердің жәбірленушіні аяп жедел жәрдемді өзі шақырған немесе 
жасаған қылмыс орнынан көптеген өзіне қарсы айғақтарды қалдырып кеткен жағдайлар да 
орын алады. Алайда осындай жағдайлардың ең қауіптісі қылмыскердің өкініш сезінгеннен 
кейін әлі қобалжу күйінде жәбірленушіге өзі көмек көрсетуге тырысуы. Осындай жағдайлар 
көбінесе жәбірленушінің халін қиындатуға әкеліп соғады. 

Қорытындылай келе аффект күйінде жасалған қылмысты саралау, не сол үшін жаза 
тағайындау кезінде тінтушілер мен сот қызметкерлері объективті көз-қарасты сақтау керек. 
Яғни қылмыскерге деген аяушылықпен немесе керісінше жеккөрінішпен шешім қабылдау 
орынсыз болып табылады. 

Және де осындай қылмыстарды саралау барсыында ең бастысы - аффект жағдайында 
жасалған қылмысты басқа қылмыстармен шатастырып алмау. Өйткені ондай қателіктер 
біріншіден, адам тағдырын шешеді; екіншіден, қылмыскердің жасаған қылмысы үшін 
жауаптылықты толықтай түсінуге мүмкіндік бермейді; үшіншіден, еліміздегі жасалған 
қылмыстар санын арттырады. 
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Особой актуальностью в правовой науке и практике обладают вопросы, связанные с 

защитой прав человека в уголовном процессе.  Конституция Республики Казахстан 
гарантирует данные права [1], а  уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан [2] 
регламентирует правовые процедуры, связанные с уголовным процессом, в частности 
уголовного преследования. В настоящее время в уголовном процессе назрел ряд 
дискуссионных вопросов, связанных с определением понятия, сущности и видов уголовного 
преследования в уголовном судопроизводстве.  

Вопрос о понятии и видах уголовного преследования всегда привлекал внимание 
учёных-процессуалистов. Отечественными учеными и практиками, в том числе 
дореволюционными, советскими и российскими юристами, был внесен значительный вклад в 
разработку теории уголовного преследования, а также в исследование публичных и частных 
начал уголовного преследования.  

Особую актуальность избранная тема исследования приобретает в связи с 
законодательным расширением дел частно-публичной категории в уголовном процессе, что 
неизбежно влечет необходимость установления новых границ уголовного преследования. В 
связи с этим важнейшее и возрастающее значение имеет анализ существующих принципов 
уголовного процесса. Особенности уголовно-процессуальной материи вызывают 
необходимость в точном формулировании общего понятия, содержания, пределов 
уголовного преследования как уголовно-процессуального феномена. Совершенствование 
системы уголовно-процессуальных норм, регламентирующих формы уголовного 
преследования, будет способствовать созданию эффективного и рационального порядка 
судопроизводства в целом. 

Начиная с XIX века и до настоящего времени, исследованию публичности уголовного 
преследования в уголовном процессе было посвящено много интересных работ. В 
дореволюционный период вопросы, касающиеся отдельных аспектов уголовного 
преследования в целом и частно-публичного обвинения в частности, рассматривали А. фон-
Резон, Арефа, А.Ф. Бернер, С.В. Познышев, Н.С. Таганцев, Н. Неклюдов, В.Д. Спасович, И 
.Я. Фойницкий, И. Щегловитов и др. 
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В советское время вопросам понятия, сущности, пределов и форм уголовного 
преследования, а также балансу частных и публичных интересов в уголовном процессе были 
посвящены работы М.С. Строговича, М.А. Чельцова, Ф.Н. Фаткуллина. Проблемам 
соотношения публичности и диспозитивности в уголовном преследовании посвящены 
работы А.П. Гуськовой, JI.B. Головко, З.Д. Еникеева, 3.3. Зинатуллина, Т.З. Зинатуллина, 
Ю.В. Козубенко, А.В. Кудрявцевой, Ю.Д. Лившица, Н.Е. Петровой, И.Л. Петрухина, Ю.В. 
Францифорова, М.С. Шалумова, А.А. Шамардина и многих других. В науке гражданского 
права отдельным вопросам частных начал, частных прав и интересов посвящены работы 
Н.А. Чечиной, Н.В. Малеиной и др. В Казахстане вопросами применения уголовно-
процессуальных норм занимался А. Н. Ахпанов.   

Несмотря на множество работ, посвященных уголовному преследованию, в 
большинстве случаев частно-публичное обвинение рассматривается как «довесок» к 
частному либо публичному преследованию. 

В данном контексте, особый интерес представляют исследования, проведенные 
Горловым С. В. в рамках кандидатской диссертации [3], в которых выявлены такие 
характерные особенности, которые позволяют говорить о необходимости 
совершенствования уголовно-процессуального закона, регламентирующего вопросы 
уголовного преследования и сформулированы предложения по созданию новых норм, а 
также по внесению изменений в действующие уголовно-процессуальные нормы, 
регламентирующие деятельность органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 
преследование.  

По мнению Горлова С.В., уголовное преследование - это способ реализации 
охранительной функции государства, представляющий собой деятельность специально 
уполномоченных органов и должностных лиц по фактическому ограничению прав и 
выдвижению обвинения изобличаемых, представляющий собой выражение публичности в 
уголовном процессе [3]. 

Досанов Р.К. дает свое определение «уголовного преследования», под которым 
понимает процессуальную деятельность, осуществляемую специально на то 
уполномоченными государственными органами, должностными лицами и частным 
обвинителем, в целях защиты государственного и (или) частного интереса, направленная на 
установление деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, а также 
виновности последнего в совершении преступления, и обеспечения  применения к такому 
лицу наказания или иных мер уголовно-правового  воздействия [4]. 

В условиях глобализации и интернациоанлизации преступности, активизации 
миграционных процессов между государствами, возникают сложности при выявлении и 
задержании преступников, их экстрадиции, получении доказательственной базы в 
зарубежных странах, прежде всего США.  

В целях повышения эффективности работы компетентных органов Республики 
Казахстан и Соединенных Штатов Америки в области расследования, уголовного 
преследования и предупреждения преступности путем сотрудничества и оказания взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, был подписан  Договор между Республикой 
Казахстан и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам [5]. 

В соответствии с положениями данного договора Республика Казахстан и 
Соединенные Штаты Америки  оказывают друг другу взаимную помощь в связи с 
расследованиями, уголовным преследованием и предупреждением уголовных 
правонарушений, а также с разбирательством, относящимся к уголовным делам.  

В целях достижения целей данного Договора расследования и производство 
включают расследования и производства, связанные с преступлениями в тех случаях, когда 
они могут быть направлены для уголовного преследования в Запрашивающем Государстве. 
Указанная  помощь включает в себя следующие процессуальные действия: a) получение 
показаний или заявлений лиц; b) предоставление и засвидетельствование подлинности 
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документов, материалов и вещественных доказательств; c) установление местонахождения 
или идентификацию лиц и предметов; d) вручение документов; e) передачу лиц, 
содержащихся под стражей, для дачи показаний или для другой помощи в соответствии с 
настоящим Договором; f) проведение обысков и изъятий; g) выявление, отслеживание, 
замораживание, арест и конфискацию активов и оказание помощи в соответствующих 
производствах;  h) любой иной вид помощи, не запрещенный законодательством 
Запрашиваемого Государства [5]. 

Большое значение при осуществлении уголовно-процессуальных действий имеет 
уровень квалификации участников судебного процесса, сотрудников правоохранительных 
органов, а также судей. Известны случаи, когда судьями принимались решения без учета 
международно-правовых норм и стандартов в области прав человека. Такие же ошибки 
наблюдались и в процессе осуществления уголовного преследования, допускаемые 
сотрудниками правоохранительных органов, применялись пытки и издевательства над 
подследственным.   

В связи с этим, в целях повышения квалификации судей по применению 
международных соглашений в гражданском и уголовном судопроизводстве в учебные планы 
Института правосудия при Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан для действующих судей включены лекции по вопросам изучения 
международных стандартов в области прав человека, процедур и средств борьбы с 
нарушениями прав человека, в том числе по вопросам торговли людьми, бытового насилия, 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, защиты прав беженцев и лиц без 
гражданства [6]. 

В 2013 году был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания 
национального превентивного механизма, направленного на предупреждение пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». 
Данным Законом превентивный механизм был внедрен в: 1) уголовный процесс; 2) 
уголовно-исполнительную систему; 3) систему здравоохранения; 4) систему адаптации и 
образования несовершеннолетних; 5) систему временной изоляции лиц от общества. Кроме 
того, были приняты поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, предусматривающие ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности участников превентивного механизма [7]. 

Во исполнение пункта 2 распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 
15 августа 2013 года № 139-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 2 
июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам создания национального превентивного механизма, 
направленного на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания» Национальным центром по правам 
человека разработаны и утверждены распоряжением УПЧ следующие правовые акты: 

1) Положение о Комиссии по избранию членов Координационного совета при УПЧ; 
2) Положение о Координационном совете при УПЧ; 
3) Правила отбора участников национального превентивного механизма; 
4) Правила формирования групп из участников национального превентивного 

механизма для превентивных посещений; 
5) Правила подготовки ежегодного консолидированного доклада по итогам 

превентивных посещений. 
Кроме того, приняты постановления Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил возмещения расходов участников национального превентивного 
механизма по превентивным посещениям» и «Об утверждении Правил превентивных 
посещений участниками национального превентивного механизма», Методические 
рекомендации по превентивным посещениям, которые находятся на согласовании с 
экспертами Подкомитета Организации Объединеных Наций (далее - ООН) против пыток и 
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PRI (Международная Тюремная Реформа) и ряд других важных документов, регулирующих 
соблюдение прав человека в уголовном процессе.  

Кроме того, были зафиксированы случаи незаконных действий органа, ведущего 
уголовный процесс в отношении невиновных лиц, что влекло моральный и материальный 
вред в отношении таких лиц. В связи с этим, было принято Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 1218 «Об утверждении Правил выплаты 
имущественного вреда, причиненного лицу, оправданному по суду, подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому, в отношении которых вынесено постановление суда, органа 
уголовного преследования о прекращении уголовного дела, в результате незаконных 
действий органа, ведущего уголовный процесс».Данные  Правила выплаты имущественного 
вреда, причиненного лицу, оправданному по суду, подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, в отношении которых вынесено постановление суда, органа уголовного 
преследования о прекращении уголовного дела, в результате незаконных действий органа, 
ведущего уголовный процесс, разработаны в соответствии со статьями 38, 39, 40 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года и определяют порядок 
выплат в возмещение имущественного вреда, причиненного в результате незаконных 
действий органа, ведущего уголовный процесс [8]. 

В случаях незаконного задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, 
временного отстранения от должности, помещения в специальную медицинскую 
организацию, осуждения, применения принудительных мер медицинского характера, право 
на возмещение имущественного вреда имеют: 

1) лица, оправданные по суду, а равно подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, в 
отношении которых вынесено постановление суда, органа уголовного преследования о 
прекращении уголовного дела за отсутствием события уголовного правонарушения, за 
отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения, за отсутствием жалобы 
потерпевшего - по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных частями второй 
и третьей статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, за 
исключением случаев, предусмотренных частьючетвертой статьи 32 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан, а также при отказе частного обвинителя от 
обвинения - по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных частью второй 
статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, за исключением 
случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, либо отзыве руководителем коммерческой или иной организации или 
уполномоченного органа заявления о привлечении лица к уголовной ответственности, если 
введенв действие закон, отменяющий уголовную ответственность за совершенное деяние, 
либо в случае признания Конституционным Советом Республики Казахстан 
неконституционным закона или иного нормативного правового акта, подлежащего 
применению по данному уголовному делу, от которого зависит квалификация деяния как 
уголовного правонарушения, если в отношении лица имеются вступивший в законную силу 
приговор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное постановление, 
установившее невозможность уголовного преследования, если в отношении лица имеется 
неотмененное постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного 
преследования по тому же подозрению; 

2) лица, уголовное дело в отношении которых подлежало прекращению за 
отсутствием жалобы потерпевшего, - по делам об уголовных правонарушениях, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 
32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также при отказе частного 
обвинителя от обвинения - по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных 
частью второй статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, за 
исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 32 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан, либо отзыве руководителем коммерческой 
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или иной организации или уполномоченного органа заявления о привлечении лица к 
уголовной ответственности, если несмотря на отсутствие обстоятельств, предусмотренных 
частью четвертой статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, 
досудебное расследование не было прекращено с момента выявления обстоятельств, 
исключающих уголовное преследование; 

3) лица, уголовное дело в отношении которых должно было быть прекращено 
вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенные деяния, 
за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, но не было 
прекращено с момента выявления обстоятельств, исключающих уголовное преследование, и 
уголовное преследование незаконно продолжалось, несмотря на согласие таких лиц на 
прекращение уголовного дела; 

4) осужденные к аресту, лишению свободы, задерживавшиеся или содержавшиеся под 
стражей в случаях изменения квалификации содеянного на статью Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, предусматривающую ответственность за менее тяжкое уголовное 
правонарушение, при подозрении или обвинении в совершении которого Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Казахстан не допускается задержание или 
содержание под стражей, либо назначения по этой статье нового, более мягкого наказания 
или исключения из приговора части обвинения и снижения в связи с этим наказания, а равно 
в случае отмены незаконного судебного решения о применении принудительных мер 
медицинского характера или воспитательного воздействия. Фактически отбытый срок ареста 
или лишения свободы считается отбытым незаконно в той части, в какой превышает 
максимальный размер наказания в виде ареста или лишения свободы, предусмотренный 
статьей Уголовного кодекса Республики Казахстан, по которой вновь квалифицировано 
совершенное виновным деяние; 

5) лица, содержавшиеся под стражей сверх положенного срока без законного 
основания, а равно незаконно подвергнутые любым иным мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному делу. 

В случае смерти гражданина, право на возмещение имущественного вреда в 
установленном порядке переходит к его наследникам, а в части получения пенсий и пособий, 
выплата которых была приостановлена, - к тем членам семьи, которые относятся к кругу лиц, 
обеспечиваемых пособием по случаю потери кормильца. 
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студенты группы 114 специальности «Правоохранительная деятельность» 
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Научный руководитель - к.ю.н., профессор Утебаев Е. К. 
 
Любое государство стремится создать условия для безопасной жизни проживающих 

на его территории людей. Демократическое государство берет на себя задачу стоять на 
страже соблюдения прав, свобод и законных интересов субъектов права, обеспечивать 
исполнение действующих в стране законов и подзаконных актов. Для этого оно создает 
специальные органы, называемые правоохранительными. 

Правоохранительные органы — это органы, осуществляющие правоохранительную 
деятельность, т. е. такую деятельность, которая направлена на защиту прав, свобод и 
законных интересов субъектов права. К числу правоохранительных органов относятся: 
органы внутренних дел, органы комитета национальной безопасности, прокуратура РК, суды 
РК, Министерство юстиций РК.   

Все правоохранительные органы осуществляют строго регламентированные функции. 
Для некоторых правоохранительных органов они могут быть совмещенными.  

Главными функциями правоохранительных органов являются: 
- конституционный контроль соблюдения прав и свобод человека; 
- прокурорский надзор; 
- осуществление правосудия; 
- обеспечение безопасности государства и человека; 
- досудебное расследование преступлений; 
- охрана общественного порядка; 
- осуществление оперативно-разыскных мероприятий; 
- профилактика по предупреждению возможных правонарушений. 
Правоохранительные органы составляют определенным образом обособленную по 

признаку профессиональной деятельности самостоятельную группу органов государства, 
имеющих свои четко определенные задачи. Эти задачи состоят: 

1) либо в восстановлении нарушенного права, например в области гражданских 
правоотношений; 

2) либо в наказании правонарушителя, когда восстановить нарушенное право 
невозможно (при совершении некоторых преступлений, например при убийстве); 

3) либо в восстановлении нарушенного права и наказании одновременно, когда 
возможность восстановить нарушенное право имеется, но правонарушитель заслуживает еще 
и наказания. 

Решая эти задачи, правоохранительные органы защищают жизнь, здоровье, 
имущество граждан, их собственность, собственность государства, государственных, 
общественных и частных организаций, защищают государство и его институты, природу, 
животный мир и т. д. Отсюда вытекают и принципы правоохранительной службы: 

https://vk.com/write?email=mmm.11.03.97@mail.ru
http://vk.com/write?email=rustam_k2014@mail.ru
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1. Служба в правоохранительных органах осуществляется в соответствии с 
принципами государственной службы в Республике Казахстан и специальными принципами 
правоохранительной службы. 

2. Специальными принципами правоохранительной службы являются: 
1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества 

и государства от преступных и иных противоправных посягательств; 
2) сотрудничество с институтами гражданского общества; 
3) единство подходов к организации правоохранительной службы в 

правоохранительных органах; 
4) единоначалие и субординация (подчиненность); 
5) независимость от деятельности политических партий и иных общественных 

объединений. 
На службу в правоохранительные органы принимаются на добровольной основе 

граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, способные по 
своим личным, моральным, деловым, профессиональным качествам, состоянию здоровья и 
физическому развитию, уровню образования выполнять возложенные на них должностные 
обязанности. 

На правоохранительную службу не может быть принято лицо: признанное в 
установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным; в 
соответствии с заключением военно-врачебной комиссии имеющее заболевание, 
препятствующее выполнению должностных полномочий; 

не прошедшее медицинское или психофизиологическое освидетельствование, в том 
числе полиграфологическое исследование, в военно-врачебных комиссиях для определения 
пригодности к службе; 

 отказавшееся принять на себя ограничения, установленные законом, в целях 
недопущения действий, которые могут привести к использованию его статуса и основанного 
на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах; 

которое в течение трех лет перед поступлением на правоохранительную службу 
привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного 
правонарушения; 

на которое в течение года перед поступлением на правоохранительную службу 
налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное 
правонарушение; 

на которое в течение трех лет до поступления на правоохранительную службу за 
совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке 
административное взыскание; 

в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на службу за 
совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое в 
течение трех лет перед поступлением на службу освобождено от уголовной ответственности 
за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой 
статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 

совершившее коррупционное преступление; 
уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения; 
ранее судимое либо освобожденное от уголовной ответственности за совершение 

преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также уволенное по 
отрицательным мотивам с государственной службы, из иных правоохранительных органов, 
специальных государственных органов, судов и органов юстиции. 

Поступление на службу в правоохранительные органы осуществляется при условии 
прохождения гражданами обязательной специальной проверки. 

Принимаемые на службу в правоохранительные органы граждане в обязательном 
порядке для определения пригодности к службе проходят в военно-врачебных комиссиях 



6297 
 

медицинское и психофизиологическое освидетельствования, в том числе 
полиграфологическое исследование. Граждане, поступающие в антикоррупционную службу, 
проходят полиграфологическое исследование в соответствующем подразделении органа по 
делам государственной службы и противодействию коррупции. 

Порядок прохождения полиграфологического исследования определяется 
Правительством Республики Казахстан. При поступлении на правоохранительную службу 
гражданин и его супруга (супруг) обязаны представить в орган государственных доходов по 
месту жительства декларацию о доходах и имуществе в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией». 

В связи с реформированием системы государственного управления Казахстана 6 
августа 2014 г. Президентом РК был подписан указ об упразднении финансовой полиции с 
передачей ее функций и полномочий по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений вновь 
образованному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции. 
Также подписан указ о реорганизации Комитет таможенного контроля и об организации с 
передачей полномочий Комитету государственных доходов министерства финансов РК 
согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 14 августа 2014 года № 
933. Еще одним нововведением явилось передача функций и полномочий министерства по 
чрезвычайным ситуациям МВД РК. В результате реформы ряд ведомств были 
реорганизованы. В частности, министерству финансов переданы функции и полномочия в 
области бюджетного планирования от министерства экономики и бюджетного планирования.  

Причиной всех этих изменений в Правительстве, в структуре государственного 
управления стало конечно то, что с 1 января 2015 года вступает в силу Договор о 
Евразийском экономическом союзе, также наша страна находится на заключительной стадии 
переговоров о вступлении в ВТО, а до декабря текущего года будет принята страновая 
программа сотрудничества с ОЭСР. Нужно продолжать и углублять работу по 
функционированию нашей экономики в новых интеграционных условиях. Вместе с тем было 
подчеркнуто, что сложившаяся ситуация в мировой экономике, как в ее региональном, так и 
глобальном разрезе, требует пристального внимания. 

Дальнейшая экономическая политика Правительства должна быть сфокусирована на 
существующих рисках. Сегодня мы должны выработать новые меры реагирования с учетом 
изменившихся условий, - сказал Глава государства. 

В связи с выше перечисленным основной целью деятельности правоохранительных 
органов на сегодняшний день остается защита права от возможных нарушений, выявление, 
пресечение, предупреждение правонарушений, а также применение к правонарушителям 
мер государственного принуждения. 
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Ғылыми жетекшісі - Байгундинов Е.Н. 
 

Бұл күнде адам саудасы деген атауға жұртшылықтың еті үйреніп алды. Адам 
саудаланыпты десе үйреншікті жағдай секілді, мал сатылыпты дегендей ғана естілуі мүмкін. 
«Оу, саудаланған мал емес, адам ғой!» десеңіз де, бәрібір, ешкім селт етпейді. Өйткені қалай 
айтсаңыз да, бұл да бір заман үлесі. Оған қарсы тұруға бір елдің де күші жетпейді. 
Сондықтан адамды саудалайтын саудагерлермен күресті әлем қолға алды. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы бұған бастамашы болды. Сөйтіп, кеше ғана, өткен айдың 30 шілдесі – Дүниежүзілік 
адам саудасына қарсы күрес күні деп жарияланды. Енді осы жылдан бастап халықаралық 
қоғамдастық оны жыл сайын атап өтетін болады. 

Ал адам саудасына мысал көп. Періштедей пәк жаңа туған сәбиден бастап, 
жасөспірімдер, жап-жас қыздар мен арулар, аяқ-қолы балғадай ерлер – бәрі-бәрі еркінен тыс 
сатылады, не күштеп зорлыққа жығылады, құлдыққа түсіп, ауыр жұмыстарға жегіледі. Көзі 
қарақты жандар мұны айтпаса да күнде естиді. Сондықтан оған барынша жол бермес үшін, 
яғни алдын алу шараларын қамдау мен қарастыру мақсатында БҰҰ-ның Қазақстандағы 
кеңсесі мен Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы миссиясы Оңтүстік Африка, 
АҚШ және Беларусь Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшілігінің және 
Қазақ МЗУ университетінің ІІМ-нің және «Көмек» орталығының қатысуымен Дүниежүзілік 
адам саудасына қарсы күрес күніне арналған іс-шара өткізді. 

Іс-шараға қатысушылар Қазақстан Республикасы адам саудасы проблемаларын 
шешуде елеулі ілгерілеушіліктерге қол жеткізгенін атап өтті. Соның бір дәлелі – қылмыстар 
үшін жазаны қатаңдату мақсатында заңнамаға түзетулерді енгізу, сондай-ақ адам саудасы 
түсінігін БҰҰ-ның трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясына сай 
адамдарды, әсіресе, әйелдер мен балаларды сатудың алдын алу және жолын кесу туралы 
хаттамаға сәйкес келтіру болып табылады. 

2004 жылы жарияланған АҚШ мемлекеттік департаментінің адам саудасына қарсы 
күрес туралы жыл сайынғы баяндамасында Қазақстан Республикасы рейтинг бойынша адам 
саудасына қарсы күреске айтарлықтай күш жұмсайтын елдердің тобына жатқызылған. 
Өйткені атқарылып жатқан істер де бар екені рас. Мәселен, Адам саудасына қарсы күрес 
жөніндегі комиссияның жұмыс органының функциялары Әділет министрлігінен Ішкі істер 
министрлігі мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне берілді. Осыған 
байланысты ІІМ-де аталған комиссияның 27-ші отырысы өткен болатын. 

Комиссия міндеттеріне сәйкес министрлік қазіргі кезде Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің адам саудасымен байланысты қылмыстарды болдырмау және оған қарсы күрес 
жөніндегі іс-шаралардың 2015-2017 жылдарға арналған кезекті жоспарын әзірлеуде. Оның 
негізіне: ТМД-ның адам саудасына қарсы күрес жөніндегі 2014-2018 жылдарға арналған 
бағдарламасы және 2012 жылы Қазақстан Республикасына келген сапарының қорытындысы 
бойынша БҰҰ арнайы баяндамашысы Г.Шахинянның берген ұсынымдары алынды. 

Мұнда адам саудасына қарсы іс-қимылмен қатар, адам саудасының құрбандарына 
көмек көрсету бойынша заң шығару жұмысы, ұйымдастырушылық-практикалық, алдын алу 
іс-шаралары, сондай-ақ құзырлы органдармен, халықаралық және үкіметтік емес 
ұйымдармен ынтымақтастық қамтылады. Одан басқа «Арнайы әлеуметтік қызметтер 
туралы» заңға енгізілген соңғы түзетулерге сәйкес ІІМ қатыгездіктің дәрежелерін айқындау 
бойынша уәкілетті мемлекеттік орган болып табылады. Қазір ІІМ Денсаулық сақтау, Білім 
және ғылым, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерімен бірлесіп, 
көрсетілген критерийлерді әзірлеуде. Болашақта бұл адам саудасының құрбандарына арнайы 
әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

2014 жылдың 6 айында ішкі істер органдары 192 қылмыстық іс қозғады, оның ішінде 
3-еуі пайдалану мақсатында адам ұрлау; 4-еуі пайдалану мақсатында заңсыз бас 
бостандығынан айыру; 10-ы адам саудасы жане т.б. жауапқа тартылды. Бұған қоса, ауыр 
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қылмыстар бойынша түрлі жаза мерзімдеріне (2 жылдан 8 жылға дейін) сотталған адамдар 
бар. 

Адам саудасымен байланысты қылмыстардың алдын алу, жолын кесу, анықтау және 
ашу мақсатында ағымдағы жылдың 28 шілдесі мен 1 тамызы аралығында республика 
аумағында «SТOP трафик» жедел-профилактикалық іс-шарасы да өткізілді. Осы кезеңде 
ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлініс қызметкерлері адам саудасымен байланысты 54 
қылмысты ашты, оның ішінде 1 – кәмелетке толмағанды жанды саудаға салу; 1 – кәмелетке 
толмағанды жезөкшелікпен айналысуға тарту; 4 – жезөкшелікпен айналысуға тарту; 6 – 
пайдалану мақсатында бас бостандығынан заңсыз айыру; 7 – адам саудасы; 35 – 
жезөкшелікпен айналысу үшін притондар ұйымдастыру немесе ұстау және жеңгетайлық 
анықталды. 

Қазақстан аумағында болу ережелерін бұзған 16 адам анықталды. Сөйтіп, осылайша 
біртіндеп болса да, бүгінгі таңдағы азғындық пен айуандықты ауыздықтау амалдары 
айтарлықтай атқарылуда, демекпіз[1]. 

Бүгін Мәжіліс депутаттары жан түршігерлік статистиканы айықындады.Біздің 
мемлекетте адам ұрлау, эксплуатация және адам саудасы жүздеген мөлшерге жетеді. 
Сонымен, бұл тек қана ресми мәлімет. Нақты мәлімет ешкімге белгісіз [2]. 

Құлдық – адамзат тарихындағы қанаудың дөрекі түрі. Құлдық алғашқы қауымдық 
қоғам ыдырай бастаған кезеңде пайда болды. Алғашқыда соғыс тұтқындары, қарыздарын 
өтей алмаған кедейлер құлға айналдырылды. Кейіннен құл саудасы кеңінен өріс алды. 
Құлдықтың классикалық үлгісі ежелгі Вавилонда, Египетте, Грекияда, Римде болды. 5 
ғасырдан бастап құл еңбегі маңызын жоя бастады. 16 ғасырда Батыс Еуропада капиталистік 
қатынастар дамып, жаңадан ашылған жерлерді жаппай отарлау нәтижесінде құлдық қайта 
өріс алды. Мылтық пен зеңбіректің күшімен еуропалықтар Америка, Азия, Африка 
құрлықтарының көптеген халықтарын еріксіз құлға айналдырды. Құлдық, әсіресе, 
Америкада кең етек жайды. Үндістерден тартып алынған жерлерді игеруге адам күші 
жетпегендіктен, отаршылар Африкадан әкелінген негрлердің еңбегін кеңінен пайдаланды. 
Сөйтіп Америка және Африка материктері арасында құл саудасы басталды. Құлдыққа және 
құл саудасына қарсы көтерілістер жиі болып, зиялы қауым арасында наразылық қозғалысы 
пайда болды. 18 ғасырдың аяғында Францияда революция жеңіске жеткеннен кейін француз 
отарларында құлдыққа және құл саудасына тыйым салынғанымен, жергілікті жерлерде бұл 
шешім көп уақытқа дейін орындалмады. 1807 жылы ағылшын өкіметі де осындай шешім 
қабылдап, 1826 жылдан кейін ғана толық жүзеге асыруға қол жеткізді. 19 ғасырдың ортасына 
қарай АҚШ-та құлдыққа қарсы қоғамдық пікір күрт күшейді. Нәтижесінде 1861 – 65 
жылдары елде құлдық жойылған солтүстік штаттар мен құл еңбегін пайдаланатын оңтүстік 
штаттар арасында азамат соғысы басталды. Соғыста солтүстік штаттар жеңіске жетіп, АҚШ-
та құлдық толық жойылды. Осыдан кейін Америка құрлығының басқа да елдерінде құлдық 
пен құл саудасына тыйым салына бастады. 1948 жылы БҰҰ қабылдаған Адам құқықтарының 
жалпыға ортақ декларациясы құлдық пен құл саудасының барлық түріне тыйым салды. 1956 
жылы 59 мемлекет өкілдері қатысқан Женева конференциясы құлдықты, құл саудасын, 
құлдыққа жақын әдет-ғұрыптар мен институттарды жою жөнінде қосымша конвенция 
қабылдады [3]. 

Екі жыл ішінде Маңғыстау облысында құлдықтан бес адам босатылды. Бұл туралы 
семинарда құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін «Мейірім» ҚҚ төрағасы 
Александр Муха айтты, деп хабарлайды Лада. 

- Негізінен Өзбекстан азаматтары. Екі адамды Бейнеу маңайында құлдықта жұрген 
жерлерінен таптық, оның бірі Қазақстанның азаматы болып шықты. Бұлардың біреуінің 
құлдықта жүргеніне алты жыл болыпты. Екіншісі бір жарым жыл құлдықта жүр. Қазір менде 
екі адамның ісі жатыр қолымда. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының 
қызметкерлері қазір тексеріп жатыр, егер факті расталған жағдайда біздің облысымызда жеті 
адамның құлдықта жүргені анықталады. Бұл, әрине, ресми сандар. Ресми емес шағымдар да 
бар, бірақ оны адамдар жария болғанын қаламайды. Жыл басынан бері бізге он төрт адам 
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шағымданды. Көбіне, бізге Өзбекстан азаматтары шағымданады, біз оларға өз отандарына 
қайту үшін қажетті құжаттарын қалпына келтірулеріне көмек көрсетеміз. Бақытымызға орай, 
бізде балалар тап болған жағдайлар жоқ. [4]. 

Үкіметтің құрбандарға көмектесу және оларды қорғау шаралары жақсарды, дегенмен,  
қылмыстың алдын алу үшін үкімет жұртшылыққа адам саудасы туралы ақпарат тарату 
шараларын белсенді өткізу қажет. Үкіметтің қарауындағы ұлттық және аймақтық 
үнқағаздарда адам саудасы жайлы мақала  және телерадио арналарындабағдарлама үзіндісі 
көрсетілуі қажет. Жұртшылықтың адамсаудасының қауіптері туралы біршама жақсы білетін 
болады. Құқық қорғауоргандарының қызметкерлері қауымдастықтармен кездесіп, адам 
саудасы туралыой бөліссе. Құқық қорғау органдары жұмыспен қамту және туристік 
агенттіктердізаңды жұмыс істейтінін үнемі тексерісте болуы керек. Қазақстан БҰҰ-ның 2000 
жылғы Адам саудасы жөніндегі хаттамасын бекіткен жоқ. 
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Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 9- бабында қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаған адамдарды ұстап беру мәселесі келтірілген. Осы бапқа сәйкес, 
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде қылмыс жасаған және Қазақстан 
Республикасының аумағында жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан 
Республикасының халықаралық шартына сәйкес қылмыстық жауаптылыққа тарту немесе 
жазасын өтеу үшін шет мемлекетке ұстап берілуі мүмкін. Ешкімді де шет мемлекетке, егер 
сол мемлекетте оған азаптау, зорлық-зомбылық, басқа да қатігездік немесе адамдық қадір-
қасиетін қорлайтындай жәбір көрсету немесе жазалау қатері бар пайымдауға айтарлықтай 
негіздер болса, сондай-ақ өлім жазасын қолдану қаупі жағдайында, егер Қазақстан 
Республикасының шарттарында өзгеше көзделмесе, ұстап беруге болмайды[1].  

Халықаралық қылмыстық құқық пен қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша ұстап 
беру, құқықтық көмек көрсету түрлерінің алатын орны ерекше болып табылады. Яғни, 
оларды орындау барысында мемлекеттің егемендігі мен құқығы, сондай-ақ, адам 
құқықтарынан сәйкестігін табады. Экстрадиция институтының басты міндеті – ұстап 
берілетін тұлғаның құқықтарын қамтамасыз ету, жүзеге асыру болып табылады [2, 138 б.]. 
Ұстап беруді реттейтін нормаларға: халықаралық шарттар, мемлекеттердің ұлттық заңдары 
жатады. Ғалымдардың ортақтасқан пікірінше, ұстап беру институтын реттейтін нормалар 
кешенін екі негізгі түрлерге бөліп қарастырған: 

 Алғашқысын, шартты түрде еуропалық деп;  
Кейінгісін ағылшын-американдық деп атаған болатын.  
Бірінші аталған нормалар кешенінің түрі құрлықтық Еуропа және Латын америка 

елдері мен Британияны коспағанда Европа отарларының роман-германдық елдерінде, ал 

http://www.egemen.kz/
http://www.ktk.kz/ru/news/video/2012/12/19/20398
http://kk.wikipedia.org/
mailto:daryn.ormanbek@yandex.ru
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екінші шарт жалпы құқықтық мемлекеттерде жүзеге асырылды. Бұл еуропалық шарттар 
түрлері белгілі бір арнайы қағидаларға негізделеді: екі жақты қылмыстылыққа; өзінің 
тұлғаларын ұстап бермеуі. Қорытындылай келе, бұл жоғарыда қарастырылып кеткен 
қағидаларды жалпы құқық қағидаларына сай негізделген деп түсінеміз.  

Ал, аталған ағылшын-американдық кешендер бұл қағидаларды танымауға 
негізделген. Бұл жерде оның басты мақсаты болып – жазаның міндеттілігін шарттар және 
заңдардың кең талқылауы арқылы да қамтамасыз ету болып келеді.  

Мұндай халықаралық келісімдер Қазақстан Республикасы мен Моңғолия арасында 
1993 жылы 22 қазанда, Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасында 
 1993 жылы 14 қаңтарда бекітілген. Қазақстан Республикасы көптеген мемлекеттермен 
осындай шарт жасасқан. 

2002 жылы 7 қазан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Кишинев Конвенциясы 
бекітіліп, онда мемлекеттер азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша өзара 
құқықтық көмек беруге келісілген.Бұл конвенция Қазақстан Республикасында 2004 жылы 10 
наурызда ратификацияланған, осы Кишинев конвенциясының 89-бабында қылмыс жасаған 
адамды ұстап беруге болмайтын негіздер тұжырымдалған. 

1990 жылы 25 қазанда Қазақстан Республикасы егемендігін жариялаған соң әлемдік 
қауымдастықта, дамудың демократиялық жолын таңдаған елдердің ішінде, өзін мәртебелі 
орынға қойған болатын. 

1993 жылы 22 қаңтарда ТМД-на қатысушы-мемлекеттермен қылмыстық істерге 
қатысты құқықтық көмек берудің мәселелерін қамтитын Минск конвенциясы қабылданған 
болатын. Бұл ТМД мемлекеттерінің арасында қылмыстық істер бойынша халықаралық 
құқықтық көмек саласында жасалған екі жақты шарттардың бірыңғай жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін акт қабылдаудың қажеттігімен нақтыланған. 

Азаматтық, отбасы және қылмыстық істерге қатысты өзара құқықтық көмек көрсету 
туралы Минск конвенциясының кемшіліктерінің бірі болып - шет мемлекеттік сот үкімдерін 
танудің және оларды жүзеге асырудың институтын тек қылмыс нәтижесінде (51бап) 
келтірілген шығынды өтеу мен азаматтық талап (6 бап) қоюға байланысты ғана тану мен 
жүргізу[3, 45б.].  

Конвенция үкімдердің екі түрін ажыратып көрсетеді: азаматтық талап қойылатын 
істерге байланысты үкімдер; азаматтық талап қойылмайтын істерге қатысты үкімдер. 1993 
жылғы ТМД Конвенциясы азаматтық талапты қанағаттандыратын үкімдерді іске асыру 
тәртібін ұлттық қылмыстық іс жүргізу заңының реттеу шеңберіне жатқызса да реттемейді. 
Сондай-ақ, Конвенцияда шығынды өтеу бойынша үкімді жүргізу нақты реттелген. (51-55 
баптар). Мұндай мәселелер ҚР атқару өндірісі туралы халықаралық шарттарыда және ұлттық 
заңдарында бекітілген тәртіпте жүргіз 

1995 жылы 30 тамызда қабылданған еліміздің Конституциясы адамның құқықтарын, 
мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы деп жариялап, демократиялық, зайырлы, әрі құқықты 
мемлекетті қалыптастыруды таңдаған болатын. Еліміздің Конституциясы негізгі 
халықаралық құқықтық актілерді мойындап, адам, адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтарын заңды негіздермен бекіткен. 

Қылмыс жасаған тұлғалардың ізіне түсу үшін, екі мемлекеттің қылмыстарды ашу 
барысындағы әрекеттерін біріктіретін, қылмыстылықпен халықаралық деңгейде күресудің ең 
негізгі құралдарының бірі болып табылатын – экстрадиция, яғни, қылмыс жасаған 
тұлғаларды беруі. 

Қазақстан Республикасы шет мемлекеттердің сот үкімдерін тану және орындау 
институтын реттеудің құқықтық негізін қалыптастыратын біраз халықаралық шарттардың 
қатысушысы болғанына қарамастан, экстрадицияға қатысты біздің мемлекеттің басқа 
елдермен халықаралық ынтымақтастығын жетілдіруде ықпалын тигізетін бірқатар 
еуропалық конвенцияларға бірігуін айта кету керек. 
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Ол Еуропа Кеңесі – құрлықтағы ең беделді, өкілді ұйымдардың бірі болып келеді, 
сонымен қатар, қылмыстық сот ісін жүргізу саласына бағытталып жасалған 25-тен астам 
конвенциялар, келісімдер мен  хаттамалардың бар екендігін білеміз. 

Қылмыстық істер бойынша жедел іздестіру шараларын және іс жүргізу әрекеттерін 
орындау барысында көмек көрсетудің түрлері ҚР ІІМ және Литва арасында 1993 жылы 7 
қарашада Алматы қаласында жасалған ынтымақтастық туралы келісімінде (3 бап 2 тармақ) 
және «осылармен қоса анықтама, тергеу, сот органдарынан қашып жүрген тұлғаларды 
іздестіруді, ұстауды, керек болса қамауғада алуды да көздеген» (5 бап 4 тармақ). 1995 жылы 
24 сәуірде ҚР ІІМ және Өзбекстан ІІМ арасында жасалған ынтымақтастық туралы келісінің 3 
бабының 1-3 тармақшаларында «қылмыстық істерге байланысты өтініштерді және 
талаптарды орындау, керек болатын жағдайларда жедел іздестіру шараларын сондай-ақ, 
тергеу әрекеттерін бірігіп жүргізуді жөн көрген». 

Қазақстан Республикасының және Украина ІІМ араларындағы ынтымақтастық туралы 
келісімінде «басқа мемлекеттің аумағында қылмыс жасалған қылмыскерді іздестіруді 
әрекеттері мен оларды ұстап беруге кезіндегі көмек көрсету шаралары бекітілген» (2 бап 1 
тармақ).  

Қазақстан Республикасының үлгісінде қылмыс жасаған тұлғаларды экстрадициялау 
екі бағытта жүргізіледі:  

1) Қазақстан Республикасының аумағында, аумағынан тыс жерде немесе 
мүдделеріне қарсы бағытталған қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаны 

Қазақстан Республикасына экстрадициялау.Бұл бағыт бойынша экстрадиция субъектілері 
Республика азаматтары, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар да болуы 
мүмкін.Мысалы, Ресей Федерациясының азаматыҚазақстан Республикасы аумағында 
қылмыстық құқық бұзушылық жасап, Польша мемлекетінде қашып жүрген жағдайда, 
мұндай тұлға Қазақстан Республикасына қайтарылып берілу керек. 

2) Қазақстан Республикасында бой тасалап жатқан, бірақ шет мемлекеттерінің 
аумағында қылмыс жасаған шетел азаматы не болмаса азаматтығы жоқ  тұлға Қазақстан 
Республикасынан экстрадициялануға  тиіс. Мысалы, Рессей Федерациясының азаматы өз 
мемлекетінде қылмыс жасап Қазақстан Республикасының аумағында жасырынып жүрсе, 
экстрадициялық қамау орындалғаннан кейін Ресей Федерациясына берілуі керек. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алғанынан бері бірталай халықаралық 
шарттарды және келісімдерді жасағанымен, олардың басым бөлігі мемлекет мүдделеріне, 
адам құқықтарын және бостандықтарын қорғауға негізделген конституциялық ережелердің 
талаптарына сәйкес бола бермейді. Шынын айтқанда, шет мемлекеттердің барлық 
жағдайларда өздеріне жүктелген шарт бойынша міндеттемелерін адал орындамағандықтан 
олардың басым бөлігі нақты іс жүзінде жүзеге асырылмай қалады. Оларға байланысты ҚР 
Конституциялық Кеңесінің құзыреттері шектеулі болып келеді және олар 
ратификацияланбайтын халықаралық шарттарды қарастырмайды. 

Бұл тұрғыда Р.Н. Акпарованың көзқарасынша, қылмыстық істер байланысты 
құқықтық көмек көрсету барысында, қылмыстық сот өндірісін жүргізу кезінде  келісімдердің 
бұл түрлерін қолданудың қажеті жоқ. Қылмыстық сот өндірістерін жүргізу тек қана ҚР 
атынан жасалған ҚР ратификацияланған халықаралық шарттардың негіздерімен реттелуі 
керек. Бұл топтарға қылмыстық істер қатысты құқықтық көмектер көрсетудің қылмыстық іс 
жүргізу ережелерін талаптарын басшылыққа алатын  шарттарды жатқызу қажет. 

Мысалыға, бұл саладағы жасалған ведомствоаралық келісімдер қатарына тек 2010 
жылғы АҚШ-тың ФТБ, Чехия, Словения, Болгария, 2009 жылғы 23 маусымда Мәскеу 
қаласында жасалған Ресей Федерациясының прокуратураларымен ынтымақтастық туралы 
қол қойылған келісімдерді атап өтуге болады.  

Ұстап беру мемлекеттің өз аумағында жүрген тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке 
тарту үшін немесе үкімді орындау үшін басқа мемлекетке беруі ретінде де қарастырылады.  

В.Н. Кудрявцев экстрадицияның құқықтық табиғатын зерттеушілердің әрқалай 
түсінетіндігін көрсетеді. Кейбір мамандар құқық бұзушыларды ұстап беру көбінесе 
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экстрадициялау туралы шешімді сот емес үкімет немесе оның қандай да бір органы 
қабылдайтындықтан әкімшілік процесс деп есептейді. Тиісінше бұл құқықтық институтты 
әкімшілік немесе мемлекеттік құқыққа жатқызуға болады. Сонымен қатар, экстрадицияны 
қылмыс жасаған тұлғаны басқа мемлекетке беру тәртібі белгіленген процессуалдық 
кепілдіктер сақталған жағдайда ғана жүзеге асырылатындықтан қылмыстық іс-жүргізу 
құқығының элементі ретінде қарастыруға болады. Экстрадицияны қылмыстық құқықтың 
бөлігі ретінде де қарастыруға болады.  

Үнді зерттеушісі Гурдип Сингх экстрадиция шарттар немесе екі жақтылық 
қағидасына негізделген және оларға сәйкес бір мемлекет екінші мемлекетке оның өтініші 
бойынша қылмыс жасады деп айыпталған немесе өтініш білдіріп отырған мемлекеттің 
заңына қайшы қылмыстық әрекеті үшін жазаға тартуға үкім шығарылған тұлғаларды ұстап 
беретін процессті қамтиды деп есептейді. 
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Тәуелсіздік деген ұғымның өзі әр адамға жағымды естіліп, өзіне деген сенімділікті 

арттыра түседі. Тәуелсіздік бұл еркіндік, өз алдына дербестік. Тала ата бабаларымыз аңсаған 
арманға жеткенімізге бүгінде міне жиырма төртінші жылға да жетіп келеміз. Осы жылдар 
аралығында мемлекетіміздің барлық салаларында терең, әрі түбегейлі өзгерістер орын алды. 
Қазақстан Республикасы тәуелсіз ел болып еңсесін тіктей бастап, халықаралық аренада өз 
беделін көрсете түсті. Десек те, бүгінгі қоғамда алаңдатарлық келеңсіз мәселелер де жоқ 
емес. Солардың бірі – мемлекетіміздің діни ахуалы. 

Қазақстан әлеуметін сан-саққа салған діни келеңсіздіктердің пайда болу себептері 
қандай? Дін атын жамылып жүрген теріс бағыттағы топтардың көздеген түпкі мақсаттары 
не?  Мақаламызда осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бар ой-санамыз бірінші кезекте әлеуметтік-
экономикалық, нарықтық мәселелерге бағытталып, рухани құндылықтарды жаңғыртуға 
деген ынта-талпынысымыз аз да болсын кешеуілдеді. Соның салдарынан қоғамда рухани бос 
кеңістік орын алғаны рас. Осы тұста жат елдерден келген әр түрлі діни экстремистік идеялы 
топтар өздерінің саясаттарын ұтымды пайдаланып, сол рухани бос кеңістікті өздерінше 
толтыруға тырысып бақты. Сондай-ақ, еліміздің «Діни-сенім бостандығы туралы» Заңының 
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мүмкіндіктеріне иек артқан шетелдік миссионерлер ел ішіне өз идеологияларының тамырын 
тереңнен жайып, мейлінше үгіт-насихат жасап үлгерді. Осы ретте Діни экстремизм дегеніміз 
– ел ішінде алауыздық тудыруды, жеккөрушілік пен дінді саясаттандыруды көздеп, сол 
арқылы қоғамға кері әсерін тигізетін құбылыс. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде: «Экстремизм 
Қазақстанда кең ауқымда пайда бола қоймағанымен, конфессионалдық тұрақсыздықтың 
бізде де бой көтеруінің белгілі бір қаупі бар. Әрине, егер осы қауіпті өз уақытында сезініп, 
алдын алмасақ...», - деген болатын. Осы орайда, з.ғ.д., профессор Н.М.Әбдіров те: 
«Экстремизмге қарсылықты іске асыруда кешенді және жүйелі жол қажет. Сонда реттеуші 
ғана емес, тыйым салушы да шаралар қарастырылатын еді», - дейді. 

Дегенмен де, бұл бағытта атқарылған жұмыстар да аз емес. Оған дәлел, бүгінде заң, 
дінтану, саясаттану және теология саласында білікті мамандар еңбек етіп, діни ұйымдардың 
іс-әрекеттерін қатаң бақылауға алып, олардың таралу шеңберін шектеуге біршама күш 
жұмсауда. 

Жалпы, экстремизм деп нені түсінеміз?  
Экстремизм, тілдік мағынасында «шеттеу» (фр.Extremisme, лат.Extremus), яғни 

«орталықтан ауытқу», «белгіленген жерден шығып кету» дегенді білдіреді. Терминдік 
тұрғыда: «тәртіпті мойындамайтын», «өзінің пікірімен ғана іс-әрекет жасаушы» дегенге 
саяды. 

Экстремизм, көбіне, адамның надандыққа, көрсеқызарлыққа бейімделген пікірінен 
туындайды. «Тек менің ғана пікірім дұрыс болуы керек» деген секілді. Әйтсек те, бұл 
экстремизмнің бастапқы кезеңдерінің ғана көрінісі болып саналады [1].  

XXI ғасырдың соңғы жылдарында діни жағдайлармен байланысқан экстремизм 
қанатын кеңге жайды. Алайда, экстремизмнің пайда болу сахнасы – саяси орта 
болғандықтан, шын мәнінде, ол діни экстремизм болып саналмайды. Ал, экстремизмнің 
белгілері қандай?  

Экстремизмнің белгілері: 
Экстремизмнің бірінші белгісі – адамның надандыққа, көрсоқырлыққа негізделген өз 

көзқарасы, пікірінің орындалуын табанды түрде талап етуі. Мұндай адамдар басқа 
көпшіліктің қажеттіліктері мен ақиқат жағдайын түсінбейді немесе түсінгісі келмейді. Олар, 
жөн білетін, дұрыс бағыт көрсете алатын адамдардың ешқайсысын мойындамайды. Өз-өзіне 
сын көзбен қарау деген түсінік – олар үшін жат пайым. Олардың түсінігінше, тек өздерінің 
ғана сенімдері тура, өзгелердің барлығы – адасушы. Сондықтан да, олар өздерінен өзгелердің 
бәрін әділетсіз, әрі қатігез деп айыптауды міндет санайды, ал өздерін кіршіксіз, күнәсіз 
Пайғамбардай көреді. Мұның соңы шариғатқа, заңға қайшы келетін әрекеттерге, әртүрлі 
қақтығыстарға алып баратын жалған пікірлердің қоғамда етек жаюына, мәжбүрлеу арқылы 
өздерінің пікірлерін тықпалауға жетелейді. 

Экстремистердің екінші белгісі – ешбір қажеттілігі болмаса да, кез  келген істе шектен 
шығып кетуге бейім тұруы. Басқаларды да соған итермелеуі. Нәтижесінде, мұндай 
жағдайлар адамдар арасындағы қалыпты қарым-қатынас бұзылып, қоғамдағы үйлесімді 
тіршілік арнасынан ауытқып, әлеуметтік толқулардың тууына себеп болады. [2].   

Радикализм – өмір сүріп отырған қоғамдағы ұлттық дәстүрге жаппай қарсы шығып, 
араздық пен алауыздыққа бағытталған, сондай-ақ жаңсақ пиғылды идеологияларын бек 
ұстанып, ымырасыз жүзеге асыру әрекеті.  

Сепаратизм – жіктелуге, бөлектенуге, оңашалануға тырысушылық. Мәселен: ««Хизб-
ут-Тахрир», «Әл-Каида» және «Талибан» сынды топтардың теократикалық халифат құру 
қозғалысы. Бұл бағыттар – кезінде өзге елдердің астыртын саясаты салдарынан туындаған, 
белгілі бір топтың мемлекеттен бөлінуі немесе басқа мемлекетке қосылу әрекетінен пайда 
болған. 

Ал «Терроризм» ұғымы араб тіліндегі (ارهاب) «ирхаб» сөзінен шығып, «қорқыту», 
«үркіту» мағынасын білдіреді. Оның «зорлық-зомбылық», «қорқыныш пен үрей 
туғызушылық» және «кінәсіз адамдарға кесір тигізу» сынды басты белгілерін айқындай 



6305 
 

кетуге де болады. Бұл анықтаманы негізге ала отырып, одан «терроризм – үкімет немесе 
қоғамды белгілі бір саяси талаптарды қабылдауға мәжбүрлеу мақсатында жүйелі түрде 
жасалатын қоқан-лоққы мен зорлық-зомбылық», - деген қорытынды шығаруға болады [3]. 

Ислам діні – ғылым мен білімге, толеранттылыққа шақырады. Ал Ислам атын 
жамылған экстермистік топтар – бұқара жұртшылықтың татулығы мен ауызбіршілігін 
бұзатын, ұлтаралық араздық пен алауыздықты туғызатын жаңсақ пікірлі саяси-топтар. Соңғы 
он жылдың ішінде  соттың шешіміне сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында тыйым 
салынған террористік және экстремистік діни ұйымдардың тізімі: 

І. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 15 қазандағы шешімі 
негізінде: 

 «Аль-Каида», «Шығыс Түркістандағы исламдық қозғалыс», «Өзбекстандағы 
исламдық қозғалыс», «Күрд Халық Конгресі» («Конгра-Гел») 

ІІ. Жоғарғы Соттың 2005 жылғы 15 наурыздағы шешіміне сәйкес: 
 «Асбат аль-Ансар», «Братья-мусульмане», «Талибан» қозғалысы», «Боз 

гурд»,«Орталық Азиядағы Жамаат моджахедтер», «Лашкар-е-Тайба», «Әлеуметтік 
реформалар Қоғамы» 

ІІІ. Астана қаласы сотының 2005 жылы 28 наурыздағы шешіміне сәйкес: 
«Хизб-ут - Тахрир» ұйымы 
ІV. Астана қаласы сотының 2006 жылы 17 қарашадағы шешіміне сәйкес: 
«АУМ Синрикё», «Шығыс Түркістан азат ету ұйымы» 
V. Астана қаласы сотының 2008 жылғы 5 наурыздағы шешіміне сәйкес: 
 «Түркістан ислам партиясы». 
VІ. Атырау қаласы сотының 2011 жылғы 25 қазандағы шешіміне сәйкес: 
«Джунд-аль-Халифат» 
VII. Шығыс Қазақстан облысы арнайы ауданаралық экономикалық сотының 2012 

жылғы 7 маусымдағы шешіміне сәйкес:  РҚБ «Сенім. Білім. Өмір» 
VIII. Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының 2013 жылғы 26 ақпандағы шешіміне 

сәйкес:   «Таблиги джамагат» 
IX. Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының 2014 жылғы 18 тамыздағы шешіміне 

сәйкес:   «Ат-такфир уаль-хиджра». [4] 
Демек, бұл құбылыс нені көрсетеді? Бұл қоғамымызда әлі де Ислам дінінің қайнар 

көздерімен оқу-ағарту іс-шараларын жиірек өткізіп, дәстүрлі Исламды насихаттау 
қажеттілігі артып отырғандығын көрсетеді. 

Дін атын жамылып, арам пиғылдарын іске асырмақ болып жатқан экстремистер мен 
лаңкестерге қарсы тұру – баршамыздың ортақ міндетіміз, әрі мүддеміз. Бұл міндетті іске 
асыруда дін көшбасшылары мен мемлекеттік органдар, мемлекеттік емес ұйымдардың 
мүшелері, жалпы ұлт болып, халық болып бір сапта, бір шепте тұрып, біріге күрес 
жүргізуіміз ләзім. Егер біз лаңкестердің лас әрекеттерінен тазарған әлемді көргіміз келетін 
болса, біздің күш-жігерімізді дәл осы мақсатта шоғырландыруға тиіспіз [3]. 

Осы тұста халқымыздың: «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде»,-деген де 
нақыл сөзі бар. Сондықтан Отанымызды сүйіп, дін, өркениет, толеранттылық және болашақ 
жайлы дұрыс түсінік қалыптасқанда ғана біз экстремизм мен терроризмнің алдын алуымызға 
болады. Ал дінаралық толеранттылық құндылықтарын бекіту және экстремизмнің алдын алу 
– ұлық, һәм аса маңызды іс-шаралардан болып табылады. 

Елбасы Н.Назарбаев: «Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын 
ұстанатын сунниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, ата-ананы 
сыйлауға негізделген. Ендеше, бүгінгі ұрпаққа да әлемдегі ең ізгі дін – Ислам дінін қадірлей 
отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал», - деген еді. 

Қазіргі таңдағы дәстүрлі Ислам дінін ұстанған исі мұсылмандардың қауіпсіздігі мен 
ел тыныштығын басты мақсат ете отырып, терроризм мен экстремизмнің алдын алу 
мақсатында ҚР Дін істері агенттігі, ҚМДБ және Қазақстан Республикасындағы лаңкестік 
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және экстремизм мәселелерін зерттеу орталығы бірқатар ірі жобаларды іске асырып, жан-
жақты ауқымды істер атқаруда. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 қыркүйектегі №648 
Жарлығымен діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік 
бағдарлама қабылданды. 

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, оны негізгі әзірлеуші ретінде  
көрсетілген бағдарламаны ұсынды. Қабылданған бағдарламаға сәйкес, терроризм актілерінің 
дайындалу және қастандық жасау сатысында беті қайтарылғандарының осындай 
дайындалып жатқан және анықталған қылмыстардың жалпы санына арақатынасы 100%-ға 
шаққанда 2017 жылға қарай кемінде 95%-ды құрайтын болады. 

Бағдарлама радикалдық діни идеологияны тарату табиғатын және экстремизмнің, 
терроризмнің әлеуметтік көрінісін зерттеу бойынша ғылыми-қолданбалы зерттеулер 
жүргізуді көздейді. 

Орта білім беру ұйымдары, арнайы орта және жоғары оқу ұйымдары оқушыларын 
қоршаған болмысқа саналы көзқараспен қарау және радикалдық діни идеологияны сыни 
көзқараспен қабылдау үшін дін туралы қажетті білім көлемін олардың игеруін қамтамасыз 
ету мақсатында мемлекеттік білім бағдарламаларын өзгерту ұсынылады [5]. 

ҚР лаңкестік және экстремизм мәселелерін зерттеу орталығы мемлекеттік 
мекемелерде, білім беру ұйымдарында, жоғары оқу орындары мен орта мектептерде 
семинарлар өткізуде. Мұндай жиындар барысында экстремистік топтар мен тоталитарлық 
секталарды қалай білуге болатыны жан-жақты түсіндірілуде. Ал экстремизм мен 
лаңкестіктің алдын алу бағытындағы іс-шараларға деструктивті ағымдарға ғылыми тұрғыда 
баға бере алатын, білікті мамандар қатыстырылуда. 

Ислам – терроризмге, зорлық-зомбылыққа, діни экстремизмге қарсы. Бүгінгі таңда 
әлемнің түпкір-түпкірінде Ислам атымен сандаған жазықсыз адамдардың қаны төгіліп 
жатқаны өкінішті. «Бір адамға қиянат жасау – күллі адамзатқа бағытталған қиянат». Осы 
қанатты сөзді ескерсек, Ислам діні қашан да қақтығыс, лаңкестік, зорлық-зомбылық, 
өктемдік секілді мұсылмандыққа жат іс-әрекеттер мен арам пиғылды айыптаған. Біздің асыл 
дініміз, керісінше, қоғамдық тұрақтылықты, ізгілікті, ұстамдылықты уағыздайды. Ал, 
лаңкестіктің ұлты да, діні де жоқ. Сол себепті нағыз мұсылманның лаңкес болып заңның ең 
қатаң жазасына ұшырауы әсте мүмкін емес.  
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Предупреждение преступности сотрудников правоохранительных органов - это 

деятельность государственных и общественных органов по осуществлению комплекса мер, 

http://abai.kz/post/view?id=1475
http://www.din.gov.kz/
http://akm.prokuror.kz/


6307 
 

направленных на выявление, нейтрализацию и устранение ее причин и условий с целью 
сокращения и сдерживания ее на минимальном уровне и изменения ее структуры. 
Предупреждение коррупционной преступности сотрудников правоохранительных органов 
является составной частью предупреждения преступности в целом. Оно должно 
осуществляться на трёх взаимосвязанных уровнях - общесоциальном, специальном 
(групповом) и индивидуальном. 

Ранее, борясь с преступностью, общество ставило перед собой неосуществимую цель 
её искоренения, в настоящее время мы можем говорить о том, что главной целью борьбы с 
преступностью является сокращение преступности и сдерживание ее на возможно 
минимальном уровне, а также изменение структуры преступности. 

Поскольку предупреждение коррупционных преступлений есть деятельность 
государства и его органов по воздействию на реальные криминогенные факторы, то в 
соответствии с ними и с учетом мер, предлагаемых в криминологической литературе, и здесь 
будут рассматриваться меры по предупреждению получения и дачи взяток. Условно выделив 
в качестве основной причины взяточничества социально-экономические факторы, полагаем, 
что государство и его органы в первую очередь должны воздействовать именно на них. На 
социально-экономические причины взяточничества и иных форм корыстных 
злоупотреблений по службе следует воздействовать именно в этой сфере путем устранения 
несовершенства оплаты труда должностных лиц, состоящих на государственной службе; 
путем предоставления и обеспечения дополнительных социальных прав и гарантий. Еще в 
1807 году выдающийся немецкий юрист А. Фейербах говорил: «... в основе восстановления 
достоинства и чистоты государственной службы лежат в основном улучшение положения 
чиновников, забота об их пристойном существовании, посредством назначения жалования, 
соответствующего потребностям времени». [2] Этой же точки зрения придерживались в 
последующем и российские ученые-правоведы [3]. 

Мы солидарны с позицией П. А. Кабанова, что социальные гарантии необходимо 
учитывать и при создании нового для Республики Казахстан законодательства о 
государственной службе. Эти социально- экономические меры, направленные на 
предупреждение взяточничества и иных корыстных злоупотреблений по службе, могут 
оздоровить в целом положение дел в государственной службе. Однако найдутся и 
«привычные взяточники», которые и при улучшении их материального положения все же 
будут получать не предусмотренные законом вознаграждения, поэтому в отношении их 
необходимы специальные предупредительные меры. 

Основными направлениями современного предупреждения коррупционной 
преступности должны быть следующие: 

- формирование государственной политики предупреждения коррупционной 
преступности; 

- устранение ряда наиболее существенных и ослабление действия всех факторов, 
порождающих коррупционную преступность (прежде всего экономического, 
идеологического, духовно-нравственного характера); 

- предупреждение наиболее опасных и распространенных в настоящее время 
коррупционных преступлений (связанных с получением взяток, превышением и 
злоупотреблением полномочий); 

- профилактика «фоновых» явлений современной преступности - наркомании, 
проституции, а также коррупции, прежде всего в правоохранительных и иных 
государственных органах; 

- уголовно-правовое воздействие на лиц, совершивших коррупционное преступление, 
с целью восстановления социальной справедливости и обеспечения неотвратимости 
наказания за содеянное преступление; 

- совершенствование системы правоохранительных органов с целью повышения 
эффективности их деятельности, в том числе снижения количества нарушений законности, 
допускаемых их сотрудниками [4]. 
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Можно выделить и основные направления, по которым осуществляется 
совершенствование деятельности полиции и предупреждения правонарушений среди своих 
сотрудников в большинстве стран. Прежде всего, это система отбора кандидатов на службу в 
полицию, их профессиональное обучение, психологическая подготовка и карьера в полиции. 
Во многих странах особое внимание уделяется также материальному обеспечению 
сотрудников полиции. 

Расширяя свои знания о деятельности полиции в других странах, можно лучше понять 
сущность и проблемы деятельности правоохранительных органов у нас в стране и 
выработать более эффективные меры по ее совершенствованию, в том числе и в направлении 
предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками. Можно выделить три основных 
подхода к использованию опыта зарубежных стран в работе с кадрами полиции: 
информационный, сравнительно-аналитический и рекомендательный. Несомненно, что не 
следует всецело использовать опыт деятельности полиции в других странах в работе 
правоохранительных органов. Здесь должны быть учтены национальные особенности, а 
также социально-экономические условия развития нашей страны, тем более, что в 
деятельности полиции за рубежом довольно много «белых пятен». На наш взгляд, он должен 
быть учтен и использован лишь в той мере, насколько это возможно применить в 
деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан и насколько это будет 
способствовать улучшению их деятельности, в том числе и предупреждению преступлений 
их сотрудников. 

Необходимо также изменить критерии оценки работы правоохранительных органов. 
Давно следовало отказаться от таких показателей, как процент раскрываемости 
преступлений и состояние преступности на обслуживаемой территории. Напротив, следует 
считать положительным увеличение количества выявленных преступлений и фактов 
реагирования на них. Такие показатели должны быть конкретизированы применительно к 
направлениям деятельности служб и подразделений правоохранительных органов и к ним 
следует, на наш взгляд, отнести количество расследованных следователями и дознавателями 
уголовных дел, количество раскрытых оперативными сотрудниками преступлений, 
количество задержанных правонарушителей. 

В качестве одного из таких показателей работы правоохранительных органов должно 
быть состояние преступности среди их сотрудников и отношение (уровень доверия) 
населения к правоохранительным органам. Критерии оценки деятельности 
правоохранительных органов должны быть закреплены законодательно. 

Не менее важным и вполне реальным направлением предупреждения коррупционной 
преступности сотрудников правоохранительных органов является уголовно-правовое 
воздействие на преступников. В профилактике преступлений рассматриваемого вида велико 
значение мер, осуществляемых самими правоохранительными органами, носящих, прежде 
всего, организационно-управленческий характер. Среди них следует выделить 
совершенствование кадровой работы.  

Проблема коррупции не столько правовая (уголовно-правовая), сколько социально-
политическая. Ясно, что и стратегия превенции должна ориентироваться на меры 
экономические, социальные, политические. 

С нашей точки зрения, к числу общесоциальных антикоррупционных мер можно 
отнести следующие: 

- максимальное сокращение (по крайней мере, на низовом уровне) объема 
управленческих решений, когда таковые зависят от усмотрения государственного 
служащего, ограничение его компетенции формализованными и четко регулируемыми 
«регистрационными» функциями; иначе говоря - ограничение власти и произвола 
бюрократии; 

- резкое сокращение прав госслужащих по «регулированию» экономики, 
образования, науки и т.п.; иначе говоря - повышение независимости бизнеса и граждан; 

- формирование гражданского общества; 
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- сокращение «запретительной» нормативной базы; 
- проведение в жизнь принципа «Разрешено все, что не запрещено»; 
- количественное сокращение управленческого аппарата, особенно с параллельными 

функциями; 
- обеспечение реальной ответственности госслужащих за нарушение сроков 

разрешения подведомственных вопросов; 
- существенное повышение оплаты труда госслужащих и одновременно 

требовательности к ним (при значительном сокращении числа служащих это не вызовет 
чрезмерного увеличения расходов); 

- обеспечение реальной ответственности госслужащих за правонарушения и 
преступления по службе; это тот случай, где неотвратимость санкций неизмеримо важнее их 
строгости; 

- обеспечение независимости и повышение престижа суда (судей); 
- максимальная прозрачность деятельности госслужащих для общественности, 

населения, средств массовой информации; 
-  наличие политической воли осуществления этих и других мер. 
Разумеется, это лишь примерный, далеко не полный перечень некоторых 

антикоррупционых мер. Важно подчеркнуть, что они не должны сводиться к «борьбе» 
силами только правоохранительных органов. 
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Стремление различных государств к интеграции – процесс  неизбежный и 

закономерный. При этом для государств с разным уровнем экономического и политического 
развития причины этого стремления, в общем, совпадают, хотя порядок приоритетов, 
безусловно, отличается. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы. Однако развитие межнациональной экономики и 
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международной интеграции ведет за собой криминогенные свойства как рост коррупции, 
экономических преступлений, преступного бизнеса, терроризма, то есть основных форм 
проявления организованной преступности. Поэтому в современных условиях, 
криминогенная обстановка в государствах евразийского пространства, продолжает 
оставаться сложной, реально угрожающей правам и свободам человека и гражданина, 
национальной безопасности государств, социально-экономическому развитию и 
стабильности государств. Среди основных угроз национальной безопасности государств 
евразийского пространства, куда, например, входят страны таможенного союза – Беларусь, 
Казахстан и Россия, представляют транснациональная организованная преступность и 
коррупция. Транснациональная преступная деятельность в общем виде определяется как 
преступная деятельность, выходящая за границы одного государства. 

Предметом рассмотрения данной статьи являются лишь некоторые категории 
транснациональных преступлений: в частности, это преступления, связанные с организацией 
незаконной миграции, оборотом наркотиков и религиозно-национальным экстремизмом [1]. 

Такое явление, как «миграция», возникло еще с древних времен. 
Миграция как пространственное движение населения свойственна всем человеческим 

обществам. Однако интенсивность направленности и состав миграционных потоков, ее 
социальные, экономические и демографические последствия существенно различаются. 

Причины миграции, по нашему мнению, могут быть многообразными: 
- политическими, когда внутриполитическая обстановка государства препятствует 

нормальному социальному, культурному развитию, притесняет или дискриминирует 
определенные нации и народности; 

- социально-экономическими, когда кризисные явления в экономике сопровождаются 
спадом производства, нарастанием инфляции, ростом безработицы (особенно скрытой), что 
приводит, в свою очередь, к снижению жизненного уровня населения и кризисному 
состоянию социальной сферы; 

- военными, когда население мигрирует в результате ведения военных действий на 
территории их государства. 

С одной стороны, миграция позволяет сгладить последствия демографического 
кризиса, с другой – является крайне негативным фактором, ухудшающим криминогенную 
ситуацию в государстве [2]. 

Как показывает судебная практика, в настоящее время еще одним из 
распространенных видов преступлений также стали преступления, связанные с незаконным 
приобретением, хранением наркотических средств. 

Производство и распространение наркотиков представляет собой сегодня один из 
наиболее динамично развивающихся секторов криминального бизнеса, превратившегося, по 
существу, в высокоразвитую транснациональную индустрию. 

Развитию в государствах Центральной Азии негативных тенденций, связанных с 
ростом наркоэкспансии, способствует ряд общих для всех стран факторов, в частности: 

- имеющиеся риски коррумпированности и невысокий уровень организации работы 
государственных институтов; 

- недостаточная эффективность системы противодействия незаконному обороту и 
немедицинскому потреблению наркотиков; 

 - пассивная антинаркотическая пропаганда; 
-социально-экономические факторы (нестабильность и разбалансированность 

экономического рынка, спад производства, рост цен и инфляционные процессы, падение 
жизненного уровня большинства населения, безработица и т. п.); 

- высокий уровень общеуголовной преступности, в том числе организованной и 
профессиональной [3]; 

Общеизвестно, что Афганистан поставляет 90% общемирового объема героина и 
морфина, являющийся практически монополистом в данной сфере. Из года в год на 
территории этого государства увеличиваются посевы данных наркотиков. 
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По данным экспертов ООН за 2014 год в странах Центральной Азии в общей 
сложности было задержано 37 234 кг наркотиков всех видов. Если учесть, что по 
«северному» маршруту за 2014 год из Афганистана экспортировалось примерно 130 т. 
героина и 246 т. опия, то можно подсчитать, что около 2,5 % из них были изъяты 
компетентными органами государств региона. Это относительно низкий показатель. Тем не 
менее, в течение последних 10 лет количество изымаемых наркотиков в Центральной Азии 
повысилось на 74,7 % в целом [4]. 

По различным оценкам, ежегодный объем транзита афганского героина через 
республики Центральной Азии и далее в Россию по так называемому «Северному маршруту» 
составляет от 50 до 95 тонн, или 25 % всего афганского героина. При этом ежегодно 
российский рынок потребляет 70 тонн героина, в то время как спрос в Центрально-
Азиатском регионе достигает 11 тонн. 

Поставки наркотических средств из Афганистана ориентированы по всем сторонам 
света. Через Казахстан наркотические средства в основном перевозятся автомобильным и 
железнодорожным транспортом, дальше в Россию и Европу [5]. 

По мнению экспертов взаимосвязь и совокупность афганского наркотрафика, 
политического и религиозного экстремизма, а также нелегальной миграции представляют 
главную угрозу для Центрально-Азиатских стран. 

Для Казахстана как страны с ярко выраженным полиэтничным и 
поликонфессиональным составом населения достижение и укрепление социально-
политической стабильности, гармонизации интересов личности, отдельных социальных 
групп и общества тесно связано с задачей поиска оптимальных форм взаимодействия 
этнических общностей, профилактики экстремизма и ксенофобии. В стране проживают 
представители более 130 этносов, 45 конфессий. Это культурное многообразие, являясь 
неиссякаемым источником духовно-нравственных ценностей, вместе с тем порождает 
определенные проблемы [6]. 

По официальным данным, в Казахстане функционируют около 3,5 тыс. религиозных 
объединений, представляющих более 45 конфессий и течений. По стране зарегистрировано 
2182 культовых сооружения. 

Единственным приемлемым для современного состояния человечества явилось бы 
безусловное признание культурного и конфессионального многообразия как проявления 
единого духовного принципа, представляемого Верой. Но на данном этапе развития 
общества такого признания так и не произошло. От сюда и следуют основные источники 
экстремизма:      

- смена ценностных оснований развития общества;  
- отсутствие объединяющей идеологии; 
- трудно разрешимые социальные проблемы, усиленные кризисом; 
- растущее социальное расслоение общества на бедных и богатых, духовная 

дезориентация населения, незатухающие противоречия между религиями и конфессиями. 
На сегодняшний день в стране официально запрещена деятельность таких 

экстремистских и террористических организаций как «Аль-Каида», «Исламское движение 
Узбекистана», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Курдский народный конгресс», 
«Асбат-аль-Ансар», «Братья мусульмане», движения «Талибан», «Боз Гурд», «Джамаат 
моджахедов Центральной Азии», «Лашкар-е Тайиба», «Общество социальных реформ», 
«Организация освобождения Восточного Туркестана», «АУМ Синрикё» и «Хизбут-Тахрир». 

Порой возникает ощущение, что в массовом сознании людей совершился огромный 
переворот: с одной стороны, быстро меняющаяся экономическая обстановка, с другой – 
меняется нравственное ядро общества, социальные установки, к которым мы привыкли с 
детства [7]. 

В связи с тем, что с 1 января 2015 года в законную силу вступил новый Уголовный 
кодекс РК, а также начало функционировать новое интеграционное образование – 
Евразийский экономический союз, необходим комплексный подход, где должны быть 
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взаимоувязаны вопросы ликвидации очагов преступности, профилактическая работа, 
особенно с молодежью. 

В начале 90-х годов А. И. Гуров отмечал, что в целом же борьба с организованной 
преступностью и коррупцией только разворачивается, и у этого процесса много заслонов на 
пути. Но от того, как она пойдет, как к этому отнесется система власти и управления, зависит 
не просто проблема безопасности общества, а его выживание в этих сложных социальных 
условиях. В настоящее время организованная преступность и коррупция не знают 
национальных границ, приобрели новое качество, транснациональный характер. В начале 
ХХI века от разработки и реализации действенного механизма борьбы с транснациональной 
организованной преступностью и коррупцией зависит национальная безопасность и 
существование государств и человечества в целом. 

Таким образом, перед государствами единого евразийского пространства в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией следует выделить 
следующие задачи. Во-первых, необходимость разработки и принятие специализированного 
законодательства о борьбе с организованной преступностью, соответственно и с 
транснациональной организованной преступностью. Во-вторых, рассмотрение вопроса о 
разработке проекта концепции противодействия коррупции на государственном уровне, в 
соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции и учета развития 
коррупции в современных условиях. Необходимо познание реального состояния коррупции. 
Оно возможно только при применении безупречной методологии исследований. В-третьих, 
рассмотрение вопроса о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение с 
учетом ст. 20 Конвенции ООН 2003 года против коррупции [8]. В-четвертых, рассмотреть 
вопрос о разработке комплекса мер экономического характера, в том числе обсуждения на 
межгосударственном уровне введения криминологической экспертизы законопроектов. В-
пятых, в государствах евразийского пространства необходимо рассмотреть возможность 
регламентации систем мер уголовно- правового характера для юридических лиц [9]. 
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Терроризм адамдар үшін мәселелерді шешу құралына айналып барады. Оның ұлттық 
шекаралардан шығып, халықаралық сипатқа ие болуы әлем халқына, мемлекетаралық 
бейбітшілік пен ынтымақтастыққа деген қаупін күшейте түсті, сондықтан бұл мәселе жан-
жақты және объективті зерттеуді қажет етеді. 

Психологиялық тұрғыдан террор үрейді және қорқынышты тудырады. Қорқыныш – 
максималды дәрежедегі бастан өткізілетін үрей. Қорқыныш эмоциясы үрейден күштірек 
болады. Үрей бұл тұлғаның биологиялық және әлеуметтік өмір сүруіне қауіп төндіргенде 
пайда болатын эмоция. Адам үрейді әр түрлі жағдайда өз басынан кешіруі мүмкін. Үрей 
адамның тыныштығына немесе қауіпсіздігіне қауіп төндіргенде пайда болады. Сонымен 
террор психологиялық тұрғыдан қарағанда, белгілі-бір іс-әрекеттің (теракт) нәтижесінде 
пайда болатын үрей немесе қорқыныш болып табылады. Террорлық актының мақсаты 
қоғамды дүр сілкіндіру және эмоциясын туғызу, яғни халық санасында сенімсіздік тудыру. 
Бұл халықтың құқық қорғау органдарына және билік органдарына деген сенімсіздігі арқылы 
білінеді. 

Лаңкестіктің психологиялық түсінігі – бұл өзінің идеологиялық негізі бар және өзінің 
қажеттіліктері мен мүдделерін террор арқылы жүзеге асыратын ерекше жағдайдағы қызмет 
болып табылады. Лаңкестік әрекет әлеуметтік және саяси іс-әрекеттің қару болып келді және 
болады. Лаңкестік – бұл күш қолдану арқылы адамдарды қорқыту. Күш қолдану немесе күш 
қолдану қаупі болмаса, онда психологиялық террор да жоқ. Күш қолданудың әр түрлісі 
болады: тәндік жою, саяси, әлеуметтік, экономикалық, ақпараттық және тағы басқа. 

Лаңкестік күрестің спецификалық құралы ретінде өзіне әрқашан біркелкі емес 
көзқарас туғызады. Әлсіздердің қаруы бола отырып терроризм белгілі-бір қолдаушыларға ие 
болып отыр. Сондықтан террористердің қатары көбеюде. Қазір заманда дүние жүзінде 
терроризм адам кейпінен айрылған құбыжық деп есптеледі. Бұл арнайы әлеуметтік тұрғыдан 
зерттейтін ерекше психологияны туғызады. 

Террористердің сөздерін талдаған кезде, террор бұлар үшін тек жұмыс немесе 
мамандық емес. Террор олар үшін өмір сүру әдісі болып табылады. Террористік қызметті 
кәдімгі бандитизммен салыстыруға болмайды. Бірақ терроризм қызметінде бандитизм 
элементтері бар, сондықтан да терроризм күрделі құбылыс. 

Лаңкестік ұйымның өмір сүруі – тек тәртіпке байланысты. Бұл тәртіп әскердегі тәртіп 
емес, террористік тәртіп ұйымның барлық мүшелері мен басшыларының мақсатқа жету үшін 
тәртіпке бағынуы. 

Террорды Б.Савинков пікірінше: «Егер террористік ұйымда тәртіп әлсіздеу болса, 
онда ол ұйымның болашағы жоқ» [1]. Осыған байланысты атақты исламдық террористік 
«Хамас» қозғалысының шәкірттеріне мынаны үйретеді: «Күрестің мақсатына жету жаудың 
үрейленуі және қарсы күш көрсетуге деген қабілетін жоюға байланысты. Ол «АЛЛА» 
атымен қорқыту үшін жақсы ойластырылған және толық түрде тәртіп керек. Акция бірінен-
бірі жасалуы тиіс. Жауға бір минутқа болса да тыныштық бермеу керек. Осы “АЛЛА” 
жасақтары үшін толық мағынасы бар өмір болып табылады». 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, лаңкестік ұйымның және әр террористің өмірі 
қозғалыста болады. Лаңкестік акт аяқталғаннан кейін ол келесі терактының объектісін іздей 
бастайды. Яғни бұл өмірдің тұрақты формасы және жүйелі қызметі болып табылады. 

Әр түрлі қызметтің немесе іс-әрекеттің өзінің психологиялық құрылымы болады. 
Іс-әрекет құрылымына себеп жатады. Себеп – бұл қажеттіліктерін қанағаттандыру 

үшін бағытталған қызмет. Себептің екі функциясы бар: 1) қозғаушы функция - бұл іс-әрекет 
жасауға қозғайды: 2) мағыналық функция - бұл іс-әрекетке ерекше тұлғалық мағына беретін 
әрекет. Қызмет мақсатқа жеткізетін іс-әрекеттен тұрады. Ал іс-әрекет жеке операциялардан 
тұрады. Сөйтіп терроризмнің ниеті кез-келген әдіспен адамдарды қорқыту болып табылады. 
Бөтен адамның қорқынышы террористің іс-әрекетіне мағына береді. Осы объективті 
мақсатқа жету үшін террорист әр түрлі әрекет етеді.  
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Террорист үшін идеялық-риторикалық компаненті маңызды орынға ие. Террористің 
қылмыскерден айырмашылығы террорист қылмысты бір идея үшін жасайды. Террорист өз 
қылмысын ақтау үшін белгілі бір сылтауға сүйенеді. Ол өз қылмысын ақтауға тырысады. 

Лаңкестік іс-әрекеттің тұлғалық компонентін талдау өте қиын. Террористің өздерінің 
субъективтік көзқарас бойынша идея арқылы олар индивидуалдық тұлғалық қатарланудан 
құтылуды көп айтады. 

Террористердің ниеттерін мына төменгі түрлерге бөлдік: 
Меркантилъді  ниет,  яғни  пайдакүнемдік ниетке,террорлық әрекетке баруы. 
Идеологиялық ниет. Бұл бір идея үшін (саяси, діни, әлеуметтік және т. б.) 
Дүние құрылысын өзгерту ниет. Бұл әділетті орнату немесе қоғамның жеткіліксіздігін 

өзгертуіне байланысты лаңкестік әрекетке баруы. 
Адамға өзінің билігін жүргізу немесе орнату. 
Өлген жолдастары үшін кек қайтару. 
Террорист тұлғасын зерттеуші С.К.Рощин террористерді үш психологиялық модельге 

бөліп қарастырған: 
Бірінші модель: Психопат — Фанат. Бұл сана өрісі доктриналармен қысылған және 

эмоционалдық өрісі өзіне бағынған адам. Сондықтан мұндай адам кез-келген әрекетті 
жасауға дайын тұрады. Саяси тілде бұл фанатик болса, ол психологиялық тілде психикасы 
әлсіз тұлға деп аталады.  

Екінші адам: Фрустрацияланған адам. Бихевиористикалық теория бойынша 
фрустрация сезімі белгілі-бір мақсатка жете алмағандықтан, ол адамда агрессивтік іс-
әрекетке деген тенденция күшейе түседі. Бұл жағдайда сана іс-әрекеттерді жетілдірудің 
кұралы рөлін ойнайды, яғни оларды ақтау үшін түрлі себептерді тандайды. Егер аталған 
концепцияны адамның агрессивтік құлқын түсіндірудің жалғыз және жалпылама әдісі 
ретінде абсолюттендірілмесе, онда кей жағдайда адамның лаңкестік актіге бейімділігін 
түсіну үшін қолданылады. Бір жағынан бұл да дұрыс. 

Үшінші модель: Отбасының кемістігі, яғни ата-аналардың өз балаларын ұрып соғуы, 
оның әлеуметтік изоляциялануы, баланың өмірге деген сенімсіздігін, ыза болуы мен 
антиәлеуметтік қылықтар көрсетуге бағыттайды. Белгілі - бір жағдайда мұндай адамдар 
террористік ұйымдардың құралы болуы мүмкін. 

С.Н.Еникополов террористерге психологиялық мінездеме берудің қажеті жоқ дейді. 
Оның ойынша террористерді 2 типке бөлу керек дейді: Өзіне сенімді жоғары интеллектісі 
бар, өзін-өзі жоғары бағалайтын террористер. Өмірде жолы болмайтын, өзін төмен 
бағалайтын адам, сонымен екі типке де жоғары агрессивтілік, әрдайым өзінің ішкі «менін» 
қорғайтын, тек қана өзін ойлайтын тұлға [2]. 

Көп террористерге өзінің ішкі проблемасын сырттан іздеу тән. Террористік акт 
жасауға деген шешім бірнеше кешенді шешімдерден тұрады. Олар лаңкестік актінің орны, 
уақыты, объектісі, мақсаты, тәсілдері және т.б. Бұл жерде террористер түрлі вариантты 
мінез-құлықтың тиімдісін тандайды. Осындай таңдау тұлғаның қасиетіне, яғни оның 
тұлғалық бағыттылығына, тәжірибесіне, дүниеге деген көзқарасына, ішкі құлықтық жүйесіне 
байланысты. 

Қылмыскерлер мен террористі салыстырғанда террористер лаңкестік актіні кәдімгі 
адамдар жасай алмайды дейді, керісінше лаңкестік актіні тек террористер және олардың 
жолдастары ғана жасауға қабілеті бар және құқығы бар дейді. 

Жалпы түрде террористердің негізгі тұлғалық қасиеттері туралы едәуір белгілі. 
Әдетте бұл қасиеттер лаңкестік ұйымның барлық мүшелеріне бірдей талап қояды. Сонымен 
лаңкестік ұйымда болу үшін (террорист болу үшін) мынадай базалық негізгі талаптар 
қойылады: 

Өз ісіне және ұйымына берілгендік; 
Өзін идея немесе ұйым үшін құрбан болуға дайындық; 
Өзін-өзі ұстауы, тәртіптілік; 
Құпиялық (Конспиративностъ); 
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Бағынушылық; 
Коллективизм. 
Террорист тұлғасы — бұл тұрақты тоқтамайтын психологиялық қозғалыс. 
Террористің логикасы басқа адамға қарағанда әдеттен тыс болады. Біріншіден, 

логикадан гөрі эмоция оның өмірінде көп орын алады. Екішіден, онда моноидеялық логика, 
яғни оның ойының бәрі бір террорлық әрекетке бағытталған немесе күш көрсетуге 
бағытталған. Үшіншіден, бұрмаланған логика. Террористердің логикасы мен ойының орнына 
цитата немесе максимамен ауыстырылуы мүмкін. Заңдылық бойынша террористің логикасы 
діни адамның логикасы. Ол бір дінге немесе идеяға сеніп өзінің ерекше туылғандығына 
сенеді. Оған бұл үшін рационалды дәлелдер немесе күрделі формальді — логикалық 
конструкциялар керек емес. Ол жай сенеді. Мұндай логикаға қарсы сөз айту немесе қарсы 
тұру мүмкін емес. Мына факт террористердің логикасының бұрмалануын көрсетеді. Олар 
диалог режимінде жұмыс істей алмайды. Террористер тек ұйымды ғана тыңдайды, яғни 
авторитеті бар адамдарды тыңдайды. Бұл террористердің логикасының авторитарлығын 
білдіреді. 

Террорист өз пікірінше кез-келген адамды үш топқа бөледі: 
Жолдасы ретінде; 
Құрбаны ретінде; 
Жауы ретінде (антитеррорлық органның мүшелері және т.б.) 
Террорист бостандыққа жету үшін тек террор, күш көрсету арқылы жетуге болады 

дейді. Осы террорлық логиканың парадоксы болып табылады. Террористердің логикасы кей 
жағдайда нақты емес, яғни символды болуы мүмкін. Көбінесе террористердің логикасы 
олардың жалпы мәдени деңгейіне байланысты [3]. 

Террористе моральдық мәселелер тек белгілі-бір интеллектуалдық деңгейі бар 
болғанда ғана пайда болуы мүмкін. Ал интеллектісі бір шама дамыған террористер, әр 
уақытта ішінен өздерінің әрекеттерінің дұрыстығына күмән келтіруі мүмкін. 

Яғни,Террорист тұлғаларды 4 типке бөлеміз. Олар: 
Холерик; 
Флегматик; 
Сангвинник; 
Мелонхолик. 
Бірінші тип “холерик” - И.П.Павловтың нейрофизиологиялық түсіндіруінде, бұл 

күшті, бірақ тұрақсыз, өзін-өзі ұстай алмайтын, эмоциясы мен сезімі, идеясы кернеген, тез 
жанып, тез өшетін тип. Г.Ю.Айзенк бойынша бұл невротик-экстраверт, яғни халықты жақсы 
көріп тұратын, бірақ бұл жақсы көрушілігін жеке террор үшін құрбан етеді. Әдетте мұндай 
жағдай шын мәнінде психопатия мен истерияның басым белгісін көрсетеді. 

Екінші тип «Флегматик» - И.П.Павловтың түсіндіруінде бұл күшті, орнықты өзін-өзі 
ұстай білетін, салмақты, кей жағдайда инертті тип. Г.Ю.Айзенк ойы бойынша эмоционалды 
орнықты, интроверт. Ол психопатия мен истерияға жақын емес. Террорда ол тек қана топ 
емес, ұйымның немесе топтың эмоционалды тірегі. 

Үшінші тип “Сангвинник” - И.П.Павловтың пікірі бойынша бұл күшті, өзін-өзі ұстай 
білетін, ширақты. Оның нерв жүйесі тепе-тең және тұрақтылық, ептілікпен ерекшеленіп, бұл 
адам кез-келген жағдайға бейімделген. Г.Ю.Айзенк бойынша бұл эмоционалды орнықты 
және экстровертті тип. Оның шешімдері көбінесе өмірлік тәжірибеге сүйене негізделеді. 

Төртінші тип “Мелонхолик” - И.П.Павлов бойынша бұл өте әлсіз тип. Ол енжар, 
тежелген адам. Г.Ю.Айзенк бойынша бұл невротик-интроверт. 

Г.Ю.Айзенктің ойы бойынша қылмысқа бейімділік жеке тұлғаның темпераментімен 
тығыз байланыса отырып, оның тұқымқуалаушылығына қатысты болады. Бірақ басқа 
авторлар былай дейді: Адам қандай бір темпераменттік қасиеттерге ие болғанымен, егер ол 
криминогендік ортада тұрған болса, онда ол орта оны қылмыскерге айналдырады. Ортаның 
әсері әбден мүмкін. Жалпы талдап қарайтын болсақ, террористердің арасында көбінесе күшті 
невротик типтер көбірек кездеседі. 
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Лаңкестік жаңа ғасырдың жазылмайтын «індетіне» айналды. Бұл бір мемлекетке, бір 
ұлтқа, бір дінге қатысты нәрсе емес. Лаңкестіктің ұлты да, діні де жоқ. Ол - бүкіл адамзатқа 
төнген қауіп. Сондықтан ешбір мемлекет өз азаматтарының күндердің күнінде 
террористердің кепіліне айналмасына кепілдік бере алмайды. Дегенмен, осы айтылғандарды 
ескере келе, Қазақстан президенті Н.Назарбаев өзінің «Сындарлы он жыл» деген еңбегінде 
терроризмге қарсы күресте дүниежүзінің бірігуін ұсына отырып Қазақстандағы жағдайды 
былай деп көрсетеді: "Казірге дейін экстремизм мен терроризм анық-қанық көрініс табуына 
орйын келтіртпей отырған себеп-Қазақстандағы тұрақтылықтың тегеуріні, мұның өзі бүгінгі 
мәртебені сақтап қалудың өзіндік қалқаны болып отыр. Демек, қазақстандық көп реңкті 
конфссионализм мен ұлтаралық келісім ақуалы да діни лаңкестік мен сепаратизммен қанат 
жаюына белгілі дәрежеде тосқауыл болуда». 
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Қазақстан Республикасы Конституциясында [1] кепілдік берілген адам мен азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заңның бұзылуын болдырмауға және құқық тәртібін 
нығайтуға жәрдемдесу адвокаттың кәсіптік міндеті мен биік адами борышы болып 
табылады. Осыған байланысты, адвокаттық кәсіп қолданыстағы заңнама талаптарын дәл 
және сөзсіз орындауды, адвокаттың мінез-құлықтық әдептік нормаларын бұзбауды, өзіне заң 
көмегі үшін жүгінген адамды заңда көзделген барлық құралдармен және әдістермен 
қорғауды талап етеді. Жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін алудағы олардың, 
конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету адвокаттардың кәсіби қызметінің ірге тасын 
қалайды. 

Адвокат заң көмегін көрсету кезінде мынадай кәсіби тәртіптерді сақтауға тиіс: 
1) көп күш-жігер не уақыт жұмсауды талап ететін кажетті әрекеттер жасаудан 

жасқанбай ыждағаттылық пен құлшыныс білдіру, бұл осы қызметті ешбір асығыстық 
жасамай және жеңіл-желпі қарамай, яғни тапсырылған істі адал, мұқият және 
білімдардықпен орындап, кеткен уақытпен санаспай атқару керектігін көрсетеді; 

2) заң мәселелерін қарап жатқан органдар мен лауазымды адамдарға қатысты өзін 
әдепті ұстау, яғни оның сөйлеген сөзі, кепілдемесі, өтініші және басқа да іс-әрекеті 
мемлекеттік органдардың беделіне нұқсан келтірмейтіндей дәрежеде болуға тиіс; 

3) өз кәсіби мінез-құлқын көмек сұрап өтініш жасаған адамның құқықтары мен заңды 
мүдделеріне сәйкес қалыптастыра және тежей отырып, істі негізсіз сөзбұйдаға салуға, заң 
көмегін көрсетудің заңсыз әдістеріне, алдауға жол бермеуге, егер жүгінушінің талабы заңға 
қайшы болса немесе ол өз мүдделерін қорғау үшін заңға томпақ құралдар мен әдістерді 
қолдануды талап етсе, адвокат оған заң көмегін көрсетудін бас тартуға міндетті [2, 235б.]. 
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Көмек сұрап өтініш жасаған адамның мүдделеріне адал болу және оның мүддеріне 
қарсы қандай да болмасын әрекет жасамау, яғни адвокат жүгінушінің мүддесін қорғаудың 
барлық заңды құралдар мен әдістерін пайдалануға, ешбір жағдайда да бұрыңғы, соңдай-ақ 
енді өтініш жасаған адамдардың мүддесіне қайшы келетін әрекетке жол бермеуге, істің 
заңды шешілімі аяқталғанға дейін өзіне қабылдаған міндеттемеден жалтармауға тиіс. 

Осы қағидалардың бұзылуы кәсіби әдептің бұрмалануы, ал кейбір жағдайда тәртіптік 
жазаның қолданылуына әкеп соқтыратын кәсіптік парызды орындамау болып саналады. 

Азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау 
жөніндегі адвокат қызметі адвокаттардың процесуалдық құқықтарын анықтайтын, сондай-ақ 
адвокатураның ұйымдастырылуы мен адвокаттық қызметті реттейтін заңнама нормаларымен 
тәртіптеледі (атап айтқанда, «Адвокаттық қызмет туралы» 1997- жылғы 5-желтоқсандағы ҚР 
заңы) [3]. Заң көмегін көрсету барысында адвокат. Сонымен қатар, кәсіптік әдептің 
орныққан нормаларын және адвокаттық кәсіптің қалыптасқан практикалық тәртіптерін 
басшылыққа алуға тиіс, олардың мақсаты азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен 
заңмен қорғалатын мүдделерін жақсырақ қорғауға жәрдемдесу болып табылады. 

Алматы қалалық адвокаттар алқасы адвокатураның Конференциясында 
адвокаттардың әрбір алқасының жоғары органы адвокатура жүйесінің ортақ принциптеріне 
сүйене отыра, өз тәртіптерін бекіту мақсатында 1998-жылғы 20-тамызда «Адвокаттардың 
кәсіптік әдеп тәртібін» қабылдаған болатын.  

Ал, қазіргі таңда адвокаттардың әдеп тәртібі Қазақстан Республикасы 
адвокаттарының жалпыға танылған халықаралық құқық нормаларын және адвокаттық 
кәсіптік қағидаларды негізге ала отырып, 2014 жылғы 26 қыркүйектегі Адвокаттар алқасы 
делегаттарының екінші республикалық конференциясында бекітіп, қабылған 
«Адвокаттардың кәсіптік әдебі кодексімен»  реттеледі [4]. 

Бұл тәртіптер әрбір адвокатты заң мен кәсіптік әдеп нормаларын басшылыққа алуға 
міндеттейді. Заңдылықтың кез келген бұзылуына төзбеушілік, имандылық, адамның 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау, азаматтық табандылық, адалдық, әрбір заңгердің, 
әсіресе адвокаттың кәсіптік қасиеті болуға тиіс. 

Адвокат заң көмегін адал көрсетуге, моральдық тазалықтың үлгісі мен адами мінез-
құлықтың сүйеніші болуға, өзінің кәсіптік машығын ұдайы жетілдіруге, құқықтық білімдер 
мен қолданыстағы заңнаманы белсенді насихаттауға тиіс. 

Адвокаттар процестің тең құқықты қатысушысы ретінде өз кәсібінің абыройы мен 
беделін ұстауға тиіс. 

Адвокаттың мінез-құлқы ол заң көмегін көрсету кезінде де, күнделікті тіршілігінде де 
заң мен адамгершілік принциптеріне сай болуға тиіс. 

Адвокат моральдық наразылық пен кіршіксіз жүріс-тұрыстың үлгісі болуы керек, өз 
білімдерін үнемі жетілдіруге, өзінің кәсіби деңгейін және іскерлік біліктілігін арттыруға, 
құқықты насихаттауға белсенділікпен қатысуға міндетті. 

Адвокатура үшін кәсіби этика мәселелері көптеген себептерге байланысты өзекті 
болып табылады. Ең алдымен, адвокаттың адамдар тобының санасына ықпал етуіне 
мүмкіндік беретін сот мінбесін пайдалануы осыған дәлел болады. Демек, адвокаттың ізгі 
бейнесі қоғам үшін тікелей  мәнге ие. 

Адвокат кәсібінің моральдық құндылықтары туралы ілімді қалыптастыру адвокаттық 
этиканың маңызды міндеттерінің бірі. Адвокаттық тәжірибеде туындайтын көптеген ізгілік 
дауларын адвокаттық этиканың жалпы мәселелерін шешусіз дұрыс шешу мүмкін емес. 

Адвокат үшін этика талаптары – бұл тек ізгілік бағдар ғана емес, сонымен қатар, 
бақылау белгісі болып табылады. Бақылау мәселесі – басқа көптеген кәсіптерге қарағанда, 
адвокаттық қызмет үшін мейлінше өткір болып табылады. Бұл тағы да сол, адвокат – 
қорғаушының кәсіби дербестігінің кеңдігімен шарттандырылады. Адвокатураны ұйымдық 
басқарушы жүзеге асырушы мемлекеттік  органдар да, адвокаттық ұжымдардың өзін-өзі 
басқару органдары да, адвокат қатынасқа  түсетін құқық қорғау  органдары да қорғау 
позициясын таңдау кезінде де, тактикалық амалдарды таңдау кезінде де, қорғаудың нақты 
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құралдары мен әдістерін таңдау кезінде де қандай да бір міндетті нұсқаулар құралдары мен 
әдістерін таңдау кезінде де қандай да бір міндетті нұсқаулар бере алмайды. 

Адвокаттың қызметі жария құқықтық сипатқа ие болатындықтан, оның мазмұны мен 
этикалық мәтіні құқықтық көмек сұрап жүгінген тұлғалардың мүдделерін қорғаудың  барлық 
сатыларында адвокаттың өзінің құқықтық және ізгілікті міндетін сезіммен анықталады. 
Клиенттерге кеңес беру кезінде құқықтар мен міндеттерді түсіндіре отырып, құқықтық 
сипаттағы шағымдар мен арыздар жасап, іске қатысушы тұлғалардың мүдделерін білдіріп, 
азаматтық өндірістің барлық сатыларында адвокат әр уақытта өз кәсіби қызметінің  қоғам 
үшін маңыздылығын, өзі иеленіп жүрген атақтың ары мен ожданын ұмытпауы тиіс, үнемі  
адвокатура беделін  арттыруға  тырысуы керек. 

Адвокаттық қызметтің ары мен ожданына деген назар аялап қарау қатынасы, 
адвокатураның беделі мен атағын арттыруға тырысу оның жүріс-тұрысының ізгілік негізін 
қалайды. Кәсіп беделінің қағидасы ең алдымен, адвокаттың сот әділдігі органы ретіндегі 
сотпен қарым-қатынасын анықтайды, ол іске қатысушы тұлғалармен қатынасты, сонымен 
қатар, әр уақытта кәсіп бойынша жолдас болған, азаматтық-құқытық дауда тараптардың 
қарама-қайшы мүдделерін білдіретін адвокаттардың кәсіби ынтымақтастығы сезімін 
анықтайды. 

Сотты сөзсіз сыйлау, судьяларға сыпайы қатынас – сөзбен де, қимылмен де соттың 
абыройын кемітуге жол бермеуге, не сот әділдігін жеткілікті дәрежеде сыйламайды деп 
тигізуге себеп бермеуге міндетті болатын адвокаттардың жүріс-тұрыс ережелерінің бірі. 

Бұл ережелер адвокат жүріс-тұрысының сыртқы белгілерінде: сотқа жүгінгендегі 
сөйлемде, ұсынылған сұрақтарға қандай көңіл бөлетінінде көрініс табады. Осы мызғымас 
ережелерден ауытқуға ізгілік тұрғысынан тыйым салынады, ол адвокатураның қоғамдық 
беделін түсіреді, сондықтан ол тәртіптік теріс қылық ретінде қарастырылуы керек. 

Мұндай бұзушылықтарға  мысалы, адвокаттық сот мүшелерімен,  олардың 
әрекеттерін немесе шығарған ұйғарымдарын дұрыс емес деп есептеуіне қарамастан, кірісуін 
жатқызуға болады. Сот отырысында мәлімдеме жасай отырып, сотқа немесе судьяға 
қарсылық білдіру туралы өтінішті қолдай отырып адвокат сотқа құрмет көрсетпеу ретінде 
қабылдануы мүмкін сөздерге жол бермей, мейлінше сыпайы, әдепті болуы қажет. Өз 
сөйлеген кезде адвокат қарсылық білдірген тұлғаның қорлаушы, арсыз сөздерін 
қайталамауға тиіс, өйткені бұл сөздер адвокаттың өзінен шығып тұр деген әсер қалуы 
мүмкін. 

Егер адвокат өз-өзін ұстай алмаса және өз тарапынан сотқа қатысты ашулы сөздерге 
жол берсе, оның мүшелерінің әрекеттеріне ерсілік білдірсе, оларға қатысты ескертулар айтса 
– бұл адвокат этикасын жол берілмейтін бұзу ретінде қарастырылып, тәртіптік 
жауапкершілікке әкеліп соқтыруға тиіс. 

Адвокаттың сотқа деген сыпайы көзқарасы, ол істі қарауға қатысқанда ғана емес, 
сонымен қатар, ол іс жүргізудің қатысушысы болмай, жай ғана сот отырысы залында 
отырғанда да талап етіледі. Адвокаттың сотқа немесе оның мүшелеріне қатысты әдепсіз 
мәлімдемелері, сот пен залда отырған азаматтарға еген сыпайсыз қатынасы адвокаттық 
қызметтің қоғамдық маңыздылығымен, адвокаттың жеке абыройы және ол иеленіп жүрген 
атақпен сыйыса алмайды, сондықтан қатаң сынға алынуы тиіс. 

Егер адвокат істі қарауға қатыспаса және сотта отырған тұлғалардың арасында болса, 
оның өзінің сотқа деген әдепсіз қатынасының отырған халық үшін соттың абыройы мен 
адвокатура  беделін түсіретін жүріс-тұрыстың теріс үлгісі болатынын сезінбеуі мүмкін емес. 
Іс жүргізудің қатысушыларымен жеке әңгімелескен кезде де адвокат, сотты немесе оның 
абыройын түсіріп тұрғандай  әсер қалдыратын сөздерді айтпауы керек. 

Егер адвокаттар сотқа қажетті сыпайылық, әдептілік көрсетуге міндетті болса, олар 
судьялар тарапынан өздеріне қатысты тура сондай  қатынасты талап етуге құқылы. 
Адвокатура ие болған қоғамдық биік беделге, адвокаттардың өздерінің клиенттердің 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерін адал орындауы, судьялардың 
олардың қызметіне және атағына деген сыпайы қатынасымен анықталады. Алайда, өкінішке 
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орай тәжірибеде кейбір кезедерде кейбір судьялардың жүріс-тұрысының дұрыс еместігі, 
олардың іс жүргізудің қатысушыларына әдепсіз көзқараспен қарайтын жағдайлар кездесіп 
жатады. Өзінің іс жүргізушілік құқытарының бұзылмауымен, төрағалық етушінің тарапынан 
өзіне деген әдепсіз қатынасымен адвокат сот өкілдігі функцияларын жүзеге асыруға қажетті 
жағдайларды қалыптастыру және өзінің ары мен абыройын сақтап қалу үшін барлық заңды 
тәсілдерді  пайдалануы қажет. 

Адвокаттың заңға негізделген және оның іс жүргізу орнымен анықталатын мұндай 
әрекеттерді, оның тек құқығы ғана емес, сонымен қатар, оның ізгі міндеті де болып 
табылады. Адвокат төрғалық етушінің өзіне деген әдепсіз қатынасты қоғам үшін маңызды 
функцияларды жүзеге асыруға арналған қоғамдық ұйым ретіндегі адвокатураның абыройына 
қол сұғатынын ескеруі тиіс, сондықтан оның осыған ұқсас әрекеттерге наразылығы 
адвокаттық кәсіптің қоғамдық беделін қорғауға бағытталады. 

Өзінің, іс жүргізудің қатысушылары – прокурор, сарапшы, куәлармен қарым-
қатынасында адвокат – осы тұлғалардың  қатысуы сот әділдігін жүзеге асыру үшін қажетті 
болатындығына, олардың заңымен реттелген құқықтары мен міндеттері істі дұрыс және тез 
ашу үшін сотқа көмек ретінде пайдалануы керектігіне, заң осы тұлғалардың, олар өз кәсіби 
және қоғамдық міндеттерін орындауы кезінде абыройы мен арын қорғайтынына сүйену тиіс. 

Сонымен, сот өндірісіне қатысушы тұлғалардың барлығына деген бұлжымас 
әдептілік, сыпайылық пен байсалдылық – адвокаттың тек кәсіби міндеті ғана емес, сонымен 
қатар, ізгі парызы да болып табылады. Өтініштер мен басқа да іс материалдарын талқылау 
кезіндегі байсалды дауыс ырғағы, айтылған ойларға мұқият және сыпайы жауап, 
пікірталасты әдепті мәнерде жүргізу және т.б. – осының барлығы істі қарау кезіндегі адвокат 
жүріс-тұрысының нормасы (шегі) болуға тиіс. Бұл ережелерден ауытқу адвокатқа тән емес, 
оның кәсіби ары мен ол иеленіп жүрген атақтың абыройына кір келтіретін жүріс-тұрыс 
ретінде қарастырылады, сондықтан ол тәртіптік жауаптылыққа  әкеп соқтырады. 

Адвокаттық этиканың нормаларын мұндай бұзуға мысалы, мәлімдемелер мен 
өтініштердегі адвокаттың әлдекімді қорлағысы немесе ренжіткісі келген ниетін көрсететін, 
толық, жеткілікті ойластырылмаған сөйлемдер, іс жүргізу қатысушыларына, атап айтқанда 
прокурорға қатысты, оның сөздеріне емес, жеке басына қарсы бағытталған әдепсіз сөздер; 
прокурорды, куә, сарапшыны қорлау т.б. жатады. 

Сонымен, адвокаттық әдеп – бұл адвокатура туралы қолданыстағы заңнама, 
адвокаттар алқасы Жарғысы және адвокаттардың кәсіптік этика Тәртіптері шеңберінде 
реттелетін және адвокаттық мінез-құлқы нормасынан туындаған практика. Оның мақсаты – 
жеке және заңды тұлғалардың заңмен қорғалатын құқықтары мен міндеті абыройлы қорғау. 
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Коррупция, проявляющаяся все более в многообразных формах, является одной из 

острейших проблем сегодняшнего Казахстана. Она характеризуется очень высокой 
латентностью, изощренностью и причинением ущерба, подрывом авторитета 
государственной власти.  

На протяжении последних лет противодействию коррупции в Казахстане уделяется 
большое внимание на высшем уровне государственного управления. Вопросы 
предотвращения и борьбы с коррупцией закреплены в многочисленных документах о 
государственной политике, в том числе ежегодных посланиях Президента 
РеспубликиКазахстан, Стратегическом плане развития Казахстана до 2020 года, одним из 
последних и значимых документов является Указ Президента Республики Казахстан от 26 
декабря 2014 года «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 
годы».  

Снижение уровня коррупции во всех сферах жизни – главная цель Концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы. Так, одним из 
«основных направлений уголовной политики государства является усиление уголовной 
ответственности за коррупционные преступления, в особенности совершенные в составе 
организованной преступной группы или преступного сообщества. Следует также 
продолжить работу по своевременному введению и правильному применению правовых 
норм, направленных на обеспечение национальной безопасности, в том числе на 
предупреждение и пресечение … международных преступлений коррупционного характера, 
а также относящихся к сфере отмывания денег» [1]. 

Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» 
возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной безопасности и нацеливает 
государство и общество на объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением. 
Главный стратегический документ нашей страны, отражающий принципиальную позицию 
Казахстана по этому важному вопросу, служит основой антикоррупционной политики 
государства в предстоящие годы. 

Также в Послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. 
Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» от 17 января 2014 г. особо отмечается об актуальности борьбы с 
коррупцией и преступностью.  

Ратифицировав Конвенцию ООН против коррупции, Казахстан принимает 
законодательство, направленное на имплементацию отдельных ее положений, в частности, 
утвердил Антикоррупционную стратегию Республики Казахстан на 2015–2025 годы, 
образовал Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции как специализированный антикоррупционный 
государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту 
Республики Казахстан. 

Казахстан одним из первых в СНГ принял Закон РК от 2 июля 1998 года «О борьбе с 
коррупцией», определивший цели, задачи, основные принципы и механизмы борьбы с этим 
негативным явлением.  

При этом Закон РК от 23 июля 1999 года «О государственной службе» устанавливает 
правовое положение государственных служащих, вопросы поступления на государственную 
службу, в том числе, определенные ограничения, связанные с пребыванием на 
государственной службе, конфликт интересов. 

Вышеназванные мероприятия законодательного и организационного характера 
направлены на предупреждение и профилактику коррупции и ее проявлений в стране.  

По сути даже представители международнойорганизации «Транспарэнси 
Интернэшнл» признают, что конечной целью борьбы скоррупцией, является не полное ее 
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уничтожение, а создание ситуации, когда коррупциядолжна превратиться из минимально 
рискованного и высокоприбыльного предприятия вминимально прибыльное и в 
высокорискованное. Последнее характерно для большинствазападных политических систем, 
что, впрочем, не избавляет общество от перманентных 

скандалов вокруг партийных касс или злоупотреблений высокопоставленных 
чиновников[2, с.5]. 

В международных типовых программных документах противодействия коррупции 
выделяются следующие базовые направления по ее предупреждению: создание 
уполномоченного органа по противодействию коррупции; совершенствование организации 
деятельности по размещению государственного заказа; внедрение антикоррупционных 
механизмов в кадровой политике органов исполнительной власти; организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их проектов; разработка и внедрение 
ведомственных программ противодействия коррупции; внедрение внутреннего контроля; 
осуществление обратной связи с потребителями государственных услуг; формирование 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности исполнительных органов власти.  

Обзор нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам 
противодействия коррупции показал, что основная часть указанных базовых направлений по 
ее предупреждению, внедрена в национальное законодательство. При этом необходимо 
отметить, что результативность проводимых в стране антикоррупционных мер во многом 
зависит от эффективности работы всего государственного аппарата.  

Комплексный анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам 
противодействия коррупции позволяет выделить ряд крупных системных методов, к 
которым относятся следующие: 

1. минимальное участие государства в экономике страны; 
2. наличие политической конкуренции; 
3. гласность в средствах массовой информации; 
4. открытость информации о деятельности органов власти; 
5. участие структур гражданского общества в подготовке, принятии, контроле 

исполнения властных решений.  
В целях устранения и причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, по нашему мнению, в республике необходимо проведение 
комплекса предупредительных мер как общего, так и специального характера.  

К общим предупредительным мерам следует отнести социально-экономические и 
культурно-воспитательные мероприятия, ведущие к устранению обстоятельств, 
обуславливающих рост коррупционной преступности. 

Специальные меры основываются на общей предупредительной деятельности и 
представляют собой совокупность мероприятий, осуществляемых различными органами, 
должностными лицами и гражданами. 

Из общего многообразия специальных предупредительных мер большое значение 
имеют: 

- повышение правовой культуры государственных служащих, их компетентность и 
профессионализм; 

- обеспечение соответствия законам и другим нормативным правовым актам выводов 
и предложений, которые представляются государственной службой в органы власти и 
управления; 

- развитие законодательства о государственной службе; 
- развитие практических навыков и умений в области решения задач государственной 

службы; 
- укрепление государственного правопорядка на государственной службе; 
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- установление для государственных служащих обязанность подавать декларацию о 
своих доходах и в необходимых случаях публиковать эти сведения в средствах массовой 
информации; 

- освоение отечественного и зарубежного опыта организации и функционирования 
государственной службы; 

- превращение государственной службы из службы «государевой» в службу подлинно 
гражданскую; 

- гибкая, не ориентированная на иерархию, системы формирования и обновления 
государственного аппарата; 

- отбор наиболее квалифицированных и добросовестных людей; 
- четкая дифференциация статуса «карьерных» и «политических» чиновников 

(«политических назначенцев»); 
- четкое определение должностных обязанностей; 
- создание режима, обеспечивающего подконтрольность корпуса государственных 

служащих и его правовую защищенность от произвола и некомпетентности руководителей и 
средств массовой информации; 

- научный подход к определению затрат на содержание госаппарата, прежде всего, 
увеличение доли прямых материальных стимулов и снижение косвенных, ликвидация 
«теневых» привилегий [3, с.5]. 

В целях предупреждения коррупции необходимо уделять внимание установлению в 
обществе атмосферы неприятия противозаконного образа жизни, формированию 
физического, интеллектуального совершенствования граждан, внутренней жизненной 
позиции, «иммунитета» человека к коррупции.  

Мы согласны сА.И.Кирпичниковым,которыйотмечает,что «коррупция – это 
хроническая и неизлечимая болезнь любого государственного аппарата всех времен и всех 
народов»[4, с.4].  

Коррупцию провоцируют частые реорганизации, перестановки кадров, разрыв 
преемственности в работе государственного аппарата, клановый принцип подбора и 
формирования руководящего состава ведомств и акиматов, недостаточный уровень оплаты 
труда отдельных категорий государственных служащих и социальных гарантий на 
государственной службе, отсутствие гарантий вознаграждения за честный добросовестный 
труд.  

На основе изучения нормативных положений Законов Республики Казахстан «О 
борьбе с коррупцией» и «О государственной службе», учитывая выработанные наукой 
предупредительные меры, в целях дальнейшей профилактики и предупреждения 
коррупционных правонарушений, мы предлагаем законодательно закрепить следующее: 

1. конкретные требования к личности кандидата на занятие государственных 
должностейпутем назначения или выборно;  

2. резкое количественное сокращение управленческого аппарата, особенно с 
параллельными функциями; 

3. определенные ограничения на службу в сфере бизнеса после оставления 
государственной должности с учетом обладания данным лицом конфиденциальной 
информацией, полученной в период государственной службы; 

4. соответствующие меры контроля за соблюдением государственными 
служащими возложенных на них ограничений; 

5. прохождение полиграфологического исследования всеми гражданами, 
принимаемыми на государственную службу.  

Это только примерный, далеко не полный перечень отдельных антикоррупционых 
мер. 

В заключении необходимо отметить, что проведение комплексной и 
целенаправленной политики в сфере предупреждения коррупционных правонарушений и, в 
целом, противодействия коррупции, обеспечит рост благосостояния населения, высокие 
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места в мировых рейтингах, инвестиционную привлекательность и высокий международный 
авторитет.   
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Борьба с коррупцией является важнейшей стратегическойзадачей государственной 

уголовной политикиРеспублик Казахстан. В связи с этим в республике сформирована 
обширная антикоррупционная законодательная база. Это в первую очередь - Закон 
Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»№ 267-I от 2 июля 1998 года, который 
определяет основные принципы, устанавливает виды правонарушений, связанных с 
коррупцией, а также условия наступления ответственности за их совершение. Также одними 
из основополагающих нормативно-правовых актов в противодействии коррупции являются 
Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года № 453-I и 
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении отраслевой 
Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы, 
принятое 31 марта 2011 года. 

Одним из направлений отраслевой Программы по противодействию коррупции в 
Республике Казахстан на 2011-2015 годы (далее - Программа) является совершенствование 
действующего законодательства до уровня международных стандартов. В Программе 
отмечается, что существующая правовая система противодействия коррупции отстает в ряде 
направлений от требований норм международного законодательства, что создает угрозу 
снижения эффективности проводимых антикоррупционных программ и требует проведения 
дополнительной нормотворческой работы. Необходимо дальнейшее совершенствование 
действующего законодательства в части противодействия коррупции [1]. 

В послание Президента Республики Казахстан — Лидера Нации Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» -новый политический курс состоявшегося 
государства» отмечено, что государство и общество должны единым фронтом выступить 
против коррупции. Коррупция - не просто правонарушение. Она подрывает веру в 
эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. Мы 
должны резко усилить борьбу с коррупцией, в том числе посредством совершенствования 
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антикоррупционного законодательства, с тем, чтобы достичь нашей конечной цели - 
искоренить коррупцию как явление [2]. 

Важнейшее условие эффективности антикоррупционной деятельности Н.А. Назарбаев 
видит в формировании единого антикоррупционного фронта, создании в казахстанском 
социуме атмосферы «нулевой терпимости» к данному негативному явлению и резком 
усилении борьбы с ним. 

Первым действенным шагом по  пути создания антикоррупционного фронта  и 
приведения отечественного законодательства до требований норм международного 
законодательства было принятие нового Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее 
УК РК), который вступил в законную силу с 1 января 2015 года. В редакцию нового УК РК 
введена такая новелла, как статья 3 «Разъяснения некоторых понятий», содержащихся в 
настоящем кодексе [3, с.24]. 

Подобное разъяснение требовалось давно, так как преступления, относимые 
законодателем к коррупционным расположены в различным главах УК, что создавало 
неясность при определении их перечня. 

Однако коррупция это не только уголовно-наказуемое деяние. Коррупционное 
правонарушение может повлечь административную либо дисциплинарную ответственность. 
Так в Законе Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» сказано, 
что правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), 
являются предусмотренные настоящим Законом, а также иными законами деяния, 
сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность [4]. 

Девятым конгрессом ООН было предложено следующее лаконичное определение 
коррупции: «Коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения 
выгод в личных целях». 

Отечественный законодатель расширил и детализировал предложенное определение 
коррупции. Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» дает следующее 
определение коррупции: «под коррупцией понимается не предусмотренное законом 
принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, 
выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с 
использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно 
подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими или 
юридическими лицами указанных благ и преимуществ» [4].  

В настоящее время в Республике Казахстан продолжается большая законотворческая 
работа по борьбе с коррупцией. В этой связи в Республике уже разработан проект закона «О 
противодействии коррупции» (далее Проекта). Статья 5 Проекта, предусматривает еще 
большую детализацию  понятие «коррупция»:  коррупция - незаконное использование 
должностными и другими лицами, выполняющими государственные функции, лицами, 
приравненными к ним, а также лицами, занимающими ответственные государственные 
должности, своих должностных (служебных) полномочий посредством принятия лично или 
через посредников имущественных и иных благ и преимуществ для себя или других лиц или 
организаций, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им 
физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. Возможный второй 
вариант: коррупция- получение или дача взятки, любое незаконное использование лицом 
своего статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, льгот и/или преимуществ, в 
том числе неимущественного характера) для себя или других лиц, или организаций вопреки 
интересам государства и общества либо незаконное предоставление такой выгоды [5]. 

Одним из таких мер, направленныхнаправовое просвещение и воспитание в 
гражданах нетерпимости к любым проявлениям коррупции является принятие 
Правительством Республики Казахстан Постановления от 23 августа 2012 года № 1077.  
Данный нормативно-правовой акт утверждал Правила поощрения лиц, сообщивших о факте 



6325 
 

коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с 
коррупцией (далее Правила) [6]. 

 В соответствии с указанными Правилами для лиц, сообщивших о факте 
коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с 
коррупцией, устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного 
денежного вознаграждения. 

Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О борьбе с 
коррупцией».  

В данном случае конкретный правовой акт создал возможность участия в 
противодействии коррупции наряду с правоохранительными органами простых граждан. 
Разумеется, что это подымает дух патриотизма, способствует консолидации всего общества 
против всеобщего зла. 

Однако успешной реализации  обсуждаемого правового акта могут воспрепятствовать 
противодействия со стороны должностных лиц разного уровня. Противодействия могут 
проявляться в самых разнообразных формах. Потерпевшими в данном случае будут 
граждане сообщившие о коррупционном проявлении. Как известно, коррупционные 
проявления допускаются со стороны чиновников, обладающих властными полномочиями, 
имеющие высокий общественный статус. В помощь своему коллеге могут подключиться его 
сослуживцы, движимые  чувством корпаративной солидарности.  

К примеру, в Российской Федерации в настоящее время обсуждается проект закона 
под названием «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от 
преследования и ущемления их прав и законных интересов со стороны должностных лиц, 
действия (бездействие) которых обжалуются». В проекте закона предусмотрены принципы 
защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, одним из которых является 
возмещение убытков и причиненного морального вреда за преследование или ущемление 
прав и законных интересов за сообщение о коррупционном правонарушении [7]. 

На наш взгляд, для эффективной реализацииПостановления Правительства 
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1077 «Об утверждении Правил поощрения 
лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом 
оказывающих содействие в борьбе с коррупцией» было бы целесообразно также принять 
закон, предусматривающий защиту лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. 
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Адам саудасы проблемасы, өткен он жылда ерекше мәселелердің бірі болып табылды, 

қазіргі таңда кең таралып келе жатқан зауалдың түрлеріне түсуі қоғамның дамуына көлеңке 
түсіреді. Егер адам сауданың жәбірленушісі болып қалса, ол алдап, көндіріп, ұрлап немесе 
басқа да айла-тәсілдермен  адам саудалаушылардың қолына түсудегі ең бастапқы арбау 
сатысында басталатын ұзақ уақыттағы физикалық және психологиялық зорлық- зомбылыққа 
әкеп соқтырады. Осыдан туындаған жарақат ұзақ уақыт бойы және осындай жағдайдан азат 
етілгеннің өзінде ұзақ мерзім адамға өзінің теріс ықпалын тигізеді. 

2000 жылы желтоқсан айында Біріккен Ұлттар Ұйымы  Бас Ассамблеясының 55-ші 
сессиясында Трансұлттық  ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес Конвенциясы және оны 
толықтыратын адам саудасының алдын алу, жолын кесу және жазалау туралы Хаттамасы 
қабылданған болатын. Осы құжат халықаралық деңгейде адам саудасына қарсы күресу 
жөнінде мемлекеттерді  белгіледі. Әрекеттер платформасында БҰҰ Бас Ассамблеясы 
Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесі 23-ші арнайы сессиясының қорытынды 
құжаттарында, қазіргі таңдағы стратегиялар, ең бастысы әйелдер мен балалардың саудасы 
саласында тиімді әлеуметтік бақылау құрудағы проблемалық бөліктер, қатыгездікке қарсы 
күрес жүйесінде стратегиялар белгіленді.  

Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанның заңнама жүйесінде қылмыстық қол 
сұғудан азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың конституциялық-
құқықықтық кепілдері ғана емес, сондай-ақ оларды қамтамасыз етудегі ұйымдасқан әрекет 
механизмі де құрылған.  

Қазақстан  Республикасы өзінің географиялық және экономикалық жағдайына 
байланысты адам саудасы құрбандары шығатын, болатын және олар тасымалданатын ел 
болып табылады. Адам саудасы құрбандары ретінде, Қазақстан азаматтарын 
тасымалданатын орындары болып негізінен Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері, 
Түркия, Біріккен Араб Әмірлігі және Қытай болып табылады. Өзбекстан, Қырғызстан және 
Ауғанстан азаматтары  Қазақстанға жұмыс іздеп келіп, көптеген жағдайда жұмыс беруші 
тарапынан алданып қалудың, алаяқтықтың құрбаны болып қалуда. 

Тиісті рұқсаты жоқ жұмысшылар келісім-шартсыз кез келген жұмысты орындауға 
келісетіндіктен алданып қалады. Елімізге заңсыз жолмен келген азаматтардың құқығы 
шектеліп құрбанға айналуда[1]. 

Қазақстан Республикасы Үкіметі тарапынан адам саудасына қарсы күрес аясында 
әлеуметтік мәнді жобаларды жүзеге асыруды қолдау үшін жыл сайын қаржы бөледі.Сатуға 
айналған немесе шетелде қылмыстың басқа түрлері бойынша жәбірленуші болған азаматтар 
кепілдікке жүгінген жағдайда оларды қайтару үшін мемлекет тарапынан қаржы бөлінуде. 
Адам саудасының құрбандарына заңды, медициналық және психологиялық көмек көрсету 
мақсатында республика аумағында еліміздің кез-келген өңірінен қол жеткізуге болатын 
“880008000151”, “11616” сенім телефондары жұмыс істеуде. 

2014 жылдан бастап 30 шілде – Дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні деп 
жарияланды. Енді осы жылдан бастап халықаралық қоғамдастық оны жыл сайын атап өтетін 
болады. 

Бүгінгі таңда жәбірленушілерді әлеуметтік оңалту проблемалары өзекті болуда. 
Елімізде адам саудасының құрбандары болғандарға арналған  3 оңалту орталығы бар. 

mailto:zhumabekov95@list.ru
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Аталған мекемелер қажетті көмек көрсетумен,сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз етумен 
айналысады. Жалпы алдын алудың осы және басқа да іс шараларын өткізу адам құқықтарын 
қорғауды жақсартуға және қылмыс түрінің жасалу мүмкіндігін азайтуға ықпалын тигізеді.  

Адам саудасына байланысты қылмыстық істерді талдау кезінде қазіргі қалыптасқан 
тәжірибеде қылмыстардың ерекшеліктерін анықтау, сондай-ақ оларды тергеуде проблемалар 
барын көрсетті. Тергеудің негізгі мақсаты қылмыстың жасалуына байланысты барлық 
жағдайды анықтап, оны жасаған барлық тұлғаларды, сондай-ақ күдіктілердің қылмыстық 
әрекеттерінің жаңа эпизодтарын ашуға міндетті. 

Алматы облысының құқық қорғау органдары адам саудасына байланысты 
қылмыстарды анықтау, жолын кесу, тергеу және заңнаманың тиісті нормаларын тәжірибеде 
тиісінше қолдану бойынша мемлекеттік органдармен бірлесе отырып жүзеге асыруда, 
сондай-ақ ұдайы негізде адам саудасына байланысты қылмыстық істер мен қылмыстар 
бойынша қылмыстық-құқықтық статистика жүргізуде. 

Десекте, қазіргі таңда адамдардың өздерін пайдаланумен байланысты қылмыстармен 
күрес мәселелері де күрделенуде. Бұл өзекті мәселе облысымыздың құқық қорғау 
органдарын алаңдатып, олармен бұл құқық бұзушылықтардың алдын алу мен күресу 
бағытында елеулі іс-шаралар атқарылуда [2]. 

Өңірімізде адам саудасына қатысты қылмыстық істермен күресу және болдырмауға 
бағытталған Жоспарды орындауға арналғаніс-шаралар негізінде, адам саудасы мен 
жеңгетайлыққа байланысты қылмысқа қарсы күрес, оларды болдырмау және алдын алу 
жөніндегі облыс көлемінде бірнеше рет “СТОП трафик” профилактикалық жедел іс-
шаралары өткізілді. 

Былтыр Қызылорда облыстық прокуратурасы органдары кәмелетке толмағандардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғау бағытында 85 тексеру жүргізді. Нәтижесінде 1731 заң 
бұзушылық анықталып, кемшіліктерді жою туралы прокурорлар тарапынан 104 ұсыныс 
енгізілген. 212 лауазымды тұлға тәртіптік, 11 әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 7 
наразылық негізінде 50 заңсыз актінің күші бұзылған. 

2014 жылғы Статистикаға келетiн болсақ, бүгiнгi таңда iшкi iстер органдары адам 
саудасы бойынша 192 қылмыстық iс қозғаған. Оның 3-еуі адамдарды ұрлауға, 4-еуі адамның 
бостандығынан заңсыз айыруға, 10-ы адам саудасына, 8-і кәмелетке толмағандарды 
жезөкшелiкпен айналысуға мәжбүрлеуге, 9-ы кәмелетке толмағандарды сатуға Бұл туралы 
ҚР IIМ Криминалды полиция комитетi Адам саудасымен күрес бөлiмiнiң, 11-і 
жезөкшелiкпен айналысуға мәжбүрлеуге, 148-і «притондарды» ұстауға қатысты, — деп 
мәлімдейді. Әлеуметтiк тапсырыс аясында адам саудасының алдын алуға қатысты 2014 
жылы республикалық бюджеттен әлеуметтiк ролик, үнқағаздар мен шетелге шығатындарға 
арналған ескертпе қағаздар әзiрлеу үшiн 1 млн. 300 мың теңге бөлiнген.Адам саудасы 
құрбандарының басым көпшiлiгi Алматы, Оңтүстiк Қазақстанда жиi тіркеледі. Оның басты 
себебi, iрi қалаларға адамдар жұмыс iздеп жиi келетiндiгiнде, — дейді  Iшкi iстер министрлiгi 
өкiлi. 

Мәселен, Алматы қаласының ІІД ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының 
қызметкерлері 32 жастағы әйелдің интимдік қызмет көрсету үшін қыздарды жеткізумен 
айналысқан қылмыстық топтың құрамына енгенін анықтады. Ақтөбе облысының ІІД ҰҚҚКБ 
арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында қалада тұратын 48 жастағы әйелді 
ұстады, ол өзінің жаңа туған немересін 8 800 АҚШ доллары сомасындағы сыйақыға сатпақ 
болған. Петропавл қаласында жезөкшелікпен айналысқан 25 жастағы әйел ұсталды, ол 
адамдар тобымен қарақшылық шабуыл жасағаны үшін іздеуде болған. Ақмола облысының 
ІІД Көкшетау қаласында қонақүй кешен әкімшісі моншаны жезөкшелікпен айналысуға 
бергені анықталды. 

Жедел-профилактикалық іс-шара барысында жезөкшелікпен айналысу үшін көмек 
көрсеткен 37 адам және жезөкшелікпен айналысатын 271 адам анықталып, есепке қойылды. 
Ішкі істер органдарының арнайы мекемелеріне жеке басын анықтау үшін ақылы интимдік 
қызметтер көрсететін 48 адам, оның ішінде ТМД-ның 16 азаматы жеткізілді. Қазақстан 
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аумағында болу ережелерін бұзған 16 адам анықталды. Сөйтіп, осылайша біртіндеп болса да, 
бүгінгі таңдағы азғындық пен айуандықты ауыздықтау амалдары айтарлықтай атқарылуда, 
демекпіз 

Қазіргі уақытта жасөспірімдердің қылмысы мен тәртіп бұзуына қатысты оқиғалар 
қоғамды алаңдатып отырған жайы бар.Олардың қылмысқа баруы, әр түрлі құқық 
бұзушылықтарға жол беруіне тоқтам салу бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі екендігі 
сөзсіз. Осыған орай, облыстық прокуратура панасыз қалған кәмелетке толмағандарды 
қамқорлығына алатын мекемелерді, оның ішінде кәмелетке толмағандардың істері мен 
олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияларды, білім беру бөлімдерін, облыстық 
ішкі істер органдарындағы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі бөлімшелерді тексеруді 
қолға алды. 

Тексеру барысында, жалпы қылмыстың 8,3 пайызға төмендегені, кәмелетке 
толмағандардың заң бұзу фактілері 10,7 пайызға өскендігі анықталды.  

Дегенмен де, ішкі істер бөлімдерінің кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі бөлімшелері 
мен білім беру ұйымдарының кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстылық пен құқық 
бұзушылықтың алдын алудағы жұмыстары әлі де болса жеткіліксіз [3]. 

Трафик немесе адам сату аясында “құлдыққа” мәжбүрлеп пайдалану- біздің 
топырағымызда, ұлттық дінімізге мүлдем жат, жан түршіктірер ұғым. 

Құлдық және құлдыққа сату- бүгінгі мәселеде кең орын алған актуалдық құбылыс 
барлық әлемде орын алып отыр. Бұл әрекет адам құқығының өрескел тәртібін бұзатыны 
айдан анық.Қазіргі таңда осы қылмыс түріне әлемдегі барлық бірлестіктер қарсы тұруда. 

Көбіне қазіргі кездегі құл саудасының құрбандары- бұл әйел адамдар мен кәмелетке 
толмаған жас балалар болып табылады. АҚШ Мемлекеттік департаментінің мәліметтеріне 
сәйкес, осыдан екі жыл бұрын құлдыққа шамамен 700 000 адам сатылып, мемлекет 
шекарасынан асырылып жіберетіндігі туралы деректер бар. Адам құқығын қорғау 
Орталығының бақылауы бойынша, жыл сайын құлдыққа 4 млн адам шамасында түседі. Құл 
саудасының сақталуына және дамуына жанама себеп болып отырған- бұл адамзаттың 
экономикалық жағынан қарқынды дамуы мен глобализация процестері болып табылады. 

1926 жылы 25 қыркүйекте Женева қаласында қол қойылған “Құлдық туралы” 
конвенцияның 7- бабында адамды құлдыққа сату мақсатында ұстау, сату немесе айырбастау 
үшін басқа біреуге берудің, сондай-ақ еріксіздерді сатудың немесе алып кетудің кез келген 
көрінісі – құлдыққа салу саудасы деп түсіндірілген. Соған орай Біріккен Ұлттар Ұйымы 
әйелдерді, балаларды және кәмелетке толмағандарды саудаға салумен күрес туралы 
халықаралық конвенцияның хаттамасын қабылдады. Конвенцияларда және аталған 
хаттамада әйелдерді жезөкшелікке салу және әйелдер мен балаларды сатумен шұғылданатын 
адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту және әр елдің әйелдер мен балаларды 
саудалайтын кәсіпқой саудагерлері туралы ақпарат беру көзделген. 

Бұған дәлел БҰҰ-ның  Бас Ассамблеясы қабылдаған Адам құқықтары жөніндегі 
жалпыға ортақ декларацияда барлық адамдардың құқықтарының тең екендігі және 
адамдарды нәсілдік түсі, жынысы, тілі, дінге көзқарасы, т.б. кемсітушілікке тыйым 
салынатыны айтылған. 

БҰҰ-ның трансұлттық қылмысқа қарсы конвенциясын толықтыратын БҰҰ-ның Бас 
Ассамблеясының қарарымен қабылданған адамдарды, әсіресе әйелдер мен балаларды 
сатудың алдын алу және жолын кесу туралы хаттама бойынша “адам саудасы” күш 
қолданамын деп қорқыту және оны қолдану немесе мәжбүрлеудің басқа да нысандарын 
қолдану, ұрлау, алаяқтық, алдау, билікті асыра пайдалану,пайда табу жолымен адамдарды 
қанау мақсатында арбауды, әкетуді, жасыруды, сатуды жүзеге асыруды білдіреді [4]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде осы санатқа байланысты бірнеше 
баптар бар: адамды ұрлау; адамның дене мүшелері мен тінін алуға мәжбүр ету немесе заңсыз 
алу; бас бостандығынан заңсыз айыру; саудаға салу; кәмелетке толмағандарды 
жезөкшелікпен айналысуға тарту; адамның тұрақты немесе уақытша тұратын жерінен 
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алыстатуға және оны ата-аналары, таныстары, құқық қорғау органдары үшін белгісіз жерде 
ұстауға бағытталған қасақана ұрлау, пайдалану болып табылады.  

Әлемдік мәселені алдын алуда мынадай шараларын жүзеге асыру қажет: 
-кез келген көріністеріне және құлдық саудасына қатаң тыйым салу; 
-жоспарланған құлдық және құлдыққа сатуды жасауға дайындалғандарды, яғни 

зорлау сияқты әрекеттерге жазалау шараларын барынша қатаңдату; 
-мемлекеттің құлдық және құлдыққа сатудың алдын алу мен болдырмау шараларын 

қатаң қадағалануы [5]. 
Қазіргі таңда адам саудасы, соның ішінде кәмелетке толмағандарды саудаға салу, 

олардың тәнін, дене мүшесін сату өте қауіпті қылмыстардың бір түрі. Бұл қылмыстардың 
алдын алу, болдыртпау үшін қылмыстық-құқықтық заңнаманы жетілдіру, ондай қылмыстар 
болған жағдайда қатаң жауапкершілікті тағайындау, жазаны дұрыс қолдану сияқты 
шараларды қолдану керек. Адам мен азаматтардың, шетел азаматтарының жүріс-тұрысын, 
Қазақстан Республикасына келіп-кету, шет мемлекетте шығуларын, т.б. қатаң түрде бақылау 
қажет. Осы қылмыстардың алдын алу шараларын  жоғарыда айтылғандай қадағалап, соған 
сәйкес жазаларды қолданбасақ, адам өміріне, кәмелетке толмағандардың өміріне, 
денсаулығына қол сұғылмайтынына кім кепілдік береді?  Сондықтан адам саудасының әрі 
қарай дамуына шек қоюмыз керек. 

Қорыта келгенде: Адам саудасы қоғамдағы ерекше проблемалардың бірі. Қазіргі кезде 
әлемдегі көптеген ұйымдар бұл проблемамен күресу жолын іздеуде, жыл сайын бірқатар 
қаулылар шығаруда. Республикамыздың Қылмыстық кодексінде адам саудасына байланысты 
бірнеше заңдарды күшейту қажет және елімізге Өзбекстаннан, Қырғыстаннан ағылып келіп 
жатқан мигранттар санын азайту керек бұл үшін арнайы заң қабылдау керек себебі қазіргі 
кезде осы елдерден келген адамдар тіркеусіз, арнайы құжатсыз еліміздегі алаяқтардың басты 
нысанасы болып табылады нәтижесінде осы мигранттар не құқық қорғау органдарының 
көмегіне жүгіне алмайды және алаяқтардың езгісіне ұшырайды. Ер адамдарды құлдыққа, 
балаларды органга сату, әйелдерді жезөкшелікке салу осындай қылмыстармен күресу үшін 
құқық қорғау органдары тарапынан арнайы комитет құру және адам саудасымен 
айналысқандарға жазалау шараларын барынша қатаңдату керек. 
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 В настоящее время чрезвычайную обеспокоенность представляют общественно 
опасные деяния с различного рода проявлениями экстремизма, в частности этнорелигиозного 
экстремизма, поскольку в конечном счете, они могут привести к политическому расколу в 
странах, неизбежно ведущему к всестороннему кризису, гибели наций, цивилизаций, 
человечеству в целом [1].Одной из актуальных современных глобальных проблем, 
представляющей серьезную угрозу конституционным правам и свободам граждан 
Республики Казахстан, а также национальной безопасности наших граждан, представляют 
преступления, связанные с этнорелигиозным экстремизмом  и терроризмом. Участившиеся 
этнорелигиозные конфликты в странах ближнего и дальнего зарубежья свидетельствуют о 
том, что необходимо разработать новые методы и подходы для борьбы с такими видами 
преступлений. 

В Ежегодном Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана от 11 ноября 2014 года ««Нұрлы Жол - путь в будущее» говорится: «Впереди - 
большая и ответственная работа. Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны 
быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами! Быть 
толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана. Межэтническое согласие - 
это живительный кислород. Мы не замечаем его, когда дышим, делаем это автоматически - 
мы просто живем. Мы должны сами беречь наше единство и межэтническое согласие. Извне 
никто и никогда не придет делать это за нас. Наша молодежь растет в новой, независимой 
стране. Нынешнее поколение не видело межэтнических войн и конфликтов, разрухи 90-х 
годов. И многие воспринимают стабильность и комфортную жизнь в Казахстане как нечто 
положенное от рождения. Ведь что такое стабильность и согласие? Это семейное 
благополучие, безопасность, крыша над головой. Мир - это радость отцовства и материнства, 
здоровье родителей и счастье наших детей. Мир - это стабильная работа, зарплата и 
уверенность в завтрашнем дне. Мир и стабильность - это общенародное достояние, которое 
нужно каждодневным трудом защищать и укреплять. Я всегда говорю: молодежь - опора 
нашего будущего. Государство открыло перед новым поколением все двери и все пути! 
«Нұрлы Жол» - вот где можно приложить усилия, развернуться нашей креативной, 
динамичной молодежи!» [2]. 

В текущем году мы торжественно отметим 20-летие принятия Конституции и 
создания Ассамблеи народа Казахстана. «Отмечая эти даты, нам важно сделать казахстанцев 
еще более сильными в духовном плане, едиными и еще более толерантными. Я убежден, что 
на новом ответственном витке истории обретет новое звучание и более глубокий смысл наш 
главный принцип - Казахстан, только вперед! Желаю всем успехов и достижения новых 
вершин, которые поднимут на еще большую высоту нашу Родину!» [2]. 

Реализация указанных в Послании задач в нашем государстве во многом зависит от 
многих факторов: качества действующего законодательства по защите основных 
конституционных прав человека, уровня образованности населения, квалификации 
специалистов-юристов, призванных по долгу службы защищать права и интересы личности и 
государства, создавать качественные законодательные акты, отвечающие современным 
потребностям общества и ряда других. 

Вопросы, связанные с профилактикой религиозного экстремизма и терроризма, имеют 
высокую актуальность в Республике Казахстан, особенно в настоящее время, когда во 
многих странах возникают вспышки этнорелигиозного характера, что налагает большую 
ответственность за внутриполитические и внешнеполитические процессы, происходящие в 
Казахстане. В связи с этим крайне важно активизировать процессы совершенствования 
законодательства Республики Казахстан, привести их в соответствие с международными 
стандартами, повысить качество законодательных актов, направленных на профилактику и 
предотвращение религиозного экстремизма и терроризма, обеспечить гарантированное 
Конституцией Республики Казахстан право на защиту прав и свобод каждого человека не 
только на декларативном, но и на практическом, реальном уровне. 
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Законодательство Республики Казахстан о противодействии экстремизму 
основывается на Конституции Республики Казахстан. В настоящее время, в рамках борьбы с 
экстремизмом и терроризмом было принято ряд документов, в частности такие как:  

 Закон Республики Казахстан от 18 апреля 2002 года № 316 «О ратификации 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»; 

 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года N 334 «О присоединении 
Республики Казахстан к Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом»;  

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2006 года N 
956.О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан "О борьбе с терроризмом"; 

 Совместная декларация между Республикой Казахстан и Турецкой 
Республикой о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, г. Астана 19 октября 2000 
года; 

 Закон Республики Казахстан от 23 октября 2000 г. N 93О ратификации 
Договора о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом; 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 января 2002 года N 
3О проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом"; 

 Закон Республики Казахстан от 19 февраля 2002 года № 295. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам борьбы с терроризмом»; 

 Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2003 года N 1098Об 
утверждении Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

 Решение о Программе государств-участников Содружества Независимых 
Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма 
на период до 2003 года и ряд других. В целом, за годы независимости было принято более 
пятисот нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения по борьбе с 
этнорелигиозным экстремизмом и терроризмом.  

Раскрывая вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом, необходимо выяснить 
юридическое определение экстремизма.  

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии 
экстремизму», «экстремизм - организация и (или) совершение: физическим и (или) 
юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени 
организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими;физическим и (или) 
юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, 
преследующих следующие экстремистские цели: насильственное изменение 
конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, 
неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности 
и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном 
формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, 
сословной розни (политический экстремизм); разжигание расовой, национальной и родовой 
розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию (национальный 
экстремизм); разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием 
или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей 
угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан 
(религиозный экстремизм)» [3].  

Между тем, экстремизм отнюдь не новое явление в нашей истории. 4 апреля 1866 г. 
выстрел Каракозова возвестил о начале эпохи экстремизма в России. С тех пор он стал 
средством решения практически всех конфликтов и проблем, возникающих в обществе и 
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государстве. Более того, самым простым, не требующим ни особых интеллектуальных 
усилий, ни экономических затрат, ни дипломатического искусства. Экстремизм как 
терроризм предполагал полное неуважение к человеческой жизни, отрицание какой-либо её 
ценности, подчинение личности – безличному. 

В странах, где распространены такие виды преступлений как экстремизм, 
закрепившись в общественных нравах и став частью идеологии и психологии некоторых 
социальных групп, лишь продолжил свою прежнюю жизнь, приняв новые, подчас более 
изощренные и угрожающие формы. Принципиальным здесь является то, что сейчас он идёт 
не от государства «вниз», а «снизу» к нему и к людям. Поэтому важно знать причины 
названного явления, что позволяет определить главные объекты профилактических и 
предупредительных мер со стороны власти и населения. 

Основными причинами экстремизма и терроризма, как и большинства других видов 
преступлений являются прежде всего социально-экономические причины: безработица 
трудоспособного населения, невысокая оплата пособий, пенсий, труда, низкая социальная 
защищенность граждан, низкий уровень интеллектуальный и культуры людей, 
подверженных к такого рода преступлениям, склонность к алкоголизму.   

Одной из причин совершения таких видов преступлений остаётся разъединение 
людей из-за отсутствия общей, сближающей и объединяющей трудовой деятельности, роста 
реальной экономической деятельности, развития мелкого и среднего бизнеса, фермерства. 
И неразвитость этой сферы общества обрекает основную часть населения на бедность. Всё 
это, создаёт специфическую атмосферу озлобленности, в том числе среди молодёжи. 
Ощущения ненависти проявляется не только в уличных погромах, убийствах, в шествиях 
беснующихся молодых людей, но и в публицистике, в некоторых политических сочинениях 
праворадикального и религиозно-экстремистского толка. В них, прославляются одни нации в 
ущерб другим, воспеваются идеи вождизма, лидерства как самоцели и т. д. 

Сплачивающий людей свободный и достойно оплачиваемый труд является едва ли не 
главным средством борьбы с экстремизмом, и думается, что и с терроризмом тоже. Об этом 
говорит опыт, например, Великобритании: терроризм в Ольстере удалось обуздать, в том 
числе с помощью вовлечения ирландцев в активный мелкий и средний бизнес. Этот опыт 
нам крайне необходим. 

Общая неудовлетворённость и попытки преодолеть её незаконными способами 
порождаются и невозможностью удовлетворить жизненно важные потребности, и 
ощущением несправедливости, неравенства по сравнению с другими социальными 
группами. Преимущества последних в доступности материальных и духовных благ, даже 
если они являются результатом упорного и добросовестного труда, воспринимаются 
обездоленными слоями населения как приобретенные за их счёт или путём обмана. По 
большей части здесь имеет место бессознательный перенос некоторых своих недостатков на 
других и отношение к ним уже как к носителям таких недостатков. Однако ненависть к 
другим практически никогда не приводит к повышению материального благосостояния и 
расширению социальных возможностей бедных слоёв населения, по существу исключённых 
из общества и оказавшихся на обочине экономического и социального развития [4]. 

На территории Республики Казахстан запрещаются создание и деятельность 
организаций (филиалов и представительств), цели или действия которых направлены на 
осуществление экстремизма. Не допускается использование наименований организаций, 
признанных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
экстремистскими, в наименованиях создаваемых организаций. 

Основными задачами противодействия экстремизму являются: недопустимость 
осуществления экстремизма в Республике Казахстан независимо от форм его выражения; 
предотвращение создания условий и возможностей для осуществления экстремизма; 
формирование политической и правовой культуры граждан; обеспечение национальной 
безопасности Республики Казахстан. 
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Противодействие экстремизму основывается на принципах: верховенства закона; 
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, 
языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам; общественного, в том 
числе межнационального и межконфессионального согласия; взаимодействия государства и 
общественных институтов; гласности. 

Все названные явления социальной жизни тесно взаимосвязаны и изолировано 
существовать не могут. Это придаёт им повышенную общественную опасность [5]. 
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Бурное развитие социально-экономических отношений, значительный рост числа 

юридических лиц, различных форм собственности и повышение их роли в общественной 
жизни приводит к необходимости более жесткой регламентации и контроля над их 
деятельностью. В связи с чем на современном этапе наибольшую актуальность приобретает 
необходимость ужесточения контроля над деятельностью юридических лиц, вплоть до 
установления уголовной ответственности. 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц за противоправную 
деятельность принадлежит к числу чрезвычайно спорных и сложных. В новой редакции 
Уголовного Кодекса Республики Казахстан, вступившего в действие с 1 января 2015 года, 
нашли свое отражение многие предложения ученых-юристов, которые не принимались во 
внимание несколько десятилетий. Вместе с тем до настоящего времени отношение к 
некоторым проблемам уголовного права носит весьма противоречивый характер. Это, в 
частности относится к институту уголовной ответственности юридических лиц. 

В уголовном праве принято считать, что субъектом уголовного правонарушения 
может быть лишь физическое вменяемое лицо, достигшее определенного возраста. 
Юридическое же лицо по общепринятым канонам может нести лишь гражданско-правовую и 
административно-правовую ответственности. При этом оно остается уголовно недосягаемым 
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даже в случае совершения деяния, повлекшего например, экологическую катастрофу.  В 
действительности складывающаяся ситуация в нашей Республике (создание различных 
малых частных предприятий, товариществ с ограниченной ответственностью и других 
коммерческих структур, когда многие из них более заинтересованы в получении 
сиюминутной прибыли, чем в вопросах защиты окружающей среды) делает целесообразным 
установление уголовной ответственности юридических лиц за экологические 
преступления. Нередко происходят аварии на шахтах, что также приводит к гибели 
множества людей. И опять же, к уголовной ответственности в лучшем случае привлекают 
начальника участка шахты.  

По вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц за уголовные 
правонарушения в сфере предпринимательской деятельности можно выделить следующие 
основания для такой ответственности и наказания: возрастание числа совершаемых 
уголовных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности; значительные 
размеры ущерба, который наносится гражданам, обществу и государству в результате их 
совершения; извлечение юридическими лицами выгоды в ходе совершения нарушающих 
закон деяний; необходимость превентивного воздействия в данной сфере. 

Анализ современного зарубежного законодательства позволяет заключить, что 
институт уголовной ответственности юридических лиц регламентирован в различных 
правовых системах. И если некоторое время назад корпорации признавались субъектами 
уголовной ответственности только в странах общей системы права, то сегодня многие 
страны, принадлежащие к континентальной правовой системе, также пришли к выводу о 
необходимости применения уголовно-правовых санкций к юридическим лицам. Наиболее 
характерна уголовная ответственность юридического лица как субъекта преступления в 
странах англосаксонской правовой семьи (системе общего права). 

Так, в Великобритании деяние признается совершенным корпорацией, если оно 
совершено непосредственно, либо при посредстве других лиц. При этом деятельность 
корпорации отлична от субститутивных действий физического лица. Далее следует заметить, 
что по английскому уголовному законодательству допускается применение к юридическим 
лицам штрафов как меры уголовного наказания, но к ним не могут применяться уголовные 
наказания, которые назначаются физическому лицу за совершенное преступление. 
Уголовное право в Соединенных Штатов Америки формировалось и долгое время 
развивалось на основе системы английского общего права. В современном уголовном праве 
США вопросы привлечения к уголовной ответственности юридических лиц 
регламентированы как в федеральном уголовном законодательстве, так и в уголовных 
законах штатов.  

Институт уголовной ответственности юридических лиц регламентирован и в ряде 
стран, принадлежащих к романо-германской правовой семье (континентальной системе 
права). В уголовном законодательстве Франции юридическое лицо признается субъектом 
преступления. Это положение нашло свое законодательное закрепление в Уголовном 
Кодексе Франции 1992 года. В статье 121-2 данного Кодекса сказано, что, за исключением 
государства, юридические лица несут уголовную ответственность. При этом уголовная 
ответственность юридических лиц не исключает уголовной ответственности физических 
лиц, которые совершают те же действия.  

В пользу включения юридических лиц в понятие субъекта уголовного 
правонарушения говорят следующие аргументы: 

1) Опыт зарубежных стран (США, Англия, Франция и др.) показывает, что уголовная 
ответственность юридических лиц не только возможна, но даже необходима. 

2) Гражданское и уголовное право устанавливают схожие критерии дееспособности. 
3) Принципиальная возможность совершения преступлений корпорациями 

(заключение мошеннических, ростовщических договоров). 
4) Наличие у корпорации определённых правовых благ, которых она может быть 

лишена решением суда. 
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5) Возможность применения к юридическим лицам таких наказаний, как роспуск или 
закрытие, лишение прав, штрафов и т.д. 

6) Наличие у юридического лица собственной воли, не совпадающей с волей 
отдельных его членов, которая может быть преступной, а также возможности осуществить 
уголовное правонарушение через свои органы. 

7) Уголовная ответственность юридических лиц может способствовать пополнению 
государственного бюджета для восстановления объектов природы за счет взыскания с 
юридических лиц денег в рамках компенсации экологического вреда, штрафов или 
конфискации имущества. 

Предлагаем выделить следующие признаки юридического лица как субъекта 
уголовного правонарушения:  

-организация должна обладать правами юридического лица; 
-необходимость регистрации в уполномоченном на то учреждении Республики 

Казахстан; 
-юридическое лицо не должно относиться к государственным учреждениям. 
Для выделения юридического лица в качестве субъекта уголовного правонарушения 

потребуется изменить большое число нормативно-правовых актов. При внесении изменений 
в Особенную часть Уголовного Кодекса Республики Казахстан нужно тщательно продумать, 
в каких случаях для усиления эффективности уголовно-правовой охраны целесообразно 
ввести уголовную ответственность юридических лиц. По нашему мнению, уголовная 
ответственность должна быть предусмотрена, по крайней мере, в четырех главах Уголовного 
Кодекса Республики Казахстан: за некоторые уголовные правонарушение в сфере 
экономики, экологические уголовные правонарушения, уголовные правонарушения против 
общественной безопасности и правонарушения против мира и безопасности человечества. 

На основе изучения законодательной и правоприменительной практики ряда 
зарубежных стран и  научных исследований можно выделить следующие возможные меры 
наказания юридического лица:  

1) Штраф, размер которого зависел бы от тяжести совершенного уголовного 
правонарушения, характера и размера причиненного вреда, имущественного положения 
юридического лица. Мог устанавливаться штраф, например, в размере некоторой части или 
полной величины годового дохода лица. 

2) Запрещение заниматься определённой деятельностью, которое может включать в 
себя запрет на совершение сделок определённых категорий, эмиссию акций или других 
ценных бумаг, запрет на получение от государства денежных субсидий, дотаций или каких-
либо льгот. 

3) Ликвидация юридического лица, заключающаяся в полном принудительном 
прекращении его деятельности, имеющем соответствующие гражданско-правовые 
последствия. Данный вид наказания может применяться, если тяжесть содеянного 
свидетельствует о невозможности продолжения функционирования данного юридического 
лица. 

4) Конфискация имущества — принудительное безвозмездное изъятие в 
собственность государства всего или части имущества юридического лица. Конфискация 
может применяться как дополнительное наказание к ликвидации юридического лица. 

По совокупности изложенных обстоятельств и соображений совершенно очевидно, 
что в Республике Казахстан юридическое лицо нужно признать субъектом уголовного 
правонарушения и уголовной ответственности. В связи с чем предлагается: 

-внести изменения и дополнения в законодательные акты Республики Казахстан в 
части установления уголовной ответственности юридических лиц; 

-присоединиться к международно-правовым документам, регламентирующим 
уголовную ответственность юридических лиц. 
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Полагаем, что рассмотрение правового института судебного контроля в досудебном 

производстве необходимо начинать с самых истоков зарождения и становления этого 
института в казахстанском уголовно-процессуальном праве. 

Очевидно, что развитие казахстанского уголовно-процессуального права неразрывно 
связано с уголовно-процессуальной наукой Российской Империи и Советского Союза. И это 
в прямом отношении касается и института судебного контроля на досудебной стадии 
уголовного процесса. 

Заслуживает внимания позиция А.Н. Ахпанова и Г.Х. Насырова, которые отмечают, 
что развитие отечественного законодательства в части осуществления судебного контроля, 
неразрывно связано с развитием уголовного судопроизводства в России, а затем в СССР [1, 
c.28]. 

По мнению М.Ч. Когамова судебный контроль для отечественного уголовного 
процесса явление не новое и указывает на следующие факты. 

1. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РСФСР 1922-1923 
годов, которое применялось в Казахстане до принятия УПК КазССР 1959 года, следователи 
до определенного времени состояли при судах и учреждениях юстиции. Отсюда многие 
вопросы расследования входили в зону судебного контроля. 

2. УПК 1959 года (ст.ст.214, 242, 281 и т.д.) и УПК 1997 года (ст.ст.303, 323) 
сохранили институт возвращения уголовных дел на дополнительное расследование из 
судебных стадий. 

3. Судебный контроль за законностью санкции прокурора на арест впервые получил 
закрепление в УПК 1959 года. 18 октября 1993 года Законом Республики Казахстан в УПК 
были введены ст.ст.77-1, 77-2, которые 17 марта 1995 года Указом Президента РК, имеющим 
силу Закона, исключены из УПК. 

4. УПК 1997 года существенно расширил возможности судебного контроля на 
досудебных стадиях уголовного процесса (ст.ст. 107-111) [2, с.76]. 
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Опираясь на мнения и позиции вышеуказанных авторов, полагаем, что историю 
появления, развития и становления судебного контроля на стадии предварительного 
расследования можно разделить на следующие периоды: 

1) 1864-1917 годы – период законодательного зарождения и развития судебного 
контроля в стадии предварительного следствия; 

2) 1917-1922 годы – период формализации видов и способов судебного контроля, 
наряду с его декларативным правовым закреплением; 

3) 1922-1959 годы – период законодательного вытеснения судебного контроля, 
характеризующийся учреждением института следователей для производства 
предварительного следствия, института прокурорского надзора для осуществления 
наблюдения за ходом предварительного расследования, законодательного упразднения 
отдельных видов и способов судебного контроля [3, с.16]. 

4) 1959-1997 годы - период формального возрождения института судебного контроля 
в форме предоставления суду права осуществления контроля за законностью и 
обоснованностью санкции прокурора на арест; 

5) с 1997 года по настоящее время – период развития, расширения и качественного 
преобразования судебного контроля за ходом досудебного расследования со специализацией 
судей. 

Небезызвестным фактом является то, что принятые в 1864 году Учреждение судебных 
установлений и Устав уголовного судопроизводства ознаменовали собой первый этап 
развития судебного контроля за досудебным производством в уголовном процессе. По 
мнению И.Я. Фойницкого, в указанных документах по существу определялась 
организационная основа для зарождения судебного контроля на досудебных стадиях 
уголовного процесса, каковой явилась создание мировой юстиции и института судебных 
следователей, а также отделение суда от администрации [4, с.180]. 

Согласно Учреждению судебных установлений 1864 года в судебное ведомство были 
включены судебные следователи. Судебные следователи входили в состав окружного суда и 
состояли в назначенных для каждого из них участках для проведения следствия по 
уголовным делам. Согласно Учреждению судебных установлений судьи и судебные 
следователи назначались высочайшей властью по представлению министра юстиции (ст.212) 
[5, с.140], что говорит об их особом статусе. 

Согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 года мировые судьи могли 
применять к обвиняемому следующие меры пресечения (ст.77): подписка о явке; 
поручительство; залог; заключение под стражу, за которое законом предусмотрено 
заключение в тюрьме или более строгое наказание [6]. 

Как видно из вышесказанного наше современное казахстанское законодательство во 
многом придерживается исторически сложившегося порядка применения наиболее строгих 
мер пресечения по решению суда (статьи 145-148 УПК РК). 

При применении вышеуказанных мер пресечения мировым судьей требовалось 
надлежащее их процессуальное оформление. Так, при заключении обвиняемого под стражу 
составлялся особый протокол с точным обозначением времени ареста обвиняемого, а также 
преступного действия, в котором он обвиняется. В течение семи дней на избранную меру 
пресечения могла быть подана жалоба. Жалоба на заключение под стражу подавалась 
избравшему эту меру пресечения мировому судье, который был обязан направить ее вместе 
со своими объяснениями в течение суток с момента получения в Съезд мировых судей. 

С введением института судебных следователей, организационно и процессуально 
находящихся в подчинении окружного суда, рамки судебного контроля за следствием 
расширились за счет превращения предварительного следствия в вид судебной деятельности. 
Принятое следователем к своему производству уголовное дело находилось в ведении 
судебных органов. Судебный следователь предпринимал собственной властью все меры, 
необходимые для производства следствия. При производстве следствия судебный 
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следователь был обязан с полным беспристрастием выяснять как обстоятельства, уличающие 
обвиняемого, так и обстоятельства его оправдывающие (ст.ст.264, 265 УУС) [6]. 

Придав предварительному следствию характер судебной деятельности, законодатель 
предусмотрел возможность контроля за этим видом деятельности, со стороны другого 
судебного органа – окружного суда в виде: наложения ареста на имущество обвиняемого 
(ст.268 УУС); разрешения отвода судебного следователя (ст.275 УУС); прекращения 
следствия (ст.277 УУС); применения заключения под стражу по инициативе прокурора, 
когда с этим не согласен судебный следователь (ст.285 УУС); проверки жалоб на действия 
судебного следователя (ст.ст.491, 501-503 УУС) [6]. 

Система организации предварительного следствия согласно УУС 1864 года имела ряд 
положительных сторон: УУС придал судебному следователю процессуальную 
самостоятельность и независимость, в тоже время «двойной надзор» за следствием 
обеспечивал больше гарантий правильности его производства; существовала возможность 
обжалования любого следственного действия, в том числе и применения меры пресечения в 
суде. В то же время эта система имела и ряд существенных недостатков: на стадию 
предварительного расследования защитник не допускался, максимальный срок содержания 
под стражей в УУС определен не был, подробная законодательная регламентация 
заключения под стражу также отсутствовала [7]. 

Таким образом, рассмотрев нормы УУС 1864 года, можно сделать вывод, что 
институт судебного контроля на стадии предварительного расследования имел место еще во 
времена Российской Империи, юрисдикция которой распространялась на Казахстан. Как 
видно из вышеизложенного, многие нормы УУС 1864 года трансформируются в 
современном уголовно-процессуальном законодательстве РК и вполне уместна поговорка 
«все новое – это хорошо забытое старое». 

Далее после революции 1917 года путем принятия Декретов о суде № 1 от 22 ноября 
1917 года, № 2 от 7 марта 1918 года и № 3 от 20 июля 1918 года (далее - Декреты) была 
упразднена действовавшая тогда судебная система с широким применением судебного 
контроля на досудебной стадии уголовного процесса [8, с.30-32, 41, 50]. 

18 марта 1920 года было принято новое положение «О революционных трибуналах» 
[8, с.151], согласно которому предварительное следствие производилось чрезвычайными 
комиссиями, особыми отделами и иными органами, которым принадлежало право 
направления дел в трибуналы. В рассматриваемый период судебная власть не могла в полной 
мере контролировать ход предварительного расследования. Декларативное закрепление 
судебного контроля на стадии предварительного следствия сводилось на нет посредством 
закреплении в законах исключений, продиктованных применением репрессий [3, c.28]. 

21 октября 1920 года было принято положение «О народном суде РСФСР», согласно 
которому вводились народные следователи, состоявшие в введении советов народных судей. 
На них возлагалось производство предварительного следствия по уголовным делам [8, 
с.129]. Ему же предоставлялось право единолично проверять законность и правильность 
поводов содержания лиц под стражей в местах заключения и, в случае неправильности или 
незаконности такового, освобождать из-под стражи; наблюдать за производством дознания 
органами милиции, давая руководящие указания, утверждая или усиливая меру пресечения; 
решать вопрос о прекращении дознания или о предании суду по маловажным делам, 
поступающим от милиции и органов надзора [8, с.152]. 

Таким образом, в первые годы советской власти судам законодательно 
предоставлялось право в различных формах осуществлять контроль за ходом 
предварительного расследования. Суд контролировал правильность мер пресечения, 
рассматривал жалобы на незаконные действия следователей, нарушающие права граждан, 
решал вопросы о прекращении уголовного дела. 

С принятием УПК РСФСР 15 мая 1922 года, а затем УПК РСФСР от 15 февраля 1923 
года, которые применялось и в Казахстане, предварительное следствие было исключено из 
компетенции судебных органов и его производство целиком возлагалось на следователей. 
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Надзор же исполнением законов при производстве дознания и предварительного следствия 
был возложен на специально созданный для этого органы прокуратуры с предоставлением 
им права дачи указаний и разъяснений органам дознания и предварительного следствия по 
вопросу о мере пресечения и другим, связанным с предварительным следствием, вопросам 
[9, с.280-286]. 

Конституция СССР от 15 декабря 1936 года коренным образом изменила участие суда 
в решении вопроса о мере пресечения и применении иных принудительных мер в стадии 
предварительного расследования. Согласно ст.127 Конституции СССР: «никто не может 
быть арестован иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора» [10, с.242]. 
Однако на практике эта гарантия судебной защиты воспринималась формально, и на 
предварительном расследовании заключение под стражу с санкции прокурора приобрело 
практически всеобъемлющий характер[11, с.440]. 

Нормы УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года не содержали положений об 
участии суда в решении вопроса о применении мер процессуального принуждения на этапе 
предварительного расследования. Не были нормативно закреплены и возможности к 
судебной проверке тех или иных действий или решений органов и лиц, ведущих процесс, по 
жалобам участников процесса и других заинтересованных лиц [12]. 

В суверенном Казахстане, несмотря на противодействие прокуратуры, пределы 
судебного контроля за предварительным следствием только расширялись. 

Так, в первой Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан 
от 12 февраля 1994 года было сказано о необходимости расширения судебного контроля за 
законностью и обоснованностью уголовного производства на ранних стадиях процесса [13]. 
Можно сделать вывод, что Государственная программа правовой реформы в РК стала 
первым нормативным правовым документом стратегического характера, провозгласившим 
необходимость перехода контроля за ходом и результатами досудебного этапа производства 
по делу от прокурора к органам судебной власти. 

После принятия УПК РК от 13 декабря 1997 года существенно расширились 
возможности судебного контроля на досудебных стадиях уголовного процесса. Виды 
судебного контроля нашли свое отражение в статьях 109, 110 и 111 УПК РК. 

О расширении судебного контроля за предварительным следствием говорил и 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев [14]. 

Результатом этого явилось, что 21 мая 2007 года в Конституцию РК были внесены 
соответствующие поправки о том, что санкционирование ареста является прерогативой 
только суда (п.2 ст.16): «Арест и содержание под стражей допускается только в 
предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда с предоставлением арестованному 
права обжалования. Без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не 
более семидесяти двух часов». 

В части регламентации порядка избрания меры пресечения в виде ареста, домашнего 
ареста соответствующие изменения и дополнения были внесены в УПК РК Законом от 5 
июля 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам применения мер пресечения в виде ареста, домашнего 
ареста» [15]. 

После этого дальнейшее свое развитие институт судебного контроля в досудебном 
производстве получил в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 по 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 24 августа 2009 
года, в котором было сказано о перспективе дальнейшего расширения «судебного контроля» 
в досудебном производстве [16]. 

В настоящее время новая редакция УПК РК от 4 июля 2014 года (с поправками от 7 
ноября 2014 года) ввела институт следственных судей, который разрешает 
санкционирование ряда мер процессуального принуждения, следственных и процессуальных 
действий в стадии досудебного расследования и многие другие вопросы. 
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Достоинством новой редакции УПК РК является то, что следственному судье 
передано право санкционирования: всех мер процессуального принуждения и следственных 
действий, ограничивающих право лиц на физическую свободу и неприкосновенность в 
формате Habeas Corpus Act, а также на неприкосновенность   собственности физических и 
юридических лиц. 

Также в Казахстане в перспективе, до 2020 года, предлагается поэтапная передача 
санкционирования всех следственных действий, затрагивающих конституционные или иные 
права и свободы человека, от прокурора суду в соответствии со сроками, определенными 
Концепцией правовой политики. 

Таким образом, рассмотрев историю развития судебного контроля в досудебном 
уголовном производстве Казахстана, можно сделать вывод о том, что отдельные виды 
судебного контроля в досудебном производстве (подписка о явке, поручительство, залог, 
заключение под стражу с разрешения суда) имели место в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 года, а следователи состояли при судах и учреждениях юстиции. 
Годы советской власти характеризуются выделением следователей из структуры судебной 
власти и расширением полномочий прокуратуры по надзору за предварительным 
следствием, что привело к упразднению отдельных видов и форм судебного контроля на 
досудебной стадии. После обретения независимости, отечественное уголовно-
процессуальное законодательство взяло курс на расширение пределов судебного контроля на 
досудебной стадии. 
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Новый Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан, вступивший в силу с 

1 января 2015 года, вводит принципиально новый для казахстанского уголовного процесса 
институт конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора. 
Основные положения данного нововведения закрепляются главой 71 УПК РК, где подробно 
раскрываются особенности досудебного производства о конфискации, основания ее 
применения и другие вопросы. 

Конфискация имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора 
состоит в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства 
до вынесения судебного приговора незаконно полученного имущества. В отличие от 
обычной конфискации имущества, которая предусматривается в Уголовном Кодексе в 
качестве наказания, рассматриваемая конфискация может быть применена в рамках 
отдельного судебного разбирательства еще до вынесения приговора суда по делу. Она не 
является дополнительным уголовным наказанием, а выступает в качестве меры воздействия 
на подозреваемого, обвиняемого. 

Процессуально-правовой механизм досудебного принудительного изъятия имущества 
в уголовном процессе соответствует предписаниям пункта 3 статьи 26 Конституции РК о 
том, что «никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда» [1, с. 
59]. 

Нужно отметить, что производство о конфискации возбуждается в том случае, если 
имущество было получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного 
правонарушения. Конфискации также подлежат доходы от незаконно полученного 
имущества, а также имущество, которое использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия правонарушения либо финансирования или иного 
обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы 
[2]. Попутно отметим, что нормы УПК РК о конфискации имущества до вынесения 
приговора вводятся в действие с 1 января 2018 года. 

http://www.kazpravda.kz/c/1003091100/2003-09-11
mailto:farukh.akhmejanov@mail.ru
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Помимо совершенного преступления и наличия сведений об имуществе, полученном 
незаконным путем, необходимо наличие одного из следующих оснований для возбуждения 
производства о конфискации: 

-нахождение подозреваемого, обвиняемого в международном розыске; 
-прекращение уголовного дела вследствие акта амнистии, если он устраняет 

применение наказания за совершенные деяния; 
-истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности; 
-смерть подозреваемого, обвиняемого. 
Данные четыре условия не охватывают все возможные в следственной практике 

ситуации и в этой связи могут быть дополнены следующими: 
-подозреваемый, обвиняемый наделен привилегиями или иммунитетом от уголовного 

преследования и не решен вопрос о лишении его неприкосновенности; 
-неустановление лица, совершившего преступление [3]. 
Рассматриваемый институт вводится в соответствии с международно-правовыми 

актами. В частности, пункт «с» ч. 1 ст. 54 Конвенции ООН против коррупции гласит о том, 
что каждое государство-участник должно рассмотреть вопрос о введении конфискации 
имущества, приобретенного в результате совершения преступлений или использованного 
при совершении преступлений, без вынесения приговора в рамках уголовного производства 
по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, 
укрывательства или отсутствия, или в других соответствующих случаях [4]. Между тем 
отметим, что Казахстаном ратифицированы Конвенция ООН против коррупции, 
Страсбургская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

При введении данного института законодатель также учитывал довольно успешный 
опыт функционирования подобного механизма в таких странах, как Австрия, 
Великобритания, Германия, Нидерланды, США, Швейцария, Япония и др. Возможность 
введения конфискации до вынесения приговора обсуждалась в России и во Франции [5]. 

У. Бернам, рассматривая правовую систему США, проводит различие между 
конфискацией in personam (в отношении конкретного лица) и конфискацией in rem (в 
отношении конкретного имущества). При этом он отмечает, что «…объектом конфискации 
имущества и средств  in rem является «виновное» имущество, т.е. имущество, которое 
использовалось при совершении преступления. Таковые санкции являются средством 
правовой защиты, а не карательной мерой, поскольку их цель состоит просто в том, чтобы 
изъять «запятнавшее себя» имущество из оборота вне зависимости от характера уголовных 
санкций, примененных против обвиняемого по уголовному делу.… К тому же не имеет 
значения, если в результате такой конфискации убытки потерпит добросовестный владелец 
или совладелец имущества» [6, с. 527]. 

В США конфискация до вынесения приговора допускается по уголовным делам об 
организованной преступной деятельности, коррупции, незаконном обороте наркотиков, 
легализации  незаконных доходов и другим, связанным с ними деяниям (около 60), а также 
при наличии судебных прецедентов. 

По УК Австрии конфискация преступного имущества может применяться также к 
лицам, которые не являются субъектами преступления, а получили доходы от преступной 
деятельности иным образом (например, выступили правопреемниками преступников). Так, 
обогащение в результате совершения другим лицом преступного деяния, запрещенного под 
угрозой наказания, или за счет имущественной выгоды, полученной при совершении данного 
деяния, является правонарушением, наказуемым выплатой денежной суммы в размере такого 
обогащения. Кроме того, такая конфискация может применяться и к лицам, освобождённым 
от иных форм реализации уголовной ответственности [7, с. 320]. 

Целесообразность введения данного института в новый УПК РК была предметом 
острых споров на стадиях разработки проекта, и сегодня некоторые ученые и практики 
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выступают против применения производства о досудебной конфискации. К примеру, 
адвокатское сообщество Казахстана считает, что досудебная конфискация приведет к 
существенному нарушению прав граждан. По их мнению, конфискация имущества всегда 
занимала и занимает свое место в разделе «Наказания» Уголовного Кодекса, поскольку 
конфискация  это наказание, прежде всего, и, в соответствии с действующей редакцией УК, 
наказание  это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, и 
применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления [8]. 

На наш взгляд, подобного рода конфискация не нарушает краеугольные принципы 
уголовного процесса: 

-презумпция невиновности распространяется на подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, но не на его имущество и ценности; 

-очность процесса, состязательность и равноправие сторон не подвергаются 
ограничению, поскольку в отношении конкретного лица не выносится приговор. 

УПК предоставляет возможность стороне защиты вызвать в судебное заседание для 
дачи показаний относительно рассматриваемого ходатайства других лиц. В закрепление 
гарантий имущественных прав подозреваемого, обвиняемого предусматривается 
возможность свободного обжалования постановления суда в апелляционном, кассационном 
и надзорном порядке. 

Нельзя не указать, что расширен предмет доказывания. Так, помимо 
предусмотренных в статье 113 УПК обстоятельств, доказыванию подлежит следующее: 

1) принадлежность имущества подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу; 
2) связь имущества с преступлением, являющимся основанием для применения 

конфискации; 
3) обстоятельства приобретения имущества третьим лицом, а также сокрытия 

имущества путем переоформления на других лиц. 
В последнем случае прокурор в интересах государства или потерпевших обращается в 

порядке гражданского судопроизводства в суд с иском о признании недействительными 
сделок (купли-продажи, дарения, передачи в аренду, доверительное управление и других). 

Для приведения в соответствие с международными обязательствами Республики 
Казахстан новый вид конфискации необходимо применять в отношении следующих 
наиболее опасных преступлений: 

-коррупционных; 
-связанных с отмыванием незаконных доходов; 
-связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Кроме того, возможно допустить и иные исключительные случаи возбуждения перед 

судом ходатайства о  конфискации до вынесения приговора, но только по усмотрению 
Генерального прокурора РК (например, по особо тяжким преступлениям в сфере 
экономической деятельности) [1, с. 59]. 

Особая эффективность конфискации имущества в досудебном порядке будет 
проявляться в тех случаях, когда речь идет об изъятии преступных доходов у 
коррумпированных политиков и возвращении похищенных средств гражданам государства. 
Во многих случаях (особенно в контексте коррупции государственных должностных лиц) 
это единственный способ изъять криминальные доходы и свершить правосудие. 

Часто ввиду широких полномочий, которыми обладает коррумпированный чиновник, 
или по другим причинам уголовное преследование абсолютно невозможно вплоть до смерти 
должностного лица или его бегства из страны. Нередко государственные деятели, 
занимающиеся взяточничеством, обладают иммунитетом от судебного преследования. 
Возможность изъятия незаконно полученных активов у таких лиц полноценно 
обеспечивается введенным в УПК производством о конфискации до вынесения приговора[3]. 

Исходя из того, что рассматриваемый нами вид конфискации имущества имеет 
гражданско-правовую природу происхождения, то в процессе правоприменения необходимо 
поставить вопрос о том, что бремя доказывания непреступного происхождения подлежащего 
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конфискации in rem имущества должно возлагаться на его собственника - лицо, 
привлекаемое к уголовной ответственности. В этом случае новый институт будет приведен в 
полное соответствие с международными принципами и стандартами, которые закреплены в 
пункте 8 статьи 31 Конвенции ООН против коррупции, пункте 7 статьи 12 Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности[1, с. 59]. 

В завершении нужно сказать, что конфискация имущества до вынесения приговора, 
которую иногда называют гражданской конфискацией, конфискацией «in rem» или вещной 
конфискацией, – это судебное преследование имущества, а не личности. Более низкий 
критерий доказанности облегчает задачу государства и означает, что добиться конфискации 
имущества можно даже при наличии недостаточных доказательств для осуждения 
преступника в уголовном порядке. Поскольку требование о судебном преследовании 
выдвигается не против человека, а против определенного имущества, владелец этого 
имущества является третьей стороной в процессе и имеет право защищать свою 
собственность. В целом же, рассмотренный нами вид конфискации является эффективным 
способом возврата незаконно полученных активов в самых разных ситуациях, особенно, 
когда конфискация в уголовном порядке невозможна или ее нельзя применить. 
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Доказывание - это сложный процесс, пронизывающий всю уголовно-процессуальную 

деятельность, и обеспечивающий осуществлению задач уголовного судопроизводства путем 
установления истины по делу [1]. 
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Фундаментом доказывания является деятельность, прежде всего практическая, в 
процессе которой происходит восприятие фактических данных, а также непосредственно 
воспринимаются отдельные факты, которые подвергаются логическому анализу. На основе 
рационального мышления выдвигаются следственные версии, которые вновь проверяются 
практической деятельностью и т. д. 

Доказывание  состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью 
установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и 
справедливого разрешения дел. Доказывание, в пределах своих полномочий, осуществляет 
лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, судья, суд. Право участия в 
доказывании имеют подозреваемый, обвиняемый, защитник, общественный обвинитель, 
общественный защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и 
их представители. 

К участию в собирании и проверке доказательств привлекаются эксперты, 
специалисты, понятые и другие, которые в порядке, установленном законом, выполняют 
определенные процессуальные обязанности. Собирание и проверка доказательств 
производится путем допросов, очных ставок, предъявления для опознания, выемок, обысков, 
осмотров, экспериментов, производства экспертиз и других следственных  и судебных 
действий, предусмотренных законом. 

Собирание, проверку, оценку доказательств осуществляют дознаватель, следователь, 
прокурор. Определенные права на участие в доказательственной деятельности представлены 
другим участникам процесса. 

Суд первой инстанции при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать 
доказательства: допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключение 
экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и другие 
документы.  

Очевидно различие доказательственной деятельности на предварительном следствии 
и суде. Следователь собирает доказательства для установления того, было ли событие 
преступлением и кто, какие действия совершал. Следователь и прокурор решают, собраны ли 
достаточные доказательства для направления дела в суд. В суде исследуются 
представленные сторонами доказательства для ответов на вопросы, доказано ли событие 
преступления, доказана ли виновность обвиняемого и др. Суд, сохраняя объективность и 
беспристрастность, создает сторонам необходимые условия для всестороннего и полного 
исследования дела, а также выясняет в ходе исследования доказательств имеющиеся у него 
вопросы. Суд (судья) обеспечивает надлежащую процедуру доказывания в суде [2]. 

Процесс доказывания в стадии предварительного расследования и в суде имеет свои 
особенности. Эти особенности обусловлены задачами, стоящими перед данными стадиями 
уголовного судопроизводства, кругом участников этих стадий, выполняемыми ими 
функциями, объемом полномочий, предоставленных уголовно-процессуальным законом. 
Так, на стадии предварительного расследования дознаватель, следователь, прокурор 
собирает, проверяет и оценивает доказательства исходя из достаточности их для обвинения 
лица в совершении преступления и направления дела в суд. Суд также собирает, проверяет и 
оценивает доказательства для определения виновности лица в совершении преступления и 
назначении ему наказания [3].  Тем не менее, неизменной остается основное направление 
деятельности по собиранию, проверке и оценки доказательств - установление истины по 
делу.  

Доказывание как деятельность, протекающая в рамках уголовного судопроизводства и 
направленная на решение его задач, регулируется уголовно-процессуальным законом. 

Уголовно-процессуальный закон, регламентируя процесс доказывания, упорядочивает 
деятельность по установлению фактических обстоятельств  дела, создает надежные гарантии 
равенства прав сторон в доказывании. 

В ходе доказательственной деятельности должна быть обеспечена охрана прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц. При доказывании запрещается совершать 



6346 
 

действия, опасные для жизни и здоровья граждан или унижающее их честь и достоинство, 
домогаться показаний, объяснений, заключений, выдачи документов или предметов путем 
насилия, угроз, обмана и  иных незаконных действий. Эти и другие правила доказывания 
устанавливаются и применительно к отдельным следственным действиям. 

В каждой стадии процесса в соответствии с ее конкретными задачами и 
процессуальными формами доказывание имеет свои особенности, свои характерные черты, 
результатом доказывания могут быть только предусмотренные  для данной стадии решения. 
Задачи конкретной стадии, ее процессуальная форма отражаются  и в соотношении 
отдельных элементов доказывания, и в том, как происходит исследование доказательств 
(непосредственно или по письменным материалам) и, соответственно, какие выводы из 
оценки доказательств могут быть сделаны в той или иной стадии [4]. 

В соответствии с теми процессуальными условиями, в которых могут быть получены 
и проверены  доказательства в той или иной стадии, закон определяет пределы полномочий 
органа, те выводы из оценки доказательств, которые он вправе и виды решений, которые он 
вправе принять. Правила доказательственной деятельности, закрепленные в законе, должны 
быть руководящими и при разработке криминалистикой  тактических приемов следственных 
действий при определении допустимости пользования тех или иных технических средств и 
тактических методов  получения и проверки доказательств. 

Как отмечено выше, доказательственная деятельность в уголовном процессе не 
сводится только к получению фактических данных об обстоятельствах происшедшего 
события тем или иным субъектом процесса (например, следователь получает интересующие 
его сведения при допросе свидетеля). Для использования показаний свидетеля они должны  
быть зафиксированы в такой процессуальной форме, которая бы обеспечивала возможность 
ознакомления с ним всех субъектов уголовно-процессуальной деятельности и создавала 
гарантии достоверности  полученных сведений. Поэтому процесс доказывания имеет не 
только познавательный, но и удостоверительный характер. Удостоверительная сторона 
познания выражена в требованиях закона об определенном порядке собирания, проверки и 
фиксации доказательств, в том числе присутствия понятых при совершении ряда 
следственных действий [1]. 

Характеризуя  в целом доказывание как процесс опосредованного доказательствами 
познания, надо иметь в виду, что отдельные обстоятельства, факты могут быть восприняты 
следователем, судьей  и непосредственно. Это те факты и состояния, которые сохранились ко 
времени расследования, рассмотрения судом дела (например, последствия пожара, 
испорченная картина, обезображенное лицо потерпевшего). Эти непосредственно 
воспринятые следователем и судьей обстоятельства, факты будут иметь доказательственное 
значение, если при их восприятии соблюдена установленная законом процессуальная форма 
(например, осмотр, освидетельствование), а полученные при этом данные надлежащим 
образом отражены в деле (например, в протоколе осмотра). 

Факты, общеизвестные (например, дата исторического события) или преюдициально 
установленные, используются в уголовном процессе без доказывания, если не возникает 
сомнения в их  достоверности (например, факты, установленные вступившим в законную 
силу приговором по другому делу). Таким образом, в совокупность фактических данных, 
которые служат основой  для формирования выводов по делу, входят различные  по своей 
природе и способу получения сведения об интересующих следствие и суд обстоятельствах, 
что должно учитываться при характеристике всего доказательственного процесса и 
составляющих его элементов. 

Доказывание происходит в единстве предметно-практической и мыслительной 
деятельности, приводит к формированию представлений об исследуемом событии. 

Доказывание представляет собой  познавательный процесс, которому  присуще 
единство эмоционального и рационального, субъективного и объективного, 
непосредственного и опосредованного, что проявляется во всех его взаимосвязанных 
элементах. 
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Проблема борьбы с коррупцией является одной из актуальных и острых проблем в 

жизни нашего общества и государства на современном этапе их функционирования. Видные 
ученые РК выделяют несколько причин ее чрезвычайной актуальности: 

во-первых, злоупотребление властью в корыстных целях подрывают авторитет 
власти, дискредитируют демократию, принципы государственного управления, равенства и 
социальной справедливости. 

во-вторых, коррупция негативно влияет на развитие и укрепление экономики. 
в-третьих, что очень существенно в настоящее время, репутация страны с масштабной 

коррупцией является не только политическим, но и важным экономическим фактором, 
влияющим на условия предоставления займов, иностранных инвестиций и т.д.; как и любая 
репутация, она с трудом поддается исправлению [1] . 

Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 
«Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев» выделяет в качестве одного из семи основных приоритетов нашего 
государства – это решительную  и беспощадную борьбу с коррупцией. При этом он особо 
отметил, что только эффективное сдерживание коррупции является общепризнанным 
условием построения правового государства [2] .  Для  решения указанных задач 
необходимы эффективные механизмы оказания противодействия преступлениям 
коррупционной направленности, обусловленные, в первую очередь, разработкой 
криминалистических средств и способов их выявления, раскрытия, расследования и 
предупреждения. 

Криминалистическое познание условий и обстоятельств преступлений 
коррупционной направленности обусловлено исследованием их объективно-субъективных 
факторов формирования и развития причинно-следственных отношений. Исследование 
причинно-следственных отношений в механизме преступлений коррупционной 
направленности основано на разработке криминалистической характеристики этих групп 
преступлений, являющейся информационной моделью для решения задач выявления, 
раскрытия, расследования и предупреждения. То есть в качестве эффективного метода 
оказания противодействия   преступности, в том числе и преступлений коррупционной 
направленности, рассматривается  криминалистическая характеристика. 
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Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности 
как информационная модель для выявления, раскрытия, расследования, раскрывает 
закономерные процессы формирования и развития причинно-следственных отношений, 
обусловленных  социально-экономическими, социально-психологическими  процессами, 
определяющими условия и обстоятельства криминальной ситуации. 

Условия и обстоятельства в механизме преступлений коррупционной направленности, 
обусловлены детерминирующими факторами коррупции: совершение должностных 
преступлений как злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в 
предпринимательской деятельности и получение взятки.  Этот механизм совершения, 
сокрытия преступлений коррупционной направленности и оказания противодействия 
выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и определяет характер преступной 
деятельности указанной группы, раскрывая их типичные признаки, характерные свойства, 
информирующие о закономерных процессах объективно-субъективного характера. 

В криминалистической литературе отмечается, что  в 47% случаев выявлена 
закономерная связь способов совершения незаконного участия в предпринимательской 
деятельности и злоупотребления должностными полномочиями, в 53% случаев выявлена 
закономерная связь способов совершения злоупотребления должностными полномочиями и 
получения взятки [3]. 

Итак, сущность коррупции заключается в осуществлении противоправной 
деятельности должностных лиц для удовлетворения корыстных потребностей с 
использованием должностных полномочий, условием которой является получение взятки, то 
есть взятка рассматривается как проявление коррупции по предмету взятки, по субъектам, по 
способам их действия. В криминалистической литературе коррупция рассматривается как 
организованная деятельность должностных лиц и лиц,  заинтересованных в их содействии, 
осуществляющие государственные функции путем нарушений этических, конституционных, 
административно-правовых, финансовых, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и 
иных норм. Поскольку такая деятельность характеризуется подкупом-продажностью, одним 
из наиболее ярких её проявлений является взяточничество [4]. 

Выделяются  основные свойства коррупции, обусловливающие ее признаки, 
которыми являются отношения подкупа или "продажи" должностных и служебных 
возможностей как средство достижения неправомерного преимущества для подкупающей 
стороны. В связи с этим центральным понятием и элементом коррупционной преступной 
деятельности являются отношения подкупа, по своей криминалистической сущности, 
подпадающие под характеристику взяточничества. Именно эти отношения предопределяют 
основные направления расследования коррупционной преступной деятельности [5]. 

Характерные признаки, свойства коррупции определяют латентность этих категорий 
дел, обусловливающих  необходимость дальнейшего совершенствования методики их 
выявления, раскрытия, расследования, которая заключается в  поэтапном решении 
промежуточных задач в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания 
путем собирания, исследования и закрепления и оценки доказательственной информации. 
Поэтому в  методике выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений 
коррупционной направленности совершенствование этапа предварительной проверки как 
самостоятельного этапа обусловлено уголовно-процессуальным регулированием  
правоотношений в досудебном производстве. 

В уголовно-процессуальном законодательстве РК досудебное производство  
определяется использованием негласных следственных действий, способствующих 
оперативным путем выявлять доказательственную информацию в ходе собирания, 
исследования и закрепления информационной базы на основе взаимодействия следственно-
оперативных  служб. То есть в методике выявления, раскрытия и расследования  
преступлений коррупционной направленности эффективным является взаимодействие 
следственно – оперативных служб, разработка тактических форм  их взаимодействия,  
выявляющих признаки оказания противодействия со стороны заинтересованных лиц.  
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Взаимодействие следственно-оперативных служб, основанное на четкой организации 
и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных проверочных 
действий, направленных на выявление и закрепление фактических данных,  является 
эффективным методом  оказания противодействия  преступлениям коррупционной 
направленности.  Коррупционная направленность преступлений обусловлена 
проникновением их в правоохранительные и судебные органы,  некоторые должностные 
лица этих органов, выполняя функциональные обязанности, могут реально  оказывать 
противодействие раскрытию, расследованию и предупреждению,  исходя их своекорыстных 
интересов, поэтому разработка методики расследования коррупционной деятельности в 
правоохранительных и судебных органах, является актуальной задачей.  Успешное 
выявление, раскрытие и расследование данной категории преступлений в большинстве 
случаев невозможно без участия оперативных подразделений органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. Дальнейшее расследование во многом опирается на 
результаты предварительной проверочной деятельности, перспективы уголовного дела и 
успешность дальнейшего расследования также закладываются на этом этапе [6].  

Расследование преступлений коррупционной направленности,  в первую очередь, 
зависит от проведения оперативно-розыскной деятельности, от тактического их обеспечения,  
разработки на новой правовой основе оперативных и тактико-криминалистических 
комбинаций, направленных на собирание, исследование, оценку и использование фактов, 
полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий для расследования коррупционных 
преступлений.  При производстве расследования и проведении оперативно-розыскных 
мероприятий оперативные работники всегда должны ставить перед собой триединую задачу, 
направленную на достижение профилактических целей: а) установить условия, 
способствующие формированию антиобщественных взглядов и привычек лица, 
совершившего преступление; б) выявить обстоятельства, способствующие превращению 
этих взглядов и привычек в преступный умысел; в) установить обстоятельства, создавшие 
благоприятные условия для достижения преступного результата [7].  

Оперативно-розыскная деятельность при расследовании преступлений 
коррупционной направленности определяет успешность  проведения следственных 
действий, тем более негласных следственных действий, закрепленных в нормах УПК РК в 
главе 30. В ст. 232 УПК РК указано, что негласные следственные действия  производятся, 
если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию  по уголовному делу, сведения 
о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц, 
интересы которых они затрагивают. Далее указывается, что негласные следственные 
действия  проводятся при наличии одного из следующих оснований - по преступлениям, 
подготавливаемым  и совершаемым преступной группой.   

Преступления коррупционной направленности отличаются организованным 
характером совершения, сокрытия и оказания противодействия со стороны 
заинтересованных лиц, в том числе должностных лиц в системе правоохранительных и 
судебных органов, поэтому тактическое обеспечение проведения негласных следственных 
действий является актуальной задачей в методике выявления, раскрытия и расследования 
этих категорий дел.  Эффективность проведения негласных следственных действий  
определяется их уголовно-процессуальным регулированием  взаимодействия следственно-
оперативных органов с органами прокуратуры, в ст. 234 УПК РК указано, что санкцию на 
проведение негласных следственных действий по постановлению органа досудебного 
расследования дают Генеральный прокурор РК и его заместители, прокуроры областей и 
приравненные к ним прокуроры  [8]. При расследовании преступлений коррупционной 
направленности следует обозначить роль прокурора в осуществлении прокурорского 
надзора, в разработке организационно-тактического арсенала  надзорной деятельности, 
которая является задачей криминалистического обеспечения уголовно-процессуальной 
деятельности.  



6350 
 

Итак, немаловажную роль в расследовании преступлений, тем более преступлений 
коррупционной направленности, играет прокурор, осуществляющий надзор в ходе 
досудебного производства, полномочия которого закреплены в нормах Уголовно-
процессуального  закона, в ст. 193 УПК РК обозначен  статус процессуального прокурора.  
Процессуальный прокурор осуществляет  надзор по уголовному делу с момента начала 
досудебного расследования и участвует в суде первой инстанции в качестве 
государственного обвинителя [8].  В ст. 194 УПК РК  указано,  что Генеральный прокурор  
РК, его заместитель, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры в 
исключительных случаях при установлении фактов неполноты и необъективности 
расследования, сложности и значимости дела могут образовать группу из числа прокуроров, 
а также следователей и оперативных сотрудников одного или нескольких органов, 
осуществляющих  досудебное расследование, назначив при этом прокурора руководителем 
этой группы, оформив данное решение своим постановлением.  

Взаимодействие  следственно-оперативных органов и органов прокуратуры 
проявляется сотрудничеством в форме группы, механизмы организационно-методического 
характера группы определяются криминалистическими средствами обеспечения.  В 
организационно-методическом обеспечении взаимодействия следственно-оперативных 
органов, прокуратуры, судебных органов важную роль играет исследование 
психологических механизмов установления контакта, оказание психологического 
воздействия, использования методов рефлексивного управления, направленных на 
эффективное решение задач уголовного судопроизводства.  

Доказательная база расследования преступлений коррупционной направленности 
зависит не только от качественного, квалифицированного проведения первоначальных 
оперативно - розыскных и следственных действий, от прокурорского  надзора,  но и 
судебного контроля,  от должного ведомственного контроля со стороны руководителей 
следственно-оперативных групп за ходом расследования конкретных уголовных дел.   

Судебный контроль в законодательном закреплении уголовно-процессуальных 
отношений в нормах УПК РК рассматривается эффективным обеспечивающим механизмом 
осуществления уголовно - процессуальной деятельности, направленной на охрану и защиту 
конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе. Реализация судебного 
контроля в уголовно-процессуальной деятельности по раскрытию, расследованию  
преступлений определяется в УПК РК полномочиями следственного судьи.  

В ст. 55 УПК РК  полномочия Следственного судьи заключается в санкционировании  
содержания под стражей, санкционировании домашнего ареста, санкционирования 
наложения ареста на имущество, принудительного помещения не содержащегося под 
стражей лица в медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и 
судебно-медицинской экспертиз и.т.д., [8],  то есть полномочия связаны с реализацией 
конституционных принципов осуществления правосудия.  

Контрольная функция следственного судьи заключается также в рассмотрении жалоб 
на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора, 
в наложении денежного взыскания на лиц, не выполняющих или выполняющих 
ненадлежаще процессуальные обязанности в досудебном производстве. Судебный контроль, 
направленный на реализацию конституционных принципов охраны и защиты прав и свобод 
личности, является формой реализацией судебной власти в досудебном производстве.  

Итак, механизм оказания противодействия преступной деятельности коррупционной 
направленности включает активные системные действия правоохранительных органов, 
прокуратуры и судебных органов в ходе досудебного расследования, проводимые в форме 
следственно-оперативных групп, следственно-прокурорских групп, групп процессуальных 
прокуроров, судейско-прокурорских групп, основанных на тесном сотрудничестве. 
Сотрудничество групп основано на разграничении функциональных обязанностей субъектов, 
реализации функции распознавательной, предупредительной, пресекательной, надзирающей, 
контрольной, которые в системе создают оптимальные условия для выявления, раскрытия, 
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расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности. 
Эффективность формирования групп при решении задач уголовного судопроизводства 
определяется  планированием, раскрывающим конкретные задачи при выявлении 
коррупционных преступлений, их раскрытия, расследования и предупреждения, в свою 
очередь, постановка задач способствует применению реальных способов их решения.  

Организация оказания противодействия преступлениям коррупционной 
направленности, основанная на планировании совместной деятельности 
правоохранительных органов, судебных органов и прокуратуры, способствует 
прогнозированию условий и обстоятельств совершения, сокрытия коррупционных 
преступлений, выдвижению и проверке версий,  являющихся инструментом для получения 
информационной базы в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов 
доказывания.  

Организация совместной деятельности всех субъектов досудебного расследования  
определяется назначением руководителя групп, зависящим от личностных особенностей, от 
профессиональных способностей, использование которых будет способствовать решению 
как промежуточных, так и конечных задач им при осуществлении руководства.  

Итак, организация расследования преступлений коррупционной направленности 
закреплена на законодательном уровне  уголовно-процессуальным регулированием 
правоотношений между субъектами досудебного расследования, а также 
криминалистическими средствами  их обеспечения, которые совершенствуются на основе 
применения научных достижений других наук, в частности научной организации труда, 
логики, психологии и др.  
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года отметил: «Коррупция - не просто правонарушение. Она подрывает веру в 
эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. Мы 
должны резко усилить борьбу с коррупцией, в том числе посредством совершенствования 
антикоррупционного законодательства, с тем, чтобы достичь нашей конечной цели – 
искоренить коррупцию как явление» [1]. 

Проблемы такой формы коррупции как «системная коррупция», все чаще освещаются 
в средствах массовой информации и в научных трудах отечественных и зарубежных авторов. 
Так, по мнению Скакова А. Б. «Под системной «корпоративной» коррупцией в органах 
государственной власти следует понимать созданный преступным сообществом (группой, 
организацией), членами которого являются государственные служащие одного или 
нескольких ведомств, служащие негосударственных учреждений и иные лица, механизм для 
купли-продажи властных полномочий, должностей, иных преференций, услуг и льгот, а 
также для незаконного получения имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе 
неимущественного характера) от физических и юридических лиц» [2]. 

Наглядным примером системной коррупцииявляется «Хоргосское дело», одна из 
громких уголовных дел в истории страны.  В качестве обвиняемых по делу проходили 45 
человек, из них сотрудники таможенных органов -15 человек, сотрудники КНБ – 3 человека, 
а также неработающие и сотрудники коммерческих структур – 27 человек. Кроме этого в 
розыск было объявлено 19 человек. Уголовное дело содержало более 1500 томов. В процессе 
также участвовало более 600 свидетелей, 48 адвокатов и 38 защитников, что сделало процесс 
крупнейшим в Казахстане [3]. 

«Хоргосское дело» показало опасность системной коррупции, а также 
подверженность таможенных органов данному преступному проявлению.  

В этой связи, приоритетным направлением данных исследований является создание 
ключевых версий расследования, в результате деятельности, по подтверждению которых, 
выявляются коррумпированные сотрудники таможенных органов. Особое значение в данной 
ситуации занимает аналитическая деятельность, направленная на изучение признаков, 
данные о которых будут составлять информационную базу способствующую выдвижению 
версий о наличии коррумпированного сотрудника в таможенном органе. 

В целом, в теории оперативно-розыскной деятельности информационное обеспечение 
аналитической работы предусматривает реализацию совокупности следующей оперативно-
розыскной информации: 

- о состоянии оперативной  и криминогенной обстановки; 
- о сложившихся причинах и условиях совершения правонарушений, средствах, 

методах и результатах превентивного воздействия на преступность; 
- о признаках подготавливаемых и совершенных правонарушений; 
- о лицах, подготавливающих, совершающих правонарушения и т.д. [4]. 
Разработка информационной базы для выдвижения версии о наличии 

коррумпированного сотрудника, а также о возможной системной и организованной форме 
таких работников предполагает анализ двух видов деятельности: деятельности сотрудников 
таможенных органов, в функции которых входит борьба с таможенными преступлениями, 
осуществлением таможенного контроля, реализации фискальной функции таможенных 
органов; и деятельность заинтересованных субъектов, т.е. субъектов деятельность которых 
частично или полностью зависит от работы коррумпированных сотрудников, а также 
незаконная деятельность лиц осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 
Следовательно, информационная база для выдвижения версий может быть разработана лишь 
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на основе всестороннего анализа по двум направлениям: 1) анализ информации о 
контролирующей и фискальной работе сотрудников таможенных органов, а также о 
правоохранительной деятельности направленных на борьбу с преступной деятельностью 
участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и других лиц 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 2) анализ информации о 
деятельности не государственных и иных субъектов коррупционных отношений занятых в 
сфере таможенного дела (участники ВЭД, лица осуществляющие деятельность в сфере 
таможенного дела и др.). 

Следует отметить, что информация из источников полученная силами и средствами 
оперативных подразделений других ведомств, будут способствовать не только общему 
обогащению информационной базы, но и повышению объективности и эффективности 
анализа для подтверждения выдвигаемых версий [5]. 

Организованные группа осуществляющих преступные действия в сфере таможенного 
дела (таможенные преступления) могут действовать как в рамках одного или нескольких 
юридических лиц осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, так и вне каких 
либо организацией. При анализе данных групп особое значение имеет изучение преступных 
ролей. Предполагается наличие следующих ролей участвующих в реализации преступных 
целей:  

- организатор; 
- лица занимающиеся подкупом сотрудников таможенных органов, а также 

поддерживающие связь с коррумпированными сотрудниками; 
- лица осуществляющие оформление таможенных документов; 
- лица занятые в процессе перевозки и перевалки товаров и транспортных средств; 
- лица ответственные за места перегрузки; 
- лица задействованные в вспомогательной деятельности. 
В результате анализа в совокупности всей данной информации, становится 

возможным  получение сведений о: 1) количестве и составе лиц задействованных или 
участвующих в преступной деятельности; 2) наличии признаков свидетельствующих о 
преступной связи юридических лиц; 3) структуре связей и групп; 4) направленности 
незаконной деятельности; 5) территория указанной деятельности. 

На наличие в среде сотрудников таможенных органов коррумпированного работника 
могут указывать следующие обстоятельства: 

- обнаружение прослушивающих устройств и иных специальных технических 
средств, предназначенных для снятия и передачи информации; 

- обнаружение фактов скрытого проникновения в базы данных, содержащихся в 
компьютерах и на иных цифровых носителях, а также копирования секретной информации и 
информации предназначенной для служебного пользования; 

- обнаружение исчезновения, изменения первоначального вида или формы 
(уничтожение, повреждение, фальсификация) фактических данных имеющих значения для 
дальнейшего разрешения дела; 

- фиксация фактов неофициального контактирования сотрудника таможенного органа 
с представителями подвергаемых таможенной проверке организаций осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 
таможенных преступлений; 

- создание препятствий со стороны руководителей подразделений таможенных 
органов при осуществлении процессуальных, организационных действий и реализации 
контролирующей и фискальной функции работником таможенного органа; 

- наличие неоправданного интереса со стороны сотрудника к сведениям не 
относящейся к его компетенции; 

- наличие фактов утери значимой информации, заблаговременное перемещение 
задерживаемых лиц  и изменение информации в документации проверяемых организациях 
при участии коррумпированного сотрудника; 
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- значительное улучшение материального положения сотрудника явно не 
соотносимые с его доходом, а также его близких родственников; 

- получение фактических данных явно указывающих на наличие утечки информации 
и сотрудника или группы оказывающие содействие в информировании заинтересованных 
лиц. [5] 

При реализации плана выявления отдельного коррумпированного сотрудника 
таможенного органа большое значение имеет психологический анализ. Данный метод 
ориентирован на выявление мотивов совершения дискредитирующих орган действий, 
коррупционных и должностных преступлений и т.п.. Хотелось бы отметить, что пойти на 
такие поступки сотрудника подталкивают не только корысть и желание обогатиться, но и 
безвыходное положение, такие как: низкое материальное положение, угроза жизни и жизни 
близких, приказ вышестоящего начальства и другие подобные обстоятельства с 
безвыходным положением. 

Таким образом, отметим, что при создании и осуществлении действий по проверке 
версий о наличии системной коррупции и лиц участвующих в ней, требуется всесторонний, 
объективный и взвешенный подход. Чтобы составить информационную базу для 
выдвижения версии о коррумпированном сотруднике, вся совокупность данных о ранее 
указанных признаках должна представлять собой совокупность фактических данных каждый 
из которых дополняют и подтверждают друг друга. Недостаточно качественное и 
всестороннее проведение мероприятий по проверке версий наличии или причастности 
сотрудника таможенного органа к коррумпированной системе или коррупционной и 
должностной преступности, может привести к негативным последствиям и поставить точку в 
дальнейшей службе в таможенных органах, и в целом государственной службе. 
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Қазақ халқында ҚР 2007 ж. 1 қаңтарындағы заңмен ҚРҚІЖК-не «Алқа билердің 

қатысуымен істер бойынша іс жүргізу» атты 13 бөлім енгізілді. 
Құқықтанушылрдың айтуы бойынша сот алқабилері алғаш рет б.э.д. 829 ж. 

Францияда, одан кейін 1066 ж. Англияда пайда болған екен. 17 ғ. ортасында, буржуаз-
демократиялық революциядан кейін Еуропа мемілекеттерінде тарай бастады. 

АҚШ сот алқа билері 1776 жылы тәуелсіздік Декларциясын қабылдағанан кейін пайда 
болған екен. Патшалық Ресейде ол 1864 жылы құрылып, 1917 ж. қазан революциясынан 
кейін жойылған болатын.  

Ресей Федерациясында 1993 жылдың 16 шілдесінен бастап қайта құрылды. Сот 
құрамы ол кезде 1 кәсіби судьядан, он екі алқа биден тұрған болатын. Орта Азия 
мемлекеттерінде және Қазақстанда патшалық империя кезінде, және кеңес үкіметі кезінде 
сот алқа билері болған емес. 

Дүние жүзі бойынша сот алқа билерінің классикалық түрі, яғни сот және 12 алқабиден 
тұратын түрі көп тараған. Мысалы: Ресейде, АҚШ-та және тағы басқа елдерде дамыған. 
Франияда алқа билер құрамы тоғыз алқа би, бір төреші және екі запастағы сот төрешісінен 
құралған. Қазіргі Қазақстандағы алқа билердің үлгісі Францияның сот алқа билердің 
құрамымен ұқсас болып келеді. 

Қазақстанда 2007 жылдың 1 қаңтарындағы ҚР ҚІЖК-не «Алқа билердің қатысуымен 
істер бойынша іс жүргізу» атты 13 бөлімге толықтырулар мен өзгертулер енгізілгеннен кейін 
қолданыла бастады.  

Сот алқа билердің қатысуы, айыпталушыны алқа билердің антына соттың әсер етуіне 
және негізсіз сотталуынан қорғайды. Сот алқа билердің қатысуымен, шығарылған үкімде сот 
қателіктері жеке сауатты және әділдігі бар ҚР адамдары таңдалып алынады. Сонымен қатар 
сот алқа билердің ерекше ант құзырын қабылдауға сотталушының айыптылығы мен 
айыпсыздығы дәлелденгендігі жатады [1]. 

 Кәсіпқой сот төрешілерімен салыстырғанда сот алқа билері екі сот төрешісінен, және 
тоғыз алқа биден тұратын сот құрамы 2006 жылдың 16 қаңтарынан бастап жергілікті атқару 
органдары «Алқа билер туралы» ҚР заңнамасына сәйкес кандидаттарды таңдап оларды 
әлеппи реттілігін сақтай отырып, алғашқы дара және запастағы алқа билер тізімін құрайды. 

 Алқа билерге кандидаттар тізімін жергілікті атқару органдары 1 желтоқсанға дейін 
құрап қояды. Алғашқы дара және запастағы алқа билердің санын жыл сайын облыстық және 
оған теңестірілген соттың төрағасы береді. 

 Елімізде тәуелсіздік алғаннан бері сот жүйесін құру мен басқару саласында сот 
реформасы жедел қарқынмен жүргізіліп келеді. Соның бір дәлеліндей алқа билер 
институтының сот билігіне демократиялық қадам жасаудың негізі болып табылады.  

 Алқа билер соты отандық әділсот тарихындағы елеулі жаңалық. Бұл - халықтың сот 
билігіне араласуының бірден бір мүмкіндігі. Сондықтан бұған ерекше көңіл бөлініп, 
конституциялық норманы іске асыру барысында біраз жұмыстар атқарылды.  

Енді алқа билер сотының даму тарихына біраз көз жүгіртсек.  
Қазақ соты өзінің тарихына, даму барысына қарай, мемлекеттің қоғамның 

құрылымына қарай өзгеріп отырған. 
 Тарихшы Оразбаев айтқандай «Дәстүрлі қазақ қоғамына тән, билер институты 

көшпелі қоғам жағдайларындағы сонау ерте замандардан бастау алатын ғұрыптық сот 
билігінің бүкіл тарихи тәжірибесінің жинақталып, саяси-әлеуметтік тиімділігі барынша 
жетілдірілген түрі болып табылады. Алайда, аталған кезеңдерде билер институты ғұрып 
құқығы мен әдет заңдарына ғана емес сонымен қатар белгілі бір дәрежеде жазба құқықтық 
институт деңгейінен көріне алады.» 

Қазақстанның Патшалық Ресеймен қосылу барысы кезіндегі әлеуметтік-құқықтық 
институттың дамуының тұрақтылығын айтқанда аталған автор патша өкіметінің қазақ 
даласына кеңінен жүргізе бастаған саяси- әкімшілік реформалары жағдайында, билер 
институты негізінен сырттан танылған, қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік психологиясына 
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жат құқықтық нормаларға балама тұжырымдар ұсыну және көп ретте өз пікірлерімен 
санасуға мәжбүр ету арқылы қазақтың дәстүрлі құқықтық сана сезімімен дамытуға сақтауға 
ұмтылғанды. 

Қазақтың құқықтық әдлеттілікті зертеушілердің бірден бір көзге түсетін ғалымдардың 
бірі Ш.Уалиханов деп көреміз. Ол өзінің саяси және заңды зерттеу жұмыстары кезінде А.И. 
Левшиннің, Н.П.Рачковтың, Н.И.Гродековтың сілтемелерін қолданған. Сонымен қатар оның 
зерттеу жұмыстарында сол кездегі елге танымал би, батырлардың, ақсақалдардың тікелей өз 
ауздарынан жазып алынған би институтының тәжірибелік қырына көңіл бөлу арқылы түрлі 
әлеуметтік топтардың қоғам өміріндегі орны мен ролін айқындауға тырысты. 

Ш.Уалиханов 1864 жылғы Сот Уставтарына сәйкес қазақ елінде сот отырыстарын 
ұйымдастыруы кезінде қылмыстық істерді алқа билердің қатысуымен өткізу кезіндегі 
қиыншылықтарды көрсеткен болатын. 

Алқа билерге кандитаттарды іріктеу жургізу сол кезде беделді адамдардан сескенбей, 
батыл жүзеге асыру қиындық туғызған. Міне осындай кемшіліктерді еш қиындық туғызбай, 
кедергісіз, келеңсіз жағдайларды туғызбай, болдырмау үшін алдыңғы істерді қарағанда 
қатысқан билердің тізімін алып, сот үстінде жереби арқылы тыңдауға болар еді деп 
көрсеткен.  

 Қазақстандағы ХХ ғ. басындағы ұлтық-бостандықтар идеясының басшысы болған, 
сол кездегі сот реформаларын өткізу туралы халық қызығушылығын білдіре отырып, 
сонымен қатар «Алаш» либералдық-демократиялық партияның сақтап қалуына үлес қосқан 
халық жанашырларының бірі осы Ш.Уалиханов еді [2]. 

 Сол кезде билердің жағымды жақтарының бірін ол ......қылмысқа қатысты іске 
нақты дәлелдер болмай жай ғана күдікті ретінде танылса олар әділ ақсақалдардың кеңесіне 
сүйеніп, олардың ант қабылдаулары арқылы айпталушыларды айыпты немесе айыпсыз деп 
танылғандығында деп көрсеткен. 

 Қазақ тарихының құқықтық реттеу кезеңінде ең маңызды құрылымын сол кездегі 
мінсіз әділдігімен, адалдығымен, өлкенің заңын үйреніп білуіне арнайы дайындықтан өткен 
билер соты құрылған. Олар би соттар болуы үшін ең алдымен ақсақалдардың, алқалы халық 
алдынан сыннан өтулері керек боған. Билер соты қазақ қоғамының және сот төрелігінің 
символы болды. Сонымен қатар билер қиын сұрақтар туындаған жағдайда көбіне халық 
өкілдеріне келіп бірге шешкен болатын. 

Енді еліміздегі алқа билердің дамуының негізгілеріне тоқтала кетсек.  
Қазақ қоғамында сот билігі кәдімгі құқықпен реттелген. Қазақ жұртында билік 

басында би тұрған. Осы жерде өз тарихымызға біраз көз жүгіртсек. Қазақтың маңдайына 
біткен жарық жұлдыздары – Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би. Бұл үш би халқымыздың үш 
биігі. Дәл бүгінгі күн елімізді қандай деңгейде көріп отырсақ, осынау ұштасқан үш бабаның 
бір кездердегі асыл ойлары мен адал ниеттердің арқасында деп білеміз. Істерді алқа билердің 
қатысуымен қарау елімізде көне заманан келе жатқан дәстүрлердің бірі. Ондай атаққа ие 
болу үшін қоғамда беделді, сол өлкенің заңын терең меңгерген, шешендік өнерге бай 
адамдар ие болған.  

1864 жылы сот реформасы өткізілгенен кейін 34 жылдан соң, 1899 жылы 1864 ж. 
қылмыстық сот істерін жүргізу жарғыларына сәйкес Сырдария, Семей, Торғай, Ақмола, Орал 
облыстарында сот істерін жүргізулер қалыптаса бастады. Осыған байланысты М.С. 
Сапарғалиевтің айтуы бойынша: «Саратовта - Орал, Торғай облыстары үшін, Омыскда - 
Өскемен, ал Ташкентте - Түркістан өлкелері үшін сот палаталары құрылып, Ташкент, Омск, 
Семей, Орал обылыстарына округтік соттар құрылған екен». Және де осы ғалымның 
айтуынша округтік сот бұл жаңадан құрылған сол кездегі сот органдарының бірі болған. Сот 
құрамын сол кезде үш негізгі билер мен он екі алқа билері құраған. 

1909 ж. ІІ Александр жарлығы бойынша алқа билердің қатысуымен өтетін соттарға 
өзгертулер енгізілді. Істерді алқалы соттардың қатысуымен өткізу Ақмола облыстарына 1909 
ж., біраз жылардан кейін 1914 ж. Түркістан, Қостанай, Ақтобе уездеріне де келіп жетті.  
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Қазақстанға алқа билер сотын енгізу дәл сол кездегі 1917 жылдағы Торғай обылыстық 
съезіндегі алқа билер институтын барлық облысқа тарату туралы шешімі, істерді алқа 
билердің қатысуымен өткізілуі міндеттілігі көрсетілген 1917 ж. «Алаш» партиясының 
бағдарламаларын айтуға болады. Бұл бағдарлама негізеінен 10 бөлімнен тұратын. Сол 
бөлімдердің бірі елдегі сот билігі мен сот туралы болды.  

1917 жылы екі төңкеріс арасында Орынбор қаласындағы Торғай облыстық қырғыздар 
съезінде алқа билер сотын обылсқа тарату міндетті болып табылсын деген шешім 
қабылданған болатын. Алаш Орда бағдарламасында істер міндетті турде алқа билердің 
қатысуымен өтуі керек деп және олар сол жердің тілінде өтілуі тиіс деп көрсетілген [3]. 

Алка билер сотының болуы не болмауы туралы сұрақтар 1917 жылы шешілгендей еді. 
Кейін уақытша үкімет ақпан революциясынан кейін аталған институтты сақтап қалуға 
тырысса да, 1917 ж. Ақпан революциясынан кейін сот кұрамы біршама қысқартылды десек 
те болады.  

1991 ж. 24 қазан РКФСР жоғарғы сот ұйғарымының РКФСР сот реформалары турылы 
тұжырымдамаларының ең маңыздысы болып азаматтардың өз қылмыстық істерінің алка 
билерінің қатысуымен өтізілуі туралы құқықтары көрсетілген. Осылайша Қазақстанда алқа 
билердің пайда болуы туралы тарихи деректеріне сүйене отырып бірнеше қортындылар 
жасауға болады.  

- Құқықтық тарихын тереңдетіп оқыту бул сот ісін жургізу кезінде, құқық саласының 
басқа да нысандарының тиімділігін жоғарлатады. Айта кету керек Қазақстанның құқықтық 
даму тарихы, Ресей құқықтарының даму тарихымен тығыз байланысты. Ресей мен Қазақстан 
ұзақ жылдар бойы бір құқықтық жүйеде дамып келді. 

- 1864 ж. Сот Жарғысын енгізілгенен бастап ХІХ ғ. аяғына дейін Ресейде алқа 
билердің қатысуымен өткен істерінің 40% ақталумен аяқталған. ҚР 2005 ж. 5 шілдесінде 
қабылданған «Қылмыстық істерде тұлғаларды мемлекеттік қорғау» туралы заңы 
қабылданып, мемілектік қорғаушылар тізіміне осы алқа билері де кірген. 

ІІІ соттар съезінде ҚР президенті Н.Ә.Назарбаев: «Сот жуйесін реформалай келе, сот 
билігінің тәуелсіздігін жоғарлатуға бағытталған либералды сәттерді біз әр турлі 
мемілекетердің тәжірибесінен алдық» - деп атап айтқан болатын. Сонымен қатар ол сот 
жүйесінің алдына қойған міндеттерінің бірі Констиуцияда көрсетілген алқа билер сотының 
қатысуымен болатын соттарды іс тәжірибе кезінде жузеге асыруды және оларды өлім жазасы 
түріндегі жаза тағайындалған қылмыстарда қатысуынан бастау керек деп көрсетті.  

ІV соттар съезінде ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Құқықты әрі қарай дамыту бағыты 
Конституцияда алқа билердің қатысуымен істер бойынша іс жургізу туралы нормасымен 
тығыз байланысты, аталған сотты енгізу қылмыстық сот ісінде әділ сот шешімін шығаруға 
мүмкіндік береді» - деген.  

2006 ж. 16 қаңтарында ҚР президенті «Алқа билер туралы» заңға және алқа билер 
сотының мәртебесі анықталған алқа билер қатысатын сот істер жөніндегі ҚР құқықтық 
атқару актілеріне өзгертулер енгізу туралы заңдарға кол қойды. 

2002 жылы Алматыда ҚР Алқа билер институтын реализациялау туралы конференция 
өтті. Бұл конференция қатысушыларының қортындылары бойынша ҚР сот жүйесінің 
дамуында қылмыстық іс жүргізуге алқа билердің қатысуымен өтуін қажет екенін 
мойындады. Конференция қортындысы бойынша ҚР сот ісін жүргізу алқа билер 
институтының негізгі жағдайы анықталып, Алқа билер концепциясы қабылданды. 
Концепцияға сәйкес ҚР Алқа билер институтын енгізу 3 кезеңнен жүзеге асырылды [4]. 

1 кезең 2003-2004 ж. Жаңа қабылданған және қолданыстығы нормативтік құқықтық 
актілер арқылы алқа билердің қатысуымен өтетін соттың норматвтік құқықтық актілерін 
қамтамасыз ету. 

2 кезең 2004-2005 ж. Өлім жазасы немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру 
жөніндегі жаза тағайындалған істерде алқа билер сотының қызметіне қатысты сұрақтар 
туындағанда.  
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3 кезең 2010 жылға дейінгі алқа билер институтының қызмет істеу кезіндегі жиналған 
тәжірибесінен кейінгі кезең. Бұл кезеңде ауыр қылмыстарды және аса ауыр қылмыстық 
істерді алқа билер соттың қатысуымен өтетін сотта қарауына өткізу туралы сұрақтарды 
шешу қарастырылған.  

Еліміздің сот тарихына көз жүгірткен адам кеңестік дәуірде халық заседательдері сот 
процесіне үнемі араласқанын жақсы біледі. Ал біз өзіміз құрып жатқан құқықтық 
мемлекеттегі тәуелсіз сот билігінің басты талабы ретінде, яғни адам құқықтары мен 
бостандығын шынайы қорғайтын, қылмыстық құқықты барынша ізгілендіретін, кеңес 
заманындағы халық өкілдеріне мүлдем ұқсамайтын алқа билер институтын құруды көздедік. 
Сөйтіп, алдымен алқа билер институтын құқықтық жағынан кең тұрғыда зерттеп, әлемдік 
қолданыстағы үлгілерді кешенді түрде зерттеу еліміздегі сот жүйесін дамытудағы құқықтық 
тұжырым жобасына сай жүргізілді. Соңғы төрт жылдың аясында шетел сарапшыларын 
қатыстыра отырып, көптеген халықаралық ғылыми конференциялар өткізілді. Алқа билер 
институтының барлық елдерге кеңінен тараған құрлықаралық және англо-саксондық 
үлгілерінің біздегі құқықтық жүйеге тиімді келетін тұстары мұқият талқыланды. Алқа билер 
институтын жан-жақты зерттеуде елімізде өткен халықаралық ғылыми конференциялардың 
жұмыстары біз ұстанған тұжырымды тиянақтауда зор маңызға ие болды. Әсіресе, көршіміз 
Ресеймен тығыз байланысқа шықтық. Республика судьяларының үлкен тобы Мәскеу 
қаласына арнайы барып, осы елдің сотында қолданылып жүрген алқа билер қызметін 
зерттеуден үлкен тағылым алып қайтты. Бұған қоса Германия, АҚШ, Ұлыбритания, Франция 
сияқты елдердегі қылмыстық сот ісіне алқа билердің қатысуын үнемі зерттеп жүрген әйгілі 
заңгерлер мен осы саладағы мықты деген мамандардың пікірін тыңдадық. Осындай ауқымды 
жүргізілген тындырымды жұмыстардың арқасында алқа билер сотының қызметі мен оның 
сот өндірісіне беретін тиімділігі анықталды. Бұл ретте біздің елімізге етене жақын келетін 
роман-герман құқықтық жүйесінің неғұрлым үйлесімді екені тарихи тұрғыдан тағы бір 
дәлелденді. Өйткені, осы жүйедегі мемлекеттің бірі Франция алқа билердің құрлықаралық 
үлгісін ұстанады. Бұл елдегі сот өндірісіндегі қылмыстық істерді жеребе арқылы анықталған 
тоғыз алқа билер және кәсіби үш судья қарайды. Сот шешімі алқа билердің және 
судьялардың қатысуымен кеңесу бөлмесінде көпшілік дауыспен қабылданған соң, сот 
тергеуінің нәтижесі бойынша сотталушының кінәсі толық анықталып, оған тиісті үкімін 
шығарады. Мұны айтып отырған себебім, Франциядағы алқа билерді сот ісіне қатыстырудың 
үлгісі бір жағынан сот әділдігін атқаруға халық өкілдерін қатыстыруға толықтай мүмкіндік 
туғызып, оны бақылауды өздері қамтамасыз етеді. Ал екінші жағынан соттың кәсіптік 
деңгейі мүлтіксіз сақталады. Нәтижесінде сот шешімінің заңды әрі негізді болуына кепілдік 
береді [4]. 

Жоғары Сотта жүйелі түрде жүргізілген талдауларға сүйенсек, осы жылдың желтоқ-
сан айына дейін алқа билердің қатысуымен республика соттарында 58 адамға қатысты 32 
қылмыстық іс қаралды. Соның ішінде 29 іс бойынша 52 адамға айыптау үкімі, ал екі адамға 
ақтау үкімі шығарылды. Айта кетерлік нәрсе, айыпталушы алдын ала тергеу аяқталысымен 
сот өзінің ісін алқа билердің қатысуымен қарау жөнінде қалау-тілегін білдіргенде, осы 
мүмкіндікке сәйкес ол бір-ақ рет таңдау жасайтынын ескерсек, қылмыстық құқықты 
ізгілендірудегі сот шынайылығын кейбір сотталушылар әлі де толық түсіне алмай жүрген 
тәрізді. Мұны айтып отырған себебім, осы бір жылдың ішінде Қарағанды, Қостанай, 
Қызылорда, Павлодар облыстық соттарында және де республика әскери сотында алқа 
билердің қатысуымен қылмыстық істер әлі қаралмаған. Сот ісін алқа билердің қатысуымен 
қарау кешіктірудің себептері де анықталды. Ашып айтқанда, қорғаушылар және тергеу 
органдары айыпталушыға өз құқығын әділ сот арқылы жүзеге асыратынын күні бұрын 
түсіндірмеу салдарынан «білмей қалулар» орын алған.  

Кезінде судьялар мен алқа билер шешім шығарғанда олардың қатар отырып араласуы, 
судьялардың алқа билеріне ықпалын күшейтеді, сөйтіп халықтың сотқа деген сенімін 
тудырмайды дегендер де болды. Оның негізсіз екенін біз таңдаған алқа билер институты 
теріске шығарды. Осы бір жылдың ішіндегі аз ғана тәжірибе, керісінше екі кәсіби судьяның 
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біреуін ғана қалдырып, ал алқа билер санын тоғыздан онға көтеру тиімді екенін байқатты. 
Өйткені, қылмыстық істі қарау барысында оған төрағалық етуші судья барлық процес-
суалдық мәселелерді өзі атқарғандықтан, іс бойынша екінші судьяның айрықша рөлге ие 
болмағанын тәжірибе өзі көрсетті. Қылмыстық істерді алқа билердің қатысуымен қарау сот 
әділдігін одан әрі шыңдай түсуде. Оның ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету де 
біз ойлағандай нәтиже беруде [5]. 
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  Проблемы борьбы с наркотиками являются одними из самых острых проблем в 

обществе. Наркомания и наркобизнес, несмотря на все принимаемые государством усилия, 
начинает приобретать характер реальной угрозы национальной безопасности России[1]. 
Уголовный закон не всегда строг и справедлив в отношении наркоторговцев. В Российской 
Федерации доля условных наказаний по наркопреступлениям составляет 47%, причем 56%  
содержателей наркопритонов получают условное наказание[2]. Официальная статистика в 
целом, дает нам понять, как не эффективно ведется работа по организации борьбы с 
наркомании и наркопреступности в Российской Федерации. 

Статистические данные о преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков  лишь иллюстрируют неблагоприятные ее тенденции, но далеки от истинных 
масштабов реальной криминализации этой деятельности[3].  

Эффективность уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности  во 
многом предопределяется тем, насколько она соответствует  закономерностям организации и 
взаимодействия следователя и оперативных сотрудников в борьбе с наркопреступностью. 

Серьезным недостатком в организации раскрытии и расследовании преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, является отсутствие единой практики 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и возбуждения уголовных дел в отношении 
не установленных сбытчиков наркотиков.  
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Рассмотрим, например, такое оперативно-розыскное мероприятие как проверочная 
закупка (ПЗ). Это закрытое, зашифрованное приобретение наркотиков с целью выявления, 
пресечения, документирования, задержания с поличным лиц, причастных к сбыту крупных 
партий наркотиков[4]. Основаниями для проведения проверочной закупки являются. 

1. Ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках 
подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным 
оборотом НС, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

2. Наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу без указаний 
на конкретные средства и методы ОРД, в котором ставятся общие задачи о проведении 
розыскных мероприятий. Орган   дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и 
формы их проведения. 

При проведении данного мероприятия до возбуждения уголовного дела оперативный 
работник в целях обеспечения дальнейшего взаимодействия должен поставить в известность 
следователя о планируемых действиях и согласовать с ним порядок и условия их 
производства. 

Участниками закупки могут быть оперработник и поддерживающая его группа 
прикрытия, частное (доверенное) лицо, а также отдельные граждане, обладающие 
специальными знаниями. Правовое основание привлечения граждан к мероприятиям, 
связанным с проверочной закупкой, излагается в приложении к ст. 228 УК РФ, на основании 
чего лица, совершающие незаконные действия с НС, освобождаются от уголовной 
ответственности в случае их добровольной выдачи, а также ст. 15, 17 Закона об оперативно-
розыскной деятельности. 

Оперативным сотрудником должно быть вынесено постановление о ПЗ, которое 
утверждается у руководителя оперативного подразделения, уполномоченного на 
осуществление (ч. 5 ст. 8 Закона об оперативно-розыскной деятельности). 

При понятых должны быть осмотрены деньги и упаковка, помеченные специальным 
химическим карандашом, которые будут использоваться для оплаты при проведении 
закупки. Затем составляется протокол, в котором указываются: достоинство купюр, номера, 
серии, общая сумма, характер упаковки, вид пометки, тип специального средства, способ его 
проявления. 

Деньги вручаются "покупателю", составляется протокол с указанием данных о 
"покупателе", цели вручения денег. От "покупателя" отбирается объяснение о 
предварительно достигнутой им договоренности о покупке наркотиков у сбытчиков, ус-
ловиях сделки (при договоренности). 

"Покупатель" инструктируется о вариантах возможного поведения при встрече со 
сбытчиком, об условном знаке по окончании сделки, о его действиях в момент начала 
операции по задержанию наркопреступника. 

В присутствии  понятых  "покупателю" вручается диктофон для прослушивания 
переговоров, в начале ленты записываются: время, место, цель, мероприятия; составляется 
протокол с указанием технических данных аппаратуры. 

При понятых со специалистом может готовиться аудио- и видеоаппаратура для 
фиксации хода и результатов мероприятия, для чего в начале кассеты записываются время, 
место, цель, состав группы, опечатывается кассетоприемник, о чем также составляется 
протокол, делается отметка об этом.  

С понятыми производится досмотр "покупателя" перед выходом на закупку, о чем 
составляется протокол, в котором отражаете факт отсутствия у него каких-либо наркотиков; 
если   «покупатель» направляется на сделку на автомобиле, производится досмотр салона с 
составлением протокола. 

Фиксация закупки возможна с использованием аудио- и видеозаписи, 
фотографирования, о чем составляется протокол с указанием времени, места, участников, 
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хода встречи, момента сделки, действий сбытчиков, пытающихся избавиться от наркотиков и 
полученных денег, а также действий группы захвата. 

В присутствии понятых производится досмотр продавца и "покупателя» сразу же 
после задержания, составляются отдельные протоколу изъятии приобретенных наркотиков, 
денег, упаковывается изъятое, учиняются пояснительные надписи, подписи понятых, 
участников и по возможности задержанных. С понятыми осматривается место 
происшествия, если продавцу удалось "сбросить" наркотики и деньги, о чем составляется 
протокол. 

При понятых у "покупателя" изымается диктофон, использованный им для фиксации 
переговоров со сбытчиком, осматривается его кассетоприемник и прослушивается кассета, о 
чем составляется протокол (ст. 15 Закона об оперативно-розыскной деятельности) с 
указанием состояния печати на кассетоприемнике, краткого содержания переговоров. 
Возможен иной вариант: осматривается кассетоприемник, изымается кассета и без 
прослушивания упаковывается и опечатывается[5, с.31-38]. 

Представление следователю результатов проверочной закупки (наркотических 
средств, помеченных денег, протоколов, рапортов, объяснений, видео- и аудиозаписей, 
фотографий) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, 
вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными 
нормативными актами. При отсутствии положительных результатов закупки орган дознания 
уведомляет об этом следователя[6].  

В плане целесообразно предусмотреть организацию и процессуальный порядок 
производства тех действий, которые непосредственно связаны с использованием результатов 
проверочной закупки, в частности: 

1. Определить процессуальный порядок задержания, личного обыска, 
освидетельствования, обыска в помещении, где осуществлялась закупка. 

2. Изъятие наркотиков, технических средств у "покупателя", а также денежных купюр 
у продавца-сбытчика производится по постановлению следователя об их выемке с 
составлением протоколов выемки. 

3. Все участники закупки допрашиваются следователем, составляются протоколы 
допросов (вместо опроса и объяснений). 

4. Осмотр наркотиков, денег, видео- и аудиозаписей, фотографий оформляется 
протоколами осмотра вещественных доказательств. 

5. После прослушивания аудиокассет и просмотра видеокассет (с участием понятых) 
они упаковываются, опечатываются, заверяются подписями следователя, понятых; 
выносится постановление о приобщение их в качестве вещественных доказательств. 

6. При использовании аудио- и видеозаписи допрашиваются: лицо, составившее 
протокол применения аудио- и видеозаписи, понятые, участвовавшие в наблюдении и 
записи. 

Все перечисленные следственные действия могут производиться как самостоятельно 
следователем, так и по его поручению оперативными сотрудниками с составлением 
соответствующих процессуальных документов[7, с.78-92]. 

При проведении проверочной закупки по возбужденному уголовному делу, при 
наличии поручения следователя и в целях обеспечения достоверности полученных 
результатов и исключения возможности нарушения закона при производстве указанных 
выше мероприятий, должен быть разработан согласованный план следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий[8, с.124-125]. 

Большую роль в организации борьбы с наркопреступностью играет и контролируемая 
поставка (КП). Основаниями для проведения контролируемой поставки являются: 

1. Ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках 
подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным 
оборотом НС, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
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2. Наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу без указаний 
на конкретные средстве и методы ОРД, в котором ставятся общие задачи о проведении 
розыскных мероприятий. Орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и 
формы их проведения. 

Можно выделить и некоторые особенности организации и тактики обеспечения 
достоверности информации при осуществлении контролируемой поставки. 

1. Проводится    досмотр    груза.    Приглашается    специалист-криминалист, в 
надежном месте с его участием осматривается груз (тайник) на предмет обнаружения 
контрольных меток и устройств, позволяющих установить факт вскрытия. Выявляются и 
изымаются отпечатки пальцев, микрочастицы и другие доказательства. При проведении КП 
органам, осуществляющим ОРД, разрешается использование наркотиков без лицензии (ст. 36 
Закона о наркотических средствах и психотропных веществах). 

2. Составляется акт досмотра груза, фотографируются (снимаются на видео) 
наркотики и средства их перевозки. Указываются в акте: место, время, Ф. И. О., должности 
присутствующих лиц, понятых; вид и признаки груза, в котором обнаружены НС; размеры, 
цвет, материал, место производства НС; рейс транспортного средства, маршрут его 
следования, реквизиты сопроводительных документов, багажных квитанций. Если НС 
обнаружены в багаже, ручной клади или посылке, указываются все предметы и вещи, 
находящиеся в грузе, сведения о тайнике, отмечаются факты фото -  видеосъемки, изъятия 
образцов НС для экспресс-анализа, лабораторных исследований. 

3. Проводятся исследования. На месте обнаружения вещества для его распознавания с 
помощью специальных политестов проводится оперативный экспресс-анализ, отбираются 
образцы для лабораторного исследования с целью получения справки о том, что обна-
руженное вещество является наркотическим средством. 

4. Принимается решение о возможности и целесообразности поставки либо о 
пресечении транспортировки груза. Данные мероприятия обычно проводятся, если: факт 
обнаружения наркотиков никому не известен; весьма высок шанс установления всех членов 
группы; гарантированы конфиденциальность действий, надежная связь и взаимодействие 
всех служб, контроль за грузом на всем пути, возможность изъятия груза в любой точке 
маршрута и задержание лиц при изменении ситуации; есть время для разработки 
согласованного плана с УВД регионов по маршруту поставки. 

5. Выносится постановление о КП, которое утверждается у руководителей 
оперативных подразделений УР, БЭП, УОП, НОН, уполномоченных на осуществление ОРД. 
Оригинал постановления вручается оперработнику, обеспечивающему КП, для устранения 
возможных препятствий. 

6. Принимается решение о целесообразности начала реализации. На этой стадии 
оперработнику вместе со следователем необходимо принять решение о целесообразности 
возбуждения уголовного дела по факту обнаружения и незаконной перевозки НС или 
продолжения мероприятия. 

7. Устанавливается личность перевозчиков и получателей по документам на груз, 
проверяется вся информация о них. 

8. Организуется наблюдение за адресом получателя для выявления организатора и 
членов группы. 

9. Составляется план проведения КП, утверждается  начальником оперподразделения. 
План состоит из разделов: 1) обоснование проведения КП, цели и задачи, силы и средства; 2) 
мероприятия по конспирации и безопасности участников, по сбору доказательств и доку-
ментированию преступной деятельности; порядок реализации материалов и др. 

10. Организуется взаимодействие с оперативно-поисковой службой, ОУР, БЭП, 
УВДТ, ОБНОН, СОБР для обеспечения безопасности, захвата преступников, но в этом 
случае план утверждается и начальниками таких служб. 
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11. Даются задания и поручения. Лицу, непосредственно сотрудничающему с ОВД на 
контрактной основе, под расписку дается письменное задание (без его вручения), а иным 
гражданам, содействующим проведению КП, дается поручение. 

12. Обеспечивается сотрудничество с транспортными организациями, 
осуществляющими перевозку. В определенной ситуации сотрудник ОНОН может выступить 
в роли напарника водителя и должен находиться в транспортном средстве, перемещающемся 
под контролем специально сформированной группы поддержки. 

13. Организуется связь с УВД назначения (транзита) для продолжения их службами 
контроля за перемещением груза при пересечении административной границы области (края, 
республики). 

14. Организуется наблюдение за помещением грузополучателя для обеспечения 
возможности установления круга лиц, причастных к сбыту наркотиков в момент получения 
груза, которое продолжается и после завершения поставки. 

15. Выбирается момент проникновения в жилище грузополучателя и обыска в нем. 
Предполагая, что по прибытии курьер может покинуть адрес, а груз переместится в другое 
помещение, следует иметь иные варианты действий и контроля контактов курьера и 
получателя с помощью наблюдения, прослушивания телефона и помещений, видеосъемки и 
др. 

  Для реализации рассматриваемых оперативно-розыскных материалов при 
расследовании необходимо: 

1. Изъятие у приобретателя наркотиков, денег и др. производится по постановлению 
следователя о личном обыске с составлением протокола личного обыска. 

2. Освидетельствование приобретателя (осмотр тела) с целью отыскания следов 
наркотика на руках, губах, волосах производится по постановлению следователя об 
освидетельствовании с составлением протокола освидетельствования. 

3. Обыск помещения, в которое осуществлялась поставка, производится по 
постановлению следователя об обыске с составлением протокола обыска. 

4. Изъятие наркотиков, денег, технических средств, использованных в ходе поставки у 
лиц, осуществивших ее, производится по постановлению следователя об их выемке с 
составлением протокола выемки. 

5. Все сотрудники, специалисты, понятые и другие участники поставки подробно 
допрашиваются в качестве свидетелей по всем обстоятельствам ОРМ. 

6. Осмотр наркотиков, денег, фотографий, иных веществ и предметов оформляется  
протоколами  осмотра  вещественных доказательств с последующим вынесением 
постановления о приобщении вещественных доказательств. 

7. После прослушивания аудиокассет и просмотра видеокассет (с участием понятых) 
их упаковывают, опечатывают, заверяют подписями следователя, понятых. Затем выносится 
постановление о приобщении их в качестве вещественных доказательств. 

8. При использовании видеозаписи допрашивается лицо, составившее протокол 
применения видеозаписи, понятые, участвовавшие в наблюдении и записи. 

9. При использовании звукозаписи: допрашивается лицо, производившее звукозапись 
и составившее протокол прослушивания, понятые, присутствовавшие при этом. [8, с.124-
125]. 

Представление следователю результатов контролируемой поставки (наркотических 
средств, помеченных денег, протоколов, рапортов, объяснений, видео- и аудиозаписей, 
фотографий) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, 
вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными 
нормативными актами. При отсутствии положительных результатов проверки орган 
дознания уведомляет об этом следователя. При проведении контролируемой поставки по 
возбужденному уголовному делу, при наличии поручения следователя и в целях обеспечения 
достоверности полученных результатов и исключения возможности нарушения закона при 
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производстве указанных выше мероприятий, должен быть разработан согласованный план 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий[9, с.78-82].  

После получения материалов и положительного решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела следователю необходимо: 

1. Допросить оперативных сотрудников и других участников мероприятия. 
2. Осмотреть и приобщить в качестве вещественных доказательств изъятые 

наркотические средства, деньги, видео- и аудиозаписи, фотографии. 
3. Назначить соответствующие экспертизы (при необходимости). 
Во избежание проблемных вопросов (недостатков) при организации раскрытии и 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков необходимо: 
- перенацелить работу оперативных сотрудников на установление консперативных 

каналов поступления наркотиков и на выявление реальных сбытчиков наркотиков; 
- при получении доказательств незаконного сбыта не установленными лицами 

наркотических средств материалы по этим фактам выделять в отдельное производство и в 
обязательном порядке возбуждать по ним уголовные дела с постановкой на учет в ИЦ МВД 
(УВД); 

- проводить реальный учет преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, а для этого надо перестраивать психологию 
работников  полиции и в целом менять систему показателей по оценке  оперативной работы. 
Ведь оперативному работнику гораздо легче и удобнее постепенно отловить десяток 
приобретателей наркотиков из одной и той же "точки" (например, квартиры), чем  
ликвидировать ее; 

- решительно пресекать отказы в возбуждении уголовных дел по надуманным 
основаниям, фиктивные выделения материалов, отсутствие реальной 
(незадокументированной) оперативной работы.  
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Любое государство стремится создать условия для безопасной жизни проживающих 

на его территории людей. Демократическое государство берет на себя задачу стоять на 
страже соблюдения прав, свобод и законных интересов субъектов права, обеспечивать 
исполнение действующих в стране законов и подзаконных актов. Для этого оно создает 
специальные органы, называемые правоохранительными. 

Правоохранительные органы — это органы, осуществляющие правоохранительную 
деятельность, т. е. такую деятельность, которая направлена на защиту прав, свобод и 
законных интересов субъектов права. К числу правоохранительных органов относятся: 
органы внутренних дел, органы комитета национальной безопасности, прокуратура РК, суды 
РК, Министерство юстиций РК.   

Все правоохранительные органы осуществляют строго регламентированные функции. 
Для некоторых правоохранительных органов они могут быть совмещенными.  

Главными функциями правоохранительных органов являются: 
- конституционный контроль соблюдения прав и свобод человека; 
- прокурорский надзор; 
- осуществление правосудия; 
- обеспечение безопасности государства и человека; 
- досудебное расследование преступлений; 
- охрана общественного порядка; 
- осуществление оперативно-разыскных мероприятий; 
- профилактика по предупреждению возможных правонарушений. 
Правоохранительные органы составляют определенным образом обособленную по 

признаку профессиональной деятельности самостоятельную группу органов государства, 
имеющих свои четко определенные задачи. Эти задачи состоят: 

1) либо в восстановлении нарушенного права, например в области гражданских 
правоотношений; 

2) либо в наказании правонарушителя, когда восстановить нарушенное право 
невозможно (при совершении некоторых преступлений, например при убийстве); 

3) либо в восстановлении нарушенного права и наказании одновременно, когда 
возможность восстановить нарушенное право имеется, но правонарушитель заслуживает еще 
и наказания. 

Решая эти задачи, правоохранительные органы защищают жизнь, здоровье, 
имущество граждан, их собственность, собственность государства, государственных, 
общественных и частных организаций, защищают государство и его институты, природу, 
животный мир и т. д. Отсюда вытекают и принципы правоохранительной службы: 

1. Служба в правоохранительных органах осуществляется в соответствии с 
принципами государственной службы в Республике Казахстан и специальными принципами 
правоохранительной службы. 

2. Специальными принципами правоохранительной службы являются: 
1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества 

и государства от преступных и иных противоправных посягательств; 
2) сотрудничество с институтами гражданского общества; 
3) единство подходов к организации правоохранительной службы в 

правоохранительных органах; 
4) единоначалие и субординация (подчиненность); 
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5) независимость от деятельности политических партий и иных общественных 
объединений. 

На службу в правоохранительные органы принимаются на добровольной основе 
граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, способные по 
своим личным, моральным, деловым, профессиональным качествам, состоянию здоровья и 
физическому развитию, уровню образования выполнять возложенные на них должностные 
обязанности. 

На правоохранительную службу не может быть принято лицо: признанное в 
установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным; в 
соответствии с заключением военно-врачебной комиссии имеющее заболевание, 
препятствующее выполнению должностных полномочий; 

не прошедшее медицинское или психофизиологическое освидетельствование, в том 
числе полиграфологическое исследование, в военно-врачебных комиссиях для определения 
пригодности к службе; 

 отказавшееся принять на себя ограничения, установленные законом, в целях 
недопущения действий, которые могут привести к использованию его статуса и основанного 
на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах; 

которое в течение трех лет перед поступлением на правоохранительную службу 
привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного 
правонарушения; 

на которое в течение года перед поступлением на правоохранительную службу 
налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное 
правонарушение; 

на которое в течение трех лет до поступления на правоохранительную службу за 
совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке 
административное взыскание; 

в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на службу за 
совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое в 
течение трех лет перед поступлением на службу освобождено от уголовной ответственности 
за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой 
статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 

совершившее коррупционное преступление; 
уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения; 
ранее судимое либо освобожденное от уголовной ответственности за совершение 

преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также уволенное по 
отрицательным мотивам с государственной службы, из иных правоохранительных органов, 
специальных государственных органов, судов и органов юстиции. 

Поступление на службу в правоохранительные органы осуществляется при условии 
прохождения гражданами обязательной специальной проверки. 

Принимаемые на службу в правоохранительные органы граждане в обязательном 
порядке для определения пригодности к службе проходят в военно-врачебных комиссиях 
медицинское и психофизиологическое освидетельствования, в том числе 
полиграфологическое исследование. Граждане, поступающие в антикоррупционную службу, 
проходят полиграфологическое исследование в соответствующем подразделении органа по 
делам государственной службы и противодействию коррупции. 

Порядок прохождения полиграфологического исследования определяется 
Правительством Республики Казахстан. При поступлении на правоохранительную службу 
гражданин и его супруга (супруг) обязаны представить в орган государственных доходов по 
месту жительства декларацию о доходах и имуществе в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией». 
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В связи с реформированием системы государственного управления Казахстана 6 
августа 2014 г. Президентом РК был подписан указ об упразднении финансовой полиции с 
передачей ее функций и полномочий по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений вновь 
образованному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции. 
Также подписан указ о реорганизации Комитет таможенного контроля и об организации с 
передачей полномочий Комитету государственных доходов министерства финансов РК 
согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 14 августа 2014 года № 
933. Еще одним нововведением явилось передача функций и полномочий министерства по 
чрезвычайным ситуациям МВД РК. В результате реформы ряд ведомств были 
реорганизованы. В частности, министерству финансов переданы функции и полномочия в 
области бюджетного планирования от министерства экономики и бюджетного планирования.  

Причиной всех этих изменений в Правительстве, в структуре государственного 
управления стало конечно то, что с 1 января 2015 года вступает в силу Договор о 
Евразийском экономическом союзе, также наша страна находится на заключительной стадии 
переговоров о вступлении в ВТО, а до декабря текущего года будет принята страновая 
программа сотрудничества с ОЭСР. Нужно продолжать и углублять работу по 
функционированию нашей экономики в новых интеграционных условиях. Вместе с тем было 
подчеркнуто, что сложившаяся ситуация в мировой экономике, как в ее региональном, так и 
глобальном разрезе, требует пристального внимания. 

Дальнейшая экономическая политика Правительства должна быть сфокусирована на 
существующих рисках. Сегодня мы должны выработать новые меры реагирования с учетом 
изменившихся условий, - сказал Глава государства. 

В связи с выше перечисленным основной целью деятельности правоохранительных 
органов на сегодняшний день остается защита права от возможных нарушений, выявление, 
пресечение, предупреждение правонарушений, а также применение к правонарушителям 
мер государственного принуждения.  
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Актуальность темы: Рассматриваемая тема является актуальной не только в 
Республике Казахстан, но и во многих странах мира. Актуальность ее обусловлена не только 
неоднозначностью мнений различных ученых правоведов и практиков всего мира,  а также 
тем, что, сегодня, этот институт первые внедрен в правоприменительную практику 
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Казахстана и начнет применяться с 01 января 2015 года, с даты вступления в действие нового 
Уголовно-процессуального Кодекса страны, принятого 4 июля 2014 года №231. 

Цель работы: изучить  зарубежный опыт в сфере процессуального соглашения; 
отметить его положительные и отрицательные стороны; проанализировать положения 
процессуального соглашения, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан. 

2014 год стал знаменательным, в том числе, и подписанием новых уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного кодексов, а также Кодекса об 
административных правонарушениях, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года.   

В новой редакции УПК РК внесено много новшеств по упрощению и ускорению хода 
расследования преступлений, впервые внедрен институт следственного судьи, 
существенным образом расширены полномочия защитника, введен институт уголовно-
процессуального соглашения. [2] 

Принятию новых кодексов предшествовало активное, почти двух годовое их 
обсуждение на различного рода конференциях, круглых столах, в том числе, и в 
международных, с участием ведущих зарубежных экспертов, в работе которых принимали 
участие ведущие отечественные ученые, сотрудники правоохранительных органов, 
работники судебной системы,   представители адвокатского сообщества и различных 
неправительственных организаций, общественных объединений. На них предметом жарких 
дискуссий стали и различные вопросы процессуального соглашения. [3] 

Понимая масштабность и глубину предстоящих изменений в работе органов 
уголовного преследования и суда, Генеральная Прокуратура совместно с заинтересованными 
органами изучило опыт реформирования уголовного судопроизводства таких постсоветских 
государствах как Грузия, Молдова, Латвия, Эстония и Украина. С выездом был изучен 
уголовный процесс в Германии. Собраны информационные материалы об уголовном 
процессе в США, Великобритании, Франции, Швеции и других развитых стран. Для более 
полного понимания сущности процессуального соглашения, всех его возможных 
положительных и отрицательных моментов важно и нужно  было  изучить международный 
опыт. [5, с.125] 

Досудебное соглашение о сотрудничестве подозреваемого или обвиняемого с 
правосудием впервые было определено в англо-саксонском праве и, на сегодня, широко 
применяется во многих зарубежных уголовно-процессуальных системах. Правовой институт 
«сделка с правосудием» максимальное развитие получил в практике США, где именуется как 
«сделка о признании вины» (plea bargaining) и был признан Верховным судом США 
существенной и целесообразной частью системы уголовного правосудия.  

Согласно статистическим данным, на основе данного института в настоящее время в 
США разрешается более 90% уголовных дел, т.е. они не проходят через процедуру 
судебного разбирательства. [6, с.89] 

В английском праве указанный процессуальный институт применяется в гораздо 
меньшей степени, что связано с негативным отношением высших британских судебных 
органов к участию судей в переговорном процессе между сторонами[7, с 98].  

В отличие от Англии и США, страны континентальной Европы демонстрируют более 
осторожный подход к использованию plea bargaining. Это связано с очевидным различием 
моделей уголовного судопроизводства в указанных правовых системах. Странам 
континентальной Европы (к их числу мы относим и Россию) свойственен смешанный тип 
судопроизводства, сочетающий розыскную форму предварительного расследования и 
состязательное судебное разбирательство. При этом принцип состязательности трактуется 
иначе, нежели в англо-американском праве. [8, с.95]  

Анализируя имеющиеся различия, некоторые авторы подчеркивают, что полного 
копирования института в случае с ФРГ быть не может: судебный процесс США изначально 
носил состязательный характер, а в ФРГ - следственный. В свою очередь, различие двух 
процессуальных культур не приемлет полноценной и безболезненной взаимозаменяемости 
[9, с 123]. 
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В Канаде обвинения зачастую пересматриваются после предварительного 
признания вины, которое принимает форму переговоров [10, с.87]. 

В Англии признание вины является частым явлением и влечет в большинстве 
случаев снижение наказания на 20 или 30% [11, с 120]. 

В Германии судебная практика также признает переговоры об изменении 
максимального срока предусмотренного наказания, в случае если было сделано 
чистосердечное признание, и нет никакого сомнения в виновности заинтересованного 
лица. [11, с.120] 

В Испании процедура, связанная с признанием вины, была введена законом от 28 
декабря 1998 года [12,с 21]. 

В Италии, с одной стороны, существует процедура применения наказания по 
ходатайству сторон, в котором прокуратура и обвиняемый просят судью применить меру 
наказания, установленную общим соглашением сторон, и, с другой стороны, существует 
сокращенный порядок вынесения судебного решения, который позволяет судье вынести 
решение без прений сторон, основываясь лишь на доказательствах, поскольку 
обвиняемый отказался от права на снижение меры наказания на одну треть. В настоящий 
момент, во Франции в результате применения процедуры предварительного признания 
вины было вынесено 78 000 приговоров (на 630 000 приговоров, выносимых каждый год 
за совершение правонарушений и преступлений). [5,с 54]. 

В Нашей стране также внесли в новый УПК РК понятие процессуального соглашения. 
Одна из правовых установок Концепции правовой политики республики на период 2010-

2020 годы — это упрощение и повышение эффективности уголовного процесса. 
Первым практическим шагом в этом направлении явилось принятие 3 декабря 2009 года 

Закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан по вопросам упрощенного досудебного производства», который вступил в законную 
силу 12 января 2010 года. 

Процессуальное соглашение - это соглашение, заключаемое между прокурором и 
подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса или 
осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом (п. 37) ст.7 
нового УПК РК). [4] 

Общий смысл соглашения о сотрудничестве состоит в том, что подозреваемый, 
обвиняемый активно содействует следствию, вследствие чего может рассчитывать на 
смягчение уголовной ответственности. 

Согласно нового УПК РК процессуальное соглашение может быть заключено в двух 
формах: 

1. сделки о признании вины. 
2. соглашения о сотрудничестве. 
Сделки о признании вины могут быть заключены по преступлениям небольшой, 

средней тяжести либо тяжким преступлениям - в случае согласия подозреваемого, 
обвиняемого с подозрением, обвинением (ст.612 УПК РК) [4]. 

Как известно, сделка о признании вины, или так называемая сделка с правосудием, - это 
такой процесс достижения соглашения в уголовном процессе, когда следователь, прокурор 
предлагает подсудимому возможность признать свою вину в совершении преступления либо в 
совершении менее тяжкого преступления при условии, что приговор будет смягчен. Сделка дает 
возможность обвиняемому избежать полноценного судебного разбирательства и риска быть 
признанным виновным по первоначальному, более тяжкому обвинению.[3] 

В качестве плюсов многие эксперты отмечают следующее: 
1) в первую очередь это дает возможность суду вынести приговор, не исследуя все 

материалы дела и опираясь на показания обвиняемого. Таким образом, сделка способствует 
ускорению судебного разбирательства, приближению момента реализации уголовной 
ответственности и уменьшению загруженности судей;  
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 2) у правоохранительных органов появится возможность заниматься другими 
преступлениями и устанавливать причастность к совершенному деянию других лиц; 

 3) сделка имеет профилактическое воздействие на осужденных, в том числе наказанных 
условно, которым прокурор установил какие-либо ограничения, так как в случае их нарушения 
осужденный имеет право ходатайствовать перед судом об аннулировании сделки. [9, с 90] 

При этом, в качестве минусов отмечают следующее: 
1) в результате заключения соглашения могут быть установлены далеко не все 

юридически значимые обстоятельства совершения преступления; 
2) суд в подобных случаях чаще всего не будет стремиться глубоко вникать в суть 

происшествия, удовлетворяясь формальным признанием вины со стороны подсудимого и 
возможностью без лишних затяжек вынести приговор; 

3) органы расследования могут умышленно завышать объем обвинения для того, чтобы 
лицо согласилось на сделку, тогда как в его действиях усматривается менее тяжкое преступление 
(к примеру, предъявляется обвинение в совершении умышленного убийства, однако если бы 
расследование было бы в обычном порядке, его действия квалифицировались бы правильно - 
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны); 

4)  имеется риск того, что лицо, согласившись на сделку, может оговорить других 
подозреваемых, чтобы самому избежать уголовной ответственности. [12, с 197] 

Одновременно прокурор наделяется правом самостоятельно инициировать вопрос о 
заключении «сделки». Это предлагается для того, чтобы по сложным уголовным делам можно 
было упростить расследование. Однако окончательное решение выносит, конечно, суд. И при 
подготовке этой главы у нас была дилемма — включать потерпевшего в орбиту «сделки» или 
нет.  

Но, учитывая, что в новом УПК появится норма о создании фонда для жертв 
преступлений, пополняемый за счет штрафов, конфискованного и изъятого имущества, 
сохранится институт примирения сторон и медиация, потерпевший при сделке не участвует, но 
он вправе заявить в суде свое мнение или возражение. К примеру, в Грузии потерпевший вообще 
не имеет никаких прав при сделке с правосудием. 

Рассмотрение сделки судом осуществляется в 5-дневный срок со дня получения 
материалов дела. 

Второй вид соглашения – это соглашения о сотрудничестве - по всем категориям 
преступлений при способствовании раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных преступной группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными 
лицами, а также экстремистских и террористических преступлений. (УПК РК ст 618). [4] 

Ходатайство о заключении процессуального соглашения о сотрудничестве может 
быть заявлено с момента начала досудебного расследования и до стадии исполнения 
приговора включительно. 

УПК РК предусмотрен порядок заключения процессуального соглашения 
о сотрудничестве. (УПК РК ст 619). [4] 

Во-первых, ходатайство о заключении процессуального соглашения о сотрудничестве 
представляется подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и осужденным в письменном 
виде и в обязательном порядке скрепляется подписью защитника. Если защитник не 
приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным, его 
законным представителем или по поручению подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
или осужденного другими лицами, то участие защитника обеспечивается органом, ведущим 
уголовный процесс, либо учреждением или органом, исполняющим наказание. 

Во-вторых, следователь, дознаватель, в производстве которых находится уголовное 
дело, руководитель учреждения или органа, исполняющего наказание, при получении 
ходатайства о заключении процессуального соглашения о сотрудничестве в течение суток 
направляет его прокурору. Затем ходатайство подсудимого о заключении процессуального 
соглашения о сотрудничестве суд направляет прокурору в течение трех суток с момента его 
поступления.  
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Просмотрев комментарии, взгляды ученных, юристов, специалистов в сфере 
юриспруденции именно о минусах процессуального соглашения в том числе  и том что 
преступления есть а от наказания можно избежать, я  задумалась о  предотвращении этих не 
мало важных  фактов, минусов.  Для того чтобы гуманизировать и одновременно не 
допустить роста преступности нужно внести некоторые коррективы в новый уголовно-
процессуальный кодекс. То есть запретить заключать процессуальное соглашения более 
одного раза. 
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Правовые гарантии защиты прав личности создают юридические предпосылки для 

дальнейшего совершенствования конституционных основ уголовного судопроизводства. 
Гуманизация закона и порядка его применения обеспечивает правовую защиту прав и свобод 
личности при применении мер уголовно-процессуального принуждения.  Конституция 
Республики Казахстан гарантирует судебную защиту при применении мер уголовно-
процессуального принуждения (ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 16) [1]. В целях обеспечения данных 
конституционных основ уголовного судопроизводства, в результате конституционного 
судебного контроля, неоднократно выносились решения по проблемам механизма 
реализации мер уголовно-процессуального принуждения. 

О недопустимости нарушения закона, о защите прав граждан, об обеспечении мер 
безопасности при применении мер уголовно процессуального принуждения неоднократно 
говорилось в Докладах Уполномоченного по правам человека в РК, выступлениях 
руководителей правоохранительных и судебных органов.     Европейский Суд по правам 
человека неоднократно отмечал, что правовые ограничения как способ достижения цели 
является несколько чрезмерно строгим, однако это вызывается крайней необходимостью и в 
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связи с этим в ряде решений обосновал критерии применения как всей системы мер 
уголовно-процессуального принуждения, так и отдельных их видов. 

В связи с этим исследование соотношения международных и европейских стандартов 
защиты прав личности и особенностей национального (отечественного) права при 
определении механизма реализации мер уголовно-процессуального принуждения 
обусловливает высокую социальную значимость изучения всей системы мер уголовно-
процессуального принуждения в комплексе проблем правоприменения.  

Именно этот аспект стал основным для рассмотрения сравнительно-правового анализа 
механизма реализации мер уголовно-процессуального принуждения в зарубежных 
государствах. Необходимо отметить, что в современном мире существует множество 
национальных правовых систем, отличающихся друг от друга по ряду параметров. Это и 
понятно, ибо каждое суверенное государство имеет свою национальную систему права, 
отражающую историю, традиции, духовные ценности страны, ее экономический и 
политический строй, социальную базу и т.д. 

При всем том, что национальная правовая система каждой страны имеет 
неповторимые особенности, исторически сложилось несколько групп, «семей» правовых 
систем современности: а) англосаксонская; б) романо-германская; в) семья религиозно-
традиционных правовых систем [2, с.119]. 

Считаем необходимым подвергнуть сравнительно-правовому анализу уголовно-
процессуальное законодательство представителей двух правовых семей: а) англосаксонской 
(Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки); б) романо-германской (Французская Республика, Федеративная Республика 
Германия). 

Коротко обозначим особенности указанных правовых «семей». Англосаксонская 
группа правовых систем основывается на признании основным источником права судебного 
или административного прецедента, наделении нормативными свойствами судебных и 
административных актов. Действуют общие правила, в соответствии с которыми однажды 
сформулированное судебное решение становится обязательным по другим аналогичным 
делам. Отсутствует деление права на частное и публичное. Принято говорить об «общем», 
или «естественном» праве, и о праве  «справедливости», или «позитивном» праве, 
подразумевая под первым «неписаные», под вторым «писаные» нормативно-правовые 
установления [2, с.120]. 

В романо-германской группе правовых систем на первый план выдвинуты нормы 
права, основным источником права считается закон, соответствующий писаным 
конституциям. Различаются кодексы, текущие законы и сводные тексты правовых норм, 
включая такие подзаконные нормативно-правовые акты, как регламенты, административные 
циркуляры, декреты министерств и т.д. Роль правового обычая весьма ограничена. Судебный 
прецедент чаще всего не признается источником права. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права либо объявляются имеющими приоритет перед внутренними 
законами, либо включаются в национальную правовую систему как ее органическая часть [2, 
с.119]. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы и обобщения: 
1. Дифференциация механизма реализации мер уголовно- процессуального 

принуждения в уголовно-процессуальном законодательстве государств-участников СНГ и 
ряда зарубежных государств обусловлен существованием прогрессивных идей о единстве 
системы защиты прав человека на основе международно-правовых стандартов правосудия, а 
также наличием различных процессуальных процедур, обеспечивающих эффективное 
достижение назначения уголовного судопроизводства. 

2. Обзор законодательства Великобритании, США, Франции и ФРГ, 
регламентирующего механизм реализации мер уголовно-процессуального принуждения, 
позволяет выявить следующие закономерности: 
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1) существование нормативных правил, отдельных законов, регламентирующих 
вопросы, связанные с механизмом реализации мер уголовно-процессуального принуждения 
(Великобритания (Законом о магистратских судах 1980 г., Правила производства в 
магистратских судах 1981 г., Закон о доступе к правосудию 1999 г., Закон об уголовной 
юстиции и полиции 2001 г., Закон о bail 1976 г., Закон о полиции и уголовных 
доказательствах), США (Унифицированные правила уголовного процесса), Франция 
(Уголовно- процессуальный кодекс), ФРГ (Уголовно-процессуальный кодекс);  

2) наличие определенной системы мер уголовно-процессуального принуждения 
созвучной с отечественной системой: Великобритания (полицейский арест, обыск, арест, 
залог, поручительство, любая принудительная мера - по судебному приказу), 

США (арест, залог, личное обязательство), Франция (судебный контроль, временное 
заключение под стражу, залог), ФРГ (задержание, заключение под стражу, залог, 
освидетельствование, выемка, прослушивание телефонных переговоров, обыск, задержание);  

3) наличие нескольких субъектов, полномочных обосновывать, применять, избирать и 
осуществлять меры уголовно-процессуального принуждения: Великобритания (суд, полиция, 
судебные приставы), США (суд, магистрат, полиция), Франция (следственный судья, судья 
по свободам и заключению, полиция), ФРГ (суд, сотрудники прокуратуры, сотрудники 
криминальной полиции);  

4) наличие возможности применять, избирать и осуществлять меры уголовно-
процессуального принуждения в отношении широкого круга участников уголовного 
судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый, другое лицо); 5) наличие самостоятельного 
единого механизма реализации мер уголовно- процессуального принуждения, 
фокусирующего в себе ряд дифференцированных процессуальных процедур (обоснование, 
применение, избрание и осуществление). 

3. Механизм реализации мер уголовно-процессуального принуждения в зарубежных 
государствах (Великобритании, США, Франции и ФРГ) находится в гораздо большей 
зависимости от механизма судебного контроля. При этом, например, в Великобритании 
существенным преимуществом является большая возможность выбора той или иной 
принудительной меры, даже если она прямо не предусмотрена в законе. В результате сфера 
действия мер уголовно-процессуального принуждения значительно расширяется.  
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В настоящее время коррупция представляет глобальную проблему, которая находится 
в центре внимания мирового сообщества. Мировое сообщество убеждено, что для решения 
проблемы коррупции необходима согласованная антикоррупционная политика, 
направленная на защиту общества и демократических ценностей. При этом следует 
констатировать, что в условиях глобализации национальное антикоррупционное 
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законодательство трансформировалось в международно-правовой институт.  
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун в послании по 

случаю Международного дня борьбы с коррупцией от 9 декабря 2008 года справедливо 
отметил, что «глобальный финансовый кризис сотрясает сегодня мир, вызванный отчасти 
алчностью и коррупцией. Ежегодно в странах в результате взяточничества и других 
злоупотреблений расхищаются или растрачиваются миллиарды долларов США. 
Общемировой финансовый кризис высвечивает необходимость активно противодействовать 
коррупции» [1]. 

Более того, согласно результатам исследования [2], проведенного Институтом 
Всемирного Банка, ежегодно во всем мире выплачивается взяток на сумму 1 трлн. долларов. 
По словам Д. Кауфмана, 1 трлн. долларов - это приблизительная цифра, дающая лишь общее 
представление о том, сколько взяток выплачивается во всем мире, как в богатых, так и в 
развивающихся странах. «Важно подчеркнуть, что коррупция - это не просто одна из 
проблем, стоящих перед развивающимися странами», - говорит Д. Кауфман. «Борьба с 
коррупцией - задача глобального масштаба».  

Многие страны мира пытаются найти оптимальную линую борьбы с коррупцией. Казахстан с 
момента обретения независимости признал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений 
государственной политики.  

 В условиях глобальных перемен экономического, политического, правового и 
идеологического характера проблема борьбы с коррупцией приобрела в Республике 
Казахстан особую остроту и политическую значимость. 

Так, проблема борьбы с преступностью и коррупцией ежегодно освещается в Посланиях [3] 
Главы государства народу Казахстана, где Президентом страны перед государственными органами 
ставятся конкретные задачи по усилению противодействия указанным проблемам. 

Сегодня Казахстан осознает, что коррупция тормозит процесс социально-
экономического развития и негативно воздействует на политические и общественные 
институты демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему 
развитию страны. Поэтому противодействие коррупции является важнейшим стратеги-
ческим приоритетом государственной политики Казахстана и Президента Республики 
Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева. 

Не зря, Стратегия «Казахстан-2050» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы 
национальной безопасности и нацеливает государство и общество на объединение усилий в 
борьбе с этим негативным явлением. 

В этой связи, деятельность правоохранительных органов, направленная на 
противодействие коррупции, не будет эффективной без применения уголовно-правовых и  
криминалистических методов, с активным использованием возможностей оперативно-
розыскной деятельности (ОРД). 

Более того, на фоне тенденций увеличения числа должностных лиц и фактов 
взяточничества, сращивания организованной преступности и коррумпированного 
государственно-властного аппарата, в юридической теории и на практике сложилось и 
существовало однозначное понимание того, что процессуальный механизм зачастую не 
позволяет своевременно и полно выявить и зафиксировать фактические данные, 
необходимые для раскрытия подобных преступлений. Это явилось одним из объективных 
стимулов законодательных преобразований и процессуально-криминалистического 
совершенствования деятельности правоохранительных органов. На законодательном уровне 
это, прежде всего, проявилось в том, что был принят ЗРК от 15.09. 1994 г. №154-III «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [4]. Данный факт стал «исключительным событием», 
имевшим огромное значение для совершенствования правовой базы борьбы с 
преступностью, в том числе, взяточничеством. Данный Закон впервые дал легальное 
определение оперативно-розыскной деятельности; раскрыл ее содержание, задачи и 
принципы; определил основные положения, устанавливающие правомерность, условия и 
порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), использования их 
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результатов в раскрытии преступлений и др. Данные, полученные оперативным путем, ранее 
также использовались в раскрытии преступлений, однако никаких официальных правил 
применения результатов ОРД в доказывании не было. До момента законодательно-правового 
закрепления ОРД ее осуществление носило сугубо закрытый характер и было урегулировано 
исключительно на ведомственном уровне, за исключением ее упоминания в статьях УПК 
КазССР и вновь принятых законах. Введение же ОРД в рамки закона создало новые 
возможности борьбы с преступностью, в частности - со взяточничеством. 

Законом об ОРД (ст.1) была дана дефиниция оперативно-розыскной деятельности, 
которая используется и по сегодняшнее время. Также Закон об ОРД (ст.2) провозгласил 
общие задачи ОРД. Вытекающей из них частной задачей является выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие дачи и получения взяток, а также выявление и 
установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших взяточничество.  

Кроме того, Закон об ОРД (ч.1 ст.12) прямо предусмотрел, что не может быть 
препятствием для проведения ОРМ должностное положение лица, что имеет немаловажное 
значение в борьбе со взяточничеством. Принципиально новыми и прогрессивными 
положениями нового Закона об ОРД явилось установление больших прав и возможностей 
оперативных органов в борьбе с преступностью, в том числе коррупционной, расширение 
перечня ОРМ, которые в теории понимаются как структурные элементы ОРД, состоящие из 
системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных задач: в 
частности, на добывание фактических данных, свидетельствующих о подготовке и 
совершении дачи-получении взятки, о взяточниках, о наличии следов их противозаконной 
деятельности. 

Одним из впервые введенных видов ОРМ стал «оперативный эксперимент». Нашла 
свое законодательное решение проблема использования информации, полученной в процессе 
ОРД, длительное время обсуждавшаяся в специальной и юридической литературе и в СМИ  

Бесспорно одно: правоведы с уверенностью относят Закон об ОРД к разряду 
нормативных правовых актов, которые «работают». Практика его применения показала, что 
законодательные новеллы, инкорпорированные в новый закон, прошли процесс апробации в 
естественных условиях применения. Ярким примером использования ОРД для 
результативного раскрытия преступлений является расследование взяточничества – особо 
тяжкого преступления, посягающего на совокупность общественных отношений в сфере 
нормального, законного функционирования и интересов органов власти и управления.  

Дача и получение взятки признавались и признаются сегодня достаточно сложными 
уголовно-правовыми составами, имеющими свою специфику, свои доказательственные и 
правовые особенности. Их выявление и раскрытие не терпит отлагательства из-за опасности 
невосполнимой утраты доказательств, полноценное получение которых возможно только в 
рамках уголовного дела, с возбуждением которого по классическим рекомендациям нельзя 
медлить независимо от того, совершен ли факт передачи или преступление находится в 
стадии приготовления. Вместе с тем, взяточничество является одним из самых специфичных 
преступлений с точки зрения методики расследования.  

 Это обусловлено тем, что его главным отличием является то, что основные 
фактические данные, используемые в доказывании, устанавливаются и фиксируются, как 
правило, еще до принятия правоохранительными органами решения о возбуждении 
уголовного дела.  

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что принятие Закона об ОРД 
1994 г. явилось объективной необходимостью, обусловленной, в частности, тенденциями 
численного роста чиновников, явного процесса их коррумпирования, увеличения количества 
выявленных фактов взяток, несмотря на латентность данного преступления, срастания 
организованной и коррупционной преступности. У ученых и практических работников 
оформилось понимание необходимости введения оперативно- розыскной деятельности в 
законодательно предусмотренную форму для более эффективного использования ее 
возможностей в раскрытия взяточничества. Закон об ОРД является реально действующим 
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нормативно-правовым актом, которым предусмотрены меры борьбы с преступностью, 
активно применяемые в отношении такого, трудно выявляемого и сложно доказуемого, 
преступления как взяточничество. Его расследование оптимально и более эффективно 
проводить с использованием возможностей ОРД, что подтвердил и новый Уголовно-
процессуальный кодекс РК, который реализовал следующий шаг в законодательном 
оформлении путей использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о 
взятках.  
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Бұл мақала Еуропа одағындағы экстрадициялау іс әрекетін зерттеуге арналған. ЕО 

мүше мемлекеттерінің заңнамасы негізінде экстрадиция алгоритмін құру ұсынылды, ол 
ұсталғандардың құқықтары мен бостандықтарының қамтамасыз етуін қадағалай отырып, 
олардың бір мемлекеттен екінші мемлекетке беруді жылдамдатуға мүмкіндік береді.  

Еуропалық одақ басқа мемлекетаралық бірігу жолдарында экономикалық саласы 
шеңберінде оған мүше мемлекеттердің құқықтық жүйесін жақындату жолында жетістікке 
жету ерекшелігімен бірегей ұйымды білдіреді. Бұның бәрі белгілі квазимемлекеттік сипатқа 
ие болып жатыр деп айтуға болады, яғни, ЕО үшін жаңа негізін қалайтын  Лиссабон келісім 
шарты  бекітілді: ол үш тіректен тұратын бүгінгі жүйені жеңілдетуге бағытталған, тек 
экономикалық жағы ғана ұлтүстілікке ие болады, ал сыртқы саяси және қылмыстық-құқықты 
мемлекет-мүше мелекетаралық мәртебеге аз міндеттейтін. 

Дей тұрғанмен, әрине, мемлекет деп ЕО-ты айта алмаймыз. Оған айқын дәлел-оларға 
орнатылған құқықтық нормаларды орындауға мәжбүрлеудің меншікті құрылғысының 
жоқтығы. Жоғары құрметті құрылым –ЕО сотының бар болуы-осы жағдайдың мәнін 
өзгертпейді, өйткені ЕО-тың құқығынан шығатын төреліктерді шешуді ұлттық соттар 
орындайды. ЕО Соты қатаң айқындалып көрсетілген құзырға ие, оның маңызды функциясы 
еуропалық құқықтың біркелкілігін түсіндіру, ал сәйкестілігін ұлттық жүйеде мемлекеттің өзі 
қолдануы керек. Тіпті, қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыратын қандай да бір 
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жалпыеуропалық ұйымдарды бар деп айтуға келмес. Сонымен қатар, шапшаң-орындау 
өкілеттігіне ие ұлттық полицияның атқарар функцияларына қарағанда, атынан 
үміттендіретін «Европол» құрылымы – бұл полиция болып табылмайды.   Европолдың 
атқарар міндеті ұлттық құқық қорғау органдары жұмыстарының тиімділігін жоғарылатумен 
және мүше мемлекеттердің халықаралық сипаттағы  қылмыстың ауыр түрлеріне қарсы 
күресте ынтымақтастыққа мүмкіндік туғызуымен шектеледі [1, 366]. Бұл оның Ницца шарты 
қылмыстық істер бойынша сот ұйымдарымен негізгі ынтымастықтағы әділет баламасы деп 
атаған - Еуроюстке де қатысты болып табылады[2, 29].  

Бір жағынан, еуропалық ықпалдасу тұлғалардың, заттардың, қызмет түрлерінің және 
капиталдың қозғалысына және сонымен бірге ұлтаралық криминалды  құрылымдарға [3, 3] 
тән қылмыстардың: лаңкестік, ұйымдасқан қылмыс, есірткі саудасы және заңсыз қоныс 
аударудың дамуына жол ашты. Ұлттық құқық қорғау жүйесі, осы өлшемдегі күрделі 
мәселелердің шешілуі үшін шектеусіз құзырға ие еместігін түсіне отырып, ЕО-қа мүше 
мемлекеттер өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап сот төрелігі мен ішкі істер саласында 
біртұтас саясатты жүзеге асыруды қалыптастыруға тырысып келеді. Осының салдарынан, 
қылмыстық және қылмыстық-процессуальдық құқықты еуропаландыруға болады. 
Еуропалық қылмыстық құқық феномені мамандармен шындық деп әлдеқашан мойындалса 
да, бірақ  бүгінгі күнде бұл қылмыстық құқық оның ұлттық түсінігінде емес, ЕО-қа мүше 
мемлекеттердің өз күштерін жоғарыда атап өтілген қылмыстармен күресу үшін  әдістер мен 
күштерді біріктіруге рұқсат берген жиынтық құралы.  

Мұндай құралдардың бірі - ЕО деңгейінде ортақ мәндегі сот шешімдерінің  
қылмыстық ізге түсу үшін өзара мойындалған ұстанымы. Бұл бір мүше мемлекеттің әділет 
ұйымдарымен қабылданған заңды шешімінің, егер сөз мемлекет ішіндегі шешім туралы 
болса, яғни басқа формальды әрекеттерінсіз (орнатылған шектеулерге сәйкестiкке тексерiс, 
мақұлдау рәсiмiнен өту, т.б.) басқа мүше мемлекетте мойындалуы тиіс. [4, 233]Бұл ретте, 
мүше мемлекеттер олардың қылмыстық әділетіне өзара сенім артады,  тіпті оны қолдану өз 
ұлттық құқықтарынан басқа шешімге әкеліп соқтыратын болса да, әрқайсысы мүше 
мемлекеттегі қолданылып отырған қылмыстық құқықты мойындайды [5, 439].  

 Бұл ұстанымның құндылығы, бұның көмегімен құқықтық көмек көрсету жолындағы 
кездесетін кедергілерді жоюға және соңында шекарааралық қылмыстық ізге түсуді қолайлы 
атқаруға мүмкіндік туғызады. Сонымен бірге орын ауыстыру еркіндігі қылмыскерлерге 
шекараны ешқандай кедергісіз кесіп өтуге мүмкіндік береді, өзара келісу ұстанымы сол 
қылмыстық ізге түсудегі олқылықтардың орнын толтырып, әрине ұлттық шекарада 
шектелген, еуропалық құқықтық кеңістікке негізделген жол ашуды көздейді[6, 138].  

Басқа жағынан қарасақ, өзара келісім ұстанымын жүзеге асыру қосымша құқықтық 
мәселелердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Жақыннан көз жіберсек, тауар мен қызмет 
түрлерінің еркін қозғалысы үшін жасақталған ұстанымдарды шексіз тасу, қылмыстық-  
құқықтық саласына қолдану мүмкін еместігі анықталады. Қылмыстық-процессуальдық 
құқықтың ең негізі мақсаты іс бойынша қылмыстық өндірістің әділетті жүзеге асуын 
қамтамасыз ету. Өзара келісім ұстаным тетігі ұлттық қылмыстық-құқықтық жүйенің кеңінен 
сәйкестелуінсіз іске қосылса, бұл адам құқықтарының негізі бұзылуына әкеп соқтырады деп 
есептеледі [7, 356]. Тауарлар мен қызмет түрлерінің кедергісіз қозғалысы (орын алмасуы) 
еуропа аймағында экономикалық еркіндікті күнделікті жүзеге асыруға бағытталған, осы 
уақытта қылмыстық ізге түсудің шеңбері адамдардың бостандығын кәдімгідей шектейді.  

2002ж. 13 маусымдағы Кеңестің тұтқындаудың еуропалық ордері туралы 
Негіздемелік шешімі және оның ұлттық заңнамада қалай орындалатыны туралы 
сақтанушылық кейбір ЕО-қа мүше-мемлекеттердің қарсылығын туғызды. Мына болған істің 
кедергілерін, өзара келісім ұстанымын бейтарап «іс жүргізу үлгісінде» тиісті шеңберде 
қолданылуы соңында туындаған түсініспеушіліктерді жоюға қол жеткізілді, [7, 360] және 
бірінші рет ТЕО-да іс жүзінде жасалды. Уақытында өзара келісім ұстанымы қылмыстық 
және азаматтық-  құқықтық соттар жүйесінің ең маңызды іргетасы болып саналса, Кеңестің 
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Негіздемелік шешімі ТЕО-ны «қылмыстық әділет жүйесі ұйымдары шешімінің еркін 
қозғалысы» үшін ең маңызды іргетасы деп мойындайды [8, 292].    

Тұтқындауға берілетін Еуропалық ордер 2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданылуда. Ол экстрадициялаудың бұрынғы ұзаққа созылатын рәсімін Еуропа Кеңесінде, 
Еуроодақ және Шенген аймағы деңгейінде алмастырды.  ТЕО-ның маңызы мен құндылығы 
мынада, егер күдікті немесе соттың шешімімен қылмыскер деп танылған тұлға, жазасын  
өтеуден қашып шетелде тығылған болса, осы құқықтық құралды негізге алып, істі 
саясиландырмай және шұғыл түрде, сот істері орындалу үшін елге қайтарылуы мүмкін. ТЕО-
ға ең аз дегенде 1 жылға жазаға кесілетін  қылмыстар берілуі мүмкін (немесе  рецивид 4 ай). 
Тұлғаны ұстап беру үшін ТЕО-ның бар болуы да жеткілікті, оның ішінде айыпталушының 
жеке басы мен азаматтығы туралы мәліметтер, берген ұйымның атауы мен мекен жәйі, 
тұтқындауға берілген ордер мәліметтері, қылмыстың түрі және құқықтық негіздері, заң 
шығарушы жағдайларды қосып алғанда, ұстап берілетін айыпталушы тұлғаның жасаған 
қылмыс жағдайларының сипаттамасы, сонымен бірге берілетін мемлекеттің заңнамасында 
осы қылмысқа тағайындалатын жазаның ең жоғары шарасы көрсетілген.       

Бірақ та кейбір мүше-мемлекеттер басқа мемлекеттердің сот шешімдерінің 
қылмыстық жауапкершілігін  ел азаматтары өз аймақтарында өтеу шартын қойды. Бірақ, осы 
шарт қанағаттандырылғанның өзінде, адам құқығының негізі сақталу мәселесі, әсіресе, 
Польша, Италия және ерекше Германия сияқты конституциялық адам құқығы стандарты өте 
жоғары мемлекеттерде аса өткір тұрады.  

ТЕО-ның қарсыластары ұстап беру өндірісінде  бұрын болған кедергілер – әрекеттерді 
өзара жазалау мен меншікті азаматтарын бермеу ұстанымы - іс жүзінде оңайлатылады 
делінеді.    

Бір істі екі рет жазалау деп аталатын міндеттілікті жоюға келетін болсақ, біріншіден, 
оның орны негіздемелік шешімнің әрекет ету аясына кіретін қылмыстарға қатысты ұлттық 
реттеуді үндестірумен толтырылады. Расында да, ТЕО құжаттың 2.2-бабына сәйкес, 
терроризм, тұлғаға қарсы зорлық-зомбылық жасау (соның ішінде кісі өлтіру, адам саудасы, 
балаларды жыныстық қызметтерде қолдану және зорлау), ұйымдасқан қылмыстық топқа 
қатысу, ақшаның ізін жасыру, алаяқтық, есірткі заттарды тасымалдау, компьютерлік 
қылмыс, қылмыстық жолмен келген кірістердің ізін жасыру, жалған ақша жасау және тағы 
басқа бірқатар қылмыстарға қатысты шығарылады. Айта кетсек, 30-дан аса қылмыстық 
әрекеттердің осы ұзын тізімі өзіне құқықтық мемлекеттерде қылмыстық деп танылатын 
әрекеттерді қосады [9, 319]. Дегенмен, тізімнен ЕО елдері заңнамаларында әр-түрлі 
тұжырымдалатын эвтаназия, жасанды түсік жасау, есірткі заттарды сақтау және пайдалану 
сияқты жағдайлар алынып тасталған [10, 204]. 

ГФР әділет министрі Б. Ципристің 2005 жылғы шілдедегі ГФР Конституциялық соты 
отырысында ГФР-дің 2004 жылғы ЕҚА туралы заңын қорғап айтқан сөзінде дәл осы 
аргумент негізгі уәждерінің бірі болды. 

Екіншіден, басқа жағдайларда да өзара жазалау принципі өз күшін сақтайды. Өйткені, 
2.2-баптағы тізімге кірмеген қылмыстар үшін де негіздемелік шешімде оны тікелей сақтау 
туралы талап бар [11, 22]. Бұл талап ТЕО-ны орындайтын мемлекеттер аумағында 
қылмыстық жауапкершілікке тартуға арналған, алайда шағымдық мерзімдері аяқталған 
істерге де қатысты.  

Үшіншіден, осындай қылмыс құрамы қарастырылмаған мемлекеттер үшін ТЕО-ны 
орындау міндеттілігі тек мүмкін болар қылмыс түрі сұраныс жіберілген мемлекеттің 
қылмыстық құқығы әрекет ететін аумақта жасалса ғана туындайды [7, 356]. Қалай болғанда 
да, өзге ел аумағында жүрген тұлға сол елдің құқықтық тәртібін сыйлауы керек.  

Осылайша, бір елдің азаматының бостандығына келесі мемлекеттің құқықтық тәртібі 
тарапынан араласу мәселесін ТЕО-ны орындау арқылы шешуге болады, алайда түрлі 
құқықтық тәртіптерде жасалған қылмысқа берілетін жазалар мөлшері әр түрлі болады.  

Жалпылай айтқанда, ЕО-ның экстрадациялаудан ТЕО-ға көшуі түрлі деңгейдегі 
полиция мен соттардың ынтымақтастығы жай ғана сөз жүзінде қалмауына септігін тигізді, 
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оның нәтижесінде трансұлттық қылмыстардың тиімді алдын алу, ізіне түсу және жазалау 
мақсатында ішкі экономикалық шекараларды жеңілдету жағдайында қылмыстық-құқықтық 
шекаралардан кедергісіз өту мүмкін болып отыр. Бұл негізінен өзара мойындау принципі 
түрінде табылған ерекше формуланың арқасы. ЕО құқықтық жүйесі аясында осы принцип 
пен адам құқығын қорғау арасында өзара байланыстылық (корриляция) қалыптасты. 
Бостандық, қауіпсіздік және заңдылық түсініктерінің ортақ кеңістігіне қатыстылығына 
келсек, оның басты бағдарлары ретінде мүше-елдердің конституциялық-құқықтық 
нормалары мен Еуропалық адам құқығы туралы конвенциясы (оның негізінде әзірленген сот 
тәжірибесін қоса) салыстырмалық-құқықтық қарым-қатынаста және керісінше қызмет 
атқарады. Еуропалық интеграциялық үдерістер әсерінен негізгі құқықтар туралы сәйкесінше 
ұлттық түсініктер де бейімделіп келе жатқанын байқауға болады. 
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Экстрадиция - халықаралық құқық нормаларымен және ұлттық заңнамаға негiзделген 
құқықтық рәсім, қылмыс жасаған тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке тартуға және жазаны 
орындау мақсатында сұрау салған мемлекеттің құзыретіне ұстап беру процессінен тұрады. 

Қылмыс жасаған тұлғаны ұстап беру, құқықтық-келісім шарт базасына негізделеді; 
халықаралық келісім болмаған жағдайда мемлекет экстрадицияны жасауға міндетті емес. 
Айыпталған немесе сотталған тұлғаны ұстап беру ережесі халықаралық-құқықтық келісім 
актілері екі блокта қарастырылады. Бірінші блокқа ұстап берудің екіжақты және көпжақты 
халықаралық келісім-шарттары, қылмыстық іске құқықтық көмек көрсетуді жатқызу керек 
(1957 ж. Экстрадиялау туралы  Европалық Конвенция; 1981 ж. Экстрадициялау туралы 
америкааралық Конвенция; 1993ж.  Азаматтық,  отбасылық және қылмыстық істер бойынша 
құқықтық қатынастар мен құқықтық көмек көрсету үшін ТМД Конвенциясы). Екіншісіне-
халықаралық құқық тәртібіне қауіп туғызатын қылмыс түрлеріне қарсы күресетін 
халықаралық келісімдерді жатқызамыз (1997 ж. Бомбалау терроризміне қарсы күрес 
Конвенциясы; 1970ж. әуе кемелерін заңсыз басып алуға қарсы күрес Конвенциясы; 1984ж. 
Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар - намысты 
қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы  Конвенциясы) [1,112].   

Мемлекеттер арасында ұстап беру туралы келісім болмаған жағдайда көрсетілген 
конвенциялар экстрадициялау үшін құқықтық негіз болып қарастырылуға жатады. 1990 ж. 
БҰҰ шеңберінде қылмыстық сөт төрелігі   саласында өзара құқықтық көмек көрсететін 
Типтік келісім-шарт және экстрадициялау туралы  Типтік келісім-шарт жасақталды . 

Экстрадициялауды келісім шартқа сәйкес орындауға  міндетті мемлекет, ұлттық 
заңнама деңгейінде ұстап беру әрекетін бекітеді, соның ішінде экстрадициялауға шешім 
қабылдайтын құзырлы мемлекеттік ұйымдарды (лауазымды тұлғаны) анықтайды. Бұл сот 
орындарының прерогативі (Швейцария, Аргентина), биліктің атқарушы ұйымдары болуы 
мүмкін (Бельгия, Австрия); Қазақстан Республикасында экстрадициялау жөніндегі шешімді 
Бас Прокурор немесе Бас прокурордың орынбасары қабылдайды. 

Ұлттық заңнама жағдайына қарай кейбір мемлекеттер ұстап беруді нақты сол 
мемлекетке «өзара қағидалас» негізде жүзеге асыруы мүмкін. Қазақстан Республикасының 
заңнамасында бұл жағдай Қылмыстық-процессуальдық кодексте қарастырған. 

Экстрадициялау институтын жүзеге асыру белгілі бір шарттарға байланысты болу 
керек – ұстап беруге тек қылмыс жасаған тұлға (бірақ азаматтық емес, әкімшіліктік 
құқықбұзушылық), экстрадициялайтын тұлғаға қарсы құзырлы ұйымның қылмыстық іс 
қозғалғаны туралы шешім немесе бас бостандығынан айыру туралы үкім; жасалған іс-
әрекетке сұрау салынған мемлекеттің де,  талап етуші мемлекеттің де заңнамасында 
қылмыстық сипатқа ие болуы шарт («қоса еріксіз беру» ережесі — «double criminality), — екі 
мемлекеттің заңнамасында нақты қылмысты жазалау ұйғарымында елеулі 
айырмашылықтардың болмауы. 

Мысалы, экстрадициялау туралы Европа Конвенциясының 2 тармағында бұл шарт 
былайша көрсетілген: ұстап беру сұраушы мен сұрау салынған тараптардың заңнамасында 
жасалынған қылмыстарға 1 жылдан кем емес мерзімге бостандығынан айыруға немесе 
басқаша қатаң жаза қолданылғанда жүзеге асырылады; бас бостандығынан айыру жазасына 
кесілген сотталушыға байланысты жаза  —4 айдан кем емес болуы керек; — 
экстрадицияланатын тұлғаға сұраушы мемлекет өлім жазасын  қолданбауға кепілдік берген 
жағдайда;  — қылмыстық қудалау тек экстрадициялауға негіз болатын қылмыс жасалған 
жағдайда (мамандандыру ережесі); — тұлғаның жасаған қылмысы саяси қылмысқа жатпаған 
жағдайда жүзеге асады. Мысалы, 1957 ж. экстрадициялау туралы Европа Конвенциясы саяси 
немесе саясатпен байланысты қылмыс жасаған тұлғаны сұрау салушы мемлекетке ұстап 
бермеуді қарастырған [2,90].   

Саяси қылмыстар деп мемлекет мүддесіне қарсы бағытталған қылмыстық істерді 
жатқызады (отан қорғау күші, саяси тәуелсіздік, мемлекеттік құрылыс, көпшіліктік құқық 
тәртібі және т.б.); Теориялық деңгейде саяси қылмыстарды шексіз және салыстырмалы түрде 
ажыратады. Бірінші ерекше жағдайда  мемлекет мүддесі қылмыстық қол сұғу объектісі 
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болып табылады, жеке тұлғалар мүддесі қозғалмайды (сатқындық, бүлікке шақыру, т.б.). 
Салыстырмалы саяси қылмыстар жалпы қылмыстық мінезге ие, саяси себептермен 
жасалады, жеке тұлғалар мүддесі  қозғалады (кісі өлтіру, саяси қайраткерді ұрлау немесе 
оның отбасы мүшесін ұрлау). Саяси қылмыстар тізбесінің азаю үрдісі байқалады. Саяси 
қылмыстар категориясынан  терроризм қылмысы, адамзатқа қарсы қылмыс, геноцид 
қылмысы, 1949 ж. Женева конвенциясының қатаң бұзылуы және т.басқалар шығарылып 
тасталды (бұл 1948 ж. геноцид қылмысының алдын алу және сол үшін жазалау 
конвенциясында,  1975 ж. Экстрадициялау туралы Европа конвенциясына Қосымша 
хаттамамен, 1977 ж. Терроризмге қарсы күрес туралы Европа конвенциясында және 2003 ж. 
қосымша Хаттамамен, 2005 ж. ядролық терроризм актілеріне қарсы күрес Конвенциясында 
қарастырылған) [5].        

Экстрадициялау туралы қайшылықтар туындаған жағдайда, яғни, ұстап берілетін 
тұлғаға қайтару туралы бірнеше мемлекеттен сауал түскенде, оң шешімді территориясында 
күдікті немесе сотталушы табылып тұрған мемлекет шығарады. 

Критерий белгілері болып: қылмыс жасалған жер, экстрадицияланатын тұлғаның 
азаматтағы, жәбірленушінің азаматтығы (жәбірленушілер), ұстап беру сауалдары түсуінің 
хронологиялық тізбесі. Қылмыстық қудалауды қылмыс жасалған мемлекеттің аумақтық 
заңдық құзыретіне сай айыпты мен жәбірленушінің азаматтықтарына қарамастан жүзеге 
асырады. Мемлекеттің  аумақтық заңдық құзыреттін жүзеге асыру тұлғаны ұстап беруден 
бас тартуға негіз болуы мүмкін (1993ж.  Азаматтық,  отбасылық және қылмыстық істер 
бойынша құқықтық қатынастар мен құқықтық көмек көрсету үшін ТМД Конвенциясының 
89—бап;  1957 ж. Экстрадиялау туралы  Европалық Конвенциясының 7—бап). Әмбебап 
заңдық құзырет кез келген мемлекеттің қылмыстық қудалауды қылмыстың жасалған жеріне, 
айыпты мен жәбірленуші тұлғалардың азаматтығына қарамастан жүзеге асырады; бұл жерде 
қылмыстық істің сипаты шешуші болады. Аталмыш тұжырымдама қылмыс санаттарының 
кейбірі, қайда бағытталып жасалғанына қарамастан бүкіл  халықаралық қауымдастықтың 
мүддесіне нұқсан келтіреді, халықаралық құқықтық тәртіпке қол сұғатынын мәлімдеу үшін 
негізделген.  Мемлекет қылмыс жасаған тұлғаны ұстап беруге немесе оған қатысты 
қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға міндетті («aut dedere, aut judicare» ұстанымы). 
Берілген ереже 1996 ж. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар Кодексі 
жобасының 9—бабында; 1984 ж.  Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке 
жатпайтын немесе ар - намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы 
Конвенцияның; 1970 ж.  Әуе кемелерін заңсыз басып алуға қарсы күрес Конвенциясының 
7—бабында; 1999ж. Лаңкестікті қаржыландырумен күрес туралы  Халықаралық 
Конвенцияның 10—бабында қарастырылған [3, 110].     

Халықаралық Келісімдерде (мысалы, 1993ж.  Азаматтық,  отбасылық және 
қылмыстық істер бойынша құқықтық қатынастар мен құқықтық көмек көрсету үшін ТМД 
Конвенциясының 57—бап), кей мемлекеттердің заңамаларында өз азаматтарын ұстап беруге 
жол бермеу туралы қарастырылған. Бұл ереже Қазақстан Республикасының  бабында 
бекітілген. 

Бірақ, кей мемлекеттер өзара ұстанымдарын ескере отырып,  өз азаматтарын 
экстрадициялауды іске асырады. Экстрадициялау институтынан тұлғаны халықаралық 
қылмыстық әділеттік ұйымдарға тапсыру институтын айырып қарастыру керек. Сот 
органдары құзырына тұлғаны тапсыру тәртібі бұрынғы Югославия мен Руанда халықаралық 
трибуналының Жарғысы ережесімен ескерілген (бұрынғы Югославия Халықаралық 
трибуналы Жарғысының 29— бап, Руанда Халықаралық трибуналы Жарғысының 28—бап). 
Халықаралық қылмыстық сот тұлғаны тапсыру сауалдары бойынша Рим статутының 89-91 
бабымен  реттеледі. Осы түрлі терминдердің мағынасы Сот статутының 102 бабында 
көрсетілген: ұстап беру дегеніміз «тұлғаны бір мемлекеттен екінші мемлекетке халықаралық 
келісімдер, конвенциялар немесе ұлттық заңнамалық ережелеріне сәйкес жеткізу»; 
«құзыретіне беру» деген тұлғаны  мемлекеттің негізгі статутқа сүйеніп, сотқа тапсыру [4, 
205]. Бұл заңды рәсімдерді іске асыру жүзінде елеулі айырмашылықтар орын алады, себебі 
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көптеген мемлекеттер өз азаматтарын ұстап беруді қолдамайды; бұл жағдай Халықаралық 
қылмыстық сот жүйесінің атқарар жұмысына елеулі түрде кедергі келтірер еді. Қылмыс 
жасаған тұлғаны экстрадициялауға келісу —мемлекеттің құқы, талап етілген тұлғаны сотқа 
тапсыру  —Рим статутына қатысушы—мемлекеттің міндеті. Экстрадициялау институтына 
тұлғаны ұстап беруді  қабылдамаған жағдайларда  біршама шарттар қолдану ескерілген 
(қосалқы еріксіз беру, қылмыстың саяси сипаты, жазалаудың шектен шығушылығы, т.б). 
Римдік статут тапсыруды қабылдамау жағдайын ескермейді (Статуттың 98—бабында Сот 
тұлғаны тапсыру жөніндегі сауалдарын тікелей мемлекетке жібере алмайтындығы жөніндегі 
әрекеттер көрсетілген). Сөйтіп, заңды шек қою халықаралық сот ұйымдарына 
экстрадициялау мен тұлғаны тапсыру рәсімдері соттың тиімді қызмет етуіне мүмкіндік 
туғызады.  

 
Қолданылғын әдебиеттер тізімі 

1. Лукашук И.И. Уголовная юрисдикция // ГиП. 1998. № 2. С. 112—116. 
2. Васильев Ю.Г. Региональные системы института выдачи преступников 

(экстрадиции) // Право и политика. 2002.  № 10. - С. 96-110. 
3. Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном 

международном праве. 2003. - 320 с. 
4. Оппенгейм Л. Международное право. М., 1948. Т. 1, пт. 2. С. 261. 
5. Адам құқықтары туралы халықаралық актілер: Құжаттар жинағы. М. 1998. 
 
 
УДК: 343.98.068 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУБЪЕКТА КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Утарбаева Айгуль Сергалиевна 

uaikena@mail.ru 
Магистрант Академии финансовой полиции, Астана, Казахстан 

 
О фактах коррупции в Казахстане сообщается почти постоянно. В бытовом смысле 

каждый понимает это по своему, но в законодательном смысле коррупционные 
правонарушения – это вполне конкретные правовые категории. 

Справедливо отмечают некоторые авторы, что «коррупция – это хроническая и 
неизлечимая болезнь любого государственного аппарата всех времен и всех народов»[1, с.4].  

Ю.В. Голик и В.И. Карасев отмечают, что, «коррупция – это социальное явление, 
заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и 
иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое 
служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для 
личного обогащения или в групповых интересах»[2, с.24]. Далее они правильно указывают, 
что «коррупция – явление, прежде всего, социально - экономическое. Значит, для того чтобы 
на него воздействовать, необходимо знать «болевые точки», которые находятся именно в 
социально - экономической сфере общества. Для этого, в свою очередь, необходимо знать 
качественные параметры того общества, в котором мы живем. И вот здесь мы по-
настоящему сталкиваемся с проблемой, которую не знаем: нам не известны качественные 
характеристики современного социума. Количественных характеристик существуют 
огромное множество, и они увеличиваются изо дня в день, а качественных оценок, с 
которыми можно было бы согласиться и безоговорочно принять вне всякой зависимости от 
партийной и классовой принадлежности, нет. Речь идет не только о российской 
общественной науке, но  о социальных науках в целом. Тот процесс, который получил 
название «глобализация», привел к фундаментальным изменениям всех основ социальной и 
экономической жизни современного человека, но надлежащего осмысления он не получил. 
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Представляется, что пока мы не будем иметь соответствующего методологического 
аппарата, все усилия по борьбе с коррупцией принесут лишь косметический эффект. Но это 
ни в коем случае не означает, что к нему не нужно стремиться»[2, с.29].  

Борчашвили И.Ш. и Рахметов С.М. отмечают «не решив проблему противодействия 
коррупции, невозможно эффективно решать задачи государственного управления» [3, с.18].   

В настоящее время в Республике Казахстан предусмотрены следующие виды 
ответственности за коррупционные правонарушения: уголовная, административная и 
дисциплинарная.  

Наиболее строгим видом ответственности, обладающим существенным карательным 
потенциалом, способным оказать реальное превентивное воздействие на лиц, совершающих 
коррупционные правонарушения, является уголовная ответственность. 

В связи с принятием нового Уголовного кодекса Республики Казахстан от 03 июля 
2014 года (далее – УК), где значительное внимание уделено принципу гуманизации 
уголовного законодательства и приведению его к стандартам правового государства, 
уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и 
наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки (ст.10 УК) [4]. 

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания в виде 
штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или смертной 
казни. 

Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо 
бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее 
незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, 
обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, 
исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста. 

Уголовные проступки значительно отличаются от преступлений степенью 
наказуемости, что ведет к снижению репрессивности уголовного судопроизводства. В 
частности, осужденный за уголовный проступок не будет считаться судимым. Это важное 
обстоятельство, так как судимость негативно влияет на судьбу осужденного после его 
освобождения от наказания. 

Как сказано в Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года, это не 
только смягчение ответственности и наказания, но и ужесточение ответственности и 
наказания за наиболее опасные преступления [5]. 

При этом необходимо отметить, что к числу коррупционных деяний законодатель 
отнес только преступления, обозначив тем самым повышенную степень общественной 
опасности данных правонарушений. 

В новом уголовном законе расширен перечень коррупционных преступлений. 
Согласно пункту 29) статьи 3 УК к коррупционным преступлениям относится двадцать одна 
статья уголовного закона. 

Помимо этого ужесточена ответственность за коррупционные преступления в 
отношении субъектов коррупционных преступлений, например, предусмотрено такое 
дополнительное наказание как пожизненный запрет на право занимать определенные 
должности. Кроме того, наложен законодательный запрет на применения к лицам, 
совершившим коррупционные преступления, условного осуждения и сроков давности 
обвинительного приговора. Ведена и усилена система штрафов, исчисляемая из кратности 
полученной суммы.  

При противодействии коррупции в Казахстане особенно важна законодательная 
регламентация понятия и круга субъектов коррупционных правонарушений. Существенным 
изменения подвергнуты уголовно-правовые нормы о субъекте коррупционных 
преступлений. 

Особенность коррупционных преступлений заключается в том, что они предполагают 
наличие двух сторон: во-первых, государственного служащего, использующего свое 
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служебное положение, и, во-вторых, лиц, заинтересованных в том, чтобы государственный 
служащий в их пользу (или в пользу представляемых ими организаций) совершил действия, 
противоречащие интересам службы [6, с.121]. 

Общеизвестно, что подавляющее число коррупционных преступлений в качестве 
обязательного признака состава уголовного правонарушения предусматривает признаки 
специального субъекта (исключение составляют ст.ст.367 и 368 УК, где субъектом является 
любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста).  

Субъектом коррупционных преступлений в соответствии с УК 2014 года может быть 
должностное лицо, лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций или 
приравненное к нему лицо, а также лицо, занимающее ответственную государственную 
должность. 

В соответствии со статьей 3 УК, где субъектам коррупционных преступлений 
являются:  

1) лицо, занимающее ответственную государственную должность, – лицо, 
занимающее должность, которая установлена Конституцией Республики Казахстан, 
конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного 
исполнения функций государства и полномочий государственных органов, в том числе 
депутат Парламента, судья, а равно лицо, занимающее согласно законодательству 
Республики Казахстан о государственной службе политическую государственную должность 
либо административную государственную должность корпуса «А» (п.16) ст.3 УК); 

2) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики 
Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан (п.26) ст.3 УК);  

3) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, - 
государственный служащий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
государственной службе, депутат маслихата (п.27) ст.3 УК); 

4) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, - лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, 
зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве 
кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан 
или маслихатов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; служащий, 
постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда 
которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, 
исполняющее управленческие функции в государственной организации или организации, в 
уставном капитале которой доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том 
числе в национальном управляющем холдинге, национальном холдинге, национальной 
компании, национальном институте развития, акционером которых является государство, их 
дочерней организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) 
которой принадлежат им, а также юридическом лице, более пятидесяти процентов 
голосующий акций (долей участия) которой принадлежит им, а также юридическом лице, 
более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого принадлежит 
указанной дочерней организации; служащие Национального Банка Республики Казахстан и 
его ведомств (п.28) ст.3 УК).  

При квалификации коррупционных преступлений в части указанных субъектов 
коррупционных правонарушений необходимо учитывать положения руководящих 
нормативных Постановлений Верховного суда Республики Казахстан. Новый уголовный 
закон закрепил их в качестве составляющей уголовного законодательства. Так, в ч.2 ст.1 УК 
указано, что Нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда 
Республики Казахстан являются составной частью уголовного законодательства Республики 
Казахстан [7]. 
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В действующем нормативном Постановлении Верховного суда Республики Казахстан 
от 13 декабря 2001 года № 18 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 
преступлениях, связанных с коррупцией» субъектам коррупционных преступлений отведены 
пункты с третьего по шестой. Несомненно, положительно, что Верховный суд республики 
уделяет внимание вопросам субъектов коррупционных преступлений, но в условиях 
реформирования уголовного законодательства назрела необходимость в переработке 
положений руководящих Постановлений Верховного Суда  Республики Казахстан.  

Так, нормативное Постановление Верховного суда Республики Казахстан «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией» принято 
было с учетом норм ранее действовавшего уголовного законодательства 1997 года, то есть в 
настоящее время данное постановление не отвечает требованиям нового уголовного 
законодательства 2014 года. 

В этой связи, предлагаем внести изменения в действующее нормативное 
Постановление Верховного суда Республики Казахстан «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией» в части положений о субъекте 
коррупционных преступлений. 

Необходимо внести изменения в п.п.2-4 нормативного Постановления и изложить их 
в следующей редакции: 

«2. Коррупционными преступлениями признаются преступления, предусмотренные в 
пункте 29) статьи 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК), в случаях 
получения лицами, их совершившими, имущественных благ и преимуществ. 

3. Субъектом коррупционных преступлений может являться лицо, указанное в 
пунктах 16, 26-28 статьи 3 УК. 

Судам следует учитывать, что к числу субъектов преступлений, связанных с 
коррупцией, относятся также физические лица, в целях подкупа указанных выше лиц 
противоправно предоставляющие им имущественные блага и преимущества. 

4. При определении субъекта коррупционного преступления, является ли он лицом, 
занимающим ответственную государственную должность, должностным лицом, лицом, 
уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом, необходимо исходить из норм, установленных  в пунктах 16, 26-28 статьи 3 
УК, статье 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией».  
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На первом этапе становления нашего независимого государства органы внутренних 

дел и вся система уголовной юстиции Казахстана столкнулись с заметным ростом 
преступности, обусловленным, прежде всего, негативными последствиями развала прежней 
советской системы экономических и социально-политических отношений, издержками 
реформ и определенной деморализацией общества переходного периода.  

«Болезненный переход от командной к рыночной экономике, - подчеркивается в 
Стратегии «Казахстан-2030», - породил острые, доселе не известные нам в таких масштабах 
проблемы бедности и безработицы. Они создают питательную почву преступности, 
наркомании, порождают общественную депрессию и наращивают потенциал общественной 
нестабильности». 

В условиях кардинальных и стремительных изменений, происходивших практически 
во всех сферах жизни общества, необходимо было осуществить глубокую структурную и 
качественную реформу всей правоохранительной системы. Сделать это было не просто. 
Отсутствовала надлежащая законодательная и нормативная правовая база, органы 
внутренних дел по известным причинам покинули сотни высококвалифицированных и 
опытных работников, ситуацию усугубляло отсутствие денежных средств, не говоря уже о 
финансировании развития, их едва хватало на выплату заработной платы сотрудников.  

Между тем, требовали к себе повышенного внимания совершенно новые для нашего 
общества явления в криминальной сфере: рэкет и вымогательство, «заказные» убийства и 
похищения людей с целью получения выкупа, теневая экономика, широкие масштабы 
незаконного расходования бюджетных средств, организованная преступность и коррупция. 
Преступления стали приобретать более дерзкий и жестокий характер, все чаще совершались 
с применением оружия. Наметился устойчивый рост преступлений, связанных с незаконным 
оборотом и употреблением наркотиков.  

В этих непростых условиях органами внутренних дел Казахстана осуществлялась 
активная деятельность по борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка. В условиях политической стабильности уже в середине 90-х годов удалось 
добиться заметной стабилизации криминогенной обстановки. Менялись формы и методы 
работы полиции. Концентрация усилий на наиболее важных направлениях борьбы с 
преступностью, проведение целенаправленных и широкомасштабных оперативно-
профилактических мероприятий с максимальным использованием имеющихся сил и средств, 
укрепление низовых подразделений за счет сокращения управленческого персонала 
позволили добиться существенного сокращения количества совершаемых преступлений. 
Так, если в 1993 году, когда был отмечен самый высокий уровень преступности, в стране 
было зарегистрировано 175 тысяч преступлений по линии криминальной полиции, то в 
последние годы их количество неуклонно сокращалось и в 2001 году составило 124,7 тысяч.  

Начиная со второй половины 90-х годов наметилась устойчивая тенденция снижения 
уровня так называемой уличной преступности, количества умышленных убийств, разбоев и 
грабежей. Ежегодно повышалась раскрываемость преступлений.     Органы внутренних дел 
играют ведущую роль в обеспечении охраны общественного порядка и общественной 
безопасности. В борьбу с преступностью все активнее вовлекается общественность. Уже 
сегодня в республике действуют 3,5 тысячи общественных формирований 
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правоохранительной направленности, в рядах которых насчитывается около 30 тысяч 
человек. 

Общеизвестно, что уголовный розыск образовался после судебной реформы 1864 года 
в Российской империи, куда также входил и современный Казахстан. Первоначально к 
сыскной уголовной полиции относилось выявление и раскрытие особо тяжких преступлений, 
например, убийства, разбои, хищения и т.д.  

После событий октября месяца 1917 года в России в отношении субъектов, 
совершивших данные виды преступлений, уголовное преследование со стороны уголовного 
розыска не осуществлялось. Общеуголовная и организованная преступность, которая 
пополнилась рядами амнистированных осужденных в феврале месяце 1917 года, захватила 
верховенство во всех крупных городах Советской России и Советского Казахстана. Рост 
индексовых преступлений, например, убийства, разбои, незаконный оборот наркотиков, 
хулиганства увеличивался с геометрической прогрессией.  

В этих сложных условиях советская власть реанимировала криминальную полицию, а, 
именно, 04 октября 1918 года были созданы подразделения уголовного розыска. На них 
возлагалась традиционная компетенция по выявлению, раскрытию и расследованию тяжких 
и особо тяжких преступлений. В середине 1930-х годов из уголовного розыска выделилось 
подразделение по борьбе с хищениями социалистической собственности. Современный 
аналог в Республике Казахстан это подразделения по борьбе с преступлениями в сфере 
экономики.  

В начале 1980-х годов вновь были сформированы подразделения по борьбе с 
организованной преступностью и бандитизмом, которые в конце 1950-х годов были 
упразднены.  

После распада Союза Советских Социалистических Республик в декабре месяце 1991 
года суверенный Казахстан сохранил аналогичную структуру подразделений криминальной 
полиции, которая и существует по настоящее время.  

Так, с 01 января 2015 года вступила в силу новая редакция уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан за № 231-V ЗРК. Статьи 187, 188, 189, 196, 231-251 
УПК РК определяют уголовно-процессуальный порядок реагирования и досудебного 
расследования уголовных правонарушений подразделениями криминальной полиции 
органов внутренних дел, а, именно, уголовным розыском. Наравне с действующим законом 
Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» на подразделения 
криминальной полиции возлагается обязанность проведения негласных следственных 
действий по выявлению преступлений, санкции статей которых предусматривает наказание в 
виде лишения свободы от одного года и выше, а также по подготовляемому, совершаемому 
или совершившему.  

Несомненно, является актуальным то, что система правоохранительных органов 
Казахстана, куда и относятся оперативные подразделения криминальной полиции, 
характеризуется существенными изменениями в политической, экономической и социальной 
сферах жизни  современной нашей страны и общества, которые повлекли за собой 
значительный рост зарегистрированных совершенных преступлений. В этой связи, 
криминальной  полиции МВД РК необходимо проводить целенаправленную работу по 
выявлению и раскрытию особо опасных уголовных правонарушений.  
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Республика Казахстан провозглашая себя демократическим, светским, правовым 

государством, высшими ценностями которой является человек его жизнь, права и свободы, 
должна содержать необходимое количество не только прав каждого участника процесса, но и 
гарантии их реализации. 

По мере развития государственно-властных институтов, принципы уголовного 
судопроизводства, отражая политику государства в области правосудия, первоначально 
формулируются в виде идей, которые постепенно в ходе правотворчества закрепляются в 
виле норм действующего законодательства уголовного судопроизводства [5.78]. 

Вступивший в законную силу новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан (далее УПК РК) закрепил формулировку определения принципов уголовного 
процесса, прекратив тем самым многочисленные и многолетние споры об этом в ученой 
среде. Так в статье 9 УПК называемой «Принципы уголовного процесса и их значение» 
сказано следующее. 

1. Принципами являются фундаментальные начала уголовного процесса, 
определяющие систему и содержание его стадий, институтов и норм, обеспечивающих 
общие условия реализации прав и обязанностей участников уголовного процесса и решение 
стоящих перед ним задач. 

2. Нарушение принципов уголовного процесса в зависимости от его характера и 
существенности влечет признание процессуального действия или решения незаконным, 
отмену вынесенных в ходе такого производства решений либо признание собранных при 
этом материалов не имеющими силы доказательств или состоявшегося производства по делу 
недействительным[1.30]. 

В статье 23 УПК закреплен принцип осуществление правосудие на основе 
состязательности и равноправия сторон. Основным содержанием данного принципа является 
четкое разграничение функций участников судебного разбирательства, нацеленное на 
обеспечение полной реализации всеми принадлежащих им прав и выполнение возложенных 
на них обязанностей. Во второй части данной статьи прямо сказано, что уголовное 
преследование, защита и разрешение дела судом отделены друг от друга и осуществляются 
различными органами и должностными лицами. И это правильно, как замечает К.Б. 
Калиновский: «Так Общепризнанно, что состязательность определяется разделением 
уголовно-процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела в деятельности 
участников судопроизводства. В результате процесс представляет собой спор равноправных 
сторон перед независимым от них судом» [2. 94-98]. 

М.С. Строгович определял состязательность как «такое построение судебного 
разбирательства, в котором обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором 
обвинение и защита осуществляются сторонами, наделенными равными правами для 
отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны…» [3.170]. 

Таким образом, идея о четком разграничении уголовно-процессуальных функций, как 
главное условие состязательности, получила в УПК РК полную реализацию. 
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Выполнение функций уголовного процесса напрямую связано с выполнением 
определенных обязанностей. В третьей и четвертой части статьи 23 УПК четко 
сформулированы обязанности участников процесса.  

Обязанность доказывания виновности лица в совершении уголовного 
правонарушения и опровержение его доводов в свою защиту возлагаются на органы 
уголовного преследования, а при производстве в суде – на государственного и частного 
обвинителей. 

Защитник обязан использовать все предусмотренные законом средства и способы 
защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

Роль суда определена положениями части 5, 6, 10 данной статьи. 
Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 

обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов 
права. 

Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, обязан создать необходимые 
условия для выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. 

Суд обеспечивает сторонам право в рассмотрении дела по первой и апелляционной 
инстанции; подсудимый и его защитник и другие участники процесса допускаются при 
рассмотрении дела в кассационном и надзорном порядках, при осуществлении производства 
по вновь открывшимся обстоятельствам и рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 
приговора. Сторона обвинения должна быть представлена государственным либо частным 
обвинителем при рассмотрении судом каждого уголовного дела. Другие случаи, когда 
стороны обязаны участвовать в рассмотрении дела судом, определяются настоящим 
Кодексом [1. 34]. 

Анализ указанных норм приводит к выводу о том, что роль суда довольно пассивна. 
Главным назначением суда, по смыслу данного принципа, является обеспечение реализации 
своих прав и выполнении своих обязанностей сторонами. Об осуществлении правосудия 
судом здесь упоминается лишь в одной строке: «Суд основывает процессуальное решение 
лишь на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных основаниях было 
обеспечено каждой из сторон» [1.34]. И даже в этом случае суд вынужден ограничиваться 
только лишь теми доказательствами, которые представлены сторонами. В результате объем и 
качество исследования доказательств в судебном заседании в большей степени зависят от 
того, насколько добросовестно отнесутся к выполнению своих обязанностей стороны. 

Однако суд является той конечной инстанцией в уголовно-процессуальной 
деятельности, которая должна дать ответы на самые главные вопросы: виновен ли 
подсудимый, или не виновен. В соответствии с полученными ответами на указанные 
вопросы суд решает следующую задачу назначить виновному лицу наказание либо 
освободить его от наказания, либо вынести оправдательный приговор.  

Более того, в части четвертой статьи 24 «Всестороннее, полное и объективное 
исследование обстоятельств дела», которая также является принципом уголовного процесса, 
сказано: «Суд не связан мнением сторон по вопросам необходимости и достаточности 
исследования имеющихся в деле и представленных в судебном заседании сторонами 
доказательств, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 380 
настоящего Кодекса» [1.35]. 

В статье 380 УПК закреплено следующее. 
1. Государственный обвинитель вправе ходатайствовать о том, чтобы исследование 

доказательств обвинения было ограничено доказательствами, рассмотренными к моменту 
возбуждения указанного ходатайства. Суд, выслушав мнения сторон, вправе удовлетворить 
это ходатайство. 

2. Сторона защиты вправе отказаться от исследования доказательств, представленных 
и приобщенных к делу по ходатайству подсудимого, защитника, законного представителя 
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подсудимого, гражданского ответчика или его представителя. Такой отказ для суда 
обязателен [1. 228]. 

Получается некоторое несогласование положений двух принципов уголовного 
процесса. С одной стороны предусмотрено четкое ограничение полномочий суда по 
исследованию доказательств, с другой стороны говориться о том, что суд не связан мнением 
сторон по вопросам необходимости и достаточности исследования имеющихся в деле и 
представленных в судебном заседании сторонами доказательств. 

На наш взгляд идея о состязательности уголовного процесса не должна столь жестко 
ограничивать полномочия суда, задачей которого является установление истины по делу. 
Для того чтобы установить все обстоятельства по делу суду необходимо установить все 
обстоятельства совершенного преступления, а также исследовать личность виновного, так 
как это имеет значение при индивидуализации уголовного наказания. В этой связи нам 
представляется справедливым высказывание по этому поводу А.А.Давлетова: 
«Состязательность сама по себе не гарантирует соблюдения прав субъектов уголовно-
процессуальной деятельности. Будучи формой производства по делу, она лишь выстраивает 
взаимоотношения субъектов, демонстрирует их расстановку в ходе разрешения дела» [4]. 

На основании изложенного мы полагаем, что целесообразно привести в полное 
согласование между собой двух принципов уголовного процесса: принципа осуществления 
правосудия на основе состязательности и равноправия сторон и принципа всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоятельств дела. Часть пятую статьи 23 УПК 
дополнить словами: «Суд не связан мнением сторон по вопросам необходимости и 
достаточности исследования имеющихся в деле и представленных в судебном заседании 
сторонами доказательств». 
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Accordance to Convention on the Rights of the Child, adopted by GA resolution 44/25 of 20 
November 1989, child means every human being below the age of eighteen years unless under the 
law applicable to the child, majority is attained earlier. 

States Parties, which involve to the Convention (UNRC), recognize the right of the child to 
be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be 
hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, 
mental, spiritual, moral or social development. States Parties shall take legislative, administrative, 
social and educational measures to ensure the implementation of the present article. To this end, and 
having regard to the relevant provisions of other international instruments, States Parties shall in 
particular: provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment; provide for 
appropriate regulation of the hours and conditions of employment; provide for appropriate penalties 
or other sanctions to ensure the effective enforcement of the present article. 

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social 
and educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic 
substances as defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the 
illicit production and trafficking of such substances. States Parties undertake to protect the child 
from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in 
particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: the 
inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; the exploitative use of 
children in prostitution or other unlawful sexual practices; the exploitative use of children in 
pornographic performances and materials [1]. 

Violence against children around the world has become a serious problem: millions of 
children are victims of physical and sexual violence and often suffer from the effects of the 
incorrigible evil. 

Unfortunately, Kazakhstan in this regard does not lag behind other countries. Our state has 
acceded to many international treaties and conventions on the protection of children's rights, 
adopted by a number of national legal acts, acts as a three-tier system of protection of children's 
rights. But, despite all this, our children do not actually reserve. 

In the analyzed period, the number of crimes committed by juveniles decreased by 20.6 % 
(from 2,255 in 2013 to 1791 in 2014), while violent crimes decreased by 22.0 % (from 837 to 653). 

Many children - victims of crimes leave their homes or in institutions, are drawn into anti-
social behavior, showing a penchant for cruelty, violence, theft, begin using alcohol or drugs. 

Diagram 1 

 
 
The Line graph (diagram 1) compares information about crimes against minors in the 14 

regions of our republic, Almaty city and Astana city in the first quarters of 2013 and 2014. In terms 
of regions, the highest rate of these crimes is observed in Karaganda region (203), Almaty city 
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(110) and East Kazakhstan (137) and South Kazakhstan (138) regions. The lowest rate of this crime 
is in Kzylorda region (40), North Kazakhstan (49) and Mangystau region (45). 

The pie chart (diagram 2) compares the crimes against minors and it`s percentage. In the 
structure of crimes where the victims are minors, dominated crimes against property, the person, 
public order, public health or morals.  

Especially, minors are often become a victim of crimes, such as robbery (42. 0%), sexual 
relations (18.2%), rape (5.5%),the incitement to suicide (5.8%),  the violent sexual actions (2.0%) 
etc. 

Also minors faced with a crimes such as: murder (0.9%), threats (0.9%), kidnapping (0.3%), 
trafficking (1.5%), illegal deprivation of liberty (1.7%), engaging in criminal activities  (1.5%) 
engaging in prostitution (0.6%), extortion (8.4%). 

 
 
Of particular concern is the growth of the following offenses committed against minors 

(Criminal Code): incitement to suicide (article 102), from 3 to 38 (it grew 13 times); intentional 
infliction of moderate bodily harm (article 104) increased by 42.1 % (from 19 to 27); sexual 
intercourse and other sexual acts with a person under the age of 16 (article 122) increased by 28% 
(from 93 to 119). 

The above statistics show an extremely dangerous phenomenon of society, causing 
irreparable harm to the psyche and ethos of minors, as well as their health. Analysis showed that the 
criminal situation in the country is remaining stable and predictable. 

 Through three year-period (between 2011 and  2014) organizational and practical measures  
have been carried out to strengthen the registration discipline (introduction to criminal prosecution 
bodies of information systems, the introduction of electronic registration statements and reports of 
crimes, toughening responsibility for crimes shelter ) achieved objective and reliable indicators on 
the state of crime in the country. The full registration of all statements and reports of crimes and 
incidents managed to bring out of the shadows on the average about 80-100 thousand сrimes. 

Violence against children is a serious and very painful, requiring improved performance in 
the fight against this social phenomenon. Aggressive behavior of people on television and in the 
Internet affects the immature minds of the younger generation [2]. 
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In the science of criminology measures divided to preventive activities in general and 
special. General measures aimed to address global, general economic and social problems; they are 
not focused specifically on the fight against crime, but because of its exceptional importance for the 
economic, spiritual and social life of society are able to solve problems and fight against crime. 

For example, measures to develop the economy, promote trade and entrepreneurship, 
improve the welfare of society, certain groups of assistance, such as refugees or internally displaced 
persons and families in need are the measures of crime prevention on the part of those to whom 
these general measures are addressed. 

Special measures aimed at addressing the fight against crime .They may be addressed to the 
whole population, that is, an indefinite number of persons or particular social group. For example, 
the adoption of the new penal code or criminal law is a special measure, because it focuses on the 
prevention of crime is. We can say that special measures aimed at combating crime in general, with 
its individual species and to prevent criminal behavior of the individual. 

Measures of social assistance and support should be provided to those specific groups of 
people, families and individuals who need such support. Help and support is needed all who are 
poor, old, knocked out of the rut of life who are persecuted failure, alienated from normal 
connections and relationships. It should be not only material but also spiritual help. Unfortunately, 
such measures are inadequate, as noted, for example, a large number of beggars and vagrants in the 
country. 

Organizational measures should be implemented for improving the performance of 
enterprises and institutions, including law enforcement, to improve their effectiveness in the fight 
against offenses and crimes within their competence and professional responsibilities. 

Laws to combat crime should maximize promote its prevention. To do this, they must meet 
the following requirements are equally important: meet the social realities and conditions of 
existence of the society, its worldview, perception, and traditions; develop existing democratic and 
humanistic foundations of justice; rely on modern science and technology; ensure fair and 
reasonable, in accordance with the law, the resolution of criminal cases, satisfying the public’s 
sense of justice. Only in this case, it seems, we can say that the law is really "works" for justice, to 
combat crime [3]. 

The types of measures which combat with crimes against minors divided into several 
groups, such as: economic, political, legal, psychological, organizational and technical. This 
measures are aimed to: eliminate the factors that contribute to the commission of crimes; prevent, 
detect, suppress and investigate crimes, as well as the identificate persons who are preparing, 
committing or having committed; find people who are hiding from the bodies of inquiry, 
investigation and trial, avoiding the criminal punishment; implement criminal justice; Compensate 
for the negative effects of crime. 

In order to enhance the effectiveness of prevention and combating violence against women 
and children, governments need to: intensify efforts to identify and eliminate the causes and 
conditions that contributed to the increase in the number of crimes provided for Article 120, article 
122 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan; strengthen the fight against administrative 
violations in the field of press and information provided st.344 Code of Administrative Offences, in 
terms of production, storage , import, transportation in the territory of the Republic of Kazakhstan 
media products containing information and materials aimed at propaganda or agitation cult cruelty, 
violence and pornography; strengthen public participation in combating the problem of violent 
crime against women and children. 
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Международное ядерное право (далее МЯП) является одной из тех отраслей права, 

которые сложились в последние десятилетия благодаря человеческому прогрессу. Открытие 
атомной энергии, создание атомной бомбы во время Второй Мировой войны и, как 
следствие, распространение ядерного оружия, сопровождающееся опасностью 
радиоактивного заражения в результате нарушения ядерной технологии в промышленности, 
в атомных электростанциях, побудили государства и международные организации взглянуть 
на проблему с другой стороны, а именно – правовой. Требовалось должное правовое 
регулирование международных и внутригосударственных отношений по использованию 
ядерной энергии как принципиального нового источника энергии, воплотившем в себе не 
только широкие перспективы развития энергетической и прочих промышленных отраслей, 
но и реальные угрозы для окружающей среды и населения, а также всего мира в целом в 
лице терроризма, владеющего ядерным оружием. 

Так, «Международное ядерное право представляет собой совокупность принципов и 
норм, которые регулируют отношения субъектов международного права в области 
использования ядерной энергии в военной или мирных целях». [1, с.415] У данной отрасли 
права имеются и другие наименования: международное атомное право, международное 
право атомной энергии. [2, стр. 228] 

Так, атомное право определяют как «активно формирующуюся часть международного 
права, объединяющую совокупность норм, которые регулируют отношения между 
различными субъектами международного права по поводу использования атомной энергии». 

Интересно отметить, что существует позиция, которая не рассматривает МЯП как 
самостоятельную отрасль международного права (далее МП), а относит его к подотрасли 
права международной безопасности и к международно-правовому регулированию 
экономического и научного сотрудничества. В связи с этим предлагается рассматривать 
МЯП как «комплексную отрасль права», включающую в себя нормы «международного 
морского права (международно-правовой режим ядерных судов), международного 
комического права (международно-правовой режим использования ядерных источников 
энергии в космосе), международного экологического права (международно-правовой режим 
утилизации ядерных отходов) и др.» [1, стр. 416] 

Первопроходцами в данной отрасли права среди зарубежных ученых считаются 
В.Буланжер, Х. Фишергоф, Р.Флек и В. Эрлер, которые предвидели и обозначили 
возникновение МЯП. В 60-х годах прошлого века теоретическими вопросами МЯП в СССР 
занимались С.А. Малинин, А.И.Йорыш, Р.М. Тимербаев, В.П. Пархитько. Как верно 
отмечает Малинин еще в 1971 году «какой бы аспект атомной проблемы не служил 
предметом международного правового регулирования, нормотворческий процесс неизбежно 
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сталкивается с необходимостью решения одинаковых по своему характеру технических и 
правовых проблем… Дело в том, что расщепляющиеся материалы, производимые для 
мирных целей, могут быть использованы для изготовления ядерного оружия. Возникает 
необходимость выработки соответствующих правовых средств, исключающих возможность 
последнего». [3, стр.11] 

Итак, международное ядерное право – это отрасль международного права. Согласно 
К. А. Бекяшеву, «отрасль международного права - совокупность обособленных юридических 
норм и правовых институтов, которыми регулируются определенная область общественных 
отношений, обладающих качественным своеобразием». Каждая отрасль обладает своим 
методом правового регулирования, специальными принципами и источниками. [4] 

Основная цель международного ядерного права – способствовать объединению 
усилий государств в решении глобальных проблем, связанных с использованием атомной 
энергии. Одними из средств достижения этой цели являются принципы и нормы 
соответствующей отрасли. 

Для любой отрасли международного права характерны как и специальные отраслевые 
принципы, так и общие принципы международного права, подчиняющие всю структуру 
отрасли. 

Из общих принципов международного права следует выделить принцип 
сотрудничества государств, принцип мирного сосуществования, равенства и одинаковой 
безопасности государств. 

Специальные принципы отрасли в полной мере отражают сущность и направленность 
международного ядерного права. 

1) Принцип обеспечения ядерной безопасности человечества. В связи с 
потенциальной опасностью ядерного заражения и облучения  населения даже в случае 
мирного использования атомной энергии, юридическое содержание принципа состоит в 
обязанности государств принимать все необходимые меры по предотвращению катастроф на 
ядерных объектах. 

2) Составляющей принципа 1) является принцип недопустимости радиоактивного 
заражения планеты. 

3) Принцип обеспечения безопасного развития ядерной энергетики также может 
быть включен принцип 1).  

4) Принцип нераспространения ядерного оружия является одним из наиболее 
конвенционно закрепленных принципов. По сути, являясь основополагающим принципом 
МЯП, он заключен во многих многосторонних и двусторонних договорах, соглашениях и т.д. 
Кудрявцев определяет также нормы, устанавливающие правовые содержание данного 
принципа. К ним он относит: нормы, направленные на дальнейшее регулирование ядерного 
экспорта,  нормы, направленные на обеспечение физической защиты ядерного материала, 
нормы, направленные на определение порядка оказания услуг в области мирных ядерных 
взрывов. Все эти нормы образуют единую цель – недопущение появления новых стран, 
обладающих ядерным оружием. 

5) Принцип контроля за нераспространением ядерного оружия и за мирной 
атомной деятельностью государств. Лежит в основе деятельности МАГАТЭ, а именно 
мероприятий по проверке выполнения государствами взятых обязательств при вступлении в 
агентство.   

5-а) Следует также указать рекомендательные нормы МАГАТЭ, касающиеся системы 
лицензирования и национального контроля за обеспечением безопасного развития атомной 
энергетики. 

Договорными нормами закрепляется множество форм международного 
сотрудничества в сфере использовании атомной энергии: проведение совместных научных 
исследований, создание международных исследовательских центров, международных 
атомных организаций и хозяйственных объединений, организаций ядерной информации и 
т.д. 
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Международные договоры в сфере международного ядерного права сгруппированы 
по предмету регулируемых отношений следующим образом [1,с.418] : 

1. В сфере борьбы с разработкой, испытанием и размещением ядерного оружия: 
А) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой от 5 августа 1963 г.; 
Б) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 24 сентября 1996 г.; 
В) Договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г.; 
Г) Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 

оружия и других видов оружия массового уничтожения от 11 февраля 1971 года; 
Д) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 20 января 1967 года; 
Е) Конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года; 
Ж) Региональные международные договоры о создании районов, свободных от 

ядерного оружия :Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке от 14 
янвая1967 года (Договор Тлателолко); Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого 
океана от 6 августа 1985 года ( Договор Раратонга); Пелиндабский договор о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Африке от 23 июня 1995 года ( Договор Пелиндаба); Договор о 
безъядерной зоне в юго-восточной Азии от 15 декабря 1995 года (Бангкокский договор); 
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии от 8 сентября 2007 года 
(Семипалатинский договор). 

3) Двусторонние договоры между государствами относительно ядерного оружия 
2. В сфере борьбы с радиоактивным заражением планеты: 
А) Международная конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов 

и других материалов 1972 года (с поправками 1994 г.); 
Б) Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.; 
В) Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае 

ядерной аварии или радиоактивной аварии или радиоактивной аварийной ситуации 1986 г.; 
Г) Конвенция о ядерной безопасности 1994 г.; 
Д) Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или аварийной ситуации 1986 г.; 
Е) Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 г. 
3. В сфере ответственности за ядерную деятельность и защиту трудящихся: 
А) Конвенция о защите трудящихся от ионизирующей радиации 1960 г.; 
Б) Конвенция об ответственности в отношении третьих лиц в области ядерной 

энергии 1960 г. (с поправками 1964, 1982 гг.); 
В)Международная конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 

г. (с поправками 1997 г.) 
Г) Конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г. (не действует); 
Д) Конвенция о гражданской ответственности в области морских перевозок ядерных 

материалов 1971 г. 
Взглянув на данный перечень источников, можно заметить некий вектор развития 

МЯП: от провоенного характера источников до источников регулирования мирной 
деятельности и ответственности. 

Одним из самых масштабных международных договоров в МЯП является Договор 
нераспространения ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО), общее число участников которого 
составляет 191 независимое государство. Не являются участниками договора Израиль, 
Индия, Пакистан и КНДР. 

Суть договора - создать строгие рамки, как для стран, обладающих ЯО, как и для 
такового не имеющих. В качестве основного обязательства Договор предусматривает, что 
ядерные державы не передаю никому ЯО или других ядерных взрывных устройств и не 
помогают их созданию, а неядерные государства не приобретают и не создают сами такого 
оружия или таких устройств (ст. I, II).Сдерживая гонку ядерных вооружений, этот Договор 
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дает возможность государствам выделять больше средств на мирное применение атомной 
энергии.  

Как следствие, возникает идея создания безъядерных зон. Договор об Антарктике 
1959 г., Договор Тлателолко 1967 г., Договор Раротонга 1985 г.,  Бангкокский договор 1995 
г., Договор Пелиндаба 1996 г., Семипалатинский договор 2007 г. в своей общности 
сводились к одинаковым положениям:  

1) государства признают данные территории зоной, свободной от ядерного оружия, 
воздерживаются от применения или угрозы применения ядерного оружия;  

2) сами страны, находящиеся на обозначенной безъядерной зоне, обязывались не 
приобретать ядерное оружие, а ядерные державы призывались: не передавать прямо или 
косвенно в любой форме под национальный контроль какого-либо государства ядерного 
оружия, научных данных или технической помощи, которые могут быть использованы для 
оказания этим государствам содействия в производстве или применении ядерного оружия на 
безъядерной зоне. 

Контроль над международными ядерными связями, осуществляемые государствами-
участниками ДНЯО, с целью не допустить использования таких связей в качестве канала для 
распространения ядерного оружия или иных  ядерных взрывных устройств возлагается на 
МАГАТЭ.  

В рамках осуществления всеохватывающего контроля агентство использует 
собственную систему гарантий. Система гарантий – это комплекс технических норм, 
направленных на мониторинг выполнения странами-участницами МАГАТЭ и ДНЯО своих 
политических обязательств. 

Гарантии, в соответствии с Уставом МАГАТЭ (Ст. II), предназначены для 
обеспечения того, чтобы ядерные материалы, услуги, оборудование, технические средства и 
сведения, предоставляемые Агентством или по его требованию, или под его наблюдением 
или контролем, не были использованы таким образом, чтобы способствовать какой-либо 
военной цели. Цель гарантий - своевременное обнаружение переключения значимых 
количеств ЯМ с мирной деятельности на производство ядерного оружия или ядерных 
взрывных устройств.[6] 

В связи с заключением ДНЯО (1968 г.), который установил международно-правовую 
норму обязательности применения гарантий в государствах – участниках Договора, не 
обладающих ЯО, Совет управляющих МАГАТЭ разработал типовое соглашение о 
всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ (INFCIRC/153). Ядерные государства – участники 
ДНЯО (СССР, США, Китай, Великобритания и Франция) с учетом пожеланий неядерных 
стран в 1970–1980 гг. заключили соглашения с МАГАТЭ о добровольной постановке под 
гарантии своих гражданских ядерных установок. 

Система гарантий МАГАТЭ на сегодняшний день является одной из основ 
деятельности государств в регулирования международный отношений в сфере атомной 
энергии. Атомная энергетика, при всех своих положительных аспектах, несет в себе 
огромную опасность для человечества в лице ядерного терроризма и радиационного 
загрязнения нашей планеты. В связи с этим, международное ядерное право для 
международного сообщества сегодня – это необходимость, потребность в которой возрастает 
с каждым днем. 
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Одним из важных направлений сотрудничества в ШОС, которое во многом 

предопределило необходимость перехода от специализированной формы сотрудничества к 
многопрофильной, стало развитие отношений сторон в экономической сфере.  

Несомненно, что на начальном этапе все силы организации были подчинены 
достижению одной цели – безопасности в регионе. Но со временем стало усиливаться 
экономическое сотрудничество между государствами-членами организации. Наличие общих 
социально-экономических проблем, угроз и вызовов экономической безопасности региона 
привело к необходимости координации экономической политики стран региона для 
успешного реагирования на внешние воздействия. 

Сохраняется значительный разрыв между экономическим потенциалом ШОС и его 
практической реализацией. Двустороннее сотрудничество по-прежнему превалирует над 
многосторонними подходами, а между тем, именно крупномасштабные совместные проекты 
способны на деле интегрировать экономическое пространство ШОС.  

На сегодняшний момент можно констатировать, что ШОС является принципиально 
новой моделью геополитической интеграции, в которой представлены интересы 
Центральной Азии, России и Китая. Основой данного утверждения является то, что страны-
участники ШОС, учитывая собственный опыт, сообща координируют усилия по 
противодействию нетрадиционным угрозам безопасности в Центральной Азии – терроризму, 
воинствующему фундаментализму, наркопреступности и сепаратизму [1]. 

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев подчеркивал, что «наш основной приоритет 
незыблем и бесспорен: безопасность нации и сохранение государственности». Достижение 
этих целей, как и обеспечение региональной безопасности в целом, невозможно без тесного 
сотрудничества с другими государствами, в особенности соседними. 

Общая проблема для государств участников, а именно по соглашениям, заключаемым 
в рамках Центральной Азии крайне низкий уровень эффективности реализуемости 
подписанных соглашений. 

Интеграционные процессы играют важную роль на мировой площадке в построении 
новой мировой системы, которые открывают широкие возможности для решения не только 
комплекса экономических, социальных, экологических и других проблем в регионе, но и для 
разрешения проблем политической безопасности в Центральной Азии, где главными 
проблемами являются терроризм, экстремизм, вооруженные конфликты,  угрожающие 
жизни человечеству.  

Интеграция нужна всем государствам Центральной Азии, которая в будущем может 
дать толчок ускоренному экономическому,  политическому развитию этих стран. 

mailto:a.raushan.m@mail.ru
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Интеграционные процессы для стран Центральной Азии необходимы по следующим 
причинам: во-первых, в странах региона реформы экономики осуществлялись далеко не 
синхронно, что препятствует нормальному экономическому сотрудничеству между странами 
региона, во-вторых, в рамках региона не выработана единая согласованная стратегия 
интеграционного преобразования, в-третьих, имеются проблемы по совместному 
использованию водных ресурсов, охрана окружающей среды, в-четвертых, в регионе 
наблюдается  усиление негативных тенденций – рост экстремизма, терроризма, 
наркоторговли. 

В основе объединения стран в рамках ШОС лежат политические факторы, а именно: 
стремление к безопасности в регионе, в то время как в традиционных моделях интеграции – 
экономические факторы, начинающиеся со свободной торговли и только заканчивающиеся 
политическим союзом.  

Конечно, политические факторы – это первоочередная причина создания организации, 
но, тем не менее, возможность противостоять негативным тенденциям в 
Центральноазиатском регионе лежит в экономической плоскости. Основой существования 
терроризма, экстремизма, наркоторговли, преступности, крайних форм религиозного 
фанатизма является бедность народов Центральной Азии. Решение проблемы бедности 
связано с созданием рабочих мест, реализацией широкомасштабных социальных программ, 
что, в свою очередь, подразумевает ускоренное экономическое развитие региона в рамках 
экономической интеграции и тесного инвестиционного и технического сотрудничества с 
Россией и Китаем.  

В экономическом развитии региона заинтересован и Китай, который после 
Ташкентского саммита выделил $900 млн кредитов партнерам по ШОС. Кроме того, Китай 
подписал с Кыргызстаном, Таджикистаном и Казахстаном соглашения в области торговли, 
промышленности, строительства нефте- и газопроводов. 

Уже к 2010 г. КНР экспортировало более 40 млн тонн казахстанской нефти. Россия 
активно сотрудничает с Казахстаном в области ТЭК, на Каспийском шельфе. Несомненно, 
что обе страны заинтересованы в экономическом развитии региона. В этой связи 
показательна инициатива КНР, которая стремится создать в регионе зону свободной 
торговли начиная с 2002 г. [2].  

Сейчас Китай является одним из ведущих внешнеторговых партнеров 
Центральноазиатских государств и неудивительно, что он выступает с инициативами 
смягчения таможенных процедур по обе стороны границы.  

Важнейшим элементом сохранения политической безопасности в Центральной Азии 
является ускоренное экономическое развитие в рамках глубокой экономической интеграции, 
соответствующей современным реалиям. Для этого есть все предпосылки, базирующиеся на 
избытке факторов производства – минеральных и энергетических ресурсов, а также наличии 
сравнительно дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы. Полномасштабная 
реализация конкурентных преимуществ региона в условиях глобализации мировой 
экономики возможна лишь путем региональной экономической интеграции, тесного 
политического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, ШОС, СВМДА и.т.д. 

Исходя из вышеотмеченного, можно заключить: имеющиеся предпосылки для 
региональной экономической интеграции открывают широкие возможности для решения не 
только комплекса экономических, социальных и экологических проблем в регионе, но и для 
решения проблем политической безопасности в Центральной Азии, где основной проблемой 
факторов терроризма и экстремизма является крайняя бедность.  

Приходится, с сожалением, констатировать, что процесс формирования ЕЭП в 
Центральноазиатском регионе осуществляется медленно и со значительными трудностями. 
Такое развитие событий обусловливается следующими причинами: 

- во-первых, в странах региона реформы экономики осуществлялись не синхронно и с 
разной глубиной продвижения, при этом наблюдаются не только различные темпы 
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осуществления экономических реформ, но и несовпадающее видение принципов 
экономических преобразований; 

- во-вторых, в рамках региона имеет место различное понимание целей, задач и 
приоритетов интеграции, не выработана единая согласованная стратегия интеграционного 
развития; 

- в-третьих, не решаются проблемы межгосударственных отношений в таких 
областях, как совместное использование водных ресурсов, экология, охрана окружающей 
среды и предотвращение стихийных бедствий; 

- в-четвертых, обозначились различные интересы во внешней политике и 
международных ориентирах государств Центральной Азии; 

- в-пятых, наблюдается существенное снижение активности в торговых 
взаимоотношениях между государствами региона, которые по большей части 
переориентировались на развитие отношений с развитыми странами мира, прежде всего с 
США и ЕС, Турцией, Китаем; 

- в-шестых, в регионе наблюдается обострение геополитической ситуации, усиление 
негативных тенденций – рост экстремизма, терроризма, наркоторговли 

- в седьмых, эффективность реализуемости подписанных соглашений находится на 
низком уровне. 

В целом, в вопросе о сформулированных целях, задачах, приоритетных направлениях 
сотрудничества в ШОС, при всем их широком спектре охвата, все же отмечается развитие 
обеспечения нормативно-правовой базы по всем основным интересующим направлениям 
взаимодействия сторон.  

Основная причина торможения экономического сотрудничества - отсутствие 
механизма финансирования многосторонних проектов. Бюджет ШОС слишком скромен, да и 
не предназначен для этих целей. Давно ведутся разговоры о создании Фонда или Банка 
развития ШОС, однако он все еще не создан. Китай фактически настаивает на создании 
банка, в котором голоса распределялись бы в зависимости от размера взноса. Другие 
опасаются, что взнос Китая будет наибольшим, и Пекин будет контролировать банк и 
использовать его средства в своих интересах. 

Таким образом, для нормального развития государства, для осуществления им 
эффективных экономических реформ, укрепления торгово-экономических связей, 
налаживания региональной транспортно-коммуникационной системы, в итоге - для 
обеспечения стабильной социально-экономической жизни населения в первую очередь 
необходимо решение вопроса безопасности, как элемента, отвечающего за стабильность.   

В случае с Казахстаном институт ШОС является важным элементом системы 
региональной безопасности, отвечающим современным интересам Республики Казахстан. 
Прежде всего своевременность выполнения возложенных на государство обязательств 
приведет к постепенной как региональной так и глобальной безопасности в различных 
сферах жизни.  

Сегодня на практическом примере мы видим другой процесс развития глобализации, 
который подразумевает образование всеобщего международного экономического, правового, 
культурно-информационного, образовательного  пространства. Глобализация вышла из 
экономических рамок, и влияет на все основные сферы общественной деятельности — 
образование, идеологию, политику, культуру.  Относительно человеческого потенциала и 
человеческих ресурсов, глобализация по-новому высвечивает роль указанных факторов. 
Развитые державы в условиях глобализации взяли курс на создание глобализации, 
основанной на знаниях, что означает, что главной движущей силой общего мирового 
пространства  выступают знания, образование. Образование, знание включает человеческий 
потенциал, а прежде всего воплощен в людях. Это требует неуклонного развития 
человеческого капитала, укрепления человеческих ресурсов путем образования. Поэтому  
человеческий ресурс и человеческий капитал в условиях глобализации начинают играть 
особенно важную роль.  
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Финансирование высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов 
на основе  государственных, грантовых программ.  В 2011 году общий объем 
финансирования на научные исследования составила 26,8 млрд тенге (около 178 
мл..долларов США), то в 2012 году он вырос более чем на 70% и составил 48 млрд. тенге. К 
2015 году расходы на науку будут выведены на уровень 1%, а к 2020 году -1,5% от ВВП [3]. 

Наряду с упомянутыми достижениями в развитие образование и науки, значимым 
событием явилось учреждение в 1993 году международной программы «Болашак». Задачи 
интернационализации образования и улучшения интеграционных процессов путем  
приглашения крупнейших зарубежных ученых  в осуществлении своей деятельности в 
«Nazarbayev University» в Астане. 

В целом на национальном уровне в целях интернационализации образования 
Республикой Казахстан проведен огромный пласт работы в данном направлении. При этом 
необходимо рассмотреть вопросы создания единого механизма по привлечению 
иностранных студентов для обучения в Казахстане.  

Так, согласно Государственной программе Республики Казахстан на 2011-2020 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года 
запланировано достижение доли иностранных студентов в системе высшего 
профессионального образования в 2015 году-2,5%, в 2020 году- 3,3% на сегодняшний день в 
стенах высшего учебного заведения страны обучаются 10 тысяч иностранцев, что составляет 
0,06%. [4]. 

Дальнейшее функционирование университета ШОС включает в себя: академический 
обмен, создание сети языковых и страноведческих курсов, подготовка кадров в области 
культуры, науки, экономики, образования. Кроме того,  необходимо рассмотреть вопросы о  
создание совместных диссертационных советов, создание совместных авторских 
коллективов для подготовки учебных, подготовительных материалов для ВУЗов стран-
членов ШОС, повышение академической мобильности, создание при Университет издания 
научного журнала с высоким фактором влияния, куда будут включены  идеи, открытия, 
научные исследования ученных, сотрудников ВУЗов. 

    В интервью с читателями портала Сибкрай.ru  ректор Таджикского 
государственного института господин Салимов отметил о необходимости создания 
интегрированного образовательного пространства в рамках ШОС, отметил следующее: «Мы 
должны определить основные направления развития науки и образования с целью 
скорейшего решения такой злободневной проблемы, как нехватка педагогических кадров, 
высокий уровень миграции, утечка мозгов (в основном в Российскую Федерацию и 
Казахстан), и непременно учитывать это при решении вопроса о создании двухпрофильных 
специальностей по опыту других вузов стран.    

Из опыта моего общения с ректорами других вузов стран-членов ШОС я делаю вывод, 
что подобные проблемы волнуют и коллег в разных странах. Если нам удастся поддержать и 
укрепить наши естественные преимущества в виде остающегося достаточно 
интегрированным образовательного пространства, то от этого выиграют все наши 
страны»[5]. 

Функцию международной организации в области образования, науки и культуры 
осуществляет структурное подразделение ООН - ЮНЕСКО. Главным направлением 
деятельности в сфере образования является – «содействие укреплению мира и безопасности 
путем расширения сотрудничества народов в области образования , науки и культуры в 
интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости законности и прав человека»; 
нормативная деятельность по вопросам национальной политики   в тесной координации 
между образованием, подготовкой кадров и занятостью, обмен информацией путем 
распространения специализированных справочников и перечней, бюллетени исследований 
отражающие самые последние тенденции в области образования [6]. Казахстан плодотворно 
сотрудничает с ЮНЕСКО. Вся деятельность ЮНЕСКО и РК осуществляется с 
Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. 
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Участие не только Казахстана, но и других бывших республик СССР откроет 
возможности полноправного вхождения и приведения образовательных систем в единое 
пространство. Самыми главными преимуществами являются возможность приведения 
образовательных, учебных программ в соответствие к международным стандартам, 
признание отечественных квалификаций и академических степеней, обеспечение 
академической мобильности, открывает возможности реализации совместных 
образовательных проектов.  

Поэтому все инструменты, механизмы интеграционного процесса способствует 
интернационализации образования путем исполнения взятых на себя обязательств, 
гармонизирование национальных,  региональных законодательств, имплементация 
положений международных договоров в локальное законодательство, поэтапное, 
ступенчатое вхождение  на мировой уровень - все это послужит основой к переходу к 
реальной интеграции образования, а именно совершенствования и активизации системы 
образования в мировом масштабе.   
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В системе международного права важнейшую роль играют санкции, так как они 
направлены на соблюдение международных обязательств, предписаний, а также призваны 
обеспечивать правопорядок в отношениях между государствами. Для начала рассмотрим, 
что такое санкция. Санкция – это один из структурных элементов норм права. Всего же 
выделяется 3 таких элемента: гипотеза (часть нормы, описывающая жизненные 
обстоятельства, наступление которых влечет действие этой правовой нормы), диспозиция 
(центральная часть правовой нормы, содержащая само правило поведения, которому должны 
следовать участники регулируемого данной нормой отношения) и санкция (указывающая на 
неблагоприятные последствия, наступающие для лица, нарушившего данное правило).[1, с. 
115-116]Понятие санкция относится как к национальному праву, так и к международному. 
Относительно к государству международная санкции – это предусмотренные 
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международным правом неблагоприятные юридические последствия для государства, 
нарушившего свое международное обязательство. [2, с. 270] 

С позиции международного права «санкциями именуются меры принудительного 
характера, осуществляемые Организацией Объединенных Наций в целях поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности».[3, c. 118] В то же время 
принудительные меры политического и экономического характера, которые применяются 
одним государством в ответ на неправомерные действия другого государства, называются 
контрмерами. По Уставу ООН (Организации Объединенных Наций) санкции и контрмеры 
могут оказаться необходимостью для устранения угрозы миру, подавления актов агрессии и 
насилия или других нарушений в мире. Применяемые законным путем, санкции и контрмеры 
являются важнейшей структурной частью безопасности в обществе.  

Санкции являются структурной единицей мер принуждения, в том числе и 
международно-правовых. Но мнения разных ученых касательно понятия «меры 
ответственности» очень сильно различаются. Так, по мнению украинского правоведа 
Владимира Андреевича Василенко меры принуждения (а соответственно и санкции) сильно 
отличаются от мер ответственности. «Таким образом, несмотря на тесную связь, 
международно-правовые санкции и международно-правовая ответственность по их 
юридической природе и функциям представляют собой институционно различные правовые 
явления. В силу этого международно-правовые санкции не являются формами 
ответственности за международные правонарушения, так же как формы международно-
правовой ответственности не выступают в качестве санкций».[4, c. 60]То есть 
международная ответственность является следствием международных правонарушений и 
выражается в обязанности правонарушителя претерпевать негативные последствия, 
направленные на нарушителя. Санкции же являются одной из составных частей 
международной ответственности. Именно в рамках международно-правовой 
ответственности и применяются санкции. Это означает, что ответственность первична, а 
санкция вторична. 

В то же время С. В. Черниченко включает меры ответственности в состав мер 
принуждения. Он объединяет их потому, что и меры ответственности, и меры принуждения 
приносят государству, в отношении которого были введены санкции, неблагоприятные 
последствия. С.В. Черниченко считает, что в таком случае  ответом на правонарушение 
является «санкционное правовое принуждение» (вводятся в случае правонарушения в 
области международного права). 

Существует несколько видов санкционного правового принуждения (которые 
непосредственно относятся и к экономическим санкциям): 

1. Реторсии – ответные мeры. Применяются в ответ как на международное 
правонарушение, так и вследствие недружеского действия, которое не нарушает нормы 
международного права (ответное ограничение определенной группы граждан на территорию 
государства). Такое ограничение не является мерой международно-правового принуждения. 
Те реторсии, которые применены в ответ на международно-правовое правонарушение, не 
обязательно могут повторять то, что сделал правонарушитель. 

2. Репрессалии – меры, которые применяются в ответ на международное 
правонарушение, которые если бы были применены государством первым, то считались бы 
международно-правовым преступлением. В соответствии с содержанием Устава 
Организации Объединенных Наций существуют ограничения на их применение, в 
особенности на использование вооруженных репрессалий, а также репрессалий, которые 
нарушают права человека (например, пытка). Таким образом, репрессалии являются 
исключительной мерой, которые используются довольно редко. 

3. Вооруженные самозащитные меры – предполагают иcпользование 
воoруженных cил против правонарушителя. Используются в исключительном случае: 
наиболее частая причина – угроза террористического акта, так как во время вооруженных 
самозащитных мер могут быть потери среди мирного населения. 
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4. Реституция –  восстановление ситуации в прежнем порядке (например, возврат 
тех же самых ценностей, отобранных у государства много лет назад). 

5. Ресторация –  восстановление ситуации в ином порядке при этом в целом сама 
ситуация сохраняется (восстановление разрушенного здания, которое выглядит по-другому, 
чем раньше). 

6. Субституция – замена одного объекта равноценными объектами другого  вида, 
которые были утрачены в результате неправомерных действий одного государства по 
направлению к другому. 

По Уставу Организации Объединенных Наций существуют определенные случаи для 
использования cанкций и иных мер принуждения. Существуют и запреты к их применению. 
Например,  государствам нельзя  применять или угрожать применением силы друг против 
друга, Устав допускает лишь два исключения: действия в порядке самообороны в 
соoтветствии cocтатьей 51 и применение на основании статей 41 и 42 главы VII («Действия в 
отношении угрозы миру, нарушение мира и актов агрессии») Сoветом Бeзопасности 
Организации Объединенных Наций мер «для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности». 

Среди всех видов санкций, официально принятых в соответствии с Разделом 
VIIУстaва Организации Объединенных Наций, заметно выделяются экономические санкции. 
Самого же точного определения «эконoмические сaнкции» нет. Принято считать, что 
экономические санкции – это ограничительные меры экономического характера, которые 
применяются страной или группой стран в отношении другой страны или группы стран, 
чтобы заставить правительства данных стран изменить свою политику в желаемом 
направлении. Если рассматривать понятие «экономические санкции» с точки зрения Устава 
ООН, то использование мeждународных экономических санкций направлено на оказание 
дaвления на гoсударство для достижения определенных целей, которые поставлены перед 
Советом Безопасности ООН, либо обеспечить выполнение государством своих обязательств 
без использования вооруженной силы. Именно в этом заключается вся важность 
международных экономических санкций. Экономические санкции сильно отличаются от 
политических или экономических, которые  направлены  на снижение авторитета страны, по 
отношению к которой применяются данные санкции. В свою очередь экономические 
санкции направлены на понуждение страны, нарушившей нормы международного права, 
отказаться от действий, которые явились причиной вводимых санкций посредством 
причинения ей неудобств в виде материaльного ущeрба. По мнению американских ученых Е. 
Хафбауэра, Дж. Шотта и К. Эллиотта, они представляют собой «преднамеренный, 
инициированный государством разрыв или угрозу разрыва нормальных торгово-финансовых 
отношений».[5, c. 160]К экономическим санкциям относятся такие меры, как: 

1. Ограничение экспорта в отношении страны, к которой направлены санкции.   
2. Ограничение импорта в отношении страны, к которой направлены санкции. 
3.  Ограничение инвестиций в отношении страны, к которой направлены санкции. 
4. Запрет на частные финансовые операции между гражданами странам и 

гражданами и/или властями страны, к которой направлены санкции. 
Примеры введения экономических санкций одного государства против другого с 

целью подчиниться требованиям имели место еще в древности. Первым таким  случаем 
является «мегарская псефисма», при которой в 432 году до н.э. афинским стратегом 
Периклом было наложено вето на торговые отношения с Мегарой. Это стало поводом к 
объявлению Пелопонесской войны. Возникшие в VI – XII веках принудительные меры без 
ведения войны стали называться репрессалиями (прототип современных экoномических 
сaнкций). Они очень ярко выражали международные отношения и право той эпохи. Их 
основная идея заключaлась в том, что человек, который понес ущерб от действий 
иностранца, мог захватить его имущество или  его земляков, что являлось нормой для 
государства, к которому принадлежало потерпевшее лицо, после того как было получено 
разрешение от государства, которая является родиной для этого иностранца. Наличие в 
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средневековой Европе множества независимых городов, которые выполняли функции 
государства и развитие торговых отношений между этими городами-государствами, привели 
к тому, что репрессалии стали закрепляться в нормативно-правовых актах. По содержанию 
Уставов городов и двусторонних договоров предусматривалось, что если иностранец не 
может или не хочет выплaтить свой дoлг, который является следствием обязательств или 
заключенных договоров, кредитор может подать иск в суд на этого иностранного 
гражданина, и в результате отказа ему в удoвлетворении искa может обращаться в свой суд 
для того, чтобы получить разрешение на захват имущества нарушителя. 

Благодаря рецепции римского права репрессалии теряют свое значение и 
впоследствии запрещаются. Они заменились другими похожими принудительными мерами, 
которые применялись высшими органами в целях защиты интересов пострадавших 
подданных. Например, наложение налогов на всех купцов или на все товары, пришедшие из 
страны, которой  принадлежит человек, из-за которого введены карательные меры. 

К концу XVII века репрессалии снова узакониваются и, начиная с этого периода, 
право на их использование «принадлежит только государству, и в отношении государства, а 
не частных лиц». Теперь право на применение репрессалий переходит от частных лиц к 
государству, что приводит к созданию мер принуждения невоенного характера, которые 
стали видами репрессалий (эмбарго – наложение ареста, запрещение; андролепсия – 
законное похищение и удержание иностранцев в качестве заложников). 

К сeредине XIX вeка пoд понятием репрессалии подразумевались «все 
принудительные меры, которые правительство применяет против другого государства, его 
подданных и их имущества, с целью побудить его признать спорное право, или получить от 
него должное удовлетворение, или, в крайнем случае, собственноручно осуществить свои 
притязания». [5, c. 160] 

Репрессалии стали называться санкциями после Первой мировой войны в Уставе Лиги 
Наций, которая единственный раз в результате агрессии Италии против Абиссинии создала 
Координационный Совет. Данный Совет ограничился лишь рeкомендациями о пpинятии мер 
против страны агрессора. После создания ООН такие меры были закреплены в VII Разделе 
Устава ООН. За период 1945-1990 годов ООН только 2 раза вводил эконoмические сaнкции – 
в 1966-1979 годах против Южной Родезии и в 1977-1994 годах против ЮАР. В этих случаях 
их применение увенчалось успехом. В Южной Родезии экономические санкции были 
направлены на падение режима расистского режима и заключались во введении торгового 
эмбарго на ряд товаров, а в ЮАР экономические санкции были направлены на искоренение 
политики апартеида и восстановление равенства прав белых и чернокожих. В ЮАР меры 
принуждения выражались в эмбарго на поставки оружия.[6] 

Начиная с 1990-го года наступает «новая эра» – эра всеобъемлющих санкций. 
Причинами такого широкого использования экономических санкций в нынешнее время 
являются: 

1. Сегодня уровень развития государства зависит от экономической ситуации в 
стране. Учитывая то, что в настоящий момент экономические связи государств значительно 
расширились и основным доходом государства  является экспорт, то экономические санкции 
могут нанести огромный ущерб государству и, соответственно, его населению. 

2. Создание современных и разрушительных средств войны и развитие 
биологического оружия стали причиной отказа от их применения с целью защиты населения 
и введения более мирных методов разрешения конфликтов – экономических санкций. [7] 

 Самым первым и ярким примером экономических санкций в период «новой эры» 
является введение мер принуждения по отношению к Ираку, который 2 августа 1990 года 
вторгся в Кувейт. Весной 1991 года аннексия Ираком Кувейта  завершилась уходом войск 
Ирака из Кувейта путем проведения США операции «Буря в пустыне». Эта операция 
является примером не институционных санкционных мер международно-правового 
принуждения. (Вводятся группой государств, без участия международной организации. 
Включают в себя введение экономических санкций и оказание вооруженной помощи 
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государству, подвергшемуся нападению – в данном случае Кувейту). Но санкции по 
отношению к Ираку сохранялись вплоть до 2003 года и привели к гуманитарной катастрофе 
в стране. Некоторое ослабление экономических санкций последовало в 1995 году, когда 
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций разрешил Ираку продажу нефти на 
общую сумму 1 млрд. долларов и на вырученные от продажи нефти деньги закупать 
продукты и медикаменты. За неполную отмену мер принуждения Ирак устраивал на 
территории США террористические акты. После нападения США на территорию Ирака для 
свержения власти Саддама Хусейна и ослабления военной силы Ирака вследствие санкций 
Совет Безопасности ООН 22 мая 2003 года полностью отменил санкции, направленные 
против Ирака. Всего же, в общем, по состоянию на 2009 год экономические санкции 
вводились Советом Безопасности ООН 19 раз. [8] 

2014 год в истории международного права ознаменован введением экономических 
санкций некоторыми международными организациями, такими как Евросоюз, НАТО, Совет 
Европы, «Большая Семерка» против Российской Федерации в связи с мнением 
международных организаций о том, что Россия причастна к дестабилизации ситуации на 
Украине, которая была спровоцирована в ноябре 2013 года решением правительства 
Украины о приостановлении процесса пoдписания Сoглашения об ассoциации с 
Еврoсоюзом. Это решение привело к многочисленным беспорядкам, имевшим 
антипрезидентский характер, в столице Украины Киеве и других городах Украины, 
получившим название «Евромайдан». Оппозиция действующего правительства требовала 
подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, возвращению президентско-
парламентской формы правления, а также к возвращению действия Конституции 2004 года. 
Основные причины – социальная несправедливость, огромная поляризация доходов, низкий 
уровень жизни населения Украины, коррупция в исполнительной и судебной власти [9]. 21 
февраля 2014 года под давлением западных стран прeзидент Украины Виктор Федорович 
Янукович подписал соглашение об ypeгулировании конфликта вместе с оппозицией, по 
которому предусматривалось возвращение Конституции 2004 года, проведение реформы 
данной Конституции и досрочные президентские выборы не позднее декабря 2014 года. В 
этот же день Верховной Радой принят «Проект Закона о восстановлении действия отдельных 
положений Конституции Украины», по которому осуществлялся переход к Конституции 
2004 года. За закон проголосовало 386 депутатов, 1 воздержался. Виктор Янукович не 
подписал данный закон. Согласно статье 94 Конституции Украины, если президент Украины 
в течение 15 дней  не вернул закон для повторного рассмотрения, он должен быть подписан 
и официально обнародован. Однако, не дожидаясь окончания этого срока, председатель 
Верховной Рады Александр Турчинов подписал закон о возвращении конституции 2004 года. 
В ответ на это президент Украины заявил, что не примет предложенный Верховной Радой 
закон и считает его противозаконным. 22 фeвраля в результате выхода всех сторонников 
Виктора Януковича из Верховной Рады оппозиция заявила, что Виктор Янукович 
«неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных 
полномочий». Но юго-восток Украины и Крым отказались поддержать новое правительство. 
Основная причина этому – ущемление русского языка, который является родным для 
большинства населения этих регионов. Помимо этого новое правительство разрушало 
памятники В. И. Ленину, пыталось отойти от политики сближения с Россией. В результате 
население юго-востока Украины и Крыма выступили с пророссийскими лозунгами, требуя 
отставки правительства. Это и послужило первой предпосылкой к тому, что международные 
организации посчитали, что Россия причастна к дестабилизации ситуации на Украине. 
Сильнее всего недовольство новой властью выражалось в Крыму, который еще в 1992 году 
предпринимал попытки воссоединиться с Россией. Оно выразилось в том, что в нoчь на 26-
27 февраля 2014 года на здании Вeрховного Совета АР Крым в Симферополе были подняты 
российские флаги, а 27 февраля решением Верховного Совета АР Крым председателем 
автономии стал лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. 1 марта Сергей Аксенов 
обратился к российскому президенту Владимиру Владимировичу Путину с прoсьбой «об 
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оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АРК». В этот же день 
Президент РФ внёс обращение в Сoвет Фeдерации «об использовании Вооружённых Сил 
России на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в 
этой стране». Совет Федерации согласился с предложением Владимира Владимировича 
Путина, но Россия отрицала использование войск на территории Украины. 

В итоге России были выдвинуты требования о соблюдении нoрм  международного 
права и о прекращении вмeшательства во внутрeнние дeла Украины. Вместо этого 
предлагалось решать все конфликты с Украиной через политические переговоры. Россия же 
отказалась признавать новое правительство Украины, так как оно было сформировано 
неконституционным способом – путем вооруженного переворота. Отказ России 
удовлетворить эти требования привел к ухудшению отношений с вышеперечисленными 
междунарoдными oрганизациями и к тому, что Российская Федерация стала объектом 
введения экономических санкций. 

Изначально за введение междунарoдных сaнкций против России выступал президент 
США Барак Обама. 2 марта 2014 года президент США предупредил президента России 
Владимира Владимировича Путина о том, что «дальнейшее нарушение суверенитета и 
территориальной целостности Украины со стороны России отрицательно скажется на 
положении России в международном сообществе и приведёт к ещё большей политической и 
экономической изоляции». 3 марта на совещании Барака Обамы со своими советниками 
обсуждались возможные пути «дальнейшей изоляции России» в случае, если она не 
удовлетворит вышеуказанные требования. Одним из таких путей оказались экономические 
санкции. 

6 марта Верховный Совет Крыма по вышеперечисленным причинам признал 
необходимым проведение 16 марта 2014 года референдума о вхождении Крыма в состав 
России. В этот же день было проведено заседание Европейского совета по вопросу ситуации 
на Украине, на котором решено считать этот рeферендум недействительным, потому что он 
не соответствуетукраинской конституции. Участники потребовали от России «немедленно 
вывести все войска и обеспечить доступ международным наблюдателям, а также начать 
прямые переговоры с Украиной». Еcли жe Россия не выполнит требования, то Евросоюз 
введет меры в ее отношении. Среди них – замораживание счетов российских чиновников в 
банках Евросоюза, запрет на поездку в страны Европы, отмена следующего саммита Россия 
– Еврoсоюз. Если же Россия будет продолжать «действия по дестабилизации ситуации на 
Украине», это приведёт к введению экономических санкций в отношении России. И в этот 
же день, 6 марта, Барак Обама принял указ, по которому разрешалось применять 
экономические  сaнкции прoтив лиц, которые, по мнению США, являются виновными в 
нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины. 

После прошедших выборов в Крыму, на которых 96,6% из числа проголосовавших 
выбрали «воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации», 
Россия признала итоги референдума, поддержала провозглашение независимости теперь уже 
Республики Крым и приняла Республику Крым в состав своей территории в качестве 
субъекта федерации. Это повлекло за собой введение США, Канадой, Австралией, Новой 
Зеландией и  Евросоюзом первого пакета санкций в отношении России. Он заключался в: 

1. Замораживании активов и введении ограничений на получение виз для граждан 
(в том числе запрета на въезд), включённых в специальные списки, а также вето компаниям и 
организациям государств, которые наложили санкции, на поддержание деловых отношений с 
гражданами России, организациями, которые были включены в списки. 

2. Сворачивании сотрудничества и партнерства с российскими организациями и 
предприятиями во многих сферах. 

Второй  виток санкций (апрель – май 2014 года) стал результатом ухудшения 
положения на востоке Украины. Международные организации oбвинили Рoссию в поставке 
вооружения повстанцам, a тaкже в участии войск самой России на стороне сепаратистов.  
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Следующий пакет санкций введен из-за катастрофы Boeing 777 в Донецкой области 
17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению ряда государств, стали действия 
повстанцев, поддерживаемых Россией. Все эти санкции направлены на полное прекращение 
инвестиций в транспортные, инфраструктурные, энергетические и телекоммуникационные 
секторы, а также добычу полезных ископаемых: минералов, газа и нефти. Наложено вето на 
импорт оборудования для этих областей промышленности, а также осуществление для них 
страховых и финансовых услуг, ограничение импорта и экспорта, в том числе военного 
вооружения. Кроме того, ряд международных организаций (Организация 
Североатлантического договора, ЕС, Совет Европы) полностью отказались от проведения 
совместных с Россией военных миссий, а также отмена отдельными странами мероприятий, 
посвященных «Году России» (Шотландия, Польша).  

В ответ на сaнкции, введенные со стороны иностранных государств и международных 
организаций, Россия 20 марта 2014 года опубликовала свой черный список в отношении 
члeнов Кoнгресса США, 24 марта –  против канадских чиновников, общественных деятелей, 
а 28 марта эти списки были расширены за счет включения в них граждан ЕС. Помимо этого, 
в связи с заморозкой деятельности в РФ н платежных систем Visa и MasterCard в ряде 
банков, В. В. Путин oбъявил о создании платежной системы, которая стала бы 
национальной. 6 августа Указом Президента России «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был 
запрещён ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения которой является государство, принявшее 
решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 
физических лиц или присоединившееся к такому решению. Под действие экономических 
санкций попали страны Евросоюза, Австралия, США, Норвегия, Канада. В списке молочные, 
мясные продукты, орехи, овощи и фрукты. Позже в этот список были включены товары 
лёгкой промышленности. 

Что касается последствий введенных санкций, то можно сказать, что они одинаково 
негативно сказались как на экономике ЕС и других государств, котoрые ввeли по отношению 
к России экономические санкции, так и на экономике самой России. Для Евросоюза наиболее 
существенными стали потери в сфере сельского хозяйства: резкое падение цен на 
сельскохозяйственную продукцию (в Германии зеленый салат упал в цене на 44 %, тыква, 
баклажаны и кукуруза –  на 36,4 %, помидоры – на 35,2 %, огурцы – на 32,7 %, виноград –  на 
28,9 %, клубника и малина – на 27,5 %, картофель – на 19,3 %, персики – на 19,2 %), а также 
тонны продукции, которые предназначались для импорта в Россию, были выброшены из-за 
того, что не нашлось места сбыта для этой продукции. Помимо сельского хозяйства, очень 
сильно пострадала машиностроительная индустрия, так как Россия является главным 
покупателем продукции машиностроения данных стран, а также туристическая деятельность, 
так как из-за санкций по отношению к России российские туристы не комфортно чувствуют 
себя в этих странах, предпочитая отдыхать в Российской Федерации (в особенности 
огромные потери понесла Финляндия, где количество российских туристов в 2014 году по 
сравнению с прошлым годом упало на 40%). 

Россия же получает большую часть фруктов, моллюсков, мяса, рыбы из-за рубежа, в 
частности от стран ЕС. Поэтому зaпрет на ввоз товаров приводит к их недостатку, а как 
следствие к их подорожанию. Это привело к девальвации рубля, а также к инфляции в 
стране. 

Таким образом, по моему мнению, ЕС и России надо найти компромисс, так как эти 
страны в силу географического расположения и исторических причин имеют тесные 
экономические и культурные связи, и поэтому взаимные экономические  санкции подорвут 
экономики этих стран. Также ЕС не следует идти на повoду у США, так как, в отличие от 
Европы, экспорт США в РФ составляет менее чем 1 % всего экспорта сельхозпродукции 
США, поэтому можно сказать, что экономики стран ЕС понесут большие ущербы, чем 
экономика США. 
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В настоящий момент, в связи с продолжением массового принятия санкций, 
появились проблемы, которые относятся к положению государства, которое является 
объектом этих санкций. Сами санкции не всегда приносят экономический вред именно 
самому государству, особенно если они действуют на протяжении короткого срока и если у 
государства, в отношении которого был введена экономическая санкция, есть другие 
мощные союзники. По статистике чаще всего государство теряет всего 1% от общего уровня 
ВНП. [10] Но проблема вся в том, что при потере хотя бы одного процента ВНП, в стране 
находятся группы лиц, которые способны развить черный рынок в этом государстве, а также 
установить контроль над населением, посредством продажи им продовольственных товаров 
втридорога, пока органы государственной власти будут заняты разрешением политических 
проблем. Это приводит к ухудшению гуманитарной ситуации в стране. Рассмотрим такую 
ситуацию на примере вышеупомянутого Ирака.  «Торговые санкции, – писал один из 
бывших сотрудников администрации Буша – старшего, – могут действовать подобно 
нейтронной бомбе, уничтожая экономику, вызывая нищету населения, но оставляя 
нетронутым политический истеблишмент». Именно по незащищенным слоям населения 
больнее всего бьют эти санкции – нищим, молодежи, престарелым, а также людям, которые 
работают в сфере внешней торговли. Введение санкций, отрицательно влияющих на 
жизненный уровень населения, не соотносятся с принципами международного 
гуманитарного права, которые закрепляются во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 
Всеобщей конвенции о правах ребенка 1989 г. В особенности это касается населения 
Африканского континента. По положению в Ираке в Докладе Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Кофи Аннана относительно роли ООН в XXI веке 
говoрится: «Когда жесткие и всеобъемлющие экономические санкции применяются против 
авторитарных режимов, возникает проблема. В этом случае страдают простые люди, а не 
политическая элита, поведение которой и спровоцировало введение санкций. Более того, как 
это ни отвратительно, но власти предержащие часто даже получают выгоду от этих санкций, 
поскольку санкции дают им предлог для ликвидации внутренней политической оппозиции». 
Помимо данного государства соответствующие проблемы создаются в соседних 
государствах и других, с которыми у объекта экономических санкций развит экспорт и 
импорт. Так, например, Россия потеряла торговые отношения на период санкций, которые 
оцениваются в 500 млн. в год. В упомянутом выше докладе генсека ООН говорится: «во 
многих случаях соседние страны, которым был нанесен  значительный ущерб вследствие 
соблюдения режима санкций, не получали поддержки от международного сообщества, и 
поэтому они закрывали глаза на многочисленные нарушения санкций», а это является еще 
одной основной проблемой экономических санкций, так как контроль за исполнением 
санкций необходим для тoго, чтoбы население доверяло ООН и чтобы контролировать 
деятельность таких террористических организаций, как Аль-Каида и Талибан. Компенсацию 
ущерба странам, которые косвенно пострадали от экономических санкций, Устав 
Организации Объединенных Наций сводит к «консультации с Советом Безопасности на 
предмет разрешения таких проблем», которая также не всегда имеет успех. 

Поэтому перед ООН остро встает вопрос об уменьшении пагубного влияния 
экономических санкций, особенно на население. Такое решение было найдено: оно 
предполагается во введении целенаправленных санкций. То есть такие санкции направлены 
только на определенную группу лиц, действия которых являются причиной введения в 
отношении данного государства экономических санкций. Также такие санкции нацелены на 
смягчение гуманитарной ситуации в стране: они не останавливают нормальных торговых 
отношений, но ограничивают экспорт и импорт определенных видов товаров. (Пример – 
санкции только в отношении группировки УНИТА, которая занималась контрабандой 
алмазов в Сьерра-Леоне и Анголе). Наказаниями по отношению к группе лиц или к 
определенному человеку, которые явились причиной принятия санкций в отношении 



6410 
 

определённого государства, могут быть заморозка счета в иностранном банке либо запрет на 
въезд в это государство. 

Как уже было упомянуто выше, в результате введения экономических санкций потери 
несет не только государство – объект экономических санкций, но и государство, с которым у 
объекта экономических санкций налажен импорт и экспорт. Для решения таких проблем 
предлагается создание специального фонда, который бы делал для пострадавших третьих 
государств исключения в торговле с государством, в отношении которого были введены 
экономические санкции, но пока такой проект находится еще в стадии разработки. 

Таким образом, я могу сделать вывод, что мeждународное прaво, кaк и любое из 
отраслей прав, не сможет существовать без санкций. «Санкции остаются важным 
инструментом, предусмотренным Уставом ООН, используемым в рамках наших усилий 
(усилий ООН) по поддержанию международного мира и безопасности без применения силы, 
и принимает решение обеспечить, чтобы санкции были точно направленными на поддержку 
достижения ясных целей, чтобы санкции имели такой характер, который определен Советом 
Безопасности, и обеспечить, чтобы санкции осуществлялись такими методами, которые 
обеспечили бы баланс между эффективностью, имеющей целью достижение желаемых 
результатов, и возможными негативными последствиями, включая социально-экономические 
и гуманитарные последствия, для населения и третьих государств».[11] Смягчение 
воздействия экoномических сaнкций и их направленность только на лиц, виновных в том, 
что государство стало объектом сaнкций, является действенным способом предотвращения 
конфликтов, а также имеет огромное влияние на  усиление значимости  Организации 
Объединенных Наций в сохранении международного мира и безопасности в целом. 
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Научный руководитель – Ю. Костяная 
 

Одной из отраслью международного публичного права является право 
международных договоров. Право международных договоров представляет собой 
совокупность международно-правовых норм, содержащихся в международных договорах. 
Безусловно, что право международных договоров является одной из отраслей современного 
международного права и связано со всеми отраслями международного права. Договор 
заключается для конкретного и четкого определения взаимных прав и обязанностей сторон. 
Договор это существенный элемент и залог стабильности правопорядка, который образует 
правовую основу отношений между государствами. Стоит отметить, что изменения  
происходящие в структуре содержания данной отрасли права существенно влияют на 
содержание других отраслей права. Единственным источником мирного урегулирования 
проблем возникших между государствами является международный договор. История 
развития межгосударственного сотрудничества доказывает, что договоры были 
многочисленны и разнообразны. По мере развития мирового сообщества, обязательства 
участников договорного процесса детализировались, приобретали юридический характер. 
Например, первоначально, договорные обязательства основывались на религиозной морали; 
в XVII-XVIII вв. договоры базировались на политической морали монархов; XIX в. 
характеризуется в праве международных договоров как период, когда политические 
договоры рассматривались не только в правовой форме, но и опирались на религию, на 
мораль. Таким образом, политические международные договоры предшествовали правовым. 
Государства, признавая за ними юридическую силу, не отрицали морально – политического 
значения договоров.[1] 

Неотъемлемой частью международного права является кодификация. Учеными были 
предприняты первые попытки кодификации. Такая кодификация называется доктринальной. 
Значимое внимание кодификации права договоров уделили внимания такие юристы как: 
Й.Блюнчли, Д.Филд, П.Фиоре. Особый интерес представляет проект Й.Блюнчли. Суть 
данного проекта заключается в том, что Й.Блюнчли затронул вопросы международной 
правомерности, когда другие авторы ограничились лишь кодификацией в основном 
процессуальных моментов. Официальная кодификация отрасли международного публичного 
права была предпринята Лигой Нацией в 1924г. В связи с тем, что Комитет ограничился 
лишь вопросами заключения договоров данный доклад так и не был обсужден. Первым 
актом официальной кодификации явилась Конвенция о международных договорах, она была 
принята Конференций американских государств в 1928г. Но данный акт так и не вступил в 
силу, так как по своему содержанию Конвенция была весьма ограниченной. Вся эта 
сложность процесса формирования права договоров свидетельствует о том, что данное право 
 является стержнем механизма функционирования международного права в целом. В 1968г. 
на Венской Конференции рассматривался вопрос о праве международных договоров. Итогом 
завершения данной Конференции является принятие Венской Конвенции о праве 
международных договоров в 1969г. Конвенция вступила в силу 27 января 1980 г., так как в 
соответствии со ст.84 Конвенции 1969г. она вступает в силу «на тридцатый день сдачи на 
хранение тридцать пятой ратификационной грамоты или тридцать пятого документа о 
присоединении». Республика Казахстан присоединилась к ней 31 марта 1993 года.[1] 

Стороной международного договора могут быть все субъекты международного 
публичного права. Также употребляется термин «подписавшие договор». Данный термин 
относится к участникам государств, подписавшие договор, но не участвовавшие в 
обсуждении договорных положений. Все государства имеют право заключать 
международный договор. Как гласит Венская Конвенция 1969г., что «Каждое государство 
обладает правоспособностью заключать договоры».[2] Исключения составляют нейтральные 
государства в компетенцию которых не входит заключение союзных договоров 
оборонительного характера, соглашения о военных союзах, военной помощи. Немаловажен 
тот факт, что частью международной правосубъектности обладают нации, борющиеся за 
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свою независимость. Независимо от формы колониального режима, признания других 
государств и в том числе метрополий нация вправе заключать международные договора. Так 
же правом участвовать в договорном процессе обладают международные организации, но 
только в том случае, если такая процедура предписана в их учредительных документах, или 
основана на особых полномочиях государств. 

Какой бы характер не носил договор, он должен выполняться на основе мирного 
урегулирования между странами. В рамках данного договора устанавливаются права и 
обязанности государств. Например, если страны заключают между собой договор 
касающихся вопросов защиты прав и свобод человека, то государства должны обеспечить 
принцип уважения прав и основных свобод человека.  

Страны, заключившие международный договор, всегда имеют свою определенную 
цель, которая имеет конкретный характер. И данная цель обычно указывается в Преамбуле 
международного договора. 

Важнейшим элементом формы международного договора, посредством которого 
субъекты заключают международные договора и с помощью которого намерения субъектов 
получают ясное проявление вовне – это язык. Одного обязательного языка для заключения 
договоров не существует. Если международные договора имеют характер двустороннего 
договора, то договоры составляются на языках обеих договаривающихся сторон. Так как 
тексты на языках обеих сторон имеют равную юридическую силу. Не исключен и вариант 
того, что двусторонние договоры могут составляться в трех языковых вариантах. Это 
заключается в том, что если стороны не знают языка партнера они могут обращаться к 
варианту того языка, который им известен. Так же договоры заключаемые в рамках ООН 
обычно составляются на шести языках: английском, французском, русском, испанском, 
китайском и арабском, что в совокупности называется « Африка». 

Кроме норм права международных договоров определённое значение имеют нормы 
национального права, устанавливающие внутригосударственный порядок заключения и 
обеспечения выполнения международных договоров. Такие нормы содержатся, как правило, 
в конституциях либо в специальных законах.[3] В соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан 1995г. статьи 4 следует, что международные договоры, ратифицированные 
Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется 
издание закона. Юридические последствия процесса ратификации международного 
договора:  

1) Ратификация заключает согласие государств на обязательное выполнение 
договорных обязательств. 

2) Ратификация возлагает на государство воздержаться от действий, которые 
впоследствии повлекут за собой устранение объекта. 

3) Договор может вступать в силу лишь в том случае, если количество 
ратификационных грамот оговорено условиями договора. 

4) Государство становится полноправным членом с момента ратификации. 
Парламентом Республики Казахстан принимаются законы о денонсации 

ратифицированных международных договоров. Президент Республики Казахстан вправе 
приостанавливать действия международных договоров, заключенных от имени Республики 
Казахстан.  

Стоит учесть и качество международного договора. Особым качеством 
международного договора является юридическая действительность. Действительный 
международный договор – договор, который в целом или в какой-либо части не 
противоречит основным принципам или императивным нормам международного права. Это 
положение закреплено в ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969г.- договор  является ничтожным, если в момент заключения он противоречит 
императивным нормам общего международного права. Только действительные 
международные договоры могут порождать правомерные последствия для 
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договаривающихся сторон, и только по таким договорам стороны могут приобретать 
законные, а не мнимые права и обязанности, на достижение которых была направлена воля 
участников договора. Одним из важнейших условий действительности договора является 
соблюдение правил по его заключению. Заключать договор должны надлежащие субъекты, а 
переговоры вести надлежащим образом уполномоченные представители.[4] Безусловно, что 
любой международный договор Республики Казахстан подлежит обязательному и 
добросовестному выполнению. В компетенцию Президента и Правительства Республики 
Казахстан входит меры по обеспечению выполнения международных договоров республики. 
Так же в пределах своей компетенции Центральные государственные органы Республики 
Казахстан принимают меры по обеспечению выполнения международных договоров 
республики и наблюдают за выполнением другими участниками их обязательств. 
Министерство иностранных дел осуществляет контроль за выполнение международных 
договоров Республики Казахстан.  
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Дети во всем мире нуждаются в специальной правовой защите, поскольку сами пока 
защитить себя не могут. Поэтому правительства большинства стран мира решили, что у 
детей должны быть свои, четко зафиксированные права и создали бэби-боксы – это 
специально оборудованное место, где родитель может незаметно для других (анонимно) 
оставить ребенка, зная, что о ребенке позаботятся. Контейнер для подкидышей встроен в 
окно больницы. Никаких камер, никакой охраны. Со стороны улицы открывается дверка, 
внутри – уютная колыбелька для малыша. Дверка, закрытая снаружи, блокируется не сразу, 
оставляя на последние раздумья еще 30 секунд, потом срабатывает механизм, и открыть 
дверь с улицы становится невозможно, а сотрудники больницы слышат сигнал и забирают 
подкидыша. Младенца осматривают врачи, потом его судьбой занимаются социальные 
службы. 

 Детские права не только соответствуют правам взрослого человека, они еще 
учитывают возможности детского возраста, чисто детские проблемы и трудности. 

Республика Казахстан ратифицировала  16 февраля 1994 года Конвенцию о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 года и как один из участников конвенции,   считая, что в 
соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объединенных 
Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов 
общества является основой обеспечения свободы, справедливости и мира на земле.   
       Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в 

http://www.un.org/
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Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что каждый 
человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни 
было различия и, что дети имеют право на особую заботу и помощь, ввиду их физической и 
умственной незрелости [1].  

Необходимость в особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской 
декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей 20 ноября 1959 года и признана во Всеобщей декларации прав человека, в 
 Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 
24), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в 
частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих документах 
специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами 
благополучия детей. 

 Известно, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных 
условиях, нуждаются в особом внимании, но для защиты и гармоничного развития ребенка 
должно учитываться должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого 
народа.  

Статьей 24 Конвенции определено, что государства-участники Конвенции признают 
право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения. 
Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего 
права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения.  

На сегодняшний день во многих государствах Европы разрешено легально анонимно 
оставлять ребенка. С одной стороны, лучше принести ребёнка в тихое, теплое, безопасное 
место, откуда через несколько минут его заберут медики, чем - в мусорный бак. С другой - 
бытует мнение, что такой удобный и, главное, законный способ может спровоцировать 
целую волну отказов. 

Государства-участники Конвенции добиваются снижения уровней смертности 
младенцев и детской смертности, предоставления матерям надлежащих услуг по охране 
здоровья в дородовой и послеродовой периоды [2]. 

Именно исходя их этих принципов, во многих странах были организованы беби – 
боксы.  

Первый бэби-бокс появился в 2000 году в Гамбурге. Германия стала первой 
европейской страной, которая ввела практику использования бэби-боксов в современном 
мире. Подобные бэби-боксы функционируют в Италии, Швейцарии, Латвии, Чехии, ЮАР, 
Японии [3]. В России их начали устанавливать  в 2011 г. В Казахстане бэби-боксы могут 
появиться  в 2015г. Установка таких кюветов стоит в проекте общенационального плана 
мероприятий по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-
нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015-2020 годы. Сейчас он обсуждается. 
[4].  

Однако, необходимость и законность  введения данного института защиты прав детей 
в различных странах достаточно  противоречива. Так, в 2012 году Комитет ООН по правам 
детей призвал власти европейских стран как можно скорее ликвидировать все бэби-боксы. 
Так как они нарушают права детей, которые впоследствии захотят узнать, кто были их 
биологические родители. 

В Австрии закон определяет детей, подброшенных в бэби-боксы, как подкидышей. 
Местный офис социальных служб детей и подростков берет на себя заботу о ребенке в 
течение 6 месяцев, а затем передает его на усыновление.  

Согласно Немецкому социальному Законодательству, родителям разрешено оставить 
своего ребенка на попечение третьего лица на срок до трех недель, если, например, родитель 
находится в больнице.  

В Японии отказ о ребенка карается тюремным заключением на срок до 5лет.  
В Великобритании бэби боксы не существуют, так как они не законны.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/O4800000001#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000091_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000087_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000087_#z11
http://radiotochka.kz/4667-.html
http://radiotochka.kz/4667-.html
http://radiotochka.kz/4667-.html
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В Британии подкидышей приносили в приюты, получавших финансирование с 
налогов от бедных [5].   

Статьей 3 Конвенции закреплено, что во всех действиях в отношении детей, 
независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка.  

Вопрос наилучшего обеспечения интересов подкидышей, заботы государства 
пребывания ребенка путем использования бэби боксов стоит открытым.  

Каковы основные плюсы бэби - боксов? Во-первых, спасение жизни ребенка как от 
инфантицида, так и от абортов на поздних сроках [6].  По данным СМИ, во Франции 
совершается от 50 до 100 убийств новорожденных в год. Около 600 детей появляются на свет 
в роддомах под фамилией Х [7]. В Германии до введения системы легального оставления 
ребенка ежегодно около 60 новорожденных оставлялись матерями на улице и совершалось 
около 34-39 инфантицидов [8]. По оценкам специалистов США, около 150—300 случаев 
неонатицида (убийства ребенка первых суток жизни) ежегодно приходятся более чем на 4 
миллиона родов. Что касается новорожденных, оставляемых матерями на улице, около трети 
из них погибают [3]. 

Вторым положительным аспектом является защита прав женщины. Рядом с местом, 
где располагается бэби-бокс никогда нет охраны, и не ведется видеонаблюдение. Но рядом 
обязательно располагаются информационные стенды, содержащие обращение к родителю с 
просьбой еще раз обдумать свое решение и телефоны, по которым они могут обратиться за 
помощью. Обычно это действующие круглосуточно телефоны доверия и психологической 
помощи.  

Наконец в – третьих, - связь ребенка с матерью и возможность вернуть малыша. В 
бэби-боксе размещено письмо-обращение к родителям. В письме обозначена возможность 
вернуть малыша после того, как он оказался в такой колыбели и еще не успел встать в 
очередь на усыновление, для этого родителям необходимо будет пройти через тест ДНК и 
специальную комиссию, которая должна оценить возможность возвращения ребенка в 
данную семью. Если в колыбель помещается малыш, ему сразу оказывается медицинская 
помощь, берутся необходимые анализы. Одновременно с этим оповещается полиция, 
которая проверяет, не был ли ребенок украден и в случае отсутствия телесных повреждений 
у ребенка, родитель, его оставивший, не разыскивается.  

Рассмотрим некоторые минусы данной системы: 
1. Действительно ли практика легального оставления ребенка мотивируют женщин 

предпочесть этот вариант убийству или оставлению младенца в опасных условиях? 
Следовательно, женщина должная обязательно знать о существовании бэби - боксов, что 
данная процедура не потребует никаких документов, она анонимна, что таким образом она 
спасет жизнь своему малышу.  

2. Поскольку система профилактики отказов в родильных домах только начинает 
развиваться, практически все женщины в стране рискуют оказаться «неправильной» целевой 
группой — положить ребенка в бэби - бокс только потому, что в населенном пункте нет 
других работающих механизмов помощи. 

Конвенция настаивает на важной роли семьи в обеспечении прав ребенка. В ней нет 
указания на конкретное право на проживание в семье, но многие статьи Конвенции 
доказывают преимущества семейного воспитания через следующие положения:  

• право знать своих родителей и право на их заботу, насколько это возможно (Статья 
7);  

• запрет на разлуку ребенка с его родителями вопреки их желанию, за исключением 
случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют, что такое 
разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка (Статья 9);  
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• обязанность государства оказывать «родителям соответствующую поддержку … в 
выполнении их обязательств по воспитанию детей» (Статья 18);  

• в отношении жестокого обращения и невыполнения обязанностей по уходу за 
ребенком говорится о превентивных мерах и программах защиты, «обеспечивающих 
необходимую поддержку для ребенка и лиц, заботящихся о ребенке» (Статья 19);  

• обязанность государства оказывать всестороннюю поддержку родителям, чтобы 
обеспечить достойный уровень жизни ребенка и, в случае необходимости, оказывать 
«материальную помощь и поддерживать программы, особенно в отношении обеспечения 
питанием, одеждой и жильем» (Статья 27). 

На законодательном уровне в Казахстане данный вопрос не урегулирован. Имеется 
много противоречий для создания бэби боксов в Республике Казахстан: 

1. Некоторые юридические вопросы при применении бэби-боксов связаны с 
правом детей на самоидентификацию, гарантированную Статья 8 Конвенции, которая в свою 
очередь включает в себя неотъемлемое право на жизнь, гарантированное статьей 6 
Конвенции. Бэби-боксы также лишают отцов права узнать, что произошло с их детьми, хотя 
генетическое тестирование является одним из путей решения этой проблемы. 

2. Понятия «подкидыш» и «анонимные роды» в законодательстве Казахстана нет. 
3. Мать, бросившая своего ребёнка, подвергается  уголовному преследованию. 
В тексте Конвенции подразумевается (Статьи 9 и 20 и Руководящие указания по 

альтернативному уходу за детьми), что помещение детей в специальные учреждения должно 
рассматриваться как крайняя мера. Это означает, что в абсолютном большинстве случаев 
помещение детей в специальные учреждения не может считаться решением, принятым как 
наилучшее обеспечение их интересов.  

Формулировка («в случае необходимости») косвенно подразумевает, что Конвенция 
считает помещение в специальное учреждение последним возможным вариантом, после того 
как все прочие варианты не дали результата. Можно сказать, что интернатные заведения для 
детей создавались в Европе с хорошими намерениями, для обеспечения права на жизнь и 
выживание (Право на жизнь, выживание и развитие (Статья 6 Конвенции).  

В прошлые столетия помещение детей в специальные учреждения часто было для них 
единственной возможностью выживания. С тех пор многое изменилось. Современное 
понимание прав детей намного превосходит признание их права на жизнь и простое 
физическое выживание.  

В Статье 6 Конвенции (право на жизнь, выживание и развитие) подчеркивается, что в 
правах человека отсутствует какая-либо иерархия, что выживание не является единственной 
главной целью – защита и обеспечение прав детей должна пониматься не только в смысле 
права ребенка на жизнь и выживание, но также в смысле права на «развитие», что должно 
толковаться в соответствии с общей целью защиты ребенка. Таким образом, обязанность 
государства включает всестороннюю защиту от насилия и эксплуатации, которые ставят под 
угрозу право ребенка на жизнь, выживание и развитие.  

Стратегии и системы, направленные на реагирование и предотвращение помещения 
малолетних детей в специальные учреждения, что является формой существенного 
нарушения прав человека, должны быть основаны на правах ребенка, а не на концепции 
благотворительности или социального обеспечения.  

Базовые международно-правовые отношения, делают мировое сообщество 
устойчивым, оберегают его ценности, и прежде всего мир, права и свободы человека, и 
позволяют развивать связи и сотрудничество во многих сферах жизни, а правовые основы 
международного сотрудничества устанавливаются международным и национальным правом.  

Сейчас и перед Казахстаном  стоит дилемма: быть или не быть бэби-боксам. Есть 
мнение, что эта инициатива для нашей страны, излишняя. Потому что исторически в 
Казахстане никогда не было детских домов, приютов, вообще проблемы брошенных детей 
для казахского этноса не существовало.  Бэби-боксы - не панацея от случаев подкидывания, 
но, тем не менее - это решение одной из главных проблем - предотвращение гибели ребенка 
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и спасение от тяжелых последствий для здоровья. И  уже сегодня возникла острая 
необходимость закрепить в специальном законе: 

1) Положение ребенка – подкидыша, попавшего в бэби - бокс. Будет ли малыш 
считаться автоматически отказным, если заявления об отказе не будет?  

2) Что делать женщине, оставившей ребенка в бэби - боксе, если она внезапно 
одумалась и хочет вернуть ребенка?  

3) Положение освобождения от ответственности матери за оставление своего 
малыша в таком устройстве, уголовно наказуемо или нет? 

4) Нарушат ли требования Конвенции создание бэби – боксов в Казахстане? 
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Данная тема меня заинтересовала, т. к. в данный момент введения санкций против 

России она достаточно актуальна.  Но для начала определимся с дефиницией санкций 
вообще. 

В системе международного права санкции являются одной из распространенных форм 
ответственности государств, которая наступает в результате нарушения ими 
общепризнанных норм, имеющих важное значение для мирового сообщества. Санкции могут 
затрагивать различные стороны международной деятельности государства - от 
дипломатической до культурной. В отличие от дипломатических или политических методов 
воздействия, нацеленных прежде всего на снижение легитимности или авторитета страны-
нарушительницы, экономические санкции призваны побудить ее отказаться от приведших к 
их наложению действий посредством нанесения ей материального ущерба. Наиболее 
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выраженный экономический характер носят такие санкции, как эмбарго. В современном 
мире термин «эмбарго» означает запрещение государством импорта в свою страну или 
экспорта в какую-либо другую страну товаров, услуг и иных ценностей.[1] Данное 
определение нам даёт экономический словарь, так как несмотря на широкое употребление 
понятия «экономические санкции», международные документы не содержат четкого его 
определения, ограничиваясь, как правило, простым перечислением конкретных мер. Так, в 
Уставе ООН термины «санкции» или «эмбарго» вообще не упоминаются, хотя ст. 41 
предусматривает возможность применения против государства-нарушителя 
«принудительных действий», которые включают «полный или частичный перерыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 
телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических 
отношений».[2] 

В ХХ в. Использование экономических санкций в международных отношениях стало 
обыденным делом. Появились многосторонние механизмы применения санкций, связанные с 
деятельностью крупных международных организаций, прежде всего Организации 
Объединенных Наций. Эпохой же «расцвета» экономических санкций стало последнее 
десятилетие XX в. Напомню, что до 1989 года Совет Безопасности ООН вводил санкции 
лишь два раза: в отношении Южной Родезии в 1966 г. и ЮАР в 1977 г. В обоих случаях их 
использование было признано успешным: в первом - они способствовали падению 
расистского правительства и провозглашению независимости Зимбабве, а во втором - 
ликвидации режима апартеида. Периодом же «расцвета» экономических санкций были 90-е 
годы ХХ века. Собственно в 1990-е гг. происходило формирование механизма 
использования экономических санкций Совета Безопасности ООН. Начиная с 1990 года, и по 
настоящее время режим экономических санкций был введен Советом в 19 случаях.[3] 

Экономические санкции приобретают все большее значение, являясь действенным 
средством в процессе коллективной реакции на нарушение норм международного права, 
несоблюдение которых квалифицируется как угроза или нарушение международного мира и 
безопасности. Хотя экономические санкции не всегда приносят экономический вред именно 
самому государству. Точнее не всегда приносят прямой вред именно самим представителям 
политической власти, являющиеся причиной введения санкций, страдает от санкций, в 
основном, простой народ. Власть имущие же могут получить лишь косвенный вред, либо 
получить выгоду посредством данных санкций, ликвидируя своих политических 
противников внутри государства. Однако повторюсь, подобные ситуации не правило, а 
скорее исключения. И здесь уже стоит вопрос об эффективности данных экономических 
санкций.  

Эффективность экономических санкций зависит от множества разных факторов, 
связанных, с одной стороны, с характером установленного режима принудительных мер, а с 
другой, - с положением страны, против которой они направлены. Коллективные санкции 
являются более действенными, чем односторонние, поскольку выглядят гораздо менее 
предвзятыми по отношению к государству-нарушителю и при их неукоснительном 
выполнении серьезно ограничивают его. Однако добиться консенсуса по их принятию 
крайне трудно, о чем, в частности, свидетельствует небольшое число случаев их 
использования Советом Безопасности ООН. Наиболее эффективным среди них считается 
применение коллективных санкций против ЮАР, Гаити и Ирака, хотя их воздействие не 
следует переоценивать. Для ликвидации режима апартеида потребовалось семнадцать лет, и 
рухнул он лишь после того, как внутри самой ЮАР развернулось мощное движение 
протеста. Не санкции, а военная операция многонациональной коалиции во главе с 
Соединенными Штатами заставила Хусейна вывести войска из Кувейта. 

Для того, чтобы быть действенным средством политического давления на суверенное 
государство, экономические санкции должны, во-первых, создавать видимую угрозу или 
наносить реальный ущерб его экономике и, во-вторых, убеждать его правительство в 
неприемлемости таких потерь. Причиняемый ими моральный ущерб является скорее 
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желательным, нежели действительным. Кроме того, его практически невозможно оценить, 
особенно имея в виду то, что каждая страна обладает собственным «болевым порогом», т. е. 
способностью населения переносить тяготы и лишения, сопряженные с применением против 
нее экономических санкций. 

Вместе с тем материальный ущерб, нанесенный санкциями, далеко не всегда 
гарантируют успех на втором уровне. Как я писала раннее, больший вред санкции приносят 
простому народу нежели политической элите.  

Экономические санкции практически никогда не «работали» применительно к 
крупным государствам и тем странам, которые следовали политике самообеспечения. 
Достаточно вспомнить примеры с «зерновым» эмбарго, введенным в январе 1980 г, 
президентом Джимми Картером, чтобы «заставить Советы заплатить за агрессию» в 
Афганистане, или с аналогичным запретом на поставки в СССР труб для строительства 
газопровода из Сибири в Европу летом 1982 г. с целью добиться отмены военного 
положения в Польше. В обоих случаях реакция союзников США была резко отрицательной, 
и Вашингтон каждый раз вынужден был через несколько месяцев внимать наложенные им 
ограничения.[4] Более поздний пример - санкции, наложенные США и ЕС на Китай после 
событий на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г. Наиболее действенным средством давления 
на Пекин был бы отказ США продлить режим наибольшего благоприятствования в торговле, 
которым пользовалась КНР. Такая возможность обсуждалась в Конгрессе, но Белый дом 
сделал все, чтобы избежать крайностей. Объявленные Западом санкции против Китая на деле 
так и не заработали и довольно скоро были сняты.[5] 

Повышению эффективности экономических санкций не способствует и выдвижение 
слишком завышенных целей, таких, например, как устранение правящего режима, чего в 
принципе крайне сложно достичь посредством применения одних лишь торгово-финансовых 
ограничений. Первоначальная цель введения коллективных санкций против Ирака - 
выдворение его войск из Кувейта - получила широкий отклик и поддержку большинства 
стран мира.  Однако действия американской администрации после завершения войны в 
Заливе, направленные, по признанию Мадлен Олбрайт, на устранение Саддама Хусейна, 
вызывали недоумение.[6] 

Кроме того нужно помнить, что Когда одно государство вводит принудительные 
меры против другой страны, с которой оно имеет торговые и финансовые отношения, то оно 
тоже несет прямой и косвенный ущерб. По подсчетам американских исследователей, в 1995 
г. потери США от сокращения импорта в 26 стран, на которые были наложены санкции, 
составили сумму от 15 до 19 млрд долл. и привели к ликвидации свыше 200 тыс. рабочих 
мест в экспортных отраслях экономики.[7] Прямые потери, однако, являются лишь 
надводной частью айсберга. Косвенная цена много выше, поскольку здесь речь идет о 
долговременных последствиях. Прежде всего, они выражаются в тех преимуществах, 
которые иностранные конкуренты получают сразу после ухода с рынка подверженной 
санкциям страны американских компаний. 

Хотя негативные последствия санкций не ограничиваются лишь экономическими 
потерями. Нередко их наложение ведет к политическим осложнениям с союзными и 
дружественными государствами. Также возможно и обратное действие санкций, в результате 
наложения которых больше всех страдают страны, наложившие данные санкции.  

К примеру, 20 октября 1973 года арабские страны-экспортеры нефти ввели эмбарго на 
поставки нефтепродуктов в США. Этот шаг был предпринят в знак протеста против 
американской поддержки Израиля. В результате, мировые цены на нефть выросли в 
несколько раз. В 1974-1975 годах страны Северной Америки и Западной Европы вошли в 
период тяжелого экономического кризиса. Больше всего от этого, в стратегической 
перспективе, пострадали сами арабские государства. 

Наиболее эффективными, жёсткими, широкими и последовательными среди всех 
режимов, когда-либо установленных Советом безопасности ООН были экономические 
санкции, наложенные на Ирак. С августа 1990 по июнь 2003 гг. Совет Безопасности принял 



6420 
 

24 резолюции, касавшиеся этой страны. Инициатором введения санкций против Ирака был 
США. Осуждая Ирак за агрессию, США добились от Совета Безопасности ООН введения 
эмбарго на продажу оружия Багдаду, наложил запрет на поставки ему всех товаров за 
исключением продовольствия и медикаментов и разрешил в целях предотвращения 
нелегального экспорта им нефти блокировать иракские порты. В результате действия 
коллективных экономических санкций зависимый от поставок извне Ирак оказался на грани 
гуманитарной катастрофы.[8] Многие государства требовали от Совета Безопасности ООН 
их смягчения, но американский и британский представители в течение трех с половиной лет 
упорно блокировали все попытки внести изменения в режим санкций против Ирака.  

Пример Ирака, который из-за своей деформированной экспортом нефти экономики и 
сильной зависимости от импорта потребительских товаров и продуктов питания являлся 
почти «идеальной целью» для экономических санкций, показывает, что установление и 
действие режима коллективных принудительных мер на уровне ООН сопряжено с немалыми 
трудностями. Отчасти это обусловлено спецификой функционирования Совета Безопасности 
ООН. Хотя все государства - члены ООН и обязаны выполнять решения Совета 
Безопасности, на практике они чаще руководствуются собственными целями и интересами, а 
СБ не обладает достаточно эффективными рычагами воздействия на тех, кто игнорирует или 
прямо нарушает его запреты. Как мы знаем, в Совет Безопасности ООН входит 15 стран, из 
которых США, являясь одной из сильнейших, имеет очень большое влияние на мнение 
других стран, помимо этого, Соединенные Штаты еще и действуют в обход решений СБ 
ООН. Думаю, что основная цель введения санкций против Ирака было свержение Саддама 
Хусейна, т. к. Ирак привлекателен для США своим геополитическим положением и 
энергетическими ресурсами. Естественно данная цель не могла быть озвучена 
Соединенными Штатами, так как она нарушает принципы невмешательства во внутреннюю 
политику государства. Однако США обнародовало совсем иные причины: существование 
авторитарного режима, репрессии против внутренней оппозиции наряду с пытками 
осуществить планы военной экспансии в отношении соседних государств, наличие 
химического оружия, которое было использовано против собственного народа в конце 80-х 
гг., попытки создать другие виды оружия массового поражения- всё это является хорошим 
предлогом для введения не только санкций, но и боевых действий.  

Как показывает практика, степень жесткости и последовательности при 
осуществлении экономических санкций зависели не столько от тяжести проступка, 
совершенного той или иной страной, сколько от характера ее отношений с Вашингтоном и 
полезностью США введения санкций в отношении данного государства. 

Этим же и объясняется введение экономических санкций против России в 2014 году, 
хотя руководства США и ЕС твердят о том, что данные меры введены для того, чтобы 
изменить политику Москвы по отношению к Киеву. Инициатором введения санкций с целью 
международной изоляции России стало руководство США, под сильным давлением 
которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны 
Евросоюза. Весной-летом 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз 
решил ввести экономические санкции против Российской Федерации, ссылаясь на то, что 
референдум о воссоединении Крыма с Россией является незаконным и противоречит 
Конституции Украины. Причиной введения эмбарго является вмешательство России во 
внутренние дела Украины, военная поддержка повстанцев. По области охвата 
экономических ограничений, введенных Евросоюзом против России, это частичное эмбарго, 
так как полного прекращения экономических отношений мы не наблюдаем.  

Санкции также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие 
страны, являющиеся партнёрами США и ЕС.  

Попробуем  проанализировать  правовую  основу  введения  эмбарго  против  России.  
Для  начала  нужно  выяснить,  существует  ли  определенный  акт,  устанавливающий  
основания  и  процедуру  введения  эмбарго.  К  сожалению,  такого  законодательного  акта  
не  существует.  Совет  Европейского  союза,  принимая  решения  о  введении  ограничений,  
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ссылается  статьи  двух  договоров:  на  статью  215  Договора  о  функционировании  
Европейского  Союза  (ДФЕС),  а  также  статью  29  Договора  о  Европейском  союзе  
(ДЕС).  В  части  1  ст.  215  ДФЕС  указано:  «Когда  решение,  принятое  в  соответствии  с  
главой  2  раздела  V  Договора  о  Европейском  Союзе,  предусматривает  полное  или  
частичное  приостановление  или  сокращение  экономических  и  финансовых  отношений  с  
одной  или  несколькими  третьими  странами,  Совет,  постановляя  квалифицированным  
большинством  по  совместному  предложению  Верховного  представителя  Союза  по  
иностранным  делам  и  политике  безопасности  и  Комиссии,  принимает  необходимые  
меры.  Совет  информирует  о  них  Европейский  парламент».  Однако  в  главе  2  раздела  5  
ДЕС  содержатся  лишь  общие  положения  о  внешней  политике  и  политике  безопасности  
ЕС.  Нигде  не  говорится  о  правовых  основаниях  и  порядке  принятия  запретительных  
мер.   

Указом Президента  от  6  августа  2014  г.  «О применении  отдельных  специальных  
экономических  мер  в  целях  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации»  Россия  
ввела  продовольственное  эмбарго  против  Европы.  Что  касается  правовых  последствий  
введения  эмбарго  Европой  и  Россией,  то  пострадают  обе  стороны.  Продажа  полезных  
ископаемых  занимает  огромную  долю  в  российском  экспорте,  и  Европа  является  одним  
из  главных  энергетических  потребителей  российских  ресурсов.  С одной  стороны,  чтобы  
не  произошло  экономического  кризиса,  России  необходимо  найти  новых  потребителей  
взамен  старых.  С  другой  стороны,  Россия  поставляет  почти  половину  нефти  и  треть  
газа  от  общего  объема  потребления  этих  энергоносителей  в  Европу,  поэтому  Евросоюз  
также  теряет  ценных  поставщиков  энергии,  так  как  их  месторождения  уже  полностью  
истощены.  И  все  это  может  привести  к  кризису  не  только  в  России,  но  в  Европе. 

Введение  продовольственного  эмбарго  Россией  еще  больше  усугубляет  ситуацию.  
Во-первых,  если  Европа  не  сократит  темпы  производства,  то  через  пару  месяцев  
произойдет  кризис  перепроизводства.  Во-вторых,  после  сокращения  производства  
уровень  безработицы  неминуемо  возрастет.  Так  что,  если  Россия  сейчас  ищет, где  бы  
продукты  взять,  Европа  рассуждает,  кому  бы  их  отдать. Но я думаю, что экономические 
потери России будут много ниже, чем потери ЕС. Российский рынок очень привлекателен 
своим объёмом и покупательной способностью. В начале осени объявив о своём решении о 
поиске новых торговых компаньонов, улучшив отечественное производство, я думаю, что 
Россия выполнит с успехом программу импортозамещения. Нести убытки Европа не хочет. 
Именно поэтому санкции временные, а не бессрочные.  

В результате нормальный экономический оборот, основанный на международных 
экономических принципах, таких как экономическая недискриминация, равное 
сотрудничество государств, взаимная выгода, экономический  рост  во  всем  мире,  сменился  
нарастающей  торговой  войной  и  беззаконием,  когда  нарушаются  основополагающие  для  
Европы  принципы,  и  получается,  что  и  все  остальное  дозволено.  В  этом  и  
заключается  основная  опасность  торговой  войны  —  мы  можем  оказаться  в  мире  
экономического  беспредела  и  хаоса. 

В настоящее время некоторые страны ЕС признали, что политика введения санкций в 
отношении России неверна. На них же настаивает Обама. Только последствия от санкций 
ощутит не он, а европейская экономика, народ. Эта брутальная игра санкций только 
возрастает, а в итоге ЕС и США не придут к финишу не потеряв лица. 

Я не говорю о том, что экономические санкции – это плохо. Санкции действительно 
предпочтительней военных действий. Однако и здесь наблюдается неправомерность их 
введения, давления США на остальные страны в привлечении их на сторону санкционеров, а 
страны СБ ООН, ЕС, как уже принято, идут на поводу у Вашингтона. Поэтому рост введения 
санкций не только Соединенных Штатов, но международными организациями можно 
объяснить еще и внешней политикой США. Проанализировав большое количество 
литературы прежде чем написать это эссе, приведя Вам некоторые данные, могу сделать 
вывод о том, что в большинстве случаев санкции экономического характера являлись 
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неэффективными мерами. Они применительны лишь сильными странами в отношении 
слабых стран, то есть применение экономической блокады, как один из видов 
ответственности против экономически развитых государств, имеющих возможность 
заменить внешние торговые связи внутренним продуктом производства, не действенны. 
Более того зачастую они приводили к результату противоположному желаемому. В таком 
контексте вполне обоснованно было бы поставить вопрос о целесообразности применения 
экономических санкций. Практика государств указывает на то, что более удачным может 
считаться экономическое принуждение связанное с предоставлением экономической 
помощи. Гораздо легче заставить действовать определенным образом государство, которое 
остро нуждается в кредитах или инвестициях, нежели страну с экономическим комплексом 
характеризующимся большой степенью самодостаточности. 

Стоит признать, что использование экономических санкций в условиях глобализации 
мировой торговли – это заведомо взаимоневыгодная стратегия. При введении 
ограничительных мер внешнеэкономическая деятельность государства в любом случае не 
будет полностью заблокирована, а временные пробелы в экономике достаточно быстро 
заполнят альтернативные рынки и компании. Следовательно, в мировом сообществе важно 
работатьнад решением проблематики переговорного процесса и развивать дипломатические 
отношения, четко определяя политические задачи.  
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После окончания Второй мировой войны Организация Объединенных Наций 
неоднократно рассматривала идею о создании постоянного учреждения международной 
уголовной юстиции. Начиная с 1994 г. проводились переговоры по созданию постоянного 
уголовного суда, который обладал бы юрисдикцией в отношении серьезных международных 
преступлений. 17 июля 1998 года, международное сообщество достигло исторического 
рубежа, когда 120 государств приняли Римский статут – правовую основу для создания 
постоянного Международного уголовного суда (далее МУС). Статут вступил в силу 1 июля 
2002 года после ратификации 60 государствами [1]. Это достижение стало возможным 
благодаря многолетней работе и показывает решимость международного сообщества 
обеспечить наказание преступникам, совершающих тяжкие злодеяния. 

Во время ведения переговоров касательно Римского статута было заявлено: «принцип 
комплементарности имеет столь фундаментальное значение для успешного создания и 
функционирования МУС, что ему должно быть уделено особое значение в Статуте в 
кратчайшие сроки» [2, c. 10].  

Принцип «дополнительности» или «комплементарности» может быть определен как 
функциональный принцип, направленный на предоставление юрисдикции вспомогательному 
органу, когда основной орган или система не в состоянии выполнить свою первичную 
юрисдикцию [3, c. 380]. Это не что иное, как принцип приоритета между несколькими 
органами, способными осуществлять юрисдикцию. Как подчеркнул М. Зейди (Zeidy) [4, c. 
870], принцип комплементарности в международном уголовном праве требует наличия как 
национальных, так и международных систем уголовного правосудия, функционирующих в 
качестве вспомогательного органа в пресечении преступлений международного права: 
«когда один не в состоянии сделать так, как нужно, последний вмешивается и гарантирует, 
что виновные не останутся безнаказанными». 

В преамбуле Римского статута и в ст. 1 МУС описывается как международный 
институт, который «дополняет национальные системы уголовного правосудия» [5, ст. 1]. В 
то время как эти положения определили, что юрисдикция МУС должна дополнять 
национальные системы уголовного правосудия, они не указывают, как принцип 
комплементарности должен быть достигнут. На самом деле, слово комплементарность или 
любые производные от него не упоминаются в Уставе помимо этих двух вышеназванных 
положений. 

В отличие от трибуналов ad hoc по бывшей Югославии и Руанде [6, п. 1, ст. 9] [7, п.2, 
ст. 8], комплементарность юрисдикций МУС и национальных правовых систем означает, что 
МУС не имеет верховной юрисдикции над национальными системами, но играет 
«вспомогательную роль и дополняет внутригосударственное расследование и преследование 
самых серьезных преступлений международного значения» [8, c. 26]. Суд может действовать 
лишь в случаях, когда национальным системам правосудия не удалось предпринять 
необходимые шаги для расследования и преследования преступлений, перечисленных в ст. 5 
Статута: a) преступление геноцида; b) преступления против человечности; c) военные 
преступления; d) преступление агрессии [5, ст. 5].  

Практическое функционирование принципа комплементарности достигается за счет 
ст. 17 Статута. Статья озаглавлена «Вопросы приемлемости», и именно это статья приводит 
в действие принцип дополнительности в Римском статуте. Данная статья начинается со слов 
«с учетом пункта 10 преамбулы и статьи 1 ...» [5, п.1, ст. 17], что уже дает понять, что вся 
статья основывается на принципе комплементарности, даже если на самом деле не 
упоминаются слова комплементарность или любое производное от него. 
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В соответствии со ст. 17 МУС не имеет юрисдикции в отношении любого дела, 
которое он сочтет неприемлемым. Следовательно, существует ряд исключений, 
позволяющих Суду принять к производству дело, которое уже рассматривается 
национальными властями. Эти исключения предусмотрены в ст. 17: 

- государство не желает вести расследование или возбудить уголовное преследование 
надлежащим образом; 

- государство не способно вести расследование или возбудить уголовное 
преследование надлежащим образом; 

- национальное решение не привлекать лицо к ответственности, вынесенное после 
проведения следствия, имело целью оградить соответствующее лицо от уголовной 
ответственности; 

- национальное решение не привлекать лицо к ответственности, вынесенное после 
проведения следствия, явилось следствием неспособности государства осуществить 
судебное преследование. 

Возможно ли, что из принципа комплементарности есть ряд исключений? 
Общеизвестно, что «принцип — это основополагающее положение, от которого не должно 
быть отступления и которым необходимо руководствоваться в практической деятельности» 
[9]. Согласно данному определению, исключение из принципа невозможно. Возникает 
вопрос, является ли комплементарность принципом или же правилом, которым МУС может 
воспользоваться при любом удобном случае или же на самом деле Суд «прикрывается 
принципом» дабы иметь юрисдикцию в отношении любого дела. Как и Римский статут, 
многие теоретики называют комплементарность принципом. Хотя данный вопрос и является 
весьма спорным, в данной работе сохранится мнение о так называемом принципе, а не 
правиле.  

В настоящее время Суд рассматривает 9 ситуаций, среди которых: Демократическая 
Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Уганда, Республика Кения, Ливия, 
Мали, Республика Кот д'Ивуар, Центральноафриканская Республика II и Дарфур/Судан [10]. 
4 дела из 9 - Уганда, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика 
Конго и Мали - были переданы Главному Прокурору политическими институтами 
соответствующих государств, поскольку те были не в состоянии привлечь к ответственности 
высокопоставленных фигур в своих собственных странах. Еще 2 из 9 дел - Дарфур и Ливия - 
были переданы Главному Прокурору Советом Безопасности ООН, в то время, как только в 
двух случаях были начаты proprio motu или по собственной инициативе Прокурора [11, c. 6-
8]. 

Суд не имеет никакой собственной полиции, не говоря уже о способности въехать в 
страну, которая запрещает ему въезд. Суд полагается на отдельные государства и их 
правоохранительные органы, чтобы арестовать или передать подозреваемых, которым он 
предъявил обвинение. Следовательно, возникают огромные трудности, когда эти учреждения 
отказываются сотрудничать с МУС. К примеру, Правительство Судана в течение ряда лет 
отказывается сотрудничать с Судом с момента принятия резолюции СБ ООН 1593, которая 
обвинила Президента Судана Омара аль-Башира в совершении военных преступлений, акта 
геноцида и преступлениях против человечества, совершенных в Дарфуре суданскими 
вооруженными сил и их союзниками [12]. Африканский союз даже обратился к своим 
государствам-членам с просьбой не сотрудничать с Судом по исполнению обвинительного 
акта Президента в 2011 г. [13, c. 151].  

В случае в Конго принцип дополнительности никак не мог быть нарушен, поскольку 
как говорилось выше, само правительство передало данный случай в Суд. Однако в случае 
Судана возникли проблемы с принципом комплементарности. Правительство Судана уже 
создало суды и начало уголовные процессы по расследованию произошедшего в Дарфуре и 
утверждало, что, в соответствии с принципом дополнительности, нет необходимости в 
работе МУС. Специальный уголовный суд по событиям в Дарфуре, к примеру, был 
«заменителем Международного уголовного суда, который стремился лишить юрисдикции 
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МУС в соответствии с принципом дополнительности» [14, c. 10]. Принцип 
комплементарности признает, что на государства возлагается главная ответственность 
расследования и преследования самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность 
международного сообщества; и МУС не будет вмешиваться в данную деятельность 
государств, только если МУС не определит, что есть некоторые причины сомневаться в том, 
что расследование, уголовное преследование или решение о возбуждении уголовного дела 
было сделано государством недобросовестно, что мы и можем видеть в случае Дарфура [15, 
c. 2]. Таким образом, несмотря на усилия правительства Судана доказать, что принцип 
дополнительности нарушается, МУС по-прежнему имеет правовое обоснование для 
расследования событий в Дарфуре. Несмотря на это, МУС и государственные учреждения 
Судана не сотрудничают в этом отношении. 

Во время конференции по обзору МУС в Кампале в 2010 году, МУС ввел понятие 
«позитивной дополнительности», который предполагает собой сотрудничающих друг с 
другом государств с дополнительной поддержкой со стороны Суда и гражданского общества 
для достижения стандартов, требуемых Римским статутом [16, c. 818]. Там, где действуют 
местные и национальные судебные системы, МУС должен избегать вмешательства, пока Суд 
должен лишь поощрять эти системы на национальном уровне, которые имеют дела со 
случаями уголовного производства [17, c. 69]. Были попытки по осуществлению 
«позитивной дополнительности» в Ливии, где в 2011 году МУС обещал отложить дело 
Ливии при условии, что судьи МУС будут участвовать. Тем не менее, в 2013 году 
правительству Ливии было приказано передать начальника разведки Каддафи, Абдулла аль-
Занусси [16, c. 813], что прямым образом нарушило концепцию «позитивной 
дополнительности». 

Один из самых часто цитируемых критических замечаний в адрес суда является то, 
что комплементарность просто иллюзия - теоретический принцип, который не имеет 
никакого реального эффекта в практическом применении и фактически облегчает работу 
внутренних органов прокуратуры. «Критики утверждают, что в то время как принцип якобы 
защищает примат национальных юрисдикций, у Суда в будущем, по сути, есть возможность 
оказать только поверхностное уважение к национальным властям. Другими словами, страх 
некоторых противников МУС в том, что комплементарность «может стать текстовым 
препятствием, которое служит простым «фиговым листком» для покрытия политических и 
личных манипуляций Суда». На сегодняшний день ни Прокурор, ни Палаты 
предварительного производства не обнародовали окончательные рекомендации касательно 
вопроса взаимоотношения с национальными системами, так что нет авторитетного 
прецедента или шаблона, чтобы можно было понять, когда ситуацию стоит лучше решить на 
национальном уровне» [18, c. 131]. 

Суд никогда не сможет преследовать всех тех, кто несет ответственность за 
преступления в рамках его юрисдикции в данной ситуации. Так как Прокурор МУС принял 
решение, что ограниченные ресурсы МУС необходимо «сконцентрировать на судебном 
преследовании главных политических и военных руководителей боевых групп, полувоенных 
группировок и правительственных сил в отдельных ситуациях (таких как в Демократической 
Республике Конго и Уганде), государства-участники могут оказать помощь Суду, добиваясь 
привлечения к ответственности преступников и соучастников» на национальном уровне [19, 
п. d, с. 21]. Это значит, что число дел, разбираемых МУС ограничена по усмотрению 
Прокурора, который утверждает, что будет преследовать только «большую рыбу» [20, c. 54]. 
К сожалению, в данном случае Прокурор не дает каких-либо разъяснений касательно 
преступников, как именно МУС и национальные суды должны разграничить юрисдикцию в 
отношении тех или иных преступников, т.е. кто должен предстать перед МУС, а кто перед 
национальным судом. Этот вопрос остается открытым как на практике, так и в доктрине. 

Существуют два аргумента, которых приводят критики по отношению к 
комплементарности МУС. Во-первых, Римский статут не позволяет адекватно защитить 
суверенные права по отношению к одному из наднациональных институтов. Это часто 
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сформулировано в виде обобщенного аргумента, что Суд налагает обязательства на 
государства, которые не являются участниками МУС. Этот аргумент редко формулируется, 
хотя Римский статут налагает ряд обязательств на государства в качестве заключения 
соглашения о помощи в области финансов, расследования и средствах [5, ст. 87, 93, 115]. 
Положения Римского статута, которые являются юридическим источником обязательств, 
применяются только к государствам-участникам. Критики предполагают, что никакой 
принцип международного права не позволит такому учреждению, как МУС, осуществлять 
юрисдикцию в отношении граждан государств, которые прямо не согласились с 
юрисдикцией суда. Кроме того, «МУС осуществляет полномочия руководящего органа, но 
не имеет никакого механизма для представления согласия управляемых» [21, c. 845]. 

 Во-вторых, правовые и процедурные механизмы Римского статута являются 
недостаточными, чтобы обеспечить надлежащие проверки полномочий прокурора. 
Чрезвычайное расширение этой позиции утверждает, что нет никакой защиты против 
чрезмерно агрессивного Прокурора, который просто принимает решение преследовать по 
Суду, основанный на политических мотивах [18. c. 143]. 

Кроме того, некоторые из критиков поддержали мнение, что текстовые 
неопределенные ограничения о правовых механизмах, предоставляющих полномочия 
Прокурору, не достаточно сильны.  Работая со сломленными, отказывающихся от 
сотрудничества государствами, последние суды продемонстрировали, что Прокурору нужны 
сильные способности и ресурсы для осуществления успешных расследований и уголовного 
преследования, которые должным образом не предоставлены в соответствии с Римским 
статутом. Некоторые опытные юристы дали понять, что может быть неизбежное искушение 
со стороны ограниченного в полномочиях Прокурора расширить свою компетенцию по 
отношению к государствам [22].  

Критики утверждают, что досудебные, судебные и апелляционные палаты является 
совершенно неэффективными механизмами защиты государственных прерогатив, связанных 
с первоочередностью по принципу комплементарности. Во время досудебных, судебных 
разбирательств и в Апелляционной палате работают также и отечественные судьи из разных 
стран мира, которым часто не хватает опыта в области международного права в целом и у 
них отсутствует какой-либо интерес в представлении интересов государств, чтобы 
противостоять действиям Прокурора; таким образом, многие утверждают, что дела лучше 
рассматривать в национальных судах, давая возможность быть решениям более 
легитимными [23]. Эти критические замечания не обязательно должны искажать принцип 
дополнительности в качестве жизнеспособной теории для определения взаимосвязи между 
национальными судами и МУС. Скорее всего, они ставят под сомнение обоснованность 
правовых механизмов, встроенных в Римском статуте и их способности содействовать 
успешной реализации комплементарности как прочной связи между государствами и МУС 
[18, c. 145]. 

Существует некая опасность того, что стандартные методы Суда, совершенные 
отдельно или в контексте своеобразного дела или ситуации, могут разрушить сам принцип 
комплементарности как такового. Если принцип комплементарности собирается и в будущем 
иметь силу, то МУС необходимо отступать, если национальные власти применяют 
отечественное право добросовестно. На практике, если принцип комплементарности не 
будет искажаться на основании политических или каких-либо других мотивах МУС, то 
данный принцип, возможно, станет способом для обеспечения долгосрочной 
жизнеспособности МУС в качестве автономной международной организации. Таким 
образом, система правосудия, предусмотренная Римским статутом, когда государства-
участники Суда выступают в качестве партнеров, может реализовать принцип 
комплементарности. 
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Основой вопросов международного права является его роль в международных 

отношениях, а также во время дипломатических переговоров. На мой взгляд, именно в наше 
время, обусловленное различными конфликтами по всему миру, необходимо понимание 
международного права как основного пути разрешения подобных ситуаций. Ведь 
международное право есть сложный комплекс юридических норм, создаваемых самими 
государствами и межгосударственными организациями путем их соглашений. С помощью 
данных юридических норм государства устанавливают общеприемлемые стандарты 
поведения в различных областях взаимоотношений (координирующая функция 
международного права), принимают твёрдо установленные правила (регуляторная функция 
международного права), а также обеспечивают защиту интересов каждого государства 
(охранительная функция международного права). 

Однако на сегодняшний день ясно наблюдается «частичное» нарушение 
международного права в дипломатии, и во внешней политике в целом, различными 
странами, что безусловно влияет на их авторитет на арене, а также сказывается на 
стабильности развития других государств во всем мире. Главной задачей, которую я ставлю 
перед собой в данной статье, является поиск ответа на вопрос «Влияет ли международное 
право на дипломатию в наше время? И каким образом?».  

Так, как в наше время различные страны нарушают международное право, бытует 
мнение о том, что в международных отношениях сила доминирует над правом. Это мнение 
ошибочно, поскольку отдельные факты силового решения вопросов в международной жизни 
не могут образовать общего правила. А там, где нет общего правила, возможен хаос. 

Еще в 1625 году один из основателей науки международного права, голландский 
юрист Гуго Гроций в своем труде «О праве войны и мира» писал: «Народ, нарушающий 
право естественное и право народов, подрывает основу своего собственного спокойствия в 
будущем».[1] 

Для того, чтобы сила не доминировала над правом, т.е. для улаживания 
или разрешения международных споров или ситуаций мирными средствами, для 
обеспечения государств безопасностью, существуют Международные судебные 
инстанции.[2] Укажем их: 

1) Международный суд ООН 
2) Международный уголовный суд 
3) Международный арбитражный суд 
Так, можно сделать вывод, что международное право оказывает непосредственное 

воздействие на внешнюю политику государства и его дипломатию в частности. 
Необходимо определиться с самим понятием «дипломатия». И так, дипломатия – это 

деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних отношений по 
осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите интересов 
государства за границей.[3] Дипломатия является важнейшим средством осуществления 
внешней политики государств. Также, с понятием дипломатии связывают искусство ведения 
переговоров для предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков согласия и 
взаимоприемлемых решений, расширения международного сотрудничества. Однако в 
дипломатии важно умение не только достигать политического компромисса, но и выражать 
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его специфическим юридическим языком. Ни внешняя политика, ни дипломатия не должны 
противоречить международному праву, являющемуся единственным общим языком 
межгосударственного общения. Этот фактор доказывает то, что международное право 
является главным инструментом дипломатии. 

Еще одним доказательством важности международного права в дипломатии является 
один из принципов дипломатии, который гласит:  

«Международное право запрещает вмешательство дипломатических представителей 
во внутренние дела страны пребывания».[4] 

Таким образом, можно утверждать, что международное право не только определяет 
форму и организацию общения дипломатов, но и регулирует их деятельность. 

Внешняя политика и дипломатия должны соответствовать международному праву и 
опираться на него. Об этом свидетельствует Устав ООН, который в качестве одной из своих 
целей ставит задачу «создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и 
уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников 
международного права» (Преамбула Устава ООН).[4] 

Принципы и нормы международного права определяют права и обязанности 
государств и других субъектов международного права. Отсюда два вида связей между 
внешней политикой и дипломатией и международным правом:  

1) в аспекте обязательств государств, международное право выступает как 
ограничение в отношении внешней политики и дипломатии;  

2) в аспекте прав оно, наоборот, выступает как средство или опора для внешней 
политики и дипломатии. 

Элемент ограничения имеется не только в правой обязанности, но и в субъективном 
праве, так как всякое право есть ограниченное право. 

Общий характер воздействия международного права на отношения между 
государствами, а следовательно, на внешнюю политику отдельных государств, на их 
дипломатию определяется характером данного конкретного международного права, которое, 
как и всякое право может содействовать прогрессивному развитию общества или тормозить 
его.  

Современное международное право является правом мирного сосуществования. Этим 
и определяется характер воздействия современного международного права на 
международные отношения, внешнюю политику и дипломатию государств в целях 
обеспечения мирного сосуществования. [5] 

В современном взаимозависимом и едином мире невозможно не оценить ту роль, 
которую играет международное право в международных отношениях. В разные периоды 
истории оно играло неоднозначную роль во внешней политике и дипломатии государств. 
Невозможным представляется рассмотрение роли международного права в разрыве от 
внешней политики, дипломатии государств в системе международных отношений. Их 
взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга настолько сильны, что невозможно недооценить 
роль какой-либо из них в этой системе. Отсюда и возникает "проблема соотношения 
внешней политики и международного права" в современных международных отношениях.  

Долгое время в западной в международно-правовой и политической литературе 
международному праву отводилось вспомогательная роль в политике. Этот подход 
оправдывался тем, что "национальные" или "государственные" интересы стоят выше 
международного права, что государства в своей внешней политике должны 
руководствоваться именно этими принципами, а международному праву отводилась 
второстепенная роль, что очень часто приводило к его грубым нарушениям, развязываниям 
войн, нагнетанию гонки ядерных вооружений, противостоянию военно-политических союзов 
и государств, конфронтации в глобальном масштабе.  

На самом деле международное право развивается под влиянием внешнеполитических 
курсов государств, а дипломатия, в свою очередь, обеспечивает достижение общего 
знаменателя, при осуществлении государствами своей внешней политики, которым и 
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является международное право.[6]В этом и заключается единство и взаимодействие внешней 
политики, дипломатии и международного права. 

Таким образом, международное право как средство дальнейшей демократизации и 
гуманизации современной системы международных отношений оказывает непосредственное 
воздействие на внешнюю политику государства и его дипломатию. Международное право 
выступает как ограничение в отношении внешней политики и дипломатии, а в аспекте прав 
оно, наоборот, выступает как средство или опора для внешней политики и дипломатии. 
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Что такое международное право, в его научном определении? Какова применимость 

международного права, его действие и исполнение? Международное право – это система 
юридических принципов и норм договорного и обычного характера возникающих в 
результате соглашений между государствами и иными субъектами международного общения 
и регулирующих отношения между ними в целях мирного сосуществования. В качестве 
примера определения международного права международными органами, можно привести 
решение постоянной палаты международного правосудия по делу парохода «Лотос», в 
котором говорилось: «Международное право регулирует отношения между независимыми 
государствами».[1] Для того чтобы рассматривать международное право как инструмент 
дипломатии, мы должны понять, что такое дипломатия, и как международное право 
воздействует на нее? Что такое дипломатия? Дипломатия – это наука международных 
отношений и искусство ведения переговоров руководителями государств и правительств и 
специальными органами внешних сношений: министерствами иностранных дел, 
дипломатическими представительствами, участие дипломатов в определении курса внешней 
политики страны и ее проведении в жизнь мирными средствами. Главная ее цель и задача – 
защита интересов государства и его граждан. С другой стороны, дипломатия – средство 
осуществления внешней политики государства, представляющее собой совокупность 
невоенных практических мероприятий, приёмов и методов, применяемых с учётом 
конкретных условий и характера решаемых задач; официальная деятельность глав 
государств и правительств, министров иностранных дел, ведомств иностранных дел, 
дипломатических представительств за рубежом, делегаций на международных конференциях 
по осуществлению целей и задач внешней политики государства, защите прав и интересов 
государства, его учреждений и граждан за границей. По мнению советского дипломата В.А. 
Зорина, дипломатия, как всякое общественное явление, не может быть понята без классового 
подхода к ней, без исторического анализа ее развития.[2] Как писал Маркс, реальным базисом 
всякого общества является совокупность производственных отношений, составляющих 
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«экономическую структуру общества», над чем «возвышается юридическая и политическая 
надстройка». Я согласна с его высказыванием и считаю, что невозможно полностью понять 
сущность дипломатии, не изучив историю ее развития, с другой стороны, мы понимаем, что 
выявление сущности основывается на исследовании социальных ценностей и 
производственных отношений в обществе. С понятием дипломатии связывают искусство 
ведения переговоров для предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков 
компромиссов и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления международного 
сотрудничества.[3] Таким образом, можно сказать, что дипломатия – это важнейший 
инструмент осуществления внешней политики государства. Более правильное определение 
понятия «дипломатия» дается в Большой Советской Энциклопедии, в которой говорится: 
«Дипломатия (от франц. (diplomatie) – деятельность государственных органов внешних 
сношений по представительству государства и по защите мирным путем его прав и 
интересов за границей для достижения целей внешней политики господствующего в 
государстве класса. В узком смысле, дипломатия означает искусство ведения переговоров и 
заключения договоров между государствами». [4]  Внешняя политика и дипломатия должны 
соответствовать международному праву и опираться на него.  Международное право 
развивается под влиянием совокупности внешнеполитических курсов государств, в свою 
очередь, дипломатия обеспечивает достижение общего знаменателя при осуществлении 
государствами своей внешней политики. Этим общим знаменателем является 
международное право. Стоит отметить, что в дипломатии важно умение не только достигать 
политического компромисса, но и выражать его специфическим юридическим языком. В 
этом и состоит диалектическое единство и взаимодействие внешней политики, дипломатии и 
международного права.[5] Ни внешняя политика, ни дипломатия не должны вступать в 
противоречие с международным правом, являющимся единственным общим языком 
межгосударственного общения. 

Международное право оказывает непосредственное воздействие на внешнюю 
политику государства и его дипломатию. Бытует мнение о том, что в международных 
отношениях сила доминирует над правом. Это мнение ошибочно, поскольку отдельные 
факты силового решения вопросов в международной жизни не могут образовать общего 
правила. Один из основателей науки международного права, выдающийся голландский 
юрист Гуго Гроций еще в 1625 г. писал в своем труде «О праве войны и мира»: «Народ, 
нарушающий право естественное и право народов, подрывает основу своего собственного 
спокойствия в будущем». [6]  Нужно понимать, что международное право – средство 
дальнейшей демократизации и гуманизации современной системы международных 
отношений.[7] 

В своей книге «Дипломатия» Г. Никольсон  рассматривает дипломатию как одно из 
важнейших средств внешней политики государства. Он принимает определение дипломатии, 
данное «Оксфордским словарем английского языка».[8] По этому определению, 
«дипломатия – это ведение международных отношений посредством переговоров; метод, 
при помощи которого эти отношения регулируются и ведутся послами и посланниками; 
работа или искусство дипломата».[9] Дипломатия является важнейшим оружием в руках 
государства. История учит, а современное международное положение подтверждает, что ни 
одно государство, если оно не желает оказаться в невыгодном положении среди других 
государств, если оно не желает, чтобы за его счет усиливались другие государства, не может 
обойтись без умело поставленной, хорошо организованной дипломатической службы. 
Государству нужны опытные, образованные дипломаты, умеющие с честью и со знанием 
дела отстаивать интересы своего государства, умеющие помогать своему правительству 
своевременно ориентироваться в изменениях, происходящих в соответствующих странах, 
умеющие правильно проводить внешнюю политику своего государства. Все эти качества 
дипломата приобретаются не только практикой, но не в меньшей мере и серьезным 
изучением истории внешней политики, истории дипломатии различных стран.[10] Таким 
образом, можно сказать, что дипломатия является средством внешней политики, 
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деятельность дипломатии состоит в ведении международных переговоров, в заключении 
международных договоров и в изучении международных отношений. А ведь 
международный договор является одним из основных источников международного права. В 
настоящее время нормы международных договоров занимают основное место в 
международном праве. Немецкий дипломат, имевший в свое время большое влияние в 
германском министерстве иностранных дел, Фридрих Август фон Гольштейн, был твердо 
убежден, что Англия не может ни в коем случае преодолеть своих противоречий с Францией 
и Россией. На основе франко–английского и русско–английского соглашений дипломатии 
Англии удалось создать единый  фронт Англии, Франции и России против Германии во 
время первой мировой войны. Это сильное орудие государственной политики сослужило 
Англии большую службу. Это является примером влияния международного права на 
дипломатию.  Принцип сотрудничества государств является принципом, связывающим 
воедино всю систему основных принципов международного права. Реализация и исполнение 
основных принципов международного права невозможны без сотрудничества государств.[1]  

На мой взгляд, дипломатия и международное право, так или иначе, воздействуют друг 
на друга,  так международное право прогнозирует и регламентирует развитие 
международных отношений, но в то же время  совершенствуется, меняется под воздействием 
дипломатии.[2] Об этом свидетельствует процесс формирования и развития современного 
международного права, начавшийся после Второй мировой войны. Международное право 
среди прочих факторов оказывает непосредственное влияние на внешнюю политику 
государств в том смысле, что они должны сообразовываться со ϲʙоими обязательствами по 
международному праву. Что касается дипломатии, то на нее международное право 
воздействует как опосредованно (через влияние на внешнюю политику), так и 
непосредственно (дипломатия во многом осуществляется по правилам, содержащимся в 
нормах международного права). Важно отметить, что дипломатия играет решающую роль в 
процессе создания норм международного права, причем это касается формирования норм как 
договорного, так и обычного права. Процесс образования норм международного права путем 
договора, независимо от того, какие вопросы этот договор закрепляет, является, по сути, 
результатом дипломатического процесса. Он начинается с переговоров между 
государствами, в органах международных организаций, на конференциях и т.п.  

Мы должны обратить внимание прежде всего на то, что именно во время переговоров 
о заключении международного договора, в процессе дипломатической деятельности, 
обусловленной такими переговорами, согласовывают взаимные компромиссы и позиции 
различных государств и их свободы. Такое согласование выражается в нормах 
международного договора. Итак, дипломатическая деятельность – это форма осуществления 
внешних функций государства, которая определяет их содержание, одно из направлений 
внешней политики государства. С помощью дипломатии устанавливают и поддерживают 
нормальные отношения между государствами, а с помощью международного права эти 
отношения регулируют соответствующей системой его норм и институтов. Определение 
дипломатии, поданное известным французским юристом Ш. Дюпюи начале 20–х годов XX 
в., по нашему мнению, актуально и сегодня. В частности, он подчеркивает, что «дипломатия 
действует в рамках международного права, но она может переступить через эти границы и 
разорвать их. Она оказывает большое и часто решающее влияние на формирование, 
развитие, прогресс и регресс, на осуществление и нарушения международного права. 
Дипломатия оказывает влияние скорее политический, чем юридический, поскольку призвана 
регулировать прежде всего политические вопросы. Политика может развиваться в рамках 
позитивного права ».[2] Вместе с тем следует отметить, что международное право, несмотря 
на его функции регулятора существующих международных отношений, также является 
результатом их развития. Для этого надо коротко вспомнить историю зарождения таких 
институтов международного права, как посольское, морское, воздушное и космическое. 
Поэтому, отражая процессы, характеризующие сегодняшнее состояние международных 
отношений, международное право оказывает на них обратное, регулятивное влияние. Это 
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влияние осуществляется через нормативное регулирование поведения субъектов 
международного права. Существующие принципы и нормы международного права 
определяют права и обязанности государств и других субъектов международного права.[2] 
Размеры и характер влияния международного права на отношения между государствами, а 
также на внешнюю политику отдельных государств, на их дипломатию, определяются 
особенностью международного права на конкретном этапе общественного развития. 
Закономерности развития международного права в целом отвечают закономерностям 
международных отношений. А потому, будучи сформулированным под влиянием 
международных отношений, международное право непосредственно оказывает на них 
активное влияние. Оно определяет рамки дипломатической деятельности государств. Нормы 
дипломатического права регламентируют официальную деятельность субъектов 
международного права в сфере внешних отношений. В частности, они определяют форму 
представительств государств за рубежом, вопросы организации дипломатической службы, 
дипломатического протокола, подготовки и создания дипломатических актов. Четкое 
соблюдение государствами норм международного права в сфере внешних отношений, 
необходимость определить соответствующие формы взаимоотношений для каждого 
субъекта международного права обусловили появление во внутригосударственном праве 
комплекса норм, регулирующих дипломатические и консульские отношения, организацию 
органов внешних сношений.[5] Новый этап эволюции современного международного права 
взаимосвязан с глобализацией международных отношений. По определению российского 
профессора И.И. Лукашука, глобализация – это «всемирный процесс, взаимосвязывающий 
национальные социально–экономические образования в единую мировую экономическую и 
общественную систему».[6] 
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Термин «квазигосударство» используется довольно таки часто в политологических 

исследованиях, однако все ученые говорят, что этот термин используется не строго. Что 
касается международного права, то он является особым субъектом в нем. Они создавались 
для того, чтобы «временно заморозить» территориальные разногласия между государствами, 
смягчить напряжение в межгосударственных отношениях. [1] Это понятие обобщено, так как 
применительно не только к городам, но и к определенным районам. В одних случаях такие 
образования можно назвать вольными городами, а в других свободной территорией. К их 
числу можно отнести вольный город Данциг, Свободная территория Триест. Вольные города 
создаются посредством международного договора или решения международной организации 
и подразумевают собой своеобразное государство с ограниченной правоспособностью. Эти 
города имеют свою конституцию либо же акт подобного характера, высшие органы 
государственной власти, гражданство. Вольные города принято считать нейтрализованными, 
демилитаризованными.[1] Вооруженные силы оборонительного характера, они скорее 
охраняют границы и поддерживают правопорядок. Те, кто создали Вольные города 
предусматривают способы контроля за соблюдением его статуса, к примеру, они назначают 
своих представителей. Заинтересованные государства или международные организации 
обычно представляют интересы Вольного города на международной арене. Например, 
Польша представляла вольный город Данциг во внешнеполитических делах, а статус города 
был гарантирован Лигой Наций. А свободная территория Триест, которая, кстати, была 
создана на основе мирного договора с Италией с Югославией, была под защитой Совета 
Безопасности ООН. Такой же особенностью обладают государство-город Ватикан и 
Мальтийский Орден. Внешне же Ватикан имеет почти все черты государства – территорий, 
хоть и небольшой, органами власти и управления. [1] Но, что касается населения, то это 
люди, занимающиеся католическими делами. Ватикан это не государство в социальном 
понимании как механизм управления определенным обществом. Его скорее всего можно 
рассматривать как административный центр католической церкви. Специфика его статуса в 
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том, что он имеет дипломатические отношения с рядом государств, официально признающие 
его субъектом международного права. Под таким признанием понимается, утверждение 
политической роли католической церкви. В 1889 г. Мальтийский орден был признан 
суверенным образованием. Месторасположение ордена – Рим. Официальной целью является 
благотворительность. Он имеет дипломатические отношения с рядом государств. Но ни 
населения, ни территории к него нет. Его суверенитет и международная правосубъектность 
выступают в качестве правовой фикцией. [1] 

Ф.Лукьянов отмечает, что, например, Южная Осетия, по сравнению с Абхазией, 
безусловно не является квазигосударством. Это нежизнеспособная территория, которая не 
может существовать отдельно от России или Грузии. А Абхазия же, при всей поддержке 
России, жизнеспособно даже при определенных условиях, не говоря уже о том, что там 
существует довольно сильная национальная идентичность. [2] 

Немалое количество проблем современного политического развития кроется в 
поверхностно воспринятых политических определениях, которые используются небрежно, 
искажая смысл. При рассмотрении понятия квазигосударства нужно учитывать особенность 
термина государство, потому что приставка «квази» как составная часть слова означает 
«мнимый», «ненастоящий». [2] 

Самой главной характеристикой современного государства является суверенитет. 
Возникает проблема «разделения» суверенитета между метрополиями и доминионами, 
между союзными государствами, такими как федерации, конфедерации, и образующими их 
штатами, республиками. [2] 

Территориальность является не менее фундаментальной характеристикой 
современного государства. Автократии объединяют людей одного этноса (вера, рода, полка, 
языка) несмотря на их нахождение. Если рассматривать нацию-государство, то оно 
определяется своими границами. Империя же являясь открытой системой, претендует на 
мировую гегемонию и не знает постоянных границ. [2]Наиболее точной характеристикой 
статуса-состояния может выступать территориальное государство. Его характеризует 
квазигерметичность. Это закрытая система, однако граница позволяет регулировать степень 
и характер этого параметра, раскрывая государство в тех отношениях, в какой нужно 
государственному расчету и национальным интересам.  

Р.Хестанов определяет квазигосударство как дефектное государство. Так в чем же 
определяется дефектность? В самом общем виде она определяется как  структурная 
недостаточность, или «институциональная слабость». Это понимается как государство, 
которое не в состоянии контролировать свою территорию, гарантировать безопасность своим 
гражданам, поддерживать верховенство закона, обеспечивать права человека, эффективное 
управление, экономическое развитие и социальные блага. В списке, так сказать, дефектных 
стран значится не меньше чем 20 стран. В политическую и правовую лексику такое понятие 
как «неудавшиеся государство» было введено членом администрации президента Клинтона 
госпожой Мадлен Олбрайт. Список государств, которые приводятся ниже, был составлен в 
рамках американской политологической традиции. [2] 

Более расширенные варианты списка включают страны, которые называются 
«слабыми», что можно рассматривать как особую подтип или как смягченный ярлык для 
того же подвида. В зависимости от мер одни и те же страны могут быть сочтены как 
«неудавшимися», так и «слабыми». Состав этого списка изменяется. Позднее в этом списке 
названо одно коллапсировавшее государство – Сомали. В список попадают Афганистан, 
Ангола, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Либерия, Сьера-Леоне, Судан – тоже 
немного. Но зато число «слабых» стран превысило полсотни. Так среди этих стран: 
Белоруссия, Киргизия, Грузия, Молдавия, Таджикистан, некоторые южноамериканские и 
азиатские страны. Но слабые и дефектные государства в нынешнее время не могут быть 
поглощены более сильными, как раньше. [2] 

Термин «квазигосударство» представляется более правильным в том моменте, тем что 
он фиксирует определенную направленность процесса становления государства.  
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По мнению А.П.Скорика и П.Н.Лукичева, квазигосударство является одним из 
стадией движения к многомерному, сложному образованию. Через такой этап, прежде всего, 
проходят степные и горские народы, но также и другие народы. Квазигосударственность 
политических режимов характерна для большинства национально-государственных 
образований бывшего СССР (на Кавказе, в Поволжье, в Центральной Азии). [2] 

Квазигосударственность (недогосударственность) – это такой вид властных 
отношений, который возникает при отсутствии, недостатка исторического опыта 
бюрократического функционирования органов государства, при патриархальности 
общественной организации, аморфности общественнокультурного пространства, отсутствии 
общегражданской самоопределенности, неразвитости прав и правого сознания, 
авторитарности политических отношений, преимущественно географической 
обусловленности существования данного политического образования. Оно может иметь 
внешние формы современного государства, однако основные направления и структуры его 
политики носят «общинный характер». [2] 

Почему же для нынешних политических процессов понятие квазигосударство имеет 
детермационное значение? Именно на этапе квазигосударственности социум приобретает 
элементы политической централизации. Эти элементы позволяют «объединить ряд 
территорий вокруг одного центра, который сначала н имел политического значения. Но 
притяжение к нему может обусловливаться языковой, религиозной, этнической, даже 
кровной общностью, схожестью образов жизни и обычаев, географической близостью. В 
рамках квазигосударства этнически разнородное населениеконсолидируется за счет 
экспансии или при наличии внешнего врага. Понятие «мнимой экспансии» означает подмену 
действительного желаемым или надуманным, дезинформацию народа о проводимой 
политике, позволяющая объединить населяющие эту территорию группы в некую 
относительно организованную целостность. [2] 

Территориальное квазигосударственное объединение поддерживается политическим, 
экономическим и военным авторитетом лидера. Тут отсутствуют провинции, периферии, так 
как каждая территориальная корпорация считает себя субъектом союза, независимым и 
самостоятельным в пределах своей провинции. Общее политическое пространство 
сохраняется с помощью военного или иного давления субъекта, которые претендует на роль 
центра этого общественного образования. В нем не существуют постоянного 
цивилизованного налогообложения, а взимание средств для содержания аппарата власти 
формируется на даннических отношениях. В то же время вождь лидер берет на себя 
ответственность защищать общую территорию и населяющих ее людей от внешних врагов и 
внутренней крамолы. [2] 

Квазигосударственность, по-видимому, представляет собой в каких-то условиях 
стадию, предшествующий становлению форм государства. Одновременно она может быть 
этапом развития уже сложившейся государственности в ситуациях, когда оказывается 
нужным учредить на территории новые ее формы. Различные национально-государственные 
образования России в своей истории не раз попадали в типологически похожие ситуации. 
Названный этап может являться и моментом возвратного движения к начальной, не 
пройденной самостоятельно стадии устроения государства. Ярким примером, 
подтверждающим выдвинутый тезис, может послужить нынешнее общественно-
политическое развитие Калмыкии. [2] 

Но не все исследователи считают, что квазигосударство этап государственного 
формирования. Например, В.А. Колосов и Н.С.Мироненко относят квазигосударства к виду 
неконтролируемых территорий, признавая, тем не менее, что квазигосударства обладают 
всеми необходимыми качествами нормального государства, а их власти полностью 
контролируют свою территорию. В качестве примера таких образований авторы приводят 
Приднестровскую Молдавскую Республику, Республику Абхазия, Нагорный Карабах. [1] 

По мнению авторов, возврат к этапу квазигосударственности обусловлен тем, что 
элементы былого положения вещей консервируются в социальном сознании и постоянно 
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сохраняются, с одной стороны, как своего рода рудимент, а с другой – как необходимая 
основа государственного строительства. [2] 

Таким образом, квазигосударство можно определить как государствоподобное 
образование, которое  находится в стадии становления определенной государственной 
формы. Даже в случае образования квазигосударства в результате распада федеративного 
государства оно определяется определенными отличиями государства, такими как 
территориальная целостность и конституционность. [2] Хотелось бы отметить, что проблема 
разграничения понятий «квазигосударство», «непризнанное государство» или «зона 
ограниченного суверенитета» значительно сложнее, чем, например, различение понятий 
«квазигосударство» и «анклав», что не позволяет решить ее в рамках данной работы. 
Поэтому эти термины будут использоваться как синонимические. 
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В современном международном экономическом праве государства выступают как 

субъекты публичного права. То есть, они действуют не как частные организации (которые 
тоже могут приобретать обязательства в рамках контрактных отношений с другими 
организациями, в том числе и из других стран), а как субъекты публичного интереса – то 
есть общенационального интереса народа конкретной страны. При этом, государства 
обладают суверенитетом – независимостью во внешних и верховенством власти во 
внутренних делах, из чего может следовать то, что вмешаться в дела государства и 
принудить его к чему-либо (хотя, в иных публичных сферах это возможно, когда речь идет о 
грубом нарушении прав человека, о военных конфликтах и т.п.) невозможно. 

Вообще же, экономические отношения между суверенными государствами (именно 
между государствами, то есть когда стороны представлены не частной компанией, а 
конкретным органом власти государства – обычно речь идет об исполнительном органе 
власти государства) влекут возникновение имущественных и неимущественных обязательств 
сторон, которые вытекают и из договорных, и из недоговорных источников. Разумеется, 
международные отношения, в которых участвует государство как субъект публичного права, 
могут возникать с другим государством (тогда обе стороны – субъекты публичного права) и 
с частной организацией (когда субъектом публичного права является только одна из сторон). 

Неисполнение этих обязательств субъектом публичного права, равно как и 
неисполнение обязательств, субъектом частного права – это юридический факт 
правонарушения. Если обязательства нарушены государством, значит, государство является 
правонарушителем и санкции должны применяться именно к нему. И вот тут, в силу 
неразвитости механизма применения санкций к суверенному государству, как раз возникает 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=468029
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большое количество проблем, делающих зачастую международные экономические 
отношения с участием государств рискованными и не всегда эффективными. 

Активно подниматься вопрос международно-правовой ответственности государств в 
международно-экономических отношениях начал с конца XIX – начала XX вв. Связано это 
было с действиями ряда государств в отношении  собственности иностранных граждан и 
иностранных компаний, особенно в связи с процессами национализации, ущербом, 
причиненным внутренними военными конфликтами – гражданскими войнами. 
Действительно, ярким примером является непризнание Советской Россией после революции 
октября 1917 года долговых обязательств правительства Российской империи и Временного 
правительства России [1], то есть фактически отказ новой власти от правопреемства 
обязательств предыдущей власти. Одновременно Советской властью была проведена 
национализация собственности (недвижимости, включая коммерческую, оборудования, 
земель) без компенсации стоимости собственникам, к которым относились и иностранные 
собственники. То есть, фактически, Советская Россия стала должником и иностранных 
государств, и иностранных частных субъектов, но от своих обязательств отказалась. В 
настоящее время проблемы ответственности государств в международных экономических 
отношениях не становятся менее актуальными, поскольку ряд государств в силу, чаще всего, 
объективных обстоятельств, не может произвести погашение своих внешних долговых 
обязательств, оформленных договорами или ценными бумагами, что также является 
нарушением, и, как показывает практика последних кризисных лет, проблема «дефолта» 
стала актуальна и опасна даже для развитых стран. 

Ответственность в международном экономическом праве  можно представить в 
позитивной и негативной формах [2]. Позитивная ответственность государств проявляется в 
их правомерном поведении. Она предполагает не только обязанность соблюдать и исполнять 
существующие нормы, но создавать новые, которые способны обеспечить гарантию 
устойчивости международного правопорядка. Иную природу имеет негативная 
ответственность государства, для которой основанием является международное 
правонарушение. Негативная международная ответственность имеет всегда ярко 
выраженный индивидуальный характер, так как она вызывается конкретными 
правонарушениями, которые совершаются конкретным субъектом. Государству, которое 
нарушило международный договор с закрепленными в нем экономическими обязательства 
перед другими государствами, нужно учесть, что тем самым им подрывается доверие к себе 
иных субъектов международного права. Потому, для укрепления своих международных 
экономических связей государству следует строго выполнять экономические обязательства в 
любой области. Если вернуться к примеру Советской России начала ХХ века – подорванная 
репутация нового государства как нарушившего долговые и имущественные обязательства 
даже помешала своевременному признанию его международным сообществом, получению 
экономической помощи и смягчению тем самым последствий гражданской войны [1]. 

Важным вопросом, касающимся ответственности за неисполнение международных 
публично-правовых экономических обязательств можно назвать проблему определения 
субъекта ответственности. С первого взгляда может показаться, что существенных 
сложностей в этом нет: если обязательства носят публично-правовой международный 
характер, то и субъект ответственности – государство, представленное его органами власти 
(правительством, главой государства и т.д.). В самом деле, такое положение и является 
основополагающим, общим принципом. Однако, современная система международных 
экономических отношений достаточно сложна, а в силу специфики обязательств могут быть 
такие частные случаи, которые в данную общую модель не вписываются. 

Так, неоднозначно решение вопроса о юридической силе внешнеэкономических 
сделок, заключаемых субъектами федеративных государств между собой. Также следует 
упомянуть о сложных с точки зрения права процедурах перехода экономических 
обязательств, санкционируемых государствами путем их возложения на субъектов частного 
права, либо о принятии на себя государствами обязательств национальных 
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(государственных) организаций, также являющихся частноправовыми субъектами. Имеются 
и правовые сложности, возникающие при смене субъекта экономического обязательства, что 
может быть связано с правопреемством государств. Есть и проблема ответственности за 
неисполнение международных экономических обязательств субъектами, имеющими в силу 
правового статуса и частноправовые, и государственные черты. И это далеко не полный 
перечень проблемных вопросов. 

Если остановиться конкретно на правопреемстве государств, то можно сказать, что 
данная сфера международного права уже весьма широко исследована отечественными и 
зарубежными авторами, подкреплена обширной правоприменительной практикой. Но при 
этом, многие вопросы, которые касаются перехода имущественных прав и ответственности 
по долговым обязательствам государства и государства-преемника, до сих пор не нашли 
общепризнанных решений в международном праве. Конечно, вопрос правопреемства 
возникает в международной практике не так часто, и это объясняется естественным 
стремлением государств к сохранению территориальной целостности и суверенитета. Но 
случаи раздела государства, территориальные и статусные изменения, постановку вопроса о 
правопреемстве все же влекут. Наиболее распространенной и признанной формулой в таком 
случае является  правило, по которому, если в международном экономическом договоре 
публично-правовыми субъектами напрямую указана возможность перехода обязательств к 
третьему государству, тогда этот переход является возможным, а в остальных случаях он 
исключается. Хотя, разумеется правом государств-кредиторов является требование от вновь 
созданного государства погашения или хотя бы признания долгов его предшественника 
рассматривается, в основном, в контексте акта признания нового государства. Так, 
Российской Федерацией при фактическом прекращении существования Советского Союза 
были признаны советские долги и ответственность по международным обязательствам СССР 
[3]. 

Вопросы правопреемства по договорам регулируются таким международным 
документом как Венская конвенция о правопреемстве от  23 августа 1978 года [3]. В ней 
описываются особенности правопреемства новых независимых государств (где 
правопреемства нового государства по участию в договоре является не всегда обязательным, 
и оно не обязано становиться правопреемником), части территорий, отошедших другим 
странам (установлено, что другое государство отвечает только по договорам, касающимся 
данных частей территорий), а также при объединении или отделении государств. 

Много вопросов вызывают и формы ответственности государств по обязательствам, 
вытекающим из внешнеэкономических отношений. В настоящее время наиболее часто 
применяемая форма ответственности государства-должника перед государством кредитором 
– это обязанность претерпеть неблагоприятные последствия, которые могут быть связаны с 
ужесточением долговой нагрузки. Однако, юридическое оформление применения данной 
формы ответственности возможно лишь при согласии самого должника претерпеть такие 
последствия, что может следовать далеко не всегда. Освобождение же от ответственности 
(отказ от претензий по обязательствам) возможно не при наличии или отсутствии 
объективных обстоятельств, а лишь по доброй воле государства-кредитора. 

Часто среди форм взаимной ответственности государств, связанных с неисполнением 
международных экономических обязательств применяются контрмеры, устанавливаемые 
международными соглашениями, которые порождают правовые последствия и для 
виновного субъекта международного права – государства, и для хозяйствующих субъектов, 
которые инкорпорированы на его территории (то есть, для частноправовых субъектов) [4]. 
Этим формируется двухзвенная система субъектов международной ответственности, 
которой подразумевается то, что неблагоприятные последствия для негосударственных 
субъектов становятся дополнительной санкцией, которая применяется к ним вне 
зависимости от их вины в нарушении международных экономических обязательств, 
вытекавших заключенного ранее соглашения государствами. 
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Вплоть до начала ХХ века вопросы возврата долгов государством-должником 
государству-кредитору являлись именно прерогативой государства-кредитора, отчего выбор 
форм и методов такого возврата задолженности не был ни чем ограничен, в том числе, не 
исключалось и военное вмешательство. Но Гаагской конвенцией 1907 года [5], действующей 
и в настоящее время (СССР признана в 1955 году), установлено то, что присоединившиеся к 
ней страны (а это практически все развитые страны на тот период) отказываются от 
возможностей насильственного вооруженного принуждения к исполнению контрактных 
обязательств странами-должниками. Однако, при этом страна-должник обязывается к 
участию в третейском разбирательстве.  

Разбирательство и урегулирование споров в международных экономических 
отношениях – тоже достаточно сложный вопрос. Оформление процессуального механизма 
урегулирования возможных споров сторон в договоре – необходимая предпосылка реальной 
силы норм международного права. В то же время, когда порядок защиты не закреплен в 
международном акте или в договоре, трудно привлечь нарушителя обязательств к 
ответственности. Однако, возможности арбитражной и судебной процедуры ограничиваются 
тем, что необходимо согласие сторон на участие в ней. Например, к ведению 
Международного Суда могут относиться, дела, переданные туда обеими конфликтующими 
сторонами. Государствами могут быть сделаны заявления признания обязательной 
юрисдикции Суда в отношении конкретного государства, в этом случае Суд компетентен 
рассматривать дела по заявлению одной стороны. Но такую юрисдикцию признают далеко 
не все государства – члены Статута Международного Суда. Решения международных судов 
по привлечению к ответственности государства по экономическим обязательствам связаны с 
наложением ареста на имущество государства или компаний с государственным участием, 
притом того имущества, которое на территории государства-должника не находится, а 
находится на той территории, власти которой признают решение данной судебной 
инстанции. Так, в связи с этим следует вспомнить серию судебных исков швейцарской 
компании Noga к Правительству России (что также было связано с невыполнением Россией 
контрактных обязательств по версии швейцарской компании) [6]. Согласно положений 
контракта 1991 года данной компании с Россией в случае возникновения конфликтной 
ситуации был предусмотрен отказ России от государственного иммунитета. В связи с 
возникновением такой ситуации в 1993  Noga обратилась в Люксембургский суд,  выиграла 
дело, потому был наложен арест на зарубежные счета Внешэкономбанка, Банка России и 
внешнеторговых объединений, который позже удалось снять. Далее Noga инициировала 
возбуждение дела в международном трибунале в Стокгольме, смогла выставить России счет 
на 1,5 млрд долларов. В 1997 году шведским судом было решено дело в пользу Noga по двум 
искам на сумму 27 млн долларов. После этого компании несколько раз удавалось 
арестовывать российское имущество за рубежом (в 2000 году во Франции ареста счетов 
Банка России, российского парусника «Седов», в 2001 году – попытка ареста российских 
самолетов на авиасалоне). Но позже арестованные счета были разблокированы, аресты 
имущества признаны незаконными. В 2005 году по запросу Noga в Швейцарии была 
арестована коллекция картин из Пушкинского музея, но при вмешательстве швейцарского 
правительства арест был снят. В 2007 году Noga потерпела поражение в судебном 
разбирательстве в Швейцарии, ее верховный суд подтвердил более раннее решение 
французского арбитражного суда, Noga в результате отказалась от своих претензий на 
возмещение ущерба Российской Федерацией [6]. 

Так или иначе, сейчас общепризнано, что государство-должник, которое не исполняет 
свои долговые обязательства, должно урегулировать долговые проблемы при помощи 
переговоров, что следует из содержания основополагающего принципа международного 
права – принципа сотрудничества государств. Основным в современном мире является 
именно мирное урегулирование вопросов внешней задолженности государства, когда 
котором используются отдельные международные механизмы, такие как Парижский клуб 
кредиторов (позволяющий списание части задолженности странам-должникам, попавшим в 
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тяжелую экономическую ситуацию, в частности). Возможно и достижение договоренностей 
о реструктуризации долгов (что уже имело место в практике Российской Федерации в конце 
90-х – начале 2000-х годов).  

В целом, нужно отметить, что современным международным правом осуждается 
экономическое принуждение государства как субъекта публично-правового права к 
исполнению обязательств. Однако, пока не сформировало единых подходов к способам 
обеспечения, а также к мерам ответственности государств за неисполнение экономических 
обязательств. При этом, такое неисполнение обязательств – ущербно для международных 
экономических отношений, потому государства должны стремиться к надлежащему их 
исполнению, а международное сообщество – к выработки действенных механизмов 
регулирования данной сферы. 
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На  сегодняшний день проблема связанная  с введением  экономических санкции ООН 

и односторонних экстратерриториальных мер экономического принуждения особо актуальна 
в современном международном праве. С целью раскрытия данной темы мы остановимся на 
каждую из этих мер индивидуально. 

Для начала, нам хотелось бы начать с экономических санкции ООН. Экономические 
санкции – это  дисциплинарные  меры экономического  характера, не предусматривающие 
вооруженной силы, и  основной целью которых является содействие для  поддержания  
международного мира и безопасности. Поддержание мира и безопасности в значительной 
мере зависит от наличия общего понимания того, когда применение экономических санкций 
является легитимным.  
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При принятии решения о введении международных экономических санкций 
необходимо исходить, прежде всего из того, чтобы экономические санкции были 
легитимными с точки зрения положений Устава ООН и иных норм международного права.   
И.И. Лукашук (член Комиссии международного права ООН в течение 1994-2001 гг.) 
отмечал, что «ныне, как констатировала КМП ООН, термин "санкция" используется для 
обозначения принудительных мер, принимаемых международными организациями, на 
основании главы VII Устава ООН» [1]. Хотелось бы отметить, что сам  термин 
«экономические санкции» Уставом ООН не предусмотрен. Однако принимая во внимание 
существенное свойство, определяющее содержание экономических санкций и отличающее 
их от иных принудительных мер, международные экономические санкции можно определить 
как принудительные меры, вводимые, прежде всего ООН, в целях обеспечения пресечения 
международных правонарушений и восстановления международного правопорядка, 
посредством оказания воздействия на экономику объекта правонарушителя. Хотелось бы 
подчеркнуть, что согласно Уставу ООН, Совет Безопасности уполномочен предпринимать 
принудительные меры для поддержания международного мира и безопасности. Статья 41 
главы - VII  Устава ООН  предусматривает, «полный или частичный перерыв экономических 
отношений» [2]. Анализ международной практики позволяет заключить, что реализация 
формулы «полного или частичного перерыва экономических отношений» предусматривает 
широкий диапазон форм осуществления, включающих в себя эмбарго, бойкот, 
экономическую блокаду, замораживание финансовых ресурсов, включая средства, 
получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под 
прямым или косвенным контролем объекта санкций, запрет капиталовложений в экономику 
объекта санкций, а также предоставление ему финансовой, материальной, технической и 
другой помощи.  Данные меры оцениваются как экономические санкции, и применяются в 
централизованном порядке. Важно, что сам Совет Безопасности ООН квалифицирует 
принимаемые им на основании главы VII меры как санкции. Так,  например, в сложившейся 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, Совет Безопасности 6 августа 1990 года 
принял  № 661 резолюцию, где он постановляет, что «все государства  должны 
предотвращать импорт на свою территорию  всех товаров и продукции, произведенных в 
Ираке или Кувейте и экспортированных из них после даты принятия настоящей 
резолюции...» [3]. В современном международном праве международные экономические 
санкции выступают в качестве важного инструмента урегулирования конфликтов, 
поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Международные 
экономические санкции были введены Советом Безопасности в отношении Ирака, Ливии, 
Сомали, сил УНИТА в Анголе, Руанды, Сьерра-Леоне, бывшей Югославии, включая Косово, 
Гаити, Афганистана («Аль-Кацда»/«Талибан»), Эритреи и Эфиопии, Либерии, Конго. Из 
последних примеров: в 2004 году эмбарго на поставки оружия введено Советом 
Безопасности в отношении Кот-д'Ивуара, в 2005 году замораживание «средств, финансовых 
активов и экономических ресурсов» в отношении Судана. 

Следует подчеркнуть, что вопросы введения экономических санкций занимают 
важнейшее место в процессе осуществления санкционного режима. В работе формулируются 
следующие базовые критерии легитимности, учитывать которые представляется 
необходимым при принятии Советом Безопасности ООН решений о введении 
экономических санкций:  

- серьезность угрозы; 
- правильная цель; 
- крайнее средство; 
- соразмерность средств; [4]. 
Также, одна из основных причин, почему Совет Безопасности ООН должен подходить 

к вопросу о введении экономических санкции очень осторожно, что последствия данных 
мер, обычно приносят неоценимый урон экономике страны, в результате чего, главной 
жертвой является гражданское население,  то есть, государство в целом. Более того, в 
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результате применения экономических санкции,  третьи страны, а в особенности 
развивающиеся страны, могут понести огромные убытки, в случае если до этого они были 
экономически взаимосвязаны с государством  которое является объектом экономических 
санкции [5]. 

А теперь пришло время проанализировать односторонние экстратерриториальные 
меры экономического принуждения. Следует отметить, что в настоящее время, 
общеизвестны и односторонние принудительные меры принуждения, применяемые в 
децентрализованным порядке отдельными государствами при отсутствии  решения Совета 
Безопасности ООН. Данные меры, необоснованно именуются экономическими санкциями, и 
не обладают легитимностью в соответствии с международным правом. Показательно, что в 
одном из наиболее обстоятельных исследований, касающихся практики применения санкций 
до 1990 г., рассматриваются преимущественно односторонние меры экономического 
принуждения, применявшиеся США [6]. Полномочия Администрации США на 
одностороннее применение экономических мер экстерриториального характера были 
поддержаны в законодательном порядке Конгрессом. Еще в 1977 г. был принят закон о 
чрезвычайных экономических полномочиях, который стал основанием для широкого 
применения «санкций». Знаменателен комментарий сенатора Б. Картера относительно этого 
закона: «Частое использование таких санкций Соединенными Штатами и многими другими 
странами представляет убедительное свидетельство того, что не существует направленных 
против них четких норм международного обычного права» [7].   Ярким примером этому 
может послужить принятый Конгрессом США и подписанный Президентом США Акт о 
демократии и правах человека 2011 г. в отношении Беларуси. Акт США о демократии и 
правах человека 2011 г. усиливает ряд мер и расширяет действие Акта о демократии в 
Беларуси 2004 г. и Акта о демократии в Беларуси 2006 г. В качестве примера односторонним 
мерам, также можно привести санкции ЕС которые  действуют  в отношении Сирии, 
включая эмбарго на поставки оружия, запрет на въезд на территорию ЕС некоторых членов 
сирийского кабинета, в том числе президента Сирии Башара Асада, и замораживание их 
активов. Односторонние санкции приняты США и в отношении Ирана. Принятый 2 августа 
2012 г. Конгрессом США закон предусматривает санкции против всех, кто сотрудничает с 
предприятиями топливного, нефтехимического или газового сектора Ирана, либо оказывает 
услуги в приобретении товаров, технологий или элементов инфраструктуры нефтяной и 
газовой промышленности страны. В настоящее время, на международной арене очень часто 
звучат одностороннние экстратерриториальные меры принуждения которые были 
применены в отношении России, и которые опять таки же необоснованно именуются 
экономическими санкциями. В данном случае, можно с уверенностью говорить, что данные 
действия являются не правового, а политического характера, изобилуя оценочными 
определениями, некорректными заявлениями о событиях, не имеющих достоверных и 
фактических данных. Причиной проведения подобной политики, по определению юриста 
Министерства торговли США С. Байс, считается то, что"принудительные экономические или 
финансовые меры, предпринимаютя  одной или несколькими странами против одной или 
нескольких других стран во имя достижения целей своей внешней политики или 
национальной безопасности". К числу таких целей относится и "изменение иностранного 
правительства или одного из направлений его политики". С. Байс признает, указанные меры 
"применяются Соединенными Штатами таким образом, что возникают серьезные вопросы 
относительно их соответствия международным правовым принципам " [8].  

Экономические санкции ООН и односторонние меры экономического принуждения 
существенно отличаются друг от друга с точки зрения нормативного обоснования, целей 
применения. Называть односторонние меры "санкциями" не вполне правильно.   

В заключение следует выделить, что односторонние меры противоречат принципам 
ВТО, и самое главное нарушают принцип суверенного равенства государств, который 
исключает возможность введения односторонних санкции одним государством в отношении 
другого «par in parem non habet imperium». 
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Число лиц с ограниченными возможностями в мире насчитывает около 15% от 

общего населения [1], что безусловно указывает на то, что это самое большое в истории 
«меньшинство». Как это не печально, но на сегодняшний день люди с ограниченными 
возможностями продолжают сталкиваться с различного рода дискриминацией. Одной из 
приоритетных задач каждого демократического государства является соблюдение прав 
человека, в частности улучшение положения инвалидов и условий их жизни. Данная задача 
стоит не только перед каждым государством в отдельности, но и перед всем мировым 
сообществом в целом. Особого внимания заслуживает международное сотрудничество 
государств в области защиты прав людей с ограниченными возможностями. 

Если обратиться к истории, то большая доля разработки вопросов прав инвалидов 
сосредоточена преимущественно в рамках ООН. Основным направлением первых десяти лет 
работы ООН по решению вопросов инвалидов являлось их социальное обеспечение. Это 
выразилось в разработке механизмов и программ, применимых для рассмотрения данного 
вопроса. Если вначале речь шла о правах людей с физическими недостатками, такими как 
слепота, то позже ООН сосредоточила свое внимание на предотвращении инвалидности и 
реабилитации. Секретариат ООН, Экономический и Социальный Совет и его 
вспомогательный орган, Социальная комиссия являлись главными органами в работе над 
этими вопросами.[2] 

Во время шестой сессии в 1950 году Социальная комиссия рассмотрела два доклада: 
«Социальная реадаптация лиц, утративших трудоспособность» и «Социальная реадаптация 
слепых». [2] На этой же сессии Социальная комиссия рассмотрела доклад Международной 
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программы социальной помощи слепым, содержащий рекомендации о предоставлении 
возможности образования, реабилитации, обучения и устройства на работу слепых. Позже 
Экономический и Социальный Совет разработал программу по реабилитации людей с 
физическими недостатками и по предотвращению и лечению слепоты.  

С 26 февраля по 3 марта 1950 года в Женеве состоялась конференция, на которой 
обсуждались вопросы координации работы специализированных учреждений в области 
реабилитации инвалидов. В конференции принимали участие Секретариат ООН, МОТ, ВОЗ, 
ЮНЕСКО, Международная организация по делам беженцев и ЮНИСЕФ. [2] Было принято 
решение об установлении международных стандартов в сфере образования, лечения, 
обучения и трудоустройства инвалидов, причем особое внимание было обращено на нужды 
слепых в наименее развитых странах. 

В  1955 г МОТ принимает  Рекомендацию  №99 о переквалификации инвалидов, в 
которой было сказано, что «Должны приниматься все необходимые и осуществимые меры 
для создания или развития специализированных служб профессионального ориентирования 
для инвалидов, нуждающихся в помощи при выборе или изменении своей профессии». [3, ст 
3] 

Своей резолюцией 3447 от 9 декабря 1975 года Генеральная Ассамблея приняла 
Декларацию о правах инвалидов, в которой говорится, что инвалиды должны пользоваться 
всеми правами, изложенными в  Декларации. Эти права должны быть признаны за всеми 
инвалидами без каких бы то ни было исключений и без различия и дискриминации по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, материального положения, 
рождения или любого другого фактора, независимо от того, относится ли это к самому 
инвалиду или к его или ее семье [4 ст 2]. 

В Декларации указывается, что основные права в первую очередь подразумевают под 
собой  право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более нормальной и 
полнокровной. В статье 4 говорится о том, что инвалиды имеют те же гражданские и 
политические права, что и другие лица. Каждый человек с ограниченными возможностями 
должен иметь возможность приобрести как можно большую самостоятельность. Именно об 
этом гласит статья 5 данной Декларации. 

 В 1983 году ООН принимает Конвенцию 159 о профессиональной реабилитации и 
занятости инвалидов, в которой термин «инвалид» означает лицо, возможности которого 
получать, сохранять подходящую работу и продвигаться по службе значительно ограничены 
в связи с надлежащим образом подтвержденным физическим или психическим дефектом 
[9,ст 1] В конвенции сказано, что инвалидам должна обеспечиваться возможность получать, 
сохранять подходящую работу и продвигаться по службе, способствуя тем самым его 
социальной интеграции или ре-интеграции. [9,ст 1]  В 1989 году были опубликованы 
Таллиннские руководящие принципы для деятельности в области развития людских 
ресурсов применительно к инвалидам что ускорило признание инвалидов в качестве 
субъектов, самостоятельно решающих свою судьбу, а не индивидуумов, которые являются 
зависимыми объектами правительства. Помимо таких целей как независимость и полная 
интеграция, Руководящие принципы поддержали, в частности, идею обучения инвалидов в 
обычных общеобразовательных школах и предложили способствовать приобретению 
инвалидами различных навыков в целях их вовлечения в русло экономической жизни. 
Руководящие принципы предусматривают обеспечение возможности для приобретения 
социальных навыков и навыков самопомощи в целях их подготовки к самостоятельной 
жизни.[2] С целью оптимального развития людских ресурсов международные учреждения по 
развитию, а также межправительственные и региональные организации, были призваны к 
совместной работе по обучению инвалидов.  

Интегративным документом, охватывающим все стороны жизнедеятельности 
инвалидов, являются Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.93 г. (Резолюция 48/96), согласно 
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которым реабилитация является основополагающей концепцией политики  в отношении 
инвалидов.[6] Стандартные правила предусматривают назначение Специального докладчика 
для контроля за соблюдением Правил. Немаловажным является, что указанные Правила 
направлены на выработку стандартов, обеспечивающих вовлечение инвалидов в культурную 
жизнь и участие в ней на равной основе. Стандарты предусматривают принятие мер для 
обеспечения инвалидам равных возможностей для отдыха и занятия спортом. [6] То есть 
данный документ охватывает практически все области деятельности человека, в которых 
люди с ограниченными возможностями могут сталкиваться с определенными трудностями и 
даже дискриминацией. Правила прописывают все возможные действия государств создания 
условий для инвалидов на равнее со всеми. 

 Итогом долгой работы ООН становится принятие в 2006 году Конвенции о правах 
инвалидов, которая вступала в силу в 2008 году. Конвенция о правах инвалидов представляет 
собой международный договор, в котором определены права инвалидов, а также 
обязательства государств — участников Конвенции в отношении поощрения, защиты и 
обеспечения этих прав. Кроме того, в Конвенции предусмотрено создание двух 
имплементационных механизмов: Комитета по правам инвалидов, учреждаемого для 
контроля за осуществлением, и Конференции государств-участников, учреждаемой для 
рассмотрения вопросов, касающихся осуществления. 

Государства согласовывали текст Конвенции с участием организаций гражданского 
общества, национальных правозащитных учреждений и межправительственных организаций 
[2]. Государства, ратифицирующие Конвенцию, несут юридическую ответственность за 
соблюдение предусмотренных в ней норм. Для других государств Конвенция представляет 
собой международный нормативный документ, который они должны стремиться соблюдать. 

Важность конвенции состоит в том, что эта конвенция необходима для четкого 
подтверждения того, что права инвалидов относятся к категории прав человека, для 
укрепления соблюдения этих прав. Хотя существующие конвенции о правах человека 
обеспечивают значительные возможности для поощрения и защиты прав инвалидов, стало 
ясно, что эти возможности не используются. Действительно, инвалиды все еще были 
лишены своих прав человека, оставаясь на периферии общества во всех районах мира. В 
связи с этой продолжавшейся дискриминацией инвалидов на первый план вышел вопрос о 
необходимости принятия имеющего обязательную юридическую силу документа, в котором 
были бы изложены правовые обязательства государств по поощрению и защите прав 
инвалидов.[2] 

Уникальность же конвенции в том, что Конвенция стала первой конвенцией в области 
прав человека, принятой в XXI веке, и первым имеющим обязательную юридическую силу 
документом, предусматривающим всеобъемлющую защиту прав инвалидов. Хотя она не 
устанавливает новых прав человека, в ней гораздо более четко определены возлагаемые на 
государства обязанности по поощрению, защите и обеспечению прав инвалидов. Так, в 
Конвенции не только уточняется, что государствам не следует допускать дискриминацию 
инвалидов; но и перечисляются те многочисленные меры, которые государства должны 
принимать в целях создания благоприятствующих условий для того, чтобы инвалиды могли 
действительно пользоваться равными правами в обществе. Например, Конвенция требует от 
государств принятия мер для обеспечения инвалидам доступа к физическому окружению и 
информационно-коммуникационным технологиям. Точно также на государства возложены 
обязанности в отношении повышения уровня осведомленности, обеспечения доступа к 
правосудию, индивидуальной мобильности и сбора дезагрегированных данных по тематике 
Конвенции. Таким образом, Конвенция гораздо более детально, чем другие договоры о 
правах человека, определяет те шаги, которые государства должны предпринять для 
запрещения дискриминации и обеспечения равенства для всех.[2] 

Следует отметить, что 2015 год начался для Казахстана с долгожданной ратификации 
Конвенции о правах инвалидов. В 2008 году Республика Казахстан подписала указанную 
Конвенцию. С тех пор в стране велась работа по совершенствованию законодательной базы в 
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области защиты прав инвалидов, был разработан и утвержден План мероприятий по 
обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-
2018 годы.[7] В феврале месяце нынешнего года Главой государства был подписан Закон 
Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о правах инвалидов", как передает 
Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.[8] 
Основными задачами закона являются обеспечение доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельных инвалидов и других маломобильных групп 
населения, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации, 
создание инвалидам равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в 
общество.[8] Также данный закон даёт инвалидам равные с другими гражданами 
возможности по реализации гражданских, экономических, культурных, политических, 
социальных и других прав и свобод. 

Конвенция направлена на ликвидацию дискриминации по отношению к инвалидам, 
обеспечение их права на труд, здравоохранение, образование и полное участие в жизни 
общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и 
злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности. 
В настоящее время конвенцию ратифицировала 151 страна. Из государств СНГ – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Российская Федерация и Украина. [9]  
Ратификация конвенции предоставляет инвалидам, проживающим в Казахстане, и их семьям 
дополнительные гарантии осуществления и защиты их конституционных прав и свобод.  
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World Trade Organization (WTO) established in 1995 is replaced the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) as the only international body dealing with the global rules of trade 
between nations. It is not a specialized agency, but there are mechanisms and practices of its 
cooperation with the United Nations. 

Objectives of the WTO are to assist in streamlining the trading process in the system, based 
on certain rules; objective settlement of trade disputes between governments; organization of trade 
negotiations. At the heart of this activity are 60 WTO agreements - the basic legal norms of 
international policy of commerce and trade. The principles underlying these agreements include 
non-discrimination (most favored nation status and national treatment), freer trade, encouraging 
competition and additional provisions for the least developed countries. One of the objectives of the 
WTO is to fight protectionism. 

Since its inception, the WTO provides a forum for successful negotiations on opening 
markets in telecommunications, information technology equipment and financial services. It has 
participated in more than 200 settlement of trade disputes, and continues to monitor the 
implementation of the agreements reached in the Uruguay Round of world trade negotiations in 
1986-1994. In 2001 in Doha (Qatar), the WTO launched a new round of multilateral trade 
negotiations known as the Agenda for Development, Doha. 

The Governing Body of the WTO - Ministerial Conference – is convening every two years; 
daily work deals with the General Council.[1] 

In the scope of international economic law the most noticeable pattern means: as soon as the 
unilateral actions of states are beginning to affect the interests of other States, the partner 
relationship internationalized: switching from one method to another control, with unilateral 
regulation on bilateral, through bilateral treaties. 

Example of this law is the international trading system. In the XIX  century and  the first 
half of the XX century it was regulated by a variety of bilateral trade agreements, which in 1947 
were replaced by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT); GATT system in 1994 was 
transformed into the WTO system. At the same time began to appear, strengthen and develop 
regional integration of the economic union within which are appeared as supranational bodies 
integration management.[2, p.236]    

It should be elaborated on the structure of the World Trade Organization, which includes the 
Ministerial Conference and the General Council and Secretariat of the WTO. 

Ministerial Conference. Decisions at the highest level at the WTO takes Ministerial 
Conference, which meets every two years. The first conference in Singapore in December 1996 
confirmed the course of the participating countries to liberalize trade and added to the existing 
organizational structure of the WTO three new working groups dealing with the relation between 
trade and investment, the interaction between trade and competition policy and transparency in 
government procurement. The second conference, held in 1998 in Geneva, was devoted to the 50th 
anniversary of the GATT/WTO; In addition, it WTO members agreed to explore the world of e-
commerce issues. The third conference, which was convened in December 1999 in Seattle (USA) 
and had to make the decision to start a new round of trade negotiations, ended virtually no avail. 
Then there were the conference in Doha, 9-13 November 2001, Cancun, 10-14 September 2003, 
Hong Kong, 13-18 December 2005, and Geneva, in the autumn of 2009. Eighth Ministerial 
Conference was held in Geneva, Switzerland, from 15 to 17 December 2011. Parallel plenary 
sessions were held three working sessions "The importance of the multilateral trading system and 
the WTO", "Trade and development" and "The Doha agenda for development". The Conference 
approved the accession of Russia, Samoa and Montenegro. 
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General Council. In submission of the Ministerial Conference is the General Council, which 
is responsible for the execution of the current operation and meets several times a year at the 
headquarters in Geneva as part of the ambassadors and heads of delegations of member countries. 

Under the authority of the General Council are also two special bodies to analyze trade 
policies and dispute resolution. 

In addition, the General Council reports to the Committee on Trade and Development; on 
the limitations associated with the trade balance; on Budget, Finance and Administration. 

The General Council has delegated functions to three tips are on the next level of the 
structure of the WTO: Council for Trade in Goods, the Council for Trade in Services and the 
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

The Council for Trade in Goods, in turn, directs the activities of the specialized committees, 
monitors compliance with the principles of the WTO agreements and the implementation of the 
GATT 1994 in the field of trade in goods. 

The Council for Trade in Services oversees the GATS. In its structure are the Committee on 
trade in financial services and the Working Party on Professional Services. 

Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, in addition to monitoring 
the implementation of the TRIPS Agreement, is also involved in the prevention of conflicts related 
to international trade in counterfeit goods. 

Numerous specialized committees and working groups involved in separate agreements of 
the WTO system and resolve issues in areas such as environmental protection, the problems of 
developing countries, the process of accession to the WTO and regional trade agreements. 

The WTO Secretariat. WTO Secretariat, based in Geneva, has around 600 staff members; it 
is headed by the CEO. 

The WTO Secretariat does not make decisions  as a function of the Member States are 
themselves. 

The main responsibilities of the Secretariat is to provide technical support to the various 
boards and committees, as well as the Ministerial Conference, to provide technical assistance to 
developing countries to monitor and analyze world trade, WTO provisions clarify the public and the 
media, as well as to organize the Ministerial Conference. 

The Secretariat also provides some forms of legal assistance in the dispute settlement 
process and advises governments wishing to become members of the WTO.[3] 

The system helps to strengthen peace. This may seem a bit pretentious, and it would be 
incorrect to expect too much. However, the system does contribute to international peace, and if we 
understand the reasons why we have a clear idea of what the system does in fact. 

WTO trading system plays an important role in building and strengthening confidence in the 
principles of free trade. Especially important element such as negotiations leading to an agreement 
on a consensus basis, with emphasis on strict compliance with the rules. 

Sellers usually do not want to enter into conflict with their customers - the customer is 
always right. In other words, if trade flows are flowing smoothly and the participants for mutual 
benefit and voluntarily maintain a healthy commercial relationship, political confrontation is 
practically impossible. 

In addition, well-organized trade relations also contribute to improving the welfare globally. 
It also seems unlikely that the population of the affluent and prosperous countries prone to 
aggression and military conflict.[4] 

The system allows you to find a constructive approach to the resolution of trade 
disputes. With increasing trading volumes, expanding the range of goods, as well as an increase in 
the number of countries and trading companies, there is a certain probability that disputes will still 
occur. The WTO system helps resolve disputes in a peaceful and constructive way. 

Countries involved in the dispute are always eager to act under existing agreements. 
However, there is a downside to the processes of liberalization and expansion of trade. The 

expansion of trade flows means a greater likelihood of disputes. Fired their course, these disputes 
can lead to serious conflict. But in fact, the escalation of tension in international trade can be 
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avoided, because the country can apply to various organizations such as the WTO to settle their 
trade disputes. 

When the "debaters" refer to the WTO, WTO procedures are focusing their attention on the 
rules. After the decision, the country is trying to focus on compliance with the rules and possibly 
subsequent revision of the rules, rather than the declaration of war with each other. 

A system based on rules rather than on the strength makes life easier for everyone. 
WTO can not claim to make all countries equal. But the organization smooths some rough edges in 
terms of equality, giving smaller countries more opportunities to defend their positions, and at the 
same time freeing the major powers from having to negotiate trade agreements with each of their 
numerous trading partners. 

Decisions in the WTO are taken by consensus. WTO agreements have been agreed by all 
members, were adopted by consensus and were ratified by the parliaments of all member states. 
Agreement shall apply to all. Rich and poor countries have an equal opportunity to challenge their 
right under the procedures of the WTO dispute settlement. 

The principle of non-discrimination prescribed in the WTO agreements, to avoid 
unnecessary complications. The fact that there is a single set of rules, applicable to all members 
greatly simplifies the entire trade regime. And these agreed rules give governments a clear idea of 
which of the areas of trade policy is the most appropriate. 

Terms of trade liberalization increases the standard of living. We are all consumers, and 
the prices that we pay for food and clothing, necessities and luxuries depend on trade policy. 

According to reports, consumers and governments in rich countries spend 350 billion dollars 
per year in support of agriculture. This amount is enough to pay half circumnavigation avipereleta 
first class for all their 41 million livestock dairy cows. 

Protectionism is expensive: it raises prices. Global WTO system lowers trade barriers 
through negotiation, as well as through the application of the principle of non-discrimination. As a 
result, production costs are reduced (as imports used in the production cheaper), but also the price 
of the finished products and services, which ultimately reduces the subsistence. 

A wider range of higher quality products. Imagine a whole range of imported products: 
fruit and vegetables, food, clothing and other products, which were previously considered exotic, 
fresh flowers from every corner of the world, all sorts of household goods, books, music, movies, 
and so on. 

The concept of a wide selection is not limited to the issue of the purchase of imported 
finished products. Import used as raw materials, components and equipment for industrial 
production. 

It extends the range of end products and services that are produced by domestic 
manufacturers, which increases the range of technologies that they can use. For example, when the 
mobile phone related services have arisen even in countries that do not produce the equipment. 

Trade promotes the growth of income. Reducing trade barriers can increase trading 
volumes, which in turn brings extra income, both at the national and individual level. However, 
some adjustments are needed. 

The fact of additional income means that governments have to be a redistribution of 
resources. 

Economists estimate that the reduction of trade barriers in agriculture, manufacturing and 
services by a third would boost the world economy $ 613 billion.[4] 

Trade stimulates economic growth, which has a positive effect on the employment 
situation. Trade, no doubt, have the capacity to create jobs. In practice, there are often factual 
evidence that lower trade barriers has a positive impact on the employment situation. But the picture 
is complicated by several factors. Plus, supposedly available alternative - protectionism - is clearly 
not an adequate solution to the problems of employment. 

This is a complex issue and the approach to its solution must be appropriate. There is 
compelling evidence that trade promotes economic growth, and that economic growth promotes the 
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creation of new jobs. It is also true that some jobs are lost even when trade is expanding. However, 
careful analysis suggests that there is at least two problems. 

Firstly, there are other factors. For example, technological progress also has a powerful 
effect on employment and productivity by creating and eliminating some other jobs. 

Second, while trade clearly promotes the growth of national income (and prosperity), it is 
not always associated with the creation of new jobs, especially for those who have lost their jobs as 
a result of competition from imports. 

In other words, some countries have better adapted than others. This is partly because in 
some countries work more efficient and flexible policy controls. Who has not - lose real 
opportunities. 

In other words, an attempt to solve the problem in the short term by restricting trade turned 
into a bigger problem in the long run. 

Even when the country is experiencing difficulties in adaptation, protectionism as an 
alternative to simply make things worse. 

The basic principles of the system increases economic efficiency and contribute to 
reducing costs. Many of the benefits of the trading system is difficult to imagine in the figures, but 
this does not detract from their merits. They are derived from the core principles of the system, 
simplifying life for both directly involved in the trade business, and producers of goods and 
services. 

Discrimination impedes trade 
Trade allows countries to the division of labor, as well as more reasonable and efficient use 

of production resources. With regard to the WTO trading system, it offers even more tangible 
benefits. Due to the underlying system important principles, it helps to further improve efficiency 
and reduce costs. 

The principle of non-discrimination is one of the key principles of the WTO trading system. 
Besides him, there are a number of others: 

• transparency (policies, rules and regulations); 
• an increase in confidence in trading conditions (commitments to reduce trade barriers 

and increase access of other countries to their markets have effective legal force); 
• simplification and standardization of customs procedures, eliminating bureaucracy, 

centralized database, as well as other measures to "trade facilitation". 
Together, these factors do not only promote trade facilitation, but also reduce the costs of 

companies and stimulate a sense of confidence in the future. This, in turn, means the emergence of 
more jobs and improve the quality of goods and services. 

The system helps governments to combat lobbying. Formed in the second half of the 20th 
century system of the GATT-WTO helps governments to find a more balanced approach in trade 
policy. The government has set a more compelling arguments in the fight against lobbyists of all 
stripes, allowing you to focus on the trade-offs in the interests of all participants in the economic 
processes in the country. 

Governments must be able to withstand the pressure of individual lobbying their narrow 
interests groups and the WTO system can help. 

GATT WTO system covers a wide range of industries. Therefore, if during the trade 
negotiations under the GATT-WTO some group actively lobbying for their own interests, 
demanding that the government granted them special rights, the government can reject it, citing the 
need for large-scale agreements in the interests of all sectors of the economy. Government regularly 
resort to such an option.[4] 

The system encourages good governance. In accordance with WTO rules, as soon as the 
commitment to the liberalization of trade is accepted, the reverse becomes almost impossible. The 
rules also prevent the adoption of a number of inappropriate political decisions. For businesses, this 
means greater certainty and clarity about the terms of trade. For the government, it can often mean 
an enviable consistency in these matters. 

The presence of rules creates effective barriers to corruption. 
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The rules include the obligation to prevent the adoption of inappropriate policy decisions. 
Protectionism, as we have seen, in general, seems that way inadequate option because it inflicted 
both on the national and international levels of harm. 

Quite often, governments are turning to the WTO as one of the variants of positive external 
limiting its own policy, "we can not do this because it violates the WTO agreement." 
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Впервые такой термин как «глобализация» был представлен в сфере международных 

отношений в конце XX века. Ввиду того, что отражение процесса глобализации во всем 
мировом сообществе в полном объеме наблюдается именно сейчас, данная тема является 
весьма актуальной. 

Дискуссионность вопроса касательно осуществляющегося на данный момент времени 
процесса можно охарактеризовать достаточно широким диапазоном мнений – от ярых 
сторонников глобализации до яростных противников-антиглобалистов.  

Глобализация, преобладавшая на своем первоначальном этапе лишь в экономической 
сфере государств, сегодня охватывает все стороны жизни мирового сообщества, становясь 
доминирующим фактором в мировой политике и международных отношениях. 
Следовательно, встает вопрос о самом государстве: остаются ли государства несущей 
конструкцией в механизме современного мира? Или они вытесняются иными структурами и 
институтами, что подразумевают собой международную унифицированность? 

Чтобы разобраться в важнейших, в данном случае, ключевых вопросах, необходимо 
разобраться с самим понятием глобализации. Несмотря на широкую распространенность 
данного термина, по сей день не выработано его точное и общепризнанное определение.  

Термин «глобализация» был впервые употреблен профессором Гарвардской школы 
бизнеса Теодором Левиттом в статье «The globalization of Markets» («Глобализация рынка») 
журнала «Harvard Business Review» («Гарвард Бизнес Ревью») в 1983 году.[1] В своей 
монографии «The marketing Imagination» («Маркетинг и воображение»), опубликованной в 
том же году, Левитт называет глобализацию и технологии двумя главными факторами, 
определяющими международные отношения.[2] Левитт называет технологии мощной силой, 
которая заставляет весь мир двигаться к единообразию, в результате чего появляется новая 
коммерческая реальность, возникают глобальные рынки для глобально стандартизированных 
продуктов, гигантские рынки такого масштаба и размаха, которые прежде невозможно было 
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представить. Эта реальность, по словам автора, глобализация рынков, и вместе с ней 
появление глобального общества во всем его могуществе. 

По мнению большинства социологов, среди которых выделяется известный социолог 
Ульрих Бек, глобализация означает, что границы глобализации становятся заметно менее 
существенными для повседневного поведения в различных измерениях экономики, 
технологии, межкультурных конфликтов и гражданского общества. Деньги, технологии, 
информация пересекают границы так, как будто их не существует. Даже вещи, люди, идеи, 
которых правительства не хотели бы пускать (например, наркотики), находят свои пути для 
проникновения на определенные территории государств. И таким же образом глобализация 
устраняет любую, какую бы то ни было, дистанцию. Это означает, что люди брошены в 
транснациональный образ жизни, который они зачастую не понимают или не желают. [3]Как 
отмечает социолог Энтони Гидденс, это означает «действовать и жить вместе над 
расстояниями, через явно разделенный мир национальных государств, религий, регионов и 
континентов». [4] 

Как утверждает один из видных ученых-юристов и профессоров Российской 
Федерации М. Н. Марченко, глобализация есть двусторонний процесс. С одной стороны, она 
способна дать изобилие, повысить продуктивность, эффективность производства. А с другой 
– она углубляет неравенство, затрудняет приспособление к новым условиям, уменьшает 
разнообразие, подрывает гражданское общество.[5] 

То есть, из всего сказанного мы понимаем, что глобализация - это процесс 
унификации каких-либо определенных сфер, распространяющихся на все мировое 
сообщество. 

Переходя к основным проблемам процесса глобализации, очевидно то, что 
главенствующей проблемой в данной сфере является ограничение суверенитета государств, с 
точки зрения международного права. 

В качестве доказательства того, что глобализация не может осуществляться без 
некоторого ограничения государственного суверенитета, связывая данный факт с 
национальным законодательством Республики Казахстан, можно привести следующий 
пример: 

В Конституции Республики Казахстан (принятой 30 августа 1995 года) в части 3 
статьи 4 указано следующее:  

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

То есть в данном случае в законе конкретно, прямым текстом, указывается то, что 
международно-правовые документы обладают приоритетом перед национальным 
законодательством. [6] 

Согласно дуалистической теории взаимодействия международного и внутреннего 
права, которое имеет место быть в теории и практике международног права, есть 
утверждение, что международное и внутреннее право - это две самостоятельные правовые 
системы, два разных правопорядка. Не отрицая возможности столкновения или 
взаимодействия этих правовых систем, одни из сторонников дуализма считают, что нормы 
внутреннего права не действуют в международно-правовых отношениях. В данном случае 
преобладание дуалистической теории примата международного права над 
внутригосударственным очевидно, на мой взгляд. Это также можно рассматривать в качестве 
последствий глобализации в современных условиях. 

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан от 
10 июля 2008 года №1 «О применении норм международных договоров Республики 
Казахстан», отмечается следующее: 

Международные договоры, заключенные Республикой Казахстан в соответствии с 
Конституцией Республики в установленном порядке и ратифицированные Парламентом 
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Республики Казахстан, имеют приоритет перед ее законами (пункт 3 статьи 4 
Конституции Республики Казахстан). 

      Положения международных договоров, не требующие издания законов для 
применения, действуют в Республике Казахстан непосредственно. 

      В иных случаях, наряду с международным договором, следует применять и 
соответствующий закон, принятый для реализации положений ратифицированного 
международного договора. 

      Ряд не подлежащих ратификации международных договоров Республики 
Казахстан, заключенных до принятия Конституции 1995 года, являются действующими и 
сохраняют приоритет перед законодательством Республики, если такой приоритет прямо 
предусмотрен законами Республики для соответствующих сфер правоотношений. 

  То есть опять-таки, мы видим, что для реализации ратифицированных 
Республикой Казахстан международных договоров, должны быть приложены 
соответствующие акты. Иными словами государство отдает свое предпочтение 
международному праву. [7] 

Заключение международных договоров подразумевает собой ограничение 
суверенитета государств, ведь что есть международный договор? 

Международный договор - это регулируемое международным правом соглашение, 
заключенное государствами или другими субъектами международного права. Рассматривая 
договор, заключенный между государствами, к примеру, напрашивается следующий вывод: 
два разных государства – следовательно, два разных законодательства. На помощь, явно 
необходимой в данном случае, приходит Международное право, регулируя законодательство 
какой страны должно быть применено в том или ином случае;  соответственно ограничение 
суверенитета в данном случае имеет место быть и это также – очевидно. 

Главный вопрос: что есть в свою очередь суверенитет? Какого его понятие? Является 
ли он значимым в современных условиях? 

Г. Еллинек, к примеру, немецкий юрист, государствовед, рассматривал 
государственный суверенитет как способность государства к «исключительному правовому 
самоопределению». Суверенная государственная власть, писал автор, означает, таким 
образом, власть, «не знающую над собой никакой высшей власти; она является поэтому в то 
же время независимой и верховной властью…».[8] 

Л. Оппенгейм, специалист в области международного права, также, исходил из того, 
что государственный суверенитет есть «высшая власть, не зависящая ни от какой другой 
земной власти». [9] 

Однако, несмотря на сходство взглядов многих авторов по вопросу о понятии и 
содержании суверенитета как верховенства государственной власти внутри страны и 
независимость ее вовне, в условиях глобализации суверенитет выступает в качестве некой 
преграды на пути интеграции государств в единую мировую систему и в качестве некого 
тормоза на пути «прогрессивного развития всей мировой цивилизации». Вырабатывая свое 
собственное мнение, учитывая условия современности, суверенитет на международной арене 
следует рассматривать не как независимость государства, а как его неподчиняемость. Хоть и 
данные понятия тесно взаимосвязаны друг с другом, тем не менее, их значения не абсолютно 
одинаковы. Независимость подразумевает собой полную свободу, речи о которой на 
международной арене быть  не может; а неподчиняемость подразумевает собой ту же 
свободу, но с учетом свобод и иных государств, в отношении с которыми находится то или 
иное государство. Данный коллизионный вопрос, касательно национального суверенитета, 
является одним из ключевых в сфере международного частного права (МЧП). 

В теории и практике МЧП есть понятие «иммунитета» государств, основывающееся в 
первую очередь на том, что каждое государство обладает суверенитетом, на том, что все 
государства равны (принцип суверенного равенства государств). Согласно судебному 
иммунитету, государство не может быть привлечено к суду другого государства. Тем не 
менее, не во всех случаях государство может обладать данным видом  иммунитета – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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заключение договоров-сделок в коммерческой сфере деятельности. Внешне-торговые 
операции не признают иммунитет государств, следовательно, не признают суверенитет 
государств. Подобная характеристика имеет наименование функционального или 
ограниченного имммунитета государств, которое имеет место быть при выступлении 
государств в экономическом обороте. Соответственно, преобладание высокого уровня 
глобализации в экономической сфере всех неизолированных государств можно считать 
доказанным. 

Тем не менее, международные договоры играют очень важную роль на современном 
этапе, и отказаться от их заключения - есть неразумное, нецелесообразное действие. 
Договоры заключаются с целью достижения различного рода результатов, но как бы ни 
было, единая цель международных договоров – это международная безопасность. 
Человечество - вот главная цель всего существующего, его благоприятное осуществление 
жизнедеятельности, его высокий уровень. Вот что мы должны иметь в виду, рассматривая 
вопрос глобализации и суверенитета, неравенства или изобилия. 

Сторонники того, что глобализация есть необходимый для всего общества в целом 
процесс и сторонники того, что глобализация усугубляет положение государств, в частности, 
ставят перед собой единый/ общий спорный вопрос: а как же безопасность? Только 
сторонники, не одобряющие процесс глобализации, имеют в виду безопазность 
определенных государств в частности, а инакомыслящие  берут выше : международную 
безопасность. Но ведь в действительности, не заключались бы международные договоры, не 
было бы как таковой международной безопасности. Не будь безопасности на 
международном уровне, в мире в целом, а какой частной, скажем так, безопасности может 
идти речь? Для обеспечения безопасности внутри государства, безопасность должна быть 
прежде всего в мире. 

Президент РК Н.А.Назарбаев в одном из своих выступлений подчеркивает, что 
ближайшие годы станут временем больших испытаний для всего мира и нашего государства 
и общества в том числе. Пройти с достоинством через этот довольно сложный этап смогут не 
все государства. Этот рубеж смогут перешагнуть только сильные и сплоченные народы и 
государства. В самом деле, в период глобализации ни одна страна не сможет существовать 
успешно, будучи в изолированности от других государств. Глава государства Н.А.Назарбаев 
с момента обретения независимости в 1991 году поставил задачу интеграции Казахстана в 
Центральной Азии, со странами бывшего Советского Союза, а также с другими развитыми 
странами мира. В частности, США, европейскими странами и Китаем. В мире существует 
несколько блоков интеграционного характера, с которыми Казахстан тесно сотрудничает. В 
частности, Казахстан является членом ООН, ОБСЕ, МВФ, МБРР, ЕБРР, АБР, СИК и ОЭС, 
ТС, ЕАЭ и т.д. Кроме того, Казахстан поддерживает дипломатические отношения со 139 
государствами – членами ООН. 

Таким образом, подведем итог. Некоторые ученые, политики противопоставляют 
глобализацию и национальное государство. По их мнению, глобализация – это процесс 
установления диктата мировых держав над экономикой и политикой, социальными и 
идеологическими аспектами остальных стран мира. В этой связи границы, народ, патриотизм 
суверенных государств отпадает, якобы, на второй план. Конечно, такое мнение имеет право 
на существование. Авторы данной мысли правы, на мой взгляд, поскольку это совпадает с 
теорией об ограничении суверенитета при расширении глобализации. Однако, нельзя 
считать, что глобализация – это заговор мировых держав или «мирового правительства» 
против остальных стран мира. Надо признать, что глобализация – это закономерный и 
естественный процесс, качественно меняющий окружающий мир, в том числе 
международные отношения во всех его проявлениях. При более эффективном регулировании 
процесса – выработке единых правил проживания на земле – данный процесс способен 
обеспечить изобилие для всего мира. 
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 «Человечество не останется вечно не Земле, 
но в погоне за светом и пространством, 

сначала робко проникнет за пределы 
атмосферы, а затем завоюет себе все 

околосолнечное пространство» 
К.Э. Циолковский 

 
Освоение космического пространства по праву можно считать одним из самых 

значимых достижений всего человечества. Среди множества международных форм 
взаимодействия государств в освоении космического пространства наиболее важную роль 
оказывает сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций. Запуск Советским 
Союзом 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли послужил стартом к 
началу регулирования ООН вопросов исследования и использования космического 
пространства. В 1958 году на 13 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята 
резолюция 1348 «Вопрос об использовании космического пространства в мирных целях».[1] 
В ней особо подчеркивалась всеобщая заинтересованность человечества в космическом 
пространстве, а также необходимость международного сотрудничества в деле изучения и 
освоения данной сферы.  

Важная роль ООН в вопросе освоения космического пространства заключается в 
широком спектре мероприятий: создание специального Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях, принятие пяти основных юридических 
документов в данной области, разработка принципов ведения космической деятельности, а 
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также проведение трех крупномасштабных конференций по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях.  

Активное участие в формировании и освоении международного космического права 
принадлежит Комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях 
и двум его подкомитетам: юридическому и научно-техническому. Комитет был учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1958 году. Состав Комитета изначально входили 24 
государства. К 1994 году состав увеличился до 61 государства-участника и в 1959 году 
достиг 65 государств-членов ООН. В деятельность Комитета входит рассмотрение докладов 
государств-участников по вопросам мирного использования космического пространства с 
целью последующего создания универсальных норм правого регулирования, разработка 
специальных программ, содействие исследованию и распространению информации в этой 
области.  

Следует отметить, что после интенсивных консультаций в марте 1962 года Комитет 
решил проводить свою деятельность на основе принципа консенсуса, тем самым он 
оставался практически единственным важным органом системы ООН, в котором согласие 
всех участников было залогом успешной работы.[2] Началу работы Комитета послужила 
принятая Генеральной Ассамблеей 20 декабря 1961 года резолюция 1721 «Международное 
сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях».[3] Данный 
документ определил основополагающие принципы относительно распространения 
международного права на космическое пространство и небесные тела, а также рекомендации 
по космической деятельности. Таким образом, Комитет является основным органом ООН, 
координирующим международное сотрудничество в освоении и использовании 
космического пространства.  

Значительным достижением Комитета является принятие Генеральной Ассамблеей 
ООН пяти основных юридических документов. Первым документом являлся Договор о 
принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела (1966) («Договор по космосу»). Договор 
по космосу был принят Генеральной Ассамблеей ООН от 19 декабря 1966 года. Данный 
договор предусматривал, что «исследование и использование космического пространства, 
включаю Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, 
независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием 
всего человечества».[4]  

Являясь основополающим документом, Договор по космосу содержал лишь обшие 
положения. И в целях конкретизации некоторых принципов, Генеральной Ассамблеей были 
приняты следующие документы: Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство (1967); 
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическим 
объектом (1971); Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство (1974); Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 
телах (1979) («Соглашение о Луне»). Данные документы составляют нормативно-правовую 
основу международного космического права.  

Нельзя не отметить большое значение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 
Данные резолюции были приняты  на основе деятельности Комитета и содержали 
следующие принципы ведения государствами космической деятельности: Принципы 
использования государствами искусственных спутников Земли для международного 
непосредственного телевизионного вещания (1982); Принципы, касающиеся дистанционного 
зондирования Земли из космического пространства (1986); Принципы, касающиеся 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве (1992).  

Помимо принципов, в 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Декларация о международном сотрудничестве в исследования и использовании 
космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом 
потребностей развивающихся стран.[5] Декларация определила основные направления 
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международного сотрудничества, с особым учетом потребностей развивающихся стран: 
поощрение развития космической науки и техники и их применения, содействие развитию 
соответствующего и надлежащего космического потенциала в заинтересованных 
государствах, облегчение обмена специальными знаниями и технологиями между 
государствами на взаимоприемлемой основе.  

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам космоса, имеющие 
рекомендательный характер, тем не менее, могут содействовать большому единообразию 
практики в сферах космической деятельности, не регламентируемых специальными 
договорными нормами. Более того, такие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН готовят 
почву для последующей разработки соглашений по космосу или содействуют постепенному 
признанию соответствующих правил поведения в качестве обязательных стандартов или 
международных обычаев.[6] 

Особую роль в развитии международного сотрудничества в освоении космоса 
сыграли крупномасштабные конференции ООН по исследованию и использованию 
космического пространства. Первая конференция, проходившая в Вене с 14 по 27 августа 
1968 года, определила значение изучения и исследования космического пространства, в 
особенности, для развивающихся стран, а также выгоды, которые они могут получить в 
результате данной деятельности.  Вторая конференция (ЮНИСПЕЙС-82) проходила в Вене с 
9 по 21 августа. В работе конференции приняли участие 94 государства и 45 
межправительственных и  неправительственных организаций, которые рассмотрели  
вопросы применения космических технологий, а также программ международного 
сотрудничества по освоению космического пространства. Достижением данной конференции 
стало создание и укрепление Программы ООН по применению космической техники. 
Проведение конференций ООН 1968 и 1982 годов привело к стремительному росту 
применения космической техники и привлечения заинтересованности многих 
развивающихся стран в вопросах использования и исследования космического пространства. 
На третьей конференции (ЮНИСПЕЙС-III), проходившей в Вене с 19 по 30 июля 1999 года, 
были подведены итоги первых двух конференций, их достижений в космической науке и 
технике, а также были оглашены решения глобальных задач в будущем: «охрана земной 
среды и рациональное использование земных ресурсов»; «использование космической 
техники для обеспечения безопасности, развития и благосостояния человека»; «расширение 
возможностей в области образования  и подготовки кадров и повышение осведомленности 
населения о важном значении космической деятельности»[7] Важной особенностью 
Конференции стало провозглашение периода с 4 по 10 октября «Всемирной недели космоса» 
в целях признания вклада космической науки и техники в улучшение уровня жизни и 
обеспеченности всего человечества. Всемирные конференции ООН окончательно 
определили большую значимость организации для международного сотрудничества в 
области космической деятельности. 

Освоение космического пространства – величайшее научное и техническое 
достижение нашей эпохи.[8] Организация Объединенных Наций является ключевым звеном 
в международном сотрудничестве в освоении космического пространства. В вопросах 
космической деятельности она опирается на свои главные и вспомогательные органы. 
Являясь главным органом ООН, Генеральная Ассамблея занимает центральное место в 
сотрудничестве по разработке норм международного космического права. Немаловажную 
роль играет Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях в 
составе Научно-технического и Юридического подкомитетов, которые координируют 
деятельность государств в вопросах формирования и развития космической деятельности. 
Таким образом, деятельность Организации Объединенных Наций способствует 
значительному развитию международного сотрудничества в использовании и исследовании 
космического пространства, а также становлению и укреплению международного 
космического права. 
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Мировой океан, являясь совокупностью всех морей и океанов Земли, оказывает 

огромное влияние на жизнедеятельность планеты. Огромная масса вод океана формирует 
климат планеты, служит источником атмосферных осадков. Из него поступает более 
половины кислорода, и он же регулирует содержание углекислоты в атмосфере, так как 
способен поглощать ее избыток. На дне Мирового океана происходит накопление и 
преобразование огромной массы минеральных и органических веществ, поэтому 
геологические и геохимические процессы, протекающие в океанах и морях, оказывают очень 
сильное влияние на всю земную кору. Именно Океан стал колыбелью жизни на Земле; 
сейчас в нём обитает около четырёх пятых всех живых существ планеты. 

Одной из глобальных экологических проблем является проблема загрязнения 
Мирового океана. Так как океан является одним из важных ресурсов земли, то его правовой 
охраной занимается всё мировое сообщество. Безусловно, проблема - загрязнение Мирового 
океана - является актуальной, так как Мировой океан содержит в себе массу ресурсов, 
необходимых для жизни человека. Также, он является, бесплатной и удобной дорогой, 
которая связывает удаленные друг от друга континенты и острова. Морской транспорт 
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обеспечивает почти 80% перевозок между странами, тем самым, помогая развивающемуся 
мировому производству и обмену. Соответственно, забота об этом благе сегодня, конечно 
же, необходима. 

Международно-правовые нормы предотвращения загрязнения Мирового океана. 
Мировой океан представляет собой огромный водный резервуар, являющийся крупнейшим 
поставщиком пищевых продуктов и имеющий международно-правовое значение. Океану и 
особенно его прибрежной зоне, принадлежит ведущая роль в поддержании жизни на Земле. 
Около 70% кислорода, поступающего в атмосферу планеты, вырабатывается в процессе 
фотосинтеза фитопланктоном, а сине-зелёные водоросли служат гигантским фильтром, 
очищающим воду в процессе её кругооборота. В целях охраны Мирового океана принят 
целый ряд многосторонних и региональных соглашений. В области защиты морской среды 
от загрязнения и использования ресурсов Мирового океана действуют: Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 года; Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 1972 года; Конвенция о предотвращении загрязнения моря с 
судов 1973 года; Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики 1982 года и др. 
Государства обязаны не переносить ущерб или опасность загрязнения из одного района в 
другой или не превращать один вид загрязнения в другой. Согласно ст. 207 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 года внутреннее законодательство государств должно 
предотвращать, сокращать и сохранять под контролем загрязнения морской среды из 
находящихся на суше источников, в том числе рек, трубопроводов и водоотводных 
сооружений, принимая во внимание согласованные в международном порядке нормы, 
стандарты и рекомендуемые практику и процедуры [1]. Эта Конвенция обязывает 
государства принимать законы и правила для предотвращения загрязнения, вызываемого 
деятельностью на морском дне, захоронением твердых веществ, загрязнением с судов из 
атмосферы. Причем национальные законы и правила должны быть не менее эффективными, 
чем глобальные нормы и стандарты. Государства флага судна и государства порта обязаны 
обеспечить выполнение национальных и международных правил по предотвращению 
загрязнения Мирового океана. На государства возлагается выполнение их международных 
обязательств по защите и сохранению морской среды. Они несут ответственность в 
соответствии с международным правом. При осуществлении своих прав и выполнении своих 
обязанностей относительно предотвращения загрязнения морской среды государства не 
допускают никакой дискриминации по форме или по существу против судов любого другого 
государства. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (с 
последующими поправками) содержит технико-юридические нормы для предотвращения 
загрязнения моря не только нефтью, но и другими вредными веществами, которые 
перевозятся на судах или образуются в процессе их эксплуатации. Суда, подпадающие под 
действие этой Конвенции, обязаны иметь Международные свидетельства о предотвращении 
загрязнения нефтью и сточными водами с судов, а также Международное свидетельство о 
предотвращении загрязнения при перевозке ядовитых жидких веществ наливом [2] [3]. 

Судно, которое обязано иметь соответствующее свидетельство во время пребывания в 
портах или удаленных от берега терминалах, находящихся под юрисдикцией какой-либо 
стороны Конвенции, подлежит инспектированию уполномоченными должностными лицами. 
Любое такое инспектирование ограничивается лишь проверкой наличия на судне 
действительного свидетельства. Если судно не имеет такого свидетельства, то ему не будет 
разрешен выход в море. Статья II Конвенции координирует нормотворческую деятельность 
государств-участников по различным вопросам применения данной Конвенции. 

Конвенция запрещает сброс в море всех видов пластмасс, включая синтетические 
тросы, рыболовные сети и пластмассовые мешки для мусора. Сброс в море перечисленных 
ниже видов мусора производится как можно дальше от ближайшего берега, но, во всяком 
случае, такой сброс запрещается, если расстояние от ближайшего берега составляет менее 25 
миль - в случае сброса обладающих плавучестью репарационных, обшивочных и 
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упаковочных материалов и не менее 12 миль - в случае сброса пищевых отходов и прочего 
мусора. 

В настоящее время наибольшее зло Мировому океану приносит загрязнение его 
нефтью. Ежегодно из различных источников в морскую среду попадает 12-14 млн. т нефти. 
Конвенция предусматривает:  

а) запрет на сброс и загрязнение Мирового океана с любых судов, за исключением 
военных кораблей и судов, используемых на государственной некоммерческой службе;  

б) запрет на любой сброс в море нефти и нефтеводяной смеси с судов (в Конвенции 
дан перечень всех известных вредных веществ);  

в) установление особых районов с жестким режимом, где сброс опасных веществ 
полностью и в категорической форме запрещен (Балтийское, Черное, Средиземное и Красное 
моря. Персидский и Оманский заливы).  

Конвенция установила единые международные стандарты по предотвращению 
загрязнения моря всеми видами вредных веществ в результате эксплуатации судов и 
распространяет эти требования не только на ее участников, но и на государства, не 
подписавшие ее. Это объясняется тем, что только при глобальном выполнении указанных в 
Конвенции стандартов можно полностью добиться предотвращения загрязнения Мирового 
океана. Конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, 
приводящих к загрязнению нефтью, и Конвенция о гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью 1969 г.  В первой Конвенции сказано о необходимых мерах по 
устранению аварийных ситуаций и правах прибрежного государства на применение 
принудительных мер по ликвидации аварии, а в случае, если имеется угроза загрязнения 
побережья, оно может даже потопить судно, виновное в создании такой ситуации [4]. Вторая 
Конвенция посвящена ответственности и возмещению ущерба в случае аварии судна, 
приведшей к загрязнению нефтью морского побережья [5]. Согласно ст. 2 Конвенции (в 
редакции 1992 г.) собственник судна с момента инцидента или, если инцидент состоит из 
ряда происшествий, с момента первого происшествия несет ответственность за любой ущерб 
от загрязнения, причиненный судном в результате инцидента. Однако собственник судна 
имеет право ограничить свою ответственность в отношении любого одного инцидента общей 
суммой, исчисляемой следующим образом:  

а) 3 млн. расчетных единиц для судна вместимостью не более 5000 единиц;  
б) для судна вместимостью более 5000 единиц, дополнительно к сумме, упомянутой в 

п. "а", добавляется 420 расчетных единиц за каждую последующую единицу вместимости, 
при условии, однако, что эта общая сумма ни в коем случае не превышает 59,7 млн. 
расчетных единиц.  

Вместе с тем собственник судна не имеет права ограничить свою собственность по 
Конвенции 1969 г., если доказано, что ущерб от загрязнения явился результатом его 
собственного действия или бездействия, совершенного либо с намерением причинить такой 
ущерб, либо по самонадеянности и с пониманием вероятности возникновения такого ущерба. 

Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 г. 
обеспечивает компенсацию ущерба от загрязнения в той мере, в какой защита, 
предоставляемая по Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1992 г., является недостаточной. Общая сумма компенсации, 
выплачиваемой Фондом и на основе Конвенции 1992 г., не должна превышать 135 млн. 
расчетных единиц [6]. В случае инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, необходимы 
быстрые и эффективные действия в целях уменьшения ущерба, который может быть 
причинен в результате такого инцидента. В целях осуществления предупредительных и 
предохранных мер 30 ноября 1990 г. заключена Международная конвенция по обеспечению 
готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству. Согласно ст. 3 
Конвенции каждая сторона должна обеспечить, чтобы суда, имеющие право плавания под ее 
флагом, имели на борту судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью 
[7]. Государства обязуются принимать индивидуально или совместно все надлежащие меры 
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в соответствии с положениями Конвенции 1990 г. и Приложения к ней по обеспечению 
готовности на случай инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, и борьбе с ним. На 
решение этих же задач нацелена Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 1972 г. Одним из пагубных явлений, способствующим 
загрязнению и отравлению Мирового океана, является захоронение некоторыми странами 
радиоактивных отходов и отработанного сырья и химического производства на морском дне. 
Это не только наносит невосполнимый ущерб животному и растительному миру океана, но 
отравленные воды его становятся опасными для существования самого человека. Для 
предотвращения подобной преступной практики и была принята эта Конвенция. 

Конвенция запрещает сброс в море отходов и других материалов с судов, самолетов, 
платформ и иных конструкций, потопление этих материалов отдельно или вместе со 
средствами их транспортировки. Сброс возможен только в исключительных случаях: «ля 
обеспечения безопасности человеческих жизней или судов, самолетов, платформ или при 
форс-мажорных обстоятельствах» а также при получении предварительного разрешения, 
выданного компетентными властями на сброс менее опасных материалов [8]. 

В Конвенции дан перечень веществ, сброс которых полностью запрещен. К таким 
веществам относятся, в частности, хлорорганические соединения, ртуть, кадмий и их 
соединения, устойчивые пластмассы, сырая и топливная нефть и ее смеси, радиоактивные 
отходы с высоким уровнем радиации, вещества, изготовленные для ведения биологической и 
химической войны. 

Дополнением к вышеуказанным многосторонним (универсальным) конвенциям 
являются: Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г.; Конвенция 
об охране Средиземного моря от загрязнения 1976 г.; Конвенция об охране морской среды и 
прибрежных зон юго-восточной части Тихого океана 1981 г.; Региональная конвенция по 
охране морской среды Красного моря и Аденского залива 1982 г.; Конвенция об охране и 
освоении морской среды Большого Карибского района 1983 г.; Конвенция по охране 
морской среды Северо-Восточной Атлантики 1992 г. и т.д. 

Предотвращение загрязнения Арктического бассейна. Развитие транспортных связей 
и освоение больших запасов нефти в арктических районах обусловили первостепенное 
значение проблемы сохранения окружающей среды в акватории Северного ледовитого 
океана. По данным канадских ученых Вэлтона и Доналда, нефть, попавшая в воды 
арктических морей, может находиться там от двух до нескольких десятков лет ввиду 
ничтожной скорости ее химического и биологического разложения при низких 
температурах. В северных районах Атлантики, куда вредные вещества выносятся течениями 
от берегов Европы и Америки, обнаружены морские районы, в которых загрязнение ртутью, 
нефтью, пестицидами превышает предельно допустимые концентрации в 10-60 раз [9]. 

Вопросы охраны Арктического бассейна затрагиваются в следующих международных 
договорах:  

 Конвенция по защите морской природной среды северо-восточной Атлантики 
1992 г. (разработана на базе двух конвенций: Парижской конвенции 1974 г. по 
предотвращению загрязнения морей от наземных источников и Конвенции Осло 1972 г. по 
предотвращению загрязнения морей судами и авиацией);  

 МАРПОЛ-73/78 г. (охватывает все технические аспекты загрязнения с судов, за 
исключением сброса и захоронения отходов в море, и относится к судам всех типов. 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами (дампингом) отходов и других 
материалов 1972 г. имеет большое значение в плане предотвращения загрязнения Арктики 
радиоактивными веществами);  

 Венская конвенция по защите озонового слоя 1985 г. и Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоновый слой, 1997 г.;  

 Конвенция по климату 1992 г., которая обеспечивает международные рамки 
для дискуссий по парниковым газам, особенно двуокиси углерода. 
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Тревога по поводу загрязнения Арктического бассейна в последние годы усилилась. 
Подтверждением служит деятельность международных организаций, межправительственных 
и неправительственных. В 1991 году состоялась конференция по охране окружающей среды 
Арктики, на которой была одобрена Декларация и Стратегия защиты окружающей 
природной среды Арктики (АЕПС) 8-ю приполярными государствами. В 1996 г. в Оттаве 
состоялось учреждение Арктического Совета [10].  

Цели АЕПС состоят в следующем: 
а) защитить арктические экосистемы, включая людей; 
б) обеспечивать охрану, улучшение и восстановление качества окружающей среды и 

устойчивое пользование природными ресурсами, включая их использование местным 
населением и коренными народами Арктики; 

в) признавать традиционные и культурные нужды, ценности и практический уклад 
коренных народов, как они определяют это сами, пытаясь по возможности примирять их с 
охраной арктической природной среды; 

г) регулярно проводить обзор состояния окружающей природной среды Арктики; 
д) выявлять, снижать и, в конце концов, устранять загрязнения. [11]. 
Принимая стратегию АЕПС, правительства восьми стран – Дании, Гренландии, 

Исландии, Канады, Норвегии, СССР, США и Швеции – официально признали важность 
включения в процесс представителей коренных народов Севера в качестве активных его 
участников. 

Работа АЕПС выполняется Рабочей группой АЕПС, в которую входят следующие 
члены: представители восьми стран Арктического региона и представители организаций 
коренных народов – Совета саамов, Циркумполярной конференции инуитов и Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 

Немаловажное значение для решения проблем Арктики стало создание 
Международного арктического научного Комитета (МАНК). Так же действуют следующие 
организации: КАФФ (CAFF) — программа по охране арктической флоры и фауны, АМАП 
(AMAР) — арктическая программа по мониторингу и оценке окружающей среды, ПАМЕ 
(PAME) — программа защиты Арктической морской среды, БЕАР — Региональный Совет 
Баренцева Евро-Арктического региона, АКОПС (ACOPS) — консультативный комитет по 
защите морей ПКАРП — постоянный комитет парламентариев Арктического региона и т.д., 
то есть надежда на достижение соглашений в области обеспечения экологической 
безопасности Арктического бассейна. 

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов о результатах взаимодействия стран в 
области правовой охраны Мирового океана от загрязнения и экологических катастроф: 

-Загрязнение морской среды означает привнесение человеком, прямо или косвенно, 
веществ или энергии в морскую среду, включая эстуарии, которые приводят или могут 
привести к таким пагубным последствиям, как вред живым ресурсам и жизни в море, 
опасность для здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе для 
рыболовства и других правомерных видов используемой морской воды и ухудшение условий 
отдыха. 

-В целях охраны Мирового океана принят целый ряд многосторонних и региональных 
соглашений. В области защиты морской среды от загрязнения и использования ресурсов 
Мирового океана действуют: Конвенция ООН по морскому праву 1982 года; Конвенция о 
предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года; 
Конвенция о предотвращении загрязнения моря с судов 1973 года; Конвенция об охране 
морских живых ресурсов Антарктики 1982 года и др.  

-Дополнением к вышеуказанным многосторонним (универсальным) конвенциям 
являются: Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г.; Конвенция 
об охране Средиземного моря от загрязнения 1976 г.; Конвенция об охране морской среды и 
прибрежных зон юго-восточной части Тихого океана 1981 г.; Региональная конвенция по 
охране морской среды Красного моря и Аденского залива 1982 г.; Конвенция об охране и 
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освоении морской среды Большого Карибского района 1983 г.; Конвенция по охране 
морской среды Северо-Восточной Атлантики 1992 г. и т.д. 

-Вопросы охраны Арктического бассейна затрагиваются в следующих 
международных договорах: Конвенция по защите морской природной среды северо-
восточной Атлантики 1992 г.; МАРПОЛ-73/78 г. ; Венская конвенция по защите озонового 
слоя 1985 г. и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 1997 г.; 
Конвенция по климату 1992 г. 
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Термин сервитут берет свое начало из римского права как право на чужую вещь. 

Данное понятие объединяло большую классификацию вещных прав и имело особую 
правовую регламентацию. Так, сервитуты были реальные (земельные) и личные. Земельные 
сервитуты в свою очередь делились на сельские и городские. Многие виды сервитутов были 
определены еще Законами XII таблиц. [1] 

Современное понимание сервитутов, на наш взгляд, имеет два неразрывно связанных 
аспекта: национально-правовой и международно-правовой. Первый аспект является 
простым, т.к. правоотношения, возникающие в связи с сервитутами, находятся под 
юрисдикцией национального законодательства. Так, например,  согласно п.1 ст. 23 
Земельного Кодекса Российской Федерации (от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3) сервитут 
устанавливается гражданским законодательством РФ. Согласно ст.67 Земельного Кодекса 
Республики Казахстан (от 20 июня 2003 г.  № 422-II) в случаях, предусмотренных Кодексом 
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или другими законодательными актами РК, собственник или землепользователь обязан 
предоставить заинтересованным физическим или юридическим  лицам право ограниченного 
целевого пользования земельным участком, на который ему принадлежит право 
собственности или землепользования. Международно-правовой аспект, на наш взгляд, 
проявляется в тех случаях, когда в правоотношения, связанные сервитутами, вступает 
иностранный элемент. В российском законодательстве данный вид сервитутов получил 
название публичных сервитутов. 

Аналогия с сервитутами внутригосударственного права и влияние гражданско-
правовых доктрин на литературу по международному праву привели к защите концепции 
сервитутов применительно к международному праву – jura in re aliena (права в чужих 
вещах).[2] Применимость данного термина в международном праве, как определения прав и 
обязанностей, возникающих при использовании чужой территории, имеет различные точки 
зрения. 

Так, например, по мнению профессора М.И. Лазарева «Сервитут – важнейший 
юридический корректив к исторически сложившемуся экономическому и политическому 
размежеванию государств и народов на земном шаре средство связи государств и народов 
между собой, один из инструментов обеспечения их международного сотрудничества и 
мирного сосуществования». [3] Он подразделяет международные сервитуты на три большие 
группы: экономические, стратегические, политические (представительские). В группу 
экономических сервитутов он отнес: транзит через территорию государства, транзит через 
международные морские каналы и проливы, аренда территорий для экономических 
предприятий, концессии; в группу стратегических сервитутов им отнесены - 
нейтрализованные территории, демилитаризованные территории, транзит вооруженных сил 
ООН, временные военные базы ООН для действий против агрессора и пункты контроля за 
разоружением. К группе политических (представительских) сервитутов относятся аренда 
территорий и зданий под посольства и консульства государств, под представительства ООН 
и других международных организаций на иностранных территориях; аренда территорий и 
зданий для культурных целей отдельными государствами и международными организациями 
(общества, библиотеки). Каждый из вышеназванных видов сервитутов очень распространен, 
так как без использования права на чужую территорию и объекты невозможно 
осуществление соответствующей деятельности. Например, без транзита невозможно 
осуществление импорта и экспорта, без аренды территорий и зданий под дипломатические и 
консульские представительства невозможно осуществление нормальных 
межгосударственных отношений и т.д. В доктрине международного права международные 
сервитуты определяются не только как форма использования чужой территори, но и как 
один из видов ограничения территориального верховенства. Доктор юридических наук 
Толстых В. Л. определяет международные сервитуты, как термин для обозначения особой 
группы ограничений территориального верховенства. Ограничения территориального 
верховенства в виде сервитутов Толстых В.Л. подразделил на положительные (активные) и 
отрицательные (пассивные). Положительная сторона заключается в допущении другого 
государства к осуществлению юрисдикции на собственной территории (предоставление 
государственной территории в аренду, предоставление территории для размещения военных 
баз, предоставление права транзита, предоставление права для осуществления полицейских 
функций и др.). Например, согласно Соглашению между правительством Республики 
Казахстан и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии об обеспечении транзита военного имущества через территорию РК в связи с 
участием Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 
международных усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики 
Афганистан  (г. Астана, от 27 февраля 2012 г.) разрешается транзит военного имущества и 
персонала воздушных судов через территорию Республики Казахстан по соответствующим 
разрешениям.[4] Отрицательная сторона заключается в воздержании государства от 
осуществления юрисдикции на собственной территории (отказ от осуществления 
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юрисдикции в отношении иностранных судов во внутренних водах и территориальном море, 
отказ от осуществления юрисдикции в отношении объектов обладающими 
дипломатическими и консульскими иммунитетами, демилитаризация определенных 
территорий и др.). [5] Согласно ст.22 Венской Конвенции о дипломатических сношениях 
(1961 г.), к которой Казахстан присоединился Постановлением Верховного Совета 
Республики Казахстан (от 31 марта 1993 г.), помещения представительства неприкосновенны 
власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения без согласия главы 
представительства. В.Э. Грабарь определяет международные сервитуты (повинности), как 
естественные ограничения вызванные соседством территорий (судоходные реки, 
протекающие по соседним территориям), также ограничения, принятые на себя по договору, 
или наложенные на него.[6] Английский юрист-международник Я. Броунли разграничил два 
обстоятельства являющиеся источниками утверждений о существовании сервитутов в 
международном праве. Во-первых международное право создает права пользования, как 
например право мирного прохода через территориальное море. Второе обстоятельство 
говорит о том, что многосторонний договор может устанавливать некоторые ограничения в 
юрисдикции государства пребывания.[7] Так, согласно п.1 ст.20 Конвенции о 
территориальном море (1958 г.): «прибрежное государство не должно останавливать 
проходящее через территориальное море иностранное судно или изменять его курс с целью 
осуществления гражданской юрисдикции в отношении лица находящегося на борту судна». 
В отношении уголовной юрисдикции государства пребывания судна то согласно ст.19 
Конвенции о территориальном море (1958 г.) за исключением случаев указанных в 
Конвенции уголовная юрисдикция прибрежного государства не осуществляется на борту 
иностранного судна.[8] Р.М. Валеевым и Г.И. Курдюковым определены два вида сервитута: 
сервитут положительного и сервитут отрицательного характера. Сервитут положительного 
характера предполагал обязанность государства допускать на своей территории действие 
властей другого государства (право прохода или проезда, право пользования водоёмов и др.). 
Сервитут отрицательного характера предполагает обязанность государства воздерживаться 
от определенных действий на своей территории (демилитаризованные и нейтрализованные 
зоны).[9] Следовательно, два обстоятельства, предложенные Я. Броунли, аналогичны двум 
видам сервитутов, предложенные Р.М. Валеевым и Г.И. Курдюковым. 

Из приведенных выше точек зрения нами предлагается следующее определение и 
классификация международным сервитутам. Международные сервитуты ‒ это право 
целевого использования чужого имущества, в данном случае территории ли объекта, 
имееющее активную и пассивную формы и являющееся основанием для ограничения 
территориального верховенства. По целевому назначению международные сервитуты 
подразделяются на экономические, политические и стратегические. По способу 
установления бывают договорными и сервитутами наложенными на государство. Мы 
пришли к выводу, что принцип территориальной целостности неприкосновенности, 
провозглашенный Уставом ООН и который предполагает исключительный суверенитет 
государства над его государственной территорией, не является абсолютным. В силу 
существования международных сервитутов государство ограничивается в некоторых правах 
в управлении государственной территорией или в доступе к некоторым его участкам. Также 
мы считаем, что концепция сервитутов в международном праве имеет место быть. На наш 
взгляд через призму данной концепции можно разглядеть некоторые проблемы ограничения 
территориального суверенитета в отношении гражданской или уголовной  юрисдикции над 
некоторыми иностранными элементами.  
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«Источник международного права - это официально-юридическая форма 

существования международно-правовых норм, обычай, договор и правотворческое решение 
международной организации. Они представляют собой внешнюю форму, в которой 
воплощается нормативное содержание норм» [1]. В международном праве отсутствует 
исчерпывающий перечень источников, как, к примеру, в иерархии источников 
национального законодательства. Положения ст. 38 Международного Статута Суда ООН 
выделяют основные и второстепенные источники международного права. В качестве 
основных указаны - международные конвенции, обычай, общие принципы права, 
признанные цивилизованными нациями. А в качестве вспомогательных - судебные решения 
и доктрины наиболее квалифицированных специалистов [2]. В рамках данной работы нами 
будут рассмотрены источники, указанные в перечне основных. 

Впервые попытка определить положение норм международного права в правовой 
системе Республики Казахстан, была предпринята в Конституции 1993 года. Статья 3 
Конституции гласила, что: «международно-правовые акты о правах  и свободах человека и 
гражданина, признанные Республикой Казахстан, имеют на территории Республики 
приоритет перед ее законами»[3]. Тем не менее, «Основы конституционного строя» пункт 7 
содержал положения о том, что: «Конституция Республики Казахстан обладает высшей 
юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и иные акты, 
противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы» [3]. Что является 
свидетельством того, что в иерархии источников права на территории Республики 
Конституция занимала первое место, а международные правовые акты о правах и свободах 
человека и гражданина, признанные Республикой Казахстан, находились на втором месте, и 
только после следовали законы. 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130481
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31141902
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          В принятой, впоследствии, Конституции 1995 года, в п. 1 ст. 4 говорится, что: 
«действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, 
соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных 
договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного Суда Республики» [4]. Такая формулировка, 
содержащаяся в положениях основного закона государства, не дает никаких представлений о 
том, какое место отведено нормам международного права в правовой системе Республики 
Казахстан. Положения о высшей юридической силе и о прямом действии Конституции 
Республики Казахстан сохранились и в положениях новой Конституции, что 
непосредственно указано в п. 2 с. 4 Конституции Республики Казахстан 1995 года [4].  

В отношении международных договоров Республики Казахстан, основной закон 
страны гласит, что: «международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, 
имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда 
из международного договора следует, что  для его применения требуется издание Закона» 
[4]. Данное положение дает нам возможность сформировать более полную картину, 
относительно того, какое место отводится нормам международного права в нашей правовой 
системе. Следовательно, международным договорам, ратифицированным Республикой 
Казахстан, отдается приоритет перед ее законами. Но что касается тех, случаев, когда 
положения таких международных договоров противоречат Конституции Республики? Ответ 
на это находится в Законе «О международных договорах Республики Казахстан», где п . 3 ст. 
12 гласит, что «международные договоры, признанные не соответствующими Конституции 
Республики Казахстан, не могут быть ратифицированы» [5].  

Обычай, как источник права в правовую систему Республику Казахстан был 
легализован Конституционным Законом Республики Казахстан 1991 года «О 
государственной независимости Республики Казахстан». В преамбуле данного нормативного 
правового акта говорится о том, что: «Верховный Совет Республики Казахстан, выражая 
волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во 
Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного 
права…» [6]. Многие принципы права, в частности, закрепленные в положениях Всеобщей 
Декларации прав человека, в связи с практикой государств, в следствии стали 
международным обычаем, признаваемым ими в качестве обязательного для исполнения. Так 
Заместитель Генерального Секретаря ООН Х. Корелл отметил, что: «Всеобщая Декларация 
прав человека 1948 года, принятая в качестве резолюции Генеральной Ассамблеи сегодня 
представляет собой норму обычного международного права» [7]. 

Помимо этого положения международного обычая находят отражение в иных 
нормативных правовых актах. К примеру, положения Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан от 1 июля 1999 года, в ст. 1084 указывают на то, что «право, подлежащее 
применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или 
иностранных юридических лиц либо осложненным иностранным элементом, определяется 
на основании настоящего кодекса, иных законодательных актов, международных договоров, 
ратифицированных Республикой Казахстан и признаваемых международных обычаев» [8]. 
То есть, законодатель включил в положения кодекса понятие «признаваемых 
международных обычаев». В регулировании  подобных отношений могут выступать 
признанные правила использования торговых терминов в национальной и международной 
торговле Инкотермс 2010. 

Также, аналогичные положения, касающиеся регулирования отношений с участием 
международного обычая закреплены в Административном Кодексе Республики Казахстан от 
5 июля 2014 года. В п. 6 ст. 876 данного кодекса говорится о том, что «главы, члены и 
персонал представительств иностранных государств в международных организациях, 
должностные лица этих организаций, находящиеся на территории Республики Казахстан, на 
основе международных договоров или общепризнанных международных обычаев 
пользуются иммунитетом от административной ответственности в судебном порядке в 
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Республике Казахстан» [9]. Аналогичные положения содержатся в п. 6 ст. 553 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, где говорится о том, 
что «главы, члены и персонал представительств иностранных государств в международных 
организациях, должностные лица этих организаций, находящиеся на территории Республики 
Казахстан, на основе международных договоров или общепризнанных международных 
обычаев обладают дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования в 
Республике Казахстан [10]. 

Содержащяяся в п. 1 ст. 4 Конституции Республики Казахстан 1995 года 
формулировка «иных обязательств Республики Казахстан» включает в себя понятие 
международного обычая. «В казахстанской юридической доктрине было предложено 
понимать под «международно-правовыми актами, признанными Республикой», акты 
международных организаций, под «международными договорными обязательствами» - 
обязательства из международных договоров Казахстана, а под «иными обязательствами 
Республики – обязательства из международно-правовых обычаев» [11].   

Исходя, из всего вышеприведенного можно придти к выводу о том, что 
международный обычай, как таковой занимает далеко не лидирующие позиции в иерархии 
источников правовых актов нашего государства. Положения Конституции 1995 года не дают 
точных ответов на этот вопрос. В целом, складывается впечатление о том, что обычай 
выполняет функцию восполнения пробелов в действующем праве, тем самым, позволяя, 
исключить несоответствие международному праву. Такая практика крайне распространена. 
К примеру, в правовой системе США нормы общего права находятся на самом нижнем 
уровне иерархии правовых норм. «Международно-правовые обычаи по своей юридической 
силе уступают противоречащим им положениям федеральной Конституции, федеральных 
законов, международных договоров и даже нормативных актов административных 
ведомств» [12]. 

Статья 8 Конституции Республики Казахстан устанавливает, что «Республика 
Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит политику 
сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и 
невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных 
споров, отказывается от применения первой вооруженной силы» [4]. Конституционный Суд 
Республики Казахстан в своем Постановлении от 12 апреля 2001 года толкует данную статью 
следующим образом: «Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного 
права, что означает стремление учитывать их при создании внутригосударственного права. 
При этом, действующая система права Казахстана строится в соответствии с Конституцией 
Республики и приоритет перед законами имеют только международные договоры, 
ратифицированные Республикой» [13]. То есть это прямое свидетельство того, 
конституционные нормы должны толковаться в свете общих принципов международного 
права, а также наряду с нормами ратифицированных международных договоров. При этом с 
учетом п. 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан 1995 года нужно помнить о том, что 
положения ратифицированных международных договоров в Республике Казахстан имеют 
приоритет перед внутренними законами государства, в отличие от общих принципов.  

Применение общих принципов международного права, в частности, выражается в 
соблюдении прав человека и гражданина Республики Казахстан. «Это может быть успешно 
реализовано в силу воспроизведения в Конституции основных идей и положений 
международных документов, составляющих Билль о правах человека. Применение 
Международного пакта о гражданских и политических правах также использовано в 
постановлении "О проверке Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении 
изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в 
Республике Казахстан" на соответствии Конституции Республики Казахстан". 
Конституционный Совет использовал в мотивировочной части постановления 
международно-правовую интерпретацию прав и свобод человека и гражданина в качестве 
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дополнительного аргумента. В частности, Совет ссылался на статьи 4, 5 и 25 
Международного пакта о гражданских и политических правах» [14].  

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 8 Конституции Республики 
Казахстан от 30 августа 1995 года, Конституционный Совет указывает на необходимость 
соблюдения общих принципов международного права и необходимость учитывать их при 
формировании внутреннего права страны. В частности, это выражается в необходимости 
избежать несоответствия международному праву. 

Следовательно, подводя итоги всему вышеописанному можно сказать о том, что 
главенствующее положение в иерархии источников международного права в правовой 
системе Республики Казахстан отведено ратифицированным международным договорам. 
Что касается обычая и общих принципов международного права, то им отведена 
второстепенная роль, по отношению к международному договору. Это можно проследить  из 
положений, вытекающих из действующей Конституции Республики Казахстан. 
Международный обычай, в зависимости, от регулируемой сферы отношений, позволяет 
восполнить имеющиеся пробелы во внутреннем праве страны. Это позволяет избежать 
нежелательных последствий нарушения международного права. А общие принципы права 
призваны соблюдать их положения при формировании внутреннего законодательства. Тем 
не менее, основные источники международного права, находят свое отражение в правовой 
системе Республики Казахстан, действуя наряду с его основным законом – Конституцией, и 
иными законами и нормативными правовыми актами, тем самым, позволяя функционировать 
всей системе внутреннего права.  
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Аталған мақала «ДСҰ-на  кіру және Еуразиялық экономикалық одақтың қалыптасу 

жағдайында Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың құқықтық 
аспектілері» атты  ҚР БҒМ-нің  2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулер 

жүргізуге бөлінген гранттың  шеңберінде дайындалды 
 

Дүниежүзілік сауда ұйымы (бұдан әрі - ДСҰ) халықаралық құқық аясында, 
халықаралық сауда ережелерін либерализм принциптеріне сай реттейтін ең ірі халықаралық 
экономикалық ұйым болып табылады. ДСҰ аясындағы сауда-экономикалық  келіссөздердің 
ең күрделісі де, ең маңыздысы ауыл шаруашылығына қатысты позициялар болып 
табылатыны белгілі. Қазақстан үшін агроөнеркәсіптік кешен саласы – еліміздің ең маңызды 
басымдығы болып табылады. Өйткені, осы жаһандану заманында азық-түліктік қауіпсіздік 
ұлттық қауіпсіздікпен тең, қатар қойылса, болашақта ауыл шаруашылығы тығырыққа 
тірілетін елдің қауіпсіздігіне де қатер болатыны сөзсіз. Осы жайында Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясында қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында нақты айтып, азық-түлік қауіпсіздігіне 
төнетін қатерді жаһандық сын-қатерлер қатарына жатқызған болатын [1]. Бұл деген сөз, 
Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін бүгіннен жаңғырту әлемдік сын-қатерлер арасында 
Қазақстанға зор мүмкіндік ашпақ Елбасының айтуынша, әлемдік халық саны өсуінің жоғары 
қарқыны азық-түлік проблемасын күрт шиеленістіріп отыр. «Бүгіннің өзінде әлемде 
миллиондаған адам аштыққа ұшырап, миллиардқа жуық адам тағамның ұдайы 
жетіспеушілігін бастан кешіруде. Тамақ өнімдерін өндіруде революциялық өзгерістер 
жасамаса, осынау үрейлі цифрлар тек өсе түспек. Ендеше, біз үшін бұл сын-қатер астарында 
орасан зор мүмкіндіктер бар. Біз қазірдің өзінде астық дақылдарын аса ірі экспорттаушылар 
қатарына ендік. Бізде аса ірі экологиялық таза аумақтар бар және экологиялық таза тағам 
өнімдерін шығара аламыз. Ауыл шаруашылығы өнеркәсібінде сапалы секіріс жасау толықтай 
қолымыздағы нәрсе. Яғни, агроөнеркәсіп кешенін бүгіннен жаңғырту әлемдік сын-қатерлер 
арасында Қазақстанға зор мүмкіндік ашпақ. Ал бұл басымдықты уыста ұстау үшін не қажет? 
Ауыл шаруашылығын, әсіресе, ауыл шаруашылығы өніміне өсіп отырған жаһандық сұраныс 
жағдайында ауқымды жаңғырту қажеттігін айтып, әлемдік азық-түлік нарығының 
көшбасшысы болу және ауыл шаруашылығы өндірісін арттыру үшін бірқатар міндеттер 
жүктелді. Олардың арасында әлемнің барлық елінде мүмкін бола бермейтін егістік алаңын 
ұлғайту, егістік түсімін, ең алдымен жаңа технологиялар енгізу есебінен елеулі көтеру, 
әлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жемшөп базасын құру, экологиялылыққа баса назар 
аудара отырып, ұлттық бәсекеге қабілетті брендтер қалыптастыру міндеті алға қойылды. 
Бұдан бөлек, ауыл шаруашылығы саласындағы қайта өңдеуде және саудада фермерлік пен 
шағын және орта бизнесті дамытуға мән берілуі тиістігі ерекше атап өтілді. Бұл арада жер 
өңдеу мәдениетін өзгерту және жаңа ғылыми, технологиялық, басқарушылық жетістіктерді 
ескере отырып, мал шаруашылығындағы дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз қажет. Аса ірі 
экспорттық нарықты меңгеру үшін біз қай азық-түліктің жаппай өндірісін басты етіп 
қоятынымызды айқындауымыз керек [2]. 
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Жалпы, Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені бағытындағы ұстаным айқын. 
Н.Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес, еліміздің агроөнеркәсіп кешенінің 2020 жылға дейінгі 
дамуының жаңа бағдарламасы да қабылданды. Дегенмен, бұл ауыл шаруашылығы саласында 
сапалы секіріс жасау үшін Қазақстанның ішкі жағдайынан бөлек, жаһандық ауқымдағы 
мәселелер де маңызды болмақ. Сондықтан да бір жағынан жаһандану үдерісінің белсенді 
қатысушысына айналған елімізге халықаралық сауда-саттықтарға қатысты агроөнеркәсіптік 
бағытты қолдай түсу аса маңызды. 

Ауыл шарушылығы Қазақстан экономикасының ең маңызды саласы болып саналады. 
Болашақта ауыл шаруашылығын, әсіресе, ауыл шаруашылығы өніміне өсіп отырған 
жаһандық сұраныс жағдайында Қазақстанның өте ауқымды потенциалын жаңғырту қажет, 
бұл әлемдік азық-түлік нарығының көшбасшысы болу және ауыл шаруашылығы өндірісін 
арттыру үшін бірқатар міндеттер жүктейді. Олардың арасында әлем елдерінде мүмкін бола 
бермейтін егістік алаңын ұлғайту, егістік түсімін, ең алдымен жаңа технологиялар енгізу 
есебінен елеулі көтеру, әлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жемшөп базасын құру, 
экологиялылыққа баса назар аудара отырып, ұлттық бәсекеге қабілетті брендтер 
қалыптастыру міндеті алға қойылды. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығының секторын 
қайта өңдеуде және саудада фермерлік пен шағын және орта бизнесті дамытуға мән берілуі 
тиістігі ерекше атап көрсетуге болады [3]. 

Елдегі аграрлық сектордың дамуының деңгейі Қазақстанның экономикалық, 
әлеуметтік, қоғамдық, саяси тұрақтылығын қамтамасыз етуші және оны айқындаушы рөлі 
ретінде келе жатыр. Ауыл шаруашылығының дамуының ең негізгі бағыттары болып 
республиканың экономикасына, ауыл шаруашылығына мен алуан түрлі климаттық 
жағдайларына қатысты, үлкен потенциалға ие. Қазақстанның Ауыл шаруашылығы өзінің 
үлкен, көлемді территориясымен, сонымен бірге халы санының аздығы, мұхит жолдарымен 
байланысының болмауы, өткізу нарығының географиялық алыс орналасуы бойынша 
ерекшеленеді. 

Жалпы, жоғарыда аталған отандық аграрлық ауыл шаруашылығының Қазақстанның 
ДСҰ-ға кіруінің артықшылықтары мен қатар кемшіліктері де бар. Бiр жағынан, ДСҰ-ға мүше 
елдер үшін арзан импорт және шикізат қол жетімді болады, ал тұрғындарға арзан тауарлар 
мен қызметтерге жол ашады. Бiрақ, бұдан жалпы экономиканың ұтатындығына қарамастан, 
кейбір салалар зардап шегіп қалуы мүмкін. 

Жалпы жоғарыда аталған жағдайларды алып қарастырсақ, аграрлық сектордегі 
отандық азық-түліктер әзірге бәсекеге қабілетті бола алмай тұр. ДСҰ ұйымның ауыл 
шаруашылығы туралы ұйымның келісімі бойынша, ауыл шаруашылық тауарларын 
дүниежүзілік нарыққа жеткізуде таңда тек қана кедендік тарифтер арқылы реттелетін 
сонымен қатар, арнайы формула бойынша Тарифсіз шаралар (сандық шектеулер) кеден 
баждарымен ауыстырылады. Олар өз кезегінде, елдің ішкі нарығын қорғау мақсатында 
эквивалентті деңгейін қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылығы бойынша келісімдер 
халықаралық ауыл шаруашылық тауарларын либерализациялау мақсатында, барлық кедендік 
баждарды көздейді, барлық кедендік баждарды дамыған елдер алты жыл ішінде орта есеппен 
алғанда 36%-ға төмендетуі тиіс. Сонымен қатар, кез-келген тауар үшін минималды төмендеу  
тиісінше 15%-ды құруы  мүмкін. Ал дамыған елдерде орта және минималды төмендеу 24%  
және  10% пайызды құрып, он жыл ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Дамуы жағынан төмен 
елдер өз кедендік баждарын төмендетпейді. Бұл келісім ауыл шаруашылық өнімдерінің 
субсидия деңгейін төмендету жөніндегі ДСҰ мүше елдердің міндеттемелерін көздейді. Бұл 
міндеттемелер «Қолдаудың агрегирленген шаралары» терминмен анықталған [4].  

Қазіргі кезеңде «Агробизнес-2020» мемлекеттік бағдарламасы қазақстандық аграрлық 
саладағы мәселелерді толығымен жойып, нақты жолға тұрып кете алады деп айтуға 
келмейді. Аталған бағдарламада, тек ауыл шаруашылығына қарай құйылатын қаржының 
қанша екендігі және, қалай қай уақытта жұмсалатыны ғана  түсіндірілген.  Сонымен қатар, 
бағдарламаның көпшілік бөлігі ауыл шаруашылығына берілетін қаржының мемлекет екінші 
деңгейлі банктер арқылы субсидияландыру бойынша жүргізілетіні айқындалған. Бірақ та, 
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бұл үрдіс Қазақстанның ДСҰ кіру процестері аяқталған соң мемлекет жағынан көрсетілетін 
осындай қолдау тоқтатылған жағдайда, ауыл шаруашылығын дамуына берілетін 
инвестициялық субсидиялар өзін ақтамай жатса, Қазақстанға өзінің теріс ықпалын тигізетіні 
сөзсіз. Мысалы, ДСҰ кірген әр елдің экпорттық субсидияны төмендету жөніндегі ауыл 
шаруашылық тауарлары оларға қатысты субсидияларды ұсынбайтын болып міндеттенеді. 
Дамыған елдерде алты жыл ішінде тікелей экспортты субсидияларды 36 пайызға төмендету 
жөніндегі міндеттемелер қабылданды. Сол мерзім ішінде олар субсидияланатын экспорттың 
көлемін де 21 пайызға төмендетуі тиіс. Экспорттық субсидия деңгейін төмендету үшін 
есептеп шығару нүктесі ретінде базалық мерзім ішінде, яғни 1986-1990 жылдар аралығында 
экспортты қаржыландырудың тиісті орта мағынасы қабылданды. Дамыған елдер он жыл 
ішінде ауыл шаруашылық экспорттың  бюджеттік қаржыландырылуын 24 пайызға 
төмендетуге, ал субсидияланған экспорттың көлемін 14 пайызға төмендетуге міндеттенді. 
Тағы да айта кетсек, географиялық орналасу ерекшеліктері бойынша, Қазақстан – әлемдегі 
теңіз порттарынан ең шалғай орналасқан мемлекет болып саналады. Сондықтан да, тасымал 
шығындары қазақстандық тауарлардың халықаралық нарықтағы бағасының бәсекелестігіне 
кері әсер етеді. Мысалы, қазақстандық астықтың Қара теңізге дейін жеткізген астық құны өз 
бағасынан 25 пайызға дейін қымбаттап шыға келеді. Бұған жол беруге еш болмайды. Ал 
мұндай қолдау дәл сол ДСҰ-ға мүше бірқатар елдерде баршылық. Мәселен, Австралия, 
Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Грекия, Еуропалық Одақ, Исландия, Индонезия, 
Жаңа Зеландия, Норвегия, Польша, Италия секілді мемлекеттер экспорттық субсидия 
құқығына ие болып табылады. ДСҰ-ға енгеннен кейінгі кейбір мемлекеттерде керісінше оң 
үдеріс байқалып, қайсыбір мемлекеттер үшін жаңа нарықтың жаңа мүмкіндіктері пайда 
болған. Мәселен, Түркия, Қытай, Оңтүстік Корея елдерінде ДСҰ аясында, керісінше, ауыл 
шаруашылығын дамытудың тың жолдары ашылды. Ендеше, ендігі кезекте ДСҰ 
келіссөздеріне терең мән беріп, ұстанымды табанды түрде тыңғылықты қорғаудың, сауатты 
жүргізудің маңызы ерекше болмақ. 

Жаһандануды ұлттық мемлекеттерге төнген қатер деп емес, керісінше, қайсыбір 
бағыттар бойынша зор мүмкіндік тудыратын объективті үдеріс деп қарауға болады. Ал ДСҰ 
табалдырығында тұрған Қазақстан үшін ауыл шаруашылығын қолдау қай тұрғыдан 
маңызды? 

ДСҰ аясында айтарлықтай  ерекшелігі болып ауыл шаруашылығының мемлекеттік 
монополияны жеңілдендіру болып саналады, сонымен бірге  импорт пен экспорт арасындағы 
мемлекеттік бақылау саясаты ауыл шаруашылығының нарықтық механизамдерін аталған 
сектор бойынша әсері болатыны белгілі. Формальды түрде ДСҰ кіруі мүше мемлекеттерге 
атап айтсақ, ауыл шаруашылығына қолайсыз  факторлардың  әсер етуінен  басқа жекелей 
түре ерекше статус  әкеледі. Аграрлық сектордағы реформалардың жаңа 
агротехнолониялардың қолжетімділігі осы саланың басқару жүйесін жеделдетеді. Бірақ та, 
басқа жағынан қарастыратын болсақ, ауыл шаруашылығы өнімдерінің нарыққа жол ашуы, 
жергілікті өнім өндірушілерге қиыншылықтар әкелуі мүмкін. Мемлекеттің көрсететін 
қолдауының тоқтатылуынан, кішігірім отбасылық- шаруашылықпен айналысатыні жоғары 
технологиямен келген шетелдік кәсіпорындардың келуімен үлкен қолайсыз факторларға 
айналады [5].  

Қорытындыласақ, Қазақстанның ДСҰ кіру процесі ауыл шаруашылық мәселелері 
қазіргі кезде ең маңызды әрі басты міндеттеріне айналды. ДСҰ кіру мәселесінің  ерекшелігі 
ауыл шаруашылығының субсидияландыру бойынша қазірдің өзінде дүниежүзілік сауда 
ұйымна мүше мемлекеттер осы саланы қолдауға Қазақстаннан да үлкен қаржы бөліп отыр. 
Қазақстанның аграрлық кешені ДСҰ-ға енгеннен кейінгі кейбір мемлекеттерде керісінше оң 
үдеріс байқалғанын атап өту керек, және қайсыбір мемлекеттер үшін жаңа нарықтың жаңа 
мүмкіндіктері пайда болған. Мәселен, Түркия, Қытай, Оңтүстік Корея елдерінде ДСҰ 
аясында, керісінше, ауыл шаруашылығын дамытудың тың жолдары ашылды. Ендеше, ендігі 
кезекте ДСҰ келіссөздеріне терең мән беріп, ұстанымды табанды түрде тыңғылықты 
қорғаудың, сауатты жүргізудің маңызы ерекше болмақ. Қазақстанның географиялық жер 
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көлемін тасымалдауда үлкен қолайсыз болып отыр. Дегенмен, қазақстандық тауарлардың 
халықаралық нарықта экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдерінің халықаралық 
сұранысқа ие болуда алғышарттарына айналатынына сенім мол. 
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Европейская интеграция на протяжении своего развития представляла собой 

поэтапное создание единого правового поля, в рамках которого в настоящее время находятся 
не только общий рынок, таможенные границы, но также экологическая политика и 
экологическая безопасность. Говоря о создании единого эколого-правового пространства на 
территории Союза, нельзя отвергать факт влияния на этот процесс мировых тенденций в 
частности глобализации. Актуальным является рассмотрение правовых аспектов 
экологической политики в Европейском Союзе, так как это единственная группа государств, 
объединившихся в результате региональной экономической интеграции и максимально 
приближенная к стадии полной интеграции. Европейская интеграция развивается в свете 
шести расширений Союза, и одними из ключевых аспектов являются экологическая 
безопасность и проблема охраны окружающей среды, которые прямо влияют на качество 
жизни европейцев. Стремительное развитие индустриальных отношений в 20 веке имело 
негативное воздействие на природную среду Европы, и европейцы первыми провозгласили 
благоприятную окружающую среду как ключевое условие для высокого качества жизни. 
Свидетельством общественной реакции на деградацию природной среды является появление 
общественных движений, «зеленых» партий, которые представляют собой масштабную 
политическую силу. Именно общественное осознание необходимости осуществления 
централизованной экологической политики стало предпосылкой для создания единого 
эколого-правового поля, цель которого – введение стандартов и жестких мер на 
промышленные отходы и выбросы. 

Сегодня экологическая безопасность – один из приоритетных направлений 
деятельности Европейского Союза, однако эта эколого-правовая норма нашла отражение 
только в 1997 году при принятии Амстердамского Договора. Ученые выделяют несколько 
этапов правового формирования экологической политики Европейского Союза, в частности  
Гусев А.А. разделяет ее на пять этапов [1]. Периодизация экологической политики 
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обусловлена в первую очередь компетенцией и правовой «зрелости» Союза. Таким образом, 
проанализировав учредительные акты Европейского Союза, которые являются первичным и 
обязательным правом для стран-членов, мы пришли к выводу, что изначально Сообщество, 
руководствуясь созданием общего рынка, не придавали значения, а потому и не считали 
актуальным включения экологических норм в первичное право, представленное на первом 
этапе интеграции Римским договором 1957 года. Однако, несмотря на отсутствие нормы об 
охране окружающей среды и основных определений, в Договор вошли нормы об 
ограничении импорта товаров, представляющих угрозу экологической безопасности 
Сообщества, в частности статья 36 предусматривает введение запретов на передвижение 
товаров, имеющих негативное воздействие на здоровье и жизнь людей и животных, а также 
на сохранность растений [2].  

Фрагменты периодизации экологической политики иллюстрируют значимость 
общественных событий, связанных с экологией, произошедших на рубеже 70-х годов. Волна 
акций протеста и создание партии «Гринпис» побудило Европейское Сообщество 
рассмотреть охрану окружающей среды как ключевой момент интеграции. В 1972 году 
Совет глав правительств стран-членов принял решение о расширении компетенции 
Сообщества в новых областях, включив охрану окружающей среды. Несмотря на 
обширность и значимость данного решения, изменения в Римский Договор не вошли, и 
компетенция Сообщества расширялась путем применения норм статей 100 и 235 Договора, 
согласно которым Совет наделяется полномочием предпринимать действия в сферах, не 
обозначенных в учредительном договоре, для достижения целей Сообщества [2]. Действие 
этой нормы, именуемое «эффект перелива», наиболее точно охарактеризовал Э. Б. Хаас: 
«Более ранние решения переливаются в новые функциональные контексты, втягивая все 
больше и больше людей, требуя расширения межбюрократических контактов и 
консультаций, тем самым порождая собственную логику, благоприятствующую принятию 
последующих решений» [3]. Соответственно, Сообщество в этот период максимально 
использовало свою наднациональную компетенцию для реализации экологической 
политики. Принятие серьезных правовых реформ требовало и международное сообщество, 
поскольку экологические бедствия в тот период вызвали волну обсуждения и принятия 
важных решений в рамках международных конференций. В результате проведения 
Стокгольмской конференции в 1972 году, Европа продемонстрировала окончательную 
готовность принятия серьезных мер в сфере экологии и приняла первую программу действий 
Сообщества в области окружающей среды. Калиниченко П.А. дает наиболее точное 
определение Программы, подчеркивая, что это политико-правовой документ, определяющий 
приоритетные мероприятия организации на ближайшую перспективу. Наконец, принятие 
этой программы позволяет на правовом уровне закрепить конкретные цели и задачи, 
достигнуть и выполнить которые Сообществу под силу, исходя из современной ситуации [4]. 

За все время проведения Сообществом экологической политики было принято шесть 
таких программ. Однако именно первая по сей день является классическим документом в 
сфере окружающей среды. Рассматриваемый период можно охарактеризовать как этап 
становления экологического права Европейского Союза и включения этой области в общую 
интеграцию. Регулирование новой области интеграции проводилось в основном путём 
издания директив – актов гармонизации права государств-членов. Также нельзя не отметить 
важность присоединения Европейского Сообщества к ряду важнейших международных 
конвенций по охране окружающей среды, например, Конвенции об охране дикой флоры и 
фауны и природных мест обитания в Европе (1979), Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (1979), Международному соглашению по 
тропической древесине (1983). В результате выполнения своих международных обязательств 
по данным соглашениям Сообществом был принят ряд важнейших актов, определивших 
процедуру оценки воздействия на окружающую среду, стандарты эмиссии загрязнения 
окружающей среды, экологические стандарты продукции, предоставивших защиту 
отдельным компонентам окружающей среды: воде, воздуху, флоре и фауне. 
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Дальнейшее развитие экологической политики и становление экологического права 
Европейского Союза как института связано с принятием в 1986 году Единого Европейского 
Акта, который внес необходимые изменения в Римский договор относительно деятельности 
в сфере окружающей среды. Этот акт формально определил цели и процедуры Сообщества в 
области экологической политики и призвал к «сбалансированному росту» путем интеграции 
экологической политики в другие области принятия решений. Единый европейский акт 
впервые отнес проблему сохранения окружающей среды к сфере интересов Сообщества. 
Также акт закрепляет принципы экологической политики и права Союза: предосторожности, 
предотвращения ущерба окружающей среде, ликвидации ущерба окружающей среде путем 
устранения в приоритетном порядке его первопричины, «загрязнитель платит» [5]. Говоря о 
принципах экологической политики, нельзя не отметить, что именно Европейский акт 
закрепил принцип субсидиарности только для экологической политики ЕС. Данный принцип 
означает, что Сообщество осуществляет свою деятельность в области экологии в той мере, в 
которой цели экологической  политики могут быть реализованы на уровне Сообщества 
лучшим образом, чем отдельными государствами-членами. На этот счет уместно высказался 
Калиниченко П.А.: «Политика в области окружающей среды стала полем экспериментов, 
сферой, в которой принцип субсидиарности проходил свою апробацию и только 
впоследствии был распространен на другие политики»[6].Основные факторы, которые ЕС 
должен принимать во внимание при выработке своей политики определены в п. 3 ст. 130 г 
ЕЕА: а) полученные научные и технические данные; в) состояние окружающей среды в 
различных регионах ЕС; с) потенциальные выгоды и затраты, которые могут явиться 
результатом действий или их отсутствия; d) экономическое и социальное развитие ЕС в 
целом и сбалансированное развитие его регионов [5].  

Во вторичном праве в этот период наблюдается рост правового регулирования 
природоохранной деятельности на основе регламентов – актов экологического 
законодательства государств-членов. Одновременно продолжалась деятельность по 
согласованию законодательных основ государств-членов, в частности, в области охраны 
почв и защиты окружающей среды от химического загрязнения. В этот период 
первостепенное значение для Сообщества имели вопросы внедрения системы оценки 
возможного воздействия на окружающую среду, экологического мониторинга, 
распространения экологической информации и обеспечения доступа общественности к ней 
и, особенно, финансирования природоохранных мероприятий.  

Следующий этап в развитии экологической политики Европейского Союза начинается 
с принятием Маастрихтского договора в 1992 году. Охрана окружающей среды, как важная 
область интеграции, оговорена в Преамбуле договора.Маастрихтский договор внес 
существенные изменения в ст. 130 (r-t) Римского договора 1957 г., в частности, были 
дополнены цели и принципы политики ЕС в области окружающей среды. Существенные 
изменения коснулись принципов экологического права и политики Сообщества. Был 
исключён принцип «субсидиарности» из экологических статей Договора, однако это не 
означало отказа от данного принципа, так как он прогрессировал и был определен ст.3b как 
один из общих принципов деятельности Сообщества, распространяющийся на все области 
интеграции. В соответствии с Договором, был четко определен принцип предосторожности, 
который трактуется как основной принцип природоохранной политики. Этот принцип 
дополняет выдвинутый ранее Единым европейским актом принцип превентивных действий, 
возмещения ущерба окружающей среде. Принятие Маастрихтского договора в данный 
период обозначил новую тенденцию к признанию и принятию факта неравенства государств 
в развитии. Это побудило рассмотреть и включить в Договор положение для государств-
членов, считающих затраты на ту или иную меру непосильными, положение о временном 
отступлении от исполнения и (или) предоставлении финансовой помощи за счет средств 
Фонда сплочения, с включением указанного положения в соответствующий пункт 
законодательства [7]. Такие отступления объявляются "временными". Однако на практике, 
это положение становится неопределенным, так как не прописаны механизмы учета этого 
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временного положения. Например, исполнение директивы 88/609 ЕЭС о крупных 
сжигающих установках для некоторых  стран затянулось более, чем на 10 лет [8]. Таким 
образом, Маастрихсткий договор позволил прочнее закрепить принципы экологической 
политики и права Европейского Союза, однако на уровне вторичного права попытки 
прогрессировать в природоохранной области были направлены скорее на учитывание 
интересов и исходили из предоставления уступок для некоторых госудасртв-членов. Также 
Маастрихтский договор определил основные требования к текущим программам действий 
Европейского Союза в области экологии относительно финансировании мероприятий 
экологического характера.  

Дальнейшее развитие экологической политики связано с вступлением в силу 30 
апреля 1999 года Амстердамского договора об изменении Договора о Европейском Союзе, 
договоров, учреждающих европейские сообщества и ряда, связанных с ним актов, который 
определил новые направления для прогрессивного развития экологического права 
Европейского Сообщества. Договор закрепил принцип «устойчивого развития» и намерение 
в дальнейшем проводить соответствующие мероприятия по охране окружающей среды 
(статья 6). Также договор ввел в качестве принципа деятельности и функционирования 
Европейского Сообщества принцип защиты окружающей среды. Амстердамский договор 
сыграл важную роль в кодификации норм экологического права Союза. Так, в 
Маастрихтский договор был включен целый раздел XIX «Окружающая среда». В 
соответствии со ст. 174 предметом деятельности Сообщества в отношении окружающей 
среды являются сохранение, защиту и улучшение состояния окружающей среды, защиту 
здоровья людей, достижение разумного и рационального использования природных 
ресурсов, содействие на международном уровне мерам, относящимся к региональным и 
общемировым проблемам окружающей среды. В этой статье подчеркивается, что 
Сообщество реализует политику в природоохранной области путем дифференциации 
экологической деятельности Сообщества в зависимости от специфики каждого региона. 
Важно отметить, что в разделе присутствуют нормы, определяющие порядок принятия 
экологических решений. Согласно статье 175 при принятии данных решений используется в 
большинстве случаев процедура совместного принятия решений [9].  

Вступивший в силу в 2009 году Лиссабонский договор включает уникальную норму 
по борьбе с изменениями климата в сферу экологической политики Европейского Союза, а 
также содержит положения о решении  глобальных и региональных проблем окружающей 
среды (ст. 1). Также необходимо отметить положение, согласно которому Союз при 
проведении энергетической политики должен стремиться сохранить и улучшить 
окружающую среду (ст. 176А) [10]. 

Рассматривая вторичное право, следует отметить важную роль директив и 
регламентов. Так, Директива Совета 85/337/ЕЭС от 27 июня 1985 года по оценке воздействия 
некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду и Регламент Совета 
ЕЭС 1210/90 от 7 мая 1990 года об учреждении Европейского агентства по окружающей 
среде и Европейской сети информации и наблюдения за окружающей средой, являются 
фундаментальными в развитии экологического права Союза.  Директива 85/337/ЕЭС сыграла 
важную роль в международном сотрудничестве в области экологии, а также повлияла на 
законодательство стран, которые находятся вне Сообщества. В сфере учреждения 
организаций по сбору информации  и мониторингу  окружающей среды особое место 
занимает Регламент 1210/90, который ввел и учредил информационный инструмент 
экологической политики ЕС – Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). В 
задачи ЕАОС входит работа по сбору и анализу информации о состоянии окружающей 
среды на континенте. Также необходимо подчеркнуть важность роли таких директив как 
Директива 90/313 о свободном доступе к информации об окружающей среде, Директива 
80/68 об охране подземных вод от загрязнения определенными опасными веществами, 
Директива 91/689 об опасных отходах и др., которые более конкретизируют нормы 
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экологического права и способствуют реализации прав человека на благоприятную 
окружающую среду [11]. 

Особенно следует отметить судебную практику, реализация которой вносит новые 
нормы для Сообщества и влияет на общую кодификацию экологического права. Например, 
дело ADBHU 240/83, суть которого состоит в том, что истец нашел противоречие норм 
вторичного права, в частности Директивы 75/439/ЕЭС, которая была направлена на защиту 
окружающей среды от загрязнения отработанными маслами, нормам первичного, то есть 
принципам свободы торговли. Несмотря на отсутствие в целях Сообщества охраны 
окружающей среды, Суд счел  нормы директивы правомерными и тем самым способствовал 
дальнейшему включению в договор экологических норм. Также дело «Комиссия против 
Дании» 302/86 показало намеренность Сообщества поддержки экологических инициатив в 
обществе и показало, что Сообщество придерживается тезиса взаимообусловленности 
интеграционных процессов и охраны окружающей среды [12].  

Таким образом, на развитие экологической политики повлияло общее становление 
экологического права Европейского Союза, прогрессивная кодификация норм данной 
отрасли, и как исключительное свойство интеграционного объединения – судебные 
прецеденты, которые отражают основные принципы права.  

На сегодняшний день, Европейский Союз сегодня готов к широкому сотрудничеству с 
нашей страной по различным проблемам экономики, торговли и экологии. Представляется, 
что подобное сотрудничество Республики Казахстан и Европейского Союза в области 
окружающей среды может быть перспективным и плодотворным, направленным на 
предотвращение экологических катастроф, связанных с производством регионального и 
глобального характера В течение первых лет сотрудничества этот диалог  был ориентирован 
на вопросы торговли и инвестиций, но, начиная с 2002 года, начал охватывать и другие 
важные области, такие как энергетика, транспорт, экология. Основным документом, на 
котором основывается партнерство ЕС и Казахстана, является Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве (СПС), которое было подписано в 1995 году и вступило в силу в 1999 году. В 
соответствии с основными положениями этого документа, реализация сотрудничества 
ориентировано в первую очередь на достижение поставленных целей с учетом 
экологической безопасности и охраны окружающей среды. Республика Казахстан является 
приоритетным партнером в рамках Стратегии нового партнерства: Европейский Союз и 
Центральная Азия. Сегодня, когда наша страна стоит на пороге вовлеченности в широкий 
интеграционный процесс, который охватывает все стороны экономического развития 
региона, очень важно опираться на положительные стороны развития интеграционных 
процессов в Европе. Необходимо отметить важность принятия экономических решений с 
учетом принципа охраны окружающей среды. В договоре о создании Евразийского Союза, 
вступившего в силу в 2015 году экологические нормы оговорены, но необходимо расширять 
и кодифицировать их на уровне Союза и гармонизировать законодательства стран-участниц 
в соответствии с принципами Союза.  

В заключении хотелось бы добавить, что Европейский Союз первым акцентировал 
внимание на экологические проблемы и использовал все правовые механизмы по 
достижению положительных результатов в сфере охраны природы, и на сегодняшний день 
модель экологической политики Европы является ярким примером правильной организации 
мероприятий и правовых действий в сфере экологии. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что с выходом на международную  арену 

Российской Федерации, как суверенного государства, существенно увеличилась сфера ее 
взаимодействия с зарубежными государствами. Российская Федерация поддерживает 
дипломатические и консульские отношения более чем со 170 государствами. Кроме того, 
Россия продолжает осуществлять консульские отношения, установленные бывшим 
Советским Союзом. После его распада Россия самостоятельно заключила консульские 
конвенции со многими государствами. 

На территории России были открыты новые консульские учреждения иностранных 
государств, за границей увеличилось число дипломатических и консульских учреждений 
Российской Федерации. Предметом данной работы  выступают международные 
многосторонние и двусторонние договоры по консульским вопросам; международные 
обычаи; внутреннее законодательство государств, а также доктринальные разработки. Цели 
работы: изучить нормативно-правовую базу института иммунитетов и привилегий 
консульского права; проанализировать особенности статуса консульского должностного 
лица; выявить проблемы, возникающих в процессе реализации консульских иммунитетов и 
привилегий и возможные пути их решений. Задачи - сравнить Венскую конвенцию 1963 г. и 
некоторые двусторонние конвенции между РФ и другими странами, обратиться к практике 
реализации консульских привилегий и иммунитетов. 

Пункт 1 d ст. 1 Венской конвенции 1963 г. (далее – конвенция 1963 г) гласит: 
"Консульское должностное лицо означает любое лицо, включая главу консульского 
учреждения, которому поручено в этом качестве выполнение консульских функций"4. Для 
эффективного выполнения своих функций консульские должностные лица наделяются 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/okr_sreda/6progr.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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иммунитетами и привилегиями, которые отражены в Венской конвенции 1963 г. (ст. 40—57) 
и в двусторонних консульских конвенциях, к примеру, Консульская конвенция между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (Москва, 2 декабря 1965 года)5.Эти документы 
определяют права и обязанности консульских должностных лиц и страны пребывания по 
отношению к ним. Сравнительный анализ Венской конвенции 1963 г. и двусторонних 
консульских конвенций, которые перечислены выше, показывает, что между ними есть 
множество различий, особенно в том, что касается иммунитетов и привилегий консульских 
должностных лиц. Это выражается, прежде всего, в том, что в двусторонних конвенциях 
находят свое отражения те аспекты, которые не нашли отражения в конвенции 1963г. Изучив 
Венскую конвенцию 1963г. мы видим, что в ней закреплена неприкосновенность 
консульских помещений - помещений используемых исключительно для исполнения 
служебных обязанностей. Однако не упоминается неприкосновенность жилища консульских 
должностных лиц и резиденции главы консульского учреждения. В свою очередь, данный 
вопрос нашел свое отражение в двусторонних консульских конвенциях. Так, соглашение 
между РФ и США закрепило неприкосновенность  резиденции главы консульского 
учреждения (ст. 17 п.1). В консульской конвенции между РФ и Великобританией отражена 
неприкосновенность жилых помещений всех консульских должностных лиц (ст.14 п.2). 
Венская конвенция 1963 г., предоставляя консульским должностным лицам, иммунитет от 
юрисдикции, определяет: "Консульские должностные лица не подлежат юрисдикции 
судебных или административных органов государства пребывания в отношении действий, 
совершаемых ими при выполнении консульских функций" (п. 1 ст. 43). Это значит, что 
консульские должностные лица наделены иммунитетами, которые носят функциональный, 
служебный характер. Предоставление служебного иммунитета означает, что лицо, 
пользующееся им, освобождается от уголовной, гражданской и административной 
юрисдикции государства пребывания в отношении действий, совершаемых при исполнении 
служебных обязанностей. Если же правонарушение совершено не при исполнении 
служебных обязанностей, данное лицо может быть привлечено к ответственности в стране 
пребывания, но только "на основании постановлений судебных властей, в случае совершения 
тяжких преступлений" (п. 1 ст. 41). И здесь возникает проблема, существо которой 
заключается в неопределенности понятия "действия, совершаемые при выполнении 
консульских функций". В связи с этим на практике нередко возникают трудности в 
выяснении того, находилось ли данное лицо в момент, преступления при исполнении своих 
служебных обязанностей или нет, следовательно, вправе ли государство пребывания 
привлекать его к ответственности. Не меньшие трудности возникают и в вопросе о том, кто 
правомочен, решать эту проблему: государство пребывания или направляющее государство.  

Законодательное закрепление права суда принимающего государства на решение 
данного вопроса получило лишь в США. Италия, Франция, Великобритания не закрепляют 
данную норму, однако, на практике именно судебные органы перечисленных стран решают, 
находился ли консул в момент совершения преступления при исполнении обязанностей. 
Российская Федерация считает, что решение по этому вопросу  должен принимать суд 
направляющего государства. 

На наш взгляд, решение данной проблемы состоит в передаче правомочия 
определения момента совершения преступления независимому органу. Таким органом мог 
бы являться Международный суд ООН, который призван улаживать или разрешать 
международные споры или ситуации, которые могут привести к нарушению дружественных 
отношений. 

Еще одной немаловажной проблемой является вопрос обязанности консульских 
должностных лиц давать свидетельские показания,  данное положение закреплено в ст.44 
Венской конвенции 1963г: Обязанность – круг действий, возложенных на кого-нибудь и 
безусловных для выполнения (толковый словарь Ожегова). 
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Проанализировав ч. 1 данной статьи, можно сделать вывод о том, что у консульских 
должностных лиц существуетобязанность давать свидетельские показания, но при ее 
неисполнении отсутствуют какие-либо последствия. Мы считаем данную формулировку 
ошибочной т.к. данное действие  в таком изложении уже является правом. 
Исходя из вышесказанного, видится  два пути решения этой проблемы: 

1.Необходимо изменить название данной статьи, закрепив в нем не обязанность, а 
право давать свидетельские показания, либо 

2.Установить в статье санкции для консульского должностного лица за отказ от дачи 
свидетельских показаний. 

Но учитывая специфику статуса консульских должностных лиц, а также ряд 
субъективных факторов, которые могут оказать влияние на исполнение консульских 
функций, считаем наиболее приемлемым вариант закрепления в статье 44 Венской 
конвенции 1963 года права консульских должностных лиц давать свидетельские показания. 

Таким образом, на основе анализа нормативно-правовой базы правового положения 
консульских должностных лиц, нам удалось обратить внимание на актуальные проблемы и 
предложить наиболее рациональные пути их решения. 
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Условия глобализации экономических связей, участие Республики Казахстан в 

международных торгово-экономических отношениях и все большего ее включения в 
мировое хозяйство, формирование таможенного союза с участием Республики Казахстан, 
определяет увеличивающуюся роль таможенного регулирования как механизма 
государственного регулирования экономики. Таможенный союз (ТС) – соглашение двух или 
более государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин 
в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран [1]. 

Экономический союз – один из видов торговых блоков, характеризующийся 
следующими признаками: 

– отмена таможенных пошлин в торговле между странами союза, форма 
коллективного протекционизма от третьих стран. 
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– наличие соглашений о свободе передвижения других факторов производства, то 
есть капитала и рабочей силы.  

– наличие соглашений о гармонизации фискальной и монетарной политики. 
В последние десятилетия во всемирном хозяйстве происходят сложные процессы 

сближения и взаимопроникновения национальных хозяйств нескольких стран, направленные 
на создание единого хозяйственного организма и получившее название интеграции. Она 
пронизывает самые различные стороны экономической и политической жизни 
интегрирующихся стран. 

Интеграция как высшая форма проявления интернационализации хозяйственной 
жизни, как результата очень высокого уровня международного разделения труда и 
кооперационных связей. Можно сказать, что при этом международные экономические связи 
становятся настолько прочными, что происходит глубокое взаимопереплетение 
национальных процессов воспроизводства. 

Интеграция (от лат. integer - целый) – означает объединение экономических 
субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними [2].  Экономическая 
интеграция имеет место, как на уровне национальных хозяйств целых стран, так и между 
предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Экономическая интеграция 
проявляется в расширении и углублении производственно-технологических связей, 
совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в создании друг другу 
благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных 
барьеров. 

Экономическая интеграция (integration, от лат. integratio – восстановление) – 
взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств разных стран, ведущая к 
их постепенному экономическому слиянию [3]. На межгосударственном уровне интеграция 
происходит путем формирования региональных экономических объединений государств и 
согласования их внутренней и внешней экономической политики. Взаимодействие и 
взаимоприспособление национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном 
создании «общего рынка» – в либерализации условий товарообмена и перемещения 
производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между странами. 

Предпосылки международной экономической интеграции состоят из: 
1. Близости уровней экономического развития и степени рыночной зрелости 

интегрирующихся стран. 
За редким исключением межгосударственная интеграция развивается либо между 

индустриальными странами, либо между развивающимися странами. Даже в рамках 
индустриальных и в рамках развивающихся стран интеграционные процессы идут наиболее 
активно между государствами, находящимися на примерно одинаковом уровне 
экономического развития. Попытки объединений интеграционного типа между 
индустриальными и развивающимися государствами, хотя и имеют место, находятся на 
раннем этапе становления, не позволяющем пока сделать однозначные выводы о степени их 
эффективности. В этом случае из-за изначальной несовместимости хозяйственных 
механизмов они обычно начинаются с различного рода переходных соглашений об 
ассоциации, специальном партнерстве, торговых преференциях и т.п., срок действия которых 
растягивается на многие годы до тех пор, пока в менее развитой стране не будут созданы 
рыночные механизмы, сопоставимые по степени зрелости с механизмами более развитых 
стран.  

2. Географической близости интегрирующихся стран, наличие в большинстве случаев 
общей границы и исторически сложившихся экономических связей. 

Большинство интеграционных объединений мира начинались с нескольких соседних 
стран, расположенных на одном континенте, в непосредственной географической близости 
друг от друга, имеющих транспортные коммуникации и нередко говорящих на одном языке. 
К изначальной группе стран - интеграционному ядру, - ставших инициаторами 
интеграционного объединения, подключались другие соседние государства. 
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3. Общности экономических и иных проблем, стоящих перед странами в области 
развития, финансирования, регулирования экономики, политического сотрудничества и т.д. 

Экономическая интеграция призвана решить набор конкретных проблем, которые 
реально стоят перед интегрирующимися странами. Очевидно поэтому, например, страны, 
главная проблема которых - создание основ рыночной экономики, не могут интегрироваться 
с государствами, в которых развитость рынка достигла такого уровня, что требует введения 
общей валюты. Также и страны, у которых главной является проблема обеспечения 
населения водой и пищей, не могут сочетаться с государствами, обсуждающими проблемы 
свободы межгосударственного движения капитала. 

4. Демонстрационный эффект. 
В странах, создавших интеграционные объединения, обычно происходят 

положительные экономические сдвиги (ускорение темпов экономического роста, снижение 
инфляции, рост занятости и т.д.), что оказывает определенное психологическое воздействие 
на другие страны, которые, конечно, следят за происходящими изменениями. 
Демонстрационный эффект проявился, например, наиболее ярко в желании многих стран 
бывшей рублевой зоны как можно быстрее стать членами ЕС, даже не имея для этого 
сколько-нибудь серьезных макроэкономических предпосылок. 

5. «Эффект домино». 
После того как большинство стран того или иного региона стали членами 

интеграционного объединения, остальные страны, оставшиеся за его пределами, неизбежно 
испытывают некоторые трудности, связанные с переориентацией экономических связей 
стран, входящих в группировку, друг на друга. Это нередко приводит даже к сокращению 
торговли стран, оказавшихся за пределами интеграции. Некоторые из них, даже не имея 
существенного первичного интереса в интеграции, высказывают заинтересованность в 
подключении к интеграционным процессам просто из-за опасения остаться за ее пределами. 
Этим, в частности, объясняется быстрое заключение многими латиноамериканскими 
странами соглашений о торговле с Мексикой после ее вхождения в Североамериканскую 
зону свободной торговли – НАФТА [4, 5]. 

На протяжении многих лет интеграционные процессы набирали силу, но 
сравнительно недавно они вышли на новый организационный уровень. Этому 
способствовало установление нормативной базы и методологических основ интеграции. 
Результаты, достигнутые в рамках экономического и таможенного взаимодействия стран на 
международном уровне, позволили  развить активную деятельность практически во всех 
сферах сотрудничества государств, что обуславливает невозможность полноценной 
реализации всех направлений намеченного совместного взаимодействия. Поэтому 
представляется целесообразным выделить приоритетные направления, сосредоточить свои 
усилия на их реализации и решать ближайшие проблемы интеграции, в частности, 
завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, создание общей 
унифицированной системы таможенного регулирования, формирование транспортного 
союза, совместное развитие энергетического рынка  и другие. Для достижения всех этих 
целей и необходим четкий понятийный и грамотный административный аппараты 
управления. 

Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факторов, среди 
которых важнейшее место занимают:  

- глобализация хозяйственной жизни; 
- углубление международного разделения труда; 
- общемировая по своему характеру научно-техническая революция; 
- повышение открытости национальных экономик.  
Все эти факторы взаимообусловлены и подтверждены признаками. 
Признаками интеграции являются: 
- взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процессов; 

на этой основе происходят глубокие структурные изменения в экономике стран-участниц; 
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- необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных процессов; 
возникновение межгосударственных (наднациональных или надгосударственных) структур 
(институциональные структуры) [6]. 

Условия интеграции: 
- развитая инфраструктура; 
- наличие политических решений правительства (создание условий для интеграции - 

политическая и экономическая база). 
Уровни интеграции: 
- макроэкономический (государственный уровень); 
- микроэкономический (межфирменный - ТНК). 
Развивающиеся страны создают интеграционные группировки для преодоления 

проблем индустриализации. Число группировок в развивающихся странах составляет 
приблизительно от 35 до 40. 

Цели и значения международной экономической интеграции: 
1. Использование преимуществ экономии от масштаба за счет расширения 

размеров рынка, сокращения транзакционных издержек. 
2. Создание более стабильной и предсказуемой среды для взаимной торговли, а 

также благоприятной внешнеполитической среды, т.е. укрепление взаимопонимания и 
сотрудничества участвующих стран в политической, военной, социальной, культурной и 
других неэкономических областях. 

3. Создание блока стран для участия в многосторонних торговых и иных 
переговорах. 

4. Содействие структурной перестройке экономики стран, осуществляющих 
глубокие экономические реформы, при подключении их к региональным торговым 
соглашениям со странами, находящимися на более высоком уровне рыночного развития. 

5. Поддержание молодых отраслей национальной промышленности, для которых 
в этом случае возникает более широкий региональный рынок. 

6. Достижение наиболее высокой эффективности производства.  
7. Возможность регуляции социально-экономических процессов на региональном 

уровне. 
8. Насыщение рынка товарами. 
Обеспечение экономической и политической консолидации и международной 

военной безопасности [7]. 
Преимущества экономической интеграции: 
1. Увеличение размеров рынка - действие сквозь масштабы производства (для 

стран с малой емкостью национального рынка), на этой основе необходимо определение 
оптимального размера предприятия. 

2. Растет борьба между странами. 
3. Обеспечение лучших условий торговли. 
4. Расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры. 
Распространение новых технологий [8]. 
Недостатки экономической интеграции: 
1. Для более отсталых стран интеграция приводит к оттоку ресурсов (факторов 

производства), идёт перераспределение в пользу более сильных партнёров. 
2. Олигопольный сговор между ТНК стран - участниц, что приводит к 

повышению цен. 
3. Эффект потерь от увеличения масштабов производства при очень сильной 

концентрации. 
Международная экономическая интеграция рассматривается (особенно в ее 

западноевропейском варианте) как трехуровневая модель. На микроуровне, т.е. на 
корпоративном уровне, когда отдельные компании вступают в прямые хозяйственные связи, 
развертывают интеграционные процессы. На межгосударственном уровне, когда 
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целенаправленная деятельность государства (коллективная или односторонняя) способствует 
интеграционным процессам переплетения труда и капитала в пределах той или иной группы 
стран, обеспечивает функционирование особых интеграционных инструментов. 
Национальный уровень, на котором страны-участницы добровольно передают ряд политико-
экономических функций [9]. 

Формы международной экономической интеграции: 
Зона свободной торговли (Free trade area) – тип международной интеграции, при 

котором страны-участники отменяют таможенные пошлины, налоги и сборы, а также 
количественные ограничения во взаимной торговле. Это более глубокий тип интеграции, чем 
преференциальные соглашения. За каждой страной-участницей сохраняется право на 
самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим 
странам. В большинстве случаев условия зоны свободной торговли распространяются на все 
товары кроме продуктов сельского хозяйства. Зона свободной торговли может 
координироваться небольшим межгосударственным секретариатом, расположенным в одной 
из стран-членов, но обычно обходятся без него, а основные параметры своего развития 
страны согласовывают на периодических совещаниях руководителей соответствующих 
ведомств.  

Соглашение о свободе торговли стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН - Association of 
South East Asion Nations) - одна из крупнейших региональных организаций, объединяющая 
все страны Юго-Восточной Азии (1967 г.). Провозгласила своей целью содействие 
экономическому, социальному и культурному развитию стран-участниц, обеспечение 
безопасности от вмешательства извне. Высший орган – собирающаяся один раз в три года 
Конференция глав государств и правительств. Центральный руководящий орган – ежегодная 
встреча министров иностранных дел. Имеется постоянный секретариат, территориально 
расположенный в Джакарте (Индонезия) [10]. 

Североамериканская зона свободной торговли - НАФТА (North American Free Trade 
Agreement - NAFTA) – соглашение между США, Канадой и Мексикой, вступившее в силу с 
1994 г. Соглашение предусматривает поэтапную ликвидацию таможенных тарифов и 
нетарифных барьеров как для промышленных, так и для сельскохозяйственных товаров, 
защиту прав интеллектуальной собственности, выработку общих правил для инвестиций, 
либерализацию торговли слугами и создание эффективного механизма для разрешения 
торговых споров между странами-участницами; 

Европейская ассоциация свободной торговли – в 1960 г. подписано соглашение между 
Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией; 

Балтийская зона свободной торговли – соглашение между Латвией, Литвой и 
Эстонией, подписанное в 1993 г.; 

Центрально-европейское соглашение о свободной торговле - соглашение между 
Венгрией, Польшей, Румынией, Словакией, Словенией и Чехией, подписанное в 1992 г.; 

Австралийско-Новозеландское торговое соглашение об углублении экономических 
связей, подписанное этими двумя странами в 1983 г.; 

Зона свободной торговли между Колумбией, Эквадором и Венесуэлой, - соглашение 
было подписано перечисленными странами в 1992 г.; 

Бангкокское соглашение – соглашение между Бангладешем, Индией, Республикой 
Корея, Лаосом, Шри-Ланка, подписанное в 1993 г [11]. 

Таможенный союз (Customs union) – тип международной интеграции, 
предполагающий согласованную отмену странами-участницами союза национальных 
таможенных тарифов и введение общего таможенного тарифа и единой системы 
нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран; образование единой 
таможенной территории. Таким образом, таможенный союз - это более глубокий тип 
интеграции, чем зона свободной торговли.  

В соглашении о создании таможенного союза оговариваются следующие моменты: 
- снятие внутренних таможенных границ между странами-членами союза; 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115759.html
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- перенос таможенного контроля на внешний периметр союза; 
- устранение таможенных процедур во взаимной торговле товарами национального 

производства; 
- унификацию форм и методов сбора внешнеторговой статистики; 
- согласование форм и методов предоставления льгот участникам 

внешнеэкономической деятельности; 
- введение общей для всех стран-участниц таможенного союза системы тарифного и 

нетарифного регулирования при торговле с третьими странами; 
- создание общей системы преференций. 
Страны договариваются о создании межгосударственных органов, координирующих 

проведение согласованной внешнеторговой политики. Обычно они принимают форму 
периодических совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами, 
которые в своей работе опираются на постоянно действующий межгосударственный 
секретариат.  

Экономический союз (Economic union) – тип международной интеграции, 
предусматривающий наряду с общим таможенным тарифом и свободой движения товаров и 
факторов производства координацию макроэкономической политики и унификацию 
законодательств в ключевых областях – валютной, бюджетной, денежной [11].  Это самый 
высокий уровень экономической интеграции. На этом этапе развития интеграции возникает 
как потребность в органах, наделенных не просто способностью координировать действия и 
наблюдать за экономическим развитием стран-участниц, но и принимать оперативные 
решения от лица группировки в целом. Правительства согласованно уступают часть 
государственного суверенитета в пользу межгосударственных органов с функцией 
наднационального регулирования.  

Сегодня в условиях функционирования таможенного союза Казахстан и его позиции 
выглядят неоднозначно, в определенной сфере страна имеет убытки, но есть и 
преимущества. Следует помнить о том, что Евразийская интеграция и ее часть – 
Таможенный союз, направлена на долгосрочную интеграцию. 
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Осуществление гражданских авиаперевозок, а также расширение сотрудничества 

стран в этом направлении подпадает под сферу действия норм международного воздушного 
права.    

Международное воздушное право - это самостоятельная отрасль международного 
права, регулирующая отношения между государствами по поводу использования 
воздушного пространства и организации международных воздушных сообщений. 

В предмет правового регулирования международного воздушного права входят 
следующие блоки общественных отношений: 

1)  отношения по поводу организации международной аэронавигации; 
2)  отношения по поводу деятельности иностранных воздушно-транспортных 

предприятий; 
3)  отношения по поводу обеспечения безопасности международных полетов 

воздушных судов государств.[1] 
Под регулированием режимов использования воздушного пространства в целях 

аэронавигации понимаются, прежде всего, вопросы осуществления международных 
воздушных перелётов гражданскими воздушными судами, исключая государственные 
воздушные суда (под которыми Чикагская конвенция о международной гражданской 
авиации 1944 года понимает военные, таможенные и полицейские суда).  

Вопросы транзитного пролёта над международными проливами и архипелажными 
водами урегулированы Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и, следовательно, 
относятся 

В 1919 году Парижская конвенция закрепила принципы суверенитета государств над 
воздушным пространством. В 1944 году прошла Чикагская конференция о гражданской 
авиации. Принцип свободы полетов в международном воздушном пространстве. На 
конференции были приняты стандарты, которые являются юридически обязательными для 
международных полетов, оно не относится к воздушным судам, которые государство 
использует для осуществления своих властных функций (пограничный и таможенный 
контроль, оборона, полицейские функции и т. п.). Создана Международная организация 
воздушной авиации (ИКАО). 

Соглашение о международном воздушном транзите 1944 г. установило две свободы 
воздуха: 

1. возможность полета без посадки; 
2. возможность посадки для технического обслуживания. 
Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. установило еще три: 
3. возможность высаживать пассажиров, выгружать груз и почту, взятые на 

территории государства, в котором зарегистрирован самолет; 
4. возможность принимать на борт пассажиров, груз и почту, следующие на 

территорию государства, в котором зарегистрирован самолет; 

mailto:alenov.i.m@gmail.com
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5. возможность принимать на борт пассажиров, груз и почту, следующие на 
территорию любого из участвующих в Соглашении государств, возможность высаживать 
пассажиров, выгружать груз и почту, следующих из одного из этих государств.[2] 

Международное сотрудничество в сфере гражданской авиации соответствует 
международным соглашениям как между государствами, международными организациями, 
так и между авиакомпаниями. Одними из самых популярных видов сотрудничества между 
авиакомпаниями являются авиационные альянсы и соглашения о код-шеринге.  

В рамках региональных организаций по сотрудничеству в обеспечении безопасности 
полетов воздушных судов на территории Европы, созданию организаций и нормативных 
актов работает Европейская Комиссия – орган исполнительной власти Европейского Союза.  

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) является агентством 
Европейского союза (ЕС) по регулированию и исполнению задач в области безопасности 
гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 г., со штаб-квартирой в Кёльне 
(Германия). Организация взяла на себя функции ликвидированных Совместных 
авиационных властей (JAA). Членами агентства стали страны участницы Европейской 
ассоциации свободной торговли (EFTA).[3] 

В зону ответственности EASA входит анализ и исследования в области безопасности, 
выдача разрешений иностранным авиакомпаниям, консультации при разработке 
европейского авиационного законодательства, внедрение и отслеживание правил 
безопасности (включая функции инспектирования в странах-участницах), выдача 
сертификатов типа на воздушные суда и компоненты, а также разрешительные функции в 
отношении организаций, занимающихся разработкой, производством и обслуживанием 
авиационных продуктов. 

Основным отличием EASA от JAA является тот факт, что EASA имеет юридические 
полномочия регулирующего органа по всему Европейскому Союзу, распространяя свои 
рекомендации через Еврокомиссию, Совет Европы и Европарламент, в то время как 
большинство постановлений JAA были гармонизированными кодексами без реальной 
юридической силы. Кроме того, некоторые страны-участницы JAA находились за пределами 
ЕС (например, Турция), а EASA является европейским агентством, и другие страны 
принимают ее правила и процедуры в добровольном порядке. 

EASA имеет право на выдачу сертификатов типа и одобрений лётной годности по 
другим конструкторским аспектам летательных аппаратов, двигателей, воздушных винтов и 
компонентов. EASA сотрудничает с Национальными авиационными властями (NAA) стран-
членов ЕС, однако в целях стандартизации авиации в ЕС и Турции взяла на себя многие их 
функции. [4]  

Кроме того, EASA консультирует Еврокомиссию по вопросам международных 
гармонизирующих соглашений с остальным миром от имени стран-членов ЕС и заключает 
рабочие технические соглашения непосредственно со своими аналогами по всему миру. 

EASA также устанавливает политику авиационных ремонтных станций (Организации 
Части 145 в Европе и США, известные в Канаде как организации Части 571) и выдаёт 
сертификаты ремонтным станциям за пределами ЕС, что позволяет иностранным ремонтным 
станциям выполнять ремонтные работы на самолётах ЕС. 

EASA разработала правила воздушных перевозок, лицензирования пилотов и правила 
использования неевропейских воздушных судов в ЕС. [5] 

Основной задачей EASA является обеспечение высочайшего уровня безопасности в 
гражданской авиации путём сертификации авиационных продуктов, одобрение авиационных 
организаций, разработка и внедрение стандартизированных европейских правил. 

В октябре 2001 г. Еврокомиссия приняла предложения по созданию Единого неба 
Европы и по созданию единого регулирующего органа по управлению воздушным 
движением в ЕС, Норвегии и Швейцарии. Такой орган мог бы объединить управление 
верхними эшелонами воздушного пространства ЕС, которые сейчас разделены 
национальными границами. Он мог бы иным образом организовать воздушное пространство, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Joint_Aviation_Authorities
https://ru.wikipedia.org/wiki/Joint_Aviation_Authorities
https://ru.wikipedia.org/wiki/Joint_Aviation_Authorities
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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принимая во внимание эффективность его использование, а не национальные границы. 
Кроме того, предполагается объединение военных и гражданских служб. 

Введение инициативы Единое Небо Европы, предположительно, принесёт пользу 
всем пользователям воздушного пространства за счёт более безопасного и эффективного 
использования воздушного пространства и управления воздушным движением внутри и за 
пределами ЕС. Управление воздушным движением перестанет подчиняться национальным 
управлениям в рамках национальных границ; вместо этого будут созданы «функциональные 
блоки воздушного пространства», границы которых будут отвечать требованиям повышения 
эффективности использования воздушного пространства. Управление воздушным 
движением по-прежнему будет иметь главной целью безопасность авиаперевозок, однако 
будет также принимать во внимание потребности участников воздушного движения и 
соответствие растущему объёму авиаперевозок. Целью является создание системы 
управления воздушным движением, которая будет принимать во внимание необходимые 
авиаперевозчикам маршруты и профили движения, что, по задумке инициаторов, должно 
повысить безопасность, эффективность и объём авиаперевозок. 

Управление воздушным пространством в ЕС по большей части осуществляется 
странами-участницами, сотрудничающими с Евроконтроль межгосударственной 
организацией, в которую входит большинство европейских стран. 

Европейская организация по безопасности воздушной навигации, основанная в 1960 
году [6] с основной целью разработки общеевропейской системы организации воздушного 
движения в рамках проекта Единое Небо Европы. EUROCONTROL работает над 
«бесшовной», общеевропейской системой организации воздушного движения. 
EUROCONTROL является общественной организацией и в настоящее время имеет 40 
государств-членов; её штаб-квартира находится в Харен, город Брюссель (Бельгия) 

Европейская комиссия уполномочила EUROCONTROL выполнять регуляторские 
функции в рамках проекта Небо Европы. Евроконтроль координирует и планирует 
управления воздушным движением для всей Европы, для чего создается 
система функциональных блоков воздушного пространства Европы.[7] Это включает в себя 
работу с национальными органами, поставщиками аэронавигационного обслуживания, 
пользователей гражданских и военных воздушного пространства, аэропортов и других 
организаций. Его деятельность включает все операции «от ворот к воротам» 
аэронавигационного обслуживания: стратегическое и тактическое управление потоком, 
обучение авиадиспетчеров, региональном управление воздушным пространством, 
оборудована устройством безопасности технологий и процедур, и сбор аэронавигационных 
сборов. 

Воздушное пространство Европы является наиболее загруженным в мире, и 
существующая система управления имеет множество недостатков, в частности, границы 
авиационных зон совпадают с национальными границами, а многие участки зарезервированы 
военными, хотя во многих случаях этого не требуется. 

Ведутся переговоры о распространении инициативы на балканские и 
средиземноморские страны. 

В июне 2008 г. были приняты поправки, и инициатива получила наименование SES-II 
(SES — Single European Sky, Единое небо Европы).[8] 

Подводя итог вышеизложенному, можем отметить, что правовое регулирование 
гражданских авиаперевозок в странах Европейского Союза осуществляется на основе 
сочетания и взаимодействия норм международного и европейского права. Сложность 
осуществления гражданских авиаперевозок, обеспечения безопасности полетов, соблюдения 
внутренних правил обусловлена прежде всего масштабами самого воздушного пространства 
регионального объединения Европейского Союза. Наличие соответствующих институтов и 
учреждений, а также их деятельность в сфере международно-правового обеспечения 
воздушных сообщений способствует правильному функционированию и осуществлению 
гражданских авиаперевозок. 
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Қазақстан Республикасы халықаралық инвестициялық қатынастарға белсене 

араласқан кезде құрылыс саласы шет қалған жоқ. Бүгінгі таңда зор көлемді, экономикалық 
маңызы бар құрылыс жобалары Халықаралық даму және қайта құру банктерімен 
қаржыландырылып келеді. Мысал ретінде «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жол магистралін 
атауға болады. Бұл қаржылардың мақсатты түрде жұмсалуы үшін қарыз алушы мемлекет 
ФИДИК шарттары бойынша сол қаражатты жаратуға міндетті болып табылады. 

ФИДИК бойынша қазақ тіліндегі ақпараттың жоқ екенін ескере отырып, ФИДИК 
контрактілері бойынша халықаралық құрылыстық дауларды шешудің ерекшеліктеріне 
тоқталмастан бұрын ФИДИК туралы қысқаша мағлұмат беру міндет болатын шығар. 

1913 жылы халықаралық ннвестициялық құрылыс жобаларының кең ауқым ала 
бастаған кезінде бірқатар беделді және білікті инженер-консультанттарәлемдік федерация 
құруға бел байлаған болатын. Франция, Бельгия және Швейцария елдері өкілдерінің кездесуі 
барысында Инженер-консультанттардың Халықаралық Федерациясы немесе ФИДИК 
құрылды. Қысқартылған ФИДИК аббревиатурасы француз тіліндегі атауынан алынған – 
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils [1]. 

Өз бастауында ФИДИК инженер-консультанттардың жұмысы үшін бірыңғай 
халықаралық методологиялық базаларды жасаумен айналысса, бүгінгі таңдағы негізгі 
жұмысы халықаралық инвестициялық-құрылыстық қатынастардың 
қатысушаларынаконтрактілердің үлгілік шарттарын жасаумен айналысады. Алғашқы 
контрактілердің үлгілері Дүниежүзілік банктің сұранысымен жасалған болатын[2]. 

Құрылыстық-құқықтық қатынастар өздерінің ерекшеліктеріне ие екендігі сөзсіз. 
Сонымен қоса, құрылыс жүргізу барысында майда, уақ, егжей-тегжейлік пен мұқияттылықты 
қажет ететін нарселердің көптігі соншалық, олардан туындайтын даулар да өз 
ерекшеліктеріне ие. Осыған орай, Дүниежүзілік банктің сұранысымен дайындалған ФИДИК 
контрактілерінің шарттары немесе ФИДИК шарттары, құрылыс дауларын шешудегі өз ретін 
орнықтырған. 
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http://www.eurocontrol.int/dossiers/fabs
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/
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ФИДИК үлгілік контрактілерінің бірнеше түрлері бар және олар уақыт өткен сайын 
жаңартылып отырады. Негізгі түрлері 1999 жылы қабылданды: 

1. ФИДИК құрылыс контрактісінің шарттары (Қызыл кітап); 
2. ФИДИК жабдықтау, жобалау және құрылыс контрактісінің шарттары (Сары 

кітап немесе Алтын (Golden) кітап); 
3. ФИДИК инжиниринг, прокьюримент, құрылыс шарттары, сондай-ақ «turnkey» 

немесе «под ключ» орындалатын жобаларына арналған (Сұр кітап); 
4. ФИДИК контрактісінің қызқаша нысаны (Жасыл кітап); 
5. ФИДИК тапсырыс беруші және консультант арасындағы контрактісі (Ақ кітап) 

[3]. 
Осылардың ішіндегі ең алғашқысы және маңыздысы Қызыл кітап болып отыр. Дәл 

осы Қызыл кітапты Көпжақты даму банктері қарыз беру кезінде мемлекеттерді колдануға 
міндеттейді. Қазақстанда кеңінен қолданылып келе жатқан бірден-бір үлгілік контракті де 
осы Қызыл кітап. 

Қызыл кітап Көпжақты даму банкімен гармонизацияланған үлгілік ФИДИК құрылыс 
контрактісінің шарттары болып табылады. Бұл шарттар тапсырыс беруші мен орындауша 
арасындағы дауларды шешудің өзіндік механизмін қарастырады және олбірнеше сатыдан 
тұрады. 

Алғашқы сатыларының бірі болып инженердің дауды қарауы болып табылады. 
Орындаушы өзінің құқықтары бұзылған кезден, немесе дауды реттеу жолымен талап етуге 
мүмкін болатын талаптары пайда болатын кезден бастап 28 күн ішінде инженерге өз талап-
хабарламасын (notice of claim) табыс етеді. Инженер өз алдына, жалпы шарттарда көзделген 
тәртіп бойынша өз шешімін қабылдайды [4, 65-66 б.].  

Егер де талаптар тапсырыс берушіде пайда болса, тапсырыс беруші талаптарын 
инженерге жолдап, инженер шешім қабылдағаннан кейін орындаушыға жібереді [4, 10 б.]. 
Бұл орайда инженер дауды консенсуспен шешуге тырысатынын ескеруіміз қажет. Ондай 
жолмен дауды шешуге қол жетпегенде ғана инженер өздігімен шешім шығарады [5]. 
Сонымен қатар, қаратырылып отырған 28 күндік мерзім сақталмаса, талаптарды даулау 
мүмкін еместігін ескеру қажет. 

Жалпы, инженер тапсырыс беруші тарабының жалдамалы жұмыскері болғанынан 
кейін орындаушының көп уақытта бұл шешімге күмәндікпен қарауы орынды құбылыс. 
Алайда, бұндай шешім шығарудың жағымды жақтары да бар. Бір жағынан, инженер 
тапсырыс берушінің емес, халықаралық банктің мүддесін білдіруші болып табылады. Себебі, 
тапсырыс беруші мемлекет қарызға қаражат алған кезде инженерді жалға алуға банк 
алдында міндеттенеді. Яғни, инженерді жұмысқа араластыру банк бастамасы. Бұл орайда, 
инженер құрылыс жұмыстарына қатысу барысында құрылысқа қажетті құрылыс 
материалдарын сатып алуды қадағалап тапсырыс берушімен бірге орындаушымен берілген 
баға ұсыныстарын бекіте алады. Яғни, инженер қаражаттың тиімді жұмсалуына өз септігін 
тигізеді. 

Екінші жағынан, оның қабылдаған шешімі дауды реттеудің сатыларында негізгі құжат 
болып табылады. Ондай құжатсыз дауды одан әрі реттеу мүмкін емес. Инженер құрылыс 
саласындағы білікті маман болғаннан кейін, оның шешімдері тек қана құқықтық тұрғыдан 
емес, құрылыс саласындағы нюанстарды ескере отырып шығарылады. 

1999 жылға дейінгі ФИДИК шарттарында инженердің шешімі соңғы, әрі міндетті 
болып анықталған болатын. Оның шешімі тек қана халықаралық арбитраж арқылы даулана 
алатын [6]. Орындаушы инженер шешіміне күмәндана қарағандықтан дау инженердің 
шешімімен тоқтай қойған жоқ. Істің соңы көбінесе халықаралық коммерциялық 
арбитраждық талқылаудан соң көріне бастаған. 

Арбитраждық талқылаудың қымбаттылығы мен ұзақ мерзімділігі ФИДИК 
шарттарында арбитражға дейінгі альтернативті дауды реттеу механизмдерін қарастыруға 
мәжбүрледі. Сол себептен, қазіргі Қызыл кітапта инженер шешімі тараптармен 
қабылданбаса, олардыңДаулар кеңесіне (бұдан әрі - ДК) жүгінуі қарастырылған. «Батыс 
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Еуропа – Батыс Қытай» құрылыс жобасы Қызыл кітаптың 1999 және 2006 жылдардағы 
үлгілерімен жүзеге асырылғандықтан, дауларды реттеудің бұл институты Дауларды реттеу 
кеңесі (немесе Dispute adjudication board) деп аталады [7]. Қазіргі таңда Қызыл кітап 2010 
жылғы өзгерістер мен толықтырулармен жаңартылған. 1999 жылғы үлгісі болса 
Халықаралық даму банкілерімен қаржыландырылатын жобаларға бұдан әрі қолданылмайды 
[8].  

2010 жылғы өзгерістермен берілген Қызыл кітаптың 20.4 тармағына сәйкес, кез 
келген тарап контрактіні орындауға немесе құрылыс объектісіне қатысты кез келген дауды 
шешу үшін осы дауды ДК-не қарауға береді. Сонымен қатар, 20.2 тармағымен кез келген дау 
ДК-нде қарауға жатады деп анықталған [4, 67 б.]. Бұл саты тараптар үшін міндетті. ДК-не 
жүгінбей арбиражда дауды талқылау мүмкін емес. 

ДК-і дауды қарау аралық соттағы дауды талқылауға ұқсайды. Дегенмен, бұл саты 
өзінің міндетті және өзгеруге жатпайтын мерзімдерін қамтиды. Бұл орайда ескеретін нәрсе 
бар. Инженердің шешімі мен ДК-іне жүгіну арасындағы процессуалдық мерзім 
анықталмаған. Инженердің шешімін бір тарап орындамай жүре бере алады. Соған 
байланысты, қарсы тарап инженер шешіміне заңды күш беру үшін ДК-не жүгінуге міндетті 
болады. Сонымен қатар, инженер анықталған уақыт мерзімінде шешім шығара алмайтын 
болса, тараптар ДК-іне жүгіне алады. 

Даулар кеңесінің дауды қарау мерзімі 84 күн. Егер де ДК-інің шешімі бейбіт 
келісімімен немесе арбитраждық талқылаумен басқаша шешілмейтін болса, ДК-інің шешімі 
тараптар үшін міндетті және заңды деп танылады. ДК-інің шешімін арбитражда талқыға салу 
үшін мүдделі тарап 28 күн ішінде екінші тарапқа ДК-нің шешімімен келіспеуі туралы 
хабарлама (Notice of Dissatisfaction) жіберуі тиіс. Ондай хабарлама жіберілмесе ДК-інің 
шешімі күшіне енеді [4, 68.]. 

Жалпы, ДК құрылыc дауларын реттеудегі аса маңызды институт болып табылады. 
Біріншіден, оған кеткен шығын арбитраждық талқылауға жұмсалған шығынан әлдеқайда аз 
болады. Екіншіден, ДК-і әлдеқайда тез, себебі халықаралық арбитраждық талқылаулар 
жылдарға созылуы мүмкін. Тағы бір артықшылығы – халықаралық коммерциялық арбитраж 
ДК-інің шешімін қайта қарауды негізді деп тапса ғана басқа шешім шығаруы мүмкін. 

Ондай прицедент 2008 жылы PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK және 
мелекетттің меншігінде болған индонезиялық компания CRW Joint Operation арасында орын 
алды. Халықаралық арбитраж ДК-ніңшешімін қарауға қажетті негіздер болмағанан кейін, ол 
шешімді сол қалпында қалдырды[9, 672-695 б.]. 

Яғни, ДК-нің шешіміндегі анықталған негіздер жеткіліксіз болса ғана халықаралық 
арбитраж өз шешімін шығарады. Олай болмаса, арбитраждық институт Нью-Йорктық 
конвенция арқылы ДК-інің шешіміне өз күшін береді. Бұл істерде барлығы да ДК-інің 
біліктілігіне және шешім шығарудың негізділіге байланысты. Сондықтан ДК-інде істі қарау 
кезінде көпкөңіл бөлу керек. ДК-індегі жеңіс халықаралық арбитраждағы жеңіске міндетті 
түрде өз септігін тигізеді. 

ДК-нен кейінгі сатыда бейбіт келісім (amicable settlement) сатысы тұр. Негізінде 
дауды бейбіт келісіммен кез келген сатыда шешуге болатыны сөзсіз. Алайда ФИДИК 
шарттары тараптарға «халықаралық арбитражға барардың алдында тағы бір ойланыңдар» 
дегендей бейбіт келісім механизмін ДК-інен кейін қойып отыр. Дегенмен, инженер де 
тараптардың бейбіт жолмен келісу мақсатын көздейді. Алайда, инженер өз шешімін 
шығарарда контракт шарттары мен қолданатын құқықтың шегінен шығып кете алмайды. 
Мысал ретінде, зор құрылысты объектілер бойынша тараптар арасында бір емес бірнеше дау 
пайда болады делік. Расында да, тәжірибедегі ондай үдеріс заңгерлерге құпия емес. Сол 
кезде, бір тарапқа өзінің біліп не білмей істеген құқық бұзушылықтары үшін, арбитраждық 
талқылауға шықпай, басқа даулардың «майдан шебі» бойынша артқа шегінуі әлдеқайда 
тиімдірек және пайдалы болар еді. Инженер болса ондай ұсынысты бере алмайды, себебі 
бұндай механизммен шешім шығаруға инженердің құзыреті де, қажетті құқықтық қор да 
жоқ. 
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Осындан шыға келе, ФИДИК шарттары amicable settlement немесе бейбіт келісім 
механизмін қарастырған. Қазіргі таңда, Қазақстанда бейбіт келісімге келуге тырысу 
келіссөздер жүргізуден алға баспайды. Әр тарап өзінің талаптарын өзгертпей келіссөздер 
үстеліне отырады. Дауды бейбіт жолмен шешудің ең қарапайым постулаты тараптардың 
өзара екі жақты талаптарынан шегіну екендігін есте шығармаған жөн. 

Зор шығындар мен уақыттың жетіспеушілігіне байланысты бір тарап екінші тарапқа 
өз ұсыныстарын беретін кездер болады. Сол ұсыныстар бойынша бірінші тарап кейбір 
талаптарынан бас тартып, оның орнына екінші тараптан басқа бір талаптарынан бас тартуды 
сұрайды. 

Екінші тарапқа бұл ұсыныс тиімді бола тұрса да, бірінші тараптың пайдасын 
есептеуге көшіп өзінің одан зор пайдаға кенелуін ойластырады. Сондай мәселеге душар 
болмас үшін тараптар маңдай алды басымдылықтарын алға тартып шегіну мұмкіндіктерін 
қарастыруы тиіс. Кез келген ғылым саласында да, жалпы өмірде де, тек бір қажеттіліктерден 
бас татқан кезде ғана басымды қажеттілікке қол жеткізуге болатыны хақ. 

Елбасымыз «Нұр Отан» партиясының XVI съезінде айтқан сөзі «толықтай қазақ 
тілінде неге сөйлемеске» деген кейбір ағайындардың сұрақтарына қатқан жауабы 
мемлекеттің қауіпсіздігі үшін басымды тұстарды анық көруден туындады.Оның жауабы 
Қазақстанның барлық халқын айтпағанда, тіпті, осы съезге келген халық арасында 25 ұлттың 
өкілі отыратынын, соған байланысты тек қана қазақша сөйлеймін, қалғандарын не істесендер 
де, соны істендер деген ұстаным істің насырға шабуына әкеліп соғатынын ескертті [10]. 

2010 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының он бесінші сессиясында Н.Ә.Назарбаев 
«Мен, сірә, екі тілде бірдей сөйлеуге тура келетін сирек Президенттердің бірі шығармын. Ал 
мен тек мемлекеттік тілде ғана сөйлейтін және бәрі мені түсінетін күнді армандаймын» деген 
болатын [11]. Қазақ мемлекетілігі үшін бұл алдыңғы қатарлы басымды бағыт. Дегенмен 
қажетсіз дауды туындатпау үшін бұл бағыттын ұстанған кезде бір шектен екінші шекке (из 
крайностей в крайность) өтудің қажеті жоқ. Тек қана қазақша сөйлеп басқаларды 
мойындамайтын ұлтшылдық сезімнен аз да болсын шегінгенде басымды бағытқа бет алуға 
көз жеткіземіз. Бұл мысалдың құқық саласына қатысы болмаса да, дауды алдын алудағы 
маңызы орасан зор. 

Алайда, халықарылық инвестициялық қарым-қатынастар кезінде өздерінің шын 
мәніндегі ниеттерін айту тараптардың осал жақтары және құпияда сақтап жүрген 
ақпараттары туралы мәлімет беруі мүмкін. Басқаша айтқанда коммерциялық құпия ашылып 
қалуы мүмкін. Сол себептен де, ФИДИК шарттар бейбіт келісімге келу туралы норманы 
көздегенде, қандай дауды реттеу механизмін қолдануға болатыны туралы сұрақты ашық 
қалдырды. Бұл жерде халықаралық медиацияға жүгіну өте тиімді болар еді. 

Қазіргі таңда, мемлекеттік органдар үшін халықаралық медиация қараңғыда қалған 
құбылыс. Оны қолдануды ешкім де жөн көрмейді және ең алғашқы сылтау «бұндай 
механизм контрактіде қарастырылмаған»деген тұжырым. Дегенмен де, ФИДИК шарттары 
халықаралық медиацияны қолдануға шектеу қоймайды[4, 68-69 б.]. 

Бүгінгі таңдағы халықаралық медиация нормаларының кодификацияланған түрлерінің 
бірі 2014 жылғы 1 қаңтарда қабылданған Халықаралық Коммерциялық Палатаның Медиация 
ережелері болып табылады. Бұл ережелер бойынша медиатор тараптармен жеке-жеке тілдесе 
алады. Дауды мүмкін болатын шешімдерін іздейді. Бірден бір артықшалағы - бір тараппен 
талқыланған сұрақтар екінші тарапқа жария етілмейді. Екі тараптың мұң-мұқтажын 
білгеннен кейін, олардың басымды бағыттары үшін қай талабынан бас тарта алатынын 
анықтай жүріп медиатор екі тарапқа да тиімді жолдарды ұсынады [12]. 

Сонымен қатар, Медиация ережелері анықталған уақыт мерзімдерін көрсетпейді. Ол 
тараптармен өзара анықталады. Медиация ережелерінің 2 бабы тараптардың алдын ала 
келісілген, яғни контрактісінде көрсетілген, тәртіп бойыншп жүгіне алады. Ал 3-бабы болса, 
аладын ала келісім жоқ, яғни контрактіде осы Медиацияға қатысты ешқандай келісімдер 
болмаса, реттеу тәртібін көздеген [13].Қарап отырсақ Халықаралық Коммерциялық 
Палатаның Медиация ережелері өте икемді және тиімді. 
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Келесі бір негізгі, әрі маңызды артықшылықтарының бірі, ол – бекітілген әкімшілік 
шығындардың болуы. Ол талап даудың бағасына байлансыты 5 мыңнан 30 мыңға дейін 
АҚШ доллары болуы мүмкін. Соның ішінде даудың бағасы 100 миллиард АҚШ долларынан 
асып жығылса ғана, әкімшілік шығындар 30 мың АҚШ долларынан аспайды. Медиаторға 
тиісті төлемақы Халықаралық Коммерциялық Палатаның Дауды шешудің альтернативті 
жолдары Халықаралық Орталығымен анықталады [13, 82 б.]. 

Осы орайда, халықаралық медиацияның халықаралық дауларды, соның ішінде 
халықаралық инвестициялық құрылыстық дауларды шешудегі өзіндік орны бар. 

Соңғы әрі аса маңызды, дауды шешудің дербес буыны болып табылатын, ол – 
халықаралық коммерциялық арбитраж. ФИДИК шарттары бойынша жоғарыда аталған 
барлық механизмдер өздерінің қолданысында нәтиже бермеген соң тараптар халықаралық 
арбитражға жүгінеді. 

Қазіргі кезді алатын болсақ, халықаралық арбитражға деген сұраныс кеміген емес. 
2013 жылы PwC (PricewaterhouseCoopers) компаниясы және Куин Мэри Лондон 
университетімен (School of International Arbitration of Queen Mary University of London)бірігіп 
өткізілген әлемдік сауалнамадан көруге болады. Бұл сауалнаманың зерттеу пәні ретінде 
дауларды реттеу кезінде корпорациялардың дауларды реттеу механизмінің таңдауы болды. 
Соның нәтижесі бойынша құрылыс саласындағы дауларды реттеу үшін халықаралық 
арбитражға сұралғандардың 63 пайызы өз даусын берді [14]. 

Расында да, бекітілген халықаралық конвенциялардың арқасында мемлекеттерді 
контрактілік міндеттерін орындату бүгінгі таңдағы аса маңызды институттардың бірі. Өзінің 
имиджін көтеріп келе жатқан дамушы мемлекеттер үшін халықаралық коммерциялық 
арбитраждың шешімдерін егемендік иммунитетін қолдану арқылы орындаудан бас тарту 
мемлекетке саяси және экономикалық қарым-қатынастарда кері әсерін беруі мүмкін. 
Сондықтан Қазақстан үшін жоғарыда аталған құрылыс дауларын сатыларының барлығына 
жеке-жеке мұқият көңіл бөлу қажет. Сонда ғана мемлекет мүддесін халықаралық құқықтық 
аренада қорғау өзінің жемісті нәтижелерін береді. 

Уақыт өте келе құрылыс даулары артпаса кемімейтіні хақ. Себебі, құрылыс әр 
мемлекеттің экономикасы үшін қажетті және өмірлік маңызы бар бағыттарының бірі. 
Дамушы, не Дамыған мемлекеттер болсын зор көлемді, инновациялық идеяларға толы, 
алдыңғы қатарлы технологиялармен қамтылған құрылыс объектілерін көтеру ешқашан өзінің 
өзектілігін жоғалпайтыны хақ. 
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Многообразие форм международного общения, в котором участвуют граждане и 

юридические лица, интернационализация гражданского оборота, расширение географии 
интеграционных процессов обуславливают потребность в совершенствовании институтов и 
механизмов международного частного права, их современном и надлежащем применении. 
Обращение к средствам международного частного права оказывается все более 
необходимым для целей предотвращения «столкновения» национального и иностранных 
законов, формирования гармонизированной и унифицированной юридической основы 
сотрудничества, усиления защиты прав и интересов участников международного 
гражданского обмена. 

Международное частное право всегда чутко реагировало на перемены в государстве и 
обществе. Занимая рубежи, сближающие различные отрасли права, оно естественно, 
взаимодействует с ними. Не случайно и сегодня наиболее острые проблемы возникают на 
границах международного частного и других отраслей права - будь то правовое положение 
иностранцев, внешнеторговая деятельность, иностранные инвестиции, интеллектуальная 
собственность. 

В своей основе система казахстанского международного частного права, предметом 
которого являются отношения гражданско-правового характера, возникающие в условиях 
международной жизни, близка системе отечественного права нормами особенной частями. 
Высокая степень обособления характеризует комплексность норм международного частного 
права, действующих в области торгового мореплавания, трудовых отношений. 

Под источником права понимается форма, в которой выражается юридически 
обязательное правило поведения и которая придает этому правилу качество правовой нормы 
(например, конституция, подзаконные акты, к которым относятся указ, постановление или 
распоряжение компетентного органа государства, и т.д.). [1] 

mailto:isaeva1707@inbox.ru
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Таким образом, источниками международного права будут считаться те формы, в 
которых выражены правила поведения субъектов международных отношений и которые 
сообщают этим правилам качество международно-правовой нормы. 

Источники международного права отличаются от источников национального права по 
следующим параметрам. 

Во-первых, нормы международного права устанавливаются его субъектами по 
соглашению между ними, выражающему их согласованную общую волю. Поэтому такие 
соглашения и являются источниками международно-правовых норм. Таким образом, 
правотворчество в международном праве осуществляется по "горизонтали", т.е. между 
равноправными субъектами, в то время как в национальном праве принят "вертикальный" - 
сверху вниз - порядок правотворчества. 

Во-вторых, субъективному праву предусмотренных нормами международного права 
субъектов всегда противостоят юридические обязательства других субъектов 
международного права, в то время как в национальном праве подобная ситуация встречается 
не так часто. 

В связи с этим об источниках международного права вполне закономерно говорить 
либо как об источниках субъективных прав, либо как об источниках юридических 
обязательств субъектов международных правоотношений. В большинстве случаев 
предпочтительнее вести речь об обязательствах, поскольку обязанный субъект не может их 
не соблюдать, не навлекая на себя неблагоприятные юридические последствия в виде 
международно-правовых санкций. Субъективным же правом управомоченный субъект 
может распоряжаться по своему усмотрению, кроме случаев наличия императивной нормы. 

Основная проблема источников международного права заключается в неясности их 
перечня. Международно-правовые нормативные документы не содержат исчерпывающего 
перечня источников. Приблизительный перечень источников, который некоторыми учеными 
принимается в качестве списка источников международного права, содержится в ст. 38 
Статута Международного суда ООН, которая гласит: 

«Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного 
права, применяет: 

a) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие 
правила, определенно признанные спорящими государствами; 

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в 
качестве правовой нормы; 

c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 
d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм». 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. определяет договор как 
международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и 
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение 
в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования. 

В настоящее время нормы международных договоров занимают основное место в 
международном праве в силу определенных причин, среди которых можно назвать 
следующие: 

1) создание обычных норм является длительным процессом. Иногда возникают 
затруднения в установлении точного содержания обычной нормы. Процесс создания 
договорной нормы не такой длительный, а воли субъектов международного права имеют 
более выраженный характер; 

2) процедура заключения и исполнения договоров детально разработана и определена 
(Конвенции о праве международных договоров 1969 г. и 1986 г.); 
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3) договорная форма предоставляет больше возможностей для согласования воль 
субъектов, нежели какая-либо другая. [2] 

Эти и другие причины обусловливают все более широкое использование договорного 
процесса создания международно-правовых норм. Субъекты международного права 
учитывают важнейшую роль договоров в международных отношениях и признают 
возрастающее значение договоров как источника международного права и средства развития 
мирного сотрудничества между государствами. 

Международные договоры способствуют развитию международного сотрудничества в 
соответствии с целями Устава Организации Объединенных Наций, которые определены в ст. 
1 Устава как: 

1) поддержание международного мира и безопасности и принятия с этой целью 
эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии или других нарушений мира и проведение мирными средствами, 
в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживания или 
разрешения международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 
мира; 

2) развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов, а также принятие других соответствующих мер для 
укрепления всеобщего мира; 

3) осуществление международного сотрудничества в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии. 

Международным договорам также принадлежит важная роль в защите основных прав 
и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств. 

В теории международного права называют три стадии принятия международных 
обязательств: 

1) принятие текста; 
2) установление аутентичности, т.е. подлинности текста; 
3) согласие на обязательность договора. 
Республикой Казахстан установлены следующие способы выражения согласия на 

обязательность договора: 
1) ратификация; 
2) утверждение; 
3) принятие; 
4) присоединение. 
Подписание как стадия заключения договора или форма выражения согласия 

Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора имеет место в 
том случае, если договор предусматривает его. Также подписание может быть оговорено в 
договоренности Республики Казахстан и других участвующих в переговорах государств. 

Подписание может быть, как это отмечается в теории, окончательным и 
предварительным. За окончательным подписанием, если оно не означает вступление 
договора в силу, следует акт утверждения договора. В качестве предварительного 
подписания обычно используют парафирование, т.е. подписание текста инициалами тех 
представителей, которые его непосредственно разрабатывали. После парафирования в текст 
международного договора запрещено вносить какие-либо изменения. За парафированием 
следует обычно окончательное подписание. Парафирование может быть превращено в 
окончательное подписание в соответствии с решением правительств участвующих 
государств. 

Под «заключением» международного договора обычно понимают процесс принятия 
договора, т.е. окончательную стадию его заключения. "Полномочия" на заключение 
международного договора представляют собой официальный документ, которым 
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государственный орган или должностное лицо, имеющее на это право, уполномочивает 
определенное лицо или лиц совершить те или иные действия по заключению договора: 

1) ведение переговоров; 
2) принятие текста договора или установление его аутентичности; 
3) выражение согласия на обязательность для нее договора; 
4) совершение любого другого акта, относящегося к договору. 
Иногда государство может не устраивать отдельное положение договора, хотя в целом 

договор является приемлемым. Для исправления данной ситуации существует оговорка как 
одностороннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, принятии 
договора или присоединении к нему, посредством которого выражается желание исключить, 
или изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к 
Республики Казахстан Международные договоры заключаются на разных уровнях, в связи с 
чем выделяют следующие виды международных договоров: 

1) межгосударственные; 
2) межправительственные (заключаемые от имени Правительства); 
3) межведомственные (договоры, заключаемые на уровне ведомств). 
В теории выделяют также следующие виды международных договоров. По кругу 

участников договоры подразделяются на двусторонние и многосторонние. Двусторонними 
являются договоры, в которых участвуют два государства. Двусторонними могут быть и 
такие договоры, когда с одной стороны выступает одно государство, а с другой - несколько. 
К многосторонним договорам относятся универсальные (общие) договоры, рассчитанные на 
участие всех государств, и договоры с ограниченным числом участников. 

Договоры могут быть открытыми и закрытыми. К открытым относятся такие 
договоры, участниками которых могут быть любые государства, независимо от того, имеется 
или нет согласие других участвующих в них государств. Закрытыми являются договоры, 
присоединение к которым ставится в зависимость от согласия их участников. По объектам 
регулирования договоры могут подразделяться на политические, экономические, научно-
технические и т.д. [3] 

Все вышеперечисленные договоры являются договорами государства в целом, и 
именно оно несет ответственность за их выполнение. Следовательно, договоры разных видов 
в соответствии с международным правом обладают равной юридической силой. 

Так, можно сделать вывод, что Международный договор характеризуется как 
основной источник международного права благодаря трем обстоятельствам. Во-первых, 
договорная форма позволяет достаточно четко сформулировать правомочия и обязательства 
сторон, что благоприятствует толкованию и применению договорных норм. Во-вторых, 
договорным регулированием охвачены ныне все без исключения области международных 
отношений, государства последовательно заменяют обычаи договорами. В-третьих, до-
говоры наилучшим образом обеспечивают согласование и взаимодействие международных 
норм и норм внутригосударственного законодательства. Вполне закономерно государства, 
заключая Венскую конвенцию о праве международных договоров, признали «все 
возрастающее значение договоров как источника международного права и как средства 
развития мирного сотрудничества между нациями, независимо от различий в их 
государственном и общественном строе». Таким образом, международный договор наиболее 
четко отвечает потребностям государств, их интересам и целям дальнейшего развития 
самого международного права.  

Для дальнейшего усовершенствования правовой базы в области международных 
договоров, необходимо: 1) конституционный механизм контроля за соответствием 
национального права международным обязательствам; 2) экспертиза на соответствие 
законопроектных работ международному праву; 3) внесение ясности в определение 
международно-правовой природы межведомственных договоров; 4) Необходимо повышение 
квалификации практикующих юристов, пропаганда внешнеполитических документов, 
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повышение профессионализма. Без эффективной работы по всем этим направлениям 
международное право не в состоянии реально войти в правовую систему страны. 
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«История дает нам шанс войти в XXI век цивилизованным путем. Одним из способов 

является, на наш взгляд, реализация интеграционного потенциала инициативы по созданию 
Евразийского союза, отражающей объективную логику развития постсоветского 
пространства и волю народов к интеграции».  

Эти слова казахстанского Лидера, высказанные в МГУ имени М. Ломоносова два 
десятилетия назад, заложили прочный фундамент евразийской интеграции. Тогда, в 1994 
году Нурсултан Назарбаев, выдвигая крупномасштабную инициативу по созданию новой 
интеграционной структуры, четко определил и ключевые задачи объединения, 
ориентированные на укрепление стабильности и безопасности каждой страны-участницы за 
счет общего потенциала интеграции. 

В условиях глобализации и регионализации на пространстве СНГ наблюдается 
многоуровневая интеграция. Происходит процесс евразийской интеграции, проявившейся в 
различных формах, таких как Таможенный союз, Единое экономическое пространство и 
Евразийский Экономический союз, с созданием которого прекратило свое существование 
Евразийское экономическое сообщество [1,  c. 12].  

Именно в рамках ЕврАзЭс начала зарождаться идея «единого евразийского неба». 
Одной из заявленных главами государств-членов ЕврАзЭС задач деятельности Сообщества в 
области экономической политики являлось формирование общего рынка транспортных услуг 
и единой транспортной системы. Это возможно только в условиях Единого транспортного 
пространства (ЕТП), под которым понималась совокупность транспортных систем 
государств-членов Сообщества, для беспрепятственного перемещения пассажиров, багажа, 
грузов и транспортных средств, обеспечивающая техническую и технологическую 
совместимость транспортных процессов, гармонизированное законодательство в области 
транспорта и единые правила конкуренции. В связи с этим Сообществом была разработана 
Концепция формирования Единого транспортного пространства Евразийского 
экономического сообщества.  

Согласно данной Концепции принципиальным в формировании единого 
транспортного пространства является создание равных конкурентных условий для всех 
перевозчиков и компаний государств-членов ЕврАзЭС, осуществляющих транспортную 
деятельность и предоставляющих связанные с нею услуги. В сфере гражданской авиации и 
использования воздушного пространства должно быть сохранено и укреплено 
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сотрудничество в рамках ИКАО, Совета по гражданской авиации СНГ и МАК по всем 
направлениям деятельности указанных международных организаций. Должны быть приняты 
меры по расширению коммерческих возможностей авиаперевозчиков осуществлять 
сообщения между государствами-членами Сообщества, по взаимному признанию 
национальными авиационными органами перевозчиков с точки зрения владения и контроля 
над их деятельностью, а также выдачи им разрешений на право осуществления полетов в 
пределах ЕТП.  

Важным пунктом данных положений является заключение многостороннего 
соглашения ЕврАзЭС о воздушном сообщении («открытом небе»). В рамках этого 
соглашения без ущерба для обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности 
будут отменены ограничения по маршрутам и частотам полетов, емкости воздушных судов, 
тарифам, а также критериям паритета при осуществлении воздушных сообщений в строгом 
соответствии с политикой и рекомендуемой практикой ИКАО по либерализации 
международных воздушных сообщений. И в последующем будут также внесены в 
национальное воздушное законодательство и нормативную правовую базу изменения и 
дополнения, направленные на реализацию экономической интеграции в рамках ЕТП. 

С подписанием 6 октября 2007 в Душанбе Договора о единой таможенной территории 
и создании Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии государства-члены 
продолжили рассматривать вопрос установления режима «открытого неба» [2]. 

По мнению генерального директора АК «Сибирь» Объедкова В. наиболее 
существенным вопросом при установлении режима "открытого неба" на территории 
Таможенного союза является либерализация взаимоотношений Беларуси, России и 
Казахстана при предоставлении дополнительных свобод воздушного пространства, 
закрепленных в Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. и 
предоставляемых по договоренностям между авиационными властями государств-участниц 
данной конвенции. 

Процесс либерализации можно разделить на два последовательных этапа: 
Во-первых, снятие ограничений по количеству перевозчиков и частот на перевозки 

между странами в действующих двусторонних соглашениях. Это позволит любому 
перевозчику из любого пункта в государстве регистрации перевозчика осуществлять 
перевозки в любой пункт другого договаривающегося государства без ограничений по 
количеству частот и необходимости согласования тарифов с авиационными властями и 
другими перевозчиками. Данный этап по предварительной оценке легко реализуем 
посредством внесения изменений в действующие Соглашения о воздушном сообщении 
между авиационными властями государств-участников Таможенного союза. 

Во-вторых, формирование общего рынка авиаперевозок на территории Таможенного 
союза. Реализация данного этапа может занять длительное время, поскольку в данный 
процесс могут быть вовлечены иные государства. Поэтому целесообразно активизировать 
работу по формированию единого рынка после успешного достижения договоренностей в 
рамках первого этапа, что позволит не затягивать процесс создания единого воздушного 
пространства [3]. 

Единое экономическое пространство, в пределах которого должно быть обеспечено 
свободное перемещение товаров, услуг и капиталов, действует с 1 января 2012 года. 
Несмотря на то, что переход к многостороннему соглашению об «открытом небе» был 
заявлен странами-участницами в качестве одной из основных задач в рамках формирования 
единого транспортного пространства, существенных изменений режима воздушного 
сообщения до сих пор не отмечено. 

В целях либерализации рынка авиаперевозок сначала планировалось отменить 
межправительственные соглашения о воздушном сообщении. Поскольку в ЕЭП сейчас 
входят только Россия, Белоруссия и Казахстан, то введение режима «открытого неба» может 
обсуждаться только для пространства внутри этих трех стран. Однако говорить о возможных 
сроках пересмотра действующих соглашений пока сложно. Вероятнее всего, продвижение 
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этого проекта встретит определенное сопротивление со стороны крупнейших перевозчиков 
стран-участниц, которые на данный момент контролируют большинство международных 
маршрутов, поскольку они рискуют потерять часть пассажиров на этих линиях. “Любая 
либерализация — это всегда плюс. Когда снимают ограничения, проигрывает только тот, кто 
держит монополию. Все остальные, в частности пассажиры, выигрывают”, - отмечает 
главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий. 

Рынок может перейти к новой модели регулирования авиаперевозок, которая сейчас 
уже работает на территории Евросоюза. Там сменили термин «национальный перевозчик» на 
«европейский перевозчик», перестав смотреть на коммерческие права авиакомпании с точки 
зрения ее государственной принадлежности. Такая модель может быть применена и у нас, 
фактически это означает отказ всех стран — участниц ЕЭП от своих собственных 
двухсторонних межправительственных соглашений с третьими странами и переход на 
единые так называемые «горизонтальные» многосторонние соглашения. Это значительный 
шаг на пути либерализации воздушных перевозок в глобальном масштабе [4]. 

Пошаговая интеграция Казахстана с Россией и Белоруссией должна была частично 
решить транспортную проблему нашей страны. 29 мая 2014 года в Астане президенты 
России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о создании Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), который объединяет юридическую базу Таможенного союза и ЕЭП, а также 
часть нормативных актов ЕврАзЭс, не противоречащих более поздним договоренностям в 
рамках ТС и ЕЭП. Договор вступил силу уже 1 января 2015 г.  

«Подписанный договор имеет действительно эпохальное, историческое значение, 
открывает самые широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния 
граждан наших стран», – заявил на церемонии подписания договора В.В. Путин. Он также 
подчеркнул, что на мировой арене появляется новая экономическая организация, 
обладающая в полной мере международной правосубъектностью. Последнее, кстати, 
немаловажно, поскольку предшественник ЕАЭС – Таможенный союз таковой не обладал, 
что не позволяло ему выступать на международной арене в качестве самостоятельного 
субъекта и создавало тем самым все больше помех при развитии торгово-экономического 
сотрудничества с другими странами [5].  

Формирование "Единого евразийского неба" предусматривает создание общего рынка 
авиационных услуг и единой зоны транспортировки воздушным транспортом. Проект будет 
способствовать превращению воздушного пространства ЕАЭС в востребованный 
транзитный мост между Европой и Юго-Восточной Азией, и другими континентами. 
"Единое евразийское небо" станет органичным элементом в цепочке логических систем 
поставок товаров и услуг. 

"Единое евразийское небо" должно создаваться поэтапно и с учетом интересов всех 
стран Евразийского экономического союза. Понятно, что сегодня российская авиация имеет 
некоторые конкурентные преимущества перед авиацией Беларуси и Казахстана, именно 
поэтому нужно предусматривать этапность, создание конкурентных условий и многое 
другое.  

Согласно планам Евразийской комиссии, формирование "единого неба" будет 
проходить в несколько этапов. К 2015 году должен быть разработан, согласован и принят 
пакет программных документов. Еще через пять лет начнется гармонизация 
законодательства трех стран, формирование общей системы управления авиадвижением. В 
2020-2025 годах будет завершена гармонизация законодательной и нормативно-правовой 
базы трех стран и обеспечен открытый доступ перевозчиков из этих стран на национальные 
рынки друг друга. 

Однако на данный момент процесс формирования «единого неба» приостановился. 
Причиной стала неготовность казахстанских авиаперевозчиков на равных конкурировать с 
российскими партнерами. Для сравнения, количество воздушных судов, имеющихся в 
арсенале российского «Аэрофлота» значительно превышает количество судов казахстанских 
авиаперевозчиков в совокупности.  
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В связи с этим, в рамках проведенных переговоров государств-участниц ЕАЭС 
казахстанская сторона отстояла позицию о нецелесообразности формирования "единого 
евразийского неба". Таким образом, данные нормы были исключены из проекта Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а воздушное пространство стран ЕАЭС пока будет 
регулироваться двухсторонними договорами, т.е. без внедрения открытого неба между тремя 
странами.  

Это будет являться переходным периодом ЕАЭС. Казахстанской авиации нужны 
время и государственное субсидирование, а настаивать на скорейшем введении единого 
воздушного пространства никто не будет. 

Мы также считаем, что не только казахстанская сторона не готова к либерализации 
воздушного пространства ЕАЭС, но и остальные участники данного Союза, несмотря на 
выраженную готовность, не смогут реализовать проект «единого евразийского неба». 

Прошло немало времени с момента зарождения идеи «открытого неба», однако из 
анализа воздушного законодательства трех государств следует, что нормы воздушного права 
не гармонизированы. 

Наряду со значительным количеством терминов, определяемых в законодательных 
актах государств-членов ТС и ЕЭП единообразно («аэропорт», «аэродром» и др.), в 
определениях отдельных основных терминов («гражданская авиация», «государственная 
авиация», «авиационное предприятие») имеются определенные содержательные различия 
[6].  

К примеру, в Республике Беларусь термин «гражданская авиация» определяется как 
авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и организаций, а также 
выполнения литерных полетов [7]. В Российской Федерации под гражданской авиацией 
понимают авиацию, используемую в целях обеспечения потребностей граждан и экономики 
[8]. В Республике Казахстан гражданской авиацией признается авиация, не входящая в 
состав экспериментальной и государственной авиации, используемая в установленных 
законодательством целях[9].  

Термин «использование воздушного пространства» в Республике Беларусь и 
Российской Федерации определяется единообразно как деятельность, в процессе которой 
осуществляются перемещение в воздушном пространстве различных материальных 
объектов, а также другая деятельность, которая может представлять угрозу безопасности 
воздушного движения.  

Вместе с тем в Законе Республики Казахстан «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» закреплен более узкий подход, 
согласно которому использованием воздушного пространства признаются полеты 
воздушных судов и других летательных аппаратов, все виды стрельб и пусков ракет, 
взрывные работы и иная деятельность, связанная с перемещением в воздушном пространстве 
материальных объектов. Строительство объектов, линий электропередач, других 
препятствий, расположенных на приаэродромной территории и на местности в пределах 
воздушных трасс; работы, вследствие которых в воздушном пространстве производятся 
электромагнитное, световое, акустическое, корпускулярное и иные виды излучения; 
размещение объектов, приводящих к массовому скоплению птиц или ухудшению полетной 
видимости, а также любая другая деятельность, не связанная непосредственно с 
перемещением в воздушном пространстве материальных объектов, но влияющая на 
безопасность полетов воздушных судов, их оборудования и находящихся в них людей не 
признается деятельностью по использованию воздушного пространства и рассматривается 
как деятельность, которая может представлять угрозу безопасности полетов. Такая 
деятельность может осуществляться только с разрешения, выдаваемого в соответствии с 
Правилами выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять 
угрозу безопасности полетов воздушных судов.  

Следует отметить, что в Воздушном кодексе Российской Федерации, Воздушном 
кодексе Республики Беларусь, Законе Республики Казахстан «Об использовании воздушного 



6503 
 

пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», регламентирующих 
отношения в сфере воздушного транспорта приоритеты использования воздушного 
пространства имеют свои особенности. 

Например, в Республике Беларусь и Российской Федерации государственные полеты 
имеют приоритет по сравнению с выполнением воздушных перевозок грузов и почтовых 
отправлений в регулярном сообщении. В то же время в Республике Казахстан регулярные 
рейсы по перевозке пассажиров, грузов и почтовых отправлений имеют приоритет перед 
полетами государственной авиации. А в отличие от Республики Беларусь, Воздушный 
кодекс Российской Федерации и Закон Республики Казахстан «Об использовании 
воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»  закрепляют 
приоритет выполнения полетов воздушных судов экспериментальной авиации перед 
нерегулярными воздушными перевозками и выполнением авиационных работ. В Российской 
Федерации полеты воздушных судов экспериментальной авиации имеют также приоритет 
перед регулярными воздушными перевозками грузов и почты.  

Таким образом, гармонизация воздушных законодательств государств-членов 
Евразийского экономического союза и установление режима "открытого неба" в пределах их 
территории – процесс очень сложный, долгий. Необходима тщательная выработка подходов, 
механизмов и принципов формирования «Единого евразийского неба». Только совместными 
усилиями государств-членов Евразийского экономического союза возможно ускорить 
создание общего воздушного пространства, не разделяемого государственными границами, 
что примет логическое развитие отношений внутри Союза. 
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Научный руководитель – магистр международного права, старший преподаватель 
кафедры международного права юридического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

Куликпаева М.Ж. 
 
Семья и брак, представляют собой сложные и взаимосвязанные общественные 

явления. Брак, как правило, является основой семьи, - это равноправный союз между 
мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон, в 
установленном законом порядке, с целью создания семьи, порождающей имущественные и 
личные неимущественные отношения между супругами, а семья - это урегулированное 
нормами законодательства о браке и семье, совместная жизнь лиц, возникающая как 
следствие их союза, либо как результат предусмотренных законом действий одного из них, 
либо как следствия рождения ребенка, оформленное в необходимых случаях в 
установленном законом порядке имеющие целью рождение и воспитание детей, взаимную 
работу членов семьи на базе духовной, психологической, интимной общности и на основе 
совместного ведения хозяйства. [1] 

В семье формируется человек, его общественно-политическое мировоззрение и 
нравственные убеждения. Ныне действующее брачно-семейное законодательство регулирует 
личные и имущественные отношения, возникающие в семье между супругами, родителями и 
детьми другими членами семьи, устанавливает основные права и обязанности членов семьи. 

В качестве источников семейного права можно рассматривать несколько групп, 
определяющими среди которых являются нормативно-правовые и научные источники. 
Причем определяющая роль принадлежит именно нормативно-правовым источникам, 
которые признаны регулировать семейно-правовые отношения во всем их многообразии. [2] 

К источникам семейного права относится в первую очередь Конституция Республики 
Казахстан, занимающая главное место в правовой системе нашего государства. Особое 
значение в регулировании семейных отношений имеют те положения Конституции 
Республики Казахстан, которые посвящаются правам и свободам человека и гражданина. 
Многие нормы семейно-брачного законодательства напрямую связаны с нормами 
Конституции Республики Казахстан. К основным источникам семейного права относятся и 
Кодекс о браке (супружестве) и семье, а также Гражданский кодекс Республики Казахстан. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан дает ряд принципиально важных для 
семейного права определений. В их числе правоспособность, ее содержание, дееспособность, 
имя гражданина, место его жительства, нормы о совместной собственности супругов, опека 
и попечительство и т.д. Гражданском кодекс РК правовые нормы, которые так или иначе 
влияют на регулирование семейных отношений. К источникам семейного права относятся 
также другие законодательные и подзаконные акты. [3] 

Особое место среди источников семейного права занимают международно-правовые 
нормы, которые также входят в казахстанскую правовую систему.  

Законодательные акты, содержащие нормы семейного права, могут, дополняются, 
конкретизироваться постановлениями Правительства Республики Казахстан. Для 
правильного применения норм семейного права большое значение имеют руководящие 
постановления и разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Казахстан. 

Семейное законодательство распространяется на всех граждан Республики Казахстан. 
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Казахстане правами и 
обязанностями наравне с гражданами Республики Казахстан, кроме случаев, установленных 
законодательством Республики Казахстан и международными договорами, с участием 
Республики Казахстан. 

Историческое развитие семейного права Республики Казахстан. Семья - объективно 
необходимый элемент структуры общества. Будучи продуктом социальной среды, она 
обладает способностью влиять на ход развития общества и государства и вместе с тем, в ней 
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как в зеркале отражаются самые существенные процессы их развития. В данном случае 
вполне уместно привести высказывание Ф. Энгельса: «Изучение семьи дает нам в 
миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется 
общество». 

В связи с важностью социальной функции семьи, данное понятие широко 
употребляется в самых различных областях знаний: социологии, демографии, биологии, 
философии и т.д. При этом, каждая наука, имея специфические задачи исследования, имеет 
свой взгляд на семью и по-своему определяет это понятие. 

Так для демографов семья - это, прежде всего, общественный организм, через 
который общество решает вопросы рождаемости. Биологов интересует, прежде всего, 
проблема влияния семьи на биологическую сущность человека и наоборот. В 
социологическом смысле, семья - это союз лиц, проживающих совместно, объединенных 
личными узами, характеризующийся взаимными интересами и заботой друг о друге. 

С точки же зрения права, семья - это такая совокупность общественных связей между 
людьми, которая поддается правовому регулированию, последнее, в свою очередь, 
направлено на охрану прав и интересов членов семьи. [2] 

Семья участвует в различного рода правоотношений, следовательно, подвержена 
воздействию норм различных отраслей права. Каждая из них регулирует в сфере семьи лишь 
тот круг отношений, который принадлежит данной отрасли, трактуя, при этом, те или иные 
понятия семейного права по-своему. В частности, изучая жилищное право, вы сталкивались 
с таким понятием как «член семьи собственника» («Закон о жилищных отношениях»). 

В рамках трудового права, рассматривая законодательство в области социального 
обеспечения, так же употребляли понятие «член семьи», но и в первом, и во втором случаях 
данные понятия охватывают различный круг лиц. В первом случае, важнейшим признаком 
было совместное проживание, во втором - установление круга лиц, находившихся на 
содержании погибшего гражданина. Включение перечисленных лиц в число членов семьи не 
дает оснований для распространения на них прав и обязанностей, вытекающих из 
законодательства о браке и семье. 

Понятие «член семьи» в семейном праве гораздо уже и определеннее. Прежде всего, 
оно указывает на родственный характер в отношениях лиц, либо на наличие между ними 
отношений супружества, либо некоторых отношений свойства, либо, наконец, иных близких 
отношений, основания, возникновения которых зафиксированы в законе. 

Семью в сфере отношений брака и семьи характеризует совместная жизнь людей. 
Следует помнить, что «совместная жизнь» и «совместное проживание» понятия 
нетождественные. Семейное право - совокупность правовых норм, регулирующих личные и 
имущественные отношения между физическими лицами, возникающие в силу брака, 
рождения детей, родства и допускаемых законом форм принятия детей на воспитание в 
условиях семьи. [1] 

Семейно-брачные отношения согласно пункта 2 статьи 2 закона о браке и семье, 
строятся на принципах: добровольности брачного союза мужчины и женщины; равенства 
прав супругов в семье; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи; разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их развитии и благосостоянии; приоритетной защиты 
прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной 
защиты этих прав; стимулирования здорового образа жизни всех членов семьи. 

Брак между мужчиной и женщиной возник на самой заре цивилизации. Его развитие 
шло в соответствующих каждому историческому периоду формах, поскольку брак всегда 
носил исторический характер. Эти он проявил и проявляет поныне свою главную сущность 
как явление социальное, неразрывно связанное с обществом и его развитием. 

Правовой комплекс регулирования брачных взаимоотношений состоит из нескольких 
основополагающих документов. Неслучайно, что семейному праву в нашем 
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законодательстве посвящено очень много внимания. Прежде всего, необходимо отметить, 
что Конституцией РК, принятой 30 августа 1995 года всенародным голосованием, 
установлено, что «Республика Казахстан - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека». Как мы знаем, важнейшим критерием социального государства является защита 
материнства, детства, отцовства, а также помощь и защита семьи. В Конституции сказано, 
что в Республике Казахстан обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства… развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». После 
конституционной реформы 1993-1995 годов законодательство Республики Казахстан стало 
более «коррелировать» с международным, что подтверждает еще раз, что наше 
законодательство все более соответствует международным нормам и критериям. Все 
международные акты и договоры, подписантом которых является РК действуют на 
территории Республики Казахстан также, как нормы общепризнанного международного 
права и договоров не соответствуют каким-либо нормативным актам применяется 
международное законодательство. 

В связи с этим можно отметить два документа, регулирующих в некоторых частях 
семейное законодательство. Это, прежде всего, Международный пакт от 16.12.66 «О 
гражданских и политических правах». В частности в ст. 23 Пакта говорится, что: «Семья 
является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, 
признается право на вступление в брак и право основывать семью. Ни один брак не может 
быть заключен без свободного и полного согласия вступающих в брак. Участвующие в 
настоящем Пакте государства должны принять надлежащие меры для обеспечения равенства 
прав и обязанностей супругов вступления в брак, во время состояния в браке и при его 
расторжении. В случае расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита 
всех детей». В статье 24 Пакта регулируется положение детей, родившихся в семье, в 
частности статья устанавливает, что каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, 
имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые 
требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. 
Каждый ребенок должен иметь имя. Каждый ребенок имеет право на приобретение 
гражданства. Вторым значительным документом, также частично регулирующим семейное 
законодательство стран подписантов, является Международный пакт от 16 декабря 1966 года 
«Об экономических, социальных и культурных правах». В статье 10 признается, что 
участвующие в Пакте государства признают, что семье, являющейся естественной и 
основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности самая широкая 
охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит 
забота о несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по свободному 
согласию вступающих в брак. [4] 

С точки же зрения права, семья - это такая совокупность общественных связей между 
людьми, которая поддается правовому регулированию, последнее, в свою очередь, 
направлено на охрану прав и интересов членов семьи. В качестве источников семейного 
права можно рассматривать несколько групп, определяющими среди которых являются 
нормативно-правовые и научные источники. Причем определяющая роль принадлежит 
именно нормативно-правовым источникам, которые признаны регулировать семейно-
правовые отношения во всем их многообразии. Особое место среди источников семейного 
права занимают международно-правовые нормы, которые также входят в казахстанскую 
правовую систему. Законодательные акты, содержащие нормы семейного права, могут 
дополняются, конкретизироваться постановлениями Правительства РК. Для правильного 
применения норм семейного права большое значение имеют руководящие постановления и 
разъяснения Пленума Верховного Суда РК. Семейное законодательство распространяется на 
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всех граждан РК. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Казахстане 
правами и обязанностями наравне с гражданами РК, кроме случаев, установленных 
законодательством РК и международными договорами, с участием Республики Казахстан.[1] 

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах 
ребенка. Главная цель Конвенции - максимальная защита интересов ребенка. Ее положения, 
по сути, сводятся к четырем основным требованиям, которые должны обеспечить права 
детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества. Все 
эти направления имеют конкретное содержание. Основным правовым актом в нашей стране 
является принятая 30 августа 1995 года Конституция Республики Казахстан. В соответствии 
с Конституцией Республика Казахстан - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь свободное развитие 
человека. В Республике Казахстан осуществляется государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства. Статья 2 Конвенции устанавливает, что государства-
участники обеспечивают каждому ребенку все права без дискриминации или различий. 
Конституция Республики Казахстан предоставляет ребенку все права предусмотренные 
Конвенцией, без какой-либо дискриминации, независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 
религии, а также других обстоятельств. [4] 

В период прошедший после ратификации Конвенции, данное положение в общем, 
виде было закреплено в Гражданском Кодексе Республики Казахстан, в котором признаются 
гражданские права и обязанности в равной мере за всеми гражданами. Право граждан на 
образование определено законом Республики Казахстан «Об образовании». Закон 
гарантирует право на образование, независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, партийной принадлежности, судимости. 

Вопросы гражданства, охватываемые статьей 7 Конвенции о правах ребенка, 
регламентированы Конституцией Республики Казахстан, законом «О гражданстве 
Республики Казахстан». Данный закон подробно регламентирует гражданство детей, 
порядок приобретения, изменения гражданства с учетом мнения несовершеннолетнего. 
Ребенок приобретает гражданство с момента рождения, если родители являются гражданами 
Республики Казахстан. Родители, имеющие различное гражданство, при выборе гражданства 
ребенка подают, до истечения ему одного года, в органы внутренних дел или консульское 
учреждение по месту постоянного проживания копию свидетельства о рождении ребенка и 
письменное соглашение о выборе его гражданства. Вопрос об изменении гражданства этих 
детей до достижения ими 18-летнего возраста может быть рассмотрен по ходатайству их 
родителей, опекунов или попечителей. Конвенция предусматривает, что государства-
участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, 
право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим его. Конституция 
Республики Казахстан гарантирует ребенку, как любому гражданину Республики Казахстан, 
свободу мысли и слова. Статья 5 Конвенции о правах ребенка устанавливает, что 
государство должно уважать права и обязанности родителей, опекунов или других лиц, 
несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить 
ими. Данные положения регламентируются Кодексом о браке (супружестве) и семье, где 
зафиксировано, что защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на их 
родителях. [3] 

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, все сделки за 
исключением указанных в кодексе, за несовершеннолетних, не достигших 14 лет 
(малолетних), могут совершать от их имени только родители, усыновители или опекуны. Для 
совершения большинства сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет требуется 
письменное согласие их родителей. Закон «Об образовании» предоставляет права родителям 
выбирать формы обучения ребенка, образовательное учреждение, давать необходимое 
образование в семье. 
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В Конвенции о правах ребенка значительное внимание уделяется реализации его 
права на социальное обеспечение, а также права пользоваться службами и учреждениями по 
уходу за детьми. Несмотря на то, что в Республике Казахстан принято большое количество 
нормативных актов о правах ребенка, защите его интересов, охране здоровья, развития, 
обучения, по некоторым вопросам имеются существенные проблемы, действуют устаревшие, 
недостаточно эффективные нормы. 

Существенным недостатком казахстанской правовой системы в части положений о 
защите детства являются ее методологическая и техническая отсталость, не разработанность 
механизмов реализации принятых актов, наличие множества ведомственных инструкций, 
положений, правил, нередко искусственно усложненных и противоречивых. 

Обострена проблема правовой информированности населения о принятых нормах в 
интересах детей и семьи. Нормативная информация публикуется, как правило, в 
специальных изданиях, кратких газетных сообщениях, не используются в полной мере 
мощные средства телевидения, радиовещания. 

Законы и иные правовые решения не могут остановить рост преступности среди 
несовершеннолетних, даже малолетнего возраста. Не выработаны радикальные нормы по 
борьбе с детской проституцией, наркоманией, алкоголизмом. Не установлена в законе 
адекватная ответственность взрослых за втягивание детей в криминальную сферу, 
преступную деятельность. Пенитенциарная система не стала эффективным инструментом в 
борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и нуждается в регулировании. 

Из изложенного следует, что казахстанское законодательство еще не в полной мере 
защищает права детей. Приоритетными направлениями законотворчества в области развития 
и охраны детства является законодательное закрепление прав детей во всех сферах их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка. 

Однако, к семейным отношениям нормы иностранного семейного права не 
применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка РК. 
Тогда применяется законодательство РК. 
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Изначальная концепция ex aequo et bono означала, что судья должен разрешить спор 

«по справедливости» и «доброй совести». Несмотря на историю, уходящую в древность, а 
также закрепление права разрешать спор по справедливости в Статуте Постоянной Палаты 
Международного Правосудия, концепция на практике отвергается сторонами. Причиной 
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служит мнение, что разрешение спора ex aequo et bono выходит за пределы права или вовсе 
противоречит праву.  

Время не стоит на месте, поэтому различные сферы жизни не могут быть 
своевременно урегулированы. Получается ситуация, когда недостаточно разработаны 
правовые нормы, отвечающие современным требованиям. При отсутствии норм или их 
противоречии, спор может быть разрешен по справедливости. К примеру, инвестиционные 
споры, споры, связанные с сетью Интернет, интеллектуальной собственностью. К тому же, 
на настоящее время, сторонам важнее сохранить дружественные отношения, когда они 
осуществляют длительные и плодотворные контакты. Еx aequo et bono в силе помочь 
избежать большего конфликта. Поэтому, в современном международном праве разрешение 
спора по справедливости особенно ценно. 

Но необходимо помнить, что применение концепции не может быть вызвано ни 
природой спора, ни пробелами в международном праве, а зависит от воли сторон.  

В ограниченном числе случаев, арбитры разрешают дела, основываясь на принципах, 
обычно не закрепленных в нормах международного права, такие как, гуманное обращение и 
пропорциональное возмещение. Подобные действия возможны, если это дозволено 
применимым правом. Считается, что обращение к таким принципам законно в 
международном праве, так как они разрешены правом и не являются результатом 
независимого решения дела по справедливости арбитра [1,с.5]. 

Мнение, согласно которому, арбитр при разрешении дела ex aequo et bono находится 
вне закона, не более чем стереотип. А именно этот фактор мешает развитию данной 
концепции. В результате того, что нет явно выраженного согласия на рассмотрение дела по 
справедливости, применение принципа невозможно.  

Стороны спора, будь то публичные или частные субъекты, избирают разрешение дела 
ex aequo et bono только в качестве исключения, а не правила. Большая часть решений 
принимается на основе применимого права, избранного сторонами. Концепция применяется 
либо вместо применимого права, либо в сочетании с ним. В международном праве 
разрешение спора судами ex aequo et bono ограничено. Суды обязаны обращать внимание на 
общие принципы международного права, в то же время, уважая договорные обязательства 
сторон и окончательное решение международного суда, которые являются обязательными 
для сторон. Согласие сторон на разрешение дела по справедливости должно быть явно 
выраженным, не может быть подразумеваемым [1,с.7].  

Нельзя согласиться с мнением, что разрешение спора по справедливости относится к 
законодательной функции. Нельзя смешивать понятия правоприменения и правотворчества. 
Несомненно, что арбитры своеобразно восполняют пробелы в праве. Однако решение в итоге 
основывается на чувстве справедливости. 

В некоторых случаях применение концепции прямо запрещено, как, например, в 
Комитете, учрежденном резолюцией 1298 о ситуации в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией. Комитет был учрежден из-за военных действий на их границе, для надзора за 
соблюдением эмбарго на поставки оружия [2]. 

Несмотря на подобные взгляды, в международном праве существует возможность 
разрешения дела по справедливости.  

Статут Постоянной Палаты Международного Правосудия официально закрепляет 
право Суда разрешать дело ex aequo et bono, в случае выражения на это воли сторон [3,ст.38]. 

Однако Международный Суд ни разу не вынес решение на основании ex aequo et 
bono. Данная ситуация вызвана тем, что существует убеждение, согласно которому вопросы 
справедливости, находящиеся вне закона, должны быть разрешены на политической арене. К 
тому же разрешение дела ex aequo et bono может подорвать авторитет Суда. Наделять себя 
полномочиями посредника означает получение власти, которой Суд не должен обладать. 
Замена правовых принципов принципами справедливости подвергает опасности мандат Суда 
в качестве судебного органа. 
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Средневековые купеческие суды, являющиеся предшественниками современных 
международных коммерческих арбитражей, разрешали споры по справедливости, опираясь 
на практику торговли, независимо от права короны. По средневековому торговому праву, 
судьи разрешали спор ex aequo et bono на основании Кодексов, созданных, принятых и 
применяемых самими судьями [1,с.9]. 

Купеческие суды разрешали  споры, возникавшие между странствующими 
торговцами на местных ярмарках, рынках, портах, городах. Решение основывалось на 
справедливости между сторонами и быстром отправлении правосудия. Весьма удобным 
было то, что купцы постоянно перемещались вместе со своим товаром из гильдии в гильдию, 
от порта к порту, и они получали справедливое рассмотрение дела без откладывания своих 
поездок. 

По существу, цель использования концепции ex aequo et bono заключается в том, 
чтобы вынести решение по неформальным процедурам, с минимальными затратами времени 
и средств, для получения справедливого для сторон результата, не в соответствии с правом, а 
по торговым обычаям и практике. Правосудие отвечало требованиям купцов на 
целесообразный и справедливый результат, вместе с тем позволяя им продолжать свой 
бизнес с минимальным ущербом.  

На сегодняшний момент разрешение споров по справедливости практикуется 
Комиссией по праву международной торговли ООН. В Типовом законе ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже указано, что арбитраж вправе вынести решение ex 
aequo et bono только если стороны уполномочили арбитраж на это. К тому же, арбитраж 
учитывает условия договора и торговые обычаи [4,ст.28]. 

В деле Benvenuti против Конго, Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров разрешил спор ex aequo et bono. Компанией Benvenuti and Bonfant 
SRL и Конго была создана компания PLASCO, которая должна была заниматься 
производством пластиковых бутылок и минеральной воды. Конго стал устанавливать 
заниженную цену на продукцию, а потом вовсе придал компании статус государственной. 
Итальянское посольство в Конго посоветовало гражданам Италии покинуть компанию и 
Конго. Компания PLASCO была захвачена армией Конго. Суд признал, что Конго нарушило 
свои обязательства, в частности, не обеспечило специальный налоговый режим, гарантии 
финансирования. Была присуждена компенсация [5].  

Следовательно, можно сделать вывод, что разрешение споров по справедливости не 
означает, что абсолютно не применяются нормы права или принципы международного 
права.  

Стороны должны доверять арбитру, чтобы предоставить ему право разрешать спор по 
справедливости. Проблема может заключаться в том, что стороны прибегая к ex aequo et 
bono, определяют лишь общие вопросы, не уточняя отдельных моментов разрешения споров. 
Стороны должны не только включить оговорку о разрешении спора по справедливости в 
свой договор, но и понять какую это принесет выгоду. Кроме того, что разрешение спора по 
справедливости позволяет избежать коллизий в применимом праве и конфликта сторон, а 
также предполагает полное доверие арбитру, ex aequo et bono обеспечивает должное 
внимание арбитра к специфическим отношениям сторон и помогает достичь решения, 
являющегося обоснованным на практике. А также сам процесс разрешения спора быстрый и 
неформальный.  

Рассматривая спор ex aequo et bono, необходимо: 
1. Оценить обстановку в свете не абстрактных, а относящихся к делу отношений; 
2. Определить содержание «справедливости» в отношениях между сторонами при 

их обстоятельствах; 
3. Применить конвенции, обычаи и практику, относящиеся к взаимоотношениям 

сторон; 
4. Обеспечить быстрое и беспристрастное рассмотрение спора. 
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Бесспорным плюсом разрешения дела ex aequo et bono является то, что уделяется 
должное внимание не только юридическим правам и обязанностям сторон, а также 
существенным интересам, не закрепленным в качестве прав. 

Таким образом, разрешение спора ex aequo et bono является отражением обычного 
международного права. Принцип позволяет смягчить нормы права и вынести справедливое 
решение для конкретного спора. К тому же, принцип восполняет пробелы в международном 
праве, толкуя его принципы и нормы. Однако в любом случае решение остается 
соответствующим общепризнанным нормам международного права.  
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Аталған мақала «ДСҰ-на  кіру және Еуразиялық экономикалық одақтың қалыптасу 

жағдайында Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың құқықтық 
аспектілері» атты  ҚР БҒМ-нің  2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулер 
жүргізуге бөлінген гранттың  шеңберінде дайындалды.  

 
Қазіргі кезде экономиканың даму сатысында еңбек нарығын тек республика және 

бөлек аймақтар бойынша ғана емес, сонымен қатар экономиканың салалары бойынша 
жетілдіру қажет.  Әрбір сала бойынша еңбек нарығын қалыптастыру, жұмыспен қамту және 
жұмыссыздық проблемаларын шешудің өзіндік жолдары мен басым бағыттарын айқындау 
маңызды болып барады. Демек, ауылшаруашылығы саласында аталған проблемаларды 
шешудің қағидалары жалпы республика үшін, және оның аймақтары үшін де ортақ болып 
табылады. Бұл республикамыздың ауылдық аймақтарында тұратын барлық азаматтарға тең 
мүмкіндіктермен қамтамасыз ету дегенді білдіреді. Сонымен қатар, табысты және еңбекақы 
төленетін жұмысқа қолжетімділік, қоғамдық-пайдалы қызметтің кез келген саласында кәсіп 
таңдау құқығын тану; жұмыспен қамтудағы қатаң шектеулерді қысқарту сияқты бөгделерді 
жоюдың негізінде ғана, салалық экономикаға яғни агроөнеркәсіп кешенін дамыту жолында 
айтарлықтай серпіліс байқалатын болады [1]. 

Дамыған мемлекеттердің тәжірбиесіне сүйенсек, жұмыспен қамту саясатын 
орталықтандырумен түсіндіреді. Осының арқасында жұмыспен қамту саясаты  аймақтық 

http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=unswwps-flrps
http://www.un.org/ru/sc/repertoire/subsidiary_organs/sanctions_and_other_committees.shtml
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/documents/1920.12.16_statute.htm#_Toc160729737
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жағдайларға бейімделуге мүмкіндік береді. Ауылдық тұрғындырды жұмыспен қамту саясаты 
икемді және динамикалық сипатта болуы керек. Себебі, бұл процесс салааралық және 
аймақаралық бағыттарда жұмыстық күшті қайта бөлуді белсендетеді. Жұмыспен қамту 
саясатын орталықтандыру, оны  тікелей және горизонталь бойынша жүзеге асыруды 
қарастырады: макродеңгей және микродеңгей (ауылшаруашылық кәсіпорындар), 
макродеңгей – аймақтар, аймақтық деңгей – ауылдық еңбек нарығы, әйелдердің және барлық 
сатыдағы жастардың еңбек нарығы.  

Аграрлық салада еңбек нарығын қалыптастыру туралы зерттеулер көрсетіп 
отырғандай, табысты жұмыспен қамту және ауылдық жұмыссыздықтың өсімін алдын алу, 
тек бірқатар шараларды жүзеге асырудың нәтижесінде ғана мүмкін болады. 

Табысты жұмыспен қамту және ауылдық жұмыссыздық өсімін алдын алуды бекіту 
бойынша аграрлық еңбек нарығындағы саясат келесіні мақсат етіп қояды: 

- ауылдың еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, экономикалық белсенді 
тұрғындардың санын өсіру, ауылдық тұрғындардың табысты және тұрақты жұмыспен 
қамтылуына қол жеткізу; 

- АӨК-де жұмыс күшінің сапасын және бәсекегеқабілеттілігін көтеру; 
- аграрлық еңбек нарығында жұмыс күшінің сұраныс пен ұсыныс арасындағы 

сәйкестігіне қолжеткізу; 
- жұмысқа орналасумен қиындық көріп жүрген және жұмыссыз қалған ауылдық 

тұрғындар топтарын қорғау және көмектесу; 
- жұмыспен қамту туралы жеке агенттіктер желілері арқылы жұмысқа орналасу 

мүмкіндіктерін кеңейту; 
- ішкі еңбек нарығын қорғау жүйесін жетілдіру; 
- ауылдық тұрғындарды заңсыз жұмыспен қамтудың алдын алу бойынша 

ісшараларды жүзеге асыру; 
- біліктілігін көтеру, қайта оқыту және оқыту жүйелерін жетілдіру жолдары 

арқылы АӨК-де кадрлық әлеуетті дамыту; 
- еңбек миграциясын реттеу жолы арқылы ауылдық еңбек ресурстарының 

мобильділігін қамтамасыз ету;  
- ауылдық тұрғындарды жұмыспен қамту саласынжа заңнамаларды жетілдіру; 
- мәжбүрлі жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандыруды қамтамасыз ету; 
- жұмыспен қамту туралы мемлекеттік саясатты әзірлеу мен жүзеге асыруда 

жұмыс берушілердің өкілдерін, ауылдық жұмыскерлер мен қоғамдық ұйымдардың қатысуын 
қамтамасыз ету; 

- ауылдық тұрғындарды жұмыспен қамту мәселелері бойынша территориалдық 
органдардың құрылымдарын жетілдіру.Еңбек нарығының маңызды элементі ретінде 
ауылдық тұрғындардың табысты жұмыспен қамту, АӨК-дегі еңбек нарығын икемді 
әлеуметтік-экономикалық модельін қалыптастыруға мүмкіндік береді.Менің ойымша аталған 
модельдің айтарлықтай сипаттамасы болып: 

- агарарлық сектордың оптималды құрылымына және позитивті экономикалық 
даму тенденцияларына сәйкес келетін, ауылдық тұрғындарды жұмыспен қамтудың  
динамикалық, рационалды құрылымы;  

- ауылдық жұмысшылардың өзіндік мүдделері мен ауыл шаруашылық 
өндірісіндегі қажеттіліктерді ескеретін жұмыспен қамту формаларының әртүрлілігі және 
икемділігі; 

- жұмысшы күшінің құнының теңділігін бекіту негізінде, оның шынайы құнына 
сәйкес келетін, ауылдық жерлердегі жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тепе-
теңдігі; 

- ауылдық жерлерде миграциялық және демографиялық процестерді реттеу, 
еңбек ресурстарын қайта бөлу, профессионалдық-квалификациялығына байланысты бөлу 
және рационалды территориалдық салалық бөлудің негізінде жұмысшы күшін немесе жұмыс 
орнын теңестіру; 
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- еңбек ақы төлеудің тиімді жүйесі; 
- өзін-өзі жасаудың алдыңғы саласында және лайықты өмір сүру деңгейін 

қамтамасыз етудің құралы ретінде қарастыратын агарарлық еңбекті іс жүзінде экономикалық 
және әлеуметтік жағынан мотивациялау. 

Аталған модель, нарықтық механизмдермен бірге, мемлекеттің нақты реттейтін 
функцияларына негізделеді. Бұл модельде ауылдық еңбек ресурстарын ауыстыру және 
пайдалану процестерін болжамдау және жоспарлау жүйесіне негізделген әлеуметтік 
бағыттылық бар. 

Ауылдық тұрғындардың жұмыспен қамту саясатын оңтайландыру агаралық 
сектордағы салаларды анықтау үшін ғылыми негізделген мақсатты бағдарламаларға арқа 
сүйеу қажет; АӨК экономикалық дамытудың басым бағыттарын қаржылық-несиелік және 
салықтық жағынан қолдау;ауыл шаруашылығындағы өндірісті дамытуды ынталандыру; 
шетел инвестициялары үшін қолайлы жағдайлар жасау, соның ішінде 
ауылшаруашылығындағы өнімдерді өндіретін өнідірістік салаға аса көңіл бөлген жөн. Бірақ, 
жұмыспен қамтуды рационализациялау – инвестициялық мүмкіндіктердің деңгейімен, 
нарықтық қатынастар мен нарықтық институттардың кемелденгендігімен, АӨК еңбек 
әлеуетін пайдалануда экономикалық мүдделердің басымдылығымен агарарлық еңбек 
нарығын дамытудышектейді [2]. 

Менің ойымша, ауылдық, аймақтық немесе облыстық тұрғындардың жұмыспен қамту 
және олардың еңбек нарығын реттеу механизміне барлық құқықтық, әлеуметтік, 
экономикалық және психологиялық факторлар енгізілуі тиіс.  

АӨК-де еңбек нарығын реттеу бойынша шараларды екі топқа бөлуге болады: 
- институционалдық орта мен әртүрлі өндірістік объектілерді дамыту және құру, 

нарықтық жағдайларды активизациялау, аймақтарды тұрақты дамыту процесінеқосылуы 
мүмкін болатын аграрлық сектордың, бірінші кезекте еңбек, мүліктік және ресурстық 
әлеуетті тиімді пайдалану үшін қажетті жағдайларды жүзеге асыру;  

- ауылдық жерлерде әлеуметтік саланы басымдылықпен дамыту. Оның бағыты 
бастапқы білім беру мен денсаулық сақтау, азық-түлікпен қамтамасыз ету және әлеуметтік 
қорғау сияқты шаралар ауыл тұрғындарының кедей бөлігіне қарай бағытталған.  

Осындай жағдайда шаралардың бірінші тобына айтарлықтай назар аударған дұрыс. 
Ауылдарда, аудандарда жұмыс орындары мен жұмыспен қамту деңгейін көтеру, бос 
өндірістік қуаттарды, реконструкциялауды, қайта құрылымдауды,  кіші және орта 
кәсіпкерліктің жаңа өндірістік объектілерін құру кезінде  пайдалануды ынталандыру, соның 
есебінен тұрғындардың кірістерін өсіруге бағытталған экономикалық саясат жүргізу қажет.  

Реттеудің ынталандырушы механизмі ауылдық жерлерде заманауи өндірістік 
инфрақұрылымдарды дамыту ( жол желілері, транспорттық объектілер, энергетика, су 
шаруашылығы, байланыс және коммуникациялар, олардың негізінде электро-газ және сумен 
жабдықтаудыжақсарту) және осы салаға сәйкес ұзақмерзімді инвестициялық саясатты іске 
асыру.  

Реттеудің механизмін жетілдіруді аудандардың облыстардың әкімішілігімен және 
аудандардағы жұмыспен қамту департаменттерімен өзара әркеттесу арқылы жүзеге асыру 
қажет. Жұмысшы күшіне сұраныс пен ұсыныстың теңділігіне қол жеткізу мен агарарлық 
еңбек нарығын реттеудегі кешенді шараларды тиімді жүзеге асыру мақсатында ауылдық 
тұрғындарды жұмыспен қамтудың кешенді бағдарламасын әзірлеу маңызды.  

Ауылдық тұрғындарды жұмыспен қамтудың кешенді бағдарламасы: 
- ауылдық жұмысшыларды облысаралық, облыстық және аудандық деңгейде 

ішкі салалық еңбек нарығына ауыстыруды, көшіп келгендерді орналастыруға жәрдемдесуді; 
- ауылдық жерлерде толық емес жұмыс күнінің, стандарттық емес жұмыс 

режимінің, жұмыспен қамтудың икемді формаларын ынталандыруды; 
- ауыл жұмысшыларын бәсекегеқабілеттілігін өсіруді, қосымша кәсіптер мен 

жаңа мамандықтарды игеруді; 
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- әйелдерге, жастарға және басқа да әлеуметтік әлсіз топтарға қосымша жұмыс 
орындарын жасайтын ауылшаруашылық кәсіпорындарды экономикалық ынталандыруды; 

- аймақта (облыста) АӨК түрлі саласын дамытудағы болжамдалған 
басымдықтарға сәйкес қосымша жұмыс орындарын құруды; 

- ауылшаруашылығында және басқа да салаларда білікті мамандарды 
қалыптастыруды қарастырады.  

Ауал шаруашылығы секторында еңбек нарығын реттеудің негізі механимдеріне біз 
мемлекетте қабылданып жатқан көптеген мемлекеттік бағдарламарды айта аламыз.  

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» Стратегиясында қалыптасқан 
көзқарасты түбегейлі өзгертудің керек екенін баса айтқан болатын. Ауыл шаруашылығын 
ауқымды жаңғырту алға қойылған. Соныңнегізінде «Агробизнес – 2020» 
бағдарламасыжасалды. Ауыл шаруашылығын ауқымды жаңғырту – индустриялды-
инновациялық технологияларды кең көлемде игеру деген сөз. Бүгінгі таңда 
ауылшаруашылығы өнімдерінің 70 пайыздан астамын ауылтұрғындары мен шағын шаруа 
қожалықтары беріп отыр. Біз қазір Кедендік одаққа мүшеміз, енді Еуразиялық экономикалық 
кеңістікте өз орнымызды белгілеп алдық. Көп өтпей ДСҰ-ға енеміз. Бәсекелестік арта түседі. 
Шынымызды айтсақ, Қазақстандағы аграрлық сала бәсекеге қауқарсыз. Бәсекеге қабілетті 
болу үшін макро экономикалық ортаны қалыптастыру қажет. Макроэкономиканы дамытатын 
білікті мамандар қажет. Ендігі кезде, белсенді түрде дамып жатқан интеграциялық 
процестер, көп ұзамай өзінің жағымды және жағымсыз жақтарын көрсете бастайды. 
Қазақстанда кейінгі уақыттарда жүріп жатқан интеграциялар - отандық компаниялар үшін, 
кәсіпкерлер үшін жаңа нарықтарды игеруге септігін тигізетін аса ауқымды әрі көреген қадам 
[3]. 

Аймақаралық интеграция – бәсекелестік ұлғайған сайын, жұмысшылардың біліктілігі 
мен білімі де бәсекеге түседі. Жақында үш мемлекет қол қойған, Еуразиялық экономикалық 
одақ– агроөнеркәсіптік кешеннің дамуына үлкен серпін әкеледі, себебі нарық кеңейе түседі. 
17 миллион Қазақстан халқы мен 170 миллиондық Еуразиялық экономикалық кеңістік 
нарығы. Бұл елеулі ауқым. Екіншіден, сауда және бизнестің еркін көсілуіне бөгет жасайтын 
түрлі тарифтік және тарифтік емес әкімшілік кедергілер алынып тасталады, қосылған құн 
салығы, кедендік төлемдер, құжаттардың санын азайту сынды игі шаралар жасалады. 
Осының барлығы топтаса келе, біздің ауыл шаруашылық өнімдеріміздің өтімділігін 
арттырады. Бәсекелестік ортаның дамуы, өз кезегінде, тауарларымыздың сапасына және 
өндіріс көлемінің артуына тікелей әсер ететін болады. Сонымен қатар, жұмысшы күшінің 
айналымы жедел дамитын болады. Сондықтан өзіміздің аграрлық саладағы еңбек нарығын 
қорғау мақсатында және ауылдық жерлердергі тұрғындар жұмыссыз қалмауы үшін, ең 
бастысы білікті кадрлар дайындау көзделіп отыр. 

Осыған орай, агроөнеркәсіп кешенінде  еңбек нарығын реттеу механизмдерін 
жетілдірудің жолдары түрлі болғанымен, ең бастысы еңбек ресурстары сапалы, ауыл 
шаруашылығында қажетті болуға тиіс.  

 
Пайдаланылған әдебеттер 
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Магистрант 1-го курса специальности «6М030200 –Международное право» 
юридического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и 
права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Бусурманов Ж.Д. 

 
Выступая гарантом прав и свобод личности, Конституция Республики Казахстан, в 

соответствии с международным правом, признает, закрепляет и гарантирует обеспечение 
основных прав и свобод человека, которые согласно Конституцией, принадлежат каждому от 
рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и 
применение законов и иных нормативных правовых актов.    

Сегодня, говоря о правах человека, мы имеем в виду права отдельных лиц, а не 
народов, общественных классов и сословий. В связи с этим существуют различные системы 
взглядов, мнений, основные точки зрения по отношению прав человека. 

Концепция прав человека включает в себя три аспекта: во-первых, каждая власть 
имеет свои ограничительные рамки; во-вторых, у каждого человека есть своя автономная 
сфера, в которую никакая сила не может вторгнуться; в-третьих, каждый человек может 
сделать серьезное заявление против государства с целью защиты своих прав. Подразделение 
прав на различные категории уходит корнями в историю концепции прав.  

Идеи, как и люди, имеют свою судьбу. Вспыхивают на небосклоне истории. Это 
относится и к идее Евразии - возникшей в 20-е годы нынешнего столетия, затем забытой, но 
вновь властно заявившей о себе в конце столетия - прежде всего, в работах и выступлениях 
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Не сразу идея Н. Назарбаева была принята 
главами государств на постсоветском пространстве, прошло долгих 6 лет пока воплотились в 
жизнь предложения Президента Республики Казахстан. Президент настойчиво и 
целеустремленно предпринимает энергичные действия по вопросам интеграции государств в 
Евразийском пространстве. «У нас есть все усилия, - говорит Нурсултан Абишевич, - чтобы 
сохранить основу нашего сотрудничества при соблюдении интересов суверенитета, полном 
уважении принципов невмешательства во внутренние дела и права каждого народа, самому 
определять правила собственного общественного устройства». 

Впервые, на постсоветском пространстве, в казахстанской правовой науке, 
посредством взаимодополнения, а не противопоставления, обосновывается новая концепция 
прав человека с позиции евразийства, представляющего собой удивительный сплав 
западноевропейских ценностей, идеалов с восточными традициями, прошлым кочевым 
укладом и образом жизни, а также новыми устоями современного, по своей сути, 
полиэтнического, евразийского казахстанского общества. 

По мере развития государств и обществ, создания соответствующих условий и 
возможностей национальные стандарты корректируются в сторону сближения их с 
международными стандартами нормами, с одновременным стремлением к сохранению 
самобытности и своеобразия. В этом заключается диалектика постоянного 
совершенствования и развития прав и свобод человека [1]. 

«Евразийская концепция прав человека» - это права человека, адекватные и 
соответствующие коллективистским, общественным интересам и ожиданиям, а также 
предполагающие их взаимную ответственность друг перед другом (индивида и общества) 
[2].   

Существую различные концепции прав человека, например как исламская, японская, 
европейская, но задача автора не притупить эти концепций, а найти баланс и дополнить 
своим индивидуальным подходом.  

Вместе с тем, в литературе существует точка зрения о необходимости в процессе 
анализа правового состояния общества  учета специфики традиций и развития разных 
государств мира, специфики правовых институтов и процедур защиты прав человека, так как 
единого (неизменного)  шаблона единых и одних и тех же идей свободы личности нет и не 
может быть [3].   
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Представляется интересной существующая в современной литературе полемика о 
том, что естественное право имеет универсальный характер, а не является только 
западноевропейским феноменом. Как известно, для европейской цивилизации характерен 
персоноцентризм в области прав человека, обосновывающий зарождение представлений о 
ценности индивида, права, обеспечивающего свободу личности именно в недрах этой 
цивилизации (М.Вебер). Контраргументом апологетам данной точки зрения является другой 
общеметодологический принцип: евразийский полицентризм (Л.Н.Гумилев), 
обосновывающий существование иных мировых центров, ибо естественное право как 
неписанное знакомо всем цивилизациям в истории человечества. 

Современные ученые предлагают создать разумный баланс между этими двумя 
мегатенденциями - мировоззренческими универсалиями европейского рационализма и 
мировоззренческими основаниями восточного универсализма [4]. 

 Сопоставительный анализ ценностных систем Запада и Востока, отражающий 
традиции, специфику образа жизни, менталитет соответствующего общества, позволяет 
сделать вывод об отсутствии противоположных и противоречивых ценностей. Восточные 
традиции характеризуются утверждением единства общества и человека, приоритетом таких 
норм и ценностей, как справедливость, искренность, уважение к старшим, к семье. Для 
западной традиции выделяется приоритет индивидуальных ценностей над общественными. 
В контексте сопоставления ценностных ориентиров усматривается не столкновение 
цивилизаций (А.Дж.Тойнби и С. Ханкингтон), а специфика проявления одних и тех же 
ценностей, по сути являющихся общечеловеческими, в разных формах в разные 
исторические периоды [5].  

Европейская система защиты прав человека сложилась намного раньше, практически 
сразу после второй мировой войны. Основное отличие Европейской системы состояло в том, 
что механизм защиты прав человека предусматривал обязательность исполнения решений и 
процедуру обеспечения исполнения.  

Жителям Европы, особенно повезло, по крайней мере, в отношении некоторых прав, 
поскольку у них есть постоянно действующий суд - Европейский Суд по правам человека - 
который рассматривает жалобы на нарушения прав человека. Даже если жалобы не 
подпадают под юрисдикцию Европейского Суда, существуют и другие механизмы, 
позволяющие привлечь государства к ответственности за их действия и принудить их к 
исполнению своих обязательств в соответствии с соглашениями о правах человека. Им легче 
от самого факта существования таких правовых норм, даже если не всегда есть правовые 
средства, чтобы принудить государства к их исполнению. 

Провозглашённый в статье 4 п. 3 Конституции принцип приоритета международных 
договоров ратифицированных нашей страной над внутренним законодательством 
свидетельствует о стремлении Казахстана интегрироваться в мировое сообщество как 
равноправного участника [6]. На данный момент внутреннее законодательство не позволяет 
гражданам в полной мере реализовать их право на обжалование судебных актов в 
международных судебных органах. Ратификация Казахстаном Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод предоставит Европейскому суду по правам 
человека право быть судом «последней инстанции» по некоторым категориям дел, что в 
значительной степени позволит реализовать принцип, заложенный в статье 4 Конституции. 

Как известно, современная концепция прав человека в основном исходит из Европы, 
необходимо заметить, что идеи свободы и социальной справедливости являются 
фундаментальными для стран и культур всего мира. Европейским Союзом принята новая 
стратегия внешней политики, в которой большое место уделено вопросам прав человека. ЕС 
совместно со структурами ОБСЕ по человеческому измерению стараются перехватить 
эстафету пропаганды западных ценностей в гуманитарной сфере. В структурах МИД стран 
ЕС уже созданы специализированные органы по вопросам популяризации доктрины прав 
человека. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000003868
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002321
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Ведь проблема защиты прав человека на постсоветском пространстве в последнее 
десятилетие приобретает общеевропейское значение. Определяющим в деле обеспечения 
европейских стандартов прав человека было принятие Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. (ЕКПЧ). Конвенция на основе признания общности наследия 
политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права закрепила 
общеевропейскую универсальную концепцию прав человека и единые минимальные 
стандарты механизма их обеспечения. Верховенство права является одна из 
фундаментальных концепций европейской правовой культуры, закрепленная в различных 
правовых актах Совета Европы. 

Выясняя содержание понятия «верховенство права» в практике ЕСПЧ, следует иметь 
в виду, что концепция верховенства права – это совокупность правовых позиций Суда в 
отношении минимальных стандартов обеспечения прав и свобод как надпозитивного 
явления. Позиция Суда основывается на представлениях об эволюции правовых смыслов 
природно-социального равновесия в интерсубъективной реальности правового бытия, 
понятии нравственной свободы и равенства в достоинстве как источников прав и свобод.  
      Для выяснения проблемы содержания концепции верховенства права в практике 
Европейского суда важно обратить внимание на позицию судьи Европейского суда по 
правам человека Л. Лукаидеса, который утверждает, что общепризнанным является 
понимание принципа верховенства права в контексте пяти ценностей: а) связанности правом 
государства; б) соблюдения принципа равенства всех перед законом; в) обеспечения 
законности и порядка; г) эффективного и предсказуемого правосудия; г) защиты прав 
человека [7]. 

Основным приоритетом национальных интересов государств в рамках концепции 
прав человека является принцип защиты прав и законных интересов своих граждан. Данный 
принцип изложен во внешнеполитических стратегиях и идеологических доктринах 
практически всех стран. Из этого следует, что концепция прав человека изначально заложена 
в концепции национальных интересов. Данный принцип является нормой прямого действия 
для внешнеполитического ведомства государства и его представительств за рубежом. От 
того, насколько реализован этот принцип в работе министерства иностранных дел, зависит, 
настолько эффективно защищены национальные интересы государства.  

В современных условиях Европейский союз просто немыслим без основных, 
фундаментальных прав человека, без их реальной и эффективной защиты. Более того, 
именно язык прав и свобод был изначально положен в основу взаимоотношений стран —
 участниц рассматриваемого межгосударственного объединения, их граждан и юридических 
лиц, в основу формирования единого общеевропейского правопорядка. Именно к такому 
выводу можно прийти, если внимательно проанализировать содержание основополагающих 
учредительных договоров ЕС, иных правовых актов и документов, непосредственно 
относящихся к правам человека, а также практику Суда Европейских сообществ в данной 
области. 

Сравнивая две разные идеи, можно прийти к такому выводу, что евразийская и 
европейская концепции прав человека имеют некоторые соотношения, ведь В.А. Карташкин 
не зря отмечал, что «Всеобщая Декларация прав человека» послужила моделью при 
разработке конституций более чем в 100 государствах и разные, по культуре, ментальности, 
нормам поведения, укладу жизни, каждому присуще своя индивидуальность к проблеме, 
связанные с правами человека [8]. 

В то же время двум концепциям присуще свои особенности, которые имеют свои 
собственные нормы, правила, мировоззрения, восприятия и личную ментальность. Ведь даже 
по отношению развития, как в экономических, так и в политических сферах они разные. 

Так, в европейской концепций в большей степени приоритет отдается правам и 
свободам отдельного человека, а в евразийской учитывается взаимосвязь человека с 
обществом, благодаря которой думается, что в именно в Республике Казахстан нет 
межнациональных конфликтов и войн. Мир и согласие многонациональной страны – 
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визитная карточка Казахстана, где полноценно защищаются права и свободы каждой нации. 
Поэтому Республика Казахстан делает все, чтобы ни одна нация, проживающая, на ее 
территории не была ущемлена. Но это не означает, что мы должны отвергать европейскую 
концепцию прав человека, а должны дополнить своими индивидуальными нравственными 
устоями.  
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Для семейного права, как ни для какой другой области правового регулирования, 

характерны весьма существенные различия между правовыми системами различных 
государств. Это объясняется тем, что на регулирование семейных отношений большое 
влияние оказывают национальные особенности и традиции. Регулирование этих отношений 
имеет вековую историю. На разработку правовых норм, особенно в области семейного права, 
оказывает влияние церковь, религиозные догматы. Этим объясняется и фактическое 
отсутствие в данных областях международной унификации материально-правовых норм. 
Здесь  господствуют коллизионные нормы, но они лишь отсылают к праву отдельных 
государств. В последние годы возросло значение многосторонних и двусторонних 
договоров, содержащих коллизионные нормы в этих областях. 

В одних странах имеются ограничения для женщин, вступающих в брак: они могут 
вступать в брак только по истечении определенного периода времени после развода или 
смерти мужа, в других странах такие ограничения не установлены. Имеются страны, в 
которых установлены ограничения или особые условия для вступления в брак их граждан с 
иностранцами. Так, в Дании браки с иностранцами разрешены только в том случае, если 
лицо, вступающее в брак, старше 24 лет; иностранка может выйти замуж за датского 
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гражданина при условии, что он имеет достаточную жилплощадь в Дании, постоянные 
доходы и способен предоставить банковскую гарантию на 7000 евро [1]. 

К брачно-семейным отношениям в международном частном праве относят вопросы 
заключения и расторжения брака,  признания брака недействительным, определения режима 
имущества между супругами, регулирования алиментных обязательств, усыновления и 
связанные с ними другие вопросы (например, взаимоотношения. Брачно-семейные 
отношения в международном частном праве в приемной семье) при условии, что указанные 
отношения имеют международный характер. Из многосторонних универсальных конвенций 
в области семейного права следует упомянуть ряд конвенций, разработанных Гаагской 
конференцией по международному частному праву. Это -  Конвенция о заключении и 
признании действительности браков 1978 г.;  Конвенция о праве, применимом к режиму 
имущественных отношений супругов, 1978 г.;  Конвенция о признании разводов и решений о 
судебном разлучении супругов, 1970 г.;  Конвенция о праве, применимом к алиментным 
обязательствам, 1973 г.;  Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в 
отношении детей, 1956 г.; Конвенция о признании и исполнении решений по делам об 
алиментных обязательствах в отношении детей 1958 г.; Конвенция о компетенции и 
применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г.; Конвенция о защите 
детей и сотрудничестве в области международного усыновления. А так же Минская 
конвенция 1993 и Кишиневская конвенция 2002. 

Основным актом семейного законодательства   в Республике Казахстан является 
Кодекс  «О браке (супружестве) и семье» (далее – Кодекс о браке), который был принят 26 
декабря 2011 года и заменил собой ранее действовавший Закон «О браке и семье» от 17 
декабря 1998 года. Кодекс о браке регулирует важные для общества брачно-семейные 
отношения, обеспечивает защиту прав и интересов членов семьи. [2]. 

Юридическое оформление брака состоит в его регистрации в органах записи актов 
гражданского состояния или иных, предусмотренных национальным законом. 

К обязательным условиям заключения брака принято относить взаимное согласие 
лиц, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

В среднем брачный возраст установлен в 18 лет, хотя в некоторых странах 
установлены другие возрастные пределы, причем для женщин ниже, чем для мужчин. При 
наличии серьезных оснований брачный возраст может быть снижен. 

Процедура заключения брака граждан Казахстана с иностранными гражданами 
регламентируется семейным законодательством Казахстана. Это означает, что органы ЗАГСа 
Казахстана не вправе требовать соблюдения условий заключения брака, не предусмотренных 
семейным законодательством республики. Тот брак, который заключен в Казахстане, 
считается действительным на всей территории республики, независимо от того, что данный 
брак признается недействительным по закону страны того иностранца, который вступил в 
брак с гражданином (гражданкой) Казахстана. Такой нежелательной ситуации можно 
избежать путем заключения международных договоров, в которых можно специально 
оговорить эти и другие вопросы. 

Закон Казахстана не возражает против заключения консульских браков, оформляемых 
в Казахстане. В Кодексе о браке и семье Казахстана говорится о том, что браки между 
иностранцами, заключенные в Казахстане в посольствах и консульствах иностранных 
государств, на условиях взаимности признаются в Казахстане, если эти лица были 
гражданами государства, назначившего посла, консула. 

Казахстан признает действительными браки, которые заключены за пределами 
Казахстана по законам тех или иных государств. В Казахстане считается достаточным 
предъявление официального удостоверения (свидетельства) о браке, выданного 
компетентным органом иностранного государства. 

Порядок развода в разных странах установлен по разному. Решения о разводе 
принимаются в отношении тех браков, которые признаются таковыми в определенной 
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стране. На территории Казахстана расторжение брака производится на основании 
казахстанского законодательства, которое устанавливает порядок и условия развода. 

В каждом государстве определяется режим личных неимущественных и 
имущественных прав и обязанностей супругов. Согласно Кодексу «О браке супружестве и 
семье» : «личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов должны 
определяться законодательством государства, на территории которого супруги имеют 
совместное место жительства, а при его отсутствии - законодательством государства, на 
территории которого они имели последнее совместное место жительства». Брачным 
договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения. 

Заключив брачный договор, супруги могут изменить установленный законом режим 
совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной 
собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов. [3]. 

Правила по вопросу о применении права к личным и имущественным 
правоотношениям супругов  предусмотрены так же  и в Минской конвенции 1993 г. и в 
Кишиневской конвенции 2002 г.: 

-  личные и имущественные правоотношения супругов определяются по 
законодательству договаривающейся стороны, на территории которой они имеют совместное 
местожительство; если один из супругов проживает на территории одной договаривающейся 
стороны, а второй - на территории другой и при этом оба супруга имеют одно и то же 
гражданство, их личные и имущественные правоотношения определяются по 
законодательству той стороны, гражданами которой они являются; 

-  если один из супругов является гражданином одной договаривающейся стороны, а 
второй - другой и один из них проживает на территории одной, а второй - на территории 
другой договаривающейся стороны, то их личные и имущественные правоотношения 
определяются по законодательству той стороны, на территории которой они имели свое 
последнее совместное местожительство; 

-  если супруги не имели совместного места жительства на территориях 
договаривающихся сторон, применяется законодательство той стороны, учреждение которой 
рассматривает дело; 

-  правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются 
по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это 
имущество; 

-  по делам о личных и имущественных правоотношениях супругов компетентны 
учреждения договаривающейся стороны, законодательство которой подлежит применению в 
соответствии с приведенными выше положениями. [4;5]. 

С целью унификации коллизионных норм по вопросам развода были приняты 
международные конвенции. Так, Гаагская конвенция об урегулировании коллизий законов и 
юрисдикции относительно разводов и судебного разлучения супругов установила 
коллизионную привязку в двух случаях: развод разрешается как национальным законом, так 
и законом места совершения действия. Другая Гаагская конвенция, регулирующая признание 
развода и судебного разлучения супругов 1970 года, может быть применена к признанию в 
одном договаривающемся государстве развода и судебного разлучения, которые были 
совершены в другом договаривающемся государстве. В данной Конвенции перечисляются 
условия, соблюдение которых ведет к признанию развода, судебного разлучения, которые 
уже совершены в том или ином зарубежном государстве.[6] 

На территории Казахстана расторжение брака производится на основании 
казахстанского законодательства, которое устанавливает порядок и условия развода. Об этом 
свидетельствует содержание статьи 185 Кодекса о браке и семье Казахстана, которая 
устанавливает, что расторжение брака казахстанских граждан с иностранными гражданами, а 
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также браков иностранцев между собой в Казахстане производится по казахстанскому 
законодательству. 

И в завершение хотелось бы отметить, что законодательство  в сфере брака и семьи  
приобретает стремительное развитие. Так как регулирование семейно брачных отношений в 
сфере международного частного права имеет огромное значение. Конституцией, и 
международными договорами предоставляется право на заключение брака, и это право 
должно исполняться независимо от того где находится человек ,с кем вступает в брак и т.д. 
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Отношения между народами существовали с древних времен. Однако никогда они не 

достигали такой степени развития, как на современном этапе. Актуальность темы статьи 
обусловлена тем, что в настоящее время источники международного права играют важную 
роль и без них невозможно, было бы сотрудничество между странами. В последнее время все 
более расширяется сфера воздействия международно-правовых договоров на 
международные коммерческие отношения и международный гражданский оборот в целом. 
Развитие и обновление таких отношений, потребность в защите прав и законных интересов 
субъектов международного права обуславливают необходимость всестороннего 
совершенствования применяемых в этой области международно-правовых инструментов. 
Источники международного права имеют двойственный характер, так как, с одной стороны, 
источниками являются международные договоры и международные обычаи, а с другой - 
норма законодательства и судебная практика отдельных государств и применяемые в них 
обычаи. В теории права под источником права понимается форма, в которой выражается 
юридически обязательное правило поведения и которая придает этому правилу качество 
правовой нормы. Например, конституция, федеральный конституционный закон, 
федеральный закон, подзаконные акты, к которым относятся указ, постановление или 
распоряжение компетентного органа государства, и т.д. Таким образом, источниками 
международного права будут считаться те формы, в которых выражены правила поведения 
субъектов международных отношений и которые сообщают этим правилам качество 
международно-правовой нормы. Термин "источники права" обычно принято употреблять в 
двух значениях - материальном и формальном. Под материальными источниками 
понимаются материальные условия жизни общества. Формальные источники права, более 
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всего интересующие правоведов, - это те формы, в которых находят свое выражение нормы 
права. Только формальные источники права являются юридической категорией и составляют 
предмет изучения юридических наук, в том числе международного права. [1] 

Основная проблема источников международного права заключается в неясности их 
перечня. Международно-правовые нормативные документы не содержат исчерпывающего 
перечня источников. Приблизительный перечень источников, который некоторыми учеными 
принимается в качестве списка источников международного права, содержится в ст. 38 
Статута Международного суда ООН, которая гласит: "Суд, который обязан решать 
переданные ему споры на основании международного права, применяет: a)международные 
конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно 
признанные спорящими государствами; b)международный обычай как доказательство 
всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; c)общие принципы права, 
признанные цивилизованными нациями; d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные 
решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву 
различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых 
норм".Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых 
участвуют или могут участвовать все государства и которые содержат нормы, обязательные 
для всего международного сообщества, т.е. нормы общего международного права. К 
специальным относятся договоры с ограниченным числом участников, для которых 
обязательны положения этих договоров. Международный обычай в ст. 38 Статута 
Международного суда ООН определен как "доказательство всеобщей практики, признанной 
в качестве правовой нормы". Венская конвенция 1969 г. подтверждает, что нормы 
международного обычного права по-прежнему регулируют важнейшие вопросы 
международных отношений. Итак, обычная норма международного права представляет 
собой общеобязательное правило поведения, выражающееся в однородных действиях, за 
которыми субъекты международного права признают юридическую обязательность 
международно-правовой нормы. От международно-правового обычая следует отличать 
обыкновение. Оно представляет собой правило поведения субъектов международных 
правоотношений, не обладающее качеством юридической обязательности. Иными словами, 
обыкновение не признается мировым сообществом в качестве нормы международного права. 
Поэтому нарушение обычая рассматривается субъектами международного права как 
правонарушение, нарушение же обыкновения рассматривается как недружественный акт, 
следовательно, санкцией за нарушение обыкновения может выступить реторсия. 
Квалификация правила поведения в качестве обычая является сложным процессом. В 
отличие от договорных норм, обычай не оформляется каким-либо единым актом в 
письменном виде. Поэтому для установления существования обычая используются 
вспомогательные средства, также перечисленные в ст. 38 Статута Международного суда 
ООН: судебные решения и доктрины наиболее признанных специалистов в области 
международного права различных стран, а также в теории в качестве дополнительных 
источников выделяют решения международных организаций и односторонние акты и 
действия государств. Обычными нормами могут при определенных условиях стать нормы 
резолюций международных организаций. Так, например, п. 14 Стандартных правил 
обеспечения равных возможностей для инвалидов (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 декабря 1993 г.) гласит: "Хотя настоящие Правила не являются обязательными, они 
могут стать нормами международного обычного права, когда они будут применяться 
большим числом государств, выразивших желание соблюдать международное 
право".Необходимо также учитывать, что среди источников международного права не 
установлена иерархическая структура норм; обычные нормы имеют такую же юридическую 
силу, как и договорные. Значительное число действующих сегодня договорных норм 
представляет собой проверенные временем кодифицированные обычаи.[2] 

В настоящее время, как это отмечается в литературе, в практике международного 
общения выработаны четыре формы источников международного права: международный 
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договор, международно-правовой обычай, акты международных конференций и совещаний, 
резолюции международных организаций. Два последних источника некоторые ученые 
(например И.И. Лукашук) называют "международным "мягким" правом", под чем 
подразумевается отсутствие свойства юридической обязательности. [3].Согласно 
учредительным документам (уставам) большинства межправительственных организаций 
последние имеют право заключать международные договоры, а также регламентировать 
международные отношения посредством своих резолюций. Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г. определяет договор как международное соглашение, 
заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или 
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования. Международные договоры способствуют развитию международного 
сотрудничества в соответствии с целями Устава Организации Объединенных Наций, 
которые определены в ст. 1 Устава как: 1) поддержание международного мира и 
безопасности и принятия с этой целью эффективных коллективных мер для предотвращения 
и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и 
проведение мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 
международного права, улаживания или разрешения международных споров или ситуаций, 
которые могут привести к нарушению мира;2) развитие дружественных отношений между 
нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 
принятие других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира;3) осуществление 
международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к 
правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 
[4] 

Международным договорам также принадлежит важная роль в защите основных прав 
и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств. Под "заключением" 
международного договора обычно понимают процесс принятия договора, т.е. окончательную 
стадию его заключения. Международные договоры заключаются на разных уровнях, в связи 
с чем выделяют следующие виды международных договоров:1) межгосударственные 
(договоры высшего уровня)2) межправительственные (заключаемые от имени 
Правительства);3) межведомственные (договоры, заключаемые на уровне 
ведомств).Договоры могут быть открытыми и закрытыми. К открытым относятся такие 
договоры, участниками которых могут быть любые государства, независимо от того, имеется 
или нет согласие других участвующих в них государств. Закрытыми являются договоры, 
присоединение к которым ставится в зависимость от согласия их участников. По объектам 
регулирования договоры могут подразделяться на политические, экономические, научно-
технические и т.д.Все вышеперечисленные договоры являются договорами государства в 
целом, и именно оно несет ответственность за их выполнение. Следовательно, договоры 
разных видов в соответствии с международным правом обладают равной юридической силой 
[5]  

В целом теоретики международного права считают перечень источников 
(международные конвенции, международные обычаи, общие принципы права, признанные 
цивилизованными нациями, и, в качестве вспомогательных источников, судебные решения 
(прецеденты), а также доктринальные учения наиболее видных специалистов в области 
международного права), перечисленных в ст. 38 Статута Международного суда ООН, 
приблизительным и не исчерпывающим, но вполне пригодным для изучения и 
использования в международной практике. 
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Вопрос о субъектах права имеет важное концептуальное значение в любой сфере 

правового регулирования. Международное частное право не является исключением. В 
условиях современного развития международного сотрудничества одной из основных задач 
международного частного права является регулирование общественных отношений с 
участием физических лиц.  

Термин «физические лица» применяется в гражданском законодательстве и в 
международных соглашениях для обозначения людей как субъектов права.  

В международном частном праве гражданско-правовое положение физических лиц 
рассматривается в двух аспектах: с одной стороны – это отношения государства с 
собственными гражданами, а с другой – отношения государства с находящимися на его 
территории иностранными гражданами и лицами без гражданства. [1, c. 112] 
  С позиции международного частного права к физическим лицам относятся все участники 
соответствующих правоотношений независимо от их гражданства, это могут быть 
казахстанские граждане, граждане других государств и лица без гражданства.  

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами Республики 
Казахстан и имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства. Лицо 
без гражданства — это лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан и не 
имеющее доказательств наличия гражданства иностранного государства. К лицам, в 
отношении которых действуют нормы международного частного права, с учетом специфики 
их правового положения, относятся не только иностранные граждане, но и лица без 
гражданства, беженцы, лица, которым предоставляется политическое убежище, 
перемещенные лица и другие. [1, c. 116] 

В соответствии с Конституцией, в Республике Казахстан признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина, которые принадлежат каждому от рождения, 
признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение 
законов и иных нормативных правовых актов. [2] 

На территории государства пребывания иностранные граждане пользуются 
определенными режимами. Правовой статус иностранцев, определяющий объем их прав и 
обязанностей, обозначается термином "режим иностранцев". Для иностранцев установлены 
следующие виды режимов: 

   1. Национальный режим - предполагает уравнивание иностранцев в правах и 
обязанностях с местным населением. Абсолютный и полный национальный режим 
иностранцам не предоставляется ни в одном государстве - по общему правилу иностранные 
граждане лишены избирательных прав, права занимать государственные должности. Это 
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является общепринятым и не представляет собой дискриминации. Национальный режим в 
основном устанавливается в национальном законодательстве, но может быть предусмотрен и 
в международно-правовых актах. [3, c. 164] 

   2. Специальный режим - предполагает наделение иностранцев какими-то особыми 
правами и установление для них особых обязанностей, отличных от прав и обязанностей 
местных граждан. Общепринято предоставление иностранцам национального режима в 
сфере экономических, социальных, гражданско-процессуальных, гражданских прав; 
предоставление специального режима в сфере политических, трудовых, административных, 
семейных прав. Специальный режим закрепляется как в национальном законодательстве, так 
и в международных соглашениях. Данный режим может носить негативный характер, в этом 
случае он представляет собой совокупность правовых ограничений, которые 
распространяются только на иностранцев (например, иностранцы не могут быть капитанами 
водных судов и членами экипажей воздушных судов). 

Специальный режим может иметь позитивный (преференциальный) характер, т.е. 
иностранные граждане в целом или граждане отдельных государств обладают 
преимуществами в какой-либо сфере деятельности (безвизовый въезд жителей пограничных 
областей на территорию соседнего государства, беспошлинная приграничная торговля): 
"Специальные правила применяются к имуществу датских, финских, исландских или 
норвежских граждан, которые постоянно проживают на территории Королевства к моменту 
смерти, как и к собственности умерших лиц, имеющих постоянное место жительства в 
Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии, а также в целях контроля нераспределенного 
имущества датских, финских, исландских и норвежских граждан" (ст. 4 гл. III Закона 
Швеции о коллизиях законов в области наследования (1937)). [3, 168] 

   3. Режим наибольшего благоприятствования - представляет собой уравнивание 
граждан всех иностранных государств в правах и обязанностях друг с другом в какой-то 
определенной области на территории определенного государства. Права и привилегии, 
которыми пользуются граждане одного государства. на данной территории автоматически 
распространяются на граждан всех остальных государств. Этот режим устанавливается в 
основном в международных соглашениях и в настоящее время имеет тенденцию к 
трансформации в национальный режим.[3, 171] 

Любой из перечисленных режимов предполагает возможность введения по 
распоряжению властей соответствующего государства ограничений и изъятий, особенно в 
случае применения реторсий. 

При решении коллизионных вопросов в законодательстве и доктрине ряда государств 
широко используется понятие личного закона физического лица (lex personalis), который 
призван регулировать все основные вопросы правосубъектности такого лица. Наибольшее 
распространение для определения данного закона получило применение принципа закона 
гражданства лица (lex patriae) в ФРГ, Австрии, Италии и других европейских странах. 
Однако в США, Англии и иных странах «общего права», а также в некоторых других 
государствах используются не привязки к закону гражданства, а привязка к закону места 
жительства (lex domicilii) или же смешанные системы. Однако в отношении 
правоспособности и дееспособности физического лица, согласно этому закону, применяется 
право государства места жительства данного лица. [4, c. 90] 

Иностранцы находятся в "двойном подчинении", подчиняются двум различным 
началам - территориальному (юрисдикция государства пребывания) и экстерриториальному 
(юрисдикция государства гражданства). Общепризнано, что иностранец может выполнять 
обязанности или пользоваться правами, соответствующими его национальному праву, 
только в той мере, в какой это не противоречит суверенитету, безопасности и 
законодательству государства пребывания. Положение иностранцев в Казахстане 
определяется, прежде всего, Конституцией Республики Казахстан. 

Согласно Конституции, иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике 
Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, 
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если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами (п. 4 
ст. 12). [2] К основным законодательным актам, определяющим правовое положение 
иностранных граждан в Казахстане, наряду с Конституцией, относится Закон Республики 
Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранных граждан в Республике 
Казахстан». 

Казахстанское законодательство исходит из следующих основных принципов 
правового положения иностранных граждан: 

1. Иностранные граждане в Республике Казахстан имеют все права и свободы, а 
также несут все обязанности, установленные Конституцией, законами и международными 
договорами Республики Казахстан.  

2. Иностранные граждане в Республике Казахстан равны перед законом, 
независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и 
характера занятий. 

3. Использование иностранными гражданами своих прав и свобод не должно 
наносить ущерб интересам Республики Казахстан, правам и законным интересам ее граждан 
и других лиц и неотделимо от исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Республики Казахстан. [5] 

Положения о правах иностранцев содержатся в различных международных договорах, 
заключенных Республикой Казахстан с другими странами (торговых договорах, консульских 
конвенциях, договорах о правовой помощи, по вопросам налогообложения и т.д.). В этих 
актах закрепляется уравнение иностранцев в правах либо с гражданами Казахстана 
(предоставление национального режима), либо с гражданами любого другого государства, с 
которым заключен договор на аналогичных условиях (предоставление режима наибольшего 
благоприятствования). [6, c.113] 

Проблема международной правосубъектности физических лиц имеет давнюю 
традицию в юридической литературе. За индивидом довольно давно признается качество 
международной правосубъектности, что аргументируется возможностью привлечения 
физического лица к международной ответственности, обращения в международные органы 
за защитой своих прав и другими факторами, затрагивающими фигурацию физического лица 
как в международном публичном, так и в международном частном праве. [7, c. 63] 
   Раскрывая существо рассматриваемой категории, многими авторами подчеркивается, что 
суть правоспособности не право, а именно социально-правовая способность лица. В 
противовес такому определению выступает мнение, что правоспособность должна быть 
определена именно как юридическая возможность, то есть предусмотренная нормами права. 
[8, c. 54] 

Ответ на вопрос, является ли индивид субъектом международного права, зависит от 
того, какими характеристиками этот субъект должен обладать. Если считать, что субъект 
международного права - это лицо, на которое распространяется действие международно-
правовых норм и которое данного рода нормы наделяют субъективными правами и 
обязанностями, то индивид, безусловно, является субъектом международного права.  

Сторонники данной концепции ссылаются, прежде всего, на то, что международное 
право и международное частное право непосредственно создают для индивида права и 
обязанности. 

С другой стороны, в случаях, когда субъект международного частного права 
определяется как  лицо, реализующее свои права и обязанности в отношениях с 
иностранным элементом, субъект не потенциально осуществляет, а на данный момент 
времени реализует свои права и несет обязанности. То есть – потенциально обладающий 
международной правоспособностью не является субъектом международного частного права, 
если он не реализует данную правоспособность. Многие ученые международного права 
вводят понятие «актора» или действующего субъекта, которое подходит для данного 
понимания физического лица как субъекта международного частного права. 
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В зависимости от терминологии значение и определение субъекта права может быть 
различным. Несмотря на это, для каждого из них характерным является то, что физическое 
лицо, так или иначе, выступает субъектом международного частного права. 

Таким образом, в международном праве есть достаточно оснований для становления 
системы межгосударственного сотрудничества по вопросам правового статуса физических 
лиц. Эта проблема приобретает особую значимость, учитывая, что на современном этапе 
развития мирового сообщества общепризнано, что политические, социальные, 
экономические, культурные и другие права человека выступают не в качестве дара 
государства или его должностных лиц, а являются неотъемлемыми правами каждого 
индивида, которыми он наделен в силу своего рождения независимо от расы, цвета кожи, 
пола, религии, языка, политических и иных убеждений. Права и свободы человека 
составляют основу не только гражданского общества, но и базис современной цивилизации. 
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СЕКЦИЯ 12  
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
12.1 Проектирование зданий и сооружений 
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Ғылыми жетекші - Лукпанов Рауан Ермагамбетович 

 
Аннотация 
Мақалада статикалық салмақ түсірілген топырақ үйінділерінің лотокты (моделді) 

сынауларының қорытындылары көрсетілген. Жұмыс бағдарламасы барысында сынауға 
арматуралау элементтерінсіз және геосинтетикалық материалмен арматураланған екі 
топырақ моделі түсті. Сынау нәтижелері графикалық кесте түрінде көрсетілген. Қисық 
отыру-салмағына сапалық және сандық анализ жасалған. 

 
Кіріспе 
Геосинтетикалық материалдарды топырақ үйінділерін нығыздау мақсатында 

арматуралау  элементтері ретінде қолдану әлемдік практикада үлкен сураныс пен 
қолданысқа ие,ал соңғы жылдары оны Қазақстанда жол құрылысында интенсивті 
қолданысқа енгізу байқалуда. 

Топырақ үйінділерін арматуралау дегеніміз конструкцияның жалпы тұрақтылығын 
және топырақ үйінділерінің механикалық қасиеттерін арттыратын элементтерді 
қолдану.Сонымен қатар, сапалы жобалау бірінші кезекте дұрыс есептеуге,есепті схеманы 
таңдауға,арматуралау элементтерінің топырақ үйіндісіне әсерін бағалауға байланысты[1]. 

Сынау мына мақсаттармен жүргізілген: 
- Топырақ үйіндісінің әртүрлі жүктелген жағдайында деформациялық-кернелген күйін 

бағалау; 
- Топырақ үйіндісінің жалпы тұрақтылығына арматуралау элементтерінің әсерін 

бағалау. 
Модельдерге экпериментальды зерттеу эквиваленттік материал әдісімен жасалған және 

әртүрлі үлкендіктегі статикалық қысыммен жүктелген топырақ үйіндісінің моділінің 
жұмысын,сонымен қатар арматуралау элементтерінің конструкцияның ішкі және сыртқы 
тұрақтылығына әсерін зерттеу мақсатында. 

 
Модельдердің материалын таңдау 
Модельдер дайындалатын материалдар динамиканың жалпы заңдылығына сәйкес  

бірмезгілдегі ішкі және сыртқы кернеулердің әсерін есепке алу негізінде таңдалады[2]. 
Ньютонның динамикалық заңдылығы негізінде: 
 

υ
γγ

inК
I

N
i

N
Н

Н

М

М === ;                                              (1) 

 
К –“негізділік критериін анықтаушы” деформация процестері және топырақтағы 

тартылу және кернеулік күштердің әсерінен топырақтың бұзылуы; 
γМ ; γН -  модельдік және табиғи топырақтың үлес салмағы; 
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i;   I   - модельдік және табиғи дамбаның сызықтық өлшемдері; 
NМ;NН – әртүрлі күштік әсерлерге сай модельдік және табиғи үйінділердің 

мәні,күш/аудан өлшемі. 
(1.)  формула (2) түрге келтіріледі,сол арқылы эквиваленттік материалдардың 

механикалық сипаттамалары таңдалады 
 

Н
Н

М
М N

J
iN ⋅⋅=

γ
γ                                                      (2) 

 
Ео;ϕ ;С; νо  параметрлерін білу арқылы моделденетін объекттердің масштабын таңдау 

γМ / γН, эквиваленттік материалдарды таңдауда,келесі қатынастарды жетекшілікке алу керек: 
 

 

Н
Н

М
М Е

J
iЕ ⋅⋅=

γ
γ ;     (3) 

 

Н
Н

М
М С

J
iС ⋅⋅=

γ
γ ;    (4) 

НМ ϑϑ =                 (5) 
НМ ϕϕ =                 (6) 

 
Модельдің масштабы - 1/20÷1/2. Топырақ негізді модель материалы 97%  майда 

кварцты құм және 3% салмағына қарай шыбықтық майдан тұратын қоспа негізінде 
көрсетілген. Ұстасу қабілеттілігі бар май қосылған топырақтарды модельдеуге мүмкіндік 
береді.Топырақ пен эквивалентті материал параметрлері 1 кестеде көрсетілген. 

 
1 кесте – Топырақ пен эквивалентті материалдар параметрлері 
Топырақ түрі Үлес 

салмағы, 
 γ (кН/м3) 

Ұстасу  
С, (кПа) 

Ішкі үйкеліс 
бұрышы,  

(град) 

Деформация 
модулі,  
Е (Мпа) 

Пуассон 
коэффициенті, 

ν  
Саздақ 2,05 40 22 20 0,3 

Экв. материал 1,7 0,90 39 0,27 0,25 
 

Арматуралау элементтерін модельдеуге тек бір параметр – өстік серпімді қатаңдылық 
қажет: 

кН
s

w
ttTЕA g

g ,⋅⋅⋅⋅= ,           (7) 

Мұндағы, ЕА – өстік серпімді қатаңдылық, kN/m; t –  арматуралау қалыңдығы, m; T – 
созатын күш, kN/m; tg – геогридтің стерженінің қалыңдығы (2 сурет), mm; wg – геогридтің 
стерженінің ені (1 сурет), mm; s – геогридтің стержендерінің арасындағы қадам (1 сурет), mm. 

 
 
 
 

 
 

 
1 сурет – Геогридтің геометриялық параметрдері 
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(7)  теңдеуден, арматуралау элементінде бір стерженнің өстік қатаңдығы ЕА=51 кН/м 

құрайды. Моделдің арматуралау элементінің өстік қатаңдығын 1м табиғи дамбаға 1/40 
моделденетін дамба деп динамикалық заңдылық негізін пайдаланамыз: 

1 м табиғи дамбаның арматуралау элементіндегі өстік қатаңдығы: 51⋅5=255 кН/м 
құрайды. (мұндағы 5 – 1м табиғи дамбадағы стержень саны).  (2%) деформация модулі 
200000 МПа құрайды. Қима диаметрі 0,8 мм,қима ауданы 0,524⋅10-6 м. 

Осылайша моделдің арматуралау элементінің бір стерженінің өстік қатаңдығы: 
ЕА=100,48кПа. 

 
Сынау қорытындысы 
Сынау сынама бағдарламасына сәйкес жүргізілген.Жүктеме қадамы 3,02; 5,055; 4,04; 

2,03 кг кезеңдеріне сай жасалып отырылған (2 кесте). Әр кезеңдегі топырақ үйіндісінің  
жүктемелері 15 минут жылжуды бақылауда   0,1мм шартты  тұрақтандыруда ұсталды. 
Бақылау(сынау) конструкция толық бұзылғанға дейін жүргізілген (2 сурет). 

 
2 кесте – Топырақ үйіндісіне түсірілетін жүктеме 
 
№ кезеңдер 1-11 12-13 14-15 16-17 18 19-21 22-n 
Жүктеме қадамы, кг 3,02 5,055 3,20 5,055 3,02 4,04 2.03 
Толық жүктеме, кг 33.22 43.33 49.73 59.84 62.86 74.98 77.01-n 

 
Топырақ негізінің шеттік жылжуларына мүмкіндік беру үшін  лотоктың әр шетінен 20 

см болатын шұңқырлар жасалды (2 сурет). Топырақ үйіндісінің деформацияларын бекіту 
үшін маркалар мен иілуді өлшегіштер қолданды (тік жылжуларды бекіту үшін). Көлденең 
маркалар арасындағы қашықтық 50 мм.ал тігінен 100 мм құрады. Арматуралау элементтері 
(үш қабат) төменгі бөлікте үйіндіден 100 мм қашықтықта орналасқан(тігінен). Үйінді 
өлшемдері негіз бойынша 50*50 см, жоғарыдан 20*20 ,биіктігі 40 см.Топырак үйіндісінің  
схемасы 2 суретте көрсетілген. 

 

 
2 сурет – Лоток пен топырақ үйіндісінің схемасы 

 
3 суретте арматураланған және арматураланбаған үйінділердің отыру - жүктемелерінің 

графиктері көрсетілген.Графикке сәйкес,топырақ үйіндісінің бұзылуы болатын максималды 
жүктеме:арматуралану элементтерінсіз үйіндіде 24,8 кг (10,8 кПа);арматуралану элементтері 
қолданылған үйіндіде 89,9 кг (39,2 кПа) құрады.Максималды деформация (тік жылжу) 
конструкцияның бұзылуынсыз (ең соңғы кезең алдындағы жүктеме) арматуралану 
элементтерінсіз үйіндіде 1,68 мм;арматуралану элементтері қолданылған үйіндіде 2,68 мм 
құрады. 



6531 
 

    Қисық отыру –жүктемені таратуда,бастапқы жүктеме сатысында (0,78 мм отыруға 
дейін)  екі қисық салыстырылған.Бұл арматуралау элементінің толығымен жұмыс 
істемегенін көрсетеді, қорытындысында жүктеме мен бөлшектерінің көшіп жылжуынан 
қосыша толықтырылу жүргізіледі.Ары қарай  арматураланған қисық сипатының бірден 
өзгеруі  арматуралану элементтерінің жұмысқа қосылғандығын білдіреді. 

 

 
3 сурет – Отыру жуктемесінің графигі 

 
   Сынау қорытындысына сәйкес арматуралау элементтері қолданылған топырақ 

үйіндісіарматураланбаған үйіндігеқарағанда 3,5 есе (89,9/24,8) жүктемені көтеруге қабілетті 
(жалпы тұрақтылықты жоғалтусыз).Оған қоса арматураланған топырақ үйіндісі 
арматураланбаған үйңндіге қарағанда 1,5 есе тұрақтылықты жоғалтусыз 
деформацияланады,4 есе (87,9/21,8) көп жүктемені көтеруге қабілетті. 

Қорытынды 
Мақалада көрсетілген көрсеткіштер жол құрылысы үшін өзекті және ары қарай мұқият 

анализ жасау мен зерттеуді қажет етеді.Сонымен қатар зерттеу қорытындысына сәйкес 
арматуралау үшін геосинтетикалық материалдарды қолдану авто немесе теміржол 
құрылғылары үшін шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.Топырақпен тығыз қатынаста 
жұмыс істеуде арматуралау элементтері жүктемені конструкция бойымен өзара 
бөліседі,осылайша жүктеме көп түсірілген аумақтан жүктемесі аз жерлерге таралады.Таяз 
үйіндіден жасалған топырақ моделі арматуралау элементтерін нығыздау үшін қолданудың 
артықшылығын дәлелдейді,ал оның әлемдік практикада үлкен сұранысқа ие болуы оның 
қолданыстағы табыстылығы. 
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Для Казахстана одной из важнейших национальных проблем является сырьевая 

направленность экономики и необходимость При переработке огромных объёмов 
материалов на технологические процессы расходуется огромное количество энергии, 
материальных ресурсов и человеческого труда. К примеру, измельчению подвергается более 
300 млн. тонн различных материалов и расходуется около 6 млрд. киловатт часов 
электроэнергии. А если сюда добавить тепловые процессы, особенно в цементной, 
химической, горнорудной и металлургической отраслях, то эти затраты возрастут в разы. 
Именно эти издержки не позволяют отечественной экономике активно обновлять основные 
средства и осваивать выпуск продукции более высокого уровня. Для его реализации 
необходимо выполнение комплекса теоретических и экспериментальных исследований по 
поиску новых методов и механизмов воздействия на обрабатываемую среду для 
интенсификации рабочих процессов (измельчение, смешивание, сушка, уплотнение, 
тепломассообмен, классификация, обогащение и др.). Для осуществления нашей 
промышленностью качественного скачка необходимо решить задачу объединения 
технологий, уже освоенных передовыми отраслями, с технологиями машиностроения и 
приборостроения. Новые задачи в проектировании связаны с необходимостью решения 
комплексных междисциплинарных проблем механики деформируемого твердого тела, 
вычислительной техники, физико-химической механики, газо- и гидродинамики, 
тепломассопереноса, оптики, кристаллографии, физики высоких энергий и т.д. 

Основой современной промышленности является машиностроение. Продукцией 
машиностроения являются машины, которые осуществляют преобразование энергии, 
материалов или информации. 
 Особую группу машин составляют рабочие или технологические машины, 
обеспечивающие переработку материалов с целью придания им нужных свойств или 
характеристик. По своей сути это орудия труда, выполняющие как отдельные функции, так и 
большой набор различных операций. Как правило, они объединены в единую 
функциональную цепь и изготавливаются производителями в виде технологических 
комплексов с автономными системами управления. Выпуск машин и оборудования для 
преобразования материалов в интересах человека производится различными отраслями 
машиностроения, которые можно объединить в единую группу – технологическое 
машиностроение. 

Продукция этой отрасли машиностроения включает в себя технологические аппараты 
и оборудование для химической, пищевой, горнорудной, металлургической отраслей 
промышленности, агрегатов для стройиндустрии и производства строительных материалов, 
сельского хозяйства, переработки отходов, порошковой металлургии, создание аппаратов 
для нанотехнологий, подготовки топлива к использованию, бытовой техники и ряда других. 
 Уникальность существующих технологий переработки веществ состоит в их 
огромных объёмах и очень низкой эффективности. При этом большинство из них относится 
ко второму технологическому укладу. Парадокс заключается в том, что основные 
производители оборудования, руководствуясь экономическим эгоизмом - это фирмы: Аллис 
- Чалмерс, Нордберг - США, Крупп - Полизиус, Хаземаг - ФРГ, Кобестил - Япония, 
Уралмашзавод - Россия и др., не заинтересованы в выпуске потенциально эффективных 
образцов техники и на протяжении многих десятилетий производят многотоннажные и 
дорогостоящие машины. Характерный пример - дезинтеграторные процессы, например, 
шаровая мельница. Она изобретена 150 лет назад, имеет КПД 0,6% и менее, и на ней 
измельчаются основные объёмы цемента, руды и других материалов[1-4]. Масса многих 
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измельчителей составляет сотни и даже тысячи тонн. Их производить очень выгодно, а 
эксплуатация разорительна для потребителей. 
 Неучтенные резервы для дезинтеграторных переделов, осуществляемых 
механическим способом, и на которые расходуется до 10% всей электроэнергии, составляют 
по разным показателям 3-7 раз [1]. Колоссальные возможности заложены также в процессах, 
особенно тепловых, а создание совершенных технологических комплексов гарантирует 
многократное снижение капитальных затрат. 
 Технологический передел вещества включает в себя разведку, выделение, добычу, 
транспортировку, обогащение, комплексную обработку внешними энергосиловыми 
воздействиями, формообразование изделий и их отделку, эксплуатацию, а также утилизацию 
образующихся отходов. 
 Основополагающей особенностью дисперсных систем является бифуркация их 
структурно-реологического состояния при изменении напряженно-деформационного 
воздействия. Это выражается, например, во многих аномальных эффектах: изменение 
вязкости, разупрочнение, тепло-массообмен, диффузия, управление поверхностными 
явлениями и многое другое [2]. 
 Множественность физико-механических и технологических свойств дисперсных 
материалов, подвергаемых различным видам обработки, требует создания таких видов 
воздействия на искомое сырье, которые обеспечили бы максимально необходимую степень 
переработки и максимальную эффективность при удовлетворении энергетических и 
эксплуатационных требований к технологическому оборудованию. 
 Все существующие методы воздействия на перерабатываемые материалы можно 
условно разделить на четыре основные группы: 
1. переработка сырья жестко выполненными рабочими органами; 
2. адаптивные, т.е. приспосабливающиеся к свойствам перерабатываемой среды 
рабочими органами; 
3. физические методы воздействия, например, электромагнитные, ультразвуковые, 
лазерные, тепловое излучение и т.д. 
4. химические методы, основанные на механизмах химической кинетики. 
 
 Наши научные интересы затрагивают вторую и третью группы. Естественно, что 
возможен целый ряд решений, обеспечивающих адаптивность воздействия на среду. 
Коснемся только тех из них, которые связаны с новыми деформационными свойствами и 
повышенными кинематическими возможностями, в частности дополнительными степенями 
свободы движения рабочих звеньев и реализации максимальных контактных 
взаимодействий. 
 Сделать это можно на основе принципиально новой концепции использования 
адаптивных средств технологической вибротехники. 
 Под адаптивной переработкой будем понимать такой вид воздействия на материал, 
когда рабочие органы обеспечивают наибольшую технологическую эффективность и 
максимальную приспособленность к переработке материалов с любой степенью 
изменчивости их свойств. Высказанные положения приводят к выводу: одним из лучших 
средств адаптивной дезинтеграции может быть использование в качестве рабочих органов 
упругих кинематически деформируемых элементов или систем с избыточными связями - 
многошарнирных элементов. 
 Использование рабочих органов на основе упругих элементов образуют большую 
группу аппаратов многоцелевого назначения: грохоты, смесители, дробилки, мельницы, 
диспергаторы, грануляторы, сушилки и т.д. В них рабочими телами являются пружины, 
стержни, рессоры, пластины, оболочки. Нами разработаны конструктивные решения этих 
аппаратов, методы расчета и их проектирование [5]. 

Главным резервом снижения издержек общества является совершенствование 
производств, на которых производится комплексная переработка вещества и получается 
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продукт, используемый для удовлетворения техногенных и бытовых потребностей – это 
цементные и горно-обогатительные комбинаты, кирпичные и силикатные заводы, комплексы 
по производству химического сырья, удобрений, строительных материалов и изделий, 
бумаги, новых композиционных материалов, твердого топлива, боеприпасов, пищевых 
продуктов, регенерации промышленных и бытовых отходов и т.д. [6-8]. 
 Сейчас на эти цели расходуется 35 – 38% всех потребляемых обществом 
энергоресурсов. Доля эта будет неуклонно вырастать. Дефицит энергии, острейшие 
экологические проблемы, ухудшение здоровья людей, нехватка производственных 
возможностей делают эту область наиболее отсталой и запущенной. Следует признать, что 
основные идеи, заложенные в технологии переработки сырья и материалов, разработаны еще 
в XIX веке [5, 8]. 

Таким образом, вывод напрашивается сам собой. Современная область переработки 
сырья и материалов относится к реликтовому и даже архаичному технологическому укладу 
[1-5]. Изменить положение чрезвычайно сложно. Здесь требуется особая политика 
государства, системный анализ и принятие научно обоснованных решений. Наука дает 
видение этой проблемы и показывает пути ее решения. Затраты по ряду технологических 
циклов можно уменьшать в 2 – 3 раза, а в ряде случаев в 5 – 10 раз. Концепции такой 
“революции” по отдельным направлениям уже разработаны и ведется их локальное 
внедрение [1, 6, 8]. Делать это следует на основе систематизации базовых видов переработки 
материалов, выбора наиболее “уязвимых” мест в оборудовании и технологиях и их 
устранения за счет применения новейших разработок [9, 10]. 

Современный уровень знаний требует объективной ревизии не только издержек, но и 
потенциальных возможностей орудий, методов и принципов проведения всех стадий 
переработки сырья и материалов [11, 12]. 

Для осуществления нашей промышленностью качественного скачка необходимо 
решить задачу объединения технологий, уже освоенных передовыми отраслями, с 
технологиями машиностроения и приборостроения. Новые задачи в проектировании связаны 
с необходимостью решения комплексных междисциплинарных проблем механики 
деформируемого твердого тела, вычислительной техники, физико-химической механики, 
газо- и гидродинамики, тепломассопереноса, оптики, кристаллографии, физики высоких 
энергий и т.д. Основные научные школы, связанные с комплексной переработкой сырья и 
материалов - Аллис Минерал Систем (США), НПО "Механобр", БГТУ им. В.Г. Шухова (г. 
Белгород) - Россия и др. крупномасштабные работы в данном направлении не проводят. 

“Технологические тайны” микромира в союзе с крупнотоннажными и затратными 
переделами в преобразовании вещества являются именно той стартовой платформой, 
которая должна создать новые интеллектуальные системы и формы организации их 
функционирования. 

Генеральной линией технологической промышленной  является формула «сырье – 
искомый материал – технология – базовое оборудование – компоновочные решения 
предприятия – кадры – система управления – сбыт – инновации». 

Перевооружение предприятий требует самой тесной связи с сырьевой базой, 
технологией, оборудованием, проектно – компоновочными решениями, системой 
управления, квалифицированными кадрами. Это системная проблема и решаться она должна 
в комплексе. 

В рамках рассматриваемой проблемы следует особо выделить две группы 
существующих технологий: макротехнологии и микро (нанотехнологии). Макротехнологии 
связанны с переработкой огромных количеств материалов и применением очень крупных 
машин. Они определяют общий уровень затрат и является головными стадиями 
промышленного производства. Их сущность на примере технологических машин раскрыта 
нами ранее. 

Нанотехнологии являются одним из основных приоритетных научных направлений в 
мире. Под нанофазными понимают материалы с размерами частиц от 1 до 100 нм (минимум) 
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и от 100 нм до 10 мкм (максимум). Повышенная поверхностная энергия и экстремальные 
условия образования наночастиц приводят к метастабильному состоянию материалов, 
находящихся в ультрадисперсном состоянии. За счет этого, в частности, существенно 
улучшается целый комплекс их физико–механических свойств [8, 9]. В ближайшие 
десятилетия нанотехнологии существенно изменят весь технологический уклад 
производства. 

Для кардинального изменения сложившейся ситуации требуется создание 
высокоэффективного оборудования. 
 Справедливости ради следует уточнить, что создание принципиально новых образцов 
техники - есть совершенно неординарная, трудная задача, требующая огромных 
интеллектуальных ресурсов и времени. И эту задачу способен решать только очень 
слаженный мощный научный коллектив. 
 Известно, что в мире перерабатывается огромное количество материалов. Например, 
только измельчению ежегодно подвергается около 60 млрд. тонн материала, из них в России 
- более 2 млрд., Беларуси - 110 -120 млн. тонн, Можем себе представить, сколько энергии, 
труда, проблем связаны с этим процессом. И это далеко не полный перечень, есть еще 
процессы, связанные с тепловой обработкой, а также химические и другие переделы. Они 
создают проблемы, люди работают в тяжелейших условиях, а в итоге мы получаем 
незавидную картину. Уровень потребления энергии в валовом продукте у нас значительно 
выше, чем на Западе. В частности, Казахстана в 2, 8 раза, Беларуси - в 2 раза, а это 
дополнительная нагрузка на экономику и за неё нужно платить. 

 Для Казахстана эти положения, пожалуй, более актуальны, чем для любой другой 
страны. Проблема заключается в сырьевой направленности нашей экономики и 
необходимости переработки огромных объёмов материалов с очень низкой степенью их 
преобразования в продукцию с высокой прибавочной стоимостью. При этом на эти 
технологические переделы крайне неэффективно расходуется огромное количество энергии, 
материальных ресурсов и человеческого труда. К примеру, измельчению подвергается более 
300 млн. тонн различных материалов и расходуется около 6 млрд. киловатт часов 
электроэнергии. А если сюда добавить тепловые процессы, особенно в цементной, 
химической, горнорудной и металлургической отраслях, то эти затраты возрастут в разы. 
Именно эти издержки не позволяют отечественной экономике активно обновлять основные 
средства и осваивать выпуск продукции более высокого уровня. 
 Для Казахстана неучтённый ранее потенциал энергосбережения ещё больше, чем для 
Беларуси. По электроэнергии он составляет не менее 15% и 5 - 8% по другим видам 
энергоресурсов. Реализация этих возможностей потребует больших усилий, времени и 
средств, но другого пути у нас нет. 
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Ғылыми жетекшісі - М. Маханов 
 
Өткен ғасырдың екінші жартысынан 60-шы, 70-ші жылдардың бастап ауыз судың 

тапшылығына байланысты Қазақстанның Солтүстік, Орталық және Батыс аймақтарда әлемде 
теңдесі жоқ 8000 ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған сумен қамтамасыз ететін 
топтық және жергілікті тарамдалған су құбырлары салынды. Олардың жалпы ұзындығы 13 
мың км. Оның негізгі бөлігі Қазақстанның Солтүстік облыстарында: Ишим топтық су 
құбыры (1760 км), Булаев су құбыры (1885,5 км), Преснов топтық су құбыры (3334 км), 
топтық су құбыры (1300 км), Павлодар топтық су құбыры (900 км) және т.б. топтық су 
құбырлары бар. 

Ауылшаруашылық топтық су құбырларының негізгі ерекшелігі: елді мекендер және 
су тұтынатын нысандар көп жағдайларда бір-бірінен ондаған немесе жүздеген километр 
қашықтықта орналасқан.  Осындай су құбырлары Орта Азияда, Азербайжанда, Арменияда, 
Ресейде, Болгарияда, Германияда, Англияда, Чехияда, Жапонияда және су тапшылығы бар 
т.б. елдерде  де бар. 

Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 ақпандағы № 189 
қаулысымен 36 топтық су құбырлары - “Сумен қамтамасыз етудің альтернативасыз ерекше 
маңызды топтық сумен қамтамасыз ету жүйесі” бекітілген. Бұлардан басқа ҚР Үкіметінің 
2004 ж. 21 желтоқсандағы №1344 қаулысымен бекітілген 68 жергілікті (локалді) су 
құбырлары жұмыс істеп тұр. 

Бүгінгі күнде осыдан 40-45 жыл бұрын металдан салынған топтық су құбырларының 
90% өзінің жұмыс істейтін нормативтік мерзімін 1,5-2 есе атқарды.Сондықтан олар 
коррозияға ұшырап тесілді, құбырлардың іші тотығып, көлденең қимасы жіңішкерді. 
Нәтижесінде ауыз су сапасы да нашарлады. 2010 жылы 10 жылда елімізде ауылдық елді 
мекендерді сапалы сумен қамтамасыз ететін “Ақ-Бұлақ” бағдарламасы қабылданған. Сол 
себептен тозығы жеткен топтық су құбырларын қайта салу жұмыстары жүріп жатыр. ҚР 
ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары Комитетінің  РМК “Казводхоз” “Есіл су” 
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филиалы және www.bnews.kz веб-сайтының мәліметі бойынша топтық су құбырларының 
тарату желісімен қоса қайта салынатын ұзындығы 11 мың 785 км-ді құрайды. Оның бағасы 
298 млрд 620 млн тенге. Бұл кәсіпорын бүгінде 2710 км топтық су құбырын пайдаланып, 
Солтүстік Қазақстан облысының 11 ауданын, Қостанай облысының 2 ауданындағы 224 елді 
мекенді сумен қамтамасыз етіп отыр екен. Сонымен қатар, су құбырлары астық қабылдау 
пункттерін, темір жол станцияларын, мал шаруашылығының өндірістік кешендерін, 
ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарында сумен қамтамасыз етеді. 

Топтық су құбырларының пайдалануға сенімділігі II категорияға жатады. Сондықтан 
олар көбіне тұйық тарамдалған бағытта жобаланады. Тек кейбір ірі топтық су құбырларында 
құбырларды бір-бірімен қосатын сақиналы құбырлар болуы мүмкін.  

Топтық су құбырларының конфигурациясын салған кезде олардың экономикалық 
тиімді бағытын анықтайтын, жердің бетінде су көзі мен тұтынушыларды қосатын сызықты 
іздеу керек болады. Негізгі құрылыс материалдарын үнемді жұмсаудың техникалық 
ережелері бойынша ең басты талап құрылыс нысандарын жобалағанда ерекше назар аудару 
керек: материал сыйымдылығын, құрылыстың сметалық құнын, сонымен қатар 
энергетикалық ресурстарды төмендету [1]. 

Тәжірибеде көптеген n пункті тиімді жолмен жалғастыратын инженерлік желілер 
(мұнай құбыры, газ, электр желісі және т.б. коммуникациялық желілер) салу қажет болады. 
Графтар теориясы  тілінде жалпы түрде бұл есепті шешуде келесідей мақсат қоюға болады: n 
төбені жалғастыратын толық графтың қабырғасына ( i, j) қашықтық, бағасы, материал 
немесе оны сипаттайтын басқа шама Рij–салмақ белгіленеді. Берілген барлық төбелерді 
жалғастыратын жиынтық салмағы Pij ең аз болатын экстремалды ағаш (желі) тұрғызу керек 
[2,3]. 

Көп төбелерді қосатын ағаш. 1 ден n санына дейінгі төбелерді қосу керек. Бұл 
төбелерді бір-бірімен n-1 қайталанбайтын қабырғалармен жалғастырып, бір ағаш аламыз. 
Егер ол төбелер n=2 ғана болса, онда оны жалғастыратын тек бір ғана бұтақ болады. 
Төбелердің саны өскен сайын оны жалғастыратын ағаштар саны жылдам өседі. Бұл есепті 
шешудің қиындығын мына мысалдан көруге болады: егер төбелер саны n=8 болса, онда ол 
төбелерді жалғастыратын ағаштар саны -не жетеді  [4].  

Қарастырылып отырған есептің күрделілігі сол, бұл есеп комбинаторлық типтегі 
экстремалды есепке жатады [7,8]. Егер n=10 пункт болса,  мүмкін экстремум саны  –
нен асады. Бұл есепті шешу үшін барлық мүмкін желілерді іріктеуді есептемегенде, аз n 
пункті жалғастыратын салыстырмалы  барлық вариантты санағанда n 9 пунктте салыстыру 
желісі 9 миллионнан асады екен. Бұл есепті шешуге көптеген мамандар мен ғалымдар ат 
салысқан. Бұл есепті шешу жолдарын табу оның практикада қолданылуына байланысты 
іздестіріледі. Бұл есепті шешуде графтар теориясын пайдалану маңызды рөл атқарды 
[5,6,7,8,9,10,11].  

Жазықтықтағы берілген пункттердің қысқаша желісін табудың алгоритімін Р.Прим 
ұсынған [5]. Прим алгоритмінің мәнісі берілген пункттерді бір-бірімен ең жақын пункттерді  
қайталанбастай етіп жалғап, тұтас тарамдалған желі алады. Прим желісінің келесі қасиеттері 
бар: учаскелер арасындағы бұрыш -тан кем болмауы керек, бір түйіннен шығатын 
участок 6-дан көп болмауы тиіс. Берілген пункттер көп болған жағдайда толық граф 
кестемен (матрица) ауыстырылады немесе ЭЕМ қолданады. Бірақта Прим алгоритмі 
байланыстыратын желінің ұзындығын қысқартатын қосымша пункттерді қосуды 
қарастырмайды. Қосымша пункттерді берілген пункттерге қосу арқылы байланыстырылатын 
желінің жалпы ұзындығын Прим желісімен салыстырғанда 15% -ке дейін қысқартуға 
болатыны анықталған.  

Желілердің конфигурациясын оңтайландыруға арналған есептің ең алғашқысы 
үшбұрыштың төбесіне дейінгі қашықтықтардың санын ең аз болатын пунктті табу есебі. Бұл 
есепті өткен ғасырдың бірінші жартысында неміс геометрі Я. Штейнер шешті [6], әрі қарай 
бұл есеп Штейнер проблемасы деп аталады. Есептің шарты былай: жазықтықта үш пункт A1, 
A2 және A3 берілген. Осы пункттерді жалғайтын қысқаша желіні тұрғызу керек. 

http://www.bnews.kz/
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1-сурет – A1, A2 және A3 пункттерін желіге қосатын  N- Штейнер нуктесін табу 
  
Шешімі: есеп желіге қосымша 4-ші пунктті еңгізу арқылы шешіледі. Ол үшін берілген 

жазықтықта жататын 4-ші N пункттің орнын табу керек, ол нүктеден берілген үш пункттіде 
A1, A2 және A3 пункттеріне дейінгі кесінділердің сомасы ең аз болуы керек.(2)  
 

А1N+А2N+А3N=min     
 (2) 

 
A1, A2 және A3 пункттерін N пунктімен қосатын кесінділер арасындағы 

бұрыш〖120〗^° болуы керек.(1-сурет.) 
Егер пункті үш пункттің бірімен беттескенде онда оларды жалғайтын желі құрамы A1 

A2+A2 A3 болады (2б-сурет). Бұл бағытта есеп [7,8,9,10,11] және басқалардың зерттеу 
жұмыстарында зерттелген. 

Бұл жағдайда қысқа желіге жауап беретін керекті шарттар тұжырымдалған. Олар: 
1. Қысқа желі түзу кесінділерден тұрады. 
2. Егер нүкте қысқаша желіде жататын болса, онда ол нүктеде үш кесіндіден артық 

кесінді тоғыспау керек. 
3. Егер қысқа желінің нүктесінен үш кесінді шықса, онда олардың арасы өзара -

қа тең болады. 
4. Егер берілген нүктеде екі кесінді тоғысса, онда олардың арасындағы бұрыш -

тан кем болмауы тиіс. 
5. Берілген n пункттен толық қысқаша желіні алу үшін қосылатын қосымша пункттер 

саны n-2-ге дейін жетеді. 
[7,11] жұмыстарда үш сәулесі желінің қажет және жеткілікті шарттары анықталған. Онда N 
пункттің әрбір орнына  шығынның белгілі мәні сәйкес келеді. (3) функциясының сомалық 
шығыны ең аз экстремумына меншікті шығыны тұйықталған үшбұрышы сәйкес келеді (3). 
 

grad      (3) 
 
Меншікті шығындар  масштабпен кесінді түрінде берілуі мүмкін.Бұл 

кесінділер тұйықталған үшбұрыш болуы үшін келесі теңсіздіктер сақталуы 
тиіс: . 

Бұл теңсіздіктер үш сәулелі желінің қажет және жеткілікті  шартын қанағаттандырады 
(2-сурет). 
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     2-сурет - 3 пунктіде желінің оңтайлы                       3-сурет - 4 пунктіде желінің тарамдалуын 
                    тарамдалу пунктін анықтау                                        анықтау  
 
Егер 2-суреттегі үш пункт А1, А2, және А3 координатасында ,  және 

 мен үш сәуленің N  тиісті салмақтары Р1, Р2, және Р3 берілсе, 
ондажелінің шығыны аз болатын пунктін N координатасы N(x,y) тұрғызу келесі жолмен 
анықталады. Берілген координаталарымен барлық А1, А2, және А3 пунктін масштабы үлкен 
топографикалық  планға түсіреміз.А1, А2 жағына салмағы Р2-ге тең  кесіндіні салып, 

меншікті шығын үшбұрышын  үшбұрышын тұрғызамыз. Ол үшін пунктінен 

салмағы -ге тең радиуспен доға тұрғызамыз, ал  пунктінен салмағы -ке тең 
радиуспен доға тұрғызамыз. Жүргізілген доғалардың қиылысынан N  сәулесінің бағытын 

анықтайтын үшбұрыштың үшінші төбесін  табамыз. Осылайша  жағынан да 

N  сәулесінің бағытын анықтайтын  үшбұрышының үшінші төбесі 

пунктін табамыз,  және  түзулерінің қиылысқан жері N(x,y) түйін пункті 
болады. 

Ең аз келтірілген шығынға сәйкес келетін желінің ұзындығы келесі формуламен 
анықталады: 
 

=  

   (3) 
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3-суретте төрт және оданда көп пункттердің тиімді желісін геометриялық жолмен анықтау 
көрсетілген. 
            Меншікті салмақ 

Q   (4) 
(4) теңдеудің бірінші мүшесі желіні жүргізуге құрылыс құнының бағасы, екінші мүшесі суды 
тұтынушыға жеткізуге кететін пайдалану шығындары, Р- желінің құрылысқа кететін 
құнынан амортизацияға және жөндеу жұмыстарына бөлінетін жыл сайынғы нормативтік 
коэффициенті. 
           Меншікті салмақ  ретінде құрылыс шығынын, материал сыйымдылығын, пайдалану 
шығынын және тағы басқа шамаларды алуға да болады. 
Мысал: Су көзі А1 пунктінен суды тұтынушы  пункттерге су құбырын тарту керек (4-сурет). 
Олардың суды орташа тұтыну мөлшері =6,5л/с, =8л/с, =7л/с, =3л/с, =4л/с, 

=2,5л/с, =4,6л/с. III категориялы топырақтағы металл құбырды салу тереңдігі 3м-ден 
алып, тарамдалған экономикалық тиімді су құбыры желісін салу керек: 
     Ең биік нүктесінің геометриялық биіктігі 20м, электр энергиясының құны 29 теңге 
квт/сағ.  
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        4- сурет. Су көзі мен тұтынушылар арасындағы тиімді желіні тұрғызу нұсқалары 
 
     Шешуі: Желі бағытының мүмкін болатын төрт нұсқасын қарастырамыз. 
I-нұсқа.Су көзімен тұтыну пункттері бір-бірімен Прим әдісімен қосылады. Ұзындығы-26,5m 
II-нұсқа. Су көзі ең алыс тұтыну пунктімен магистрал бағытта, басқа тұтынушыларға 
магистрал бағыттан тік бұрышпен тікелей тартылады. Желінің ұзындығы-25,9км. 
III-нұсқа. Желі бағыты Штейнер әдісімен тұрғызылған .Ұзындығы ең қысқа-23,8км. 
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IV-нұсқа. Желі бағытын әр тұтынушыға жүргізілетін құбырдың керек салмағын - су 
шығынына байланысты құбырдың диаметрінің өзгеруін ескеріп салғанда, желінің ұзындығы-
23,85км. 
        Қорытынды: Су құбыры және басқа инженерлік желілердің бағытын анықтауда 
геометриялық әдістерді қолдану желінің конфигурациясын анықтауда тиімді нәтиже береді. 
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ПАРАМЕТРЫ И ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА 
ТЕПЛОТЫ НА АБОНЕНТСКИХ ВВОДАХ ЗДАНИЙ. 

 
Байгелова Сания Ергалыевна 
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Магистрант ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – К.А.Искаков  
  

Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обеспечении 
потребителей необходимым количеством теплоты требуемого качества [1]  

Централизованные  водяные системы теплоснабжения состоят из трех частей: 
• источники теплоты, к которым относятся теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) либо котельные; 
• инженерные коммуникации транспорта теплоносителя (тепловые сети); 
•абоненты-потребители теплоты – системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
кондиционирования воздуха и технологические аппараты зданий различного назначения. 

Принципиальная схема централизованной водяной системы теплоснабжения 
приведена на рис.1 [2] 
 

mailto:baigelova_saniya@mail.ru
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Рис.1 Схема централизованной водяной системы теплоснабжения. 
 

 Для удовлетворительной эксплуатации водяных систем централизованного 
теплоснабжения является важным осуществление процесса регулирования отпуска теплоты. 
Это связано, во-первых, с тем, что потребление теплоты непостоянно во времени. Указанное 
непостоянство обусловлено изменением температуры наружного воздуха, его скорости, 
временем работы, в течение суток, предприятий различного назначения, укладом жизни 
населения и другими факторами. 
 В зависимости от места производства регулирования отпуска теплоты оно 
подразделяется на центральное, местное и индивидуальное. Центральное регулирование 
осуществляется на источнике теплоты – ТЭЦ, котельная. Местное регулирование отпуска 
теплоты ведется на тепловых пунктах зданий, индивидуальное регулирование – 
непосредственно на приборах теплопотребления. 
 Режим работы на ТЭЦ и показатели их тепловой экономичности определяются 
графиком тепловых нагрузок, расходов и температур воды в теплосети. Отпуск теплоты, 
температуры сетевой воды в прямой и обратной магистралях и расход воды определяются 
температурой наружного воздуха, соотношением нагрузок отопления, горячего 
водоснабжения (ГВС) и вентиляции, схемой присоединения системы ГВС, конфигурацией 
тепловой сети и другими факторами и характеристиками [3].  

Основу регулирования отпуска теплоты определяют инженерные методы их расчета, 
которые базируются на уравнениях теплопередачи, связанных с теплообменными 
аппаратами. Первое уравнение – теплопередачи следующего вида: 
 

 
 
где Q – тепловая мощность аппарата, Вт; 
k – коэффициент теплопередачи для теплообменного аппарата; 
F – поверхность теплообмена, м2 ; 

– температурный напор,  ; 
Второе уравнение - уравнение теплового баланса: 
 

 
 
G – расход первичного греющего теплоносителя, кг/с; 
W – эквивалент расхода первичного теплоносителя, Дж/с ; 
c – теплоемкость , Дж/кг ; 
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,  – соответственно, температуры греющего теплоносителя на входе и выходе в 
теплообменный аппарат, . 
 Совместное рассмотрение вышеуказанных формул, включая параметр времени n, 
позволяет получить нижеследующую зависимость : 
 

 
 

Здесь и  - температуры обогреваемой среды на входе и выходе в аппарат, . 
Анализ данной формулы определяет параметры регулирования отпуска теплоты – , k, F, 
n,  . При теплоносителе воде централизованное регулирование осуществляется только 
двумя параметрами, это температурой  и его расходом  или . 
 Для того, чтобы центральное регулирование отпуска теплоты было 
удовлетворительным, на абонентских вводах зданий это регулирование должно обязательно 
дополняться регулированием местным количественным. Одними из основных оборудований 
абонентских вводов зданий являются регуляторы расхода теплоносителя. Для жилых и 
многих общественных зданий это регуляторы теплоносителя – воды. Названные регуляторы, 
по нашему мнению, можно подразделить на три группы в зависимости от параметра 
импульса, поступающего на регулятор. Это деление на группы приводится в таблице 1. 
 
Таблица 1- Группы регуляторов расхода теплоносителя 
 

Группы Параметр импульса 
РО Температура внутреннего воздуха помещения 
РР Перепад давлении в подающей и обратной трубе абонентского ввода 
РТ Температура обогреваемой среды на выходе из подогревателя 

 
 Более эффективными для осуществления местного регулирования отпуска теплоты  
являются регуляторы группы РО. Это обусловлено следующими причинами. 

1.Параметр импульса регуляторов РО – это температура внутреннего воздуха, которая 
определяет микроклимат помещения, связанный с физиологией человека и его 
работоспособностью, то есть цель регулирования – не допускать перегревов отапливаемых 
помещений, соблюдая при этом регламентируемые значения микроклиматических 
параметров [1]. 

2. Температура внутреннего воздуха – это параметр, обеспечиваемый системами 
отопления зданий. Известно, что в условиях климата Казахстана системы отопления 
являются приоритетными в объемах потребления теплоты. 

Кроме того, при оборудовании большего числа потребителей города регуляторами 
группы РО, системы водяного централизованного теплоснабжения становятся 
маневренными в плане возможностей неплановых изменений температуры и расхода 
теплоносителя. 

Установка регуляторов расхода теплоносителя группы РО или РР на абонентских 
вводах зданий зависит от вида водяной системы теплоснабжения – закрытая или открытая. 
Закрытая водяная система теплоснабжения связана с установкой в тепловых пунктах зданий 
водоподогревателей системы горячего водоснабжения. Схема закрытой водяной системы 
теплоснабжения приведена на рис. 2 [2] 
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Рис.2 Схема закрытой водяной системы теплоснабжения. 
 

При отсутствии местного регулирования, из-за неполного использования 
теплосодержания теплоносителя на абонентском вводе наблюдается завышенный расход 
сетевой воды, складывающийся из расчетного расхода воды на отопление и расхода на 
горячее  водоснабжение при максимальной нагрузке [4]. 

Активное регулирование отпуска теплоты (абонентское, приборное и т. п.) должно 
только уменьшать теплоотдачу нагревательных приборов по сравнению с ее нормированным 
значением, но ни в коем случае не превышать этого значения. Обусловливается это тем, что 
в настоящее время централизованное теплоснабжение рассчитывается на лимитированный 
отпуск тепла на отопление (в размере, необходимом для поддержания нормативного 
значения температуры воздуха в отапливаемых помещениях). При этом ограничении всякий 
перерасход тепла одним из абонентов системы теплоснабжения или одним из приборов 
местной системы отопления влечет недополучение тепла другим абонентом или другим 
прибором. [3]. 

Выводы 
1. В централизованных водяных системах теплоснабжения основным регулированием 

отпуска теплоты является регулирование центральное. 
2. Для удовлетворительности центрального регулирования отпуска теплоты 

совершенно необходимым является регулирование местное количественное. 
3. Приоритетное оборудование абонентских вводов зданий, на которых ведется 

местное количественное регулирование отпуска теплоты, это регуляторы расхода 
теплоносителя группы РО (отопление). 

4. Размещение на абонентских вводах зданий регуляторов расхода теплоносителя 
является принципиально различным для закрытых и открытых водяных систем 
централизованного теплоснабжения. 
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Актуальность темы. В практике реального проектирования  не редко стоит вопрос о   
выборе  схем расположения свай в плитных ростверках под монолитные каркасные здания-  
принять вариант равномерно распределенного свайного поля, расположить сваи в один ряд 
вдоль колонн каркаса здания  или принять другие, более сложные  схемы размещения свай 
под ростверком-плитой. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.  Из 
теории совместной работы системы «основание-фундамент- надземная часть здания» 
известно, что выбор способа устройства фундамента влияет  на конструктивное решение,  и 
соответственно на стоимость и материалоемкость устройства фундамента. Такие 
комплексные исследования технико-экономических показателей совместной работы системы 
«основание - фундамент - надземная часть здания» до настоящего времени в полном объеме  
не проводились. При расчете  ТЭП ростверка предполагается учитывать не только его 
материалоемкость и стоимость, но и количество свай и их стоимость.    

Для реализации поставленной задачи использовался сертифицированный расчетный 
программный комплекс «Мономах 4.5», разработанный в НИАСС «Лира Софт», г. Киев и 
программа АВС-4  

Объектом исследований являлся расчетная схема  18-ти этажного монолитного 
каркасного здания с четырьмя  вариантами схем расположения свай: 
          Вариант 1. Свайное поле с шагом свай 1х1 м;  
          Вариант 2. Свайное поле с шагом свай 1,5х1,5 м; 
          Вариант 3. Сваи расположены по осям колонн с шагом 3 м;  
          Вариант 4. Сваи расположены под колоннами.  
  Характеристики грунтов (на примере г. Астаны): 
      ИГЭ 1   Суглинок аллювиальный мягкопластичный, толщина 3 м  
      ИГЭ 2   Суглинок элювиальный, полутвердый, толщина более  7 м                     
     Для всех вариантов выбраны одинаковые характеристики здания: геометрия здания, 
материалы и нагрузки. 

Каркас собирался в подпрограмме «Компоновка» «Мономах 4.5» и в дальнейшем 
экспортировался в подпрограмму «Плита», после расчета в которой можно было определить 
количество основной и дополнительной арматуры для каждого варианта. Кроме этого, 
данная подпрограмма показала усилия в сваях, которые способствовали выбору типа свай, их 
длины и диаметра. Подбор свай проводился с помощью программы «Base». После 
определения параметров свай и количества требуемой арматуры для возведения 
железобетонной фундаментной плиты, был проведен сметный расчет в программе АВС-4, 
после которого стал очевиден самый дорогой и наиболее приемлемый вариант расположения 
свай. 

При определении расхода арматуры учитывалась основная и дополнительная арматура 
верхней и нижней зоны ростверка. Армирование ростверка определялось по мозаикам 
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армирования, полученным в подпрограмме «Плита» : верхняя арматура Ах, верхняя 
арматура Ау; нижняя арматура Ах, нижняя арматура Ау 

Рассмотрим результаты расчета  вариантов.  
         

 

 
Рис. 1 Результаты расчета ростверка по Варианту 2 (арматура верхняя Ах) 

 

 
Рис. 2 Результаты расчета ростверка по Варианту 4 (арматура верхняя Ах) 

 
При подборе свай для 2 варианта тип - висячая забивная, длина сваи 6 м, диаметр (сторона) 
сваи 0.3 м 
Несущая способность сваи на вертикальную нагрузку  Fd=84,78 тс 
Несущая способность сваи на выдергивающую нагрузку  Fdu=18,14 тс 
Расчетная нагрузка на сваю  N = Fd/1,4 = 84,78/1,4 = 60,5 тс< N max = 57,3тс  
Всего свай 625шт   
При подборе свай для 4 варианта тип- набивная и буровая, длина сваи 17 м, диаметр 
(сторона) сваи 0.8 м 
Несущая способность сваи на вертикальную нагрузку  Fd=237,89 тс 
Несущая способность сваи на выдергивающую нагрузку  Fdu=113,94 тс 
Расчетная нагрузка на сваю  N = Fd/1,2 = 237,89/1,2 = 198,2 тс< Т max = 183 тс  
Всего свай 196 шт 
 
 
 
Таблица 1 - Сводная таблица расхода арматуры  и свай для варианта 2 и 4 
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№ 
п/п 

Верхняя арматура  
Итого, 

кг 

Нижняя арматура  
Итого, 

кг 
 

 
Итого по 

ростверку, 
кг 
 

 
Тип свай 

 
Кол-
во, 
шт 

Основн, 
кг 

Дополн-
ая 
кг 
 

Основн, 
Кг 

Допол
нитель

ная, 
кг 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В-т 2 21 603 7 528 29 131 27 352 10 888 38 240 67 371 Забивная 
d 0.3 L6 

625 

В-т 4 21 603  21 603 27 352 6 614 33 966 55 569 Буронабив
ная d 0.8 
L17 

196 

 
Таблица 2. Локальный сметный расчет. Сметная стоимость вариантов, выполненная в 
программа АВС-4 (редакция 5.1) в ценах на 1.01.2001г. 
 

N 
п/п 

Шифр и 
№ 
позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат,  единица 
измерения 

Коли-
чество 

Общая стоимость, тенге 

Всего Экспл.    
машин 

ЗП рабочих-
строителей 

в т.ч. ЗП 
машинистов 

1 2 3 4 7 8 

РАЗДЕЛ 2.Вариант 2 сваи с шагом 1,5х1,5 м 
    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 

РАЗДЕЛУ 2 
Тенге 15098182 1304441 

  Тенге 284130 248573 
            
  Стоимость общестроительных работ - Тенге 15098182   
  Материалы - Тенге 291204   
  Всего заработная плата - Тенге   532702 
  Стоимость материалов и конструкций - Тенге 4055845   
  Местные материалы - Тенге 9162562   
    Накладные расходы - Тенге 603120   
    Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч     
    Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге   90468 
    Ненормируемые и непредвиденные 

затраты - 
Тенге 942078   

  ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге 16643380   
    Нормативная трудоемкость - чел.-ч     
    Сметная заработная плата - Тенге   623170 
  

РАЗДЕЛ 4.Вариант 4 сваи расположены под колоннами 
    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 

РАЗДЕЛУ 4 
Тенге 26450819 7226491 

  Тенге 1505809 1680773 
            
  Стоимость общестроительных работ - Тенге 26450819   
  Материалы - Тенге 1514211   
  Всего заработная плата - Тенге   3186582 
  Стоимость материалов и конструкций - Тенге 3371483   
  Местные материалы - Тенге 12832825   
    Накладные расходы - Тенге 3655082   
    Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч     
    Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге   548262 
    Ненормируемые и непредвиденные 

затраты - 
Тенге 1806354   

  ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге 31912255   
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    Нормативная трудоемкость - чел.-ч     
    Сметная заработная плата - Тенге   3734844 

 
Пересчитывая стоимость двух вариантов к ценам текущего года с учетом НДС получаем: 
2 вариант: 16 643 380 х 1982/775 х 1,02 х 1,12 = 48 625 230 тенге 
4 вариант: 31 912 255 х 1982/775 х 1,02 х 1,12 = 93 234 712 тенге 
 
 Выводы по результатам сравнения вариантов: 
1) Свайное поле с шагом свай 1х1 м и свайное поле с шагом свай 1,5х1,5 м в 
рассматриваемых грунтовых условиях требуют применения коротких забивных свай  длиной 
4-6 м.   
2) Свайное поле со сваями, расположенными по осям колонн с шагом 3 м и сваи 
расположенные  под колоннами должны иметь наибольшую способность свай на 
вертикальную нагрузку, что приводит к необходимости устройства  буронабивных свай 
длиной 17-20 м.  Устройство буронабивных свай с учетом себестоимости их устройства 
приводит к удорожанию  ростверка  по сравнению с другими вариантами  до  2 раз. 
3)  Наиболее экономичным вариантом устройства ростверков-плит является вариант 
равномерного свайного поля с шагом свай 1,5х1,5 м 
 

Список использованных источников 
1. СНиП 5.01-01-2002 Основание зданий и сооружений. 
2. СНиП 5.01-03-2002 Свайные фундаменты. 
3. Д.А. Городецкий, М.В.Лазнюк и др. Мономах 4.5 Примеры расчета и проектирования. - 

Киев: издательство НИИАСС, 2009. – 36 с. 
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Қазіргі таңда қуат көздерінің жеткіліксіздігі басты мәселе болып табылады. 
Табйғаттағы мұнай, көмір, табиғи газ сякты табиғи байлықтардың қорлары күннен-күнге 
азайып, бағалары-жоғарылауда. Күн, жел, су сияқты қуат көздерін пайдалана отырып, 
жарқын болашақ жасауға мүмкіндік бар. Заманауи технологиялар азырақ қолданып, көбірек 
жасауда табысқа жетіп келе жатыр. Бұл қуат көзінің бастауларын тиімді пайдалану – қуатты 
үнемдеу мен өндірісте ары қарайғы жетістіктерге алып келуге жол ашады. Дүниежүзілік 
ғалымдар мен мамандар қуаттың әлемдік қоры 40-100 жылда таусылуы мүмкін деп 
жобалауда. Сол себепті де қуатты үнемдеуге арналған түрлі жобалар жасалуда. Солардың 
қатарында ЭКСПО-2017 «Болашақ қуаты» аясында Қазақстандағы қуаттылықты үнемдейтін 
немесе эко үйлердің құрылысы өте маңызды ролге ие. 

Қазақстанның тұрғын үй алабы жылу мен энергияны пайдалану бойынша энергетика 
және өндіріс секторынан кейінгі үшінші орынды иеленеді. Бірнеше халықаралық қаржылық 
институт зерттеулерінің қорытындылары көрсеткендей, біздің еліміздегі 20-30 пайыз жылу 
ғимараттардың жылытылмаған қабырғалары, шатыры, терезелері  арқылы жоғалады.  
Мемлекеттік энергетикалық бақылау комитетінің мәліметтері бойынша энергияны 
жоғалтудың үлкен бөлігі жылу болып табылады екен.  
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Мамандардың есептеулерінше, қарапайым ғимараттардағы 70%-ға дейінгі жылу 
жоғалтуды терезелер мен ексіктер «қамтамасыз етеді». Ал қалған 30% - қабырғалар мен 
шатыры арқылы жоғалады. Қорытындысында: бір шаршы метр аумақты жылыту үшін 
Қазақстанда Финляндия сияқты суық елдің өзіне  қарағанда төрт есе көп жанармай 
жағылады. Қазақстанда жылына 240 кВт/кв м болса, Финляндияда 82кВт/кв.м. Салыстыру 
үшін мысал келтірер болсақ, бұл көрсеткіш Швецияда- 82 кВт, Германияда – 120кВт, 
Францияда – 126, Ұлыбританияда – 130 кВт. 

«Тұрғын үйлердің қуатты тиімді пайдалану жобасы мен құрылысы» жобасы аясында 
Қарағанды қаласында енжар үй салынды. Барлық ғимараттың қуатты пайдалану үнемділігі 
35-40% болады деп күтілуде. Сонымен қатар қуатты тиімді пайдалануды енгізу – тұрғын 
үйлердің 9-10 % -ға қымбаттауына алып келеді. Бұған себеп – қуатты тиімді пайдалану үлкен 
қаржылық шығындарды талап етеді. Әлемдік банктің мәліметтеріне сүйенсек, қуатты 
үнемдеуді іске асыру Қазақстанға мемлекет қорын жылына 10-15 млрд тг үнемдеуге 
мүмкіндік береді, бұл ЖІӨ - 25-40% сәйкес келеді. 

Енжар үйлерге арналған терезелер - жоғары сапалы жарық-мөлдірлі құрылыс 
конструкциясы. Басқа бір де бір құрылыс конструкциясы жылусақтау сапасы жағынан терезе 
сияқты жоғары қарқынмен дамымады. Терезелер нарығындағы жылуберу коэффициенті   
соңғы 30 жылда 8 есеге азайды! Немесе сәйкесінше жылуберу кедергісі  8 есеге өсті! 

70 жылдардың басында Германиядағы терезелердің көпшілігі жалаң әйнекті болатын. 
Мұндай терезелердің жылуберу коэффициенті шамамен 5,5 Вт/(м²°C) тең, 1 м2 терезеден 
жылдық жылу жоғалту шамамен 60 литр мөлшеріндегі  сұйық жанармай  энергиясының 
шығынына тең болды. 

«Оқшауланған» әйнектеу - жетілдірілген аралық кезең. «Оқшауланған» әйнек 
жақсырақ болатын, яғни екі қабат әйнекті әйнекпакеттер. Оларды жаңа құрылыстар мен 
жетілдірілген ғимараттарда бірінші мұнай дағдарысынан кейін орнатыла бастады. Екі әйнек 
арасында оқшауланған ауа қабаты болды. Жылуберу коэффициенті осылайша 2,8 Вт/(м²°C) 
дейін төмендеді. Бұл дара әйнекті терезеге қарағанда жылу шығыны екі есеге азайғандығын 
көрсетеді. Оқшауланған терезенің ішкі бетіндегі температура, ең суық күндері 7,5 °C - қа тең 
болады. Бұндай терезеде қырау пайда болмайды, бірақ терезе беті қолайсыз температураға ие 
болады, соған сәйкес шық нүктесі нормадан төмен болуына байланысты салқын ауа райында 
олар дымқыл болады.  

Енжар үйдің терезесінің стандарты 40 тан астам кәсіпорындар дайындаған және 
қазіргі таңа нарықта сатылымда бар өте жағары сапалы тауар. Әдеттегі терезелермен 
салыстырғандағы энергия үнемділігі 50% - дан жоғары. Осы терезелер арқасында тек 
энергия мен қолма-қол ақшаны ғана үнемдеп қоймай, қоршаған ортаны да қорғай аламыз.  

Енжар үйлерге арналған қуатты тиімді жинақтайтын терезелерге қойылатын міндетті 
шарттар: 

1) Терезелер үйге жарық пен күн сәулесінің жылуын өткізіп тұру қажет 
2) Терезелер ауа райының әсерлерінен, көшедегі шудан қорғап тұруы міндетті 
3) Терезелер үйдегі жылуды сыртқа шығармай ұстап тұруы қажет 
4) Терезелер ғимараттағы микроклимат жайлылығын орнатуға көмегін тигізу керек. 
 

Кесте 1 - әйнектеудің қалыпты түрінен бастап енжар үйдің талаптарына сәйкес келетін 
әйнектеуге дейінгі даму сатысы. 
 
Әйнектеу 1 әйнек 2 әйнек Инертті газбен жабд. 

2 әйнекі 
Инертті газбен жабд. 
3 әйнекті 

Ug (Вт/м2К) 5.50 2.8 1.20 0.65 
R0 –(м2С)/Вт 0.18 0.35 0.83 1.54 
Ішкі қабатмағы 
температура 

-1.8ºС 9.1ºС 15.3ºС 17.5ºС 

g 0.92 0.80 0.62 0.48 
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Кестеге түсініктеме: Ug- әйнектелудің жылу беру коэфициенті (Вт/м2К); R0 – жылу 
беруге қарсылық, (м2С)/Вт; g-күн қуатын өткізудің жалпы коэфициенті. 

 
Бұл кестеде әйнектеудің қалыпты түрінен (сол жақтағы шеткі) енжар үйдің 

талаптарына сәйкес келетін әйнектеудің (оң жақтағы шеткі) дамуы көрсетілген. Тек осындай 
сападағы әйнектеулерде қатты аяздарда да ішкі беткі қабаты жылы болады. Қуатты аздаған 
жоғалту және жақсартылған жайлылық енжар үй құрылысы талаптарына сай келетін 
әйнектеудің артықшылықтары болып табылады. 

«Жылулық терезенің» негізгі компоненттері: 
− төмен эммисионды жабынды және инертті газдармен толтырылған  эффективті үш қабатты 

әйнекті болады; 
− Жылуоқшаулағыш терезелер рамасы ағаштан жасалады; 
− Жылуоқшаулағыш терезелер рамасы ПВХ -дан жасалады; 
− Бейтарап үйдің стандарты бойынша ағаш және пластикалық терезелер жинағы болады; 
−  Термикалық бөлінген қашықтық профиль(Қашықтық рама); 
− Терезені жылулық көпіршіктерсіз монтаждау үшін және терезені герметикалық монтаждау 

үшін қажет қосалқы материалдар болуы керек. 
 
 Жылуберу кедергісі R = 1,25 тең терезелер біздің нарықта әзірге өте аз, бірақ оларға 
тапсырыс беріп  жасатып алуға болады.  Әдеттегі терезелердегімен салыстырғанда, олардың 
рамалары ені үлкендеу ПВХ-профильден дайындалады. Ал профилдің өзі көп камерадан 
тұрады бестен сегізге дейін, және де олардың жартысы термикалық жапсырмамен 
толтырылған.  Бейтарап үйлерге арналған терезелер саңылаулар арқылы  ауаның 
инфильтрациясын азайту үшін және терезенің жылуоқшаулағыш сипаттамасын жақсарту 
үшін  көбірек тығыздалған болуы тиіс. Мұның барлығы бейтарап үйлерге арналған 
терезелердің салыстырмалы құнының жоғары болуына әкеледі. R коэффициенті - бұл 
раманың жылуберу кедергісі Н және әйнекпакет R негізінде есептелген орташа көрсеткіш. 
Жылуберу кедергісі R тіпті өте жақсы профильдарда 1,25-тен төмен, сондықтан терезелерде 
коэффициент R 1,25-тен жоғары болатын жоғары жылуоқшаулағышты құрылымды 
әйнекпакеттер орнатылуы керек.   
 Бұл талаптарға әйнекпакеттер жауап береді, олар әдеттегі терезелердегідей қос қабат 
әйнекті емес, үш қабат әйнекті болып келеді. Әйнек қабаттардың арасы жылулық шығынды 
төмендетуге қабілетті инертті газдармен толтырылады. Әзірге жылуберу кедергісі  R 
1,25(м²К)/Вт-тан  әжептәуір үлкен әйнек өндіру қиын әрі рентабельсіз болып отыр. 
Сондықтан, жақсы жағдайда белсенді үйлерде ұсынылған жылуберу кедергілі  R қабырғадан 
өтетін жылудан, осындай ауданды терезеден алты есе көп жылудың кетуіне көнуге 
мәжбүрміз.  
 Жарықөткізгіштігі. Терезеден кететін  жылудың жоғары шығынының орынын 
бөлмеге түсетін күн жарығының жылуы арқылы толтырады. Сондықтан, бейтарап үйлерде ( 
басқа үйлердегідей) терезелердің көпшілігі оңтүстік бөлікте орналасатындай жобаларды 
ұстанған жөн. Күн жарығын, сәулесін жоғары деңгейде пайдалану үшін үй ішіне кедергісіз 
өтуге жағдай жасау керек. Сондықтан, белгіленген терезелердегі жарықөткізгіштік 
коэффициенті g шамасы үлкен мәнге ие. Бұнда g > 50% болғанда жеткілікті деп есептелінеді. 
Мәселе - әйнекпакеттің жоғары g коэффициентін жоғары жылуберу кедергісі R-мен қатар 
қолдануда. Жоғары жылуоқшаулағыш қабілетке ие болу үшін әйнекпакеттердің мөлдірлігі 
төмен болу керек.  Бейтарап үйлерде өте үлкен аумақты терезелер орнату ұсынылмайды. 
Әсіресе бұл қабырғалары жылу жинақтамайтын  тіректі конструкциялы үйлер үшін 
маңызды. Бейтарап үй стандартының терезесі эффективті техниканың бірден-бір мысалы 
болып табылады. Олар Еуропада дайындалды және олардың құрылысы аумақтарда жұмыс 
орындарын құрады, сонымен қатар энергетикалық нарыққа тәуелділікті төмендетеді. 
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Алайда, бұл Еуропа талаптарына сай келетін жылу оқшаулағыш терезелердің 
барлығын бірдей Қазақстанда қолдана беруге болады деген сөз емес. Еліміздің әр аймағының 
климат жағдайын және т.б ерекшеліктерді ескере отырып, елімізде энергияны тиімді 
пайдаланатын үйлердің терезелерін салуда біз барлығын ескеруіміз қажет. 

Жалпы алғанда Қазақстанда қуаттылықты үнемдейтін немесе эко үйлердің құрылысы 
Экспо-2017 «Болашақ қуаты» қарсаңында да маңызды рөлге ие. Қазақстандағы құрылыс 
саласы әлемдік үрдіске сай дамып келеді. Халықаралық көрме аумағында 1 млн шаршы метр 
тұрғын үй салынбақшы. Көрмеден кейін бұл Астана қаласының сапалы әрі жайлы 
аудандарының бірі болмақ. ЭКСПО-ға дейін жарты миллион шаршы метр салынса, одан 
кейін қалған жартысы салынады деп жоспарлануда. Бұл үйлердің барлығы тұрақты даму 
шарттарына, яғни  «жасыл» технологияның барлық талаптарына сай болмақ. Олар энергияны 
тиімді пайдаланатын үйлер ретінде коммуналдық төлемдерді аз төлейтін болады. Құрылыс 
сапасы барлық халықаралық талаптарға сай салынып, Астана қаласының ең сапалы 
үйлерінің қатарынан орын алмақ.  
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 В статье приводятся программа планирования модельного испытания на влияние 
горизонтальных деформаций грунтового основания на напряженно-деформированное 
состояние (НДС) модели сваи. 
 При проектировании свайных фундаментов на подрабатываемых территориях должны 
соблюдаться требования [1], при этом наряду с данными инженерных изысканий для 
проектирования свайных фундаментов должны также использоваться данные горно-
геологических изысканий и сведения об ожидаемых деформациях земной поверхности. 
 В задании на проектирование свайных фундаментов на подрабатываемых 
территориях должны содержаться полученные по результатам маркшейдерского расчета 
данные об ожидаемых максимальных деформациях земной поверхности на участке 
строительства, в том числе оседание, наклон, относительные горизонтальные деформации 
растяжения или сжатия, радиус кривизны земной поверхности, высота уступа. 
 Расчет свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых 
территориях, должен производиться по предельным состояниям на особое сочетание 
нагрузок, назначаемых с учетом воздействий со стороны деформируемого при подработке 
основания. 
 Целью исследования работы сваи на подрабатываемой территории является 
определение причин ее критического напряженно-деформированного состояния, в 
зависимости от влияния горизонтальных деформаций грунтового основания. 

http://www.pro-passivhaus.com/
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 В нашем конкретном случае планируется проведение модельного испытания для 
изучения работы модели сваи при влиянии на ее грунтовое основание горизонтальных 
деформаций растяжения. 
 При изучении работы модели сваи при горизонтальных деформациях ее основания 
применяется моделирование на эквивалентных материалах. [2]. 
 За фиксированное значение горизонтальных деформаций грунтового основания 
моделей дамб приняты параметры                        ,             , в пределах которой исследуется 
работа грунтовой модели; 
 Согласно методу эквивалентных материалов, предложенному Г.Н. Кузнецовым, имея 
данные о характеристиках механических свойств натурного и модельного грунта       и   
можно для заданного отношения                 и заданного отношения                   подсчитать 
масштаб модели                 . В качестве определяющих физико–механических характеристик 
должны быть взяты те характеристики, которые играют в данном процессе ведущую роль. 
 Материалом грунтового основания в проведенном эксперименте планируется 
использоваться смесь, состоявшая из 97% мелкого кварцевого песка и 3% веретенного масла 
по весу, имеющая сцепление, что позволяет моделировать связные грунты. 
 Эксперимент планируется проводиться на объемном стенде (рисунок 1). Стенд для 
моделирования (объемный) деформаций [3] выполнен в виде отдельных швеллерных секций 
(1). Между секциями (1) установлены упругие резиновые прокладки (2) толщиной 10 мм. 
Боковые полки швеллерных секций (1) снабжены болтовыми соединениями (3) в верхнем и 
нижнем уровнях горизонтально. Лоток имеет торцевые стенки (4). Нижняя часть 
швеллерных секций (1) снабжена регулируемыми опорами (5), выполненными в виде 
шаровых опор, установленных на опорной раме (6). 

 
  

Рисунок 1 – Фото объемного стенда 
 
 Стенд для моделирования деформаций основания модели сваи работает следующим 
образом: с помощью болтового соединения 3 производят сжатие или растяжение 
швеллерных секций 1, вместе с которыми деформируется материал в лотке. Горизонтальные 
деформации растяжения грунта обеспечиваются за счет сил упругого восстановления сжатых 
упругих (резиновых) прокладок 2 при ослаблении болтовых соединений 3. Горизонтальные 
деформации сжатия грунта обеспечиваются сжатием упругих (резиновых) прокладок 2 при 
помощи болтовых соединений 3, сближающих швеллерные секции 1. Вертикальные 
деформации обеспечиваются за счет поэтапного опускания швеллерных секций 7, которые 
перед началом эксперимента были установлены согласно узлов А, Б (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2 – Стенд (объемный) для моделирования деформаций модели cваи (вид сбоку) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Стенд (объемный) для моделирования деформаций модели cваи (вид сверху) 
 
 За модель сваи планируется использовать образец размерами 10х10 см, в плоскости 
деформирования и длину 20 см. 
 Задача заключается в изучении устойчивости модели при 5 ступенях горизонтальных 
деформаций (                                       ), с помощью болтовых соединений, чтобы выявить 
условия критического состояния модели [4].  
 Объемный стенд позволит в значительном диапазоне создавать независимые 
деформации растяжения. 
 Планируется проведение следующих серий испытаний: 

I) деформирование грунтового основания в горизонтальном направлении до 
величины                      ; 

II) деформирование грунтового основания в горизонтальном направлении до 
величины                     ; 

III) деформирование грунтового основания в горизонтальном до величины                                         
                   ; 

IV) деформирование грунтового основания в горизонтальном направлении до 
величины                       ; 

V) деформирование грунтового основания в горизонтальном направлении до 
величины                       .  
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Рисунок 4 – Схема действия горизонтальных деформаций 
на грунтовое основание модели сваи 

  
Программа и результаты модельных испытаний определят график  проведения 

натурных и численных исследований работы свай на подрабатываемом основании. 
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Бұл мақалада жалпы құрылыс және геотехникалық саладағы нормалармен және 
қадаларға жүргізілетін сынамаларды салыстыру ерекшеліктері қарастырылады. 
Еуронормалар мен ҚНжЕ-лердің қолдану тұрғысынан елеулі ерекшеліктері бар. ҚНжЕ 
нұсқаушы сипатқа ие, олардан ауытқуға болмайды. ронормалар міндетті нормативтік 
талаптарды сақтау құралдарының бірі ретінде қарастырылады. Осыған сәйкес, 
құрылысшылардың таңдауына қолайлы немесе баламалы шешімдер әдісі ұсынылады. Қазіргі 
уақытта жаңа ережелерге көшу жүзеге асырылуда. Оларда әзірленген құрылыс 
нормаларының есептеу әдістері берілген. Қазір нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу 
жұмысы жүргізілуде. 

mailto:F001.kz@mail.ru
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Еуропалық стандарттармен талаптардың Қазақстанға енгізілуі кқптеген 
инвестициялар мен мол қаржыны алып келеди деп күтілуде сонымен қоса, құрылыстағы 
керекті қауіпсіздікті, еуропалық стандарттарға сәйкес лабороторияларды және отандық 
құрылыс саласындағы мекемелердің халықаралық деңгейде белсенді жұмыс істеуіне біршама 
оң ықпалын тигізеді. 
 

Еурокод  және Қазақстандық нормалардын айырмашылық негіздері  
 
7 тараудың ережесіне сәйкес Еврокод тұрақ қадалары, ілінбелі қадалар, горизонтальді 

және тарпалы күштердегі қадалар, қағылмалы, басыңқыш, бұрандалы және бұрғылы қадалар 
тұралы. 

Келесі шекті жағдайлар қарастырылуы тиіс: тұрақтылықтың жалпы жоғалуы (РАВ); 
көтергіш қабілетінің жоғарылауы, жұлып алу, топырақтың горизонтальді жүктеменің 
арқасында бұзылуы (ГЕО); қадалардың қысылуы арқасында бұзылуы, созылуы, иілімділігі 
(СТР); отыруы; және тағы басқа. 

Қада тұрған топырақ жүктеменің арқасында отыру деформациясына ұшырауы мүмкін 
(консолидация), көтеру (жеңілдету, аяз, көрші қадалардың қағылуы нәтижесінде), көшкінді. 
Осы деформациялардың нәтижесінде түсетін жүктемелер қарастырылуы керек. 

Қадаларды таңдау кезінде және қағылу әдісін таңдаған кезде ескеретін жағдай: 
инженерлік-геологиялық шарттар; қағылғандағы күштігі; қадалардың біріңғайлықа енуін 
тексеру; қадаларды жеткізу; құрылымдарға және көрші қадаларға батырылған кездегі әсері. 
Сазды ерітіндідегі бұрғы қадаларды жасаған кезде бетондау және бұрғылау кезінде скважина 
қабырғаларының тұрақтылығын ескеру керек, бетондау алдында астынғы қабатын тазалау 
керек. 

Қадалы іргетас жобасының құрамында болуы мүмкін: статикалық сынақ нәтижелері; 
эмпирикалық немесе аналитикалық санау әдісі; қадалардың динамикалық сынау нәтижелері; 
аналогты іргетасты ұқсастық кезі .  

EN мен отандық стандарттарды қарастырып салыстырғанда топырақтарды сынауға 
келесі стандарттар бекітілмегенін көруге болады: 

− шектік қысымды өлшеу нәтижесінде статикалық зондттаудың әдісі (CPTU); 
− монолиттердің структурасын алу арқылы динамикалық зондттаудың (SPТ); 
− Марчетти дилатометірімен сынау; 
− винтті пенетрометрмен сынау. 
Сонымен қоса EN енбей тек қазақстан мен Ресейде ғана қолданылатын әдістер [2]: 
− сақиналы кескішті сынау әдісі; 
− сатылы кесулә сынау әдіс; 
− сақиналы жүктеме мен жазық штамп сынау әдісі; 
− қалақты кескішті сынау әдісі; 
− винтті штамп сынау әдісі. 

Іргетас пен негіздердің инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарына 
қатысушыларды қарастыратын болсақ Еврокод 7.б.2 сәйкес 3 бөлікке бөлуге болады: 
геотехникалық стратегиялық жобалау; ұсыныс, жобадағы негіздеме; ғимаратпен 
имараттарды қабылдау мен кілтке беру.      

Отандық талаптармен бірден көзге түсер айырмашылығы геотехникалық жобалауға 
қатысты талаптардың қарастырылмауы. Еврокодта стратегиялық геотехникалық зерттеу әдісі  
көп қолданылады. Еврокод ұсынысы бойынша іздестірушілер мен жобалаушылар бірігіп 
жұмыс істеуі тиіс. Біздің жағдайда геологтардың жұмысы барлық іздестіру жұмысы біткен 
соң тапсырыс берушіге табыс етумен аяқталады. Ісдестіру жұмыстары жобалаушылармен 
жиі келісілмейді – соның себебі геотехникалық стратегияның болмауында. 

Сонымен, Еврокодтар жалпы техникалық құжат ретінде әзірленген, оның ішіндегі 
(параметрлер, мінездемелері), әр елге керекті көрсеткіштермен мағұлматтардан құралған. 
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Қадаларға жасалынатын сынақтарды салыстырудың технологиялық 
ерекшеліктері  
 

Топырақтардың статикалық сынақтары қадалардың вертикалды қағылу жүктемелері 
МЕСТ [1] стандарты бойынша әрбір қадамның тұрақтылыққа дейінгі шыдамдылығы ASTM 
[2] келесі әдістермен жүзеге асады: стандартты сынақ (Standard Loading Procedure, [2]); тез 
жүргізілетін сынақ (Quick Load Load Test Method for Individual Piles, [2]); Цикілдік сынақ 
(Cyclic Loading Test, [2]). Сынақтардың процедуралары және олардың негізгі технологиялық 
ерекшеліктері мен айырмашылықтары  1-кестеде көрсетілген. 
 
1-кесте – Топырақтың қадалармен статикалық сынау процедуралары 
 

Аталуы МЕСТ, ҚНжЕ (ҚР ҚНжЕ), СП 
(МСП) [1, 5, 6, 7, 8] 

ASTM [2] 

Қадаларды батыру үшін 
құралдың (домкратттың) 
артықтығы (% максималды 
тесттік жүктеме) 

максималды тесттік жүктеме 20% 
шамасында 

максималды тесттік жүктеме 10% 
шамасында 

Натурлы қада мен анкерлі қада 
арасындағы өлшемі 

5d артық болуы керек (d-
максималды көлденең қима) 
натурлы қада (диаметрі 800 мм 
дейін), бірақ 2м кем емес 

5d артық болуы керек (d- максималды 
көлденең қима) тәжірибелі қада, 7ft (2м) 
кем емес 

Сынамалы бақылаулы қада 
мен  анкерлі қадаға дейінгі ара 
қашықтығы 

3d бақыламалы қаданың асуы тиіс, 
бірақ 1,5м кем болмауы керек 

5d  асуы тиіс (d-максималды көлденең 
қима) тәжірибелі қада, 7ft (2м) кем 
болмауы керек 

Тәжірибелі қада мен  жақын 
арадағы жүктеме 
платформасының сүйеуіне 
дейін  

5d  тәжірибелі қада үшін (диаметрі 
800 ммге дейін), бірақ 2м кем 
емес. 
3d бақылаулы қада үшін, бірақ 
1,5м кем емес 

5 ft (1,5м) кем емес 

Тәжірибелі қада мен до 
тәуелсіз реперлі жүйенің 
сүйеуіне дейін 

5d  тәжірибелі қада үшін (диаметрі  
800 ммге дейін), 2м кем болмауы 
керек. 
3d бақылаулы қада үшін, бірақ 
1,5м кем болмауы тиіс 

8ft (2,5м) кем емес,анкерлі қадалардан 
немесе жүктемелі платформадан 
максималды қашықтығына негізделген  

Тәжірибелі қада мен  
прогибомер арасындағы 
қашықтық 

2м кем емес - 

Прогибомерлер саны 2 ден кем емес 2ден кем емес 
Прогибомерлердің белгіленген 
ауытқуы 

0,1мм кем емес 2% аспауы тиіс 

Прогибомердің қысымының 
саны 

Шартты 0,1мм Минимум 0,01in (0,25мм) 

Прогибомерлердің белгіленген 
ауытқуы 

- 5% аспауы тиіс 

Максималды тестті жүктеме Жобалықтан (есепті) 150% Жобалық біріңғай қада үшін 200%; 
Жобалық топтық қадалар үшін 150%  

Жүктеменің өсімі ~1/10-1/15 максималды тестті 
жүктеме 

SLP, CLT* 25% жобалықтан 
QLT 10-15% жобалықтан.  

Прогибомерлердің аралық 
қадамның есебін алу 
уақытының интервалы  

Жүктеме түскеннен бастап, кейін 
әрбір 15 мин. сайын бір сағат 
бақылау көлемінде, әрбір 30 мин. 
сайын, екінші сағат аралығында, 
арықарай әрбір 60 мин. шартты 
тұрақтылыққа дейін 

SLP, CLT* Жүктеме түскеннен бастап 
бірден, кейін 10 мин. сайын бірінші 30 
мин. аралығында, арықарай әрбір 20 
мин. сайын 
QLT Әрбір 2,5 мин. жүктеменің өсімі 
бойынша (міндетті емес) 

Прогибомердің жұктелімінің  
ақырғы қадамының есебін алу 
уақытының интервалы 

Аралықтардікі қандай тура сондай  SLP, CLT* Жүктеме түскеннен бастап 
бірден, кейін әрбір 20 мин. сайын 
бірінші екі сағат баұылау нәтижесінде, 
әрбір 1 сағат 10 сағат ішінде, әрбір 2 
сағат 12 арасында. Шартты 
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тұрақтылыққа жеткен соң сынақ 
аяқталады. 
QLT* 2,5 және 5 мин. (міндетті емес) 

Жүктемені түсіру өсімі Қадамдар арқылы жүктеме 
түсірген кездегідей қадамдар, 
бірақ екі есе шамасында 

SLP* жүктемені батырған кездегідей сол 
ретімен  
CLT* - Қадамдар арқылы жүктеме 
түсірген кездегідей қадамдар, бірақ екі 
есе шамасында 
QLT* - толық жүктемені түсіру  

Прогибомерлердің жүктемені 
түсіру кезіндегі уақыт есебін 
алу интервалы  

Бірінші қадамды түсіруден кейін, 
кейін әрбір 15 мин.сайын, кейін 
жүктеме түсірудің келесі сатысы. 
Толық жүктемені түсіргеннен 
кейін  30-60мин. арасында 
(топырақ түріне байланысты) 

SLP*, CLT* - Бірінші қадамды алғаннан 
кейін, 20 мин. сайын 1 сағат ішінде, 
кейін жүктемені түсірудің келесі қадамы 
жасалады. Толық жүктемені түсіргеннен 
кейін  12 сағат бақылау. 
QLT* 2,5 және 5 мин. (міндетті емес) 

Шартты тұрақтанудың 
критерилері  

Бату 0,1мм  60 – 120 мин. 
арасында бақылау 
нәтижесінде(топырақ жағдайына 
байланысты) 

Отыру 0,01in (0,25мм) 1 сағат 
бақылаудан кейін, бірақ  2 аралық 
қадамдар үшін 

 
Топырақтың қадалармен динамикалық сынау МЕСТ [1] бойынша PDA мен ASTM [9] 

жасалынған. Сынақтар бір мезетте жүргізілді, МЕСТ бойынша динамикалық сынақ 
жүргізілген кезде тәжірибелі қадаларға электронды жеделдету мен орын ауыстыру 
құралдары бекітілген. Сынақ бағдарламасы МЕСТ шарттарына сай келеді өзіне екі реттік 
кепілдеме негізделген 3 және 5 біріңғай соққы. 3 кестеде динамикалық сынақ жүгізудің 
мысалдары көрсетілген. 
 
2 кесте – Динамикалық сынақтарды МЕСТ пен PDA қолдану арқылы жүзеге асыру 
 

Мінездемесі МЕСТ арқылы PDA арқылы 
Соққы саны Рұқсат етілген 

(3 және 5 соққы)  
Шектелмеген 

Балғанын құлау биіктігі Шектелген Шектелмеген 
Топырақтағы кернеу Динамикалық  Динамикалық және статикалық 
Жүктеме графигі және отыруы Жоқ ия 

Көтерме қабілеттілігі Шектелген көрсеткіш (формула 
бойынша) 

Шектелмеген (график бойынша 
отырумен жүктеме) 

Соққы энергиясы Балғанын визуалды құлауының 
(секіруі)  шектелуі * 

Автоматты түрде, жеделдету мен орын 
ауыстыру құралдарымен 

Топырақтың қарсыласуын 
өлшеу 

Жалпы (бас тарту) Бүйір беттер арқылы және, астынғы 
соңы бойынша 

Өлшеудің қателігі Құралдардың өлшеу қателігі + 
адами фактор (визуализация) 

Өлшеу құралдарының қателігі** 

Қада денесінің біріңғайлығы 
(бүтіндігі)  

Жоқ ия 

 
* - Бұл әдіс энергияның салым арқылы сынауын ескермейді, үйкеліс күші болуы 
(гидравликалық құралға балғаның гидравликалық жұмыс істеу әдісі) 
** - Өлшеудің қателігі (адами фактор) практикалық түрде болмайды, соңғысының болуы 
сынақ графигімен тексеріледі. 
 

Еврокодтардың (EN) сұранысқа енуі мен бірте енуінің көптеген саяси, ғылыми және 
экономикалық себептері бар оның бастысы – құрылыстағы қауіпсіздік пен сенімділікті 
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күшейту.  Еврокодқа негізделген құрылыс жүктемелерінің негізімен 
сипатталады.Еврокодтарды әзірлеу кезінде әлемдегі түрлі апаттар мен кеселдердің 
корытындылары ескерді. Осыған қарап казірде Еврокодқа көптеген әлемнің жетекші 
сәулетшілері, құрылысшылары мен құрылыс материалдары өндірісінің мамандары атап 
айтты.Қазақстан Республикасының үкіметімен құрылыс саласында техникалық реттеу 
жүйесінің реформалау концепциясы қабылданған. 

Бірақ айта кететіні бұл процесс бірден жүзеге аспауы тиіс. Ең бастысы шетел 
техникалық құжаттаманы ұлттық технологиялық ортаға бейімдеу қажет В первую очередь 
необходимо адаптировать зарубежную техническую документацию к национальной 
технологической среде; бағалау методикасын әзірлеу қажет; құрылысшыларды оқыту, оның 
ішінде жобалаушылар, керекті бағдарламаларға үйрету, справочники и руководства. 
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КОММУНАЛДЫ КӘСІПОРЫНДАРДА ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУДАҒЫ 
ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ 

 
Иманғалиев Ғани Хасанғалиұлы 

i_h_gani@mail.ru 
Қазақстан, Астана, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, сәулет-құрылыс факультетінің ТГВ-31 

тобының студенті 
Ғылыми жетекші – проф. Б.А.Унаспеков 

 
    Қазақстанда қайта жаңаратын энергия көздерінің потенциялы жоғары болғанымен, 
коммуналды жылумен қамтамасыз ету, электр энергиясын және суық алу мақсатында ҚЖЭК 
қолдану өте төмен. 
   Егер дүние жүзілік құрылымда қайта қалпына келетін энергия көздерін үнемдеу 7% алатын 
болса, кіші ГЭС өндіретін электр энергиясын қоса алғанда Қазақстанда 0,05% кем. Сонымен 
қатар мамандардың бағасы бойынша Қазақстанда ҚЭК әлеуеті өте жоғары. Ол жылына 
шамамен 1 трлн. дейін жетеді, бұл еліміздегі электр энергиясын тұтынуынан он есе артық. 
2014 жылы республикамыздың теңгеріміндегі электр энергиясының баламалы үлесі кем 
дегенде екі есе өсуі тиіс деп ұсынылады. 
    Жел энергетикасы. Қазақстандық энергетик экономисттердің ойынша ұзақ мерзімді 
шамада болашағы зор - жел деп есептейді. Тұрғындардың жан басына шаққанда жел 
энергиясынның қор әлеуеті бойынша дүние жүзінде Қазақстан бірінші орынды алады.  50 
мың аумақта (республиканың 2% ауданы) желдің орташа жылдық жылдамдығы. Тек бұл 
аумақтағы шамасы жылына 1 трлн. өндіруге жеткілікті, бұл республиканың электр 
энергиясының қажеттілігін толықтай қанағаттандырады. 
 Қазақстандағы желдің жылдық суммалық энергетикалық шамасы 1,8 трлн. деңгейінде 
бағаланады, әрі оның тығыздығы әр түрлі жерде құрайды.    Едәуір қормен Қазақстанның 
Солтүстік, Орталық, Батыс және Оңтістүк-Шығыс аймақтарында, әсіресе Жоңғар қақпасы, 
Шелек дәлізінде орташа жылдық жел жылдамдығы құрайды, сонымен қатар Астана, форт 
Шевченко және Арқалық.  
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 Ал күн энергиясына көз салсақ, Қазақстанда күннің электр энергиясына қайта есептеуде 
желден қарағанда кем екені байқалады. Мемлекетте күн энергиясының қоры аймақтарда 
жылына 2,5 млрд. (желдің шамасынан шамамен үш есе аз). Сонда да бұл көрсеткіште едәуір. 
Республикада күн жарығының созылуы жылына 2200 – 3000 сағат қамтиды, ал күн  сәлесінің 
энергиясы жылына 1300 – 1800 сағат. Әр түрлі шарттарда жылдық суммарлы күндізгі 
радиация тең. Бұл дүние жүзіндегі жақсы көрсеткіштердің бірі. Тағы айтып кететін жағдай 
республикада, күн энергиясын электр энергиясына айналдыруға негіз болатын, кремний 
шикізат (85 млн. т) қоры мол[1]. 
 Әлемде жел энергиясы көптеген ғасырлар бойы әр түрлі жел қозғалғалтқыштар арқылы 
қолданылуда: нарус, қалақты дөңгелек, айналдырғы ротор, оргональды дөңгелек және 
басқалары. Егер олардың жұмысын жалпы белгілері бойынша бағаласа, олардың ішіндегі 
бастысы конструкция жүйесіндегі нақты локальді зоналарда ауа ағынының концентрациясы 
арқылы ағынның күшеюі жоқтығы. Егер бұған барлық бар жел агрегаттары ауалық ортада 
еркін қозғалатынын қосса, ағыны олардың жұмыс элементтерінен  тек энергия беру арқылы 
тарайды. 

Энергияның пайдалы орымы тек ветроагрегаттың жұмысшы доңғалақтарының 
айналуынан пайда болған қимасының ауданынан жүзеге асырылады. Соңғы жағдай осы 
доңғалақтардың өлшемдерінің (диаметрлерінің) шамадан тыс үлкеюіне алып келеді, 
тиісінше, айналыс жиілігі төмендейді, электр генераторы күрделіленіп, конструкцияның 
жалпы металл қажеттілігі көбейеді және желдің 3-4 м/сек және одан да төмен  
жылдамдығында жұмыс жасай алмайды [2,3]. 

Аэро- және гидродинамиктердің классикалық талдамасы атап өтілген кемшіліктердің көп 
бөлігінің негізгі шешімі  ауажинақтағыш арқылы концентрация ағыны және ең әсерлісі 
сыртынан авиацияда, ауа сығымдағышта (компрессор), желдеткіштер мен сорғыларда 
кеңінен қолданылатын осьтік турбиналармен қапталған ветроагрегат (турбиналар) орнату 
деп көрсетеді.  
 Ғимараттар мен имараттардың жоғарғы аймақтарында құрастырылған турбинаның 
алдында конфузорлық ауа жинақты орындау – доңғалақтың күрекшелеріне ауа ағындары 
арқылы өзінің энергиясын толық беру ретінен турбиналық доңғалақтың ПӘК-ін көтеруге 
мүмкіндік береді, ауа ағындары фронтын басып алу ауданы бірге үлкейеді, барлық агрегат 
конструкциясын жеңілдетеді және оны, әсіресе, қыс мезгілінде қолдануға тиімді әрі қолайлы 
етіп жасайды. [3,4]. 
 Ғылыми зерттеу жұмысында экологиялау, қауiпсiздiк техникасы, энергияны түрлендiру, 
аэродинамика сұрақтарын қарастыру, конструкцияларды оптимизациялау бойынша бiрқатар 
мәселелерді орындауға тура келедi. 
 Күн энергиясын ыстық су (жылы ауа)  алуда және электр энергиясын өндiруде 
пайдаланады. Электр энергиясын фотоэлектрлiк тақталардың көмегімен өндiредi. Алынған 
электр энергиясын өнеркәсiптiк мақсатта және жеке электрмен жабдықтауда пайдаланады. 
 Күн коллекторлары және су жылытқыштары  кәдiмгi түтiк тәрiздi радиаторлар түрінде 
жасалған жылу алмасу аппараттары болып табылады . Радиатор түтіктері екі мұржаға 
пісірілген даналар санымен анықталады. Су радиатордың түтiкшесiне құбырлардың бірінен 
түсіп, басқа құбырдан жинаққа немесе жүйеге ағады. Түтiк тәрiздi радиаторды бiр жағы 
шынымен жабылған жылудан қорғалған қорапқа орналастырады. Күннің жылу энергиясын 
жұту есебінен түтіктерде айналып тұратын су қызады. Жылу жұтудың ауданын көбейту үшiн 
түтiкшені алюминий жүзу қанаттарымен жабдықтайды. Жұту қабілетін жүзу қанаттарын 
қара сырмен бояу арқылы күшейтеді.  
 Күн арқылы су жылытқыштардың белсендi немесе енжар түрi қолданылады. Белсенді 
жүйеде жинағыш арқылы сұйықтықты реттеу үшін электр сорғылар пайдаланады. Енжар 
жүйеде сорғы болмайды және табиғи реттеуге ғана сүйенедi. Белсенді жүйе тиiмдi, бiрақ 
пайдалануда қымбатырақ. Реттеудің белсенді жүйесі кеңсе ғимараттарында, коттедждерде, 
виллаларда, абсорбциоланған (адсорбцияланған) тоңазытқыш машиналарда (жылу 
сорғылары) ыстық су алу мақсатында қолданылады. Енжар жүйені аз қабатты көп пәтерлі 
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ғимараттарда тұрмыстық мақсатта және су жылытуда кеңінен қолданады. Жүйе әжептәуiр 
қарапайым, сенiмдi және қымбат емес.  
 Күн энергиясын әуе каналдары арқылы алынатын ауаны қыздыруда да қолданады.  
Ауаны қыздыруға арналған әуе каналдары, көбінесе, ғимараттың құрылыс конструкциясына 
орнатылған . 
 Су қыздыруға арналған күн коллекторларының тиiмдiлiгі және сенiмдiлiгi жылу 
құбырларын қолданылумен біраз жақсарды[5-8]. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, олардың 
жылытудағы енжар жүйедегі сипаттамалары белсенді жүйедегі эквивалентті көрсеткіштеріне 
пара-пар. Жылулық түтiк немесе тұйықталған екi фазалы термосифондар 0°С-тан төмен 
температурадағы тоңудан тиiмдi қорғанысты қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi. 
 Жылулық түтiкті немесе екi фазалы термосифонды күн коллекторлары конструктивтiк 
ұқсас қызметтерге ие. [9-12].  Жылу қабылдығыш тақта жылулық түтiктердiң булану аймағы 
учаскелерінен жасалынған. Жылу түтіктерінің конденсациясының аймақ учаскелері барлық 
конструкцияларда бак-аккумуляторда орналасқан. Айырмашылықтары қабырға 
конструкцияларында, жүзу қанаттарының булану аймағы учаскелерінде және су және ауа 
өткізетін каналдардың сырт пішінінде болады. Кейбір конструктивтік айырмашылықтар бак-
аккумуляторда орналасқан жылу құбырларының конденсация аймағы учаскесінде бар. 
Мысалы, бойлық орналасқан немесе спираль қабырғалар. 
 Патентте жылу жинағыш, жылутасығышпен толтырылған каналы бар жылу қабылдығыш 
тақта ұсынылған. Жылу тасығышты қыздыру кезінде булану жүреді, бу су қыздыру 
бактарында орналасқан сақина тәрізді каналдарға көтеріледі. Келтірілген жылу беру тәсілі 
жылу құбырының жұмыс жасау принципіне жатқызылады. Жинағыштың конструкциясы 
жоғарғы дәрежелі жылу беру мен әжептәуiр үлкен жұмысқа жарамдылықты қамтамасыз 
етеді. Жинағыштың конструкциясында және жылуды жеткiзiп берудiң тәсiлiнде елеулi 
кемшiлiктер қатары бар. Конструкция жасап шығару жағынан қарағанда технологиялық 
емес, каналдарды жылу тасығышпен толтыру қиын. Бактегі суды қыздыру әркелкi және 
жаман. 

Суды қыздыруға арналған күн коллекторлары,мысалы, "Globe Solar Energy" Inc.(Canada) 
"ECOTEC"(Israel) және де басқа бірлестіктерде жылулық құбырлары бар. Жылулық 
құбырлардың булану аймақтарының үлестері шыны құбырларға орналасқан,ал 
конденсацияның аймақтық  үлесі бак – аккумуляторында немесе мұржалы коллекторда 
орналасқан. Шыны құбырларда белгіленген вакуумды ұстайды.Вакуумның аумағы 
коллектордың абсорбциясының ауданына тәуелді болады. Көрнекті жарнамаға қарамастан, 
мұржалы вакуумдық шыны коллекторлар тұтынушылардан үлкен сұранысқа ие емес.Бұл 
коллектордың үлкен салмағына және құнының жоғарылығына,құрылымның сенімсіздігіне 
байланысты.  

Күн коллекторларының қос түрінің әртүрлі құрылымдары бар.Қос түрінің коллекторлары 
ыстық су немесе ауа және электр энергиясын алуға мүмкіндік береді. 
Қос коллекторлар ереже бойынша жазық полимер тақтасымен суды қыздыру үшін мұржалық 
коллекторлардың стандарттық базасында жасалынады.Мұржалық коллектордың үстіне күн 
энергиясын барлық жұту аумағына фотоэлектрлік панель орнатады.Мұндай коллектордың 
құрылымы жылу мен электр энегиясын өндіруді коллектор құрылымының ауданын өте 
үнемді пайдаланған кезде ғана қамтамасыз етеді. 

Жобаның қатысушылары бірнеше блоктық типтің қос күн коллекторларының құрылымын 
жасады.Коллекторлар құрылымын жасаудағы негізгі тірек күн энергиясының жылуға 
айналудағы эффектісінің күшеюі болып табылады. Бұл мақсатпен,жылу тарату элементтері 
болып жылу құбырлары пайдаланылды(бекітулі екі фазалық термосифон).Электр 
энергияның генераторы ретінде 100 Вт күші бар көптеген модификацияланған фотоэлектрлік 
панельдің бірін қолданады. 

Қос коллектор жылу құбырларынан және күн жылу энергиясын жұту блогынан,суды 
қыздыру блогынан және электр энергиясын өндіруден тұрады.Су қыздыру блогы 
жылуалмастырғыш яғни «құбыр құбыр ішінде» қағидасымен 
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жасалынады.Жылуалмастырғышта суды қыздыру арқылы жылуды тасымалдаудың екі әдісі 
бар: жылу құбырының конденсациясының жоғарғы бөлігі мен судың тікелей байланысы 
немесе «құрғақ байланыс» әдісі. Соңғы жағдайда жылу тарату екі жылылық қабырғалармен 
іске асады. Қос коллекторлардың құрылымы жылу құбырларына аймақтың бетіне 
жасалынады және  булануы электр арқылы жылу беретін элементтерге бекітілген. 

Энергия үнемдеудің технико – экономикалық бағасы,9 этаждық тұрғын үйге шатыр үсті 
бойындағы ауа дуалы орналасқан 4 -5 метр жоғарылықта турбиналы агрегаторлар және күн 
панелдерінің жаңа типі оларды бірге қолданғанда 30 дан 50% - ға дейін үнемдеуге 
болатынын көрсетеді. Басқа уақыт кездеріндекоммунальдық жылуды 100% үнемдеуге 
болады. 

Өңделген комплекстің тиімді жұмыс істеуі үшін автоматтық жүйені өңдеу қажет,яғни ол 
энергия тұтынуға және ТЭЦ – тен берілетін энергияға сыртқы пропорциональдық 
сәйкестігіне орнықты тексеріс жасауы қажет. 

Коммунальдық жылумен қамтамасыз етуге арналған энергия үнемдеудің жүйесі бірнеше 
өңдеу мен дайындық сұрайды.Бірақ эксплуатацияның ерекшеліктерін ашу мақсатымен ұзақ 
сынақтар және энергияны генерациялау жұмысының нәтижемен шыққаны потенциальдық 
тұтынушылардың психологиялық қабылдауы жеткілікті.   

Талдаудың нәтижесінде Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ дайындалған инновациялық 
патенттерді толығымен қолдануға мүмкіндік бар  
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В статье рассмотрены вопросы подготовки воды для технологических нужд ТЭЦ, а 
именно питательной воды для парогенераторов. Существующими процессами для 
умягчения и обессоливания воды на ТЭЦ являются осаждение и ионный обмен, которые 
представляют опасность для окружающей среды и неэкономичны. Предлагается 
использовать для этих целей мембранную технологию. 

 
Для предприятий энергетики вода - основной источник их работы и потому к ее 

содержанию предъявляются очень высокие требования. Поскольку Казахстан – страна с 
холодным климатом, постоянными сильными морозами, то работа ТЭЦ – это, то от чего 
зависит жизнь. Качество воды, подаваемой на теплоэнергоцентраль влияет очень сильно на 
ее работу. Жесткая вода выливается в серьезную проблему для паровых котельных, а также 
для паровых турбин ТЭЦ, так как может привести к отложению на внутренних поверхностях 
оборудования, ухудшая процесс теплопередачи и вызывая перерасход сжигаемого топлива. 
При эксплуатации паровых котлов необходимо строго соблюдать требования к питательной 
воде. 

 
Таблица 1 - Требования к питательной воде парового котла 
Допустимое рабочее давление бар > 1 - ≤ 22 
Общие требования бесцветная, прозрачная и не 

содержащая нерастворенных веществ 
Значение pH при 25 ºC > 9 
Проводимость при 25 ºC мкС/см важны только нормативные показатели 

для котловой воды 
Жесткость (Ca2+ + Mg2+) ммоль/л < 0,010 
Кислород (O2) мг/л < 0,02 
Углекислота (CO2) связанная мг/л < 25 
Железо, всего (Fe) мг/л < 0,05 
Медь, всего (Cu) мг/л < 0,01 
Окисляемость (Mn VII → Mn II) как KMnO4 мг/л < 10 
Масло, жиры мг/л < 1 
  
Таблица 2 - Требования к котловой воде 
Допустимое рабочее давление бар > 1 до ≤ 22 
Общие требования бесцветная, прозрачная и не содержащая 

нерастворенных веществ 
Значение pH при 25 ºC от 10,5 до 12 
Кислотность (KS 8,2) ммоль/л от 1 до 12 
Проводимость при 25 ºC мкС/см < 10 000 
Фосфат (PO4) мг/л от 10 до 20 
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Исходя из указанных требований должна быть предусмотрена установка для 
водоподготовки – как минимум, установка для снижения жесткости, а в баке питательной 
воды или подающей к нему линии возможность добавления кислородных связок (возможно, 
подщелачивающих средств и фосфатов). 

Главная особенность водоподготовки воды на ТЭЦ состоит в том, что здесь требуется 
глубоко обессоленная вода. До настоящего времени для умягчения и обессоливания на ТЭЦ 
использовались процессы осаждения и ионного обмена, которые требуют большого 
количества реагентов и характеризуются высоким расходом воды и сбросом в природные 
источники значительного количества минеральных солей вместе со сточными водами. 
Заслуживают внимания мембранные установки на основе методов диализа, электродиализа, 
обратного осмоса, ультрафильтрации и нанофильтрации, которые лишены недостатков, 
присущих ионному обмену. 

Рассмотрим более детально мембранные технологии, которые могут быть применены 
для водоподготовки на ТЭЦ. Преимущества диализного метода умягчения по сравнению с 
реагентным и ионообменным заключается в сокращении расхода реагентов и сбрасываемых 
стоков. Процесс диализа основан на разности активностей растворенного вещества по обе 
стороны селективных мембран, разделяющих растворы. Имеются исследования по 
сочетанию методов электродиализа и ионного обмена для подготовки глубокообессоленной 
воды на ТЭС [1]. Учитывая, что метод электродиализа достаточно изучен, остановимся на 
перспективных методах, использующих мембраны из керамических и полимерных 
материалов. С их помощью, в зависимости от размера пор, осуществляется: 

- обратный осмос; 
- ультрафильтрация; 
- нанофильтрация (нанометр — одна миллиардная метра, или одна тысячная микрона, 

то есть 1 нм = 10 ангстрем = 0,001 мкм.). 
Обратный осмос. 
Процесс обратного осмоса используется в осмотических фильтрах, имеющих 

специальные мембраны, которые задерживают растворенные в воде минеральные и 
органические примеси, вирусы и бактерии. Здесь очистка воды производится на 
молекулярном и ионном уровне, при этом значительно уменьшая общее солесодержание в 
воде.  

Фильтрами на основе обратного осмоса удаляются из воды ионы Са, Mg, Cl, Na, 
тяжелых металлов, мышьяк, удобрения, инсектициды и многие другие примеси. Таким 
образом, обратноосмотические мембраны представляют собой «молекулярное сито», которое 
задерживает практически все примесные элементы, содержащиеся в воде - независимо от их 
природы. Мембрана является самым важным элементом обратноосмотических установок. 
Через поры мембраны пропускается исходная вода, загрязненная различными частицами и 
примесями. Эти поры настолько малы, что сквозь них загрязнения практически не проходят. 
Чтобы предотвратить забивание мембранных пор, вдоль мембранной поверхности 
направляется входной поток, вымывающий загрязнения. Происходит, таким образом, 
разделение входного потока на два выходных: на пермеат - раствор, проходящий через 
мембранную поверхность и концентрат - часть исходного потока, не прошедшего через 
мембрану.  

Мембранные элементы обратного осмоса. Обратноосмотическая полупроницаемая 
мембрана представляет собой композитный полимер неравномерной плотности. Этот 
полимер имеет два неразрывно соединенных между собой слоя. Наружный барьерный слой - 
очень плотный, с толщиной около 10 миллионных см. Второй слой - менее плотный, 
пористый; его толщина - пять тысячных см. Осмотической мембраной задерживаются все 
растворенные соли и неорганические молекулы, а также органические молекулы с 
молекулярной массой более 100. Свободно проходящие через мембрану молекулы воды 
создают поток пермеата. Таким образом, обратноосмотическая мембрана является 
прекрасным фильтром. В чистой воде, полученной в результате фильтрации, содержание 

http://www.water2you.ru/art_ultrafiltration.htm
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растворенных минеральных веществ независимо от их концентрации во входящей воде 
теоретически должно составлять 0 мг/л. И полупроницаемая мембрана, и минеральные 
вещества, растворенные в воде, имеют свой собственный электрический заряд. Поэтому 98 – 
99% молекул минеральных веществ отталкивается от обратноосмотической мембраны. 
Молекулы и ионы находятся в непрерывном хаотичном движении. Движущиеся 
противоположно заряженные ионы, оказываясь на очень близком расстоянии, 
притягиваются, при этом происходит нейтрализация их электрических зарядов. Образуются 
незаряженные частицы, способные проходить через обратноосмотическую мембрану. 

Обратноосмотические мембраны широко применяются в тех отраслях 
промышленности, где требуется вода высокого качества (пищевая промышленность, разлив 
воды, фармацевтика, производство алкогольных и безалкогольных напитков, электронная 
промышленность и др.). Двухступенчатый обратный осмос (через обратноосмотические 
мембраны вода пропускается дважды) позволяет получить деминерализованную и 
дистиллированную воду. Эти системы - экономически выгодная альтернатива 
дистилляторам-испарителям, поэтому они используются на многих производствах. 

Ультрафильтрация 
УФ-мембрана задерживает микроорганизмы, взвешенные вещества, бактерии, 

вирусы, водоросли; существенно понижает мутность воды. УФ-мембраны в ряде случаев 
значительно уменьшают цветность и окисляемость воды. Ультрафильтрация заменяет 
осаждение, отстаивание, микрофильтрацию.  

Ультрафильтрационные мембраны имеют поры размером от 0,01 до 0,1 мкм и 
удаляют крупные органические молекулы с молекулярным весом свыше 10 000, бактерии и 
вирусы, коллоидные частицы, не задерживая при этом растворенные соли. Эти мембраны 
находят широкое применение в быту и промышленности, стабильно обеспечивая высокое 
качество очистки от вышеперечисленных примесей, сохраняя при этом минеральный состав 
воды. Таким образом, с помощью ультрафильтрации вода осветляется и обеззараживается 
практически без применения химреагентов; при этом солевой состав воды сохраняется. Для 
водоподготовки в промышленности наиболее широко применяются половолоконные 
мембраны. Их основным элементом является полое волокно диаметром 0,5-1,5 мм, на 
внутренней поверхности которого нанесена ультрафильтрационная мембрана. Группы полых 
волокон группируются в модули, чтобы получить большую фильтрующую поверхность (до 
47-50 м2). 

Ультрафильтрацией можно получать питьевую воду непосредственно из 
поверхностного источника. УФ-мембрана служит барьером для вирусов и бактерий, поэтому 
первичное хлорирование воды не требуется. Осуществление обеззараживания воды 
производится непосредственно перед подачей ее потребителю. Возможно использование 
данной технологии в качестве предподготовки воды перед обратным осмосом, так как 
ультрафильтрат полностью свободен от коллоидных и взвешенных веществ. 

Нанофильтрация 
Нанофильтрацией (НФ), занимающей промежуточное положение между обратным 

осмосом и ультрафильтрацией, производится очистка воды от органических соединений с 
молекулярной массой выше 300. Нанофильтрационные мембраны, имеющие поры размером 
от 0,001 до 0,01 мкм, пропускают 15-90 % солей в зависимости от структуры мембраны. 

Нанофильтрация и обратный осмос очень близки по схеме организации процесса, 
механизму разделения сред, мембранам, оборудованию и рабочему давлению. 
Нанофильтрационной мембраной полностью задерживаются микроорганизмы, вирусы и 
бактерии, частично - органические молекулы, растворенные соли. При этом степень 
обессоливания ниже, чем при обратном осмосе. Нанофильтрат почти не содержит солей 
жесткости (снижение в 10-15 раз), т.е. он умягчен. Нанофильтрацией эффективно снижаются 
цветность и окисляемость воды. В результате этого процесса исходная вода 
обеззараживается, умягчается и частично обессоливается.  
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             Водоподготовка воды для ТЭЦ – один из самых главных составляющих 
производственного процесса. Правильно спроектированная система водоподготовки – это 
гарантия долгосрочной службы оборудования и получения качественных услуг 
энергопоставок. Поэтому возникает необходимость в разработке технологии с 
использованием мембранных аппаратов для подготовки воды на ТЭЦ. Это в первую очередь 
будет касаться уже проверенных методов (диализ и электродиализ), сочетание которых и 
является предметом наших исследовании. 
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  Человек постоянно воздействует на экосистему в целом или на её отдельные звенья, 
например, отстрел животных, вырубка леса, загрязнение природной среды. Система 
трансформируется (изменяется) и оценить эти изменения крайне сложно. Воздействия 
человека на экосистемы так интенсивны, что организмы не успевают приспособиться к ним: 
гибнут, подвергаются мутации и т.п. 
   Выброс в атмосферу загрязнителей (диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), 
фтористых соединений, углеводородов (CnH2n+2) меняет соотношение газов в атмосферном 
воздухе и создаёт помехи реакциям фотосинтеза, а в некоторых случаях убивает листву. 
Возник техногенный обмен веществ и энергии - антропогенный. 
Известно, что в атмосфере самый активный газ-кислород. Содержание его в атмосфере до 
20,94%, имеется CO2 (0,03% объёма), который существенно влияет на природу и климат. 
Содержание CO2  не постоянно: он поступает из вулканов, горячих ключей, при дыхании 
человека и животных, при лесных пожарах, сжигания топлива, потребления растениями, 
хорошо растворяется в воде. В океане количество растворённогоCO2  10,3 ∙1014. Помимо 
газов в атмосфере имеется вода и аэрозоли. В атмосфере вода находится в твёрдом (лёд, 
снег), жидком (капли) и газообразном (пар) состоянии. Полное обновление водяных паров в 
атмосфере происходит за 9-10 суток.  Загрязнители атмосферы бывают природные и 
антропогенные, и делятся на механические, физические и биологические.  Из таблицы 1 
видно, что углекислый газ является основным загрязнителем атмосферы.  

 
Таблица 1 - Количество  ежегодно выбрасываемых в атмосферу вредных веществ 

Вещество Выбросы, млн.т Доля антропогенных 
примесей от общих 

поступлений,% 
Естественные антропогенные 

Твёрдые частицы  3700 1000 27 
CO 5000 304 5,7 
CuH14 2600 88 3,3 
NOx 770 53 6,5 
SO2 650 150 13,3 
CO2 485000 22000 4,5 
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 Одной из состовляющих лесопромышленного комплекса  является 
деревообрабатывающая промышленность, включающая в себя  различные производства, 
которые можно разделить на две основные группы: первичная и вторичная обработка 
древесины. 
 В группу первичной обработки древесины входят производства, для которых 
характерно потребление лесоматериалов, получение шпона, фанеры, древесных плит, 
пластика и других древесных материалов, а так же изготовление из них полуфабрикатов 
путем механической, гидротермической обработки и склеивания. 
 Группа вторичной обработки древесины включает в себя механическую обработку 
древесины и склеивания из нее полуфабрикатов с целью получения деталей, которые в 
дальнейшем проходят защитно-декаративную отделку, собираются в узлы, а затем в 
конкретное изделие. 
 Основным    видом    деятельности предприятия   является   распил   круглого   леса   
на  доски.   
 Предприятие является источником загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих 
веществ (ЗВ), образующихся в результате технологических процессов, связанных с 
производственной деятельностью.  
Источниками выброса вредных веществ в атмосферу является: 
 - Столярный цех, в котором установлены деревообрабатывающие станки. Все станки 
объединены в единую сеть и присоединены к циклону – типа «Ц». Гипродревпрома, 
фактическая эффективность очистки циклона от пыли составляет 75% ( источник 0001). 
Основная вредность: древесная пыль; 
 - Слесарный участок, где  установлены заточной станок и сварочный аппарат. 
Выделяющимися вредными веществами являются: пыль неорганическая с содержанием SiO2 
20-70%, оксид железа и оксид марганца. (источник №6002). 
-  Печь для нагрева сушильной камеры, работающая на твердом топливе. Дымовые газы 
выделяются в атмосферу через дымовую трубу, которая оборудована установкой 
жалюзийного золоуловителя со степенью очистки 80%. Выделяющимися вредными 
веществами являются: пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%, серы диоксид, 
глерода оксид, азота оксиды, бенз(а)пирен (источник №0003). 
-  Склад хранения угля, где происходят выбросы угольной пыли при выгрузке угля из 
самосвалов, а так же при складировании и хранении угля (источник №6004). 
-   Склад хранения шлака представляет собой помещение закрытое со всех сторон. Шлак из 
печи выгружается вручную и доставляется на склад, перед выгрузкой на склад для 
уменьшения пыления шлак увлажняется (источник №6005).  
-  Автопогрузчик, используемый на территории предприятия  для проведения погрузочных 
работ, транспортировки леса и пиломатериалов. В процессе работы двигателя погрузчика 
выделяются следующие вредные вещества: оксид углерода, углеводороды, формальдегид,  
диоксид азота, сернистый ангидрид, бенз(а)пирен и углерод черный. 
 При инвентаризации изучены технологические процессы производства, уточнён 
список вредных веществ, выделяющихся от технологического оборудования.  
  Исследования, показывают, что золу от сжигания угля можно использовать в качестве 
исходного техногенного сырья для производства коагулянтов. Исходный материал 
подвергается магнитной сепарации, в результате чего образуется магнитная  
железосодержащая фракция, которая направляется на получение пигмента.  Зола очищенная 
от магнитной фракции поступает на сернокислотную обработку – в реактор поступает 
расчетное количество серной кислоты на образование сульфата алюминия. В реакторе 
образуется пульпа, которую направляют на фильтрацию для разделения твердого и жидкого. 
Фильтрат представляет собой сульфатный раствор, из которого после нейтрализации 
получают суспензию и после выпарки и кристаллизации выделяют готовый продукт – 
сульфат алюминия, который используется в качестве коагулянта для очистки сточных вод от 
вредных примесей.  Твердый остаток после фильтрации представляет собой силикат 
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содержащую фазу, которая направляется на получение строительных материалов. Степень 
извлечения полезного компонента Al2(SO4)3составила 97%.  Анализ полученных данных 
показал, что при применении данного способа очистки  экологическая эффективность 
возрастает на 89%, а экономия по платежам за эмиссии в атмосферу составит 400786 тг в год, 
то есть сумма выплаты снизится на 89,6%. 
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Кіріспе 
Әлемдік тәжірбиеде жол құрылысында геосинтетикалық материалдар 40 жылдан 

астам уақыт бойы пайдаланылып келеді. Олар дренаж және сүзгілер, бөлетін және 
топырақтың көтергіш қабілетін артыратын арматура элементтері ретінде жол құрылысы мен 
қала жолдарында қолданылып отыр. 

Қазіргі таңда жол құрылысында геосинтетикалық полимер негізінде жетілдірілген 
технологиялық жол жобалау және инновациялық материалдарды пайдалану арқылы жол 
жабындарының сапасы жоғарлап келеді. Еуропаның көптеген елдеріне танымал [1], 
геосинтетикалық материалдар Қазақстан аумағында соңғы жылдары қолданыла бастады. 
Геосинтетикалық материалдарды пайдалану еліміз үшін ірі экономикалық пайда береді, 
себебі бұл материал ұзақ уақыт бойы сапалы қызымет көрсетеді. Сондай-ақ, жұмысты 
жеңілдетеді және көлемін азайтады [2, 3]. 

 
1 Геосинтетикалық материал және оның түрлері 
Негізінен геосинтетикалық материалдар көрсеткіші оның компоненттерімен, 

тағайындалуымен және қолданатын шикізатпен, талшықтардың байлынысуы немесе түйіндік 
нүктелердің геотор құрылысының түйіндік нүктелерінің қиылысуымен анықталады. 

Бүгінгі таңда геосинтетикалық материалдарды өндіру үшін полиамид (PA), 
полиэтилен (PE), полиэстер (PES) және полипропилен (PP), шикізаттары қолданылады [4]. 
Осы геосинтетикалық материалдардың арнайы көрсеткішін қамтамасыз ету мақсатында 
қоспалар қолданылуы мүмкін, сонымен қатар, шикізаттың басқа түрі ретінде табиғи 
материалдар, яғни топырақтың негізгі беткі қабатын қорғау мақсатында қолданылатын лен, 
джут немесе какос пайдаланылады. 

Геосинтетикалық  материалдар құрылымы, өндіріс технологиясы, қасиеттерінің 
көрсеткіші, шикізат құрамы жағынан өзгешеленетін құрылыс материалдардың қатарын 
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білдіреді. Оларды ыңғайлы жеткізу түрі (бума, блоктар, плиткалар), заводтық өндіріс 
шарттарында геосинтетикалық материалдарды жоғары сапамен қамсыздандыру мүмкіндігі 
біріктіреді, яғни жұмыс өтілетін жерде минималды еңбек шығынын және минималды 
салыстырмалы транспорттық шығынды ескере отырып қосымша қабаттарды (қатпарлар) 
кепілденген сапамен даярлау мүмкіндігі [3, 5]. 

Синтетикалық бумалы материалдарды пайдалану саласы, эффективтілігі және 
мақсаттылығы олардың шикізат құрамы, өндіріс технологиясы және құрылымына тәуелді 
қасиеттерімен анықталады. 

Көбірек тараған шикізатты (полиамид, полиэфир және полипропилен) дайындау 
бойынша геосинтетикалық материалдардың жалпы сипаттамасы 1-суретте келтірілген. 

Материалдардың кеңірек тараған тобы геосинтетикалық- геотекстильді құрамнан, ең 
алдымен тоқылмаған [1], сонымен қатар тоқылған және басқа- трикотажды (тоқылатын), 
өріліп жіппен тігілетін, синтетикалық емес шикізатты биотекстилдер [5]. 

Геотекстильдер бумамен жеткізілетін тұтас су өткізетін жұқа иілгіш тоқылмаған, 
тоқылған, трикотажды мата, талшықтарды немесе жіптерді жалғау механикалық (өру, 
инемен тесу), химиялық (желімдеу), термиялық (балқыту) амалдар немесе олардың қиысуы 
жолымен алынады [1, 2]. 

Жазық геоторлар (геоаулар) жоғары механикалық сипаттамаларымен ерекшеленеді 
және арматуралайтын қатпарлар жасау үшін қолданылады. 

Жол киімдерінің негізін ірі фракциялық материалдар, шыныдан жасалған геотор 
немесе базальтті талшықтан жасалған полимерлі геоторлармен [3], жол киімдерінің жоғарғы 
қабаттары асфальтобетонның әр түрлі түрінен арматураланады. Геоторларда әдетте өлшемі 
5-40мм болатын сызықты  ұяшықтан тұрады. Ұяшықтар саны мен өлшемін, элементтердің 
қалыңдығын және олардың жалғасатын қабаттар материалдары арасындағы байланыс 
дәрежесін механикалық сипаттамалар анықтайды [3]. 

Геоторлар бір өсті және екі өсті болып ажыратылады (тоқылған геосинтетикалық 
материалдар сияқты). 

Геокомпозиттер геодрен түрінде-мата жазықтығында жоғары су өткізгіштік қабілеті 
бар көп қатпарлы бумалы немесе блокты материалдар. Жол құрылымында жазық дренаж 
жасаған кезде құрғатқыш қабат етіп қолдану, ұстап қалатын құрғатқыш суланған шұңқыр 
және т.б. Негізгі түр өзгешелігі-фильтрдің екі қабаты қатқыл қаңқа мен тоқылмаған 
геотекстильді материалдан тұрады, олардың арасында полимерлі геотордан немесе 
қатқылдығы төмен қалыңдығы әдетте 10-30мм болатын жоғары борқылдақ тоқылмаған 
материалдан жасалады. 

Геотөсеніштер түріндегі геоқабықшалар көлемді үздікті балқытылған 
талшықтардан немесе жеке орындарында екі тоқылмаған геотекстильді материалдармен бір 
жағын толтыру үшін жасалған ашық сыйымдылықты қосқан. Геотөсеніштерді толтыру ереже 
бойынша жұмыс өндірісі орнында орындалады. Негізгі міндеті-құламаларды нығайту. 

Габиондардың геоқабықшалары көп қабатты блоктар түрінде қойылатын жазық 
геоторлар, сызықты өлшемдегі көлемді, әдеттегідей 2×(3÷6) м, элементтерге сол жұмыс 
өндірісі орнында жиналады, қалыңдығы 0,4÷1,0 м, сызықты өлшемі 0,5÷1,0 м болатын 
бөлімдерге бөлінген. Габиондардың геоқабықшалары жұмыс өндірісі орнында минералды 
толтырғыштармен толтырылады және жалпы немесе жеке шұңқырлардың орнықтылығын 
күшейту үшін қызмет етеді. Әр түрлі өзгешеліктері бар, жеке алғанда ол себулер денесіне 
габиондар үшін бітеуді қамтамасыз ететін [3].  

Геомембраналар гидрооқшаулық материалдар негізінде пленкалы немесе әдеттегідей 
жұмыс өндірісі орнында, тоқылмаған геосинтетикалық материалдардан өңделетін тоқыма 
[5]. Соңғысы жоғары беріктілігімен ерекшеленеді, оның салдары ең алдымен құрылыс және 
пайдалану процесінде мүмкін болатын жеке зақым келтіруден жоғары төзімділігі. Бұдан 
басқа, геомембраналар тоқылмаған геотекстильді материалдар негізінде кең ауқымды 
қолданыс алады-жер төсемінің жұмыс қабатына судың ағып келуін тоқтату үшін 



6569 
 

гидрооқшаулағыш қатпарлар жасаудан бөлек сонымен қатар жоғары қабаттық су бұрғыш 
құралын нығайту қолданылады. 

 

 
 

1-сурет – Геосинтетикалық материалдардың жалпы сипаттамасы 
 
2 Қолдану саласы және функциясы 
Жолдарды проекциялауда геосинтетикалық материалдарды қолдану және жол киімін 

қаптауды құрастыру синтетикалық элементті құрастыру кіріспесіне негізделген. 

Геосинтетикалық материалдар 

Топ                                     Топшалар 

Түр 

Бір белдікті және екі белдікті 

Тоқымасыз Геотекстильді 
(GT) 
 

Басқа 

Механикалық нығайтылған 

Термиялық нығайтылған 

Химиялық нығайтылған 

Тоқымалы 

Тегіс (геотор) (GG, 
GN) 

Кеңістік 

Геотор 

Полимерлік бір белдікті және екі 
белдікті 

Шыны немесе базальт талшықты 
полимерлік өңдеумен бір 
белдікті және екі белдікті 

Матасыз геотекстильді 
2-3 қабатпен 

  
Матасыз геотекстильді 
және геомембрананы  2-
3 қабатпен қиылыстыру  
 
Матасыз геотекстильді 
және полимерді  2-3 
қабатпен қиылыстыру  
 
Матасыз геотекстильді 
және шынысеток  2 
қабатпен қиылыстыру  
 

Геодрены 

Армогеокомпазиттік 

Геокомпозитік 

Геоқабықшалар 

Геомембрана 

Геотөсеніштер 

Габиондардың 
геоқабықшалары 
 

Геотекстильді 

Қабықша 
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Құрастыруды шешу және материал түрінің ерекшелігінен құрастыруды бекітуге байланысты, 
геосинтетика не бір функцияны немесе бірнеше функцияны бір уақытта орындайды. 
Геосинтетикалық материалдардардың айырықша танымал функциялары мен қолдану аймағы 
1 -кестеде көрсетілген [6, 7]. 

 
Қорытынды 
Геоситетикалық материалдардың артықшылығымен бірге кемшілігіде бар. Оларды 

қолдану барсында осы қасиеттері ескерілуі шарт. 
 

1-кесте – Геосинтетикалық материалдардардың айырықша танымал функциялары мен 
қолдану саласы 

 
Геосинтетика функциялары Қолдану саласы 

Функция Бейне Материал Сипаттамасы 
Фильтрлеу 

 

• геотекстиль 
• геокомпозиттер 

Топырақ 
фракцияларыны
ң ауысуынсыз 
сұйықтардың 

көшіп – қонуына 
мүмкіндік береді 

Құрғатқыш 
құрылымдар,керi сүзгiлер, 
композит және басқа да 
құрылымдар үшін 
төсемшелер (мысалы, 
габиондар, көлемді 
торлар). 

Дренаж 

 

• геоторлар 
• геокомпозиттер 

Сұйықтарды 
бұру 

Су бұрғыш жыраларды 
күшейту. 

Бөлу 

 

• геотекстиль 
• геокомпозиттер 

Топырақтар 
немесе басқа 

материалдардың 
араласуының 
алдын алады 

Бөлетін аралық қабаттар, 
кольматациядан қорғау, 
әлсіз негіздерді 
арматуралау, 
арматуралайтын 
құрылымдар. 

Қауіпсіздікті 
қамтамасыз 
ету 

 

• тоқылмаған 
геотекстиль 
• геоторлар 
• геокомпозиттер 

Түзілісін, 
геосинтетикалық 
материалдарды 
зақымданудан 

қорғайды 

Қатқыл 
гидроизооқшаулайтын 
қабаттар құрылғысы, 
топырақпен байланыс 
кезінде үйкелісті азату 
есебінен белсенді жылжу 
қуатын төмендету. 

Гидрооқшау
лағыш 

 

• геомембраналар 
• геокомпозиттер 

Сұйық заттар 
үшін бөгет 

Құрылғы толығымен су 
өткізбейтін элементтен 
геотехникалық 
құрылымнан. 

Құламалард
ы нығайту 

 

• моноориента-
цияланған 
геоторлар 
• тоқылған 
геотекстиль 

Топырақ 
қалыңдығында 

күш салуды 
созылмалы 

үлестіру 

Құламаларды, конустарды, 
себулер және жасанды 
құрылғыларға қазу тәсілін 
қолданып нығайту, су 
бұрғыш жыраларды 
күшейту, негіздерді 
арматуралау. 

Әлсіз 
топырақтар-
ды күшейту 

 

• геоторлар екі 
еселі 
ориентациясы 
• геотекстиль 

Топырақтың 
көтеру қасиетін 

күшейту 

Әлсіз негіздерді 
арматуралау, топырақты 
арматуралау құрылғысы. 
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• геокомпозиттер 

Асфальтты 
бетонды 
күшейту 

 

• геоторлар екі 
еселі 
ориентациясы 

Созылмалыққа 
шапшандық пен 

қарсылықты 
қамтамасыз 

етеді 

Жасанды негізді 
топырақты арматуралау 
құрылғысы, асфальтты 
бетонды жабындарды 
қаптау, көрінетін сызаттан 
қорғайды. 

Эрозияның 
бақылауы 
және 
беттердi 
тұрақтандыр
у 

 

• геоматтар 
• геоұяшықтар 
• биоматтар 
• биоторлар 

Топырақтың 
бөлінуін және 

ауысуының 
алдын алады 

Баурайларды, конустарды 
күрделi климаттық және 
жер жағдайларынан 
күшейту. 

Бөгеттер 

 

• геоұяшықтар Топырақ 
массасының 
қабырғаға 
ығысуына 

қарсылық қою 

Топырақпен байланыста 
үйкелiсті кернеудің 
белсендi ығысуын 
төмендету есебiнен 
кемiтуi. 

Артықшылықтары: 
• геосинтетикалық материалдарың жұмыс үшін жарамды шарттары, тек айтарлықтай 

беріктілік емес, сонымен қатар төзімділігі қажет болған кезде, бұл шарт бастапқыдан 
полимерлерге сияқты оларға да тән (мысалы, қызметінде шектелген уақытқы ие метал 
құлылымына қарағанда); 

• геосинтетикалық материалдарды практикалық пайдалану барлық уақытта жер 
жұмысын және әкелінетін материалды қолдану көлемін қысқартады; 

• кейбір жағдайларда тек осы материалдар инженерлік  немесе басқа мәселенің 
жалғыз мүмкін шешімін қамтамасыз етеді; 

• геосинтетикалық материалдар қоршаған ортаға индустриялды ықпалдың 
төмендеуіне және өнеркәсіптік немесе азаматтық құрылыста табиғи ресурстарды 
пайдаланудың қысқаруына әсер етеді. 

Кемшіліктері: 
• геосинтетикалық материалдардың төзімділігі жөнінде белгілі бір күмәндар бар, 

бірақ олар жеткілікті дәрежеде емес; 
• геомембраналар объектке судың кіруін тоқтатып қана қоймайды, сонымен қатар 

булануды да болдырмайды; 
• топырақ немесе тасқа қарағанда, геосинтетикалық материалдарды ерекше сақтау 

жағдайларын және оларға ұқыпты қарауды талап етеді, сондықтан материал бетіндегі 
кішігірім зақымданудың өзі оның пайдалану сипатын едәуір нашарлатып жіберуі мүмкін; 

• кейбір синтетикалық материалдар химиялық әсерлесуге едәуір тез шалдығады, 
сонымен қатар ультрофиолет жарығы және органикалық еріткіш әсерінен бұзылады; 

• қазіргі таңда геосинтетикалық маетриалдардың динамикалық ағын шарттарында 
өзін өзі ұстау мәселесі практикалық түрде зерттелмеген. 
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Abstract: This paper presents the utilization of coal fly ash in pavement construction that acts as 
filler replacement which could improve the performance of its properties, particularly improving the 
foundation of road bases, which would be also considering the seasonal effects such as frost. Frost 
damage in cold regions is a phenomenon of great practical importance in highway engineering 
design and construction. One of the objectives of this study is to investigate the effect of coal fly 
ash (CFA) as a filler replacement on the mechanical properties of bitumen-aggregate mixtures at 
various percentages 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6% by weight of aggregate. Freeze and thaw cycle 
test was conducted to simulate cold region countries condition, and compared with normal 
condition. Marshall Test was done to evaluate the suitability of coal fly ash as mineral filler for 
normal and frost conditions. Result obtained from test was compared between control sample and 
sample with CFA. Marshall Parameters can be improved by adding CFA as filler replacement to the 
HMA as compared to normal filler, although, results showed that by addition of CFA some 
specifications of ST RK 1218-2003 «Materials on the basis of organic binders for road and airfield 
construction. Test Methods» were not met requirements. It was observed that there was a definite 
increase in Marshall stability and decrease in flow values. Optimum CFA was determined to be in 
range of 1% to 3% by applying the range method. The mechanical properties, namely modulus of 
resilient and tensile strength were determined by carrying out modulus test and indirect tensile test 
respectively. The results revealed that the highest value of modulus of resilient  for both conditions 
when CFA content was 3%. Indirect tensile test conducted for frost condition only and found that 
the highest value was in range of 2% to 3%. 
 
1.0     Introduction 
Nowadays, everyone and everywhere people using the term sustainability. Sustainability can be 
defined as, “Meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future 
generations to meet their needs” [1]. Therefore, it is common and encouraged practice in highway 

http://www.secutex.ru/articles/art-3/
mailto:mura_k01@mail.ru
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engineering to use waste materials. Numerous waste materials result from manufacturing 
operations, service industries, sewage treatment plants, households and mining.  
Asphalt mixtures containing low addition levels of fly ash as a mineral filler exhibit mix design 
properties that are usually comparable to asphalt mixtures containing natural fillers such as hydrated 
lime or stone dust. Fly ash can be used as cost-effective mineral filler in hot mix asphalt (HMA) 
paving applications. In addition, due to the lower specific gravity of fly ash, similar performance is 
obtained using less material by weight, further reducing the material cost of HMA [2]. 
The frost action reacts on the highway structure that is a major concern at the locations constructing 
a highway in cold regions, and frost damage is a phenomenon of great practical importance in 
highway engineering design and construction [3]. 
 
1.1     Problem Statement 
Many countries like Kazakhstan facing frost problems during winter. Frost damage is a significant 
factor in the premature demise of unbound granular pavements in cold regions such as Kazakhstan, 
USA, Canada, Japan and other European countries. 
Traditionally aggregates, sand, bitumen, and Portland cement are used in road construction. The 
demand of these materials for construction purpose is increased rapidly but naturally material 
become shortage in nature. Therefore, recycling of waste materials, such as CFA in highway 
construction should be encouraged. 
 
1.3       Objectives and Scope of the Study 
This paper was proposed to investigate the effect of CFA as a filler replacement on the mechanical 
properties of bitumen-aggregate mixtures at various percentages 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6% by 
weight of aggregate. Moreover, to carry out freeze-thaw cycle test in order to achieve desirable frost 
resistance in laboratory experiments. In addition, to observe the seasonal effects such as frost on 
road performance. The scope of the study was preparation of AC14 Marshall samples without 
additive as control samples. The Marshall Test was conducted to determine optimum bitumen 
content and Marshall Properties. Content of CFA used were 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%,  and 6% as 
mineral filler into the mixture. The optimum СFA content was determined using Marshall Method. 
  
2.0     Methodology 
The laboratory works can be divided into several stages beginning with the aggregate preparation 
for conditioned and unconditioned, conducting freeze-thaw test and end up with conducting indirect 
tensile test. This study used the Marshall method, and the type of mixes that designed was AC 14. 
Seven mixtures were prepared using different fly ash contents. The laboratory work of modified hot 
mix asphalt was conducted using procedure of Marshall Method. Marshall Test was conducted on 
the control sample at normal room temperature. After determining of optimum bitumen content, the 
sample with CFA as filler was produced and tested. Next stability and flow test, modulus of 
resilient for both conditions were conducted.  For frost condition freeze and thaw cycle test and 
indirect tensile test as performance test was conducted. 
 
3.0     Data Analysis and Discussion 
Data analysis was done according to Marshall Test and all the results were compared to ST RK 
1218-2003 specification. After determining optimum bitumen content, CFA was added as mineral 
filler to the specimen in order to determine the optimum CFA content.  
The average effective specific gravity of blended aggregate was 2.564. In order to determine the 
OBC Marshall Test was conducted. Table 3.1 shows the summary of the test result obtained. 
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Table 3.1: Summary of the Marshall Test result 
 

Bitumen  
Content (%)  

Density 
(g/cm3)  

Stability  
(N)  

VTM  
% 

VFB  
% 

Flow  
(mm)  

Stiffness  
(N/mm)  

            4.0 2.305 16657 4.8 65.7 3.6 4615 
4.5 2.320 15500 3.5 74.3 4.6 3399 
5.0 2.346 14823 1.7 87.0 6.1 2438 
5.5 2.354 13440 0.7 95.5 5.8 2325 
6.0 2.352 11713 0.1 99.3 7.7 1520 

 
From the graphs and calculation that has been done, the value of optimum bitumen content was 4.6 
%. 
The value for density, stability, VFB, VTM, flow and stiffness were determined from the graphs at 
the optimum bitumen content. Another six samples with 0% of CFA were prepared; three for 
normal condition and three for frost condition using the optimum bitumen content value for 
verification purpose to make sure that all Marshall Parameter at optimum bitumen content were 
same with the result obtained from the graph. The results showed that control samples passed the  
ST RK 1218-2003 specification. 
After optimum bitumen content was obtained, Marshall Test was conducted with mineral filler 
replacement for both conditions. Table 3.2 and Table 3.3 provided the summary of the test result 
obtained for various content of CFA added for normal and frost conditions respectively.  
 
Table 3.2: Marshall Test result for various content of CFA for Normal condition 
 

CFA 
Content (%) 

Density 
(g/cm3) 

Stability 
(N) 

VTM 
% 

VFB 
% 

Flow 
(mm) 

Stiffness 
(N/mm) 

1 2.328 16176 3.0 77.6 3.7 4336 
2 2.334 14361 2.8 78.8 4.6 3139 
3 2.339 16323 2.5 80.0 4.1 3973 
4 2.345 15166 2.3 82.0 4.2 3659 
5 2.342 14891 2.4 83.3 4.5 3276 
6 2.349 13802 2.1 81.4 4.0 3492 

 
Table 3.3: Marshall Test result for various content of CFA for Frost condition 
 

CFA 
Content (%)  

Density 
(g/cm3)  

Stability  
(N)  

VTM  
% 

VFB  
% 

Flow  
(mm)  

Stiffness  
(N/mm)  

1 2.328 22101 3.0 77.6 3.5 6307 
2 2.329 18570 3.0 77.6 4.1 4532 
3 2.340 18207 2.5 80.0 3.6 5061 
4 2.342 16834 2.4 84.7 3.4 4954 
5 2.338 15872 2.6 80.0 3.7 4286 
6 2.354 17520 1.9 81.4 3.4 5179 

 
Results of samples for various amount of CFA were compared to verification samples for optimum 
bitumen content without CFA added. In addition, comparison between control sample, CFA added 
sample for normal and CFA added sample for frost were shown in Appendix A. 
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The results of modulus of resilient for different percent of CFA content shown in Table 3.4 for 
normal and frost conditions. Modulus of resilient versus CFA content graph was plotted as shown 
in Figure 4.1. 
 
Table 3.4: Modulus of Resilient for Normal and Frost Conditions 
 
CFA Content  % 
 

0 1 2 3 4 5 6 

Resilient of Modulus  (MPa)  N C 6101 2861 3459 4236 4541 3856 3542 
Resilient of Modulus (Mpa)  F С 6275 5222 4579 5429 5423 3985 3328 

 

 
 
 
The results of indirect tensile test for different percent of CFA content shown in Table 3.5 for frost 
condition. Stability versus CFA content graph was plotted as shown in Figure 4.2 
 
Table 3.5: Indirect Tensile Test 
 

CFA Content (%) 0 1 2 3 4 5 6 

Stability (N) 12096 13008 15519 15519 12547 13234 11409 
 
Figure 4.2 shows stability versus CFA content (%)  graph. Indirect tensile test was conducted only 
for frost condition and compared to the control sample. The graph in Figure 4.2 shows that, stability 
for control sample is 12096N, which is lower than sample having CFA content  from 1% to 5 %. 
Optimum CFA was found to be in range of 1% to 3 % as achieved in Marshall Test analysis. The 
most important finding to appear from the data is that by adding CFA the stability increasing, 
therefore if the optimum CFA content is used HMA with good stability can be produced. 
 

 
                                

Fig. 4.1: Effect of CFA on Modulus of Resilient 

 

Fig. 4.2: Effect of CFA on Indirect Tensile Test  
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4.0    Conclusion 
From the comparison shown in Table 4.1 and Table 4.2 for normal and frost conditions respectively 
in Appendix А, there are some parameters of the sample with CFA added that meet the ST RK 
1218-2003 specification, which are stability and stiffness for both conditions. Even though, voids 
filled with bitumen, flow and voids in total mix were not fulfilling the specification in general, but 
some percentage of CFA content fulfilled. Therefore, by applying the range method optimum CFA 
was determined to be in range of 1% to 3%. 
Modulus of resilient revealed that the highest value for normal and frost conditions when CFA 
content was 3%. Indirect tensile test conducted for frost condition found that the highest value was 
when CFA content in range of 2% to 3%. 
 
5.0       Reference 
[1] Brundtland Report,” Our Common Future”, 1987 
[2] American Coal Ash Association. 2007.Retrieved February 20, 2011, from http: www.acaa-
usa.org 
[3] Chen, X.B, Liu J.K. and Liu, H.X (2006). Frost Action of Soil and Foundation Engineering, 1st 
edition, Science Press, Beijing. 
 

Appendix A 
 

Table 4.1: Comparison of Marshall Parameter between control sample and CFA sample and ST RK 
1218-2003 for Normal Condition 

 
Marshall 

Properties 
ST RK 1218-

2003 
Coal Fly Ash Content 

Control 
Sample 

0% 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 

Stability > 8000N 20336 16176 14361 16323 15166 14891 13802 
Flow > 2.0-4.0 mm 3.4 3.7 4.6 4.1 4.2 4.5 4.0 

Stiffness > 2000N/mm 6033 4336 3139 3973 3659 3276 3492 
VTM 3% - 5% 3.0 3.0 2.8 2.5 2.3 2.4 2.1 
VFB 70% - 80% 78.0 77.6 78.8 80.0 82.0 83.3 81.4 

Density - 2.329 2.328 2.334 2.339 2.345 2.342 2.349 
 

Table 4.2: Comparison of Marshall Parameter between control sample and CFA sample and ST RK 
1218-2003 for Frost Condition 

 
Marshall 

Properties 
ST RK 1218-

2003 
Coal Fly Ash Content 

Control 
Sample 

0% 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 

Stability > 8000N 22759 22101 18570 18207 16834 15872 17520 
Flow > 2.0-4.0 mm 3.7 3.5 4.1 3.6 3.4 3.7 3.4 

Stiffness > 2000N/mm 6072 6307 4532 5061 4954 4286 5179 
VTM 3% - 5% 3.0 3.0 3.0 2.5 1.9 2.6 2.4 
VFB 70% - 80% 78.0 77.6 77.6 80.0 84.7 80.0 81.4 

Density - 2.329 2.328 2.329 2.340 2.342 2.338 2.354 
 
 
 

http://www.acaa-usa.org/
http://www.acaa-usa.org/
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Abstract: The results of series field test on piles on strategic oil and gas site in Kazakhstan 

are presented in this paper. The test include: static load test in accordance with ASTM and 
Kazakhstan standards (GOST), dynamic load test in accordance with GOST and pile driving 
analyzer (PDA) in accordance with ASTM. The difference of standards procedures and test results 
is presented. 

Introduction 
Field load tests on piles were performed on oil and gas construction site of Kazakhstan 

Republic: Integrated petrochemical complex and infrastructure (IPCI) Project. The tested areas and 
tested pile positions is presented on Figure 1. The tests had been made by the specialists of KGS, 
Llp form April to Augest of 2014. 

 

 
 

Figure 1 – Tested areas and tested pile positions 
 

Generally 12 driven piles Т414-1 – Т414-12 and 9 bored piles Т622-1 – Т622-9 had been 
tested. Description of pile marks: T - tested pile, 4 - diameter of bored pile or width of driven pile 
(400 mm), 14 - length of pile 14 m, 1 - sequence number. The series of pile test include: 
compression static load test in accordance with ASTM and Kazakhstan standards (GOST), dynamic 
load test in accordance with GOST and pile driving analyzer (PDA) in accordance with ASTM. 

Tested piles were drove by driving machine JUNTTAN PM25L with hydraulic hammer 
NNK7A, weight of hammer is 7 ton and hammer helmet of 990 kg. Between pile head and hammer 
helmet, pile cushion was used: plywood with thickness >15 cm. The load platform had been used 

mailto:Rauan_82@mail.ru
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for driven pile static load test (Figure 2). Reaction forces from the load had been perceived by 
calibration blocks (weighing 2.4 tons), as well as piles of C14-40 (weighing 5.6 tons).  

Tested bored piles installed by technology of CFA (Bauer) and Kelly (Soilmec). For bored 
piles loading the anchor-supporting stand had been used.  Reaction forces from the load had been 
perceived by 20 m length anchor piles. 

 

 
Static compression test, driven pile 

 
Static compression test, bored pile 

 
PDA and dynamic load test 

 
Pile integrity test 

 
Figure 2 – Series of tests 

 
Technological features of the test methods  
Static load tests were carried out in accordance with GOST [1], each load increments had 

been maintained until the rate of stabilization (Table 1). Static load tests in accordance with ASTM 
[2] by following methods: Standard loading procedure (SLP); Quick load test method for individual 
piles (QLT); Cyclic loading test (CLT).  

PDA and dynamic load test by GOST had been made simultaneously. The dynamic test 
program meets to the requirements of GOST and includes two consecutive series of 3 and 5 blows.  

Results of tests 
The results of tests are presented in tables and diagrams. The comparison of the results of 

the static load tests by ASTM-CLT and dynamic tests by PDA (for driven piles) are presents in 
Figure 4. All curves PDA test are presented by double broken line. Nevertheless, the initial elastic-
plastic part of the curves has quite high convergence with static. Then the curves have sharp 
decline, which is typical slump.   

Bearing capacity of pile (static load test) in accordance with Kazakhstan standards is 
determined in the range of ultimate settlement criteria 16-24mm. In case of PDA bearing capacity 
definition the fact of «in those hydro-geotechnical conditions, only the initial part of the curves are 
more or less close to static curves» should be considered, Figure 3. 
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Figure 3 – Results of ASTM static load test and PDA 

 
The comparison of the results of the static load tests by ASTM and dynamic tests by PDA (for 

bored piles) are presents in Figure 4. Static load test by GOST and static CLT by ASTM had been 
performed on Area 4; GOST and SLT by ASTM on Area 5; GOST and QLT by ASTM on Area 6.  

Criteria of settlement stabilization for GOST static load test had taken as 0.1 mm/h and CLT 
and SLT by ASTM as 0.25 mm/h. 

During the GOST test performance time interval increased with each load increments, the last 
stages (total load applied) time interval came up to 10 hours of observation. Limitations of time 
interval in case of ASTM test lead to slightly low results compared to GOST. 

Relatively high total load maintains (24 hours) in case of CLT by ASTM lead to 
comparability with GOST result.   

Time interval of intermediate and peak steps of QLT accepted - 10 min. Immediate unloading 
maintained for 5 min. As a result the curves showed a difference of soil resistance and pile 
settlement both. 

If the time interval of the last stage to increase at least to 1 hour, the difference of ultimate 
settlement would have been much more essential. 

The quantitative evaluation of test series is presents in Figure 5. Figure 5b shows comparison 
of bearing capacities within allowable criteria of settlement of 16-24 mm. Quantitatively, 
dependence is expressed by y=a⋅x; distinction of argument a from 1.0 had evidence of less 
convergence of compared data. 
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Figure 4 – Comparison GOST and ASTM test results 

 

  
А Б 

SLT – static load test, DLT – dynamic by GOST, PDA – dynamic by PDA, 
CLT – cyclic loading test, SLP – standard loading procedure, QLT – quick load test. 

Figure 5 – Comparison of test results 
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CONCLUSION 
1. A series of field load tests of soil by piles loading had been made by following methods: 

PDA, GOST and ASTM. The main technological features of procedure of methods are 
presented (Table 3 and 4). 

2. PDA results showed a higher convergence with results of static tests (in accordance with 
GOST) than the results of standard GOST dynamic test. It should be noted that a close 
relationship PDA and GOST (static) results is observed at the initial stage of piles loading. 

3. Comparison results of static tests in accordance with GOST and ASTM (by different 
methods) showed that the curves are directly dependent on the load maintains (time 
intervals). 

4. The most distant from the static test results showed dynamic tests according to GOST. It 
should be noted that the direct method of energy determining (visual evaluation of the height 
of the hammer fall) is not always accurate, as part of the energy can be expended (absorbed) 
by pile cushion (mostly wooden). 

The author expresses his deep gratitude to the leadership and specialists of KGS, Llp for the 
organization and helps during the tests performance. 
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Введение 
В результате тайного голосования на 152-й Генеральной Ассамблее Международного 

бюро выставок столица Казахстана Астана, набрав большинство голосов, опередила 
бельгийский город Льеж и была объявлена местом проведения «ЭКСПО-2017». 

Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет около 100 стран-
участниц и 10 международных организаций. На всемирной специализированной выставке 
2017 года странами-участницами будут продемонстрированы достижения и перспективы в 

mailto:mereke.musin@mail.ru


6582 
 

сфере использования возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как 
экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей 
среды. Для Казахстана «ЭКСПО-2017» станет знаковым событием: никогда раньше 
международная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-
Азиатского региона и СНГ. 

В данное время на площадках строительства выделенных для проведения выставки 
«ЭКСПО-2017» идет полным ходом подготовка и  строительство объектов. Немаловажным 
является максимальное обследование и проведение испытаний оснований зданий и 
сооружений. Основным видом работы является инженерно-геологические изыскания 
площадки строительства. Инженерно-геологические работы проводятся для изучения 
свойств грунтов используемых в качестве оснований зданий и сооружений.  

В соответствии с техническим заданием ТОО «Базис-Комфорт» были  проведены 
инженерно-геологические изыскания на стадии ТЭО, на объекте: Многоквартирный жилой 
комплекс «Экспо-сити 2017» 

Геологические изыскания 
Целью изысканий являлось: 

− оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки; 
− изучение геолого-литологического строения буровыми работами; 
− изучение физико-механических свойств грунтов; 
− определение степени засоленности, агрессивности и коррозийной 

агрессивности грунтов и воды.  
− определение несущей способности грунтов методом статического 

зондирования. 
Количество выработок, их местоположение и глубины на участке строительства 

определены в соответствии с действующими нормативными документами. 
На данном объекте было пробурено 10 скважин глубиной 20 метров. Разбивка 

инженерно-геологических выработок произведена инструментально геодезистами. Отметки 
устьев выработок определены графически с топоплана М 1 : 500. Бурение скважин 
осуществлялось станком УГБ – 50м ударно-канатным способом, диаметром 146 мм. 
Поскольку полевые работы проводились в зимний период времени, для проходки глубины 
промерзания (2,0 м) был использован метод шнекового бурения (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Бурение скважины 
В процессе бурения скважин производился отбор монолитов, проб грунта с 

нарушенной структурой. В ходе работ было опробовано 5 скважин, для определения свойств 
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грунта лабораторными методами было взято 29 монолитов, 22  нарушенной пробы. 
Монолиты отбирались грунтоносом ГК-3, диаметром 123 мм, забивным способом. 

В процессе бурения в выработках велись наблюдения за появлением и восстановлением 
уровня подземных вод и отбирались пробы воды на химический анализ. Для уточнения 
геолого-литологического строения и определения несущей способности свай проведено 10 
опытов статического зондирования. Глубина исследования  4,3-6,7 м. 

При статическом зондировании применялся конический наконечник с диаметром 
основания конуса 36 мм, с площадью 10см2 и углом при вершине конуса 60 градусов. В 
качестве штанг, передающих давление на наконечник, применялись трубы диаметром 36мм. 
Скорость вдавливания зонда равна 0,5-1,0 м/мин. Статическое зондирование выполнялось в 
соответствии с ГОСТом 20069-81, установкой статического зондирования грунтов ТЕСТ-А 
АО «Геотест» г. Екатеринбург. Лабораторные исследования грунтов производились в 
соответствии с требованиями существующих ГОСТов и методических указаний (Рисунок 2). 

Определения природной влажности, пределов пластичности, плотности глинистых 
грунтов выполнялись по КР СТ 1290 – 2004. 

Сдвиговые испытания на четвертичных грунтах выполнены по методу 
неконсолидированного сдвига при предварительном полном водонасыщении, на 
элювиальных грунтах по методу консолидированного сдвига, с предварительным 
уплотнением при естественной влажности по ГОСТу 122848-2010. 

Компрессионные испытания производились на грунтах при замачивании на приборе 
«Гидропроект» (КПР-1) в соответствии с требованиями ГОСТа 12248-2010. 

Стандартные анализы воды выполнены  согласно ГОСТу 4151-79. 
 

 
Рисунок 2 – Проведение лабораторных испытаний 

Статистическая обработка значений расчетных характеристик грунтов выполнена на 
ЭВМ в соответствии с требованиями ГОСТа 20522-96. 

В результате проведения инженерно-геологических работ, геологическом строении 
участка изысканий до глубины 20,0 м были вскрыты и обследованы аллювиальные 
средневерхнечетвертичные отложения представленные суглинками, песками крупными, 
гравелистыми, а также элювиальные образования мезозойского возраста, представленные 
суглинками. Сверху эти отложения перекрыты насыпными грунтами. 

Геолого-литологическое строение площадки иллюстрируется на инженерно-
геологическом разрезе (приложение №1), детальное описание приводится в геолого-
литологических колонках. (приложение №2), рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Геологический разрез площадки 

В инженерно-геологическом разрезе указываются глубины расположение слоев, их 
геологический индекс, возраст, абсолютные отметки, уровни установившихся грунтовых 
вод,  прогнозируемый подъем, и их прочностные характеристики. 

Выводы 
В результате проведенных инженерно-геологических исследований на объекте: 

«Многоквартирный жилой комплекс Экспо-сити 2017» после всех буровых работ, 
лабораторных исследований, а так же статистического зондирования, были определены 
прочностные и деформационные характеристики грунтов, уровень грунтовых вод, его 
прогнозируемый уровень, агрессивность среды, а так же его технико-экономическое 
обоснование. Грунты на данном участке набухающими и просадочными свойствами не 
обладают.  Рекомендуется при забивке свай учесть наличие в инженерно-геологическом 
разрезе прослоев и линз песков различной крупности, которые не могут служить несущим 
слоем под острием свай. Сваи должны прорезать эти грунты и добиваться до проектной 
отметки, даже если в этих линзах и прослоях будут получены проектные отказы. Для более 
точного определения несущей способности свай необходимо выполнить динамическое 
испытание натурных свай.  

Территория г. Астаны расположена на Казахском щите, на котором не проявляются 
тектонические явления и поэтому ее территория не является сейсмоактивной. Грунты 
являются пучинистыми.  

При проектировании рекомендуем предусмотреть следующие мероприятия: 
− учитывать особенности проектирования на пучинистых грунтах; 
− земляные работы по устройству оснований фундаментов должны производится в 

соответствии с требованиями СНИП 3.02.01-83; 
− антикоррозийную защиту подземных коммуникаций из стальных конструкций, 

свинцовых и алюминиевых оболочек кабеля от агрессивного воздействия грунтов и воды; 
− защиту бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия 

грунтов и воды. 
 

Список использованных источников 



6585 
 

1.  СНиП РК 1.02.-18-2004. «Инженерные изыскания для строительства», - KazGOR: Астана, 
2004, с. 23-38.  

2.  СНиП РК 5.01.-01-2002. «Основания зданий и сооружений», - KazGOR: Астана, 2002, с. 
12-19. 

3.  МСП 5.01-102-2002. «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 
сооружений», - KazGOR: Астана, 2005, с. 19-23. 

4.  ГОСТ 12248-2010. «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 
прочности и деформируемости», - KazGOR: Астана, 2003, с. 5-15. 

5.  ГОСТ 25100. «Грунты. Классификация», - KazGOR: Астана, 2012, с. 7. 
6.  ГОСТ 20522-96. «Грунты. Методы статистической обработки результатов определения 

характеристик», - М.: 1997, с. 3-14. 
 
 
УДК 69.001.5 

БЕЛСЕНДІ ҒИМАРАТТАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Сулейменов Болатбек 

boleke_1991@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ сәулет-құрылыс факультетінің 

2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., профессор Б.Бакенов 

 
Адам өмiрiнде энергияның алатын орны ерекше. Қазiргi кезде күнделiктi тұрмыстан 

бастап ауыл шаруашылығы, өнеркәсiп және т.б. салалар, тiптi космос корабльдерiнiң 
ғарышқа ұшуының өзi тек энергияның дамуымен тығыз байланысты болып отыр. Бүгiнгi 
таңда мұнай, көмiр, табиғи газ сияқты дәстүрлi энергия байлықтарының қоры жер шарында 
барған сайын азайып келе жатқандықтан, адамзаттың энергияны пайдалануы күн сайын 
күшейiп келедi.Сондықтан сарқылмайтын жаңа энергия көзiн ашу - бүгiнгi таңда адамзаттың 
алдына қойылып отырған ортақ мiндетi. 

Бұл ғылыми жобада қазiргi заманғы дәстүрлi энергия көздерiнiң (көмiр, мұнай, табиғи 
газ және т.б.) орнына қайта қалпына келетiн, күн сәулесiнен және табиғи желден электр 
қуатын шығару,жауын-шашын сулары мен жерасты суларын тазарту арқылы және оны 
күнделiктi тұрмыста пайдалану амалдарына алып келетін белсенді ғимараттың құрылымына 
қысқаша шолу жасалды. Жобада белсенді ғимараттың артықшылықтары болып табылатын аз 
энергия көзін жұмсап қана қоймай, мұнымен қоса қажетті энергияны тиімді жұмсауды 
басқарудың қарапайым моделі ұсынылды және оны елімізде жүзеге асырудың 
артықшылықтарына тоқталдық.Ал модельдiң ең басты ерекшелiгi - бiр отбасына қажеттi 
қолайлы жабық климат құру,тиісті желдету, бөлменің температуралық режимін сақтау. 
Елiмiздiң қалалары мен ауылдарында ғимараттың сырттан келетін энергия көздерін сол 
ғимараттың өзінде өндіру,қазiргi кезде қаржы және энергия тапшылығын шешу,экологиялық 
ортаны қорғау, мемлекетке және жалпы халыққа игiлiк жаратуда көкейтестi мәселе болып 
табылады. 

Қазақстанның тұрғын үй алабы жылу мен энергияны пайдалану бойынша энергетика 
және өндіріс секторынан кейінгі үшінші орынды иеленеді. Бірнеше халықаралық қаржылық 
институт зерттеулерінің қорытындылары көрсеткендей, біздің еліміздегі 20-30 пайыз жылу 
ғимараттардың жылытылмаған қабырғалары, шатыры, терезелері  арқылы жоғалады.  
Мемлекеттік энергетикалық бақылау комитетінің мәліметтері бойынша энергияны 
жоғалтудың үлкен бөлігі жылу болып табылады екен.  

Мамандардың есептеулерінше, қарапайым ғимараттардағы 70%-ға дейінгі жылу 
жоғалтуды терезелер мен есіктер «қамтамасыз етеді». Ал қалған 30% - қабырғалар мен 
шатыры арқылы жоғалады. Қорытындысында: бір шаршы метр аумақты жылыту үшін 
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Қазақстанда Финляндия сияқты суық елдің өзіне  қарағанда төрт есе көп жанармай 
жағылады. Қазақстанда жылына 240 кВт/кв м болса, Финляндияда 82кВт/кв.м. Салыстыру 
үшін мысал келтірер болсақ, бұл көрсеткіш Швецияда- 82 кВт, Германияда – 120кВт, 
Францияда – 126, Ұлыбританияда – 130 кВт. 

«Тұрғын үйлердің қуатты тиімді пайдалану жобасы мен құрылысы» жобасы аясында 
Қарағанды қаласында енжар ғимарат салынды. Барлық ғимараттың қуатты пайдалану 
үнемділігі 35-40% болады деп күтілуде. Сонымен қатар қуатты тиімді пайдалануды енгізу – 
тұрғын үйлердің 9-10 % -ға қымбаттауына алып келеді. Бұған себеп – қуатты тиімді 
пайдалану үлкен қаржылық шығындарды талап етеді. Әлемдік банктің мәліметтеріне 
сүйенсек, қуатты үнемдеуді іске асыру Қазақстанға мемлекет қорын жылына 10-15 млрд тг 
үнемдеуге мүмкіндік береді, бұл ЖІӨ - 25-40% сәйкес келеді. 

Осы көкейтесті мәселелерді шешудің бірден-бір жолы-ғимараттың сырттан келетін 
энергияны сырттан емес ғимараттың өзінде өндіру арқылы өз-өзін қамтамасыз ету.Яғни  
ғимаратты қамтамасыз ететін дәстүрлi энергия көздерiнiң (көмiр, мұнай, табиғи газ және т.б.) 
орнына қайта қалпына келетiн, күн сәулесiнен және табиғи желден электр қуатын 
шығару,жауын-шашын сулары мен жерасты суларын тазарту арқылы және оны күнделiктi 
тұрмыста пайдалану арқылы энергиялық қажеттілікті өтеу болып табылады.Бұл ғимараттың 
энергияны жинайтын және оны қолдануға дайындайтын белгілі бір құрылғылар арқылы 
табиғи жағдайды пайдаланып,толықтай өзін-өзі қамтамасыз етуге алып келеді.Бұл теорияны 
іс жүзінде Еуропа елдеріде «Белсенді ғимаратты» тұрғызу арқылы жүзеге келтірілген. 

Біздің осы қарастырып отырған  Белсенді ғимарат Енжар ғимарат институтымен 
Ақылды үй технологиясының біріккен шешімдерімен құрастыра отырып 
тұрғызылған.Осының арқасында біз аз энергия жұмсап қана қоймай мұнымен қоса қажетті 
энергияны тиімді жұмсауды басқара аламыз. 

Белсенді ғимарат(ағылш. active house, energy plus house),мұнымен қоса дұрыс 
энергияүнемділікті тиімді сақтайтын үй,стандарт бойынша «энергия плюс» ғимараттың 
өзінің жеке қажеттілігі үшін энергияны жеткілікті түрде өндіретінін көрсетеді.Үйдің жалпы 
жылдық энергия пайдалану шығынын оң нәтижеде төмен көрсеткіштегі энергия пайдалану 
шығынына айналдырады. 

Екінші маңызды аспектісі қолайлы жабық климат құру,тиісті желдету, 
температуралық режимін сақтау және тағы басқалары болып табылады. Белсенді ғимарат - 
электр энергиясы мен жылуды ғана емес, өздерін, сондай-ақ қонақ үй, сауна және 
жылытылатын бассейнді қамтамасыз ете алады. 

Әлемдегі алғашқы Белсенді ғимарат Данияда салынған және ол сонымен қатар, енжар 
ғимарат секілді аз энергия тұтынады, ол үшін, орталық желіге бере алады,  сондықтан ол 
көптеген елдерде жақсы ақша көзін әкеп отыр және жақсы қолдауға ие, сондықтан көп 
өндіріп отыр. Осылайша үй шығынды емес табыс көзіне айналып отыр. Мысал ретінде, 
Даниядағы белсенді ғимаратты құрастырушылар ғимараттың 30 жылдың ішінде өзіндік 
құнын ақтап шыққанын дәлелдеп берді. 

«Белсенді ғимарат» жобасы жаңа бағыттағы жекелеген тұрғын үйлердің өмір сүруге 
жайлылығын және экономикалық орнықтылық принциптерін ескере отырып,тұрақты дамуын 
қарастыра отырып әзірленген.Жобаның шеңберінде қазіргі заманауи сәулет 
шешімдері,энергия үнемдеуші технологияларды сынақтан өткізу,техникалық-экономикалық 
зерттеуді жүргізу көрсетілген. Жобаға есептеулер мен практикалық ізденістер бойынша 
жетекші сәулетшілер мен инженерлер, қоршаған ортаны қорғау саласындағы сарапшылар 
мен энергия тиімділігін арттыру қатысты мамандар қатысады. 

Жобаны іске асыру  нәтижесінде  жеке тұрғын үйлердің құрылысының жаңа 
стандарттарын әзірлеуге,қазіргі заманғы қоғамның талаптарына сай келетін және қоршаған 
ортаны зақымдамай, салауатты өмір салтын қамтамасыз етуге болады. 

Белсенді ғимарат тұжырымдамасы. Халықаралық «Белсенді ғимарат» 
тұжырымдамасы Еуропадағы үлкен таралуға ие және ғимараттардың құрылысына үш 
факторлардың арқасындағы оңай қол жеткізуге бағытталған кешенді жүйесі болып 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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табылады.Олар - энергетикалық тиімділік, жайлылық пен табиғатқа деген құрмет. Әрбір 
нақты жоба бойынша осы үш құрамдас мінсіз тепе-теңдікке қол жеткізу үшін өзінің 
технологиясы мен өнімдерін қолданады. Бұл- тек қана қандайда бір өнімдерді пайдалану 
ғана емес,сонымен қатар үй алаңшасына үйдің орналасуын анықтаумен және күннің үйге 
қалай түсу бағытымен жобаланатын және салынатын кешенді көзқарас болып 
табылады.Ғимараттың «белсенділігі» деп, жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭК), әсіресе 
күн энергиясын белсенді пайдалануы. 

Еуропадағы бірқатар «белсенді»  ғимараттар келесідей алға қадам басты— олар толық 
автономды электр қуатымен жабдықтау болса,ал кейбіреулері тіпті олардың жұмыс істеуі 
үшін қажетті деп тапқан энергиядан көп шығарады. 

Энергия үнемдеу. Ғимаратқа жанжақты талдау жүргізу және жобалау кезеңіндегі 
тексерісте құрылыстың сапасына қатаң бақылау жүргізу нәтижесінде «Белсенді ғимараттың» 
энергетикалық параметрлерін оңтайландыру мүмкіндігіне қол жеткізуге болады. «Белсенді 
ғимараттың» құрылысы үшін арнайы құрастырылатын қаңқалы технологияны қолдану, 
барлық қоршалған беті бойынша ең көп мүмкін біртектілігі коэффициенті,оның ішіндегі 
нақты бірнеше «қабаттары»  қабырға құрылымының  барынша энергия үнемдеуін 
қамтамасыз етеді. 

Сондай-ақ,ғимаратты жоғары сапалы және ең тиімді жылуоқшаулау нәтижесінде 
жылу жоғалтуды айтарлықтай төмендету мүмкін болады.Жоба бойынша жылу оқшаулайтын 
ISOVER П32-қаңқалы жабыны қолданылды,атап айтқанда өте төмен жылуөткізгіштік 
коэффициентке ие және қаңқалы ғимараттар үшін арнайы құрастырылған.Ішкі жақ 
қабырғасы жоғары тығыздықты гипсокартонмен қапталып, жеңіл ағаш қаңқалы құрылымға 
қосымша жылусыйымдылық береді. 

Энергиямен қамтамасыз ету. Ғимарат біріктірілген бір жүйедегі,әртүрлі энергия 
көздерін қолданады.  Қазіргі күнде ең қолжетімді, тіршіліктің негізгі көздерінің бірі күн 
энергиясы болып табылады.VELUX күн коллекторлары мансардты терезелерде 
комбинациямен орналасқандықтан,эксплутацияда қарапайым және көзге тартымды болып 
көрінеді.Орталық инженерлік жүйесінде ғимараттың  энергия тепе-теңдігіне оң әсер ететін 
тиімділігі жоғары жылу сорғы және еден жылыту жүйесі өндіретін Danfoss, жылуды қалпына 
келтіретін желдету жүйесін және электр энергиясын өндіру үшін күн батерияларын таңдау 
керек. Жалпы алғанда, жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) үй үшін қажетті энергияның 
жартысынан астамын береді,ал қалған жетпегенін орталық желіден қамтамасыз етіледі. 

Енжар ғимарат институтының(Ресей)  «Сен-Гобен құрылыс өнiмi» компаниясымен 
бірлесе отырып PHPP әдісімен орындалған,энергия тұтынудың есептеу нәтижелері,жылыту 
кезеңінде «Белсенді ғимаратты» жылыту үшін арнайы жылу тұтыну 38 кВт ∙ сағ / м2 ∙ жыл 
көрсетеді,ал ҚНжЕ әдісі бойынша - 30 кВт көрсетілген.Жалпы нақты тұтыну кезінде 
бастапқы энергия барлық тұрмыстық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 110 кВт ∙ сағ / м2 
∙ жылды құрайды. 

Мұндай көрсеткіштер қолданыстағы стандартқа қарағанда 4-5 есе төмен және орташа 
энергия тұтынуға қарағанда 7-9 есе төмен болып табылады.Бұл жағдайдағы күн 
коллекторлары және геотермальді жылу сорғылар толығымен жылу және ыстық сумен 
жабдықтаумен(ЫСЖ) қамтамасыз етеді. 

«Белсенді ғимарат» отбасылық шығынды 10 есеге дейін азайтады. Жалпы 
белсенді ғимарат жүйесінің негізгі компоненттерінің бірі - шын мәнінде,ғимараттың өзі 
болып табылады.Жылуоқшаулағышты дұрыс таңдау және сапалы орындау,арнайы 
құрастырылған қаңқа,түйін  жобалау әсерін төмендету, ғимараттың герметикалық қабығын 
максимальді деңгейде арттыру, баламалы энергия көздерін табуға және пайдалануға 
мүмкіндік береді. 

Осылайша, жылу сорғыны пайдалану электр энергиясының шығынын электр 
қазандығымен  салыстырғанда айтарлықтай төмендеуіне (72%) әкеледі.Жылу сорғының 
орташа маусымдық түзілген коэффициентін барлық орнатылған электр жабдықтарының 
жұмысын ескере отырып,құбырлы жылытқыштар қоса алғанда 3,6 бірлікті қабылдаймыз. 
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Яғни, аппараттың жұмыс істеуі үшін тұтынылатын 1 кВт сағ электр энергиясының 
қарағанда, жылу энергиясының шығыны 3,6 есе көп. Осылайша, жылу сорғы жалпы қуаты 
9,4 кВт-сағ, жердің жылу өндірілген энергиясы  шамамен 6,78 кВт-сағ құрайды. Тағы бір 
маңызды құрамдас бөлігі ретінде өзінің құнын ақтап шыққан күн коллекторлары, күннен 
пайда болған  энергиясының 70% - нан су жылыту арқылы жылына 126 мың теңгеге дейін 
үнемдейді.Қазақстанда қаңтар-ақпан айындағы мол қар жамылғысы оларға толық қуатында 
жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейді, бірақ көктемдік жүйенің басының наурыз айында  
жұмсалу керек 433 кВт энергияның 344 кВт күн энергиясынан алынды,ал сәуір айында күн 
коллекторлар өндірілетін энергия мөлшері осы саннан да асып қажетті 400 кВтқа қарсы 527 
кВтөндірілді. Сонымен қатар инженерлер энергия үнемдеу орындауға, сондай-ақ «Белсенді 
ғимараттың» өмір сапасына назар аударуы керек. 

«Белсенді ғимаратта» табиғи жарық деңгейі  ҚНжЕ талаптары бойынша 10 есеге 
артады.Осының нәтижесінде көрсеткіштерде жарықтандыру қолайлы деңгейге сәйкес келеді 
және адам денесінің қалыпты жұмыс істеуіне септігін тигізеді. 

Көптеген зерттеулер нәтижесі табиғи жарық адамның-эндокриндік жүйесіне, атап 
айтқанда серотонин және мелатонин өндіруіне әсер етеді деп көрсетті. Сондай-ақ энергия 
үнемдеу үшінде осы фактор үлкен рөл атқарады. Біріншіден жасанды жарықтандыру 
уақытын қысқарса,өз кезегінде айтарлықтай электр құнын азайтады. Екіншіден,терезелердің 
үлкен бөлігі оңтүстік қасбетінде орналасқандықтан,соның нәтижесінде бөлме қосымша 
жылынады.  

Алайда,«Белсенді ғимаратта» бөлмелеріндегі жоғарғы температура нәтижесінен 
қиындықтардың біріне тап болуы мүмкін.Алдын-ала есептеулер үшін құрылыс нормалары 
(ҚНжЕ) және енжар ғимарат институтының әдісіне сәйкес 20 C қабылданған. 
Алайда,«Белсенді ғимарат» тұрғындарды өзі үшін неғұрлым ыңғайлы температура– 25С 
таңдаймыз. 

Бұл параметрлерді реттеу нәтижесінде есептелген энергия тұтыну жылына 38 кВтсағ/ 
м2-тан  56 кВтсағ / м2-қа дейін 20%-дық  ұлғаюына әкеледі. Бірақ тіпті осы қарқынмен 
«Белсенді ғимарат» энергия үнемдейтін материалдарды(250 кВт-сағ / м2) қолданбай 
салынған дәстүрлі үймен салыстырғанда 5 есеге дерлік энергияны аз тұтынуға болатынын 
көреміз. 

Мониторинг қорытындысы бойынша сарапшылар «Белсенді ғимарат» дәстүрлі үйге 
қарағанда оған жылыту және ыстық су шығындары шамамен 11 есе төмен жұмсалды. 

Шығындар бойынша «Белсенді ғимаратта» жылына 90 мың теңге жұмсалса, ал 
дәстүрлі үйде 976 мың жылына теңге болып табылады. Бастапқы жағдайдағы есеп 
бойынша,яғни керемет жағдайда үнемділік корсеткіші бұданда жақсы-жылына 56,3 мың 
теңгені көрсеткен болар еді. Сондай-ақ,эксплутациялық жұмыс барысында ескі көзқарасты 
өзгертуге жол ашылады.Белсенді ғимарат жобасы бойынша үлкен шыны алаңы 
Қазақстанның күннің түсуі жоғары оңтүстік өңірлерінің климатына қолайлы 
болғандықтан,ғимараттың жылу жоғарылығына алып келеді және ғимаратты жылытудың өте 
ыңғайлы көзі болып табылады.Мұнымен қатар қазіргі заманғы мөлдір құрылымдарды 
пайдалану және күннің оңтүстік бағытта орналасқан терезелері арқылы күн энергиясынан 
тіпті қыстада жылу шығындарын өтеуге болады. 

 «Белсенді ғимарат» жобасының тағы бір артықшылығы еденді  жылыту арқылы 
ғимараттың ішкі жылуын қамтамасыз ету. «Белсенді ғимаратқа» жылы еденнен және 
ойластырылған  күрделі желдету жүйесінен тең дәрежеде жылу бөлу және ыңғайлы өмір 
сүру үшін толық жеткілікті екенін көрсетті. «Белсенді ғимаратқа» шет елдерде  жасалған 
тәжрибелер қорытындысынан біз өзімізге алдағы уақытта көмегі тиетін ғимараттың 
эксплутациясымен,сонымен қатар жаңа жобалар құрастыруда тұжырымдар ретімен таныса 
отырып,Қазақстанда жүзеге асыруға пайдасы тиетін жаңа мағұлматтар алдық. 

Салауатты микроклимат. Көптеген зерттеулерден табиғи жарық және желдету адам 
денсаулығына анағұрлым маңыздылығын көрсетті.Күндізгі жарық жұмыс қабілеттілігіне 
және зейін қоюға айтарлықтай оң әсерін тигізуге ықпал етеді. Таза ауа-аллергия және басқа 
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да аурулар болу ықтималдығын төмендету үшін маңызды параметр болып 
табылады.Осындай жағдаймен, денсаулық сақтау үшін жеткілікті мөлшерде, осы екі 
құрамдастың (күндізгі жарық пен таза ауаны) болуы бізге салауатты микроклимат 
қамтамасыз ету үшін негізгі критерий болып табылады.Қарапайым әдеттегі үйлермен 
денсаулық үшін әлдеқайда жайлы микроклимат болып табылатын «Белсенді ғимаратты» 
салыстырғанда: ол созылмалы бронхит,бронх демікпесі және созылмалы бас ауруы қаупін 
азайтады,ағзаның иммундық күшейуін көтереді,жұмысқа қабілеттілігін және орталық жүйке 
жүйесінің жағдайын жақсартады. 

Салауатты микроклимат қатты қызып кетуден,автоматты түрде күннен қорғайтын 
«белсенді» қасбеттің көмегімен қолдайды. «Белсенді ғимаратта» гибридті желдету 
қарастырылған,автоматтандыруға келсек көшедегі температура қашан 10 градустан жоғары 
болса,онда табиғи желдету қолданылады,ал температураның төмен түскен кезінде 
механикалық қосылады. 

Жарықөткізгіштігі. Терезеден кететін  жылудың жоғары шығынының орынын 
бөлмеге түсетін күн жарығының жылуы арқылы толтырады. Сондықтан, бейтарап үйлерде ( 
басқа үйлердегідей) терезелердің көпшілігі оңтүстік бөлікте орналасатындай жобаларды 
ұстанған жөн. Күн жарығын, сәулесін жоғары деңгейде пайдалану үшін үй ішіне кедергісіз 
өтуге жағдай жасау керек. Сондықтан, белгіленген терезелердегі жарықөткізгіштік 
коэффициенті g шамасы үлкен мәнге ие. Бұнда g > 50% болғанда жеткілікті деп есептелінеді. 
Мәселе - әйнекпакеттің жоғары g коэффициентін жоғары жылуберу кедергісі R-мен қатар 
қолдануда. Жоғары жылуоқшаулағыш қабілетке ие болу үшін әйнекпакеттердің мөлдірлігі 
төмен болу керек.  Бейтарап үйлерде өте үлкен аумақты терезелер орнату ұсынылмайды. 
Әсіресе бұл қабырғалары жылу жинақтамайтын  тіректі конструкциялы үйлер үшін 
маңызды. Бейтарап үй стандартының терезесі эффективті техниканың бірден-бір мысалы 
болып табылады. 

 Белсенді ғимараттың тұжырымдамасына сәйкес әзірленген тұрғын үй  әрқашан 
климаттық елді-мекен жағдайларын ескереді,мұнымен қоса  ғимараттың өмірлік циклінің 
дұрыс жүруін талдауға және барлық эксплутациялық жұмыс кезеңінде қоршаған ортаға теріс 
әсерін барынша азайтуға үлкен көңіл бөледі. 

«Белсенді ғимарат» негізінің сапалы болуы үшін қадалы іргетас қолданылады,бұл 
құрылыс алаңының геологиялық талаптарына сенімді түрде жауап берумен қатар 
экологиялық таза шешім болып табылады.Ғимараттың қаңқасы қарағай ағашынан 
тұрғызылған және тура құрылыс алаңында құрастырылды.Пайдаланылған ағашэкологиялық 
таңбалауға FSC ие, онда бөлшектер мен материалдар өндірісі барлық кезеңдерінде сайттарды 
кіргеннен қатаң жыл сайынғы аудит, сондай-ақ экологиялық бақылау негізінде тәуелсіз 
аудиторлар беріледі. 

«Белсенді ғимарат» энергиямен қамтамасыз ету үшін газды пайдаланбайды, 
сондықтан мұнымен қоса CO2 шығарындылары көрсеткіші барынша азаяды(үйдегі CO2 
көрсеткіші 900‰ (промилле)-де аспауы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бекіткен 
стандарт болып табылады.   

Жалпы «Белсенді ғимарат»  жобасы табысты деп санауға болады және жобаны 
Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде жүзеге асырсақ,нәтижелі, жемісті болады деп сенеміз. 

Жалпы алғанда Қазақстанда қуаттылықты үнемдейтін немесе экоүйлердің құрылысы 
Экспо-2017 «Болашақ қуаты» қарсаңында да маңызды рөлге ие. Қазақстандағы құрылыс 
саласы әлемдік үрдіске сай дамып келеді. Халықаралық көрме аумағында 1 млн шаршы метр 
тұрғын үй салынбақшы. Көрмеден кейін бұл Астана қаласының сапалы әрі жайлы 
аудандарының бірі болмақ. ЭКСПО-ға дейін жарты миллион шаршы метр салынса, одан 
кейін қалған жартысы салынады деп жоспарлануда. Бұл үйлердің барлығы тұрақты даму 
шарттарына, яғни  «жасыл» технологияның барлық талаптарына сай болмақ. Олар энергияны 
тиімді пайдаланатын үйлер ретінде коммуналдық төлемдерді аз төлейтін болады. Құрылыс 
сапасы барлық халықаралық талаптарға сай салынып, Астана қаласының ең сапалы 
үйлерінің қатарынан орын алмақ.  
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Введение 
Промерзание грунтовых оснований фундаментов зданий и сооружений является 

одной из геотехнических проблем, которое в данный момент встречается в Казахстане. В 
частности, морозное пучение грунтов их оснований и их весеннее оттаивание ведут к 
неравномерным осадкам фундаментов и оснований грунтов, что впоследствии приводит к 
деформации строительных объектов, например дорожных полотен. Все регионы Казахстана 
расположены на сезоннопромерзающих или сезонномерзлых грунтах, которые промерзают в 
холодный период года. Сезонное промерзание и оттаивание являются сложными 
теплофизическими переходами, отличаемые миграцией и фильтрацией влаги в талой и 
мерзлой зонах слоя, усадкой грунтов, морозным пучением, образованием миграционно-
сегрегационных прослоек льда, уплотнением слоя оттаивающего грунта, развитием его 
осадок. Фундаменты и подземные конструкции в рассматриваемых условиях при 
промерзании грунтов подвергаются воздействию деформации морозного пучения, а при 
последующем оттаивании испытывают влияния деформации обратного знака – осадок 
оттаивания и существенного снижения несущей способности основания[1].  

Определение морозного пучинистости грунтов 
Морозным пучением называют увеличение объема грунта при промерзании. Оно 

может достигать 10…15%, а в исключительных случаях даже 40%, что часто служит 
неравномерным деформациям основании сооружений. Многие зарубежные исследователи 
занимаются проблемой морозного пучинистости грунтов. В частности Технический комитет 
по мерзлым грунтам Международного общества по механике грунтов, геотехнике и 
фундаментостроению (ISSMGE) определил 3 уровня оценки мерзлой пучинистости грунтов 
[2]. Лабораторные испытания являются более точными по определению морозной 
пучинистости грунтов и относятся к третьему уровню оценки пучинистости [3]. Поэтому они 
являются важными в определении морозоопасных, пучинистых свойств грунтов. 
Существует множество стандартов по определению степени морозного пучения грунтов в 
лабораторных условиях по зарубежным методикам. Можно выделить среди них таких как: 
TRRL (The Transport and Road Research Laboratory), используемый в Великобритании и 
некоторых европейских странах (Джонс, 1981); ASTM D 5918-06 (American Standard Test 
Methods), используемый в США; JGS 0172-2003 (Japan Geotechnical Standard), применяемый 

http://www.activedom.ru/
http://www.pro-passivhaus.com/
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в Японии, по которому определяют коэффициент морозного пучения (ε) и скорость 
морозного пучения (Uh).   

Согласно стандарта ASTM  за основу которого были взяты лабораторные испытания 
грунтов по методу E.J. Chamberlain [4]. Морозное пучение соглано этому стандарту 
классифицируется по величине пучения за первые восемь часов отрицательной температуры 
каждого из двух циклов промораживания-оттаивания в лабораторной установке.  
По стандарту TRRL грунты промораживаются в одном температурном режиме и 
оцениваются по величине морозного пучения. Текущие критерии оценки морозного пучения, 
представленные разными стандартами зарубежных стран, показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Критерий оценок морозного пучения грунтов на основе разных нормативов 
TRRL (Великобритания) CRREL, ASTM (США) ГОСТ 28622-90 (Казахстан и 

страны СНГ) 
Степень 

пучинистос
ти грунта 

 

Соотноше
ние 
морозного 
пучения 
(%) 

Величи
на 
морозн
ого 
пучени
я(мм/ча
с) 

Степень 
пучинист

ости 
грунта 

 

Величин
а 
морозно
го 
пучения
(мм/час) 

Интенси
вность 
морозно
го 
пучени 
за 8 
часов, 
мм/день 

Степень 
пучинистос
ти грунта 

 

Относительная 
деформация 
морозного 
пучения 
образца грунта 
 

Незначител
ьно 
морозное 
пучение 

Менее чем 
12 

Менее 
чем 
0.375 

Незначит
ельный 

Менее 
чем 
0.021 

 
<1 

Непучинис
тый 
 

 

fhε <0,01 

Очень 
низкий 

0.021-
0.042 

1 - 2 

Возможное 
морозное 
пучение 

Более 12 Более 
0.375 

Низкий 0.042-
0.083 

2-4 Слабопучи
нистый 

0,01 <ε≤ fh 0,0
4  

Средний 0.083-
0.167 

4-8 Среднепуч
инистый 

0,04 <ε≤ fh 0,0
7  

Высокий 0.167-
0.333 

8-16 Сильнопуч
инистый 

0,07 <ε≤ fh 0,1
0  

Очень 
высокий 

Over 
0.333 

>16 Чрезмерно 
пучинисты
й 

      0,10 fhε≤  

 
Хотелось бы отметить морозопасные свойства и влияние морозного пучения  на грунтовые 
основания были экспериментально изучены такими исследователями как Тебер[5], Н.А. 
Цытович,  Миллер[6], Киношита и Оно[7], Шин и Парк[8], Пеннер[9], В.Д. Карлов, А.Л. 
Невзоров, Р.Ш. Абжалимов и др.  

Геотехнические свойства грунтов и процесс лабораторных испытаний по 
промерзанию грунтов 

В первую очередь для проведения лабораторных работ по промерзанию грунтов для 
определения морозопасных свойств грунтов были определены инженерно-геотехнические 
свойства представленных грунтов, такие как удельный вес, гранулометрический состав (рис. 
1), влагосодержание, влажность на границе пластичности и текучести грунтов и др.   
приведенные в табл. 2. 

 
 
Таблица 2 - Геотехнические свойства различных образцов грунтов 

Описание I II III IV 
Удельный вес (Gs кН/м3) 2.62 2,63 2,67 2.63 
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Природная влажность (w, %) 
Частицы менее 0,075 мм (%) 
Предел текучести (WL, %) 
Предел пластичности (WP, %) 
Оптимальный удельный вес в 
сухом состоянии (γdmax, кН/м3) 
Оптимальное влагосодержание 
(wopt, %) 
USCS (Unified Soil Classification 
System) 
Согласно ГОСТ 25100-95 
 
 
Степень неоднород., Cu 

21 
52 
27 

17.75 
 

1.79 
 

15.9 
CL(Clay) 

 
Суглинок легкий 

пылеватый, 
тугопластичный 
Неоднородный 

N.P 
19,6 

- 
N.P 

 
1,92 

 
11,5 

SP(Poorly 
graded sand) 

Песок средней 
крупности (18% 
менее 0,05 мм) 
Неоднородный 

N.P 
1,9 
- 

N.P 
 

1,93 
 

12,4 
SM(Silty 

sand) 
Песок 

крупный 
(1,7% менее 

0,05 мм)  
однород. 

27 
86.1 
42 
25 
 

1.76 
 

18 
CL(Clay) 

 
Глина легкая 
пылеватая, 

полутвердый 
неоднород. 

 

 
Рис. 1. Гранулометрический состав грунтов: I- суглинок, II- песок средней крупности, III- 

песок крупный, IV- глина 
 

Лабораторные работы для определения морозоопасных свойств грунтов отличаются 
приборами и методиками проведения в различных странах. Обычно промораживание 
образцов ведется сверху вниз, а подпитка воды ведется снизу. В приборах конструкции T. 
Ishizaki и J.Konrad промораживание образца осуществляется снизу вверх, подпитка водой 
выполняется сверху или со стороны теплого торца.  

В данной статье лабораторная работа по определению морозопасных свойств грунтов 
проводилось согласно стандарту ASTM D 5918-06 (США). Согласно этому стандарту 
процедура промораживания (то есть температурный режим промораживания) показан в табл. 
3, которая представлена ниже. Весь лабораторный процесс для каждого вида грунта 
составила  5 дней, несчитая предварительное замачивание грунтов, которое может занять 
несколько дней (табл. 3). Промораживание же происходит сверху вниз, подток воды идет 
снизу для открытого типа лабораторных работ. 
 
Таблица 3 - Режим промерзания грунта согласно методике ASTM 

Дни Время (t), час Температура верхней плиты (Tt), oC Температура нижней плиты (Tb),oC 
1 
2 
 

3 
 

0 
24 
32 
48 
64 

3 
-3 
-12 
12 
3 

3 
3 
0 
3 
3 
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4 
 

5 

72 
80 
96 

112    to120 

-3 
-12 
12 
3 

3 
0 
3 
3 

 
После того как были определены оптимальная влажность и оптимальная плотность, 

путем применения  объемной формы для испытания грунтов на морозное промерзание 
приготавливались образцы грунтов. Эти формы предотвращают силы трения между 
грунтами и стенками форм, что дают более точные результаты. После того как эти формы 
были заполнены образцами грунтов,  они устанавливались в специальный каркас, и только 
потом в морозильную камеру. Лабораторная установка (рис. 2) представляет из себя 
морозильную камеру через которую все данные: такие как морозное пучение, величина 
пучинистого давления, глубина промерзания, содержание незамерзшей воды поступают в 
считывающую установку регистратора данных - откуда можно получить данные в 
персональный компьютер через карту памяти жестких накопителей. 
  

 
 

Рис. 2. Лабораторные оборудования и установленные образцы грунтов, готовые к 
лабораторным испытаниям 

 
Результаты проведенных лабораторных испытании и оценка степени морозного 

пучения грунтов. Морозное пучение в грунтах выражается тем, что в фронте промерзания 
грунта накапливается вода, обусловленная капиллярным всасыванием с талых слоев грунта, 
ближе к фронту промерзания. Впоследствии эти накопления превращаются в прослойки льда 
(рис. 3), что способствует развитию морозного пучения. 

 

 
 

Рис. 3. Прослойки льда в образцах грунтов 
 

По первой и второй оценке морозной пучинистости грунтов были определены 
следующие пучинистые уровни грунтов: I тип грунтов – среднепучинистый, II тип грунтов – 
непучинистый, III тип грунтов – непучинистый, IV тип грунтов – слабопучинистый[10].  
В результате лабораторных испытаний  были определены, что увлажненные крупные пески 
показали наибоее высокое морозное пучение являются наиболее пучинистым (3,2 мм). То 
есть под воздействием высокого уровня грунтовых вод крупные пески наиболее быстро 
подвержены морозному пучению грунтов. В то время как увлажненные суглинки (1,6 мм) 
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определились менее подверженными к пучению по сравнению с глинистыми и песчаными 
грунтами (рис. 4, 5).  

 
 

Рис. 4. Графики мерзлого пучения грунтов по ASTM: I- суглинок, II- песок средней 
крупности, III- песок крупный, IV- глина 

 
 

Рис. 5. Графики мерзлого пучения грунтов по TRRL: I- суглинок, II- песок средней 
крупности, III- песок крупный, IV- глина 

 
Было определено согласно стандарту CRREL и ASTMD 5918-06, что грунт, под 

номером I относится к непучинистым, грунты под номерами II и III относятся к 
слабопучинистым, а грунт под номером IVотносится к незначительно пучинистым 
грунтам[11]. Согласно ГОСТ 28622-90 грунты под номерами I, II, III, IV относятся к 
слабопучинистым грунтам. 

По результатам величины давления морозного пучения (рис. 6, 7) видно что 
крупнопесчанные грунты показывают наиболее высокие результаты (1,35 кг/см2), в то время 
как суглинки показали наменьшие результаты по сравнению с другими предварительно 
увлажнеными грунтами (0,65 кг/см2). Грунт под номером IV, который соответствует 
полутвердой глине(легкий пылеватый), показал во втором цикле высокие результаты 
давления морозного пучения грунта, что показывает высокую скорость возрастания давления 
морозного пучения глинистых грунтов. 
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Рис. 6. Графики давления морозного пучения грунтов по ASTM: I- суглинок, II- песок 
средней крупности, III- песок крупный, IV- глина 

 
 

Рис. 7. Графики давления морозного пучения грунтов по TRRL: I- суглинок, II- песок 
средней крупности, III- песок крупный, IV- глина 

 
Выводы 
Результаты лабораторных испытаний образцов грунтов показали что: 
- при водонасыщенном состоянии пески средней крупности и крупные пески показали 

высокое морозное пучение грунтов, в то время как суглинок(легкий пылеватый, 
тугопластичный) показал наименьшие результаты морозного пучения грунтов; 

- при водонасыщенном состоянии пески средней крупности и крупные пески показали 
высокие результаты давления морозного пучения, в то время как суглинок(легкий 
пылеватый, тугопластичный) показал наименьшие результаты морозного пучения 
грунтов, а глинистый грунт показал высокие результаты во втором цикле 
промораживания; 

- пески средней крупности и крупные пески хорошо использовать при 
соответствующем их дренаже то есть в не водонасыщенном состоянии; при 
водонасыщенном состоянии могут возникнуть критические силы пучения грунтов 
основания фундаментов и дорожных полотен, что повлечет за собой неравномерные 
деформации объекта; 

- в связи с тем что в песчаных грунтах больше свободной воды, чем в глинистых 
грунтах (в водонасыщенном состоянии), то они (песчаные грунты) проявляют 
высокую морозную пучинистость и давление пучения. 
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На сегодняшний день Казахстан перешел на еврокоды в области строительства с 

внесенными национальными приложениями. Нормативно-правовая база Республики 
Казахстан в полной мере подготовлена к локализации еврокодов с казахскими стандартами, 
так как процесс интеграции начался еще с 2011 года. Всего введенных еврокодов - 58 частей, 
отечественные приложения 800-900 стандартов, а также несколько тысяч инструкций, 
справочников, руководств и других для проектировщиков. 

Для проектирования железобетонных конструкций в Казахстане по сей день 
применялся СНиП РК 5.03-34-2005 "Бетонные и железобетонные конструкции", с 2011 года 
начали вводить Евростандарт 2. Проектирование железобетонных конструкций, принятый 
CEN от 16 апреля 2004 г. В СНиПах отсутствуют такие разделы как высотное строительство, 
автомобильные магистрали и так далее, и благодаря введению евростандартов в Казахстане 
появится возможность строительства новых объектов по вводимым евростандратам. 
Примером может служить Астана, не имея как руководство евростандарты по строительству 
высотных зданий и других объектов, не было бы многих отстроенных объектов в Астане. 

Следовательно, реформирование системы технического регулирования пошло на 
пользу и открыло широкие возможности перед строительными компаниями Казахстана. 

В подходах к применению еврокодов и СНиПов существуют весомые отличия. 
Отечественные стандарты в области расчетов железобетонных конструкций (СНиП РК 5.03-
34-2005 "Бетонные и железобетонные конструкции") носят скорее предписывающий 
характер, которым следует следовать в ходе проведения расчетов и последующего 
строительства. А евростандарты (Евростандарт 2. Проектирование железобетонных 

http://www.the_end@mail.ru/
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конструкций) дают только инструкции по проведению расчетов железобетонных 
конструкций и по проведению последующих работ. То есть евростандарты это добровольные 
строительные нормы обязательного применения, как набор инструкций. Евростандарт 2  
относится к категории "А" - это стандарт на проектирование и производство работ, и в 
данные стандарты категории "А" могут вноситься коррективы при их применении. И 
гармонизация стандартов категории "А" не является обязательной процедурой. В результате 
можно сказать что СНиП РК 5.03-34-2005 "Бетонные и железобетонные конструкции", по 
которым до сих пор велось проектирование и строительство в Казахстане - свод строгих 
правил и принципов проектирования железобетонных конструкций, по которым следует 
неукоснительно действовать, а ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250). Еврокод 2. Проектирование 
железобетонных конструкций - это минимальные требования, которые также нельзя 
нарушать, а следует достигать в ходе проектирования и строительства. Но нельзя полностью 
отказаться от старых СНиПов и все их положения и устоявшиеся стандарты внесены в 
национальные приложения к еврокодам, так как условия строительства Казахстана 
отличаются от европейских. 

Чтобы это подтвердить следует сравнить СНиП РК 5.03-34-2005 "Бетонные и 
железобетонные конструкции" и ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250). Еврокод 2. Проектирование 
железобетонных конструкций. 

Расчет железобетонных конструкций следует производить по следующим моделям: 
расчетная модель нормального сечения с использованием деформационного метода, 
расчетная модель методом конечных элементов, расчетная модель методом теории 
упругости с использованием блочной модели. 

Все Еврокоды, в том числе Еврокод 2, имеют единую основу проектирования: метод 
расчета по предельным состояниям, в котором безопасность обеспечивается системой 
коэффициентов надежности (или безопасности).  

Как видно из текста Еврокода 2 "Проектирование железобетонных конструкций", в нем 
приведены требуемые значения коэффициентов, на которые специалист должен 
ориентироваться, так же алгоритм расчета на те или иные состояния: 

 
По СНиП По Еврокод 2 

- Расчет бетонных и 
железобетонных элементов по 
прочности; 
- Расчет железобетонных 
элементов по образованию 
трещин; 
- Расчет железобетонных 
элементов по раскрытию 
трещин; 
- Расчет железобетонных 
элементов по деформациям. 

- Пластический расчет; 
- Нелинейный расчет; 
- Расчет эффектов второго порядка при осевой нагрузке; 
- Боковая (поперечная) неустойчивость гибких балок; 
- Предварительно напряженные элементы и конструкции; 
- Предельные состояния по несущей способности (изгиб 
продольной силы, поперечная сила, кручение, 
продавливание, расчет по моделям «распорок и тяжей», 
анкеровка и соединения внахлестку, частично 
нагруженные площадки, усталость); 
- Предельное состояние по эксплуатационной пригодности 

 
Как видно из приведенной таблицы сравнения моделей расчетов по СНиП и Еврокоду 

2, можно сделать вывод, что по СНиП существует 4 основных направления расчетов 
железобетонных конструкций, когда как по Еврокоду 2 таких моделей 7. То есть по 
Еврокоду 2 более подробно походят к моменту расчета и проектирования железобетонных 
конструкций, следовательно подобное положение позволит обеспечить надежное 
проектирование конструкций, а также экономически выгодное. 

Наглядно сравнить эти стандарты можно по самым простым коэффициентам 
материалов применяемым в расчетах железобетонных конструкций: коэффициент 
надежности по бетону (в СНиП 1,3Сγ = , в Еврокод 2 1,5Сγ = ), коэффициент надежности по 
арматуре (в СНиП 1,15( 500)S Aγ = , в Еврокод 2 1,15Sγ = ). 
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Проанализируем расчет на изгиб в Еврокоде 2 и в СНиП: 
Напряженное состояние определяется по следующей формуле: 
 

По СНиП По Еврокод 2 
/n nq q γ=  /n nq q γ=  

 
В ходе расчета проектировщик опирается что по СНиПу, что по Еврокоду 2 на 

конкретные природные условия. 
 
Сопротивление изгибу определяется по следующей формуле: 
 

По СНиП По Еврокод 2 
/n fR R γ=  . /ck cube cf f γ=  

 
Само сопротивление изгибу обозначается по разному в СНиП и Еврокоде 2, Рн и Рм 

соответственно. 
Надежность полученных результатов на искривление будет определяться по 

следующим формулам: 
 

По СНиП По Еврокод 2 
H H HP N m− =  M M MP N m− =  

 
И если сравнивать эти два показателя, они должны быть равны при одних и тех же 

условиях. Если это так: H Mm m=  тогда применение что одного стандарта, что другого 
уместно на территории Казахстана, они идентичны и их объединение в дальнейшем 
применении достаточно. 

 Далее рассмотрим принцип модели расчета по нормальному сечению при изгибе. 
1) Формы расчета по СНиП РК: 
По СНиП РК нормативная нагрузка определяется по формуле и следующим 

коэффициентам: 
- основные помещения: 21,5 /q kН м= ; 
- собственный вес железобетонной конструкции: 200ммδ = , 25 /g kН м= ; 
- полная расчетная нагрузка: 2(1,1 1,3 ) 7,45 /g q kН м+ = . 
Расчетный момент в железобетонной конструкции с заданным пролетом, 

рассчитывается следующим образом в СНиП: 
- 26 : 7,45 6 / 8 33,5l м М kН м= = ⋅ = ⋅ . 
Стандартный класс бетона В25, тогда коэффициенты определяются по СНиП 

следующим образом: 
- , 18,5b nR МПа= ; 
- коэффициент надежности по выбранному классу бетона: 1,3сγ = ; 
- расчетное сопротивление тогда составит: 14,5bR МПа= . 
Класс арматуры по СНиП тогда выбирается - А400: 
- , 400s nR МПа= ; 
- коэффициент надежности по арматуре тогда составит: 1,15cγ = ; 
- расчетное сопротивление тогда составит: 355sR МПа= . 
Усилие в сжатом бетоне: 1,00 14500 14500c bF b x R x xкH= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = . 
Усилие в растянутой арматуре: 355000s s s sF A R A кH= ⋅ = . 
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А так как c sF F= : 
355000 24,5

14500
s

s
Ax A м⋅

= = ⋅  

Высота растяжения составит по СНиП: 
0 0, 2 0,05 0,15h h a м= − = − =  

0 / 2 0,15 0,5 0,15 12, 25 sz h x x A= − = − = −  
Момент, воспринимаемый сечением (по арматуре) составит по СНиП: 

2355000 (0,15 12,25 ) 53250 4348750 48,75s s s s s sM F z A A A A кН м= ⋅ = − = − = ⋅  
А так как 7,92 0,000792sА = =  м2, тогда момент, воспринимаемый сечением по 

арматуре будет рассчитываться по СНиП следующим образом: 
2 253250 4348750 53250 4348750 39,44s s s s s sM F z A A A A кН м= ⋅ = − = − = ⋅ . 

2) По Еврокоду 2: 
По Еврокод 2 нормативная нагрузка определяется по формуле и следующим 

коэффициентам: 
- основные помещения: 21,5 /q kN m= ; 
- собственный вес железобетонной конструкции: 200ммδ = , 25 /g kN m= ; 
- полная расчетная нагрузка: 2(1, 25 1,5 ) 8,5 /g q kN m+ = . 
Расчетный момент в железобетонной конструкции с заданным пролетом, 

рассчитывается следующим образом в Еврокод 2: 
- 26 : 8,5 6 / 8 38,25l м М kN m= = ⋅ = ⋅ . 
Стандартный класс бетона С25/30, тогда коэффициенты определяются по СНиП 

следующим образом: 
- ,/ 25 / 30ck ck cubef f = ; 
- коэффициент надежности по выбранному классу бетона: 1,5сγ = ; 
- расчетное сопротивление в Еврокоде 2 не принимается к расчету. 
Класс арматуры по Еврокод 2 тогда выбирается - S400: 
- 400ydf МПа= ; 
- коэффициент надежности по арматуре тогда также составит: 1,15cγ = ; 
- расчетное сопротивление тогда составит: 400 /1,15 348yf МПа= = . 
Усилие в сжатом бетоне:  

0,8 0,85 1,00 0,8 0,85 30000 13600
1,5 1,5

ck
c

b x f xF xkN⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅ . 

Усилие в растянутой арматуре: по условию c sF F=  

400000 348000
1,15 1,15
s yd s

s s

A f AF A kN
⋅ ⋅

= = = . 

Высота растяжения составит по Еврокод 2: 
0, 2 0,05 0,15d h a m= − = − =  

0,8 / 2 0,15 0,4 0,15 11,1 sz d x x A= − ⋅ = − ⋅ = −  
Момент, воспринимаемый сечением (по арматуре) составит по Еврокод 2: 

2355000 (0,15 12,25 ) 348000 (0,15 11,1 ) 52200 3862800s s s s s s s sM F z A A A A A A= ⋅ = − = − = −  
А так как 7,92 0,000792sА = =  м2, тогда момент, воспринимаемый сечением по 

арматуре будет рассчитываться по Еврокод 2 следующим образом: 
252200 3862800 38,9s s s sM F z A A кN m= ⋅ = − = ⋅ . 
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В результате сравнения этих двух расчетов делается вывод, что изменения 
незначительные в коэффициентах и обозначениях, а также расчетное сопротивление 
железобетонной конструкции по Еврокоду 2 не принимается к расчету. 

Расчетная модель на продавливание также различна по СНиП и Еврокоду 2, причем 
значительно. Различны формулы расчета усилий на продавливание и обозначение 
показателей, а также расчетные схемы. 

При этом коэффициент использования при продавливании, на который следует 
ориентироваться в результате проведенных расчетов железобетонных конструкций по СНиП 
составляет 0,49, а по Еврокоду 2 - 0,41. А также соотношение минимальной несущей 
способности при изгибе железобетонной конструкции к максимальному внешнему 
воздействию не должно превышать: 

- по Еврокоду 2 - 1,62; 
- по СНиП РК - 1,35. 
В Еврокоде 2 рассматриваются нормативные значения по материалам, применяемым в 

строительстве, на которые следует опираться при выборе и использовании. 
Следовательно кроме замены документации по казахстанским стандартам потребуется 

замена применяемых материалов: бетона, арматуры и других материалов. А для этого в 
Казахстане должны быть введены еврокоды и на производство строительных материалов, на 
которые требуется перейти отечественным производителям. Что потребует дополнительных 
финансовых и других вложений. 

Результатом введения Еврокода 2 "Проектирование железобетонных конструкций" в 
Казахстане на основе СНиП РК 5.03-34-2005 "Бетонные и железобетонные конструкции" 
стало введение следующего документа РК  EN 1992:2004/2011 «Проектирование 
железобетонных конструкций» с рядом национальных положений. 

При новом нормативе по проектированию и расчету железобетонных конструкций все 
расчеты между старыми стандартами и еврокодом 2 были сопоставлены, например, рачет на 
действие изгибающих моментов и продольных сил принята методика, основанная на 
диаграммах деформирования бетона конструкции и арматуры, а также гипотеза плоских 
сечений. Значительно сближены методы расчетов на продавливание и образования трещин 
при деформации. 

Также изменилась сама структура оформления документаций в сответствии с 
общепринятыми нормами в области проектирования строительных конструкций. 

Отличительной чертой Еврокода 2 является указание на надежность железобетонных 
конструкций и оценка риска. Что позволит обосновывать те или иные технические решения в 
ходе проектирования железобетонных конструкций. 

Казахстан переходит на еврокоды на основе опыта соседних стран СНГ: России, 
Беларуси, что позволит достичь лучших результатов, сильно удешевит и ускорит процесс 
строительства, а также привлечен иностранные инвестиции в нашу страну, что даст шанс 
строительным компаниям Казахстана достойно поставить себя на мировом рынке. 

 Сравнивая отечественные стандарты и еврокоды можно сделать вывод, что есть 
значительные изменения и не входящие принципы расчета и проектирования 
железобетонных конструкций из старых СНиПов, но внесены более новые и технологичные 
принципы расчета и проектирования.  

Вносимые изменения в строительные нормативы позволят повысить безопасность, 
надежность и долговечность железобетонных конструкций, как в период проектирования и 
строительства, так и эксплуатации. 

Но в силу многих причин следует вести параллельную работу как по еврокодам, так и 
по СНиПам, не отказываясь полностью от СНиПов, пока не будут устранены все 
технические и регламентирующих барьеров в строительной области Казахстана. 
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Ғылыми жетекшісі – К.А.Искаков 
 

Желдету және ауаны баптау ғимараттардағы адам денсаулығына және оның жұмысқа деген 
қабілетіне рұқсат етілген және қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге арналған жүйелері болып 
табылады. Аталған жүйелерді іске қосу суық, жылу және электр энергияларының едәуір шамадағы 
қуаттарын пайдаланумен тікелей байланысты.  

Желдетудің ғимаратқа ауаны құю мен шығару жүйелерінде, жылдың отын жағу мерзімінде 
бөлмеге құйылатын сырттан алынатын ауаны бөлмеден  шығарылатын жылы ауамен жылыту, ал 
жылдың жылы мерзімінде бөлмеге құйылатын сыртқы ауаны ғимараттан шығарылатын ауамен 
суыту процесі жүреді, артынша қажетті ауа бөлмеге беріледі. Бұл мақсатта қазір кең қолданысқа 
ие, бөлмедегі ауаны жаңартып, құю және шығару процесін оңтайлы жүзеге асыратын 
жылуалмастырғыш рекуператорлардың пластинкалы, роторлы, аралық жылу алмастырғышты, 
жылу құбырлары, шатырлы рекуператор сынды арнайы жабдықтар түрлері бар. Осы аталған 
рекуператорлардың ішінен пластинкалы рекуператорлар кең қолданысқа енген. Бұл жүйе 
қарапайымдылығымен, қол жетімді бағасымен, қозғалмалы бөлшектерінің жоқтығымен, желдету 
мен ауаны баптау жүйелерінде құрылғының жұмысын нақты сипаттауымен, сонымен қатар 
қоршаған орта ауасы ластануы аса байқалмаған жағдайда, техникалық қадағалауды (бөлшектерін 
ауыстырып, тазалау) қажет етпеуімен де ерекшеленеді.  

Ең алдымен, пластинкалы рекуператордың жұмыс жасау принципіне тоқтала өтсек, 
"құрғақ" жылу алмастыру режимінде жұмыс жасай алады, жылу алмасудың беткі қабатында 
немесе барлық бөлігінде шық түзілуі білінеді.  
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1-сурет. Ауалы рекуператорлардағы құрғақ және конденсациялы жылу алмасу аймағы [1] 
 

I-d диаграммасында температурасы tс болатын суық ауаның термодинамикалық күйі жылу 
алмастырғыштың кіре берісінде Х1, ал оның жылытылған параметрлері жылу алмастырғыштың 
шыға берісінде Х2 нүктелерімен сипатталады. Х1‒Х2 сызығы – сыртқы ауаны жылыту процесінің 
сәулесі. Жылу алмастырғыштың беткі температурасы салқын бөліктің Пс нүктесінен жылу 
алмастырғыштың неғұрлым жылытылған бөлігінің Пт нүктесіне қарай өзгереді. Шығарылатын 
ішкі ауа температурасы tі. Ішкі ауаның термодинамикалық күйі изотермада Т1 ', яғни жылу 
алмастырғыш кіре берісіндегі салқындатылатын ауаның параметрлерін анықтайды. Бұл жағдайда 
жылу алмасудың барлық беттерінде температура салқындатылатын ауаның tш1 шық 
температурасынан жоғарылайды.  

Егер бөлмеден шығарылатын ауаның ылғал мөлшерін арттырсақ, жылу алмастырғыш 
бетінде бу конденсацияланады. Т1 ''  ‒ жылу алмастырғыштың кейбір бөліктерінің бетінде шық 
пайда болғандығының көрсеткіші. Бөлмеден шығарылатын ауаның параметрлері Т1 ''' нүктесіне 
жеткенде, жылу алмастырғыштың барлық бетінде шық түзіледі, сонымен қатар бұл нүктеде жылу 
алмастырғыштың көбірек жылытылған (ПТ нүктесі) бөлігінде жанасатын tш3 температурасына 
бөлмеден шығарылатын ауаның температурасы тең болады [1]. 

Төмен температурада тоңазуды болдырмайтын бөлмеден шығарылатын ауаның 
ылғалдылығының шекті шамасы бар. Бұл шама шық нүктесі (ылғал термометрдің температурасы)  
0°С-ке тең болатын бөлмедегі ылғалдылықтың деңгейіне байланысты. 2-суретте бөлмеден 
шығарылатын ауаның осы шамаға сәйкес келетін әркелкі температурадағы салыстырмалы 
ылғалдылығы бейнеленген [2]. 

 

 
2-сурет. Қату қаупіне байланысты ылғалдылықтың шекті мөлшері [2] 
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Келесі кезекте әрине, бұл рекуператордың ерекшеліктерімен қоса кемшіліктері де жоқ емес. 

Жоғарыда атап көрсетілгендей, жылдың отын жағу мерзімінде құрылғының қатып қалуы [3], шық 
түзілуі орын алады, осыған орай ауаны сырттан алу барысында құрылғыны желіден уақытша 
ажыратып отыру қажет және ауаның бөлмеге құйылу мен шығарылу кезінде ылғал алмасу 
болмайды, "құрғақ" режимде жұмыс жасайды, бұл жағдай санитарлы-гигиеналық талаптарға 
сәйкес бөлмедегі адамдарға белгілі мөлшерде ылғал қажеттілігін туындатады [1]. 

Пластинкалы рекуператордың аталған кемшіліктерін жоюдың тәсілдері де бар. Байпасты 
жылдың жылы мезгілінде орнату, мысал ретінде Орал қаласына өткір континенталды [4] климат 
тән болғандықтан, түн мезгілінде салқындату және пластинаны қосымша ластанудан сақтау 
мақсатында жүргізілсе, отын жағу мерзімінде жылу алмастырғыштың қатып қалуына сәйкес 
есепті температураны қадағалаумен орнатылады [5]. 3-суретте көрсетілгендей, байпас 
орнатылғаннан кейін, пластинкалы рекуператорды пайдалану барысында сыртқы ауа режимі 
кезінде айналатын ауаның жапқышы жабылады, сыртқы және шығарылатын ауаның жапқыштары 
ашылады. Жылу рекуперациясы жылу қажеттілігіне байланысты байпасты жапқыштың көмегімен 
реттеліп отырады [6].  

 

 
 

3-сурет. Сыртқы ауа ағынындағы байпас [6] 
 
Қорытындылай келе, пластинкалы рекуператормен құрғақ режимде бөлме ауасын 

анағұрлым көп мөлшерде қамтамасыз ету процесі бөлмедегі адам денсаулығына жағымсыз әсер 
етеді. Қалыпты жағдай орнату үшін, ылғалдылықты арттыру шықтың түзілуіне әкеледі. Бұл да 
бөлмедегі ауаның мөлшерленген параметрлеріне қайшы келеді. Бірақ рекуператорды арнайы 
талаптарға сай, тиімді қолдану, кейіннен қалыпты климат қалыптастыру мен ғимаратты жылумен 
қамтамасыз ету барысында айтарлықтай экономикалық үнем  келтіруіне пайдасын тигізеді. 
Жоғарыда тиімді нәтижеге қол жеткізу мақсатында байпасты орнату ұсынылды, бұл да 
рекуператорды пайдаланудағы тиімділік пен тұтынушыларға қандай да болмасын қолайлы жағдай 
жасаудың оңтайлы жолы болмақ. 
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Абстракт 
В статье изложены результаты численного моделирования динамических процессов при 

динамических испытаниях грунтов сваями. 

Введение 
Одним из методов испытаний свай на строительных площадках Казахстана является 

метод испытания динамической нагрузкой согласно ГОСТ 5686-94 [1]. В статье описаны 
результаты численного моделирования данного вида испытаний в ПК Plaxis. Численное 
моделирование, основанное на методе конечных элементов, позволяет достаточно точно, а 
главное быстро производить аналитические расчеты и прогнозирования различных 
геотехнических задач. Целью исследований являлось моделирование динамических 
процессов при динамических испытаниях грунтов сваями, в результате которых происходит 
ударное воздействие на окружающий сваю грунтовый массив. 

1. Исходные данные 
За начальные условия моделирования были приняты гидрогеологические условия, 

представленные в Таблице 1. Численное моделирование было проведено для двух свай 
сечением 30х30 см и длиной 10,5 м. Острие сваи находится в суглинистых грунтах – слой 
№5 (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Физико-механические свойства грунтов исследуемого объекта 

№ Описание грунтов Мощность 
слоя, м 

Е, 
МПа 

с, 
кПа 

φ, 
град. 

ρ, 
г/см3 

1 Насыпной грунт 0,5 - - - - 
2 Песок гравел 1,4 15,0 0 35 2,00 
3 Супесь 1,5 7,0 46 21 2,05 
4 Суглинок 4,6 7,0 45 20 2 
5 Суглинок 12 14,0 53 21 1,86 
 

2. Численное моделирование в ПК Plaxis 
Свая моделировалась в аксисимметричной постановке [2]. При данном моделировании 

внимание фокусировалось на неизменных деформациях, возникающих под концом сваи при 
динамическом нагружении. Для более реалистического моделирования, песчаные грунты 
были смоделированы в Модели Упрочняющегося Грунта (МУГ), для суглинистых грунтов 
достаточно применение Модели Мора-Кулона (ММК). 

Граничные условия стенок модели были заданы в виде шарнирно-подвижных опор со 
свободным перемещением по оси y, перемещение по оси x = 0. Основание модели задано в 

mailto:marzhan_t_g@mail.ru
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виде сплошной заделки, перемещение по осям x, y = 0. В программном комплексе Plaxis 
данный вид граничных условий задается автоматически, поскольку подходит для решения 
большинства геотехнических задач. 

Сетка конечных элементов генерируется автоматически программой и представляет 
собой систему треугольников. Грунтовые основания и свая были смоделированы 15-ти 
узловыми конечными элементами. В основе метода построения лежит устойчивый принцип 
триангуляции, с помощью которого находятся оптимальные размеры сетки (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расчётная модель с сеткой конечных элементов 

 
Элементы интерфейса, играющие роль разделения между системой сваи и системой 

грунта были смоделированы по всей боковой поверхности сваи и занижены на 0,5м от 
нижнего конца сваи, рисунок 2. Это обеспечивает погружение сваи (проскальзывание через 
толщу грунта) при воздействии динамических ударных нагрузок.  

 
Рисунок 2 – Моделирование интерфейса 

 
Для моделирования ударного воздействия (динамической нагрузки), на сваю была 

приложена нагрузка (Система А), которая позволяет создать кратковременные загружения, 
задаваемые во время расчета.   

До начала расчета были определены начальные условия, к которым относятся начальное 
геометрическое строение подземных вод и начальное состояние эффективных напряжений. 
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Основные расчетные параметры модели Мора-Кулона для инженерно-геологических 
элементов приняты на основе инженерно-геологических изысканий, описанных выше. 
Понижающий коэффициент интерфейса принят 1, поскольку при забивке свай происходит 
уплотнение грунта по боковой поверхности. Для моделирования нелинейных деформаций 
было принято решение использовать модель упрочняющегося грунта для грунтов 
расположенных на уровне подошвы сваи и ниже конца сваи. Параметры для МУГ приняты 
согласно рекомендациям PLAXIS исходя из основных параметров модели ММК. Тип 
поведения грунтов, включая пески, был принят как недренированный, поскольку  процесс 
динамического нагружения протекает мгновенно по сравнению с процессом консолидации. 
Свая была смоделирована в  линейной упругой модели, параметры которой представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры моделирования сваи 

Парам
етры 

Моде
ль 

Тип 
поведения 

ϒ
dry 

Модуль 
деформации 

Коэффиц
иент 

Пуассона 

Интер
фейс 

Ед. 
изм. - - к

Н/м3 кН/м2 - - 

Свая 
Лине

йная 
упругая 

непроницае
мый 

2
4 3·107 0,1 1 

 
Анализ МКЭ состоит из трех фаз. В первой фазе расчета моделируется свая, а также 

природные напряжения, обусловленные силами гравитации. Во второй фазе создается 
мгновенная нагрузка за промежуток времени 0,01 секунда, симулирующая динамическое 
нагружение сваи. В третьей фазе задается нулевое значение нагрузки. Последние две фазы 
представляют собой динамический расчет. После чего, повторяем фазы 2 и 3, симулируя два 
залога по 3 и 5 ударов.  

Силы системы А в программном комплексе Plaxis указываются в единицах силы, 
отнесенных на единицу площади (кН/м2). Для перехода от значений загружения или 
расчетных сопротивлений грунта (кН) к полосовым силам (кН/м2) воспользуемся 
зависимостью: для гидравлического молота ННК-5А .  

 
2. Полученные результаты моделирования  
На рисунке 3 представлена конечная деформация сетки конечных элементов, 

увеличенная в 200 раз.  

  
Рисунок 3 – Деформация сетки конечных элементов 

 
На рисунках 4 и 7 представлены диаграммы распределения вертикальных деформаций от 

трех и пяти ударов (3+5). Из диаграмм следует, что максимальная осадка сваи в результате 
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ударной нагрузки составляет: на объекте 1 – 10,87мм – после трех ударов и 7,08мм – после 
пяти ударов; на объекте 2 – 11,09мм – после трёх ударов и 12,47мм – после пяти ударов. 

 
Рисунок 4 – Вертикальная деформация первого залога (три удара) Свая 1 

 

 
Рисунок 5 – Вертикальная деформация первого залога (три удара) Свая 2 
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Рисунок 6 – Вертикальная деформация второго залога (пять ударов) Свая 1 

 

 
Рисунок 7 – Вертикальная деформация второго залога (пять ударов) Свая 2 

 
Результаты численного моделирования также представлены в графическом отображении 

распределения осадок по времени от прилагаемых нагрузок – трех и пяти ударов (рисунки 8 
и 9). Представленные диаграммы так же характерны для сваи стойки и висячей сваи.  
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Рисунок 8 – Распределение осадки по времени от трех и пяти ударов сваи 1 

 

 
Рисунок 9 – Распределение осадки по времени от трех и пяти ударов сваи 2 

 
Осадка головы сваи и среднее значение отказов по трем и пяти ударам полученные по 

результатам численного моделирования представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Значения отказов сваи по результатам моделирования МКЭ 

Залог/ кол-во ударов Удар Погружение 
головы сваи, см 

Средний отказ 
сваи, см 

                                  Свая 1 
 1 5,8  

1/3 2 9,47 0,36 
 3 10,87  
 1 5,42  
 2 5,99  

2/5 3 6,51 0,14 
 4 6,91  
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 5 7,08  
                                  Свая 2 

 1 5,69  
1/3 2 9,4 0,37 

 3 11,09  
 1 5,52  
 2 7,36  

2/5 3 8,92 0,25 
 4 10,67  
 5 12,47  

 
На рисунке 10 показаны кривые зависимости перемещения от количества ударов за 

каждые 3 и 5 ударов.  

 
Рисунок 10 – Осадка сваи за каждый удар от трёх и пяти залогов 

 
Из рисунка видно, что в сваях, заглубленных в песчаные грунты, перемещение от трёх 

ударов значительно больше, чем от пяти ударов (Свая 1). Это может быть связано с тем, что 
при забивке после отдыха происходит уплотнение песчаных грунтов под остриём сваи и с 
увеличением количества ударов, осадка сваи уменьшается. После отдыха глинистые грунты 
под остриём сваи находятся в уплотнённом состоянии. С увеличением количества ударов 
остриё сваи начинает прорезать грунт и соответственно осадка сваи увеличивается. 

3. Заключение 
1. Получены диаграммы динамического воздействия на сваю, показывающие затухание 

вибрации сваи во времени, а так же характер изменения осадки в зависимости от грунтов 
погружения сваи. 

2. Результаты моделирования МКЭ показали, что вертикальная деформация сваи в 
песчаных грунтах с увеличением количества ударов уменьшается, а в глинистых грунтах 
увеличивается. При этом относительное напряжение около свайного массива в песчаных 
грунтах в основном сосредоточено на уровне острия сваи, а в глинистых грунтах 
распределяется по всей длине сваи. 

 
Список использованных источников 

1. ГОСТ 5686-94 Методы полевых испытаний сваями; 
2. Plaxis Version 8. Dynamic Manual. 

 
 

УДК 624.15 
К ВОПРОСУ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА СВАЯМИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХСТАНДАРТОВ 



6611 
 

 
Тулебекова Асель Сериковна 

krasavka5@mail.ru 
Преподаватель кафедры «Проектирование зданий и сооружений» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

Астана, Казахстан 
Ускумбаева Анель Думановна 

Магистрант кафедры «Проектирование зданий и сооружений» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 
Астана, Казахстан 

 
Введение 
Свайные фундаменты всегда занимали достойное место в инженерной практике. 

Особенно широко они стали применяться в последние 30 - 35 лет. Это связано с повышением 
этажности, увеличением габаритов зданий и сооружений, возрастанием нагрузок, 
передаваемых на единицу площади, использованием для строительства площадок с 
неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, сложным рельефом, высоким 
уровнем грунтовых вод и др.  

Первыми работами в области исследования свайных фундаментов были труды  П. К. 
Янковского и Н. Лебединского. Используя собственную практику свайных работ на 
болотистых участках строящихся Полесских железных дорог, Янковский изложил свой 
метод расчета, дающий более достоверные результаты. В работе Лебединского впервые 
показано влияние расстояния между сваями на их несущую способность. 

К началу 20 столетия было изобретено более 20-ти видов набивных и буронабивных 
свай, устраиваемых в грунте (свая Аббота, свая Алексеева, свая Вильгельми, свая 
Вольфхольтса, свая Келлера, свая Гау, свая Пирлесса, свая «Компрессоль», свая Риднера, 
свая Маста/Янссена, свая Михаэллиса-Маста, свая Раймонда, свая «Симплекс», свая Страуса, 
свая Фанкиньола и пр.). 

Из ученых СНГ, занимавшихся исследованием работы свай в грунтах, можно отметить: 
Б.И. Далматова, А.С. Жакулина, А.А Лугу, В.А. Ильичева, Е.А. Сорочана, В.М. Мамонова, 
К.С. Завриева, Э.В. Костерина, Ю.В. Россихина, Н.Н. Морарескула, А.А. Бартоломея, И.С. 
Бровко, В.Н. Голубкова, Н.М. Герсеванова, Н.К. Снитко,   Г.С. Шпиро, Х.А. Джантимирова, 
В.М. Улицкого, В.Н. Парамонова, А.И. Егорова, И.М. Клейнера, Ф.К. Лапшина, С.В. 
Бровина, Н.И. Орленко, Б.В. Бахолдина, В.Г. Березанцева, С.Н. Сотникова, А.Б. Фадеева, 
А.А. Мустафаева, Р.А. Мангушева, Ю.А. Багдасарова, В.П. Петрухина, В.Г. Федоровского, 
Ю.Г. Трофименкова, Г.Ф. Новожилова, Н.С.  Несмелова, А.И. Осокина, С.В. Татаринова, 
Б.Ж.  Унайбаева, К.Г. Шашкина, А.В. Есипова, М.А. Прыгунова, К.Г. Голубева, А.Б. 
Пономарева, В.Н. Попова и др. 

Из зарубежных ученых, занимавшихся исследованием работы свай в грунтах, можно 
назвать: Терцаги, Глика, Стивенса, Гранхольма, Куммингса, Брандля, Матсумото, 
Каценбаха, Танака, Бергфельта, Товхата, Френсиса, Харро, Франка, Шлоссера, Форэя, 
Шарора, Ходли, Гольдера, Ханна, Ринкерта, Риза, Ван Импе и др. 

 
Динамические испытания грунтов сваями 
Динамические испытания несущей способности грунтов сваями являются одними из 

самых скоротечных с достаточной степенью надежности, и поэтому представляют 
наибольший практический интерес в условиях интенсивного градостроения. Помимо 
определения несущей способности свай, динамические испытания используются для 
определения густоты сваи и выявления слабых участков свайного поля[1]. Несмотря на 
относительно быстрый процесс проведения динамических испытаний по надежности они все 
же уступают статическим, поэтому становится очевидным проведения исследований 
результатов динамических испытаний в сравнении с статическими испытаниями. 

Для полевых испытаний грунтов динамическими нагрузками с помощью рабочих свай 
было использовано  то же оборудование, что и при забивки свай, после их отдыха. 
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Продолжительность "отдыха" устанавливается программой испытаний в зависимости 
от состава, свойств и состояния прорезаемых грунтов и грунтов под нижним концом сваи, но 
не менее: 

− 3 суток - при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мелких и пылеватых; 
− 6 суток - при глинистых и разнородных грунтах. 
Испытание забивных свай динамической нагрузкой включает: 
− при забивке сваи - подсчеты количества ударов молота на каждый метр погружения и 

общего количества ударов, а на последнем метре - на каждые 10 см погружения; 
− определение отказов сваи при забивке после "отдыха", т.е. после перерыва между 

окончанием забивки и началом добивки. 
За отказ забивной сваи принимают среднюю глубину погружения от одного удара 

молотом, выраженную в сантиметрах. Приборы для измерения отказов должны обеспечивать 
погрешность измерения не более 1 мм. 

Предварительно перед погружением на поверхности сваи были нанесены метки 
(краской или мелом) через каждый метр и на последних метрах через    10 см. 

Добивка свай производилась последовательно залогами из 3 и 5 ударов. Погружение 
свай при добивке, измерялось при помощи мерной ленты с ценой деления 1 мм. За 
расчетный принимают наибольший средний отказ сваи. 

Согласно ГОСТ 5686-94, высота падения ударной части молота при добивке должна 
быть одинаковой для всех ударов[2].  

 
Статические испытания грунта сваями 
Статические испытания свай на вертикальную вдавливающую нагрузку, являясь 

наиболее приближенной к действительности имитацией ступенчатого нагружение сваи в 
процессе возведения конструкции, показывают реальное поведение системы «свая-грунт» в 
конкретных геологических условиях. Результаты испытаний представляют большой научный 
интерес, на основе которых производятся аналитические исследования и выявления 
эмпирических закономерностей.  

Статические испытания грунтов сваей следует начинать после ее "отдыха". 

В состав установки, представленной на Рисунке 1 для испытания грунтов статическими 
вдавливающими нагрузками должны входить: 

− устройство для нагружения сваи (домкраты); 
− опорная конструкция для восприятия реактивных сил (система балок с анкерными 

сваями); 
− устройство для изменения перемещений сваи в процессе испытания (реперная система 

с измерительными приборами). 

Устройство для нагружения свай должно обеспечивать соосную и центральную 
передачу нагрузок на сваю, возможность передачи нагрузок ступенями, постоянство 
давления на каждой ступени нагружения. 

Расстояние от оси, испытываемой натурной сваи до анкерной сваи должно быть не 
менее 3d, но не менее 1,5 м. 

Приборы для измерения деформации (перемещений) свай (прогибомеры) должны 
обеспечивать погрешность измерений не более 0,1 мм. Количество приборов, 
устанавливаемых симметрично на равных (не более чем 2 м) расстояниях от испытываемой 
сваи, должно быть не менее двух. 

Перемещение сваи определяют как среднее арифметическое значение показаний всех 
приборов. 

При использовании прогибомеров применяют стальную проволоку диаметром 0,3 мм. 
Перед началом испытаний проволока должна быть подвергнута предварительному 
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растяжению в течение 2 суток грузом 4 кг. Во время испытаний груз на проволоке должен 
составлять 1-1,5 кг. 

Пределы измерений и цену деления манометров, используемых для определения 
нагрузки на сваю в процессе испытаний, выбираются в зависимости от наибольшей нагрузки 
на сваю, предусмотренной программой испытаний, с запасом не менее 20 %. 

 
1 –испытываемая свая ЗАБИВНЫЕ; 2 – главная двутавровая балка №70; 3 – 

второстепенные балки №40; 4– анкерные трубы; 5 – домкрат СМЖ-158А (грузоподъемность 200 
т); 6 – прогибомеры 6ПАО; 7 – реперная система; 8 – ручная насосная станция НСР-40 с 

манометром MTП-160. 

Рисунок 1 – Схема анкерно-упорного стенда статических испытаний забивных свай 

Нагружение испытываемой сваи производят равномерно, без ударов, ступенями 
нагрузки, значение которых устанавливается программой испытаний, но принимается не 
более 1/10 заданной в программе наибольшей нагрузки на сваю. При заглублении нижних 
концов натурных свай в крупнообломочные грунты, гравелистые и плотные пески, а также 
глинистые грунты твердой консистенции допускается первые три ступени нагрузки 
принимать равными 1/5 наибольшей нагрузки. 

На каждой ступени нагружения натурной сваи снимают отсчеты по всем приборам для 
измерения деформаций в следующей последовательности: нулевой отсчет - перед 
нагружением сваи, первый отсчет - сразу после приложения нагрузки, затем последовательно 
четыре отсчета с интервалом 30 мин и далее через каждый час до условной стабилизации 
деформации (затухания перемещения). 

За критерий условной стабилизации деформации при испытании натурной сваей 
принимают скорость осадки сваи на данной ступени нагружения, не превышающую 0,1 мм 
за последние:  

− 60 мин наблюдений, если под нижним концом сваи залегают песчаные грунты или 
глинистые грунты от твердой до тугопластичной консистенции; 

− 2 часа наблюдений, если под нижним концом сваи залегают глинистые грунты от 
мягкопластичной до текучей консистенции. 

Нагрузка при испытании натурной сваей должна быть доведена до значения, при 
котором общая осадка сваи составляет не менее 40 мм. При заглублении нижних концов 
натурных свай в крупнообломочные, плотные песчаные и глинистые грунты твердой 
консистенции нагрузка должна быть доведена до значения, предусмотренного программой 
испытаний, но не менее полуторного значения несущей способности сваи, определенной 
расчетом, или расчетного сопротивления сваи по материалу. 
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При контрольном испытании сваи при строительстве наибольшая нагрузка не должна 
превышать расчетного сопротивления сваи по материалу. 

Разгрузку сваи производят после достижения наибольшей нагрузки ступенями, 
равными удвоенным значениям ступеней нагружения, с выдержкой каждой ступени не менее 
15 мин. 

Отсчеты по приборам для измерения деформаций снимают сразу после каждой ступени 
разгрузки и через 15 мин наблюдений. 

После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим перемещением сваи следует 
проводить в течение 30 мин при песчаных грунтах, залегающих под нижним концом сваи, и 
60 мин при глинистых грунтах, со снятием отсчетов через каждые 15 мин. 

В процессе испытания ведут журнал, и результаты испытания грунтов сваей 
оформляют в виде графиков зависимости осадки сваи от нагрузки и измерения деформации 
во времени по ступеням нагружения.  

 
Испытания свай по Еврокоду 
Стандарты Eurocode (Еврокод) – это европейские строительные стандарты, разработкой 

которых с середины 70-х годов занималась Комиссия Евросоюза совместно с Комитетом 
представителей всех стран-членов ЕС. В частности для европейских изыскателей и 
проектировщиков вводятся правила геотехнического (Еврокод 7) и сейсмического (Еврокод 
8) проектирования. 

Еврокод 7 состоит из двух частей: 
1. EN 1997-1.Геотехническое проектирование.Ч.1: Общие; 
2. EN 1997-2.Геотехническое проектирование.Ч.2: Исследование и испытание 

грунта. 
Еврокод 7.Ч.1- Общие нормы – это документ, где принципы геотехнического 

проектирования и строительства рассматриваются в рамках LSD. Эти принципы относятся к 
расчету геотехнических операций применительно к конструктивным элементам, 
взаимодействующим с грунтом (фундаментам, сваям, стенам подвалов и т.д.), а также 
деформаций и прочности грунтов, взаимодействующих с сооружениями. В информативных 
приложениях приводятся некоторые подробные правила проектирования и модели для 
расчетов, включающие точные формулы и графики[3]. 

Еврокод 7. Ч.2 - это связующее звено между требованиями к проектированию, 
приведенными в части 1, в частности в разделе 3 «Геотехнические данные», и результатами 
ряда лабораторных и полевых испытаний[4]. 

Согласно Еврокоду 7 при выборе типа свай и метода их погружения следует принимать 
во внимание: инженерно-геологические условия, усилия в сваях при погружении, 
возможность проверки сплошности погруженных свай, транспортировку свай, влияние 
погружения сваи на соседние сваи и сооружения. 

Проект свайного фундамента может иметь в основе: результаты статических 
испытаний, эмпирический или аналитический расчетный метод, результаты динамических 
испытаний свай, наблюдения за поведением аналогичного фундамента в сходных условиях. 
При сравнении отечественного стандарта и EN 1997-2:2007 можно увидеть, что пока в 
Казахстане не утверждены следующие стандарты для полевых испытаний грунтов: 

− метод статического зондирования с измерением порового давления (CPTU); 
− метод динамического зондирования с отбором монолитов нарушенной сгруктуры 

(SPТ); 
− метод испытания дилатометром Марчетти; 
− метод испытания винтовым пенетрометром. 
А также испытания свай на сплошность не нашли отражения в отечественных 

нормативах. 
 
Заключение 
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Актуальным вопросом сегодня является обновление отечественных стандартов, 
внесение дополнений, гармонизации с зарубежными нормами. Но необходимо отметить, что 
указанный процесс должен происходить постепенно. В первую очередь необходимо 
адаптировать зарубежную техническую документацию к национальной технологической 
среде; разработать соответствующие методики оценки соответствия; обучить строителей, 
проектировщиков, разработать соответствующие обучающие программы, справочники и 
руководства. 
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В последние годы строительство Казахстана претерпевает значительные изменения, 

связанные с освоением современных высокотехнологичных строительных технологий 
ведущих зарубежных компаний. Прогресс строительства в Казахстане, прежде всего, связан 
с широкомасштабным и массовым строительством по всей Республике, в частности, в 
относительно новой столице Астане. Развитие высотного строительства в сложных 
гидрогеологических условиях требует надежного проектирования оснований и фундаментов, 
которое в свою очередь не возможно без совершенствования нормативной базы в области 
строительства, в частности геотехнике.  

Согласно Посланию Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 
вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира» особое 
внимание уделено развитию сотрудничества с Европейским союзом: «Казахстан 
заинтересован в придании сотрудничеству с ЕС большей содержательности…». 

В рамках проводимой реформы системы технического регулирования строительной 
отрасли в Казахстане  с этого года планируется перейти на Еврокоды при проектировании 
зданий и сооружений. Основным требованием к реформе является приведение строительного 
законодательства и нормативных технических документов в области технического 
регулирования в соответствие с зарубежными аналогами, применяющимися в экономически 
развитых странах. 

В связи с эти возникает необходимость научного обоснования, сравнения и 
применения международных или отечественных норм в тех или иных геотехнических 
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условиях. Правильное определение несущей способности свай является одним из наиболее 
ответственных этапов при проектировании свайных фундаментов. 

Этот параметр обычно устанавливается экспериментально из условия работы свай 
по грунту. Из ученых, занимавшихся исследованием несущей способности свай, можно 
отметить: Б.И.Далматова, А.А.Лугу, А.А.Бартоломея, В.А.Сальникова, Н.М.Дорошкевича, 
М.П.Захваткина, Р.А.Мангушева, Н.С.Несмелова, В.Н.Голубкова, Ф.К.Лапшина, 
И.С.Бровко, А.Ж.Жусупбекова, А.С.Жакулина, В.Н.Попова, Е.С.Утенова, Б.Ж.Унайбаева, 
А.А.Бирюкова, А.Б.Фадеева, Р.К.Базилова, Е.Ашкей, Роджер Франка, Кишида, Кезди, 
Флеминга, Мандолини, Руссо, Танаки, Паулоса, Дэвиса, Терцаги, Митчелла и др [1]. 

В настоящее время в мировой практике строительства для определения несущей 
способности применяют статические и динамические методы испытания грунта сваями. 
Данные  полевые испытания свай проводят с целью контроля соответствия их несущей 
способности расчетным нагрузкам, принятым в проекте свайного фундамента.  

Полевые испытания грунтов сваями на территории Казахстана проводят в 
соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» 
и СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты» [2]. 

Сравнение методик тестирования грунта сваями по стандарту США и 
отечественному, показали, что в первом стандарте предъявляются более детальные 
требования к используемому контрольно – измерительному оборудованию. В отечественном 
стандарте эти виды оборудования не упоминаются. Принципиальные отличия требований 
стандартов ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» и ASTM D/D 
1143M-07 «Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load» представлены 
в Таблице 3. 

 
Таблица 3 - Особенности требований стандартов АSTM и ГОСТ 
 ГОСТ ASTM 
Обновления последнее 

обновление в  
1997 г. 

последнее обновление в 
 2007 г. 

Применяемое оборудование и измерительные приборы 
для создания нагрузки домкрат домкрат с плавающими 

сферическими опорами 
измерение нагрузки на оголовок сваи манометр Манометр 

- динамометр (при нагрузках 
свыше 100 тс) устанавливается 
на каждый домкрат 

измерение нагрузки по всей длине сваи - Тензометр 
измерение осевого перемещения 
оголовка 

преобразователь 
осевого перемещения 
оголовка 

преобразователь осевого 
перемещения оголовка 

- визуальный контроль 
- оптический инструментальный 

контроль 
измерение бокового перемещения 
оголовка 

- преобразователь бокового 
перемещения оголовка 

- оптический инструментальный 
контроль 

измерение осевого перемещения нижней 
части сваи 

- преобразователь осевого 
перемещения нижней части сваи 

 
Согласно обоим стандартам нагрузка на сваю передается гидравлическим 

домкратом, устанавливаемым между оголовком сваи и опорной балкой, и определяется 
косвенным образом на основании измерения давления в гидросистеме «домкрат-насос». 
Однако отечественный стандарт не учитывает, что при использовании двух и более 
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домкратов необходимо каждый из них оснастить отдельным манометром помимо 
имеющегося на коллекторе. Это позволяет контролировать работу домкратов и 
предупреждать возможные неравномерности их работы, из-за которых может произойти 
нарушение испытаний[3]. 

В некоторых случаях преобразователи осевого перемещения сваи могут показывать 
разнонаправленное перемещение, что можно объяснить не параллельностью поверхностей 
опорной балки и горизонтальной плоскости оголовка сваи. ГОСТ не дает указаний как 
поступить в данном случае, ASTM же указывает установить преобразователи бокового 
смещения, чтобы отследить развитие эксцентричных нагрузок при смещении центра 
передачи нагрузки по отношению к оси сваи и компенсировать их расчетными методами. 
Это позволит избежать искажений результатов испытаний. 

Для измерения перемещений нижней части сваи относительно ее оголовка служит 
преобразователь осевого перемещения. Такое измерение позволяет более точно определить 
осадку грунта под острием сваи, а при наличии в свае пустот отделить реальную осадку 
грунта от сжатия некачественной сваи. Для этих целей ASTM предлагает использовать 
систему измерений из штокового индикатора смещения, установленного на оголовке сваи, и 
контрольного стержня, упирающегося в выбранную точку вдоль оси в нижней части сваи. В 
случае не осевой установки предполагается применение двух стержней и индикаторов на 
одинаковом расстоянии от оси сваи противоположно один к другому[4]. 

Для стержней предусмотрены трубки, внутри которых они могут свободно 
перемещаться. Трубки устанавливаются в скважину перед заливкой ее бетоном. Стержни 
должны упираться в пластинку (вкручиваться в гайку), закрепленную в сваю. 

Преобразователь силы для измерения бокового сопротивления сваи служит для 
измерения силы трения по боку сваи по всей длине. Таким образом, можно определить 
распределение бокового сопротивления сваи. Число и места установки преобразователей 
определяются в программе испытаний, и устанавливается вдоль оси сваи или попарно на 
одинаковом расстоянии от оси противоположно друг к другу. 

По результатам исследований сравнения методик устройства и тестирования 
свайных фундаментов и применения международных или отечественных норм в тех или 
иных геотехнических условиях можно сделать следующие выводы, что проведенные 
экспериментальные исследования по определению несущей способности свай по 
результатам полевых испытаний грунтов динамическими и статическими нагрузками в 
соответствии с требованиями ASTM D/D 1143M-07 «Standard Test Method for Piles Under 
Static Axial Compressive Load» и ASTM  D4945-00 «Standard Test Method for high strain 
dynamic testing of piles» (стандарты США)  показали более высокую точность и надежность 
результатов, а также  возможность получения исчерпывающей информации о ходе процесса 
испытаний и об  их результатах по сравнению с требованиями отечественных стандартов 
(СНиПов, ГОСТов). 
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Энерго- и ресурсосбережение является генеральным направлением технической 

политики в Казахстане. Большая роль отводится экономии тепла на отопление жилых 
зданий, так как отрасль коммунально-бытового сектора составляет около трети общего 
потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов. Проводимая в прошлые годы 
политика «дешевых» энергоносителей привела к строительству зданий с невысоким уровнем 
теплозащиты, а отсутствие средств регулирования и учета расхода тепловой энергии, 
горячей и холодной воды и природного газа создавало условия для их расточительного 
использования. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилых зданиях приводит не 
только к экономии топливно-энергетических ресурсов, но и несет социальный и 
экологический эффект. Важность последнего повышается тем, что на современном этапе 
значимым фактором стала эволюция жизненного уровня и образа жизни населения. Добиться 
снижения расхода топливно-энергетических ресурсов можно только при комплексном 
подходе к энергосбережению за счет совершенствования архитектурно-планировочных и 
конструктивных решений, а также инженерного оборудования зданий с учетом 
региональных климатических, технико-экономических, социальных и экологических 
особенностей. Одним из важных этапов энергосбережения является дополнительное 
утепление наружных стен существующих жилых зданий. При дополнительном утеплении 
однородная конструкция стены превращается в многослойную, что повышает требования к 
качеству проектирования и производству работ, поскольку разнородность и значительное 
количество применяемых материалов усугубляет возможность ошибок, приводящих к 
снижению теплозащитных свойств и эксплуатационной надежности утепляемых 
конструкций.[1] 

В настоящее время дополнительное утепление существующих зданий осуществляется 
с использованием различных конструктивно-технологических решений и материалов. К 
сожалению эти конструктивно-технологические решения часто принимаются без должного 
обоснования с позиций строительной теплофизики. Недостаточное внимание уделяется 
оценке надежности применяемых материалов и решений при реализации дополнительного 
утепления наружных стен. Слабо проработаны инженерные вопросы проектирования 
отдельных систем дополнительного утепления. Перечисленные выше вопросы зачастую не 
увязываются с климатическими, материально-техническими и экономическими условиями 
отдельных регионов нашей страны. Недостаточно проработаны организационно-
технологические аспекты реализации дополнительного утепления с учетом состояния 
наружных стен существующих жилых зданий. В связи с этим можно считать, что разработка 
физико-технических и конструктивно-технологических основ для отдельных систем 
дополнительного утепления жилых зданий является актуальной задачей. [2] 

Целью современных работ в этой сфере является формулирование основных 
теоретических положений термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий, 
разработка теоретических основ и инженерных методов расчета конструктивных параметров 
вентилируемых наружных стен, оценка их эксплуатационной надежности, а также 
совершенствование организационно-технологических способов устройства дополнительного 
утепления наружных стен существующих жилых зданий. [3] 

Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие задач, а 
именно сформулировать основные теоретические положения термомодернизации 
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ограждающих конструкций жилых зданий, базирующиеся на терминологии и определениях, 
функционально-системном подходе к энергосбережению, критериях эффективности и 
оптимизации энергосберегающих мероприятий. Проанализировать способы устройства 
дополнительного утепления наружных стен жилых зданий и выбрать конструктивно-
технологическое решение для термомодернизации жилых зданий. Экспериментально 
исследовать влияние фильтрации воздуха под облицовочными панелями вентилируемых 
фасадов на термическое сопротивление утепленных наружных стен. Исследовать влияние 
параметров ветродождевых потоков и конструктивно-технологических решений 
вентилируемых фасадов на водопроницаемость стыков облицовочных панелей с различной 
конфигурацией торцевых граней. Провести исследование температурного режима 
утепленных наружных стен с учетом влияния неоднородностеи в виде крепежных узлов 
вентилируемых фасадов. Разработать методику расчета коэффициента теплотехнической 
однородности наружных стен, термически ослабленных элементами крепежного каркаса. 
Разработать математическую модель тепло-влагопереноса в вентилируемых ограждающих 
конструкциях и с её помощью провести исследование влияния параметров вентилируемых 
воздушных прослоек на влажностный режим наружных стен. Провести экспериментальные 
исследования изменений во времени тепло-физических и физико-механических свойств 
минераловатных плит под воздействием эксплуатационных факторов. Провести 
аналитическое и экспериментальное исследования в области обеспечения прочности 
элементов вентилируемого фасада и разработать соответствующий инженерный подход к 
выбору параметров элементов вентилируемого фасада Выполнить многокритериальную 
оптимизацию параметров элементов вентилируемых фасадов с позиции обеспечения 
требуемой прочности, теплозащиты и влажностного режима. Провести натурные 
исследования состояния наружных стен термомодернизируемых жилых зданий с оценкой 
отклонений наружной поверхности стен от вертикали и уточнением конструктивных 
решений крепежных каркасов вентилируемых фасадов. Разработать организационно-
технологические приемы и рекомендации по устройству дополнительного утепления 
наружных стен с вентилируемыми фасадами. Произвести технико-экономическую, 
социальную и экологическую оценку термомодернизации наружных стен жилых зданий. 

Объект исследований - наружные стены термомодернизированных зданий. 
Предметом исследования является система дополнительного утепления наружных стен 
жилых зданий с вентилируемым фасадом. [4] 

К методы исследования относятся лабораторный эксперимент по исследованию 
влияния движения воздуха за облицовочными панелями вентилируемых фасадов на 
термическое сопротивление утепленных наружных стен, проведенный на разработанной и 
изготовленной установке; лабораторный эксперимент на разработанной и изготовленной 
дождевальной установке по изучению влияния параметров ветродождевых потоков и 
конструктивно-технологических решений вентилируемых фасадов на водопроницаемость 
стыков облицовочных панелей с различной конфигурацией торцевых граней; 
вычислительный эксперимент с использованием программных комплексов для ЭВМ 
«TEMPER-3D» и «ELCUT» по изучению температурного режима утепленных наружных стен 
и оценки влияния неоднородностей в виде крепежных узлов вентилируемых фасадов; 
Вычислительный эксперимент с использованием программного комплекса для ЭВМ «TW-
VENT-CONS», разработанного автором, по исследованию влияния параметров 
вентилируемых воздушных прослоек на влажностный режим наружных стен; Лабораторные 
эксперименты по изучению изменений во времени теплофизических и физико-механических 
свойств минераловатных плит под воздействием эксплуатационных факторов; Лабораторный 
и натурный эксперименты по определению влияния физико-механических характеристик 
материала утепляемой стены на прочность крепления элементов вентилируемого фасада; 
Многокритериальная оптимизация параметров элементов вентилируемого фасада с позиции 
обеспечения требуемой теплозащиты и влажностного режима; натурный эксперимент по 
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определению отклонений наружной поверхности стен от вертикали с уточнением 
конструктивных решений крепежных узлов вентилируемых фасадов. [5] 
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Abstract 
This paper includes the short summary about dynamic and static soil tests by driven piles with 

square cross-section (30×30 cm and length of 12 m) commonly used for the problematic soil 
conditions of Astana. The definitions and determination methodologies of the pile bearing capacity 
by aforementioned methods were also given. As an example for those methods, paper describes the 
results of the dynamic, static and the new in Astana PDA (Pile Dynamic Analyzer) tests of soils by 
piles performed in the construction site of the “New Railway Station”. The possible depth of piling 
and piles bearing capacity were determined according to the results of tests. As well as the 
recommendations for the device of working piles of construction project were issued. 

Keywords: pile, loading, dynamic tests, static tests, PDA.  
 
Introduction 
High rates of constructing and the appearance of high-rise buildings in Kazakhstan with their 

complications require the use of pile foundation. Most often pile foundations are used in the regions 
as Astana, Atyrau, Karaganda and Shymkent.  

The pile types applied currently for construction of buildings in Kazakhstan are as follows: 
driven square piles (30×30 cm), H-beam steel piles and bored piles installed in the casing tube, 
bored piles through CFA (Continues Flight Auger) and FDP (Full displacement Piles) technologies. 

Field tests of trial driven piles (C12-30) by dynamic and static loads in the construction site of 
railway station (Figure 1) were carried out in accordance with the requirements of [1]. Bearing 
capacity of the piles was determined using the methodology described in [2]. PDA tests were 
performed in accordance with the requirements of [3]. 

 
а) 

 

b) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Faskar.zhussupbekov&ei=3bXdVNqVHaLaywP8gIKwAw&usg=AFQjCNGki9_dZjWjpO6z1SVPloF7I8ES7w&sig2=DTwsKs7CcS53w5fBrA9izg&bvm=bv.85970519,d.bGQ&cad=rja
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Figure 1. New Railway Station project: a) master plan, b) layouts 
 
Methodologies of the field tests 
Dynamic load test (DLT) 
In Kazakhstan, DLT is carried out using different types of pile driving machine hammers. Before 

starting the test, pile surface alone the whole length is painted through each 1 m by marks; last one 
meter is painted each 0.1 m. 

For our project pile driving was performed using the piling machine “Junttan PM-25” using 
hydraulic hammer ННК-7А with the weight of 7000 kg and headband weight of 990 kg. 

During the pile driving process (Figure 2) the number of blows of the each 1 meter of pile 
penetration into the soil ground and of the last one meter in each 0.1 meter were counted. The 
falling heights of blowing part of the hammer were recorded at the same time. Pile driving was 
continuing till the design refusals (cm/blow). 

 

             
 

Figure 2. DLT of piles using driving machine Junttan PM-25 
 
The highest average refusal received during the driving of piles after their “rest” was used for the 

determination of bearing capacity of piles. According to [2], the rest time for the piles immersed 
into clayey soils should be 6-10 days, for sandy and gravelly soils – 3 days.  

Re-driving of test piles was carried out sequentially by three and five hammer’ blows. The strain 
gauges with the length of 10 cm were attached on top of the piles before starting re-driving. They 
were controlling each 1 mm of dynamic penetration of the pile and used for PDA method (Figure 
3). 

 

 
 

Figure 3. Preparation of the piles for the PDA 
 

Bearing capacity of the piles (Fu) from DLT results was calculated using the following equation: 
 

  = 756 kN,                                   (1) 



6622 
 

 
where: η - factor depending on the concrete strength of the piles; A = 0,009 m2 – area of the pile 

cross-section; M = 1 – factor, depending on the hammer’s impact; Sa – average refusal from one 
blow, m; m1 – total weight of the hammer; ε2 – factor, ε2 = 0.2; m2 and m3 – weight of pile and cap, 
t; Ed – effective energy of blows of the hammer (kN*m), calculated as: 

 
Ed = GH,                       (2) 

 
where: G – weight of blowing part of the hammer, kN; H - falling height of blowing part of the 

hammer, m;  
Considering the factors of safety for DLT equal to 1,4, bearing capacity of the piles were equal 

to 540 kN. 
Pile Dynamic Analyzer (PDA) 
Figure 4 presents the monitoring results of PDA showing pile dynamic compression and tension 

stresses, static pile capacity and blow counts versus pile penetration depth. CAPWAP analysis 
results that include plots of measured pile head data obtained under the hammer blows from the end 
of driving and associated simulated pile head and toe static load-movement relationships are 
presented in the Figure 5.  

 

 
Figure 4. CAPWAP results (Fu= 2934.1 kN) 
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Figure 5. Load-settlement diagrams for the determination of bearing capacity of the piles in PDA 
 
Static loading test (SLT) 
SLT of driven piles were carried out after their “rest”.  
For the SLT in the project the pressure in the jack SMJ-158A-200 was created using the manual 

oil pump station MNSR-400 with the power up to 800 kg/cm2. The pile settlement was measured 
using the equipment namely 6-PAO, which were positioned on both sides of unmovable bearings of 
the benchmark system. 

In each step of loading measurements from all devices were taken according to this sequence: 
zero reading – before the pile loading, firs reading – immediately after applying the load, then 
sequentially four readings by intervals of 30 minutes and further every hour up to achieving 
conditional stabilization of deformations. As a criterion of conditional stabilization of deformations 
at the given loading step was taken a velocity of displacement that not exceed 0,1 mm for the last 1-
2 hours (Figure 6). Unloading was performed by loading steps equal to two times of loading values, 
with measurement of readings at least each 15 minutes for each step. According to SLT result, the 
load-settlement diagrams were drawing (Figure 7) and compared with PDA results (Figure 8). 

 

 
 

Figure 6. SLT of the piles 
 

 
 

Figure 7. Load-settlement diagram from SLT results 
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Figure 8. Comparisons of SLT and PDA load-settlement diagrams 
 

As the particular value of ultimate resistance of piles (Fu = 915 kN) the loading value 
corresponding to the settlement S was taken. This settlement is calculated by the following 
equation:  

S=ζ·Su,mt,                                                                                 (3) 
 
where: Su,mt – ultimate value of the average settlement of pile foundations of designing building; 

ζ = 0.2 – conversion coefficient from the ultimate value of the average settlement to the settlement, 
obtained in the SLT after the conditional stabilization of the settlement.  

Bearing capacity of piles based on the results of SLT, considering the safety factor 1,2 [3], was 
calculated and equal to 782,5 kN;  

Conclusion 
1. According to the results of DLT of driven piles (30 × 30 cm and length of 12 m) the bearing 

capacity of the piles amounted to be 540 kN.  
2. The bearing capacity of driven piles according to the results of SLT amounted to be 782,5 kN.  
3. According to the results of PDA, bearing capacity of the piles are equal to 2934.1 kN; 
4. There is a need in doing research of PDA between equation and dynamic formula. 
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В статье представлены результаты динамических испытаний грунтов 

сваями на строительной площадке «Нового вокзала» в городе Астана.  Согласно 
результатам  испытаний определена возможная  глубина погружения  свай  и  их 
несущая способность. Даны рекомендации для  устройства рабочих свай  данного 
объекта строительства. 
Введение 
 Новый вокзал будет построен в юго-восточной части Астаны, на продолжении одной из 
важнейших городских автомагистралей – улицы Мустафина. Существующие 
железнодорожные пути приподняты над поверхностью земли на 3 метра, а сам вокзал 
размещен на конкорсе над ними. 

Методика проведения полевых испытаний 
 Динамический метод определения несущей способности свай. Этот метод основан на 

зависимости между энергией удара молота и величиной отказа сваи в грунте as . Метод 
отличается простотой и не требует дополнительных затрат, поскольку используется 
сваебойное оборудование, которое имеется на площадке для погружения свай. Используя 
оборудование для забивки свай, можно определить несущую способность каждой 
забиваемой сваи. Однако этот метод определения несущей способности свай дает менее 
точные результаты, поскольку учитываются динамические нагрузки на сваю в отличие от 
статических нагрузок, передаваемых на грунт сооружением в процессе его эксплуатации.  

 Полевые испытания свай С9-30 динамической нагрузкой были проведены с 6 по 12 
июня 2014 года на площадке строительства объекта «Развитие железнодорожного узла 
станции Астана, включая строительство вокзального комплекса». 

 Динамическим испытаниям были подвергнуты пробные сваи С9-30 №1÷24, 
погруженные в грунт на глубину 6,9÷8,0м с абс. отметки дна котлована 347,61÷350,317м. 
Номера свай приведены согласно порядка забивки пробных свай. (рисунок 1) 

 Испытания свай выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТа 5686-94. «Грунты. 
Методы полевых испытаний сваями». 

 Забивка свай производилась 6 июня 2014 года при помощи сваебойной установки 
«Junttan  PM-25» с гидравлическим молотом ННК-7А с массой ударной части 7000 кг и 
наголовником, весом 990 кг. При забивке свай внутри металлического наголовника 
использовались деревянные прокладки толщиной 10 см, для предотвращения разрушения 
головы сваи. В процессе производства испытаний вёлся подсчет количества ударов молота 
на каждом метре погружения сваи, а на последнем метре на каждые 10 см погружения, 
одновременно фиксировалась высота падения ударной части молота. Добивка свай 
производилась 12 июня 2014 года тем же оборудованием, который применялся при забивке 
пробных свай, двумя последовательными залогами из трех и пяти ударов, по истечении 6 
суток с момента окончания забивки свай. Перед добивкой, на сваю приклеивалась мерная 
лента с ценой деления 1 мм. (рисунок 2) 

 Для определения несущей способности принимался наибольший средний отказ из трех 
и пяти ударов, полученный при добивке сваи после их "отдыха". Полученные данные 
приведены в таблице1. 

Динамический метод определения несущей способности свай
 Динамических испытаниях свай частное значение предельного сопротивления Fu, по 
данным их погружения при фактических отказах определены по формуле: 
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где,  

 η=150 тс/м2 – коэффициент, принимаемый по таблице 10 /2/ в зависимости от 
материала сваи, (1500 кН/м2); 

А=0,09 м2 – площадь, ограниченная наружным контуром сечения ствола сваи; 

М=1 – коэффициент, принимаемый при забивке свай молотом ударного действия; 

Еd – расчётная энергия удара молота, кДж (тс·м), принимаемая по табл. 12 [2], при 
контрольной добивке одиночными ударами без подачи топлива, определяется по формуле: 

мтсHGEd ⋅⋅= ,
       (2) 

где, 

 G=7,0т – масса ударной части гидравлического молота ННК-7А; 

 H=0,20м, 0,30м, 0,40м, 0,60м, 0,70м - фактическая высота падения ударной части 
гидравлического молота ННК-7А при добивке; 

 Sa – фактический остаточный отказ, равный значению погружения сваи от одного 
удара молота, м; 

m1=11,5т – общая масса гидравлического молота ННК-7А; 

 ε2 – коэффициент восстановления удара, при забивке железобетонных свай молотами 
ударного действия с применением наголовника с деревянным вкладышем, ε2= 0,2; 

 m2 – масса сваи и наголовника, m2=(2,05+0,99)=3,04 т – для С9-30. m3 = 0 – масса 
подбабка. 

 

Результаты испытания свай динамической нагрузкой приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1. Испытания свай динамической нагрузкой 
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Рисунок 2. Наблюдение за погружением свай при помощи нивелира  

 

Выводы 
 На площадке строительства объекта «Развитие железнодорожного узла станции Астана, 
включая строительство вокзального комплекса» с 6 по 26 июня 2014 года были проведены 
динамические испытания забивных свай С9-30. 

 Несущая способность свай С9-30, погруженных в грунт на глубину 6,9÷8,0м до абс. 
отметки низа свай 339,61÷342,17м, по результатам динамических испытаний, составила 641 
(Шестьсот сорок один) кН. 

 Допускаемую нагрузку на сваю, с учетом коэффициента надежности γk=1,4 согласно 
п.3.10 СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты», следует принимать равной 458 
(Четыреста пятьдесят восемь) кН. 
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При  производстве  предварительно напряженных железобетонных конструкций и 

изделий применяют  два различных способа натяжения арматуры - на упоры (до  или  в  
процессе бетонирования) и на бетон (после его отвердения). Создание предварительного 
напряжения конструкций путем натяжения арматуры до затвердения бетона  с временной 
передачей усилия натяжения на упоры стенда, матрицы или бортовую оснастку формы 
сокращенно называется натяжением арматуры на упоры. Предварительное напряжение 
конструкций путем натяжения арматуры после затвердения бетона с передачей усилия 
натяжения непосредственно на затвердевший бетон конструкции, элемента, детали или 
изделия сокращенно называется натяжением арматуры на бетон. 

При равных условиях и одинаковой величине усилия (напряжения) в арматуре способы 
натяжения вызывают различные по величине напряженные состояния конструкций.  Это 
обусловлено неодинаковой величиной напряжения арматуры после передачи усилий и 
разными условиями проявления потерь предварительного напряжения. При натяжении на 
упоры величина создаваемого усилия  в напрягаемой арматуре достигается в условиях  
отсутствии деформаций обжатия бетона, а при натяжении на бетон усилие создается при 
наличии деформации обжатия бетона. 

На выбор способа натяжения арматуры влияют многие условия: конструктивные  
размеры изделия и состав арматурных работ, особенности работы конструкции под 
нагрузкой, величина потерь предварительного напряжения и условия для регулирования их. 
Одним из основных критериев выбора способа натяжения арматуры является технико-
экономическая целесообразность технологической схемы изготовления конструкции с 
основной номенклатурой оборудования, применяемого для изготовления конструкций и, в 
частности, для осуществления предварительного напряжения  и трудоемкости работ. 

Одним из основных преимущества способа натяжения арматуры на бетон является 
возможность в ряде случаев производить повторное натяжение арматуры с целью 
компенсации потерь величины предварительного напряжения или замены арматуры. Другим 
неоспоримым достоинством способа передачи усилий на бетон является возмож- ность 
существенного снижения затрат на стенды, матрицы или бортовую оснастку формы. 

Максимальное предварительное напряжение арматуры ограничено в связи с 
опасностью ее обрыва при натяжении и возможным развитием значительных остаточных 
деформаций. Минимальные напряжения приняты из условия обеспечения проектного 
положения натягиваемой арматуры (исключение провисания и т. п.) и ограничения 
чрезмерного раскрытия трещин конструкции в случае их образования.  

Натяжение арматуры производят после приобретения бетоном прочности, необходимой 
для восприятия усилия предварительного обжатия - передаточной прочности Rbp. 
Передаточную прочность бетона назначают не менее 15МПа и не менее 50% принятого 
класса бетона [1] (рекомендуется принимать Rbp ≥ 0.7B). 

При натяжении арматуры на бетон последовательность и общая картина изменения 
напряженного состояния элемента остаются те же, что и при натяжении арматуры на упоры. 
Некоторые отличия состоят в назначении величины контролируемых при натяжении 
арматуры напряжений, определении потерь напряжений и их распределение. 

За время твердения бетона  предварительные напряжения в арматуре необратимо 
уменьшаются за счет релаксации напряжений в арматуре, и деформаций бетона, т. е. 
происходят первые потери напряжений σlos1. Потери от релаксации напряжений арматуры 
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определяют для арматуры классов А600, А800 и А1000 при механическом способе 
натяжения по формуле: 

  
                                                        Δσsp1 = 0,1σsp - 20;            (1) 
 
В процессе обжатия элемента в бетоне происходят деформации быстронатекающей 

ползучести, которые приводят к увеличению первых потерь. Кроме того, в арматуре 
произойдет снижение напряжений за счет упругого обжатия бетона (укорочения элемента 
под действием силы обжатия). Из условия совместной деформации арматуры и бетона  

 
                               ∆εs = εb  (где ∆εs = ∆σs/Es,  εb = σbp/Eb, σbp - напряжение в бетоне)      

(2) 
 
получим величину снижения напряжений за счет упругого обжатия 
 
                                 ∆σs = Esσbp/Eb = ασbp, где α = Es/Eb                                                        

(3) 
 
 Напряжения в арматуре составят 
 
                                  σsp1 = σsp - σlos1 — ασbp                                                                           

(4) 
 
Напряжения ασbp не относят к необратимым потерям, так как при положении внешней 

нагрузки в виде собственного веса конструкции, вызывающей растягивающие напряжения 
σt ≥ σbp, напряжения в арматуре возрастут на величину  ασt ≥ ασbp  и составят σsp- σlos1. При   
внецентренном обжатии элемент получит выгиб  fl. 

Возможные производственные отклонения от заданной величины предварительного 
напряжения арматуры учитывают в расчетах коэффициентом точности натяжения арматуры: 

                                                                                                                       (5) 
Здесь ∆γsp - предельное отклонение предварительного напряжения в арматуре; при 

механическом способе натяжения арматуры ∆γsp = 0.1;  
Усилие предварительного обжатия бетона принимают как равнодействующую усилий в 

арматуре: 

                                                                            (6)    
а эксцентриситет его приложения относительно центра тяжести приведенного сечения: 
 

                                                                     (7)    
 
Напряжения в бетоне от усилия обжатия в общем случае определяются как для 

внецентренно сжатого сечения с учетом собственного веса конструкции: 
Контролируемое напряжение при натяжении арматуры на бетон с учетом того, что 

часть усилия тратится на упругое обжатие бетона, составляет: 
 

                                                                                                          (8) 
Здесь σbp - напряжения в бетоне на уровне центра тяжести арматуры Asp от действия 

усилия обжатия P1, определенного с учетом первых потерь: σsp - без учета потерь.  
Контролируемое усилие в арматурном элементе (стержне, канате, пучке площадью 

Asp1): 
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                                                                                                                    (9)    
 
Наибольшие сжимающие напряжения необходимо ограничить, чтобы уменьшить 

деформации ползучести и связанные с ними потери напряжений. С этой целью значения 
σbp,max  не должны превышать величин (в долях от передаточной прочности бетона Rbp), 
указанных в таблице 1. 

С течением времени вследствие усадки и ползучести бетона арматура, следуя за 
укорочением элемента, продолжает терять предварительные напряжения, т. е. происходят 
вторые потери σlos2.  Упругие напряжения в бетоне также снижаются и достигают величины 
σbp1. С учетом проявления всех потерь и обжатия бетона,  установившиеся напряжения в 
напрягаемой арматуре будут    σsp2 = σsp-σlos1 - σlos2 - ασbp1 = σsp - σlos- ασbp1 .  Вторые потери 
предварительного напряжения включают потери от усадки и ползучести бетона. Потери от 
усадки бетона определяют по формуле  [2] 

 
                            Δσsp4 = εb,shEs,                                                                    

                         (10) 
 
где εb,sh - деформация усадки бетона, равная 0,0002 - для бетона классов В35 и ниже; 
Потери напряжений в рассматриваемой напрягаемой арматуре (S или S') от ползучести 

бетона определяют по формуле 

                                                                               (11) 
где φb,сr - коэффициент ползучести бетона, определяемый согласно табл.2.6 [2]; 
α - коэффициент приведения арматуры к бетону, равный α = Es/Eb; 
μsp- коэффициент армирования, равный Аspj /А, где А и Аspj -площади поперечного 

сечения соответственно элемента и рассматриваемой напрягаемой арматуры (Asp или A'sp); 
 σbp - напряжение в бетоне на уровне центра тяжести рассматриваемой напрягаемой 

арматуры, определяемое как для упругих материалов по приведенному сечению согласно 
формуле 

                                                                                           (12) 
 
P(1) = (Asp + A'sp)(σsp - Δσsp(1))- усилие предварительного обжатия с учетом первых 

потерь, здесь Δσsp(1) - сумма первых потерь  напряжения; 
 
Таблица 1- Предельные напряжения в бетоне при обжатии в долях от Rbp, не более  

 
                   
Сопоставление величин наибольших сжимающих напряжений для двух способов 

натяжения арматуры при внецентренном обжатии в таблице 1 показывает, что при передаче 
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усилий обжатия на бетон напряжения можно снизить на 12%, что естественно уменьшит 
деформации ползучести и связанные с ними потери напряжений. 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Саулет-құрылыс факультеті 
«Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» - 6М073000 

мамандығының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші- Е.Сабитов 

 
Қабырға материалдары үшін бетон өндірісін керамзит және кварц құмы домна және 

отын токсиндердің ең қолайлы пайдалану толтырғыштар ретінде ашулы ЖЭО тас ұнтақтау 
қалдықтар мен басқа да материалдарды туф. Бұл толтырғыштар ұтымды қысу режимдері мен 
блоктардан сапасына, олардың әсерін анықтау үшін, біздің эксперимент қолданылады. 

Арқасында басқан бетон қоспаларын осы мүмкіндіктердің әр түрлі толтырғыштар 
қатысты гипс бөлім блоктарын қалыптастыру осындай қоспалардан ұтымды құрылымдардың 
іріктеу әдісін дамыту қажет болды. Бетон құрамы есептеледі-эксперименттік тәсілі шикізат 
қасиетіне негізделген, бетон тығыздығы мен беріктігін берілген. Іріктеу әдістемесі 
тәжірибелі бетон қоспаларын құрамын анықтау бағалады, әр түрлі цемент тұтыну 
қолданыстағы түзетулер енгізу негізінде бетон цемент тұтыну, цемент тұтыну және басқа да 
құрамдас таңдау күші эксперименттік тәуелділік құрылысы, олардың сот үлгілерді және 
өнімдер сериясы өндіру бетон іріктеу әдістері. Пилоттық зерттеу үшін келесі шикізатты 
пайдаланылады: Portland Ақтау зауыты M400 цемент; 3800 см2 / г нақты беті домна пеші 
шлак; гранит скринингтер; керамзит шаң разряд Қарағанды зауыты; ЖЭО күл 1000 кг / м3 
және 4000 см2 / г нақты бетінің көлемдік тығыздығы бар; ірілік модульі Mach = 2.12 бірге 
керамзит және кварц құмы. Қож мөлшері бөлу, гранит скринингтер және керамзит шаң 
разряд 1-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 1. Агрегаттарының астық мөлшері бойынша бөлу 

Атауы жиынтық 
Бос 
салмағы,       
кг/м3 

Салмағы мазмұны,%, фракциялары, мм 

2,5-5 1,25-
2,5 

0,63-
1,25 

 0,315-
0,63 

0,14-
0,315 < 14 

Гранит тастарды 
ұсақтау түрі 1520-1610 15-

20 4-8 8-12 6-11 12-16 22-
30 

Қож құм 1000-1200 
16-
40 10-30 15-30 10-26 7-24 

12-
30 

кеңейтілген балшық 
шаң разряд 750-1000 - - 3-6 3-6 48-58 40-

52 
 
Алғашында тәжірибелі партиялардың таңдау жүзеге жоғарғда қабылданған шикізат 

негізделген. Стандартты рәсім [10] сәйкес бетон қоспасын (2-кесте) 1 м3 ағыны 
компоненттерін есептелді. 
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Формула бойынша анықталады айыппұл бетон күл тұтыну: 

                                  КВотсевГрЦЗ
отсевгрц

⋅











−−−=

.

.1000
γγ

                                             (3.1)   

Ц, онда - цемент шығыны, кг / м 3; Гр.отсев - гранит електен, кг / м 3; Yц мен 
Yгр.скринингтік - цемент және гранит тексерулердің үлесі; B - су л / м3; K - 1.32 тең 
коэффициенті бастан. 

Әр түрлі ағым байланыстырушы бетон 3 күтілетін. Әрбір құрамы 100 мм диаметрі үш 
цилиндр, 100 мм биіктігі құрылды. Тастар мен үлгілері 3 + 6 + 2 сағ және т = 70 0 С кезінде 
буға 30 МПа қысыммен астында баспасөзде сығымдалған болды, содан кейін қалыпты 
жағдайында 28 күн сақталады. 1.02 тең ГОСТ 8462-85 сәйкес конверсиялық факторлар 
пайдаланып цилиндр қысу тест күшін анықтайды. 

Зерттеу нәтижелері үшінші кестеде көрсетілген. 
Бұл кестелер агрегаттары кем белсенді қасиеттерін (керамзит шаң разряд және домна 

пеші шлак) ие екенін көрсету, нақты күш 10-нан астам МПа алу 350 кг / м3 цемент қалыпты 
тұтыну үшін мүмкіндік береді. Тек жоғары ағыны цемент инерт (скринингтік гранит) (400 кг 
/ м3 немесе одан жоғары) шикізат қажетті күш жету үшін мүмкіндік береді, бірақ жұқа 
компоненттері (күл) елеулі мазмұнымен, тіпті 600 кг цемент жылдамдықпен / әрең 6 МПа 
күшін жетті м3. Бұл белгілі бір беттік агрегаттарының күрт өсуі шикі күшін, бірақ бірдей 
арттыру бетонның беріктігі төмендеуі тудыруы мүмкін жоғары дисперсті фаза енгізу 
қолайлы екенін білдіреді. Сондықтан, темір бетон қоспасын осындай фазалардың мазмұны 
шектелуі тиіс (кесте. 3). Сынақ нәтижелері бөлшектердің компонент мазмұнын арттыруға 
бетон беріктігі мен тығыздығын төмендетеді көрсетті. Ерекшелік шаң разрядты қызметіне 
байланысты толтырғыштан нақты бетінің қолайсыз әсерінен өсуімен өтеледі керамзит құм 
шаң разряд Петриковского зауыты, тіркесімі болып табылады. Бұл жағдайда / м3 1000 кг-ға 
дейін шаң разряд шығынын пайдалануға болады. 300 кг қажетті бетон беріктігі / м3 және / м3 
750 кг кварц құм бірлесіп шаң разряд Бескудниковтың зауыты алу үшін ұтымды күл ағыны. 
Осы нақты күш 10% -ға дейін артады. 

Осылайша, әр түрлі қож және шаң разряд өсімдіктер пайдаланған кезде айтарлықтай әр 
түрлі нәтиже. Бұл бөлшектердің компонент ағынының жылдамдығы шикізат 
сипаттамаларына байланысты әрбір нақты жағдайда құрылуы тиіс дегенді білдіреді. 

 
Кесте 2. Эксперименттік сериядан бетон қоспаларын іріктеу материалдарды тұтыну 

Материал атауы 

Жұқа күлден Шлакобетон Шаң таусылса 
керамзит 

құ
ра

мы
 

1 

құ
ра

мы
 

2 

құ
ра

мы
 

3 

құ
ра

мы
 

1 

құ
ра

мы
 

2 

құ
ра

мы
 

3 

құ
ра

мы
 

1 

құ
ра

мы
 

2 

құ
ра

мы
 

3 

1. Цемент, кг/м3 400 500 600 200 300 400 200 300 400 

2. Кож, кг/м3 - - - 1600 1550 1500 - - - 
3. Гранит 

скринингтер, 
кг/м3 

1100 1050 1000 - - - - - - 

4. кеңейтілген 
балшық шаң 
разряд, кг/м3 

- - - - - - 500 480 400 

5. кеңейтілген 
саз құм,кг/м3 - - - - - - 400 380 350 
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6. Кварц құмы, 
кг/м3 - - - - - - 450 370 350 

7. Су, л/м3 175 180 190 160 168 175 190 205 210 
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Әлібекұлы Айбек 
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Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 6М03000 - «Құрылыс материалдары, бұйымдарын және 

конструкцияларын өндіру» мамандығының 2-ші курс магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Т. Сеидмарова 

 
Кеңес одағы кезінде бұрғылап толтырылған қада іргетастары негізінен көпір және порт 

құрылысында пайдаланылған. Ал соңғы кездерде бұл іргетастың түрі өндірістік және 
азаматтық құрылыста кеңінен қолданылуда. 

Бұрғылап толтырылған қадалардың дайындалу технолгиясына байланысты негізгі үш 
тәсілі бар: 

−  Ұңғыма қабырғаларын бекіту үшін ерекше шараларды қажет етпейтін құрғақ және 
ылғалы төмен, қабысқақ топырақтарға қолданылатын тәсіл; 

−  Ұңғыма қабырғалары су немесе сазбалшық қоспасының қысымымен тұрбаның 
қирауына кері әрекеттесетін байланыспайтын және су сіңірген топырақтарға қолданылатын 
тәсіл; 

−  Қирауға қарсы қорғаушы қабат ретінде қаптама құбыр орнату тәсілі (алынбайтын 
немесе мүкаммал). 

Құрғақ және ылғалы төмен, қабысқақ топырақты жерлерде бұрғылып толтырылған 
қадалар бұрғылайтын құрылғылардың көмегімен орнатылады, мұндай құрылғылар 
айналмалы бұрғылау (шүмектік бағана немесе шөмішті бұрғы) принціпі бойынша 
орындалады да, жоба бойынша қажетті көлемді және тереңдікті бұрғылайды. Құбырдың 
ернеуі топырақты опырылуын алдын алу үшін ақырындап ортырғызылады. Бұрғылау кезінде 
топырақты мезгілімен жер бетіндегі үйіндіге жіберіліп отырады, кейін топырақ 
автотранспортқа жүктеледі. 

Жобалық белгіге жеткеннен кейін, құбырдың түбінен бастап ұзына бойы кеңейту 
басталады, бұл арнайы кеңіткіш арқылы жүзеге асырылады. Бұрғылану аяқталғаннан кейін 
тексеріліп, арматуралық қаңқа орнатылып, бетондалады. 

Бетондау құбырдың вертикалды жылжуы арқылы жасалады. Бетоннан құйылған 
құбырлар әр түрлі құралымдарға жалғана алатын секциялардан тұрады. Қаданы белгіленген 
технология бойынша орнату кезінде бетоннан құйылған құбырлардың жалғануына ерекше 
мән берілмейді, ең  бастысы құбырларды тез және нық орнату. Бетон құбырлардың 
құйғысына автобетонараластырғыш немесе арнайы бункер арқылы жіберіледі. Бетон 
қоспасы сол жерде әзірленеді немесе орталықтандырылған түрде жеткізіледі. Бетондаудың 
көлемі бойынша бетоннан құйылған құбырлар ұңғымадан шығарылады. Сонымен қатар 

http://sniphelp.ru/constructing/002.005.003/SNiP_52-01-2003_39318/
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бетонды тығыздау құбыр құйғысының ұшында орнатылған дірілдеткіш арқылы жүзеге 
асырылады.  

Бетондалу аяқталғаннан кейін қаданың басы арнайы мүкаммал кондуктор ішінде 
қалыптанады. Бұл технология бойынша диаметрі 400, 500, 600, 1000 және 1200 мм, ал 
ұзындығы 30 м-ге дейінгі қадалар жиі дайындалынады. Қаданың бұл түрі өндірістік және 
азаматтық құрылыста кеңінен таралған. 

 

 
1-сурет. Жылжымалы құбырсыз бұрғылап толтырылған қаданы орнату 

технологиялық кестесі: I – диаметрі 600-1700 мм ұңғыма бұрғылау; II – арнайы кеңіткіш 
арқылы кеңейту; III – арматурадан қаңқа орнату; IV – құйғысы бар бетоннан құйылған 
құбырларды түсіру; V – ұңғыманы бетон қоспасымен толтыру; VI – бетоннан құйылған 
құбырларды көтеру, дірілдету және қада басын қалыптау. 

 
Бұл тәсіл бойынша бұрғылап толтырылған қаданың дайындалу технологиясы 1-суретте 

көрсетілген. 
Екінші тәсіл, су сіңірген тұрақсыз топырақтарда қолданылады. Бұл тәсілде ұңғыма 

айналмалы әдіспен бұрғыланады, сонымен қатар таулы немесе жартасты жерде болса, яғни 
жер қатты болса соққылама әдісі де қолданылады (грейферлер, долоталар). Мұндай жағдайда 
қирамауға жол бермес үшін ұңғыманың ішіне үлкен қысыммен су айдалынады немесе тұрба 
қабырғалары сазбалшық қоспасымен жапсырылады. Қадалардың неғұрлым көп дайындалуы 
осы сазбалшық қоспасының әзірлену және қолданылған қоспадан тазарту немесе құрылыс 
алаңынан тасымалдау мүмкіншілігіне тәуелді. Бұл әдіс қысқы кезеңде қиыншылықтар 
туғызады және сазбалшық қоспасы ұңғыма жұмыстарының сапасын тексеруге кедергі 
болады. 

Ұңғыма ішін грунт суынан жоғары қылып толтырудың себебі топыраққа судан  
гидродинамикалық күш түседі де құбырға қысым азаяды. Құбыр ішіндегі судың деңгейі 
грунт суынан кемінде 3 м жоғары болуы тиіс. Бұл әдіспен орындалу жағынан қарапайым, 
алай да сенімділігі төмен және қысқы жағдайда біраз қиыншылықтар туғызады. 

Ұңғыма бұрғылынап, тазаланып болғаннан кейін арматурадан жасалған қаңқа 
орналастырылады да, бетондалады. Бетондалу тігінен жылжымалы құбыр арқылы 
толтырылады. Су астында тез ажырамалы байланыстары бар бетоннан құйылған тұрбалар 
қолданылады. 

Қаданың басын қалыптау және бетондау бірінші тәсілдегідей орындалады. Бұл 
технология бойынша диаметрі 600-дан 1700-ге дейін, ал кеңейтілген жері 3500 мм-ге дейін, 
ұзындығы 30 м-ге дейінгі қадалар дайындалынады. 

Үшінші тәсіл, ұңғыма қабырғаларын қаптама құбырлармен тіреу кез келген 
геологиялық және гидрогеологиялық ортада қолайлы. Қада құйылып жатқан кезде қаптама 
құбырлар топырақ ішінен алынбауы мүмкін. 
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Ең тиімді әдіс мүкаммал құбырларды қолдану, оны қада дайындалу кезінде суырып 
алуға жеңңіл. Қаптама құбырлар өзара арнайы жапсарлармен («Беното», «Като» станоктары) 
немесе дәнекерлену арқылы байланысады. 

Қаптама құбырлар ұңғыма бұрғылыну кезінде гидравликалық көтергіштің көмегімен 
арнайы жабдықпен соққыланып немесе діріл арқылы орнатылады. Ұңғыманы бұрғылау 
айналмалы соққылама әдісімен жүзеге асырылады. 

Соққылама бұрғылау кезінде қаптама құбырлар топырақтың қаттылығына байланысты 
ұңғымамен жарысып немесе асып жобада белгіленген нүктеге дейін жетеді, және де 
керегінше жалғанып отырады. 

Ал айналмалы әдіспен бұрғылыған кезде бірінші қаптама құбырдың ұзындығына 
сәйкес тереңдік бұрғыланады, құбыр салынып келесі секцияға сәйкес тереңдік қайта 
бұрғыланады, құбырлар өзара дәнекерленеді. Осылай жобада белгіленген нүктеге дейін 
жеткізіледі. 

Ұңғыма тазаланып, арматуралық қаңқа орнатылғаннан кейін, бетонмен толтырылады. 
Бетондалу басқа тәсілдердегідей тігінен жылжымалы құбырлар арқылы орындалады. Саз 
және сулы ортада бетонан құйылған бөлшек әр түрлі пішіндегі құбырлар қолданаылып, өзара 
герметикалық жапсарлар арқылы байланысады. Құрғақ ортада бетондалу арнайы қоспалары 
бар контейнер арқылы жүргізіледі. 

Бетон қоспасы құйғыға автобетонараластырғыш немесе арнайы бункер арқылы 
жөнелтіледі. Бетон толтырылу көлеміне байланысты, қаптама құбырлар алынып отырады. 
Бұрғыласа құрылғысына бекітілген арнайы көтермелер кері айналу механизмі арқылы 
құбырларды шығарады, бұл шара бетон қоспасын тығыздай түседі. Соңынан қада басы 
қалыпталып, бетондалады. 

Бұл тәсілмен диаметрі 880-1200 мм арасында, ұзындығы 35 м-ге дейін қадалар 
әзірленеді. 

Суреттелген барлық тәсілдерде бетон қоспасының отыруы 16-20 см конус арқылы 
тексеріледі. 

Қадалы іргетасты түрін таңдау техникалық-экономикалық көрсеткіштерге және қолда 
бар ресурстарға байланысты жасалынады. 
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Научный руководитель – Е.Пушкарева 
 
Сегодня металлические конструкции все чаще применяются в промышленном и 

гражданском строительстве. Актуальность их применения объясняется повышенным 
спросом и эксплуатационными свойствами. Большинство металлических конструкций в 
строительстве позиционируются как разборные или полуразборные, с применением 
различных узлов соединения, что дает возможность их быстрого возведения и разборки. 
Чаще всего в таких конструкциях используют болтовые узлы. Недостатками такого 
соединения являются незащищенность от воздействия внешней среды и возникновение 
возможных дефектов при эксплуатации, таких как: расшатывание гайки, скос резьбы, изгиб 
болта под давлением металлоконструкции и прочие. Действие окружающей среды на 
болтовое соединение ограничивают с помощью применения защитных покрытий, но со 
временем износ этих материалов ведет к повторению процедуры, сказываясь на стоимости 
возведения. При этом возникновение дефектов болтового соединения во время эксплуатации 
тяжело избежать. Поэтому разработка нового материала для усиления металлических 
конструкций и их соединений является актуальной. Большой интерес для таких разборных 
узлов в металлоконструкциях представляют термопластические полимеры, которые можно 
применять многократно.  

Как говорилось ранее [1], альтернативным материалом являются эпоксидиановые 
полимерные композиции. При исследовании существующих термопластических эпоксидных 
смол, применяемых без отвердителей, получили низкие адгезионные характеристики к 
металлам. (таблица 1.1.) 

 
 
 
 
 

Таблица 1.1. Свойства термопластичных эпоксидиановых смол 
 

Смола\Параметры Молекулярная 
масса 

Массовая 
доля 

эпоксидных 
групп, % 

Прочность на разрыв, МПа 

Титан 
«ВТ1-0» 

Алюминий 
«АД1Н» 

Сталь 
«Ст.3» 

«ЭД-3» 1240 6,2 - 0,7 0,4 
«ЭД4к» 1830 4,7 0,6 0,9 0,6 
«ЭД-8» 640 8,7 - 0,9 0,4 

«Диапласт» 10 800 0,1 12,1 14,9 20,1 
  
Анализируя данные, следует отметить, что термопластичные эпоксидные смолы без 

введения отвердителей имеют низкие показатели адгезионной прочности к металлическим 
поверхностям. Обратим внимание, что большинство смол при комнатной температуре 
растрескиваются из-за большого внутреннего напряжения между молекулами материала. 
Эпоксидная смола марки «Диапласт» имеет отличительные свойства за счет повышенной 
молекулярной массы и, соответственно длинной линейной структуры. 

Повышению адгезионных характеристик термопластических полимерных к 
металлическим поверхностям ведет их модификация, стабилизация и флексибилизация. В 
работе [3]  проведены исследования по введению добавок в различные эпоксидиановые 
смолы и изучению их прочностных характеристик. Было определено, что оптимальным 
модификатором является полисульфидный синтетический каучук[2]. Были исследованы 
прочностные характеристики ряда композиций при склеивании металлических 
поверхностей, результаты представлены на рисунках 1.1.,1.2,1.3.1,4.  
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Рисунок 1.1. Зависимость прочности на разрыв (МПа) от концентрации 

полисульфидного каучука. 1 – ЭД-3; 2 – ЭД-4к; 3 – ЭД-8; 4 – «Диапласт». 
 
Анализируя полученные данные отметим, что полисульфидный каучук стабилизирует 

структуру термопластичных эпоксидных смол. Это позволяет получить композиции с 
повышенными адгезионными свойствами к металлическим поверхностям и соответственно 
применять их при возведении разборных металлических конструкций. Также можно сделать 
вывод, что в большинстве случаев при введении небольшого количества каучука в 
термопластическую эпоксидную смолу наблюдается повышение адгезионных характеристик, 
то есть наблюдается эффект малых добавок. Выберем оптимальные композиции и составим 
таблицу 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2. Зависимость показателя работы разрушения при сдвиге клеевого 

соединения (МПа) от концентрации полисульфидного каучука. 1 – ЭД-3; 2 – ЭД-4к; 3 – ЭД-
8; 4 – «Диапласт». 

 



6639 
 

 
 
Рисунок 1.3. Зависимость работы разрушения при сжатии полимерной композиции 

(МПа) от концентрации полисульфидного каучука. 1 – ЭД-3; 2 – ЭД-4к; 3 – ЭД-8; 4 – 
«Диапласт». 

 

 
 
Рисунок 1.4. Изменение показателя прочности при растяжении полимерной 

композиции от концентрации полисульфидного каучука. 1 – ЭД-3; 2 – ЭД-4к; 3 – ЭД-8; 4 – 
«Диапласт». 

 
Таблица 1.2. Свойства оптимально модифицированных композиций 
 

Смола 
Концентрация 
ПС-каучука на 
100 ММ смолы 

Прочность 
на разрыв, 

МПа 

Прочность 
на сдвиг, 

МПа 

Прочность 
на сжатие, 

МПа 

Температурный 
диапазон работы 
композиции, ˚С 
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ЭД-3 40 9,2 3 54 -20 – 160 
ЭД-4к 60 21 2,5 34 -30 – 120 
ЭД-8 10 12,5 4,1 47 -20 – 80 

Диапласт 10 27 5 62 -40 – 210 
 
Полученные композиции имеют различные температурные границы расплавления и 

стеклования, что позволяет создать ряд специализированных термопластичных клеевых 
композиций и компаундов для усиления болтовых соединений. Отметим, что большой 
интерес вызывают эпоксидиановые смолы с высокой молекулярной массой. 
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Қазіргі уақытта бетонды композициялы материал ретінде қарап, басты назар оның 

қасиеттеріне аударылады, сол себепті жасанды құрылыс конгломератның құрамын зерттеу 
басты бағытқа айналып келеді. Біз бұл мақалада дірілдету технологиясының бетонның 
физико-механикалық құрамына қалай әсер ететіндігін қарастырамыз.  

Бетон қоспасының құрамына тығызау режимінің әсер етуін анықтау кезінде бетон 
кеуектілігі мен аязғатөзімділігі шамасы мынадай параметрлері шамалармен сипатталады: 
көлденең үдеу Аgr = 1,5-3,5g; толтырғыш қоспа құмы 0,35-0,55; тығыздау уақыты 30-90 
секунд; Су/Ц=0,5. Бетон қоспасының жылжымалығы (2-ден 12 см-ге дейін) оның 
құрамындағы құм мөлшерінің шамасына тікелей байланысты. Бетонның ашық К және 
шартты тұйық К кеуектілік шамасы сынақтың әр түрлі режимдегі сусіңіргштігіне 
байланысты бекітіледі. Бетонның аязға төзімділігін салқындатудың жеделдетілген әдісімен 
анықтаймыз, -500С температурада 30 цикл ішінде тексеріліп, F200 шамасына сәйкестігі 
көрсетіледі. (1-кесте) 

Бетонның кеуектілігіне әсер ететін шама тербелудің жылдамдығы мен дірілдету 
уақыты болып табылыды. Жиілігі 50 Гц шамасында болатын дірілдету кезінде аз қажетті 
технологиялық режимімен ерекшеленеді. Бетонның жоғарғы аязғатөзімділігі оны 
тығыздаудағы төменгі жиілілк пен орташа жиілікті режимдерімен салыстырып көрсеткен 
дұрыс болады. 

Толтырғыштардың көлеміне байланысты шартты әр түрлі дірілдету режимдеріне 
қоспаның араласуы және аязға төзімділігі сәйкесінше өзгеріп отырады. Жылжымалық 
деңгейі ОК=4-5см-ге сақталса, үдеу шамасы =2,5g және  = 0,5-1g, тығыздау уақыты 90 



6641 
 

секунд болады. Төменгі жиілік бетон қоспасының төмен тискотропиясын тудырып, қоспа 
құрамының ажырауын 1,5-2 есеге төмендетеді. Қоспада төменгі жиілікте, ірі бөлшектерді 
тиімді араластыру кезінде және тұтқырлығы аз қоспалар болғандықтан қосымша тығыздауды 
қажет етіп, аязғатөзімділікті жоғарлатады.  

 
1-кесте. Дірілдету режимдерінің бетонның кеуектілігі мен аязға төзімділігіне әсер етуі 

Ү
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құ
м
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ң 
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і 

25/50 Гц шамасы дірілдету жиілігіндегі 
бетонның кеуектілігі мен аязғатөзімділігі . 

 
По, %                  Пу.з %              Аязға төзімділік коэффициенті 

KF 

K25 
F /K50   

F 

15/1,5 30 
30 
60 
90 
90 

0,35 
0,55 
0,45 
0,55 
0,35 

12,9/14,5 
12,0/13,7 
12,7/13,6 
12,7/14,4 
13,1/17,0 

1,7/2,1 
2,2/2,6 
1,7/2,0 
2,2/3,1 
2,1/3,1 

0,84/0,83 
0,93/0,9 
0,86/0,83 
0,89/0,86 
0,87/0,82 

1,01 
1,03 
1,08 
1,03 
1,06 

25/2,5 90 
60 
60 
60 
60 
60 
90 

0,45 
0,55 
0,45 
0,45 
0,45 
0,35 
0,45 

12,1/12,6 
11,9/12,5 
12,2/12,6 
12,6/12,4 
12,1/12,5 
12,5/13,1 
12,2/12,6 

1,8/2,2 
1,9/1,9 
1,6/1,7 
1,5/1,7 
1,6/1,8 
1,4/1,6 
1,8/2,2 

0,92/0,9 
0,93/0,87 
0,89/0,85 
0,86/0,86 
0,9/0,91 
0,85/0,83 
0,92/0,93 

1,02 
1,07 
1,05 
1,0 
0,99 
1,02 
0,99 

35/3,5 30 
30 
60 
90 
90 

0,35 
0,55 
0,45 
0,55 
0,35 

12,1/17,3 
11,9/14,2 
11,8/12,3 
10,5/11,8 
11,0/12,2 

1,8/2,9 
2,3/3,2 
1,8/1,9 
2,1/2,2 
1,5/1,9 

0,91/0,78 
0,95/0,86 
0,93/0,9 
0,98/0,97 
0,96/0,96 

1,17 
1,09 
1,03 
1,01 
1,0 

 
Көпкомпонентті режимді дірілдету кезінде қоланудың бірден бір тиімді сәті – 

бұйымның беттік жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді. Бұйым сапасын оның құрамындағы 
кеуектің ауданымен пайыздық есеппен 10х10см өлшемге келтіріп есептейді. Бетон 
қоспасының жылжымалығы 2-12 см, тығыздау уақыты 30-90 секунд, үдеу 1,5-3,5g шамасы 
қабылданады.  

Бетон беріктігі оны тығыздау режиміне байланысты. 
Қоспа жылжымалы болса, тігінен үдеу көбірек болады. Осыған орай дірілдіалаңда 

көпкомпонентті тербелумен тақталы бұйымдарды тығыздау кезінде бетон беріктігін 
анықтайтын негізгі фактор – бұл тігінен үдеу мен рама ауданы бойынша біртегіс таралуы.  

 
 2-кесте. Әр түрлі тығыздау режимдеріндегі бетон қоспасының құрамы мен беріктігі 
Ц,кг  1м3 

бетонға 
Су,л  1м3 

бетонға 
Құм,кг   

1м3 

бетонға 

Шағылтас, 
кг 1м3 

бетонға 

Су/
Ц 

Құм 
мөл
шері 

ОК, 
см 

Rbтөмен
гі 

жиілікте, 
МПа 

Rb  
орташа 

жиілікте, 
МПа 

380 190 550 1276 0,5 0,3 1 10,8 12,9 
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440 220 847 847 0,5 0,5 1 12,3 9,5 
410 210 522 1217 0,5 0,3 5 11,2 15,5 
460 230 825 825 0,5 0,5 5 15,0 14,1 
271 190 579 1341 0,7 0,3 1 20,7 21,8 
314 220 902 899 0,7 0,5 1 23,7 20,4 
300 210 555 1287 0,7 0,3 5 20,1 22,4 
329 230 882 880 0,7 0,5 5 26,2 23,3 
400 200 882 1069 0,5 0,4 3 14,0 12,8 
286 200 753 1127 0,7 0,4 3 24,3 26,6 
317 190 753 1127 0,6 0,4 1 16,4 16,4 
350 210 722 1077 0,6 0,4 5 18,8 19,2 
313 190 564 1317 0,6 0,3 3 16,8 18,4 
367 220 879 877 0,6 0,5 3 19,6 17,0 
333 200 738 1101 0,6 0,4 3 19,2 18,8 
295 195 664 1222 0,66 0,35 2 19,0 18,2 
270 178 684 1265 0,66 0,35 7 19,0 18,0 

 
Бетонның жоғарғы физико-механикалық көрсеткіштері амплитуда тепе-теңдігін 

туғызады. Төменгі жиілікте сырттан тербелтулермен үлкен өлшемдегі бұйымдарды 
дайындауда технико-экономикалық тиімділігімен сипатталады. Сонымен қатар мұндай 
режимдерді пайдалану дыбыс деңгейін 10-15 дБА дейін төмендетіп, жұмыс өндірісі кезінде 
өнімділікті жақсартады. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Б.В Гусев, В.Г Зазимко «Вибрационная технология бетона» 
2. Ю.М Баженов «Технология бетона» 
3. WWW. Betony.ru 

 
 
УДК 666.97.033.16:53 

БЕТОН ҚОСПАСЫН ТЫҒЫЗДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАЛПЫЛАУ ЖӘНЕ 
ТАЛДАУ 

 
Ефремов Мирас Маликович 

Miras0881@gmail.com 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Құрылыс материалдары, бұйымдары мен 

конструкцияларын өндіру» мамандығы бойынша 2 курс магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекші –Е. Сабитов 

 
Заманауи құрылысты бетонсыз түсіндіру мүмкін емес. Бұл бірден-бір көлемді құрылыс 

материалы болып, өркендеп дамудың деңгейін көрсетеді. Сонымен бірге, бетон – өте 
күрделі, ерекше қасиетке ие болатын жасанды композициялы материал. Әр түрлі пайдалану 
жағдайымен ерекшеленіп, бетон қоршаған ортада жақсы байланыс тауып, үздіксіз шикізат 
пен арзан материал көзі ретінде сипатталады. 

Бетон қатаюға дейін – рационалды таңдап алынған және өте ұқыпты аралсатырылған 
минералды байланыстырғыш (цемент), су, толтырғыштар, және қажетті жағдайда қоспалар, 
пластификаторлар, қатаюды жеделдеткіштерден (түрлі реакцияларды) құралатын жасанды 
құрылыс материалы болып табылады. 
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Бетонның бірден-бір маңызды қасиеттерінің бірі – өз массасының әсерінен немесе 
түсірілген салмақтың әсерінен пластикалық жайылу қабілетіне ие болуы. Бұл - бетоннан әр 
түрлі қалыптағы өлшемдермен бұйымдарды дайындауға мүмкіндік беріп, тығыздаудың түрлі 
әдістерін пайдаланып, оңтайлы жолмен бұйымдар жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан 
тығыздау әдісі мен қоспаның құрамы (жылжымалығы мен аққыштығы) бір-бірімен тығыз 
байланысты. Сонымен қатар, жылжымалығы мен аққыштығы нашар қоспалар тығыздау 
кезінде энергияны көп қажет ететідіктен, оларға интенсивті дірілдетуді немесе салмақпен 
қысу арқылы тығыздауды жүргізеді. 

 Құрылыстағы жұмыстарда бетон қоспаларын дайындап, тығыздауда және оларды 
қалыптауда көптеген күштік әдістер қолданады. Оларды атап өтер болсақ: қысыммен, 
соққымен, қағып соғу, толқындық қозғалыспен бетон қоспаларын тығыздаймыз. Қоспаны 
тығыздап дайындау барысында сыртқы әсер ету күштерінен басқа ішкі де күштер(жабысу 
күші, құрғақ үйкеліс, молекулааралық байланыс, капилярлық қысым және т.б.) әсер етеді. 
Бетон қоспасының физико-механикалық қасиеттеріне сонымен қатар реологиялық қасиеттері 
де жаксы әсер етеді. Бетон қоспасының жақсы бекініп, байланысы мықты болу үшін оның 
негізгі реологиялық қасиеті жақсы әсер етеді. Қоспа ішіндегі тартылыс күштері мен 
толтырғыштардың байланысы жақсы болу керек сол кезде ғана бетон қоспасы берік болады. 
Бетон құралымдарының мықты болу үшін арматура мен бетон қоспасының байланысы 
жабысқақ болу тиіс, сол кезде ғана бір біріне кірігіп мықты байланыс құрайды. Бетон 
қоспаларының жақсы тығыздалуы және қалыпталуы үшін олардың, яғни, қоспаның 
жылжымалылығы мен қоспа түйіршіктерінің бір-біріне тартылыс күшімен байланысуы 
керек. Сондықтан бетон қоспасының берік болу үшін көптеген параметрлер қажет болады 
бізге. Қоспаны алдын ала қалыптап және оны тығыздау үшін алдымен сыртқы күштердің 
әсеріне ғана көңіл бөліп қана емес, оның ішкі байланысына(молекулааралық, текстуралық) 
да жақсы назар аудару керек. Бетон қоспасын дірілдету кезінде қалыптау мен тығыздау 
қоспаның жылжығыштығы да басты назар аударылуы қажет, яғни, ол азжылжымалы қатты 
қоспаның сұйықтылығын қажет етеді.  

 Дірілдету жұмысы бұл – бетон қоспасын тығыздау мен қалыптаудың ең басты 
негізі(жұмысы). Бастапқы дірілдету кезінде бетон қоспасының құрамы(құйылған қалпында) 
қарапайым болады. Себебі, қоспа өте бос және ешқандай механикалық әсерге ұшырамаған 
күйде болады. Бетон қоспасы сыртқы күштердің әсерінсіз бос және борпылдақ күйде болады. 
Байланыстырғыш пен толтырғыштардың арасы еркін болғандықтан әлсіз әсерлесуде болады. 
Сол байланысты қатайту және берік әсерге әкелу үшін сыртқы еріксіз күштерді байдаланып, 
құрам қоспасын, текстурасын өзгертіп толтырғыштардың әсерлесуін күшейтеміз. Қоспа 
толтырғыштары мен байланыстырғышының бір-біріне тартылыс күшінің әсерінен бекініп 
нығаяды. Дірілдету кезінде цемент қоспасы мен толтырғыштардың араларына кіріп, өте 
ынғайлы байланыс түзеді, сонымен қатар қоспа құрамындағы су көпіршіктері дірілдету 
кезінде бетон қоспасының бетіне шығып, артық су жойылады. Осындай процестің 
жалғасуынан қоспа құрамындағы артық су орнын жойып, берік байланыстың пайда болуына 
себепші болады.  

      Дірілдету әдісінің толқындарының бетон қоспасына берілуіне байланысты:  
      а) бетон қоспасы дірілдету алаңында орнатылған қалыппен дірілдетіледі; 
      б) дірілдету толқындары бетон қоспасына арнайы вибраторға бекітілген солқылдақ 

элемент арқылы беріліп, тығыздалады; 
      в) бетон қоспасына дірілдету толқындары беттік беріледі, плита, штамп деп 

аталатын вибраторлармен қоспаға толқындар жоғарыдан төменге қарай беріледі;  
      г) дірілдету бетон қоспасына вибраторды енгізу арқылы немесе қалыпқа 

дірілдеткішті алдын ала орнатумен жасалады; 
Виброөңдеу бұл бетон қоспасын қалыптап тығыздауда аз ғана уақыт ішінде жасалуына 

байланысты, ең тиімді тәсілдің бірі болып табылады. Бетонды тығыздау кезінде негізгі 
қолданылатын анықтама, бұл – тығыздау коэффиценті. Тығыздау коэффиценті дегеніміз – 
бетон қоспасының нақты көлемдік салмағының теориялық көлемдік салмағына қатынасын 
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айтамыз. Виброөңдеудің ең маңызды белгісі бұл – қалыптың әр қабырғасы бойынша тең 
әсерлі дірілдетуді жүргізу болып табылады. 

Виброқысу(вибропрессование) – бұл жартылай құрғақ(қатты) бетон қоспасын 
тығыздаудың әдісі, бұл жерде қоспа пресс қалыпта дірілдету күшімен төменге қарай 
түсіріледі немесе пресс қалыптың қапталдан біруақытта жоғарға қысым беру арқылы 
жүргізіледі. Бұл жай ғана динамикалық жүктеу болуы мүмкін. Біз дірілдетіп престеуді(қысу) 
айтқанда, әр түрлі құралымдарда дірілдету престерін пайдаланғанда олардың қуаты мен 
қызметіне түсінік береміз. Бұл әдіс жоғарғы өнімділікті, жоғары механикаландырылған және 
автоматтандырылған, сонымен бірге қатты бетон қоспасын(қаттылығы 30с және одан 
жоғары) пайдалануға мүмкіндік беріп,бетон бұйымдарының жоғары беріктігі(М 100 және 
одан жоғары) және аязғатөзімділігін(МР3 200 және одан көп цикл) қамтамасыз етеді. 

Дірілдете құю - бетон қоспасын қалыпқа салып дірілдету үстелінде тығыздалады, аз 
өнімді, автоматтандыру мүмкіндігі аз болғандықтан көп жағдайда қымбат қол күшін қажет 
етеді. Суцемент қатынасың жоғры болуына байланысты бұйымның аязғатөзімділігі азаяды, 
соған байланысты қоспадағы цемент көлемін арттырып, қымбат модификаторлар және 
пластификаторлар қосып,  өзіндік құнын едәуір жоғарлатамыз.  

Дірілдіпрокат - бетон қоспасын бір уақытта немесе біріңғай ретпен дірілдете отырып, 
валка мен прокатка діріл беріп, бетонның беріктігі мен тығыздығын жоғарлату мақсатына 
арналған әдістің бірі болып табылады. Бұл кезде сығылуда бетонның тығыздығы 1%-ға, ал 
беріктігі 5%-ға артады. Дірілдіпрокат әр түрлі сызбалармен түсіндіріледі:  

1) Алдын-ала тығыздалатын бетон қоспасы қозғалмалы конвейрдің лентасының 
астында орналасқан  дірілбалка арқылы өтіп, қозғалмайтын прокатты валканың ортасына 
түсіп, тербелуші бөлікке өтеді(Н.Я.Козлованың дірілпрокатты стан жүйесімен). 

2) Қозғалмайтын матрицада бетон қоспасын тығыздау, бекітілген дірілдеткіш 
жүйе төменге және үстінен бір уақытта тығыздау қозғалмалы прокатты станның валкасының 
көмегімен жүргізіледі.  

3) Қозғалмалы қалыптағы дірілдеткіш валкамен кезекті өте отырып бетон 
қоспасы тығыздалады.  

4) Алдын-ала бетон қоспасы прокатты станның валкасы арасынан кезекті өте 
отырып, және тығыздауыш дірілбетте әр түрлі жиліктегі дірілбалкадағы қалыпта 
тығыздалады.  

Дірілдітеұру – бетон қоспасын немес топырақтың бетін тығыздайды. Дірілдеткіштің 
жұмысшы бөлігі топырақтан үздікті тербеліп, соғу арқылы тығыздап тегістейді. Бұл 
жағдайда топырақ қағып-сілкіліп, құрамындағы су еркін бетке өтіп, содан келіп топырақтың 
сыртқы күшке  қарсыласуы төмендейді. Дірілдетіп тығыздаудың көптүрлігімен, осы әдісті 
ауыстыра отырып, катокпен тығыздау да жасалады, бұл кезде тығыздау вертикалды 
тербелумен жүреді. Тығыздаудың техникалық және экономикалық жағынан неғұрлым тиімді 
түрі дірілдету болып табылады.  

Дірілдету – бетон қоспасын үздіксіз қайталанатын қажетті тербелісті бере отырып, 
қағып-сілку арқылы  тығыздау. Дірілдету кезінде бетон қоспасының бөлшектері біпр-бірінен 
ажырайды. Кезекті әрекет етулердің нәтижесінен бетон қоспасының бөлшектері төменге 
қарай өзінің массасымен құлап, тығыздалып, тербеліс соққысынан тығыз бір-біріне кірігеді. 
Дірілдете тығыздалған қоспа тығыз болып, талаптарға жауап береді, және одан тығыз бетон 
қоспасы алынады. Бетон қоспсын тығыздау кезінде екінші себептің бірі ол сыртқы 
күштердің әсер етуінен тиксотропиялық  құрылымына дірілдету әсері байқалады. Дірілдету 
кезінде сұйық күйдегі бетон қоспасы жайыла бастайды, қалыпты пішініне келеді, және 
өзіндік массасының әсерінен тығыздалады. Тығыздаудың үшінші себебі бетонның жоғарғы 
техникалық қасиетін анықтайды. Дірілдетіп бетон қоспасын жоғарғы дәрежеде тығыздау 
жабдықтардың аз шамадағы қуатын қажет етеді.  Мысалға, бірнеше шаршы метрлік 
қалыптағы бетон қоспасы 1-1,5кВт қуатты ғана қажет ететін  дірілдеткішпен тығыздалады. 
Бетон қоспасын дірілдетіп тығыздау кезінде тербелістің бетонға берілуіне байланысты әр 
түрлі әдістері бар: бетон қоспасы дірілдету алаңшасында(білдекті дірілдету) орналасқан 
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қалыппен бірге дірілдетіледі; бетон қоспасына тербеліс, вертикаль орналасқан(қаптал 
қабырға, түбінен) иілгіш элементке мықты бекітілген дірілдеткіштер арқылы беріледі; бетон 
қоспасына тербеліс тікелей,  қалыпталатын бұйымның ашық бетіне орантылған дірілдеткіш 
қалқан, тақта, қалып арқылы беріледі; бетон қоспасын дірілдету қалыпқа алдын ала 
орнатылған, немесе қоспаға сұғып тығылған дірілдеткіш арқылы тығыздалады.  

Дірілдеткіш, гармоникалық тербеліс жасай отырып, бетон қоспасына тікелей қалқан 
және қабырға арқылы тербеліс энергиясын бойлық толқындар түрінде таратуы. Осы 
толқындрдың әсерінен бетон қоспасының бөлшектері тұрақсыз тепе-теңдікте периодты 
тербелуін тоқтатады, яғни тығыздалады. Гармоникалық дірілдетіп тербелу ерекше қасиетке 
ие,  тербеліс қалыбының тігінен және айнала  қозғалуынан жылдамдықпен жоғары қарай 
шеткі нүктесінен кері төмен қарай төменгі нүктеге түсу арқылы жүреді. Осыған байланысты  
дірілдету алаңшасына орнатылған қалып пен оның жұмысы гармоникалық тербелістің 
праметрлеріне бағынады. Қалыпқа салынған бетон қоспасы қалыппен бірге жылдамдық 
алып, инерциялық күшпен бірге қозғала отырып, гавитациялық күшпен теңескенше 
тербеледі.  

Бетон қоспасындағы симмертиялық(синусоидалды) режімдегі дірілдету тербелістерінің 
шамасы төмен(20-33 Гц), орташа(50 Гц), және жоғарғы(50-100 Гц) жиіліктермен көрсетіледі. 
Қалыптау процесінің ұзақтығы бетон қоспасының құрамы мен қолданылатын дірілдеткіш 
бұйымның сипаттамасына байланысты.  

Қуысты блоктарды дайындау үшін, бетон қоспасын тығыздап және тегістеу кезінде 
вертикаль және горизонталь орналасқан пуансондарды орнатудың бірнеше типі бар. 
Олардың ішіндегі тиімді әдістің бірі дірілді пуансон  арқылы беру болып табылады. Бетонды 
тығыздау кезінде дірілдеткіш пуансонмен бірге дірілді алаңшаны қолдану қажет. Бұл 
дірілдеткіштен тербелісті тікелей бетон қоспасына берілуіне, және қалып пен раманы артық 
дірілдетуге энергия шығынын үнемдейді. Нәтижесінде бетон қоспасын тығыздау және 
тегістеу уақыты қысқарады, процестің энергиясыймдылығы азаяды, және артық дірілдету 
мен шу азайып, жұмыс орнындағы жұмыс жағдайы  жақсарады. Дірілдеткіштер 
пуансондарға жеке-жеке бекітіледі немесе барлық пуансондарөз ішіне бірігіп, жалпы 
дірілдеткіш денені құрайды. Бірақ, бір айта кетерлік нәрсе бар, бұндай жағдайда бірге 
орнатылған бірнеше пуансондарды ажыратуда қиындау болады.  

Осы бойынша, дірілдету арқылы қалыптау өзінің әмбебаптылығымен ерекшеленеді. 
Оның көмегімен барлық бетон бұймдарын қалыптауға және қажетті сапалы өнімдер 
шығаруға болады. 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Б.В.Гусев, В.Г.Зазимко «Вибрационная технология бетона» 
2. Ю.М.Баженов «Технология бетона» 
3. В.Г.Несветаев «Бетоны» 
4. www.betony.ru 
5. www.psmonolit.ru 
6. В.Райхель «Бетон» Часть 1 Свойства, проектирование, испытания. 
7. В.Райхель«Бетон»Часть 2 Изготовление, производство работ, твердение.  
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ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – М.Кусаинов 

 
В комплексе мероприятий по благоустройству проспектов, площадей, улиц и 

внутриквартальных территорий значительный объем работ отводится устройству тротуаров, 
покрытию площадей и площадок. Главная площадь, тротуары центральных проспектов и 
улиц Астаны вымощены брусчаткой. Конечно, красиво, но есть недостатки: 

 - высокая себестоимость штучно изготавливаемой брусчатки; 
 - большая трудоемкость ручного поштучно укладываемого покрытия тротуаров из 

брусчатки; 
 - низкая степень  морозостойкости и следовательно, долговечности тротуаров из 

брусчатки. 
 Известно, что заводская технология прессования мелкой брусчатки энергоемка, 

соответственно высока себестоимость. На удорожание брусчатки также влияют 
многократные погрузочно-разгрузочные и транспортные расходы, складские и охранные 
расходы. 

 Морозостойкость и, соответственно, долговечность брусчатки заводского 
изготовления, подвергающейся термической обработке после прессования, не отвечает 
современным требованиям. Никакой критики не выдерживает очень трудоемкий процесс 
поштучной укладки мелкой брусчатки, выполняемый вручную. 

 Весь комплекс перечисленных выше недостатков, присущих брусчатке заводского 
изготовления, можно значительно снизить, применив новую технологию бетонирования 
мозаичных тротуаров и площадок, разработанную к.т.н., профессором Кусаиновым М.К. и 
магистрантом Ибрагимовым Р.А. 

 Предлагаемая технология основана на применении особо жесткой бетонной смеси, 
обладающей низкой степенью удобоукладываемостью, что позволяет комплексно 
механизировать процесс укладки и уплотнения такой бетонной смеси. Особо жесткая, порой 
даже мало-цементная бетонная смесь хорошо распределяется и профилируется бульдозером, 
либо автогрейдером и, при необходимости, асфальтоукладчиком. Уплотнить такую 
бетонную смесь можно только вибрационным катком, обеспечивающим режим 
виброударного прессования. При таком режиме уплотнения особо жесткой бетонной смеси 
достигается высокая степень уплотнения бетона и, следовательно, обеспечивается высокий 
показатель морозостойкости и долговечности мозаичных тротуаров. Возможность 
комплексно механизировать процесс укладки и уплотнения особо жесткой бетонной смеси 
позволит обеспечить очень высокую интенсивность бетонирования мозаичны тротуаров (до 
5000 м2 и более в смену) при условии использования предлагаемых комплектов машин. 

 Комплект машин №1 состоит из асфальтоукладчика, вибрационного самоходного 
катка и пленкообразующего агрегата. Рекомендуется для устройства мозаичных тротуаров и 
площадей на главных проспектах и площадях столицы. 

 Комплект машин №2 состоит из профилировщика, вибрационного катка и 
пленкообразующего агрегата. Рекомендуется для устройства мозаичных тротуаров и 
площадей на главных проспектах и площадях столицы. 

 Комплект машин №3 состоит из бульдозера, вибрационного катка и 
пленкообразующего агрегата. Рекомендуется для устройства мозаичных тротуаров и 
площадок внутри квартальной сети сообщений. 

 Комплект машин №4 состоит из малогабаритного бульдозера, малогабаритного 
тротуарного вибрационного катка. Рекомендуется для устройства мозаичных тротуаров в 
стесненных условиях коттеджного строительства. 

 Не зависимо от применяемого комплекта машин, для создания выбранного рисунка 
мозаичного тротуара используется специальная рельефная поверхностная опалубка, 
настилаемая при помощи катка-катушки, на поверхность сформированной особо жесткой 
смеси. Вибропрессование бетонной смеси и формирование поверхности с выбранным 
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рисунком осуществляется вибрационным самоходным катком, который медленно 
перемещается по поверхности рельефной опалубки. Скорость движения вибрационного 
катка при вибропрессовании особо жесткой бетонной смеси 1,5-2 км/час. Количество 
проходов по одному следу от 6 до 8. После окончания вибропрессования особо жесткой 
бетонной смеси рельефная поверхностная опалубка немедленно сворачивается катком-
катушкой и настилается на подготовленную поверхность другого участка возводимого 
тротуара. 

 На поверхность только сформированного мозаичного тротуара наносится 
специальным распылителем лак, создающий токую пленку, предназначенную для 
сохранения влаги в свежеуложенном бетоне, которая необходима для гидратации цемента в 
течение основного периода набора прочности бетоном. 

 Для устройства тротуаров и площадок шириной 7,5 м и более тротуары и площадки 
разбиваются на полосы, ширина которых соответствует ширине вальца вибрационного катка. 
Последовательность бетонирования полос указана римскими цифрами, причем расстояния 
между основными полосами могут быть ратными ширине вибро-вальца, либо в 2-3 раза 
меньше. 
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ПЛИТКАЛАРДЫҢ ӨНДІРІСІНДЕ МЕТАЛЛУРГИЯ ҚАЛДЫҚТАРЫН 
ҚОЛДАНУДАҒЫ РЕСУРСТЫ ҮНЕМДЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ  

 
Иманбаева Фариза Зейновна 

imfariza@mail.ru 
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Қазырғы уақытта керамикалық материалдарды өндіруде металлургия қалдықтарын 
қолдануға қатысты мәліметтер жиналған, алайда Қазақстандағы керамикалық құрылыс 
материалдарының өндірісін дамытудағы перспективті бағыттары айтарлықтай зерттелмеген.  
           Негізгі сөздер: күйдіру; керамикалық плиткалар; шикізат; ЖЭС; металлургия 
қалдықтары. 

Табиғи минералды шикізатты өндіру мен өңдеу әртүрлі өндірістік қалдықтардың үлкен 
көлемде пайда болуына байланысты, олардың жиналуы аймақтардағы экологиялық 
жағдайдың ушығуына әкеледі. Бұл өзекті мәселені шешудің бір аспектісі болып өндіріс 
қалдықтарын керамикалық материалдарға қолдану болып табылады.  

Керамикалық құрылыс материалдарының өндірісі халық шаруашылығындағы материал 
ең көп жұмсалатын саланың бірі болып табылады. Сондықтан жанармайды, шикізатты және 
басқа материалды ресурстарды тиімді пайдалану, жүргізіліп жатқан экономикалық реформа 
жағдайында, оның табысты дамуының шешуші факторына айналады. Осыған байланысты 
өндірістік қалдықтарды керамикалық материалдарға қолдану мәселесі ерекше маңызға ие. 

Қазақстанның бірталай облыстарында керамикалық плитка мен кірпіштің өндірісіне 
жарамды балшық кенорындарының болмауы немесе шектеулі екендігі белгілі. Сол уақытта 
көптеген аудандарда қуатты жылу электростанциялары жұмыс атқаруда және негізгі өніммен 
бірге қосалқы өнімдерді шығаратын түсті металлургия дамыған. Осы уақытқа дейін 
энергетика мен металлургия қалдықтарын кешенді қолдану мәселесі шешілген жоқ, негізгі 
өндірістің күл, шлактар және басқа қосалқы өнімдері республикаларға өте қымбатқа түсетін, 
айтарлықтай алаңдарды алып жатқан үйінділерге жиналады.  

Күлдің 66% жуығы жанбаған көмір қалдықтарының жоғарғы құрамымен сипатталады 
[1], олардың жиынтықталған көлемі барлық керамика өндірісінің жанармай тапшылығын 
қанағаттандыруы мүмкін. Күл мен металлургия қалдықтарының минералды бөлігі кірпіш 
және керамика плиткаларының балшық шикізатының, қалқу мен ерітулердің үштен бір 
бөлігіне дейінгі қажеттіліктерін қанағаттандыруына болады [2,3]. 

Ғылыми-техникалық прогресстің дамуы негізінде керамика плиткаларының өндірісі 
саласында ТМД республикаларымен жеткен нақты жетістіктеріне, өнім түрлерінің ұлғаюына 
және сапаның жақсаруына қарамастан, Қазақстанда кірпіш пен керамикалық плиткаларға 
деген қажеттілік көбеймесе, кеміген жоқ. Ол жергілікті сапа шартына сай алюмосиликатты 
шикізаттың болмауына байланысты. Сондықтан, Қазақстан Республикасында керамикалық 
материалдар өндірісіндегі сапалы шикізатты табу мәселесі маңызды мәселелердің бірі болып 
табылады.  

 Керамикалық құрылыс материалдарының өндірісіндегі негізгі шикізат болып жеңіл 
балқытылатын және баяу балқитын балшықты материалдар (балшық пен каолиндер), 
кварцтық құм, дала шпаты, перлит және т.б. табылады, және массалардағы балшықты 
компоненттердің құрамы 45-50%, кем емес, балшықтың құрамы 30% кем болмауы тиіс. 
Керамикалық құрылыс материалдарының өндірісі үшін ең таңдаулысы болып каолинитті 
балшықтар болып табылады, каолинит – гидрослюдалы немесе гидрослюдалы-каолинитті 
құрамды болуы тиіс.  

Қазақстанда, Орта Азияның ТМД елдерінде және Ресейдің Шығыс аймақтарында 
керамикалық зауыттар негізінде қалқу материалдарын (оның ішінде энергетика қалдықтары 
мен түсті металлургия қалдықтары), немесе қоры тым аз каолинит-монтмориллді құрамды 
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баяу балқытылатын балшықтарды қосу мүмкіншіліктері жоқ, төменгі сортты қалқу 
шикізатына жататын орманды саздақтарда жұмыс атқарады [4]. Сонымен қоса керамикалық 
плиталардың өндіру бойынша керамикалық өндіріске автоматық линияларды, қасиеті 
жағынан Украина мен Ресейдің Еуропалық бөлігінің балшығынан айтарлықтай жоғары 
Қазақстан балшығын кеңінен енгізу  қалқу мен балқытудың жаңа түрлерін шығарумен 
түсінідіріледі. 

Керамикалық массаларға қалқыту материалдарын құрғату кезінде бұйымның кемуі мен 
деформациялануын азайту үшін енгізеді. Қалқыту материалдарының құрамының 
жоғарлауымен ылғалдың төменгі қабаттардан беткі қабатқа ауысуы жеңілдейді, құрғатудың 
ұзақтылығы мен бағасы қысқартылады. Қалқыту материалдары ретінде ұсақ ұнтақталған 
кварцты ( SiO2 құрамы 90% кем емес), дала шпатын, пегматит пен нефелин-сиенитті 
қолданады [4]. Дала шпаты, пегматит, перлит және нефелин-сиенит бұйымды балқытуға 
себебін тигізетін балқытушылар болып табылады. Қазақстанда тиімді қалқытушы мен 
балқытушылардың қорлары да шектелген.  

Керамикалық материалдардың өндірісі үшін сапалы шикізатты табудағы мәселені 
шешудің бір аспектісі болып өндіріс қалдықтарын қолдану болып табылады. 

Ерекше қызығушылықты керамикалық массаларға металлургия қалдықтарын 
қолдануға қатысты әдебиетте өте сирек кездесетін мәліметтер танытады [5]. Бұл қалдықтар 
негізінде керамикалық шихта құрамына енгізу кезінде шамалы мөлшерде түзетішу қосымша 
ретінде қолданылады. Металлургия мен энергетика қалдықтарын қолдану – табиғи 
материалдарды үнемдеудің тиімді тәсілдерінің бірі болып саналады, сонымен қоса бір 
уақытта қосалқы өнімдердің жойылуы жүзеге асырылып, қоршаған ортаны қорғауға үлес 
қосылады [3,4]. 

Керамикалық құрылыс материалдарын өндіру бойынша қазырғы технологиялар ЖЭС 
күлдерінен басқа дәстүрлі табиғи материалдарды қолдануды жөн санайды. ЖЭС күлі 
керамикалық қабаттық материалдарының өндірісінде қалқыту мен жану қоспалары ретінде 
зерттелді. Болашақта энергетика күлде қалдықты органиканың болуына жол бермейтін жаңа 
технологияларды енгізуге ынталанады, ол ЖЭС күлінің жану қоспасы ретінде керамика 
материалдарының қабатына қолданылмайтын болады. Онда ол кварцтық құм орнына 
керамикалық плиткаларға қалқыту ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Көп тонналы өндіріс 
қалдықтарын қолданудың болашағы зор. Алайда, оның бірталайының қасиеттерінің 
құбылмалылығымен және керексіз қоспалардың болуымен сипатталады, сондықтан олардың 
қолданылуы арнайы зерттеулерден өтуі тиіс. 

Қорытындылайтын болсақ, қазырғы уақытта өндіріс қалдықтарын керамикалық 
материалдарда қолдануға қатысты мәліметтер жинақталған, бірақ олардың керамикалық 
құрылыс материалдарының өндірісінің дамуындағы перспективті бағыттары жеткіліксіз 
зерттелген. Соған байланысты елдегі өндірістік қалдықтарды қайта өндіріске енгізу жаңа 
қарқын алып жатыр, сол себепті ресурс үнемдеу дәрежесі ұлғаймақ. Осыған орай, ел 
басының жолдауында, Қазақстанның өндірістік дәрежесін бәсекеге қабілетті елдер қатарына 
қосу мақсатына үлкен мүмкіндіктер ашылмақ. 
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Большую роль в становлении строительной отрасли сыграло возникновение и развитие 

системы трубопровода. Сегодняшние трубопроводы строительных городов на 80% состоят 
из чугунных, металлических и стальных труб. Опыт использование этих труб 
свидетельствует о снижении эффективности их эксплуатации из-за наличия внешней и 
внутренней коррозии. В настоящее время для устранения этих негативных явлений наряду со 
специально используемыми методами борьбы с коррозией в металлических трубопроводах 
все более широкое распространение получает использование альтернативного материала - 
пластмассовых труб. 

Пластмассовые трубопроводы характеризуются стойкостью к воздействию 
агрессивных сред, большой долговечностью, удельной прочностью и высокой 
технологичностью. 

На строительном рынке представлены следующие виды труб из пластиковых 
материалов: трубы из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (РР), полиэтилена (РЕ), 
сшитого полиэтилена (РЕХ), металлопластиковые трубы (PEX-AL-PEX).  

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) стали применяться в системах водоснабжения 
одними из первых. Данный материал является одним из рекомендованных СНиПами. Трубы 
из ПВХ используются в системах холодного и горячего (Х-ПВХ) водоснабжения, в 
технологических системах (в т. ч. и в пищевой промышленности), нашли широкое 
применение в канализационных системах. Это обусловлено высокими характеристиками 
ПВХ при низких температурах, в отличие от полипропилена. Канализационные трубы ПВХ 
более толстостенные, чем полипропиленовые, из-за особенностей их эксплуатации. Кроме 
того, некоторая часть труб ПВХ применяется для пластмассовых водостоков и дренажа. 

Трубы из полипропилена на рынке представлены однослойной и многослойной 
конструкциями. К первой относятся гомо полимер (РРН), блок-сополимер полипропилена 
(РРВ, ПП) и рандом-сополимер полипропилена (PPRC, ПП).  

Многослойные полипропиленовые трубы представлены тремя видами, которые имеют 
следующие характерные особенности: 

- алюминиевая фольга крепится поверх толстостенной рабочей трубы (РР) с помощью 
клея и покрывается тонким защитным слоем полипропилена; 

- соединение рабочей трубы, фольги и защитного слоя производится с помощью 
перфорированных в фольге отверстий (труба Stabi); 

- слоеная конструкция, включающая слой менее пластичного слоистого пластика 
между двумя слоями основного (труба Faser). 

Трубы из ПП обычно имеют длину 4 м, диапазон наружных диаметров от 16 до 125 мм. 
Соединение трубы и фитинга осуществляется специальным монтажным оборудованием 
методом термопластической сварки. В ассортимент включены фитинги с резьбами, что 
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позволяет подсоединять трубы из ПП к уже имеющимся металлическим трубопроводам. 
Области применения: холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение; горячее 
водоснабжение и отопление (только из рандом-сополимера, ПП тип 3); технологические 
трубопроводы различного назначения, включая линии по транспортировке пищевых 
продуктов и химически агрессивных веществ; установки сжатого воздуха. 

Трубы полиэтиленовые (ПЭ) напорные предназначены для наружных и внутренних 
напорных трубопроводов (водопровода, канализации, водостоков). Величины их рабочего 
давления составляют 6 кгс/см 2 (6 атмосфер) для типа "С" (средний) и 10 кгс/см2 (10 
атмосфер) для типа "Т" (тяжелый). 

По сравнению с другими пластиковыми материалами полиэтилен имеет наиболее 
низкую предельную температуру производства работ -20 0С, что особенно важно для 
укладки и эксплуатации труб в зимних условиях. Трубы ПЭ наружным диаметром от 20 до 
63 мм соединяются латунными или полипропиленовыми фитингами с резиновым 
уплотнительным кольцом, а также с помощью электросварных муфт. Трубы диаметром от 63 
до 160 мм соединяются стыковой сваркой. Промышленностью выпускаются трубы из 
полиэтилена высокого и низкого давления: ПВД и ПНД.  
Трубы полиэтиленовые безнапорные диаметром 50, 63, 90 и 110 мм предназначены для 
внутренней канализации. Этот вид труб также бывает двух типов: ПНД и ПВД. Выпускают 
такие трубы 15 заводов России и ближнего зарубежья. 

Для того чтобы полиэтилен стал более прочным и стойким к температурным 
воздействиям, его обрабатывают под высоким давлением. В результате между молекулами 
образуются дополнительные поперечные связи (мостики). Такой процесс называют 
"сшивкой", а полиэтилен - "сшитым полиэтиленом". Способы обработки полиэтилена 
таковы: РЕХа - сшивка перекидными способом; PEXb - обработка газом силаном, 
(органосиланиды - чрезвычайно ядовитые вещества); РЕХс - облучение потоком электронов 
в электромагнитном поле; PEXd - обработка с помощью азот соединений. 

Используется сшитый полиэтилен для систем отопления и водоснабжения. Трубы из 
этого материала монтируются при помощи обжимных фитингов. Широкое распространение 
РЕХ-трубы получили в системах водяных теплых полов и системах снеготаяния. Для систем 
отопления трубы из поперечно сшитого полиэтилена покрывают диффузионным барьером 
для предотвращения проникновения свободного кислорода внутрь системы. 

Возраст металлопластиковых труб гораздо моложе, чем труб из поперечно сшитого 
полиэтилена. Первые такие трубы произведены около девяти лет назад в Англии. Их 
общепринятое обозначение - РЕХ-AL-РЕХ. Новые разработки - PE-RT-AL-PE-RT (REX - 
полиэтилен, PE-RT - полиэтилен термостойкий, Al - алюминий). Металлопластиковые трубы 
- по сути те же самые РЕХ-трубы, внутри которых устанавливается дополнительный слой из 
алюминиевой фольги. Основной смысл установки - снизить коэффициент линейного 
расширения РЕХ-труб (этот слой также является диффузионным барьером).  
Трубы представляют собой сложную конструкцию из пяти слоев: 

- сшитый полиэтилен (REX или PE-RT); клеевой слой для плотного соединения 
пластика и металла; 

- сваренная внахлестку алюминиевая труба; 
- клеевой слой; 
- сшитый полиэтилен. 
Одно из преимуществ металлопластиковых труб - способность сохранять форму при 

изгибе, что позволяет использовать их в открытой прокладке.  
Помимо упомянутых, основные характеристики металлопластиковых труб 

таковы: способность выдерживать постоянные нагрузки (давление до 10 бар при температуре 
95°C); физиологическая пригодность для питьевой воды и пищевых продуктов; 100%-я 
непроницаемость газов; незначительное тепловое расширение; отсутствие структурных 
изменений и износа; два типа соединения труб - прессование и навинчивание; диаметры 16, 
18, 20, 25, 26, 32, 40 и 50, 63, 75, 110 мм (в системе UNIPIPE).  
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Доля пластиковых труб в строительстве растёт, опережая применение других 
материалов в строительстве. Этот рост использования пластика в строительстве обусловлен 
преимуществами данного материала. 

При строительстве подземных трубопроводов широко используется пластиковые 
трубы, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с остальными: пластиковые 
трубы используются без специальной защиты и изоляции, в которых нуждаются стальные 
трубы; срок службы пластиковых труб для трубопроводов значительно больше, чем 
металлических; они не боятся почвенной коррозии; не требуют защиты от блуждающих 
токов; легче стальных в два-четыре раза; выпускаются длинномерными отрезками; требуют 
меньших затрат на транспортировку;  при правильной организации работ, скорость 
строительства с использованием пластиковых труб в трубопроводах в два-три раза выше 
скорости строительства из стальных труб; стоимость строительства с использованием 
пластиковых труб в среднем ниже по сравнению со строительством стальных 
трубопроводов; затраты труда при использовании пластиковых труб в строительстве меньше 
в три раза, чем при монтаже аналогичных стальных конструкций; в отличие от стали, 
физические и химические свойства пластиковых труб гарантируют герметичность и 
устойчивость к потере массы под воздействием агрессивных веществ (кислоты, щелочи и 
др.), находящихся в почве и в транспортируемой среде, в течение всего срока эксплуатации.  

Пластиковые трубы пластичны, радиус изгиба труб – не менее 10 наружных диаметров. 
Поэтому при монтаже трубопровода требуется меньше соединительных деталей, упрощается 
проектирование и строительство трубопровода. Для сварки пластиковых труб не требуется 
тяжелая техника, ниже потребление электроэнергии (либо топлива) по сравнению со сваркой 
стальных труб. Пластиковые  трубы имеют пропускную способность на 25–30% выше, чем у 
стальных за счет гладкой внутренней поверхности и отсутствия внутренних отложений. 
Внутренний диаметр стальных труб со временем уменьшается вследствие коррозионного 
зарастания. Диаметр же пластиковых труб увеличивается в процессе эксплуатации без 
потери работоспособности за счет характерного для полиэтилена явления ползучести. Это 
увеличение составляет около 1,5% за первые 10 лет и около 3% за весь срок службы 
трубопровода. К достоинствам пластиковых труб также относятся надежность, 
долговечность, низкие эксплуатационные расходы. Срок службы стальных подземных 
трубопроводов составляет не более 25 лет. Тогда как срок эксплуатации пластиковых 
трубопроводов – не менее 50 лет. Пластиковые трубы могут эксплуатироваться при 
температурах от –50°C до + 60°C. Они обладают целым рядом преимуществ, определяющих 
целесообразность и высокую эффективность их использования. 

Несмотря на весомые преимущества полиэтиленовых труб, существует целый ряд 
факторов, которые тормозят его активное применение. Это - недооценка возможности, 
целесообразности и эффективности применения полиэтиленовых труб в экономике со 
стороны конечных потребителей, в том числе при формировании строительных программ, 
программы реформы ЖКХ, занятость рыночной металлическими трубами, недостаточность 
нормативной базы. Технология изготовления полиэтиленовых труб постоянно 
совершенствуется, что дает реальную возможность завоевания полиэтиленовыми трубами 
почти всех областей строительства. 
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Ұялы бетон бұйымдары нашар климатқа және экономикалық жағдайға қолайлы 

материал болып табылады . Сонымен бірге түрлі масштабта ұялы бетонның екі түрін 
қолдануда: автоклавты қатаятын газдыбетон мен автоклавсыз қатаятын көбіктібетон. 

Көбіктібетон қасиеттеріне қарай автоклавты газдыбетоннан төменірек, соның ішінде 
көбіктібетон құрылымының беріктігі екі-үш класс газдыбетоннан төмен, ал ылғалды шөгуі 2-
4 есе жоғары. Айта кететін болсақ, автоклавсыз көбіктібетонның жоғары шөгуі басқа 
«генетикалық» кемшілігіне байланысты, яғни бастапқы жоғары ылғалдылығына, 
көбіктібетон қоспасының құрамындағы судың көп болуына байланысты (В/Т›0,7).  Айтылған 
кемшіліктердің барлығы да маңызды, әрі қазіргі таңға дейін көбіктібетонның 
бәсекелестілігін төмендетіп, құрылыста қолданылуының тежелуінің бірде бір себепшісі 
болып отыр. 

Дегенмен, көбіктібетонның газдыбетонға қарағанда артықшылықтары да жетерлік. 
Газдыбетонның екі артықшылығы бар – беріктігі жоғары және оған гипс жақсы жағылады. 
Барлық басқа жағдайларда, ол көбіктібетоннан төмен болмаса, алдыңғы орында емес. 
Сонымен қатар, газдыбетонды өндіру құрал-жабдықтары көбіктібетонды өндіру 
жабдықтарына қарағанда бірнеше есе қымбатырақ. Көбіктібетонға кеуектілігі жабық 
құрылым тән, яғни материал ішіндегі көпіршіктер бір-бірінен оқшауланған. Нәтижесінде 
бірдей тығыздықта салыстырғанда, көбіктібетон суда жүзіп жүрсе, газдыбетон суға батып 
кетеді.Осылайша, көбіктібетон жоғары жылуқорғағыш және аязғатөзімді қасиеттерге ие. 
Осындай қасиеттерінің арқасында көбіктібетон жоғары ылғалды орындарда және газдыбетон 
қолдана алмайтын суық пен ыстық тоғыстарында кеңінен қолданылады. Көбіктібетон 
газдыбетонға қарағанда ылғалды сіңірмейді. Жоғары беріктікті алудың бір себебі - 
байланыстырғыштардың механоактивациясы мен модификацияланған қоспаларды 
пайдалануы мүмкін. Сондай-ақ, көбіктібетон экологиялық таза материал болып табылады. 

Көбіктібетонныңавтоклавтыемес өндіріс технологиясы құрылыс орнында 
көбіктібетонның аз мөлшерін жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі күні нарықта аз мөлшерде 
көбіктібетонды жасайтын құрылғылар бар, сәйкесінше көлемі де шағын. Құрылыс басталар 
алдында алдымен өзіңізге керекті көбіктібетон мөлшерін жасайтын құрылғыны таңдау 
қажет. Құрылыс аяқталғаннан кейін сізде қомақты қаржы түсіретін дайын бизнес түрі пайда 
болады. Осындай әдістерді қолдана отырып, өндірістік орталықтардан алшақ жерде шағын 
ауылдарды салуға болады. Көбіктібетон өндірісінің шағын зауыттарын бір жерден екінші 
жерге көшіру оңай. Сол себептен көбіктібетон құрылғысы құрылыс материалдары өндірісі 
бойынша зауыттардан алшақ жерлерде құрылыс жасағысы келетіндерге тиімді.  

Технологиялық әдістер сараптамасы мен көбіктібетонды дайындау әдістері:  
Көбіктібетон өндірісінің көлемі соңғы жылдары өсті. Көбіктібетон дайындау 

технологиясында бірнеше әдістерді қолданады:   
1. Классикалық әдіс (дәстүрлі) бойынша көпеселеген көбік пен көбіктейтін ерітіндіні 

жеке дайындайды, кейін жеке қоспаларды араластырады . 

mailto:kimbakk@mail.ru
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2. Көбікті құрғақ минерализациялау әдісі (көбіктібетонның үздіксіз өндірісі) бойынша 
аз еселенген көбік пен қоспаның құрғақ компоненттерін  сатылап, бірыңғай енгізу арқылы 
минерализациялау .  

3. Көбікті аэрирлау арқылы жасау  (турбулентті, кавитационды) бойынша ауаны езілген 
және кремнеземді компонентерін көбікжасаушымен жылдам араластыру . 

Қарастырылған әрбір әдістің технолоиялық артықшылықтары мен жетіксіздіктері бар, 
оларды мақсатты түрде қолдана отырып, көбіктібетонды қоспа мен көбіктібетонның қасиетін 
қалыптастыруға болады. Классикалық әдісті қолданғанда көбіктібетонның физико-
техникалық қасиеттеріне бірқатар технологиялық өлшемдер әсер етеді:  

 - көбіктібетонның тығыздығына: енгізетін көбік көлемі мен көбіктендіретін ерітіндіде 
қолдану көбіктің қасиетіне ғана емес, көбіктендіретін ерітіндінің тұтқырлығын және бірқатар 
басқа факторларға да байланысты; енгізілетін су мөлшері; көбіктібетонды қоспаның 
тұнбасының коэффициенті;  

- Көбіктібетонның беріктігіне: тұтқырлағыштың түрі мен шығымы; кремнеземді 
компоненттің мөлшері және оның дисперстігі; көбіктендірілетін ерітіндінің 
қозғалғыштығына әсер ететін шығымы; көбіктендіргіштің түрі мен концентрациясы; 
қоспалардың түрі мен саны. 

Құрғақ минерализациялау әдісімен дайындағанда аз еселенген көбікті қолданады. 
Көбікті қоспаға ақырындап жылдамдықты арттыра отырып, араластыра отырып құрғақ 
компоненттерді қосу арқылы тұрақтандырады. Бұл әдіс тығыз тесіктердің аралықтарын су 
мен цемент қатынасының төмен қатынасы мен тұтқыр және кремнеземді компонентті алуға 
мүмкіндік береді. Көбіктібетонды қоспаның қасиеттерін анықтайтын негізгі өлшемдер, кейін 
көбіктібетонның өлшемдеріне айналады. Бұл әдісті қолданған кезде құрылғылардың 
келісілген түрде жұмыс атқаруы маңызды. Бұл әдісті дұрыс пайдаланған жағдайда жоғарғы 
сапалы көбіктібетон қоспасын алуға мүмкіндік береді.   

Аэрирлеу әдісі бойынша көбіктібетонды қоспаны дайындауда көбіктігенераторды 
қолданудың қажеті жоқ. Алайда көбіктендіру процесінің барлық компоненттері бір агрегатта 
болғандықтан, оған техникалық талаптар қойылады. Оған кіреді: қоспа көлемі, оның барлық 
көлемдерінің дұрыс қатынасы, валдың қозғалу жылдамдығы, араластыру кезінде қоспа 
ағынының келу динамикасы. Қоспа дайындау кезіндегі көпфакторлы байланыс оның 
дайындалу уақытына, сапасына және қасиетіне әсер етеді.  

Көбіктібетонды қоспаның тығыздығына негізгі әсерді су мен көбіктендіргіш мөлшері 
тигізеді. Компоненттердің енгізілу кезегі, аэрирлеу ұзақтығы мен араластыру интенсивтілігі 
де белгілі бір рөл атқарады. Көбіктібетонның беріктігіне ең қатты әсер туғызатын: цемент 
шығымы, көбіктендіргіш түрі мен концентрациясы, су мен цемент қатынасы. Бұл әдістің 
жақсы жағы қоспаның бөлек бөлек белсендірілуі.  

Барлық қарастырылған әдістердің өзіндік ерекшеліктері бар. Солай дәстүрлі әдісте 
қоспаның ерітінді бөлігіне енгізетін қоспаны қолдану қолайлы әрі тиімді. Бұл кезде көбікті 
мақсатты түрде өзгерте алуға болады. Құрғақ минерализациялау әдісі кезінде қоспаларды 
қолдану тиімділігі аз, тіптен қолданбайды, себебі қоспалар тікелей көбіктендіргішке 
енгізіледі, сонымен қатар бұл әдісте қатаю процесі жоғарылайды .  Көбіктендіргіш пен 
енгізілетін қоспаның әсер ету механизмі көбіктібетон үшін маңызды рөл атқарады.   

Көбіктібетонды технология өндіріс регламентінің толық сақталуын, бір-бірімен 
байланысты ескеруді және көпфакторлы процестің әр әдісінің көбіктібетонды қоспаның 
қасиеті мен сипаттамасына, физико-технологиялық қасиеттеріне әсер етуін ескеруді талап 
етеді.  Көбіктібетон өндірісі ұйымдастырушылық пен технологиялық жағынан қатты 
қадағалану қажет, әйтпесе «көзбен өлшеу» арқылы жұмыс сапасыз тауардың шығарылуына 
әсер етуі мүмкін, бұдан құрылысшылар өздерінің шағымдарын түсіреді.  Автоклавты емес 
көбіктібетонды өндіру технологиясы, құрылыс  жағдайында монолитті жылуоқшаулатқыш 
жасау құрылғысының дұрыс емес жұмыс кезінде бұл құрылыс материалына жаман көзқарас 
тудыруы ғажап емес. 
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Құрғақ минерализациялау әдісі көпшілік ойлағандай, жаңа әдіс емес. Ол қырық жылдан 
астам қолданылып келе жатыр. Бұл МИСИ жобасы, оны жасаған Адль Петрович Меркин . 

Әдістің мәні. Егер басқа әдістерде су цементті тас түзу үшін химиялық реакция 
барысында жеке ингредиент ретінде қосылса, құрғақ минерализациялауда ол көбік 
құрамында болып енгізіледі. Бұл әдіс арқасында тұтқырлатқыш пен толықтандырғыштарға 
аз еселенген көбік (аз көбік-көп су) құрғақ қоспа ретінде енгізу мүмкін болды.   

Құрғақ минерализациялау әдісі басқалармен салыстырғанда айтарлықтай 
артықщылықтары бар, себебі көбіктігенерация және көбіктібетонның берілген тығыздығын 
қамтамасыз ету сияқты қиын әрі күрделі технологиялар айтарлықтай  жеңілденеді.  
Сондықтан көбіктібетонның өндірісіне бағытталған ірі өндірушілер осы әдіс арқылы жұмыс 
істейді.  

Дәстүрлі әдіс пен аэрирлеу бойынша көбіктібетон жасайтын құрылғы өндірушілері  
осы әдістер кең таралған деуі мүмкін. Бір жағынан олары да дұрыс. Егер бір ретік 
орналастыру болса, онда жартылай бейберекет «шарашықтарда» бұндай құрылығылар кең 
таралған. Егер жалпы өнімнің шығарылу көлемін есептесек, онда 90%-н құрғақ 
минерализациялау әдісімен орындайды.   

 Құрғақ минерализациялау әдісі бойынша, әсіресе көбіктің еселенуі алтыға дейін болса, 
онда құрылғы шағын әрі қарапайым болуы маңызды. Аз еселенген көбікті минерализациялау 
оның негізгі сипаттамаларын өзгертпейді (басқа да әдістердегідей), тек оларды белгілеп 
алады (енгізілген ауа көлемі, тесіктер кеңісігін ұйымдастыру сипаты, тесіктер формасы), 
сондықтан көбіктібетонның эксплуатациялық сипаттамаларына көбіктің еселігін өзгерту 
арқылы ғана әсер етуге болады.  

Төрт еселенген болса, енгізілетін ауа көлемі шамамен 75% (бір пішіндегі тесіктердің 
теориялық шегі; математикалық формулалармен дәлелденген) құрайды. Сәйкесінше бұндай 
еселік жабық құрылымды тесікті, ұсақтесікті құрылымды және қалың тесікаралық қалқалы 
құрылымдық-жылуоқшаулатқыш көбіктібетон алу үшін оптималды болып келеді.  

Өндірушілер аса көңіл бөлмейтін тағы бір нәрсе (әсіресе жаңа бастап келе жатқандар, 
жарнамаларға сенетіндер): осындай төмен еселіктегі көбіктер өте қалың тесікаралық 
пленкалары болады. Өте қалыңдары—әуе көпіршіктерінің түйіндерінде. Бұл фактор, 
сонымен қатар бірлескен тесіктердің қатаң фиксациясы жоқтығынан ұсақталмаған 
компоненттерді қолдануға мүмкіндік береді. Тіпті ірі құмды да қолдануға болады, олар 
қатты жабын арқасында көбік көпіршіктерін бұза алмайды.   

Мақалада көбіктібетонға және құрғақ минерализация әдісінің тақырыбын кеңінен 
аштық деймиз. Келесі жолғы мақалада осы құрғақ минерализация әдісінің жаңа 
технологиясы жайында баяндайтын боламыз.  
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Prevailing economic conditions in the country a new approach to determine the choice of 
efficient building materials for housing. 

Foam concrete, also known as foamed concrete, lightweight concrete or reduced density 
concrete, is a slurry that is created by injecting mortar or cement paste with a synthetic aerated 
foam. Almost no coarse aggregate is used in producing foam concrete, so the term concrete is 
technically erroneous. Foamed concrete is different from Autoclaved aerated concrete, which is 
slurry fused by the chemical reaction of aluminum powder and calcium hydroxide. 

Foamed concrete, also called cellular light weight concrete is produced by the mixing a 
lightweight mortar result from water, Portland cement, fine sand including or alone fly ash and 
preformed stable foam. The foam is produced with the help of a foam generator by using foaming 
agent. The air content is typically between 40 to 80 percent of the total volume. The bubbles vary in 
size from around 0.1 to 1.5 mm in diameter. Foamed concrete differentiates from (a) gas or aerated 
concrete, where the bubbles are chemically formed through the reaction of aluminium powder with 
calcium hydro oxide and other alkalies released by cement hydration and (b) air entrained concrete, 
which has a much lower volume of entrained air is used in concrete for durability. 

The history of foam concrete dates back to the early 1920s and the production of Autoclaved 
aerated concrete, which was used mainly as insulation. A detailed study concerning the 
composition, physical properties and production of foamed concrete was first carried out in the 
1950s and 1960s. Following this research, new admixtures were developed in the late 1970s and 
early80s, which led to the commercial use of foamed concrete in construction projects. Initially, it 
was in the Netherlands for filling voids and for grounds stabilization. Further research carried out in 
the Netherlands helped bring about the more widespread use of foam concrete as a building 
material. 

Foamed concrete typically consists of a slurry of cement and fly ash or sand and water. This 
slurry is further mixed with a synthetic aerated foam in a concrete mixing plant. The foam is created 
using a foaming agent, mixed with water and air from a generator. The foaming agent used must be 
able to produce air bubbles with a high level of stability, resistant to the physical 
and chemical processes of mixing, placing and hardening. 

Foamed concrete mixture may be poured or pumped into moulds, or directly into structural 
elements. The foam enables the slurry to flow freely due to the thixotropic behavior of the foam 
bubbles, allowing it to be easily poured into the chosen form or mould. After six to eight hours, 
depending on ambient temperature and humidity, the mixture may be removed from the moulds and 
cut into different sizes before being stacked for curing. 

Once produced, shaped foam concrete is typically air-cured, or cured by steam, up to 
temperatures of 70 °C to accelerate the process. 

Foam concrete is a versatile building material with a simple production method that is 
relatively inexpensive compared to autoclave aerated concrete. Foam concrete compounds utilising 
fly ash in the slurry mix is cheaper still, and has less environmental impact. Foam concrete is 
produced in a variety of densities from 200 kg/m³ to 1,600 kg/m³ depending on the application. 

Introduction to the country of more stringent energy-efficient building codes makes many 
traditional materials for walling technically and economically unacceptable. 

The most promising in this situation cellular concrete, the effectiveness of which Walling 
convincingly proved. He is non-flammable, environmentally safe, has the necessary strength and 
insulating properties. Microclimate in the house of aerated concrete close to the microclimate of 
wooden houses. Market analysis shows that the optimal direction of expansion and development of 
cellular concrete - the creation of an extensive network of small factories and workshops for the 
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production of piece goods (building blocks, insulating panels) of non-autoclave aerated concrete 
and poured concrete construction of such concrete using simple small mobile units to fill walls, 
warm - and sound insulating layers of roofs, floors, ceilings, etc. for the implementation of this 
direction is necessary to create a simple, effective technology, whose dependence on the parameters 
of the environment, the quality of raw materials, training of workers is minimal. 

These conditions are fully responsible for technology foam concrete dry mineralization 
developed at the Moscow State University of Civil Engineering [1,2]. The basis of this technology 
is put way "dry mineralization foam", which includes two basic operations: preparation of foam 
given multiplicity of aqueous foam and mineralization of its dry powder binder or binder to 
aggregate their simultaneous stirring. 

This technology is distinguished by: 
• simplicity and reliability for foam mass; 
• the ability to control medium density foam from 300 to 900 kg / m3; 
• sharp decline water aggregate ratio attitudes and consumption of foaming agent that 

accelerates curing and improves the physical, mechanical and performance properties of foam; 
• the ability to work on different types of hydraulic and air binders: Portland cement, VNV, 

TMB, plaster and phosphogypsum binders; 
• the possibility of foam concrete without heat treatment; 
• The use of inmilled siliceous components; 
• Use as foaming domestic synthetic surfactants (surfactant) having a low manufacturing cost 

and are widely established in Russia. 
The technology is implemented in a series of installations for the preparation of foam in the 

factory and built conditions. Currently developed: 
• site preparation foam mini-workshops for the production of building blocks, an average 

density of 900 kg / m3; 
• mobile mechanized complex for the device monolithic heat and sound insulating roofs and 

ties intermediate floors at an average density foam 400-800 kg / m3; 
• universal mobile mechanized complex for monolithic construction with an average density 

foam brewed 400-900 kg / m3; 
• space-saving installation-trailer to a mini-tractor, powered by PTO for cottage and rural 

construction, etc. 
The technology and equipment have been extensive industrial approbation, confirmed their 

high efficiency. 
Currently, research is being conducted MGSU to create new recipes foam concrete mixtures, 

the search for new types of blowing agents, and work to improve the equipment. 
 

USES 
1. Foamed light weight concrete in the form of bricks, blocks or poured in-situ is used for 

thermal insulation over flat roofs or for cold storage walls or as non-load bearing walls in 
RCC/Steel framed buildings or for load bearing walls for low-rise buildings. 

2. Fire rating of foamed concrete is far superior to that of brick work or dense concrete. 
3. Bulk filling, using relatively low strength material, for redundant sewerage pipes, wells, 

disused cellars and basements, storage tanks, tunnels and subways etc 
4. Infill to the spandrel walls of arch bridges. 
5. Backfill to retaining walls and bridge abutment. 
6. Stabilizing soil, for example in the construction of embankment slopes. 
7. Grouting for tunnel work. 
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В настоящей статье представлены результаты исследований по теме магистерской 

диссертации «Современная технология производства строительных материалов из 
вермикулита».  

Целью исследований являлось изучение энергосберегающей технологии производства 
строительных материалов, исследования методов получения композиционного материала на 
основе вермикулита и изучение его свойств. 

Исследуемый материал является композитным, т. е. состоящим из двух исходных 
материалов, из которых вермикулит является материалом определяющим основные свойства 
полученного материала (теплопроводность, звукопроводность, огнестойкость), а гипс 
является вяжущим веществом. 

Исследования проводились в лаборатории строительных материалов кафедры 
«Технология промышленного и гражданского строительства» и включали следующие 
задачи: 

- изучить свойства исходных материалов; 
-  подобрать оптимальный состав материала; 
- установить характер структурных преобразований, протекающих при обработке гипса 

и вермикулита в печи СВЧ; 
- развить практические представления о получении композиционных 

теплоизоляционных материалов на основе гипсовых вяжущих веществ и вермикулита путем 
обработки в печи СВЧ; 

- изучить свойства полученных образцов; 
Базовой характеристикой всех сыпучих материалов является плотность. Существуют 

понятия истинной и насыпной плотности, которые измеряются в г/см3 или кг/м3. 
В своем естественном состоянии (неуплотненном) сыпучие материалы 

характеризуются насыпной плотностью. Под насыпной плотностью различных сыпучих 
материалов понимают количество порошка (сыпучего продукта), которое находится в 
свободно засыпанном состоянии в определённой единице объема. 

Значение насыпной плотности определялось в соответствии со стандартом ГОСТ 8735-
88.  

Так насыпная плотность строительного гипса составила 3
. /780 смггипсан =ρ , насыпная 

плотность вермикулитового песка - 3
. /1020 смгавермикулитн =ρ . 

Для лабораторных исследований использовались формы 40х40х40 мм и высокоточные 
весы MK-32.2-A21. 

mailto:Andrey_prosto_88@mail.ru
http://www.ast-ts.kz/index.php?route=product/product&path=66_17&product_id=81
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Рис.1. Определение насыпной плотности 
 
Для решения поставленной задачи и достижения технического результата по способу 

получения гипсового камня, термическая обработка строительного гипса была  осуществлена 
путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона Нmо типом волн мощностью в 
диапазоне 110-130 Вт/кг в течение 3,5 мин. 

Гипсовое тесто для изготовления образцов гипсового камня приготавливлялось по 
ГОСТ 23789-79 «Гипсовые вяжущие. Методы испытаний». Для изготовления образцов 
отвешивали на электронных весах 150 г строительного гипса и затворяем 75 г воды. 
Полученное гипсовое тесто нормальной густоты укладываем в универсальную форму 
размером 40х40х40 мм и подвергаем термической обработке в печи СВЧ (3,5 мин). 

Полученные после термической обработки в печи СВЧ образцы гипсового камня 
имеют достаточную прочность для распалубки. После распалубки образцы отправляются для 
дальнейшего твердения в нормальных условиях. 

Определение плотности образцов, изготовленных из гипсового теста стандартной 
консистенции, производят не ранее чем через 2 ч после термической обработки гипсового 
теста в печи СВЧ (ГОСТ 23789-79 «Гипсовые вяжущие. Методы испытаний»). 

Объем образца исходя из размеров универсальной формы 40х40х40 мм V=0,064 см3. 
Масса образца составляет 80 г. 
Исходя из данных значений массы и объема образцов определяем плотность образцов 

3/1250
064.0
80 смг==ρ  В традиционных технологиях обжига вермикулита его частицы 

нагреваются внешним теплоносителем, а именно раскаленными газами, имеющими 
температуру от 600 до 1000°С. Необходимость нагрева больших объемов газа до высоких 
температур определяет высокое энергопотребление, большие габариты и стационарность 
оборудования. 

В технологии микроволнового вспучивания, кристалл вермикулита разогревается 
изнутри электромагнитными волнами. Источником необходимого тепла является сам 
кристалл вермикулита. Внутренний нагрев вермикулита и отсутствие внешних 
теплоносителей делает данную технологию самой экономичной и экологичной. 
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Рис.2. Определение плотности гипсового образца 
 
Существует несколько термических эффектов при обжиге вермикулита. Первый из них 

обнаруживается при 150-200°С: 
- из концентрированного вермикулита выделяется вода в виде пара. Если до этого при 

обогащении руды использовалась система гидро гравитации, а соответственно в результате 
проводилась сушка вермикулита, то тогда такой эффект при вспучивании вермикулита 
может отсутствовать. Второй необычный эффект появляется при температуре 260 - 3000 С. и 
он связан с выделением воды и обменными ионами. Третий связан с выделением аводы и 
появляется после 400 градусов. Затем при температуре 760 - 7800 С и 810 - 840 происходят 
четвертый и пятый эндотермические процессы которые случаются с многими минералами 
группы слюдистых и связаны с удалением водянистых групп минералов. 

 На каждом из этих этапов происходит образование пара который своим стремлением 
вырваться наружу из частиц концентрата вермикулита, и вспучивает его. Именно за счёт 
силы давления пара на каждом из этих этапов  частицы вермикулита раздвигаются и пар 
выходит из его чешуек, а листья слюды раскрываются.  

Влажность сырья для вспучивания вермикулита как и толщина фракций и 
непосредственно самих чешуек напрямую влияет на то какая необходима температура для 
обжига вермикулита. 

 Наилучшие результаты в условиях обжига получены при температуре 900°С и 
продолжительности обжига в три минуты. Далее температуру повышать бессмысленно так 
как вспучиваемый вермикулит становится хрупким.  

Для изучения процессов вспучивания вермикулита используем микроскоп. Под 
микроскопом видно, что после обработки вермикулита в печи СВЧ продолжительностью 3 
мин листья слюды раскрываются. 

 
 

Рис.3. Вспученный вермикулит под микроскопом 
 
Подбор состава осуществляется опытным путем, с применением различных 

соотношений гипса и вермикулита, а также воды по массе и объему. Из каждого замеса 
исходной смеси различного процентного отношения гипса, вермикулита и воды 
изготавливаем три образца. Образцы подвергаем термической обработке в печи СВЧ. Время 
обработки варьируется от 2,5 до 5 минут. Оптимальное соотношение гипс:вермикулит:вода 
по результатам исследований 1:1:0,5 по объему. 

После укладки смеси в форму отмечаем уровень заполнения формы для определения 
коэффициента вспучивания после обработки в печи СВЧ. По результатам исследований 
после вспучивания изменение объема образцов составило от 40 до 50%. 

Объем образца исходя из размеров универсальной формы 40х40х50 мм V=0,08 см3. 
Масса образца составляет 60 г. 
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Исходя из данных значений массы и объема образцов определяем плотность образцов 
3/750

08.0
60 смг==ρ  

 

 
 

Рис.4. Образцы различных замесов 
 
По результатам настоящих исследований  определено следующее: 
1. Параметры получения композиционного материала на основе строительного 

гипса и вермикулита в микроволновой печи; 
2. Состав композиционного материла; 
3. Свойства исходных материалов и полученного композиционного материала 
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Работа перекрытий на кручение впервые был затронут Б.А. Косицыным [1]. В главе 
"Особенности расчёта зданий повышенной этажности" он рассматривает расчётную схему 
для общего случая с учётом изгиба и кручения. Сопротивление перекрытий учитывается 
условно связями в виде "пружин", стесняющих поворот сечений элементов. Задача решается 
на основе консольно- заменяющей расчётной модели путём группировки плоских элементов 
симметричного в плане здания в два самостоятельных расчётных блока с суммарными 
изгибными и сдвиговыми жёсткостями и введением параметров, характеризующих условия 
контакта между блоками. В качестве неизвестных приняты изгибающие моменты от 
распределённых по высоте усилий в поперечных и продольных связях. Получено 
разрешающее дифференциальное уравнение 6-го порядка. Влияние сопротивления 
перекрытий скручиванию на распределение ветровой нагрузки между рамами каркаса и 
диафрагмами жесткости изучалось Б.А. Косицыным на примере расчёта 30-ти этажного 
каркасного здания, симметричного в плане, с расстоянием между диафрагмами и ядром 
жёсткости 50 метров. Анализируя результаты, Б.А. Косицын пришёл к выводу, что 
сопротивление перекрытий кручению слабо сказывается па величинах расчётных усилий. 

Исследования, выполненные О.Г. Смирновым [2], показали, что это утверждение 
нельзя распространять на здания с частым шагом диафрагм. При расчёте многоэтажного 
каркасно-панельного здания высотой 70м с симметричным планом и вертикальными, 
расположенными через три пролета диафрагмами, О.Г. Смирновым было установлено, что 
учёт крутильной жёсткости перекрытий дает уменьшение изгибающего момента в основании 
диафрагмы и прогиба вершины здания примерно на 30%, в то время, как в колоннах 
смежных с диафрагмами рам, возникают дополнительные продольные усилия, составляющие 
20-30% от величины, обычно учитываемой в расчётах. 

Расчёты различных несущих систем 20 - этажных зданий, выполненные И.П. 
Дроздовой, показали, что учёт сопротивления перекрытий кручению снижает изгибающий 
момент в заделке диафрагм на 12-15%. При этом прогиб верха здания уменьшается на 16-
21% по сравнению с расчётом по консольной модели, а усилия в колонне изменяются не 
более чем на 5%. 

В работе [3] A.C. Семченков рассмотрел пространственную работу диска перекрытия 
из большепролетных многопустотных плит со шпоновыми сопряжениями между ними. 

Пространственная работа диска в зданиях смешанной конструктивной системы в 
общем случае включает: 

изгиб ячеек диска из плоскости при опирании их по трем -четырем сторонам и 
загружении вертикальными нагрузками; 

изгиб диска в своей плоскости при распределении горизонтальных нагрузок между 
вертикальными несущими элементами; 

кручение ячеек диска из плоскости при неравномерных вертикальных перемещенных 
вертикальных несущих элементов. 

Разработаны три пространственные расчетные схемы ячеек дисков перекрытий, 
позволяющие учесть значительные дополнительные усилия, возникающие в 
большепролетных многопустотных плитах в процессе эксплуатации здания. Не учет этих 
усилий при проектировании приводит к преждевременной потере эксплуатационных свойств 
или разрушению плит. 
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Основная проблема монтажа –это обеспечение безопасной устойчивости здания  и 

сооружение. Для решения на нее имеются достаточно большой набор конструктивных и 
технологических решении. На современном строительстве здании из сборных 
железобетонных конструкции совершенствования конструктивных узлов является одним из 
важных аспектов достижения конечных эффективности  

Плита перекрытий создают пространственную жесткость здания, обеспечивая его 
устойчивость и распределяя горизонтальные нагрузки между вертикальными элементами.  

Первые решения перекрытий каркаса с сеткой колонн 6x6 м, разработанные в 1954-57 
г.г., были сборно-монолитными с использованием кругло- пустотных плит (рис. 1.1.а). 
Аналогичное перекрытие с применением балок и пустотных плит применяется во Франции и 
других странах [3, 4]. 

Во многих зарубежных странах осуществляется унификация строительных систем для 
применения в промышленном и гражданском строительстве [1, 2]. Пространственная 
жесткость сборных дисков связевых каркасов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
достигается за счет сварки закладных деталей и омоноличивания сопряжений между 
контактирующими несущими элементами: плитами, ригелями, колоннами и диафрагмами 
(рис. 1.2) [1], [2]. Сварка закладных деталей и омоноличивание швов между элементами 
диска производится сразу после монтажа конструкций. 

 

 
 
 
и) 

 
Рис. 1.1 Плиты и узлы сопряжения элементов связевых каркасов а - круглопус- тотная плита; 
б - коробчатая плита; в - стык ригеля с колонной; г - узел опирания пустотных и ребристых 
плит типа 2Т без опорных диафрагм. 1 - сварка; 2 - металлическая накладка ("рыбка"). 

 
В дисках связевого каркаса, особенно при больших расстояниях между 

вертикальными диафрагмами жесткости, большой этажности зданий и перепадах 
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вертикальных нагрузок возникают значительные растягивающие и сжимающие усилия в 
плоскости диска и сдвигающие в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Круглопустотные плиты (рис. 1.1,а) опираются на полки ригелей через слой 10 мм 
подстилающего мелкозернистого бетона класса В10...В15. В торцах межколонных средних и 
крайних и сантехнических плит-распорок сверху предусмотрены выпуски арматуры серии 
ИИ-04 или закладных изделий (серия 1.020-1/83) для приварки к ним металлических связей 
(рис. 1.2). 
При сопряжении более низких пустотных плит с более высокими ребристыми или 
коробчатыми увеличивают полку ригелей (см. рис. 1.1,г) для опирания пустотных плит. 

Для повышения сцепления между ригелями и настилом в серии 1.0201/83 устроены 
прерывистые шпоночные соединения (см. рис. 1.2). Шпонки в ригелях на ребрах 
предусмотрены у опор и в середине пролета. В торцах пустотных плит шпонки в виде 
прямоугольного уголка с катетом 25 мм устроены на участках между ребрами, а в торцах 
ребристых плит на вертикальной поверхности опорной диафрагмы. 

Для улучшения интерьеров помещений, отказа от дорогостоящих подвесных 
потолков, облегчения планировки помещений представляет интерес разработка перекрытий с 
гладкими потолками без выступающих вниз ригелей. 

Такие перекрытия  могут быть решены с применением коробчатых плит с подрезкой 
ребер на опорах (см. рис. 1.3) или, например, с помощью более простых в изготовлении 
комплексных коробчатых блоков из ребристых плит с верхней крышкой в виде плавающего 
пола или жестко крепящейся плиты, под которой удобно пропустить электропроводку и 
другие коммуникации. 

Одним из главных способов повышения эксплуатационных и эстетических качеств 
зданий является применение в покрытиях и перекрытиях конструкций коммуникационного 
типа. 

 
 
Рис. 1.2 Фрагмент диска перекрытий связевого каркаса серии 1.020-1/83 из пустотных 

плит. 
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Рис. 1.3 Большепролетные перекрытия с высотой подрезки 220 мм и сокращенной 
номенклатурой ригелей на основе серии 1.020-1/83 с гладким потолком 

 
Возможность скрытого размещения инженерных коммуникаций имеет особенно 

большое значение при решении покрытий и перекрытий таких промышленных и 
общественных зданий, где необходим специальный режим воздухообмена, например в 
отраслях текстильной промышленности, на предприятиях радиоэлектроники и 
приборостроения, торговых, учебных помещениях и т.п. 

При изготовлении элементов с замкнутым сечением особое значение имеет способ 
пустото образования, как один из наиболее трудоемких этапов процесса изготовления. 
Метод формования конструкций с незамкнутыми пустотами является более простым. 
Конструктивные решения такого типа использовались во многих странах, в частности во 
Франции и в Канаде [3].  

Учитывая эффективное распределение материалов в коробчатых сечениях, 
конструкции такого типа широко применяются также в мостостроении. Мостовые 
конструкции отличаются значительно большими размерами поперечных сечений и 
выполняются как одно-, так и многопустотными. В Великобритании широко распространены 
коробчатые балки фирмы Дау-Мак, которые отличаются от аналогичных конструкций 
других фирм способом изготовления.  

Применение в качестве покрытия коробчатых настилов-воздуховодов дает 
существенные преимущества. При этом обеспечивается совмещение функций несущей, 
ограждающей конструкции и воздуховода. Часть полостей используется для размещения 
внутрицеховых технологических и инженерных коммуникаций взамен размещения их под 
потолком, в подземных проходах или на стенах. Пространство между коробами может быть 
использовано для размещения осветительных приборов. При этом покрытие или перекрытие 
превращается в конструкцию с плоским потолком, в которую может быть вмонтирован 
звукопоглощающий экран. 

Применение коробчатых настилов-воздуховодов позволяет улучшить сантехнические, 
гигиенические и эстетические свойства зданий, снизить их стоимость и уменьшить расход 
стали. 

Расматриваемые способы конструирования узлов состоит из простых элементов и 
технологическихопераций, которые вызывает в их реализации на  участке 
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Ғылыми жетекші - Ж.Калиева 
 

Қазіргі кезеңде Қазақстанда құрылыс индустриясының қарқынды дамуы азаматтық, 
өндірістік және ауылшаруашылық құрылысы үшін жоғары берікті, қолдану мерзімі 
көлемінде өзінің физика-механикалық және әксплуатациялық қасиеттерін сақтайтын 
құрылыс мате-риалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру міндетін қоюда.  

Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының жоғарыда аталған 
қасиеттерін арттырудың тиімді жолдарының бірі, олардың структурасын модификациялау 
болып табылады. Модификациялаушы қоспаларды қолдану құрылыс материалдарының 
қажетті қасиеттерін жетілдіре отырып, олардың төзімділігін арттыруға, шикізаттық 
материалдарды үнемдеуге, соған сәйкес құрылыс индустриясының әкономикалық тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Құрылыс материалдарының жұмыс істеу мерзімі көлемінде, оларға кері әсер ететін 
факторлардың бірі – ылғалдылық. Әсіресе ұялы құрылымға ие болған бетондар үшін 
қоршаған ортадағы су мен су буының тигізетін кері әсері елеулі.  

Ылғал материалдың кеуектері мен капиллярларына ене отырып, материалдың 
құрамындағы суда еритін заттарды ерітеді, конструкцияның күйреуін қарқындатады, аяздың 
әсерінен қату нәтижесінде көлемін ұлғайтып, материалда сызаттардың пайда болуына алып 
келеді. Соның нәтижесінде ұялы бетонның негізгі техникалық және әксплуатациялық 
қасиеттері нашарлап, төзімділігі төмендейді [1]. 

Керамика қазіргі күнге шейін өзектілігін жоғалтпаған ең ежелгі құрылыс материалы 
болып табылады.  

Керамикалық материалдардың әртүрлі өндіріс салаларында кеңінен қолданылуы, 
оның ұзақ мерзімділігі мен жоғары көркемдік-безендіру және эксплуатациялық 
сапалылығымен,  бастапқы  шикізаттың көп таралуымен  анықталады. 

Құрылыста ерекше орынды құрылыстық керамика алады, оған қабырғалық (кірпіш, 
керамикалық тастар, қасбеттік (плиткалар, беттік кірпіш), жабындық  (черепица), 
канализациялық және дренаж құбырлары, санитарлық-техникалық (жуыну үстелдері, ванна 
және т.б.), еденге арналған қаптағыш плиткалар, қышқылға төзімді бұйымдар жатады. 
Сонымен қатар, құрылыстық керамикалық материалдарға бетонға арналған толтырғыштар да 
кіреді (керамзит, аглопорит). 

Керамикалық кірпіш пен тасты саздан, сонымен қатар  диатомит, лесс  және өндіріс 
қалдықтарынан  минералды, органикалық қоспалармен немесе қоспасыз дайындайды. 
Оларды ғимараттардың сыртқы және ішкі қабырғалары мен басқа да элементтерін қалауға 
және қабырғалық панель  (екі- және үш қабатты) және блоктар дайындау үшін пайдаланады. 

Кірпіштің өлшемдері 250х120х65 мм, қалыңдатылған кірпіш – 250х120х88 мм, 
модульді кірпіштің өлшемі 288х138х63 мм. Тасты келесі өлшемдерде шығарады: 
250х120х138, 288х138х138, 250х250х138, 250х250х120, 250х200х80 мм.  

Кірпіш толық және қуыс денелі, ал тас-тек қуысденелі болады, қуыс пішіні мен 
орналасуы, саны  әр түрлі. Қырларының беттерін көбінесе  рифленді етіп жасайды, кеуектері 
постельге перпендикуляр немесе параллель бағытта орналасады және өтпелі не бітеу болады. 
Кірпіш пен тасты құрғақ күйдегі орташа тығыздығы бойынша 3 топқа бөледі:  
а) әсерлі, ол қабырғаның жылутехникалық қасиеттерін жақсартып кәдімгі кірпішке қарағанда 
қабырға қалыңдығын жұқартуға мүмкіндік  береді. Бұл топқа: а) орташа тығыздығы 1400 
кг/м3 аспайтын кірпіш; б) шартты әсерлі, жылутехникалық қасиеттерін жақсартатын: орташа 
тығыздығы 1600 кг/м3 көп кірпіг пен тас. Кірпіш пен  тастың салмақтары МемСт талап 
етілген нормадан асып кетпеуі керек. 

Беріктігі бойынша  кірпіш пен тас келесі маркаларға бөлінеді: 300, 250, 200, 175, 150, 
125, 100 аязға төзімділігі бойынша Мрз 35 и Мрз 50. Олардың  белгілі бір қысу және иілу 
беріктік шегі болуы тиіс. 

Сыртқы пішіні мен өлшемдерінің дәлдігі  әрекеттегі МемСт талабын 
қанағаттандыруы қажет. Кірпіш пен тастың жеткіліксіз  және аса қатты күйдірілуі 
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жіберілмейді. Жеткілікті күйдірілмеген кірпіштің (алау кірпіш) беріктігі  мен аязға 
төзімділігі төмен, ал қатты күйіп кеткен кірпіштің (темір) беріктігі мен жылуөткізгіштігі 
жоғары және пішіні қисайған болады.  

Салмақ бойынша толықденелі кірпіштің сусіңіргіштігі  8% кем болмауы; қуысденелі 
бұйым үшін - 6% кем болмауы тиіс [2]. 

Қуыс денелі кірпіш пен тас үшін массаны мұқият өңдейді, қалыптауды қуысты 
тесіктерін түзу үшін арнайы қондырғылары (керн) бар вакуумды прессте жүргізген дұрыс. 
Бұл бұйымдарды  фундамент, цоколь және ылғалды бөлмелерде қолдануға болмайды.  

Қуысденелі кірпіш пен тасты өндіру шикізат пен отынды үнемдеуге,  
кептіргіш пен пештің өнімділігін жоғарылатады, транспорттық шығынды азайтуға әкеледі. 

Ғимараттың қасбетін қаптауға, ішкі қабырға, монтажды тор, вестюбиль және т.б. 
арналған беттік кірпіш  қабырғалық керамиканың бір түріне  жатады. Беттік кірпіш кәдімгі 
кірпіштен табиғи-боялған шикізат пен бояғыш қоспаларды қолданып және  беткі қабатын 
механикалық әсемдеп өңдеу есебінен болатын сыртқы беттерінің сапалылығымен 
ерекшеленеді [3]. 

Беттік кірпішті табиғи-боялған ашық-сары және қызылшаңқай саздан, сонымен қатар 
түрлі түстегі саз араласынан пластикалық әдіс бойынша өндіру кеңінен тараған. Шикізатты 
түс беру үшін минералды қоспалар: марганец, хромды және темірлі минералдар, әртүрлі 
әктастар қосады. Беттік кірпішке қатаң талаптар қойылған. 

Әртүрлі керамика материалдарының қасиеттері де әртүрлі. Олар қолданылған 
бастапқы шикізат материалдарымен, өңдеу әдістерімен және термиялық өңдеудің 
технологиялық режимдерімен анықталады. Керамика материалдарының қасиеттеріне негізгі 
әсер етуші – олардың құрылысы. Сондықтан жалпы қабылданған жіктелу негізіне 
керамикалық материалдардың кеуектерінің (қуыстарының) құрылымы алынған. Олар екі 
класқа жіктеледі: 

1) Кеуекті; 
2) Жымдасқан. 
Керамикалық бұйымдар көбіне өндірістік-салалы белгілері бойынша жіктеледі. 

Мұндай жіктелу бұйым қаисетін, қолданылу саласын және біршама деңгейде өндіріс әдісін 
көрсетеді. Көрсетілген жіктелу бойынша керамикалық материалдар мен бұйымдардың келесі 
топтарын ажыратады: 

құрылыстық керамика – үй, ғимарат, құрылыстарды қалауға , қабырғалардың сыртқы 
және ішкі қапталуына арналған керамикалық тақталар, жерасты қатынастарына арналған 
бұйымдар, санитарлы-техникалық бұйымдар, кафельдер, жабынқыштар, жылуизоляциялық 
керамика материалдары бұйымдары жатады; 

отқа төзімді материалдар – жоғары температурада жұмыс жасайтын өнеркәсіптік 
пештерді, пештің оттығын және аппараттарды қалауға арналған бұйымдар, сол сияқты, 
әртүрлі мақсаттағы детальдарды күйдіруде қолданылатын оқ-дәрі ретіндегі бұйымдар; 

химиялық төзімді материалдар – химиялық және басқа өнеркәсіп салаларындағы 
ыдыстардың, аппараттардың, машиналардың металл бөліктерін алмастыратын немесе 
қорғайтын агрессивті орталарда жұмыс жасауға арналған бұйымдар; 

жұқа керамика – шаруашылық фарфор және фаянс ыдыстар, көркемдік және сәндік 
бұйымдар, химиялық ыдыстар және бұйымдардың басқа түрі; 

техникалық және арнайы керамика – авиациялық, ракета-космостық, атомдық 
техникада, радиоэлектроника, электроника және басқа өнеркәсіп салаларында 
қолданылатын арнайы қасиеттері бар материалдар мен бұйымдар [4]. 

Құрылыста, тұрмыста және техникалық мақсатта қолданылатын көптеген керамика 
бұйымдарының шикізат материалдарын созылымды (немесе саз балшықты) және созылымды 
емес деп бөлуге болады.  

Созылымды саз балшықты материалдарға саз балшық және каолин жатады.  
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Саз балшық – кейбір тау жыныстарының (гранит, гнейс, кварцты порфир, пегматит, 
слюда және т.б.) атмосфералық агенттер әсерінен ыдырау және гидратациялану өнімдері 
болып табылады. Бұл процесті қарапайым түрде төменгідей жазып көрсетуге болады: 

R2O·Al2O3·6SiO2+CO2+H2O→ Al2O3·2SiO2 ·2H2O+R2CO3+4SiO2. 
  дала шпаты                               саз балшық                      құм 
Саз балшықтар заттық, химиялық және гранулометриялық құрамы бойынша 

сипатталады. 
Заттық құрамы саз балшықты затымен және қоспаларымен сипатталады. Нақты саз 

балшықты зат – жыныстың дисперсті бөлігі, ол саз балшыққа созылымдылық беретін саз 
балшықты құраушы минералдар кешенінен тұрады.  

Силикат құрылысының классикалық түсініктеріне сәйкес, кристалдық саз балшықты 
минералдар пакеттерден – элементарлы қабаттардың үйлесімінен тұрады. Қабаттар құрылым 
элементінің түріне қарай тетраэдрлік, яғни тетраэдрден [SiO4] түзілген, және октаэдрлік, 
алюмооттектігидроксильдік октаэдрлардан түзілген болуы мүмкін. Тетраэдрлік, сол сияқты 
октаэдрлік қабаттарда изоморфты алмасу жүреді. Мысалы, кремний ионы алюминий 
ионымен алмасуы мүмкін, ал октаэдрлік қабаттағы алюминий темір, магний, мырыш және 
т.б. иондармен алмасады. 

Элементарлы қабаттардың әртүрлі үйлесімі саз балшықты минералдың элементарлы 
пакетін түзеді. Пакеттердің бірігуінен микроскоп астында көрінетін саз балшық пластинкачы 
түзіледі. Қабаттардың бірігуі – саз балшықты минералдар жіктелуіне негіз болған алғашқы 
белгі [5]. 

Саз балшық қасиеттерін шартты түрде сулық, механикалық, кептіргіштік және 
термиялық деп бөлуге болады. 

Керамикалық материалдар және бұйымдар өндірісінде саз балшықты шикізаттармен 
қатар созылымды емес материалдар да қолданылады. Олар қолданысына қарай 
жеңілдеткіштер, қалыптылар, жанып кететіндер және арнайылар болып бөлінеді. 

Жыл өткен сайын қалдықтар керамика өнеркәсібінде, әсіресе құрылыс материалдары 
өндірісінде кеңінен қолданылуда. Әсіресе тау-кен, металлургия, отын, химия, азық-түлік 
өнеркәсіптерінің қалдықтары қолданысының келешегі мол.  

Металлургиялық қождар металдарды қорытудағы қалдықтар болып табылады. 
Отындық қождар мен күлдер отын жануы барысындағы қаттыфазалық реакциялар нәтижесі. 
Фосфорлы қождар – фосфордың электротермиялық өндірісі қалдықтары болып табылады. 

Қазіргі нарықтық заманда жоғары сапалы құрылыс материалдары мен бұйымдары 
индустриясын күшейту өзекті мақсат. Осы мақсатпен өндіріс процессін жан жақты 
механикалау және автоматикалау, ғылыми және техникалық жаңалықтарды кеңінен өндіріс 
салаларына енгізу құрылыс материалдар өнеркәсібінің тиімділігін асыруда және салынатын 
құрылыстың сапасын жақсартуда кепілдік әрекет екені даусыз [6]. 

Керамикалық материалдар– ғимараттарды әрлеу үшін жиі қолданылатын құрылыс 
материалы. Көптеген жағымды қасиеттерінің арқасында қабырғаларды, еденді әрлеуде 
керамогранитті ешбір материал алмастыра алмайды.  
Қабырғалық керамикалық материалдар өлшемдеріне еш шектеу қойылмайды. Кіші 
өлшемнен 5х5см, үлкен 60х60,60х120, 120х180см өлшемге дейін өндіріледі. Оның өлшемдері 
әртүрлі болғандықтан үлкен және майда детальдар өндіруге болады. 

 Керамикалық бұйымдарды түрлі болуына байланысты әртүрлі технологияық 
әдістермен дайындайды, бірақ өндірудің негізгі кезеңдері шамамен бірдей. Оларға сазды алу, 
массаны қалыптау үшін дайындау, шикізатты формалау, бұйымды кептіру мен күйдіру 
жатады.  

Керамикалық материалдар мен бұйымдарды қалыптау әдістері бойынша келесі түрге 
жіктейді: 

1) Иілімділік әдіспен дайындалған материалдар (кірпіштер, қабырғалық тастар, 
черепица, канлизациялық құбырлар). 
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2) Жартылай құрғақ әдісімен дайындалған материалдар (кірпіштер, қабырғалық 
тастар, едендік плиткалар мен қабырға қаптағыштар). 

3) Сұйық массадан (шликерлі) құйылған материалдар (санитарлы техникалық және 
күрделі пішінді сәнді көркемдік бұйымдар). 

Негізінен қабырғалық керамикалық материалдарды осы үш әдіспен жасайды. 
Керамикалық тастарды дайындау кезінде негізінен иілімді және жартылай құрғақ әдіс 
қолданылады. Технологиялық қондырғыларды қолданылуына байланысты саздарды 
қопсытатын және сазды массаны 18-22% ылғалдылықпен дайындайтын; сазды брусты 
қалыптау және кесу үшін; кептіру және күйдіру кезінде бұйымдарды орналастыру, жылжыту 
және тасымалдауға арналған болып бөлінеді. 

Сазды масса қопсыту арқылы дайындалады: негізгі шикізаттың дезинтеграциясы, 
ылғалдандыру, араластыру, бумен өңдеу, вакуум арқылы және т.б. тәсілдермен дайындау. 
Шикізатты өңдеу оны зауытқа алып келген сәттен-ақ басталады. 

Бұл мақсатқа өте ыңғайлы  көпожаулы экскаваторлар болып табылады. Көпожаулы 
экскаваторлар алдын-ала шихтаны орташалау арқылы бір мезгілде сазды жұқа қабаттарға 
бөледі. Қоспаларды дайындау және жіберу үшін араластырғыш қондырғылар мен арнайы 
транспортты құрылғылар қолданылады. Барлық компоненттер аяғына дейін екі-валды 
сазараластырғышта араластырылып, ылғалдандырылады. 

Балшықты ерітіндінің иілімділігін арттыру және оның қуыстығын кеміту үшін, 
конструкторлар таспалы вакуумды нығыздатқыштың жаңа жетілдірілген түрін ойлап тапты.   
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Бетонда коррозия ингибиторларын қолдану – соңғы онжылдықта дами бастаған, 
арматурада коррозиялық зақымдануды баяулататын немесе толығымен болдырмайтын 
әдістердің бірі [7]. 
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Қазіргі кезде, Ратиновтың тұжырымдамасы бойынша, темірбетон құралымдарын 
дайындау, пайдалану және жөндеу кезінде ингибиторларды келесі жағдайларда пайдаланады 
[8]: 

- агрессивті ортада пайдаланылатын темірбетон құралымдарының арматура қаңқасын 
қорғау (тұз ерітінділері, теңіз суы, кейбір газдар), әсіресе, бетонда сызат жарықтар болған 
жағдайда; 

- агрессивті ортаның әсер етуі кезінде зақымданған темірбетон құралымдарды 
жөндеу, бетонның қорғаныш қабатын алмастыру немесе реставрация, көмірқышқыл газы 
немесе хлоридтер әсер еткен бетонның пассивтену әрекетін қайта қалпына келтіру; 

- бетондағы кешенді қоспалармен бірге болат коррозия ингибиторын қолдану – бетон 
қатаюын үдеткіш және аязға қарсы ретінде қолданылатын -хлорлы тұздарды қолдану. 

- ұялы бетон құралымдарында болат арматураны қорғау ретінде ингибитор 
сылақтарын қолдану; 

- бетон құрамындағы байланыстырғыштардың қорғаныштық қасиеттерін арттыру 
(гипсті және гипстіцементті-пуццоланды байланыстырғыштар, қышқыл шлактар негізіндегі 
шлакопортландцементтер, төменгі температурада синтезделетін цементтер). 

Темірбетон құралымдарындағы арматура қаңқасын коррозиядан қорғау ретінде 
қолданылатын бейорганикалық ингибиторлар ретінде нитриттар, хроматтар, фосфаттар, 
бораттар, вольфраматтар және ванадаттар және т.б. жатады [2, 4, 6, 7]. 

Бейорганикалық коррозия ингибиторлары ретінде ең тиімді болып саналатын азот 
қышқылы тұздары – нитриттар болып табылады. 

Натрий нитриті – өзінің адсорбциялық қасиеті арқасында хлоридтердің агрессивті 
әсеріне қарсы тұратын [4, 6, 9] және пассивтеуші тотық қабықшасының түзілуін жеңілдететін 
классикалық пассивтеуші болып табылады [9]. Алайда, оның ингибиторлық қасиеттері 
электролиттегі агрессивті иондардың концентрациясына, рН өлшеміне және температураға 
тікелей байланысты. Нақты қорғаныш деп аталатын концентрация негізінде коррозия 
процесі толығымен тоқтайды, бірақ нитрит натрий мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда 
коррозияның шоғырлануы мен жылдамдығын артып кету қаупі төнеді [10 – 11]. Розенфельд 
И.Л. еңбектеріне сүйенетін болсақ, ингибитор концентрациясының натрий хлорына 
қатынасы 0,7 өлшемінен артық болған жағдайда арматура болаты толығымен коррозия 
әсерінен қорғалады деп айқындайды [5]. Болатты алдымен натрий хлоры ерітіндісінде ұстап, 
кейін натрий нитритін енгізген жағдайда, қорғаныш қасиеті 0.7 ^ 2.0 қатынасы аралығында 
да сақталмайды. Бұл жағдай хлорид иондары адсорбциясы пассивтеуші иондар 
адсорбциясына кедергі келтірумен байланысты. 

Енишерлова мен Бесковтың деректері бойынша [4], ылғалды жағдайда сақтау кезінде 
2% хлорлы кальцийі бар бетон құрамындағы арматураны тоттанудан тиімді қорғауға керекті 
натрий нитритінің мөлшері 1%. 

Осы деректерге сүйене отырсақ [12], хлоридтің агрессивтік қасиеттерін басу үшін 
бензоазот және хроматпен салыстырғанда натрий нитриті өте тиімділігі байқатылады. 

Натрий нитритімен қоса, темірбетон құралымдарын тоттанудан қорғау үшін каьций 
нитриті де қолданылады [6, 13 – 15]. Енишерлова мен Бесковтың жұмысында [16] коррозия 
ингибиторы ретінде кальций нитритін бетон құрамына енгізген жағдайда болаттың 
тоттанудан жарылу мүмкіндігі төмендейтіні айтылған. 

 Арматура болатын тоттанудан хромат секілді басқа да жоғарғы дәрежелі қорғаныш 
қасиеттері бар ингибиторлар ие [2, 6]. Хроматтың арқасында болат бетінде оттек қабықшасы 
белсенді пайда болады. Бұл жағдай хроматтың адсорбционыдық байланыстарымен де 
байланысты /2/. Михайловскийдің байқауы бойынша [17], хроматтардың қорғаныштық 
қасиеттерінің артуы ерітіндіде Н3О мөлшерінің азаюмен тікелей байланысты. Бұл еңбектің 
авторлары рентгеноэлектронды спектроскопия көмегімен хроматпен пассивтендірілген 
болаттың бетінде хром қайта қалпына келген түрінде болады. 

Япония ғалымдарының зерттеуі бойынша [18], болат бетін байытылған хромат 
ерітіндісімен алдын-ала өңдеген жағдайда ингибитордың қорғанышытық концентрациясын 
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азайтуға болады. Натрий нитритімен салыстырғанда хроматтың қорғаныштық қасиеттері 
жоғары екендігін авторлар айтып өткен [3]. Хроматты, натрий нитриті секілді, аз көлемде 
қолданған жағдайда жергілікті коррозияның пайда болу ықтималдылығы өте жоғары. 
Болатты хроматтпен пассивтендіру кезінде бәсекелесуші адсорбция үлкен рөл атқарады. 
Белсендіруші иондар болмаған жағдайда, электрод бетінде ион хроматтары өте жеңіл 
адсорбцияланып, өте мықты химиялық байланыс түзейді. Бұл байланысты электролитке 
енгізген жағдайда агрессивті иондармен бұзу өте қиынға соғады. 

Көптеген әдебиеттерде хромат цемент тасының ұстасуын баяулатушы /60/ және бетон 
беріктігін арттырушы болып келеді деген мағлұматтар жеткілікті. 

Алайда, натрий нитриті мен хроматтың ең басты кемшілігі уландырғыштығы және 
ағынды суларда сақтау талаптары өте жоғары. 

Фосфаттың қорғаныш қасиеттері хроматтармен салыстырғанда төмен, бірақ фосфат 
улы емес. 

Фосфаттардың ішінде ең жоғары пассивтендіруші қасиетке ие үш натрийлі фосфат, 
белгілі бір жағдайларда натрий нитритімен салыстырғанда  тиімділігі төмен емес [2]. 

Ғалымдар монофосфатты зерттей отырып, оның коррозияның жылдамдығына 
ешқандай әсерін тигізбейтінін байқаған [62]. Розенфельд болса, фосфаттың жеткіліксіз 
көлемі коррозияның артуына тікелей себепші болады [5]. Оның болжамы бойынша, 
ортофосфаттар – анодты, ал полифосфаттар – катодты ингибиторлар болып табылады. 
Полифосфаттарды басқа ингибиторлармен салыстырғанда, олар улы емес және аз мөлшерде 
де қорғаныш қасиеттері де азаймайды. 

Сонымен, органикалық емес коррозия ингибиторларын қолдану темірбетон 
құралымдарын тоттанудан сақтау жолында өте тиімді болып табылады [1, 10, 12, 19 – 20]. 
Алайда, ең тиімді ингибиторлар – хромат пен натрий нитритін көптеген Еуропа елдерінде 
қолдану шектелген [9]. Сондықтан, тиімді және де улы емес ингибиторларды органикалық 
қоспалардан және улы компоненттері төмен қоспалы композициялардан іздеу көптеген 
нәтижелерге жеткізу мүмкін. 
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Ғимараттардың және имараттардың әр түрлі эксплуатациондық жағдайында темірбетон 

құрылымдары төзімділігі өте жоғары болуы мүмкін [1]. Цемент тасы құрамындағы кальций 
гидроксиді мен сілтілер әсерінен бетонның қуыстық сұйықтығы өте жоғары көрсеткіштерге 
ие: pH— 12.5-13.5 [2 – 3]. Кальций гидроксиді мен сілтілер пассивті пленканың пайда 
болуына жағымды жағдай жасап, болаттың коррозияға қарсы төзімділік деңгейін арттырады 
[4]. 

Бетонның қоршаған ортаның агрессивті компоненттеріне өткізгіштігі жоғары болу 
нәтижесінде немесе құрылыс кезінде технологиялық үрдістер нормаларын сақтамаған 
жағдайда темірбетон құралымдарының төзімділігі елеулі төмендеуі мүмкін [5].  

Темірбетонның қирауына уақыт өте келе әсер ететін негізгі факторларға: 
- бетонның ылғалдылығы; 
- бетонның ауа оттегін өткізгштігі; 
- бетонның карбондалуы (бетон тасының көмірқышқыл газымен әрекеттесу әсерінен 

сілтілігінің төмендеуі) [6 – 7]; 
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- бетонның қуыстық сұйықтықтарында хлоридтердің болуы. 
Бетон құрымындағы арматураның коррозиясына оттектік деполяризациямен қатар 

жүретін электрохимиялық механизмі тән [6]. Бетон құрамындағы арматураның коррозиясы 
тек металл бетіне бір мезгілде ылғал мен оттек әсер еткенде ғана пайда болады. Арматура 
коррозиясына ең қауіпті болып саналатын атмосфераның салыстырмалы ылғалдылығы 70-
80%, себебі бетонның айтарлықтай ылғалдылығы жағдайында ауа оттегінің бетон тасы 
денесіне құрамындағы қуыстары арқылы енуі жоғары деңгейде сақталады [5]. 

Бетонның карбондалуы оның бейтараптануының ең көп таралған түрі болып табылады 
[6]. Көмірқышқыл газы бетонның сұйық фазасында ери отырып, көмір қышқылы пайда 
болады: 

С02 + Н20 Н2С03, (1) 
көмір қышқылы гидроксил – ионды байланыстырып, бикарбонат және карбонат – ион 
түзелгеннен кейін диссоцирленуге ұщырайды: 

Н2С03+ ОН" <->НСО"з + Н20; (2) НСО'з + ОН" <-> СО2" + Н20 (2) 
Бетонның карбондалуы кезінде ең алдымен аморфты кальций карбонаты түзіледі және 

кейін кристалдануға ұшырайды; бетонның сілтілі ортасында негізгі кешенді тұздар түзілуі 
мүмкін, алайда ақырға нәтиже ретінде кальций карбонаты түзіледі, көптеген жағдайда 
кальцит [2]. 

Бетонның карбонизациялану рөлінің болатты қорғаушы қасиеттеріне қатысты өзгеруі 
алғаш рет Москвинның еңбектерінде жарық көрген [8]. Осы әдеби материалдар мен тағы да 
басқа материалдарға сүйене отырып, карбондалған бетонның сұйық фазасының рН 
көрсеткіші 8,5 – 9 аймағында болады, яғни, жүйеде хлоридтердің болуына байланысты 
болаттың бейтараптануына керекті көрсеткіштен төмен болуы мүмкін. 

Ылғалды ортада болат коррозиясына тұздардың құрамы мен шоғырлануының әсері өте 
жақсы зерттелген және оларды металл бетіндегі қорғаушы қабаттардың пайда болуы немесе 
ыдырауы және ерітінділердің электр өткізгіштігінің өзгеруінен байқауға болады [9 – 12]. 
Жоғары коррозиялық әсерге хлорид – ион тән. Оның питтингтік немесе ойықтық коррозияны 
тудыратыны өте жақсы мәлім. Хлорлы кальций және натрий, хлорлы темір тәрізді хлоридтер 
бетон қату жылдамдығын арттыратын қоспалар ретінде кеңінен қолданыла бастады [6].  

Арматура коррозиясын тудыратын, технологиялық қоспалар ретінде қолданылатын 
хлоридтер бетон құрамына қоршаған ортадан енуі мүмкін [7, 12 – 15]. Топырақ арқылы әсер 
ететін тайғақтыққа қарсы реагенттер (негізінен, тұз хлориді) коммуникационды 
коллекторлардағы темірбетон құралымдарының қирауына әсерін тигізеді. Осындай еріген 
қар суының әсерін бәсеңдетпеуінен көпір құралымдары деформацияға ұшырайды. Хлорид-
ионның бетон тасының құрамына енуі диффузия процесі арқылы жүреді, яғни тұз 
ерітіндісінің бетон бетімен алғаш әсерлескен жағдайда басталады. Хлор иондары бетон 
денесі арқылы болат бетіне жетіп, бейтараптандырады. Соның нәтижесінде белсенді-
бейтарап ұяшықтар пайда болады. Белсенді металлдың аумағы бойынша үлкен емес анодты 
облыстарда аумағы бойынша үлкен катодты облыстар пайда болады. Анодтағы токтың 
жоғарғы тығыздықтары айтарлықтай металлды ериді, кей жерлерде жарықшақтар пайда 
болады.  

Көптеген тоттану әсерінен беріктігі жоғары арматураның жарылып, құралымдардың 
апатты құлауының басты себебі локализацияланған хлоридті коррозия [16]. Жарықтар 
көбінесе коррозиондық ойықтарда немесе питтингтерде пайда болатыны анықталды. 
Коррозияның локализациялану дәрежесі бойынша арматура болаты хлоридтердің 
қатынасуымен беріктігі бәсеңдейді. Нүктелі коррозия көздері құралымдардың беріктік 
қасиеттерін елеулі төмендетеді, коррозиондық жарылуға себепші болады [17]. 
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Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации электроустановок 
напряжением до 1000 В горных предприятий является правильная постановка 
профилактических мер безопасности путем обеспечения контроля состояния изоляции. 

В электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В горных 
предприятий для защиты от поражения электрическим током человека используются 
устройства защитного отключения. 

На экскаваторах горнодобывающей отрасли электрические сети напряжением до 
1000 В не содержат линий протяженностью более 10 метров и поэтому являются 
аналогичными сетям для электрических дуговых печей которые называются короткими.  

Использование устройств защитного отключения должно обеспечить не превышение 
предельно допустимых значений напряжения прикосновения и токов при аварийных 
режимах, которые являются критериями электробезопасности при эксплуатации трехфазных 
электрических сетей напряжением до 1000 В [1÷8]. 

В формулировку критериев электробезопасности внесли большой вклад ученые 
Московской государственной горной академии, Калифорнийского университета, 
государственного университета штата Джорджия. 

Одним из критериев электробезопасности трехфазной электрической сети с 
изолированной нейтралью напряжением до 1000 В при аварийном режиме является 
предельно допустимое значение тока, протекающий через тело человека ÷I =6,0 мА, при 
напряжении прикосновения прU =20,0 В с продолжительностью протекающего тока через 
тело человека t >1,0 с при частоте сети f =50 Гц [9]. 

Следующим критерием электробезопасности являются допустимые напряжение 
прикосновения и ток, протекающий через тело человека при нормальном режиме в 
трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В с 
частотой f =50 Гц.: 

− ток, протекающий через тело человека ÷I =0,30 мА; 
− напряжение прикосновения прU =2,0 В,  

при продолжительности протекающего тока через тело человека t >1,0 с [9]. 
Для обеспечения критериев электробезопасности при эксплуатации экскаваторного 

электрооборудования в короткой сети напряжением до 1000 В необходимо рассмотреть в 
комплексе состояние изоляции экскаваторной сети и технические возможности 
используемого устройства защитного отключения.  

В шахтных сетях напряжением до 1000 В при добыче полезных ископаемых 
исследованиям состояния изоляции уделено большое внимание. Во первых исследования 
состояния изоляции месторождений разрабатываемые подземным способом было проведено 
профессором Л.В. Гладилиным в 1936 г., а в 1938 г, профессором Бодиенко И.И. впервые 
производились в шахтных электрических сетях напряжением до 1000  на угольных 
месторождениях Донбасса. 

Следует отметить, что исследования состояния изоляции и токов утечки шахтных 
электрических сетей напряжением до 1000 В производились всесторонне. Исследованиям 
подверглись в отдельности кабельные линии, электродвигатели, устройства управления 
шахтным электрооборудованием. Так же исследования состояния изоляции проводились под 
рабочим напряжением. Где были установлены факторы, влияющие на состояния изоляции: 
влажность; запыленность; взрывоопасность; механические воздействия. 

На основе проведенных исследований шахтных трехфазных электрических сетей 
напряжением до 1000 В были получены числовые характеристики параметров состояния 
изоляции и величины тока утечки. Где на основе числовых характеристик параметров 
состояния изоляции и величины тока утечки определялись стратегия по выбору устройств 
защитного отключения для обеспечения безопасности производства работ в шахтных 
электрических сетях. 



6677 
 

При проведении исследования состояния изоляции получены вероятностно 
статистические характеристики от протяженности кабельных линий и количества 
подключенного электрооборудования. Определены данные математических ожиданий 
абсолютных величин основных параметров изоляции электрической сети напряжением до 
1000 В, а также диапазоны изменения этих же параметров при нормальном рабочем 
состоянии системы электроснабжения электроприемников работающих в условиях 
подземных работ при разработке угольных месторождений и добыче полезных ископаемых.  

В работе [4] детально проведены исследования по определению математических 
ожиданий абсолютных величин тока однофазного замыкания на землю, а также определены 
пределы их изменений на месторождениях: добыче угля и сланцев; цветной металлургии; 
черной металлургии.  

Полученные результаты состояния изоляции и тока однофазного замыкания на землю в 
шахтных сетях напряжением до 1000 В позволили разработать организационные и 
технические мероприятия на предприятиях где производились исследования, а также 
получить новые знания по совершенствованию теории и практики повышения уровня 
электробезопасности на горнодобывающих предприятиях. 

В целом проведенный анализ исследования состояния изоляции и тока однофазного 
замыкания на землю показал, что используемые устройства защитного отключения при 
подземной разработке угольных месторождений и добыче полезных ископаемых 
удовлетворяют критериям электробезопасности при нормальном и аварийном режимах в 
трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В.  

Исследования состояния изоляции при разработке угольных месторождений и добыче 
полезных ископаемых открытым способом в коротких сетях напряжением до 1000 В на 
экскаваторах не производились.  

Установленные устройства защитного отключения в коротких сетях напряжением до 
1000 В экскаваторов не исследованы по отношению критериям электробезопасности в 
нормальном и аварийном режимах. 

Для исследования технических параметров устройств защитного отключения по 
соответствию критериям электробезопасности при нормальном и аварийном режимах в 
трехфазной электрической короткой сети с изолированной нейтралью напряжением до 
1000 В необходимо произвести исследования состояния изоляции и тока однофазного 
замыкания на землю.  
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При автоматизированном приготовлении бетонных смесей важно иметь надежные и 

простые методы  контроля их реологических свойств, которые в момент укладки в форму 
характеризуют удобоукладываемость.  Показатель удобоукладываемости назначается в 
зависимости от геометрии конструкции, армирования, состава бетона и технологии  
изготовления. В дальнейшем он изменяется и в момент распалубки отформованных изделий 
бетонная смесь должна иметь достаточную пластическую прочность, необходимую для 
сохранения номинальных размеров железобетонных изделий.  Исследование  
закономерностей изменения реологических свойств во времени позволит на практике 
существенно скоординировать временные интервалы  проведения технологических операций  
при производстве бетонных работ, в особенности при использовании автоматизированных 
систем производства. 

С использованием  реологических  кривых  может быть выполнен анализ структуры 
бетонных смесей  [1], водоцементного отношения, температуры  и  наличия химических 
добавок. Поэтому актуально получить аналитические зависимости свойств бетонной смеси 
от множества входящих параметров,  которые могут динамически меняться во времени.  

При приготовлении бетонной смеси кажется, что совсем не сложно смешать песок, 
щебень, цемент и воду. Но делать это быстро, качественно, стабильно и без 
непроизводительного ручного труда можно только с помощью  автоматизированных систем. 
Автоматизацию бетоносмесительных устройств (БСУ)  для производства качественного 
бетона можно выполнить применением специализированных промышленных контроллеров, 
таких как CB2 фирмы BMG Seltec Concrete Enterprise, ProBatch фирмы Control Solutions Ltd., 
C-PAK фирмы Practical Control Systems, Desna Batch Control фирмы Desna Control и другие. 
Например, контроллер Desna Batch Control работает под управлением Windows XP и легко 
адаптируется к задачам современного бетонного производства. Системы управления, 
построенные на основе этого или других перечисленных контроллеров, удовлетворяют 
практически всем приводимым далее требованиям, включая задание регламентов загрузки 
в миксер, адаптацию к скорости высыпания наполнителей, учёт влажности наполнителей и 
выдерживание водоцементного отношения бетонной смеси. Основной недостаток этих 
систем – высокая стоимость и недостаточная адаптация к нашим условиям, так как они 
проектировались для работы с подготовленными заполнителями, кривые 
гранулометрического состава которых известны  [2].  Качественная адаптация этих 
устройств  возможна дополнительной комплектацией дробильно-сортирующим 
оборудованием и научно обоснованной регрессионной моделью реологических свойств 
бетонной смеси  в связи с основными параметрами технологических факторов и 
впоследствии с новыми программными и аппаратными  решениями. 

В настоящее время удобоукладываемость бетонной смеси определяют с 
использованием стандартного конуса для подвижных смесей и технического 
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вискозиметра – для жестких смесей, согласно ГОСТ 10181.1.  
Для определения пластической прочности дисперсных систем был разработан 

конический пластометр, отличающийся простотой и удобством проведения экспериментов. 
Способ основан на определении нагрузки, необходимой для погружения металлического 
конуса с заданным углом при вершине в исследуемую массу на (фиксируемую или 
изменяющуюся) глубину. Схема устройства такого пластометра приведена на рис. 1. 

Однако по данным некоторых исследователей [3, 4], величина пластической прочности, 
определяемая с помощью конического пластометра, соответствует истинному значению 
лишь в случае исследования достаточно подвижных дисперсных систем [5]. 

При исследовании  жестких смесей имеет место деформация смятия, 
которая приводит к закономерному завышению значений пластической 
прочности. Также к недостаткам этого устройства можно отнести погреш-ность 

производимых замеров из-за сопротивления, оказываемого пружиной индикатора часового 
типа и отсутствия возможности вертикального внедре-ния  индентора в испытуемый 
материал из-за несовершенства механизма привода  индентора.  Модернизированный  
пластометр может быть использован  для испытания  пластичных  цементных систем и  
жестких цементнопесчаных растворов. В связи с необходимостью определения 
одновременно двух показателей бетонной смеси, а именно, пластической прочности и 
удобоукладываемости  смесей, была предложена новая конструкция пластометра  (рис. 2) 
[6].   

 
 
1 –платформа,  2-опорные стойки,  3 - предметный столик,  4- регулировочные винты, 5 

- конический индентор, 6- опорная плита, 8-сборное коромысло,  9 – лимб,  чаша для гирь 10,  
11- передвижная каретка,  12- блок  противовесов, 14 - механизм привода  и 15- противовес 
индентора, и установленный на горизонтальной опорной площадке 18 индикатор 19. 

Рис. 1. Схема конического рычажного пластометра 
 
Прибор включает цилиндрический корпус 1 с крышкой 2 и опорной площадкой 3, 

стенки 4 корпуса перфори-рованы  5, а по его оси смонтирован с возможностью свободного 
вертикаль-ного перемещения шток 6 с поршнем 7 на  его рабочем конце. При этом шток 6 
снабжен шкалой 9.    Принцип действия прибора заключается в следующем: прибор 
устанавливают опорной площадкой 3 на испытываемую свежееуло-женную бетонную смесь. 
С помощью кольца 8 поршень 7 поднимают до упора его в крышку 2 цилиндрического 
корпуса 1. Отпускают кольцо и поршень из максимально верхнего положения (рис. 2в) за 
счет свободного вертикального перемещения штока падает на бетонную смесь, погружаясь в 
нее на некоторую величину Δ. Следует отметить, что стенок корпуса выполнены 
перфорированными, что уменьшает сопротивление воздуха при движении поршня и 
повышает точность получаемых результатов. 
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Величину Δ определяют по шкале и затем рассчитывают пластическую 
прочность Рпл растворной или бетонной смеси.  
В основу определения пластической прочности положено равенство  
потенциальной энергии штока 6 с поршнем 7  в  работе пластической деформации  

смеси  [6]: 
 
                                                Wп = m g H = Апл = Δ S Рпл.                                                (1) 
  
где Wп – потенциальная энергия поршня; m – масса поршня; H – расстояние 
от центра тяжести до поверхности смеси (высота); Апл. – работа, совершаемая 

поршнем; Δ – величина погружения поршня в бетонную (растворную) смесь; Рпл. – 
пластическая прочность бетонной (растворной) смеси; S – площадь поршня. 

Зная из экспериментальных данных величину Δ, находим Рпл. – пластическую 
прочность бетонной смеси по формуле: 

Рпл. = mgH/ (ΔS)                            (2) 

 
а – вид в разрезе; б – вид сбоку;  в – положение поршня вверху; 
г – положение поршня внизу. 
 

Рис. 2. Прибор для проведения испытаний по патенту РФ № 80239: 
 
Построив зависимость пластической прочности Рпл. и показателя 

удобоукладываемости смеси (осадки конуса ОК или жесткости Ж) от величины по гружения 
поршня Δ в бетонную (растворную) смесь в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3, 
производят переход от показателя пластической прочности смеси к показателю ее 
удобоукладываемости и наоборот.  

Разработка прибора и методики определения одновременно двух показателей на одном 
устройстве – удобоукладываемости и пластической прочности сме-сей, позволяет сократить 
испытания и повысить их достоверность. 

Реализация автоматизированных систем  [7-11]  через измерения веса компонентов 
построены на основе тензорезисторных датчиков и весовых терминалов, подключённых с 
промышленному компьютеру через адаптер RS-232/RS-485, а канал измерения влажности 
использует СВЧ-датчики HP-02 и HM-06 через преобразователь RS-485/USB подключённые 
к компьютеру. 
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Оператор в реальном времени видит на экране монитора график изменения влажности 
бетонной смеси  до получения гомогенной смеси и выдачи команды на её выгрузку. Подача 
воды осуществляется не по заранее введённому рецепту, что в принципе тоже возможно, а 
распыляется в смесителе через центробежные форсунки  до достижения заданного 
водоцементного отношения. Водоцементное отношение контролируется по показаниям 
установленного в смесителе СБ-138 датчика HM-06, а не по изменению нагрузки на 
двигатели смесителя, как это часто практикуется. Датчик влажности HM-06 также выдаёт 
текущую температуру смеси. 

 

 
Рис. 3. Зависимость пластической прочности Рпл. и показателя удобоукладываемости 
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Аннотация: в статье рассмотрены характеристики легких бетонов на пористых 

заполнителях, приведены зависимости пористости от ряда показателей и предложена 
возможность расчета состава поризованного бетона с помощью программного обеспечения. 

Идея получении поризованных бетонов принадлежит пражскому инженеру Гофману, 
получившему в 1889 г. патент на изготовление бетонов, ячеистая структура которых 
образовывалась за счет выделения углекислого газа при реакции соляной кислоты и 
гидрокарбоната натрия(NaHC03). Создателем современного raзобетона является шведский 
изобретатель Эриксон, запатентовавший в 1923 г. этот материал. Создание и внедрение в 
строительную практику пенобетонов можно отнести к середине двадцатых  годов прошлого 
столетия.  

Совершенствование свойств и способов производства ячеистых бетонов продолжается 
у нас в стране и за рубежом.  

Важнейшими физико-механическими показателями ячеистых бетонов являются 
прочность, плотность, морозостойкость. Теплопроводность, усадка и водопоглощение. По 
этим показателям ячеистые бетоны в зависимости от исходных материалов, составов и 
способов производства отличаются друг от друга в очень широком диапазоне.  

Ячеистый бетон широко используют в строительстве зданий. Для стеновых блоков  
плотность ячеистого бетона 400 кг/м3 является критической, поскольку при меньшей 
плотности существенно снижается прочность, морозостойкость. Но увеличение плотности 
ячеистого бетона в случае нарушения заводской технологии не гарантирует 
соответствующего роста морозостойкости. Оптимальное соотношение между плотностью 
ячеистого бетона с его прочностью и морозостойкостью находится в диапазоне 400-600 
кт/м3.  

Поризация формовочной массы при получении изделии ячеистой структуры может 
осуществляться следующими способами: химическим, механическим, механохимическим, 
физическим [1]. 

Химический способ поризации заключается в организации процесса газовыделения в 
формовочной массе за счет химического в взаимодействия исходных компонентов. В 
результате получают газобетон. 

Механический способ поризации включает в себя процесс автономного приготовления 
кремневяжущей растворной смеси и технической пены с их последующим совместным 
перемешиванием. На основании этого способа получают пенобетон. 

Механохимический способ можно отнести к разряду новых, при котором формовочная 
смесь на первом этапе поризации за счет введения в ее структуру пены, а затем в 
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поризованной массе сохраняются более крупные ячеистые поры за счет газообразователей 
или другими методами, обеспечивающими получение ячеистой пористости. 

Физический способ основан на принципе разрежения в системе раствор-газ, за счет 
чего мелкие газовые пузырьки объединяются в более крупные, расширяются и поризуют 
смесь. 

Возможность производства  стеновых изделий из ячеистого бетона средней плотностью 
400—450 кг/м3 и менее является вполне реальной при разработке   форсированных способов 
поризации кременевяжущей смеси с применением активных дисперсных минеральных 
наполнителей и немолотого песка при меньших расходах порообразователя [2] . 

В таблице 1 приведены среднестатистические показатели физико-механических 
свойств ячеистых бетонов, полученных различными способами порообразования в зави-
симости от расхода газообазователя и кратности пены. 

 
Таблица 1. Показатели физико-механических свойств ячеистых бетонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 . Кривые, характеризующие изменение свойств ячеистого бетона в зависимости 

от плотности 
 

Одним из перспективных направлений регулирования свойств поризованных шламов и 
снижения величины средней плотности ячеистых бетонов является применение 
высокодисперсных минеральных и органоминеральных наполнителей и сталбилизаторов 
структурной прочности порнзованной массы. Это позволяет получать пеногазобетон со 
средней плотностью 320—350 кг/м3. 

1 – марка по прочности; 2 – водопоглощение по объему; 3 – теплопроводность [3].  
Прочность и плотность являются главными показателями качества ячеистого бетона. 

Объемная масса, колеблющаяся от 300 до 1000 кг/м3, косвенно характеризует пористость 
ячеистого бетона (соответственно 85—60%). Поэтому зависимость свойств бетона от 
плотности, представленная на рис. 1, выражает влияние пористости. Возрастание плотности 
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ячеистого бетона с 300 до 1200 кг/м3 сопровождается закономерным увеличением его 
прочности и теплопроводности. 

 
Из различных источников синтезированы зависимости пористости, которые приведены 

в таблице 2. 
В зависимости от механизма образования поры цементного камня подразделяют: на 

поры геля (0,002...0,004 мкм), контракционные (0,01...0,1 мкм) и капиллярные (более 0,1 мкм). 
Наиболее опасны открытые капиллярные поры, доступные для воды при обычных условиях 
водонасыщения и фильтрации под давлением. Наличие капиллярных пор снижает 
морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность бетона [4]. 

Используя существующую программу SAPCoM для подбора состава бетона с учетом 
требований к заданной прочности, планируется создать программу для получения 
эффективных материалов с необходимой пористостью в зависимости от прочности. На 
рисунке 2 показаны основные модули планируемой программы [5]. 
 
Таблица 2. Зависимости пористости от показателей прочности 

 
Источник Формула Расшифровка 
Киреева Ю. 

И. Строительные 
материалы, 
учебник  

Побщ – общая пористость 
цементного камня, %; В – расход 
воды на 1 м3 бетона, кг; α - степень 
гидратации цемента, определяемая 
химическим методом; Ц -  расход 
цемента на 1 м3 бетона, кг. 

 
Горчаков Г.  

И., 
Строительные 
материалы, 
учебник 

 
Пц.к. - поры в цементном камне; 

Пк – капиллярные; Пг –  поры геля 
;Пвозд - образованные вовлеченным 
воздухом; Пмз - межзерновые пустоты 

 
Программа основана на расчете состава поризованного бетона в соответствие с 

алгоритмом: 
С помощью программ можно рассчитать и спрогнозировать состав бетонной смеси не 

используя пробные замесы бетонного раствора  
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Рис. 2. Основные модули программы 
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К тому же переход экономики нашей страны от административных методов управления 
к рыночным порождает значительное количество проблем. Одна из них -  это изменение 
мышления в части выработки новых подходов при разработке технологий для строительства 
материалов и изделий. 

Во всем мире малое предприятие – это не только малое число людей и небольшой 
объем производства, но и способ использования передовых методов организации и 
управления производством. Их быстрая приспособляемость к меняющимся требованиям 
рынка, способность к оперативной перестройке, в том числе строителей, в потребности 
новых экологически чистых с заданными свойствами строительных материалов, изделий и 
конструкций, в том числе и на основе бетона и железобетона.  

Общие предпосылки к широкому использованию бетона определяют практически 
неисчерпаемые запасы исходных материалов для вяжущих и заполнителей, экологическая 
рациональность использования в качестве сырья для цемента и заполнителей отходов 
промышленности, относительно низкая энергоемкость производства, сравнительная 
простота технологии изготовления, возможность придания сооружениям и зданиям из бетона 
любой формы и отделки.  

Анализ научно-технической литературы в области производства строительных 
материалов и конструкций показывает, отсутствие и в 19 веке к бетону и железобетону 
реальной альтернативы строительства и сооружений различного функционального 
назначения иных материалов. 

В настоящее время значительно возросло количество научных статей и монографий,  
посвященных проблемам новых импортозамещающих технологий по производству 
строительных изделий и конструкций различного функционального назначения на основе 
мелкозернистого бетона (МЗБ).  

Из сведений технической литературы следует отметить, что именно мелкозернистые 
бетоны получили в последние годы наибольшее развитие благодаря простоте технологии их 
приготовления и производства изделий и конструкций из них. Вместе с тем обычные 
мелкозернистые бетоны требуют на 10-25 % больше цемента, чем бетоны с крупным 
заполнителем той же марки по прочности на сжатие. 

Известно, что одним и эффективных путей управления технологией и универсальных 
способов улучшения и придания новых нехарактерных свойств для бетонной смеси и 
бетонов является применение химических добавок. 

В связи с этим проблема целенаправленного управления технологическими и 
эксплуатационными свойствами мелкозернистых бетонов путем применения новых 
эффективных модификаторов в цементные материалы приобретает с каждым годом все 
большую актуальность. 

Исследования показали, что эффективность использования в качестве минерального 
наполнителя зол ТЭС в МЗБ: в таких бетонах на 20-26 % сокращается расход цемента по 
сравнению с бетонами, единственным заполнителем в котором является природный песок. 

Существуют три направления увеличения эффективности применения конструкций из 
пескобетона: использование различных добавок для уменьшения расхода цемента; 
разработка технологических методов, позволяющих получить аналогичный эффект; создание 
тонкостенных конструкций путем их дисперсного армирования. Такие конструкции 
отличаются небольшой массой при достаточно высоком расходе цемента, но весьма 
эффективны. 

В настоящее время на предприятиях широко применяют два технологических метода 
изготовления конструкций из пескобетона: виброударное оборудование и послойное 
формование скользящим виброштампом. Использование этих методов позволяет получать 
песчаные бетоны высоких классов при расходах цемента, не превышающих расходы для 
обычных тяжелых бетонов на щебне при общепринятых способах уплотнения. 

Следует отметить как прогрессивный, полученный рядом исследований вывод, 
выразившийся в том, что применение жестких песчаных бетонов и высокоэффективных 
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способов их уплотнения обеспечивает не только возможность снижения расхода цемента, но 
и немедленную полную распалубку после формования. 

Исследования показали, что наибольшая плотность бетона достигается при послойном 
виброформовании с частотой до 167 Гц. Бетон же, уплотняемый способом вибролитья, 
характеризуется пониженной плотностью. 

Величина пористости МЗБ также зависит, как и у обычного бетона, от водоцементного 
отношения и возраста цементного камня. 

С уменьшением В/Ц соответственно уменьшается и общая пористость бетона. При 
твердении бетона в воде его сквозная пористость сокращается примерно в 2-3 раза. Этому 
способствует также повышение температуры твердения бетона с 20 до 100 С°. 

Недостаточная плотность МЗБ может привести к развитию процессов коррозии 
арматурной стали. В качестве эффективных мер ее защиты могут быть применены 
оцинкованные тканые сетки или защитные композиционные покрытия, например, на основе 
поливинилбутирола и цемента. 

В настоящее время известно большое множество технологических линий для 
изготовления мелкоштучных бетонных изделий. Эти технологические линии включают в 
себя разные способы формования, уплотнения и тепловой обработки бетонных изделий. 
Наибольшее развитие в настоящее время получили такие разнополюсные способы 
формования бетонных изделий, как вибропрессование и литьевой способ. 

Е.И. Андреев в своей работе утверждает, что литьевая технология дорожных элементов 
заслуживает большего предпочтения, чем вибропрессование. Литьевой способ производства 
позволяет получить высокое качество лицевых поверхностей изделий, исключает 
необходимость объемного окрашивания и не требует больших затрат на оборудование и 
значительных производственных площадей. 

С этими доводами можно соглашаться, а можно и  не соглашаться, так как эти выводы 
о преимуществах литьевой технологии не являются первостепенными. К тому же 
отрицательное действие этих положений можно свести до минимума. 

Мы разделяем мнение технологов о необходимости производить фигурные элементы 
мощения вибропрессованием. Этот способ имеет больше возможностей решать проблему 
получения изделий с заданными свойствами (прочность, плотность, морозостойкость, 
водопоглощение и др.) при одновременном решении задач ресурсно-энергосбережения. 

Как известно, методом вибропрессования производят мелкоштучные изделия из 
жестких цементно-песчаных смесей. Однако такие мелкозернистые бетонные смеси требуют 
повышенного расхода вяжущего и существенных энергозатрат для проведения тепловой 
обработки изделий. При этом полученный бетон не обеспечивает достаточно полного 
регулирования роста прочности во времени, величин водопоглощения и морозостойкости, 
что, в определенной мере, ограничивает применение такого мелкозернистого бетона в 
дорожном строительстве. В связи с эти необходимо использовать элементы 
модифицирования как самого мелкозернистого бетона на основе гидрофобного цемента 
низкой водопотребности, так и полученных высокоэффективных изделий мощения.   

В настоящее время установлены основные технологические операции приготовления 
гидрофобного цемента низкой водопотребности с безхлоридным модификатором (ГЦНВ-М) 
с учетом соблюдения порядка введения ингредиентов предлагаемого модификатора. 

  В перечень основных операций вошли следующие: 
  - подготовка (сушка) сырьевых материалов ГЦНВ; 
  -приготовление прямой эмульсии соапстока в водном растворе 

суперпластификатора С-3; 
    - дозирование и совместный помол цемента (клинкера) с минеральной добавкой 

(песок и тп.) и предлагаемым модификатором. Введение ингредиентов модификатора 
должно производиться в строго определенной последовательности, а именно: 

  - вначале вводится органический ускоритель твердения- триэтаноламин; 
  - затем прямая эмульсия соапстока в водном растворе С-3. 
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Предлагаемый порядок введения ингредиентов модификатора обусловлен следующими 
научно-практическими соображениями: триэтаноламин, как известно, в процессе помола 
может выполнить роль интенсификатора измельчения минеральных компонентов вяжущего, 
что является положительным дополнением к этому типу ускорителя твердения. Тогда как 
ускорители твердения на основе солей неорганических кислот не только не 
интенсифицируют процесс помола, но и могут, вследствие адсорбции влаги из окружающей 
среды, явиться причиной существенного снижения во времени активности вяжущего. 

Данная последовательность введения ингредиентов модификатора позволила 
обеспечить совместимость их между собой и минеральными компонентами ЦНВ и лучшую 
сохранность активности вяжущего при хранении. 
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ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРАЛЫ ПЛАЗМА КӨМЕГІМЕН ӘР ТҮРЛІ СҮРЕК 
ЖЫНЫСТАРЫН БЕТТІК ТҮРЛЕНДІРУ 

 
О.Г. Волокитин, С.Ғ. Хамзин  

Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Е.Е. Сабитов 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлтық Университеті  

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мұнайтпасов көшесі, 13а 
 

Сүректің сыртқы түрінің өзгеріске ұшырауы, ұлпалар тұтастығының бұзылуы, сүректің 
зақымдануы және оның сапасының төмендеп, қолдану мүмкіндіктерінің шектелуінің себебі 
ауадағы су буын сіңіру қабілеті болып табылады және осының салдары ретінде 
саңырауқұлақ ауруларының пайда болуына қолайлы орта қалыптасады. Бүгінгі таңда ең кең 
таралған технология сүрек бетін химиялық өңдеу болып табылады. Сүректі ылғал мен 
биологиялық зақымдалу әсерінен қорғауға арналған химиялық өңдеудің баламасы ретінде 
сүректі термиялық өңдеу де қолданылады. Сүрек бетін термиялық өңдеу көзі ретінде жоғары 
концентрациялы плазма ағынын пайдалану ұсынылады. Сүректі жоғары температурада 
(3000-5000 оС) өңдеу материалдың бірқатар химиялық және физикалық қасиеттерінің 
өзгеруіне алып келеді [1,2]. 



6689 
 

Жұмыстың мақсаты төмен температуралы плазма ағыны көмегімен сүректің әр түрлі 
жыныстарының бетінде қорғаныштық-сәндік жабын қалыптастыру және оның қасиеттерін 
өзгерту бойынша тәжірибелік зерттеулер жүргізу болып табылады.  

Термиялық өңдеуге арналған бастапқы үгілер ретінде сүректердің төрт түрі таңдалған: 
самырсын, қарағай, көктерек және қайың. Барлық тәжірибелер сүректе қорғаныштық-сәндік 
жабын қалыптастыруға арналған қондырғыда жүргізілген [3]. 

Сүрек беттерін өңдеу үшін төмен температуралы плазма генереторы, атап айтқанда, ВПР-
410 типті жаңартылған плазмотрон пайдаланылған. Плазмалық генератор жұмысына 
барысында оңтайлы меншікті жылу ағыны 1,8-2,6·106 Вт/м2 белгіленген, ол қабаттың сүрек 
бетінде бірқалыпты түзілуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді және оның табиғи өрнектерін 
сол қалпында қалдырады [4,5]. 
 
1 кесте. Плазмотронның жылулық-физикалық сипаттамалары 
 

 
Плазмотрон 
қуаты, кВт 

Тоқ 
күші, 

А 

Кернеу, 
В 

Меншікті 
жылулық 

ағын, 
Вт/м2 

Плазма әсері 
уақыты, 

с 

Балқыған бет 
сипаттамасы 

Беттің түсі 

1,0 200 176 1,8∙106  Бірқалыпты 
күйдіру, тереңдігі 1 

мм 

Ашық 
қоңыр 

2,0 200 176 1,8∙106  Бірқалыпты 
күйдіру, тереңдігі 1 

мм 

Алтын 
түстес 
қоңыр 

56 400 140 2,6∙106 1,0 Бірқалыпты 
күйдіру, тереңдігі 2 

мм 

Алтын 
түстес 
қоңыр 

56 400 140 2,6∙106 2,0 Бірқалыпты 
күйдіру, тереңдігі 2 

мм 

Күңгірт 
қоңыр 

  
а)    б) 

1 сурет – Бастапқы қалыптағы (а) және плазмалық өңдеуден кейінгі (б) блок-хаус. 
 

Плазмалық өңдеуден кейін сүрек беті боялып, күңгірт алтын түстес қоңыр түске енді, бұл 
жағдайда жыныс құрылымы жақсы байқалып, жылдық сақиналалары да айқындала түскен. 
Өңделгеннен кейін бет саңырауқұлақтар, зеңдер және басқа да сүрек ауруларының пайда 
болуына тұрақты бола түседі, бұған олардың түзілуіне қолайлы ортаны жою арқылы қол 
жеткізуге болады. 

Бастапқы қалыптағы және плазмалық өңдеуден кейінгі сүректің анатомиялық құрылысын 
зерттеу нысаны ретінде қайың таңдалған, себебі, Томск облысында бұл неғұрлым 
энергиялық тиімді түр болып табылады. Беттің анатомиялық құрылысын растрлы 
элеткронды микроскопияны пайдалану арқылы (РЭМ) Hitachi TM – 3000 құралында, 15 кВ 
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үдемелі кернеу және үлгіден қуатты алу режимі жағдайында анықтаған (электронды пушка: 
5х10-2 Па; үлгіге арналған камера: 30-50 Па). 

Сүрек бетінің анатомиялық құрылысының өзгеруі негізінен термодеструкция үдерісі 
есебінен целлюлозамен салыстырғанда молекулалық массасы төмен поисахаридтердің 
бұзылуы әсерінен гемицеллюлозаның түзілуімен жүзеге асадады. Сүрек беті кеуекті 
құрылымы жоқ біртекті ретінде сипатталады.  

Жүргізілген тәжірибелерді талдау сүрек беттерін плазмалық өңдеу технологиясы 
өңделетін бұйымға әсер ету уақытының аздығы есебінен термиялық әсер етудің дәстүрлі 
әдістерімен салыстырғанда біршама үнемді болып табылады деген қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. Плазмалық өңдеу сүрекке  бірегей ылғалды қайтарғыш және пайдалану 
қасиеттерін, жоғары пішінді сақтау тұрақтылығын және геометриялық өлшемдерінің 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді, бұл жағдайда сүректің сығылу әсеріне тұрақтылығы 
жақсарып, материалдағы ішкі кернеу деңгейі төмендейді. 
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Метрологическое обеспечение геодезических работ – это совокупность  обязательных  

административно-технических  мероприятий и нормативных  документов, 
регламентирующих вопросы производства, применения  измерительных средств, их поверок, 
контроля обработки результатов геодезических  измерений, направленных на обеспечение 
единства измерений. Определение точности измерений составляет генеральную задачу 
метрологического обеспечения измерений.  Не только  единство, точность, а также 
достоверность,  качественная обработка различных геодезических измерений, выполненных 
соответствующим оборудованием – все  это,  являвшееся   важным многие годы назад,  в 
связи с технологическим развитием современного общества имеет все нарастающую 
актуальность и в наши дни.  
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В настоящее время метрология развивается по нескольким направлениям. Если еще в 
начале 20-го века под словом метрология понималась наука, главной задачей которой было 
описание всякого рода мер, применяемых в разных странах, то теперь это понятие приобрело 
гораздо более широкий научный и практический смысл. 

Сформировались и развиваются три взаимосвязанных раздела метрологии: 
теоретическая, законодательная и прикладная метрология. Рассмотрим следующие 
направления: Прикладная (практическая) метрология - освещает вопросы практического 
применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии. И именно 
с ее помощью осуществляется метрологическое обеспечение производства. Законодательная 
метрология - разрабатывает и внедряет нормы и правила выполнения измерений, 
устанавливает требования, направленные на достижение единства измерений, порядок 
разработки и испытаний средств измерений, устанавливает термины и определения в области 
метрологии, единицы физических величин и правила их применения [1]. 

Законодательную основу метрологического обеспечения Казахстана составляют:  
- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и 

дополнениями от 02.02.2011 г.);  
- Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. «О проведении согласованной политики 

в области стандартизации, метрологии и сертификации»; 
- Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года 

№ 603-II (с изменениями и дополнениями от 10.07.2012 г.);  
- Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 16 июля 1999 года № 433-I (с 

изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 10.06.03 г. № 432-II);  
- Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июля 2000 

года «53- II (с изменениями и дополнениями от 10.07.2012 г.)  
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 «О Стратегии 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» и др. 
Нормативную основу в области геодезической метрологии Республики Казахстан составляет 
целое множество нормативных документов. К ним относятся группа стандартов 
«Государственная система обеспечения единства измерений», а также ГОСТы, ЕНиРы, 
ЕНВиРы, методики поверок заводов-производителей, положения, инструкции, 
регулирующие выполнение определенных видов геодезических работ и др. [2]. 

Геодезическая метрология Казахстана является относительно недавней областью. 
Бурное развитие науки, техники и технологии в ХХ веке потребовало развития метрологии 
как науки. В СССР метрология развивалась в качестве государственной дисциплины, т.к. 
нужда в повышении точности и воспроизводимости измерений росла по мере 
индустриализации и роста оборонно-промышленного комплекса. Зарубежная метрология 
также отталкивалась от требований практики, но эти требования исходили в основном от 
частных фирм. Косвенным следствием такого подхода оказалось государственное 
регулирование различных понятий, относящихся к метрологии, то есть ГОСТирование всего, 
что необходимо стандартизовать. За рубежом эту задачу взяли на себя негосударственные 
организации, например ASTM (ASTM International (American Society for Testing and 
Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и 
издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг). В силу этого различия в 
метрологии СССР и постсоветских республик государственные стандарты (эталоны) 
признаются главенствующими, в отличие от конкурентной западной среды, где частная 
фирма может не пользоваться неугодным стандартом или прибором и договориться со 
своими партнёрами о другом варианте удостоверения воспроизводимости измерений [3]. 

До распада СССР проблем с метрологическим обеспечением топографо- 
геодезического производства и землеустроительных работ в Республике Казахстан не 
существовало. Поверки, юстировки, калибровки, эталонирование геодезических приборов и 
инструментов выполнялись на аэрогеодезическом предприятии г. Алматы. Начиная с 1991 
года, по причине развала специализированных научно - исследовательских институтов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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произошло значительное сокращение количества организаций, умеющих качественно 
выполнять поверки и юстировки геодезической техники [4]. 

Реорганизация государственных метрологических служб, необходимость которой 
диктовалась переходом страны к рыночной экономике, фактически привела к значительной 
степени разрушения централизованной системы управления метрологической деятельностью 
и ведомственных служб. Появление различных форм собственности послужило причиной 
возникновения противоречий между обязанностью государственных испытаний средств 
измерений, их поверки, государственным надзором и возросшей степенью свободы 
субъектов хозяйственной деятельности. К этому добавились и другие проблемы. Закон 
Республики Казахстан от 7 июня 2000 года №532 «Об обеспечении средства измерений». 
Настоящий закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы 
обеспечения единства измерений в РК, регулирует отношения между государственными 
органами управления, физическими и юридическими лицами в сфере метрологической 
деятельности и направлен на защиту прав и законных интересов граждан и экономики РК от 
последствий недостоверных результатов измерений. 

В тоже время наблюдается расширение спектра геодезического оборудования, 
используемых при выполнении различных геодезических работ. Постепенное насыщение 
казахстанского рынка современными геодезическими приборами и отсутствие сервисных 
центров, заставило дилеров геодезических приборов задуматься о создании собственных 
сервисных центров и подготовки специалистов. Сегодня на рынке геодезической техники в 
Казахстане услуги по метрологическому обслуживанию геодезических приборов 
предоставляют следующие организации: - ТОО «Геокурс»; - ТОО «Геостройизыскания»; - 
ТОО «ЕАТС»; - АО «НаЦЭкС»; - филиал РГКП «Казгеодезия» Агентства Республики 
Казахстан по управлению земельными ресурсами; - РГП «Казахстанский институт 
метрологии» [5].  

РГП «Казахстанский институт метрологии» оказывает широкий спектр услуг по 
метрологии, однако имеет узкую направленность по осуществлению метрологической 
поверки геодезических приборов, в основном представлен линейными средствами 
измерениями.  

Наблюдается тенденция увеличения количества поверочных лабораторий и сервисных 
центров на территории республики за последние годы, а также увеличение количества 
утвержденных средств измерений, внесенных в государственный реестр системы 
обеспечения единства измерений Республики Казахстан.  

Исходя из анализа современного состояния уровня метрологического обеспечения 
топографо-геодезического производства, вполне возможно выявить основные недостатки на 
данном этапе развития. Итак, следует отметить, что одной из причин, замедляющих процесс 
метрологической аттестации геодезических приборов, является низкая осведомленность 
предприятий, выполняющих геодезические работы, о необходимости прохождения 
метрологической поверки и важности прохождения данной процедуры. На пути развития 
казахстанской геодезической метрологии важным является создание единой базы 
регистрации геодезических приборов, прошедших процедуру метрологической поверки в 
поверочных лабораториях предприятий. Таким образом, заказчики работ имели бы 
возможность отслеживать геодезические приборы, прошедшие метрологическую поверку и 
сертификацию. Основными принципами сертификации являются: 

- Обеспечение достоверности информации об объекте сертификации; 
- Объективность и независимость сертификации; 
- Профессиональность испытаний изделий; 
- Открытость информации о результатах сертификации или о прекращении срока 

действия сертификата; 
- Признание аккредитации зарубежных органов по сертификации и зарубежных 

испытательных лабораторий, зарубежных знаков соответствия на основе международных 
соглашений; 
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- соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну 
фирмы.  

 Немаловажным является и тот факт, что территория Республики Казахстан не 
достаточно охвачена центрами по ремонту и обслуживанию геодезических приборов. [6]. 

Ниже представлена схема технических элементов метрологического обеспечения 
(рис. 1), которые, возможно, улучшили бы современное состояние геодезической метрологии 
Казахстана.  

 
 

Рис. 1. Элементы метрологического обеспечения. 
 
То есть,  помимо предложенной выше единой базы регистрации геодезических 

приборов, прошедших процедуру метрологической поверки, считаю важным введение 
системы государственных  лабораторий, деятельность которых включала бы  не только 
производство поверок геодезических приборов, от которых зависит точность производимых 
измерений, но и разработку нормативных документов, разъясняющих важность данных 
мероприятий, а также  регулирующих  единые требования к качеству используемого 
геодезического оборудования. 
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Наземное лазерное сканирование на 
сегодняшний день - это самый 
оперативный и производительный способ 
получения точной и наиболее полной 
пространственной информации об 
объекте. Суть технологии заключается в 
определении точных пространственных 
координат точек поверхности объекта 
(рис.1). Процесс наземного лазерного 
сканирования реализуется посредством  
измерения расстояния до всех 
определяемых точек с помощью 
импульсного лазерного безотражательного 
дальномера. Измерения производятся с 

очень высокой скоростью – от нескольких тысяч до миллиона точек в секунду , в итоге в 
считанные минуты прибор измеряет несколько миллионов точек, точно повторяющих 
поверхность сканируемого объекта. Наземные лазерные сканеры дают возможность работать 
при таких погодных условиях, как от – 20℃ до +40℃, что позволяет уверенно применять его 
в умеренно-континентальном климате Казахстана. В случае при минимальной температуре 
окружающей среды сканеры   функционируют кратковременно, т.е. до 30 минут.  
         Растущая популярность лазерного сканирования обусловлена целым рядом 
преимуществ, которые дает новая технология по сравнению с другими методами измерений. 
Среди преимуществ хочется выделить главные: повышенная скорость работ, уменьшение 
трудозатрат.  
          Первым результатом сканирования является облако точек, которое и несет 
максимум информации об исследуемом объекте, будь то здание, инженерное сооружение, 
памятник архитектуры и т.п.  
          Материалы, получаемые при лазерном сканировании, несут более полную 
информацию об объекте съемки. Перед началом процесса сканирования лазерный сканер 
производит панорамную фотосъемку, которая значительно повышает информативности 
получаемым результатов. Технология наземного лазерного сканирования, используемая для 
создания трехмерных моделей объектов, топографических планов сложных загруженных 
территорий значительно повышает производительность труда и уменьшает затраты времени. 
Разработка и внедрение новых технологий производства геодезических работ, всегда велись 
с целью сокращения сроков полевых работ. Можно с уверенностью сказать, что лазерное 
сканирование полностью отвечает этому принципу. Технология наземного лазерного 
сканирования находится в постоянном развитии. Это касается как совершенствования 
конструкции лазерных сканеров, так и развития функций программного обеспечения. Суть 
технологии лазерного сканирования заключается в определении пространственных 
координат точек поверхности объекта. Это реализуется посредством измерения расстояния 
до всех определяемых точек с помощью лазерного безотражательного дальномера.  

Рис.1 - 3D сканирование дорожных участков с помощью 
наземного лазерного сканера 

mailto:abenovazhannat@gmail.com
mailto:bbenkin@gmail.com
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           При каждом измерении луч дальномера отклоняется от своего предыдущего 
положения так, чтобы пройти через узел некой мнимой нормальной сетки, называемой еще 
сканирующей матрицей. Количество строк и столбцов матрицы может регулироваться. Чем 
выше плотность точек матрицы, тем выше плотность точек на поверхности объекта. 
Измерения производятся с очень высокой скоростью - тысячи измерений в секунду. Прибор, 
реализующий на практике приведенную технологию измерений, называется лазерным 
сканером. Результатом работы сканера является множество точек с вычисленными 
трехмерными координатами. Такие наборы точек принято называть облаками точек или 
сканами. Обычно количество точек в одном облаке может варьироваться от нескольких 
десятков тысяч до нескольких миллионов.  
        В большинстве сканеров используется импульсный лазерный дальномер. На пути к 
объекту импульсы лазерного излучения отражаются зеркалом, которое осуществляет 
пошаговое отклонение лазерного луча в вертикальной плоскости. В горизонтальной 
плоскости вращается сам сканер.  
        Все управление работой прибора осуществляется с панели управления сканером, 
расположенной непосредственно на нем, либо с помощью портативного компьютера с 
набором программ. Полученные координаты точек сохраняются на установленной в сканер 
карте памяти или из сканера передаются в компьютер и накапливаются в базе данных. Зная 
угол разворота зеркала и сканера в момент наблюдения и измеренное расстояние, процессор 
вычисляет координаты каждой точки.  
      Сканер имеет определенную область обзора или, другими словами, поле зрения. 
Предварительное наведение сканера на исследуемые объекты происходит с помощью 
визира, установленного на зеркале сканера, либо с помощью встроенной цифровой 
фотокамеры, если пользователь использует компьютер.     
      Изображение, получаемое цифровой камерой, передается на экран компьютера, и 
оператор осуществляет визуальный контроль ориентирования прибора, выделяя 
необходимую область сканирования.      
      Работа по сканированию часто происходит в несколько сеансов из-за формы 
объектов, когда все поверхности просто не видны с одной точки наблюдения. Самый 
простой пример - четыре стены здания. Полученные с каждой точки стояния сканы 
совмещаются друг с другом в единое пространство в специальном программном модуле. На 
стадии полевых работ необходимо предусмотреть зоны взаимного перекрытия сканов. При 
этом перед началом сканирования в этих зонах размещают специальные марки. По 
координатам этих марок и будет происходить процесс "сшивки", регистрации. Существует 
также программное обеспечение, позволяющее совмещать сканы без использования марок.  
      Лазерное сканирование предоставляет возможность получить максимум информации 
о геометрической структуре объекта. Его результатом являются 3D модели с высокой 
степенью детализации, плоские чертежи и разрезы.  
      Лазерный сканер идеально подходит для съемки дорог с интенсивным движением, 
т.к. традиционными методами это сделать довольно сложно, и самое главное это опасно для 
жизни и здоровья человека.      Производство работ в этом случае, так же содержит два этапа: 
полевой и камеральный. В результате полевого этапа, создаётся файл содержащий несколько 
миллионов измерений.      После камеральной обработки можно получить различные 
материалы – это и топографический план, и поперечные профили дороги с прилежащими 
откосами, и трёхмерную модель. Информация, полученная в результате полевого этапа, 
сохраняется неизменной, и её можно использовать для сравнения, контроля и анализа 
изменений, произошедших на участке, при выполнении повторной съемки.  
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Лазерный 3D сканер X130 (по сравнению с лазерным 3D сканером Faro Focus 3D 
S120) имеет больший диапазон измерений - 130 метров.  В отличие от 3Д лазерного сканера 
Faro Focus 3D X330, обладающего сканирующим диапазоном в 330 метров, новый лазерный 
3D cканер Faro Focus 3D Х130 (рис.2) больше подходит для измерений средней дальности. 
Faro Focus 3D Х130 присущи компактность, возможность автоматического сохранения 
результатов, экономия до 50% времени при сканировании и обработке по сравнению с 
другими лазерными сканерами.  Точность и скорость: Лазерный сканер Focus 3D X130 
создает точную виртуальную копию со скоростью до 976000 точек в секунду.  
Компактность и легкость: имея размеры 24x20x10 см и вес всего 5.0 кг, Focus 3D X130 
является самым маленьким, когда-либо созданным, 3D сканером. Экономичность: 
непревзойденное соотношение цена/качество - по сравнению с предыдущей моделью цена 
снижена в 2 раза (Faro Focus 3D X130 Цена – по запросу). Простота использования: 
сенсорный дисплей и интуитивно-понятный интерфейс позволяют управлять всеми 
функциями сканера с дисплея. Автономность: для работы не требуются какие-либо 
внешние устройства, встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономной 
работы и может заряжаться во время использования сканера. Встроенная цветная камера: 
интегрированная цветная 70 мегапиксельная камера позволяет создавать фотореалистичные 
цветные 3D скан-изображения. Управление данными: все данные сохраняются на SD-карте и 
легко могут быть переданы в компьютер и размещены в интернете с помощью бесплатного 
программного обеспечения SCENE WebShare, которое поставляется в комплекте с Faro 
Focus 3D Х130. Данное программное обеспечение представляет собой эффективный 
инструмент для просмотра и обработки 3D облака точек, обладая возможностью 
регистрации и позиционирования сканов, а также автоматического распознавания объектов. 
Компас: встроенный электронный компас добавляет данные об ориентации к каждому 
файлу с результатами сканирования. Это очень помогает в работе с прибором в 
автоматическом режиме. WLAN (WiFi): возможно беспроводное управление всеми 
функциями сканера, WiFi управление с мобильного устройства с поддержкой Flash.    

Преимущества лазерного 3D сканера Faro Focus 3D X130 
• Автоматизация процесса измерений и обработки данных, съемка  

труднодоступных и сложных объектов. 
• Возможность многократно использовать данные. Дальнейшей обработкой и  

созданием трехмерной модели без повторной съемки. 
• Сокращение временных и финансовых затрат.Время проведения полевых  

исследований сокращается до 90%. Быстрое получение и обновление информации. 
• В сравнении с двухмерными измерениями - наибольшая точность и  

Рис. 2 – Выполнение сканирования с помощью Faro Focus 3D 
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информативность. 
• Минимизация «человеческого фактора» без остановки производственных работ. 
• Совместимость полученных данных с AutoCAD, AVEVA PDMS, Microstation,  

Geomagic 
• Сохранение созданной модели в стандартных форматах dxf, dwg, txt и  

собственном формате. 
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ТЕМІР ЖОЛДАРДЫҢ БОЙЛЫҚ ПРОФИЛІН ЖӘНЕ ЖОСПАРЫН ЖОБАЛАУ 
 

Айтенова Алия Саматовна 
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің геодезия және картография кафедрасының 
магистранты 

Ғылыми жетекші – т.ғ.к., профессор Кусаинова Г.Д. 
 
        Темір жолдың бойлық профилі жол осі бойынша оның көлденең қиылысын көрсетеді; 
жол жоспары жол осінің көлденең жазықтыққа кескінделуін көрсетеді. 
         Пайдалану қолайлылығы және тасымалдаудың өзіндік құнының минимумі 
көзқарасынан профилінде көлденең аудан және жоспарда түзу сызық болып көрінетін жол 
болғаны дұрыс. 
         Бірақ, ақтық жол бекеттерінің түрлі биіктікте орналасуы, олардың арасындағы  жер 
бетінің тегіс еместігі, су еңкіштігін айналып өту қажеттігі және құрылыс шығындарын 
азайтуға тырысу айтылған ұсыныстарды орындау  ешқашан  мүмкін болмауына әкеліп 
соғады. Теміржол сызығы профильде көлденең алаңдардың, өрлер мен енкіштіктердің 
қиылысын, ал жоспарда – түзулердің қисық сызықтармен қиылысын көрсетеді. 
        Жолдың профильдегі және жоспардағы сипаты елеулі ықпал ететін жағдайлар: 1)Поезд 
қозғалысының шарттары, олардың жүру жылдамдығы, энергия және отын шығыны және т.б. 
пайдалану тәртібінің көрсеткіштері; 2)Поезддардың қозғалысының қауіпсіздігі және бір 
қалыптылығы;  3)Құрылыс жұмыстарының көлемі. 
       Темір жолдың профилін және жоспарын қайта өңдеу, оны пайдалану барысында 
айтарлықтай қиындықтарды туғызып, үлкен шығындарды талап етеді және бірқатар 
жағдайларда жарамсыз жұмыстарға әкеліп соғады. Осыған орай, темір жолдың профилі мен 
жоспарының жобалануына назар аударудың маңыздылығы түсінікті. 
       Профиль мен жоспарды жобалауда бірінші кезекте және міндетті түрде, поезд 
қозғалысының қауіпсіздігі мен бір қалыптылығы үшін, техникалық талаптарының 
орындалуы қажет, ал содан кейін жолдың профилі мен жоспарының қатарынан, немесе 
техниккалық талаптарына сай, оның  жеке аумақтары үшін  үнемдірек тиімді нұсқасы 
таңдалуы тиіс. 
       Темір жолдардың профилі мен жоспарын жобалау мәселелерін зерттеу профиль мен 
жоспардың элементтерімен алдын ала танысуды талап етеді, ал бұдан кейін – түрлі 
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жағдайларда бұл элементтердің байланысуын зерттеудің ережелері мен әдістері 
қарастырылады. 

Жобаланатын теміржол сызығы профильде аудандар мен енкіштіктердің жиынтығын 
көрсетеді. 

Профильдің сыну  бұрышы нүктелері аралығындағы қашықтық бойлық профильді 
жобалау қадамын көрсетеді. Поездің қауіпсіз және бір қалыпты қозғалуы үшін бойлық 
профиль көрсетілген сынық күйінде бола алмайды, себебі профильдің сыну бұрыштарында, 
әсіресе аралық енкіштіктердің үлкен айырмашылығында тіркейтін құралдардың тартылыс 
күші қатты өзгеріске ұшырайды, көрші вагондардың қораптарының бір біріне қарай еңкіш 
орналасуы (бір вагон біреуінде, ал басқасы аралық еңкіштікте), сонымен қатар жылжымалы 
құрамның жеке осьтерінің шамадан артық жүктелуі немесе жүк түсірілуі байқалады. 

Аталған жағдайлар аралық енкіштіктердің бір қалыпты байланысын құрғанда орнына 
келтіріледі. 

Көптеген жағдайларда аралық элементтердің байланысы радиусы R айналма 
қисықтарының көмегімен құрылады, оның көлемі жолға байланысты 5000 -10000 м дейін. 

Жеке жағдайларда енкіштіктердің байланысы өзгермелі құлдырау элементтерінің 
құрылғысымен қамтамасыз етіледі, әрбір профиль элементінің 25-75 м ұзындығына 1-2/00 
еңкіштік қолданылады. 

Байланыстың екінші түрі поезддардың қозғалысының бір қалыптылығын қамтамасыз 
етеді, бірақ байланыс құрылғыларын және жолды пайдалануды қиындатады. 

Профиль элементтерінің ұзындығы (профильді жобалау қадамы). Жобаланатын темір 
жолдың эксплуатациялық жағдайының тұрғысынан профиль элементтерін, оның сыну санын 
азайтуды қамтамасыз ету үшін барынша ұзартқан жөн, бұл поезд қозғалысы үшін жақсы 
жағдай туғызады. Аралық элементтердің енкіштіктерінің үлкен айырмашылығы, оның үстіне 
ұзындығы шамалы ғана болса, бірқатар жағдайларда поезд қозғалысының бірқалыптылығын 
бұзады. 

Теміржолдың жоспары, бір біріне әр түрлі бұрышта орналасқан және бір бірімен 
қисық сызықпен түйіндестірілген түзулердің жеке бөліктерін көрсетеді. Бұл түйіндесулер 
үлкен радиусты  айналма қисықтарының көмегімен жасалады, поезд қозғалысының 
бірқалыптылығын  ұлғайту және жолдың бұзылуын азайту үшін айналма қисық сызықтар 
түзулермен,  берілген радиуста түзуден (R=∞) айналма қисық сызыққа біртіндеп өтуді 
қалыптастыратын,  өтпелі қисықтардың көмегімен қамтамасыз етіледі. 
           Бойлық профильдің бізде қабылданған үлгісінде айналма қисық сызықтар шартты 
сызбамен көрсетіледі (1-сурет). 
 

 
1-сурет.Жоспардағы айналмалы қисық сызықтары 

 
         Алдын ала жүргізілген іздеулердің көрсеткішін көрсететін бойлық профильде, яғни 
жоба тапсырмасын өңдеу барысында құрылатын айналма қисықтар ғана көрсетіледі; алдын 
ала жүргізілген іздеулердің ақтық көрсеткішін көрсететін бойлық профильде, яғни 
техникалық жоба өңдеу барысында өтпелі қисық сызықтар да көрсетіледі. 
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         Бұру бұрышы оң жақта болса қисық сызықтар километр барысында дөңестігі жоғары, 
ал бұру бұрышы сол жақта болса дөңестігі төмен болады. 
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По количеству и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов Казахстан занимает 

одно из ведущих мест в мире. На базе разведанных запасов созданы мощные 
промышленности. Особого внимания, заслуживает нефтяная отрасль. Растущая добыча 
нефти, глобализация нефтеперевозок и ввод в эксплуатацию новых месторождений, как на 
суше, так и на море, с каждым годом неизбежно приводит к увеличению количества 
нефтеразливов и огромным финансовым и природным потерям. На сегодняшний день 
обширные площади нефтепромыслов в море покрыты нефтяными пятнами, за которыми 
надо наблюдать для предупреждения и ликвидации природных катастроф.  

Полномасштабный мониторинг разливов нефти в море традиционными наземными 
средствами контроля весьма трудоемок. Дистанционные средства наблюдения из космоса 
являются реальной альтернативой, обеспечивая охват больших районов за неизмеримо 
меньшую стоимость. Аэрокосмический мониторинг акваторий позволяет вести диагностику 
загрязнений, наблюдать за их перемещениями и трансформацией с борта космических 
аппаратов и авианосителей. 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – один из важнейших и бурно 
развивающихся видов космической деятельности, который наиболее восприимчив к 
инновациям. Этот сектор космической деятельности основан на использовании высоких 
наукоемких технологий и последних достижений науки. 

При организации аэрокосмического мониторинга в интересах нефтегазовой отрасли 
используются принципы, свойственные сложным информационным системам. Для 
проведения аэрокосмического мониторинга объектов нефтегазового комплекса применяются 
различные космические аппараты, воздушные, оснащенных широким набором пассивной и 
активной аппаратуры ДЗ, функционирующей в различных диапазонах спектра 
электромагнитных волн (от УФ до радиодиапазона), а также геофизической аппаратурой, 
средства связи, наземные средства приема спутниковых данных, ситуационные и 
информационноаналитические центры, программные и технические средства обработки, 
долговременного хранения и предоставления пользователям аэрокосмической информации, а 
также соответствующее геоинформационное обеспечение (рис.1). 
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Рис. 1. Схема проведения аэрокосмического мониторинга нефтегазоносных 
территорий и объектов нефтегазового комплекса 

 
Наиболее эффективным средством для мониторинга нефтяных загрязнений является 

радиолокационное зондирование. Для этой цели применяют радиолокаторы с 
синтезированной апертурой (РСА). На данный момент наиболее перспективно 
использование радиолокатора на спутниках ERS, Radarsat и Envisat ,которые дополняются 
космическими снимками в инфракрасном и оптическом диапазонах. 

С учетом основных мировых тенденций развития космических систем ДЗЗ, связанных 
с увеличением числа спутников высокого и сверхвысокого разрешения (меньше 0.4–1 м), в 
том числе всепогодных радиолокационных (РЛ) космических средств,  эффективность 
использования космических методов и технологий в различных направлениях человеческой 
деятельности, в том числе и в интересах нефтегазовой отрасли, будет непрерывно 
повышаться.[1] 

Технология космического мониторинга нефтяного загрязнения моря дает 
возможность в оперативном режиме вести контроль появления слива нефти и на акватории 
казахстанской части Каспийского моря.  

Важнейшими преимуществами космических методов и систем мониторинга являются:  
-мониторинг естественных протечек нефти; 
-мониторинг аварийных выбросов нефти при проведении нефтяных операций; 
-контроль протечек нефти из прибрежных законсервированных скважин; 
-большая обзорность;  
-возможность работы в любых труднодоступных районах, получение информации 

практически в любом масштабе, с различным пространственным и временным разрешением;  
-широкий спектр регистрируемых параметров;  
-высокая достоверность и оперативность получения данных; 
- возможность многократно наблюдать исследуемые районы;  
-относительная дешевизна информации (особенно при работе на больших площадях). 
Авиационные средства мониторинга занимают свою нишу при решении задач 

мониторинга объектов нефтегазовой отрасли, связанную с получением более детальной 
информации и в более локальном масштабе.  

В соответствии с программами мониторинга, судовые наблюдения проводятся на 
полигонах 3 уровней - лицензионного участка (III уровень), месторождения (II уровень), 
отдельных скважин и объектов обустройства (I уровень) (рис. 2). Такая организация 
мониторинга позволяет оценить воздействие нефтяных операций на морскую среду на фоне 
изменений ее состояния.[4] 
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Рис.2 Уровни мониторинга морской среды 
 
В процессе проведения аэрокосмического мониторинга нефтегазоносных территорий 

и объектов нефтегазового комплекса формируется исходная информация (аэрокосмические 
изображения, другие данные ДЗ, а также геофизическая информация). 

При использовании воздушных средств  мониторинга оперативная обработка 
информации в отдельных случаях может производиться на борту авиационных средств, и ее 
результаты могут передаваться потребителям в режиме “online” или поступать на наземные 
средства обработки (рис. 3) 

В нашем случае  информация с различных спутников может оперативно приниматься 
на антенные комплексы наземных центров приема, а также поступать через FTP серверы или 
вводиться с магнитных носителей. [3] 

        
                Рис.3 Схема последовательности передачи информации 
 
При выполнении мониторинга аэрокосмическая и сопутствующая информация 

подвергается предварительной и детальной тематической обработке. С использованием 
полученных результатов формируются промежуточные информационные продукты, 
тематические карты и ГИС различной тематической направленности. 

Таким образом, технологическая цепочка обработки радарных снимков для выявления 
нефтяного загрязнения моря выглядит следующим образом: 

1. Первичная обработка радарных изображений в программном продукте RADAR 
Tools; 

2. Визуальный анализ снимка с помощью программного обеспечения ERDAS Imagine; 
3. Проверка соответствия метеорологическим условиям; 
4. Совместный анализ снимка с данными возможных источников нефтяных 

загрязнений (инфраструктурой нефтяных месторождений); 
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5. Улучшение качества радарного снимка с помощью различных фильтров; 
6. Обработка снимка в программном продукте Definiens Professional, которая состоит 

из следующих этапов: сегментация пикселей по принципу однородной яркости, цвета и 
текстуры, организация иерархии классов, назначение свойств объектов, классификация и 
векторизация нефтяных пятен. 

7. Полученные векторные слои нефтяных сликов сопровождаются атрибутами, 
описывающими их свойства (дату обнаружения, место обнаружения, источник загрязнения, 
цвет слика, граница слика). Кроме того может быть рассчитана площадь загрязнения и 
вычислены координаты центра нефтяного пятна. Данные действия производятся в 
программном продукте ArcGIS (рис.4). 

   
Рис.4 Технологическая цепочка обработки радарных снимков для выявления 

нефтяного  загрязнения моря 
    
Основными информативными параметрами среды, регистрируемыми 

аэрокосмическими методами при экологическом мониторинге объектов нефтегазового 
комплекса на суше и на море, являются: тепловые контрасты в местах появления 
загрязняющих компонент за счет изменения физической температуры и коэффициентов 
излучения; контрасты яркости объекта и фона; диэлектрической проницаемости; 
деформаций спектров поверхностного волнения при сбросе в морскую среду нефти.[2] 

В качестве примера представлены результаты отработки РЛИ, полученного со 
спутника Radarsat для района добычи нефти на шельфе Каспийского моря. На рис. 5а 
приведены исходное космическое изображение и его увеличенные фрагменты. На рис. 5б 
(слева) приведены изображения, демонстрирующие последовательность промежуточных 
этапов обработки, а справа приведен результат классификации по методу максимального 
правдоподобия. На правом фрагменте рис. 5б отчетливо выделены области нефтяных 
загрязнений и искусственные сооружения в море  

 

. 
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Рис.5.Космический РЛ-мониторинг нефтяных загрязнений в Каспийском море 

(Нефтяные Камни): а – изображение, полученное спутником Radarsat-1 , и его увеличенные 
фрагменты; б – пример тематической обработки космического РЛИ для выявления нефтяных 

загрязнений в Каспийском море 
 
    Предлагаемые инновации в области экологического мониторинга нефтегазоносных 

акваторий уже получили свое практическое воплощение. Начиная с 2007 г., при поддержке 
компании «ЛУКОЙЛ» Институт океанологии РАН осуществляет спутниковый мониторинг 
Каспийского моря, включающей в себя казахстанский и российский секторы 
недропользования. При этом упор сделан на регулярном получении и обработке 
радиолокационных изображений, позволяющих выявить и оценить уровень загрязнения 
акватории нефтепродуктами. [5] 

Применение аэрокосмических технологий в дистанционном зондировании является 
одним из наиболее перспективных путей развития этого направления. Конечно, как и любые 
методы исследования, аэрокосмическое зондирование имеет свои достоинства и недостатки. 

Главной проблемой спутниковых систем является их дороговизна, они требуют 
одномоментных крупных вложений. Также на сегодняшний момент недостаточная точность 
изображений. Но, несмотря на недостатки, данный метод получения информации о Земле 
является наиболее перспективным, эти недостатки являются устранимыми и малозначимыми 
на фоне тех возможностей, которые открываются благодаря аэрокосмическим технологиям. 

Проанализировав,  современные тенденции развития ДЗЗ и обосновав  актуальность и 
необходимость применения аэрокосмических методов и технологий для мониторинга 
разлива нефти на акватории Каспийского моря. Предложены принципы организации 
аэрокосмического мониторинга в интересах нефтегазовой отрасли, описаны этапы получения 
и обработки информации, а также пути ее прохождения от источников (различные спутники 
и воздушные средства, оборудованные различной аппаратурой ДЗЗ) до потребителей с 
использованием современных геоинформационных технологий.  

Показано, что перспективы повышения эффективности решения задач мониторинга 
загрязнения нефтью моря связаны с использованием новых методов, технологий и 
аппаратуры ДЗ, разработкой и применением новых методов обработки аэрокосмической 
информации, применением современных геоинформационных технологий, а также с 
комплексированием аэрокосмических и наземных данных.  

 
                                  Список использованных источников 
1. http://www.esri-cis.ru/  
2. Щепин М.В., Евдокимов С.В., Головченко Ю.В. Выявление кольцевых структур по 

результатам обработки изображений космических снимком // Исслед. Земли из космоса. 
2007. № 4. С. 74–87. 

3. Бондур В.Г. Принципы построения космической системы мониторинга Земли в 
экологических и природноресурсных целях // Изв. вузов. Геодезия и аэрофо тосъемка. 1995. 
№ 2. C. 14–38. 

http://www.esri-cis.ru/


6704 
 

4. Монахов С. К., Попова Н. В., Курапов А. А. Оценка ассимиляционной емкости 
акватории и экологическое нормирование сброса загрязняющих веществ в море // Вестн. 
Дагестан. науч. центр РАН. - 2005. -№ 20. - С. 58-66.  

5. Экологическая политика ОАО «ЛУКОЙЛ» на Каспийском море. Т. 2. Охрана 
окружающей среды при поиске, разведке и добыче углеводородного сырья в северной части 
Каспийского моря / отв. ред. С. К. Монахов, В. А. Селезнев. - Астрахань, 2003. - 256с.  

 
 
УДК 528.48:67.035 

КОММУНИКАЦИЯ ЖӘНЕ АВТОЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ 
МОНИТОРИНГІ 

                                                   
Алдуашова Катира Мейрбековна 

                                                    katya_kz_91@mail.ru 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің геодезия және картография кафедрасының магистранты 

Ғылыми жетекші – т.ғ.к., профессор Кусаинова Г.Д. 
 

Көлiк саласын дамыту көлiк салалары: автожол, темiр жол, азаматтық авиация, су 
көлiгiнде инфрақұрылымды дамыту деңгейiн арттыруға, халықаралық көлiк желiсiне бiрiгу 
деңгейiн арттыруға бағытталған. 
      Автожол арқылы жүктерді тасымалдаудың артуына байланысты халықаралық 
стандарттарға сәйкес сапалы автожолдың қажеттілігі туындап отыр. Бұл құрылыс 
жұмыстарын жүзеге асыру барсында ізденіс жұмыстарынан бастап геодезиялық 
мониторингілеу жұмыстарына дейін геодезиялық қамтамасыз ету жұмыстары жоғары рөлге 
ие. 

Развитие отрасли транспорта,таких как: автомобильная, железнодорожная, 
гражданская авиация, водная транспортная инфраструктура направлена на повышение 
уровня интеграции в международной транспортной сети. 

Из-за перевозки грузов автомобильным транспортом в соответствии с 
международными стандартами, необходима потребность в высококачественной дороге.  В 
ходе реализации строительных работ начиная с исследовательских  до геодезических 
мониторингов, очень важна роль геодезических работ. 

Development of the sector of transport, such as road, railway, civil aviation, water transport 
infrastructure is aimed at increasing the level of integration in the international transport network. 
    Due to the transportation of goods by road in accordance with international standards, it is 
necessary need for high-quality road. In the course of construction work starting from research to 
geodetic monitoring, a very important part of geodetic works. 
         Автомобиль жолдары - Қазақстанның көлiк-коммуникация кешенiнiң маңызды 
элементтерiнiң бiрi, оның тиiмдi қызметi мен тұрақты дамуы қазiргi заманғы жағдайларда 
экономиканың өсуiне өту, халықтың өмiр жағдайын жақсарту және деңгейiн арттыру 
факторлары болып табылады. Темiр жолдар мен су жолдарының аса төменгi тығыздылығы 
кезiнде Қазақстандағы автомобиль жолдары басым, ал көптеген өңiрлер үшiн жалғыз 
қатынас құралы болып табылады, оның арқасында тауар, құрылыс және ауылшаруашылық 
жүктерi келiп түседi, өнiм шығарылады, жолаушылар тасымалы жүзеге асырылады. 
Нарықтық жағдайларда жүктердiң тасымалдануын тездету мен оларды сақтау факторлары 
аса маңызды. Осыған байланысты, жүк жiберушiлер, әсiресе жеке секторда жақын 
арақашықтықта ғана емес (300 км дейiн), алыс арақашықтық аймақтарында (1500-2000 км) 
автомобиль көлiгiне қайта бағдарланды. Өндiрiс және ауылшаруашылық, шағын және орта 
бизнес өндiрiстерiн дамыту арқылы облысаралық тасымал, сондай-ақ iргелес 
мемлекеттермен байланыс ұлғаяды. [3]. 
     Германияның «SOILWORKS» компаниясының жол салудағы инновациялық жобасы 
алдағы уақытта Қазақстанда да қолданылмақ. Яғни кәдімгі құм немесе топырақтан тегіс жол 
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салу әдісін неміс инженерлері біздің мамандармен бөліседі. Жол салудың жаңа тәсілі кәдімгі 
қара топырақтың үстіңгі қабатын нығыздау арқылы жүзеге асады. Алдымен қара жолдың 
беті тегістеліп, одан соң оған ерекше сұйық полимерлі органикалық қоспа себіледі. 
Нәтижесінде топырақ өткел автомагистральға айналып шыға келеді. Мамандардың 
айтуынша мұндай жол ыстық пен суыққа да төзімді. Тіпті сынбайды, мүжілмейді де. Неміс 
инженерлері жол салуға арналған сұйық қоспаның қоршаған ортаға зияны жоқ деп отыр. 
Оның үстіне жаңа технология қолданысқа енсе бір шақырымдық жолды бір айда емес, 2-3 
күннің ішінде бітіруге болады екен. Қазір Еуропаның біраз мемлекеттері мен Араб елдерінің 
шөлді өңірлерінде аталған жоба кеңінен қолданысқа ене бастаған. [4]. 

Жер мониторингi - болып жатқан өзгерiстердi уақтылы анықтау, оларды бағалау, одан 
әрi дамуын болжау және керi әсерi бар процестердi болдырмау мен оның зардаптарын жою 
жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу мақсатында жүргiзiлетiн жер қорының сапалық және мөлшерлiк 
жай-күйiн базалық (бастапқы), жедел, мерзiмдi байқау жүйесiн бiлдiредi. Жер мониторингi 
қоршаған табиғи ортаның жай-күйi мониторингiнiң құрамдас бөлiгi және сонымен бiр 
мезгiлде басқа да табиғи ортаға мониторинг жүргiзу үшiн база болып табылады. [1]. 
       Мемлекеттік жер мониторингі – жер күйінің өзгеруін уақытымен анықтау 
мақсатында, жер күйін бақылау, осы өзгерістерді болжау, бағалау және кері процестердін 
алдын алу, жою жайында ұсыныстарды әзірлеу болып табылады. Жер кадастрын жүргізу мен 
жерді пайдаланудың мемлекеттік бақылау және қорғауды, жер ресурстарын мемлекеттік 
басқарудың, азаматтарды қорщаған орта күйі жайында ақпаратпен қамтамасыз ету болып 
табылады.   
 

 
 

1-сурет. «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлiзiн қайта жаңарту. 
           
  Жер мониторингін жүргізу кезінде ақпаратты алу жолдары: 

• дистанциондық зондтау; 
• жер бетіндегі түсірістер мен бақылаулар; 
• мәліметтер қорын пайдалану 
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     Жер мониторингің жүргізу үшін ақпаратты жинау түрлі түсірістер, ізденістер, 
тексерулер (топографиялық-геодезиялық, топырақ, мелиоративтік), арнайы бақылаулар 
арқылы жүргізіледі. 

Жер қорын зерттеу мақсатымен түрлі министрліктер мен ведомстволар жүргізетін 
тексерістер, бақылаулар мен түсірістер салалық нормативтік-техникалық құжаттар незігінде 
жасалған болатын. Бірақ жер қорын зерттеу бірыңғай мемлекеттік тәсілдерді талап етеді, 
өйткені жер ресурстары қоршаған табиғи ортаның маңызды бөлігі, ауылшаруашылық, орман 
шаруашылығының басты өндіріс құралы және кәсіпорындар мен мекемелерді 
орналастырудың кеңістік негізі болып табылады. Жер мониторингі табиғи ресурстардың 
басқа мониторингтері мен кадастрларының арасындағы байланыс рөлін атқару керек және 
оған мемлекеттік статус беру керек. 

Әртүрлі деңгейлердегі экологиялық жағдай туралы ақпаратты жердің карталық 
негізіне салынған графикалық мәліметтерден тұратын экологиялық жағдай жоспарының 
көмегімен алуға болады. Жүргізілетін мониторингтің түріне қарай картографиялық негіздің 
әртүрлі масштабтарын қолданады. Бақылаулар жер қорының барлық категориялары 
бойынша жылжымалы зертханаларды пайдаланып түрлі полигондарда, эталон 
учаскелерінде, стационарлық және жартылай стационарлық алаңдарда жүргізіледі. 
        Ақпаратты алуды едәуір арзандатуға болатын әдістердің бірі – қашықтықтан зондтау. 
Бұл әдіс мониторингті қарапайым, тез және қол жетімді құралдармен жүргізуге мүмкіндік 
береді. Қашықтықтан зондтау – объектіден алыс, яғни тікелей контактсыз, жүргізілген 
өлшеулер нәтижесінде объект жайлы ақпарат алу. Қашықтық мониторинг – табиғи 
процестерді алыс байланыс құралдары арқылы ақпаратты автоматты түрде беретін және 
тіркейтін ұшқыш және аэроғарыштық аппараттар, жер бетіндегі аспаптардың көмегімен 
бақылау. Ғарыш аппараттарынан және биіктегі ұшақтардан жасалынған түсірістер жер 
мониторингін глобальды, республикалық және аймақтық деңгейде жүргізгенде 
қолданылады.  
        Жер мониторингiн жүргiзу кезiнде қажетті ақпаратты алу үшiн қашықтықтан 
зерделеу, жер бетiн суретке түсiру және бақылау әдiстерi, сондай-ақ қор деректерi 
қолданылады. Жер мониторингiн техникалық қамтамасыз ету жер ресурстарын басқару 
жөнiндегi тиiстi аумақтық органдарда ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау пункттерi бар 
автоматтандырылған ақпараттық жүйе арқылы жүзеге асырылады.  Жер мониторингiнен 
алынған нәтижелер автоматтандарылған ақпараттық жүйенiң мұрағаттарында (қорларында) 
және деректер банкiнде жинақталады. Азаматтар, кәсiпорындар мен мекемелер, халықаралық 
ұйымдар, шетелдiк заңды және жеке тұлғалар жер мониторингiнiң мәлiметтерiн белгiленген 
тәртiппен пайдаланады. [2]. 
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3. Интернет материалдары: http//www.google.kz. 
4.Батыс Еуропа - Батыс Қытай» жобасыhttp://www.mtc.gov.kz/index.php/kz/# 

 
 
УДК 528.088 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Алибаев Сергазы Акбердиевич 
sergazy_slibaev@mail.ru  

Магистрант кафедры геодезия и картография ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
Научный руководитель - к.т.н., профессор Игильманов   Ж.А.  

 

http://www.mtc.gov.kz/index.php/kz/
http://www.mtc.gov.kz/index.php/kz/
mailto:sergazy_slibaev@mail.ru


6707 
 

В данный период развития  Казахстана  деятельность в области архитектуры, 
градостроительства и строительства находиться на постоянном подъеме, А перенос столицы  
в Астану позволил архитекторам  как отечественным, так и всего мира реализовать свои 
самые  смелые инновации не только на бумаге но украсит ими облик северной столицы. 
Многие проекты созданные в Казахстане за последнее время можно без преувеличения 
назвать – уникальными сооружениями. К уникальным, как правило, следует относить 
сооружения и объекты капитального строительства, в проектной документации которых 
предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: высота более 90 м; пролеты более 
чем 60 м; наличие консоли более чем 20 м; заглубление подземной части ниже 
планировочной отметки земли более чем на 10 м; наличие конструктивных решений , в 
отношении которых применяются или разрабатываются методы расчета отличные от 
общеиспользуемых. Для таких объектов и сооружений, как правило, не установлены 
технические регламенты, оговаривающие типовые инженернотехнические, геодезические 
технологии создания. К ним можно отнести высотные здания, спортивные арены и 
комплексы, торговые центры, крупные развлекательные центры, концертные залы. В 
гражданском строительстве уникальные сооружения в большинстве своем высотные 
объекты. Высотки уникальны во всем от этапа проектирования и поиска архитектурных 
решений  до непосредственной разработки конструкций и технологий возведения, 
эксплуатации и обеспечения их безопасности. В Казахстане  к таковым принято относить  
жилые многоэтажные здания высотой от  90м и этажностью от 30 этажей и выше, 
общественного и многофункционального назначения высотой от75 м и от 26 эт.. За высоту 
принимают разность от  уровня поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда 
до отметки пола верхнего этажа, без учета высоты  этажа инженерно технического  
оборудования. В мировой практике официально высоту здания оценивает Совет 
по высотным зданиям и городской среде (The Council on Tall Buildings and Urban Habitat, 
CTBUH) – от уровня тротуара у главного входа по четырем категориям: 

- уровень  пола последнего этажа; 
- крыша  сооружения; 
- верхняя отметка  конструктивных элементов здания; 
- до архитектурной верхней точки  сооружения (шпиль, мачта). 
В настоящее время первенство среди построенных зданий удерживают: 
- башня "Бурж Дубай" высотой 818 м в г. Дубае (ОАЭ); 
- башня "Тайбэй 101" высотой 509 м (КНР); 
- башня "Сирс Тауэр" высотой 527 м (США). 
Самой высокой (553 м) среди отдельно стоящих конструкций, которая не попадает под 

определение "здание", является телебашня "СиЭн Тауэр" (Канада). 
В Казахстане есть свой рейтинг высоток  на первом месте  "АбуДаби Плаза" — 

многофункциональный комплекс, состоящий из нескольких зданий различной этажности, 
строящийся в Астане, самое высокое здание комплекса  имеет  высоту 382м и 88этажей. 

На втором месте "Изумрудный квартал" — комплекс из трех высотных башен разной 
этажностью (37, 40, 53 этажа) в городе Астане ( Самая высокая башня  210 метров) 

 Треть место жилой комплекс "Северное сияние" возведен в центре Астаны, высотные 
дома, состоящие из 34, 39 и 44 этажей, 44этажное здание имеет высоту 180 метров. 

Величественный силуэт прорезающий небо  – это прежде всего символ экономической 
мощи и успеха, яркая запоминающаяся особенность в силуэте мегаполиса. Поэтому в 
Казахстане как и во всем мире, интерес к строительству небоскребов , в том числе высотных 
жилых и многофункциональных комплексов  не ослабевает. Родиной небоскребов считаться 
США, где первые высотки появились в конце 19 века. The Home Insurance Building, который 
был построен в 1885 году в Чикаго, и имел в окончательном варианте 12этажей и около 55 
метров в высоту. Европейские страны включись в гонку за высоту с опоздание на 50лет, и 
основная масса высотных сооружений построена в5060годах  20 столетия, позднее  активно 
включились страны ЮгоВосточной Азии и Персидского залива. Высотки можно отнести к 
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строениям повышенной опасности и сложности по проблематичности проектирования, 
возведения, эксплуатации 

Здания выше 75 м требуют совершенно иных подходов к проектированию. Не зря в 
этой специфической отрасли работает небольшое количество компаний: немногим более 
десятка – в США и около десяти – в Европе и Азии (в основном в Японии). 

В это связи иметься насущная  необходимость разработки специальных методик 
ведения не только строительномонтажных, но и геодезических работ. Высокая точность 
выноса в проектное положение элементов строительных конструкций , получение 
результатов геодезических измерений в наиболее удобном для использования и анализа виде 
и в сжатые сроки вот основные особенности геодезических изысканий и работ. Как правило, 
здания, относящиеся к  высотному строительству или к классу уникальных сооружений 
необходимо рассматривать как динамические объекты. 

Это значит, что они воспринимают внешние воздействия различного характера и 
реагируют на них, в нашем случае это можно выразить как  непрерывный процесс изменения 
формы в зависимости от изменения внешних условий.  В обобщенном случае этот процесс 
носит периодический характер, но за счет воздействия обусловленного погодными 
условиями (нагрузки снегового покрова, воздействие ветра, и т.п) на него накладываются 
спонтанные возмущения . Различаются длиннопериодические процессы воздействия 
(годовой и сезонный ход) и короткопериодические составляющие (суточный ход). 
Вследствие сезонных воздействий на объект реагировать он будет соответственно ,при этом 
необходимо учесть такое явлении как  «транспортное запаздывание»  некоторый промежуток 
времени который возникаем между следствием и причиной. Необходимость сохранения 
проектной геометрии высотного здания и оперативной оценки изменений в процессе 
строительства диктует целесообразность рассмотрения здания ,как некий идеализированный 
геометрический объект изменения которого вызваны естественными деформационными 
процессами. Можно предположить  что, высотное сооружение представляет собой 
конструкцию, закрепленную с одного конца, испытывающая равномерную распределенную 
нагрузку по высоте h. Такая конструкция закреплена в реальном фундаменте жестко  в 
отличии от  классической консоли, который в свою очередь тоже взаимодействует с 
основанием. и  может испытывать параллельные смещения по всем трем координатам. 
Фундамент также может испытывать крены kr x  и kr y , которые могут вызвать значительные 
опрокидывающие силы  и изгибающие моменты (рис. 1). Процесс деформаций,  как правило, 
протекают постоянно и постепенно но при этом могут  происходить достаточно 
продолжительные и  мощные усиления с достаточно продолжительным временем по 
каждому направлению. Как правило надежность строящегося или готового объекта 
характеризует прохождение деформационного процесса по некой стандартной схеме. 
Нарушение этой закономерности нужно рассматривать как сигнал значительных изменений 
в состоянии сооружения. 

Здание или сооружение можно разбить на три зоны: (А) подземная часть;(фундамент 
основание), (Б) надземная часть сооружения, в пределах этой зоны объект ведет себя как 
обычное здание; (В) динамическая зона, где в основном вертикальная ось сооружения 
постоянно меняется  подвергаясь внешним  воздействиям  
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Рис.1 Схема деформационных процессов в объекте «консоль» 

 
В процессе геодезического обеспечения строительства и эксплуатации сооружений 

необходимо решить три задачи: (1) воспроизвести проектную геометрию сооружения; (2) 
убедиться, что построенная (смонтированная) часть сооружения удовлетворяет требованиям 
безопасности дальнейшего строительства и последующей эксплуатации; (3) проследить, 
чтобы в процессе деформаций проектная геометрия сооружения не оказалась критически 
нарушенной. 

Технологические процессы геодезического обеспечения строительства и эксплуатации 
можно представить в виде трех взаимосвязанных последовательностей (рис. 2), каждая из 
которых имеет специфические особенности, если их рассматривать применительно к 
высотным или иным динамическим сооружениям. 

 
Рис.2 Зонирование объекта по степени динамичности 

 
Геодезическое обеспечение воспроизведения проектной геометрии — это комплекс 

работ по подготовке и сопровождению строительства (монтажа), включающий создание 
исходной геодезической основы разбивочных поэтажных сетей, разбивочные работы по 
детальному выносу проекта в натуру, исполнительные съемки. Применительно к 
рассматриваемому случаю динамического сооружения можно утверждать, что при 
возведении зон «А» и «Б» используются стандартные геодезические технологии. Но при 
этом возникает проблема: мы не знаем, где заканчивается зона «Б» и начинается зона «В» — 
тут нет четкой границы (рис. 3). Можно поставить вопрос следующим образом: до каких 
пределов можно игнорировать динамические свойства объекта? Ответ на поставленный 
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вопрос может дать только деформационный мониторинг с использованием технологических 
новинок, включая и новые геодезические технологии. 

Геодезический аудит строящихся объектов — это комплекс геодезических работ, 
проводимых в интересах заказчиков, инвесторов, проектировщиков и застройщиков с целью 
оценки соответствия строящегося сооружения его проектной геометрии. Он включает 
систему наблюдений за предельно допустимым состоянием конструкции здания или 
сооружения 

 
 
Рис.3 Возможное разделение сооружений на зоны в зависимости от их конструктивных 

особенностей 
 
Результатом проведения работ по геодезическому аудиту строящихся объектов 

является уменьшение риска возникновения внештатных ситуаций, связанных с 
недопустимыми отклонениями от проектной геометрии и с последующей потерей 
надежности сооружения. Суть проводимых работ - это выборочные обмерные работы по 
оговоренному регламенту. Они могут осуществляться, например, на некотором горизонте 
(этаже) после завершения монтажа и снятия вспомогательных крепежных конструкций или 
после завершения монтажа несущих металлоконструкций. Технология работ при 
геодезическом аудите на каждом контролируемом участке заключается в выполнении 
определенного цикла операций. 

На сегодняшний день в выполнении геодезических работ по этим пунктам отмечаются 
некоторые технологические сложности. Например, существует проблема независимой 
передачи координат и отметок от исходной основы, закрепленной вне объекта, на 
контролируемый горизонт внутри объекта. В каждом конкретном случае для этой задачи 
приходится искать индивидуальное решение. Возможно использование спутниковых 
технологий, но в этом случае взаимное положение точек, расположенных вблизи граней 
здания, но с противоположных сторон, будет определено ненадежно, будет возможно только 
косвенное вычисление длины и ориентировки замыкающей хорды.  

Для уточнения придется создавать внутри здания полигонометрический ход с 
координатной привязкой и совместно уравнивать результаты разнородных измерений. Также 
можно передавать координаты от исходных пунктов внутрь сооружения с последующим 
вертикальным проектированием для перенесения их на контролируемый горизонт. Но и в 
этом случае возникнут проблемы совместного уравнивания и оценки точности.  

Конечным результатом проведения геодезического аудита по всему объекту на момент 
завершения его строительства и сдачи в эксплуатацию должно быть документированное 
представление о фактическом соответствии сооружения проектной геометрии. На его 
основании уже можно разрабатывать мероприятия по поддержанию сооружения в 
безопасном состоянии. 

Состояние объекта, подтвержденное документами, полученными в результате 
проведения аудита, должно явиться отправной точкой для анализа результатов 
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геодезического мониторинга. В конечном итоге интересовать должно не то, насколько 
сместился тот или иной узел или каким образом в процессе деформаций изменился объект. 
Основной целью геодезического мониторинга эксплуатируемых объектов должна быть 
реальная оценка состояния здания или сооружения по сравнению с предельно допустимым.  

Сами технологии проведения геодезического аудита очень трудно регламентировать в 
силу многообразия объектов исследования. Для каждого конкретного сооружения 
необходимо разрабатывать индивидуальные проекты производства геодезических работ, 
которые являются весьма наукоемкими. 

При этом необходимо помнить, что нормальное функционирование строительного 
комплекса возможно только при достаточном насыщении производства специалистами 
надлежащей квалификации. Это утверждение в полной мере относится и к специалистам 
геодезического профиля. Естественно, квалификация исполнителей должна позволять 
решать текущие производственные задачи на высоком уровне, с учетом всех современных 
возможностей геодезии. Но, к сожалению, достоверно известно, что в нынешних условиях 
полностью обеспечить строительно-монтажное производство геодезистами необходимой 
квалификации практически невозможно.  

В целях технологического упорядочения процедур геодезического обеспечения 
строительно-монтажного процесса можно предложить модульную схему, которая должна 
состоять из трех компонентов.  

Во-первых, в случае проектирования и подготовки к строительству уникального или 
технически сложного объекта должен готовиться проект производства геодезическиx работ 
(ППГР), содержащий как обоснование принятых решений, так и описание технологических 
цепочек и составляющих их технологических операций. Если какой-либо процесс 
проводится по стандартной методике, то ППГР должен содержать ссылку на нормативный 
или рекомендательный документ и краткие рекомендации по применению стандартной 
методики.  

Если возникает необходимость в нестандартном решении, то обоснование принятого 
решения должно быть доступно инженерному и управляющему персоналу, а описание 
технологической процедуры - непосредственно исполнителям. Если все решения 
укладываются в рамки стандартных методик, оговоренных в нормативных и проектных 
документах, то ППГР можно заменить на программу работ, в которой содержится перечень 
известных технологических процедур и процессов и описана их взаимосвязь при 
строительстве именно этого объекта. Если все действия носят стандартный характер и нет 
необходимости в дополнительных пояснениях, то документ можно свести к простому 
предписанию на выполнение работ.  

Естественно, последний вариант является наиболее предпочтительным как с 
экономической, так и с организационной точек зрения (постепенно по мере накопления 
опыта необходимость в ППГР действительно будет сокращаться и они будут упрощаться до 
программы работ, которая, в свою очередь, начнет приближаться к предписанию). 
Модульные описания должны готовиться авторами проекта в процессе разработки ППГР и 
храниться в организации, являющейся исполнителем геодезических работ. При выдаче 
технического задания на разработку нового ППГР необходимо прикладывать описания 
опробованных на производстве решений.  

Во-вторых, приобретение организацией-исполнителем новой измерительной техники 
(или технологии) приводит к необходимости ее освоения. Поэтому появляется потребность в 
руководствах по применению того или иного устройства, прибора или технологии, которые 
не должны дублировать руководство пользователя, а должны содержать описание 
технологических процедур, ориентированных именно на данное конкретное производство. 
Но создание руководств, как правило, является непосильной задачей для специалистов, 
занятых непосредственно- геодезическим обеспечением строительства, поэтому 
представляется целесообразным заказывать эти работы специализированным организациям 
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(в то же время последнюю редакцию и доводку должны осуществлять те исполнители, 
которым адресовано данное руководство). 

В-третьих, назрела необходимость создания стандартных форм документов (бумажных 
и электронных) для фиксации результатов геодезических измерений и построений, 
выполняемых в процессе обеспечения строительства. Кроме того, необходимо 
стандартизировать процедуру подготовки отчетных документов и документов, передаваемых 
смежным строительным подразделениям. Отсутствие порядка в этом вопросе может 
привести к серьезным недочетам в оценке реальной ситуации на площадке. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть следующие моменты:  
- нельзя эффективно и на современном технологическом уровне обеспечить 

строительно-монтажный процесс, используя устаревшую нормативно-техническую базу; 
 - необходимо переломить тенденцию последних 10–15 лет, в результате которой 

образовался провал в современном нормативном обеспечении геодезического 
сопровождения строительства и эксплуатации современных зданий и их комплексов; 

- требуется, с одной стороны, создать технические документы, предназначенные 
непосредственно для исполнителей, а с другой стороны, создавать из таких документов и 
описаний (по мере их накопления и опробования) архивную базу с целью последующего 
обобщения; 

- целесообразно вернуться к практике инструментального геодезического контроля 
проектной геометрии сооружения по мере его возведения и в процессе последующей 
эксплуатации.  
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Внедрение информационных технологий  во все сферы научной деятельности и отрасли 

народного хозяйства является отличительной чертой нашего времени. Необходимость 
оперативного решения многочисленных народнохозяйственных задач с использованием 
картографических материалов требует внедрения в картографическое и геодезическое 
производство новой техники и технологий. 

Все более широкое внедрение новых технологий в картографическое и геодезическое  
производство на всех этапах создания карт и обработки инженерно-геодезических изысканий  
позволяет значительно сократить производственный цикл, повысить эффективность 
производства и качество создаваемой продукции. В связи с этим, в теории и практике 
геодезии и картографии, возникла необходимость переосмысления, пересмотра и уточнения 
старых и разработки новых теоретических положений, технологий и их совершенствования. 

Применение персональных компьютеров и появление всемирной сети Интернет, 
оказало значительное влияние не только на  картографическое производство, но и на науку 
геодезию. Обработка инженерно-геодезических изысканий качественно перешла на новый, 
развитый уровень  с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда инженеров, включая: 
— сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 
— сокращения сроков проектирования; 
— сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат  

на эксплуатацию; 
— повышения качества и технико-экономического уровня результатов проектирования; 
— сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. [1] 

Достижение этих целей обеспечивается путем: 
— автоматизации оформления документации; 
— информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений; 
— использования технологий параллельного проектирования; 
— унификации проектных решений и процессов проектирования; 
— повторного использования проектных решений, данных и наработок; 
— стратегического проектирования; 
— замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием; 
— повышения качества управления проектированием; 
— применения методов вариантного проектирования и оптимизации. 
На современном этапе развития геодезия и картография достаточно автоматизирована, но 

нет существенной связи геодезистов и проектировщиков при разработке проектов 
строительства. Поэтому для взаимосвязи всех специалистов в проектировании и 
строительстве объекта, предлагаю рассмотреть внедрение  строительной 3-D модели. 
Трёхмерная графика (3 Dimensions — «3 измерения»), три измерения изображения — раздел 
компьютерной графики, совокупности приемов и инструментов (как программных, так 
и аппаратных), предназначенных для изображения объёмных объектов. [1] 
Трёхмерное изображение на плоскости отличается от двумерного тем, что включает 
построение геометрической проекции трёхмерной модели сцены на плоскость (например, 
экран компьютера) с помощью специализированных программ (однако, с созданием и 
внедрением 3D-дисплеев и 3D-принтеров, трёхмерная графика не обязательно включает в 
себя проецирование на плоскость). При этом модель может как соответствовать объектам из 
реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной. 
3D-моделирование — это процесс создания трехмерной модели объекта. Задача 3D-
моделирования — разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. С помощью 
трехмерной графики можно и создать точную копию конкретного предмета, и разработать 
новое, даже нереальное представление до определенного момента не существовавшего 
объекта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-Stat2010-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-Stat2010-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости 
экрана или листа печатной продукции в науке и промышленности, например, в системах 
автоматизации проектных работ о которых дана информация выше ( для создания 
твердотельных элементов: зданий, деталей машин, механизмов), архитектурной 
визуализации (сюда относится и так называемая «виртуальная археология»), в современных 
системах медицинской визуализации. Самое широкое применение — во многих 
современных компьютерных играх, а также как 
элемент кинематографа, телевидения, печатной продукции. [2] 

Трёхмерная графика обычно имеет дело с виртуальным, воображаемым трёхмерным 
пространством, которое отображается на плоской, двухмерной поверхности дисплея или 
листа бумаги. В настоящее время известно несколько способов отображения трехмерной 
информации в объемном виде, хотя большинство из них представляет объёмные 
характеристики весьма условно, поскольку работают со стереоизображением. Из этой 
области можно отметить стереоочки, виртуальные шлемы, 3D-дисплеи, способные 
демонстрировать трехмерное изображение. Несколько производителей продемонстрировали 
готовые к серийному производству трёхмерные дисплеи. Однако и 3D-дисплеи по-прежнему 
не позволяют создавать полноценной физической, осязаемой копии математической модели, 
создаваемой методами трехмерной графики.  

Для получения трёхмерного изображения на плоскости требуются следующие шаги: 
— моделирование — создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в 

ней; 
— текстурирование — назначение поверхностям моделей растровых или  

процедурных текстур (подразумевает также настройку свойств материалов — прозрачность, 
отражения, шероховатость и пр.); 

— освещение — установка и настройка источников света; 
— анимация (в некоторых случаях) — придание движения объектам; 
— динамическая симуляция ) — автоматический расчёт взаимодействия частиц,  

твёрдых(мягких) тел и пр. с моделируемыми силами гравитации, ветра, выталкивания и др., а 
также друг с другом; 

— рендеринг (визуализация) — построение проекции в соответствии с выбранной  
физической моделью; 

— композитинг (компоновка) — доработка изображения; 
— вывод полученного изображения на устройство вывода — дисплей или принтер. [3] 

 
 

Рис.1.Схема проецирования сцены на экран компьютера 
 

В настоящее время трехмерное информационное моделирование в разной степени 
коснулось различных отраслей, строительная отрасль не стала исключением. Сокращение 
издержек в современном строительном и геодезическом производстве, уменьшение 
стоимости и сроков производства готового продукта требует оптимизации организации 
строительных процессов. Исходными данными для успешной реализации данных проектов 
является полностью наполненная информационная 3D модель строительной и геодезической 
областей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-Stat2010-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-Stat2010-2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3dgraphics.png?uselang=ru�
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На сегодняшний день большой популярностью при проектировании и осуществлении 
строительных  работ пользуется проект Astana EXPO 2017, объясняется это масштабностью 
проекта.  

 
 

Рис.2. Модель проекта Astana EXPO 2017 
 

Создадим на основе данного объекта 3D – модель.  
Первый этап создания работ предполагается поручить специалистам в области геодезии и 
картографии, которые будут заниматься изучением и съемкой рельефа. На основе измерений 
и данных по ним строится цифровая модель рельефа (рис.3), в которую внести коррективы 
возможно в любое время. 

 
 

Рис.3. Цифровая модель рельефа 
 

Следующим шагом первого этапа  будет являться создание моделей зданий в 3D. 
Согласно проекту, модели зданий создаются схематически по топографическому плану 
местности (рис.4) с посадкой зданий геодезистами-картографами. 

 

 
 

Рис.4. Участок топографического плана местности объекта Astana EXPO 2017  
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Второй этап предполагает создание зданий непосредственно специалистами этой 
области – проектировщиками, которые выбирают определенные виды конструкций (балки, 
колонны) по государственным стандартам согласно проекту.  
Третий этап  - обработка созданной модели архитекторами и дизайнерами, данный этап 
позволяет заказчику визуально увидеть все объекты, отредактировать спорные моменты. 

Вышеописанная технология 3D – моделирования предполагает отказ от 
предварительного создания каталогов примитивов и элементов строительной части, создание 
большого количества чертежей строительных, дизайнерских, геодезических, архитектурных.  
Динамический актуальный каталог формируется в процессе создания 3D -  модели 
многопоточного 3D - моделирования. Специалист любой области, которой занимается 
проектом,  может в режиме реального времени вносить коррективы, делать изменения, так 
как работа всех участников проекта ведется в едином информационном пространстве. 

Данная модель работы, будет иметь следующие плюсы: 
— Высокая степень детализации; 
— Доказуемые строительные объемы; 
— Актуальный набор свойств конструкций; 
— Своевременное определение трудоемкости объекта; 
— Сокращение общего срока проектирования и строительства; 
— Использование 3D -  модели  на строительной площадке; 
— Своевременное изменение различных характеристик в области внешнего  

представления конструкций; 
— Возможность «вживую» увидеть оптимальность проектных решений; 
— Возможность предварительно до выпуска документации, внести  

соответствующие корректировки в модель; 
— Фиксация решений и их обработка специалистами проектных подразделений; 
— заполнение в 3D-модели любых характеристик оборудования по желанию  

Заказчика;  
Современная отрасль геодезии и строительства, предполагает взаимосвязь всех 

специалистов, начиная с геодезиста, и заканчивая дизайнером. Промышленному и 
гражданскому строительству давно требуется такая взаимосвязанная модель, которая будет 
связывать все отрасли строительства. Архитекторы и дизайнеры могут вносить большое 
количество изменений в отделочные работы, удовлетворяя желания заказчика. Работа 
геодезистов упрощается в разы, не нужно строить топографические планы местности, нужно 
лишь построить цифровую модель в программе AutoCAD Civil 3D , и отобразить на ней 
посадку зданий, которую в дальнейшем начнут обрабатывать проектировщики. Программа  
AutoCAD Civil 3D является специализированной программой специалистов в геодезии и 
картографии. Она позволяет совершать вычисления и построения, в считанные часы, 
которые отнимали уйму времени. Возможности данной программы в основном 
изыскательские. Программа позволяет строить цифровую модель рельефа по точкам COGO 
(рис.3), строить профили и коридоры трасс, вписывание кривых при этом  происходит 
автоматически, определение направления водостоков и площадей водосборов – это одни из 
основных возможностей данной программы, но далеко не все. Построение   3D – модели 
объекта Astana EXPO 2017 имеет непосредственное отношение к данной программе. 
   3D – модель объекта Astana EXPO 2017 (рис.5) построена согласно топографическому 
плану с посадкой зданий (рис.4). Данная модель отражает взаимосвязь всех областей 
строительства, ведет к уменьшению строительных, монтажных и отделочных работ.  
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Рисунок 5. 3D -  модель объектов «EXPO 2017» 
 

3D - модель не является аналоговой, она представляет лишь схематическую модель, 
которую в дальнейшем специалист каждой области может подстроить и усовершенствовать в 
нужных целях производства. По данной модели была создана 3D -  анимация, которая может 
отобразить подробное и наглядное движение по нужной траектории. Данные анимации 
могут создаваться не только по траекториям имитируя движение человека, они могут 
представлять как внешнюю так и внутреннюю описательную конструкцию здания, т.е. 
описывать здание по огибающей его траектории.  Данная операция очень уместна при 
предоставлении проекта заказчику, так как многие объекты и работы по ним  могут быть не 
понятны, не каждый специалист может разобраться в большом количестве отделочных 
элементов, к примеру, не говоря уже о заказчике, который вовсе может и не быть 
специалистом в данной сфере. Но отобразив их на модели, заказчик будет полностью 
осведомлен, и после совершения всех строительных и монтажных работ, реальный объект 
строительства будет полностью соответствовать 3D -  модели, строительство которой, 
заказчик подтвердил ранее. 

В целях развития отраслей геодезии и строительства, я бы хотела предложить 
создание таких 3D -  моделей для всех объектов строительства, независимо от масштабности 
объектов, объекты ли это «EXPO 2017» или же простой обычный жилой дом. 
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Modern construction is characterized by a significant increase in accuracy of construction 
and installation works, and therefore the accuracy of geodetic works in the construction business.  

Quality geodetic software helps to expedite the implementation of building and 
construction operations, and improve the quality of work, which ultimately reduces construction 
time. 

The tall buildings and the construction of the building in a certain technology 
sequence, which establish the design production installation work depending on space-
planning and design of constructed objects. 

Organization of surveying in the construction of high-rise buildings is inextricably 
linked with the technology of the construction. The same site surveying can simultaneously be 
carried out different units depending on the volume of construction and the main stages of the 
works. 

Consider the basic tasks of Geodesy at all stages of construction: 
 I. The tasks associated with the planning and preparation of the construction: 
1) engineering and geodetic survey of building sites; make other kinds of geodetic 

engineering activities necessary for the design of buildings; 
2) geodetic calculations in the design documentation of the object: 
a) geodetic preparing the project for bringing it to the terrain; 
b) horizontal and vertical planning; calculations of areas and volumes of excavation. 
II. Tasks involved in construction: 
1) marking works: and the establishment of a geodetic. 
b) axis bearing-out in nature of basic facilities in a detailed breakdown; 
2) installation verification geodetic constructions and technological equipment. 
III. Tasks related to supervision of construction and reliable operation of construction 

projects: 
1) Executive surveys of parts of constructions and buildings in General; 
2) observation of deformation of buildings and their grounds (1). 
Geodetic  works are designed to solve the most complicated engineering tasks. To facilitate 

this activity creates a draft, which stipulates the content of this type of work, methods 
of conducting the necessary technical means, as well as deadlines. The project of surveying is a 
prerequisite for building any fortifications. 

And so consider the stage of survey software for the design and preparation of the 
construction of a unique or technically complex object. 

First, is to be prepared the project of surveying, containing both the justification of decisions 
taken and a description of process chains and components of their manufacturing operations. If any 
process is conducted on a standard methodology, the project of geodetic works must contain a 
reference to the regulatory or advisory and summary recommendations for the use of a standard 
methodology. If there is a need for a non-standard solution, the rationale for the decision should be 
available for engineering and operations staff, and the description of the technological procedures 
— directly to performers. If all decisions are within the standard techniques specified in normative 
and project documents, the project of surveying can be replaced with a program that contains a list 
of known technological procedures and processes, and described their relationship during the 
construction of this facility. If all steps are standard, and there is no need for further elaboration, the 
document can be reduced to a simple rule for execution of works. Naturally, the last option is the 
most preferred, both economically and from an organizational point of view (gradually as 
experience is gained in the project of surveying really will shrink and they will become easier to 
work program, which, in turn, will come to rule). Unit description should be prepared by the 
sponsors in the development project of surveying and stored in the Organization, the Executive 
Director of geodetic works. When issuing a technical project for the development of a new project 
of surveying to put descriptions of tried at work solutions. 
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Secondly, the acquisition by the executing organization of new measurement 

technology (or technologies) makes it necessary to its development. Therefore there is a need 
for guidance on the use of a device, equipment or technologies that do not have duplicate user 
guide, and should describe the technological procedures, focused on this particular production. But 
creating guides is usually impossible for specialists working directly for the construction of 
geodetic, so it seems appropriate to order the work of specialized organizations (at the same 
time, the most current version and fine-tuning to those workers that are addressed to this guide). 
Thirdly, there is a need to create standard forms of documents (paper and electronic)to commit 
the results of geodetic measurements and builds running in the process of construction. In addition, 
it is necessary to standardize the procedure for the preparation of reports and 
documents of related construction units. The lack of order in this matter may lead to 
serious shortcomings in the assessment of the real situation on the ground (2). 

In developing this project, it becomes a brief general contractor, used all the technical 
documentation of the object. The content of the project of surveying is with all the parties listed in 
the document. It should be noted that the project of geodetic works directly connected with the 
project of construction and installation works. So if you make changes to one of 
them, appropriate amendments made in the other. 

The finished project production of geodetic works contains a full volume of 
information on Geodetic works that were carried out during the preparatory phase. The 
project revealed the essence of processes concerning the center network facilities on the site, is 
provided for each cycle providing geodetic construction work. 

Geodetic security area where construction provides for the study and analysis of the 
terrain. When this is done, the field verify the existence or absence of geodetic framework, it turns 
out the possibility of its use. In the course of surveying a catalogue of heights, 
where their coordinates. The result of this stage, become generalized data conducted 
by research. They are presented in the explanatory memorandum attached to the project of geodetic 
works. 

One of the sections of the project of geodetic works organization devoted to surveying and 
reveals their technological schemes. The land survey, which indicated the champion on this site, as 
well as the number of workers who will be involved in geodetic works. In the project 
of surveying must have a schedule and cost estimate, necessary means, a list of 
materials and background. Must be considered and the question of safety. 

High rise buildings or high-rise complex geodetic works includes the following species: 
-the establishment and control of the center of planned high-rise building basics; 
-breakdown and axes on the Foundation slab and the underground part of the building; 
-the center of each floor; 
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-geodetic control planning and verticality of high-rise buildings, walls and colon of elevator 
shafts; 

-the transfer of marks on the horizon; 
-removal of design marks under the mortgage details; 
-Executive surveys floors; 
-geodetic monitoring in the construction process (3). 
Geodetic works in construction are running in a particular scope and with the specified 

precision, ensures conformity of geometric parameters of constructed facilities requirements of 
the building regulations. 

When designing the project of geodetic works need to be guided by rules and 
regulations. Regulation of geodetic works in construction to ensure unity of geodetic measurements, 
calculations and builds as the drawings, and on the ground. Basic means of regulating work is the 
establishment of building codes and governmental standards. 

Determining the accuracy and methodology of surveying for construction of buildings 
with geometrical parameters, is one of the major challenges that must be addressed in 
practice of geodetic works in construction. The project of surveying by the above standards will 
ensure high-quality construction. 
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Слово «деформация» произошло от латинского слово «deformatio»  и означает 

искажение, изменение формы. Под термином деформация понимают изменение формы 
объекта наблюдений. Деформация зданий и сооружений это изменение пространственного 
положения точек сооружения, его частей или всего сооружения в целом. В геодезии принято 
рассматривать деформацию как изменение положения объекта относительно какого-либо 
первоначального. Различные виды деформаций зданий и сооружений возникают вследствие 
их конструктивных особенностей, природных условий и деятельности человека. 

Здания и сооружения на грунтовых основаниях могут смещаться в горизонтальной 
плоскости, что называется сдвигом, или смещаться по вертикали. Такие смещения, 
направленные вертикально вверх называются подъёмами, а вниз – осадками. Кроме того, в 
результате неравномерно протекающих по периметру сооружения осадков его основные 
плоскости могут наклоняться. Такие наклоны называются кренами.[1] 

Для изучения деформаций в характерных местах сооружения фиксируют точки и 
определяют изменение их пространственного положения за выбранный промежуток 
времени. При этом определенное положение и время принимают за начальные. Опорные 
знаки являются основой для определение положения деформационных знаков. Их 
закрепляют с условием стабильности и длительной сохранности. Осадочные  
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деформационные  марки  устанавливают  примерно  на одинаковой  высоте  и  привязывают  
их  к  разбивочным  осям,  углам здания,   проемам  и  т.  д. 

Для   высотных  зданий  наблюдения  за  ходом  осадки  фундамента особенно  важны,  
так  как  от  их  равномерности  зависят  прочность и  устойчивость  здания;  между  тем  
фундаменты  высотного  здания  занимают   значительную   площадь,   внутри   которой  
обычно   отмечается   неравномерность  осадки.   Цель геодезических наблюдений – 
получить численные данные, характеризующие абсолютные величины осадок и деформаций 
для осуществления мероприятий по предотвращению возможных разрушений здания. 

Геодезические измерения осадок здания должны проводиться в необходимой 
точности. Точности измерения указаны в соответствующих нормативных документах в виде 
средней квадратической  ошибки. Например, точность измерения по ГОСТ 24846-81 для 
зданий и сооружений, построенных на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах не 
должно превышать +/ – 2 мм. [2] 

Измерения осадок зданий согласно СНиП III – 2 – 75  осуществлялись  методами    
геометрического   нивелирования и высокоточными нивелирами типа Н – 05(и подобными 
по точности) с применением штриховых реек с инварной полоской.[3,4] 

Высокоточное геометрическое нивелирование дает возможность в каждом цикле 
вести наблюдения за осадкой большого числа точек здания. Отметки реперов определяют в 
государственной системе высот, для чего прокладывают нивелирные ходы до ближайшего 
репера государственной высотной основы. Координаты плановых опорных пунктов 
определяют в городской системе координат.[4] 

Наблюдения осадочных (деформационных) марок производят периодически, их 
нивелируют в соответствии с принятой схемой нивелирных ходов и календарным планом 
работ. Плановые определения также выполнялись циклично, по утверждённым схемам 
измерений с необходимой точностью. Ниже (рисунок 1) представлен план расположение 
осадочных марок и приведен пример наблюдения за деформационными марками (таблица 1)  

  
Рис. 1. План расположения осадочных марок 

 
Таблица 1. Результаты наблюдение за деформационными марками в 10 цикле 
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№ Ст Точки 
Отсчеты Превы

шения, 
см 

Средн. 
превыш., 

см 

Уравн. 
Превыше-

ний 

Условные 
отметки, м Задние, 

см 
Передние, 

См 

СТ І 
ОМ1 142,90 

444,40  -1,20 
-1,15 

-1,19 98,1910 

ОМ2  144,10 
445,50 -1,10 +0,20 98,1930 

СТ ІІ 
 

ОМ2 129,40 
430,90  +0,70 

+0,70 
+0,70 98,1930 

ОМ3  128,70 
430,20 +0,70 -0,70 98,1875 

СТ ІІІ 
ОМ3 143,30 

444,80  +1,30 
+1,30 

+1,35 98,1875 

ОМ4  142,00 
443,50 +1,30 +1,35 98,2010 

СТ IV 
ОM4 150,90 

452,40  +3,60 +3,60 
 

+3,60 98,2010 

ПК1  147,30 
448,80 +3,60 +3,60 98,2370 

CT V 
ПК1 143,60 

445,10  -4,60 
-4,60  

-4,60 98,2370 

ОМ1  148,20 
449,70 -4,60 -4,60 98,1910 

CT VI 
ОМ1 156,80 

458,30  +145,7
0 +145,70 

+145,75 98,1910 

ПК2  11,10 
312,60 

+145,7
0 +145,75 99,6485 

CT VII 
ПК2 182,40 

483,80  +35,20 
+35,15 

+35,15 99,6485 

Rp I  147,20 
448,70 +35,10 +35,15 100,00 

CT VIII 
Rp I 52,20 

353,70  -77,30 
-77,30 

-77,25 100,00 

ПК3  129,50 
431,00 -77,30 -77,25 99,2275 

CT IX 
ПК№ 56,30 

357,80  -102,70 
-102,70 

-102,65 99,2275 

ОМ4  159,00 
460,50 -102,70 -102,65 98,2010 

 
Обработка результатов нивелирования высотного здания в г. Астана 
Из наблюдений каждого цикла вычисляют отметки осадочных марок, по которым 

вычисляют абсолютную осадку, скорость протекания осадки, крен сооружения и 
вычерчивают графики осадок. 

Абсолютная осадка  отдельной марки определяется по формуле 
,                                                    (1) 

где  и  – отметки марки в i – ом и первом циклах. 
Скорость протекания осадки вычисляют по формуле 

,                                                            (2) 
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где  – средняя осадка сооружения за период наблюдения Т. Если  мм/год, то 
считают, что положение сооружения стабилизировалось. 

Крен здания возникает от неравномерности осадок фундамента, в результате чего 
здания наклоняется в одну сторону: 

                 ,                                                          (3) 

где Δ – разность осадок крайних марок по оси сооружения, l – расстояние между марками. 
Прогиб здания возникает в результате неравномерности осадок фундамента, отчего 

здания изгибается выпуклостью вверх или вниз: 
 ,                                                 (4) 

где и  – осадки крайних марок рассматриваемого участка прямой линии; 
 – осадка средней марки участка; l – расстояние между крайними марками.  

График осадок марок строят по результатам наблюдений в каждом цикле (рис. 2.).  

 
Рис. 2. График осадок марки М4 во времени  

 
По графику (рис. 2.) можно судить, например, о примерном времени стабилизации 

сооружения. 
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ГК-43 тобының студенті, Астана, Қазақстан  
Ғылыми жетекші – Б.Жупархан   

 
Әр мемлекеттің тағдырында жер ерекше маңызды орын алады, ол өзінің пайда болу 

және қызмет көрсету мүмкіндігін анықтайтын фактор болып табылады. Мемлекеттік басқару 
сапасы сияқты ұлттық ресурстар біріккен ақпараттық жүйемен бірге ортамемлекеттік 
басқару жүйесін құру,  «Қазақстан-2030» стратегиясының ұзақмерзімді басымдылығы болып 
табылады.  

 «Қазақстандықтарды бей-жай қалдырмайтын сұрақ – жер мәселесі. Онымен елдің салт-
дәстүрлері және адам тағдырлары, олардың келешек ұрпақ алдында жауапкершілігі 
байланысқан», - деп ҚР-ның Президенті Н.А. Назарбаев өз үндеуінде ерекшелеп айтты.  

Еліміз дүние жүзіндегі жермен қамтамасыздандырылған елдердің бірі болып 
табылады. Біздің ел дүние жүзінде тоғызыншы орында, ал бұрынғы одақтан Ресей 
Федерациясына ғана жол береді. Республиканың жер қоры 271287 мың га құрайды. Ауыл 
шаруашылығына арналған  жердің ауданы 201099,5 мың га, бұл барлық жер қорының 74 
пайызын құрайды[1].  
     Елде өткізіліп жатқан реформалар нәтижесінде қоғамдық-экономикалық формацияның 
ауысу процесі, жаңа жер сабы және оған  қатысты жер қатынастарының  құрылуы жүріп 
жатыр. Өркениетті жер қатынастарын құру және жылжымайтын мүлікті басқару жүйелері – 
нарықтық экономиканың негізгі  құралы, бүкіл дамыған елдердің өзекті мәселелерінің бірі 
болып табылады. Бұл мәселені жүзеге асыру негізі, мемлекеттік жер кадастрын құру жеке 
жүргізу, оның жер-ақпараттық жүйелерін автоматтандыру болып табылады.    
        Формациялардың ауысуы жер кадастрының мақсатты бағытталуының объективті 
қажеттілігінің өзгеруін шарттайды. Бұл жер өз қызметтерін сақтай отырып, негізгі құрал 
ретінде кеңістіктік негіз өндірісі және негізгі табиғи ресурс, жылжымайтын мүлікке 
айналады. Осыған байланысты әр жер телімі заң түрінде жылжымалы мүлік мәртебесін алып 
және заңды, жеке тұлғалардың мүлігінің құрамына енуі тиіс. Сонымен қатар жерді қолдану 
жолдары өзгереді – ақылы жерді қолдану енгізіледі, бұл жерде өту механизмінің жерді 
кадастрлық бағалау негізінде өңдеу қажеттілігі туады. Жер ресурстарын рационалды және 
мақсатты қолдану – мемлекеттік маңыздылығы бар мәселе. Бұл сұрақтың шешімі 2003 жылы 
1-шілдеден  бастап Қазақстан Республикасының 149 бабымен  қарастырылған, яғни жер 
кадастрын, оның толық көлемде жүргізу қажеттілігін тудырады. «Мемлекеттік жер кадастры 
ҚР-ның жерінің табиғи және шаруашылық жағдайлары туралы мәліметтер жүйесін 
көрсетеді, орналасқан жері, мақсатты қолданылуы, көлемі және жер учаскелерінің 
шекаралары, олардың сапалы мінездемесі, жерді қолдану және жер телімдерінің бағалануы 
туралы есеп» Жер кадастры Қазақстан Республикасының 2003ж. қарастырылған  
«Мемлекеттік жер кадастрының жүргізу туралы тәртібін» Министрлер кабинетінің қаулысы 
енгізілді.  

Мемлекеттік жер кадастрының өзіндік ерекшелігі және жерге орналастыру құқығын 
реттеу сияқты жер ресурстарын басқаруда тәуелсіз құқықтық институттың пайда болуын 
және дамуын айқындайды.  

Жер реформаларының басталуымен нарықтық өзгеріс шегінде жерге орналастыру және 
мемлекеттік жер кадастрының принципті жаңа көптеген қатынастарында құрылу үшін 
экономикалық, ұйымдық-нормативтік шарттар пайда болды, олар қазіргі нарық 
қатынастарының дамуына нақты әсер ете алады. 

Жаңа заңнама бойынша жер телімі және оған құқық негізгі объектілер болып 
табылады, соған байланысты көптеген түрлі жер қатынастары пайда болады. Сондықтан 
нақты бекіту және мүлік иелері, жерді қолданушылардың  құқықтарын қорғау туралы 
сұрақты зерттеу маңызды тәжірибелі мағынаға ие[2]. 

Жалпы «Кадастр» сөзі латынның «caput» сөзінен шыққан, иемдену  заты деген мағына 
береді, тағы сол сияқты  «capitalistrum» сөзі иемдену заттарының тізімі деген мағына береді. 
Бастапқы кезде кадастр кітап ретінде болды, оның ішінде (ауданы көрсетілген), салық 
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салынатын жерлер тізімі, жер қыртысының сапасы және жер салығының көлемі көрсетілген. 
Сөйтіп, Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес мемлекеттік жер кадастры 
(МЖК) - Қазақстанның табиғи және шаруашылық қатынастағы жерлері, телімдердің орны, 
көлемі, шекарасы, аткаратын қызметі, сапалык, қасиеттері, кадастрлық бағасы және басқа да 
үнемі толықтырылып отыратын жүйелі мәліметтердің жиынтығы[3]. 

Мемлекеттік жер кадастрының құқықтық мағынасы туралы сұрақ аз зерттелген деп 
айтуға болады. Авторлардың көпшілігі мемлекеттік жер есебін және жер қолданушылық 
мәліметтерін мемлекеттік жер кадастрының жүесінен тыс қарастырады. Бірақ та жер 
қолданушылықтың мемлекеттік тіркеуінің құқықтық жағы әдебиеттерде ортақ қолдауға ие 
болды (СП СССР. 1917. №19. Ст.19).        

 Жер қолданушылардың мемлекеттік тіркеу құқықтық мінездемесін баспаларда, жер 
құқығы бойынша оқулықтарда мойындалды, т.с.с. монографиялық әдебиетте Г.А. Аксененок 
жер пайдаланушыларды тіркеуге алу заң актісі екені, ол жер қолданушылардың 
құқықтырымен көзқарастарын қорғап, күшейтетінін көрсетеді.  

Жер пайдаланушылардың мемлекеттік тіркеуге алынуы құқықтық мағынасы 
нормативті актілерде де бекітілді, онда жер қолданушылықтың мемлекеттік тіркеуге алынуы 
заңды акт екені жазылған, жер қолданушылыққа жер учаскелерін қолдануға құқығын 
хаттайды. Тек мемлекеттік тіркеуге алудан кейін ғана жер қолданушыға жер учаскесін 
қолдануға құқығы бар екенін күәландыратын құжат беріледі.  
       Жер құқықтық әдебиеттерде мемлекеттік жер есебінің заңды нәтижесі туралы сұрақтар 
әр түрлі тұрғыда қаралуда. Бірінші кездерде жер құқықтары туралы әдебиеттерде жер 
есебінің құқықтық мінездемесі туралы сұрақтар бойынша бөлінбес негативті көзқарас билік 
етті: «Жер есебі- бұл заң актісі емес, құқықтар мен міндеттерді анықтайтын, ол материалды 
техникалық операциялардың бір түрі, есеп жұмыстарының әр түрлілігінің біреу болып 
табылады». 

Жер есебін есептеу қызметтерінің бір түрі ретінде санау, құқықтық мінездемесі жоқ 
болуын мойындау жер-құқықтық әдебиеттерде ұзақ кезең бойы сақталды. Жер есебінің 
құқықтық мағынасы туралы сұрақтар бойынша өзінің негативтік қатынасын мысалға А.М. 
Турубинер түсіндіріп жазады: «Жерлерді есептеу нәтижесінде, жер массивінде өзгерістер 
болмайды, ұйымдар мен азаматтар сияқты, тағы соның құрамына кіретін мемлекеттік жер 
қоры. Жер есебі мемлекеттің жүргізетін шаралардың негізінде ғана қызмет етеді. Егер жер 
есебі жүргізілу кезінде нақты бос жер қорлары табылса, онда мемлекет оны қолдануға 
шаралар жүргізеді. Ал жер есебі жер қолданушылық көлеміне де, ішкі ұйымдарға да өзгеріс 
енгізбейді[4].  

Мемлекеттік жер кадастрының құқықтық мағынасы Ж.Т. Сейфуллиннің экономикалық 
әдебиетінде көрсетілген: «Кадастр берілгендері, соның ішінде жерді тіркеу, мемлекет пен 
жер ресурстарын басқаруды ары қарай дамыту мақсатында ғана емес, сонымен қатар 
мемлекеттің жерге жеке меншігін, жер иелерімен жер қолданушылардың құқықтарын қорғау 
және жүзеге асыру мақсаттарында қолданылады. Сондықтан жер кадастрының мәліметтері 
тек қана экономикалық мағына емес, ол құқықтық мағынаға да ие болады».  

Тәуелсіздік алғаннан кейін, Қазақстанда экономикалық өзгерістердің жүзеге асырылуы, 
жер қатынастарын да қозғады. 1990 жылдан 2001 жылға дейінгі кезеңде заң шығарушы 
органмен және 2003ж. Жер кодексі, Қазақстан Республикасының Президентімен жер туралы 
заңы қабылданды, онда принципиалды жаңа жер қатынастарын жариялайтын және жер 
қолданушылық сұрақтарын көрсететін, жер меншігі  және жер нарығы мәселелері қозғалған. 

Жер заңдарын хронология бойынша шартты түрде 5 кезеңге бөлуге болады: 
- Алғашқы кезеңінде қабылданған: «Қазақ ССР-де халық шаруашылық туралы» заң      
21 мамыр 1990 жылы;  
- Қазақ ССР-ң Жер Кодексі 16 қараша 1990 ж.; 
- «Қазақ ССР-де жер реформасы туралы » заң 28 маусым 1991 ж.; 
- «Жер салығы туралы» заң 17 желтоқсан 1991 ж.; 
- Қазақстан Ремпубликасының Жоғарғы Одағының Қаулысы «Азаматтарға және шетел  
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заңды тұлғаларына, ұйымдарға және халықаралық бірлестіктерге біріккен кәсіпорындарға 
жерді қолдануға ұсыну тәртібі туралы жағдайын бекіту туралы»                 3 шілде 1992 ж.; 

Жер қатынастарының дамуының 2-ші кезеңі (1994-1995жж); 
- «Жер қатынастарының реттеуінің кейбір сұрақтары туралы» Қазақстан  

Республикасының Президентінің Жарлығы 24 қаңтар 1994 ж.; 
- «Жер қатынастырының реттеуінің ары қарай дамыту туралы» Қазақстан  

Республикасының Президентінің Жарлығы 5 сәуір 1994 ж.; 
Реформаны жүзеге асырудағы 3-ші кезеңі (1995-2001жж): 

- Заңдық күші бар «Жер туралы», Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы 
22 желтоқсан 1995 ж.; 
- «Халық шаруашылық туралы» (фермерлік) заң 31 наурыз 1998 ж.; 
4-ші кезеңнің басы: 
- «Жер туралы» заң 24 қаңтар 2001 ж.;  
5-ші кезең Қазақстан Республикасының Жер кодексі. 
Берілген Кодекстің өткен жер заңдылығынан негізгі айырмашылығы, жерді қолдану 

құқығымен қатар жерді иелену құқығының институты енгізілді (тұрақты иелену, өмірлік 
мұралық иелену). Жер учаскелері ауылшаруашылық және орман шаруашылық өндірісіне 
заңды тұлғаларға тұрақты иелену құқығында берілді, ал республика азаматтарына 
ауылшарушылығын, жеке шарушылығын, бағбандық және мал асырау жүргізу үшін, 
құрылыс, тұрғын үйлерге қызмет көрсету, дача құрылысы үшін, дәстүрлі халық шеберлігін 
жүргізу үшін өмірлік мұралық иелену құқығында берілді[5].  

Жер-кадастрлық ақпараттарды өңдеу, жер туралы кадастрлық мәліметтерді алуға 
бағыттауды жүзеге асыратын арнайы шаралардың орындалуы және ұйымдармен байланысты 
және арнайы жер кадастрлық құжаттарды (суреттеу және картографиялық) құрастыруымен 
аяқталады.  

Қазіргі кезде жер телімдері туралы мәліметтерді есепке алу және жүйелеу туралы 
нақты әрі объективті ақпаратты алу, сонымен қатар нысандардың орналасуы жайлы 
деректер, мұндай ақпараттармен заңды және физикалық тұлғаларды қамтамасыз ету 
қажеттілігі туындап отыр.  

Жер мен жылжымайтын мүлікпен орындалатын әр түрлі операциялар кезінде 
пайдаланушыларға кадастрлық құжаттар құрастыру үшін жер телімдері шекаралары мен 
аудандарын анықтау, жер кадастрының нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі негізгі 
сұрақтардың бірі болып табылады.  

1994 жылға дейін Жер жылжымайтын мүліктер қатарында болмады, яғни құқықтық 
реттеу объектісі болып саналмай келді және жер телімдеріне кадастрлық нөмірлер берілмеді. 
Жер кадастрының (құқықтық жағының) дамуына Қазақстан Республикасы Президентінің 
1994 жылғы «Жер қатынастарын реттеудің кейбір мәселелері туралы» және «Жер 
қатынастарын әрі қарай жетілдіру туралы» Жарлықтары себеп болды. Сол жылдан бастап 
жерді пайдаланудың, өмірлік мұра ретінде иеленудің, жер телімдерін жалға алудың 
құқықтарын сатып алу және сату тәртіпке енгізілді. Республика Президентінің 1995 жылы 
жарық көрген «Жер туралы», «Жер қойнауы және оны пайдалану туралы» заң күші бар 
Жарлықтарынан кейін жер телімдері жылжымайтын мүлік нысандары қатарына 
жатқызылды. 
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Horizontal Directional Drilling (HDD) technology originated in the petroleum industry 

during the 1970s and has evolved with additional technology that was developed in water well 
installation and in the utility industry. Much of modern HDD technology evolved from boring 
techniques employed in the 1960s for the underground installation of cables and conduits in urban 
areas. Trenching or open-cut methods were commonly used at that time to install a variety of 
utilities. Over time, the method has matured from relatively simple utility borings to installation of 
large diameter pipes (50 inch diameter and larger) for as far as 4000 to 5000 feet. These methods 
allow the installation of both small and large diameter ducts, pipes, and conduits without the risk of 
environmental damage often associated with trenching operations. HDD is defined as a steerable 
system for the installation of pipes and conduits and cables using a surface-launched drilling rig. It 
can be characterized as a two-stage process. First, a pilot bore is created along a planned path using 
both thrust of the drilling rig for changing direction, and rotation of the drill rods and bit to advance 
in that direction. In the second stage of the process after the pilot bore is completed, a backreamer is 
attached to the end of the drill string, followed by the desired flexible or semi-flexible utility 
product pipe. The pipe is installed along a bentonite mud slurry pathway that is created when the 
backreaming is complete. Tracking of the pilot bore and backreaming process is enabled by a radio 
sonde that is contained within a housing that is within the drill bit. Accuracies of installation within 
one inch are possible using the HDD process. 6.2 Description of Horizontal Directional Drilling 
(HDD) method Directional drilling methods utilize steerable drilling systems to install both small 
and large diameter lines. The pilot hole is drilled with a diameter of 1 inch to 5 inches along the 
proposed design centerline. Then, the pilot hole is enlarged by back reaming to the desired 
diameter, sometimes by successive passes of different-sized back reamers, to install the desired 
utility product pipe. The product pipe is connected to the end of the drilling rod and back reamer 
assembly by a swivel and pulled through the enlarged pilot hole. The pilot hole is normally drilled 
by a surface launched rig with an inclined carriage, that is typically adjusted at an angle of 8 to 18 
degrees from the surface of the ground for entrance and between 8 and 12 degrees at the exit. 
Rotating the drill bit, assisted by the thrust force transferred from the drill string, performs soil 
cutting in the mechanical drilling process. The mechanical drill bits may vary from a slim cutting 
head with a slanted face for small and short bore applications to a diamond mounted roller cutter 
used with mud motors for large and long crossings. For small systems utilizing mini-HDD, 
directional steering control is accomplished mainly by the bias created by the slanted cutter head 
face. For large systems used for maxi-HDD, a bent housing (a slightly bent section between 0.5 
and1.5 degrees of the drill rod) is used to deflect the cutter head axis from the following drill string. 
In both small and large systems, pushing the drill head without rotating can follow a curved path, 
and a straight path can be drilled by applying simultaneous thrust and torque to the drill head. High-
pressure jetting is used in utility boring applications (a technique that is seldom used today). It is an 
effective method for cutting through soft formations and lends itself to directionally controlling the 
course of the borehole through the unique shape of the jet bit. The utility boring method utilizes 
high pressure, low-volume drilling fluid, usually bentonite mud, to jet through shallow, soft soil 
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formations to ensure the surrounding formation will not become saturated and unstable. HDD, on 
the other hand, uses mechanical cutting and high-volume and highpressure fluid through soft 
formations with a bentonite or polymer-based mud as the bit advances. High volume and velocity in 
HDD are necessary to carry cuttings back to the surface through the bore annulus. It should be 
emphasized that utility boring is mechanically-assisted fluid cutting of formations, while HDD is 
fluid-assisted mechanical cutting of formations. This difference is important in preventing 
settlement under structures and roads. 

Why Drill Wells That Are Non-Vertical? 
Directional and horizontal drilling have been used to reach targets beneath adjacent lands, 

reduce the footprint of gas field development, increase the length of the "pay zone" in a well, 
deliberately intersect fractures, construct relief wells and install utility service beneath lands where 
excavation is impossible or extremely expensive.  
Below is a list of six reasons for drilling non-vertical wells. They are graphically illustrated by the 
six drawings in the right column of this page. 

A) Hit targets that can not be reached by vertical drilling. 
Sometimes a reservoir is located under a city or a park where drilling is impossible or forbidden. 
This reservoir might still be tapped if the drilling pad is located on the edge of the city or park and 
the well is drilled at an angle that will intersect the reservoir.  
  B) Drain a broad area from a single drilling pad. 
This method has been used to reduce the surface footprint of a drilling operation. In 2010, the 
University of Texas at Arlington was featured in the news for drilling 22 wells on a single drill pad 
that will drain natural gas from 1100 acres beneath the campus. Over a 25 year life-time the wells 
are expected to produce a total of 110 billion cubic feet of gas. This method significantly reduced 
the footprint of natural gas development within the campus area.  
   C) Increase the length of the "pay zone" within the target rock unit. 
If a rock unit is fifty feet thick, a vertical well drilled through it would have a pay zone that is fifty 
feet in length. However if the well is turned and drilled horizontally through the rock unit for five 
thousand feet then that single well will have a pay zone that is five thousand feet long - this will 
usually result in a significant productivity increase for the well. When combined with hydraulic 
fracturing, horizontal drilling can convert unproductive shales into fantastic reservoir rocks.  
   D) Improve the productivity of wells in a fractured reservoir.  
This is done by drilling in a direction that intersects a maximum number of fractures. The drilling 
direction will normally be at right angles to the dominant fracture direction. Geothermal fields in 
granite bedrock usually get nearly all of their water exchange from fractures. Drilling at right angles 
to the dominant fracture direction will drive the well through a maximum number of fractures.  
   E) Seal or relieve pressure in an "out-of-control" well.  
If a well is out-of-control a "relief well" can be drilled to intersect it. The intersecting well can be 
used to seal the original well or to relieve pressure in the out-of-control well.  
   F) Install underground utilities where excavation is not possible.  
Horizontal drilling has been used to install gas and electric lines that must cross a river, cross a 
road, or travel under a city.  

Trenchless Applications 
Trenchless installation methods can improve the esthetics and function of a great variety 

of projects.  Bay State Piping Company has a broad range of experience in methods and 
applications of trenchless technology.  Our first-hand knowledge allows us to offer suggestions as 
to the economics and feasibility of methods for your project.   

Applications common to many trenchless installations are listed below: 
Railroad Crossings - Because railroad tracks sustain a great deal of weight, standards are rigid when 
pipeline crossings are proposed.  The permitting process is generally extensive, and installation 
depths are increased.  Horizontal directional drilling is a popular method for railroad crossings.  
 When installed properly, very little soil displacement is experienced, and great depths can be 

http://geology.com/news/category/hydraulic-fracturing.shtml
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reached without compromising the integrity of the rails.  For larger diameter crossings, or crossings 
where setup area is limited, horizontal auger boring is also commonly used. 

 
Figure 1. Horizontal drilling equipment 

 
  Conservation Areas - When pipelines are installed in environmentally sensitive areas, 
the installation should require as little area disruption as possible.  Directional drilling can 
install pipelines through areas with little more than human feet touching the earth above the 
pipeline.  

Water Crossings - The horizontal directional drilling process was invented specifically for 
this purpose.  Directional drilling can install pipelines under rivers, lakes, and other bodies of 
water.  

City Streets - Below ground level in modern U.S. cities, the pipeline network can often be 
so cluttered to make open trench installations inconceivable.  Restoration costs and traffic 
problems are also extensive.  By using directional drilling as an installation method, traffic 
disruption is minimized to a small setup area, restoration is reduced to an entry pit and an exit pit, 
and product can be installed deep below the maze of pipelines.  Preparation should be extensive in 
city installations, as many of the underground utilities are unmapped.  

Highway Crossings - Installing pipelines under major highways requires trenchless 
installation methods.  Directional drilling and Horizontal Auger Boring are usually the most 
practical depending on size and soil conditions. 

Basement Building Entry - Sometimes a pipeline must be installed into the basement of an 
existing building.  This may pose a problem in areas where the basement is very deep below the 
surface, or an obstruction prevents the wall from being uncovered directly, such as an addition or a 
city sidewalk above the basement wall.  In this type of situation, the pipeline can be installed 
directly from the surface through the basement wall with installation methods such as directional 
drilling, steerable rod pushing or horizontal auger boring.  When the rod or product reaches the 
wall, a hole can be core-drilled through the basement wall, and the product installed directly.  
  Under Roads & Driveways - Percussion moling is an excellent method for installing small 
diameter piping below roads and driveways.  In a vast majority of instances, moling can greatly 
reduce the cost of installation under pavement over open trench installations. 
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Figure 2. Horizontal drilling scheme 

 
Golf Course Improvements - Meticulously landscaped areas, such as golf courses, benefit 

from trenchless installation methods.  Directional drilling or percussion moling are 
excellent alternatives to straight open-trench installations.  In both methods, only entry and exit pits 
are required, leaving small areas to be restored.  Golf course sprinkler systems are 
excellent applications for directional drilling, because the pipe can be steered below the surface to 
exit where the sprinkler head is desired. 

Residential Areas - Landscaping, paving, and public relations are all excellent reasons to 
consider adding trenchless installation to all or sections of a residential installation project. 
 Directional drilling can all but eliminate restoration, percussion moling can make driveway, road, 
and garden crossings without disrupting the surface, and horizontal auger boring or steerable rod 
pushing can cross roads with larger diameter pipe. 

Environmental Remediation Wells - Horizontal environmental remediation wells installed 
by directional drilling are gaining acceptance, and with proper preparation, can result in far 
superior remediation efficiency and cost savings.  Screened pipelines can be installed far below 
the surface, and attached to pumps at ground level. 

Soil Testing - Directional drilling has limitless applications, and one of the newest is soil 
testing capabilities.  To sample soils in locations not accessible from the surface, such as 
beneath structures or under waterways, directional drilling makes the impossible, possible.  A 
specialized drilling head with a sampling container is used to steer the drill rods to the specific 
location.  The location and depth are then verified and the sampling container opens to collect the 
soil, and the drill rods and the soil sample are pulled back out of the ground. 
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Бірнеше жыл артқа шегініс жасап көрейік.  Мәселен, осыдан он-он бес жыл бұрын 
көлік жүргізушісі өзіне таңсық аймақта өз бағытынан жаңылып қалды делік. Ол әрине 
бірінші мезетте қолындағы бар картаға үңіледі. Ал ол карта шыққалы бері бұл кейіпкеріміз 
тұрған аймақта көптеген картографиялық өзгерістер енгендіктен, ол картамен жолды табу 
қиынға соғады.Өйткені карта жылына бір рет жаңартылып тұрған. Ал қазіргі таңда заманауи 
технологиялардың (GPS навигатор,Google Maps) арқасында картада қандай да бір 
картографиялық өзгерістер енгізіле салысымен қолданушының қолына ол ақпарат сол сәтте 
келіп жетеді. 

ГАЖ  көптеген  функциялармен және  мүмкіндіктермен  толықтырылып  осының  
негізінде  сандық картография және  автоматтандырылған  картография  пайда  болады. 

Географтар дәстүрлі түрде қоршаған ортаның адамзат баласының қоғамына әсерін, 
картографтардың ғимараттарды салудағы ғылыми тұрғыдан жетістіктері мен кәсіби 
шеберліктерін және картография ғылымын зерттеп келеді. Соңғы оншақты жылда 
картографияның бөлімі пайда болды: геоақпараттық жүйелер (ГАЖ), географиялық 
координатталған деректерді жинау, енгізу, сараптау, математикалық, картографиялық 
моделдеу қызметтерінің жиынтығы. Геоақпараттық жүйелер-жүйе ретінде география, 
информатика, ақпараттар жүйелер теориясын біріктіре отырып, картография және басқа 
ғылымдардың тоғысқан жерінде пайда болды. Ол таным әдісі ретінде жүйелік тұрғы 
негізінде электронды есептеу техникаларының ең жаңа жетістіктерін қолданып құрылған 
жүйе. Сондықтан қазіргі уақытта ГАЖ табиғи және әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен 
құбылыстарды үлгілейтін, олардың байланыстарын, қарым-қатынастарын, болашақта 
дамуын болжайтын және шешім қабылдап, басқаруға арналған негізгі ғылым болып отыр. 

Қазіргі  дамыған  елдерде  мыңдағаг  ГАЖ бар,  олар  экономикада, саясаттануда т.б.,  
қоршаған  ортаны  қорғау және  басқаруда , жер  кадастрында, білім  беру  саласында  
қолданылады.  Сондай-ақ ГАЖ және  картографиялық   өңдеу  жұмыстарында  арнайы 
бағдарламалады  қолдану керек. Картографияда  ГАЖ-дың негізінде ақпараттық-
бағдарламалық  кешен, мәліметтерді  қайта  өңдеу, кеңістіктік –координаттық  байлау, тарату 
және  көрсету кажет.   

ГАЖ мәліметтерді өңдеу мен картографияда өте күшті графикалық құрал болып 
табылады.  

ГАЖ мынадай маңызды мәселелерді шешед: 
       1.  Жоғары сапалы картографиялық өнімдерді құру; 
       2.  Мәліметтер базасында ақпараттарды графикалық нысандармен байланыстыру; 
       3.  Мәліметтердің карталық, графиктік, диаграммалық сызба түрінде берілуі; 
       4.  Кеңістіктегі мәліметтерге талдау жасау, орналасқан жерін үлгілеу; 
       5.  Басқару мен шұғыл шешімдерге қолғабыс беру; 
       6.   Мәліметтердің түрлі ақпараттық жүйелермен қарым-қатынас және т.б. 
       ГАЖ-да қолданылатын негізгі бағдарламалар: ArcGIS ArcInfo, ArcCOGO, ArsGRID, 
ArcTIN, ArcNETWORK, ArcGIS,Arcview. Қазіргі кездегі қолданыстағы Геоақпараттық 
жүйелер: американдық MaрInfo Professional, ресейлік ГеоГраф, Панорама ГАЖ, басқа да ER 
Mapper, ERDAS IMAGINE.Геоақпараттық жүйелер төмендегідей классификацияға ие. 
Территорияның қамтылуына байланысты – ғаламдық (global GIS), субконтиненталдық, 
ұлттық (мемлекеттік мәртебеге ие), аймақтық (regional GIS), субаймақтық, жергілікті (local 
GIS). 

Қазіргі  кезде  аналогты  картаграфиядан  цифрлыққа  өткелі   картографиялық 
жұмыстар  жеңілдеуде  Негізіде –Картаграфиялық және  ГАЖ жүйелер  негізінде 

Картографиялық (картографиялауды автоматтандыруының жүйелері) атқаратын 
жұмыстын жиі ауқымының орындалуын бағдарлау  және  картаны құруды ұсыну. 

ГАЖ  картаграфияның атқаратын  жұмыстарына ие  болады,  осы  аумақта   кең 
мүмкіндікте модельдеуді  және  анализ жасай аламыз. 

Негізде ГАЖ - ЦКМ (цифрлық картографиялық модель), сол себептен ГАЖ қолдануда  
ЦКМ сапасы артырамыз. 
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Сондықтан негізгі көрсеткіштер, ЦКМ сапасын сипаттайды: 
1)  ақпараттылық; 
2)  дәлме-дәлділік; 
3)  берілген  мазмұнның толықтығы; 
4)  ішкі құрылымның түзулігі 
1. Ақпаратылық - ЦКМ келесі  қасиеттерімен қамтамасыз етіледі: 
- мазмұнына  сәйкестілік – шынайы  объектілердің  ғылыми негізделген  көрінісі; 
- абстрактылық –бірдей  сипаттамалары  бар  элементтерді  жинактау  және  екінші  

деңгейлердегілерді  жою; 
- кеңістік  -уақыттылық    модель- кеңістік  модель  объекттерді  цифлық 

картографиялық  моделге  жибергенде  геометриялық   моделін айқындайды, ал  уақыттық    
модел  дәл  қазіргі  уақытта  объекттер   арасындағы  топологиялық  қатынастармен  
байланыстарды  көрсетеді. 

 Синтетикалық  (жинақтамалық)-жеке  көрінетін,  шынайы   жағдайдағы  құбылыстар  
мен  процестердің  толық   бейнесі. 

1. Дәлдік –келесі   параметрлермен  сипатталады: 
 - геодезиялық   өлшеулер  кезінде  дереккөзге  қатысты тасымалдаудың  дәлсіздігіне  

байланысты  контурдың дереккөзге  қатысты  орналасуының қателігі;  
          -  цифрлық  кезіндегі  объектілердің  пішіндерді  мен  өлшемдерінің  қателіктері. Бұл  
дәлсіздік  дигитайзермен  жұмыс  жасау барысында  әр  оператордың  қателіктеріне 
байланысты пайда  болады,  яғни  жүйелік  емес  сипатта  болады.  Ал сканерленген  
растрлық  графикамен  жұмыс   жасау  барысындағы   жіберілетін  қателіктер жүйелік 
сипатта   болады.  

 - алғашқы  ұқсас  ақпарат көздерінің   деформациясына байланысты   сандық  карта  
контуры  орналасуының  қателігі; а)  картаграфиялық  материалдардың  ескіруі; б) 
механикалық  деформациялар ; 

 -  қолданылған  жабдықтамалар  мен  бағдарламалар  түрлері сондай ак  құрылғылар 
мен  бағдарламалар  жасалған  кезінде көрсетілген немесе   сол   деңгейдегі техникалық 
мүмкіндіктерінің  дәлдіктерінің  шегінде   жұмыс   істейді. 

Ішкі құрылымның дұрыстығының келесідей түрлері бар: 
1. Сызықтық дұрыстық-геометриялық дұрыстық (корректілік). 
2. Ішкі құрылымның қабаттарының дұрыстығы. 
3. Мазмұнының толықтығы – сандық картографиялық материалдарының  

өзіне ұқсас немесе шынайы объектке сәйкестілігімен сипатталады. Бұл көрсеткіш сандаудың 
қабылданған әдісі мен құрастырылып жатқан картографиялық суреттерунің қабылданған 
сапасын бақылау жүйесіне байланысты. Толық функционалды ГАЖ-да объектерді сандау 
сапасы автоматтандырылған. 
Ішкі құрылымының дұрыстығы – цифрлық картографияның сол типтегі  
карталарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін ішкі құрылымы болуы керек. Кеңестік және 
кеңестік емес талдау  ГАЖ-да контурларының нүктелер мен сызы0тарды4 кеңістік 
орналаусуының сәйкестігіне сүйінеді. 

 В – түрі (көл және өсімдік-қабаттарының толық сәйкестілігі). 
 С – қабат. 
 Т – тақырыбы. 

 Электронды карталар. Құрастыру мақсаты. Сандық картография әдістерінің дамуы 
электронды карталардың (ЭК) пайда болуына алып келді. Электронды карталарды құрастыру 
мен жаңартуға ауа транспортық құралдарының бортына орналастырылған арнайы 
аппаратура көмегімен жергілікті жерді түсіру арқылы алынған суреттер негіз болды. ЭК 
қолдану ақпараттарды әр түрлі салаларда (ғылыми зерттеулер, навигация, әлеуметтік 
басқару) қолдану тиімділігін жоғарылату қажетілігімен туындаған. Электронды картаны 
сиынайылықтың көп компоненті үлгісі ретінде қарастыруға болады.тОны құрастырудың 
негізгі мақсаттары: геоақпараттық мәліметтерді өңдеу, талдау және бейнелеу 
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мүмкіндіктерінің жақсаруы; адам көзіне көрінбейтін құбылыстардың сандық үлгілердің 
бейнелеуі; басқару жүйелерінде бейнелеу мен картографияның талдаудың 
автоматтандырылуы; объектерді. Құбылыстарды және процесстерді олардың даму 
динамикасы мен қолдану мұмкіндігін ескере отырып зерттеу, 

 Электродық карта  формасындағы кеңістік  мәліметтерін  визуализациялау 
қолданушыға  кеңістік   мәліметері базасымен  екі  жақтық  байланысты  қамтамасыз   ететің  
интерфейс  рөлін атқарады. Қала  шаруашылығы мәселелеріне  арналған  ГАЖ-нің 
муниципалдық  деңгейіне  жатады. Сонымен  қатар,  оларды  жүзеге  асыру  үшін  
минимальды  ақпарпттың және  техникалық  ресурстар  қажет  болғандықтан,  олар  ең  
танымал ГАЖ.  Қалалық ГАЖ-да  кеңістік  мәліметтер  мен  анықтамалық ақпараттар  
атрибутивтік  мәліметтер  арасында  байланысты қамтамасыз ету қажет. Мұндай  ГАЖ-дың  
негізгі ақпараттық  мәліметтерге  жер  туралы  жазбаларды  жатқызуға болады.Атрибуттық 
мәліметтерді (тұрғындар, транспорттық  маршурттар,  өндірістік  нысандар,  жер  асты   
коммуикациялары және т.б) 

Қолмен  жинау  және  өңдеу  әдңстерінде, олар  кестелер   түрінде  жинақталып, картаға  
көрнекілік және талдау үшін  орналастырылады.  Мұндай  технологияда  мәліметтердің  
үлкен   көлемін қолмен жинау  және  талдау  әдістерінде қателіктер  болуы  мүмкін. Қалалық  
ГАЖ бір ортада (интегралданған ақпараттық  негізі ) бірге  өңдеуге болатын  атрибуттық 
және   картографиялық  мәліметтерден  тұрады. 

2010 жылы Америка Құрама Штаттарының жұмыспен қамту және кәсіби дайындау 
департаменті бүгінгі таңдағы аса маңызды мамандықтардың көлемі мен өсу деңгейіне 
байланысты алғашқы жүйелік бағалау жасады және онда олар 10 мамандықты бөліп көрсетті. 
Соның ішінед ГАЖ енген болатын. Осындай заманауи технологияның күнен-күнге жаңаруы 
және картографтар мен олардың ұстаздарының басты проблемасы да болып отыр. 
Бұрындары картографтар өздерінің сызып отырған карталарына өзгерістер жасау үшін және 
керек емес жерін өшіру үшін қаламұш пен сияны пайдаланған. Ал қазір фильтрация 
бөліктеріне арналған автоматтық алгоритмдерді жазады. 

   Қорыта келгенде компьютерлік технологиялардың қарқынды дамуының нәтижесінде 
геоақпараттық жүйе геодезиялық жұмыстарыды және карталарды өте жоғары дәлдікте аз 
уақыт ішінде, сапалы түрде қаржылық шығынсыз шешу мүмкіндігіне ие болды. 
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3.    Картография     оқулық  Берлянт А.М, М-2002 
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Изменения, вносимые человеком в  природную среду, и экологические эффекты, 
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Система наблюдения при помощи самолетных, аэростатных средств, спутников и 
спутниковых систем называется аэрокосмическим методом мониторинга. 
Дистанционный мониторинг - совокупность авиационного и космического мониторингов. 
Иногда в это понятие включают слежение за средой с помощью приборов, установленных в 
труднодоступных местах Земли, показания которых передаются в центры наблюдения с 
помощью методов дальней передачи информации (по радио, проводам, через спутники и 
т.п).  

Авиационный метод осуществляют с самолетов, вертолетов и других летательных 
аппаратов (включая парящие воздушные шары и т. п.), не поднимающихся на космические 
высоты (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Авиационный метод. 

 
Космический метод с помощью космических средств наблюдения (пилотируемые 

орбитальные станции, корабли многоразового использования, автономные спутниковые 
съемочные системы и т.п (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Космический метод. 

 
Методы морского (наводного) и наземного базирования помимо 

аэрокосмических, включают, например, фототеодолитную съемку, сейсмо, 
электромагниторазведку и иные методы геофизического зондирования недр, 
гидроакустические съемки рельефа морского дна с помощью гидролокаторов 
бокового обзора, иные способы, основанные на регистрации собственного или 
отраженного сигнала волновой природы (Рис. 3). 
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Рис. 3. Метод наводного базирования. 
 
Оперативное слежение и контроль, за состоянием окружающей среды и отдельных ее 
компонентов по материалам дистанционного зондирования и картам называют 
аэрокосмическим (или картографо-аэрокосмическим) мониторингом. 
Аэрокосмический мониторинг позволяет одновременно получать объективную информацию 
и оперативно выполнять картографирование территории практически на любом уровне 
территориального деления: страна - область - район - группа хозяйств (землепользование) – 
конкретное сельскохозяйственное угодье - культура.  

Материалы дистанционного зондирования получают в результате неконтактной 
съемки с летательных воздушных и космических аппаратов, судов и подводных лодок, 
наземных станций. Получаемые документы очень разнообразны по масштабу, разрешению, 
геометрическим, спектральным и иным свойствам. Все зависит от вида и высоты съемки, 
применяемой аппаратуры, а также от природных особенностей местности, атмосферных 
условий и т.п. Главные качества дистанционных изображений, особенно полезные для 
составления карт, - это их высокая детальность, одновременный охват обширных 
пространств, возможность получения повторных снимков и изучения труднодоступных 
территорий. Снимки дают интегрированное и вместе с тем генерализованное изображение 
всех элементов земной поверхности, что позволяет видеть их структуру и связи. Благодаря 
этому данные дистанционного зондирования нашли в картографии разнообразное 
применение: их используют для составления и оперативного обновления топографических и 
тематических карт, картографирования малоизученных и труднодоступных районов 
(например, высокогорий). Наконец, аэро- и космические снимки служат источниками для 
создания общегеографических и тематических фотокарт.  

Существует несколько основных направлений применения материалов 
дистанционного зондирования в целях картографирования: 1) составление новых 
топографических и тематических карт; 2) исправление и обновление существующих карт; 3) 
создание фотокарт, фотоблок-диаграмм и других комбинированных фото картографических 
моделей; 4) составление оперативных карт и мониторинг. 

Составление оперативных карт - это один из важных видов использования 
космических материалов. Для этого проводят быструю автоматическую обработку 
поступающих дистанционных данных и преобразование их в картографический формат. 
Наиболее известны оперативные метеорологические карты. В оперативном режиме и даже в 
реальном масштабе времени можно составлять карты лесных пожаров, наводнений, развития 
неблагоприятных экологических ситуаций и других опасных природных явлений. 
Космофотокарты применяют для слежения за созреванием сельскохозяйственных посевов и 
прогноза урожая, наблюдения за становлением и сходом снежного покрова на обширных 



6736 
 

пространствах и тому подобными ситуациями, сезонной динамикой морских льдов.  
 

Использование аэрокосмического мониторинга для изучения природных 
ресурсов Земли 

Структура космической системы изучения природных ресурсов информацию на 
Землю в подсистему сбора информации. Структура космической системы состоит из 
системы управления структурой 4 основных подсистем: 1) получения космической 
информации; 2) получения -  дополнительной дистанционной информации; 3) сбора и 
хранения информации; 4) обработки информации.  

Подсистема получения космической информации включает: космические носители 
измерительной аппаратуры пилотируемые космические корабли и орбитальные станции. 

Информацию на Землю (на пункты приема информации - ППИ) в подсистему сбора 
информации.  

Данные, полученные с помощью космической измерительной подсистемы, содержат 
для каждого отдельного элемента природного объекта информацию о его состоянии. Эти 
данные передаются на пункты приема информации и оттуда в банк данных подсистемы 
сбора информации на хранение. 

Подсистема получения дополнительной дистанционной информации объединяет 
средства и методы получения дистанционной информации о природных и антропогенно 
измененных объектах, осуществляемых в основном в пределах тропосферы. 

В эту подсистему включены: авиационные средства (самолеты-лаборатории и 
вертолеты); суда-лаборатории, буйковые станции, наземные передвижные лаборатории, 
установленная на этих носителях измерительная аппаратура, установленная на них 
аппаратура, передающая получаемую информацию на пункт приема информации. 

В структуру космической системы изучения природной среды Земли и Мирового 
океана в подсистему получения дополнительной информации включены также научно-
исследовательские суда-лаборатории, буйковые станции и наземные передвижные 
лаборатории. 

В состав судов-лабораторий входят научно-исследовательские суда, экспедиционные 
суда, морские, озерные и речные суда, специально построенные или перестроенные из 
другого типа судов для комплексных исследований и для проведения различных 
специальных исследований (геофизических, гидробиологических и др.) в толще водных 
масс, морского дна, атмосферы и космического пространства.Наземные передвижные 
лаборатории позволяют получать достоверные и точные данные о природных объектах, 
процессах и данные на локальных участках земной поверхности. Наземные измерения 
выполняют синхронно космическими и авиационными измерениями точно в момент 
прохождения космических аппаратов и авиасредств над данной точкой. 

Наземные измерения служат базой для проведения необходимых методических работ, 
связанных с проблемой идентификации природных ресурсов и изучения их свойств на 
основе сопоставления и корреляции различных данных дистанционного зондирования с 
данными непосредственных наземных измерений. Все вышесказанное относится к 
измерениям, выполняемым судами-лабораториями и автоматическими буйковыми 
станциями. 

Основные требования, предъявляемые к измерениям (данным), получаемым в 
подсистемах космической и дополнительной дистанционной информации: синхронность 
получения всех видов информации; метрологическое единство всех видов измерений; 
репрезентативность наземных и измерений с самолета относительно территорий, 
охватываемых космической съемкой; сопоставимость масштабов и разрешающей 
способности всех видов измерений; оперативность доставки информации с самолета и 
наземной в пункты приема и обработки космической информации. 
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Репрезентативность в статистике - главное свойство выборочной совокупности, 
состоящее в близости ее характеристик (состава, средних величин и др.) к соответствующим 
характеристикам генеральной совокупности, из которой отобрана выборочная. 

Подсистема сбора и хранения информации формирует банк данных огромного и 
постоянно меняющегося объема различного вида информации. Задачи этой подсистемы - 
формирование, хранение и управление базой данных, нахождение необходимой для 
определенных конкретных целей информации и оперативная передача ее в блок подсистемы 
обработки информации. 

База данных должна содержать: 1) разновременные и разномасштабные материалы 
космических и аэрофотосъемок; 2) характеристики измерительной аппаратуры; 3)результаты 
наземных (натурных) измерений (выполненных синхронно с космическими съемками) 
параметров состояния природной среды в отдельных пунктах земной поверхности; 
4)разновременные и разномасштабные картографические материалы (топографические и 
специальные тематические карты); 5) статистические и другие данные. 

Система аэрокосмического мониторинга позволяет регулярно и оперативно 
проводить: 1) инвентаризацию земельного фонда земель сельскохозяйственного назначения; 
2) ведение земельного кадастра; 3) уточнение карты землепользования; 4) инвентаризацию 
селитебных земель, их инфраструктуры (городов, поселков, деревень, в том числе больших 
"неперспективных" и заброшенных); 5) инвентаризацию земель мелиоративного фонда; 6) 
оценку мелиоративного состояния земель и ведение динамического мелиоративного 
кадастра; 7) подготовку и систематическое обновление каталогов земель, находящихся в 
фонде перераспределения; 8) контроль над темпами освоения новых земель; 9) разработку 
экологического обоснования природопользования в районах традиционного и нового 
сельскохозяйственного освоения; 10) планирование рационального землепользования, 
проведение своевременной инвентаризации очагов (зон) дефляции, водной и ветровой 
эрозии, деградации почв и растительного покрова; 11) инвентаризацию земель, включенных 
в состав природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также 
особо ценных земель; 12) составление карт динамики природных и антропогенных 
процессов и явлений; 13) составление прогнозных карт неблагоприятных процессов, 
активизирующихся в результате нерациональной хозяйственной деятельности. 
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При рассмотрении методов высокоточных спутниковых измерений возникает 
необходимость тщательного исследования влияний всех возможных источников ошибок 
выполняемых измерений, особенностей их проявления и обоснования методов их учета. В 
зависимости от характера источников воздействия ошибки подразделяются на две основные 
группы: систематические ошибки, которые применительно к спутниковым измерениям 
получили название смещений, и ошибки случайного характера. 

Для учета погрешностей первой группы разрабатываются специальные методы. 
Влияние второй группы удается, в большинстве случаев, минимизировать за счет 
использования большого массива отдельных измерений. 

В данной статье основное внимание уделено рассмотрению ошибок систематического 
характера, обуславливающих появление смещений результатов измерений. При их 
исследовании широкое распространение получил способ моделирования, для разработки 
которого приходится тщательно изучать механизм воздействия источников таких ошибок на 
результаты измерений. На основе этого способа разрабатывают эффективные методы 
минимизации отмеченного влияния.  

Исходя из методики измерительного процесса, характерной для спутниковой системы 
GPS, все основные источники систематических ошибок можно условно разбить на три 
группы: 

1. ошибки эфемерид спутников, значения которых должны быть известны на момент 
измерений; 

2. влияние внешней среды, среди которого выделяют воздействие атмосферы 
(ионосферы и тропосферы), а также отраженных от окружающих объектов радиосигналов 
(многопутность); 

3. инструментальные источники ошибок, к которым, как правило, относят вариации 
фазового центра антенны приемника, а также ошибки хода часов спутника и приемника.  

Отдельно следует рассмотреть геометрический фактор расположения спутников. Кроме 
того, целый ряд ошибок может возникать в процессе перехода из одной координатной 
системы в другую, в данном случае из глобальной системы WGS-84 в местную локальную 
систему координат. [1] 

1. Ошибки эфемерид спутников 
При получении координат точек на земной поверхности спутниковыми методами 

необходимо наряду с определяемым расстоянием до спутника знать также его эфемериды, 
которые задают местоположение спутника на момент выполнения измерений. Неточность 
знания эфемерид обуславливает соответствующие погрешности определения как 
абсолютных значений координат точек, так и их разностей между пунктами наблюдений. 
Неточное знание эфемерид связано, прежде всего, с расхождениями между предсказываемой 
(невозмущенной) и реальной (подверженной влиянию возмущающих сил) орбитами. К 
возмущающим силам относят различные факторы как гравитационного, так и 
негравитационного происхождения. 

Наибольшее воздействие на уклонения реальной орбиты от расчетной оказывает 
неоднородность гравитационного поля Земли. В частности, из-за влияния второй зональной 
гармоники такие уклонения для трехчасовых дуг орбит достигают 2 км, а для более 
протяженных двухсуточных дуг до 14 км. Столь значительные уклонения нельзя не 
учитывать при любых видах спутниковых измерений.  

Суммарное гравитационное влияние масс Луны и Солнца хотя и оказывается 
существенно меньшим (для трехчасовых дуг уклонения от невозмущенной орбиты 
оцениваются величинами на уровне от 50 до 150 м), но, тем не менее, при прогнозировании 
значений эфемерид его также следует учитывать.  
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Переходя к оценке влияния факторов негравитационного происхождения, следует 
заметить, что наиболее существенное влияние на неточность знания эфемерид GPS 
спутников оказывает солнечное радиационное давление. Уклонения спутников от расчетной 
траектории из-за воздействия прямого солнечного радиационного давления лежат в пределах 
от 5-6 м (для трехчасовых дуг) до 100-800 м (для двухсуточных дуг). 

Таким образом, точность передаваемых по радиоканалу значений эфемерид 
характеризуется погрешностью на уровне около 20 м, что обеспечивает точность 
геодезических спутниковых дифференциальных измерений на уровне около 1⋅10-6.  

Такая точность удовлетворяет требованиям большинства выполняемых геодезических 
работ. Однако в связи с широким развитием глобальных высокоточных сетей, 
предназначенных для изучения движения земной коры, отмеченный уровень оказывается 
недостаточным. В таких случаях прибегают к использованию апостериорного метода 
определения эфемерид. Его сущность состоит в том, что при окончательной обработке 
спутниковых измерений используют не передаваемые со спутника по радиоканалу значения 
эфемерид, а накопленные в банке данных специально организованных служб реальные (не 
прогнозируемые) значения эфемерид. Для потребителя информация об эфемеридах доступна 
через Интернет. 

При апостериорных методах удается повысить точность определения эфемерид почти 
на порядок, т.е. довести эту точность до нескольких единиц метров. При таком подходе 
погрешность знания эфемерид перестает оказывать существенное влияние на 
результирующую точность спутниковых измерений для решения многих геодезических 
задач. [2] 

2. Влияние внешней среды 
Поскольку спутниковый сигнал проходит через ионосферу, его прохождение может 

быть замедлено, эффект, подобный преломлению луча света проходящего через стекло. Эти 
атмосферные задержки могут привести к ошибке в вычислении дальности, поскольку 
воздействуют на скорость сигнала. (Свет имеет постоянную скорость только в вакууме). 

Ионосфера не вызывает постоянной задержки сигнала. Есть несколько факторов, 
которые оказывают влияние на величину задержки, вызванной ионосферой: 

1. Возвышение спутника. Задержка сигналов спутников находящихся низко над 
горизонтом будет больше, чем сигналов спутников расположенных высоко. Это происходит 
из-за увеличения расстояния, которое сигнал проходит через атмосферу. 

2. Плотность ионосферы, на которую воздействует солнце. Ночью влияние 
ионосферы весьма низкое. Днём солнце увеличивает воздействие ионосферы и замедляет 
сигнал. Количество, на которое увеличивается плотность ионосферы, изменяется в 
соответствии с циклом солнечной активности. Солнечная активность достигает максимума 
приблизительно каждые 11 лет. В дополнение к этому могут также происходить 
беспорядочные солнечные вспышки, которые также воздействуют на ионосферу. 

Ионосферные ошибки могут быть смягчены с помощью одного из двух методов: 
- Первый метод заключается в осреднении эффекта снижения скорости света, 

вызванного ионосферой. Этот поправочный коэффициент может быть, затем применён к 
вычисленным дальностям. Однако, в этом случае, мы полагаемся на некие средние условия, 
и  очевидно, что эти средние условия далеко не постоянны. Поэтому этот метод не 
оптимальное решение для уменьшения ионосферной ошибки. 

- Второй метод заключается в использовании «двухчастотных» GPS приёмников. Такие 
приёмники измеряют сигналы GPS L1 и L2. Известно что, когда радиосигнал проходит через 
ионосферу, то скорость его замедляется  обратно пропорционально частоте. Следовательно, 
если сравнить время приёма двух сигналов, то можно точно оценить время задержки 
прохождения сигнала. Заметьте, что это возможно только с помощью двухчастотных GPS 
приёмников. 

3. Воздействие на сигнал GPS водяных паров. Водяной пар, содержащийся в 
атмосфере, также может воздействовать на сигнал GPS. Это воздействие, которое может 
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приводить к снижению точности определения координат, может быть компенсировано с 
помощью моделей атмосферы. [3] 

Многопутность. В ряде случаев спутниковым приемником, кроме полезного прямого 
сигнала, могут быть приняты сигналы, отраженные земной поверхностью или 
близлежащими объектами (например, зданиями), а также сигналы, обогнувшие вследствие 
дифракции мелкие предметы. Многопутность приводит к искажению дальностей (рис. 1).  

 

 
Рис. 1  Многопутность сигнала: 

1 – прямой луч; 2 – луч, отраженный от земли; 
3 – луч, отраженный от стены 

 
Определим разность хода ∆R между отраженным от земной поверхности 2 и прямым 1 

лучами. В точках А и В расстояние до ИСЗ одинаковы.  
Тогда 
∆R = AC – BC = AC (1 – cos2α) = 2 AC sin2α = 2 h sinα,     (1) 
 
где h – высота установки антенны (обычно 1–2,5 м);  
 α – угол наклона радиолуча.  
 
Анализ формулы (1) показывает, что установка антенны возможно ближе к земле 

позволяет уменьшить влияние сигналов, отраженных от земной поверхности. В предельном 
случае при h = 0 будем иметь ∆R = 0.  

 
Меры по исключению влияния многопутности:  

• установка антенны в местах, где отсутствуют отражающие поверхности;  
• использование антенн, на которых установлены экраны, отсекающие отраженные 

от земной поверхности лучи. [5] 
 
 
 
4. Инструментальные источники ошибок 
При оценке результирующей точности спутниковых измерений приходится учитывать 

также и инструментальные источники ошибок, связанные с несовершенством работы тех или 
иных узлов, входящих в состав пользовательской и расположенной на спутнике аппаратуры. 
Проведенные к настоящему времени исследования в этой области свидетельствуют о том, 
что основные источники инструментальных ошибок связаны с неточностью знания фазового 
центра антенны приемника, а также с погрешностью хода часов спутника и приемника. [4] 

3 

 h 

A 

B C α 

2 

1 

α 

α 
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Геометрическое снижение точности (DOP) - мера строгости спутниковой геометрии и 
связано с расположением спутников на небесной сфере. DOP может усилить воздействие 
ошибок определения координат спутника. Принцип может быть лучше проиллюстрирован 
схемами. 

 
Рис.2  Хорошо расположенные спутники - низкая неопределенность положения 

 
Рис.3 Плохо расположенные спутники - высокая неопределенность положения 

 
На определение дальности до спутника воздействуют все выше описанные ошибки. В 

случае, когда спутники расположены на небесной сфере достаточно широко, искомое 
положение может находиться в пределах заштрихованной области на схеме, и границы 
возможной ошибки малы. Когда спутники расположены близко друг к другу, размер 
заштрихованной области увеличивается, что увеличивает неопределенность положения. 

В зависимости от типа измерений могут быть вычислены различные типы 
геометрического снижения точности или DOP. 

VDOP - снижение точности по высоте. Дает снижение точности в вертикальном 
направлении. 

HDOP - снижение точности в плане. Дает снижение точности в горизонтальном 
направлении. 

PDOP - снижение точности положения. Дает снижение точности трёхмерного 
положения. 

GDOP - геометрическое снижение точности. Дает снижение точности трёхмерного 
положения и времени. 

Наиболее полезный DOP – это GDOP, так как это комбинация всех коэффициентов. 
Некоторые приемники, однако, вычисляют PDOP или HDOP, которые не включают 
временную составляющую. 

Лучший путь уменьшения GDOP – это наблюдение как можно большего количества 
спутников. Помните, однако, что на сигналы от низко расположенных спутников ошибки 
воздействуют в большей степени. 

Общее правило при геодезических GPS измерениях - лучше наблюдать спутники с 
углами возвышения 15° и выше. Наиболее точные координаты будут вычисляться в случае 
низкого GDOP, (обычно 8 или меньше). [3] 
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ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ КООРДИНАТАМ 
 

Карабалин Дархан 
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Научный руководитель - к.т.н., профессор Нуржумин   Е.К. 
 
С развитием и внедрением в топографо-геодезическое производство спутникового 

нивелирования задача вычисления геодезической высоты Н по прямоугольным 
пространственным координатам X, Y, Z становится важной и актуальной. В геодезической 
литературе [1-4] приводятся различные способы решения этой задачи, которые отличаются 
один от другого степенью универсальности и точностью вычисления высот. Анализ этих 
публикаций позволяет выделить три основных способа вычисления геодезической высоты. 

Для иллюстрации формул будем использовать рисунок (рис. 1), на котором 
изображена плоскость геодезического меридиана точки К. Здесь точка К1 является 
проекцией точки К на плоскость экватора, Кn представляет собой нормаль к поверхности 
эллипсоида вращения, а ОК радиус-вектор. Точки К3 и К2 есть проекции точки. К на 
поверхность эллипсоида вращения по нормали и радиусу-вектору соответственно. Углы В 
и Ф являются геодезической и геоцентрической широтами точки К. На рисунке показано 
также положение оси аппликат OZ прямоугольной пространственной системы координат. 

Z 
В-Ф 

К 
 

К2 
К3 

O Ф B 

n n1 К1 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Системы координат 

 
Первый способ заключается в использовании формулы [2] 

 

N
CosB

QH −= ,                                                             (1) 
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Здесь  и  в  дальнейшем  применена  следующая  система  обозначений (рис.1) 
22 yxOKQ +== ,                                                         (2) 

Be
aKN n 223

1

sin1−
== ,                                        (3) 

 
где а,b – большая и малая полуоси эллипсоида вращения; 

2å – квадрат первого эксцентриситета меридианного эллипса. 
Второй способ вычисления геодезической высоты предусматривает  

применение формулы [2] 

( )Ne
B

ZH 21
sin

−−= ,                                                           (4) 

Эти способы не являются универсальными, т. к. формула (1) не работает при широте 
равной 90 градусов, а формула (4) – при нулевой широте. Поэтому, в таких особых точках 
приходится использовать разности [4] H=Z-b или H=Q-a для первого и второго случаев 
соответственно. 

Третий способ основан на применении универсальной формулы [2,4], которую 
можно использовать при положении точки К. 

)sin1(sincos 22 BeNBZBQH −−+= ,                               (5)    
Другие, рекомендуемые в геодезической литературе,  способы вычисления 

геодезической высоты по прямоугольным пространственным координатам являются, на 
наш взгляд, модификациями этих трех. 

Например, используемые в работе [3] формулы легко преобразуются в выражения 
(1) и (5). Рекомендуемую авторами статьи [1] формулу: 

( ) 


















−
−=

2

2

22
1

cos
/ p

QZe
Qep

bpH ,                                     (6) 

можно преобразовать к виду 
( ) ( )FBppH −−= cos1 ,                                                           (7) 

где 

Fe
bp

221
cos1−

= , 

является радиус-вектором точки К2. Формулу (7) можно получить также другим путем, 
используя преобразование выражения (5). Так сумма первых двух членов равенства (5) дает 
 )cos(sincos FBpBZBQ −=+ , 
а третье слагаемое можно привести к виду 
 )cos()sin1( 1

22 FBpBeN −=−  
Поэтому далее будем исследовать только первые три способа определения 

геодезической высоты по известным прямоугольным пространственным координатам. 
Определим, влияет ли способ вычисления высоты на точность ее получения. Для ответа 
на этот вопрос получим сначала рабочие формулы, связывающие средние квадратические 
ошибки вычисления высоты и средние квадратические ошибки прямоугольных 
пространственных координат. Такие формулы получаются дифференцированием 
выражений (1), (4), (5) по переменным H, X, Y, Z. 

После несложных преобразований и некоторых упрощений искомые формулы 
можно представить следующем виде, удобном, на наш взгляд, для практического 
применения. Для первого способа получения геодезической высоты 
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 )cos1)(sin1(
cos

42 BB
B

mm X
H ++= ,                                 (8) 

Второй способ позволяет вычислять высоту с ошибками, которые можно рассчитать 
по формуле 

)sin1)(cos1(
sin

42 BB
B

mm X
H ++= ,                                       (9) 

Для  третьего  способа  средняя  квадратическая  ошибка  определения 
геодезической высоты равна 

)cossin)43(1( 222 BBeXmH ++=                                   (10) 
При получении формул (8)-(10) предполагалось, что средние квадратические 

ошибки определения прямоугольных пространственных координат равны, т. е. 
mX=mY=mZ. 

С помощью формул (8)-(10) был выполнен предрасчет точности вычисления 
геодезической высоты для точек, расположенных на разных широтах. Результаты сведены в 
табл. 1. Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

1. В первом способе ошибка определения высоты возрастает с увеличением 
широты. На экваторе она равна ошибке прямоугольных пространственных координат, а в 
северных широтах может превышать ее в 3- 5 раз. Для широт в 90 градусов первый способ 
неприменим. 

2. Во втором способе наблюдается обратная картина. Ошибка определения высоты 
убывает с увеличением широты. На полюсах она равна ошибке прямоугольных 
пространственных координат, а в южных широтах 

может превышать ее в 3-5 раз. Для широт в ноль градусов второй способ неприменим. 
3. Третий способ можно применять на различных широтах. При этом на экваторе 

и полюсах ошибка определения высоты равна ошибке прямоугольных пространственных 
координат. Наихудший случай соответствует широте в 45 градусов. Здесь ошибка 
вычисления высоты может достигать 1.33 mX. 

Для проверки правильности работы формул (8)-(10) и данных табл. 1 был 
выполнен вычислительный эксперимент по определению геодезических высот шести 
точек, принадлежащих созданной модели. Сначала для этих шести точек были заданы 
геодезические координаты. Широты точек изменялись от экватора до полюса и 

равнялись 0
0  01', 0

0  30', 30
0  

00', 60
0  00', 89

0 30', 89
0 59'. Долготы всех точек были равны 

90 градусов, а высоты 500 метрам. 
Таблица 1 

Широта (град.) 1 способ 2 способ 3 способ 
0 mX - mX 
15 1.10 mX 5.38 mX 1.10 mX 
30 1.36 mX 2.68 mX 1.25mX 
45 1.80 mX 1.80 mX 1.33 mX 
60 2.68 mX 1.36 mX 1.25 mX 
75 5.38 mX 1.10 mX 1.10 mX 
90 - mX mX 

По этим данным были вычислены прямоугольные пространственные координаты и 
искажены случайными ошибками в 2 мм. 

Искаженные ошибками координаты считались далее измеренными величинами, по 
которым и происходило вычисление геодезических высот тремя способами. 
Полученные, результаты  подтвердили приведенные в табл. 1 данные. 

 



6745 
 

Список использованных источников 
1. Алгоритм вычисления геодезической высоты по пространственным 

прямоугольным координатам / В.Н. Баландин, М.Я. Брынь, С.П. Имшенецкий и др. 
// Геодезия и картография, 2006. – № 6. – С. 15-16. 

2. Непоклонов, В.Б. Сравнительное исследование программ преобразования 
геодезических координат /В.Б. Непоклонов, В.В. Тюлькин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка.– 2003. – № 6. – С. 14-27. 

3. Огородова, Л.В. Вычисление геодезической высоты по прямоугольным 
пространственным координатам /Л.В. Огородова // Геодезия и картография, 2002. – № 
12.– С. 11-13. 

4. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых 
точек. ГОСТ Р 51794 – 2001. – М.: Госстандарт России, 2001. – 11 с. 

 
 
УДК 534.1:625.717 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Каржауова Салтанат Аскарбековна 

saltanat.karzhauova@mail.ru 
магистрант ЕНУ им Л.Н. Гумилева, гр. МГео-22, Астана, Казахстан 
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За последние годы, в связи с условиями необходимости сокращения сроков 
проектирования, отмечается значительное увеличение требований со стороны заказчика к 
качеству проектов транспортных сооружений. И поэтому, актуальной задачей на 
сегодняшний день является, внедрение новых технологий на всех этапах разработки 
проектов начиная от  инженерных изысканий вплоть до расчетного обоснования и 
проектирования. 

Современные технологии проектирования дают возможность использования 
профессионального программного обеспечения для решения поставленных задач, а так же  
наличие специальных средств организации совместной работы над проектом. Все это  
позволяет повысить достоверность данных и минимизировать время на согласование 
изменений.  Хочется отметить и  возможность проектирования транспортного сооружения 
как единого объекта, включающего связанные между собой элементы. Это означает, что 
внесение изменений в один элемент автоматически приводит к изменению других, 
связанных с ним, и это  в свою очередь, значительно сокращает время проектирования. 
Рассмотрим основные характеристики программных средств, на базе которых может быть 
построена современная технология проектирования объектов инфраструктуры, а также 
примеры решаемых с их помощью задач. 

 
 
 
 
 

                                                              Программа GeODin 
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GeODin - универсальная программа для инженерных изысканий (в том числе для 
оформления колонок, разрезов и прочей графики в отчетах по инженерно-геологическим 
изысканиям, по оценке запасов подземных вод, проектах ЗСО, на бурение и т.д., ведения 
базы данных). 

Инженерно–геологические изыскания — необходимый этап предпроектного 
исследования территории, предусмотренной для строительства. Результаты, полученные на 
этом этапе, во многом определяют технологию проектирования и строительства, а также 
дают необходимые данные по характеристикам грунтов, которые используются при 
расчетном обосновании. 

Геоинформационное обеспечение инженерных изысканий развивается в сторону 
автоматизированного ввода, хранения, обработки и публикации информации о природной 
среде и природно-техногенных процессах, влияющих на безопасность объектов 
строительства. Надежность и достоверность результатов инженерных изысканий достигается 
путем предварительного анализа накопленной информации и создании минимально 
необходимого нового объема геологических данных, но самого высокого качества. Сегодня 
на российских стройплощадках действует множество геологических организаций, которые 
заявляют о готовности выполнить весь перечень изысканий для строительства. Это означает, 
что организация готова собрать, обработать и представить проектировщику самые 
разнообразные данные об участке строительства - рельефе, внутреннем строении, составе, 
свойствах грунтов и подземных вод, о возможных природно-техногенных воздействиях на 
будущий объект строительства. В таких условиях важное значение имеет наличие у 
изыскательской организации универсального инструмента для оперирования 
разнообразными исходными данными.  

Для решения задач обработки данных полевых и лабораторных исследований в 
рассматриваемой технологической цепочке предлагается использовать программу GeODin 
разработки немецкой компании FUGRO. Эта  программа позволяет выполнить не только 
обработку данных с получением необходимых графиков и таблиц, но также создать Базу 
Геологических Данных территории, которая может пополняться, корректироваться и 
использоваться при проектировании других объектов.  На рисунке представлены 
графические материалы, полученные в GeODin в результате обработки данных инженерно — 
геологических изысканий[1]. 

 

 
Рис. 1. Геологический разрез 

                                                        
                                                  Программный комплекс Plaxis 

Данный программный комплекс предназначен для выполнения расчетного 
обоснования проекта, который учитывает совместную работу конструктивных элементов в 
сложной геотехнической системе «сооружение-основание» с учетом технологии 
строительства объекта и его дальнейшей эксплуатации. Для линейных сооружений прежде 
всего выполняются расчеты для обоснования проектов дорожных насыпей разного 
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назначения. При выполнении этих расчетов инженер-проектировщик сталкивается с 
большим количеством сложных геотехнических задач. Эти задачи связаны с 
необходимостью учета в проекте ряда важных положений и факторов, к которым можно 
отнести: 

• геологическое строение неоднородного грунтового основания, свойства грунтов и 
протекающие в них механические процессы; 

• особые условия строительства, связанные с близостью существующих сооружений, 
наличием инженерных коммуникаций; 

• технологии строительства земляного полотна и технологии искусственного 
улучшения грунтов основания; 

• применение комбинированных строительных конструкций наземных и подземных 
сооружений  и их взаимодействие с грунтом. 

Правильный выбор решения стоящих перед проектировщиками задач определяет 
высокие показатели экономичности и надежности возводимых и эксплуатируемых объектов 
транспортного строительства. 

Одним из современных программных средств для геотехнических расчетов является 
программный комплекс Plaxis, представляющий собой пакет прикладных вычислительных 
программ для конечно-элементного анализа напряженно-деформированного состояния 
сложных геотехнических систем[2]. 

Дополнительные модули 
1. Plaxis Dynamics — анализ воздействия на грунты вибраций, причиной которых  

служат забивка свай, дорожное движение, землетрясение и т.д. 
2. Plaxis 3D tunnel — трехмерный анализ деформаций и устойчивости при  

проектировании тоннелей, сооружаемых как щитовым способом, так и с использованием 
тоннельной оболочки. 

3. PlaxFlow — фильтрационный расчет насыщенных и ненасыщенных водой  
грунтовых массивов в условиях плоской задачи методом конечных элементов. 

4. Plaxis 3D Foundation — анализ напряженно-деформированного состояния  
системы «основание-фундамент-сооружение» в условиях трехмерной (пространственной) 
задачи. 

Основные возможности 
1. Моделирование этапов строительства, темпов возведения, условий работы  

конструкции и грунтового основания. 
2. Создание оперативных баз данных по физико-механическим характеристикам 

грунтов и конструкционных материалов, использованных в проектах. 
3. Расчет напряжений и деформаций в элементах системы «основание-фундамент- 

сооружение». 
4. Расчет начального напряженного состояния грунтового массива с учетом процесса  

его формирования. 
5. Расчет несущей способности грунтовых оснований и устойчивости грунтовых  

сооружений (плотин, насыпей). 
6. Расчет избыточного порового давления в процессе консолидации  

водонасыщенных глинистых грунтов. 
7. Расчет напорной и безнапорной фильтрации при установившемся  

и неустановившемся режиме. 
8. Оперативный визуальный анализ развития напряженного и деформированного  

состояний в любом элементе расчетной схемы (конструкция, грунт) на любом этапе расчетов 
с помощью графических материалов (таблицы, эпюры, изолинии, графики, анимационное 
представление) [3]. 

 
 

Программа AutoCAD Civil 3D 



6748 
 

Программа предлагает технологию проектирования будущего. Использование этой 
программы позволяет решить задачи обработки данных геодезических изысканий (создания 
топоплана и цифровой модели рельефа) и проектирования транспортных объектов в единой 
информационной среде. Это практически исключает необходимость конвертации данных из 
одной программы в другую, что, как правило, связано с потерей времени, а иногда и самих 
данных. Но самое главное, в AutoCAD Civil 3D реализован подход проектирования 
дороги как единого трехмерного объекта. Необходимая рабочая документация — чертежи 
плана, профиля, сечений, ведомости и таблицы создаются на основе этой модели. 

Все объекты Civil 3D имеют логические связи между собой. Структуру этих связей 
можно проследить на следующей схеме: 

Благодаря этой взаимосвязи, 3D модель проектируемого объекта является 
динамической, т.е. при изменении исходных данных она целиком обновляется. Например, 
после внесения изменений в данные о поверхности земли, обновляется продольный профиль, 
перестраивается коридор, меняются поперечники, пересчитываются объемы и вносятся 
новые параметры в таблицы и чертежи. Таким образом, вся работа ведется только на основе 
актуальных данных. 

Данная динамическая трехмерная модель одновременно с мощным функционалом 
программы позволяют заметно сократить время рассмотрения нескольких вариантов, 
разработки проектов любой сложности, внесения изменений[4]. 

С помощью программы AutoCAD Civil 3D можно разрабатывать проекты как 
строительства новых, так и реконструкции существующих автомобильных и железных 
дорог, транспортных развязок и многих других объектов инфраструктуры. 

В качестве примера, можно рассмотреть несколько типовых проектов, выполненных в 
программе AutoCAD Civil 3D. 

Первый проект — это двухуровневая транспортная развязка типа «клеверный лист». В 
рамках этого проекта была создана трехмерная модель всего объекта. Исходными данными 
служили точки поверхности, трассы пересекающихся главных дорог с продольными 
профилями и типовые поперечники. 

Учитывая геометрию поперечников, первоначально были запроектированы круговые 
съезды, а затем — правосторонние. Отвод поперечного уклона на съездах с 20% до 40% 
обеспечивался с помощью дополнительного продольного профиля по внешней кромке 
съезда. 

Модели всех съездов и главных дорог были созданы как отдельные коридоры, что 
позволило определить объемы земляных работ и материалов отдельно по каждому съезду и 
по каждой дороге. 

Второй проект — это реконструкция городской улицы. В рамках этого проекта были 
решены задачи реконструкции проезжей части проспекта с прилегающими тротуарами и 
сохранением красных линий. 

Динамическая модель, создаваемая в программе AutoCAD Civil 3D, позволила быстро 
определить оптимальную отметку оси проезжей части, учитывая положение водосборных 
колодцев и отметки красных линий. 

Третий проект — это реконструкция перекрестка. Для обеспечения водоотвода были 
запроектированы продольные профили по лоткам, а непростая геометрия описана с 
помощью дополнительных трасс. Привязка модели коридора к дополнительным трассам и 
профилям позволила учесть все нюансы городского перекрестка. 

Работа в программе AutoCAD Civil 3D основана на работе с объектами и их типами, 
поэтому задавая новый тип можно легко менять вид объектов на экране или в чертеже. Такой 
подход дает возможность настройки на отраслевые стандарты оформления чертежей. 

На сегодняшний день задачу автоматизированного проектирования в той или иной 
степени решают большинство проектных организаций, при этом вопрос коллективной 
работы и управления проектами зачастую остается нерешенным. Для решения такой задачи 
компания Autodesk предлагает приложение Vault, которое входит в поставку AutoCAD Civil 
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3D. Программа Autodesk Vault позволяет организовывать проекты, доступные пользователям 
с определенными правами. Преимуществом этой системы является возможность добавления 
к проектам и дальнейшей работы абсолютно с любыми файлами. Любое изменение 
фиксируется в журнале проекта, что позволяет отследить, кто и когда редактировал данные 
и, в случае необходимости, восстановить любую версию файла. 

Отличительной особенностью программы Autodesk Vault является интеграция ее в 
Civil 3D. Это позволяет получить доступ к проекту непосредственно из программы AutoCAD 
Civil 3D, а также создавать ссылки на отдельные объекты чертежа: поверхности, трассы, 
профили и др.[5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что современные условия эксплуатации 
объектов инфраструктуры предъявляют постоянно возрастающие требования к проектным 
работам как нового строительства, так ремонта и реконструкции. Соответствовать таким 
требованиям можно лишь при условии внедрения новых технологий проектирования и 
использования современного программного обеспечения: 

1. GeODin для обработки данных инженерно-геологических изысканий; 
2. Plaxis для геотехнических расчетов; 
3. AutoCAD Civil 3D для проектирования. 
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» атты 
Қазақстан халқына арналған биылғы Жолдауында елдің ілгері басуының жолдары, қандай 
ауқымды іс-шаралар жасақталып, басшылыққа алынатын қол жеткізетін асулар айтылған. 

 Бұл айтылғандардан Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жолдауларының қандай нақты 
маңызы бар екендігі, оны жасақтағанда қандай нақты дәлелденген тұжырымдарға 
сүйенгендігі, бір сөзбен айтқанда, әрбір отандастарымыздың өміріне тікелей байланысты 
атқарылуы тиіс өзекті мәселелерді қолға ұстатқандай деректілікпен түсіндіреді[1].  

Соның ішінде әсіресе, аймақтарды бір-бірімен жалғастыратын жолдың маңызы 
айрықша көрініс тауып отыр. Өйткені, біздің еліміз Әлемнің бар елімен, соның ішінде 
көршілес Ресеймен де әріптестік, іскерлік қарым-қатынастарды жандандырып отыр.  

Міне, осы тұрғыдан айтқанда, жолымыз жақсарған сайын оның бойында түрлі 
инфрақұрылымдық, сервистік қызмет көрсету нысандары бой көтереді. Көлік жолдары 
өтеетін аймақтарда ауыл халқына жұмыс орындары ашылып, олардың тұрымысы, әл-ауқаты 
артады. Сонымен бірге ел экономикасына қан жүгігіріп, шет елдерден инвестиция тартылып 
халық байлығы арта түседі. 

mailto:hasim.arai@mail.ru
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Бұл мақалада қарастырып отырған мәселе, қандайда бір жол салмас бұрын, жол 
салынатын аймақтың геологиялық жағдайымен танысып. инженерлік-геологиялық ізденістер 
жүргізу, геодезиялық негіздерін құрып қамтамасыз ету,  жол салуда өте жоғары талаптарды 
қажет етеді. 

Жолдарды техникалық категориялар бойынша классификациялау, техникалық 
мөлшерлеу және көлік эксплуатациялау көрсеткіштері, қиылысу мен қабысуға талаптары, 
жер төсемін жобалау, жолдың жүру бөлігіне және жол жобалануына талап, жолды жобалау 
кезіндегі қауіпсіздік және ұйымдастыруға керек ететін талаптар, жобадағы жол 
элементтеріне, бойлық қимадағы элементтерге және тік қимамен жасанды ғимараттарға 
қажет ететін талаптар, жолды ұйымдастыру, классификация жабдықтау және көгалдан-дыру, 
бұзылған жерлерді қалыпына келтіру кезінде керек ететін талаптарды ұйымдастыру[2]. 

Алматы-Тараз аймағының табиғат жағдайы жолдың бағытында және кейбір 
элементтердің құрылысында маңызды мәнге ие. Жалпы табиғи жағдай жасанды 
ғимараттардың санына, өлшемдеріне, жол - көліктік жұмыстардың көлеміне және жалпы жол 
салу құнына әсер етеді.  

Жергілікті табиғи жағдайға, жолды жобалауға, құрылысына және оны пайдалануда 
әсер ететін үрдістер: климат;  бедер (рельеф); топырақтар - геологиялық жағдай; 
гидрогеология; жер қыртысы, өсімдік және жануарлар әлемі;  жергілікті құрылыс 
материалдары. 

Трасса бір геоморфологиялық элемент төңірегінде тегіс емес жолағымен өтеді. Тегіс 
емес деп жер бедері ойпан және қырлары бар жерлерді айтсақ болады. Трасса ойпаңды 
жерлерден өткендіктен бойында үлкен және кіші құбырлар, көпірлер жобаланады. Негізінен 
топырақтың бірінші қабаты саздық, ал екінші қабаты құмды. Жобаланып жатқан трассаның 
бойындағы жерлер рельефті болғандықтан топырақтың бірінші қабаты әр түрлі тереңдікте 
жатыр. 

Жобаланбақшы жол климат жағдайына байланысты II - климаттық зонаға жатады. 
Жауын шашынның бір жылдық орташа мөлшері 610 мм, оның ішінде қою және араласқан - 
385 мм. Топырақтың нормативті қату тереңдігі: Саздақ және саз балшық – 31 см, құмайт, 
майда шаңды құм - 41 см, ірі сынықты топырақ-55 см. Қыстағы қардың орташа қалыңдығы 
(0,5% жоғарлау ықтималдылығы)- 35 см. Мұз тайғақты күндер саны  21-35.  

Автожолдар салуда жауын-шашын мөлшерінің өзіндік әсері бар, себебі жол салынып 
жатқан жердің геологиясына жауын-шаын әсер етеді.  

Cызықтық құрылымның негізігі сипаттамалары. Ізденіс нәтижесінде алынған 
ақпарат әр түрлі құжат түрінде (нүктелердің координаталары, бағыттар азимуттары, трасса 
бойындағы көлденең немесе жанама құбырлардың, су ақпалары көлбеуліктері, бағыттары, 
жер бетінен жоғары немесе төмен орналасу жағдайлары, ұзындықтары, топографиялық 
пландар, бойлық, көлденең профильдері т.с.с.) беріледі.  

Ізденіс жұмыстарының нәтижесі болып, болашақ сызықтық құрылым-ның моделін, 
яғни сызба, графика, макеттер түрінде көзге елестетете отырып құру болып саналады. 
Сызықтық нысандарды жобалау және жүргізудегі  инженерлік ізденістер кезеңдерінің 
сұлбасы (1сурет) келтірілген. 
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Сурет1.Иженерлік ізденістер кезеңдерінің сұлбасы  
 
Жер беті көп қырлы, сансыз ақпараттардан тұрады. Ізденіс кезінде онымен танысып, 

нақтылы құрылмақшы нысанға керекті одан алынған ақпараттарды байытып, қайта жасақтау, 
керекті көлемде ала білу, мазмұны және дәлдігін негіздеу, құрылым салудағы технологиялық 
үрдістерді, онда пайдалынатын техникалық жабдықтармен механизмдерді қолдануға 
ыңғайлы, тиімді жолдарын таңдай білу. 

Осындай жолдармен нақтылы жер бетінен алынған барлық ақпараттар бірінші 
сатыдағы ақпараттар деп аталады, ал сол топографиялық план, стеромоделдер, 
профильдер  және де басқа құжаттар салынбақшы құрылымды жобалауға керекті, сол жердің 
моделі болып есептеледі. осы моделден екінші  сатыдағы ақпараттар моделінде ГАЖ  
құруға болады. 

Қорытынды. Егер, жоғарыда айтылған талаптарды қорытындылайтын болсақ, онда 
келесі негізгі прициптерді ашып көрсетуге болады: а) автотрас-саның және оның 
ұзынбайында орналасатын нысандар мен құрылымдардың қоршаған ортамен, ландшафпен 
жарасымды, рациональды жобасын жасау; ә) автожолды оптималды пайдаланудың жағдайын 
жасау шарттарын орындау; б) автожол бойындағы нысандардың рациональды параметрлерін 
негіздеу; в) көлемдерді және кететін шығынды анықтау. 
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Технологии CREDO_DAT активно используются для обработки материалов 
изысканий, проектирования объектов промышленного, гражданского и транспортного 
строительства, разведки, добычи и транспортировки нефти и газа, создания и ведения 
крупномасштабных цифровых планов городов и промышленных предприятий, подготовки 
данных для землеустройства и геоинформационных систем, решения многих других 
инженерных задач. 

О элементах цифровой модели местности в т.ч. по семантическим свойствам 
топографических объектов. Линейная трансформация модели по известным параметрам, по 
совмещенным точкам и интерактивна.  Формирование точечных, площадных и линейных 
топографических объектов с их семантическим наполнением на основе классификатора. 
Возможности отображения условными знаками и информационными блоками (типа 
характеристик древостоя, водотоков, подписей скважин) в соответствии с масштабом 
генерализации. Построение цифровой модели рельефа нерегулярной сеткой треугольников с 
учетом структурных линий. Отображение участков рельефа разными типами в соответствии 
с настройками стилей поверхностей - горизонталями, а также откосами и обрывами. 
Построение разрезов поверхностей по интерактивно создаваемым или существующим 
линиям.  

Функциональные возможности системы CREDO_DAT обеспечивают: построение 
цифровой модели ситуации путем формирования точечных, площадных и линейных 
топографических объектов на основе классификатора с отображением условными знаками в 
соответствии с текущим масштабом съемки и возможностью семантического наполнения; 
построение цифровой модели рельефа нерегулярной сеткой треугольников с  
использованием структурных линий. Отображение рельефа горизонталями с необходимым 
оформлением или откосами, обрывам, отдельных участков различными видами горизонталей 
(основные, утолщенные, вспомогательные, дополнительные) и высотой сечения рельефа; 
создание вертикальных поверхностей (бордюров, подпорных стенок и т.д.); построение 
разреза по произвольной линии, по полилинии; возможность создания и редактирования 
профиля линейного объекта, как в окне плана, так и в окне профиля; интерактивное создание 
и редактирование трасс с использованием различных стилей и методов трассирования. 
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Рисунок-1 Топографический план реки Щара 
 

В CREDO_DAT реализована технология поиска, локализации и нейтрализации 
грубых ошибок в сетях геодезической опоры с помощью метода L1 анализа и трассирования. 
Метод L1 анализа эффективен для линейно-угловой сети с большим количеством 
избыточных измерений. Метод трассирования применяется для теодолитных ходов и ходов 
полигонометрии. В нашем случае воспользуемся методом трассирования.[1]  

Метод трассирования основан на интерактивном создании цепочки связей измерений 
по ходам или между смежными  пунктами и автоматическом анализе сделанного построения. 
Если цепочка содержит единственную грубую ошибку, метод с большой точностью 
определяет пункт или сторону цепочки, содержащие ошибочные измерения. В данном 
методе, цепочка рассматривается как изолированный теодолитный ход, координаты которого 
просчитываются в прямом и обратном направлениях (прямая и обратная трассы). Величина и 
направление расхождения трасс в каждой точке цепочки иллюстрируются в графическом 
окне в виде цветных диаграмм. По результатам трассирования формируется ведомость. 

При создании специальных геодезических сетей желательно знать не только слабые 
места сети (пункты с низкими характеристиками точности), но и направления, по которым 
точность является ниже допустимых значений. Такое направление для каждого пункта 
устанавливает большая полуось эллипса ошибок. И может случиться так, что оно совпадает, 
например, с направлением определяемых смещений или разбивочной оси моста или дороги, 
и к тому же сама величина соизмерима с заданными точностями определения смещений или 
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разбивки. В этой ситуации, если имеется возможность, желательно усилить жесткость или 
геометрию сети с целью снижения получения низких точностных характеристик в 
определенных направлениях включением дополнительных геометрических связей 
(измерений). При анализе измерений, выполненных в опорных геодезических сетях 
ориентация эллипса ошибок может указать измерение (угловое или линейное), выполненное 
с низкой точностью или содержащее ошибку. В этой связи эллипсы ошибок могут служить 
дополнительным инструментом поиска грубых ошибок.[2] 

На основе результатов регулярных геодезических наблюдений за положением марок и 
контрольных пунктов формируются циклы наблюдений. Данные по циклам можно вводить 
вручную или импортировать их из текстовых файлов или файлов проектов CREDO_DAT и 
CREDO Нивелир. Помимо данных наблюдений, программа позволяет импортировать 
растровые и векторные подложки, создавать геометрические элементы строительных 
конструкций или добавлять их из файлов в формате DXF. В процессе обработки наблюдений 
в системе выполняется оценка смещений марок и контрольных пунктов на соответствие 
установленным допускам. По результатам обработки создаются графические представления 
и текстовые отчеты, содержащие информацию о текущем состоянии и динамике осадочно-
деформационных процессов.[3] 
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 Строительство в г.Астана. Развитие промышленно-строительной отрасли в 

Казахстане в современных условиях являются ключевыми экономическими и политическими 
задачами. На сегодняшний день  жилищное строительство – это  наиболее динамично 
развивающийся сегмент строительной индустрии города Астана. В Астане в сфере 
стройиндустрии осуществляют деятельность порядка 160 предприятий.  Строительство -
 один из важнейших показателей развития уровня жизни населения в молодой столице. Это 
обусловлено тем, что обеспечение жильем относится к числу первичных потребностей 
человека.  

Геодезическое обеспечение, как неотъемлемая часть строительного производства. 
Обязательным комплексом исполнительных работ при строительстве зданий и сооружений 
является геодезическое обеспечение. Строительство зданий и сооружений предназначено к 
непосредственной эксплуатации им людьми и на длительное время. Современное 
индустриальное строительство требует надежного геодезического обеспечения.  

Основой точности возведения здания является комплекс геодезических разбивочных 
работ, часть из которых относится к работам подготовительного периода, а часть — 
осуществляется непосредственно во время возведения здания.  В него входят: 
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•  создание разбивочного геодезического плана с закреплением осей на здании с 
возможностью переноса этих осей на этажи; 

•  перенос по вертикали основных разбивочных осей на перекрытие каждого этажа, т. е. 
на новый монтажный горизонт; 

•  разбивка на перекрытии каждого монтируемого этажа промежуточных и  
вспомогательных осей; 

•  разметка необходимых по условиям монтажа элементов установочных рисок; 
•  определение  монтажного  горизонта на этажах; 
•  составление поэтажной исполнительной схемы. 
Обязательным является систематический контроль за осадками фундаментов и 

деформациями каркаса здания[1]. 
Наблюдение за деформацией. Вследствие конструктивных особенностей, природных 

условий деятельности человека сооружения в целом и их отдельные элементы испытывают 
различного рода деформации. 

Под постоянным давлением от массы сооружения грунты в основании его фундамента 
постепенно уплотняются и происходит смещение в вертикальной плоскости 
или осадка сооружения. При коренном изменении структуры пористых и рыхлых грунтов 
происходит быстро протекающая во времени деформация, называемая просадкой. 

Для определения абсолютных или полных осадок S фиксированных на сооружении 
точек периодически определяют их отметки H относительно исходного репера, 
расположенного в стороне от сооружения и принимаемого за неподвижный. Очевидно, 
чтобы определить осадку точки на текущий момент времени относительно начала 
наблюдений, необходимо вычислить разность отметок, полученных на эти моменты, 
т.е.S=Hтек-Hнач.  

Средняя осадка Sср всего сооружения или отдельных его частей вычисляется как 
среднее арифметическое из суммы осадок всех n его точек, т.е. Sср=S/n. Одновременно со 
средней осадкой для полноты общей характеристики указывают наибольшую Sнаиб и 
наименьшую Sнаим осадки точек сооружений. 

Неравномерность осадки может быть определена по разности осадок S каких-либо 
двух точек 1 и 2, т.е.?S1,2=S2-S1. 

Крен и наклон сооружения определяют как разность осадок двух точек, расположенных 
на противоположных краях сооружения. Наклон в направлении продольной оси называют 
завалом, а в направлении поперечной оси - перекосом. Величина крена, отнесенная к 
расстоянию l между двумя точками 1 и 2, называется относительным креном К. 
Вычисляется он по формуле  

K=(S2-S1)/l. 
Горизонтальное смещение q отдельной точки сооружения характеризуется разностью 

ее координат x тек, y тек и x нач, y нач, полученных в текущем и начальном циклах 
наблюдений. Положение осей координат, как правило, совпадает с главными осями 
сооружения. Вычисляют смещения в общем случае по формулам  

qx=x тек - x нач;qy = y тек - y нач. 
Существенная роль в организации наблюдений за деформациями сооружений 

отводится геодезическим знакам. От правильного выбора конструкции и мест их размещения 
в значительной мере зависит качество результатов наблюдений. 

Применяемые для наблюдений геодезические знаки различают по назначению. Это 
опорные, вспомогательные и деформационные знаки. Знаки также делятся на плановые и 
высотные. 

Опорные знаки служат опорной основой, относительно которой определяются 
смещения деформационных знаков. Закрепляются они с расчетом на устойчивость и 
длительную сохранность. 

Вспомогательные знаки являются связующими в схеме измерений и используются для 
передачи координат от опорных знаков к деформационным. 
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Деформационные знаки закрепляются непосредственно на исследуемом сооружении и, 
перемещаясь вместе с ним, характеризуют изменение его положения в пространстве. 

Осадочные деформационные марки. Осадочными марками называются 
геодезические знаки, укрепляемые на фундаментах, колоннах, стенах, перекрытиях и 
т.п., меняющие свое высотное положение вследствие осадки фундамента здания 
(сооружения). 

Осадочные марки служат для установки или подвески нивелирных реек и определения 
отметок одних и тех же конструкций в каждом цикле измерения осадки. 

Осадочные марки делятся на стенные, плитные и марки-конструкции. 
Стенные марки устанавливаются на вертикальных гранях конструкций, плитные - на 

горизонтальных плоскостях, «марки-конструкции» - это детали сооружения, используемые в 
качестве марок. 

Стенные марки закладываются, как правило, на отм. 0,4-0,8 м, считая от уровня 
отмостки - для наружных марок и от уровня полов - для марок, устанавливаемых внутри 
помещений. Исключение составляют марки, которые могут быть закрыты оборудованием и 
окажутся недоступными для использования (их можно размещать на иной, удобной для 
наблюдения высоте, на гранях конструкций, снаружи и внутри помещений). 

Высотное положение плитных осадочных марок выбирается так, чтобы они были: 
- жестко связаны с фундаментом сооружения; 
- доступны для производства нивелирных работ; 
Наблюдения за осадками сооружений выполняют способами геометрического и 

тригонометрического нивелирования, гидронивелирования, микронивелирования, а также 
фото- и стереофотограмметрическим способами[2]. 

Наиболее широко распространен способ геометрического нивелирования. Он обладает 
рядом достоинств, делающих его практически универсальным. Это высокая точность и 
быстрота измерений, простое и недорогое стандартное оборудование, возможность 
выполнять измерения в сложных и стесненных условиях(рис 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Схема нивелирного хода 
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Способом геометрического нивелирования можно определять разности высот точек, 
расположенных на расстоянии 5 - 10 м, с ошибкой 0,05 - 0,1мм, а на несколько сотен метров - 
с ошибкой до 0,5 мм. 

 В зависимости от требуемой точности определения осадок применяются различные 
классы нивелирования. Так, например, при определении осадок промышленных и 
гражданских зданий чаше всего применяют II и III классы, для которых средние 
квадратические ошибки измерения превышения на станции соответственно равны 0,4 и 0,9 
мм[3]. 

Геометрическое нивелирование. Геометрическое нивелирование реперов и марок 
производится высокоточными нивелирами и им подобными по точности и инварными 
штриховыми рейками. При нивелировании в помещениях и при установке нивелира на 
жестком основании применяется программа с использованием одной рейки.Для измерения 
осадки фундаментов с точностью, характеризующейся средней квадратической 
погрешностью 1 мм, взаимное положение исходных глубинных реперов определяется со 
средней квадратической погрешностью не более 0,5 мм(рис.2). 

При прокладке основных ходов соблюдается равенство расстояний до реек (0,5 м). Для 
определения осадки наиболее удаленных от исходных реперов фундаментов с точностью 1 
мм (при mст = 0,13 мм) предельное количество штативов основного хода между исходными 
реперами не должно превышать 14[4]. 

 
Рис.2 а - подпорка для рейки; б - костыли; в - подкладки под ножки штатива для 

уменьшения вибрации;  
1 - нивелирная рейка; 2 - подпорки; 3 - костыль для забивки в грунт; 4 - 

предохранительный колпачок; 5 - костыль для забивки в асфальт; 6 - костыль для забивки в 
бетон; 7 - пластина (Ст 3), 8 - войлок; 9 - пористая резина 

 
 Передача отметки на марки производится до ближайшего исходного репера с 

точностью, характеризующейся средней квадратической погрешностью определения 
превышения не более 0,7 мм. Допустимая невязка (мм) нивелирного хода или полигона 
определяется по формуле: 

, 
где n - число штативов в ходе или полигоне. 
При обработке материалов измерений достаточно применять при уравнении ходов и 

полигонов способы эквивалентной замены, последовательных приближений или полигонов 
проф. В.В. Попова, обеспечивающие необходимую точность. 
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Во всех циклах измерений отметки исходных глубинных (грунтовых) реперов 
принимаются неизменными, если при контроле их положения изменение превышений между 
реперами окажется меньше ошибок измерений или одного порядка с ними. Критерием 
неподвижности глубинных (грунтовых) реперов служит предельное значение, мм:                                                       
К  

где mст - средняя квадратическая погрешность определения превышения штатива 
(станции), принимаемая 0,15 мм; n - число станций в ходе. 

Анализ результатов наблюдений позволяет совершенствовать технические процессы в 
строительстве, своевременно устранять последствия возникновения деформации, 
совершенствовать методы предрасчета деформации и получать дополнительные детальные 
сведения о геологическом строении массивов, на которых возводится сооружение[5]. 
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В XXI веке все большую популярность получает тенденция высотного строительства. 
Принято считать, что главной причиной высотного строительства является нехватка земли в 
городах, но это верно лишь отчасти. Как ни странно, высотное здание тем прочнее, чем оно 
выше. А наличие современных материалов и технологий строительства лишь ускорило 
"гонку по вертикали". Бетон, высококачественная сталь, безопасный лифт – это столпы 
высотного бума. Росту этажности особенно способствовал железобетон и развитие 
технологий его обработки и использования. 

 Инициатива в высотном строительстве в последние годы постепенно переходит из 
стран западного мира в Японию, Китай, Сингапур, ОАЭ, Австралию и другие страны 
Востока, которые активно развиваются и таким образом пытаются утвердиться в мировом 
экономическом соревновании и акцентировать свой высокий градостроительный потенциал. 
Так восемь из десяти самых высоких зданий, построенных в последние 15- лет, находятся в 
Азии. Не отстает от этой тенденции и Казахстан в ноябре 2010 года началось строительство 
многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза», высочайший пик которого будет 
находиться на 88-м этаже, что примерно составляет 382 метра от уровня земли. После 
постройки «Абу-Даби Плаза» станет высочайшим зданием в Казахстане и Центральной 
Азии. [1] 

В данной статье будет рассмотрена главная составляющая высотной разбивки 
многоэтажного здания, а именно передача отметок на монтажный горизонт. В современном 

mailto:denkucherenko@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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строительстве широкое распространение получила тенденция определения высотного 
положения плит перекрытия геометрическим нивелированием (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема передачи отметки на монтажный горизонт нивелиром 

 
Сущность этого метода заключается в передачи отметки на монтажный горизонт с 

плиты перекрытия расположенной ниже. Данная схема действий пришла на смену методу 
геометрического нивелирования с применением двух нивелиров и стальной 
компарированной рулетки, как более простая и быстрая операция по передачи отметки.  Для 
передачи отметок на монтажный горизонт, в соответствии со СНиП 3.01.03-84, следует 
использовать лифтовые шахты и технологические или специальные отверстия в перекрытиях 
размером не менее 15х15 см, предусматриваемые рабочими чертежами. [2] 

На уже возведенной плите перекрытия устанавливают нивелир и горизонтируют его. 
Затем пятку рейки совмещают с нижней гранью плиты и берут по ней отчет а. Перенесение 
отметки от низа плиты позволит избежать дополнительных ошибок на неточности заливки 
бетона, которые присутствуют на верхней грани плиты. Горизонт инструмента вычисляют по 
формуле: 
 

аНГИ пр += 1  
Проектное значение разбивочного элемента в: 

 
ГИНв пр −= 2  

Но как правило в реальности разбивается не значение Нпр2, а высота несколько ниже 
проектной, учитывающая толщину опалубки.  Высота опоры опалубки контролируется 
домкратами. Чтобы качественно и ровно вылить перекрытие из бетона, следует тщательно 
выверять все опорные стойки по высоте, а также проверить уровень их устойчивости. Для 
надежности используют поддерживающие треноги, а для обеспечения повышенной общей 
твердости – горизонтальные стойки.  

Средне квадратическая ошибка передачи отметки на монтажный горизонт будет 
вычисляться, исходя из теории ошибок, по формуле: 
 

22
bah mmm +=  

где ma и mb – соответственно средние квадратические ошибки отсчетов а и b по 
задней и передней рейке. [3] 

Допустим, что ma= mb = mотс, тогда формула (3) приобретает вид: 
 

2отсh mm =  
Основными погрешностями, влияющими на погрешность mотс отсчета по рейке, 

являются: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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1) средняя квадратическая погрешность mур установки оси цилиндрического уровня в 
горизонтальное положение; для контактного уровня погрешность mур (мм) вычисляется по 
формуле:  

4105,1 −⋅⋅′′⋅= dmур τ  
где       τ" — цена деления уровня,  
 d — расстояние от нивелира до рейки;  

Для нивелира Н-10, для которого τ"  = 45", и при расстоянии d = 60 м получим: 
ммmур 4.01060545,1 4 =⋅⋅′′⋅= −  

2) средняя квадратическая погрешность mокр округления отсчета по рейке, 
вычисляемая по формуле: 

vdtmокр /2,003,0 +=  
где       t — цена деления рейки, 

 v — увеличение зрительной трубы.  
Подставляя в формулу (6) t = 10 мм и v = 23 (нивелир Н-10), получим: 

ммmокр 2,123/602,01003,0 =⋅+⋅=  
3) средняя квадратическая погрешность mi обусловленная неполным соблюдением 

главного условия нивелира, данное условие требует параллельности  оси цилиндрического 
уровня и визирной оси зрительной трубы. Погрешность mi  вычисляется по формуле: 

ρ ′′
′′

⋅∆=
idmi  

где      Δd — разность расстояний от нивелира до реек (для технического 
нивелирования допускается Δd = 10 м),  
 i"  — угол между визирной осью трубы и осью цилиндрического уровня (для ниве-
лиров технической точности i" = 10"). 

Подставляя эти данные в формулу (7), получим: 
 

ммmi 5,0
520626

0110000 =
′′

′′
⋅=  

4) средняя квадратическая погрешность тш нанесения делений на рейку и равная 0,5 
мм. [3] 

В результате совместного действия всех перечисленных независимых погрешностей 
получается суммарная погрешность mотс, равная 
 

ммmmmmm шiокруротс 5,12222 =+++=  
Подставляя полученное выражение в формулу (4), получим: 

 
ммmm отсh 1,225,12 =⋅==  

Передача отметок с такой точностью, согласно СНиП 3.01.03-84, применима для 
высотной разбивки монтажных горизонтов, с проектной высотой до 15 м. Но способ 
передачи отметки от ниже лежащего монтажного горизонта имеет один главный недостаток: 
каждое перекрытие выносится в натуру с предельной квадратической ошибкой 

ммmhh 3,63 ±==∆ , следовательно, с каждой передачей отметок от плиты, имеющей 
собственную погрешность разбивки, проходит процесс накопления ошибок, суммарное 
значение которого на последнем монтажном горизонте предсказать невозможно.  

Для того чтобы избежать накопления погрешностей разбивку целесообразнее вести не 
от низа плиты, а от временного репера, закрепленного на поверхности плиты. Процесс 
закрепления репера наиболее быстро выполняется тригонометрическим нивелированием с 
применением современные электронных тахеометров. 

(6) 

(7) 

(5) 
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При тригонометрическом нивелировании (рис. 2) отметка проектной точки 
определяется тахеометром одновременно с ее плановыми координатами в координатном 
режиме по формуле: 

ii hHH += 1  
где      Нi – отметка станции тахеометра;  

 h i —  превышение переданной точки i  над станцией.  
Предварительно тахеометр устанавливают на позиции свободной станции и, 

посредством привязки к двум или более опорным реперам, определяют высотное значение 
визирного луча прибора. Окончательное значение высоты визирного луча получают путем 
усреднения значений, полученных от каждого репера. 

 
Рисунок 2. Схема передачи отметки на монтажный горизонт тахеометром 

 
Значение hi на малых расстояниях, где можно не учитывать коэффициент 

вертикальной рефракции, определяется из формулы: 
ϑ−= vSh sin  

где      S – измеренное тахеометром наклонное расстояние;   
v— измеренный тахеометром угол наклона;  
ϑ — высота отражателя над точкой i. [4]  
Для оценки будем считать, что при измерениях центр сетки нитей зрительной трубы 

тахеометра тщательно наводится на центр отражателя, который с точностью до 1 мм выстав-
лен на вехе на высоту ϑ, равную высоте прибора l. Тогда для малых расстояний СКО 
определения превышения оценивается по формуле: 

2222
2

222 cossin фiZSh mmmZSZmm ++⋅







+⋅=

ρ
 

где      mS и mZ – соответственно СКО измерения тахеометром значений S и Z, 
 mi  – СКО определения высоты прибора, 
 mф – СКО фиксации точки на монтажном горизонте. [4] 

Примем mS = 2 мм, mZ = 3", v = 60°, S = 60 м, mi  = 1 мм, mф  = 1 мм, тогда получим: 
 

ммmh 9,1119
4
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Из выше приведенных расчетов видно, что при равных  разбиваемых расстояниях 
точность тахеометра фактически соразмерна точности разбивки нивелиром Н-10. Также 
процесс передачи отметки электронным тахеометром значительно проще по сравнению с 
традиционной методикой. Но следует учитывать, что погрешность одного измерения может 

(9) 

(10) 
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не совпадать с декларируемой СКО прибора, поэтому при точных работах измерения 
тахеометром должны выполняться несколькими приёмами. 

Точность передачи отметок по высоте можно повысить совершенствованием 
методики тригонометрического нивелирования и геодезических построений, выполняемых 
тахеометром. Так, измерения, выполненные тахеометром на репер, а затем на определяемую 
точку, позволяют вычислить превышение между репером и этой точкой. Например, для 
осевого знака 2 (рис. 2), принятого в качестве репера, и точки i можно записать: 

( ) ( ) ( ) ( ) 22
22222 2

sinsin S
R
kkllvSvSh i

iiiii ⋅
−

+−+−+−= ϑϑ  

где,      S  — измеренные наклонные расстояния;  
 v —  измеренные углы наклона; 
(l2-li)— изменение высоты тахеометра при измерениях на репер 2 и точку i;  
(ϑ2 - ϑi) — изменение высоты отражателя;  
( k i - k 2 )—  изменение коэффициента вертикальной рефракции. [5] 

Стабильность на станции высотного положения прибора обеспечивает равенство, 
l 2 =l i , а стабильность высоты отражателя — ϑ 2 = ϑ i. В этом случае погрешность измерения 
высот l и v, достигающие часто нескольких миллиметров, не окажут заметного влияния на 
h2i. Поэтому точность передачи отметки возрастет. Снизится в разностях и влияние вер-
тикальной рефракции, которое на малых расстояниях становится незначимым. Для контроля 
и повышения точности передачу отметки на горизонт можно повторить с другого осевого 
знака. Наличие избыточных измерений позволяет уравнять эти построения. 

Замыкание вертикальных построений, выполненных электронным тахеометром, в 
определенной мере повышает точность передачи отметок на монтажные горизонты и обеспе-
чивает надежный контроль. 

После закрепления временного репера на поверхности монолитной плиты разбивка 
последующего монтажного горизонта производится геометрическим нивелированием, 
описанным в начале статьи. Закрепление временного репера на каждом монтажном 
горизонте позволяет избежать накопления ошибок, т.к. высотные разбивочные работы 
ведутся непосредственно твердых реперов, образующих геодезическую разбивочную основу. 

Таким образом, передача отметок на монтажные горизонты электронным тахеометром 
обеспечивает высокую точность и значительно ускоряет процесс проведения разбивочных 
работ. 
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Геодезиялық жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар жылдан жылға артып 
келеді. Олардың сенімділігі мен дәлдігін бағалаудағы ең маңыздысы жобаның және 
шектердің берілген технологиялық талаптарына сәйкес аспаптар мен құрылғылар үшін 
мүлтіксіз әдістемені таңдау болып табылады. Электронды тахеометрлердің халықаралық 
нарығындағы қатаң бәсекелестік олардың үздіксіз жетілуін талап етеді, өндірушілерді одан 
да тиімді шешімдерді табуға, өлшеу үрдістерін жеңілдетуге, максималды түрде ыңғайлы 
қолданушы интерфейстерін құрастыруға, компьютерлердің, тахеометрлердің, спутниктік 
қабылдағыштар мен инерциялық жүйелердің қызметтерін жинақтайтын интеграцияланған 
жүйелерді құруға итермелейді.  

Инженерлік техникалық құрылғыларды пайдаланудағы басты сипаттамалары ең әуелі 
қауіпсіздігі, сенімділігі және ұзақ қызмет етуі болып табылады. Бүгінгі таңдағы жол профилі 
мен жоспарын өлшеу үшін арналған құрылғылар бағдарламалық жабдықтамалары мен 
компьютерлік технологиялары бар геодезиялық құралдардың барлық мүмкіндіктерін 
қолданады, компьтерлік технологиялар қатарына электронды тахеометрлерді, сандық 
нивелирлерді, лазерлік сканерлерді және жаһандық позициялық жүйелерді (GPS) жатқызуға 
болады.  

Заманауи тахеометрлер тек техникалық сипаттамаларымен, құрылымдық 
ерекшеліктерімен ғана емес, сонымен қатар нақты бір тұтынушы үшін 
бағытталатындығымен немесе белгілі бір қолдану аясы үшін арналатындығымен де 
ерекшеленеді. Бұл ретте дәлдік пен қашықтық айтарлықтай маңызды рөл атқармайды. 
Мұндағы анықтаушы фактор аспапты қолданудағы тиімділік болып табылады.  

Аталған технологиялар Leica Geosystems және Amberg Meastechnik швейцариялық 
фирмалардың бірлескен өнертабысы болып табылады. Бұлар жоғары технологиялық 
өлшеуіш құрылғылар мен бағдарламалық жабдықтаманың қуатты пакетін қолдануға 
негізделген.  

LEICA TMS (5-сурет) жүйесі темір жолды пайдалану үрдістерінің геодезиялық 
жабдықталуы үшін және сол үрдістерді бақылау үшін қоланылады. Жүйе екі негізгі 
құраушыдан тұрады: LEICA TPS1100plus электронды тахеометрі және LEICA TMS  Office, 
LEICA TMS SETOUT, LEICA TMS PROFILE бағдарламалық жабдықтамалары.  

Радиомодемді және нысанаға автоматты түрде бағыттау функциясын қолдану аспап 
жұмысын кез келген нүктеден басқаруға мүмкіндік береді. Жобалық мәліметтерді жүктеу 
және өлшеу мәліметтерін тіркеу жұмыстары өрістік компьютер көмегімен немесе PCMCIA 
есте сақтау картасы арқылы жүзеге асырылуы мүмкін[3].  

LEICA TMS OFFICE бағдарламалық модулі барлық жобалық және өлшеу 
мәліметтерінің сақталуын, сонымен қатар олардың берілген өлшеу жүйесі қолданылатын 
барлық аймақтар үшін ортақ болып табылатын әдістеме бойынша өңделуін қамтамасыз етеді. 
LEICA TMS PROFILE бағдарламалық модулі автоматты түрде профильдерді өлшеу үшін 
тағайындалған, мұндағы мақсат жыныстардың түзілу үрдісін бақылау, туннельдердегі бетон 
қабырғаларды бұзбай бақылау, туннельдердегі саңылауларды бақылау үшін, жөндеу 
жұмыстарын жүргізу үшін туннель күйі туралы нақты ақпараттарды алу және т.б. болып 
табылады[2].  

 



6764 
 

 
 

5-сурет. LEICA TMS жүйесі 
 
НИДЦ СГУПС-те жасап шығарылған «Профиль» бағдарламалық кешені GPS-

аппаратурамен қатар инерциялық жүйесі бар қосымша өлшеуіш аппаратура блогын қамтиды. 
Берілген тәсіл кейбір параметерлерді бір-біріне тәуелсіз екі мәрте алуға мүмкіндік береді, 
бұл өлшеулерді өзара бақылауға және алынған мәліметтердің сенімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді. Бұл ретте әр жүйеден жекелей алынған өлшеулер геометриялық 
параметрлерді тек жекелеген критерийлер бойынша бағалауға мүмкіндік береді. Екі жүйенің 
материалдарын бірлесе отырып өңдеу барлық материалдарды бір өлшеу жүйесіне 
біріктіруге, алынатын мәліметтердің дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді. «Провиль» - АПК-
сының ұқсас жобалардан және классикалық өлшеу құрылғыларынан айырмашылығы 
геометриялық параметрлерді бағалау мақсатында барлық қажетті мәліметтерді алу үшін 
және кеңістікте жол салу үшін тек бір өлшеулер жолы қажет болып табылады.  

Бұл технологияның басты артықшылықтары келесідей:  
- Өлшеу жылдамдығының жоғары болуында;  
- Геометриялық параметрлерді анықтаудың жоғары сенімділігі мен дәлдігі;  
- Өлшеу тығыздығының жоғарылығы;  
- Кез келген координаталар жүйесінде жолдардың кеңістіктік орналасуын анықтау;  
- Жолдың геометриялық параметрлерінің мониторингімен байланысты сауалдардың 

шешілуі;  
- Жұмыстарды көліктердің қозғалысын шектемей орындауға болатындығы;  
- Жоспарда қисық және профильде бойлық сипаттамаларды алу мүмкіндігі;  
- АПК-нің мобильділігі;  
- Мәліметтердің өңдеудің автоматтандырылуы және мәліметтерді CREDO, 

Профиль–2 және өзге бағдарламалық кешендерге экспорттау мүмкіндігі;  
- Құрылғыны қолдану үшін қажетті материалдық-қаржылық шығындардың төмен 

болуы.  
Заманауи қоғамда ауа лазерлік локация мәліметтерін бағдарламалық құралдармен 

өңдеу мүмкіндіктері кең талқыға салынуда. Түсірудің лазерлік-локациялық әдістерінің 
дәстүрлі әдістермен салыстырғанда топографиялық, инженерлік-іздестіру тұрғысынан 
қарағанда да көптеген технологиялық артықшылықтары бар. Бүгінде ең көп қызығушылық 
тудыратыны аэротүсірілімдік мәліметтерді жинау және өңдеу кезеңдерінде лазерлік-
локациялық және дәстүрлі аэрофототопографиялық әдістерді үйлестіру болып табылады. 
Соған қоса, лазерлік-локациялық әдістің дәстүрлі әдіске қарағанда бірқатар 
артықшылықтары бар:  

- Түсірілім нәтижелерін ұсынудың стандартты әдістерінің болмауы;  
- Маркаланбаған нүктелерді массив түрінде ұсыну;  
- Нүктелердің үлкен кеңістіктік тығыздығы;  
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- Үлкен көлемді ақпараттар;  
- Қолданушылардан өңдеу технологиясы туралы арнайы машығы мен білімінің 

қажет етілмейтіндігі;  
- Сыртқы бағдарлану параметрлерімен жабдықталған сандық аэрофототүсірілім 

материалдарын қолдану[1].  
Көрсетілген ерекшеліктерге байланысты мәліметтерді өңдеуші бағдарламалық 

құралдар ерекше рөл атқарып отыр. Қолданылатын бағдарламалық құралдарды 
қатыстылығына қарай басты топтарға ажыратуға болады:  

- Аппаратурамен ұсынылатын штаттық құралдар (Optec Inc өндіретін REALM, 
Applanix өндіретін PosPac);  

- Жалпыға ортақ тағайындалған қолданбалы пакеттер (Геолидар өндіретін Altexis, 
Terra Solid өндіретін TerraScan);  

- Арнайы пакеттер (ESRI өндіретін ArcView, AutoDesk өндіретін AutoDesk).  
Altexis бағдарламалық жабдықтамасы Optech, Leica, TopoSys және т.б. әлемдік 

өндірушілердің аппаратурасы жеткізетін лазерлік-локациялық мәліметтерін өңдеу мүмкіндігімен 
қамтамасыз етеді. Бұл мақсатта лазерлік-локациялық түсірілім нәтижелерін кез келген форматқа 
қолмен ауыстыруға мүмкіндік беретін ASCII мәлемттерін импорттаудың иілгіш интерфейсі 
жасап шығарылды. Осылайша, әрбір зондтаушы импульс үшін жауап саны ерікті мәліметтер 
жүктелуі мүмкін, ал әрбір қолданылатын лазерлік нүкте координаталармен де, шағылған 
импульстің интенсивтілік мәнімен де қамтамасыз етіуі мүмкін. Мәліметтерді тек таңдалған 
белгілі бір аумаққа жүктеу немесе белгілі бір уақыт интервалында алынған мәліметтерді ғана 
жүктеу мүмкіндігі қарастырылған[2].  

Мәлеміттерді сиректетіп жүктеуге болады, сонымен қатар оператор тағайындаған 
қандай да бір кеңістіктік векторға ығыстыра отырып жүктеу де қарасырылған. Соған қоса 
көптеген бапталатын фильтрлер қарастырылған, олар екі басты мәселенің шешімін табады: 
ақпараттық емес лазерік нүктелерді болдырмау және бастапқы мәліметтерді ұсыну 
форматында орын алуы мүмкін қателіктерді (үзілген немесе жабысқан жолақтар, жол 
берілмейтін координат мәндері, уақыт бойынша ұсынудың монотонды болмауы және т.б.) 
болдырмау.  

Халықаралық LAS стандартында ұсынылған мәлемттерді импорттау мүмкіндігі бар. 
Импорттау операциясын орындау нәтижесінде бірінші ретті лазерлік-локациялық мәлметтер 
Altexis ішкі форматына – ALX типті бинарлық форматқа түрленеді, ол, әдетте, бастапқы 
мәліметтері бар сәйкес файлдан 5-7 есе жинақты.  

Бірінші ретті лазерлік-локациялық мәліметтерді импорттау кезінде, ары қарайғы 
жұмыстардағыдай, түрлі геодезиялық координата жүйелері қолданылуы мүмкін. Altexis 
штаты түрде WGS–84, Красовский екі референц-эллипсоидтардың координаталар жүйесін, 
Гаусс–Крюгер және  UTM екі картографиялық проекциясын қолдайды. Кез келген өзге 
координаталар жүйесін тағайындауды қолданушылар арнайы баптау терезесінен жүргізеді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.     Құрылыс жолы [Мәтін]: – Кіру режимі: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik115–
dorogi/5.htm.  

2.     Электрондық тахеометрлер [Мәтін]: – Кіру режимі: 
http://www.redbay.ru/category.  

3.     Жол элементтері  [Электрондық ресурс]. – Кіру режимі: http://stroy–
technics.ru/article/elementy–dorog.  
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Проектирование, а в последующем и строительство инженерного сооружения ведется 

на основе комплекса специальных работ, называемых инженерными изысканиями. Основные 
задачи инженерных изысканий — изучение природных и экономических условий района 
будущего строительства, составление прогнозов взаимодействия объектов строительства с  
окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни 
населения.[1] 

В состав инженерно-геодезических изысканий входят: 
сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических материалов на район (участок) 

изысканий; 
 камеральное трассирование и выбор конкурентоспособных вариантов проектных 

решений для полевых изысканий и обследований; 
создание планово-высотной геодезической основы; 
 топографическая съемка местности в масштабах 1:5000 - 1:500, включая съемку 

подземных и надземных сооружений и коммуникаций, пересечений линий электропередач 
(ЛЭП), линий связи (ЛС) и магистральных трубопроводов; 

полевое трассирование линейных сооружений; 
специальные работы (съемки плана существующего железнодорожного пути, 

продольных и поперечных профилей, наружные обмеры зданий, сооружений и устройств, 
координирование основных элементов сооружений, определение полных и полезных длин 
железнодорожных путей на станциях, габаритов приближений строений, типов рельсов и 
т.п.); 

геодезическое обеспечение инженерно-геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий; 

составление и размножение инженерно-топографических планов, создание цифровых 
моделей местности (ЦММ). 

Работы, выполняемые при инженерно-геодезических изысканиях железных и 
автомобильных дорог, следует проводить, как правило, в три этапа: подготовительный, 
полевой и камеральный. 

 В подготовительный этап должны быть выполнены: сбор, анализ и обобщение 
имеющихся картографических, геодезических и других материалов на район изысканий; 
проектные проработки, необходимые для выбора конкурентоспособных вариантов трассы 
или проектных решений для полевых изысканий и обследований; работы по организации 
полевых изысканий (участие, совместно с заказчиком, в подготовке задания на 
проектирование, составление программы инженерно-геодезических изысканий, определение 
и согласование с заказчиком цены на выполнение изысканий, получение разрешения на 
производство работ, формирование и оснащение полевых подразделений и т.п.). 

В полевой этап подлежат выполнению комплекс топографо-геодезических работ и 
обследований, предусмотренных программой изысканий, а также необходимый объем 
камеральных работ для обеспечения контроля качества, полноты и точности выполняемых 
работ. 

В камеральный этап должны быть выполнены: окончательная обработка полевых 
материалов, оформление всех графических и текстовых материалов, составление 
технических отчетов, сдача материалов изысканий в архив. [2] 

В настоящее время используются современные методы инженерных изысканий. 
Одним из таких методов является наземное лазерное сканирование. 

mailto:L_mukusheva@mail.ru
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Лазерный сканер – прибор, предназначенный для автоматического определения 
пространственных координат множества точек, расположенных на поверхности объекта 
съемки.[3] 

Сканер излучает лазерный луч, который, отразившись от поверхности объекта, 
возвращается к прибору (рис. 1). По времени прохождения сигнала, как и в светодальномере, 
определяется расстояние до точки отражения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сущность метода лазерного сканирования 
 

Шаговый двигатель прибора системой зеркал изменяет направление лазерного луча. 
По углам поворота зеркал и измеренному расстоянию вычисляются трехмерные координаты 
точки. 

Интерфейсным кабелем сканер соединен с компьютером, который по установленной 
программе управляет работой сканера и обрабатывает результаты измерений.  

При выполнении съемки поверхность объекта покрывается "облаком точек", то есть 
множеством точек, плотность которых может задаваться в пределах от долей миллиметра до 
нескольких сантиметров. В результате обработки измерений получают трехмерную модель 
объекта. Эту модель можно рассматривать на экране компьютера под разными углами 
зрения и в разных проекциях, а также выполнять на ней обмер интересующих частей объекта 
съемки. 

Ограниченное поле зрения сканера и форма объекта съемки обычно не позволяют 
выполнить съемку всего объекта с одной установки сканера. Поэтому сканирование 
выполняют из нескольких позиций сканера, покрывая объект "облаком точек" по частям. 
При этом части облака должны иметь перекрытия, то есть общие точки, что дает 
возможность "сшивать" эти части в одно целое. Такими общими точками служат 
характерные, особенно четкие точки объекта или специальные мишени, устанавливаемые 
перед съемкой на объекте. При необходимости центры мишеней геодезическими 
измерениями привязывают к существующей геодезической сети. Такой привязкой 
обеспечивается представление всей модели в единой с геодезической сетью системе 
координат. [3] 
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Рис. 2  Лазерный сканер Leica HDS2500 
 

Сканеры существуют разной точности (рис. 2). Выбор сканера зависит от характера 
решаемой задачи. Так, точные сканеры при расстоянии от прибора до объекта 50 м 
обеспечивают определение положения точек с погрешностями, не превышающими 3–6 мм. 
Сканеры с дальностью съемки 400 м и более характеризуются точностью в несколько 
сантиметров.  

Инженерно-геодезические изыскания для проектирования  автодороги 
Для вновь строящейся автодороги получаем: топографический план (электронная карта), 
космический аэроснимок, трехмерную модель территории (рис. 3). 
 

              
Топографический план                              Космический (аэроснимок) 

(электронная карта) 

 
Трехмерная модель  территории 

Рисунок 3.  Инженерно-геодезические изыскания для проектирования  автодороги 
 
Внедрение предлагаемой методики лазерного сканирования в Казахстане дает нам: 
1. Объективный метод  сплошной оценки геометрических параметров автодороги 

(ширина, уклоны, толщина, ровность и т.п.) 
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2. Формализует оценку всех результатов измерений (конечные числа параметров 
автодороги будут получены как интегральные величины) 

3. Получим документированные  данные всех этапов строительства и эксплуатации 
автодороги 

4. Получим эффективный метод  мониторинга автодорог 
5. Полученные результаты могут использоваться  для решения других задач 

содержания автодороги  
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Аннотация. Современная ситуация в Республике Казахстан характеризуется 

изменением  численности, состава населения по областям, поэтому  одним из важнейших 
условий является правильно обработанная и проанализированная информация по 
демографическим показателям с помощью современных геоинформационных технологий. В 
данной статье автором  рассматривается способ применения программы ArcGIS для 
лучшего понимания и визуализации  пространственного размещения численности населения 
в Казахстане. Помимо этого в работе отражаются закономерности изменения прироста, 
плотности и миграции населения, соотношение городских и сельских жителей по регионам. 

С обретением суверенитета и становлением государственности  Республика Казахстан 
стало уделять огромное значение демографическим процессам. Поэтому потребность в 
познании закономерностей развития демографических процессов очень велика для 
экономики, политики, геополитики страны. Проблема численности и мероприятия 
направленные на воспроизводство населения стали актуальными в стране, так как  фактор 
плотности населения играет важную роль в государственном развитии. Динамика 
численности населения меняется во времени и в пространстве. Президент Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаев  отмечает, что нам следует увеличивать численность населения: 
«Если не увеличим численность населения, мы не будем процветать. Что бы ни вышло, 
выйдет из многочисленных масс» [1]. 

 Также беспрерывно изменяется не только численность, но и состав населения, его 
распределение по территории.  Главной задачей данной работы является анализ 
статистических данных численности населения по регионам Казахстана и его представление 
в картографическом  изображении. Программа ArcGIS позволяет нам  визуализировать 
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(представить в виде цифровой карты) большие объёмы статистической информации, 
имеющей географическую привязку. ArcGIS – это система для построения алгоритма 
географической информацию любого уровня [2]. 

Основными приложениями программы ArcGIS являются ArcMap, ArcCatalog и 
ArcToolbox. ArcMap используются для работы с имеющимися пространственными данными 
и созданием, в конечном счете, готового картографического продукта. Приложение 
ArcCatalog предназначен для удобного поиска и управления данными. ArcToolbox, в свою 
очередь, обеспечивает средства конвертации и географической обработки материала. [3]. 
Для хранения геометрического местоположения и атрибутивной информации базы данных 
созданы шейп-файлы, где географические объекты  представлены соответствующими  
точками, линиями и полигонами (площадями).  
 Ниже представлен пример изображения шейп-файлов в приложении ArcCatalog 
(рис.1). 

 
Рис.1 Шейп-файлы приложения ArcCatalog 

 
 В ходе проведения научной работы производилась оцифровка  карты Казахстана  в 
ArcMap. Функции  приложения ArcMap характеризуются достаточной  простотой и 
удобством в использовании. При оцифровке карты последовательно и планомерно  было 
создано 5 слоев: слой границ областей, слой общей численности населения по областям, слой 
городских и сельских жителей,  слой общего прироста по регионам. Следующим этапом 
является работа с атрибутивными таблицами наборов данных, связанных с каждым слоем 
карты (рис.2, таблица 1). 

 

 
Рис.2 Атрибутивные базы данных приложения ArcMap 

                                                                                                                       
 
 

    Таблица 1 
 
Наименование 
областей 

 
Общее 
кол-во 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Общ. 
прирост 

населения 

Естеств. 
прирост 

населения 

Миграц. 
прирост 

населения 
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населения 

Акмолинская 736190 346977 389213 624 4995 -4371 
Актюбинская 821623 509752 311871 12691 12909 -218 
Алматинская 2013778 465331 1548447 29260 33673 -4413 
Атырауская 580358 273941 306417 12497 11833 664 
Западно- 
Казахстанская 629427 311979 317448 5450 6885 -1435 

Жамбылская  1097426 442223 655203 12944 20377 -7433 
Карагандинская 1377623 1087509 290114 7956 10588 -2632 
Костанайская 881442 459861 421581 666 3160 -2494 
Кызылординская  752144 324287 427857 12368 14744 -2376 
Мангистауская 605158 298364 306794 17739 15099 2640 
Южно- 
Казахстанская  2784729 1098505 1686224 51450 62632 -11182 

Павлодарская  755428 529433 225995 2635 5104 -2469 
Северо- 
Казахстанская 571964 242827 329137 3802 1218 -5020 

Восточно-
Казахстанская 1395139 826827 568312 1121 8630 -7509 

Астана 850410 850410 0 35975 18887 17088 
Алматы 1544342 1544342 0 36833 17357 19476 
 

Использованы  реальные данные, взятые с официального статистического  сайта  
Республики Казахстан http://www.stat.gov.kz . (таблица 1). 
Для полной визуализации и изучения данных в программе ArcGIS созданы диаграммы. 
Диаграммы дополнили карту, упрощая и визуализируя, имеющуюся информацию, которую 
можно просуммировать или извлечь из таблиц. 

Вывод: В процессе последовательного выполнения работ автором проанализированы 
современные демографические показатели Республика Казахстан. Итогом является создание 
географической карты под названием «Визуализация численности населения», где 
представлена общая численность методом градуирования цвета, численное соотношение 
городских и сельских жителей, прирост населения (точечным способом) по областям (рис.3). 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.stat.gov.kz%2Ffaces%2Fwcnav_externalId%2Fpublica
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Рис.3 Визуализация численности населения Казахстана картографическим методом 
           

По созданной мною географической карте можно заметить, что численность 
Казахстана в различных областях имеет   существенные  различия. Официальная 
численность населения страны на 1 декабря  2014г. составила 17 397,2 тыс. человек, в том 
числе городского – 9 61,3 тыс. (55,2%), сельского – 7 78,5 тыс. человек (44,8%). По 
сравнению с январем 2014 численность населения в целом по стране увеличилась на 236,4 
тыс. человек или на 1,3%.  Самый высокий удельный вес городского населения наблюдается 
в Карагандинской области - 79% и соответственно самый низкий процент сельского 
населения - 21%. Наименее заселенными являются Атырауская, Северо-Казахстанская и 
Мангистауские  области. В них  проживают 10 % от общего численности населения 
Казахстана. В настоящее время лидирующую позицию по общему приросту населения, 
включая, как естественный, так механический  занимает Мангистауская область – 2,93 %. 
Низким приростом выделяется  Северо-Казахстанская область -  1,33%.  Это в основном 
связано в первую очередь с социально-экономическими факторами (рис.4).  
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Рис.4 Общий прирост численности населения Казахстана на 2014 г. 
 
Созданная в программе ArcGIS географическая карта является одним из объектов, 

показывающих реальную демографическую ситуацию в стране, которая предоставляет 
пользователю возможность для анализа, синтеза и прогнозирования численности населения,  
как всего региона, так и отдельных его частей. 
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Жер қойнауында және бетінде өтетін геодинамикалық процесстер адам өміріне және 

қызметіне жағымсыз әсер етеді. Әсіресе пайдалы қазба орындарын өндіру кезінде әртүрлі 
тектоникалық қозғалыстар жиі байқалады. Әлемнің тау-кен өндірісі аудандарындағы 
көптеген шахталар мен рудаларда динамикалық құбылыстар болады. Олар кез келген 
уақытта болуы мүмкін және көмір, жер бедері, газ, таулы соқтығыстар және техногенды жер 
сілкіністерімен ылғи қатар жүреді. Осының нәтижесінде өндіріс тиімділігі төмендейді және 
жұмыс істейтін адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төнеді.  

http://esri-cis.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.stat.gov.kz%2Ffaces%2Fwcnav_externalId%2Fpublica
http://resources.arcgis.com/
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Жер қыртысы әртүрлі масштабтағы деңгейдегі блоктарға бөлінеді. Сондықтан 
территориядағы блоктар құрылымының адамдардың техногенды қызметімен әрекеттесуі жер 
қойнауын меңгерудегі геодинамикалық қауіпсіздіктің сұрақтарын шешуі болып табылады 
[1].  

Бүгінгі күні адамның жер қыртысына әсері табиғат әсерінен болатын жер 
қыртысындағы өзгерістермен теңесті. Негізінен осындай әсер етулер қауіпті және қалпына 
келтірілуі мүмкін емес жағдайларға алып келеді. 

Адамдар жер қыртысына негізінен бірнеше тәсілмен әсер етеді: пайдалы қазбаларды 
өңдеуде, үлкен қалалар және су электр станцияларды салған кезде. 

Пайдалы қазбалардың шоғырлануын кен орны деп атайды. Кен орындар жазық жерде 
(көбінесе бұл шөгінді пайдалы қазбалар – көмір, мұнай, газ және тағы да басқа) және 
тауларда да кездеседі ( мысалы түрлі түсті металлдар рудалары). 

Пайдалы қазбаларды өндіру әдісінің түрін таңдау, олардың жату тереңдігіне 
байланысты. Жер бетіне жақын жатқандарды ашық әдіспен, ашық карьерлерді жасау 
арқылы. Тереңде жатқан кендерді шахта салу арқылы (көмір табуда), ұңғымалар әдісімен 
(газ, мұнай). 

Шахталар мен карьерлер алып бос орындарды тудырады. Солар үшін жер бетінде 
шөгулер мен опырулар болып тұрады. 

Пайдалы қазбаларды үлкен көлемде өндірген кезде керек емес тау бедері алынып 
тасталады. Бұл бедерлерді жердің бетінде қалдырады, кейін бұлар тау тектес төбешіктерге 
айналады. Осы тау жыныстарынан шыққан шаң айналаға таралады да қоршаған ортаны 
ластайды. Сондықтан қазіргі кезде қалдық тау жыныстарды тиімді қолдануға тырысыда, 
мысалы, төмен тұрған жерлерді тегістейді. 

Сондай-ақ, алып қалалардың астындағы жер қыртысы құрылыстардың үлкен салмағы 
есебінен шөгеді.  

Су электр станциялар үшін тұрғызылған үлкен тоғандар мен су қоймалары жерге 
салмақ түсіреді, жер қабаттары қозғалысқа ұшырап жер сілкінісін тудыруы мүмкін [2]. 

Деформациялардың көп кездесетін түрлері: 
Тектоникалық қозғалыстар - бұл жер қыртысы құрылысының өзгеруіне алып келіп 

соғатын ішіндегі кез келген механикалық орын ауыстырулар. 
Дислокация деп - таулы бедердің алғашқы көлденең қалыптасуының қандай да 

бұзылуынсатайды. Дислокация пликатиті және дизьюнктивті болып бөлінеді. 
Құрыстар – бұл қысым әсерінен тау бедерінің тұтастығы бұзылмаған қабаттардың 

майысуы. 
Тілікті дислокация – таулы бедердің пласттар тұтастығынің тілінуімен сипатталатын 

дислокация түрі. Олар жүктің серпімді өсуінен пайда болады. 
Орогендік қозғалыстар - екі бағытта жүзеге асады: көлденең және тік. Біріншісі жер 

бедерінің майысуына және құрыс пен жылжудың пайда болуына, яғни, жер бетінің қысылуы 
байқалады. Тік қозғалыстар құрыс пайда болатын аумақтың көтерілуіне және көбінесе таулы 
құрылыстардың пайда болуына алып келеді. Орогендік қозғалыстар тербелмелі 
қозғалыстарға қарағанда тезірек өтеді. Олар активті эффузивті және интрузивті 
магматизммен және метоморфизммен  қатарлас болады. Соңғы он жылдықтағы жоғарғы 
мантияның астеносфердік қабатының үстінен көлденең бағытта қозғалатын үлкен 
литосфералық плиталардың соқтығысуын түсіндіреді. 

Шөгінді бедердің дислокациясы. 
Теңіздердің және мұхиттардың түбі тұңбалар жиналатын негізгі аумақ болып 

табылады. Бұл жерде көбінесе тұңбалар параллелді, көлденең қабаттар түрінде қалыптасады. 
Бірақ, геологиялық даму процессінде таулы бедердің алғашқы қалыптасу түрі эндогендік 
процесстердің әсерінен бұзылады, негізінен жер қыртысының тектоникалық 
қозғалыстарынан. Таулы бедердің алғашқы көлденең қалыптасуының қандай да бұзылуын 
дислокация деп атайды. Дислокация пликатиті және дизьюнктивті болып бөлінеді. 

Пликативті дислокация (құрысы бар бұзылулар). 
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Бұл дислокациялар пласттардың тұтастығын бұзбайды. Олардың ішінде келесі негізгі 
түрлерін ажыратады: моноклинал, флексуралар және құрыстар. 

  

 
Флексура қанаттары: 1 – жоғарғы, 2 – байланыстыратын, 3 – төменгі 

Сурет 1. Моноклиналь (а) және флексура (б). 
 

Моноклинальдар тау бедерлерінің пласттарының қалындығы, бірқалыпты бір жаққа 
түскен. 

Құрыстар – бұл қысым әсерінен тау бедерінің тұтастығы бұзылмаған қабаттардың 
майысуы. Пликативті дислокацияның негізгі түрі құрыс болып келеді. Олар негізгі екі түрде 
болады – антиклинальды және синклинальды. 

 Антиклинальды болып толық құрыстарды айтады, олардың ішінде пласттар қарама-
қарсы жақтарға құлайды, ал орталық бөліктерде ежелгі бедерлер қалыптасады переферияға 
қарағанда.  

Синклиналды болып қисық (вогнутые) құрыстар, оларда пласттар бір бірінің жағына 
қарай құлайды, ал орталық бөліктерде переферияға қарағанда жас бедерлер орналасады. 
 

 
Сурет 2. Антиклинальды (а) және синклинальды (б) құрыстар. 

 
Көлденең тіліктің құрылыс ерекшеліктеріне байланысты құрыстар бірнеше түрге 

бөлінеді. Қанаттар мен көлденең тіліктің құрылысының ерекшелігіне байланысты тік, қисық 
(наклонные), жатқан және аударылған болып құрыстар бөлінеді. Тік құрыстарда осьтік бет 
тік, ал қанаттар симметриялы орналасқан. Қисық құрыстардың осьтік беті қисық және 
қанаттар әр түрлі жақтарға құлайды. Жатқан құрастарда осьтік бет көлденеңге жақын, 
қанаттар бір-біріне параллель орналасқан. Аударылған құрыстардың осьтік беті көлденеңнен 
төмен орналасқан, қанаттары жайылған. 

 
                          а – тік, б – қисық, в – жатқан, г – аударылған. 

Сурет 3. Осьтік бетте орналасуы бойынша құрыс түрлері 
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Пайдалы қазбаларды өндіру тізімінде көмір кен орны бар. Кен орны айналасында 
өндірістік қала тектес кенттер немесе қалалар пайда болады. Көмір бассейнің шахталық 
түрмен өндеу бастаған кезден бастап адамның жер қыртысына деген техногенды әсері 
басталады. Уақыт өткен сайын деформация байқала бастайды және жақын арадағы 
құрылыстарға кері әсерін тигізеді. Ол құрылыстарға жатады: тұрғын үйлер, өндіріс 
орындары, жолдар жүйесі, құбырлар (газ, мұнай, су), әлектр желілері. Яғни, бұл мәселені 
зерттеу  өте маңызды болып келеді. Шахталар босаған сайын оларды жою жоспары 
ұйымдастырылады. Негізінен оларды сумен толтырып қояды. Бірақ, бұл мәселе бір ғана 
кезеңнен тұрмайды. Бұл іс әртүрлі жұмыстардың үлкен кешенін талап етеді. Кешеннің  
құрамында шахта жойылғаннан кейінгі оның жүйелі бақылануы. Себебі шахтаның активті 
жұмысынан кейін жердің шөгу деформациялары бірден тоқтамайды және оны елемеуге 
болмайды. Осындай мәселе бүкіл әлемде бар. Мысал ретінде Ресей мемлекетіндегі Кизелев 
қаласындағы шахталарды жою бойынша өткізілген жұмыстардың жобасын талдауға болады. 

Кизелев көмір бассейнніндегі суға толтырылған шахталар территориясындағы жер беті 
қозғалысының мониторингі. 

Кизелев көмір бассейнінде көмірді өндіруді 1978 жылы бастады. Бұл уақыт ішінде 
шамамен  500 млн т көмір алынған. Бір уақытта ең көп дегенде 45 шахта жұмыс істеген. 
Жоюды бастаған кезде (1993жыл), Кизелев көмір бассейні территориясында жұмыс істеп 
жатқан 14 шахта болған.  

Ресей Минэнерго, ОАО “Уралгипрошахт”-мен бекітілген Кизелев көмір бассейнін 
жоюға арналған бағдарлама бойынша, әрбір жұмыс жағдайындағы шахтаны жабуға 
техникалық-экономикалық негіздеме жасалынған. 1993 және 2000 жылдар аралығында 
барлық шахталар кезекпен жабылып жойылды. 2000 жылы тиімді емес шахталар мен 
тілімдерді жабу және жою бойынша сұрақтарды қарастыратын мемлекеттік мекеме ОАО 
“Уралгипрошахт” мекемесіне Кизелев көмір бассейнін жою зардаптарының әлеуметтік-
экологиялық мониторинг бағдарламасын әзірлеуге тапсырма берді. Жобадағы жер 
қыртысының жылжуын бақылау жөніндегі бөлімді әзірлеуге Перм Мемлекеттік Техникалық 
университетіне тапсырды. 

Берілген жобаны жүзеге асыруда бірқатар ерекшеліктер бар. Біріншісі, бақыланатын 
территория аумағының үлкендігі. Өңделген территория солтүстіктен оңтүстікке қарай 95 км, 
батыстан шығысқа қарай шамамен 20 км созылған.Өңделген және қазір жойылған шахталық 
далалар 320 шаршы км құрайды.  

Келесі ерекшелігі, жыр қыртысының қозғалу процессі шахталарды жою 
бағдарламасына дейін толық тоқтатылған. Бірақ, шахталарды сумен толтырғаннан кейін тау 
жыныстарының бұл жағдайда қандай өзгеріске ұшырайтының болжамдау қиын және бұл 
мәселе зерттелген.  

Сондай-ақ, осы ауданда 250 км-ге жуық құлауы қауіпті көмір пласттары бар. Тағы 
объект территориясында шөгінді қабықтың активті тектоникалық блоктардың болуы мүмкін. 

Объект территориясында адамдардың тұратыны ескеретін жағдай болып табылады. Бұл 
жерде 50 ірі және кішігірім тұрғын аудандар бар, мысалы, Кизел, Александровск, Губаха, 
Чусовой және тағы басқа қалалар. Бұрын өңделген территорияда газ құбыры, ЛЭП сияқты 
өндірістік объектілер бар. Бассейн территориясында тағы Перм-Соликамск федералды темір 
жол өтеді. 

Кизелев ауданында техногендік жер сілкіністерінің пайда болуына барлық жағдай 
жасалған, адамдардың инженерлік қызметінің әсерінен сейсмикалық энергияның бөліну 
процессі және адам өмірі мен денсаулығына қауіпті екені ескеретін жағдай. Соның өзінде 
техногендік жер сілкінстерінің қауптілігі ошақтың тереңде емес екенімен түсіндіріледі. 

Жоғарыда айтылғандардың бәріне келесі тоқталымдар жасалған: жер қыртысының 
жылжуын бақылайтын станция жұмыс жасап жатқан шахталардағы бақылаушы 
станциялардан өзгеше, міндетті түрде жаңа типті болуы керек. Басқа объектілерде өзін 
жақсы көрсеткен, жасауда қазіргі заманғы технологиялар мен әдістер қолданылған болуы 
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тиісті. Одан басқа, бақылаушы станция жер қыртысы қозғалысының барлық белгілі түрлерін 
тіркеп отыруы керек.  

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, жер бетінің деформациясы бірыңғай емес. Өзінің 
максималды мәніне тектоникалық әлсіз бұзушылықтары бар аудандардағы жер қыртысы 
жетеді. Тұрақты қайта геодезиялық бақылаулар жолымен көрсеткішті бағалауға және 
деформациялық процесстің даму жылдамдығын ағымдағы жағдайды ескере отырып болжам 
жасауға болады [3].  

Шахтадағы өткізілген жобаның негізгі міндеті – Жерді қашықтықтан зондтау мен 
спутниктік радионавигациялық технологияларды қолдана отырып интенсивті техногендік 
қысымы бар зоналарда қазіргі заманғы жер бетінің деформацияларын анықтау мен бейнелеу,  
мониторинг және ғарыштық картографиялық мәліменттер негізінде модельдеу. Ал оны 
жалпы жағдайды бағалау, геологиялық және экологиялық орталардың өзгеру себебінен 
пайда болуы мүмкін қауіпті жағдайларды болжау. 

Бұл жобаны орындау кезінде қаланың деформациялық жағдайының геоақпараттық 
жүйесін әзірлеу жоспарлануда: 

- Геология, тектоника, гоморфология, геомеханикалық қауіпті жерлер, және 
инженерлік ізденістер бойынша графикалық және семантикалық мәлімет базасы; 

- Бассейн территориясын аудандау, экологиялық және техногендік жағымсыз 
құбылыстардың графикалық және семантикалық мәлімет базасы; 

- Экологиялық анализдің дәстүрлі әдістері бойынша графикалық және семантикалық 
мәлімет базасы; 

-Техногендік әсер етулер кезіндегі геоэкологиялық және геодинамикалық жағдайларды 
модельдеу; 

- Областың территориясын қашықтықтан зондтау және аэрофототүсірістер мәліметтері 
бойынша динамикалық қауіпті зоналарды айқындау. Техникалық қауіпті аудандарды 
анықтау. 

Пайдалы жақтары: бассейн территориясында Мемлекеттік геодезиялық торды қайта 
жасаудан басқа, жобаның нәтижесі қала құрылысында, оның ішінде өндірістік ғимараттарды 
салуда кең қолданылатын болады. Мүлікті бағалауда, қауіпті және апатты жағдайларды 
болжағанда, маңызды шешімдерді қабылдағанда қолдануға тиімді болады.  

Бүкіл әлемдік тәжірибе бойынша шахталарда туындаған бос орындарды сумен 
толтырғаннан кейін де жер қыртысында шөгу деформациясы тоқтамайды. Әр жыл сайын 
көмір пластының орнында қалған бос жердің үстіндегі жер қабаттары төмендейді, соныңда 
жер бетіндегі құрылыстың, не жол болса машинаның төменге құлап кетуі мүмкін. 
Сондықтан геодезиялық бақылаулар көмегімен осындай шекті деформацияларға жол 
берілмеу керек. Яғни, алдын ала жердің тік және көлденең деформацияларын бақылау және 
қадағалау. 
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Құрылыс – қаланың өмірі мен тыныс-тіршілігіне тығыс байланысты. Бүгінгі таңда 
жұмыс орындарының көбісі құрылыс бизнесінде негізгізделген және ақша айналымы осы 
сферада жасалады. Республикамызда Астана қаласы құрылыс жөнінен алдыңғы қатарда. 
2009 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүліктің эксплуатацияға  бестен бір бөлігі берілді. 
Соңғы 5 жылда қала тұрғын үйлерді пайдалануға беру жөнінен алдыңғы қатарда. 

Геодезиялық жұмыстар кез келген құрылыстың бастауы болып табылады. Қайсы бір 
инженерлік құрылыс болмасын алдын ала геодезиялық дайындықсыз жүргізілуі мүмкін емес.  

Инженерлік ғимараттардың құрылысы кезіндегі жүргізілетін геодезиялық жұмыстар 
құрамы, көлемі мен дәлдігі объектілерді тұрғызу мен орналастыру кезінде жобалық 
құжаттамалардағы геометриялық параметрлерді, құрылыс нормаларынының талаптары мен 
мемлекеттік стандартты қамтамасыз етуі керек. [1]     
 Геодезиялық жұмыстар құрылыстың технологиялық процесінің ажыратылмайтын 
бөлімі болып табылады және нақты бір құрылыс объектісінде бекітілген бірыңғай кесте 
бойынша іске асырылады, геодезиялық жұмыстар құрылыс-монтаждық және арнайы 
жұмыстарды бітіру уақытымен келістіріле отырып жүргізіледі. 

Соңғы жылдары инженерлік ғимараттардың құрылысы кезінде және құрылыс-
монтаждық жұмыстар процесінде жылдам сапалы бақылаумен қатар, құрылыс машиналары 
мен механизмдерін автоматты және жартылай автоматты басқаратын электронды 
геодезиялық аспаптар мен жүйелер көптеп қолданылу үстінде. Электронды техниканы 
құрылыс процесіне кең көлемде енгізу құрылыс сапасы мен өнімділігінің жылдам өсуіне 
әкелуде.  

Құрылыста қажетті және кең көлемде қолданылатын аспаптарға: теодолит, тахеометр, 
нивелир, сканерлер, GPS қабылдағыштар, мензула, кипрегерь және т.б. Мысал ретінде мына 
аспаптарды қарастырайық: қазіргі таңда құрылыста кеңінен қолданылатын: тахеометр Leica 
TS02, Leica TS06. TRIMBLE, Nikon; оптикалық нивелир Sokkia B20-35, Vega L20, қытайлық 
Foif, Boif, South нивелирлері, GPS GeoMax, GPS Spectra Precision, GPS Sokkia. 

Ғылым  мен  техниканың  қарқынды  дамуы  арқасында  геодезияда  координаталар  
мен координата  өсімшелерін  анықтаудың  жаңа  жер  серіктік  әдісі  пайда  болды.  Бұл  
әдістің ерекшелігі геодезист жылжымалы жер серіктері арқылы берілген координаталарды 
қолдана алады. 

GPS  -  ағылшын тілінен аударғанда глобальды орын анықтау  жүйесі  болып табылады. 
Негізгі  қызмет  түріне  жердегі  әртүрлі  обьектілердін  орнын  анықтау  жатады.  Қазіргі 
таңда геодезист координаталарды анықтауда жер серіктік жүйенің екі түрін пайдалана алады. 
Олар Ресейлік  ГЛОНАСС  жаһандық  навигациялық  жер  серіктік  жүйесі  және  NAVSTAR   
GPS арақашықтық  пен  уақытты  анықтаудың  навигациялық  жүйесі.  Глобальды  
позиционирлеу жүйесі арқылы навигация жоғарғы қарқынмен дамып жатыр. Глобальды 
позиционирлеу деп обьектінің  орналасуын  он  метрден  кем  емес  дәлдікпен  анықталуын  
айтамыз,  яғни  оның ұзындығын, биіктігін, енін және қозғалысы мен жылдамдығын 
анықтайтын жоғары дәлділік жүйесі. GPS спутниктік жүйесіне кем дегенде 24 әр түрлі 
орбиталық жасанды жер серіктері кіреді.  Әр  спутниктің  айналу  периоды  12  сағатқа  
жуықтайды.   GPS  қабылдағыштардың өзіндік  ерекшеліктері  болады,  олар  авиациялық 
былдағыштар,  теңіздегі,  көліктегі,  жеке қабылдағыштар. [2] 

http://www.aspector.ru/index.php?categoryID=49
http://www.aspector.ru/index.php?categoryID=48
http://www.aspector.ru/index.php?categoryID=46
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1-сурет Жасанды жер серігі 
 

GPS  қабылдағыштар  төрт  және  одан  да  көп  жер  серіктерінің  бір  уақытта  
бақылау арқылы  геодезиялық  GPS  өлшемдерін  жүргізеді.  GPS  қабылдағыштардың  бірі  
ровер, екіншісі  базалық  болып  келеді.  Өлшеу  кезіндегі  базалық  қабылдағыштардың  рөлі  
барлық өлшеу  процесі  бойы  координаталарды  белгілі  геодезиялық  негіз  пункттерінде  
орналасуы. Ровер  болса  анықталатын  нүкте  координаталары  бойынша  жылжиды.  Ровер  
мен  базалық қабылдағыштардан  алынған  деректер  арқылы  екеуінің  арасындағы  кеңістік  
вектор анықталады. Анықталған вектор базалық сызық деп аталады.    
 GRS-1 құрылғысы GPS/ГЛОНАСС жер жерігі қабылдағышы. Көп функционалды 
құрылғы ГАЖ- қабылдағышы және сантиметрлік дәлдікте координат анықтаудағы жоғарғы 
дәлдікті геодезиялық қабылдағыш болып табылады. 2 Мегапиксельдік сандық 
фотокамерасы, электронды компасы және иклинометрі бар құрылғы көру ауданынан тыс 
жерде орналасқан обьектіні бақылауға және сан түрлі есептерді шығару мүмкіндігі бар. 
Құрылғы Windows Mobile 6.1 операциондық жүйемен, түрлі-түсті сенсорлы дисплеймен, 
Bluetooth модулімен қамтылған. Құрылғыны стилус таяқшасымен және 3 басқыш түймесімен 
басқарылады. 2 Гб көлемде сақтау жадысымен қамтылған. GRS-1 жүйесі көмегімен  
топографиялық карталарды  жаңартуға,  географиялық  ақпараттық  жүйелерге  мәлімет  
жинауға  және геодезиялық,  картографиялық  жұмыстарды  жүргізуге  болады.  Бұл  құрал  
басқару  пульті арқылы  жұмыс  жасайды.  Оның  мүмкіндіктері  жоғары  болғандықтан,  
оған  векторлық карталарды енгізуге болады. [3] 

 

 
 

2-сурет Topcon GSR-1 қабылдағышы 
 

Электронды  тахеометр  қазіргі  таңдағы  өнімділігі  мен  дәлдігі  жоғары  және  де өте 
жоғары  сұранысқа  ие  заманауи  геодезиялық  аспап  түрі  болып  тыбылады.  Олардың 
артықшылығы сонда барлық өлшеулерді автоматты түрде шығарып беруі. Бұл аспап өлшеу 
нәтижелерін сақтайды және тіркейді, сонымен қатар нәтижені ЭЕМ арқылы есептейтін және 
ақпаратты  сақтайтын  құрылғылармен  жабдықталған.  Электронды  тахеометр   
арақашықтықтарды,  горизонтальдарды,  вертикаль  бұрыштарды  биіктіктерді  өлшеуге  
арналған электрооптикалық  аспап.  Кодтық  теодолит  пен  шағын  жарық  өлшеуіш  
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құрамасынан электронды  тахеометр  пайда  болды.  Шағын  габаритті  призмалық  
шағылдырғышы  бар арнайы қада көздеу нысанасы ретінде қолданылады. Өлшеу нәтижелері 
электронды цифрлі таблода көрінеді және оны ақпаратты сақтағыш сақтайды. 
Перфорациялық тіркеудің мәні  –далалық  өлшеу  аспабының  мамандандырылған  
элекрондық  есептеу  машинасымен қосылуында, ол дала өлшеулерінің мәліметтері бойынша 
автоматты түрде жергілікті жердің түсіру  жоспарын  сызады.  ЭЕМ  аспаптың  жұмысын  
басқарады  және  өлшеу  нәтижелерінің шығуын  бақылайды. Мысалға алар болсақ Leica 
Viva TS15 I тахеометрі. [4] 

 
3-сурет  Leica Viva TS15 I тахеометрі 

 
  LeicaVivaTS15 I автоматтандырылған тахеометрі – Smart Worx Viva бағдарламасымен 
және Leica Viva GNSS спутниктік желісімен интеграциялау мүмкіндігі бар 1’’  дейінгі 
кателікпен өлшейтін жоғарғы дәлдікті заманауи аспап. Leica SmartWorx Viva  қамтылған 
бағдарламасымен қамтылған аспап түрлі-түсті сенсорлық дисплейімен түсіріс ауданындағы 
кез-келген обьектінің графикалық бейнесін алып, DXF форматына көшіре алады. 
Шағылдырғышсыз (без отражателя) обьетінің 3D моделін сканерлей алады. 5Мегапиксель 
фотокамерасы арқылы тахеометрге электронды абристі енгізе отырып белгілі нүктемізге 
бекіте аламыз.  Leica Viva GNSS модемі арқылы жұмыс жасап жатқан алаңнан қажетті 
түсірістерді офиске жіберу мүмкіндігі бар. Бұрыштық өлшеулер дәлдігі - 1’’, 
шағылдырғышқа бағытталған өлшеу дәлдігі - 3 500 м, сызықтық өлшеулер дәлдігі – 1 мм, 
лазер арқылы сызықтық өлшеулер дәлдігі – 2 мм, тахеометрдың айналу шапшаңдығы - 
45°/сек, тоқ көзінсіз жұмыс істеу уақыты – 8 сағат, жұмыс істеу температурасы - -20°C 
бастап  + 50°C дейін. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-сурет Leica Viva TS15 I дисплейі                            5-сурет Leica Viva TS15 I дисплейі                                      

SmartWorx Viva бағдарламасы арқылы 5 Мегапиксель камерасы арқылы түсіріс 
ауданының абрис ала отырып, алынған бейнеде сенсорлық дисплей арқылы жұмыс жасауға 
болады. 
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Бұл құралмен жұмыс жасау арнаулы бағдарламалар орнатылған портативтік 
компьютер арқылы жүзеге асады. Табылған координаталық нүктелердің мағынасын ашу 
үшін сканерден компьютерге интерфейстік кабель арқылы беріліп, арнайы жадыда 
сақталады. Тағы бір айта  кететін жайт, сканерден алынатын деректер мен мәліметтер көлемі 
жүздеген мегабайт, ал кей кезде  тіпті  гигабайтқа  жетеді. 
 Қорыта   келгенде  көріп  отырғанымыздай  заманауи  геодезиялық  аспаптардың 
мүмкіндіктері және геодезиялық қоғамда алатын орны ерекше. Дамыған көмбасшы елдердің 
нарығында бұл аспаптар кең пайдалануда. Себебі құрылыста ең маныздысы – құрылыс 
сапасы. Заманауи аспаптардың жұмыс режимінің барлығы автоматты түрде  
жұргізілетіндіктен  геодезистке  ауырлық  түспейді.  Далалық  жағдайларда  жұмыс жасауға  
тиімді,  жеңіл,  пайдалануға  ыңғайлы  жабдықтармен  жабдықталған.  Сонымен  қатар 
дәлдігі  жоғары  геодезиялық  аспаптар  нәтижелердің  еңбек  өнімділігін  арттырады  және 
қателіктерді  азайтады.  Бұл  аспаптар  жаңартыла  бастағалы  қоршаған  орта  жағдайларына 
төзімді, корозияға шыдамды болуда. ХХІ ғасыр даму ғасыры болғандықтан адамдар тыншыр 
емес,  сол  сияқты  геодезиялық  аспаптардың  да  дамуы  қарқынды  жүргізілуде. Жоғарғы 
дәлдікті геодезиялық аспаптарды құрылыста пайдалу құрылыс сапасын арттырумен қатар 
заман талабын қанағаттандырады. 
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Табиғи және әлеуметтік - экономикалық геожүйелерді, олардың құрлымын, 
байланысын, динамикасын, кеңістік пен уақыттағы тіршілік етуін, географиялық білімдер 
мен мәліметтер банкісі негізінде компьютерлік белгілеудің көмегімен зерттейтін ғылым. 
 Геоинформатиканың мағынасы болып географиялық ортадағы кеңістік - уақыттағы 
ақпараттар ағыны табылады. Геоинформатиканың зерттеу әдісі ретінде кеңістік - уақыттағы 
ақпараттық үлгілеуді айтады. 
 Қазіргі уақытта ғылымдар жүйесінде Геоинформатика өзіне лайықты орын алуда. Оны 
географикалық зерттеулерді информатизациялаудың мақсаты мен міндеттерінен көруге 
болады. Геоинформатиканың маңызды міндеттерінің бірі – географиялық ақпараттардың 
синтезі мен талдауының көптеген варианттарының көмектесетін алгоритмдер мен 
бағдарламалық құралдарды құрудағы, географиялық зерттеулердің автоматтандырылуы. 
 Географиялық зерттеулерді ақпараттандырудың мақсаты мен істелген жұмыстары. 
Геоақпараттық жүйелерді жобалауда және оның құрылуында географияның алатын орны 
мен ролі ерекше[1]. 

Геоинформатика геология, топырақтану, биология, экономика, әлеуметтану, 
картография, арақашықтықтан зерделеу, информатика және басқа ғылымдармен тығыз 
байланысты. 

http://www.wikipedia.kz/
http://teacode.com/online/udc/52/528.8.html
mailto:azamat_nurmagambetov@mail.ru
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Геоақпараттық жүйелер түсінігімен геоақпараттық технологиялар түсінігі тығыз 
байланысты. Бұл – ақпараттық технологиялардың географиялық ұйымдастырылған 
ақпараттарды өңдеуі. Негізгі геоақпараттық жүйелердің ерекшеліктері, оның басқа 
автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің артықшылықтарын салыстырудағы оның 
геоақпараттық негіздемесінің бар болуын анықтайды. Яғни, сандық карталар, жер беті 
жайындағы қажетті ақпаратты беріп отырады. Осының барлығы жоба ретінде қарастыруға 
болады. Геоақпараттық технологияларының қазіргі кезде тек ғылыми салада ғана емес, 
тұрмыстық өмірде де үлкен қолданысқа ие болып жатыр. Оның басты себебі, әрине ғылыми -
техникалық прогрестің өркендеуі.  Қазіргі заманауи адамның тұрмыстық өміріндегі 
геоақпараттық технологияларының алатын орыны ерекше болуынынң себебі, күнделікті 
өмірді жеңілдетуде. Айта кетсек, күнделікті тұрысымызды, бір пункттен екінші бір пунктке 
жету жолын көрсетіп, уақытты үнемдеп тұрады. Күнделікті өмірдегі қарапайым 
азаматтардың геоақпараттық технологияларының қайнар көзі ұялы телефондар, 
компьютерлер мен ноутбуктер, планшеттер болып табылады.  

 
1-сурет. ArgGIS бағдарламасының қамтамасыз ету құрылғылары. 
 

Геоақпараттық технологияларын құру және олардың жұмысын іске асыру ғылыми-
технологиялық, қаржы-экономикалық сияқты бірнеше міндеттелерімен байланысқан саяси-
әлеуметтік, әскери маңызы бар іс. Геоақпараттық технологияларының мен геоақпараттық 
жүйесінің маңызы туралы көптеген дамыған елдердің оған көңіл бөлу ерекшелігінен 
байқауға болады. Мысалы, Калифорния штатында (АҚШ), 1991 жылы геоақпарттық жүйе 
мәселелерімен штат тіршілігінің көптеген қызметін анықтайтын жоспарлау бойынша                   
72 мамандырылған бөлім айналысты. Осындай бөлімшелердың жылдық айналым көрсеткіші 
1991 жылы 2,5 млрд АҚШ долларына жетті. Картографияға байланысты ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын дамыту, қалалық жоспарлау саласындағы ұсыныстарды өңдеп, оларды 
таратудағы геоақпарттық технологияларының орны ерекше[3]. 

Геоақпараттық жүйелердің негізгі бағыты, міндеті, түрлі компьютерлік 
бағдарламалармен геоақпараттық жүйелер мен технологияларының жұмыстарын жүргізу, 
студенттердің компьютерлік технологияларды оқу кезіндегі ақпараттық техника комплекстің 
теориялық және практикалық жалпы негізін меңгеру жұмыстарын жүргізу қажет. 
Геоақпараттық жүйелерді жоғары оқу орындарында оқыту процесінде қолдану бүгінгі күнде 
өте өзекті мәселе. Геоақпараттық жүйелер ұстаздарға көмек ретінде болашақ мамандарға 
географиялық обьектілер мен тарихи құбылыстардың байланысын түсіндіруге, бірнеше 
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тематикалық карталарды бір-біріне жүктей отырып жалпыгеографиялық және космостық 
суреттерді өңдеуге, жедел түрде картадағы арақашықтықты өлшеуге, арнайы нысандардың 
ұзындықтарын білуге және белгілі бір жердің үш өлшемді моделін құруға үйретуге қолғабыс 
жасайды. Студент өздігінен сандық карталарды геоақпараттық жүйеге және комплекте бар 
карталар мен қабаттардың негізінде карталарды құра алады, сонымен қатар картограммалар 
мен картодиаграммалардың негізінде статикалық мәліметтер арқасында анализ жүргізу 
шеберлігіне ие болады. 

Қазіргі кезде геоақпараттық технологияларының үлкен қолданысқа ие бола тұрған 
кезде, жоғары оқу орындарда болашақ мамандарды оларды меңгеру сәтінде, сол ақпаратты 
отандастарға жеткізу әдістері мен жолдарын қарастырмай қоюға болмайды. Бірақ бұл қазіргі 
таңда үлкен мәселе, себебі  көптеген жоғары оқу орындарындағы бағдармалық программалар 
легитимді емес, бұл негізінен білім беру мекемелерінің қаржылық жетіспеушілігінен және 
мамандырылған оқытушылардың жетіспеушілігінен туындап отыр. 

Геоақпараттық технологияларын Қазақстанда пайдалану мүмкіндігі отандық 
мамандардың жетіспеушілігінен, материалдық-техникалық базаның жетілмегендігінен, 
мемлекеттік органдарда және түрлі мекемелерде заманауи компьютерлік құрылғылардың 
жетіспеушілігінен шектеліп отыр. Жаңа ақпараттық технологиялар саласында шетелдік 
тәжірибие алмасу, шетел тілін меңгерген жоғары сапалы кәсіби мамандарды дайындау 
мәселесі туындап отыр[2].  

Қазіргі ГАЖ заманауи ақпараттық технологиялардың алдыңғы қатарлы құрылғыларына 
жатады. Бір жағынан автоматтандырылған әдістерді қосады, ал екінші жағынан мәліметтерді 
өңдеу және ұйымдастырумен ерекшелінеді. Олар геоақпараттық жүйелерді көп мақсатты 
және көп көріністі жүйе ретінде анықтайды.  

Сондықтан қазіргі уақытта геоинформатика табиғи және әлеуметтік – экономикалық 
үрдістер және құрлыстарды үлгілеітін, олардың байланыстарын, қарым – қатынастарын, 
болашақта дамуын болжайтын және шешім қабылдап, басқаруға арналған негізгі ғылым 
болып отыр. 
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С помощью приложений ArcGIS и ArcMap был выполнен проект-карта РК с 

нанесенными областями отражающие показатели урожайности за последние три года. 
Тематика карты: «Урожайность пшеницы по областям РК». 
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Географические информационные системы (ГИС) - это современные информационные 
технологии для картографирования и анализа объектов реального мира. Геоинформационные 
технологии являются естественной и необходимой составляющей любой информационной 
системы, в которой имеются пространственные данные.        

Информационные системы агрокомплекса в этом отношении - не исключение.     
Сельское хозяйство - идеальная область для применения геоинформационных систем. Одним 
из актуальных направлений использования геоинформационных систем в 
агропромышленном комплексе становится точное земледелие, которое обеспечивает  
контроль и мониторинг  урожайности  сельскохозяйственных культур. Всё это достигается 
при использовании глобальной системы позиционирования (GPS), географические 
информационные системы (ГИС) и технологии. По данным источникам можно получить 
информацию не только об урожайности сельскохозяйственных культур, но и об условиях 
роста и развития растений.  Рассмотрим некоторые аспекты применения 
геоинформационных технологий в   сельском хозяйстве.[1].       

Основные области применения ГИС в сельском хозяйстве - увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции, оптимизация ее транспортировки и сбыта.     
Сельскохозяйственные предприятия используют ГИС для пространственного анализа и 
мониторинга тенденций продуктивности сельскохозяйственного производства. 

Программное обеспечение в географических информационных системах (ГИС), дает 
возможность людям, занимающимся сельским хозяйством, легко интегрировать и 
использовать имеющиеся источники табличной и картографической информации для 
повышения качества принимаемых решений. [2]. 

 Была  выбрана именно данная тематика, потому что  РК аграрная страна. В экономике 
республики сельское хозяйство занимает одно из важных мест .РК занимает девятое место в 
мире по площади, а также занимает одно из первых мест по объему экспорта зерновых 
культур в мире.И в данной работе проанализировав карту, выявим факторы, которые влияют 
на показатель урожайности. 

В данной работе на карте отображаются области и соответствующая им  урожайность 
пшеницы за последние три года. Урожайность пшеницы представлена в виде круговой 
диаграммы. Каждый цвет соответствует определенному году. Так, например, желтый цвет в 
круговой диаграмме урожай за 2011 год, красный цвет - 2012 год, синий-2013 год.  (рис.1) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1 
Для работы со статистическими данными была использована атрибутивная таблица. 

Атрибутивная таблица- табличная информация, которая является основой географических 
объектов, позволяющей визуализировать, строить запросы и анализировать  данные.С 
помощью атрибутивной таблицы можно посмотреть определенный период времени и 
соответствующему ему площадь  засева в какой-либо области. Также посмотрев 
атрибутивную таблицу можно проанализировать и выявить занимая площадь области, какая 
площадь области засевается, в какой области самый высокий показатель урожайности, а в 
какой, наоборот, низкий, какой показатель урожайности соответствует данному периоду 
времени, какое количество урожая собрано и.т.д. (рис. 2) 
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Рис. 1 Атрибутивная таблица 

 
Рис. 2 Атрибутивная таблица в программе ArcGIS 

 
Ключевыми приложениями ArcGIS являются ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox. 

ArcMap используется для работы с пространственными данными и создания 
картографического продукта. ArcGIS — семейство программных продуктов американской 
компании ESRI.Данная компания является одним из лидеров мирового рынка 
геоинформационных систем. ArcGIS позволяет визуализировать (представить в виде 
цифровой карты) большие объёмы статистической информации, имеющей географическую 
привязку. В среде создаются и редактируются карты всех масштабов: от планов земельных 
участков до карты мира.   ArcMap является центральным приложением, используемым в 
ArcGIS. ArcMap применяется для отображения и исследования наборов геоданных, с его 
помощью можно задавать условные обозначения, готовить карту к печати и публикации. 
ArcMap также является приложением, используемым для создания и редактирования 
наборов данных. 

Данный проект был выполнен с помощью панели инструментов Редактирования 
ArcGIS и ArcMap, атрибутивной таблицы, мастера построения диаграмм, легенды, 
построения сетки, приложения ArcCatalog.  ArcGIS – это система для построения ГИС 
любого уровня. ArcGIS дает возможность легко создавать данные, карты, глобусы и модели 
в настольных программных продуктах, затем публиковать их и использовать в настольных 
приложениях, в веб-браузерах и в поле, через мобильные устройства. Для разработчиков   
ArcGIS дает все необходимые инструменты для создания собственных приложений. ArcGIS 
является масштабируемым набором программ с одинаковым базовыми приложениями и 
пользовательским интерфейсом. 

В итоге при использовании приложения ArcMap выполнена карта «Урожайность 
пшеницы по областям РК». Также при создании карты было использовано одно из ключевых 
приложений ArcGIS – ArcCatalog. ArcCatalog предназначен для поиска и управления 
пространственными данными.  

Приступая к работе, сначала были собраны  статистические данные необходимые для 
работы: площадь областей РК, площадь засеваемой территории каждой области, 
урожайность за 2011, 2012,2013 года. Также в данной работе использованы шейп-файлы РК. 
Шейп-файл - это простой, нетопологический формат для хранения геометрического 
местоположения и атрибутивной информации географических объектов. Географические 
объекты могут быть представлены точками, линиями или полигонами (площадями). 
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 Первый шаг моей работы - заполнение атрибутивной таблицы. Затем уже выбираем 
способ редактирования пространственных объектов. Далее  выполняем редактирование 
имеющихся оцифрованных областей РК и наносим на карту административные центры РК. 
Для нанесения административных центров было использовано приложение ArcCatalog. Тип 
пространственных данных для административных центров - точка. Далее выделяем область, 
открываем атрибутивную таблицу и вписываем название административных центров и 2 
города международного значения (Астана, Алма-Аты). Затем копируем данный класс 
пространственных данных в приложение ArcMap, включаем команду - надписывать объекты 
и на карте будут отображаться административные центры РК. 

Далее, выполняем редактирование полигональных объектов - областей РК. 
Редактирование выполнила способом градуирование цветом. Каждая область республики 
обозначена отдельным цветом. Цветовая шкала изменяется от светло-коричневого до темно-
коричневого цветов. В данном случае оттенок цвета зависит от площади территории: чем 
больше площадь территории, тем оттенок темнее и наоборот. На карте видно, 
Карагандинская область обозначена темно-коричневым цветом, а это значит, что ее площадь 
больше по сравнению с другими областями РК. (рис. 3) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
В приложении ArcGIS можно создавать диаграммы для визуализации и изучения 

данных. Диаграммы представляют информацию о пространственных объектах карты и 
отношениях между ними визуальным, лёгким для понимания способом. На них можно 
показать дополнительную информацию о пространственных объектах карты, либо показать 
эту же информацию иным способом. Диаграммы дополняют карту, упрощая и визуализируя 
информацию, которую можно просуммировать или извлечь из таблиц (рис. 4).В диаграмме 
легче быстро сравнить объекты и понять функциональные отношения между объектами, и 
таким образом визуализировать распределение, тренды и структуру данных, что трудно 
заметить иным способом. Для удобства показатели урожайности сортируем по возрастанию. 
Из диаграммы видно, что в 2011 году самый высокий показатель  урожайности в РК был в 
Кызылординской области (38ц/га).  [3]. 
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Рис. 4  Диаграмма урожайности 2011 г. 
 

 В завершении работы к карте выполняю легенду с условными обозначениями и на 
карту наносим географическую сетку . 

Цель данной работы показать зависимость между показателями урожайности и 
засеваемой территории области. Посмотрев карту, можно сделать вывод, что площадь не 
прямо пропорциональна урожайности. Например, в 2011 году Костанайская область засеяла 
4303 тыс га, это не означает , что  по показателю урожайности область будет занимать 
первое место. По результатам уборки в 2011 году Кызылординская область заняла первое 
место (38 ц/га, площадь засевания, площадь посева 87тыс га ).  В свою очередь показатель 
урожайности Костанайской области составил всего 18 ц/га. И так можно сопоставить 
площадь и урожайность отдельной области РК.  Проанализировав карту, и сопоставив 
результаты, можно сделать вывод, что на урожайность влияют такие факторы как, 
гидрография ( на карте четко видно, что на севере республики речная сеть развита реже, чем 
на юге), (рис.5) климат, вегетационный период и применяемые технологии.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.5  Речная сеть РК 
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Применение систем спутникового позиционирования позволяет существенно 

повысить точность и производительность полевых и камеральных геодезических работ, что 
значительно улучшает качество геодезического и маркшейдерского обеспечения 
предприятий. Определение пространственных координат в режиме реального времени 
предоставляет дополнительные возможности по автоматизации таких процессов, как 
разбивка строительных сеток, геодезический мониторинг инженерных сооружений 
(высотные здания, мосты, плотины и т. п.), наблюдения за пространственным положением 
больших промышленных механизмов[1]. 

Современные приемники глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
позволяют работать с системами ГЛОНАСС и GPS, одновременно принимая сигнал по 
универсальным каналам. Следует также отметить, что прием сигналов спутниковых систем 
ведется навсехчастотах, используемых ими. Компания Leica Geosystems (Швейцария) 
разработала новую серию оборудования LeicaViva GNSS (рис. 1-2). Отличительной чертой 
этой серии является способность принимать сигналы от спутников как существующих, так и 
проектируемых ГНСС на всех частотах (в том числе L5 системы GPS, Alt-Boc системы 
Galileo и др.). Для качественной работы спутниковой аппаратуры с гарантированно 
надежным приемом сигналов спутников ГНСС в любых условиях были разработаны и 
запатентованы технологии SmartTrack+, SmartCheck+ и SmartRTK. SmartTrack+ 
предоставляет улучшенный алгоритм обработки, обеспечивает шумоподавление, имеет 
высокоточный коррелятор многолучевости при измерении псевдодальностей, гарантирует 
отличное отслеживание спутников, находящихся на небольших углах возвышения над 
горизонтом. Также эта технология обеспечивает точное измерение фазы несущей систем 
ГЛОНАСС и GPS, при этом среднее квадратическое отклонение (СКО) измерения 
псевдодальностей составляет менее 0,5 мм, а минимальное время инициализации — меньше 
1 секунды[2]. 

http://www.vevivi.ru/best/GIS-v-selskom-khozyaistve-ref227240.html
http://www.rusnauka.com/
http://resources.arcgis.com/
mailto:zhra13@mail.ru
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Рис. 1 
Спутниковый приемник LeicaViva GS15 

Рис. 2 Спутниковый 
приемник LeicaViva GS10 

 
SmartCheck+ обеспечивает инициализацию «на лету» (OntheFly) с надежностью выше 

99,99%, при максимальной дальности между приемниками до 50 км. Кроме того, данная 
технология обеспечивает само инициализацию (проверку точности) в режиме реального 
времени (RTK режиме) каждые 10 секунд. В случае, если точность в RTK режиме превышает 
установленный пользователем допуск, незамедлительно последует звуковое 
предупреждение. На мировом рынке аналогов данной функции не существует. SmartRTK 
позволяет надежно работать в любой сети постоянно действующих базовых станций, 
поддерживая технологию измерений в RTK режиме с использованием методов VRS, FKP и 
iMAX (на основе стандарта MAC в формате RTCM SC 104)[3]. 

Современное оборудование ГНСС обеспечивает относительное определение 
пространственных координат с точностью порядка 3 мм + 0,5 ppm в плане и 6 мм + 0,5 ppm 
по высоте, независимо от времени суток. Параметр «ppm» показывает, что точность 
определения пространственных координат зависит от расстояния между спутниковым 
приемником и базовой станцией и составляет 1 мм на каждый километр длины базовой 
линии. Например, при длине базовой линии 5 км СКО будет составлять 5,5 мм в плане и 8,5 
мм по высоте (при благоприятных условиях). Следует отметить, что фактическая точность 
зависит от длины базовой линии и условий, в которых проводятся спутниковые измерения 
(состояние ионосферы, тропосферы, геометрии видимых спутников и наличия 
многолучевости). Одной из основополагающих характеристик для полевого геодезического 
оборудования является степень его защищенности. Оборудование Leica Viva GNSS имеет 
систему защиты, сертифицированную по Европейским стандартам. Система гарантирует 
полную защиту от пыли и 100% конденсированной влаги (IP67), рабочая температура 
составляет от –400С до +650С. Приборы выдерживают кратковременное погружение в воду 
на глубину до 1 м, падение с высоты 1,5 м на твердые поверхности, а также обеспечивают 
работу без потери сигнала в условиях сильной вибрации[4]. 
  

http://foxford.ru/
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Рис. 3 
Общий вид интерфейса 

ПО SmartWorxViva 
 

Рис. 4 
Пример работы функции 

графической помощи 
в ПО SmartWorxViva 

 
  
     Для управления работой систем высокоточного спутникового позиционирования в 
полевых условиях используются внешние устройства — полевые контроллеры, 
эффективность работы которых во многом определяется применяемым программным 
обеспечением (ПО). В 2009 г. компания Leica Geosystems выпустила инновационное 
программное обеспечение Smart Worx Viva, предназначенное для работы с приемниками 
ГНСС и электронными тахеометрами (рис. 3)[5]. Применение этого ПО значительно 
увеличивает производительность работы геодезистов в полевых условиях за счет широких 
возможностей и дополнительных приложений, к которым относятся: —Roadrunner - 
прикладная программа «Дорожник», предназначенная для разбивки и контроля всех типов 
створов (от простых до наиболее сложных и комплексных). Программа применяется при 
строительстве автомобильных и железных дорог, а также туннелей (при использовании 
электронных тахеометров); — Roadrunner Rail — программа для контроля 
железнодорожного полотна и выполнения разбивочных работ на железных дорогах; — 
Reference Line — программа «Опорная линия» может быть использована для решения 
следующих геодезических задач: съемки планового положения точек относительно заданной 
опорной линии или дуги; выноса точек в натуру по известным координатам и разбивочным 
элементам, определенным относительно опорной линии или дуги; выноса точек 
строительной сетки в натуру относительно опорной линии или дуги; выноса элементов 
проекта в натуру относительно полилинии[6]. 
 
 
  

 

 

http://online.detishop.ru/
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Рис. 5 
Приложение «Координатная 
геометрия» ПО SmartWorx 
Viva. Разбивка площадей 

 

Рис. 6 
Меню «Начало работ» 
ПО SmartWorxViva LT 

 

 
В данной статье я написала о новейших технологиях в сфере геодезии, которые имеют 

большой спрос в зарубежных строительных компаниях. LeicaViva GS является современным 
оборудованием, которое производит  расчеты с помощью специальной программы 
SmartWorxViva. В ближайшем будущем, я хотела бы  чтобы в нашей стране именно в 
строительной отросли использовали это многофункциональное оборудование.  
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БИІК ҒИМАРАТТАРДЫҢ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГІ  ЖӘНЕ 
ДЕФОРМАЦИЯЛАРДЫ БАҚЫЛАУ 

 
Саматұлы Наурызбек 

snbek-91@mail.ru  
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің геодезия және картография кафедрасының магистранты  

Ғылыми жетекші – т.ғ.к., доцент Темірханов К.К 
 
Геодезиялық мониторинг ретінде байқалудағы объектілердің тұтастығы мен 

сенімділігіне  әсер  ететін жұмыстармен байланысты  негативті  құбылыстардың  алдын-алу 
мақсатында объектілер, іргелес  құрылыстар  мен аймақтар,  жер қабаты массаларының 
техникалық   ахуалын ұдайы (үнемі)  бақылауға  бағытталған  іс-шаралар кешенін түсінеміз 
[2]. 

Геодезиялық мониторинг мақсаты деформациялардың елеулі шамаларын дер кезінде 
анықтау, олардың пайда болу себептерін айқындау, деформациялар дамуының болжамын 
жасау, қолайсыз процесстерді жою мақсатында шараларды тағайындау және қолдану болып 
табылады [3]. 

Геодезиялық мониторинг объектілері: 
• Өнеркәсіптік және азаматтық санаттағы ғимараттар мен құрылыстар  
• Биік және айрықша объектілер 
• Энергетикалық, гидротехникалық, көліктік және тағы басқа құрылыстар 
• Архитектура мен қала құрылысы ескерткіштері 

Мониторинг жасалатын параметрлер: 
• Жабын жағындағы ғимарат немесе құрылыстың тіреу конструкцияларына түсетін  

ауыртпалық, қар ауыртпалығы 
• Салмақ түсетін конструкциялардың тігінен ауытқуы  
• Ғимарат немесе құрылыстың кейбір бөліктерінің басқалармен салыстырғанда  

отыруы (көтерілуі)  
• Салмақ түсетін конструкциялар бетіндегі шытынаулар мен жіктер, осы  

http://foxford.ru/
http://cgkipd.ru/publications/Journal_of_Geodesy_and_Cartography
http://nicenter.kamerton.by/globalnye-navigatsionnye-sputnikovye-sistemy
http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-Viva-GS15_105543.htm
http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-Viva-GS10-GS25_105545.htm
http://ooogradient.ru/publications/primenenie-leica-smartworx-viva/
mailto:snbek-91@mail.ru
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конструкциялардың айрылуы  
• Болат, темірбетон және монолит-бетон конструкциялардағы көлденең және  

бойлық кернеулер 
• Ғимараттар мен құрылыстардың тігінен ауытқуы және салмақ түсетін  

конструкциялардың қозғалуы  
• Іргетастың жер бетіне және жер бетінің іргетасқа қысымы  
• Жер бетіне қатысты ғимарат пен құрылыстың отыруы және көтерілуі  
• Тіреуіш колонналардың сығымдалуы 

 
Геодезиялық мониторингті жүргізуге қажетті көрсеткіштер: 

 Биік және айрықша  объектілерді,  энергетикалық, гидротехникалық, көліктік  және 
басқа құрылыстарды, сәулет  және  қала құрылысы ескерткіштерін салу және  пайдалану 

• Бар құрылыстардың аймағында ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу  
• Инженерлік жүйелер мен коммуникацияларды салу  
• Геологиялық немесе гидрологиялық тәртіпті өзгерту  
• Маусымдық климаттық өзгерістер [1].  

Деформацияларды өлшеу кезінде вертикальды ығысулардың (отыру, шөгу, көтерілу), 
көлденең ығысулар (сырғу) мен қисаюлардың мөлшері анықталады.  

Вертикальды ығысуларға геодезиялық бақылауды ұйымдастыру үшін ғимарат немесе 
құрылыстың табанына периметрі бойынша прецизиондық сандық нивелирлерді қолдана 
отырып жоғары дәлдіктегі геометриялық тегістеу жүргізілетін деформациялық (шөгу) 
маркалар (шамшырақтар) орналастырылады. Өлшеудің әрбір келесі циклінде алынатын шөгу 
маркаларының биіктікті белгілерінің әртүрлі мәндері деформациялардың абсолютті 
мөлшерлерін және олардың өзгеру жылдамдығын сараптауға мүмкіндік береді.  

Көлденең ығысуларды геодезиялық өлшеу басым түрде табиғи еңіс жерлерде (көшкінді 
телімдер, сай бөктерлері, өзен жағалары және т.б.) орналасқан объектілер үшін жүргізіледі. 

Зерттелудегі объекті ахуалының толық сипаттамасын алу үшін оның табанының 
шөгуін бақылаумен бір мезетте оның қабырғалары мен ғимараттың сыртқы беттері 
жағдайына көзбен шолу арқылы бақылау жасалады. Көзбен шолу кезінде барлық саңылаулар 
мен жырықтар айқындалады. Табылған жырықтарға оларды одан ары қалай дамитынын 
қадағалау үшін маяктар бекітіледі. Көзбен шолу арқылы зерттеу шөгу маркалары бойынша 
өлшемдер жүргізілген кезеңде де орындалады.  

Көлденең ығысуларды өлшеу үшін жоғары дәлдікті роботталған станциялар 
қолданылады.  

Ғимараттар мен құрылыстар пішінінің өзгеруін бақылау нәтижелері бойынша 
айқындалған деформациялардың даму болжамы мен жағдайы туралы техникалық 
қорытынды жасалады, сын көтермейтін деформациялардың келеңсіз салдарларының алдын 
алатын тиісті шараларды өткізу жөнінде ұсыныстар беріледі.  

Жалпы ғимараттар мен құрылыстардың деформациялық үдерістеріне мониторинг 
жүргізу мынадай жұмыс түрлерін орындауды ұйғарады: 

• зерттелетін объектілердің бұрын жүргізілген мониторингі бойынша деректер  
жинау және жалпылау;  

• биіктіктің бастапқы негіздемесін жасау (үш қада белгіден кем емес);  
• жұмыс жүргізілетін ауданда бастама қада белгілерін табу, олардың жағдайын оны  

негіз ретінде пайдалану мүмкіндігіне тексеру; 
• шөгінді белгілерді әзірлеп, іргесін қалау;  
• шөгінді белгілерді жоспарлы жалғастыру;  
• бастама қада белгілерін қолданыстағы геодезиялық негіздің таңбаларына қосу  

және биіктіктің бастапқы негізін құрылыстар іргетасының шөгуін бақылауға қажет дәлдікпен 
(І санатты тегістеу, яғни нивелирлеу);  

• әрбір циклда минималды өзгерістермен қайталанатын өлшеулердің стандартты  
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сұлбасын құру мақсатында қада белгілері мен шөгу белгілері арасындағы өлшемдерді 
қамтамасыз етуге арналған құрал-аспапты орнататын орындарды алдын ала барлау;  

• тікелей өлшеулерді жүргізу: реперлер (қада белгілері) бойынша І санатты  
нивелирлеу арқылы, шөгінді белгілер бойынша ІІ санатты нивелирлеу арқылы; 

• бастама қада белгілерінің тұрақтылығын қадағалау;  
• жасалған өлшеулерді камералды өңдеу;  
• есеп беру құжаттамасын дайындау және басып шығару.  

Іргетастардың шөгуін өлшеу кезіндегі ұйымдастыру жұмысының негізгі кезеңдерінің 
бірі ғимарат пен құрылыста таңбалар алу болып табылады. Өлшеулердің толықтығы мен 
нақтылығы белгілерді дұрыс орналастыруға байланысты. Шөгінді белгілер өлшеу жүргізген 
кезде оларға төрткілдештерді орналастыруға арналған тұрақты нүктелер болып 
табылады.Белгінің кез келген құрылысы қайтадан нивелирлеу кезінде де төрткілдешті оның 
табанының ортасымен дәлме-дәл бір ғана нүктеге орналастыруды қамтамасыз ету керек. 

Бұл үшін белгінің басы сфералық немесе жартылай сфералық болуы және оған тік 
күйінде төрткілдешті орнату мүмкін болатындай қылып есептеліп салынуы керек. Мұндай 
мүмкіндік жоқ жерлерде шөгінді маркаларды ілме төрткілдештерді кейін де 
пайдаланатындай есептеп орналастыруды қарастыру қажет. Белгілерді орнату нивелирлік 
жұмыстарды жүргізу үшін барынша қолайлы жағдайдың жасалуын қамтамасыз етуі керек. 
Маркалардың барлығы шамамен бір деңгейде орнатылуы қажет, алайда жер бетінен 0,5 
метрден төмен емес [4].  

Дәлме-дәл   инженерлік-құрылыстық  жұмыстар  жүргізген  кезде оңтайлы  жылдам 
әрекетке,  дәлдікке  және сенімділікке ие  өлшеу жүйелері  қажет. Бұрыштық  дәлдігі 2”, 1” 
және 0,5”  модельдері  дәлдігі  жоғары Trimble DR High Precision қашықтық  өлшеуішімен  
бірге  ең  күрделі   жобаларды іске  асыруға  мүмкіндік  береді. Trimble S8 тахеометрі және  
Trimble Survey Controller, Trimble Access далалық ПО, сондай-ақ біршама   қосымшалары  
бар Trimble 4D Control жаңа ПО қиындықсыз  қосылатын  арнайы   міндеттерді   шешуге   
арналған   аяқталған  шешім  болып   табылады. Trimble 4D Control   мониторинг  үдерісін    
басқаруға  (нақты уақытта да, шегерілген өңдеу жасалған кезде де) және   сын  көтермейтін   
құрылымдық   деформацияларды   тез табуға  мүмкіндік  береді.  

Кейбір өндірістік үдерістерді оңтайландыру   үшін Trimble Survey Controller 
Engineering немесе   Trimble Access Monitoring   бағдарламаларының   арнайы модульдерін 
пайдалануға болады:  
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«Тоннельдер», «Мониторинг», «Жолдар» және т.б. (сурет1) 

 
Мониторинг жүйесі тек қана тахеометрлер немесе тек қана GNSS-қабылдағыштар 

негізінде, сондай-ақ оптикалық және спутниктік жабдықты қоса қолдану негізінде құрылуы 
мүмкін. Сонда өңделмеген деректер  осы құрылғылардан Trimble 4D Control ПО-cына 
дербес  GKA форматында немесе кеңейтілген GNV форматында нақты уақытта немесе 
постпроцесте далалық Trimble Survey Controller Engineering немесе Trimble Access 
Monitoring ПО-cынан жіберіле алады. Ал модульдің арқасында «деректерді жинау» 
процесін (тек қана FineLock, Long Range FineLock функциялары бар Trimble S8 
тахеометрлерін Autolock режимінде қолдайды) түсіру арқылы автоматтандыруға болады. 
Дайын жүйенің конфигурациясы нақты жоба талаптарына байланысты [5]. 

Бүгінгі   таңда  геодезиялық  мониторинг  өзекті мәселе  болып  табылады,   себебі 
құрылыс үрдістері ұдайы өзгеріп тұрады. Қабаттылықтың көбеюі, құрылыс алаңшаларының    
көлемдерінің   азаюы, мегаполистердегі   құрылыстардың  нығыздалуы, жерасты  
құрылыстар,  инженерлік  коммуникациялар   тығыздылығының  ұлғаюы – мұның   барлығы  
қирау  мен құлаулар қаупін арттырады,  сондықтан  апаттық жағдайларды  болдырмау  үшін   
құрылыстардың  техникалық   ахуалын  қадағалау  аса өатаң   болуы   керек. Және де 
геодезиялық   процедуралар  жүйелі болғаны және қажетті инженерлік шешімдер кең 
іріктемелер негізінде жүргізілгені өте маңызды болып табылады. 

Мониторинг негізінде техникалық қорытынды жасалады, деформациялардың 
себептерін жою немесе олардың объектілерге тигізетін  ықпалын барынша азайту 
мақсатында   ары қарай жүргізілетін   іс-шаралардың  жоспары әзірленіп, жүзеге асырылады. 
[6]. 

Қолданылған әдебиет 
1. Пособие к МГСН.2.07-01. Обследование и мониторинг при строительстве и 

реконструкции зданий и подземных сооружений. — М.: Москомархитектура, 2005 
2.  [Электронный ресурс] 

http://soldata.com.ua/ru/geodezicheskij_monitoring/modul_ciklop.html 
3. [Электронный ресурс] http://www.geofundament.ru/geodesymonit.pdf 4.[Электронный 

ресурс] http://www.geodinamika.ru/main/engineer/deformation- 
monitoring/ 

5.  [Электронный ресурс] http://www.eftgroup.ru/work/geodesy-browse/geodesy-browse/ 
6.  [Электронный ресурс] http://www.amic.ru/news/244240 

 
 
УДК 528.913:574 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Табулденов А.Н.  
inzhenertsesna@gmail.com 

Евразийский  Национальный  Университет  имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Руководитель - Джорашев Д.А   

 
Началом  развития  беспилотной авиации во всем мире послужило успешное и 

широкое использование БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) армиями США и 
Израиля в ходе военных операций (Персидский залив, Югославия, Ближний Восток, арабо-
израильские войны). Беспилотники показали себя как эффективное средство разведки, 
высокоманевренного боя, доставки военных 
и гуманитарных  грузов (рис. 1), а также 
выполнения прочих боевых задач. На 
сегодняшний день по данным UVS 

Рисунок 1 - Photobot 

http://www.uvs-international.org/
http://www.uvs-international.org/


6795 
 

International (ведущей международной ассоциации беспилотных систем) БПЛА производят в 
52 странах мира. Десятки больших предприятий и малых фирм конкурируют на этом рынке. 
Перечень производителей и моделей доступен по ссылке на ежегодный отчет этой 
организации 2009/2010 UAS Yearbook [1]. Многие компании, имеющие разработки в области 
БПЛА, склонны обращать внимание на перспективы применения БПЛА в гражданской и 
коммерческой сферах [2].  

Рассмотрим применение БПЛА в геодезии на примере данного самолета «Photobot», 
отличающающегося максимальной продолжительностью полета, что позволяет 
емуоперативно проводить длительную аэрофотосъёмку. Уникальный беспилотный самолет 
для аэрофотосъемки оснащенвысокотехнологичным оборудованием, в частности – 
высококачественная профессиональнаязеркальная камера Canon (или любая другая) и GPS 
приемник на борту. Допускается установка двухдиапазонного специального GPS/ГЛОНАСС-
приёмника в качестве опциих [3]. 

При более детальном изучении технических характеристик данного БПЛА в глаза 
сразу бросаются такие показатели как 4 часа полета с высокой скоростью (до 120 км/ч), 
высоким практическим потолком (до 3000 м) при почти неограниченном радиусе действия 
радиоуправления (около 70 км). Также данный аппарат вполне приспособлен к суровым 
условиям казахстанского климата, он работоспособен при диапазоне температур от -30 до 
+30 градусов Цельсия, при скорости ветра до 15 м/с, а также при наличии небольших 
осадков. Однако взлет и посадка требует специальных сооружений, например для посадки 
нужна площадь 100х100 м, а запуск осуществляется с так называемой «рогатки» - 
эластичной катапульты, придающей аппарату значительное ускорение на взлете. Помимо 
этого чтобы развернуть комплекс в рабочее положение требуется минимум 10 минут, еще 
столько же времени требуется на автоматическую самодиагностику программного и 
аппаратного обеспечения самого БПЛА [4]. 

Отличительным свойством комплекса является его широчайшая 
функциональность: 

• Корректировка (добавление, удаление и перемещение точек маршрута), полная 
перезагрузка полетного задания и считывание задания с других НСУ (непосредственная 
система управления) во время полета; 

• Составление полетного задания с учетом карты высот; 
• Возможность передачи управления БЛА с одной НСУ на другую; 
• Система автоматического управления (САУ - автопилот БПЛА) обеспечивает  

удержание БПЛА на заданной высоте, а также выполнение заданных маневров в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

• БПЛА осуществляет автоматический полет по заданной программе, имеет  
возможность зависания над объектом. Точка облета может перемещаться оператором в 
реальном времени с учетом корректировки на ветер или неточности электронной карты; 

• Полуавтоматическое управление может осуществляться при помощи  
многофункционального джойстика; 

• Защита от потери управления (при обрыве связи БПЛА возвращается на точку 
старта и совершает автоматическую посадку); 

• Возможность одновременной эксплуатации 4-х БПЛА; 
• Возможность управления БПЛА с двух НСУ и передачи управления; 
• Голосовой модуль НСУ (голосовое подтверждение всех команд и текущих  

изменений условий полета, скорости ветра и выполнения полетного задания); 
• Автоматический возврат БПЛА в заданную точку; 
• Взлет и посадка осуществляются в автоматическом режиме; 
• Возможность подключения НСУ к сети интернет как веб-сервера с функциями  

полнофункционального удаленного терминала; 
• Предусмотрена возможность работы НСУ в движении. 
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В техническом плане процесс аэрофотосъемки с использованием БПЛА состоит из 
трех этапов: подготовительного, собственно съемки, и постобработки полученных данных 
[5]. 

Подготовительный этап заключается в: 
• изучение имеющихся материалов; формирование или сбор требований к 

материалам, которые нужно получить по результатам съемки – тип и масштаб карты, 
границы объекта съемки; приведение их в технические требования к съемочным материалам: 
разрешение, координаты контура участка съемки, перекрытие снимков, точность 
определения координат центров фотографирования, требования к наземной опорной  

• формирование полетного задания для БПЛА. Выполняется программой – 
планировщиком полета, входящей в состав комплекса. Оператор должен выбрать 
используемый комплекс БПЛА (в случае, если программа позволяет работать с несколькими 
конфигурациями БПЛА и фотоаппаратуры), задать на карте контур участка съемки и 
примерное положение стартовой площадки, установить требуемое разрешение и перекрытие, 
после чего программа рассчитывает план полета и проверяет его выполнимость. [6] 

Выполнение аэрофотосъемки заключается в: 
•   уточнение положения стартовой площадки, задание точки возвращения и ввод 

данных о скорости и направлении ветра на рабочей высоте, если таковые известны; 
• автоматическое уточнение плана полета и повторная проверка его выполнимости; 
• старт БПЛА с пускового устройства; 
• выполнение съемки в автоматическом режиме; 
• посадка. 
После окончания полета, оператором будут получены следующие выходные данные: 
1.  Ортофотоплан 1:500, 1:1000, 1:2000(GeoTiff, мозаика тайлов) 
2.  Облако точек 
3.  Цифровая модель местности (BIL, XYZ, GeoTiff, ARC ASCIIGRID) 
4.  3D модель местности (3ds, Stanford PLY,Adobe PDF, Collada, VRML и др.) [7] 
Постобработка данных заключается в: 
• снятии данных (фотоснимки и журнал полета) с бортовых носителей информации; 
• визуальной оценке качества фотографий и отбраковке "технических" кадров, если  

такие записаны. Под техническими кадрами понимаются снимки, сделанные вне пределов 
участка съемки - при подлете к участку, на дугах разворота и т.п.; 

• генерация файла привязки центров фотографирования. В ходе полета аппаратура  
управления ведет запись различных параметров, среди которых – координаты, скорость и 
параметры ориентирования летательного аппарата. После окончания съемки из файла 
журнала полета необходимо выбрать координаты, соответствующие моментам 
фотографирования, и приписать их конкретным снимкам. Такая обработка, как правило, 
выполняется в той же программе – планировщике полетного задания [5]. 
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Обоснование допусков одна из главных задач в строительстве, так как влияет на 

устойчивость, качество строительных объектов. В свою очередь научное определение норм 
точности строительно-монтажных и разбивочных работ заложили еще в советское время. 

 Однако, все допуски назначались в основном опытным путем, т.е.  результатами 
наблюдения за погрешностями в которых еще сохранялось надежность зданий и 
сооружений. 

Этот эмпирический метод определения продолжался до 40-х годов 20 века сменился на 
более обоснованные допуски. В расцвет индустриализации в зданиях и сооружениях  
применялись стальные конструкции.   

В «Технических условиях ВТУ–04-49» [1], утвержденных в 1949 году, допускаемое 
отклонение верха стальной колонны многоэтажных зданий рекомендовано определять по 
выражению: 

nLк
в 001,0≤δ ,     (1) 

где  L – длина элемента колонн в мм; n  число элементов колонн по высоте.  
Госстроем СССР в 1956 году были утверждены "Указания по применению сборных 

железобетонных конструкций и деталей в строительстве" У-107-56 [2]. В этом документе 
допуск на общее отклонение от вертикали колонн и несущих стен зданий и сооружений, 
имеющих высоту до 50 метров, рекомендовано определять по формуле: 

nLк
в 00185,0≤δ ,    (2) 

где  L – длина элемента колонн в мм; n  число элементов колонн по высоте. 
Допуски на изготовление деталей в этот период времени определялся, утвержденными 

в 1957 году Госстроем СССР «Техническими условиями на изготовление и приемку сборных 
железобетонных и бетонных конструкций и деталей» СН–I-57 [3].  

Здесь указывалось, что возможные отклонения фактических размеров и форм изделий 
по длине, ширине и толщине могут составлять на каждый вид изделия не более  10 мм. 
Данный допуск мог превышать  10 мм  для конструкций длиной свыше 6 м и шириной 
более 1,6 м при возможности их монтажа и эксплуатации. 

В 1961 году Госстроем СССР были утверждены «Технические условия на изготовление 
и приемку сборных железобетонных и бетонных изделий» СН-I-61 [4]. Госстроем СССР в 
том же году были утверждены «Указания по монтажу и приемке сборных железобетонных 
конструкций» СН-180-61 [5]. В данных нормативах были указаны предельно-допускаемые 
отклонения от проектных размеров конкретных типов железобетонных конструкций для 
промышленных зданий и сооружений. Приведенные в приложении допуски назначены вне 
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зависимости от размеров кроме балок и ферм покрытий. 
Нормативным документом по выполнению геодезических разбивочных работ на 

стройплощадке в этот период была  
«Инструкция по топографо-геодезическим работам для городского, поселкового и 

промышленного строительства» СН-212-62 [6]. Данная инструкция включала допуски на 
посадку зданий и сооружений, в зависимости от способов измерений, для двух видов 
разбивочных работ: вынос в натуру красных линий, осей улиц и главных осей зданий и 
сооружений. Главным недостатком данного норматива является не учет особенности 
строительных объектов. Таких как вид строительных элементов и конструктивная сложность 
монтажа. 

В 1962 году Госстроем СССР был утвержден СНиП I-А.4-62 по вопросу точности 
возведения зданий и сооружений «Система допусков. Основные положения» [7], где были 
приведены основные положения о нормах точности в строительстве и сами допуски на 
изготовление элементов конструкций, разбивочные и строительно-монтажные работы. 

Допуски определяются из теории вероятности параболой, в которую входят все 
погрешности при измерении. Так как в ней могут быть бесконечное множество ошибок, 
принята брать в расчет допуски с предельными погрешностями (отклонениями)  = 3m (все 
главы СНиП) или удвоенного значения предельных погрешностей  = 6m (только СНиП I-
А.4-62). В них отдельные процессы по возведению зданий и сооружений определены в 
классы точности, где m – средняя квадратическая погрешность. Допуски на изготовление 
деталей в данных нормативных документах определялись подобно системе, принятой в 
машиностроении ГОСТ, по выражению: 

IK ⋅=∆ ,      (3) 
где  К – коэффициент точности или число единиц допуска; 

I  единица допуска, зависящая от размера. 
Единица допуска для размеров строительных элементов до 10000 мм (10м) 

определялась, как и в машиностроении системы ГОСТ, по формуле: 
LLI 001,045,0 3 +=  ,     (4) 

где  L – размер элемента в мм; I – единица допуска в мк. 
При этом в формуле (4) первый член учитывает влияние размера элемента конструкции 

на точность изготовления, а второй – влияние размера элемента на точность измерения. 
При изготовлении элементов конструкций свыше 10000мм (10м), т.е. размеров 

непредусмотренных в машиностроении системой ГОСТ, единицу допуска рекомендовалось 
определять по формуле: 

LLI 1,045,0 3 += ,     (5) 
Для изготовления элементов конструкций в системе строительных допусков принят ряд 

классов точности по международной системе допусков ИСО, с коэффициентом 

геометрической прогрессии 6,1105 ≈  [8]. 
Подразделение на классы точности при изготовлении деталей в строительстве так же 

заимствована из машиностроения как и расчеты, ГОСТ от 5 – го до 12 – го всего 8 классов. 
Единственное отличие строительного допуска от машиностроительных в нее дополнили 6-
ым и 12-ым (стальные конструкции 6 – 9, сборные железобетонные 9 – 12) классы точности.  

Разбивочные работы строительстве имеют 3 класса точности, по каждому из которых 
имеется свои показатели на допустимое отклонение критерием их установки является 
расстояние между осями зданий и сооружений. 

При монтаже конструкции опираются на назначенные 2 класса точности. Так как 
монтаж процесс установки элемента конструкции в проектное положение, допуски делят на 
4 группы, которые учитывают: плановое, высотное, вертикальное и взаимное положение 
сборных элементов и конструкций.  Допуски на первые три группы приводились 
непосредственно в СНиП I-А.4-62, а допуски на взаимное положение приводились в СНиП 
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главы III. Одновременно со СНиП I-А.4-62 Госстроем СССР были введены в действие 
строительные нормы и правила на выполнение отдельных видов работ, в которых 
приводились нормы точности (допускаемые отклонения), в том числе: 

1) на изготовление железобетонных изделий для зданий и сооружений, СНиП I-В.5.1-
62[9]; 

2) на производство и приемку сборных бетонных и железобетонных конструкций, СНиП 
III-В.3-62[10]; 

3) на изготовление, монтаж и приемку металлических конструкций СНиП III-В.5-62[11]. 
В приведенных СНиПах допуски на однотипные сооружения примерно одинаковые. 

Однако в СНиП I-А.4-62 назначены 2 класса точности, в СНиП III-В.3-62 допуски по 2-ому 
классу точности. 

В СНиП III-В.3-62 назначены допуски для одноэтажных и многоэтажных зданий: на 
смещение осей колонн в нижнем сечении и на смещение осей ригелей, ферм и балок 
относительно разбивочных осей -  5 мм, т.е. такими же как в СН-180-61; т.е. на отклонение 
колонн от вертикали в верхнем сечении при высоте колонн Н в м : до 4,5 м - 10 мм; от 4,5 – 
15 м -  15 мм; свыше 15 м – 0,001Н, но более 30 мм (только для одноэтажных зданий). 

В 1973 году Госстроем СССР, взамен СНиП III-В.3-62,введен в действие СНиП III-16-
73.  

В СНиП III-16-73 для одноэтажных зданий, высота колонн которых составляет до 10 м 
отклонение по вертикали предусматривается  10 мм, в свою очередь колонны высотой 
больше 10 м высчитывается 0,001Н, тем не менее погрешность должна быть не больше 35 
мм. Для многоэтажных зданий высота колонн которых составляет до 4,5 м отклонение по 
вертикали предусматривается  10 мм, более 4,5м  15 мм. В СНиП III-16-73 допуски на 
смещение осей колонн, ригелей, ферм или балок  5 мм относительно осей опорных 
конструкций. 

В 1975 году был утвержден Госстроем СССР СНиП III-2.-75 "Геодезические работы в 
строительстве "[12]. Точность разбивочных работ по СНиП III-2.75.приведена в табл. 1.1.  

В СНиП III-2.75 предусмотрены точность при выносе разбивочной сети на 
строительную площадку (внутренние и внешние сети, контроль геометрических параметров, 
измерения деформации). В документе 6 классов точности, СКО по погрешности при угловых 
и линейных измерениях (см. табл.1). 

 Таблица 1 

В 1977 году Госстроем СССР были утверждены и введены в действие впервые 
государственные стандарты системы обеспечения геометрической точности в строительстве: 
ГОСТ 21778-76 «Основные положения» [13], ГОСТ 21779-76 «Технологические допуски 
геометрических параметров» [14] и ГОСТ 21780-76 «Общие правила расчета точности» [15], 
а в 1979 году ГОСТ 23615-79 «Статистический анализ точности» [16] и ГОСТ 23616-79 
«Общие правила контроля точности» [17].  

В перечисленных нормативных документах допускаемые погрешности и разделения 
на классы точности были на изготовление деталей, разбивочные работы и строительно-
монтажные работы, с учетом международных ИСО коэффициент геометрической прогрессии 

 
Классы точности 

Допустимые СКО при разбивочных работах 

Угловые измерения, в сек. Линейные измерения 
 1 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
10 
20 
30 
45 
60 

1/15000 
1/10000 
1/5000 
1/2000 
1/1000 
1/500  
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которой составлял 6,1105 ==ϕ .  
Стандарты на границы интервалов проектных размеров L , коэффициент точности К и 

 рассчитывался из ряда чисел R = 5 и R = 10 оптимальных при расчете. 
В ГОСТ 21778-76, ГОСТ 21779-76, ГОСТ 21780-76 были утверждены в 80-х годах с 

дополнениями и изменениями в наименовании. Они включали в себя нормы точности по 
геодезическим работам. 

После переименования она называется системой обеспечения точности 
геометрических параметров в строительстве. В 1980 году Госстроем СССР, взамен СНиП III-
16-73, введен в действие СНиП III-16-80. Допуски на прием смонтированных элементов 
рассчитывались согласно трем предыдущим  ГОСТ и СНиП. Когда в проекте нет особых 
указании по допускам при определении положении элементов относительно осей или рисок, 
они берутся из таблиц СНиП III-16-80. Нужно также отметить, что после замены СНиП 
предельные отклонения на смещение осей элементов конструкций относительно 
разбивочных осей в нижнем сечении практически схожи. Допуски же на отклонение осей 
колонн зданий и сооружений в верхнем сечении относительно разбивочных осей были 
заменены, они назначаются   исходя из высоты колонн к примеру до 8 м допуск составляет 
20 мм, более 8 м до 16 м допуск составляет 25 мм, более 25м до 45 м допуск составляет 40 
мм. 

На сегодняшний день используют нормативные документы такие как: ГОСТ 21778-81 
“Основные положения“ [18], ГОСТ 21779-82 «Технологические допуски геометрических 
параметров» [19], ГОСТ 21780-83 «Расчет точности» [20] и ГОСТ 26607-85 
«Функциональные допуски» [21], а также ГОСТ 23615-79 и ГОСТ 23616-79. 

В ГОСТ 21779-76 расчет допусков на изготовление деталей, разбивку и строительно-
монтажные работы вычислялись по разным формулам. 

В ГОСТ 21779-82 при расчетах допусков на линейные размеры, конфигурации и 
установки элементов в проектное положение приведена одна формула: 

( ) ( )3 23 01,025001,08,0 LLLI i ++⋅+=α  ,   (6) 
а на разбивочные работы также одна формула: 

LI i ⋅=α ,       (7) 
где  i – коэффициент назначаемый в зависимости от вида допуска геометрического 
параметра. 
 Нужно подчеркнуть, что по ГОСТ 21779-76 единица допуска на разбивку осей 
рассчитывалась по выражению I = 0,8 L,  тогда как по ГОСТ 21779-82  ее определяют по 
выражению I = L, т.е. показатели допусков на разбивку осей во втором ГОСТ увеличилось на 
20%. Полученные в результате расчетов допуски на изготовление деталей, разбивку и 
строительно-монтажные работы можно найти в ГОСТ 21779-82  в табличном виде. 

В ГОСТ 21779-82  по сравнению с ГОСТ 21779-76, допуски на линейные размеры были 
дополнены, а именно номинальные (проектные размеры) увеличились до 60 м. Так же по 
прямолинейности разделено на 6 классов точности, с дополнительным изменением 
коэффициента точности «К» для 1-го класса который составил 0,25. Вместе с тем изменен 
коэффициента точности «К» для допусков перпендикулярности который составлял 0,25 а 
стал 0,16 (более точным). Допуски на строительно-монтажные работы также подверглись 
изменениям, расширен диапазон интервалов номинальных размеров для допусков 
совмещения ориентиров до 12 с максимальным значением 60000 мм, а для допусков 
симметричности установки до 7 интервалов с максимальным значением также 60 м. 

В 1985 году Госстроем СССР утвержден СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в 
строительстве» [22], взамен СНиП III-2-75, где приводятся точностные характеристики на 
геодезические работы при построении разбивочной сети на строительной площадке, 
внешней и внутренней разбивочных сетей здания или сооружения и других разбивочных 
работ.  В указанном выше СНиП значения предусмотрены и СКО во время угловых 
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измерений, на расчет превышении на станциях и относительные отклонения во время 
линейных измерений. Допуски рекомендованные на геодезические измерения так же 
указаны в СНиП. 

Госстроем СССР в 1987 году утвержден СНиП 3.03.01.87 «Несущие и ограждающие 
конструкции» [23], взамен СНиП III-16-80. В данном нормативе указываются предельные 
погрешности с рекомендациями контроля точности (метода, объема, вида регистрации).  Так 
же в СНиП даются предельные ошибки на отдельные операции при строительно-монтажных 
работах на одноэтажные и многоэтажные зданий и сооружения. 

А именно следующие нормы точности: 
а) предельные отклонения от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, 

граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами 
(рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных 
осей) для колонн, ригелей, балок и ферм – 8 мм. 

б) предельные отклонения осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении от 
вертикали при длине колонн, м: до 4 – 20 мм; свыше 4 до 8 – 25 мм; свыше 8-16 – 30 мм; 
свыше 16 – 25 – 40 мм. 

в) предельное отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в 
верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при длине 
колонн, м: до 4 – 12 мм; св. 4 до 8 – 15 мм; св. 8 до 16 – 20 мм; св. 16-25 – 25 мм. 

Проведя сравнительный анализ СНиП 3.03.01.-87 на строительно-монтажные работы со 
СНиП и ГОСТ принятыми и действовавшими ранее с 1961, можно увидеть, что допускаемая 
погрешность при установке колонн, балок, ферм, ригелей относительно разбивочных осей 
практически не претерпели изменений до 1987 года, остались 5 мм. Также допуск на 
установку колонны в вертикальное проектное положение до 1987 года не очень отличалась 
от допусков ранее существовавших.  

Все выше перечисленные нормативные документы СНиП и ГОСТ на геодезические 
работы (СНиП I-А.4-62, ГОСТ 21780-76 и ГОСТ 21780-83), имеют допуски которые 
включают в себя погрешности  на изготовление деталей, разбивочные работы и строительно-
монтажные работы. Подсчеты в данных СНиП и ГОСТ вычисляют с применением методов 
из теории вероятности (вероятностный), методом максимума-минимума, способом попыток 
т.е. расчет ведется с помощью пробных расчетов.    

Данные методы расчета взаимосвязывают ошибки полученные при  установке в 
проектное положение элементов размерной цепи с ошибками на замыкающее звено, т.е. 
конечный допуск замыкающего звена рассчитывается с учетом влияющих на него составных 
элементов сборки. Эта логичный способ определения допуска называется прямой задачей. 
Но в действительности же при строительстве зданий и сооружений часто приходится по 
номинальному допуску на замыкающий элемент вычислять допуски на остальные элементы 
размерной цепи. В выше указанных нормативах нет системного подхода при распределении 
уже имеющего проектного допуска замыкающего элемента, который является суммарным 
или по другому функциональным на технологические допуски составных элементов. 

В связи с неоднозначностью в определении с помощью расчетов проектных допусков, 
между составными элементами звена в размерной цепи  и отсутствием указании, особое 
внимание уделяется методам расчета, обоснования допусков, а также обеспечению точности 
на изготовление деталей, точности при разбивке, точность строительно-монтажных работ. 

Все нормативные документы ГОСТ, СНиП и др. с течением времени и 
совершенствованием точности измерительных приборов, усложнением конструкции и 
уникальности зданий и сооружений, их характеристик технологии строительства ГОСТ и 
СНиП дополняются либо заменяются. 

Во всех проанализированных государственных стандартах и строительных нормативах 
отсутствуют указания по определению допусков на составляющие элементы звена в 
размерной цепи (т.е. определение технологических допусков элементов конструкции) при 
известном допуске на замыкающий элемент (т.е. известный функциональный допуск). 
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Представленные ГОСТ и СНиП расчеты при определении допусков на изготовление 
деталей, разбивочные работы и строительно-монтажные работы не учитывают 
характеристики строительной индустрии, технологии производства, геодезическое 
обеспечение, и конечно же эксплуатационные особенности зданий и сооружений со сроком 
его долговечности. 

Несовершенство расчета допустимых отклонений в перечисленных ГОСТ и СНиП, 
приводит к новым научным поискам и разработке методов в определении точности на 
изготовление деталей, разбивку, монтаж конструкции. 
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Abstract.  Deformation of engineering structures is often measured in order to ensure that 

the structure is exhibiting a safe deformation behaviour. For example, the deformation of high-rise 
building can be monitored by using geodetic method such as Global Positioning System (GPS). 
This paper discusses the monitoring of high-rise building using the GPS methods. The case study is 
the фиг Dhabi Plaza building, in Astana, Kazakhstan. Eleven control points have been established 
whereby four of them is located out of the building itself, and the others are located at the Abu 
Dhabi Plaza compounds. The field measurements have been carried out in two different epochs, 
July 2013 and February 2015. The GPS observation and deformation data have been processed and 
analysed by using the Autodesk softwares, respectively. The results showed that there is some 
movements occurred in the building. 

Introduction 
Engineering structures (such as dams, bridges, high rise buildings, etc.) are subject to 

deformation due to factors such as changes of ground water level, tidal phenomena, tectonic 
phenomena, etc. Cost is more than offset by savings and by improvements in safety both during and 
after constructions. As a result, the design, execution and analysis of such surveys are a matter of 
considerable practical importance. Expanded resource development, the trend towards potentially-
deformation-sensitivity engineering and construction projects, and growing geosciencetific interest 
in the study of crustal movement have all combined to increase awareness of the need for a 
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comprehensive integrated approach to the design and analysis of such deformation surveys. 
Deformation refers to the changes of a deformable body (natural or man-made objects) undergoes in 
its shapes, dimension and positio.  Therefore it is important to measure this movements for the 
purpose of safety assessment and as well as preventing any disaster in the future. Deformation 
measurement techniques generally can be divided into geotechnical, structural and geodetic 
methods (Teskey and Poster, 1988). The geodetic methods (highly understood by land surveyors) 
that can be used are Global Positioning System (GPS), close range photogrammetry, total station 
(terrestrial survey), very long baseline interferometry and satellite laser ranging. The survey 
methods can be further subdivided into the survey network method and direct measurement 
methods. In geodetic method there are two types of geodetic networks, namely the reference 
(absolute) and relative network (Chrzanowski et. al., 1986).  

The selection of most appropriate technique or combination of techniques for any particular 
application will depend upon cost, the accuracy required, and the scale of the survey involves. 
Therefore several aspects related to the optimal design of the networks, measurement and analysis 
techniques suited to the monitoring surveys have to be considered. The design of monitoring 
scheme should satisfy not only the best geometrical strength of the network but should primarily 
fulfill the needs of subsequent physical interpretation of the monitoring results. Selection of 
monitoring techniques depends heavily on the type, the magnitude and the rate of the deformation. 
Therefore, the proposed measuring scheme should be based on the best possible combination of all 
available measuring instrumentation. A common feature for both geodetic and satellite methods in 
monitoring scheme involves the following three stages:  

• The development of a network configuration,  
• The execution process that runs a designed network into reality which deals with both the 

documentation of the proposed network stations and the actual field measurement 
techniques, and  

• The network analysis that deals with the processing and analysis of the collected geodetic 
data. 
GPS Background and Structural High Rise Building 
GPS is satellite based positioning system, which has been developed by the US Department 

of Defense (DoD) for real time navigation since the end of the 70’s. It has made a strong impact on 
the geodetic world. The main goal of the GPS is to provide worldwide, all weather, continuous 
radio navigation support to users to determine position, velocity and time throughout the world. It 
consists of three segments: the space, control and user segment. The GPS can be used for absolute 
and relative geodetic point positioning. Its primary task is to measure distances between 24 
satellites in known orbits about 20,000 km above the earth and provide the user with the 
information of determining user’s position, expressed in the geocentric 3D coordinate system 
(WGS84).  

GPS techniques have several advantages as a monitoring tool. The surprisingly high 
accuracies of relative GPS measurements are finding an application in monitoring surveys in areas 
where stations require intervisibility and weather conditions. Currently, with the deployment of the 
full satellite constellation, continuous and automated monitoring using GPS will become 
increasingly practical and cost-effective. Thus, the potentials of GPS as a super positioning tools 
brought a fresh air to the field of monitoring surveys, especially in areas where quick results could 
save lives and property. In principle, the monitoring of high-rise building using GPS can be 
performed episodically (epoch intervals) or continuously. Current GPS accuracy estimates range 
from 1–2 ppm for regional baseline vectors determined using commercial production software 
(DeLoach,1989).  

High-rise building is defines as a multistory building tall enough to require the use of a 
system of mechanical vertical transportation such as elevators. Although originally designed for 
commercial purposes, many high-rise buildings are now planned for multiple uses. They arose in 
urban areas where increased land prices and great population densities created a demand for 
buildings that rose vertically rather than spread horizontally, thus occupying less precious land area. 
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The foundation of high-rise buildings must support very heavy gravity loads and they usually 
consist of concrete piers, piles or caissons that are sunk into the ground.  

The most important factor in the design of high-rise buildings is the building’s need to 
withstand the lateral forces imposed by winds and potential and ground movements. Most high-rise 
buildings have frames made of high strength steel and concrete. Their frames are constructed of 
columns (vertical-support members) and beams (horizontal-support members). Cross bracing or 
shear walls may be used to provide structural frame with greater lateral rigidity in order to 
withstand wind stress. Even more stable frames use closely spaced columns at the building’s 
perimeter, or they use the bundled-tube system, in which a number of framing tubes are bundled 
together to form exceptionally rigid columns. Curtain walls enclose high-rise buildings; these are 
non-load-bearing sheets of glass, masonry, stone or metal that is affixed to the building’s frame 
through a series of vertical and horizontal members called mullions and muntins. 

Case Study.  Aldar Properties has appointed a consortium consisting of CCC and Arabtec to 
develop the new Abu Dhabi Plaza planned by the firm for Astana in Kazakhstan. The plan involves 
the construction of five towers, the tallest of which will be 320m, on a 500,000m2 site. The mixed-
use development will contain 556 luxury apartments, 107,000m2 of office space, a five-star hotel 
with serviced apartments and a 50,000m2 retail podium with four large basement car parks. The 
project originally was assigned to another contractor in 2007 and then recently taken over by CCC. 
One of the most important challenges at this stage is to review the work which has been done by the 
previous contractor. The inspection of the existing construction helps the engineers to decide 
whether to carry on or to modify it. 

The observation network consists of 5 base stations, and 4 monitoring stations. Two 
observation campaigns are made for this study: The first campaign was carried out in July 2013 and 
the other in February 2015. All stations were surveyed by using 3 units of Leica 300 dual-frequency 
receivers. Static GPS surveying mode with relative positioning was used for all stations. In this 
study, geodetic control survey has been carried out to identify the stability of the monitoring 
stations T7, T8, T9, T10 and T3 from the GPS observation. In order to achieve the maximum 
possible accuracy in deformation surveys, we try to keep all possible systematic errors constant by 
using only the same type of receiver in all survey campaign, use the same software, try to use 
similar geometry of satellites in the repeated measurements of individual baselines, and finally try 
to conduct all survey campaign in similar environmental conditions. 
  Result and Analysis. The coordinate system for the project is defined by parameters of the 
Astana City Coordinate System (ACCS).    
   On this datum, points T7, T8, T9, T10, T3 were handed over to the main contractor on 8 
July 2013.  These points are located on the foundation raft and have values as follows:     

CP  X Y 
T7 340.660 -5244.474 
T8 408.911 -5279.107 
T9 446.913 -5232.723 
T10 473.178 -5252.519 
T3 552.076 -5240.853   

 
The level datum for the Project is Baltic Sea Datum 1977 (BSD).  The level datum for the 

project is defined by points T7, T8, T9, T10, T3  handed over to the main contractor on 8 July 2013.  
These points have values as follows:     

BM H 
T7 330.666 
T8 330.681 
T9 330.681 
T10 330.703 
T3 347.389 

All setting out for Block R tower will be on this datum (L1 SSL = 347.575m BSD)   
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Perimeter Survey Control (Horizontal) Using survey control handed over for the works, 
additional survey control points ADP1 - ADP6 have been established around the perimeter of the 
site.  Two of these points (ADP3 and ADP4) located external to the site, i.e. beyond the influence of 
excavation and construction will be adopted as Reference Control Points.   

Monthly check surveys will be carried out between all perimeter survey control points to 
monitor point integrity.  These monitoring surveys will be run from Reference Control Points.  
Least squares network adjustment methods will be used for traverse adjustment.   These regular 
check surveys will determine whether there is a trend of movement of survey control, in which case 
coordinates may be revalued.   

Further surveying will be carried out to install additional points around the perimeter of the 
site, and within the site area for the setting out of the works.  Perimeter Survey Control (Vertical) 
From Benchmarks (BMs) handed over for the works, additional survey control points ADP1 - 
ADP6 have been established around the perimeter of the site.   

Two of these points (ADP3 and ADP4) located external to the site, i.e. beyond the influence 
of excavation and construction will be adopted as Reference Benchmarks.   

Check surveys will be carried out monthly between all Primary BMs to determine any heave 
or settlement.  These monitoring surveys will be closed loop and run from Reference BMs. 
Monitoring will determine whether there is a trend of movement of Primary BMs, in which case 
levels may be revalued.   

Further surveying will be carried out to install additional points around the perimeter of the 
site, and within the site area for the setting out of the works.   

           
 

Sketch 1. Corewall displacement. 
 

In order to correct the corewall and hence steer the tower towards the design vertical, a full 
and continuous program of core wall adjustment will be implemented as the work proceeds by use 
of discrete adjustments to formwork where necessary at each level as the building rises.     

For this purpose, a corewall as-built survey will be carried out and as-built report prepared 
(as above).  The report will show departure and direction of all corewall elements from design 
position.    Data from the as-built report will be used to determine the required adjustment towards 
the design vertical of formwork for the next rise of corewall concrete.   This method of formwork 
adjustment is the most ideal method of control of upper tower vertical alignment.   
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Sketch 2. Corewall Displacement adjustment. 
 

 
 

Sketch 3. Corewall Displacement adjustment. 
 
Conclusion 
The monitoring network is properly adjusted and analysed before the results are used in the 

deformation analysis. The SKI TM software has been used to process all GPS observation data. 
While, the analysis of deformation survey for the GPS observation has been carried out by using the 
Autodesk software. The preliminarily presented results of the test surveys demonstrate that GPS 
survey has the potential to be used in monitoring of high-rise building. More research is required , 
however, to fully understand all sources of errors and their influence on GPS results for high 
precision deformation surveys because some anomalies in the GPS results still occur in geodetic 
measurements which cannot yet be fully explained.  
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Жердің физикалық бетін бөлшектеп зерттеуге арналған координатты геодезиялық 
негіз триангуляция, полигонометрия, геометриялық және тригонометриялық нивелирлеу 
тәсілдері мен жоспарлы және биіктік геодезиялық желілерді салу арқылы жасалады.  
Қазақстан Республикасының мемлекеттік геодезиялык желісі жалпы мемлекеттік және 
арнайы топографиялық түсірілімдер және карталар жасау үшін арнайы мақсаттағы желілерді 
дамыту үшін геодезиялық негіз болып табылады және геодезияның ғылыми міндеттерін 
шешуге экономика мен қорғаныс саласының инженерлік-геодезиялық қатынастағы 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызмет етеді.  

Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік геодезиялық желіні (1942 
жылғы, Балтық координаттар жүйесін) бір координаттар жүйесі мен биіктігі пайдаланады. 
Алайда, қазіргі заманғы талаптарға сай, біз қолданып, пайдаланып отырған мемлекеттік 
геодезиялық желіні қайта қарастыру, кейбір аудандарда оның дәлдігін бағамдау және 
жаңарту керек. Шетелде көптеген елдерде кездесетін жаңа координаттар жүйесін құру 
мәселесі бойынша басқа елдерде проблемаларды шешу тәсілдерін зерттеу өте пайдалы 
болып табылады. 

Қазіргі кезеңде екінші буынның үш: – американдық, еуропалық және ресейлік 
жүйелер қолданылуда, яғни, американдық жерсеріктік жүйесі – Global Positioning System 
(GPS) және ресейлік ГЛОНАСС (ғаламдық навигациялық жерсеріктік жүйесі) жүйесі 
қолдануда. Бүгінгі таңда Еуропалық GALILEO атты жүйесі өз жұмысын атқаруда. Сонымен 
қатар қазақстандық КазSAT–1 жерсерігі ғарышқа ұшырылды, бірақ ол сәтсіздікке ұшырап, 
осы орайда КазSAT–2 жер серігі ұшырылды. 

1980 жылы, интеграциялық үдерістердің дамуына байланысты GPS-өлшеу жұмыс 
істей бастады. 16 Еуропа елдерінің ғаламдық геодезиялық желімен бірге EUREF 
қысқартылған атауы ETRS-89 координаттар жүйесі алған Еуропалық геодезиялық 
анықтамалық желіні құрды. Бір GPS пайдалана отырып, 93 негізгі нүкте тізбегі координаттар 
жүйесі ITRF анықтап өлшеніп, 150 тұрақты түрде жұмыс істейтін станциялар кеңейтілді. 
Сонымен қатар, EUREF мынадай талаптарға [1] сәйкес болуы тиіс. 

- Кез келген жоғары дәлдіктегі геодезиялық және Еуропадағы геодинамикалық 
жобаларды геоцентрлік жүйесін есептеуді ұсынуға; 

- Дәл есеп жүйесі құрылуға, ол WGS-84 жақын және Еуропадағы (ауада, теңізде, жер 
бойынша) барлық түрлерін геодезия және навигациялық міндеттерді шешу үшін 
пайдаланылады; 

- Бұдан былай Еуропадағы пайдаланылатын координаттар мүлдем басқаша ұлттық 
жүйесін (геодезиялық реперлік) үлкен санына негізделген болуы мүмкін. Еуропа заманауи 
кадрдың біріктірілген сандық карта деректер базасын құру үшін сілтеме болып табылады.   

GPS пен ГЛОНАСС қазіргі жүйелерінің әрқайсысы 24 спутниктен (21 жұмыс істеп 
тұрған және 3 резервтегі) тұрады, олар шеңбер орбиталардың барлығы бойынша дерлік 
Жерді айналады. GPS спутниктерінің орбиталары алты жазықтықта әрқайсысына 4 
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спутниктен орналасқан. Орбитаның орташа биіктігі – 20 180 км жуық, Жердің бойымен 
спуниктің айналу кезеңі 11 сағат 58 минутты құрайды. Спутниктердің мұншалықты саны мен 
олардың орналасуы кез-келген уақытта Жердің кез келген нүктесінде ең аз дегенде төрт 
спутниктен сигналдарды бір уақытта қабылдауды қамтамасыз етеді. 1983 жылдан бастап 
GPS жүйесі азаматтық тұтынушылар үшін ашылған. ГЛОНАСС спутниктері 8 спутниктен 
үш орбиталық жазықтықта Жер бойымен айналады, әрқайсысы 19 150 км биіктікте, айналу 
кезеңі – 11 сағат 16 минут. 1996 жылы қаңтар айында ГЛОНАСС толық айналды.  

Навигация және геодезиялық тұтыну жабдықтары ГЛОНАСС / GPS кең пайдаланып 
тұрақты пішіні, мөлшері мен Жердің гравитациялық өрісін сипаттайтын параметрлердің 
дұрыстығын, Жер геодезиялық параметрлерін бүкіл жүйесін жаңғырту жақсарту қажеттігіне 
алып келді. 2002 жылы ПЗ-90.02 дубляжданған дәуірінің 2002,0, геодезиялық параметрлері 
«Жердің 1990 параметрлері» бірінші жаңғырту жүргізілді. [1] 

Мұнда GPS жүйесі WGS-84 (World Geodetis System, 1984 г) әлемдік геодезиялық жүйе 
координаттарын қолданады, ал ГЛОНАСС – ПЗ-90 (Жердің Параметрлері, 1990г) 
координаттар жүйесін қолданады. Екі координаталық жүйе де дәлдігі жоғары геодезиялық 
және астрономиялық байқаулардың нәтижелері бойынша бір-біріне тәуелсіз орнатылған. Бұл 
координаталық жүйелер әр түрлі эллипсоидтарға негізделіп, және де әр түрлі аумақтарға 
бағдарланғандықтан, бұл жүйелерде жер үстінің сол бір нүктелерінің геодезиялық және тік 
бұрышты координаталары сәйкес келмейді. Қазіргі қабылдағыштардың көбісі GPS 
спутниктерімен жұмыс істейді, сол себепті өлшенген нүктелердің координаталарын көбінесе 
WGS-84 жүйесінде алады. Мемлекеттік немесе жергілікті координаталар жүйесіне ауысу 
үшін тасымалдау функциясының өңделіп, қарастырылған программасын пайдаланады. [2] 

Жер ресурстарын басқару жөніндегі Қазақстан Республикасы Агенттігі - 2006 жылы 
инвестициялық жоба бойынша техникалық-экономикалық негіздемесі «спутниктік 
геодезиялық желіні салу және Қазақстан Республикасының аумағында координаттар 
бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру» әзірледі. [3]  

Ұлттық экономика, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік алдында міндеттерді тиімді іске 
асыру геодезияға байланысты. Қазіргі заманғы спутниктік технология мемлекеттік 
координаттар жүйесінің болмауы, Қазақстан Республикасының ғаламдық навигациялық 
спутниктік жүйелер тұтынушыларға ақпаратқа кепілді сапалы қармақпен, навигация мен 
мерзімдері қызметтерді көрсетуге мүмкіндік береді.  

Сонымен қатар, Кеден одағына енуі және жақын болашақта жоспарланған геоцентрлік 
координаттар жүйесінде спутниктік технология және картографиялық өнімдерді пайдалана 
отырып, Қазақстан Республикасының зерттеу деректерін талап етеді, сондай-ақ 
Халықаралық және жаһандық навигациялық спутниктік жүйесі GLONASS және GPS 
пайдалана отырып, геодезиялық желіні жаңғырту ресейлік тәжірибесін алып келеді. Ұлттық 
геодезиялық желісін құру және ортақ жер үсті геодезиялық жүйесін құру, спутниктік 
технология талаптарына негізделген жүйені үйлестіру екі негізгі кезеңге бөлуге болады: 

Алғашқы қадам болып:  
Қазіргі заманғы жабдықтар мен бағдарламалық жүйесін қамтамасыз ету, бағдар ось 

принциптері мен шығарылған ұстанымын дамытуға ұйымдастырушылық және техникалық 
іс-шараларды өткізуге, техникалық құжаттама, әдістемелік және ақпараттық орталығын, 
геодезиялық қолдау орталығын салу, сондай-ақ тиісті мамандарды дайындау. 

Екінші қадам:  
Қазақстан Республикасының мемлекеттік нивелирлеу гравиметрлік желісінің 

мемлекеттік геодезиялық желісін жаңғырту, іргелі астрономиялық-геодезиялық желісін 
ұлттық геодезиялық желі мен жоғары дәлдікті геодезиялық желі құрылысын жүзеге 
асыруға; жоғары дәлдіктегі спутниктік навигация орындау жүйесін салу, жоғары дәлдікті 
геоцентрлік  таралу, практикалық іске асыру (халықаралық анықтамалық жүйесі ITRS 
негізінде ГЛОНАСС және GPS) жаһандық навигациялық спутниктік GNSS пайдалануға 
негізделген жүйесін үйлестіру.  
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Геодезиялық қолдау жүйесін құру ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелерді 
пайдалану негізгі ғылыми және ғылыми-техникалық, сондай-ақ маңызды экономикалық 
міндет көптеген салаларының дамуына байланысты. Сондықтан біз ірі компаниялар, 
Қазақстан ғалымдары ғана емес, және шетел ғалымдарын тарта отырып мүдделі мемлекеттік 
органдармен осы мәселені тезірек қараумыз қажет. 
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В проектировании  индивидуального жилья для обозначения методов строительства в 

различных регионах Казахстана используются местные доступные материалы, и существует 
тенденция использовать национальные традиции для удовлетворения местных нужд и 
условий проживания. Национальная архитектура стремится развиваться со временем в 
соответствии с происходящими изменениями в окружающей среде, в соответствии с местной 
культурой и в историческом контексте.  

Знания о строительстве национального народного жилища часто передаются через 
местные традиции. В основном они основываются на знаниях, добытых путем проб и 
ошибок на протяжении многих поколений, что отличается от геометрических и физических 
расчетов, лежащих в основе расчетов современных архитекторов (при этом, конечно же, 
никто не запрещает архитекторам использовать национальные подходы при дизайне 
проектов современных жилых домов). 

Постройка жилых домов в периферийных районах зачастую ведется местным 
населением без профессиональных навыков в архитектуре и строительстве. Строитель 
руководствуется местными условиями, обращая мало внимания на фешенебельность. 
Функциональность здания становится доминирующим фактором, эстетические соображения 
будут минимальными. Для строительства используются местные ресурсы, выбор и импорт 
других строительных материалов применяется в крайне исключительных случаях [1]. 

 Термин «национальная» архитектура не следует путать с так называемой 
«традиционной» архитектурой, хотя между ними и есть связь. Традиционная архитектура 
также может включать здания, которые имеют элементы изящного дизайна, например, 
храмы и дворцы, что никак нельзя отнести в рубрику «национальное» строительство. В 
архитектурной терминологии «национальный» может быть противопоставлен термину 
«изящный дизайн», который характеризуется стилистическими элементами дизайна, 

http://lib.kstu.kz/
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1200001766
mailto:Abeldiev@gmail.com
mailto:ons_31@mail.ru
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являющимися разработкой профессиональных архитекторов для эстетических целей, что 
отличается от строительства согласно требований функциональности [2]. 

В городской среде в наше время национальные традиции в проектировании жилья 
используется не очень часто, так как появилось возможность использовать разные критерии 
в поиске идей проектирования по всему миру. 

Благодаря новым архитектурным стилям и новым строительным материалам в 
строительстве индивидуального жилья в городской среде национальный стиль перестал быть 
особенным [3]. 

По всему миру распространились разные стили по проектированию жилья, такие как 
ампир, барокко, готика и другие.  Национальная архитектура в индивидуальном 
строительстве жилья – это жилые, хозяйственные, производственные и культовые строения, 
поселения, созданные в большинстве случаев неизвестными мастерами на основе народных 
архитектурно-строительных традиций. В отличие от профессионального, народное 
архитектурное творчество закреплено многовековым опытом поколений. Отличием 
«самодельной» (непрофессиональной) архитектуры от традиционной является её 
непривязанность к долговременным традициям (при общей вписанности в местный 
культурный контекст) и, следовательно, большая семантическая подвижность и некоторая 
«случайность».  

Наиболее яркими проявлениями «самодельной» народной архитектуры могут служить 
загородные дачи и городские трущобы. Насколько соответствует такая архитектура 
национальным традициям – вопрос спорный. Национальные черты проявляются при 
использовании местных строительных материалов, обладающих экологичностью и особыми 
декоративными и конструктивными качествами. Использование местных строительных 
технологий, которые были разработаны предками как наиболее оптимальные при 
строительстве индивидуального жилья, с учетом региональных особенностей также 
обогащают построенный дом национальными чертами [4]. 

Характерной чертой народных национальных традиций является внимательный учет 
всех формирующих жилую среду факторов и условий на определенной, исторически 
обусловленной ступени их развития. Анализ народных архитектурно-художественных 
традиций в общей системе формирующих  жилище объективных факторов дает возможность 
более полно изучить закономерности возникновения и развития этих традиций и выделить 
наиболее прогрессивные из них, т.е. те принципы формирования жилой среды, которые 
прошли испытания временем и пригодны для использования в современном проектировании 
и строительстве. Для выявления и анализа прогрессивных национальных архитектурно-
художественных традиций в жилищном строительстве  необходимо рассмотрение системы 
объективных факторов, формирующих жилище конкретного региона, в процессе 
возникновения и утверждения народных традиций и в настоящее время, после коренных 
изменений, произошедших в условиях труда и быта местного населения, его идеологии, 
культуре, технико-экономических возможностях. Анализ народных архитектурно-
художественных традиций с точки зрения изменившихся социальных, экономических, 
технических и культурных условий и установление их пригодности для современной 
практики строительства требуют учета последних исследований социологов, экономистов, 
этнографов, экологов, теоретиков и практиков архитектуры, и современных достижений в 
области строительства районов страны. При этом представляется целесообразным не только 
изучение народного творчества в строительстве жилья, но также изучение деятельности 
проектных и строительных организаций (отечественных и зарубежных), применяющих 
национальные традиционные приемы в проектировании и строительстве. 
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Современный мир, в котором живет человек, является системой не линейных 
координат,  каждая природная форма уникальна и имеет нелинейные очертания. Человек по 
своей сущности привык воспринимать «мир», в котором к минимуму сведено использование 
прямых углов в пространстве и предметном наполнении, поэтому как альтернатива 
природным принципам формирования среды в архитектуре появились в ХХ веке примеры 
зданий, где использовались принципы нелинейной архитектуры, данное направление 
актуально и сегодня. Отношение к архитектурному объекту строится как к сверхсложной 
системе, в которой осуществляются сложные функциональные процессы, в архитектурной 
форме близкой к образцам в природе. Сама природа диктует выбор моделей для 
проектирования [1]. 

Нелинейная, дигитальная, фрактальная архитектура - современные направления 
новейшей архитектуры. Возможности компьютерных технологий позволяют воплотить в 
проекте идею нелинейного сооружения, поэкспериментировать с формой здания, а также 
расширяют способы проектирования [2]. Внешние признаки природного происхождения, 
запечатленные в деталях и самом архитектурном объеме, образе, усиливают идею 
«природоподобия», внедрение этой идеи в архитектурное проектирование привело к 
возникновению новой свободной архитектурной формы. Данное направление в архитектуре 
только развивается, и не может пока классифицироваться в контексте одного стиля, 
поскольку находится в процессе становления. Сегодня новые архитектурные направления 
авангарда не имеют четкого разграничения и отработанные приемы проектирования, еще не 
рассматриваются как классические принципы.   

В основе принципа нелинейности заложено использование системы, в которой 
отсутствуют линейные зависимости и взаимодействие величин. Моделирование формы 
основывается на использовании образа кривой на плоскости и обтекаемой гиперповерхности 
в пространстве, подобный подход позволяет создать неиссякаемое многообразие уникальных 
форм, и воплотить самые смелые идей и образы близкие к природным. 

Нелинейная архитектура самостоятельно развивающееся направление из которого мы 
проанализируем три сложившихся течения, такие как: сюрреалистическая архитектура-
скульптура, гиперсупрематизм, неосупрематизм [3].  

mailto:khvan-72@mail.ru
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Гиперсупрематизм – метод, базирующийся на использовании идеи плоскостного 
супрематизма, где прослеживается:  полецентричность, асимметрия, сочетание сопряжений 
разновеликих кривых которые разнонаправленны горизонтально или вертикально, они 
перетекают и образуют плоскости сложной конфигурации, формируя структуру объёма.  При 
восприятии композиции сооружения сохраняется ощущение равновесия. При рассмотрении 
архитектуры З.Хадит возникает иллюзия как при созерцании природных форм окутанных 
нюансными отношениями. Архитектор моделирует эмоции человека, как бы находящегося 
на природе,  где нет прямолинейных маршрутов, где постижение окружающей среды 
осуществляется поэтапно, что позволяет воплотить иллюзию «неожиданности». 
Воплощается идея «эластичных пространств». При проектировании термин фасад был 
заменен на «кожу» здания, что подчеркивает смысловое значение близкое к природному 
организму. Использование бесшовных поверхностей в проектах усилили необходимую 
иллюзию и стали напоминать природный ландшафт, то есть в целом изменилось 
представление об архитектурном современном пространстве и объеме. Примером подобного 
метода проектирования может служить  Научный центр Phaeno в городе Вольфсбург, в 
Германии (2005г.) построенный по проекту З.Хадит. Такое направление не нашло пака 
отражение в архитектуре Казахстана.  

Неосупрематизм – концепция, также базирующаяся на идеи супрематизма, где 
значение имеет наличие кристаллической структуры, выразительность и динамичность 
тектоники архитектурного сооружения, в рамках классической архитектурной композиции. 
Эстетика динамики кристаллической структуры, архитектурной тектоники является основой 
принципа – динамического равновесия, где подчеркивается композиционная целостность 
сооружения. В данном течении превалируют острые углы и остроконечные завершения, 
сочетание объёмов объекта  формирующих монументальную композицию. Вокзальный 
комплекс в г. Астане находится по оси Аллеи Мынжылдык на пересечении улиц А62, 
(проектное наименование) Ахмета Байтурсынулы и Жумекена Нажимеденова. 
Проектируемая станция тупикового типа будет обслуживать конечное пассажирское 
движение поездов по всем примыкающим к ней направлениям: Тобол, Кокчетав, Караганда, 
Павлодар. Архитектурный объект напоминает палубы авианосца, что передает иллюзию 
движения - взлетную полосу, мощь.  Прослеживается целостность монументального решения 
объекта, благодаря уникальной кровли с полосами из светопрозрачного  материала. Главные 
фасады решены с использованием витражной системы, которые одновременно будут играть 
роль экранов и табло, а боковые – закрыты стеной и облицованы естественным камнем. К 
данному направлению в архитектуре наиболее близок мейнстрим -  тотальной бионики, их 
сближает композиционная целостность, монументальность, явно выраженная динамика 
формы. Так, Центральный концертный зал города Астаны один из самых больших залов в 
мире, построен Манфреди Николетти -  решён в направлении тотальной бионики (рис.1). В 
нем проявляется многослойная по вертикали структура архитектурного сооружения, которая 
задает ощущение динамической напряженности,  поддержанная взмывающими в 
пространство остроконечными плоскостями здания. Подчеркивается мощь, 
монументальность свойственная силе звука и его значимости для человека. В 
градостроительном решении используется прием контрастной иллюзии на 
противопоставлении объёма сооружения и окружающей среды, то есть идея  размещения 
объекта на свободной обширной площади создает  ощущение необъятности территории, на 
которой прекрасно раскрыт биообраз «цветка». В  Центральном концертном зале помимо 
самого концертного зала на 3500 мест расположены магазины, террасы ресторанов, 
выставочные залы, два кинотеатра (рис.2). 
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Рис.1 Астана. Центральный концертный зал. Манфреди Николетти. 

Источник:www.manfredinicoletti.com 

 
Рис.2 Макет  Центрального концертного зала. Манфреди Николетти. 

Источник:www.manfredinicoletti.com 
Неосупрематизм не уходит от архитектурных традиций, подчеркивает мощь, 

тектонику сооружения. Гиперсупрематизм привел к появлению более совершенной 
методики проектирования, к новому методу возведения объектов, к  использованию 
бесшовной «текучие» поверхности зданий, к воплощению сложных прородоподобных форм, 
тем самым приближая человека к «природе».  

Творческая концепция сюрреалистическая архитектура – скульптура  основана на 
композиционном приеме формообразования, где используется сочетание формы объекта и 
скульптуры. Сюрреалистическая архитектура – скульптура базируется на моделировании: 
контрастных форм в единой композиции, визуальной нестабильности, на противоречиях, на 
использовании психологии китча и свободы в целях рекламы самого сооружения, для 
формирования уникальной городской среды, вырывающейся из типа «правильной», которая 
формирует энергетический центр общественных отношений людей, настраивая их на 
определенное психологическое состояние, настроение. Сюрреализм повлиял на развитие 
технического потенциала материала, развил методику проектирования формы, повлиял на 
язык архитектуры.  Например, столичный Мюзик холл – многофункциональный 
ресторанный комплекс стал местом, где выступали: Мадридский театр «Фламенко», 
Московское шоу на льду «Сияние», театр танца «Офарин», звезды Российского джаза, 
лучшие Джаз бэнды  Казахстана на радость посетителям. Надо сказать, что в данном объекте 
звучат два архетипа – архитектура и скульптура. Архетип архитектуры выглядит в виде 
кубического объёма, в контрасте с которым работает форма объёма скульптуры в виде 
кувшина преувеличенного в размере, натуралистичность которому придает использование в 
отделке фасада орнамента. Иллюзия «невероятной реальности» достигается преувеличением 
размеров «кувшина», в основе композиции объекта лежит комбинация двух совершенно 
разных форм, визуальная нестабильность, которая при созерцании объекта в движении 
позволяет увидеть сложное сочетание простой устойчивой кубической формы и более 
сложной по пластике скульптурной формы кувшина, что придает комплексу 
запоминающийся вид (рис.3). 

http://www.manfredinicoletti.com/
http://www.manfredinicoletti.com/
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Рис.3  Центрального концертного зала. Манфреди Николетти.                  

   Источник: http://www.skyscrapercity.com/  
 
Можно сделать вывод – для нелинейной архитектуры имеет значение  процесс 

проектирования,  методика  поиска композиционного решения объекта, а результат 
проделанной работы должен привести к  форме – яркой, запоминающаяся, не имеющей 
аналогов. 
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Адамзат қоғамының мәдениеті үздіксіз дамып келеді. Осының нәтижесінде бос 

уақытты өткізу қызметінің көптеген түрлері пайда болды. Олардың сапасы ең алдымен 
мәдениет деңгейін анықтайды. Сондықтан да бос  уақытты ұйымдастыру (мәдениетті 
сақтау) мәселесі барлық дәуірлерде өте маңызды болып қала береді. 

Біздің уақыт  – ақпарат алмасу ауқымы және жылдамдығы ұлғайған,  техниканың 
көмегімен және техниканың өзімен  қатынаста болып, тірі адаммен қарым-қатынаста болу 
тапшылыққа айналған уақыт. Сондықтан бұл мәселе өте өзекті болып отыр. Әсіресе 
бұрыннан қалыптасқан мәдениетімізді жалғастыруға,  болашаққа жауапты буын ретінде 
жастардың бос уақытын ұйымдастыру мәселесі өзектілікке айналып отыр. Жастар мен бос 
уақыт өткізу орталықтарын ұйымдастыру проблемасына арналған көптеген еңбектер бар. 
Қазіргі заманғы жастарды зерттеудің  әр түрлі аспектілеріне социолог, психолог, философ, 
теоретик, педагог  И.В. Бестужев-Лада, Т.М. Анурин, Н.Т. Арефьев, О.Н. Боровик, О.Н. 
Лукашевич, Ю.Р.Вишневский, Л.Ф. Беликова, А.И. Лучанкиннің және т.б.жұмыстарын 
жатқызуға болады. 

В.Т.Шимко, А.А.Гаврилина, В.И.Иовлев, Ю.Н. Жилинаның жұмыстары сәулеттік 
ортаны ұйымдастырудың заңдылығын зерттейді.  Г.Н. Цытович, М.И. Магидина, Е.Н. 
Зайченконың және т.б. теориялық жұмыстары  жоғары оқу орындарының ғимаратын 
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ұйымдастыруға арналған. Сонымен қатар көпшілік, спорттық, көп функционалдық 
кешендерді құру И.С. Дуранин, Н.Н. Ерофеева, Ю.П. Гнедовский, И.Д. Рябышеваның және 
т.б. еңбектерінде қарастырылады.   Ал бос уақытты, оның ішінде жастардың бос уақытын 
сәулеттік ұйымдастыру аясындағы проблемаларға И.Г. Лежав, B.C. Алтанов, Т.В. Теркунова, 
Т.Л. Жебровская,  М.С. Усманов,  А.В. Щеглов, Ф.А. Новиков, Е.Г. Ехаш, А.М. Кравченко, 
Г.Г. Лебедева, Е.К. Милашевская, Н.Е. Прянишников, М.Р. Савченко және тағы 
басқаларының ғылыми еңбектері арналған [1].    

60-шы жылдардан бастап уақыт талабына сай жастар шығармашылық орталықтары 
мен әмбебап бос уақыт өткізу орталықтарына, көп функционалдық орталықтарға 
практикалық зерттеу жүргізумен қатар, теориялық зерттеулер жүргізілуде.   

B.C. Алтанов пен А.В. Щегловтың, A.M. Кравченконың және басқалардың 
зерттеулерінде бос уақыт өткізу орталықтарын ұйымдастыру  принциптері әзірленеді, 
мекемелер тобын біріктіру принциптеріне және кооперациялауға қажетті көркемдік-
эстетикалық образға, қолайлы жоспарлау құрылымына көңіл бөлінеді.    

Сонымен 20-ғасырдың 2-ші жартысында жастардың бос уақытын өткізуге және 
дамытуға арналған ғимараттардың құрылысы белсене жүргізілді. 

 

    
           Қала  
панорамасында 

     Жалпы 
көрініс 

          Жоспар Мәжіліс залы   
интерьерінің  фрагменті 

 
1-сурет.  Мәдениет және Ғылым палацы,  Варшава қаласы (Польша), сәулетші Л. Руднев, 1952-1955 жж. 

Осы кезеңнің ең жарқын көрінісінің бірі Варшавадағы  Мәдениет және ғылым сарайы 
болып табылады (сур.1). Объект Еуропаның ең үлкен алаңында, қаланың ортасында 
орналасқан. Осы үлкен құрылыс Лев Руднев пен оның қызметкерлерінің жобасы бойынша 
1952-1955 жылдары тас пен құмнан салынды. Биік ғимарат Польша халқына Кеңес 
халқының  сыйлығы  ретінде салынған,  бұл ойдың авторы  Иосиф Сталин болды. Сарай 
формасы бойынша  Мәскеудегі соцреалистік биік ғимараттарды еске түсіреді. Құрылыс 
басталған сәтте бұл ғимарат биіктігі бойынша Еуропада екінші болып саналды. 42 қабаттан 
тұрды, биіктігі сүмбімен бірге – 230 метр 68 сантиметр. 

Ғимараттың кубатурасы 800 мың текше метрден асты, ал құрылысы үшін 40 миллион 
дана кірпіш пайдаланылды. Құрылысқа 3.500 ресейлік жұмысшылар қатысты, жұмысшылар 
оларға арнайы салынған кинотеатры, асханасы, клубы және бассейні бар ауданда орналасқан. 
Сарайда көптеген фирмалардың штаб-пәтерлері және көпшілікке арналған мекемелер, атап 
айтқанда кинотеатрлар, театрлар, мұражайлар, кітап дүкендері, ғылыми институттар, 
бассейндер және 3000 адамға арналған Польшадағы ең үлкен конференц-зал бар. Мұнда жыл 
сайын халықаралық кітап жәрмеңкесі, ал 90-шы жылдардың басынан варшавалық компьютер 
жәрмеңкесі  өтеді. 30-шы қабатта 114 метр биіктікте бақылайтын алаң бар. Биіктігі сүмбімен 
бірге есептегенде 231 метр ғимарат 42 қабаттан тұрады, онда 3288 бөлме ұтымды 
конфигурациямен орналасқан. Оның жалпы алаңы 123 000 ш.м. құрайды. Алып ғимаратта 
көрме залдары, кеңселік кешендер, тіпті радиотелевизялық ақпарат орталығы бар. Келушілер 
бірінші қабаттан бастап Кеңес Одағының атақты адамдары - Юрий Гагариннің, Мари 
Склодовской-Кюридің құрметіне орай аталған залдар мен дәліздер лабиринтіне кезігеді. 
Паркет еденнің  үстінде  жезден жасалған үлкен аспалы шамдар ілінген. Құпия лифтілер 
социалистік бедерлермен жасырынған. 30-шы қабатта Польшадағы ең үлкен байқау алаңы 
орналасқан. Поляктар осы алаңды Варшавадағы Мәдениет сарайларын көлегейлемейтін  
қаланың әсем  көркі анық көрінетін жалғыз орын деп  әзілдейді. 

Минск қаласындағы мемлекеттік балалар мен жастар сарайы (ММБЖС, 1969 жыл) 
сәулеттік және қоғамдық түрде бәріне танымал және жарқын үлгі болып табылады. Ол 
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Минск қаласындағы үлкен әлеуметтік-мәдени және мектептен тыс білім беру мекемелерінің 
бірегейі болып табылады [2].  

     
 

2-сурет. Минск қаласындағы мемлекеттік балалар мен жастар сарайы (ММБЖС), 1969 ж. 
 

Бұл ғимарат Островский көшесінде 1965 жылы ашылған Қалалық пионерлер үйі 
сарайдың ізбасары болып табылады (сур.2). Сарай бұрын «Беларусь» кинотеатры, одан әрі де  
синагога болған  екі қабатты ғимаратта орналасқан.  1969 жылы  жаңа пионерлер үйінің 
ғимаратына конкурс өткен болатын. Сәулетшілер В. Черноземов пен В.Белянкин Комсомол 
өзенінің жағасында шыны кеме түріндегі жобаны ұсынған болатын, алайда әлемдік сәулет 
өнері тарихынан орын алуы мүмкін жоба іске асырылмай қалды. Оның орнына сол 
уақыттағы эстетикалық талғамдарға   сәйкес келетін, қасбеті баспалдақты, көп деңгейлі 
фойесі, оған жалғасқан киноконцерт, дәріс оқитын, театр залдары, қысқы саябағы және 
жасанды су айдыны бар ғимарат салынды. 1986 жылы пионерлер үйі  Мәскеудегі, 
Ленинградтағы, Киевтегі, Алматыдағы, Кишиневтағы балалар орталықтарымен қатар түсіп, 
КСРО-дағы алты ірі мектептен тыс мекемелердің қатарынан орын алды.  1991 жылы 
Қалалық пионерлер үйі Балалар мен жастар сарайы деп қайта атанды. 2004 жылы 
мемлекеттік мәртебеге  ие болды. 2005 жылы сарайдың құрылғанына 40 жыл толғаннан 
кейін оның құрамына 800 үйірме және клуб кірді. Онда тоғыз мыңға жуық балалар мен 
жасөспірімдер шұғылданды. 

Келесі мысал ретіне Донецк қаласындағы  Ленин Комсомолы атындағы саябақтың 
кіреберісінде орналасқан «Юность» Жастар сарайын атап өту қажет (сур.3). Мұнда бір жерде 
көп функционалдық кешен орналасқан. Оның негізгі құрамына  сахнасы бар, 1200 орынға 
арналған ыңғайлы көру залы, 400 орынға арналған спорт залы,  мінбесі бар жүзу бассейні 
және клуб  бөлмелері кіреді. А.Т. Полянскийдің  басшылығымен жұмыс істеген сәулетшілер 
мен инженерлердің авторлық тобы спорт және көру залын бір кеңістікке біріктіру 
мүмкіндігін қарастырған. Спорт залындағы және жүзу бассейніндегі түсіндіретін кабиналар 
бір жерде орналасқан, бұл спорт залынан да, сонымен қатар жүзу бассейнінен де хабарлауға 
мүмкіндік береді. 

   
   80жж. ғимараттың көрінісі 

 
 Қасбет фрагменті Концерт залынының интерьері 

3-ші сурет. Донецк қаласындағы «Юность» Жастар сарайы, 1967 ж. 
 

Ғимарат терезе витраждарының жұқа ашық қапсырмасымен және жасыл саябақпен 
тамаша үйлесім табатын  қызыл күрең арктикалық туфпен қапталған.  

Тағы бір жарқын мысал, ол - Ереван қаласындағы Жастар үйі. Халық арасында 
Жүгері, «Крцац Кукуруз» деп аталады (армян сөзінен аударғанда «жүгері кеміруші» дегенді 
білдіреді (сур.4) [3].   

Бұл Ереван қаласындағы көп қабатты сәулет кешені. Ғимарат құрылысын сәулетшілер 
Г.Г. Погосян, А.А. Тарханян, С.Е. Хачикян, М.А. Закарян және  конструкторлар  Г.Г. 
Геворкян, Г.И. Цатурян, С.М. Багдасарян  Жеңіс (Победа) саябағының маңайында 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1646827
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Канакерский  платосы беткейінің  кішірек төбесінде салған.  1981 жылы сәулет аясында 
БЛКЖО ОК сыйына ие болды. Ғимарат  2006 жылы бұзылды. 

Кешен құрамына  террас жүйесі және 500 орынға арналған 14 қабатты қонақүй, 1200 
орынға арналған киноконцерт залы, соңғы қабатта орналасқан, едені айналып тұратын 100 
орынға арналған дәмхана кіреді. Бірінші террасада:  жабық бассейн, әкімшілік үй-жайлар, 
шығармашылық шеберханалар, фото және киносүйер қауымға  арналған зертханалар  
орналасты. Екінші террасада: неке қию залы, банкет залдары, дискотека, мейрамхана, 
дәмхана орналасты. Үшінші террасада: қонақ үй вестибюлі және туристерге қызмет көрсету 
бюросы орналасқан. Ғимараттың негізін жиналмалы  темірбетон конструкция құрайды. 
Қонақ үй 14 қабатты, диаметрі 10 метр  цилиндр тәрізді болды. Интерьерінде мәрмәр, 
фельзитті  туф, әр түсті табиғи тастар пайдаланылды.  

2006 жылы  ғимарат бұзылды. Оның себебін Ереван қаласының бас инженері Самвел 
Даниелян: «ғимараттың техникалық жай-күйі  мүшкіл, осыған байланысты қазіргі заманғы  
қонақүйлерінің қызметін атқара алмайды», - деп түсіндірді. 2010 жылға қарай Жастар үйінің 
орнына 225 орынға арналған қонақүй салу жоспарланды. Оның құрылысымен IHG 
компаниясы айналысуда.  Жобаның алдын ала есептегендегі құны  50-70 млн. долларды 
құрады.  

          
4-сурет. Ереван (Армения) қаласындағы Жастар үйі, 1981 ж. 
(Ғимараттың қалану сәтінен бүгінгі күнге дейінгі көрінісі) 

Тағы бір мысал, ол – Ленинградтағы Жастар үйі. Кешен 1975 жылы салынды және 
Санкт-Петербургтің ең әдемі және экологиялық таза бұрыштарының бірі Петроград 
жағындағы Аптекар аралында орналасқан. 

    
5-шы сурет. Ленинградтағы Жастар үйі, 1975 ж. 
 

Көп жылдар бойы ол Санкт-Петербург қаласындағы іскери белсенділік, туризм және 
демалыс орталықтарының бірі болған (сур.5). 

Көп деңгейлі жүйе қонақтардың кез келген талаптарын қанағаттандыруға мүмкіндік 
береді. Ол үшін ЛЖҮ мейрамхана, бар, спорттық-сауықтыру кешендері, бильярд, боулинг, 
дискотека, 1500 орынға арналған концерт залы бар. Бүгінде іскери клиенттер семинарлар мен 
конференциялар, брифингтер және презентациялар өткізу үшін конференц-залды пайдалана 
алады. Кешенде өзіндік қауіпсіздік қызметі, күзетілетін автотұрақ бар, шетелден келетін 
қонақтар үшін визалық қолдау жүзеге асырылады. Сарайдың ерекше мақтанышы, ол - су 
бұрқақтары мен тропикалық өсімдіктері бар қысқы бау-бақша. Сондай-ақ келушілерге  
сұлулық салоны, байланыс жүйесі, сый-кәделер дүңгіршегі, банкомат қызмет көрсетеді. 
Жастар сарайында концерттер мен спектакльдер қойылады,  дәрістер оқылады, 
көркемөнерпаздар ұжымы жұмыс істейді. Жастар сарайының сәулеттік композициясы Сарай 
ғимаратының көлденеңінен өте созылыңқылығына қарама-қарсы құрылған. Онда (1100 
орынға арналған) концерт, би және көрме залдары, клуб үй-жайлары, қысқы бау-бақша, жүзу 
бассейні және т.б., сондай-ақ Жастар сарайы кешеніне кіретін (630 орынға арналған) биіктік 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
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көлемі  14 қабатты қонақүй орналасқан. Ғимарат жағалай салынған құрылыстардың  
арасында орналасқан [4].  

Осындай мысалдардың қатарын  Н. Островский атындағы бұрынғы Пионерлер мен 
оқушылар сарайы толықтыра алады (сур.6). Оның құрамына  жалпы білім беретін 
мектептердің оқушыларымен мектептен тыс жұмыстарды жүргізуге арналған дәрісханалар, 
клубтар, сондай-ақ білім мен шығармашылықтың әр түрлі бағыттары бойынша көптеген 
үйірмелер кіреді. Оның негізі 1934 жылы қаланды. Бастапқыда бұрынғы Көпестер 
собраниясының (қазіргі  Филармония) ғимаратында, кейін әскери округ қолбасшысының  
бұрынғы үйінде болды (М.Грушевский көшесі, 32, қазір мұнда Украинадағы Қытай Елшілігі 
орналасқан).  
 
 

 
 

    
Ғимараттың                       

60 жж. көрінісі 
Қасбет       фрагменті Холл фрагменті Сарайдың   бүгінгі көрінсі 

 
 

6-сурет. Н. Островский атындағы бұрынғы Пионерлер мен оқушылар сарайы, 1962-1965 жж., Киев қаласы 
 

Сарайдың үш қабатты ғимараты Мәңгілік Даңқ Саябағына жақын орналасқан Днепр 
беткейінде салынған (сәулетшілер А. М. Милецкий, Э.А. Бильский, КСРО Мемлекеттік 
сыйына ие болған,  1967 жыл).  Бас корпус (пайдалы аумағы -  12,2 мың ш.м.) бір уақытта 
26,5 мың баланың келуіне есептеліп салынған.  Интерьерлары өрнекпен, бедермен  
безендірілген (мүсінші В.З. Бородай, суретшілер  В.В. Мельниченко, А.Ф. Рыбачук). 
Ғимараттың алдында сәндік  бассейн (650 ш²) және биіктігі 50 метр флагшток орналасқан. 
Бұрын сарайдың орнында Никольский әскери соборы (1690—1696) болған. Кейін негізгі 
ғимаратқа Зертханалық корпусты жалғап салған ( ол үшін трапезді Никольский шіркеуі 
толығымен бұзылды), ал тәуелсіздік жылдары Героев Крут аллеясы жағынан паркинг, мұз 
алаңы және мейрамхана салынды. Пионерлер Үйінің ғимаратының алдындағы флагшток 
титаннан балқытылып жасалған. Ғимаратта астрономиялық үйірме болды (ішінде телескопы 
бар обсерватория күмбезі көрініп тұрады) [5].  

Жастарға арналған орталықтардың қалыптасу тарихын саралаудың нәтижесінде, 
аталмыш жастар орталықтарының ғимараттары өзінің функционалдық ерекшеліктерімен, 
композициялық және конструктивтік шешімдерімен  XX ғасырдың 2-жартысының сәулеттік 
тарихының  жарқын көріністері болып табылады. 
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Сегодняшний социальный процесс архитектурнгого развития Молодежных Центров 
позволяет сделать вывод, что социальные процессы сегодня приводят к появлению 
многофункциональных культурно-досуговых центров, которые в отечественной и 
зарубежной практике имеют свои исторические прототипы. 

Становление и типологическое развитие досуговых центров – естественный и 
закономерный процесс качественных изменений форм клуба, обусловленный текущими 
социально-экономическими преобразованиями, динамического развития современных 
отношений и превращает их функции в функции досугового центра. 

В ходе исследования выявлено, что отвечать сложившимся современным тенденциям 
будет архитектурно-пространственная среда МЦ для:  саморазвития, непосредсвенного 
развития, досуга, непосредствонного общения молодежи (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1. Архитектурно-пространсвенная среда МЦ. 

mailto:Appasova_az@enu.kz


6821 
 

В архитектуре досуговых зданий создание такой мотивационной среды проявится как 
в функциональной структуре здания, так и в его облике. В  функциональной структуре МЦ 
актуальными будут выявленные зоны как (рис.2): 

 
Рисунок 2. Актуальные зоны в функциональной структуре. 
Анализ современного опыта проектирования МЦ для молодежи позволил выявить 

основной подход к функциональной организации (рис.3): 

 
 
Рисунок 3. Основные подходы к их функциональной организации         
 
Основная тенденция формирования и развития МЦ для молодежи – создание центра 

общения с превалирующими информационными и рекреационными функциями. В связи с 
этим предложены следующие основные функциональные зоны МЦ (рис.4):  
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Рисунок 4. Основные функциональные зоны 
На основе результатов поискового моделирования сформулированы основные 

подходы к архитектурно-планировочной организации МЦ для молодежи: 
 применение трансформации пространств на основе современных технологий; 
 организация всех функциональных зон для создания условий свободного 

общения; 
 принцип построения комплекса на основе общего пространства 

(объединяющего все функциональные зоны в единое коммуникационное пространство для 
общения, являющиеся центральным в композиционным построением здания МЦ для 
молодежи и выполняющим следующие задачи: объединение всех зон комплекса, 
обеспечение ясной организации движения и визуальной ориентации, создание общей 
информационной структуры объекта); 

 принцип аттрактивности (создание запоминающейся среды с современным 
архитектурным образом); 

 принцип контрастных пространств (создание различных по назначению и 
восприятию зон);  

 принцип взаимосвязи с окружающей средой (необходимо обеспечить 
гармоничное перетекание пространств помещений в окружающую среду, наличие 
прилегающих озелененных территорий рекреационного характера, включение природных 
элементов во внутреннее пространство); 

 принцип дифференциации (разграничение функциональных зон комплекса, 
выделение их в самостоятельные блоки и одновременно создание удобных связей между 
ними)   [1]. 

Помещения комплекса МЦ должно наиболее полно отвечать тем процессам, которые 
в нем осуществляются. Соответствие помещения той или иной функции достигается только 
тогда, когда в нем создаются оптимальные условия для человека, т. е. пространство отвечает 
выполняемому в помещении функционально-технологическому процессу. Совокупность 
всех элементов и условий, характеризующих функционально-технологические процессы, 
определяет пространственную организацию, размеры и формы зданий и сооружений. 

Для каждого вида общественных зданий характерен свой функционально-
технологический процесс, на основе которого предъявляются к проектированию 
определенные требования. 

При проектировании крупных общественных зданий как МЦ характеризующихся 
множеством разнообразных внутренних пространств, целесообразно проводить так 
называемое функциональное зонирование, т. е. разбивку на зоны из однородных групп 
помещений, исходя из общности их функционального назначения и внутренних 
взаимосвязей, при котором они разделятся на систему главных и вспомогательных функций 
на всех пространственных уровнях здания  МЦ (рис.5) [2]. 
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Рисунок 5. Система главных и вспомогательных функций на всех пространственных 

уровнях МЦ 
 
Следовательно, современный опыт проектирования молодежных центров заключается 

в разработке профильных досуговых центров со специализированными помещениями, 
пространствами для отдыха и общения с превалирующими информационной и 
рекреационной функциями. Наиболее перспективной формой организации культурно-
досугового объекта является многофункциональный комплекс с выделением отдельных 
функциональных объемов, которые не строго дифференцированы и связаны единым 
пространством [3]. 
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Қазіргі кезде сәулеттің экологияландырылуы  мәселесінің  өзектілігі  бар әлемде  

қабылданған, ал жарық, түс климат  және  дыбыс  жасанды  ортаны  қалыптандырылуындағы   
негізгі   факторы   болып  табылады. Сондықтан оның   маңызы зор  болғандықтан,  бұл  
жұмыста жарықтандыру мәселесі қарастырылған. 

Жарық -  негізінен  көру  реакциясына  әсер   ететін,   спектр  облысындағы  
оптикалық  сәулелену. 

Түс – спектралдық  құрамы  бойынша  өзгешеліктерді анықтайтын,  көзбен қабылдау  
ерекшелігі. 

Жарықтық орта – табиғи  және  жасанды  жарықтың көздеріндегі, ультрафиолетттік    
және  инфрақызыл  сәулелерінің  бірлестігін атайды. Жарық  көздерінің   ағынымен 
анықталатын, тірі  организмдер  мен  өсімдіктер тіршілігінің  басты  құрамы жарық  орта  
болып  табылады.  

 Ғимараттар  мен  үймереттердің  жасанды  және  табиғи  жарықтандырылуы  тек  
сәулеттік болуы тиіс. Сәулеттік  жарықтандыруының   функциялары  бірқатарлы  
экологиялық,  эстетикалық   және   де  экономикалық  болып  келеді.    Ең  алдымен  
сәулеттік  жарықтандыру  қалалық  кеңістікте және  бөлмелерде  көзге  жайлы  болып,  ал 
сәулеттік   жарықтандырудың  жайлылығы   негізінен  көру  қолайлығы   және  сәулет  
денелерін   қабылдауы   арқылы   қамтамасыз  етіледі.    

Жалпы   жарықтандыру   жайлылығының   қамтамасыздығы   сандық  және  сапалы  
міңездемелері  қатарынан   тиімді  тандануы арқылы  жетеді (табиғи және  жасанды   
жарықтандыруларға  бірдей).    

Жарықтандыру  эстетикасы   біріншіден  ашық  немесе  жабық   жалпы  кеңістіктегі  
жарық пен  түстердің   қатынасының  үйлестірілуімен,  ал   екіншіден  жарықтандыру  
элементтері   жүйесінің   дизайнымен  анықталады.  

Сәулеттік  жарықтандырудың  эстетикасы мен  экологиясымен  байланысты  туған  
сұрақтардың   шешімін  іздеген  кезде  басты рольді   жобаның жүзеге асыруындағы    
экономикалық орындылығы   болып   табылады.   

 Сәулеттік   жобаны   жасау   процессі  кезінде, жарықтандыру  жүйелері    мен  
түрлерің   тандау барысында пайда болатын,  негізгі  екі  кезеңді   айқындауға  болады.   

Бірінші  кезеңде  келесі  сұрақтарды   шешеді: 
- көру   жұмыстары  ерекшеліктеріне  байланысты,  нормаларға  сай  қажетті   

жарықтандыру  деңгейлерін  тандайды( обьектілер  өлшемі,  фонның  жарықтығы,  обьетілер  
арасындағы  контрасты); 

- дененің   жарықтық  модельдеуіне  және  обьектілердің  жақсы   көрінісіне  ықпал  
ететін   бірқалыпсыздық,  контрастық   және   жарықтың   тура  бағыттылық; 

- қажетті  түсті және  эмоционалды ортаны  қамтамасыз ететін,   жарықтың  спектрі  
мен  динамикасын  анықтайды;  

- тура   және  шағылған  күн   сәулелері   немесе   жасанды   жарық   көзге  түскен  
кезде  пайда  болатын   ыңғайсыздықты    шектейді   немесе   мүлдем   алып  тастайды; 

- кеңістікте   түс   пен   реңнің   жайлы    жайғастыруын  қамтамасыз  ететін   
жарықтың көздері   мен   жарықтандыру  құралдарының  орналасуын  тандайды. 

Сәулеттік   жоба   шешімінің  екінші   кезеңді  негізгі  мақсаты болып, сәулет   пен   
жарықтың  өзара   алмасуы   нәтижесінде  туындайтын,  сәулеттік   жарық   бейненің  
қалыптастырылуы.   Интерьерде   бұл   бейне   бөлмелердің   тағайындалуна   байланысты  
болып  келеді.  Солай  көрме  залдарында  сәулеттік  жарық  бейне  мерекелік  әсерін, 
мұражайлар  мен   сурет  галереяларында  өзге  әлемнен  қашықтық әсерін,  өндірістік  
бөлмелерінде  жарықтың  табиғи  ортада  орналасу  әсерін жасау  керек.   
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Қазіргі   кезде   мәңерлі  сәулеттік шешімдер    табиғи  және  жасанды    жарықтың  
алмасуы  арқылы,  жаңадан  шыққан  жарықтандыру  техникасын  қолдануы  арқылы,  
ерекше   оптикалық  жүйелер  қолдануы  арқылы    пайда  болады. 

Интерьердің  табиғи  жарықтандыруында сәулет- құрылыс  әдістерінің  ортасында,  
басты  рольді  күнге  қарсы жасалған  сәулет-жобалық  және  құрылымдық  шешімдер   орын  
алады.  

Әдетті  электр  жарығына  альтернативті  қуат  көзі - табиғи  жарықтандырудың  жана  
қуат  сақтау  технологиясы  бола  алады. Оның  негізі   табиғат  ресурстарын қамтымай,  
сонымен  тіршілікті  ортаның  экологиясына тері әсер көрсетпей,  ал  тек  табиғи  
мүмкіндіктерді    қолдану.   Шетелдік  мәліметтерге   сүйенетін   болсақ   электр  қуатын  
қолданбай,   күндізгі   жарықты  бөлмелерге   өткізу   үнемді   болып   табылады.    

Бөлмелердің  табиғи  жарықтандырудың  үш  жүйесі  бар:  бүйірлі,   үстінгі   және  
аралас.  Ол  жіктеме  табиғи  жарықтандырудың  нормалау негізіне  салынған. 

Жарықтандырудың  бүйірлі    жүйесі     бір, екі,  үш  жақты  және  барлық  жақты  
болады.   Оларға  терезелердің  барлық  түрлері  кіреді. 

Жарықтандырудың   үстінгі   жүйесі   түрлі  құрылғылармен   жабдықтала  алады -  
жарықты  толық   өткізетін   жабындылар,   нүктелі  күн  тартарлар (световые  фонари)  және  
жарық   шахталары. 

Жарықтандырудың  аралас  жүйесіне  бүйірлі  және  үстінгі  жарықтандырулар  
жүйелерінің   бірлестігі  кіреді. 

Егер   осы  жүйелердің  бәрі  қажетті  сапасы   мен  жайлылық  деңгейін  қамтамасыз  
етпесе,  ондай  бөлмелер  жасанды  жарықтандырумен  толықталады.  Ондай   жүйе  қатарлы  
деп  аталады.    

Терезелер  түрлерін  таңдап, оларды  кеңістікте  орналасуы  кезінде, негізгі  сәулеттік   
роль   интерьерде  терезелер   сол    кеңістікке   өз  ықпалын  көрсетіп, бөлмелердің   
тектоникасын    анықтайды.    Бөлмелерге  өткен  жарық  ағынының     үйлестірілуі    
міңездемесі бойынша  ғимараттар  жіктеледі: 

 
Таблица 1. Жарық  ортасының талаптарына сай келетін ғимараттардың  жіктемесі 
 

Ғимараттар 
топтары 

Жарық  ортасына  
қойылатын  талаптар 

Мысалдар 

І Негізінен  көркем - ой  
мақсаттарына  сай  анықталады  

1.Мемориалды  сәулет  ғимараттары                                                    
2.Парламент, сот, өкімет ғимараттары               
3.Мәдениет, ғылым және өнер сарайлары                                      
4.Ғибадатханалар 

ІІ Функционалды,  келушілердің  
көрініс  адаптациясы есебімен 
анықталады. 

1.Панорамалар, диорамалар                                     
2.Көркем галереялары  мен  мұражайлар                  
3.Көрме ғимараттары                                              
4.Спорттық залдар                                

ІІІ Эстетикалық ,   гигиеналық    
және  көрермендердің   жұмыс  
қабілеттілігінің  үйлестірілуі  
арқылы   жоғары  талаптарымен  
анықталады. 

1.Жоғары  және  орта оқу орындары            
2.Мектептер                                                                  
3.Жобалық және ғылыми-ізденіс 
институттары                                                        
4.Өндірістік  ғимараттар  мен  офистер 

ІV Негізінен  психологиялық,  
эстетикалық  және  гигиеналық  
талаптарымен  анықталады. 

1.Ем алу  мекемелері, санаторийлер  
және дем алу  үйлері                                                    
2.Балалар мекемелерінің ғимараттары                               
3.Тұрғын үйлер 
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Жарық  ортасының талаптарына сай келетін ғимараттардың  арасынан  тұрғын   
үйлерді  алатын  болсақ,  Астана    қаласының  ескі   жағында  жаңа  көпқабатты   ғимараттар  
салынғандықтан,    кейбір  тұрғын  үйлер  жарықтандыруы  қажетті  деңгейге  жетпейді.  
Сондықтан  сәулетшілер  жобалау  кезеңінде  бөлмелерге   түсетін  жарықтың   нормаға  сай   
болуын  ұмытпай,  сонымен  қатар  бар  құрылысты ескере  отыру  қажет. 
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На данном этапе, при кредитной технологии обучения, возникла острая 

необходимость введения дополнительных часов  на младших курсах для изучение таких 
дисциплин как рисунок, архитектурный рисунок, графика, основы архитектурного 
проектирования, макетирование и композиция, которые  являются основой в подготовке 
архитекторов.  Формируя базу творческого мышления архитектора формируется и 
творческая деятельность. Особенно актуальной эта проблема становится в обучении 
архитектора. 

Профессионализм архитектора складывается из нескольких факторов, таких как  
технический фактор и творческое развитие личности. 
Технический фактор подразумевает под собой умение архитектора работать 
с компьютерными технологиями, а также владение навыками ручной графики. 
Владение навыками ручной графики в компьютерной эпохе воспринимается уже как новое 
художественное выражение. Но профессиональный архитектор должен владеть этими 
навыками, потому что ручная графика способна сделать проект  более живым 
и выразительным. Именно поэтому, учебные заведения вводят в обязательную программу 
такие дисциплины, как рисунок, живопись, и т. п. 
Творческое развитие личности подразумевает под собой развитие творческих и креативных 
навыков архитектора. 

   В настоящее время в условиях модернизации системы высшего образования 
происходит изменение требований к подготовке студентов, ориентированных в первую 
очередь на обеспечение рынка труда высокопрофессиональными, практико-
ориентированными и креативно мыслящими кадрами. Таким образом, возникает 
необходимость организации целенаправленного учебного процесса, который не только 
формирует умения и навыки, но и способствует развитию информационной культуры 
и креативного мышления у студентов. Сегодня часто можно услышать мнение о том, что 
ручная подача архитектурного проекта  изжила себя и больше не представляет интереса для 
заказчика, ведь существует множество специализированных графических программ, которые 
без проблем визуализируют будущий проект. Но зачастую, работодателей  не устраивает 
качество подачи архитектурной идеи  у молодых специалистов, они жалуются, что  плохо 
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поставлена рука и  мало рисуют. Современные работодатели констатируют тот факт, что 
у  выпускников вузов на сегодняшний день  понижен уровень ручной графической подачи. 
Чтобы  показать или  выразить свою идею  студенты не всегда могут это сделать быстро и 
эффективно. В принципе этого можно было ожидать, так как в последнее 10-летие активно 
внедряются и в процесс обучения и в процесс проектирования компьютерные графические 
программы.  

Изначально, для того, чтобы развивать творческое и креативное мышление, 
у архитектора должна быть сама «установка на творчество», т. е. вера в свои способности. 
Дальнейший способ стимулирования  творческого потенциала заключается в развитии 
навыков дивергентного мышления, заключающегося в поиске множества решений одной 
и той же проблемы, которую надо развивать на младших курсах.  Но, к большому 
сожалению, современные образовательные программы грешат малым количеством часов по 
архитектурной графике (это особый вид графики, который сочетает в себе художественную и 
инженерную задачи), рисунку, отсутствием таких дисциплин как «Основы архитектурного 
проектирования» и т.п.  Сейчас при кредитной технологии обучения мало часов рисунка, это 
всего 2 семестра (90 часов)  за 5 лет обучения в Вузе, раньше при линейной технологии 
обучения – 8 семестров. Эти дисциплины  являются основой ручной графики, которая 
является методом формообразования,  одной из самых сильных и эстетичных способов для 
архитектора донести атмосферу архитектурной среды над которой он работает. Здесь 
вступают чувственные и ассоциативные восприятия, которые, к счастью, сегодня не 
подвластны компьютерной графике. Первоначальный быстрый взгляд и  молниеносно 
пришедшая мысль, зафиксированная вручную на бумаге – это чаще всего и есть правильный 
путь решения той или иной поставленной перед студентом задачи. Ручные эскизы позволяют 
додумать и домечтать какие-то тонкости проекта. 

  В связи с переходом на кредитную технологию обучения часть  дисциплин по 
основам архитектуры было изьято из учебного плана. Опираясь на ГОСО некоторые 
дисциплины были вкючены  в элективные курсы обучения, но этого недостаточно. 
Необходимо делать упор на формирование творческого аспекта специальности. Чтобы все-
таки сформировать творческое мировозрение  нужно возвращать количество часов и 
дисциплины.Требование формирования у студентов навыков ручной работы и творческого 
мышления  вызывает необходимость возобновления преподавания  и увеличения количества 
часов следующих дисциплин: «Рисунок», «Архитектурный рисунок», «Основы 
архитектурного проектирования», «Архитекурная графика», «Отмывка», « Архитектурный 
ордер», «Композиция». 

Вопрос - можно ли стать профессиональным архитектором, который не будет знать 
азов своей специальности и, не освоив элементарного навыка архитектурной графики или 
рисунка? Если архитектор не умеет рисовать от руки – значит, он не владеет базовыми 
знаниями, не имеет необходимой  основы. Фактически вопрос в профессионализме. 
Студенты часто не понимают, что освоить весь спектр необходимых знаний по 
проектированию, комплексно и наиболее доступно, можно лишь путём разработки курсового 
проекта самостоятельно и вычерчивая его вручную. 

Почему именно вручную? В первую очередь, это нужно для самого студента. Хотя бы 
единожды тщательно прорисовав каждый сантиметр разрабатываемого объекта  от руки, 
вычертив в масштабе каждую деталь – работать с последующими проектами будет гораздо 
проще и осмысленнее в любом виде подачи. Через рисунок от руки автор передаёт свой 
замысел, и на разных этапах разрабатывая, уточняя и доводя до понимания, программирует 
материальное воплощение своей идеи. 

 Самым важным плюсом освоения ручной подачи проекта, непосредственно для 
архитектора,  является прежде всего тренировка ориентировки в пространстве и размерах. 
Рисуя от руки с помощью миллиметровки и линейки, у студента вырабатывается 
пространственно-масштабное видение габаритов объёмов, а также навык определения 
размера «на глаз». Когда дело касается первоначальных набросков, эскизов и разработки  
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будущего проекта, т.е. рассмотреть предлагаемое архитектурное и стилистическое решение – 
рисунок от руки будет как нельзя кстати. Это превосходный способ донести концепцию до 
заказчика быстро и доступно. Зарисовки от руки улучшают способность реструктурировать 
идеи. Представьте, что у вас есть идея для проекта. В данный момент она существует только 
в вашем уме. Внезапно вы начинаете придавать ей (физическую) форму в виде «внешних 
презентаций». Вы просто вытаскиваете свою идею из ума и каким-то образом сохраняете. 
Пока ваша идея находится в уме, вы мало что можете ментально изменить и улучшить в ней.  
Вам надо работать над своей идеей и совершенствовать её, иначе она не будет 
развиваться.  Резюмируем вышесказанное: рисование помещает нас в комфортные условия, 
поддерживающие в нас тонус, внимание и заинтересованность. Работая на компьютере, вам 
приходится решать не только саму задачу, но и разбираться с техникой и программами. 

  Технологии выполнения проекта должны быть направлены на точность передачи 
замысла, выразительность, при этом максимально демонстрировать функцию и форму, 
трансформирующуюся в зависимости от меняющейся среды, задач и обстоятельств. Любая 
технология подачи проекта требует хороших инструментов и определённых навыков, будь то 
компьютерное моделирование  или  ручная графика - рисунок, чертёж, отмывка. Поэтапное 
ознакомление студента с разного рода технологиями позволяет ему ощутить, как и на каком 
этапе может эффективной быть та или иная форма подачи проектного материала. В каждом 
способе подачи проекта есть свои плюсы и минусы. В отдельных случаях требуется 
мастерство художника, как например, для быстрой зарисовки или эскиза, в другом случае 
необходимо время, так как отдельные технологии, например, отмывка или построение 
компьютерной модели не будут эффективны, если некачественно подойти к делу.  

Рисунок от руки удобен и пластичен, его всегда можно перерисовать, расставить 
нужные акценты при помощи простого карандаша, акварели или рапидографа. Довольно 
часто перед  архитектором  ставится задача быстро зарисовать необходимый объект или 
группу объектов со слов заказчика –  тут без умения рисовать от руки не обойтись.  Также 
ручная подача является предпочтительной при  отрисовке,  смотрится гораздо эффектнее и 
реалистичнее, чем в графической программе. К тому же уйдёт гораздо меньше времени, чем 
на решение аналогичной задачи в любой из компьютерных программ. 

 
Примеры студенческих работ, авторы  которых  владеют навыками ручной графики. 
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 Ручная графика по своей сути более человечна, свободна и подвижна, ближе к 
природе, более экологична, чем компьютерная, и благодаря этому кажется в чем-то даже 
более современной. Получается, что ручная графика обладает уникальными свойствами, 
которых лишена компьютерная графика, также она помогает развитию вкуса, помогает 
развитию пространственного мышления. Плюсы «ручной» графики: ощущение теплоты 
человеческих рук; впечатление присутствия самого автора в данной работе. Минусы 
«ручной» графики: можно легко испортить работу настолько, что её будет невозможно 
восстановить; трудности с тиражированием работы.  
В рамках данной статьи был проведён анализ  и сравнение студенческих проектов. Ниже 
представлены курсовые проекты  студентов. 
 
Фото  студенческих проектов 1-го курса, у которых  нет  художественной  подготовки: 

 
 

Фото  студенческих проектов 1-го курса, у которых имеется базовая художественная 
подготовка: 

 
 

Опыт показывает, что современные студенты имеют недостаточный уровень развития 
творческого мышления. Одни имеют базу художественного образования, другие не имеют. 
Но в каждом из них необходимо развивать профессионально-творческое мышление. И 
поскольку они приняты в вуз, то обладают каким-то потенциалом, и его надо развивать. 
Следовательно, учебный процесс следует организовать так, чтобы был прогресс в развитии и 
сильных, и слабых студентов. В рамках ограниченного времени, отведённого на изучение 
дисциплин, сделать это трудно.  

Какими бы современные технологии не были, архитекторы продолжают использовать 
«ручную» графику на стадии эскизирования. Эти эскизы получаются живыми, они всегда 
обращают на себя внимание своей живописностью. Даже на современном уровне развития 
технологий процесс проектирования начинается с «ручного» наброска - эскиза, когда 
архитектор, задумавшись, берёт в руки карандаш, чтобы быстро зафиксировать свою идею. 
Это более удобный, непосредственный, ни к чему не обязывающий способ работы. И 
наверняка так будет всегда – ведь зарождение идеи, художественного замысла происходит 
спонтанно, порой неожиданно и требует немедленного выплеска на бумагу. Далее следует 
деталировка, тщательная разработка – это процесс архитектурного проектирования, который 
можно сопоставить с точной инженерно-математической наукой, когда приходит на помощь 
компьютер.  

Качественная «ручная» графика сейчас применяется редко. Поэтому встречающиеся 
примеры достойной «ручной» графики удивляют и притягивают взгляды, а также 
приобретают некоторый ореол эксклюзивности. 
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В 1879 г. было принято решение об основании города. Летом 1879 г. к месту 

намеченной застройки прибыла первая партия переселенцев из Оренбурга - свыше 1000 
человек. Прибывшие разместились на возвышенности в урочище Кустанай, находящемся на 
левом берегу Тобола, отличающимся близостью проточной воды, изобилием в долине лугов 
с превосходными травами и богатством месторождений дикого камня и плитняка, 
необходимых для строительства. С 1880 г. началась застройка и заселение города. Для 
города и горожан отвели в начале 13, а затем 40 тыс. десятин земли. В 1881 г. появились 
улица Большая (сейчас - проспект Аль-Фараби) и несколько прилегающих улиц. Чуть позже 
стала застраиваться Шакировская слободка (ныне Наримановка). Поселение вначале было 
названо Ново-Николаевское, а затем Кустанай. Первое каменное общественное здание было 
построено в 1884 г. И. Алтынсариным в г. Кустанае, это 4-х классное училище. С этого 
времени начали строиться различные общественные, гражданские сооружения (здание 
бывшего 4-х классного училища, бывший Народный дом, здание Пассажа купцов Яушевых, 
дом промышленника Столя), которые мы рассматриваем в данной статье [1]. 

Здание бывшего мужского 4-х классного училища, ныне художественной школы (Аль-
Фараби, 77) (рис.1). История этого учебного заведения, строительство которого, задуманное 
еще в 1895 году было окончательно завершено в 1907 году, неразрывно связана с именем 
уездного начальника М. Кочергина. Задавшись целью оставить о себе добрую память, он 
рискнул своей карьерой, едва не лишился должности, пошел на значительный перерасход 
отпущенных средств (30 тысяч рублей вместо 8 тысяч), вымолил частные пожертвования и 
построил вместо разрешенного начальством скромного школьного домика с деревянным 
вторым этажом прекрасное кирпичное двухэтажное здание мужского четырехклассного 
городского училища. Здание в традиционном кирпичном стиле отличается от прочих 
костанайских построек. У него четко выделен центр, декоративно оформлены наличники 
окон, рустовкой выделен нижний этаж. Чуть нарушенная перспектива создает впечатление 
живости и движения. Здание строилось как мужское четырехклассное городское училище, 
впоследствии здесь размещалась женская прогимназия. После установления Советской 
власти здесь по-прежнему размещались учебные заведения. С 1986 года – детская 
художественная школа. 

mailto:lee_s.a@mail.ru
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Двухэтажное кирпичное здание школы расположено на пересечении двух 
центральных улиц города. Здание имеет в плане форму прямоугольника, нескольку 
усложненную выступами входных проемов. Планировка школы коридорного типа. Размеры 
в плане – 27,8 х 20,4 м. Высота здания – 12 м. 

Местоположение школы предопределило 
фронтальную композицию, отличающуюся щедрым 
колоритом декора и разнообразием его элементов. 

Рустованная поверхность нижней части 
фасада выдержана в спокойном мерном ритме. 
Плоскость верхней части разбита многочисленными 
выступами и выемками декоративных элементов. 
Большие оконные проемы объединены подоконной 
тягой. Элементы архитектурного декора 2-го этажа 
выделены белым цветом, подчеркивающим общее 
композиционное решение фасада[2]. 

 
Рис.1 Здание бывшего мужского 4-х классного училища, ныне художественная школ 

 
Бывший Народный дом. Здание выстроено в 1886 году, до 1896 года принадлежало 

известному уральскому виноторговцу В. А. Поклевскому-Козелл, представителю «Торгового 
дома Наследники А. Ф. Поклевского-Козелл». Здесь находились погреба для оптовой 
торговли вином, винная лавка, трактир. Здание представляет собой один из наиболее 
интересных образцов сибирского кирпичного архитектурного стиля в нашем городе. Первый 
этаж полуподвальный, с низкими сводчатыми потолками. Только часть комнат выходящих 
на фасад, имеют ровные потолки, без сводов. Строители своеобразно обыграли центральную 
симметрию фасада. Разбив стену на два горизонтальных яруса, мастера, тем не менее, 
подчеркнули и вертикальные линии, а также украсили фасад пилястрами, прямоугольниками 
и полуцилиндрическими нишами. В итоге простая кирпичная стена стала выглядеть легкой, 
почти ажурной. После введения государственной винной монополии здание было уступлено 
в аренду, а затем продано городскому Обществу попечения о народной трезвости, 
открывшему чайную с общедоступной библиотекой-читальней. В 1903 году здесь был 
устроен Народный дом, являющийся центром досуга для горожан, на небольшой сцене 
игрались любительские спектакли, проходили концерты и музыкальные вечера, читались 
научно-популярные лекции. 

В годы первой русской революции дом стал местом митингов и собраний, здесь 
проходили выборы депутата ІІ Государственной Думы. В 1918 году в здании размещался 
исполком Кустанайского уездного Совета. В апреле 1919 года в здании находился штаб 
крестьянского красно-партизанского восстания, опорный пункт, руководивший основными 
силами повстанцев, державших оборону города от белогвардейцев. После поражения 
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восстания в этом доме располагалась колчаковская следственная комиссия. Во дворе у 
кирпичной стены проводились массовые расстрелы участников восстания. 

После восстановления Советской власти в здании располагалось общежитие 
партшколы, библиотека. С 1936 года – областной историко-краеведческий музей. 

С 1993 года – здание было передано в аренду ТОО «Кунай». В настоящее время здесь 
располагается Управление культуры акимата Костанайской области. 

Здание двухэтажное из жженого кирпича, не оштукатурено, строилось как купеческий 
дом. Исходя из объемно планировочного решения, дом состоит из основного объема, в 
котором размещались жилые комнаты и лавка на первом этаже и примыкающих к нему со 
стороны северо-восточного дворового фасада хозяйственных и подсобных помещений, 
выходящих протяженной (47,5 м), почти глухой стеной в переулок. 

Первый этаж заглублен, выделен руслом. Ритм фасада по вертикали образуют 
лопатки, не отражающие внутренней структуры здания, и окна с богато обработанными 
наличниками. Окна с лучковой перемычкой и с фигурными сандриками, по второму этажу в 
виде плавно изогнутой полочки между двумя декоративными элементами, напоминающими 
форму капители. Наличники и сандрики выделены белым цветом. Здание венчается 
подкарнизным профилированным поясом, карнизом с сухариками, изогнутыми в середине 
полуциркульной аркой и кирпичным парапетом, прерывающимся кубическими столбиками. 

Крыша вальмовая с металлическим покрытием, окна двойные, двустворчатые, 
перекрытия деревянные. Высота здания – 9,5 м. 

К дому примыкает, ограждая дворовое пространство, массивный кирпичный забор с 
двускатным покрытием. Деревянные ворота забора фланкированы высокими кирпичными 
арками с лучковыми проемами, декоративной кладкой кирпичей, повторяющей рисунок, 
применяемый в обработке фасадов и парными столбиками, идентичными столбикам 
парапета [3]. 

 

 
Рис.2 Здание Пассажа купцов Яушевых. 

 
Здание Пассажа купцов Яушевых. Памятник гражданской архитектуры, характерный 

для строительства городов северного Казахстана конца ХIХ – начала ХХ веков. (Рис.2) 
В архитектурном решении здания чувствуется влияние стиля модерн. Впервые это 

здание отмечено на городском плане 1902 года, первое упоминание о нем в архивах, как о 
самом крупном магазине города относится к 1903 году. В здании, помимо магазина 
Торгового дома Яушевых на паях с крупной купеческой фирмой Стахеевых, устроенного по 
типу «Пассаж», то есть в виде галереи торговых залов с обилием зеркальных стекол, был 
склад и жилые апартаменты главы Кустанайского отделения Торгового дома «Братья 
Яушевы» Абдулвали Ахмедхановича Яушева. Стоимость построек в тот период оценивалась 
в 12 тысяч рублей. Существенного роста цен на недвижимость в дальнейшем не отмечалось, 
поэтому можно предположить, что велось дополнительное строительство, так как по 
переписи 1912 года стоимость Пассажа возросла до 28 тысяч рублей. Торговый дом «Братья 
Яушевы» имел крупнейший универсальный магазин в Троицке, оптово-розничные магазины 
в Ташкенте, Челябинске, Кульдже, Токмаке, Аулие-Ата, Казани и Кустанае. Владел 
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кожевенными, мыловаренными, хлопкоочистительными заводами, паровыми мельницами, 
чайными и хлопковыми плантациями. 

Купцы первой гильдии Яушевы были одними из самых именитых горожан, 
известными благотворителями. В основном на их средства в Кустанае была построена 
соборная Ак-мечеть, супруга А. А. Яушева попечительствовала народному образованию, 
была дамой – патронессой Кустанайской женской гимназии. После революции Яушевы 
свернули дела и эмигрировали за границу. В 1920-е годы, во времена НЭПа, здание 
оставалось торговым заведением бывшего компаньона Яушевых Стахеева. Впоследствии 
здесь был крупнейший универсальный магазин города. 

В годы Великой Отечественной войны в подвалах универмага хранились 
эвакуированные в Кустанай из Москвы коллекции Государственного Исторического музея. В 
1960-е годы фасад первого этажа был реконструирован, вследствие чего полностью 
изменился первоначальный вид здания, особенно первого этажа. Утрачены водосточные 
трубы и декоративные элементы кровли, парапета, печных труб (дымники). За счет, 
пристроенных в более позднее время, торговых залов нарушен композиционный строй 
здания. 1995 году была  реконструкция здания, и затем  разместился областной историко-
краеведческий музей. В сентябре 2006 года часть здания со стороны проспекта Аль-Фараби 
передана под Дом Дружбы. 

Описание памятника:Датировка памятника - кон. XIX – нач. XX вв., 1902 г. Место 
расположения, адрес: г. Костанай, ул. Алтынсарина 115. Двухэтажное здание расположено 
на пересечении улиц Аль-Фараби и Алтынсарина, чем обусловлено Г-образное очертание 
плана. Высота сооружения – 10 м. Размеры в плане – 38,4 х 58,4 м. Сооружение кирпичное, 
оштукатуренное с последующей неоднократной побелкой, на бутовом фундаменте. 
Внутренняя структура – из трех сообщающихся прямоугольных торговых залов на каждом 
этаже, выходящих окнами на центральные улицы и примыкающих по периметру служебных 
помещений, выходящих окнами во двор. Служебные помещения сгруппированы в отсеки. 

Со стороны дворового восточного фасада существует одноэтажная пристройка с 
актовым залом для сотрудников. Торговые залы, окна которых выходят на пр. Аль-Фараби, 
были пристроены в более позднее время, поэтому западный фасад имеет современный вид. 
За счет этого нарушена композиционная основа центрального южного фасада. Так, ритм 
пилястр и Коробовые купола (крупный в центре и два по бокам) оказались сдвинутыми в 
сторону от угла здания. Кроме того первый этаж полностью видоизменен пристроенными 
витринами. 

Горизонтальная протяженность 2 этажа членится пилястрами с канелюрами на отсеки 
в 3 окна. Фасад венчается ступенчатым парапетом, продолженным башенками над карнизом 
и небольшими аттиками с арочными завершениями. Аттики украшены медальонами, 
создающими своеобразную игру света и теней. Оконные проемы завершены накладными 
лучковыми арками – сандриками. Весь этот несложный декор придает зданию 
живописность, в некоторой степени и монументальность. Коробовые купола имеют 
шлемовидные очертания покрыты металлической кровлей в «шашку». Этот тип покрытий 
характерен для церквей XIX – нач. XX вв., но примеры покрытия в «шашку» встречаются и в 
жилых домах. Декоративные элементы печных труб (дымников) и парапета утеряны. Они 
придавали всему сооружению дельность восприятия. Цоколь слабо выражен и завершен 
кардоном [4]. 

Дом промышленника Столя. Датировка памятника - кон. XIX – нач. XX вв. Место 
расположения, адрес: г. Костанай, ул. Касымханова 59. (Рис.3)  Здание магазина на улице 
Касымханова (первоначальное название улицы – Ломачевская, затем Повстанческая) было 
построено известным костанайским купцом и промышленником Архиповым. Он вел мучную 
и бакалейную торговлю в Кустанае и окрестных поселках, славился своей 
предприимчивостью и некоторой неразборчивостью в средствах. Старожилы города 
вспоминали слухи, ходившие в свое время о том, что Архипов, купив старую паровую 
мельницу купца Ведрова и застраховав ее сразу в нескольких только что появившихся в 
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Кустанае страховых обществах, организовал затем поджог, сумел получить все страховые 
выплаты, а на вырученные деньги построил новую четырехэтажную мельницу с паровой 
машиной. Остатки мельницы и сейчас находятся на территории городского мелькомбината. 
           Впоследствии дела Архипова пришли в упадок. Сохранились документы, 
свидетельствующие о том, что в 1905 году по иску доверенных крестьянского общества села 
Боровское мировым судьей первого участка Кустанайского уезда с Архипова взыскивался 
долг 1000 рублей по уплате за аренду земли под строительство в селе магазина. Но Архипов 
к тому времени объявил себя банкротом и взыскать долг не удалось. Имущество в селе 
Боровском оказалось оформлено на супругу – Марью Андреевну Архипову, которая 
отказалась признать долги мужа.  

 С 1910 по 1917 год в бывшей лавке купца 
Архипова на Ломачевской (Касымханова) 
улице города Кустаная размещался оптовый 
казенный (государственный) винный 
магазин «Центроспирт». В 
послереволюционные годы здание 
продолжало использоваться как торговое 
заведение. Существует предположение, что 
с 1905 по 1910 год здание принадлежало 
промышленнику Столь, который выкупил 
здание после банкротства Архипова. Сам 
промышленник. Столь руководил фирмой 
по продаже  сельхоз                                       
машин «Столь и К0»[5]. 

Рис.3 Дом промышленника Столя                                                    
Архитектура здания решена в «кирпичном стиле» Постройки с неоштукатуренными 
фасадами встречались на территории России  и приграничных государств с конца  XVIII века 
– это были в основном производственные и складские сооружения, казармы, парковые 
павильоны. Здание промышленника Столя относится к таким постройкам. Фасады над 
окнами и входной группой декорированы сандриками и выполнены на контрасте с цветом 
кирпичной кладки стен. Это отличительная особенность костанайского «кирпичного стиля». 

Заключение. Большинство костанайских памятников архитектуры имеет сугубо 
функциональное назначение: культовые здания, жилые дома, школы, промышленные 
предприятия.  

В публикациях под «кирпичным стилем» понимается рационалистическое течение в 
архитектуре эклектики (2-я половина XIX века). При отказе от штукатурки декоративное 
значение приобретала сама кирпичная кладка: фасады выкладывались из полихромного 
кирпича, глазурованной керамической плитки, изразцов, терракотовых вставок, нередко 
использовался природный камень. Исследуемые памятники архитектуры Костаная,  периода 
конца ХIХ – начала ХХ веков построены в «кирпичном сибирском стиле» и стиле «модерн», 
интерпретируемом зодчими с учетом региональных особенностей. 

Такие постройки были относительно недороги и более «неприхотливы» в условия 
климата Северного Казахстана, поэтому быстро приобрели популярность. Местные мастера 
выработали свой «кустанайский» вариант этого стиля. Его особенностью было то, что даже 
обычный склад не должен был иметь унылых глухих стен. Фигурная кладка кирпича, 
карнизы, ложные окна, башенки, стены украшались также прихотливо, как и в жилых домах. 
Подлинными произведениями строительного искусства были кованые навесы над крыльцом, 
дымники, водосточные трубы. Таким образом, кирпичный стиль представляет собой 
рационализацию эклектики для массового и утилитарного строительства. 
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В последние десятилетия в мире сложилась тенденция нашедшая отражение в 

архитектуре экономической стабильности и благополучия человеческого общества. Такая 
архитектура являет собой уникальные мегастройки: огромные районы, спланированные для 
количества людей сравнимого с населением приличных размеров города и являющихся 
таковыми по сути. Большое количество небоскребов становятся неотъемлемой частью 
большого города. Изменился лишь один из параметров, в данном случае экономический, а 
принципы и механизмы по которым жила мировая система, более не действительны.  

Ячейки, играющие определяющую роль в матрице мироздания, попросту больше не 
функционируют правильно. Скорее всего, в ближайшее время мир более не увидит новых 
амбициозных проектов и будет долго дожидаться завершения уже начатых. Поэтому перед 
обществом стоит задача найти новые механизмы, которые бы заменили «не работающие 
ячейки». Необходимо найти альтернативный выход: создать методы, направленные на 
оптимизацию ресурсов, расходов, пространства и других факторов. [1]  На наш взгляд, такая 
альтернатива существует в архитектуре, имеющей модульную структуру. 

При применении модульного принципа построения пространства представляется 
возможным создавать автономные архитектурные структуры в виде взаимо - и 
видоизменяющихся функциональных ячеек в основе общей матричной системы в 
зависимости от задаваемых параметров. 

 

 

http://www.kostanai.stat.kz/
mailto:kerek-group@mail.ru
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Рис.1. Схема заполнения пространства по принципу матрицы 

 
Если абстрактно взглянуть на наш мир, его можно представить в виде единой 

матричной системы, условно составленной из ячеек (рис.1). Изменение одного из 
параметров, влияющих на формирование этой матрицы, может повлечь за собой сдвижки 
этих самых ячеек или попросту их исчезновение. Что мы сейчас и наблюдаем в процессах, 
протекающих в мировом сообществе. 

Рассмотрим развитие модульной архитектуры сквозь призму времени. Путь развития 
архитектуры относительно недолог. Его условно можно представить в виде стадиальной 
системы, разбитой на участки, отличающиеся определенным способом формообразования 
пространства, принципами, закономерностями, знаковой системой и т.д. [2] (рис.2). 

 

 
Рис.2. Схема стадиального развития архитектуры. 

 
Выбирая за основу определенную методику, человечество разрабатывало ее, 

стилизовало, корректировало, не выходя за границы определенного ими «участка». Иными 
словами, продолжало свое развитие в выбранной колее. Некоторые участки существовали 
параллельно во времени, зачастую прерывали свое развитие, попросту оставались не 
реализованными. Например, идеи египтян с их знаковыми постройками и ориентацией 
пирамид по звездам раскрылись только в рамках процветания египетского царства, теория 
Платоновых тел, по сути, так и осталась на бумаге. [3]  

Можно привести множество примеров таких «участков», но лишь некоторые из них 
получили должное развитие. Идя по этой «проторенной дорожке» сегодня мы имеем свою 
систему формообразования, которая, в общем-то, недалеко ушла от своих истоков. Но ведь 
могла существовать система, в основе которой лежали бы и иные принципы организации 
антропоморфного пространства. Проанализировав историю архитектуры с точки зрения 
таких разрозненных участков, соединив их и дополнив недостающие этапы развития, как 
звенья непрерывной эволюционной цепи, мы можем восстановить нереализованный путь 
развития архитектуры. [4] 

Среди нереализованных ветвей есть и такие, в основе которых заложена структурная 
закономерность, близкая к основам модульной архитектуры. Например, формообразование 
конструктивистов или идеи метаболистов. Что касается последних, в 1960-е годы японскими 
архитекторами Кишо Куракава, Кионори Кинутаке и др. были созданы капсульные 
постройки с заменяемыми и наращиваемыми ячейками: башня «Накосин» в Токио, проект 
высотной застройки в Гинджуку, дом с трансформирующимся пространством в Токио («Дом 
неба»). В основе этих архитектурных объектов заложены принципы формообразования не 
свойственные эпохе в целом: в них действуют законы не художественного языка 
архитектуры, а иные упорядочивающие системы, такие как основы композиции, принципы 
пространственного структурирования и др. [5] 

Кроме того, и в самой природе заложены структурные принципы построения 
(линейные структуры повторяются в строении русла реки с притоками, в морозном узоре, в 
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звездном небе, клеточном строении живой ткани, кристаллических образованиях и т. д.). 
Напрашивается вывод о том, что модульное формообразование архитектуры не является 
инновационным, его зачатки просматриваются в истории. Но только сейчас возникла 
ситуация, вынуждающая эту «не реализованную ветвь» перейти в новое состояние. Именно 
сегодня сложились такие условия, которые и создали «точку актуализации» для модульного 
заполнения пространства. 

На любое развитие влияет множество таких требований: социальные, экономические, 
культурные, исторические, экологические и др. Видимо, в мире произошли такие изменения 
(глобализация, например), что современный мир стал являть собой единую упорядоченную 
систему, отличную от той, в которой он существовал ранее. Теперь каждый стремится занять 
свое место в обществе и заполнить свою ячейку. Поэтому модульный подход является 
прототипом или отражением современного общества. [6] Наверное, именно трансформация 
мировой системы и привела к созданию (к «точке актуализации») модульного принципа 
формообразования пространства. 

 
 

Рис.3. Применение модульного принципа формообразования к мегастройке "Башня Россия" в 
Москве. 

Прежде всего, следуя концепции модульного строительства, отдельные части 
архитектурного объекта получают возможность автономного существования, как с точки 
зрения архитектурной самодостаточности, так и с функциональной точки зрения (рис 3). 
Разработав один модуль, мы уже получаем целостную композицию, которая при 
наращивании модулей лишь усложняется. При помощи модульного принципа 
формообразования, мы можем прийти к новому пути освоения пространства, в котором 
единичный модуль уже является завершенной структурой и имеет возможность жить 
самостоятельно, не дожидаясь окончания строительства всей системы, как это происходит с 
одноконкуртными целостными мегаструктурами. [7] Кроме того, система может находиться 
в постоянном видоизменении, наращивании, трансформации, в зависимости от 
экономических возможностей, социальных, эстетических и других потребностей общества. 

Такой модульный принцип формообразования применим как отдельно к дому, так и к 
созданию городского пространства. Ведь объект строительной деятельности развивается от 
отдельного здания к группе функционально-взаимосвязанных сооружений и затем – к 
архитектурному ансамблю, который может быть представлен как пространственно-
органический комплекс и даже как целый городской организм. Например, теми же 
метаболистами город воспринимался как человеческий организм, формирующийся по 
принципу модульности – принципу построения систем, согласно которому функционально 
связанные части группируются в законченные узлы – модули. Питером Куком была 
разработана концепция «шагающего города», которая предполагает присоединение и 
отключение друг от друга функциональных ячеек городской агломерации. И таким образом, 
при возможности автономного существования отдельных ячеек архитектурного 
пространства неизбежным станет факт появления иной городской инфраструктуры. 
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Социальные аспекты в проектированиии кинотеатров включают в себя механизмы 

вовлечения большого количества населения разных возрастов и различных социальных 
групп в работу досуговых киноцентров.  

Рассмотрим историю появления кинотеатров. Демонстрация фильма состоялась в 
кафе на бульваре Капуцинов. Это маленькое кафе - первый в мире кинотеатр. 1 марта 1986 
года в Брюсселе уже был открыт первый стационарный кинотеатр. Следующие несколько 
лет короткометражные фильмы показывали в столицах всех крупных стран мира, в которых 
стали открывать кинотеатры. К XXI веку кинотеатры прошли несколько этапов 
эволюционного развития от маленьких кинозалов до крупных мульти функциональных 
киноцентров. 

В настоящее время существует много разновидностей досуговых киноцентров, 
рассчитанных на разные категории зрительных аудиторий. Кинотеатры круглогодичного 
действия допускается проектировать многозальными, а также блокировать с кинотеатрами 
сезонного действия. 

Кинотеатры подразделяются на:  
- кинотеатры круглогодичного действия: 
тип 1 - с фойе; тип 2 - с распределительными кулуарами); 
- кинотеатры сезонного действия: 
летние закрытые; летние открытые (киноплощадки). 
Количество мест в зрительном зале зданий кинотеатров следует принимать от 100 до 

1600, на летних открытых киноплощадках - от 100 до 2500. Тип и вместимость кинотеатра 
устанавливаются заданием на проектирование в зависимости от численности 
обслуживаемого населения.   

Рост благосостояния в экономически развитых странах, увеличение свободного 
времени и потребности общества, связанные с цивилизацией досуга, обусловили весьма 
благоприятную ситуацию, сложившуюся на мировом рынке кинотеатральных услуг. 
Подтверждением этого факта служат многотысячные аудитории на концертах мировых 
знаменитостей, наполняемость зрителями кинотеатров и очереди в кинотеатры в Европе и 
Америке. 

mailto:innarhanum@mail.ru
mailto:ons_31@mail.ru
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Современная концепция организации кинопроката в нашей стране также существенно 
расширяет эти возможности. Кинотеатр включается в сферу молодежных и семейных 
развлечений, оттесняя TV и видео, возрождая моду на культовые походы в кино. Наилучшим 
образом всем перечисленным требованиям отвечают кинотеатры нового поколения - 
мультиплексы. 

Мультиплекс - это многофункциональный комплекс, обязательным компонентом 
которого является наличие нескольких сравнительно небольших просмотровых залов (100-
150 посадочных мест в каждом) для демонстрации фильмов, разнообразный репертуар, 
современное техническое оснащение, высокий уровень комфорта. 

К кинотеатрам предъявляются специальные требования с точки зрения архитектурной 
физики. 

К основным акустическим требованиям для кинозалов относится: 
- обеспечение оптимального времени реверберации (т.е. послезвучания); 
- обеспечение необходимой геометрии зала на основании таблиц оптимальных соотношений 
высоты, ширины и длины зала; 
- акустическая обработка заэкранного пространства для подавления нежелательных 
отражений от заэкранной стены кинозала; 
- обработка задней стены кинозала для подавления нежелательных обратных отражений от 
задней стены кинозала; 
- обработка боковых стен, при этом особенно важно, что окна должны быть хорошо 
звукоизолированы от улицы. При возможности рекомендуется заделка окон кирпичной 
кладкой; 
- акустическая обработка потолка с учетом размещения вентиляционных каналов и систем 
освещения; 
- пол должен быть обязательно покрыт ковровым покрытием в проходах и между рядами. 
При этом ковровое покрытие должно быть жестко закреплено к полу; 
- проекционные окна должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию между кинозалом и 
кинопроекционной, не создавать дополнительных отражений и бликов; 
- двери должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию между фойе, улицей и кинозалом; 
- особые требования предъявляются к многозальным кинотеатрам в отношении 
звукоизоляции между залами. 

Наивысшим достижением в области акустического оформления кинозала является его 
сертификация компанией ТНХ (США) - всемирно признанным разработчиком акустических 
стандартов для кинозалов. В тесном контакте с ТНХ работают все компании-разработчики 
звукового, проекционного и иного оборудования для кинозалов. Помимо сертификации 
кинозалов компания ТНХ обеспечивает сертификацию оборудования (в особенности 
звукового) для современных кинотеатров [1]. 

Освещение в зале должно предусматривать: 
- основное освещение зала (как правило, с применением затемнителей света для плавного 
включения и выключения основного света); 
- дежурное освещение (или "аварийное") - это освещение должно питаться от независимого 
источника питания и обеспечивать освещение зала в случае аварии электропитания; 
- подсветка выходов; 
- подсветка пола вдоль стен (особенно если в зале есть ступени); 
- подсветка ступеней (по торцу - со стороны зрителя подсветки не видно, а со стороны экрана 
- видно); 
- подсветка номеров рядов и номеров кресел (по возможности); 
- возможность управления освещением, как из киноаппаратной, так и из зала дежурным 
администратором. 

Вспомогательное звуковое оборудование необходимо даже при наличии в кинозале 
современной многоканальной системы звуковоспроизведения фонограммы кинофильма. 

Система вспомогательного звукового оборудования должна обеспечивать: 
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- воспроизведение музыки в зале, фойе, игровых комнатах, ресторанах, кафе, снаружи у 
входа в кинотеатр, с различных источников звука (магнитофон, микрофон, проигрыватель 
CD дисков); 
- работу 2-х или 3-х микрофонов на сцене кинозала; 
- работу микрофона в фойе кинотеатра (для проведения каких-либо мероприятий); 
- работу микрофона из киноаппаратной (или другого места) для подачи различных 
объявлений; 
- работу переводчика фильма - например, при проведении фестивалей, когда, как правило, не 
используются дублированные или субтитрированные копии фильма (микрофон в зале или в 
специальной комнате, усилители и отдельные громкоговорители за экраном). 

С помощью дополнительного звукового оборудования можно также воспроизводить 
различные мелодичные звонки в зал, приглашающие зрителей на сеанс. 

Востребованность услуг кинотеатра среди населения повышает кинопроекционное 
оборудование. Качество кинопоказа во многом, безусловно, определяется качеством 
кинопроекционного оборудования. Надо отметить, что в настоящее время широкое 
применение получили однопостовые системы с устройством типа "бесконечная петля" - 
плэттэром (Platter). Плэттэр представляет собой набор нескольких горизонтальных дисков, 
на каждый из которых намотан целиком весь фильм. Есть системы плэттэров, у которых 
кинопленка "вынимается" из середины рулонов, а наматывается на внешний край рулона. 
Другие типы плэттэров позволяют сматывать рулон из середины с одного диска через 
кинопроектор на другой диск. Применение плэттэров позволяет полностью 
автоматизировать кинопоказ, не требуя участия обслуживающего персонала во время 
демонстрации фильма. Особенно это интересно для многозальных кинотеатров (когда 
обслуживание нескольких залов идет из одной киноаппаратной). 

При проектировании кинотеатра особенное внимание уделяется устройству экрана. 
Немаловажный аспект - размеры экрана. Экран должен позволять без каких-либо 
ограничений проецировать все существующие форматы изображений (с отношением сторон 
от 1:1,66 до 1:2,35) и обеспечивать при этом оптимальный угол зрения. Как правило, 
рекомендуется достигать угла зрения для формата 1:2,35 в 45 градусов для зрителя, 
находящегося по центру зала в 2/3 длины зала от экрана и не менее 30 градусов для зрителя 
последнего центрального кресла. Тем самым обеспечивается комфортабельное восприятие 
изображения максимально возможным количеством зрителей в кинозале. 

При проектировании зала также необходимо уделить серьезное внимание кашетам 
экрана и боковым предэкранным занавесям. Дело в том, что при воспроизведении фильмов в 
обычном формате (1:1,66) боковой занавес прикрывается до размеров изображения, тем 
самым занавес перекрывает правый и левый каналы заэкранных громкоговорителей. Для 
того, что бы уменьшить нежелательные эффекты от такого прикрытия необходимо 
изготавливать занавес из сертифицированных тканей [2, c.26]. 

Среди молодежи особой популярностью пользуются так называемые "love-seats", 
"кресла для влюбленных", представляющие собой кресла с откидывающимся назад 
подлокотником (или сдвоенные кресла без подлокотника). Креслами с откидывающимся 
подлокотником можно оборудовать весь зал, повысив таким образом его привлекательность 
не только для молодежи, но и для полных людей. Или ограничиться несколькими 
последними рядами, выделив "молодежную" зону. Как показывает опыт, несмотря на то, что 
цены билетов на эти места, как правило, несколько выше, они пользуются большой 
популярностью у зрителей. 

В центре зала (по центру в 2/3 длины зала от экрана) располагаются так называемые 
VIP-места - это зона наиболее оптимального восприятия фонограммы фильма и удобства 
восприятия изображения на экране. Ширина этой зоны зависит от акустических и 
архитектурных особенностей зала. Как правило, в современных кинотеатрах цена билета на 
VIP-места в 1,5-2 раза выше цены обычных билетов. Используя кресла различной цветовой 
гаммы можно выделить VIP-зону другим цветом. 
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Знаменитая фраза о том, что о цивилизованности общества можно судить по 
состоянию общественных туалетов, применима и для кинотеатра. Нельзя не учитывать, что, 
во-первых, часть зрителей - это потенциальные посетители кафе, баров и ресторанов 
кинотеатра; а, во-вторых, при расчете "пропускной способности" туалетов и курилок 
необходимо учитывать, что посетителей в кинотеатре может быть больше, чем вмещает 
кинозал, особенно в перерывах между фильмами [1]. 

Комфортные условия пребывания в кинотеатре обеспечивает кондиционирование. 
Внимание к вопросу вентиляции кинозалов и кинотеатра в целом важно именно в период 
проектирования кинотеатра, так как исправление ошибок после завершения отделки и 
запуска кинотеатра практически невозможно без больших дополнительных затрат. 

В процессе проектирования необходимо уделить внимание вентиляции зала, в том 
числе, учитывая климатические условия региона, его обогреву теплым воздухом, вентиляции 
киноаппаратной, вентиляции курительных комнат и туалетов, вентиляции кухонь, а так же 
фойе кинотеатра ( тепловые завесы в зимний период). Чистый теплый воздух в кинотеатре 
позволит чувствовать себя зрителю уютно и комфортно. Это особенно важно, если 
предполагается, что перед сеансом зритель должен оставлять свою верхнюю одежду в 
гардеробе. 

Дополнением досуговых киноцентров являются рестораны, кафе, бары. 
Наличие в кинотеатре современных точек как традиционного, так и быстрого питания - один 
из атрибутов современного кинотеатра. Важно достичь такого уровня комфорта в этом 
вопросе, чтобы кинотеатр стал для зрителя не только местом просмотра фильмов, но и 
местом общения. Немаловажную роль играют рекламные акции. Можно договориться с 
местными предприятиями, поставляющими компоненты поп-корна, кока-колу, пиво о 
поставках в обмен на рекламу в кинотеатре и придание напитку статуса "фирменного 
напитка кинотеатра" и т.д. 

При расчете точек питания также необходимо обратить внимание на то, что большая 
часть зрителей имеет не более 30-ти минут на то, чтобы поесть  до сеанса, то есть в этот 
период система питания работает в экстремальном режиме. Во многих кинотеатрах во время 
демонстрации разрешается проходить в зал с банкой поп-корна или пепси-колы. Как 
указывалось выше, существуют специальные модификации кресел с подставками под такие 
банки. В частности в Астане все кинозалы оборудованы специализированными креслами. 

Если кинозал - это сердце кинотеатра, то фойе, безусловно, его лицо. От того, 
насколько удобно расположено фойе, насколько привлекательно оно оформлено, зависит 
первое впечатление зрителя. Как правило, для разработки дизайна фойе приглашают лучших 
профессионалов в этой области - дизайнеров и архитекторов. 

В фойе, при наличии места, можно расположить кроме "точек питания" игровые 
автоматы, выставки различного содержания, электронные казино, торговые точки-киоски по 
продаже видеокассет, плакатов, книг, постеров, футболок и кепок (особенно хорошо, если 
будет сохранена тематика бренда кинотеатра, или тематика демонстрируемого фильма - 
например продажа игрушек для детей на детских сеансах). 

При наличии свободного места в кинотеатре целесообразно организовать игральные 
залы (например бильярд и т.п.), а в кинотеатрах, специализирующихся на семейных 
просмотрах - детские комнаты, куда можно привести маленького ребенка и оставить его под 
присмотром воспитателя на все время нахождения родителей в кинотеатре. 

В фойе целесообразно расположить телефоны-автоматы, телевизоры-мониторы (с 
рекламой фильмов или музыкальными клипами). Также в фойе или в кафе при кинотеатре 
можно разместить маленький оркестр (это очень привлекает зрителей, особенно поколения 
старшего возраста). 

 Существенно повысить комфортность кинотеатра можно с помощью грамотно 
спроектированного пространства гардероба. 

Психологически гардероб превращает поход в кинотеатр в событие (это оценят 
особенно женщины, для которых немаловажно периодически "выйти в свет"). При расчете 
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пропускной способности гардероба необходимо учитывать, что посетителей кинотеатра 
может быть больше чем зрительских мест в зале (посетители точек питания, оставшиеся 
после окончания фильма зрители и зрители, ожидающие следующий сеанс). Гардероб 
необходим, если в кинотеатре планируется проведение каких-либо встреч, презентаций и 
фуршетов. 

Обеспечение высоких кассовых сборов кинопросмотров – одна из целей 
проектирования киноцентров. Должен быть организован удобный кассовый центр и процесс 
контроля билетов. Перефразируя известный лозунг, можно сказать, что кинотеатр - это учет. 
Менеджеру кинотеатра необходима оперативная информация о проданных билетах за день, 
за месяц, по сеансам, по фильмам, по местам в зале (балкон, партер, VIP-места). Но до этого 
необходимо решить еще один принципиальный, но психологически трудный вопрос - 
контроль билетов непосредственно перед залом. То есть, потенциальный зритель должен 
иметь свободный допуск ко всем "прелестям" кинотеатра (он оплачивает их отдельно), а если 
после посещения кафе обратно захотелось в кино - всегда пожалуйста. Такая система 
организации контроля билетов имеет большой психологический аспект для зрителя, так как 
предоставляет ему свободу выбора, возможность выйти из зала и зайти обратно, что 
немаловажно для повышения комфортабельности кинотеатра. 

Внешнее оформление кинотеатра – задача организации бренда киноцентра. В 
принципе, этот аспект проектирования современного кинотеатра не требует больших 
пояснений, главное, что бы он был учтен при разработке планов или реконструкции 
кинотеатра. Сияющее внутри здание кинотеатра никто не заметит, если оно не будет 
привлекать внимание снаружи. Здесь, безусловно, необходим контакт дизайнеров и 
архитекторов с местными властями и главным архитектором района или города. 
Соответствие архитектурного стиля названию кинотеатра, яркая реклама, полная 
информация о фильмах всегда будет привлекать зрителя. 

Один из социальных аспектов – обеспечение безопасности зрителей. Вопросы 
безопасности кинотеатра можно разделить на две группы: 
- общественная безопасность посетителей кинотеатра и персонала; 
- пожарная и охранная сигнализации. 

Решение вопроса общественной безопасности посетителей кинотеатра связано с 
обеспечением правопорядка в кинотеатре (зал, рестораны, кафе, гардеробы и т.д.) и на 
прилегающей территории, в том числе на автостоянке, обеспечением вопросов охраны 
денежных наличных средств касс и инкассации выручки. Недаром, одной из причин 
снижения посещаемости кинотеатров в 1992 -1996 годах стало именно отсутствие у зрителя 
ощущения безопасности. 

Проведение анкетирования по социальным вопросам проектирования кинотеатров 
среди различных слоев населения   показало, что большинство посетителей являются 
студенты и школьники, которые в основном получают информацию о новинках через 
интернет. Большинство посетителей киноцентров – это молодежь. Многие из опрашиваемых 
рады появлению кинотеатра в близи от места их проживания. Школьники и студенты для 
посещения киноцентров  пользуются в основном автобусами и такси,  лишь малая часть 
собственным транспортом. Поэтому надо проектировать парковки с быстрым выездом и 
удобные остановки вблизи кинотеатра.  

При проектировании следует учитывать благоустройство снаружи  именно парки при 
входной группе предают атмосферу, особенно приятно посидеть и обсудить с друзьями 
понравившиеся фильм. Большую популярность имеют игровые автоматы ,места развлечений 
для детей и и торговые зоны.  

Внутренний дизайн интерьера по мнению опрошенных должен быть ярким и 
оригинальным в стиле поп-арт. Также была предложена идея о создании аллеи славы схожей 
с голливудской, которую практически 95% опрошенных  поддержали с энтузиазмом. 

 В зимнее время для посетителей киноцентров предпочтителен подземный паркинг, в 
то время как летом надземный более удобен. По опросу многие меломаны жалуются на 
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качество оборудования в кинотеатрах, когда новая мебель или другое оборудование спустя 
всего 2-3 года ухудшается по внешнему виду. Поэтому стоит использовать качественные и 
дорогие материалы в интерьере. 
  По численному масштабу предпочтительнее большие или средние кинотеатры. Это 
обусловлено тем, что людям нравится большой экран в крупном кинотеатре и уединенность 
в средних кинотеатрах. Низкую оценку среди опрошенных получил гардероб существующих 
кинотеатров из-за малой вместимости и плохой проходимости (большая очередь). При 
проектировании новых киноцентров следует предусмотреть такую планировку, при которой 
было бы просто и быстро забрать вещи из гардероба. Также важно проектировать камеры 
хранения, чтобы люди могли оставлять лишние вещи за пределами кинотеатра. 
 Учет социальных аспектов при проектировании современных киноцентров даст 
возможность существенно повысить количество посетителей и расширить аудиторию 
посетителей по возрастным признакам и социальной принадлежности.  
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Современный период в развитии архитектуры Казахстана характеризуется 

усиленными поисками нового национального образа жилых и общественных зданий. Пути 
формирования современной этноархитектуры характеризуются многочисленными стилями и 
направлениями. Анализ сооружений, построенных за последнее время в Казахстане, 
показывает, что архитектурно-планировочные и художественные принципы этих 
сооружений имеют ярко выраженную тенденцию к воспроизведению классических форм с 
элементами национального декора. Вместе с этим, есть примеры появления прогрессивных 
идей и авангардных тенденций в ряде новых построек молодой столицы Казахстана г. 
Астана. 

Наглядным примером распространения новаторских идей в формировании 
современной этноархитектуры является здание нового «Дворца творчества школьников» в 
города Астана. Всего пару лет назад в Казахстане был построен современный 
высокотехнологический культурно-образовательный центр «Дворец школьников» (рис.1). 
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Рис.1. Общий вид Дворца школьников в г. Астана. Фото с конкурсного проекта 
Санкт-Петербургской  группы Studio 44. 

 
Деятельность этого учреждения направлена на развитие интеллектуальных и 

физических способностей учеников. Крупнейшая организация дополнительного образования 
Республики Казахстан построена по заказу Президента РК и по особому проекту специально 
для развития детей и юношества. При общей площади в 40 тысяч кв. метров, дворец был 
построен в рекордно короткие сроки – за 6 месяцев. Проект разработан ТОО «Базис проект 
LTD», автором проекта выступила Санкт-Петербургская группа Studio 44 под руководством 
Явейна Н.И., главный архитектор проекта Смолин Н. А рх ит ект ор ы:  С . И.  Ак с ёно в ,  В .  
А .  З ен к е ви ч ,  И . В.  К о жин ,  Г .С .  Сн еж кин ,  при  уч а с т ии  Н .Н .  Арх ипо в ой ,  
М .С .  Вино гр а до вой ,  И .С .  Гри го рь ева ,  В .С .  Ж ук о в ой ,  Е . В .  К уп ц о вой ,  К .  
О .С ч а ст ливц е во й ,  А . П.  Яр -Ск ря бин а ;  к он стр ук т ор :  В .И .  Ге рш те йн .  Проект 
получил престижную архитектурную премию «Хрустальный Дедал». Общая площадь 
Дворца школьников занимает 9 гектаров земли. Расположен Дворец по проспекту Бауржана 
Момышулы 5. Во Дворце работает более 80 кружков по направлениям науки, искусства и 
спорта. В день его посещают в среднем до 4 тысяч человек. При возведении Дворца 
применялись технологии инновационного типа. Впервые в Казахстане электроснабжение 
частично было переведено на самовозобновляемые источники энергии: солнечные батареи и 
ветрогенераторы. Система отопления основана на использовании тепловых насосных 
установок, позволяющих не зависеть от централизованной системы теплоснабжения [1, 2]. 

 Исследование архитектурно-художественного образа культурно-образовательного 
центра «Дворец школьников» сочетает в себе синтез новых технологий, авангардных 
тенденций и традиции национальной архитектуры. По словам авторов проекта – группы 
Studio 44 их проект является выражением идей национального казахского зодчества с 
авангардной эстетикой супрематизма. По всей видимости, петербургские архитекторы 
черпали вдохновение, прежде всего, в традиционном зодчестве Казахстана, позаимствовав из 
него ключевые композиционные приемы и орнаментику. Так, например, в материалах 
конкурсного проекта группы Studio 44, авторы акцентируют наше внимание на том, что  
«…издревле круг – один из самых распространенных способов ограничения освоенного 
человеком пространства. Устраиваясь на ночлег посреди голой степи, одинокий путник-
казах очерчивал вокруг себя круг. С вычерчивания на земле круга начинался и ритуал 
возведения казахской юрты - киіз-үй. И если в общемировой культурной традиции за кругом 
закреплены универсальные категории совершенства, бесконечности, вечности, то для 
жителей Казахстана он олицетворяет собой еще и идею правильно организованного, 
гармоничного, обжитого человеком пространства. Можно сказать, что круглый дом наиболее 
органичен казахскому ландшафту»  [1, 2], (Рис.2). 
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Рис. 2. Казахская юрта  киіз-үй (национальное жилище казахов). Фрагмент юрты – 
шанырак. 

 
Таким образом, архитекторы решили, что именно круглая в плане форма будет 

наиболее органична  ландшафту Астаны. Вместе с этим, в традиционном казахском 
зодчестве юрта является центральным элементом философии жилища, но это не означало, 
что «Студия 44» предлагала построить для школьников Астаны гигантскую юрту. Скорее, 
архитекторы разобрали это сооружение на отдельные протоэлементы, каждый из которых 
затем переосмыслили в рамках современной эстетики.   Анализ композиционного решения 
комплекса показывает, что авторы превратили Дворец творчества в россыпь отдельных 
объемов, а чтобы придать им общность, накрыли их огромным покрытием - диском (диаметр 
156 м, высота 8 м) [1]. 

Круглый шанырак, венчающий казахскую юрту, ассоциировался в народном сознании 
с небом и с солнцем. Шанырак возводили старейшины рода, а наследовал его младший 
ребенок в семье, что символизировало преемственность поколений. Символика шанырака не 
чужда предназначению Дворца творчества школьников – крова для духовного, 
интеллектуального и культурного развития генофонда нации. В архитектурном решении 
венчание Дворца в виде пронизанного множеством световых отверствий гигантского диска 
интерпретирует тему шанырака во всем многообразии присущих ей смыслов. Эта гигантская 
проницаемая мембрана между небом и внутренним миром здания – своего рода «мега-
шанырак» («хан-шанырак»). Он покоится на трех опорах, как его прототип на трех шестах – 
уыках, пропуская сквозь себя мощные столбы света, а его покрытая золоченым металлом 
нижняя поверхность отбрасывает вниз мириады солнечных бликов [1, 2], (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Интерьер центрального атриума Дворца школьников в г. Астана.  

Фото с конкурсного проекта Санкт-Петербургской  группы Studio 44. 
Исследование архитектурно-планировочного замысла Дворца школьников 

показывает, что прямоугольные объемы первых трех этажей здания то приближаются к 
красным линиям квартала, местами консольно нависая над ними, то отступают вглубь, 
образуя уютные курдонеры (Рис. 4).  
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Рис. 4. Фрагмент общего вида Дворца школьников в г. Астана.  
Фото с конкурсного проекта Санкт-Петербургской  группы Studio 44. 

 
Прием «сборки» нижней части сооружения из отдельных элементов зрительно 

скрадывает его истинные габариты, сообщая довольно-таки крупному зданию гуманный  
масштаб, уличному фронту – динамику и живописность, а прогулке вдоль фасадов – 
дополнительный интерес. Укрывающий здание цилиндрический объем сплачивает 
конгломераты из прямоугольных блоков воедино и подхватывает линию горизонта 
окружающей застройки. Главный вход в здание организован с проспекта Тәуелсіздік; перед 
ним, на углу проспекта Тәуелсіздік и улицы Күйші Дина, находится благоустроенная 
площадь, предназначенная для проведения массовых праздничных мероприятий. Помимо 
главного восточного входа комплекс имеет дополнительные входы, ориентированные по 
остальным сторонам света, что обеспечивает хорошую проницаемость участка для 
посетителей [1, 2]. 

В противовес плотно застроенной центральной части квартала по периметру участка 
размещены, в основном, открытые плоскостные сооружения: парковки, стадион с 
футбольным полем, баскетбольные и волейбольные площадки и теннисный корт. Занимая в 
совокупности значительную по площади территорию, эти плоскостные сооружения создают 
необходимые воздушные разрывы между комплексом Дворца творчества школьников и 
окружающей многоэтажной застройкой. Под круглым кровом обустроены: спортивный, 
театрально-зрелищный и музейно-выставочный комплексы, офисы администрации, 
библиотека и обеденный зал. Функциональные группы (спортивная, зрелищная, 
административная) разобраны на составляющие их «первоэлементы» (каток, музей, бассейн, 
выставочный зал и т.д.), каждый из которых упакован в свой прямоугольный объем-футляр 
(Рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. План 1 этажа. Проект Дворца школьников в г. Астана 
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Покрытые орнаментами «футляры» напоминают казахские войлочные чемоданы 
(шабаданы) и точно так же составлены один на другой, образуя четыре уступчатых «горы» 
(Рис. 6). 

Две из них, расположенные слева от главного входа во Дворец, вмещают залы 
спортивного комплекса. Справа от главного входа, по традиции обращенного на восток, 
находятся музейно-выставочный комплекс и столовая. На самом почетном месте – в глубине 
здания напротив входа (в казахской юрте – тор) – помещен театр. 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент декорирования фасадов Дворца творчества школьников в г.Астана. 
         Фото с конкурсного проекта Санкт-Петербургской  группы Studio 44. 

 
  Внутри цилиндрического объема расположена клубная часть. Здесь, как и в нижнем уровне, 
действует принцип обособления функций, их группировки в отдельные анклавы вокруг 
собственного дворика или иного пространственного ядра. Так, биологические классы 
окружают зимний сад, лаборатории научно-технического творчества расположены кольцом 
вокруг Планетария, классы для хорового пения – вокруг открытого двора и т.д. Островки 
сосредоточенных занятий омывает единое рекреационное пространство, залитое светом из 
сплошного ленточного остекления боковой поверхности цилиндра. Защита от летнего 
палящего солнца предусмотрена с помощью жалюзи. 
           Трехэтажное пространство между «горами шабаданов», укрытое цилиндрическим 
объемом, представляет собой освещенный верхним светом атриум. Это главное публичное и 
церемониальное пространство сооружения. Его композиционный центр находится точно под 
главным шаныраком – наибольшим из световых отверствий в крыше. Общественный форум 
снабжен открытыми лестницами для подъема с первого этажа на уступы-террасы, откуда 
хорошо видно все  происходящее под крышей Дворца  [2]. 
          Новаторской находкой проекта является эксплуатируемая кровля здания с 
искусственным озеленением. Служит площадкой для отдыха, игр, занятий. Над зеленым 
ковром возвышаются лишь купола планетария и зимнего сада, несколько зенитных фонарей 
и башня обсерватории. Эта картина напоминает о степных пейзажах – здесь, под открытым 
небом, летом можно собирать юрту, а зимой ставить елку. Выход на верхний уровень 
возвышает в прямом и переносном смысле слова, даря возможность созерцать 
величественную круговую панораму Астаны (Рис.7). 
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Рис. 7. Вид на эксплуатируемую кровлю. Фото с конкурсного проекта Санкт-
Петербургской  группы Studio 44. 

 
           Таким образом, проведенный анализ архитектурно-планировочного и 
художественного образа комплекса Дворца творчества школьников  в г. Астана наглядно 
демонстрарует соединение национальных традиций с идеями русского авангарда, эстетикой 
супрематизма, которые и по сей день не растратили своей свежести и актуальности. Есть 
параллели внешние, очевидные: таковы, к примеру: 

• характер орнаментации фасадов и внутреннего пространства Дворца, например, 
ромбовидный рисунок жалюзи, напоминающий решетчатую структуру кереге – 
сборно-разборных стен юрты.  

• еще одним примером, выражающим синтез нового и старого, национального и 
интернационального являются элементы геометрического узора навесных стеклянных 
панелей; их рисунок интерпретирует исторические образы декорирования фасадав 
мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.  

     Но есть и глубинные параллели, затрагивающие сокровенную область моделировки и 
восприятия пространства, к ним относятся: 

• принципы ориентации входа на восток,  
• инсоляции верхним светом,  
• троичности построений по вертикали и т.д.  

Сочетая образы супрематизма с пространственными  моделями философии 
традиционного казахского дома, национальных принципов декорирования, архитектура 
Дворца творчества школьников вновь утверждает Астану в качестве места слияния культур 
Востока и Запада.  

 
Список использованных источников 

1. Сайт Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) http://mag.e-gorod.ru; 
2. Материалы Международного архитектурного конкурса на эскиз-идею Дворца творчества 
школьников в городе Астана, Республика Казахстан; 
3. Сайт российских проектов http://archi.ru; 
4. http://yandex.kz/images. 

  
 
УДК 72.012 (574.2) 

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО 
РЕШЕНИЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 

 
Сарсембаева Динара Ержановна 

Sarsembaeva_de@enu.kz 
Магистр искусствоведческих наук, преподаватель кафедры «Архитектура»  

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан  

http://mag.e-gorod.ru/
http://archi.ru/
mailto:Sarsembaeva_de@enu.kz


6849 
 

Научный руководитель – Садыкова С.Ш., 
кандидат архитектуры, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

 
В 1924 г по проекту архитектора В.В.Гаряева было построено здание Вокзала. За 

короткий отрезок времени численность населения города увеличилась в два раза (с 15 тысяч 
в 1928 г. до 32 тысяч в 1940 г.), значительно возросли темпы и масштабы строительных 
работ. Со второй половины 30-х годов Х1Х в. архитекторы республики создавали новые 
типы жилых домов с учетом местных климатических условий. Природно-климатические 
особенности Северного Казахстана выдвигали свои специфические требования. Были 
созданы многочисленные типы секций, учитывающих местные климатические условия. 
«Строительные нормы и правила», принятые в 1932 году, определили развитие типов 
квартир и жилых секций. Зданиями довоенного периода, выполненными по индивидуальным 
проектам являются: 18 квартирный жилой дом, расположенный по улице Кенесары, 
архитектурные ансамбли жилых домов по улице Желтоксан и Монина. Большое внимание 
уделялось жилым домам, построенным в угловой части квартала, здесь площади квартир 
больше, имели дополнительные помещения (кладовые) и были снабжены мебелью (угловой 
дом по ул. Желтоксан и Кенесары, по ул. Монина, и пр. Победы и др.).В этих жилых домах в 
решении фасадов использованы мотивы классических форм и национального орнамента: 
розетки, фризовые панно и т.д.  

При рассмотрении формирования архитектуры жилья в довоенный период были 
выделены следующие особенности: разработка типов жилых домов, отвечающих местным 
природно-климатическим условиям, т.е. защита жилья от сильных ветров в зимний период и 
перегрева в летнее время. Для этого необходимо соблюдение ориентации помещений с 
учетом планировочных решений (рис.1). Все эти требования были учтены в жилых домах 
расположенных: по проспекту Победы, улице Монина, улице Кенесары[1].  
             Современное состояние улиц Монина (ныне Есенберлина) 
 

                                     
                                                          Рис.1 

Практика проектирования показала, что общественные здания довоенного времени 
строились в основном внутри кварталов (детские сады, школы, торговые здания и 
предприятия бытового обслуживания). Это было связано с созданием кварталов, внутри 
которых общественные здания были защищены от неблагоприятных климатических условий. 
В этот период большое внимание уделялось строительству общественных зданий массового 
типа с использованием упрощенных элементов классики. Материалы представлены в 
приложении В. 

Для застройки 30-40 годов характерна – внутриквартальная застройка, которая, 
значительно уступала жилым зданиям, выстроенным на главных улицах. Отрезок улицы 
Акжайык застроен по периметру жилыми домами, стоящим по красной линии, что делает 
архитектуру монотонной.  

Массив дворца обрамляет огромное пространство перекрестка дорог 
(композиционным центром которой является здание главного городского вокзала) и 
одновременно фиксирует начало Вокзальной магистрали. Вокзальная площадь должна быть 
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выразительной и мощной, имеющей образ большого города, она должна быть 
художественной, яркой, надолго запоминающейся, но в тоже время сдержанной, простой и 
ясной [2].  

Эвакуация промышленных предприятий во время Великой Отечественной войны 
способствовала дальнейшему росту промышленных зон на территории городов, а также 
развитию промышленной архитектуры. Увеличение доли промышленности  и развитие 
железнодорожного транспорта в экономике области не могло не сказаться на архитектуре. 
Характерными для этого периода являются здания вокзалов, заводов и домов культуры, 
которые являлись единичными высотными зданиями на фоне одноэтажной жилой застройки. 
Пространство привокзальной площади ограниченное застройкой получило продолжение в 
виде дороги. На противоположной стороне площади позднее был поставлен дворец 
железнодорожников, который по своей массе и архитектурно-стилистическому решению, 
находясь на подходе к привокзальной площади, своим масштабом выполняет роль 
своеобразного преддверия со стороны магистрали, идущей от вокзала к старой площади 
Акмолы. Венчающим элементом здания  является массивная колоннада, богато украшенная 
карнизами и лепниной.  

В  середине 1950-х годов правительство во главе с Председателем Компартии 
Н.С.Хрущевым приступило к решению социальных вопросов. Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества 
и снижению стоимости строительства» (от 23 августа 1955 года) и «Об устранении 
излишеств в проектировании и строительстве (от 4 ноября 1955 года) установили основные 
идеи в проектировании. Целиноград застраивался по самым передовым для того времени 
градостроительным приемам и правилам, но его архитектурный облик не отличался большой 
выразительностыо по причине политики правительства советского периода. К 1954 году 
Астана в планировочном отношении полностью сохранила сложившуюся квартальную 
застройку и состояла из самого города и пристанционного поселка, развивавшегося вдоль 
железной дороги в северо-западном направлении.  

Акмолинск 30—40-х годов, вплоть до 1956 года, разрастался стихийно в восточном и 
западном направлениях вдоль линии железной дороги, образуя новые районы 
мелкоквартальной усадебной застройки. В эти годы начал формироваться своеобразный 
архитектурный облик застройки улицы Монина (ныне Есенберлина). Особенностью 
застройки являлся фронт этих улиц, образованный  капитальными 3—4-этажными жилыми 
домами, выполненными в едином стиле с украшением фасадов зданий элементами 
классического декора — пилястрами, колоннами и сандриками, а фронтонов — лепными и 
резными картушами с использованием мотивов советской эмблематики и геральдики. 

К числу памятников истории и культуры местного значения, построенных в этот 
период относится  Дом культуры железнодорожников 1954года постройки (ныне Оперный 
театр им. К. Байсеитовой), здание вокзала. Дом культуры железнодорожников был 
спроектирован архитектором В. Калмыковым и решен в характерном для сталинского 
режима классическом стиле. Здание выполнено на основе классических приемов ордерной 
системы с торжественной колоннадой главного входа и богатой лепниной в интерьерах с 
торжественной колоннадой главного входа и богато украшенной лепниной  и росписью 
интерьером. В южном направлении развитие города шло до соединения со старой 
застройкой, сложившейся с момента образования военного поселения. В 1957 году Совет 
Министров КазССР утвердил проект планировки города до 1975 года (архитекторы 
Е.К.Дятлов, В.Ш.Гернберг, Н.Л.Розенберг). Таким образом, генеральным планом была 
заложена идея территориального зонирования и линейно-полосового развития города. В 
основу его планировочной структуры было положено стремление к укрупнению жилых 
кварталов, четкому определению характера магистралей, созданию городского центра и 
связей между отдельными частями города, определению нескольких зон города. В 
соответствии с этим генпланом застройка осуществлялась более крупными кварталами – 
особенно в пристанционном районе – осуществлена городская магистраль ул. Мира, 
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связывающая район вокзала с центром города, началась пробивка ул. Спортивной (сейчас ул. 
Сарыарка), являющейся параллельной улице Мира (Бейбитшилик). Город должен был 
развиваться в сторону железнодорожной станции в западном и незначительно в юго-
восточном направлении на свободной территории. 

Историческую ценность представляет новое здание вокзала, построенное в 1961-
1964гг., и Привокзальная площадь, куда 5 марта 1954 г. прибыл поезд с москвичами - 
посланцами ленинского комсомола, которые первыми откликнулись на призыв партии и 
Правительства об освоении целинных и залежных земель.  

Общественные здания данного периода имеют особенности: использование 
орнаментального декора и применение в объемно-планировочном решении традиционных - 
полузакрытых двориков. Характерным примером использования полузакрытых двориков 
является Дворец культуры железнодорожников. Наряду с учетом природно-климатических 
условий в проектировании внутреннего дворика заложен смысловой подтекст –приглашение 
во внутреннее пространство посетителя. Объединение боковых крыльев здания колоннадой, 
образованной двумя рядами колонн, с классическим ордером, образовало своеобразный 
полузакрытый внутренний дворик. На фасадах и интерьерах использованы элементы 
классики (колонны, капители), что  свидетельствует о том, что автор учитывал 
использование элементов классики и национальных традиций (стрельчатых арок, 
декоративных карнизов, розеток, порталов и др.), а также природно-климатические условия в 
создании внутреннего дворика при входной группе (полузакрытый внутренний дворик).  

В 1987 году было принято решение пересмотреть Генплан-1962 г. Существующий 
Генплан был доработан проектной организацией Казгипроград в 1987 году, в котором было 
выделено несколько центров, в частности  общегородской центр, вокзал. При этом 
привокзальная площадь  с включением улиц Монина была доработана как единый центр. 

В 1990 году рядом со старым корпусом вокзала г. Астаны был возведен новый 
девятиэтажный комплекс пассажирского терминала, ставший пространственной доминантой 
ансамбля привокзальной площади. С приобретением независимости Казахстана, а также с 
переносом столицы в 1997-1999годы проводились реставрационные работы многих зданий, 
приспособления зданий под административные нужды (рис.2). Стремительный рост 
населения столицы и возросшая в связи с этим нагрузка на пассажирский терминал стали 
основным лейтмотивом начатой летом 2003 года реконструкции вокзала (рис.3). Ежедневно 
главные транспортные ворота республики отправляют порядка 4500 пассажиров. 
                                                          Привокзальная площадь    

    
          Рис.2   Современное состояние.               Рис. 3 Проект реконструкции.  

 
Ансамбль привокзальной площади дополняют такие памятники, как монумент «Бата» 

и оригинал образец старого вида паровоза. Присутствие на площади подобных элементов 
свидетельствует о историчности ансамбля.  
 Ансамбль площади сформирован  в процессе продолжительного исторического 
периода[3]. Работы, проведенные в ходе последней реконструкции позволили отразить 
современные требования к архитектуре, не теряя центральной роли здания вокзала. 
Прямоугольная площадь, образованная периметрально застроенными зданиями 
воспринимается не замкнутым пространством, так как площадь имеет визуальное 
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продолжение в виде дорог. Театр оперы и балета К.Байсеитовой и здание вокзала создают 
единый участок, акцентируя внимание на архитектуре и функции зданий (рис.4).  
                                               Территория архитектурного ансамбля 

 
Рис.4План.  

Соразмерность, характерный стиль объектов улицы связывает образованные 
пространства. В структуре города последовательная смена площади в дорогу, а затем в 
перекресток пяти дорог является - осуществлением принципа расположения общественных 
зданий городского значения на основных транспортных магистралях города в виде создания 
архитектурно - планировочных узлов, характерных периоду 70–ых годов[4]. Ансамбль 
встречает гостей города, собирает потоки людей, поэтому размещение здания культурного 
назначения на ключевом месте оправдано, так как данная система разветвления дорог 
открывает направления в несколько частей города. 
 Основными принципами формирования ансамбля привокзальной площади явилось 
стремление к периметральной застройке улиц, на фоне которого удачно выделяются 
здания вокзала и как замыкающая перспективу здание театра. Участок между 
зданиями, представленный дорогой сдержан единым стилистическим решением 
фасадов домов. Отреставрированное здание вокзала является композиционной 
доминантой в общем ансамбле, благодаря материалам, стилю, цветовому решению.  
 
                                               Список использованных источников: 
1. Чекаев Ф.М. К изучению градостроительных ансамблей Астаны // Вестник КазГАСА, 
Алматы, 2004, №2(12), С. 61-63. 
2.  Чекаев Ф.М. О сохранении градостроительных систем прошлого // Вестник КазГАСА. 
Алматы, 2005, №1(15) - С.46-48. 
3. Баранов Н.В., "Всеобщая история архитектуры. Том 4 (Архитектура Западной Европы)" 
Стройиздат 1973.-690 с. 
4. Сайт города Астаны http://www.astana.kz/ru/panorama 
5. Бархин М.Г. Архитектура и человек. М.: Наука, 1979. - 239 с.   

 
 

УДК 725.2 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ Г.АСТАНА И АЛМАТЫ 
 

Саурбаева Асемгуль Муратовна 
lugmesa91@mail.ru 

магистрант 1-го курса кафедры "Архитектура" 
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 
Научный руководитель – С.Ш.Садыкова, 

кандидат архитектуры, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
На современном этапе возникла острая необходимость изучения архитектуры 

торгово-развлекательных центров, так как проектирование зданий данного типа находится на 
экспериментальном уровне. Современные торгово-развлекательные центры (в статье они 
будут сокращенно называться ТРЦ) - это сравнительно новый тип здания, который возник в 
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60-х годах ХХ века. Функционально-планировочная организация ТРЦ является базой для 
проектирования зданий данного типа. 

Функционально-планировочная организация ТРЦ играет важную роль в правильном 
функционировании таких зданий, где совмещаются различные процессы жизнедеятельности 
современного человека: покупки, развлечения, общение, питание, занятия спортом и т.д. 

По функциональному решению ТРЦ образовано двумя функциями: торговой и 
культурно-развлекательной (О.Н.Лукаш). Торговая функция в ТРЦ является относительно 
постоянной, предсказуемой по составу и по схемам организации, позволяющая объективно 
анализировать ее средовые характеристики. Культурно-развлекательная функция является 
разнообразной, так как состав и схемы организации зависят от выбранного типа развлечения:  

1) развлекательные: боулинг, бильярд, аттракционы и детские игровые;  
2) зрелищные: кинотеатры, площадки для представлений;  
3) спортивные: фитнес-залы, каток, трамплин для горнолыжного спорта. Их зоны 

весьма разнообразны по приемам встраивания в его структуру: 
- рассредоточенное 
- компактное 
- размещение на разных этажах 
Приведенные в статье положения опираются на данные анализа существующих ТРЦ 

г.Астана и г.Алматы, на существующее архитектурно-планировочные решения. 
Современный ТРЦ - это сложный комплексный объект, в который входит большое 

количество помещений разного функционального назначения. Выделим  основные  
функциональные зоны ТРЦ и его структурные элементы: 

 
Таблица. 1. Функциональные зоны и структурные элементы ТРЦ 
Функциональные зоны Структурные элементы 

• Общественно-
представительная 

площадки перед входами, вестибюль, кассовый зал 
 

• Коммуникационная лестничные клетки, лифты, эскалаторы; 
• Познавательно-

развлекательная 
аквариум, тропический зимний сад, планетарий, 
выставочный зал и другое; 

• Информационно-деловая интернет-клуб, конференц-зал и т.п.; 
• Зрелищная кинозалы, универсальные залы, демонстрационные залы 
• Развлекательная боулинг, бильярд, трамплин, клубы, ледовый каток, бассейн, 

пляж, скалодром и т.п.; 
• Рекреационная зимний сад, видовые площадки, террасы и другое; 
• Торговли торговые бутики 
• Общественного питания буфет, кафе, ресторан, бар, столовая для персонала; 
• Административная администрация комплекса, бухгалтерия [5]; 
• Хозяйственно-техническая зона загрузки, складские помещения, помещения 

технического обслуживания комплекса; 
санитарные узлы, душевые, переодевальные, гардероб  

 
Общественно-представительная зона является представляющей и формирующей 

зоной ТРЦ. 
Коммуникационные  пространства - зоны  и  помещения  зданий,  сооружений или 

участков, предназначенные главным образом для движения по ним людских потоков. 
Зрелищная зона связана с проведением кратковременных концертов, тематических 

выступлений, лекций, встреч, показов мод, кино и телепрограмм, праздничных массовых 
мероприятий [4]. 

Зона общественного питания является пространством, используемым для организации 
ресторанного и экспресс питания посетителей, находящихся в торгово-развлекательном 
центре.  В рассмотренных примерах зоне общественного питания отдаются целые этажи, на 
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предпоследних или же последних этажах, а также в ряде случаев существуют одиночное 
расположение кафе-ресторанов на 1-2-х этажах. 

Зона отдыха и развлечений предназначена для организации пассивного и активного 
кратковременного отдыха, а также развлечений посетителей в торгово-развлекательном 
центре [3].  

Информационно-деловая зона представляет собой пространство, предназначенное для 
широкого информирования посетителей в целях свободной ориентации в торговом центре и 
для проведения различных встреч, конференции, досуга, поиска необходимой информации. 

В группу помещений информационно-деловой зоны могут быть внедрены 
структурные элементы других зон. К примеру можно привести "Multispace" ТРЦ Ажар в 
г.Астана, где присутсвует зона общественного питания. 

Административная зона представляет собой блок, содержащий в себе управляющие 
структуры (руководство), различные финансовые службы (бухгалтерия, отдел менеджмента 
и маркетинга и т. д.) и службы. 

Хозяйственно-техническая зона представляет собой совокупность инженерно-
коммунальных служб: котельная, телекоммуникационный узел, ряд технических служб, 
обслуживающий персонал и т. д. [3]. 

Перечисленные выше функциональные зоны могут изменятся и дополняться в 
зависимости от типа торгово-развлекательного центра. 

 

 
 

Рис.1. Схемы структурной организации коммуникационно-рекреационных 
пространств в архитектуре ТРЦ 

На внутреннем уровне функционально-планировочные схемы отличаются, главным 
образом, по способу организации и планировки торговых помещений, их связи с другими 
функциональными зонами, способу передвижения потоков посетителей. Модулем 
внутренней планировки ТРЦ является торговый блок и коммуникационно-рекреационный 
блок. 

В функционально-планировочном  аспекте  на  выбор  схемы  структурной 
организации  в  большей  степени  оказывает  влияние  рекреационно-развлекательная  
функция,  подразумевающая  создание  площадок определенной  конфигурации  с  целью  
размещения  специализированного оборудования  и  создания  комфортных  условий  для  
активного  и  пассивного время препровождения. 

Коммуникационно-рекреационное  (общественное)  пространство  – ведущий элемент 
структурной и средовой организации торгового центра, играющий  роль  функционально-
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планировочного  каркаса  и концентрирующий в себе основную художественно-смысловую 
нагрузку [1]. 

При изучении ТРЦ было выделено 4 основные схемы структурной организации 
коммуникационно-рекреационных пространств. Рис.1. 

При изучении ТРЦ г.Астана и г.Алматы были выявлены следующие особенности: 
- Было выделено 4 основные схемы структурной организации коммуникационно-

рекреационных пространств, такие как: кольцевая, коридорно-кольцевая, ядерно-кольцевая 
(комбинированные) и линейная. Преобладающими схемами являются - кольцевые; 

- Характерной  чертой  структурной  организации ТРЦ является  преобладание  
горизонтального  зонирования,  из-за традиционно  небольшой  этажности  торговых  
центров.  Вертикальное зонирование  ТРЦ  получают  в  основном  за  счет  развитых  по  
вертикали атриумных пространств; 

- Функциональные зоны ТРЦ могут изменятся и дополняться в зависимости от типа 
данного здания; 

- Функциональные зоны ТРЦ могут включать в себя другие функциональные зоны. 
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Период Античности ( III-V век н.э.). Возникшие первыми в Древней Греции театры, в 
противоположность  прямоугольной деревянной сцене восточного театра, имели форму 
открытой каменной постройки в виде «орхестры» (центрального круга), обрамленной 
ярусами зрительных рядов длиной несколько больше полуокружности. Напротив них 
располагалась узкая продолговатая площадка, ограниченная сзади зданием, которое 
называлось скена (отсюда - «сцена») и использовалось для переодевания актеров. Выходом 
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из скены на сценическую площадку служили двери в ее передней стене – большая 
центральная и две боковые поменьше. С боков площадка ограничивалась пристройками 
скены, параскениями, откуда также могли выходить актеры. Вдобавок крыша скены давала 
возможность постановки и на верхнем ярусе[1].                                                  

Яркий пример – частично сохранившийся театр Диониса в Афинах, в соответствии с 
рисунком 1. 

 

 
Рис. 1. Театр Диониса. Афины. Греция. 

 
Диаметр орхестры Театра Диониса составлял 27 метров. Она располагалась в центре 

театра, в центре же орхестры устанавливался алтарь Диониса. Две трети орхестры были 
окружены зрительным залом. Ряды для зрителей располагались один над другим, уходя 
вверх, и делились двумя проходами на три яруса, а также делились вертикально многими 
проходами на клинья. Актеры выступали на площадке, которая находилась на уровне земли, 
и только позже она поднялась над землей и получила название «проскений». Проскений и 
орхестра соединялись между собой ступеньками. Выступления хоров происходили на 
орхестре. Занавеса в греческом театре не было. Как правило, роль декорации выполняла 
передняя стена скены, хотя, по-видимому, уже во времена Софокла (495–406 до н.э.) иногда 
использовались и раскрашенные панели (pinakes), если нужно было показать, что события 
разворачиваются, например, на открытой   местности. Главнейшие детали указаны на 
рисунке 2: разрез скамей амфитеатра, профиль трибуны и детали колонны из колоннады 
арьерсцены, в соответствии с рисунком 2. 

 
Рис. 2. Схема театра в плане и  профиль. 

Подобный тип сооружений стал итогом долгой эволюции, которая началась, по-
видимому, с деревянных построек, и, в свою очередь, послужил прообразом 
западноевропейского театра.  

 Период Средневековья ( V-XV век н.э.). Первыми окружили театр капитальными 
стенами, превратили его в отдельно стоящее здание ближайшие исторические преемники 
древних греков — римляне. Несмотря на заметно меньший вклад Древнего Рима в развитие 
драматического искусства, именно он передал греческие театральные традиции более 
поздним эпохам. Театральное нововведение древнего Рима – амфитеатр, приспособленный 
как для грандиозных зрелищ, так и для импровизированных мимических фарсов, когда в 
центре арены устанавливались деревянные подмостки. Римские театры строились, как 
правило, на ровном месте, и для сооружения гигантского наклонного полукруга зрительных 
мест использовались сводчатые конструкции. Чтобы зрители могли попасть на свои места, 
строили специальную систему радиальных лестниц и кольцевых кулуаров. Вместе с тем 
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римляне увеличили размеры и усложнили конструкцию сцены, которая тянется почти на всю 
ширину полукруга зрительской части—театр превратился в сооружение, окруженное со всех 
сторон стенами одной высоты. Многоярусный фасад сцены поднялся до отметки верхнего 
ряда зрительных мест. Роль перекрытия чаще всего выполнял тент, однако строили римляне 
и театры с капитальным сводчатым покрытием, меньшей вместимости, как, например, 
Малый театр или Одеон в Помпеях — на 1500 человек. Поскольку театральное 
представление у римлян не включало традиционный греческий хор, орхестра оказалась 
ненужной для актеров, и на ней стали размещать места для привилегированных зрителей. 
Образовалась та часть зала, которую впоследствии назовут партером[2]. Действие актеров 
ограничилось сценой. Чтобы происходящее на ней было лучше видно с мест, расположенных 
на горизонтальной площадке орхестры — партера, значительно понизились отметки пола 
сцены — его превышение над полом зала стало совсем небольшим — 1,5 метра, как это и 
сохраняется в современном театре. Это позволило еще больше приблизить действие к 
публике, слить их вместе в общей атмосфере единого пространства.  

Одним из ярких примером такого сооружения является знаменитый Колизей, в 
соответствии с рисунком 3. Гигантский эллипс римского амфитеатра Флавиев — имеет 188 
метров по большой оси и 156 метров по малой при общей высоте здания 44 метра. По самым 
осторожным подсчетам, он вмещал 50 тысяч человек, а при максимально возможной 
загрузке — до 90 тысяч. Нельзя не отдать дань уважения размаху и мастерству древних 
зодчих.  

 

 
Рис. 3. Колизей. Рим. Италия. 

 
Таким образом, именно в римском театре сделан решающий шаг в создании 

внутреннего пространства, специально приспособленного для зрелища, для углубленного 
восприятия сценического действия зрителем. Так, в Древнем Риме театр впервые 
превратился в отдельно стоящее объемное сооружение, которое имело сложную внутреннюю 
структуру, архитектурный облик античного театра трансформировался от передвижных 
подмостков и сиденья для зрителей, устроенные на подмостьях, до театра с большой сценой 
и занавесом[3].  

 Период Позднего Возрождения ( сер. XVI-нач. XVII века н.э.). Особый вклад в это 
время в развитие архитектуры театра внесла Италия. Творческое переосмысление 
древнегреческих и латинских образцов, самый дух Высокого Возрождения сделали Италию 
идеальной почвой для создания нового театра. В 1580 году по проекту одного из великих 
мастеров зодчества Андреа Палладио было начато строительство театра «Олимпико» в 
итальянском городе Виченце, в соответствии с рисунком 6. С тех пор вот уже в течение 
четырех столетий этот театр не перестает удивлять и радовать необычностью и изяществом 
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архитектурного решения[5]. Это не только памятник театральной архитектуры прошлого, а 
систематически действующий до наших дней современный театр. 

 
Рис. 6. Театр Олимпико. Виченца. Италия. Архитектор А. Палладио 

За основу построения зала Палладио принял античный принцип полукруглого 
амфитеатра. Однако затесненный участок был трансформирован из полукруга в полуэллипс. 
Этот крутой и узкий амфитеатр — всего восемь метров отделяет его последний ряд от 
первого — упруго упирается в открытую на всю высоту зала двухъярусную сцену. 
Органическое единство зрительской части и сцены подчеркнуто тем, что изящная колоннада, 
идущая по верху амфитеатра, получает непосредственное продолжение в колоннаде второго 
яруса сцены. Главные элементы античного театра — греческий амфитеатр и классическая 
римская сцена — соединены в совершенно новое пространственное целое. Появился совсем 
иной, гуманный масштаб сооружения, столь свойственный архитектуре итальянского 
Возрождения[6]. Но главное новаторство Палладио заключалось в архитектурной обработке 
традиционной сцены. Он значительно увеличил размеры одного из трех, а именно 
центрального проема, связывающего неглубокий просцениум, то есть главную игровую 
площадку римского театра, с глубинными, внутренними помещениями сцены. В античном 
театре они служили для чисто вспомогательных целей. Палладио же, мастерски используя 
эффекты оптической перспективы, хорошо изученные художниками Возрождения, построил 
за проемами фасада сцены постоянную декорацию «улиц», уходящих в глубину 
сценического пространства. Тем самым Палладио создал возможности для переноса 
действия на задние планы сцены, которые оказались открытыми для зрителя. Своим 
решением архитектор дал театральной мизансцене третье измерение — глубину , не 
существовавшее до сих пор на узком просцениуме римского театра, и это открытие во 
многом предопределило целую эпоху в развитии театрального искусства. Это пример того, 
как настоящая, большая архитектура не только отвечает требованиям жизни, воплощенным в 
функции сооружения, но и стимулирует ее развитие, открывает новые, не существовавшие 
до этого возможности. В начале XVII века, эта идея была доведена до своего логического 
завершения в театре Фарнезе, построенном в итальянском городе Парме. Здесь фасадная 
стена сцены практически аннулирована, ее центральный проем превращен в портал — 
широкую раму, обрамляющую очень глубокую  сцену, оборудованную боковыми кулисами. 
Практически все последующие театральные сооружения в XVII, XVIII, XIX веках, а чаще 
всего и до сих пор оборудуются портальной сценой глубинного типа.  

Появление и быстрое распространение нового вида театрального искусства — оперы 
предъявило к театральному зданию новые требования. Чтобы улучшить акустические 
свойства зала, необходимо было прежде всего уменьшить расстояние от зрителя до сцены. 
Классический амфитеатр был слишком громоздким и препятствовал достижению этой цели. 
Необходимо было найти новый принцип более компактного расположения зрительных мест. 

Таким образом, главное значение Эпохи Возрождения придавалось решению 
интерьеров и возможностей сцены. Именно в создании уютного зала, хорошей акустики в 
нем, украшении лож, техническом оснащении сцены и проявлялось искусство театрального 
архитектора. Сама специфика барокко требовала от него большой универсальности: 
архитектору приходилось быть одновременно сценографом, театральным машинистом, 
пиротехником и художником. 
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Таким образом, архитектурный облик театров менялся на протяжении многих веков - 
от античности до нового времени: 

• результатом архитектуры Древнегреческого периода явилось зарождение основных и 
главных элементов театрального здания: сцена, зрительный зал, акустика; 

• в  эпоху Средневековья облик античного театра трансформировался от передвижных 
подмостков и сиденья для зрителей, устроенных на подмостьях, до театра с большой 
сценой и занавесом. У театра появились капитальные стены, римляне превратили его 
в отдельно стоящее здание, которое приобретает канонические формы ярусного 
театра. Создание амфитеатра как элемента театрального сооружения, 
приспособленного для грандиозных зрелищных, считается по существу еще одним 
нововведением римлян; 
Главное значение Эпохи Возрождения - решение интерьеров и возможностей сцены. 

Именно в создании уютного зала, хорошей акустики в нем, украшении лож, техническом 
оснащении сцены и проявлялось искусство театрального архитектора. Сама специфика 
барокко требовала от него большой универсальности: архитектору приходилось быть 
одновременно сценографом, театральным машинистом, пиротехником и художником. 
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 Архитектура театров периода конца XIX – начала XX века. Появление первых 
театров на территории Казахстана восходит ко второй половине XIX века. Это в первую 
очередь русские труппы купеческих антреприз в Уральске (1859) и Петропавловске (1887), 
труппа солдат и офицеров гарнизона в Таразе (1880), общество любителей музыки и 
драматического искусства в Семипалатинске (1890). А также татарские передвижные 
труппы, работавшие в разных городах республики в начале XX века [11]. 

Одним из ярких примеров архитектуры конца XIX века является здание нынешнего 
Русского драматического театра им. М. Горького, посторенного в 1899 г. В Акмолинске, в 
соответствии с рисунком 1.   

http://www.mirandalina.livejournal.com/313921.html
http://architecture.artyx.ru/
mailto:a_smagulova@inbox.ru
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Рис 1. Русский Драматический театр им.М.Горького. 1899 г. Акмолинск 

Другим примером архитектуры периода конца XIX - начала XX вв. является 
областной драматический театр им. Жамбыла (здание Народного дома). Он является 
памятником архитектуры, истории и культуры города Усть-Каменогорска. В этом здании 
проходило много событий, которые сыграли огромную роль в Восточном Казахстане. В 
постройке театра в свободной асимметричной организации плана и в отделке фасада сильное 
влияние модерна. Обилие архитектурных деталей (плитры круглые и арочные окна, 
башенки, венчающие уголки кровли) делает здание очень пластичными и выразительным. 
Здание построено по инициативе О. Ф. Костюрина и других ссыльных народников на сборы 
пожертвований от горожан, в соответствии с рисунком 2.    

 

 
Рис 2. Областной драматический театр им. Жамбыла. 1902 г. Усть-Каменогорск 

 
Еще одним образцом архитектуры конца XIX века является здание Дворца 

железнодорожников в Акмоле (ныне Театр Оперы и балета им.К. Байсеитовой). Его 
украшают полуколонны, фронтоны, изящные ниши и пилястры. Внутри, после масштабной 
реконструкции, находятся большой и малый залы, гардеробные, студия звукозаписи, 
ресторан, мастерские и холлы, в соответствии с рисунком 3.    

 

 
Рис 3. Театр Оперы и балета им. К. Байсеитовой. Акмолинск 

Таким образом, после революции, когда казахский народ сумел приобщиться к 
культуре, впервые появились новые типы общественных зданий как клубы, театры, 
культурно-просветительские учреждения. Одним из основных средств массовой агитации 
народа того времени стал-театр. В апреле 1920 года в Семипалатинске был организован 
народный театр рабочих и служащих, это был первый народный театр в Казахстане. 
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Архитектура театров периода 1930-1940-х годов. 13 января 1926 г. состоялось 
торжественное открытие первого казахского профессионального театра показом спектакля 
«Енлик-Кебек» М. Ауэзова в Казахском государственном драматическом театре г. 
Кызылорды. В 1928 г. из Кызылорды театр был перебазирован в новую столицу Алматы. 
Тогда же начался процесс образования других казахских театров в областных центрах 
республики – В 1933 г. в г. Семипалатинске сформировался Русский драматический театр, 
который вскоре был переведен в столицу Алматы; в 1934 г. в Уральске, Шымкенте, в 1935 г. 
в Петропавловске, Актюбинске, в 1936г. – в Караганды и Таразе, в 1938 г. – в Атырау, 
Павлодаре.  

Таким образом, о высоких темпах строительства театров на территории Казахстана в 
1929 свидетельствуют 13 театров. 

В архитектуре общественных зданий Казахстана второй пол. 1930-х гг. особенно ярко 
наблюдается поворот к использованию исторического наследия с целью монументализации 
произведений советской архитектуры.  Архитекторы Казахстана из-за неизученности своего 
национального наследия пошли по пути освоения классической архитектуры (прежде всего 
русской и среднеазиатской классики). Наряду с историческими и функционально-
конструктивными сторонами развития архитектуры большой интерес представляет эволюция 
и развитие ее эстетических аспектов. Так, во внешнем облике зданий, культурного 
назначения, построенных в сер. 1930-х гг., еще чувствуется влияние конструктивизма. Со 
второй половины 1930-х гг. увеличивается использование форм и деталей классической 
архитектуры[11,с.92]. 

Своеобразным итогом первых попыток в решении эстетических основ архитектуры 
общественных зданий и началом нового этапа является крупнейшее в довоенной архитектуре 
здание Театра оперы и балета  им. Абая в Алматы. В 1932 году был объявлен конкурс на 
проект здания Казахского национального театра. Но незавршенное здание сгорело в 1937 г., 
и заново построено в 1941 г., в соотвествии с рисунком 4. 

 
Рис 4. Государственный Академический Театр оперы и балета им. Абая. Алматы. 

1941г. Архитектор Простаков 
 

Немаловажным было открытие Уйгурского музыкально-драматического театра в 1937 
г. в г. Кызылорде и  Корейского музыкально-драматического театра, который с 1968 г. 
работает в г. Алматы. 

Архитектура театров периода 1950-1960-х  годов. Помимо традиционных 
классических форм, в практике проектирования 1950-х  годов имеются примеры, где 
архитекторы в целях развития национальной самобытности повторяли облик сооружений 
прошлых эпох, например, в архитектуре реставрируется облик мечети-медресе, то есть это 
элементы заимствования архитектурных мотивов из среднеазиатской культовой 
архитектуры. Национальный характер выражен не только в отделке наружных фасадов, но  
также в оформлении интерьеров зданий культурного назначения, соответствующих внешней 
архитектуре. Широко применяются такие формы национального зодчества, как стрельчатая 
арка, портал (пештак), глухая поверхность стены, которая используется в архитектуре как 
характерный композиционный элемент южной архитектуры, своеобразное декоративное 
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оформление, выполненное фигурной кладкой кирпичей, применением резьбы по камню, 
алебастру [1,c.106]. 

В 1960-х годах новая направленность архитектуры потребовала пересмотра норм и 
принципов в проектировании театральных сооружений, характерным примером является 
театр Юного зрителя на 800 мест в Алматы (1957-1962гг.), в соответствии с рисунком 5. 
Здание расположено на обшироной площади, где занимает господствующее положение. 
Планировочно оно построено по обычной симметричной (театрально) схеме с чекой 
организацией движения зрителей. 

 

 
 

Рис 5. ТЮЗ.1957г. Алматы. Архитекторы А. Леппик,Н. Рипинский, Б.Кацев, Б. Тютин 
 

Значительным достижением в развитии архитектуры театров является Русский 
драматический театр им. М. Лермонтова на 846 мест в Алматы, в соответствии с рисунком 6. 

 
Рис 6. Театр им. М.Лермонтова. Алматы. 1968 г. 

 
            Архитектура театров периода 1970-1980-х  годов. С начала 1970-х годов в 
архитектуре Казахстана происходят существенные сдвиги в области синтеза архитектуры и 
монументально-декоративного искусства, это влияет не только на формирование интерьеров, 
но и на внешнее формирование архитектурно-пространственной среды. В эти годы 
наметился неуклонный процесс укрупнения массовых типов общественных зданий и 
сооружений, которые стали активно играть в городской архитектурно-художественной 
композиции, например, Дворец Молодежи в Астане, в соответствии с рисунком 8. А также 
тот разрыв с прогрессивными традициями народного зодчества, наблюдавшийся в первом 
десятилетии современного этапа, восполнился. Найденные приемы архитектурных решений 
позволили расширить палитру выразительных средств массовых типов культурных центров. 
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Рис 8. Целиноград. Дворец молодежи. 1974 г. Архитекторы А. Полянский, К. 

Миронов. 
 

В начале 1980-х годов в городах Казахстана продолжалось активное строительство 
говых Дворцов, Домов культуры и других культурно-зрелищных учреждений. В их числе 
Русский драматический театр им. Н. Погодина в Петропавловске, здание уирка в алматы, 
здание Казахского драматического театра им. М. Ауэзова в Алматы, который в комплексе с 
дпугими общественными сооружениями формирует важный градостроительный узел. 

   
Рис 9. Фрагмент сцены из спектакля театра драмы им. М. Ауэзова. Театр им. М. 

Ауэзова. Алматы. 1982 г.Архитекторы О.Баймурзаев, А.Кайнарбек, М. Жаксылыков. 
 

Рост количества театров в Казахстане не прерывался на всем протяжении развития 
театрального искусства. В 1979 г. в г. Темиртау был создан Немецкий драматический театр, 
который в 1989 году по решению Правительства Республики Казахстан был перебазирован в 
г. Алматы, в соответствии с рисунком 10. 

 

 
Рис 10. Бывший Немецкий драматический театр. Темиртау. 1979г. 

 
 Таким образом, становление и развитие архитектуры театров Казахстана 

происходило непрерывно и повсеместно в лучших традициях классической архитектуры. В 
архитектуре Советского Казахстана наметилось тогда две тенденции: первая-
характеризуется вниманием к национальной архитектуре, в данный период на территории 
Казахстана было сформировано большое количество зданий театров, которые имели 
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национальный и культурный характер; вторая - к обращению к отечественной и мировой 
классике.  

За период суверенитета Казахстана были открыты театры:  театр оперы и балета в г. 
Астане, 8 драматических и музыкально-драматических и 2 кукольных[2]. Сегодня в 
Казахстане активно и успешно ведут свою деятельность 47 государственных театров. 

Становление театра Казахстана происходило в 3 временных этапа, это: 
- Архитектура театров периода второй пол. 1930-1940х годов. В этот период особенно ярко 
наблюдается поворот к использованию исторического наследия с целью монументализации 
произведений советской архитектуры.  Архитекторы Казахстана из-за неизученности своего 
национального наследия пошли по пути освоения классической архитектуры (прежде всего 
русской и среднеазиатской классики); 
- Архитектура театров периода второй пол. 1950-1960х годов продиктована национальным 
характером, то есть это был своеобразный  поиск национальных мотивов ,который 
характеризовал среднеазиатскую культуру в целом. 
- Архитектура театров периода 1970-1960х охарактеризована широким строительством 
типовых сооружений, которые играли роль в общей городской архитектурной композиции. В 
данный период в архитектуре Казахстана происходят существенные сдвиги в области 
синтеза архитектуры и монументально-декоративного искусства. 
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В 1752 году была возведена крепость Святого Петра  в Ново-Ишимской 

оборонительной линии Российского государства.В 1807 г. укрепление переименовано в 
город Петропавловск с присоединением к Тобольской губернии. 

С 1936 года  и по настоящее время, Петропавловск — областной центр 
созданной Северо-Казахстанской области в составе Казахской ССР и с 1991 года Республики 
Казахстан [1]. Петропавловск – не только один из первых торговых городов Сибирской 
железной дороги, но и по сей день остается   красивейшим городом  Казахстана, 
сохранивший свою историю в архитектуре  таких зданий  как Петропавловский театр, 
Романовское училище, Городская управа, и многие другие. В этом городе около семи 

http://vkoteatr.kz/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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памятников архитектуры республиканского значения. Так на пересечении ул.Ульянова и 
Горького 68 находится дом купца Халита Янгуразова, известный как «Дом Невесты», 
построенный в конце XIX – начале XX века (Рис.1). 

Двухэтажный особняк выполнен в стиле барокко и модерн, «под камень» 
покрашенный белой  штукатуркой. О владельцах  дома осталось мало сведений, также до сих 
пор остается неизвестным имя  того, кто его спроектировал, по неподтвержденной 
информации известно, что архитектор был приглашен из Италии. 
 

 
Рис.1 Петропавловск.  Дом купца Халита Янгуразова. Общий вид. 

 
Дом купца Янгуразова является архитектурной гордостью  г. Петропавловск. В конце 

XIX – начале XX века обеспеченный купец Халит Янгуразов влюбившись в столичную 
красавицу, предложил ей выйти замуж. Но невеста поставила условие, при котором свадьба 
состоится, только в том случае, если он построит  точную копию ее родного дома в Москве. 
Янгуразов  сдержал слово и даже пригласил самого лучшего итальянского архитектора для 
строительства. Однако этот особняк так и не принес счастья. Вскоре отец семейства тяжело 
заболел и скончался. Жена осталась одна с двумя детьми, но на этом трагедия не 
закончилась. Как писали в одной из Омских газет  «Иртыш», 1906 года. Вот что в ней 
говорилось: «В ночь с пятого на шестое октября в городе Петропавловске произошло 
событие, взволновавшее все мусульманское население города: зарезаны богатая купчиха 
Янгуразова и ее дочь в собственном доме по Думской улице. Это произошло в час ночи, 
когда в доме по случаю наступившего поста Уразы никто еще не спал. Мать и дочь сидели в 
средней комнате за чайным столом и пили чай, как вдруг ворвался какой-то оборванец с 
ножом в руках. Сын хозяйки бросился к прислуге вниз, на кухню, но выйти и оказать 
помощь ему не удалось: все, кто оставался внизу, были запуганы тем обстоятельством, что 
снаружи стояли вооруженные соучастники злодея. Утром хозяйку и дочь нашли мертвыми. 
В комодах все было перерыто, но унесли одну лишь железную шкатулку, в которой были 
купчая крепость и другие документы. Мусульмане выразили недовольство порядками 
охраны населения, при которых возможны подобные события. Ими была подана петиция за 
подписью нескольких сот человек лично господину начальнику края, в которой они, 
указывая на слабую деятельность полиции, просят выдворить из города до 35 человек 
заведомых воров и разбойников...».  
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В советское время здесь размещался Совдеп, позже в 20-е годы штаб часть, где 
работал Сабит Муканов - классик казахской литературы, поэт, общественный деятель, 
академик.  

На сегодняшний день здесь располагается   частное производство и  медресе. Для 
обследования обьекта в 2010 г. были приглашены специалисты из Алматы, с 2013-2014 идет 
полная реставрация Дома Невесты. Государство выделило более 60 млн.тг на восстановление 
культурного достояния, как сообщают местные СМИ. 

Старинная красивая усадьба выделяется на фоне остальных домов своей 
необыкновенной архитектурой. Сам ансамбль  представляет собой двухэтажный особняк с 
каменной пристройкой, такого рода  купеческие дома часто встречались в Москве и Санкт-
Петербурге.  

Внутренняя отделка из столетней иранской плитки, высокие расписные потолки, две 
каминные печи, красивые резные дубовые двери – все дошло до нашего времени в 
первозданном виде и требует реставрации как поистине уникальное историческое наследие 
города. 

 
Рис.2 Петропавловск. Дом купца Халита Янгуразова. Архитектурные детали.   
 

Отделка фасадов дома интерпретирована «под камень» и с виду создается полная 
иллюзия каменного строения, но на самом деле для строительства использовалось дерево.  

На фасаде здания много гипсовых декоративных элементов и узоров  позднего 
барокко. Колонны с арками, купола, круглые окна символизирующие солнце (Рис.2). 

При исследовании и выполнении чертежа фасада была установлена  четкая симметрия 
в расположении окон и его элементов. С точки зрения композиции, этот объект  
спроектирован по классическим канонам, но с особенностями  и чертами свойственными 
архитектуре того периода. Декор, обрамленные растительным орнаментом окна, ордера 
характерны  для русского барокко, а точнее для московского барокко, голицынского стиля, 
который в свою очередь, отличался от других направлений тем, что опирался на австрийские 
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Рис.3 Петропавловск. Дом купца Халита Янгуразова. Восстановленный по фотографиям фасад дома. Вып. 
Мухамеджанова И. 
образцы, следовавшие итальянским веяниям. Дальнейшего развития это стилистическое 
направление не получило, лишь некоторые  его внутристилевые  особенности 
использовались во внешней отделке таких домов. Колонны, карнизы,  портал оконных 
проемов с  цветами и растительными завитками относится к позднему Ренессансу. Форма 
круглых окон - это модерн (Рис.3). 

 
Рис.4 Петропавловск. Дом купца Халита Янгуразова. Восстановленный по фотографиям орнамент отделки 
фасадов.  Вып. Мухамеджанова И. 
 

Крупный  барочный орнамент: плод с цветочной гирляндой в вазе, расположенный 
над круглым окном, заимствован из  греческого и римского искусства (Рис.4). Изогнутые 
тонкие стебли растений, ленты, не перегружают фасад, как свойственно чистому барокко.  
Поэтому необходимо рассматривать  в целом оформление фасада : его симметрию, гипсовые  
лепные орнаменты, изразцы в облицовке на поверхности стен, округлые окна – везде 
присутствует определенная сдержанность. В этом случае  дом приобретает прорисовку стиля 
модерн с барочными элементами. Если рассмотреть  отдельно  «Флермской резьбу», то  это 
выразительный узор выполнявшийся  мастерами из Оружейной палаты, проникший из 
Европы  через Польшу и Украину в Москву. Его часто можно встретить в оформлении 
интерьеров дворцов  в Петербурге, созданный Ф.- Б. Растрелли, в Петергофе, Царском Селе. 
Особый праздничный, жизнеутверждающий облик придают цвета, лепнина ,узоры. К концу 
XVII в и в первые годы XVIII в растительный орнамент теряет свой характер и возникают 
более естественные и живые сюжеты с фигурами птиц и животных, плодов, ягод, 
подвешенные на лентах.   

 Внешний облик строения относится к концу XIX – начале XX –  это период 
зарождения модерна на базе эклектики, вбирающей в себя ноты классицизма и романтизма. 
Сложно дать конкретную оценку стилевой направленности данного объекта. Так как  
использование барочной лепнины и классических колонн, круглых окон модерна  
выстраиваются в общую композицию, которая создает сложный и красивый фасад. Стилевой 
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анализ «Дома Невесты» относит его к модерну, с элементами классицизма, барокко и 
эклектики.  

Опираясь на архивный материал и исторические источники можно с уверенностью 
отметить, что архитектурное решение дома купца Янгуразова является одним из первых  
примеров проникновения стиля « модерн» в архитектуру городов Северного Казахстана. 
Здание уникальный памятник зодчества и истории города Петропавловск. 

Исследования объекта подтвердили общую концепцию формирования «русского 
модерна» на территории Северного Казахстана в период с конца XIX – начала XX века. 
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В статье рассматриваются понятие территориальный брендинг, основные 

направления и особенности территориального брендинга современных государств. 
Рассматриваются основные факторы продвижения территории, опирающиеся на 

политический, экономический, социокультурный потенциал территории и природно-
рекреационные ресурсы. Рассматриваются основные задачи, направления и законы 
брендирования территории.  

Ключевые слова: территориальный бренд, имидж региона, объект брендирования, 
предмет брендирования, инструменты брендирования  

 
Введение. В современном мире понятие бренда становится глобальным. Все, с чем мы 

сталкиваемся, все, что мы так или иначе в состоянии потреблять, может быть или уже 
является брендами: люди - бренды, города - бренды, политические партии - бренды, события 
- бренды... Это неизбежное следствие тотальной коммерциализации нашей жизни: как только 
экономика затрагивает какую-либо из ее сторон, сразу же появляется необходимость 
конкуренции и, как следствие, - возможность создания брендов.  

Актуальность темы состоит  в  том, что современный мир переживает своеобразную 
«войну территорий», когда соперничество городов, регионов и стран за ресурсы превратило 
их из простых географических единиц в товары, обладающие стоимостью. По этой причине 
во многих государствах актуальным трендом стал территориальный брендинг, позволяющий 
привлекать инвестиции в национальную экономику, развивать туризм, создавать 
благоприятный образ государства в глазах населения и мировой общественности.  

Территориальный брендинг современных государств, в конечном счете, должен быть 
направлен на повышение качества жизни местного населения. Само понятие «качество 

http://www.mtrk.kz/ru/news-mtrk/obschestvo/9566-legendarnyj-dom-nevesty-restavriruyut-v-petropavlovske.html
http://www.mtrk.kz/ru/news-mtrk/94-vechernie-novosti/13569-prazdnichnyj-informaczionnyj-vypusk-qnovosti-mtrkq-za-21-marta-2015-g.html
http://www.mtrk.kz/ru/news-mtrk/94-vechernie-novosti/13569-prazdnichnyj-informaczionnyj-vypusk-qnovosti-mtrkq-za-21-marta-2015-g.html
http://www.mtrk.kz/ru/news-mtrk/94-vechernie-novosti/13569-prazdnichnyj-informaczionnyj-vypusk-qnovosti-mtrkq-za-21-marta-2015-g.html
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жизни» весьма многогранно и отражает разнообразие материальных и духовных 
потребностей индивида, которые он может удовлетворить в условиях определенного 
общества. Качество жизни отдельного человека включает в себя такие характеристики, как 
уровень дохода, здоровье, продолжительность жизни, психологический и социальный 
статус,  степень свободы выбора, возможности организации досуга, комфорт жилища, 
экологические условия окружающей среды и др. 

Цель  является: 
- улучшение «качества жизни» местного населения брендируемой территории; 
-   развитие инфраструктуры туризма; 
-  продвижение территории, государства на международном уровне; 
-  привлечение инвестиций в национальную экономику страны; 
-  улучшение имиджа региона, города или страны и создания в головах ее жителей 

нужных и правильных положительных ассоциаций и образов. 
Для того, чтобы создать бренд территории необходимо исследовать историю и 

культуру данной местности и найти особенность, уникальность брендируемой территории, 
это и является главной целью. 

Задачи: 
1. Исследование наиболее благоприятной территории для развития туризма;  
2. Воссоздание истории развития культуры населения местности, 

протяженностью в четыре тысячелетия; 
3. Создание теоретической и практической модели этнической культуры в 

ландшафте естественной среды обитания; 
4. Содействие развитию инфраструктуры туризма к объектам культурного 

наследия территории; 
5. Занятость населения. Для разветвленной системы турбизнеса потребуется 

много новых рабочих мест; 
6. Сохранение и оптимальное развитие природной и этнокультурной среды как 

взаимосвязанных частей единого целого; 
7. Поддержание экологического равновесия между людьми, природной средой и 

памятниками; 
8. Сохранение национальной самобытности местного населения. 
Основная часть. Территориальный бренд – это бренд страны, региона, города либо 

иного территориального образования, выступающий важным фактором продвижения 
территории, опирающийся на политический, экономический, социокультурный потенциал 
территории и природно-рекреационные ресурсы, а так же бренды товаров и услуг 
локализованные в определенной географической местности. 

Объект брендирования – определённая территория: страна, регион, город, 
муниципальное образование. Предмет брендирования - отличительные особенности и 
конкурентные преимущества территории, с помощью правильного использования которых 
создаётся бренд территории.  

Потребители территориального бренда - целевые аудитории, на которые направлено 
воздействие, оказываемое брендом [3]. Их можно условно разделить на две группы: а) 
внешние: органы и представители федеральной власти, инвесторы, туристы, 
квалифицированные кадры, «внешние» средства массовой информации (международные и 
федеральные); б) внутренние: жители территории (могут подразделяться на более узкие 
группы в зависимости от конкретных задач того или иного мероприятия). Сущность имиджа 
города представлена совокупностью убеждений и ощущений людей, которые возникают по 
поводу его особенностей. Данное представление о городе может сформироваться вследствие 
непосредственного личного опыта (например, в результате проживания на его территории) 
или опосредованно (например, из материалов средств массовой информации и т.д.). Одним 
из важнейших инструментов формирования имиджа выступают средства массовой 
информации. Среди элементов имиджа следует выделять объективную и субъективную 
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составляющие. Важнейшей объективной составляющей имиджа территории является 
совокупность конкурентных преимуществ и недостатков. Они обусловливаются 
особенностями отраслевой специализации региона, наличием экспортного потенциала, 
территориальной удаленностью и транспортной освоенностью, интеллектуальным и 
инновационным потенциалом и его соответствием целям развития региона, уровнем 
развития социальной сферы, состоянием производственного потенциала, сложившимся 
уровнем инвестиционной активности и т.д. Очевидно, что конкурентные преимущества 
способствуют усилению конкурентоспособности территории, а конкурентные недостатки 
осложняют процесс ее включения в рыночное пространство. 

Что касается бренда города, то он рассматривается как совокупность непреходящих 
ценностей, которые отражают неповторимые оригинальные потребительские характеристики 
города и сообщества, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным 
спросом потребителей. Основой формирования бренда является ярко выраженный 
позитивный имидж города, в основе которого лежат уникальные возможности 
удовлетворения тех или иных запросов ее потребителей; бренд является высшим 
проявлением эмоциональных потребительских предпочтений. Бренд также выступает как 
важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов города, ценный актив городской 
экономики. 

o Законы брендирования. Из множества законов брендинга, действующих для 
брендов компаний, товаров или услуг, мы выделили самые главные и 
адаптировали их под брендирование территории.  

− Закон оригинальности: самый важный аспект бренда территории - его 
оригинальность, то есть наличие оригинальной идеи или концепция, обеспечивающей 
брендирование.  

− Закон сужения: бренд становится сильнее при сжимании центра внимания и 
фокусировке на одном узком сегменте, который составляет ядро бренда территории.  

− Закон распространения: настоящая сила бренда заключается в отождествление 
территории с какой-либо сферой общественной жизни. Бренд, перескакивающий из 
сферы в сферу, не достигает успеха, а сама территория теряет, таким образом, 
отличительные черты и уникальность. 

− Закон известности: рождение бренда достигается путем публикаций информации о 
нем, а не рекламой. Новый бренд должен привлечь к себе внимание популярных 
медиа, иначе у него нет шанса занять свое место на рынке.  

− Закон рекламы: для поддержания известности бренда нужна реклама, рано или поздно 
необходимо переключить стратегию брендинга с публикаций на рекламу. 

− Закон слова: бренд территории должен стремиться оккупировать определенное слово 
в умах потребителей бренда, а именно – название территории, порождающее при 
озвучении прямые ассоциации с территорией и её содержанием. 

− Закон подлинности: ключевым элементом успеха любого бренда является его 
подлинность. Доверие к бренду основывается на восприятии его как чего-то 
настоящего, истинного. 

− Закон границ: для глобального брендинга границ не существует. Распространение 
бренда территории во внешней среде должно иметь глобальный характер.  

− Закон времени: бренд территории не построить за один день, это довольно 
протяжённый во времени процесс, требующий последовательных действий и 
подведения промежуточных результатов.  

− Закон изменений: специфику бренда территории можно менять, но только в случае 
если первоначальная концепция брендирования не оправдала вложений и имеются 
основания для создания принципиально нового бренда.  

          Этапы создания бренда территории 
 I. Подготовительный этап:  
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1. Выбор и определение брендируемой территории. 2. Определение потенциального 
заказчика работ по разработке проекта бренда территории (органы местного 
самоуправления, органы власти и управления субъектом федерации, градообразующее 
предприятие).  
 II. Аналитический этап:  

1. Анализ внешней среды и задаваемых ей предпосылок для брендирования 
территории: - сбор информации по территориальному брендированию; - изучение 
существующих брендов территории и тех задач, которые они выполняют; - выявление во 
внешней среде потребности на конкретный бренд территории; - социально-экономическая 
ситуация во внешней среде в целом, обуславливающая спрос на бренд территории.  

2. Анализ потенциала территории, оценка её современного состояния и выделение 
ключевых моментов: - особенности исторического развития территории; - расположение 
территории, ландшафт; - администрация территории, органы управления и их деятельность; - 
обустройство территории (оснащённость значимыми объектами); - архитектурное и 
культурное пространство территории; - основные отрасли экономической деятельности; - 
производственно-технические ресурсы, которыми обладает территория; - жители территории 
(социально-демографические показатели).  
 III. Проектирование:  

1. Постановка целей и задач территориального брендирования.  
2. Разработка стратегии использования преимуществ территории для достижения 

поставленных целей:  
3. Разработка территориально-функциональной структуры по работе над брендом 

территории.  
4. Разработка инфраструктурных и инновационных проектов для продвижения 

территории.  
5. Разработка программы создания бренда территории: - подбор участников и 

партнёров брендинга; - план мероприятий; - направления деятельности; - механизмы запуска 
программы; - сроки реализации.  

6. Подготовка вариантов государственной (муниципальной) поддержки и сбор 
необходимых документов для получения государственной (муниципальной) поддержки 
территориального брендирования.  
 IV. Реализация:  

1. Презентация программы территориального брендирования для заинтересованных 
лиц.  

2. Получение муниципальной (государственной) поддержки.  
3. Утверждение программы брендирования на муниципальном и других уровнях 

власти. 
4. Учреждение специального органа управления брендированием территории.  
5. Непосредственная последовательная реализация программы брендирования.  

 V. Оценочный этап:  
1. Периодические подведение результатов проведения тех или иных мероприятий по 

брендированию территории.  
2. Оценка эффективности бренда территории: - узнаваемость территории, её наличие в 

информационном пространстве; - внимание к территории и частота обращений к ней со 
стороны внешней среды; - количество привлечённых к территории инвестиций и новых 
проектов; - количество привлечённых к территории людей: туристы и новые жители; - 
оценка деятельности территории на всех уровнях государственной власти.  
Заключение: Таким образом, бренд территории должен формироваться как для внешних, так 
и для внутренних аудиторий, причем эти два компонента взаимосвязаны: только 
сформировав позитивный имидж территории для её жителей, можно рассчитывать на успех в 
продвижении бренда во внешнюю среду.  
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Таким образом, на современном этапе все развитые страны пытаются создать такие 
условия для развития регионов и городов, которые бы позволяли им полностью 
реализовывать имеющийся потенциал, максимально увеличивать взнос в национальную 
экономику, добывать конкурентные преимущества на мировых рынках. Трансформируемые 
промышленные территории дают новые возможности для обновления городов, меняются 
потребности отраслей экономики, что требует пересмотра обыденного состояния 
хозяйствующих субъектов. Основными направлениями в развитии постиндустриальных 
городов должно быть восстановление и сохранение окружающей среды, реорганизация 
устаревших промышленных систем и преобразование их в системы с ориентацией на 
экологию, обзор исторического и культурного наследия в существующей городской системе 
и образование новой туристической инфраструктуры. Инновационный потенциал крупного 
города необходимо перестроить в практическую творческую деятельность по производству 
новых продуктов и услуг. 

Выводы: 
1. Развитие инфраструктуры туризма к объектам культурного наследия; 
2. Брендинг современных государств, в конечном счете, должен быть направлен 

на повышение качества жизни местного населения; 
3. Развитие торгово-деловых отношений между странами; 
4. Территориальный бренд окупается в долгосрочной перспективе, создает 

благоприятный психологический микроклимат, является источником гордости жителей за 
свою малую родину; 

5. Оценка эффективности бренда территории: - узнаваемость территории, её 
наличие в информационном пространстве; - внимание к территории и частота обращений к 
ней со стороны внешней среды; - количество привлечённых к территории инвестиций и 
новых проектов; - количество привлечённых к территории людей: туристы и новые жители; - 
оценка деятельности территории на всех уровнях государственной власти. 
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талап етеді. Бұл ойлар РИО+20 Орнықты даму бойынша БҰҰ Конференциясының жаһандық 
пікірлерінен көрініс тапты: «Болашақ үшін көпірлер салу» пікірі елдердің «жасыл» 
экономикаға өту тұжырымдамасын айқындайды. 

РИО+20 негізгі қорытынды құжатында Қазақстанның аймақаралық бастамасы «Жасыл 
көпір» Әріптестік бағдарламасы көрініс тапты. Бұл бағдарлама барлық елдердің қатысуына 
еркін және ашық жол болып табылады [1]. 

Алдын ала «Жасыл көпір» Астаналық Бастамасы Азия-Тынық мұхит аймағының 
қоршаған орта және даму бойынша министрлердің VІ-шы конференциясы мен «Еуропа үшін 
қоршаған орта» ЕЭК елдері министрлерінің VІІ-ші Жалпыеуропалық конференциясында 
(қыркүйек, 2010 және 2011 жылдары Астана қ.) қолдау тапты. 

Астана бастамасының негізгі мақсаты «жасыл» өсім тұжырымдамасын дамытудың 
дәстүрлі үлгілерінен көшу жоспарын әзірлейтін елдердің әріптестігін дамыту болып 
табылады. Жоспардың ішінде төмен көміртекті дамыту және климаттың өзгеруіне бейімделу, 
қалалардың орнықты дамуына көмек көрсету, «жасыл» бизнес пен «жасыл» технология 
қозғалысы, орнықты өмір бейнесі мен өмір сапасын арттыруды ынталандыруды қамтиды [2], 
[3]. 

 «Жасыл көпір» Әріптестік бағдарламасының басты бағыттарының бірі – экожүйелік 
қызметте инвестициялар мен табиғи ресурстардың экотиімді пайдаланылуын арттыру болып 
табылады [4]. Бұл мазмұнда биологиялық әртүрліліктің әлеуметтік және экономикалық 
дамуы үшін маңызы үлкен және адамзаттың өмір сүруі үшін де өте қажет. Оның қамтамасыз 
ететін тауарлары мен қызметтері ғаламдық және жергілікті деңгейде пайда алып келеді. 
Ғаламшарда биоәртүрлілікті сақтау милиондаған адамдардың өмір сүру әрекеті мен 
әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатымен тікелей байланысты, сондай-ақ орнықты даму мен 
кедейлікпен күресуге мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты, Орнықты даму бойынша БҰҰ бірінші конференциясында (1992 
жылы 5 маусым, Рио-де-Жанейро) халықаралық келісім – Биологиялық әртүрлілік туралы 
конвенциясы қабылданды. Қазақстан Республикасы 1994 жылы Конвенцияны 
ратификациялап, келесі міндеттерді қабылдады: 

ұлттық жоспарларда, бағдарламаларда және саясатта биологиялық әртүрлілікті сақтау 
және орнықты пайдалану бойынша шаралар қабылдау, олардың қоршаған ортаға әсерін 
бағалау және мониторинг жүргізу; in-situ және ex-situ биоәртүрлілігін сақтау, яғни 
экожүйелер мен табиғи мекен ортасын сақтау, сондай-ақ тіршілікке қабілетті популяция 
түрлерін өз табиғи ортасында, әсіресе қолға үйретілген немесе өсірілген түрлерге – өздерінің 
ерекше белгілері қалыптасқан ортасында қорғау және қалпына келтіру. 

Биологиялық әртүрлілік туралы Конвенцияның ережелерін орындау үшін елдің 
орнықты дамуының стратегиялық жоспарына сәйкес 1999 жылы биологиялық әртүрлілікті 
сақтау және балансты пайдалану бойынша бірінші Ұлттық Стратегия мен Іс-әрекеттер 
жоспары әзірленген [5]. 

Биоәртүрлілікке экожүйелердің табиғи жағдайдағы және адамның өсірген және баққан, 
еккен сортарынан, түрлерінен, жыныстарынан, ұрығынан алынған өсімдіктердің, 
микроағзалардың және жануарлардың барлық типтерінің түрлері, түрішілік формалары, 
әртүрлілігі жатады. 

Тіршілікті қамтамасыз ететін осы маңызды көздерді сақтау және балансты пайдалану 
мәселесі өзектілігі бойынша адамзаттың ешқандай өзге мәселелерімен салыстыруға келмейді 
[6]. Қазақстандағы биологиялық әртүрлілік нысандарын қорғау бойынша іс-әрекеттер 
кезектілігін анықтау үшін бірқатар белгілер бойынша артықшылықтар айқындалды. Олардың 
ішінде экожүйелерді сақтау және табиғи капиталды орнықты пайдалану биоәртүрлілікті 
сақтау және балансты пайдалану бойынша біздің Ұлттық Стратегиямыз бен іс-әрекеттер 
Жоспарымыздың басты бағыттары болып табылады. 

Бұл міндеттер биологиялық әртүрлілікті сақтау және балансты пайдалану бойынша 
әзірленіп отырған жаңа Ұлттық Стратегия мен Іс-әрекеттер жоспарында көрініс тапты. Бұл 
жоспардың стратегиялық мақсаттары үкімет пен қоғамның іс-әрекеттеріне биоәртүрлілік 
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тақырыбыптарын енгізу арқылы биоәртүрліліктің жоғалуының негізгі себептерімен күрес 
жүргізуге бағытталған. Биоәртүрлілікке түсетін тікелей қысымдарды қысқарту және орнықты 
пайдалануын ынталандыру. Экожүйелерді, түр және генетикалық әртүрлілігін қорғаудың 
орнықты тетіктері негізінде биоәртүрлілік жағдайын жақсарту және биоәртүрлілікті 
пайдалану тиімділігін арттыру, жоспарлау, басқару, оңтайлы табиғи әлеуетін құру есебінен 
барлық адамдар үшін пайда көлемін арттыруға бағытталған. 

Алға қойылған мақсаттарды іске асыру үшін негізгі жиырма міндеттер анықталды. 
Биоәртүрліліктің бағалық құндылығын анықтау, осы көрсеткіштерді ұлттық бағдарламалар 
мен даму жоспарларына енгізу, биологиялық әлеуетті және экологиялық орнықтылықты 
сақтауға бағытталған іс-әрекеттерді экономикалық ынталандыру негізінде биоәртүрліліктің 
азаюын минимум көрсеткішке жеткізу; флора мен фаунаның табиғи мекен ортасының тозуы 
қарқынын азайту. Климаттың өзгеруі мен ресурстарға қажеттілігін ескере отырып, 
антропогендік қысымын азайту негізінде түрлі экожүйелердің табиғи қорларын орнықты 
пайдаланудың тетіктерін немесе жүйелерін әзірлеу [7]. 

Ерекше экологиялық, ғылыми және рекреациялық мәндегі өсімдіктер мен жанарлардың 
сирек және жойылу қаупі бар түрлерін, бірегей үлгідегі жерлерді, табиғи және тарихи-мәдени 
кешендер мен нысандарды сақтаудың ең тиімді шаралары – ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды құру болып табылады. 

Қазақстан Республикасының табиғи-қорық қорының жағдайына қазіргі заманғы талдау 
жасау нәтижелеріне сүйенсек, сүтқоректілердің 178 түрлерінің 140 түрі (78,6%) қорғалады, 
оның ішінде 22 түрі Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген, сондай-ақ 
құстардың 346 түрі (87,4%), бауырымен жорғалаушылардың 31 түрі (63,2%), балықтардың 23 
түрі (22,1%) қорғалады. Бұлар Қазақстанның бірегей флоралық және фауналық әртүрлілігін 
сақтауды қамтамасыз етпейді. 

Қазақстанда ғаламдық маңызы бар экожүйелердің бірнеше қатары бар, олардың ішінде 
солтүстік шөлдер, реликті шыршалы ормандар және бірегей тау экожүйелері бар. Қазақстан 
шөлдері мен тау жүйелері Жабайы табиғаттың Дүниежүзілік Қорының Ғаламдық Тізіміне 
енгізілген. Бұл жүйелер ең маңызды экологиялық аймақтарды (орталық азия шөлдері мен 
ортаазиялық тау шалғындары мен орман алаптары) алып жатыр. Халықаралық мәні бар 
Рамсар конвенциясының сулы-батпақты жерлерінің тізіміне Каспий теңізінің маңындағы 
жағалаулар мен Орал өзенінің атырауы, Алакөл-Сасықкөл және Теңіз-Қорғалжын көлдер 
жүйелері енгізілген. 

Қазақстандағы ландшафттық және биологиялық әртүрліліктің жоғалуы мен 
қысқаруының негізгі факторлары мекен ету ортасына техногендік және антропогендік 
әсерлері, сонымен қатар, аридизация және шөлдену үрдістері болып табылады. Биологиялық 
әртүрліліктің жойылуы табиғи экожүйелердің бұзылуы, аумақтағы су режимінің өзгеруі, 
орман алқаптарының жойылуы, биологиялық қорлардың шамадан тыс пайдаға асырылуы, 
өнеркәсіптік және ирригациялық сулардың шығарындылары, өсімдіктер мен жануарлардың 
бөтен түрлерін енгізу салдарына байланысты. Биоәртүрліліктің жоғалу қаупі температураның 
артуымен, экожүйелердің сумен қамтылу жағдайының нашарлауы және сәйкесінше, шөлдену 
қырқынының тез жүруімен байланысты климаттың өзгеруі есебінен артады. 

Биоәртүрліліктің азаю тенденциялары мен оның салдары. Табиғи ландшафттардағы 
экожүйелердің функционалды маңыздылығын бағалаудың негізгі критерилері: аумақтың 
геоморфологиялық ерекшеліктері; жер бедерінің сипаты мен типі; топырақтың механикалық 
құрамы мен сортаңдану дәрежесі; доминаттардың, субдоминаттадың орнықтылық дәрежесі 
және флора мен фаунаның шаруашылық бағасы, мұның ішінде өсімдік жамылғысы табиғи 
жүйелер жағдайының индикаторы болып табылады. Таулы аумақтарда өсімдіктер 
жамылғысы жер бедерін тұрақты етіп, ресурстық-шикізаттық рөл (пішен шабу, дәрілік 
жайылымдар) атқарады. Табиғи ауытқулар жағдайында ағаш-бұталы өсімдіктер селге 
тосқауыл ретінде бола алады. Шөл зонасындағы экожүйенің өсімдік жамылғысының негізгі 
қызметтері: ландшафттық-қорғаныс, жайылымдық, орман шаруашылық (сексеуіл болғанда), 
шыбындық, галомелиоративті, және де топырақ түзуші. Өзендердің аңғары бойынша 
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өсімдіктер қосымша су реттегіш рөлін де атқарады. Экожүйелердің фондық жағдайы 
флоралық және фауналық биоәртүрлілік үшін негіз болады. 

Дегенмен, қазіргі уақыттағы ауыл шаруашылығы өндірісінің қарқынды жүргізілуіне 
және техникалық ықпалдың артуына (әсіресе, пайдалы қазбаларды барлау және өндіру) 
байланысты, және де климаттың айтарлықтай өзгеруімен байланысты шөлдену дәрежесі мен 
қарқынын анықтай отырып, табиғи экожүйелердің біршама өзгеруі байқалады. 
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ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың І жартысындағы қазақ баспасөзінің 

сипатына тарихи тұрғыдан тоқталып өтетін болсақ, бұл кезең қазақ баспасөзінің енді-енді 
ғана дүниеге келіп, халықтың арасына тарай бастаған кезеңі, әрі халықтың тар жолды тайғақ 
кешкен кезеңі еді. Осындай аласапыран кезеңде халық тағдыры мен қоғам өмірінің 
шындығын бүкпесіз батыл жариялаған қазақ баспасөзінің қызметі орасан зор болды [1].  

Жалпы алғанда баспасөз – халықтың рухани ой – пікірін қалыптастыруға, қоғамның 
әлеуметтік көзқарасын нығайтуға, мәдени – әдеби дүниетанымын кеңейтуге бағытталған 
құрал.  

Газет ақпарат таратушы, үгіт - насихат жүргізуші. Бұл жайлы А. Байтұрсынов: «Газет 
– халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, қасында құлағы 
жоқ керең, тілі жоқ мақау, көзі жоқ соқыр сықылды» [2] – деп, газеттің әлеуметтік-қоғамдық 
өмірдегі алатын орнын, қызметін нақты көрсеткен еді.  

Тамырын тереңнен тартқан тарихымен қоса мәдениеті өркендеген қазақ халқы 
басынан өткерген ұлы оқиғалар мен әлеуметтік жолдарын ауыз әдебиеті, эпостық жырлар, 
тарихи аңыз әңгімелер арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жеткізді. Алғашқы газет-журналдар да 
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шыға бастаған еді [3].  
Отарлау саясатының жүгенсіздігі үкіметтің барлық шет аймақтары сияқты 

Қазақстанда да тек өз жеке бастарының қамы үшін, қажеттілікті халықтың хал жағдайымен 
есептескендігінен-ақ көріп отырды. Олар өз мақсаттарына жету үшін «Мамандарылған» 
шаруашылық саясатында жүргізді. Мұның өзі Қазақстандағы индустрияландырудың, 
өнеркәсіпті дамытудың, ауыл шаруашылығы жүйесінің қолданбалы түрлерін дамытудың 
орнына, өлкені пайдалы қазбалар мен мал шаруашылығы өнімінің қоймаларына айналдыруға 
әкеп соқтырды. Осының барлығы жергілікті халықтың өміріне, әдеп-ғұрпына үлкен әсер етті. 
Оларға күштеу арқылы Еуропалық дүниетанымның белгілерін енгізе бастады. Отаршылдар 
қазақ мәдениеті Еуропалықтар мен орыстардың мәдениетімен салыстырғанда «Екінші 
сортта» деп көрсетті [4]. 

Бұл қазақ халқының көптеген ғасыр бойы қалыптасқан тарихи мәдениетін 
мойындамау еді. Көшпелі халықтың мәдениетін, ауыз әдебиетін ысырып тастап, орыстар 
өздерін «аға халықпыз» деп иландыруға көшті. Отарлау саясатының кесірінен қазақ 
халқының ұлттық құндылықтары ұмыт бола бастады.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ елін, жерін патшалы Ресейдің толықтай 
жаулап алуына байланысты Қазақстанның Ташкент, Орынбор, Омбы, Орал, Астрахан сияқты 
кейбір ірі қалаларында патша үкіметінің жергілікті әкімшщілік орындарынының жеке ресми 
органдары ретінде жергілікті ұлт тіліндегі алғашқы газеттер шыға бастады. Әрине, бұл 
басылымдар қайткен күнде де қазақ халқының қамын ойлап, оның әлеуметтік шаруашылық 
және мәдени – ағарту тілектерін ескергендіктен шығарылған жоқ, қайта патша үкіметінің 
отарлау саясатын күшейте түсу, оның бұйрық-жарлықтары жергілікті халықтық санасын 
оятып, мол рухани байлыққа ие болуларына елеулі түрде әсер етті. Оны мынадай 
мысалдардан айқын байқауға болады. Мәселен, қазақ баспасөзінің тұңғышы «Түркістан 
уалаятының газеті» екендігі белгілі, ол сол кездегі Түркістан генерал- губернаторлығының 
орталығы Ташкент қаласында 1870 жылдың 28 сәуірінен бастап, орыс тілінде шығатын 
«Туркестанские ведомости» газетіне қосымша ретінде айына төрт рет ( екі саны өзбекше, екі 
саны қазақша) шығарыла бастады [5, б.6], - деп жазылды «Әлем баспасөзі тарихынан» атты 
кітапта. Демек, қазақ баспасөзі орыс тілді газетіне қосымша ретінде екі беттен бастау алғаны 
сөзсіз.  

ХХ ғасырдың басында қазақ халқы жігерленіп, ой-өрісі кеңейіп, жылдар бойы 
тұмшаланып келген ұлттық сананың оянуы баспасөздің қарқынды дамуына түрткі болды.  

1905 жылдан бастап Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Райымжан Мәрсекұлы 
және өзге де көзі ашық, көкрегі ояу, оқыған азаматтарымыз жалпыхалықтық газет ашуды 
өқолға алды. 

Тарихи деректерге сүйенсек, 1905 жылы 9 желтоқсанда Ахмет Байтұрсыновтың алған 
ресми рұқсатнамасымен «Қазақ» деген атаумен алғашқы қазақ газеті басылып щыққан. Ел 
арасында газет кең таралып, ол тіпті тозып жыртылғанша оқылатын болған. Ол кезде газет 
бастырушысы-«Азамат» серіктігі Хусаинов-Каримов баспаханасында басылып тұрған. 

Газетте 20 ғасырдың басындағы қазақ жұртының саяси-әлеуметтік өмірінің ең түйінді 
мәселелеріне, шаруашылық жағдайын, жер мәселесіне, басқа елдермен қарым-қатынасына, 
оқу-ағарту, бала тәрбиесіне, әдебиет пен мәдениет, әдет-ғұрып, салт-санаға, тарих пен 
шежіреге арналған Ә.Бөкейхановтың, Ш.Құдайбердиевтің, М.Жұмабаев пен С.Дөнентаев, 
Б.Майлин, С.Торайғыров, Ғ.Қарашев, А.Мәметов, Б.Серікбаев, Р.Малабаев, Қ.Қоңыратбаев 
сынды әдебиетіміздің дамуына үлесін қосқан ардақты ағаларымыздың ғылыми 
шығармалары, әңгіме, өлеңдері басылып, аудармалар туралы сын мақалалармен қатар 
Л.Толстойдан, А.Чеховтан, М.Лермонтовтан, В.Короленкодан, Ш.Крыловтан алғашқы 
аудармалар жарық көрген [6,б.145]. 

«Қазақ» газеті алғаш шығарылған күнінен бастап бірнеше жыл жалғыз қызмет етті. 
Соңынан «Дала уалаяты газеті», «Серке», «Қазақ газеті», «Айқап» және тағы басқа газеттер 
пайда бола бастады. 
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Өткенін қастерлеп, бүгінгі ұрпақтың керегіне жарата білу – келешегі бар өркениетті 
елдердің  ғана үлесіне тиетін жәйт. Біз кейінгі жылдарға дейін өткенімізге тереңдеп бара 
алмай келдік. Қазақ елі үшін ояну дәуірі енді ғана басталды. Төл тарихымызды танып, 
түсінуге себін тигізетін түпнұсқа еңбектердің ішінде «Дала уалаятының газетінің» орны 
ерекше [7, б.5], - деп «Дала уалаяты газеті» / «Киргизская степная газета» газеті пікір білдірді 
(1-сурет).  

  
(1-сурет) 

  
 “Дала уалаятының газеті “ басқа жергілікті газеттерге қарағанда қазақ бұқарасының 
тұрмысын, оның шаруашылык жағдайларын, мәдени тіршілігін толығырақ көрсетіп 
отырған газет болды. 

Газет бетінде қазақ тілінде бұрын болмаған қоғамдық - публицистикалық, ресми іс 
қағаздарын жүргізу жөніндегі мақалалар жарияланды, ғылыми стильдің негізі қаланды, 
аударма тәжірибесінің алғашқы қадамы жасалынды, араб графикасына негізделген қазақ 
жазбасында тұңғыш рет тыныс белгілірі қолданылды. Ұлттық баспасөзіміздің 
қарлығаштарының бірі – «Дала уалаяты газетінің» дүниеге келуі қазақ халқының өткен 
ғасырдағы мәдени өміріндегі елеулі оқиға болды. «Дала уалаятының газетінде» басылған 
шығармаларда қазақ халқының әр кезеңдеріндегі өмірі , тұрмыс-тіршілігі, күрделі жағдайлар 
мен оқиғалар толық, тұтас қамтылмағанымен, тарихымызда болған ұлы өзгерістер, халық 
өмірінің жеке-жеке суреттері алғаш рет осы газет бетінде жарияланып, ұлттық әдебиетпен 
мәдениеттің негізін қалауға көмектесті.                                                           

Ал, Ресейде 1703 жылы қаңтар айында алғашқы газет пайда болды. Ол газет тікелей 
Петр І ықпалымен басылып шықты. Ең қызықтысы алғашқы газеттің қателігін Петр І өзі 
тексерген екен (2-сурет).       
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(2-сурет) 

 
Негізінен ең алғашқы газет біздің эрамыздың VІІІ ғасырында Қытайда пайда болған. 

Ол «Столичный вестник» деп аталып, онда имперотордың жарлығы және маңызды 
мәселелер жарияланады. Бұл газеттің шығарылуының өзі көп машақат еді: арнайы тақтада 
иероглифтер ойлып жазылды, оны тушьпен бояп, қағазға таңба ретінде басып шығарды (3-
сурет). 

  
(3-сурет) 

 
Ал, XVІ ғасырда Венецияда ақпараттары қолмен жазылған парақтар таратыла 

бастады. Оның құны «gazetta» деп аталатын бір монета тұратын. Осыдан барып газет атауы 
шыққан екен (4-сурет). 
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(4-сурет) 

 
Венециядағы «авизи» немесе «газете» деп аталған парақтары Италия мен Еуропадағы 

соғыстар мен саяси өмір туралы хабар беруші ақпарат көзі болды. Шамамен 1566 жылдан 
бастап ақпарат көздері апта сайын шығарылып, кейбірі тіпті Лондонға дейін жеткен. Ал, 
ХVІІ ғасырдың басынан бастап баспа газеттері Еуропаның барлық аймақтарына тарайтын 
болды. 

Ал, Еуропада баспасөз деп XVІ ғасырда алғашқы газет ретінде шағын тақтайшаларға, 
парақ қағаздарға жазылып, Рим тұрғындарының көп жиналатын жерлеріне қабырғаға ілінген 
ақпаратты айтар едік (5-сурет).  

  
(5-сурет)  

 
Алғашқы газеттің дамуына Юлий Цезарь көп үлес қосты. Ол отырыстардың есебін, 

басқа елдер басшыларының жолдауларын, сонымен қатар шайқас алаңынан келген 
хабарларды жазғызып, барша халыққа таралуын қамтамасыз етті (6-сурет).  
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(6-сурет. Алғашқы газет үлгісі) 

 

Осы заманғы газеттер – Еуропада ойлап шығарылған. Алғашқы газеттердің легі 
қолмен жазылған жаңалықтар парақтарға түсіріліп, ХVІ ғасырда Венецияда кеңінен 
тарағанын айтып өттік. Венеция сияқты Еуропаның ірі қалалары әлемдік сауда 
орталықтарының бірі болғандықтан, олар саяси әрі экономикалық маңызды ақпараттарды 
таратудың орталығына айналды. Кейін апта сайын шығарылатын баспасөздер Базельде (1610 
жылы), Франкфурт пен Венада (1615 жылы), Гамбургте (1616 жылы), Берлинде (1617 жылы) 
және Амстердамда (1618 жылы) пайда бола бастады. Ал, Англияны алатын болсақ, онда 
алғашқы газет 1621 жылы дүниеге келді. 1631 жылдан бастап Франция да өз газетін шығара 
бастады. Италия – 1639 жылдан, Испания – 1641 жылдан бастап өздерінің ақпарат құралы 
баспасөздерін дүниеге әкелді.  

Бұл уақыттарда мұсылмандық Шығыс бұқаралық ақпарат құралдары дегенді 
білмейтін еді. Ал Еуропа құрлығында алғашқы газет пайда болғаннан кейін жиырма - отыз 
жыл ішінде бұқаралық ақпарат құралдары еуропалық саяси дамуға, демократиялық нығаюға, 
сауаттылықтың таралуына және қоғамдық ақпараттық кеңістіктің артуына бірден - бір 
себепші күшке айналды. Мұсылмандар еуропалықтар жасаған ақпараттық өркениет саласына 
біраз кешігіңкіреп енді. Газет-журнал, радио, теледидар ислам мемлекеттерінде батыс 
әлеміне қарағанда баяу дамыды. Бұл көптеген ислам елдерінің экономикалық тұрғыда артта 
қалуларына әкеп соқты [8,б.5].   

Қоғамның өміріне тікелей қатысты бұқаралық ақпарат құралдарының рөлінің маңызы 
зор. Сондықтан, бұқаралық ақпарат құралын төртінші билік деп те аталуы да осыдан. 
Бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі қоғам мен мемлекеттегі жоғарғы 
құндылықтардың бірі болып есептеледі. Себебі, бұқаралық сөз еркіндігісіз  азаматтық 
қоғамды елестету мүмкін қиын. Бұқаралық ақпарат құралдарының мақсаты - елде және 
шетелде болып жатқан оқиғалар жайлы қоғамға шынайы және жылдам ақпарат жеткізу. 
Қоғамдық бұқаралық ақпарат құралдарының болуы - әрбір демократиялық мемлекеттің 
қажетті элементі. Біріншіден, бұқаралық ақпарат құралдарының  бұқара халық пен 
үкіметтің  байланысын ұйымдастыра алады. Екіншіден, басылым қоғамның әлеуметтік 
өміріндегі өзгерістерді жылдам паш ете алады. Үшіншіден,  әлеуметтік өзгерістер жөніндегі 
тәжірибелі  түсінік бере алады және де бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдағы өзгерістерге 
нақты көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді. Төртінші билік - бұқаралық  ақпарат 
билігінің құзыреті күшті, сонымен қатар баспасөз қоғамдық пікір туғызып, қалыптастыра 



6881 
 

алатын ықпалы  бар, халық пен билік арасындағы байланысты жалғай алатын құрал болып 
табылады.  

Баспасөздің көптеген қырлары бар, солардың бірі басылымның жанрлары. Мерзімді 
баспасөздерде жарияланатын публицистикалық шығармалардың көптеген түрлерін атап 
өтуге болады. Мәтіннің мазмұнына, жазылу стиліне, берілген дерек көздеріне, саласына 
қарай жанр түріне бөлеміз. Баспасөздің негізгі үш жанрын бөліп көрсетуге болады: 
ақпаратты (хабар, сұхбат, репортаж), талдамалы (мақала, рецензия, шолу) және көркем-
публицистикалық (суреттеме, эссе, очерк, публицистика) жанрлары. Баспасөз жанрының 
басты міндеті - өмірдегі болып жатқан оқиғалар мен құбылыстарды бейнелеу арқылы белгілі 
бір кезеңнің тарихи шежіресін жасау. Білімді, ойы терең, қабілетті, қаламы ұтқыр, оның 
жазылу қыр - сырын жетік меңгерген журналист қана баспасөз жанрларының мәнін ұғына 
біледі. Себебі, мерзімді баспасөз болған оқиғаны әсерлі, тартымды, ұғынықты етіп суреттеу 
арқылы шиеленістіріп, жеткізе алады. 

 Сондықтан қоғамды тәрбиелеуде де, саясатта да, әлеуметтік өмірде де ақпарат 
көздерінің маңыздылығын тағы бір мәрте дәлелдеп отырмыз.    

Бүгінгі күнде дүниежүзлік жаһандану сатысында, адамзат ойының тез дамуының 
арқасында инновациялық жаңалыққа күннен-күнге сұраныс артып барады. Әсіресе, ақпарат 
көздерінің атқарар рөлі зор. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралының еліміздің рухани 
дамуына ықпал етуі сөзсіз. Осыған орай бұқаралық ақпарат құралы дизайнының дамуына аса 
мән беру қажет. 

Қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының даму үрдісі мен ақпараттық кеңістіктің 
жаһандануы әлемнің барлық елдерін қамтып, экономикалық және саяси қарым-қатынастың 
жедел өсуіне әсер етуде. Баспасөз, радио және телевизия, мультимедия, компьютерлік 
желілер мемлекет пен континентті жақындастырып, миллиондаған халықтың үйіне енді. 
Ақпараттық ағым қоғамдық басқару үрдісінің тетігіне айналып, оған билік басындағылар, 
саяси билікке таласушы  топ та жүгінеді. Онымен қоса бизнес заңы бойынша өнеркәсіпте, 
өңдеу саласында, саудада ақпарат тарату нормалары мен ережелері күшеюде. Газет немесе 
журнал шығару, телевидение мен радионы иемдену тікелей табыс әкеле қоймайды, бірақ 
оның өзіндік пайдасы бар, жақсы иммидж бола алатын қоғамдық пікір қалыптастыруға, 
бұқараны тәрбиелеуге көмектеседі. Бұқаралық ақпарат құралдарының, коммуникациялық 
үдерістiң қарқыны дамыған сайын адамның өзiне, жеке өмiрiне, әлеуметтiк өзгеріске  қатты 
ықпал етеді [9]. 

Бұқаралық ақпарат құралының қалыптасуы мен дамуы, әр елдегі демократияландыру 
мен мемлекеттiк жүйенiң өзгеру кезеңімен қатар жүредi. Баспасөздің дамуы, қоғамдағы 
әлеуметінің және экономиканың, техниканың, ғылымның дамуымен тығыз байланысты.  
Баспасөз, радио және теледидардың коммерциялануы, жаңа ғылыми - техникалық 
табыстардың барлық жерде енгiзiлуі, Батыс, Шығыс және Орталық Еуропа, Америка, Азия 
елдерiнiң баспасөз алдында күрделi мәселелер қойды. Дамыған мемлекеттерде баспасөзді 
модернизациялау үдерісі түрлi деңгейде дамып, бұқаралық ақпарат құралдары  дамуына 
және  елдердің идеологиялық бағытына ықпал етуде. 

Бірқатар ғылыми еңбектерді зерделеп және тарихи шолу жасай келе айтарымыз – 
бұқаралық ақпарат құралының негізгі қызмет ету қағидаларына мыналар жатады: 

- бұқаралық ақпарат құралдарының еліміздің экономикалық, әлеуметтік және рухани 
дамуына ықпалы мен маңызын көрсету; 

 - бұқаралық ақпарат құралдары дизайнының тарихы мен даму кезеңдеріне шолу 
жасау арқылы бұрыңғы шетелдік тәжірибелер мен еңбектерінің ұтымды жағын қолданысқа 
енгізу; 

 - отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына салыстырмалы сараптама 
жасай келе, бүгінгі таңда сұранысқа ие болатындай етіп бұқаралық ақпарат құралдарын 
безендіру; 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D1%85%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


6882 
 

 - бұқаралық ақпарат құралдары дизайнының даму ерекшеліктерін анықтау және 
дизайн жобасымен іске асырудың жолдарын қарастыру және тәжірибелік - эскперимент 
жүзінде тексеріп, нәтижелерін саралау, дизайнерлік ұсыныстар жасау; 

 - бұқаралық ақпарат құралдарында қолданылған түстердің және түс үйлесімділігінің 
психикалық және физиология тұрғысынан әсер етуін зерделеп, теориялық және тәжірибелік 
әдістеме құралдарын құрылымдау. 

Әлемдегі сан түрлі оқиғалар мен жаңалықтарға жылдам қол жеткізіп, әлеуметтік 
проблемаларға қорытынды жасап, олардың шешілуіне ықпал ету мүмкіндігін туғызуға 
бұқаралық ақпарат құралдарының көмегі зор, сонымен қатар журналисттік ақпаратты тауар 
ретінде қарастырып көруге болады. Сондықтан, оның қоғамға берер эстетикалық, рухани 
байлығын да зерделеу қажет.  

Осы жоғарыда қарастырылған мәліметтердің болашақ дизайнерлерге берері мол. 
Бұқаралық ақпарат құралдарының дизайны бойынша қызмет атқарғанда осы мәліметтердің 
арқасында әлемдік деңгейдегі ғалымдар, дизайнерлер мен мамандардың еңбектерімен таныса 
келе, тың ой туындап, жаңа көзқарас қалыптасары сөзсіз.  
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Интерьер дизайнындағы «заманауи стиль» дегеніміз – тұрғын кеңістікте түзу сызықтар 

мен қарапайым пішіндердің және аксесуарлар мен декорлардың аз көлемде болуы, адамға 
мейлінше жайлы орта түзуді көздейтін көркем бағыт. «Заманауи» сөзінің мағынасы – 
«бүгінгі», «қазіргі кезең» дегенді білдіреді. Алайда кеңінен алып қарастыратын болсақ, 
заманауи стиль – ең алдымен дәстүрлі стильдің тікелей қарама-қайшылығы болып табылады. 
Заманауи интерьерде кеңістікте заттар аз және қарапайым. Мысалы, томпақ бедерлердің 
орнына біркелкі беттер, ою-өрнектін орнына бейтарап суреттерімен әрленген маталар, сөреге 
қойылған ұсақ-түйек немесе сурет галереясының орнына аз көлемдегі акссесуарлар 
қолданылады. Егер, заманауи стильде классикалық интерьердің жылы жайлылығы болмаса, 
ол мүлдем жағымсыз әсер қалдырмайды және тұрмысқа жайсыз деп айта алмаймыз.  

mailto:aidarova.bagila@mail.ru
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Қазіргі таңда адамдардың сөйлеу мәнерінде заманауи стиль түсінігін  модерн стилімен 
шатастыратындарды едәуір жиі кездестіреміз. Дегенмен заманауи стильдер әртүрлі болып 
келеді. Мамандардың пайымдауынша модерн ХХ ғасырдың басындағы қолданбалы өнердегі 
басты бағыттардың бірі болып саналған. Бұл сол заманда кең таралған стиль болып 
есептеледі және бүге-шүгесіне дейін зерттеліп, өзіне тән сипатымен ерекшеленген. Ал, 
заманауи қолданбалы өнерге тоқталатын болсақ – ол еркін және еш бір заңға сүйенбейді. 
Қолданбалы өнердің бірнеше негізгі белгілері бар және өте қолайлы қолданбалы көркем 
жүйе болып табылады. Бірақ оны ағымдағы кезде нақты суреттеу өте қиын. 

Сызықтар мен пішіндегі мықты акцент (жарқын дизайнды қалыптастырушы екі нәрсе) 
заманауи стильдің энергетикасын анықтайды. Бұл – табиғи жарық пен ауаға тола ашық 
кеңістіктің интерьері.  

Егер, сізге сурет галереясындағы абстракциялы кескіндеме бәрінен бұрын ұнаса, 
үйіңізде «минимум» сөзі бар бірнеше кітап болса, ауыр маңдайшалар клаустрофобияға 
әкеліп соқтырса, мектепте оқығанда геометрия сабағына бейім болсаңыз және заттарыңызды 
көрінбейтін сөрелерге салып, бөлмені ақ түске бояғанды ұнатсаңыз, демек сізге заманауи 
стиль ұнайды. 

 
 
Стильдің ерекшелігі – түзү сызықтар, жазықтық, бұрыштардың болуы. Ең бастысы 

қарапайым геометриялық сызықтар қолданған жөн (дөңгелек, шар, төрт бұрыш, цилиндр 
және т.б). Дегенмен, сіздің үйіңіздегі барлық заттар тік бұрышты болуы міндетті емес. 
Интерьерге бірнеше қисық сызықтар еңгізу арқылы оны жандандыруға болады.  
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Ақ, қара, сұр, ақшыл сары – заманауи стильдің талабына сай жиі қолданатын түстер 
болып саналады. Монохромдық түстік шешімді қолданғанда пішіндер мен сызықтардың 
алдыңғы қатарға шығуына септігің тигізеді. Жалпы «бейтарап түстік гамма» түсінігі өте кең. 
Мысалы, басты түске кез келген қиын, бір сөзбен айтып жеткізе алмайтын түсті алып көріңіз 
(«сұрғыш көгілдір», «кілегей қосылған кофе»). Сол түске жартылай тон қосыңыз. Егер сіз әлі 
де қанық түс қосу керек деп ойласаңыз, ол қабырғаның бір элементі немесе жиһаздың бір 
бөлшегі болуы тиіс. 

 

 
 
Заманауи дизайн ашық кеңістіктің мол болуымен ерекшеленеді. Ашық кеңістік жай 

ғана кең, бос кеңістік емес, ол асқан шеберлікпен әрленген өнер туындысы деп те айтуға 
болады.  

Аз элементтермен құрылымдалған тым үлкен бөлмелер «футбол алаңы» немесе «кең 
дала» ассоциациясын тудыруы мүмкін. Сол себепті кеңістікті әрлендіру үшін топтық жиһаз 
орналастырумен айналысу қажет. Жарықты дұрыс қолдану керек. Мысалы, аласа ілінген 
шамдар, локальді шамдардың арқасында төбе аласа болып көрінеді және жағымды 
атмосфера туғызады. 

 
 Заманауи стильде едендерге кілем төсемейді, жалаңаш күйінде қалдырады. Бұл 

стильге жазық, қатты тақтайлар лайық. Еш нәрсемен жабылмаған еден кез келген 
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материалдан жасалуы мүмкін. Заманауи дизайнда қолданылатын материалдар – ашық немесе 
қара түсті ағаш (венге), табиғи тас, керамогранит немесе цемент болуы мүмкін. 

Жоғарыдағы айтылғандардың барлығы кілемнің мүлдем болмауы керек дегенді 
білдірмейді. Ең бастысы ол кілемнің қандай екеніне байланысты. Біз заманауи интерьерге 
шығыс ою-өрнектері бар кілемді төсей алмаймыз, керісінше бейтарап суреттері бар, 
геометриялық пішіндер бейнеленген немесе ерекше текстурасымен және ұстауға 
жағымдыларын қолданған дұрыс деп санаймыз. 

 
Интерьерде жылтырап тұратын заттардың болуы міндетті. Хромдалған металл, болат, 

пластик, қыш тақтайшалар және де басқа материалдар қолданылады. Аталған материалдарды 
бір-бірімен араластырып қолдануға болады. Жарық және жылтыр әсерін туғызады. Тым 
жылтырап кетпеуі үшін интерьерге жылтырамайтын элементтер қосқан дұрыс. Түзу 
жазықтыққа сонымен қатар фактуралық бөлшектер қолдануға болады – рельефті әйнектен 
жасалған бірнеше ваза заманауи стильдің керемет пішініне жақсы үйлеседі. 

 
Заманауи интерьер дизайнында жиһаз қарапайым пішіндерден құрастырылған.  
Индустриялық дәуірдің шынайы туындысы – лофт стилі болып табылады. Бұл тұрғын 

емес үй-жайды әбден жарамды тұрғын ортаға айналдыратын шатырдағы жай стилі. Бұндай 
стиль өмір сүруге жарамды болғанымен қоса, қазіргі кезде сәнділігімен өз орынын тауып 
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отыр. Қазіргі таңда бұл стиль Ресей интерьер дизайнында әдепкі күйінде ұсыныс 
алмағанымен, лайықты тұрғын үйді безендіру кезінде белсенді қолданылып келеді. 

Батыс елдерінде лофт стилін интерьерде қолдану қалыпты жағдайға еніп отыр. Сол 
себепті оның біздің елде көпшілік тұрғын үйде қарқынды қолданысқа енуін түсіндіруге 
болады. Лофт стилі – өңкей урбанистік өнім болғанымен, бұл стильді әсіресе мегаполистер 
мен ірі өнеркәсіптік қалаларда қолдану өз өзектілігін тауып отыр [1]. 

 
Лофт стилінің пайда болуы. «Loft» ағылшын сөзінің мағынасы – шатырдағы жай, 

жоғарғы қабаттағы бөлме дегенді білдіреді. Бұл интерьерлік стильді осы сөзбен белгілеу 
жақын арада пайда болды, алайда, бұл стиль жиырмасыншы ғасырдың бірінші жартысында 
Нью-Йорк қаласының Манхэттен өнеркәсіптік ауданында пайда болған. Өткен ғасырдың 40-
шы жылдарында дәл сол жерде алғаш рет ескі өнеркәсіптік ғимараттардың арзан бөлмелерін 
тұрғын үй және офистік бөлмелер ретінде қолдана бастады. Қала орталығында жер 
бағасының қарқынды көтерілу себебімен өнеркәсіп иелері қала шет аймақтарына көшіп 
кетті, ал босаған зауыт ғимараттарының бөлмелеріне жас, қарапайым, шығармашылық 
мамандықтардың өкілдері ие бола бастады. Суретшілер мен музыканттарға биік төбелі кең 
бөлмелерді тұрғын үй ретінде орналастыру тек баға жағынан ғана олжалы болып қоймады. 
Бұған тұрғын үй мен шығармашылық шеберхананы біріктіру де осы шешімге өз үлесін 
қосты. Сонымен қоса, өңделмеген кірпіш қабырғалар, бөренелер, құбырлар және басқа да 
өнеркәсіпке тағайындалған нәрселер қол тимеген қалыпта қалып, мекендеушілерге еш 
кедергісін тигізбей, интерьерге өз сонылығын беріп тұрды [2]. 

Дәл осы сонылықты әрі қарай стилистикалық ағым ретінде дамытуға әйгілі архитектор 
және дизайнер Энди Уорхолл негіз салды. Кейін бұл стильдің әрі қарай дамуына Америка 
мен Европаның басқа да атақты интерьер дизайны шеберлері өз үлестерін қосты. Шамамен 
он жыл уақыттың ішінде лофт стиліндегі өзіндік тұрғын үй тек лайықты деп саналып, бай 
емес суретшілер мен музыканттардың қалталарына ауыр соқты. 

Лофт стилінің концепциясы. Жаңа интерьер стилі «шатыр жайы» деген мағынаға ие 
болғанымен, интерьер кеңістігін ұйымдастыру жолында жаңа концепцияға жағдай жасайды. 
Лофт интерьерінде жекеленген бөлмелер көп жағдайларда болмайды. Мұнда бөлмелер 
шартты функционалды зоналарға бөлінген [3]. 

Лофт стиліне тән қасиеттерге тоқтала кетейік. Интерьердегі лофт стилінде ең бастысы 
ашық кеңістік және жарықтың көп болуы. Сол себепті осы стильге тән тұрғын үйдің көлемі 
айтарлықтай кең болуы тиіс. Бұл стильдің кеңістікте қалыптасқан басты белгілері: 

- жайдарылық (салмақ түсіретін қалқалардың болмауы); 
- төбенің биік болуы (3 метрден 10 метрге дейін); 
- кеңістіктің кең болуы;  
- кең терезелер болуы (кей кезде бүкіл кабырғаны алуы мүмкін). 
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Лофт интерьер стилінде әрлеу фактурасы ультрозаманауи материалдардың үйлесуімен 
(әйнек пен болат) қатқыл бөренелер мен аяқталмаған әрлеудің (әрленбеген кірпіш, жуан 
бөренелер мен тақтайшалар) болуымен ерекшеленеді. Тегіс боялған немесе кірпішпен 
қаланған қабырғаға тақтай еден мен төбе бөренелері заманауи стильдің келбетін сыйлайды.  

Заманауи стиль қазіргі уақыттың философиясын суреттейді, оның басты мақсаты – 
барынша тұрмысты жеңілдетіп, отбасы әр мүшесінің даралығын көрсету. Қазіргі стильдің 
негізгі ұраны – игеру мен қолдануда функционалды, жеңіл және қарапайым болғаны абзал. 
Ондай ансамбль ережелері көппішінді композиция тектес. Оларды стилистика мен туынды 
емес, эстетикалық қабылданған пішіннің ішкі заңдары біріктіреді[1]. 

Ойымызды қорыта келе айтарымыз – біз осы сарапталған лофт интерьер стилін қазіргі 
тұрғын ортада көре аламыз және оларды заманауи сұранысына сай интерьер дизайны 
стильдері  қазіргі таңда өте ауқамды көлемде қолданысқа ие болуына куәгерміз. Болашақта 
заманауи стильдердің қайдан бастау алып, қалай дамығанын және келешекте қай бағытта 
өрбитінін зерделеу жұмыстарын жасау жалғасын табады деп сенеміз. 
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Были исследованы последние работы в направлении искусственного облегчения 

процесса наведения курсора до цели в графических пользовательских интерфейсах. В то 
время, как в физическом мире подобное наведение управляется законом Фиттса, а также 
существуют ограничения физическими законами, то наведение в виртуальном мире не 
обязательно должно подчиняться тем же правилам, открывая тем самым возможность 
 «победить» закон Фиттса, при помощи компьютера, путем искусственного понижения 
дистанции до цели, повышения ширины цели или же оба варианта. Данная работа 
рассматривает имеющиеся технологии, которые на первый взгляд являются много 
обещающими, но когда речь идет о некотором множестве изолированных целей, 
соединенных в одном множество, многие из этих методов не справляются (они не 
масштабируемы). В дизайне графического пользовательского интерфейса эта ситуация 
является очень частой, когда множество изолированных целей находятся очень близко к друг 
другу.  

В течении последних двух десятилетий, такое действие, как наведение курсора мыши 
до цели на мониторе (т.е. иконки, меню, кнопки и т.п.) стало очень частым и 
фундаментальным действием в коммуникации человека и компьютера. Учитывая 
распространенность наведения курсора во всех приложениях, где используется графический 
интерфейс, даже малейшее улучшение в производительности наведения курсора может 
иметь значительное влияние на общую продуктивность. Очень важной для разработчиков и 
дизайнеров графического интерфейса является оптимизация производительности наведения 
курсора до максимального возможной степени. 

http://www.dipris.ru/stili_interera/
http://www.interiv.ru/styles/139/2074/
mailto:gulmirka@inbox.ru
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Наведение в виртуальном мире обычно достигается через устройства ввода-вывода, 
которые выступают как посредники между человеком и графическим объектом на который 
наводят указатель. Виртуальное наведение может быть точно смоделировано при помощи 
закона Фиттса который утверждает, что время наведения курсора MT, чтобы достичь цели 
ширины W, которая находится на расстоянии D подчиняется закону: 

 
где a и b - это эмпирически найденные константы, логарифмический член называется 

индексом сложности (ID), и измеряется в «битах». b - это можно интерпретировать как 
частоту обработки информации человеком, для осуществления работы по наведению. Это 
значение часто называется как индекс производительности (IP). [1] 

Использование таких устройств как мышь или стилус, может привести к улучшению в 
производительности очень близкому по уровню при использовании физического наведения, 
не связанного с устройствами-посредниками. Основываясь на этом, можно предположить, 
что наведение в виртуальном мире не лучше физического наведения. Предполагая, что 
устройства ввода-вывода улучшают производительность виртуального наведения настолько 
же хорошо, насколько с этим справляется физическое наведение, Закон Фиттса предполагает 
следующие два подхода по оптимизации: Понизить значение D (расстояние до цели) или же 
повышение значения W (ширина объекта). Меняя эти два значения напрямую мы не 
достигаем ничего особенного, кроме простого изменения в размере и позиции графического 
элемента. Более того, скорее всего данные размеры и позиции уже выбраны дизайнером в 
том виде, в каком и нужно было с учетом закона Фиттса. Необходимо изменять эти два 
значения, незначительно воздействуя на внешнее визуальное оформление графических 
элементов, и в тоже время достигая кратчайшего времени наведения курсора.  
 Существуют различные уже разработанные техники улучшения наведения курсора, 
которые можно разделить на три группы: 

1. Попытка понизить значение D 
2. Попытка повысить значение W 
3. Попытка как понизить значения D, так и повысить W  

 Первая модель - Итеративная модель коррекции. Модель управления с обратной 
связью по замкнутому циклу. Эта модель утверждает, что все движения по наведению 
состоят из более мелких движений, каждая из которых приближает пользователя к цели 
(курсор к объекту). Каждое движение имеет обратную связь, говоря пользователю о том, что 
цель еще не достигнута. 
 Вторая модель - Модель изменчивости импульса. Модель описывает поведение через 
импульсы мышц, заставляющая конечности двигаться к цели. Однако ни одна из этих двух 
моделей, не учитывают большого количества экспериментальных данных [2].  
 Наиболее успешная модель оптимизированного начального импульса. Это гибридная 
система итеративной модели коррекции и модели изменчивости импульса. Она описывает 
закон Фиттса следующим образом: начальное движение происходит в направлении цели. 
Если цель достигнута, то на этом все заканчивается. Если же цель не достигнута, необходимо 
сделать еще одно движение. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет 
достигнута цель. Так как целью является достижение цели как можно быстро, то в идеале 
пользователь должен сделать очень быстрое движение, чтобы достичь цель сразу. К 
сожалению, в реальности, точность таких резких и быстрых движений очень маленькая. 
Мейер и Розенбаум в своей работе показывают, что стандартное отклонение (S) конечной 
точки каждого движения прямо пропорционально пройденному этим движением расстоянию 
(D), и обратно пропорционально времени:  

 
где k - это константа. Тем самым, очень быстрое движение мышью на «дальнюю дистанцию»  
возможно, но будет высока вероятность ошибки при попадании в цель. И наоборот, очень 
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короткие по дистанции движения мышью, но долгие по затрачиваемому времени, дадут 
высокую точность, но подобные движения займут слишком много времени. Розенбаум 
рассматривал данную проблему, с целью найти оптимальный баланс между временем, 
затрачиваемым на отдельное движение, и дистанцией движения. В начале идут длинные и 
быстрые движения, и чем ближе курсор находится к цели, движения становятся короче и 
медленнее. Получаются корректирующие действия с обратной связью [3]. 

Основываясь на этих моделях, мы можем выдвинуть гипотезу, что улучшения 
виртуального наведения курсора, пытающиеся минимизировать дистанцию D, должны 
концентрироваться на начальном длинном и быстром движении.  
 Работа Фиттса в оригинале имеет однозначное соответствие между визуальным и 
моторными пространствами: предполагалось, что человек дотягивается до цели своей рукой. 
В виртуальном же мире, в мире компьютеров, всегда присутствует посредник (в виде мыши, 
джойстик и т.п), который превращает моторику человека в движение виртуального курсора. 
Имеется три фактора, влияющие на производительность виртуального наведения: 
пространство моторики и контроля, визуальное пространство (или монитор) и функция 
контроль-монитор (C-D), которая объединяет оба пространств. Изменения значений D или W 
могут произойти в виртуальном пространстве, в реальном пространстве или же в обоих.  
 Дизайн виджетов, на основе минимизации дистанции : Самой простой 
оптимизацией была бы расстановка объектов как можно ближе к курсору, если это 
возможно. Одна из реализаций такого рода оптимизации является всплывающее линейное 
меню. Такое меню всплывает сразу возле курсора, при нажатии на соответствующую кнопку. 
Линейная расстановка элементов меню означает, что некоторые из элементов будут 
находится дальше от курсора, чем другие. Но есть и такие меню, в которых все элементы 
расположены на постоянной одинаковой дистанции D от курсора. Это меню в форме круга.  

Не смотря на эффективность линейного меню и меню в форме круга, есть еще много 
других типов меню, которые часто используются при дизайне графического интерфейса. 
Есть такие графические элементы, как иконки, кнопки, прокрутки и др., которые не так легко 
переделать, чтобы уменьшить дистанцию до курсора. Зачастую, чтобы переделать такого 
рода графические элементы, приходится сильно изменять весь графический дизайн. Если 
использовать горячие кнопки, ролик мыши (для прокрутки) или джойстики, то можно 
значительно увеличить ширину виртуального объекта W  или же уменьшить виртуальное 
расстояние D, без изменений реальной ширины и дистанции.  

Временное приближение потенциальных целей к курсор: Одна очень известная 
попытка уменьшить расстояние до цели (D), применяемая к иконкам, без изменения 
основного дизайна, расположения объектов и функционала - это техника возможность 
 «перетащить и вытащить», разработанная Баудишем в 2003 году. В соответствии с рисунком 
1, в этой технике система, при наведении мыши, рассчитывает возможные потенциальные 
объекты, и перетаскивает их ближе к курсору [4]. 

 
Рисунок 1. Ускорение наведения изменение расстояния D 

 
Экспериментальные данные показали, что эта техника ускоряет наведение примерно в 

3.7 раза, хотя при этом немного вырастает частота ошибок при наведении. 
 Изначально эта техника разрабатывалась для применения относительно иконок. Но 
никто не мешает нам использовать их для других элементов графического интерфейса. Но в 
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этой технике очень сложно добиться того, чтобы приближаемые элементы не скапливались 
возле курсора, возможно при этом закрывая собою важную информацию. Также очень 
сложно предугадать чего хочет пользователь. Если же пользователь не хотел кликать по 
объекту, то подобного рода приближения только ухудшат положение. В лучшем случае 
пользователь будет раздражен. В худшем - это будет мешать ему выбрать нужный элемент 
среди большого количества рядом скопившихся элементов. Как и многие другие техники, эта 
техника применима в относительно больших виртуальных рабочих столах. Но когда мы 
имеем дело с небольшим виртуальным рабочим столом, и огромным количеством элементов 
на нем, то возникают такие сложности, как пересечение приближаемых элементов друг с 
другом и ошибочные выделения объектов. 
 Оптимизация наведения через увеличение ширины объекта W: В соответствии с 
рисунком 2, можно заметить новый вид курсора, которые имеет большую активную зону 
нежели обычный курсор, с активной зоной в один пиксель. 
 

 
Рисунок 2. Пересечение курсора с обьектом. 

При этом Каббаш и Букстон утверждают, что такие курсоры моделируются законом 
Фиттса, если при этом взять за ширину W не ширину цели, а ширину курсора. Очень мелкие 
по площади цели, который было бы тяжело выделить используя обычный точечный курсор, 
используя курсор с площадью будут выделяться гораздо легче.  

Не смотря на то, что Каббаш и Букстон показали применимость нового типа курсора и 
его пользу, Ворден сумел показать на две большие проблемы с использованием такого рода 
курсоров: большие курсоры могут закрыть собой информацию под ними, а также очень 
тяжело будет выбрать одну цель, среди очень близко расположенных других целей. Первая 
проблема может быть решена с использованием полупрозрачного курсора. Вторая проблема 
не так легко решаема как первая. Ворден предложил улучшенный вариант курсора с 
площадью, который имеет две точки: первая - это вся площадь под курсором как одна точка, 
и вторая - это точка середины курсора. Когда вокруг нету пересекаемых курсором 
нескольких объектов, то используется первая точка (вся площадь), если же вокруг находятся 
несколько объектов, которые пересекает курсор, то используется одна точка посередине [4]. 

Расширение объектов (целей): Существуют такие техники, которые позволяют 
изменять размер виджета динамически, чтобы обеспечить больший размер цели для 
пользователя, наводящего курсор на нее. Динамически расширяемые иконки используются в 
такой системе как MacOS (Apple), они расширяются, когда курсор находится над ними. 

Мак Гуффин и Балакришнан исследовали потенциальную применимость такого рода 
техник. Учитывая, что пользователь делает первое движение быстро и на длинную 
дистанцию, а затем делает более короткие и медленные движения, чтобы попасть в цель и 
т.к. теперь цель будет увеличиваться в размере, то наведение до цели будет зависеть от 
конечного размера цели, нежели от первого длинного и быстрого движения пользователя. 
 Они подтвердили эту гипотезу, и доказали применимость закона Фиттса в этой технике [6]. 
Но их исследования были основаны только на одной цели. Если же у нас имеются множество 
разных целей, близко расположенных к друг другу, то увеличение в размере одной из них, 
повлечет за собой перекрытие ею других целей. Никакой из предложенных ими вариантов не 
может справиться с такими побочными эффектами. Они попробовали исследовать 
альтернативные пути решения проблемы расширения цели, когда у нас имеются множество 
близко расположенных объектов, но эти попытки не были удачными.  

Мак Гуффин математически проанализировал ситуацию с множественными целями и 
показал, что можно увеличить производительность наведения, но только с при помощи 
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предсказывания траектории движения курсора. К сожалению на текущий момент это сложно 
реализуемо. 

Улучшение наведения при помощи увеличения ширины W и уменьшения 
расстояния D: Соотношение количества движения устройства ввода (мышь) и 
контролируемых ею объектов (как правило, курсор) будем называть обозначать как C-D.  В 
ранней стадии развития графического интерфейса это значение было константой. Значение 
C-D было исследовано. Очень высокие значения C-D могут значительно испортить 
производительность наведения курсора, т.к. нужно очень точно наводить курсор по цели, но 
при этом высока производительность в начальном движении, когда  требуется быстрая и 
длинная дистанция движения. И наоборот, слишком маленькие значения C-D увеличивают 
производительность коротких движений, уменьшая производительность на дальней 
дистанции [7]. 

Получается, что результаты этого исследования неубедительны. Существуют 
множество других исследований, которые говорят за пользу увеличения или уменьшения 
значения C-D. Но несмотря на неоднозначность исследования, разработчики интерфейсов 
пришли к оптимальному решению. Это решение - динамическое изменение значения C-D, в 
зависимости от скорости передвижения устройства (мыши). Если пользователь передвигает 
мышь очень быстро, то можно уменьшить значение C-D.  

Этот метод основывается только на скорости устройства (мыши), но никак не 
основывается на размере и позиции самой цели. Кейсон и Ворден исследовали динамическое 
изменение значения C-D, используя данные о целях: ускорение значения C-D, если курсор 
вне области целей, и уменьшение, когда курсор внутри области.  Кейсон провел 
эксперимент, доказывающий, что подобное улучшение значительно уменьшает время 
наведения до цели. [8]. Ворден также получил такие же улучшения в своем эксперименте. 
Кокборн И Фирс показали, что в частности маленькие цели легко выделяются при помощи 
этой техники.  

В то время, как метод адаптивно изменения значения C-D значительно улучшает 
наведение курсора для единичных целей, в случае же с множественными целями, возникают 
проблемы. Промежуточные цели выступают в качестве ловушек, которые могут помешать 
движению по пути к цели.  

Заключение: 
Данная статья показывает значительное количество проводимых исследований, 

анализа и оценки техник искусственного улучшения наведения курсора в графических 
интерфейсах. К сожалению, в то время как некоторые из техник улучшают 
производительность, ни одна из них не дает хороших результатов, по улучшению 
производительности во всех возможных ситуациях при наведении в графических 
интерфейсах.  

Отдельные техники улучшают производительность, когда речь идет об одной цели. 
Но сложности возникают как только появляются множественные цели, расположенные 
рядом с друг другом. В частности, те техники, которые пытаются увеличить ширину объекта 
(W), плохо справляются с ситуацией множественных целей. Незначительный успех был 
достигнут в попытках улучшить производительность в случае с множественными целями. 
Анализ данной проблемы Мак Гуффином показывает, что эта проблема может быть решена, 
если мы сможем предсказывать передвижение мыши. Те же техники, которые основываются 
на адаптации значения C-D, тоже уступают, когда речь идет о множественных целях, т.к. эти 
цели мешают наведению. Выбор устройства, при помощи которого происходит наведение, 
может сильно повлиять на производительность той или иной техники наведения. Такие 
техники как адаптация значения C-D перестанут справляться в случае использования таких 
устройств, как ручки. С учетом развития карманных компьютеров и планшетов, 
необходимость в техниках, основанных на адаптации значения C-D отпадает вообще.  
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Все техники оценивались по таким числовым параметрам, как время наведения, 
частота ошибок и др. В то время, как эти значения очень важны, более критичной оценкой 
является приемлемость таких техник самими пользователями. 
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Бүгінгі күнде әлемдік нарықта танымал брендтермен бәсекелестікке түсе алатын 

қазақстандық брендтерді құрастыру және дамыту күн тәртібінде тұрған маңызды 
мәселелердің негізгісі болып табылады. Бұл түйткілді мәселені оңтайлы шешу үшін «әлемдік 
нарықты жеңіп шығуға» бағытталған қазақстандық брендтерді құрастыруға тұғыр бола 
алатын мықты теориялық база құру керек.  

Бұл бағытта маркетологтар, приар-менеджерлер, арт-директорлар және де басқа 
құзіретті мамандар тарапынан ғылыми ізденістер атқарылуда.  Бәсекелестерімен күресте 
басымдылыққа ие болуы үшін қажет брендтің өзіндік ерекшелігі мен тартымдылығын 
арттыруға бағытталған бренд дизайнымен айналысатын мамандардың тарапынан ғылыми 
тұрғыда терең қарастыра отырып, орындалған  түпкілікті іс-шаралары жүзеге асырылуы 
қажет.  

Біздің аталмыш мәселені шешуге деген ұмтылысымыз біріншіден осы факторға 
негізделген. Екінші фактор Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына мүшелікке енуге 
талпыныс жасауымен негізделеді.  

Ал бұл жағдайда қазақстандық қызмет түрлері мен тауарлары сапасы жағынан 
әлемдік стандарттарға сай болуымен қатар, олардың сыртқы кейпі, яғни дизайны да сол 
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талаптарға сай болуы шарт.  Бұндай қомақты да күрделі іске біздің қосар үлесіміз – 
қазақстандық брендтерді құрылымдау мен әлемдік бренд-технологияларды құру 
тәжірибесіне негізделген теориялық база құру арқылы  осы мәселені шешуге ат салысу 
болып табылады.  

Аталған мәселелерді шешу үшін біз алдымызға мынадай міндеттер қойып отырмыз: 
- бренд мағынасын, оның белгілері мен атрибуттарын анықтау; 
- танымал әлемдік компаниялардың бренд-технологияларын зерделеу; 
- қазақстандық брентердің осы күнгі жағдаятына саралау жасау; 
- ұлттық бренд дизайнына қатысты мәселелерді зерттеу [1]. 
Арнайы әдебиетті саралау нәтижесі көрсеткендей, бренд атрибуттарына қатысты 

бірнеше түсініктердің қалыптасқандығы анықталды:  
1. Бренд атрибуттары (brand attributes) дегеніміз – брендке тағылған функциональды 

және эмоциональды ассоциациялар, тұтынушылардың көру, есту, сезіну, иіс сезу және дәм 
сезу қабілеттері арқылы қабылданатын белгілі бір тауардың немесе бір атауымен 
біріктірілген тауар топтарының сыртқы белгілері; 

2. Бренд атрибуттары – тұтынушы тауар немесе бренді тануға, есте сақтауға және 
қабылдауға көмек ететін  коммуникация элементтері, тұтынушы жанасатын нақты бір 
тауарға тиесілі  қасиеттердің жиынтығы; 

3. Бренд атрибуттарына – тұтынушы тарапынан брендпен жанасуды іске асыру 
құралдары болып табылатын тауардың қаптамасы, атауы, логотипі және қаріптің нышаны, 
ұраны, түсі, бренд кейіпкерлері жатады. Брендтің ең негізгі атрибуты болып тұтынушының 
тауарға деген көзқарасын қалыптастыруға бағытталған үздіксіз қызмет ететін оның атауы 
болып саналады[2]. 

а) бренд мақсаты  – тұтынушыға не себепті нақты тауарды сатып алуы қажеттілігін 
санасына жеткізу болып табылады; б) бренд атрибуттарының міндеттеріне – өнімнің 
ерекше бренд ретінде көркемдік сырт бейнесін қалыптастыру, оған деген ықыласты арттыру, 
айрықша  құндылығын айқындау жатады. 

Осы мәселені зерттеу барысында анықталған жайт  – жарнама түрлері болсын, 
маркетинг немесе промоушн болсын, әйтеуір байланыс құралдарының бәрін делік қолдана 
отырып бренд туралы рациональды және эмоциональды тауар немесе қызмет туралы толық 
көлемде ақпаратты үнемі таратумен айналысу қажет екендігіы.  Кейбір зерттеушілер бренд 
атрибуттарын тек дизайнердің қиялы немесе маркетологтың субъективтік ойына негізделіп 
қана іске асырумен шектеліп қоймай тұтынушының талап-тілектерін, мұқтаждықтарын, 
құндылықтары мен әдеттерін және т.т. ескере отырып құрастырылуы керек деп 
тұжырымдайды.  

Өнім бренд қасиеттерін ие болады, егер ол:  
- айрықша бренд атрибуттары болса;  
- өнімнің тұтас бейнесін құрайтын болса (имидж, философия, мифологиялық 

қасиеттері, құру тарихы және с.с.); 
- бағытталған аудитория танитын кейіпі болса; 
- нақты тұтынушылық қасиеттеріне ие болған жағдайда[2].  
Бренд белгілері мен атрибуттарын анықтауда «Идентити гайд» нұсқауына жүгінген 

жөн. Бренд атрибуттарын ажырату қажет болғанда аталған нұсқау жол көрсететін гид 
қызметін атқарады – тұтынушылармен байланыс жасау барысында бренд атрибуттарын 
дұрыс таныстыруға басшылыққа алуға ыңғайлы етіп құрастырылған. Сонымен қатар онда 
визуальды коцепциялар сипатталған, бренд атрибуттарын қолдану ережелері мен 
атрибуттарды орналастыру схемалары және нақты жарнама тасымалдау құралын қолданған 
жағдайда дизайн-макеттер құрастырудың қағидалары мен ережелері берілген.  Осындай 
нұсқауды қолдану арқылы ненің брендке жататынын немесе жатпайтынын анықтап алуға 
болады.  

Аталған әдісті зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында көптеген қазақстандық тауар 
немесе қызмет өндірушілердің, оларды қоя тұра осы мәселені зерттеуші кейбір мамандардың 
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өздері брендті тауарлық белгімен шатастыратынын және ұлттық бренд пен әлемдік 
бренттердің айырмашылығын ажырата алмайтынын   анықтақтадық. Сонымен қатар, бренд 
құрастырумен айналысатын отандық мамандардың жаңа брендинг технологияларын қажетті 
кәсіби деңгейде меңгермегендіктерін және олардың біліктіліктерінің шетелдік компаниялар 
жасаған аналогтарға еліктеумен шектелетіндіктері анықталды[2].    

Әрине, отандық мамандарды құр босқа сынаудан бұрын,  оларға осындай күрделі 
мәселені шешуге бағытталған жағдай жасау қажет, атап айтқанда: а) бренд құрастыру 
мәселелерін шешуге қажет ғылыми тұрғыда негізделген теориялық базасын ұсыну; ә) 
жергілікті мамандардың бренд құрастыру және оны нарықта жылжытуға бағытталған озық 
шетелдік тәжірибені меңгерулеріне жағдай жасау; б) ұлттық немесе әлемдік бренд статусына 
талпыныс білдіруші тауар және қызметтерді бағалаудың бірыңғай жүйесін құрастыру;  в) 
бренд статусын бағалайтын және өндірушілерге өнімдерінің деңгейін қажетті бренд 
статусына көтеруге және де басқа мәселелерді шешуге көмек ететін ұлттық орталық құру[3].     

Тауарларды нарыққа шығару және оларды бренд ретінде таныту үшін брендинг 
құрастырудың озық технологияларын меңгеру қажет. Ол үшін әуелде брендинг, брендинг 
технологиялары және бренд қалыптастыру кезеңдері сияқты негізгі түсініктерді  ажыратып 
алу керек. 

Брендинг – брендті қалыптастыу және дамытуға бағытталған қызмет болып 
табылады. Кез келген қызмет үдерісі негізін технология құрайды. «Технология» категориясы 
дегеніміз кез келген қызмет түрінің үдерісін іске асырудың әдістері мен құралдары туралы 
ілімдердің жиынтығы болып табылады.  

Брендинг технологиясы – брендті қалыптастыру және дамыту үдерісін басқару 
құралдары мен әдістері туралы ілімдердің жиынтығы болып табылады.  

Брендті қалыптастыру кезеңдері және брендтің айрықша белгілері. Брендті 
қалыптастырудың негізгі кезеңдеріне: а) брендинг стратегиясын құрастыру; ә) бәсекелес 
брендтерді саралау; б) брендті басқаларынан ерекшелейтін белгілерін саралау; в) брендтің 
орынын анықтайтын концепцияны құрылымдау; г) брендті айрықша етіп көрсететін 
белгілерін қалыптастыру; д) бренд бейнесін қалыптастыру; е) брендің нарықтағы алатын 
орнын анықтау; ж) брендтің біртұтас өзіндік кейпін қалыптастыру; з) брендтің тұтынушымен 
қарым-қатынасын қалыптастыру жатады [2]. 

Бұл салада жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері көрсеткендей брендтің 
ерекшеліктері туралы ақпарат тұтынушының санасында көзге нақты көрінетін айрықша 
қасиеттерімен бірге көрінбейтін белгілерін  қабылдатуға септік етуге болатынын анықталды.  

Брендтің нақты сезінуге болатын белгілері болып тұтынушылардың көру, есту, 
сезіну, иіс сезу, дәм сезу сияқты сенсорика органдары арқылы қабылдайтын оның өзіне ғана 
тән ерекшеліктері табылады. Оларға өнімнің мынадай қасиеттері жатады: түсі, иісі, дәмі, 
пішіні, дизайны және т.б.  Брентердің нақты сезінуге болатын белгілерін символикада 
көрсетуге әрдайы қолайлы бола бермейді, дегенмен, оларды тұтынушылармен байланыста 
қолдануға болады.   

Брендтің сезінуге болмайтын ерекше белгілері нақты қабылдау және ажырату 
мүмкін емес.  Оларға тұрмыстық техниканың ұзақ мерзім қызмет етуін, автомобильдің, 
компьютердің мықтылығын және т.б. жатқызуға болады. Жарнамада брендтің 
артықшылығын көрсету үшін оның нақты сезінуге болмайтын белгілерін сезінуге 
болатындармен ауыстыру тәсілін жиі қолданады.   Мысалы, «Fairy» сұйықтықтығын 
қолданып ыдыс жуды көрсету аталған тәсілдерді қолданудың біреуіне жатады.  

Нақты сезінуге болатын белгілер мен сезінуге болмайтын белгілердің арасындағы 
шегараны табу қиындық туғызған жағдайда, маркетингтік қызмет немесе жарнама агенттігі 
маркетингтік байланыс арқылы қиялда елестетуге болатын белгілерін қалыптастырады.  
Тәжірибе көрсеткендей, сезінуге болмайтын мен қиялда туған белгілердің арасындағы 
ерекшелікті табу өте қиынға түсетін жиі кездесетін жайт болып табылады. Ондай жағдайда 
тұтынушы тек өзінің қабылдау сезімдеріне жүгіне отырып белгілерді ажырата алады немесе 
болжам жасайды. Дегенмен тұтынушы брендт туралы ақпараттарға сүйене отырып, өз 
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бетінше таңдау жасауға мүмкіншілігі болғанымен, көп жағдайда ондай шешімдер оның 
мүддесіне сай шешіле бермейді.  

Өмірден алынған тәжірибе көрсеткендей, тұтынушыларға белгілі бір брендтің 
айрықша белгілері туралы хабарлама жасау барысында оның аналогымен өзара салыстыру 
тәсілі қолданылады. Бұндай салыстырмалық сараптама жасағанда тауардың бәсекелес 
аналогтарынан қандай айрықша белгілері арқылы ерекшеленетінін нақты ажыратып көрсете 
білу қажет. Аталған шараны іске асыру барысында басқа аналогтардың құқықтары мен 
беделдерін қоғауға бағытталған эткалық нормалар мен заң талаптарын бұзбау қажет.  

Өкінішке орай, бәсекелес аналогтардың сапасына күмән тудыра отырып, олардың 
беделдеріне нұсқан келтіру фактілері жиі кездесетін жайт. Ендігі қисынсыз жағдайлардың 
бірі танымал брендтерге еліктеу арқылы олардың беделдеріне нұсқан келтіру кеңінен етек 
алған тәжірибе болып табылады.  

Қандай да бір бренд құрастырудың келесі кезеңіне оны нарыққа шығару болып 
табылады. Бұндай мқсатты жүзеге асыру үшін байланыстың түрлі тәсілдері мен құралдары 
қолданылады. Зерттеушілер брендті нарыққа шығаруға септігін тигізетін жарнамалық 
қызметте төмендегідей салыстырма түрлері қолданылатынын анықтаған:  

- ортақ белгілері бар тауармен салыстыру – өнімнің  ортақ тобына жататын 
жалпылама ұқсас сипаты бар бір тауармен салыстыру;   

- өнімнің ортақ топтарын салыстыру – тауарды тұтыну мақсаттары жақын тауар 
тобымен салыстыру; 

- тура салыстыру – бәсекелес маркаларды өзара салыстыру; 
- ескірген брендпен салыстыру – жаңа тауарды бұрынғы буын тауарымен салыстыру; 
- бұрында берілмеген ақпаратты қолдану арқылы салыстыру – «осыған ұқсас 

тауармен салыстырғанда» деген мағынада «әлдеқайда жылдамырақ», «артықшылығы 
айтарлықтай басым», «сапасы әлдеқайда жоғары» деген сөз тіркестерін қолдану арқылы 
салыстыру кеңінен тараған тәсіл; 

- өзімен өзін салыстыру брендті жасанды түрде еш жерде қайталанбайтын дара етіп 
көрсету; 

- жасанды салыстыру – брендті салыстыруға ыңғайсыз жағдайда қалдыратын тауар 
тобымен салыстыру. Бұл жағдайда тұтынушы назары оны қолдануда маңызды болып 
табылатын басымдылықтарына аударылады[3].  

Брендтің басымдылыұтары анықталып, оның негізгі белгілері айқындалғаннан кейінгі 
атқарылатын шара – бренд бейнесін сомдап, оны тұтынушыға таныстыру болып 
табылады. Бұл сипаттамада брендтің нақты қасиеттерін тұтынушының оны қолданған 
жағдайда алатын әсерін алдын ала елестетуге ықпал ететіндей етіп баяндау керек. Ұсынып 
отырған брендті (марканы)  тұтынған жағдайда қандай пайда табатынын, ол туралы алдын 
ала алған ақпараттарды ой елегінен өткізе келе қиялында туындаған сипатқа сәйкес келуі 
тұтынушы күткендей болуы шарт. Бренд туралы мәлімдеме түсінікті, тартымды және оның 
нарықта ойдағыдай жылжуына ықпал ететіндей етіп құрастырылуы керек.  

Келесі тоқталып өтетін мәселеміз – қазақстандық брентердің әлемдік нарыққа ену 
мәселесі болмақ. Ұлттық ерекшелігімізді сақтай отырып, әлемдік брендтер қалыптастыру 
осы күндегі басты мәслелердің бірі болып отыр. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі еліміздің 
негізгі мақсаты – саяси және экономикалық дамуды қарқынды түрде жүргізу арқылы 90-шы 
жылдардағы тоқыраудан шығудан осы күндегі алдыңғы қатардағы дамыған 50 елдің 
арасынан өз орнымызды тапқан кезеңге лайықты даму заңдылығы екені сөзсіз.  

Еліміздің ендігі даму сатысы – Қазақстанды бүкіл әлемге таныту және Бүкіләлемдік 
Сауда Ұйымына ену болып табылады. Осы киелі де қиын шараны іске асыру жолдарын 
іздестіру ел басшысынан бастап қатардағы қарапайым азаматтарды да толғандыратын жайт 
екені мәлім. Әрине, бұндай ауқымды жұмыс атқаруға қоғамымыздың түрлі салаларымен 
қатар ғылым мен мәдениет саласы мамандары да өз үлестерін қосуға ат салысуда.  

Әлемдік нарықтағы бәсекелестік туралы және соған сай өнім өндіру керектігі туралы 
жиі айтылады. Әрине, бәсекелестік болмаған жерде экономикалық даму болмайтыны 
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белгілі. Қазақстанның таяу арада Бүкіләлемдік Сауда Ұйымына мүше ел ретінде енуі 
үдерісіндегі басты міндеттердің сапасы жағынан әлемдік стандарттарға сай келетін отандық 
кәсіпорындар өнімдерін ұсыну болып табылады.  

Сонымен қатар, сол өнімдердің сыртқы кейпін немесе қаптасының дизайнын әлемдік 
брендтерге қойылатын талаптарға сай деңгейде іске асыру және жарнамалау арқылы 
кеңінен жариялау отандық  дизайнерлерге орасан зор міндет артатыны сөзсіз. Осы мақсатқа 
мамандарды жұмылдыру және мемлекеттік құзіретті мекемелердің қолдауымен қол жеткізу 
біртіндеп орындалуда.  

Сол себепті әлемдік брендке қандай ұлттық өнімдер мен қызмет түрлері лайық деген 
заңды сұрақ бүгінде кеңінен талқыланып отырған мәселелердің маңыздысы болуы 
заңдылық. Осы тақырып төңірегінде айтылған пікірталастардың басым көпшілігі еліміздің 
елдігін паш ететін ұлттық мәдени мұраларымызды, ұлттық құндылықтарымызды құрайтын 
ұлттық дәстүрлерімізді, әдет-ғұрыптарымызды, ұлттық ойындарымыз бен мерекелерімізді, 
қазақ еліменен таныстыратын туризм түрлерін кеңінен насихаттауды ұсынады.  

Рухани құндылықтарымызбен қатар әлем жұртшылығына күнделікті тұтынуға қажет 
тұрмыстық заттар, киім-кешек пен түрлі тағамдарды ұлттық бренд ретінде ұсынуды 
жақтаушылар да баршылық. Отандық шикізат өнімдерінің басым мөлшері шетелдік 
кәсіпорындарда қажетті сұранысқа ие болғандығы баршамызға мәлім.  

Сонымен қатар, отандық агросектор өнімдері, атап айтсақ  – бидай, тері мен жүн, ет 
пен сүт өнімдері әлемдік нарықта өз орындарын иеленген. Дегенмен, аталған шикізат пен  
жартылай шикізат өнімдерін жан-жаққа тонналап таси беру стратегиялық тұрғыдан алғанда 
дұрыс емес [4].  

Өйткені, біріншіден өзіміздің қалпына келмейтін табиғи ресурстарымыз азаяды,  
екіншіден көршілес елдер бізден тасымалдаған шикізаттардан нақты тұтынуға жарамды 
өнім өндіріп, өзімізге анағұрлым жоғары бағаға қайта сатып, табысқа кенелуде. Сондықтан, 
өнімдердің басым көпшілігін өз елімізде шығару жоғарыда айтқандай стратегиялық 
тұрғыдан алғанда пайдалы. Отандық өндіріс орындары мен кіші және орта бизнесті қолдау 
мақсатында үкімет тарапынан ұйымдастырылған «Жол картасы-2020» бағдарламасы 
аясында және тағы да басқа жасалып жатқан іс-шараларға белсене араласып, отандық және 
әлемдік нарықта өз орынын табатын өнімдер өндіруді шындап қолға алатын кез жетті.   

Сонымен қатар отандық өнімдердің ұлттық ерекшелігімізді айқындайтын өнім 
болуы шарттылық екендігін тағы да еске саламыз. Көршілес орыс халқының ұлттық 
брентері болып сарафан, баян және тулалық самаурын, ағаштан жасалған сырлы бояумен 
көмкерілген хохлама бұйымдары, колбаса тәрізді ет өнімдері мен ұннан жасалған түрлі нан 
өнімдері болып табылады және оларсыз елестету мүмкін емес.  

Осы күнде ұлттық кейпімізді көрсете отырып, әлем мойындайтын брендтерді 
қалыптастырудың түрлі жолдары ұсынылуда. Қазақты ұлт ретінде ерекшелейтін киелі киіз 
үйіміз бен бесігіміз, киіз үйдің ішін безендіретін кілем-текеметтеріміз, басқұрлар мен 
шашақтарымыз, қонақжай халқымыздың ақ ниетін паш ететін ақ дастарханымыз, оның 
үстіне астауға үйіле салынған қазы-қарта мен жал-жаямыз, молынан шаша салған ыстық 
бауырсақтар мен таба нандарымыз, тіл үйретін қымыз-қымрандарымыз құйылған күбі, 
кебеже, тостаған, торсық сияқты тұрмыстық заттарымыз, береклі тұрмысымызды одан әрі 
сәнді ететін ән-күйлерімізді күмбірлете ойнататын қара домбырамыз бен қобызымыз, сол 
дастарханды жағалай отырған жамағайынның үстіне киген сәнді киім-кешегіміз бен 
салтанатты әшекей бұйымдарымыз, сырттағы төрт түлік малымыз бен оларды баққанда 
мінетін сәйгілігіміз және оны қомдайтын ертоқымыз мен ат-әбзелдеріміз және де басқаларын 
ұлттық брендке жатқызу барша жұрттың қолдауын әлдеқайда тапқан өмір шындығы [4].    

Ендігі кезекте осы өзімізге етене жақын дүниелерімізді әлем жұртшылығына танымал 
ету, оларды тұтынуға жарамды етіп ұсыну ең күрделі мәселе болып табылады. Өйткені, 
ұлттық нышанға ие тұрмыстық заттар басқа ұлт иелеріне жат болып көрінеді және олардың 
да өз ұлтының ерекшеліктерін айқындайтын ұлттық құндылықтарын дәріптейтіндігін естен 
шығармаған жөн. Әрине, біздің елімізге қонақ ретінде шетелдіктер келген жағдайда біз 
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өзіміз си-сияпат жасап ұсынатын бұйымдарымыз немесе олардың өздері қалап естелік 
ретінде сатып алатын кәдесыйлар бүгінгі күнде нарықта айтарлықтай сұранысқа ие болуда. 
Дегенмен, аталған бұйымдар ұлттық бренд деңгейінен әлемдік бренд деңгейіне көтерілді 
деуге негіз жоқ.  

Жоғарыда баяндалғанды қорытындылай келе, айтарымыз – біздің брендтерді ұтымды 
етіп құрастыру және оларды нарықта ойдағыдай қарқынмен жылжыту үшін озық шетелдік 
тәжірибеге негізделген аталмыш мәселені шешуге бағытталған салмақты теориялық база 
құру және тиімді ғылыми зерттеу нәтижелерін қазақстандық өнеркәсіптерге жаппай ендіру 
қажет. Сонымен қатар, брендтерге қойылатын талаптарды стандартандыру арқылы  отандық 
өнім өндірушілерге кәсіби деңгейде көмек көрсету қажет деп білеміз.  
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің аға оқытушысы, Казахстан, Астана  
 

Заманауи өнердің бүгінгі көрінісі 1960-70 жылдардан бастап шетелдерде құрыла 
бастады. Заманауи өнер ағылшын тіліндегі «өзекті өнер» деген аудармасы жиі кездесетін 
contemporary art сөзінен шыққан. Жиі кездесетін заманауи өнер түсінігінің астарында, 
өнердің модернизмге қарай ығысып, өрлеп келе жатқанын немесе оған қарама-қарсы екендігі 
түсіндіріледі. Бір ғана автордың туындылары көрсетілетін көрме, өзекті өнер мұражайы және 
заманауи өнер мұражайлары жайдан-жай пайда болған жоқ. 

Көркем- өнерлік ізденісті өз кезеңінде екенінің бірі, көбінесе модернизмге баламалап, 
таңдайтын өнерді іздеу сияқты сипаттауға болады, бұл модернизмнің қағидаларына тікелей 
қарсы шығумен пара-пар болып келеді. Бұл объектіні (перформанстар және хеппенингтер) 
материалсыздандыруға дейін жаңа образдарды іздеуде, түрлі бейнелерге жаңа материалдар 
мен құралдарды іздеу барысында айқын көрінді. Көптеген суретшілер «постмодернизм» 
терминін ұсынған француз философтарының соңынан ерді. Бұл жерде, объектіден процесске 
жылжу пайда болды деп те айтуға да болады. 

Шетелдің ең елеулі оқиғаларының бірі 60 және 70 жылдары концептуалды көркем 
өнер мен минимализмнің дамуы деп айтуға болады. Әлеуметтік арт-процесске бағытталған 
көзқараспен 70 жылы суретшілердің қатары да, шығармашылығының жоғарылағандығы 
едәуір байқалып, күшейген кезі: 70 жылдың орталарында ең елеулі көрінісі өнерде феминизм 
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бағыты пайда болды, сонымен қатар 1980 жылы этникалық жетіспеушіліктер мен әлеуметтік 
топтардың белсенді дами түсуімен есте қалған болатын. 

70 және 80 жылдардың соңы «Жаңа ерсі,  жабайы» қозғалыстар сияқты түстердің 
және пішіндердің дамып, өркендеген, өнерге деген қызығушылықтың қайта келуімен және 
минимализм, концептуалды өнерден «шаршаған» кейіппен сипатталады. 80 жылдың 
ортасында ист-виллидж өнері, көпшіліктің белсенді қолданатын мәдениеттің түрі кэмпизм, 
нео-поптың күшіне енгені сияқты көптеген өзгерістер пайда болды. Бұл уақыт аралығында 
фотосурет өнері де дамып, көптеген суретшілер оған көркем өнердің бір түрінің құралы 
ретінде қарай бастады. 

Заманауи өнердің дизайн-жобалауға әсері, ол дизайнерлер қазіргі уақытта ХХ 
ғасырдағы көркем өнердің мақсаты мен міндетін ашуда, дизайнерлік әдіс тәсілдер мен 
құралдарды дамытуда көзге көрінетін жаңа біртума идеяларды ойлап табуы. Өнер 
дизайнерлерді шығармашылық жоспарларын кеңейтіп, байытады және олардың шабытын, 
жалындаған күш-қуатын арттыра түседі. Авангардтық өнердің жетістіктерін зерттеп, оқу, 
көркем бейнелерді жасауда дизайнерлердің креативті ойларын қалыптастыруға мүмкіндік 
беретін көркем өнер әдісі, тәсілдері мен құралдарды талдап, өңдеу барысындағы тәжірибелік 
сала сияқты болып табылады. 

Дизайндағы әр түрлі стильдердің дамуындағы беталысына суретші-
абстракционистердің әсер ету ерекшеліктерін қарастыру қажет болады. Сонымен бірге, егер, 
дизайнның ерекшеліктерін зерттейтін болсақ, онда дизайнерлік амалдар мен құралдардың 
көмегімен заманауи өнер ұғымын түсіндіруге болады. М. Рагон заманауи өнерді адамдар 
біртұтас заманауи қоршаған орта және абстракты өнер туындыларын 
қабылдамайтындығымен байланыстырып түсіндіреді [1, 46 б.]. 

Дизайн өнімдерінің нәтижесін өнертанымдық бағалау үшін, дизайнерлердің тәжірибе 
жинақтаудағы әрекеттері үшін, дизайн теориясын дамыту үшін, дизайнерлік әрекеттерді 
заманауи өнерге айналдыру, сонымен қатар өнерде қолданылатын дизайн әдісі, тәсілдері мен 
құралдары алмастыру дәрежесі мен  оның дизайнға әсер ету формасын анықтап, табу. 
Дизайн пәндік - кеңістіктік ортасын өнерді құрайтын келесі элеметтер арқылы 
қарастырамыз, олар: көркемдік әдіс, қалыптасу қағидалары. 

Дизайнның көркемдік әдісі, ол шығармашылық қызметтің дербес түрі болып 
табылатын абстракты өнер сияқты. Абстрактылы өнердің түп негізінде көркемдік әдістермен 
байланысты болып келетін көркем шығармашылық жатыр. Дизайнерлік қызметтер ғылыми, 
техникалық және көркем шығармашылықтан тұрады, сондықтан көркем және ғылыми-
техникалық шығармашылықтың процесінде дизайнерлік пішін қалыптасады және дамып, 
жетіле түседі. Көркем шығармашылық, ол дизайн саласында рационалды және конструктивті 
шығармашылықпен, яғни ұтымды да, тиімді, құрылымдық шығармашылықпен байланысты. 
Бұл байланыс айқындылықты көрсетеді, бірақ оның құрайтын шамалары әр түрлі. 
Сондықтан дизайнда заманауи өнермен өзара байланыстағы әр түрлі жобалау қызметтерінің 
бірнеше бағыттары бар.  

Өнер мен дизайнның байланысының дәрежесі жобалау кезінде түрлі әдіс тәсілдерді 
пайдалану арқылы анықталады. Жобалау кезінде 3 тәсіл қолданылады, олар: техникалық 
құрылымдау, көркемдік қалыптастыру, пайдалы-көркем дизайнда, арт-дизайнда, 
инженерлерге қатысты дизайнға сәйкес келетін көркем құрастыру болып табылады. 
Дизайнерлік қызметтің нәтижесінде заттар тәжірибелік және көркем құндылықтардың әр 
түрлі дәрежесі бар заттар болып қалады. Арт-дизайн заттардың көркем формаларын, нәзік, 
пластикалық образды жасау сияқты сирек кездесетін шығармашылық жұмыстарды жасаумен 
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байланысты. Бұл дизайн бағыты заманауи өнер мен сәндік-көркем шығармашылықты бір-
біріне жақындата түседі. Арт-дизайнда заттар пайдалы болумен қатар көркем деңгейге дейін 
жетеді, яғни қарапайым киім ілгіштің өзі өнер туындыларының біріне айналады. Сонымен 
қатар дизайнерлік қызмет «бұйымдарды негізінен пайдалы да, көркем етіп жасаумен» 
байланысты болады [2, 21 б.]. Дизайнер ойлап шығарылатын образдың формасын жасап, 
шығарумен айналысады. Ендеше оның қызметі өзінің жасайтын образын ойлап табумен 
тығыз байланыста. Қорыта келгенде, өнердегі бар Ю.Б. Борев анықтаған образды ойлау және 
оны қабылдап, түсіну деген көркем тәсілін жобалау әдісі арт-дизайнның құрамына және 
пайдалы-көркем дизайнға енгізуі қажет [3, 317 б.]. 

Өнердегі дизайн мен образдарды қалыптастыру қағидалары ХХ ғасырдағы өнердің әр 
түрлі бағыттары, форманы қалыптастыру барысында, дизайнның дамуына әсерін тигізеді, 
және әлемде жаңа образдар мен формаларды тынбай іздену, ойлап шығарумен айналысады. 
Дизайнда абстрактылы өнер сияқты, көркем өнердің талаптарына сай және тәжірибелік 
ізденістермен байланысып отыратын стилдік өзгерістер жиі болады. Бұл мәселелерді поп-
арт, оп-арт, минимализм сияқты заманауи өнер бағыттарында мысал ретінде қарастырамыз. 

1960-1980 жылдары өнерде «үнемдеудің баршаға мәлім және жүзеге асырылған, ең 
бір тәжірибеден өткен, «мәнерлеп-бейнелеу» тәсілі», концептуалды бағыт минимализм пайда 
болды [4, 446 б.]. Құрастырылатын арт-объектілер кішкентай бөлшектерден, қарапайым, 
шағын және ықшам, айқын пішіндерден тұрады. Ал түстерді таңдау кезінде бір-біріне 
үйлесіп тұратын біркелкі түстер қолданылады. Бұл ең төмен деңгейдегі құрал ретінде 
жиһаздарды жобалауда, кеңістікті ұйымдастыру үшін дизайнерлермен келісіліп 
пайдаланылады (1, 2 сурет). Күңгiрт және мөлдiр шыны, iлiніп тұратын сөрелер, кiшкентай 
шкафтар, кішкентай саңлаусыз жазықтықтар, жылжымалы қалқалар, ақ, сұр, көк түстер, теп-
тегіс және түзу қабырғалар минималистік интерьерді жеңіл, айқын, ашып көрсетеді. 
Жиһаздар қарапайым, «таза» геометриялық пішіндерде жасалынады. 

 

  
1.Сурет. Минималистік интерьер. 2. Сурет.Минималистік интерьер 

Өнерде ХХ ғасырдың ортасында ағылшын тілінен аударғанда әйгілі өнер деген 
мағынаны беретін поп-арт бағыты пайда болды. Бұл бағыт көпшіліктің өнеркәсіптік 
ұйымдарда қолданылатын идеяларын, олардың нақты, зат ретінде қолданатын материалдық 
дүниелерінің эстетикасын көрсетеді. Поп-арт абстракционизмге жөн-жосықсыз қарсы тұрды. 
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Арнайы кеңістіктік ортада жасалған, белгілі бір орында орналасқан, көпшіліктің 
қолданатын бұйымдры көркем өнер деп санала бастады. Поп-арт теоретиктері «әр бір бұйым 
өзінің бастапқы мән мағынасын жоғалтып, өнер туындысына айналады» деп санайды. Шебер 
көркем бұйым жасамайды, ол қарапайым бұйымнан әдемі, көркем сапалы бұйым жасап 
шығарады. Сол сияқты кішкентай сәулеттік пішіндерді жобалауда, мысалы дүңгіршектер, 
бастырмалар немесе шатырларды  етіктердің, қалпақтардың, торт немесе хот-догтың 
көлеміндей болатын үлкен көлемдерге дейін нақты, дұрыс ұлғайтуды бақылайды. [3, 397 б.]. 

Поп-артта коллаж техникасын, фотомонтажды дәстүрлі кескіндеме мен қосып, 
араластыра отырып пайдаланылады. Шеберлер әр түрлі материалдарды ерекше дыбысты, 
жарық, оптикалық әсер беретін дәстүрлі материалдарды қатарласа пайдалана отырып, 
қолданады. Көлемді пішіндер, мүсіндер жазықтықтағы бейнелермен өзара байланысқанда 
ғана композиция туындайды. Мұнымен қоса интерьер дизайнерлері, интерьердің кескінін 
және құрылысын, қиялдағы кеңістіктің көлемін өзгертетін әсерді жасай отырып 
байланыстырады. Мұндай мысалдарды О. Хайектің жобаларынан кездестіруге болады. 
Дизайнерлер айна беттерді пайдаланып, жазықтықтағы ғимараттың ішкі және сыртқы 
қабырғасын кескіндер мен супер графиканы пайдалану есебінен кеңістікті нақты емес, тек 
елестету арқылы құрастырады. Ерекше ойластырылған кеңістіктер адамға белгілі бір әсер 
қалдыратын атмосфера жасайды, бойында әсерлі түрлі сезімдерді тудырады. Қабырғаға 
өрнектер салу, бұл поп-арт шеберлерінің туындылары сияқты өзіне бірнеше жағдайлар мен 
формаларды байланыстырады, олар: шынайы және суреті салынған. 

Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда еден немесе қабырғаларын безендіру үшін, 
жиһаздарға қаптауыш ретінде үлкен көлемдегі бұлыңғыр сурет қолданылады. Кейде 
қабырғаларды безендіру еденмен немесе төбемен есік, жиһаздармен сәйкестендіріп бірінің 
екіншісіне қарай ұласып, үйлесіп тұратын әсер беруші стильдермен безендіріледі. Шағын 
кеңістікті көзбен көрген кезде кеңдеу болуы үшін, дизайнерлер терезелердің санын көбейтіп, 
айнадан жасалынған жасанды терезелерді пайдалану сияқты әдістерді қолданады. Құпия, 
жүргізілетін кеңістікті ұйымдастыру үшін, интерьер бұйымдарында, жиһаздар қабырғаларда, 
еден және төбеде жарық және көлеңке түсіріп, жалтылдап, жылтылдап тұратын жарық 
элементтерін жасау қажет. 

Поп-арттың көркем туындыларын жасау барысында ескі немесе ерекше 
материалдарды ұсталынған, сынған заттарды және басқа да құралдарды пайдаланамыз. Ал 
керісінше ұсталынған жиһаздарды, оңып кеткен өрнектерді, еден немесе қабырғалардың 
ескіріп кеткен бетін жаңадан әрлендіріп, әсер беру дизайн интерьерде де, шыққан кантри 
стилінде де бар. Немесе ескірген құрал-жабдықтардан жаңадан жиһаз жасауға болады, 
мысалы ескі, сынып қалған тігін машинасы туалет (иіссу) үстеліне айналады. Интерьерді 
безендіру үшін, кейде түрлі түстермен боялған айғұлақтар, шыны бөтелкелер, фарфордың 
сынықтары, айна, шыны сияқты ерекше материалдар қолданылады. Поп-арт визуалды 
мәдениетке, дизайнерлік үлгілердің пайда болуына және құрал-жабдықтардың дамуына 
ықпалын тигізді. Поп-арттың эстетикалық қағидалары  «бұйымдарды әдемі, көркемдеп 
суреттеу» деген мақсатқа жету, көрген жанға белгілі бір әсер қалдырумен, шынайылықты 
және қиялдағы ойларды біріктіріп, пайдалы, қонымды немесе ыңғайлы, көзге бірден түсетін, 
көрнекті жарнамалық қағидалар болып табылады. Бұл қағидалар дизайнның бірнеше 
бағыттарының қағидаларын ұқсас, жақын болып келеді.  

Жоғарыда қарастырылған материалдар дизайндағы заманауи өнердің әсері бірден бір 
маңызды мәселелерінің бірі екендігін көрсетеді. Дизайнды және заманауи өнерді 
зерттеушілер ХХ ғасырдағы ғылым мен техниканың дамуына байланысты, композиция, 
түстер, үйлесімділіктің, бейнелеудің құрылымдық ырғағын басқа түрге өзгертіп, өнердің 
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пластикалық түріне әсер етіп, әлемнің көрінісі туралы ұғым, түсінікті түбегейлі өзгертті деп 
белгілеп  көрсетеді. 

Қорытындылай келгенде ХХ ғасырда суретші, шеберлер бұйымдар әлемін жаңа түрде 
елестетуге ықпалын тигізіп, жаңа визуалды ой, пікір қалыптастырады деп көрсетуіміз қажет. 
Суретшілер кескіндемеде, графикада және мүсіндерді жасауда қол жетпестей етіп түзетіп, 
жаңғыртады.  ХХ ғасырдың басында авангардтық өнердің түрлі бағыттары пайда болды. 
Олардың ішінде біреуі адамның ішкі әлеміндегі психикалық жағдайы мен эмоциясын 
көрсетіп жатса, ал басқалары – қоршаған ортада, шындығында бар болмыс пен бейнелердің 
астын сызып, құрылымын ашып көрсететін, жаңа нақты, құрылыс бұйымдарын жасап 
шығаруды көрсетуге тырысып жатады. [5,  161 б]. Авангардтық өнер үшін абстракция, қысқа 
да ықшам пластикалық пішіндер, әмбебап бейнелерді жасау, қандай жағдай болмасын 
шартты түрде бір типке талпынып, келтіру, бір сөзбен айтқанда «жинақтау» тән. (3, 4 Сурет). 

 

  
3.Сурет. Ж.Брак. Натюрморт 

гитарамен 
4. Сурет. П. Пикассо. Бетперде киген үш  

музыкант. 

  Пішінді бейнелеуден бас тартуда, суретшінің құрастыру шығармашылық процесін 
абстракциялық пішінге айналдырады. Осы орайда, ресми текше құрылыстар саласында 
суретшінің эксперименті, заттық шығармашылық емес объективті және дизайндағы өнер мен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
конструктивизмнің пайда болуына әкелді. 

Дизайн мен өнердің арасындағы айырмашылықты айтатын болсақ, дизайн бұл белгілі 
бір міндеттерді орындауға арналған, барынша эстетикалық мәні мен тәжірибелікті дамытып 
шығару, ал өнер - толық адамның эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
бағытталған. Бірақ, бұл жерде оңай шатасып кетуге болады, егерде адамның эстетикалық 
қажеттіліктері барынша ыңғайлылықты құру болып табылатын болса? Ал егер негізгі 
тапсырма – бұл жерде ыңғайлы қолданбалы затты өнер туындысына айналдырып жасауға 
болады.  

Бұл, менің ойымша: өте ыңғайлы отыруға арналған орындықтың пайда болуы - бұл 
дизайн болып есептеледі.  Ал егер орындықта отыру мүлде өте ыңғайсыз болса, бұл тамаша 
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өнім болып табылса да,  және бүкіл философиялық мәні бар болғанымен, онда ол өнер болып 
табылады.  Бірақ, осы жерде бір қызық сәті бар. Қазіргі замануи уақытта адам баласы өзіне 
қажетті ыңғайлылықты жасап алуға уақыты жетпейді (әрдайым карьера, жұмыс, 
профессионалды дамуы, үй, жанұя, деп т.б.) Ал өнер болса, қажетті анықталған білімділіктің 
түсінігін талап етеді. Нәтижесінде жалпы адам өзіне оны қоршаған өте маңызды ортаны 
таңдайды, үйді, заттар интерьер, автомобиль, киім-кешек олардың эстетикалық 
қажеттіліктерін қамтасыздандыратын. Біз не айтсақ та, бірақ біз тұтынушы әлемде өмір сүріп 
келеміз. Міне осыдан келе, қазіргі замануи уақытта, дизайн өнердің «орнын басушы» болып,  
өзі өнерге айналып отыр.   
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Графикалық дизайнның тарихы, жалпы алғанда, адамзат өркениетінің тарихынан 

ажырамайтын болып табылады. Атап айтқанда, адамның ең ежелгі және қарабайыр 
суреттерін графикалық дизайн саласының бастапқы дамуына жатқызуға болады. Графикалық 
дизайнның тарихы туралы тек бастапқы кезеңді зерттеумен айналысқан кезде нақтырақ 
айтуға болады – ол графикалық дизайнның көркемдік және кәсіби салаларға жататын 
қызметтің жеке саласы ретіндегі дамуы.  

Графикалық дизайнның тарихы туралы адамзат қызметінің ақпаратты визуалды-
коммуникативті ұсынуға бағытталған бөлек саласы ретінде айтуға болады. Шындығында, 
егер графикалық дизайнның мәнін анықтауға тырысатын болсақ – уақыт өте келе адамның 
ақпаратты (ойды, үндеу, ескерту) графикалық тәсіл арқылы көрсету – мәтін мен ауызша 
әдіске қарағанда әлдеқайда түсінікті екені анықталады.  

Деректер бойынша, гравюра VI-VII ғасырда Қытайда, ал XIV-XV ғасырдан бастап 
Еуропада белгілі болса, литография XIX ғасырда пайда болды. Ежелден келе жатқан 
графикалық тәсілдерге гравюра, эстамп, литография, ксилография жатады, ал графикалық 
дизайнның жиырмасыншы ғасырдың басында пайда болуын неміс суретшісі және сәулетшісі 
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Петер Беренстің атымен байланыстырады. Демек, біздің зерттеу жұмысымызда графикалық 
дизайнның бастапқы түріне негіз болған – графиканың шығу тарихынан бастайық. Үлкен 
Кеңестік энциклопедиядан алынған мәлімет бойынша графика — (гр. graphein, тырнау, жазу, 
салу дегеннен) жазатын, тырнайтын, грифель құралының көмегімен салынатын өнер түрі деп 
анықтама беріледі.  

Бастапқыда «Графика» термині каллиграфия мен жазбаға қолданылды.Графика мен 
суретті XIX ғасырға дейін екі бөлек қарап келді. Бір ғана баспа құралдарымен 
салынатындарды «графика» деп атаса, қолмен салынатын жұмыстарды»суретке» жатқызған, 
олар: долбар, нұсқа және нобайды, нұсқа және нобайлар [1].  

Графикаға гравюраның (ксилография, офорт, линогравюра, литография) барлық 
түрлері, сатиралық, плакаттық сурет түрлері жатады. Қағазға тікелей қаламұшпен, көмірмен, 
бормен, қарындашпен түсіріледі, не болмаса арнайы өңделген тақталарға (гравюра), не 
болмаса тасқа (литография) бедерленіп, негізі жасалып, қағазға содан кейін басылады. 
Таратылымы көп болуы керек жағдайда баспа-механикалық әдіс арқылы көбейтіледі. 
Графика өнері ақпарат, бұқаралық байланыс саласында (газет-журналдар, пошта маркалары, 
плакаттар, экслибристер), әдеби шығармаларды, кітаптарды безендіру үшін, жалпы нобай, 
шарж, карикатураларды салу үшін және басқа заттарды безендіруде кең түрде қолданылады. 

Графика өнерінің ұзақ ғасырлық тарихи кезеңі бар. Батыс Еуропаның Микеланджело 
Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Леонардо да Винчи, орыс халқының Карл Брюллов, Орест 
Кипренский, Илья Репин, Василий Перов сияқты суретшілері әлемді өздерінің тың 
туындыларымен байыта түсті.  

Графикалық өнердің мұрасы өте бай және оның қалыптасуына айтарлықтай үлес 
қосқан неміс графигі және кескіндемешісі Альбрехт Дюрер (1471-1528), жапон график-
суретшісі Хиросиге Андо (1797-1858) және жапон укие-э суретші Хокусай Кацусик (1760-
1849) сияқты әлемге әйгілі шеберлердің еңбектерімен ерекшеленеді (Сурет 1, 2, 3), Хокусай 
Кацусиктің шығармашылығы XIX ғасырдың соңы және ХХ ғасырдың басында еуропалық 
өнердің дамуына көп әсерін тигізді. Көптеген суретші-кескіндемешілер графиканың дамуына 
өздерінің үлесін қосқан. Қазақстандағы графика өнерінің бастауына ежелде (палеолит дәуірі) 
жартаста салынған суреттер жатады, олардың бай қоры Тамғалы, Балқаш, Маңғыстау және 
тағы да басқа өңірлерінен табылған және Тамғалы шатқалының тастағы суреттері ЮНЕСКО-
ның дүниежүзілік мәдени мұрасының тізіміне енген. Қазақстан суретшілерінің де графика 
өнеріне қосқан үлесі зор. Атап айтсақ, Ә. Ысмаилов, А. Смағұлов, И. Исабаев, Е. Сидоркин, 
Б. Табылдиев, Ә. Рахманов, Н. Гаев, Т. Ордабеков, В. Гурьев, Қ. Қаметов т.б. атауға болады. 

   
Сурет 1. Альбрехт Дюрер. 

Немезида. Гравюра. 1502 ж. 
Сурет 2. Хиросиге Андо. 
Мэгуро, жаңа Фудзияма. 

Түсті ксилография. 1835 ж. 

Сурет 3. Хокусай Кацусик. 
Жапон гравюрасы. 1823 ж. 

 
«Графика» түсінігі, суретті құру әдісі бойынша, екі үлкен мөлшерге бөлінеді: 

«баспалық немесе тираждық графика» және «ерекше графика» [2]. Пайдалану саласына 
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сәйкес графика бірнеше түрлерге бөлінеді: 
• Станоктық графика(станоктық сурет, эстамп) 
• Кітаптық графика (иллюстрация, ою-суреттер, арнайы қойылым, әріпше, мұқаба, 

мұқаба тысы және т.с.с) 
• Журналдық және газеттік графика 
• Қолданбалы графика, (плакаттар және т.б.) 
• Компьютерлік графика 
• Өнеркәсіптік графика 
• Сталеграфика  
және тағы да басқа графиканың түрлері. Жаппай мәдениет құбылыстары ретінде 

графиканың ерекше түрлеріне станоктық баспалық графикасы - лубок (қабықша), ал газеттік-
журналдық – келемеж сурет (карикатура). Графиканың жас саласына XIX ғасырда заманауи 
формаларда саудалық және театрлық жарнама түрінде қалыптасып келген (Ж. Шере, А. 
Тулуз-Лотрек афишалары (Сурет 4, 5)), одан кейін саяси насихат міндеттерін атқара бастаған 
(КСРО-да В. В. Маяковский, Д.С. Моор, А.А. Дейнек және Польшада Т. Трепковский 
плакаттары) плакаттар саласы жатады.  

 

  
 

Сурет 4. А. Тулуз-Лотрек.  
Бикеш Эглантин афишасының труппасы                            

1896 ж. 

 
Сурет 5. Ж. Шере. Париждің "тамаша 

заманының" франциялықтары 
1892-1893 жж. 

 
Тираждауды іске асыру мен атқару мүмкіндіктеріне сай графиканы ерекше және 

баспалық деп екі топқа бөледі. Ерекше графика – шығармаларды бір нұсқада құру (сурет, 
монотипия (бір типті), аппликация және т.б.). Баспалық графика (гравюра) – бірнеше 
бедерлеуіш алуға болатын баспалық формаларды құру. 

Графикалық дизайн тарихының ерекше оқиғасына өнердің тым жаңа түрі – 
гравюраның пайда болуы жатады. Ол бірнеше себептермен анықталды: технологиялық, 
эстетикалық, әлеуметтік. Графикалық өнердің ары қарай дамуындағы тағы бір маңызды 
факторға XII ғасырда қағаздың пайда болуы жатады. Бірақ өнердің осы түрінің дамуы мен 
қалыптасуындағы басты рөлді суретті қағаздық негізге түсірудің әдістері – гравюраның 
пайда болуы атқарды. 

Гравюраның негізгі түрлерінің өзінің технологиялық прототиптері бар, олар ерте 
замандардан бері белгілі: ксилография үшін - ол штамп-мөрлер мен кездеме бедерлер, ойып 
жасалған гравюра үшін – алтын істі шеберлердің қолөнерлік кәсібі, офорт үшін – 
қарушылардың шеберханалары. Бірақ гравюра шын мәнінде арнайы тақтада кесілген, сурет 
қағазындағы із ретінде тек ХIV-ХV ғасырларда пайда болады. 

Гравюраның қалыптасуы мен даму тарихы туралы көптеген мақалалар мен очерктер 
жариялаған өнертанушы-зерттеуші Е. Левитин былай деп жазған: «...Гравюраның ерекшелігі 
(шығарманы жасау үшін ең алдымен оның формасын құру керек) түпнұсқалы шығарманың 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96._%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B7-%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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бірнеше нұсқасын жасап шығару мүмкіндігінде жатыр. Мөрдің баспа таңбасы – гравюраның 
ажырамас қасиеті, егер таралымдық болмаса, гравюраның өзі де болмас еді» [3, 8 б.]. Оның 
ойынша графикалық өнер, мәні бойынша, гравюра болып  және бұл жерде мөрдің баспа 
таңбасы үшін сәйкес материал табу маңызды болды. Атап айтқанда, таңбалар пергаментте, 
жібекте, матада басып шығарылған. Бірақ бұл материалдардың барлығы суретті дөрекі етіп 
көрсетеді, оған артық фактуралы элемент енгізеді, не болмаса бояуды өзіне жақсы 
жұқтырмайды. Тек қағаз ғана кез келген образды, сызықтар мен дақтардың кез келген 
жүйесін қабылдай алатын деңгейіне ие. Қағаз тек XIV ғасырдың соңына қарай кең тараған [4, 
24 б.]. 

Гравюраның пайда болуынан бастап тарихта алғаш рет визуалдық образды 
тираждаудың кең мүмкіндігі пайда болады. Оған дейін кез келген құбылысты, кез келген 
затты, кез келген құрылғыны кітапта тек сөздік қормен суреттеуге болатын. Гравюра 
сипаттауды көріністік суретке алмастыруға мүмкіндік берді, ал оның тираждылығы осы 
суретпен танысушыларды арттыратын болды. XV ғасырдың 70-80 жылдары ғылыми, 
нұсқаулықтық немесе ақпараттық сипаттағы кітаптар беземеленген иллюстрацияларымен 
бірінен соң бірі шыға бастады. 

Ресейдегі гравюраның отаны Мәскеу қаласы. Бұл жерде XVI ғасырдың 50 
жылдарының ортасында ағашта гравюраланған ою-өрнектің арнайы қойылымдары бар 
алғашқы басылымдар жарық көрді. Мүмкін, олардың құрылуына новгородтық шеберлер 
қатысқан шығар: ою-өрнектеуші В. Никифоров және баспашы М. Нефедьев. Мәскеулік баспа 
алаңында алғашқы орыс ксилографиясы пайда болды - «Евангелияшы Лука», ол 1564 
жылдың бастапқы басылымдық «Апостолына» фронтиспис ретінде қызмет етті  [3, 5-9 б.]. 

Мәскеулік кітаптық ксилография бізге көптеген талантты шеберлерді ұсынды 
(Онисим Радишевский, Никита Фофанов, Кондратий Иванов, Федор Попов, Зосима, Иоасаф 
және т.б), оларды гравюраның шебері деп толық мағынада айта алмасақ та, оларды 
қолданбалы өнер шеберлеріне жатқызуға болады. Мүмкін, сол себепті мәскеудің гравюрашы 
- кітап шеберлері гравюралауды, біріңғай көркемөнер шығармасы кітабын, біріңғай жобалау 
объектісін өз қызметінде пайдаланып, сонымен қатар құрылымы жағынан ерекше және 
аяқталған сәндік шығармаларды жасаумен айналысқан шығар. 

Қолдан жасалған механикалық гравюраның еңбектік техникасын XVI ғасырда 
қышқылдық өңдеудің техникалық әдістерінің бедер салу қызметін ығыстырды. Құрғақ ине 
техникасы, ойып жасалған гравюра-акватинта, меццо-тинто, лавис технологиясы қабылдау 
бойынша әр түрлі, өз дамуында өзіндік қасиеттерге ие гравюра образдарын құрады. 

Әрбір техниканың қанық мүмкіндіктері, оның тілі мен эстетикасы гравюрада әрқашан 
технологиямен, баспалық форманы өңдеудің өзінің әдісімен анықталады. Ол гравюра 
тарихының не себепті түрлі техникалардың мөлшерін құрайтынын түсіндіреді. Әрбір 
кезеңдерде бейнелеу өнерінің негізгі, басым образдық және стильдік сипаттарының күшіне: 
гравюраның осы немесе басқа техникалары түрлі кезеңдерде дамиды (не болмаса бір уақытта 
бірнеше). 

1440 жылы баспа ісінде революция орын алды. Иоганн Гутенберг қозғалмалы қаріпті 
ойлап тапты - жеке литерлер кез келген мәтінді теруге мүмкіндік берді (Сурет 6). Қаріппен 
қатар Гутенбергке басқа да ашылу жаңалығын жатқызады: кішкентай литерлерге салуға оңай 
және ыңғайлы литер басылымына арналған пресс; тұйық қара типографиялық бояу олардың 
ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ететін қаріптің бөлек элементтерін құюға арналған 
ерітпе қоспасы; литердің стандарттылығын және оны дайындаудың ауқымдылығын 
қамтамасыз ететін қолдың қаріп құятын құрылғысы (Сурет 7). Иоганн Гутенбергті 
замандастар «графикалық дизайнның негізін салған» деп атайды, себебі, ол түрлі баспалық 
қаріптің шексіз мөлшерін құру мүмкіндігінен басқа, оның ойлап табу әдісі біз шамамен 500 
жыл пайдаланып келген алғашқы модульдік тордың құрылуына алып келді [5, 7 б.]. 
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Сурет 6. И. Гутенберг қарібі.  1445 ж. 
 

Сурет 7. И. Гутенбергтің баспа білдегі 
 
Қозғалмалы қаріп ксилографиямен түйіскенде тираждау мүмкіндігін берді, ол 

кітаптық өндірістің пайда болуына алып келді. Толыққанды полиграфиялық өндіріс 
кейінірек қалыптасты, сол себепті де «графикалық дизайн» термині өндірістік кітап 
басылымы мен баспалық технологиялардың қалыптасуымен бірге бір уақытта пайда болды. 

«Графикалық дизайн» терминінің «атасы» Уильям Эддисон Двиггинс болды, ол 
плакаттар, жинақтар түрінде жарнама жасаған, газеттер мен басқа да мерзімдік 
басылымдарға жарнама орналастырған американдық танымал дизайнер [6, 13 б.]. 

Графикалық дизайн – өнердің ең ерекше түрі. Оның түсіндірмелі, безендіруші, 
елестетуші, бағыттаушы шығармаларын біз өмір бойы көріп келеміз. Көркемөнер 
графикасының тарихи қалыптасқан түрлеріне қарағанда (офорт, линогравюра, ксилография 
және т.б.), өнердің барлық түрлері ең негізгі ортақ функция атқарады – жөнелтуші 
(түсіндіруші) функция.  

Графикалық дизайн алғашқы даму кезеңінде (1890-1910-шы жж.) қала ортасында 
жарнамалық ақпаратты таратушы, немесе көрме экспозицияларына шолу жасауына 
байланысты көркем сынның нысаны болды. Түпкі теориялық түсінік негізі 1920-1930-шы 
жж. салынды (А. Сидоров [7], А. Орлов, Б. Земенков, В. Славенсон, Я. Тугендхольд, Н. 
Тарабукин, В. Охочинский, В. Полонский, М.Г. Шерешевский, П. Дульский және т.б.). 
Осыдан кейінгі тарихи-теориялық игеру 1960-шы жылдардан басталады (А.П. Павлинская, 
Г.Т. Горощенко, Р.П. Повилейко, В.Н. Ляхов). 1970-1980-ші жылдары шетелдік және де 
отандық графикалық дизайнның тарихын және қазіргі тәжірибе материалдарын үйренуге 
және жүйелеуге К. Ньюарк, Крейг М.Бергер, И.Н. Стор, Г.А. Арамян, В.М. Глазычев, А. 
Дижур, A. Жадов, А.Н. Лаврентьев, Павлинский, Е.В. Черневичтің [8] еңбектері үлкен үлес 
қосты.  

Бірнеше кешірек, 1960-1980-шы жж. болған үдерістер С.И. Серовтың ғылыми 
зерттеуінің объектісі болды, атап айтсақ стильдер.  

Графикалық дизайн графикалық өнердің бір түріне жатады, себебі, оның алдына 
қойылған міндеттер, өнердің көркемөнерлік құралдары арқылы шешіледі, ал алынған 
шығармалардың образдық-эмоционалдық мазмұны, күрделі құрылымы бар, ал олардың 
кейбіреулері өзінің құнды ерекшеліктерін көп ғасырлар бойы өнердің ең тамаша 
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туындылары ретінде сақтап тұрады. Бірақ, графикалық дизайндағы көркем құралдардың 
даму және өзгеру үрдісінде дизайнердің қолы жетімді физикалық, механикалық және 
техникалық, технологиялық мүмкіндіктердің алмасуы іске асады. Олар өз кезегінде 
дизайнердің шығармашылық үрдісін анықтайды [3].  

Қорыта келе айтарымыз, графикалық өнер өзінің даму тарихында сапалы өзгерістерге 
ұшырап, графикалық дизайнның қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Графикалық дизайн 
көп ғасырлық дәстүрлердің жалғастырушысы және дизайнерлік шығармашылықтың ең көп 
таралған түрі деген қорытынды жасауға болады. 
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На протяжении всего ХХ века было сделано множество научных открытий, 
перевернувших наши представления о жизни. В ходе ускоряющегося технического прогресса 
и изменений в восприятии картины мира человеком, последовательно менялась и 
архитектура.  

Перед архитекторами на рубеже 1960-1970-х гг. стояла задача организации 
архитектурно-пространственной среды, отвечающей потребностям постфордистского 
общества. Остро ощущалась необходимость создания стиля, способного удовлетворить 
запросы современного потребительского общества в условиях развития информационных 
технологий.  

Параметризм, по мнению Шумахера, есть ответ на затянувшийся кризис 
модернизма, который привел к 20 годам поисков новых подходов в архитектуре и 
дизайне [1]. 

Возникновение компьютерных технологий и последние достижения в 
программном обеспечении, которые дают архитекторам новые возможности 
проектирования, стали основополагающей причиной возникновения параметризма. 

mailto:aelita_8@mail.ru
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По мере развития средств и инструментов архитектурного проектирования 
появляются новые направления, которые влияют на развитие истории архитектуры в целом. 
Одним из таких направлений является параметризм. Предпосылками к его возникновению 
стал процесс внедрения информационных технологий и компьютерных устройств в 
архитектуру, которые облегчили задачу архитекторов и дизайнеров в поиске новых 
выразительных форм зданий и сооружений. С помощью компьютерных средств архитектор 
достигает искомые решения в сфере формообразования быстрее и эффективнее, в частности 
в аспектах сложности построения, варьирования, модифицирования, трансформации форм и 
экономии времени их проектирования. Компьютерные технологии дают возможность 
архитекторам создавать и трансформировать любые по сложности формы и поверхности и, 
как следствие, способствуют разработке новых методов и подходов в проектировании. 
Параметрическое программное обеспечение и параметрические методы создания новых 
форм становятся главными направлениями в сфере моделирования объектов окружающей 
среды. 

Первые системы автоматизированного проектирования (САПР, в англ. 
транслитерации CAD – Computer aided design) появились в кон. 50-х – нач. 60-х гг. XX в. и 
были созданы для нужд электронной и радиотехнической промышленности. Затем 
автоматизация проектирования переходит в машиностроение, его развитие тесно связано с 
геометрическим моделированием, так как проектирование механических изделий 
заключается, прежде всего, в конструировании, т.е. в определении геометрических форм тел 
и их взаимного расположения. В 70-е гг. в геометрическом моделировании стали 
использовать неравномерные рациональные B-сплайны (NURBS), а также модели кривых и 
поверхностей любой формы, разработанные П.Безье. В 1980-е гг. CAD стали более 
доступными и постепенно их сфера применения была существенно расширена и 
распространилась на архитектуру. В 1986 г. компания Autodesk выпускает свой первый 
CAD-продукт Autocad. Также в 1988 г. компания PTC (Parametric technology corp.) впервые 
реализует параметризацию моделей [2]. Еще один пример САПР, который в дальнейшем 
использовался как система архитектурного проектирования, стал CATIA (Computer aided 
three-dimensional interactive application). Он появился на рынке в 1982 г. и был разработан для 
проектирования самолетов моделей.  

Дальнейшее развитие и совершенствование вышеназванных САПР в архитектуре и 
разработка специализированных программ, позволила создавать объемные модели 
физических тел, т.е. моделировать объекты виртуальной реальности и создавать на основе 
этих моделей натуралистические изображения. Эти изображения возникают в процессе 
проектной работы в виртуальной среде с фиксацией результата в форме цифровой записи – 
привязанного к соответствующей программе. Данное действие позволяет провести аналогию 
с цифровой анимацией, о которой Патрик Шумахер упоминает в Манифесте: «Параметризм 
корнями уходит в методы цифровой анимации середины 90-х гг.» [3]. В цифровой анимации, 
например, используя видеокамеру, подключённую к компьютеру, и традиционные методы 
анимации, можно в значительной мере облегчить труд аниматора. В каждый момент съёмки 
записывается цифровая версия единственного кадра. Затем меняется рисунок, положение 
моделей и т. д. и снимается следующий кадр. Неудовлетворительные кадры можно удалять 
[4]. По мнению экспертов, даже макетирование не дает столь близкое к реальности 
ощущение от проекта, как анимационный фильм или визуализация. Поэтому возможности 
цифровых технологий активно используются архитекторами-новаторами, работающих в 
направлении экспериментального формообразования. 

Основой сегодняшнего параметрического проектирования являются BIM технологии. 
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) - это информационное 
моделирование здания или информационная модель. Это подход к возведению, оснащению, 
обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), 
который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей 
архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о 
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здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему 
отношение, рассматриваются как единый объект, представленный параметрической записью 
на неком носителе информации. Трёхмерная модель здания, либо другого строительного 
объекта, связанная с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели 
можно присвоить дополнительные атрибуты. Особенность такого подхода заключается в 
том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение 
какого-либо одного из его параметров влечет за собой автоматическое изменение остальных 
связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и 
календарного графика. Модели и объекты управления BIM — это не просто графические 
объекты, это информация, позволяющая автоматически создавать чертежи и отчёты, 
выполнять анализ проекта, моделировать график выполнения работ, эксплуатацию объектов 
и т.д., предоставляющая коллективу  строителей неограниченные возможности для принятия 
наилучшего решения с учётом всех имеющихся данных. 

Такая последовательность трансформации проектного процесса привела к тому, что 
увлечение различными информационно-техническими возможностями, которые 
предоставляют компьютерные технологии, породила инструментарий «легкого» управления 
сложными пространственными 3-х мерными формами. Теперь архитекторы имеют 
возможность создавать и трансформировать любые по сложности формы и поверхности. В 
результате можно констатировать революционный скачок, перелом в ходе проектной 
деятельности архитекторов и последовавшие за этим новые методы по созданию 
архитектурных форм. Эскизирование, проектирование, 3D моделирование, работа с цветом, 
тенями и освещением, увязка со смежными разделами, печать, сохранение, архивирование -
все эти действия теперь происходят только с использованием компьютерных технологий. 
Новая архитектура, создающаяся на основе открывшихся инструментально-
информационных возможностей, заполнила современную практику архитектурного 
творчества. Новые возможности, открывшиеся для архитекторов, раскрыли новые 
направления в самой архитектурной деятельности [5]. 

Второй, но не менее важной причиной появления параметризма является 
деконструктивизм 1980-х гг., для которого характерны нарочито разрушенные и изломанные 
формы, визуальная усложненность и акцентированное вторжение в городскую среду. 
Постмодернизм и деконструктивизм трактуются у П. Шумахера, как переходные стили на 
пути становления параметризма. Шумахер предлагает различать эпохальные и транзитные 
стили. В период перехода имеет место быстрая смена стилей, или даже множество 
одновременных, конкурирующих стилей. Так кризис и упадок модернизма привел к 
длительному транзитному периоду, к одновременному развитию постмодерна, 
деконструктивизма и минимализма, однако сложившийся плюрализм стилей – явление не 
устойчивое, скорее всего, он будет заменен господством нового стиля. Помимо эпохальных и 
транзитных стилей Шумахер выделяет вспомогательные стили – они появляются под крылом 
эпохальных стилей. Эти вспомогательные стили, или направления, представляют собой либо 
самостоятельные линии развития в рамках одного стиля, либо исторические реминисценции, 
которые обогащают соответствующий эпохальный стиль. Внутри историзма мы можем 
выделить неоклассицизм, неоготику, неоренессанс, необарокко и эклектику. Внутри 
модернизма можно различить функционализм, рационализм, структурализм, брутализм, 
метаболизм и хайтек. Необходимо подчеркнуть гибкость параметризма в освоении 
«исторического наследия», например, к настоящему времени в его рамках складываются 
такие направления, как «цифровое барокко», именуемое иногда как пышная или exuberant 
архитектура, и «цифровая готика». Все промежуточные стили модернизма полностью 
придерживаются принципов функционального проектирования: от общего к частному, 
разделение между специализированными подсистемами и повторениями внутри каждой 
подсистемы. Постмодернизм и деконструктивизм отклоняют жесткие рамки 
детерминированного проектирования, показывая историческое разнообразие через коллаж и 
непредсказуемость форм. Параметризм в этом смысле уникален. С одной стороны, он 
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базируется на научных методах и цифровых технологиях, разработанных в 
специализированных лабораториях, таких, например, как ARUP AGU (Advanced Geometry 
Unit – научно-исследовательская дизайнерская группа инженерной фирмы ARUP, которая 
развивает геометрические методы моделирования для проектирования сложных несущих и 
ограждающих конструкций, не укладывающихся в существующую типологию), Evolute 
GMBH и многих других; с другой – он направлен на разработку системы формообразования 
с новыми эстетическими критериями. Строгие принципы модернизма вытесняются 
параметрическим принципом непрерывного изменения внутри систем и интенсивного 
взаимодействия систем [6].  

Деконструктивизм — направление в современной архитектуре, основанное на 
применении в строительной практике идей французского философа Жака Деррида. По его 
определению, это не стиль, а метод, подход архитекторов к основам основ традиционного 
подхода к архитектуре как виду искусства. Это не разрушение построенных зданий, а 
сознательное создание конфликта между тем, как человек привык воспринимать язык и 
смысл, и тем, что он видит. Приверженцы деконструктивизма базируются на 
композиционных мотивах конструктивизма, но прибегают к их некоторой деформации 
(«искажению абстракции»), что придаёт их композициям динамизм и остроту. В 1988 году 
проводится выставка в Музее современного искусства в Нью-Йорке (МоМА), 
сопровождавшаяся программным манифестом под общим названием «Архитектурный 
деконструктивизм». Среди основных представителей этого направления стоит упомянуть П. 
Эйзенмана, Б. Чуми, Д. Либескинда, Х. Фуджии, Ф. Гэри, Р. Колхаса и З. Хадид. 
Впоследствии все эти архитекторы по-разному переосмыслили изначально объявленные 
эстетические постулаты и во многом отошли от принципов деконструктивизма. Создав 
персональные мастерские и архитектурные бюро, они продолжили исследования и 
эксперименты в области архитектурного формообразования. 

 Таким образом, можно подытожить, что новации деконструктивизма были 
ограниченными. Требовался прорыв, направления, которые бы значительно расширили 
творческие возможности художника. В оправдание деконструктивизма можно сказать, что 
он осознавал себя промежуточной эпохой, «гребнем промежутка» как говорил сам П. 
Эйзенман. 

Деконструктивизм в архитектуре возник, как потребность уйти от консерватизма и 
рутины стандартного проектирования в период сильных общественных и 
культурологических потрясений западной цивилизации в конце 1960-х. Впоследствии это 
направление органично влилось в более широкое понятие дигитальной архитектуры, но 
возникло оно еще в «докомпьютерную эпоху» и даже подтолкнуло многих своих адептов 
искать поддержку в развитии идей при помощи цифровых технологий. В этом его отличие от 
постмодернизма, который был с самого начала сознательно сформирован как теоретическое 
и стилевое направление в архитектуре, дистанцировавшееся от предшествующей практики 
проектирования и строительства и активно полемизирующее с ней [7]. 

Третьей причиной возникновения и развития параметризма можно назвать развитие 
строительных материалов, конструкций и строительной техники. Стиль в значительной 
степени определяется именно уровнем совершенствования строительной техники. Например, 
в конце ХХ века благодаря высоким технологиям стекло вновь открыто как экологический и 
эффективный материал. Технология его изготовления обеспечивает прочность материала, 
различные светопрозрачные покрытия и многослойность гарантируют заданные тепло- и 
светотехнические свойства. Современный процесс взаимодействия архитектуры и материала 
демонстрирует стремление к максимальному раскрытию качеств и применению свойств 
материала в демонстрации выраженности и строения формы здания. Самоценность эстетики 
материала как никогда востребована современной архитектурой, осознанно апеллирующей 
то к природному естеству, то к синтетической искусственности фактур, цветов и текстуры. 
Революционное обновление застройке придали навесные фасады, их различные конструкции 
и материалы – суть порождение новейших технологий. Нарочито подчеркивая визуальные 
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качества облицовки, проектировщик встраивает их палитру в сложнейшие образы 
архитектуры, балансирующей во множестве направлений между парадигмой геометрической 
стерильности минимализма и гламуром коммерческих версий постмодернизма. Разнообразие 
и неповторимость элементов перестает быть препятствием для строительного производства, 
базирующегося на новых технологиях. Таким образом, технологии изготовления материалов 
все активнее влияют на формирование архитектурных образов. 

Мы рассмотрели три причины, предшествовавшие зарождению такого феномена, как 
«параметризм». Они стали основой для нового направления в архитектуре. 
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Актуальность темы данной статьи обуславливается тем что, инфографика уже  давно 
вошла во все сферы нашей жизни. В обществе по мере развития цифровых технологий 
возрастает необходимость и даже требование к представлению или изображению 
потребляемой информации. Все увеличивающиеся объемы информации, которые становится 
просто невозможно воспринимать в текстовом виде. Визуальное представление самой 
различной информации, сложность которой представляется понятно, эстетически 
привлекательно и содержательно, становится  актуальным. Её используют в разных 
областях, считая универсальным средством распространения концептуальной информации.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что в журналистике наглядное представление 
данных посредством изображения считается оригинальным и привлекательным решением, 
однако подобное представление информации давно применяется в науке, статистике и в 
образовании, в виде различного рода графиков, таблиц и диаграмм. Таким образом, стоит 
отметить, что для печатной и медийной учебной литературы характерным будет 
представление информации как вербально, так и визуально. 

Но как таковых источников в данной области дизайна, которые раскрывали бы суть, 
отвечали бы за терминологическую базу, а также включали бы принципы научного 
обоснования инфографики, не выявлено. В этой связи необходима работа с учащимися с 

http://www.vestnik.osu.ru/2013_1/9.pdf
mailto:annavasiluk@gmail.com
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целью ознакомления в данной сфере дизайна, изучение инфографики как нового течения. А 
так же знание инфографики может способствовать развитию общих и специальных 
художественных способностей:  дизайнерского, проектного мышления, умение графически 
выражать идею, системного подхода к подаче информации, который  предполагает единство 
цвета, формы, содержания и структуры.  

Инфографика учит анализу, осмыслению, критическому мышлению - чтобы создать 
ее, необходимо изучить информацию, выделить главное, установить связи, оценить 
информацию, проникнуть в суть и т.д. Даже если ученик пользуется созданной учителем 
инфографикой - все равно приходится анализировать, рассуждать, опираться на свои знания, 
в случае недостаточности знаний - стремиться к поиску новой, дополнительной информации.  

 Во время прохождения педагогической практики мы провели констатирующий 
эксперимент, основной задачей которого было провести экспериментальную проверку 
эффективности предлагаемой методики формирования знаний учащихся в процессе изучения 
инфографики. 

В ходе занятий были составлены  несколько тестовых заданий, для выявления уровня 
знаний учащихся по понятию «инфографика». А также выяснить: знакомы ли учащиеся с 
понятием «иллюстрация», «информация», имеют ли представление о том, в чем различие 
между инфографикой  и иллюстрацией.  

Инфогра́фика — это графический способ подачи информации, данных и знаний. 
Иллюстра́ция — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. 
Информация — сведения о чём-либо, независимо от формы их представления. 

Иллюстрация - это  изображение с определенными правилами стилистики. Задача  
инфографики - передать знания, сделать так, чтобы историю смог «прочитать» даже человек, 
который читать не умеет. В этом и заключается главное отличие инфографики от 
иллюстрации: инфографика - не стилистика, а содержание того, что вы высказываете, только 
в другой форме. 

Обучающиеся были протестированы и опрошены на начальном и завершающем этапе 
эксперимента. На начальном этапе результаты  семи детей показали:  трое не смогли верно 
ответить на вопросы, трое ответили на половину вопросов верно и один 1 ребенок на 
большинство вопросов ответил верно. По итогом теста можем сделать вывод, что дети не 
обладают достаточной информацией и знаниями по данной теме, знания являются 
частичными. 

На уроках проводились лекции  по изучение дисциплины «Инфографика», 
практическое применение теоретических знаний происходило при выполнении заданий по 
нескольким темам. Были рассмотрены этапы художественного проектирования, а так же 
выразительных средств  художественного конструирования на различных его стадиях, на 
изучение способов подачи проекта: эскизная графика, цветовая палитра. На каждый урок 
были поставлены и выполнены обучающие, развивающие и воспитательные задачи.  

Учащиеся были прослушаны  следующие лекции и выполнены практические задания:  
1. Лекция: «Что есть инфографика» ( изучили чем инфографика отличается от 

иллюстрации, информации) 
 2. Лекция:  «Особенности и этапами выполнения инфографики на готовых примерах»  
Учащимися выполнялся следующий алгоритм работы над проектом: 
1. Сбор информации  
2. Первая проектировка. Расстановка акцентов (черновик, где и как что будет 

расставлено)  
3. Добор информации (если в инфографики есть недобор информации это очень видно)  
4. Поиск визуальных образцов (умение чем-то завлечь)   
5. Реализация (переходим к самому дизайну, созданию) 
В ходе работы дети научились ставить себе задачи в начале работы и выполнять их 

постепенно. 
3. Практическое задание: Создали два новых  дорожных знака в стиле инфографики. 
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4. Лекция: «Плакат, реклама, рекламный плакат, спортивная реклама» 
5. Практическое задание: Разработали рекламный плакат в стиле инфографики 

«Спорт – это…» 
6. Лекция: 10 советов по созданию качественной инфографики. 

Наиболее важным было выяснить: способны ли учащиеся 5-6 класса 
общеобразовательной школы самостоятельно ставить перед собой задачи, поэтапно 
выполнять проект, обдумывать последовательность своих действий для достижения 
максимального результата и наиболее успешного исполнения проекта. Способны ли они 
рационально тратить время на тот или иной этап проектирования, а также заранее 
планировать, сколько на это потребуется времени. 

На завершающем этапе эксперимента дети вновь были протестированы. Результаты 7 
детей показали: 6 из детей ответили на все вопросы верно, один ребенок ответил на 
большинство вопросов верно. Из этого можно сделать вывод, что информация была изучена 
и усвоена. А так же  сам процесс работы с инфографикой задействовал все уровни мышления 
и особенно такие, как анализ, синтез, оценка. И значит инфографика выступала уже не 
просто как инструмент индивидуализации обучения, а как многофункциональный 
инструмент, область применения которого в образовании может быть довольно широка: 
урок, проект, исследовательская деятельность, самообразование. Дети, проведя собственное 
исследование по теме, анализировали материал, выделяли акценты и самостоятельно 
создавали инфографику. Работа над ней способствовала более тщательному изучению 
материала, развивала критическое мышление. Инфографика как вид визуальной 
коммуникации способствовала быстрому усвоению информации, акцентировала внимание 
на самом главном. 
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Подводя культурные итоги прошедшего XX века, особенно важно заострить внимание 

на искусстве последних его десятилетий, так как оно стало отражением многих радикальных 
культурных, социальных и экономических преобразований в нашей стране. Кроме того, 
большой научный интерес представляет и тот факт, что большинство художественных 
процессов конца XX века еще нельзя назвать полностью завершенными, и именно сейчас 
представляется возможность проследить некоторые тенденции на стадии их формирования, в 
динамике. Модель человеческого восприятия архитектуры современного здания является 
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очень гибкой и многогранной. Следствием этого является многообразие приемов и средств, 
составляющих структуру здания и совмещение в себе отдельных аспектов. 

Художник, дизайнер в индивидуальной работе принимают решения, часто полагаясь в 
основном на свой творческий опыт. При достаточном уровне мастерства успешно работает и 
эстетическая оценка, основанная на интуиции. Однако, в случае создания масштабного 
художественного проекта, решения преобразования интерьера, основанные только лишь на 
интуиции и эмпирическом знании, не всегда могут быть оправданы.  

На данный момент наибольшее значение приобретают научные методы, с помощью 
которых можно заранее объективно оценить возможности каждого решения и, отбросив 
недопустимые, рекомендовать наиболее целесообразные обоснованные варианты. Поэтому 
внимание к методам анализа обусловлено адаптацией данного системного подхода к дизайну 
среды и его развитием с позиции практических задач, решение которых с помощью 
существующих методик не обеспечивает комплексного результата. 

Современный этап развития проектного искусства, к которой в полной мере 
принадлежат и дизайн, и архитектура, интересен особенностью, которая проявляется в 
интеграции целей, методов и секретов мастерства у разных ветвей проектного творчества: в 
частности, дизайнеры активно занимаются интерьером и моделированием пространственных 
ситуаций – тем, что раньше полностью принадлежало зодчим.  

Интерьер – внутреннее пространство здания, помещения, а также его устройство, 
убранство. Интерьер представляет собой законченную модель бытия, освоенного человеком / 
дизайнером и являющегося его объективацией на определённом этапе исторического 
развития.  

Анализ дизайна современного интерьера является средством выявить представления, 
которые лежат в основе отношений человека начала третьего тысячелетия с миром вещей, 
потребности оформлять бытие посредством дизайна. При этом исследование дизайна с 
необходимостью становится изучением действительности, частично преобразованной в 
определённый язык системой образов и коннотаций, которые дизайн проецирует на систему 
реальных вещей, то есть семиотическим анализом. На сегодняшний день становится важным 
комплексный подход применения приемов и методов при проектировании интерьера и 
изучение их влияния на восприятие человеком. Когда говорят, что все предметы интерьера 
находятся в определенном единстве между собой, то имеют ввиду их соответствие по форме, 
пропорциям, массе, цвету и декору. 

Необходимо применение закономерностей и приемов архитектурного пространства и 
дизайнерского творчества, которые должен знать каждый: законы композиции и 
гармонизации как главной цели проектного формирования окружающих нас предметно-
пространственных ансамблей, масштабности как непременного условия комфортного и 
осмысленного существования человека в их среде, тектоники как основы выразительной 
визуальной организации материалов и конструкций. Для изложения материала в 
надлежащем контексте рассмотрены основные архитектурные элементы, системы, 
композиционные структуры. Одни играют главную, другие второстепенную роль в 
организации сооружения. Но именно взаимодействие элементов и систем рождает единое 
целое, обладающее  согласованной структурой. Архитектурный порядок возникает тогда, 
когда организация частей наглядно выявляет их взаимосвязи друг с другом и с сооружением 
в целом. Если подобные взаимосвязи воспринимаются как взаимодополняющие и 
способствуют возникновению единого по своему характеру целого, значит, существует 
художественно-смысловой строй, что обладает большой значимостью (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Архитектурные системы 

 
Художественные качества интерьера зависят от целостного подхода и согласованности 

всех его элементов между собой. Пространственная композиция интерьера определяется 
планировкой помещения и принятой функциональной программой. Это, с свою очередь 
влияет на цветовое решение, отделку помещений, декоративное убранство, освещение и 
озеленение. Проведенное с помощью оборудования и мебели функциональное зонирование, 
визуальное разделение пространства позволяет перейти к этапу, когда выделяют основные и 
дополнительные композиционные акценты.  

Цветовая гармония, правильный выбор цветовых сочетаний усиливают 
композиционный замысел, связывают или разобщают отдельные зоны. Цвет в сочетании с 
выбранной системой освещения может облегчить зрительную работу и отдых, зрительно 
увеличить или уменьшить пространство помещений, вызвать нужный эмоциональный 
эффект.      

Мы можем увидеть, что в многофункциональном общественном здании различные 
электронные системы ориентации и коммуникации не менее важны, чем визуальные, 
цветовые, планировочные и архитектурные. Более того, зачастую те же системы служат 
формообразующими для здания, они влияют и на конструктивное решение объекта, 
подчиняя его себе. 

Если сгруппировать приемы, дающие один и тот же пространственный эффект, то 
можно собрать определенные рекомендации, которые дают ясное представление об 
изменении зрительного восприятия помещения с использованием различных приемов. 

Современное архитектурное пространство – подмножество пространств, включающее 
равнозначные материальные элементы: формы, знаки, цвет, свет; нематериальные элементы: 
информационные, геометрические, тектонические; элементы социальных типов и 
социальных групп и т.д., связанные между собой коммуникативными связями 
(информационными двухсторонними взаимодействиями). Актуальными становятся 
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особенности взаимодействия комплекса различных форм и средств создания пространства 
именно с точки зрения прямого или опосредованного влияния на человека. 

В современной архитектуре структуры здания его форма, внутренние связи и т.д. 
формируются совершенно другими специфическими средствами, которые на данный момент 
почти не используются или используются крайне редко в отечественной архитектуре 
общественных зданий, не говоря уже о жилых и узкоспециализированных. 

Специфику этих средств можно охарактеризовать как совокупность различных связей и 
взаимодействий, которые составляют цельную структуру здания. Она охватывает все его 
аспекты – от эстетического восприятия и формообразования до внутренних транспортных, 
людских и функциональных связей, а также отдельных конструктивных решений и 
элементов конструкций. 
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инфраструктура болып табылады. Мегаполистер өркениеттің даму көзі болуымен қатар, олар 
қоршаған ортаның құлдырауының да негізгі салдары екендігі мәлім. Өндірілетін табиғи 
ресурстардың басым бөлігі заманауи қалаларда жұмсалады. Сол себепті, қалаларды 
түбегейлі өзгертудің маңызды шешімі ретінде ондағы тіршілікті қамтамассыз етуде тек 
экологиялық технологияларды қолдану алға тартылуда.  

Адамдардың жоғары деңгейдегі сапалы тіршілігін қамтамассыз ету жолында табиғатқа 
айтарлықтай залал келтірмей шешу керектігін ұғынып, бұл бағытта даму үшін қалаларды 
«экологиялық» реконструкциялау, яғни оларды қайта құрылымдау ұсынылуда.  

Ізденіс барысында қазіргі кезеңдегі ғылымда «экоқала» категориясына бір мағынаға 
сайып келетін ұғымы қалыптаспағаны анықталды. Сондықтан, ең кең қолданыстағыларын 
талқылап көрейік.  

Алғаш рет 1978 жылы «Экосити» терминін америкалық құрылысшы және эколог  
Ричард Реджистер түсінікке ендірген болатын (1-сурет). Оның пайымдауы бойынша 
«экосити» – экологиялық тұрғыдағы таза қала [1]. Уақыт өте келе бұл тұжырымды жанжақты 
әрі кеңірек қарастыру нәтижесінде бұндай қала сырттан келетін ресурстарға тәуелділіктен 
арылып, өздігінен тіршілікке қажетті тамақ өнімдері мен энергияны қамтамассыз етуге 
қауқарлы және құрылысқа бөлінген алаң көлемі, яғни тірлік аумағы неғұрлым аз ауқымды 
алатын болуы керек деген деңгейге дейін жетті.  

 

 
 

Сурет 1.  Р. Реджистердің қала жайлы эко-көзқарасы 
 

Ресейлік ғалым А. Н. Тетиордің пайымдауынша – «экосити дегеніміз экологиялық 
қағидаларға негізделіп салынған, ұдайы табиғатпен өзара экологиялық тепе-теңдікте және 
табиғи экожүйелермен үндестікте бола алатын, табиғатты ластамайтын және қаланың өн 
бойын тізіп өтетін жасыл коридорлары бар, жабайы жануарлар тіршілік ете алатын орындар 
қарастырылған, экологиялық матералдар қолданып тұрғызылған ғимараттары бар, қала 
тұрғындарының барлық тіршілігін экологиязациялау қарастырылған, ең жоғары деңгейде 
өмір сүру қамтамассыз етілген, қала тұрғындарының барлығын тіршілік ету мен қызмет 
етуді экологизациялау үдерісіне жұмылдыратын экологиялық білім беру, тәрбиелеу және 
тартуды көздейтейтін жүйесі бар тіршілік ортасы болып табылады» (2-сурет) [2]. 
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Сурет 2.  А. Н. Тетиор бойынша экоқалаға көшу үлгісі 
 

Экоқала түсінігін зерттеген қытайлық зерттеуші, Бейжің экологиялық ғылыми зерттеу 
орталығының профессоры Ванг Русонг «оны экономикалық және экологиялық тұғыдан 
алғанда тиімді өнекәсіп орындары бар, жүйелілік тұрғысында алғанда жауапкешілігі жоғары 
және әлеуметтік үйлесімді мәдениеті қалыптасқан, сипаты көркем және функциональды 
ландшафты бар әкімшілік бірлік ретінде қарастыруды» ұсынады [3].  

Оның пікірінше, «экоқаланы дамытудың мақсаты – экологиялық ландшафтын, 
экологиялыққа негізделген өндірісі мен экологиялық мәдениетін  үнемі қоректендіру арқылы 
оның метоболизм үрдісі мен функциональды орнықтылығын қамтамассыз етуді ескере 
отырып, құрылымы бірегей, яғни тұтас қаланы жоспарлау, жобалау және тұрғызу болып 
табылады» (3-сурет).   

 
 

Сурет 3.   В. Русонгтің эко-санитарлық: эко-инженерлік кешені  
 

Бірқатар ғылыми еңбектерді зерделей келе айтарымыз – экоқаланың негізгі қызмет ету 
қағидаларына мыналар жатады: 

- технологиялық үдерістерге газ тәріздес, сұйық және қатты қалдықтардың 
максимальды түрде қайта қайтарылудың тұйық циклы формасында өндіріс орындарының 
жұмыс жасауы; 

- энергияны барынша үнемдейтін технологияларды қолдану; 
- тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуді қамтамассыз ету; 
-  экологиялық автомобиль көлігін қолдану; 
- аз қабатты ғимараттар тұрғызу, қойма, автотұрақ, жылу беру қондырғыларын жерасты 

кеңістіктерде орналастыру және ғимараттарды тік және көлденең көгалдандыруды 
(газондырылған төбелер мен қабырғалар, жасыл қоршаулар және т.т.) қолдану; 
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- пәтерлерден қысқы баққа шыға берісі бар етіп жобалау және көгалдандырылған 
аулалар мен жеміс бақтарын құрылымдау; 

- қала тұрғындарын экоүйді жобалау, тұрғызу және әрлеу жұмыстарына жаппай 
жұмылдыру; 

- тұрғылықты елге экологиялық білім мен тәрбие беруге бағытталған арнайы кинозалы, 
дәрісханалары, көрмелері, зообұрыштары, аквариумы, көкалдандырылған бағы және 
жылыжайы бар экоорталық құрылымдау. 

Ендігі кезекте экоқалалардың жіктелу реттілігін қарастырайық: 
1. «Жасыл» экоқаланың мақсаты – қала үшіндегі табиғи ортаны сақтай отырып, үнемі 

ұлғайту, оның қала тұрғындарына неғұрлым көгалды, барынша әртүрлі және жайлы болуын 
қамтамассыз ету. Басты міндеттеріне – жаяу жүру аймағымының ұлғайту, ауылшаруашылық 
алқаптарын сақтап қалу, экологиялық сезімтал аймақтарды тауып, оларды қорғау, қала 
тұрғындарының тынығуына қолайлы табиғи саябақтар құрылымдау жатады.  

2. Экоқаланың келесі түріне «Шегінен асқан», яғни биофизикалық шектен асып кету 
қаупіне, экономикалық өсім мен тұтыну деңгейінің өсуі арасында тұрақтылық сақталуына  
алаңдаушылық танытқан қалалар жатады. Бұндай қала түрлеріне мындай шешімін табу керек 
мәселелер тән: тұрғын үйлер салуға орынның жетпеушілігі, ауаның ластануы, ауыз су 
тапшылығы, жолдардың кептелуі, қалдықтарды көмуге қажет жерлердің көлемінің азаюы, 
жергілікті өзен немесе көлдердегі (су тоғындарындағы) судың сапасының төмендеуі, 
энергияны тұтынудың өсуі мен жанар май қорының азаюына алаңдаушылықтың болуы. 
Мұндай экоқаланың басты міндеттеріне – көлік-тасымалдау, сумен қамтамассыз ету және 
канализация жүйесінің,  қоқысты қайта өңдеудің, яғни жалпылама жетік дамыған 
инфақұрылымының болуы жатады. Өз кезегінде бұның бәрінің ауа мен су ортасына тигізетін 
залалын кемітуге бағытталған іс-шараларды атқаруды қатар жүргізу болып табылады.  

3. «Салауатты» экоқалаларға болашақ ұрпақтың құқықтарын мойындайтын және 
оларды келешекті болжайтын бас жоспарға тұрақты даму элементтері ретінде ескеретін 
түрлерін жатқызуға болады. Бұндай ұстаным өз кезегінде мемлекеттің әлеуметтік 
саясатының бағытына ықпал етеді. Тарихи деректерге көз шалсақ, бұрынғы кезеңдерде 
әлеуметтік-экономикалық қысқа мерзімді мақсаттарды жүзеге асыру жолында қала ішіндегі 
табиғи ортаны артқы қатарға кері шегіндіріп қою орын алғандығын байқаймыз. Үшінші 
типтегі қалалар экономикалық және әлеуметтік пайданы қатар ала жүріп, экологиялық 
салауаттылық, ресурстарды дұрыс басқару және табиғи ортаны залалсыз кіріктіру 
мәселелерін шешуге бағытталған.  

Жоғарыда айтылғанды қорыта келе айтарымыз, экоқалаларды тұрғызу барысында 
шешілетін салауатты өмір сүру және қалада тұратын халықтың әл-ахуалының жоғары 
болуын қамтамассыз ету, өз кезегінде аймақтың, елдің, тұтас бір мемлекеттің және жер 
шарының жағдайын жақсартуға септігін тигізеді деп сенеміз.  

Ендігі кезекте әлемде экоқалалар жобаларын әске асыру тәжірибесіне тоқталамыз. 
Қазіргі кезеңдегі экоқала тұрғызу тәжірибесі ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бастау алады. 
Бұндай үрдіс Еуропа елдерінде, Солтүстік Америка және Автралияда кеңірек етек жайды. 
Дегенмен, экологиялық құрылыс саласында айрықша белсенділік танытқан елдер қатарына 
Швеция мен Данияны жатқызуға болады. Аталмыш үрдісте Германия, Бельгия мен 
Норвегияла өз орындарын тапқан. Жалпылай айтқанда өз қалаларын экологизациялау 
үрдісіне барлық еуропа елдері бет бұруда. Қазіргі кезеңде Еуропа Одағында алты экоқалалар 
бар: Мальмо (Швеция), Дублин (Ирландия), Таллин (Эстония), Хиллерод (Дания), Гамбург 
(Германия) и Аугустенборг (Дания). 

Швецияда өмір сүруді экологизациялауды мемлекеттік деңгейде шешу белең алуда. 
1993 жылы ел үкіметі «Экоцикл туралы заң» жобасын қабылдады. Оның негізгі қағидасы – 
«қалдықсыз өмір сүруге» бағытталған және қоршаған ортаны қорғау мәселесіндегі жаңа 
сатының басы болып табылады.  Заңда «табиғаттан үйрену және жобалық идеологияны 
сызықтық түрден экоциклдікке ауыстыру» қарастырылған. Шведтік мамандардың 
пайымдауынша экоқала – бұл қоқыстарды қайта өңдеу, канализация, жылу- және сумен 
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қамтамассыз ету, энергия үнемдеу, күн энергиясын пайдалануды қамтитын локальды 
әлеуметтік-техникалық жүйе болып табылады. Бұндай әлеуметтік және сәулеттік экология 
қағидалары толықтай орындалған тұтас экоқала мысалы ретінде 2007 жылы тұрғызылған 
Мальмо қаласын атауға болады [3].   

Мальмо қаласын экоқала ретінде қайта құрылымдаудың басты міндеттеріне 1990 
жылмен салыстырғанда көмірқышқыл газының ауадағы үлесінің 2012 жылы 25 %-ға дейін 
азаюын жатқызуға болады. 

Мақсатқа жету жолдары жаңа құрылыс технологияларын қолдану, қоғамдық көлік 
тасымалдауын дамыту, автокөлік жүргізушілердің гибридті көлікке және электрокарларға 
көшуі, баламалы энергия көздерін және энергия үнемдейтін технологияларды қолдану 
арқылы атқарылады.  

Қаланы қайта құрылымдау жұмыстары жекелеген аудандар бойынша жүргізілуде. 
Бірінші кезекте порт және кемелер тоғыны орналасқан қаланың батысында орналасқан 
ауданды қайта құрылымдау қолға алынды. Қаланың бұл бөлігі өзінің энергетикалық 
қажеттілігін қайта қалпына келетін көздер есебінен толықтай қанағаттандыруға қол жеткізуі 
алға қойылған.    

 Портты ауданды «құтқару» портттың автотасымалдаудан тәуелділігін азайтуға 
бағытталған тасымалдау схемаларын жаңаша түрлерін қолдану арқылы іске асыру 
жоспарланған.  Қала ішіндегі басты көлік велосипед болады.  Мальмода күн энергиясын 
қолдану кең ерек жайған. Сондықтан, бұл қала күн батареяларын қолдану жағынан 
Шведциядағы  үшінші орынға ие. Сандық баламасында айтсақ, бұл жалпы қуаты 500 кВт 
болатын және жалпы көлемі 3,4 мың м2 құрайтын күн батареяларынан тұрады. Электрдің 
бұл түрі атомдық станциялар өндіретін электр қуатымен салыстырғанда қымбатырақ. 
Кейінде энергия көзінің бұл түрін экономикалық тұрғыда тиімді ету көзделуде. Әуелде, күн 
батареяларын мектептерде, емханаларда, бассейндерде, мұражай және сол сияқты 
муниципиальдық  меншіктерде орналастыру қолға алынды. Мұнымен мемлекет қоршаған 
ортаны өзгертуді өзінен бастауды жөн көретіндігін және осылай өзінің азаматтарына үлгі 
көрсету арқылы олардың баламалы энергия көздеріне деген көзқарасын түбегейлі өзгертуге 
мүдделі екендігін дәлелдеді.   Мальмода күн энергиясын қолданудың екі тәсілі бар: 

- электроэнергия өндіру үшін (фотогальваникалық ұяшықтар), 
- жылу құбырында және тұрмыста қолданылатын суды жылыту үшін (күн 

коллекторлары).  
Мальмо қаласындағы жүргізіліп жатқан модернизация коммерциялық жобалар 

қатарына жатпайды. Осындай шараны іске асыру арқылы Шведция үкіметі бүкіл әлемдегі 
қоғамның қайта қалпына келетін энергия көздеріне назарын аударуды және бұл сала 
бойынша ғылыми зерттеулердің дамуына серпін беруді көздейді [4].  

Шведцияда экологиялық сәулет пен құрылыстың қағидалары кең қолдануда: энергия 
үнемдеу, күн энергетикасы, тіршілікті қамтамассыз етудің автономды жүйелері, интенсивті 
ауылшаруашылық пен бақшалық, келешекте қайта өңделетін экологиялық тұрғыдан алғанда 
таза құрылыстық материалдар, тұрғын ортаны әлеуметтендіру және т.т. (4-сурет).    

 

 
Сурет 4. Мальмо. Швеция 
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Сонымен қатар, Швецияда шағын экоқалашықтар (экоауылдар) тұрғызу белсенді 

түрде жүргізілуде. 1980 бастап, бұл елде осындай елді мекендердің 20-дан астам жобалары 
іске асырылды. Экоауылдың құрылымдау қағидалары жоғарыда сипатталған 
экоқалашықтарды тұрғызу қағидаларымен  бір негізде. Бұндай құрылымдық шешім жаңа 
елдімекендерді тұрғызумен қатар, ескі қалалардың кейбір аудандарын қайта құрылымдау 
үдерісінде де орын алуда [3].  

Стокгольм қаласындағы қала ішін бөлшектеу тәсіліне: жабайы табиғат телімдері мен 
шағын тұрғын аудандарды қатар орналастыру, бірнеше мың адам қоныстанатын жеткілікті 
деңгейде дамыған инфрақұрылым құрастыру, ірі жүк тасымалдайтын көлікке қарсы 
тосқауыл қою, қоршаған ортаны ластамайтын жанар май түрлерін қолданатын жоғары 
деңгейде ұйымдастырылған қоғамдық көліктермен тасымалдау және т.б.  

Қала шағынаудандарда оларды жетілдіруге байланысты мәслелерді өздігінше шешуге 
құзіретті, тұрақты қалыпта даму философиясын ұстанатын, көгалдандыру сияқты қоғамдық 
ұсыныстарды қолдайтын өзін-өзі басқару жүйесі қалыптасқан. Бұндай шағынаудандардағы 
ең құнды нәрсе жабайы табиғат телімдері мен ультразаманауи қала ландшафтының өзара 
үйлесімділігі болып табылады. Жоғарыда аталған деректердің бәрі экоқалашықтарды 
тұрғызу идеясының маңызының уақыт өткен сайын өсіп отырғандығының дәлелі деп білеміз 
[2].  

Қытайда, Оңтүстік Кореяда және Біріккен Араб Эмираттарында әдеттегідей үлкен 
ауқымда атқарылған жұмыстар жоспарлары күшті әсер қалдырады.  Әсіресе соңғы аталған 
елдегі экологиялық мәселелерді шешуге жұмсалатын қаражаттық мүмкіншіліктің 
айтарлықтай жоғары болуы салдарынан жобалаушыларға газондарды тұшытылған теңіз 
суымен суландыру сияқты экзотикалық шешімдерді қарастыруға мүмкіншілік береді. Әрине, 
бізге экологиялық шешімдерге жұмсалатын қаражаттың елдегі инвестиция көлемінің 
мүмкіншіліктеріне негізделген саналы да үнемді қолдануды көздейтін мысалдарына ерекше 
көңіл бөлуіміз қажет. Ендігі біз үшін маңызды назар аударатын бір жағдай, жаңашылдық 
(инновациялық) көзқарастың дәстүрмен үйлесімді қатынаста болуы. Мысалы, экологиялық 
шағынаудандар мен ультразаманауи технологиялық кешендердің тарихи қалыптасқан 
құрылымға кіріге орналасуы сияқты тың шешімдердің болуы [5]. 

Батыс Еуропада қалаларды экологиязациялау үрдістеріне мемлекттердің үкіметтері 
белсенді түрде қатынасады. Осындай мәселелерді шешуге бағытталған заңдар шығару 
(мысылы, Швеция), ғылыми зерттеулерге қаражат бөлу, экоқала тұрғызу мен қайта 
құрылымдаумен айналысатын заңды тұлғалар мен ұйымдарға қаржылай, ұйымдастыру және 
құқықтық қолдау көрсету саясаты жүргізіледі. Еуропа елдерінде осы салада атқарылатын 
жұмыстарға бейімделген арнайы ғылыми институттар мен зерттеу орталықтары 
ұйымдастырылып, қызмет жасауда (Еуропалық қала ортасы академиясы және т.б.). 

Кеңестік дәуірде қала тұрғызу саласына айтарлықтай көңіл бөлінетін, яғни қаланы 
экологизациялауға қатысты мәселелер шешілетін. Қала ауқымындағы «жасыл жолақ» 
концепциясы, Минск қаласындағы «сулы-жасыл диаметр», Сібірдегі «орманда орналасқан 
қала», олардың ішінде Новосибирск Академқалашығы, Усть-Илимск, Ангарск, Дивногорск 
және басқа қалаларды мысалға келтіруге болады.   

Дегенмен, 80-ші жылдарға дейін экологизациялау мәселесі қала аумағын кешенді 
түрде көгалдандыру және залалды өндірістік қалдықтарды шығарып тастауды тию сияқты 
шараларды жүзеге асырумен шектелетін.    

80-ші жылдардың басында биология және экология мамандарының белсене 
араласуымен «Экополис» бағдарламасы құрастырылды. «Экополис» бағдарламасының 
концепциясына сай – бұл табиғы үрдістердің легімен жүріп отыратын жаңа типті елдімекен 
болып табылады.  

Бұл жағдайда басты назар қаланың табиғи негізін құрайтын қалалық және табиғи 
ладшафтқа аударылатын. Сонымен қатар, әлеуметтік қала ортасы құрылымдалып, 
тұрғылықты мекендеушілердің экологиялық сауатын көтеру және ақпараттық қызмет 
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көрсету жұмыстары атқарылатын. Аталмыш бағдарламаны іске асыру осы күнде де 
жалғастырылуда.  

90-шы жылдардың басында Новосибирскіде «Экодом» бағдарламасы бастау алды. 
Бағдарлама мақсаты – Новосибирск облысында жеке тұрғын үйлерді тұрғызуды 
энерготиімді, экологиялық тұрғын орта құрылыс түріне ауыстырумен қатар бұрынғы бөлігін 
қайта құрылымдауды экологиялық тұрғыдан алғанда «дос технологияларды» қолдана 
отырып, бірмезгілде бастау болып табылады.  Бұл жұмысты ресми түрде іске асырудың 
бастапқы кезеңі 1999 жылы Новосибирск маңындағы елдімекеннен басталды [6].    

Бағдарламаның басты міндеті – экологиялық сәулет қағидасына негізделіп 
жобаланған жеке тұрғын үйлер салу екендігі мәлім.  Осы бағдарлама аясында экотұрғын үй 
идеясын іске асыратын маңында бағы бар бір жанұялық үйлердің үлгісіндегі бірнеше 
жобалар орындалды. Ұсынысқа сай концепция бойынша экологиялық тұрғын орта дегеніміз 
қоршаған табиғи ортамен достық қатынас жасайтын, жайлы, өте жылы жанында бағы бар 
жеке немесе біріктірілген үй болып саналады.  

Экоүйлер жеке жылу жүйелерімен жабдықталған, снымен қатар, үйреншіктіге үйді, 
тұрмысқа қажет суды күн қызуымен жылытатын қондырғылар қосылған. Бағдарлама 
бастапқы кезеңде табиғи ортаға түсетін салмақты азайтуға бағытталған экоүй концепциясын 
қалыптастырумен шектелді.  90-шы жылдардың ортасынан бастап, «Болашақ экологиялық 
қалалар» атты халықаралық жоба іске асырылуда.  Аталмыш жобаның шеңберінде Ресейдің 
тарихи маңызы бар Тобольск, Кириши, Тихвин сияқты қалаларын экологизациялау іс-
шаралары жүргізілуде. Жоба ауқымында негізделген экологизациялау концепциясы 
елдімекендердің тұрақты дамуына бағытталған әлемдік тенденцияларымен үндеседі.  

Бүгінгі таңда Ресей де ТМД елдерін де заманауи талаптарға сай нақты іске асырылған 
экоқалалар жобалары немесе  қалаларды экоқайта құрылымдау жұмыстары әзірге жоқ. 
Дегенмен, экологиялық үйсалумен айналысатын бірқатар кәсіпорындар оларды атқаруға 
даяр. 
Біріккен Араб Әмірліктерінде нағыз шөл далада зәулім ғимараттар бой көтеріп, қолдан үйіп 
жасалған аралдар пайда болғанына бүкіл әлем таң қалуда. Тәжірибе дәлелдегендей әлемде 
бос капиталдар аз емес. Сондықтан сауатты түрде іске асыру механизімі мен шыққан 
шығынды қайтару жолдары қилыстырыла негізделсе, небір қиялға сыйымсыз таңғажайып 
жобаларды іске асыруға болатынына сенемдіміз. Бұндай ірі әрі қымбат жобаларды іске 
асырмасақ-та бүкіл әлем осы күнде бет бұрған қоршаған ортаны сақтап қалуға және 
экологиялық тұрғыдан алғанда жайлы елдімекендерді тұрғызуды біздің елде де қолға алу 
қажет екенін түсіп қана қоймай, нақты тәжірибе жүзінде іске асыру қажет деп санаймыз. 
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С бурным ростом современных городов наблюдается различный опыт использования 
цвета в формировании архитектурной среды. Как известно, цветовое решение, используемое 
в архитектуре, имеет важное значение. Так как роль цвета в жизни человека изучена 
многими учеными. И как, определенные цвета или их сочетания влияют на психологическое 
и эмоциональное состояние человека. Известный факт, что под воздействием того или иного 
цвета может изменяться частота пульса, особенности работы внутренних органов человека, 
его психоэмоциональное состояние, настроение, вызывать ассоциативные сравнения. 

Выделяют три группы цветовых объектов в городском пространстве. К первой группе 
относят наиболее постоянные цветовые объекты – это фасады зданий и сооружений, 
природные ресурсы. Во вторую группы включены непостоянные объекты, то есть малые 
архитектурные формы, городская мебель, инсталляция, торговые павильоны, остановочные 
пункты. И третья группа связана с объектами, которые имеют не долгосрочный срок своей 
службы, возможно сезонный, это ландшафтное оформление, цветочные композиции, 
праздничное оформление. Правильное взаимодействие всех трех групп очень важно в 
организации общего цветоколористического решения городского ансамбля. Для дизайнеров 
и архитекторов важно создать композицию, где цветовые решения, имея взаимосвязь друг с 
другом, будут находиться в гармонии. Возможно, этого можно добиться за счет 
использования одного цветового ряда, используя насыщенность и глубину цвета. 
Общеизвестный факт благоприятного влияния на психику человека – это использование 
натуральных, природных оттенков. Но, конечно в большом городском пространстве тяжело 
урегулировать цветовой баланс, так как количество цветов и оттенков взаимосвязанных друг 
с другом не сосчитать. В этом случае нужно обратить внимание на сочетание основных 
цветов, а дополняющие цвета, могут служить цветовыми акцентами. С помощью цвета 
можно придать городскому пространству определенную стилевую направленность, 
объединить разные по структуре объекты, или наоборот разрушить. Также нужно учитывать, 
что объекты возводятся в разный период времени. Поэтому зачастую можно встретить 
единичное решение цветоколористики конкретного объекта, которые зачастую могут не 
вписаться уже имеющуюся среду [1;2]. 

В мегаполисах можно заметить перенасыщенность рекламных и информационных 
щитов, вывесок, лайтбоксов и т.д. Яркие и пестрые цвета негативно влияют на человека, 
создает ощущение дискомфорта, приводят к быстрой утомляемости, стрессовому состоянию 
и болезням. В некоторых городах мира введены запреты на размещение рекламы в 
исторических сложившихся районах города, чтобы избежать разрушение колористического 
решения, сложившегося на протяжении определенного периода. 

Восприятие колористического решения архитектурной среды подвергается влиянию 
некоторых факторов. Которые напрямую зависят от структуры и идеи самого объекта, а 
также ряду стандартам и канонам, которым должна соответствовать архитектурная среда. 
Взаимодействие каждого фактора помогает формированию колористического облика города. 

Наиболее важнейшие влияние на колористическое решение архитектурной среды 
оказывает фактор природно-климатических особенностей конкретной местности. Для 
северных регионов рекомендуется использовать теплую цветовую гамму в архитектурном 
решении фасадов зданий, и наоборот, для южной местности, предпочтительней использовать 
холодную гамму. Регионы со скупой природной картиной используют яркие оттенки, 
замысловатые, насыщенные с глубоким смыслом орнаменты. Таким образом, искусственно 
создавая яркий мир своего окружения. Жители с богатой природной гаммой, стараются как 
бы успокоить буйство красок спокойными нейтральными оттенками. Также нужно 
учитывать интенсивность солнечного освещения региона, которая также влияет на 
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восприятие цвета и фактуры материала. Нужно брать во внимание частоту выпадения 
осадков и образования туманов, облачность в данной местности. Учитывается количество 
пасмурных дней в году, от которого зависит преобладание рассеянного освещения. 
Относительно которого объекты воспринимаются значительно темнее [2;3;4].  

Следующий важный фактор – это загрязненность атмосферы. Под воздействием пыли 
снижается восприятие цвета. А колористические решения и сочетания теряют свою 
насыщенность и контрастность. Если в местности наблюдается большая запыленность, 
рекомендуется использовать в качестве цветового решения архитектурной среды более 
насыщенные цветовые палитры. Также не рекомендуется использовать желтую, серую, 
хромовую палитру, так как на этих оттенках наиболее заметна пыль.  

Принадлежность архитектурного объекта к определенной функциональной зоне района 
влияет на необходимость детализации колористического решения архитектурного объекта, 
То есть зависит от расположения объекта в городе. Например, может это быть центр города 
или его периферия. Исследуется существующая историческая и современная застройка, 
памятники архитектуры, сопутствующий состав архитектурной среды. Выявляются 
характерные цветовые сочетания исследуемых объектов и его окружения, их взаимосвязь, 
соотношение цвета и формы. Следует обратить внимание и на шумовые условия района. В 
активных центральных районах желательно использовать спокойную и приглушенную 
гамму [1;5;6].  

Современные специалисты в области колористики архитектурной среды считают, что 
немаловажным фактором является мнение потребителей. В данном случае, ими выступают 
жители района, которые непосредственно каждый день взаимодействую с данной средой. 
При изучении цветовых предпочтений жителей района или региона применяются различные 
виды исследований. Одно из распространенных, это социологическое исследование, которое 
может работать по средствам анкетирования, опроса и т.д. По итогам которого составляются 
наглядные графики, таблицы или диаграммы, которые отражают наиболее востребованные 
цветовые сочетания и гаммы. Обычно такие исследования стараются обхватить наиболее 
широкий контингент. Затем подводят итоги, и происходит сопоставление результатов 
потребителей, и специалистов в данной сфере. 

Далее следует учитывать месторасположение здания в уже имеющейся застройке 
района, его локация. Так как необходимо учитывать расстояние между объектами, от 
которого зависит падающая тень близлежащих зданий и сооружений, влияющая на цвет. А 
также цветовое решение здания влияет на восприятие из помещений близлежащих 
сооружений с точки зрения уровня естественного освещения помещений. Важно расстояние 
между зданиями, их пропорции, материал отделки фасада, его коэффициент отражения, 
соотношение оконных проемов к фасаду здания. Материалов для отделки фасадов зданий 
имеется большое множество, как классических, так и с использованием новейших 
технологий. Каждый отдельный вид имеет свои определенные характеристики и свойства. 
Материалы отделки могут быть с гладкой матовой поверхностью, которые наиболее 
отражают свет, и дают рассеяно-направленное отражение. Часто встречается в 
использовании вид материалов, которые имеют шероховатую поверхность, или же 
фактурную, что создает равномерное отражение во все стороны. И возможен опыт 
использования материалов, имеющие в своем составе блестящую крошку или 
кристалловидные частицы, которые создают высокую степень блесткости поверхности. Как 
известно материал несет не только декоративную свою функцию, но и конечно должен быть 
прочным, устойчив к атмосферным осадкам, перепадам температуры, экологичен и 
безопасен и т.д. Таким образом, нужно учитывать взаимосвязь отделочного материала с его 
цветовым решением, так как разные по свойствам материалы в одном тоновом решении 
могут выглядеть абсолютно по-разному [3;5;7]. 

Следует отметить, что существует важный фактор, влияющий на формирование 
цветового решения фасадов зданий, который взаимосвязан с особенностями структуры и 
объема сооружения. Чем насыщенней пластика объема фасада, с различными характерными 
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вертикальными и горизонтальными членениями плоскости, тем богаче будет цветовое 
решение объекта.  В таких случаях часто используется решение цвета с помощью нюанса. С 
помощью цвета можно подчеркнуть существующие особенности архитектурной формы, но 
также встречаются решения, где наоборот, на простых формах цветовые акценты создают 
сложные композиции, формируя самостоятельные акценты, возможно расчленяя или 
деформируя плоскость. 

Далее нужно учитывать назначение конкретного здания. Одни и те же принципы и 
правила выбора цветового решения нельзя применить, например, к медицинским  
учреждениям и развлекательным комплексам. Если имеется общая цветовая политика, то она 
должна иметь свои некоторые коррективы и нюансы касательно данного пункта. Помимо 
вышеперечисленных факторов существует и социально-культурное влияние. Обычно в 
каждом отдельном регионе существуют свои цветовые традиции. У различных народов один 
и тот же цвет может иметь абсолютно противоположное значение. Это может связано с 
религией, культурными традициями. Даже абсолютное гармоничное решение в цвето-
колористике города не будет иметь положительных отзывов, если будет противоречить 
культурным традициям данного народа [3;7]. 

Подводя итоги, можно заметить, что множество факторов влияют на колористическое 
решение архитектурной среды. Но если провести их систематизацию, то можно разделить на 
две основные группы: факторы внешнего окружения и факторы особенностей 
архитектурного объекта. Исследования не стоят на месте, и с каждым годом это направление 
будет пополняться новыми знаниями, а именно, воздействие цвета на формирование 
коммуникабельного социально активного человека. Урбанистическая среда создает в 
сознании человека определенный образ, который непосредственно оказывает влияние на 
формирование личности и индивидуальности человека. Так как вкус, внутреннее состояние 
создается под влиянием окружающей среды, где он живет. Поэтому очень важно чтобы 
архитектурная среда города была уравновешена, гармонична в своем цветовом и 
композиционном решении. Так как именно от этого напрямую зависит, насколько здоровые, 
психологически-уравновешенные, социально адаптированные, активные личности в данной 
среде сформируются. 
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Инфографикалық дизайн – графикалық дизайнның өнімі. Оның анықтамасы 
теориялық және практикалық қағидалардың анықталуын болжайды, атап айтқанда: отандық 
және шетелдік еңбектерді қамтитын библиографиялық дереккөздердің негізгі сипаттамасы 
және анализі; тарихи мәнмәтіндегі инфографиканың кезеңге бөлініп дамуы мен зерттелуі; 
инфографика және оның дизайнының дамуына себеп болатын шарттармен алғышарттардың 
анықталуы; инфографиканың түрлілікпен өзге классификацияларының құрылысы; ең ерекше 
деректердің анализі және іріктемесі; терминологиялық ұғым аппартының анықтамасы. 

Ғылыми теориялық дәстүрге сәйкес, инфографиканы әр түрлі теориялық бағыттардан 
қарауға болады. Инфографика танымдық үлгі жағынан болмыстың үлгісі болуы мүмкін. 
Коммуникативті көзқарас жағынан ол ақпараттың болмысы. Ал лингвистикалық (тілдік) 
жағынан ол негізі мәнмәтінде қайта кодталатын ерекше графикалық мәтін. Визуалды 
графикалық көзқарас жағынан айрықша суреттің бір түрі. 

Деректерді дұрыс сипаттау үшін инфографиканың басқада аспектілеріне шолу жасау 
маңызды болды. Кез келген теория шынында негізгі анализ деректерінен тұратын 
жалпылама тәжірибе мен жалпылама қағидалардың жиынтықтарын қамтитын күрделі көп 
аспектілі көрініс болып табылады. Белгіленген зерттеу сұрақтарының сол және де өзге 
шамаларын баяндау үшін олардың келесі аспектілеріне тоқталу маңызды болды. 

Ақпаратты-коммуникативті аспект: инфографиканың функционалды және мағына 
мазмұнымен байланысты. Оның құрамына ақпарат, ақпаратты орта, қолданыс сала, 
тасымалдаушы, тұтынушымен қарым-қатынас, графикалық тіл және т.б. кіреді [1]. 

Ақпарат термині әртүрлі мағынаға ие және арнаулы ғылымдардың зерттеу объетісі 
болып табылады. Ақпаратың негізгі теориялық қағидалары инфогрфиканы жасауда 
ескеріледі. Сондай-ақ инфографика ақпарат беру түрлеріне, салыстырмалы мағлұмат 
сипатына қарай бөлінеді. 

Инфографика құруда негізгі талаптар ақпараттың сапасына шартталады. 
Хабарландыру тұрғысынан ақпарат маңызды және жалпы сапалық қасиеттерге ие, яғни 
шындық, нақтылық, толықтылық, дәлдік, өзектілік, тиімділік, құндылық, уақыттылық, 
түсініктілік, қол жетерлік, ықшамдылық. Олар толық көлемде ақпараттық графикада 
қолданылады, яғни сәйкесінше объективті және нақты, анық және толық (мәлімделген 
тақырып жөнінде) өзекті және тиімді, құнды және уақыттылы (барлығы немесе белгілі бір 
топ) түсінікті және қол жетімді, ықшамды болуы тиіс [2]. 

Инфографикадағы коммунициалды ақпарат санды және санды емес немесе олардың 
аралас құрамдастырымы болуы мүмкін. Деректердің көрсетілген сипаты, қолданыс тапқан 
саласы бойынша инфографика журналды, газетті, кітаби, ғылыми, оқу материалдар, 
корпоративті презентациялы, жарнамалы, теледидарлы, плакатты товар бумасы ретінде 
болады. Олар полиграфия және мультимедиа салаларында маңызды. Жобалы аспект: 
құралдардың жиынтық анализін, әдіс-тәсілдерін, және инфографика дизайнның 
технологиясын болжайды. Дизайндық мазмұны жағынан инфографика дизайнды және 
дизайнды емес болып бөлінеді. Технологиялық немесе басқада параметрлер жағынан 
инфографика аппаратты және қолдан жасалынатын, электронды және баспалы, статикалық 
және динамикалық болады [3]. Пішіні бойынша инфографика әр түрдің шегіне байланысты 
өзгеше болады, мысалы диаграмма немесе сызба сызықты, шеңберлі, радиалды, фигуралы 
және т.б. түрлі болады. 

Эстетикалық аспект: инфографиканың эстетикалық жақтарын зерттеуді қарастырады, 
оның жобалауының шығармашылық тәсілдері, көркем графикалық әдістері, бейнелік, 
стильдік және стильдік бағыттардың берілу жолдарын қамтиды. Мінсіз инфографикалық 
туынды деп ақпараттың берілуі формасы бойынша инфографиканың сайма-сай түрі мен 
типін, тақырыбы мен мазмұны бойынша толық әрі эстетикалық көркем мәнділігін айтамыз. 
Сондықтан қазіргі уақытта инфографиканың стандартталған түріне қарағанда дизайндық 
саласына көп назар аударылады [4]. 
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Сонымен қатар, жалпы ғылыми тәсілдемені көкейкесті ету маңызды болып табылады, 
себебі ол инфографиканы теориялық тұрғыдан толық сипаттауға көмектеседі. Негізінен 
инфографикалық өнімнің сипаттамасы көп аспектілі жүзеге асырылады, инфографиканың 
ғылыми-логикалық классификация беріледі. Оның тарихи дамуы синхрония (қазіргі заман) 
және диахрония (бұрынғы) позицияларынан қарастырылған. Жалпы тенденциямен басты 
перспективалық даму айқындалынды, аппарат түсінігінің жүйеленуі жүргізілді, 
терминдермен анықтамалар нақтыланды. 

Инфографика графикалық дизайнан дербес бағыт ретінде салыстырмалы түрде 
жақында белгіленген соң, оның  терминологиялық лексикасын реттеумен, терминдерге 
түсінік беру үшін өткір сұрақ туындап отыр. 
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С середины XX в. остро обозначилась проблема сохранения традиционной народной 

культуры под натиском новых форм цивилизации, ставшим доминирующими во всех сферах 
человеческого бытия. При этом основной причиной вытеснения традиционной культуры из 
повседневной жизни явилось интенсивное развитие промышленности, сельского хозяйства, 
коммуникационных систем, а также изменившиеся представления о культурных ценностях.  

Из жизни уходит веками сложившаяся историко-культурная среда - главный 
компонент традиционной культуры этносов и этнических групп, который в определенной 
степени является духовным стержнем нации. Наблюдается формирование такого феномена, 
как единая массовая, общечеловеческая культура, что приводит к окончательной утрате 
национальных корней, к переходу элементов национальных культур из повседневной жизни 
человека в музейно-фольклорную форму. 

С учетом вышеизложенного, в настоящее время стала актуальной проблема развития 
духовного состояния подрастающего поколения, поскольку она, к сожалению, оторвана от 
культурного наследия предков, как отмечено было выше,  в бурном потоке глобализации.  

Все республики, получившие независимость после распада СССР, для сохранения 
традиционной народной культуры стали обращаться к своим этнокультурным наследиям, 
включая и Республику Казахстан. В нашей республике в данном направлении значительное  
внимание уделяется изучению своего богатого культурного наследия не только 
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подрастающим поколеним, но также проводится работа по его ознакомлению с широким  
кругом населения всего мира.  

В решении вышеуказанного  вопроса играет немаловажную роль предстоящая в 2017 
году Всемирная выставка EXPO-2017, которая будет проводиться в Астане, поскольку 
запланировано  встретить около 5 млн. гостей из разных стран мира и, соответственно, в 
рамках данного мероприятия ожидается демонстрация культурных наследий народов, 
проживающих в Казахстане.  

Исторические ценности и культура – это важный показатель развития любой нации. 
Благодаря реализации проекта вышеуказанного архитектурного объекта,  была бы 
достигнута цель по изучению исторических и культурных ценностей представителей разных 
этносов, проживающих в разных регионах республики, что  является, несомненно, 
немаловажным достижением в сфере межэтнических взаимоотношений.  

Этнический комплекс – музей под открытым небом, состоящий из стилизованных 
усадеб национально-культурных центров, который призван познакомить прибывающих 
гостей со всеми национальными культурами регионов Казахстана. Ведь ничто так не 
позволяет почувствовать национальную культуру, как погружение в традиционный бытовой 
уклад разных областей. 

Уже сами «фасады» домов начинают рассказ о далеких землях. Для получения 
подробной информаций, переступите порог, и вас окружат предметы быта, музыка, звуки и 
запахи, характерных для каждого региона области. В интерьерах домов-павильонах можно 
сделать интересные фотографии, купить сувениры, словом, это очень похоже на настоящее 
путешествие — по Казахстану за один день. 

В стране уже существуют различные музей, где рассказывается про историю и 
культуру народов, но мало говорящее об этническом разнообразии и богатстве региона. 
Совсем иное дело, когда перед взглядами посетителей предстают юрта, изба, хата, сакля… 
Да еще со всей утварью и гостеприимными хозяевами. [1]  

Самый знаменитый и первый в мире этнографический музей под открытым небом 
был открыт в 1891 году. Здесь можно увидеть всю Швецию в миниатюре: от жилищ саамов 
до вполне европейских домов южных регионов страны. На его территории собрано более 160 
домов и старинных усадеб, построенных в разное время. 

 Следует отметить, что в каждом регионе  нашей страны существуют различные 
учреждения, где можно ознакомиться историей и культурой народов, проживающих только в 
отдельно взятой местности Казахстана. Иное дело, когда перед взорами посетителей 
предстанет современное здание, где в одном специально установленном месте 
демонстрируется история, культура, традиция, а также национальный колорит 
многочисленных этносов, проживающих в разных регионах Казахстана.  

Важной тенденцией современности является ускорение, процесса музеефикации 
историко-культурной среды методом создания этно комплексов архитектурно-
этнографического профиля как удовлетворение объективной культурной потребности в 
сохранении и дошедших до нас элементов историко-культурной среды для использования в 
социокультурном, научном, экономическом процессах. 

Архитектурно-этнографический профиль - наиболее перспективный в современном 
обществе метод сохранения историко-культурного наследия, позволяющий не только 
музеефицировать отдельные уникальные предметы (объекты), но и фрагментарно 
транслировать будущим поколениям историко-культурную среду в наиболее неискаженном 
виде. 

Эта идея могла бы воплотиться в строительстве будущего культурно-
просветительского архитектурного объекта, принадлежащего Ассамблею народов 
Казахстана, где в одном и том же здании была бы представлена возможность ознакомиться 
культурным наследием народов всего региона Казахстана. 

Важным элементом политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех 
этносов, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо 
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от их национальной принадлежности стала Ассамблея народа Казахстана, созданная 1 марта 
1995 года по инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева. 

Сама идея создания была озвучена Президентом Казахстана еще в 1992 году на 
первом Форуме народа Казахстана. Деятельность Ассамблеи народа Казахстана направлена 
на реализацию государственной национальной политики, обеспечение общественно-
политической стабильности в республике и повышение эффективности взаимодействия 
государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. 

Ассамблея сегодня является конституционным органом, возглавляемым ее 
Председателем – Президентом страны, гарантом Конституции. Этим определен ее особый 
высокий статус. Правовой статус Ассамблеи определен специальным Законом РК «Об 
Ассамблее народа Казахстана», «Положением об Ассамблее народа Казахстана», где 
регламентированы порядок формирования, структура и органы управления, определены 
цели, основные задачи, направления деятельности полномочия АНК, а также особенности 
организации взаимодействия с государственными органами и общественными 
объединениями, механизмы участия в разработке и реализации государственной политики в 
сфере межэтнических отношений. [2] 

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана направлена на реализацию 
государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической 
стабильности в республике и повышение эффективности взаимодействия государственных и 
гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. 

Ожидаемые результаты: 
• Возможность свободного доступа всех категорий населения к отечественному 

культурно- образовательному потенциалу; 
• Обеспечение равноправного культурного развития всех этнических групп, 

проживающих в Республике Казахстан; 
Автор рассматривает объективность процесса перехода от формирования музейных 

комплексов под открытым небом коллекционного типа к этническим комплексам 
качественно нового типа, ретроспективно фрагментарно создающим национального 
колорита различных народов в едином зданий. [3] 
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анимированные табло и др.). 
Городская среда, как целостная функциональная система, должна иметь главные 

структурные элементы, которые по своей содержательности определяют целое; 
второстепенные элементы, развивающие композиционное решение. Городская среда – 
объект,  имеющий огромную физическую величину, состоит из системы фрагментов, 
обладающих различными визуальными характеристиками. Это могут быть пространства 
городского, районного или местного значения. При больших размерах пространств 
целесообразно делить их на систему соподчиненных фрагментов или планов. В 
зависимости от нацеленности внимания, человек резко видит либо передний, либо 
средний, либо дальний план пространственной структуры. Чем меньше рассматриваемое 
пространство, тем активнее для восприятия его ближние планы и большего внимания 
требует архитектурная проработка фрагментов. На проектирование объектов влияет так 
же характер связей с градостроительной ситуацией,  которая выражает зависимость 
рассматриваемого фрагмента среды от общей композиции и ближайшего  окружения. 

Исторически сложилось – «сколько людей, столько мнений», хотя психологи, 
архитекторы и научные работники близких сфер классифицируют и отслеживают 
закономерности между воздействием элементов среды на зрителя с соответствующими 
признаками возникающих проявлений эмоций. Хотя история изобилует примерами, 
когда пространства не всегда безупречные с позиции строгой критики, нравятся людям. 
Одна из задач психологии выявить «виды магнетизма», чтобы привлекать внимание 
зрителя – потребителя к предметам или объектам творчества. Методик много и каждая 
содержит свои особенности, отражающие социальный уровень, среднестатистические 
предпочтения, и все они включают исторические шаблоны, унаследованные от 
зодчества. Отправным пунктом и необходимым моментом познания окружающей среды, 
взаимодействия с ней и ее предметным наполнением, служит восприятие – 
психофизиологический процесс отражения действительности в форме чувственных 
образов средовых объектов. Физические, химические и прочие параметры компонентов 
окружающей среды воздействуют на органы чувств человека, стимулируя в нервной 
системе сложные физиологические процессы, которые отражаются в его сознании в 
форме ощущений – зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных, 
кинестетических (мышечных) и других. На основе ощущений, отражающих отдельные 
свойства вещей, формируется комплексное восприятие, дающее информацию об объекте 
в его целостности. При этом новые впечатления вовлекаются в систему уже имеющихся 
знаний, накопленного опыта, взглядов и понятий субъекта [1]. В последней трети XX 
века, когда сформировалось отношение к восприятию как к «процессу переработки 
информации», особое внимание стали уделять схеме «сверху —   вниз». В этой схеме 
подчеркивается активная роль, которую играет в переработке информации сам 
наблюдатель, его психологические, интеллектуальные и другие персональные 
особенности. Перцептивная информация необходима, чтобы осуществлять надлежащим 
образом жизненный и трудовой процесс. Восприятие рассматривается как компонент 
некоторой замкнутой системы управления с обратной связью [2]. Поэтому, говоря об 
информационном взаимодействии между человеком и средой, можно выделить три  
этапа: 

- перцепция – восприятие информации путем непосредственного наблюдения, 
которое осуществляется с помощью органов чувств, передающих полученную 
информацию в центральную нервную систему. Эта фаза относится к сфере действия 
законов физиологии и психологии. Информация поступает в виде сигналов, а восприятие 
зависит от свойств каждого сигнала,  т.е. от структуры поля восприятия; 

- переработка полученной информации приводит к принятию определенного 
решения. Механизм выработки решения мало изучен. На характер решения,  быстроту 
его принятия влияет не только информация, поступающая извне, но и информация 
внутренняя, а также состояние нервного напряжения или «стрессовые» ситуации, 
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которые отражают реакции организма на страх, на состояние сильного возбуждения;  
-   демонстрация принятого решения осуществляется путем воздействия на  

процесс с целью  внесения необходимых изменений,  происходящих в окружающем 
пространстве. Рассматриваемый динамический процесс с обратной связью в 
значительной степени поддается контролю самого наблюдателя. Приблизиться к 
пониманию механизма принятия решения помогают основные определители процесса 
восприятия – «гештольты» и перцептивные «стереотипы», остающиеся неизменными в 
течение долгого периода жизни. 

Формирование эстетических идей и теория архитектуры активно повлияли на 
формирование аспектов гештальтпсихологии -  одного из крупных направлений в 
психологии, появившегося в противовес предшествующей теории психологов, 
объясняющих восприятие (прежде всего зрительное), как сумму отдельных ощущений 
(принцип атомизма). Гештальтпсихология построена на основе теории целостного 
образа, учитывая основные понятия – гештальты (форма, фигура, фон, конфигурация, 
структура). Выделяются свойства формы, конфигураций, взаимоотношения между 
свойствами, отношения целого и частей (фигур) и фона. Основатели 
гештальтпсихологии (от нем. Gestalt— целостная форма, образ) -  немецкие ученые М. 
Вертгеймер, В. Келер и К. Коффка (первая треть XX века). В Англии и США теория 
получила наиболее полное развитие, так как туда эмигрировали ее основоположники. 

Из гештальтпсихологии можно выделить основные психологические аспекты 
восприятия, позволяющие вычленить объект, его формы из фона.  

1. Человеческое восприятие обладает своей собственной организацией, т.е. 
значимые явления, элемент среды выделяются на первый план, все остальные объекты в 
данный момент сливаются, уходят в фон, структурируя поступающую информацию и 
задавая определенный «режим» восприятия. Например, среди однотипных элементов 
легко выделить элемент, имеющий отличительную особенность. 

2. Общая судьба – термин, выявляющий качественные особенности элемента 
(пересекающиеся сплошные кривые одной толщины), или группа каких-либо других 
элементов, движущихся относительно окружения в одном и том же направлении, с 
одинаковыми показателями, воспринимается как единая  фигура.  

3. Сходство выделяет близкие свойства объектов, обладающих схожей формой, 
цветом, габаритами, фактурой. 

4. Хорошая линия (пересечение двух или более контуров) – зрительная система – 
старается сохранить характер кривой или выбранных элементов. Наблюдатель, чаще 
всего, видит прямую и изогнутую линию (более стереотипное мышление). Но рисунок 
мог бы состоять и из других элементов. То есть сочетание элементов и их прочтение 
может быть и нестереотипным. 

5. Замкнутость - перцептивные организации, одна из которых ведет к образованию 
фигуры с замкнутым контуром, воспринимающимся как фигура.  А другая – с открытым, 
контуром обладающая симметричной, воспринимается как часть  предугадываемой 
фигуры, то есть контурные разрывы влияют на уровень понимания.  

6. Установка при наблюдении зависит от направления внимания наблюдателя. 
Один раз, увидев одну из возможных фигур в видимом поле, человек часто продолжает 
видеть ее и в дальнейшем, хотя при смене движения  взгляда можно выделить и другие.  

7. Прошлый опыт  позволяет объединять элементы среды в одно осмысленное 
целое по отдельным признакам. 

Американский психолог искусствовед Р. Арнхейм, польский архитектор и педагог 
Ю. Журавский, швед С. Хессельгрен разрабатывали концепцию эстетической  формы. 
Они изучали построения архитектурных объектов и пространств не сами по себе, а во 
взаимодействии с человеческим восприятием в конкретном окружении, в 
пространственно-функциональной ситуации, включая психологию зрителя, учитывая его 
характер, настроение, опыт, а также «область мотиваций». Важность гештальт-
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принципов заключается в естественности режима восприятия, который можно считать 
универсальным принципом перцептивной организации. Если видимая информация 
предъявляется в соответствии с ее принципами, то ее легко воспринимать. 
Архитектурное пространство рассматривается как «визуальное поле», под которым 
Арнхейм подразумевает поле, «излучаемое» средовыми элементами. В «визуальном 
поле» большее значение имеют вертикали: человеку свойственно преувеличивать 
вертикальные размеры и преуменьшать горизонтальные размеры объемов в 
пространстве. 

Исследователи П. Фоули и Н. Моури изучали универсальность перцептивных 
«стереотипов», которые применимы не ко всем условиям и могут рассматриваться как 
принципы перцептивной организации к большим группам людей, объединенных общей 
культурой,  или жизненным процессом. Отсюда следует, что для проектировщика важно 
установить, какие стереотипы формируют восприятие пользователя, как правильно 
отобразить (преобразовать) физический стимул в субъективные ощущения. Тенденция 
выделять ожидаемые стереотипы в восприятии проявляется наиболее ярко в тех случаях, 
когда наблюдатель находится в состоянии напряжения, в условиях дефицита времени 
или он устал. 

Значительное влияние на концепцию зрительного восприятия с позиций 
психофизиологии оказали взгляды художников-новаторов начала XX века. Особое место 
здесь занимает художник и педагог В. Кандинский, в чьем творческом наследии 
фактически можно проследить попытку создания перцептивных «стереотипов» для 
группы людей, объединенных общностью профессиональной подготовки. Учебный курс 
аналитического рисунка Кандинского в Баухаузе предусматривал обучение грамматике 
визуального языка, «учитывающего синтетические качества формы». В книге «Точка, 
линия и плоскость», вышедшей в 1926 году как 9-й том «Библиотеки Баухауза», 
представлено его оригинальное видение проблем графических изображений на 
плоскости. В частности, свойства линий, которые он называл элементами второй ступени 
художественной формы (первая ступень - точка), связываются со звуковым образом и с 
ощущением тепла или холода в зависимости от направления «движения» и формы. 
Простую горизонтальную линию Кандинский определял как «наиболее лаконичную 
холодную форму движения в бесконечность», вертикальную – как «наиболее 
лаконичную теплую форму движения в бесконечность». По его теории линии 
различаются между собой температурой, что сравнимо с динамикой цветового спектра 
от белого к черному, от холодного лирического начала до «полного напряжения 
драматизма в конце». Наибольшими возможностями в выражении эмоций обладают 
сложные (ломанные и кривые) линии и их сочетания. Кандинский полагал, что 
созданный им «язык» позволит описать любые явления, сделать понятным внутренний 
эмоционально-духовный смысл художественного произведения и вызвать адекватное 
замыслу художника восприятие у наблюдателей. [3]      

Зрительные искажения – фактор, влияющий на восприятие,  при котором реальная 
геометрия не совпадает с зрительным «осознанием». 

В архитектурной среде иллюзии проявляется:  
- в искажении формы и размеров; 
- при преувеличении протяженности вертикальных линий, при этом эффект 

усиливается  при объединении линий в группы (архитектурные объекты); 
- при изменении конфигурации (квадрат кажется выше круга, хотя высота равна 

диаметру); 
- при влиянии окружающих элементов;  
- при влиянии свойства фона на оценку объекта. Одинаковые круги 

воспринимаются поразному, больше кажется тот, возле которого большие по периметру 
предметы или обьекты, меньше тот, вокруг которого маленькие; 

 - при влиянии иллюзии иррадиации (от лат. irradio – сияют, испускают лучи) – 
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явления зрительного преувеличения размеров светлых фигур на  темном фоне, по 
сравнению с темными фигурами на светлом фоне. 

Знание перцептивных иллюзий позволит осознано корректировать визуальные 
искажения в средовых объектах, обеспечивая  духовно-психологический комфорт. 

В процессе проектирования архитектурных объемов можно варьировать наиболее 
распространенными иллюзиями:  

- светлые, гладко окрашенные поверхности, кажутся более большими по площади; 
- вертикальные полосы на поверхности плоскости делают ее еще выше;  
- горизонтальные членения создают иллюзию более низкой плоскости; 
- пестрота в отделке плоскости вызывает ощущение беспокойства;  
- клеточный или строгий геометрический узор брусчатки придает этой плоскости 

статичность;  
- клеточный и жесткий геометрический узор на вертикальных ограждающих 

плоскостях вносит сильное зрительное раздражение; 
- в зрительно читаемой закономерности горизонтально повторяющихся линий на 

вертикальных поверхностях создается впечатление движения,   задается динамичность;  
- чрезмерное использование однотипных вертикальных линий на плоскости 

вызывает беспокойство. 
Психологические аспекты восприятия необходимо учитывать как при 

проектировании архитектурных объектов, элементов среды, так и при разработке 
дизайна среды. Например, как элемент дизайна,  визуально – коммуникационные 
системы  с 60–70х г. формировались на базе семиотики (науки, исследующей свойства 
знаков и знаковых систем). Они являются активным, хоть и менее  масштабным 
элементом, формирующим визуальную  среду городов (это вывески, рекламные 
установки, витрины, магазинов, таблички с наименованиями улиц и номерами домов, 
указатели маршрута, знаки дорожного движения и др.). Предлагаемая рекламная 
информация в среде воспринимается на основе отдельных кодов (буквы, цифры, цвет, 
яркость).  Наиболее часто человек пользуется кодом по  цвету и форме. То есть человек 
точно может идентифицировать 10-12 цветовых тонов, точно опознает фиолетовый, 
голубой, зеленый, желтый и красные цвета. Желтый – зрительно приподнимает 
поверхность, она кажется более обширной, этот цвет нуждается в контурной линии. 
Белый – создает эффект рассеивания, уменьшая темные элементы,  находящиеся рядом с 
ним. Уменьшаются зрительно и становятся более тяжелыми плоскости, окрашенные в 
темно синий, фиолетовый, черный цвет.  Наиболее сильное влияние на оценку 
воспринимаемой информации оказывают психологические закономерности  цвета.  
Кодирование яркостью чаще всего утомляет зрителя. Буквенно-цифровое кодирование 
основывается на различимости букв и цифр. При разработке шрифтов нужно стремиться 
выделять характерные признаки, отличающие знаки друг от друга. Арабский цифровой 
алфавит плохо различим. Для знаков прямого контраста толщина линии должна быть 
1/6-1/8 высоты знака. 

Во многих когнитивных исследованиях (от лат  Cognitio – знание познание) 
затрагиваются вопросы, насколько искажается сенсорная информация, почему образы 
изученных сред хранятся, как абстрактные прототипы, с которыми в будущем сверяются  
новые полученные зрительные картинки и информация. Прототип – краткий, иногда 
абстрактный, образ чего-либо, который при необходимости воссоздается памятью, это 
совокупность закономерных свойств, идеализированных объектов, воспроизводимых 
устойчивые стилевые принципы. Вся деятельность архитекторов и дизайнеров  
направлена на создание запоминающегося яркого образа среды. Образ городских 
пространств наблюдателем воспринимается на основе характерных признаков. 
Например, улица это – линейно протяженная зона, которая может образовывать линейно 
сетевые системы или  замкнутые. Площадь – замкнутая система.  Организация 
архитектурно-пространственной среды базируется на закономерностях 
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пространственной организации в виде устойчивых пространственных схем, форм, 
моделей, которые передают их устойчивые признаки, такой  тип восприятия выделяет 
типовые элементы среды или некой архитектурной системы, классифицирует их и 
опознает, присваивая образу его статус (улица, площадь, историческая среда и т. д.). 
Изучение психологических закономерностей воздействия пространства на человека 
позволит определить новые задачи в организации визуальной среды, решение которых 
поможет воспроизвести среду наиболее благоприятную  для жизнедеятельности 
человека.  
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Начало активного применения брэндинга относят к Средним векам, когда цеховые 

ремесленники, булочники помечали свои изделия особой маркой. Но расцвет брэндинга 
пришелся на вторую половину двадцатого века, в связи с тем, что на рынке появилось 
большое количества похожих товаров. Бренд помогал выделять из множества характеристик 
те, которые были наиболее важны для потребителя, а также облегчал понимание товара. На 
смену товарам и услугам пришли бренды, несущие в себе определенные ценности и 
впечатления для потребителей. При этом добавленная стоимость смещалась от физических 
свойств в метафизическую область, определяемую качеством доставленных эмоций от 
обладания уникальным  брендом.  

Итак, слово «брэнд» от англ.слова (brand name) обозначает имя, знак или символ, 
которые идентифицируют продукцию и услуги продавца.  

Брэндинг (branding) – это собственно процесс  создания и развития брэнда, основной 
способ дифференциации продуктов, инструмент продвижения товаров на рынок и создания 
долгосрочной связи с потребителями на основе актуальных для потребителей ценностей, 
заложенных в брэнд, т.е. брэндинг – это управление брэндом. 

Брэндинг включает в себя работы по исследованию рынка, позиционированию 
продукта,  созданию имени (brand name), дескриптора, слоган,  системы визуальной и 
вербальной идентификации (товарный знак, фирменный стиль, упаковка, специальные звуки 
и т.д.), использованию идентификационных и коммуникационных носителей, отражающих и 
транслирующих идею брэнда. 

В процессе брэндинга может происходить «растяжение» и «расширение» брэнда. 
Растяжение - происходит в том случае когда, при появлении нового товара под тем же 
именем остаются неизменными товарная категория, назначение, целевая аудитория, 
идентичность бренда, и изменяется лишь выгода для потребителя. 

Расширение бренда – это распространение марки на новый сегмент потребителей или 
смежную товарную категорию. 

mailto:diana.asxat@gmail.com
mailto:begimbai@hotmail.com


6935 
 

В мире существуют две основные модели рекламного рынка и брэнд-менеджмента: 
англо-американская (западная) и японская (азиатская).  

Западный брэнд. В англо-американской рекламно-коммуникационной модели бренд 
— понятие почти священное. Это пошло еще с начала ХХ века, когда на Западе закрепилась 
теория “свободно стоящих брендов” (free standing brands). На практике это означало, что 
если компания выпускала несколько товаров или товарных линий, то они 
позиционировались абсолютно независимо и друг от друга, и от компании-производителя 
(название которой зачастую было даже незнакомо покупателю). Создание нового бренда для 
западной компании является долгосрочной инвестицией. В первые годы это требует 
огромных вложений как в производство, так и в рекламу. Причем совсем не обязательно, что 
запуск нового бренда будет успешным. Лишь через несколько лет после привыкания 
покупателей к новому товару бренд начинает приносить прибыль. Именно тогда он 
превращается в огромную прибыль, которая приносит доход и позволяет компании запускать 
новые бренды. 

Например, компания Heinz производит “Томатный кетчуп Heinz”, Nestle — шоколад 
Nestle Classic. 

Восточный брэнд. В Японии система работы с брендами совершенно другая. 
Исторически сложилось, что после активного развития рынка в 50—60-е годы, когда цена 
была основным фактором выбора товара, японские покупатели стали трепетно относиться к 
качеству продукции. А его гарантии, прежде всего крупные компании-производители, 
вкладывавшие деньги в научные разработки. Западная система брендов, когда покупатель 
зачастую не знал, какая компания произвела тот или иной товар, совершенно не подходила 
Японии 60-х, ведь качество для большинства японцев ассоциировалось с величиной 
компании. Так, в Японии сложилась своя уникальная система бренд-менеджмента. 

Нередко используется суббренд (бренд внутри бренда) или движение марки вниз. В 
таком случае, чтобы охватить брендом более массовые сегменты потребителей, компания 
разрабатывает новый продукт, который отличается от базовой модели большей простотой. 

Набор товаров, продвигаемых под одной маркой, называется марочным семейством. 
Использование продвижения марочного семейства позволяет использовать общие каналы 
дистрибуции и продвижения, экономя таким образом средства. Также в целях экономии 
используется совместный брендинг, когда совместно развиваются несколько 
договорившихся друг с другом марок. 

Основные этапы брендинга: 
– анализ рыночной ситуации, целевой аудитории (текущего состояния бренда, если он 

уже создан); 
– планирование (формулирование сущности бренда, позиционирование; разработка 

стратегии управления брендом); 
– строительство бренда (создание системы визуальной и вербальной идентификации; 

разработка бренд-имиджа; создание комплекта документов бренда); 
– продвижение бренда (использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для создания прочных отношений между потребителями и брендом); 
– мониторинг бренда и оценка эффективности действий. 
Бренд-имидж происходит от английского brand image (имидж, репутация бренд) и 

означает  визуальный образ марки, формируемый средствами рекламы. Можно сказать и по-
другому: бренд-имидж – это представление о бренде, которое отражают связанные с брендом 
ассоциации, остающиеся в памяти потребителя. Согласно К.Л.Келлеру, эти ассоциации 
могут варьироваться по силе (доступность информации), адекватности (соответствие 
генерируемой информации запросам потребителя) и уникальности (показатель того, что эта 
ассоциация не характерна для конкурирующих брендов). 

Бренд-имидж помогает потребителям обрабатывать информацию, выделять бренд из 
ряда других, создавать неосязаемые преимущества, побуждать к его покупке, сообщать 
позитивные чувства, обеспечивать базу для распространения продукта. 
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При создании бренд-имиджа учитываются физические свойства продукта, чувства, 
которые он вызывает у потребителя. Происходит обращение не только к сознанию, но и к 
эмоциям, к подсознанию. 

Бренд-имидж зависит от квалификации торгового персонала, уровня обслуживания и 
сервиса, оформления мест продажи, содержания информации в СМИ и т.д. Для 
формирования бренд-имиджа важна продолжительность присутствия и известность бренда 
на рынке. 

Например, мировые косметические компании в качестве бренд-имиджа предпочитают 
использовать лица актрис, топ-моделей и звезд шоу-бизнеса. 

Создание комплекта документов бренда 
Завершающим этапом разработки бренда является создание единого комплекта 

документов, который объединяет все вербальные и визуальные элементы бренда, 
регламентирует дальнейшую работу с ним, облегчает внедрение его вербальных и 
визуальных стандартов в повседневную деятельность компании, а также понимание 
философии, ценностей и сути бренда в первую очередь самими сотрудникам компании. 

Обычно в комплект документов входят: 
□ брендбук; 
□ гайдлайн. 
Брендбук – это описание основных элементов идентичности и атрибутов бренда (суть, 

позиция, миссия, философия, ценности, индивидуальность). Задачей этого документа 
является систематизация всех идеологических элементов бренда, создание комплексной 
сформированной картины бренда, а также подробных рекомендаций по его использованию с 
целью формирования целостного восприятие бренда потребителями. 

В брендбуке описываются каналы и методы обращения к целевой аудитории, а также 
способы использования бренда в различных коммуникациях.  

Гайдлайн 
Гайдлайн (паспорт стандартов или логобук) – это руководство, которое описывает 

основные принципы грамотного применения визуальных идентификаторов бренда на 
различных носителях в различных коммуникациях. Это документ позволяет контролировать 
использование бренда, регламентировать размеры логотипа, фирменные цвета, шрифты и 
другие элементы, создающие фирменный стиль. 

Как правило, гайдлайн включает  в себя свод правил, описывающих корректное и 
недопустимое применение констант бренда: 

– фирменного знака, 
– логотипа и блока, 
– схем построения фирменного знака и логотипа, 
– фирменных цветов и шрифтов, 
– расположения фирменного блока, 
 – знака (и/или логотипа) на деловой документации и рекламных носителях, 
– и т.д. 
Размер гайдлайна зависит от масштаба бренда. 
Существуют еще множество видов и подвидов брэндинга, но хотелось бы обширнее 

описать о гостеприимстве нашего государства. 
Термин «гостеприимство» входит в число фундаментальных понятий, рожденных 

историей человечества, таких, как качество, смысл, стоимость жизни, безопасность, 
комфорт. На рубеже веков этим понятиям пытаются дать однозначное толкование и 
определение. Одной из трудностей, возникающих при этом, является взаимосвязь, 
взаимопроникновение, взаимообусловленность этих понятий. Другой сложностью является 
многогранность каждого фундаментального понятия, наличие истории развития, их 
временная, политическая и социальная обусловленность. Такое философское по своей сути 
понятие легче описать, охарактеризовать, чем сформулировать для него полное, четкое и 
всеохватывающее определение. 
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Относительно понятия «гостеприимство» можно согласиться с весьма убедительным 
высказыванием Роберта А. Браймера: «Трудно дать полное и точное определение 
гостеприимства, но любой из нас может сразу заметить, когда оно отсутствует». Можно еще 
привести ряд высказываний классиков и их попыток определить или охарактеризовать это 
понятие. 

«Гостеприимство это секрет любого заботливого обслуживания. Забота, проявленная 
по отношению к гостю, способность чувствовать потребности клиента, неуловимые, но столь 
очевидные черты в поведении служащего» (Р. А. Браймер). 

«Понятие гостеприимство старо, как сама человеческая цивилизация... Английское 
слово hospitality (гостеприимство) происходит от старофранцузского hospice (хоспис), что 
означает странноприимный дом» (Дж. Уокер). 

«Гостеприимство - гармоничное сочетание производства туристских услуг, 
комфортности среды отдыха и любезного поведения обслуживающего персонала в целях 
удовлетворения потребностей гостей при гарантиях их безопасности, физического и 
психологического комфорта... Гостеприимство - важнейшее потребительское свойство 
туристского продукта: умение дать почувствовать клиенту, что ему рады, с достоинством 
продемонстрировать ему уважение, оказывать любезность» (И. В. Зорин, В. А. Квартальное). 

Индустрия гостеприимства 
Понятие «индустрия гостеприимства», опирающееся на понятие «гостеприимство», 

является столь же многогранным. 
«Гостеприимство - самое первое и самое главное дело для человека. Гостеприимство 

это философия поведения, но индустрия гостеприимства это уже сервис за вознаграждение» 
(Герри С. Пейдж). 

«Индустрия гостеприимства это сфера предпринимательства, состоящая из таких 
видов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся 
щедростью и дружелюбием по отношению к гостям» (Уэбстер). 

«Таким образом, индустрия гостеприимства является собирательным понятием для 
многочисленных и разнообразных форм предпринимательства, которые специализируются 
на рынке услуг, связанных с приемом и обслуживанием гостей... Не существует перечня, 
который охватывал бы абсолютно все виды деятельности в этой области. Вместе с тем 
можно выделить основные направления: общественное питание, размещение, перевозка и 
отдых (рекреация)... Эти четыре направления американской национальной, как, впрочем, и 
международной, сферы обслуживания без сомнения являются олицетворением индустрии 
гостеприимства... Причем, принцип гостеприимства объединяет все эти сферы в единое 
целое, являясь их общим детерминантом» (Роберт А. Браймер). 

Сегодня индустрия гостеприимства (включая туризм, отельный и ресторанный 
бизнес) развивается динамичнее других отраслей мировой экономики. По мнению 
аналитиков, к 2020 году туризм станет самым крупным бизнесом в мире, что соответственно 
приведет к росту числа рабочих мест и возможности сделать карьеру в этой сфере. 

Статистика утверждает, что благодаря туризму живут и процветают такие города как, 
Париж, Нью-Йорк, Лондон. За благосклонность «Его Величества Туриста» борются уже не 
отдельные турфирмы, а целые государства. По сведениям Всемирной туристской 
организации, (полноправным членом которой Казахстан стал в 1993 году), доля стран, где 
туризм входит в пятерку ведущих статей экспорта, достигает в настоящий момент 83%. В то 
же время, 38% приходится на государства, в которых туризм является главным источником 
валютных поступлений.  

Все это свидетельствует о том, что туризм может и должен стать доходной отраслью 
казахстанской экономики. Тем более что для развития индустрии гостеприимства наша 
страна обладает богатыми туристскими ресурсами. Это поражающие своей красотой 
ландшафты и нетронутые вершины гор, стремительно бегущие реки и крутые скалы, 
уникальные виды фауны и разнообразие мира птиц. В стране насчитывается 27 тысяч 
памятников древности, многие из которых расположены на Великом Шелковом Пути. Это 
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мавзолей и мечеть Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, уникальный «Золотой человек», 
найденный в сакском кургане вблизи города Есика, погребальная камера Бесшатырского 
могильника и многое другое. У потенциального туриста, желающего посетить государства 
Центральной Азии, по территории которых пролегал Великий Шелковый Путь, Казахстан не 
может не вызвать живой интерес. 

Брэндинг в индустрии гостеприимства играет ключевую роль в нашем государстве. 
Он будет отличаться особой маркой во время проведения мероприятий «Expo – 2017». 
В заключений хочу добавить, что мы идем к этому шаг за шагом, и я уверена, что мы 

поразим всех стран нашими чудесами земли.  
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В настоящее время остается актуальной проблема организации архитектурного 
пространства крупных городов. В связи с этим возрастает роль малых архитектурных форм в 
организации ландшафтной архитектуры и благоустройства территории. Для ландшафтно-
эстетического обогащения территории большое значение приобретают малые архитектурные 
формы (МАФ). Въездной знак относится к разряду малых архитектурных форм, это 
сооружения с определенной функцией, масштабными человеку размерами и несложным 
конструктивным решением. Традиция установки подобных монументальных сооружений 
возникла сравнительно недавно. Это связано с экономической стабильностью крупных 
населенных пунктов, развитием их транспортной системы и международного туризма. 
Альтернативой современному въездному знаку служили дорожные указатели, милевые 
столбы и триумфальные арки. Таким образом, современный въездной знак относится к 
элементам городского дизайна и является его визуально – символическим обликом. 

Актуальность рассматриваемой темы состоит в необходимости обозначить 
требования к проектированию въездного знака, имеющему утилитарно – эстетический 
характер. Одним из актуальных направлений организации объектов ландшафтной 
архитектуры является разработка вопроса проектирования малых архитектурных форм. 

Малые архитектурные формы подразделяются на следующие типы (категории): 
- декоративные - скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, декоративные 

стенки, трельяжи и решетки, альпийские горки и др.; 
- утилитарные - торговые киоски, скамейки, ограды и ограждения, указатели, знаки и 

др. 
Малые архитектурные формы утилитарного характера, в свою очередь, 

подразделяются на следующие типы: 
- организующие рельеф и оформляющие отдельные участки территории - открытые 

лестницы, пандусы, откосы; 
- устройства для размещения растений - цветочницы, трельяжи; 
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- искусственные водные устройства - бассейны, пруды, каскады, водопады, питьевые 
фонтанчики, водные карусели и др.; 

- ограждающие МАФ - ограды, стенки, парапеты;  
- устройства для отдыха - пляжи, оборудование площадок, павильоны, садово-

парковая мебель; 
- устройства для торговых и коммунальных услуг - киоски, палатки, ларьки, 

оборудование детских и хозяйственных площадок; 
- МАФ коммуникативного назначения - знаки-указатели, информативные стенды и 

тумбы, щиты (билборды) и др. 
- МАФ утилитарного характера должны быть выполнены в соответствии с 

ландшафтно-архитектурными и эстетическими требованиями, предъявляемыми к объекту 
озеленения, из прочных материалов, отличающихся высокой степенью устойчивости к 
воздействию факторов внешней среды. 

Дорога с давних времён остаётся важным элементом пространственной среды России, 
существенной частью её градостроительной культуры, во многом определяющей развитие 
системы городского расселения. Проблема организации архитектурного пространства 
крупных трактов возникла в конце ХIII века. 

Все дороги, ведущие в населенный пункт, начиная с далеких подъездов к нему, 
должны быть благоустроены и озеленены. По возможности должны быть раскрыты 
пейзажные виды на город и его окрестности, выявлены и оформлены исторические места. 
Границу городской черты на въездной магистрали следует оформить, установить 
архитектурно-декоративную композицию, включающую в себя наименование населенного 
пункта, панно или стелу с эмблемами и геральдическими знаками, отражающими 
историческое или народнохозяйственное значение населенного пункта. К сооружениям, 
которые отвечают требованиям к оформлению и организации пространства дорог, ведущих в 
населенный пункт, является въездной знак. 

Таким образом, в настоящее время остается актуальной проблема организации 
архитектурного пространства крупных городов. В связи с этим возрастает роль малых 
архитектурных форм в организации ландшафтной архитектуры и благоустройства 
территории.  

Архитектура – это соединение искусства, науки и производства. Органичное 
соединение этих трех составляющих образует основу проектной деятельности архитектора.  

Проектная деятельность архитектора имеет два направления, которые находятся в 
непосредственной взаимосвязи – архитектурное проектирование и архитектурная 
композиция. 

Одним из основных этапов разработки въездного знака является композиционный 
поиск архитектурно-образного решения. Для того, чтобы создать знак, не просто 
бросающийся в глаза, но и способный по-настоящему заинтересовать тех, кто проезжает 
мимо него, нами был осуществлен предпроектный анализ аналогов въездных знаков в других 
городах, просмотр фотографий, планов и чертежей.  

Анализ аналогов позволил выявить существующие разновидности въездных знаков и 
их архитектурное решение:  

- въездной знак в виде шрифтовой или геральдической композиции; въездной знак в 
виде монументальной геральдической скульптуры;  

- въездной знак – главное направление развития в промышленности, экономике или 
культуре данного населенного пункта; 

- въездной знак, содержащий информацию об истории города; 
- въездной знак, совмещенный с автобусной остановкой; 
- въездной знак на территорию храмового комплекса. 
Въездной знак в виде шрифтовой или геральдической композиции обычно включает 

монументальную надпись с названием города, курортной зоны, природного или культурно–
исторического заповедника и т. п. Такой знак характеризуется определенными 
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требованиями, это лаконичное решение надписи, которая должна располагаться на видном 
месте и контрастно выделяться на фоне окружающего ландшафта. Можно также включить в 
композицию знака дополнительные геральдические атрибуты, символы боевой и трудовой 
славы города – его герб или его стилизованный фрагмент.  

Въездной знак в виде монументальной геральдической скульптуры выражает идеи с 
помощью условных знаков или символов, заключающих в себе определенные понятия и 
содержание. Обычно они отражают наиболее узнаваемую характеристику населенного 
пункта или какой-либо героический эпизод в его истории. 

В композиции въездного знака, который отражает главное направление развития в 
промышленности, экономике или культуре данного населенного пункта, могут 
присутствовать элементы, демонстрирующие технологическую специфику либо продукцию 
крупного предприятия, расположенного поблизости от населенного пункта. 

Въездной знак, содержащий информацию об истории города, может отражать тесную 
взаимосвязь с одной из областей искусства, образования и науки. Здесь так же, как и в 
предыдущей группе, возможен яркий акцент на ключевой особенности хозяйственной или 
культурной жизни города. 

Въездной знак, совмещенный с автобусной остановкой, имеет свои особенности. Как 
правило, такой знак ставится не на главных магистралях, а на трассах местного значения по 
пути следования рейсового пассажирского автотранспорта. Выполняется из местных 
строительных материалов. 

Архитектурно-образное решение составляет основу проектной деятельности 
архитектора. В зависимости от выбранных средств выразительности можно создать знак, 
отвечающий функционально-эстетическим требованиям и отражающий богатое культурно-
историческое наследие города. При этом, успех каждого проектного решения во многом 
определяется выбором наиболее приемлемого варианта объемно-пространственной 
композиции: 

- фронтальная (одно- или двухсторонняя стела, скульптурный барельеф, шрифтовая 
композиция); 

- объемная (круглая скульптура, обозреваемая, как минимум, с трех сторон); 
- глубинно-пространственная (знак, оборудованный площадкой со скамьями, теневым 

навесом, тротуаром, клумбой и т. п.). 
Разработку композиционного решения необходимо строить с учетом того, чтобы все 

элементы въездного знака воспринимались пассажирами различных видов транспорта, а сам 
знак обладал бы такими характеристиками, которые способствовали быстроте восприятия. 
Он должен быть лаконичным, контрастным и запоминающимся. «Передвигаясь на больших 
скоростях, пассажир имеет ограниченное время для прочтения надписи. В этих случаях 
нужно иметь в виду, что движение глаз «упорядочивается» и направляется строкой. Время 
фиксации одного слова, состоящего из 10 буквенных знаков, в среднем составляет от 0,2 до 
0,4 секунды. В конце строки происходит более продолжительная фиксация зрения, в среднем 
равная почти 1 секунде. Это время необходимо для процесса осмысления прочитанного 
содержания» [1, с. 83]. 

Цвет также является мощным средством для восприятия въездного знака. Цветовое 
решение дорожных знаков подчиняется определенным требованиям. 

Анализ литературы показывает, что при восприятии цвета дольше всего не сливаются 
цвета средневолновой части спектра, то есть оттенки светлых и слабонасыщенных голубых, 
зеленых и желтых цветов. Человеческий глаз более быстро адаптируется к зеленому, 
желтому и белому цветам. Красный и синий замедляют реакцию, снижают чувствительность 
глаз к цвету.  

Сооружения из темных материалов кажутся меньше своих истинных размеров и 
стройнее, а из светлых – зрительно увеличиваются в объеме. Поэтому более 60 % 
автомобильных аварий на дорогах связано с темной окраской автомобилей, дорожных знаков 
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и т. д., которая как бы удаляет их. Только 5 % ДТП относятся к автомобилям и придорожным 
постройкам, окрашенным в светлые тона.  

Въездной знак является частью природной среды, которая меняет общий характер 
окраски в зависимости от погодных условий и времен года. Чаще всего природным фоном 
для въездных знаков служат небо и лесной массив, окраска которого меняется в зависимости 
от породы растений, времени года, погоды и характера освещения, а также от расстояния и 
направления осмотра. На фоне зеленой листвы хорошо видны сооружения, имеющие 
светлую окраску. Темные монументы в этих условиях воспринимаются плохо, теряют свою 
форму и силуэт. На фоне неба наблюдается прямо противоположный оптический эффект.  

Для любого проектного замысла характерны этапы выполнения проекта, которые 
включают в себя теоретические основы, предпроектный анализ, проектную деятельность – 
разработку форэскиза, разработку эскиза, окончательную подачу – проект в материале. 
Первый этап разработки проектного замысла называется «ориентировка». В этот период 
ведется подготовительная работа, предшествующая проектированию. Происходит 
знакомство с требованиями, предъявляемыми к будущему объекту, его местом в 
окружающей среде. Подбирается необходимый для работы литературный материал, 
нормативы и каталоги. На этом этапе создается общее впечатление о характере объекта, его 
содержании и функции. Как только сформировались представления о вопросах, связанных с 
объектом проектирования, появляются первичные представления его образа, графически 
оформленные в эскизах.  

Второй этап характеризуется как поиск, на этом этапе представления автора о 
будущем объекте последовательно дополняются, расширяются, конкретизируются. Каждой 
стадии творческого поиска соответствует своя форма выражения идеи: эскиз–идея, форэскиз, 
рабочий эскиз и др. 

Название третьего этапа – «исполнение проекта», которое озночает условное 
обозначение комплекса действий, в процессе которых происходит самая трудоемкая, 
углубленная разработка проектной темы. На данном этапе работы формируется 
окончательный образ проекта, конкретизируются детали его функциональной, 
конструктивной структуры.  

Заключительная стадия проектирования характеризуется оформлением проекта. На 
этом этапе в проектной практике идет интенсивная творческая работа над комплексом 
рабочих чертежей.  

Для каждой стадии проектной работы характерны свои формы выражения проектного 
замысла: на первом этапе наиболее широко распространены схематические чертежи; второй 
этап характеризуется разработкой эскизных чертежей, выполнением набросков, поисковых 
макетов в сочетании с демонстрационной чертежной графикой; на третьем этапе происходит 
основная работа над проектными чертежами; четвертый этап состоит в углубленной работе 
над рабочими чертежами, по которым с изменениями и корректировкой происходит 
практическая реализация проектной идеи.  

Въездной знак размещается при въезде в город и устанавливается по правую сторону 
вдоль дороги на ровном участке. В основании знака лежат плиты разного уровня. Окружает 
его симметричная система клумб, со встроенными лавочками. Благоустройство участка 
включает в себя устройство газонов и тротуаров.  

Конструктивные элементы въездных знаков чаще всего выполняются из таких 
наиболее распространенных материалов, как бетон, железобетон, металл, пластик и дерево. 

Архитектурное решение въездного знака строится таким образом, чтобы он хорошо 
воспринимался, как со стороны въезда в город, так и со стороны выезда из него, по 
принципам фронтальной композиции, то есть хорошо прорабатывается передний и задний 
фасад. 

Таким образом, проектирование въездного знака представляет собой сложный 
творческий процесс, состоящий из определенных этапов. Для осуществления проектного 
замысла большую роль играет последовательное выполнение проекта от проектной идеи до 
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реализации в материале (макете). В процессе проектирования материалы и конструктивное 
решение въездного знака определяются в соответствии с характеристикой и климатическими 
параметрами района возведения въездного знака. 
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Өткен дәуірлердің ұлы ғұламалары алтын қима туралы төмендегідей пікір түйген еді. 
Мысалы, Альбрехт Дюрер «Өлшеу үшін» атты еңбегінде (1525 ж): «... жалған сурет тіпті 
барынша тырысып салынған болса да, шынайы көріністермен салыстырғанда одан алшақ 
және жағымсыз сипатта болып келеді. Мұндай суретшілер жұмыстарындағы қателерін өздері 
байқамай, ұнататындығының себебі, олардың өлшеу ғылымын оқып зертемегендіктерінде. 
Сол себепті, нағыз шебер болу мүмкін емес. Бұған осындай ғылыми білімі болмаған олардың 
ұстаздары кінәлі» десе, Max Билл «Бүгінгі күн полиграфиясында» (1949 ж.) «Мен өнерді 
үлкен дәрежеде математикалық ойлау негізінде жақсартуға болады деп сенемін» деген. 

Атақты сәулетші Ле Корбюзье «Жаңа Сәулетке қарай» (1931 ж.) еңбегінде  «Геометрия – 
айқын көрінетін, бір-бірімен өзара іс-қимылға түсетін, көзге айқын көрінетін ырғақтар болып 
табылатын адамның тілі... Бұл ырғақтар адам қызметінің түбірі болып табылады. Олар 
адамда органикалық бейсаналықпен дыбысталады. Осындай тамаша бейсаналық балалар мен 
қарттарды, жабайы мен ғалымдарды алтын қималы суреттер салуға итермелейді» – деп ой 
тұжырымдаса, танымал график-дизайнер Йозеф Мюллер-Брокман 1968 жылғы «Графикалық 
суретші және дизайнер тапсырмалары» атты еңбегінде «...ресми элементтердің 
пропорциялары және олардың аралық кеңістіктер үлесі әрдайым дерлік дәйектілігімен 
қолданылатын сандық прогрессиялармен өзара байланысты» екендігін алға тартқан[1].          
       Тақырып бойынша ғылыми деректерді талдау барысында жинақталған ақпараттың 
графикалық құрамдас негізгі бөлігі төменде көрсетіледі. 
       Бірінші кезекте танымдық пропорционалды икемдерге тоқталып өтейік.  Қоршаған 
ортаға, табиғат әлеміне антропогендік әсері тиген тұрғысынан алғанда адам баласы әрқашан 
алтын қима пропорцияларына икемдік танытқан. Алтын тіктөртбұрышты пайдаланудың ерте 
дәлелдемелердің бірі – жақтар коэффициенті 1:1,618-ге тең болатын XX-XVI ғасырларда 
салынған Стоунхендж болып табылады. Бұл танымдық икемдердің кейінгі дәйектерін біз 
жазбаша мұралардан, бейнелеу өнері туындыларынан және б.з.б. V ғасырда өмір сүрген 
ежелгі гректердің сәулет өнерінен табамыз. Одан кейінгі дәуірде Ренессанс суретшілері мен 
сәулетшілері алтын қиманы зерттеп, құжаттап және мүсін, кескіндеме, сәулет өнерінің 
көрнекті жұмыстарында қолданғандығын білеміз. Бұндай қима-қатынасты адам қолымен 
жасалған дүниелерде ғана емес, сондай-ақ табиғатта, атап айтсақ, адам денесі 
пропорцияларында, өсімдіктердің өсу, жануарлар мен жәндіктер құрылымдарында да 
кездесетіндігіне көз жеткізуге болады. 

mailto:999_soul@mail.ru
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XIX ғасырдың екінші жартысында неміс психологы Густав Фехнер алтын қима 
эстетикасына елігіп, адамдардың алтын тіктөртбұрыштың ерекше эстетикалық қасиеттеріне 
деген реакцияларын зерттеумен айналысқан. Ғалымның мұндай әуестігі түрлі мәдениеттер 
мен дәуірлер өкілдерінің осы пропорцияға табиғи икемдік танытқан фактісімен байланысты 
болған. Фехнер өз экспериментін қолданбалы әлеммен шектеп, мыңдаған тікбұрышты 
объектілерді – кітаптар, жәшіктер, ғимараттар, сіріңке қорапшалары, газеттер және т.б. 
өлшеуден бастаған.  

Ол тіктөртбұрыш пропорцияларының орташа көрсеткіші алтын қима қатынасына сай 
екенін анықтаған. Фехнердің кездейсоқ эксперименттерін кейін, 1908 жылы жоғары ғылыми 
деңгейде Лало зерттеген. Кейінде басқа да зерттеушілер бұл бағытта жұмыстарын 
жалғастырған және олардың барлығы таңқаларлық ұқсас нәтижелер алғандықтары 
анықталды[2].  

 

 
Артықшыл-икемді тіктөртбұрыш қисығы, Fechner, 1876  
Артықшыл-икемді тіктөртбұрыш қисығы, Lalo, 1908  

 
Сур. 1. Салыстырмалы диаграмма. Пропорционалды преференциялар – тіктөртбұрыш. 
 
Айтылған мәлімдеменің дәлелі ретінде 1-суреттегі Фехнер мен Лалоның 

салыстырмалы диаграммасын және 2-суреттегі пропорционалды преференциялар кестесін 
ұсынамыз.   

 
Қарым-
қатынас: 

ені/ұзындығы 

Неғұрлым икемді 
тіктөртбұрыш 

Кем дегенде 
икемді 

тіктөртбұрыш 

 

 %Фехнер % Лало % Фехнер % Лало  
1:1 3,0 11/7 27,8 22,5 Шаршы 
5:6 0,2 1,0 19,7 16,6  
4:5 2,0 1,3 9,4 9,1  
3:4 2,5 9,5 2,5 9,1  
7:10 7,7 5,6 1,2 2,5  
2:3 20,6 11,0 0,4 0,6  

5:8 35,0 30,3 0,0 0,0 
Алтын қима 

Пропорциясы 
 

13:23 20,0 6,3 0,8 0,6  
1:2 7,5 8,0 2,5 12,5 Екі шаршы 
2:5 1,5 15,3 35,7 26,6  

Қорытынды 100,0 100,0 100,0 100,1  
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Сур. 2. Пропорционалды преференциялар кестесі – тіктөртбұрыш [3]. 
 

Табиғаттағы пропорционалдылық 
Гиорги Доцзи «Лимиттер қуаты» атты еңбегінде (1994 ж.) «Алтын қиманың гармония 

жасау қуаты – ол әр элементтің өзгешелігін сақтай отырып, әр түрлі бөліктерді тұтас 
бірегейлі біріктіру ерекше қабілетінен туындайды» деп жазған. 

Алтын қимаға берілетін артықшыл икемділік – адамның эстетикалық талғамымен ғана 
емес, сондай-ақ тірі организмдердің, өсімдіктер мен жануарлардың өсу формаларының 
таңқаларлық қима-қатынасының жарқын дәлелі мен бөлігі болуымен байланысты. Ұлулар 
қабыршықтарының спираль тәріздес көрінісі жинақталған (кумулятивті) өсу кейпін 
баяндайды. Ол, өз кезегінде көптеген ғылыми және көркемдік зерттеулер объектісі болған 
болатын. Ұлу қабыршығының өсім формасы - алтын қиманың логарифмдік спиральдары, 
тамаша мінсіздік өсім формасының теориясы ретінде белгілі[4]. 

Теодор Андреас Кук «Өмір арқауы» атты кітабында  осы өсім формаларын «өмірден 
ажырамас процестер...» ретінде сипаттайды. Әрбір өсу кезеңі спиральда көрініс табады, 
әрбір жаңа спираль алтын тіктөртбұрыш қатынасына жақындайды. Алайда, осындай өсу 
формаларын наутилиустен басқа ұлулар желбезектерінде алтын қиманың дәлме-дәл 
пропорцияларын кездестіру қиын. Керісінше, биологиялық өсу формалары осы пропорцияға 
жақындау үшін үнемі табиғаттық өзгерістерге өз бетінше ұшырап отырады. 

Бесбұрыштар мен пентаграмммалар сондай-ақ алтын қима пропорцияларына ие және 
жазық теңіз кірпі сияқты көптеген тірі организмдердің құрылымынан таба аламыз. 
Бесбұрыштың ішкі бөлімшесі пентаграмма болып табылады, және пентаграмма ішіндегі кез 
келген екі сызықтар - алтын қатынас 1: 1,618. 

 
 

 

                       
Сур. 3. Алтын спираль схемасы: алтын тіктөртбұрыш пен одан құрылған спираль және 

Наутилиустың көлденең өсім спиралінің кесіндісі 
 

           
Сур. 4. Алтын қима қатынасымен салыстырғанда Тиби атты ұлудың қабыршақтар 

спиралі 
Пентаграмма 
Бесбұрыш пен пентаграммаға алтын қима пропорциялары тән, өйткені 

пентаграммадағы үшбұрыштардың жақтарының қатынасы 1:1,618 болып табылады. Осындай 
коэффициент жазық теңіз кірпілері мен қар кристаллдары құрылымында көрініс табады. 
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Сур. 5. Бесбұрыш пен пентаграмма пропорциялары 

Қарағай және күнбағыс ұқсас өсу формаларына ие. Тұқымдары қарама-қарсы бағытта 
келе жатқан қиылысқан спиральдар бойынша өседі және әрбір тұқым екі спиральмен 
қиылысады. Қарағай бүрлеріне қарасақ, онда біз 8 спираль сағат тілімен бағытталған, ал 13 
сағат тіліне қарсы екенін көреміз, ол алтын қимаға жақын. Күнбағыста 21 спираль сағат 
тілімен бағытталған және 34 қарсы, тағы да алтын қима үлесіне жақын. 

Біз қарағай бүрін және күнбағысты зерттей келе 8 бен 13, 21/34 сандарына тоқтала келе, 
олардың математиктерге таныс екеніне назар аударған жөн деп санаймыз. Бұл - 
математикалық реттің іргелес жұбы, Фибоначчи сандары (реттік) атымен танымал. Әрбір сан 
бұл ретте екі алдыңғы санның сомасы болып табылады: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Іргелес сандар қатынасы – біртіндеп жақындап алтын 
қима пропорциясына 1:1,618 сай келеді. 

Көптеген балықтар құрылымы, сондай-ақ алтын қимамен байланысты. Түрлі түсті 
бахтақ балығының үш конструктивті схемасы – көз және құйрық,  жүзу қанаты екі кері 
алтын төртбұрыштар мен шаршылар жазықтығында орналасқан екенін көрсетеді. Сонымен 
қатар, жеке қанаттарында да алтын қима пропорциялары бар. Көк тропикалық періште 
балығы алтын тіктөртбұрыш пропорциаларына тамаша жақын бола тұра, жеке ауыз қуысы 
мен желбезектері кері алтын тіктөртбұрыш пропорциаларына келеді. 

 Мүмкін адам баласының тірі табиғатпен масаттануы: ұлулар қабыршықтары, гүлдер, 
балықтар –  біздің аңдаусыз алтын қима пропорциялары мен формаларына ішінара 
талпынуымызбен байланысты болар. 
 

 
Сур. 6. Қарағай және күнбағыс өсу формалары 

 
Қарағай бүрінің дәндерінің өсу бағыты спиралін зерттей келе, оның әрбір дәнінің 

өзара қарама-қарсы орналасқан екі спиральдермен қиылысатындығын анықтадық. 8 спираль 
сағат тілі бағыты бойынша, ал, 13 спираль  қарсы бағытта айналып жатқан іспеттес.  8:13 
қатынасы 1:1,625 қатынасын құрайды, яғни, 1:1,618 қатынасы алтын қима пропорцияларына 
өте жақын көрсеткіш түзеді.  

Күнбағыстың дәндерінің өсу спиралі де қарағайдыкі сияқты болып келеді, яғни, 
күнбағыстың тұқымдары да екі спиральмен қиылысады.Ондағы 21 спираль сағат тілі 
қозғалысы бағытына сай айналса,  34-і  қарсы бағытта айналады және бұндай қатынас 21:34 
1:1,619 құрайды. Алтын қима пропорцияларына өте жақын 1:1, 618 қатынас көрсеткішін 
түзеді. Ендігі кезекте кері алтын тіктөртбұрышқа тоқталып өтейік.  
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Сур. 7. Бахтақ денесінің пропорциялары 

Бахтақтың алтын қима қатынасын талдау барысында оның денесінің 
пропорцияларының үш алтын тіктөртбұрыш құрайтыны анықталды. Оның көзі – бір алтын 
тіктөртбұрыш жазықтығында, ал құйрық жүзу қанаты оған кері бағытта орналасқан екінші 
алтын тіктөртбұрышта орналасқанын  байқаймыз. Сол сияқты, көк балық-періштенің алтын 
қималарын талдау барысында, оның денесі түгелдей алтын тіктөртбұрышпен үйлесімді 
қарым-қатынаста, ал, ауызы мен желбезектері кері алтын тіктөртбұрышта орналасатыны 
байқалды. 

Ендігіде, классикалық мүсіндегі адам денесінің пропорцияларын қарастырамыз. 
Жоғарыда атап өткен түрлі өсімдіктер мен жануарлардың пішіндерінің алтын қима 
пропорцияларына сай болуымен қатар, табиғаттың жаратылыс түрінің бірі ретінде адам 
денесінің де осы аталмыш пропорцияға тәуелді екенін бұрыннан білеміз.  Алтын 
пропорцияларға деген танымдық преференцияларының (икемдік) тағы бір мысалы – ол, адам 
денесі мен бетінде барлық жанды ағзалардағыдай математикалық қарым-қатынастың болуы. 

Адам денесінің тепе-теңдігіне және құрылымдық пропорциясын зерттеуге 
бағытталған ертедегі жазбаша көздері арасында біз ежелгі грек ғалымы және сәулетшісі 
Марк Витрувий Поллионның жұмыстарын атап өтуді  жөн санадық. Ол өзінің еңбектерінде 
шіркеулер сәулетінің әр мүшесі мен бөліктері өзара үйлесімді болып табылатын, гармонияық 
пропорционалды бітімдегі адам ағзасына негізделуі тиіс деп жазды. Витрувий осы 
пропорцияларды сипаттағанда – кемелді адамның бойының ұзындығы қолының екі жаққа 
созылған ұзындығына тең болатынына назар аударды.  Созылып тұрған қолдардың биіктігі 
және ұзындығы адамның денесі «кіріп тұрған» шаршыны құрап, ал қолы мен аяғы орталық 
нүктесі кіндік болып табылатын шеңберге «тиіп тұрғанына» көз жеткізуге болады. Осы 
жүйеге сәйкес, адам денесі шаптың орналасуымен тура жартысына және кіндік нүктесінде 
алтын қимамен бөлінеді.  

Найзашы мен Зевс мүсiндері б.з.б V ғасырда құрылды. Оларды тастан әртүрлі 
шеберлер қашағанымен, мүсін пропорциялары Витрувий канондарына негізделгені анық 
көрініп, іс жүзінде мүсіннің пропорциялық үлесі бірдей болып келетініне көз жеткізуге 
болады.  

 
Сур. 8. Найзашы мен Зевс мүсiндері 
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Грек мүсініндегі алтын қима үлесі. «Дорифор» немесе «Найзашы» (сол жақта) және 
Артемисион мүйісінен Зевс мүсіні (оң жақта). Әрбір алтын тіктөртбұрыш үзік қиғаш 
сызықпен қиылысатын тіктөртбұрыш ретінде көрсетіледі. Композиттік алтын 
тіктөртбұрыштарды жалпы диагональ кесіп өтеді. Екі мүсіннің пропорциялар үлесі бірдей 
дерлік. 

Витрувий каноны бойынша Зевс мүсінін талдау. Денесі шаршыда орналасып, ал 
аяғы мен қолы орталығы кіндік болып табылатын шеңберге шиелесе тиіп тұр. Мүсін 
фигурасы шаптың орналасуымен тура жартысына және кіндік нүктесінде алтын қимасымен 
бөлінеді[5]. 

Ле Корбюзье 1949 жылы жарық көрген «Модулор» атты еңбегінде «Реттелмелі 
сызықтар, негізінен, алдын ала жоспарланған емес, олар қазір дайындалған және қазір бар 
композицияның құрамының өзі қажеттіліктеріне сәйкес таңдалады. Сызықтар тек ретті 
нығайтады және айқындылық енгізіп, геометриялық тепе-теңдік дәрежесін шығарып, 
шынайы тазалыққа қол жеткізеді немесе жеткізуге тырысады деп айтуға болады. Реттелмелі 
сызықтар ешқандай ақындық және лирикалық идеялар толықсытпайды, олар шығармашыл 
емес, олар тек қана тепе-теңдік орнатады. Әсемділікті, тазалықты және 
қарапайымдылықты»[6] – деп жазған. 

2001 жылы шыққан «Дизайн геометриясы» еңбегінде Элам К. Былай деп ой 
тұжырымдаған: «Корбюзье оң айтқан еді. Геометриялық ұйым өзі бетімен жаңа идеялар мен 
шабыт бермейді. Дегенмен, шын мәнінде, ол шығармашылық ой дамуына ықпал етеді - 
композиция құралы ретінде, пішіндердің өзара тәуелділігіне, көрнекі тепе-теңдікке жету 
әдісі ретінде. Бұл элементтердің біртұтас бүтінге келістіру әдісі. Корбюзье, геометриялық 
құрылыстар жасау барысында интуиция жайлы жазады,  ал менің зерттеулерім бойынша 
дизайнер мен сәулетші шығармашылықтары әлдеқайда интуитивті емес, жиі ақылға 
қонымды қолданбалы білімге бағытталған екеніне көз жеткіздім. Көркем біліммен тығыз 
сабақтас болған –  Ле Корбюзье, Йозеф Мюллер-Брокман, Макс Билл геометриялық 
құрастыру және жоспарлау – дизайн құрылымдау-жобалау процесінің ең ажырамас және 
іргелі бөлігі деп санаған болатын». 

Жоғарыда баяндалған ғылыми ізденіс жұмысын қорытындылай келе айтарымыз – 
«Алтын қима» пропорциясының табиғатта кездесетін нұсқаларын зерттей келе, ғалымдар 
осы еңбекте  талданған заңдылықтардың бар екендігін және оларды математикалық, 
геометриялық әдістермен сипаттауға болатынын дәлелдеген. Табиғи сұлулықтың негізінде 
осы алтын қима пропорцияларының жатқанына көз жеткізген. Ендеше осы алтын қима 
пропорциясын көркем заңдылық ретінде негізге ала отырып, дизайн нысандарын жобалауда 
оңтайлы қолдануға әбден болады.  

Осы күнде көптеген дизайн нысандарының құрылымдарында осы аталмыш көркем 
заңдылық қолданылмағандықтан олардың эстетикалық пішіндері тұрпайы болып келетіне 
бәріміз куәміз. Демек, кеткен олқылықтарды ендігәрі болдырмау үшін көркем өнер 
саласында қызмет ететін мамандар осы ізденіс жұмысында баяндалған деректерге зер 
салулары қажет деп білеміз және оларды ұтымды пайдалана білгенде гармониялық 
үйлесімдігі жоғары көркем дүниелер пайда болатына нық сенеміз. Осы бағытта ғылыми 
ізденіс жұмысымызды әлі де жалғастыруға ниеттіміз.  
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Бүгінгі таңда дүниежүзілік жаһандану үрдісінде адамзат қоғамының қарқынды 
дамуына инновациялық технологилардың түрлі салаларда кеңінен қолдануы зор ықпал 
етуде. Жаһандану дәуіріндегі осы құбылыстар біздің еліміздің көптеген салаларына ықпал 
етуде.  

Дизайн саласында, оның ішінде архитектуралық орта дизайндағы болып жатқан тың 
өзгерістер, өзінің кәсіби тарихи жолын және одан әрі болашақ дамуында талдау мен 
сарапшылықты қажет етеді. 

Біздің еліміздің тaрихы бaй, әлемдік орны ерекше мемлекет. Менделеев кестесіндегі 
белгілі бaрлық дерлік элемент түрлері еліміздің ұлaн-ғaйыр бaйтaқ жерінде кездесетіні 
бәріне белгілі 

Ботай мәдениеті – энеолит дәуірінде Солтүстік Қазақстанды мекендеген тайпалар 
мәдениеті. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Никольское ауылынан оңтүстік-
шығысқа қарай 1,5 шақырым жерде Ботай қоныстарына байланысты аталған.  

Ботай ескерткішіне 1981-1983 жылдар аралығында Солтүстік Қазақстан 
университетінің археологиялық экспедициясы профессор Виктор Зайберттің жетекшілігімен 
қазба жұмыстарын жүргізген. Ауданы 15 гектар жерді алып жатқан қоныстан 158 үйдің орны 
қазылып аршылған. Кейбіреулерінде 30-ға тарта үйлер болған.  

Сәулетшілерді бұзылған тұрғын-жайлардан қалған ойпаттар қызықтырған. 
Ғалымдарды табылған ат сүйектерінің көптігі таң қалдырған. Жұмысқа аңдар сүйегін 
зерттейтін ғалым-остеологтар шақырылды.  

Олар ауқымды істер атқарды. 133 мыңдай жылқы сүйектері зерттелді. Нәтижесінде 
анықталғаны, Ботай аттары бұрынғыда белгілі жылқылар түріне жатпайтын боп шықты. 
Ботай аттарының сүйегі өзге де ежелгі аттар сүйегінен ерекшеленіп тұрды. Ғалымдар 
бірауыздан ботай аттарының қолға үйретілген деген пікірді ұстанды. Олар далада жүрген 
жабайы жануар еместігін айтады.  

Жылқылар үй шаруасында, аң аулауда қолданылған. Күні бүгінге дейін жылқылар 
қолға кеш үйретілген деген пікірлер айтылды. Қоныстың материалдарымен әлемнің барлық 
ғылымдары қызыға бастады. Ботай жылқысын зерттеп білуге Солтүстік Қазақстан облысына 
Новосібір, Мәскеу, Англия, Германия ғалымдары келді. Көптеген ғалымдар ортақ пікірге 
сүйенді, яғни Ботай қонысы Еуразия даласында мал шаруашылығы орталығы болған. 

Солтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясының жетекшісі Виктор Зайберт 
Англияның Кембридж университетіне Ботай қонысы бойынша лекция өткізуге шақырылған. 
Ғалымдар Ботайды 28 жыл бойы зерттеді. Оншақты мақала жазылып, кітаптар басылды.  

Ботай мәдениетінің қалыптасуына Атбасар неолиттік мәдениетін жасаған тайпалары 
араласқан. Ботай мәдениеті Ертіс пен Жайық өзендері аралығын мекен еткен тайпалар 
мәдениетіне жатады. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Ботай мәдениетін зерттеу одан әрі 
жалғастырылды. Шетелдік ғалымдарды Ботайдың біздің заманымыздан төрт-бес мың жыл 
бұрынғы тарихи дәуірдің мәдени мұрасы болып табылатыны өте-мөте қызықтырды.  

Америкалық оқымысты Д.Энтонидің «қазіргі заманның ғалымдары әлемдік тарихтың 
көптеген сауалдарына жауапты Ботайдан табады» деген салиқалы пікірі кері тартушыларға 
тоқтау салды.  
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Кембридж университетінің профессоры М.Левина бастаған ғалымдар ғылыми-зерттеу 
экспедициясын ұйымдастырды. Би-Би-Си телекомпаниясы ерте дәуір адамдарының өмірі, 
олардың тыныс-тіршілігінің бөлінбес бір бөлігіне айналған жылқы жайлы телехабарлар 
түсірді. В.Зайберт Корольдік ғылым академиясының шақыруымен Лондонға барып, Белфаст, 
Оксфорд, Эдинбург секілді беделді университеттерде дала өркениеттері жайында дәріс 
оқыды. Кембридж археологиялық мұражайында Ботай мәдениеті туралы көрме 
ұйымдастырылып, әлемдік археологияның үздігі деп танылды. 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарлама аясында да біраз шаруалар тындырылды. 
Көкшетау ұлттық паркінің бастамасымен бұл мекенде тарихи-археологиялық қорық 
ұйымдастырылды. 1,5 гектар аймақты алып жатқан қалашық айнала қоршалып, 158 үйдің 
орны қазылып, қалпына келтірілді.  

Олар қабырғалары бір-біріне жалғастыра салынған бірнеше тұйықталған бөліктерден 
тұрады. Мұндай томаға-тұйық жоспарланған орындарға жататын құрылыстар 30-ға тақау. 
Олардың ішінен белгілі бір жүйемен ені 4-8 метр, ал ұзындығы 50 метрге дейін жететін қаз-
қатар көшелердің екі жағына кейде 15-16 үйден салынған.  

Шаруашылық құралдары да көз қызықтырарлық. Көбіне алуан түрлі тастан, саз 
балшықтан, сүйектен жасалғаны бірден байқалады. Ал, құрал-саймандарға қарап 
шаруашылықтың күрделі болғанын аңғаруға болады.  

Тас тоқпақтар, пышақтар, қанжарлар, сүңгілер, найзалардың ұштары, тағы аңдар, 
шанышқылар балық аулауға, жүгеннің сүйек тетіктер мен ілгектері жылқы ұстауға 
арналғанын болжау қиын емес.  

Тұрғын үйлер салу кезінде балға, шот, қашау, кескіш, қырғыш секілді ағаш өңдейтін 
аспаптар молынан пайдаланылған. Қосалқы саймандар арасында шой балғалар, түрпілер, 
шақпақтастан жасалған бұрғылар жиі кездеседі.  

Тері өңдеу ісінің, керамика өндірісінің, тігіншіліктің жолға қойылғанын айғақтайтын 
заттар жеткілікті. Орасан зор мөлшердегі остеологиялық материалдардың басым көпшілігіне 
жылқы сүйектері жұмсалған. Жерлеу ғұрпына байланысты бірқатар символдық заттар 
тотемизмнің, бабаларға табыну дәстүрінің болғанын көрсетеді.  

Адам тіршілігіне қолайлы тұрғылықты орта қалыптастыру мәсeлeсімeн қaтaр, 
Қaзaқстaндaғы туризмді дaмытуғa бaғыттaлғaн мaқсaттaр іскe aсaды,  қоғaмның тaрихи жәнe 
мaтeриaлды eмeс құндылықтaрғa қaрым-қaтынaсын бeкітe түсeді. 
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Для современного дизайна рекламная графика выступает как относительно новый 
объект проектной деятельности и теоретических исследований. Ее информационная роль в 
процессе производства материальных ценностей трансформировалась в развитую систему 
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образного и эстетического воздействия на индивидуума и общество, в важную 
составляющую часть общественной жизни. 

Плакат (нем. Plakat от фр. placard – объявление, афиша, от plaquer – налепить, 
приклеивать) – броское, как правило крупноформатное, изображение, сопровожденное 
кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных 
целях. В другом значении – разновидность графики. В современном дизайне плакат 
воспринимается как «сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное 
современнику для выводов и конкретных действий». Данная формула отражает 
определенный уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации[1]. 

Исследователи утверждают, что плакат возник в результате эволюции от шрифтовых 
театральных афиш и объявлений, на которых все большее место занимали орнамент и 
фигурные изображения в Западной Европе во 2-й половине XIX века. В большинстве 
плакатов этого времени в основном используется большое количество орнаментально-
декоративных композиций, который характеризуются как стиль модерна, за исключением 
работ французского художника А.Тулуз-Лотрека. Ему было присуще свободный стиль. В 
течение этого времени наблюдается постепенный переход от книжно-журнальной графики в 
стиле модерн и натуралистически-картинного стиля к стилю станковой картины. 

С XVI века до 2-й половины XIX века плакатом называли иногда крупные гравюры, 
выполнявшие агитационную роль, таких как «Летучие листки» периода Крестьянской войны 
и Реформации в Германии, которых по стилю относили к жанру лубка. 

Рост популярности плаката связан с увеличением общественно-политической и 
культурной жизни, а именно развитием зрелищных учреждений, увеличением количества 
промышленных и художественных выставок, с появлением митингов и манифестаций. Тогда 
плакаты создавались вручную или методом литографии.  

Представителями жанра плаката 2-й половины XIX века являлись такие мастера, как 
Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрек, Т.Стейнлен, Э. Грассе, А. Муха, О. Бёрдсли, Ф. Брэнгвин, У. 
Брэдли, Э. Пенфилд и О. Фишера и соответственно художественный стиль выполнения 
плаката на прямую зависел от их мастерства и манеры изображения. Считается, что в 
работах Тулуза-Лотрека в первые проявились специфические черты плаката: обобщённость 
форм, гротескность, кадрированность изображения, использование силуэта, приём яркого 
цветового пятна.  

В начале XX века для рекламных плакатов становится явной тенденция к 
предметному, конкретному, изображения рекламируемого объекта. Пионерами в этом стали 
художники Германии: Л. Бернхард, Ю. Клингер, Л. Хольвайн.  

С 20-х гг тенденция распространилась на другие страны. Одним из классиков жанра, 
ярко выразившим стилистические особенности плаката, таких как динамика композиции, 
метафоричность образа, условность цвета, обобщение форм, является французский 
художник А. М. Кассандр. 

Отдельное место в ряду рекламных плакатов занимают плакаты рекламирующие 
фильмы, так называемые киноплакаты (киноафиши). Эта разновидность, разумеется, 
появилась благодаря развитию кинематографа. Первоначально в стиле выполнения 
киноплакатов (афиш) лежало отображения отдельных кадров фильма. Позже в 
художественной технике выполнения плаката добавилась образность, стремление показать 
главных героев, передать жанр фильма и пр. 

В отдельный вид плаката можно выделить политический плакат, появившийся в 
начале XX века. Представители авторов плаката этого времени: французский художник Т. 
Стейнлен, немецкие художники Ю. Вальткорн и К. Кольвиц. 

Во время Первой мировой войны (1914-1918 г.г.) большое распространение получил 
агитационный плакат. Он использовался для агитации призыва в армию, подписку на 
военные займы, помощь раненым и т. п. Стилистика этой разновидности плаката оказала 
влияние на последующее развитие жанра. Представители, работавшие в этом жанре: А. Лит 
(Англия), Ж. Февр (Франция) [2]. 
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В 1914 году журнал «Лондон опинион» вышел с обложкой, изображающей 
сверлящего взглядом и показывающего пальцем на зрителя военного министра 
Великобритании лорда Китченера. Надпись гласит: «Ты нужен своей стране». Автором 
плакта был Альфред Лит (рис.1, а).  

 

    
а)   б)   в)    г) 

Рис. 1. Аналогы военных агитационных плакатов разных стран  с едентичним 
композиционным решением 

  
Первая иллюстрация весьма бесцеремонна. Фельдмаршал тычет пальцем в лицо, а 

использовать указательный палец – невежливо. К тому же рука изображена в белой перчатке, 
символизируя крупную военную должность. То есть ты нужен своей стране, но знай свое 
место. Когда начиналась Первая мировая война, иллюстрация оказалась востребованной  и с 
согласия журнала ее переделали в военный плакат «Британцы нуждается в тебе Вступай в 
армию!». Зрителю кажется, что нарисованные глаза следят за ним под любым углом. 
Указательный палец играет ту же роль – он показывает на зрителя, даже если подойти к 
изображению сбоку. В январе 1916-го появился новый плакат «Кого не хватает? Тебя?» 
(рис.1,б), на этот раз рисованный и без перчатки на руке. Изображен показывающий пальцем 
на зрителя Джон Буль (собирательный британский образ, аналог Дяди Сэма).  

В июле 1916-го, когда Америка готовилась к участию в Первой мировой, 
иллюстрация Джеймса Монтгомери Флагга с надписью «Что ты делаешь для готовности?» с 
изображением Дяди Сэма печатают на обложке еженедельного журнала «Леслис». В феврале 
1917-го она еще раз появляется на обложке свежего номера «Леслис», но уже с надписью 
«Ты нужен мне». В том же году в США иллюстрацию снабжают крупной надписью «Ты 
нужен мне в армии Соединенных Штатов» (рис 3, в) и печатают миллионами экземпляров, 
призывая солдат к участию в войне. Плакат становится мировой классикой и пародируется 
бесчисленное количество раз[3]. Тот же самый прием использовался при создании хорошо 
нам всем известного плаката «Ты записался довровольцем?», призывающего записаться в 
ряды Красной Армии (рис. 1, г).  

В 1920-1930-е г.г. активно развивается политический плакат. Для этого времени 
характерна проникновенность к революционному пафосу. К представителям этого 
направления относятся такие венгерские художники, как Р. Береннь, М. Биро и Б. Уиц. 
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   а)    б)    в)   

Рис.2. Образцы плактов на военную тематику 
 

«Родина-мать зовёт!» – знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны, 
созданный художником Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года. По собственному 
признанию художника, идея создания собирательного образа матери, призывающей на 
помощь своих сыновей, пришла ему в голову совершенно случайно. Услышав первое 
сообщение Совинформбюро о нападении фашистской Германии на СССР, супруга Тоидзе 
вбежала к нему в мастерскую с криком «Война!». Поражённый выражением её лица, 
художник приказал жене замереть и тут же принялся делать наброски будущего шедевра. 
Образ Родины-матери является очевидным образом связан с образом России-Матушки, 
широко использовавшимся во время Первой мировой и Гражданской войн для 
пропаганды[3]. Сравнивая стилистику плакатов можно заметить как она менялась со 
временем.  

В 1920-1970 г. г. в стилистику плаката активно входит живопись, графика и 
фотоискусство. Представителями, работавшими в жанре фотомонтажного плаката являются 
Дж. Хартфилд и советский художник Г. Г. Клуцис. 

Большое влияние на стилистическую эволюцию плаката оказало развитие средств 
массовой информации и полиграфии, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней 
богатая коллекция плакатов советской эпохи. В фонде Российской государственной 
библиотеки хранятся  1,5 млн. экземпляров различных плакатов, гравюр, репродукции, 
открыток начала эпохи и современности.  

Советские плакаты – наглядные пособия, направленные к разъяснению определенного 
вопроса, как, например, отношения советской власти к текущим событиям в доступной 
форме.  

    
Рис.3. Плакаты  советской эпохи 
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Совместно с радио и газетами являлись средствами агитации и пропаганды, 
воздействующими на сознание и настроение людей с целью побуждения их к политической 
или другой деятельности. Характер советских плакатов менялся по мере исторического 
развития СССР. Содержавшаяся в них пропаганда сочетала общечеловеческие ценности, 
такие как свобода, социальная справедливость, патриотизм, общеобразовательные элементы, 
призывы к здоровому образу жизни и так далее.  

 
Рис.4. Рекламные плакаты советской эпохи 

 
Советские плакаты, как правило, являются произведениями изобразительного 

искусства и отражают элементы советского культурного наследия. 
Современный плакат обычно является воспроизведением полиграфическим способом 

единичного изображения. Иначе говоря, техника исполнения плакатов напрямую зависели от 
развития уровня технологических возможностей печатания. 

К особенностям плакатного жанра можно отнести следующее его свойства – он 
должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. 
Плакату свойственно частое использования  художественной метафоры, разномасштабных 
фигур, контурное обозначение предметов, а так же изображение событий, происходящих в 
разное время и в разных местах.  

Одим из важных элементов в композиции плаката является шрифт, который играет 
важный роль порой наравне с изображением.  Следующим элементом плаката является 
текст, для которого в свою очередь важным является шрифт, расположение и цвет. В 
плакатах используется такие художественные приемы как фотомонтаж или отдельная 
фотография, иногда в сочетании с рисунком и с живописью.  

     
 

Рис.5. Шрифтовые плакты перестоечной эпохи 
 

При анализе рекламной графики искусствоведение может выступать основой 
междисциплинарных исследований в разных направлениях, в том числе изучения принципов 
художественного формообразования.  
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Концептуальная сложность рекламы при всей ее кажущейся простоте и даже 
примитивности, вызывает необходимость обращения к теоретическим и практическим 
наработкам культурологии, социологии, психологии, лингвистики и т. д., так как 
используемые в рекламной графике средства решения своих специфических задач 
заимствованы из научного, культурного и художественного контекстов. 

Изучение и систематизация материала, не являвшегося ранее предметом 
искусствоведческого изучения, является насущной необходимостью в современном 
графическом дизайне, в том числе и рекламном, что, в свою очередь, позволяет выявить 
своеобразие его художественного эмоционально-визуального воздействия. 

Искусствоведение обладает достаточно разработанным исследовательским 
инструментарием, который может быть чрезвычайно действенным орудием для понимания 
принципов функционирования и проектирования в графическом дизайне рекламной 
продукции, хотя этот потенциал, думается, используется еще недостаточно. 

В наше время наружная печатная реклама размещенных на билбордах, на щитах и 
баннерах как часть рекламной графики представляет интерес как наиболее показательный 
пример использования художественных приемов графического дизайна в прагматических 
целях. В настоящее время щитовая реклама – это стремительно развивающаяся отрасль 
рекламной индустрии, которая, по некоторым оценкам, занимает более трети всего 
рекламного рынка. 

    
Рис.6. Примеры современных рекламных продуктов 

 
Наружная реклама является не только декоративным украшением городов или 

отражением присущей городу экономической активности, ну и в городском пространстве она 
играет важную роль, существенным образом воздействуя  на массовое сознание и выступая 
как «полномочный представитель» массового искусства.  

Для определения научно-теоретической базы нашего исследования нам нужно 
проделать ряд работ используя следующие типы источников:  

- первый тип– литература по теории искусства, поскольку реклама, безусловно 
являясь частью современной эстетической культуры, при создании собственных образов и 
форм использует в своих целях достижения мировой художественной культуры, в частности 
графики;  

- второй тип – литература по теории дизайна в целом, и графического дизайна в 
частности, который определяет методологические принципы нашего исследования;  

- третий тип – литература по теории и практике рекламы, которая напрямую 
обращается к объекту и предмету исследования данной диссертационной работы – как 
инновационным методам, так и традиционным  визуальной рекламы в городском 
пространстве. 
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Взаимодействие между этими группами источников в данной работе формируется, 
главным образом, за счет работ искусствоведческой, культурологической, семиотической, 
психологической и социологической направленности. 

Визуальная рекламная графика в городском пространстве в своем художественно-
образном выражении опирается на опыт, имеющийся в таком достаточно исследованном 
современным искусствоведением направлении, как графический дизайн афиш и плакатов. 

 

    
 

Рис. 7. Примеры интерактивных сенсорных аналогов 
 

На сегодняшний день активно начали использовать различные аналоги рекламных 
продуктов в городской среде, таких как бегущая строка, плазменные дисплеи и 
интерактивные информационные сенсорные панели.  

Изучив ряд источников, мы пришли к выводу, что исследований, посвященных 
собственно художественным стилям наружной рекламы, не так много. Опыт показал, что 
практически все авторы, анализирующие историю рекламы, в первую очередь опираются на 
материалы графического исполнения, к истории возникновения самой рекламы как части 
печатных издании и соответственно выполнялись в тех художественных стилях, что и другие 
произведения графики той эпохи в котором они были созданы.  

Афиши, плакаты и вывески тех времен являлись предтечами видов современной 
рекламы, которых мы знаем. А современные аналоги хотя перетерпели значительные 
изменения в технологическом плане, по сути и по художественным характеристикам  
остались прежними. В настоящее время идет переосмысления исторических этапов развития 
художественных стилей рекламных плакатов, как традиционных, так и современных.  
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Заманауи өнердің өзекті мәселелері. Адамның өзін-өзі танып, білуі және өзін-өзі 
дамытатын ең маңызды тетігі сияқты, мәдениеттегі және өнердегі рөлі қоғамда 
постмодерннің өсуіне себепші болады, оның қоршаған әлеммен өзара әрекеттесуі, 
адамдардың жеке және ұжымдағы болмысының ерекше құндылықтарын саралап, талдау 
және шыққан нәтижені таңдай білу әдісі, осы мағлұматтарды жинақтап, ұғыну және меңгеру 
құралы сияқты. Өнер түрінде осы құндылықтарды заттарға алмастыру жолындағы өзектілігі. 

Өнер сонымен қатар ауыстыруға болмайтын, таптырмайтын және көптеген маңызды, 
қоғамдағы жеке тұлғаның қатысуымен, оның қоғам үшін бар болмысы мен эстетикалық 
құндылықтар жүйесінің өзекті мәселелерін енгізе отырып, мінез-құлқы мен жүріс-
тұрысының қалыпы және рефлективтік ұстанған бағдары, жалпы адамдардың бір-бірімен 
қарым-қатынас жасау арқылы нақты, жүзеге асырылатын әлеуметтік тәжірибесі, сонымен 
қатар өнердегі жасанды құрастыру тәжірибесі, яғни коллизей және ойдағы қиялдағы 
бейнелердің негізінде тұрғызып, құрастыру қызметтерін атқарады. 

Бұдан шығатыны көркем мәдениетті ұйымдастыру қызметіне барынша, адамдардың 
өмір сүретін ортасына байланысты, эстетикалық жағынан ұйымдастыруды жобалау, өнермен 
қатар көркем мәдениеттің маңызды құндылықтарымен қаныққан, мазмұнды бейнелерді қосу 
қажет. Бұның бәрі көркем өнерді қоғам өмірінің әлеуметтік жағдайын реттеуге өз үлесін 
қосатын бірден-бір басты құралына айналдырады. 

Заманауи өнер әлемді, яғни озық технологиялар қорымен, урбанизация, көпшілікке 
ортақ өмір сүру салтының  әлеуметтік жағдайы ілгерілеп жатқан әлемді өзгертетін көркем 
бағдарлама ретінде қатысады. 

Сонымен бірге өнер уақытқа тәуелділік пен оның сипатына байланысты, әлеуметтік 
конструкторлар мен өзгеруге әсерін тигізетін, өмірдегі тіршіліктің мәнін, тәртібін 
айырбастайтын үдеріс сияқты анықталады. Әлемді танудың плюральды процессі кезінде 
адамның шағармашылық мүмкіндіктерін ашуға бағытталған, заманауи өнер зиялы қауымның 
қатысуымен қарқынды түрде, әлем ұғымын түбегейлі өзгерту үшін, жаңа тәжірибелерді 
ұсына отырып, бір сарынды ойлайтын сананы оятады. 

Өнер аумағында алғаш рет жаһандық өзара әрекеттерін қоғамда әлеуметтік 
белсенділікке кеңінен таралып кететін әдіс-тәсілдер қолданылмақ. Коммуникациялық қарым-
қатынас өнердің үлгілеріне айналады, ал бұл үлгілер, өз кезеңінде, жаңа әлеуметтің, жаңа 
әлеуметтік қарым-қатынастың бастамасы мен  үлгісі болады. 

Өнер өзінің шыққан жаңа үлгісімен тек қана рефлексиялы (рефлексия  - сананың өзіне 
назарын аударып, өзінің психикалық күйіне ой жүгіртуі) объект болып қана қомай, сонымен 
бірге рефлексия орны мен үлгісі бола алады. Әлеуметтік өзара әрекеттесудің мәні мен 
нәтижесі, жалпы философиялық ұғымның басты себептері үшін, өнердің мағынасы өте зор. 
«Өзектілік» терминімен жиі көрсетілетін заманауи өнерді дәстүрлі емес, эксперименттік-
жаңашыл сипатта мәдени критикалық күшті, маңызды потенциал иесі деп астын сызып 
көрсетуге болады. Қазіргі уақытта өнердің критикалық қызметі адамдармен қатар өмір сүріп, 
жүріс-тұрысы мен мінез құлқының жеке тұлға ретінде де, және топ ішінде де сәйкестілігін 
сақтап қалу мақсатында ізденіс үстінде. Суретшілердің шыдамдылық, әділ және мульти 
мәдени социум үшін күресте бірлескен қалыпта қарсы тұра білу рөлі ұлғаюда. 

Шындығында өнер, көркем өнердің басқа да жүйелерінде әр қашанда өз көрінісін 
табады. Адамзаттың өнермен дамып, алға қарай ұмтылу процесі «екі өлшемді кеңістікте», 
бірі әдіс ұғымымен көрсетілетін координат болса, ал басқасы стиль ұғымындағы пішінде 
көрсетілетін координат болып табылады. 

Өнер – саналы өмірдің болмыстың, олармен бірге әлеуметтік және мәдениетті 
адамзаттың қатысуымен, мәдениет және салыстыру нысандарына қарсы тұра алатыны бірден 
бір шарты болып табылады. 

Мәдениет – идеологиялық түсінікті, көпшілікке ортақ өмірдің бар болмысын жеңіл 
түсіну дәрежесімен анықталатын орта. Қорыта келгенде, мәдениет жалпы болмысқа жоғары 
дәрежеде ресми қарым-қатынаста болады. Егер, мәдениет ой пікірді ашып, оның бағытталған 
стереотипін жасаса, онда өнер, бұл ойды  мәдениет түсінігіне  ерекшеліктеріне тиым салады.  
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Өнердің мәні мен мақсаты, тек қана жеке адамның шығармашылық жұмыстарының 
шарықтау шыңы мен тереңдігі ғана емес, оның болмысты қайта жаңғыртып, қалпына 
келтіретін қайталанбайтын тәсілдерді ойлап табуында. Мәдениет жеке адамның сана-сезімі 
мен түсінігінің төмен дәрежесінде мүмкін жаңғыртуды жаттанды қайталанатын шығар. Ал 
мұндағы термин – көпшілікке ортақ мәдениет.  

Замануи өнер термині, жалпы қазіргі уақытта бар өнерге қатысты айтылады. 
«Заманауи» деп сынын білдіретін сөз, қандай да бір ішінара, ерекше немесе 
артықшылықтары басым өнер мектепері мен танымал суретшілер, өнертанушылар мен 
сыншыларды шақыртып, өнер тарихының баспалдақтары мен кезеңдерін анықтау үшін 
қолданылады. Заманауи өнер Модернизм кезеңінің немесе модерннің аяқталуынан соң, 
немесе 60 жылдардың соңынан бастап қазіргі уақытқа дейінгі аралықта басталды деп 
есептеуге болады. Мүмкін, заманауи өнердің ең бір жарқын, нағыз аспектісі айқын 
анықталмағандығында шығар. 60 жылдарға дейін жаслған жұмыстарды кейбір  мектептерге 
алып бару оңай болған шығар. 1970 және 1980 жылдардағы жұмыстардың арасынан 
Тұжырымдалған, Мәнерлі, Феминистік өнер, Поп арт, Граффити сызбаларын табуға болады. 
Дәл сондай қарапайым әлемде де, өнер әлемінде де жаһандану әсерінің күннен күнге артып 
бара жатқанын көреміз. Көптеген өнердің өзінің ішіндегі ерекшеліктері, өзгешеліктері мен 
шегі жоғалып кетті. Кейбір заманға сай бағыттар өзінің түп тамырын модернизмнен алса да, 
заманауи өнер мен модерн стилиндегі жасалған жұмыстарға араластырылмайды. Заманауи 
өнер қоршаған әлеммен жиі қиылсады; ол түрлі амал-тәсілдер мен материалдарды таңдауда 
шектелмеген. Ол дәстүрлі, мысалы, кескіндеме, сурет салу және мүсіндер сияқты, сонымен 
бірге дәстүрлі емес қалыпта – перформанс, инсталляция, видео және басқа да материалдарды 
қолдана алады. Заманауи өнер бөліп тұратын ескі элиталық өнер мен көпшілік қоғамдық 
пікірді, ақырындап мәдени кедергілер мен тосқауылдарды бұзып, біршама жаһанданып келе 
жатыр.  

Заманауи авангард тұжырымдалған бағытымен тұрғызылған тамаша ғимараттарға 
қаралып, ғылыми қордың молдығы мен тиянақтылығын әрқашан тұжырымдалған өнердің 
авторлары мен зерттеушілері астын сызып көрсетеді.  

Бізде осы ғылыми базамен танысып көрейік. Концептуалисттердің  туындылары – бұл 
бөлек бір тұрмыс-тіршіліктен алынған сабақ, бұл сабақтардың қисынсыз байланысы,  қандай 
да бір сөз тіркесімен бірге ертілген, мәтіндер, бланк немесе баспа беттер, анықтамалар, 
кестемен, графика, бөлек әріптер, сандармен берілген композициялар, бұл композициялар, 
қатынасқан кісінің акциясы, жөн-жосықсыз өндірілген, ақылға симайтын, ешқандай 
дәлелдеуге келмейтін әрекет. Барлық осы авангард суретшілерінің бар күшін салған 
шығармашылық жұмыстарын бейнелеу өнерінің туындыларын тамашалауға келген 
көрермендердің алдына шығарылып, қойылады. Әрине сөзсіз көрермендер ақылға симайтын, 
кейбір мән-мағынасынан айрылған осындай вернисажды көріп қабылдайды. Ең көп 
ақпараттың мөлшері күтпеген мәліметтерді қамтиды. Ал авангардттық композициялар мен 
акциялар біздің алдымызда мүлде қисынға келмейтін, мағынасыз, мүлдем күтілмеген 
ақпараттарды алып шағады, яғни олар көптеген ақпараттарды алып келуі тиіс. 
Концептуализмнің авторлары мен теорияшылары, көрерменнің олардың көп мағыналы 
туындыларын өздерінің дәрежесіне дейінгі жағдайда меңгеріп, өздеріне ақпараттарды 
қабылдай алмайтындығын айтып, бекітеді. 

Өнердің мақсаты – ұғыну, зерттеп, оқып үйрену, адамның жанын жетілдіру 
процессінде түсіну және сақтау, мысалы, адам тарихындағы әр түрлі дәуірлердегі әр түрлі 
адамның болашағын дамытуы сияқты. Суретшінің міндеті – саналы түрде немесе іштей 
кейбір әрекеттерді  немесе адам ойының дамып, жетілуін сезініп және соншалықты күшті 
бұл қозғалыстарды өзінің туындысында кез-келген адамның эмоциялық жай-күйін билеп 
алатындай етіп бейнелеп, өнердің  нағыз, шынайы туындыларымен бетпе-бет келу. Өнер – 
алға қойылған мақсат пен адамның сәйкес келетін іс-әрекетінің бірден-бір формасы. Туынды 
- адам ойының жетілуі мен дамуы. 

Шығармашылық туындылардың көп мөлшері мүлдем басқа мақсаттарды көздейді. 
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Бұл туындылар өнер туындыларына өте қатты ұқсайды, бірақ негізінде олардан 
айырмашылықтары бар. Ең бірінші біз туындылары кәсіби түрде жетілдірілген, бірақ 
адамның ой-өрісінің дамуы процесіне ешқандай да тиіспейтін тамаша талантты және шебер 
суретшілерді еске алуымыз қажет. Бұл туындылар адам өмірін безендіріп, талғамын 
жетілдіріп, нығайтатын, қолайлы болуын ұлғайтып, алдандырып, жұбататын, бос уақыттың 
орнын толтырады. Мұнда қолданбалы зергерлік өнерді, дизайнерлерді, жиһаз жасаушылар 
мен тағы да басқаларды жатқызуға болады. Концептуалды өнер толықтай ақылға симайтын 
туындыларымен, әрине заңды түрде және ақылға симайтын европалық мәдениеттің гуманизм 
мен либерализм жолындағы дамуымен көрсетіледі. Авангардтық өнер өзіне рухтандыратын  
процессті бұзу үшін өзіне жауапкершілікті көп алады. Рухсыз өнер қоғамға рухсыз 
биологиялық жұмыс, тек қана физиологиялық жайлылық беріп, сосын қызықсыз, жасап 
шығарушылар үшін пайдасыз болып қала береді. Мұндай туынды биологиялық жасандылық, 
қастық пен дұшпандық сияқты. Туынды осы қоғамдағы биологиялық жұмыстың, өзін-өзі 
төмен санап өмірде бір жамандыққа ұшырауына әкеліп соғады. 

Негізінде «заманауи өнер» және «өнердің өзектілігі» түсінігінің арасында бірнеше 
тепе-теңдікті сақтайтын белгілері бар. Олар галереядағы өнер мен мұражайда бекітілген. 

Заманауи өнер – мойындалмаған классикалық болып табылады. 
Альтернативті өнер. «Граффити» термині классификация үшін, ереже, өнердің тиым 

салынған заңының бір түрі сияқты, композицияның сурет және жазбалар арқылы, қабырғаға 
жеке немесе топтық немесе басқа да  үстіртін, визуалды қолайлы баспалармен байланысты, 
әр түрлі әрекеттердің талпыныстары аясында қолданылады.  Граффити авторларымен кәсіби 
емес суретшілер жиі шығады. Тіпті Айда америкалық ғарышкерлер өздеріне естелік ретінде 
граффити түрінде ескерткіш қалдырды. Сондықтан өнердің формасы мен оның көзқарасынан 
білдіртетіні ол икемді, цензурадан  жалпылама еркін, бос. Граффитиді кәсіби және қоғамдық 
идеологияда айқын, нақты манифист деп қарастыруға болады, адамдардың визуалды ықпал 
ететін жоспарында өте эффетивті. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе граффити 
мәдени ерекше, кездесетін кез келген қоғамдағы әр түрлі формасы болып табылады. 
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Өнердің мәні, қоршаған әлемнің эстетикалық қалпын нақты, әрі толық ұсынуымен 
анықталады. 

Өнер өздігінен ойды, адамдардың санасын түсініктеме түрінде емес, толық әрі нақты 
түрінде жүзеге асыру үшін, әр түрлі формаға қабылдау керек болатын. Ол үшін өнердің тек 
өзіне тән, ерекше жарасатын құралы бар  ол- көркем бейне.  Көркем бейнелердiң көмегімен 
өнер ойдың мазмұн бірлігімен сезім формаларын жеткізеді.  Алайда, көркем бейне әр  өнер 
 түрлерінде сан алуан  түрде келедi. Әр өнер түрі  өзінше ерекше әрі бөлек, әрқайсысы 
өзіндік талап-тілектер қоюмен қатар оның шешімі мен әдістерін  береді. Өнердің 
әрқайсысының өзінің өзіндік тілі және белгілі бір ерекше көркемдік мүмкіндіктері бар.  

Өнердi әр түрлi белгiлер негiзінде  әр түрлi топтар мен түрлерге бөлуге болады . 
Бiрiншiден,  графика кеңістіктік өнерге жатқызылады, яғни, графикалық көркем 

шығарма нақты материалдық тасушыға ие және  уақыт өте келе дамитын өнердің  уақытша 
құрамдас бөлігіне тәуелді емес. 

  Екіншіден, графика-бейнелеу өнеріне жатқызылады, ең шыншыл формалар мен 
жалпылау, типтендіру мен қатар суретшінің қиялдауы арқылы сол мерзімдегі оқиғаны, 
рухани бейнесі мен күйінішін, ойлары мен адамдардың қарым-қатынасын, қоғамдық идеяға 
(қоршаған ортаны бейнелемейтін, ал бірақта бізге табиғаттан берілетін ақиқатқа келмейтін 
тек өзіне тән әлемі бар архитектурадан айырмашылығы)  эстетикалық тұрғыдан  аша 
алуында болып табылады. 

Бейнелеу өнеріне графикадан бөлек кескіндеме мен мүсін жатады. Бейнелеу өнерінің 
бұл үш түрі ортақ түрлерінен бөлек, үлкен айырмашылыққа ие. Бейнелеу өнерінің барлық 
түрі секілді графиканы да үш түрге бөліп мүмкін: 

монументалды - архитектуралық ансамблмен тығыз байланысты мысалы: плакат, 
қабырға графикасы, картондар; 

станокты – «станокта» орындалатын,  белгілеу мен туындының мағынасының 
көркемдік мағынасының толығымен жойылап кетпейтін және де белгiлi интерьермен 
байланысы жоқ. 

декоративтік-иллюстрациялық кiтаптар, ашық хаттар, кез-келген бұйымдағы 
көркемдік мәні жоқ , ал тек кез-келген бұйымның сырқы көрінісін ұйымдастырып, 
безендіретін қызмет атқаратын графикалық бейнелер. Сонымен қатар декоративтік 
графикаға ағаштардың талшықтарының, "тірі " материалдардың көмегімен жүзеге 
асырылатын  флористикалық-композицияда жатады. Егер де графиканы өзге де бейнелеу 
өнерінің салаларымен жіктеуге болатын болса онда оның кескіндеме  мен мүсіндеуден 
түбегейлі айырмашылығы неде?   

Графика өнерінің өзгешелігін сурет құрайды. Сурет бейнелеу өнерінің барлық түрінде 
кездессе де, графикада ол басым әрі бастаушы рөлге ие және де айқын бастама мен көбірек 
таза түрінде қолданылады. Сондықтан да суретті графикадағы басты құрал деуге негіз бар 
сияқты. 

«Графика» сөзі өзінің бастауын  грек тілінің grapho – жазамын, сурет саламын деген 
сөздерінен бастау алады. Сурет- суретшiнiң мiнез-құлқын, темпераментін, көңiл- күйiн 
көрсетедi. Графиканың тілі, негізінен  айқын сызу мүмкіншілігі мен штрих пен дақтардың, 
негізгі фонның суретте қарама-қарсы немесе өзгешелеу реңк қалыптастыруында.  Графикада 
түс  үлкен мәнге ие болғанымен, кескіндемеге қарағанда аз  мөлшерде ғана пайдаланылады. 
Көп жағдайда көркемдік айқындылықты екі түрлі түспен үйлестіріледі: ақ және қара 
(дақтарды әрлей түсетін өзге де түстер) ең бастысы графика біркелкі түстерді тартады.  

Графиканың техникасы мен материалы  сан түрлі, бірақ та, ең негізгісі ол қағаз. 
Қағаздың түсі мен фактурасы үлген рөл атқарады.  Материалдың лнемесе техниканың 
әдемілігі графиканың түрімен анықталады. 

Станокта орындалатын графика техниканың мінезінің тәуелділігіне сәйкес екі түрге 
бөлінеді: эстамп және сурет.  
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Эстамп - французша  estamper - қалыптау, жылжытып жіберу-бедерлеме. Бастапқы 
бейне тікелей қағазда жасалмайды, ол алғашқыда алдымен сурет басылып шағатын және де 
пресстің көмегімен бедерлемені қатты пластина материалында жасалады. 

 Яғни, бұл ретте бедерлеменің тек бір ғана данасын алып қана қоймай көп данасын 
яғни, графикалық бейнені баспаға жіберуге болады. Басып шығару қолданбалы графикада, 
плакаттарда, кітапты көркемдеуде де қолданылады. Бірақ онда баспа қалыбы  суретшінің 
орындаған фотомеханикалық, машиналық жолмен, түп нұсқада жасалады.  Қатты 
материалды қандайда болсын баспа пiшiнiн жасау процесінде  - ағаш, металл, линолеум - 
яғни, нақыштау деп аталады. Суреттегі  ою, ине немесе тырнағыш секілді өткір құралдардың 
көмегімен туындайды. Бедерлемелік баспа формасымен  жасалынған графикалық туындыны, 
өрнек деп атайды.    

жазық өрнек - суретпен фонның бiр деңгейде табылуы; 
дөңес өрнек - бояу суреттiң бетiн жабады - сурет фонның деңгейiнен  жоғары; 
терең өрнек – бояу дөңес өрнекке толтырылады, сурет фонның төменгі деңгейінде 

болуы;  
               Баспа формасының  қандай материалдан жасалғанына қарай өрнектің сан 

түрін танып білуге болады. 
Литография - баспа формасының (әктас) яғни, тастың бетi болып табылады.  
 Тас өте тегіс етіліп жылтыратылады және майсыздандырылады. Литографикалық 

тасқа бейнелер арнайы майлы бояумен және де қарындашпен жағылады.  Тас сумен 
дымқылдандырылады,  алдын ала жұқтырылған суретке бояу домалатылады. Литография 
1798 жылды ойлап табылған. XIX ғасырда станокты және әлеуметтік-сыни графикалық 
журналдар  кең тарала бастады.  

Альграфия - жазық баспа, орындалу техникасы литографияға ұқсас, бiрақ тас 
орынына алюмини тақтасы пайдаланылады. 

Ксилография - ағаштағы өрнек, арнаулы кескiшпен ойылып алынады. 
 Бояу тақтаның бастапқы жазықтығына домалатылады. Қағазға басып шығару 

барысында кескішпен  кесілген аумақтар ақ болып қалады. Ксилография кiтап шығару iсiнiң 
қажеттiлiгiне байланыста орта ғасырларда пайда болды. Линогравюра - линолеумдағы ою-
өрнек. Техникасы жағынан ксилографияға өте жақын. Линолеум – қымбат емес, қолжетімді 
материал. Линогравюра, ксилография мен салыстырып  қарағанда өзінің синтетикалық 
материалдарымен жұмыс орындаудың жеңілдігінде.  

Металдағы ою-өрнек цинкпен, мыс, темір, болаттан жасалынады. Металдағы ою-
өрнек баспасы өңделген және өңделмеген болып бөлінеді. Ою-өрнектің бұл түрінің көптеген 
түрлері бар - құрғақ ине техникасы, меццо-тинто ("қара мөр"), бедер салушылық,  акватинта, 
жұмсақ лак (немесе жуылатын лак). Офорт - француз тіліндегі eau-forte сөзінен аударғанда - 
азот қышқылы деген мағынаны береді. Сурет ою-өрнекке арналған инемен , металдық 
пластинаны өтейтін   қышқылды-табанды лакпен қашалып жасалады.  

Құрғақ ине –  сурет тек қана метеллда жасалады, металл тақтаның үстіне өткір әрі 
қатты иненің көмегімен түсіріледі.  

Меццо-тинто – итальян тілінің  mezzo – орташа және  tinto – боялған деген сөздерінен 
алынған.   

Акватинта –  италья тілінің aquatinta сөзінен аударғанда-ою-өрнек әдісі деген 
мағынаға ие, металдық пластинаны жоғарғы жағынан  қышқылмен өңдеу негізінде  
асфальттік немесе шайырдың шаңы және суретті металға түсіру барысында қышқыл 
жұқтырмайтын лакты пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Қарадан бастап, аққа дейінгі 
аралықта түстердің көптеген реңктеріне ие.  

Жоғарыды айтылып өткен ою-өрнек әдістерінің түрі әрқайсысының  өз алдына 
материалы мен қолданылған құрал-саймандарына қарай ерекшеленіледі. 

Мысалыға, металлдағы ою-өрнек әдісімен  салыстырғанда ксилография қатты, 
қатаңдау болып келеді. 
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Ксилография стилі асыра сілтеушілікке, біріктіруге, ашық-жарқын түстерге 
тартуымен және экспресивті бейнелерге жақын. Ағаш – дегенге көнбейтін, өзінің 
шарттарына көндіретін әртекті материал. Ал металл болса - біріккен, иілгіш, икемді және 
өңделгіш. Ксилография сатиралық шығармаларға көбірек келеді, себебі ол көбінде 
халықтық. 

Сурет - қолмен орындалатын бейнелеу. Сурет көздің, графикалық құралдардың 
контур сызығының көмегімен орындалады. Штрих және дақтар. Салыну әдісіне қарай 
ажыратылатын, суреттің  сан алуан түрі бар. Тақырыбы мен жанрына, техникасы мен 
орындалу мінез-құлқына қарай ажыратылады. 

Ежелгi Шығыс өркениетінен бастау алған көркемөнер, орта ғасырдағы Ежелгi 
Мысырдың, Көне Грецияның өнерiмен сабақтасып өзінен кейінгі барлық дәуірлерде және 
осы күнге дейін бейнелеу өнерін зерттеумен, сурет салуды меңгерумен келеді. Жазықтықта 
бейнелеп сурет салудың негізгі ережелері Леанардо да Винчи, Дюрер сияқты атақты 
суретшілердің жіті назарында болған. 

Басқаша айтқанда көркемөнердің нобайы болып саналатын сурет салу өнері 
кескіндеменің, мүсіндеудің және сәулет өнерінің ең жоғарғы нүктесі: «сурет кез-келген 
ғылымның бастауы мен тамыры»-деп қайта өркендеу дәуірінің ұлы суретшісі итальяндық 
Микеланджело Буанарроти (1475-1564) жазған.  

Сурет ұзақ уақыт  суретшi үшiн, тек көмекшi материал ретінде қызмет еттi. 
 Ренессанстың дәуiрiне, жаратылысты бақылау дәуiрiнде (XVII- XVIII ғ.ғ.) сурет 
тәуелдiлiктен босап, дербес құндылыққа айналады. 

Сурет үшiн алғашында  сангинаны, көмiрді, күмiс қарындашты пайдаланған. 
Кейіннен графитті қарындашты және резеңкелі өшіргіштер пайда болды. 19 ғасырда 
авторлық графика кескіндемеден мүлдем тәуелсіз болды. Су негізіндегі бояулар пайда бола 
бастады (акварель, гуашь). XX ғасырда түрлi-түстi тушь пайда болады. 

Суреттiң әр түрлi техникаларының ерекшелiктері: 
Қауырсын - (тушь, сия, акварель) сұйық бояғыштармен салынатын сурет үшiн 

пайдаланады. Ертеректе қаздың, қамыс пен сабан қауырсындарын пайдаланылған. Қазiргi 
уақытта көркем тәжiрибеде әр түрлi өлшемді және пішіндегі  металлдық қауырсындар көп 
тараған. 

Қауырсынның ұшының формасына  (тар, өткiр, доғал, кең немесе жұмыр) қарай үлкен 
формалар мен ең кіші формаларды, түрлі сызықтар мен жіңішке сызықтар жүргізе алуға 
мүмкіндік береді. Бояғыштың ерiтiндiсi қағаздың құрылымына терең кiредi, сондықтан да 
қауырсынмен орындалған суреттерді түзету қиын.  Қауырсынмен сурет салу техникасы 
суретшіден үлкен жинақылықты, мұқияттылықты, өзін ұстай білушілікті талап етеді.  

Көмiр - өзінің әдемi күңгiрт фактурасымен ерекшеленетін, өте жұмсақ, икемдi 
материал. Біркелкі күйдірілген жұқа бұтақтардан немесе жонылған жөке бұтағынан, тал 
немесе ағаштың өзгеде түрлерінен жасалады. 19 ғасырда  көмір ұнтағы қосылған өсімдік 
клейі араластырылған қатты нығыздалған  көмiр кеңінен таралды. Кедір-бұдыр қағазға сурет 
салатын көмірмен салынған сызықтар мен жіңішке сызықтар дұрыс түспейді, шашылады. 
Сусымалы көмiрмен орындалып бiткен суреттер арнайы бекітетін  ерiтiндiмен орнықтыруды 
қажет етеді. Көмiрдiң шетiмен  және жалпақ шетімен жұмыс жасау барысында, көмір 
таяқшасына қажетті күш жұмсай отырып бұрылысы мен бағытын да реттеу қажет. Бұл әдіс 
арқылы түстік көлеңкелер мен көлемді кеңістіктегі шешім мен суреттің айқындылығына қол 
жеткізуге болады.  

Сангина - (сурет салуға пайдаланылатын жұмсақ қарындаш)  дәл көмiр сияқты  , 
суретте кеңінен қолданылады. Сангина әр түрлі қызыл-қоңыр  реңктерден тұратын 
таяқшалар іспеттес жасалады. Табиғи сангинаға қарағанда жасанды сангина каолиннан және 
темір тотықтарынан жасалады. Ұшталған сангина таяқшалары сызықтар мен жіңішке 
сызықтар береді. Сонымен қатар көмiрмен, сангина таяқшасының шетiмен және жалпақ 
жағымен жұмыс iстеуге болады. Ол әр түрлі қарайтулар мен резеңкелер мен жұқа тегістегіш 
егеуқұм қағазымен кетеді. Сангина техникасы жіңішке реңктерге өтуге мүмкіндік береді. 
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Қызыл-қызыл қоңыр реңктер  жиi қолданылады. Дене түстес түстерге жақын. Сангина 
таяқшасымен жұмыс жасау барысында оны сулап жуандықты әр түрін меңгеруге және 
сызықтың тығыздығына қол жеткізуге болады. Көлеңкенің тереңдігін жеткізудің 
қиыншылығы сангинаның  кемшілігі болып табылады. 

Пастель – құрғақ, жұмсақ, жиексіз түрлі-түсті ұсақ борлардан , нығыздалып, желім, 
сүт, бор мен гипстың ұсақталған пигменттерінен дайындалады. Тазалық, жұмсақтық, күңгiрт 
фактура, бояулардың бастапқы фактурасын ұзақ сақтау сияқты ерекшеліктер барлығы-
пастельге тән қасиеттер. Түрлi-түстi бормен салынған сурет графиканы кескiндемеге 
жақындатады.   

Пастел қарындаштарымен кедiр-бұдырлы,  қатты қағазда сурет салынады.  Пастельдің 
нәзік, бархатты бетін кішкентай болса да жанасулар мен шайқаулардан  қорғау қажет. 
Пастельмен орындалған суретті саұтау үшін оны фиксативпен бекітпейді сондықтан суретті 
асқан ұқыптылықпен жиектемеге шынылайды. Жіңішке сызықтармен орындалатын және бір 
ғана түстен тұратын көркем қабат “таза пастель”  деп аталады. 

Бірақ-та, пастельдің түсін араластыруға, бір қабатын түсіріп, келесі қолмен уқалау 
немесе араластыра отырып қарайтуға болады. Пастельдiң техникасында  жұмыс жасаған 
бәрiне белгiлi , шетелдiк шеберлердің шығармалары: Л. Караччи (1555-1619), Х. Гольбейн, Э. 
Манэ (1832-1883), Э. Дега (1834 - 1917). Ресейде- И. И. Левитан (1860 - 1900), В. А. Серов). 

Кескіндеме мен графика тек пастельді техникамен шектеліп қана қоймай, сонымен 
қатар  акварель және гуашьты да қамтиды. 

Акварель - латынша aqua - су, -бояулар, әдетте өсiмдiк желiмде және сумен еритін 
бояулар.  Мөлдір емес акварельмен ақ бояумен араластырылып орындалған жұмыстар көне 
заманда - Ежелгі Египетте, орта ғасырларда - Европа мен Азияда пайда болған. Бiзге 
папирустарда, күрiш қағазда жұмыс атқарған суретшiлердің  шығармалары да жеткен. Орта 
ғасырларда Батыс Еуропада  және Ресейде акварельді шіркеу кітаптарын әшекейлеуге 
безендіруге, содан соң кіші көлемді жұмыстар мен  баспа кітаптарын қолмен бояған кезде 
 пайдаланған. Қосындысыз, таза акварель  XV ғасырдың басында  кең тарала бастады. Оның 
негізгі қасиеттері - түрдің  түсін және реңктердің құрылымы арқылы  түстердің ашықтығын, 
түстің тазалығын сақтауында. Акварель - өзімен графикалық , ал кескіндемеде 
ерекшеліктерді үйлестіреді.  Бояу жаққышпен орындалатын акварель суреттері көбінесе 
қауырсын немесе карындашпен  жүргізіледі. Акварель XV - XVII ғасырларда қолданбалы 
мағынаға ие  болды және нақыштарды, сызбаларды, нобайларды бояу үшiн қызмет еткен. 
XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында акварельді ақ бояумен, гуашьпен, 
темперамен, пастельмен және өзге де материалдармен үйлестіріп пайдалана бастаған.  

 Гуашь – итальян тіліндегі  guazzo – сулы бояу – деген мағынаға ие. Бояудың атауы 
негізінде, техниканың да атауы беріледі. Гуашь негізінде әр түрлі жұмыс үшін - қағазда, 
қатты қағазда, төсемеге, жібекке пайдаланылады. Гуашь түрлі-түсті қабаттың қанық түрін 
алу үшін сулы бояуға ақ сырдың қосындысы арқылы алынған гуашьтың бір түрі болып пайда 
болған. 

Гуашь орта ғасырларда Еуропа және Азия елдерінің өнерінде, кітап 
миниатюраларында  кеңінен тарады, ал Қайта өрлеу дәуірінен бастап гуашь-нобайлар, қатты 
қағаздар, көмескі жарық беру үшін пайдаланылған. Гуашь техникасы Ресейде XIX ғасырдың 
соңы мен XX ғасырдың басында В.А. Серовтың, А.Я. Голованның, С.В. Ивановтың және 
өзге де үлкен станокты шығармаларында гуашьтың барлық ерекшелігін және сәндік 
эффектілерге жету үшін пайдаланған суретшілердің  шығармашылығында ең үлкен 
жетістікке жетті.  Техникасы жағынан гуашь акварельге жақын, ал көркемдік  әсері жағынан-
пастельге. Қазiргi уақытта гуашьты  плакаттардың түпнұсқаларын орындау үшiн, кiтап және 
қолданбалы кестелер,  нобай және сәндiк жұмыстар үшін пайдаланады. 

Графикалық жұмыстарды әр қырынан қарастыра келе, мен  кескіндемеге жақындай 
түстім, бірақта  кескіндеме мен графика негіздерін қарастыру үдерісінде негізгі 
айырмашықтар айшықтала түсті:  
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графикада сызықтардың басымдығы үлкен мәнге ие (ондай сызықтар табиғатта 
болмағанымен, графикада ол кез-келген құралмен: жоңғышпен, қарындашпен және бояу 
жаққышпен жүргізіледі немесе акварельде, гуашьта да  ахроматикалық және хроматикалық 
жапсарлас түстер арқылы пайда болады); 

графика кереғарлыққа толы, негізінде бұл ақ пен қараның кереғарлығы, фон мен 
бейненің ерекше әрекеттесуі (графикалық жұмыстардың негізі-қағаз екендігі кездейсоқ емес, 
себебі қағаз фактураны, фонның түстік реңкін беруде өте кең мүмкіндіктер ұсынуында); 

графика (әсіресе сурет, литография) өзінің қарапайымдылығы мен техникасының 
қолжетімділігінің арқасында бір сәттік эмоциональдық әсерленушілікті көрсете отырып тез 
жұмыс жасауға мүмкіндік береді; 

графика негізінен иллюстрациялық мінезге ие, ол көбіне қолданбалы         
(иллюстрациялық кітаптарды жарыққа шығару барысында, біреудің я бірдеменің суретін әзіл 
ретінде күлдіргі етіп салынған суреттерде және т.б.)  

Соңғы екi тармақ кейбiр қарама-қайшылыққа түседі -  бiр жағынан графикалық 
шығарма суретшінің мінезін толық көрсетеді десек, екінші жағынан- графика станокты 
шығармаға қарағанда  көбіне қолданбалы, сәндік-қолданбалы өнер. Бұл жерде екеуінің 
кейбір бір-біріне жақын ерекшеліктерін яғни,  мүлдем бірін-бірі жоққа шығармайтын, 
керісінше бірін-бірі толықтыратын  мысалдарды келтіре кету қажет. Осы сапаның мысалы 
негізінде ағылшын графикасының  кемеңгері, модерн стилінің  негізін қалаушы Обри 
Винсент Бардслейдің (1872-1898) шығармашылығын атап өтуге болады. 
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На сегодняшний день одной из самых актуальных задач в образовании является 

развитие художественно-творческих способностей. Несомненно, посредством Декоративно-
прикладного искусства можно развить эти способности. Ведь декоративная деятельность 
доступна и привлекательна для детей. Этот необычный, особый, яркий мир художественного 
творчества, характеризующийся бесконечными разнообразием художественных предметов 
это и мебель, и посуда, и одежда, и игрушки и многое другое, вещи которые создавались на 
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протяжении всего существования человеческой цивилизации. Декоративно-прикладное 
искусство является хранителем художественных традиций и предоставляет широкие 
возможности для создания новых декоративных образов в творческом процессе.  

Психологическим вопросам художественного творчества посвящено немало работ. В 
анализе творческого процесса художника подчеркивается мобилизация всех душевных сил и 
прошлый опыт впечатлений, погруженность человека в процесс с «присущим ему 
отношением к действительности, с его убеждениями и взглядами,  с основным кругом его 
запросов и интересов, с миром его чувств и побудительных мотивов его поведения» [1,с. 8].  

Творческий процесс в художественном творчестве имеет ряд этапов: замысел, 
разработка замысла, реализация замысла в материале. Они являются инвариантом, 
сущностной характеристикой творчества. Этапы творческого процесса могут служить 
планом для художественной деятельности. Роль замысла заключается в идеальном 
моделировании будущего результата, инструментом которого является воображение.  
Независимо друг от друга философы,  психологи, методисты определяют замысел, как  
начало процесса творчества,  воплощающее представление о содержании, форме,  идее 
произведения. Разработка замысла характеризуется сбором подготовительного материала, 
осмыслением идеи и представлением художественного образа в эскизе. Возможность 
реализации замысла и создание художественного образа зависят от степени овладения 
языком выразительности и  степени технического мастерства в работе с художественными 
материалами, отсутствие которых при самом ярком воображении, обрекает художника на 
неудачу. 

Художественное творчество в трактовке теоретиков Возрождения есть сложный, 
кропотливый, настойчивый труд. Леонардо да Винчи, Альберти, А. Дюрер уделяли много 
внимания вопросам профессионального обучения и работе художника над произведением. А. 
Дюрер писал, что знания обусловливают свободу в работе художника и управляют всякой 
работой.  

Творческий процесс в декоративно-прикладном искусстве предполагает наличие 
способностей, которые развиваются в организованной декоративной деятельности.  

Психологами способности определяются как ей сложное образование, включающее в 
себя ряд данных, без которых человек не способен выполнять определенную деятельность, и 
свойств, которые вырабатываются в процессе организованной деятельности (С. Л. 
Рубинштейн). В другом подходе способности выступают как родовые качества человека и 
определяются как результат исторического развития (Л. С. Выготский). Согласно его теории, 
в исторически возникшем приобретении человеческой культуры отложились, 
материализовались и сформировались в ходе этого процесса человеческие способности.  

Л. С. Выготский дает три основные характеристики способностям: способности как 
способ, существующий в культуре взаимодействия с действительностью; способности как 
подчинение закономерностям целостного развития сознания и анализ в контексте этого 
целого; способности развиваются через освоение достижений культуры [2]. 

Однако способности у разных людей развиваются и проявляются по-разному. Это 
зависит от наличия наследственно закрепленных предпосылок для их развития – задатков.  

Общие интеллектуальные способности подразделяют на познавательные и творческие 
способности. Российский ученый-психолог В. Н. Дружинин общие способности делит на 
интеллект (способность решать), обучаемость (способность приобретать знания) и 
креативность - общая творческая способность (преобразование знаний). Креативность 
характеризуется творческими способностями человека, готового к продуцированию новых 
идей. Она включает в себя чувствительность к проблемам, к противоречивости знаний, 
действий по определению этих проблем и сам результат работы. Если мы говорим о развитие 
креативности у ребенка, то для него важно, чтобы среда содержала образцы креативного 
поведения, его результаты и предметно-информационную обогащенность.  

В.Н. Дружинин в своих исследованиях создал концепцию креативности и интеллекта 
и выделяет две фазы развития креативности: 
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1. Развитие «первичной» креативности как общей творческой способности, 
неспециализированной по отношению к определенной области человеческой 
жизнедеятельности. Сензитивный период этого этапа, по данным ряда авторов, наступает в 
3-5 лет. В это время подражание значимому взрослому как креативному образцу, возможно, 
является основным механизмом формирования креативности. Возможно также, что на какой-
то период креативность переходит в латентное состояние (феномен «детского творчества»).  

2. Подростковый и юношеский возраст (возможно, от 13 до 20 лет). В этот период 
на основе «общей» креативности формируется «специализированная» креативность: 
способность к творчеству, связанная с определенной сферой человеческой деятельности, как 
ее «обратная сторона», дополнение и альтернатива. На этом этапе особо значимую роль 
играет профессиональный образец, поддержка семьи и сверстников. Но главное, юноша 
определяет для себя «идеальный образец» творца, которому он стремиться подражать 
(вплоть до отождествления).  

Вторая фаза заканчивается отрицанием собственной подражательной продукции и 
отрицательным отношением к бывшему идеалу.  

Индивид либо задерживается на фазе подражания навсегда, либо переходит к 
оригинальному творчеству» [3, С. 220].  

Применительно к нашему исследованию важным является этап развития 
креативности, на котором значимым становится профессиональный образец. Таким 
«образцом» для обучающихся на занятиях ДПИ становятся аналоги, ориентирующие детей в 
способах решения художественных задач профессиональными мастерами.  

Впервые на необходимость преподавания декоративно-прикладного искусства 
обратил внимание психолог и педагог А.В. Бакушинский. Он выявил особенность 
воспитательного воздействия художественного творчества и показал его важность в 
школьной практике. В дальнейших своих исследованиях он,  опираясь на возрастные 
особенности учащихся, определил предпочтительные виды творческой деятельности [4].  

Педагогу, занимающегося художественным воспитанием детей, необходимо 
учитывать особенности каждого возрастного периода. Начнем с первого и важного периода, 
когда начинаются закладываться первые кирпичики творчества -  дошкольный период.  

Дошкольным периодом считает от 3 до 7 лет. Ребенок начинает активно всесторонне 
развиваться, формируется личность. В этот период начинают активно развиваться 
воображение, мышление, память, речь, способности, интеллектуальные умения и навыки, а 
также формируется логическое мышление, нравственные чувства и моральные нормы 
Дошкольник познает мир, во всех его красках.  

Важным элементом в развитии ребенка является эстетическое воспитание. И именно 
оно способствует развитию художественно - творческих способностей детей и формирует 
эстетический вкус. Яркие представления, представление образов предметов, с которыми 
ребенок не встречался, но которые будут созданы потом, в результате своей работы, все это 
характеризует одну из форм психологической деятельности - воображение. Знакомство с 
декоративно-прикладным искусством способствует развитию у детей творческого 
воображения, созданию ярких и выразительных образов. 

В дошкольном возрасте формируются восприятие цвета, формы, величины, строения 
предметов, но  могут появиться трудности, если форма объекта не соответствует 
пространственному расположению. Развивается внимание и переходит от непроизвольного к 
произвольному, но ребенок не может долго сосредотачиваться на одной деятельности. 
Поэтому на протяжении урока нужно менять вид деятельности.  В данном возрасте с 
ребенком можно освоить один из разновидностей декоративно-прикладного искусства, как 
игрушки. Например, матрешки, или дымковскую игрушку. Поскольку они являются яркими 
и интересными для восприятия ребенка. На данном этапе у ребенка закладываются 
начальные представления о ДПИ и навыки работы, такие как вышивка, лепка и т.д.  

Следующая подгруппа это младший школьный возраст, от 7 лет до 11. Младший 
школьный возраст является наиболее чувствительным и наиболее подходящим для развития 
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творческих способностей. В этом возрасте у ребенка происходит активное развитие всех 
психических процессов, особенно мышления, перестраивается вся система отношений к 
окружающему миру. Также происходит становление внутренней мотивации, внимание, 
учащийся начинает регулировать свое поведение, становление внутренней позиции, а также 
происходит интеллектуальное развитие. На смену игровой деятельности, как 
доминирующей, приходит учебная. В данном периоде развитие творческих способностей 
происходит через введение ученика в различные виды творческой деятельности. 

В младшем школьном возрасте начинают складываться знания о декоративно-
прикладном искусстве, его особенностях и отличие от рисунка или живописи. В данный 
период необходимо включить лепку из пластилина (изучение формы разных предметов, 
животных и  человека); планировать изучение декоративности через украшение (посуды, 
одежды, мебели, дома и т.д.) и создать проект росписи «Мамин платок»; организовать  
работу с природным материалом (с цветами, листьями, корой, шишками и т.д.). 

Основным видом декоративно-прикладной деятельности в данном возрасте  является 
работа с бумагой, художественная обработка ткани, вышивка и  лепка ( из пластилина, теста 
глины). 

Третий наиболее сложный возрастной период - подростковый возраст, от 11 до 15 лет. 
Он характеризуется переходом от детства к взрослости, появляется ответственность и 

самостоятельность. У подростков происходят эмоциональные срывы, активно развивается 
мышление, воображение, происходит расширение словарного запаса, речь становится 
богатой, развивается самосознание. Обучающиеся начинают активно фантазировать, мечтать 
и решать различные мыслительные задачи в своем воображении.   

В этом возрасте декоративно-прикладное искусство занимает особое место. 
Поскольку ребенок в этом возрасте ищет себя, стремится к автономности и признанию своей 
значимости в глазах сверстников, изменяются ценностные ориентиры. Здесь творчество 
проявляется в самовыражении. Задания могут быть как коллективные,  направленные на 
сплоченность ребят, так и индивидуальные. Для развития интереса творческих способностей 
могут быть предложены такие задания, как создать свой орнамент или эмблему, разработать 
проект народного костюма, а для развития терпения и усидчивости можно предложить 
плетение гобелена. 

Четвертый период - старший школьный возраст, от 16 до 17 лет. 
В старшем школьном возрасте идет развитие познавательных процессов, рост 

сознательного отношения, возникают новые потребности интеллектуального и социального 
порядка, поиск смысла жизни. Старшеклассники больше интересуются общепринятыми 
ценностями, опираются на авторитет. Некоторые из них в большей мере независимы, 
творчески подходят к любому делу, гибки в мышлении, сами принимают решение в трудных 
ситуациях, определяют уже свои жизненные цели и стремятся к ним. При высокой 
самодисциплине у некоторых ребят слаба эмоциональная сфера [5].  

К концу старшего школьного возраста заканчивается освоение познавательных 
процессов и развитие внимания. В этот период все больше времени на уроках отводится 
самостоятельной работе, беседе по искусству.  

Знакомство с произведениями современного декоративно-прикладного творчества 
дает возможность воспитанникам сопоставить  два  склада мышления - народный, 
основанный на традиции, и профессиональный, связанный с максимальным проявлением 
творческой индивидуальности художника. В этот период актуальны задания на создание 
творческого проекта, на освоение этапов творческого процесса и создание декоративного 
образа в материале. 

Развитие творческих способностей в ДПИ включает несколько уровней: 
1. Первый уровень предполагает овладение базовыми знаниями, умениями, 

технологией художественной обработки материалов. 
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2. Второй уровень характеризуется творческой интерпретацией.  Полученные знания, 
умения и технология находят применение в создании художественного образа, 
ориентированного на образец. 

3. Третий уровень предполагает разработку творческой композиции. На данном 
уровне осуществляется реализация всех этапов творческого процесса. 
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Сегодня в мире наблюдается глобальная информатизация современного социального 

пространства, которая происходит во всех областях жизни человека и отражает некую 
современную тенденцию общества к усилению коммуникативных связей между людьми 
посредством развития информационных технологий и внедрению их во все сферы жизни 
общества.  

Каждое учреждение, будь то средняя образовательная школа, салон красоты, кинотеатр, 
музей или магазин -  в наше время имеет свой сайт в Интернете. Это связано с тем, что для 
людей информационного общества знакомство и выбор услуги, продукта или учреждения 
начинается с поиска информации о нем в сети Интернет. Поэтому каждый предприниматель 
старается наиболее выгодно подать в Интернете свой продукт деятельности или услугу. 
Наиболее предприимчивые руководители данных учреждений заказывают сайты, где 
содержатся не только контактные данные, но и  более детальная информация об учреждении 
и предоставляемых им услугах. Здесь и возникает необходимость в грамотной и красивой 
подачи информации, в  создании «лица компании».  

«Встречают по одежке - провожают по уму» - так гласит поговорка, которая как нельзя 
более точно описывают сложившуюся ситуацию с рекламой продукции в Интернете в наше 
время. Ведь еще до посещения магазина и оценки прекрасного интерьера и качественного 
товара, посетитель найдет сайт этого магазина в сети Интернет и если он ему не понравится 
– возможно, магазин потеряет покупателя еще до того, как тот войдет в него. Ведь внешний 
вид веб-сайта должен соответствовать реально существующему учреждению, поэтому при 
поиске дизайнерских решений необходимо учитывать уже сложившийся образ того или 
иного учреждения.  

Главное в дизайнерском решении – эстетичный визуальный образ и краткая, но ёмкая 
подача информации. Необходимо избегать вычурности композиции, а добиваться внешней 
простоты – так, чтобы было удобно взаимодействовать с сайтом любому 
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среднестатистическому пользователю. Дизайн должен быть таким, чтобы у посетителей 
сложился определенный визуальный образ, приятное впечатление от виртуального визита и 
желание зайти на сайт еще. Образ сайта должен быть выразительным, достигающимся 
сочетанием текстовой, графической, фото, видеоинформации, акцентирующей внимание, как 
на временных событиях, так и на базовой информации характеризующей учреждение  или 
товар с наилучшей стороны. 

Также необходимо отметить, что в связи с быстро изменяющимися эстетическими 
предпочтениями пользователей, а также развитием технических возможностей сайт должен 
постоянно модернизироваться и дорабатываться. Заброшенный сайт, с устаревшей графикой 
и информацией не принесет никакой пользы ни самому учреждению, ни пользователю, 
который им заинтересовался. Здесь и появляется самая главная проблема на сегодня: 
создание сайта с учетом всех законов и требований дизайна, для того чтобы сайт не только 
нес определенный набор информации, но являлся готовым дизайнерским  проектом. 
Подобная необходимость создала новое направление в дизайне – веб-дизайн. 
         Веб-дизайн - это отрасль дизайна, в задачи которой входит проектирование 
пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений [1].  Его актуальность не 
раз подчеркивал знаменитый российский дизайнер Артемий Лебедев в своей книге 
«Ководство»[2]. 

Особенности и эффективность профессиональной подготовки обучающихся в области 
дизайна зависят от соответствия содержания образования запросам профессиональной сферы 
и потребностям общества. Также не менее важным является определение основных 
требований к профессиональной компетентности будущих специалистов с учетом запросов 
рынка труда. 

На рынке вакансий в городах России  доля запросов на профессию веб-дизайнера 
равняется ¼ от всех в области дизайна, то есть  каждая 4-я вакансия в сфере дизайна - это 
веб-дизайнер. 

Несмотря на то, что веб-дизайн как отдельный вид дизайна существует достаточно 
длительное время, на сегодняшний день все еще существует проблема игнорирования 
законов дизайна, эстетики и эргономики при создании сайта специалистами, не имеющими 
художественного образования,  знаний,  умений и навыков в данной области. Это главная 
проблема отечественного веб-дизайна, но в последнее время ситуация начинает меняться в 
лучшую сторону. И на смену увлеченности исключительно технической стороной создания 
сайтов приходит понимание и осознание людьми необходимости их эстетической 
привлекательности. 

Веб-дизайнеры проектируют логическую структуру сайтов и веб-страниц, 
продумывают наиболее удобные решения подачи информации, а также занимаются 
художественным оформлением веб-проекта. Они также должны учитывать множество 
факторов использования их сайтов в дальнейшем – а именно, простота навигации, легкость 
восприятия, иерархия расположения тех или иных элементов в зависимости от важности.  

Поэтому веб-сайт представляет собой целостный проект, состоящий из множества 
деталей, охватывающий все области графического дизайна, информационного дизайна, 
инфографики.  При создании подобного дизайн-проекта студент учиться ставить себе цели и 
задачи, определять контингент пользователей, организовывать время создания проекта, 
используя определенные этапы проектирования: 

• анализ ситуации, определение потребителя (возраст, пол, социальное положение, 
поведение), формулирование целей и задач, которые предполагается достигнуть 
при реализации проекта; 

• поиск и обработка информации и иллюстративного материала; 
• анализ аналогов, «насыщение» визуальным материалом; 
• прототипирование (этап создания набросков и эскизов логической структуры веб-

страниц); 
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• творческий поиск решения, определение концепции веб-сайта, общая проработка 
макета; 

• детальная проработка макета, поиск цветового решения; 
• тестирование макета (оценка положительных и отрицательных сторон); 
• презентация веб-проекта.  

 
 Проектные технологии, на сегодняшний день, в наибольшей мере подходят не только 

для реализации задач новых Федеральных государственных образовательных стандартов в 
области дизайн-образования, но и позволяют создать условия для формирования проектной 
деятельности  обучающихся,  в которой происходит освоение  процесса проектирования.  
Проектные технологии - это система обучения, при которой обучающийся приобретает 
знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения, постепенно 
усложняющихся, практических заданий  — проектов[3]. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает 
преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно 
преобразовать, освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения методом проектов 
обусловлена обеспечением конкурентоспособности специалиста практически в любой сфере 
деятельности, а в особенности, в сфере дизайна. 

Создание веб-сайта можно сравнить с проектированием здания. Сайт, так же, как и 
правильно спроектированное здание, должен быть и эстетически привлекательным, и 
удобным в использовании, и надежным. Все его элементы должны гармонировать и 
правильно взаимодействовать между собой, создавая у пользователя иллюзию удобного, 
комфортного и полезного места, куда ему захочется зайти снова. Не менее важным аспектом 
является креативность и индивидуальность внешнего вида веб-сайта, потому что это прямым 
образом влияет на его узнаваемость пользователями. 
 Таким образом, выполняя проект веб-сайта, обучающиеся приобретают необходимые 
профессиональные компетенции в данной области, развивают эстетический вкус, осваивают 
необходимые графические редакторы, учатся сочетать работу от руки и компьютерную 
графику, логически расставлять акценты, создавать иерархию изображения и текста на 
странице. В то же время, происходит становление проектного мышления и развитие 
проектной деятельности студентов, их профессиональное самоопределение, полное 
погружение в создание проекта на профессиональном уровне.  
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Мы живем в те времена, когда в большом количестве изобретаются все новые 
электронные устройства и приспособления для улучшения качества жизни человека. 
Главными характеристиками этих устройств являются портативность, эргономичность, а 
главное многофункциональность. 

Всевозможные электронные устройства незаметно стали нашими постоянными 
спутниками. Но это многообразие техники требует постоянного электропитания. А значит, 
появляется проблема, связанная с зарядом всех этих устройств.  

На данный момент эта проблема не является решенной, не смотря на ее актуальность. 
В нашем городе есть не мало мест отдыха, где существует необходимость в 

размещении системы обеспечения электропитанием различных современных устройств. К 
тому же в городе, проектируется улица дизайнеров, для которой есть необходимость в 
разработке малых архитектурных объектов.  

В качестве объекта дизайна малой архитектурной формы была выбрана скамья. 
В процессе работы над проектом появилась идея создать многофункциональную 

скамью (лавку), на которой будут расположены солнечные батареи, обеспечивающие 
зарядкой электронные устройства, а также систему освещения для рекламных и 
информационных устройств. 

При проектировании скамейки необходимо было создать такой каркас, на котором 
можно было бы поместить солнечные батареи, розетки, источник освещения, рекламные 
экраны, лайтбоксы или другие информационные устройства. К тому же при проектировании 
учитывалось, что данное сооружение должно выдерживать различные механические 
воздействия. 

  Была проведена работа в поисках модуля для скамейки. На этапе эскизирования 
получен модуль похожий на латинскую букву "Z" (рис. 1).  

 
Рис. 1. Каркас для скамейки 

 
Прежде чем взять за основу такую конструкцию, была проведена консультация с 

инженерами-конструкторами, для полной уверенности в возможности построения такого 
каркаса.  

Конструкция состоит их двух модулей, а именно: скамейка и навес. Навес является 
носителем солнечных батарей, розеток, системы освещения и рекламных модулей. 

Общий каркас собирается из квадратных труб, к которым крепятся пластиковые 
панели, солнечные батареи стандартных размеров, светодиодная панель, лайтбокс (экран, 
интерактивный экран) [1], [2]. В основе скамьи также каркас из квадратных труб, 
металлические панели, для более крепкой конструкции. Поверхность сидения деревянная. 

Принцип работы солнечных батарей, заключается в выработке постоянного тока, 
вследствие попадания солнечного излучения на кремниевую пластину. Работа пластин 
построена на основе свойств полупроводника, а именно: солнечные лучи попадают на 
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поверхность пластин и сдвигают электроны кремния с орбит атомов. Эти освобожденные 
электроны и образуют электрический ток. Так же, следует уточнить, что одна пластина не в 
силах выработать необходимую мощность тока, поэтому в солнечной батарее объединяют 
десяток таких пластин. Соответственно, мощность солнечной батареи напрямую зависит от 
площади ее поверхности. 

Явление, на котором основан принцип работы солнечных батарей, получило название 
«внешний фотоэффект», а сама кремниевая пластина – фотоэлемент. Так же отметим, что 
эффективность солнечных батарей зависит не только от размера. Важным фактором 
является: интенсивность излучения солнца и положение солнечных модулей. Поэтому на 
КПД батарей влияет погода, сезон, географическое положение и т.д [3]. 

Кроме того, принцип работы солнечных батарей заключается не только в химическом 
преобразовании световой энергии в электрическую. Солнечная батарея – это комплексная 
система, в которой для передачи энергии потребителю, используется ряд вспомогательных 
приборов: 

• Преобразователь постоянного тока (инвертор); 
• Накопитель (аккумулятор) энергии, выдающий ток, тогда, когда сама батарея 

не функционирует (например, ночью,); 
• Стабилизатор напряжения, который выравнивает перепады тока; 
• Сигнализатор аккумуляторов, который контролирует заряд 
Для использования в рекламных устройствах, розетках, светодиодном освещении, 

достаточен ток выходной мощностью 12 вольт. 
При необходимости получения 220 вольт энергия из контроллера проходит через 

инвентор (рис. 2). Также будет установлен датчик для контроля, для автоматического 
включения и выключения освещения во время присутствия и отсутствия человека, это даст 
возможность экономить электроэнергию. 

 

 
Рис. 2. Схема работы солнечных батарей 

Так как не имеется аналогов таких скамеек, надо было изучить все характеристики 
солнечных батарей, инвенторов, аккумуляторов, контроллеров, для выяснения, какая 
мощность батарей и аккумулятора нужна, чтобы вся схема работала. 

http://solnce-generator.ru/solnechnye-batarei-dlya-doma-v-ukraine/
http://solnce-generator.ru/ustanovka-solnechnyx-kollektorov/
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Исследование всей перечисленной техники показывает, что даже при погодных 
условиях г. Томска можно использовать солнечные батареи. 

Следующим шагом было создание формы в ПО Autodesk 3D Max Design. Был создан 
каркас модели в объемы, для лучшего представления объекта. После создания каркаса был 
проведен поиск расположения перечисленных устройств. 

На скамейке имеется место для урны (рис. 3). Так же при необходимости можно 
воспользоваться этой территорией для посадки растений. 

 
Рис. 3. Разработка модели в ПО Autodesk 3D Max Design 

 
В верхней части скамьи, внутри навеса, размешается обогревательная система, 

которая будет нагревать всю поверхность. Таким образом, зимой не будет проблемы, с 
накоплением снега на навесе. 

Обдумав и решив, где будет располагаться устройства в трехмерной графике уже 
создавалась полная модель. Объемное моделирование дает полное представление о форме 
проектируемого объекта, а также имеет возможность передать фактуру выбранных 
материалов с учетом нужного цвета.  

Используя, возможности программы Autodesk 3D Max Design, была создана 
симуляция дождя и в итоге, был проверен уровень защиты скамейки от дождя. Проведенный 
эксперимент показал, что ширины навеса не хватит для защиты от дождя, поэтому 
впоследствии он был расширен до того размера, после которого эта проблема не возникнет.  

Над розетками существует пластиковая панель, которая закрывает поверхность 
розеток, делая ее безопасной.  

С помощью трехмерной графики можно расположить модель в любом месте города, 
чтобы рассмотреть, как будет выглядеть объект в городской среде (рис.4).  
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Рис. 4. Модель скамейки 

 
Модульность скамейки дает возможность соединить скамейки (две или больше) в 

разные композиционные группы (рис. 5, рис. 6). 
 

 
Рис. 5. Расстановка двух скамеек 

 

 
Рис. 6. Расстановка нескольких скамеек 

 
Заключение 
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 В процессе работы, была разработана многофункциональная скамейка, которая 
может эксплуатироваться в зонах отдыха и на остановочных пунктах. 

Этот проектируемый объект может решить проблему нехватки источников питания 
для всевозможных современных гаджетов. Так же может стать объектом современного 
дизайна, местом отдыха и носителем информации. 

Пока что не существует такого малого архитектурного объекта, который бы 
предоставил возможность для бесплатного заряжения устройства, бесплатного освещения в 
парковых зонах, и возможности рекламирования продукта или распространения информации 
без лишних затрат на электричество. 

Цена такой скамейки по предварительным подсчётам может составить 35000-40000 
рублей. А в серийном производстве стоимость может быть еще ниже. 

Хотелось бы верить, что в скором времени мы увидим эту скамейку, как на улицах г. 
Томска, так и в других городах. 
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 Түс – адамның көру қабілеті аңғара алатын маңызды міңездемелердің бірі болып 

табылады. Сондықтан да, үйіңіздің интерьерын жасаған кезде бұған ерекше көңіл бөлу 
керек. Себебі, бұл өзіңізді тек жайлы сезініп қана қоймай, әрі үйіңізді талғамыңызға сай 
әсемдеуге мүмкіндік беріп,1-суретте көрсетілгендей түстердің ұтымды шешімдерін 
анықтауға болады. 
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Сур.1. Түстерді интерьерде қолдану үлгісі 

 
Ғылыми негіздеме. Түстің тірі ағза жүйесінің жағдайына  әсер етіп, оны өзгерте 

алатындығы ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Ол ғалымдармен зерттеліп, емдеу шараларында 
кеңінен қолданыла бастады. Бөлменің түсіне қарай көңіл-күйдің өзгеріп отыратынын 
барлығымыз байқаған болармыз, міне, сол себепті де түс таңдауда мұқият болған жөн.  

Бөлмеңіздің түсіне байланысты сіздің рухани жағдайыңыз  бен  көңіл-күйіңіз 
қалыптасады. Әрине, түсті таңдауда өз талғамыңызды да ескерген жөн, бірақ ғалымдармен 
дәлелденген заңдылықтарды да  ұмытпау керек [1].  

Бөлменің белгілі бір түрін қалыптастыруда  бізге түс таңдаудағы өз қалауыңыз  бен 
түстердің үйлесімділігі туралы біліміңіз көмектеседі. Бұл тұрағыңыздың жайлы әрі қолайлы 
болуына ықпал жасайды да, сіз онда демалып, жоғалтқан қуатыңызды қайта жаңғыртасыз. 
Бөлмелерді нақты тағайындап алып, олардың ішкі интерьеріне түс таңдай алуға 
мүмкіндігіңіз туады. Мысалы, балалар бөлмесі үшін салмақты әрі ашық түс таңдаған дұрыс. 
Сары түс баланың зейінін қалыптастыруға, оның шығармашылық потенциалын арттыруға, ал 
қызыл түстер оны қозғалтқыш етсе, бірақ жайлы ұйықтауына кедергі жасауы мүмкін (2-
сурет).    

Мысалы, ең алғаш рет 1666 жылы ағылшын физигі Исаак Ньютон призма 
шыңысының ішіндегі жарық шоғы да түсті болатынын дәлелдеген. Түстер мына ретпен 
орналасқан болатын:қызыл,қызғылт,сары,жасыл,көк,көгілдір,күлгін.Алынған түрлі түсті 
көріністі ол спектр («спектр» - лат.  Spectrum - «елес», «көрініс») деп атады[1]. 

 
Сур.2. Балалар бөлмесінің түстік шешімі үлгісі 

 
Ережелер мен мәселелер.  Жалпы түстер суық және жылы гаммаға бөлінеді. 

Мысалы, ең суық түске көкті жатқызуға болады. Себебі, көк түс үнемі сумен, салқындықпен 
үйлесім табады. Ал жылыға күнді сипаттайтын қызғылт сары түсті жатқызуға болады.  

Негізінен  түстік палитра бөлмені арайландырып, басқа түрге енгізе алады, кейде 
керісінше ұсқынын кетіруі мүмкін. Алайда бұл жағдайда түстік палитраны қалай қолдануды 
керек екендігін түсіну оңай емес. Себебі, суықтан жылы реңге ауысатын түстер кеңістікті 
көру зейінінен өзгертуі мүмкін, бірақ бұл жағдайда да нақты қағидаларды ескерген жөн. Өз 
бөлмеңіздің түстік шешімін жасаған кезде елемеуге болмайтын бірнеше негізгі ереже бар.  
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Егер бөлмеңіз кең болса, онда жайлы етуге интерьердегі жылы түстер көмектеседі. 
Олар бөлмеңізді жайлы етіп қана қоймай, оған жарық беріп, жақсы көңіл-күй сыйлайды. Ал 
кеңістікті көру зейінінен қарағанда үлкейту үшін ашық суық түстерді қолданған дұрыс. 
Мысалы,  ас үйдің түстік шешімін жасайтын болсақ, адамның тәбетін ашатын не керісінше 
қашыратын түстердің барын ұмытпау керек. Сол сияқты жатын бөлмесі де түстерді таңдауда 
дұрыс шешімді талап етеді. Себебі, жатын бөлмесі бар күнделікті тірліктен демалуға жағдай 
жасайтын орын болып табылады. Сондықтан, оны жайлы, нәзік түстермен безендірген жөн.  

Қорытындылай келгенде, бөлмеңіздің жайлылығы,  әдемілігі, талғамыңызғы сай 
болуы, сонымен қатар рухани жан-дүниеніз түстік шешімге түбегейлі байланысты. 

Түстердің үйлесімділігі. Түстің негізгі төрт түрі бар, ал қалған түстерді солардың 
көлеңкесінен туындаған десек те болады, бірақ  түстердің қосымша біріктірулері де 
кездеседі. Біріктірілген түстердің үш типін ажыратамыз: туыстық, туыстық қарама-қарсылық 
және қарама-қарсылық. Мұндай алуан  түрліліктің арасынан түстердің үйлесімділігін тапқан 
жөн, бұл дегеніміз- көптеген түстің арасынан әрбір интерьерге жараса алатын сәтті түсті 
таңдай білу. Бұл үшін аталған бөлмеде тұратын  әр адамның талғамын ескеру қажет.  

Барлық қалау мен талғамды ескергеннен кейін, бәріне қолайлы кейіпті 
қалыптастыруға  болады. Сәнді үрдістерден бөлек, түс бәріне ыңғайлы болып, адамның 
мәдениеті мен қай жерде тұратына байланысты бола алуы керек. Басқа мәдениет лебін 
қосуға болады, бірақ олар бір-біріне сай келген жөн. Түстердің дұрыс таңдалуы қуат алып, 
демалып күш жинауға негіз бола алады. Бөлме түсі де адам сияқты өзіндік міңез-құлық пен 
белгілі бір темпераментке ие. Безендірудің бояуы  үйлескен жағдайда  интерьер тартымды 
болуы мүмкін.  

Түстік безендіруге сіз таңдаған материалдың  фактурасы да әсер  етеді. Себебі 
фактураның әр түрлі болуы түстің жұмсақ, терең немесе керісінше шығуына ықпал жасайды. 
Бірақ мұнда бір ереже бар: еден түсі барынша қанық, ал бөлме төбесі еденге қарағанда 
ашықтау, бірақ қабырға түсінен  қою болуы керек. Сондықтан жөндеу кезінде  бөлмеге түс 
таңдау ең қиын жұмыстардың бірі. Бояу оңай, бірақ кейін оны басқа түске бояу қиын нәрсе 
екендігін ұмытпау керек. 

Интерьердегі күлгін түс. Күлгін - бұл кемпірқосақтағы соңғы түс немесе басқаша 
айтқанда «қырғауыл».  Ол негізінен болғындық пен жеңіл салқындық лебі есетін суық түстер 
қатарына жатады. Айтқандай, күлгін  түсті  суреттер сияқты, табиғаттан  да, тұрмыстан да 
кездестіруге болады.  

Айналаңыздағы  қожағай (фиалка) секілді нәзік гүлдерге анықтап қарасаңыз, сондай-
ақ қара бүлдірген, қара жидек, қарақат пен алхоры сияқты жемістердің дәмін сезінсеңіз 
күлгін түстің қасиетін байқауға болады. Одан үлкен потенциал, нақтырақ дизайнерлік түс 
қатарынан көруге  болады. Бұл түсті көбінесе қайырымды билік адамдары таңдайды, өйткені 
олар тылсым күшке сеніп, үнемі шығармашылық шындалуда болады. 
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Сур.3. Интерьерде күлгін түсті қолданудың үлгісі 

 
Интерьердегі қызғылт түс. Қызғылт түс - бұл  көбінесе нәзік жандылар ұнататын, 

сезімтал түстердің бірі. Жалпы дизайнда қызғылт түсті қолданудың шегі жоқ екені сөзсіз. 
Еденнен бастап төбені, қабырғаны болсын осы түспен безендіруге болады. Алайда, 
қолданған кезде тым көп, не тым аз болып кетпеуіне де назар аудару керек. Бұл түс 
интерьерінізге нәзіктік, сезімталдық сезімін ұялатады. 

 
 

Сур.4. Интерьерде қызғылт түсті қолданудың үлгісі 
 
Интерьердегі сұр түс. Сұр түс дегенде ең алғашқы ойға келетіні, бұл, әрине, «сұр 

күндер». Бұл түсті адамдар баяғыда-ақ жағымсыз, ұсқынсыз түстердің қатарына қосып 
қойған. Негізінен, сұр түске деген көзқарас уақыт өте келе жиі ауысты: бірде бұл түс 
кедейлікті, ал бірде көрегенділік пен кербезділікті сипаттайды деген. Кейде интерьерде де 
сұр түсті қолданудың көптеген дұрыс шешімдерін табуға болады. 

 
Сур.5. Интерьерде сұр түсті қолданудың үлгісі 

 



6978 
 

Интерьердегі қоңыр түс. Көп адамдар қоңыр түсті сұр және қара түстер тобына 
жатқызады, тіпті түңілушіліктің белгісі деп есептейді. Алайда, қоңыр түс дизайн жағынан, 
психологиядық тұрғыдан қарағанда да үлкен потенциалға ие. Сонымен қатар, қоңыр түс- 
үйдің қауіпсіздігі мен ощақтың символы деген тұжырымдама бар. Яғни, интерьерде  үйдің 
жайлылығын жасауда қоңырдан артық түс жоқ екендігіне көз жеткізуге болады.  

Бұл түсті интерьерде қолдану- ұтымды шешімдердің бірі болып табылады. 

 
Сур.6. Интерьерде сұр түсті қолданудың үлгісі 

 
Интерьердегі сары түс. Сары - спектрдағы ең жеңіл және жарқын түс. Ол қызыл мен 

көкті есептегенде, негізгі  үш түстің бірі болып табылады. Сары түс жеңілдік пен қуанышты, 
нұр сәулені білдіреді. Ол адамды сергітеді және ойлау қабілетін дамытады. Ал интерьерде 
болса,сары түс басқа түстермен  оңай үйлеседі, алайда кейде жаман әсер беруі де мүмкін. 
Мысалы, интерьерде жалғыз сары түс көп болса, онда  ол тым интенсивті әрі қанық 
болады.Ал басқа түстермен үйлесімді етсек онда жеңіл әсер беруі әбден мүмкін.   

 
Сур.7. Интерьерде сары түсті қолданудың үлгісі 
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Интерьердегі қызыл түс. Қызыл түс адамға қатысты өте күшті физиологиятық және 
психологиялық қасиетке ие. Сондықтан, қызыл түсті  қолданған интерьерді сирек 
кездестіруге болады. Негізі, басқа түстерге қарағанда қызыл түсті қолдана отырып, 
интерьерді әсемдеу  қиын. Себебі, қызыл табиғатынан өте қызу қанды және от жалынды түс. 
Бұл түсті интерьерде дұрыс қолдану тек нағыз кәсіпқой дизайнерлердің қолынан ғана келеді 
деуге болады. 

 
Сур.8. Интерьерде қызыл түсті қолданудың үлгісі 

 
Интерьердегі көк түс.  Негізінен  интерьердегі көк түс бізге ампир дәуірінен жеткен 

деген пікір бар. Сол кездің өзінде- ақ қалалық үйлердің қабырғаларын көк түске бояу негізгі 
қағида болған. Еден мен  төбесі қабырғаларына қарағанда қаралау келетін, ал жиһаздар 
қиғаш орналасатын. Алайда, қазіргі таңда мұндай нақты қағидалар жоқ. Себебі, көк түс 
интерьерде өзіннің нақты орнын тауып, ақтауда. 

 
Сур.9. Интерьерде көк түсті қолданудың үлгісі 

 
Интерьердегі жасыл түс. Жасыл түсті негізінен ең қолайлы, тартымды  деуге 

болады. Шынымен де, ол тек  жағымды көңіл-күй сыйлап қана қоймай, табиғатпен үйлесім 
табады. Ас уйден бастап балаларға арналған бөлмені безендірген жағдайда жасыл түсті 
қолдану - интерьердегі ең оңтайлы шешім болып табылады. 
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Сур.10. Интерьерде жасыл түсті қолданудың үлгісі 

 
Интерьердегі қызғылт сары түс.  Интерьерде қызғылт сары түсті сақ қолдану керек. 

Өйткені, қызғылт сары түс өте серпімді болып табылады. Алайда, қызғылт сары түсті 
интерьерде қолдану- бұл акцент беру. Яғни қабырға мен жиһазда қолдану емес, ұсақ 
бөлшектерді безендіруде қолдану. Негізінен қызғылт сары түс бөлмені жылы, көңілді, 
белсенді етеді. Дегенмен,  қолданған кезде  басқа түстерді ығыстыруы мүмкін. Сондықтан 
дұрыс шешімін анықтау қажет. 

 
Сур.11. Интерьерде қызғылт сары түсті қолданудың үлгісі 

 
Қолданылған әдебиет 

1. Бегімбай К.М. Түстану : Оқу құралы.-Астана, ЕҰУ. 2013. -96бет. 
2. Физика және астрономия:Жалпы білім беретін мектептердің 8-сыныбына арналған 

оқулық.Өңд.2-бас./Б.М.Дүйсембаев,Г.З.Байжасарова,А.А.Медетбекова.-Алматы, 
2008.- 256 бет. 



6981 
 

3. http://syndyk.by/article/gurnal/html 
4. http://massaget.kz 

 
 

УДК  747.012.8        
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ 

 
Шибучикова Асем Нурлановна 

As_em_ka_91@mail.ru  
Магистрант кафедры «Дизайн» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  

                                    Научный руководитель – к.п.н., доцент Могильная А.В. 
 

С начала 2010 года начал действовать Таможенный союз, в который входят, 
Казахстан, Россия и Беларусь, в рамках, которого страны – участницы имеют право 
беспошлинного ввоза товаров на территории стран Таможенного союза, что влечет за собой 
возрастающую конкуренцию для отечественных товаропроизводителей. Поэтому, остро 
стоит вопрос обретения конкурентного преимущества и создания новых инструментов 
влияния на покупательскую способность, одним из которых является применение цвета, с 
учетом местных особенностей, в торговле и определения влияния цвета на покупательскую 
способность в розничной торговле. Цвет в торговле оказывает психологическое, 
физиологическое и эмоциональное воздействие на человека, влияя этим на покупательскую 
способность и поэтому требует научного подхода к использованию в розничной торговле. 
Изучив ряд зарубежных научно-теоретических трудов, занимавшимися различными 
аспектами влияния определенных факторов на покупательскую способность нами было 
выявлено что данную проблему не достаточно изучили в Республике Казахстан, учитывая 
местные особенности. Решение этой проблемы актуально и предопределило выбор темы 
нашего исследования, которое помимо исследования новых возможностей применения 
влияния цвета на покупательскую способность, имеет практическую значимость для 
внедрения результатов данного исследования на предприятие.  

Для ритейлеров, продажи являются результатом искусства убеждать. Есть много 
факторов, которые влияют на то, что и как покупают люди. Большое влияние на решение 
оказывает визуальный аспект. Самый сильный эффект дает цвет. Продвигая новые продукты 
важно учитывать, что потребители ставят внешний вид и цвет выше других критериев 
выбора. Запах/звук 1%, Тактильные ощущения 6%, Внешний вид  93% (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Статистика выбора потрибетелей 

85% покупателей говорят о цвете, как о главной причине покупки конкретного товара 
Другое 15% , Цвет  85%. Цвет увеличивает узнаваемость бренда на 80%. Узнаваемость 
бренда впрямую влияет на выбор покупателей. Другое 20%, Цвет 80%.(рис.2) 

http://syndyk.by/article/gurnal/html
mailto:As_em_ka_91@mail.ru
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                                            Рис. 2.  Статистика узнаваемости бренда 
 

Цвет – один из самых мощных методов дизайна. Однако он не универсален. 
Немаловажную роль также играет и географическое положение страны, в которой проживает 
исследуемый. Цвета, которые используют в одной стране отличаются от тех, что популярны 
в другой. Исследования специалистов на влияние человека на цвет и исследование 
ассоциаций, которые он вызывает в национальных средах разных стран. Это исследование 
имеет большое значение для тех производителей, которые бы хотели открыть новый рынок 
сбыта для своих товаров. Жители различных стран имеют разные вкусы и свои особенности. 
И цвет упаковки товара вызовет у них также совершенно различные ассоциации. Разумеется, 
все это влияет на процесс покупки товаров. 

Так, например, оказалось, что один и тот же цвет для разных стран может означать и 
символизировать совершенно разные вещи. Как известно, если вы хотите сдаться в плен, 
нужно поднять белый флаг. Однако, в Японии, Индии и Китае белый – это цвет траура. 
Белым в Индии, кроме того, обозначают еще и болезни. Напротив, красный – это цвет любви 
и жизни. Отсюда пошла символика медицины - красный крест на белом фоне. Красный во 
Франции – это цвет аристократов. Этим французы ввергали в полное недоумение египтян. В 
Египте красный – цвет траура. Так что у египтян было впечатление, что вся французская 
знать беспрестанно находится в состоянии траура. В Китае же красный – это цвет счастья. 
Забавно, что недалекая Япония оказалась ближе к американцам, чем к китайцам. В Японии 
красный – это тоже опасность. Также красным японцы обозначают гнев и ярость. 

Черный цвет в Европе традиционно олицетворяет зло, разрушение и смерть. На 
Востоке на этот счет иная точка зрения. Черный там – это цвет любви, интимности, 
счастливого брака и семейного счастья. Арабы говорят: «Значительную часть жизни человек 
проводит в темноте ночи, под ее черными покрывалами». 

Помимо прочего наблюдается также, что цветовые предпочтения зависят и от 
социального положения. В большинстве западных стран чистые и яркие, насыщенные цвета 
любят маленькие дети и люди с небольшими финансовыми возможностями. Люди более 
состоятельные предпочитают невзрачные цвета, как будто способность к более тонкому 
восприятию сопровождается понижением сенсорной чувствительности. Цвет имеет 
уникальную способность привлекать отдельные типы потребителей и менять 
покупательскую способность. Конечно цвет не единственный фактор влияющий на 
поведение покупателя. 

Дизайн также оказывают сильное влияние на предрасположенность потребителя к 
покупке.  

Первые упоминания об использовании дизайна упаковки в качестве маркетингового 
инструмента относятся к 1960-ым годам, когда Ирв Кунс усовершенствовал внешний вид 
пачки макарон, неизменный с конца XIX века, что помогло поднять продажи на 8%. С того 
времени производители стали уделять упаковке товара намного больше внимания, были 
открыты многие активно используемые в настоящее время приёмы и методы, разработаны 
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принципиально новые законы дизайна, направленные на то, чтобы сделать продукт по-
настоящему привлекательным для потенциального покупателя. 

С тех пор и в особенности  в последние годы столь пристальное внимание стало 
уделяться дизайну упаковки, как способу повышения привлекательности товара и как 
следствие увеличению объёма продаж. В первую очередь упаковка должна быть уникальной 
и оригинально оформленной. Все ухищрения креативных студий и дизайнерских агентств в 
этой области связаны с тем, что большинство людей предпочитает выбирать из 
предоставленных образцов продукции те, которые хотя бы чем-то отличаются от остальных. 

Упаковка должна быть яркой, с первого взгляда привлекающей внимание 
потенциального покупателя. Это правило связано с тем, что путём многочисленных полевых 
маркетинговых исследований было доказано, что продукты, упаковка которых оформлена с 
использованием жёлтого, красного, оранжевого и других, так называемых, тёплых цветов, 
продаются намного лучше, чем аналогичные товары, оформленные в другой цветовой гамме. 

Дизайн упаковки сока, разработанный японцем Наото Фукасава, сразу овладевает 
вниманием человека, проходящего мимо продуктовой полки. Яркие цвета и необычное 
дизайнерское решение помогли решить проблему продаж достаточно быстро – 
эффективность смены упаковки была подтверждена 26% ростом потребления продукта, что 
говорит само за себя. (рис.3) 

 
 

Рис.3. Примеры оформления продаваемых упаковок. 
 
Упаковка должна создавать у потребителя определённый эмоциональный образ. То 

есть покупатель, увидев товар, должен проассоциировать его с чем-либо приятным, 
интересным, привлекательным именно для себя. Как правило, человек склонен возвращаться 
к тому, что уже было однажды испробовано и оставило положительные впечатления или 
воспоминания. Так дизайн упаковки супов быстрого приготовления, разработанный 
Thirdperson для бренда Nusa Kitchen, специально для продаж зимой навевает ассоциации с 
домашним теплом и уютом – чувствами, близкими абсолютно любому человеку. Картонные 
коробочки «одеты» в свитера, что вызывает улыбку, располагая к тому, чтобы взять с полки 
именно этот продукт. (рис.4) 

http://www.soldis.ru/ourvision/detail.php?ID=938
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Рис.4. Примеры оформления продаваемых упаковок. 

 
Маркетологи также утверждают, что неповторимый дизайн оказывает прямое влияние 

на узнаваемость бренда, т.е. клиент, выбравший из массы продуктов именно такой, 
благодаря его внешним особенностям, с большей вероятностью выберет его снова в случае 
необходимости повторной покупки.  

Затраты на цвет и дизайн упаковки доказывают свою высокую эффективность в 
условиях рыночной конкуренции и борьбы за предпочтение потребителя. Поэтому бренды и 
производители розничной торговли, развивающие маркетинговые технологии в этой сфере, 
имеют свою собственную целевую аудиторию сбыта, расширяющуюся по мере 
совершенствования дизайна упаковки за счёт новых клиентов, привлечённых яркостью и 
оригинальностью оформления продукта. 

Важность дизайна упаковки подтверждается социологическими исследованиями, 
выявившими, что 70% потребителей принимают конечное решение о покупке того или иного 
товара, стоя непосредственно перед витриной, а 8 из 10 покупателей изменяют свои 
первоначальные планы на приобретение конкретных товаров, прогуливаясь по помещению 
торгового объекта. Это говорит о том, что целевая аудитория определённых брендов 
составляет не более 20 – 25 процентов, все остальные потребители находятся в состоянии, 
так называемого, «свободного поиска», что значит, выбор их зависит именно от визуальной 
привлекательности предлагаемых товаров, которая во многом формируется благодаря 
правильному дизайну упаковки. 

В целом, перед дизайнером стоит нелёгкая задача объёдинить все правила в упаковке 
одного продукта, чтобы её оформление соответствовало всем сегодняшним тенденциям, 
развитие которых направлено на увеличение продаж за счёт влияния на выбор 
потенциального клиента в результате визуального воздействия цветом и дизайном. 
Дизайнеры постоянно стараются совершенствовать собственное искусство в сфере создания 
разного типа упаковок. В общем-то, давно известно, что удачная упаковка для товара - это 
уже половина успеха самого товара.  
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Для выполнения задачи вхождения в ближайшие десять лет в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира, одним из главных условий является рост 
производительности в экономике, который в немаловажной степени определяется развитием 
науки и инноваций. Необходимым условием динамичного роста экономики страны является 
переход на инновационный путь, оказывающий влияние на взаимосвязанное становление 
научно-технической, производственной, финансовой и институциональной сфер. Между тем, 
по фактору «Инновации» в рейтинге Всемирного экономического форума в последние три 
года наметились тревожные для Казахстана тенденции.  

Казахстан в последние годы выстраивает достаточно активную политику по развитию 
и поощрению инноваций. Накопленный в результате благоприятной мировой конъюнктуры 
финансовый и инвестиционный капитал позволил принять меры по укреплению научно-
технического потенциала, направленные на увеличение объема финансирования науки, 
совершенствование подготовки научно-технических кадров, государственную поддержку 
инноваций, формирование инновационно-технологической инфраструктуры.  

Однако крупных сдвигов в области инновационно-технологического развития пока не 
наблюдается. Наши реалии таковы, что в настоящее время трудно рассчитывать на массовое 
появление собственных инноваций и передовых технологий.  

Опыт мирового развития говорит о том, что для этого требуется ряд рамочных 
условий. Во-первых, новые технологии «выращиваются» на имеющейся технологической 
платформе. Во-вторых, использование принципиально новых технологий требует изменений 
в сопряженных производствах. В-третьих, создание принципиально новых технологий – 
ресурсоемкий процесс, доступный только крупным технологическим корпорациям.  

В Казахстане пока эти условия не созданы. Прежде всего, технологическая 
платформа, то есть база, включающая полный «производственный цикл» (фундаментальная 
и прикладная наука, образование, прогнозирование, опытное производство, собственно 
производство, технологически хорошо оснащенное, и т.д.), имеется только в горно-
металлургическом секторе, а он относится к среднетехнологичным отраслям.  

Практически отсутствуют крупные технологические корпорации, нет сети 
поставщиков оборудования и коммуникаций, сервисных и сбытовых структур. Имеется 
также дефицит высококвалифицированных кадров, способных обслуживать «продвинутые» 
технологии. Поэтому в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева предлагается новая 
стратегия инновационного развития. Главное ее отличие – реалистичный, максимально 

http://www.nightcats.com/samples/colour.html
http://www.adme.ru/
mailto:mdizayner@inbox.ru
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прагматичный характер. Она должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечить 
оптимальное сочетание собственных научно-технических ресурсов и внешних источников 
технологий.  

Такую возможность представляют сдвиги, которые происходят в мировой экономике 
в условиях нарастания процессов глобализации. Уходит в прошлое технологическая 
самодостаточность как главная цель развития. Ее заменяет иная стратегия – использование 
технологической взаимозависимости. Сотрудничество и взаимозависимость становятся 
средством для разделения растущих издержек и рисков инноваций, а также концентрации 
необходимого потенциала знаний и квалификации при разработке новой продукции. Тесная 
кооперация на национальном и международном уровнях привела к изменению 
традиционного характера конкуренции и инновационных процессов.  

Сегодня развитие любой страны не может идти без учета и использования, ставших 
мировым достоянием, передовых технологий. Масштабы и интенсивность международного 
обмена знаниями и технологиями настолько возросли, что это явление получило название 
техноглобализма. Техноглобализм объективно ведет к усилению роли внешних факторов 
технологического развития любой национальной экономики.  

Важным элементом мирохозяйственных связей становится межстрановый трансферт 
(передача) технологий. В своей наиболее активной части – торговле патентами и лицензиями 
– он растет в последние годы значительно быстрее оборота обычной международной 
торговли. Широко распространяется практика кооперирования, при которой исследования и 
разработки могут быть размещены в одной стране, производство – в другой, сбыт – в 
третьей, а управляющая компания базируется в четвертой.   

Драйвером технологической глобализации становятся транснациональные 
корпорации (ТНК), стратегии которых все чаще ориентируются на перенос в развивающиеся 
страны не только производственных подразделений, но и размещение там инновационно-
технологических центров, активно участвующих в разработке новых видов продукции. ТНК 
приносят не только новые технологии, но и цивилизованную культуру бизнеса, новые 
модели развития инноваций (открытые инновации, тройная спираль инноваций).  

Казахстан в настоящее время находится в стороне от этих тенденций. Трансферт 
технологий сводится в основном к наиболее простым его формам (приобретение 
оборудования). Иностранные инвестиции по большей части не сопровождаются передовыми 
технологиями, отсутствуют производственные и технологические звенья ТНК в несырьевом 
секторе. Поэтому требуется широкий набор мер, которые позволят Казахстану успешно 
интегрироваться в глобальное технологическое пространство и придать за счет этого новые 
стимулы развитию инноваций. 

Основной акцент при реализации инновационной политики в странах Юго-Восточной 
Азии также делается на малые и средние инновационные предприятия. В Японии их число 
составляет 99 % общего числа предприятий, а их доля в ВВП страны достигает 52 %, или 3 
трлн долларов США. Как показывает опыт зарубежных стран, финансируются только те 
разработки, где существуют тандем «исследовательское учреждение – малое инновационное 
предприятие» и реальная перспектива создания наукоемкого продукта и продажи его на 
рынке. 

В Казахстане синтез науки и производства, внедрение научных достижений в бизнес-
среду также является главным направлением развития инноваций. «За неполные пять лет 
объем казахстанской экономики увеличился в 2 раза. Только в этом году построено 350 
новых предприятий инновационного типа. Мы приступили к реформе научно-
инновационной сферы» – заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XIV съезде 
НДП «Нур Отан». 

На форуме «Инновационный Казахстан – взгляд в будущее после 20 лет независимого 
пути» Премьер-Министр Карим Масимов подчеркнул важность сближения науки и 
производства и сообщил, что по поручению Главы государства в ближайшие два месяца 
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Правительство разрабатывает Дорожную карту «Бизнес и наука – 2020», где будет 
определено участие бизнес-сообщества в научных разработках. 

В настоящее время Высшей научно-технической комиссией утверждены новые 
приоритеты казахстанской науки. Это – энергетика и энергосбережение, глубокая 
переработка сырья и продукции, науки о жизни, информационные и телекоммуникационные 
технологии. Данные приоритеты ориентированы на научно-технологическое развитие 
производства и здоровье людей, и подразумевают обязательный конечный выход 
исследований в инновации.  

Моя магистерская диссертация на тему «Использование технологии дополненной 
рельности для посетителей EXPO-2017» предполагает использование нового подхода к 
интерактивному дизайну как средству коммуникации в виртуальном информационном 
пространстве. Выбор данной темы как к инновационному подходу подтверждается с 
распространением данной технологии в нашей стране, все чаще становится слышно об 
использовании в маркетинге в качестве ВАУ-эффекта.  

Мировое сообщество связывает данную технологию с использованием гугл-очков, не 
доступную пока среднему потребителю из-за высокой цены, в то время как их аналогом 
может выступить смартфон с доступом в интернет.    

Если обратиться к Данным Агентства по статистике РК, то по результатам 
десятилетия график числа абонентов мобильной связи, как и число абонентов мобильного 
интернета продолжает активный стабильный рост.  

  

 
а)              б) 
 
Рис. 1 Диаграмма роста числа абонентов мобильной связи и сети интернет 
 
Динамично растущий рынок IT-услуг предоставляет дизайнерам уникальную 

возможность для развития в этом направлении. Также следует заметить, что наилучшим 
применением высоких актуальных технологий станет выставка EXPO-2017, и дополненная 
реальность должна помочь максимально раскрыть потенциал нашей страны перед 
иностранными гостями.  

Продолжительность выставки – 3 месяца. В ней смогут принять участие около 100 
стран мира и порядка 10 международных организаций. Ожидается, что выставку смогут 
посетить более 2 миллионов человек. Несмотря на наличие туристических экскурсий, общий 
объем посетителей может не позволить всем желающим в должной степени познать 
культуру и значение нашей страны в мировом масштабе.  
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Рис.2 Прогноз численности поситителей ЕХРО-2017 
 

Технология применения Дополненной реальности как нового актуального 
направления в интерактивном дизайне станет удачным дополнением к успешной 
организации и проведению массового мероприятия на основе EXPO-2017, в качестве 
основных функциональных средств применения этой технологии станет информативность и 
простота в использовании.   

Передвижения по городу станут более логичными, предоставляя посетителям легко и 
быстро ориентироваться между показательными объектами, местами досуга. Что позволит 
наилучшим образом познакомить иностранных туристов с достопримечательностями и 
культурой нашей страны.  

Проект применения интерактивного дизайна в городской среде для посетителей Expo-
2017, используя современные гаджеты в качестве преобразователей визуальной среды в 
реальном времени и доступ к интернету, позволит увидеть на экране дополняющие реальное 
изображение информационные вставки и ссылки на более глубокие инфо-источники. Это 
позволит более эффективно использовать окружающее пространство, получать 
интересующую информацию и выбирать наиболее подходящее в настоящий момент 
времени. Так, к примеру, можно будет самостоятельно посетить наиболее интересные 
достопримечательности Астаны и получить о них более детальную информацию, произвести 
оплату билета онлайн не отстаивая больших очередей. Такое использование актуальной 
интерактивной технологии, которая находится в самом начале своего пути развития, удачно 
соответствует теме ЕХРО-2017 – «Энергия Будущего».  

 

 
Рис.3 Примеры оказываемых услуг  
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Наряду с прочим, использование технологии дополненной реальности позволяет 
упростить контактную связь с посетителем через его гаджет, номера телефонов не нужно 
записывать, их достаточно просто сохранить. А благодаря современным измерительным 
интернет-системам получить подробную статистику. Всемирные универсальные выставки 
EXPO – это события глобального масштаба, по значимости сравнимые с всемирными 
экономическими форумами, а по туристической привлекательности – с самыми 
популярными спортивными соревнованиями мира.  

Интерактив технологии дополненной реальности в данном контексте, позволит 
посетителям более уверенно и легко ознакомиться с Казахстаном, получить актуальную 
необходимую информацию о самом необходимом, использовать дополнительные 
возможности в настоящий момент. Проект призван оставить самые положительные эмоции 
от пребывания на мероприятии, а позже предполагает использование в качестве 
персонального гида и на других массовых мероприятиях.  
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В настоящее время вопросы охраны окружающей природной среды выдвигаются на 

первый план среди общечеловеческих ценностей. От успешного решения этих вопросов 
зависит не только здоровье и благополучие нынешнего и будущего поколений людей, но и 
развитие цивилизации и существование самого человечества. Уже сейчас темп и масштабы 
антропогенного воздействия превышают адаптационные возможности биосферы и поэтому 
происходят необратимые процессы в природе, приводящие к экологическим катастрофам. 

Одним из основных источников вредного воздействия на окружающую среду являются 
энергетические предприятия, а среди них доминирующую роль занимают тепловые 
электрические станции. Наиболее распространенными экологически опасными выбросами от 
ТЭС являются оксиды азота (NOx), которые образуются при сжигании любого вида топлива. 
Количество образующихся и выбрасываемых в атмосферу NOxзависит от многих факторов: 
вида топлива, способов организации топочного процесса и очистки уходящих газов. 

Определяющую роль в снижении выбросов оксидов азота играют режимно-
технологические методы, направленные на подавление образования NOxв топках котла и 
включающие в себя ступенчатое сжигание, нестехиометрическое сжигание, рециркуляцию 
дымовых газов, впрыск влаги и др. Однако необходимо дальнейшее усовершенствование 
этих методов, которые позволяют обеспечить нормативные требования к выбросам NOx без 
существенных потерь в эффективности и надежности работы котельных установок на 
различных видах топлива. 

Рассмотрим применяемые в современной энергетике методы снижения выбросов 
оксидов азота. Ряд оригинальных разработок предлагается как отечественными, так и 
зарубежными научными организациями, промышленными компаниями. 

Снижение содержания NOx в дымовых газах может достигаться несколькими 
методами. Промышленные методы снижения выбросов оксидов азота делятся на первичные, 
направленные на подавление образования NOx в процессе горения (технологические), и 
вторичные – предусматривающие системы газоочистки.  

Технологические методы наиболее распространены в нашей стране, к ним следует 
отнести рециркуляцию дымовых газов, впрыск влаги, снижение температуры горячего 
воздуха, секционирование топки двухсветными экранами, равномерное распределение 
факела по высоте топки. Ко второй группе следует отнести методы, направленные на 
снижение концентрации окислителя, такие как нестехиометрическое сжигание, ступенчатое 
сжигание, использование горелок с затянутым смесеобразованием, горелок с регулируемой 
долей первичного воздуха, сжигание в предтопке с недостатком окислителя. И, наконец, для 
снижения вредных выбросов энергетических котлов используются специальные методы 
сжигания, это сжигание в кипящем слое, предварительная термическая обработка топлива 
или методы, предполагающие восстановление NO в топке. 

В условиях экономического кризиса особое значение приобретают малозатратные 
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технологические мероприятия снижения вредных выбросов. Примером является – 
разработка Санкт- Петербургского государственного политехнического университета – 
низкотемпературная вихревая (НТВ) технология сжигания твердого органического топлива. 

В основу НТВ технологии заложен принцип организации низкотемпературного 
сжигания груборазмолотого твердого топлива в условиях многократной циркуляции частиц в 
камерной топке. 

Еще один способ, на котором хотелось бы подробнее остановиться - это снижение 
оксидов азота в котле, работающем на распыленном угле, в котором используются горелки 
типа внутреннего сгорания. 

 
 
1 – горелки; 2 – первичная зона сгорания топки; 3 – воздушное сопло острого дутья; 4 – 

зона дожигания топки. 
 

Рис.1 схематический вид работающего на распыленном угле котла срасположением 
горелок на вертикальных экранах, в котором использованы вихревыегорелки типа 

внутреннего сгорания 
 
Способ включает следующие операции: все или часть горелок для распыленного угля, 

установленные на боковой стенке (стенках) котла (рисунок 1), работают в режиме 
внутреннего сгорания, т.е. в процессе всей работы котла средства воспламенения в горелках 
типа внутреннего сгорания поддерживают в рабочем состоянии.В условиях, при которых 
распыленное угольное топливо уже воспламенилось при впрыскивании из горелок 
количество подаваемого в первичную зону сгорания котла вторичного воздуха уменьшают, и 
вследствие этого в первичной зоне сгорания образуется сильно окисляющая атмосфера, так 
что распыленное угольное топливо сжигают в условиях высокой температуры и дефицита 
кислорода: и оставшийся воздух подают в топку в верхней секции топки котла в виде 
острого дутья, образуя область сильно восстанавливающей атмосферы, в результате чего не 
полностью сгоревший в первичной зоне сгорания котла распыленный уголь интенсивно 
смешивается в этой области с воздухом и полностью реагирует, обеспечивая полное 
сгорание распыленного угля.  

Распыленный уголь до его поступления в печь может быть воспламенен и сгорать в 
горелке типа внутреннего сгорания(рисунок 2) и при этом горелка, обладающая признаками 
глубокой многоступенчатости по воздуху и многоступенчатости по топливу, заставляет 
элемент С в топливе начать в значительной степени реагировать в условиях высокой 
температуры и низкого кислорода до того, как топливо сможет быть смешано с достаточным 
количеством воздуха, в результате чего главным продуктом является СО. В этой атмосфере 
элемент N в летучем состоянии обладает тенденцией превращаться в восстанавливающие 
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вещества, такие как HCN, NHi и т.д., что не только снижает генерирование NOx, но также 
значительно снижает генерируемые NOx в пламени, и, в конце концов, снижает 
генерирование топливных NOx. 

HCN+NOx→N2+H2O+CO, 
NHi+NOx→Н2+H2O. 

 
 

 
 
1 – плазмогенератор; 2 – горелка; 3 – выходной канал; 4 – концентратор распыленного 

угля; 5 – центральная камера горелки; 6 – вторичное воздушное сопло; 7 – сопло горелки, 
для первичного воздуха; 8 – загнутая пластина 

 
Рисунок 2 - Схематический вид конструкции горелки типа внутреннего сгорания 

дляраспыленного угля, в которой в качестве источника воспламенения 
использованплазмогенератор 

 
Поскольку же коэффициент избытка воздуха в первичной зоне сгорания очень низок 

0,4, распыленный уголь сгорает не полностью и температура при этом ограничена, 
ограничивается и генерирование термических NOx. В зоне выгорания, несмотря на то, что не 
полностью сгоревшее топливо получает кислород в достаточном для завершения 
реакцииколичестве, генерирование NOx невелико благодарянизкой температуре 
примешиваемого воздуха и, в конечном итоге, общее генерируемое количество NOx 
эффективно снижается без влияния на эффективность котла. 
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Возобновляемые источники включают широкий спектр источников энергии и 

технологий их преобразования в полезные для человека виды. Большая часть ВИЭ имеют 
солнечное или ветровое происхождение. К остальным относятся геотермальная энергия, 
морские приливы, сбросное тепло антропогенного происхождения. 

В настоящее время около 100 стран имеют специальные государственные программы 
освоения ВИЭ и на государственном уровне утвержденные индикативные показатели их 
развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Большинство стран ставят своей 
целью добиться вклада ВИЭ в энергобаланс страны на уровне не менее 15-20% к 2020 г., а 
страны Европейского Союза - до 40% к 2040 г. Приоритетное развитие ВИЭ с темпами роста 
в десятки процентов в год осуществляется при мощной государственной законодательной, 
финансовой и политической поддержке. 

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании 
кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую или 
тепловую. Потоки воздуха вращают лопасти ветрогенератора. При перемене направления 
ветра его давление на хвост ветрогенератора поворачивает корпус турбины и вновь ставит 
лопасти в рабочее положение под потоки воздуха. Энергия вращения легко передается по 
валу ротора на безщеточный генератор, от которого выработанная электроэнергия через 
контроллер заряда идет на аккумуляторы. И лопасти на ступице, и ветряк на оси могут 
вращаться в любую сторону. Полученное электричество накапливается в батарее 
аккумуляторов. 

Недостатки:  
1. Ветер от природы нестабилен, с усилениями и ослаблениями. Это затрудняет 

использование ветровой энергии. Поиск технических решений, которые позволили бы 
компенсировать этот недостаток — главная задача при создании ветряных электростанций. 

2. Ветряные электростанции создают вредные шумы в различных звуковых спектрах. 
Обычно ветряные установки строятся на таком расстоянии от жилых зданий, чтобы шум не 
превышал 35-45 децибел. 

Ветряные энергетические установки производят две разновидности шума:  
 механический шум - шум от работы механических и электрических компонентов 

(для современных ветроустановок практически отсутствует, но является значительным в 
ветроустановках старших моделей); 

 аэродинамический шум - шум от взаимодействия ветрового потока с лопастями 
установки (усиливается при прохождении лопасти мимо башни ветроустановки). 

В настоящее время при определении уровня шума от ветроустановок пользуются 
только расчётными методами. Метод непосредственных измерений уровня шума не дает 
информации о шумности ветроустановки, так как эффективное отделение шума 
ветроустановки от шума ветра в данный момент невозможно. В непосредственной близости 
от ветрогенератора у оси ветроколеса уровень шума достаточно крупной ветроустановки 
может превышать 100 дБ. 

3. Ветряные электростанции создают помехи телевидению и различным системам 
связи. Применение ветряных установок — в Европе их более 26 000, позволяет считать, что 

mailto:dilyara.exoplanet@yandex.ru
http://snt.land.ru/work.htm
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это явление не имеет определяющего значения в развитии электроэнергетики. 
4. Ветряные электростанции причиняют вред птицам, если размещаются на путях 

миграции и гнездования. 
Самая дорогая деталь - аккумуляторные батареи. Стоимость составляет 59% от суммы 

всей установки. Дороги они тем, что спроектированы специально на многоразовую зарядку-
разрядку. 

Германия планирует к 2020 году производить 20 % электроэнергии из энергии ветра 
В Китае принят Национальный План Развития. Планируется, что установленные 

мощности должны вырасти до 30 тыс. МВт к 2020 году. 
Международное Энергетическое Агентство International Energy Agency (IEA) 

прогнозирует, что к 2030 году спрос на ветрогенерацию составит 4800 гигаватт. 
Ветряные генераторы практически не потребляют ископаемого топлива. Работа 

ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет сэкономить примерно 
29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает 
ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота. По 
оценкам Global Wind Energy Council к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит 
сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 миллиарда тонн.  

Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и является 
экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. Производство энергии с 
помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией 
распределённого производства энергии. 

Солнечный коллектор — устройство для сбора тепловой энергии Солнца 
(гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В 
отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный 
коллектор производит нагрев материала-теплоносителя. Обычно применяются для нужд 
горячего водоснабжения и отопления помещений. 

Фотоэлемент — электронный прибор, который преобразует энергию фотонов в 
электрическую энергию. Наиболее эффективными, с энергетической точки зрения, 
устройствами для превращения солнечной энергии в электрическую являются 
полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), поскольку это прямой, 
одноступенчатый переход энергии. КПД производимых в промышленных масштабах 
фотоэлементов в среднем составляет 16%, у лучших образцов до 25%. В лабораторных 
условиях уже достигнут КПД 43,5% 

Эффективность преобразования зависит от электрофизических характеристик 
неоднородной полупроводниковой структуры, а также оптических свойств ФЭП, среди 
которых наиболее важную роль играет фотопроводимость. Она обусловлена явлениями 
внутреннего фотоэффекта в полупроводниках при облучении их солнечным светом. Для 
увеличения КПД солнечных электростанций применяют системы автоматического слежения 
за солнцем (трэкеры). Такие установки дороги и сложны в установке, поэтому их 
применение оправдано только при большом количестве панелей. 

Достоинства: 
1. Энергия солнца продолжает использоваться при отключении сети. 
2. Высокая эффективность использования энергии от солнечных модулей. 

Электроэнергия от модулей передается через сетевой инвертор непосредственно в сеть, 
минуя контроллер заряда. Сетевой инвертор имеет высокий КПД. 

3. Снижение потерь на стороне постоянного тока за счет повышенного напряжения 
солнечных модулей. Модули на входе сетевого инвертора соединяются последовательно и 
входное напряжение постоянного тока составляет 500-600 В. 

4. Аккумуляторы работают в буферном режиме и используются только при 
отключениях сети (в отличие от схемы с контроллером заряда). 

Недостатки: 
1. Требуется применение специальных батарейных инверторов, способных с выхода 
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заряжать аккумуляторы, а также направлять излишки солнечной энергии в сеть. Также этот 
батарейный инвертор должен отключать сетевой инвертор, когда напряжение в сети 
отсутствует, а аккумуляторы полностью зарядились. 

2. Мощность сетевых инверторов должна быть меньше или равна мощности ББП. 
Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника 

низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю 
(теплоносителю) с более высокой температурой 

Для теплового насоса очень важен коэффициент трансформации теплоты, зависящий в 
основном от температурных параметров аккумулятора теплоты — грунта, воды, а также и 
воздуха.  

Для теплоснабжения большое значение имеет стоимость тепла. Особое значение в этом 
случае имеет вид топлива, используемого для выработки теплоты. 

Эффективность трансформации теплоты тепловым насосом также можно повысить, 
если для обогрева помещений применить интенсивный съем тепла с конденсатора ТН за счет 
вентилятора. Тогда температура конденсатора может быть снижена до 25 – 35 ⁰С. 

Использование ВИЭ непосредственно в электрических станциях делятся на два пути. 
Первый путь – изменение самой технологии получения энергии, используя альтернативное 
топливо. Второй путь – использование ВИЭ как самостоятельного источника энергии и 
использования его для электро- и теплоснабжения самой станции.  

На тепловой электростанции и разрезе «Восточный», которые входят в АО 
«Евроазиатская энергетическая корпорация», проводились исследования по возможности 
применения следующих мероприятий по энергосбережению и использованию 
возобновляемых источников энергии: 

1. Установка на административных зданиях солнечных фотоэлектрических панелей с 
целью частичного электроснабжения. 

2. Установка во всех административных помещениях (в том числе главного корпуса) 
системы автоматического включения и выключения света (при наличии человека в зоне). 

3. Установка во всех помещениях сберегающих осветительных приборов (ламп). 
4. Установка на административных зданиях систем солнечных коллекторов для 

теплоснабжения. 
На разрезе «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» возможно 

применение следующих мероприятий по энергосбережению и использованию 
возобновляемых источников энергии: 

1. Проектирование ветротурбинной электростанции на уплотненных местах складов 
пород 

2. Использования солнечных систем (коллекторов) для отопления административных 
зданий разреза. 

3. Установка солнечной электростанции на основе фотоэлектрических панелей на 
высотах пород. 

4. Замена всех самосвалов с двигателями ДВС на самосвалы с электродвигателями.  
5. Установка автономных солнечно-ветровых электрозаправок в непосредственной 

близости от ветротурбинной и солнечной электростанций. 
Выработку фотоэлектрической панели будем рассчитывать по следующей формуле: 
 

Eсб = Eинс · Pсб · η / Pинс, 
 
где Eсб — выработка энергии солнечной батареей; 
Eинс — месячная инсоляция квадратного метра (из таблицы инсоляции);   
Pсб — номинальная мощность солнечной батареи;   
η — общий КПД передачи электрического тока по проводам, контроллера солнечной 

батареи и инвертора при преобразовании низковольтного постоянного напряжения в 
стандартное (если предполагается использовать низковольтное напряжение напрямую, то 
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при достаточно толстых и коротких проводах η можно приравнять к 1, т.е. не учитывать);   
Pинс — максимальная мощность инсоляции квадратного метра земной поверхности 

(1000 Вт). Инсоляция (по месяцам) и желаемая выработка должны быть в одних и тех же 
единицах (либо киловатт-часах, либо джоулях). 

 
Таблица 1 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную 

поверхность при безоблачном небе для Павлодарского региона, МДж/м2 

 

Месяц Суммарная солнечная радиация, 
МДж/м2 

Январь 164 
Февраль 270 
Март 528 
Апрель 678 
Май 850 
Июнь 880 
Июль 882 
Август 719 
Сентябрь 540 
Октябрь 344 
Ноябрь 194 
Декабрь 126 

 
Для обеспечения помещения электроэнергией необходимо 32 кВт в сутки. 
Необходимая площадь панели 32 кВт/3 кВт=  10,6 м2. 
Мощность воздушного потока рассчитывается по формуле 
 

P = k·R·V³·S/2, Вт 
 

где k= 0,2÷0,5 - коэффициент эффективности турбины, учитывающий невозможность 
работы установки на 100%;  

R – плотность воздуха, кг/м³. При нормальных условиях принимают равной 1,225 кг/м³;  
V – скорость потока воздуха, м/с;  
S= π*D²/4 – площадь ветрового потока, м².  
Принимается k равным 0,45, а диаметр 6,4 метра.  
Расчет производится для ТЭС с высотой мачты 10 метров, для разреза «Восточный» - 

15 метров. 
 
Таблица 2 – Результаты расчета по месяцам 
 

Месяц Мощность одного ветрогенератора на 
электростанции в Аксу, Вт 

Мощность одного ветрогенератора на 
разрезе «Восточный» с высотой мачты 

15 м, Вт 
январь 1 556,4 9 076,8 
февраль 1 395,5 8 138,6 
март 1 914,3 11 164,0 
апрель 1 641,3 9 571,8 
май 1 729,2 10 084,4 
июнь 1 107,8 6 460,7 
июль 807,6 4 709,8 
август 807,6 4 709,8 
сентябрь 1 042,7 6 080,7 
октябрь 1 395,5 8 138,6 
ноябрь 1 641,5 9 571,7 
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декабрь 1 729,2 10 084,4 
Средняя в году 1 395,5 8 138,6 

Для организации отопления зданий предприятий АО «ЕЭК» с учетом низкой 
среднемесячной температуры зимой, достигающей минус 40 градусов по Цельсия, 
целесообразно применять солнечные вакуумные коллектора (трубки), которые используют 
большинство производителей, с характеристиками: 

− Длина - 1800±5мм; 
− Внешний диаметр трубки - 58±0.7мм; 
− Толщина внешней стеклянной трубки - 1.8±0.15мм; 
− Внутренний диаметр трубки - 47±0.7мм; 
− Толщина внутренней стеклянной трубки - 1.6±0.15мм; 
− Материал стекла - боросиликатное стекло 3.3 мм; 
− Уровень вакуума между стенками трубки - P ≤ 5*10-3 Па; 
− Степень поглощения - более 91%; 
− Потери солнечного излучения - менее 8%; 
− Номинальное давление – 0,6 МПа; 
− Средний коэффициент тепловых потерь - ≤0.6 W/(m2); 
− Диаметр трубки 58 мм, то есть 0,058 м.   
− КПД вакуумного солнечного коллектора ~ 70%. 
Трубка вакуумного коллектора - это цилиндр, площадь боковой поверхности цилиндра 

вычисляется по формуле 
 

S = 2*3,14*H*R   или через диаметр  S = 3,14*H*D 
 
где 3,14 - число Пи, 
R - радиус цилиндра,  
H - высота цилиндра(длина стороны),  
D - диаметр цилиндра.  
Трубки солнечного коллектора преобразуют излучение в тепло всей площадью, однако 

наиболее эффективно преобразование на освещенной стороне трубок, то есть, чтобы 
определить площадь поглощения, надо разделить общую площадь трубок коллектора на 2. 
Получаем площадь поглощения всех трубок солнечного коллектора из 15-ти трубок 4,95 м2 / 
2 = 2,47 м2. В документации на солнечный коллектор указана площадь поглощения 2,35 м2. 

Если брать за основу технические данные из документации коллектора, то площадь 
поглощения одной трубки можно определить, используя эти данные. Тогда, если 15 трубок 
составляют 2,35 м2 поглощающей площади, то одна трубка 2,35 м2  / 15 = 0,156(6) м2 или 
округленно 0,15 м2.   

Расчет количества вырабатываемой тепловой энергии с одного квадратного метра 
солнечных коллекторов с учетом сезонной инсоляции города Аксу и КПД коллектора по 
месяцам: 

- Январь: 45 кВт/м2 х 0,70 =  31,5 кВт/м2 = 0,027 Гкал/час; 
- Февраль: 75 кВт/м2 х 0,70 =  52,5 кВт/м2  = 0,045 Гкал/час; 
- Март: 147 кВт/м2 х 0,70 = 103  кВт/м2  = 0,089 Гкал/час; 
- Апрель: 188 кВт/м2 х 0,70 =  132 кВт/м2  = 0,113 Гкал/час; 
- Май: 236 кВт*час/м2 х 0,70 =  165 кВт/м2 = 0,142 Гкал/час; 
- Июнь: 244 кВт/м2 х 0,70 =  171 кВт/м2 = 0,147 Гкал/час; 
- Июль: 245 кВт/м2 х 0,70 =  172 кВт/м2 = 0,148 Гкал/час; 
- Август: 200 кВт/м2 х 0,70 =  140 кВт/м2 = 0,120 Гкал/час; 
- Сентябрь: 145 кВт/м2 х 0,70 =  102 кВт/м2 = 0,088 Гкал/час; 
- Октябрь: 96 кВт/м2 х 0,70 =  67 кВт/м2 = 0,058 Гкал/час; 
- Ноябрь: 54 кВт/м2 х 0,70 =  38 кВт/м2 = 0,033 Гкал/час; 
- Декабрь: 35 кВт/м2 х 0,70 =  25 кВт/м2 = 0,021 Гкал/час. 



6998 
 

Таким образом, самым менее интенсивным солнечным месяцем является декабрь с 
удельной вырабатываемой мощностью с одного квадратного метра солнечного коллектора 
0,021 Гкал/час. 

Необходимая площадь солнечных коллекторов для отопления здания с тепловой 
отопительной нагрузкой составляет 

Площадь коллектора = 1,0 Гкал/час / 0,021 Гкал/час = 47,62 м2. 
Полностью укомплектованные и готовые к использованию накопительные солнечные 

водонагревательные системы используется для системы ГВС, отопления, подогрева 
бассейна. В комплект поставки входят: коллектор солнечной энергии c медными тепловыми 
трубками, накопительный бак, рабочая станция (контроллер, циркуляционный насос, группа 
безопасности, расширительный бак). В накопительном баке смонтирован ТЭН для подогрева 
воды в случае отсутствия солнечного излучения, имеется отверстие для установки датчика 
температуры. Все баки укомплектованы магниевым анодом для предотвращения 
образования накипи. Солнечные лучи, попадая на трубчатый вакуумный коллектор с 
медными трубками, практически полностью поглощаются, нагревая теплоноситель в 
нагревательном контуре до температуры 160-200 оС. Нагретый теплоноситель прокачивается 
циркуляционным насосом через теплообменник бака-накопителя и нагревает воду в баке. 
Рекомендуемый сезон использования - круглогодично.  Устойчивость к граду - до 25 мм 
диаметра градин. Емкость накопительного бака 500 литров. Габариты 2х1958х1615х1340 мм. 
Масса 230/730 кг. 

Стоимость солнечной системы для подогрева объема циркулирующей воды в системе 
отопления в 500 литров площадью 3,16 м2 с монтажем и наладкой стоит 2,3 миллиона тенге. 

Всего по объектам АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» внедрение 
энергосберегающих технологий по освещению помещений и использование нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии позволит снизить расход угля на 48 794,28 тонны 
угля в год с экономическим эффектом в 612,502 миллионов тенге в год. 
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Для удовлетворения разнообразных требований к качеству воды возникает 

необходимость специальной физико-химической обработки природной воды, 
осуществляемой на водоподготовительных установках, имеющих соответствующее 
аппаратурное оснащение. 

При обработке воды комплексонами и комплексонатами удается исключить стадию 
умягчения воды (ингибирование накипеоборазования) или стадию удаления агрессивных 
газов (ингибирование коррозии). В ряде случаев исключаются эти обе стадии, в этом случае 
говорят о стабилизации воды (ингибирование накипеобразования и коррозии). 

Обработку питательной воды при этом режиме проводят гидразином (для удаления 
кислорода), который дозирует в конденсатный тракт, аммиаком для связывания углекислоты 
и создания оптимального рН среды, который дозируется за деаэратором, и комплексоном, 
который дозируется также за деаэратором. Наилучшим вариантом следует считать дозировку 
комплексона перед водяным экономайзером, но в этой точке давления среды около 30 МПа, 
что вызывает определенные трудности при вводе реагента. В качестве комплексона 
используется четырехзамещенная соль ЭДТА. 

Аммонийная соль ЭДТК образует со всеми катионами питательной воды (железа, меди, 
цинка, магния и т. д.) комплексонаты, обладающие высокой растворимостью в воде. Расчет 
концентрации комплексона Ск при СКД ведут по стехиомстричсским соотношениям по 
концентрации в питательной 

При вводе комплексонов идет комплексование примесей из питательной воды и 
частично с поверхностей нагрева. Комплексон и комплексонаты при температуре выше 

 подвергаются термическому разложению с образованием продуктов разложения во 
всех базах рабочего тела. На поверхности металла образуют магнетит, отличный от 
магнетита, образующегося при гидразинно-аммиачном режиме: кристаллы магнетита 
округлой формы, с более плотной упаковкой, лучшими защитными свойствами (для 
перлитной стали). Термолиз железа идет особенно интенсивно в интервале температур 

 который соответствует интервалу температур поверхностей нагрева 
экономайзера, поэтому подавляющая часть отложений оседает в водяном экономайзере 
(наименее теплонапряженном участке).  

Процесс термолиза зависит только от температуры и не зависит от тепловой нагрузки. 
Поэтому образование оксидной пленки происходит на обогреваемых и необогреваемых 
трубах, равномерно по периметру обогреваемой трубы. Зона термолиза комплексоната 
железа включает последний ПВД, экономайзер, подвесные трубы, начало НРЧ. 

 
Рисунок 1. Показатели оксидов при комплексоном режиме [1] 

 
На рисунке 1 показано поведение оксидов по тракту котла сверхкритических 

параметров в комплексном водном режиме. На входе в котел концентрация железа даже 
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больше, чем в отсутствие дозирования комплексона. Это свидетельствует о повышении 
железа из питательного тракта, однако не в виде высокорастворимых комплексонов железа, 
которые при последующем термическом разложении в котле будут создавать замкнутые 
оксидные пленки на всем тракте котла. Это подтверждается постоянством концентрации 
железа в области ВРЧ, в то время как при гидразинно-аммиачном режиме они возрастали. Из 
рисунка видно, что отложения по всему тракту до СРЧ равномерные. Предполагавшееся 
ранее практически полное задержание соединений железа в области водяного экономайзера 
не оправдались. Это связано, вероятно, с недостатком времени для процесса термолиза, так 
как среда проходит водяной экономайзер и подвесные трубы менее чем за 1 минуту. 

В комплексном режиме работы на поверхностях нижней радиационной части 
образуется слой отложений меньше толщины, чем при гидразинно-аммиачном режиме. 
Кроме этого, теплопроводность этого слоя в 3 – 5 раз выше, чем при гидразинно-аммиачном 
режиме и в результате увеличения температур труб в нижней радиационной части составляет 

 за 1000 часов работы против  при гидразинно-аммиачном режиме. Это позволяет 
продлить межпромывочный период работы поверхностей нагрева нижней радиационной 
части. В связи с наличием БОУ на блоках СКП расчет дозировки комплексона ведется 
только на связывание оксидов железа, меди и цинка: 

 
 

 
где  – соответственно концентрация соединений железа, меди и цинка 

в питательной воде, мкг/кг.  
Дозировка повышенной концентрации комплексона против стехиометрической 

расчетной величины удорожает эксплуатацию и может вызвать коррозию питательного 
тракта, а, учитывая, что продукты разложения комплексонов также обладают 
комплексообразующей способностью, дозу можно снизить на 30% против расчетной. 

Продуктами термолиза, содержащимися в жидкой фазе, является формальдегид, в 
газообразной – водород, окись углерода, метан. Газообразные продукты распада удаляются 
практически полностью в конденсаторе турбины. 

При внедрении комплексонного водно-химического режима чаще всего допускаются 
следующие ошибки: 

• неправильная дозировка (чаще всего передозировка) комплексона; 
• применение для коррекционной обработки воды непригодных 

(несертифицированных или самодельных) препаратов, а также замена комплексонных 
препаратов произвольно выбранными веществами; 

• использование несоответствующих конкретным условиям применения режимов 
дозирования комплексона и дозирующих устройств или изготовление дозирующих 
устройств кустарным способом; 

• привлечение к монтажу или переоборудованию систем водоподготовки и 
коррекционной обработки воды нелицензированных организаций, а также выполнение этих 
работ без проекта, согласованного с региональным управлением энергетического надзора. 

Неправильная дозировка комплексона объясняется тем, что технологический расчет 
либо не проводится, либо проводится неправильно. Особенно опасна передозировка 
комплексона, которая может привести к коррозионному повреждению оборудования, 
загрязнению окружающей среды (при прорыве тепловой сети) и отравлению потребителей (в 
системах с открытым водоразбором). Кроме того, в теплоэнергетических системах, 
содержащих отложения накипи и продуктов коррозии, при передозировке комплексона 
происходит интенсивное разрушение отложений с образованием большого количества 
шлама. При этом возрастает вязкость теплоносителя и, соответственно, гидравлическое 
сопротивление тепловой сети. В результате может прекращаться циркуляция теплоносителя. 
Даже в том случае, если циркуляция теплоносителя продолжается, повышение вязкости 
вызывает значительное ухудшение теплопередачи и локальные перегревы поверхностей 
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теплопередачи, что неизбежно ведет к аварии. В процессе разрушения отложений накипи и 
продуктов коррозии под действием высокой концентрации комплексона образуется не 
только тонкодисперсный шлам, но и крупные фрагменты отложений, сравнимые по 
размерам с просветом трубопроводов внутренних сетей. Попадание таких фрагментов 
отложений в трубопроводы может вызвать закупорку отдельных участков сети. Все эти 
нарушения гидродинамического режима наблюдались в тех случаях, когда из-за 
неквалифицированного вмешательства в работу теплоэнергетических систем концентрация 
комплексона оказывалась в тысячи раз выше нормальной. 

Введение в воду теплоэнергетических систем препаратов, непригодных для 
обеспечения нормального водно-химического режима, может происходить как вследствие 
недобросовестной работы служб материально-технического снабжения («пересортица» 
препаратов), так и вследствие наличия на рынке поддельных препаратов (разбавленных или 
самодельных). Так, отмечен случай, когда по совету снабжающей организации для 
коррекционной обработки воды взамен ОЭДФК использовалась щавелевая кислота, которая 
весьма токсична, не способна предотвращать образование накипи и вызывает интенсивную 
коррозию стали. Использование для коррекционной обработки воды несертифицированных 
или самодельных препаратов влечет за собой образование накипи и интенсивную коррозию 
металла. Последняя может вызывать сквозную перфорацию трубопроводов с излитием 
теплоносителя в окружающую среду и ее загрязнением токсичными препаратами. 

Устройства, используемые для дозирования комплексонов, должны обеспечивать 
заданный режим дозирования, с точностью, необходимой для каждой конкретной 
теплоэнергетической системы. Существующий в настоящее время на рынке ассортимент 
дозирующих устройств позволяет вполне удовлетворить этому требованию в любых 
условиях. Однако отмечены случаи, когда недобросовестные участники рынка в погоне за 
наживой поставляют потребителям дозирующие устройства, изготовленные кустарным 
способом, как правило, с нарушением патентных и авторских прав организаций-
разработчиков. При этом главной проблемой является, конечно, не формальное нарушение 
патентного законодательства, а то, что такие «дозирующие устройства» изготавливают без 
всяких, даже простейших, расчетов. В результате этого «пиратская» продукция в лучшем 
случае просто не работает, а в худшем - создает в теплоэнергетической системе 
непредсказуемую концентрацию комплексона. Например, приходилось видеть, как, 
скопировав внешние контуры дозирующих устройств «Иж», разработанных, 
запатентованных и выпускаемых АНО «Технопарк «Удмуртия», одно малое предприятие 
делало и продавало «дозаторы комплексона» в виде отрезка водопроводной трубы из 
углеродистой стали с несколькими прикрепленными к ней вентилями. При этом пираты-
изготовители забывали не только о лицензионных отчислениях, но и о сужающих 
устройствах и других узлах, необходимых для работы дозирующего устройства. 
Естественно, использовать такого рода продукцию было невозможно, поэтому пострадавшей 
стороной в этом и других подобных случаях оказывается потребитель. Следует понимать, 
что любое дозирующее устройство является, по существу, весьма специфическим 
измерительным прибором, на который распространяются принятые в метрологии требования 
точности и надежности. 

Однако и при использовании доброкачественных препаратов и лицензионных 
дозирующих устройств успешному внедрению комплексонного водно-химического режима 
может препятствовать неквалифицированный подход к монтажу и режимной наладке 
дозирующего оборудования. Хорошо известно, что монтаж или переоборудование систем 
водоподготовки допускается только при наличии проекта, согласованного в установленном 
порядке. При этом проектирование, монтаж и режимную наладку должны выполнять 
организации, имеющие соответствующие лицензии. Определение технологических 
параметров комплексонного водно-химического режима требует проведения ряда анализов и 
расчетов, выходящих за рамки традиционного технологического проектирования.  

В этих случаях коррекционная обработка воды комплексонами позволяет отказаться от 
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применения любых других способов обработки воды. Поэтому при указанных условиях 
перевод теплоэнергетических систем в комплексонный водно-химический режим позволяет 
избежать такой распространенной в прошлом операции водоподготовки, как умягчение воды 
путем ионного обмена в специальных фильтрах, заполненных ионообменными смолами 
(катионитами). Соответственно, отпадает необходимость в дорогостоящем и громоздком 
технологическом оборудовании (катионитовых фильтрах). 

В то время как при умягчении воды на катионитовых фильтрах образуется большое 
количество загрязненных сточных вод при регенерации и промывке катионита, при 
коррекционной обработке воды комплексонами сточные воды не образуются. Общий объем 
выбросов в окружающую среду от системы теплоснабжения при ведении комплексонного 
водно-химического режима не превосходит величины допустимых утечек воды через 
неплотности гидравлической сети. При эксплуатации в комплексонном водно-химическом 
режиме систем ГВС основная нагрузка на окружающую среду создается стоками, неизбежно 
возникающими при нормальном режиме водопользования. Следует отметить, что 
концентрация комплексона в этих стоках не превосходит ПДК в питьевой воде. Сбросы в 
окружающую среду от парогенераторных установок, эксплуатируемых в комплексонном 
водно-химическом режиме, складываются из потерь конденсата и продувочной воды. 
Конденсат не содержит примесей комплексона и других веществ и не наносит вреда 
окружающей среде. Продувочная вода содержит повышенное по сравнению с питательной 
водой количество как комплексона, так и естественных примесей. Поэтому после сепарации 
пара продувочную воду следует использовать обычными способами. Присутствие 
комплексона в продувочной воде не препятствует ее использованию в системах 
гидрозолоудаления и другим общепринятым в энергетике способам использования 
продувочной воды. 

В случаях, когда системы катионитового умягчения воды изношены или 
эксплуатируются с нарушениями технологического режима, перевод теплоэнергетических 
систем в комплексонный водно-химический режим позволяет повысить КПД котлов и 
других теплообменных аппаратов на 2 – 5% и более. Повышение КПД достигается за счет 
более эффективной теплопередачи через очищенные от отложений поверхности нагрева и, 
следовательно, меньших потерь тепла с уходящими газами. Таким образом, перевод котлов в 
комплексонный водно-химический режим позволяет несколько снизить потери тепла и, как 
следствие, уменьшить расход топлива. Величина достигаемой экономии топлива при 
переводе теплоэнергетических систем в комплексонный водно-химический режим зависит от 
различных причин, как то: наличие отложений накипи и продуктов коррозии, тепловое 
напряжение на поверхностях теплопередачи и проч. Для некоторых теплоэнергетических 
систем экономия топлива при переводе в комплексонный водно-химический режим 
достигает 10%. 

Можно сделать вывод, что перевод существующих теплоэнергетических систем в 
комплексонный водно-химический режим является технически прогрессивным и 
экономически эффективным мероприятием, направленным на повышение эффективности 
теплопередачи, экономию топливно-энергетических ресурсов и снижение отрицательного 
воздействия теплоэнергетических систем на окружающую среду. 

При ведении комплексонного водно-химического режима, как правило, является 
обязательным химико-аналитический контроль химического состава сырой, подпиточной и 
сетевой (для паровых котлов - котловой) воды в следующем объеме: 

• содержание кальция (Ca2+); 
• содержание магния (Mg2+); 
• содержание гидрокарбонатов; 
• содержание карбонатов. 
Рекомендуемая периодичность химико-аналитического контроля составляет: 
• для паровых котлов - не реже, чем 1 раз в 4часа; 
• для водогрейных котлов и тепловых сетей -не реже, чем 1 раз в сутки. 
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Периодичность контроля всех или некоторых химических показателей комплексонного 
водно-химического режима может быть пересмотрена в сторону урежения контроля или 
сокращения числа контролируемых показателей в том случае, когда отклонение показателей 
в течение указанного периода контроля не превосходит +2%. 

В случае, если содержание кальция и магния в сетевой (котловой) воде превосходит тот 
же показатель в подпиточной воде более, чем на 10%, это указывает на интенсивный процесс 
отмывки застарелых отложений накипи и продуктов коррозии, вследствие чего следует 
увеличить продувку котла или создать регулируемую утечку воды из тепловой сети. 

Если же содержание кальция и магния в сетевой (котловой) воде на 10 и более 
процентов ниже, чем в подпиточной воде, это указывает на интенсивное образование шлама 
из-за недостаточной дозировки комплексона. Такой же вывод следует сделать, если в сетевой 
(котловой) воде содержание гидрокарбонатов составляет менее, чем одну десятую от 
содержания карбонатов. В этих случаях необходимо увеличить дозировку комплексона до 
достижения баланса по содержанию кальция и магния. 

Комплексонный водный режим обладает рядом преимуществ, но он обладает и 
недостатками гидразонно-аммиачного водного режима (увеличение нагрузки на БОУ в связи 
с необходимостью удаления больших количеств аммиака и расходованием больших 
количеств реагентов для регенерации фильтров). К тому же ЭДТК дорога и дефицитна. 
Поэтому комплексонный водный режим для блоков СКД применяется редко. 
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Газотурбинная установка имеет столько областей применения, как ни один из 

первичных двигателей.  
С самого развития газотурбинная установка принялась в авиации, железнодорожном, 

морском и автомобильном транспорте в энергетике, нефтяной, газовой, химической и 
металлургической промышленности, а также коммунальном хозяйстве. Газотурбинная 
установки получили широкое применение в энергетике и газовой промышленности. [1] 

Базовой отраслью экономики каждой страны является энергетика. От ее состояния и 
уровня развития зависят соответствующие темпы роста других отраслей хозяйства, 
стабильность их работы и энерговооруженность. Энергетика создает предпосылки для 
применения новых технологий, обеспечивает наряду с другими факторами современный 
уровень жизни населения страны. Вместе с тем она оказывает заметное влияние на 
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окружающую среду. Имеют место значительные выбросы теплоты, продуктов сгорания 
топлива, шумовые воздействия которые вредно влияют на человека и окружающую природу. 

Первые газотурбинные установки были построены в начале ХХ века П.Д. Кузьминским 
(в России), Штольце в Германии, Арменго и Лемалем во Франции. А самая превая 
электрическая ГТУ была создана шведско- швейцарской компанией «Brown - Boveri», 
испытанная словацким ученым А. Стодолой. [2] 

Традиционная современная газотурбинная установка (ГТУ) — это совокупность 
воздушного компрессора, камеры сгорания и газовой турбины, а также вспомогательных 
систем, обеспечивающих ее работу. Совокупность ГТУ и электрического генератора 
называют газотурбинным агрегатом. 

 

 
Рис 1. Принципиальная схема работы ГТУ 

 
Принципиальная схема ГТУ показана на рис. 1. Воздух из атмосферы поступает на 

вход воздушного компрессора, который представляет собой роторную турбомашину с 
проточной частью, состоящей из вращающихся и неподвижных решеток. Отношение 
давления за компрессором рb к давлению перед ним рa называется степенью сжатия 
воздушного компрессора и обычно обозначается как pк (pк = pb/pa). Ротор компрессора 
приводится газовой турбиной. Поток сжатого воздуха подается в одну, две или более камер 
сгорания. При этом в большинстве случаев поток воздуха, идущий из компрессора, 
разделяется на два потока. Первый поток направляется к горелочным устройствам, куда 
также подается топливо (газ или жидкое топливо). При сжигании топлива образуются 
продукты сгорания топлива высокой температуры. К ним подмешивается относительно 
холодный воздух второго потока с тем, чтобы получить газы (их обычно называют рабочими 
газами) с допустимой для деталей газовой турбины температурой. 

В настоящее время в связи с повышением требования по экологии окружающей среды 
и экономичности тепловых энергоустановок актуальной задачей является 
совершенствование ГТУ, многие годы находящихся в эксплуатации. Ниже приведены 
способы модернизации некоторых лидирующих компаний мира. 

Модернизациия ГТУ «General Electric» В настоящее время из числа газовых турбин, 
выпускаемых фирмой «General Electric» для выработки электроэнергии, в основном 
используются турбины типа MS7001E и полученные в результате моделирования этой 
турбины ГТУ MS6001B и MS9001E. На базе современных достижений газотурбостроения 
фирма «General Electric» разработала технологию модернизации ГТУ MS5001, которые 
выпускают с 1957 г. ГТУ MS5001 серии L, LA, М, N, Р, R, введенные в строй после 1960 г., 
будут модернизированы с заменой деталей камер сгорания, рабочих и сопловых лопаток 
турбины. Помимо этого, при модернизации ранее выпущенных ГТУ серий А― К 
производится замена корпуса турбины, лопаток первой ступени ротора турбины, выхлопного 
тракта. 
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Рис. 2. ГТУ фирмы «General Electric» типа MS7001. 

 
Осуществление модернизации данной ГТУ повышает ее мощность на 31%, а 

экономичность ― на 9%. Фирма «General Electric» на базе газогенератора LM выпускает для 
энергетики ГТУ мощностью 33 МВт.  

ГТУ MS7001F фирмы «General Electric» по утверждению представителей фирмы 
должна стать наиболее экономичной в мире. 

Следующим успешным вариантом модернизации ГТУ является усовершенствование 
турбины SGT- 800 компании «Simens», которая эксплуатируется на территории Казахстана в 
Мангыстауской области, на станции Каламкас. 

Разработка газовой турбины SGTT800 началась в 1995 г., через два года она была 
выведена на рынок с мощностью 43 МВт. В конце 1998 г. подписан первый контракт, и через 
год состоялся первый запуск в эксплуатацию. В общей сложности было продано 25 
установок SGTT800 мощностью 43 МВт. 

Дальнейшая оптимизация конструкции SGT-800 позволила в 2003 г. представить на 
рынок версию мощностью 45 МВт. Постоянный анализ опыта эксплуатации газовых турбин 
обеспечивает информационную базу для дальнейшей модернизации ГТУ. Таким образом, в 
2007 г. была выпущена версия мощностью 47 МВт. Всего модернизированы шесть моделей 
предыдущих поколений. После прохождения обязательных этапов контроля качества новой 
продукции (PDP– Product Development Process, внутреннего процесса компании Siemens) на 
рынке была представлена версия ГТУ SGTT800 мощностью 50 МВт. 

 

 
Рис. 3. Модернизация узлов ГТУ SGT- 800 компании «Simens». 
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Объем усовершенствований ГТУ SGTT800 версии 47 МВт, позволивший достичь 
мощности 50 МВт, включает оптимизацию аэродинамики газовоздушного тракта, снижение 
потерь и интенсификацию охлаждения турбины (рис. 3). Температура на входе в ГТУ по 
отношению к версии 47 МВт не изменилась. Совершенствование ГТУ заключается в 
изменении параметров в зависимости от их назначения и используемого топлива. 
Важнейшим направлением в улучшении ГТУ в настоящее время является  уменьшение их 
химического воздействия на окружающую среду, хотя отработавшие газы в современных 
ГТУ менее токсичны, чем в ДВС и ПТУ.[3] Поэтому вопросы исследования и 
совершенствования камер сгорания ГТУ с новыми фронтовыми устройствами и разработка 
методики их расчета являются весьма акуальными. 

В таблице 1 приведены показатели мощных энергетических ГТУ зарубежных фирм-
изготовителей, как мы видим, с каждым годом за счет модернизации ГТУ повышается 
мощность и КПД установок. [4] 

Неоспоримые достоинства ГТУ-энергетики доказаны в трудах многочисленных 
отечественных и зарубежных авторов и отражены во всех документах перспективного 
энергопланирования и энергосбережения. 

Нас настойчиво подталкивают к ГТУ-энергетике форсированные темпы ее внедрения 
за рубежом и предкритическое состояние отечественной энергетики. ГТУ-технологии стали 
основой энергетики во всем развитом мире. Мировой выпуск (в переводе на суммарную 
электрическую мощность) энергетических ГТУ находится на уровне 30-35 млн. кВт в год. 
Энергетические ГТУ активно развиваются и внедряются сейчас в Японии, Англии, 
Германии, Италии, США и других странах. Только в США в 1998 году для модернизации 
старых и строительства новых электростанций было заказано 200 крупных ГТУ (60 
заказчиков) общей мощностью 66 млн. кВт электрической мощности. Правительством США 
уже несколько лет назад была поставлена задача начала эксплуатации с 2000 года крупных 
ПГУ-установок с КПД до 60%. Эта задача активно решается компаниями: «General Electric», 
«Westing-house» и др. Введены в строй ПГУ с КПД 58,5%. В Иране эксплуатируется 174 
энергетических ГТУ общей электрической мощностью 8167,8 МВт. 

 
Таблица 1 Показатели мощных энергетических ГТУ зарубежных фирм-изготовителей 

Показатель 

Фирма-изготовитель (разработчик), тип ГТУ и год выпуска 

ABB General Electric Mitsubishi Siemens 
Wes-
ting-
house 

GT13E2 GT26 PG6101FA PG9171E PG923EC PG351FA MW701DA MW701F MW701G V64.3A V94.2 V94.2A V94.3A W401 
1993 г. 1994г. 1993 г. 1987 г. 1994г. 1996 г. 1992 г. 1997г. 1998 г. 1996 г. 1987г. 1997 г. 1995 г. 1997г. 

Мощность, МВт 165,1  265  70,1  123,4  169,2  255,6  144,1  270,3  334,0  70,0  159,0  190,0  255,0  85,9  
КПД, % 35,7 38,5 34,2 33,8 34,9 36,9 34,8 38,2 39,5 36,5 34,5 36,4 38,5 36,6 
Мощность 
пиковая, МВт 176,9  —  73,  133,0  184,7  —  —  —  —  —  167,0  —  —  —  

Степень сжатия 14,6  30,0  15,0  12,3  14,2  15,4  14,0  17,0  21,0  16,2  11,1  14,0  17,0  19,0  
Расход воздуха, 
кг/с 532,5  562,0  205,2  404,1  499,0  645,6  445,4  652,4  737,8  190,2  513,9  527,0  641,0  228,9  

Частота вра- 
щения, об/мин 300  3000  5254  3000  3000  3000  3000  3000  3000  5400  3000  3000  3000  5625  

Температура 
газов в турбине, 
°С: 

   

на входе 1180 1290 1290 1124 1204 1290 1180 1350 1410 1315 1100 — 1315 1280 
на выходе 524 640 589 538 558 609 536 586 587 571 538 570 577 573 
Возможная 
выработка тепла, 
МВт 

237  300  105  186  240  345  204  328  360  94  237  260  313  113,5  

Масса ГТУ, т 330 33 — 863 772 1090 200 340 420 11О 295 320 330 554 
Габариты, м:    
Длина 10,8 12,3 36,6 35,1 41,2 34,2 12,5 17,3 18,2 11,0 14,0 12,0 12,5 45,8 
Ширина 6,4 5,0 6,1 23,5 16,2 7,6 5,2 5,8 6,2 4,0 12,5 6,0 6,1 29,0 
Высота 5,4 5,5 10,4 11,9 13,7 15,2 5,2 5,8 6,2 4,8 8,4 7,4 7,5 15,3 

 
В Италии фирма GE производит микро ГТУ электрической мощностью от 45 до 200 
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кВт. Фирма PGT (Nuovo Pignona) выпускает ГТУ мощностью от 10 до 21 МВт. 
Основная доля энергетического сырья Казахстана приходиться на природный газ, среди 

стран СНГ мы занимаем четвертое место с объемом газа 1,84 млрд тонн. Поэтому в 
промышленности Казахстана так же широко применяются ГТУ разного вида. Модернизация 
существующих ГТУ крайне необходима и является экономически выгодным мероприятием. 
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В настоящее время гидродинамические генераторы теплоты находят все более широкое 

применение. Известны некоторые промышленные компании на Украине и в США, 
реализовавшие полезно используемые эффекты кавитации на основе патентов [1, 2]. Эти 
результаты демонстрируют, что стало возможным использовать энергию управляемой 
кавитации, которая позволяет преобразовывать механическую энергию в тепловую. 
Эффективное смешивание, диспергация и эмульгация с использованием гидродинамической 
кавитации нашли применение, например, для организации сжигания тяжелых 
нефтепродуктов при частичном смешении их с водой. 

 Один из основоположников гидродинамики и теории подобия знаменитый 
английский ученый Осборн Рейнольдс еще в XIX веке [3] описал экспериментально 
полученный эффект «холодного кипения», как часто называют явление кавитации. Эффект 
вскипания воды при числах Рейнольдса Re более 1900, сопровождался характерным звуком 
закипающей воды, а перепад температур в емкости, куда был погружен конец стеклянной 
трубки, достигал 260 K при начальном давлении в трубке около 105 Па. 

 Серия работ Stepanoff [4, 5, 6] по углубленному анализу влияния термодинамического 
эффекта, предполагает и доказывает прямую взаимосвязь между процессами теплообмена и 
фазы разрушения или «микровзрыва» кавитирующих полостей. Выделение количества 
теплоты, включая потенциал внутренней теплоты парообразования, сопровождается резким 
ростом температуры и эффектами разрушающего действия кавитации. В работах [7, 8] 
отражается ярко выраженная тенденция прямой связи влияния термодинамического эффекта 
на разрушающее действие кавитации при относительно низких температурах различных 
исследуемых жидкостей. 

 Изучению влияния теплового или термодинамического эффекта в насосах для 
криогенных жидкостей  посвящены работы [9,10], где экспериментально подтверждено 
появление и влияние градиента температур на физические свойства жидкостей. 
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Возникновение кавитационных микрополостей вблизи стенок лопаток насосов 
сопровождался ростом разности температур жидкости, причем нагрев жидкости возрастал 
при интенсификации кавитационного эффекта. 

Теплота, переданная жидкости при схлопывании каверн нагревала стенки генератора 
теплоты и воду в демпфирующей емкости. На созданной экспериментальной установке 
удалось получить некоторые данные по преобразованию энергии фазы схлопывания в 
тепловую энергию. На Рисунке 2 изображена общая схема экспериментальной установки. 
Подача воды под напором осуществлялась посредством насоса 1, через регулировочный 
вентиль 2. Массовый расход воды регистрировался через расходомер 3, а перепад давления 
фиксировался манометрами 4. Вода, подогреваясь в кавитационном генераторе теплоты 5, 
поступала в трубопровод 6 в демпфирующую емкость 7. Объем демпфирующей емкости 
составлял 0,08 м3, 0,15 м3 и 0,5 м3, при этом массовый расход воды изменялся в пределах от 
0,4 до 19,7 м3/час.  Суммарный тепловой поток или тепловая мощность определялась по 
известным фиксированным расходам воды и разности температур до и после каждого 
эксперимента. 

Эксперименты были произведены в широком диапазоне расходов и давлений воды в 
контуре при измеренной подаваемой электрической мощности на привод трех модификаций 
центробежных насосов. В нашем случае был организован замкнутый гидравлический контур 
с постоянным объемом циркулирующей жидкости. Демпфирующая емкость играла роль и 
аккумулятора тепла – одновременно. Разность температур в демпфирующей емкости до и 
после проведения эксперимента изменялась от 20 до 95 К и выше за несколько минут или 
час, в зависимости от расхода и давления воды. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Схема экспериментальной установки. 
1 – насос, 2 – задвижка, 3 – ротаметр или счетчик расхода, 4 – манометры, 5 – 

кавитационный генератор теплоты, 6 – трубопровод, 7 – бак (демпфирующая емкость). 
 
Как известно, число кавитации, выведенное из уравнения Бернулли, определяется по 

формуле: 
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где σ - число кавитации, P0 – Pv  - разность давлений жидкости и насыщенных паров, V0 

– скорость течения.   
Тепловая производительность или количество энергии на подогрев воды в контуре 
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Q = cp 

. V . ∆ t       (2) 
 

где Q – тепловая производительность, ср, - теплоемкость воды, V – объем воды в 
контуре, ∆ t – разность температур. Перепад давления ∆ P до и после кавитационного 
генератора теплоты определялся по показаниям манометров. 

 Как известно, в уравнения конвективного теплообмена число Эйлера Eu = P/ρU2, 
характеризующее соотношение сил давления и сил инерции, входит только под знаком 
производной.  Для сжимаемых жидкостей необходимо учитывать зависимость плотности от 
давления, поэтому для простоты представления экспериментальных данных и изучения 
механизма теплообмена целесообразнее использовать абсолютные значения давления. 
Следует отметить также, что рост интенсивности   внутреннего выделения теплоты носит 
практически линейный характер. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что 
уровень генерации тепловой энергии прямо пропорционален реализуемому перепаду 
давления. 

Как видно из Рисунка 4 перепад давления в кавитационном генераторе теплоты 
является одним из определяющих факторов, которые влияют на интенсивность теплообмена.   

Не менее важным фактором, влияющим на интенсивность и характер теплообмена при 
сужении и последующем расширении потока жидкости, является его скорость. Массовая 
скорость потока определялась по известному соотношению: 

Gм = γ . F0 
. √ 2 ρ (P1 – P2)     (3) 

где F0 – площадь сужающего устройства, γ = 0,75 - коэффициент расхода, ρ  -  
плотность, (P1 – P2) - разность давлений. 

Расход воды Gм измерялся счетчиком расхода, а из равенства: 
Gм = π D2 ρ U / 4     (4) 

определялась скорость потока на входе в конфузорную часть генератора теплоты U. 
Далее определялись числа Рейнольдса Re = Ud/ν, где d – диаметр входного патрубка, 
соответствующий внутреннему диаметру трубопровода, ν - кинематическая вязкость. 
Зависимость числа Re  от тепловой производительности показана на Рисунке 5. 

 
Рисунок 4. Зависимость тепловой производительности Q от перепада давления ∆ P; 

электрическая мощность на привод насосов: 1 - Nэ = 1,5 кВт, Nэ = 3,2 кВт, Nэ = 9,5 кВт. 
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Рисунок 5. Зависимость количества теплоты Q, кДж от числа Рейнольдса Re, электрические 

мощности на привод насосов: 1 - Nэ = 1,5 кВт, Nэ = 3,2 кВт, Nэ = 9,5 кВт. 
   
По всей вероятности, при такой организации процесса происходит выделение 

нескольких основных видов внутренней энергии воды: внутренняя теплота парообразования 
при схлопывании паровой каверны, энергия разрыва межмолекулярных связей, энергия 
диссипации турбулентных закрученных вихрей и эффект дросселирования. 
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Широко применяемые в экономических оценках освещения методики стоимости 
приведенных затрат и стоимости 1 lm не лишены недостатков. В качестве критерия 
экономичности ОУ удобна стоимость световой энергии, которая неоднократно 
использовалась в нашей стране [1…4], и, позднее, стали применяться за рубежом [5,6]. 
Проанализированы особенности исследования в [6] экономической оценки ОУ с 
искусственным освещением и различных установок естественного освещения. 

1. Связь методик, использующих понятие «световая энергия» 
Анализ данных [6, табл.1] и исследование связи методик [1 и 6] представлены в табл.1. 

Очевидно, что большую роль в стоимости удельных годовых затрат (УГЗ) играют стоимость 
ЭЭ и замены ИС (что совершенно естественно) и, неожиданно, «прочие» затраты: стоимость 
обслуживания и замены светильников. 

УГЗ, если не учитывать «зыбкие» статьи «стоимость обслуживания» и «стоимость 
замены светильников» и «назначенный» коэффициент использования (0,9; 0,5, для СД – 0,8), 
можно исследовать аналитически 

                                  
1 1( )( )i i i iУГЗ C tT PtTq tTτ φ− −= + ,                                                          (1) 

где ,i iC τ  и iφ  − стоимость, срок службы и поток ИС; 
t  − число часов использования ОУ в год; 
T − длительность работы ОУ, лет; 
q − тариф на ЭЭ, стоимость / kWh. 
Покажем, что «родственные связи» УГЗ и 12G  не случайны. Достаточно сократить 

числитель и знаменатель в (1) на tT , получим 

                           
1 1 1 1

12) ( )i i i i vi i i iC Pq q C Gτ φ η φτ− − − −+ = ⋅ + = .                                                 (2) 
Иными словами: если очистить УГЗ от (на деле – гипертрофированных) статей 

«стоимость обслуживания за 50 лет» и «замены СП за 50 лет» и произвольно введенного 
значения коэффициента использования, мы придем к стоимости единицы световой энергии 
[1] (СЭ, люмен-секунды или кратных ей величин); которая представляет как бы слепок от 
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воздействия важнейших факторов, не требуя годового или 50-летного периода оценки 
(табл.1).  

Таблица 1. Анализ составляющих УГЗ на освещение (* − «прочие затраты исключены) 
ИС\мощность, W ЛН\50 ЛЛЛ\3×

18 
ЛЛЛ\ 

2×36 
СД\1 

1. Удельные годовые 
затраты, €/Mlmh       

22,72 5,28 6,44 16,8 

2. Эксплуатационные 
расходы за 50 лет, €   

2300 1662,5 2896 63 

3. Сумма стоимости ЭЭ и 
замены ИС (за 50 лет), € 

750 350
1100
+ =

=
 

810 345
1155
+ =

=
 

1050 396
1446

+ =
=

 
15 18 33+ =  

4. Отношение полных 
затрат к основным 
(п.2:п.3) 

2300 :1100
2,1




 

1662,5 :1155
1,44





 

2896 :1446
2,0




 

63 : 33 1,9  

5,6. УГЗ* («прочие» 
затраты исключены) при 
значении стоимости СЭ, 
€/Mlmh: 
5. «усеченном» (0,9\0,5) 

750 350
50 2,03
11,8

+
=

⋅
=  

810 345
50 6,3
3,4

+
=

⋅
=  

1446
50 9,0

6,44

=
⋅

=  

63
50 0,08

15,75

=
⋅

=
 

6. полном (без  учета 
0,9\0,5)    

1100
50 0,75 3

9,7(7)

=
⋅ ⋅

=  

1155
50 4,2 3

1,8(3)

=
⋅ ⋅

=  

1446
50 6 3

1,6

=
⋅ ⋅

=  

33
50 0,05 3

4,4

=
⋅ ⋅

=
 

7. Стоимость СЭ, €/Mlmh, 
по формуле (2) 

9,7 1,8 1,6 4,4 

Отметим, что в теоретических работах вместо стоимости СЭ Mlmh нередко удобнее 
использовать: прямое «децимальное значение» − 3,6 Glms; обратную величину, μ – 
количество люмен-секунд (или кратных величин), приходящееся на единицу стоимости,  

                       
1( )v э лq qµ η −= + , [klmh∙€-1]                                                                           (3) 

где vη − световая отдача, lm∙W-1; 

э
q − тариф на электроэнергию, €∙(kWh)-1; 

лq  − «тариф» на лампу, €∙(kWh)-1, 1( )лq C Pτ −=  (здесь C\P\\τ – стоимость лампы, € \ ее 
мощность, kW \\ срок службы, h). 

 
2. Анализ степени близости двух методик 
Исследование продолжено в табл. 2 с целью установить не− или совпадение, по сути, 

двух методик, и требует выполнения ряда операций. 
Таблица 2. Возможность упрощений при расчете УГЗ 
Рекомендуемые процедуры 

purification 
Обоснование целесообразности 

рекомендаций 
1. «Очистить» УГЗ от 

«прочих» расходов – на замену СП и 
обслуживание[цифры этих расходов – 
раздуты и «размыты»; включение их в 
1,5-2 раза увеличивает – в сравнении с 
реальностью – стоимость световой 
энергии; о надежности статьи 
«стоимость обслуживания» мы знаем 
из практики общения с платежками 
ЖКХ; но в тех случаях, когда расходы 

• В огромном числе случаев СП служат до 
полного физического износа; 

• более чем 3-кратная разница стоимости 
двухлампового СП (1350€, 2×36W(?)) и 
трехлампового (407,5€, 3×18W) говорит о, мягко 
говоря, whim ценообразования; 

• для СД прибора стоимость замены СП за 
50 лет «назначена» равной 0(?), тогда как в 
соседнем столбце стоит четырехзначная 
стоимость 1350€; 
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на замену СП и обслуживание 
действительно имеют место, 
стоимость СЭ надо соответственно 
увеличивать.] 

2. «Очистить» световой 
поток прибора от учета 
коэффициентов использования 0,9\0,5 
[коэффициенты, произвольно 
введенные, существенно (при 
значении 0,5) снижают надежность 
результата]. 

3. Фразу «учитывалась 
стабильность характеристик ламп и 
затрат на их обслуживание» [6; стр.16] 
заменить признанием, что в расчетах 
эти характеристики и затраты 
принимались постоянными (?) на 
протяжении 50 лет, 150 тысяч часов 
работы. 4-хзначные цифры расходов в 
€ внушают, конечно почтение, да 
только можно (и лучше) обойтись  без 
них. 

• лишь небольшая доля ОУ 
(преимущественно – для VIP ситуаций) 
обслуживается качественно; (в подавляющем 
большинстве помещений частота обслуживания 
10…20 раз в год – строка из нормативных 
документов, но не реальность). 

Сравнению подлежат световые потоки ИС 
«нетто», не отягощенные параметрами СП или 
помещения; ИС не должен нести 
ответственность за условия использования СП в 
помещении. 

Вместо того, чтобы заглядывать «за 
горизонт» и оценивать ситуацию в 2060г., 
следует при расчете УГЗ сократить все 
составляющие формулы (1) (стоимость ЭЭ, 
стоимость ИС, значение генерируемой СЭ) на 
число часов работы (3000 в год) и срок службы 
здания (50 лет). Фактически, в [6] 
«циркулирует» БАЛЛАСТНОЕ значение 1,5∙105 
часов, создавая иллюзию глубокого научного 
поиска.  

 
3. Анализ ОУ со светодиодами, питаемыми от автономной системы 
 В настоящее время очень популярна идея создания автономных систем освещения, в 

которых фотоэлектрические (солнечные) кремниевые панели питают СД−лампы. В [6, 
табл.8] выполнен расчет УГЗ такой установки (излучение, ради снижения затрат, 
синхронизировано с естественным светом). Система близка по параметрам к освещению, 
создаваемому световодными системами, канализирующими естественный свет (но, в отличие 
от них, здесь энергия переносится по проводам\кабелям). 

Сравнение ряда систем освещения (на основе материалов[6]) дано в табл.3.  
 
Таблица 3. Анализ ОУ со светодиодами (питание от солнечной панели), и сравнение с 

рядом искусственных ИС (справа, в рамке); Затраты   даны в €/год 
СЭ на входе \ выходе 137,18 \ 4,2 Mlmh ИС по [6] \ 

P, W 
УГЗ, 

€/Mlmh КПД преобразования, % 3,06 < 13 

Амортизационные отчисления (на 50 лет) 32,64 ЛН\50 22,72 

Эксплуатационные расходы (на 50 лет) 61,2 ЛЛЛ\3×18 5,28 
Совокупные годовые затраты 93,84 ЛЛЛ\2×36 6,44 
УГЗ на освещение  22,34 СД\1 16,8 

Обычное значение фотовольтаического эффекта для коммерчески доступных панелей.  
Значение 27,23€/Mlmh в [6] обусловлено введением ( по сути, произвольного) 

значения коэффициента использования 0,8. 
 
Формально, («в цифрах УГЗ») СД – система, питаемая от панелей, уступает СД – 

системе, питаемой от сети. Но первая имеет 136 СД (136W?), вторая – 1 СД (1W), и они 
создают разные (на порядки!) освещенности. Этот пример показывает, что сравнение 
установок без разумной базы для сопоставления (например, по равным P, W, или Ф, lm и 
т.п.), с целью выработки серьезных рекомендаций, требует осторожного подхода. 

В данном случае ОУ со светодиодами «от панелей» проигрывает установке, где СД 
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питаются от централизованной сети. Здесь отметим следующее: 
• Энергетический выход панели – 136 W∙m-2 – представляется завышенным (при 

солнечной постоянной ~1,4 kW∙m-2 и реальной плотности потока в данном случае не более 
0,8 kW∙m-2 имеем 2 20,8 0,13 0,1 0,136kW m kW m− −⋅⋅ < ⋅ ); 

• Значение КПД установки «по свету» 3% [6] от световой энергии на входе 
представляется заниженным (для современных СД с 160v lm Wη −> ⋅  грубая прикидка дает 
КПД по свету 6% 3%> ). 

При экономическом сравнении вариантов питания ОУ нет необходимости 
рассчитывать затраты годовые или за 50 лет. Аналитическое решение задачи сравнения ОУ с 
одинаковыми ИС (в данном случае – СД, но не обязательно, просто с любыми одинаковыми 
ИС), питаемыми от сети versus панели, может быть получено на основе [7]; приведем, 
опуская преобразования, окончательную формулу критической стоимости панелей Cкр , 
выше которой солнечные панели экономически проигрывают сетевому варианту (но в пользу 
решения с автономным питанием от ВИЭ могут быть иные соображения): 

                        
1

1 2С C (1 ) (1 ) ,кр oqP Sk Tα α −≥ = + ⋅ + ⋅                                                 (4) 

где q − тариф на ЭЭ, ед.стоимости/kWh; 

oP  − среднее значение плотности потока солнечной радиации, W∙m-2; 
S  − площадь панели, m2; 
k  − коэффициент фотовольтаического преобразования кремниевой батареи; 
T  − срок службы панели, тыс.ч; 

1 2\α α  − коэффициенты, учитывающие: рост тарифа на ЭЭ \ изменение цены на панели 
с учетом конструктивных улучшений, роста производства и инфляции. 

4. Бытовые сплит - системы, питаемые от солнечные панелей 
Представляют интерес комбинированные решения, когда от солнечных панелей 

питаются светодиодные установки для освещения и \ или бытовые сплит – системы (для 
охлаждения помещения летом либо нагревания - зимой). Некоторые распространенные 
предложения от MHI представлены в табл. 4;  потребляемая электрическая мощность, в kW, 
выделена рамкой; приводятся средние значения (в скобках – минимальные и максимальные). 
Коэффициенты энергоэффективности γ – отношения эффективного значения к средней 
потребляемой мощности – тонированы. Обращают на себя внимание высокие значения 
коэффициента эффективности (для моделей 20 и 25 – более 5).  

Обеспечиваемая панелями мощность составляет 0,1kW/m2, следовательно, для каждого 
гектоватта мощности сплит – системы необходима одна панель. В часы отсутствия 
солнечного света системы должны переключаться на обычные питающие линии.   

 
Таблица 4. Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries, Ltd 
Бытовые сплит – системы, серия Hotrods ( 1P  − производительность, kW; 2P  − 

потребляемая мощность, kW).  
Характе-
ристики  

Внутренний 
блок 
Наружный блок 

SRK20ZMX-
S 
SRC20ZMX-
S 

SRK25ZMX-S 
SRC25ZMX-S 

SRK35ZMX-S 
SRC35ZMX-S 

SRK50ZMX-
S 
SRC50ZMX-
S 

SRK60ZMX-
S 
SRC60ZMX-
S 

1P , kW охлаждение 2,0(0,9-3,1) 2,5(0,9-3,2) 3,5(0,9-4,1) 5,0(0,7-6,2) 6,0(0,8-6,8) 
обогрев 2,5(0,9-4,3) 3,13(0,9-4,7) 4,3(0,9-5,1) 6,0(0,7-8,9) 6,8(0,8-9,7) 

2P , kW охлаждение 0,35(0,19-0,7) 0,49(0,19-0,82) 0,845(0,19-
1,01) 

1,3(0,2-2,2) 1,86(0,2-2,2) 

обогрев 0,45(0,23-1,0) 0,595(0,23-
1,12) 

0,96(0,23-1,35) 1,35(0,2-2,26) 1,67(0,25-2,7) 

Коэффициент γ охлаждение 5,71 5,2 4,14 3,85 3,23 
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обогрев 5,56 5,26 4,48 4,44 4,07 

Выводы 
1. Стоимость УГЗ, если исключить «прочие» затраты и использовать для расчета 

исходное значение потока, совпадает с успешно применявшимся показателем – стоимостью 
световой энергии 12G . 

2. При экономической оценке ОУ нет необходимости учитывать: 
• те статьи затрат, которые не выполняются или по которым отсутствует достоверная, 

убедительная информации; 
• затраты годовые или, тем более, за срок службы здания – при ранжирования ИС 

достаточно сравнивать стоимость единицы СЭ этих источников. 
3. Предложен критерий экономичности панелей в сравнении с питанием ИС от сети. 
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Более 4/5 части вырабатываемой электроэнергии  на тепловых электрических станциях 

Республики Казахстан получают при сжигании твердого органического топлива. При этом 
большая часть приходится на каменные угли Экибастузского, Борлинского и 
Карагандинского месторождений. Основная доля  угля является низкосортной, как например, 
каменные угли Экибастузского месторождения с очень высокой зольностью. Добыча угля 
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ведется открытым способом. Следовательно, себестоимость данного топлива невелика. 
Однако, сжигание таких углей сопряжено со сложностями по их воспламенению, 
увеличением вредных пылегазовых выбросов: золы, оксидов углерода, пятиокиси ванадия, 
оксидов азота и серы, углеводородов. При сжигании низкосортных углей увеличивается 
расход мазута или природного газа, используемого для розжига, и ухудшается экологическая 
обстановка. В связи с этим, является  актуальным рассмотрение  вопросов  связанных  с  
экономической  эффективностью,  как топочных процессов, так и природоохранных 
мероприятий. 

На всех ТЭС, работающих на органическом топливе, обычно применяется факельный 
способ сжигания топлива, причем топливо подается в виде угольной пыли, 
транспортируемой первичным воздухом. На эффективность работы и организацию 
топочного процесса котлоагрегата   будет влиять компоновка горелочных устройств, а также 
правильный выбор самих горелок. 

Пылеугольные  горелки  служат  для  организованного  ввода  угольной пыли и воздуха 
в топку. С помощью горелок и рациональной  их компоновки в  значительной  мере  
организуется  топочный  процесс:  достигаются устойчивое  зажигание  факела,  
смесеобразование,  интенсивное  выгорание пыли и бесшлаковочная работа котла. 

Для сжигания угольной пыли применяют два основных типа  горелок: вихревые  и  
прямоточные.  

Вихревыми  называют  горелки,  у  которых первичный  или  вторичный  воздух  
закручиваются  специальными завихрителями.  Закручивание  потоков  достигается  при  
помощи  улиток,  устанавливаемых  на  входе  в  горелку,  или  лопаток,  устанавливаемых  в 
горелке  аксиально  или  тангенциально  в потоке первичного  или  вторичного воздуха [1]. 

 
Рисунок 1 Принципиальные схемы пылеугольных вихревых горелок: 

а  –  прямоточно-улиточная;  б  –  прямоточно-лопаточная;  в  –  двухулиточная;   г–  
улиточно-лопаточная;  д  –  лопаточно-лопаточная;  I  –  поток  первичного 

воздуха с угольной пылью; II – поток вторичного воздуха. 
 

В вихревых горелках потоки пылевоздушной смеси, вторичного воздуха или оба потока 
закручиваются и в результате закрутки пылевоздушный поток, вытекающий из горелки в 
топку, раскрывается в виде полого вращающегося конуса, к которому изнутри и снаружи 
эжектируются топочные газы. При аксиальном вводе пылевоздушной смеси горелка имеет 
небольшое сопротивление, износу подвержен лишь поворот во входном участке, но для 
раскрытия потока в топке требуется создать сильную закрутку (в улитке или лопатками) 
вторичного воздуха. С использованием таких горелок сжигают преимущественно бурые и 
каменные угли с повышенным выходом летучих (Vdaf > 30%) [2]. Уголь Экибастузского 
месторождения таковым и является. 

Существует три основных вида компоновки горелок в топке котла: фронтальная, 
встречная и угловая.  
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Рисунок 2 Способы расположения горелок в топочной камере: 
а – фронтальное; б – встречное; в –  угловое 

При  фронтальном  расположении  горелок  (рис. 2, а)  газовые  струи развиваются  
первоначально  самостоятельно,  а  затем  сливаются  в  общий поток. При ударе факела о 
заднюю стенку топки может произойти ее ошлакование. В связи  с  этим  при  фронтальном  
расположении  горелок  наиболее целесообразно  применение  вихревых  горелок  с  
относительно  коротким широким факелом. 

При  встречном  расположении  (рис. 2, б)  горелки  могут располагаться  на  
противоположных  боковых,  а  также  на  фронтальной  и задней  стенках.  Возможны  
встречно-лобовая  и  встречно-смещенная  компоновки.   

При  угловом  расположении  горелок  (рис. 2, в)  возможны следующие  схемы  их  
установки:  диагональная,  блочная,  тангенциальная. При таком  размещении горелок 
возникает ряд конструктивных сложностей и возможно ошлакование стенок [1]. При данной 
компоновке в основном используют прямоточные горелки небольшой мощности и 
располагают их в несколько ярусов. 

На котлах ПК-39, установленных на Аксуской ТЭС, в настоящее время установлены 
вихревые трехпоточные горелки в два яруса на боковых стенах по встречной схеме.  

Встречная лобовая компоновка обеспечивает соударение потоков, вытекающих из 
горелок противоположных стен, задерживающих удар во фронтовую и заднюю стены и 
снижающее опасность шлакования этих стен. Однако в зоне соударения могут наблюдаться 
растечка газов к боковым стенам, удар и шлакование последних. При движении факелов 
происходит их проникновение в межгорелочные пространства противоположно 
расположенных горелок. Так как топочные газы горящего факела не имеют контакта со 
стенами и охлаждаются незначительно, то в таких топках отмечают высокий температурный 
уровень горения и устойчивое зажигание пылевоздушной смеси. Часть потоков направляется 
в холодную воронку, а основная масса газов, достаточно равномерно заполняя топку, 
поднимается вверх [2].  

Необходимо отметить, что внедрение трехпоточных вихревых горелок с аксиально-
лопаточным завихрителем  на котлах ПК-39 Аксуской ТЭС, вместо проектных 
двухпоточных с тангенциально-лопаточным завихрителе, решило ряд проблем  
существующих в начальный период эксплуатации станции. Так при работе с проектными 
горелками на котлах наблюдалось интенсивное шлакование экранных поверхностей нагрева 
и применялась подсветка факела мазутом.  

Внедрение нижнего третичного дутья позволило обеспечивать устойчивое горение  в 
диапазоне нагрузок 60 – 100 % от номинальной независимо от качества (зольность от 35 до 
53 %) сжигаемого топлива, а также иметь большие регулировочные возможности в части 
борьбы со шлакованием топочных экранов по сравнению с проектными горелками. 

В  связи  с  тем,  что  одним  из  основных  источников  загрязнения атмосферного 
воздуха вредными газовыми и пылевыми выбросами являются электростанции,  работающие  
на  твердом  топливе,  становится  актуальной разработка технологий сжигания с 
минимальными выбросами NOX, SOX и золовых частиц. Каменные  угли  Казахстана  
являются  малосернистым энергетическим  топливом  и  при  рациональной  организации  
топочного процесса  вред  наносимый  окружающей  среде  может  быть  сведен  к 
минимуму. 

Рациональная организация топочного процесса состоит из:  
1. Обеспечения  устойчивого  горения  и  исключения  подсветки  факела мазутом в 

регулировочном диапазоне нагрузок.  
2. Снижения содержания горючих в уносе до1-2%.  
3. Двухступенчатое  сжигание топлива с подачей третичного дутья ниже основных  

горелок  или «нестехиометрическое» сжигание  по  ярусам (если число ярусов в топке два и 
более) с целью снижения выбросов NOX до 400-500 мг/нм3.  

Технология  сжигания  с  минимальным  вредным  воздействием  на окружающую  
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среду  предполагает  реконструкцию  схемы  сжигания  и горелочных устройств котлов.  
Схема  сжигания  должна  обеспечить  повышенную  полноту  выгорания топлива, 
исключение подсветки факела и выброса СО, а также  снижение выброса NOX до 400-500 
мг/нм3. При этом должны обеспечиваться  условия для снижения примерно на 20% выброса 
SOX.  

Такие показатели были достигнуты на всех 14 корпусах котлов ПК-39-II к блокам 300 
МВт ТЭС ОАО«ЕЭК» (бывшей Ермаковской ГРЭС) и котле П-57Р ст.№1 к блоку500 МВт 
ОАО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».  Уровень выхода NOX на котлах ПК-39-II был 
снижен с 1000 мг/нм 3 до 600 мг/нм3. При этом исключена подсветка факела [3]. 

 

 
Рисунок 3 Схема расположения основных грелок, сопел сброса и третичного 

воздуха(OFA)  
1 – основные горелки, 2 – сбросные горелки, 3 – сопла третичного дутья (OFA) 

 
Для снижения выбросов оксидов азота до требуемого уровня (NOХ ≤ 550мг/нм3) 

применена схема двухступенчатого сжигания топлива, при которой 15…20% горячего 
воздуха подается через сопла третичного дутья. Сопла третичного дутья расположены на 5,7 
м выше основных горелок второго яруса и установлены тангенциально на боковых стенах 
топочной камеры (по три сопла на стене) (рис.3). Воздух третичного дутья используется для 
дожигания горючих составляющих механического и химического недожога из зоны 
основного горения. При этом работа горелок осуществляется с избытком воздуха αг=0,87…1 
при работе на четырех мельницах. Наибольшее влияние на снижение выходов оксида азота 
оказывает снижение избытка воздуха на горелке. Поэтому, для более глубокого снижения αг 
до 0,8...0,85 был предложен вариант распределения воздуха по высоте топки, а именно, 
работа со сбросом, который располагается выше второго яруса горелок на 2 м. В сопла 
подается пыль в количестве примерно 0,07 Вр и сушильный агент в количестве 0,4 Vаэр.  
При этом сопла сброса работают с избытком воздуха больше 2 и выполняют роль первой 
ступени третичного дутья. Вышеописанное является, так называемой, вертикальной 
стадийностью ступенчатого сжигания. 

Горизонтальная стадийность горения обеспечивается конструкцией горелок. На блоках 
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станции Аксуской ТЭС установлены низкоэмиссионные вихревые горелки лопаточно-
лопаточного типа. В конструкции горелок применяется принцип двухступенчатого сжигания 
топлива в пределах факела каждой отдельной горелки. Вторичный воздух делится на два 
потока с разными параметрами крутки. Внутренний поток закручивается и служит для 
стабилизации факела. Наружный канал имеет больший параметр крутки, и часть воздуха 
отрывается от основного потока пыли на начальном участке факела в зоне выхода и 
воспламенения летучих веществ. Недостаток воздуха в этой зоне способствует превращения 
азота, содержащегося в топливе, в молекулярный. 

Для более эффективной организации топочного процесса, помимо снижения выбросов 
оксидов азота, необходимо учитывать степень уменьшения шлакования экранных 
поверхностей и повышение устойчивости горения. 

Уменьшение шлакования экранов топки достигается за счет рассредоточения горения 
топлива. Это реализуется путем использования сбросных сопел и сопел третичного дутья, 
так как в этих условиях зона активного горения растягивается по высоте, в следствии чего в 
ней снижается уровень температур газов и в результате уменьшается возможность 
шлакования поверхностей нагрева.  

Повышение устойчивости горения при пониженных нагрузках можно достичь путем 
концентрации факела горения и повышения за счет этого температурного уровня. Это можно 
обеспечить, уменьшив подачу воздуха в сопла третичного и нижнего дутья, начиная с 
нагрузки котла около 80% от номинальной нагрузки. При работе котла при нагрузке ниже 
60% от номинальной во все сопла подается воздух только на охлаждение [4]. 

Следует отметить, что представленная технология сжигания, способствующая 
снижению вредных выбросов в атмосферу, является самым дешевым и безопасным методом 
из всех известных методов их снижения.  
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В 2014 году была произведена полная автоматизация теплового узла пристройки 

главного корпуса Инновационного Евразийского Университета. Автоматизация позволила 
перейти на количественный метод регулирования отопительной нагрузки в помещении, что в 
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свою очередь приведет к значительной экономии денежных средств. После 
переоборудования тепловой узел огородили прозрачными стенами, что позволило 
беспрепятственно увидеть действующую установку. Поскольку, обычно, тепловые узлы 
находятся в подвальном помещении и под замком, доступ к которым разрешен только 
специальному персоналу. 

Реализация автоматики позволяет использовать тепловой узел в двух режимах, в 
режиме стандартной работы элеватора и в режиме автоматического регулирования с 
насосным узлом смешения. 

 

 
 
Рисунок 1 – Принципиальная схема теплового пункта пристройки корпуса ИнЕУ 

 
1 -погодный компенсатор (контроллер отопления); 2 – датчик температуры наружного 

воздуха; 3 – датчик температуры поверхности трубы; 4 – регулирующий клапан; 5 – 
электропривод; 6 – циркуляционный насос; 7 –манометр; 8 – трехходовой латунный кран; 9 – 
затвор межфланцевый; 10 – фильтр стальной; 11 – обратный клапан 

 
Автоматикой системы отопления управляет контроллер отопления (см. рис.1). 

Циркуляция воды в системе отопления обеспечивается насосом 6. Насос установлен на 
подающем трубопроводе после узла смешивания прямой сетевой воды и обратной воды 
системы отопления. Благодаря своей характеристике насос обеспечивает неизменность 
расхода циркулирующей в системе отопления воды независимо от пропорций смешивания. 
После насоса установлен датчик температуры смешанной воды 3а. Клапан 4 регулирует 
количество поступления прямой сетевой воды в систему отопления, регулируя, таким 
образом, температуру воды после точки смешения. Клапан управляется контроллером 
отопления через привод 5. Контроллер, получая данные от датчика температуры наружного 
воздуха 2а в соответствии с заложенной в него программой, регулирует температуру воды 
подаваемой в систему отопления. Датчик температуры наружного воздуха 2б установленный 
в контрольном помещении предназначен для корректировки работы контроллера по 
температуре внутри здания [1]. 

Ввиду вышеописанного возник вопрос «А почему бы не использовать тепловой узел 
как лабораторную установку?». Ответом на данный вопрос является создание учебного 
комплекса практических и лабораторных работ, цель которого – возможность полноценного 
использования реальной действующей установки для закрепления теоретических знаний, 
полученных в процессе освоения дисциплин по специальности «Теплоэнергетика». 

Разработка и внедрение автоматической системы местного регулирования теплового 
потока в общественно-административных зданиях является одним из направлений 
энергосбережения, которое так актуально в нынешнее время. Взяв на основу принцип 
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работы и регулирования автоматической системы, была создана компьютерная программа-
тренажер, которая позволяет исследовать режимы автоматического регулирования расхода 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом учитывается 
особенность процесса смешения теплоносителя после элеватора (или насоса) в системах с 
зависимой схемой присоединения абонентских вводов, которая зависит от начальной 
температуры горячей воды, отпускаемой с ТЭЦ, и температуры в обратной линии 
трубопроводов. В расчетах значения этих величин приведены для города Павлодара и  
определяются компьютером автоматически [2]. Описанный компьютер-тренажер также 
задействован в проведении практических и лабораторных работах. 

В сборник вошли как практические, так и лабораторные работы, которые можно 
включить в образовательную программу по разным дисциплинам.  

Одной из первых практических работ является работа по дисциплине 
«Теплоэнергетические системы и энергоиспользование», в которой студенты ознакомятся с 
особенностями централизованного отопления, схемами присоединения абонентов 
теплопотребления, а также с принципом работы теплового узла. Результатом работы 
является сравнение действующей установки с принципиальной схемой и ответы на 
контрольные работы. 

Практическая работа по дисциплине «Теория автоматического управления» носит 
название «Работа регуляторов непрерывного действия». Целью работы является 
ознакомление с видами работы регуляторов непрерывного действия, изучение принципа 
регулирования системы отопления. В работе представлен регулятор ECL Comfort 110, 
который является ПИ-регулятором, автоматически изменяющим температуру теплоносителя 
в подающем трубопроводе системы отопления от изменения параметров температуры воды 
на выходе из системы и наружного воздуха. 

В рамках этой же дисциплины разработана лабораторная работа, целью которой 
является ознакомление со свойствами объекта регулирования и анализ графика зависимости 
расхода теплоносителя от температуры наружного воздуха. В теоретической части подробно 
дано описание свойств объектов регулирования, таких как емкость, самовыравнивание, 
временя разгона, постоянная времени.  Работа выполняется на компьютерном тренажере. По 
окончании получившийся график необходимо перенести в тетрадь, проанализировать и 
определить свойства объекта регулирования. 

Для закрепления основных навыков по составлению схем автоматизации была 
предусмотрена практическая работа по дисциплине «Автоматизация теплотехнических 
процессов и установок». В теоретической части даны основные принципы составления 
схемы автоматизации и описан принцип работы теплового узла. По полученным 
теоретическим знаниям о принципе работы и схеме регулирования теплоснабжения здания 
студенты должны будут составить схему автоматизации теплого узла  с соблюдением 
обозначений согласно СТ РК 21.404-2002 (ГОСТ 21.404-85). 

В связи с широким применением энергосберегающих мероприятий оборудование 
теплого узла системой автоматики является одним из таких примеров. Эффективность от 
внедрения системы регулирования определяется в практической работе по дисциплине 
«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике».  

Особенность  административно-общественных  зданий представляется в том, что 
нормируемые значения температуры воздуха в помещениях рекомендуется поддерживать 
только в рабочее время, а во внерабочее время и выходные  дни  можно  поддерживать  
режим  пониженной температуры воздуха в помещениях, но не ниже + 5оС, с 
восстановлением нормируемых температур к началу работы. Назовем такой режим 
отопления дежурным режимом [3]. 

Расчет работы проводится как на компьютерном тренажере в случае работы системы 
отопления в режиме количественного регулирования нагрузки, так и по формулам при 
качественном регулировании отпуска теплоты от ТЭЦ. В виду того, что на тренажере 
моделируются два режима: основной и дежурный, а в математическом расчете отражается 
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только обычный режим теплоснабжения, результатом расчетов будет сравнение расходов 
теплоносителя поступающего в систему из магистрального трубопровода. 

Как всем известно, теплоносителем в системе отопления является горячая вода с 
определенными параметрами. Один из таких параметров – расход теплоносителя в системе 
отопления, который создает циркуляционный насос. Установка является доступной для 
снятия необходимых показаний, поэтому применяются их реальные значения. Для расчета 
потребуются показания с контроллера температур ECL Comfort 110: температура воды в 
подающем, в обратном трубопроводе тепловой сети и температура воды в подающем 
трубопроводе системы отопления после смешения. Полученные данные сравнивают с 
паспортным расходом воды в системе, который создает циркуляционный насос. Данная 
лабораторная работа может быть выполнена в курсе дисциплины «Система производства и 
распределения энергоносителей». 

Так как одной из задач курса «Теплотехнические измерения и контроль» является 
изучение устройства, принципа действия и методики применения средств измерения и 
контроля теплотехнических и других величин, связанных с производством и потреблением 
тепловой энергии и применяемых в физических экспериментах была составлена 
лабораторная работа. В ходе изучения которой студенты смогут ознакомиться с 
устройством, принципом работы и техническими характеристиками вычислителя теплоты 
ВКТ-7, устанавливаемого на тепловом узле здания. После изучения правил по пользованию с 
вычислителем, студентам разрешается снять показания контролируемых параметров.  

Таким образом, разработанный комплекс отвечает всем стандартам качества 
образования и не противоречит целям изучения каждой отдельной дисциплины, что 
позволит студентам повысить свой уровень знаний в процессе обучения. Каждая работа 
включает в себя теоретическую часть, описание лабораторной установки, порядок 
выполнения работы, обработка данных и вопросы для контрольной проверки.  В виду 
широкого использования информационных технологий, было создано электронное учебное 
пособие по данному материалу. 
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Тепловая электрическая станция – это комплекс оборудования, позволяющий получать 
тепловую и электрическую энергию за счет сжигания органического топлива. Как известно, 
более 80% станций Казахстана работают на твердом органическом топливе. Так же, в 
основном на электрических станциях установлены паротурбинные установки. Это говорит о 
том, что рабочим телом в установке является пар. А пар, как известно, получается из воды. 
Для надежной, безотказной и длительной работы оборудования одним из основных 
критериев является соблюдение параметров качества питательной воды котлоагрегатов. 
Данные по качеству подпиточной воды приведены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Качество обессоленной воды для подпитки котлоагрегатов 

 
Для паровых котлов, работающий на малых и средних параметрах, и для подпитки 

тепловой сети достаточным будет получение умягченной воды. Как правило, такие котлы в 
свой конструкции имеют барабан, что допускает удаление из подпиточной воды солей 
жесткости. Другая картина получается, если рассматривать паровые котлы высоких и 
сверхкритических параметров. Конструктивно, в большинстве случаев, они являются 
прямоточными, а это значит, что вся воды, попадающая в котел за один цикл превращается в 
пар. И если не соблюдать нормы качества воды, то это отрицательно скажется на надежности 
работы оборудования: засоление поверхностей нагрева, снижение теплообмена между 
средами, пережог труб. Поэтому для питания прямоточных котлов необходимо получение 
глубокообессоленной воды. 

Существует ряд технологий  получения умягченной и обессоленной воды: ионный 
обмен, электрохимическая обработка, термические методы обработки воды, обессоливание 
воды ионным обменом, обратный осмос и другие. Но так как большинство тепловых 
электрических станций Казахстана эксплуатируются уже 40-45 лет, на их 
водоподготовительных установках применяется ионный метод обессоливания воды при 
прямотоке. Повсеместное использование прямоточной ионообменной технологии связано с 
дефицитом фильтров соответствующей конструкции и ионообменных смол. 

За время многолетнего использования параллельнопоточных фильтров были выявлены 
их недостатки. Так как данные фильтры являются прямоточными, процесс обработки воды и 
регенерация фильтрующего слоя проходят в одинаковом направлении: сверху вниз. Из-за 
того, что процессы однонаправленные возникает увеличение расхода реагентов на 
восстановление фильтра (увеличиваются материальные затраты на покупку реагентов), что в 
свою очередь приводит к повышенному расходу воды для отмывки слоя ионита от излишек 
регенерационного раствора и объему сбросных вод. Превышение расхода раствора на 
регенерацию связно с тем, что при стехиометрических показателях нижний слой 
ионообменного материала останется не до конца отрегенерированным. Потому что по мере 
продвижения через слой концентрация ионов (например, Н+), которые смогли бы вытеснить  
ионы уловленных солей из ионита, уменьшается, а иногда и становится меньше, чем 

Показатели Качество обессоленной воды для подпитки 

котлов с естественной 
циркуляцией 

давлением 140 кгс/см2 
(13,8 МПа) 

прямоточных котлов 
(24 МПа) 

Общая жесткость, мкг-экв/дм3, не более 1 0,2 

Содержание кремниевой кислоты, 
мкг/дм3, не более 

100 20 

Содержание соединений натрия, 
мкг/дм3, не более 

80 15 

Удельная электрическая проводимость, 
мкСм/см, не более 

2,0 0,5 
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концентрация вытесненных ионов, которые теперь содержатся в регенерационном растворе, 
и, подойдя к нижнему слою, его восстановление происходит не полностью или вообще не 
происходит. Такая технология регенерации скажется на качестве обрабатываемой воды 
следующего фильтроцикла.  

С развитием научно-технического прогресса сначала в зарубежном мире, а после и на 
постсоветском пространстве стало появляться необходимое оборудование для применения 
схем с противоточным способом обработки воды. Положительный эффект которой известен 
давно, однако не применялся в виду вышесказанного.   

К общим преимуществам технологии с противоточной регенерацией можно отнести: 
уменьшение в 1,5–2,5 раза количества эксплуатируемых фильтров, т.к. скорость 
фильтрования воды достигает 40–50 м/ч; уменьшение расхода реагентов примерно в два и 
более раз (удельный расход кислоты – 1,3–1,6 моль/моль, щелочи – 1,4–1,5 моль/моль, 
натрий хлорида – 1,2–1,3 моль/моль); увеличение почти в два раза рабочей обменной 
емкости фильтра за счет свойств ионитов и возможности почти полностью заполнять фильтр 
ионитом; уменьшение расхода воды на собственные нужды примерно вдвое и, 
следовательно, уменьшение в два раза количества сточных вод; нормативное качество 
обработанной воды, получаемое при одноступенчатом фильтровании, не хуже, чем при 
двухступенчатом фильтровании [2]. 

Весь секрет достоинств данной технологии кроется в противоположно проходящих 
процессах очистки воды и регенерации смолы. Дело в том, что, когда вода попадает в 
фильтровальный слой, она сталкивается с наименее отрегенерированным ионитом. По мере 
продвижения воды, все лучше восстановленные слои замещают ионы из обрабатываемой 
воды, которых к выходу из фильтра становиться все меньше. Тем самым не нарушается 
баланс между поглощенными и вытесняющими ионами. Тоже происходит и в процессе 
регенерации. Регенерационный раствор сталкивается вначале с менее «загрязненным» слоем 
ионита, который является выходным по отношению к воде, что приводит к более глубокой 
степени очистки воды. 

В настоящее время существует множество противоточных технологий, однако, из-за 
жестких требований к режиму работы: необходимость обеспечения сплошного слоя и 
отсутствия его перемешивания при сорбции и регенерации, промышленное применение 
нашли три-четыре технологии.  Кратко рассмотрим каждую из них. 

I. Одной из первых запатентованных противоточных технологий (60-е годы XX века) 
была технология Швебебет (разновидности: Лифтбет, Ринзебет, Мультистеп) фирмы «Байер 
АГ». Обрабатываемая вода в фильтре направляется снизу вверх, регенерационный раствор - 
сверху вниз (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема работы фильтра с технологией Швебебет средним дренажным 

устройством 
 

Этой технологии присущи принципиальные недостатки:  
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• слой ионита очень чувствителен к изменению расхода обрабатываемой воды, к 
перерывам в работе в этих случаях наблюдается внутрислойное перемешивание, что 
уменьшает эффект противоточного ионирования (требуется усиленная регенерация); 

• необходимо регулярно производить взрыхляющие промывки, т.к. «мелочь» и 
загрязнения, скапливающиеся в верхней части слоя, могут быть унесены во время рабочего 
цикла в следующий фильтр или потребителю, если предварительно не взрыхлить и не 
отмыть слой ионита;  

• взрыхление вынужденно проводится в специальной емкости, т.е. неизбежно 
увеличение капитальных затрат.  

В настоящее время во всем мире действует около четырех тысяч ВПУ по технологии 
Швебебет [3]. 

 
 

 
                    

Рисунок 2 - Противоточный фильтр 
1 – корпус; 2 – среднее дренажное устройство; 3 – нижнее дренажное устройств 

 
 

УДК 621.1 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ И 
ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА В ПАРОВЫХ КОТЛАХ БКЗ-320 

 
  Галимеденова Айша Талгатовна 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, г.Астана, Казахстан 
ai6a8@mail.ru 

Научный руководитель - М.Г.Жумагулов 
 
 Одним из наиболее эффективных методов, обеспечивающих частичное восстановление 

уже образовавшихся оксидов азота до N2, является метод трехступенчатого сжигания, 
который в США и Западной Европе называют reburningprocess. Сущность метода 
заключается в том, что в основные горелки (работающие с оптимальным по условиям 
эффективности избытком воздуха) подается только 75…85 % всего топлива. Остальные 
15…25 % подают в промежуточную зону факела (выше основных горелок) с большим 
недостатком воздуха. В результате этого образуется восстановительная зона, в которой за 
счет углеводородов и азотсодержащих компонентов (например, аминов) происходит 
восстановление NOх.  

Выше восстановительной зоны в топку подается третичный воздух для дожигания 
продуктов неполного сгорания, поднимающихся из восстановительной зоны. Таким образом, 
в топке образуется три зоны с разными условиями работы (Фиг. 1).  

 Для создания восстановительной зоны можно использовать то же топливо, что и для 
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основных горелок, но предпочтение следует отдать газообразному топливу, которое не 
содержит связанного азота и, кроме того, не создает трудностей при сжигании. При 
сжигании угля для восстановительных горелок желательно использовать пыль более тонкого 
помола, чтобы обеспечить догорание коксовых частиц на пути от восстановительной зоны до 
выхода топочных газов в зону ширмового пароперегревателя.  

 
Фиг.1 

Схема организации трехступенчатого сжигания 
 
Эффективность метода трехступенчатого сжигания зависит от ряда факторов, 

важнейшими из которых являются:  
1) глубина недостатка окислителя в восстановительной зоне;  
2) время пребывания продуктов горения в восстановительной зоне;  
3) температура в восстановительной зоне должна быть по возможности высокой;  
4) интенсивность воспламенения дополнительного топлива и перемешивание 

продуктов его сгорания с дымовыми газами из основной зоны горения;  
5) избыток воздуха в основной зоне горения (он должен быть минимальным с учетом 

обеспечения допустимого механического недожога);  
6) время пребывания τ и интенсивность перемешивания струй третичного воздуха с 

продуктами сгорания из восстановительной зоны (τ должно быть не менее 600 мс).  
Метод трехступенчатого сжигания можно реализовать как при создании новых котлов, 

так и при модернизации действующих. В последнем случае предпочтение следовало бы 
отдать схеме уголь/газ (для основных и дополнительных горелок соответственно). Но 
чрезмерно высокие цены на природный газ (в Европе и в США они в 4 раза превышают 
стоимость угля в расчете на 1 ккал) препятствуют широкому внедрению этой схемы за 
рубежом. Тем не менее котлы, переведенные на схему трехступенчатого сжигания, работают 
в США, в Японии, Великобритании, Италии. На территории бывшего СССР этот метод был 
внедрен впервые в Европе на котле с жидким шлакоудалением (блок № 4 мощностью 300 
МВт Ладыженской ГРЭС), а также на нескольких более мелких котлах по упрощенной 
схеме, с использованием горелок верхнего яруса для создания восстановительной зоны. 

В данной статье мы предлагаем два варианта модернизации топки котла с 
минимизацией затрат на реконструкцию, главная цель которых снижение неполноты 
сгорания топлива и уменьшения выброса оксидов азота. 

Первый вариант рассматривает модернизацию топки, которая содержит вертикальную 
призматическую камеру сгорания, топливные горелки, горелки доменного газа и сопла 
вторичного воздуха, размещенные на одной вертикальной стенке камеры сгорания, причем 
горизонтально направленные топливные горелки установлены ниже наклоненных вниз 
горелок доменного газа и сопл вторичного воздуха. Недостатком этой топки при сжигании 
наряду с доменным газом угольной пыли, подаваемой в топку через топливные горелки, 
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является неустойчивое зажигание угольной пыли и доменного газа вследствие подачи всего 
количества вторичного воздуха спутно с доменным газом в корень пылеугольного факела, а 
также сепарация несгоревшей угольной пыли в холодную воронку с образованием недожога. 

Мы предлагаем модернизацию, которая повысит надежность и экономичность работы 
топки, а также эффективности подавления оксидов азота в ее объеме путем устранения 
отмеченных недостатков. 

Поставленная техническая задача решается тем, что в топке, содержащей холодную 
воронку, расположенную под вертикальной призматической камерой сгорания, на одной 
вертикальной стенке которой установлены пылеугольные горелки, направленные наклонно 
вниз, и ниже расположенные горелки высокореакционного топлива, а на противоположной 
вертикальной стенке - воздушные сопла, согласно изобретению на этой же стенке ниже их 
уровня размещены установленные наклонно вверх комбинированные сопла в топку по 
меньшей мере, одного из компонентов: сушильного агента пылесистем, воздуха, угольной 
пыли, высокореакционного топлива и газов рециркуляции. 

В варианте исполнения наклоненные вниз пылеугольные горелки могут быть 
дополнительно снабжены устройствами ввода в топку высокореакционного топлива.Кроме 
того, комбинированные и воздушные сопла могут быть выполнены с вертикально-щелевыми 
выходными сечениями. 

Установленные с наклоном вверх комбинированные сопла защищают от шлакования 
стенку, на которой они расположены, отжимая от нее факел за счет кинетической энергии 
струй. Комбинированные сопла обеспечивают также более высокую эффективность 
перемешивания реагентов, т.е. повышают экономичность работы топки и эффективность 
подавления в ней оксидов азота. 

 
 

Фиг. 2 - Вариант исполнения предлагаемой топки в продольном разрезе (Фиг. 1) и в 
горизонтальном разрезе 

 
Согласно рисунку, топка содержит вертикальную призматическую камеру сгорания 1 с 

холодной воронкой 2. на стенке 3 камеры 1 установлены с наклоном вниз на 60o шесть 
пылеугольных горелок 4 с устройствами ввода высокореакционного топлива 5 (в данном 
случае газа) и шесть нижерасположенных горелок 6 высокореакционного топлива, 
направленных горизонтально, а на противоположной стенке 7 - двенадцать воздушных сопл 
8, которые в данном исполнении направлены горизонтально и расположены несколько ниже 
уровня размещения пылеугольных горелок 4. Ниже сопл 8, в данном случае напротив 
горелок высокореакционного топлива 6, установлено с наклоном вверх на 40o шесть 
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комбинированных сопл 9. Эти сопла 9, а также воздушные сопла 8 выполнены с 
вертикально-щелевыми выходными сечениями 10 и 11 соответственно. 

На пылеугольном топливе топка будет работать следующим образом: 

 
 

 
Через пылеугольные горелки 4, установленные на стенке 3, в камеру сгорания 1 

вводится наклонно вниз пылевоздушная смесь и загорается в ней. Вторичный воздух 
поступает в камеру сгорания 1 через горелки 6 высокореакционного топлива той же стенки. 
Он взаимодействует с факелом, препятствует выпадению несгоревшей пыли в холодную 
воронку 2 и направляет факел к противоположной стенке 7 камеры сгорания 1. Здесь факел 
перемешивается со струями сушильного агента пылесистем и воздуха, вытекающими 
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наклонно вверх из комбинированных сопл 9, разворачивающими факел вверх и 
препятствующими шлакованию стенки 7, факел взаимодействует с третичным воздухом, 
поступающим в камеру 1 из сопл 8. Для раннего зажигания пыли и снижения образования 
топливных оксидов азота через трубки газовых горелок 5 в свежие пылевоздушные струи 
горелок 4 вводится высокореакционное топливо - газ. Для лучшего перемешивания факела 
со струями, вводимыми в камеру 1 из комбинированных 9 и воздушных 8 сопл, выходные 
сечения указанных сопл 10 и 11 соответственно выполнены вертикально щелевыми. 

Таким образом в топке осуществляется многоступенчатое сжигание пылеугольного 
топлива при надежном его зажигании и интенсивном перемешивании со вторичным и 
третичным воздухом. Эти особенности сжигания должны обеспечить надежную и 
экономичную работу топки и значительное снижение образования в ней оксидов азота. 

Второй вариант, предложенный нами, может использоваться на котлах тепловых 
электростанций при сжигании угольной пыли и природного газа. 

Распространены камеры, в которых на фоне закрученных реализуются встречные, 
смещенные, радиальные, осевые затопленные и т. д. течения. Часто выход потока из 
вихревых центробежных аппаратов организуется по принципу встречи струй. Этот принцип 
используется и при реконструкции данной топки. 

В этой топке на боковых стенах в два горизонтальных ряда установлены 
многофункциональные горелки с вертикально-щелевыми пылевыми и воздушными соплами, 
причем в верхнем горизонтальном ряду установлено четыре горелки по две на каждой из 
боковых стен, вертикальные плоскости симметрии всех сопл горелок верхнего ряда 
направлены по касательной к окружностям в центре топочной камеры, в нижнем 
горизонтальном ряду установлено две горелки по одной на каждой из сторон. Каждые сопла 
и собственно камера имеют вертикальные плоскости симметрии. 

Основная задача, а именно снижение недожога пылеугольного топлива и концентрации 
оксидов азота в продуктах сгорания, достигается следующим образом: 

• необходимо совместить вертикальную плоскость симметрии пылевых сопл нижнего 
горизонтального ряда с вертикальной плоскостью симметрии камеры сгорания; 

• сместить к фронтовой стене воздушное сопло одной из горелок  и установкой ее 
газовых сопл со стороны задней стены; 

• сместить к задней стене воздушное сопло другой горелки и установить ее газовые 
сопла со стороны фронтовой стены 

Предлагаемая топка представлена на следующих чертежах: на фиг. 3. – вертикальный 
разрез топки, на фиг. 4 разрез А-А на фиг.1 горелок верхнего горизонтального ряда, а на фиг. 
5 – разрез Б-Б на фиг.1 с горелками нижнего горизонтального ряда. 

Топка на фиг.3, 4, 5 содержит вертикальную призматическую камеру сгорания 1 с 
вертикальной плоскостью симметрии α, окно выпуска продуктов сгорания 2,  холодную 
воронку 3 и примыкающие к ней фронтовую и заднюю стены 4, 5 соответственно 
параллельные вертикальной плоскости симметрии α, а также параллельные между собой 
боковые стены 6, 7, установленные на боковых стенах 6, 7 в два горизонтальных ряда 
многофункциональные горелки 8, 9 с вертикально-щелевыми пылевыми и воздушными 
соплами 10, 11 и 12, 13 соответственно и размещенными в вертикальных рядах 
осесимметричными газовыми соплами 14, 15; все сопла имеют собственные вертикальные 

плоскости симметрии  1,  1,  1 и  2,  2,  2; в верхнем горизонтальном ряду (фиг.4 - 
разрез А-А на фиг.3) установлено четыре горелки 8 по две на каждой из боковых стен 6, 7; 

вертикальные плоскости симметрии  1,  1,  1 всех сопл 10, 12, 14 горелок 8 верхнего ряда 
направлены по соответствующим касательным В, G, Е к окружностям D1 и D2 в центре 
топочной камеры 1; в нижнем горизонтальном ряду установлено две горелки 9 по одной на 
каждой из боковых стен 6, 7 (фиг.5 - разрез по Б-Б на фиг.3); особенностью топки на фиг.3, 4, 

5 является совмещение вертикальных плоскостей симметрии  2 пылевых сопл 11 горелок 9 
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нижнего горизонтального ряда с вертикальной плоскостью симметрии а камеры сгорания 1, 
смещение к фронтовой стене 4 воздушного сопла 13 одной из горелок 9 на боковой стене 6 и 
установка ее газовых сопл 15 со стороны задней стены 5, смещение к задней стене 5 
воздушного сопла 13 другой горелки 9 на боковой стене 7 и установка ее газовых сопл 15 со 
стороны фронтовой стены 4. Холодная воронка 3 и стены 4, 5, 6, 7 экранированы трубами 16 
с нагреваемой рабочей средой (вода, пар). 

Работа топки осуществляется путем подачи в камеру сгорания 1 через горелки 8, 9 
реагентных потоков воздуха, угольной пыли, газа. Потоки реагентов вступают в 
экзотермическую реакцию с выделением теплоты, отводимой трубами 16 с нагреваемой 
средой; продукты сгорания выводятся из камеры 1 через окно 2 для дальнейшего нагрева 
воды и пара и вывода в атмосферу через дымовую трубу. 

Благодаря рассредоточенному вихрю, который движется в разных направлениях в 
верхнем и нижнем ярусе, идет затянутое по времени горени0 топлива, что позволяет 
улучшить процесс сжигания топлива и снизить его неполноту сгорания.  

Кроме того, при вводе в камеру природного газа, который состоит на 70-98% из метана 
и его гомологов, значительно снижается концентрация оксидов азота, в силу того, что газ 
создает восстановительную среду. Скорость горения газа значительно выше скорости 
горения угольной пыли, следовательно, газ сгорает, застрачивая на горение бóльшую часть 
кислорода, и далее, при горении угля оставшийся кислород окисляет углерод. В итоге на 
окисление азота остается лишь небольшая часть кислорода. Все это может также объяснить 
тем, что кислород имеет большее химическое сродство с углеродом, нежели с азотом, 
поэтому он в первую очередь склонен окислять углерод чем азот при прочих равных 
условиях. 

Таким образом,В докладе представлены варианты модернизаций топки, целью которых 
является снижение недожога пылеугольного топлива и концентрации оксидов азота в 
продуктах сгорания, покидающих топку, что является одним из приоритетных факторов, в 
виду того, что решение данных проблем позволяет повысить КПД установки и улучшить 
экологическое состояние. 
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Энергетика играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства. В 
настоящее время промышленность выходит из кризиса и все больше нуждается в тепловой и 
электрической энергии. Строятся новые жилые массивы и производственные комплексы, что 
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предопределяет ввод в эксплуатацию все новых и более мощных электростанций. 
Актуальным является вопрос о повышении энергоэффективности тепловой схемы 
турбоагрегата. 

Представленная публикация описывает возможности повышения энергоэффективности 
тепловой схемы турбоагрегата К-500-240-4 ЛМЗ Экибастузской ГРЭС-2 путем комплексного 
обследования. (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема энергоблока с турбоустановкой К-
500-240-4 ЛМЗ 

 
Проект станции «Экибастузская ГРЭС-2» мощностью 4 миллиона киловатт с 8-ю 

блоками по 500 МВт каждый, разработан коллективом Новосибирского института 
«Теплоэлектропроект». 

В настоящее время на Экибастузской ГРЭС-2 эксплуатируется два энергоблока общей 
электрической мощностью 1000 МВт. 

В целях приборного обследования тепловой схемы турбины был произведен выезд на 
территорию АО «Экибастузской ГРЭС-2» в рамках дополнительной практики.(Рисунок 2) 
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Рисунок 2. Внутреннее помещение корпуса Котлотурбинного цеха 
Экибастузской ГРЭС-2 

Турбина К-500-240-4 ЛМЗ паровая, конденсационная, одновальная, без регулируемых 
отборов, с одним промежуточным перегревом, номинальной мощностью 525 МВт, с 
частотой вращения 50 с-1 (3000 об/мин) предназначена для непосредственного привода 
генератора переменного тока, монтируемого на общем фундаменте с турбиной. 

Турбина рассчитана для работы при следующих основных номинальных параметрах 
пара: 

Абсолютное давление перед стопорными клапанами 23,54 МПа (240 кгс/см2); 
Температура перед стопорными клапанами 5400С; 
Абсолютное давление на выходе из ЦВД (при номинальной мощности) 4,2 МПа (42,8 

кгс/см2); 
Температура пара на выходе из ЦВД (при номинальной мощности) 2970С; 
Абсолютное давление перед стопорными клапанами ЦСД (при номинальной 

мощности) 3,76 МПа (38,3 кгс/см2); 
Температура пара после промежуточного перегрева 5400С; 
Расчетное средневзвешенное абсолютное давление в конденсаторе (при номинальной 

мощности) 3,50 кПа (0,0357 кгс/см2) при температуре охлаждающей воды на входе в 
конденсаторы 12 0С и расходе 51480 м3/ч. 

Турбина имеет 8 нерегулируемых отборов пара, предназначенных для подогрева 
питательной воды до температуры 2710С (при номинальной мощности турбины и питании 
приводных турбин питательных насосов паром из отборов турбины). 

Приведенные данные соответствуют режиму работы при расходе пара через стопорные 
клапаны ЦВД 1650 т/ч, номинальной мощности 525 МВт, номинальных параметрах свежего 
пара и пара после промперегрева, номинальной температуре охлаждающей воды 120С и 
расходе ее 51480 м3/ч, расходе пара на собственные нужды в количестве 35 т/ч из отбора за 
23 (34) ступенями ЦСД и подпитке цикла обессоленной водой 33 т/ч. 

Кроме отбора пара на собственные нужды турбина допускает при снижении мощности 
до 515 МВт следующие дополнительные отборы для покрытия теплофикационной нагрузки 
в количестве 209х106 кДж/ч (50 кал/ч). 

Максимальный расход пара на турбину составляет 1650 т/ч. При этом расходе, 
выключенных отборах на собственные нужды и теплофикацию без подпитки в конденсатор, 
при включенной регенерации, номинальных параметрах пара, номинальном расходе и 
температуре охлаждающей воды может быть получена мощность 535 МВт. 

В рамках исследования были выполнены следующие расчеты: 
• Расчет тепловой схемы турбины К 500-240-4 с определением всех недостающих 

параметров (Таблица 1); 
• Расчет термических коэффициентов полезного действия каждого агрегата в 

отдельности (конденсатор, ПНД, ПВД и т.д.). 
 
Таблица 1 – Расчетные параметры тепловой схемы 

Наименование Р (абс) Р Т пара D пара Т конд Т в вх Т в вых Q воды кпд 
  кгс/см² МПа °С  т/ч °С °С °С вых т/ч   
ПВД-8 60 5,72 340 106,4 272,46 243,05 271,1871 1599,1 0,937 
ПВД-7 41,7 3,98 293 148,2 250,06 216,22 243,0539 1599,1 0,937 
ПВД-6 18,9 1,79 445 69,5 207,00 198,13 216,22 1599,1 0,937 
ТПН 12 1,14 381 103 186,04 - - - - 
Д-7 12 1,14 381 26 186,04 200,99 198,13 1599,1 0,937 
ПНД-4 4,8 0,454 264 52,2 150,51 178,92 200,99 1249 0,937 
ПНД-3 2,63 0,252 198 53 126,73 156,89 178,92 1249 0,937 
ПНД-2 1,1 0,105 121 78,6 100,13 125,48 156,89 1249 0,96 
ПНД-1 0,195 0,019 60 47,2 59,56 32,92 125,48 1065,2 0,96 
Конденсатор 0,5 0,05 39,92 915 32,92 15 24,84 51480 0,937 
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СП1 1,1 0,105 121 93,6 100,1325 70 121,32 851,83 0,937 
СП2 4,8 0,454 264 30 150,5071 121,4 140 851,83 0,937 

 
Для расчета термических коэффициентов полезного действия каждого агрегата 

применялись данные реальных замеров с Экибастузской ГРЭС-2, представленные в Таблице 
2. 

  
Таблица 2 
Давление атмосферное: 98,5 кПа 
Расход пара: 531 т/ч (А), 720 т/ч (Б) 

Наименование Р Т пара Т конд D 
пара Т в вх Т в 

вых Q воды 

  Мпа °С °С  т/ч °С °С вых т/ч 
ПВД-8 47,8 338 244  233 253 1357 
ПВД-7 31,8 284 217  196 233 1357 
ПВД-6 14,6 474 188  162 196 1357 
ТПН 11,4/10 393/389 42/52     
Д-7 5,3 393    162  
ПНД-4 2,8 291 100   144 1136 
ПНД-3 0,93 189 86   146  
ПНД-2 -0,1     95  
ПНД-1 -0,82    41   
Конденсатор -0,92 39 39  20 28 55000 
СП1        
СП2        

 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Расход свежего пара на основе испытаний 
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Рисунок 4. Расход свежего пара в зависимости от электрической нагрузки 

турбины 
 

Реальный (измеренный) расход пара занижен по сравнению с нормальным расходом 
пара, рассчитанным из соотношения 3 тонны пара на 1 МВт: 

 
Номер опыта 1 2 3 4 
Отклонение, т/ч 11,7 37,2 21,6 49,6 

 
Среднее отклонение составило 30,025 т/ч. 
 
Сопоставив данные рассчитанные в идеальной тепловой схеме с фактическими, 

были сделанные следующие выводы: 
• - Необходимо увеличить нагрузку турбины до номинального значения (500±25 МВт). 

Сейчас действительная мощность турбины составляет около 400 МВт; 
• - Необходимо проверить работу ПНД-3, так как по показаниям данный подогреватель 

имеет меньшее значение по температуре на выходе по сравнению со входящим потоком по 
конденсату. Проверку следует начать с контрольно-измерительных приборов. 

• - Необходимо проверить плотность трубных пучков конденсатора, так как расчетный 
к.п.д. конденсатора 93,7%, а действительный (по измерениям) – 91,1%. 

• - Необходимо проверить третий ПВД, так как тот периодически отключается на фоне 
нарушения системы отвода конденсата греющего пара. 
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Күндердің бір күнінде пайдалы қазбалардың  қоры  таусылатыны  барімізге мәлім. Жер 

бетінде ол қазбалардың қоры таусылса, энергия көздерін қайдан аламыз?- деген сұрақ пайда 
болады. Әрине табиғи көмір,    мұнай,  газ  бірнеше жылдарға жететіні анық. Бірақ, біз келер 
ұрпағымыздың жағдайын да ойлауымыз қажет. Сол себепті “дәстүрлі емес энергия көздері”- 
не жүгінуімізге тура келеді. Олардың бірнеше түрлері бар. Қазақстан еліне керектері: күн, 
жел, био, гидро энергетикалары. Осы энергиялардың ішіндегі жел энергетикасына толық 
тоқталып кетсем. Жалпы жел энергетикасы – желдің кинетикалық энергиясының электр 
энергиясына айналуы, яғни желдің соғуы әсерінен энергияның пайда болуы.  

Жел энергиясы сонау ғасырлардан бастау алады. Алғашқыда адамдар қайықтарға 
парустарды орнатып, желдің күші арқылы жол жүрген. 1,5 мың жыл бұрын парсылар 
қанаттары матадан жасалған жел диірмендерін салған. Уақыт өте ең алғашқы  
электрогенераторды Дания елінде 1890ж. жасаған болатын. Әлемдік метеорологиялық 
ұйымнын есептеуінше жылына 170 трлн кВт·ч құраған. 1930 жылдардан басталып ЖЭҚ-ның 
әр түрлі конструкциялары ойластырыла бастады. Бірақ, ол жылдары ЖЭҚ үлкен қолданысқа 
ие бола алмады. Себебі, пайдалы қазбаларды пайдалану әлдеқайда тиімді болатын. 1973 
жылы мұнайдын дағдарысқа ұшырауы әсерінен ЖЭҚ-ға сұраныс көп бола бастады. 

ЖЭҚ ны құрып жатқанда, оның тұрақтылығын арттыру қажет. Себебі, қатты жел 
соққанда жел қондырғысы шыдамауы мүмкін. 50 жылда 1 рет қатты дауыл болатыны анық. 
Жел қондырғылары ТЭЦ, ГЭЦ сияқты күшті бірақ, орын алу алқабы әлдеқайда үлкен. 
Сонымен қатар жел электр станциялары табиғатқа кері әсерін тигізеді. Құстар мен 
жәндіктердің ұшуына кедергі келтіріп, айналып тұрған күректерімен радиотолқындарды 
қабылдатпай, жақын жерлердегі елді мекендерге телехабар жіберуге бөгет болып тұрады. 
Бірақ, оның пайдалы жақтары бұл кемшіліктерді жауып жібереді. Мысалыға электро 
энергияның арзан болуы, жұмыс орындарында адам жұмысын қажет етпеуі жане жел 
тұрақты жерлерде тұрақты түрде энергияны алу және т.б. ЖЭҚ жұмыс істеу мерзімі 15 - 20 
жылға дейін жетеді. 

Қазіргі уақытта техникалық құрал 2 басты жел қондырғылары болып табылады:  
горизонтальды – горизонтальді осьті турбинамен(жел доңғалағымен), жел 

доңғалағының айналу осі ауаға параллель болғанда;  
вертикальді – вертикальді осьті турбинамен(ротормен), жел доңғалағының айналу осі 

ауаға перпендикуляр болғанда. 

 
 

Ср – жел ағыны энергиясын желқондырғымен  қолданудың тиімділігін сипаттайтын 
қуат коэффициенті. 

Горизонталь осьті жел қондырғыларының ең басты кемшілігі: жақсы қуат алу үшін 
олар мұнараның басында орналасуы керек. Бұл тек қана күрекшелердің оңай қозғалуына 
емес, бастысы, желдің күшінің  биікке қарай күшеюіне байланысты. Мұнараны салу, жел 
қозғалтқышын орналастыру экономикалық пайдалылыққа тікелей әсер ететін фактор болып 
табылады. Горизонталь осьті жел қондырғылары қалақшалардың айналған себебінен шу 
пайда болады. Оның естілуі 100 - 300 м қашықтыққа жетеді. Шудың естілуі 100 - 102 дб ға 
таяу. Шығатын шу құстар мен жәндіктердің ұшуына кері әсерін тигізеді және ЖЭҚ әсерінен  
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ландшаф өзгереді.  
Қуаты бойынша жел қондырғылары 3 ке бөлінеді:  төмен қуатты – 100 кВт-қа дейін, 

орта қуатты – 100 ден 500 кВт-қа дейін, және үлкен (мегаваттық класс)қуатты – 0,5-4 МВт 
және одан да көп 

      
1 - қалақша; 2 - қалақшаларды бұру жүйесі; 3 - тығын; 4 - дискті тормоз; 5 - мульти-

пликатор; 6 - гидромуфта; 7 - генератор; 8 – бұру жүйесі механизмі; 9 – бұру жүйесінің 
тежегіші; 10 -  бұру жүйесінің тетігі; 

 
Вертикаль осьті жел қондырғыларына табақшалы анемометр, Савониус роторы, Дарье 

роторы, Масгрув роторы, Эванс роторы сонымен қатар желді күшейткіш конструкциялары 
жатады. Савониус роторының жел энергиясын қолдану коэфиценті 0,18 ге тең. Масгрув 
роторының коэфиценті 0,35. Дарье роторы 0,35.  Көп қалақшалы 0,25. 2 және 3 
қалақшалылар 0,35-0,45 ге тең. Бетц заңы бойынша жел энергиясын қолдану коэфиценті өте 
жақсы жел қондырғысында 59,5 % дан аспайды. Вертикаль осьті жел доңғалағының 
артықшылығы желдің бағытына қарамастан жұмыс істеп тұрады, бірақ олардың басты  
кемшілігі автоауытқу процесстеріне ұшырағыштығы және генератордың шамадан тыс 
айналғыштығы. Сол себепті көп желгенераторлары горизонталь-осьті сызбамен жасалған, 
бірақ вертикаль-осьті жел генераторлары әлі зерттелу үстінде. 

 
1 - бірқалақшалы; 2 - екіқалақшалы; 3 - үшқалақшалы; 4 - көпқалақшалы; 5 - табақшалы 

анемометр; 6 - Савониус роторы; 7 - Дарье роторы; 8 - Масгруф роторы; 9 - Эванс роторы; 10 
- желді күшейткіш конструкциясы; 
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 Желді күшейткіш конструкциялары. Қалақшаға соғатын желдің күшін арттыру үшін 
қолданылады. Ол конфузор ( тарылған ) және диффузор ( кеңейтілген ) арқылы жүзеге асады. 
Белгілі жылдамдықпен келе жатқан жел конфузор арқылы тарылып, оның жылдамдығы 
еселене түседі. Ары қарай энергиясын жұмсаған жел диффузор арқылы кеңейген аумаққа 
шығады. Ол желді ары айдау үшін қосымша қалақшалар қойылады. Желді күшейткіш 
конструкциялары қазір қолданыста емес. Себебі ЖЭҚ 50-70 м биіктікте орналасады және 
одан да жоғары. Сонымен қатар қалақшалардың диаметрлері өте ұзын болады. Желдің 
бағыты бір қалыпты емес. Қазіргі кезде желді күшейткіш конструкцияларына зерртеу 
жұмыстары жүргізілуде. 

             
 
Жүктемені реттеуші жүйе. Бұл жүйелер белгілі бір тұтынушылардың энергия көзіне 

қосылып өшірілуіне байланысты сұраныс пен ұсыныс арасындағы сәйкестікті қолдау үшін 
қажет. Бұл реттеушіні барлық жүйелерде пайдалануға болады, бірақ, ең тиімдісі 
пайдаланушылардың саны үлкен болғанда. Оны қолданудын артықшылықтары мынада: 

1. Алынып жатқан қуат көзіне сәйкес тұтынушылардың қосылу немесе ажыратылуы 
энергия шығынын болдырмауға мүмкіндік береді. 

2. Белгілі бір жинақтаушысы бар тұтынушылар энергия қымбат кезінде өздері жүйеден 
ажыратыла алады. 

3. Мұндай реттеуші жүйелерде сенімді, нақты, азинерциялы және арзан электрлік және 
микропроцессорлық қондырғыларды қолдануға болады. Тікелей байланысы бар реттеуші 
жүйелер автаномды желқондырғыларында пайдаланған ыңғайлы. Желдің жылдамдығы 
үлкен болуы мүмкін, сол кезде максималды қуатты ұстап тұру үшін желқондырғының 
айналу жылдамдығын реттеп отыру қажет. Бұл тапсырманы тікелей байланысы бар 
электронды реттеуші жүйе механикалық реттеуші жүйеге қарағанда оңай және арзан 
орындайды. 

Қазбалы отын әлемдік энергетика саласының негізі болып табылады. Халықаралық 
энергетикалық агенттігінің деректері бойынша әлемдегі электр энергиясын өндіру 16,691 
ТВч. ты құрайды. Қазба отын түрлерін пайдалану арқылы алынған электр энергиясының 
үлесі шамамен 66, 4% , ірі гидро электростанциялардың үлесі - 15,9%, атомдық энергетика – 
15,8%,  жаңартылған  энергия көздері – 1,9%. Қазіргі уақытта энергетиканың дамуына 
мынадай факторлар әсер етті: энергияны пайдаланудың артуы, қазбалы отынның (мұнай, газ, 
көмір) бағасының өсуі, қоршаған ортаны сақтау үшін экалогиялық шектеулер. Бұл факторлар 
елдердің қазбалы отын түрлерін тиімді пайдалануды және жаңартылған энергия көздеріне 
көшуіне әсерін тигізеді. Бірнеше  зерттеулер бойынша, ДЕЭК үлесі әлемдік баланста 2050 
жылы  18 % ды құрау қажет. 

Қазақстан жел ресурстарына ерекше бай. Қазақстан аумағының 50%-ы жылдық есеппен 
жылдамдығы 4 - 5 м/с қа жететін жерлерді қүрайды. Ал кейбір аудандарда желдің 
жылдамдығы 6 м/с жетеді. Бұл жел энергетикасын пайдалануға өте тиімді. Желді аудандар 
Каспий теңізі, орталық және солтүстік Қазақстанда, сонымен қатар оңтүстік және оңтүстік-
батыс Қазақстанда орналасқан. Кейбір мәліметтер бойынша, Қазақстанның теориялық жел 
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потенциялы шамамен 1,82 млрд. ты құрайды. Зерттеулер бойынша, Жоңғар қақпасында 
желдің потенциялы өте жоғары. Желдің орташа жылдамдығы 50м биіктікте 9,7 м/с құрайды. 
Жел ағынының тығыздығы 1050 Вт/м2. Бұл жуықтап алғанда 4400 кВт.c  электроэнергияны 
өндіруге болады.  

 Қазіргі кезде Қазақстанның 8 ауданы желдің потенциялын анықтау үшін алынып отыр. 
Болашақта Қазақстанның желдік атласын салу жане сол жерлерге ЖЭҚ орнату жоспарланып 
отыр. Елдің энергетикалық потенциалын зерттеу Қазақстан территориясында, БҰҰ-ның даму 
бағдарламасы барысында, бізде жақсы желдік климат және Оңтүстік өңірде (Алматы, 
Жамбыл, Оңт. Қазақстан облыстарында),  Батыс өңірде ( Маңғыстау, Атырау обл), Солтүстік 
өңірде ( Ақмола облысы), және орталық өңірде ( Қарағанды облысы)  ЖЭҚ салуға жақсы 
мүмкіндік барын зерттеген. Бос жазықтардың болуы ЖЭҚ ны мыңдаған МВттарға дамытуға 
мүмкүндік береді. ЖЭҚ салатын жерлерді анықтау мақсатында, жел энергетикалық 
потенциалдарды зерттеуді жалғастыру керек. Қазіргі уақытта жел потенциялын бағалау үшін 
Қазақстанның бірнеше аймақтарында биіктігі 50 метрлік 8 метеорологиялық діңгек желісі 
ашылған. Жылдық қорытындылардан кейін діңгек желісі басқада аймақтарға қойылуы 
жоспарланып отыр және Жоңғар қақпасына 5 МВт пилоттық жел фермасын салу мүмкіндігі 
ойластырылуда. Ол жел фермасы жылына шамамен 18 миллион кВт.с энергияны өндіреді 
деп күтілуде. 

ЖЭҚ ны салуға зерттелген аудандардың тізімі (метеозерттеулер бойынша)  
 

 
Қазақстан Республикасында гидро және жел энергетикасын  

пайдалану потенциалы  
 

            
 
 

№ 
п/п 

Аудан атауы  Облыс 50м биіктіктегі 
жылдамдық 

ЖЭС-ның ойша 
қуаты, МВт 

1 Жоңғар қақпасы Алматы обл. 9,7 50  
2 Шелек коридоры Алматы обл. 7,7 100 
3 Қордай Жамбыл обл. 6,1 10-20 
4 Жүзімдік-Чаян ОҚО 6,7 10-20 
5 Астана Акмола обл. 6,8 20 
6 Ерейментау Акмола обл. 7,3 50 
7 Қаркаралы Қарағанды обл. 6,1 10-20 
8 Арқалык Қостанайобл. 6,2 10-20 
9 Атырау Атырау обл. 6,8 100 
10 Форт-Шевченко Маңғыстау обл. 7,5 50 
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Современный пост–перестроечный этап развития промышленности нашей страны 

характерен своими тенденциями в направлении повышения мощностей производства и 
увеличения объемов выпуска конечной продукции. Подобные явления наблюдаются в 
различных отраслях индустрии, в том числе и в металлургии. В условиях, когда 
сталеплавильное и ферросплавное производство наращивает количества выплавляемой 
электростали, большое значение имеет дальнейшее повышение стойкости агрегатов, в 
частности элементов кладки дуговых печей. 

На сегодняшний день увеличение срока службы огнеупорной футеровки ферро- и 
сталеплавильных агрегатов достигается двумя основными методами, а именно, строгим 
соблюдением условий технологического процесса подготовки печей к плавлению, 
непосредственно самого плавления, и улучшением условий эксплуатации футеровок. 

К первому можно отнести различные технологии кладки печей, условия её сушки и 
разогрева по специальным графикам и диаграммам, учитывающим термо–прочностные 
свойства конкретных, применяемых в данном агрегате огнеупоров. На предприятиях 
периодически проводится систематический анализ топографии износа футеровок после 
службы, и выявляются наиболее изнашиваемые зоны [1]. Характер износа постоянно 
меняется в зависимости от изменения технологических параметров плавки. Улучшения 
стойкости наиболее изнашиваемых элементов (шлаковый пояс, сливная и загрузочные 
стороны и тд.) достигается изменением схемы кладки и защитой этих районов гарнисажем и 
более стойкими массами.  

Ко второму методу относятся различные эксплуатационные решения. Существенным 
резервом повышения стойкости футеровок всех металлургических агрегатов является 
торкретирование. Торкрет- масса подаётся пневмотранспортным устройством на горячую 
поверхность рабочего слоя стен и днища с целью использования тепла нагретой стенки. 
Создается специализированное оборудование. Ведётся разработка торкрет–масс 
преимущественно на основе отходов различных производств применительно к конкретным 
металлургическим агрегатам. Современная технология дифференцированного 
торкретирования позволяет варьировать состав торкрет – покрытий, наносимых на 
различные зоны футеровки, изменяя их эксплуатационные свойства [2].  

Обязательным условием надёжной работы печей является также образование на 
поверхности футеровки твердого, а далее пластического слоя из расплава, так называемого 
гарнисажа. Такой слой характеризуется абсолютной шлакоустойчивостью, поскольку по 
составу и свойствам он в точности совпадает с действующим на него расплавом [3]. Для 
образования гарнисажа добавляют ожелезненую известь, содержащую около 30 % железа и 

http://www.findpatent.ru/patent/211/2118700.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветрогенератор
mailto:Zhan_ilyassova@list.ru
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около 20 % оксида магния, а также мягко обоженный доломит, вводимый в шлак [4]. В 
процессе наклона шлак растекается по сторонам, образуя слой гарнисажа. Введение 
мягкообоженного доломита увеличивает содержание MgO в шлаке на 1,5-2,5 %. 

К мероприятиям, позволяющим значительно улучшить условия эксплуатации печей 
также можно отнести установку устройств ежедневного контроля и анализа всех параметров, 
влияющих на стойкость футеровок. Надежность системы охлаждения контролируется 
расходомером воды, приборами контроля давления воды, температуры воды на выходе из 
каждой секции и реле потока на каждом сливе [5]. При отклонении любого из 
контролируемых параметров от заданных значений срабатывает световая и звуковая 
сигнализация. В условиях резких колебаниях параметров вводятся коррективы.  

Можно отметить также новый способ увеличения стойкости футеровки, – это подвод 
тока к электродам по закону синуса с режимом длины дуги меньше номинальной в период 
нисхождения синусоиды, и больше номинальной в период возрастания кривой [6]. Такие 
периодические явления позволяют футеровке восстанавливать свои прочностные свойства в 
полупериоды убывания тока. Способ пока не нашёл широкого применения в 
промышленности. Ведутся исследования. 

Существенно продлить межремонтный период электродуговых сталеплавильных печей 
на ряду с упомянутым выше торкретированием позволяет установка охлаждаемых футеровок 
или отдельных охлаждаемых элементов футеровок, что связано со стремлением продлить 
кампанию теплового агрегата при повышении интенсивности воздействия шлака на огнеупор 
при высоких температурах печного пространства, связанной с интенсификацией 
технологических процессов за счет повышения температур и активного перемешивания 
агрессивного расплава. 

Искусственное охлаждение футеровки чаще всего осуществляют водой или 
пароводяной эмульсией. В отдельных случаях с этой целью используют сжатый воздух. 
Наиболее надежное охлаждение обеспечивается с помощью воды или пароводяной эмульсии 
(кипящая вода при испарительном охлаждении), поскольку при этом коэффициент 
теплоотдачи со стороны охлаждающей среды весьма велик [10000-20000 ккал/(м2⋅ч⋅°С) в 
отличии от 35-50 ккал/(м2⋅ч⋅°С) характерных для воздуха ], а температура металлической 
стенки практически совпадает с температурой охлаждающей среды. Однако в этом случае 
отводимый тепловой поток является наибольшим.   

В стенах сверхмощных дуговых печей вместо огнеупорной кладки в верхней зоне 
используют водо - охлаждаемые элементы в соответствии с определенными требованиями 
(толщина стенки элемента 14-20 мм; расход воды на охлаждение 6-9 м3 на 1м2 площади 
стенового элемента; исключение контакта элементов со шлаком и металлом; скорость 
истечения воды в элементах 2-6 м/с; шипы на поверхности должны предотвращать сползание 
огнеупорной подмазки и гарнисажа) [7]. Частичная замена кирпичной кладки стен 
металлическими панелями (кессонами) с водяным или пароиспарительным охлаждением 
приводит к некоторому увеличению расхода электроэнергии на плавку (до 10 кВт·ч/т, или 
2%), снижению расхода огнеупоров на 50 % и повышению производительности дуговой печи 
на 25 %. 

С установкой водоохлаждаемых панелей на ДСП-100 заменяется около 70 % кладки, 
что сокращает расход основных огнеупоров для футеровки стен. Использование 
водоохлаждаемых элементов снимает ограничения величины вводимой в печь мощности и 
температуры кладки; появляется возможность дальнейшей интенсификации 
технологических процессов: доплавление шихты при максимальной вводимой мощности, 
более интенсивное применение газокислородных горелок, кислорода, работа на длинных 
дугах, что уменьшает плотность тока и может снизить удельный расход электродов до 30 %. 

Для современной высокомощной дуговой печи замена кладки водо - охлаждаемыми 
элементами является необходимым условием снижения простоев на ремонтах и увеличения 
производительности.    

    Сравнительный статистический анализ скоростей удаления серы и фосфора на 
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плавках стали ШХ15 в печах с кирпичными и водо – охлаждаемыми элементами показал, что 
практически нет существенных различий в технологии ведения плавки стали этой марки [8]. 
Характер удаления и конечная концентрация серы и фосфора практически одинаковы. 
Однако выпуск металла из печи с водоохлаждением проводят на более высокой ступени 
напряжения, расход электроэнергии возрастает при сохранении уровня удельного расхода 
шлакообразующих материалов и раскислителей. Длительность плавки практически не 
изменяется, изменений угара металла и выхода  годного не наблюдается.  

Надежность и долговечность охлаждаемого элемента в значительной степени зависит 
от качества его изготовления (выбор материала, качество сварки при наличии таковой). 

На всех плавильных печах, где используются водоохлаждаемые элементы, удельный 
расход электроэнергии возрастает. Однако с увеличением ёмкости и производительности 
плавильного агрегата дополнительные энергетические затраты, связанные с заменой кладки 
водоохлаждаемыми элементами, снижается. На Кузнецком металлургическом комбинате при 
проведении плавок в 100-т электропечи с водоохлаждаемыми панелями стен удельный 
расход электроэнергии возрос на 64,8 МДж/т [9]. Опыт показал, что заметное повышение 
расхода электроэнергии наблюдается в первое время после замены обычной кирпичной 
кладки, в дальнейшем эта величина снижается. 

Тепловые потери, связанные с применением водоохлаждаемых конструкций, 
компенсируются введением дополнительного количества энергии. Однако в этом случае 
простое сравнение расхода электроэнергии непосредственно на выплавку стали без 
одновременного учета расхода энергии на производство огнеупоров и др. неправомерно. 
Потери тепла через кирпичную стенку меньше, чем через водо-охлаждаемую, особенно в 
начале; к концу компании различие в величинах этих потерь уменьшается. Следовательно, 
при замене стенки через каждые 10-20 плавок не дожидаясь её износа тепловые потери и 
расход электроэнергии (без учета расхода электроэнергии на производство огнеупоров) 
будут сведены к минимуму, а достижение стойкости любого элемента кладки будет связано с 
повышением энергетических затрат на производство стали или ферросплавов.  

Увеличение удельного расхода электроэнергии при замене чисто кирпичной кладки 
водоохлаждаемой панелью определяется из следующего выражения: 

∆f =g1⋅F1/L1- g2⋅F2/L2 
где g1, g2 – мощность тепловых потерь соответственно через водоохлаждаемую и 

кирпичную стенку, 
F1,F2 – площади,  
L1, L2 – производительность печи.   
Расчетным путем установлено, что увеличение оптической плотности печной 

атмосферы на 0,1- 0,15 путем интенсификации отопления электропечи или продувки ванны 
кислородом позволит снизить тепловую нагрузку на водоохлождаемый элемент на 25- 35 %. 

При замене кирпичной кладки водоохлаждаемой ∆f > 0 в случае L1=L2, так как потери 
через водохлождаемую стенку больше, чем через кирпичную. Но эксплуатация электропечи 
с водоохлаждаемыми элементами кладки требует увеличения производительности L1. Это 
связано со значительным увеличением мощности, дальнейшей интенсификацией отопления 
печи, применением кислорода для продувки ванны, порошкообразных материалов, 
выплавкой под одним шлаком, а также выносом операций восстановительного периода 
плавки из печи в ковш. Использование современных методов интенсификации в 
электропечах с водоохлаждаемыми участками кладки можно рассматривать в качестве 
одного из элементов энергосберегающей технологии.  

На ряду с водоохлаждением стен активно внедряется кессонное охлаждение других 
элементов печи: свода и гнезда сталеразливочного стакана (с установкой в ковш кессона) [8, 
9, 10]. 

Данные расчетов подтверждаются результатами эксплуатации на Кузнецком 
металлургическом комбинате 100-т печей с водоохлаждаемыми панелями стен и свода 
(более 3000 плавок). При замене кирпичных стен водоохлаждаемыми панелями удельный 
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расход электроэнергии увеличивается на 2 %; установка водо-охлаждаемого свода приводит 
к росту удельного расхода электроэнергии ещё на 1% при неизменной производительности 
печи. На рисунке 1 показана зависимость удельного расхода электроэнергии от 
производительности печи с кирнпичной кладкой (1) и с водоохлаждаемыми стенами и 
сводом (2).  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельного расхода электроэнергии (f) от производительности (L) 
100-т дуговой печи с кирпичной кладкой стен и свода (1) и с водоохлаждаемыми панелями 

стен и сводом (1). 
 
С ростом производительности печи удельный расход электроэнергии в обоих случаях 

снижается при уменьшении разницы в энергетических затратах. Анализируя энергетическую 
целесообразность замены части огнеупорной кладки водоохлаждаемыми элементами, 
следует учитывать, что снижение расхода огнеупоров, электродов и уменьшение объема их 
транспортировки также должны оцениваться с учетом энергетических затрат. 

Экономия электроэнергии в смежных отраслях перекрывает дополнительные 
энергозатраты, связанные с заменой кирпичных стен водоохлаждаемыми на 200 МДж/т. 

Замена кладки дуговой плавильной печи водоохлаждаемыми конструкциями 
способствует снижению энергетических затрат на выплавку стали при дальнейшей 
интенсификации плавки, снижении тепловых нагрузок на охлаждаемую поверхность; в этом 
случае следует учитывать экономию энергетических ресурсов в смежных отраслях.  

Опыт замены огнеупорной кладки охлаждаемыми элементами на печах различные 
ёмкости в течение длительной промышленной эксплуатации подтверждает энергетическую 
целесообразность такой замены.    
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В соответствии с классификацией различных способов конвективной сушки зерна, а 

также технологических схем высокотемпературной прямоточной и рециркуляционной сушки 
существует широкое многообразие зерносушилок и систем активного венти-лирования, 
различающихся по производительности, назначению, режимам работы, со-стоянию 
зернового слоя, конструктивным и другим особенностям. 

Способ высокотемпературной сушки зерна в одном или реже в нескольких после-
довательно установленных аппаратах является основным при сушке зерна различных 
культур и назначения. При этом последовательная сушка в нескольких аппаратах является 
вынужденной мерой для высоковлажного зерна, например, кукурузы, высушить которое за 
один, процесс в зерносушилке затруднительно. Для такого зерна, а также для 
высоковлажного зерна, подверженного образованию трещин при сушке, к которому 
относится зерно риса, бобовых, сушку проводят обычно при мягких режимах в несколько 
этапов с промежуточной отлёжкой, т.е. используют элементы комбинированной сушки 
зерна. 

Способ низкотемпературной сушки зерна является противоположным высоко-
температурной сушке, ограничивается начальной влажностью зерна и зависит от 
климатических условий и режимных параметров: высоты слоя зерна, температуры, скорости 
фильтрации воздуха, а также типа установки и её технических характеристик. Несмотря на 
кажущуюся простоту способа до настоящего времени не удалось создать математическую 
модель, удовлетворительно описывающую процессы сушки в широком диапазоне изменения 
параметров. Предложенные модели для низкотемпературной сушки, основанные на 
уравнениях баланса тепла и влаги, должны учитывать удельную подачу воздуха, повышение 
его температуры за счет работы вентилятора, равномерность распре-деления воздушного 
потока, толщину слоя зерна, явления сорбции и десорбции зерном влаги, начальную 
температуру и влажность зерна, характеристику вентиляционных сис-тем и другие 
параметры. На основании расчетов с учетом тех или иных факторов опре-деляются, как 
правило, продолжительность сушки, снижение влажности зерна, пред-сказываются 
изменения во времени фронтов температуры и влажности по высоте слоя. Ввиду 
значительной длительности низкотемпературной сушки, ее зависимости от погод-ных 
условий для предупреждения развития в зерне плесеней зерно, подлежащее сушке или 
длительному хранению во влажном и охлажденном состоянии, подвергают обработке 
фунгицидами, применение которых снижает затраты электроэнергии на вентилирование за 
счет уменьшения на 20-50% удельных подач воздуха и удлиняет сроки хранения зерна[1] 

Способы двухстадийной сушки зерна и сочетание высокотемпературной и низко-
температурной сушки занимают промежуточное положение между двумя выше-указанными 
способами и относятся к комбинированным способам конвективной сушки.  

При прохождении газового потока через слой зерна на частицы действуют силы 
давления, которые возрастают по мере увеличения скорости газов. В диапазоне скоростей 
газа, при которых сила давления меньше силы тяжести слоя материала, последний остаётся в 
спокойном состоянии. Твёрдые частицы находятся в тесном соприкосновении друг с другом, 
расстояние между ними и объём слоя остаются постоянными. С повышением скорости 
газового потока, когда сила давления становится равной силе тяжести материала, он 
приобретает новые свойства и такое состояние называется кипящим. В этом случае объём 
слоя несколько увеличивается, частицы движутся в определённых пределах этого объёма. 

mailto:portugal21@mail.ru
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Частицы материала находятся в кипящем состоянии в довольно широком диапазоне 
изменения скорости газового потока. При дальнейшем повышении скорости газов 
начинается унос частиц из слоя. Кипящий слой является переходной гидродинамической 
областью с неустойчивыми режимами движения частиц материала. С увеличением скорости 
газа в состоянии кипения сопротивление слоя прак-тически не изменяется и приближённо 
равно его весу. При повышения скорости на границе спокойного и кипящего слоев 
наблюдается скачок гидравлического сопро-тивления. При уменьшении же скорости 
сушильного агента, т.е. при переходе от кипящего состояния к спокойному, такого скачка не 
наблюдается (гистерезис). Явление гистерезиса можно объяснить тем, что для приведения 
частиц в движение необходимо затратить дополнительную энергию на преодоление 
поверхностных сил сцепления. Величина скачка зависит от размеров частиц, их укладки и 
состояния поверхности. С увеличением скорости сушильного агента порозность и высота 
слоя непрерывно увели-чиваются. 

В кипящем слое каждая частица интенсивно омывается потоком газа. Скорость 
омывания имеет переменный пульсирующий xapaктеp, что интенсифицирует тепло- и 
массообменные процессы. В процессе происходит соударение частиц и вследствие этого 
турбулизация пограничного слоя.  В единице объема аппарата одновременно находится 
большое количество частиц, поверхность которых участвует в теплообмене. Одним из 
важнейших параметров, определяющих эффективность сушильной установки, является её 
гидравлическое сопротивление, которое складывается из сопротивлений газораспре-
делительной решетки и слоя материала. В результате воздействия сушильного агента на слой 
дисперсного материала, находящегося на газораспределительной решётке, действуют силы: 
сила  противодействует движению твердого тела в жидкости (газе), или потоку, 
обтекающему неподвижное тело. Она направлена против движения и может быть определена 
по уравнению Ньютона :  

 

    P=      (1) 
Коэффициент лобового сопротивления  зависит от формы тела и режима движения, 

определяется опытным путем. При Re ≤ 0,4 движение является ламинарным, и поток плавно 
обтекает твердое тело, не образуя вихрей. Здесь сопротивление обусловлено исключительно 
трением. В этой области для шарообразного тела: 

 
.     (2) 

  
С ростом Re на величину , кроме трения, начинают влиять силы инерции; за кормой 

твердого тела возникают вихри, обуславливающие рост силы . в пределах Re = 2÷1000, 
соответствующих переходному режиму движения, для шарообразного тела: 

 

           (3) 
  
В интервале Re = ÷2*  режим движения является турбулентным, влияние 

трения вырождается и для шарообразного тела  = 0,44. При Re > 2* наступает кризис 
сопротивления и значение  резко падает (в 4-5 раз). 

Почти  все  сушилки,  использующие  в  качестве   сушильного агента    нагретый 
воздух и применяемые в настоящее время, являются сушилками конвективного типа, в 
которых воздух переносит тепло к теплу и удаляет испаряющуюся влагу. Устройства, где 
продукты сгорания смешиваются с воздухом для сушки, сейчас применяются почти во всех 
сушилках, работающих на газе. Продукты сгорания, поступающие из правильно 
отрегулированной газовой горелки, не оказывают вредного влияния при прохождении через 
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зерно. Крупные сушилки работают на жидком топливе, либо на  природном газе. Сушилки, 
работающие на жидком топливе, имеют теплообменник, который обеспечивает подачу 
чистого воздуха. Другие виды энергии, для подвода тепла в зерносушилку, еще не могут 
конкурировать по экономическим показателям с жидким топливом или газом. Проводятся 
эксперименты по применению инфракрасного   излучения   для  сушки зерна,  однако в 
ближайшем будущем, большинство сушилок  для  зерна  будет конвективного типа с 
использованием нагретого воздуха.  

В самых простых конвективных зерносушилках зерновая масса находится в “кипящем” 
слое (на каналах активного вентилирования, в камерных, бункерных и других подобных 
зерносушилках). В таких зерносушилках слои зерна, расположенные ближе к месту входа 
агента сушки, нагреваются и высушиваются быстрее. Чем дальше слой зерна отстоит от 
места входа агента сушки, тем позже он начинает сушиться. Для неподвижного слоя 
характерна неравномерность сушки, которая может быть несколько сглажена 
периодичностью изменения направления продувания зерновой насыпи. В зерносушилках 
кипящим слоем максимальная температура агента сушки определяется термоустойчивостью 
зерна. Интенсификация сушки за счет увеличения расхода агента сушки ограничена 
повышением энергетических затрат на преодоление сопротивления зернового слоя.[2] 

Наибольшее распространение в технике зерносушения получили установки с 
гравитационно-движущимся плотным слоем. Он формируется при непрерывном верхнем 
питании сушильной камеры зерном, создании подпора в нижней ее части и удалении из 
камеры массы зерна, равного его поступлению. 

При движении зерна сверху вниз поверхность зерновок, участвующая в 
тепломассообмене, постоянно обновляется, хотя и остается меньше суммарной геометрии-
ческой поверхности всех зерен, находящихся в слое. Поперечное сечение зернового потока 
постоянно изменяется, зерно многократно перемешивается, что ускоряет процесс сушки. 
Скорость перемещения зерна и продолжительность сушки регулируются в боль-ших 
пределах при помощи выпускных механизмов. Сушка с использованием гравитационно-
движущегося слоя позволяет в широком диапазоне регулировать толщину продуваемого 
слоя и температуру агента сушки, распределять зону сушки по всей толщине слоя. 

Гравитационно движущийся “кипящий” слой получил самое большое распростра-нение 
в мире в прямоточных шахтных, жалюзийных, рециркуляционных зерносушилках. 

Наибольшая интенсификация процесса сушки достигается в том случае, когда в 
тепломассообмене участвует вся геометрическая поверхность зерна. Это происходит при 
разрушении структуры зернового слоя, когда он переходит в разрыхленное, ожиженное, 
взвешенное состояние.  
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Президент Нұрсұлтан Назарбаев Жолдауында айтылған энергетикалық тапшылық – 

өзекті мәселелердің бірі. Жер қойнауында қазба байлықтардың мол болғанына қарамастан, 
адамзат оны жылдан жылға игеріп жатыр. Алайда, шикізат көзі өлшеусіз емес, бір күні ол да 
шегіне жетеді. Елбасы әлемді дамытудың дағдарыстан кейінгі трендтері мен интеллектуалды 
ұлт жөнінде жалғастырды. Ең бастысына тоқтала кетсек. «…Дағдарыс алдындағы үшінші 
тренді – экономикада энергияны үнемдеуге көшу. Ең алдымен, біз көп ұзамай энергия 
үнемдейтін өмір салтына көшетін боламыз. Энергияның арзан көздері келмеске кетуде. 
Болашақта күн батареялары, энергия үнемдейтін шамдар, сутегі отынымен жүретін 
автокөліктер, электромобильдер пайдаланатын болады. Сондықтан компаниямен 
кәсіпорындардың барлық басшылары, елдің барлық азаматтары осы ағымды ескеріп, 
энергияны қалай сақтауға болатындығы жөнінде ойланулары керек» – деп атап көрсетті.  

Жер шарында пайдалы қазбалардың түрі өте көп. Бірақ бұл – «олар мүлдем 
сарқылмайды» деген сөз емес. Әсіресе, бүгінде отынның таптырмайтын түрлері мұнай мен 
газдың қоры жыл санап кему үстінде. Ғалымдарымыздың жуықтаған есептеулері бойынша 
қазіргі қарқынды тұтыну екпіні жалғаса берсе, табиғаттағы газ қоры шамамен 50 жылға, 
мұнай қоры 40-50 жылға ғана жететін сияқты. Сондықтан энергияны үнемді қолдана 
отырып, онымен тікелей бәсекеге түсе алатын басқа да энергия түрлерін – атом, су, жел, күн, 
т.б. энергияларды пайдаланудың маңызы өте зор. Аталғандардың ішінде энергияның 
қосымша көзінің бірі – Күн энергетикасы. 

Күн энергетикасы дегеніміз –  дәстүрлі емес энергетика бағыттарының бірі. Ол күннің 
сәулеленуін пайдаланып қандай да бір түрдегі энергияны алуға негізделген. Күн 
энергетикасы энергия көзінің сарқылмайтын түрі болып табылады, әрі экологиялық жағынан 
да еш зияны жоқ. Күннің сәулеленуі – Жердегі энергия көзінің негізгі түрі. Оның 
қуаттылығы Күн тұрақтысымен анықталатындығы белгілі. Күн тұрақтысы –  күн сәулесіне 
перпендикуляр болатын, бірлік ауданнан бірлік уақыт ішінде өтетін күннің сәуле шығару 
ағыны. Бір астрономиялық бірлік қашықтығында (Жер орбитасында) күн тұрақтысы 
шамамен 1370 Вт/м²-қа тең. Жер атмосферасынан өткен кезде Күн сәулеленуі шамамен 370 
Вт/м² энергияны жоғалтады. Осыдан Жерге тек 1000 Вт/м²-қа тең энергия ғана келіп түседі. 
Бұл келіп түскен энергия әр түрлі табиғи және жасанды процесстерде қолданылады. Күн 
сәулесі арқылы тікелей жылытуға немесе фотоэлементтер көмегімен энергияны қайта өңдеу 
арқылы электр энергиясын алуға не басқа да пайдалы жұмыстарды атқаруға болады. 

Шындығында, қазіргі заманды электр энергиясынсыз мүлдем елестету мүмкін емес. 
Сол себепті де, электр энергияны алудың шығыны аз, экологиялық таза көздерін табу бүгінгі 
күннің негізгі мәселесіне айналып отыр. Әлем бойынша электр энергиясын ең көп өңдіретін 
елдерге АҚШ, Қытай жатады. Бұл елдерде электр энергиясының өндірісі әлемдік өндірістің 
20%-ын құрайды. Соңғы кездері экологиялық проблемалар, пайдалы қазбалардың 
жетіспеушілігі және оның географиялық біркелкі емес таралуы салдарынан электр 
энергиясын өндіру желэнергетикалық құрылғыларды, Күн батареяларын, газ генераторларын 
пайдалану арқылы жүзеге аса бастады. 

Қазақстанда күн энергетикасын дамытуға қолайлы жағдай болғанымен, шөл далада 
орналасқан бірқатар қалаларды, елді мекендер мен жекеленген ауылдарды энергиямен 
жабдықтауда үлкен қажеттілік туындағанымен, саланы дамыту үшін техникалық базасы 
болмады. Қазақстанда кремний мен фотоэлектр түрлендіргіш өндірісі жолға қойылмаған еді.  

Қазақстан нарығында күн сәулесі энергетикасы үшін техниканың импорттық үлгілері 
қойылды. Бұл бағаға әсер етті. Мысалы, жарықтандырудың (күн батареясы бар көше 
шамдары) фотоэлектр жүйелерінің бағасы 200-250 мың теңге құрады. Зарядтаудың көшпелі 
станциялары: 170-200 мың теңге. Энергиямен жабдықтаудың автономиялық жүйелері: 830 
мыңнан 21,6 млн. теңгеге дейін. Электр қазандықтары: 48-ден 95 мың теңгеге дейін жетеді. 

Фотоэлектр түрлендіргіштегі энергиямен жабдықтаудың автономдық жүйелері 0,3-3 
кВт  диапазонда кей кезде 5-8 кВт-қа дейін қуаттылығы бар. 3 кВт – бұл бір пәтердегі электр 
энергиясын тұтыну (мұздатқыш, теледидар, компьютер, 5-6 лампочка). Егер, сорғыны және 



7047 
 

суды жылытуды қажет ететін қала сыртындағы үйді алсақ, 20 кВт-қай дейін қуаттылық 
қажет. Сондықтан, күн энергетикасы ірі және орта бизнеске қызғылықты емес, өйткені 
оларға елеулі үлкен қуат керек.Қуаттылығы 10 кВт-қа дейінгі жабдық  шағын қалалар мен 
ауылдық жерлерде көбіне жеке меншік үй иелерімен, сондай-ақ, ең шағын бизнесі бар жеке 
кәсіпкерлермен пайдаланылуы мүмкін. Бірақ олар үшін күн энергетикасының жабдығы 
бағасы бойынша қолжетімді емес.Сондықтанда алдағы уақыттарда Республикамызда осы 
мәселелердің шешімі табылса, біздің елде де күн энергетикасының даму болашағы 
айқындалмақ. 

Жалпы алғанда, Күн сәулеленуінен электр энергиясы мен жылу алудың бірнеше 
әдістері бар. Олар: 

1)     Электр энергиясын фотоэлементтер көмегімен алу.Электрондар ағыны 
немесе электр тогы жарық арқылы басқарылатын электрондық прибор. Оның жұмыс 
принципі металдан (калий, барий) немесе жартылай өткізгіштен 
жасалған электродтың (фотокатод) бетіне электрмагниттік сәуле 
түсіргенде фотоэффект құбылысының пайда болуына негізделген. 

2)     Күн энергиясын жылу машиналарының көмегі арқылы электр энергиясына 
айналдыру (Жылу машиналарының түрлері: поршеньдік немесе турбиналық бу машиналары. 
Стирлинг қозғалтқышы.). 

3)     Гелиотермальдық энергетика – Күн сәулелерін жұтатын беттің қызуы мен 
жылудың таралуы және қолданылуы. Күн сәулесінің түрлендіру арқылы суды немесе тез 
қайнайтын сұйықтықты қыздыру үшін қолданады. Күн жылу энергиясын электр өндіру үшін 
және суды жылыту үшін пайдаланады. 

4)     Термоәуелік электр станциялары (Күн энергиясының турбогенератор арқылы 
бағытталып отыратын ауа ағыны энергиясына айналуы). 

5)     Күн коллекторлары-күн энергиясы нәтижесінде суды немесе жылдам ыситын 
сұйықтарды жылуту.Көбінесе үилерді ыстық су мен немесе жылу желілерімен камтамасыз 
ету үшін қолданады. 

Күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын қондырғылардың бірі – Күн 
батареялары. Күн батареясы немесе фотоэлектрлік генератор – Күн сәулесінің энергиясын 
электр энергиясына айналдыратын шала өткізгішті фотоэлектрлік түрлендіргіштен (ФЭТ) 
тұратын ток көзі. Көптеген тізбектей-параллель қосылған ФЭТ-тер Күн батареясын қажетті 
кернеу және ток күшімен қамтамасыз етеді. Жеке ФЭТ-тің электр қозғаушы күші 0,5-0,55 В-
қа тең және ол оның ауданына тәуелсіз (1 см² ауданға келетін қысқа тұйықталу тогының 
шамасы – 35-40 мА). Күн батареясындағы ток шамасы оның жарықтану жағдайына 
байланысты. Яғни күн сәулелері Күн батареясы бетіне перпендикуляр түскенде, ол ең үлкен 
мәніне жетеді. Қазіргі Күн батареяларының пайдалы әсер коэффициенті – 8-10%, олай болса 
1 м² ауданға тең келетін қуат шамамен(ғарыш аппаратының Күннен қашықтығы 150 млн. 
болған кезде) 130 Вт-қа тең. Температура жоғарылаған сайын (25ºС-тан жоғары) ФЭТ-тегі 
кернеудің төмендеуіне байланысты Күн батареясының пайдалы әсер коэффициенті кеміп, 
Күн батареяларының жиынтық қуаты ондаған, тіпті жүздеген кВт-қа жетеді. Күн 
батареяларының өлшемдері әр түрлі болады. Мысалы: микрокалькуляторда 
орнатылғандарынан бастап, ғимараттар шатырлары мен автокөліктер төбелеріне 
орнатылатындарына дейінгі өлшемдерде. Сондай-ақ Күн батареялары ғарыш кемелері мен 
аппараттарында энергиямен жабдықтау жүйесіндегі негізгі электр энергиясының көзі ретінде 
қолданылады. Ал тұрмыс пен техникада қолданылатын көптеген бұйымдарды – калькулятор, 
қол сағаты, плеер, фонарь, т.б. токпен қоректендіру көзі де Күн батареялары болып 
табылатындығы бәрімізге белгілі. 

Үлкен өлшемді Күн батареялары Күн коллекторлары сияқты тропикалық және 
субтропикалық аймақтарда бүгінде кеңінен қолданылуда. Әсіресе, әдістің осы түрі Жерорта 
теңізі елдерінде көп тараған. Бұл елдерде Күн батареяларын үй шатырларына 
орналастырады. Ал Испанияда 2007 жылдың наурыз айынан бастап жаңадан салынған үйлер 
Күн су жылытқыштарымен жабдықтала бастады. Ол ыстық суға деген сұранысты 30%-дан 
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бастап 70%-ға дейін қамтамасыз ете алады. 
Жылма-жыл Күн батареяларының түрлері жаңа технологиялық тұрғыдан жетілдіріліп, 

толықтырыла түсуде. Соңғы уақытта Санта-Барбарадағы Калифорния университетінің 
полимерлер және органикалық қатты бөлшектер орталығының мүшесі, Нобель сыйлығының 
лауреаты Алан Хигер мен Гванджудағы Корей ғылым және технология институтының 
ғылыми қызметкері Кванхе Ли мен олардың әріптестері тандемдік полимерлі Күн 
батареяларын жасап шығарды. Жаңа батареялар авторлары спектрдің кеңірек диапазонын 
қолдану үшін жұтылу сипаттамалары әр түрлі екі фотоэлектрлік ұяшықтарды бір бүтінге 
жалғастырды. Нәтижесінде батареяның пайдалы әсер коэффициенті 6,5%-ға тең болды. Күн 
батареясының бұл түрі өзінің арзандылығы және оны жасаудағы қарапайымдылығымен 
ерекшеленеді 

Фотоэлементтің Күн батареялары сияқты фотондар энергиясын электр энергиясына 
айналдыратын электрондық құрал екендігі аян. Сыртқы фотоэффект құбылысына 
негізделген ең алғашқы фотоэлемент физика ілімінде XIX ғасырдың аяғында пайда болды. 
Оны белгілі орыс ғалымы Александр Столетов жасап шығарған. Өндірістік масштабтардағы 
фотоэлементтердің пайдалы әсер коэффициенті орташа есеппен 16% болса, ең жақсы 
үлгілердікі – 25%, ал лабораториялық жағдайларда 43,5%-ға дейін жетеді. Фотоэлементтің 
жұмыс істеу принципі металдан (калий, барий) не жартылай өткізгіштен жасалған 
электродтың (фотокатод) бетіне электормагнит сәуле түсіргенде фотоэффект құбылысының 
пайда болуына негізделген. Фотоэлементтің сыртқы фотоэффект және ішкі 
фотоэффектқұбылыстарына негізделіп жасалған түрлері бар. Мысалы: сыртқы 
фотоэффектіге негізделгені электровакуумды фотоэлемент болса, ішкі 
фотоэффектіге вентильді, жартылай өткізгішті, жаппалы қабатты фотоэлемент түрлері 
негізделіп жасалған. Соның ішінде жартылай өткізгішті кремний кристалынан жасалған 
фотоэлементтер (пайдалы әсер коэффициенті 15%-ға жуық) ғарыштық ұшу аппаратының 
қоректендіру көзі ретінде радиациялық құбылыстарды зерттеуде, т.б. жағдайларда да 
пайдаланылады. Сондай-ақ бүгінгі кезде фотоэлементтерді әр түрлі көлік түрлеріне –
 қайықтарға, электромобильдерге, гибридті автокөліктерге, ұшақтарға, дирижабльдерге, т.б. 
орнату мүмкіндігі бар. Италия мен Жапония сияқты мемлекеттерде фотоэлементтерді темір 
жол поездарының шатырына орналастырады. Соның ішінде Solatec LLC компаниясы  Toyoto 
Prius гибридті автокөлігінің шатырына орналастыруға арналған жұқа қабыршақты 
фотоэлементтерді сатумен айналысады. Жұқа қабыршақты фотоэлементтердің қалыңдығы 
0,6 мм ғана болғандықтан, ол автокөліктің аэродинамикасына еш әсерін тигізбейді. Күн 
батареялары мен фотоэлементтерден бөлек Күн энергиясын электр энергиясына 
айналдыратын адамзат ойлап тапқан құрылғыларға Күн коллекторлары, Күн электр 
станциялары, гелиожүйелер, т.б. жатады. 

Жоғарыда келтірілген мысалдардан біз адамзат үшін Күн энергетикасының ауадай 
қажет екенін түсінеміз. Күн энергиясын пайдаланудың өзіндік артықшылықтарымен қатар 
кемшіліктері де бар. Атап айтсақ, артықшылықтары: 1) Күн энергиясы бәріне бірдей 
қолжетімді; 2) ол сарқылмайды; 3) қоршаған ортаға қауіпсіз; кемшіліктері: 1) ауа райы 
мен тәуліктің уақытына тәуелді; 2) Күн энергиясын алу үшін қолданылатын 
құрылғылардың қымбаттылығы; 3) оны шағылдыратын бетті периодты түрде 
тазалап отыру қажет; 4) электр станциясының жанында атмосфера ысып кетеді; 5) 
энергияны аккумуляциялау қажет. Соған қарамастан Күн энергетикасына деген 
сұраныстар жыл сайын артып келеді. Әр елдің ғалымдары осы қосымша энергия түріне 
ерекше мән беріп, оны дамыту жолдарын қарастырумен айналысуда. Осыған орай Күн 
энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғыларды пайдалану деңгейі жылдан-
жылға өсіп келеді. Мысалы: 2005 жылы жұқа қабыршақты фотоэлементтер нарықтың 6%-ын 
құраса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 7%-ға жетті, ал 2007 жылы 8%-ға, ал 2009 жылы 16,8%-ға 
дейін өсті. Яғни 1999 жылдан 2006 жылға дейін жұқа қабыршақты фотоэлементтер өндірісі 
жыл сайын орташа есеппен 80%-ға өсіп отыр. Ал Күн энергиясының Еуропа елдерінде 
қолданылуына шолу жасасақ, 2010 жылы Германияда электр энергиясының 2%-ы 
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фотоэлектрлік құрылғылардан алынса, Испанияда бұл көрсеткіш 2,7%-ды құрайды. 
Күн энергиясын күнделікті тұрмыста кеңінен пайдалану – бүгінгі күннің өзекті 

мәселелерінің бірі. Әсіресе, бұл мәселенің түбегейлі шешілуі қазіргі уақытта дүние жүзінде 
мұнай мен газ секілді отынның күннен-күнге қымбаттауынан туындап отырған негізгі 
проблемалардың толықтай шешімін табарына өз септігін тигізері сөзсіз. Себебі, осыдан 50 
жылдай бұрын американдық ғалым Кинг Хуббертс айтқандай: «... Мұнай  тек оны өндіруге 
кеткен электр энергиясы одан өндірілетін электр энергиясынан аз болған кезге дейін ғана 
электр энергиясының негізгі көзі ретінде саналады. Ал бұдан кейін мұнай өндіру оның 
бағасына қарамастан тоқтатылады». Ғалымдарымызға бұл тұжырым «К.Хуббертстің 
заңы» деген атпен белгілі.     

Көмірсутекті өнімдердің өте көп өндірілуі климаттың өзгеруіне, жылыжайлы 
эффектінің қалыптасуына әкелетіні шындық. Аталған жайттар Жер шарының көптеген 
аймақтарында қазірдің өзінде-ақ байқалып отыр. Сондықтан да дүние жүзі ғалымдары бұл 
тығырықтан шығудың жолдарын ғылыми-тәжірибелік тұрғыдан қарастыруда. ҚР Ұлттық 
инженерлік академиясының академигі Надир Надиров пікіріне сүйенер болсақ: «... Күн 
энергетикасы көмегімен адамзатқа төніп тұрған аталған қауіптен  құтылуға болады». 
Осымен байланысты ҚР-да дүние жүзіндегі озық тәжірибелерді пайдалана отырып мемлекет 
тарапынан электр энергиясын мұнай мен газға альтернативті энергетика ретінде Күн 
энергиясынан алуға баса назар аударылып отыр. 

Қорыта келе айтарымыз: Күн энергиясын өз мақсатымыз үшін пайдаланудың болашағы 
зор. Ғалымдардың болжауынша 2050 жылға қарай Күн энергиясы адамзаттың электр 
энергиясына деген 20-25%-дай қажеттілігін өтей алады. Сол сияқты Халықаралық 
энергетикалық агенттіктіктің мәліметі бойынша 40 жылдан кейін Күн энергетикасы 
көмегімен атмосфераға көмірқышқыл газының түсуін жылына 6 млрд тоннаға дейін 
қысқартуға болады екен. Осындай тұжырымдар негізінде Күннен өндірілетін энергияның 
адамзат үшін сарқылмайтын байлық екендігіне әбден көз жеткізуге болады деп ойлаймыз. 
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В настоящее время наиболее актуальным стало использовать безреагентные методы для 

обессоливания воды. Одним из таких методов является мембранный метод очистки воды, 
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который бывает 4 видов: обратный осмос, ультрофильтрация, электродиализ и диализ. При 
использовании мембранных методов было отмечена способность примесей или 
растворителей избирательно проникать через мембраны, при этом движущей силой, 
заставляющей жидкость проникать через препятствие в виде тонкой перегородки, может 
быть: а) приложенное давление; б) разница концентраций растворенных веществ; в) разница 
температур по обе стороны перегородки; г) электродвижущая сила. Например, при 
использовании сил давления (обратный осмос и ультрафильтрация) мембраны пропускают 
растворитель (воду), задерживая при этом ионы и молекулы примеси. При использовании 
электрических сил мембраны проницаемы для ионов и не пропускают воду.  

Если сравнить с другими методами, то мембранные методы имеют преимущества, а 
именно, отсутствуют фазовые переходы при отделении примесей, что позволяет сводить к 
минимуму расход энергии на проведение процессов; разделение можно проводить при 
низких температурах воды; их можно осуществлять без добавок химических реагентов; 
конструкции аппаратов для осуществления этих процессов относительно просты и не имеют 
движущихся частей. 

Основное отличие мембран от обычных фильтрующих сред состоит в том, что они 
тонкие, и удаляемые примеси задерживаются не в объеме, а только на поверхности 
мембраны. Грязеемкость поверхности, очевидно, гораздо меньше, чем у объема. Казалось 
бы, мембрана должна из-за этого очень быстро засориться и перестать пропускать воду. Так 
бы оно и было, если бы в мембранном фильтре не происходило постоянного самоочищения 
мембраны. Для этого применяется так называемая «тангенциальная» схема движения воды в 
аппарате, при которой собирают воду с обеих сторон мембраны: одна часть потока проходит 
через мембрану и образует фильтрат (или пермеат), то есть очищенную воду, а другую 
направляют вдоль поверхности мембраны, чтобы смывать задержанные примеси и удалять 
их из зоны фильтрации. Эта часть потока называется концентратом или ретентатом, и 
обычно ее либо сбрасывают в дренаж, либо (например, при очистке гальванических стоков) 
отводят для дальнейшей обработки и выделения нужных компонентов. Таким образом, узел 
мембранной фильтрации имеет один вход и два выхода, и часть воды постоянно расходуется 
на очистку мембраны. 

Мембранные системы водоподготовки, промышленное освоение которых началось 
примерно с 1985 года, в настоящее время применяются практически во всех отраслях, 
потребляющих очищенную воду. 

Самопроизвольный переход растворителя через специальную полупроницаемую 
перегородку (мембрану) в раствор называется осмосом. На рисунке 1 показана 
принципиальная схема прямого и обратного осмоса. 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема прямого и обратного осмоса 

 
Начало осмотического переноса схематично показано на рисунке 1, а.  Если какую-

либо ячейку разделить мембраной и залить левую часть водой, а правую раствором, то будет 
наблюдаться самопроизвольный переход молекул воды из левой и правой частях ячейки. 
Этот переход будет происходить до тех пор, пока гидростатическое давление раствора на 
мембрану не достигнет определенной величины, называемой осмотическим давлением, при 
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этом устанавливается равновесное состояние (рисунок 1, б) 
Если со стороны раствора приложить внешнее давление, превышающее 

осмотическое, то будет происходить обратный переход (рисунок 1, в). Исходя из этого, 
можно определить движущую силу процесса обратного осмоса. 

( )21 ХХРР −−=∆  
где р - избыточное давление над исходным раствором, в реальных условиях 

поддерживается в интервале от 5 до 8 МПа; 
       Х1, Х2 - осмотическое давление соответственно для исходного раствора, 

проведшего через мембрану. 
Осмотическое давление зависит от химической природы растворенного вещества и его 

концентрации. Величина осмотического давления в общем случае определяется по формуле: 

µ
CTRiХ ⋅⋅⋅=  

где i - коэффициент, характеризующий степень диссоциации растворенного вещества; 
      R - универсальная газовая постоянная; 
      Т - абсолютная температура раствора; 
      С - концентрация растворенного вещества; 
      µ - молекулярная масса растворенного вещества. 
Принципиальная схема процесса обратного осмоса приведена на рисунке 2. 

 
1 - высокоминерализованная обрабатываемая вода; 2 - очищенная вода; 3 - концентрат 
 (сбросная вода);  4 - насос высокого давления;5 - модуль обратного осмоса; 6 -

 полупроницаемая мембрана; 7 - выпускной клапан 
 

Рисунок 2 - Принципиальная схема обратноосмотической установки 
 

Мембраны обычно пропускают некоторое количество ионов с водой, следовательно 
фильтрат представляет собой раствор, но значительно менее концентрированный, чем 
исходный. 

Процессы обратного осмоса и ультрафильтрации принципиально отличаются от 
обычного фильтрования, так как при их осуществлении образуется не осадок (как при 
фильтровании), а лишь два раствора с разными концентрациями примесей. Образование 
осадка на мембранах приводит к засорению и снижению эффективности работы. Несмотря 
на кажущуюся простоту обратного осмоса и ультрафильтрации до настоящего времени нет 
единого взгляда на механизм перехода воды через мембраны. Существует несколько гипотез: 
гиперфильтрационная (ситовая), сорбционная, диффузионная, электростатическая и др. При 
гиперфильтрационной гипотезе в полунепроницаемой мембране имеются поры с диаметром, 
достаточным для пропускания молекул воды (с диаметром 2,76 А), но недостаточным для 
прохождения гидратированных ионов (с диаметром более 4 А) и молекул растворенных 
веществ. Однако в реальных мембранах имеются крупные поры, через которые проходят 
части гидратированных ионов. 

Электродиализный метод обессоливания воды. Электродиализ воды является 
своеобразным вариантов классического метода ионного обмена с той разницей, что 
ионитный слой заменен в нем специальными ионообменными мембранами, а движущей 
силой процесса являются внешнее электрическое поле. Этот метод применяется 
преимущественно для опреснения, т.е. частичного обессоливания природных сильно-
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минерализованных и морских вод путем удаления из них растворенных солей под действием 
электрического тока через специальные катионитовые и анионитовые мембраны, 
обладающие способностью пропускать только катионы или анионы, они изготавливаются из 
ионитовых смол с высокой обменной способностью. Схема электродиализного 
обессоливающего аппарата приведена на рисунке 3, при этом условно показано 
обессоливание раствора поваренной соли. 

 
Рисунок 3 - Схема электродиализного обессоливающего аппарата 

 
Аппарат состоит из ряда камер 1-7, разделенных чередующимися 

катионопроницаемыми I и анионипроницаемыми II мембранами. Под действием 
электрического поля ионы Na+ и  Cl- устремляются к соответствующим электродам: катоду К 
и аниону А. Ионные мембраны в присутствии воды ионизированы и приобретают 
соответствующие заряды: отрицательные в катионитовых пластинах и положительные в 
анионитовых пластинах. Исходная вода поступает в нечетные камеры. Во всех нечетных 
камерах положительно заряженные катионы проходят через катионопроницаемые 
отрицательно заряженные мембраны, в соседние четные камеры аппарата. Аналогичным 
образом, в эти же камеры проникают анионы растворенных солей через положительно 
заряженные мембраны. Попавшие в четные камеры ионы остаются в этих камерах.  

Мембраны могут иметь различную геометрическую форму: трубчатые, 
половолоконные и плоские. 

Трубчатые мембраны представляют собой трубки диаметром от нескольких 
миллиметров до 1-2 см, изготовленные из пористого материала, например керамики. При 
этом они могут быть симметричными или асимметричными. Симметричная мембрана имеет 
одинаковую пористость по всему объему материала. У асимметричной же трубки на одной 
из поверхностей – наружной или внутренней – при изготовлении формируют тонкий слой 
такого же или другого материала с гораздо большей плотностью. Этот слой и является 
работающим, так как именно он определяет задерживающую способность мембраны. Более 
крупнопористый материал играет роль подложки-носителя с дренажными свойствами. 
Подача очищаемой воды осуществляется со стороны рабочей поверхности. 

Мембраны в виде полых волокон (Hollow Fibre) тоже имеют трубчатую форму, но их 
диаметр составляет обычно от 0,1 до 0,5 мм. Из-за такого малого размера в единицу объема 
фильтровального аппарата можно поместить огромное количество волокон, и их суммарная 
рабочая поверхность будет в десятки и даже сотни раз выше, чем у трубчатых мембран 
большого диаметра (таблица 1). Имея развитую рабочую поверхность, половолоконные 
фильтры обладают и гораздо большей, по сравнению с трубчатыми, производительностью 
при прочих равных условиях – давлении, размере пор и т. д. Однако это преимущество имеет 
и оборотную сторону: из-за того, что движение очищаемой жидкости вдоль рабочей 
поверхности каждого волокна трудно контролировать и регулировать, волоконная мембрана 
имеет склонность к загрязнению, а очистка ее поверхности крайне затруднена. Поэтому 
половолоконные фильтры создают больше проблем при эксплуатации, требуют тщательной 
предварительной очистки подаваемой на обработку воды. Кроме того, обладая самой 
высокой плотностью упаковки, волокна имеют и самый толстый рабочий слой мембраны 
(относительно всей толщины стенки), поэтому их пропускная способность в пересчете на 
единицу рабочей поверхности может уступать другим мембранам.  



7053 
 

 
1 – мембрана; 2 – клей; 3 -дренажная прокладка; 4 – трубка для пермеата; 5 – отверстия 

 
Рисунок 4 - Композитная РА-мембрана в разрезе 

 
1 – мембрана; 2 – клей; 3 -дренажная прокладка 

 
Рисунок 5 - Рулонный элемент, перед сборкой 

 
Плоские мембраны производят в виде пленок (thin film), которые могут быть 

бесподложечными (однородное вещество), армированными (с тканевой основой и 
нанесенным пористым материалом) и подложечными (с подложкой из крупнопористого 
материала и нанесенным рабочим слоем). Современные обратноосмотические мембраны, как 
правило, тонкопленочные композитные, то есть многослойные, причем каждый слой 
изготавливается из разных химических соединений. На рисунке 4 такая мембрана показана в 
разрезе. В качестве основы (1) используется нетканое полотно из полистирола. Сверху 
наносится достаточно толстый слой микропористого полисульфона (2), назначение которого 
в том, что он должен иметь хорошую проницаемость, но при этом сопротивляться 
деформации (сжатию) под действием давления. Верхний слой (3) – барьерный – 
изготавливают из ароматического полиамида (РА, Nylon). 

  
Таблица 1 - Геометрические характеристики мембран 

Тип мембраны Площадь рабочей поверхности, отнесенная 
к 1 м3 объема фильтра 

Трубка d=1 см 150 м2 
Рулонный элемент 500-1000 м2 
Полое волокно d=0,3 мм 6600 м2 
d=0,1 мм 20000 м2 

 
По способу упаковки плоских мембран различают плоскорамные, диско-модульные и 

рулонные (Spiral Wound) аппараты. Наиболее распространены рулонные фильтроэлементы, в 
которых, как следует из их названия, мембраны вместе с дренажными прокладками 
накручивают на дренажную трубку в виде рулона (рисунок 6). При подаче исходной воды с 
торца фильтрат движется по спирали и собирается в дренажной трубке, а концентрат 
выходит с противоположного торца. По плотности упаковки рулонные элементы занимают 
промежуточное положение между трубчатыми и половолоконными мембранами (таблица 1), 
обладают удобной геометрией и характеризуются крайне малой толщиной рабочего слоя, что 
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в совокупности обеспечивает им наилучшее сочетание высокой удельной 
производительности и относительно низкой склонности к загрязнению. 

Мировыми лидерами по производству мембран и мембранных элементов являются 
фирмы Dow Chemical, Filmtec, Hydranautics, Osmonics (США). 

 

1 – оболочка; 2 – мембраны; 3 – внутренняя дренажная прокладка; 4 – внешняя 
прокладка; 5 – трубка для пермеата; 6 – отверстия; 7 – кольцевая уплотнительная прокладка 

 
Рисунок 6 - Рулонный элемент 
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Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на 

непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-
либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемые источники энергии и является 
«экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы 
использования.. Наиболее очевидная область использования солнечной энергии - подогрев 
воздуха и воды. В районах  с холодным климатом необходимо отопление жилых здании и 
горячее водоснабжение. В промышленности так же требуется большое количество горячей 
воды. В Австралии, например на подогрев жидкости до температуры ниже 100 ˚С 
расходуется почти 20 % потребляемой энергии. в связью с этим в некоторых странах, 
особенно в Австралии, Израиле, США, Японии активно расширяется производство 
солнечных нагревательных систем.  
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       Энергия солнца используется в нагревателях воды, воздуха, солнечных 
дистилляторах, зерносушилках, солнечных башнях. Основным элементом солнечной 
нагревательной системы является приемник, в котором происходит поглощение солнечного 
излучения и передача энергии жидкости.  

        Каждая активная солнечная система горячего водоснабжения/отопления включает 
в себя: солнечные коллекторы, контроллер, циркуляционный насос, расширительный бак, 
основной бак-аккумулятор, соединительные трубы. Мощность каждого компонента 
рассчитывается в зависимости от нужд потребителя. Срок службы солнечных 
коллекторов 15-30 лет, остального оборудования в зависимости от типа и производителя, 
обычно не менее 5 лет.  

Солнечная энергетика как и в других странах используется и производится в нашей 
стране. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо 
согласовывается с концепцией распределённого производства энергии. Несмотря на то, что 
Казахстан расположен на широтах между 42 и 55 градусами к северу, потенциал 
солнечной радиации на территории республики достаточно значителен и составляет 
1300-1800 кВтч/  год. В связи с континентальным климатом, количество солнечных 
часов в году составляет 2200-3000. Наличие значительного потенциала солнечной 
энергии делает возможным его экономическое использование в Казахстане. Основным 
направлением использования является получение горячей воды с помощью солнечных 
коллекторов. Солнечный коллектор представляет собой теплообменник, предназначенный 
для нагрева жидкости и газа засчет солнечной энергии. Область  применения солнечных 
коллекторов - система отопления жилых и производственных здании, системы 
кондиционирования, системы горячей водоснабжения, а также энергетические установки с 
низкокипящим рабочим телом, работающие обычно по циклу Ренкина. По оценкам местных 
специалистов, используя солнечную энергию для подогрева воды на нужды горячего 
водоснабжения, можно получить около 13 млн. Гкал тепла, что позволяет сэкономить более 
1млн. тонн топлива в нефтяном эквиваленте. Использование солнечных коллекторов для 
подогрева воды можно осуществлять как для горячего водоснабжения отдельных зданий, так 
и на котельных системах централизованного теплоснабжения. В рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ и Правительства Казахстана «Развитие возможностей для более эффективного 
использования энергии в снабжении теплом и горячей водой в Казахстане» при поддержке 
Канадского Агентства по Международному Развитию осуществлен плотный проект по 
установке солнечных коллекторов общей площадью    260 на одной из котельных г. 
Алматы. 

  Казахстан обладает значительными ресурсами солнечной энергии. Потенциально 
возможная выработка солнечной энергии  в Казахстане оценивается в 2,5 млрд кВт/ч в год. 
Около 70% территории Казахстана относятся к районам с преобладанием солнечных дней в 
году.  

Однако, эти ресурсы не нашли широкого применения вплоть до настоящего времени. 
Привлекательной была бы организация в стране производства солнечных батарей на 
кремниевой основе. Тем более, что Казахстан богат соответствующим сырьем.  

Недавно в Астане запущен завод по производству фотоэлектрических модулей. Запуск 
производственной линии дочернего предприятия Казатомпрома — ТОО «Astana Solar» 
произвел Президент Нурсултан Назарбаев. На новом заводе будут выпускаться солнечные 
батареи на основе 100-процентного казахстанского кремния. Завод оснащен 
автоматизированным оборудованием последнего поколения. Проектная мощность 
планируемых к выпуску фотоэлектрических пластин составит 50 Мвт с расширением 
в перспективе до 100 Мвт. 

Есть примеры успешного сотрудничества в этой сфере. В 2012 г. консорциум 
«Солнечная крыша» в Казахстане, состоящий из фирм PRETHERM solutions GmbH, BAE 
Batterien GmbH, DPU Investment GmbH и PRETHERM GmbH соорудил «солнечную крышу» 
в Байконуре, и в качестве второго места добавился  и наш Евразийский национальный 

http://svetdv.ru/teplo/index.shtml
http://svetdv.ru/teplo/index.shtml
http://svetdv.ru/teplo/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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университет им. Л. Н. Гумилева в Астане. Обе установки мощностью 10 кВт каждая 
сооружены на основе Программы DENA «Солнечные крыши», провозглашенной 
«Немецким  энергетическим агентством» (DENA) и финансируемой Федеральным 
министерством экономики и технологий в рамках экспортной инициативы «Возобновляемые 
источники энергии». Они будут эксплуатироваться в течение 10 лет. 

       В Республике Казахстан потенциал солнечного излучения увеличивается от севера 
к югу. Продолжительность солнечного сияния, обеспечивающего поступление лучистой 
энергии на горизонтальную поверхность в пределах 1280 – 2300 кВтч/м 2, составляет от 2000 
до 3000 часов в год из 8760 (8736)  часов. 

 В таблице приведены данные о месячных и годовых значениях солнечного излучения 
(энергетической освещенности) для трех районов: Форт-Шевченко (на побережье 
Каспийского моря), Аральского моря (вблизи Аральского побережья) и Алматы (на юго-
востоке страны). 

 
 Шевченко Аральское море Алма-Ата 
Январь 
Февраль  
Март  
Апрель 
Май  
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

157 
230 
387 
551 
724 
749 
752 
675 
512 
328 
179 
124 

198 
307 
473 
615 
820 
850 
830 
736 
558 
343 
188 
139 

178 
234 
363 
491 
656 
716 
758 
668 
506 
328 
186 
134 

Годовой 5368 6085 5218 
 

    

 
Ежемесячная и годовая суммарная солнечная освещенность горизонтальной 

поверхности, МДж/  

 Шевченко Аральское море Алма-Ата 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

190 
149 
353 
492 
654 
729 
737 
705 
578 
395 
232 
137 

307 
396 
485 
611 
863 
890 
895 
881 
760 
510 
309 
238 

234 
226 
272 
400 
542 
680 
733 
686 
550 
396 
251 
175 

Годовой 5451 7145 5145 
 

    

 
На казахстанский рынок поставлялись импортные образцы техники для солнечной 

энергетики. Это сильно сказывалась на ценах. К примеру, стоимость фотоэлектрических 
систем освещения (уличных фонарей с солнечной батареей) составляет 200-250 тысяч тенге. 
Переносные станции подзарядки: 170-200 тысяч тенге. Автономные системы 
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энергоснабжения: от 830 тысяч до 21,6 млн. тенге. Электрические котлы: от 48 до 95 тысяч 
тенге. При подобном уровне цен, солнечная энергетика доступна только наиболее богатой 
части общества, хотя все должно быть как раз наоборот, и солнечная энергетика в первую 
очередь должна быть достоянием небогатых слоев общества. 

Это вызвано тем, что подавляющее большинство образцов оборудования имеет очень 
малую мощность. К примеру, автономные системы энергоснабжения на фотоэлектрических 
преобразователях, имеют мощность в диапазоне 0,3-3 кВт, иногда до 5-8 кВт. 

3 кВт – это потребление электроэнергии в одной квартире (холодильник, телевизор, 
компьютер, 5-6 лампочек). Если мы берем загородный дом, где требуется насос, нагрев воды 
и так далее, то требуется мощность до 20 кВт. Самое малое производство требует мощности 
источника энергоснабжения свыше 100 кВт. Потому солнечная энергетика практически не 
интересна крупному и даже среднему бизнесу, поскольку им требуется значительно большая 
мощность. 

Оборудование мощности до 10 кВт может использоваться преимущественно частными 
домовладельцами в малых городах или сельской местности, а также индивидуальными 
предпринимателями с самым небольшим бизнесом. Но для них оборудование солнечной 
энергетики недоступно по цене. 

Без собственного производства оборудования для солнечной энергетики: комплексов 
для индивидуальных домов, переносных генераторов, автономных систем энергоснабжения, 
осветительных устройств, нечего и надеяться на широкое развитие солнечной энергетики в 
Казахстане. Высокие цены создают столь высокий барьер, что при господстве на рынке 
импортного оборудования для солнечной энергетики, эта отрасль еще долго обречена быть 
экзотической диковинкой. 

Долгое время перспектива развития этой новой отрасли энергетики была в большей 
степени умозрительной, нежели реальной. Но в 2007 году были сделаны первые шаги по 
освоению новой отрасли, и были инициированы проекты по строительству заводов, на 
которых будет выпускаться как кремниевое сырье, так и готовые фотоэлектрические 
преобразователи. 

Наиболее крупный проект реализует ТОО Silicium Kazakhstan, входящая в группу 
компаний «Баско». В Индустриальном парке Темиртау в Карагандинской области строится 
завод мощностью 25 тысяч тонн высокочистого кремния, 10,5 тысяч тонн микрокремнезема 
и 875 тонн кремниевого шлака. В будущем планируется создать вторую очередь предприятия 
и довести производство до 50 тысяч тонн высокочистого кремния. Добыча кварца в объеме 
130 тысяч тонн в год будет осуществляться на месторождениях Актас и Ашколы-III в 
Улытауском районе Карагандинской области, а в поселке Жезды будет размещена фабрика 
по обогащению кварца. 

Компания Kun Renewables, Lancaster Group Kazakhstan планирует построить в Астане в 
Индустриальном парке завод по производству поликристаллического кремния (первый этап), 
моно и мульти-кристаллических пластин (второй этап). В производство планируется 
инвестировать 390 млн. долларов. Компания уже заключила соглашение с AES на поставку 
электроэнергии с Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС, с 2009 по 2021 годы в объеме 50 
МВт. Завод в Астане намного скромнее и будет производить 2,5 тысяч тонн 
поликристаллического кремния в год. 

В октябре 2007 года был начат проект строительства завода элементов солнечных 
батарей в Актау. Владелец завода – ТОО «SilicaSolar-Aktau», разместит предприятие на 
территории СЭЗ «Морпорт Актау». Инвестиции в производство составят 105 млн. евро, ввод 
планируется в конце 2009 года. Проект предполагается реализовать в три этапа. На первом 
этапе будет налажено производство кристаллических стержней и пластин (солнечных 
батарей) годовой суммарной мощностью 110 МВт. На втором этапе намечено производство 
электронных плат (ячеек) суммарной мощностью 77 МВт. На третьем этапе — выпуск 
электронных дисплеев суммарной мощностью 20 МВт. Технология предоставляется 
немецкой фирмой «Schmid Group». 
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Первые шаги в масштабном освоении Казахстаном новой и перспективной отрасли 
промышленности сделаны. Однако, строительство крупных предприятий по производству 
поликристаллического кремния еще не означают, что Казахстан сделается лидером в 
использовании солнечной энергетики. Пока что все перечисленные проекты – экспортного 
назначения и собираются 100% продукции экспортировать в Японию, Южную Корею, США, 
страны ЕС, как раз для производителей готового оборудования для солнечной энергетики. 
Даже Актауский завод оборудования планирует поставлять 80% продукции в страны 
Евросоюза. 

Это дело нельзя оставлять на самотек, потому что есть риск, что Казахстан так и 
останется производителем полуфабриката для кремниевой промышленности, тогда как 
производство готовой продукции с очень высокой добавленной стоимостью (элементов 
микроэлектроники, солнечных батарей и так далее) останется за зарубежными партнерами. 
Казахстан тогда попадет в очень неприятное положение, когда, имея крупное производство 
кремниевого полуфабриката, окажется, вынужден платить высокую цену на импортные 
солнечные батареи, сделанные из казахстанского же кремния. 

Потому нужно добиться того, чтобы эти предприятия, сразу же после начала 
производства поликристаллического кремния, не увлекались экспортными поставками, а 
сразу же осваивали производство готовых солнечных батарей для нужд казахстанского 
внутреннего рынка. Пусть на первых порах они будут не столь высокого качества, как 
импортные, не столь высокого КПД, не столь совершенного дизайна. Главное, чтобы они 
были доступны по цене и количеству, чтобы можно было начать масштабное продвижение 
солнечной энергетики в те регионы Казахстана, которые больше всего в ней нуждаются. 
Потому в первую очередь, для внедрения, нужно добиться, чтобы оборудование солнечной 
энергетики производилось в Казахстане, и основная номенклатура была по конечным ценам 
не выше двух средних месячных заработных плат (по нынешним меркам 108 тысяч тенге). 

Нужно добиться, чтобы жители южных областей Казахстана привыкли к солнечной 
энергетике, как к неотъемлемой части своей жизни. Это сформирует рынок и даст 
возможность казахстанским производителям наращивать производство солнечных батарей, 
совершенствовать их конструкцию и технические характеристики. 
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әлемнің барлық электр стансалары өндіретін электр энергиясынан мыңдаған есе көп. 
Жыл сайын Жер Күннен 1,6⋅1018 кВт/сағ энергия алады, бұл энергияны тұтынудың 

қазіргі деңгейіне қарағанда 10 мың есе көп. Күннің Жердегі энергетикалық балансында 
энергияның басқа барлық көздерінің қосынды үлесінен 5 мың есеге артады, басқаша айтсақ 
Жер үшін Күн энергиясының әлеуеті жылына шартты отынның 123⋅1012 т құрайды. Сонымен 
қатар Жерде пайдаланатын энергияның барлық түрі жылу энергиясына 
трансформацияланады, бұл энергия өндірісінде түсетін күн радиациясының 5%-ы тек келетін 
қайтымсыз өзгерістерге әкеп соғуы мүмкін. 

Қазақстан аумағының көпшілік бөлігінің күн энергиясын пайдалану үшін жағымды 
климаттық жағдайлары бар. Оңтүстік аудандарда күн сәулесінің ұзақтығы жылына 2000 – 
3000 сағат құрайды, ал күн энергиясының горизонталь қабатқа түсуі 1 м2-ге 1280 – 1870 
кВт/сағ құрайды. 

Күн шуағы мол шілдеде горизонталь қабаттың 1 м2-ге келетін күн энергиясының 
мөлшері орташа алғанда күніне 6,4 – 7,5 кВт/сағ дейін құрайды. Яғни күн энергиясын 
кеңінен пайдаланудың шаруашылық маңызы болуы мүмкін [1]. 

NASA (Аэронавтика және ғарыш кеңістігін зерттеу жөніндегі ұлттық басқарма, 
аэронавтика және ғарышқа ұшу саласында зерттеулер жасау үшін 1958 жылы құрылған 
АҚШ үкіметінің агенттігі) ақпараты бойынша Қазақстан территориясына күннің вертикальді 
және горизонтальді сәулеленуі 1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

1-сурет. NASA ақпараты бойынша Қазақстан территориясына күннің сәулеленуі:  
а) күннің вертикальді сәулеленуі; ә) күннің горизонтальді сәулеленуі. 

 
Жер Күннен тек қана жарты миллиондық жылуды ғана алады, осы жылудың 34%-ы 
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атмосфера қабатынан және бұлттардан кері шағылады. Соған қарамастан жердің үстіңгі 
қабатына күннен жылына 66,8⋅1016 кВт/сағ энергия келіп түседі. Жерге күннен тараған 
энергияньң аз ғана мөлшері түседі, оның 95%-ы қысқа толқынды сәуле, оның өріс 
қалыңдығы 0,3-2,4 мкм. 

Күн сәулесінің энергетикалық потенциалының шамасы жердің атмосфера қабатының 
жоғары шекарасында 1,78⋅1017 Вт-қа, ал жердің үстіңгі қабатында түсетін шамасы 1,2⋅1017 
Вт-қа тең. 

Күн энергиясының жерге түсетін жылдық мөлшері 1,05⋅1018 кВт/сағ, ал оның 1/5 бөлігі 
жердің құрғақ бөлігіне түседі (ескерту: 1кВт/сағ = 3600 кДж, ал 1000 кДж = 278 Вт/сағ). 
Бұған тағы да жылдық мөлшері 1,58⋅1016 кВт/сағ., қуаты 1,8⋅1012 кВт-ты жел энергиясын 
қосуға болады. 

Экологияны бұзбай жерге түсетін күн энергиясының 1,5%-ын қолдануға, оның бір 
жылдық шамасы 1,62⋅1016 кВт/сағ (бұл 2⋅1012 тонна шартты отынды құрайды). 

Жердің үстінгі қабатына түсетін күн радиациясының ауқымды ағыны салыстырғанда 
бір текті емес. Күннен жылына 1м2 жерге түсетін энергияның шамасы солтүстіктік 
аймақтарда 3000 МДж/м2, ал ыстық шөл-шөлейт жерлерде 8000 МДж/м2 құрайды. Күн 
энергиясының жылдық орташа қуаты бір күнде 1 м2 жер бетіне түсетін шамасы солтүстік 
аймақта орташа есеппен 7,2 МДж/м2-ге, ал шөл және шөлейт жерлерде 21,4 МДж/м2-ге дейін 
жетеді [2]. 

Күн  радиациясының  жылдық орташа тығыздығы 210 – 250 Вт/м2, ал шөл және шөлейт 
далаларда 130 – 210 Вт/м2 құрайды.Н.Ә.Назарбаев өз жолдауында көмірсутегі шикізатының 
нарығында ірі ойыншы болып қала отырып, біз энергияның баламалы түрлерін өндіруді 
дамытуға, күн мен желдің энергиясын пайдаланатын технологияларды белсенді енгізуге 
тиіспіз. Бұл үшін бізде барлық мүмкіндіктер бар. 2050 жылға қарай елде энергияның  
баламалы және жаңғыртылатын түрлерін қоса алғандағы  барлық энергия тұтынудың кем 
дегенде тең жартысы келуге тиіс деген болатын. 

Жер шарында пайдалы қазбалардың түрі өте көп. Бірақ бұл – «олар мүлдем 
сарқылмайды» деген сөз емес. Әсіресе бүгінде отынның таптырмайтын түрлері мұнай мен 
газдың қоры жыл санап кему үстінде. Ғалымдарымыздың жуықтаған есептеулері бойынша 
қазіргі қарқынды тұтыну екпіні жалғаса берсе, табиғаттағы газ қоры шамамен 50 жылға, 
мұнай қоры 40–50 жылға ғана жететін сияқты. Сондықтан энергияны үнемі қолдана отырып, 
онымен тікелей бәсекеге түсе алатын басқа да энергия түрлерін – атом, су, жел, күн және т.б. 
энергияларды пайдаланудың маңызы өте зор. Оған дәлел EXPO – 2017 дүниежүзілік көрмесі. 

Жердің бетіне түсетін күн энергиясының 15% адамдардың тіршілік әрекетін 
қамтамасыз етуге жеткілікті деп саналады. Бұл үлес 63000млрд МВт сағатқа немесе шартты 
отынның 7700млрд тоннасына тең. Оның жылдық энергетикалық қуаты жер қойнауында 
жатқан отыннан алынатын энергияның барлығынан дерлік бірнеше есе көп. 

Күн энергиясын күнделікті тұрмыста кеңінен пайдалану – бүгінгі күннің өзекті 
мәселелерінің бірі. Бұл мәселенің түбегейлі шешімі қазіргі уақытта дүние жүзінде мұнай мен 
газ секілді отынның күннен-күнге қымбаттауынан туындап отырған негізгі проблемалардың 
толықтай шешімін табарына өз септігін тигізері сөзсіз. 

Күн энергиясын пайдалану мақсатында үлкен жұмыстар АҚШ-та, Францияда, 
Германияда, Жапонияда, Индияда, Канадада және басқа да елдерде қарқынды жүргізіліп 
келеді. 

Қазақстанның географиялық орналасуы және климаттық жағдайы қоңыр салқын, бұл 
аймақ жер белбеуінің орталық және оңтүстік ендіктерінде және де субтропикке ауысу 
жолағында орналасқан (40 және 50 с.ж.ш. аралығында, батыстан шығысқа 2995км және 
солтүстіктен оңтүстікке 1600км созылып жатыр). 

Сонымен қатар күннің сәулелену ұзақтығы өте жоғары (3100 сағатқа дейін) жалпы 
сәулеленудің бақыланатын аймағы 1900,5мың км. құрайды. Сондықтан Қазақстанның 
көптеген аймақтарында күн энергиясын пайдаланудың мүмкіндігі өте жоғары. Мұндай 
аймақтарға Ақтөбе, Орал, Қарағанды, Семей, Атырау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, 
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Жамбыл, Алматы облыстары және Павлодар облысының оңтүстік бөлігі жатады [1, б. 8]. 
Күн сәулесімен жұмыс істейтін қарапайым қондырғы – күн коллекторы күн энергиясын 

жұтып, оны жылуға айналдырады. Ал содан кейін жылу ары қарай сұйықтық немесе газ 
арқылы тасымалданып, кейін ғимараттарды жылыту, су жылыту, электр энергиясын 
генерациялау, шаруашылық өнімдерін кептіру, тамақ дайындауға пайдаланылады. Күн 
коллекторларын жылу пайдаланатын кез келген орында қолдануға болады. 

Қарапайым күн коллекторы ғимараттардың шатырына орнатылған құбырлар немесе 
металдан жасалған пластина арқылы күн сәулесін жинақтайды. Әдетте оларды қара түске 
бояп қояды, оның себебі қара түс өзінің спектрлік қасиетіне орай жарықты және жылуды 
өзіне жақсы тартады. Жылу мөлшерін көбейту үшін құбырларды көбінесе шыны конустарға 
орнатып, сәл оңтүстікке бұрып қояды. Немесе күн коллекторлары – жылыжайлардың шағын 
үлгісі (екеуінің жұмыс істеу принципі ұқсас), шыны астында жылу жиналады да, кейін ол 
суды жылытады. Ал түсетін сәуленің мөлшері арту үшін коллектордың ауданы үлкен 
болғаны тиімді [3].  

Қолданысына қарай коллекторлар бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, коллектор күннен 
алған жылуды тұрмыстағы суды жылыту үшін немесе үйдегі орнатылған су жылытқыштар 
үшін судың бастапқы температурасын көтеру үшін пайдаланылады, яғни, егер тұрмыстағы 
краннан ағатын су температурасы 30°С болса, коллектор арқылы оны 70-90°С температураға 
дейін көтеруге болады. Осы бере алатын температурасына қарай коллекторлар былай 
жіктеледі:  

1. аса жоғары температураны қажет етпейтін жерлерде, көбінесе бассейндердегі 
суды жылыту үшін төмен температуралы коллекторлар пайдаланылады. Олардың бере 
алатын температурасы 50°С аспайды; 

2. орта деңгейлі коллекторлар арқылы 50°С-ден жоғары температураны алуға 
болады (60-80°С). Әдетте бұл шыныландырылған жалпақ коллекторлар, мұнда жылу 
тасымалдағыш қызметін сұйықтықтар атқарады. Орта деңгейлі коллекторлардың тағы бір 
түрі – концентраторлы коллекторлар. Аты айтып тұрғандай олар күн сәулесін ұзақ жинақтап 
барып, жоғары жылу бере алады. Осы коллекторлардың бір түрі – вакуумды күн коллекторы. 
Ол көпшілік жағдайда тұрмыста суды жылыту үшін қолданылады; 

3. ең қуатты күн коллекторлары параболалы табақ тәрізді болады. Оларды электр 
энергиясын генерациялаушы ретінде алып мекемелер пайдаланады, мұнда күн жылуынан 
тікелей электр энергиясын алады. 

 

   

а)          ә)          б) 
2-сурет. Күн коллекторларының түрлері:  

а) – жазық күн коллекторы; ә) – түтікті вакуумдалған күн коллекторы; б) – 
параболоцилиндрлік концентратор. 
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Қорыта келе жаңғыртылатын энергия көздеріне негізделген энергетикалық 

қондырғыларды пайдаланып, жылына суды жылытудың шығындарын 66%-ға, ғимаратты 
жылытудың шығындарын 30%-ға азайтуға болады.  

Бұл мақаланы жоғары оқу орнының физика, математика, информатика 
мамандығындағы студенттер мен магистранттар, оқытушылар үшін арнайы практикалық 
курс ретінде пайдалануға болады. 
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В наше время в городах проживает больше половины населения Земли. Для большей 
части стран Европейского Союза этот показатель составляет около 70%, и к 2030 г. может 
достичь 80%. В Казахстане численность городского населения превышает 55%. 

При этом современный город с его мощной социально-экономической и инженерно-
технической инфраструктурой, как ведущий потребитель всех видов ресурсов для 
обеспечения своей жизнедеятельности и продуцент экологических проблем, становится 
главным виновником деградации окружающей среды. 

Города производят 80% всех выбросов в атмосферу и 3/4 от общего объёма 
загрязнений. Ежегодно все города Земли производят до 3 миллиардов тонн твёрдых отходов, 
(для сравнения - ежегодно в мире выплавляется около 1,5 миллиарда тонн стали, 
производится примерно 2 миллиарда тонн зерна). При этом загрязняющее воздействие 
больших городов и агломераций распространяется на расстоянии 50-ти километров вокруг 
них. Что ведёт к изменению естественной среды и формированию антропогенного 
ландшафта обширных территорий. 

С середины XX века начались поиски решений проблем с антропогенным загрязнением 
среды и новых подходов к утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО). Норма накопления 
ТБО в современном городе 250 - 700 кг/чел. в год. В развитых странах эта величина 
ежегодно возрастает на 4-6 %, что втрое превышает темпы прироста населения. 

Традиционно проблема ТБО решается уменьшением опасного влияния на 
окружающую среду путем изоляции свалок от грунтовых вод, очисткой выбросов 
мусоросжигательных заводов, перекрытием полигонов для извлечения свалочных газов и т.д. 
Однако не все, применяемые в таком подходе, технологии - экологически дружелюбны. 

Нетрадиционный взгляд на проблему, состоит в том, что гораздо проще 
контролировать то, что попадает на свалку, чем то, что попадает со свалки в окружающую 
среду. Основа подхода состоит в том, что бытовые отходы должны утилизироваться 
наиболее экономически и экологически приемлемыми способами. Фактически речь идёт об 
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управлении отходами. 
 

 
Рисунок 1. Полигон ТБО г. Астана 

 
Система управления отходами выстраивается в развитых странах уже более 40 лет. В 

Казахстане этот процесс, можно сказать, только начинается. Актуальность проблемы и 
угрозы, которые она может вызвать, предопределяют необходимость выработки мер её 
решения, поиска и применения перспективных подходов для построения системы 
комплексного использования этого ресурса. 

Комплексное управление отходами (Integrated Waste Management) начинается именно с 
изменения взгляда на то, чем являются бытовые отходы. При этом отходы уже 
рассматриваются фактически как составная часть ресурсной базы экономики. Особенно 
важно, что в рамках комплексного управления отходами предполагается, что населённый 
пункт, район или область выбирают подходы к решению проблемы использования ТБО в 
зависимости от своих специфических условий, финансовых и других ресурсов. 

Однако при определении целей программы по утилизации твёрдых бытовых отходов и 
планировании стратегии целесообразно иметь представление об определённой иерархии 
комплексного управления отходами. Такая иерархия заложена в рамочную Директиву ЕС № 
1993/13, в соответствии с которой: во-первых, должно предотвращаться образование 
отходов; во-вторых, они, по возможности, должны использоваться вторично; в-третьих, если 
повторное использование невозможно, необходим их рециклинг; далее отходы должны 
использоваться для рекуперации энергии; и только в-пятых, если все указанные действия 
невозможны, отходы отправляются на захоронение.  Следует отметить, что этот подход 
позволил ЕС достаточно быстро реструктурировать систему управления отходами. 

Признанный лидер обращения с ними – Швеция. В стране сейчас 98,6% отходов 
поступают в переработку и на производство электроэнергии. В настоящее время в Швеции 
функционирует 31 завод по переработке отходов в тепловую и электроэнергию и 57 
предприятий по рециклингу ТБО. За счёт комплексного управления отходами, поступление 
мусора на полигоны за 15 лет снизилось до 1,4%. Объем энергии, полученной из отходов, 
вырос до 48,4%. Попавшие на полигоны отходы – это, зола, полученная после пережигания 
мусора, переработанного в тепло и электричество. 
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Рисунок 2. Энергетические методы использования ТБО 

 
Аналогичная система управления отходами могла бы быть запущена и в Казахстане. 

Казахстанский потенциал ТБО, по расчетам специалистов, это около 5 миллионов тонн в год, 
накоплено 96 миллионов тонн ТБО. Однако подобная схема пока слишком сложна в 
реализации. Во-первых, в стране недостаточно проработана законодательная база и 
недостаточна мотивация, во-вторых, недостаточно финансирование (хотя ситуация и 
выправляется в том числе и за счет привлечения частного капитала), в-третьих – для 
создания системы раздельного сбора мусора необходимо желание граждан сортировать его. 

Кстати психологическая составляющая в этом вопросе весьма важна. Даже в 
«благополучной» Европе этот процесс шел долго и не безболезненно. В ЕС существует 
несколько схем раздельного сбора мусора: от сложных до упрощённых. Причем не все и не 
везде работают эффективно. Как бы то ни было сортировка мусора крайне неудобна для 
граждан. Грубо говоря, если существует около 50 видов отходов, в идеальном случае нам 
необходимо будет 50 контейнеров, в которые горожанам придется раскладывать мусор. То 
есть им придется посвятить этому не совсем приятному занятию значительную часть своего 
времени, причём свободного времени. Согласитесь, не каждый готов пойти на такие жертвы. 

Конечно, в нынешних условиях лучше хоть как-то сортировать ТБО, чем сбрасывать их 
в одну кучу. Но многие эксперты в области экологии и управления отходами всё чаще 
отдают приоритет новым технологиям, позволяющим использовать всю массу мусора. 
Именно не утилизировать, а использовать этот ресурс, в том числе и в энергетических целях. 

При этом процесс реализации этого направления идет в рамках современных тенденций 
развития мировой экономики, предопределяемых переходом постиндустриальных 
государств в новый технологический уклад. По сути именно уровень технологического 
развития будет предопределять состояние и конкурентоспособность экономики отдельных 
стран в будущем. 

По теплоте сгорания ТБО приближаются к низкокалорийным углям (теплота сгорания 
6780 кДж/кг) и могут рассматриваться как весьма распространенное, доступное, постоянно 
возобновляемое местное топливо, не требующее затрат на добычу, которое должно найти 
применение в экономике страны. Низшая теплота сгорания ТБО в зависимости от времени 
года и региона изменяется в пределах 4180 - 10450 кДж/кг. Общий энергетический 
потенциал ТБО, ежегодно образующихся в Казахстане, оцененный по их теплоте сгорания 
составляет 1,0 1014 - 2,4 1014 кДж (3,1 - 5,2 млн тонн условного топлива (т.у.т.)). 

Вместе с тем, в заключение хотелось бы отметить, что по мере развития технологий, 
возможности использования мусора как альтернативного источника энергии, в практическом 
плане вполне реальны, а в экономическом - рано или поздно станут конкурентоспособными. 



7065 
 

Главное, что ресурсная база - неисчерпаема - появление отходов обусловлено процессами 
урбанизации и будущим развитием человечества. Таким образом, можно сказать, что 
наличие и доступность этого ресурса не зависит от географии, климата, конъюнктуры 
мировых энергетических рынков или колебаний курса доллара, в отличие от нефти и газа. 
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Одной из актуальных современных задач является обеспечение чистоты воздушного 

бассейна. Для обеспечения этого необходима очистка продуктов сгорания топлива, 
удаляемых из котлов после их охлаждения в атмосферу от вредных веществ, в том числе от 
оксидов азота. 

Источником образования оксидов азота при горении могут быть азотосодержащие 
компоненты топлива и молекулярный азот воздуха, который используется в качестве 
окислителя для горения. При всех процессах горения образуются оксиды азота, причем 
большей частью в виде оксида. Оксид азота достаточно быстро окисляется до диоксида, 
который представляет собой красно-белый газ с неприятным запахом, сильно действующий 
на слизистые оболочки человека. Кроме того, он является одной из причин разрушения 
озонового слоя Земли. Чем выше температура сгорания, тем интенсивнее идет образование 
оксидов азота [1]. 

Существуют различные пути снижения выбросов оксидов азота: 
 ограничение доли окислителя на начальном участке факела выбором 

соответствующего уровня избытка воздуха на горелки; 
 сведение до технологически возможного минимума доли первичного воздуха; 
 ввод в первичный воздух максимально возможного по условиям устойчивого 

горения количества рециркулирующих газов; 
 выбор оптимального с учетом условий воспламенения, горения и шлакования 

соотношения скоростей вторичного и первичного воздуха в горелочном устройстве; 
 максимально возможный по условиям устойчивого воспламенения, горения и 

выгорания топлива снижение температуры в зоне и на выходе из зоны активного горения [2]. 
Существует способ адсорбционной очистки дымовых газов [3], удаления из них влаги, 

с дальнейшим каталитическим окислением оксидов азота в кипящем слое, пропусканием 
дымовых газов через сорбент и проведением десорбции. 

mailto:plada78@mail.ru


7066 
 

Недостатком известного способа является то, что для его осуществления необходимы 
большие затраты, а сам процесс его очистки сложен. По этой причине в теплоэнергетике этот 
способ находит  малое применение. 

Существует также способ снижения выбросов оксидов азота в окружающую среду 
путем снижения температуры в топке парогенератора за счет подачи дымовых газов с 
температурой ниже температуры в топке парогенератора [4]. Это осуществляется 
посредством рециркуляции дымовых газов, имеющих температуру 300-400 0С и отобранных 
из парогенератора. 

Несмотря на то, что известный способ очистки оксидов азота в окружающую среду из 
парогенераторов является простым и дешевым, его применение приводит к 
преждевременному износу поверхностей нагрева парогенератора и газохода рециркуляции за 
счет того, что  вместе с дымовыми газами по газоходу рециркуляции в топку поступает 
большое количество частиц золы, образуемых в результате сжигания твердого топлива. Для 
углей с высокой зольностью, например, для экибастузского угля, такой абразивный износ 
будет наиболее высоким. Кроме того, требуется дополнительный дымосос рециркуляции, 
что увеличивает энергозатраты на осуществление способа.  

В связи с этим возникает задача разработать простой способ очистки дымовых газов 
парогенераторов от  оксидов азота, исключающий абразивно-золовой износ поверхностей 
нагрева парогенератора и дымососа рециркуляции. 

 
Рисунок 1 – Схема предлагаемого способа очистки газов парогенератора от оксидов 

азота 
 

На этой схеме парогенератор 1, горелки пылеугольные 2, золоуловитель 3, основной 
дымосос 4 и газопровод 5 рециркуляции газов. 

 
Техническим результатом предлагаемого способа очистки от оксидов азота является 

снижение расхода электроэнергии, исключение золового износа газохода рециркуляции 
благодаря очистке дымовых газов от золы (требование правил технической эксплуатации 
ПТЭ). Это достигается за счет того, что в известном способе очистке дымовых газов 
парогенераторов от оксидов азота путем снижения температуры в топке парогенератора за 
счет подачи дымовых газов с температурой ниже температуры в топке парогенератора, 
предлагается дымовые газы подавать в топку парогенератора после золоочистки. При этом в 
результате подачи в топочную камеру охлажденного после фильтрования и прохождения 
через основной дымосос рециркулируемого газа, имеющего температуру 110-170 0С, по 
сравнению с исходным вариантом происходит большее снижение температуры в топке 
парогенератора, что в свою очередь приводит к уменьшению в дымовых газах оксидов азота, 
так как химическая реакция их образования идет с поглощением теплоты. 

Способ осуществляется следующим способом (рисунок 1): в парогенератор 1 через 
горелки 2 поступает топливо, в качестве топлива используют, например, угольную пыль. В 
результате сгорания топлива образуются дымовые газы, которые из парогенератора 
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направляются к золоуловителю3. После очистки дымовых газов в золоуловителе 3 они 
направляются с помощью дымососа 4 по напорному газоходу 5 в дымовую трубу (на схеме 
не показана). Из напорного газохода 5 частично отбирают дымовые газы и по газоходу 6 
рециркуляции направляются в топочную камеру парогенератора 1 непосредственно в зону 
горелок 2. Подаваемый в очаг горения рециркулируемый газ снижает температуру горения, 
вследствие чего уменьшается образование оксидов азота, так как химическая реакция их 
образования идет с поглощением теплоты. 
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Вся история металлургии - это борьба за качество, за улучшение физических и 

механических свойств металла. Получить действительно высококачественную сталь помогла 
электрометаллургия, отрасль металлургии, где металлы и их сплавы получают с помощью 
электрического тока. Основную массу легированной высококачественной стали выплавляют 
в дуговых электрических печах, здесь  теплогенерация возникает за счет энергетических 
преобразований дугового разряда, происходящего в воздухе, парах расплавляемых 
материалов, инертной атмосфере или иной плазмообразующей среде. Внедрение новых 
технологий в металлургической промышленности  требует повышения стойкости кладки 
печей, удлинения срока ее службы и, соответственно, увеличения производительности 
агрегатов при оптимальных условиях эксплуатации оборудования. Футеровка 
металлургических печей является важным элементом их конструкции. Понятие «разрушение 
огнеупора» тесно связано с понятием отказа металлургического агрегата.  

Согласно общей теории печей М.А. Глинкова дуговые сталеплавильные и плазменно-
дуговые печи представляют собой печи-теплообменники с радиационным режимом работы, 
поскольку энергетические условия на границе зоны технологического процесса, то есть на 
зеркале ванны жидкого металла, создают электрические дуги и огнеупорная футеровка 
рабочего пространства. Кроме этого, в дуговых сталеплавильных печах вертикально 
расположенные графитированные электроды создают неравномерное излучение дуг, 
зависящее от диаметра электродов и параметров электрического режима. На основании этого 
можно предположить, что изменяющиеся характеристика электрической дуги влияет на 
качественные характеристики футеровки печи и срок ее службы.  

По условиям теплообмена между дугами, поверхностями рабочего пространства и 
металлом, особенностям электрофизических процессов дугового разряда, энергетическому и 
электрическому режимам всю плавку в дуговых печах от начала расплавления твердой 
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металлошихты до слива жидкого металла делят на этапы. 
Перед началом плавки куполообразный свод печи поднимают, отводят в сторону и 

загружают сверху в печь шихтовые материалы. Затем свод ставят на место, через отверстия в 
нем опускают в печь электроды и включают электрический ток. Чугун, железный лом и 
другие материалы начинают быстро плавиться. 

По мере оплавления шихты под электродами и вокруг них образуются «колодцы», в 
которые опускаются дуги и электроды. Наступает этап «закрытого» горения дуг, когда 
плавление шихты происходит в «колодцах», снизу путем теплопередачи излучением на 
близлежащие слои шихты и теплопроводностью через слой жидкого металла, накопившегося 
на подине. Холодная шихта на периферии рабочего пространства нагревается за счет тепла, 
аккумулированного футеровкой: при этом температура внутренней поверхности футеровки 
интенсивно снижается с 1800-1900 до 900- 1000 градусов Кельвина. На этом этапе футеровка 
рабочего пространства экранирована от излучения дуг, поэтому целесообразно обеспечить 
максимальную тепловую мощность с учетом электротехнических возможностей печного 
трансформатора. 

Когда количества наплавленного жидкого металла будет достаточно для заполнения 
пустот между кусками твердой шихты, электрические дуги открываются и начинают гореть 
над зеркалом металлической ванны. Наступает этап «открытого» горения дуг, при котором 
происходит интенсивное прямое излучение дуг на футеровку стен и свода, температура 
повышается со скоростью до 30-100 градусов Кельвина в минуту и возникает необходимость 
снижения электрической мощности дуг в соответствии с тепловоспринимающей 
способностью футеровки. 

Наиболее энергоемким периодом плавки в печах является период плавления. Именно 
тогда потребляется до 80 процентов общего расхода энергии, причем в основном 
электрической. Длительность всей плавки в зависимости от принятой технологии выплавки 
электростали может быть 1,5-5 часов. Электрический коэффициент полезного действия 
дуговых сталеплавильных печей составляет 0,9-0,95, а тепловой - 0,65-0,7. Удельный расход 
электрической энергии составляет 450-700 кВт/ч на тонну, снижаясь за счет уменьшения 
удельной теплоотдающей поверхности для более крупных дуговых сталеплавильных печей. 

Как это ни удивительно на первый взгляд, современная дуговая сталеплавильная печь 
сверхвысокой мощности имеет удельный расход энергии значительно более низкий, чем 
мартеновская печь. К тому же труд сталевара мартеновской печи значительно тяжелее и 
утомительнее работы конверторщика или электросталеплавильщика. 

Выбор рациональных режимов работы дуговых сталеплавильных печей (ДСП) во 
многом основывается на расчёте их электрических цепей. Однако расчёт электрической цепи 
ДСП осложняется наличием существенно нелинейного элемента – электрической дуги, 
приводящей к искажениям форм токов и напряжений. Поведение электрической дуги 
подвержено воздействию случайных факторов, к которым относятся: изменение ионизации 
дугового промежутка при плавлении и испарении шихты, перемещение шихты, движение 
металла и шлака, колебание температуры и изменение химического состава металла и шлака, 
движение дуги под действием электромагнитных сил, перебросы дуги вследствие изменения 
напряжённости электрического поля как на выступах скрапа, так и на выступах 
неравномерно обгорающего электрода, колебания напряжения питающей сети во всех фазах, 
упругие колебания электродов и др. 

Таким образом, возникает задача - разработка математической модели, позволяющей 
учитывать, как случайный характер поведения дуги, так и условия среды, в которой горит 
дуга и соответствие влияния этих факторов на разрушение футеровки. 

Полученная модель позволяет проводить расчёты параметров электрического режима 
печи с учётом случайных колебаний действующего напряжения на дуге, что особо 
проявляется в период расплавления, это позволяет выбирать более рациональные режимы 
работы печи с наиболее оптимальными воздействиями на футеровку печи. 

 



7069 
 

Список использованных источников 
1. Сисоян Г.А. Электрическая дуга в электрической печи. 3-е изд. / Г.А. Сисоян.–М.: 

Металлургия, 1974.–304с. 
2. Свенчанский А.Д. Электрические промышленные печи. Установки специального 

нагрева. 2е изд. / А.Д. Свенчанский, И.Т. Жердев, А.М. Кручинин.– М.: Энергоиздат, 1981.–
296с. 

3. Марков Н.А. Электрические цепи и режимы дуговых электропечей / Н.А. Марков.– 
М.: Энергия, 1975. 

4.  Хаинсон А.В. Метод расчёта электрической цепи дуговой сталеплавильной печи / 
А.В. Хаинсон // Электротехника.–1983.–№7.–С.8–11. 

 
 
УДК 62-662.5 
РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ С КИПЯЩИМ 

СЛОЕМ 
 

Плотиников Алексей Николаевич 
plotinikov.aleks@mail.ru 

студент ПГУ им. С.Торайгырова, г.Павлодар 
Сероокая Виктория Николаевна 

serookaya-v@mail.ru 
магистрант ПГУ им. С.Торайгырова, г.Павлодар 

Научный руководитель - Приходько Е.В. 
 
Использование кипящего слоя в настоящее время имеет достаточно широкие рамки – 

это и процессы обогащения и классификации, обжига, интенсивного тепло-и массобмена при 
сжигании и т.д. Котлы с кипящим слоем в последнее время получают всё более широкое 
распространение за счёт ряда преимуществ: 

- небольшие выбросы вредных веществ в атмосферу; 
- возможность сжигания топлив с высокой влажностью и зольностью (низкосортных); 
- возможность газификации твёрдого топлива. 
Если рассматривать сжигание твёрдого топлива в котлах с кипящим слоем небольшой 

производительности (как правило, водогрейных), то можно сделать вывод о том, что 
наименее затратным и наиболее простым способом будет являться сжигание биомассы. Это 
позволяет сжигать топливо с переменным составом, при этом без нарушения устойчивости 
горения. Кроме того, биомасса зачастую характеризуется высокой влажностью, снижать 
которую перед сжиганием нет технической (а порой и финансовой) возможности. Эти 
технологии можно разделить на сжигание сухого биотоплива (влажностью до 30 %) и 
сжигание влажного биотоплива (влажностью до 65 %). 

Особенно стоит отметить подготовку биотоплива к сжиганию. При наличии 
значительного количества отходов деревообрабатывающей промышленности (опилок) 
возможно практически полное отсутствие топливоприготовления.  

За счет введения в кипящий слой мелкозернистого материала (кварцевого песка и т. п.) 
многократно повышается тепловая инерция топки, что дает возможность сжигания при более 
низкой (800-950 °C). А это позволяет сократить объемы выбросов в атмосферу оксидов серы 
и азота без специальной очистки выхлопных газов. При низкотемпературном сжигании 
ослабляется шлакование теплообменников оксидами серы и соединениями хлора и фтора. В 
результате есть возможность сжигать в таких топках самое низкосортное топливо. 

При наличии разнофракционного биотоплива, как правило, применяют измельчение и 
брикетирование (гранулирование). Пеллеты (топливные гранулы) имеющиеся в продаже 
имеют диаметр от 6 до 8 мм и длину менее 50 мм. 

Задача, которая ставится в нашем исследовании, заключается в определении 
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технических характеристик и параметров лабораторной установки, моделирующей процесс 
«псевдоожижения» в топочной камере котлоагарегата. 

В качестве топлива использовались топливные брикеты, состав и технология получения 
которых соответствовали [1].  

Полученные брикеты, исходя из их состава, обладают нулевым углекислотным следом 
(то есть выбрасывает при сгорании не больше CO2, чем поглотило растение за срок своей 
жизни). 

Процесс получения брикетов проводился следующим образом: 
- после измельчения составляющих они погружались в воду на 10 часов; 
- спустя 10 часов, после полной пропитки материалов водой производится их подача на 

установку для прессования; 
- прессование осуществляется в форме на прессе при давлении от 4 до 5 МПа; 
- полученные брикеты оставляются на открытом воздухе на 24 часа. В конце этого 

периода влажность брикетов становится постоянной (рисунок 1). 
 

  
Рисунок 1 – Брикеты из органических отходов 

 
Влажность полученных брикетов была определена в соответствии с [2]. В соответствии 

с методикой, приведённой в данном ГОСТе, была определена влажность брикетов, величина 
которой составила 0,5 %. Здесь стоит отметить, что влажность данных брикетов, в 
соответствии с технологией их получения будет зависеть не только от влажности исходного 
сырья, но и от влажности воздуха в помещении, где осуществлялась сушка готовых 
топливных брикетов. 

При исследовании процессов аэродинамики кипящего слоя необходимо знать 
плотность используемого материала. Плотность полученных нами брикетов составляет: при 
давлении прессования 4-5 МПа - 546 кг/м3; при давлении прессования 10-12 МПа - 612 кг/м3. 
При этом полученные результаты можно сравнить с плотностью древесины, значение 
которой равно: сосна 520 кг/м3; берёза 650 кг/м3 и с плотностью каменного угля: 1300-1400  
кг/м3. 

Для оценки применения полученных топливных брикетов было проведено определение 
их теплоты сгорания. Данные работы проводились в лаборатории исследований угля, нефти 
и газа ТОО «Центргеоланалит» (г. Караганда). Измерения показали, что высшая теплота 
сгорания на сухое беззольное топливо представленных топливных брикетов из органических 
отходов составила значение от 4450 до 4590 Ккал/кг (при зольности брикетов от 6 до 10 %). 
Данная теплотворная способность брикетов сопоставима с теплотворностью Экибастузского 
каменного угля. 

При исследовании процессов в кипящем слое необходимо также учитывать  
механическую прочность брикетов, показателем которой может являться испытание 
сбрасыванием, применяемое для угольных брикетов [3]. Механическая прочность брикетов 
по данной методике составила около 87 %. 

В качестве котельного агрегата для физического моделирования топки с кипящим 
слоем был выбран водогрейный котёл КВ-Ф-11,63-115ПС. Данный котёл был выбран 
вследствие того, что работы по реконструкция данных котлов для работы их с 
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форсированным низкотемпературным кипящим слоем проводились в 2006 г. в г. Борзя 
(Россия) (Опыт внедрения котлов малой мощности с топками форсированного 
низкотемпературного кипящего слоя). После реконструкции КПД котлоагрегатов составил 
85-87%. Расчетный срок окупаемости инвестиционных затрат составляет не более 17,5 
месяцев. 

Автор [4] приводит значения скоростей начала псевдоожижения и параметры 
воздухораспределительных решёток при исследовании кипящего слоя на физической модели 
(таблица 1 и 2).  

 
Таблица 1 – Параметры воздухораспределительных решёток 
 

Решётка Диаметр 
отверстий, мм 

Число 
отверстий, шт 

Живое сечение решётки 
м2 % 

1 2,5 722 0,0035 18,2 
2 4,5 324 0,0052 26,4 

 
Таблица 2 – Аэродинамические сопротивления воздухораспределительных решёток 
 

Метод полученных 
данных 

Аэродинамическое сопротивление, ΔР, Па 
dотв = 2,5 мм dотв = 4,5 мм 

Расчёт 1005 455 
Эксперимент 220 70 

 
Таким образом, используя данные лабораторных исследований, размеры физической 

модели реального котла можно определить все технические характеристики 
разрабатываемой модели. При этом используем следующие формулы. 

 
Расход воздуха на горение, VВ: 
 

( ),1 4qBVV Т
o

В −⋅⋅⋅= α  
 

где Vо – теоретически необходимое количество воздуха, м3/кг; 
αт – коэффициент избытка воздуха в топке; 
В – расход топлива, кг/с; 
q4 – механический недожог, %. 
Диаметр выходных колпачков воздухораспределительной решетки: 
 

,
π⋅⋅

=
nW

Vd
В

В
отв  

 
где WВ – скорость воздуха, м/с; 
n – количество колпачков. 
 
С учётом имеющихся чертежей котла решено было изготовлять модель в масштабе 

1:14. Таким образом физическая модель топочной камеры должна быть квадратной, со 
стороной 200 мм. Диаметр отверстия принимаем равным 5 мм, живое сечение решётки 0,007 
м2 (17,5 %). Скорость воздуха 2 м/с.  

 
 

Список использованных источников 
1 Никифоров А.С., Приходько Е.В., Карманов А.Е., Серебряков В.А., Сероокая В.Н. 



7072 
 

Топливный брикет из органических отходов. Инновационный патент № 29412 РК, МКИ С 10 
L 5/00, С 10 L 5/14 опубл. 25.12.2014, бюл. № 12. – 2с.  

2 ГОСТ Р 52917- 2008 Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги в 
аналитической пробе. 

3 ГОСТ 21289-75 Брикеты угольные. Методы определения механической прочности. 
4 Семенов С.А. Модельные исследования гидродинамики аппаратов с кипящим слоем 

// Системы. Методы. Технологии, № 2, 2009, С. 82-86. 
 
 
УДК 620.92  

ОБРАБОТКА ВОДЫ МЕТОДОМ ИОННОГО ОБМЕНА В ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Ракишев А.Ж., Мамырбаев А.Б 
Adilkhan_91@inbox.ru 

Магистранты ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, кафедра «Теплоэнергетика», Астана, Казахстан 
Научный руководитель – С.Глазырин 

 
Вода, прошедшая предочистку, практически не содержит в себе грубодисперсных 

примесей и в значительной степени освобождена от коллоидных частиц. Однако основная 
часть примесей в истинно-растворенном состоянии остается в этой воде и должна быть 
удалена из нее. В настоящее время для этого применяют ионный обмен, а также мембранные 
и термические методы. Последние два вида методов для получения воды необходимого 
качества чаще всего используют в совокупности с методом ионного обмена. 

Обработка воды методом ионного обмена основана на способности некоторых 
практически нерастворимых в воде веществ, называемых ионитами, вступать в ионный 
обмен с растворенными в воде солями, т.е. при ионном обмене один вид ионов заменяется 
другим. 

 

 
Рисунок 1. - Структура молекулы ионита 

 
Способность ионитов к ионному обмену объясняется их строением. На рисунке 1 

схематично изображена структура молекулы ионита. Любой ионит состоит из твердого 
многоатомного каркаса I, к отдельным местам которого присоединены неподвижные ионы 2, 
придающие каркасу соответствующий электрический заряд, а другие ионы 3 (с 
противоположным знаком) 

ют ограниченную подвижность вблизи этого твердого каркаса и способность к обмену. 
Вследствие этого вокруг твердой фазы создается диффузионный слой из противоположно 
заряженных ионов, что приводит к образованию заряда. В зависимости от характера 
активных групп ионита его подвижные ионы могут иметь положительный наряд, и тогда 
ионит называется катионитом или отрицательный заряд, и тогда ионит навивается 
анионитом. Ионы диффузионного слоя обладают повышенным запасом кинетической 
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энергии и поэтому могут выходить из диффузионного слоя в раствор, но при этом из 
раствора в диффузионный Слой должны переходить ионы с тем же знаком заряда. 
Следовательно, реакция ионного обмена подчиняются правилам, характерным для реакций 
обычных электролитов, в частности: правилам эквивалентности обмена ионов и обратимости 
процесса ионного обмена. Соответственно катионирование - процесс обмена катионами, 
анионирование -  процесс обмена анионами.  

Все известные ионообменные материалы по химическому составу можно разделить на 
две группы: минеральные и органические. . 

Минеральные иониты обладают малой емкостью поглощения и способностью к 
разложению в кислой среде c выделением кремниевой кислоты, поэтому в настоящее время 
на ТЭС в основном находят применение ионообменные материалы, относящиеся к разряду 
синтетических смол; органического происхождения. Молекулы синтетических соединений 
состоят обычно из тысяч, а иногда и десятков тысяч прочно связанных) между собой атомов, 
такие, соединения получили название высокомолекулярных веществ. 

Функциональные группы, которые придают материалу смолы ионообменные свойства, 
присоединяются к бензольным ядрам, замещая в них атомы водорода. К функциональным 
группам, придающим ионитам свойства катионита, относятся: сульфогруппа - S03 H, 
карбоксильная группа - СООН и гидроксильная группа - ОН. Катиониты, содержащий 
сульфогруппы, являются сильноосновными, они способны извлекать из щелочной, 
нейтральной и слабокислой среды кроме ионов ' и еще и ионы и  . 
Катиониты, содержащие в своем составе только обменные группы ОН и СООН, называются 
слабокислотными катионитами (например, типа КБ), они способны работать только в 
качестве Na - катионитов и извлекать из нейтральной или щелочной среды только ' и  

 . Имеются также полифункциональные катиониты, например, сульфоуголь, 
содержащие одновременно группы  и СООН , они называются среднекислотными 
катионитами и способны извлекать из воды ионы и  . Характер группы 
существенно влияет на обменную емкость катионита зависимости от величины pH. 
Сильнокислотные катиониты осуществляют обмен ионов в широкой области значений pH, 
тогда как слабокислотные в кислой области резко уменьшают способность ионов к обмену, 
т.к. уменьшается степень диссоциации функциональных групп. 

К функциональным группам, придающим ионитам свойства анионитов относятся: 
различные аминогруппы (  - первичная, NH- вторичная, N - третичная и группы 
четырехзамещенного аммония ( NR, ОН). При присоединении первых трех групп образуются 
слабоосновные аниониты, они успешно осуществляют ионный обмен лишь в кислых средах 
и способны извлекать лишь ионы сильных кислот ( ). Группа 
четырехзамещенного амония придает аниониту сильноосновной характер, который 
осуществляет обмен ионов и  в широкой области значений pH.  

     Существует ряд, где каждый предыдущий катион извлекается из воды, в результате 
обменной реакции, более интенсивно, чем предыдущий 

 
 

 
Соответственно необходимо учитывать концентрацию. 
   Качество ионитов определяется рядом физико-химических и технологических 

свойств, таких как: фракционный состав, насыпная плотность, химическая стойкость, 
механическая прочность, обменная емкость, кислотность или основность. 

    В технологии ионного обмена применяются иониты различных диаметров (от 0,3 до 
2 мм). Соответственно, чем меньше диаметр зерен, тем больше его обменная способность и 
скорость обмена, но и тем больше его сопротивление фильтрованию и возможностью 
неравномерного прохода воды и раствор по сечению фильтра. Ионит в воде набухает и 
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увеличивается на 10-60%, это необходимо учитывать при заполнении фильтров, при этом 
ионит порой теряет плотность, размягчается. 

Механическая прочность ионита определяется потерей массы в течении года, 
рекомендуется использование ионитов с потерей массы не более 5-10% в год. Химическая 
стойкость выражается в их способности противостоять растворяющему действию воды и ее 
примесей. Под действием среды может также происходить пептизация ионитов, т.е. переход 
их в коллоидный раствор. Химическая стойкость ионитов зависит от величины pH среды, 
природы и концентрации, растворенных в ней ионитов, а также от температуры. 

Обменная емкость является важнейшей технологической характеристикой ионитов, 
которая определяется продолжительностью рабочего цикла, т.е способность к участию в 
обмене. Обменная емкость выражается количеством ионов, поглощенных единицей массы 
(г-экв/кг) или единицей объема (г-экв/м3) ионита. Различают полную обменную емкость и 
рабочую. 

Для восстановления обменной емкости истощенного ионита производят регенерацию, 
то есть извлекают задержанные катионы и заменяют их на обменными катионами. 

 
Основные технологии ионного обмена: 
1) Натрий-катионирование воды.  
Технология основана на способности ионообменных материалов обменивать на ионы 

кальция и магния ионы других веществ, не образующих накипь на теплонапряженной 
поверхности (трубные экраны котлов, теплообменники, поверхности жаротрубных котлов). 
Веществ таких немало, но в связи с доступностью и относительной дешевизной хлорида 
натрия именно он был выбран в качестве реагента для регенерации катионита. 

 
; 

 
. 

 
где R – нерастворимый в воде сложный радикал катионита (принято считать 

одновалентным) 
2) Водород-катионирование воды 
Обработка воды методом H-катионирования предназначается для удаления всех 

катионов из воды с заменой их на ионы водорода. Вода за H-катионитными фильтрами 
содержит избыток ионов водорода и вследствие этого имеет кислую реакцию, поэтому эта 
технология применяется совместно с другими процессами ионирования - Na-
катионированием или анионированием. Обмен катионов при H-катионировании протекает 
согласно реакциям: 

; 
 

; 
 

. 
 

Выделяющиеся ионы H+ реагируют в обрабатываемой воде с гидрокарбонатными 
ионами: 

 
. 

 
3) Аммоний-катионирование воды. 
Процесс ионообменного умягчения воды с помощью аммоний-катионитового фильтра 

заключается в замене всех катионов исходной воды на катион аммония , содержащийся 
в катионите, что можно представить в виде следующих уравнений 
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; 

 
; 

 
. 

 
Таким образом выходящая из аммоний-катионитового фильтра умягченная вода 

содержит только диссоциированные соли аммония (бикарбонат аммония, хлористый 
аммоний) и имеет нейтральную реакцию. Однако, в котле эти соли при высокой температуре 
разлагаются с образованием свободных кислот, остающихся в котловой воде и газообразного 
аммиака, уходящего с паром 

 
; 

 
; 

 
. 

 
В связи с этим аммоний-катионирование сочетают с натрий-катионированием для 

нейтрализации образующихся кислот с помощью щелочной натрий-катионированной водой, 
так же, как и водород-катионирование 

 
4) Анионирование воды 
Анионирование воды ведется с целью замены удаляемых анионов на ион гидроксила. 

При сочетании ОН-анионирования с Н-катионированием происходит удаление из воды как 
анионов, так и катионов в обмен на ионы ОН- и Н+, т.е. осуществляется 
химическое (ионитное) обессоливание воды. При фильтровании через слой анионита 
осуществляется сорбция анионов согласно реакциям: 

 
; 

 
. 

 
Высокое значение pH в зоне обмена на анионите способствует диссоциации слабых 

кислот H2CO3 и H2SiO3 и переводу их в ионизированное состояние, поэтому они также 
могут участвовать в реакциях анионного обмена, но лишь при использовании 
сильноосновных анионитов: 

 
; 

 
. 

 
 

Устройтсво Ионоитных фильтров.  
Ионитные фильтры по обмениваемому иону подразделяются на катионитные, 

анионитные и смешанного действия. По способу проведения регенерации различают 
параллельноточные и противоточные. В противоточных фильтрах регенерирующий раствор 
и обрабатываемая вода пропускаются в противоположных направлениях, а в 
параллельноточных – в одном направлении, обычно сверху вниз. 

Фильтр ионитный представляет собой вертикальный однокамерный цилиндрический 
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аппарат, состоящий из корпуса, нижнего и верхнего распределительных устройств, 
трубопроводов, запорной арматуры, пробоотборников и фильтрующей загрузки. Фронтом 
наружных трубопроводов, запорно-регулирующей арматурой, контрольно-измерительными 
приборами фильтры комплектуются на заводах. 

Нижнее распределительное устройство (дренаж) фильтра представляет собой 
трубчатую систему с дренажными колпачками из сополимера стирола или нержавеющей 
стали. Штуцера на отводах направлены к днищу и за счет разной длины «копируют» форму 
днища. 

Верхнее распределительное устройство, выполненное в виде перфорированного 
стакана, предназначено для подвода исходной воды, регенерационного раствора и отвода 
взрыхляющей воды. 

В корпусе фильтра имеются люки для загрузки и выгрузки ионообменного материала, 
для осмотра и ремонта дренажа. 

Конструктивно катионитовый и анианитовый фильтры не различаются, но в 
анианитовых фильтрах обычно предусматривается внутренний антикоррозионный защитный 
слой. Фильтр смешанного действия предназначен для осуществления катионного и 
анионного обмена в одном сооружении, поэтому фильтр разделен на две части 
промежуточной распределительной системой. 

Работа катионитных фильтров циклична, в них происходит чередование рабочих 
режимов и регенерации. Сама регенерация протекает в три этапа: взрыхление загрузки, 
пропуск регенерационного раствора, отмывка катионита. Схематично все эти режимы 
отображены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. - Режимы работы катионитного фильтра: а – рабочий режим; б – 
взрыхление; в – пропуск регенерационного раствора; г – отмывка; 1 – исходная вода; 2 – 
умягченная вода; 3 – сброс в канализацию; 4 – раствор хлорида натрия; 5 – отработанный 

регенерационный раствор; 6 – отвод отмывочной воды; 7 – вода на взрыхление 
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На сегодняшний день очень актуальны вопросы повышения энергетической 

эффективности, так как, данное направление может внести огромный вклад в устойчивое 
развитие страны путем снижения энергоемкости экономики и поспособствовать в 
повышении конкурентоспособности произведенных товаров и услуг. Глобальный 
экономический кризис сделал данную тему чрезвычайно важной на мировом уровне. В 
реализации политики энергоэффективности заложены серьезные резервы для борьбы с 
последствиями кризиса и модернизации экономики.  

Проблемы повышения энергоэффективности привлекает внимание руководства страны 
на самом высшем уровне.  

Главой государства поставлены цели по снижению энергоемкости ВВП на 10% к 2015 
году и на 25% к 2020 году. Согласно государственной программе по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы перед 
нашим обществом поставлены цели устойчивого роста ВВП и одновременного снижения 
энергоемкости производства в целях обеспечения роста конкурентоспособности экономики 
Казахстана. Для достижения поставленных целей по снижению энергоемкости экономики 
страны в Казахстане был принят новый закон «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности», реализуется комплексный план повышения энергоэффективности 
Республики Казахстан на 2012 – 2015 годы.  

Объектом энергетического обследования является Акционерное общество «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2». Для выявления полного потенциала энергосбережения   необходимо 
провести комплексный энергоаудит в соответствии с утвержденными правилами РК по 
проведению энергоаудита.  

Целью выполнения  тепловизионного обследования явилось выявление участков 
тепловой изоляции тепломеханического оборудования котельного отделения, температура 
которых превышает требования ПТЭ постановлением правительством Республики Казахстан 
от 24 октября 2012 года № 1352. 

Уменьшение потерь тепла через изоляцию до действующих норм только на одном 
энергоблоке 200МВт с двухкорпусным котлом может обеспечить сокращение потребления 
топлива на 4000т в год в условном исчислении. Неудовлетворительное состояние тепловой 
изоляции на энергоблоках приводит не только к значительному перерасходу топлива за счет 
прямых тепловых потерь в окружающую среду, но также и к ухудшению маневренных 
характеристик и снижению надежности энергоблоков, участвующих в покрытии переменных 
графиков нагрузки энергосистем. Быстрое остывание паропроводов свежего пара, горячего 
промперегрева, клапанов ЦВД, турбины и других элементов оборудования ведет к дополни-
тельному расходу топлива и увеличению продолжительности пусков из-за необходимости 
специального их прогрева после кратковременных остановов энергоблоков в резерв. 

Кроме того, при пусках из горячего и неостывшего состояний из-за снижения 
температуры пара в относительно холодных паропроводах часто происходит недопустимо 
глубокое охлаждение цилиндров турбины. Это является не только источником 
преждевременного появления трещин, снижающих долговечность и надежность деталей, но 
также одной из причин повреждения уплотнений в проточной части и снижения 

mailto:rahmalina-sabina@mail.ru
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экономичности турбины в межремонтный период. 
Основная причина, с которой связана большая часть сверхнормативных потерь тепла 

через изоляцию,— недолговечность минераловатных изделий и большая усадка известково-
кремнеземистых и перлитоцементных изделий, используемых в соответствии с проектом в 
условиях длительного воздействия температур свыше 400°С. В настоящее время 
выпускается достаточное количество теплоизоляционных изделий из высокоэффективных 
волокнистых материалов (базальтовое супертонкое волокно БСТВ, муллитокремнеземистое 
волокно МК.НВ), которые в сочетании с жесткоформованными изделиями могут обеспечить 
надежную долговременную эксплуатацию изоляции в условиях высоких температур без 
существенного изменения проектных массы и габаритных размеров изоляции. 

Другие причины потерь тепла: 
• применение при монтаже и ремонте изоляционных изделий, не соответствующих 

изолируемому оборудованию по типоразмерам; 
• применение теплоизоляционных изделий и материалов, частично разрушенных в 

процессе транспортировки, хранения и монтажа; 
• несоблюдение технологии выполнения изоляционных конструкций, установка 

покровного слоя на дефектные конструкции, плохое выполнение изоляции в 
труднодоступных местах; 

• демонтаж тепловой изоляции в зонах контроля за состоянием металла во время 
капитальных и текущих ремонтов и некачественное ее последующее восстановление; 

• несвоевременный или недостаточный по объему ремонт тепловой изоляции в 
процессе эксплуатации; 

• отсутствие у руководства электростанции достоверных знаний о состоянии изоляции. 
Приборы и оборудование, применённые при проведении тепловизионного 

обследования 
1. Тепловизор FLIR модель Р-640,. 
2. Контактные термометры ТК-5.09, зав №115197, зав №1151556 
3. Термоанемометры testo 425, зав. №01993416/012, зав. №01971324/011. 
Перед началом тепловизионной съёмки были произведены замеры температуры 

поверхности на контролируемом объекте контактным методом, температуры в центре 
помещений и на расстоянии около 10 см от поверхности наружных стен, а также замеры 
температуры, влажности наружного воздуха и скорости ветра.  

Термографирование проводилось последовательно по предварительно намеченным 
участкам с покадровой записью термограмм и одновременной фотосъёмкой этих участков 
телевизором. 

В ходе тепловизионного обследования котлоагрегатов была сформирована база 
термограмм. 

В статье приводятся термографические отчёты по тепловой изоляции, которые 
содержат характерную информацию о состоянии ограждающих конструкций.  

Ниже приведены тепловые изображения некоторых объектов: 

 
Рис.1 Термограмма и  фотоснимок Трансформатора 01Т 

Ar1 Максимальная температура  14.7 °C  
Ar1 Минимальная температура  -11.1 °C  
Sp1 Температура  -7.1 °C  
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Рис.2 Термограмма и фотоснимок трубопровода 

 
Ar1 Максимальная температура  93.0 °C  
Ar1 Минимальная температура  46.1 °C  
Sp1 Температура  76.7 °C  
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Рис.3 Термограмма трубопровода 
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Анализ работы газифицированных теплогенерирующих установок показывает, что 

одним из способов существенного повышения коэффициента использования топлива 
является глубокое охлаждение (ниже точки росы) продуктов сгорания в конденсационных 
теплоутилизаторах (далее КТУ). В настоящее время тепловой расчет КТУ является 
достаточно трудоемким и не имеет конкретной методики. Данная работа предлагает способ 
теплового расчета КТУ на примере  парового котла ДЕ-10-14ГМ.  

Исходные данные: мощность котла, Np – 10 т/ч; температура дымовых газов на входе в 
КТУ, Т11 – 134 C° ; температура дымовых газов на выходе из КТУ, Т12 – 45,5 C° ; 
температура воды на входе в КТУ, Т21 – 6 C° ; температура воды на выходе из КТУ, Т22 – 
24,4 C° ; расход воды, GВ – 8,87 кг/с; расход дымовых газов, GДГ – 1,968 кг/с; средняя 
скорость дымовых газов в калорифере, w – 3,02 м/с; расход образующегося конденсата, Gк – 
460,3 кг/ч. 

Главная особенность процесса тепло- и массообмена в КТУ состоит в том, что передача 
тепла воде осуществляется как за счет конвективного теплообмена от дымовых газов, так и 
за счет конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых газах.  

1.1 Расчет коэффициента теплоотдачи по холодной стороне 
Коэффициент теплоотдачи по холодной стороне внутри пучка труб: 

2,Nu Вт
d м К
λα ⋅

=
⋅

      (1.1) 
0,25

0,8 0,43 Pr0,021Re Pr
Prст

Nu
 

=  
 

    (1.2) 

Так как температура стенки близка к температуре воды, полагаем 
0,25

Pr 1.
Prст

 
≈ 

 
 

Найдем средние значения температур воды, дымовых газов и стенки соответственно: 

21 22 11 12; ;
2 2 2

В ДГ
В ДГ СТ

Т ТТ Т Т ТT Т Т
++ +

= = =  

Принимаем скорость воды w=2,7 м/с. Тогда число Рейнольдса примет значение: 
3 6Re 2,7 21 10 /1,1 10 51545;w d

ν
− −⋅

= = ⋅ ⋅ ⋅ =  

Число Нуссельта (1.2): 0,8 0,43
2 0,021 51545 7,32 291Nu = ⋅ ⋅ =  

Коэффициент теплоотдачи по формуле 1.1: 2 3 2

291 0,6 8314
21 10

Вт
м К

α −

⋅
= =

⋅ ⋅
 

1.2 Расчет теплового потока теплоутилизатора 
22 21( ) 8,87 4,19(24,4 9) 572B PвQ G C Т Т кВт= − = ⋅ − =∑   (1.3) 

1.3 Расчет теплового потока участка перегрева 
Температура выхода участка перегрева: 

*
11 ,s ПT T T С= + ∆ °      (1.4) 

где ПT∆  принимаем равным 5 . Следовательно: *
11 55,5 5 60,5T С= + = °  

mailto:janaetem@gmail.com
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Охлаждение дымовых газов на участке перегрева происходит при следующем 
параметре: 

*
11 11 134 60,5 73,5T T T C∆ = − = − = °    (1.5) 

Рассчитываем среднюю температуру дымовых газов на участке перегрева: 
134 73,5 104 100

2ДГT С+
= = ≈ °  

Свойства дымовых газов при 100 :  

31,068 ; 0,95 ; 0,03 ;
ДГP

кДж кг ВтC
кг К м м К

ρ λ= = =
⋅ ⋅

2
621,54 10 ;Pr 0,69м

с
ν −= ⋅ = Тепловой поток перегрева: 

*
11 11( ) 1,968 1,068 73,5 154,5

ДГП ДГ РQ G С Т Т кВт= − = ⋅ ⋅ =     (1.6) 
1.4 Определение среднего температурного напора на участке перегрева 
Изменение температуры воды на участке перегрева находим по формуле 1.7: 

* 154,8 4,17
4,19 8,87

В

П
ПВ

Р В

QT С
С G

∆ = = = °
⋅ ⋅

   (1.7) 

Температура воды на входе участка перегрева: * *
21 22 24,4 4,17 20,23ПВT T T С= −∆ = − = °  

Температурный напор на участке перегрева: 

,
ln

б м
ср

б

м

t tt Сt
t

∆ −∆
∆ = °

∆
∆

      (1.8) 

134 24,4 109,6 ; 60,5 20,23 40,27 .б мt С t∆ = − = ° ∆ = − = °  
Поставляя в формулу 1.8 значения, получим: 69,24срt C∆ = °  
1.5. Характеристика поверхности теплообмена из БРТ и компоновочные 

параметры шахматного пучка. 
 Поверхность теплообмена секции состоит из биметаллических труб с накатными 

алюминиевыми ребрами стандартизованных АВО. Биметаллические оребренные трубы 
(БРТ) со спиральными накатными алюминиевыми ребрами обладают высокой коррозионной 
стойкостью к воздуху окружающей среды, к слабокислым средам, а также такие трубы 
характеризуются высокой энергетической эффективностью. Параметры БРТ: несущая труба, 

1нd d×  - 25х21 мм; параметры ребер, dxhxsх∆  – 56х14х3х0,75 мм; коэффициент оребрения 
трубы, ϕ  – 15,23; диаметр трубы у основания ребра, 0 2d d h= − =28 мм; толщина стенки 
несущей трубы, δ1 – 2 мм; толщина стенки алюминиевой ребристой оболочки, 

2 00,5( )нd dδ = − =15 мм; число заходов ребра, nр –2; длина оребренной части трубы, L – 4м. 
1.6 Тепловой расчет секции СП БРТ 
Цель расчета – определение теплового потока секции и расхода нагреваемого воздуха, 

для чего используем совместное решение уравнений теплопередачи и теплового баланса. 
Сходимость значения теплового потока секции по этим уравнениям должна быть не более 
2 5%. Параметрам греющего носителя присвоим индекс «1», нагреваемого – «2». 

1.6.1 Определение коэффициента теплоотдачи от дымовых газов на поверхности 
теплообмена из БРТ 

Принимаем, что поперечный шаг труб в пучке S1= =63,5 мм. А продольный: 
2 10,866 0,866 63,5 55S S мм= ⋅ = ⋅ =    (1.9) 

Коэффициент загромождения оребренными трубами поперечного сечения:  

1

1 1 14 0,751 ( 2 ) 1 (25 2 ) 0,496
63,5 3н

hd
S s

χ ∆ ⋅
= − + = − + =    (1.10) 

Принимаем скорость газов перед пучком КТУ 1 3 /нw м с= . Скорость газов в сжатом 
сечении: 
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1
1

3 6 /
0,496

нww м с
χ

= = =       (1.11) 

Рассчитаем поправочные коэффициенты для последующих расчетов: 
0,53 0,019 0,53 0,019 15,23 0,241m ϕ= − = − ⋅ =    (1.12) 

Принимаем z≥6 рядов, тогда поправочный коэффициент на число поперечных рядов в 
пучке будет равен Cz=1,0. А угол подъема винтовой линии ребра: 

pn s
arctg

d
γ

π
=       (1.13) 

где 2pn =  – число заходов ребра; d=dн+2h – наружный диаметр ребра. 
2 3 2

3,14 53
arctgγ ⋅

= = °
⋅

 

Для численного значения  поправкаCγ =1,0. Число Рейнольдса находим из 
формулы(1.14):  

1
1

1

Re w s
λ
⋅

=       (1.14) 

Следуя формуле (1.14), Re 778= . 
Вычисляем число Нуссельта: 

0,54 0,14
0,731 0 0

1 '
2 0

0,132 Re
m

z
S d d hNu C C C
S d s sγ ψ

− − −    =     −    
   (1.15) 

0,241 0,54 0,14
0,73

1
63,5 28 28 140,132 1,0 1,0 1,0 778 4,1
63,5 28 3 3

Nu
− −−     = ⋅ ⋅ ⋅ =    −     

 

Найдем конвективный коэффициент теплоотдачи: 
2

21
1

4,1 3,21 10 438,7 / ( )
0,0003к

Nu Вт м К
s
λα

−⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅   (1.16) 

Вычисляем площади отдельных участков трубы длиной 1 м с числом ребер на 1 м 
длины трубы n´=1/s=1/0,003=333 шт. Площадь поверхности трубы длиной 1 м по основанию 
ребер, не занятая последними: 

2
0 (1 ' ) 3,14 0,028(1 333 0,00075) 0,066 /трF d n м мπ= − ∆ = ⋅ − ⋅ =  (1.17) 

Рассчитаем площадь боковой поверхности ребер на 1 м длины трубы: 
22 2 2

20 3,14 0,056 3,14 0,0282 ' 2 333 1,23 /
4 4 4 4б

ddF n м мππ   ⋅ ⋅
= − = ⋅ − =   

  
  (1.18) 

Площадь торцевых поверхностей ребер находим следующим образом: 
2' 0,0439 /TF dn м мπ= ∆ =     (1.19) 

Площадь поверхности ребер на 1 м длины трубы: 
21, 23 0,0439 1,2739 /P б TF F F м м= + = + =   (1.20) 

Находим полную площадь поверхности оребрения 1м длины трубы: 
2

0 3,14 0,028 15,23 1,339 /F d м мπ ϕ= = ⋅ ⋅ =    (1.21) 
Коэффициент теплопроводности материала ребра (алюминий) λ2= λр=206 Вт/(м К). 
Безразмерный комплекс вычисляем по следующей формуле: 

12 2 438,70,014 1
206 0,00075

к

р

h h αβ
λ

⋅
= = =

∆ ⋅
    (1.22) 

Коэффициент неравномерности распределения теплоотдачи по поверхности ребра 
вычисляем по формуле В. Ю. Юдина [1]: 

1 0,058 1 0,058 1 0,942p hψ β= − = − ⋅ =    (1.23) 



7083 
 

Для круглых спиральных ребер постоянной толщины коэффициент эффективности 

0

( , )dE f h
d

β= . По графикам [2] для 1hβ = , 
0

56 2
28

d
d

= = , Е=0,7. 

Связь конвективного и приведенного коэффициентов теплоотдачи оребренной трубы:  

2
2 1 , / ( )p тр

пр к p

F F
E Вт м К

F F
α α µψ

 
= + ⋅ 

 
   (1.24) 

При подстановке в формулу (1.23) получили 2прα =296,69 2/ ( )Вт м К⋅ . 
Термическое контактное сопротивление биметаллической трубы принимаем 

4 23, 45 10 /kR м К Вт−= ⋅ ⋅ . Коэффициент теплопередачи трубы, отнесенный к полной 
площади поверхности оребрения [2]: 

1

20 0 0 01 2

1 1 1 1 2 2

1 1 , / ( )k
н н пр

d d d dk R Вт м К
d d d d

ϕ ϕ ϕ ϕδ δ
α λ λ α

−
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅  
 

 

где  коэффициент теплопроводности стали Х18Н9Тб λ1 =20 Вт/(м К). 
1

4 21 15,23 0,0028 0,0002 15,23 0,0028 15,23 0,0028 0,0015 15,23 0,0028 13,45 10 83,17 / ( )
8314 0,0021 20 0,0021 0,0025 206 0,0025 296,69

k Вт м К
−

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + = ⋅ 
 

 
1.7 Расчет удельного теплового потока на участке перегрева 

283,17 69,24 5758,6908 /П П срq k t кВт м= ⋅∆ = ⋅ =   (1.25) 
1.8 Расчет поверхности теплообмена участка перегрева.  

3 3
210 154,5 10 26,83

5758,6908
П

П
П

QF м
q
⋅ ⋅

= = =    (1.26) 

1.9 Расчет теплового потока участка конденсации 
572 154,8 417,2k ПQ Q Q кВт= − = − =∑    (1.27) 

1.10 Определение среднего температурного напора на участке конденсации 
;б мt t∆ ≈ ∆  

0,5( ) 0,5(40,27 39,5) 39,89ср б мt t t С∆ = ∆ + ∆ = + = °   (1.28) 
Физические свойства для воды при температуре tср2=0,5(20,23+6)=13 С° ; Pr2=8,77;                

λ2= 58,13 10-2 Вт/(м К); ν2=1,216 10-6 м2/с. 
Найдем конвективный коэффициент теплоотдачи по формуле (1.15): 

2
2

2
4,1 58,13 10 851,19 / ( )

0,0028к Вт м Кα
−⋅ ⋅

= = ⋅  

Судя по данным из [3] увеличение содержания пара в смеси до 20 % за счет 
конденсации водяного пара на поверхности оребренной трубки приводит к увеличению 
коэффициента теплоотдачи в 1,75 раза. Следовательно, мы получаем: 

2
1 21,75 1,75 296,69 519,2 / ( )пр пр Вт м Кα α= = ⋅ = ⋅    (1.29) 

Коэффициент теплопередачи трубы: 
1

20 0 0 01 2

2 1 1 1 2 1

1 1 , / ( )k
н н пр

d d d dk R Вт м К
d d d d

ϕ ϕ ϕ ϕδ δ
α λ λ α

−
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅  
 

 

1
4 21 15,23 0,0028 0,0002 15,23 0,0028 15,23 0,0028 0,0015 15,23 0,0028 13,45 10 94,54 / ( )

8314 0,0021 20 0,0021 0,0025 206 0,0025 519,2
k Вт м К

−
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + = ⋅ 

 
 

1.11 Расчет удельного теплового потока на участке конденсации по формуле(1.25): 
294,54 39,89 3771,2006 /кq кВт м= ⋅ =  

1.12 Расчет поверхности теплообмена участка конденсации по формуле (1.26): 
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3
2417,2 10 110,63

3771,2006кF м⋅
= =  

1.13 Расчет общей поверхности теплообмена  
226,83 110,63 137,46П КF F F м= + = + =  

1.14 Аэродинамический расчет секции СП БРТ 
Потери давления при поперечном обтекании газа шахматных пучков из круглых труб 

вычисляем по уравнению В. Ф. Юдина [2]. Для z=5 1;zC ′ =  для 90 ; 1,0;Cψψ ′= ° =  для 

1 57; 1,0.Cγγ ′= ° =  Эквивалентный диаметр сжатого поперечного сечения пучка: 

( ) ( )1 02 2 2 0,003 0,0635 0,028 2 0,00075 0,014
0,0055

2 2 0,014 0,003э

s S d h
d м

h s
− − ∆ − − ⋅ ⋅      = = =
+ ⋅ +

 (1.30) 
Характерная длина оребренной трубы в поперечном потоке газа: 

2 2 2 2
0 0

0,066 1,27390,785( 0,028 0,785(0,056 0,028 0,0423
1,339 1,339

тр рF F
l d d d м

F F
= + − = + − = (1

.31) 
Число Рейнольдса при температуре 

газа 6 2 3
1 1 169,24 , 20,02 10 / , 1,029 / :срt С м с кг мν ρ−∆ = ° = ⋅ =  

1
1

1

Re l
w l
ν

=       (1.32) 

Рассчитаем скорость в сжатом сечении: 
1

1
3 6,05 /

0,496
нww м с
χ

= = =     (1.33) 

1 6

6,05 0,0423Re 12783
20,02 10l −

⋅
= =

⋅
 

Число Эйлера для газа при температуре 1 69,24срt С∆ = °  находим по следующей 
формуле: 

0,3 0,3
0,25 0,250,04232,7 Re 2,7 5 1,0 1,0 1,0 12783 2,34

0,0055z l
э

lEu zC C C
dψ γ

− −   ′ ′ ′= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =   
  

 (1.34) 
Перепад давления потока газа на секции: 

2 2
1 1 1 2,34 1,029 6,05 88,1p Eu w Паρ∆ = = ⋅ ⋅ =    (1.35) 

Потери давления от ускорения потока газа вследствие его нагревания рассчитываться 
не будут так, как газ незначительно нагревается в виду того, что происходит отдача теплоты 
от газов теплоносителю внутри труб.  

В ходе расчетов коэффициент теплоотдачи участка перегрева составил 287 Вт/(м2 ⋅К), а 
участка конденсации – 519 Вт/(м2 ⋅К). Общая поверхность теплообмена составила 137 м2. 
Внедрение КТУ одновременно с экономией 7,6 т у. т. топлива, снижает количество вредных 
выбросов в окружающую среду. Срок окупаемости данного энергосберегающего 
мероприятия составил 2,06 месяца. 
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Ғылыми жетекшісі - Саттинова З.К. 

 
  Күн - ең таза энергия көзі. Күн шуақты кезінде күннен түсетін жарық, шамамен Жер 

бетіне түсетін күн энергиясы 1000 ватт квадрат метрге дейін жетеді. Егер бүкіл әлемдегі 
барлық үйлер мен офистерді жарықтандыру үшін күн энергиясын пайдаланатын болса, 
жарықтандыру тегін болушы еді.Қазіргі таңда әлемде 2 миллиард адам электр 
энергиясынсыз өмір сүріп жатыр. 

Температурасы 15 млн. К құрайтын күннің ортаңғы ауданында сутегінің гелийге 
ядролық айналуы  Күн энергиясының көзі болып табылады. Энергия күн қойнауынан оның 
бетіне сәулелену арқылы, содан кейін сыртқы қабатында конвекция арқылы тасымалданады. 
Күн бетінде болатын плазмалық процестер қарқындылығы 11 жыл сайын өзгеріп тұрады. 
Күннен 149млн. км арақашықтықта орналасқан Жер бетіне күн энергиясы сәулесінің ағын 
қуаты  

21 017 Вт шамасында келіп түседі. 
    Күн энергиясы үлкен. Тіпті оның Жер бетіне түсетін кішкентай бөлігі аса үлкен. Егер 

де Жер бетінің бір квадрат метріне түсетін күн сәулесі энергиясын толық пайдаланатын 
болсақ, онда екі жылқының күшіне жететін қуаты бар қозғалтқышты жұмыс істете аламыз. 
Бүкіл Жер толығымен Күннен оң мың есе көп энергия алады. Яғни, бұл бүкіл электр 
энергетика көздері, толық қуатта жұмыс істегенде ғана ала алатын энергия шамасына тең. 

    Күн энергиясы туралы дерек: 
 - күн энергиясы адам тұтынатын энергиясынан 7000 есе көп; 
 - 9/10 Күн энергожүйесінің негізі кремний фотоэлектрлік элементінен тұрады. 
 - компания мен технология негізінде күндік модульдердің өмір сүру ұзақтығы 10-25 

жыл; 
 - күн элементтерінен панельді құру үшін бір-бірімен біріктірілген және ұяшықтардың 

біреуі сызықталған болса, бұл өндірімділікке және барлық панельдердің шығуына әсер етеді. 
    Күн энергиясын пайдалы энергияға жанама жолмен де айналдыра аламыз. Мысалы: 

биомасса, су және жел энергиясына түрленеді. Жердегі ауа райы Күн энергиясын 
"басқарады". Күн радиациясының көп бөлігін теңіздермен, мұхиттар жұтып отырады. 
Олардағы су қызып, бу ауаға айналады. Содан соң жаңбыр түрінде жерге қайтадан түсіп 
гидроэлектр станцияны қоректендіреді. Жел турбинасына қажет жел, ауаның біркелкі емес 
қыздырылуынан пайда болады. Күн энергиясының көмегімен пайда болатын басқа 
сарқылмайтын энергия көзіне жататын категория – биомасса. Жасыл өсімдіктер күн сәулесін 
жұтып алады да фотосинтездің арқасында органикалық зат түзіледі. Соңында олардан жылу 
және электр энергиясын алуға болады. Осылайша, жел, су және биомасса энергиясы туынды 
күн энергиясы болып табылады. 

Күннің сәулесінен шыққан энергиясы арқылы өңделген энергия 2050 жылы адамзаттың 
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электр энергиясын 20 % қажеттілігін қамтамасыздандыра алады, сонымен қатар, маңыздысы 
көмірқышқыл газының атмосфераға таралуын азайтады. Энергия көздерінің (көмір, мұнай, 
газ) 1/3 бөлігін  жылуға айналдырады. Күн энергиясын пайдаланудың өзіндік 
артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де бар. Артықшылықтары: Күн энергиясы бәріне 
бірдей қолжетімді,  ол сарқылмайды, қоршаған ортаға қауіпсіз; Кемшіліктері: Ауа райы мен 
тәуліктің уақытына тәуелді, Күн энергиясын алу үшін қолданылатын құрылғылардың 
қымбаттылығы, оны шағылдыратын бетті периодты түрде тазалап отыру қажет, электр 
станциясының жанында атмосфера ысып кетеді, энергияны аккумуляциялау қажет. Соған 
қарамастан Күн энергетикасына деген сұраныстар жыл сайын артып келеді. Әр елдің 
ғалымдары қосымша және қоршаған ортаға зиян энергия түріне ерекше мән беріп, оны 
дамыту жолдарын қарастыруда. Осыған орай Күн энергиясын электр энергиясына 
айналдыратын құрылғыларды пайдалану деңгейі жылдан-жылға өсіп келеді. Мысалы: 2005 
жылы жұқа қабыршақты фотоэлементтер нарықтың 6%-ын құраса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 
7%-ға жетті, ал 2007 жылы 8%-ға, ал 2009 жылы 16,8%-ға дейін өсті. Яғни 1999 жылдан 2006 
жылға дейін жұқа қабыршақты фотоэлементтер өндірісі жыл сайын орташа есеппен 80%-ға 
өсіп отыр. Ал Күн энергиясының Еуропа елдерінде қолданылуына шолу жасасақ, 2010 жылы 
Германияда электр энергиясының 2%-ы фотоэлектрлік құрылғылардан алынса, Испанияда 
бұл көрсеткіш 2,7%-ды құрайды. 

      Қазіргі кезде Күн энергиясы халық шаруашылығында – гелиотехникалық 
құрылғылар (жылыжай, саяжай, суқайнатқыш, сужылытқыш, кептіргіш сияқты әр түрлі 
қондырғылар) өте жиі қолданылады. Ойыс айнаның фокусында жинал- ған Күн сәулесі ең 
берік деген металдарды балқытады. Күн электр бекеттерін жасау, үйлерді жылытуда Күн 
энергиясын қолдану т.с.с. жолында жұмыстар атқарылуда. Күн энергиясын тікелей электр 
энергиясына айналдыратын өткізгіштерден құрастырылған Күн батареялары күнделікті 
өмірде қолданылу- да.  Біздің заманымызда табиғи таза энергия қоры – Күн энергиясын 
пайдалану- дың негізгі екі бағыты бар:  

1) күн энергиясын ішкі энергияға түрлендіру арқылы жылумен қамтамасыз ету; 
2)күн энергиясын электр энергиясына түрлендіру. 
    Күн энергиясын ішкі энергияға түрлендіру арқылы жылумен қамтамасыз ету 

негізінде күн коллекторларын қолданады. Коллектор Күннің сәуле энергиясын жұтып, оны 
жылуға түрлендіреді. Ол жылу ұстап тұрғышқа (сұйықтыққа немесе ауаға) беріледі де, 
ғимараттарды қыздыру үшін, суды қайнату үшін, электр энергиясын бөлу үшін, ауыл 
шаруашылықтағы тауарларды кептіру үшін немесе тамақты даярлауға қолданылады.  

    Қарапайым күн коллекторлары күн энергиясының радиациясын барынша қабылдау 
үшін, қара түске боялған ғимараттардың шатырында орналастырылады. Металл тілімшесі 
және түтікше модулі күн энергиясын жинайды. Олар айналы және пластмассалық корпустың 
ішіне салынылып, барынша күн сәулесін қабылдау үшін оңтүстікке еңкейтілген. Осылайша, 
коллектор – айналы панельдің астында жылу жинаушы қондырғы. Күннің радиациясы 
үстіңгі қабат бойынша таралғандықтан, коллектор үлкен аймақты алуы керек. Күн 
коллекторларын қолдануына байланысты әртүрлі өлшемді конструкция болады. Күн 
батареясы – күн электр магнитті сәулесін электр энергиясына түрлендіретін альтернативті 
энергия түрінің бір генераторы болып табылады. Күн батареяларын аз қуаттысын аз энергия 
сыйымдылық құрылғыларда қолдану: калькуляторларда, сағаттарда және тағы сол сияқты – 
фотоэнергетиканың көп таралған бағыты. Басқа бағыты – көп мөлшерлі қуатты күн 
батареяларын (жүздеген және мыңдаған Вт) электр тарату құрылғысынан алыста орналасқан 
автономды объектілерді энергиямен жабдықтау. Осылайша, тек тұрғын объектілерді 
(сәулелендіру, тоңазытқыштың электр тұтынуы, радио, телевизордың және басқа электр 
аспаптарды) ғана емес, сонымен қатар бірнеше өнеркәсіптік аз энергия үнемдейтін 
объектілерді және халықтық-шаруашылықтық мақсатта электр жабдықтау (электр 
тұтынудың үздіксіз резервтік көздері, сигнализация, су көтеретін қондырғылар және сол 
сияқты) мәселесін шешуге болады. 

    Күн энергиясының түсуінің жылдық орта мөлшері 1600 кВт сағ/ құрайды. Қазіргі 
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уақытта оны қолдану үшін үлкен масштабты төрт негізгі бағытта зерттеулер жүргізілуде: 
 - күн энергиясын тікелей фотоэлектрлік түрлендіру; 
 - фотоэлектрлік және биологиялық түрлендірулер; 
 - жоғары потенциальды жылуды (t>200ºC) қолданушы күн электр станциялары мен 

пештер; 
 - төмеңгі потенциальды жылуды (t>100ºC) тікелей жылу мен суықпен 

қамтамасыздандыру ғимаратында, өндірісте және аз бірлік қуатты ауыл шаруашылық  
объектілерінде қолдану; 

     Қазақстанның территориясын түгелдей алсақ, күн энергиясын қолданудан болашағы 
бар ел. Қазақстан өзінің территориясындағы күн энергиясының аса жоғары техникалық 
потенциалынан көп пайда түсіре алады. Күн энергиясын қолданудың тәжірибелік мақсатқа 
сәйкестігін анықтағанда, оның оңтүстік еңдіктегі тығыздығы 1-2 сағат аралығында 1 кВт/ 
дейін жетеді. Жердің көпшілік аудандарында орташа сәуле ағынының тығыздығы 200-250 
Вт/ құрайды. Қазақстан Республикасында күн сәулесін шығару потенциалы солтүстіктен 
оңтүстікке қарай артады. 1280-2300 кВт.сағ/ аралығындағы горизонтальды бетке энергия 
шуағының түсуін күн жарқырауының ұзақтығы қамтамасыз етеді. 1280-2300 кВт.сағ/ 
аралығында, 8760 (8736) сағаттан жылына 2000-нан 3000 сағатқа дейін барады. Қазақстан 
күн энергиясының бірталай ресурсына ие. Қазақстанда өндірілетін күн энергиясының 
потенциалды ықтималдылығы жылына 2,5 млрд.кВт/сағ. Қазақстан территориясында 
жылына 70 %-ға жуық аудандарда күн шуақты болатын күндер басым. Күн шуағының 
жарқырауының ұзақтығы мұнда 2800-ден 3000 сағатқа дейін өзгеріп отырады. Жылдың күн 
энергия потенциалының қосындысы Қазақстан территориясына 340 млрд. тонна шартты 
отынға бағалануда. Бірақтан да, бұл ресурстар бүгінгі күнге дейін әлі кең қолданысқа ие 
болған жоқ. Кремний негізіндегі күн батареялар өңдіріп шығаратын елдегі ұйым 
қызығушылықты тудырады. Қазақсатан  шикізатқа бай елдердің қатарында. Жақында, 
Астанада фотоэлектрлік модульдерді өңдіретін зауыт іске қосылды. Жаңа зауытта 100 % 
қазақстандық кремнийден жасалған күн батареялары шығарылатын зауыт іске қосылды. 
Шығарылатын фотоэлектрлік тілімшелердің жобалық қуаты 50 МВт-тан 100 МВт-қа дейін 
келешекте ұлғайтуына дейін жетеді.  

    Осы сферада жетістікке жеткен қызметтестік мысалдары бар. 2012 жылы 
Қазақстандағы "Күндік шатыр" консорциумы, PRETHERM Solutions Gmbh, BAE Batteriaen 
Gmbh фирмалары Байқоңырда "күндік шатырды" тұрғызды. 

Және екіншіден айта кететін нәрсе Астанада Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық 
ұлттық университеті қосылды. 10 кВт-тан қуатынан тұратын екі қоңдырғы да DENA "Күн 
шатыры", "Неміс энергетикалық агенттігімен" (DENA) программасы бойынша және 
Федеральды экономика мен технология Министрлігімен "Қайта қалпына келетін энергия 
көздері" атты экспорттық бастамамен қаржыландырылды. Олар 10 жыл аралығында 
пайдаланылады. 

    Фотоэлектрлік жүйелерді ең алдымен мынадай мақсатта қолданған жөн болады: 
 - тасымалданатын объектілерде (лабораторияларда, шеберханада және тағы сол 

сияқты); 
 - оқшауланған объектілерде (лабораторияларда, метео және басқа станцияларда);  
 - отынды тасымалдау қымбат болатын жерлерде (станцияларда, бензин құятын 

жерлерде, мал асырайтын жерлерде және мал шаруашылық объектілерінде және тағы басқа); 
 - аз қабатты тұрғын үйлерде.  
    Қазақстанда күн энергиясын, қайтарымды қуат көздерін дамытуға толықтай негіз 

бар. Жағрафиялық, күн сәулесінің түсу мерзімі мен ұзақтығы жағынан да мүмкіндіктер 
жеткілікті.  

    Қазіргі кезде RealStroyGroup корпорациясы Талғар трассасы бойындағы "Думан" 
ықшам ауданында үлкен коттедждік қалашық салуды жоспарлауда. Сол үйлердің 
арасындағы бір үйді тәжірибе ретінде күн энергиясымен жабдықтау туралы шешім 
қабылданды. Әрине, мұндай үй бірінші кезде басқа үйлерге қарағанда қымбаттырақ 
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болады,бірақ қолдану кезінде шығындар ақталады. Сондықтан, қазіргі негізгі міндет – 
тұтынушыны осындай энергия түрі болашақтың энергиясы екенін түсіндіру және қайта 
қалпына келетін ресурстарды (жел, күн, геотермальды энергия, биогаз) пайдалануды ары 
қарай дамыту болып табылады. 

   Күн сәулесі болашақтың сарқылмас энергиясы. «Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, 
мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ» – демекші өткен ғасырда ғылыми техникалық прогресстің 
арқасында адамзат біраз табыстарға қол жетті. Табиғаттан алатынынымыз көп, беретініміз аз 
болды. Қазіргі мемлекеттерде энергия тапшылығы байқалуда. Бұрыннан пайдаланып келе 
жатқан көмір, мұнай, табиғи газ сынды энергия көздерінің сарқылуы немесе қорының азаюы, 
қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерінің күн санап артуы адамдарды бей-жәй қалдырмады. 
Бүкіл әлем Энергия тапшылығынан құтылып, қоршаған ортаны ластамайтын альтернативті 
энергия көздеріне қол жеткізуге кірісіп кетті. Бүгінгі таңда әлемнің ғалымдары энергияның 
жаңа көзін жыл өткен сайын іздестіріп келуде. Біздің ойымызша, елімізде күн сәулесі 
болашақтың сарқылмас энергиясы бола алады. 
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1.Актуальность 
Актуальность данной статьи в том, что развитие выработки биогаза должна 

проводиться в сельских местностях, так как животноводство развито именно в селах. Это 
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позволит развить благосостояние жителей малонаселенных пунктов.  А также это 
способствует развитию аграрной индустрии. Биогаз производится из отходов ферм и 
птицефабрик, на сельскохозяйственных предприятиях на собственные нужды. 
Биологическим сырьем или биомассой может быть зерновые, технические, масличные 
культуры, отходы растениеводства, животноводства, рыбной промышленности, 
органические отходы промышленности жизнедеятельности человека. Такое широкое 
разнообразие доступного сырья позволяет использовать биомассу для производства топлива, 
электроэнергии, тепла и других материалов. Благодаря строительству и организации работы 
биогазовых установок можно получать не только экологически чистое топливо, но и 
органические отходы, которые и дальше могут служить в качестве удобрений. Переработка 
отходов на биогазовой установке дает: биогаз, электроэнергию, тепло, биоудобрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Таким образом, используя биогенератор, мы убиваем несколько зайцев одним выстрелом.      

2. Обзор производства биогаза в мире.[1] 
Биогазовые технологии развиваются довольно большими темпами, особенно в странах, 

в которых хорошо развито сельское хозяйство. Интересную подборку сделал журнал 
«Международная биоэнергетика». По его данным, 86% биогазового потенциала содержится 
в сельскохозяйственном сырье и лишь 8% в промышленных и коммунальных отходах. 
Поэтому в последнее время более быстрыми темпами стало развиваться производство 
биогаза из органических отходов сельскохозяйственного производства и 
сельскохозяйственных энергетических культур. 

На сегодняшний день максимальное количество биогазовых установок – около 15 млн. 
– действуют в Китае, на втором месте находится Индия, где около 10 млн. установок, 
активно развивается строительство биогазовых установок в Европе. 

Сегодня первое место в Европе по количеству действующих биогазовых установок 
принадлежит Германии — в 2010 г. их насчитывалось более 9000. 

С точки зрения масштабов применения биогаза лидирует Дания: данный вид топлива 
обеспечивает почти 20% энергопотребления страны. Среди других европейских стран с 
высокими темпами развития рынка биогаза стоит выделить Великобританию, Швецию, 
Норвегию, Италию, Францию, Испанию и Польшу.[3] 

3. Биогаз доступен каждому. 
В любом крестьянском хозяйстве в течение года собирается значительное количество 

навоза, ботвы расстений, различных отходов. Обычно после разложения их используют как 
органическое удобрение. Однако мало кто знает, какое количество биогаза и тепла 
выделяется при ферментации.  

 
Выход биогаза (м³/т): 
Навоз КРС  –  60 
Навоз свиней  –  65 
Птичий помет   –  80-140 
Силос кукурузный   –  200-300 
Свежая трава   –  250-350 
Зерно   –  500-600 
Свекольный жом  –  50-60 
Барда зерновая   –  50-70 
Отходы бойни   –  300 
Корнеплодные овощи   –  100 
Рыбные отходы   –  300 
Преимущества внедрения биогазовых установок: 
• отсутствие экологических налогов и сборов; 
• получение собственной электроэнергии; 
• получение биогаза, метана и углекислоты; 
• получение минерализованных азотных удобрений (повышение урожайности до 30%); 
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• наличие вышеуказанных преимуществ дает хозяйству возможность снижения 
себестоимости выпускаемой продукции.  

Кому выгодно внедрять биогазовые  установки:  
• Сельскохозяйственным предприятиям:  
o Свинофермам. 
o Фермам КРС. 
o Птицефабрикам. 
• Перерабатывающим предприятиям:  
o Спиртовым  заводам. 
o Пивоварным заводам. 
o Мясокомбинатам. 
o Тепличным хозяйствам. 
o Мусороперерабатывающим предприятиям.,[1] 
Потенциал переработки отходов сельскохозяйственного производства в Казахстане 

оценивается в 35 млрд. кВтч, и 44 Гкал тепловой энергии в год. 
В последние годы значительно возросла заинтересованность к процессам производства 

биогаза – это проявляется не только в возрастающем количестве планирующихся и 
строящихся биогазовых установок, но и в заинтересованности все большего числа фермеров, 
коммунальных хозяйств, предприятий, политиков и частных хозяйств, которые внимательно 
наблюдают за развитием этого сектора. Энергетическая отрасль уже также не относится с 
такой осторожностью к децентрализации производства благодаря строительству биогазовых 
установок. Для пищевой промышленности, гастрономии, больших ресторанов, учреждений 
общественного питания и предприятий по переработке пищевых отходов технология 
производства биогаза предоставляет шанс дешевой утилизации  органических отходов и 
остатков продуктов питания в биогазовых установках с пользой для сельского хозяйства.[2] 
Примером этого может послужить «Луговской конный завод»  и предприятие «Караман-К» , 
расположенные на юге и  севере Казахстана. В этих предприятиях, помимо животноводства, 
производят биогаз. Основным направлением деятельности комплекса, помимо производства 
биогаза, выработка электрической и тепловой энергии, производство твердых и жидких 
удобрений. 

4.Выводы.  
Анализ сельского хозяйства Казахстана, его структуры, отраслей и характеристики, а 

также расчеты потенциала производства биотоплива из отходов сельского хозяйства 
показали, что наибольшую ценность представляет собой: Костанайская, Акмолинская, 
Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, и Южно-
Казахстанская области.  

В настоящее время отрасль биогаза в стране является практически не развитой по 
сравнению с другими отраслями биотоплива, хотя при имеющемся у Казахстана потенциале, 
биогаз может вполне частично, а в некоторых регионах и полностью, заменить потребление 
энергии, получаемой из традиционных энергоносителей. 

В целом же перспективы развития производства и использования биогаза в республике 
очень хороши. Этому способствует существование значительного количества органического 
сырья, простота технологии получения и использования биогаза, а также тот потенциал, 
который предоставляет биогаз при замене им традиционных источников энергии для 
выработки электричества и тепла. 

То, что мы написали в статье это только одна сторона золотой монеты. Есть и другие 
преимущества использование биоэнергетики. Например, вещи из пластика, краски и клеи 
можно производить не из нефтепродуктов, а из биомассы.      

Почему мы делаем акцент именно на сельскую местность? 
Установка биогенераторов в этих местах способствует развитию малого и среднего 

бизнеса, которое является основным акцентом посланий президента. Тем самым улучшим 
жилищные условия населения, поднимем экономику страны. Для этого предпринимателям 
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необходимо финансирование со стороны государства, которое на сегодняшний день 
составляет около 5 млн. долларов, тогда как в развитых странах в развитие биотехнологий 
инвестируются миллиарды долларов. 

Иными словами: «сегодня здесь дурно пахнет навозом, а завтра будет пахнуть 
деньгами». 

 
Список используемых источников 

[1] http://www.lkz.kz/sections/Biogaz 
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Введение. Как показывает мировой опыт, перспективным способом снижения 
энергозатрат на отопление и теплоснабжение является применение тепловых насосов. Это 
направление, в том числе, предполагает использование возобновляемого источника энергии 
– теплота грунта (рисунок 1). 

 

 

 

 
I – контур потребителя теплоты (система напольного панельного отопления);  

II – контур теплового насоса; III – контур грунтовых теплообменников;  
1 – напольное покрытие; 2 – стяжка; 3 – труба; 4 – теплоизоляция;  
5 – поверхность скважины; 6 – заполнитель скважины; 7 – U-образные трубы 

Рисунок 1. – Схема теплонасосной системы теплоснабжения на основе  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lkz.kz%2Fsections%2FBiogaz
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kazee.kz%2Fuseful-information%2Fbioenergetika%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biowatt.com.ua%2F
mailto:filatau.sviataslau@gmail.com
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использования теплоты грунта 
Существенной составляющей затрат на такие системы являются затраты на 

вертикальные грунтовые теплообменники (ВГТО), связанные с трудоемкостью бурения 
скважин [1, 2]. Наиболее распространенная конструкция ВГТО содержит одну или две U-
образные полиэтиленовые трубы, помещенные в скважину, пространство между трубами 
заполняется цементно-бентонитовым раствором для улучшения теплового контакта с 
прилегающим грунтом [3]. На проектном этапе необходимо определять длину ВГТО для 
обеспечения расчетной теплопроизводительности, которая будет зависеть от ряда факторов: 
теплофизических свойств грунта, конструктивных параметров, свойств материалов и 
теплоносителей, параметров контура теплового насоса и конечного потребителя теплоты. 
При этом также необходимо учитывать выраженный нестационарный характер теплообмена 
в грунтовом массиве вблизи ВГТО, вследствие чего падает температура грунта, а 
соответственно и теплопроизводительность теплового насоса [4]. Существующие методы 
проектирования ВГТО [5–7] в полной мере не учитывают эти факторы во взаимосвязи друг с 
другом. В работе предложен метод расчетного определения длины ВГТО по заданному 
резерву мощности, равному относительному снижению теплопроизводительности теплового 
насоса за отопительный период. С использоваинем предложенного метода получены 
результаты о влиянии количества U-образных труб и теплопроводности заполнителя 
скважины ВГТО на его длину, выработаны рекомендации по проектированию. 

Объект и метод исследлования. Объект исследования – система теплоснабжения на 
основе использования низкопотенциальной теплоты грунта, содержащая вертикальные 
грунтовые теплообменники, тепловой насос и потребителя теплоты в виде системы 
напольного отопления. В основе метода анализа такой системы лежит комплексная 
численная модель, изложенная в работах [8–10] и реализованная в виде компьютерной 
программы [11]. 

Исходными данными для анализа являются конструктивные размеры напольной 
системы отопления, температурный режим отапливаемых помещений, размеры 
теплообменных аппаратов контура теплового насоса, тип хладагента, параметры 
компрессора. Для источника тепла (грунт) температура в начале отопительного периода, 
свойства грунта и материалов ВГТО, количество U-образных труб.  

При анализе используется комплексная численная модель, включающая методики 
теплового анализа источника (грунт, грунтовые теплообменники) и потребителя (система 
отопления) тепла, связанные расчетом испарителя и конденсатора с учетом 
термодинамического цикла теплового насоса и характеристики компрессора. 

Методика теплового анализа источника низкопотенциальной теплоты устанавливает 
связь нестационарного режима грунта и изменение температуры теплоносителя на входе t'1 и 
выходе t''1 ВГТО. Перенос тепла в прилегающем к ВГТО грунте описывается уравнением 
теплопроводности в плоской осесимметричной постановке с начальным условием в виде 
постоянной температуры t0 и граничным условием первого рода – постоянной температурой 
грунта на удалении t0. Взаимодействие с грунтовым теплообменником учитывается 
граничным условием: 

 
 ( )1 10,5

 при 0,5b
b

b b

t t t t r D
D R r

′′ ′− + ∂
= λ =

π ∂
 

(1) 

 
где tb – температура поверхности скважины, °С; Db – диаметр скважины, м; Rb – 

сопротивление теплопередаче ВГТО, отнесенное к единице его длины, м·К/Вт; λ – 
теплопроводность грунта, Вт/(м·К); t – температура грунта, °С; r – радиальная координата, м. 

Уравнение теплопроводности решается методом конечных разностей с использованием 
средств программного комплекса MatLab. Считается, что значению tb в каждый момент 
времени соответствует квазистационарный режим теплообмена в ВГТО. Связь величин t'1, 
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t''1, tb и Rb устанавливается при решении задачи теплообмена в ВГТО согласно методу, 
изложенному в работе [12] и подтвержденному экспериментально в [10]. Температуры 
теплоносителя на входе и выходе ВГТО равны температурам на выходе и выходе испарителя 
соответственно, соблюдается равенство тепловых потоков ВГТО и испарителя. 

Методика теплового анализа потребителя тепла заключается в решении системы 
уравнений теплового баланса и теплопредачи для напольных отопительных панелей с  
учетом температурного режима помещения. Связь параметров потребителя тепла с конутром 
теплового насоса обеспечивается равенством температур теплоносителя в узловых точках, 
соблюдается равенство тепловых потоков отопительной панели и конденсатора. 

Методики анализа источника и потребителя тепла связаны расчетом параметров 
контура теплового насоса – расчетом испарителя и конденсатора с учетом параметров 
термодинамического цикла.  

Расчет теплообменных аппаратов (испарителя и конденсатора) со стороны хладагента 
проводится по участкам, система уравнений для испарителя имеет вид: 

 
 

1 1 1,edQ G c dt=  (2) 
   
 ( )1 1 1 ,e wdQ t t dF= α −  (3) 
   
 

2 2 2 2 2 ,edQ G rdx G c dt= +  (4) 
   
 1 1 2

н н н н н н

2к в в 1 2п в в 1

,
1 1ln ln

2 2

s
e e e e e e e

e e e e e e
w w

t t t tdQ dF dF
d d d d d d

d d d d

− −
= +

+ + + +
α λ α α λ α

 
(5) 

 
где Qe – тепловой поток испарителя, Вт; t1 – температура теплоносителя, °С; α1 – 

коэффициент теплоотдачи со стороны теплоносителя, Вт/(м2∙°С); tw1 – температура 
наружной поверхности труб испарителя, °С; F – площадь поверхности теплообмена 
испарителя, м2; G2 – массовый расход хладагента, кг/с; r – теплота парообразования 
хладагента, Дж/кг; x – расходное массовое паросодержание хладагента; c2 – теплоемкость 
хладагента, Дж/(кг∙°С); t2 – температура хладагента, °С; ts – температура кипения 
хладагента, °С; de

н – наружный диаметр труб испарителя, м; α2к – коэффициент теплоотдачи 
со строны кипящего хладагента, Вт/(м2∙°С); de

в – внутренний диаметр труб испарителя, м; 
λe

w – теплопроводность труб испарителя, Вт/(м∙°С); α2п – коэффициент теплоотдачи со 
стороны перегретого хладагента, Вт/(м2∙°С). 

Уравнения для конденсатора имеют аналогичную структуру. Система уравнений для 
теплообменников дополняется расчетом термодинамического цикла, при этом параметры 
хладагента определяются по аппроксимированным справочным данным и с использованием 
уравнения состояния. Связь между параметрами контуров грунтовых теплообменников, 
теплового насоса и потребителя обеспечивается равенством расходов теплоносителей и 
температур в узловых точках. Численное решение всей системы уравнений проводится с 
использованием метода конечных разностей, касательных и хорд. Комплексный метод 
численного анализа реализован в виде компьютерной программы [11]. 

В результате анализа получается изменение во времени параметров, характеризующих 
процессы теплообмена в отдельных элементах работы системы теплонасосного 
теплоснабжения с утилизацией теплоты грунта, соответствующих согласованной их работе. 
Основные параметры теплопроизводительность Q и коэффициент преобразования φ с 
течением времени снижаются. Предлагается определять длину ВГТО, соответствующую 
заданному относительному падению теплопроизводительности теплового насоса по 
формуле: 
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 ( )кон нач1 100%,Q Q Qδ = − ⋅

 
(6) 

 
где Qнач – начальная (максимальная) теплопроизводительность теплового насоса при 

температуре теплоносителя на входе в испаритель t''1, равной начальной температуре грунта 
t0, Вт; Qкон – теплопроизводительность теплового насоса в конце отопительного периода 
(минимальная), Вт. 

Результаты исследования. Далее приведены новые результаты, полученные с 
использованием разработанного численного метода анализа с определением длины ВГТО. 
Получены результаты анализа влияния теплопроводности заполнителя скважины λg и 
свойств прилегающего грунта на длину ВГТО, необходимую для работы системы 
теплоснабжения заданной мощности. На практике при установке ВГТО свободное от труб 
пространство скважины заполняется раствором-заполнителем. Широко используемые 
материалы для таких целей имеют теплопроводность в диапазоне 1,7–2,3 Вт/(м∙К). В то же 
время с целью сокращения затрат можно изготовить заполнитель на основе грунта, 
извлеченного при бурении, теплопроводность такого заполнителя λg будет близка к 
теплопроводности грунта λ. 

Сравнительный анализ проводится для диапазона λg = 0,4–2,3 Вт/(м∙К), где 
минимальное значение соответствует низкотеплопроводному грунту. Анализ проводился при 
резерве мощности δQ = 30% для двух случаев. В первом в качестве заполнителя 
используется специальный материал с теплопроводностью λg = 2,3 Вт/(м∙К). Во втором 
случае считается, что заполнитель изготовлен на основе ранее извлеченного при бурении 
грунта и его теплопроводность соответствует теплопроводности прилегающего грунта (λg = 
λ). Результаты представлены на рисунке 9 для случая теплопроводного (λ = 1,8 Вт/(м·К), а = 
0,76·10-6 м2/с) и низкотеплопроводного (λ = 0,4 Вт/(м·К), а = 0,28·10-6 м2/с) грунта. 

Для случая, когда теплопроводность заполнителя равна теплопроводности грунта, на 
рисунке 2а представлена величина относительного снижения длины ВГТО за счет 
увеличения количества U-образных труб: 

( )1U 1U100 ,nH H H Hδ = ⋅ −      (7) 

где H1U – длина ВГТО c одной U-образной трубой, м. 
Видно, что применение четырехтрубной конструкции в зависимости от свойств 

прилегающего грунта приводит к снижению длины ВГТО на 12–17%.  
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а – снижение за счет увеличения количества труб; б – снижение за счет увеличения 
теплопроводности заполнителя; 1 – одна труба; 2 – две трубы; 3 – три трубы; 4 – четыре 
трубы. 
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Рисунок 2 – Относительное снижение длины ВГТО 
 
На рисунке 2б представлена величина относительного снижения длины ВГТО за счет 

применения высокотеплопроводного заполнителя: 
 
 ( )1 2 1100 ,H H H Hλδ = ⋅ −

 
(8) 

где H1 – длина ВГТО, соответствующая заполнителю с теплопроводностью, равной 
теплопроводности грунта, м; H2 – длина ВГТО, соответствующая заполнителю с 
повышенной теплопроводностью, м. 

Из этих данных следует, что при использовании четырехтрубной конструкции 
применение высокотеплопроводного заполнителя приводило к снижению длины ВГТО лишь 
на 1–4%, то есть незначительно. Таким образом, при использовании многотрубных ВГТО 
вместо дорогостоящих высокотеплопроводных заполнителей можно изготавливать их на 
месте установки ВГТО на основе грунта, извлеченного при бурении. Это снизит капитальные 
затраты без существенного снижения размеров ВГТО при сохранении заданных параметров. 

Выводы. Предложен метод определения требуемой длины ВГТО с учетом резерва 
мощности теплового насоса, который устанавливается при численном комплексном анализе 
с учетом взаимосвязи источника, потребителя тепла и теплового насоса в нестационарном 
режиме. Проведен анализ и получены результаты о том, что с использованием многотрубных 
ВГТО вместо дорогостоящих высокотеплопроводных заполнителей можно использовать 
заполнители на основе доступного после бурения скважин грунта, в том числе 
низкотеплопроводного. 
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В работе приведены варианты модернизации отопительных котельных с целью 
повышения их эффективности и экологических показателей. Проанализированы основные 
недостатки слоевых газификаторов и предложен метод снижения вредных включений при 
производстве генераторного газа. Метод очистки основан на использовании энергии 
электродуговых плазмотронов. Очищенный газ может быть использован для выработки 
тепловой энергии. Модернизация котельных производится путем перевода котлов на 
сжигание генераторного газа, выработанного из угля. 

Исследование газификации угля началось еще в начале XVII в. Дж. Ван Хельмонт из 
Брюсселяв 1609 г. первым получил горючий газ из древесного угля. В 1788 г. Р. Гарднер 
получает первый патент на способ газификации угля, а в 1792 г. инженер В. Мердок 
изготавливает первый газификатор. Наиболее широкое распространение газификация угля 
получила в 1940-1950-х гг. Например, в СССР из угля производилось около 35 млрд. м3 газа 
в год. 

С развитием нефтедобывающей отрасли произошли резкие изменения в производстве 
жидких углеводородных топлив, что привело к снижению газогенераторных установок 
вплоть до полного отказа от последних.   

Были и попытки возродить данные технологии. В основном это происходило за счет 
увеличивающихся цен на нефть в странах, экономика которых непосредственно зависела от 
цен на энергоносители. Такие попытки предпринимались в США, Великобритании, ЮАР. 

Сегодня можно с уверенностью говорить, что в скором будущем технологии по 
газификации углей вновь найдут массовое применение в различных областях энергетики и 
промышленности, в связи с чем возникает необходимость разработки новых методов по 
газификации углей или усовершенствования уже известных. 

Основной проблемой при производстве генераторного газа является его загрязненность 
каменными смолами и включениями серы, в связи с чем были проведены исследования 
содержанияданных компонентов в генераторном газе и их влияния на качество газа. 

Целью исследования было снижение концентрации угольной смолы в генераторном 
газе перед ступенями очистки газа. 

В лаборатории «Плазменные и энергетические технологии ВСГУТУ»  разработан ряд 
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технологий и установок [2] по газификации углей и древесины (рис. 1), для замены слоевого 
сжигания угля или факельного сжигания мазута в отопительных котлах. Полученный газ 
может быть использован не только для непосредственного сжигания в отопительных котлах 
генераторным газом, но и после очистки в газотурбинных установках, дизель-генераторах и 
для производства бензина. Данные технологии разработаны и применены в промышленности 
в ХХ в. 

В рамках технологии по производству тепловой энергии из генераторного газа 
устанавливается газификатор, например, газогенератор BS-15 (см. рис. 1), старые котлы 
оборудуются газовыми горелками, при невозможности использования старых котлов 
устанавливаются новые газовые котлы или бойлеры. Внешние соединения котельной с 
тепловыми сетями и контуры по воде и/или пару внутри котельной никак не 
модернизируются. 

Газогенераторы могут устанавливаться на котельных как непосредственно в 
населенных пунктах, так и на некотором удалении от них. Это обусловлено тем, что 
экологические показатели, в том числе и по дымовым выбросам котельных, работающих на 
генераторном газе, по всемпоказателям значительно выше, чем у традиционной угольной 
котельной. Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ 
могут достигать уровня в 30-35 раз ниже, чем в традиционных технологиях. Еще одним 
плюсом является отсутствие твердых выбросов ватмосферу (зола, сажа), что становится 
особенно актуальным при размещении котельной в населенном пункте. 

С экономической точки зрения эффективность очистки газа перед сжиганием 
значительно дешевле, чем очистка дымовых выбросов угольных отопительных и 
производственных котельных. 

 

 
 

Рис. 1. Газогенератор BS-15: 
1 – линия подачи угля; 2 – загрузочные бункеры; 3 – газификатор; 4 – система 

газоочистки 
 
Эффективность производства тепловой энергии достигается не только за счет снижения 

затрат на экологию, но и за счет автоматизации процесса и исключения из технологического 
процесса человеческого фактора. Применение генераторного газа повышает маневренность 
котельной, так какпри необходимости увеличения количества вырабатываемого тепла 
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достаточно увеличить подачу газа в топку котла, чего нельзя сделать при производстве тепла 
на угле. Для того чтобы уголь прогрелся, подсох и загорелся, необходимо время. И, 
наоборот, если надо снизить количествовырабатываемого тепла, уголь в топке необходимо 
тушить, выгребать из топки или увеличивать скорость подачи подвижной колосниковой 
решетки, что приводит к удалению топлива из топки и его выгоранию за ее пределами, а 
следовательно, и к потерям энергоресурсов. 

Генераторный газ может быть использован в качестве основного энергоресурса не 
только наугольных, но и мазутных отопительных котельных. При замещении мазута 
генераторным газомэффект от внедрения газогенераторной установки достигает более 
высоких показателей,позволяющих снизить срок окупаемости работ по модернизации до 2,5-
3 лет. Эффективностьпредложенных решений достигается за счет разности цен на мазут и 
уголь. При одинаковыхпоказателях теплопроизводительности котельной затраты на 
производство тепла даже собыкновенными угольными котлами со слоевым сжиганием в 2-
2,5 раза ниже, чем при производстветепловой энергии на котельной, работающей на мазуте. 

Производство генераторного газа осуществляется в газогенераторе, однотипном 
газификаторуLurgi. Основной проблемой подобных газификаторов является то, что при их 
работе выделяетсябольшое количество каменноугольной смолы. Очистка газа от смол в 
традиционной технологии споследующей переработкой смол – одна из главнейших проблем 
слоевой газификации. Помимопроблем с утилизацией возникает вопрос, с помощью чего она 
осуществляется. Зачастую этогромоздкие сооружениями с большим водопотреблением и 
хранилищем воды, загрязненнойфенолами и канцерогенными органическими соединениями. 

 
Рис. 2. Система газоочистки, оборудованная плазмотроном: 

1 – плазмотрон; 2 – входной патрубок; 3 – штуцер с паровой форсункой 
В ходе проведения исследований по очистке генераторного газа на опытной установке 

былиполучены результаты по составу и калорийности горючего газа, выработанного из угля 
Тугнуйскогоместорождения (табл.1). 

 
Для очистки генераторного газа от нежелательных продуктов пиролиза угля 

газификатороборудован плазменной приставкой 1 (рис. 2), установленной в системе 
газоочистки 4 (см. рис. 1).Камера вывода газа представляет собой вертикально 
установленный мокрый пылеуловитель ударно-инерционного действия. Перед входным 
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патрубком 2 навстречу выходящему из газогенераторапотоку газа установлен плазмотрон 1, 
создающий высокую температуру за счет энергииэлектродуговой плазмы [3, 4, 5]. Под 
действием электродуговой плазмы конденсируемые вещества,образовавшиеся в результате 
пиролиза угля, разлагаются на элементарные составляющие. В верхнейчасти камеры вывода 
газа установлены штуцеры 3 с паровыми форсунками. При подаче пара вобласть 
деактивации продуктов пиролиза угля происходит его разложение на водород и 
активныйкислород, вступающие в реакции с образованием горючих компонентов, что 
способствует быстромуохлаждению генераторного газа до температур, при которых 
образование каменноугольных смолрезко снижается, снижается и содержание NOx примерно 
в 3 раза. 

 
Таблица 1. Состав синтез-газа при использовании в качестве окислительного агента 

воздуха 

 
 
Полученный газ в основном состоит из водорода и оксида углерода, в качестве 

балласта в газеприсутствует азот. Для снижения балласта в конечном продукте 
непосредственно в реакционнуюзону газификатора подавали водяной пар, что позволило 
снизить содержание азота до 10-12%. 

Полученные результаты говорят о целесообразности предварительной газификации 
углей ипоследующего сжигания генераторного газа в отопительных котлах. При 
модернизации котлов: 

- снижаются вредные выбросы в атмосферу; 
- отсутствуют выбросы в атмосферу золы и сажи; 
- повышается маневренность котла за счет установки газовой автоматики; 
- снижается влияние человеческого фактора на процесс производства тепловой 

энергии; 
- достигается экономия топлива за счет повышения КПД котла; 
- уменьшаются металлозатраты установки по очистке генераторного газа. 
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На предприятия бюджетной сферы приходится 5-15% от общего энергетического 
потребления страны. Основными энергопотребителями являются детские сады, школы и 
административные здания.  

Для определения потребления зданием используется расчетная удельная 
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период, qот

р. Данную характеристику сравнивают с нормируемой удельной 
характеристикой расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период. Как правило разница между этими двумя значениями составляет 
более 15%. В соответствии с СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий»  здания 
нуждаются в реконструкции и утеплении ограждающих конструкций.  

Основной причиной отклонений от нормативных значений является некачественное 
соединение плит или отсутствие тепловой изоляции домов, а также несоответствие 
теплоизоляционных материалов проектной документации. Большие тепловые потери ведут к 
перерасходу тепловой энергии и несоответствию параметров микроклимата нормативным 
значениям.  

Для выявления и дальнейшего устранения дефектов, возникших в процессе 
эксплуатации применяется один из методов неразрушающего контроля – тепловизионная 
съемка.  

Тепловизионная съемка позволяет определить параметры тепловой защиты здания, 
которые сравниваются с нормативными значениями.    

Прообразом первых тепловизоров явилось устройство Джорджа Гершеля (сына 
Уильяма Гершеля), который регистрировал тепловое излучение объектов по 
неравномерному испарению спирта на тонкой фильтровальной бумаге. 

Одной из основных функций тепловизора является визуализация распределения 
температуры, осуществляемая с помощью термограмм (тепловых изображений) (рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – Тепловизионная съемка здания 

 
Одной из основных функций тепловизора является визуализация распределения 

температуры, осуществляемая с помощью термограмм (тепловых изображений). 
Термограмма представляет собой изображения, каждый пиксель которого 

окрашивается определенным цветом (в зависимости от выбранной палитры и диапазона 
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представления тепловизора или ПО для обработки тепловизионных данных). Тепловизоры 
подразделяются на измерительные и показывающие. В измерительных тепловизорах 
пиксельные амплитуды выражены в «радиационных» температурах, тогда как в 
показывающих (неизмерительных) тепловизорах оператор имеет дело с «условными» 
пиксельными амплитудами [5]. 

Тепловые изображения являются псевдоцветовыми, т.е. связь палитры цветов с 
температурой задается оператором. Существует множество палитр, входящих в программное 
обеспечение тепловизионных комплексов. На практике часто используют 

палитры «Радуга» (Rainbow) и «Цвета каления железа» (Iron). 
Основными целями развитой обработки является повышение отношения сигнал-шум, 

т.е. так называемой «видности» дефектов. В ряде случаев алгоритмы развитой обработки 
позволяют представить всю последовательность развития температуры на поверхности 
одним изображением, с более высоким отношением сигнал-шум. 

       Тепловизоры являются оптико-электронными приборами, в состав которых входит: 
• ИК приемник (детектора излучения); 
• объектив; 
• сканер (кроме матричных тепловизоров); 
• устройство охлаждения ИК приемника; 
• встроенный эталон температуры; 
• электронный блок; 
• монитор; 
• программный продукт. 
Работа тепловизора основана на Законах теплового излучения тела.  
Электромагнитное (тепловое или ИК) излучение возникает в твердых телах, жидкостях 

и газах вследствие колебаний атомов в кристаллической решетке или вращательно-
колебательного движения молекул. ИК излучение занимает широкий диапазон 
электромагнитного спектра с длинами волн от 0.75 мкм до 1000 мкм, находясь между 
видимым светом и радиоволнами. 

Согласно закону Планка, спектральная поверхностная плотность мощности потока 
излучения физического объекта определяется его температурой T и спектральной 
излучательной способностью (коэффициентом излучения) λ ε : 

 

)1(
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/5 2 −
=

TCe
C

TR
λ
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ε  [Вт⋅м⋅мкм ]; 

 
8

1 107418.3 ⋅=C [Втм-2мкм4]; 
4

2 104388.1 ⋅=C  [мкм⋅К]. 
 

Закон Планка первоначально был получен для абсолютно черного тела – 
АЧТ (BB – Black Body), испускающего максимум возможной при данной 
температуре энергии, что имеет место при 1=BB

λε . 
Интенсивность излучения J [Вт/(м2)] – удельная лучистая энергия, испускаемая с 

единицы площади поверхности за единицу времени в единичный телесный угол. 
Существует различные виды поверхностей (диффузные поверхности), для которых 

выполняется закон Ламберта: 
ββ cos0JJ =  

 
где  0J – интенсивность излучения вдоль нормали к поверхности, а βJ  –интенсивность 

излучения под углом β к нормали. 
Важными следствиями из закона Ламберта является то, что плотность потока 
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излучения R (удельная лучистая энергия испускаемая в телесный угол π стерадиан или 
полупространство) или лучеиспускательная способность в π раз больше интенсивности 
излучения вдоль нормали 0J : 

4
0 TJR σπ ==  [ 2/ мВт ]. 

Важно отметить, что для диффузных поверхностей коэффициент излучения ε не 
зависит от направления β к нормали к поверхности. 

Закон Ламберта позволяет рассчитать энергетическую освещенность 
(облученность), создаваемую излучателем площадью 1dS   на участке 
площадью 2dS  , расположенном на расстоянии H от 1dS  (Рис. 4.3) [стр 81] Поток 

излучения, исходящий от участка 1dS  под телесным углом 1Ωd  : 
 

11110 cos Ω= ddSdSJdФ β , где 2
221 /cos HdSd β=Ω  

 
Закон Ламберта справедлив для черных тел и тел с диффузным характером излучения. 

Однако многие поверхности не подчиняются этому закону. Так, для полированных металлов 
(полированная алюминиевая бронза, полированный висмут) коэффициент излучения при β = 
60 ÷80, превышает коэффициент излучения в направлении нормали к поверхности. 

Объект контроля всегда находится в окружении других физических тел, также 
испускающих и отражающих ИК (тепловое) излучение, а суммарное излучение тела, 

регистрируемое тепловизором складывается из собственного, прошедшего и 
отраженного излучения. В большинстве случаев ИК термография имеет дело с оптически 
непрозрачными объектами ( λ τ =0), для которых формула  приобретает вид: 

 
1=+ λλ ρα  или  1=+ λλ ρε  

 
Выходной электрический сигнал ИК тепловизора пропорционален полному 

поглощенному потоку:. ТОТФU ≈  Полный поток включает три компонента:  
собственный поток объекта термографирования,  
поток от других (окружающих) объектов, отраженный от исследуемого объекта , 
поток, генерируемый атмосферой: 
 

ФФФФ atmatmobobatmobtot )1()1( ττετε −+−+=  
 
где obε – коэффициент излучения исследуемого объекта; atmτ  – коэффициент 

пропускания атмосферы; obФ  – собственный поток исследуемого объекта (в предположении 
АЧТ); atbФ – поток от других объектов (в предположении АЧТ); atmФ – поток, генерируемый 
атмосферой. 

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций проводится в соответствии с 
ГОСТом 26629-85. 

Тепловизионные измерения наружных поверхностей ограждающих конструкций 
проводят в зимний или переходные периоды года при температурном перепаде между 
внутренним и наружным воздухом (15 °С), превосходящем минимальное допустимое 
значение Dtmin,°C, определяемое в соответствии с ГОСТом 26629-85 по формуле: 

r
rRTMIN −
⋅⋅Θ

=∆
1

0α  

где Θ - предел температурной чувствительности тепловизора, °С; 
Ro– значение сопротивления теплопередаче, принимаемое по проектной технической 

документации на здание, м2 • °С/Вт; 
α – расчетный коэффициент теплоотдачи, принимаемый равным: 
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• для внутренней поверхности стен по нормативно-технической документации на 
здание 1, 3, 6 м/с; 

• для региона строительства, соответственно – 11, 20, 30 Вт/м2 • °С; 
r –относительное сопротивление теплопередаче выбранного участка ограждающей 

конструкции, принимаемое равным отношению прогнозируемого значения к проектному 
значению сопротивления теплопередаче, но не более 0,85. 

При отсутствии проектно-технической документации на здание тепловизионная съемка 
должна проводиться при перепаде температур между внутренним и наружным воздухом не 
менее 15 °С. 

Следует отметить, что современные тепловизоры устанавливают определенные 
требования к проведению исследований: 

• измерения проводят при отсутствии атмосферных осадков, тумана, задымленности 
воздуха, инея на поверхностях, а также прямого солнечного облучения поверхностей 
ограждающих конструкций; 

• обследуемые поверхности ограждающих конструкций не должны находиться в зоне 
прямого и отраженного солнечного облучения за 12 часов до проведения измерений. 

Проведение измерений производится в 2 этапа. Вначале проводится обзорное 
тепловизионное обследование всех наружных ограждений здания, затем – анализ обзорных 
термограмм и выбор характерных зон (участков конструкции). 

Фактическая схема расстановки термодатчиков предусматривает их установку на 
внутренней и наружной поверхностях в количестве, необходимом для получения 
информации в плоскости ограждения с учетом возможных зон неоднородности. 

Допускается определение теплотехнических параметров неоднородных по свойствам 
стен при обязательном условии тепловизионной съемки наружной и внутренней 
поверхностей. 

При этом после обработки термограмм выделяется изотермический участок 
конструкции, на котором устанавливается комплект термодатчиков. 

Для определения тепловых потоков через конструкцию на основе технической 
документации проводятся вычисления двухмерных или объемных температурных полей с 
учетом расчетных теплотехнических характеристик материалов этой конструкции при 
граничных условиях, соответствующих периоду обследования. 

Для выбранного изотермичес-кого участка конструкции по расчетным температурным 
полям вычисляется плотность теплового потока, величина которого сравнивается с данными 
натурных измерений и корректируется в соответствии с ними. 

Места установки тепловизионной камеры выбирают так, чтобы поверхность объекта 
измерений находилась в прямой видимости под углом наблюдения (между нормалью к 
поверхности и оптической осью прибора) не более 60 °С, а допустимую удаленность 
тепловизора L в метрах от поверхности объекта определяют по формуле: 

 

φtg
NHL c

2
⋅∆

≤ , 

где 2φ – угловой размер поля зрения объектива тепловизора, °С; 
∆ – линейный размер подлежащего исследованию участка ограждающей конструкции, 

принимаемый при контроле внутренней поверхности до 0,1 м, при контроле наружной 
поверхности – до 0,5 м; 

Nc– число элементов разрешения по строке термограммы. 
Выбранные точки съемки отмечаются на плане застройки. 
Производится фотографирование объекта, после чего регистрируются дефекты и 

нарушения наружных поверхностей ограждающих конструкций, а также зоны, коэффициент 
излучения которых требует уточнения. 

Тепловизионная регистрация температурных полей поверхности ограждающих 
конструкций должна производиться с учетом излучательной способности обследуемой 
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поверхности. 
Одновременно со съемкой тепловизором наружной поверхности ограждающих 

конструкций здания проводятся дополнительные измерения и регистрация метеоусловий 
снаружи здания: температуры воздуха, направления и скорости ветра, а изнутри – 
температуры, подвижности и влажности воздуха. 

По обзорным термограммам наружной поверхности выбирают участки ограждающих 
конструкций для проведения тепловых контактных измерений. При этом должны 
соблюдаться определенные условия, выбранные участки не должны быть изотермическими, 
т. е. не должны иметь температурных аномалий. 

Далее проводят определение термического сопротивления ограждающих конструкций, 
температуры внутреннего и наружного воздуха вблизи ограждающих конструкций, 
плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию. 

После проведения тепловизионных измерений проводится обработка полученных 
термограмм и их сравнение с расчетными данными. 

По сравнению с другими методами контроля и диагностики тепловизионный контроль 
имеет следующие преимущества: 

• применимость в рабочих режимах эксплуатации; 
• точность и достоверность результата; 
• доступная стоимость обследования у подрядных организаций; 
• высокая информативность (по всей контролируемой поверхности объекта) и 

наглядность; 
• высокая производительность контроля; 
• безопасность, бесконтактность и дистанционность; 
• широкие возможности программно-аппаратной реализации, в том числе методов 

обработки; 
• неограниченность перечня контролируемых объектов. 
Тепловизионный контроль совместно с традиционными измерениями позволяет 

оптимизировать и тем самым снизить затраты на проведение ремонтных работ, 
оптимизировать затраты на энергоаудит или полностью от него отказаться. 
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Теплоэлектроцентраль представляет собой крупное промышленное предприятие, 

продукцией которого являются электрическая и тепловая энергия, отпускаемая потребителю 
в виде горячей воды или пара требуемых параметров. Поэтому отказ турбины из–за аварии 
автоматически означает невыполнение электростанцией планов по выработке 
электроэнергии и тепла и серьезное ухудшение ее экономических показателей. 

Перед паротурбостроением и энергетикой стоят вопросы улучшения показателей 
надежности, экономичности, маневренности и ремонтопригодности турбоагрегатов. В 
настоящее время требования к надежности возрастают в связи с отсутствием ввода новых 
мощностей и необходимостью поддержания в рабочем состоянии существующих. 

Опыт эксплуатации паровых турбин на тепловых электростанциях показывает, что 
повреждения лопаточного аппарата остаются наиболее частой причиной вынужденных 
простоев основного оборудования. Одной из определяющих причин повреждений 
лопаточного аппарата турбомашин являются недостатки его конструкции - наличие 
остроугольных кромок лопаток и отверстий, некачественное изготовление галтельных 
переходов, плохая полировка лопаток с оставлением следов механической обработки в виде 
рисок. 

Для рабочих лопаток турбин характерно асимметричное нагружение, при котором 
переменные вибрационные напряжения сравнительно небольшой амплитуды реализуются на 
фоне достаточно высоких средних напряжений. 

Несмотря на многочисленные исследования, направленные на повышение 
вибрационной надежности турбин, результаты этих исследований не всегда удается 
использовать для практических целей, так как еще очень много малоизученных вопросов в 
области вибрационной прочности и температурного состояния лопаточного аппарата при 
различных режимах работы. 

Усталостная долговечность включает в себя два разных, последовательно протекающих 
процесса.  

Первый из них – это собственно усталость, при котором происходит процесс 
зарождения макротрещины. Число циклов, при котором обнаруживается макротрещина, 
зависит от точности приборов для ее обнаружения. Обычно за момент появления трещины 
принимают то число циклов, при котором ее длина составляет 0,2–0,5 мм.  

Второй период – это период развития трещины до критического значения, при котором 
происходит практически мгновенное разделение образца на две части.  

Отсюда следует, что имеется принципиально два различных способа борьбы с 
усталостными поломками: 

1. Выбрать материал рабочих лопаток на стадии проектирования настолько прочным, 
чтобы гарантировать его неразрушение за срок эксплуатации. 

2. Сконструировать турбину так и обеспечить такие режимы эксплуатации, чтобы 
исключить быстрое накопление повреждений и преждевременное разрушение материала, 
который выбран для изготовления ее лопаток. 

При выборе материала для рабочих лопаток, способа его получения и термообработки 
необходимо поддерживаться большого количества требований.  Материал должен обладать 
высокими статической прочностью, пластичностью, ударной вязкостью, сопротивлением 
эрозии, технологичностью и т.д. Требование высокой усталостной прочности является 
только одним из них. К тому же многие из требований являются противоречивыми: 
например, повышение статической прочности приводит к снижению пластичности; 
мелкозернистая структура приводит к повышению статической прочности, но снижает 
сопротивление воздействиям при высокой температуре. Поэтому на практике при разработке 
материалов для рабочих лопаток приходится идти на компромисс. Именно этим объясняется 
ограниченное количество марок сталей для рабочих лопаток и медленный прогресс в их 
улучшении. Само собой разумеется, что при ремонтах недопустима замена материала 
рабочих лопаток. 
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Таким образом, реальным оказывается второй способ борьбы с усталостными 
поломками – снижением вибрационных напряжений в рабочих лопатках. 

Заметную роль в повреждении лопаточного аппарата играют также отклонения от 
расчетных режимов эксплуатации. Проблема обеспечения вибрационной надежности 
усложняется в связи с действием эксплуатационных факторов, таких как эрозия выходных 
кромок лопаток последних ступеней НД, коррозия лопаточного аппарата из-за агрессивного 
воздействия примесей, содержащихся в паре, и т.п. /1, 2/. 

Для обеспечения надежности лопаточного аппарата необходимо правильно оценивать 
напряженное состояние и ресурс лопаточного аппарата. Но определение вибрационной 
прочности и долговечности лопаток часто затруднено: не известны или известны лишь 
ориентировочно величины вынуждающих сил, конструкционное демпфирование лопаток, 
частотные характеристики рабочих венцов и распределение напряжений по лопаткам. 

Анализ вибрации турбоагрегатов показывает, что она носит сложный характер во 
времени и поэтому в общем случае не может быть измерена такой простой величиной, как 
амплитуда колебаний. Однако, как бы ни была сложна вибрация, ее можно представить как 
результат сложения бесконечного числа синусоид частоты ωi и амплитуды  Аi. Поэтому 
мерой уровня вибрации является виброскорость: 

[ ] 5,0222
2

2
2

2
1

2
1 2/)...( nnAAAV ωωω +++= , 

измеряемая непосредственно прибором и выводимая на щит управления и на 
регистрацию. 

Во многих случаях оказывается, что частота синусоиды с самой большой амплитудой 
совпадает с частотой вращения, иными словами, в сложной вибрации преобладает синусоида 
оборотной частоты. Поэтому такую вибрацию называют вибрацией оборотной частоты. 

Если преобладает синусоида с частотой, равной примерно половине частоты вращения, 
такая вибрация называется низкочастотной. 

Иногда в сложном спектре колебаний решающую роль играет синусоида с частотой, 
вдвое превосходящей частоту вращения. Такую вибрацию называют высокочастотной. 

Вибрация каждого из перечисленных видов имеет свои, принципиально отличные от 
других, причины. Повышенная, выходящая за рамки допустимой вибрация вызывает 
тяжелые нарушения во всем турбоагрегате. 

При вибрации вал вращается в прогнутом состоянии и, если этот прогиб чрезмерен, 
возникают задевания вращающихся деталей о неподвижные. Даже при небольших 
задеваниях происходит износ уплотнений, увеличение радиальных зазоров, и как следствие – 
снижение экономичности. Если же задевания значительны, то возникающая вибрация может 
потребовать аварийной остановки турбины, а в ее конструкции могут произойти остаточные 
изменения, например, постоянный изгиб вала. 

Большую опасность представляет вибрация для электрического генератора, так как она 
может привести к смещениям электрических обмоток, коротким замыканиям и другим 
повреждениям. Повышенная вибрация приводит к задеваниям шеек вала о баббитовую 
заливку подшипника и ее износу. 

При вибрации происходит ослабление связей отдельных деталей: половин вкладышей и 
их обойм, крышек подшипников и нижних половин их корпусов, корпусов подшипников и 
фундаментной плиты. Если фундамент недостаточно гасит передающиеся на него вибрации, 
то вибрация нижней фундаментной плиты приводит к неравномерной осадке фундамента, 
перекосам отдельных зон верхней фундаментной плиты, взаимному вертикальному 
смещению опор и как следствие – к расцентровке валопровода и прогрессирующему нараста-
нию вибрации. 

Опыт эксплуатации показывает, что примерно 20 % времени вынужденных простоев 
турбоагрегатов связано с вибрационной наладкой. Например, иногда необходимая разовая 
установка грузов при балансировке роторов трехцилиндровой турбины в собственных 
подшипниках занимает 20 ч, а такая же работа на роторе генератора – 2 сут. 

Особенно больших затрат сил, времени и средств с привлечением самого 
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квалифицированного персонала требует вибрационная наладка турбоагрегатов новых 
конструкций. При их освоении часто появляются принципиально новые явления, требующие 
для своего изучения широкого привлечения научных работников исследовательских ла-
бораторий и выполнения трудоемких наладочных работ. Такое положение возникло, 
например, при освоении энергоблоков сверхкритического давления, когда внезапно 
возникающая при определенной мощности низкочастотная вибрация не позволяла достичь 
номинальной мощности турбины. 

Исследование турбоагрегатов показало, что каждый из них имеет вполне определенную 
предельную так называемую пороговую мощность, при достижении которой начинается 
интенсивная низкочастотная вибрация, исчезающая только после значительного уменьшения 
мощности. Иногда последствия повышенной вибрации бывают катастрофическими. 

Высокочастотными вибрациями называются вибрации с частотой, вдвое превышающей 
частоту вращения ротора. Для турбоагрегатов, имеющих частоту вращения 50 1/с, частота 
вибрации составляет 100 Гц. 

Вибрационное состояние турбоагрегата оценивают по наибольшему значению 
виброскорости, действующему в вертикальном, горизонтально–поперечном и 
горизонтально–осевом направлениях. Длительная эксплуатация турбоагрегатов мощностью 
200 МВт и более допускается при вибрации подшипниковых опор, не превышающей 2,8 
мм/с. 

В нормально работающем турбоагрегате основное значение имеет вибрация оборотной 
частоты. Это означает, что допустимая амплитуда вибрации составит: 

мкм13мм013,0314/8,22/2 ==⋅=⋅= ωVА , 
т.е. виброскорость в 2,8 мм/с примерно эквивалентна размаху вибрации в 26 мкм. Если 

по каким–либо техническим причинам такой уровень вибрации не может быть достигнут, то 
по согласованию между заводом–изготовителем турбины и электростанцией допускается 
эксплуатировать турбоагрегаты при большей вибрации, но не превышающей 4,5 мм/с. 

Такой же уровень вибрации допустим для турбоагрегатов меньше 200 МВт. При этом 
должны быть приняты меры по снижению вибрации в срок, не более 30 дней. 

Эксплуатация турбоагрегата запрещается при вибрации свыше 7,1 мм/с, т.е. при 
размахе вибрации большем 65 мкм. Точно также эксплуатация недопустима, если при 
установившемся режиме происходит внезапное увеличение виброскорости на 1 мм/с. 

Поэтому в настоящее время перед паротурбостроением особенно актуальны вопросы 
повышения надёжности эксплуатации с целью продления ресурса турбоагрегатов.  Из-за 
отказов, вызванных поломками лопаточного аппарата, тратится от четверти до половины 
времени и средств, идущих на восстановление работоспособности турбин. Основная доля 
отказов (50-70 %) приходится на рабочие лопатки ЧНД. Несмотря на многочисленные 
исследования, по-прежнему остаются неразрешёнными отдельные вопросы повышения 
вибрационной надёжности ступеней ЧНД теплофикационных турбин, лопаточный аппарат 
которых работает значительную часть времени в нерасчётных режимах. Для обеспечения 
надёжности лопаточного аппарата, оптимизации межремонтного периода и продления срока 
службы турбин необходимо правильно оценивать напряжённое состояние и остаточный 
ресурс рабочих лопаток. Расчётное определение вибрационных напряжений в элементах 
лопаточного аппарата часто затруднено из-за недостатка информации: неизвестны или 
известны лишь ориентировочно фактический амплитудный спектр возмущающих сил; 
суммарный декремент колебаний, учитывающий рассеяние энергии вследствие внутреннего, 
конструкционного и аэродинамического демпфирования колебаний; разброс и 
распределение напряжений по рабочей лопатке. Поэтому для исследования напряжённого 
состояния лопаток используются экспериментальные методы: метод тензометрирования; 
дискретно-фазовый метод (ДФМ) регистрации амплитуд колебаний лопаток; метод на 
основе образцов-свидетелей. В последние годы в связи с резким ростом темпа развития 
вычислительной техники как в количественном, так и в качественном отношении стало 
возможным внедрение в процесс эксплуатации турбоагрегатов автоматизированных систем 



7108 
 

технической диагностики. Интерес к этому объясняется необходимостью контроля ресурса 
наиболее ответственных узлов турбин, обоснованием сроков межремонтного периода с 
целью перехода от обслуживания планового к обслуживанию по техническому состоянию, 
стремлением к снижению ущерба от внеплановых простоев и внезапных аварий.  

При оценке вибрационного состояния облопачивания наиболее сложным является 
определение максимальных динамических напряжений в рабочих лопатках при 
эксплуатации. Отмечается исключительная роль натурных вибрационных испытаний в 
широком диапазоне режимов работы турбоагрегатов.  

Основным методом исследований лопаточного аппарата является тензометрирование, 
которое обеспечивает получение наиболее полной и достоверной информации о 
напряженном состоянии лопаточного аппарата. Возможности и качество исследований 
зависят от используемого тензометрического комплекса, в который входит тензорезисторы 
(ТР), токосъемные устройства, тензоусилительная и регистрирующая аппаратура.  

Для обеспечения надежности лопаточного аппарата необходимо правильно оценивать 
напряженное состояние и ресурс лопаточного аппарата. Однако определение вибрационной 
прочности и долговечности лопаток часто затруднено: не известны или известны лишь 
ориентировочно величины вынуждающих сил, конструкционное демпфирование лопаток, 
частотные характеристики рабочих венцов и распределение напряжений по лопаткам. 
Важную роль в оценке надежности лопаток играют и температурные условия их работы. 

Вибрационное состояние турбоагрегата является важнейшей эксплуатационной 
характеристикой. Низкие и стабильные уровни вибрации опор и валопровода во всем 
диапазоне режимов гарантируют долговечность агрегата, возможность своевременной 
диагностики и устранения возникающих дефектов. Одним из основных мероприятий, 
обеспечивающих высокую вибрационную надежность, является качественная балансировка 
роторов на турбостроительных предприятиях. 

Вопросам технической вибрационной диагностики оборудования электростанций 
уделяется повышенное внимание. Это объясняется, с одной стороны, необходимостью 
контроля технического состояния агрегатов и обоснованием сроков межремонтного периода, 
с другой стороны стремлением к снижению ущерба от аварий и внеплановых простоев. 

Из вышесказанного следует, что исследования и разработки, направленные на решение 
комплексной проблемы повышения вибрационной надежности паровых турбин, продолжают 
оставаться и настоящее время весьма важными и актуальными. 
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Экономическое развитие стран Центрально-Азиатского региона (в том  числе и 

Казахстана), не имеющих выход на мировые рынки, во многом зависит от уровня развития 
транспортных путей, обеспечивающих связь с развитыми странами мира, что обусловливает 
потребность развития наземных транспортных коридоров. Для этого имеются основные 
предпосылки - стратегически выгодное положение в центре Азии и всемерная поддержка 
Правительством развития международных сообщений. 

Современный транзит – сложное комплексное явление, развивающаяся отрасль 
экономики. Он требует постоянного анализа составляющих его элементов, прогнозирования 
его количественных и качественных характеристик. 

 Для формирования экономических и интеграционных связей весьма важное значение 
имеет автомобильный транспорт, который является наиболее распространенным и 
мобильным средством доставки пассажиров и грузов. 

В дорожной отрасли, одним из главных направлений ее развития являетсяобеспечение 
конкурентоспособности на мировом рынке и рост торговых потоков через территорию 
Республики. 

Стратегией  «Казахстан -2030» эта задача рассматривается, как один из долгосрочных
 приоритетов экономического развития государства [1, 2]. 

Общеизвестно, что международные, в том числе транзитные, перевозки невозможны 
без определенного уровня международного сотрудничества, а модель таких перевозок нельзя 
построить в одной стране. Необходимы международные соглашения и нормы, создающие 
фундамент для развития международных перевозок. 

С точки зрения расположения внешних рынков, транзитный потенциал Республики 
Казахстана имеет смысл рассматривать в двух аспектах: региональном и 
трансконтинентальном, так как каждый из них имеет свои отличительные признаки и по 
существу разное направление.  

В региональном аспекте транзитный потенциал Казахстана чрезвычайно высок, так как 
торговые связи большинства среднеазиатских республик с Российской Федерацией проходят 
по его территории, а экономические системы этих государств исторически длительное время 
формировались в ориентации друг на  друга. 

 К этому следует добавить, что среднеазиатские республики (как и Казахстан) имеет 
выходы на мировые рынки пока преимущественно через территорию Российской Федерации, 
а следовательно, и через территорию Казахстана.  

 Рассматривая трансконтинентальный транзит через Казахстан, надо учесть, что анализ 
мировой экономики выявляет три доминирующих в глобальном масштабе региона: 
Северную Америку, Европу и страны Юго-Восточной Азии, включая Китай. Если в первых 
двух сосредоточены  основные капиталы, и достигли наивысшего уровня технологи 
производства, то в последнее  сосредоточено более трех четвертей всего населения планеты.  

 С начало XXI века страны Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
устойчивый рост валового внутреннего продукта (6-8 % ежегодно) и внешней торговли (10-
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16 % ежегодно). По некоторым  оценкам на этот регион уже сейчас приходится до 60 %  
мирового производства и более 40 % мировой торговли. В этих условиях грузоперевозки 
между Европой и Юго- Восточной Азией порядка боле 120 млрд.  долларов в год.    

По данным 2005 года научно-исследовательского института транспорта и 
коммуникаций обеспеченность объектами сервиса при расчете на общую численность 
автотранспорта удовлетворительная, но качество оказываемых услуг очень низкое. 
Существующие объекты сервисного обслуживания размещаются, в основном, в 
приспособленных помещениях, при неудовлетворительном эстетическом оформлении, с 
устаревшим оборудованием и недостаточным набором предлагаемых услуг. 

Прослеживается недостаток объектов сервиса для экипажей грузовых транспортных 
средств, в число которых входят международные перевозчики. 

Потребность в СТО занимающихся ремонтом грузового автотранспорта обеспечена 
примерно на половину. Причем немногие из них сертифицированы, имеют современное 
оборудование и высококвалифицированных специалистов, а следовательно могут 
качественно выполнить ремонтные работы. Крупные специализированные автоцентры 
КамАЗа и МАЗа оказались нерентабельными в рыночных условиях. 

Анализ международного опыта и работы существующих в Республике частных 
предприятий показал, что основными условиями развития автосервисной инфраструктуры 
является конкурентоспособность и окупаемость создаваемых объектов. 

Для сокращения сроков обеспечения международных перевозчиков современными 
объектами сервиса, снижения стоимости их строительства, увеличения количества и 
повышения качества оказываемых услуг, предлагается строительство объектов сервиса 
производить сервисными комплексами на едином земельном участке, вместо традиционного 
создания узкоспециализированных пунктов сервисных услуг, удаленных друг от друга. Они 
должны создаваться, в первую очередь для обслуживания грузовых автотранспортных 
средств тяжелого класса. Рекомендуется в состав сервисных комплексов включать: 

– охраняемые стоянки; 
– мотели и кемпинги; 
– пункты питания и связи; 
– душевые, сауны; 
– автозаправочные станции; 
– станции техобслуживания; 
–  магазины, склады и другие объекты. 
Строительство комплексов следует осуществлять на подходах к населенным пунктам. 

В крупных городах рекомендуется строительство больших, а в остальных населенных 
пунктах и в южных регионах - малых сервисных комплексов. 

Большие сервисные комплексы состоят из капитальных зданий и сооружений, 
предназначенных для круглогодичной эксплуатации. 

Малые сервисные комплексы, создаются по типу кемпингов и состоят из жилых 
помещений облегченного типа (юрты, блок контейнеры, палатки и т.п.), предназначенных 
для использование в теплое время года. Однако часть зданий (кип, буфет, административно-
бытовые помещения, пункт связи и часть жилых помещений) должны быть оборудованы для 
функционирования и в зимнее время года. Благодаря более низкой стоимости (примерно в 2 
раза по сравнению с большим комплексом) и простоте конструкций, строительство и ввод в 
эксплуатацию малого сервисного комплекса реально завершить в течение года. 

Исходя из особенностей существующего финансирования автомобильных дорог, 
группа платных объектов сервиса (мотели, кемпинги, АЗС, СТО, пункты питания и торговли, 
склады, терминалы и прочие) должны строиться и расширяться за счет собственных средств 
предпринимателей. 

В целях сокращения сроков окупаемости, рекомендуется ввод в действие отдельных 
объектов (охраняемые стоянки, жилые помещения, СТО, АЗС и пр.) производить пусковыми 
комплексами, постепенно наращивая мощность и перечень услуг в процессе эксплуатации. 
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Особая роль в Программе отводится государственным органам в части создания 
льготных условий для развития дорожного сервиса, в том числе: 

– выделения земельных участков вблизи прохождения сетей: теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации, энергоснабжения и связи; 

– изыскания средств для финансирования предпроектной стадии разработки 
документации (обоснование инвестиций, бизнес-планы); 

– рассмотрения возможности предоставления налоговых льгот в первые годы 
эксплуатации объектов, льготных условий получения кредитов и прочих преимуществ, при 
вложении средств, в создание дорожного сервиса. 

На основании последних исследований по работе автосервиса, проведенных 
институтом можно сделать следующие выводы [4,5]: 

– решить проблему обслуживания перевозчиков на основных международных 
автодорожных коридорах возможно путем создания современных сервисных комплексов, 
предлагающих максимальный набор необходимых услуг, при активной поддержке 
государственных органов); 

– основная проблема автосервиса на международных маршрутах - низкое качество 
оказываемых услуг, неудовлетворительное эстетическое оформление, устаревшее 
оборудование, недостаточная квалификация специалистов по ремонту автотранспортных 
средств; 

– грузовые автомобили тяжелого класса недостаточно обеспеченны объектами сервиса, 
особенно мотелями и кемпингами с наличием охраняемых стоянок, из-за чего 
международные перевозчики лишены нормальных условий для отдыха и не обеспечена 
безопасность перевозимых грузов; 

Принятые соглашения на международной конференций по транспорту «ТрансЕвразия-
2002» (Астана, июнь 2002 г.), отметили следующие основные направления: 

– развитие интермодальных перевозок и усовершенствование  связей между 
различными видами транспорта; 

– развитие информационно-логистических систем для слежения за транспортными 
процессами; 

– сосредоточение усилий в области постепенной либеарлизации транспортных рынков 
всех стран; 

– гармонизация национальных законодательств с международными стандартами, 
законодательством ЕС и правилами ЕЭК ООН, совершенствование процедур пересечения 
границ таможенного союза и выполнение таможенных формальностей; 

–  избежание дискриминационных налогов и сборов в транспортном секторе; 
– совершенствование механизмов консультации  между предельными странами для 

проведения согласований транзитной политики; 
– разработка эффективных механизмов финансирования объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе вовлечение в этот процесс частных инвесторов и 
международных институтов. 

 Таким образом, на основании вышеизложенного транзит - это саморегулирующая 
система, основными элементами которой являются:  

- потребность транспортировки через третьи страны различных ценностей;  
- средства их транспортировки;  
- инфраструктура;  
- хозяйствующие субъекты, выполняющие услуги транспортировки в транзитном 

направлении и сопутствующие услуги;  
- субъекты обладающие правом принятия решения в области транзита.  
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 Научный руководитель – С. Н.Нураков 
 
Из года в год застраиваются окраины, вместо небольших домов строят огромные 

жилые комплексы с населением в несколько тысяч человек, которые необходимо обеспечить 
пассажирским транспортом. На сегодняшний день наша столица бурно развивается, растет 
население города и расширяется территория. Данная задача была поставлена АО 
«Автобусный парк  №1» -  одному из самых крупных и технологичных автопарков на 
территории Казахстана. 

В АО «Автопарк №1»в период производственной практики перед нами студентами 
Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева была 
поставлена задача – участвовать в экспериментальных проектах посозданию новых 
экспресс–маршрутов в нашем городе. Для формирования маршрута нами были проведены  
работы по изучению перемещения пассажирпотока в разное время суток и его 
интенсивности. По окончанию данных работ был проведен социологический опрос 
населения по наиболее посещаемым местам. На основании полученных данных был 
проложен экспериментальный экспресс маршрут №52, который соединяет правый берег с 
административными центрами левого берега в часы пик: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 
17:00 до 21:00. Он движется сообщением «Межрегиональная больница» – ж/м Лесная 
поляна» по следующей схеме движения: начальный пункт Межрегиональная больница, далее 
– улица Манаса – проспект Ш. Құдайбердіұлы – улица Г. Мустафина – проспект Б. 
Момышулы – проспект Р. Кошкарбаева – мост М-1 – улица Орынбор – улица Д. Конаева – 
проспект Кабанбай батыра – конечная остановка жилой массив«Лесная 
поляна».Протяженность маршрута в одном направлении составляет 30,7 км, время поездки в 
одном направлении - 59 минут, аинтервал движения – 15 минут[1]. 

В процессе изучения данного маршрута, нами велся подсчет пассажиров на всем 
протяжении, были отмечены остановки с большим числом входящих и выходящих 
пользователей городского транспорта. Такженами были поданы предложения по открытию 
дополнительных остановок, на которых автобус не останавливался по схеме движения, но по 
опросу пункт нуждался в этом. Все замечания были учтены и проверены 
кондукторами.Также были внесены изменения в интервал автобусов и спустя некоторое 
время данный маршрут был включен в транспортную систему нашего города [2]. 
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Рисунок 1- График утреннего пассажиропотока 

 - количество пассажиров в автобусе (человек) 

 
Рисунок 2 - График вечернего пассажиропотока 

 - количество пассажиров в автобусе (человек) 
Данные графиков илюстритруют количество пассажиров, находящихся в автобусе в 

наиболее загруженный утренний и вечерний периоды, и указывают на необходимость 
данного маршрута. 

Автобусный маршрут №52 значительно экономит людям время в несколько раз и во 
многом превосходит по комфортности обычные городские автобусы. Также для этих 
маршрутов были специально закуплены новые автобусы корейского производства 
«Hyundai», имеющие 43 сидячих,12 стоячих и одно место для инвалида со специальным 
автоматическим подъемником. Первые же данные подтвердили доходность нового маршрута 
и послужили основанием для его вовлечения в транспортную схему АО «Автопарк №1». 

 Через некоторое время по многочисленным просьбам жителей города встал вопрос о 
необходимости введения экспресс - маршрутов, эффективность которых была доказана ранее 
экспериментально. Руководством АО «Автопарк №1» было принято решение по запуску 
сразу двух экспресс маршрутов по пути существующих девятого и десятого маршрутов.  

Таким образом, студентам довелось принять участие в процессе формирования и 
внедрения в эксплуатацию новых маршрутов и получить практические навыки в организации 
пассажирских перевозок в городе. 

 
Список использованной литературы. 

1 http://www.autopark1.kz 
2 Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский 
центр «Академия», 2010. – 400 с. 

 
 
 

http://www.autopark1.kz/
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Транспортирование, хранение, налив, слив и заправка техники жидкими нефтяными 

топливами сопровождаются потерями продукта. К ним, безусловно, относятся и потери от 
испарения. Конечно, существуют и другие виды потерь, например проливы и 
разбрызгивания продукта, однако, по данным исследований, примерно 75% потерь жидких 
нефтяных топлив приходится на испарения. Помимо потерь нефтепродуктов, испарения 
повышают пожароопасность проводимых технологических операций и приводят к 
загрязнению воздушного бассейна и ухудшению экологической обстановки. 

Борьба с потерями нефтепродуктов – один из важных путей экономии топливно-
энергетических ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики: за счёт этого 
можно получить до 20% всей экономии топливно-энергетических ресурсов. Основным 
видом потерь нефти и нефтепродуктов (далее бензинов), полностью не устранимых на 
современном уровне развития средств транспорта и хранения углеводородов, являются 
потери от испарения из резервуаров и других емкостей. Ущерб, наносимый этими потерями, 
 является как экономическим (прямые потери собственников АЗС), так и экологическим 
(загрязнение воздуха в месте расположения АЗС). Наиболее актуально этот вопрос стоит в 
крупных городах-мегаполисах, т.к. с одной стороны, в них высока плотность застройки 
(выбросы из АЗС происходят на уровне 2…3 м над землей), с другой большая концентрация 
автотранспорта (повышенный коэффициент оборачиваемости резервуаров АЗС). Отметим, 
что основной причиной потерь нефтепродуктов (бензинов в нашем случае) - резкое 
несоответствие между свойствами нефтепродуктов, конструкцией и оборудованием 
резервуаров. Общие потери нефтепродуктов  распределяются следующим образом: - при 
хранении 37,2%; при ж/д и автомобильных перевозках 27,2%; на магистральных 
трубопроводах – 29,4%.  Процесс испарения в резервуарах происходит при любой 
температуре, так как связан с тепловым движением молекул в приповерхностном слое. В 
герметичном резервуаре испарение происходит до тех пор, пока его газовое пространство не 
будет полностью насыщено углеводородами, и концентрация углеводородов в  этом случае 
равна отношению давления насыщенных паров конденсата к давлению в газовом 
пространстве. В негерметичном резервуаре испарение происходит практически непрерывно, 
т.к. часть паровоздушной смеси (ПВС) постоянно вытесняется в атмосферу за счет разности 
давлений в резервуаре и вне его, через имеющиеся отверстия, негерметичную арматуру. 
Другой вид потерь возникает при операциях хранения слива/отпуска топлива. Их можно 
разделить на следующие группы в зависимости от причин их вызывающих: 

потери от насыщения (так называемая первая стадия). Обусловлены насыщением 
паровоздушной смеси (ПВС) парами углеводородов. Происходят только при заполнении 
резервуара впервые после строительства или дегазации, либо когда газовое пространство 
резервуара ненасыщенно парами нефтепродукта из-за интенсивного опорожнения. Процесс 
насыщения ГП парами бензина замедлен во времени и оно (газовое пространство резервуара) 
остаётся ненасыщенным при опорожнении и простаивании резервуара. Донасыщение ГП 
резервуара происходит уже после частичного заполнения резервуара во время закачки, 
дыхательный клапан после окончания «большого дыхания» не закрывается - происходит 
дальнейшее вытеснение  ПВС в результате «обратного выдоха» (донасыщения ГП парами 
углеводородов). 

потери от «больших дыханий» (БД): это потери обусловленные вытеснением ПВС 
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(насыщенной как правило, парами бензина) из резервуара при его закачке (заполнении); 
потери от «малых дыханий» (МД). Вызываются ежесуточными колебаниями 

температуры, барометрического (атмосферного)давления и парциального давления паров 
бензина в газовом пространстве (ГП) резервуара. 

потери от «обратного выдоха». При выкачке нефтепродукта (отпуск бензина 
автовладельцам ) из емкости с ПВС, насыщенной парами, в освобождающийся резервуар 
всасывается атмосферный воздух. При этом концентрация паров в ГП уменьшается и 
начинается испарение нефтепродукта. В момент окончания выкачки парциальное давление 
паров в ГП обычно не бывает значительно меньше давления насыщенных паров при данной 
температуре. Это приводит к дополнительному испарению бензина с поверхности 
нефтепродукта, из-за чего давление внутри повышается и происходит вытеснение 
некоторого количества ПВС («обратный выдох»). 

В настоящее время на рынке технологического оборудования для АЗС представлены 
системы улавливания паров топлива различной модификации.  

Абсорбционная система как эффективный способ сокращения потерь бензина на 
автозаправочных станциях  

Рассмотрим абсорбционную систему улавливания и рекуперации паров бензина 
(установка АСУР-ПБ). Установки АСУР-ПБ предназначены для улавливания и рекуперации 
паров нефтепродуктов: на АЗС, нефтебазах, НПЗ, на автомобильных и железнодорожных 
эстакадах налива нефтепродуктов, на морских терминалах. В основу работы установок 
положен принцип абсорбции - поглощение углеводородов жидким абсорбентом. В качестве 
абсорбента могут быть использованы производные нефти, в частности, дизельное топливо.  

Отличительные особенности АСУР-ПБ:  
- компактность;  
- высокая полнота улавливания паров бензина (до 95%);  
- простота и безопасность в эксплуатации;  
- низкие эксплуатационные расходы;  
- возможность отвода (утилизации) тепла от АСУ на отопление помещений АЗС. 
Реализация технологии утилизации паров нефтепродуктов на АЗС при заправке 

автомобилей и приемке нефтепродуктов из автоцистерн.  
1. В процессе заправки автомобилей ТРК с системой газовозврата возвращает 

вытесненные из бака пары нефтепродуктов в емкость АЗС.  
2. При сливе нефтепродуктов из автоцистерн пары нефтепродуктов, вытесняемые из 

емкости проходят через установку АСУР, где с помощью технологии абсорбции 
улавливаются. Очищенный от паров воздух выбрасывается в атмосферу.  

Степень очистки при использовании АСУР составляет от 80 до 95%.  
Концентрация паров нефтепродукта зависит от температуры окружающей среды и 

находится в пределах 20-80% от объема смеси воздуха - пар в переводе на чистый продукт 
составляет от 600 до 2400 г. на куб нефтепродукта.  

Установка АСУР-ПБ-40 предназначена для улавливания паров бензина из 
паровоздушной смеси, которая выбрасывается из резервуаров автозаправочных станций во 
время их заполнения бензином, а так же во время его хранения.  

Установка АСУР-ПБ-40 состоит из блока: абсорбционной колонны, насоса, и пульта 
управления (рисунок 1). В абсорбционном блоке происходит улавливание парообразных 
углеводородов абсорбентом - дизельным топливом. Пульт управления обеспечивает 
автоматическую работу установки. На автозаправочной станции установка АСУР-ПБ-40 
монтируется в непосредственной близости от резервуаров с бензином и дизельным 
топливом, абсорбционный блок - во взрывоопасной зоне, пульт управления - вне 
взрывоопасной зоны. 
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Рисунок 1− Схема установки АСУР-ПБ-40 

 
Входной патрубок абсорбционного блока соединен с коллектором, который объединяет 

дыхательные трубопроводы резервуаров с бензином. Абсорбент поступает в установку из 
резервуара с дизельным топливом. Установка АСУР-ПБ-40 работает на АЗС в двух режимах: 
«большого дыхания» и «малого дыхания». При «большом дыхании» паровоздушная смесь, 
всегда имеющаяся над поверхностью бензина в резервуарах, подается в абсорбционный блок 
за счет избыточного давления, возникающего в резервуарах при операциях слива бензина из 
автоцистерн. При этом расход ПВС может достигать 40 м3/час. На режиме «большого 
дыхания» установка АСУР-ПБ-40 пропускает через блок абсорбции за час 500 л дизельного 
топлива. На режиме «малого дыхания» давление в резервуарах может подняться за счет 
суточного колебания температуры, однако выбросы ПВС из резервуаров при этом 
существенно меньше. При этом режиме нет постоянного расхода дизельного топлива через 
абсорбер, а только периодическое его обновление. При необходимости увеличения полноты 
улавливания паров до 95% возможно применение холодильной установки для охлаждения 
абсорбента. Автомобильные заправочные станции относятся к объектам повышенной 
взрывопожарной и экологической опасности, которые представляют выбросы паров бензина 
из дыхательных систем автозаправочных станций, которые классифицируются как «малые 
дыхания» и «большие дыхания». «Большие дыхания» происходят при заполнении 
опорожненного резервуара, когда весь газовый объем резервуара вытесняется через 
дыхательный клапан в атмосферу. В условиях автозаправочных станций наиболее 
предпочтительным средством сокращения выбросов паров бензина в атмосферу являются 
методы улавливания легких фракций: адсорбция, абсорбция, конденсация путем охлаждения, 
компримирование, а также комбинированные методы. Преимуществом абсорбционных 
систем является высокая полнота улавливания паров бензина, компактность, низкие 
эксплуатационные расходы, простота и безопасность в эксплуатации. 

 
Список использованной литературы 

1. Ларионов В.И. Оценка и обеспечение безопасности объектов хранения и     
транспортировки углеводородного сырья. – СПБ.: ООО «Недра», 2004. -190 с.  

2. Кулагин А.В. Прогнозирование и сокращение потерь бензинов от испарения из 
горизонтальных подземных резервуаров АЗС. – Уфа, 2003. 
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Длительность эксплуатации создаваемой техники во многом зависит от методов 

обработки деталей, влияющих на их износостойкость. Для этого разработано и широко 
используется много различных методов обработки деталей, которые постоянно 
совершенствуются и в результате этого повышается качество машины: их долговечность и 
надежность. В современных условиях, когда машиностроение во всем мире достигло 
высокого уровня, резко возрастает конкуренция между различными производителями 
однотипной продукции. Примером могут служить автомобилестроительные компании, 
которые в борьбе за рынки сбыта и покупателей тратят огромные средства на содержание 
высокотехнологичных научно-технических центров, которые проводят научные 
исследования и дают новые технические решения по всем стоящим перед ними проблемам. 

 В ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в Научно-исследовательской и проектно-конструкторской 
лаборатории «Технология, механизация и автоматизация строительных и транспортных 
процессов» ведутся исследования по разработке новых эффективных методов повышения 
износостойких свойств изделий машиностроения путем напыления на их рабочие 
поверхности покрытий из различных материалов [1,2,3]. Такие методы существуют давно, 
однако они имеют некоторые недостатки, на устранение которых и направлены усилия 
ученых. Впервые запатентовал этот метод в годы первой мировой войны немецкий 
артиллеристский офицер Шооп, который тогда назывался шоопированием. Он заметил, как 
осколок снаряда ударился об лафет пушки, возле которой он стоял, и крепко пристал к нему. 
Попытки Шоопа отковырнуть осколок не дали результата. Это явление и послужило толчком 
к созданию нового метода. Так как вначале этот способ стали использовать  для нанесения 
металла путем его расплавления и распыления, то назвали метод металлизацией. Позже 
выяснилось, что можно наносить и другие материалы. Поэтому сейчас этот метод носит 
название напыление. Главное его преимущество – это простота технологии. В настоящее 
время этот метод относится к новому направлению в машиностроении – инженерии 
поверхностей, которая заняла свое место в машиностроительной отрасли, 
распространившись и на такую область как защита поверхностей от коррозии, которая также 
является одной из глобальных проблем в технике.  

 К настоящему времени существует много различных технологий напыления. Все они 
направлены на повышение качества покрытий: плотности, твердости, прочности сцепления с 
основой, износостойкости и т.п. 

  Вместе с тем к машинам и их деталям постоянно предъявляются все более высокие 
требования, вызванные повышением скоростей, нагрузок, условий эксплуатации и т.п.
 Поэтому в настоящее время стоит важная задача по дальнейшему повышению 
качества напыленных покрытий путем его упрочнения. Решение ее сейчас находиться на 
стадии исследования. 

 В связи с этим был выполнен анализ путей решения этой технологической задачи и 
сделан вывод о том, что высокую износостойкость, твердость и другие поверхностные 
свойства напыленных покрытий из сплавов на основе железа целесообразно выполнять 
такими методами, как термоупрочнение или модифицирование. Таким образом, 
использование различных комбинаций технологий напыления и последующего упрочнения  
открывает новые большие возможности в создании композиционных покрытий с особо 
высокими свойствами. Так, например, использование недорогих низкоуглеродистых сталей 

http://wiki.enu.kz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%25D#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
http://wiki.enu.kz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%25D#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
http://wiki.enu.kz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%25D#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
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для получения напыленных покрытий с последующим модифицированием одним из методов 
термодиффузионного насыщения, в частности, борирования, резко повышает 
эксплуатационные свойства упрочненных поверхностей. Такая комбинированная технология 
не требует дополнительного и дорогостоящего оборудования и технологий, что обеспечивает 
значительное снижение стоимости процессов получения поверхностей с высокой 
износостойкостью и прочностью.   

 Повышение качества напыленных покрытий возможно методами «холодного» или 
«горячего» модифицирования. К термическим методам относятся обжиг, оплавление, ионно-
вакуумное модифицирование, химико-термическая обработка. К методам «холодного» 
упрочнения или модифицирования относятся обработка поверхностным пластическим 
деформированием и микродуговое (микроплазменное) оксидирование.  

 Методы наиболее распространенной химико-термической обработки – цементация и 
микроцементация с последующей закалкой, а также азотирование в газовой среде имеют 
существенные недостатки как по технологическим характеристикам, так и по качеству 
обрабатываемых деталей. Высокая температура и длительность выдержки при ней в 
процессе цементации, а также полиморфные превращения стали при закалке не позволяют 
сохранить точность размеров, износостойкость и прочность деталей, обеспечивающих 
надёжность и долговечность при эксплуатации машины.  

 На основе проведенного анализа нами сделан вывод о возможности применения 
карбонитрации и борирования, устраняющих указанные выше недостатки химико- 
термической обработки. Карбонитрация деталей из конструкционных сталей позволяет 
упрочнять детали с высоким качеством, т.к. обеспечивает получение высокой поверхностной 
твердости и высокого сопротивления износу без последующей механической обработки, т.е. 
без изменения размеров и точности деталей, этого основного показателя качества изделий. 
При этом карбонитрация экономичнее и проще в исполнении по сравнению с химико-
термической обработкой.  

 Для обоснованного выбора наиболее рациональных областей применения указанных 
выше методов диффузионного насыщения поставлена задача исследования факторов, 
влияющих на структуру и свойства получаемых слоев, технологические режимы операции и 
технологии в целом. 
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транспорта».ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва, Астана, Казахстан 
 Научный руководитель – Ж.М.Куанышбаев 

 
1.Транспортные развязки в Казахстане 

В Казахстане наиболее известны транспортные развязки, расположенные в городах 
Алматы и  Астаны (пересечения проспектов Достык и Аль-Фараби, улицы Фурманова и 
проспекта Аль-Фараби,  улиц Саина и Джандосова, пр.Сарайшык и Орынбори др.). 

В  Алматы на сегодняшний день действует 20 транспортных развязок. До конца 
текущего года городские власти планируют сдать в эксплуатацию еще шесть. 

2.Транспортно-дорожная сеть левого берега (г.Астана) 
     Астана расположена на двух берегах реки Есиль. Город разделяют на две части 

правый берег и левый берег. На сегодняшний день зарегистрировано 271 тыс. транспортных 
средств. Кроме этого, ежегодно в город прибывает порядка 100 тыс. транспортных единиц из 
пригородных населенных пунктов и регионов. Из за таких потоков дороги столицы грузятся 
заторами. 

3. Существующая схема перекрестка Тауелсиздик-Б.Момышұлы 
с левого берега города 

     Перекресток проспектов Тәуелсіздік - Б.Момышұлы обеспечивает автомобильное 
сообщение между правым и левым берегом Астаны и по существу является одной из 
главных транспортных артерий города. В направлении потока с левого берега в сторону 
пр.Б.Момышұлы образуется большие заторы, так как машинопоток по этой улице связывает 
другие районы города. Со стороны левого берега города в сутки проезжает более 10 тыс. 
автомашин. 

 

 
Рисунок 1.Схема дорожно-транспортной сети  
левого берега города Астаны 

3. Показатели и анализ интенсивности движения на перекрестке Тәуелсіздік-
Б.Момышұлы, со стороны левого берега. 

 
4. Рисунок 2. Зависимость интенсивности грузопотока в направлении 

ул.Б.Момышұлы (на левый берег), левый поворот 
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Направление движения:ул.Б.Момышұлы(на левый берег), левый поворот 

Время 
пред- 

пиковая 

Транспортный 
поток 

(итого за час) 

Грузовые Спец. 
авто 

Легковы
е 

Пасса- 
жирские 

7:00-8:00 119 3 2 109 5 
8:00-9:00 287 2 5 274 6 
9:00-10:00 353 2 8 339 4 
10:00-11:00 220  5 210 5 
11:00-12:00 202 1 4 194 3 
12:00-13:00 173  2 166 6 
13:00-14:00 197 1 5 187 4 
14:00-15:00 204 2 4 192 6 

Время 
пиковая 

Итого за час Грузовые Спец. 
авто 

Легковы
е 

Пасса- 
жирские 

17:00-18:00 167 4 4 155 4 
18:00-19:00 302 2 7 287 6 
19:00-20:00 380 3 10 362 5 
20:00-21:00 245 5 7 229 4 
21:00-22:00 120 4 2 110 4 

 
5. Предлагаемая транспортная развязка Тәуелсіздік-Б.Момышұлы 
Нами была предложена схема многоуровневой транспортной развязки указанного 

перекрестка, позволяющей  автомобильному транспорту двигаться с более высокой 
допустимой постоянной скоростью и без пересечения транспортных потоков, исключающей 
конфликтные точки, увеличивающей пропускную  способность и безопасность дорожного 
движения (рис.3). 

 

 
Рисунок 3.Транспортная развязка на перекрестке проспектов Тәуелсіздік - Б.Момышұлы 

 
Данный проект относится к строительству путепроводов  и может быть использована 

при строительстве транспортных развязок. Технической задачей является повышение 
безопасности движения и увеличение пропускной способности движения транспорта. 
Транспортный узел представляет собой равнозначный  перекресток, связанный с развязкой 
«клеверный лист» и “двухуровневая клеверообразная накопительная”. Так как данный 
перекресток находится в густонаселенной части города, движение транспорта почти не 
прекращаются ни днем, ни ночью, поэтому строительство транспортной развязки решит 
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проблему пробок во время часов  пик.  
Предлагаемая развязка на перекрестке проспектов Тәуелсіздік и Б.Момышұлы, 

задумана учитывая здании сооружения (Дворец школьников, Бизнес центр, многоэтажные 
дома) на перекрестке. На данной развязке предусмотрено все повороты вправо и влево, а 
также беспрепятственный разворот на пр. Б. Момышұлы, для того чтобы  водители могли 
проехать на нужную им улицу, и сделать маневр, не мешая другим водителям. Так как нашей 
основной целью является увеличение пропускной способности транспортного потока, 
бессветофорная развязка обеспечит без остановочное движение автотранспортов на 
перекрестке.    

 
Рисунок 4.Транспортная развязка на перекрестке проспектов Тәуелсіздік - Б.Момышұлы. 

 
 

6. Проектирование левосторонних и  правосторонних поворотов 
 

 
 

Рисунок 5. Левосторонний и правосторонний поворот по пр.Б.Момышұлы 
         
     На примере выше показанного рисунка, левостороннего и правостореннего 

поворотов по пр. Б.Момышұлы, мы  кратко объясняем направление движения по данной 
петле транспортной развязки.  С въезда по проспекту Б.Момышұлы автотранспортные 
средства перестраиваются на крайнюю правую полосу движения,  держа курс вправо, 
проезжает петлю и совершает левосторонний поворот, выезжая на проспект Тәуелсiздiк. 
Продолжая движение  по проспекту Б.Момышұлы автотранспортные средства 
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перестраиваются на крайнюю правую полосу движения и совершают правосторонний 
поворот. 

 

 
Рисунок 6. Левосторонние и правосторонние повороты по развязке 

 
7. Проектирование информационно-указательных знаков 

Для оптимального использования проезжей части, повышения пропускной 
способности дорог и более эффективной маршрутной ориентации водителей на 
многополосных дорогах, рекомендуется установка указательных знаков над проезжей 
частью на рамах различных конструкций. На участках ответвлений съездов развязок на 
многополосных дорогах в местах разделения кромок проезжих частей съездов и основной 
дороги, рекомендуется устанавливать указательные знаки над проезжей частью съезда на 
одностоечных опорах. Такие знаки целесообразно устанавливать на дорогах со значительной 
интенсивностью поворачивающих потоков. Дополнительными средствами 
информации служат таблички с белым или желтым фоном, устанавливаемые 
непосредственно под знаками, к которым они относятся, либо самостоятельно. 

 

 

 
Рисунок 7. Спроектированные информационно-указательные знаки на предлагаемой 

транспортной развязке 
 

http://www.gosthelp.ru/text/Rukovodstvopoocenkepropus.html
http://www.gosthelp.ru/text/Rukovodstvopoocenkepropus.html
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Одним из направлений внедрения инновационных технологий в организации 
дорожного движения является проектирование и строительство многоуровневой 
транспортной развязки на пересечении проспектов Тәуелсіздік - Б.Момышұлы. Исследования 
показали, что предлагаемая транспортная развязка (рис. 1) дает такие преимущества, как 
высокая пропускная способность и скорость движения, исключает конфликтные точки, 
позволяет совершить разворот  транспортных средств, не мешая другим транспортным 
средствам, передвигаясь по кольцевому элементу развязки. Строительство развязки может 
стать одной из достопремичательностей нашей столицы г.Астана. 
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Проблема эта, безусловно, весьма сложная, трудоемкая и дорогостоящая. Растет 

количество автомобильного парка и современные ДВС, как показывает анализ, довольно 
близки к "потолку" их совершенствования. 

Тем не менее, специалисты, занимающиеся данной проблемой, не считают ее 
неразрешимой. В течение последних решение проблемы основывалось на каталитической 
нейтрализации выхлопных газов посредством доокисления оксидов углерода СО и 
углеводородов СхНу. При этом произошло "подчинение двигателя требованиям 
нейтрализатора" 

Продукты неполного окисления углеводородов образуются при горении вследствие 
неудовлетворительного смешения бензина с воздухом. Поскольку горение в пламени 
происходит только в газовой фазе при прямом взаимодействии молекул углеводорода и 
кислорода, жидкие частицы бензина, которые в большом количестве поступают в двигатель, 
не участвуют в процессе горения, а лишь порождают сажу, смолы и канцерогены. 
Несовершенство смесеобразования особенно проявляется на городских режимах - холостом 
ходу, малых нагрузках и переходных режимах, при пуске и прогреве. Именно эти режимы 
нормируются по токсичности и расходу топлива. Несмотря на значительные 
конструкционные и технологические усовершенствования двигателей, сложилось общее 
мнение, что устранить токсичность отработавших газов двигателей внутреннего сгорания 
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(ДВС) в принципе невозможно. 
Одним из приоритетных направлений принятой Правительством Республики Казахстан 

концепции развития автомобильной отрасли Казахстана на период до 2020 года являются 
инновационная деятельность в области машиностроения, экологическая безопасность и меры 
по снижению отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду. 

Современное динамичное развитие производства и эксплуатации АТС с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС) делает весьма актуальными проблемы рационального 
использования углеводородных топлив нефтяного происхождения. В связи с этим научно-
техническая, экономическая и социальная стратегия и тактика развитых государств 
характеризуются выдвижением на первый план проблемы рационального использования 
топлив нефтяного происхождения, что  нашла во многих директивных документах этих 
стран. Успешное решение указанных проблем во многом связано с реализацией комплекса 
организационных, правовых, технических, технологических, экономических и научно-
исследовательских мероприятий. 

До недавнего времени топливная обеспеченность потребителей базировалась на 
горючих нефтяного происхождения, применение  которых для ДВС из-за относительно 
высокой концентрации энергии в единице объема, простоты транспортировки, хранения и 
эксплуатации, доступности и дешевизны производства было наиболее целесообразным. 
Однако динамика роста потребителей топлив требует расширения ресурсов моторных 
топлив и их реструктуризации, что обусловлено, с одной  стороны ограниченностью 
топливных природных запасов, а с другой - постоянным увеличением затрат на добычу и 
переработку нефти. 

В современных условиях расширение ресурсов моторных топлив достигается за счет 
применения газообразных топлив и других АМТ с достаточными ресурсами. Известно, что 
среди альтернативных моторных топлив особое место занимают газообразные – сжиженный 
нефтяной газ (СНГ) и сжатый природный газ (СПГ), а также в перспективе сжиженный 
природный газ (СжПГ). Перспективность их применения в качестве моторных топлив 
определяется прежде всего их экологичностью, достаточностью сырьевых ресурсов, 
меньшими затратами на производство, транспортировку и хранение, а также их 
уникальными моторными свойствами. 

Не менее важными АМТ являются топливные смеси на основе метанола, этанола, 
водорода, а также биогаза и других источников ненефтяного происхождения [1]. 

Наряду с этим для достижения показателей базовых  ДВС и улучшения их 
энергоэкологических показателей (ЭЭП) на АМТ требуется комплекс мероприятий с 
разработкой способов оценки выбранных сравниваемых показателей и их улучшения.  

На кафедре «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 
транспорно-энергетического факудьтета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева предложена 
инновационная система питания бензинового ДВС (рисунок 1).  

Задачей разработки системы питания бензинового ДВС заключался в более глубокой 
переработке эмульгированного бензина непосредственно на автомобиле, в отличие 
разработки ученых из Петербурга, где в "генераторах гомогенного бензогаза" бензин 
непрерывно испаряется в режиме кипения всех фракций. 

Физическая сущность процесса получения газа из бензина лежит физико-химические 
процессы при глубоком термическом крекинге. Предварительные испытания крекинг-
установки показало о полной газификации жидкого эмульгированного бензина, продуктами 
которого являются водород и газы с высокими октановыми числами. 

Молекулярная структура крекинг-газа, полученного из эмульгированного бензина 
исследована различными лабораториями. Эти простые вещества и индивидуальные атомы 
водорода, кислорода и углерода объединены в кластеры с малыми и большими 
молекулярными весами (порядка 1000 а.е.м.). При горении крекинг-газа вначале 
разрушаются магнитные кластеры, затем активизируются обычные химические реакции 
окисления. Поэтому продукты сгорания имеют обычную химическую структуру. 
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Теплотворная способность крекинг-газа зависит от марки эмульгированного бензина, из 
которого он выработан – чем более насыщенны стоки углеводородами, тем она выше и могут 
составлять – 8900 кКал/м3. Крекинг-газ, представленный водородом и моноксидом углерода, 
даёт при сгорании аномально высокое количество теплоты. Это аномальное явление 
объясняется большим запасом энергии в магнитносвязанных молекулах. Крекинг-газ – 
дешёвый и эффективный газ. По сравнению с углеводородами он горит быстрее, но 
взрывобезопасен, легче воздуха и поэтому его легко обнаружить, крекинг-газ не 
воспламеняется самостоятельно, и баллоны для его транспортировки [2]. 

 Крекинг-газ был также испытан в качестве автомобильного топлива. Так, автомобиль 
Chevrolet  Lacetti 1.6 МТ  2005 г., первоначально работавший на сжиженном газе, без 
существенных модификаций был заправлен крекинг-газом и успешно прошёл все испытания 
(без катализатора). Праметры работы автомобиля отражаются на боротвом компьютере 
(рисунок 2).  

Сравнительные результаты этих испытаний сведены в таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Сравнительные результаты испытаний 

Элемент  Крекинг-газ Сжиженный газ Бензин   ЕРА   стандарт   
Углеводороды 0,026 г/км 0,380 г/км 0,234 г/км 0,41 г/км 
Окись углерода 0,262 г/ км  5,494 г/км 1,965 г/км 3,40 г/км 
Оксиды азота 0,281 г/ км  0,732 г/км 0,247 г/км 1,00 г/км 
Диоксид углерода 235 г/ км  646,503 г/км 458,655 г/км Нет 
Кислород 9%-12% 0,5%-0,7% 0,5%-0,7% Нет 

    
Приведённые данные свидетельствуют о превосходстве крекинг-газа по чистоте 

выхлопа. Здесь надо отметить, что  крекинг-газ не содержит тяжёлых углеводородов, так как 
создаётся при высокой температуре, следовательно, измеренные углеводороды в выхлопных 
газах являются следствием сгорания масла, поступающего для смазки в двигатель. Окись 
углерода является компонентом топлива эмульгированного бензина. Её наличие в 
выхлопных газах свидетельствует о неполном сгорании. Содержание окислов азота 
определяется температурой сгорания и другими факторами [3].  

Приведенные результаты получены на автомобилях переоборудованных под 
сжиженный газ и не относятся к лучшему из возможных способов сгорания крекинг-газа. 

Сравнительные испытания в различных режимах (ускорения, полная нагрузка и др.) 
показали, что мощность двигателя, работающего на сжатом крекинг-газе полностью 
эквивалентна таковой для того же двигателя, работающего на сжиженном газе. 
Сравнительные тесты по потреблению бензина также показали сходные результаты. Один 
литр бензина эквивалентен 1,0–1,3 м3 крекинг-газа. Среднее потребление крекинг-газа при 
езде в городских условиях, так же как и сжиженного газа, составляет 12 м3/час.  

Что касается резервов для снижения расхода газа, они есть. Доказательством этому 
являются передовые разработки: Volkswagen продемонстрировал в Москве три своих 
автомашины на «газовом» ходу Caddy EcoFuel. Эти автомашины, использовавшие вместо 
бензина природный газ, добрались до российской столицы своим ходом за 4 дня, пройдя 
более 2000 км. Для своего автомобиля немцы сконструировали поперечный 
четырёхцилиндровый однорядный двигатель внутреннего сгорания, соответствующий 
нормам токсичности EU-4. Показатели автомобиля и с двухлитровым двигателем – расход 
топлива 8,3 м3/100км. При полном заполнении бака (26 килограммов или 36,6 м3 сжиженного 
газа) автомобиль преодолевает в среднем расстояние в 440 километров. 
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Рисунок 1 -  Двигатель автомобиля Chevrolet  Lacetti 1.6 МТ с 

с системой питания  на  крекинг-газе  (г. Астана) 

 
Рисунок 2 - Бортовой компьютер определения параметров 

автомобиля Chevrolet  Lacetti 1.6 МТ  (г. Астана) 
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В настоящее время в связи с интенсивным ростом населения г. Астана и расширением 
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территории города, связанной с вводом новых жилых комплексов и промышленных 
предприятий, нагрузки на перевозку автобусами резко возрастают. Поэтому по заданию 
руководства Автобусного парка №1 мы обследовали работу автобусного маршрута №9 
Автобусного парка №1, самого крупного автомобильного предприятия города. Автобусный 
маршрут №9 следует  от железнодорожного вокзала до поселка Жибек жолы по следующей 
схеме: начальный пункт «железнодорожный вокзал "Астана"», затем остановки: 
«Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой», «улица Молдагуловой», 
«Медицинская академия», «Политехнический колледж», «улица Жангельдина», «АТФ банк», 
«Стадион имени К. Мунайтпасова», «Конгресс-Холл», «проспект Республики», «СШ №31», 
«ГТЦ "Астанателеком"», «Торгово-экономический колледж», «улица Бейсекбаева», «ТЦ 
"Казахстан"», «проспект Абылай хана», «НИИ травмоталогии», «улица Мунайтпасова», 
«Жибек жолы», «школа "Мирас"», «Республиканская гвардия», «магазин "Дастан"», «улица 
Габита Мусрепова», «СШ №52», «улица Жайык», «ТЦ "Мастер"», «переулок Муголжар», 
«АЗС», «улица Армандастар», «улица Мереке», «улица Коксай», «ЖМ "Жибек жолы"». 
Общий пробег маршрута - 71 км, время следования 2 часа 38 минут. 

Одновременно нам было поручено исследовать №9 маршрут, дать анализ 
существующих проблем, а также пути их решения. В результате были получены данные, в 
которых отражено фактическое состояние перевозок на этом маршруте. Например, нами 
было обнаружено немало случаев нарушения правил дорожного движения водителями 
автобусов, нетактичного обращения некоторых кондукторов к пассажирам, безбилетного 
проезда пассажиров, нарушения графика движения в результате пробок в часы пик и 
некоторые др. В процессе обследования транспортных корреспонденций между отдельными 
микрорайонами города  также был выявлен ряд проблем. Потребность в поездках 
закономерно изменяется по периодам суток. В будние дни в часы пик с 7:00 до 9:00 и с 18:00 
до 20:00 наблюдается наибольший поток пассажиров (рисунок 1). Из графика видно, что в 
эти часы перегруженность автобуса достигает максимального уровня, что негативно влияет 
не только на качество обслуживания граждан, но и на работу водителей, кондукторов 
приводит к большой нагрузке на них и к интенсивному износу пассажирского состава. С 
другой стороны, из-за огромных пробок на пересечениях улицы Кенесары – пр. Республики, 
недостаточной ширины улиц, загруженности транспортными средствами, а в снегопад еще и 
плохими условиями передвижения интервалы движения автобусов нарушались и достигали 
30-40 минут [1].  
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ТАУ-КЕН КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ 
РОБОТ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЕШЕН ҚҰРЫЛЫМЫ 

 
Дуйсенов Мақсат Макишевич 

duisenov@mail.ru 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті 

пайдалану» кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 
ғылыми жетекшісі – М.И.Арпабеков 

Автоматтандырудың маңызды элементі лавада жұмыстарды басқару үшін өнеркәсіп 
компьютерлерін пайдалану болып табылады. Шетел, қазақстандық және ресей шахталарында 
қолданылатын атақты жүйелерінен «Тайсен бах» және «Марко» РМ-4, РМ-32 герман 
фирмасының жүйелері басым болады.  

Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдаған 2020 жылға дейінгі кезеңде 
Қазақстанның тау-кен саласын дамыту тұжырымдамасының басым бағыттарының бірі 
өндірістік процестерді роботтандыру және автоматтандыру, экологиялық қауіпсіздік және 
адамдарға қоршаған ортаның теріс әсерін төмендету бойынша шаралар болып табылады.  
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1 кесте –  Робот технологиялық кешен құрамы  
 

Белгісі Құрал-жабдық атауы Саны 
(жиынтығы) 

ФҚМ-5, ФҚМ-6 Қазып алу машинасы-манипулятор 2 
2ОКП70К («Пиома 25/45-
03» немесе «Фазос 24/53») 

Бекітпе (үш тип көлемі) 0,7-0,8 

М130 Бекітпе (төрт тип көлемі) 0,2-0,3 
Т6К Жоғары жанасу бекітпесі (желдету штрегі) 1 
М81СК Төменгі жанасу бекітпесі (конвейер 

штрегі) 
1 

СУ-ОКП70 (СП301) Кенжар конвейері 1 
«Титан» Шнекті салу құрылғысы 1 
СП87П Реверсивті штрек конвейері 1 
СНУ-5 Сорғы тобы 2 
 Электр құрал-жабдығы 1 
 Микропроцессорлық құрылғылар мен 

микроЭВМ автоматты басқару жүйесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 

 
СКУ, 2ОКП70К (СП87П, СП63М) кенжар конвейерлері көмір мен жыныстың 

шыңдалған көлемін жеткізуді қамтамасыз етеді. СКУ-45 конвейері электр қозғалтқышынан 
жетек қалпақшасынан, рештак секцияларынан, жиналатын консоль қырғыштарымен 
тізбектен, консоль тізбегі үшін науашадан, байланысты басқаруға арналған гидро – электр 
коммуникациялардан тұрады. Лаваның үйінді бөлігі жағынан кенжар конвейері 430 мм 
терекдікпен 130 мм көлемге бекітпе секцияларының негізіне кіруді қамтамасыз ету үшін 
қабат топырағына қатысты көтеріңкі болуы тиіс. Конвейердің линиялық секцияларының 
ұзындығы – 1100 мм. Консоль қырғыштарын орнату қадамы 1000 мм болуы тиіс. Көмір және 
жынысты тасымадау кезіндегі тарту тізбегіне жүктеме 843 кН артық болмауы тиіс. 

Пайдаланылатын кенжар конвейерлері айтарлықтай көлемге ие, бұл еңістің үлкен 
бұрыштары кезінде гравитациялық күштерге байланысты олардың сырғуына әкеледі, 
мысалы, 200 м дейінгі ұзындықта конвейерлер салмағы (54,8… 109,8) т. шегінде ауытқиды. 
Бұл арнайы іс-шараларды талап етеді. Ол үш сұлба бойынша жүзеге асырылуы мүмкін: 

- арнайы таяныш құрылғыларын қолдану; 
- бекітпемен кенжар конвейерін кинематикалық (конструктивтік) байланыстыру; 
- жүкшығыр арқылы кенжар конвейерін ұстау. 
Бірінші сұлба қолайлы және робот технологиялық кешен құрамында жеке бекіту 

кезінде орынды, өйткені, таяныш құрылғылары арқылы кенжар конвейерін тиімді ұстауға 
қолжеткізіледі, жүкшығырды жою есебінен қосалқы құрал-жабдық құрауышы жеңілдетіледі 
және штрек-лава жанасуына жұмыстарды қажетсіну азаяды.  

РІК қабат көлемінен көмірді біруақытта омырумен бір шеткі жағдайдан екіншісіне 
көлденең және тік жазықтық бойынша кең жылжу диапазонымен фрезерлі немесе дискті 
типті тіл тәрізді телескопиялық органдармен жүзеге асырылатын ауыспалы қуаттылықпен 
және күрделі гипсометриямен, сондай-ақ толық бұзумен немесе бірқалыпты жіберімен 
қабатты қазып алуды қамтамасыз етеді. 

Жүйелі магистраль кешенді автоматты басқару үшін жанасу құрылғысын қосу 
мүмкіндігін береді. Осындай құрылғылар жиыны және кенжарды өңдеудің әртүрлі 
сұлбаларына сәйкес келетін бағдарламаланатын есте сақтау құрылғысы модулінде 
орналастырылатын басқару бағдарламасы қабат гипсометриясын ескере отырып көмірді 
қазып алудың әртүрлі режимдерінде кешен жұмысын жүргізу үшін қызмет етеді. 

Тазарту құрал-жабдығының автоматтандыру аппаратурасы қауіпсіз кеңістікте қызмет 
көрсетудің орналасу арақашықтығында барлау процестері операцияларын басқаруды 
қамтамасыз ету есебінен қызмет көрсетуші персонал еңбегінің қауіпсіздігін жоғарылату 
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мүмкіндігін береді. Микропроцессорлық жүйелерді пайдаланумен кешендерді басқарудың 
жалпы мақсаты қазып алу аймағында адамдардың барынша аз уақыт болу жағдайында 
еңбектің барынша жоғары өнімділігін қамтамасыз ету болып табылады. 

Бағдарламалық басқару жүйесі ретінде атқарушы органның басқаруын автоматтандыру 
жүйесін жасау және жұмыс істеудің негізгі принциптерін қарастырамыз. 

Бағдарлама тапсырысының тәсілі бойынша атқарушы органды бағдарламалық басқару 
жүйесін екі түрге бөлуге болады: 

а) дискертті құрылыспен; 
б) үздіксіз құрылыспен. 
Дискретті құрылысты жүйе шектелген командалар санына есте сақтау құрылғысына ие 

бағдарламалық-терушілер арқылы атқарушы органның қозғалыс бағдарламасының 
тапсырмасын қамтамасыз етеді. Мұндай жүйелер бағдарлама тапсырмасының жеткіліксіз 
икемділігіне, шағын рұқсат ету қабілетіне және бағдарламалардың шағын көлеміне ие. 
Өзінің қарапайымдылығына байланысты бағдарламаны тапсырудың осы тәсілі күрделі емес 
бөлшектерді өңдеу кезінде метал кесетін станоктарда кеңінен қолдау тапты. 

Тазарте кенжарын өңдеу кезінде салыстырмалы түрін жиі өзгерту, әсіресе, бекітпе 
секциясынан манипулятордың шығу кезінде өзгеру талап етілетіндіктен, ФҚМ-5 тау-кен 
автоматты қазу манипуляторы үшін дискретті құрылыспен бағдарламалық басқару 
жүйелерін қолдану тиімділігі аз болып табылады [37, 80, 86]. 

Үздіксіз құрылысты бағдарламалық басқару жүйесі біршама болашақты болып 
табылады, ол кез келген түрде және кез келген көлемде атқарушы орган қозғалысының 
траекториясын тапсыру мүмкіндігін береді. 

Бағдарлама тасымалдағыштары ретінде РМ-4, РМ-32 микропроцессорлық тип негізінде 
микропроцессорлық басқару аппаратурасын, перфокартаны, перфолентаны, магнитті 
лентаны пайдалануға болады [49, 73].  

СП87П конвейерінің негізінде штректі реверсивті конвейер реверсивті қосылу кезінде 
салу құрылғысын қабылдау бункеріне қазылған жынысты жүктеу және қосу кезінде кейінгі 
штрек конвейеріне көмірді жеткізуге арналған. 

РІК конвейерлі механикаландырылған бекітпемен ФҚМ-5 қазып алу манипуляторынан, 
электр құрал-жабдығынан, сондай-ақ жай-күйді диагностикалаумен бейімді-бағдарламалық 
қамтамасыз ету аппаратурасынан тұрады. 

2.14 суретке сәйкес РІК негізі және қайта жабынымен 1 механикаландырылған 
бекітпенің линиялық секцияларынан, 3 бағыттаушы тасымалдау қондырғысына 
шаңғыларымен тірелген, негізде орналасқан 2 автоматты тау-кен қазып алу манипуляторы 
түріндегі қазып алу машинасынан және 4 салу машинасынан, 5 салу құрылғыларымен 
бекітпе секцияларынан, 6 штрек конвейерінен, 7 қайта жүктегіштер және 8 ұстау 
құрылғысынан тұрады.  

Үйінді жағынан екі басқару пульті орналасқан, ал раманың артқы бөлігінде – магнитті 
станция орналасқан. Негізіне қармауышты шаңғы да бекітіледі. 

РІК-ті қолдану мынадай мүмкіндіктерді береді: 
- көмір шахталарын, кендерін, қималарын, кен орындарын пайдалану кезінде жер 

қойнауларында пайдалы қазбалардың жоғалуын күрт азайтады; 
- шахтада жынысты қалдырумен іріктемелі қазып алу ретінде 55° дейін құлдырау 

бұрышымен және арақашықтықпен (0,5-2 м) жақындасқан көмір қабаттарын әзірлеуді жүзеге 
асырады; 

- пайдалы қазбалардың кен орындарының техногенді қорларын барлауды, сондай-ақ 
күрделі тау-кен геологиялық жағдайда кенді және кенді емес кен орындарының әртүрлі 
мақсаттағы кентіректерін өңдеуді жүзеге асырады. 

Тік еңкісті қабатты барлау кезінде манипулятормен ұсақталған көмір жылдамдығын 
сөндіргіштермен арнайы тасымалдаушы негіз қолданылады. 

РІК-ті іріктемелі қазып алу үшін техникалық деңгей картасында көрсеткіштер мен 
кешеннің өнім сапасын қарау нәтижелері негізінде қалау үшін шахтада алынған жынысты 
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қалдырумен тазарту кенжарында адамдардың тұрақты қатысуынсыз көмір мен жынысты 
бөлек алумен лаваларда тазарту жұмыстарын толық автоматтандыруды қамтамасыз етуі тиіс. 

 

 
1 –  М130 бекітпенің линиялық секциялары; 2 – тау-кен автоматты қазу манипуляторы; 

3 –КИ-02БИ кенжар конвейері;  4 – шнекті салу машинасы; 5 –салу құрылғысымен М-130 
бекітпе секциялары; 6 –СП87П штректі конвейер; 7 –  қайта жүктегіш; 8 – ұстау құрылғысы. 

 
1 сурет –  Қалдықсыз іріктемелі қазып алуға арналған РІК 

 
РІК үшін тоннасына кемінде 600 норма-сағат үлесті еңбекті қажетсінеді. Басқару 

аппаратурасының үлесті еңбек сыйымдылығы функциясына 100 норма-сағатты, ал үлесті 
метал сыйымдылығы – функциясына 25 кг құрауы тиіс. РІК құрылымы және оның құрамдас 
бөліктері МЕМСт 14.203.73, МЕМСт14.204-73 сәйкес келуі тиіс. 

Робот технологиялық кешен Siemens фирмасының бағдарламалық-аппараттық 
құралдарымен (датчиктермен, атқарушы механизмдермен, интерфейсті құрылғылармен, 
SIMATIC S7-200, 300 бақылаушылармен, индикаторлармен, басқару батырмаларымен, 
сондай-ақ бақылаушылардың мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуімен, Win 
CC SCADA-жүйесімен, нақты уақыттың операциялық жүйелерімен) жабдықталған.  
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Пружина должна обеспечить плотную посадку клапана и возможность его открытия в 

период всасывания, когда в цилиндре двигателя давление меньше единицы. Пружина не 
должна допускать отрыва толкателя от профиля кулака. В противном случае будет иметь 
место восстановление нарушенного контакта с ударом. Для осуществления плотной посадки 
клапана прежде всего необходим зазор между клапанами и толкателем (или коромыслом). 
Обычно зазор для выпускного клапана  делается несколько больше, чем для впускного, так 
как действует более высокие температуры. По мере работы двигателя пружины клапанов 
теряют упругость и получают усадку. 

Минимальная величина усилия: 
 

      (1-0,2)   (1.1) 
 
где  – давление , МПа;  
       – давление , МПа; 
       - масштаб пружины, кг/мм. 
Масса: 
 

      (1.2) 
 
где m – масса возвратно-движущихся и начинающихся частей механизма, приведенная 

к центру толкателя, кг; 
      , , , последовательно веса клапана, половины пружины, 

сухариков, шайбы, штанги и толкателя, кг; 
      – момент инерции коромысла; 
     a, b – плечо коромысла, обращенное к штанге. 
  
Инерционные силы возвратно-движущихся частей при скольжении толкателя по 

первому участку определяются для обеих систем равными: 
 
 
                 (1.3) 
 
 
где m – масса возвратно-движущихся частей механизма, приведенная к толкателю,кг; 
       – скорость толкателя 
 
Инерционные силы возвратно-движущихся частей при подвесной системе клапанов 

при скольжении толкателя по второму участку будут равны: 
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                            (1.4) 
 
где m – масса возвратно-движущихся частей механизма, приведенная к толкателю,кг; 
 
 Диаграмма инерционных усилий в масштабе 1мм=1кг: 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма, характеризующая влияние неправильной установки 
распределительного вала, неправильной регулировки зазора и изменения упругих свойств 

пружины. 
 
Максимальное сжимающее усилие: 
 

                                                                       (1.5) 
 
 
где  

   - напряжение при скручивании; 
n  -  число витков 

 – максимальное сжимающее усилие при полном открытии      клапана, кг; 
n – число витков; 

 
                                (1.6)         

       
  Из диаграммы пружины (треугольник ABC фиг.148) находим: 
 
 
                                                                                  
 
 
                                                       (1.7) 
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Рисунок 2 – Диаграмма подъемов клапана и профиль кулака. 
 
Свободная длина пружины равна: 
 

                                                                 (1.8) 
 
 
Число свободных колебаний пружины: 
 

                                                                                          (1.9) 
 
 
Путь скольжения коромысла по торцу клапана: 
 

                                                                                           (1.10) 
                              
                  

                                                                    (1.11) 
 
 
Нагрузка на штангу: 

                 P=( )                                               
(1.12) 

 
Критическая нагрузка по Эйлеру: 
 

                                                                                     (1.13) 
 
Коэффициент надежности: 
 

                                                                                   (1.14) 
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Угол смещения: 
 

             (1.15) 
 
Износ пружины характеризуется усадкой. При изменении усадки изменяется усилие.  
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Термомеханическая обработка является одной из разновидностей обработки металлов с 

нагревом за счет трения в местах контакта заготовки, при высокой скорости инструмента. 
Обработка металлов дисками является комбинированным методом, использующий тепловое  

В настоящее время к машиностроительной промышленности предъявляют высокие 
требования по качеству, особенно долговечности и надежности, что зависит не только от 
совершенства ее конструкции, но и в значительной степени от качества обработки деталей и 
их сборки. Знание технологических методов обработки позволяет создавать более 
совершенные конструкции машин и приборов, обеспечивая одновременно экономическую 
целесообразность их изготовления. 

Использование наиболее совершенных технологий, отвечающих следующему 
комплексу требований, поможет решить задачу повышения эффективности 
машиностроительного производства: 

1) высокая производительность обработки; 
2) универсальность, т.е возможность применения на разных технологических 

операциях и для различных материалов заготовок; 
3) простая и недорогая конструкция инструментов при невысокой их стоимости; 
4) простая кинематика и возможность реализации на достаточно простом, в том числе 

и на универсальном оборудовании; 
5) экологичность и безотходность. 
механическое воздействия инструмента на срезаемый слой материала заготовки.  
Термомеханическая обработка осуществляется путем непосредственного контакта 

заготовки и вращающегося с большой скоростью гладкого диска из обычной стали. В 
области непосредственного контакта инструмента с заготовкой работа сил трения 
превращается в теплоту, размягчая срезаемый слой детали. Движение инструмента 
обеспечивает механический вынос и выдавливание частиц металла из зоны обработки. 
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Удаление металла происходит в результате расплавления и частичного испарения частиц 
металла заготовки с последующим выбросом их воздушным потоком, создаваемым 
вращающимся диском.  

Во время обработки на поверхности заготовки под действием процесса появляются 
следы обработки – неровности поверхности. Детали с геометрически идеальными 
поверхностями (номинальными) не могут быть выполнены, а детали, поверхность которых 
близка к совершенству, становятся очень дорогими. Таким образом, наличие неровностей на 
поверхностях деталей является неизбежным, а иногда и необходимым для обеспечения 
функциональных свойств поверхности.  

Процессы металлообработки существенно не изменились с тех пор, как они появились 
и, по-прежнему, оставляют на обработанной поверхности следы всех операций 
технологического процесса. Эти следы и формируют на поверхности детали текстуру, 
состоящую из неровностей (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 –. Основные компоненты текстуры поверхности 

 
Согласно ИСО 4287:1997 под текстурой поверхности (Surface texture) понимается 

повторяющиеся и случайные отклонения от геометрической (номинальной) поверхности, 
которые формируют трехмерную топографию поверхности. Она включает шероховатость 
(рис.3), волнистость (рис.4), направление неровностей, изъяны поверхности (рис.2) и 
отклонение формы в пределах ограниченной поверхности. [1] 

Согласно ИСО 8785:1998, изъян поверхности – это элемент неровности или группа 
элементов или неровностей реальной поверхности непреднамеренно или случайно 
образованные во время производства, хранения или применения поверхности. Допустимость 
изъянов зависит от применения или функции поверхности и нормируется в соответствующих 
параметрах (длина, глубина, ширина, высота, число на единицу участка).[1] 

а) 

                      
  Риска              Трещина             Пора        Усадочная раковина       Раковина (вогнутый)    

                               
Расщелина, щель             Закругление      Скобообразный изгиб           Выбоина 
 б) 

                                
  Нарост                     Вздутие             Скобообразный изгиб (выпуклый)      Чешуйка                                            
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   Включение                Заусенец                            Подтек, заливина             Налет 
в) 

                        
      Кратер               Нахлестка                            Задир                          Остатки стружки       
г) 

                                    
  Отпечаток         Разрушение, разъедание     Корродирование      Точечная коррозия       

                
Волосные трещины         Пятно                 Полоса         Слоистость, шелушение     

Обесцвечивание 
                             Рисунок 2 –  Типы изъянов поверхности: 
          а) углубления; б) выпуклости; в) комбинированные изъяны поверхности; 
          г) поверхностные изъяны и изъяны внешнего вида.               
 
Рассмотрим более подробно шероховатость деталей, как имеющая наибольшее 

значение для оценки качества поверхности.  
Шероховатость - это результат воздействия на поверхность режущего инструмента 

либо иного процесса обработки. Функциональное назначение детали – скольжение, 
уплотнение, вращение и т.д., определяет требования к шероховатости поверхности. 
Последующие технологические операции по обработке детали, такие как покраска, 
напыление, химическое покрытие, также могут являться факторами, определяющими 
требования к шероховатости. 

Геометрия режущего инструмента в сочетании с режимами обработки (подача, глубина 
и скорость резания) влияют на соответствующие параметры шероховатости. 

Шероховатость поверхности –совокупность неровностей поверхности с относительно 
малыми шагами на базовой длине, измеряется в микрометрах (мкм). Шероховатость 
поверхности с точки зрения ее математического описания уже давно привлекла внимание 
ученых, поскольку все явления, обусловленные процессами контактного взаимодействия 
поверхностей, неразрывно связаны с шероховатостью. 

                            

 
 

Рисунок 3– 3D шероховатость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


7137 
 

 
 

Рисунок 4 –  Волнистость поверхности 
 
Шероховатость выбирается исходя из служебного назначения детали и из условий ее 

эксплуатации. Она существенно влияет на служебное назначение детали, условия 
эксплуатации, на длительность эксплуатации, на характер работы и т.д. 

Влияние шероховатости: 
1) Шероховатость может нарушить характер соединения деталей за счет снятия или 

интенсивного износа выступов профиля. При плотном соединении одной детали с другой 
микронеровности деформируются. В результате деформации высота микронеровностей 
меняется и соответственно прочность соединения уменьшается. 

2) В стыковых соединениях из-за изменения шероховатости меняется характер 
контакта стыков. Это отражается на эксплуатационных характеристиках изделия. 

3) Шероховатость поверхности валов интенсивно разрушает контактируемые с ней 
резиновые или пластиковые уплотнения.  

4) Неровности являются концентраторами напряжений и более интенсивно разрушают 
изделие. Микронеровности - это пилообразные выступы, впадины и в местах этих впадин 
возникает концентрация напряжений, что приводит к возникновению микротрещин. А в 
свою очередь микротрещины соединяются между собой и образуют макротрещины, что в 
ряде случаев приводит к поломке детали. 

5) Шероховатость нарушает герметичность изделий, отрицательно влияет на качество 
гальванических и лакокрасочных покрытий. 

6) Шероховатость влияет на точность измерения детали. 
7) Шероховатость приводит к более интенсивному корродированию изделия. В 

микронеровностях скапливается влага. [2] 
Исследования по определению шероховатости и волнистости детали были проведены в 

лаборатории Рижского Технического Университета (Латвия) с помощью измерительного 
прибора Taylor Hobson Form Talysurf Intra 50 (Тейлор Хобсон Серия Форм Талисурф). 
Использование и анализ этих результатов позволяет более достоверно предсказывать 
функциональные свойства поверхностей и соответственно узлов деталей и изделий в целом. 

Прибор разработан для трехразмерного измерения микрогеометрии поверхности, в то 
же время имеет возможность для стандартных двухкоординатных измерений. Таким 
образом, при помощи этого прибора, возможно проводить исследования, анализ износа 
поверхностей, осуществлять контроль и корректирование процессов обработки, 
одновременно получать результаты в традиционном (двухразмерном), привычном для 
рядовых пользователей, виде. Три модификации прибора позволяют проводить измерения 
различных по размерам и весу деталей. Мощное программное обеспечение позволяет просто 
выбирать необходимый для анализа участок, проводить расчет параметров шероховатости, 
волнистости, выделять и проводить расчет произвольно выбранного профиля. 

 Мы изучили взаимодействие двух шероховатых поверхностей, пользуясь понятием 
эквивалентной поверхности. [3] 
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Рисунок 5 – Схема контактирования двух шероховатых поверхностей: 

а) наложение поверхностей в сечении; б) композиционное поле в сечении. 
 
 Сечение поля  в направлении х представлено на рис. 4б. Часть 

композиционного поля отрицательна: некоторые выступы находятся ниже нулевой 
плоскости (след ох). Физически это означает что там зазора как такого нет, и имеет место 
контакт микронеровностей. Таким образом площадь пластического контакта двух 
поверхностей можно оценивать как площадь сечения поля  на уровне нулевой 
плоскости ( идеальной плоскости, «контактирующей» с полем , что позволяет процесс 
контактного взаимодействия двух поверхностей.  

 Композиционное поле , позволяющее рассмотреть задачу, эквивалентно 
контакту двух поверхностей, назовем эквивалентной поверхностью (ЭП). Под 
эквивалентностью мы подразумеваем, что обе схемы взаимодействия при одинаковых 
нагрузках дают одни и те же площади контакта и сближения.   

 Изучение процесса контактирования двух поверхностей на основе ЭП впервые было 
предложено И.В. Крагельским и затем использовано в работах. В настоящее время 
правомерность применения ЭП в инженерных задачах подтверждена многочисленными 
исследованиями.  

 Схема контактирования с использованием ЭП имеет преимущество в том смысле, что 
исключает необходимость определения вероятности встречи неровностей, приводящей к 
сложным аналитическим выражениям контактных задач, так как эта вероятность заложена в 
сущность ЭП, параметры которого зависят от вида деформирования неровностей. 
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Считается, что движение сыпучих материалов подчиняется законам механики 

сплошных и дискретных сред – механики сыпучих материалов. 
  В других разделах механики объектом исследования механики сыпучих материалов 

является не сам материал, обладающий сложными различными свойствами, а его некоторая 
упрощенная механическая модель, учитывающая его главные свойства, от которых зависит 
движение. 

 Самые простейшие  модели сыпучего материала, рассматриваемые в известных 
работах, обладают следующими свойствами: 

− сыпучий материал представляет собой совокупность мелких твердых однородных 
частиц органического и неорганического происхождения, связанных между собой 
односторонними связями - трения и сцепления. 

− сыпучие грузы и частицы в процессе движения перемещаются поступательно без 
вращения, скользя друг по другу по направляющим бортам загрузочных устройств. 

− силы трения тех и частиц друг по другу и по днищу и бортам загрузочных устройств, 
формирующих поток сыпучего материала, подчиняются законам сухого трения. 

 В зависимости от решаемой задачи могут быть использованы  и другие более сложные 
модели, учитывающие гранулометрический состав сыпучего материала, деформируемость и 
сцепляемость отдельных частиц и тел между собой в процессе движения (1). 

  При этом учитываются закономерности движения и взаимодействия массы твердых 
частиц и тел сыпучей среды с разными поверхностями, по которым движется поток. 
Распределение  внутренних сил в потоке сыпучего материала при этом играет основную роль 
и не всегда учитывается в расчетах желобов, течек, воронок и винтовых спусков [1-5]. 

 Что касается методов  решения задач механики сыпучих материалов, то один из 
основных методов связан: 

а) с выделением элементарного объема сыпучего материала; 
б)рассмотрением сил, действующих на выделенный объем (элемент) сыпучего 

материала; 
в)составлением и решением (интегрирование)дифференциальных уравнений движения 

выделенного объема сыпучего материала. 
      При этом, как и в классической механике, могут решаться две основные задачи: 
− прмая задача, связанная с определением законов движения выделенного объема 

материала, сыпучего материала при заданных силах; 
− обратная задача , связанная с определением сил давления потока, сыпучего материала 

на дно и борты направляющих загрузочных устройств (ЗУ), при заданном законе его 
движения . 

Основным условием разгрузки сыпучего материала с конвейера на конвейер 
непрерывным потоком без образования завалов является соотношение скоростей: 

                                  231 VVV          (1) 
где  – скорость движения ленты падающего конвейера – к1; 

 – скорость движения сыпучего материала по загрузочному устройству -     ЗУ; 
 - скорость движения ленты принимающего конвейера – к2; 

Соотношение скоростей (1) в системе разгрузки сыпучих материалов  (к1→ЗУ→к2) 
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должно рассматриваться совместно с общей формулой объемной или весовой 
производительности загрузочного устройства, транспортируемые грузы непрерывным, 
сплошным потоком (1, 2); 

  (  или                  (2 ) 
 

 (                         (2a) 
где  V – скорость движения потока насыпного груза  в желобе или вместе с 

грузонесущим элементом ленточного конвейера (м/с); 

F- площадь поперечного  сечения потока насыпного груза ; 
- объемный вес насыпного груза; 
- коэффициент заполнения сыпучим материалом полезного сечения транспортного и 

разгрузочного устройства. 
Из формулы (2) следует, что при заданной массовой и объемной производительности  

общей для всех устройств входящих в систему транспортирования сыпучего материала, 
параметры которого могут изменяться при перемещении в системе (к1→ЗУ→к2) , являются 
скорость перемещаемого материала – V и площадь его поперечного сечения  - F, - 
коэффициент заполнения сыпучим материалом для открытых желобов = 0,5 0,6. 
Сочетание значений V и F на разных участках системы транспортирования должно 
обеспечивать перемещение сыпучего  материала, параметрами, которые могут выполнять 
условия (1) и равенства (2), которые являются основными соотношениями при 
проектировании и расчете желобов, течек, воронок и винтовых спусков. 

constQQ V
m == γ  

 
Рисунок 1 

 
На начальном этапе расчета загрузочных устройств определяются условия разгрузки  и 

поступления транспортируемого материала на поток с падающего конвейера к1, рисунок1. 
Рассмотрим условия разгрузки с перегрузочного устройства и поступления потока 

материала на ленту ленточного конвейера. 
 При разгрузке сыпучего материала с перегрузочного устройства в момент отрыва от 

него материал имеет скорость , которая определена в работе (1), формула (2.96). 
Рассмотрим  движение частицы руды массы m от точки А до точки В ( рис.1). Учитывая , что 
на нее действует сила тяжести , составим дифференциальные уравнения движения 

=0,   m                                                (3) 
 

                                                (4) 
 

,                                 (5) 
где  - угол  между направлениями скорости   и осью Ох. 
      Интегрируем дифференциальные уравнения дважды предварительно разделив на m: 
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 ,                    (6) 
 

 + ,                        (7) 
где  - ускорение свободного падения. Напишем  полученные уравнения для t=0: 

,    , 
  

 
Получим следующие  уравнения проекции скоростей частицы: 

 ,                                            (8) 
и уравнения движения: 

 ,                                            (9) 
 Уравнения траектории частицы найдем, исключив параметр t из уравнения движения. 

Определив t из первого уравнения (9)  и, подставив его значения во второе, получим 
уравнение параболы: 

                                        (10) 
    Дальность полета частицы по горизонтали определится из уравнения траектории 

(10), если положить в нем   

 
Отсюда находятся два значения x: 

                           (11) 
         Первое значение  соответствует начальному моменту, второе значение определяет 

дальность по горизонтали. 
Тогда , координатами  точки В будут 

                                         (12) 
Из первого уравнения (9) 

 
  Подставляя в этом выражении вместе  x значение , получим время полета частицы 

от точки О до А. 

                     (13) 
Тогда проекции скоростей частицы в точке А имеют следующие значения 

           (14) 
А скорость частицы в точке А имеет вид 



7142 
 

            
(15) 

Для оценки силы давления падающего потока сыпучего груза  на ленту  конвейера , 
может быть использована выражение (2) 

, 
где  - весовая производительность системы перегрузки сыпучего материала, 

- скорость падения материала на ленту конвейера. 
    Сила нормального давления на поверхность ленты в месте падения на него потока 

сыпучего груза, определяется согласно выражения 

                                        (16) 
где  - средняя толщина потока сыпучего груза сходящего с перегрузочного 

устройства , 

 - ширина потока сыпучего материала, сходящего с перегрузочного  
устройства . 

- угол внутреннего трения сыпучего материала. 
 Таким образом, найдены скорость падения частицы перевозимого материала  на ленту 

конвейера (15) и сила нормального давления на поверхность ленты в месте падения на него 
потока сыпучего груза.(16) 
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті 

пайдалану» кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 
Ғылыми жетекшісі – Т.Б.Сулейменов 

 
Егемен алған жылдардан кейінгі жылдар ішінде жаһандағы дамыған мемлекеттердің 

экономика саласында айтарлықтай өзгерістер белең алып, аталмыш өзгерістер Қазақстанға 
да әсер етпей қоймады. Бұл кәсіпорындар мен фирмалардың шаруашылық тәжірибесіне 
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көлік пен материалдық-техникалық қамтамасыз ету тұжырымдамасы мен информатика және 
коммуникация саласындағы жаңашыл техникалардың дамуына негізделген тауар жеткізудің 
жаңа әдістері, сондай-ақ технологиялардың енгізілуімен түсіндіріледі. Өткен ғасырдың 70-80 
жылдарынан бастап кәсіпорын мен көлік арасындағы байланыс нығая түсіп, «өндіріс – көлік 
– тарату» бірыңғай жүйесінің бір тармағына айналғандығын анық аңғаруға болады. 
Логистикалық тізбектің негізгі басымдығы ретінде көлікке деген жаңа көзқарас - оны түрлі 
аспектілерде қарастыру мүмкіндігін тудырып отыр. Көлік кәсіпорындары мен ұйымдардың 
коммерциялық әрі өндірістік жұмысы ең алдымен көлік қызметінің барлық түрлері бойынша 
қоғам қажеттіліктерін талдау, сараптау және қанағаттандыруға бағытталуы тиіс. 

Бұрнағы күндері көлік кәсіпорындарының көбі басқа қызмет түрлерін елемей-ақ, тек 
тасымалдау қызметін көрсеткен болатын. Бұл елдегі басқарудың әкімшілік-бақылау 
жүйесіне, бәсекелестік пен нарықтық қарым-қатынастың болмауымен түсіндіріледі. Жаңа 
экономикалық жағдай, көлік қызметі нарығының қалыптасуы, көлік кәсіпорындары 
арасындағы бәсекелестіктің пайда болуы мен одан әрі нығаюы нарықтық экономикасы 
дамыған елдердегі көлік жұмысының тәжірибесін белсенді зерттеуге жол ашты. Ендігі 
кезекте «көлік қызметі» ұғымы көлік қызметін ұйымдастыру және жоспарлау тәжірибесінде 
кеңінен қолданыс табатын болады. 

 
Сурет 1– Тасымалдау көллемінің диаграммасы 

 
Қызмет көрсету ұғымына - материя қалыптары мен табиғат құбылыстарындағы 

өзгерістер мен қайта қалыптасу үрдістеріне байланысты емес әрі қоғамдық шаруашылықтың 
түрлі салаларындағы еңбектің ерекше тұтыну бағасын сипаттайтын еңбектің барлық түрлері 
саяды (мәселен, көлік, байланыс). Қызмет көрсету бойынша жұмыс ерекшеліктері келесі 
қағидаларға негізделеді: 

•   көрсетілетін қызмет олардың көрсетілу үрдісінен тыс жерде ұсыныла алмайды (яғни, 
олар қорға жинала алмайды); 

•   қызметтерді сату — бұл еңбек үрдісін сатумен тепе-тең, сондықтан қызмет көрсету 
сапасы еңбек үрдісінің сапасымен анықталады; 

•   қызметтердің нақты тұтыну құны тек белгілі бір уақытта және нақты орында немесе 
бағытта белгіленеді; 

•   көлік қызметі материалдық өндіріс үрдісін аяқтау және/немесе алдын алу 
қызметтеріне жатады.  

Көлік қызметі адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталып, қажетті 
технологиялық, экономикалық, информациялық, құқықтық және ресурстық қамтамасыз ету 
қажеттілігінің болуымен сипатталады. Көлік қызметі ұғымына тек жүк немесе жолаушылар 
тасымалы ғана емес, сонымен қатар тасымалдау үрдісінің құрамына кірмейтін, бірақ оған 
дайындық пен жүзеге асырылуына тікелей байланысты операциялар жатады.  
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Сурет 2– Логистикалық операторлардың бақылау нысандары 

 
Көлік қызметіне төмендегілерді жатқызуға болады: 
• жүк және жолаушылар тасымалы; 
• жүк тиеу-жүк түсіру жұмыстары (жүк тиеу, жүк түсіру, қайта тиеу, жолаушыларды 

орындарын ауыстырып отырғызу, қойма ішілік операциялар); 
• жүкті сақтау; 
• тасымалдау құралдарын дайындау; 
• жалға алу шарттары бойынша тасымалдау құралдарын ұсыну; 
• жаңа және жөнделген көлік құралдарын айдау (жеткізіп беру); 
• тағы басқа қызметтер. 
Отандық және шетелдік тәжірибені сараптай келе, көлік қызметінің келесі 

классификациясын ұсынуға болады: 
•    көлік кәсіпорындарының негізгі қызметтерімен байланыс сипатына қарай қызметтер 

тасымалдау және тасымалдау емес болып жіктеледі; 
• қызмет көрсетілетін тұтынушының түріне қарай, — сыртқы (көліктік емес 

кәсіпорындар мен ұйымдарға қызмет көрсету) және ішкі (көлік кәсіпорындар мен ұйымдарға 
қызмет көрсету). Мәселен, автокөліктік кәсіпорынның экспедиторлық кәсіпорынға тасымал 
үшін қозғалмалы құрамды ұсынуы ішкі қызмет көрсету болып табылады; 

• белгілі бір қызметті көрсетуге байланысты жұмыс сипаты бойынша, -  технологиялық, 
коммерциялық, ақпараттық т.с.с. 

   Логистикалық (оның ішінде көліктік) қызметтер келесі қағидалар мен ережелерге 
негізделеді: 

•   әрбір көрсетілетін қызмет алушыға бірегей; 
•   соңында көрсетілген қызметтен бар қалатыны – ақпаратқа қатысты түйсік;  
•   қызмет (немесе оның бір бөлігі) рециклденбейді; 
•   көрсетілген қызметті қайта жөндеуге болмайды; 
•   көрсетілген қызмет қайта көрсету мүмкін емес; 
•  жақсы көрсетілген қызмет тез ұмытылуы мүмкін, ал нашар көрсетілген қызмет – 

көпке дейін есте сақталуы мүмкін.  
   Соңғы кездері логистикалық қызметтердің қызметтер индустриясы мен компаниялар 

және қызметкерлердің санын қоса есептегенде, маңыздылығы күн санап артып, кеңейіп 
келеді. Логистикалық делдалдар тобы көрсетілетін қызмет тауардың өтуіне тікелей 
байланысты сервистің кәсіпорны атанады, сәйкесінше көрсетілетін қызмет құны өндіріске 
жұмсалған қаражаттан асып түсуі әбден мүмкін екендігін айта кеткен жөн.  

Қызмет көрсету сферасының жұмысы клиенттердің талаптарын мүмкін болса аз 
шығындану арқылы да толығымен қанағаттандыру арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Алайда 
күні бүгін олардың ерекшеліктеріне байланысты қызмет сапасын бағалауға арналған кеңінен 
қолданылатын тиімді әдістер жоқтың қасы, бұл төмендегідей жағдайға саяды: 

-сезілмейтін қызмет (ұсынылатын қызметті ұстап көру мүмкін емес); қызметті 
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тұтынушы көбінесе қызмет көрсету үрдісіне өзі қатысады; 
-қызметті тұтынушы аталмыш қызметтердің иесі атанбайды; 
-қызмет көрсету — бұл үрдіс, оны төлем енгізу алдында тестілеуден өткізу мүмкін 

емес; 
-қызмет көрсету үрдісі кішігірім іс-әрекеттерден құралуы мүмкін, бұл жағдайда қызмет 

сапасы оның қорытынды бағасына тәуелді болмақ. 
   Ұсынылатын қызмет сапасын бағалауда келесі маңызды құрамдас бөліктер айрықша 

маңызды болып табылады:: 
•  қоршаған орта (интерьер, құрал-жабдықтар, қызметкердің сыртқы келбеті және т.б.); 
•    сенімділік (мерзімінде орындау); 
•  жауапкершілік (қызмет көрсетуге берілетін кепілдік, қызметкердің қызмет 

тұтынушысына көмектесуге ниет білдіруі); 
•  толықтық (белгілі бір дағдының, қажетті білімнің болуы және қызметкердің 

біліктілігі); 
•   қолжетімділік (байланыс орнатудағы жеңілдік); 
• қауіпсіздік (қызмет тұтынушысы тарапынан тәуекелдік пен сенімсіздіктің болмауы); 
•   әдептілік (қызметкердің сыпайылық, биязылық танытуы); 
• байланыс орнатуға бейімділік (қызметкердің қызмет тұтынушысымен қолжетімді әрі 

түсінікті тілде сөйлесу қабілеті); 
•  өзара түсіністік (қызмет тұтынушысына қатысты шынайы қызығушылық). 
   Тұтынушы көрсетілген қызметті бағалау кезінде, алған қызмет сапасын болжанған 

күйімен салыстырады. Егер аталған жағдайда қызмет сапалары сәйкес келсе немесе соған 
жақын болса, қызмет сапасы қанағаттанарлық немесе келісуге боларлық болып саналады.  
Клиенттің тұтынушылық болжамы келесі параметрлерге негізделеді: 

-   сөйлесу арқылы (естіп-білу), яғни қызмет тұтынушыларының қызмет сапасы туралы 
өзара бір-біріне жеткізетін ақпараттар; 

-  жеке қажеттіліктер (клиенттің сапа жөніндегі түсінігі мен оның мүддесі); 
-    тәжірибе, яғни бұрын-соңды көрсетілген ұқсас қызмет; 
- бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түсетін сыртқы коммуникациялар 

(хабарландырулар): радио, теледидар, пресса. 
Соңғы кездерде логистика саласы сервистік ағындарды басқарумен айналысып келеді, 

өйткені көптеген фирмалар тек дайын өнім шығарумен шектеліп қоймай, сонымен қатар 
ілеспе қызметтер көрсетуге қауқарлы.  Логистикалық тәсіл тек қызмет көрсететін, оның 
ішінде көліктік қызмет көрсететін кәсіпорындар үшін мақсатты әрі тиімді болып табылады. 
Көлік қызметіне деген сұраныс көбінесе өңірдегі көлік түрлеріне, олардың бір жүйеге 
шоғырлануы мен көлік түрлері бойынша бекітілген тарифтерге, сондай-ақ көрсетілетін 
қызмет сапасы мен сұрыптылығына тәуелді болып келеді. Көлік қызметтерінің 
маңыздылығы нарықтық экономика мен оның инфрақұрылымының дамуы желісінде 
айтарлықтай арта түседі және бұл жағдай барлық мемлекеттерге тән.  

Нарықтық экономикасы бар елдерде логистиканың ендірілуіне орай көлік саласындағы 
саясат қайта қарастырылуда. Көлік тауар айналымы жүйесінде басым мағынаға ие. Алдағы 
уақытта көліктің жекелеген түрлерінің техника-эксплуатациялық ерекшеліктері көлік 
қызметі нарығында, әсіресе кішігірім жөнелтілімдер тасымалына деген жоғары сұраныс 
жағдайында сенімді орнын ойып алуын қамтамасыз етеді деп күтіледі. Сәйкесінше, жүктің 
автоматтандырылған түрде өңделуі, контейнерлендіру мен пакеттеп орау үрдістері және 
жүк-тасымал жұмыстары саласындағы информатиканың дамуын жылдамдатуға әсер етпек.  

Көліктік қызметті ұйымдастыру саласында екі бағыт қарастырылады: 
1) көрсетілетін қызмет ассортиментінің клиенттің айрықша талаптарына бейімделуі; 
2) бар қызметтің пайдалы жүзеге асырылуы мақсатында көлік қызметіне деген 

сұраныстың белсенді қалыптасуы. 
Тұтынушылардың алуан түрлі топтарына олардың нақты қажеттіліктеріне сәйкес 

қызмет көрсетілуі тиіс. Ең бастысы - тұтынушы қажет қызмет түрін, санын және қызмет 
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сипатын өзі таңдайды.  
Қазіріг таңда тасымалдау көлемінің артуы еліміздегі логистикалық жүйесінің дамуына 

ықпалы зор. Сондықтан логистикалық жүйенің дамуы арқасында біз Елбасымыздың жаңа 
экономикалық саясаты «Нұрлы жол» бағдарламасының инфрақұрылымдық реформаларын 
жүзеге асыру міндеттері тұр. 
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№1 Автобус паркі АҚ Астана қаласының ежелгі және ірі жолаушы кәсіпорны болып 
табылады. Ол 1974 жылы жолаушыларды тасымалдауға арналған кәсіпорын ретінде 
құрылды. 12.01.1996 жылы №1 Автобус паркі Ашық Акционерлік қоғамы тіркелген болатын. 
Ал 2004 жылдың желтоқсанында кәсіпорын қайта тіркелді. Кәсіпорын ерекшелігі оның 
қалааралық болмаса жақын қалалық аумаққа қатынамай, тек қала ішілік тасымалды 
қамтамасыз етуінде. Қазіргі уақытта №1 Автобус паркі АҚ № 3, 8, 9, 10, 20, 23, 25, 28, 42, 19, 
18,52(экспресс), 53(экспресс), 54(экспресс) бағыттарындағы барлығы 14 қалалық бағыттық 
автобус қызметін  және қоғамдық маңызды бағытта (Астана қаласы мектептеріне оқушылар 
мен мүгедек оқушылардың тасымалдау) қызмет көрсетеді. Өз жылжымалы құрамында МАН, 
ЛиАЗ-5292, Хюндай Аэро Сити, DAEWOO сынды барлығы 210 бірлік жайлы автобустар мен 
12 бірлік көмекші техникасы бар. [1] 

2010 жылы кәсіпорын қолданысына 19 бірлік құрамындағы Хюндай Юниверс маркалы 
қалааралық жайлы автобустары, ал 2012 жылы қала әкімінің бұйрығымен 21 бірлік Мерседес 
Интуро маркалы автобустары берілді. 

Автобус паркі жоғары сапалы мамандармен қамтылған және инженерлік құрам 
жоғарғы техникалық білім иегерлері. №1 Автобус паркі АҚ өз оқу орталығы бар. Онда 
тәжірбиелі ұстаздар жоғары сапалы жүргізушілер мен кондукторлар даярлауда еңбек етуде. 

Кәсіпорын қалалық жолаушы тасымалы қызметінің 28% қамтасамыз етеді, 
төмендегідей құрамда өндірістік базасы бар: 

Кәсіпорын аумағы – 6,9 га, оның ішінде: 
1. Жылы автобус тұрағы - 19945,2м ²; 
2. Жөндеу аймағы - 11770,56 м ²; 
3. АБК - 2063,5 м ²; 
4. Көлік жуу - 1253,26 м²; 
5. АЗС – 60 м ². 
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№1 Автобус паркі АҚ нысандарын сумен қалалық су құбыры қамтамасыз етуде. Жалпы 
су тұтыну жылы 24 мың м3  құрайды. Жылына 16 мың м3 қалдық су қалалық кәріз жүйесіне 
төгіледі.  

Автобустар әртүрлі жағдайларда: қалада, ауылдық жерде, тас және қатты жамылғылы 
жолдарда, әртүрлі ауа райы жағдайларында жұмыс жасайтыны белгілі. Құрғақ ауа райының 
өзінде автобустың бөлшектері, түйіндері, агрегаттары шаң және лас қабатымен жабылады. 
Автобустардың ластануына байланысты жиналған шаң адам денсаулығына зияның келтіреді. 
Себебі шаңның құрамында микроскопиялық ағзалар туындайды, олар өкпенің қабынуы, 
бронхит, туберкулез, пневмония ауруларына себеп болады. 

 Ылғалды ауа райында шанақтың және шасси бөлшектерінің сыртқы беттерінің астына 
топырақты лас жабысып қалады. Топырақты, кендерді, әртүрлі құрылыс материалдарын 
(цемент, ерітінді, бетон) жүк көлігі тасымалдайтын жүгімен ластанады. Лас бөлшектері 
пайдаланылған газбен, отынмен және басқа пайдалану материалдарымен араласып, көлік 
құралын жабатын қабыршақ түзеді. 

Автобустан қалдықты кетіру үшін оны сумен және жуу құралдарымен жуады. 
Автобус бетін сумен жуу кезінде қалыңдығы бірнеше микрометр болатын шектік су 

қабаты түзіледі, мұнда бөлшектердің жылдамдығы соншалықты төмен болғандықтан, жуу 
әрекеті жүрмейді және судың үлкен мөлшері шығындалады. Мысалы, 1,5 МПа қысыммен 
берілетін сумен жуғанда автобусқа – 300-400 л су жұмсалады.  

Бұл күндері тәулігіне автобус жууға су өткізу станцияларында қымбат тұратын 
өңдеуден өткен 50 мың м3 ауыз су жұмсалады, жылына су шығыны 15 млн м3 құрайды. 
Сондықтан кері айналымды сумен қамту жүйесін қолданудың экономикалық және 
экологиялық негіз бар. № 1 Автопаркінде туындаған негізгі мәселе болып келеді.  

Кері айналымды сумен қамту жүйесінде ағын сулар жинақтағыштар-резервуарлар 
болады, олардан су сораппен сүзгіштер арқылы айдалады және тұнба бөлшектерден 
тазартылады. Кеуекті материалдан жасалған сүзгіштер немесе вибрациялық сүзгіштер 
қолданылуы мүмкін. Ағын сулардан мұнай өнімдері флотациялық тазарту немесе коагуляция 
тәсілдерімен жойылады.  

Тазартудың флотациялық тәсілі мұнай өнімдері бөлшектерінің ағын сулар жасанды 
түрде қанықтырылатын ауа көпіршіктеріне жабысу қабілетіне негізделген. Мұнай өнімдері 
көпіршіктермен бірге қалқып шығады, аулап алынады және жойылады. 

Коагуляция – колоидты күйде болатын және шөгінділер түзетін мұнай өнімдерінің 
бөлшектерін ірілендіру. 

Соңғы кездері суды мұнай өнімдерінен тазарту үшін жоғары адсорбциялық және 
адгезиялық қабілетке ие синтетикалық мата емес материалдан жасалған сүзгіштер 
қолданылады. 

Ағын суларды тазарту технологиясын ұтымды техникалық шешімін іздеу нәтижесінде 
АКК әртүрлі айналымды сумен қамту жүйелері және тазарту құрылыстары жасалды. 

Жоғарыда көрсетілген мәселенің шешімі ретінде қазіргі заманауи жаңа "СВИРЬ" 
құрылғысын қарастыруға болады. 

"СВИРЬ" – автотолтыру станцияларынан (АТС), автотұрақтардан, гараждардан, ЖММ 
қоймаларынан, тұрғын үйлерден шығатын ағын суларды тазарту қондырғыларының бірі.[2] 

"М" модификациясындағы "СВИРЬ" тазарту құрылысы қол және механикалық 
автожуғыштарда айналымды сумен қамту үшін тиімді қолданылуы мүмкін.  

Свирь ағын суларды тазарту қондырғысы автотолтыру станцияларында саз, құм 
бөлшектерімен және мұнай өнімдерімен ластанған ағын суларды тазартуға арналған.  

Ағын суларды тазарту қондырғысы құрамында мұнай өнімдері бар ағын суларды 
тоғандардағы суда ластанудың ШМК нормативті талаптарына сәйкес келетін көрсеткіштерге 
дейін тазартуды қамтамасыз етеді, бұл тазартылған ағын суларды тоғандарға, дренажды 
каналдарға, жол шетіндегі жыраға және т.б. тікелей ағызуға мүмкіндік береді. 

"Свирь" қондырғысының артықшылықтары: 
− жоғары экологиялық және гигиеналық тиімділік;  
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− тазартылған ағын сулардың өздігінен ағуын қамтамасыз ету;  
− жерасты суларының жоғары деңгейінде пайдалану мүмкіндігі;  
− ӨҚН 11- 98 өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі;  
− монтаж және қызмет көрсету қарапайымдылығы;  
− қондырғының гигиеналық және экологиялық қорытындысы және сәйкестік 

сертификаты бар.  
Ағын суларды тазартуға арналған тазарту құрылыстарының техникалық сипаттамалары 

1,2 - кестеде келтірілген. 
 
1 – кесте.  Ағын суларды тазартуға арналған тазарту құрылыстарының техникалық 

сипаттамасы 

Моделі Өнімділігі 
(л/с) 

Су жинау 
ауданы 

(шамамен), га 

Габариттері, (м) 

Тазарту блогы Сорбциялық 
сүзгіш 

Сораптық 
станция 

1 2 3 4 5 6 
Свирь-2,5 2,5 0,25 1,6х2,7х2,5 – 1х1х2 Свирь-2,5у 0,7х1х1,5 

 
2– кесте.  «Свирь» қондырғыларында тазарту дәрежесі 

Ластаушылар Ағын сулардың 
қондырғыға кіруі 

Суларды тазарту көрсеткіштері 
Свирь-ден кейін Свирь-у-дан кейін 

Тұнба заттар, мг/л 500 дейін 6 дейін – 
Мұнай өнімдері, мг/л 50 дейін 0,3–2,0 0,05 
БПК полн., мг/л 30 дейін 3–8 1,5–2 

 
«Свирь» қондырғысына сораптық станциядан, тазарту блогынан және тазарту 

дәрежесіне қойылатын жоғары талаптарда жеткізілетін сорбциялық сүзгіш кіреді. Жерасты 
сораптық станциясы батырмалы автоматтандырылған канализациялық сораппен 
жабдықталған ыдыс түрінде орындалған. Ағын сулардың ыдысқа кіретін жерінде торлы 
контейнер орнатылған. Онда ұсталған қалдықтар периодты түрде қоқыс жинау контейнеріне 
жіберіліп тұрады.  

 Тазарту құрылыстарын есептеу 
Тазарту құрылыстарының және кері айналымды сумен қамту жүйесін есептеу негізіне 

алдымен бір автобусты жууға кететін су шығыны және тәулік бойы жууға жататын 
автомобильдердің желіге күнделікті шығуының саны алынады. 

Автобустарды жуудан ағын сулардың сағаттық максимал шығыны мына 
формуламен анықталуы мүмкін: 

         Qи = qменш·N, м3/сағ,                       (1.1) 
мұндағы qменш – бір автобусты жууға кететін норма бойынша судың орташа 

шығыны, м3; 
Qи – бір сағат ішінде жуудан өтетін автобустардың максимал мүмкін саны, сағ-1 

Qи = 0,1·42 = 4,2 м3/сағ. 
Тұнбаларды жинауға арналған резервуармен құм аулағыш есебінен ағын 

сулардың өту жылдамдығы (Vө) 0,15 м/с қарастырылады. 
Ағынның нақты қимасының ауданы: 

Fн.қ. = qс/ Vө, м2,     (1.2) 
мұндағы qс – ағын сулардың секундтық шығыны, м3/с; 
Vө – судың өту жылдамдығы, м/с. 

Fн.қ. = 0,00117/0,15 = 0,008 м2. 
Құм аулағыштың ені В = 0,3 м деп қабылданады, бұл кезде оның ұзындығы L: 

L = к·1000·Не·Vө/Uо,  м,   (1.3) 
мұндағы к – коэффициенті, 1,3-ке тең деп алынады; 
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 Не – құм аулағыштың ағынды қабатының есептік тереңдігі, м; 
Uо – тұнба заттардың гидравликалық ірілігі, негізінен құм, мм/с (18 мм/с деп 

қабылдаймыз); 
Vө – судың өту жылдамдығы, м/с, құрайды. 

Не = Fн.қ./В, м,         (1.4) 
Не = 0,008/0,3 = 0,026 м; 
L = 1,3·1000·0,026·0,15/18 = 0,28 м. 
Құм аулағыштың жалпы тереңдігі: 

Hжалпы = Hайн+Hе+Hтұн, м,     (1.5) 
мұндағы Найн – еденнен құм аулағыштағы су деңгейіне дейінгі тереңдік, келтіру 

құбыры науасының деңгейінен және жуу арығынан құм аулағыштың кетіруінен тәуелді 
айнымалы шама, Hайн = 0,1 м; 

Hе – құм аулағыштың ағынды қабатының есептік тереңдігі, м; 
Hтұн – құм аулағыштың тұнбалық бөлігінің тереңдігі, 0,1 м деп қабылданады. 
Hжалпы = 0,1+0,28+0,1 = 0,48 м. 
Біздің жағдайымызда құм аулағыштың тереңдігі 0,5 м. 
Ағын суларды жинаушы-резервуардың көлемі ондағы ағын сулардың 15 минуттық 

(0,25 сағ) болуынан шыға отырып, есептеледі: 
Vқр = Qи ·t, м3,      (1.6) 

мұндағы  t – ағын сулардың қабылдау резервуарында болу уақыты, сағ. 
Vқр = 4,2·0,25 = 1,05 м3. 

Біздің ағын суларды жинаушы-резервуардың көлемі 1,5 м3. 
 
«Свирь» қондырғыларын жүк автомобильдерін жуудың кері айналымды сумен қамту 

жүйесінде қолдану үшін қондырғы тазарту блогынан өткен, сүзгіленген суды қабылдау 
багымен, жууға су айдайтын сораппен және гидропневматикалық бакпен толықтырылады. 
Сорап жұмысы 0,7 МПа деңгейінде болатын, бакта орнатылған қысым релесі бойынша 
автоматтандырылады.  

Осы орайда, «Свирь-2,5М» тазарту құрылысының автобус жууда өзіндік маңызды рөл 
атқаратыны дәлел болып отыр. Қорыта келе, жоғарыда көрсетілген тазарту құрылғысының 
автобус паркінде маңыздылығы айқын көрсетілді деп білемін. 

 
Пайдаланған әдебиеттер 

1. http://www.autopark1.kz/ 
2. http://sewer.supply.psyfiles.ru/030460.html 
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На современном этапе, перед субъектами транспортного рынка стоит вопрос об 

организации мультимодальных перевозок, с использованием потенциала инфраструктуры 
транспортных коридоров, иначе говоря, подборки оптимальной технологической схемы 
доставки грузов с точки зрения безопасности и экономии средств и способов перевозки, 

http://www.autopark1.kz/
mailto:aidana_dak@mail.ru
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траннзитного времени, стоимости. Формирование системы мультимодальных перевозок 
позволит Казахстану стать реальным мостом между Азиатско-Тихоокеанском регионом и 
европейскими государствами [1]. Зерновое хозяйство – главная отрасль земледелия 
Казахстана. В последние годы общие посевы зерновых культур занимали свыше 80% 
посевной площади сельскохозяйственных культур. В Казахстане производится 13,5 - 20,1 
млн тонн зерна в год, что дает право стране находиться на  третьем месте в СНГ после 
России и Украины. Средняя урожайность зерна составляет 1,0 - 1,3 тонн/га. Рост 
производства зерна способствует увеличению объемов его реализации и повышению 
доходности отрасли. В среднем отгружается на экспорт 2,8 - 7,0 млн тонн зерна. 

Казахстан осуществляет зерновой экспорт преимущественно по железной дороге. 
Морской порт “Актау” на западе Казахстана способен переваливать лишь 500–600 тыс. тонн 
зерна в год. И каждый год казахстанские производители сталкиваются с жесточайшим 
дефицитом зерновозов, ощущают на себе дороговизну транзита по территории России 
и Украины, включаются в острую борьбу за недостаточные зернопогрузочные резервы 
в украинских и российских портах [2]. Для решения этой проблемы предлагаем 
контейнерные перевозки, которые позволят полностью отказаться от необходимости 
привлечения специализированного вагонного парка, способствуют исключению простоя 
вагонов, предоставит возможность доставки «от двери до двери».  

Известен резервуар для жидкости, недостатком которого является то, что при 
транспортировке нельзя контролировать температуру груза. Также неспособность выпускать 
избыточный воздух в ходе обогрева при транспортировке и хранении, а также сложность 
загрузки зерна. Задачa изобретения является обеспечение сохранности зерна при его 
транспортировке и хранении. Техническим результатом предлагаемого изобретения является 
обеспечение сохранности качества перевозимого и складируемого груза, и наиболее полная 
загрузка и выгрузка зерна. Учитывая недостаток мест в элеваторах, при хранении зерна у 
фермеров данная упаковка дает надежное и долговременное хранение зерна на открытом 
пространстве, без необходимости какого-либо склада-помещения.   

 
Рисунок 1 - Упаковочный материал для перевозки зерна с предохранительными 

клапанами 
 
Упаковочный материал для перевозки и хранения зерна, содержащий корпус, 

выполненный из герметичного материала,  состоящий из трех слоев.  Внешний слой 
которого армирован лентами, под которыми установлен обогревающий кабель, а так же на 
верхней части которого установлены четыре предохранительных клапана, позволяющие 
выпускать избыточное давление при перевозке и хранении зерна. Как известно, при 
хранении зерно начинает «гореть» по причине происходящих биологических процессов.   
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На рис.1 представлена конструкция упаковочного материала с устройством для 
загрузки и выгрузки 1,  обогревающим кабельным устройством от источника питания 2,  
которые установлены под армированной лентой. При перевозке  и хранении зерна 
устройство для обогрева  подключается к источнику питания, который дает энергию для 
обогрева, и  способствует повышения температуры и сушке зерна. При повышении 
температуры клапаны 3 позволяют выпускать избыточное давление из резервуара, тем 
самым обеспечивая сушку и сохранность зерна [3].  

Преимущества технологии доставки зерна в контейнерах «насыпью» на 
железнодорожном транспорте:  

- возможность осуществлять отправки зерна железнодорожными составами от 
магистральных элеваторов; 

- гибкость логистики, позволяющая осуществлять доставку по схеме «от двери до 
двери» и быстро менять направления грузопотоков;  

- возможность дальнейшей минимизации затрат и оптимизации логистических схем, в 
том числе за счет совмещения исходящих грузопотоков со входящими; 

- гарантированность сроков поставки дискретных партий и сохранность груза при 
транспортировке;  

- легкий инвентарный контроль движения груза на всех этапах; 
- высокая автоматизация загрузки/выгрузки;  
- длительное хранение продукта. 
 
 

Список источников 
1. Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года.  
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3. «Упаковочный материал для перевозки зерна с предохранительными клапанами»: 
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 Научный руководитель – Бекенов Т.Н. 
 
Несмотря на все негативные факторы, оказывающее своё влияние на уровень внешней 

торговли рассматриваемых государств, которая, в частности несколько уменьшилась в 
последнее время, в целом, грузооборот  на российском транспорте в январе-апреле 2014 года 
увеличился на 1,1% (по сравнению с тем же периодом  2013 года) и составил 1, 684 трлн. т-
км. 

В структуре сегодняшних грузоперевозок  наибольшую долю по-прежнему занимают 
грузоперевозки, осуществляемые трубопроводным транспортом и железнодорожным, рост 
которого в общей структуре продолжается.  Темпы роста грузооборота в Российской 
Федерации по видам транспорта представлены нами на рисунке (рис.1.) 

 

http://www.oooavtodon.ru/perevozki_massovyh_gruzo
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Рисунок 1. Прирост грузооборота по видам транспорта в Российской Федерации январь-
апрель 2014 г.(%)1 

 
В структуре коммерческого грузооборота преобладает железнодорожный транспорт, на 

долю которого ещё в 2012 г. приходилось 89,6% всего объёма транспортируемых грузов.  

 
 

 
Рисунок 2. Объём железнодорожных перевозок в странах Балтии 2005-2012 г.г. 

 
В целом наметилась тенденция к тому, что железнодорожный транспорт вытесняет 

другие основные виды транспорта, присущей ему относительной дешевизны, 
пунктуальности доставки, независимостью от погодных условий, наибольшей степени 
надёжности для осуществления перемещения опасных грузов.  

 

 
 

Рисунок 3 Структура грузовых перевозок по видам транспорта Российской Федерации 
 

                                                           
1 Грузооборот России: структура по видам транспорта и основные тенденции первой половины 2014 года - 
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analysis/15682-gpuzoobopot-possii-stpuktupa-po-vidam-tpanspopta-i-osnovnye-
tendentsii-pepvoy-poloviny-2014-goda.html 
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Государства постсоветского пространства сохранили между собой тесные 
производственные связи, в результате распада Советского Союза зачастую возникает 
ситуации при которой важные взаимосвязанные между собой промышленные объекта 
находятся на территориях разных суверенных государств, однако при этом требуют для 
осуществления нормального производственного процесса наличия того или иного опасного 
вещества, производство или добыча которого происходит в другом дружественном 
государстве.  

Таким образом, растущий уровень грузооборота в рассматриваемых нами странах, а 
также общее увеличении доли железнодорожного транспорта в транспортировании  грузов, 
обосновывает высокую степень актуальности темы статьи. 

Железнодорожный транспорт постсоветского пространства ранее в течение многих 
десятилетий существовал как единая целостная система,  соблюдавшая единые стандарты и 
работавшая по единым правилам. 

Во многом подобное положение дел сохранилось и до сих пор. Однако в связи с 
разработкой в разных государствах собственных подходов и правил к перемещению грузов, 
порождают возникающую ситуацию некоторого несоответствия установленных нормами 
международного и национального права  правил. 

Существующие транспортные коммуникации постсоветского пространства  дают 
уникальную возможность активного развития экономического и социального 
сотрудничество между государствами России, странами СНГ и Балтии. 

Поэтому в этом важном вопросе возникает необходимость унифицированния 
действующих норм и правил  транспортирования опасного груза по  интересующих нас 
территориям, как каждого государства с последующем перемещением через приграничные 
территории в другое, а также осуществления транзитных операций с рассматриваемой нами 
категорией грузов. 

Перевозка грузов, относящихся к разряду опасных, является одним из самых сложных 
задач современного международного и внутригосударственного правового регулирования. 
Подготовка документов, которые необходимы  для перевозки грузов, имеющих тот или иной 
класс опасности, требует особого взаимопонимания и в высокой степени конструктивного 
сотрудничества между основными участниками данного важного для всех процесса 
перевозки – грузоотправителем, грузополучателем,  и  компанией, являющейся 
перевозчиком, предоставляющей для этого свой специализированный транспорт с целью 
транспортирования груза и  организующее его перевозку железнодорожным транспортом. 

Всё эти вопроса подлежат правильному нормативно-правовому регулированию. 
Поскольку организация самого процесса перевозки включает в себя комплексные 

мероприятия по техническому оснащению перевозок (оснащению подвижного состава, тары 
и средств механизации погрузочно-разгрузочных работ), безопасному перемещению  по 
всему маршруту и специальному обучению обслуживающего персонала. 

Особого и пристального внимания  к себе требует регламентация перевозок, а именно, 
разработка единых для всех государств правил и норм перевозки опасных грузов, что 
позволит в конечном итоге осуществить их унификацию и стандартизацию. 

основными задачами управления перевозками требующими общего знаменателя 
являются маршрутизация, выбор того или иного  подвижного состава и специализация 
особых подразделений осуществляющих работу с опасными грузами и обеспечение 
правильной и чёткой информации об степени опасности такого груза. 

Выполняются железнодорожные перевозки относительно  опасных грузов  согласно 
решения Совета по железнодорожному транспорту государств, являющихся участниками 
Содружества от 5.04.1996 г. Маркировка подвижного железнодорожного  состава, 
используемого с целью транспортировки опасных грузов на железнодорожнои транспорте, 
производится в соответствии с нормами ГОСТа 19433-88 и существующими Правилами 
перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

В соответствии с присущими химическими и физическими  характеристиками, опасные 
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грузы каждого класса, с учётом величины и уровня их опасности при транспортирования 
подразделяют на соотвествующие подклассы, группы и  категории, согласно  ГОСТ 19433-88 
«Классификация и маркировка опасных грузов»: Данные стандарты действует в отношении 
всех опасных грузов и устанавливает возможность их привильной классификации, 
установления номенклатуры,  методологии определения соотвествующего класса опасности, 
а также правила чёткого нанесения необходимой маркировки на транспортные средства. 

При осуществлении международных железнодорожных перевозках  грузов 
документами, выполняющими функцию договоров перевозки, являются: 

Ø накладная СМГС; 
Ø накладная российско-иностранных железнодорожных сообщений; 
В международном сообщении комплектом перевозочных документов называют 

накладной, которая, по действующим нормам состоит из пяти листов: 1 – оригинал 
накладной; 2 – дорожная ведомость; 3 – дубликат накладной; 4 – лист  выдачи груза; 5 – лист 
уведомления о прибытии груза,   а также необходимого количества дополнительных 
экземпляров дорожной ведомости, предназначенной для дороги отправления и по одному 
экземпляру для каждой транзитной дороги, участвующей в перевозке. Листы 1, 2, 4 и 5 
накладной сопровождают груз до станции назначения.  Лист 3 (дубликат накладной) 
возвращается отправителю после заключения договора перевозки. 

Зачастую одна из сторон заинтересованная в транспортировании опасного груза  
совершают правовые ошибки в части заполнения или вообще наличия необходимых для 
транспортирования документов, которые значительно замедляют процесс перевозки. 

В качестве примера, рассмотрим следующий случай, когда таможенная очистка груза 
несёт  определённые трудности. Стороны договора купли-продажи, после того как 
заключили договор, передали груз одной из компаний, оказывающей услуги экспедитора, 
которая взяла на себя обязательство полностью заниматься всеми вопросами перевозки  
груза. 

Компания-экспедитор, в свою очередь,  передала таможенное оформление импорта 
иной компании (оказывающей услуги таможенного оформления) . Таможенный брокер 
приступил  к выполнению своих прямых обязанностей ещё до того момента как груз 
поступил на границу (или когда он уже находился на станции перегрузки) – собирая все 
необходимые документы, подготавливая полное таможенное декларирование опасного груза. 
В конечном итоге при  получении полного комплекта документов от компании-экспедитора 
оказалось, что  оформлены они не правильно, поскольку  не учтены многие тонкости 
законодательства, пропущены важные правила, существующие на данной таможне. 

Также перевозчик может не знать всех тонкостей документального оформления груза 
вследствие, чего также могут возникать проблемы, по этому, по мнению автора 
грузоотправителям лучше всего обращаться в специализированные предприятия 
осуществляющие разработку и осуществления процесса транспортирования опасных грузов, 
а также контроля за его безопасностью и сохранностью на всём маршруте следования от 
«грузоотправителя» до «грузополучателя». 

Согласно норм СМГС по перевозки грузов   прямого  международного сообщения 
оформляются соответствующими документами единого установленного образца, а именно 
накладная СМГС. Для того, чтобы организации внешнеэкономического взаимодействия  
имели полную информацию о движении своих грузов, на всех пограничных станциях 
выписываются и отправляются в их адрес импортные и экспортные извещения. При этом 
экспортное извещение информирует заинтересованное лицо об отправлении груза за 
границу; импортное извещение служит для заинтересованных лиц  свидетельством о том, что  
поступивший груз отправлен своему получателю. Подготовкой и взиманием оплаты за эти 
документы занимаются специальные транспортно-экспедиторские конторы при 
железнодорожных станциях.  

Свои особы требования имеет и процес осуществления погрузки и перевозки опасных 
грузов,  при котором используются только подвижные составы, пригодные для безопасной и 
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сохранной транспортировки каждого отдельного вида опасного груза по своему 
техническому состоянию,  конструкции, и специальному назначению. Всё представленное 
является  первостепенными требования к процессу перемещения опасных грузов 
железнодорожным транспортом. 

Погрузка и выгрузка всех опасных грузов должна осуществлятся  с учётом  Правилами 
перевозки опасных грузов, с требованиями Устава железных дорог государств и всей иной 
международной  нормативно-технической документацией, которая подтверждает саму  
классификацию данной категории  груза, условиям  его безопасного перемещения и 
аварийными карточками на опасные грузы, перевозимые   железнодорожным сообщением 
между  Россией, странам СНГ и Балтии. 

Доставка опасных грузов в международном  сообщении осуществляется с необходимой 
перегрузкой их на пограничных станциях из вагона европейского стандарта в вагоны 
российского стандарта, и наоборот,  то возникает вопрос о проверки состояние груза, с 
последующим составлением специального  коммерческого акты о его повреждениях или не 
сохранности. Отсутствие должным образом оформленного коммерческого акта может 
послужить возникновением предположения о том, что груз был передан принимающей 
железной дорогой в надлежащем состоянии, и тогда она должна будет  нести 
ответственность при установлении на станции назначения факта его не сохранности.  

Составляются коммерческие акты   на бланках определённой формы, который по 
своему содержанию и внешнему виду соответствуют аналогичному документу, 
используемому рассматриваемыми государствами во внутренних сообщениях. 

По прибытию опасного груза на станцию его назначения железная дорога осуществляет 
его выдачу получателю вместе с накладной только после того как произведено взимание всех 
установленных провозных платежей. Важно отметить, что по условиям СМГС, получателю 
необходимо уплатить все суммы в полном объёме, даже если отсутствует часть груза. Сума 
за часть недостающего груза может быть востребована  обратно в законодательно 
установленном претензионном порядке. В том случае, если получатель или  железная дорога 
в процессе  проверки состояния груза на конечной станции  установят полную или 
частичную его утерю  или повреждение,  они также составляют коммерческий акт, один 
экземпляр которого выдаётся соответствующему получателю. Однако при этом должны 
учитыватся нормы естественной убыли, которые  установлены в СМГС. Коммерческий акт 
выступает основанием материальной ответственности грузоотправителя и железных дорог. 

Если недостатки опасного груза обнаружены на станции его конечного  назначения, 
такого рода документы оформляются до момента выдачи груза его получателю, прямо в день 
обнаружения дефектов.  Если такой акт составляется на станции отправки или на 
пограничной железнодорожной станции где осуществлялась перегрузка опасного груза, 
тогда он следует вместе с грузом до конечной станции назначения, а на обратной стороне 
накладной и дорожной ведомости делается соответствующая отметка о составлении акта. 
Коммерческий акт   содержать должен только важные фактические данные: точное описание 
опасного груза и его не хватки, или повреждения, указания на те обстоятельства, при 
которых обнаружены были выявленные дефекты, сведения о пломбах и вагонах. Никаких 
заключений о причинах или чьей-либо виновности в данный акт не вносятся. Акт 
подписывает  начальник станции или его заместитель, а также получателем или его 
ответственным представителем, действующим по доверенности. 

Ущерб, наносимый авариями, возникающими в процессе транспортирования опасных 
грузов, влечёт за собой: заболевание и  гибель людей; экологический ущерб; разрушение 
колеи и повреждение технических средств, повреждение жилых зданий; и иных зданий 
повреждение транспортных узлов железнодорожных станций, природных заповедников и 
архитектурно-исторических памятников. Поэтому международные организации и многие 
страны уже разработали различные системы общих организационных и правовых  мер по 
недопущению и ликвидации аварийных ситуаций при перевозках опасных грузов 
железнодорожным транспортом. И по мнению, автора успеха в данном вопросе можно 
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достичь путём разработки и внедрения в практику  общего, унифицированного правового и 
нормативного, а также технического регулирования данного процесса. 

Кроме всего вышеизложенного хотелось бы отметить, что международные нормативно-
правовые акты, которые регламентируют перевозку опасных грузов, должны 
разрабатывается на основании следующих важных принципов: 

 нейтральность в отношении для всех участников перевозочного процесса; 
 необходимость международного и между государственного одобрения норм  
 с как можно более полной гармонизации с международными соглашениями; 
 возможность применения для разных государств. 
Только тогда перевозка опасных грузов будет возможна с самыми минимальными 

рисками при соблюдении всех установленных требований.   
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В настоящее время в холдинге ОАО «РЖД» действует Стратегия обеспечения 

гарантированной безопасности и надёжности перевозочного процесса, принятая 
распоряжением № 197 от 28.01.2013 г., направленная на достижение целевого состояния в 
области обеспечения безопасности и надёжности перевозок, а также оценку 
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совершенствования целевых показателей на перспективу до 2030 г [1]. Эта Стратегия 
уточняет перечень задач по созданию и развитию системы обеспечения безопасности 
движения, поставленных Функциональной стратегией обеспечения гарантированной 
безопасности и надёжности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте, 
принятой распоряжением № 987р от 29.05.2007 г., способствует реализации многоуровневых 
системных преобразований в холдинге ОАО «РЖД», которые нацелены на средне- и 
долгосрочную перспективу и предусматривают совершенствование структуры управления 
безопасностью движения и методов работы. 

На основе данной Стратегии должна формироваться и проводиться согласованная 
политика холдинга ОАО «РЖД» в области обеспечения безопасности и надёжности 
перевозочного процесса. 

Одним из важнейших инструментов, обеспечивающих постоянное повышение уровня 
безопасности движения, является разработка методологических основ так называемой 
«технической безопасности» железнодорожных транспортных средств через массовое 
привлечение высокоэффективных систем машин и применения высокотехнологичных 
процессов. 

В целом классическая модель функционирования транспортной или технологической 
машины за нормируемый промежуток времени представляется в следующей форме (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Модель функционирования машины 

 
Реализация функциональных свойств машины обеспечивается различными ресурсными 

составляющими, каждому из которых присущи признаки, выражаемые качественными и 
количественными показателями [2]. В свою очередь качественные показатели могут 
группироваться в основные, косвенные, сопутствующие и пр. показатели. В целом же 
функциональные свойства машины обусловлены присущими только ей особенностями и 
проявляющимися при её создании и использовании, что в целом характеризует качественный 
уровень рассматриваемой машины. 

В соответствии со стандартом ГОСТ ISO 9000-2011 [3] качество продукции – это 
совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 
установленные или предполагаемые потребности. 

Из данной формулировки следует, что качество можно оценить через количественное 
измерение реальных свойств продукции и количественную оценку тех потребностей, 
которые эти свойства должны удовлетворять. 

Учитывая при этом, что железнодорожные транспортные средства являются 
технически сложными изделиями, обладающими большим количеством разнообразных 
свойств, оценку качества данных объектов целесообразно проводить через определение 
технического уровня этой продукции. 

В частности, в настоящее время актуальной задачей для заказчиков и производителей 
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железнодорожной техники является оценка технического уровня специализированных 
транспортных средств на комбинированном автомобильном и железнодорожном ходу. 
Подобная техника может быть использована в производственных процессах, связанных с 
необходимостью осуществления маневровых работ с железнодорожными вагонами, а также 
со строительством, техническим обслуживанием и ремонтов железнодорожного пути.  
Особенностью подобной техники является то, что к месту производства работ или обратно 
она может следовать как по автомобильным дорогам общего пользования (в том числе, 
нередко – по бездорожью), так и по железнодорожным рельсам (рис. 2). 

 

    
 

Рисунок 2 – Специализированные транспортные средства на комбинированном ходу 
 
В соответствии с ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения» технический уровень (ТУ) продукции – это относительная 
характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, 
характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции с базовыми 
значениями соответствующих показателей. Следовательно, понятие «технический уровень» 
продукции – это то же, что и «уровень качества», но применяемое к техническим изделиям. 

В целом при определении численного значения технического уровня 
специализированных железнодорожных транспортных средств необходимо учитывать 
совокупность технических, технологических, эксплуатационных, экономических, 
экологических и других показателей качества, выражающих степень совершенства 
продукции и её соответствия требованиям потребителей (потребностям). При этом в 
Распоряжении [4] указывается, что определение технического уровня объекта 
железнодорожного транспорта должно включать в себя сопоставление его показателей с 
показателями соответствующей базы сравнения, а метод оценки уровня реальных объектов 
железнодорожной техники в сравнении с перспективным и реально достижимым технико-
экономическим уровнем должен включать в себя следующие процедуры: 

1. Определение номенклатуры показателей, необходимой для оценки; 
2. Формирование группы аналогов и установление значения их показателей; 
3. Выделение лучших образцов из группы аналогов; 
4. Сопоставление оцениваемого объекта с выбранными аналогами (оценка 

технического уровня). 
В тоже время «классическая» укрупнённая схема основных этапов процедуры оценки 

уровня качества продукции состоит из следующих этапов: 
1. Цель оценки качества продукции; 
2. Классификация продукции; 
3. Определение условий использования продукции и установление требований 

потребителей, в том числе требований внешних рынков; 
4. Выбор и обоснование номенклатуры показателей, определяющих технический 

уровень продукции; 
5. Выявление лучших сопоставимых международных и зарубежных стандартов, а также 
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лучших отечественных и зарубежных аналогов промышленно освоенной продукции, выбор 
базового образца и определение базовых показателей качества; 

6. Выбор методов и определение значений показателей качества продукции; 
7. Выбор и обоснование метода оценки технического уровня продукции; 
8. Оценка технического уровня продукции; 
9. Установление требований к качеству продукции и нормирование показателей в 

нормативно-технической документации. 
Данную схему, учитывающую при этом рекомендации Распоряжения [4], 

предполагается использовать при оценке технического уровня специализированных 
железнодорожных транспортных средств, которая позволит определить степень их 
совершенства. 

В  соответствии  с «Общими  методическими  рекомендациями  по  оценке  
технического уровня промышленной продукции» образцы промышленной продукции по 
результатам оценки их технического уровня относятся к одной из трех градаций: продукция 
превосходит мировой уровень (П); продукция соответствует мировому уровню (С); 
продукция уступает мировому уровню (У).  

Современная градация технических изделий по уровням качества отражена в табл. 1. 
 
Таблица 1. Градация технической продукции по уровню качества. 

№ 
п/п Градация качества продукции Качественная характеристика 

продукции 

1 Градация П – превосходный 
(высший) уровень качества 

Превосходит лучшие мировые  
достижения; соответствует требованиям 

международных стандартов 

2 Градация С– 
средний уровень качества 

Соответствует лучшим мировым  
достижениям и требованиям 
международных стандартов 

3 
Градация У – 

удовлетворительный уровень  
качества 

Удовлетворяет требованиям  
потребителей и имеет спрос, но 

уступает лучшим мировым достижениям; 
соответствует требованиям стандартов и 
технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации 

4 Продукция низкого качества 

Морально устаревшая, но ещё пользуется 
спросом и поэтому не снятая  

с производства; изготовлена без 
отступлений от требований стандартов и 
технических условий; подлежит снятию  

с производства 

5 Некачественная (бракуемая)  
Продукция 

Изготовленная с отступлением  
от требований технических регламентов,  

стандартов и технических условий 
 
Как отмечается в [5] целью оценки технического уровня могут являться: 
1. Сравнительная  характеристика  изделий  на  стадии  эксплуатации (индикаторное  

сравнение «лучше - хуже»); 
2. Сравнение разрабатываемого изделия с базовым для модернизации; 
3. Выбор базового варианта из аналогов; 
4. Сравнение выпускаемого изделия с изделием другой фирмы – конкурента; 
5. Оценка изделий для снятия с производства или для постановки к выпуску; 
6. Сравнительная характеристика существующих изделий для дальнейшего их 

улучшения. 
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Анализ возможных целей оценки технического уровня применительно к 
железнодорожным транспортным средствам на комбинированном ходу показал, что нередко 
данные цели дополняют друг друга. Так, практически все из них применимы на стадии 
производства (цели 2-6). Цель 1 (сравнительная характеристика) более применима для 
эксплуатирующих данные транспортные средства организаций, перед которыми стоит задача 
выбора оптимальной техники для конкретных видов работ. В соответствии с этим оценка 
технического уровня специализированных железнодорожных транспортных средств будет 
проведена в основном с целью модернизации и улучшения разрабатываемых и 
существующих изделий. 

В целом, с учётом вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Для повышения 
безопасности и надёжности движения специализированных железнодорожных транспортных 
средств на комбинированном ходу целесообразно провести оценку технического уровня 
данных объектов железнодорожного транспорта с установлением в конечном итоге 
требований к качеству продукции и нормированием показателей качества в нормативно-
технической документации. 
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Жаһандану жағдайында еліміздің алдыңғы қатарлы елдер секілді дамуға ұмтылысы 

заңды құбылыс. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің 2012 жылғы 
желтоқсандағы жолдауында «Қазақстан-2050» стратегиясына сай еліміздің бәсекеге қабілетті 
дамыған 30 елдің қатарынан көріну туралы айтқан болатын. Мінекей, барлығымыздың 
негізгі стратегиялық мақсатымыз − 2050 жылға қарай дамыған 30 елдің ішінен көріну. 
Әрине, бұл оңай меже емес. Дегенмен, барлығымыз күш біріктіріп жұмыс атқарсақ, еліміз 
дамудың жаңа тенденцияларын ұстанса, біз аспайтын асулар болмас [1].  

Еліміздің дамыған Еуропа елдерімен салыстырғанда көлік жүйесінде бірталай 
кемшіліктер бар екендігін айтсақ болады. Шынында да, Еуропаның көлік жүйесі және 
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тасымалдауды ұйымдастыру мәселесі өте жоғары деңгейге көтерілген және көз тігіп аларлық 
артықшылықтары баршылық. Енді осы қоғамдық көлікті пайдалану мен тасымалдауды 
ұйымдастыру бойынша  Қазақстан мен Еуропа арасындағы айырмашылықтарды келесі 
кестеде қарастырайық: 

 
Кесте 1. Қоғамдық көлікті пайдалану мен тасымалдауды ұйымдастыру бойынша  

Қазақстан мен Еуропа арасындағы айырмашылықтар 
 

№ Белгілер Еуропа Қазақстан 
1 Қоғамдық көліктің дамуы дамыған дамушы  
2 Ұйымдастыру деңгейі жоғары орташа 
3 Тұрақты (жасыл) транспорт қолға алынған қолға алынбаған 
4 Билеттің жарамдылығы 

(автобус және пойыздарда) 
бірнеше сағатқа, күнге  
 

бір реттік 

5 Электрондық жол жүру жүйесі жоғары дамыған қолға енді алынған 
6 Билет бағалары әр түрлі әрі өзгермелі тұрақты 
7 Қызмет сапасы жоғары төмен 
8 Қоғамдық көлік түрлері өте көп санаулы 
9 Қызмет көрсету уақыты 24 сағат / күніне көбінесе азаннан түнге 

дейін 
10 Велосипедшілерге арналған 

қолайлылық 
өте қолайлы қолайлылық мүлдем жоқ 

11 Жаяу жүргіншілерге, 
жолаушыларға арналған 
Қолайлылық 

өте жоғары деңгейде қанағаттанарлық 
деңгейде 

12 Қауіпсіздік деңгейі жоғары төмен 
13 Жолаушыларға маршрут, көлік 

және т.б. таңдау мүмкіндігі 
өте көп өте аз 

14 Қолжетімділігі қолжетімді орташа қолжетімді  
Жоғарыдағы кестеден көріп отырғанымыздай, біздің елдің қоғамдық көлікті пайдалану 

мен тасымалдауды ұйымдастыру бойынша Еуропа елдерінен қайда артта қалғанын көрсек 
болады. Еуропаның қоғамдық көлік жүйесі өте жоғары дамыған әрі жолаушылар үшін өте 
қолайлы болып табылады. Онда адам қоғам үшін емес, қоғам адам үшін қызмет етеді десем 
қателеспеспін. 

Шынында да, Еуропаның қоғамдық көлік саласы әлемдік деңгейде үлгі тұтып көз 
тігерлік болып табылады. Қарапайым қоғамдық автобустарын алсақ, сапаларының жоғары 
деңгейде болуы былай тұрсын, билеттерінің өзі бірнеше сағатқа, тіпті, кейде бірнеше күннен 
соң барып қолдансаңыз да жарамды болып табылатындығында. Мәселен, Сіз 1 билетті алып 
оны автобусқа кіргеннен соң кірген уақытыңызды көрсететін штампты билетіңізге 
ұрғызғаныңыздан кейін сол билетпен көрсетілген уақыт арасында автобусқа кіріп қоғамдық 
көлікті қайта қолдана аласыз. Егер белгілі бір себептермен Сіз бүгін сатып алынған 
билетіңізді бүгін қолданғыңыз келмесе, кейнгі бір күні қолдануыңызға әбден болады. Бұл 
жолаушылар үшін жасалған өте қолайлы қызмет түрі. Сонымен қатар, Еуропада қоғамдық 
көліктің түрлері де өте көп. Оларға автобустарды, троллейбустарды, метроны және 
трамвайды жатқызсақ болады.  

Сонымен қатар, халықпен көп пайдаланылатын автобустарға, трамвайларға, 
троллейбустарға, метроға және өзге де қоғамдық көлік түрлеріне арналған аялдама 
орындарында әрбір келіп-кететін қоғамдық көлік түріне арналған жол жүру уақытысы 
көрсетілген электронды кестелерді Еуропаның түпкір-түпкірінен таба аласыздар.  Мәселен, 
Сіз нөмері 5 автобусқа отырғыңыз келсе, сол автобус жүретін аялдамаға барып, ол 
автобустың жүру уақытын, аптаның қай күнінде жүретіндігін, мейрам және демалыс кезінде 
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қай уақытта жүретіндігін және Сіз барып тұрғанда келесі автобустың қанша минутта 
келетіндігін, автобустың сол аялдамаға келіп тоқтағанына дейінгі әрбір минутын электронды 
және арнайы кестелер арқылы білсеңіз болады.    

Еуропадағы қоғамдық көлік саласындағы электрондық жүйеге тоқталсақ, бұл мәселе де 
өз жолына қойылып өте ыңғайлы болып құрылған. Интернет желісіне қосылған кез келген 
жолаушы өзіне қажетті жол жүру көлігін, бағыт-бағдарын, билет түрін, уақытын, орнын, 
қызмет түрін және өзге де қызмет пен мүмкіндіктерін таңдай отырып өздерінің уақыттарын 
ұтады әрі логикалық тұрғыда өздеріне қолайлы маршрутты таңдайды. Ал біздің елде бұл 
жүйе енді-енді қолға алынып, жолаушылар пойыздарға, ұшақтарға билетті онлайн 
тұрғысында ала алатын болды. Дегенмен, бұл жүйенің де кемшіліктері баршылық. Мәселен, 
«Қазақстан Темір Жолы» АҚ ұсынған онлайн сатып алулар толық қанды ыңғайлы болып 
табылмайды. Себебі, билеттер барлық пойыздарға сатып алына берілмейді және билеттерді 
«Халық Банкінің» төлем карточка иегерлері ғана төлей алады. Бұл өз тұрғысында әрине 
барша халыққа қолайсыз болып табылады. 

Ендігі бір ауыз толтырып айтарлық мәселе, ол − әуе ұшақтары. Біздің Қазақстанда әуе 
компанияларының саны өте аз әрі бәсекелестік жоқ десек те болады. Сондықтан болар 
ұшаққа билеттер өте қымбат бағада болып табылады. Ұшаққа билет бағалары да көп 
жағдайда тұрақты болып келеді. Әлеуметтік аз қамтылған жандарға, студенттерге, жастарға, 
зейнеткерлерге ешқандай да жеңілдіктер берілмейді. Қауіпсіздік мәселесіне тоқталсақ, «Эйр 
Астана» әуе компаниясының ғана қауіпсіздік сапасы жақсы болып Еуропаға ұшуға рұқсат 
берілген. Басқа бірде бір әуе компаниясы бұл тізімге енбеген. Бұл дегеніміз қауіпсіздік 
деңгейі өте төмен дегенді білідіреді [2]. 

Жаяу жүргіншілер мен жолаушылар ыңғайлылығына келсек, еліміздің көптеген ірі 
қалаларында жол жүру жолақтары үнемі өшіп кетіп жауаптылар назарынан ұмыт қалып 
жатады. Ол аз десеңіз, кейбір жерлерде жолақтар түгілі арнайы белгілер де өз талабына сай 
болып тұрудан жұрдай қалуда. Бұл үлкен мәселе. Себебі, еліміздің әрбір азаматы біздің 
қазынамыз болып табылады, ал мұндай қауіп-қатерлер олардың өміріне аса қауіпті әрі 
ыңғайсыз болып табылады. Ал енді Еуропаға келсек, бұл мәселе бірінші орында тұрғандай, 
жолаушыларға барлық жағдай жасалынып, тіпті бағдаршамдарға да арнайы батырмалар 
қойып қойылған. Бұл батырманың қызметі бағдаршамға жаяу жүргінші келгенде басып өзіне 
жасыл түсті шақыруында. Егер жаяу жүргінші болмаса, онда жүргізушілерге тек қана жасыл 
түс жанып тұрып олардың уақытын үнемдейді әрі қалада кептелістің болуын жояды. 

Келесі бір мәселе, велосипедшілерге қатысты күрделі бір ахуал − оларға арналған 
арнайы жолақ түгілі жолдың жоқтығы. Еуропада жасыл транспортқа бет бұрғалы 
велосипдтер өте кең қолданысқа ие. Бұл қозғалу құралы өте ыңғайлы, экологиялық әрі 
денсаулыққа пайдалы болып келеді. Шынында да, велосипед тебушілердің денсаулығы 
мықты, қоршаған ортаға зияны жоқ. Әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан бұл қолжетімді 
қозғалыс құралы болып табылады. Қазақстанда бұл мәселеге жол бөлінбеген, арнайы 
белгілер, жолақтар, ережелер де жоқтың қасы. Дамыған 30 елдің ішінде көріну үшін бұл 
мәселе де өзінің оң шешімін тапқаны абзал болады деп ойлаймын.  

Жоғарыда аталған проблемалардың алдын алып Қазақстандағы жағдайды жақсартуға 
бағытталған ұсыныстарға тағы да бір кестені қарастырайық: 

Қазақстандағы жағдайды дамыған Еуропа елдеріндегі жүйеден көріп жақсартсақ көлік 
саласына да, халыққа да оң әсерін тигізеді деп білеміз. Енді осы ұсыныстарға жеке-жеке 
тоқталып өтсек.  

Біріншіден, XXI ғасырда өмір сүргендіктен әрі жаһанданудың бір бөлігі болып 
табылатынымыздықтан «жасыл экономика» аясында «жасыл қоғамдық көлікке» бет бұрыс 
жасай отырып ұсыныстарды жүзеге асырсақ нұр үстіне нұр жауар! Екіншіден, қоғамдық 
көліктің санын да, оның алуан түрлілігін де көбейткеніміз абзал. Неге десеңіз, бұл 
қолжетімділікті, экологияны және халықтың экономикалық әлеуетін жақсартады. Сондықтан 
қалалардағы автобустан, пойыздардан және әуе көліктерінен тыс трамвайды, троллейбусты, 
велосипед жолдарын және метроны дамытқанымыз жөн.   
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Кесте 2 
Қоғамдық көлікті пайдалану мен тасымалдауды ұйымдастыру бойынша  Қазақстандағы 

жағдайды жақсартуға бағытталған ұсыныстар 
 

№ Қоғамдық көлік проблемалары Ұсыныстар 
1 Тұрақты (жасыл) транспорт қолға 

алынбаған 
«Жасыл экономика» аясында «жасыл транспортқа» 
көшу қолға алынуы керек 

2 Қоғамдық көліктің түрі өте аз Қоғамдық көліктің көптүрлілігіне көшу керек 
3 Билеттің жарамдылығы (автобус 

және пойыздарда және өзге 
қоғамдық көліктерде) 

Билеттің жарамдылығын әрбір көліктің өзіндік 
ерекшеліктеріне сай ұзартуды қолға алу керек 

4 Билет бағалары тұрақты болып 
келеді (айлап ерте алғанына 
қарамастан) 

Жолаушылардың билетті сатып алу уақытына 
байланысты өзгермелі билет бағаларын енгізу сол 
қоғамдық көлікке деген қызығушылық пен 
сұранысты ұлғайтады 

5 Қызмет сапасы төмен болып 
келеді 

Қоғамдық көлікте жолаушыларға арналған қызмет 
сапасын жоғарылату керек (бұл жерде Еуропалық 
тәжірбиеге сүйенген абзал) 

6 Қоғамдық көлік түрлері санаулы Қоғамдық көліктің жаңа түрлерін енгізу керек 
(әсіресе «жасыл көліктерді») 

7 Қызмет көрсету уақытысы 
шектеулі 

Күніне 24 сағаттық режимге өткен дұрыс болады. 
Бұл дегеніміз түнгі уақытта әрбір қоғамдық көліктің 
қызметін сағатына 1 рет секілді етіп жасаса деген 
оймен қозғалып отыр 

8 Велосипедшілерге арналған 
қолайсыздықтар 

Велосипедшілерге арнап арнайы жолдар мен 
жолақтар, белгілерді ендіру керек 

9 Жаяу жүргіншілерге, 
жолаушыларға арналған 
Қолайсыздықтар 

Өте жоғары қауіпсіздікке негізделген жаяу 
жүргіншілер мен жолаушыларға, жалпы жолға 
қатысушы барлық тараптарға қолайлылықтар жасау 
қажет 

10 Қауіпсіздік деңгейі төмен Қауіпсіздік деңгейін жоғарылату керек 
11 Жолаушыларға маршрут, көлік 

және т.б. таңдау мүмкіндігі өте аз 
Таңдау мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін сан түрлі 
етіп көбейту қажет 

12 Қолжетімділігі орташа деңгейде Қоғамдық көліктерге қолжетімділікті кеңейту керек 
 
Қоғамдық көліктерде билет бағасын да жолаушылардың алған уақытына, мезгіліне, 

әлеуметтік статусына байланысты етіп жаңалатсақ өзінің оң әсерін тигізеді деп ойлаймын. 
Әрине, бұл бірден болатын іс емес, бұл үшін тәжірбие жүзінде жайлап бастап кейіннен 
кеңінен қолданысқа енгізу керек. Билеттерінің жарамдылығы да белгіленген уақыт 
көлемінде жарамды болса игі еді. Мәселен, автобустың 1 билеті билетті автобуста 
тіркегеннен бастап 90 минутқа дейін шектеусіз қолданысқа ие болса халық үшін ұтымды 
болар еді. Әрине, бұл жағдайда билеттердің түрлері де көп болуы керек әрі ұзақ уақытқа 
жарамды билеттердің бағалары да 1 реттік билеттерден қымбатырақ болғаны дұрыс. Осы 
жерде мынаны айтсақ болады, Отандық 1 реттік билеттерді бірден алып тастамай оларды 
белгілі бір уақыты бар билеттермен теңдей қолданыста ұстасақ, халықтың өзі қайсы билеттің 
тиімді екендігін көріп шешім қабылдайды. Бәлкім, ескі жүйе мен жаңа жүйенің де 
элементтері сақталып қалар. 

Сонымен қатар, қоғамдық көлікте жолаушыларға арналған қызмет сапасын жоғарылату 
керек. Мәселен, неге қалада түнде қоғамдық көліктер жүргізбеске? Әрине түнгі уақытта 
жолаушылар саны өте аз болады, дегенмен бұл көптеген түнгі жұмыста істейтін азаматтарға 
және көпшілік қауымға ыңғайлы болар еді. Аялдамаларда сол аялдамада тоқтайтын әрбір 
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қоғамдық көлік туралы, олардың жүру уақыттары туралы арнайы ақпарат беретін стендтер, 
электронды тақташалар болса халық үшін өте қолайлы болар еді. Әрбір қоғамдық көлік 
үшін, мейлі ол автобус болсын, пойыз болсын арнайы Интернет желісінде ақпарат беретін 
сайттары болса, көпшіліктің алғысына ие болатын еді.  

Тағы да айта кететін бір жағдай,  жаяу жүргіншілерге, жолаушыларға арналған 
қолайсыздықтарды жою керек. Жолаушылар мен жаяу жүргіншілер қауіпсіздігін де алдыңғы 
қатарлы мәселе ретінде қарастырған дұрыс. Велосипедшілерге де арнайы ережелер 
қарастырылып, арнайы белгілер мен жолақтар жасалынса, велосипед қойғанға арналған 
тұрақтар бөлінсе зиянсыз бұл қоғамдық көліктің түрі халыққа да, экологияға да оң әсерін 
тигізер еді. 

Қорытындылай келе, қоғамдық көлікті пайдалану мен тасымалдауды ұйымдастыру 
бойынша Қазақстандағы жағдайды жақсартуға бағытталған Еуропалық тәжірбиеге 
негізделген жоғарыдағы ұсыныстар жүзеге асатын болса елеміздің 2050 жылға таман 
бәсекеге қабілетті дамыған 30 елдің қатарынан көрінуін тездетпесе баяулатпасы анық. 
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Способы перевозки скоропортящихся грузов: 
К скоропортящимся грузам относятся грузы, которые при хранении и перевозке 

требуют защиты от воздействия высоких или низких температур, и влажности наружного 
воздуха. Транспортом перевозят: мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, масло 
животное, молочные продукты, фрукты, овощи, и др. Основная задача хранения и перевозки 
скоропортящихся грузов – соблюдение условий, при которых они не подвергались бы 
вредному воздействию физико-химических и биологических факторов.  

На результаты хранения и перевозки влияют: 
1) Качество, состояние и подготовка продукта к хранению или перевозке, его тара и 

упаковка; 
2) Температура, влажность, циркуляция и вентиляция воздуха в помещении, где 

хранятся или перевозятся продукты; 
3) Санитарное состояние камер и вагонов, способы размещения в них продуктов, 

длительность хранения. 
Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке замороженное мясо, отвечающее 

следующим условиям: 
• Туши крупного рогатого скота и прочих крупных животных должны быть разделены 

на продольные полутуши или четвертины;  
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• Туши свиней – на продольные полутуши или целые туши без голов; 
Баранина и мясо прочих мелких животных должны предъявляться к перевозке целыми 

тушами без голов. На тушах, полутушах не должно быть остатков внутренних органов, 
сгустков крови, бахромок, загрязнений, а также снега и льда. Туши и полутуши не должны 
иметь повреждений поверхности, выхватов подкожного жира, кровоподтеков  побитостей. 
Температура мяса говядины, баранины и козлятины в толще мышц у костей при погрузке в 
рефрижераторные вагоны и в рефрижераторные контейнеры должна быть не выше -8оС, а 
мясо свинины – не выше -10оС. Замороженные мясные блоки должны быть завернуты в 
пергамент, подпергамент, целлофан или другие полимерные пленки, упакованы в ящики из 
гофрированного картона или специализированные изотермические картонные контейнеры, 
размещенные на стоечных или плоских поддонах. Температура в толще блока при 
предъявлении к перевозке должна быть не выше: блоков из мяса на костях – минус 8оС, 
блоков из жилованного мяса и субпродуктов мяса и птицы – минус 12оС, блоков из мяса 
птицы механической обвалки и из мясной массы – минус 18оС. Температура мяса на экспорт 
должна быть не выше -10оС, а температура блоков – от -12оС до -18оС в зависимости от вида 
продукции. 

Рыба мороженая должна иметь температуру в толще тела при сухом и мокром 
замораживании не выше –8оС, а при льдосоляном или естественном, а также льдосоляном 
замораживании в камерах – не выше – 6оС. Перевозка мороженой рыбы допускается только в 
упаковке: ящиках, мешках продуктовых. 

Рыба мороженая, мороженое рыбное филе, упакованные в пакеты пленочные, пачки 
картонные без полимерного покрытия с предварительной упаковкой рыбы в пленочные 
пакеты, укладываются в ящики. 

Признаки доброкачественности мороженой рыбы: чистая, естественной окраски 
поверхность тела или потускневшая поверхность рыбы соленой и мокрой заморозки, светло- 
или темно- красные жабры, запах свежей рыбы. 
Свежемороженую рыбу упаковывают в деревянные и картонные ящики, сухотарные бочки, 
корзины, короба, хлопчатобумажные мешки, рогожные кули и тюки. На ящиках с 
замороженной рыбой горячего копчения крупным шрифтом должна быть нанесена надпись 
«ЗАМОРОЖЕННАЯ». Дощатые и фанерные ящики с рыбой и рыбной продукцией должны 
быть забиты и по торцам обтянуты стальной упаковочной лентой или стальной проволокой. 
Ящики из гофрированного картона с продукцией должны быть обтянуты стальной 
проволокой или оклеены клеевой лентой. Картонные ящики с икрой зернистой оклеиваются 
клеевой лентой в для пояса. Концы проволоки, обвязывающей ящики с икрой зернистой, 
должны быть плотно закручены. Мешки с рыбой мороженной должны быть плотно зашиты, 
а бочки с рыбой – хорошо закупорены. 

Свежие плоды и овощи должны быть чистыми, не поврежденными вредителями и 
болезнями, без механических повреждений, однородными по степени зрелости в каждой по 
вагонной партии, упакованными  и в стандартную тару, если стандартами или техническими 
условиями не предусмотрена перевозка без тары. Картофель  и плодоовощи в 
изотермических вагонах можно перевозить только в таре. Данные о сортах, дате сбора и 
упаковки плодоовощей указывают в качественном удостоверении. Картофель и овощи без 
тары грузят на высоту, обеспечивающую их сохранность. 

Плодоовощи должны быть упакованы в соответствующую для каждого вида тару, если 
перевозка их без тары не предусмотрена стандартами или техническими условиями: 

• картофель поздний – в ящики, ящичные поддоны, тканевые и сетчатые мешки, а 
картофель ранний – в жесткую тару; 

• свекла и морковь столовые – в ящики, мешки тканевые и ящичные поддоны; 
• лук репчатый – в ящики дощатые, сетчатые и тканевые мешки; 
• чеснок – в ящики; 
• огурцы, баклажаны, кабачки, капуста цветная – в ящики дощатые, пластмассовые, 

картонные; 
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• капуста белокочанная раннеспелая — в ящики, а среднеспелая, среднепоздняя и 
позднеспелая — в ящики и в ящичные поддоны. 

В период массовых заготовок по согласованию с грузоотправителем и 
грузополучателем допускается перевозка навалом в крытых вагонах позднего картофеля, 
свеклы столовой, арбузов, тыквы продовольственной, белокочанной капусты среднепоздних 
и позднеспелых сортов, а также картофеля, предназначенного для производства спирта, 
крахмала и патоки. 

Сохранение качества плодов и овощей при перевозке во многом   зависит от 
температуры их предъявления. Предварительно охлажденные плоды и овощи 
транспортируются лучше и более длительно хранятся до реализации. Пир организации 
перевозок охлажденных грузов отпадает необходимость в большой мощности специального 
оборудования рефрижераторных вагонов.  Охлажденные плоды и овощи можно загружать в 
вагоны более плотно. 

Консервную продукцию (варенье, мед, сиропы, консервированные плоды и ягоды, 
овощные, мясные, рыбные консервы и др.) в жестяной и стеклянной расфасовке укладывают 
в ящики. Консервы не имеют ограниченных сроков доставки и могут перевозиться на любые 
расстояния.  Мясные консервы в жестких и стеклянных банках в течение всего года 
перевозят в крытых вагонах. Стеклянные банки ставят в ящики, имеющие поперечные и 
продольные перегородки, образующие клетки. Горизонтальные ряды металлических банок в 
ящиках должны быть переложены картонными или плотными бумажными прокладками. 

Допускается перевозка консервированной продукции в жестяных банках в виде блоков, 
обтянутых термоусадочной пленкой. Блоки перевозятся только объединенными в пакеты на 
поддонах с обвязкой пакета термоусадочной пленкой. 

При перевозке консервной продукции в стеклянной расфасовке картонные ящики 
должны иметь не менее чем на ¾  их  высоты внутренние и продольные прокладки между 
стеклянными банками и бутылками, нижние, верхние и боковые картонные вкладыши, а 
также обеспечивать сохранность грузов при укладке их в транспортные средства на высоту 
до 3,5 м. После укладки груза в ящики их обклеивают контрольной лентой, не допускающей 
изъятия груза без нарушения упаковки.  

Фрукты и ягоды должны быть упакованы в соответствующую для каждого вида тару, 
если перевозка их без тары не предусмотрена стандартами или техническими условиями: 

• яблоки, груши, айва – в ящики дощатые, а яблоки поздних сроков созревания, кроме 
того, – в ящики из гофрированного картона; 

• гранаты и хурма – в ящики дощатые; 
• виноград, абрикосы, персики, алыча, слива, вишня и черешня – в дощатые ящики и 

ящики-лотки; 
• смородина и крыжовник – в ящики-лотки; 
• земляника – в ящики-лотки и кузовки с укладкой в обрешетку; 
• цитрусовые плоды (апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты), субтропические 

культуры – в деревянные и картонные ящики; 
• дыня мелкоплодная – в ящики дощатые, а дыня крупноплодная – в 

специализированные контейнеры и клетки; 
• арбузы продовольственные – в ящичные поддоны. 
Бананы, предварительно уложенные в мешки из полимерной пленки с плотной увязкой 

горловины мешка, должны быть упакованы в картонные коробки. Бананы перевозятся 
только в рефрижераторных секциях или в АРВ-Э и во время перевозки должны 
вентилироваться при положительной температуре наружного воздуха два раза в сутки, при 
отрицательной температуре – один раз в сутки включением вентиляторов на 15-20 минут. 

При выборе типа подвижного состава следует  исходя, прежде всего из обеспечения 
сохранности груза. В крытом вагоне или автомобильном рефрижераторе можно перевозить 
поздний картофель, вино, напитки, консервы, минеральную воду, стойкие виды 
плодоовощей (лук, яблоки, груши осенние, зимние, виноград, морковь, свеклу, капусту), 
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бахчевые, и некоторые другие грузы в летний период и переходный период без ограничения 
или на ограниченные сроки перевозки, в зависимости от наименования груза. 

Колбасы сырокопченые, рыба вяленая и холодного копчения, плодоовощи, 
неохлажденные яйца перевозятся в крытых вагонах и вагонах-ледниках в летний  и 
переходный периоды до наступления заморозков могут без охлаждения с непрерывной 
вентиляцией на всем пути следования. Плодоовощи и другие скоропортящиеся грузы, 
подморозка  которых не допускается в переходные и зимний периоды допускается перевозка 
в изотермических вагонах без отопления и в автомобильных рефрижераторах.  

Рефрижераторные вагоны следует использовать в первую очередь для перевозки 
низкотемпературных мороженых, охлажденных и наиболее ценных малостойких грузов на 
дальние расстояния. В них разрешается перевозить все скоропортящиеся грузы за 
исключение соленой рыбы и сельди в бочках, а также плодов, овощей и картофеля, не 
упакованных в тару. Рефрижераторный подвижной состав следует использовать в первую 
очередь для перевозки наиболее ценных грузов (мороженных, охлажденной рыбы) 
составляющих 90% от общего годового грузопотока. В крытых вагонах перевозят 10% 
грузов (овощи, консервы). При этом следует учитывать распределение грузопотока по типам 
рефрижераторного подвижного состава:         60% – 5 вагонные секции;      25% – АРВ;  15% 
– остальные (12-ти вагонные секции и специализированные вагоны). 

Пятивагонная секция Брянского машиностроительного завода (БМЗ) предназначена для 
перевозки скоропортящихся грузов, требующих поддержания температуры в грузовом 
помещении от –200С до +12оС при температуре наружного воздуха от +300С  до – 45оС, а 
также для охлаждения свежих плодоовощей от +25 до +4оС в течение 60 часов.  Она состоит 
из четырех вагонов-холодильников и одного специального, размещенного в середине секции. 
Длина грузового вагона 21м. Наружная обшивка стен и крыши выполнена из стального 
гофрированного листа толщиной 2 мм; внутренняя обшивка – из алюминиевых листов 
толщиной 2 мм с вертикальными гофрами,  а обшивка потолка – из древесноволокнистых 
плит толщиной 44 мм.  

 

 
Рисунок 1 – Автомобильный рефрижератор 

 
При перевозках скоропортящихся продуктов на расстояния до 200-250 км самым 

эффективным является автомобильный транспорт. Охлажденные или замороженные 
продукты перевозят в теплоизолированных (изотермических) кузовах. В качестве 
теплоизоляции применяется пенополиуретан (ППУ). Изотермические кузова (термобудки) 
используются с холодильными установками и без. Автомобильные рефрижераторы, в 
зависимости от грузоподъемности, бывают объемом от 5 до 85 м³. Температурный режим 
поддерживается в пределах +10 -25˚С. Для транспортировки мороженного используются 
автомобильные рефрижераторы с охлаждением посредством аккумуляторов холода 
(специальные емкости с солевым раствором). Холодильный агрегат (обычно 380В) при 
стоянке автомобиля работает на охлаждение аккумуляторов холода, которые потом при 
движении успешно компенсируют теплопритоки. Для перевозки других скоропортящихся 
грузов применяется холодильное оборудование с герметичными и сальниковыми 

http://dokaholod.com/
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компрессорами.На небольших автомобилях малой грузоподъемности устанавливают 
холодильные агрегаты с сальниковыми компрессорами с ременным приводом от двигателя 
автомобиля. Внутри термобудки располагается испаритель с вентилятором. 
На большегрузных автомобильных рефрижераторах устанавливают герметичные 
компрессоры с электроприводом от автономного дизельного генератора. Холодильная 
установка располагается под кузовом или на торце полуприцепа-рефрижератора. Во время 
движения используется дизель-генератор, а на стоянке – внешний источник 380В. 
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Рисунок 1 – Эпюра пассажиропотока по часам суток 

 
Немаловажным фактором является и большая протяженность маршрута, равная  71 км., 

приводящая к затруднениям в передвижениях пассажиров пригородных районов в центр 
города и обратно. 

По результатам наших исследований  руководством автопарка было принято решение о 
создании нового маршрута с целью решения вышеприведенных проблем. Основными 
критериями, учитываемыми при формировании маршрута, являлись снижение затрат 
времени пассажиров на поездки, улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение 
комфортабельности, уменьшение перегруженности маршрутов на участках пути Жибек 
жолы - Конгресс холл, рентабельность маршрута, повышение частоты и регулярности 
движения автобусов. Для этого были использованы новые автобусы IVECO производства 
Франция, которые по многим характеристикам превосходят имеющиеся в автопарке 
автобусы. Они оснащены счетчиками учета пассажиров, что позволяет контролировать 
пассажиропоток [2].  

Учитывая эти критерии, 22 ноября 2014 года в автопарке экспериментально запустили 
экспресс маршрут №9А, впоследствии переименованный на №54 экспресс- маршрут. 
Экспрессный маршрут начинается от жилого массива Жибек Жолы до детского сада 
«Балбала» со следующей схемой движения: начальный пункт жилой массив Жибек Жолы, 
далее - Карагандинская трасса - пр. Абылай-хана - ул. Кенесары - пр. Жеңіс - ул. Сейфуллина 
- ул. №188 - конечная остановка - «Д/с «Балбала» (градокомплекс). Обратно -  по 
аналогичной схеме. 

Промежуточными остановками являются: «СШ №67», «СШ №65», «Агентство 
«Хабар», «Конгресс-холл», «Астанателеком», «Супермаркет «Спутник», «ТД «Жибек 

http://www.ronl.ru/referaty/transport/254356/
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Жолы», «Детская больница № 2», жилой массив Жибек Жолы (маг. «Ұлытау», маг. 
«Бауырым», маг. «Гүлзада», маг. «Достық», средняя школа). Стоимость проезда на 
экспрессном маршруте: общий - 120 тенге, детский - 60 тенге. Льготные проездные билеты 
недействительны. 

Экспрессный маршрут обслуживают 12 автобусов нового поколения с интервалом 
движения 15 минут. Общее время поездки в одном направлении составляет 68 минут при 
пробеге 32 км. В результате введения маршрута №54э схема движения по маршруту №9 
была изменена: автобус следует от железнодорожного вокзала до поселка 
Интернациональный. В результате этого, значительно сократился общий пробег маршрута 
№9 с 71 км до 44,9 км. Средние части схемы движения маршрутов №9 и №54э сохранили 
идентичными. От поселка Интернациональный до Конгресс-Холла, т.к. данный участок 
характеризуется большим пассажиропотоком. В результате этого на этих участках 
произошла «разгрузка» пассажиропотоков и тем самым уменьшена перегруженность 
автобусов и увеличена частота их движения. Кроме того, а жители пригородных районов 
получили возможность более комфортабельного передвижения, жители центральных 
районов в свою очередь могут без затруднений попасть в привокзальные районы города.  

Участие в совершенствовании перевозок пассажиров в г. Астане студентов 
Евразийского университета является свидетельством реализации связи университета и 
транспортных предприятий города. 
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Анализ маршрута, их опасных участков информирует водителей об особенностях 

условий движения на маршрутах, и что самое важное, способствует созданию установок и 
формированию навыка предупредительных действий на наиболее вероятные, типичные 
дорожно -  транспортные ситуации. При проведении анализа целесообразно использовать 
результаты топографического анализа ДТП. 

 Для этого в районном отделении ( городском , областном ) ИДПУ ДП ДВД г.Астана 
необходимо получить данные об аварийности на соответствующих маршрутах и представить 
эти данные на карте или в виде линейного графика, а также ситуационного плана ДТП. 

          Разбор маршрутов целесообразно проводить в следующей последовательности. 
1. Общая характеристика маршрута 
Протяженность маршрута, интенсивность движения (в том числе в разное время суток, 

состав транспортного потока, качества и состояния дорожного покрытия, особенности заезда 
к местам погрузки – разгрузки , остановки  общественного транспорта, объемы 
пассажиропотоков и т.д. 

2. Опасные участки и ситуационный анализ ДТП на маршруте. 
На карте маршрута с привязкой к километровой сетке или более мелкими элементами 

дорожной обстановки приводят дислокацию мест концентрации ДТП, опасных участков, 

http://www.autopark1.kz/
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обозначенных предупреждающими знаками, а также необозначенных участков, на которых 
наблюдается повышенное число конфликтных ситуаций. 

 Приводя ситуационный анализ происшествий и конфликтов, типичных для указанных 
мест на примерах, полученных при служебных расследованиях ДТП, данных, полученных в 
ИДПУДПДВД г.Астана и по результатам опроса водителей. 

3. Рассматривают влияние дорожно - климатических (или иных) факторов на 
опасность проезда выделенных мест и участков.  

 
Таблица 1 ─   ДТП с участием общественного транспорта  

 

 
Таблица 2 ─ Из них по вине водителей ОТ:  

 2014г. абсолют. %  
Всего зарегистрировано ДТП  14 5 29,4 
Погибло 1   Стаб. Стаб. 
Ранено  13 5 33,3 

 
Таблица 3 ─Дни совершения ДТП за 1кварт.2014 г. 

 

 2014г. абсолют. %  
Всего зарегистрировано ДТП  17 2 5 
Погибло 2 Стаб. Стаб. 
Ранено  26 1 2,5 

  2014 год  
  кол-во  погибло  ранено   

понедельник  22 2 35  
вторник  14 0 14  
Среда 21 2 19  

Четверг 17 2 19  
Пятница 23 1 27  
суббота  15 0 18  

Воскресенье 9 1 8  
 
Обучения на основе ситуационных характеристик типичных участков повышенной 

опасности. 
Цель обучения: по ситуационным характеристикам типичных участков повышенной 

опасности – дать водителю, систематизированные знания о типичных ситуациях, 
характерных для участков повышенной опасности. Такие знания помогут водителю 
правильно оценивать обстановку в подобных ситуациях, прогнозировать ее развития и 
предотвращать ДТП. 
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 Схема построения ситуационной характеристики: 
- общая характеристика опасностей участка (создать общую установку обучаемого на 

повышения внимания при проезде участка); 
- условия, при которых участки данного вида становятся наиболее опасными; 
- типичные опасности , возможные на данном участке; 
- как обеспечить безопасность при проезде участка. 
Наиболее целесообразно пояснить опасности участка и обосновывать меры по их 

безопасному проезду на анализе примеров ДТП , реально имевших место на конкретных 
участках данного типа; для этого составляется ситуационная карта факторов, повышающих 
уровень опасности участка. 

Примеры ситуационной характеристики типичного участка повышенной опасности. 
1. Нерегулируемый пешеходный переход. 
После остановки общественного транспорта нерегулируемый пешеходный переход  - 

самый опасный участок с точки зрения возможного наезда на пешехода. Основными 
причинами наездов является ситуации «закрытого обзора» и привычка водителей не снижать 
скорость в зоне перехода. 

2. Скорость в зоне перехода. 
Впереди  - нерегулируемый пешеходный переход. Прежде всего , переключись на 

безопасность – веди поисковое наблюдение , наблюдай обстановку , задаваясь вопросом : 
«Что здесь скрытого опасного?» Снижай скорость , в той или иной степени, в любом случае, 
даже если обстановка на переходе этого не требует. Если этого не делать, у тебя  незаметно 
сложится опаснейшая привычка проезжать пешеходный переход без повышения внимания. 

3. Оцени обстановку в зоне перехода.    
Уровень опасности пешеходного перехода определяется: наличием пешеходов 

могущих начать переход; Условиями обзора (кусты, деревья в зоне перехода, поворота 
дороги, переход расположен сразу же после подъема); интенсивностью движения транспорта 
(на улицах и дорогах с редким движением  транспорта пешеходы ведут себя не осторожно , 
там же , где движение интенсивно, обзору перехода  могут препятствовать другие 
транспортные средства); шириной проезжей части ( на нешироких дорогах пешеходы ведут 
себя более неосторожно);продольным профилем дороги ( при движении под уклон 
увеличивается путь , возможен занос ); условиями видимости ( в темное время суток и в 
ненастную погоду пешехода заметить труднее , возможно ослепление водителя светом фар 
встречных автомобилей). 

Чем больше зафиксировал факторов опасности на переходе, тем больше снижай 
скорость, будь готов к экстренному торможению! 
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Количество возможных транспортных ситуаций случайного характера практически 
бесконечно велико. Отсюда можно предположить, что степень их дифференциации выше, 
чем степень дифференциации возможных форм поведения данного участника дорожного 
движения. Это значит, что участники дорожного движения могут обрабатывать не всю 
информацию, содержащуюся в конкретной транспортной обстановке, и необходим отбор 
информации, обеспечивающий сравнимость и классификацию отдельных эпизодов. Лишь 
при этом условии участник движения может предупреждать (предвидеть) развитие 
обстановки, что в свою очередь облегчает ему реализацию адекватного и своевременного 
решения. 

Субъективная оценка опасности транспортной обстановки. Одним из главных 
отрицательных факторов дорожного движения является опасность ДТП. Пока еще не 
накоплено достаточно знаний о субъективных критериях, имеющих значение для оценки 
опасностей. В одном из первых исследований этого направления описана выборка из 39 
типичных транспортных эпизодов и дана оценка подобия. Высказано предположение о 
наличии трех признаков: первым доминирующим и комплексным является показатель 
обзорности, погодных условий и состояния дорожного покрытия, а два других 
второстепенных – преимущество проезда и задержка движения в узких местах или из-за 
определенных действий других участников движения. 

Изучение чувства опасности транспортной обстановки сопряжено с серьезными 
методологическими трудностями, так как чаще всего имеются вербальные формы выяснения 
отношения к опасности, которые получают не во время существования этой опасности, а 
лишь впоследствии. Возникает поэтому проблема несоответствия таких высказываний 
реальности. 

Однако уже установлено, что вполне обоснованы следующие результаты, полученные в 
ходе оценки опасности на представленных диафильмах и кинопленкой картинах дорожной 
обстановки и условий движения. Интенсивность торможения перед поворотом, 
имитируемым в лабораторных опытах, совпадает с интенсивностью торможения в таких же 
реальных условиях и чувство опасности на подходе к повороту обусловлено определенными 
внешними признаками дороги. Оно тем сильнее, чем короче участок приближения, чем 
меньше радиус и чем слабее контраст границ кривой (ее освещенность). 

Давали опрашиваемым, оценивать но фотографиям кривые с большим числом ДТП и 
без них вообще. Кривые с большим числом ДТП не оценивались как более опасные, а 
отличия в дорожно-строительных элементах опрашиваемые во внимание не принимали. 

Был разработан показатель резерва безопасности (safety margin), который определяется 
разностью между минимальным расстоянием обзора и тормозным путем, характеризуемым, 
в частности, скоростью. Этот показатель согласуется (L= 0,88) с «чувством риска», т. е. 
величиной субъективной оценки возможного возникновения предаварийной обстановки в 
существующих условиях. 

Аналогичный показатель, выводимый из субъективной оценки предаварийных условий, 
был разработан в качестве критерия опасности прохождения кривой в плане. 

Движение по кривой. Движение по кривой рассматривают как задачу слежения, в 
которой отдельные части кривой задают направление транспортному средству. 

Отслеживание направления тем точнее, чем больше внимания направлено на 
периферию поля зрения, а в центральной части находятся движущиеся навстречу транс-
портные средства. Тогда точнее будут корректирующие движения рулевого колеса. 

В случае а (рисунок 1) направление взгляда совпадает с направлением внимания на 
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кривую, транспортное средство «входит в движение по траектории». В случае б (см. рисунок 
1) кривизна движения соотносится с кривизной разделительной полосы, которая, однако, уже 
не совпадает с основным направлением взгляда. В этом случае разделительная линия 
препятствует появлению того эффекта, который может возникнуть в случае в (см. рисунок 
1), если на левосторонней кривой не нанесена разделительная или внутренняя линия или на 
правосторонней кривой отсутствует внутренняя линия дорожной разметки. Здесь водитель 
вынужден (прежде всего в темное время суток) ориентироваться по кривизне обочин в 
направлениях, которые противоположны направлению взгляда (наружная или внутренняя 
сторона дороги). Кроме того, незакрепленная опытом координация может затрудняться, если 
водитель при движении гю траектории отслеживает ее наружную сторону центральным 
зрением, а рулевой механизм направляет по внутренней. 

Но выдерживание траектории является процессом, в котором используется не только 
зрительная информация. Имеют важное значение также кинеетезические и вестибулярные 
ощущения. Были определены пороговые значения восприятия поперечного ускорения 
транспортного средства при движении по кривой, которые, очевидно, являются не 
индивидуально постоянными, а мотивационно зависимыми параметрами; при скорости 
движения менее 60 км/ч находятся в пределах от 2,45 до 3,92 м/с2. 

 
 

 
 
 

Рисунок 1– Схемы направления взгляда при движении на поворотах 
 
В ходе экспериментов, при которых водители могли произвольно выбирать скорость 

движения по кривым, было установлено, что более чем у 90% участников поперечное 
ускорение не превышало 2,94 м/с2. 

На основе выборки из 19 кривых в каждом случае были определены относительные 
признаки безопасности, которые определяются в виде среднего значения разности между 
радиусом и чувством опасности и в свою очередь влияют на максимальную скорость 
вхождения в поворот. Отсюда была выведена рекомендация представлять водителю 
достаточную информацию о кривизне, причем ее надо давать на том участке приближения, 
где скорость движения еще может повышаться или поддерживаться на постоянном уровне до 
начала движения с замедлением. В противоположность бытующим представлениям 
просматриваемость кривой не всегда признавалась существенным критерием безопасности 
водительского поведения. Были получены даже скорее обратные доказательства в 
направлении неопределенного снижения чувства опасности. В исследовании участники 
считали кривые, где произошло большое число ДТП, хорошо просматриваемыми. 

Результаты, приведенные в работе, показывают еще одну возможность влияния 
элементов обустройства дорог на скорость прохождения поворотов: самая высокая – при 
наличии сплошного ограждения, ниже – при наличии направляющих столбиков, самая 
низкая – без дорожного ограждения, тогда как соответственно измеренные значения КГР 
(кожно-гальваническая реакция) водителей, наоборот, возрастают в той же после-
довательности. С учетом результатов других исследований особенности прохождения 
поворотов в скоростном режиме могут объясняться различным чувством опасности в 
зависимости от зрительной оценки кривизны поворота. Наблюдения (влажное или сухое 
состояние дорожного полотна) не выявили значимых отличий от привычного режима 
прохождения даже весьма извилистых участков дороги. 
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Обгон. Обгон считается сложной операцией и классическим видом риска. Для 
уверенного его выполнения водители должны уметь своевременно и правильно оценивать 
удаленность и скорость движущихся навстречу и попутно транспортных средств. 

Уже упомянутые в работе Хаккинена результаты выявляют значение общей тенденции 
к переоценке расстояния и недооценке скорости движущегося навстречу транспортного 
средства. Показано, что прогнозированию условной точки возможного столкновения при 
обгоне сопутствует систематическая ошибка: в качестве точки встречи в основном 
устанавливают среднюю точку дистанции между двумя транспортными средствами, что 
справедливо лишь при условии одинаковых скоростей движения обоих транспортных 
средств. Установлено, что скорость движущегося навстречу транспортного средства 
учитывается в решении обогнать даже тогда, когда значения весьма разнятся (48 и 96 км/ч). 
Тенденция к уменьшению минимально безопасной дистанции для обгона была обнаружена 
также при исследовании обгонов на экспериментальных участках дороги, во время которых 
в первом эксперименте участвующие водители указывали самую близкую точку начала 
обгона, а во втором – должны были в действительности выполнить обгон. Наблюдаемая при 
этом ошибка в оценке составляла от 20 до 50% фактического участка обгона и проявлялась 
при более высокой скорости чаще, чем при более низкой, тогда как величина этой 
недооценки на максимальных скоростях была наименьшей. 

Проведенные эксперименты по обгону обнаружили, что на величину дистанции в 
момент завершения (освобождения встречной полосы) оказывают воздействие различные 
соотношения скоростей обгоняемого и встречного транспортного средства. Наиболее 
опасными считаются обгоны при значительно меньшей скорости обгоняемого (  по 
сравнению со скоростью встречного (  транспортного средства, например, 50 и 90 км/ч, 
где в 58% исследованных случаев (n = 31) дистанция в момент освобождения условной 
встречной полосы была опасной. 

В  исследованиях Грауфорда А. говорится о «неопределенных условиях», когда 
водитель примерно в 50% случаев не уверен в безопасности обгона. Требуемое время для 
решения обогнать имеет наибольшее значение в этой пороговой области и является 
составной частью замеряемого времени всей операции (еще с момента появления светового 
сигнала левой «мигалки» на обгоняющем автомобиле как признак принятого решения выйти 
на исходную позицию до выхода на встречную полосу, которое в среднем составляет 1,5 с). 
Отклонения соответствующих значений времени принятия решения от этого среднего зна-
чения зависят от величины временного интервала между обгоняемым и движущимся 
навстречу транспортными средствами.  

Средние значения времени обгона, полученные в различных независимых 
исследованиях, совпадают: для скорости обгоняемого транспортного средства 48 км/ч оно 
равно 8 с, для скорости 80 км/ч – 9,5 с. 

На участках с запрещенным обгоном дистанции между транспортными средствами и 
интервалы до разделительной линии в общем больше, чем на участках с разрешенным 
обгоном. Такое сокращение дистанций обусловлено скорее всего повышенной готовностью 
выполнить обгон при ближайшей возможности. Некоторые ДТП, связанные с попутным 
столкновением, следует относить к авариям при обгоне, так как наезд фактически 
происходит в начале первой фазы обгона. 

Установлено, что около 65% всех обгонов на контролируемом участке автодороги 
длиной 13 км выполнялись корректно, а чаще и опаснее обгоны совершаются при средних 
плотностях транспортных потоков. На автомагистралях ФРГ проводили наблюдения за тем, 
позволяли ли медленно движущиеся в левом ряду транспортные средства обгонять себя, если 
для этого не было препятствующих факторов. Причем учитывались лишь такие случаи, в 
которых едущие впереди транспортные средства могли перестроиться (посторониться) 
вправо, не замедляя собственной скорости и в которых было ясно, что обгоняемое 
транспортное средство на обозримом участке дороги в свою очередь также не пойдет на 
обгон. Из 174 наблюдаемых транспортных средств 38,4% позволили совершить обгон, 61,9% 
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препятствовали преследующему транспортному средству с наблюдателем произвести обгон, 
не перестраивались вправо. Из 244 наблюдаемых транспортных средств 41% их водителей 
выражали благодарность за облегчение  обгона или за перестроение. Такое поведение чаще 
всего наблюдалось в городском движении (70% по сравнению с 31% на автодорогах и 13% 
на автомагистралях) и среди молодых водителей. 
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УДК 656.033 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  

 
Әлкебаева Гүлсәуле Әбсаматқызы  

студент 4 курса  5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта».ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва, Астана, Казахстан 

 Научный руководитель – Ж.М. Куанышбаев 
 

 Цели и задачи исследований: Определениепровозной платы с тарифным переломом 
и по схеме сквозного плеча  в системе интермодальных перевозок с участием железных 
дорог Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Выбор оптимального 
маршрута доставки. 

1.ЛОГИСТИКА 
Транспортная логистика - это область интеллектуального труда специалистов по 

расчету оптимального маршрутаперевозки грузов. Грамотная транспортная логистика 
учитывает множество факторов для выбора наиболее оптимального маршрута.Логистическая 
схема – схема маршрута товародвижения, направленная на достижение какой-либо 
производственной цели или всех вместе – оптимизации затрат на поставку, сокращению 
времени поставок, непрерывность цепочки поставок и прочие. От качества составленной 
схемы зависит сохранность груза при перевозке 

2.СХЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ПО СЕТИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 Тарифами называют систему цен, которые отражают полную перевозку грузов 
(транспортные услуги).Железнодорожные тарифы дифференцируются по видам перевозок.В 
настоящий момент установлены единые государственные тарифы на железнодорожные 
перевозки.Схема дифференцирования показывает общую методику начисления провозной 
платы при перевозке массовых грузов по сети железных дорог Республики Казахстан. Схема 
первого типа (рис. 2.1)  дифференцирования предназначена для начисления провозной платы 
для грузов топливно-энергетической группы (уголь, руда черных металлов). 
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С,тг.С,тг.

 
Рисунок 2.1 Схема дифференцирования I типа 

 
Тарифные ставки по схемам ІІ и ІІІ (рис.2.2- 2.3) применяются до определенных 

расстояний перевозок. Этот предел, носящий название нормальной дальности перевозки 
зависит от рода груза.Схема второго типа (рис. 2.2) установлены при определении провозной 
платы для кокса, нефтяных грузов и черных металлов. 

 

С,тг.С,тг.

 
Рисунок 2.2 Схема дифференцирования II типа 

 
Cхеме третьего типа дифференцирования(рис. 2.3) предназначена для определения 

провозной платы при перевозке минеральных удобрений, овощей, фруктов, муки и крупы. 
 

lср0 l, км

С,тг.

0

С,тг.

50
const

 
Рисунок 2.3 Схема дифференцирования III типа 
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3. ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ЭКСПОРТНОМ И В ИМПОРТНОМ 
СООБЩЕНИИ 

 
Рисунок 3.1 Динамика перевозок грузов в экспортном сообщении из Казахстана в 

Китай, 2013-2014гг январь-июль 

 
Рисунок 3.1 Динамика перевозок грузов в импортном сообщении из Китая в Казахстан, 

2013-2014гг январь-июль 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  

Перевозимый груз - железная руда.Отправляем со станции ЖанаАул (Республика 
Казахстан), станция назначения и одноименный порт Ляньюньган (Китайская Народная 
Республика). Логистическая схема  по данному маршруту в системе интермодальных 
перевозок представлена на рисунке 4.1:ЖанаАул19 – Караганда-Сортировочная359 – 
Мойынты132 –Балхаш І701 – Достык12 – Алашанькоу560 – Урумчи1204 – Цзяюйгуань770 – 
Ланьчжоу950 – Чжэнчжоу581 – Ляньюньган 

 

 
Рисунок 4.1Логистическая схема по маршрутуЖанаАул-портЛяньюньган 

 
По Казахстану 
ЖанаАул163 – Жарык68 – Акадыр137 – Мойынты67 – Сарыкум65 – Балхаш І206  – Саяк186 – 

Актогай124 – Разъезд №819 – Бесколь120 – Жаланашколь46 – Достык 

 
Рисунок 4.2 Маршрут по железным дорогам Республики Казахстан 

 
По Китаю 

Алашанькоу560 – Урумчи1204 – Цзяюйгуань770 – Ланьчжоу950 – Чжэнчжоу581 – 
Ляньюньган
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Рисунок 4.3 Маршрут по железным дорогам Китайской Народной Республики 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ПО СХЕМЕ С   ТАРИФНЫМ 

ПЕРЕЛОМОМ 
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с 

помощью транспортных тарифов.С помощью программой Rail-тариф в зависимости от 
расстояния определяем провозную плату перевозки. 

Маршрут – общее расстояние:5276км 
По Казахстану (1211км); 
 

 

 
 
Рисунок 5.1 Определение провозной платы по железной дороге Республики Казахстан 

 
По Китаю (4065км); 
По Китаюопределяем провозную платуза перевозку крупнотоннажных универсальных 

контейнеров пожелезным дорогам - участницам ЕТТ малой скоростью 
Т=5668 CHF 
По железным дорогам Республики Казахстан провозная плата составляет: 

ТKZ=149292,00KZT, по железным дорогам Китайской Народной Республики она составляет: 
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Т=5668 CHF (рис. 2.3). Результаты расчета приведем в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 

Маршрут 
перевозки Страна Расстояние, 

Км 
Провозная 
плата, тенге 

Швейцарский 
франк 

1.ЖанаАул – 
Достык 

Казахстан 
 
 

1211км 149292,00 KZT 759.78 CHF 

2.Алашанькоу-
Ляньюньган 

Китай 4065км 1078903,8KZT 5668 CHF 

Итого  5276км - 6427.78 CHF 
 
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ПО СХЕМЕ СКВОЗНОГО ПЛЕЧА 
Определяем провозную плату по схеме сквозного плеча при организации перевозки 

железной руды. Для этого по каждому из маршрутовопределяем общее расстояние 
перевозки. 

 
где ТМЖС – тарифы за использование услуг магистральных жд сетей; 
      ТЛТ – тарифы за использование локомотивной тяги; 
      ТОГКР – тарифы за услуги грузовой и коммерческой работы; 
      К1, К2, К3, – переводные коэффициенты жд транспорта (К1=327, К2=436, К3=1138) 
1-ый маршрут – общее расстояние: 5276км 

 
В результате мы посчитали провозную плату перевозки по двум методам. 

Рассчитанные  значения провозной платы для сравнения приведем в таблице 5.1 на основе 
единой валюты.  

 
Таблица 6.1 - Сравнение методик определения провозной платы 

Наименование 
маршрута 

Провозная плата Экономическая 
эффективность По схеме тарифного 

перелома 
По схеме сквозного 

плеча 
1.ЖанаАул–
Достык 

759.78 CHF 
 

120.42 CHF 
 

 

2.Алашанькоу - 
Ляньюньган 

5668 CHF 
 

403.22 CHF 
 

 

 Σ=6427,78 CHF 
1223527,9 KZT 

Σ=523,64 CHF 
99674,87 KZT 

5904,14 CHF 
1123853,0 
KZT 

 
6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, представлена методика определения провозной платы по схеме с 

тарифным переломом по1-му маршрутупри перевозке железной руды,т.е.по железным 
дорогам Республики Казахстан,  от ст.ЖанаАул – до ст. Достык (рис.4.2) провозная плата 
равна 759.78 CHF; по железным дорогам Народной Республики Китай,  от ст. Алашанькоу – 
до порта Ляньюньган (рис.4.3) 5668 CHF и общая сумма провозной платы составляет 6427.78 
CHF. 

По схеме сквозного плеча провозная плата по 1-му маршруту при перевозке железной 
руды (рис. 4.1)523,64 CHF.  

Проведенные расчеты показали эффективность предложенной  методики определения 
провозной платы по схеме сквозного плеча, котораяприведена в таблице 6.1 позволяет 
снизить провозную плату и ускорить сроки доставки груза.Из приведенных расчетов видно, 
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что использование методики определения провозной платы по схеме сквозного плеча 
позволяет получить экономию в размере по 1- му маршруту(рис. 4.1)5904.78CHFза 
повагонную отправку. 
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УДК 656.11:004 

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ 
ҚАУІПСІЗДІКТІ САҚТАУ ШАРАЛАРЫ 

 
Қозбақова Сабина Күлесбайқызы 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті 
пайдалану» кафедрасының магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Қуанышбаев Ж.М. 
 
Көп деңгейлі көліктік ағытылым туралы жалпы түсінік  
Көліктік ағытылым – көлік ағынын минимизациялау, сонымен қатар, жолдың өткізу 

қабілетін жоғарлату үшін арналған жол құрылыстар кешені (көпірлер, туннельдер, жолдар). 
Көлік ағытылымы негізінен әр түрлі деңгейдегі жол қиылыстарымен түсіндіріледі, бірақта 
жеке жағдайда бұл термин бір деңгейдегі жол қиылысында қолданылады. 

Оң жағалаудың жол-көліктік желісі 
Астана – инженерлік инфраструктуралы, көліктік желісі бар, коммуналды 

шаруашылық, тұрғын үйлер фонды мен мемлекеттік маңызы бар архитектуралық объектілері 
бар ірі заманауи мегаполис. Қаланы оң және сол жағалауға бөліп, қала территориясымен Есіл 
өзені ағып жатыр. Жұмыс күндері таңғы мезгілде қала көшелерінде сол жағалауға жол 
тартқан, ал кешкі уақытта кері бағытта жүріп бара жатқан автокөліктер ағынын байқауға 
болады. Себебі, оң жағалауда негізінен тұрғын үйлер және де сауда орталықтары мен темір 
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жол вокзалы орналасқан. Ал сол жағалауда жұмыс орындары, яғни әкімшілік ғимараттар, 
үлкен бизнес орталықтар орналасқан.Тәуелсіздік - Б.Момышұлы даңғылдары қиылысы 
қаланың жол-көліктік желісінде өте маңызды рөль ойнайды, себебі бұл қиылыс екі 
жағалаудың шекарасында орналасқан. Жекелей алғанда, берілген қиылыс Қарағанды тас 
жолы мен сол жағалауды жалғап жатыр.  

Тәуелсіздік-Б.Момышұлы қиылысының ағымдағы жағдайы  
Тәуелсіздік - Б.Момышұлы даңғылдары қиылысы Астана қаласының оң және сол 

жағалаулары арасындағы автокөліктер қатынасын қамтамасыз етеді және маңыздылығы 
бойынша каланың басты көліктік артериясының бірі болып табылады. 

 

 
1 – сурет. Тәуелсіздік-Б.Момышұлы қиылысының ағымдағы сұлбасы. 

 
Тәуелсіздік-Б.Момышұлы қиылысындағы қозғалыс қарқындылығының 

көрсеткіші мен анализі , оң жағалау бағыты бойынша. 
Қозғалыс бағыты: Б.Момышұлы(сол жағалауға), солға бұрылыс 

Пикке дейінгі 
уақыт 

Көліктік 
ағын 
(бірсағатқа) 

Жүк Арнайы  Жеңіл  Жолаушыла
р  

7:00-8:00 119 3 2 109 5 
8:00-9:00 287 2 5 274 6 
9:00-10:00 353 2 8 339 4 
10:00-11:00 220  5 210 5 
11:00-12:00 202 1 4 194 3 
12:00-13:00 173  2 166 6 
13:00-14:00 197 1 5 187 4 
14:00-15:00 204 2 4 192 6 
Пик уақыты Көліктік 

ағын 
(бірсағатқа) 

Жүк Арнайы  Жеңіл  Жолаушыла
р  

17:00-18:00 167 4 4 155 4 
18:00-19:00 302 2 7 287 6 
19:00-20:00 380 3 10 362 5 
20:00-21:00 245 5 7 229 4 
21:00-22:00 120 4 2 110 4 
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2 – сурет.Б.Момышұлыкөшесі(сол жағалауға)бағыты бойынша жүк ағыны 

қарқындылық тәуелділігі, солға бұрылыс. 
 
Ұсылынып отырғанТәуелсіздік-Б.Момышұлы көліктік ағытылымы  
Астана қаласындағы Бауыржан  Момышұлы мен Тәуелсіздік көшелерінің 

қиылысындағы көлік ағынның өткізу қабілеттілігін жоғарылату мақсатында біз мынадай үш 
деңгейлі көліктік ағытылымды ұсынамыз. Осы қиылыстағы көліктік ағытылымды жобалау 
мен оның салынуы пик уақытындағы кептелісті шешеді және өткізу қабілетін жоғарлатады 
деп тұжырымдаймыз. Берілген көліктік ағытылымда барлық бағыттағы бұрылыстар 
қарастырылған (3-сур.). 

 
3- сурет. Тәуелсіздік - Б.Момышұлы көшелер қиылысындағы көліктік ағытылым 

 
Бұл жоба жолайрық құрылысынажатады және көліктік ағытылым құрылысы кезінде 

қолданылуы мүмкін. Көліктер қозғалысының өтікізушілік қабілетін жоғарлатып, қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ағытылымныңтехникалық шарты болып табылады. Көлік 
торабы «клеверный лист» және “двухуровневая клеверообразная накопительная” көлік 
ағытылымымен жалғасқан маңыздылығы бірдей жол қиылысын білдіреді. Бұл қиылыс қала 
халқы тығыз орналасқан аймағында орналасқандықтан, тәулік бойы жол қозғалысы 
тоқтамайды, сондықтан пик уақытындағы кептеліс мәселесін көлік ағытылымының 
құрылысы шешеді. 

Ұсынылып отырған көліктік ағытылым, Тәуелсіздік және Б.Момышұлы көшелер 
қиылысындағы барлық ғимараттар мен құрылыстарды (Оқушылар сарайы, бизнес орталық, 
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көп қабатты үйлер) ескере отырып жасалынды. Берілген ағытылымда бүкіл оңға және солға 
бұрылыстар қарастырылған, сонымен қатар Б. Момышұлы даңғылы бойында, басқа 
жүргізушілерге кедергі келтірмей кері бұрылыс жасауға арналған сақина тәріздес тармақ 
орналасқан. 

Жалпылай келгенде, көлік ағынының өткізу қабілетін жоғарлату мақсатына қол 
жеткізуге, тоқтаусыз қозғалыспен қамтамасыз етуге - бағдаршамсыз көлік ағытылымы 
шешімін тауып отыр. 

 

 
 

4- сурет.Тәуелсіздік - Б.Момышұлы көшелер қиылысындағы көліктік ағытылым 
 
Көп деңгейлі көліктік ағытылымның динамикалық моделі 
 

 
 

 
5- сурет. Тәуелсіздік - Б.Момышұлы көшелер қиылысындағы автокөліктер 

қозғалысының динамикалық моделі(оң және сол бағытты бұрылыстар) 
 
 
Б.Момышұлы даңғылынан бұрылыс жасау үшін автокөлік құралы, ең шеткі оң жолаққа 

түсіп, оңға бұрылыс жасап, тармақ бойымен жүре келе, Тәуелсіздік даңғылына сол бағытты 
бұрылыс жасайды (6 сурет). АлБ.Момышұлы даңғылымен келесі тармаққа түсіп, автокөлік 
оң бағытты бұрылыс жасайды. 
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6- сурет. Тәуелсіздік - Б.Момышұлы көшелер қиылысындағы автокөліктер 

қозғалысының динамикалық моделі (Б.Момышұлы даңғылынан оң және сол бағытты 
бұрылыстар) 

 
 
8 суретте Б.Момышұлы көшесінен Тәуелсіздік даңғылына бұрылыс және Тәуелсіздік 

даңғылы бойында оң бағытты бұрылыс жасағандағы автокөліктердің динамикалық моделі 
көрсетілген.  

 

 
 

8- сурет.Тәуелсіздік - Б.Момышұлы көшелер қиылысындағы автокөліктер 
қозғалысының динамикалық моделі 

 
Тәуелсіздік - Б.Момышұлы көшелер қиылысындағы көліктік ағытылымның 

динамикалық моделі авариялық жағдайды азайтуға, жол қозғаласының қауіпсіздігін 
жоғарлатуға, өткізу қабілетін көбейтуге, қиылыстағы қақтығыс нүктелерін жоюға және осы 
аймақтың экологиялық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. 

 
Жол қозғалысы мен жаяу жүргіншілердің кауіпсіздігін камтамасыз ету. 
Ұсынылып отырған көліктік ағытылымында бағдаршам жоқ болғандықтан, жолды 

кесіп өтуде жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жер асты өткелдері 
жобаланған. Оның сұлбасы 9 суретте көрсетілген. 
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9- сурет. Көліктік ағытылымдағы жол асты өткелінің сұлбасы. 

 
 
ҚОРЫТЫНДЫ 
Тәуелсіздік - Б.Момышұлы даңғылдары қиылысындағы көп деңгейлі көліктік ағытылым 

құрылысы мен жобалануы инновациялық технологияны жол қозғалысын ұйымдастыруға 
енгізудің бір бағыты болып табылады. Ұсынылып отырған көліктік ағытылым (1 сурет) 
жоғары өткізушілік қабілет пен жылдамдық, қақтығыс нүктелерін жою, көлік құралдарына 
басқаларға кедергі жасамай сақина элементі арқылы кері бұрылыс жасау мүмкіндігі сияқты   
артықшылықтар беретінін зерттеулер көрсетіп отыр. Сонымен қатар, көліктік ағытылым 
Астана қаласының көрнекті құрылыстар кешені болуы мүмкін. 
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Развитие транспортных перевозок в Казахстане тесно связано с существующей 
транспортной и энергетической инфраструктурой.   

Анализ развитых стран показывает, что рыночная экономика способствует сглажива-
нию разрывов в социально-экономическом развитии. В условиях свободного рынка идёт 
активный переток ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, капитала и товаров в 
регионы с повышенным спросом, что в свою очередь быстро выравнивает развитие. Для 
формирования единого рынка страны одним из направлений снижения региональных 
диспропорций,  является территориальное развитие страны по хабовому принципу, с 
созданием городов, которые станут центрами притяжения в макрорегионах. Президент 
страны Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана в новой экономической 
политике «Нұрлы жол – путь в будущее» озвучил о лучевом принципе развития 
транспортно-логистической инфраструктуры, исходящего из Астаны [1]. 

В основных программах развития Казахстана до 2020 года предусматривается создание 
хабов: в северном регионе – Астана; Центрально-восточного макрорегиона -  Оскемен;  
Западного макрорегиона - Актобе;  Южного макрорегиона - Шымкент и Алматы (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От Астаны по лучевому принципу все коммуникации будут направлены к городам-

хабам других макрорегионов. Хабы будут являться городами мирового уровня, с  более 
совершенной инфраструктурой, населением более миллиона человек. Они должны стать 
центрами индустриального роста, с высоким уровнем жизни.  

Для реализации данного подхода, в первую очередь, будут создаваться каркас 
транспортной и энергетической инфраструктуры страны. Это потребует инвестиций в 
автодорожную систему (рисунок 2). 
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Также будут создаваться новые направления транспортных артерий,  
 
 
соединяющих Астану с западом (Актобе) и востоком (Оскемен) страны - это новые 

дороги международного класса. 
Вместе с тем, предусматривается провести полную реконструкцию существующих 

дорог с повышением до уровня магистрального сообщения по направлениям: Астана–
Костанай, Астана-Петропавловск, Астана-Павлодар. Также построена связь Астаны с югом 
страны через Жезказган. Особого внимания требуют автодороги запада. Целесообразно 
строительство новой дороги из Актобе в Актау и реконструкция дорог из Актобе в Орал и 
Атырау. Железнодорожная инфраструктура также предусматривает направление на 
формирование хабовой системы. Ожидается исключение ж/д маршрутов через территорию 
сопредельных государств. Планируется кроме прямых сообщений Астана-Актобе, развитие и 
других внутренних маршрутов на востоке и западе страны (рисунок 3).  

 

 
Отсюда, хабовая система транспортной инфраструктуры отразится на экономических 

издержках и повысит конкурентоспособность товаров на внешнем рынке. Кроме того, это 
поможет расширить  внутренний потенциал рынка страны, увеличит транзитный потенциал 
и внутренний туризм. 

Хабы будут центрами концентрации капитала, ресурсов и передовых технологий. 
Необходимо, чтобы в хабах развивалась сфера услуг мирового класса. Эти города должны 
будут конкурировать с мегаполисами в рамках Евразийского пространства [2].  

Казахстан с января 2015 года вступил в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 
экономическое объединение с Россией и Беларусь. Идею о создании на постсоветском 
пространстве Евразийского союза 20 лет назад Глава государства Н. А. Назарбаев озвучил в 
МГУ им. М. Ломоносова. На первом этапе был сформирован Таможенный союз, затем             
29 мая 2014 года в Астане лидеры Беларуси, Казахстана и России подписали Договор о 
Евразийском экономическом союзе.  

ЕАЭС – это общий рынок, принципиально новое объединение ХХI века, работающий 
на принципах равноправия, взаимной выгоды и учёта интересов всех его участников [3]. 

Евразийская экономическая интеграция вносит значительный вклад в развитие 
Казахстана. Евразийский экономический союз открывает колоссальные возможности для 
экономики страны и охватывает вопросы экономического взаимодействия трех государств. 
Это важнейший принцип построения интеграции. Значимое отличие Евразийского 
экономического союза от предшествующих форм экономической интеграции – это 
договоренности, которые существенно улучшают возможности для развития нашей 



7189 
 

республики.  
 Казахстан по географическому расположению является крупнейшей в мире страной, не 

имеющей выхода к мировому океану, и одной из наиболее удаленных от океана стран. 
Высокие транспортные издержки сдерживают доступность глобальных рынков и 
диверсификацию нашей экономики. 

Поэтому договоренности о доступе к инфраструктуре стран-партнеров по ЕАЭС 
позволят сократить транспортные издержки наших экспортеров. Соответственно, повысится 
конкурентоспособность казахстанской продукции, которая направляется на экспорт, в том 
числе в страны Европы.  

Отсутствие таможенных границ между странами-участниками Таможенного союза уже 
сейчас позволяет сокращать транспортные издержки и время в пути нашим экспортерам 
зерна и муки, иных готовых и сырьевых товаров на мировые рынки. 

В то же время, объединенный рынок Евразийского экономического союза является 
связующим и логическим звеном между Востоком и Западом. У Казахстана в данном случае 
есть определенное преимущество в виде общих границ с такими ключевыми рынками, как 
Китай и с растущим рынком Центральной Азии. Через Россию нам открываются 
европейские рынки и выход к морю.  

Реализация таких инфраструктурных проектов, как международный транспортный 
корридор "Западная Европа – Западный Китай", строительство железной дороги по 
маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран - Персидский залив как раз и способствуют 
росту транспортной привлекательности и созданию трансконтинентальных "мостов". С 
целью извлечения выгоды из новых железнодорожных маршрутов Казахстан вкладывает 
большие средства в инфраструктуру.  

 В 2014 году запущены две железнодорожные магистральные линии "Жезказган–
Бейнеу" и "Аркалык–Шубарколь" протяженностью более 1200 км, связывающие Казахстан 
на востоке с Китаем и с Каспийским морем на западе страны. 

Следует отметить, что в перспективе евразийская интеграция принесет немало 
выгод и странам Европейского союза.  

Если раньше европейским и азиатским производителям приходилось пересекать три 
государственные границы с соответствующими процедурами, то теперь создание 
пространства с едиными таможенными тарифами и стандартами значительно упростит, а 
значит, и увеличит межконтинентальные перевозки грузов.  

Этому будет способствовать и наше вступление в Форум "Азия – Европа" (АСЕМ), 
смысл которого в налаживании лучших контактов во всех сферах между двумя частями 
Евразийского континента.  

Сегодня Евразийский экономический союз открывает широкие возможности. 
Мировой интерес возрос не только к Казахстану, но и к Союзу в целом. Многие страны 
желают попасть общий рынок, так как. ЕАЭС призван стать одним из крупнейших в мире 
региональных интеграционных объединений с населением более 170 млн человек и 
суммарным ВВП в $2 трлн. 

В Минске 2014 году подписан договор о присоединении Армении к ЕАЭС, а также  
одобрена "дорожная карта" по присоединению Кыргызстана к Единому Экономическому 
Пространству в 2015 году. 

Сегодня в условиях ЕАЭС огромное значение имеет возрождение Шелкового пути, 
который ранее был одним из важнейших каналов коммуникации в истории человечества. 
Соединял восточную и западную части евразийского материкового массива, Европу и 
Восточную Азию, служил каналом перевозки не только товаров, но и людей. 

Шелковый путь возник  естественно, 2000 лет назад. Караванные пути вели из Китая 
через Центральную Азию и Ближний Восток в Европу. Или по воде – через Индокитай и 
Индию. Важным товаром  перевозок был шелк, который экспортировали из Китая, однако 
шелк был все же всего лишь предметом роскоши.  

С образованием ЕАЭС Китай на границе  с Казахстаном собирается запустить у себя в 
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стране – Новый шелковый путь, с большими интересами его участников. Он подразумевает 
тесную интеграцию восточной и западной части Евразии при помощи комплексной 
логистики, что помимо развития железнодорожного и морского сообщения включает также 
введение единых правил и стандартов, устранение существующих препятствий и 
эффективное сотрудничество всех заинтересованных сторон. Китай готов инвестировать в 
проект миллиарды, а в перспективе и триллионы. По данным газеты Want China Times, не 
менее 20 триллионов долларов. И в будущем единое экономическое пространство должно  
распространиться на Америку и другие части земного шара [4].  

Большая часть товарообмена между Европой и Китаем идет по морю, поскольку мор-
ской транспорт почти вполовину дешевле наземного. Но развитие дорог, соединяющих 
восток и запад Евразии, изменить ситуацию. А кроме того, помимо наземного Шелкового 
пути Китай собирается создать морской Шелковый путь (т.е. строительство и модернизацию 
портов и каналов). Быстрое, более дешевое и удобное сообщение приведет к росту 
экономики и повысит уровень жизни во всех имеющих отношение к Шелковому пути 
странах. 

В перспективе с увеличением транспортных перевозок ЕАЭС более тесно сблизит 
Казахстан с КНР, Россией и Центральной Азией, а также с азиатским побережьем, Ближним 
Востоком и Европой. 
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ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ ЖАҢААУЛ СТАНЦИЯСЫНАН ЧОП 
СТАНЦИЯСЫНА МЕТАЛЛ ӨНІМДЕРІН ТАСЫМАЛДАУДАҒЫ ЛОГИСТИКАЛЫҚ 

СҰЛБАЛАРДЫ ЖОБАЛАУ 
 

Әлиакбар Әсем Тасқынбайқызы 
aliakbar@ MAIL7RU 

.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті 
пайдалану» кафедрасының 4 курс студенті, Астана, Қазақстан  

Ғылыми жетекшісі – Куанышбаев Ж.М. 
 
1.Баяндаманың басты мақсаты: 
Тарифтік саясатты жетілдіру, яғни темір жол көлігінде жүктерді тасымалдау 

төлемін,жүк тасымалданатын мемлекеттердің арасында бір валютаға келтіру. 
2. Көлік логистикасы 
Көлік логистикасы -  бир жерден екінші жерге, ең оңтайлы әдіспен материалдық 

заттарды, жүктерді жеткізуді ұйымдастыру жүйесі. 
Логистикалық сызбаларды жобалау – жүкті мерзімінде жеткізіп, тасымал төлемін дәл 

анықтаудың ең қолайлы әдісі болып табылады. 3.Дифференциалдау сұлбасы 
Дифференциалдаудың  II сұлбасыбойынша тарифтік құны 50км арақашықтықта үлкен 

мәнге ие, ары қарай бұл көрсеткіш орта қашықтыққа дейін азаяды. ІІ типтегі сұлба қара 
металл, кокс және мұнай тасымалдау үшін арналған.1 Суреткеқараңыз. 

 

http://www.postimees.ru/
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1 Сурет. II типтегі дифференциалдау сұлбасы 

 

 
 

2 Сурет. ЖанаАул ст.-Чоп ст. бағдары бойынша жалпы сұлбасы 
 
4. Бағдар: 
 Жанааул ст. – Тобол ст. – Карталы 1ст.- Соловей ст. – Тополи ст. – Чоп ст. 
Жүкжөнелтуші кәсіпорын –АО «Арселор Миттал Темиртау» 
Жүк қабылдаушы орын – Чоп 
Тасымалданатын жүк атауы – қара металл 
ЕТСНГ бойынша коды: 315013 
ГНГ бойынша коды: 73089000 
Жөнелтілу станциясы – ЖанаАул (КЗХ) 
Қабылдау станциясы – Чоп, Молдовская жд (УЗ) 
Шекаралық станция – Тобол (КЗХ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83
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Шекаралық станция – Карталы 1 (РЖД) 
Шекаралық станция – Соловей (РЖД) 
Шекаралық станция – Тополи (УЗ) 
Жөнелтілім: вагондық 
Осы маршрута жол бағдар құрамыз: 
Қазақстан бойынша: 
Жанааул152 –Вишеневка67– Астана 121 – Джалтыр108– Атбасар 147 – Есиль 140 – Кушмурун 

39 – Аманкарагай 109 – Тобол 142 –Карталы I 
 

 
 

3  Сурет. ҚазақстанРеспубликасыныңтеміржолыбойыншатасымалдау бағыты 
Ресей бойынша:   
Карталы 1141 –  Магнитогорск -Грузовой 106– Белорецк205 – Карламан31  – Уршак123 – 

Раевка134 – Абдулино115 – Похвистнево80 – Кротовка38– Кинель177 – Сызрань I250 – Пенза II159- 
РтищевоII118– Балашов I81–Поворино126 – Таловая89–Придонская10 – Лиски 163– Валуйки 29– 
Соловей  

 

 
 

4 Сурет. Ресей Федерациясының теміржолы бойынша тасымалдау бағдары 
 
Украина бойынша:  
Соловей5 - Тополи116– Коробочкино80 – Совнаркомовская37 – Водяная73 – Полтава-

Южная105 – Миргород46 – Солоницкая52 – Гребенка47 – Яготин 124– Вишневое51 – Фастов I93–
Казатин I118- Полонное51 – Славута 173 – Озеряны82 – Броды100  – Львов155 – Бескит95  – 
Батево16– Чоп  
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5 Сурет. Украина Республикасының теміржолы бойынша тасымалдау бағдары 

 
Жалпы жолдың арақашықтығы 4662 км құрады, оның ішінде: 
2175км – Ресей бойынша 
883км – Қазақстан бойынша 
1604км –Украина бойынша 
 
5. Тарифтік сыну сызбасы бойынша тасымал төлем ақысын анықтау әдісі. 
Тарифтер – көліктік қызмет көрсетулер үшін алынатын төлемақы құнының жүйесі.  
Жалпы арақашықтық: 4662км 
- Қазақстан бойынша (883км): 
 

 
 

6 Сурет. Қазақстан Республикасының теміржолы бойынша тасымалдау төлемақысын 
анықтау 

 
- Ресей бойынша (2175км): 
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7 Сурет. Ресей Федерациясының теміржолы бойынша тасымалдау төлемақысын анықтау 
 
-Украина бойынша (1604км): 

 
 
8 Сурет. Украина Республикасының теміржолы бойынша тасымалдау төлемақысын анықтау 

 
Суреттерден көрініп тұрғандай Қазақстан бойынша тасымал төлемі: 

Тkz=129707,20 KZT, Ресей бойынша ол:ТR=127232 RUB, ал Украина бойынша 
ТУК=32902,80 UAH.Тарифтік сыну сызбасы бойынша есептің қорытындысын 1 
кестедекөрсетеміз. 

 
Таблица 1 

Тасымалдау маршруты мемлекет Арақашықтық, км Тасымал төлемі Швейцар франкі 
1.Жанааул –Тобол Казахстан 883 129707,20KZT  

680,41CHF 
2.Карталы I-Соловей Россия 2175 127232 

RUB 
CHF 

3.Тополи-Чоп Украина 1604 32902,80UAH 1726CHF 

Қорытынды  4662  5383,14CHF 
 
1 - кестеден алынған мәліметтерді бір валютаға айналдырамыз: 
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 = 680,41CHF 

CHF 

 1726CHF 

 
6. Тура бағдар сызбасы бойынша тасымал төлемін анықтау 
Жалпы төлемді анықтау үшін бағыттары бойынша берілген нақты шамаларды қосамыз: 

Тобщ = 680,41+2976,73+1726 = 5383,14CHF 

 
Тобщ=

те
нге 

где ТМЖС – магистральды теміржол желілерін пайдаланған үшін тариф; 
ТЛТ – локомотив тартымын пайдаланған үшін тариф; 
ТОКГР – жүк және коммерциялық жұмыстар қызметін пайдаланған үшін тариф; 
К1,К2,К3– айнымалы коэффициенттер (К1-945, К2 – 1110,К3 - 2575) 
Бұл шаманы швейцар франкіне айналдырамыз: 

CHF 

Әр елдің қашықтығының жалпыға пайыздық қатынасын есептей отырып, швейцар 
франкімен әр елдің аумағы бойынша тасымал төлемін анықтаймыз: 

 
.мұндағы S – нақты елдің аумағы бойынша қашықтығы; 
       Soбщ –жөнелту стансасынан тағайындау стансасына дейінгі жалпы қашықтық; 
      Т –швейцар франкімен берілген жалпы тасымал төлемі. 
 

- Қазақстан бойынша  1170,38 = 221,67CHF 

- Ресей бойынша  546,02CHF 

- Украина бойынша  = 402,68CHF. 
Нәтижесінде біз екі әдіс бойынша тасымал төлемін анықтадық. Есептелген шамаларды 

2 – кестеде салыстыра отырып бірыңғай валютамен кестеге енгіземіз. 
 
Таблица 2 

 
Тасымалдау бағыты 

Тасымалдау төлемі Экономикалық 
тиімділік Тарифтік сыну 

сызбасы бойынша 
«Сквозного плечо» 
сызбасы бойынша 

1.Жанааул-Тобол 680,41CHF 221,67CHF  
2.Карталы I-Соловей CHF 546,02CHF  
3.Тополи-Чоп 1726CHF 402,68CHF  
Қорытынды 5383,14 1170,37CHF 4212,77CHF 

 
Тарифтік сыну бойынша тасымал төлемі ЖанаАул станциясынан Чоп станциясына 

дейін 5383,14CHFқұрайды; ал «тура бағдар» бойынша тасымал төлемі 1170,37CHF құрайды. 
Сонда, бір вагондағы экономикалық тиімділік 4212,77 CHFқұрайды. 
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7. Қорытынды: 
Көріп тұрғанымыздай,  «тура бағдар» сызбасы бойынша тасымал төлемін анықтау 

тарифтік сыну әдісінен әлдеқайда тиімдірек. Осылайша, тасымалдау төлемінің әдістемесін 
өзгерте отырып, біз тасымалдау бағасын төмендете отырып, қара металдың жүкайналымын 
ұлғайта аламыз. Біздің ұтысымыздың нәтижесі бойынша жаңа әдістеме енгізу арқылы біз 
тасымалдауда тиімділікке қол жеткіздік. 
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Республиканская научно-практическая конференция “Сәулет, құрылыс және көлік: қазіргі 
жағдайы және даму болашақтары”, 12-13 декабря 2014г., с.337-343, Астана.  

 
 
УДК 656.212.9 

ОБОСНОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ПО СХЕМЕ С 
ТАРИФНЫМ ПЕРЕЛОМОМ И ПО СХЕМЕ СКВОЗНОГО ПЛЕЧА 

 
Аукешова Айгерим Серикболовна  

студент 4 курса  5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта».ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва, Астана, Казахстан 

 Научный руководитель – Куанышбаев Ж.М. 
 
Транспортная логистика -  это система по организации перевозок, а именно по 

перемещению материальных ценностей, товаров материального производства в системе 
интермодальных перевозок по оптимальному маршруту (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Схема маршрута по Республики Казахстан 
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1-ый маршрут: ст. Жана Аул – ст. Аксу 
Грузоотправитель (предприятие) – АО « АрселорМиттал Темиртау»  
Наименование груза – сталь листовая 
Код груза по ЕТСНГ - 324169 
Код груза по ГНГ - 72104900 
Станция отправления – Жана Аул (КЗХ) 
Станция назначения – Аксу (КЗХ) 
Промежуточные станции: Осакаровка, Астана, Атбасар и т.д. 
Отправка: повагонная 
По данному маршруту создаем путеводитель: 
По Казахстану: 
Кокпекты – 22 – Мырза – 75 – Осакаровка – 45 – Вишневка – 55 – Сороковая – 12 – Астана 

– 42 – Косчеку – 69 – Астраханка – 42 – Колутон – 20 – Ирченко –14– Адыр – 42 – Атбасар – 55 – 
Жаксы – 66 – Есиль – 43 – Джаныспай – 15 – Чеглгаши – 46 – Койбагор – 36 – Кушмурун – 39 – 
Аманкарагай – 31–Казанбасы – 31 – Апановка – 32 – Притобольская – 15 – Тобол – 42 – Баталы –
45 – Караоба – 18 – Аксу (обп) (эксп.)  

 

 
 

Рисунок 2. Схема маршрута по Российским железным дорогам 
 
2-ой маршрут: ст. Карталы I – ст. Красное 
Грузоотправитель (предприятие) – АО « АрселорМиттал Темиртау»  
Название груза – сталь листовая 
Код груза по ЕТСНГ: 324169 
Код груза по ГНГ: 72104900 
Станция отправления – Карталы I (РЖД) 
Станция назначения – Красное (РЖД) 
Промежуточные станции: Карталы I I, Карталы I и т.д.  
Отправка: повагонная 
По данному маршруту создаем путеводитель: 
 
Маршрут перевозки по России: 
Карталы I I – 6 -  Карталы I – 25 – Анненск – 33 – Джабык – 61– Буранная –22 – 

Магнитогорск – Грузовой – 33 – Ташбулатово – 25– Новоабзаково (рзд) – 24– Урал – Тау (рзд) 
– 54– Серменево – 54– Инзер – 93– Приуралье – 48– Кабаково  – 29– Дема – 37– Чишмы – 33– 
Благовар – 64– Кандры – 31– Туймазы – 22– Уруссу – 65– Бугульма – 36– Дымка – 36– Клявлино 
– 20– Шелашниково –35 – Шентала – 51– Нурлат – 33– Погрузная – 61– Димитровград – 24– 
Бряндино – 34– Чердаклы – 31– Ульяновск II – 25– Охотничья – 35– Майна – 42– Вешкайма – 66– 
Инза – 53 – Качелай – 123– Токмово – 88– Потьма – 76– Сасово – 73– Шилово – 46– Проня – 73– 
Рыбное – 69– Узуново – 69– Жилево – 50– Детково – 84– Кубинка I – 58– Бородино – 59– Гагарин 
– 63– Вязьма – 105– Милохово – 71– Смоленск – 71– Красное (эксп)   
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Рисунок 3. Схема маршрута по территории Республики Беларусь 
 
3-ий маршрут: ст. Осиновка – ст. Брест Центральный 
Грузоотправитель (предприятие) – АО « АрселорМиттал Темиртау»  
Название груза – сталь листовая 
Код груза по ЕТСНГ: 324169 
Код груза по ГНГ: 72104900 
Станция отправления – Осиновка (БЧ) 
Станция назначения – Брест Центральный (БЧ) 
Промежуточные станции: Хлюстино, Хлусово, Городнянский  и т.д. 
Отправка: повагонная 
По данному маршруту создаем путеводитель: 
 
По Белоруссии: 
Хлюстино – 19– Орша – Центральная – 44– Толочин – 24– Славное – 41– Приямино – 23– 

Борисов – 41– Смолевичи – 22– Колодищи – 14– Минск – Восточный – 25– Фаниполь – 11– Оп 
Станьково – 16– Негорелое – 26– Столбцы – 45– Погорельцы – 11– Оп Ольсевичи – 8– 
Барановичи – Северные – 15– Грицевец – 37– Доманово – 27– Коссово – Полесское – 26– Береза 
– Картузская – 53– Тевли  – 35– Оп Харитоны – 9– Брест – Восточный – 3– Брест – 
Центральный  

1-ый маршрут – общее расстояние: 988 км. По Казахстану (988 км):  

 

 
Рисунок 4.Расчет провозной платы по территории Республики Казахстан 
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2-ой маршрут – общее расстояние: 2550 км. 
По России (2550 км): 
 

 

 
Рисунок 5. Определение провозной платы по территории Российской Федерации 

 
3-ий маршрут – общее расстояние: 620км. 
По Белоруссии (620 км):  

 
Рисунок 6. Определение провозной платы по территории Республики Беларусь 

 
Маршрут Страна Расстояние, 

км 
Провозная плата, за 

вагон 
Швейцарский франк, 

CHF 
Аксу – Жанааул Казахстан 988 215095,0 KZT 1133,45 
Карталы I - Красное Россия 2550 168147,21 RUB 3834,60 
Осиновка – Брест-
Центральный 

Белоруссия 620 16047735 BYR 1429,91 

Итого: - 4158 - 6397,28 



7200 
 

*Курсы валют определены по состоянию на 27 октября 2014 года. 
 
Посчитаем провозную плату по схеме сквозного плеча со станции Жанааул до станции 

Брест - Центральный. Для этого рассчитаем общее расстояние перевозки: 
Sобщ=SКзх+SРф+SБел 

где SКзх - расстояние по территории Республики Казахстан – 988 км; 
SРф - расстояние по территории Российской Федерации – 2550 км; 
SБел- расстояние по территории Белоруссии  –620 км. 

Sобщ = 988 + 2550+620  =4158 км. 
Итак, провозная плата для расстояния 4158 км. рассчитывается по формуле: 

Т= ТгкрК1+ТлтК2+ ТмжсК3 
где Тгкр – тарифы за услуги грузовой коммерческой работы при перевозке грузов 

повагонными отправками; 
Тлт - тарифы за пользованием локомотивной тягой при перевозке грузов повагонными 

отправками; 
Тмжс - тарифы за услуги международной железнодорожной сети при перевозке грузов 

повагонными отправками; 
К1, К2, К3– переводные коэффициенты железнодорожного транспорта, (К1=2575, 

К2=1110, К3=945).  
Т=11,505*2575+350*1110+395,11*945=791504,325 тг 

Переведем по курсу валют полученный результат в швейцарский франк: 791504,325 
/189,77 =4170,86 CHF 

Посчитаем в швейцарских франках провозную плату на территории каждой страны, 
высчитав процентное отношение расстояний каждой страны к общему по формуле: 

С=(S/ Sобщ)* Т, 
где S – расстояние по территории страны-участницы (Sкзх- расстояние по Казахстану – 

988 км; Sрф-  расстояние по России – 2550 км;SБел- расстояние по Белоруссии – 620 км.;  
Sобщ – общее расстояние, которое проходит груз от станции отправления до станции 
назначения; 

Т – общая провозная плата в швейцарских франках. 
Таким образом, провозная плата по схеме сквозного плеча по территории Республики 

Казахстан будет равна: 
Скз=(988/4158)*4170.86=991.06 CHF / 188073.456 KZT 

Для России: 
Срф =(2550/4158)* 4170.86 =2557.89 CHF / 112163.476 RUB 

Для Белоруссии: 
Сбел =(620/4158)* 4170.86 =621.92 CHF / 6979764.63 BYR 

В следующей таблице представлено сравнение при определения провозной платы с 
тарифным переломом и по схеме сквозного плеча для массовых грузов. 

 
№ Страна Станции, участвующие 

в перевозочном 
процессе 

Тарифное 
рассто-яние, 
км. 

Провозная плата 
по схеме с 
тарифным 
переломом 

по схеме 
сквозного 
плеча 

1 Казахстан Жанааул – Аксу (эксп.) 988 км 1133,45 CHF 991,06 CHF 
2 Россия 

 
Карталы I – Красное 
(эксп.) 

2550 км 3834,60 CHF 2557,89 CHF 

3 Белоруссия 
 

Осиновка – Брест 
Центральный 

620 км 1429,91 CHF 621,92 CHF 

  Итого  4158 км 6397,28 CHF 4170,87 CHF 
 
Полученные расчеты показывают, что использование методики определения провозной 
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платы по схеме сквозного плеча дают экономический эффект в системе интермодальных 
перевозок в размере 2226,49CHF на один вагон.  
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УДК 656.033 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ 

НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ 
 

Карташов Максим Владимирович  
kartashov@yandex.ru 

студент 4 курса  5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта».ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва, Астана, Казахстан 

 Научный руководитель – Куанышбаев Ж.М. 
      
В настоящее время, несмотря на то, что наиболее эффективным транспортом для 

перевозки наливных грузов является трубопроводный транспорт, большая часть 
транспортировки происходит посредством железных дорог. Для перевозки наливных грузов 
используют цистерны, либо с нижним сливным прибором, позволяющим сливать все 
нефтепродукты, либо без нижнего сливного прибора, в котором груз вливают через верхний 
люк с помощью насоса (светлые нефтепродукты – бензин, керосин, дизельное топливо и др.). 
Актуальна проблема убыли наливного груза ( «Убыль груза - естественная потеря в весе 
груза вследствие усушки, раструски, распыления и других причин. Для грузов, перевозимых 
по ж. д., нормы естественной убыли веса грузов установлены правительством. Ж. д. не 
отвечает за недостачу груза в пределах установленной нормы, если клиент не может 
доказать, что недостача груза не связана с естественной убылью веса.» - Технический 
железнодорожный словарь. - М.: Государственное транспортное железнодорожное 
издательство. Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. 
Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941.). Естественная убыль при транспортировке нефтепродуктов 
происходит по двум основным причинам: испаряемость нефтепродуктов из-за наличия в них 
летучих веществ и утечки. С целью уменьшения потерь и увеличения эффективности 
перевозки нефтепродуктов в текущей статье предложено средство для решения проблемы 
утечки наливных грузов.  

     Еще одной проблемой является высокая провозная плата, которая высчитывается по 
логистической схеме с тарифным переломом. В результате сравнения затрат на провозную 
плату при схеме с тарифным переломом и схеме сквозного плеча, будет выявлен наиболее 
выгодный выбор метода расчета.      Тарифы – система ставок, по которым взимается плата 
за транспортные услуги. Тарифы формируют доходы транспорта и являются при этом 
транспортными издержками потребителя товарных услуг. Железнодорожный транспорт 
является многофункциональной отраслью производства: он создает не только основную 
транспортную продукцию – перевозки, но и имеет развитую систему вспомогательного 
производства. Продукция вспомогательного производства создается как для нужд 
железнодорожного транспорта, так и для реализации внешним потребителям. При 
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реализации транспортной продукции в зависимости от ее вида и назначения используются 
различные цены. Это, прежде всего, тарифы на перевозки, внутрипроизводственные цены и 
свободные рыночные цены. Тарифами называют систему цен, которые отражают полную 
стоимость товара (услуги). Железнодорожные тарифы дифференцируются по видам 
перевозок, в настоящий момент установлены единые государственные тарифы на 
железнодорожные перевозки. Однако с развитием рыночных отношений на 
железнодорожном транспорте они могут быть дифференцированы по степени свободы их 
использования: договорные или свободные рыночные. Внутриотраслевое движение 
денежных ресурсов железнодорожного транспорта регулируется системой цен. Для 
внутренних взаиморасчетов за перевозки, выполненные каждой дорогой, в системе  
используются расчетные или трансфертные цены. Эти цены учитывают затраты дорог на 
выполнение перевозок и минимальный размер прибыли, необходимой дорогам для решения 
социальных задач и выполнения делегированных Центральным аппаратом расчетов по 
налоговым обязательствам и инвестиционным проектам. Внутрипроизводственные цены для 
расчетов за выполненные перевозки называются доходными ставками. Они 
дифференцируются по видам работ перевозочного процесса: передвижение грузов и 
пассажиров, выполнение начально-конечных операций по грузовым перевозкам, 
формирование поездов по пассажирским перевозкам. («Проектирование логистических схем 
при перевозке насыпного груза» - проф., д.т.н. Куанышбаев Ж.М., инж.Игбаев Н.Ж., 
маг.Аманкенова А.К. (КарГТУ, г.Караганда), маг. Анишева А.(ЕНУим.Л.Н.Гумилева, 
Астана). 

 
Маршрут перевозки наливных грузов направлением Атырау – Минск-Сорт. 

   Представим логистическую схему при перевозке нефтяных грузов (Бензин 
автомобильный (моторный) этилированный) по маршруту “Атырау” – “Минск-Сорт.”. 
Исходные данные маршрута: Станция отправления – 661705 “Атырау” (КЗХ); Станция 
назначения – 140009 “Минск-Сорт.” (БЖД). 

 
Рисунок 1 - Логистическая схема по маршруту Атырау – Минск-Сорт. 

 
Составляем маршрут следования: По Казахстану: Атырау  Махамбет  Аккистау 

 Сазанкурак  Ганюшкино  Дины Нурпеисовой (эксп.). 
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Рисунок 2 – Маршрут по Республике Казахстан 
По России: 
Кигаш (эксп.)  Аксарайская  Ашулук  Харабалинская  Верхний Баскунчак  

Ахтуба  Ленинск  Волжский  Гумрак  Котлубань  Качалино  Иловля 1  Лог  
Калинино  Арчеда  Раковка  Себряково  Панфилово  Филоново  Бударино  
Алексиково  Поворино  Борисоглебск  Терновка  Жердевка  Токаревка  Оборона 
 Добринка  Чугун 1  Липецк  Елец  Верховье  Залегощь  Орел  Цон  
Нарышкино  Хотынец  Карачев  Брянск Восточный  Сельцо  Жуковка  
Дубровка  Рославль 1  Козловка  Стодолище  Починок  Рябцево  Смоленск 
Сорт.  Смоленск  Красный Бор  Гусино  Красное (эксп.). 

 

 
 

Рисунок 3 – Маршрут по Российской Федерации 
 

По Беларуси: Осиновка (эксп.)  Хлюстино  Коханово  Толочин  Бобр  
Крупки  Приямино  Новосады  Борисов  Жодино  Красное-Знамя  Смолевичи  
Колодищи  Степянка  Минск-Сорт. 

 

 
 

Рисунок 4 – Маршрут по Республике Беларусь 
 

Определение провозной платы по схеме с тарифным переломом 
Провозную плату рассчитывают по специальной программе – Rail-Тариф. Общее 

расстояние маршрута 2376 км 
- по Казахстану – 287 км: 
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Рисунок 5 – Определение провозной платы по Республике Казахстан 
 

- по России – 1809 км: 

 

 
 

Рисунок 6 – Определение провозной платы по Российской Федерации 
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-по Беларуси – 280 км: 

 

 
 

Рисунок 7 – Определение провозной платы по Республике Беларусь 
 
Общая стоимость по маршруту составляет –  

17,722699,107268,528050,872 =++=Т общ  CHF 
Определение провозной платы по схеме сквозного плеча 

Посчитаем провозную плату по схеме сквозного плеча. Общую провозную плату 
определяем по формуле: 

ТКТКТКТКТ ОГКРВЛТМЖСОБЩ **** 4321 +++= , 

     где Т МЖС  - тарифы за использование услуг магистральных жд сетей;      Т ЛТ  - 
тарифы за использование локомотивной тяги;      Т В  - тарифы за использование вагонов;      

Т ОГКР  - тарифы за услуги грузовой и коммерческой работы;      КККК 4321 ,,,  - 
переводные коэффициенты жд транспорта ( К 1 =802, К 2 =993, К 3 =732, К 4 =2550). 

Тогда для маршрута Атырау – Минск-Сортировочная с общим расстоянием 2376  км: 
Т ОБЩ = 802*183,21+993*351,65+732*135,85+2550*10,205=621 587,82 тенге. 
Переведем это значение в швейцарский франк: 

621 587,82/187,76=3310,55 CHF 
Посчитаем в швейцарских франках провозную плату на территории каждой страны, 

высчитав процентное соотношение расстояния каждой страны к общему по формуле: 
C=(S/S ОБЩ )*T, 

     где S – расстояние по территории страны;      S ОБЩ  - общее расстояние от станции 
отправления до станции назначения;      Т – провозная плата в швейцарских франках. 
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- по Республике Казахстан: С КЗХ =(287/2376)*3310,55=399,89 CHF 
- по Российской Федерации: C РЖД =(1809/2376)*3310,55=2520,54 CHF 
- по Республике Беларусь: С БЖД =(280/2376)*3310,55=390,13 CHF. 

Экономическая эффективность 
Исходные данные  

Станция отправления Атырау 
Страна отправления Казахстан 
Станция назначения Минск-Сортировочная 
Страна назначения Беларусь 

Груз ЕТСНГ 211026 
Груз ГНГ 27250000 

Вес груза, кг 65000 
Грузоподъемность, т 66 

Принадлежность Государств 
Порожний Нет 

 
Результаты расчета 

№ Маршрут перевозки Страна Расстояние Провозная плата Валюта 
1. Атырау-Дины 

Нурпеисовой 
Казахстан 287 872,50 CHF 

2. Кигаш-Красное Россия 1809 5280,68 CHF 
3. Осиновка-Минск-Сорт. Беларусь 280 1072,99 CHF 

 
Сравнение методик определения провозных плат 

Наименование маршрута 

Провозная плата 
Экономическая 

эффективность, CHF По схеме 
тарифного 

перелома, CHF 

По схеме 
сквозного плеча, 

CHF 
Атырау-Дины 
Нурпеисовой 872,50 399,89 472,61  

Кигаш-Красное 5280,68 2520,54 2760,14  
Осиновка-Минск-Сорт. 1072,99 390,13 682,86  

Всего  7726,17 3310,55  4415,62  
 

Визуализация утечек наливных грузов 
Изобретение относится к средствам слива светлых нефтепродуктов, может применяться 

во всех различных отраслях промышленности: предприятиях нефтедобывающего и 
перерабатывающего комплекса, современной энергетики, в том числе в атомной, 
металлургии, пищевой промышленности, медицине, машиностроении и других отраслях 
промышленности, связанных со сливом  нефтепродуктов.  

Задача изобретения является визуализация утечки наливных грузов из резервуара. 
Светодиодный датчик утечки наливных грузов, который крепится на сливно-наливной трубе 
без сверления, не имеющий контакта с топливом, обладает повышенной пожарной 
безопасностью и взрывозащищенностью изделия. Прибор показывает малейшую утечку 
наливных грузов, а также осуществляет измерение с  высокой точностью.  Техническим 
результатом предлагаемого изобретения является обеспечение сохранности при перевозке 
наливных грузов. 

  Таким образом, посчитав и сравнив провозные платы двумя методами было 
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определено, что методика определения провозной платы по схеме сквозного плеча является 
более выгодным. Экономия провозной платы составляет более 57 % на одну цистерну. 
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Теоретические основы комплексной оценки энерго-экологических показателей ДВС на 

альтернативном топливе. 
При применении стандартных углеводородных топлив с добавками или присадками 

различных видов альтернативных топлив возникает проблема оптимальной организации 
рабочего процесса. Даже при использовании стандартного нефтяного топлива достаточно 
затруднительно предсказать как и на сколько изменятся параметры рабочего процесса при 
изменении физико-химических свойств топлива, параметров камеры сгорания 
(КС), топливоподачи и т.д.  

В качестве примера в таблице 1 приводятся обобщенные материалы для сравнительных 
энергоэкологических показателей ЭУ на различных топливах. 

 
Таблица 1 - Материалы для сравнительных энерго-экологических показателей ЭУ на 

различных топливах 
 Показатели Средние значения, % Запас улучшения, % 
№  

 
Бензин СНГ СПГ Бензин СНГ СПГ 

1. Расход топлива       

 -    по объему 100 119 132  -8 -14 

 -   по теплу 100 93 89 - +5 +8 

2. Мощность максимальная 100 93 85 - +7 +15 
3. Соотношение       
 Максимального       
 крутящего момента к соответствующей частоте вращения 100 105 112 - - - 

 коленчатого вала       
4. Валовые выбросы ТВ       

-    окиси углерода 100 34 20 - -4 -6 
 -   углеводороды 100 58 42 - -12 -16 
 -   окислы азота 100 112 96 - -28 28 
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Таким образом использование новых видов топлива ставит задачу оптимизации 
рабочего процесса двигателя в зависимости от физико-химических свойств используемого 
альтернативного топлива. 

Общеизвестно, что эксплуатация различных средств транспорта и энергетических 
установок связана с выделением загрязнителей атмосферы т.е. выбросами токсических 
веществ, которые в газообразном, жидком или твердом  состояниях, являющийся опасными 
для здоровья человека и ОС.  

Токсические  вещества (ТВ), выделяемые транспортными средствами, можно 
классифицировать по их источнику, как: 

- ТВ из выхлопных газов; 
- ТВ из картерных газов; 
- ТВ из топливного бака и карбюратора. 
ТВ можно классифицировать и по их месту возникновения: 
- ТВ, возникающие в цилиндре двигателя; 
- ТВ, вносимые в цилиндр из вне. 
Образование ТВ первой из перечисленных выше групп связано с неполным сгоранием 

топлива в цилиндре двигателя. Сюда можно отнести выделение: 
- окись углерода (СО); 
- углеводородов (СН); 
- окислы азота  (NOx). 
Во вторую группу ТВ входят: 
- свинец (Рв) и его соединения; 
- сера (S) и ее соединения. 
- составляет 15000 10-6, эквивалент по н-гексану. 
Различные страны принимают решения, такие как конструирование и изготовление 

оборудования, обеспечивающие чистоту выхлопных газов, уменьшение потребления 
топлива. 

В ближайшие годы во всех развитых странах предусматривается постепенный ввод 
жестких требований к выбросам вредных веществ (ВВ) отработавших газов (ОГ) дизелей. 
Например, для снижения выбросов сажи применяются различные уловители, выбросы 
окислов азота (NОx) могут быть уменьшены каталическими нейтрализаторами 
окислительно-восстановительного типа, рециркуляцией ОГ (РОГ),  установкой поздних 
углов впрыска топлива. Все эти методы имеют разную эффективность и определенные 
недостатки. Кроме этого они могут быть эффективными только на определенных режимах 
работы двигателя. В этой связи были проведены исследования, дающие возможность 
оценить различные совместные способы организации рабочего процесса дизеля на выбросы 
ВВ в целях обеспечения их снижения на всех режимах работы двигателя. 

Повышение экологических показателей автомобиля возможно за счет проведения 
комплекса мероприятий по совершенствованию его конструкции и режима эксплуатации. К 
улучшению экологических показателей автомобиля приводят: перевод ДВС на 
использование альтернативных топлив (сжатый или сжиженный газ, этанол, метанол, 
водород, крекинг-газ и т.д.); применение нейтрализаторов отработавших газов ДВС; 
совершенствование режима работы ДВС и технического обслуживания автомобиля. 

Специалисты считают, что для заметного снижения вредных выбросов необходимо 
сократить потребление бензина с 8 литров на 100 км пробега – до 2…3 л. Это требует 
совершенствование устройства двигателя и качества топлива; перехода на 
неэтилизированный бензин; применения каталитического дожига для уменьшения выброса 
СО; внедрения электронной системы управления процессов горения топлива; и другие меры, 
в частности применения глушителей шума в системе выхлопа. 

Повышение топливной экономичности автомобиля достигается главным образом за 
счет совершенствования процесса сгорания в ДВС: послойное сжигание топлива; 
форкамерно-факельное сжигание; применение подогрева и испарения топлива во впускном 
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тракте; использование электронного зажигания. Дополнительными резервами повышения 
экономичности автомобиля являются: 

- снижение массы автомобиля за счет усовершенствования его конструкции и 
применения неметаллических и высокопрочных материалов; 

- улучшение аэродинамических показателей кузова (последние модели легковых 
автомобилей обладают, как правило, на 30…40 % меньшим коэффициентом лобового 
сопротивления); 

- снижения сопротивления воздушных фильтров и глушителей, отключения 
вспомогательных агрегатов, например вентилятора и т. п.; 

- снижения массы перевозимого топлива (неполное заполнение баков) и массы 
инструментов. 

Экологическими преимуществами по сравнению с бензиновыми ДВС обладают 
двигатели, работающие на альтернативных топливах [1]. Общее представление о снижении 
токсичности ДВС при переходе на альтернативное топливо можно получить из данных, 
приведенных в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Токсичность выбросов ДВС на различных топливах 

Топливо Выбросы, % 
CO NOx 

Бензин 100 100 
Природный газ 60 74 
Метанол 50 55 
Крекинг-газ 50 55 

 
Учёными ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва был проведён научный поиск подобных 

технологий в мире. В результате поиска было найдено схожее по назначению изобретение, 
однако полностью отличающееся по принципу действия. Показатели минимальной и 
номинальной частот вращения устанавливаются предприятием-изготовителем и указываются 
в инструкции по эксплуатации транспортного средства или двигателя. Доктор Ругерро 
Мария Сантилли при поддержке департамента энергетики США в 1978 г. разработал 
теоретические предпосылки предсказания новых чистых источников энергии, а в 1998 г. 
построил реактор PlasmaArcFlow, устройство для производства принципиально нового 
газообразного топлива «magnegas». Такой газ образуется в условиях очень интенсивных 
магнитных полей в электрической дуге, погруженной в перерабатываемое жидкое сырьё.  

Практически важный с точки зрения энергетики аспект изобретения Сантилли состоит 
в том, что при определённых условиях группы атомов могут образовывать немолекулярные 
комплексы – «магнекулы». Ключевым обстоятельством является то, что температура в 
несколько тысяч градусов и мощное магнитное поле в зоне горения электрического разряда 
преобразует электронные орбиты соединений углерода, кислорода и водорода, из которых 
преимущественно состоит плазма, окружающая электрическую дугу. По мере того как 
плазма вымывается потоком в окружающие слои жидкости, входящие в её состав элементы 
быстро остывают и объединяются в кластеры (магнекулы – терминология доктора Сантилли) 
с сохранением внутренней энергии плазмы. «Магнекулы» устойчивы при обычных условиях, 
так что для хранения газа не требуется каких-либо особых условий, по сравнению с 
природным газом. Более того, магнегаз легче воздуха и не воспламеняется от удара, что 
делает его ещё более привлекательным с точки зрения безопасности. 

Перерабатывающая установка работает в режиме, при котором полностью удаляется 
жидкая фракция отходов с помощью плазменной дуги до тех пор, пока все молекулы 
жидкости не преобразуются в горючий газ. В процессе переработки вырабатывается 
полезное тепло, небольшое количество углерода, который пригоден для использования в 
производстве электродов и вода, пригодная для ирригации. 

Магнегаз – дешёвый, безопасный и эффективный газ. По сравнению с углеводородами 
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он горит быстрее, но взрывобезопасен, легче воздуха и поэтому его легко обнаружить, 
магнегаз не воспламеняется самостоятельно, и баллоны для его транспортировки безопаснее, 
чем бензиновые резервуары [2]. 

Магнегаз был также испытан в качестве автомобильного топлива. Автомобили Ferrari 
308 GTSi и HondaCivic, заправляемые этим газом, подвергались различным тестам. Так, 
автомобиль HondaCivic, первоначально работавший на природном газе, без существенных 
модификаций был заправлен магнегазом и успешно прошёл все испытания (без 
катализатора). Сравнительные результаты этих испытаний, произведённых Национальным 
агентством США по защите окружающей среды (ЕРА) сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Сравнительные результаты испытаний 

Элемент  MAgneGas (MG) Природный газ Бензин ЕРА стандарт 
Углеводороды 0,026 г/милю 0,380 г/милю 0,234 г/милю 0,41 г/милю 
Окись углерода 0,262 г/милю 5,494 г/милю 1,965 г/милю 3,40 г/милю 
Оксиды азота 0,281 г/милю 0,732 г/милю 0,247 г/милю 1,00 г/милю 
Диоксид углерода 235 г/милю 646,503 г/милю 458,655 

г/милю 
Нет 

Кислород 9%-12% 0,5%-0,7% 0,5%-0,7% Нет 
 
Приведённые данные свидетельствуют о превосходстве магнегаза по чистоте выхлопа 

[3]. 
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На данный момент на долю железных дорог Казахстана приходится три четверти 
внутреннего грузооборота всех видов транспорта и более половины пассажирооборота в 
междугородных и пригородных перевозках. А в условиях продолжающегося развития 
экономики нашей страны требования, предъявляемые к железнодорожному транспорту, все 
больше возрастают. 

Одной из основ перспективного развития рынка железнодорожных перевозок в стране 
является внедрение автоматизированного ведения графика исполненного движения.  

Система ГИД  ДНЦ/ДСП является  подсистемой более  общей системы ГИД, в  
которую в настоящее  время кроме нее  входят подсистемы ГИД ЦД и ГИД ДГП.  

Цель разработки системы ГИД ДНЦ/ДСП - повышение  уровня эксплуатационной 

http://www.gazonline.ru/
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работы  путем автоматизации  рутинной части работы  ДНЦ  и  ДСП,  а  также  включения  в  
систему  новых функций, основанных на современной компьютерной технологии. 

Основные функции, необходимые для достижения цели: 
- автоматизированное   ведение   графика   исполненного движения (рисунок 1);  
- быстрый  доступ  к  информации  о  поездах,  составах поездов и локомотивах; 
- выдача поездного положения в графических и  табличных формах; 
- отображение  на  экране  ПЭВМ  текущей   ситуации  на станциях и перегонах (табло 

диспетчерского контроля); 
- отображение информации на табло диспетчерского контроля; 
- контроль дислокации и состояния локомотивов; 
- учет   и  анализ   выполнения   графика,   участковой скорости,  веса  и  длины  

грузовых  поездов и их простоя на технических станциях; 
- автоматизированное  ведение   журнала   диспетчерских распоряжений (ДУ-58); 
- ведение книги выдачи предупреждений на поезда (ДУ-60); 
- архивация графика, данных СЦБ и приказов ДНЦ; 
- формирование  на  рабочем  месте  ДСП  сообщений  для АСОУП об операциях с 

поездами. 

 
Рисунок 1 – Автоматизированное ведение графика исполненного движения 

 
Табло диспетчерского контроля - графическое изображение табло станции с 

информацией о занятости путей, готовности маршрутов, положении стрелок, светофоров в 
реальном времени (рисунок 2). 

Система  ГИД  создавалась  для  применения  в  качестве автоматизированных рабочих  
мест ДСП,  ДНЦ, ДГП  и ЦДГП.   В этом качестве она может использоваться  в МПС и на 
всех  без исключения дорогах, отделениях и станциях. 

Однако   практика   показывает,    что   систему    ГИД пользователи  устанавливают  на  
самые  неожиданные  рабочие места и она поднимает уровень информационной  
обеспеченности очень многих оперативных и не оперативных работников.  
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Рисунок 2 – Табло диспетчерского контроля 
 

Контроль дислокации локомотивов - наличие локомотивов на станциях с разбивкой по 
отделениям дороги и по дороге в целом. История движения конкретного локомотива с 
поездами и заходом в депо для ТО (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Контроль дислокации и состояния локомотивов 

 
Внедряемая система ГИД располагает большими функциональными возможностями, 

высвобождающими в значительной степени рабочее время диспетчера для контроля и 
непосредственного творческого регулирования движения. Таким  образом,  система  ГИД  
может применяться везде, где  имеется  персональный  компьютер  и  канал  связи   для 
получения оперативной информации. 
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УДК 656.033 
ЛАЗЕРНЫЕ СВЕТОФОРЫ в г. АСТАНА 

 
Абдиева Динара Муратуллакызы 

студент 4 курса  5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта».ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва, Астана, Казахстан 

 Научный руководитель – Куанышбаев Ж.М. 
 

       Рост интенсивности транспортных и пешеходных потоков непосредственно 
сказывается также на безопасности дорожного движения. Свыше 70% всех дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) приходится на города и другие населённые пункты. При 
этом на перекрёстках, занимающих незначительную часть территории города, 
концентрируется почти 20% всех ДТП, не говоря уже о больших перекрестках города. 
Обеспечение быстрого и безопасного движения в современных городах требует применения 
комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и организационного характера. За 
последние несколько лет светофоры модернизировались не раз, при этом никто не 
задумывался о том, чтобы сделать их более заметными для водителей. Большинство стран 
сейчас пользуются стандартной трёхцветной системой. Красный — стоп, жёлтый —
 приготовьтесь остановиться, зелёный — можно ехать, но сами лампочки обычно размером 
по 10 см, и этого явно недостаточно для того, чтобы привлечь внимание водителя, 
сосредоточенного на дороге.  Наш концепт — идея того, как могут выглядеть светофоры 
будущего. Вместо маленьких незаметных трёхцветных устройств на дорогах появятся 
современные яркие голограммы, работающие с помощью лазерных указок. Из множества 
лазерных лучей образуется виртуальная стена высотой 2 метра, на которой будут 
изображены национальные казахские орнаменты и надпись “АСЫҚПА! ЖАЯУ 
ЖҮРГІНШІГЕ ЖОЛ БЕР!” на трех языках. Наиболее загруженным перекрестком в Астане 
является пересечение улиц Орынбор-Кунаева. Перекрёсток города Астана по улицам 
Орынбор-Кунаева был спроектирован относительно недавно. Улица Орынбор, переходящая 
в улицу Амман была выполнена 6-и полосная, что удовлетворяло требованиям 
интенсивность тогда, удовлетворяет и по сей день. Улица Кунаева, ведущая к дому 
министерств - 4-х полосная. Максимальную нагрузку данный перекрёсток имеет в периоды 
часов пик, а именно, 8.00-10.00, 13.00-15.00, 17.00-18.30, 19.00-22.00. 

АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ОРЫНБОР-
КУНАЕВА 

Направление: Орынбор-Кунаева (с левого берега, левый поворот) 
Время пред-

пиковая 
Транспортный поток 

(итого за час) Грузовые Спец. 
авто Легковые Пассажир-

ские Пешеходы 

10:00-11:00 440 4 1 395 40 378 
11:00-12:00 390 2 1 352 35 395 
12:00-1300 412 3  370 39 439 
14:00-15:00 396 3 1 349 43 399 
15:00-16:00 404 3  360 41 403 
16:00-17:00 392 3  356 33 344 
17:00-18:00 429 3  389 37 396 

Время 
пиковая 

Транспортный поток 
(итого за час) Грузовые Спец. 

авто Легковые Пассажирские Пешеходы 

8:00-9:00 469 3 4 417 45 448 
9:00-10:00 444 4 3 390 47 390 
13:00-14:00 446 2  405 39 394 
18:00-19:00 450 5 1 403 41 415 
19:00-20:00 446 6 1 396 43 399 
20:00-21:00 456 5  411 40 456 
21:00-22:00 461 4 2 418 37 471 
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Рисунок 1. График интенсивности потоков автомобилей, проспект 
Орынбор-Кунаева (с левого берега, левый поворот) 

 
Направление: Орынбор-Кунаева (с левого берега, правый поворот на Дом 

Министерств) 

Время пред-пиковая Административные и 
управленческие Пешеходы 

10:00-11:00 14 378 
11:00-12:00 10 395 
12:00-13:00 9 439 
14:00-15:00 13 399 
15:00-16:00 10 403 
16:00-17:00 11 344 

Время пиковая Административные и 
управленческие Пешеходы 

8:00-9:00 25 448 
9:00-10:00 20 390 
13:00-14:00 23 394 
17:00-18:00 23 396 
18:00-19:00 21 415 
19:00-20:00 24 399 
20:00-21:00 17 456 
21:00-22:00 16 471 

 

 
Рисунок 2. График интенсивности потоков автомобилей, проспект 

Орынбор-Кунаева (с левого берега, правый поворот на Дом Министерств) 
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Направление: Орынбор-Кунаева (с левого берега на правый берег) 

Время пред-
пиковая 

Транспорт
ный поток 
(итого за 

час) 

Грузовые Спец. 
авто Легковые Пассажирские пешеходы 

11:00-12:00 415 4 1 375 35 395 
12:00-13:00 404 2 3 366 33 439 
14:00-15:00 405 6 3 357 39 399 
15:00-16:00 399  2 359 38 403 
16:00-17:00 321 3  285 33 344 
17:00-18:00 419 5 3 375 36 396 

Время 
пиковая 

Транспорт
ный поток 
(итого за 

час) 

Грузовые Спец. 
авто Легковые Пассажирские Пешеходы 

8:00-9:00 502 6 3 450 43 448 
9:00-10:00 453 4 2 417 40 390 
10:00-11:00 440 3  400 37 378 
13:00-14:00 465 5 2 418 40 394 
18:00-19:00 544 7 4 491 42 415 
19:00-20:00 474 6  424 44 399 
20:00-21:00 476 4 2 430 40 456 
21:00-22:00 470 2 3 428 37 471 

 

 
 

Рисунок 3. График интенсивности потоков автомобилей, проспект Орынбор-Кунаева 
(с левого берега на правый берег) 

 
Фазы светофора в данном направлении: 
Красный – 90с;  
Желтый-3с;  
Зеленый-45с 
Хронометражные наблюдения показывают наличие конфликтных точек на данном 

перкрестке. Одним из вариантов решения указанной проблемы могла бы стать установка на 
указанном перекрестке лазерных светофоров. Однако, как показала практика, мы не можем 
можем установить на перекрестке Орынбор-Кунаева лазерный светофор из за 
дополнительной секции основного светофора, разрешающий правый или левый поворот. 
Исходя из наблюдений, проведенные нами, на данном участке требуется многоуровневая 
развязка в целях снижения пробок и увелечения пропускной способности. По запросу 
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столичного акимата было выявлено что из за малоосвещенности пешеходных переходов, в 
частности, перед школой-лицеем №1, расположенным по адресу улица Желтосан 9, 
необходимо внедрить интерактивное освещение пешеходного перехода на данном участке. И 
мы считаем, что присутствие лазерных светофоров для обеспечения безопасности пешеходов 
и уменьшения аварийности на указанном пешеходном переходе вполне уместно и 
информативно, особенно в ночное время суток.  Так же мы предлагаем оснастить 
пешеходные переходы перед школами, детскими садами, поликлиниками и другими 
социально значимыми объектами, так как на таких участках невозможно построить развязки 
в связи с условиями застройки. На указанном пешеходном переходе предлагаем светофоры 
оснастить лазером – для психологического барьера. Светофор с лазерным лучом поможет 
снизить число опасных ситуаций на дорогах. Для того чтобы установить лазерный светофор 
на пешеходном переходе по улице Желтоксан, необходимо оснастить данный  переход 
пешеходным вызывным устройством. То есть когда пешеход нажмет кнопку вызывного 
устройства, между двумя устройствами будут проходить красные лазерные лучи. То есть 
вместе со сменой цвета светофора от одного столбика к другому появляется красная лазерная 
линия-шлагбаум, которая запрещает проезд автомобиля. Разумеется, лучи помогут оградить 
пешеходов только психологически, но даже этого порой может оказаться достаточно, чтобы 
предотвратить ДТП. Каким же образом она действует? На проезжей части, в то время как 
загорается красный свет, возникает ярко-красное лазерные лучи. Суть в том, что проехать 
сквозь лучи, пусть они и лазерные, психологически непросто и водитель резко 
останавливается. Как только на пешеходном переходе загорается красный цвет для машин, 
вдоль перехода появляется лазерная голограмма и надпись “АСЫҚПА! ЖАЯУ 
ЖҮРГІНШІГЕ ЖОЛ БЕР!” на трех языках. Голограмма, конечно же, красного цвета. 
Водителю нужно всячески напоминать о том, что ехать нельзя ни в коем случае. Тем более, 
что при проезжее на красный, машину сфотографирует специальная камера, и тогда от 
штрафа не отвертеться. Система будет представлять собой лазерные лучи, которые будут 
подвешены на высоте от 2-х да 3-х метров над проезжей частью. Данная система будет 
срабатывать только при приближении пешехода к переходу и нажатии им вызывного 
устройства. В вечернее и ночное время голограммы будут значительно ярче.  Сейчас система 
на стадии усовершенствования. Решается вопрос питания проектора. Пока предполагается, 
что оно будет обеспечиваться от генераторов. Подчеркивается тот факт, что при пересечении 
лазерной проекции повреждений для автомобиля никаких не будет, также и для водителя это 
абсолютно безопасно. Таким образом, суть нашего изобретения заключается в следующем: 
необычное препятствие, по мнению специалистов, призвано останавливать водителей, 
желающих проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. Когда загорается 
красный свет, на проезжую часть проецируется надпись на фоне национальных орнаментов. 
Голограмма призвана остановить лихача перед стоп-линией. Рекомендуемое авторами ноу-
хау на дорогах и перекрестках г. Астаны, в частности, где невозможно построить развязки в 
связи с условиями застройки. Мы предлагаем первый экспериментальный светофор, 
проецирующий голографические изображения установить на оживленном переходе в городе, 
перед школой-лицеем №1, где каждый день жизням сотни школьников грозит опасность из-
за низкой освещенности и информативности данного участка. Непропускание пешеходов — 
распространенный в столице вид нарушений Правил дорожного движения. Он на третьем 
месте среди основных причин дорожных происшествий с пострадавшими. Внедрение 
предложенного изобретения “Лазерный светофор” резко снизит аварийность на указанном 
выше пешеходном переходе и увеличит безопасность дорожного движения. 
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 Научный руководитель – М.И. Арпабеков 

 
Правила дорожного движения не менялись с 1997 года. Впервые за это время в них 

внесли ряд изменений, это произошло после того, как в Казахстане приняли закон «О 
дорожном движении». Правила были официально опубликованы 27 декабря. Они вступят в 
силу 7 января 2015 года. «1» января 2015 года, в Казахстане начинает действовать новый 
закон «О дорожном движении», который здорово изменит автомобильную жизнь 
республики, поскольку запускается регламент стран ЕврАзЭС. За 2 года подготовки 
законопроекта широко обсуждались каждая буква, в итоге дали возможность разглядеть под 
микроскопом и специалистам, и юристам, который, всего в тексте 70 страниц 12 шрифтом.  
В законе о безопасности дорожного движения и вытекающие из него правила строятся на 
ужесточении, каких-либо послаблений в нем нет. Только запретить и ограничить. Если мы 
приводим законодательство дорожного движения к европейскому, то в Европе правила 
разумны и глупых ограничений там нет. В  новом документе содержится много текста, 
который не будет интересен рядовому автомобилисту, так что некоторые разделы (например, 
общие положения, где подробно разъясняются ключевые понятия вроде «водитель» 
и «дорога») оставим без внимания, сосредоточившись на ключевых аспектах. 

Об основаниях для остановки появился документ, который досконально прописывает, 
на каких основаниях сотрудники полиции могут останавливать транспорт для проверки. Эту 
часть закона приведём полностью: 

1. Основаниями остановки транспортного средства по требованию сотрудника органов 
внутренних дел являются: 

– нарушение водителем транспортного средства требований настоящего Закона и (или) 
Правил дорожного движения, в том числе зафиксированное техническим средством 
фиксации нарушение правил дорожного движения; 

– работа по розыску угнанных, похищенных транспортных средств, а также 
транспортных средств, водители которых скрылись с мест дорожно-транспортных 
происшествий, иных преступлений, связанных с использованием транспортных средств; 

– необходимость предоставления транспортного средства (...); 
– проверка у водителя документов (...) на стационарных постах полиции, а также 

при проведении оперативно-профилактических мероприятий; 
– проверка документов на перевозимый груз на постах полиции и контрольно-

пропускных пунктах. В период проведения специальных мероприятий допускается 
остановка транспортных средств вне постов полиции с целью проверки документов 
на перевозимый груз; 

– выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или 
должностных лиц об ограничении или запрещении движения; 

– необходимость опроса водителя и (или) пассажира (пассажиров) об обстоятельствах 
совершения дорожно-транспортных происшествий, административного правонарушения, 
преступления, очевидцами которых они являются; 

– регулирование дорожного движения. 
2. Остановка транспортного средства по требованию сотрудника органов внутренних 

дел по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, запрещается. 
О всевозможных запретах –  на аэрографические трёхмерные рисунки, проще говоря, 

на аэрографию. И если раньше, штрафуя автомобилистов за картины на кузове, полицейские 
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мотивировали наказание законом «О рекламе», то теперь запрет на эксплуатацию 
разрисованных машин закреплён профильным документом. Кроме украшенных аэрографией 
машин, традиционно запрещено эксплуатировать технику, которая по причине 
неисправностей «создаёт угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде». 

Ещё один запрет приведём без сокращений: 
«Запрещается стоянка: 
– в местах, где запрещена остановка; 
– на дорогах и улицах населённых пунктов, кроме специально отведённых для этого 

мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями; 
– на эстакадах, мостах, путепроводах; 
– вне населённых пунктов на проезжей части дорог, обозначенных дорожным знаком 

„Главная дорога“; 
– ближе пятидесяти метров от железнодорожных переездов; 
– механических транспортных средств, с работающим двигателем в населённых 

пунктах, если это создаёт неудобства жителям; 
– на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках». 
Та же статья запрещает ночные автобусные перевозки! С 23:00 до 6:00 больше нельзя 

осуществлять междугородные, межобластные, межрайонные и международные поездки 
«посредством нерегулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами и 
микроавтобусами». То есть, частным владельцам автобусов отныне можно ездить только 
днём. Второй вариант — переходить «под крыло» транспортных компаний, которые имеют 
право осуществлять эти самые регулярные перевозки. 

Об обязанностях водителей, чтобы передать право управления и пользования 
транспортным средством, достаточно простой письменной доверенности. В принципе, такую 
возможность предусматривал и Гражданский кодекс, так что новый закон просто 
продублировал известный факт. В случае отсутствия рядом владельца машины водитель 
обязан иметь не простую доверенность, а зарегистрированную полицией (или спеццоном).  

Эта же статья документа разъясняет, что остановленный сотрудником полиции 
водитель не должен выходить из машины, причём пассажирам также запрещено покидать 
автомобиль. Из других запретов отметим запрет на управление неисправным транспортным 
средством, не прошедшим обязательный технический осмотр, за исключением легковушек, 
возраст которых не превышает четырёх лет (исключение составляет коммерческая техника). 
Эта норма также будет пересмотрена: президент РК требует отказаться от техосмотра для 
новых машин возрастом до 7 лет. 

Отдельно оговаривается запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических 
или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия, к которому 
водитель причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено 
по требованию сотрудника органов МВД. И только когда медосвидетельствование состоится 
(или полицейский примет решение не проводить его), водитель уже может выпить. Если, 
конечно, потом не собирается садиться за баранку. 

Кроме того, с января 2015 года будут выдаваться новые водительские удостоверения, в 
которых изменились категории вождения. При этом водительское удостоверение будет 
содержать ИИН, это позволит оплачивать штрафы через e-gov. Права нового образца будут 
выдаваться лицам, которые получают удостоверение впервые. Текущие права действительны 
до истечения их срока. Замена прав старого образца на новый осуществляется в 
добровольном порядке. 

О водительских удостоверениях, одно из самых интересных новшеств – введение 
новых водительских категорий. Добавились семь основных категорий и шесть 
дополнительных подкатегорий − ля вождения квадроциклов, мокиков, скутеров и прочего 
нового транспорта. Эта версия водительских прав соответствует Конвенции ООН. 

 Помимо привычных А, В, С и D появились ВЕ, СЕ и DE, которые, в принципе, 
не несут ничего нового – буква означает, что водителю позволено водить машину 
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соответствующей (В, С или D) категории, оборудованную прицепом.  
Зато подкатегории — штука абсолютно новая: 
А1 – мотоциклы, трициклы, квадроциклы и мопеды с максимальной конструктивной 

скоростью более 50 км/ч, с рабочим объёмом двигателя внутреннего сгорания, 
не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, 
не превышающей 11 киловатт; 

В1 – трициклы и квадроциклы; 
С1 – автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешённая 

максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг; автомобили 
подкатегории С1, сцепленные с прицепом, разрешённая максимальная масса которого 
не превышает 750 кг; 

D1 – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8, 
но не более 16 сидячих мест помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории D1, 
сцепленные с прицепом, разрешённая максимальная масса которого не превышает 750 кг. 

При этом категория А разрешает управлять транспортными средствами подкатегории 
А1 и подкатегории В1, но только если транспортное средство отличают мотоциклетная 
посадка или руль мотоциклетного типа, категории В – подкатегории В1 (теперь уже если нет 
мотоциклетной посадки или руля мотоциклетного типа), категории С — подкатегории С1 и 
так далее. 

Также закон подробно оговаривает условия получения водительских прав. Этот раздел 
мы приводим без сокращений: 

1. Лица, достигшие установленного настоящей статьёй возраста и имеющие 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными 
средствами, после соответствующей подготовки допускаются к сдаче экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами. 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется: 
– транспортными средствами подкатегории А1 — лицам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста; 
– транспортными средствами категорий А, В и подкатегорий В1, С1 –  лицам, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста; 
– транспортными средствами категории С и подкатегории D1 –  лицам, достигшим 

двадцатиоднолетнего возраста, имеющим стаж работы водителем не менее трёх лет, в том 
числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к категории С1, не менее 
одного года; 

– транспортными средствами категорий D, Tm и Тb –  лицам, достигшим 
двадцатипятилетнего возраста, имеющим стаж работы водителем не менее пяти лет, в том 
числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к категории D1, не менее 
трёх лет; 

– составами транспортных средств категорий ВЕ, СЕ, DE – лицам, имеющим право 
на управление транспортными средствами соответственно категорий В, С или D в течение 
не менее двенадцати месяцев; 

– составами транспортных средств подкатегорий С1Е, D1E – лицам, имеющим право 
на управление транспортными средствами соответственно категорий С, D либо подкатегорий 
С1, D1 в течение не менее двенадцати месяцев. 

3. К сдаче экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 
категорий В, С, а также подкатегории С1 допускаются лица, достигшие семнадцатилетнего 
возраста и прошедшие соответствующую подготовку водителей транспортных средств по 
направлениям военных комиссариатов. Национальные водительские удостоверения 
указанным лицам выдаются по достижении ими восемнадцатилетнего возраста. 

Отдельно отметим, что теперь запрещено управление транспортными средствами на 
основании международных или иностранных водительских удостоверений при 
осуществлении предпринимательской или иной трудовой деятельности. Другими словами, 



7220 
 

иностранцы, которые хотят работать водителями на территории Казахстана, должны 
получить казахстанские права. Кстати, на права теперь можно официально сдавать не только 
на «механике», но также на «автомате», правда, в правах будет значиться соответствующая 
отметка. 

О регистрации транспорта, владельцам транспортных средств на регистрацию 
транспортных средств даётся 10 рабочих дней после приобретения техники на территории 
Таможенного союза или совершения таможенных операций. Раньше для получения номеров 
(включая постановку на временный учёт иностранных участников движения) отводилось 5 
дней. Так что сроки увеличились вдвое. Кстати, отныне регистрации подлежат также 
мотоциклы, трициклы, квадроциклы и мопеды, которые могут разгоняться быстрее 50 км/ч. 
До этого, например, квадроциклы регистрировали как сельхозтехнику, а мопеды не 
оформлялись вовсе. 

Отдельно отмечается, что транспортное средство на законных основаниях... могут не 
зарегистрировать. В получении номеров откажут, если (отдельно обратите внимание на 
последний пункт): 

– отсутствуют сертификаты соответствия для новых транспортных средств; 
– транспортное средство, представленное на перерегистрацию, вовремя не прошло 

техосмотр; 
– часть конструкции, имеющая маркировочное идентификационное обозначение 

транспортного средства, была заменена; 
– водитель вовремя не оплатил штрафы или налоги. 
Ещё одно новшество – покупка так называемых красивых номеров. За обычные 

государственные регистрационные номерные знаки пошлина останется прежней –  280% от 
МРП. А вот за сочетания цифр 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 
800, 888, 900, 999 придётся заплатить 13700 % от МРП (с «1» января 2015 года 1 МРП 
составляет 1 982 тенге). Номер, в котором будут присутствовать 001, 002, 003, 004, 005, 006, 
007, 008, 009, 777, стоит 22 800% от МРП. Интересно, что красивые номера станут 
закреплять за их владельцами: при продаже автомобиля номер можно сдать на хранение, а 
купив новую машину, получить обратно. 
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Жанайдарова Жанерке Маргулановна  

студент 4 курса  5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация 
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К инновационным технологиям можно отнести: 
• Уличное освещение дорог  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31635480
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• Применение лазерных светофоров  
• Схема многоуровневой развязки и т.д. 
Остановимся на освещение улиц и дорог. Применение светодиодного освещения улиц 

и дорог имеет множество преимуществ. Внедрение инновационных технологий в виде 
светодиодных светильников на улицах Орынбор Кунаева позволяет в несколько раз 
сэкономить электроэнергию, поскольку потребление электричества светодиодным 
светильником значительно меньше, чем ламповым аналогом. К тому же при рациональном 
использовании светодиодного освещения, заметно сокращаются расходы на обслуживание 
данной системы, а оптимальный срок службы светильников рассчитан на 100 000 часов, что 
сравнимо с 10-ю годами непрерывной работы. Как правило, для городского освещения в 
темное время суток, срок увеличивается в разы и достигает 20-25 лет. Светодиодное 
освещение призвано создать оптимальную освещенность проезжей части, пешеходных 
тротуаров и темных улиц, что является гарантом безопасности на дороге и значительно 
снижает показатели травмоопасности населения и дорожно-транспортных происшествий.  

Светодиодное освещение улиц должно быть построено на основе 
высокоорганизованной системы, которая будет максимально эффективно функционировать 
на выбранных участках улиц, где потребуется установить искусственные источники света.     

Рассмотрим основные плюсы светодиодного освещения улиц. 
 Во-первых, существуют специальные светильники наружного освещения. 

Коэффициент полезного действия такого светильника гораздо больше, чем у привычного 
лампового собрата, который также выполняет функцию уличного освещения, но не способен 
соперничать, потому как имеет высокие показатели электропотребляемости и недолговечен. 
Чего не скажешь о светодиодной подсветке. 

 Во-вторых, светодиодные светильники уличного типа прослужат значительно дольше 
и к тому же они не боятся перепада температур, что гарантирует беспрерывную 
работоспособность светильника в любых климатических зонах. 

 В-третьих, светодиодное освещение отличается значительной экологичностью и 
максимальной работоспособностью. Достичь показателя безопасности удалось за счет того, 
что производители отказались от использования ртути и нашли экологичные материалы, 
благодаря которым нет необходимости специально утилизировать неисправные элементы 
питания. 

 

 
 
Тра́нспортная развя́зка — комплекс дорожных сооружений (мостов, туннелей, дорог), 

предназначенный для минимизации пересечений транспортных потоков и, как следствие, для 
увеличения пропускной способности дорог. Преимущественно под транспортными 
развязками понимаются транспортные пересечения в разных уровнях, но термин 
используется и для специальных случаев транспортных пересечений в одном уровне. 

Наиболее загруженным перекрестком в Астане является пересечение улиц Орынбор-
Кунаева. Мы предлагаем использовать многоуровневую развязку на этом перекрестке. 

 
 

http://samaraled.ru/svetodiodnye-svetilniki.html
http://samaraled.ru/undefined/
http://samaraled.ru/undefined/
http://samaraled.ru/undefined/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.phileds-kemerovo.ru/article/road_lighting/&ei=XJAGVayhK8KGywO7v4GIBw&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNGwxDJHRGB1aG32rv1TGHH6vIOVvg&ust=1426579905463439�
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АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ОРЫНБОР-

КУНАЕВА 
Направление: Орынбор-Кунаева (с правого берега, правый поворот) 

Время 
пред- 
пиковая 

Транспорт
ный 
поток 
(итого за 
час) 

Грузовые Спец. 
авто Легковые 

Пасса-
жирские 
 

Пешеход
ы 

10:00-11:00 543 5 2 478 42 340 
11:00-12:00 423 3  456 41 374 
12:00-13:00 398 3 1 398 34 412 
14:00-15:00 412 1  412 31 415 
15:00-16:00 442 3 2 398 42 427 
16:00-17:00 456 2  412 31 398 
17:00-18:00 512 3  457 40 404 

Время 
пиковая 

Итого за 
час Грузовые Спец. 

авто Легковые Пассажирс
кие 

Пешеход
ы 

8:00-9:00 469 3 4 478 41 487 
9:00-10:00 444 4 2 378 46 478 
13:00-14:00 446 2 2 464 34 478 
18:00-19:00 450 5  478 47 424 
19:00-20:00 446 6 1 389 34 405 
20:00-21:00 456 5  445 37 489 
21:00-22:00 461 4 1 457 40 478 

Направление: Орынбор-Кунаева Орынбор-Кунаева (с правого берега, левый 
поворот) 

Направление: Орынбор-Кунаева Орынбор-Кунаева (с правого берега, прямо если 
ехать )  

Направление: Орынбор-Кунаева Орынбор-Кунаева  
 
Одним из вариантов решения указанной проблемы могла бы стать установка на 

указанном перекрестке лазерного светофора или транспортная развязки. Однако, как 
показала практика, мы не можем можем установить на перекрестке Орынбор-Кунаева 
лазерный светофор из за дополнительной секции основного светофора, разрешающий 
правый или левый поворот. Исходя из наблюдений, проведенные нами, на данном участке 
требуется многоуровневая развязка в целях снижения пробок и увелечения пропускной 
способности. Внедрение предложенного изобретения “Лазерный светофор” резко снизит 
аварийность на указанном выше пешеходном переходе и увеличит безопасность дорожного 
движения. 
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Время 
пред- 
пиковая 

Транспорт
ный 
поток 
(итого за 
час) 

Грузовые Спец. 
авто Легковые 

Пассажирс
кие 
 

Пеше
ходы 

11:00-12:00 424 4 1 405 37 501 
12:00-13:00 448 2 3 487 34 524 
14:00-15:00 378 5 1 347 47 479 
15:00-16:00 405 1 4 389 32 405 
16:00-17:00 347 2  402 35 401 
17:00-18:00 504 3 2 378 34 427 
Время 
пиковая 

Итого за 
час Грузовые Спец. 

авто Легковые Пассажирс
кие 

Пеше
ходы 

8:00-9:00 515 5 2 441 42 497 
9:00-10:00 598 4 4 478 41 446 
10:00-11:00 514 4 3 467 34 402 
13:00-14:00 552 6 2 502 36 507 
18:00-19:00 578 4 4 514 37 578 
19:00-20:00 478 5 2 497 38 504 
20:00-21:00 498 3 4 478 47 478 
21:00-22:00 474 3 5 497 38 467 

 
Литература 

2. Авторское свидетельство под названием «Лазерные светофоры» (произведение 
науки ) Куанышбаев Ж.М., Абдиева Д.М., Жанайдарова Ж.М., Тыным Н. 

 
 
УДК 656 

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LPI) 
 

Ильясова А. 
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова 

Караганда, Казахстан 
Научный руководитель – Затынейко А.М. 

,  
Количество организаций и предприятий в различных отраслях экономики растет с 

каждым годом. Залогом успешной деятельности любой компании является правильная 
организация транспортировки, то есть бесперебойность и быстрота поставок. 

Транспортная логистика – важный инструмент в руках опытного специалиста, 
способного с математической точностью просчитать наименее затратный по срокам, объему 
вложенных усилий и средств маршрут, по которому тот или иной груз окажется в конечном 
пункте. 

Логистика позволяет рассмотреть совокупность технического и материального 
обеспечения деятельности организации как единую систему, оптимизировать издержки всех 
функциональных областей предприятия, которые неизбежны на любом производстве. 

Во всем мире логистика сама по себе является очень прибыльным сегментом. Мировой 
рынок транспортной логистики оценивается в 2,7 трлн. долларов США, т. е. порядка 7% 
мирового ВВП. В развитых странах доля транспортной логистики составляет на уровне 13–
14% от ВВП. Так, в Ирландии этот показатель достигает 14,2%, в Сингапуре-
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13,9%, Гонконге-13,7%, в Германии 13,0% и т. д. Это свидетельствует о том, что эти страны 
обращают особое внимание развитию данного сектора как одного из источников 
национального дохода. В Казахстане этот показатель приблизительно равен 8%. 

В современных глобальных условиях логистика играет ключевую, а в некоторых 
случаях определяющую роль в индустриальном развитии стран. В ряде стран правительство 
сначала сделало ставку именно на развитие логистики как основного фактора 
стимулирования индустриального развития. В Казахстане этот инструмент также может 
привнести существенный экономический эффект для индустриального рывка. 

Можно с уверенностью сказать, что транзитный потенциал нужно рассматривать как 
точку экономического роста страны. Для этого нужно обеспечить повышения 
привлекательности и создания самой современной эффективной транспортно-
логистической системы в СНГ.  

А также совершенствование транспортно-логистичексих операций на любом виде 
транспорта с учетом предоставления широкого спектра услуг, предложение 
конкурентоспособных тарифов; дальнейшее совершенствование коридоров для транзитных 
грузопотоков на постоянной линейной основе, где будут четко определены сроки 
прохождения, стоимость 

 

 
 

Рисунок 1 – Развитие логситики, оцениваемый Всемирным банком за 2012 год 
 

и систематичность использования данных коридоров, которые показаны на рисунке 2; 
организация и разработка оптимальных условий и инфраструктуры для входящих 
и выходящих грузопотоков с последующим локальным распределением до конечных 
пунктов назначения и т. д. И это еще далеко не полный список задач, которых нужно 
выполнить, чтобы максимально использовать транзитный потенциал Казахстана. Если это 
будет сделано, то Казахстан значительно ощутит вклад транспортной логистики 
в экономическом развитии. 
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Рисунок 2 – Карта грузопотоков Республики Казахстан 
 
В2007 г. Всемирным банком совместно с университетом г. Турку (Финляндия) 

впервые была разработана методика оценки уровня развития логистики в различных 
странах. С той поры исследования проводятся раз в два года и на сегодняшний день 
индекс LPI опубликован по итогам 2007, 2010, 2012 и 2014 гг. Данные показатели 
внесены в таблицу 1.  

Измеряет показатели логистики (155 стран в 2012 году). Этот рейтинг помогает 
национальным лидерам, политикам и трейдерам частного сектора лучше понять испытания, 
с которыми они и их торговые партнеры сталкиваются на пути к снижению логистических 
барьеров в международной торговле.  

Индекс эффективности логистики LPI (LogisticsPerformanceIndex) рассчитывается 
на основе опросов международных, национальных или региональных логистических и 
складских операторов, транспортно-экспедиторских компаний. Опрос состоит из двух 
частей: определяется международный индекс LPI (по пятибалльной шкале респонденты 
оценивают критерии, отражающие эффективность логистической системы в отношении 8 
стран, с которыми работает логистическая компания) и внутренний (по пятибалльной шкале 
респонденты оценивают логистическую систему страны, в которой работают). На их основе 
рассчитывается интегральный показатель Индекс эффективности логистики (ИЭЛ) и 
место среди стран мира, участвующих в рейтинге. 

Например, индекс оценивает следующие подиндикаторы: 
1) эффективность работы таможенных органов; 
2) качество инфраструктуры; 
3) простота организации международных поставок товаров; 
4) компетенция в логистике; 
5) возможность отслеживания товара на протяжении всей цепочки поставок; 
6) соблюдение сроков поставки товара. 

7) Другими же источниками оговорено, что ИЭЛдля каждой страны рассчитывается на 
основе информации, полученной с помощью анкет от более чем 1000 крупнейших 
международных логистических компаний. Опрос проводится в режиме онлайн (34 
вопроса). Таким образом, LPI представляет собой среднее взвешенное данных 6 
подиндикаторов, характеризующих логистическую систему страны. 
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Таблица 1. Индекс LPI (ИЭЛ) 

Year 
LPI 
Ran

k 

LPI 
Score 

Custom
s 

Infrastruc
ture 

Internation
al shipments 

Logistics 
competenc

e 

Trackin
g 

tracing 

Timel
iness 

2007 133 2.12 1.91 1.86 2.10 2.05 2.19 2.65 
2010 62 2.83 2.38 2.66 3.29 2.60 2.70 3.25 
2012 86 2.69 2.58 2.60 2.67 2.75 2.83 2.73 
2014 88 2.70 2.33 2.38 2.68 2.72 2.83 3.24 
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Рисунок 3  – Диаграмма индекса эффективности логистики Казахстана с 2007 по 2014 

гг. 
 

 
Рисунок 4 – Показатели Казахстана за 2014 год 
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Таким образом, как видно из рисунка данный показатель с 2007 года изменился в 
сторону улучшения на 66%  по отношению к 2014 году, что подчеркивает развитие нашей 
страны.  

При этом необходимо сделать оговорку, что ИЭЛ может служить только ориентиром и 
его не следует считать полноценным диагностическим инструментом. В методике 
Всемирного Банка оценивается не эффективность логистики как таковая (соотношение 
затрат и результата), а уровень развития инфраструктуры и степень совершенства 
функционирования звеньев логистической цепи. 

 
Список используемых источников:  
 
1. http://lpi.worldbank.org/ 
2.http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/KAZ/2012#chartarea 
3. http://portal.kazlogistics.kz/ 
 
4. http://www.worldbank.org/ 
5. http://www.kazlogistics.kz/ru/useful/lpi_index/ 
 
 
УДК 656 

ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ №56 АВТОБУС МАРШРУТТЫНДА  
ЖОЛАУШЫ ТАСЫМАЛЫН  ЖЕТІЛДІРУ 

 
Ә.Т Торбаева - ҚарМУ студенті ТТТиТ/33сп 

Ғылыми жетекші оқытушы - Дабылова Л.Б. 
 
Республика бойынша жолаушы тасымалдауда, Қарағанды қаласының аса маңызды, ірі 

автобус парктерінің бірі №3 автобус паркі қала ішінде қала маңы және қалааралық 
жолаушыларды тасымалдаумен, сондай-ақ өндірістерге тапсырысы бойынша қызмет 
көрсетеді.  

Автобус паркінде әртүрлі маркадағы автобустар бар; MaN, Сетра, Икарус, ПАЗ, Лиаз 
жолаушыларды тасымалдауға қамтиді. 

№56 тангенстік автобус маршрут. Октябрь ауданына қарайтын 14 шағын ауданынан 
бастап Орбита аялдамасын басып өтіп  Гүлдер 2 шағын аудан арасын қосатын болып 
ұйымдастырылған. Тангенстік маршрут дегеніміз – қаланың жеке аудандарын 
байланыстыратын, орталық арқылы өтпейтін маршрутты айтамыз.  

Автобус паркінің іс-әрекеттерінің экономикалық және қаржылық нәтижесімен 
тасымалдау көлемі, сондай-ақ тұрғындарды көлікпен қамтамасыз етудің сапалы көрсеткіш 
жолаушыларды автобуспен тасымалдауды ұйымдастыруға тікелей байланысты. 
Жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру сұрақтары тасымалдаудың түрлеріне қарай 
жеке – жеке шешіледі. Бірақ, мұнда ортақ ұстамға сүйенеді:  тұрғындарды тасымалдаумен 
қанағаттандыру, жолаушылардың жолға кететін уақытын қысқарту, тасымалдау сапасын 
арттыру, қызмет ету мәдениетін сақтау, маршруттық автобустардың кесте және график 
бойынша қозғалуы, жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігі, еңбек өнімділігін арттыру, 
тасымалдау  жоспарымен жұмыстардың экономикалық және қаржы көрсеткіштерін  
орындау. Жеке дара тасымалдауды ұйымдастыру мынандай жағдайларда іске асады; 
тұтынушы талаптарына сай адам санына байланысты автобус таңдау, қозғалыс 
жылдамдығын реттеу, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.  

Пайдалану бөліміне жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру мен маршруттағы 
жылжымалы құрамдардың қозғалысын басқару мәселесін шешу міндеттелген. №3 автобус 
паркінің кәсіпорын әкімшілігімен бекітілген тұрақтау кестесінен басқа, Спартак, 11 
микрорайон, Кувойская,  Асар,  Гаражи аялдамаларында тұрақтайды.  Айтылып кеткен 

http://lpi.worldbank.org/
http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/KAZ/2012#chartarea
http://portal.kazlogistics.kz/
http://www.worldbank.org/
http://www.kazlogistics.kz/ru/useful/lpi_index/
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аялдамаларда тоқтағандықтан уақыт жоғалтады, өз  уақытына жетіп алу үшін перегондағы 
жылдамдықты жоғарылатқындықтан  жол көлік апатына ұшырау әбден мүмкін.  №56 
автобус маршруттының жүргізушілер еңбегі жалпы еңбек заңдары ережелеріне сәйкес 
ұйымдастырылмаған.  

Жүргізушілердің жұмыс уақыты айына 288 сағат шамасында жұмыс жасайды, бір айда 
6 күн демалыс, күнделікті жұмыс уақыты 1 күнде 13 сағат автобустар саны 14, барлық №56-
шы автобус маршрутына жүктелген жүргізушілердің сенбі, жексенбі күндерінде қосқанда 20 
жүргізуші. 

 Жұмыс уақытын жоспарлау, жұмыс графигі арқылы жүзеге асады. Заң ережелері 
бойынша аптасына 6 күндік жұмыс істеген кезінде жұмыс уақыты 7 сағаттан аспауы қажет, 
яғни сонда жүргізушілердің жұмыс уақыты 165-185 сағат. Осы екі мәліметті салыстырғанда 
жүргушілердің №56 автобус маршрутының жүргізушілері 1-айда 71 сағат артық жұмыс 
жасайды. Жүргізушілердің артық жұмыс істегеннен жүргізуші тынығуға да үлгермейді, 
сонымен қатар қалалық автобустар маршруттарының жүргізушілердің жіберген 
қателіктеріне байланысты жол көлік оқиғалары жиі орын алады.  

 

 
 1.1 сурет  № 56 автобус маршрут  аялдамалар саны  мен атауы  сурет ретінде көрсетілген 
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Бұл жобаның міндеті тасымалдауды ұйымдастыру ісін жетілдіру, көліктің қызмет ету 
сапасын арттыру іс-шараларын енгізу, жұмыстық техникалық пайдалану көрсеткіштерінің 
жақсаруын және ҚР-ның экономикалық даму келешегін есепке ала отырып жылжымалы 
құрамдарды тиімді пайдалану. 

Тұрақты тасымалдауды ұйымдастыру үшін мына мәселелерді шешу қажет:  
- жолаушылар ағымының ауытқуы мен тұрақтылығын зерттеу туралы ақпарат алу 

әдістерін өңдеп жетілдіру; 
- автобустық маршруттар сызбасының қолайлы түрін таңдау; 
- жүргізушілер мен кондукторлар еңбегін ұйымдастыру; 
- автобус жұмысын диспетчерлік басқару мен бақылаудың кейінгі әдістері, қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету.  
Алдымен автопаркте жүргізушілердің еңбегін  ұйымдастыру екі ауысымдық қалпын 

енгізу қажет, себебі, ол аса тұрақты болып табылады да қозғалыс қауіпсіздігін артуына 
ықпал етеді, жүргізушілерге кондукторға қалыпты еңбек жағдайын тудырады және 
автопарктің негізгі өндірістік қорын толығырақ пайдалануын қамтамасыз етеді. 
Автобустардың тұрақты қозғалысы жолаушылардың уақытылы  жүруге сенімділігін 
арттырып қана қоймай, сондай-ақ, жылжу уақытын қысқартады.  

Сондықтан автобустар қозғалысының барлық кестесін ҚР-ның “Еңбек туралы” заңына 
сәйкес қайта қарастыру  керек. Үдеме қозғалыс кезінде маршруттағы автобустар санын 
көбейту қажет. 

 Зерттеулерде көрсеткендей №56 автобус маршрут санының аздығы, жүргізушілер саны 
жетіспеушілігі байқалады. 

Шығындары автобустардың пропорционалдық түрде өсіп тұрады, бірақ өскен сайын 
автобустардың саны төмен болуын қажет етеді.  

Сондықтан экономикалық есептерді келесі үш нұсқаға сәйкес орындайды олар кіріс 
және екі бәкелес деп аталады.  

Автобустардың қажетті саны мына формуламен есептейді. 

Ам = ,          
 (1.1) 

 
Aм – маршруттық автобустар саны; 
t0 – маршруттағы автобустың айналым уақыты, мин; 
Qmax – жолаушы ағынының жоғарғы қарқындылығы, жолаушы/сағ; 
qн – автобустыңноминалдысиымдылығы, жолаушы.  
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Жолаушыларға қызмет ету сапа көрсеткішін есепке алу мен жоспарлау автобустар 

жұмысының тиімділігін әлдеқайда арттырады. Қазіргі автобустардың сиымдылығы 80 адам. 
№56 Автобус маршруттында пайдаланылатын жылдамдық 21,6 км/сағ. қозғалыстың басталу 
уақыты 6.30 сағ, қозғалыстың аяқталу уақыты 21.30 сағ. Айналым рейсінің уақыты 2.33 мин. 

Қозғалыс сипаттамасы бойынша маршруттағы барлық аялдамаларға тоқтау міндетті. 
Жолақы көлемі 80 теңге. Бүгінде №56 автобус маршрутында 9 жүргізуші 12 сағаттан жұмыс 
жасайды. 9 жүргізушіге есеп бойынша 9 жүргізушінің қажеттілігі анықталған сонда жалпы 
саны 18  жүргізуші. Бір күн 12 сағат, бір күн 10 сағаттан жалпы 22 сағаттан алмасып кезек 
пен кезек ауысым бойынша орындалып отырады. 1.1 – кестесінде жүргізушілер 15 күн 
жұмыс жасап 15 күн демалыс сонда жүргізушілердің жұмыс режимі дұрыс сақталады, 
уақыттында демалып уақыттылы  жұмыс жасайды.  
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1.1 – Кесте. Бір күн жұмыс бір күн демалыс кестесі  

 
Бір күнде 12 сағат жұмыс уақытты болғандықтан екі ауысымды автобус 166 сағат 

жұмыс жасайды еңбек заңдарының нормасына сәйкес келеді. 
 
1.2 – Кесте. Автобустаттар көлемі көрсетілген 

Бір сағаттағы жолаушылар ағының көлемі 
(адам) 

Автобустың жалпы сыйымдылығы, 
орынға  дейін 

200-1000 35-40 
1000-1800 55-60 
1800-2600 70-80 

2600-3800 100-120 
 
Жолаушылар ағындарының сиымдылығы мен сәйкес келетін автобустарды 

пайдаланғанымызда тиімділігі арттады.  
Ал сиымдылығы үлкен автобустарды қарқындылығы төмен жолаушылар ағынының 

бағыттары бойынша пайдалану едәуір интервалды автобустар қозғалысына және 
жолаушыларды күтудегі артық уақыт жоғалтуға әкеп соқтырады. 

Жолаушылардың автобустарды пайдаланудың орташа қашықтығы Зилберталя 
тәуелділігімен анықталады. 

Ал қажетті автобустардың санын есепке алған кезде маршрутты қамтамасыз етуге 35 
автобус маршрут қажеттілігі есептелінді. Осы жағдайды ескере отырып  келесі ұсыныстарды 
ұсынуға болады; 

- үлкен сиымдылықты автобустарды сатып алу, 
- қолдастағы14 автобус санын 35 автобусқа дейін жеткізу.  
Сондай-ақ автобустың тұрақты сыйымдылығын таңдауда жолаушылар ағынын көлемі 

және маршруттағы ұзындығын есепке алынуы керек. Қазіргі жүргізушілер 1 күнде 12 сағат 
жұмыс істеп айына 288 сағат жұмыс жасайды. Сондықтан осы жағдай жүргізушілердің 
толық демалып, өз-өздеріне келуге мүмкіндік бермейді. Егерде жүргізушіредің 1 – айда 
жұмыс істеу уақытты норма бойынша 165-185 сағаттан аспауы еңбек заңдарында қамтылған.  

Автобус паркіндегі өзекті мәселердің бірі өз шешім табу ушін қажет еңбек заңдарына 
сәйкес жүргізушілер еңбегін дұрыс ұйымдастыру.  

 
1.3-Кесте 
Нақты және жоба бойынша № 56 автобус маршруттының көрсеткіштері    
 

 
Көрсеткіштері 

Көрсеткіштер саны 
Нақты Жоба 

Автобустар саны, бірл 16 35 
Жүргізушілердің қажетті саны, адам 16 32 
Бір күндегі айналым саны, бірл 6 6 
Айналым уақыты, мин 2,33 2,33 

 
Яғни жолаушыларды тасымалдауды жобаны енгізгенге дейін және жоба бойынша 

Жүргізуші 
 

Айлар қорытыды 
сағаттар 1 2 3 4 В 6 7 8 9 10 11 12 .. 29 30 

Бірінші В + В + В + В + В + В + .. + В 166,0  
Екінші + В + В + В + В + В + В .. В + 166,0 
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ұйымдастыру, әрбір есепке сай бір және екі индекс беріледі. Күзгі-қысқы кезеңдегі 
автобустадың пайдалану жылдамдығы мен айналым уақыты 15 % төмендейді.  
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Проблема повышения эффективности транспортно-складского процесса  относится к 

числу самых острых вопросов, связанных с обеспечением рационального функционирования 
и развития железнодорожного транспорта как единого комплекса. 

 Особую остроту она приобрела на современном этапе развития железнодорожной 
отрасли, характеризующегося расширением межотраслевых и внутриотраслевых поставок 
сырья, материалов, комплектующих изделий, с одной стороны и низкой эффективностью 
работ с грузами, с другой стороны.  

За последний период в целом была проведена определенная и практическая работа по 
повышению эффективности переработки грузов в складском хозяйстве. Осуществляется 
переход от применения отдельных видов подъемно-транспортной техники к внедрению 
высокопроизводительных систем машин, автоматизированных перегрузочных комплексов. 
Создаются принципиально новые системы управления комплексной механизацией и 
автоматизацией  транспортно-складского процесса на железнодорожном транспорте.   

Анализ работы транспортно-складского процесса на железнодорожном транспорте 
показывает, что на сегодняшний день:  

1. Не обеспечивается своевременное внедрение прогрессивных технологий, и в то же 
время не удается остановить распространение отсталых схем механизации.  

2. Имеет место, разрозненное внедрение множества технологий. А так как они 
рассматривают лишь отдельные случаи перемещения грузов от отправителей до 
получателей, т.е. механизация погрузочно-разгрузочных работ, проводимая отдельными 
видами техники, изолированно друг от друга, что приводит ко многим неувязкам и, главное, 
не обеспечивает системного подхода к развитию транспортно-складского процесса. 

3. На работах с каждой разновидностью грузов используется до десяти и более 
различных способов одновременно и число их продолжает расти. Это излишне увеличивает 
количество типов погрузочно-разгрузочных машин, складских сооружений, перевозочных 
средств; затрудняет обеспечение технологической совместимости перегрузочных 
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комплексов. 
4. Недостаточно учитывается, что в переработке каждого рода груза участвует не одна, 

а несколько, различных систем машин, используются многочисленные типы подъемно-
транспортного оборудования, перевозочных средств, складских комплексов, разнообразные 
формы и параметры тары и упаковки. Поэтому отправители и получатели, хотя и связаны 
общими поставками, но действуя недостаточно согласованно, вынужденно внедряют 
несовместимые друг с другом схемы механизации, а соответственно ставят у себя технику из 
несовместимых систем машин, сооружают перегрузочные комплексы разновременно.  

5. Данные о необходимой технической оснащенности погрузочно-разгрузочных работ 
рассчитывается отдельно и разрозненно по видам транспорта, отраслям без учета интересов 
всей системы транспортно-складского процесса в целом.  

6. Проводимые мероприятия получаются излишне дорогостоящими, громоздкими, 
базируются на различной методической, технологической основе, не увязываются по 
системе технико-экономических показателей, а сам процесс механизации принимает 
затяжной характер, не поспевает за научно-техническим прогрессом, не обеспечивает 
слаженного и экономичного выполнения работ с грузами.  

Поэтому в условиях, при которых неизвестно, насколько эффективные схемы 
механизации будут подобраны для того или иного транспортно-складского процесса, когда, 
сколько и какие реально типы подъемно-транспортного оборудования тот или иной вид 
транспорта «достанет». Принимаемые при таком подходе решения, какие технологии 
применять, какую технику изготовлять, где размещать ее, являются слишком 
ориентировочными и недостаточно достоверны.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об отсутствии целостной концепции 
оптимального функционирования и развития инфраструктуры, недостаточно полном 
использовании преимуществ современных методов складской логистики, особенностей 
осуществления научно-технического прогресса в данной области, технологических 
закономерностей выполнения работ с грузами в условиях единого транспортного процесса. 
Отмеченные причины затрудняют проведение единой технической политики, сдерживают 
темпы обновления самих методов и способов работ с грузами. Поэтому главное сейчас 
состоит в том, чтобы принципиально улучшить технологическую структуру работ 
транспортно-складского процесса железнодорожного транспорта.  

 
 
УДК 656.21 

К ВОПРОСУ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 

Фролова С.О. 
Карагандинский государственный технический университет,  

г. Караганда, Республика Казахстан,frolova_sv@bk.ru 
 
В современных условиях работы железнодорожного транспорта проблема повышения 

пропускной способности железных дорог, а также интенсификация использования 
имеющихся перевозочных мощностей приобретают важнейшее значение. 

Оно отражается на общей пропускной способности сети и возможно только при 
эффективной организации перемещения поездопотоков, что позволяет избежать сбоев при 
функционировании сети и обеспечить необходимый уровень ее безопасности[1].  

Пропускная способность железнодорожной линии- это число поездов или пар поездов 
установленной массы, которое может быть пропущено по линии в течение определенного 
времени (суток или часа), при имеющейся технической оснащенности и принятой системе 
организации движения поездов. 

Различают пропускную способность наличную, потребную и результативную. 
Наличной пропускной способностью железнодорожного участка по перегонам 
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называется максимальное число поездов (пар поездов) установленных веса и длины, которое 
может быть пропущено по этому участку в единицу времени (сутки, час.) в зависимости от 
его технической оснащенности и принятого способа организации движения поездов. 

Результативная пропускная способность участков определяется на основе данных о 
пропускной способности отдельных устройств, а направлений в целом – на основе 
результативной пропускной способности участков. Результативную пропускную 
способность отдельных участков устанавливают по следующим элементам: 

-по перегонам (число главных путей, длина перегонов, профиль пути, устройства 
автоматики и связи, путевое развитие промежуточных раздельных пунктов, устройства 
энергоснабжения); 

-по станциям (приемо-отправочные пути и стрелочные горловины);  
-по деповскому хозяйству (стойла для периодического осмотра и ремонта электровозов 

и тепловозов, устройства для экипировки локомотивов и ходовые пути);  
-по устройствам электроснабжения (тяговые агрегаты, силовые трансформаторы 

тяговых подстанций и контактная сеть).  
Наименьшая пропускная способность этих элементов может ограничивать пропускную 

способность данной производственной единицы в целом и определять значение 
результативной пропускной способности [2].  

Пропускная способность устанавливается для участков ж.-д. линий с одинаковыми на 
всем протяжении техническим оснащением, мощностью грузопотока и размерами 
пассажирского движения. Начальными и конечными пунктами таких участков являются 
участковые и сортировочные станции, зонные станции пригородных участков, а иногда 
промежуточные станции зарождения и погашения грузопотоков и отправительских 
маршрутов. 

 Пропускную способность каждого отдельного элемента участка определяют по его 
суточной или часовой производительности и мощности, расходуемой на обслуживание 
одного поезда или пары поездов. 

Увеличение пропускной способности, определяемое как разница между потребной и 
наличной пропускными способностями, может быть достигнуто за счет организационно-
технических и реконструктивных мероприятий [3]. 

Корганизационно-техническим относятся меры краткосрочного усиления и открытие 
блок-постов. 

Реконструктивные меры – меры, связанные с увеличением массы поездов; размеров 
движения и меры комплексного усиления пропускной и провозной способностей.  

Организационно-технические меры направлены на использование резервов пропускной 
способности и потому не требуют больших капиталовложений. К ним относятся: 
совершенствование методов организации движения и улучшение использования технических 
устройств и подвижного состава. 

Меры краткосрочного усиления: использование двойной тяги, применение 
подталкивания, соединение поездов, переход на пакетные графики, если линия оборудована 
автоблокировкой, 

Открытие блок-постов осуществляется, если линия оборудована 
полуавтоблокировкой. 

Реконструктивные меры, связанные с применением новой техники и выполнением 
строительных работ, требуют значительных капитальных затрат на их реализацию.  

Меры, связанные с увеличением массы поездов: применение более мощных 
локомотивов, использование двух-, трехсекционных локомотивов (увеличение их силы тяги), 
переход с тепловозной тяги на электрическую, удлинение станционных путей, увеличение 
грузоподъемности вагонов. 

Меры, связанные с увеличением размеров движения поездов:строительство разъездов, 
сокращение длины перегонов, строительство двухпутных вставок на однопутных линиях, 
смягчение профиля пути, увеличение скоростей движения, переход на современные, более 
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совершенные средства сигнализации и связи (например, с полуавтоблокировки на 
автоблокировку), строительство вторых путей на однопутных линиях. 

Меры комплексного усиления пропускной и провозной способностей, позволяют 
увеличить и массу поездов, и размеры движения: переход на электрическую тягу, смягчение 
профиля пути и др. 

Важным резервом при выполнении путевых ремонтных работ, особенно на 
грузонапряженных двухпутных линиях, является продвижение пакетами по соседнему пути 
соединенных грузовых поездов с локомотивами в голове и середине состава, оборудованных 
радиосвязью и при условии хорошей видимости. Это мероприятие позволяет повысить 
пропускную способность в период «окна» более, чем в 1,5 раза. 

Строительство вторых путей позволяет увеличить пропускную способность линии в 3–
4 раза. Введение автоблокировки вместо полуавтоблокировки дает возможность повысить 
пропускную способность более, чем в 2 раза на двухпутной линии, и на 25–30 % на 
однопутной линии.  

Для обеспечения потребной пропускной способности железнодорожной линии 
выбирают наиболее рациональные организационно-технические и реконструктивные 
мероприятия на основе технико-экономического сравнения вариантов. 
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В настоящее время в машиностроении активно развивается новое ресурсосберегающее 

направление – инженерия поверхностей, которая позволяет повысить качество машин при 
значительной экономии материалов, труда и финансовых средств. К ним относятся такие 
технологии, как напыление покрытий: газотермическое, электродуговое, плазменное.  

Газотермическими (ГТН) называются процессы напыления, в которых частицы 
потоками горячих газов разогреваются до температур плавления. При газотермическом 
напылении поверхность детали, на которуюнаносится покрытие, остается в твердом 
состоянии. Вследствие этой особенности для процессов ГТН характерны малые тепловые 
деформации и, во многих случаях, отсутствие структурных изменений в детали. Кроме того, 
здесь незначительны ограничения по составу наносимых материалов.Все это обусловливает 
привлекательность ГТН-методов для улучшения эксплуатационных характеристик изделий.  

Среди интенсивно развивающихся ресурсосберегающих методов напыления покрытий 
технологии газопламенного напыления (ГПН) порошковых и проволочных материалов 
отличаются простотой, экономичностью и относительно низкой удельной стоимостью, 
причем их мировой объем рынка в 2010 году составил более 600 млн. евро. Однако диапазон 
использования газопламенного напыления остается недостаточно широким ввиду ряда 
причин, и в первую очередь вследствие невысоких значений адгезии (до 30 МПа).  

Еще одним перспективным направлением напыленияявляется электродуговая 
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металлизация (ЭДМ). Этот метод выглядит предпочтительнее перед другими способами 
нанесения покрытий по тепловой эффективности, стоимости напыляемых материалов, 
производительности и простоте обслуживания. Эффективный коэффициент полезного 
действия (КПД) нагрева, то есть доля тепловой энергии, идущей непосредственно на нагрев 
и плавление распыляемого материала, при ЭДМ составляет в среднем 60 %.Низкие тепловые 
потери обусловлены физическими особенностями процесса. Здесь нагрев и плавление 
распыляемого материала происходит за счет тепла электрической дуги, горящей между 
электродами, из которых образуется распыляемый материал. В других процессах напыления 
генерация тепла и его расход на плавление распыляемого материала разделены по времени и 
в пространстве, что обусловливает высокие теплопотери.  

Однако к недостаткам ЭДМ метода можно отнести то, что в зоне горения дуги 
происходит интенсивное выгорание из металла легирующих элементов и насыщение 
распыляемого металла газами из атмосферы. Это приводит к изменению химического 
состава, снижению концентрации легирующих элементов, избыточному содержанию 
оксидов в покрытии. 

Наилучшее качество напыления обеспечивает плазменное напыление. В наиболее 
распространенном процессе плазменного напыления (ПН) эффективный КПД нагрева в 
несколько раз ниже. Он составляет 2 – 27 %, в зависимости от вида распыляемого 
 материала проволока или порошок) и конструкции соплового узла.  

 В последние годы практически во всех экономически развитых странах пошли по 
пути разработки систем напыления, использующих от 4 до 7 м3/ч горючих газов, до 30 м3/ч 
кислорода, что позволило в 4-8 раз повысить скорость полета частиц в газопламенном 
факеле, совершить качественный скачок в свойствах покрытий, увеличив в 2-3раза 
прочность сцепления, значительно расширить диапазон наносимыхматериалов. Однако они 
очень дорогостоящие и обеспечиваемый при этом эффект не адекватен тем затратам, за счет 
которых он достигается (более 50 у.е. на кг наносимого покрытия). 

Исследования показали, что для восстановления – упрочнения значительной части 
быстроизнашивающихся деталей транспортных средств необходимо использовать 
технологии, себестоимость которых, включая последующую обработку или 
модифицирование, составляет не более 6,5 у.е. на 1 кг наносимого материала (без его 
стоимости). 

Модифицированные покрытия, получаемые методом напыления характеризуются 
высокой степенью неоднородности структуры – выделениями избыточных дисперсных и 
коагулированных фаз, слоистым строениемипористостью. 
Этообусловленоспецификойвысокоэнергетических технологических процессов, 
заключающихся в быстропротекающем высокотемпературном нагреве частиц материала и 
их последующем высокоскоростном охлаждении и застывании.  

Рассмотрим некоторые виды ГТН. 
Метод высокоскоростной дуговой металлизации. Для нанесения покрытия методом 

высокоскоростной дуговой металлизации из проволоки различных металлов наиболее 
эффективна установка АДМ-10. Схема установки приведена на рисунке 1. В таблице 
1представлены еѐ технические характеристики. В основе работы установки лежит процесс 
плавления проволок электрической дугой и распыление расплавленного материала 
высокоскоростной струей продуктов сгорания пропано-воздушной смеси. Сущность 
процесса состоит в том, что на две проволоки, выполняющие роль электродов, подается 
напряжение. Проволоки с постоянной скоростью поступают в распылительную головку 
металлизатора, где в результате их сближения между ними возникает электрическая дуга и 
происходит плавление. Продукты сгорания пропано-воздушной смеси истекающие из 
камеры сгорания через распылительное сопло сдувают частицы расплавленного металла с 
торцов проволок, подхватывают их, разгоняют до высокой скорости и обеспечивают 
доставку к поверхности обрабатываемой детали.  
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Рис. 1. Схема установки высокоскоростной дуговой металлизации АДМ-10 

 
Металлизатор состоит из следующих основных частей (рис. 2): червячного редуктора I, 

к корпусу которого крепятся: 1 - электродвигатель с цилиндрическим редуктором; 2 - 
кронштейн механизма прижима роликов; 3 - рычаги с прижимными роликами; 4 - передние и 
задние направляющие; 5 - поддон картера, на котором через изолятор 11 размещены 
токоподводы 6, выполненные в виде трубок для подачи сжатого воздуха для образования 
горючей смеси и, одновременно, охлаждения деталей металлизатора, на левом токоподводе 
размещен тройник (позиция 11 на рис. 1).  

К поддону прикреплен кронштейн на который надевается ручка 7, или с помощью 
которого металлизатор может крепиться, например, к суппорту станка. 

Распылительная головка металлизатора 8 расположена на промежуточной 
распределительной плите (панели) 9 закрепленной на токоподводах 6 поддона картера.  

 Червячный редуктор I служит для передачи вращения от вала электродвигателя 1 
подающим роликам 10 металлизатора. На корпусе редуктора крепятся большинство 
деталейметаллизатора.  

 Распылительная головка 8 служит для формирования струи расплавленного металла. 
Состоит из камеры сгорания, направляющего и  токоподводящего 
узла.Камерасгоранияслужитдля получения высокоскоростной струи газов продуктов 
сгорания. 

Прижатие проволок к подающим роликам осуществляется прижимными роликами 12 
(см. рис. 2), расположенными в пазах прижимных рычагов 3. Оси вращения прижимных 
роликов изолированы от рычага текстолитовыми втулками. Прижатие роликов 
обеспечивается пружинами 13, а усилие прижатия регулируется винтами 14, 
расположенными на кронштейне механизма прижима 2.  

Для уменьшения проскальзывания проволоки прижимные ролики имеют зубчатый 
венец и с помощью дополнительных шестерен получают принудительное, синхронное с 
подающими роликами вращение. Отжатие рычагов осуществляется поворотом рычагов 15 с 
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эксцентриками.  
В состав установки кроме пистолета-металлизатора входит блок управления, 

предназначенный для регулирования скорости подачи проволоки и поджига смеси воздуха с 
горючим газом.  

 

 
  

Рис. 2. Общий вид металлизатора установки АДМ-10. 
  
Установка позволяет формировать на выходе из камеры сгорания скорость газа до 1500 

м/спри температуре 2200 К. Это позволяет частицам расплавленного металла разгоняться в 
потоке до 500 м/с и формировать покрытие имеющее высокую прочность сцепления с 
основой. В качестве  материала для напыления служит проволока из любых металлов 
выпускаемая промышленностью (цинк, алюминий, медь, латунь, бронза, сталь, нихром и 
т.д.), а также порошковая проволока. Возможна комбинация из любых двух проволок.  

 
Таблица 2. Технические характеристики установки АДМ-10 
Характеристика Значение Единица измерения 
Расход воздуха 60 м3/час 

Расход газа (пропан-бутан) 0,011 кг/час 
Производительность до 16,8 кг/час 

 
Метод газопламенного нанесения с применением шнурового материала.  Для 

газопламенного нанесения покрытия из композиционного материала на поверхность 
вкладышейподшипников может быть использованамногофункциональная установка 
газопламенного напыления «ТОП-ЖЕТ/2». Установка предназначена для распыления 
гибкого шнурового материала с целью нанесения покрытий для защиты поверхности от 
различных видов изнашивания, а также ремонта изношенных деталей с одновременным 
улучшением эксплуатационных свойств поверхности. Схема установки приведена на 
рисунке 3, а в таблице 2 представлены еѐ технические характеристики.  
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Рис. 3. Схема установки газопламенного напыления «ТОП-ЖЕТ/2». 
 
Установка включает в себя пистолет-распылитель 1 и пульт управления рабочими 

газами 2, смонтированный на стойке 3. На стойке предусмотрены крепления для установки 
двух катушек с гибким шнуровым материалом. Пистолет-распылитель соединяется с 
пультом управления шлангами с быстросъемными разъемами для горючего газа (пропана) и 
сжатого воздуха. Для подачи горючего газа используются стандартные газовые баллоны, 
оснащенные редукторами. Сжатый воздух, подаваемый от компрессора, предварительно 
очищается от масла и влаги, после чего поступает по шлангу на вход блока подготовки 
воздуха 5 пульта управления. Установка изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.2.008.  

Установка обеспечивает работу при подаче: сжатого воздуха, очищенного от капельной 
влаги и механических включений, не ниже требований 3 класса загрязненности по ГОСТ 
17433-80 или пропана технического ГОСТ 20448-80.  

  
Таблица 3. Технические характеристики установки «ТОП-ЖЕТ/2» 

Характеристика Значение Единица измерения 
Давление рабочих газов, не более: 
сжатого воздуха 
пропана 

 
0,6 (6,0) 
0,3 (3,0) 

 
МПа (кг/см3) 
МПа (кг/см3) 

Расход рабочих газов, не более: 
сжатого воздуха 
пропана 

 
40,0 
2,0 

 
м3/час 
м3/час 

 
Гибкие шнуровые материалы предназначены для использования в системах 

газопламенного напыления и представляют собой получаемый экструзией композиционный 
материал шнурового типа, состоящий из порошкового наполнителя и органического 
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связующего, полностью исчезающего при нанесении покрытия – связующее сублимирует в 
процессе нагрева при температуре 400°С без отложения на напыляемую поверхность. 
Прочность и эластичность гибких шнуров позволяет пользоваться ими так же, как 
проволокой и наносить покрытия с помощью газопламенных аппаратов проволочноготипа. 
 Стабильнаяподачашнурового материалаввысокотемпературную зону газового потока 
по оси струи, аналогично достигаемой при распылении проволок, а также правильный 
подбор состава компонентов порошковых смесей и размера частиц порошков гарантирует 
расплавление всех составляющих порошкового наполнителя гибкого шнурового материала. 
Например, в России производителем гибких шнуровых материалов для напыления является 
ООО «СП ТЕХНИКОРД». Технология изготовления позволяет получать в составе гибких 
шнуровых материалов в любых сочетаниях различных порошковых материалов, 
отличающихся по гранулометрическому составу.  

Несмотря на достигнутые успехи, эти технологии еще недостаточно эффективны из-за 
ряда трудно устранимых недостатков – низкой адгезии, высокой пористости, невысокой 
износостойкости и некоторых других. Над решением этой проблемы в НИКПЛ ЕНУ 
им.Л.Н.Гумилева под руководством д.т.н., профессора Нуракова С.Н. ведутся активные 
исследования, доведенные к настоящему времени до стадии стартап-проекта на площадке 
Инновационного парка университета. По результатам ведущихся исследований будут 
реализованы инновационные технологии получения износостойких покрытий методами 
напыления на основе новых конструктивных и технологических решений. 
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В процессе осуществления перевозки опасных грузов (ОГ) самым важным является не 

только обеспечение сохранности того или иного груза, а и максимально возможное 
обеспечение должного уровня безопасности. Эффективное и качественное решение данной 
задачи позволяет своевременно доставить ОГ к месту его назначения, при этом защитить 
персонал, который занят в погрузке (выгрузке), а также на всех этапах транспортировки, 
иных участников дорожного движения, а также непосредственно сам груз, специальное 
транспортное средство и, что самое важное окружающую среду от той чрезмерной 
опасности, которой несёт собой специфика данного груза. 
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Транспортирование опасных грузов на огромные расстояния, при помощи 
железнодорожного сообщения, сегодня считается одним из наиболее выгодных способов 
транспортировки, с эконмической точки зрения, поскольку затраты, по сравнению с другими 
видами наземного транспорта, при использовании данного вида транспорта сокращаются до 
30 %[1]. 

Опасные грузы имеют высокую степень угрозы для человека, окружающей среды и в 
целом экологии нашей планеты[2].Именно поэтому анализ актуальных проблем, 
возникающих в процессе перемещении опасных грузов имеет сегодня высокую степень 
актуальность[3]. 

Спектр проблемных вопросов в части транспортировки опасных грузов чрезвычайно 
широк, при этом рассматривать  проблемы транспортирования опасных грузов необходимо 
комплексно, поскольку в ходе осуществления данного процесса взаимодействует большое 
число различных субъектов транспортного комплекса, каждые из которых обязан 
обеспечивать качественное функционирования системы обеспечивающих мер, таких как:  
организационно-правовые, экономические и технические, технологические и т.д., 
предпринимаемых соответствующими уполномоченными  органами власти, организациями 
руководящими железнодорожным транспортом, разными органами местного 
самоуправления, другими юридическими и физическими лицами, которые направленных на 
предотвращение возникновения транспортных происшествий, и значительного снижение 
возможности причинения вреда жизни и  здоровью граждан, их имуществу, а также вреда 
окружающей среде. 

В последнее время в связи с интенсивным развитием международной торговли 
значительное увеличение получило также число осуществляемых перевозок опасных грузов, 
в том числе и железнодорожным транспортом, что порождает целый ряд серьёзных 
разносторонних проблем[1],  а именно:  

− в сфере правового регулирования и контроля; 
− в сфере безопасности перемещения опасных грузов и предотвращения терроризма; 
− в сфере организации процесса транспортирования; 
− в сфере технического и технологического обеспечения процесса транспортирования 

ОГ; 
− в сфере обеспечения экологической безопасности. 
Рассмотрим  их подробнее. 
Сфера правового регулирования и контроля.Закреплённые законодательно 

специальные меры обеспечения безопасности перевозки постоянно изменяются с учётом 
характеристик и опасных свойств вновь изобретаемых опасных веществ. Законодательные, 
нормативно-правовые акты, которые регламентируют перевозку ОГ, должны в полной мере 
соответствовать уровню современного развития технологии и техники[4]. 

Маловероятным является то, чтобы нормотворцы той или иной отдельно взятой страны 
успевали бы отслеживать все интенсивно возникающие научно-технические достижения в 
данной сфере, а именно разработку новых опасных химических изделий и веществ, 
инновационных технологий их транспортирования, и обеспечивали бы своевременное 
внесение необходимых изменений в национальную нормативную документацию. Кроме 
этого, все указанные документы должны в полной мере учитывать изменения существующих 
ранее подходов к обеспечению безопасности  

процесса транспортировки ОГ и появление новых специфических угроз, которые 
связаны с их несанкционированным использованием. 

Поэтому проблема нормативно-правового регулирования обеспечения безопасности 
перевозки, рассматриваемой категории грузов железнодорожным транспортом сегодня 
является международной.  

Своевременное внесение изменений в национальное законодательство с целью 
адекватной регламентации перевозки опасных грузов будет способствовать предотвращению 
несчастных случаев, материального ущерба или нанесению ущерба окружающей среде, 
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перевозимым грузом и используемым в данном процессе, поскольку основная их 
заключается в устранении или сведении к абсолютному минимуму риска возникающих при 
взаимодействии человека с опасными грузами. Неоспорим тот факт, что перевозка опасных 
грузов с минимальным риском возможна только лишь при чётком соблюдении всего спектра 
установленных правил, норм и требований. 

Сфере безопасности перемещения опасных грузов и предотвращение 
терроризма.Сложность осуществления борьбы с терроризмом на железной дороге 
заключается в том, что целью акции террористов могут стать разные его объекты, к примеру, 
транспортные средства, перевозящие груз или сам опасный груз и т.д., вплоть до важных 
объектов, имеющих социальное назначение, а также жилых зданий. 

В данной связи на железнодорожном транспорте во всех странах мира сегодня 
разрабатывается и применяется весьма широкий спектр антитеррористических мероприятий, 
в которые вовлекаются не только силовые ведомства, администрации территориальных 
единиц, государственные и специализированные органы управления, но и сами 
железнодорожные организации, а также гражданское население. 

Сегодня можно выделить три основные группы таких мероприятий, а именно:  
− профилактические и превентивные меры; 
− меры противодействия в момент попытки, реализации того или иного 

террористического акта; 
− ликвидация всех последствий, в том случае, когда террористический акт все-же был 

совершён. 
В современной нестабильной обстановке непременным важным условием 

предупреждения террористических актов должно быть строгое соблюдение всех 
установленных режимов безопасности как персоналом специальных объектов ЖД, так и 
элементарной бдительности простых граждан. 

Таким образом, решение проблемы обеспечения безопасности железнодорожного 
транспорта должно носить комплексный, плановый и целенаправленный характер. По 
нашему мнению, основные направления в данной сфере должны быть следующие: 

− внедрение на государственном уровне ведомственной системы мер противодействия 
террористическим угрозам; 

− обеспечение готовности соответствующих органов управления, персонала железных 
дорог, простых граждан к предупреждению, пресечению и своевременному выявлению 
преступлений, носящих террористический характер; 

− координация всех необходимых действий не только с региональной и федеральной 
властью, но и на уровне правительств всех государств мира; 

− разработка планов мероприятия, направленных на постоянное повышение уровня 
антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

− постоянный мониторинг и оценка оперативной обстановки, регулярная проверки 
помещений железнодорожных объектов, которые сдаются в аренду, на предмет соблюдения 
установленных правил их содержания. 

− организация постоянных обследований объектов жизнеобеспечения всего 
транспортного комплекса железных дорог; 

− чёткое соблюдения режимных мероприятий, направленных на ограничение въезда на 
территории железнодорожных 

− объектов, а также территорий, прилегающих к ним территорий подозрительного 
транспорта; комплексное обследование объектов железнодорожного транспорта, проведение 
рейдов по проверке парков отстоя подвижного железнодорожного состава; 

− осуществление регулярного инструктажа сотрудников ЖД, работников станций и 
вокзалов, проводников и обходчиков вагонов и т.д. 

Для осуществления эффективного предотвращения возможных актов терроризма, 
исходя из высокой степени их серьезности для международной и национальной 
безопасности, в некоторые нормативно-правовые документы, которые регламентируют 
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перевозку опасных грузов,  включены были соответствующие дополнительные требования 
для  к обеспечению её максимального уровня, которые должны применяться в процессе 
транспортирования рассматриваемых грузов, с целью  сведения к минимуму ненадлежащего  
применения грузов или их хищений, в результате чего может возникнуть угроза, не только  
для жизни и здоровья  людей, имущества, но и в целом для окружающей среды. Все 
участники осуществления транспортирования опасных грузов должны в полной мере 
учитывать требования относительно обеспечения безопасности, которые указаны в главе 
1.10 ДОПОГ, а также в государственных отраслевых нормативно-правовых актах, 
соразмерно со всеми своими обязанностями. 

Сфера организации процесса транспортирования ОГ.Постоянно возрастающая доля 
опасных веществ, а также изменения его технологических и химико-физических 
характеристик заставляет поддерживать требовательность ко всему персоналу, 
взаимодействующему с данной категорией грузов по соблюдению правил обращения с ними. 
Перечень подобных требований крайне разнообразен и зависит не только лишь от класса 
(или подкласса) рассматриваемых нами опасных грузов, но и от конкретного его вида. 
Поэтому для качественной организации рассматриваемого процесса необходимо постоянно 
повышать уровень образования и компетентности персонала осуществляющего работы с 
данной категорией грузов. Сотрудники, занятые во всех стадиях перемещения ОГ должны 
получать обновлённые сведения, чёткий и своевременный инструктажа овсех новых 
технических средствах и технологиях работы с данными грузами, что, по нашему мнению, 
позволит максимально уменьшить влияние человеческого фактора на возникновение 
чрезвычайных ситуаций при перемещений, погрузке и выгрузке опасных грузов. 

Сфере технического и технологического обеспечения процесса транспортирования 
ОГ.В настоящее время предприятия, осуществляющие железнодорожные перевозки, многих 
развивающихся и только выходящих на путь интенсивного развития страны имеют высокий 
уровень технологического и технического отставания в части обеспечения железных дорог 
необходимыми современными средствами и технологиями работы с опасными грузами, тем 
самым увеличиваю угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций как для себя, так и для 
других участников данного процесса. Поэтому первостепенной задачей таких стран, не 
только нормативно-правовое регулирования перевозок, но и преодоление технологического 
отставания, способного значительно повысить уровень безопасности при взаимодействия в 
ходе их перемещения по железным дорогам. 

Сфере обеспечения экологической безопасности.Экологические проблемы в наше 
время становятся все более глобальными и важными для всего человечества.Безусловно, 
предугадать на все 100% возникновения той или иной чрезвычайной ситуации в полной мере 
не возможно, поскольку существует огромное количество факторов, оказывающих на их 
появление своё влияние[5]. 

Однако возможно и необходимо разработка проектов быстрой и эффективной 
ликвидации экологически опасных аварийных ситуаций, что позволит в максимально 
быстрые сроки устранять экологическую угрозу окружающей среде и человеку.[6] Поэтому 
обеспечение экологической безопасности производственного и транспортного комплекса 
железных дорого всех стран мира должны также должно быть одним из приоритетов 
национальных правительств. 

Таким образом, рассмотрев все современные актуальные проблемы, возникающие в 
процессе транспортирования опасных грузов, в том числе в процессе их погрузки и 
выгрузки, считаем возможным предложить следующие мероприятия, направленные на 
улучшение сложившейся в настоящее время ситуации: 

 Унифицировать нормативно-правовую базы железнодорожных перевозок 
опасных грузов; 

 Реализация на мировом уровне единые научно-технические и технологические 
подходы к обеспечению безопасности перевозок опасных грузов; 

 Дальнейшее развитие государственного регулирование и контроля за 
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перевозками ОГ железнодорожным транспортом в каждой отдельной стране мира; 
 Разработка актуальных мер безопасности при взаимодействии с опасными 

грузами и их полное соблюдение; 
 Преодоление технологического отставания, путём применение новых 

технологических средств и способов осуществления перевозки ОГ железнодорожным 
транспортом (включая погрузку и выгрузку), а также контроль за грузом, его отслеживания 
на всех этапах перемещения от «Грузоотправителя» до «Грузополучателя»( рис. 1). 

 
Рисунок 1-Схема предлагаемого комплекса мер совершенствования организации 

перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом 
 
Таким образом, при условии реализации всех рассмотренных  мероприятий, железная 

дорога на уровне каждого государств, а также предприятия, осуществляющие 
обслуживающие железнодорожный транспорт способны будут обеспечить полную 
безопасность здоровья и жизни граждан, обеспечивая качественность и технологичность 
своих грузовых составов и процесса их перемещения, сохраняя при этом окружающую среду 
в соответствии с действующим мировым и национальным законодательством. 
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13.3  «Стандартизация, сертификация и метрология» 
 
 
УДК 621.311.22 

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВИХРЕВОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА 
 

Абиров А.А., Е. Е Алимгазин, Г.Р. Козбекова, Серикбаев Н.Ж, Шарифов Д.М 
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева) 

В настоящее время поиск эффективных технологий использования нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии (НВИЭ) входит в круг интересов различных 
специалистов - энергетиков. Один из реальных путей решения перечисленных задач – 
внедрение теплонасосных станций, предназначенных для отопления, горячего 
водоснабжения и кондиционирования одновременно [1]. Эффективность работы ТН 
определяется соотношением полученной потребителем тепловой энергии к затраченной 
электрической и носит название коэффициент преобразования (КОП). Основными 
параметрами, определяющими величину КОП, являются температуры низкопотенциального 
источника тепла (НИТ) и системы отопления или горячего водоснабжения (ГВС). Так, при 
tнит = +8°С и tотоп= +65°С КОП = 3, т. е. на один киловатт затраченной электроэнергии 
потребитель получит 3 кВт тепла, т. е. две единицы тепла получены от НИТ. При повышении 
температуры НИТ возрастает КОП [2]. О преимуществах использования ТН в системах 
теплоснабжения можно определить на основе сравнительного анализа, представленного в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный расчет затрат на отопление и ГВС жилого помещения 

площадью 300 кв.м. разными системами  
Тип системы 

отопления 
Годовая 

потребность 
Стоимость 

энергоносителя, тг 
Затраты на 

отопление и ГВС, 
тыс.тенге/год 

Жидкотопливный 
котел 

20,2 л 1515 454,5 

Электрический 
котел 

191,5 кВт*ч 995,8 298,74 

Тепловой насос 67 кВт*ч 348,4 10,45 
 
В рамках настоящей работы приводятся результаты теоретических расчётов для оценки 

эффективности работы, новой  вихревой тепловой насосной установки [3]. 
Принципиальная схема вихревого теплового насоса приведена на рисунок 1, которая 

состоит из: теплообменника-испарителя 1, компрессора 2, теплообменника-конденсатора 3, 
дроссельного клапана 4 и вихревого устройства 5 с центробежным насосом 6 . 

 
Рис.1. Принципиальная схема вихревого теплового насоса 

Тепло потребителю 
 (отопление, ГВ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

вход 

выход 
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При запуске центробежного насоса жидкость (вода) под напором подается в вихревое 
устройство, в котором за счет гидродинамических процессов интенсивного движения, она 
нагревается и поступает в теплообменник-испаритель. Далее в испарителе, рабочее тело 
теплового насоса (хладон), поглощая теплоту низкопотенциального источника, начинает 
закипать и, сжимаясь в компрессоре, приводимом в действие электрическим или иным 
двигателем, поступает в теплообменник-конденсатор, где при высоком давлении 
конденсируется при более высокой температуре, отдавая теплоту испарения приемнику 
тепла (теплоносителю системы отопления). Из конденсатора рабочее тело через дроссельный 
клапан вновь поступает в испаритель, где его давление снижается и снова начинается 
процесс кипения. 

По результатам предварительных теоретических расчетов можно оценить ряд важных 
параметров, определяющих эффективность системы теплопреобразования в вихревом 
тепловом насосе (ВТМ). В частности: 

1) Коэффициент преобразования энергии µ (КПЭ) как:  

,  (1) 
где  – полная теплопроизводительность системы, W – затраченная электроэнергия; 
2) КПД (коэффициент полезного действия):  
 

 ,  (2) 

где  – коэффициент работоспособности тепла; 
3) Значения коэффициента теплоотдачи α: 

, (3) 
где, Nu – число Нуссельта,  – коэффициент теплопроводности теплоносителя, d – 

характерный размер (диаметр) трубы. 
Таким образом, для теоретического расчета данных параметров ВТН необходимо 

определить число Nu. 
Число Нуссельта [4] в данном случае можно определить по формуле: 

,  (4) 
где с и n – постоянные коэффициенты определяемые экспериментальным методом, Gr 

и Pr, соответственно число Грасгофа и Прандтля /6/, определены по формулам: 
 (5) 

и   =  (6) 

здесь, g – ускорение свобоного падения,  – коэффициент теплового расширения, Δt – 
температурный напор, d – характерный линейный размер,  - кинематическая вязкость, µ - 
динамическая вязкость, λ – коэффициент теплопроводности,  – коэффициент 
температуропроводности. 

Литература 
1. Рей. Д., Макмайкл. Д. Тепловые насосы: пер. с англ. М.:Энергоиздат,1982; 
2. Г. Хайнрих, Х.Найорк, В. Нестлер. Теплонасосные установки для отопления и 

горячего водоснабжения, 1985; 
3. Абиров А.А., Ибраев Э.Т., Абдрахманов Р.К. и др. // Способ работы тепловой 

насосной установки. / Инновационный патент РК, № 2063/10 от 20.06.2010 г. 
4. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров.  – М.: 

Атомиздат, 1979, с.189. 
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Научный руководитель-С.Кардыбай 
 

В настоящее время в  водоканалах при  водоснабжении городов и населенных пунктов 
Республики Казахстан для очистки воды систем водопроводов и подачи его в город 
применяется  основной метод фильтрации через слой цеолитных зерен.    

Цеолиты (греч.-Кипения) - щелочные и щелочноземельные металлы в виде водных 
алюмосиликатных минералов[6]. 

Структура: 
Структура состоит из конструкции тетраэдра  [(Sі,Al)O4], отрицательных зарядов 

которые балансируют ионы  Ca, Na, K.  В зависимости прочности связи  между 
конструкциями тетраэдра  Цеолиты делятся на: одно мерные –(минералы группы наолитов), 
двухмерные (минералы группы  гейландит), трехмерные (минералы группы шабазит). 
Формы первой и второй группы в виде волокон и пластинок. 

Физическое свойства: 
Цеолиты встречаются бесцветные, белые, зеленые, розовые, коричневые. По шкале 

Мосс  3,5 - 5,5, плотность 2,1 - 2,5 г / см3. Цеолиты образуются главным образом в 
низкотемпературных гидротермальных жилах, а также в миндалинах и 
трещинах эффузивных пород, как продукт поствулканических процессов. Цеолита получают 
также искусственно и они имеют адсорбирующее свойства. Из цоелитов  получают  
сорбентов,  ионообменных веществ высокого качества. Цеолитты широко распростронены в 
природе.  Природные Цеолиты применяются в очистке воды.[1] 

 

 
 

Рисунок 1. Цеолит 
 

Кварцевый песок – Гранулированный кварцевый песок является прекрасным 
фильтрацинной средой обладающий адсорбционными свойствоми. Это продукт получен  в 
результате измельчения белого кварца.по сравнению с простыми  песками этот материал 
отличается однородностью, мономинерализованностью, высокой пористостью,а также  
глиноемкостью.  Его сорбционное характеристика имеет способность удалять в воде 
растворенный марганец и железо.  Имеет высокую устойчивость к  химической, физической, 
атмосферным воздействиям[3]. В промышленности применяется в производстве    

mailto:akhonka_95@mail.ru
mailto:baizakovant@gmail.com
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=S%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Al&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/Na
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A
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декоративных материалов  для ландшафтного дизайна  и интерьера, декоративной  
штукатурки.  Кромет этого  можно получить при изготовлении бетона мягкой пастельной 
формы. 

 
Рисунок 2. Кварцевый песок. 

 
Мы осуществляли научно-исследовательскую работу в области данного вещества,  и 

достигли определенного результата. Кварцевый песок имеет более пропускную способность 
чем  цеолит, кроме того имеющие в составет кварцевания  обеззараживает бактерии и 
хорошо удаляет мутность, он и по микробиологической стороны и по химической стороны 
очень эффективный, а также высокоэффективно по уничтожению болезнотворных микробов.  
Ознакомившись  работой очистных установок  рекомендуется применение  на станциях 
водоснабжения для замены систем пропускания воды  через полосу зерновых цеолитных 
фильтров , для обеззараживания  воды в плавательных бассейнах, бытовых вод, 
сельскохозяйственных вод  и промышленных стоков. [2] 

Преимущества  фильтра изготовленные из  кварцевого песка: 
-Экологическиий  чистый; 
-Примение традиционных технологических схемах для очистки воды и  не требует 

химических реагентов для регенерации фильтрующего слоя; 
-Служит в  течение длительной времени (10 лет); 
-Кварцевания в составе обеззараживает бактерии и эффективно улучшает мутность 

воды; 
-имеет  высоко скоростную фильтрующую  характеристику  - до 30 тысяч м3/сут. 
- Фильтрующий материал способен удалять частицы в воде  размеров 3-5 микрон. 
- Применяется  для обезжелезивания и обезмарганцевания воды[5]. 
Результаты получены после проведения анализов и  исследовании в испытательной 

лаборатории "насосно фильтрационной станции" Астана су арнасы. 
 Усредненные физико-химические и физико-механические свойства породы, 

показывает что материал отвечает всем требованиям и  предназначен для фильтрации. Ряд  
показателей кварцевого песка  преимущественно лучше чем Цеолит, которое имеет низкой  
скорости  фильтрации через  гравийный слой Цеолита из-за недостаточной пористости и  
наименьший свойство невысокой адгезионности  (липкости) поверхности  по отношению к 
водно- дисперсной  суспензиям, высокий расход воды приводит к смыванию цеолита и  по 
этой причине фильтрация является узким местом технологической схемы водподготовки. 

Параллельно с основными к фильтрующим материалам  увеличивается условия для 
обеспечения водой и освещения, для этого они по возможности  полностью должны очистить  
нормируемых катионов тяжелых металлов, радиоактивных микросоединений, ионы 
алюмминия и др. элементов.   Это  создает дополнительные трудности очистным 
сооружениям,  который использует в качестве загрузок цеолита для фильтра[4].  
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Таблица-1. Сравнительная характеристика фильтрующих материалов. 
Материал Размер 

гранул, мм 
Удельный 
вес  кг/м3 

Плотность  
г/см3 

Пористость 
% 

Механический 
прочность: 

Кварцевый 
песок 

1,00 1500 2,46 58 0,32 2,40 

Цеолит 1,15 900 2,20 48 0,20 1,25 
Керамзит 1,18 780 1,91 40 0,17 0,36 

 
По сравнению с Цеолитом фильтр кварцевый песок снижая взвешенных веществ 

мешает соединению алюмминия и железа. Цвет воды, после фильтрации кварцевого песка 
будет ниже, чем Цеолитной фильтрации. 

Использование кварцевого песка  улучшает  технологических параметров  работы  
фильтров. Скорость фильтрации воды кварцевого песка возрос до  9-12 м/ч, вместо  скорости 
фильтрации Цеолита 5-6 м/ч.  Длительность полоскания кварцевого песка снижена за счет 
расхода воды на полоскания.  Нагрузка грязеемкости Кварцевого песка выше на 40% ,чем 
Цеолит, по сравнению с ним  цикл фильтрации увеличился на 8-12 часов[7]. 

С использованием фильтра с кварцевым песком  можно очистить воду от  
высококонцентрированного  железа (20 мг/м3). В комплексе реагента – окислителя 
кварцевый песок очищает природную воду от соединении  марганца и железа. В кварцевого  
песковых фильтрах выпадают в осадок медь и марганец,  лучше наблюдается никель и 
железа. Кварцевый песок как фильтрующий материал  обеспечивает очистку питьевой воды.   

 
Таблица 2. Показатели очищенной воды 

Показатели Очищаемая вода  Цеолит Кварцевый пеоск Керамзит 
Взешенные вещества, мг/дм3 4,8 0,5 0,2 0,6 
цвет, градус 25 10 5 10 
Аммиак, мг/дм3 0,28 0,07  0,05–тен кем 0,092 
Железа , мг/дм3 0,20 0,12 0,1–ден кем 0,15 

 
Запах, а также уменьшение количества микроорганизмов может быть уменьшена, 

уменьшится общее количество микробов  до 50% ,  по бактериальной загрязнении 
достигнута полное дезинфекция  воды (100%), дезинфекция вируса немножко ниже  (90-
99%).  По результатам эксплуатации качества воды  намного лучше чем фильтрация цеолита 
и керамзита, не снижается качества фильтра после кварцевого песка.  Кроме того, он имеет 
высокую способность грязеемкости, и достигает быструю  чистку  при промывания.  

Как указано выше, с помощью кварцевого песка можно очистить воду от различных 
примесей и после применения  для очистки воды как простой фильтр- кварцевого песка, по 
сравнению с другими материалами по опыту многих государств  увеличиться интерес к 
кварцевому песку и расширится область применения[8].   

 Потому что, в связи с человеческим действием и загрязнением окружающей среды 
кварцевый песок – стало известно как широкоспользуемый и эффективно применимый 
материал.   
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Баламалы  энергия  экологиялық  тұрғыда  таза және адамзат масштабындағы 

сарқылмас  энергия көздерінен өндірілетін энергия.  Адамзатқа энергия қашанда қажет және 
тұтынушылар тарапынан сұраныс жыл өте артып келеді. Сонымен қатар, дәстүрлі энергия 
көздері, атап айтар болсақ мұнай, газ, көмір, сарқылатын қорға жатады. Энерготапшылық 
бізде  ғана емес  әлемде туындағалы біраз болды. Осыны түсінген Еуропа балама қуат 
көздерін іздеуге көшті. Желден, судан күннен  электр өндіруді бастады. Жапондар  үйлерінің 
төбесі мен қабырғаларына  күн батареяларын орнатып жатса, француздар Альпінің етегін  
жел диірменге толтырды.  Баламалы  энергия көздерін  дамыту,  табиғи  ресурстардың  
көптігіне  қарамастан  біздің  еліміздің  де   басты  алға  қойған  мақсаты  болып  табылады.   
Қазақстандағы  қалыпқа  келтірілетін  энергия  көздерінің   әлеуеті өте  жоғары  және    
еліміздің  даму  қарқындылығының жоғарылығын ескерер  болсақ,  алдағы  аз  уақыттың  
ішінде  елімізде баламалы  энергия көзін  өндіру  экологиялық  таза   пайда  көзіне айналуы  
әбден  мүмкін. 

Қалпына келетін энергия көздеріне келесілер жатады: 
− Күн сәулесінен алынатын энергия; 
− Жел энергиясы; 
− Гидравликалық су энергиясы; 
− Теңіз ағынының энергиясы, толқын, сарқырама,  теңіз суының температуралық  

градиентінен алынатын;  
− Ауа массасының және мұхит  температурасының айырмашылығынан; 
− Геотермальды энергия көздерінен: жануарлар биомассасы, өсімдік энергия көздері 

биомассасы және оларды өңдеу жолымен алынатын энергия көздерін жатқызуға  болады.  
Бұл энергия көздерін біріктіре отырып, кез келген таза энергияны өндіру әдістерін және 

қоршаған ортаны ластаудан сақтаудың негізі ретінде қарастырып,  «Экоэнергия»  деп атауға 
болады.  

2017 жылы  Астана  қаласында  EXPO 2017 «Болашақ энергиясы» тақырыбында    
Халықаралық мамандандырылған көрмесі  өтеді, көрмеге    100 мемлекет пен 10 ірі   
халықаралық ұйым қатысады.  

Осындай  дәрежелі  көрмені өткізу энергияны  үнемдеуге   арналған  әлемдік 
технологиялар мен қолданыстағы баламалы  энергияның  қайнар көздерін,  яғни күн  
энергиясын, жел, теңіз, мұхиттық және  жылы су энергиясын   қолдануды  дамыту  жолдарын  
қарастыруға  мүмкіндік береді.   

Қазақстан  Республикасында қалыпқа  келтірілетін  энергия  көздерін(ҚКЭК) 
дамытудың  мәселелері ҚР  Президентінің Халыққа жолдауында көрсетілген, айта кетсек   
жолдауда  энергияны  тиімді  пайдалану  саясатына көшу және энергияны  сақтау  
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технологияларын  енгізудің жаңа жобалары ойластыру  шаралары қарастырылған.  Сондай-
ақ «Қалыпқа  келтірілетін энергияны  пайдалануды  қолдау туралы», «Энергияны үнемдеу 
және  тиімділігін арттыру туралы», «Энергияны үнемдеу және  тиімділікті  арттыруға 
байланысты ҚР-ның заңнамалық актілеріне  өзгерістер мен түзетулер енгізу туралы»   ҚР 
Заңдарында көрсетілген.  2012-2015 жылдар аралығында  энергия  тиімділігін  арттыру 
бойынша  кешендік жоспар «Жасыл Даму»  бағдарламасымен анықталған.  «Жасыл даму» 
бағдарламасы «Жасыл экономика» және «Жасыл энергия» терминдерін енгізуге ықпал етті. 
Жасыл экономика – бұл   халық арасындағы теңсіздік азайып, халықтың әл ауқатын 
жақсартудың бірден бір  амалы, сондай-ақ  қоршаған ортаны болашақ ұрпаққа экологиялық 
таза күйде жеткізуге жағдай жасайтын  экономика. “Жасыл энергетика” дегеніміз –бұл  
қолдануы қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, сонымен қатар экологиялық таза энергия 
көздері болып табылатын энергетикалық ресурстар. Осы салада “2024 жылға дейін  орнықты 
даму  мақсатында Қазақстан Республикасының  энергиясы мен  жаңартылатын ресурстар 
тиімді пайдалану стартегиясы” бекітілді. 

Жасыл экономиканы дамытудың мүмкіншілікттері Еліміз  2030 жылға  қарай 20%, 2050 
жылға қарай 40%  табиғи газдан электр энергиясын өндіруді мақсат  етіп отыр.  Қазақстанда  
газдың баланстық қоры  3,5 трлн.м3 құрайды. Жалпы жел энергиясының көлемі шамамен 
920 млрд. кВт∙сағ құрайды бұл көрсеткіш  еліміздің жылу-энергетикалық  ресурстардың 
тұтыну  көлемінен  25 есе  көп.Күн энергиясының жылдық қоры 1 трлн.кВт/сағ құрайды.  

Қазақстан үшін  баламалы энергия көзін дамыту мүмкіндігі,  әсіресе  күн, жел және  
шағын су энергетикасын  қолданудың  инвестициялық тиімділігі жоғары. 

Қазақстанда күн электр станциясын дамыту үшін климаттық жағайы қолайлы болып 
келеді. Сарапшылардың мәліметтері бойынша, күннің түсуі жылына 2200-3000 сағатты 
құрайды, күн сәулесінің энергиясы 1 -ге жылына 1300-1800 кВт болады. Күн электр 
стансаларын орналастырудың қолайлы аудандары болып Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Қызылорда облысы және Арал маңы ауданы саналады,  қазақстандағы күн энергетикасының  
жылдық қоры 2,5 млрд кВт.сағ болып келеді.  

Сондай-ақ  тәжірибелі өнеркәсіптік,  күн мен жел,  гелий мен су, гелио жылу 
сорғыштық құрылғыларды  және тәжірибелі қуаттылығы 30 киловатты құрайтын  жел электр 
стансасының  көшірмесі,   өте  ашық түсті жарық диодты индикатор жарықтандыру  
құрылғылары және көптеген құрылғыларды жасау көзделініп отыр. 

 Концерн ECN  «Казатомпром»  компаниясымен  біріге  отырып, фотоэлектрлік 
пластиналарының және фотоэлектрлік  модульдерді  Қазақстан KAZ PV кремний базасында  
50 мегаватты өндіруді  ұйымдастырып  отыр. Мұнда әлемде теңдесі жоқ   күн  панельдері  
өндіріліп шығарылады және ол панельдер үшін плазмалық  тазарту технологиясынан өткен 
қазақстандық метталлург кремниі қолданылатын болады.  Еске  сала  кетсек, 2013 жылдан  
бастап  күн  батареяларын  өндіретін  Astana Solar  зауыты  құрылысы   салынып, қазіргі  
уақытта күн батареяларын өндіріп шығаруда.  

Күннен  электр энергиясын өндіру тиімділігі: экологиялық таза, әрі қалдықсыз; жылу 
тасымалдауға кететін шығынды жылына 25-30%  азайтуға , ал ыстық суды қамтамасыз 
етудің 50-70% шығынын азайтады; күн –  мәңгілік әрі сарқылмас жарық көзі.фотовольтті 
қорапшалар  кремний элементінен жасалған, ал кремний   жер шарындағы ең көп тараған 
элемент;  модульдер автоматты түрде жұмыс жасайды және қондырғыларды орналастыру 
өте  қарапайым.  

Қазақстан  солтүстік  жарты  шардың жел білдігінде орналасқандықтан  жел 
энергетикасын өндіруге  және  оны  тұрықты  дамутыға  мүмкіндігі   тым жоғары болып 
келеді.   

ҚР жел ресурсының көлемі бойынша ТМД елдері арасынан Ресей мен Тәжікстаннан 
кейінгі үшінші орынды алады. Жалпы жел энергиясының көлемі шамамен 920 млрд. кВт∙сағ 
құрайды, ал ҚКЭК-нің жалпы көлемі шамамен 1 трлн. кВт∙сағ қамтиды,  сондықтан   
мемлекетіміздің  осы саланы технологиялық  және индустриялық  саясатының  басымды 
бағытына  айналдыруды көздеуі қисынды болмақ. Қазақстандағы  жел энергиясының 
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потенциалы 1-кестеде көрсетілген. 
 
1-кесте. Қазақстандағы жел қорының облыс бойынша көрсеткіші.  

 
Бұл кестеден көретініміз Қазақстан аумағындағы жел электр стансасының құрылысына 

қолайлы аймақтар:  
− Оңтүстік аймақта- Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстары;  
− Батыс аймақта- Маңғыстау және Атырау облысы;  
− Солтүстік аймақта:  Ақмола облысы;  
− Орталық аймақта- Қарағанды облысы.  
Айта кететін жайт, Баламалы энергия көздерін Қазақстан  территориясында   дамыту 

экологилық таза «жасыл энергияны»  өндіруге мүмкіндік береді осы орайда “Самұрық 
Қазына”  ұлттық қоры  Қытай елінің “Датанг” корпорациясымен   баламалы энергия өндіру  
саласында бірігіп қызмет  жасау жөнінде 2008 жылы меморандумға қол қойған.  Аталмыш 
уақыттан бері «Датанг» компаниясы Қазақстанның жел электр стансасын салуға қолайлы 
аймақтарды зерттеумен келеді. Көп зерттелген аймақтардың бірі  Алматы облысындағы 
“Шелек ауданы”.  Осы ауданда 2008 жылдың мамыр айында анемометрикалық қондырғысын 
орнатты. Датанг  Қазақстанның әр түрлі  аймағында қуаттылығы 150 МВт  болатын 
баламалы энергия көздерінің бірнеше жобасын  іске асырмақшы.  

Қазақстандағы  ең алғашқы  жел  электр стансасы  2011 жылы Жамбыл облысында бой 
көтерді. Қуаттылығы  760 кВт болатын  жел  генераторының жобасы отандық «Изен-су»  
ЖШС компаниясымен жүзеге асырылды. «Самұрық-Қазына» ұлттық қорының бір 
құрылымы «Samruk-GreenEnergy» ЖШС бір  күн  және екі  жел электр стансаларының 
құрылысын жүргізуде.  

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2012-2020 жылдарға арналған ұзақ мерзімді стратегиясына 
сәйкес компанияның миссиясында сенімді және тиімді өндіріс және тұрақты даму арқылы 
ғаламдық энергиялы-экономикалық бастаманың аясында электр энергиясын жеткізу 
қарастырылған. 

2018 жылға  дейінгі  уақыт  аралығында   Солтүстік Қазақстан  облысында 6  жел  
электр  станцияларының құрылысы  жоспарлануда. Жел электр стансалары қуаттылығы  35  
тен  100  МВт   аралығында  болады деп  жоспарлануда.  Атырау  облысында қуаттылығы  
52кВт   болатын жел электр стансасы салынып  жатыр, Шығыс  Қазақстан облысында екі  

Категориясы   Төмен  Орташа  Жоғары Үлкейтілген  Өте 
жоғары  

Жел 
жылдамдығының 
диапазоны  

Жалпы 
аумағы 

<6 м/с <7 м/с <8 м/с 8- <9 м/с > 9 м/с 

Ақмола  146.200 45.500 82.200 15.500 0 0 
Ақтөбе  300.600 254.400 46.200 0 0 0 
Атырау  118.600 58.100 60.500 0 0 0 
Батыс Қазақстан  151.300 61.400 89.600 0 0 0 
Қарағанды  428.000 343.100 84.600 300 0 0 
Павлодар  124.800 37.700 87.100 0 0 0 
Алматы  224.000 197.300 20.000 5.300 1.200 200 
Жамбыл  144.200 106.200 36.800 1.200 0 0 
Оңтүстік Қазақстан  117.300 102.400 11.700 3.200 0 0 
Қостанай  196.000 81.500 114.500 0 0 0 
Солтүстік Қазақстан  98.040 0 82.800 15.200 0 0 
Шығыс Қазақстан  283.300 241.300 40.800 1.200 0 0 
Маңғыстау  165.600 73.200 87.700 4.800 0 0 
Қызылорда  226.000 193.100 29.100 3.800 0 0 
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жел электрстансасын  тұрғызу көзделініп отыр. 
Қазақстан Республикасында жел электр стансасын пайдалану масштабы  дәстүрлі 

электр энергиясын өндіру ортылықтарымен салыстырғанда, технологиялық 
мүмкіншіліктермен және электр энергиясына сұраныспен ғана шектеледі. 

Жел электр стансасы электр өндіру тиімділігі мен артықшылығы: энергия өндіру 
технологиясы қолайлы әрі ыңғайлы; дизельдік генераторларға қарағанда  кез келген төтенше 
жағдайларда қалыпқа келтіру технологиясы ыңғайлы болып табылады; 80% шығынды 
үнемдейді, әсіресе дизелді жанармайлар  электр энергиясының қайнар көзі болып табылатын 
аймақтарда және дизельді тасымалдауға  және сақтауға жұмсалатын қаражатты да 
үнемдейміз; электр энегиясының дәстүрлі өндіру жолдарына қарағанда  шығыны әлдеқайда 
аз әрі экологиялық таза болып келеді.  

Халықаралық EXPO-2017   көрмесінің Қазақстанда  өтуіне орай Ақмола  облысында  
жаңа қуаттылығы  100МВт-қа  жететін   Күн  электр станциясын салу жоспары анықталып 
отыр. Бұл жоба 2015-2016 жылдар аралығында  іске аспақ. Жоба Астана  қаласының 
электрлік қауіпсіздігін қамтамасыз  етеді.  

Нью Йорктың дизайнерлік бюросы жел электр стансасының экологиялық 
көрсеткіштерін жел генераторларындағы қалақтардан арылу  арқылы жоғарылатуды ұсынды.  

Жел генераторларының кемшіліктері: шу деңгейі жоғар, радио кедергілері көп, төмен 
жиілікті вибрациясы жоғары болып келеді. Жануарлар мен құстарға қауіпті. Осы себепті 
қалақ орнына жел сабақтарын орналастыруды ұсынылыпп отыр.  Сабақтар көміртек 
талшықты арматуралардан жасайды, қысу және созылу кезінде электр кернеуін өндіретін  
электродты  тұзды қабаттары мен   пьезоэлектр керамикалық материал құралған дискілерден 
құралады.  Жел сабақтар бетоннан жасаған  іргетасқа орналастырылады. Сабақтың өлшемі 
негізінен 30 сантиметр, жоғарыдан 5 сантиметр болып келеді.  

Бұл жоба Land Art Generator  халықаралық сбайқауында екінші орынға ие болды.  
Жел сабақтар жел соққанда электр энергиясын өндіреді.  Есеп бойынша  бір қала 

аумағын, 6  квадрат метрді құрайтын, электр энергиясын қамтамасыз ету үшін, биіктігі 55  
метр, ал орналасуы бір бірінен 10-20 метр  қашықта болатын  1200  шамалы жел сабақтары 
қажет болады.  

Жел генераторларының орнаны  жел сабақтарын қоладыну бірінші кезекте, 
экологиялық қауіпсіздікті сонымен  қатар  радиокедергілер  мен діріл жиілігін төмендетуге 
мүмкіндік аламыз. Олар құстарға да қауіпсіздігі  артады. Бұл жел сабақтарының қолданудың 
тағы да бір тиімділігі мұнда жел генераторлары гидростанса негізінде жұмыс жасайды. Жел 
жылдамдығы аз уақытта да жұмыс жасауға мүмкіндік береді. 

Қорыта келе айтарым, жоғарыда аталып өткен себертерге байланысты   қазіргі   кезде  
салынып  жатқан   жел  электр  стансаларының  құрылысын  тиянақты  түрде    аяқтап,  жел 
энергиясы  ресурстары  көп  кездесетін  Қазақстан  аумақтарында  станса  салуға  қолайлы  
аумақтары  белгілеп,   баламалы  электр  энергиясын   өндіру   орталықтарын  көбейту  қажет  
деп  санаймын.  Қазақстандағы жел энергиясын өндірудің қауіпсіздігін, жел 
генераторларының сапа көрсеткіштерін арттыру мақсатында жел генераторларында қалақ 
орнына жел сабақтарын орналастыруды ұсынып отырмын.  
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УДК 621.311 
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
Е.Е. Алимгазин, Г.Р. Козбекова, Д.М. Шарифов, А.А. Абиров, , Есильбаев Д.Б. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва 
ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития ЖКХ» 

 
Сжигание углей в виде водоугольного топлива (ВУТ) является одной из 

альтернативных методов сжигания низкосортного уголья. ВУТ представляет собой 
дисперсную систему, состоящую из тонко измельченного угля и воды [1]. 

  Важную роль при использовании  ВУТ в качестве топлива играют продукты сгорания 
и методика расчетов этих продуктов. Наиболее подробно методы расчета продуктов 
сгорание при сжигание ВУТ приведены в [2]. Анализируем этих расчетов. 

1. Анализ и расчёт выбросов твёрдых (аэрозольных) частиц летучей золы. 
Расчёт выбросов твёрдых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), 

выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании водоугольного 
топлива, выполняется по формуле 

         )1)(
68,32

(01,0 34 η−⋅+⋅⋅⋅=
r
iунr

унТВ
QqAaBM ,        (1) 

где В - расход водоугольного топлива, т/год, г/с; аун - доля золы топлива в уносе; rA  - 
зольность топлива на рабочую массу, %; унq4 - потери тепла с уносом от механической 
неполноты сгорания топлива, %; r

iQ - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 3η  - доля 
твёрдых частиц, улавливаемых в золоуловителях. Значения rA , аун, унq4 , 3η  принимаются по 
фактическим средним эксплуатационным показателям; при отсутствии этих данных rA  
определяется по характеристикам сжигаемого топлива, аун принимается равной 0,95, а унq4

 

=0,7 % ηз определяется по техническим данным применяемых золоуловителей. 
2. Расчёт выбросов оксидов серы. 
Расчёт выбросов оксидов серы в пересчёте на SO2(т/год, г/с), поступающих в 

атмосферу с продуктами сгорания водоугольного топлива, выполняется по формуле 
          )1()1(02,0 '''

2 22 SOSO
rSBMso ηη −⋅−⋅⋅⋅= ,     (2) 

где В - расход  водоугольного топлива, т/год, г/с; Sr - содержание серы в топливе на 
рабочую массу, %; '

2SOη - доля оксидов серы, связываемая летучей золой топлива; 
принимается в зависимости от мольного отношения 

Caэкв/S = 5,71 ·10-3 ·Ar/Sr(CaO+1,39MgO), 
где CaO, MgO - содержание оксидов кальция и магния в золе водоугольного топлива, % 

масс.; '
2SOη - доля оксидов серы, улавливаемых за котлом; для сухих золоуловителей 

принимается равной нуле, для мокрых золоуловителей - в зависимости от щёлочности оро-
шающей воды; 

Caэкв/S 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
'

2SOη  0,10 0,18 0,36 0,55 0,69 0,80 
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при наличии сероулавливающих установок - в соответствии с их техническими 
характеристиками. 

3.Расчёт выбросов оксида углерода. 
 Оксиды углерода представляют один из важных составляющих, так называемых  

парниковых газов. Поэтому анализ и исследование данных газовых компонентов при 
сжигание ВУТ имеют важные экологические значении. 

 Расчёт выбросов оксида углерода (т/год, г/с) выполняется по формуле [2]: 

           )
100

1(001,0 4qKQBMco co
r
i −⋅⋅⋅⋅= ,     (3) 

где,   В - расход вододоугольного топлива, т/год, г/с;  Qi
r - низшая теплота сгорания 

топлива, МДж/кг;  Kco = 0,985q3 - количество моноксида углерода, отнесённого к низшей 
теплоте сгорания топлива, кг/I Дж; q3- потери тепла от химической неполноты горения, %; 
q4 - потери тепла от механической неполноты горения топлива. При отсутствии 
эксплуатационных данных принимается q4 ≈ 0,7 %; для α ≥1,05 q3 = 0, а при α < 1,05 q3 ≈ 
0,15%. 

4.Расчёт выбросов оксидов азота. Оксиды азота, также как оксиды углерода входят в 
состав парниковых газов, которые необходимо учитывать при сжигание ВУТ.    Расчёт 
выбросов оксидов азота в пересчёте NO2 (т/год, г/с) выполняется по формуле 

          )
100

1()1(001,0 4
2112

qrKQBM o
NOx

r
iNO −−⋅⋅⋅⋅= εεβ ,       (4) 

где, B - расход водоугольного топлива, т/год, г/с; r
iQ  - низшая теплота сгорания 

топлива, МДж/кг; o
NOxK  - параметр, характеризующий количество оксидов азота, отнесённое 

к низшей теплоте сгорания топлива при α = 1,2, кг/ГДж; 1β  - коэффициент, учитывающий 
влияние коэффициента избытка воздуха в конце топки на выход оксидов азота; r - 
коэффициент рециркуляции дымовых газов, %; 1ε  - коэффициент, характеризующий 
эффективность воздействия рециркулирующих газов в зависимости от условий их подачи в 
топку; 2ε  - коэффициент, характеризующий снижение выброса оксидов азота при подаче 
части воздуха помимо основных горелок (двухступенчатое сжигание); q4 - потери тепла от 
механической неполноты горения, %.  

Параметр o
NOxK , определяется по графику рисунок 1 в зависимости от номинальной 

мощности топки котла. Номинальная тепловая мощность топки вычисляется как 

η
bQ

Q = , кВт        или       
η

iDQ ∆⋅
= 278,0 , кВт, 

где bQ  - номинальная теплопроизводительность котла, кВт; D - номинальная 
паропроизводительность котла, т/ч; i∆  - разность энтальпий вырабатываемого котлом пара и 
питательной воды,  кДж/кг; η – к.п.д котла, брутто. Значение коэффициента 1β  в 
зависимости от α принимается: 

Α 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

1β  0,87 0,93 1,00 1,07 1,13 1,20 
 
Значения коэффициента 1ε  при номинальной нагрузке и r≤30% принимаются: при 

вводе газа рециркуляции по наружному каналу горелок - 0,020 при вводе газа рециркуляции 
в воздушное дутьё - 0,025 В зависимости от доли воздуха, подаваемого в топку помимо ос-
новных горелок - δ , % значения 2ε  принимаются: 

 
δ  , % 5 10 15 20 

2ε  0,88 0,76 0,67 0,60 
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При нагрузке котла, отличающейся от номинальной, значение следует умножить на 

25,0









Q

Qф  или на 
25,0









D

Dф , где Qф и Dф - фактическое тепло и паропроизводительности 

котла. 

 
Рисунка 1. Зависимость параметра o

NOxK  от тепловой мощности котла. 
 
Таким образом, проводимы расчеты показывают,  что использование ВУТ позволяет в 

существенно снизить (до 1.5 - 3.5 раза) вредные выбросы в атмосферу, а также повысить 
эффективность использования топлива до 98%, при традиционном сжигании угля 
эффективность составляет не более 60%. 

 
Список литературы 

1. Мингалеева Г.Р., Афанасьева О.В., Мухаметшина Э.И. Исследование процессов 
приготовления и хранения суспензионного водоугольного топлива. Методическое указание. 
Казань, 2009, 38 стр. 

2. Финягин А.И., Володарский И.Х., Филиппов Г.А. и др. Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ  при сжигании водоугольного топлива. М., 1990, 6 стр. 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

А.С. Альменова,  А.Б. Сийкинбаева 
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана, Республика 

Казахстан, almenova@mail.ru, ainura.1707@mail.ru 
 
Развитие человеческой цивилизации на современном этапе характеризуется 

чрезвычайно сложными и противоречивыми процессами и тенденциями. Происходящие на 
наших глазах технические перемены ярко свидетельствуют о том, что человечество на 
основе научно-технического прогресса уже сегодня создало искусственную среду обитания, 
несоизмеримо более продуктивную, чем естественная природная среда. В то же время 
бурное технико-технологическое развитие имеет множество негативных и даже опасных для 
человечества последствий 

 Однако, несмотря на это, очевидно, что современный человек не сможет, да и не 
захочет отказаться от тех благ и преимуществ, которые дает технико-технологическое 
развитие Поэтому поиски выхода из сложившегося глобального цивилизационного 
противоречия ведутся, прежде всего, в русле кардинального изменения технократических по 

mailto:almenova@mail.ru
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своей сути подходов и представлений, ставших традиционными в производственной сфере А 
это - проблема изменения сознания людей и, в первую очередь, специалистов в области 
создания и эксплуатации техники и технологического оборудования, разработки и внедрения 
производственных технологий 

 Сегодня производству нужны профессионалы с новым сознанием, владеющие новыми 
компетенциями и способностями, воспринимающие действительность современно, 
способные придать позитивный импульс устойчивости и равновесия развитию экономики, 
чтобы это развитие не вступало в противоречие с природной средой [1]. 

 Актуальность данной темы заключается в том, что дуальное образование открывает 
дополнительные возможности повышения эффективности подготовки рабочих и 
технических кадров высшей квалификации; обеспечивают диверсификацию 
профессионального образования, т.е. позволяют увеличить разнообразие предлагаемых 
профессиональных программ. Подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут 
быть задействованы в производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает. 

Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в учебном 
заведении с периодами производственной деятельности. Учебный процесс организуется 
следующим образом: параллельно с обычными занятиями в вузе, колледже или ином 
профессиональном учебном заведении (общеобразовательная подготовка) учащиеся ходят на 
работу на конкретное предприятие или фирму, где приобретают практический опыт 
(профессиональная подготовка). По системе дуального образования может производиться 
обучение в рамках краткосрочных курсов в объеме до 700 часов. Такая форма подготовки и 
переподготовки работников технического и профессионального профиля позволяет гибко 
совмещать прохождение теоретического курса и профессиональной подготовки специали-
стов непосредственно на рабочих местах и обеспечить присвоение обучаемым более высоких 
квалификаций (разрядов), возможность расширения функциональных обязанностей.  

Дуальная система предполагает прямое участие предприятий в профессиональном 
образовании обучаемых. Предприятие предоставляет условия для практического обучения и 
несёт все расходы, связанные с ним, включая возможную ежемесячную плату 
обучающемуся. Учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с предприятиями, 
на базе которых осуществляется производственное или практическое обучение  

Основные преимущества системы дуального образования 
Дуальные образовательные программы: 
• открывают дополнительные возможности повышения эффективности подготовки 

рабочих и технических кадров высшей квалификации; 
• обеспечивают диверсификацию профессионального образования, т.е. позволяют 

увеличить разнообразие предлагаемых профессиональных программ; 
• способствуют более разностороннему профессиональному развитию учащихся; 
• обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем 

(наука и образование, наука и производство и т.п.), что приводит к качественным 
изменениям в профессиональном образовании. 

• работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно инвестировать в 
образование, поскольку «на выходе» они получают готового специалиста, досконально 
знакомого с особенностями работы именно этого предприятия (организации). 

• для обучаемых дуальное образование, наряду с оптимальной передачей 
профессионального опыта, означает и совсем иную степень социализации: молодые люди 
проходят проверку и учатся утверждать свою позицию в производственных условиях и, тем 
самым, в ситуациях «реальной жизни». 

• подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть задействованы в 
производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает [2]. 

 Принцип формирования и содержание образовательной программы 
Теоретическое и практическое обучение производится в колледже, на предприятиях и в 

учебных центрах при предприятиях. 
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Основным принципом формирования образовательной программы является 
максимально возможный учет потребностей и требований к квалификации и компетентности 
работника со стороны работодателя, но без ущерба для общетехнической и 
общетеоретической подготовки. 

Для формирования контингента обучаемых между работодателем и учебным 
заведением оформляется соответствующий договор, в котором учитываются 
квалификационные требования к специалистам, условия организации процесса обучения и 
проведения квалификационных экзаменов. Соответственно оформляется договор между 
работодателем и претендентом на обучение (в случае, если претендент не является 
сотрудником работодателя). В договоре указываются финансовые обязательства сторон, 
условия возмещения претендентом финансовых затрат работодателя на процесс обучения 
посредством оговоренного срока обязательной отработки. Не исключается оформление 
трехстороннего договора по схеме: работодатель — учебное заведение — претендент на 
обучение. 

Работодатель и учебное заведение на основании собеседования, тестовой формы 
контроля совместно должны определить по каждому претенденту уровень, предшествующий 
обучению (переподготовке), и на основе полученных результатов принять решение о 
возможности обучения по той или иной образовательной программе, имеющейся в базе 
учебного заведения. Обязательным условием является медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний для претендента работать по данной специальности [3]. 

Таким образом, одновременно с обучением учащийся осваивает избранную профессию 
непосредственно на производстве, т.е. учится сразу в двух местах: в учреждении образования 
и на предприятии. 

Структура рабочей программы должна быть ориентирована на запросы работодателя — 
заказчика конкретного специалиста, как по компетенции и квалификации обучаемого, так и 
по продолжительности срока обучения. Элективные дисциплины и количество часов на 
каждый предмет определяет заказчик по согласованию с учебным учреждением. При 
разработке учебной программы нужно руководствоваться не специальностью, которую 
получает студент, а компетенциями — набором навыков и умений, дающих возможность 
менять специальности в течение жизни сколько угодно раз. 

При насущной необходимости возможно изменение и обязательных курсов (в пределах 
15 %). 

В процессе обучения на практических и семинарских занятиях обсуждаются 
конкретные практические ситуации и решаются производственные задачи, возникающие на 
предприятиях, в которых стажируются учащиеся. Темы выпускных работ оговариваются с 
будущим работодателем. 

Количество часов, отведенных на теоретическое и практическое (работа на 
предприятии) обучение, не должно превышать 40 часов в неделю. Пределы рекомендуемого 
распределения часов теоретического и практического обучения — от 1/5 до 1/4, т.е. 
примерно (20-25) % к (80-75) %. 

Программа основной профессиональной подготовки (колледж) не должна превышать 
трех лет. График обучения на краткосрочных курсах общей длительностью до 700 часов 
составляется индивидуально, на основании договоренностей с работодателем — заказчиком 
специалиста. 

 Для обеспечения конкурентоспособности и дальнейшего развития системы 
непрерывного профессионального образования необходима развитая инфраструктура в виде 
сети различных центров и краткосрочных курсов, занимающихся внутрипроизводственным и 
внутрифирменным обучением и переподготовкой. Программа таких курсов должна быть 
предельно гибкой, учитывающей насущные потребности предприятия, поэтому может 
составлять 72-700 час, но не более 1000 час. 

Программа подготовки (переподготовки) завершается экзаменом, который принимает 
комиссия из представителей предприятия, учреждения образования и третьих лиц 
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(независимые эксперты). Успешно сдавшие экзамен выпускники получают свидетельство 
(сертификат), дающее право работать по специальности. Сертификат должен содержать 
данные о типе, сроках и целях профессионального обучения, а также о компетенциях, 
которыми овладел студент. 

Оценка качества обучения должна производиться независимыми институциональными 
механизмами с присвоением квалификационного сертификата. [4]. 

Казахстан начал обсуждать двойное образование в ноябре 2012 года, после того как 
президент Нурсултан Назарбаев посетил Германию, лидера в области производственного 
обучения. 

 Некоторые предприятия - такие как АО «Казахмыс» (горнорудная и металлургическая 
компания), Фонд «Самрук-Казына» и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) - уже 
имеют условия для дуального образования. Новая система появилась в основном в 
профессиональных школах, в попытке решить проблему нехватки квалифицированной 
рабочей силы в Казахстане [3]. 

Новым предприятиям страны в 2015 году будут необходимы 106 тысяч 
квалифицированных работников, в первую очередь «синих воротничков», согласно 
Министерству труда и социальной защиты [5]. 

Основной проблемой внедрения дуального образования в Казахстане остается то, что 
на сегодняшний день в законодательстве РК отсутствуют правовые нормы регулирования 
принятия учащихся по дуальной форме обучения на практику, нет понятия «ученический 
договор», «дуальное обучение». Необходимо разработать модель внедрения дуальной 
системы образования в Казахстане, которая должна отражать принципы, условия 
партнерства и сотрудничества государства, работодателя и учебного заведения». 
Государству необходимо учесть закрепление налоговых преференций для предприятий, 
несущих затраты на подготовку кадров.  

 
Список использованных источников 

1. Агранович М.Л. Экономические и социальные эффекты образования. Опыт 
статистического анализа. — М.: Просвещение, 2001. — 256 с. 

2. Смирнов, И. П. Новые принципы организации начального профессионального 
образования. Переход к открытой системе в условиях рынка труда / И. П. Смирнов, В. А. 
Поляков, Е. В. Ткаченко. — М. : Аспект, 2004. — 32 с.  

3. Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 
2011-2015 годы // zakon.kz/141156-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-27.html 

4. Родиков А.С. Некоторые аспекты профилизации образовательных услуг дуальной 
системы европейского образования // Вестник Военного университета. — 2010. — № 3 (23). 
— С. 41-46. 

5. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-
2020 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 
1118 zakon.kz 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ НА ПРИМЕРЕ ПОСЕВНЫХ МАШИН 
 

Бучинская С.С.,  
студентка 4 курса специальности 5В073200 - «Стандартизация, сертификация и 

метрология» 
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана 

 
В зерновой отрасли Республики Казахстан в последние годы наблюдается снижение, 
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как валового сбора, так и качества, несмотря на увеличение посевных площадей. 
Сложившаяся ситуация требует принятия кардинальных мер — совершенствования 
управления качеством посевных работ с применением средств автоматического контроля. 

Развитие рынка посевных машин идет в направлении повышения производительности 
техники, повышения качества посева и преобразования технологических процессов в 
автоматизированные. Создание автоматического контроля для универсальных сеялок и 
комбинированных агрегатов, а также посевных комплексов является одним из направлений 
совершенствования машин для посева сельскохозяйственных культур. 

Основными требованиями при создании автоматизированных систем управления 
посевных агрегатов являются эффективность, экономичность, универсальность, 
конкурентоспособность, надежность, простота в обслуживании и эксплуатации, 
безопасность, экономичность. 

Как показано в ряде источников, использование систем управления посевных агрегатов 
позволяет повысить их производительность на 10-20% при уменьшении затрат на стыковку 
смежных проходов и разворотов на 20-30%. 

Практика показывает, что при почвообработке и посеве только за счет контроля и 
регулирования глубины пахоты и заделки семян можно увеличить урожайность 
сельскохозяйственных культур до 15%. 

Наиболее частыми отказами и сбоями процесса высева являются забивание и залипание 
сошников почвой, которые в общей структуре отказов составляют от 50 до 70% и служат 
основной причиной просевов. Эти отказы обусловлены, главным образом, колебаниями 
влажности почвы, величина (границы) которых нередко превышает допустимые пределы, 
наличием на поле растительных остатков и, до некоторой степени, несовершенством 
конструкций самих сошников. 

На современных сеялках точного высева визуальный контроль забивания сошников 
трактористом практически невозможен, а при наличии сеяльщика малоэффективен, так как 
своевременно обнаружить и тем более очистить сошник при движении посевного агрегата со 
скоростью 1,94-2,5 м/с также невозможно и небезопасно, в связи с чем, эти отказы, чаще 
всего, устраняются в конце гона, что приводит к значительным просевам. Установлено, что 
эффективность применяемых средств контроля параметров посевных агрегатов 
недостаточна, так как они снижают производительность труда, связанную с устранением 
забивания семенами сошников. 

Для того, чтобы избежать больших потерь в посевных работах предлагаю на каждом 
сошнике использовать устройство контроля забивания семяпроводов сеялки 
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Рисунок 1. Схема устройства контроля забивания семяпроводов сеялки 
 
Устройство контроля и устранения забивания семяпроводов, представленное на 

рисунке 1, включает механизмы устранения забивания 12-1n, каждый из которых содержит 
электромагнит 5 с подвижным штоком 2, логический коммутатор 8, выходами соединенный 
с первыми выходами катушек электромагнитов 5; блок управления 12, выходом 
соединенный с информационным входом индикатора 21; генератор импульсов 16, 
подключенный к первым входам блока управления 12 и логического коммутатора 8, и схему 
установки исходного состояния 17, выход которой подключен к соответствующему входу 
логического коммутатора 8, блока управления индикатора 12, отличающееся тем, что, с 
целью повышения надежности, оно снабжено дифференциатором 22, усилителем 
ограничителем 23, элементом и резистором 7, первый выход которого соединен с вторыми 
выходами катушек электромагнитов 5 и входом дифференциатора 22, а второй вывод с 
шиной нулевого потенциала, при этом первый вход элемента И 14 соединен с выходом 
генератора импульсов 16, второй вход через усилитель-ограничитель 23 подключен к выходу 
дифференциатора 22. а выход элемента и соединен с тактовыми входами логического 
коммутатора 8 и вторым входом блока управления 12. 

От известных систем эта система отличается универсальностью, новизной алгоритма 
регулирования расходов семян заключающегося в учете инерционности высева, 
расширенными функциональными возможностями контроля и управления параметрами 
посевных и комбинированных агрегатов. 

Предложенное устройство с автоматическим устранением забиваний семяпроводов без 
остановки посевной машины позволяет повысить производительность посевных агрегатов на 
15...20%, [3]. 

Разработанная система контроля забивания семяпроводов в сеялках позволит 
обеспечить автоматизированный контроль высева семян с автоматическим устранением 
забиваний высевающих аппаратов и поддержание нормы высева семян с погрешностью не 
более 7% при отклонении от рабочих скоростей движения посевных агрегатов в пределах 
10...16%. 

Оценка технико-экономических показателей автоматизированных систем управления 
посевных машин в агротехнологиях показывает их высокую эффективность за счет 
получения прибыли от 4242 до 14476 тг., повышения производительности от 8 до 13 и 
урожайности от 2,5 до 8,7%, экономии удобрений от 9,8 до 20,5%, снижения потерь горюче-
смазочных материалов от 1,5 до 2,5%, при окупаемости систем управления за 2 года, [3]. 

Применение устройств автоматического контроля высева семян обеспечивает снижение 
прямых издержек и затрат труда соответственно на 2,4 и 50%, [1].  

Таким образом, автоматический контроль работы посевных машин является одним из 
основных резервов повышения производительности труда, улучшения качества посева, а, 
следовательно, и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. 

Использование совершенствования посевных машин позволит ускорить создание 
отечественных сеялок точного высева, отвечающих требованиям современных 
индустриальных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯНЫҢ САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ ТАЛАПТАРЫНА 

ТИГІЗЕТІН ЫҚПАЛЫ 
 

 Джаксегельдинова М.Э 
 
Зат бөлшектерінің көлемі 1-ден 100-ге дейінгі нанометр болып келетін өнімдерді 

дайындауда қолданылатын, екпіндеп дамып келе жатқан нанотехнологияларды өндіріс пен 
көптеген қоғамдық өмір салаларының дамуына тигізетін ықпал деңгейін атомдық энергетика 
және ақпараттық технологиялар секілді адамзаттың жетістіктерімен салыстыруға болады.  

Өзінің шамасына қарай нанобөлшектер бірегей қасиеттерге ие: химиялық, 
адсорбциялық және биологиялық жоғары белсенділік, қозғалғыштық (құбылмалылық), көп 
салыстырмалы беті мен жинақталуға қабілеттілігі. Нанотехнологияларды қолдану - әр түрлі 
салаларда пайдалануға болатын, негізгі өнімдердің жаңа түрлерін құруға мүмкіндік береді. 

 

 
1-сурет. Нанобөлшектер 

 
Нанотехнологияларды өндіру мен қолдану кезіндегі тәуекелдерді ғана емес, онымен 

қоса нано-өнімдерді  утилизациялау жағдайындағы тәуекелдерді де ескеру керек, яғни  
тәуекел бағасы мен талдауларды нано-өнімдердің толық өмірлік циклы үшін жасау қажет. 
Наноматериалдардың тірі ағзалар мен қоршаған ортаға тигізетін әсері жайлы ағымдық 
білімдер тәуекелдерді ғылыми анықтау қиындықтарына, азсәулелену және  осы саладағы көп 
белгісіздіктерге келіп тоқталады.  

Осылайша, бір жағынан, нанотехнология мен наноөнімдердің  жоғары 
инновациондығы және болашағы қызығушы инвесторлар мен потенциалды тұтынушыларды 
еріктіріп отырса, екінші жағынан, оның қолдану қиыншылықтары мемлекет пен қоғамның 
алаңдаушылығына тудырып отыр.  

Бүгінгі таңда Қазақстан мен басқа елдерде нанотехнологиялар мен наноматериалдар 
қауіпсіздігі бойынша сұрақтар жоспарға   енгізілуде. Осылайша, берілген мәселе АҚШ және 
Еуроодақ елдерінде, сонымен қатар халықаралық ұйымдарда (Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы) кең түрде зерттеліп жатыр. Мысал ретінде, 2008 жылы нанотехнологиялар 
саласын зерттеу бойынша  Еурокомиссияның кодексі бекітілді, АҚШ-та 
наноматериалдардың қоршаған ортаға, қоғам мен адам ағзасына тигізетін барлық мүмкін 
әсерлерін оқып білу міндеті жайлы заңның қабылдануы, Ұлыбритания үкіметінің 
нанотехнологияны қолдануға байланысты этикалық мәселелер бойынша консультациялық  
кеңесі құрылуын келтіруге болады. Сондықтан, нанобөлшектер немесе наноөнімдерді 
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шығаруды жоспарлап отырған немесе өндіріп отырған кез келген ұйым барлық қызығушы 
жақтардың – кәсіпорынның иесі, инвесторлар мен персоналдар және  тұтынушылар мен 
жалпы қоғамның талаптары және болжамдарын ескеру керек.  

Бұл талаптар мен болжамдарды кешенді ескеру  ұйымның тұрақты жетістікті көздеген  
қазіргі заманауи  менеджмент жүйесі шегінде ғана іске аса алады.  Мұндай жүйенің әр түрлі 
аспектілеріне қойылатын талаптар белгілі халықаралық стандарттарда бекітілген:  ИСО 
сериялы 9000 (сапа), ИСО сериялы 14000 (экология) және OHSAS18000 (еңбекті қорғау). 
«Наноиндустрия инфрақұрылымының дамуы» атты мақсатты бағдарлама шеңберінде 
наноөнімдерді өндіретін кәсіпорындардағы стандарттарды әзірлеу және сапа, экология мен 
еңбек қауіпсіздігі менеджмент жүйесіне нормативтік-техникалық қамтамасыздандыру алдын 
ала қарастырылған.  

Аталған тақырып бойынша атқарылатын жұмыстар келесі тәсілдер негізінде 
орындалады.  

Менеджмент жүйесіне жалпы талаптар ИСО 9001, ИСО 14001 және OHSAS 18001 
стандарттарында бекітілген. Бірақ, тәуекелдер жоғары болып келетін экономика салаларына 
арналған құжаттарда тәуекелдерді төмендетуге бағытталған қосымша талаптар енгізіледі. 
Мұндай құжаттарға мысал ретінде ИСО/ТУ 16949:2002 (автомобильқұрылым), ИСО/ТУ 
29001:2003 (мұнай, мұнайхимиялық және газ өнеркәсібі) және т.б. Тәуекелдерді және 
сәйкесінше қосымша талаптарды анықтау үшін негізгі деректер көзі белгілі бір саладағы 
өнімнің ерекшеліктері мен оны өндіру үрдістері болып табылады.  

Сондықтан, жоғарыда аталып кеткен бағдарлама шеңберінде стандарт жобаларын 
жасауда алғашқы қадам - наноөнімдердің ерекшеліктерін талдау болып табылды. Бұл жерде 
нанотехнология секілді маңызды тақырыпқа байланысты ақпараттың көп болғанына 
қарамастан, наноөнімдердің әр түрлерінің қасиеттері бойынша сенімді деректердің 
жетіспейтіні анық. Көп жағдайда қосымша зерттеулер қажет. Әсіресе, нанотематериалдар 
мен наноөнімдерді өндіру тәжірибесі, оны қолдану мен эксплуатация бойынша ақпараттар 
аз. Осы бір жағдайдың өзі наноөнімді өндіруші ұйымның өз менеджмент жүйесіне деректер 
жинау бойынша талаптарды күшейту, сонымен қатар берілген салада ішкі және сыртқы 
ақпарат алмасуларды орындау қажеттілігін туындатады.  

Сапа, қоршаған ортаны қорғау және адам денсаулығын қамтамасыздандыру бойынша 
қосымша күштерді талап ететін нанообъектілердің келесі маңызды ерекшеліктерін көрсетіп 
кетуге болады:  

Наноматериалдардың тұрақсыздығы, олардың сыртқы әсерлерге (электрлік, 
термиялық, радиационды және т.б.) сезімталдығы және қоршаған орта параметрлеріне, 
сақтау ұзақтығы мен талаптарына, сонымен қатар технологиялық үрдістер параметрінің 
өзгеруіне сезімталдық.  

Нанобөлшектердің өлшемділігі, олардың механикалық әсерлерге деген сезімталдылығы 
уақыт масштабы бойынша өлшеу қабілеттілігі мен жоғары сезімталдылығы бар атомның 
дәлдігін талап етеді. Арнайы метрологиялық қамтамасыздандыру мен арнайы өлшеу 
жабдықтарды қолдану да қажет. Бұл фактор мониторинг ерекшеліктерінжәне наноөнімдерді 
өлшеуді, сонымен қатар оны өндіру үрдісін қиындатады.  

Наноматериалдардың ерекше ену қасиеті мен олардың жоғары химиялық белсенділігі 
олардың қоршаған орта мен адамға тигізетін биологиялық қаупін анықтайды, сәйкесінше 
барлық қызығушы жақтарға керекті ақпараттарды білу қажеттілігі туындайды.  

Наноматериалдар  қасиеттерінің толықтай зерттелмеуі оның қасиеті жайлы 
деректерінің критикалық маңыздылығын, ұйым персоналына және басқа да қызығушы 
жақтарға ақпараттар қажеттілігін  туындатады.  

Наноматериалдар мен наноөнімдерді алу технологиясының өзгешелігі технологиялық 
үрдіс аяқталғаннан кейін өнім көрсеткіштерін өзгерту мүмкін еместігін көрсетеді.  

Наноөнімдер қасиеттерінің толықтай зерттелмеуі, оны өндіру технологиясының 
жаңашылдығы осы саладағы стандарттаудың жетілмеуінің себебі болып табылады, яғни 
терминологиядан бастап өнім сапасына дейінгі пункттер.  
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Наноматериалдардың тым жоғары химиялық белсенділігі, бөлшектерінің 
қозғалғаштығы және  каталитикалық қасиеттері басқа қарапайым материалдармен 
салыстырғанда уақыт бойынша қасиеттерінің жылдам өзгеруін қамтамасыз етеді.  

 Наноиндустрияда жаңа зерттеулерді жүргізу, өндірістік тәжірибе алу және сәйкесінше 
өнімді эксплуатациялау бойынша алынған көп мөлшердегі статистикалық деректердің 
барлығын актуальдандыру қажет.   

Барлық аталған факторлар наноөнімдерді өндіру және эксплуатациялау үрдістері 
кезінде қосымша тәуекелділіктердің бар екенін дәлелдейді. Осы теуекелдерді төмендету 
мақсатында қызығушы жақтар өнімнің өзіне және де менеджмент құралдарына  әр түрлі 
қосымша талаптар ұсынуына болады. Өз кезегінде бұл қосымша талаптар наноөнімді 
шығаруға қатысатын ұйымдардың менеджмент жүйесінде көрсетілуі тиіс.  

Қандай қосымша нормаларды мақсатты түрде күшейтуге болатынын қарастырайық, 
мысалыға, сапа менеджмент жүйесіне, яғни нанообъектілердің уақыт бойынша қасиеттерінің 
тез өзгеру факторына байланысты тәуекелдерді төмендету үшін. Осы фактордың 
орындалуына ықтимал  қосымша талаптарды келесі СТ РК ИСО 9001-2008 стандартының 
мына элементтеріне бекітуі мүмкін: персоналдың хабардарлығы және дайындылығына 
құзіреттілік (п. 6.2.2); инфрақұрылым (п. 6.3); қоршаған орта (п.6.4); өнімнің өмірлік циклі 
үрдістерін жоспарлау (п. 7.1); өнімге қатысты талаптарды анықтау (п. 7.2.1); жобалау мен 
әзірлеу (п. 7.3); өндіріс пен қызмет көрсетуді басқару (п. 7.5.1); өнім сәйкестілігін сақтау (п. 
7.5.5); сәйкес емес өнімді басқару (п. 8.3). 

Кестеде сапа менеджмент жүйесінің кейбір элементтерімен (сәйкесінше талаптармен)  
жоғарыда атлып кеткен факторлардың байланыс фрагменттері көрсетілген.  

Мысал ретінде, СТ РК ИСО 9001 стандартының күшейтетін  келесі қосымша 
нормаларды 7.1 бөлімін «Өнімнің өмірлік циклі үрдістерін жоспарлау» тұжырымдауға 
болады: 

Ұйымнан өнімнің өмірлік циклін жоспарлау кезінде наноматериалдардың уақыт 
бойынша қасиеттерін мүмкін болатын тез өзгеруін ескеру қажет; 

Ұйым сәйкесінше наноөнімнің өмірлік циклі стадиясындағы наноматериалдар 
қасиетіне байланысты валидация, верификация және талдаулар бойынша іс-шаралар жүргізуі 
қажет; 

Наноөнімнің өмірлік циклын жоспарлауда ұйым өзінің көпфункционалды әдісін 
қолдануы үшін, наноөнімді шығару үрдісіне қатысушы персонал тәртіптік-білімдерге ие 
болу қажет. 

 
1 – кесте. СТ РК ИСО 9001 – 2008 стандартының элементтері 

Наноиндустрия 
қасиеттерінің ерекшеліктері 

СТ РК ИСО 9001-2008 стандартының элементтері 
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 

Уақыт бойынша 
қасиеттердің тез өзгеруі 

+   +  

Қоршаған орта 
параметрлеріне 
сезімталдылық 

+ +  + + 

Механикалық әсерлерге 
сезімтелдылық 

+ + + + + 

Жетік меңгерілмегендік 
және ақпарттың дефициттігі 

+ + +   

Технологиялық үрдіс 
параметрлерінің ауытқуына 
қатты тәуелділік 

+ +   + 

Жөндеудің мүмкін еместігі  +    
Өлшеудің қиындығы     + 
Қасиеттердің күрделілігі 
және білімнің қажеттілігі  

    + 
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Тәуекелдерді төмендету мақсатында, әрбір аталып өтілген факторларды ұйымның 
менеджмент жүйесіне басқа да стандарттардың элементтерін тұжырымдауға болады.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК. 

 
Исмагулов А.Е.,  

студентка 4 курса специальности 5В073200 -    «Стандартизация, сертификация и 
метрология» 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана 
 
В настоящие время автомобильный транспорт страны является одним из наиболее 

массовых видов транспорта. Обеспечивая экономию времени при перевозке пассажиров и 
грузов, автомобильный транспорт способствует развитию производительных сил общества, 
расширению межрегиональных связей, вовлечению в процесс общественного 
воспроизводства ресурсов отдаленных районов страны.  

Современная автомобильная дорога представляет собой сложное инженерное 
сооружение, предназначенное для выполнения транспортной работы и обслуживания 
пользователей дорожных услуг – водителей и пассажиров.  

Протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 128 тыс. км, из них 
85,6 тыс. км - дороги общего пользования и 42,4 тыс. км – хозяйственные дороги в виде 
подъездов к промышленным предприятиям, рудникам, фермерским и лесным 
хозяйствам, другим производствам, выполняющие роль технологических дорог.  

Главной целью развития, совершенствования и содержания дорожной сети является 
наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества и 
государства в дорожных услугах, то есть в необходимых транспортных связях и их высоких 
потребительских свойствах, к которым относится скорость, удобство и безопасность 
движения, пропускная способность и уровень загрузки, допустимая осевая нагрузка, 
габариты, грузоподъемность и общая масса автомобилей, экологическая безопасность дорог 
и предоставление услуг дорожного сервиса участникам дорожного движения. 

Учитывая наличие существенных ограничений по финансовым и материально-
техническим ресурсам, для решения указанной цели на сети эксплуатируемых дорог, 
требуется совершенствование системы управления их состоянием, включая планирование, 
распределение и использование средств, направляемых на содержание, ремонт и 
реконструкцию дорог, а также оптимизацию программ дорожных работ. 

http://okrepilov.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/exhibitions/virtual/nano/#industry
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Испытание, диагностика и оценка состояния дорог и дорожных сооружений создает 
предпосылки для эффективного использования денежных средств и материальных ресурсов, 
выделяемых на совершенствование дорожной сети. 

Асфальтобетонные покрытия – наиболее совершенные из покрытий капитального типа. 
Эти покрытия отличаются достаточно высокой износостойкостью: при движении 1000-3000 
авт./сутки износ за год не превышает 1 мм. Благодаря гладкости и водонепроницаемости 
покрытия легко поддаются чистке и промывки. Способность хорошо поглощать колебания 
автомобилей делает покрытие менее подверженным разрушению от вибрации, чем, 
например, цементобетонное. Благодаря высоким транспортно-эксплуатационным 
показателям асфальтобетонные покрытия применяют на дорогах с интенсивным движением, 
превосходящим 10-20 тыс. авт./сутки.  

Однако у этих покрытий есть недостатки: повышенная скользкость при увлажнении, 
если не устроен слой шероховатости; потеря ровности из-за образования волн, сдвигов 
вследствие недостаточной прочности и пластичности, образование трещин из-за излишней 
хрупкости и шелушения в результате недостаточной водостойкости. Так как Казахстан 
находится в зоне резко- континентального климата, погодные условия и атмосферные осадки 
вносят свою лепту в износостойкость асфальтобетонных покрытий. 

 

 
1 - слой износа; 2 – верхний слой дорожного покрытия; 3 – нижний слой дорожного 

покрытия; 4 – основание; 5- дополнительные слой; 6- подстилающий грунт 
 

Рисунок 1 -  Дорожная одежда 
 
Структура асфальтобетона – взаимное расположение частиц, характер связи и порядок 

сцепления их между собой. Структура асфальтобетона, сформировавшаяся из определенных 
материалов, предопределяет в основном качественные характеристики и долговечность 
дорожного покрытия. Во всех случаях, когда возникают отклонения от установившейся 
структуры под влиянием внутренних и внешних факторов, неизбежно происходит изменение 
свойств асфальтобетона. Структурообразование в асфальтобетоне начинается с момента 
объединения минеральных материалов с битумом и заканчивается после уплотнения 
покрытия. Наиболее интенсивное структурообразование происходит момент перемешивания 
составляющих материалов в смесителях. В этот период, которое протекает несколько минут, 
минеральные материалы располагаются по крупности в определенном порядке, а битум 
обволакивает все зерна тонкой пленкой.  

В последнее время все чаще начинают использоваться различного рода химические 
добавки, которые придают асфальтобетону более высокие характеристики.   

Полимер Kraton D-1186 отличаются улучшенными свойствами и применяются для 
изготовления целого ряда адгезивов, покрытий и герметиков, используемых в 
промышленности и сфере потребления. Уникальная химическая структура стирол-бутадиен-
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стирольных сополимеров позволяет изменять такие свойства, как липкость, когезионная 
прочность, прочность соединения, жесткость, термостойкость, влагостойкость и защита 
поверхности. 

Сравнивая все качественные характеристики асфальтобетона на базе испытательного 
центра ТОО «Фирма «Жанабет» удалось выяснить, что качество асфальтобетона с 
применением полимера Kraton D-1186 в несколько раз выше, чем качество асфальтобетона 
без применения химических добавок. Из этого стоит сделать вывод, что на реконструкцию, 
реабилитацию и ремонт автомобильных дорог бюджету Казахстана наносится 
экономический ущерб в размере 100 млрд. тенге. 

Высокое качество дорог приводит к повышению производительности работы 
автомобилей, скорости доставки грузов и перевозки пассажиров, комфортабельности и 
безопасности движения и снижение себестоимости перевозок. В свою очередь, повышение 
качества дорожного покрытия и средний скорости движения автомобилей в стране только на 
1-2 км/ч обеспечивает годовой экономический эффект в сотни миллионов тенге. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
(ИТС) 

 
Исамидинов А.П.,  

студент 4 курса специальности 5В073200 - «Стандартизация, сертификация и 
метрология» 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана 
 
Информационные технологии (ИТ) преобразовали множество отраслей 

промышленности, от образования до здравоохранения, и теперь, очередь дошла до систем 
транспорта. Многие считают, что улучшение транспортных систем страны означает 
исключительно строительство новых дорог или восстановление и реконструкция имеющейся 
инфраструктуры, однако будущее транспортировки находится не только «в бетоне и стали», 
но также и во все большем использовании информационных технологий. Интеллектуальные 
транспортные системы включают в себя такие элементы транспортных систем как - 
транспортные средства, дороги, светофоры, знаки сообщения, и т.д. — чтобы сделать их 
интеллектуальными путем внедрения в них микрочипов, датчиков и общения друг с другом 
посредством беспроводных технологий. В ведущих странах мира, ИТС предоставляют 
существенное улучшение работы систем транспорта, включая уменьшение загруженности 
транспортного потока, а так же повышения безопасности и удобства участников дорожного 
движения.  

Дорожно-транспортное движение в настоящее время следует рассматривать как одну из 
самых важных составляющих социально-экономического развития столицы. Данная область  
требует использовать самые передовые технологии сбора и обработки информации о 
параметрах транспортных потоков (плотности, скорости, составе) с целью обеспечения 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.diapozon.kz/


7268 
 

безопасности участников дорожного движения, увеличения пропускных способностей дорог 
города, улучшения качества пассажирских перевозок и работы общественного транспорта. 

Нынешняя социально-экономическая ситуация в Казахстане рождает новые 
потребности граждан в различных сферах жизнедеятельности – в том числе транспортных 
перевозках.  

В столице страны за последние шесть лет количество автотранспорта увеличилось на 
117 тысяч, ежедневно в неё въезжает и выезжает более 60 тыс. единиц автотранспорта. На 
начало года общее количество зарегистрированного автотранспорта составило 285 451 
единиц, в прошлом году - 271 165, что больше на 14 286 единиц или составляет 5,3%. 
Согласно Генеральному плану города Астаны численность автотранспорта к 2030 году 
достигнет 732 000 единиц. Подобная ситуация имеет место и в Южной столице Казахстана, 
[1]. Данная статистика указывает на явную несбалансированность между потребностями в 
транспортных услугах и реальными пропускными способностями дорог городов. В связи с 
этим возникает ряд проблем, которые предстоит решить: 

• Рост дорожно-транспортных происшествий, что указывает на явное снижение 
безопасности участников дорожного движения. 

• Затруднения в движении общественного транспорта.  
• Увеличение заторов на дорогах столицы. 
• Негативное влияние большого количества выхлопных газов автомобилей на 

окружающую среду. 
Однако, в отличие от других крупных городов мира, столкнувшихся с теми же 

проблемами, в Казахстане путей борьбы с ними довольно много. Помимо разумеющейся 
нужды в сокращении мигрирующих в мегаполисы автомобилей и строительстве новых 
дорог, есть еще ряд способов решения данных вопросов. Один из них - внедрение 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС).  

Согласно общепринятому определению, Интеллектуальная транспортная система 
(ИТС) – это система, использующая инновационные разработки в моделировании 
транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным 
потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая 
уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными 
системами. Обеспечение функции интеллектуальности ИТС происходит за счет предельно 
возможной автоматизации процессов организации и управления дорожно-транспортным 
комплексом, а также формирования прогностических решений управления, основанных на 
современных математических расчетах и высокоэффективных аппаратно-программных 
реализаций. 

 Таким образом, архитектура любой ИТС является совокупностью физической и 
функциональной составляющих.  

• Функциональная архитектура ИТС представляет собой ряд функций конкретных 
подсистем, модулей и элементов, а так же связи между ними.  

• Физическая архитектура ИТС определяет требования, предъявляемые к 
программному обеспечению и аппаратным средствам информационных и 
телекоммуникационных технологий, включая их пространственную локализацию. Она 
включает в себя датчики, различные исполнительные элементы, вычислительную технику, 
информационные технологии управления и т. д. 

Результаты внедрения ИТС в Казахстане. На данный момент внедрение ИТС 
коснулось двух крупнейших городов страны – Астаны и Алматы. Интеллектуальные 
транспортные системы, внедряемые в нашей стране, включают в себя:  

• адаптивное управление средствами регулирования движения для сглаживания 
потоков и предоставления преимущества средствам общественного транспорта; 

• электронные информационные табло для уведомления водителей о загруженности 
трасс в часы пик; 

• средства видеонаблюдения за дорожной обстановкой, сети связи (например, 
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волоконно-оптические) для передачи данных в режиме реального времени; 
• современный центр управления движением. 
На разработку и внедрение данной системы была выделена сумма более 3 млрд. тенге. 

Общая же стоимость проекта достигает 6 млрд. тенге. Таким образом, разработка и введение 
подобной системы не должны допускать неприемлемых рисков, ошибок и переделок. Это, в 
свою очередь, указывает на необходимость внедрения ИТС в соответствии с 
международными стандартами качества. Учитывая опыт соседних стран в текущей области, 
с целью снижения рисков и обеспечения безопасности, возникает потребность в создании 
собственной базы стандартов и нормативно-технических документов в данной отрасли.  

Стандартизация ИТС в Казахстане. В настоящее время в Казахстане уже разработана 
и утверждена серия стандартов в области интеллектуальных транспортных систем. В связи с 
тем, что полномасштабное внедрение ИТС началось, и целиком было доверено одной 
организации относительно недавно, до этого момента разработка стандартов в данной сфере 
носила «индуцированный» характер. Другими словами, данная система внедрялась частично, 
и стандарты разрабатывались отдельно для различных целей. Таким образом, если вовремя 
не будет создана единая нормативно-техническая база в данной отрасли, в будущем 
возникнет вероятность того, что стандарты по ИТС не будут иметь определенной 
системности и последовательности. Это влечет за собой возможные риски, неоправданные 
повышенные расходы и соответствующие последующие разногласия поставщиков, 
подрядных организаций и потребителей при дальнейшем внедрении системы. 

На данный момент имеется потребность в дальнейшей комплексной разработке 
стандартов на ряд направлений в области ИТС (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Перечень требующих разработки стандартов в области ИТС 

№ Кластеры внедрения стандартов Наименование стандартов 
1 

Межсистемное взаимодействие 

Требования к структуре БД и к программным 
средам в системе ИТС 
Требования к архитектурной и 
функциональной стыкуемости ИТС с 
внешними ИС 
Принципы связевого взаимодействия 
субъектов ИТС 
Определение  концепции локальной 
динамической карты применительно к ИТС. 

2 

Организация дорожного движения 

Архитектура информационной системы 
управления дорожным движением как 
подсистемы ИТС 
Требования и рекомендации к бортовому 
обеспечению транспортных средств в рамках 
ИТС в части обеспечения эффективной 
организации дорожного движения. 
Элементы инфраструктуры ИТС дороги, 
обеспечивающей управление дорожным 
движением. 
Информационная подсистема реверсивного 
движения в рамках задач ИТС. 
БД информационной системы организации 
дорожного движения в системе задач ИТС 
региона (города, дороги). 
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3 

Безопасность дорожного движения 

Архитектура информационной системы 
обеспечения безопасности движения как 
подсистемы ИТС. 

Бортовое обеспечение транспортных средств в 
рамках ИТС в части обеспечения безопасности 
движения 
Инфраструктура ИТС дороги, 
обеспечивающей безопасность движения 
транспорта 
Система реагирования и принятия решений в 
ИТС по обеспечению безопасности движения, 
в том числе при регистрировании ДТП. 
Принципы автоматического распознавания и 
регистрирования ДТП в рамках задач ИТС. 
Принципы контроля дорожной обстановки и 
фиксации правонарушений в рамках 
технической системы и задач ИТС. 

4 

Информационная система 
управления состоянием дороги 

Стационарная система мониторинга 
метеоусловий в комплексе задач 
информационной системы управления 
состоянием дороги. 
Архитектура информационной системы 
управления состоянием дороги как 
подсистемы ИТС. 
БД информационной системы управления 
состоянием дороги. 
Технические требования к подсистеме ИТС 
мониторинга метеоусловий. 
Система мониторинга и контроля весовой 
нагрузки на дорожное полотно в комплексе 
задач информационной системы управления 
состоянием дороги как подсистемы ИТС. 

5 

Ситуационное управление в ИТС 
региона (города, дороги) 

Архитектура ситуационных оперативных 
центров интеллектуального управления 
транспортно-дорожным комплексом региона 
(города, дороги). 
Технологии ситуационного управления на 
дороге. 
БД ситуационных центров ИТС. 

6 

Диспетчерское управление в ИТС 
региона, города, дороги (по видам 

перевозок) 

Назначение, состав и характеристики 
картографического обеспечения 
диспетчерского управления транспортом 
различного назначения в ИТС (регионов, 
городов, дорог). 
Базы данных систем диспетчерского 
управления транспортом различного 
назначения (пассажирский, грузовой, 
специальный, коммунальный), передаваемых в  
ИТС (регионов, городов, дорог). 
Состав и характеристики бортового 
навигационно-связного оборудования систем  
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диспетчерского управления транспортом 
различного назначения в ИТС (регионов, 
городов, дорог). 

 
Упомянутые проблемы в области стандартизации ИТС указывают на необходимость 

формирования профильного технического комитета. Поскольку интеллектуальные 
транспортные системы являются отдельной специфичной отраслью, объединяющих 
множество различных направлений, а проведение работ в области технического 
регулирования по отдельным компонентам (в различных смежных технических комитетах) 
не позволит качественно выполнить требуемые функции, то создание единого технического 
комитета по ИТС позволит решить ряд отмеченных выше вопросов: 

• Отсутствие системности и последовательности стандартов в области 
интеллектуальных транспортных систем; 

• Разработка необходимых стандартов по определенным направлениям ИТС, а также 
включение их в план проекта программы государственной стандартизации; 

• Отсутствие нормативно-технического и нормативно-правового регулирования в сфере 
ИТС; 

• Возможные риски, расходы и разногласия при дальнейшем внедрении ИТС. 
 

Таблица 2 - Организации по стандартизации и профильные технические комитеты, 
регулирующие сферу ИТС. 
Обозначение Организации по стандартизации 

(уполномоченный органы по стандартизации) 
Технический комитет по 
ИТС 

 
 

ISO – международная организация по 
стандартизации (ISO – International 
Organization of Standartization). 

Technical Committee № 
204 «Intelligent Transport 
Systems» 

 
 

CEN – европейский комитет по 
стандартизации (CEN – European Committee for 
Standartization),  
 

Technical Committee № 
278 « Road Transport and 
Traffic Telematics»; 

 
 

JISC – комитет по стандартизации Японии 
(JISC - Japanese Industrial Standards Committee) 

ITS National Committee 

 

ANSI – национальный институт по 
стандартизации Америки (ANSI - American 
National Standards Institute) 

ANSI/ITS-A 

 

SAC – организация по стандартизации 
Китая (SAC - Standardization Administration of 
the People's Republic of China) 

National ITS 
Standardization Technical 
Committee №268 (TC 
－ITS ） 

 
 

РОССТАНДАРТ - Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации  

Технический комитет 
№57 «Интеллектуальные 
транспортные системы» 
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КТРМ - Комитет технического регулирования 
и метрологии МИНТ РК 

- 

 
Так же, в качестве дополнительного основания в пользу организации отдельного 

технического комитета по ИТС на территории РК следует признать мировой опыт. В 
международной практике интеллектуальные транспортные системы признаны отдельной 
отраслью, стандарты в которой разрабатываются профильными техническими комитетами. 
Список организаций по стандартизации в различных странах и технические комитеты по 
ИТС приведены в таблице 2, [5]. 

В настоящее время утвержден и вступил в силу Закон РК «О дорожном движении», 
который также отражает потребность формирования нормативно–правового и нормативно–
технического обеспечения в области Интеллектуальных транспортных систем и указывает на 
требуемую степень компетенции, а также ответственность органов исполнительной власти. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно резюмировать, что в Казахстане, на данный 
момент, имеются все предпосылки для построения прочной базы по стандартизации в сфере 
интеллектуальных транспортных систем. Придерживаясь мирового опыта, и в то же время, 
следуя своей модели развития, можно смело утверждать, что одним из ключевых факторов 
развитии стандартизации в данной отрасли является создание профильного комитета по 
техническому регулированию в области ИТС. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРВИЧНЫХ 
ВЫБОР МЕТОДА КОНТРОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
 

Красноштанова Т. С.,  
студентка 4 курса специальности 5В073200 - «Стандартизация, сертификация и 

метрология» 
 
В настоящее время особое значение придается проблемам снижения потерь продукции 

сельскохозяйственного производства, как производственного, так и не производственного 
характера. Вопросы обеспечения качества уборки зерновых имеют государственную 
значимость и являются особенно актуальными. В этой связи можно выделить ряд проблем, 
основные из которых связаны с контролем качества и точности выполнения технологических 
операций, в частности, уборки зерновых культур. В Казахстане под различные культуры 
отводится около 2,5 млн. га посевных площадей, [1]. В этой связи проблема повышения 
эффективности производства решается снижением основных технологических потерь за счет 
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повышения производительности путем использования современных уборочных комплексов, 
снабженных средствами компьютерной диагностики, автоматизированного контроля и 
управления. 

В зарубежной практике на протяжении последних лет используются 
специализированные спутниковые системы GPS и GLONAS, выполняющие услуги 
различного назначения, в которые входят и задачи по навигации и управления мобильными 
сельскохозяйственными агрегатами. Эффективность использования таких систем в 
обслуживании сельскохозяйственного производства очевидна, но и имеет свои 
отрицательные стороны: 

- приобретение уборочных машин, оснащенных данными системами, у фирм-
производителей, имеющих монополию в данной отрасли; 

- применение современных радиопередающих устройств и их постоянная 
модернизация. 

Данный факт указывает на необоснованно высокую затратность освоения новой 
техники и технологии. Кроме того, указанные системы управления мобильными агрегатами 
не дают возможности контролировать отдельные основные виды технологических операций, 
а лишь решают вопросы производительности. Выбор режимов работы, регулирование 
параметров настройки управления агрегатом применительно к конкретным почвенно-
климатическим и агротехническим условиям является задачей, решение которой влияет на 
качество контроля и измерения. Все эти перечисленные задачи не входят в перечень 
выполняемых работ систем GPS и GLONAS. В настоящее время существуют объективные 
проблемы контроля и учета готовой продукции в лабораториях приемочных пунктов 
линейных элеваторов из-за повышенной загруженности последних. Также, в виду большой 
протяженности от места уборки до пунктов приема растут технологические потери, 
связанные с транспортировкой, временным хранением и первичной обработкой.  

В этой связи очевидна необходимость применения автономной автоматизированной 
системы управления технологическими операциями и контроля качества продукции на 
мобильных сельскохозяйственных уборочных машинах, функционирующей в активном 
режиме. Для этой цели разработана схема электронного устройства (рис. 1), включающая 
сенсорный датчик, микроконтроллер и регистрирующий прибор с цифровой индикацией 
сигналов. 

 
 

  
 

Рис. 1 - Схема автоматического электронного устройства контроля качества 
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Сенсорное электронное устройство – это новый инновационный подход в решении 
задачи повышения качества и объема сбора сельскохозяйственных культур, исключающий 
технологические потери и, связанные с ними, издержки. Устройство позволяет автономно 
выполнять контрольные операции по предварительной экспертизе качества продукции. В его 
функции могут входить следующие операции: определение скорости вращения мотовил, 
регистрация влажности зерна, веса зерна и степени засоренности зерна, выявление 
процентного содержания потерь зерна. Применительно к зерноуборочным комбайнам датчик 
необходимо установить к валу мотовил на жатке зерноуборочной машины.  

В зарубежных странах для сельскохозяйственных работ используют устройство с 
системой GPS в основном для навигации и управления движением мобильных уборочных 
комплексов по ранее отмеченным координатным точкам. 

В виду того, что за рубежом посевные площади несоизмеримо малы, в сравнении с 
отечественными площадями, не имеют рельефов пересеченной местности и мало засорены 
камнями и другими объектами различного происхождения этих показаний не крайне 
недостаточно для контроля качества зерна и выполнения технологических операций. В 
странах СНГ для с/х работ используют систему Glonas - систему широкого спектра 
назначения, которая в свою очередь также имеет не малую финансовую нагрузку для 
товаропроизводителей, связанную не только с приобретением и эксплуатацией, но и 
техническим обслуживанием как самой системы, так и МСА в целом. Предлагаемое 
электронное устройство с сенсорным датчиком требует одноразового вклада в отличии от 
GPS и Glonas. 

 
Таблица 1- Сравнительные характеристики устройств. 

 
GPS устройство 

 
Предлагаемое электротехническое 
устройство с сенсорным датчиком 

1) простота навигации 
2) поиск близлежащего участка 
3)легко в использовании 
4) голосовые данные 
5) дата и время 

1) работает автономно 
2) проводит активный контроль 
3) сокращает сроки контроля по 
предварительной оценке качества 
продукции 
4) простота и легкость использования 
5) множественные функции определения 
показаний для зерна 
6) дата, время, температура 
7) экономно для предприятия 
8) нет вреда для окружающей среды 
9) минимальная погрешность измерений 
10) противоударный сенсор 

 
Применение устройства позволит выполнить следующие операции, [2] : 
1) в зависимости от урожайности зерновых можно регулировать скоростью вращения 

мотовил, через систему управления двигателем; 
2) определять влажность и засоренность зерна; 
3) определять объем и массу собираемого зерна и т.д. 
Вместе с тем, с помощью устройства также можно выявить степень засоренности зерна 

и его потери в процентном содержании.  
Применение предлагаемого устройства по контролю качества зерна при всех 

вышеуказанных характеристиках актуально в решении задач повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. Предварительная оценка качества продукции с 
использованием нового устройства должно проводиться с целью определения основных 
пределов изменения показателей и будет ощутимой помощью в работе специализированных 
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лабораторий. Датчик практически не влияет на загрязнение окружающей среды, является 
безопасным в применении, имеет минимальные потери при замене. Внедрение данной 
системы контроля позволит повысить качество зерноуборочного процесса, снизить 
непроизводственные технологические затраты и затраты по оценке качества продукции. При 
этом не требуется большого капиталовложения. Данное конструкторско-технологическое 
решение является перспективным направлением в развитии метрологического обеспечения 
сельскохозяйственного производства. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОНДУКТОМЕТРОВ 
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заведующий лабораторией №2, РГП «КазИнМетр». 

Айтжанова Г.К., ведущий эксперт лаборатории № 2, РГП «КазИнМетр». 
 
Цель работы 
Целью данной работы является разработка методики выполнения измерений с целью 

определение метрологических характеристик первичных преобразователей 
(кондуктометрических ячеек). 

Кондуктометрия один из наиболее распространенных методов анализа растворов. 
Информативным параметром является удельная электрическая проводимость (УЭП). УЭП 
жидкостей чувствительна к изменению состава жидких сред и их состоянию, поэтому она 
используется для контроля самых разнообразных растворов, жидких технологических сред и 
технологических процессов.  

Для обеспечения требований промышленности по поверке и калибровке 
кондуктометрических анализаторов жидкости был создан Государственный эталон удельной 
электрической проводимости жидкости Республики Казахстан с помощью первичных 
преобразователей обеспечивающих расчетную величину кондуктивной постоянной, был 
расширен диапазон измерения удельной электрической проводимости. При этом было 
исключено влияние на результат измерения изоляционных материалов и учтено влияние на 
него составляющих импеданса электродов первичного преобразователя и не измеряемых 
электрических параметров анализируемого раствора (его диэлектрической проницаемости).  

В основе Государственной поверочной схемы государственного эталона удельной 
электрической проводимости жидкости Республики Казахстан лежат первичные 
преобразователи (эталонные ячейки). 

Часть эталона состоит из системы точного приготовления растворов, другая состоит из 
первичных преобразователей с расчетной величиной кондуктивной постоянной и системы 
точного измерения падения напряжения на нем. Расчетная величина кондуктивной 
постоянной первичных преобразователей обеспечивается тем, что между двумя 
платиновыми электродами помещен канал с известными геометрическими размерами. 
Данный эталон воспроизводит значения величины УЭП жидкостей в диапазоне от 1·10-4 до 
100 См/м. Государственная поверочная схема допускает при этом поверять рабочие эталоны 
первого и второго разрядов в диапазоне от 0,0001 до 100 См/м. 

Для исключения влияния электрических свойств примененных диэлектриков 
необходимо применять эквипотенциальную защиту измеряемого объема раствора. Для 
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обеспечения этого условия может использоваться известная конструкция конденсатора с 
охранными электродами и плоско-параллельным полем. Кондуктивная постоянная такого 
первичного преобразователя определяется площадью измерительного электрода и 
расстоянием между высокопотенциальным и измерительным электродами. 

Государственный эталон удельной электрической проводимости жидкостей состоит из 
следующих составляющих средств измерений: 

- кондуктометрических  ячеек; 
- цифрового RLC-моста; 
- платиновых термометров сопротивления; 
- преобразователя сигналов ТС и ТП прецизионного; 
- термостатов жидкостных;  
- установки для приготовления эталонных растворов; 
- установок кондуктометрических поверочных; 
- кондуктометров лабораторных; 
- аппаратура, химическая посуда и реактивы для приготовления растворов. 
Удельная электрическая проводимость раствора – это электрическая проводимость 

объема раствора, заключенного между двумя параллельными электродами, имеющими 
площадь по одному квадратному метру и расположенными на расстоянии одного метра друг 
от друга. 

При измерении удельной электрической проводимости См/м, стандартного раствора и 
сопротивления R0 между электродами ячейки проводимости рассчитывают постоянную К, м-

1 ячейки по формуле 00 RK ×= χ , при этом удельную электрическую проводимость См/м, 

растворов рассчитывают по формуле  
R

K 1
×=χ ,  

где K – постоянная ячейки, м-1; 
R – сопротивление, измеряемое между электродами в ячейке, заполненной 

исследуемым раствором электролита. 
Единица удельной электрической проводимости, т. е. размерность ее, выражается 

обратной величиной χ =1/(0м×м) = Oм-l×м-l = Cм/м. 
Для обеспечения требований промышленности по поверке и калибровке 

кондуктометрических анализаторов жидкости возникла необходимость расширить диапазон 
измерения удельной электрической проводимости с помощью первичных преобразователей 
обеспечивающих расчетную величину кондуктивной постоянной. При этом необходимо 
исключить влияние на результат измерения изоляционных материалов и учесть влияние на 
него составляющих импеданса электродов первичного преобразователя и не измеряемых 
электрических параметров анализируемого раствора (его диэлектрической проницаемости). 
Для учета или выбора условий измерения обеспечивающих заданную величину влияния 
импеданса электродов необходимо знать величину его составляющих. 

Для цели определения постоянной первичного преобразователя и оценки величины, 
влияющих на результат измерения удельной электрической проводимости анализируемого 
раствора неинформативных параметров используем суммарную емкость электродов 
первичного преобразователя C  и их суммарное поляризационное сопротивление пR рис. 1. 

 
Рис. 1 

 
При измерении сопротивления первичного преобразователя с использованием 

компенсационного метода и компенсации по разным схемам замещения получатся разные 
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результаты измерения. Их можно использовать для определения составляющих суммарного 
импеданса электродов первичного преобразователя, а величину разницы этих результатов в 
качестве критерия окончания процесса измерения сопротивления анализируемого раствора. 

При последовательной схеме компенсирующего элемента и питании измерительной 
цепи переменным напряжением синусоидальной формы результат измерения активной 
составляющей первичного преобразователя равен 

2221 1 п

п

RС
RRR

××+
+=

ϖ
      (1) 

При параллельной схеме компенсирующего элемента получим следующий 
результат измерения 

( )[ ] ( )222222

422

2222 111 ппп
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п
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Различие результатов измерения при использовании параллельной и последовательной 

схемах компенсирующего элемента отличаются на величину ∆R. 

( ) ( )2222222

422

11 ппп

п

RCRRСR
RCR

××+×+××+×

××
=∆

ϖϖ
ϖ

     (3) 

Приближенное равенство ∆R нулю возможно при выполнении следующего условия 
222
пRС ××ϖ  много больше 1. Выполнение этого условия  приводит к тому, что R1=R2=R. 

Таким образом, критерием отсутствия влияния на результат измерения сопротивления 
анализируемой жидкости поляризационного импеданса является равенство результатов 
измерения сопротивления первичного преобразователя при использовании последовательной 
и параллельной схем соединения компенсирующего элемента. 

Для оценки величины суммарной емкостной составляющей можно использовать 
соотношение для ∆R если учесть что с ростом частоты наибольший вклад вносит член 

RRС п ××× 444ϖ . При этом условии получим 

RR
C

∆×
×≈

11
ϖ

  (4) 

Оценку величины поляризационного сопротивления можно получить из результатов 
измерения сопротивления первичного преобразователя с анализируемым раствором при 
последовательной схеме компенсирующего элемента и при условии что RR ≠1 . Все 
рассмотренные параметры связаны следующим соотношением 

( ) ( ) 01
2

1
22 =−+−×−×× RRRRRRÑ ïïϖ   (5) 

Используя  соотношение (5) можно получить оценку поляризационного сопротивления 

( )
( )RRC2

RRC411
R

1
22

2
1

22

п −××ϖ×
−××ϖ×−+

≈   (6), 

Аналогичные результаты измерения активной составляющей сопротивления 
первичного преобразователя с анализируемым раствором можно получить, если 
использовать в канале сравнения чисто активную меру. В качестве критерия равенства 
активной составляющей сопротивления измеряемого объекта активной составляющей в 
канале сравнения используется критерий равенства нулю среднего значения разнице токов 
через первичный преобразователь и канал сравнения за пол периода их напряжения питания. 
При этом результат измерения, отсчитываемый по каналу сравнения, будет связан с 
параметрами первичного преобразователя соотношением (1). Во втором случае за критерий 
окончания процесса измерения принимается равенство нулю разница падений напряжения на 
первичном преобразователе и канале сравнения за пол периода тока через них. Результат 
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измерения активной составляющей первичного преобразователя связан в этом случае с 
параметрами первичного преобразователя соотношением (2). 

Экспериментально постоянная первичного преобразователя Aопределяется 
произведение измеренного активного сопротивления первичного преобразователя с 
эталонным раствором на его удельную электрическую проводимость. При этом способе 
определения постоянной не учитываются влияние импеданса электродов первичного 
преобразователя и активного сопротивления соединительных проводов на результат ее 
определения.  

Можно предложить следующую последовательность операций определения 
постоянной первичного преобразователя с гладкими платиновыми электродами: 

− приготовить несколько растворов с известной удельной электрической 
проводимостью; 

− измерить сопротивление первичного преобразователя с каждым раствором по 
последовательной и параллельной схемам соединения компенсирующего элемента; 

− определить активное сопротивление раствора в первичном преобразователе  из 

линейной зависимости 




 −= 2ϖfR  при частоте ∞=ϖ ; 

− определить постоянную первичного преобразователя A  и суммарное активное 
сопротивление контактов и подводящих проводов r  из линейной зависимости 

1−×+= χArR . 
Целесообразно проиллюстрировать предложенную методику на примере первичных 

преобразователей. В таблице 1 приведены экспериментальные данные по измерению 
активного сопротивления первичного преобразователя с растворами различной удельной 
электрической проводимости при параллельной и последовательной схемах соединения 
компенсирующего элемента. Растворы приготовлены по методике изложенной в [3]. 

 
Таблица 1 

Частота 
Гц 

Сопротивление П.П при  УЭП контрольного раствора, Ом 
0.628206 См/м 0.50946 См/м 0.24265 См/м 

Посл. Парал Посл. Парал Посл. Парал 
1000 13.695 14.541 16.799 18.188 33.99 34.822 
2000 13.335 13.599 16.347 16.774 33.506 33.752 
3000 13.205 13.336 16.181 16.393 33.344 33.462 
4000 13.141 13.212 16.099 16.224 33.264 33.334 
5000 13.101 13.149 16.05 16.131 33.218 33.262 
6000 13.076 13.109 16.016 16.075 33.19 33.221 
7000 13.059 13.084 15.994 16.037 33.168 33.19 
8000 13.046 13.061 15.979 16.012 33.154 33.171 
9000 13.036 13.049 15.967 15.991 33.141 33.153 
10000 13.03 13.039 15.949 15.969 33.134 33.144 

 
Продолжение таблицы 1 

Частота 
Гц 

Сопротивление П.П при  УЭП контрольного раствора, Ом 
0.12600 См/м 0.07772 См/м 0.047968 См/м 
Посл. Парал. Посл. Парал. Посл. Парал. 

1000 64.421 64.93 103.739 104.078 167.358 167.579 
2000 63.931 64.077 103.245 103.345 166.878 166.96 
3000 63.775 63.844 103.07 103.116 166.743 166.78 
4000 63.688 63.73 102.981 103.01 166.67 166.71 
5000 63.641 63.667 102.926 102.946 166.608 166.628 
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6000 63.602 63.621 102.885 102.895 166.585 166.59 
7000 63.579 63.578 102.858 102.863 166.558 166.548 
8000 63.557 63.557 102.835 102.841 166.53 166.535 
9000 63.542 63.55 102.814 102.823 166.52 166.525 
10000 63.53 63.541 102.793 102.795 166.498 166.508 

 
На рис 2 а и б приведены эти зависимости  для первичного преобразователя при двух 

значениях удельной электрической проводимости жидкости в первичном преобразователе. 
Ом

Гц Гц

Ом

1

2

1

2

 
                                 а                                                           б 

Рис.2 
 

а - активное сопротивление первичного преобразователя при параллельной схеме 
соединения компенсирующего элемента; б- активное сопротивление первичного 
преобразователя при последовательной схеме соединения компенсирующего элемента. 

Использовать линейную функция для экстраполяции зависимости 




 −= 2ϖfR  на 

∞→ϖ целесообразно  в диапазоне частот, где она отражается этой функцией наилучшим 
образом. Для определения этого диапазона  можно использовать критерий постоянства 
результатов экстраполяции сопротивления на ∞→ϖ . На рис. 3а приведены результаты 
экстраполяции в зависимости от диапазона частот. Диапазон частот определялся как разница 
между неизменной максимальной частотой и изменяемой минимальной частотой. 

Ом

Ом*м

Ом

Гц

1

2

 
                              а                                                             б 

Рис. 3 
 

Из рис.3а видно что данному критерию удовлетворяет диапазон частот от 5000 до 
10000 Гц. Зависимость определенного активного сопротивления первичного преобразователя 
от удельного сопротивления эталонных растворов приведена не рис. 3б и хорошо 
апроксимируется  функцией, ρ×+= 9695.7268.0R  т. е. постоянная первичного 
преобразователя A=7,9695 м-1, а сопротивление соединительных проводов r=0,268 Ом. 
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Вывод 
Предложенная методика определения постоянной  контактного двухэлектродного 

первичного преобразователя кондуктометров позволяет исключить влияние на результат 
ее определения факторов связанных с электрохимическими процессами, происходящими на 
электродах первичного преобразователя и активным сопротивлением подводящих проводов. 
Оценка величины влияющих факторов и активного сопротивления проводов позволяют их 
учесть при проектировании измерительного преобразователя. 
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Аннотация: В данной статье использовался программный комплекс Matlab. С 

помощью этого программного комплекса были настроены ПИД-регуляторы и  проведена 
оптимизация программируемых логических контроллеров, управляемых инженерными 
системами помещения. Найдены оптимальные значения параметров ПИД-регуляторов в 
целях оптимизации затрат энергоресурсов.  

 
Ключевые слова: передаточные функции, ПИД – регулятор, градиентный спуск, 

оптимизация. 
 
Таблица 1. Таблица идентификации передаточных функций 

№ 
п/п 

Передаточная 
функция 

Канал влияния 

1 1W  Расход теплоносителя в системе отопления → температура 
воздуха в помещении 

2 2W  Расход теплоносителя через теплообменник 
теплоснабжения/охлаждения приточного воздуха → температура 
воздуха в помещении 

3 3W  Температура наружного воздуха → температура воздуха в 
помещении 

4 4W  Число людей в помещении → температура воздуха в помещении 
5 5W  Влагосодержание наружного воздуха → влагосодержание 

воздуха в помещении 
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6 6W  Расход пара через камеру пароувлажнения приточного воздуха 
→ влагосодержание воздуха в помещении 

7 7W  Число людей в помещении → влагосодержание воздуха в 
помещении 

 
Целью управления энергоэффективных помещений, получивших значительное 

распространение в настоящее время, является повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов, потребляемых помещением [2, с. 68;  3, 4]. Эта цель достигается 
посредством интеграции в управлении технических инноваций, которые являются 
экономически целесообразными и одновременно удовлетворяют требованиям экологической 
безопасности и социальной комфортности. С этой точки зрения приоритетное значение при 
выборе конкретных технологий энергосбережения получают те решения, которые оказывают 
позитивное влияние на микроклимат помещений, а, следовательно, улучшают условия жизни 
людей, и в то же время удовлетворяют требованиям защиты окружающей среды [8, 11, с. 
326; 12-14]. 

Структурная схема системы автоматического управления микроклиматом приведена на 
рис. 1. Ниже приведена таблица идентификации передаточных функций. 

Регулирование расходов теплоносителя в системе отопления, теплоносителя через 
теплообменник теплоснабжения/охлаждения приточного воздуха и пара через камеру 
пароувлажнения приточного воздуха осуществляется по средствам ПИД – регуляторов. В 
системе автоматического управления микроклиматом предусмотрена отрициательная 
обратная связь. Так на ПИД-регуляторы расходов теплоносителя в системе отопления и 
теплоносителя через теплообменник теплоснабжения/ охлаждения приточного воздуха 
поступает рассогласование уставки температуры воздуха в помещении и ее реального 
значения, а на ПИД-регулятор расхода пара через камеру пароувлажнения приточного 
воздуха поступает рассогласование уставки влагосодержания воздуха в помещении и его 
реального значения. 

 
 

Рис.1. Структурная схема системы автоматического управления микроклиматом 
 

Синтез системы оптимального автоматического управления микроклиматом 
помещения в соответствии с выбранными критериями 



7282 
 

 
В соответствии с заданием на оптимизацию системы автоматического управления 

микроклиматом, в результате процесса оптимизации необходимо синтезировать систему, 
обеспечивающую высокую точность управления температурой и относительной влажностью 
воздуха [1, 9; 10, c. 68].  

Адекватным критерием оптимальности является квадратичный критерий 
оптимальности вида (1). 

( ) min
0

22 →∆+∆= ∫
T

вв dtY τϕ  
(1) 

где вt∆  - отклонение температуры воздуха в помещении от уставки, C ; вϕ∆ - 
отклонение относительной влажности воздуха в помещении от уставки, % . 

Задача оптимизации состоит в поиске экстремального (минимального) значения этого 
критерия. Критерий (1) является функцией от отклонений температуры и относительной 
влажности воздуха от уставок. Температура и относительная влажность воздуха, как описано 
выше, изменяются в зависимости от изменений расходов соответствующих теплоносителей, 
которые в свою очередь регулируются ПИД-регуляторами. Таким образом, критерий (1) 
является функционалом от коэффициентов Пk , Иk  и Дk  ПИД-регуляторов [15]. 

Так, задача оптимизации сводится к поиску коэффициентов ПИД-регуляторов 
соответствующих минимальному значению критерия.  

Отыскание таких значений удобно производить с помощью программно-
вычислительного комплекса Matlab [6, c.784; 7]. Существующий в программе блок 
оптимизации, для этих целей использует метод Gradient descent (Метод градиентного 
спуска). 

Метод градиентного спуска — метод нахождения локального минимума (максимума) 
функции с помощью движения вдоль градиента. Для минимизации функции в направлении 
градиента используются методы одномерной оптимизации, например, метод золотого 
сечения. Также можно искать не наилучшую точку в направлении градиента, а какую-либо 
лучше текущей. 

Сходимость метода градиентного спуска зависит от отношения максимального и 
минимального собственных чисел матрицы Гессе в окрестности минимума (максимума). Чем 
больше это отношение, тем хуже сходимость метода.  

 
Рис. 2. Иллюстрация последовательных приближений к точке экстремума в 

направлении наискорейшего спуска 
 
На рис. 2 приведена иллюстрация последовательных приближений к точке экстремума 

в направлении наискорейшего спуска (красная линия) в случае дробного шага. Синим цветом 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gradient_descent.png�
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показаны линии уровня. 
Пусть целевая функция имеет вид: 

     ( ) RXxf →:  (2) 
 
И задача оптимизации задана следующим образом: 

     ( ) min:
Xx

xf
∈


  (3) 

 
Основная идея метода заключается в том, чтобы идти в направлении наискорейшего 

спуска, а это направление задаётся антиградиентом F∇− : 
     ( )][][][]1[ jjjj xFxx 

∇−=+ λ  (4) 
 
где ][ jλ  выбирается либо 
• постоянной, в этом случае метод может расходиться;  
• дробным шагом, т.е. длина шага в процессе спуска делится на некое число;  
• наискорейшим спуском: ( )( )][][][][ minarg jjjj xFxF 

∇−= λλ λ  
Алгоритм метода градиентного спуска: 
1. Задают начальное приближение 0x и точность расчёта ξ   
2. Рассчитывают ( )][][][]1[ jjjj xFxx 

∇−=+ λ , где ( )( )][][][][ minarg jjjj xFxF 
∇−= λλ λ   

3. Проверяют условие остановки:  
 
• Если ξ>−+ ][]1[ jj xx  , то 1+= jj  и переход к шагу 2.  

• Если ξ≤−+ ][]1[ jj xx   то  ]1[ += jxx   и останов.  
Для осуществления процесса оптимизации с помощью программно-вычислительного 

комплекса Matlab в модель необходимо включить блоки оптимизации для вычисления 
оптимальных значений параметров ПИД-регуляторов по вышеприведенному алгоритму. 
Структурная схема такой модели представлена на рис. 3. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Рис. 3. Структурная схема модели оптимизации системы автоматического 
управления микроклиматом 

 
Ниже приведены результаты вычислений.  
Оптимальных параметров ПИД-регулятора расхода теплоносителя в системе 

отопления, в соответствии с расчетом параметров ПИД-регулятора по приведенному 
алгоритму, составят: 3,46500=Пk , 0,03873=Иk ,  41342,0=Дk . 

Оптимальных параметров ПИД-регулятора расхода теплоносителя в теплообменнике 
теплоснабжения/охлаждения приточного воздуха, в соответствии с расчетом параметров 
ПИД-регулятора по приведенному алгоритму, составят: 34313,2=Пk , 371008769,4 −⋅=Иk , 

00481,0−=Дk . 
Оптимальных параметров ПИД-регулятора расхода пара в пропарочной камере 

приточного воздуха, в соответствии с расчетом параметров ПИД-регулятора по 
приведенному алгоритму, составят: 2500,128=Пk , 0,01392=Иk , -0,00012=Дk . 

Выводы 
В настоящей статье разработана система автоматического управления микроклиматом; 

проведена оптимизация по сформулированному критерию оптимальности (1), в процессе 
которой разработана модель для поиска оптимальных коэффициентов ПИД-регуляторов 
автоматической системы управления в программно-вычислительном комплексе Matlab. 
Оптимизация может быть осуществлена лишь на основании достоверных и точных расчетов 
теплового режима. 

Таким образом, синтезирована оптимальная система автоматического управления 
микроклиматом [16, 17]. 
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Посланием Президента Республики Казахстан -  лидера нации Народу Казахстана 

Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства 
определены 10 глобальных задач,  стоящих перед государством, одной  из которых является 
 - переход Казахстана к третьей индустриальной революции.  

Нанотехнологии, робототехника, регенеративная медицина и многие другие 
достижения науки станут обыденной реальностью, трансформировав не только окружающую 
среду, но и самого человека.  

В современном мире за последние несколько лет происходит стремительное развитие 
 нанотехнологий.  Особенность нанотехнологий заключается в возможности их применения 
в неограниченной сфере, поэтому  они  являются  базисом  для совершенно нового 
технологического уклада экономики. 

Хотя в последние годы в стране наблюдается усиление государственной поддержки в 
развитии науки и инноваций, уровень развития наноиндустрии в Казахстане можно 
охарактеризовать как начальный. 

Одной из основных задач стоящих перед отраслью является обеспечение безопасного 
использования нанотехнологий, в том числе обеспечение экологической безопасности в 
области разработки и применения нанотехнологий, использования наноматериалов.  



7286 
 

 В связи с этим, особое значение приобретает классификация антропогенных видов 
загрязнений окружающей среды в сфере нанотехнологий (механическое, химическое, 
физическое, тепловое, световое, шумовое электромагнитное, радиационное, биологическое, 
биотическое, микробиологическое).  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» 
экологическое нормирование - система правил (норм) и содержащихся в них 
количественных и качественных показателей (нормативов) оценки состояния окружающей 
среды и степени воздействия на нее, определяющая и обеспечивающая благоприятную среду 
для существования человека и сохранения биологического разнообразия. В процессе 
экологического нормирования устанавливаются нормативы качества окружающей среды, 
нормативы эмиссий и нормативы в области использования и охраны природных ресурсов. 

В основные задачи экологического нормирования входят:   
- установление экологических норм и определение их влияния на здоровье человека, 

охрану, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов;   
- установление предельно допустимых величин и уровней вредных воздействий на 

окружающую среду.  
Учитывая возрастающий интерес к нанотехнологиям в Республике Казахстан 

необходимо пересмотреть имеющиеся нормативы оценки окружающей среды с учетом 
антропогенного воздействия.  

Среди нормативов следует особо выделить целевые показатели качества окружающей 
среды, которые могут устанавливаться для отдельных территорий (например, завод 
применяющий нанотехнологии или производство выпускающее наноматериалы). Целевые 
показатели качества окружающей среды регулируют предельный уровень нормируемых 
параметров окружающей среды на определенный период времени с учетом необходимости 
постепенного улучшения качества окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности и снижения рисков для здоровья населения.  

В качестве важного целевого показателя нанобезопасности может быть использован 
уровень риска для здоровья населения различных факторов. Оценка риска для здоровья 
человека - это количественная и/или качественная характеристика вредных эффектов 
возникающих в ходе использования нанотехнологий, способных развиться в результате 
воздействия факторов среды обитания на конкретную группу людей при специфических 
условиях размещения. Применение категории риска позволяет провести сравнительный 
анализ факторов окружающей среды для обеспечения нанобезопасности по степени их 
опасности для здоровья, определить уровни минимального риска и на их основе установить 
целевые показатели.  
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Для целей создания на предприятиях эффективных систем менеджмента качества в 

начале 90-х годов прошлого века были разработаны основополагающие стандарты ИСО 
семейства 9000 и ещё более 20 стандартов, которые выполняли роль пособий по разработке 
систем качества. Важнейшие 3 стандарта семейства: ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 9003 -  
носили нормативный характер и служили целям внешней оценки системы качества 
потребителем или третьей стороной. Именно эти 3 стандарта были приняты в России в 
качестве национальных стандартов, соответственно – ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р ИСО 
9002-96 и ГОСТ Р ИСО 9003-96. Остальные стандарты ИСО семейства 9000 были доведены 
до пользователей в виде переводов, как справочные. 

 Разработка Международных стандартов ИСО серии 9000 создала единую 
нормативную базу для сертификации систем качества во многих странах. По оценкам 
экспертов, в мире к началу 21-ого века было сертифицировано по ИСО 9001, ИСО 9002 или 
ИСО 9003 свыше 200 тыс. компаний  и фирм. К проведению сертификации систем качества 
западные компании побуждают такие факторы, как стремление к повышению 
конкурентоспособности, требования заказчика, льготное кредитование и страхование, 
возможность получения госзаказа, улучшения качества продукции и работ, сокращение 
издержек, а также сокращение аудиторских проверок потребителем. 

Сертификация систем менеджмента качества в Российской Федерации носит 
добровольный характер. 

 К основным принципам сертификации систем менеджмента качества относятся: 
1) добровольность; 
2) объективность оценок, достигаемая независимостью органа по сертификации и 

компетентностью экспертов-аудиторов; 
3) воспроизводимость результатов оценок, обеспечиваемая применением методик, 

основанных на единых требованиях, проведении оценок на основе фактических данных; 
4) конфиденциальность, гарантируемая в процессе проведения сертификации систем 

менеджмента качества и производств; 
5) информативность, обеспечиваемая информацией о сертификационных органах и 

сертифицируемых системах качества. 
Объектами проверки и оценки при сертификации систем менеджмента качества 

являются:  
1) деятельность по управлению и обеспечению качества; 
2) производственная система; 
3) качество продукции. 
В процессе проведения сертификации системы качества можно выделить два этапа: 
1) Предварительная проверка и оценка системы качества; 
2) Окончательная проверка, оценка и выдача сертификата соответствия системы 

качества предприятия соответствующего стандарта. 
Предприятиям, претендующим  на сертификацию системы качества, в орган по 

сертификации вместе с заявкой и  сопроводительным письмом следует направлять: анкету-
вопросник для проведения предварительной проверки системы качества; общее руководство 
по качеству, информационные данные по качеству продукции ( сведения о рекламациях, 
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потерях от брака, результатах ранее проведенной на предприятии сертификации, испытаниях 
продукции); декларацию о  соответствии системы качества; счет оплаты за проведение 
первого этапа проверки системы качества. По просьбе органа сертификации могут быть 
представлены также другие сведения и данные о предприятии и системе качества. 

По результатам первого этапа орган по сертификации составляет заключение, в 
котором указывается готовность предприятия и целесообразность проведения второго этапа 
работ по сертификации системы качества либо раскрываются причины нецелесообразности 
или невозможности проведения работ по второму этапу. При положительном заключении 
при подписании договора устанавливаются сроки проведения работ по второму этапу – 
окончательной проверки и оценке системы качества. Если при проведении работ второго 
этапа органом по сертификации обнаруживается несоответствие системы качества 
требованиям соответствующего стандарта, то совместно с предприятием определяется срок 
её доработки и устанавливается ориентировочный срок повторной проверки. При 
положительном решении сертификат выдается на определенный срок (обычно этот срок 
ограничивается тремя годами). 

Содержание сертификата определяется в системе в соответствие с избранной схемой 
сертификации и категорией заявителя (изготовитель, продавец, исполнитель). В любом 
случае сертификат должен содержать: 

1) указание о системе сертификации и органе, выдавшем сертификат; 
2) регистрационный номер; 
3) срок действия; 
4) подпись руководителя и печать органа по сертификации; 
5) кому выдан сертификат; 
6) наименование товара; 
7) форму проверки соответствия (проверка производства, испытание типовых 

представителей, испытаний выборки из партии товара, испытание каждого изделия); 
8) ссылку на нормативный документ, которому соответствует товар (партия); 
9) порядок маркировки товара (тары, упаковки, документации) Знаком соответствия. 
Система менеджмента качества повышает прозрачность предприятия в части его 

организационной структуры, бизнес-процессов и функций. При разработке процедур, 
представляющих собой алгоритм деятельности, связанной с качеством, определяются или 
уточняются и организационная структура (как обязательства, полномочия и 
взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой предприятие выполняет свои 
функции), и бизнес-процессы и функции. Необходимо отметить, что это не относится к 
финансовой прозрачности, так как система менеджмента качества не затрагивает 
финансовую деятельность предприятия. 

Управляемость предприятия улучшается в связи с тем, что при разработке системы 
менеджмента качества строго распределяется ответственность за выполнение процедур. В 
большинстве процедур предусмотрено ведение записей (отчетов) о качестве, которые 
формируют ответственные лица после выполнения установленных действий. В процессе 
создания системы пересматриваются положения о подразделениях, должностные и рабочие 
инструкции. Это также повышает управляемость предприятия. 

Развитие предприятия обусловлено несколькими факторами. К ним относятся 
повышение компетентности персонала, его вовлечение в процесс создания системы, 
повышение эффективности производства за счет устранения лишних функций и снижения 
доли некачественной продукции, концентрация усилий на существенном, а также улучшение 
отношений с потребителями и поставщиками. 

Наиболее явно эффективное функционирование системы менеджмента качества и ее 
сертификация влияют на конкурентоспособность предприятия. Наличие сертификата 
значительно поднимает авторитет предприятия. 

Для того, чтобы завоевать свое место на рынке, недостаточно всего лишь 
продемонстрировать способность произвести продукцию высокого качества. Нужно еще и 
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убедительно доказать, что эта способность распространяется не только на часть, но и на весь 
объем заказов. 

Какие же преимущества получает организация, имеющая сертифицированную систему 
менеджмента качества? 

1) Улучшение управления всей деятельностью организации и снижение затрат, 
возникающих из-за несовершенства системы управления. 

2) Выполнение обязательного требования для получения муниципального, 
государственного или военного заказа. 

3) Получение преимущества перед конкурентами при участии в тендерных торгах. 
4) Повышение имиджа компании, ее авторитета в отрасли. 
5) Выход на новые экспортные рынки. 
6) Возможность сотрудничества в совместных проектах с иностранными 

организациями, не доверяющими партнерам, не имеющим сертификата на систему качества. 
7) Привлечение российских и иностранных инвесторов, вследствие прозрачности 

процессов, функционирующих в компании. 
8) Уверенность клиентов в предсказуемости компании (и как следствие, увеличение 

портфеля заказов). 
9) Снижение внутренних издержек (как следствие, снижение себестоимости и рост 

прибыли). 
10) Работающий механизм постоянного улучшения процессов компании. 
11) Улучшение внутреннего взаимодействия внутри компании, понимание 

сотрудниками целей организации, основных принципов ее работы, ориентацию сотрудников 
на общий результат. 

12) Повышение ответственности и дисциплинированности персонала. 
Таким образом, сертифицированная система менеджмента качества на предприятии 

позволяет существенно улучшить качество продукции или оказания  услуг, что, в свою 
очередь, повысит прибыль предприятия. Повышает ответственность руководства и 
персонала. Позволяет реализовать такие принципы управления качеством, как лидерство 
руководства, ориентация на потребителя, системный подход к управлению, непрерывное 
усовершенствование, взаимовыгодные отношения поставщиков с  предприятиями 
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политики в Республике Казахстан, что подтверждено Законом РК «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» [1]. В данном законе большая роль отводится экономии 
тепла на отопление жилых зданий, учитывая, что отрасль жилищно-коммунального сектора 
составляет около 1/3 общего потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Необходимо отметить, что реализация энергосберерегающих мероприятий в жилых 
зданиях приводит не только к экономии топливно-энергетических ресурсов, но и в связи с 
эволюцией жизненного уровня и качества жизни населения, несет значительный социальный 
и экологический эффект. 

Наибольший эффект снижения расхода топливно-энергетических ресурсов можно 
получить только при комплексном подходе к решению проблемы энергоснабжения за счет 
совершенствования архитектурно-планировочных и конструктивных решений в сочетании с 
улучшением инженерных систем зданий с учетом региональных особенностей климата 
Республики Казахстан. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является поиск 
энергосберегающих мероприятий и инженерных решений по созданию ограждающих 
конструкций зданий и сооружений с минимальными тепловыми потерями. Большую роль в 
этом играют создание новых строительных, теплоизоляционных, облицовочных материалов 
и изделий, а также разработка новых методов определения теплофизических свойств (ТФС) 
материалов. Новые методы расчета ТФС материалов и изделий позволят эффективно 
оценить тепловой и воздушный режим зданий различного назначения. 

Проблемы энергосбережения и снижения потерь теплоты в окружающую среду 
существенно влияют на экологическую ситуацию, технико-экономические показатели и 
капитальные затраты строительных объектов. При производстве материалов или в ходе 
строительства на объекте необходимо уметь определять ТФС строительных, 
теплоизоляционных и облицовочных материалов, так как фактические характеристики 
изделий могут не соответствовать сертификату или паспорту. Кардинальный ответ на 
запросы техники - развитие методов расчета и прогнозирования теплофизических 
характеристик на основе фундаментальных научных обобщений. 

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций зданий и сооружений 
существенно влияют на работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, потребляющих в настоящее время значительное количество тепловой энергии [2]. 

Наиболее распространенным случаем использования пористых материалов в 
технической энергетике является тепловая изоляция. А наиболее интересными для 
рассмотрения в качестве примера крупнопористыми материалами являются материалы, 
полученные путем вспучивания сырьевой массы, так как знание процессов 
тепломассообмена в них позволяет регулировать их конечные теплофизические 
характеристики. К таким материала относятся пенополистирольные материалы, газобетоны, 
некоторые высокоогнеупорные материалы, пеностекло, керамзит и т. д. 

При подробном рассмотрении технологии получения любого из данных материалов 
можно сделать вывод, что существует зависимость между теплофизическими свойствами 
пористого материала и режимов его вспучивания [3]. 

Экспериментальные данные, как исследовательские, так и производственные, по 
оптимальным условиям вспучивания также различны, так как нет теории обобщающей 
физические процессы, происходящие при формировании пористости. К примеру, подогрев 
вспучивающейся исходной смеси пеностекла до температуры спекания (690°С) рекомендуют 
проводить как 70 минут, так и 15 минут. 

Все это доказывает, что пористость материала играет существенную роль в 
теплофизических характеристиках материала. С увеличением размера пор увеличивается 
проводимость тепла за счет конвекции. Аналогичное действие оказывает и увеличение 
размера поры на лучистую составляющую. 

Рассмотрим подробнее влияние расположения пор на теплопроводность материала. В 
таблице 1 приняты следующие обозначения: р - пористость, λ1 - коэффициент 
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теплопроводности материала (в качестве примера выбран кремнеземистый материал с 
коэффициентом теплопроводности 0,12 Вт/(м⋅К)), λ2-коэффициент теплопроводности среды 
(в качестве примера выбран воздух с примесями газов имеющий коэффициент 
теплопроводности 0,019 Вт/(м⋅К)). Тепловой поток направлен снизу вверх. Черным цветом 
обозначен материал. 

К расчету коэффициента теплопроводности засыпок (№8 и №9 в таблица 1) также 
относится формула выведенная Эйкеном 
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Формула Эйкена дает наименьшую ошибку при форме частиц приближающимся к 
сфере и при пористости менее 50%. Для засыпки из дисперсного материала наиболее 
подходит случай №9 из таблицы 1. Для засыпок из зернистых кремнеземистых материалов 
рекомендуется использовать формулу Оделевского 
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По таблице 1 проведем графический анализ формул для расчета коэффициента 

теплопроводности пористых материалов (рисунок 1) и отдельно для засыпки (рисунок 2). 
При этом для пористого материала оставим те же значения теплопроводности, что и в 
примере, а для засыпки из твердой фазы примем теплопроводность равную гранулам 
теплоизоляционного материала на основе кремнезема для среднетемпературной изоляции 
(0,036 Вт/(м ⋅ К)) [4]. 

Как видно из рисунка 1 структура №6 является оптимальной для теплоизолирующего 
материала, хотя логично предположить, что при пористости 10% коэффициент 
теплопроводности материала не может быть примерно равен коэффициенту 
теплопроводности воздуха. Поэтому расчетная формула №6 является не верной, а 
минимальный коэффициент теплопроводности (теоретический) достигается у структуры №1. 

 
Таблица 1. Сводка зависимостей коэффициента теплопроводности от пористости для 

двухфазных систем 
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Рисунок 1. Влияние пористости на эффективный коэффициент теплопроводности для 

различных схем пористости по таблице 1. 
 
Максимальный коэффициент теплопроводности наблюдается у структуры №2. Это 

объясняется не только учетом влияния конвективной составляющей, но и контактным 
термическим сопротивлением, которое у структуры №2 отсутствует. Структура №7 является 
также непригодной для теплоизоляционных материалов, так как в ней присутствуют стоки 
тепла без контактного сопротивления. В структуре №5 не учтено влияние размера пор, а 
точнее она рассматривалась автором как структура больших размеров. Также противоречит 
логике заниженные значения теплопроводности у №5 при пористости до 30%. 
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Рисунок 2. Влияние пористости на эффективный коэффициент теплопроводности для 

засыпок из дисперсного материала по таблице 1 
 
Как видно из рисунка 2 формула Эйкена и Богомолова (№9 таблица 1) показывает лишь 

общую зависимость и нуждается в эмпирической корректировке. Зависимости Торкара и 
Оделевского выражают увеличение коэффициента теплопроводности при увеличении 
пористости и годятся только для влажных дисперсных систем или систем с большим 
размером пор. Наиболее приемлемой является зависимость Некрасова для идеализированной 
структуры (№8 таблица 1)[5]. 

Наиболее приближенной к минимально теплопроводящей (теоретической) структуре 
является шахматное расположение вытянутых перпендикулярно тепловому потоку пор по 
объему. Это подтверждается также и экспериментальными исследованиями [2]. 
Проанализировав рисунок  2 можно сделать вывод, что для идеализированного случая 
засыпки с общей пористостью около 50% эффективный коэффициент теплопроводности 
можно рассчитать с помощью зависимости Некрасова (№8 таблица 1). Для практических 
расчетов (пористость дисперсной системы около 30%) - необходимо эмпирическими 
коэффициентами скорректировать зависимость Богомолова (№9 таблица 1). 
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В статье рассматривается проблема качества обуви, выпускаемой в нашей стране и 

требования европейских директив к обуви. Для развития научно-технического прогресса в 
производстве обуви необходимо не только совершенствовать технологии, создавать 
перспективные материалы и автоматизированное оборудование, но и придать ей новые 
полезные свойства, а также, разработать современные методы оценки качества обуви и 
испытательной аппаратуры. 

На сегодняшний день существует необходимость расширения номенклатуры полезных 
свойств и характеристик, их строгого контроля, в частности, по стандартам ISO. 

Создание изделий с более высоким уровнем качества, приближенным и даже 
превосходящим западный, должно рассматриваться как магистральное направление 
развития отечественного обувного производства. Необходимо разрабатывать 
конструкции обуви с расширенным набором свойств и характеристик, которые должны 
быть строго обозначены и метрологически контролироваться. 

Для повышения эффективности метрологического обеспечения качества обуви в 
ближайшей перспективе необходимо совместить с международными стандартами (ISO), 
действующими в странах ЕС (Европейского союза): 

 номенклатуру  измерительных  приборов  и  норм  точности измерений; 
 методики выполнения измерений, испытаний и контроля; 
 метрологическую аттестацию и калибровку контрольно- 

измерительного и испытательного оборудования. 
За последние годы многие отечественные отраслевые стандарты перестали 

отвечать современным требованиям и нуждаются в радикальной переработке с тем, 
чтобы нормируемые и регламентируемые        характеристики        обуви        
соответствовали достигнутому  мировому  уровню  науки  и  технологии  и  учитывали 
тенденцию развития стандартизируемых объектов. 

Глобализация мировой экономики вызывает необходимость приведения 
отечественных стандартов, в частности, для спецобуви к международным стандартам 
(ISO), показатели которых более строгие и расширенные по номенклатуре. Это необходимо 
предприятиям, заинтересованным в иностранных инвестициях,  стремящихся привлечь 
иностранных заказчиков и, таким образом, выйти на западный рынок и достойно 
противостоять конкурентам. 

Требования потребителей могут быть разделены на обязательные (требования, которым 
необходимо соответствовать, чтобы выйти на рынок, например, правовые требования) и 
общие требования (другими словами, те, которые нужно учитывать для того, чтобы идти в 
ногу со временем), и требования для конкретных сегментов. 

В Европейском союзе (ЕС) если для выбранной продукции отсутствуют конкретные 
правовые требования, то используется Директива об общей безопасности продукции (GPSD - 
the General Product Safety Directive 2001/95/EC). GPSD  утверждает, что все товары, 
продаваемые в ЕС должны быть безопасным в использовании, и образует основу для всех 
других законодательных требований для конкретной продукции. Также GPSD параллельно 
охватывает дополнительные аспекты безопасности, которые не могут быть определены 
конкретно. 

mailto:asselshulayeva@gmail.com
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:EN:NOT


7296 
 

ЕС ограничил использование большого количества химических веществ в продукции, 
которая реализуется в ЕС, потому что они могут представлять опасность для людей или 
окружающей среды. Эти ограничения являются самыми затруднительными для 
производителей. Поскольку, обувь часто состоит из мелких деталей и различных материалов, 
и производителям бывает трудно обеспечить соответствие всех составных частей заданным 
ограничениям. 

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) -
регламент Европейского союза (Regulation (EC) No 1907/2006), регулирующий производство 
и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию. Какие именно 
химические вещества будут ограничены будет зависеть от вида продукции и используемого 
материала. 

Для кожи это: 
Азокрасители. При использовании покрашенной кожи необходимо удостовериться  в 

отсутствии азокрасителей либо одного из 22 ароматических аминов, которые запрещены. 
Большинство известных производителей красителей производят юридически признанные 
красители, согласно принятым нормам. Тем не менее, статистика показывает, что вопрос 
азокрасителей является проблемой на рынке ЕС. 

Хром VI. ЕС в марте 2014  принял постановление об ограничении использования хрома 
(VI) в коже, так как это может привести к аллергическому дерматиту. Новое постановление 
вступит в силу с 1 мая 2015 года. В Германии уже действует законодательство по 
ограничению использования хрома в кожаных изделиях. 

Для текстиля: 
Азокрасители. Законодательство в области азокрасителей также относится к 

текстильной промышленности. 
Антипирены. В текстильной продукции, вступающей в контакт с кожей человека 

антипирены ограничены. Часто используются пламязамедлители: трис (2,3 дибромпропил) 
фосфат, трис (азиридинил) фосфиноксид и полибромированные бифенилы (ПББ). 

Оловоорганические соединения также ограничены в текстильной промышленности. 
Для металла: 
Металлические части и акссесуары (например, молнии, ювелирные изделия, кнопки), 

находящиеся в прямом и длительном контакте с кожей человека должны высвобождать не 
более  0,5 мкг / см2 никеля в неделю. 

Поливинилхлорид (ПВХ): 
ПВХ содержит другие химические вещества, такие как стабилизатор пластификатора. 

Хотя сам ПВХ не запрещен, некоторые компании решили добровольно отказаться от 
использования его в своей продукции. 

В части маркировки вся обувная продукция должна иметь наклейки, дающие 
информацию об основных материалах, используемых в обуви. Наклейка должна отображать 
материал трех основных частей обуви: верхний слой, подкладку и подошву. Информацию 
можно представить в виде символов либо словами. 

При использовании в изготовлении обуви материалов из диких животных (например, 
сапоги из крокодиловой кожи), необходимо убедиться, что это не подпадает под 
ограничения Конвенции ООН «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой уничтожения» или сокращённо Конвенции СИТЕС. В ЕС 
аналогичные требования представлены в Директиве 338/97.  

Производители специальной защитной обуви могут изготавливать свою продукцию 
строго по требованиям, установленным для средств индивидуальной защиты. В ЕС уделяется 
особое внимание на обеспечение безопасности защитной и рабочей обуви. 

Вся обувь производится из сырья и материалов высшего сорта, удовлетворяющих 
требованиям директив ЕС, и проходит тестирование на требования Европейского стандарта, 
описанного в директиве Европейского Союза 89/686/EEC для средств индивидуальной 
защиты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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На сегодняшний день в ЕС стандартизация защитной обуви и рабочей обуви 
производится в соответствии с новыми Европейским стандартами EN ISO 20345 - EN ISO 
20347. Сертификат на соответствие Европейскому стандарту CE не имеет ограничений по 
сроку. Таким образом, даже если продукция была сертифицирована, например, 10 лет назад, 
она может продаваться и в настоящее время до тех пор, пока свойства производимой 
продукции сохраняются, и не изменится маркировка условных обозначений. 

В европейском стандарте EN ISO 20344 дано описание основных требований и методов 
тестирования защитной и рабочей обуви для профессионального использования. Этот 
Европейский стандарт может быть использован только совместно с Европейскими 
стандартами EN ISO 20345 и EN ISO 20347, которые определяют требования для обуви в 
зависимости от особенностей уровня риска. 

Европейский стандарт EN ISO 20345 определяет требования к защитной обуви для 
профессионального использования. Этот стандарт определяет, в соответствии с общим 
стандартом EN ISO 20344, основные и дополнительные требования к защитной обуви для 
профессионального использования. Такая обувь обязательно должна иметь защиту от 
падающих предметов и повреждений, которые могут быть получены в промышленной зоне. 
Оснащенная защитным подноском, такая обувь обеспечивает защиту от механических 
воздействий до 200 Дж. 

Требования европейского стандарта EN ISO 20347 предназначены для обуви, которая 
отличается от защитной обуви тем, что она не имеет защитного подноска и не обеспечивает 
защиту от падающих предметов или механических воздействий. 

Антистатичную обувь следует использовать в случаях, когда необходимо 
минимизировать возникновение статического электричества для избегания риска 
воспламенения от искр, например, легковоспламеняющихся веществ в твердой, жидкой или 
парообразной форме, или в случаях, когда существует риск поражения электрическим током 
при работе с электрической аппаратурой, когда части тела не полностью закрыты. Однако 
следует иметь ввиду, что использование антистатичной обуви не гарантирует полную защиту 
от поражения электрическим током, поскольку она обеспечивает только защиту между ногой 
и полом. В случае, если опасность поражения электрическим током полностью не устранена, 
необходимо использовать дополнительные меры по устранению опасности поражения 
электрическим током. 

Выводы 
Экономия отечественных предпринимателей на качестве обуви оборачивается 

существенными затратами, приводящими к: 
- потере производительности; 
- невозможности продвинуть изделие на внешний рынок. 
Потенциал роста качества обуви за счет традиционных технологий и конструкций 

практически исчерпан. Дальнейшее развитие может происходить на основе новых 
факторов расширения номенклатуры полезных свойств и характеристик, их строгого 
контроля, в частности, по стандартам ISO. 
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Человек всегда хотел в небо. История воздухоплавания берет свое начало с 
изобретением в 1783 году воздушного шара (аэростата) братьями Монгольфье. Потом были 
первые дирижабли (аэростаты с двигателем), планеры, бипланы, самолеты, вертолеты.  

Примерно в 70-е годы ХХ века окончательно сформировалось и выделилось 
направление дельтапланеризма. Официально признано Международной авиационной 
федерацией в 1974 году. Дельтаплан представляет собой летательный аппарат тяжелее 
воздуха, выполненный по схеме бесхвостка (летающее крыло) со стреловидным крылом, 
управление полётом которого осуществляется смещением центра масс за счёт перемещения 
пилота относительно точки подвески. Изначально конструкция дельтаплана предполагала 
старт с ног и посадку на ноги. Сейчас существуют дельтапланы с мотодвигателем 
(дельталёты, мотодельтапланы). Такая конструкция включает специальные усиленные 
дельтапланерные крылья, которые крепятся на стойку тележки на колёсах, на которой 
смонтированы кресла для пилота, пассажира и двигатель. Конструкцию называют 
мотодельтаплан, который относится к сверхлёгким летательным аппаратам (СЛА). 

В настоящее время в России достаточно широко распространены дельталеты с 
облегченными авиационными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и автомобильными 
двигателями. ДВС по многим характеристикам проигрывает электроприводу (ЭП). В 
частности электрический двигатель обладает лучшими характеристиками форсирования.  

Стоит отметить, что на настоящий момент нет дельтапланов с применением 
электрического привода. Поэтому построение модели дельталета с ЭП является новой 
задачей. 

Энергетический аспект. Из оценки аэродинамических свойств СЛА дельталет, а так же 
анализа существующих решений мотодельтапланов, можно сделать вывод, что минимальная 
необходимая мощность двигателя для подъема собственного веса, веса тележки и пилота 
должна быть не менее 20 кВт. 

Нужно учитывать, что в небе у нас нет возможности питаться от цепи переменного 
электрического тока. Чтобы не выполнять преобразование энергии будем использовать 
двигатель постоянного тока (ДПТ). Классический ДПТ мощностью порядка 20 кВт будет 
иметь массу порядка 300 – 500 кг, а так же внушительные габариты. Данные 
массогабаритные показатели делают задачу подъема дельталета в небо практически не 
осуществимой. Поэтому мы будем использовать облегченный бесколлекторный двигатель 
постоянного тока (БДПТ). Наиболее часто применяется английская терминология BLDC-
двигатель (BrushLess Direct Current motor). Как видно из названия традиционный для ДПТ 
щеточно-коллекторный узел (ЩКУ) здесь отсутствует, что, несомненно, дает ряд 
преимуществ, но и накладывает дополнительные заботы по управлению двигателем. BLDC-
моторы сочетают в себе надёжность машин переменного тока с хорошей управляемостью 
машин постоянного тока, являются альтернативой классическим двигателям постоянного 
тока, которые характеризуются рядом изъянов, связанных со щёточно-коллекторным узлом, 
таких как искрение, помехи, износ щёток, плохой теплоотвод якоря и некоторые другие. 

Для создания первой модели дельталета с использованием электрического привода был 

mailto:vasichevda@hotmail.com
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выбран бесщёточный электродвигатель постоянного тока (BLDC) 20 кВт с жидкостным 
охлаждением HPM-20KW. Приведем его технические характеристики: 

Напряжение:    48В / 72В / 96В / 120В 
Номинальная мощность:  20-25 кВт 
Пиковая мощность:   50 кВт 
Номинальный момент:  80 Н∙м 
Пиковый момент:   160 Н∙м 
Частота вращения:   3200-5000 об/мин (настраиваемый) 
Размеры (ДхШхВ):   30 x 30 x 25 см 
Корпус:    алюминий 
Вес:     39 кг 
КПД:     >90% 
Для управления данным двигателем используется синусный контроллер VEC700. 
В качестве источника энергии будем использовать аккумуляторы. Для того чтобы 

определить какими характеристиками должны обладать питающие батареи рассчитаем ток 
двигателя по формуле: 

 
где  Рн — номинальная мощность электродвигателя, кВт;  
Uн — номинальное напряжение электродвигателя, В;  
ηн — номинальный коэффициент полезного действия двигателя;  
cos φн — номинальный коэффициент мощности двигателя. 
Используя наши номинальные данные по формуле получим ток двигателя равный 

примерно 33 А. То есть для того чтобы обеспечить питание двигателя на час нам 
понадобятся батареи с напряжением питания 48 В и емкостью не менее 30 А∙ч. 

В настоящее время наиболее популярны литий-ионные батареи. Исходя из 
массогабаритных показателей и необходимой емкости самой батареи были выбраны литий-
феррум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы – LFP4830M. Вес одной такой батареи - 18 кг. 

Таким образом, использование двигателя HPM-20KW с батареей LFP4830M покрывает 
необходимые затраты мощности на подъем дельталета в небо и обеспечение не менее часа 
полета. Время полета можно легко увеличить, добавив дополнительные батареи. 

Разработанная на настоящий момент модель дельталета с применением электрического 
привода обладает средними техническими характеристиками. В таблице 1 предоставлена 
сравнительная характеристика энергетических показателей нового дельталета и 
французского мотодельтаплана Pixel с двигателем Polini Thor 200. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика двигателей по энергетическим показателям 

 Polini Thor 200 HPM-20KW 

Тип двигателя 
двухтактный с 
принудительным 
воздушным охлаждением 

бесщёточный 
электродвигатель 
постоянного тока (BLDC) 

Номинальная мощность 29 л.с. (21 кВт) 20-25 кВт (27 л.с.) 
Пиковая мощность 34 л.с. (25 кВт) 50 кВт (67 л.с.) 
Частота вращения 7400 об./мин 3200-5000 об/мин 
Вес двигателя 32,5 кг 39 кг 
Топливо бензин АИ-95 LiFePO4 
Запас топлива пластиковый бак 8 л LFP4830M - 30 А∙ч 
Вес топлива 6,5 кг 18 кг 
Расход топлива 6 л/ч ток двигателя 33 А 
 
Экономический аспект. Рассмотрим целесообразность применения электропривода с 

экономической точки зрения. Анализ проведем опять же с упомянутой выше моделью 
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мотодельтаплана Pixel Polini Thor 200. Для обеспечения часа полета Pixel необходимо 6-8 л. 
бензина АИ-95. Для обеспечения того же часа полета дельталета с электрическим приводом 
понадобится заряженная батарея на 30 А∙ч. Для того чтобы полностью зарядить батарею нам 
понадобится 1,5 кВт∙ч энергии (30 А∙ч ∙ 48 В = 1440 кВт∙ч). На момент написания статья литр 
АИ-95 стоил 35 руб., 1 кВт∙ч - 3,5 руб. (в Вологодской области). Выполнив расчеты, получим 
следующую стоимость полета для мотодельтаплана – 300 руб. (8 л. ∙ 35 руб./л. = 280 руб.), 
для дельталета с ЭП – 6 руб. (1,5 кВт∙ч ∙ 3,5 руб. = 5 руб.). Разница в 50 раз! На фоне 
постоянно растущих цен на топливо дельталеты с электродвигателем в экономическом 
аспекте будут смотреться весьма привлекательно.  

Предполагается, что основными покупателями новых дельталетов будут спортсмены-
дельтапланеристы, любители-дельтапланеристы, компании осуществляющие 
авиахимработы. Многим людям сейчас интересен активный отдых с элементом экстрима. 
Дельтапланеризм вполне удовлетворяет этим критериям и будет интересен новичкам на 
прокатной основе. 

Важно помнить, что дельталет с приводом имеет существенное преимущество перед 
обычными дельтапланами, поскольку наличие мотора дает нам возможность взлетать 
практически с любых площадок, а не находится в постоянном поиске вершин для взлета. Но 
при этом мы не лишаемся возможности планировать, то есть если в полете неожиданно 
заглохнет мотор всегда можно спланировать и совершить успешную посадку. 

Нужно понимать, что рынок дельталетов достаточно узок и специализирован. В России 
не так много дилеров и производителей дельталетов и, повторюсь, нет производителей, 
которые бы поставляли дельталеты с электрическим приводом. Основными конкурентами 
нового дельталета будут аналогичные по характеристикам мотодельтапланы. Эти факты 
гарантируют низкую конкуренцию и занятие новой ниши рынка.  
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Развитие средств компьютерного проектирования и расчета конструкций породило 

возможность создавать модели, которые стали обычным инструментом в различных 
областях радиоэлектроники, машиностроения, автомобилестроения, горнодобывающей 
промышленности и прочее. Логичность компьютерных моделей позволяет определить 
основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого 
класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на 
изменения ее параметров и начальных условий) [1]. 

В данной работе после изучения ряда программ был выбран ANSYS версии 14.0, 
который является современным конечно-элементный программным продуктом, 
относящимся к классу CAD/CAM/CAE систем. Непосредственно моделирование системы 
выполняется в подразделе ANSYS Multiphysics. 

Современные информационные методы базируются на системном анализе и учитывают 
вышеперечисленные особенности технологии изготовления и эксплуатации на основе 
моделирования машин, их реализацию методами нелинейной теории электромагнитного 
поля. Кроме этого, современные теоретические методы расчета и проектирования различных 
изделий и конструкций предполагают активное использование метода конечных элементов, 
концентрированным выражением которого и является пакет прикладных программ ANSYS. 
В этом плане пакет прикладных программ ANSYS может быть использован и при 
теоретических, и при аналитических исследованиях [2].  

В целях автоматизации элементов системы необходимо разработать метод расчета и 
моделирования электромагнитов электромагнитной подъемной установки с учетом 
конструктивно-технологических факторов и создать систему автоматизированного анализа 
для обеспечения их прочности, надежности и долговечности, а также, рассчитав все 
параметры, добиться автоматического переключения элементов. На основе 
автоматизированного системного анализа были разработаны модели электромагнитов 
установки, комплексно учитывающие конструктивно-технологические факторы. 

Перед началом моделирования был поставлен вопрос о выборе взаимодействующих 
элементов. По плану, на «скипе» должны располагаться постоянные магниты или 
электромагниты, а в направляющих устройствах электромагнитной подъемной установки – 
электромагниты, переключающиеся автоматически по заданным параметрам. Изначально 
выбор стоял между двумя устройствами: соленоидом и непосредственно электромагнитом. В 
результате, из-за того, что при использовании соленоида ход был бы быстрым и резким, 
элементом взаимодействия был выбран электромагнит. 

Имитационное моделирование динамических процессов взаимодействия основных 
элементов электромагнитов скипа и электромагнитов направляющих устройств 
электромагнитной подъемной установки преследует своей целью без дорогостоящих 
экспериментов расчетным путем определять оптимальные и рациональные параметры 
системы. Возможности современных компьютеров и пакетов прикладных программ 
позволяют достаточно полно реализовывать системный подход к описанию многофакторных 
динамических состояний органически взаимосвязанных звеньев единой динамической 
системы «скип - электромагнит» [3].  

Учитывая симметричность построенной модели, решение проводилось для четверти 
сечения электромагнитов (первый квадрант). На рабочей плоскости изображена четверть 
сечения электромагнитов в виде прямоугольника. Воздушное пространство изображено в 
виде четверти окружности, разбитой на две части по радиусу. Внутренняя часть – воздух, 
внешняя часть – воздух с моделированием затухания поля на бесконечности. Для разбиения 
площади сечения электромагнитов используется элемент PLANE233 с применением 
степеней свободы – ток и Z-составляющая векторного магнитного потенциала. Элемент 
INFIN110, используется для разбиения воздушного пространства при моделировании 
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затухания поля на бесконечности. Определение материалов проводится заданием магнитной 
проницаемости. Этапы моделирования в программной среде ANSYS проводились в 
соответствии с рисунком 1.  

 

 
а) создание областей      б) разбиение на конечные элементы 

 
Рисунок 1 – Этапы имитационного моделирования взаимодействия электромагнитов 

 
Для создания областей, имитирующих четверть сечения электромагнитов, 

изображается прямоугольник по координатам двух вершин (А1, А4). Областями, 
имитирующими внешнюю среду (воздух) являются сегменты круга (А5, А6). Следующим 
этапом проводится разбиение на конечные элементы областей модели.  Задаются 
необходимые исходные данные модели: количество витков, внутренний радиус, внешний 
радиус, размеры электромагнита, коэффициент заполнения 0.8, ток в обмотке, частота, 
удельное сопротивление материала провода.  

Построение модели осуществлялось посредством задания геометрии и входных 
параметров во входном файле согласно описанию команд. В текстовом редакторе был создан 
файл, в котором описаны команды по созданию геометрии, заданию параметров областей и 
граничных условий.   

Просмотр результатов расчета максимальных и минимальных значений магнитной 
индукции В и напряженности H, а также их распределения возможен в векторном режиме 
(Vector Plot) в соответствии с рисунком 2. 

 

 
а)  магнитная индукция В                          б) напряженность Н 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета Vector Plot взаимодействия электромагнитов 

 
И в тоже время просмотр результатов расчета максимальных и минимальных значений 

магнитной индукции В и напряженности H, а также их распределения возможен в узловом 
режиме (Contour Plot) в соответствии с рисунком 3. 
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а)                                                            б) 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета Contour Plot магнитной индукции В (а) и 

напряженности H(б) взаимодействия электромагнитов 
 
При выполнении работы также была поставлена задача, заключающаяся в определении 

статических параметров переменных электромагнитов, взаимодействующих друг с другом в 
модели «скип-электромагнит». В основном внимание акцентировалось на определении силы 
взаимодействия электромагнитов. 

Работа была выполнена уже в формате 3D-модели и учитывая ее симметричность, 
решение проводилось для четверти сечения электромагнитов, показанной как первый 
квадрант. На рабочей плоскости, показанной на рисунке 4, изображен окруженный областью 
воздушного пространства стальной сердечник. Сердечник представляется как один объект – 
параллелепипед, построенный по заданным параметрам сердечника и области воздушного 
зазора между сердечником и обмоткой. При построении два параллелепипеда (сердечник и 
область воздушного зазора) накладываются друг на друга и объединяются в общий элемент. 
Воздушное пространство, окружающее объект, объединяющий в себе сердечник и область 
воздушного зазора, изображено в виде четверти цилиндра. Для воздуха задаются параметры 
магнитной проницаемости, а для сердечника задаются параметры вектора магнитной 
индукции B и напряженность магнитного поля H. Для разбиения площади сечения 
сердечника используется элемент SOLID96. Этапы моделирования в программной среде 
ANSYS представлены в соответствии с рисунком 4.  

 

 
а) создание областей    б) установление граничных линий 

 
Рисунок 4 – Этапы имитационного 3-D моделирования электромагнита. 

 
Следующим этапом проводится разбиение на конечные элементы областей модели.  

Необходимо заметить, что чем больше элементов образуется при разбиении, тем точнее 
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будет проводиться решение задачи. Разбиение областей на конечные элементы представлено 
на рисунке 6(а). Затем производится задание параметров обмотки: количество витков, 
внутренний радиус, внешний радиус, ток в обмотке, толщина обмотки и указывается 
направление тока, тем самым определяются полюса электромагнита. В данном случае при 
направлении тока по часовой стрелке внизу расположен южным полюсом, а вверху - 
северный. В результате полученная модель, готовая к решению представляется на рисунке 
6(б), где показана четвертая часть стального сердечника, окруженного обмоткой. Для 
ясности представления элемента модели, обмотка показана полностью: 

 

 
а) разбиение областей     б) модель электромагнита 

 
Рисунок 5 – Завершение этапа моделирования. 

 
В результате решения модели получили тяговую силу электромагнита (рисунок 6). 

Тяговую силу электромагнита необходимо определить для анализа силового взаимодействия 
элементов электромагнитной подъемной установки. Данная модель позволяет провести ряд 
виртуальных экспериментов при различных заданных параметрах установки, что 
значительно экономит затраты на физическую модель установки. 

 

 
 

Рисунок 6 – Решение модели 
 
Путем пошагового изменения параметров электромагнитов и тока было проведено ряд 

экспериментов и исследовано изменение взаимодействия электромагнитов, а также 
изменение тяговой силы одного электромагнита, участвующего во взаимодействии. В 
результате, как показано на рисунках, мы получили необходимые расчетные параметры и 
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добились непосредственного взаимодействия элементов. Сейчас мы имеем большую часть 
данных для разработки схемы автоматического переключения элементов, и поэтому в 
следующем этапе работы будет стоять задача разработки команд для полной автоматизации 
работы системы.  
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УДК 629.33 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ  СПОСОБА ПОДОГРЕВА МАСЛА 
 В КАРТЕРЕ ДВС  

 
Е.С. Абенов 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,  
г. Астана, Республика Казахстан,  eldar_astana91@mail.ru 

  
В 2015 году объединенным коллективом кафедр технических вузов была разработан 

способ подогрева масла в картерах ДВС, путем установки устройств для 
автоматизированного контроля и управления процессом подогрева масла, с целью 
облегчения эксплуатации в зимних условиях.  Разработанный способ относится к 
двигателестроению и может быть использовано в системах смазки двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) эксплуатируемых в зимних условиях, для подогрева масла в картерах ДВС.   

На рисунке изображен способ подогрева масла в картере ДВС, который содержит: 1 – 
подогреватель; 2 –  мобильный телефон с операционной системой Android с установленным 
приложением «Подогрев масла в картере ДВС»; 3 – блок управления; 4 –  датчик 
температуры; 5 –  передатчик сигнала GSM; 6 –  спираль; 7 –  корпус; 8 –  изолятор; 9 –  
соединитель; 10 –  прокладка; 11 –  пробка; 12 –  проводник; 13 – крышка. 

Работа осуществляется следующим образом: необходимо вывернуть сливную пробку 
картера автомобиля, вместо нее ввернуть разработанный  подогреватель 1. При снижении 
температуры окружающей среды, температура масла в картере снижается до нерабочего 
состояния. Масло теряет свои свойства и плохо влияет на работу масляного насоса, 
вследствие чего затрудняется запуск ДВС. Для обеспечения безотказной работы ДВС 
автомобилей в зимних условиях, в картере установлен подогреватель 1 масла. Перед 
запуском ДВС необходимо с мобильного телефона 2 с установленным приложением 
«Подогрев масла в картере ДВС» получить данные о температуре в картере ДВС. Эти 
данные блок управления 3 получает с датчика температуры 4, и через передатчик сигнала 
GSM 5, посылает на мобильный телефон 2. Если температура масла в картере ниже 
требуемой, то необходимо запустить подогрев масла, который осуществляется с помощью 
спирали 6 установленной внутри подогревателя. Спираль получает энергию с блока 
управления, который подключен к источнику питания. При достижении требуемой 
температуры масла в картере ДВС, датчик температуры подает сигнал в блок управления, 
который отключает подачу энергии на спираль и через передатчик сигнала GSM, отправляет 
сигнал на мобильный телефон.  В зависимости от температуры окружающей среды 
требуемая температура достигается через 3-10 минут. По достижении требуемой 
температуры масла в картере ДВС запускают двигатель автомобиля. 
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Рисунок – Способ подогрева масла в картере ДВС 

 
Предлагаемый способ  подогрева масла в картере ДВС, имеет следующие 

преимущества: благодаря автоматизированной системе блока управления осуществляется 
контроль и управление подогревом масла в картере; благодаря использованию датчика 
температуры – масла в картере не перегревается;  благодаря применению передатчика 
сигнала GSM и приложения «Подогрев масла в картере ДВС» установленного на мобильный 
телефон осуществляется контроль и управление подогревом масла в картере на расстоянии. 
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1. Гумаров Г.С., Абишев К.К., Балабаев О.Т., Саржанов Д.К., Абенов Е.С. Заявление о 

выдаче инновационного патента Республики Казахстан на изобретение МПК F01М5/02 
«Способ подогрева масла в картере ДВС». Регистрационный номер 2015/0088.1 от 22 января 
2015 года. 

 
 
УДК 629.014.8 
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г. Астана, Республика Казахстан,   boss.hamze@mail.ru 

 
Обеспечение сохранности материальных ресурсов является одним из главных 

направлений в деятельности хозяйственных субъектов. В настоящее время         огромный 
урон сельскому хозяйству приносят пожары: гибнут люди, скот, уничтожается 
автотракторная техника и оборудование, урожай сельскохозяйственных культур, 
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производственные и жилые строения. Для борьбы с этим стихийным бедствием 
используются подразделения государственной противопожарной службы, добровольные 
пожарные дружины, ведомственные пожарные команды и проживающее население. 
Основными техническими средствами пожаротушения являются пожарные автомобили, 
которые на 90% укомплектованы вакуумными системами водозаполнения пожарного насоса, 
обеспечивающими забор воды из открытых водоемов. При тушении пожаров в условиях 
низких температур с забором воды из открытых водоемов при температуре окружающего 
воздуха минус 20°С и ниже происходит замерзание воды в соединительном трубопроводе, 
соединяющем вакуумный аппарат и вакуум-кран пожарного насоса. Для разогрева 
перемерзшего соединительного трубопровода паяльными лампами, что запрещено 
правилами по технической эксплуатации, требуется 15 ... 20 мин. С учетом значительных 
расстояний до сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов от места 
дислокации противопожарной службы, а также снежных заносов дорог в зимний период 
года, потеря такого количества времени при тушении пожара недопустима. Поэтому 
повышение надежности вакуумных систем водозаполнения пожарного насоса автомобилей 
при работе в зимних условиях является весьма актуальной задачей. 

В 2014 году объединенным коллективом кафедр технических вузов была разработана 
конструкция для эффективной  эксплуатации вакуумной системы водозаполнения пожарного 
насоса при работе в условиях низких температур. На рисунке изображена разработанная  
вакуумная система водозаполнения пожарного насоса для работы в зимних условиях.   

 
 

1 – ручка вакуум-крана; 2 – вакуум-кран; 3 – рычаг включения вакуумного аппарата; 4 
– теплообменник;  

5 – жаровая труба; 6 – соединительный трубопровод; 7 – заглушка; 8 – глушитель; 9 – 
вакуумный аппарат; 10 – рычаг включения сирены; 11 – термодатчик; 12 – блок управления;  

13 – ленточный электронагреватель; 14 – термо-кожух 
 

Рисунок – Вакуумная система водозаполнения пожарного насоса 
 

Работа системы осуществляется следующим образом: вакуумная система 
водозаполнения пожарного насоса используется по прямому назначению лишь 10…30 мин, 
при снижении температуры окружающей среды в зимний период происходит замерзание 
воды в соединительном трубопроводе 6, соединяющем вакуумный аппарат 9 и вакуум-кран 2 
пожарного насоса, вследствие чего происходит отказ всей системы. Эти отказы составляют 
18% от всех видов отказов специального оборудования пожарной машины. Для обеспечения 
безотказной работы вакуумной системы водозаполнения пожарного насоса в зимних 
условиях, в оборудование установлена система подогрева соединительного трубопровода 6. 
При снижении температуры термодатчик 11 подает сигнал в блок управления 12, который 
включает ленточный электронагреватель 13 для подогрева соединительного трубопровода. 
При достижении рабочей температуры, термодатчик передает сигнал в блок управления  для 
отключения ленточного электронагревателя. Блок управления осуществляет полный 
контроль измерительного и нагревающего оборудования. Для избежания заледенения и 
энергосбережения соединительный трубопровод  и ленточный электронагреватель, утеплен 
термо-кожухом 14. Термо-кожух выполнен из термостойкого термоизоляционного 
материала, который обеспечивает противопожарную безопасность и защищает наружную  
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поверхность ленточного электронагревателя и соединительного трубопровода.  
Предлагаемая усовершенствованная вакуумная система водозаполнения пожарного 

насоса, имеет следующие преимущества: благодаря системе подогрева осуществляется 
защита от замерзания воды в соединительном трубопроводе, соединяющем вакуумный 
аппарат и вакуум-кран пожарного насоса; благодаря применению термо-кожуха снижаются 
потери тепла и возможность заледенения наружных стенок соединительного трубопровода. 

 
 
УДК 621.86.08 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОГРУЗКИ УГЛЯ  

В ВАГОНЫ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ  АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» 

 
Т.С. Катиев 

Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда,  
Республика Казахстан, kafedra_pt@mail.ru 

 
Предприятие АО «Шубарколь Комир» является основным поставщиком рядового и 

сортового угля для предприятии АО «Алюминий Казахстан», АО ТНК «Казхром», 
Балхашского горнометаллургического комбината корпорации «Казахмыс», АО «Соколовско-
Сарбайского горнопромышленного объединения», АО «Казцинк» и т.д. Кроме этого уголь 
экспортируется в Россию, Киргизию, Украину, Турцию, Польшу, Болгарию. АО «Шубарколь 
комир» расположено в 500 км юго-западнее г. Караганды на месте Шубаркольского 
месторождения угля, а также месторождений марганцевой руды.  Шубаркольское 
месторождение выстраивалось с перспективой добычи до 20–30 млн. тонн угля в год.  С  
учетом  постоянного роста спроса на уголь, марок Д и Д-1, на предприятии разработана 
долгосрочная стратегия развития месторождения, основная цель которого к 2020 году 
преодолеть отметку добычи в 20 миллионов тонн угля в         год. Рост добычи и реализации 
угля тесно связан с техническим перевооружением и совершенствованием технологической 
схемы погрузки угля в железнодорожные вагоны. На разрезе находятся три главных 
погрузочных пункта, каждый работает по своей технологической схеме погрузки, согласно 
требуемому размеру фракции груза. Проанализировав результаты работы данных участков, 
было отмечено необходимость совершенствования участка РСУ, представленного на рисунке 
1.  

 
 

1 – конвейер с РСУ, 2 – конвейер КРУ, 3 – бункер, 4 – лист для шапки,  
5 – порожний вагон, 6 – груженный вагон, 7 – лебедка ЛПК-10Б. 

Рисунок 1 – Схема погрузки на РСУ 
 
На участке РСУ погрузка и взвешивание вагонов осуществляется по объему и высоте 

согласно требованиям габаритов погрузки угля, что обеспечивает малую точность 
взвешивания и дополнительные затраты на маневровые операции взвешивания и 
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дозирования на станции отправления.  
На данный момент существуют и разрабатываются весовые устройства для измерения 

массы угля перед его загрузкой в вагоны. Такими устройствами являются конвейерные и 
бункерные весы, обеспечивающие измерение массы нетто, в отличие от вагонных, на 
которых определяется масса брутто, а масса угля вычисляется путем вычитания из этого 
значения массы тары вагона. Данные устройства еще не нашли широкого применения ни в 
действующих, ни в проектах реконструируемых и новостроящихся погрузочных комплексах. 
Однако использование бункерных и конвейерных весовых устройств широко применяется на 
промышленных объектах зарубежных стран и СНГ. В связи с этим актуальной задачей 
является проведение научно обоснованной оценки рационального выбора 
весоизмерительного оборудования под заданные технические и экономические условия 
работы промышленного предприятия.  

В результате проведенного исследования, для реконструкции погрузочного пункта на 
участке РСУ, предлагается схема погрузки угля с применением весоизмерительного 
устройства, представленная на рисунке 2. 

 
 

1– ленточный транспортер; 2 – бункер-накопитель; 3 – весовой бункер;  
4 – выходной люк; 5 – направляющий желоб; 6 – приводы;  

7 – порожний вагон; 8 – каток-уплотнитель 
 

Рисунок 2 – Схема погрузки угля с весоизмерительным устройством 
 
Проведенный анализ существующих методик качества показал, что наиболее 

приемлемым аналогом для оценки технического уровня весоизмерительного оборудования 
является методика проф. Г.И. Солода, которая основана на принципах квалиметрии и 
позволяет количественно оценивать технический уровень и качество функционально 
однородных устройств разных типов, типоразмеров и конструктивных исполнений. 

 
Рисунок 3 – Уровень качества по единичным показателям 
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Рисунок 4 – Уровень качества по комплексному показателю 

 
Таким образом, сравнивая уровни качества по единичным показателям (рисунок 3) 

определяем уровень качества по комплексным показателям (рисунок 4). По единичным 
показателям видно, что лучшее весовое оборудование это бункерные весы, что окончательно 
доказывается при сравнении по комплексным показателям. Предложенная оценка 
рационального выбора весоизмерительного устройства под заданные условия эксплуатации 
позволит проводить научно обоснованный выбор весового оборудования. Применение 
весоизмерительного устройства в схеме погрузки угля на участке РСУ, предприятия АО 
«Шубарколь Комир» позволит повысить точность дозирования и взвешивания  и сократит 
дополнительные затраты на маневровую работу и повторное взвешивание груженых вагонов 
на станции отправления. 
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В 2014 году объединенным коллективом кафедр технических вузов была разработана 

конструкция для эффективной  эксплуатации топливной системы двигателей внутреннего 
сгорания газобаллонных автомобилей в зимних условиях.  

Разработка относится к двигателестроению, в частности к области энергообеспечения 
газовых двигателей внутреннего сгорания эксплуатируемых в зимних условиях.  На рисунке 
изображена разработанная  топливная система двигателя внутреннего сгорания для 
газобаллонных автомобилей.  Топливная система двигателя внутреннего сгорания для 
газобаллонных автомобилей содержит: 1 – газовый баллон; 2 – паровая фаза сжиженного 
нефтяного газа;  3 – жидкая фаза сжиженного нефтяного газа;  4 – выносное заправочное 
устройство; 5 – заправочную магистраль; 6 – блок арматуры; 7 – входной газовый фильтр; 8 
– расходную магистраль; 9 – манометр; 10 – датчик контроля давления; 11 – датчик уровня 
газа; 12 – ленточный электронагреватель; 13 – термо-кожух; 14 – блок управления; 15 – 
источник питания.  

Работа системы осуществляется следующим образом: при снижении температуры 
окружающей среды выше –20°С, давление в газовом баллоне 1 находящемся на открытом 
воздухе снижается до нерабочего состояния ниже 1,6 МПа. Вследствие чего сжиженный 
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нефтяной газ не поступает по расходной магистрали 8 в двигатель автомобиля. Для 
обеспечения безотказной работы двигателей внутреннего сгорания газобаллонных 
автомобилей в зимних условиях, в газовое оборудование установлена система подогрева 
газового баллона 1. При снижении давления датчик контроля давления 10 подает сигнал в 
блок управления 14, который включает ленточный электронагреватель 12 для подогрева 
газового баллона 1. При достижении рабочего давления, датчик контроля давления 10 
передает сигнал в блок управления 14 для отключения ленточного электронагревателя 12. В 
целях безопасности в газовый баллон 1 установлен датчик уровня газа 11, который при 
снижении уровня газа подает сигнал в блок управления 14 для отключения ленточного 
электронагревателя 12. Блок управления 14 осуществляет полный контроль измерительных и 
нагревающих приборов и подключен к источнику питания 15. Для избежания заледенения и 
энергосбережения газовый баллон 1 утеплен термо-кожухом 13. Термо-кожух 13 выполнен 
из термостойкого термоизоляционного материала, который обеспечивает противопожарную 
безопасность и защищает наружную  поверхность ленточного электронагревателя 12 и 
газового баллона 1. 

 
 Рисунок  – Топливная система двигателя внутреннего сгорания 

для газобаллонных автомобилей 
 
Предлагаемая топливная система двигателя внутреннего сгорания для газобаллонных 

автомобилей, имеет следующие преимущества: благодаря автоматизированной системы 
блока управления осуществляется контроль давления в газовом баллоне;  благодаря 
использованию ленточного нагревателя и термо-кожуха обеспечивается противопожарная 
безопасность; благодаря применению термо-кожуха снижаются потери тепла и возможность 
заледенения наружных стенок корпуса баллона. 
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На настоящее время при эксплуатации автомобильного транспорта применяют три типа 

устройства полного привода: классическая трансмиссия с полным приводом (full-time), в 
которой имеется три дифференциала; механически подключаемый полный привод (part-time) 
где нет межосевого дифференциала, вместо него присутствует специальный механизм, 
подключающий вторую ось; полный привод, подключаемый автоматически являющийся на 
сегодняшний день самым популярным и универсальным решением (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Схемы трансмиссий с различными механизмами блокировок 
 
Рассмотрим способ переменной блокировки дифференциала – самоблокирующийся 

шестеренчатый дифференциал. На сегодняшний день известно такое устройство под 
названием Torsen.  Принцип работы дифференциала Torsen (рисунок 2) – в свойстве 
червячной передачи заклинивать, когда на осях возникает определенное соотношение 
величин крутящих моментов. Такой метод используется на очень многих автомобилях с 
полным приводом (например, весь модельный ряд полноприводных Ауди), он имеет 
технически сложное устройство и, соответственно, высокую стоимость. Но вместе с тем, 
эффективен как на твердых дорогах, так и на бездорожье. Из недостатков стоит отметить то, 
что когда сопротивление вращению на какой-либо из осей полностью отсутствует, 
дифференциал разблокирован, поэтому автомобиль не сможет двигаться. Именно в этом и 
заключается уязвимость автомобилей с дифференциалом Torsen – когда сцепление с дорогой 
отсутствует на обоих колесах одной оси, с места автомобиль не сдвинется. В связи с этим 
компания Audi применяет на своих новых моделях дифференциал с коронными шестернями 
и дополнительными фрикционами.  

 
Рисунок 2 – Механический полный привод с дифференциалом Torsen 
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Электронное управление блокировкой дифференциала включает в себя как обычные 
способы регулировки положения буксующих колес с помощью тормозной системы 
автомобиля, так и более сложные устройства электронного управления со степенью 
блокирования дифференциала, зависящей от обстановки на дороге. Их достоинство – именно 
в наличии электроники, которая самостоятельно мгновенно определяет нуждаемость 
каждого колеса автомобиля в крутящем моменте и необходимом его количестве. Для этого 
предназначено множество датчиков – это и датчик вращения, и акселерометр, который 
фиксирует продольные и поперечные ускорения автомобиля, и датчики педали газа, а также 
положения руля. В отличие от таких электронных устройств и вязкостная муфта, и 
самоблокирующийся дифференциал – это полностью механические устройства, не 
предполагающие вмешательства в их работу электронной системы. Стоит отметить, что 
система, которая имитирует блокирование дифференциала путем использования штатных 
автомобильных тормозов, чаще всего не так эффективно действует по сравнению с 
непосредственной блокировкой дифференциала. Обычно такая имитация используется как 
альтернатива межколесной блокировке. На сегодняшний день ее применяют даже на 
машинах, имеющих привод на одну ось 

В заключение хотелось бы отметить, что в качестве примера блокировки на 
электронном управлении можно привести трансмиссию с полным приводом VTD, которая 
устанавливается на автомобили Subaru с 5-скоростной АКПП. Есть еще такая система, как 
DCCD, которую используют на модели Subaru Impresa WRX STI и Mitsubishi Lancer 
Evolition, имеющем активный центральный дифференциал ACD. И эти трансмиссии без 
преувеличения можно считать самыми совершенными во всем автомобильном мире. 

 
 
УДК 620.16 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК   

ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ  
  

С.С. Токанов, Б.Б. Кипшаков 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, 

Республика Казахстан, kafedra_tttit@enu.kz  
 
Современное производство транспортной техники немыслимо без проведения 

большого цикла испытаний, начиная от опытных образцов и заканчивая испытаниями серии, 
перед постановкой их на производство.  

Испытания автомобилей являются неотъемлемой частью проектного и 
технологического процесса подготовки транспортной техники к производству и по 
трудоемкости и времени составляют до 70% общих затрат в этом процессе.  

Большую роль в совершенствовании конструкции транспортной техники играют 
исследовательские испытания, позволяющие развивать транспортную науку в ее различных 
направлениях.  

Сегодня для создания и выпуска на рынок конкурентоспособного изделия необходимо 
придать ему высокие потребительские качества. Для этого требуется оценить, как поведет 
себя будущее изделие в реальных условиях эксплуатации. Проведение испытаний на 
прототипах – это достаточно трудоемкое и дорогое занятие. Убедиться в работоспособности 
изделия, не прибегая к большим затратам времени и средств, позволит использование 
инструментов компьютерного инженерного анализа для решения конструкторских задач и 
расчета технологических процессов (CAE-инструментов). 

CAE-инструменты предназначены для оптимизации разработок на начальных этапах 
проектирования, снижения стоимости выпускаемой продукции, а также для сокращения 
цикла разработки нового изделия и минимизации количества натурных испытаний. С 
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помощью САЕ-систем Вы быстрее, дешевле спроектируете и изготовите изделие, 
удовлетворяющее всем запросам потребителя. 

Одним из таких программных продуктов является  SolidWorks – программный 
комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах 
конструкторской и технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку 
изделий любой степени сложности и назначения. Работает в среде Microsoft Windows. 
Разработан компанией SolidWorks Corporation, ныне являющейся независимым 
подразделением компании Dassault Systemes (Франция). Программа появилась в 1993 году и 
составила конкуренцию таким продуктам, как AutoCAD и Autodesk Mechanical Desktop, 
SDRC I-DEAS и Pro/ENGINEER. 

Решаемые задачи SolidWorks при конструкторской подготовки производства (КПП): 3D 
проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени сложности с учётом специфики 
изготовления; создание конструкторской документации в строгом соответствии с ГОСТ; 
промышленный дизайн; реверсивный инжиниринг; проектирование коммуникаций; 
инженерный анализ; экспресс-анализ технологичности на этапе проектирования; управление 
данными и процессами на этапе КПП. 

Сотрудниками кафедры «Транспорт, транспортная техника и технологии» выполнена 
работа «Исследование узла сцепки транспортной техники» в рамках исследовательской 
практики с использованием компьютерной программы SolidWorks. 

Исследование узла сцепки транспортной техники в SolidWorks «Simulation» 
осуществляется в четыре этапа: моделирование первого элемента узла сцепки в SolidWorks; 
моделирование второго элемента узла сцепки в SolidWorks; моделирование соединения 
элементов узла сцепки в SolidWorks; проведение исследования узла сцепки в SolidWorks 
«Simulation». Результаты исследования узла сцепки транспортной техники в SolidWorks 
«Simulation» представлен на рисунке. 

 

 
 

Рисунок - Результаты исследования узла сцепки транспортной техники в SolidWorks 
«Simulation» 

 
Таким образом, исследования выполняемые в программной среде SolidWorks, на наш 

взгляд, имеют серьезное прикладное значение, что, несомненно будет интересно для 
инженерно-технических и научных работников, занимающихся  исследованиями в области  
определения прочностных характеристик элементов транспортной техники.  
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Автомобильный транспорт – одна из крупнейших отраслей общественного 

производства, влияющая на все сферы деятельности человека и развитие общества в целом. 
На долю автомобильного транспорта в Республике  Казахстан  приходится более половины 
объёма всех пассажирских перевозок  осуществляемых наземным пассажирским  
транспортом общего пользования. Вместе с тем остается нерешенной задача снижения 
высокой дорожно-транспортной аварийности.  

Исследованиями в области безопасности дорожного движения (Б ДД) установлено, что 
основными причинами ДТП являются несоответствие темпов развития дорожно-
транспортной системы темпам автомобилизации страны, сложные дорожно-климатические 
условия, а также технические неисправности транспортных средств. Сегодня согласно  
статистическим данным около 15 % случаев ДТП от общего их числа происходят вследствие 
эксплуатации транспортных средств с неисправностями систем, влияющих на их активную 
безопасность. Исследования, выполненные на АТП показали,  что  ДТП   связаны с отказами 
тормозной системы – 43 %, рулевого управления – 15 %, передней подвески – 32 %, прочих 
систем – 10 %. Таким образом, передняя подвеска относится к узлам, непосредственно 
влияющим на безопасность дорожного движения, и поддержание их в технически исправном 
состоянии в течение всего периода эксплуатации – одно из важнейших условий снижения 
аварийности.  

Качественное и своевременное выполнение необходимых технических воздействий 
позволяет предотвратить выезд неисправного автотранспорта на линию и существенно 
уменьшить количество ДТП. Актуальной задачей является поиск возникающих в передней 
подвеске  неисправностей и углубленное  диагностирование,  что позволит повысить 
активную безопасность автотранспорта.  

Поэтому если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить 
диагностику ходовой части автотранспорта. Главной причиной выхода из строя подвески 
автотранспорта является, конечно же, разбитая дорога. Чаще всего подвеска начинает 
стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска 
разбивается из-за неопытности водителя, например, некоторые водители замечают выбоину 
в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время 
попадания колеса в выбоину, во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в 
несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Не малое 
влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, 
причина все та же, повышенная нагрузка.  

Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной 
работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти: 
амортизатор; пружина; шаровая опора; нижний рычаг с сайлент-блоком; верхняя опора 
подвески с подшипниками; тяга стабилизатора; опора стабилизатора; рулевая рейка; рулевая 
тяга; рулевые наконечники; подшипник ступицы; рулевой карданчик; шрус (внешний 
шарнир).  

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь 
осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: 
сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной 
устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как 
правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить. Также необходимо обратить 
внимание на резиновые уплотнители, на уплотнителях не должно быть никаких 

http://atlib.ru/video/diagnostika-hodovoj-v-svoem-garazhe-816
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механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали 
прилегают к кузову.  Когда видны подтеки масла на амортизаторе, то это самые первые 
признаки об неисправности, поскольку они появляются гораздо раньше, нежели иные 
симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании, также он должен 
мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном 
выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но 
все же лучше будет если его заменить. 

Передняя подвеска может иметь и ряд других неисправностей, детальная диагностика 
автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и 
времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать 
подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и 
просто на улице. Проведя самостоятельную диагностику можно сделать вывод о том 
нуждается ли подвеска автотранспорта в капитальном ремонте и замене некоторых деталей 
узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.  

В заключение хотелось бы отметить, что обнаружив неисправности подвески, не стоит 
оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески автотранспорта напрямую зависит 
собственная безопасность и безопасность пассажиров на дороге. 

 
 
УДК 629.3.027 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ЗАДНЕГО МОСТА БЕЗ ЕГО РАЗБОРКИ 

 
Тұрғанбаев А.А. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, 
Республика Казахстан, kafedra_tttit@enu.kz  

 
Сегодня из основного времени технического обслуживания и ремонта автомобилей 60-

85 % затрачивается на устранение отказов. Решение указанной проблемы требует от 
автомобильной промышленности выпуска автомобилей повышенной надежности, что может 
быть достигнуто применением различных видов резервирования агрегатов и систем 
автомобиля.  Из агрегатов трансмиссии грузовых автомобилей предельно нагруженным, 
характеризующимся повышенным числом отказов, является задний ведущий мост, поэтому 
исследование по повышению его надежности является актуальной задачей.  

Для того, чтобы проверить работоспособность дифференциала заднего моста, нужно 
вывесить задние колеса, поставив рычаг коробки передач в нейтральное положение. Вращая 
рукой одно из задних колес, наблюдают за другим колесом. Если оно без стук и шума 
вращается в противоположную сторону, значит, дифференциал исправен. Вращение обоих 
колес в одну стороне говорит о неисправностях дифференциала. 

Основной неисправностью ведущего моста считается появление шума при различных 
режимах его работы. Для определения причин возникновения шума проводят различные 
испытания, которые при сравнении с нормативными данными дают возможность сделать 
заключение о техническом состоянии автомобиля. Например, чтобы определить характер 
шума развивают скорость примерно 20 км/ч и затем постепенно увеличивают ее до 90 км/ч, 
прислушиваясь к различным шумам отмечая скорость, при которой он появляется и 
исчезает. Отпускают педаль управления дросселем и без притормаживания снижают 
скорость двигателем. Если при этом возникает шум, то, скорее всего, он исходит от шестерен 
редуктора, так как они нагружены. Во время замедления следят за изменением шума и за 
моментом, когда он усиливается. Как правило, шум возникает и исчезает при одних и тех же 
скоростях, как при замедлении, так и при ускорении. 

При ином испытании автомобиль разгоняют до 100 км/ч, ставят рычаг переключения 
передач в нейтральное положение, выключают зажигание и дают автомобилю возможности 
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свободно катиться, пока он не остановится, следя за характером шума на разных скоростях 
замедления. Зажигание следует выключать аккуратно, не поворачивая ключ больше, чем 
нужно, чтобы выключить зажигание. Шум, замеченный во время этого испытания и 
соответствующий шуму при пepвом испытании, исходит не от шестерен главной передачи 
поскольку они без нагрузки не могут вызывать шум. Шум, отмеченный при втором 
испытании, может исходить от шестерен дифференциала или подшипников ведущей оси или 
дифференциала. 

Следующее испытание проводят при неподвижном и заторможенном автомобиле. 
Проводя испытание, двигатели запускают и, постепенно увеличивая частоту вращения его 
коленчатого вала, сравнивают возникающие шумы с замеченными в предыдущих 
испытаниях. Если шумы похожи на шумы, возникающие при первом испытании, значит, 
исходят они не от редуктора, а вызваны другими узлами, соединениями. Чтобы подтвердить, 
что шумы исходят от редуктора, нужно поднять задние колеса, запустить двигатель и 
включить высшую передачу. В этом случае можно убедиться, что шумы действительно 
исходят от редуктора, а не от подвески, кузова или иных узлов автомобиля. 

Применяя при испытании ведущего моста соответствующее оборудование,                         
можно получить данные более точные. Например, проверить редуктор можно с помощью 
стетоскопа, который представляет собой металлический стержень с чашечкой. Автомобиль 
поднимают на подъемнике или ином устройстве, включают одну из передач и стетоскопом 
определяют точные места возникновения шума. Если стетоскопа нет, обычно используют 
деревянный брусок. 

Зазоры в главной передаче проверяют с помощью люфтомера, который крепят                        
к задней крестовине карданного вала и поворачивают в обе стороны, чтобы                         
полностью выбрать люфт. Задние колеса блокируют рабочим или стояночным тормозом. 

Кроме этого, ведущий мост можно проверить на стенде с целью определения тягово-
экономических качеств автомобиля. Стенд представляет собой беговые барабаны, на 
которых имитируется движение автомобиля, как на своеобразной беговой дорожке. На 
стенде определяют потери при прокручивании моста, пробег автомобиля после его разгона 
до полной остановки, определяют места шумов.  

В заключение хотелось бы отметить, что применение выше указанных способов  
существенно снижает время  на определение  технического состояния заднего моста.  

 
 
ӘОЖ 629.464. 

ШНЕК-РОТОРЛЫ ҚАР ТАЗАЛАҒЫШ ЖҰМЫС ОРГАНЫНДАҒЫ 
ШЫНЖЫРДЫ ТАРТУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ 

 
Алимбаeв А.E. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,  
«Көлік, көлік техникасы және технологиялары» кафедрасының 2 курс магистранты  

 
«Көлік, көлік техникасы және технологиялары» кафедрасында шнек-роторлы қар 

тазалағыш жұмыс органындағы шынжырды тарту құрылғысының жетілдіру жұмысы 
орындалып өнертабысқа ұсынылды. 

Ұсынылып отырған өнертабыстың мақсаты – шнек-роторлы қар тазалағыш жұмыс 
органындағы шынжырға тым көп күш түскенде хабар беретін жүйе орнату арқылы, шынжыр 
беріктігін арттыру. 

Өнертабыстың техникалық нәтижесіне келер болсақ, шнек-роторлы қар тазалағыш 
жұмыс органындағы шынжыр беріктігі мен жұмыс өнімділігін арттыру. Бұл техникалық 
нәтижеге шынжыр тартылу деңгейін анықтағыш, есептегіш блок және белгі бергіш 
жарықшам қондыру арқылы жетуге болады. 

Шнек-роторлы қар тазалағыш жұмыс органындағы шынжырды тарту құрылғысы 
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(сурет-1): екі шнек жұлдызшасы 1, шынжыр 2, жетекші жұлдызша 3, реттеуші жұлдызша 4, 
тартқыш жұлдызша 5, шынжырға түскен күшті анықтайтын көрсеткіш 6, есептегіш блок 7 
және белгі бергіш жарықшамнан 8 тұрады. 

Берілген құрылғының жұмысы төмендегідей жүзеге асады: қар тазалағыш алға 
жүргенде, жұмыс органының айналғыш шнектері  тығыз қар қабатына ену арқылы шнек 
жұлдызшаларының 1 жұмысын баяулатады, олар өз кезегінде түскен күшті шынжыр 2 
арқылы жетекші 3, реттеуші 4 және тартқыш 5 жұлдызшаларға қарсы қояды. Жұмыс 
органының жұмысы баяулағанда, жүргізуші шынжыр редукторындағы айналу моментін 
жетекші жұлдызша 3 арқылы арттыра бастайды. Содан пайда болған күш шынжырдың 
үзілуіне әкеледі. Мұндай жағдай орын алмас үшін тартқыш жұлдызшаға шынжыр тартылуын 
анықтағышты 6 орнату керек, ол шынжырға күш түсе бастағанда есептегіш блокқа 7 белгі 
береді. Есептегіш блок жұмыс органы шынжырына рұқсат етілген тарту деңгейін анықтап, 
күш арта түссе, жүргізуші кабинасындағы белгі бергіш жарықшамға 8 белгі береді. 
Жүргізуші белгі бергіш жарықшамға 8  қарап, шынжыр редукторындағы айналу моментін 
рұқсат етілген межеде ұстап отырады. Шнектер қалың қарды ұсақтап болғаннан кейін ғана 
қар тазалағыш алға қарай қозғала алады. 

 

 
 

Сурет 1- Шнек-роторлы қар тазалағыш жұмыс органындағы шынжырды тарту 
құрылғысы 

 
Ұсынылып отырған шнек-роторлы қар тазалағыш жұмыс органындағы шынжырды 

тарту құрылғысы шынжыр беріктігін арттырады, және мынадай артықшылықтары бар:  
- шнек-роторлы қар тазалағыш жұмыс органындағы шынжырдың жиі үзілуін 

болдырмайды; 
- шнек-роторлы қар тазалағыштың пайдалану қасиеттерін жақсартады. 
   

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1. Балабаев О.Т., Саржанов Д.К., Алимбаeв А.E., Алимбаeв А.E., Жакупов Т.М. 

Заявление о выдаче инновационного патента Республики Казахстан на изобретение МПК 
E01H5/09 «Устройство  натяжения цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей». 
Регистрационный номер 2014/0754.1 от 2 июня 2014 года. 
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СИСТЕМА ППР ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН 
 И ЕЕ НЕДОСТАТКИ  

 
Сариев Берик Асылбекулы 

(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана ) 
 
В настоящее время на подземных рудниках Жезказгана сложилась система ремонта, 

основанная на понятиях и принципах, изложенных в Положении о ППР оборудования и 
транспортных средств предприятий цветной металлургии. В основу этой системы заложены 
два метода ремонта: после осмотровый и периодический.  

Первый метод использовался при планировании ремонтов импортного самоходного 
оборудования, а также стационарных установок, а второй – при планировании ремонтов 
самоходных машин, изготовляемых в странах СНГ.  

При использовании первого метода планирование производится путем периодических 
осмотров техники, после которых в зависимости от состояния объекта намечались сроки и 
объемы ремонтных работ. Этот метод имеет крупные недостатки. Оценка технического 
состояния объекта при осмотрах производится субъективно без применения 
соответствующих средств контроля. Система ремонта не устанавливала критериев, пользуясь 
которыми можно было бы точно определить потребность в ремонте. На подземных 
рудниках, где эксплуатируется разнотипное и сложное самоходное оборудование, 
невозможно определить действительное их состояние и назначить сроки ремонтов. Эта 
система не содержала никаких нормативов, поэтому невозможно было рассчитать штат 
ремонтных рабочих, ремонтные средства и определить необходимые денежные и 
материальные средства. [1] 

При системе периодических ремонтов планирование ремонта машин, оборудования и 
транспортных средств производится при наработке ими определенного числа часов. 
Установлены зависимости объемов ремонтных работ от времени отработанным объектом. 

Система периодических ремонтов в 50-е годы была принята всеми 
машиностроительными заводами, были составлены отраслевые Положения о ППР. 
Разработки и рекомендации этих Положений были использованы при формировании систем 
ППР в других отраслях промышленности, в том числе в горнодобывающей отрасли. Как 
известно, за последние 20 лет на подземных рудниках черной и цветной металлургии, 
предприятиях горно-химического сырья, на строительстве тоннелей и гидросооружений 
начали широко применять самоходное оборудование. Это оборудование, применяемое в 
различных горнотехнических условиях, отличается разнообразием типов, сложностью 
конструкции и дороговизной. 

Как показала практика, применение систем ремонта с использованием 
послеосмотрового и периодического методов ремонта, при эксплуатации подземного 
самоходного оборудования оказалось малоэффективной. Из-за несовершенства ремонтной 
службы на подземных рудниках Жезказгана корпорации «Казахмыс» наблюдаются 
значительные простои и технологического оборудования. Длительность таких простоев 
колеблется от 12 до 30% общего времени простоев. Из-за частых поломок в ремонте 
постоянно находятся 20-30% всего парка машин, что вынуждает иметь на участках большой 
их резерв. Малая эффективность функционирования ремонтных служб приводит к большим 
трудовым и материальным затратам на поддержание оборудования в работоспособном 
состоянии. Годовой расход запасных частей составляет 15-20%, а материалов 8-10% от 
общей стоимости машин и оборудования, а число ремонтников составляет 20-25% от общей 
численности рабочих. Малоэффективное функционирование ремонтной службы объясняется 
следующими причинами. В настоящее время применяется детерминированные методы 
разработки ремонтных нормативов, что дает только приближенное их значение. Ремонтные 
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нормативы составляются постоянными на весь срок службы машины и, как правило, без 
учета условий и длительности эксплуатации машин. Структура и длительность ремонтного 
цикла, длительность межремонтных периодов ТО и ремонтов, их состав, объем и 
длительность пребывания в ремонте остаются неизменными. В связи с тем, что системы 
ППР, основанные на после осмотровом, периодическом и других методах ремонта и с 
детерминированными ремонтными нормативами не обеспечивали эффективной и 
безаварийной эксплуатации сложных механических систем в авиации, машиностроении, на 
транспорте начали разрабатывать научные основы ремонта машин по их фактическому 
техническому состоянию. Для установления параметров таких систем ремонта предложены 
вероятно-оптимизационные ремонты. Эти методы находят все большее применение в 
теоретических разработках по ТО и ремонту технических систем в различных отраслях  
промышленности стран СНГ и за рубежом. С помощью этих методов устанавливаются 
рациональные сроки проведения ТО и ремонтов, продолжительность пребывания машин в 
ремонте. [2] 

В результате  внедрения системы ремонта по фактическому техническому состоянию 
машин в горнорудной промышленности связана с широким внедрением самоходного 
оборудования на подземных рудниках черной и цветной металлургии, на рудниках горно-
химического сырья, при проходке тоннелей на строительстве железных и автомобильных 
дорог, гидросооружений. 
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О СРЕДНЕМ ДИАМЕТРЕ КУСКОВ ГОРНОЙ МАССЫ 
 

Тастемиров Д.Е., Сариев Б.А., Мукашева А.Д. 
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана ) 

 
Разрабатываемый горный массив имеет сложное структурное строение и различную 

трещиноватость, соответственно, кусковатость разрушаемой породы будет отличаться 
большим разнообразием по размерам и форме. При технологии ведения взрывных работ 
гранулометрический состав в первую очередь зависит от методов разрушения горного 
массива, в частности, при взрывной отбойке - от вида заряда, сплошного или 
рассредоточенного [1]. Критерием эффективности взрывного разрушения горных пород 
является равномерность дробления отбиваемой горной массы. 

Одним из главных направлений в достижении требуемой кусковатости и компактного 
навала взорванной горной породы является необходимость управления энергией взрыва в 
заряде и волнами напряжений в зоне разрушения. С целью решения данной проблемы, в 
работах [1,2] предлагаются новые ресурсосберегающие способы управляемой взрывной 
отбойки горных пород на основе использования сфокусированных импульсов в 
кумулятивных полостях, рассредоточенных по колонке заряда. 

Полученные в результате промышленных испытаний данные, обработка их 
вероятностно-статистическими методами, позволили установить, что описание продуктов 
взрывания, кусковатости отбитой горной массы целесообразно унимодальными функциями 
распределения вероятностей, а именно, экспоненциальным, нормальным, логарифмически-
нормальным, распределением Вейбулла и др. [1]. Выбор адекватной статистической модели, 
естественно, должен также основываться на эмпирических данных. Однако одно важное 
свойство плотности распределения можно указать из следующего: наличие зоны 
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пластических деформаций породы при взрыве заряда приводит к образованию во взорванной 
горной массе очень большого количества частиц с диаметрами, близкими к нулю. 
Следовательно, для одномодельных распределений, к каким и относятся эмпирические 
распределения диаметра кусков взорванной породы, функция плотности убывает, что 
налагает существенное ограничение на параметры распределения (рисунок).  

Как отмечено в работе [3], для разных статистических моделей кусковатости 
взорванной породы изменение соотношения между диаметрами, средневзвешанными по 
линейным размерам, площадям проекций и объемам кусков имеет различный характер. 
Очевидно, что одна из основных характеристик кусковатости – средневзвешанный диаметр 
кусков горной массы в развале является случайной величиной, т.е. величиной, которая может 
принимать те или иные значения, в зависимости от случая. 

                               
 

Рисунок – Распределение кусковатости взорванной горной массы 
 

В работе  была установлена оптимальная закономерность распределения вероятностей 
появления значений случайной величины (показателя),  позволяющая установить всю 
совокупность ее значений и представляющая собой оптимальную геометрическую 
прогрессию вида: [4]  

11
1 382.0618.0 −− ⋅=⋅= jj

j mm α ,                        (1) 
где: j = 1; 2; 3; … n  – порядковый номер значений случайной величины, 

расставленных по ранжиру; jm - вероятность появления (доля, весомость) j -того значения 
случайной величины, 1m = 0,618 – обратная величина коэффициента золотого сечения 
(вероятность появления первого значения случайной величины); α = 0,382 - дополнение к 

jm  до единицы (знаменатель оптимальной геометрической прогрессии). 
Обозначив через k – диаметр куска, а )(kf – плотность распределения диаметра и 

учитывая, что средним значением случайной величины (диаметра куска) является ее 
математическое ожидание km , можно получить выражение для определения обобщенного 
среднего диаметра куска горной массы, которое имеет вид 

              ∫∑∑
==

==
β

α

))(()(
11

kkfmmmd
n

j
j

n

j
kjср , мм,                                   (2) 

где: срd - обобщенный средний диаметр куска отбитой горной массы, мм; jm - 
вероятность появления (доля, весомость) j -того значения случайной величины (диаметра 
куска); km - математическое ожидание случайной величины; α  и β - параметры 
распределения случайной величины.       
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В данной статье рассмотрим влияние одного из источников помех для систем АЛС – 
намагниченности элементов рельсовой линии. 

Рассмотрим механизм воздействия магнитного поля на приемные катушки. Как 
известно, переменное магнитное поле, пронизывающее катушку, вызывает появление ЭДС 
согласно выражения 

dt
dΦE −= ,     (1) 

где Ф – магнитный поток, проходящий через контур. 
Из данного выражения можно сделать сразу несколько выводов по поводу влияния 

намагниченных участков пути на приемные катушки. Во-первых, продольная 
намагниченность рельса не будет оказывать заметного влияния, так как при движении 
напряженность магнитного поля будет изменяться очень медленно и величина наводимой 
ЭДС будет незначительна, к тому же ее частота даже при скорости 300 км/ч не будет 
превышать 4 Гц. 

Во-вторых, чем короче магнитные линии между полюсами, тем быстрее будет 
изменение магнитного потока при их пересечении и, как следствие, пропорционально будет 
увеличиваться значение ЭДС и ее частота. Следовательно, наибольшие величины ЭДС будут 
создаваться в местах коротких магнитных зазоров (стыки, концы рельсов, остряки стрелок и 
др.). 

В-третьих, с увеличением скорости движения пропорционально будет увеличиваться 
частота и величина ЭДС. 

Эти несложные рассуждения позволят далее выработать способы повышения 
защищенности от данного типа помех. 

Определение конфигурации магнитного поля под кузовом локомотива при наличии 
близко расположенных массивных стальных конструкций не представляется возможным 

mailto:taishubekovaaj@mail.ru
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ввиду значительной сложности расчетов. Тем не менее, рассмотрение теоретических 
примитивов позволит понять пути снижения негативных влияний точечных источников 
магнитного поля. 

Представим рельсовую нить как бесконечно длинный проводник малого диаметра, а 
магнитный зазор – как точечный диполь. Считаем, что магнитное поле от соседней 
рельсовой нити не влияет на рассматриваемую. 

В этом случае для рельсовой нити напряженность магнитного поля будет равна 

,
2

0

R
IB

⋅⋅
⋅⋅

=
π
µµ

     (2) 

где  μ – относительная магнитная проницаемость среды; 
  μ0 – магнитная постоянная; 
  R – расстояние от проводника с током I. 
 
Для диполя магнитное поле представляет тороидальную поверхность с нулевым 

внутренним радиусом, для которой справедливо выражение 

.
4 2

0

R
IB

⋅⋅
⋅⋅

=
π
µµ

     (3) 

 
Сравнивая выражения (2) и (3), можно увидеть, что напряженность магнитного поля 

диполя уменьшается с расстоянием быстрее, чем поля, создаваемого линейным 
проводником, так как зависит от квадрата расстояния.  

Теперь рассмотрим взаимодействие описанных магнитных полей с сердечником 
приемной катушки. Так как длина сердечника катушки сопоставима с высотой ее подвеса, 
распределение магнитного потока (обозначенного силовыми магнитными 

 
Рисунок 1 

 
Из рисунка видно, что с увеличением расстояния от проводника кривизна магнитных 

линий уменьшается, а эффективное количество витков катушки увеличивается. Данный 
эффект был замечен, когда проводились сравнительные испытания приемных катушек ПЭ и 
КПУ-1. Как известно, магнитопровод приемных катушек ПЭ находится на 120 мм выше, чем 
у КПУ-1, при одинаковых индуктивностях. Несмотря на это, ЭДС у катушек ПЭ была на 
10% была выше. На тот момент был сделан вывод, что это обусловлено большими 
габаритами сердечника. На самом деле существенное влияние оказывает тот факт, что у ПЭ 
обмотка сконцентрирована вблизи центра сердечника. При этом суммарный магнитный 
поток пересекает все витки катушки. У катушек КПУ обмотка распределена вдоль всего 
сердечника, как следствие, часть магнитного потока пересекает не все витки, что уменьшает 
величину ЭДС. 

Следовательно, можно сделать вывод, что для катушки с распределенной обмоткой 
увеличение расстояния от проводника с током не должно вызывать пропорционального 
уменьшения ЭДС. Данный вывод был подтвержден проведенными экспериментами с вновь 
разработанной приемной катушкой КП, при которых был получен коэффициент 
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пропорциональности, около 0,7. 
Увеличение высоты подвеса катушек одновременно снижает влияние вертикальных и 

горизонтальных колебаний кузова локомотива на качество приема сигналов. 
Рассматривая данную тенденцию, следует иметь в виду, что кроме магнитных полей, 

создаваемых током в рельсах и намагниченными участками пути, на приемные катушки и их 
выходные кабели воздействуют электромагнитные помехи от внешних промышленных 
источников и токов, протекающих по кузову локомотива. Как правило, их уровень мало 
зависит от высоты подвеса катушек. Именно эти помехи, а также конструктивные 
особенности конкретного локомотива ограничивают допустимую высоту подвеса приемных 
катушек, которая обеспечивает требуемое отношение сигнал/помеха. 

Как известно, наибольшее количество сбоев сигналов АЛСН на участках с 
электротягой переменного тока обуславливается именно намагниченностью элементов 
верхнего строения пути и, как правило, проявляется при проезде «стрелочных улиц» и на 
ремонтируемых участках, где нарушены правила укладки запасных рельсов. На рисунке 2 
приведен характерный фрагмент записи сигналов при проезде двух последовательно 
расположенных стрелочных секций. Запись сделана при скорости движения около 70 км/час. 

 

 
 

Рисунок 2 
 

 
 

Рисунок 3 
Из рисунка видно, что амплитуды импульсных помех многократно превышают 
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амплитуду полезного сигнала. Для дальнейшего анализа рассмотрим амплитудно-частотные 
и временные характеристики импульсной помехи, записанной на участке с электротягой 
постоянного тока при скорости движения 75 км/час (рисунок 3). 

Для упрощения анализа была подобрана математическая функция со сходными 
временными характеристиками, известная как «приподнятый косинус» 

)1(
)sin()( 2tt

tt
−⋅⋅
⋅

=Λ
ω

ω , 

 
где ω – коэффициент, связывающий длительность основного лепестка функции со 

скоростью движения локомотива. 
График данной функции, задержанный на 30 мс, представлен на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 
 
 

 
 

Рисунок 5 
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Из рисунка видно, что по внешнему виду и временным параметрам полученный 
импульс близок к реальной импульсной помехе. Следовательно, его спектральная 
характеристика также будет близка к спектральной характеристике реальной помехи. 

При воздействии такого импульса на фильтры каналов АЛСН получим отклики, 
представленные на рисунке 5. 

Полученные осциллограммы наглядно показывают, что, как и следовало ожидать, 
амплитуды откликов фильтров на смоделированную импульсную помеху падают с 
увеличением средней частоты полосы пропускания фильтров. Это определяет 
относительную защищенность от помех данного вида. Для канала 25 Гц она составляет 4,5 
дБ, для канала 50 Гц – 9 дБ, для канала 75 Гц – 20 дБ.  

Полученные результаты показывают, что самым защищенным для данного типа помех 
является канал 75 Гц. Данный вывод подтверждается в работах [1,2], и результатами 
эксплуатации на Атбасарскойж.д. К сожалению, данный опыт не находит широкого 
применения на других дорогах, продолжающих безуспешно бороться с помехами 
размагничиванием рельсов. Это конечно дает результат на короткое время, но затем, как 
правило, намагниченность восстанавливается.     
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	Апаттық құтқару жүйесінің құрылымы. Ғарыш кемесіндегі экипажды  және пайдалы жүкті апаттық құтқару жүйесінің құрылымына қатты отынды қозғалтқыш, парашют  жүйесі, тежеуші қозғалтқыштар, зымыран-тасығыштан бөлетінпироболт жатады. Экипажды  және пайдалы ...
	Түсу аппаратының (ТА) қолданысы. Апат  болған жағдайда  басты бөлікті  АҚЖ-нің  қозғалтқышы  басты  бөлікті  бөліп алып ұшып кетеді, ал пайдалы жүк капсулада болады, жерге парашютпен түсіріледі.Өзінде ҒК бөлігінің және жеке атмосфералық ұшу аппаратыны...
	ТА ұшуының ерекшелігіне болып жатқан оқиғалардың қайтармалы болуы, яғни жерге түсу процесін тоқтатуға болмайтындығы және ТА атмосфераның қалың қабаттарынан өтіп, жерге жақындай алуы жатады. Бұл сенімділік, резервтеу деңгейі және экипаждың пайдалы жүкт...
	Апаттық жағдайда пайдалы жүкті  жерге қондыру  мен түсіру. Зымыран тасығыштың пайдалы жүгін  апаттан құтқару жүйесі старттан бастап ашық ғарышқа  шығып кеткенге дейінгі аралықтағы  ұшу кезінде зымыран тасығышта ақау болған  жағдайда жұмыс   істейді. М...
	1. Двигательная установка системы аварийного спасения. http://www.findpatent.ru/patent/247/2473819.html
	- ауылшаруашылық және орманды алқаптар жағдайларының мониторингі.
	Жерді қашықтықтан зондтау ақпараттары күрделі түрде өңдеу, тіркеу және деректерді қолдану мен сақтау жүйесінің бөлігі ретінде қарастырылады. Оның техникалық құрылысы ғарыштағы қолайлы қашықтықтағы орбиталарын таңдау, датчиктер жүйесі, бірінші кезектег...
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	С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ.
	Для данного вездехода использован программируемый микроконтроллер из серии Arduino - Arduino Mega 2560(Рисунок 1).
	Рисунок 1 - Микроконтроллер
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	КВАДРОКОПТЕРЫ КАК ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
	Кумисбек Гани Маратулы
	71TUkumisbekgani@gmail.comU71T
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	Научный руководитель – к.т.н., профессор У.Т. Касымов
	Квадрокоптеры отлично подходит для дистанционного зондирования земли. Имея мощный оптический приемник, квадрокоптер способен летать над полями, озерами, реками и снимать эти места. Квадрокоптеры также применяются в военной промышленности как средство ...
	Эти устройства отлично подходит для доставки малых грузов и почтовых бандеролей. Так например недавно компания Amazon представила новый способ доставлять посылки –квадрокоптеру задается команда отправки груза по точно установленному месту, и долетев д...
	Также на сайте производителя есть среда программирования со всеми необходимыми библиотеками программ. Можно запрограммировать квадрокоптер на выполнения специальных задании используя данные GPS навигации. Можно также задать траекторию полета квадрокоп...
	Министерство по ЧС нуждается в подобных беспилотных летательных аппаратах (БЛА) для того, чтобы осуществлять мониторинг лесных массивов на предмет возникновения пожаров. При этом на борту БЛА должна быть установлена видеокамера, которая автоматически ...
	Военные нуждаются в таких вертолетах для разведки в лесных массивах, где использование вертолетов на бензиновом двигателе невозможно.
	ГАИ нуждается в таких вертолетах для мониторинга заторов на дорогах. Вылеты вертолета на электрической тяге не затраты по сравнению с бензиновыми двигателями.
	Существуют и коммерческие применения вертолетов: мониторинг состояния зданий, профессиональная видеосъемка.
	Для решения всех означенных проблем необходим вертолет, который отвечал бы ряду требований, в том числе: ГЛОНАСС-позиционирование, устойчивость к порывам ветра, быстрая ориентация в пространстве. Подобный механизм требует построения сложных математиче...
	В качестве конфигурации для БЛА был выбран квадроторный коптер. Выбор обусловлен снижением количества механических деталей в конструкции, что позволяет существенно повысить ресурс летательного аппарата, поскольку все маневры, а также компенсация внешн...
	Стабилизация летательного аппарата выполняется с помощью трехосевого гироскопа и трехосевого акселерометра, что в сумме дает шесть степеней свободы летательного аппарата. Используемые алгоритмы компенсации основаны на статистическом анализе поведения ...
	В 2010 году произошел настоящий бум радиоуправляемых летающих моделей – компания Parrot представила AR.Drone. На CES 2011 устройство было признано одним из лучших моделей. На достигнутом разработчики из Parrot не остановились. На международной выставк...
	В квадрокоптере применяются легкий, но очень крепкий карбон, хотя из него выполнены лишь некоторые детали, на которые приходится повышенная нагрузка. Сам же пластик (PA66, используется при создании автомобильных бамперов) армирован углеродным волокном...
	Комплект поставки не изменился: квадрокоптер, съемный аккумулятор на 1500 мАч, зарядное устройство.
	Защитный кожух для полетов внутри помещений обладает теми же особенностями: чуть более плоская кабина и несколько угловатая форма, но в целом все то же самое. В качестве основного материала используется нечто похожее на пенопласт, только покрепче, чем...
	Ничто не мешает теперь использовать этот корпус вне помещения, поскольку  AR.Drone 2.0 стал намного более устойчиво держаться в воздухе и способен легко противостоять порывам ветра и другим природным явлениям, за что ответственна электронная начинка м...
	На момент своего релиза в 2011 году оригинальный AR.Drone казался пределом мечтаний в сравнении с традиционными радиоуправляемыми моделями: две камеры (VGA-сенсор и 176х144 точки), трехосный акселерометр, пара гироскопов, 468-мегагерцовый процессор AR...
	Аппарат способен снимать видео в разрешении 720p и с частотой 30 кадров в секунду, эта модернизация принесла за собой и другие обновления, а именно, более мощный процессор ARM Cortex-A8 с частотой 1 ГГц (такой же используется в SoC Apple A4, а она уст...
	Конечно, далеко не все упомянутые нововведения нужны для реализации HD-видеозаписи. Кстати, контент транслируется прямо в смартфон или же сохраняется на подключенный флэш-драйв, для экономии дискового пространства на iPhone. В первом случае видео при ...
	Что касается качества записываемого через широкоугольный объектив (92 ) видео, то хоть разрешение и HD, но степень сжатия очень высока, теряется детализация в цветах, да и баланс белого определяется не очень точно, у картинки часто бывает розовый отте...
	А вот что у новинки действительно сильно изменилось в положительную сторону, так это управляемость и, как результат, маневренность. Использовать модель стало намного проще, теперь с этим легко справляется ученик третьего класса, который под моим руков...
	В частности, к трехосному акселерометру добавился полноценный трехосный гироскоп (угол вращения – до 2000 градусов/сек), плюс еще трехосный магнетометр (точность – до 6 ) и даже барометрический датчик. Пара ультразвуковых сенсоров очень точно вычисляю...
	Отвечающая за движение модели начинка тоже изменилась. В AR.Drone 2.0 установлены четыре бесщеточных мотора мощностью 14,5 Ватт и со скоростью вращения 28500 оборотов в минуту (15 Ватт и 35 тыс. об/мин у предшественника). Несколько снизилась мощность ...
	Конструкция квадрокоптера такова, что вся электронная начинка максимально защищена от ударов и других казусов, например, от воды. Помимо того, что чувствительные к ударам части помещены в специальную пену, гасящую вибрацию и толчки, электронные компон...
	Масса устройства осталась неизменной: 380 г с кожухом для уличных полетов, 420 г с корпусом для использования внутри помещений.
	Новому квадрокоптеру – новый софт, причем речь идет не просто о плановом обновлении стандартной утилиты FreeFlight, а о полноценной модификации программы. По сути, в версии 2.х это совершенно новый продукт, по максимуму использующий возможности AR.Dro...
	Например, отснятый медиаконтент можно загрузить в Сеть прямо из приложения, а именно, фотографии закачиваются в веб-альбом Picasa, а видео – в YouTube. Кроме того, тут же, в меню программы, доступны сторонние приложения для квадрокоптера, позволяющие ...
	Появились и новые настройки пилотирования, хотя сам интерфейс виртуального пульта ДУ не особо изменился. Что же касается настроек пилотирования, то благодаря дополнительным сенсорам можно задать лимит высоты полета, максимальную скорость вращения и по...
	Компания Parrot смогла создать одну из самых продвинутых и легко управляемых летающих моделей. Благодаря встроенному в квадрокоптер магнитометру, можно очень точно управлять устройством, буквально направляя его камеру в нужную сторону. Внезапный ветер...
	В устройстве есть режим аварийной посадки, но иногда при его активации моторы квадрокоптера могут просто отключились и он может рухнуть с высоты нескольких метров на землю, повреждая винты. Поэтому ПО модернизируется и дорабатывается, найденные ошибки...
	Как показал опыт эксплуатации, аппарат легко и без последствий переносит небольшие удары и падение с высоты человеческого роста, особенно если используется защитный кожух. Но лучше, конечно, таких моментов избегать.
	Управление квадрокоптером настолько просто, что можно обучить ребенка управлять им. К примеру, я научил ученика 3 класса уверенно управлять квадрокоптером уже через 2 занятия длившихся по часу. Управлять квадрокоптером можно двумя режимами: режим «Abs...
	Обслуживание квадрокоптера тоже несложное, в комплекте с квадрокоптером шли 3 пары вентилей. В случаи если вентили будут повреждены их можно сразу заменит. К тому же на сайте производителя имеются все необходимые запасные части и инструменты для выпол...
	1. Джулио Дуэ. Господство в воздухе. Вероятные формы будущей войны. – СПб.: Terra Fantastica, 2003.
	2. Громаков Ю.А., Северин А.В., Шевцов В.А. Технологии определения местоположения в GSM и UMTS. – М.: "Эко-Трендз", 2005. 140 стр.
	3. Коненев В.Н. Беспилотный летательный аппарат – квадрокоптер «Майский жук» с автоматической системой ГЛОНАСС навигации. – Москва: НИЯУ МИФИ, 2013.
	4. Кумисбек Г.М. Квадрокоптер – беспилотный летательный аппарат: возможности и технические  свойства. Материалы научного семинара. – Астана, ДШ. 2013.
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	Видеосистема предназначена для автоматизированного определения наличия помех движению железнодорожного транспорта в рабочей зоне опытной зоны управляемого железнодорожного переезда.
	Видеосистема предназначена для функционирования в составе автоматизированной системы управления опытной зоны управляемого железнодорожного переезда в качестве источника информации о текущем состоянии железнодорожного переезда [1, 24 с].
	Объектом является опытная зона управляемого железнодорожного переезда, включающая сам переезд, помещение дежурного по переезду и прилегающую территорию рисунок 1.
	Для видеосистемы существенными являются следующие зоны на объекте:
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	Сонымен қатар реестрмен жұмыс жасау, көп жағдайда жол түрінде, ондық сандар мен басқа да санау жүйелерінде  берілетін реестр параметрлерін өңдеу  болып табылады[3].
	Рис. 1.Диаграмма участия IT технологий в отраслях.

	УДК 004.77
	ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА
	БІЛІМ БЕРУДЕ ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ
	Ғылыми жетекшісі- Н.Шындалиев
	Компьютерлер мен компьютерлік желілерді оқу процесінде қолдану қазіргі заманғы көптеген зерттеушілерді әдістемелік және техникалық білімді қайта өңдеуге әкеліп соқтырды. Бұл процесті зерттеу жеке тақырыптарды оқу мен бақылауда компьютерлердің бөлшекте...
	Басқа жаңа ақпараттық технологиялар сияқты компьютерлік желілік технологиялар жаңа білім беру мазмұнын жинақтауға айтарлықтай мүмкіндік береді, мысалға ұйымдастырылған форум немесе оқыту әдістемесі. Компьютерлік желілік коммуникациялардың оқу орындары...
	- дәстүрлі пәндердің оқыту мазмұнының және оқу жобаларын орындау барысында құрамаланып орындауына өзгеруі;
	- өзіндік іздеу және оқу зерттеу жобаларын орындау барысында қатысушылардың зерттеу жұмыстарының тәсілдерін жобалау;
	- қатысушыларды проблемаларды ұжымдап шешу әдісіне үйрету;
	- жалпы сыныптық, топтық және қатысушылар мен педагогтардың жұмыстарының байланыстыру әдістері;
	- оқытушыларды жаңа мазмұнды, жаңа әдістік және оқу жүйесінің ұйымдастырылған формасымен тағайындау, оқу процесінде есептеу техника құралдарын тұрақты қолдану.
	Компьютерлі желілердің негізгі жетістіктері – жаңа ақпараттық технологиялық оқу орындары үшін – ол оқу орындарда электронды ақпараттар ортасын түйістіреді, оқушыларға және мұғалімдерге компьютерлермен ақпаратты өңдеудің әмбебап құралымен жұмыс істеуге...
	Жергілікті компьютерлік желілердің құрылуына байланыста мәліметтер қорын, электронды таблица, мамандандырылған графикалық және мәтіндік редакторлар қарқынды қолданылуы ғаламдық компьютерлік коммуникацияны қолдану үйлесімді. Жергілікті желілерсіз оқу п...
	Оқытуды телекоммуникациялық технологиялардың қолданысын қамтамасыз ету үшін оқыту кешенінің компьютерлік желілерді қолданудың кейбір ерекшеліктерін қарастыру керек.
	Компьютерлік желілерді оқыту жүйесі әуесқойлық, зерттеулік, басқарушылық және жалпы қолданысқа арналған коммерциялық компьютерлік желілер деңгейіне өте ұқсас, сонымен қатар олар барлық деңгейдегі білім беру ғимараттарына ашық және оларға көптеген қызм...
	Компьютерлік желілерді оқыту – электронды есептеуіш машинаны оқу жүйесінде қолдану деген сөз. Бірақта өзінің педагогикалық мәні бойынша олар автоматтандырылған бақылау мен оқыту жүйесінен, автоматтандырылған лабораториялық орнату, процестердің машинал...
	Егер бір бөлмеде, ғимаратта немесе жақын орналасқан ғимараттар кешенінде пайдаланушылары қандай да бір мәселені бірігіп шешуге, мәліметтер алмасуға немесе ортақ мәліметтерді пайдалануға тиісті бірнеше компьютер бар болса, онда оны компьютерлерді жергі...
	Жергілікті желі – бұл компьютерлер арасында мәліметтер жеткізу үшін пайдаланылатын кабель (сондай – ақ телефон желісі немесе радиоарналар) арқылы өзара қосылған бірнеше компьютерлер торабы[1].
	Жаңа ғылыми және техникалық ашылуларға байланысты пәндердің білім мазмұнының ескіруіне байланысты Жоғарғы оқу орныдарының студенттерін жаңа білімді қолданудың жаңа нұсқасымен қолдау аймағымен және жоғалған аймақтағы мәліметтер қорымен қол жетімділік м...
	Жоғарғы оқу орындарының оқу процесіне телекоммуникациялық технологияларды енгізу бірқатар проблемаларды шешеді. Біріншіден - бұл ЖОО-ның ресурстық шектемелері, қаражаттық, каналдық байланыстың сапасы, ЖОО қолданатын компьютерлік желілік технологиялард...
	Бірақта оқыту процесін формалау қыйындығы айқын көрінуі және Internet-технологиялардың жаңаруына байланысты бұл мәселе өзінің шешімін табудың алғашқы сатысында түр, заманға сай ақпараттық технологиялар мүмкіндіктері төменгі деңгейде қолданылады. Білім...
	Білім желісіне келген бірінші адамдар педагогтар болған емес, ол «техниктер» - ақпараттық технологияның маманы, тәртіп бойынша педагогика, дидактика және олармен байланысты білім технологияларынан жырақта жүрген адамдар. Оның нәтижесінде өте мардымсыз...
	Білім беруде желілік технологияларды оқу процесінде қолдануда келесі мүмкіншіліктерге қол жеткізуге болады:
	- ақпарат алмасу үшін электронды почта қолдану, ішкі және сыртқы абоненттермен желі арқылы қосылу, бұл екі жақты келісімдер үшін өте маңызды және ЖОО-дары арасындағы студенттер арасында ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін;
	- университтеттің ішкі электронды хабарламалар тақтасы;
	- ғылыми және мамандандырылған характердегі проблемаларды шешуде телеконференцияға қатысу;
	- программалық құралдарды еркін тарату үшін Internet желілеріндегі файлдық серверлерді ашудағы қол жетімділігіне мүмкіндік алу;
	- кітапханалар каталогтарына және электронды кітапханалар файлдарына оқу жұмысын және ғылыми зертеулерді жүргізгенде мәліметтер қорына қол жетімділік алу;
	- таңдалған тақырып бойынша электронды периодттық басылымын алу;
	- on-line-дық телеконференцияларда Internet желілері арқылы IRC жүйесі арқылы қатысу;
	- өзіндік және бақылау тестері;
	- виртуалды өнеркәсіптерде жұмыс істеу;
	Студенттердің білімін тексеру жүйесі айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Студенттердің дайындық деңгейін тексеретін қазіргі заманғы әдістемелік, компьютерлік технологияларды қолдануға бағытталған және оқытушы қызметінің тиімді оқыту жүйесін арттырады, м...
	Меңгерілген білімнің сапасын бағалау, қойылған оқу мақсаттарының дәрежесін бағалау кез-келген білім беру технологиясын қолданудағы оқу процесінің маңызды құрама бөлігі болып табылады. Осындай мақсатта қолданылған бақылау формалары үйретілген деңгей ба...
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	Сверхустойчивость номинальной системы (15) определяется выражением [1]:   (16)
	КАТАЛИТИКАЛЫҚ КРЕКИНГ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ІШІНАРА БӨЛІГІНІҢ АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ

	УДК 681.51
	,𝑛-𝑇.(s) = ,,𝛼-2.-𝑠+,𝑏-2..,𝐺-𝑇.(s) + ,,𝛼-8.-𝑠+,𝑏-2..,𝑛-𝐾.(s);                (4)
	,𝑛-𝐾.(s) = ,,𝛼-3.-𝑠+,𝑏-3..,𝐺-𝑇.(s) + ,,𝛼-7.-𝑠+,𝑏-3..,𝑛-𝑇.(s);                (5)
	,𝑇-𝑇.(s) = ,𝛼-4.,𝐺-𝑇.(s) + ,𝛼-5.,𝑛-𝑇.(s) + ,𝛼-6.,𝑛-𝐾.(s).      (6)
	(5) теңдеуден ,𝑛-𝐾.(s) (4) теңдеуге қойып, түрлендірген соң келесіні аламыз:
	,𝑛-𝑇.(s) = ,,𝛼-2.s + ,𝛼-2.,𝑏-3. + ,𝛼-3.,𝛼-8.-,𝑠-2. + (,𝑏-2.+,𝑏-3.)𝑠 + ,𝑏-2.,𝑏-3. − ,𝛼-7.,𝛼-8..,𝐺-𝑇.(𝑠)   (7)
	(4) теңдеуден ,𝑛-𝑇.(s) (5) теңдеуге қойып, түрлендірген соң келесіні аламыз:
	,𝑛-𝐾.(s) = ,,𝛼-3.s + ,𝛼-3.,𝑏-2. + ,𝛼-2.,𝛼-7.-,𝑠-2. + (,𝑏-2.+,𝑏-3.)𝑠 + ,𝑏-2.,𝑏-3. − ,𝛼-7.,𝛼-8..,𝐺-𝑇.(𝑠)   (8)
	(7) мен (8) теңдеулердің оң бөліктерін (6) теңдеуге қойып келесіні аламыз:
	,𝑇-𝑇.(s) = [,𝛼-4.+ ,,𝛼-2.,𝛼-5 .𝑠 +, 𝛼-5 .(,𝛼-2 .,𝑏-3 .+ ,𝛼-3 .,𝛼-8 .)  -,𝑠-2. + (,𝑏-2.+,𝑏-3.)𝑠 + ,𝑏-2.,𝑏-3. − ,𝛼-7.,𝛼-8..+,,𝛼-3.,𝛼-6 .𝑠 +, 𝛼-6 .(,𝛼-3 .,𝑏-2 .+ ,𝛼-2.,𝛼-7 .)  -,𝑠-2. + (,𝑏-2.+,𝑏-3.)𝑠 + ,𝑏-2.,𝑏-3. − ,𝛼-7....
	Енді  басқару объектісінің жалпы беріліс функциясын жазуымызға болады:
	𝐺(𝑠) = ,,𝑇-𝑇.(s)-,𝐺-𝑇.(𝑠). = ,𝛼-4.,,𝑠-2.+𝑞𝑠+𝑟-,𝑠-2.+𝑏𝑠+𝑎. ,                       (10)
	мұндағы: 𝑏 = ,𝑏-2.+,𝑏-3.;  𝑎 = ,𝑏-2.,𝑏-3.-,𝛼-7.,𝛼-8.;  𝑞 = ,𝑏-2.+,𝑏-3. + ,,𝛼-2.,𝛼-5 .+,𝛼-3.,𝛼-6 .-,𝛼-4..;
	𝑟 = ,𝑏-2.,𝑏-3. - ,𝛼-7.,𝛼-8. + ,,𝛼-5 .-,𝛼-4.. (,𝛼-2.,𝑏-3. + ,𝛼-3.,𝛼-8.) + ,,𝛼-6 .-,𝛼-4.. (,𝛼-3.,𝑏-2.+ ,𝛼-2.,𝛼-7.).
	MATLAB интерактивті жүйесінде ЭГТҚ сандық ПИД-реттегішпен басқару жүйесінің құрылымдық сүлбесін (сур 1.2)  құрамыз [4]:
	/
	Сурет 1.2
	/
	Сурет 1.3
	Қорыта келгенде, дәстүрлі ПИД-реттегішті қолданған кездегі ЭГТҚ автоматтандырылған басқару жүйесінің жете зерттеп жасалған математикалық моделі орнықтылықтың критерийлеріне толық жауап береді [3]. Газотурбинді қозғалтқышқа кіріс әсері жағармай шығыны ...

	Функцию Ляпунова в скалярной форме можно представить в виде
	Разработка виртуального тренажера  преследовала две образовательные цели-изучение молодым специалистом-автоматчиком состава терминальной коробки и различных случаев соединения входов и выходов устройства, а также изучение основ программирования в сред...
	ПРEИМУЩECТВO ИCПOЛЬЗOВAНИЯ ПРOГРAММЫ-ПEРEВOДЧИКA PRAGMA
	ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ И СХЕМЫ СВЯЗИ ДАННЫХ SMART-UNIVERSITY
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	Аннотация
	Введение
	Основные составляющие учетных систем
	Также можно выделить следующие функции типовой учетной системы:
	АРХИТЕКТУРА ТИПОВОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРА УЧЕТНЫХ СИСТЕМ
	Аннотация
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	РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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	РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОГО ПРИМЕРА КОНЕЧНО-АВТОМАТНОЙ КРИПТОСИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧЕМ FAPKC
	Сауханов Султангазы Нургазыевич
	17TUsaukhanov@gmail.comU17T
	Магистрант 2-го курса, специальность «6M060200-Информатика»
	ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Қазақстан
	Научный руководитель – А.Шарипбай
	Идея использоавния автоматной модели в криптографии с открытым ключом не является новой. В Китае с 80-х годов прошлого века ведутся работы в области создания асимметричных криптосистем, основанных на конечных автоматах [1].
	В основе теории класса конечно-автоматных криптосистем с открытым ключом, известных по сокращённым названием FAPKC – FiniteAutomationPublicKeyCryptosystems, лежит понятие автомата, слабо обратимого с конечной задержкой τ. Так называется конечный автом...
	Рассмотрим FAPKC в случае, когда шифрование состоит в преобразовании автоматомMRfRв состоянии q открытого текста, дополненного суффиксом длиной τ, а расшифрование – в преобразовании шифртекста автоматом M’ в соответствующем состоянии q’и удалении из р...
	Данный автомат FAPKCсводятся к вычислениям
	𝛽=,,𝜑.-𝑓.,𝛼𝜉,𝑞.; 𝜁𝛼=,,𝜑.-′.,𝛽,,𝑞-′..,    (1)
	где 𝛽 выходное слово (шифртекст), которую вырабатывает автомат пробегая из состояния q под действием входного слова 𝛼 дополненное 𝜉- суффиксом длиной τ, 𝜁𝛼 выходное слово (исходный текст, дополненное 𝜁 – префиксом длиной τ.), которую вырабатыва...
	Для любого автомата 𝑀=<𝑋,𝑄,𝑌,𝜓,𝜑>и любого целого τ ≥ 0 автомат ,𝑀-(𝜏).=<𝑋,𝑄×,0,1,…,𝜏.,𝑌,,𝜓-(𝜏).,,𝜑-(𝜏).>определяется как
	,𝜓-,𝜏..,𝑥,,𝑞,𝑖..=,,,𝑞,𝑖+1.,    0≤𝑖<𝜏,-,𝜓,𝑥,𝑞.,𝜏.,         𝑖=𝜏,..   (2)
	,𝜑-,𝜏..,𝑥,,𝑞,𝑖..=,,,𝑦-0.,     0≤𝑖<𝜏-𝜑,𝑥,𝑞.,    𝑖=𝜏..   (3)
	В формулах (1)-(3) функции переходов и выходов однозначно определяется с помощью входо-выходной функции а автомата:
	,𝑦-𝑡.=𝑓,,𝑥-𝑡−ℎ.,𝑥-𝑡−ℎ+1.…,𝑥-𝑡.,𝑦-𝑡−𝑘.,𝑦-𝑡−𝑘+1.…,𝑥-𝑡−1..,  𝑡=0,1,…  (4)

	МОДЕЛЬ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА, ПОСТРОЕННАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЛИНЕЙНОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ
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	Научный руководитель –к.т.н., доцент Джузбаева Б.Г.
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	Рисунок 1-  VisualStudioTeamSystem
	Гибкая методология разработки программного обеспечения. Электронная книга, 2009. - 127 стр.
	Подготовка и выполнение односерверной установки. Uhttps://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/hh561428(v=vs.110).aspxU
	Blankenship E. Professional Team Foundation Server 2012. John Wiley & Sons, Inc., 2013. - 792 стр.
	Olausson M. Pro Team Foundation Service. Apress, 2013. - 404 стр.
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	Ғылыми жетекшісі – Ж.О. Оралбекова
	Научный руководитель – к.т.н., и.о.доцента Кинтонова А.Ж.
	Примеры распределенных систем:

	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЛЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
	ЗАЩИТА ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ


	Қолданылған әдебиет
	Фонетикалық талдау. Қазақ тілінде 42 әріп, 37 дыбыс бар.
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	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
	Темирболатова Динара Рымгалиевна
	Udinara_190994@mail.ruU
	DATA MINING – МӘЛІМЕТТЕРДІ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ТАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА ҚЫСҚАША ШОЛУ
	А.С. Тулепбергенов, А. Алтыбай, А. Аженов
	Алматы қ-сы, Аль-фараби атындағы ҚазҰУ, информатика кафедрасының оқытушылары
	Uasylbek_t@kaznu.kzU, Uarshynbek.ntu@gmail.comU, Uazhenov.a@mail.ruU
	Data Mining–нің  негізгі артықшылығы, іздестірілген шаблондардың, стандартты еместігі мен айқын еместігі, яғни табылған шаблондар жасырын білімдерді (hidden knowledge) құрайтын айқын емес және кездейсоқ  (unexpected) мәліметтер болуын көрсетеді.Data M...
	Әдетте Data Mining әдісімен айқындадатын заңдылықтарыдың 5 түрлі стандарты белгілінген:
	ассоцация (қауымдастық). Жоғары ықтималдықты, бір бірімен байланысқан оқиғалар;
	реттілік. Жоғары ықтималдықты, тізбетеле байланысқан, нақтылы мерзімдік оқиғалар ;
	классификация. Белгілері бар, топтарда сипатталатын оқиға немесе объект;
	кластеризация. Мәліметтерді өңдеу процесінде, автоматты түрде анықталатын өздерінің топтары берілмеген, классификациямен ұқсас және одан айырмашылығы бар заңдылық;

	1.Uwww.google.ruU. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов: экономические, управленческие и правовые аспекты (практическое пособие по управленческому и финансовому консультированию).
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	ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОПИНАМБУРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Сурет–2 Күміс нанобөлшек өлшемдерінің Hoya Carnosa жапырақ экстрактының ерітіндісінде таралуы
	В чем содержание понятия «глобальные проблемы». Глобализация дает несомненные плоды в плане улучшения жизни, открывая широкие перспективы для развития экономики и других сфер, но темпы ее распространения неравномерны, а плоды — неодинаковы для всех. П...
	ЭКСПО – 2017 Халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыруға  10 мың қызмет көрсету маманын даярлау қажет, олардың ішінде 3,5 мыңға жуығы - энергияның жаңартылмалы түрлеріне және басқа да озық технологияларға қатысы бар бір жақты профильдегі жоғар...
	2.Назарбаев Н. Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыру және өткізу мәселелері жөніндегі Мемлекеттік комиссияның отырысында сөйлеген сөзінде.//Егемен Қазақстан №73(28012) 2013ж.

	Негізінен ауданда қала мен ауыл тұрғындарының өмір сүру жасы әр келкі. Оны 1-кестеден анық байқауға болады.
	Казанского (Приволжского) Федерального университета, Казань, Россия
	Научный руководитель – А.Г.Степин
	Процедуры районирования и типизации являются важнейшим компонентом полновесного изучения социально-экономических систем. Они позволяют осуществить визуализацию состояния и изменения структуры и функциональных характеристик подобных систем. Типология с...
	Выбор направления исследования продиктован отсутствием качественной основы для осуществления сравнения результатов применения математических методов для типизации и районирования социально-экономических объектов.
	Объектом изучения является набор признаков, характеризующих структуру и функциональные особенности социально-экономических объектов.
	Основополагающим аспектом исследования является математическая основа разных методик типизации и районирования, используемых в социально-экономической географии.
	В качестве основных методов типизации и районирования использованы кластерный анализ (метод дендритов), метод «шаров», метод многомерной средней.
	Оценке подлежит определение эффективности применения разнокачественных методов для типизации и районирования социально-экономических объектов (время, используемое на выполнение процедур, информативность полученных результатов, логичность полученных ре...
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	Рисунок 2  Спектры флуоресценции суспензии КТ CdS в ММА при разной степени полимеризации
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	Однако это доказательство существования не дает алгоритма построения базиса Грёбнера идеала по некоторому его исходному базису.
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	Математикалық моделі
	Қалақша бойындағы судың жылдамдығы мен қысым эпюрасының өзгерісі COMSOL Multiphysics бағдарламасындағы сығылмайтын сұйыққа арналған Навье-Стокс теңдеуіне Direct Numerical Simulation (DNS) әдісі қолданылып шығарылды.
	Сығылмайтын сұйыққа арналған Навье-Стокс теңдеулер жүйесі қозғалыс және үзіліссіздік теңдеулерінен тұрады:
	𝜌,𝜕𝐮-𝜕𝑡.+𝜌,𝐮∙∇.𝐮=∇∙,−𝑝𝐈+𝜇,∇𝐮+,,∇𝐮.-𝑇...+𝐅
	𝜌∇∙𝐮=0
	Есепті COMSOL Multiphysics бағдарламасында шығарубарысында гидротурбина роторында орналасқан қалақша бөлігі таңдап алынды (2 сурет).
	/
	COMSOL Multiphysics бағдарламасында есепті сандық түрде шығару үшін екі өлшемді ауданға қалақша салынды (3 сурет).
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	3 сурет – Есеп шығарылатын аудан
	Есепті уақытқа тәуелді деп, арадан 20 с өткен кездегі судың жылдамдығы мен қысымның өзгерісінің графигі қалақшаның орналасу бұрышы,0-0.болған жағдайында есептелінді (4-5 суреттер). Судың жылдамдығының өзгерісі қанық көк түстен қанық қызыл түс аралығын...
	Қалақшаның орналасу бұрышы ,0-0. болған жағдай
	Қалақшаның орналасу бұрышы ,0-0.болған жағдайда, қалақша бойында құйын мен кавитация процессі төмен екені байқалды. Сол себептен қалақшалардың кавитация процессінен зақымдануы азаяды. Соған байланысты гидротурбинаның жұмыс жасау уақыты да артады. Қала...
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	Золотник ауысқанан кейін,   қуысы  байланысады, сорғыдан жіберілетін сұйық бағытын өзгертеді.   қуысы   құбыры үшін ашылады.   қуысындағы   құбыры арқылы сұйық еркін мүмкіншілік туады.
	Сорғы   арқылы өткен сұйық   құбырымен золотниктің    қуысы арқылы    құбырына өтеді. Құбырдан   саңылауы арқылы   қуысын толтырады. Боек артқа жылжиды,   қуысындағы сұйық   құбыры арқылы шыға бастайды. Сұйық золотниктің   қуысынан өтіп,   құбыры арқы...
	Жұмыс жолы аяталғаннан кейін, реттегіш артқа жүруге ауысу принципі сияқты ауысады. Алға жүру процессі басталады.
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	В период прохождения педагогической практики была в качестве учителя математики и классного руководителя в 7 «Г» классе коррекционно-развивающего обучения.  Получила учебные программы, календарно-тематическое планирование программного материала по алг...
	Начало урока. В общеобразовательном классе  начало урока начинается со звонка и с прихода учителя. Приход учителя означает, что все ученики встали для того, чтобы поздороваться с учителем, и настроены на начало урока. А в классе КРО иначе, приход учит...
	Проверка домашнего задания. Существует много разных способов проверки домашнего задания. Проверить домашнее задание можно следующими способами:
	- вызвать одного или нескольких учеников к доске и опросить по теме;
	- провести фронтальный опрос в классе (опрос с места);
	- выполнить аналогичное задание;
	- использовать индивидуальные карточки;
	- провести выборочную проверку письменного задания;
	- провести самопроверку или взаимопроверку письменного задания.
	Вышеперечисленные способы не в полной мере работают здесь, и поэтому домашнее задание учитель проверяет  у каждого ученика и на каждом уроке, при проверке домашней работы каждому ученику  надо сказать что-то положительное.
	Изучение нового материала. В обычном классе изучение нового материала проходит в следующем виде: даются формулы, дается доказательство свойств. Из курса методики известно, что существует 4 уровня строгости подачи материала, а в классе КРО объяснение в...
	Закрепление. В обычном классе даются первичные, вторичные самостоятельные работы, а в коррекционно-развивающем классе увеличивается время на закрепление, если в обычном классе 1 час дается на закрепление темы «Квадрат суммы двух выражений», то в таком...
	Постановка домашней работы. В классе КРО обязательно нужно записывать на доске страницу, на которой указано упражнение и номер упражнения. Так как если говоришь, упражнение № 215, ученики задают вопрос какая страница, хотя ты им говоришь, что такой но...
	Самостоятельная работа. В период практики, мною были проведены самостоятельные работы и контрольные работы, как по алгебре, так и по геометрии. У нас в Казахстанских учебниках дается трехуровневая система подачи материала, это уровень А (обязательный)...
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	Заключение. Работа в классе КРО выявила проблемы, над которыми стоит работать в дальнейшем. Это проблемы специальных учебников, отсутствие программ, отсутствие раздаточного материала для детей, обучающихся в классах коррекционно-развивающего обучения.
	При проблемном обучении на всех его этапах, отмечается активная познавательная деятельность учащихся. Но нужно быть хорошим стратегом и вовремя создавать для интеллекта детей посильные трудности. В этом и заключается наша работа: не ликвидировать все ...
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	Читать ли произведение с дополнениями, в пересказе или донося основную мысль и нюансы, как бы давая возможность каждому человеку в зависимости от его индивидуальности самому прочесть текст, стать в некотором смысле героем произведения, чего не бывает,...
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	Читая повесть, не обязательно читать ее подряд. Советский режиссер Г.М. Козинцев считает, что можно читать произведение по тридцать страниц с перерывами. То есть в основу композиции при записи аудиокниг может быть заложена некая сериальность [3,.23]. ...
	В актерской деятельности нужно обеспечить серьезный подход к процессу чтения: приучить себя читать медленно, вдумчиво, чтобы стать со-участником событий в художественном тексте. По словам У. Эко, читатель привносит в процесс чтения «свое вполне обусло...
	Соответственно можно утверждать, что волевая деятельность при чтении текста актером не только вполне гармонично сосуществует с вдохновением, но и является подчас его энергетической базой. При прочтении произведения диктор воспринимает текст в соответс...
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	Религиозность часто ассоциируют с мифологией, и они на самом деле имеют много общего, любая историческая религия имеет мифологический компонент. Однако, миф не может являться простым вымыслом – более того миф демонстрирует реальность или часть реально...
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	«Жастардың кадрлық қоры» жобасының нәтижелері бойынша, 2009 жылы 1000 үміткердің 32 тіркеуге алынып, барлығы дерлік оқыту мен іс-тәжірибеден өтті. «Жас Отан» ЖҚ атқарушы хатшысы Н.Утешевтің айтуы бойынша, іріктеу сындарының ең соңында кадрлар қоры 300...
	«Ауыл жастары» бағдарламасы бойынша, мысал үшін, Жамбыл облысында 200 жас маман жұмысқа орналастырылды. Олардың әрбіреуіне 70 айлық есептік көрсеткіш көлемінде көтерме жәрдемақы төленді. Педагогика мамандары үшін жұмыс орындарын табу қиынға соқпағаным...
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	Из последнего Послание президента «Нурлы Жол», решение следующих задач предполагается:

	При физических нагрузках к концу тренировки иногда появляются вялость, заторможенность, нежелание заниматься. Все это происходит в основном в результате накопления в крови токсинов усталости.
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	Организм человека обладает способностью адаптироваться к меняющимся условиям среды при помощи огромного количества сохраняющих реакций. Под влиянием внешних факторов могут изменяться физиологический статус, гомеостаз человека, их морфологические приз...

	«ОҚУШЫЛАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ»
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	1. Г. Икіманова. Саулық пен сымбат. - Алматы: Қайнар, - 1991. 2. «Қазақстан – 2030» стратегиясы 3.«Қазақстан мектебі» журналы, №4, - 2006. 4. Дене мәдениеті – оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу жүйесінде. Ізденіс-Поиск. - 2009. №2(2) -Б.262-264. 5. Е. Уақ...
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	Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях»
	УДК 343.01
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
	Система оплаты труда работников бюджетной сферы определяется постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государств...

	Саяси элита – нақты қоғамдағы, нақты тарихи сәттегі өкімет билігін ашық пайдаланатын саяси топқа айналды. Саяси жүйелердегі элиталар мен бұқараның  арақатынасы аса маңызды мәселелердің бірі болып саналады. Егер бұл кез- келген саяси  жүйенің қажетт...
	Лассуэллдің пайымдауынша:  «Демократия олигархиядан қоғамдық тұрмысқа мейлінше ықпал ететін элитаның жоқтығымен емес, өзінің ашықтығымен, өкілеттілігімен, жауаптылық сипатымен ерекшеленеді. Мысалы, билік қарым-қатынастарының салмақ түсірер нүктесі – э...
	Халықтың өзін-өзі басқаруы, элитаның билік аясын шектеу- демократиялық теорияның нормативтік қағидасы. Бірақ, оны асыра дәріптеп, саяси билікті үзілді-кесілді теріске шығаратын болсақ, онда осынау ой-пікірдің өзін өрескелдікке ұластырып алуымыз мүмкін...
	Г.З. Кожахметов, Р.Б. Ботагарин. Некоторые вопросы теории развития национальной государственности в трудах академика С.З. Зиманова [Электронный ресурс] // Журнал: Вестник Каргу http://articlekz.com/article/8463  Обращение 05.09. 2011г.
	Исламда жұмысшылар құқығы ерекше механизммен қорғауға алынған. Ислами құқықтық терминологияда жұмысшы – басқа бір кісіге тиесілі қандай да бір жұмысты немесе қызметті жалақымен атқаруға міндеттеме алған кісі деген мағынаны білдіреді. Басқалай айтқанда...

	Медведева просят остановить стройку. 16 июня 2008, 19:18. Официальный сайт деловой газеты «Взгляд» (http://vz.ru/society/2008/6/16/177826.html). Дата обращения: 03.10.2014 00:05.
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	В соответствии со ст. 6 Конституции земля, находится в государственной собственности, она может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. Таким образом,  на конституционном уровне провозглаше...
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	Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном международном праве. 2003. - 320 с.
	ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.
	5 Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран URL: 45Thttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations...
	6 Абашидзе А.Х., Абайдельдинов Е.М. Международное право: Особенная часть. – Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 463 с. – С. 332.
	ДҮНИЕЖҮЗІЛІК САУДА ҰЙЫМЫ МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

	2 Бекяшев К.А. Международное публичное право.- М., 2003.- с.18.
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	2. СП 52-102-2004 «Предварительно напряженные железобетонные конструкции»
	СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

	Материал атауы
	құрамы
	3

	1. Цемент, кг/м3
	2. Кож, кг/м3
	УДК 621.643.29:69
	ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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	Научный руководитель – Т.Жунисов
	Большую роль в становлении строительной отрасли сыграло возникновение и развитие системы трубопровода. Сегодняшние трубопроводы строительных городов на 80% состоят из чугунных, металлических и стальных труб. Опыт использование этих труб свидетельствуе...
	Пластмассовые трубопроводы характеризуются стойкостью к воздействию агрессивных сред, большой долговечностью, удельной прочностью и высокой технологичностью.
	Одно из преимуществ металлопластиковых труб - способность сохранять форму при изгибе, что позволяет использовать их в открытой прокладке.
	Помимо упомянутых, основные характеристики металлопластиковых труб таковы: способность выдерживать постоянные нагрузки (давление до 10 бар при температуре 95 C); физиологическая пригодность для питьевой воды и пищевых продуктов; 100%-я непроницаемость...
	Магистранты 2 курса по специальности  6М073000 -  «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан
	ТЕМІР ЖОЛДАРДЫҢ БОЙЛЫҚ ПРОФИЛІН ЖӘНЕ ЖОСПАРЫН ЖОБАЛАУ
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	Авакян В.В. Курс леции по прикладной геодезии 2014 г.
	СНиП III – 2 – 75  Строительные нормы и правила, - М:, 1975 г.
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	Why Drill Wells That Are Non-Vertical?
	Directional and horizontal drilling have been used to reach targets beneath adjacent lands, reduce the footprint of gas field development, increase the length of the "pay zone" in a well, deliberately intersect fractures, construct relief wells and in...
	Hit targets that can not be reached by vertical drilling.
	Sometimes a reservoir is located under a city or a park where drilling is impossible or forbidden. This reservoir might still be tapped if the drilling pad is located on the edge of the city or park and the well is drilled at an angle that will inters...
	This method has been used to reduce the surface footprint of a drilling operation. In 2010, the University of Texas at Arlington was featured in the news for drilling 22 wells on a single drill pad that will drain natural gas from 1100 acres beneath t...
	If a rock unit is fifty feet thick, a vertical well drilled through it would have a pay zone that is fifty feet in length. However if the well is turned and drilled horizontally through the rock unit for five thousand feet then that single well will h...
	This is done by drilling in a direction that intersects a maximum number of fractures. The drilling direction will normally be at right angles to the dominant fracture direction. UGeothermal fieldsU in granite bedrock usually get nearly all of their w...
	If a well is out-of-control a "relief well" can be drilled to intersect it. The intersecting well can be used to seal the original well or to relieve pressure in the out-of-control well.     F) Install underground utilities where excavation is not pos...
	Horizontal drilling has been used to install gas and electric lines that must cross a river, cross a road, or travel under a city.
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	Для иллюстрации формул будем использовать рисунок (рис. 1), на котором изображена плоскость геодезического меридиана точки К. Здесь точка К1 является проекцией точки К на плоскость экватора, Кn представляет собой нормаль к поверхности эллипсоида враще...
	,                                                           (4)
	,                                                           (7)
	где
	,
	является радиус-вектором точки К2. Формулу (7) можно получить также другим путем, используя преобразование выражения (5). Так сумма первых двух членов равенства (5) дает
	,
	а третье слагаемое можно привести к виду
	,                                 (8)
	Для  третьего  способа  средняя  квадратическая  ошибка  определения геодезической высоты равна
	(10)
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	ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
	GeODin - универсальная программа для инженерных изысканий (в том числе для оформления колонок, разрезов и прочей графики в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям, по оценке запасов подземных вод, проектах ЗСО, на бурение и т.д., ведения базы да...
	Основные возможности

	УДК 624.131.541
	Осадочные деформационные марки. Осадочными марками называются геодезические знаки, укрепляемые на фундаментах, колоннах, стенах, перекрытиях и т.п., меняющие свое высотное положение вследствие осадки фундамента здания (сооружения).
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	Выводы
	Для создания областей, имитирующих четверть сечения электромагнитов, изображается прямоугольник по координатам двух вершин (АR1R, АR4R). Областями, имитирующими внешнюю среду (воздух) являются сегменты круга (АR5R, АR6R). Следующим этапом проводится р...
	Построение модели осуществлялось посредством задания геометрии и входных параметров во входном файле согласно описанию команд. В текстовом редакторе был создан файл, в котором описаны команды по созданию геометрии, заданию параметров областей и гранич...
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	Следующим этапом проводится разбиение на конечные элементы областей модели.  Необходимо заметить, что чем больше элементов образуется при разбиении, тем точнее будет проводиться решение задачи. Разбиение областей на конечные элементы представлено на р...
	а) разбиение областей     б) модель электромагнита
	Рисунок 5 – Завершение этапа моделирования.
	В результате решения модели получили тяговую силу электромагнита (рисунок 6). Тяговую силу электромагнита необходимо определить для анализа силового взаимодействия элементов электромагнитной подъемной установки. Данная модель позволяет провести ряд ви...
	Рисунок 6 – Решение модели
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